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িdতীয় পিরেcদ
কািমনী-কা নতয্াগ o পূণার্ িদ
[িবেনাদ, িdজ, তারক, েমািহত, েতজচnd, নারাণ, বলরাম, aতুল ]
ীরামকৃ (মাsােরর pিত) -- আcা, েলােকর িতল িতল কের তয্াগ হয়, eেদর িক aবsা।
“িবেনাদ বলেল, ‘stীর সে

েত হয়, বিড় মন খারাপ হয়।’

“েদেখা, স হuক আর নাi হuক, eকসে েশায়াo খারাপ। গােয়র ঘষর্ণ, গােয়র গরম!
“িdজর িক aবsা! েকবল গা েদালায় আর আমার পােন তািকেয় থােক, eিক কম? সব মন কুিড়েয় আমােত
eল, তাহেল েতা সবi হল।”
[ঠাকুর ীরামকৃ িক aবতার? ]
“আিম আর িক? -- িতিন। আিম যnt, িতিন যntী। eর (আমার) িভতর ঈ েরর সtা রেয়েছ! তাi eত
েলােকর আকষর্ণ বাড়েছ। ছুঁেয় িদেলi হয়! েস টান েস আকষর্ণ ঈ েররi আকষণর্।
“তারক (েবলঘেরর) oখান েথেক (দিkেণ র েথেক) বািড় িফের যােc। েদখলাম, eর িভতর েথেক িশখার
নয্ায় jl jl করেত করেত িক েবিরেয় েগল, -- েপছু েপছু!
“কেয়কিদন পের তারক আবার eল (দিkেণ ের)। তখন সমািধs হেয় তার বুেক পা িদেল -- eর িভতর
িযিন আেছন।
“আcা, eমন েছাকরােদর মতন আর িক েছাকরা আেছ!”
মাsার -- েমািহতিট েবশ। আপনার কােছ d-eকবার িগেয়িছল। dেটা পােশর পড়া আেছ, আর ঈ ের খুব
aনুরাগ।
ীরামকৃ -- তা হেত পাের, তেব aত uঁচু ঘর নয়। শরীেরর লkণ তত ভাল নয়। মুখ থয্াবড়ােনা।
“eেদর uঁচঘু র। তেব শরীরধারণ করেলi বড় েগাল। আবার শাপ হল েতা সাতজn আসেত হেব। বড়
সাবধােন থাকেত হয়! বাসনা থাকেলi শরীরধারণ।”
eকজন ভk -- যাঁরা aবতার েদহধারণ কের eেসেছন, তাঁেদর িক বাসনা -- ?
ীরামকৃ (সহােসয্) -- েদেখিছ, আমার সব বাসনা যায় নাi। eক সাধুর আেলায়ান েদেখ বাসনা
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হেয়িছল, oiরকম পির। eখনo আেছ। জািন িকনা আর-eকবার আসেত হেব।
বলরাম (সহােসয্) -- আপনার জn িক আেলায়ােনর জনয্? (সকেলর হাসয্)
ীরামকৃ (সহােসয্) -- eকটা সৎ কামনা রাখেত হয়। oi িচnা করেত করেত েদহতয্গ হেব বেল। সাধুরা
চারধােমর eকধাম বাকী রােখ। aেনেক জগnাথেkt বাকী রােখ। তাহেল জগnাথ িচnা করেত করেত শরীর
যােব।
েগrয়া পরা eকবয্িk ঘের pেবশ কিরয়া aিভবাদন কিরেলন। িতিন িভতের িভতের ঠাকুেরর িনnা কেরন,
তাi বলরাম হািসেতেছন। ঠাকুর anযর্ামী, বলরামেক বিলেতেছন -- “তা েহাক, বলুকেগ ভ ।”
[েতজচেndর সংসারতয্ােগর psাব ]
ঠাকুর েতজচেndর সিহত কথা কিহেতেছন।
ীরামকৃ (েতজচেndর pিত) -- েতােক eত েডেক পাঠাi, -- আিসস না েকন? আcা, ধয্ান-টয্ান কিরস,
তা হেলi আিম সুখী হব। আিম েতােক আপনার বেল জািন, তাi ডািক।
েতজচnd -- আjা, আিপস েযেত হয়, -- কােজর িভড়।
মাsার (সহােসয্) -- বািড়েত িবেয়, দশিদন আিপেসর ছুিট িনেয়িছেলন।
ীরামকৃ -- তেব! -- aবসর নাi, aবসর নাi! ei বলিল সংসারতয্াগ করিব।
নারাণ -- মাsার মহাশয় eকিদেন বেলিছেলন -- wilderness of this world -- সংসার aরণয্।
ীরামকৃ (মাsােরর pিত) -- তুিম oi গlটা বল েতা, eেদর uপকার হেব। িশষয্ ঔষধ েখেয় ajান
হেয় আেছ। gr eেস বলেলন, eর pাণ বাঁচেত পাের, যিদ ei বিড় েকu খায়। e বাঁচেব িকnt বিড় েয খােব েস
মের যােব।
“আর oটাo বল -- খয্াঁচা ময্াঁচা। েসi হঠেযাগী েয মেন কেরিছল েয পিরবারািদ -- eরাi আমার আপনার
েলাক।”
মধয্ােh ঠাকুর ী ীজগnাথেদেবর pসাদ পাiেলন। বলরােমর জগnাথেদেবর েসবা আেছ। তাi ঠাকুর
বেলন, ‘বলরােমর d an।’ আহারােn িকি ৎ িব াম কিরেলন।
ৈবকাল হiয়ােছ। ঠাকুর ভkসে েসi ঘের বিসয়া আেছন। কতর্াভজা চndবাবু o রিসক bাhণিটo আেছন।
bাhণিটর sভাব eকরকম ভাঁেড়র নয্ায়, -- eক-eকিট কথা কন আর সকেল হােস।
ঠাকুর কতর্াভজােদর সmেn aেনক কথা বিলেলন, -- rপ, srপ, রজঃ, বীজ, পাকpণালী iতয্ািদ।
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[ঠাকুেরর ভাবাবsা -- ীযুk aতুল o েতজচেndর াতা ]
ছটা বােজ। িগিরেশর াতা aতুল, o েতজচেndর াতা আিসয়ােছন। ঠাকুর ভাবসমািধs হiয়ােছন।
িকয়ৎkণ পের ভােব বিলেতেছন, “ৈচতনয্েক েভেব িক aৈচতনয্ হয়? -- ঈ রেক িচnা কের েকu িক েবেহড হয়?
-- িতিন েয েবাধsrপ!”
আগntকেদর িভতর েকu িক মেন কিরেতিছেলন েয, েবিশ ঈ রিচnা কিরয়া ঠাকুেরর মাথা খারাপ হiয়া
িগয়ােছ?
[‘eিগেয় পড় -- কৃ ধেনর সামানয্ রিসকতা ]
ঠাকুর কৃ ধন নামক oi রিসক bাhণেক বিলেতেছন -- “িক সামানয্ ঐিহক িবষয় িনেয় তুিম রাতিদন
ফি নাি কের সময় কাটাc। oiিট ঈ েরর িদেক েমাড় িফিরেয় দাo। েয নুেনর িহসাব করেত পাের, েস িমছিরর
িহসাবo করেত পাের।”
কৃ ধন (সহােসয্) -- আপিন েটেন িনন!
ীরামকৃ -- আিম িক করব, েতামার েচ ার uপর সব িনভর্র করেছ। ‘e মnt নয় -- eখন মন েতার!’
“o সামানয্ রিসকতা েছেড় ঈ েরর পেথ eিগেয় পড়, -- তাের বাড়া, তাের বাড়া, -- আেছ! bhচারী
কাঠুিরয়ােক eিগেয় পড়েত বেলিছল। েস pথেম eিগেয় েদেখ চnেনর কাঠ, -- তারপর েদেখ rপার খিন, -তারপর েসানার খিন, -- তারপর হীরা মািণক!”
কৃ ধন -- e-পেথর েশষ নাi!
ীরামকৃ -- েযখােন শািn েসiখােন ‘িত ’।
ঠাকুর eকজন আগntক সmেn বিলেতেছন -“oর িভতর িকছু বst েদখেত েপেলম না। েযন oলmাকুল।”
সnয্া হiল। ঘের আেলা jালা হiল। ঠাকুর জগnাতার িচnা o মধুর sের নাম কিরেতেছন। ভেkরা
চতুিদর্েক বিসয়া আেছন।
কাল রথযাtা। ঠাকুর আজ ei বাটীেতi রািtবাস কিরেবন।
anঃপুের িকি ৎ জলেযাগ কিরয়া আবার ঘের িফিরেলন। রাত pায় দশটা হiেব। ঠাকুর মিণেক
বিলেতেছন, ‘oi ঘর েথেক (aথর্াৎ পাে র্র পি েমর েছাট ঘর েথেক) গামছাটা আন েতা’।
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ঠাকুেরর েসi েছাট ঘরিটেতi শযয্া pstত হiয়ােছ। রাত সােড় দশটা হiল। ঠাকুর শয়ন কিরেলন।
gী কাল। ঠাকুর মিণেক বিলেতেছন, “বরং পাখাটা আেনা।” তাঁহােক পাখা কিরেত বিলেলন। রত বারটার
সময় ঠাকুেরর eকটু িনdাভ হiল। বিলেলন, “শীত করেছ, আর কাজ নাi।”
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