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হািতবাগােন ভkমিnের -- ীযুk মেহnd মুখুেjর েসবা 
 
        ীরামকৃ  ীযুk মেহnd মুখুেjর গািড় কিরয়া দিkেণ র হiেত কিলকাতায় আিসেতেছন। রিববার, 6i 
আি ন, 21েশ েসেpmর, 1884; আি ন kা িdতীয়া। েবলা 5টা। গািড়র মেধয্ মেহnd মুখুেj, মাsার o আরo 
d-eকজন আেছন। eকটু যাiেত যাiেত ঈ রিচnা কিরেত কিরেত ঠাকুর ভাবসমািধেত মg হiেলন। 
 
        aেনকkণ পের সমািধভ  হiল। ঠাকুর বিলেতেছন, “হাজরা আবার আমায় েশখায়! শয্ালা!” িকয়ৎkণ 
পের বিলেতেছন, “আিম জল খাব।” বাহয্ জগেত মন নামাiবার জনয্ ঠাকুর oi কথা pায়i সমািধর পর 
বিলেতন। 
 
        মেহnd মুখুেj (মাsােরর pিত) -- তাহেল িকছু খাবার আনেল হয় না? 
 
        মাsার -- iিন eখন খােবন না। 
 
        ীরামকৃ  (ভাবs) -- আিম খাব; -- বােহয্ যাব। 
 
        মেহnd মুখুেjর হািতবাগােন ময়দার কল আেছ। েসi কেলেত ঠাকুরেক লiয়া যাiেতেছন। েসখােন eকটু 
িব াম কিরয়া sার িথেয়টাের ৈচতনয্লীলা েদিখেত যাiেবন। মেহেndর বািড় বাগবাজার ৺মদনেমাহনজীর মিnের 
িকছু utের। পরমহংসেদবেক তাঁহার িপতাঠাকুর জােনন না। তাi মেহnd  ঠাকুরেক বািড়েত লiয়া যান নাi। 
তাঁহার িdতীয় াতা িpয়নাথo eকজন ভk। 
 
        মেহেndর কেল তkেপােশর uপর সতরি  পাতা। তাহারi uপের ঠাকুর বিসয়া আেছন o ঈ েরর কথা 
কিহেতেছন। 
 
        ীরামকৃ  (মাsার o মেহেndর pিত) -- ীৈচতনয্চিরতামৃত নেত নেত হাজরা বেল, e-সব শিkর 
লীলা -- িবভু eর িভতর নাi। িবভু ছাড়া শিk কখন হয়? eখানকার মত uলেট েদবার েচ া! 
 

[bh িবভুrেপ সবর্ভূেত -- dভk ষৈড় যর্ চায় না ] 
 
        “আিম জািন, bh আর শিk aেভদ। েযমন জল আর জেলর িহমশিk। aিg আর দািহকা শিk। িতিন 
িবভুrেপ সবর্ভূেত আেছন; তেব েকানoখােন েবিশ শিkর, েকানখােন কম শিkর pকাশ। হাজরা আবার বেল, 
ভগবানেক েপেল তাঁর মেতা ষৈড় যর্শালী হয়, ষৈড় যর্ থাকেব বয্বহার কrক আর না কrক। 
 
        মাsার -- ষৈড় যর্ হােত থাকা চাi। (সকেলর হাসয্) 
 
        ীরামকৃ  (সহােসয্) -- হাঁ, হােত থাকা চাi! িক হীনবুিd! েয ঐ যর্ কখন েভাগ কের নাi, েসi ঐ যর্ 
ঐ যর্ কের aৈধযর্ হয়। েয dভk েস কখনo ঐ যর্ pাথর্না কের না। 
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        কলবািড়েত পান সাজা িছল না। ঠাকুর বিলেতেছন, পানটা আিনেয় লo। ঠাকুর বােহয্ যাiেবন। মেহnd গাড়ু 
কিরয়া জল আনাiেলন o িনেজ গাড়ু হােত কিরেলন। ঠাকুরেক সে  কিরয়া মােঠর িদেক লiয়া যাiেবন। ঠাকুর 
মিণেক সmুেখ েদিখয়া মেহndেক বিলেলন, “েতামার িনেত হেব না -- eঁেক দাo?” মিণ গাড়ু লiয়া ঠাকুেরর সে  
কলবািড়র িভতেরর মােঠর িদেক েগেলন। মুখ েধায়ার পর ঠাকুরেক তামাক েসেজ েদoয়া হiল। ঠাকুর মাsারেক 
বিলেতেছন, সnয্া িক হেয়েছ? তাহেল আর তামাকটা খাi না, “সnয্া হেল সবর্ কমর্ েছেড় হির sরণ করেব।” ei 
বিলয়া ঠাকুর হােতর েলাম েদিখেতেছন -- গনা যায় িক না। েলাম যিদ গনা না যায়, তাহা হiেল -- সnয্া 
হiয়ােছ। 


