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দশম পিরেcদ
ঠাকুর ীরামকৃ বড়বাজাের মােরায়াড়ী ভkমিnের
আজ ঠাকুর 12নং মিlক sীট বড়বাজাের ভাগমন কিরেতেছন। মােরায়াড়ী ভেkরা anকূট কিরয়ােছন -ঠাকুেরর িনমntণ। diিদন হiল শয্ামাপূজা হiয়া িগয়ােছ। েসi িদেন ঠাকুর দিkেণ ের ভkসে আনn
কিরয়ািছেলন। তাহার পরিদন আবার ভkসে িসঁিথ bাhসমােজ uৎসেব িগয়ািছেলন। আজ েসামবার, 20েশ
aেkাবর, 1884 ী াb কািতর্েকর kা pিতপদ -- িdতীয়া িতিথ, বড়বাজাের eখন েদoয়ািলর আেমাদ
চিলেতেছ।
আnাজ েবলা 3টার সময় মাsার েছাট েগাপােলর সে বড়বাজাের আিসয়া uপিsত। ঠাকুর েতলধুিত
িকিনেত আjা কিরয়ািছেলন, -- েসigিল িকিনয়ােছন। কাগেজ েমাড়া; eকহােত আেছ। মিlক sীেট diজেন
েপৗঁিছয়া েদেখন, েলােক েলাকারণয্ -- গrর গািড়, েঘাড়ার গািড় জমা হiয়া রিহয়ােছ। 12 নmেরর িনকটবতর্ী
হiয়া েদিখেলন, ঠাকুর গািড়েত বিসয়া, গািড় আিসেত পািরেতেছ না। িভতের বাবুরাম, রাম চাটুেজয্। েগাপাল o
মাsারেক েদিখয়া ঠাকুর হািসেতেছন।
ঠাকুর গািড় েথেক নািমেলন। সে বাবুরাম, আেগ আেগ মাsার পথ েদখাiয়া লiয়া যাiেতেছন।
মােরায়াড়ীেদর বািড়েত েপৗঁিছয়া েদেখন, িনেচ েকবল কাপেড়র গাঁট uঠােন পিড়য়া আেছ। মােঝ মােঝ গrর
গািড়েত মাল েবাঝাi হiেতেছ। ঠাকুর ভkেদর সে uপর তলায় uিঠেলন। মােরায়াড়ীরাo আিসয়া তাঁহােক
eকিট েততলার ঘের বসাiল। েস ঘের মা-কালীর পট রিহয়ােছ -- ঠাকুর েদিখয়া নমsার কিরেলন, ঠাকুর আসন
gহণ কিরেলন o সহােসয্ ভkেদর সে কথা কিহেতেছন।
eকজন মােরায়াড়ী আিসয়া ঠাকুেরর পদেসবা কিরেত লািগেলন। ঠাকুর বিলেলন, থাk থাk। আবার িক
ভািবয়া বিলেলন, আcা, eকটু কর। pেতয্ক কথািট কrণামাখা।
মাsারেক বিলেলন, sুেলর িক -মাsার -- আjা, ছুিট।
ীরামকৃ (সহােসয্) -- কাল আবার aধেরর oখােন চ ীর গান।
মােরায়াড়ী ভk গৃহsামী, পি তজীেক ঠাকুেরর কােছ পাঠাiয়া িদেলন। পি তজী আিসয়া ঠাকুরেক pণাম
কিরয়া আসন gহণ কিরেলন। পি তজীর সিহত aেনক ঈ রীয় কথা হiেতেছ।
[ ীরামকৃে র কামনা -- ভিkকামনা -- ভাব, ভিk, েpম -- েpেমর মােন ]
aবতারিবষয়ক কথা হiেত লািগল।
ীরামকৃ -- ভেkর জনয্ aবতার, jানীর জনয্ নয়।
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পি তজী -- পিরtাণায় সাধূনাং িবনাশায় চ d ত
ৃ াm।
ধমর্সংsাপনাথর্ায় সmবািম যুেগ যুেগ।।
“aবতার, pথম, ভেkর আনেnর জনয্ হন; আর িdতীয়, dে র দমেনর জনয্। jানী িকnt কামনাশূনয্।”
ীরামকৃ (সহােসয্) -- আমার িকnt সব কামনা যায় নাi। আমার ভিkকামনা আেছ।
ei সমেয় পি তজীর পুt আিসয়া ঠাকুেরর পাদবnনা কিরয়া আসন gহণ কিরেলন।
ীরামকৃ (পি তজীর pিত) -- আcা জী! ভাব কােক বেল, আর ভিk কােক বেল?
পি তজী -- ঈ রেক িচnা কের মেনাবৃিt েকামল হেয় যায়, তার নাম ভাব, েযমন সূযর্ uঠেল বরফ গেল
যায়।
ীরামকৃ -- আcা জী! েpম কােক বেল?
পি তজী িহnীেত বরাবর কথা কিহেতেছন। ঠাকুরo তাঁহার সিহত aিত মধুর িহিnেত কথা কিহেতেচন।
পি তজী ঠাকুেরর pে র utের েpেমর aথর্ eকরকম বুঝাiয়া িদেলন।
ীরামকৃ (পি তজীর pিত) -- না, েpম মােন তা নয়। েpম মােন ঈ েরেত eমন ভালবাসা েয জগৎ েতা
ভুল হেয় যােব। ৈচতনয্েদেবর হেয়িছল।
পি তজী -- আেj হয্াঁ, েযমন মাতাল হেল হয়।
ীরামকৃ -- আcা জী, কাr ভিk হয় কাr হয় না, eর মােন িক?
পি তজী -- ঈ েরর ৈবষময্ নাi। িতিন কলপতr, েয যা চায় েস তা পায়। তেব কlতrর কােছ িগেয়
চাiেত হয়।
পি তজী িহnীেত e-সমs বিলেতেছন। ঠাকুর মাsােরর িদেক িফিরয়া ei কথাgিলর aথর্ বিলয়া
িদেতেছন।
[সমািধতtt ]
ীরামকৃ -- আcা িজ, সমািধ িকরকম সব বল েদিখ।
পি তজী -- সমািধ dipকার -- সিবকl আর িনিবর্কl। িনিবর্কl-সমািধেত আর িবকl নাi।
ীরামকৃ -- হাঁ, ‘তদাকারকািরত’ ধয্াতা, েধয্য় েভদ থােক না। আর েচতনসমািধ o জড়সমািধ। নারদ
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কেদব eঁেদর েচতনসমািধ। েকমন জী?
পিnতজী -- আjা, হাঁ!
ীরামকৃ -- আর জী, unনাসমািধ আর িsতসমািধ; েকমন জী?
পি তজী চুপ কিরয়া রিহেলন; েকান কথা কিহেলন না।
ীরামকৃ -- আcা জী, জপতপ করেল েতা িসdাi হেত পাের -- েযমন গ ার uপর িদেয় েহঁেট যাoয়া?
পি তজী -- আেj তা হয়, ভk িকnt তা চায় না।
আর িকছু কথাবাতর্ার পর পি তজী বিলেলন, eকাদশীর িদন দিkেণ ের আপনােক দশর্ন করেত যাব।
ীরামকৃ -- আহা, েতামার েছেলিট েবশ।
পি তজী -- আর মহারাজ! নদীর eক েঢu যােc, আর-eক েঢu আসেছ। সবi aিনতয্।
ীরামকৃ -- েতামার িভতের সার আেছ।
পি তজী িকয়ৎkণ পের pণাম কিরেলন, বিলেলন, পূজা করেত তাহেল যাi।
ীরামকৃ -- আের, ৈবেঠা, ৈবেঠা!
পিnতজী আবার বিসেলন।
ঠাকুর হঠেযােগর কথা পািড়েলন। পি তজী িহিnেত ঠাকুেরর সিহত oi সmেn আলাপ কিরেতেছন। ঠাকুর
বিলেলন, হাঁ, o-eকরকম তপসয্া বেট, িকnt হঠেযাগী েদহািভমানী সাধু -- েকবল েদেহর িদেক মন।
পি তজী আবার িবদায় gহণ কিরেলন। পূজা কিরেত যাiেবন।
ঠাকুর পি তজীর পুেtর সিহত কথা কিহেতেছন।
ীরামকৃ -- িকছু নয্ায়, েবদাn, আর দশর্ন পড়েল ীমdাগবত েবশ েবাঝা যায়। েকমন?
পুt -- হাঁ, মহারাজ! সাংখয্ দশর্ন পড়া বড় দরকার।
eirপ কথা মােঝ মােঝ চিলেত লািগল।
ঠাকুর তািকয়ায় eকটু েহলান িদয়া iেলন। পি তজীর পুt o ভk কয়িট েমেঝেত uপিব । ঠাকুর iয়া
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iয়া গান ধিরেলন -হিরেষ লািগ রহ ের ভাi,
েতরা বনত বনত বিন যাi,
েতরা িবগড়ী বাত বিন যাi।
a া তাের ব া তাের, তাের সুজন কসাi
গা পড়ায়েক গিণকা তাের, তাের মীরাবাঈ।
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