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দিkেণ ের ঠাকুর ীরামকৃ o ‘েদবী েচৗধুরাণী’ পাঠ
pথম পিরেcদ
মাsার, pসn, েকদার, রাম, িনতয্েগাপাল, তারক, সুেরশ pভৃিত
আজ শিনবার, 27েশ িডেসmর, 1884 ী াb, (13i েপৗষ) kা সpমী িতিথ। যী ীে র জn uপলেk
ভkেদর aবসর হiয়ােছ। aেনেক ঠাকুর ীরামকৃ েক েদিখেত আিসয়ােছন। সকােলi aেনেক uপিsত
হiয়ােছন। মাsার o pসn আিসয়া েদিখেলন ঠাকুর তাঁহার ঘের দিkণিদেক দালােন রিহয়ােছন। তাঁহারা আিসয়া
তাঁহার চরণ বnনা কিরেলন।
ঠাকুর ীরামকৃ েক ীযুk সারদাpসn ei pথম দশর্ন কেরন।
ঠাকুর মাsারেক বলেলন, “কi, বি মেক আনেল না?”
বি ম eকিট sুেলর েছেল। ঠাকুর বাগবাজাের তাঁহােক েদিখয়ািছেলন। দূর েথেক েদিখয়াi বিলয়ািছেলন,
েছেলিট ভাল।
ভেkরা aেনেকi আিসয়ােছন। েকদার, রাম, িনতয্েগাপাল, তারক, সুেরnd (িমt) pভৃিত o েছাকরা
ভেkরা aেনেক uপিsত।
িকয়ৎkণ পের ঠাকুর ভkসে প বটীেত িগয়া বিসয়ােছন। ভেkরা চতুিদর্েক েঘিরয়া রিহয়ােছন, েকহ
বিসয়া -- েকহ দাঁড়াiয়া। ঠাকুর প বটীমূেল i কিনিমর্ত চাতােলর uপর বিসয়া আেছন। দিkণ-প মিদেক মুখ
কিরয়া বিসয়া আেছন। সহােসয্ মাsারেক বিলেলন, “বiখানা িক eেনছ?”
মাsার -- আjা, হাঁ।
ীরামকৃ -- পেড় আমায় eকটু eকটু েশানাo েদিখ।
[ ীরামকৃ o রাজার কতর্বয্ ]
ভেkরা আgেহর সিহত েদিখেতেছন িক পুsক। পুsেকর নাম “েদবী েচৗধুরানী”। ঠাকুর িনয়ােছন, েদবী
েচৗধুরানীেত িন ামকেমর্র কথা আেছ। েলখক ীযুk বি েমর সুখয্ািতo িনয়ািছেলন। পুsেক িতিন িক
িলিখয়ােছন, তাহা িনেল তাঁহার মেনর aবsা বুিঝেত পািরেবন। মাsার বিলেলন, “েমেয়িট ডাকােতর হােত
পিড়য়ািছল। েমেয়িটর নাম pফুl, পের হল েদবী েচৗধুরানী। েয ডাকাতিটর হােত েমেয়িট পেড়িছল, তার নাম
ভবানী পাঠক। ডাকাতিট বড় ভাল। েসi pফুlেক aেনক সাধন-ভজন কিরেয়িছল। আর িকরকম কের িন ামকমর্
করেত হয়, তাi িশিখেয়িছল। ডাকাতিট d েলােকেদর কাছ েথেক টাকা-কিড় েকেড় eেন গিরব-dঃখীেদর
খাoয়াত -- তােদর দান করত। pফুlেক বেলিছল, আিম dে র দমন, িশে র পালন কির।”
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ীরামকৃ -- o েতা রাজার কতর্বয্।
মাsার -- আর-eক জায়গায় ভিkর কতা আেছ। ভবানী ঠাকুর pফুlর কােছ থাকবার জনয্ eকিট েমেয়েক
পািঠেয় িদছেলন। তার নাম িনিশ। েস েমেয়িট বড় ভিkমতী। েস বলত, ীকৃ আমার sামী। pফুlর িবেয়
হেয়িছল। pফুlর বাপ িছল না, মা িছল। িমেছ eকটা বদনাম তুেল পাড়ার েলােক oেদর eকঘের কের িদছল।
তাi র pফুlেক বািড়েত িনেয় যায় নাi। েছেলর আরo dিট িবেয় িদছল। pফুlর িকnt sামীর uপর বড়
ভালবাসা িছল। eiখানটা নেল েবশ বুঝেত পারা যােব -“িনিশ -- আিম তাঁহার (ভবানী ঠাকুেরর) কনয্া, িতিন আমার িপতা। িতিনo আমােক eকpকার সmpদান
কিরয়ােছন।
pফুl -- eকpকার িক?
িনিশ -- সবর্s ীকৃে ।
pফুl -- েস িকরকম?
িনিশ -- rপ, েযৗবণ, pাণ।
pফুl -- িতিনi েতামার sামী?
িনিশ -- হাঁ -- েকননা, িযিন সmূণর্rেপ আমােত aিধকারী, িতিনi আমার sামী।
pফুl দীঘর্িনঃ াস তয্াগ কিরয়া বিলল, ‘বিলেত পাির না। কখনo sামী েদখ নাi, তাi বিলেতছ -- sামী
েদিখেল কখনo ীকৃে মন uিঠত না।’
মূখর্ bেজ র (pফুেlর sামী) eত জািনত না!
বয়সয্া বিলল, ‘ ীকৃে সকল েমেয়রi মন uিঠেত পাের; েকন না, তাঁর rপ aনn, েযৗবন aনn, ঐ যর্
aনn।’
e-যুবতী ভবানী ঠাকুেরর েচলা, িকnt pফুl িনরkর -- e-কথার utর িদেত পািরল না। িহnুধমর্ pেণতারা
utর জািনেতন। ঈ র aনn জািন। িকnt aনnেক kুd hদয় িপ ের পুিরেত পাির না, িকnt সাnেক পাির। তাi
aনn জগদী র িহnুর hৎিপ ের সাn ীকৃ । sামী আরo পির ার rেপ সাn। eiজনয্ েpম পিবt হiেল sামী
ঈ ের আেরাহেণর pথম েসাপান। তাi িহnু-েমেয়র পিতi েদবতা। aনয্ সব সমাজ, িহnু সমােজর কােছ eaংেশ িনকৃ ।
pফুl মূখর্ েমেয়, িকছু বুিঝেত পািরল না। বিলল, ‘আিম aত কথা ভাi বুিঝেত পাির না। েতামার নামিট িক,
eখনo েতা বিলেল না?’
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বয়সয্া বিলল, ভবানী ঠাকুর নাম রািখয়ািছেলন িনিশ। আিম িদবার বিহন িনিশ। িদবােক eকিদন আলাপ
কিরেত লiয়া আিসব। িকnt যা বিলেতিছলাম েশান। ঈ রi পরম sামী। stীেলােকর পিতi েদবতা। ীকৃ
সকেলর েদবতা। dেটা েদবতা েকন ভাi? di ঈ র? e kুd pােণর kুd ভিkটুকেু ক di ভাগ কিরেল কতটুকু
থােক?
pফুl -- দূর! েমেয়মানুেষর ভিkর িক েশষ আেছ?
িনিশ -- েমেয়মানুেষর ভালবাসার েশষ নাi। ভিk eক, ভালবাসা আর।”
[আেগ ঈ রসাধন -- না আেগ েলখাপড়া ]
মাsার -- ভবানী ঠাকুর pফুlেক সাধন আরm করােলন।
“pথম বৎসর ভবানী ঠাকুর pফুেlর বািড়েত েকান পুrষেক যাiেত িদেতন না বা তাহােক বািড়র বািহের
েকান পুrেষর সে আলাপ কিরেত িদেতন না। িdতীয় বৎসর আলাপ পেk িনেষধ রিহত কিরেলন। িকnt তাহার
বািড়েত েকান পুrষেক যাiেত িদেতন না। পের তৃতীয় বৎসের যখন pফুl মাথা মুড়াiল, তখন ভবানী ঠাকুর বাছা
বাছা িশষয্ সে লiয়া pফুেlর িনকেট যাiেতন -- pফুl েনড়া মাথায় aবনত মুেখ তাহােদর সে শাstীয় আলাপ
কিরত।
“তারপর pফুেlর িবদয্ািশkা আরm। বয্াকরণ পড়া হল, রঘু, কুমার, ৈনষধ, শকুnলা। eকটু সাংখয্, eকটু
েবদাn, eকটু নয্ায়।”
ীরামকৃ -- eর মােন িক জােনা? না পড়েল নেল jান হয় না। েয িলেখেছ, e-সব েলােকর ei মত।
eরা ভােব, আেগ েলখাপড়া, তারপর ঈ র; ঈ রেক জানেত হেল েলখাপড়া চাi। িকnt যd মিlেকর সে যিদ
আলাপ করেত হয় তাহেল তার কখানা বািড়, কত টাকা, কত েকাmািনর কাগজ -- e-সব আেগ আমার aত
খবের কাজ িক? েজা-েসা কের -- sব কেরi েহাক, dারবানেদর ধাkা েখেয়i েহাক, েকান মেত বািড়র িভতর ঢুেক
যd মিlেকর সে আলাপ করেত হয়। আর যিদ টাকা-কিড় ঐ েযর্র খবর জানেত icা হয়, তখন যd মিlকেক
িজjাসা কেli হেয় যােব! খুব সহেজ হেয় যােব। আেগ রাম, তারপের রােমর ঐ যর্ -- জগৎ। তাi বাlীিক
‘মরা’ মnt জপ কেরিছেলন। ‘ম’ aথর্াৎ ঈ র, তারপর ‘রা’ aথর্াৎ জগৎ -- তার ঐ যর্!
ভেkরা aবাক হiয়া ঠাকুেরর কথামৃত পান কিরেতেছন।
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