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িdতীয় পিরেcদ
ঠাকুেরর তপসয্া -- ঠাকুেরর আিtয়গণ o ভিবষয্ৎ মহাতীথর্
ঠাকুর ীরামকৃ নহবেতর পাে র্ রাsায় দাঁড়াiয়া আেছন। েদিখেতেছন নহবেতর বারাnার eকপাে র্
বিসয়া, েবড়ার আড়ােল মিণ গভীর িচnামg। িতিন িক ঈ রিচnা কিরেতেছন? ঠাকুর ঝাuতলায় িগয়ািছেলন, মুখ
ধুiয়া oiখােন আিসয়া দাঁড়াiেলন।
ীরামকৃ -- িকেগা, eiখােন বেস! েতামার শী হেব। eকটু করেলi েকu বলেব, ei ei!
চিকত হiয়া িতিন ঠাকুেরর িদেক তাকাiয়া আেছন। eখনo আসন তয্াগ কেরন নাi।
ীরামকৃ -- েতামার সময় হেয়েছ। পািখ িডম ফুেটাবার সময় না হেল িডম ফুেটায় না। েয ঘর বেলিছ,
েতামার েসi ঘরi বেট।
ei বিলয়া ঠাকুর মিণর ‘ঘর’ আবার বিলয়া িদেলন।
“সকেলরi েয েবিশ তপসয্া করেত হয়, তা নয়। আমার িকnt বড় ক করেত হেয়িছল। মািটর িঢিপ মাথায়
িদেয় পেড় থাকতাম। েকাথা িদেয় িদন চেল েযত। েকবল মা মা বেল ডাকতাম, কাঁদতাম।
মিণ ঠাকুেরর কােছ pায় di বৎসার আিসেতেছন। িতিন iংেরজী পেড়েছন। ঠাকুর তাঁহােক কখন কখন
iংিলশময্ান বলেতন। কেলেজ পড়া না কেরেছন। িববাহ কেরেছন।
িতিন েকশব o aনয্ানয্ পি তেদর েলকচার িনেত, iংেরজী দশর্ন o িবjান পিড়েত ভালবােসন। িকnt
ঠাকুেরর কােছ আসা aবিধ, ioেরাপীয় পি তেদর gn o iংেরজী বা aনয্ ভাষার েলকচার তাঁহার আলুনী েবাধ
হiয়ােছ। eখন েকবল ঠাকুরেক রাতিদন েদিখেত o তাঁহার ীমুেখর কথা িনেত ভালবােসন।
আজকাল িতিন ঠাকুেরর eকিট কথা সবর্দা ভােবন। ঠাকুর বেলেছন, “সাধন করেলi ঈ রেক েদখা যায়,”
আরo বেলেছন, “ঈ রদশর্নi মানুষ জীবেনর uেdশয্।”
ীরামকৃ -- eকটু কেli েকu বলেব, ei ei। তুিম eকাদশী কেরা। েতামরা আপনার েলাক, আtীয়।
তা না হেল eত আসেব েকন? কীতর্ন নেত নেত রাখালেক েদেখিছলাম bজম েলর িভতর রেয়েছ। নেরেndর
খুব uঁচঘু র। আর হীরানn। তার েকমন বালেকর ভাব। তার ভাবিট েকমন মধুর। তােকo েদখবার icা কের।
[পূবক
র্ থা -- েগৗরাে র সাে াপা -- তুলসী কানন -- েসেজাবাবুর েসবা ]
“েগৗরাে র সাে াপা েদেখিছলাম। ভােব নয়, ei েচােখ! আেগ eমন aবsা িছল েয, সাদােচােখ সব
দশর্ন হত! eখন েতা ভােব হয়।
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“সাদােচােখ েগৗরাে র সাে াপা সব েদেখিছলাম। তারমেধয্ েতামায়o েযন েদেখিছলাম। বলরামেকo
েযন েদেখিছলাম।
“কাrেক েদখেল তড়াক কের uেঠ দাঁড়াi েকন জান; আtীয়েদর aেনক কাল পের েদখেল oirপ হয়।
“মােক েকঁেদ েকঁেদ বলতাম, মা! ভkেদর জেনয্ আমার pাণ যায়, তােদর শী আমায় eেন েদ। যা যা
মেন করতাম, তাi হত।
প বটীেত তুলসী কানন কেরিছলাম, জপ-ধয্ান করব বেল। বয্াঁকািরর েবড়া েদবার জনয্ বড় icা হল।
তারপেরi েদিখ েজায়াের কতকgিল বয্াঁকািরর আঁিট, খািনকটা দিড়, িঠক প বটীর সামেন eেস পেড়েছ!
ঠাকুরবািড়র eকজন ভারী িছল, েস নাচেত নাচেত eেস খবর িদেল।
“যখন ei aবsা হল, পূজা আর করেত পারলাম না। বললাম, মা, আমায় েক েদখেব? মা! আমার eমন
শিk নাi েয, িনেজর ভার িনেজ লi। আর েতামার কথা নেত icা কের; ভkেদর খাoয়ােত icা কের;
কাrেক সামেন পড়েল িকছু িদেত icা কের। e-সব মা, েকমন কের হয়। মা, তুিম eকজন বড়মানুষ েপছেন
দাo! তাiেতা েসেজাবাবু eত েসবা করেল।
“আবার বেলিছলাম, মা! আমার েতা আর সnান হেব না, িকnt icা কের, eকিট d-ভk েছেল, আমার
সে সবর্দা থােক। েসirপ eকিট েছেল আমায় দাo। তাi েতা রাখাল হল। যারা যারা আtীয়, তারা েকu aংশ,
েকu কলা।”
ঠাকুর আবার প বটীর িদেক যাiেতেছন। মাsার সে আেছন, আর েকহ নাi। ঠাকুর সহােসয্ তাঁহার সিহত
নানা কথা কিহেতেছন।
[পূবক
র্ থা -- adুত মূিতর্ দশর্ন -- বটগােছর ডাল ]
ীরামকৃ (মাsােরর pিত) -- েদখ, eকিদন েদিখ -- কালীঘর েথেক প বটী পযর্n eক adুত মূিতর্। e
েতামার িব াস হয়?
মাsার aবাk হiয়া রিহেলন।
িতিন প বটীর শাখা হiেত 2/1িট পাতা পেকেট রািখেতেছন।
ীরামকৃ -- ei ডাল পেড় েগেছ, েদেখছ; eর িনেচ বসতাম।
মাsার -- আিম eর eকিট কিচ ডাল েভেঙ িনেয় েগিছ -- বািড়েত েরেখ িদেয়িছ।
ীরামকৃ (সহােসয্) -- েকন?
মাsার -- েদখেল আhাদ হয়। সব চুেক েগেল ei sান মহাতীথর্ হেব।
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ীরামকৃ (সহােসয্) -- িকরকম তীথর্? িক, েপেনটীর মেতা?
েপেনটীেত মহাসমােরাহ কিরয়া রাঘব পি েতর মেহাৎসব হয়। ঠাকুর ীরামকৃ pায় pিত বৎসর ei
মেহাৎসব েদিখেত িগয়া থােকন o সংকীতর্ন মেধয্ েpমানেn নৃতয্ কেরন, েযন ীেগৗরা ভেkর কােছ ডাক
িনয়া িsর থািকেত না পািরয়া, িনেজ আিসয়া সংকীতর্ন মেধয্ েpমমূিতর্ েদখাiেতেছন।
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