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ষ পিরেcদ
দিkেণ ের েবদাnবাগীশ -- ঈশান pভৃিত ভkসে
আজ শিনবার, 11i aেkাবর, 1884 ী াb (26েশ আি ন, কৃ া সpমী)। ঠাকুর দিkেণ ের
কালীবািড়েত েছাট তkেপােশ iয়া আেছন। েবলা আnাজ 2টা বািজয়ােছ। েমেঝর uপর মাsার o িpয় মুখেু j
বিসয়া আেছন।
মাsার sুল হiেত 1টার সময় ছািড়য়া দিkেণ ের কালীবািড়েত pায় 2টার সময় েপৗঁিছয়ােছন।
ীরামকৃ -- যd মিlেকর বািড় িগয়ািছলাম। eেকবাের িজjাসা কের গািড়ভাড়া কত! যখন eরা বলেল
িতন টাকা diআনা, তখন eকবার আমােক িজjাসা কের আবার kুল ঠাকুর আড়ােল গােড়ায়ানেক িজjাসা
করেছ। েস বলেল িতন টাকা চািরআনা (সকেলর হাসয্) তখন আবার আমােদর কােছ েদৗেড় আেস; বেল, ভাড়া
কত?
“কােছ দালাল eেসেছ। েস যdেক বলেল, বড়বাজাের 4 কাঠা জায়গা িবkী আেছ েনেবন? যd বেল, কত
দাম? দামটা িকছু কমায় না? আিম বললুম, ‘তুিম েনেব না েকবল ঢঙ করছ। না?’ তখন আবার আমার িদেক িফের
হােস। িবষয়ী েলাকেদর দstরi; 5টা েলাক আনােগানা করেব বাজাের খুব নাম হেব।
“aধেরর বািড় িগছল তা আিম আবার বললাম, তুিম aধেরর বািড় িগিছেল, তা aধর বড় সnt হেয়েছ।
তখন বেল, ‘eয্াঁ, eয্াঁ, সnt হেয়েছ?’
“যdর বািড়েত -- মিlক eেসিছল! বড় চতুর আর শঠ, চkু েদেখ বুঝেত পাlাম। চkুর িদেক তািকেয়
বললুম, ‘চতুর হoয়া ভাল নয়, কাক বড় েসয়ানা, চতুর, িকnt পেরর g েখেয় মের!’ আর েদখলাম লkীছাড়া।
যdর মা aবাk হেয় বলেল, বাবা, তুিম েকমন কের জানেল oর িকছু নাi। েচহারা েদেখ বুঝেত েপেরিছলাম।”
নারাণ আিসয়ােছন, িতিনo েমেঝয় বিসয়া আেছন।
ীরামকৃ (িpয়নােথর pিত) -- হয্াঁগা, েতামােদর হিরিট েবশ।
িpয়নাথ -- আjা, eমন িবেশষ ভাল িক? তেব েছেলমানুষ -নারাণ -- পিরবারেক মা বেলেছ।
ীরামকৃ -- েস িক! আিমi বলেত পাির না, আর েস মা বেলেছ! (িpয়নােথর pিত) -- িক জােনা,
েছেলিট েবশ শাn, ঈ েরর িদেক মন আেছ।
ঠাকুর aনয্ কথা পািড়েলন।
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“েহম িক বেলিছল জােনা? বাবুরামেক বলেল, ঈ রi eক সতয্ আর সব িমথয্া। (সকেলর হাসয্) না েগা,
আnিরক বেলেছ। আবার আমােক বািড়েত িনেয় িগয়া কীতর্ন নােব বেলিছল। তা হয় নাi। তারপর নািক
বেলিছল, ‘আিম েখাল-করতাল িনেল েলােক িক বলেব’। ভয় েপেয় েগল, পােছ েলােক বেল পাগল হেয়েছ।”
[েঘাষপাড়ার stীেলােকর হিরপদেক েগাপালভাব -- েকৗমারৈবরাগয্ o stীেলাক ]
“হিরপদ েঘাষপাড়ার eক মাগীর পাlায় পেড়েছ। ছােড় না। বেল েকােল কের খাoয়ায়। বেল নািক
েগাপালভাব! আিম aেনক সাবধান কের িদiিছ। বেল বাৎসলয্ভাব। oi বাৎসলয্ েথেক আবার তাcলয্ হয়।
“িক জােনা? েমেয়-মানুষ েথেক aেনক দূের থাকেত হয়, তেব যিদ ভগবান-লাভ হয়। যােদর মতলব
খারাপ, েস-সব েমেয়-মানুেষর কােছ আেনােগানা করা, িক তােদর হােত িকছু খাoয়া বড় খারাপ। eরা সtা হরণ
কের।
“aেনক সাবধােন থাকেল তেব ভিk বজায় থােক। ভবনাথ, রাখাল eরা সব eকিদন আপনারা রাnা কেl।
oরা েখেত বেসেছ, eমন সময় eকজন বাuল eেস oেদর পঙ্িkেত বেস বেল, খাব। আিম বললাম, আঁটেব না;
আcা যিদ থােক, েতামার জনয্ রাখেব। তা েস েরেগ uেঠ েগল। িবজয়ার িদেন েয েস মুেখ খাiেয় েদয়, েস ভাল
নয়। dসtt ভk -- eেদর হােত খাoয়া যায়।
“েমেয়-মানুেষর কােছ খুব সাবধান হেত হয়। েগাপালভাব! e-সব কথা েনা না। েমেয় িtভুবন িদেল
েখেয়। aেনক েমেয়-মানুষ েজায়ান েছাকরা, েদখেত ভােলা, েদেখ নূতন মায়া ফাঁেদ। তাi েগাপালভাব!
“যােদর েকৗমারৈবরাগয্; যারা েছেলেবলা েথেক ভগবােনর জনয্ বয্াকুল হেয় েবড়ায়, সংসাের েঢােক না,
তারা eকিট থাক আলাদা। তারা ৈনকষয্ কুলীন। িঠক িঠক ৈবরাগয্ হেল তারা েমেয়-মানুষ েথেক 50 হাত তফােত
থােক, পােছ তােদর ভাব ভ হয়। তারা যিদ েমেয়-মানুেষর পাlায় পেড়, তাহেল তার ৈনকষয্ কুলীন থােক না,
ভ ভাব হেয় যায়; তােদর ঘর িনচু হেয় যায়। যােদর িঠক েকৗমারৈবরাগয্ তােদর uঁচু ঘর; aিত dভাব। গােয়
দাগিট পযর্n লােগ না।”
[িজেতিndয় হবার uপায় -- pকৃিতভাব সাধন ]
“িজেতিndয় হoয়া যায় িকরকম ভােব? আপনােত েমেয়র ভাব আেরাপ করেত হয়। আিম aেনকিদন
সখীভােব িছলাম। েমেয়মানুেষর কাপড়, গয়না পরতুম, oড়না গােয় িদতুম। oড়না গােয় িদেয় আরিত করতুম! তা
না হেল পিরবারেক আট মাস কােছ eেন েরেখিছলাম েকমন কের? dজেনi মার সখী!
“আিম আপনােক পু (পুrষ) বলেত পাির না। eকিদন ভােব রেয়িছ (পিরবার) িজjাসা কলেল -- আিম
েতামার েক? আিম বললুম, ‘আনnময়ী’।
“eক মেত আেছ, যার মাiেয় েবাঁটা আেছ েসi েমেয়। aজুর্ন আর কৃে র মাiেয় েবাঁটা িছল না। িশবপূজার
ভাব িক জান? িশবিলে র পূজা, মাতৃsােনর o িপতৃsােনর পূজা। ভk ei বেল পূজা কের, ঠাকুর েদেখা েযন আর
জn না হয়। েশািণত- েkর মধয্ িদয়া মাতৃsান িদয়া আর েযন আসেত না হয়।”
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