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চতুথর্ পিরেcদ 
 

পূবর্কথা -- ীরামকৃে র pথম েpেমাnাদ কথা -- 1858 
 

[কৃ িকেশার, eঁেড়দার সাধু, হলধারী, যতীnd, জয় মুখুেj, রাসমিণ ] 
 
        আজ ঠাকুর ীরামকৃ  মহানেn আেছন। দিkেণ র কালীবািড়েত নেরnd আিসয়ােছন। আরo কেয়কিট 
anর  আেছন। নেরnd ঠাকুরবািড়েত আিসয়া sান কিরয়া pসাদ পাiয়ােছন। 
 
        আজ (31 েশ) আি ন, kা চতুথর্ী িতিথ; 16i aেkাবর 1882, েসামবার। আগামী বৃহsিতবার সpমী 
িতিথেত ী ীdগর্াপূজা। 
 
        ঠাকুর ীরামকৃে র কােছ রাখাল, রামলাল o হাজরা আেছন। নেরেndর সে  আর d-eকিট bhjানী 
েছাকরা আিসয়ােছন। আজ মাsারo আিসয়ােছন। 
 
        নেরnd ঠাকুেরর কােছi আহার কিরেলন। আহারােn ঠাকুর ীরামকৃ  তাঁহার ঘেরর েমেঝেত িবছানা কিরয়া 
িদেত বিলেলন, নেরnd আিদ ভেkরা িবেশষতঃ নেরnd  িব াম কিরেবন। মাdেরর uপর েলপ o বািলশ পাতা 
হiয়ােছ। ঠাকুরo বালেকর নয্ায় নেরেndর কােছ িবছানায় বিসেলন। ভkেদর সিহত, িবেশষতঃ নেরেndর িদেক 
মুখ কিরয়া হািসমুেখ মহা আনেn কথা কিহেতেছন। িনেজর aবsা, িনেজর চিরt, গlcেল বিলেতেছন। 
 
        ীরামকৃ  (নেরndািদ ভেkর pিত) -- আমার ei aবsার পর েকবল ঈ েরর কথা িনবার জনয্ 
বয্াকুলতা হত। েকাথায় ভাগবত, েকাথায় aধয্াt, েকাথায় মহাভারত খঁুেজ েবড়াতাম। eঁেড়দার কৃ িকেশােরর 
কােছ aধয্াt নেত েযতাম। 
 
        “কৃ িকেশােরর িক িব াস! বৃnাবেন িগিছল, েসখােন eকিদন জলতৃ া েপেয়িছল। কুয়ার কােছ িগেয় 
েদেখ, eকজন দাঁিড়েয় রেয়েছ। িজjাসা করােত েস বলেল, ‘আিম নীচ জািত, আপিন bাhণ; েকমন কের 
আপনার জল তুেল েদব?’ কৃ িকেশার বলেল, ‘তুi বল িশব। িশব িশব বলেলi তুi d হেয় যািব।’ েস ‘িশব’ 
‘িশব’ বেল জল তুেল িদেল। aমন আচারী bাhণ েসi জল েখেল! িক িব াস! 
 
        “eঁেড়দার ঘােট eকিট সাধু eেসিছল। আমরা eকিদন েদখেত যাব ভাবলুম। আিম কালীবািড়েত হলধারীেক 
বললাম, কৃ িকেশার আর আিম সাধু েদখেত যাব। তুিম যােব? হলধারী বলেল, ‘eকটা মািটর খাঁচা েদখেত িগেয় 
িক হেব?’ হলধারী গীতা-েবদাn পেড় িক না! তাi সাধুেক বলেল ‘মািটর খাঁচা।’ কৃ িকেশারেক িগেয় আিম oi-
কথা বললাম। েস মহা েরেগ েগল। আর বলেল, ‘িক! হলধারী eমন কথা বেলেছ? েয ঈ র িচnা কের, েয রাম 
িচnা কের, আর েসiজনয্ সবর্তয্াগ কেরেছ, তার েদহ মািটর খাঁচা। েস জােন না েয, ভেkর েদহ িচnয়।’ eত রাগ 
-- কালীবািড়েত ফুল তুলেত আসত, হলধারীর সে  েদখা হেল মুখ িফিরেয় িনত! কথা কiেব না! 
 
        “আমায় বেলিছল, ‘ৈপেতটা েফলেল েকন?’ যখন আমার ei aবsা হল, তখন আি েনর ঝেড়র মেতা 
eকটা িক eেস েকাথায় িক uিড়েয় লেয় েগল! আেগকার িচh িকছুi রiল না। hঁশ নাi! কাপড় পেড় যােc, তা 
ৈপেত থাকেব েকমন কের! আিম বললাম, ‘েতামার eকবার unাদ হয়, তাহেল তুিম েবাঝ!’ 
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        তাi হল! তার িনেজরi unাদ হল। তখন েস েকবল ‘o ঁ o ঁ’ বলত আর eকঘের চুপ কের বেস থাকত। 
সকেল মাথা গরম হেয়েছ বেল কিবরাজ ডাকেল। নাটাগেড়র রাম কিবরাজ eল। কৃ িকেশার তােক বলেল, 
‘oেগা, আমার েরাগ আরাম কর, িকnt েদেখা, েযন আমার o ঁকারিট আরাম কেরা না।’ (সকেলর হাসয্) 
 
        “eকিদন িগেয় েদিখ, বেস ভাবেছ। িজjাসা করলাম, ‘িক হেয়েছ?’ বলেল ‘েটেkায়ালা eেসিছল -- তাi 
ভাবিছ। বেলেছ টাকা না িদেল ঘিট-বািট েবেচ লেব।’ আিম বললাম, িক হেব েভেব? না হয় ঘিট-বািট লেয় যােব। 
যিদ েবঁেধ লেয় যায় েতামােক েতা লেয় েযেত পারেব না। তুিম েতা ‘খ’ েগা! (নেরndািদর হাসয্) কৃ িকেশার 
বলত, আিম আকাশবৎ। aধয্াt পড়ত িকনা। মােঝ মােঝ ‘তুিম খ’ বেল, ঠা া করতাম। েহেস বললাম, ‘তুিম খ’; 
েটk েতামােক েতা টানেত পারেব না। 
 
        “unাদ aবsায় েলাকেক িঠক িঠক কথা, হক কথা, বলতুম! কাrেক মানতাম না। বড়েলাক েদখেল ভয় 
হত না। 
 
        “যd মিlেকর বাগােন যতীnd eেসিছল। আিমo েসখােন িছলাম। aিম তােক বললাম, কতর্বয্ িক? 
i রিচnা করাi আমােদর কতর্বয্ িক না? যতীnd বলেল, ‘আমরা সংসারী েলাক। আমােদর িক আর মুিk আেছ! 
রাজা যুিধি রi নরক দশর্ন কেরিছেলন!’ তখন আমার বড় রাগ হল। বললাম, ‘তুিম িকরকম েলাক গা! যুিধি েরর 
েকবল নরকদশর্নi মেন কের েরেখছ? যুিধি েরর সতয্কথা, kমা, ৈধযর্, িবেবক, ৈবরাগয্, ঈ েরর ভিk -- e-সব 
িকছু মেন হয় না। আরo কত িক বলেত যািcলাম। hেদ আমার মুখ েচেপ ধরেল। যতীnd eকটু পেরi ‘আমার 
eকটু কাজ আেছ’ বেল চেল েগল। 
 
        “aেনকিদন পের কােpেনর সে  েসৗরীnd ঠাকুেরর বািড় িগছলাম। তােক েদেখ বললাম, ‘েতামােক রাজা-
টাজা বলেত পারব না, েকননা, েসটা িমথয্াকথা হেব।’ আমার সে  খািনকটা কথা কiেল। তারপর েদখলাম, 
সােহব-টােহব আনােগানা করেত লাগল। রেজাgণী েলাক, নানা কাজ লেয় আেছ। যতীndেক খবর পাঠােনা হল। েস 
বেল পাঠােল, ‘আমার গলায় েবদনা হেয়েছ।’ 
 
        “েসi unাদ aবsায় eকিদন বরানগেরর ঘােট েদখলাম, জয় মুখুেj জপ করেছ, িকnt aনয্মনs! তখন 
কােছ িগেয় di চাপড় িদলাম! 
 
        “eকিদন রাসমিণ ঠাকুরবািড়েত eেসেছ। কালীঘের eল। পূজার সময় আসত আর di-eকটা গান গাiেত 
বলত। গান গািc, েদিখ েয aনয্মনs হেয় ফুল বােc। aমিন di চাপড়। তখন বয্sসমs হেয় হাতেজাড় কের 
রiল। 
 
        “হলধারীেক বললাম, দাদা e িক sভাব হল! িক uপায় কির, তখন মােক ডাকেত ডাকেত o-sভাব 
েগল।”  
 

[মথুেরর সে  তীথর্ 1868 -- কাশীেত িবষয় কথা বেণ ঠাকুেরর েরাদন ] 
 
        “oi aবsায় ঈ রকথা বi আর িকছু ভাল লােগ না। িবষেয়র কথা হেc নেল বেস বেস কাঁদতাম। 
মথুরবাবু যখন সে  কের তীথর্ লেয় েগল, তখন কাশীেত রাজাবাবুর বািড়েত কয়িদন আমরা িছলাম। মথুরবাবুর 
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সে  ৈবঠকখানায় বেস আিছ, রাজাবাবুরাo বেস আেছ। েদিখ তারা িবষেয়র কথা কiেছ। eত টাকা েলাকসান 
হেয়েছ -- ei সব কথা। আিম কাঁদেত লাগলাম, বললাম, ‘মা, েকাথায় আনেল! আিম েয রাসমিণর মিnের খুব 
ভাল িছলাম, তীথর্ করেত eেসo েসi কািমনী-কা েনর কথা। িকnt েসখােন (দিkেণ ের) েতা িবষেয়র কথা 

নেত হয় নাi।” 
 
        ঠাকুর ভkেদর, িবেশষতঃ নেরndেক, eকটু িব াম কিরেত বিলেলন। িনেজo েছাট খাটিটেত eকটু িব াম 
কিরেত েগেলন। 


