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নবম পিরেcদ
দিkেণ র-মিnের রাখাল, রাম, েকদার pভৃিত ভkসে -- েবদাnবাদী সাধুসে bhjােনর কথা
ঠাকুর ীরামকৃ গািড়েত uিঠয়ােছন -- ৺কালীঘাট দশর্েন যাiেবন। ীযুk aধর েসেনর বাটী হiয়া
যাiেবন -- aধরo েসখান হiেত সে যাiেবন। আজ শিনবার, aমাবসয্া; 29েশ িডেসmর, 1883। েবলা 1টা
হiেব।
গািড় তাঁহার ঘেরর utেরর বারnার কােছ দাঁড়াiয়া আেছ।
মিণ গািড়র dােরর কােছ আিসয়া দাঁড়াiয়ােছন।
মিণ ( ীরামকৃে র pিত) -- আjা, আিম িক যাব?
ীরামকৃ -- েকন?
মিণ -- কলকাতার বাসা হেয় eকবার আসতাম।
ীরামকৃ (িচিnত হiয়া) -- আবার যােব? eখােন েবশ আছ।
মিণ বািড় িফিরেবন -- কেয়ক ঘnার জনয্, িকnt ঠাকুেরর মত নাi।
রিববার, 30েশ িডেসmর, েপৗষ kা pিতপদ িতিথ। েবলা িতনটা হiয়ােছ। মিণ গাছতলায় eকাকী
েবড়াiেতেছন, -- eকিট ভk আিসয়া বিলেলন, pভু ডািকেতেছন। ঘের ঠাকুর ভkসে বিসয়া আেছন। মিণ িগয়া
pণাম কিরেলন o েমেঝেত ভkেদর সে বিসেলন।
কিলকাতা হiেত রাম, েকদার pভৃিত ভেkরা আিসয়ােছন। তাঁহােদর সে eকিট েবদাnবাদী সাধু
আিসয়ােছন। ঠাকুর েযিদন রােমর বাগান দশর্ন কিরেত যান, েসi িদন ei সাধুিটর সিহত েদখা হয়। সাধু পাে রর্
বাগােনর eকিট গােছর তলায় eকাকী eকিট খািটয়ায় বিসয়ািছেলন। রাম আজ ঠাকুেরর আেদেশ েসi সাধুিটেক
সে কিরয়া আিনয়ােছন। সাধুo ঠাকুরেক দশর্ন কিরেবন -- icা কিরয়ােছন।
ঠাকুর সাধুর সিহত আনেn কথা কিহেতেছন। িনেজর কােছ েছাট তkািটর uপর সাধুেক বসাiয়ােছন।
কথাবাতর্া িহnীেত হiেতেছ।
ীরামকৃ -- e-সব েতামার িকrপ েবাধ হয়?
েবদাnবাদী সাধু -- e-সব spবৎ।
ীরামকৃ -- bh সতয্, জগৎ িমথয্া? আcা জী, bh িকrপ?
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সাধু -- শbi bh। aনাহত শb।
ীরামকৃ -- িকnt জী, শেbর pিতপাদয্ eকিট আেছন। েকমন?
সাধু -- বাচয্1 oi হয্ায়, বাচক oi হয্ায়।
ei কথা িনেত িনেত ঠাকুর সমািধs হiেলন। িsর, -- িচtািপর্েতর নয্ায় বিসয়া আেছন। সাধু o ভেkরা
aবাk হiয়া ঠাকুেরর ei সমািধ aবsা েদিখেতেছন। েকদার সাধুেক বিলেতেছন -“ei েদেখা জী! isেকা সমািধ েবালতা হয্ায়।”
সাধু gেni সমািধর কথা পিড়য়ােছন, সমািধ কখনo েদেখন নাi।
ঠাকুর eকটু eকটু pকৃিতs হiেতেছন o জগnাতার সিহত কথা কিহেতেছন, “মা, ভাল হব -- েবhঁশ কিরস
েন -- সাধুর সে সিcদানেnর কথা কব! -- মা, সিcদানেnর কথা িনেয় িবলাস করব!”
সাধু aবাk হiয়া েদিখেতেছন o ei সকল কথা িনেতেছন। eiবার ঠাকুর সাধুর সিহত কথা কিহেতেছন
-- বিলেতেছন -- আb েসাঽহm uড়ােয় েদo। আb হাm েতাm; -- িবলাস! (aথর্াৎ eখন েসাঽহm -- “েসi আিম”
uড়ােয় দাo; -- eখন “আিম তুিম”)।
যতkণ আিম তুিম রেয়েছ ততkণ মাo আেছন -- eস তাঁেক িনেয় আনn করা যাক। ei কথা িক ঠাকুর
বিলেতেছন?
িকছুkণ কথাবাতর্ার পর ঠাকুর প বটীমেধয্ েবড়াiেতেছন, -- সে রাম, েকদার, মাsার pভৃিত।
[ ীরামকৃে র েকদােরর pিত uপেদশ --সংসারতয্াগ ]
ীরামকৃ (সহােসয্) -- সাধুিটেক িকরকম েদখেল?
েকদার --

jান! সেব হাঁিড় চেড়েছ, -- eখনo চাল চেড় নাi!

ীরামকৃ -- তা বেট, িকnt তয্াগী। সংসার েয তয্াগ কেরেছ, েস aেনকটা eিগেয়েছ।
“সাধুিট pবতর্েকর ঘর। তাঁেক লাভ না করেল িকছুi হল না। যখন তাঁর েpেম মt হoয়া যায়, আর িকছু
ভাল লােগ না, তখন:
যতেন hদেয় েরেখা আদিরণী শয্ামা মােক!
1

বাচয্বাচকেভেদন tেমব পরেম র

[aধয্াt রামায়ণ]
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মন, তুi েদখ আর আিম েদিখ আর েযন েকu নািহ েদেখ!
ঠাকুেরর ভােব েকদার eকিট গান বিলেতেছন -মেনর কথা কiেবা িক সi, কiেত মানা -দরদী নiেল pাণ বাঁেচ না।
মেনর মানুষ হয় েয জনা,
o তার নয়েনেত যায় েগা েচনা,
o েস di-eক জনা, ভােব ভােস রেস েডােব,
o েস uজান পেথ কের আনােগানা (ভােবর মানুষ)।
ঠাকুর িনেজর ঘের িফিরয়ােছন। 4টা বািজয়ােছ, -- মা-কালীর ঘর েখালা হiয়ােছ। ঠাকুর সাধুেক সে
কিরয়া মা-কালীর ঘের যাiেতেছন। মিণ সে আেছন।
কালীঘের pেবশ কিরয়া ঠাকুর ভিkভের মােক pণাম কিরেতেছন। সাধুo হাতেজাড় কিরয়া মাথা েনায়াiয়া
মােক পুনঃপুনঃ pণাম কিরেতেছন।
ীরামকৃ -- েকমন জী, দশর্ন!
সাধু (ভিkভের) -- কালী pধানা হয্ায়।
ীরামকৃ -- কালী bh aেভদ। েকমন জী?
সাধু -- যতkণ বিহমুর্খ, ততkণ কালী মানেত হেব। যতkণ বিহমুর্খ ততkণ ভাল মn; ততkণ eিট িpয়,
eিট তয্াজয্।
“ei েদখুন, নামrপ েতা সব িমথয্া, িকnt যতkণ আিম বিহমুখর্ ততkণ stীেলাক তয্াজয্। আর uপেদেশর
জনয্ eটা ভাল, oটা মn; -- নেচৎ াচার হেব।”
ঠাকুর সাধুর সে কথা কিহেত কিহেত ঘের িফিরেলন।
ীরামকৃ (মিণর pিত) -- েদখেল, -- সাধু কালীঘের pণাম করেল!
মিণ -- আjা, হাঁ!
পরিদন েসামবার, 31েশ িডেসmর (17i েপৗষ, kা িdতীয়া)। েবলা 4টা হiেব। ঠাকুর ভkসে ঘের
বিসয়া আেছন। বলরাম, মিণ, রাখাল, লাটু, হিরশ pভৃিত আেছন। ঠাকুর মিণেক o বলরামেক বিলেতেছন -[মুেখ jােনর কথা -- হলধারীেক ঠাকুেরর িতরsার কথা ]
“হলধারীর jানীর ভাব িছল। েস aধয্াt, uপিনষৎ, -- ei সব রাতিদন পড়ত। eিদেক সাকার কথায় মুখ
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বয্াঁকাত। আিম যখণ কাঙালীেদর পােত eকটু eকটু েখলাম, তখন বলেল, ‘েতার েছেলেদর িবেয় েকমন কের
হেব!’ আিম বললাম, ‘তেব ের শয্ালা, আমার আবার েছেলিপেল হেব! েতার গীতা, েবদাn পড়ার মুেখ আgন!’
েদেখা না, eিদেক বলেছ জগৎ িমথয্া! -- আবার িব ঘু ের নাক িসটেক ধয্ান!”
সnয্া হiল। বলরামািদ ভেkরা কিলকাতায় চিলয়া িগয়ােছন। ঘের ঠাকুর মার িচnা কিরেতেছন। িকয়ৎkণ
পের ঠাকুরবািড়েত আরিতর সুমধুর শb েশানা যাiেত লািগল।
রািt pায় 8টা হiয়ােছ। ঠাকুর ভােব সুমধুর sের সুর কিরয়া মার সিহত কথা কিহেতেছন। মিণ েমেঝেত
বিসয়া আেছন।
[ঠাকুর ীরামকৃ o েবদাn ]
ঠাকুর মধুর নাম ucারণ কিরেতেছন -- হির oঁ! হির oঁ! oঁ! মােক বিলেতেছন -- “o মা! bhjান িদেয়
েবhঁশ কের রািখস েন! bhjান চাi না মা! আিম আনn করব! িবলাস করব!”
আবার বিলেতেছন -- “েবদাn জািন না মা! জানেত চাi না মা! -- মা, েতােক েপেল েবদেবদাn কত িনেচ
পেড় থােক!
কৃ ের! েতাের বলব, খা ের -- েন ের -- বাপ! কৃ ের! বলব, তুi আমার জনয্ েদহধারণ কের eেসিছস
বাপ।”
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