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তৃতীয় পিরেcদ 
 

রাখাল, রাম, সুেরnd, লাটু pভৃিত ভkসে  
 
        আহারােn ঠাকুর eকটু িব াম কিরেতেছন। আজ 24েশ িডেসmর। বড়িদেনর ছুিট আরm হiয়ােছ। 
কিলকাতা হiেত সুেরnd, রাম pভৃিত ভেkরা kেম kেম আিসেতেছন। 
 
        েবলা eকটা হiেব। মিণ eকাকী ঝাuতলায় েবড়াiেতেছন, eমন সময় েরেলর িনকট দাঁড়াiয়া হিরশ 
uৈcঃsের মিণেক বিলেতেছন -- pভু ডাকেছন, -- িশবসংিহতা পড়া হেব। 
 
        িশবসংিহতায় েযােগর কথা আেছ, -- ষট্ চেkর কথা আেছ। 
 
        মিণ ঠাকুেরর ঘের আিসয়া pণাম কিরয়া uপেবশন কিরেলন। ঠাকুর খােটর uপর, ভেkরা েমেঝর uপর 
বিসয়া আেছন। িশবসংিহতা eখন আর পড়া হiল না। ঠাকুর িনেজi কথা কিহেতেছন। 
 

[েpমাভিk o ীবৃnাবনলীলা -- aবতার o নরলীলা ] 
 
        ীরামকৃ  -- েগাপীেদর েpমাভিk। েpমাভিkেত dিট িজিনস থােক, -- aহংতা আর মমতা। আিম 
কৃ েক েসবা না করেল কৃে র aসুখ হেব, -- eর নাম aহংতা। eেত ঈ রেবাধ থােক না। 
 
        “মমতা, -- ‘আমার আমার’ করা। পােছ পােয় িকছু আঘাত লােগ, েগাপীেদর eত মমতা, তােদর সূk 
শরীর ীকৃে র চরণতেল থাকত। 
 
        “যেশাদা বলেলন, েতােদর িচnামিণ-কৃ  জািন না, আমার েগাপাল! েগাপীরাo বলেছ, ‘েকাথায় আমার 
pাণবlভ! আমার hদয়বlভ!’ ঈ রেবাধ নাi। 
 
        “েযমন েছাট েছেলরা, েদেখিছ, বেল, ‘আমার বাবা’। যিদ েকu বেল, ‘না, েতার বাবা নয়’; -- তাহেল 
বলেব ‘না, আমার বাবা।’ 
 
        “নরলীলায় aবতারেক িঠক মানুেষর মেতা আচরণ করেত হয়, -- তাi িচনেত পারা কিঠন। মানুষ হেয়েছন 
েতা িঠক মানুষ। েসi kুধা-তৃ া, েরাগেশাক, কখন বা ভয় -- িঠক মানুেষর মেতা। রামচnd সীতার েশােক কাতর 
হয়িছেলন। েগাপাল নেnর জুেতা মাথায় কের িনেয় িগছেলন -- িপঁেড় বেয় িনেয় িগছেলন। 
 
        “িথেয়টাের সাধু সােজ, সাধুর মতi বয্বহার করেব, -- েয রাজা েসেজেছ তার মেতা বয্বহার করেব না। যা 
েসেজেছ তাi aিভনয় করেব। 
 
        “eকজন বhrপী েসেজেছ, ‘তয্াগী সাধু’। সাজিট িঠক হেয়েছ েদেখ বাবুরা eকিট টাকা িদেত েগল। েস 
িনেল না, u ঁh কের চেল েগল। গা-হাত-পা ধুেয় যখন সহজ েবেশ eেলা, বলেল, ‘টাকা দাo’। বাবুরা বলেল, ‘ei 
তুিম টাকা েনেবা না বেল চেল েগেল, আবার টাকা চাiছ?’ েস বলেল, ‘তখন সাধু েসেজিছ, টাকা িনেত নাi।’ 
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        “েতমিন ঈ র, যখন মানুষ হন, িঠক মানুেষর মেতা বয্বহার কেরন। 
 
        “বৃnাবেন েগেল aেনক লীলার sান েদখা যায়।” 
 

[সুেরেndর pিত uপেদশ -- ভkেসবাথর্ দান o সতয্কথা ] 
 
        সুেরnd -- আমরা ছুিটেত িগছলাম; বড় “পয়সা দাo”, “পয়সা দাo” কের। ‘দাo’ ‘দাo’ করেত লাগল -- 
পা ারা আর সব। তােদর বললুম, ‘আমরা কাল কলকাতা যাব’। বেল, েসi িদনi পলায়ন। 
 
        ীরামকৃ  -- o িক! িছ! কাল যাব বেল আজ পালােনা! িছ! 
 
        সুেরnd (লিjত হiয়া) -- বেনর মেধয্ মােঝ মােঝ বাবাজীেদর েদেখিছলাম, িনজর্েন বেস সাধন-ভজন 
করেছ। 
 
        ীরামকৃ  -- বাবাজীেদর িকছু িদেল? 
 
        সুেরnd -- আেj, না। 
 
        ীরামকৃ  -- o ভাল কর নাi। সাধুভkেদর িকছু িদেত হয়। যােদর টাকা আেছ, তােদর orপ েলাক 
সামেন পড়েল িকছু িদেত হয়। 
 

[ ীমুখ-কিথত চিরতামৃত -- মথুর সে  ীবৃnাবন-দশর্ন, 1868 ] 
 
        “আিম বৃnাবেন িগছলাম -- েসেজাবাবুেদর সে । 
 
        “মথুরার rবঘাট যাi েদখলাম aমিন দp  কের দশর্ন হল, বসুেদব কৃ  েকােল যমুনা পার হেcন। 
 
        “আবার সnয্ার সময় যমুনাপুিলেন েবড়ািc, বািলর uপর েছাট েছাট েখােড়াঘর। বড় কুলগাছ। েগাধিূলর 
সময় গাভীরা েগা  েথেক িফের আসেছ। েদখলাম েহঁেট যমুনা পার হেc। তারপেরi কতকgিল রাখাল গাভীেদর 
িনেয় পার হেc। 
 
        “েযi েদখা, aমিন ‘েকাথায় কৃ !’ বেল -- েবhশঁ হেয় েগলাম। 
 
        শয্ামকু , রাধাকু  দশর্ন করেত icা হেয়িছল। পালিক কের আমায় পািঠেয় িদেল। aেনকটা পথ; লুিচ, 
িজিলিপ পালিকর িভতের িদেল। মাঠ পার হবার সময় ei েভেব কাঁদেত লাগলাম, ‘কৃ  ের! তুi নাi, িকnt েসi 
সব sান রেয়েছ! েসi মাঠ, তুিম েগাr চরােত!’ 
 
        “hেদ রাsায় সে  সে  েপছেন আসিছল। আিম চেkর জেল ভাসেত লাগলাম। িবয়ারােদর দাঁড়ােত বলেত 
পারলাম না! 
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        শয্ামকু , রাধাকু েত িগেয় েদখলাম, সাধুরা eকিট eকিট ঝুপিড়র মেতা কেরেছ; -- তার িভতের িপছেন 
িফের সাধন-ভজন করেছ -- পােছ েলােকর uপর দৃি পাত হয়। dাদশ বন েদখবার uপযুk। ব িুবহারীেক েদেখ 
ভাব হেয়িছল, আিম তাঁেক ধরেত িগিছলাম। েগািবনজীেক diবার েদখেত চাiলাম না। মথুরায় িগেয় রাখাল-
কৃ েক sপন েদেখিছলাম। hেদ o েসেজাবাবুo েদেখিছল।” 
 

        [েদবীভk ীযুk সুেরেndর েযাগ o েভাগ ] 
 
        “েতামােদর েযাগo আেছ, েভাগo আেছ। 
 
        “bhিষর্, েদবিষর্, রাজিষর্। bhিষর্, েযমন কেদব -- eকখািন বio কােছ নাi। েদবিষর্, েযমন নারদ। রাজিষর্ 
জনক, -- িন ামকমর্ কের। 
 
        “েদবীভk ধমর্, েমাk d-i পায়। আবার aথর্, কামo েভাগ কের। 
 
        “েতামােক eকিদন েদবীপুt েদেখিছলাম। েতামার di-i আেছ -- েযাগ আর েভাগ। না হেল েতামার 
েচহারা  হত।” 
 

[ঘােট ঠাকুেরর েদবীভkদশর্ন -- নবীন িনেয়াগীর েযাগ o েভাগ ] 
 
        “সবর্তয্াগীর েচহারা । eকজন েদবীভkেক ঘােট েদেখিছলাম। িনেজ খােc আর েসi সে  েদবীপূজা 
কেc। সnানভাব! 
 
        “তেব েবিশ টাকা হoয়া ভাল নয়। যd মিlকেক eখন েদখলাম ডুেব েগেছ! েবিশ টাকা হেয়েছ িক না। 
 
        “নবীন িনেয়াগী, -- তারo েযাগ o েভাগ di-i আেছ। dগর্াপূজার সময় েদিখ, বাপ-বয্াটা dজেনi চামর 
কেc।” 
 
        সুেরnd -- আjা, ধয্ান হয় না েকন? 
 
        ীরামকৃ  -- sরণ-মনন েতা আেছ? 
 
        সুেরnd -- আjা, মা মা বেল ঘুিমেয় পিড়। 
 
        ীরামকৃ  -- খুব ভাল। sরণ-মনন থাকেলi হল। 
 
        ঠাকুর সুেরেndর ভার লiয়ােছন। আর তাঁহার ভাবনা িক? 


