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িবংশ পিরেcদ
মিহমার পাি তয্ -- মিণ েসন, aধর o িমিটং (Meeting)
ঠাকুর পি েমর েগাল বারাnায় মিহমা pভৃিতর সিহত হঠেযাগীর কথা কিহেতেছন। রামpসn ভk
কৃ িকেশােরর পুt, তাi ঠাকুর তাহােক েsহ কেরন।
ীরামকৃ -- রামpসn েকবল oiরকম কের েহা-েহা কের েবড়ােc। েসিদন eখােন eেস বলেল -- eকটু
কথা কেব না। pাণায়াম কের নাক িটেপ বেস রiল; েখেত িদলাম, তা েখেল না। আর-eকিদন েডেক বসালুম। তা
পােয়র uপর পা িদেয় বসল -- কােpেনর িদেক পা-টা িদেয়। oর মার dঃখ েদেখ কাঁিদ।
(মিহমার pিত) -- “oi হঠেযাগীর কথা েতামায় বলেত বেলেছ। সােড় ছ আনা িদন খরচ। eিদেক আবার
িনেজ বলেব না।”
মিহমা -- বলেল েশােন েক? (ঠাকুেরর o সকেলর হাসয্)
ঠাকুর ঘেরর মেধয্ আিসয়া িনেজর আসেন বিসয়ােছন। ীযুk মিণ েসন (যাঁেদর েপেনটীেত ঠাকুরবািড়) deকিট বnুসে আিসয়ােছন o ঠাকুেরর হাত ভাঙা সmেn িজjাসা পড়া কিরেতেছন। তাঁর স ীেদর মেধয্ eকজন
ডাkার।
ঠাকুর ডাkার pতাপ মজুমদােরর ঔষধ েসবন কিরেতেছন। মিণবাবুর স ী ডাkার তাঁহার বয্বsার
aনুেমাদন কিরেলন না। ঠাকুর তাঁহােক বিলেতেছন, “েস (pতাপ) েতা েবাকা নয়, তুিম aমন কথা বলছ েকন?”
eমন সময় লাটু uৈcঃsের বিলেতেছন িশিশ পেড় েভেঙ েগেছ।
মিণ (েসন) হঠেযাগীর কথা িনয়া বিলেতেছন -- হঠেযাগী কােক বেল? হট্ (Hot) মােন েতা গরম।
মিণ েসেনর ডাkার সmেn ঠাকুর ভkেদর পের বিলেলন -- “oেক জািন। যd মিlকেক বেলিছলাম, eডাkার েতামার oলmাকুল, -- aমুক ডাkােরর েচেয়o েমাটা বুিd।”
[ ীযুk মাsােরর সিহত eকােn কথা ]
eখনo সnয্া হয় নাi। ঠাকুর িনেজর আসেন বিসয়া মাsােরর সিহত কথা কিহেতেছন। িতিন খােটর পােশ
পােপাশ পি মাসয্ হiয়া বিসয়া আেছন। eিদেক মিহমাচরণ পি েমর েগাল বারাnায় বিসয়া মিণ েসেনর
ডাkােরর সিহত uৈcঃsের শাstালাপ কিরেতেছন। ঠাকুর িনেজর আসন হiেত িনেত পাiেতেছন o ঈষৎ হাসয্
কিরয়া মাsারেক বিলেতেছন -- “oi ঝাড়েছ! রেজাgণ! রেজাgেণ eকটু পাি তয্ েদখােত, েলকচার িদেত icা
হয়। সttgেণ anমুখর্ হয়, -- আর েগাপন। িকnt খুব েলাক! ঈ র কথায় eত ulাস!”
aধর আিসয়া pণাম কিরেলন o মাsােরর পােশ বিসেলন।
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ীযুk aধর েসন েডপুিট ময্ািজেsট, বয়ঃkম িtশ বৎসর হiেব। aেনক িদন ধিরয়া সমs িদন আিফেসর
পির েমর পর ঠাকুেরর কােছ pায় pতয্হ সnয্ার পার আেসন। তাঁহার বাটী কিলকাতা েশাভাবাজার েবেনেটালায়।
aধর কেয়কিদন আেসন নাi।
ীরামকৃ -- িকেগা, eতিদন আস নাi েকন?
aধর -- আjা, aেনকgেণা কােজ পেড় িগছলাম। isুেলর দrন সভা eবং আর আর িমিটং-e েযেত
হেয়িছল।
ীরামকৃ -- িমিটং, isুল -- ei সব লেয় eেকবাের ভুেল িগছেল।
aধর (িবনীত ভােব) -- আjা সব চাপা পেড় িগছল। আপনার হাতটা েকমন আেছ?
ীরামকৃ -- ei েদখ eখেনা সাের নাi। pতােপর ঔষধ খািcলাম।
িকয়ৎkণ পের ঠাকুর হঠাৎ aধরেক বিলেতেছন -- “েদেখা e-সব aিনতয্ -- িমিটং, isুল, আিফস -- eসব aিনতয্। ঈ রi বst আর সব aবst। সব মন িদেয় তাঁেকi আরাধনা করা uিচত।”
aধর চুপ কিরয়া আেছন।
ীরামকৃ -- e-সব aিনতয্। শরীর ei আেছ ei নাi। তাড়াতািড় তাঁেক েডেক িনেত হয়।1
“েতামােদর সব তয্াগ করবার দরকার নাi। কcেপর মেতা সংসাের থাক। কcপ িনেজ জেল চের েবড়ায়;
-- িকnt িডম আড়ােত রােখ -- সব মনটা তার িডম েযখােন, েসখােন পেড় থােক।
“কােpেনর েবশ sভাব হেয়েছ। যখন পূজা করেত বেস, িঠক eকিট ঋিষর মেতা! -- eিদেক কপূের্ রর
আরিত; সুnর sব পাঠ কের। পূজা কের যখন oেঠ, চেk েযন িপঁপেড় কামেড়েছ! আর সবর্দা গীতা, ভাগবত -e-সব পাঠ কের। আিম d-eকটা iংেরজী কথা কেয়িছলাম, -- তা রাগ কেl। বেল -- iংেরজী পড়া েলাক
াচারী!”
িকয়ৎkণ পের aধর aিত িবনীতভােব বিলেতেছন -“আপনার আমােদর বািড়েত aেনকিদন যাoয়া হয় নাi। ৈবঠকখানা ঘের গn হেয়িছল -- আর েযন সব
anকার!”
ভেkর ei কথা িনয়া ঠাকুেরর েsহ-সাগর েযন uথিলয়া uিঠল। িতিন হঠাৎ দ ায়মান হiয়া ভােব aধর
o মাsােরর মsক o hদয় sশর্ কিরয়া আশীবর্াদ কিরেলন। আর সেsেহ বিলেতেছন -- “আিম েতামােদর
1

aধর কেয়ক মাস পেরi েদহতয্াগ কিরেলন।
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নারায়ণ েদখিছ! েতামরাi আমার আপনার েলাক!”
eiবার মিহমাচরণ ঘেরর মেধয্ আিসয়া বিসেলন।
ীরামকৃ (মিহমার pিত) -- ৈধযর্তার কথা তখন যা বেলিছেল তা িঠক। বীযর্ধারণ না করেল e-সব
(uপেদশ) ধারণ হয় না।
“eকজন ৈচতনয্েদবেক বলেল, eেদর (ভkেদর) eত uপেদশ েদন, েতমন unিত করেত পােc না েকন?
িতিন বলেলন -- eরা েযািষৎস কের সব aপবয্য় কের। তাi ধারণা করেত পাের না। ফুেটা কলসীেত জল
রাখেল জল kেম kেম েবিরেয় যায়।”
মিহমা pভৃিত ভেkরা চুপ কিরয়া আেছন! িকয়ৎkণ পের মিহমাচরণ বিলেতেছন -- ঈ েরর কােছ
আমােদর জনয্ pাথর্না কrন -- যােত আমােদর েসi শিk হয়।
ীরামকৃ -- eখনo সাবধান হo! আষাঢ় মােসর জল, বেট, েরাধ করা শk। িকnt জল aেনক েতা
েবিরেয় েগেছ! -- eখন বাঁধ িদেল থাকেব।
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