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নবম পিরেcদ
েকশেবর সে কথা -- ঈ েরর হাসপাতােল আtার িচিকৎসা
ীরামকৃ (েকশেবর pিত, সহােসয্) -- েতামার aসুখ হেয়েছ েকন তার মােন আেছ। শরীেরর িভতর িদেয়
aেনক ভাব চেল েগেছ, তাi oiরকম হেয়েছ। যখন ভাব হয় তখন িকছু েবাঝা যায় না, aেনকিদন পের শরীের
আঘাত লােগ। আিম েদেখিছ, বড় জাহাজ গ া িদেয় চেল েগল, তখন িকছু েটর পাoয়া েগল না; o মা! খািনকkণ
পের েদিখ, িকনারার uপের জল ধপাস ধপাস করেছ; আর েতালপাড় কের িদেc। হয় েতা িকনারার খািনকটা
েভেঙ জেল পড়ল!
“কুঁেড়ঘের হািত pেবশ করেল ঘর েতালপাড় কের েভেঙ চুের েদয়। ভাবহsী েদহঘের pেবশ কের, আর
েতালপাড় কের।
“হয় িক জান? আgন লাগেল কতক gেলা িজিনস পুিড়েয়-টুিড়েয় েফেল, আর eকটা হiহi কা আরm
কের েদয়। jানািg pথেম কামেkাধ ei সব িরপু নাশ কের, তারপর aহংবুিd নাশ কের। তারপর eকটা
েতালপাড় আরm কের!
“তুিম মেন কেcা সব ফুিরেয় েগল! িকnt যতkণ েরােগর িকছু বাকী থােক, ততkণ িতিন ছাড়েবন না।
হাসপাতােল যিদ তুিম নাম েলখাo, আর চেল আসবার েজা নাi। যতkণ েরােগর eকটু কসুর থােক, ততkণ
ডাkার সােহব চেল আসেত েদেব না। তুিম নাম িলখােল েকন!” (সকেলর হাসয্)
েকশব হাসপাতােলর কথা িনয়া বারবার হািসেতেছন। হািস সংবরণ কিরেত পািরেতেছন না। থােকন
থােকন, আবার হািসেতেছন। ঠাকুর আবার কথা কিহেতেছন।
[পূবক
র্ থা -- ঠাকুেরর পীড়া, রাম কিবরােজর িচিকৎসা ]
ীরামকৃ (েকশেবর pিত) -- hd বলত, eমন ভাবo েদিখ নাi! eমন েরাগo েদিখ নাi। তখন আমার
খুব aসুখ। সরা সরা বােহয্ যািc। মাথায় েযন dলাখ িপঁপেড় কামড়ােc। িকnt ঈ রীয় কথা রাতিদন চলেছ।
নাটগেড়র রাম কিবরাজ েদখেত eল। েস েদেখ, আিম বেস িবচার করিছ। তখন েস বলেল, “eিক পাগল। dখানা
হাড় িনেয়, িবচার করেছ!”
(েকশেবর pিত) -- “তাঁর icা। সকলi েতামার icা।
“সকলi েতামার icা, icাময়ী তারা তুিম।
েতামার কমর্ তুিম কর মা, েলােক বেল কির আিম।
“িশিশর পােব বেল মালী বসরাi েগালােপর গাছ িশকরসুd তুেল েদয়। িশিশর েপেল গাছ ভাল কের
গজােব। তাi বুিঝ েতামার িশকড়সুd তুেল িদেc। (ঠাকুেরর o েকশেবর হাসয্) িফের িফরিত বুিঝ eকটা বড় কা
হেব।”

www.ramakrishnavivekananda.info

1883, 28েশ নেভmর

[েকশেবর জনয্ ীরামকৃে র knন o িসেd রীেক ডাব-িচিন মানন ]
“েতামার aসুখ হেলi আমার pাণটা বড় বয্াকুল হয়। আেগর বাের েতামার যখন aসুখ হয়, রািt েশষ
pহের আিম কাঁদতুম। বলতুম, মা! েকশেবর যিদ িকছু হয়, তেব কার সে কথা কেবা। তখন কলকাতায় eেল
ডাব-িচিন িসেd রীেক িদেয়িছলুম। মার কােছ েমেনিছলুম যােত aসুখ ভাল হয়।”
েকশেবর uপর ঠাকুেরর ei aকৃিtম ভালবাসা o তাঁহার জনয্ বয্াকুলতা কথা সকেল aবাk হiয়া
িনেতেছন।
ীরামকৃ -- eবার িকnt aত হয় নাi। িঠক কথা বলব।
“িকnt d-িতনিদন eকটু হেয়েছ।”
পূবির্ দেক েয dার িদয়া েকশব ৈবঠকখানায় pেবশ কিরয়ািছেলন, েসi dােরর কােছ েকশেবর পূজনীয়া জননী
আিসয়ােছন।
েসi dারেদশ হiেত uমানাথ ঠাকুর ীরামকৃ েক uৈcঃsের বিলেতেছন, “মা আপনােক pণাম
কিরেতেছন।”
ঠাকুর হািসেত লািগেলন। uমানাথ বিলেতেছন, “মা বলেছন, েকশেবর aসুখিট যােত সাের।” ঠাকুর
বিলেতেছন, “মা সুবচনী আনnময়ীেক ডােকা, িতিন dঃখ দূর করেবন।”
েকশবেক বিলেতেছন -“বািড়র িভতের aত েথেকা না। েমেয়েছেলেদর মেধয্ থাকেল আরo ডুবেব, ঈ রীয় কথা হেল আরo ভাল
থাকেব।”
গmীরভােব কথাgিল বিলয়া আবার বালেকর নয্ায় হািসেতেছন। েকশবেক বলেছন, “েদিখ, েতামার হাত
েদিখ।” েছেলমানুেষর মেতা হাত লiয়া েযন oজন কিরেতেছন। aবেশেষ বিলেতেছন, “না, েতামার হাতহালকা
আেছ, খলেদর হাত ভারী হয়।” (সকেলর হাসয্)
uমানাথ dারেদশ হiেত আবার বিলেতেছন, “মা বলেছন, েকশবেক আশর্ীবাদ কrন।”
ীরামকৃ (গmীর sের) -- আমার িক সাধয্! িতিনi আশীবর্াদ করেবন। ‘েতামার কমর্ তুিম কর মা, েলােক
বেল কির আিম।’
“ঈ র diবার হােসন। eকবার হােসন যখন di ভাi জিম বখরা কের; আর দিড় েমেপ বেল, ‘e-িদkটা
আমার, o-িদkটা েতামার’! ঈ র ei েভেব হােসন, আমার জগৎ, তার খািনকটা মািট িনেয় করেছ e-িদkটা
আমার o-িদkটা েতামার!
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“ঈ র আর-eকবার হােসন। েছেলর aসুখ স টাপn। মা কাঁদেছ। ৈবদয্ eেস বলেছ, ‘ভয় িক মা, আিম
ভাল করব।’ ৈবদয্ জােন না ঈ র যিদ মােরন, কার সাধয্ রkা কের।” (সকেলi িনsb)
িঠক ei সময় েকশব aেনকkণ ধিরয়া কািশেত লািগেলন। েস কািশ আর থািমেতেছ না। েস কািশর শb
িনয়া সকেলরi ক হiেতেছ। aেনkণ পের o aেনক কে র পর কািশ eকটু বn হiল। েকশব আর থািকেত
পািরেতেছন না। ঠাকুরেক ভূিম হiয়া pণাম কিরেলন। েকশব pণাম কিরয়া aেনক কে েদয়াল ধিরয়া েসi dার
িদয়া িনেজর কামরায় পুনরায় গমন কিরেলন।

www.ramakrishnavivekananda.info

