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eকাদশ পিরেcদ
anর সে বসু বলরাম-মিnের
েবলা িতনটা aেনকkণ বািজয়ােছ। ৈচt মাস, pচ েরৗd। ীরামকৃ di-eকিট ভkসে বলরােমর
ৈবঠকখানায় বিসয়া আেছন। মাsােরর সিহত কথা কিহেতেছন।
আজ 6i eিpল (েসামবার), 1885, 25েশ ৈচt, 1291, কৃ া সpমী। ঠাকুর কিলকাতায় ভkমিnের
আিসয়ােছন। সাে াপা িদগেক েদিখেবন o িনমু েগাsামীর গিলেত েদেবেndর বািড়েত যাiেবন।
[সতয্কথা o ীরামকৃ -- েছাট নেরন, বাবুরাম, পূণর্ ]
ঠাকুর ঈ রেpেম িদবািনিশ মােতায়ারা হiয়া আেছন। aনুkণ ভাবািব বা সমািধs। বিহজর্গেত মন আেদৗ
নাi। েকবল anরে রা যতিদন না আপনােদর জািনেত পােরন, ততিদন তাহােদর জনয্ বয্াকুল, -- বাপ-মা েযমন
akম েছেলেদর জনয্ বয্াকুল, আর ভােবন েকমন কের eরা মানুষ হেব। aথবা পািখ েযমন শাবকেদর লালনপালন কিরবার জনয্ বয্াকুল।
ীরামকৃ (মাsােরর pিত) -- বেল েফেলিছ, িতনেটর সময় যাব, তাi আসিছ। িকnt ভারী ধুপ।
মাsার -- আেj হাঁ, আপনার বড় ক হেয়েছ।
ভেkরা ঠাকুরেক হাoয়া কিরেতেছন।
ীরামকৃ -- েছাট নেরেনর জনয্ আর বাবুরােমর জনয্ eলাম। পূণর্েক েকন আনেল না?
মাsার -- সভায় আসেত চায় না, তার ভয় হয়, আপিন পাঁচজেনর সাkােত সুখয্ািত কেরন, পােছ বািড়েত
জানেত পাের।
[পি তেদর o সাধুেদর িশkা িভn – সাধুস ]
ীরামকৃ -- হাঁ, তা বেট। যিদ বেল েফিল েতা আর বলব না। আcা, পূণর্েক তুিম ধমর্িশkা িদc, e েতা
েবশ।
মাsার -- তা ছাড়া িবদয্াসাগর মহাশেয়র বiেয়েত Selection- oi কথাi1 আেছ, ঈ রেক েদহ-মন-pাণ
িদেয় ভালবাসেব। e-কথা েশখােল কতর্ারা যিদ রাগ কেরন েতা িক করা যায়?
ীরামকৃ -- oেদর বiেয়েত aেনক কথা আেছ বেট, িকnt যারা বi িলেখেছ, তারা ধারণা করেত পাের
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না। সাধুস হেল তেব ধারণা হয়। িঠক িঠক তয্াগী সাধু যিদ uপেদশ েদয়, তেবi েলােক েস কথা েন। ধু
পি ত যিদ বi িলেখ বা মুেখ uপেদশ েদয়, েস কথা তত ধারণা হয় না। যার কােছ gেড়র নাগির আেছ, েস যিদ
েরাগীেক বেল, gড় েখেয়া না, েরাগী তার কথা তত েন না।
“আcা, পূেণর্র aবsা িকরকম েদখেছা? ভাব-টাব িক হয়?”
মাsার -- কi ভােবর aবsা বািহের েসরকম েদখেত পাi না। eকিদন আপনার েসi কথািট তােক
বেলিছলাম।
ীরামকৃ -- িক কথািট?
মাsার -- েসi েয আপিন বেলিছেলন! -- সামানয্ আধার হেল ভাব সmরণ করেত পাের না। বড় আধার
হেল িভতের খুব ভাব হয় িকnt বািহের pকাশ থােক না। েযমন বেলিছেলন, সােয়র দীিঘেত হািত নামেল েটর
পাoয়া যায় না, িকnt েডাবােত নামেল েতালপাড় হেয় যায়, আর পােড়র uপর জল uপেছ পেড়!
ীরামকৃ -- বািহের ভাব তার েতা হেব না। তার আকর আলাদা! আর আর সব লkণ ভাল। িক বেলা?
মাsার -- েচাখ dিট েবশ ujjল -- েযন েঠেল েবিরেয় আসেছ।
ীরামকৃ -- েচাখ dেটা ধু ujjল হেল হয় না। তেব ঈ রীয় েচাখ আলাদা। আcা, তােক িজjাসা
কেরিছেল, তারপর (ঠাকুেরর সিহত েদখার পর) িকরকম হেয়েছ?
মাsার -- আjা হাঁ, কথা হেয়িছল। েস চার-পাঁচিদন ধের বলেছ, ঈ র িচnা করেত েগেল, আর তাঁর নাম
করেত েগেল েচাখ িদেয় জল, েরামা ei সব হয়।
ীরামকৃ -- তেব আর িক!
ঠাকুর o মাsার চুপ কিরয়া আেছন। িকয়ৎkণ পের মাsার কথা কিহেতেছন। বিলেতেছন, েস দাঁিড়েয় আেছ
-ীরামকৃ -- েক?
মাsার -- পূণর্, -- তার বািড়র দরজার কােছ েবাধ হয় দাঁিড়েয় আেছ। আমরা েকu েগেল েদৗেড় আসেব,
eেস আমােদর নমsার কের যােব।
ীরামকৃ -- আহা! আহা!
ঠাকুর তািকয়ায় েহলান িদয়া িব াম কিরেতেছন। মাsােরর সে eকিট dাদশবষর্ীয় বালক আিসয়ােছ,
মাsােরর sুেল পেড়, নাম kীেরাদ।
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মাsার বিলেতেছন, ei েছেলিট েবশ! ঈ েরর কথায় খুব আনn।
ীরামকৃ (সহােসয্) -- েচাখ dিট েযন হিরেণর মেতা।
েছেলিট ঠাকুেরর পােয় হাত িদয়া ভূিম হiয়া pণাম কিরল o aিত ভিkভােব ঠাকুেরর পদেসবা কিরেত
লািগল। ঠাকুর ভkেদর কথা কিহেতেছন।
ীরামকৃ (মাsারেক) রাখাল বািড়েত আেছ। তারo শরীর ভাল নয়, েফাঁড়া হেয়েছ। eকিট েছেল বুিঝ
তার হেব নলাম।
পlু o িবেনাদ সmুেখ বিসয়া আেছন।
ীরামকৃ (পlুর pিত সহােসয্) -- তুi েতার বাবােক িক বলিল? (মাsােরর pিত) -- oর বাবােক o নািক
জবাব কেরেছ, eখােন আসবার কথায়। (পlুর pিত) -- তুi িক বলিল?
পlু -- বললুম, হাঁ আিম তাঁর কােছ যাi, e িক aনয্ায়? (ঠাকুর o মাsােরর হাসয্) যিদ দরকার হয় আেরা
েবিশ বলব।
ীরামকৃ (সহােসয্, মাsােরর pিত) -- না, িকেগা aতদূর!
মাsার -- আjা না, aতদূর ভাল নয়! (ঠাকুেরর হাসয্)
ীরামকৃ (িবেনােদর pিত) -- তুi েকমন আিছস? েসখােন েগিল না?
িবেনাদ -- আjা, যািcলাম -- আবার ভেয় েগলাম না! eকটু aসুখ কেরেছ, শরীর ভাল নয়।
ীরামকৃ -- চ না েসiখােন, েবশ হাoয়া, েসের যািব।
েছাট নেরন আিসয়ােছন। ঠাকুর মুখ ধুiেত যাiেতেছন। েছাট নেরন গামছা লiয়া ঠাকুরেক জল িদেত
েগেলন। মাsারo সে সে আেছন।
েছাট নেরন পি েমর বরাnার utর েকােণ ঠাকুেরর পা ধুiয়া িদেতেছন, কােছ মাsার দাঁড়াiয়া আেছন।
ীরামকৃ -- ভারী ধুপ।
মাsার -- আjা হাঁ।
ীরামকৃ -- তুিম েকমন কের oiটুকরু িভতর থােকা? uপেরর ঘের গরম হেয় না?
মাsার -- আjা, হাঁ! খুব গরম হয়।
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ীরামকৃ -- তােত পিরবােরর মাথার aসুখ, ঠা ায় রাখেব।
মাsার -- আjা, হাঁ। বেল িদেয়িছ, িনেচর ঘের েত।
ঠাকুর ৈবঠকখানা ঘের আবার আিসয়া বিসয়ােছন o মাsারেক বিলেতেছন, তুিম e রিববােরo যাo নাi
েকন?
মাsার -- আjা, বািড়েত েতা আর েকu নাi। তােত আবার (পিরবােরর মাথার) বয্ারাম। েকu েদখবার
নাi।
ঠাকুর গািড় কিরয়া িনমু েগাsামীর গিলেত েদেবেndর বািড়েত যাiেতেছন। সে েছাট নেরন, মাsার, আরo
di-eকিট ভk। পূণরর্ কথা কিহেতেছন। পূণরর্ জনয্ বয্াকুল হiয়া আেছন।
ীরামকৃ (মাsােরর pিত) -- খুব আধার! তা না হেল oর জনয্ জপ কিরেয় িনেল! o েতা e-সব কথা
জােন না।
মাsার o ভেkরা aবাk হiয়া িনেতেছন েয, ঠাকুর পূণরর্ জনয্ বীজমnt জপ কিরয়ােছন।
ীরামকৃ -- আজ তােক আনেলi হত। আনেল না েকন?
েছাট নেরেনর হািস েদিখয়া ঠাকুর o ভেkরা সকেল হািসেতেছন। ঠাকুর আনেn তাঁহােক েদখাiয়া
মাsারেক বিলেতেছন -- দয্ােখা দয্ােখা, নয্াকা নয্াকা হােস। েযন িকছু যােন না। িকnt মেনর িভতর িকছুi নাi, -িতনেটi মেন নাi -- জমীন, জr, rেপয়া। কািমনী-কা ন মন েথেক eেকবাের না েগেল ভগবানলাভ হয় না।
ঠাকুর েদেবেndর বািড়েত যাiেতেছন। দিkেণ ের েদেবndেক eকিদন বিলেতিছেলন, eকিদন মেন কেরিছ,
েতামার বািড়েত যাব। েদেবnd বিলয়ািছেলন, আিমo তাi বলবার জনয্ আজ eেসিছ, ei রিববাের েযেত হেব।
ঠাকুর বিলেলন, িকnt েতামার আয় কম, েবিশ েলাক বেলা না। আর গািড় ভাড়া বড় েবিশ! েদেবnd হািসয়া
বিলয়ািছেলন, তা আয় কম হেলi বা, ‘ঋণং কৃtা ঘৃতং িপেবৎ’ (ধার কের ঘৃত খােব, িঘ খাoয়া চাi)। ঠাকুর ei
কথা িনয়া হািসেত লািগেলন, হািস আর থােম না।
িকয়ৎ পের বািড়েত েপৗঁিছয়া বিলেতেছন, েদেবnd আমার জনয্ খাবার িকছু কেরা না, aমিন সামানয্, -শরীর তত ভাল নয়।
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