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তৃতীয় পিরেcদ
পাি তয্ aেপkা তপসয্ার pেয়াজন -- সাধয্-সাধনা
ঠাকুর ীরামকৃ মাsােরর সিহত কথা কিহেতেছন। ভেkরাo কােছ বিসয়া আেছন।
ীরামকৃ (মাsােরর pিত) -- শশধরেক েতামার েকমন েবাধ হয়?
মাsার -- আjা, েবশ।
ীরামকৃ -- খুব বুিdমান, না?
মাsার -- আjা, পাি তয্ েবশ আেছ।
ীরামকৃ -- গীতার মত -- যােক aেনেক গেণ, মােন, তার িভতর ঈ েরর শিk আেছ। তেব oর eকটু
কাজ বাকী আেছ।
“ ধু পাি েতয্ িক হেব, িকছু তপসয্ার দরকার -- িকছু সাধয্-সাধনার দরকার।”
[পূবক
র্ থা -- েগৗরী পি ত o নারায়ণ শাstীর সাধনা -- েবলঘেরর বাগােন েকশেবর সিহত সাkাৎ 1875 -কােpেনর আগমন 1875-76 ]
“েগৗরী পি ত সাধন কেরিছল। যখন sব করত, ‘হা ের ের িনরালm লেmাদর!’ -- তখন পি েতরা েকঁেচা
হেয় েযত।
“নারায়ণ শাstীo ধু পি ত নয়, সাধয্-সাধনা কেরিছল।
“নারায়ণ শাstী পঁিচশ বৎসর eকটােন পেড়িছল। সাত বৎসর নয্ায় পেড়িছল -- তবুo ‘হর, হর,’ বলেত
বলেত ভাব হত। জয়পুেরর রাজা সভাপি ত করেত েচেয়িছল। তা েস কাজ sীকার করেল না। দিkেণ ের pায়
eেস থাকত। বিশ া েম যাবার ভারী icা, -- েসখােন তপসয্া করেব। যাবার কথা আমােক pায় বলত। আিম
তােক েসখােন েযেত বারণ করলাম। -- তখন বেল ‘েকাn িদন মের যাব, সাধন কেব করব -- ডুbিক কb ফাট্
যায়গা!’ aেনক েজদােজিদর পর আিম েযেত বললাম।
“ নেত পাi, েকu েকu বেল, নারায়ণ শাstী নািক শরীরতয্াগ কেরেছ, তপসয্া করবার সময় ৈভরেব নািক
চড় েমেরিছল। আবার েকu েকu বেল, ‘েবঁেচ আেছ -- ei আমরা তােক েরেল তুেল িদেয় eলাম।’
“েকশব েসনেক েদখবার আেগ নারাণ শাstীেক বললুম, তুিম eকবার যাo, েদেখ eস েকমন েলাক। েস
েদেখ eেস বলেল, েলাকটা জেপ িসd। েস েজয্ািতষ জানত -- বলেল, ‘েকশব েসেনর ভাগয্ ভাল। আিম সংsৃেত
কথা কiলাম, েস ভাষায় (বাঙলায়) কথা কiল।’
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“তখন আিম hেদেক সে কের েবলঘেরর বাগােন িগেয় েদখলাম। েদেখi বেলিছলাম, ‘eঁরi নয্াজ
খেসেছ, -- iিন জেলo থাকেত পােরন, ডাঙােতo থাকেত পােরন।’
“আমােক পেরাখ করবার জনয্ িতনজন bhjানী ঠাকুরবািড়েত পািঠেয়িছল। তার িভতের pসno িছল।
রাতিদন আমায় েদখেব, েদেখ েকশেবর কােছ খবর িদেব। আমার ঘেরর িভতর রােt িছল -- েকবল ‘দয়াময়,
দয়াময়’ করেত লাগল -- আর আমােক বেল, ‘তুিম েকশববাবুেক ধর তাহেল েতামার ভাল হেব।’ আিম বললাম,
‘আিম সাকার মািন।’ তবুo ‘দয়াময়, দয়াময়’ কের! তখন আমার eকটা aবsা হল হেয় বললাম, ‘eখান েথেক
যা!’ ঘেরর মেধয্ েকান মেত থাকেত িদলাম না! তারা বারnায় িগেয় েয় রiল।
“কােpনo েযিদন আমায় pথম েদখেল েসিদন রােt রেয় েগল।”
[মাiেকল মধুসদূ ন 1 -- নারাণ শাstীর সিহত কথা ]
“নারায়ণ শাstী যখন িছল, মাiেকল eেসিছল। মথুরবাবুর বড়েছেল dািরকবাবু সে কের eেনিছল।
ময্াগািজেনর সােহবেদর সে েমাকdমা হবার েযাগাড় হেয়িছল। তাi মাiেকলেক eেন বাবুরা পরামশর্ করিছল।
“দpরখানার সে বড়ঘর। েসiখােন মাiেকেলর সে েদখা হেয়িছল। আিম নারায়ণ শাstীেক কথা কiেত
বললাম। সংsৃেত কথা ভাল বলেত পারেল না। ভুল হেত লাগল! তখন ভাষায় কথা হল।
“নারায়ণ শাstী বলেল, ‘তুিম িনেজর ধমর্ েকন ছাড়েল।’ মাiেকল েপট েদিখেয় বেল, ‘েপেটর জনয্ -ছাড়েত হেয়েছ।’
“নারায়ণ শাstী বলেল, ‘েয েপেটর জনয্ ধমর্ ছােড় তার সে কথা িক কiব!’ তখন মাiেকল আমায়
বলেল, ‘আপিন িকছু বলুন।’
“আিম বললাম, েক জােন েকন আমার িকছু বলেত icা করেছ না। আমার মুখ েক েযন েচেপ ধরেছ।”
[কািমনী-কা ন পি তেকo হীনবুিd কের -- িবষয়ীর পূজািদ ]
ঠাকুরেক দশর্ন কিরেত েচৗধুরীবাবুর আিসবার কথা িছল।
মেনােমাহন -- েচৗধুরী আসেবন না। িতিন বলেলন, ফিরদপুেরর েসi বাঙাল (শশধর) আসেব -- তেব যাব
না!
ীরামকৃ -- িক হীনবুিd! -- িবদয্ার aহংকার, তার uপর িdতীয় পেkর stী িববাহ কেরেছ, -- ধরােক
সরা মেন কেরেছ!
1

ীমধুসূদন কিব -- জn সাগরদাঁিড় 1824; iংলেn aবিsিত 1862-67; েদহতয্াগ 1873। ঠাকুরেক দশর্ন 1868-র পের হiেব।
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েচৗধুরী eম. e. পাশ কিরয়ােছন। pথম stীর মৃতুয্র পর খুব ৈবরাগয্ হiয়ািছল। ঠাকুেরর কােছ দিkেণ ের
pায় যাiেতন। আবার িতিন িববাহ কিরয়ােছন। িতন-চার শত টাকা মািহনা পান।
ীরামকৃ (ভkেদর pিত) -- ei কািমনী-কা েন আসিk মানুষেক হীনবুিd কেরেছ। হরেমাহন যখন
pথম েগল, তখন েবশ লkণ িছল। েদখবার জনয্ আিম বয্াকুল হতাম। তখন বয়স 17।18 হেব। pায় েডেক েডেক
পাঠাi, আর যায় না। eখন মাগেক eেন আলাদা বাসা কেরেছ। মামার বািড়েত িছল, েবশ িছল। সংসােরর েকােনা
ঝ াট িছল না। eখন আলাদা বাসা কের পিরবােরর েরাজ বাজার কের। (সকেলর হাসয্) েসিদন oখােন িগেয়িছল।
আিম বললাম, ‘যা eখান েথেক চেল যা -- েতােক ছুেঁ ত আমার গা েকমন করেছ।’
কতর্াভজা চnd (চাটুেজয্) আিসয়ােছন। বয়ঃkম ষাট-পঁয়ষি । মুেখ েকবল কতর্াভজােদর ে াক। ঠাকুেরর
পদেসবা কিরেত যাiেতেছন। ঠাকুর পা sশর্ কিরেত িদেলন না। হািসয়া বিলেলন, ‘eখন েতা েবশ িহসািব কথা
বলেছ।’ ভেkরা হািসেত লািগেলন।
eiবার ঠাকুর ীরামকৃ বলরােমর anঃপুের ী ীজগnাথ দশর্ন কিরেত যাiেতেছন। anঃপুের stীেলাক
ভেkরা তাঁহােক দশর্ন কrবার জনয্ বয্াকুল হiয়া আেছন।
ঠাকুর আবার ৈবঠকখানায় আিসয়ােছন। সহাসয্বদন। বিলেলন, “আিম পাiখানার কাপড় েছেড় জগnাথেক
দশর্ন করলাম। আর eকটু ফুল-টুল িদলাম।
“িবষয়ীেদর পূজা, জপ, তপ, যখনকার তখন। যারা ভগবান বi জােন না তারা িনঃ ােসর সে তাঁর নাম
কের। েকu মেন মেন সবর্দাi ‘রাম’, ‘oঁ রাম’ জপ কের। jানপেথর েলােকরাo ‘েসাঽহm’ জপ কের। কারo
কারo সবর্দাi িজhা নেড়।
“সবর্দাi sরণ-মনন থাকা uিচত।”
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