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চতুথর্ পিরেcদ
পূবক
র্ থা -- ৺কাশীধােম িশব o েসানার anপূণার্ দশর্ন -aদয্ bhা েক শালgাম rেপ দশর্ন
েবলা দশটা বািজয়ােছ। ঠাকুর ভkসে কথা কিহেতেছন। মাsার গ াsান কিরয়া আিসয়া ঠাকুরেক pণাম
কিরেলন o কােছ বিসেলন।
ঠাকুর ভােব পূণর্ হiয়া কত কথাi বিলেতেছন। মােঝ মােঝ aিত gহয্ দশর্নকথা eকটু eকটু বিলেতেছন।
ীরামকৃ -- েসেজাবাবুর সে যখন কাশী িগেয়িছলাম, মিণকিণর্কার ঘােটর কাছ িদেয় আমােদর েনৗকা
যািcল। হঠাৎ িশবদশর্ন। আিম েনৗকার ধাের eেস দাঁিড়েয় সমািধs। মািঝরা hেদেক বলেত লাগল -- ‘ধর! ধর!’
পােছ পেড় যাi। েযন জগেতর যত গিmর িনেয় েসi ঘােট দাঁিড়েয় আেছন। pথেম েদখলাম দূের দাঁিড়েয় তারপর
কােছ আসেত েদখলাম, তারপর আমার িভতের িমিলেয় েগেলন!
“ভােব েদখলাম, সnয্াসী হােত ধের িনেয় যােc। eকিট ঠাকুরবািড়েত ঢুকলাম -- েসানার anপূণর্াদশর্ন
হল!
“িতিনi ei সব হেয়েছন, -- েকান েকান িজিনেস েবিশ pকাশ।
(মাsারািদর pিত) -- “শালgাম েতামরা বুিঝ মান না -- iংিলশময্ানরা মােন না। তা েতামরা মােনা আর
নাi মােনা। সুলkণ শালgাম, -- েবশ চk থাকেব, -- েগামুখী। আর সব লkণ থাকেব -- তাহেল ভগবােনর পূজা
হয়।”
মাsার -- আjা, সুলkণযুk মানুেষর িভতর েযমন ঈ েরর েবিশ pকাশ।
ীরামকৃ -- নেরnd আেগ মেনর ভুল বলত, eখন সব মানেছ।
ঈ রদশর্েনর কথা বিলেত বিলেত ঠাকুেরর ভাবাবsা হiয়ােছ। ভাব-সমািধs। ভেkরা eকদৃে চুপ কিরয়া
েদিখেতেছন। aেনকkণ পের ভাব সmরণ কিরেলন o কথা কিহেত লািগেলন।
ীরামকৃ (মাsােরর pিত) -- িক েদখিছলাম। bhা eকিট শালgাম। -- তার িভতর েতামার dেটা চkু
েদখিছলাম!
মাsার o ভেkরা ei adুত, arতপূবর্ দশর্নকথা aবাk হiয়া িনেতেছন। ei সময় আর-eকিট েছাকরা
ভk, সারদা, pেবশ কিরেলন o ঠাকুরেক pণাম কিরয়া uপেবশন কিরেলন।
ীরামকৃ (সারদার pিত) -- দিkেণ ের যাস না েকন? কিলকাতায় যখন আিস, তখন আিসস না েকন?
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সারদা -- আিম খবর পাi না।
ীরামকৃ -- eiবার েতােক খবর িদব। (মাsারেক সহােসয্) eকখানা ফদর্ কেরা েতা -- েছাকরােদর।
(মাsার o ভkেদর হাসয্)
[পূেণর্র সংবাদ -- নেরndদশর্েন ঠাকুেরর আনn ]
সারদা -- বািড়েত িবেয় িদেত চায়। iিন (মাsার) িবেয়র কথায় আমােদর কতবার বেকেছন।
ীরামকৃ -- eখন িবেয় েকন? (মাsােরর pিত) সারদার েবশ aবsা হেয়েছ। আেগ সে াচ ভাব িছল।
েযন িছেপর ফাতা েটেন িনত। eখন মুেখ আনn eেসেছ।
ঠাকুর eকজন ভkেক বিলেতেছন, “তুিম eকবার পূণরর্ জনয্ যােব?”
eiবার নেরnd আিসয়ােছন। ঠাকুর নেরndেক জল খাoয়াiেত বিলেলন। নেরndেক েদিখয়া বড়i আনিnত
হiয়ােছন। নেরndেক খাoয়াiয়া েযন সাkাৎ নারায়েণর েসবা কিরেতেছন। গােয় হাত বুলাiয়া আদর কিরেতেছন,
েযন সূkভােব হাত-পা িটিপেতেছন! েগাপােলর মা (‘কামারহািটর বামনী’) ঘেরর মেধয্ আিসেলন। ঠাকুর
বলরামেক কামারহািটেত েলাক পাঠাiয়া েগাপােলর মােক আিনেত বিলয়ািছেলন। তাi িতিন আিসয়ােছন।
েগাপােলর মা ঘেরর মেধয্ আিসয়াi বিলেতেছন, “আমার আনেn চেk জল পড়েছ।” ei বিলয়া ঠাকুরেক ভূিম
হiয়া নমsার কিরেলন।
ীরামকৃ -- েস িক েগা। ei তুিম আমােক েগাপাল বল -- আবার নমsার!
“যাo, বািড়র িভতর িগেয় eকিট েবnন রাঁধ েগ -- খুব েফাড়ন িদo -- েযন eখােন পযর্n গn আেস।”
(সকেলর হাসয্)
েগাপােলর মা -- eঁরা (বািড়র েলােকরা) িক মেন করেব?
েগাপােলর মা িক ভািবেতেছন েয, eখােন নূতন eেসিছ, -- যিদ আলাদা রাঁধব বেল বািড়র েলােকরা িকছু
মেন কের!
বািড়র িভতর যাiবার আেগ িতিন নেরndেক সেmাধন কিরয়া কাতরsের বিলেতেছন, “বাবা! আমার িক
হেয়েছ; না বাকী আেছ?”
আজ রথযাtা -- ী ীজগnােথর েভাগরাগািদ হiেত eকটু েদির হiয়ােছ। eiবার ঠাকুর েসবা হiেব।
anঃপুের যাiেতেছন। েমেয় ভেkরা বয্াকুল হiয়া আেছন, -- তাঁহােক দশর্ন o pণাম কিরেবন।
ঠাকুেরর aেনক stীেলাক ভk িছেলন। িকnt িতিন তাঁহােদর কথা পুrষ ভkেদর কােছ েবশী বিলেতন না।
েকহ েমেয় ভkেদর কােছ যাতায়াত কিরেল, বিলেতন, ‘েবশী যাস নাi; পেড় যািব!’ কখন কখন বিলেতন, ‘যিদ
stীেলাক ভিkেত গড়াগিড় যায়, তবুo তার কােছ যাতায়াত করেব না।’ েমেয়ভেkরা আলাদা থাকেব -- পুrষwww.ramakrishnavivekananda.info
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ভেkরা আলাদা থাকেব। তেবi uভেয়র ম ল। আবার বিলেতন, “েমেয়ভkেদর েগাপাল ভাব -- ‘বাৎসলয্ ভাব’
েবিশ ভাল নয়। oi ‘বাৎসলয্’ েথেকi আবার eকিদন ‘তাcলয্’ হয়।”
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