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িdতীয় পিরেcদ
জেnাৎসেব ভkসmাষেণ
eiবার ভেkরা pসাদ পাiেতেছন। িচঁেড় িম াnািদ aেনকpকার pসাদ পাiয়া তৃিpলাভ কিরেলন। ঠাকুর
মাsারেক বিলেতেছন, “মুখেু jেদর বল নাi? সুেরndেক বল, বাuলেদর েখেত বলেত।”
ীযুk িবিপন সরকার আিসয়ােছন। ভেkরা বিলেলন, “eঁর নাম িবিপন সরকার।” ঠাকুর uিঠয়া বিসেলন
o িবনীতভােব বিলেলন, “eঁেক আসন দাo। আর পান দাo।” তাঁহােক বিলেতেছন, “আপনার সে কথা কiেত
েপলাম না; aেনক িভড়!”
িগরীndেক েদিখয়া ঠাকুর বাবুরামেক বিলেলন, “eঁেক eকখানা আসন দাo।” িনতয্েগাপাল মািটেত
বিসয়ািছেলন েদিখয়া ঠাকুর বিলেলন, “oেকo eকখানা আসন দাo।”
িসঁিথর মেহnd কিবরাজ আিসয়ােছন। ঠাকুর সহােসয্ রাখালেক iি ত কিরেতেছন, “হাতটা েদিখেয় েন।”
ীযুk রামলালেক বিলেতেছন, “িগিরশ েঘােষর সে ভাব কর, তাহেল িথেয়টার েদখেত পািব।” (হাসয্)
নেরnd হাজরা মহাশেয়র সে বািহেরর বারাnায় aেনকkণ গl কিরেতিছেলন। নেরেndর িপতৃিবেয়ােগর
পর বািড়েত বড়i ক হiয়ােছ। eiবার নেরnd ঘেরর িভতর আিসয়া বিসেলন।
[নেরেndর pিত ঠাকুেরর নানা uপেদশ ]
ীরামকৃ (নেরেndর pিত) -- তুi িক হাজরার কােছ বেসিছিল? তুi িবেদিশনী েস িবরিহণী! হাজরারo
েদড় হাজার টাকার দরকার। (হাসয্)
“হাজরা বেল, ‘নেরেndর েষাল আনা সttgণ হেয়েছ, eকটু লালেচ রেজাgণ আেছ! আমার িব d সtt
সেতর আনা।’ (সকেলর হাসয্)
“আিম যখন বিল, ‘তুিম েকবল িবচার কর, তাi

।’ েস বেল, আিম েসৗর সুধা পান কির, তাi

।’

“আিম যখন dাভিkর কথা বিল, যখন বিল dভk টাকা-কিড় ঐ যর্ িকছু চায় না; তখন েস বেল, ‘তাঁর
কৃপাবনয্া eেল নদী েতা uপেচ যােব, আবার খাল-েডাবাo জেল পূণর্ হেব। dাভিko হয়, আবার ষৈড় যর্o হয়।
টাকা-কিড়o হয়।”
ঠাকুেরর ঘেরর েমেঝেত নেরndািদ aেনক ভk বিসয়া আেছন, িগিরশo আিসয়া বিসেলন।
ীরামকৃ (িগিরেশর pিত) -- আিম নেরndেক আtার srপ jান কির; আর আিম oর aনুগত।
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িগিরশ -- আপিন কারi বা aনুগত নন!
[নেরেndর aখে র ঘর ]
ীরামকৃ (সহােসয্) -- oর মেdর ভাব (পুrষভাব) আর আমার েমদীভাব (pকৃিতভাব)। নেরেndর uঁচঘু র,
aখে র ঘর।
িগিরশ বািহের তামাক খাiেত েগেলন।
নেরnd ( ীরামকৃে র pিত) -- িগিরশ েঘােষর সে আলাপ হল, খুব বড়েলাক (মাsােরর pিত) -- আপনার
কথা হিcল।
ীরামকৃ -- িক কথা?
নেরnd -- আপিন েলখাপড়া জােনন না, আমরা সব পি ত, ei সব কথা হিcল। (হাসয্)
[ ীরামকৃ o নেরnd -- পাি তয্ o শাst ]
মিণ মিlক (ঠাকুেরর pিত) -- আপিন না পেড় পি ত।
ীরামকৃ (নেরndািদর pিত) -- সতয্ বলিছ, আিম েবদাn আিদ শাst পিড় নাi বেল eকটু dঃখ হয় না।
আিম জািন েবদােnর সার, bh সতয্ জগৎ িমথয্া। আবার গীতার সার িক? গীতা দশবার বলেল যা হয়; তয্াগী
তয্াগী।
“শােstর সার grমুেখ েজেন িনেত হয়। তারপর সাধন-ভজন। eকজন িচিঠ িলেখিছল। িচিঠখািন পড়া হয়
নাi, হািরেয় েগল। তখন সকেল িমেল খুজ
ঁ েত লাগল। যখন িচিঠখানা পাoয়া েগল, পেড় েদখেল পাঁচ েসর সেnশ
পাঠােব আর eকখানা কাপড় পাঠােব। তখন িচিঠটা েফেল িদেল, আর পাঁচ েসর সেnশ আর eকখানা কাপেড়র
েযাগাড় করেত লাগল। েতমিন শােstর সার েজেন িনেয় আর বi পড়বার িক দরকার? eখন সাধন-ভজন।”1
eiবার িগিরশ ঘের আিসয়ােছন।
ীরামকৃ (িগিরেশর pিত) -- হাঁ গা, আমার কথা সব েতামরা িক কিcেল? আিম খাi দাi থািক।
িগিরশ -- আপনার কথা আর িক বলব। আপিন িক সাধু?
ীরামকৃ -- সাধু-টাধু নয়। আমার সতয্i েতা সাধুেবাধ নাi।

1

তেমব ধীেরা িবjায় pjাং কুবর্ীত bাhণঃ।
নানুধয্ায়াd বহূ bাn বােচা িবgাপনং িহ তৎ।
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িগিরশ -- ফচিকিমেতo আপনােক পারলুম না।
ীরামকৃ -- আিম লালেপেড় কাপড় পের জয়েগাপাল েসেনর বাগােন িগছলাম। েকশব েসন েসখােন িছল।
েকশব লালেপেড় কাপড় েদেখ বলেল, ‘আজ বড় েয রঙ, লালপােড়র বাহার।’ আিম বললুম, ‘েকশেবর মন
ভুলােত হেব, তাi বাহার িদেয় eেসিছ।’
eiবার আবার নেরেndর গান হiেব। ীরামকৃ মাsারেক তানপুরািট পািড়য়া িদেত বিলেলন। নেরnd
তানপুরািট aেনকkণ ধিরয়া বাঁিধেতেছন। ঠাকুর o সকেল aৈধযর্ হiয়ােছন।
িবেনাদ বিলেতেছন, বাঁধা আজ হেব, গান আর-eকিদন হেব। (সকেলর হাসয্)
ীরামকৃ হািসেতেছন আর বিলেতেছন, “eমিন iেc হেc েয তানপুরাটা েভেঙ েফিল। িক টং টং -আবার তানা নানা েনের নূm হেব।”
ভবনাথ -- যাtার েগাড়ায় aমিন িবরিk হয়।
নেরnd (বাঁিধেত বাঁিধেত) -- েস না বুঝেলi হয়।
ীরামকৃ (সহােসয্) -- oi আমােদর সব uিড়েয় িদেল।
[নেরেndর গান o ীরামকৃে র ভাবােবশ -- anমুখর্ o বিহমুখর্ -- িsর জল o তর ]
নেরnd গান গািহেতেছন। ঠাকুর েছাট খাটিটেত বিসয়া িনেতেছন। িনতয্েগাপাল pভৃিত ভেkরা েমেঝেত
বিসয়া িনেতেছন।
1। anের জািগছ o মা anর যািমনী,
েকােল কের আছ েমাের িদবস যািমনী;
2। গাo ের আনnময়ীর নাম।
oের আমার eকতntী pােণর আরাম।
3। িনিবড় আঁধাের মা েতার চমেক o rপরািশ।
তাi েযাগী ধয্ান ধের হেয় িগিরgহাবাসী ৷৷
ঠাকুর ভাবািব হiয়া িনেচ নািময়া আিসয়ােছন o নেরেndর কােছ বিসয়ােছন। ভাবািব হiয়া কথা
কিহেতেছন।
ীরামকৃ -- গান গাiব? থু থু! (িনতয্েগাপােলর pিত) -- তুi িক বিলস udীপেনর জনয্ নেত হয়;
তারপর িক হল আর িক েগল।
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“আgন েjেল িদেল; েস েতা েবশ! তারপর চুপ। েবশ েতা, আিমo েতা চুপ কের আিছ, তুio চুপ কের
থাক।
“আনn-রেস মg হoয়া িনেয় কথা।
“গান গাiব? আcা, গাiেলo হয়। জল িsর থাকেলo জল আর েহলেল dলেলo জল।”
[নেরndেক িশkা -- “jান-ajােনর পার হo” ]
নেরnd কােছ বিসয়া আেছন। তাঁর বািড়েত ক , েসi জনয্ িতিন সবর্দা িচিnত হiয়া থােকন। তাঁহার সাধারণ
bাhসমােজ যাতায়াত িছল। eখনo সবর্দা jানিবচার কেরন, েবদাnািদ gn পিড়বার খুব icা, ekেণ বয়স 23
বৎসর হiেব। ঠাকুর নেরndেক eকদৃে েদিখেতেছন।
ীরামকৃ (সহােসয্, নেরেndর pিত) -- তুi েতা ‘খ’ (আকাশবৎ); তেব যিদ েটkেসা (Tax aথর্াৎ বািড়র
ভাবনা) না থাকত। (সকেলর হাসয্)
“কৃ িকেশার বলত ‘আিম খ’। eকিদন তার বািড়েত িগেয় েদিখ, েস িচিnত হেয় বেস আেছ; েবিশ কথা
কেc না। আিম িজjাসা করলুম, ‘িক হেয়েছ গা, eমন কের বেস রেয়ছ েকন?’ েস বলেল, ‘েটkেসাoয়ালা
eেসিছল; েস বেল েগেছ টাকা যিদ না দাo তাহেল ঘিটবািট সব নীলাম কের িনেয় যাব; তাi আমার ভাবনা
হেয়েছ।’ আিম হাসেত হাসেত বললাম, ‘েস িক েগা, তুিম েতা ‘খ’, আকাশবৎ। যাক শালারা ঘিটবািট িনেয় যাক,
েতামার িক?’
“তাi েতােক বলিছ, তুi েতা ‘খ’ -- eত ভাবিছস েকন? িক জািনস eমিন আেছ, ীকৃ aজুর্নেক বলেছন,
a িসেdর eকিট থাকেল িকছু শিk হেত পাের, িকnt আমায় পােব না। িসdাi-eর dারা েবশ শিk, বল, টাকা,
ei সব হেত পাের, িকnt ঈ রেক লাভ হয় না।
“আর eকিট কথা -- jান-ajােনর পার হo। aেনেক বেল aমুক বড় jানী, বstতঃ তা নয়। বিশ eত
বড় jানী, পুtেশােক aিsর হেয়িছল; তখন লkণ বলেলন, ‘রাম e িক আ যর্! iিনo eত েশাকাতর্!’ রাম
বলেলন -- ভাi, যার jান আেছ, তার ajানo আেছ; যার আেলােবাধ আেছ, তার anকারেবাধo আেছ; যার
ভালেবাধ আেছ, তার মnেবাধo আেছ; যার সুখেবাধ আেছ, তার dঃখেবাধo আেছ। ভাi, তুিম di-eর পাের
যাo, সুখ-dঃেখর পাের যাo, jান-ajােনর পাের যাo। তাi েতােক বলিছ, jান-ajােনর পার হo।”
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