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ষ  পিরেcদ 
 

সমািধমিnের ভkেদর সmেn মহাবাকয্ 
 
        ঠাকুর ীরামকৃ  dাtা ভkিদগেক পাiয়া আনেn ভািসেতেছন o েছাট খাটিটেত বিসয়া বিসয়া 
তাহািদগেক কীতর্নীয়া ঢঙ েদখাiয়া হািসেতেছন। কীতর্নী েসেজ-gেজ সmpদায় সে  গান গাiেতেছ। কীতর্নী 
দাঁড়াiয়া, হােত রি ন rমাল, মােঝ মােঝ ঢঙ কিরয়া কািশেতেছ o নথ তুিলয়া থুথু েফিলেতেছ। আবার যিদ 
েকানo িবিশ  বয্িk আিসয়া পেড়, গান গাiেত গাiেতi তাহেক aভয্থর্না কিরেতেছ o বিলেতেছ ‘আসুন’! আবার 
মােঝ মােঝ হােতর কাপড় সরাiয়া তািবজ aনn o বাuিট iতািদ aল ার েদখাiেতেছ। 
 
        aিভনয়দৃে  ভkরা সকেলi েহা-েহা কিরয়া হািসেত লািগেলন। পlু হািসয়া গড়াগিড় িদেতেছন। ঠাকুর 
পlুর িদেক তাকাiয়া মাsারেক বিলেতেছন, “েছেলমানুষ িকনা, তাi েহেস গড়াগিড় িদেc।” 
 
        ীরামকৃ  (পlুর pিত সহােসয্) -- েতার বাবােক e-সব কথা বিলসিন। যাo eকটু (আমার pিত) টান 
িছল তাo যােব। oরা eেক iংিলশময্ান েলাক। 
 

[আিhক জপ o গ াsােনর সময় কথা ] 
 
        (ভkেদর pিত) “aেনেক আিhক করবার সময় যত রােজয্র কথা কয়; িকnt কথা কiেত নাi, -- তাi 
েঠাঁট বুেজ যত pকার iশারা করেত থােক। eটা িনেয় eস, oটা িনেয় eস, h ঁ uh ঁ -- ei সব কের। (হাসয্) 
 
        “আবার েকu মালাজপ করেছ; তার িভতর েথেকi মাছ দর কের! জপ করেত করেত হয় েতা আঙুল িদেয় 
েদিখেয় েদয় -- oi মাছটা! যত িহসাব েসi সমেয়! (সকেলর হাসয্) 
 
        “েকu হয়েতা গ াsান করেত eেসেছ। েস সময় েকাথা ভগবানিচnা করেব, গl করেত বেস েগল! যত 
রােজয্র গl! ‘েতার েছেলর িবেয় হল, িক গয়না িদেল?’ ‘aমুেকর বড় বয্ােমা’, ‘aমুক রবািড় েথেক eেসেছ 
িক না’, ‘aমুক কেন েদখেত িগছেলা, তা েদoয়া-েথাoয়া সাধ-আhাদ খুব করেব’, ‘হিরশ আমার বড় নয্াoটা, 
আমায় েছেড় eকদ  থাকেত পাের না’, ‘eেতা িদন আসেত পািরিন মা -- aমুেকর েমেয়র পাকা েদখা, বড় বয্s 
িছলাম।’ 
 
        “েদখ েদিখ, েকাথায় গ াsােন eেসেছ! যত সংসােরর কথা!” 
 
        ঠাকুর েছাট নেরনেক eকদৃে  েদিখেতেছন। েদিখেত েদিখেত সমািধs হiেলন! dাtা ভেkর িভতর 
ঠাকুর িক নারায়ণ দশর্ন কিরেতেছন? 
 
        ভেkরা eকদৃে  েসi সমািধিচt েদিখেতেছন। eত হািস খুিশ হiেতিছল, eiবার সকেলi িনঃশb, ঘের 
েযন েকান েলাক নাi। ঠাকুেরর শরীর িনsn, চkু িsর, হাতেজাড় কিরয়া িচtািপর্েতর নয্ায় বিসয়া আেছন। 
 
        িকয়ৎপের সমািধভ  হiল। ঠাকুেরর বায়ু িsর িহয়া িগয়ািছল, eiবার দীঘর্িনঃ াস তয্াগ কিরেলন। kেম 
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বিহজর্গেত মন আিসেতেছ। ভkেদর িদেক দৃি পাত কিরেতেছন। 
 
        eখনo ভাবs হiয়া রিহয়ােছন। eiবার pেতয্ক ভkেক সেmাধন কিরয়া কাহার িক হiেব, o কাহার 
িকrপ aবsা িকছু িকছু বিলেতেছন। (েছাট নেরেনর pিত) “েতােক েদখবার জনয্ বয্াকুল হিcলাম। েতার হেব। 
আিসস eক-eকবার। -- আcা তুi িক ভালবািসস? -- jান না ভিk?” 
 
        েছাট নেরন -- ধু ভিk। 
 
        ীরামকৃ  -- না জানেল ভিk কােক করিব? (মাsারেক েদখাiয়া সহােসয্) eঁেক যিদ না জািনস, েকমন 
কের eঁেক ভিk করিব? (মাsােরর pিত) -- তেব dাtা েয কােল বেলেছ -- ‘ ধু ভিk চাi’ eর aবশয্ মােন 
আেছ। 
 
        “আপনা-আপিন ভিk আসা সংsার না থাকেল হয় না। eiিট েpমাভিkর লkণ। jানভিk -- িবচার করা 
ভিk। 
 
        (েছাট নেরনর pিত) -- “েদিখ, েতার শরীর েদিখ, জামা েখাল েদিখ। েবশ বুেকর আয়তন; -- তেব হেব। 
মােঝ মােঝ আিসস।” 
 
        ঠাকুর eখনo ভাবs। aনয্ aনয্ ভkেদর সেsেহ eক-eকজনেক সেmাধন কিরয়া আবার বিলেতেছন। 
 
        (পlুর pিত) -- “েতারo হেব। তেব eকটু েদিরেত হেব। 
 
        (বাবুরােমর pিত) -- “েতােক টানিছ না েকন? েশেষ িক eকটা হা ামা হেব! 
 
        (েমািহনীেমাহেনর pিত) -- “তুিম েতা আছi! -- eকটু বাকী আেছ, েসটুকু েগেল কমর্কাজ সংসার িকছু 
থােক না। -- সব যাoয়া িক ভাল।” 
 
        ei বিলয়া তাঁহার িদেক eকদৃে  সেsেহ তাকাiয়া রিহেলন, েযন তাঁহার hদেয়র anরতম pেদেশর সমs 
ভাব েদিখেতেছন! েমািহনীেমাহন িক ভািবেতিছেলন, ঈ েরর জনয্ সব যাoয়াi ভাল? িকয়ৎপের ঠাকুর আবার 
বিলেতেছন -- ভাগবত পি তেক eকিট পাশ িদেয় ঈ র েরেখ েদন, তা না হেল ভাগবত েক নােব। -- েরেখ েদন 
েলাকিশkার জনয্। মা েসiজনয্ সংসাের েরেখেছন। 
 
        eiবার bাhণ যুবকিটেক সেmাধন কিরয়া বিলেতেছন। 
 

[jানেযাগ o ভিkেযাগ -- bhjানীর aবsা o ‘জীবnুk’ ] 
 
        ীরামকৃ  (যুবেকর pিত) -- তুিম jানচচর্া ছােড়া -- ভিk নাo -- ভিki সার! -- আজ েতামার িক 
িতনিদন হল? 
 
        bাhণ যুবক (হাতেজাড় কিরয়া) -- আjা হাঁ। 
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        ীরামকৃ  -- িব াস কেরা -- িনভর্র কেরা -- তাহেল িনেজর িকছু করেত হেব না! মা-কালী সব করেবন! 
 
        “jান সদর মহল পযর্n েযেত পাের। ভিk aনদর মহেল যায়। dাtা িনিলর্p; িবদয্া, aিবদয্া তাঁর িভতর 
dii আেছ, িতিন িনিলর্p। বায়ুেত কখনo সুগn কখনo dগর্n পাoয়া যায়, িকnt বায়ু িনিলর্p। বয্াসেদব যমুনা পার 
হিcেলন, েগাপীরাo েসখােন uপিsত। তারাo পাের যােব -- দিধ, dধ, ননী িবkী করেত যােc, িকnt েনৗকা িছল 
না েকমন কের পাের যােবন -- সকেল ভাবেছন। 
 
        “eমন সমেয় বয্াসেদব বলেলন, আমার বড় kুধা েপেয়েছ। তখন েগাপীরা তাঁেক kীর, সর, ননী সমs 
খাoয়ােত লাগেলন। বয্াসেদেবর pায় সমs েখেয় েফলেলন! 
 
        “তখন বয্াসেদব যমুনােক সেmাধন কের বলেলন -- ‘যমুেন! আিম যিদ িকছু না েখেয় থািক, তাহেল 
েতামার জল diভাগ হেব আর মােঝ রাsা িদেয় আমরা চেল যাব।’ িঠক তাi হল! যমুনা diভাগ হেয় েগেলন, 
মােঝ oপাের যাবার পথ। েসi পথ িদেয় বয্াসেদব o েগাপীরা সকেল পার হেয় েগেলন! 
 
        “আিম ‘খাi নাi’ তার মােন ei েয আিম েসi dাtা, dাtা িনিলর্p -- pকৃিতর পার। তাঁর kুধা-তৃ া 
নাi। জnমৃতুয্ নাi, -- aজর aমর সুেমrবৎ! 
 
        “যার ei bhjান হেয়েছ, েস জীবnুk! েস িঠক বুঝেত পাের েয, আtা আলাদা আর েদহ আলাদা। 
ভগবানেক দশর্ন করেল েদহাtবুিd আর থােক না! dিট আলাদা। েযমন নািরেকেলর জল িকেয় েগেল শাঁস 
আলাদা আর েখাল আলাদা হেয় যায়। আtািট েযন েদেহর িভতর নড়নড় কের। েতমিন িবষয়বুিdrপ জল িকেয় 
েগেল আtjান হয়। আtা আলাদা আর েদহ আলাদা েবাধ হয়। কাঁচা সুপাির বা কাচঁা বাদােমর িভতেরর সুপাির 
বা বাদাম ছাল েথেক তফাত করা যায় না।  
 
        “িকnt পাকা aবsায় সুপাির বা বাদাম আলাদা -- o ছাল আলাদা হেয় যায়। পাকা aবsায় রস িকেয় 
যায়। bhjান হেল িবষয়রস িকেয় যায়। 
 
        “িকnt েস jান বড় কিঠন। বলেলi bhjান হয় না! েকu jােনর ভান কের। (সহাসয্) eকজন বড় িমথয্া 
কথা কiত, আবার eিদেক বলত -- আমার bhjান হেয়েছ। েকানo েলাক তােক িতরsার করােত েস বলেল, 
েকন জগৎ েতা spবৎ, সবi যিদ িমথয্া হল সতয্ কথাটাi িক িঠক! িমথয্াটাo িমথয্া, সতয্টাo িমথয্া!” (সকেলর 
হাসয্)  
 


