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                                                             [গীতা -- 2/22] 
 

সমািধমিnের -- আtা aিবন র -- পoহারী বাবা 
 
        েনৗকা আিসয়া লািগল। সকেলi ঠাকুর ীরামকৃ েক েদিখবার জনয্ বয্s। িভড় হiয়ােছ। ঠাকুরেক 
িনরাপেদ নামাiবার জনয্ েকশব শশবয্s হiেলন। aেনক কে  hশঁ করাiয়া ঘেরর িভতর লiয়া যাoয়া হiেতেছ। 
eখনo ভাবs -- eকজন ভেkর uপর ভর িদয়া আিসেতেছন। পা নিড়েতেছ মাt। কয্ািবনঘের pেবশ কিরেলন। 
েকশবািদ ভেkরা pণাম কিরেলন, িকnt েকান hশঁ নাi। ঘেরর মেধয্ eকিট েটিবল, খানকতক েচয়ার। eকখািন 
েচয়াের ঠাকুরেক বসােনা হiল, েকশব eকখািনেত বিসেলন। িবজয় বিসেলন। aনয্ানয্ ভেkরা েয েযমন 
পাiেলন, েমেঝেত বিসেলন। aেনক েলােকর sান হiল না। তাঁহারা বািহর হiেত u ঁিক মািরয়া েদিখেতেছন। ঠাকুর 
বিসয়া আবার সমািধs। সm ূণর্ বাহয্শূনয্! সকেল eকদৃে  েদিখেতেছন। 
 
        েকশব েদিখেলন, ঘেরর মেধয্ aেনক েলাক, ঠাকুেরর ক  হiেতেছ। িবজয় তাঁহােক তয্াগ কিরয়া িগয়া 
সাধারণ bাhসমাজভুk হiয়ােছন o কনয্ার িববাহ iতয্ািদ কােযর্র িবrেd aেনক বk ৃতা িদয়ােছন, তাi 
িবজয়েক েদিখয়া েকশব eকটু apstত। েকশব আসন তয্াগ কিরয়া uিঠেলন, ঘেরর জানালা খুিলয়া িদেবন। 
 
        bাhভেkরা eকদৃে  চািহয়া আেছন। ঠাকুেরর সমািধ ভ  হiল। eখনo ভাব পূণর্মাtায় রিহয়ােছ। ঠাকুর 
আপনা-আপিন asুটsের বিলেতেছন, “মা, আমায় eখােন আনিল েকন? আিম িক eেদর েবড়ার িভতর েথেক 
রkা করেত পারব?” 
 
        ঠাকুর িক েদিখেতেছন েয, সংসারী বয্িkরা েবড়ার িভতের বd, বািহের আিসেত পািরেতেছ না, বািহেরর 
আেলাকo েদিখেত পাiেতেছ না -- সকেলর িবষয়কেমর্ হাত-পা বাঁধা। েকবল বািড়র িভতেরর িজিনসgিল েদিখেত 
পাiেতেছ আর মেন কিরেতেছ েয, জীবেনর uেdশয্ েকবল েদহ-সুখ o িবষয়কমর্, কািমনী o কা ন? তাi িক 
ঠাকুর eমন কথা বিলেলন, “মা আমায় eখােন আনিল েকন? আিম িক eেদর েবড়ার িভতর েথেক রkা করেত 
পারব?” 
 
        ঠাকুেরর kেম বাহয্jান হiেতেছ। গাজীপেুরর নীলমাধববাবু o eকজন bাhভk পoহারী বাবার কথা 
পািড়েলন। 
 
        eকজন bাhভk (ঠাকুেরর pিত) -- মহাশয়, eঁরা সব পoহারী বাবােক েদেখেছন। িতিন গাজীপুের 
থােকন। আপনার মেতা আর-eকজন। 
 
        ঠাকুর eখনo কথা কিহেত পািরেতেছন না। ঈশৎ হাসয্ কিরেলন। 
 
        bাhভk (ঠাকুেরর pিত) -- মহাশয়, পoহারী বাবা িনেজর ঘের আপনার ফেটাgাফ েরেখ িদেয়েছন। 
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        ঠাকুর ঈষৎ হাসয্ কিরয়া, িনেজর েদেহর িদেক a িুল িনেদর্শ কিরয়া বিলেলন, ‘েখালটা’! 
 


