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সpম পিরেcদ
দিkেণ র-কালীবাটীেত ভkসে bhতtt o আদয্াশিkর িবষেয়
কেথাপকথন -- িবদয্াসগর o েকশব েসেনর কথা
[jানেযাগ o িনবর্াণমত ]
আষােঢ়র কৃ া তৃতীয়া িতিথ। iংেরজী 22েশ জুলাi, 1883 ী াb। আজ রিববার, ভেkরা
ী ীপরমহংসেদবেক দশর্ন কিরেত আবার আিসয়ােছন। aনয্ aনয্ বাের তাঁহারা pায় আিসেত পােরন না। রিববাের
তাঁহারা aবসর পান। aধর, রাখাল, মাsার কিলকাতা হiেত eকখািন গািড় কিরয়া েবলা eকটা-diটার সময়
কালীবাটীেত েপৗঁিছেলন। ঠাকুর ীরামকৃ আহারােn eকটু িব াম কিরয়ােছন। ঘের মিণ মিlকািদ আরo
কেয়কজন ভk বিসয়া আেছন।
রাসমিণর কালীবািড়র বৃহৎ pা েণর পূবার্ ংেশ ী ীরাধাকােnর মিnর o ী ীভবতািরণীর মিnর।
পি মাংেশ dাদশ িশবমিnর। সাির সাির িশবমিnেরর িঠক utের ী ীপরমহংসেদেবর ঘর। ঘেরর পি েম
aধর্ম লাকার বারাnা। েসখােন িতিন দাঁড়াiয়া পি মাসয্ হiয়া গ া-দশর্ন কিরেতন। গ ার েপাsা o বারাnার
মধয্বতর্ী ভূিমখে ঠাকুরবািড়র পুে াদয্ান। ei পুে াদয্ান বhdরবয্াপী। দিkেণ বাগােনর সীমা পযর্n। utের
প বটী পযর্n -- েযখােন ঠাকুর ীরামকৃ তপসয্া কিরয়ািছেলন -- o পূেবর্ uদয্ােনর di pেবশdার পযর্n।
পরমহংসেদেবর ঘেরর েকােল di-eকিট কৃ চূড়ার গাছ। িনকেটi গnরাজ, েকািকলাk, ে ত o রkকরবী।
ঘেরর েদoয়ােল ঠাকুরেদর ছিব, তnেধয্ “িপটার জলমেধয্ ডুিবেতেছন o যী তাঁর হাত ধিরয়া তুিলেতেছন” েস
ছিবখািনo আেছ। আর-eকিট বুdেদেবর psরময় মূিতর্o আেছ। তkেপােশর uপর িতিন utরাসয্ হiয়া বিসয়া
আেছন। ভেkরা েমেঝর uপর েকহ মাdের, েকহ আসেন uপিব । সকেলi মহাপুrেষর আনnমূিতর্ eকদৃে
েদিখেতেছন। ঘেরর aনিতদূের েপাsার পি ম-গা িদয়া পূতসিললা গ া দিkণবািহনী হiয়া pবািহত
হiেতিছেলন। বষর্াকােল খরেsাতা, েযন সাগরস েম েপৗঁিছবার জনয্ কত বয্s! পেথ েকবল eকবার মহাপুrেষর
ধয্ানমিnর দশর্ন-sশর্ন কিরয়া চিলয়া যাiেতেছন।
ীযুk মিণ মিlক পুরাতন bাhভk। বয়স ষাট-পঁয়ষি । িতিন িকছুিদন পূেবর্ কাশীধাম দশর্ন কিরেত
িগয়ািছেলন। আজ ঠাকুরেক দশর্ন কিরেত আিসয়ােছন o তাঁহােক কাশী পযর্টন বৃtাn বিলেতেছন।
মিণ মিlক -- আর-eকিট সাধুেক েদখলাম। িতিন বেলন, iিndয়সংযম না হেল িকছু হেব না। ধু ঈ র
ঈ র করেল িক হেব?
ীরামকৃ -- eেদর মত িক জােনা? আেগ সাধন চাi। শম, দম, িতিতkা চাi। eরা িনবর্ােণর েচ া করেছ।
eরা েবদাnবাদী, েকবল িবচার কের “bh সতয্, জগৎ িমথয্া” -- বড় কিঠন পথ। জগৎ িমথয্া হেল তুিমo িমথয্া,
িযিন বলেছন িতিনo িমথয্া, তাঁর কথাo spবৎ। বড় দূেরর কথা।
“িকরকম জােনা? েযমন কপূরর্ েপাড়ােল িকছুi বাকী থােক না। কাঠ েপাড়ােল তবু ছাi বাকী থােক। েশষ
িবচােরর পর সমািধ হয়। তখন ‘আিম’ ‘তুিম’ ‘জগৎ’ -- eসেবর খবর থােক না।”
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[পি ত পdেলাচন o িবদয্াসাগেরর সে েদখা ]
“পdেলাচন ভারী jানী িছেলন, িকnt আিম মা, মা, করতুম, তবু আমায় খুব মানত। পdেলাচন বধর্মােনর
রাজার সভা-পি ত িছল। কলকাতায় eেসিছল, eেস কামারহািটর কােছ eকিট বাগােন িছল। আমার পি ত
েদখবার icা হল। hেদেক পািঠেয় িদলুম জানেত, aিভমান আেছ িক না? নলাম, পি েতর aিভমান নাi।
আমার সে েদখা হল। eত jানী আর পি ত, তবু আমার মুেখ রামpসােদর গান েন কাnা! কথা কেয় eমন সুখ
েকাথাo পাi নাi। আমায় বলেল, ‘ভেkর স করব e-কামনা তয্াগ কেরা, নেচৎ নানারকেমর েলাক েতামায়
পিতত করেব।’ ৈব বচরেণর gr uৎসবানেnর সে িলেখ িবচার কেরিছল, আমায় আবার বলেল, আপিন eকটু
নুন। eকটা সভায় িবচার হেয়িছল -- িশব বড়, না, bhা বড়। েশেষ bাhণ পি েতরা পdেলাচনেক িজjাসা
করেল। পdেলাচন eমিন সরল, েস বলেল, ‘আমার েচৗdপুrষ িশবo েদেখ নাi, bhাo েদেখ নাi।’ কািমনীকা নতয্াগ েন আমায় eকিদন বলেল, ‘o-সব তয্াগ কেরছ েকন? eটা টাকা, eটা মািট -- e েভদবুিd েতা
ajান েথেক হয়।’ আিম িক বলব -- বললাম, েক জােন বাপু, আমার টাকা-কিড় o-সব ভাল লােগ না।”
[িবদয্াসাগেরর দয়া -- িকnt anের েসানা চাপা ]
“eকজন পি েতর ভারী aিভমান িছল। ঈ েরর rপ মানত না। িকnt ঈ েরর কাযর্ েক বুঝেব? িতিন
আদয্াশিkrেপ েদখা িদেলন। পি ত aেনকkণ েবhঁশ হেয় রiল। eকটু hঁশ হবার পর, কা! কা! কা! (aথর্াৎ
কালী) ei শb েকবল করেত লাগল।”
ভk -- মহাশয়, িবদয্াসাগরেক েদেখেছন, িকরকম েবাধ হল?
ীরামকৃ -- িবদয্াসাগেরর পাি তয্ আেছ, দয়া আেছ, িকnt anর্দিৃ নাi। anের েসানা চাপা আেছ, যিদ
েসi েসানার সnান েপত, eত বািহেরর কাজ যা কেc েস-সব কম পেড় েযত; েশেষ eেকবাের তয্াগ হেয় েযত।
anের hদয়মেধয্ ঈ র আেছন -- e-কথা জানেত পারেল তাঁরi ধয্ান িচnায় মন েযত। কাr কাr িন ামকমর্
aেনকিদন করেত করেত েশেষ ৈবরাগয্ হয়, আর oiিদেক মন যায়; ঈ ের মন িলp হয়।
“ঈ র িবদয্াসাগর েযrপ কাজ করেছ েস খুব ভাল। দয়া খুব ভাল। দয়া আর মায়া aেনক তফাত। দয়া
ভাল, মায়া ভাল নয়। মায়া আtীেয়র uপর ভালবাসা -- stী, পুt, ভাi, ভিগনী, ভাiেপা, ভাগেন, বাপ, মা
eেদরi uপর। দয়া সবর্ভূেত সমান ভালবাসা।”
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