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সpিবংশ পিরেcদ
পি ত o সাধুর pেভদ -- কিলযুেগ নারদীয় ভিk
আজ বুধবার, (10i আি ন) ভাdমােসর কৃ া দশমী িতিথ, 26েশ েসেpmর, 1883 ী াb। বুধবাের
ভkসমাগম কম, েকন না সকেলরi কাজকমর্ আেছ। ভেkরা pায় রিববাের aবসর হiেল ঠাকুরেক দশর্ন কিরেত
আেসন। মাsার েবলা েদড়টার সময় ছুিট পাiয়ােছন, িতনটার সময় দিkেণ ের কালীমিnের ঠাকুেরর কােছ
আিসয়া uপিsত। e-সময় রাখাল, লাটু ঠাকুেরর কােছ pায় থােকন। আজ di ঘnা পূেবর্ িকেশারী আিসয়ােছন।
ঘেরর িভতর ঠাকুর েছাট খাটিটর uপর বিসয়া আেছন। মাsার আিসয়া ভূিম হiয়া pণাম কিরেলন। ঠাকুর কুশল
িজjাসা কিরয়া নেরেndর কথা পািড়েলন।
ীরামকৃ (মাsােরর pিত) -- হয্াঁগা, নেরেndর সে েদখা হেয়িছল? (সহােসয্) নেরnd বেলেছ, uিন
eখনo কালীঘের যান; িঠক হেয় যােব, তখন আর কালীঘের যােবন না।
“eখােন মােঝ মােঝ আেস বেল বািড়র েলােকরা বড় বয্াজার। েসিদন eখােন eেসিছল, গািড় কের। সুেরnd
গািড়ভাড়া িদছল। তাi নেরেndর িপসী সুেরেndর বািড় িগেয় ঝগড়া করেত িগছল।”
ঠাকুর নেরেndর কথা কিহেত কিহেত গােtাtান কিরেলন। কথা কিহেত কিহেত utর-পূবর্ বারাnায় িগয়া
দাঁড়াiেলন। েসখােন হাজরা, িকেশারী, রাখালািদ ভেkরা আেছন। aপরাh হiয়ােছ।
ীরামকৃ -- হয্াঁগা, তুিম আজ েয বড় eেল? sুল নাi?
মাsার -- আজ েদড়টার সময় ছুিট হেয়িছল।
ীরামকৃ -- েকন eত সকাল?
মাsার -- িবদয্াসাগর sুল েদখেত eেসিছেলন। sুল িবদয্াসাগেরর, তাi িতিন eেল েছেলেদর আনn
করবার জনয্ ছুিট েদoয়া হয়।
[িবদয্াসাগর o সতয্কথা -- ীমুখ-কিথত চিরতামৃত ]
ীরামকৃ -- িবদয্াসাগর সতয্কথা কয় না েকন?
“সতয্বচন, পরstী মাতৃসমান। ei েস হির না িমেল তুলসী ঝুটজবান।” সতয্েত থাকেল তেব ভগবানেক
পাoয়া যায়। িবদয্াসাগর েসিদন বলেল, eখােন আসেব, িকnt eল না।
“পি ত আর সাধু aেনক তফাত। ধু পি ত েয, তার কািমনী-কা েন মন আেছ। সাধুর মন হিরপাদপেd।
পি ত বেল eক, আর কের eক। সাধুর কথা েছেড় দাo। যােদর হিরপাদপেd মন তােদর কাজ, কথা সব
আলাদা। কাশীেত নানকপnী েছাকরা সাধু েদেখিছলাম। তার uেমর েতামার মেতা। আমায় বলত ‘েpমী সাধু’
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কাশীেত তােদর মঠ আেছ; eকিদন আমায় েসখােন িনমntণ কের লেয় েগল। েমাহnেক েদখলুম, েযন eকিট িগnী।
তােক িজjাসা করলুম, ‘uপায় িক?’ েস বলেল, কিলযুেগ নারদীয় ভিk। পাঠ কিcল। পাঠ েশষ হেল বলেত
লাগল -- ‘জেল িব ঃু sেল িব ঃু িব ুঃ পবর্তমsেক। সবর্ং িব ুময়ং জগৎ।’ সব েশেষ বলেল, শািnঃ শািnঃ
pশািnঃ।”
[কিলযুেগ েবদমত চেল না -- jানমাগর্ ]
“eকিদন গীতা পাঠ করেল। তা eমিন আঁট, িবষয়ী েলােকর িদেক েচেয় পড়েব না! আমার িদেক েচেয়
পড়েল। েসেজাবাবু িছল। েসেজাবাবুর িদেক েপছন িফের পড়েত লাগল। েসi নানকপnী সাধুিট বেলিছল, uপায়,
‘নারদীয় ভিk’।”
মাsার -- o-সাধুরা িক েবদাnবাদী নয়?
ীরামকৃ -- হয্াঁ, oরা েবদাnবাদী িকnt ভিkমাগর্o মােন। িক জােনা, eখন কিলযুেগ েবদমত চেল না।
eকজন বেলিছল, গায়tীর পুর রণ করব। আিম বললুম, েকন? কিলেত তেntাk মত। তntমেত িক পুর রণ হয়
না?
“ৈবিদক কমর্ বড় কিঠন। তােত আবার দাসt। eমিন আেছ েয, বার বছর না কত oiরকম দাসt করেল
তাi হেয় যায়। যােদর aতিদন দাসt করেল, তােদর সtা েপেয় যায়! তােদর রজঃ, তেমাgণ, জীব-িহংসা,
িবলাস -- ei সব eেস পেড়, তােদর েসবা করেত করেত। ধু দাসt নয়, আবার েপনশন খায়।
“eকিট েবদাnবাদী সাধু eেসিছল। েমঘ েদেখ নাচত, ঝড়বৃি েত খুব আনn। ধয্ােনর সময় েকu কােছ
েগেল বড় চেট েযত। আিম eকিদন িগছলুম। যাoয়ােত ভারী িবরk। সবর্দাi িবচার করত, ‘bh সতয্, জগৎ
িমথয্া।’ মায়ােত নানাrপ েদখােc, তাi ঝােড়র কলম লেয় েবড়াত। ঝােড়র কলম িদেয় েদখেল নানা রঙ েদখা
যায়; -- বstতঃ েকান রঙ নাi। েতমিন বstতঃ bh বi আর িকছু নাi, িকnt মায়ােত, aহংকােরেত নানা বst
েদখােc। পােছ মায়া হয়, আসিk হয়, তাi েকান িজিনস eকবার বi আর েদখেব না। sােনর সময় পািখ uড়েছ
েদেখ িবচার করত। dজেন বােহয্ েযতুম। মুসলমােনর পুকরু েন আর জল িনেল না। হলধারী আবার বয্াকরণ
িজjাসা কেl, বয্করণ জােন। বয্ নবেণর্র কথা হল। িতনিদন eখােন িছল। eকিদন েপাsার ধাের সানােয়র শb
েন বলেল, যার bhদশর্ন হয়, তার oi শb েন সমািধ হয়।”
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