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�াদশ পিরে�দ 

 

�ীমখু-কিথত চিরতামতৃ -- ঠাকেুরর নানা সাধ 

 

[পবূরকথা -- �থম কিলকাতায় নােথর বাগােন -- গ�া�ান ] 

 

        �ীরামক�ৃ -- েভাগ লালসা থাকা ভাল নয়। আিম তাই জনয  া  া মেন  ঠেতা আমিন কের িনতাম। 

 

        “বড়বাজােরর রঙকরা সে�শ েদেখ েখেত ই�া হল। এরা আিনয়া িদেল। খবু েখলমু, -- তারপর অসুখ। 

 

        “েছেলেবলা গ�া নাইবার সময়, তখন নােথর বাগােন, একিট েছেলর েকামের েসানার েগাট েদেখিছলাম। 

এই অব�ার পর েসই েগাট পরেত সাধ হল। তা েবিশক্ রাখবার েজা নাই, -- েগাট পের িভতর িদেয় িসড়িসড় 

কের  পের বায় ু ঠেত লাগল -- েসানা গােয় েঠেকেছ িক না? একটু েরেখই খেুল েফলেত হল। তা না হেল িছেঁড় 

েফলেত হেব। 

 

        “ধেনখািলর খইচুর, খানাকলু ক�ৃনগেরর সরভাজা, তাও েখেত সাধ হেয়িছল।” (সকেলর হাসয) 

 

[পবূরকথা -- শ�রু ও রাজনারায়ে্র চ�ী �ব্ -- ঠাকেুরর সাধুেসবা ] 

 

        “শ�রু চ�ীর গান শনেত ই�া হেয়িছল! েস গান েশানার পর আবার রাজনারায়ে্র চ�ী শনেত ই�া 

হেয়িছল। তাও েশানা হল। 

 

        “অেনক সাধরুা েস সমেয় আসত। তা সাধ হল, তােদর েসবার জনয আলাদা একিট ভাড়ঁার হয়। েসেজাবাব ু

তাই কের িদেল। েসই ভাড়ঁার েথেক সাধেুদর িসেদ কাঠ, এ-সব েদওয়া হত। 

 

        “একবার মেন  ঠল ে  খবু ভাল জিরর সাজ পরব। আর রপার  ড় িড়েত তামাক খাব। েসেজাবাব ুনূতন 

সাজ,  ড় িড়, সব পািঠেয় িদেল। সাজ পরা হল।  ড় িড় নানারকম কের টানেত লাগলমু। একবার এপাশ েথেক, 

একবার ওপাশ েথেক, --  চুঁ েথেক িনচু েথেক। তখন বললাম, মন এর নাম রপার  ড় িড়েত তামাক খাওয়া! 

এই বেল  ড় িড় তযাগ হেয় েগল। সাজ েলা খািনক পের খেুল েফললাম, -- পা িদেয় মাড়ােত লাগলাম -- আর 

তার  পর থ ুথ ুকরেত লাগলাম -- বললাম, এর নাম সাজ! এই সােজ রেজা ্ হয়!” 

 

[ব�ৃাবেন রাখাল ও বলরাম -- পবূরকথা -- রাখােলর �থম ভাব ১৮৮১ ] 

 

        বলরােমর সিহত রাখাল ব�ৃাবেন আেছন। �থম �থম ব�ৃাবেনর খবু সুখযাত কিরয়া আর ব্রনা কিরয়া 

প�ািদ িলিখেতন। মা�ারেক প� িলিখয়ািছেলন, ‘এ বড়  ৎম �ান, আপিন আসেবন, -- ময়রূ-ময়রূী সব নৃতয 

করেছ -- আর নৃতযগীত, সবরদাই আন�!’ তারপর রাখােলর অসুখ হইয়ােছ -- ব�ৃাবেনর �র। ঠাকরু শিনয়া বড়ই 

িচি�ত আেছন। তারঁ জনয চ�ীর কােছ মানিসক কেরেছন। ঠাকরু রাখােলর কথা কিহেতেছন -- “এইখােন বেস পা 

িটপেত িটপেত রাখােলর �থম ভাব হেয়িছল। একজন ভাগবেতর পি�ত এই ঘের বেস ভাগবেতর কথা বলিছল। 

েসই সকল কথা শনেত শনেত রাখাল মাো মাো িশ ের  ঠেত লাগল; তারপর এেকবাের ি�র! 
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        “ি�তীয় বার ভাব বলরােমর বাটীেত -- ভােবেত শেয় পেড়িছল। 

 

        “রাখােলর সাকােরর ঘর -- িনরাকােরর কথা শনেল  েঠ  ােব। 

 

        “তার জনয চ�ীেক মানলমু। েস ে  আমার  পর সব িনভরর কেরিছল -- বািড়ঘর সব েছেড়! তার 

পিরবােরর কােছ তােক আিমই পািঠেয় িদতাম -- একটু েভােগর বাকী িছল। 

 

        ব�ৃাবন েথেক এেঁক িলেখেছ, এ েবশ জায়গা -- ময়রূ-ময়রূী নৃতয করেছ -- এখন ময়রূ-ময়রূী বড়ই 

মশুিকেল েফেলেছ! 

 

        “েসখােন বলরােমর সে� আেছ! বলরােমর িক �ভাব! আমার জনয ওেদেশ ( িড়ষযায় েকাঠাের)  ায় না। 

ভাই মাসহারা ব� কেরিছল আর বেল পািঠেয়িছল, ‘তুিম এখােন এেস থােকা, িমছািমিছ েকন অত টাকা খরচ 

কর।’ -- তা েস শেন নাই -- আমােক েদখেব বেল। 

 

        “িক �ভাব! -- রাতিদন েকবল ঠাকরু লেয়; -- মালীরা ফুেলর মালাই গাথঁেছ! টাকা বাচঁেব বেল ব�ৃাবেন 

চার মাস থাকেব। দশ টাকা মাসহারা পায়।” 

 

[পবূরকথা -- নেরে�র জনয  �ন -- নেরে�র �থম দশরন ১৮৮১ ] 

 

        “েছাকরােদর ভালবািস েকন? -- ওেদর িভতর কািমনী-কা�ন এখনও ঢুেক নাই। আিম ওেদর িনতযিসস 

েদিখ! 

 

        “নের�  খন �থম এেলা -- ময়লা একখানা চাদর গােয়, -- িক� েচাখ মখু েদেখ েবাধ হল িভতের িকছ ু

আেছ। তখন েবিশ গান জানেতা না। দই-একটা গাইেল,: 

 

        ‘মন চল িনজ িনেকতেন’ আর ‘ ােব িক েহ িদন আমার িবফেল চিলেয়।’ 

 

        “ খন আসত, -- একঘর েলাক -- তব ুওর িদক পােন েচেয়ই কথা কইতাম। ও বলত, ‘এেঁদর সে� কথা 

কন’, -- তেব কইতাম। 

 

        “ দ মিিেকর বাগােন কাদঁতুম, -- ওেক েদখবার জনয পাগল হেয়িছলাম। এখােন েভালানােথর হাত ধের 

কা�া! -- েভালানাথ বলেল, ‘একটা কােয়েতর েছেলর জনয মশায় আপনার এরপ করা  িচত নয়।’ েমাটা বামনু 

একিদন হাতেজাড় কের বলেল, ‘মশায়, ওর সামানয পড়াশেনা, ওর জনয আপিন এত অধীর েকন হন?’ 

 

        “ভবনাথ নেরে�র জিুড় -- দজেন ে ন  ী-পরুষ! তাই ভবনাথেক নেরে�র কােছ বাসা করেত বললমু। 

ওরা দজেনই অরেপর ঘর।” 

 

[স�যাসীর কিঠন িনয়ম, েলাকিশকাথর তযাগ -- েঘাষপাড়ার সাধেনর কথা ] 
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        “আিম েছাকরােদর েমেয়েদর কােছ েবিশ থাকেত বা আনােগানা করেত বার্ কের িদই। 

 

        “হিরপদ এক েঘাষপাড়ার মাগীর পািায় পেড়েছ। েস বাৎসলযভাব কের। হিরপদ েছেলমানুষ, িকছ ুেবাো 

না। ওরা েছাকরা েদখেল ওইরকম কের। শমলাম হিরপদ নািক ওর েকােল েশায়। আর েস হােত কের তােক খাবার 

খাইেয় েদয়। আিম ওেক বেল িদব -- ও-সব ভাল নয়। ওই বাৎসলযভাব েথেকই আবার তা�লযভাব হয়। 

 

        “ওেদর বতরমােনর সাধন -- মানুষ িনেয় সাধন। মানুষেক মেন কের �ীক�ৃ। ওরা বেল ‘রাগক�ৃ’।  র 

িজ�াসা কের, ‘রাগক�ৃ েপেয়িছস?’ েস বেল ‘হা,ঁ েপেয়িছ।’ 

 

        “েসিদন েস মাগী এেসিছল। তার চাহিনর রকম েদখলাম, বড় ভাল নয়। তাির ভােব বললাম, ‘হিরপদেক 

িনেয় ে মন কে�া কর -- িক� অনযায় ভাব এেনা না।’ 

 

        “েছাকরােদর সাধনার অব�া। এখন েকবল তযাগ। স�যাসী  ীেলােকর িচ�পট প র� েদখেব না। আিম 

ওেদর বিল, েমেয়মানুষ ভ� হেলও তােদর সে� বেস কথা কেব না; দািঁড়েয় একটু কথা কেব। িসস হেলও 

এইরপ করেত হয় -- িনেজর সাবধােনর জনয, -- আর েলাকিশকার জনয। আিমও েমেয়রা এেল একটু পের বিল, 

েতামরা ঠাকরু েদখেগ। তােত  িদ না  েঠ, িনেজ  েঠ পিড়। আমার েদেখ আবার সবাই িশখেব।” 

 

[পবূরকথা -- ফুলুই শযামবাজার দশরন ১৮৮০ -- অবতােরর আকষর্  ] 

 

        “আ�া, এই ে  সব েছেলরা আসেছ, আর েতামরা সব আসেছা, এর মােন িক? এর (অথরাৎ আমার) িভতের 

অবশয িকছ ুআেছ, তা না হেল টান হয় েকমন কের -- েকন আকষর্  হয়? 

 

        “ও-েদেশ  খন হেদর বািড়েত (কামারপকুেুরর িনকট, িসওেড়) িছলাম। তখন শযামবাজাের িনেয় েগল। 

বাুলাম েগৗরা�ভ�। গােঁয় েঢাকবার আেগ েদিখেয় িদেল। েদখলাম েগৗরা�! এমিন আকষর্  -- সাতিদন সাতরাত 

েলােকর িভড়! েকবল কীতরন আর নৃতয। পািঁচেল েলাক! গােছ েলাক! 

 

        “নটবর েগা�ািমর বািড়েত িছলাম। েসখােন রাতিদন িভড়। আিম আবার পািলেয় িগেয় এক তাতঁীর ঘের 

সকােল িগেয় বসতাম। েসখােন আবার েদিখ, খািনক পের সব িগেয়েছ। সব েখাল-করতাল িনেয় েগেছ! -- আবার 

‘তাকটুী! তাকটুী!’ করেছ। খাওয়া দাওয়া েবলা িতনটার সময় হেতা! 

 

        “রব  েঠ েগল -- সাতবার মের, সাতবার বােঁচ, এমন এক েলাক এেসেছ! পােছ আমার সিদরগিমর হয়, হেদ 

মােঠ েটেন িনেয় ে েতা; -- েসখােন আবার িপপঁেড়র সার! আবার েখাল-করতাল। -- তাকটুী! তাকটুী! হেদ 

বকেল, আর বলেল, ‘আমরা িক কখনও কীতরন শিন নাই?’ 

 

        “েসখানকার েগাসঁাইরা াগড়া করেত এেসিছল। মেন কেরিছল, আমরা বিুা তােদর পাওনাগ�া িনেত 

এেসিছ। েদখেল, আিম একখানা কাপড় িক একগাছা সুতাও লই নাই। েক বেলিছল ‘���ানী’। তাই েগাসঁাইরা 

িবড়েত এেসিছল। একজন িজ�াসা করেল, ‘এরঁ মালা িতলক, নাই েকন?’ তারাই একজন বলেল, ‘নারেকেলর 

েবেিা আপনা-আপিন খেস েগেছ’। ‘নারেকেলর েবেিা’ ও কথািট ওইখােনই িশেখিছ। �ান হেল  পািধ আপিন 

খেস পেড়  ায়। 
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        “দরূ গা ঁেথেক েলাক এেস জমা হেতা। তারা রাে� থাকত। ে  বািড়েত িছলাম, তার  ঠােন রাে� মাগীরা 

অেনক সব শেয় আেছ। হেদ ��াব করেত রােত বািহের  াি�ল, তা বেল, ‘এইখােনই ( ঠােন) কেরা।’ 

 

        “আকষর্  কােক বেল, ওইখােনই (শযামবাজাের) বুালাম। হিরলীলায় ে াগমায়ার সাহাে য আকষর্  হয়, 

ে ন েভলিক েলেগ  ায়!” 

 


