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প ম পিরেcদ 
 

ৈচতনয্েদব, ঠাকুর ীরামকৃ  o েলাকমানয্ 
 
        aধর -- ৈচতনয্o েভাগ কেরিছেলন। 
 
        ীরামকৃ  (চমৎকৃত হiয়া) -- িক েভাগ কেরিছেলন? 
 
        aধর -- aত পি ত! কত মান! 
 
        ীরামকৃ  -- aেনয্র পেk মান। তাঁর পেk িকছু নয়! 
 
        “তুিম আমায় মােনা আর িনর ন মােন, আমার পেk eক -- সতয্ কের বলিছ। eকজন টাকাoয়ালা েলাক 
হােত থাকেব, e মেন হয় না। মেনােমাহন বলেল, ‘সুেরnd বেলেছ, রাখাল eঁর কােছ থােক -- নািলশ চেল।’ আিম 
বললাম, ‘েক ের সুেরnd? তার সতর  আর বািলশ eখােন আেছ। আর েস টাকা েদয়’?” 
 
        aধর -- দশ টাকা কের মােস বুিঝ েদন? 
 
        ীরামকৃ  -- দশ টাকায় d মাস হয়। ভেkরা eখােন থােক -- েস ভkেসবার জনয্ েদয়। েস তার পুণয্, 
আমার িক? আিম েয রাখাল, নেরnd eেদর ভালবািস, েস িক েকান িনেজর লােভর জনয্? 
 
        মাsার -- মার ভালবাসার মেতা। 
 
        ীরামকৃ  -- মা তবু চাকির কের খাoয়ােব বেল aেনকটা কের। আিম eেদর েয ভালবািস, সাkাৎ 
নারায়ণ েদিখ! -- কথায় নয়। 
 

[িঠক িঠক তয্াগীর ভার ঈ র লন -- ‘aননয্াি nয়nঃ’] 
 
        ীরামকৃ  (aধেরর pিত) -- েশােনা! আেলা jালেল বাdেল েপাকার aভাব হয় না! তাঁেক লাভ কেl িতিন 
সব েজাগাড় কের েদন -- েকান aভাব রােখন না। িতিন hদয়মেধয্ eেল েসবা করবার েলাক aেনক eেস েজােট। 
 
        “eকিট েছাকরা সnয্াসী গৃহsবািড় িভkা করেত িগিছল। েস আজn সnয্াসী। সংসােরর িবষয় িকছু জােন 
না। গৃহেsর eকিট যুবতী েমেয় eেস িভkা িদেল। সnয্াসী বলেল, মা eর বুেক িক েফাঁড়া হেয়েছ? েমেয়িটর মা 
বলেল, না বাবা! oর েপেট েছেল হেব বেল ঈ র sন কের িদেয়েছন -- oi sেনর dধ েছেল খােব। সnয্াসী তখন 
বলেল, তেব আর ভাবনা িক? আিম আর েকন িভkা করব? িযিন আমায় সৃি  কেরেছন িতিন আমায় েখেত েদেবন। 
 
        “েশােনা! েয uপপিতর জনয্ সব তয্াগ কের eল, েস বলেব না; শয্ালা, েতার বুেক বসব আর খাব।” 
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[েতাতাপুরীর গl -- রাজার সাধুেসবা -- ৺কাশীর dগর্াবািড়র িনকট নানকপnীর মেঠ  
ঠাকুেরর েমাহnদশর্ন 1868 ীঃ ] 

 
        “নয্াংটা বলেল, েকান রাজা েসানার থালা, েসানার েগলাস িদেয় সাধুেদর খাoয়ােল। কাশীেত মেঠ 
েদখলাম, েমাহnর কত মান -- বড় বড় েখা ারা হাত েজাড় কের দাঁিড়েয় আেছ, আর বলেছ, িক আjা! 
 
        “িঠক িঠক সাধু -- িঠক িঠক তয্াগী েসানার থালo চায় না, মানo চায় না। তেব ঈ র তােদর েকান aভাব 
রােখন না! তাঁেক েপেত েগেল যা যা দরকার, সব েজাগাড় কের েদন। (সকেল িনঃশb) 
 
        “আপিন হািকম -- িক বলেবা! -- যা ভােলা েবাঝ তাi কেরা। আিম মূখর্। 
 
        aধর (সহােসয্, ভkিদগেক) -- uিন আমােক eগজািমন কেcন। 
 
        ীরামকৃ  (সহােসয্) -- িনবৃিti ভাল। েদখ না আিম সi কlাম না। ঈ রi বst আর সব aবst! 
 
        হাজরা আিসয়া ভkেদর কােছ েমেঝেত বিসেলন। হাজরা কখন কখন েসাঽহং েসাঽহm  কেরন! লাটু pভৃিত 
ভkেদর বেলন, তাঁেক পূজা কের িক হয়! -- তাঁরi িজিনস তাঁেক েদoয়া। eকিদন নেরndেকo িতিন oi কথা 
বিলয়ািছেলন। ঠাকুর হাজরােক বিলেতেছন। 
 
        ীরামকৃ  (হাজরার pিত) -- লাটুেক বেলিছলাম, েক কাের ভিk কের। 
 
        হাজরা -- ভk আপিন আপনােকi ডােক। 
 
        ীরামকৃ  -- e েতা খুব uচুঁ কথা। বিল রাজােক বৃnাবলী বেলিছেলন, তুিম bhণয্েদবেক িক ধন েদেব? 
 
        “তুিম যা বলছ, oiটুকুর জনয্i সাধন-ভজন -- তাঁর নামgণগান। 
 
        “আপনার িভতর আপনােক েদখেত েপেল েতা সব হেয় েগল! oiিট েদখেত পাবার জনয্i সাধনা। আর oi 
সাধনার জনয্i শরীর। যতkণ না sণর্pিতমা ঢালাi হয়, ততkণ মািটর ছাঁেচর দরকার হয়। হেয় েগেল মািটর 
ছাঁচটা েফেল েদoয়া যায়। ঈ রদশর্ন হেল শরীরতয্াগ করা যায়। 
 
        “িতিন ধু anের নয়। anের বািহের! কালীঘের মা আমােক েদখােলন সবi িচnয়! -- মা-i সব 
হেয়েছন! -- pিতমা, আিম, েকাশা, চুমিক, েচৗকাট, মােবর্ল পাথর, -- সব িচnয়! 
 
        “eiিট সাkাৎকার করবার জনয্i তাঁেক ডাকা -- সাধন-ভজন -- তাঁর নামgন-কীতর্ন। eiিটর জনয্i 
তাঁেক ভিk করা। oরা (লাটু pভৃিত) eমিন আেছ -- eখনo aত uc aবsা হয় নাi। oরা ভিk িনেয় আেছ। 
আর oেদর (েসাঽহm  iতয্ািদ) িকছু বেলা না।” 
 
        পািখ েযমন শাবকেদর পkাcাদন কিরয়া রkা কের, দয়াময় grেদব ঠাকুর ীরামকৃ  েসi rেপ 
ভkেদর রkা কিরেতেছন! 
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        aধর o িনর ন জলেযাগ কিরেত বারাnায় েগেলন। জল খাiয়া ঘের িফিরেলন। মাsার ঠাকুেরর কােছ 
েমেঝেত বিসয়া আেছন। 
 

[চারেট পাস bাh েছাকরার কথা -- “eঁর সে  আবার তকর্-িবচার” ] 
 
        aধর (সহােসয্) -- আমােদর eত কথা হল, iিন (মাsার) eকিটo কথা কন নাi। 
 
        ীরামকৃ  -- েকশেবর দেলর eকিট চারেট পাস করা েছাকরা (বরদা?), সbাi আমার সে  তকর্ করেছ, 
েদেখ -- েকবল হােস। আর বেল, eঁর সে  আবার তকর্! েকশব েসেনর oখােন আর-eকবার তােক েদখলাম -- 
িকnt েতমন েচহারা নাi। 
 
        রাম চkবতর্ী, িব ঘুেরর পূজারী, ঠাকুেরর ঘের আিসেলন। ঠাকুর বিলেতেছন -- “েদেখা রাম! তুিম িক 
দয়ালেক বেলছ িমছিরর কথা? না, না, o আর বেল কাজ নাi। aেনক কথা হেয় েগেছ।” 
 

[ঠাকুেরর রােtর আহার -- “সকেলর িজিনস েখেত পাির না” ] 
 
        রােt ঠাকুেরর আহার eকখািন-dখািন মা-কালীর pসাদী লুিচ o eকটু সুিজর পােয়স। ঠাকুর েমেঝেত 
আসেন েসবা কিরেত বিসয়ােছন। কােছ মাsার বিসয়া আেছন, লাটুo ঘের আেছন। ভেkরা সেnশািদ িম াn 
আিনয়ািছেলন। সেnশ eকিট sশর্ কিরয়া ঠাকুর লাটুেক বিলেতেছন -- ‘e েকাn  শালার সেnশ?’ -- বিলয়াi 
সুিজর পােয়েসর বািট হiেত িনেচ েফিলয়া িদেলন। (মাsার o লাটুর pিত) ‘o আিম সব জািন। oi আনn 
চাটুেজয্েদর েছাকরা eেনেছ -- েয েঘাষপাড়ার মাগীর কােছ যায়।’ 
 
        লাটু -- e গজা িদব? 
 
        ীরামকৃ  -- িকেশারী eেনেছ। 
 
        লাটু -- e আপনার চলেব? 
 
        ীরামকৃ  (সহােসয্) -- হাঁ। 
 
        মাsার iংেরজী পড়া েলাক। -- ঠাকুর তাঁহােক বিলেতেছন -- “সকেলর িজিনস েখেত পাির না! তুিম e-সব 
মােনা?” 
 
        মাsার -- আjা, kেম সব মানেত হেব। 
 
        ীরামকৃ  -- হাঁ 
 
        ঠাকুর পি মিদেকর েগাল বারাnািটেত হাত ধুiেত েগেলন। মাsার হােত জল ঢািলয়া িদেতেছন। 
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        শরৎকাল। চnd uদয় হoয়ােত িনমর্ল আকাশ o ভাগীরথীবk ঝকমক কিরেতেছ। ভাটা পিড়য়ােছ -- 
ভাগীরথী দিkণবািহনী। মুখ ধুiেত ধুiেত মাsারেক বিলেতেছন, তেব নারাণেক টাকািট েদেব? 
 
        মাsার -- েয আjা, েদব বiিক? 


