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তৃতীয় পিরেcদ 
 

পূবর্কথা -- ঠাকুর মুkক  -- ঠাকুর িসdপুrষ না aবতার? 
 

[ঈ েরর সে  কথা -- মায়াদশর্ন -- ভk আিসবার aেg তােদর দশর্ন -- েকশব েসনেক ভাবােবেশ দশর্ন -- aখ  
সিcদানnদশর্ন o নেরnd -- o েকদার -- pথম unােদ েজয্ািতমর্য় েদহ -- বাবার sp -- নয্াংটা o িতনিদেন 

সমািধ -- মথুেরর 14 বৎসর েসবা 1858-71 -- কুিঠর uপর ভkেদর জনয্ বয্াকুলতা -- aিবরত সমািধ। সবরকম 
সাধন। ] 

 
        ঠাকুর ei কথা বিলেত বিলেত নািময়া আিসয়া েমেঝেত মিহমাচরেণর িনকট বিসেলন। কােছ মাsার o 
আরo d-eকিট ভk। ঘের রাখালo আেছন। 
 
        ীরামকৃ  (মিহমার pিত) -- আপনােক aেনকিদন বলবার icা িছল পাির নাi -- আজ বলেত icা 
হেc। 
 
        “আমার যা aবsা -- আপিন বেলন, সাধন করেলi oরকম হয়, তা নয়। eেত (আমােত) িকছু িবেশষ 
আেছ।” 
 
        মাsার, রাখাল pভৃিত ভেkরা aবাk  হiয়া ঠাকুর িক বিলেবন uৎসুক হiয়া িনেতেছন। 
 
        ীরামকৃ  -- কথা কেয়েছ! -- ধু দশর্ন নয় -- কথা কেয়েছ। বটতলায় েদখলাম, গ ার িভতর েথেক uেঠ 
eেস -- তারপর কত হািস! েখলার ছেল আ লু মটকান হল। তারপর কথা। -- কথা কেয়েছ! 
 
        “িতনিদন কের েকঁেদিছ, আর েবদ পুরাণ তnt -- e-সব শােst িক আেছ -- (িতিন) সব েদিখেয় িদেয়েছন। 
 
        “মহামায়ার মায়া েয িক, তা eকিদন েদখােল। ঘেরর িভতর েছাট েজয্ািতঃ kেম kেম বাড়েত লাগল! আর 
জগৎেক েঢেক েফলেত লাগল! 
 
        “আবার েদখােল, -- েযন মs দীিঘ, পানায় ঢাকা! হাoয়ােত পানা eকটু সের েগল, -- aমিন জল েদখা 
েগল। িকnt েদখেত েদখেত চার িদককার পানা নাচেত নাচেত eেস, আবার েঢেক েফলেল! েদখােল, oi জল, 
েযন সিcদানn, আর পানা েযন মায়া। মায়ার দrন সিcদানnেক েদখা যায় না, -- যিদo eক-eকবার চিকেতর 
নয্ায় েদখা যায়, েতা আবার মায়ােত েঢেক েফেল। 
 
        “িকrপ েলাক (ভk) eখােন আসেব, আসবার আেগ েদিখেয় েদয়। বটতলা েথেক বকুলতলা পযর্n 
ৈচতনয্েদেবর সংকীতর্েনর দল েদখােল। তােত বলরামেক েদখলাম -- না হেল িমছির e-সব েদেব েক! আর eঁেক 
েদেখিছলাম।” 
 

[ ীরামকৃ , েকশব েসন o তাঁহার সমােজ হিরণাম o মােয়র নাম pেবশ ] 
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        “েকশব েসেনর সে  েদখা হবার আেগ, তােক েদখলাম! সমািধ aবsায় েদখলাম, েকশব েসন আর তার 
দল। eকঘর েলাক আমার সামেন বেস রেয়েছ! েকশবেক েদখােc, েযন eকিট ময়ূর তার পাখা িবsার কের বেস 
রেয়েছ! পাখা aথর্াৎ দল বল। েকশেবর মাথায় েদখলাম লালমিণ। oিট রেজাgেণর িচh। েকশব িশষয্েদর বলেছ 
-- ‘iিন িক বলেছন, েতামরা সব েশােনা’। মােক বললাম, মা eেদর iংরাজী মত, -- eেদর বলা েকন। তারপর 
মা বুিঝেয় িদেল েয, কিলেত eরকম হেব। তখন eখান েথেক হিরণাম আর মােয়র নাম oরা িনেয় েগল। তাi মা 
েকশেবর দল েথেক িবজয়েক িনেল। িকnt আিদ সমােজ েগল না। 
 
        (িনেজেক েদখাiয়া) “eর (আমার) িভতর eকটা িকছু আেছ। েগাপাল েসন বেল eকিট েছেল আসত -- 
aেনকিদন হল। eর িভতর িযিন আেছন েগাপােলর বুেক পা িদেল। েস ভােব বলেত লাগল, েতামার eখন েদির 
আেছ। আিম ঐিহকেদর সে  থাকেত পারিছ না, -- তারপর ‘জাi’ বেল বািড় চেল েগল। তারপর নলাম 
েদহতয্াগ কেরেছ। েসi েবাধ হয় িনতয্েগাপাল। 
 
        “আ যর্ দশর্ন সব হেয়েছ। aখ  সিcদানnদশর্ন। তার িভতর েদখিছ, মােঝ েবড়া েদoয়া di তাক। 
eকধাের েকদার চুিন, আর আর aেনক সাকারবাদী ভk। েবড়ার আর-eকধাের টকটেক লাল সুরিকর কাঁিড়র 
মেতা েজয্ািতঃ। তারমেধয্ বেস নেরnd। -- সমািধs! 
 
        “ধয্ানs েদেখ বললুম, ‘o নেরনd!’ eকটু েচাখ চাiেল -- বুঝলুম oi eকrেপ িসমেলেত কােয়েতর েছেল 
হেয় আেছ। -- তখন বললাম, ‘মা। oেক মায়ায় বd কর। -- তা না হেল সমািধs হেয় েদহতয্াগ করেব।’ -- 
েকদার সাকারবাদী, uিঁক েমের েদেখ িশuের uেঠ পালাল। 
 
        “তাi ভািব eর (িনেজর) িভতর মা sয়ং ভk হেয় লীলা করেছন। যখন pথম ei aবsা হল, তখন 
েজয্ািতঃেত েদহ jল jল করত। বুক লাল হেয় েযত! তখন বললুম, ‘মা, বাiের pকাশ হেয়া না, ঢুেক যাo!’ তাi 
eখন ei হীন েদহ। 
 
        “তা না হেল েলােক jালাতন করত। েলােকর িভড় েলেগ েযত -- েসrপ েজয্ািতমর্য় েদহ থাকেল। eখন 
বািহের pকাশ নাi। eেত আগাছা পালায় -- যারা dভk তারাi েকবল থাকেব। ei বয্ারাম হেয়েছ েকন? -- 
eর মােন oi। যােদর সকাম ভিk, তারা বয্ারাম aবsা েদখেল চেল যােব। 
 
        “সাধ িছল -- মােক বেলিছলাম, মা, ভেkর রাজা হব! 
 
        “আবার মেন uঠল, ‘েয আnিরক ঈ রেক ডাকেব তার eখােন আসেতi হেব! আসেতi হেব! েদেখা, তাi 
হেc -- েসi সম েলাকi আসেছ। 
 
        “eর িভতের েক আেছন, আমার বােপরা জানত। বাপ গয়ােত sেp েদেখিছেলন, -- রঘুবীর বলেছন, ‘আিম 
েতামার েছেল হব।’ 
 
        “eর িভতের িতিনi আেছন। কািমনী-কা নতয্াগ! eিক আমার কমর্। stীসেmাগ sপেনo হেলা না। 
 
        “নয্াংটা েবদােnর uপেদশ িদেল। িতনিদেনi সমািধ। মাধবীতলায় oi সমািধ aবsা েদেখ েস হতবুিd 
হেয় বলেছ, ‘আের e েকয়া ের!’ পের েস বুঝেত পারেল -- eর িভতের েক আেছ। তখন আমায় বেল, ‘তুিম 
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আমায় েছেড় দাo!’ o-কথা েন আমার ভাবাবsা হেয় েগল; -- আিম েসi aবsায় বললাম, ‘েবদাn েবাধ না 
হেল েতামার যাবার েজা নাi।’ 
 
        “তখন রাতিদন তার কােছ! েকবল েবদাn! বামনী বলত, ‘বাবা, েবদাn েনা না! -- oেত ভিkর হািন 
হেব।’ 
 
        “মােক যাi বললাম, ‘মা, e-েদহ রkা েকমন কের হেব, আর সাধুভk লেয় েকমন কের থাকব! -- eকটা 
বড় মানুষ জুিটেয় দাo!’ তাi েসেজাবাবু েচৗd বৎসর ধের েসবা করেল! 
 
        “eর িভতর িযিন আেছ, আেগ থাকেত জািনেয় েদয়, েকাn  থােকর ভk আসেব। যাi েদিখ েগৗরা rপ 
সামেন eেসেছন, aমিন বুঝেত পাির েগৗরভk আসেছ। যিদ শাk আেস, তাহেল শিkrপ, -- কালীrপ -- দশর্ন 
হয়। 
 
        “কুিঠর uপর েথেক আরিতর সময় েচঁচাতাম, “oের, েতারা েক েকাথায় আিছস আয়।’ েদেখা, eখন সব 
kেম kেম eেস জুেটেছ! 
 
        “eর িভতর িতিন িনেজ রেয়েছন -- েযন িনেজ েথেক ei সব ভk লেয় কাজ করেছন। 
 
        “eক-eকজেনর ভেkর aবsা িক আ যর্! েছাট নেরন -- eর কুmক আপিন হয়। আবার সমািধ! eক-
eকবার কখন কখন আড়াi ঘnা! কখনo েবিশ! িক আ যর্! 
 
        “সবরকম সাধন eখােন হয় েগেছ -- jানেযাগ, ভিkেযাগ, কমর্েযাগ। হঠেযাগ পযর্n -- আয়ু বাড়াবার 
জনয্! eর িভতর eকজন আেছ। তা না হেল সমািধর পর ভিk-ভk লেয় েকমন কের আিছ। েকায়ার িসং বলত, 
‘সমািধর পর িফের আসা েলাক েদিখ নাi। -- তুিমi নানক’।” 
 

[পূবর্কথা -- েকশব, pতাপ o কুk  সে  জাহােজ 1881 ] 
 
        “চািরিদেক ঐিহক েলাক -- চারিদেক কািমনী-কা ন -- eেতার িভতর েথেক eমন aবsা! -- সমািধ, 
ভাব, েলেগi রেয়েছ। তাi pতাপ (bাhসমােজর ীpতাপচnd মজুমদার) -- কুk  সােহব যখন eেসিছল, জাহােজ 
আমার aবsা (সমািধ-aবsা) েদেখ বলেল, ‘বাবা! েযন ভূেত েপেয় রেয়েছ’।” 
 
        রাখাল, মাsার pভৃিত aবাk  হiয়া ঠাকুর ীরামকৃে র ীমুখ হiেত ei সকল আ যর্ কথা িনেতেছন। 
 
        মিহমাচরণ িক ঠাকুেরর iি ত বুিঝেলন? ei সমs কথা িনয়াo িতিন বিলেতেছন, “আjা, আপনার 
pারbবশতঃ erপ সব হেয়েছ।” তাঁহার মেনর ভাব, -- ঠাকুর eকিট সাধু বা ভk। ঠাকুর তাঁহার কথায় সায় িদয়া 
বিলেতেছন, “হাঁ, pাkন! েযন বাবুর aেনক বািড় আেছ -- eখােন eকটা ৈবঠকখানা। ভk তাঁর ৈবঠকখানা।” 
 


