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দশম পিরেcদ
জnা মীিদবেস নেরnd, রাম, িগিরশ pভৃিত ভkসে
[বলরাম, মাsার, েগাপােলর মা, রাখাল, লাটু, েছাট নেরন, পা াবী সাধু, নবেগাপাল, কােটায়ার ৈব ব,
রাখাল ডাkার ]
আজ জnা মী, ম লবার। 17i ভাd; 1লা েসেpmর, 1885। ঠাকুর sান কিরেবন। eকিট ভk েতল
মাখাiয়া িদেতেছন। ঠাকুর দিkেণর বারাnায় বিসয়া েতল মািখেতেছন। মাsার গ াsান কিরয়া আিসয়া ঠাকুরেক
pণাম কিরেলন।
sানােn ঠাকুর গামছা পিরয়া দিkণাসয্ হiয়া েসi বারাnা হiেতi ঠাকুরেদর uেdশ কিরয়া pণাম
কিরেতেছন। শরীর aসুs বিলয়া কালীঘের বা িব ঘু ের যাiেত পািরেলন না।
আজ জnা মী -- রামািদ ভেkরা ঠাকুেরর জনয্ নববst আিনয়ােছন। ঠাকুর নববst পিরধান কিরয়ােছন -বৃnাবনী কাপড় o গােয় লাল েচলী। তাঁহার d aপাপিবd েদহ নববেst েশাভা পাiেত লািগল। বst পিরধান
কিরয়াi িতিন ঠাকুরেদর pণাম কিরেলন।
আজ জnা মী। েগাপােলর মা েগাপােলর জনয্ িকছু খাবার কিরয়া কামারহািট হiেত আিনয়ােছন। িতিন
আিসয়া ঠাকুরেক dঃখ কিরেত কিরেত বিলেতেছন, “তুিম েতা খােব না।”
ীরামকৃ -- ei েদেখা, aসুখ হেয়েছ।
েগাপােলর মা -- আমার aদৃ ! -- eকটু হােত কেরা!
ীরামকৃ -- তুিম আশীবর্াদ কেরা।
েগাপােলর মা ঠাকুরেকi েগাপাল বিলয়া েসবা কিরেতন।
ভেkরা িমছির আিনয়ােছন। েগাপােলর মা বিলেতেছন, “e িমছির নবেত িনেয় যাi।” ীরামকৃ
বিলেতেছন, “eখােন ভkেদর িদেত হয়। েক eকশ বার চাiেব, eখােনi থাক।”
েবলা eগারটা। কিলকাতা হiেত ভেkরা kেম kেম আিসেতেছন। ীযুk বলরাম, নেরnd, েছাট নেরন,
নবেগাপাল, কােটায়া হiেত eকিট ৈব ব, kেম kেম আিসয়া জুিটেলন। রাখাল, লাটু আজকাল থােকন। eকিট
পা াবী সাধু প বটীেত কয়িদন রিহয়ােছন।
েছাট নেরেনর কপােল eকিট আব আেছ। ঠাকুর প বটীেত েবড়াiেত েবড়াiেত বিলেতেছন, ‘তুi আবটা
কাট না, o েতা গলায় নয় -- মাথায়। oেত আর িক হেব -- েলােক eকিশরা-কাটােc।” (হাসয্)
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পা াবী সাধুিট uদয্ােনর পথ িদয়া যাiেতেছন। ঠাকুর বিলেতেছন, “আিম oেক টািন না। jানীর ভাব।
েদিখ েযন কেনা কাঠ!”
ঘের ঠাকুর িফিরয়ােছন। শয্ামাপদ ভ াচােযর্র কথা হiেতেছ।
বলরাম -- িতিন বেলেছন েয, নেরেndর েযমন বুেক পা িদেল (ভাবােবশ) হেয়িছেলা, কi আমার েতা তা
হয় নাi।
ীরামকৃ -- িক জােনা, কািমনী-কা েন মন থাকেল ছড়ান মন কুড়ান দায়। oর সািলসী করেত হয়,
বলেছ। আবার বািড়র েছেলেদর িবষয় ভাবেত হয়। নেরndািদর মন েতা ছড়ােনা নয় -- oেদর িভেত eখেনা
কািমনী-কা ন েঢােক নাi।
“িকnt (শয্ামাপদ) খুব েলাক!”
কােটায়ার ৈব ব ঠাকুরেক p কিরেতেছন। ৈব বিট eকটু টয্ারা।
[জnাnেরর খপর -- ভিkলােভর জনয্i মানুষজn ]
ৈব ব -- মশায়, আবার জn িক হয়?
ীরামকৃ -- গীতায় আেছ, মৃতুয্সময় েয যা িচnা কের েদহতয্াগ করেব তার েসi ভাব লেয় জngহণ
করেত হয়। হিরণেক িচnা কের ভরত রাজার হিরণ-জn হেয়িছল।
ৈব ব -- eিট েয হয়, েকu েচােখ েদেখ বেল েতা িব াস হয়।
ীরামকৃ -- তা জািন না বাপু। আিম িনেজর বয্ােমা সারােত পারিছ না -- আবার মেল িক হয়!
“তুিম যা বলেছা e-সব হীনবুিdর কথা। ঈ ের িকেস ভিk হয়, ei েচ া কেরা। ভিkলােভর জনয্i মানুষ
হেয় জেnছ। বাগােন আম েখেত eেসছ, কত হাজার ডাল, কত লk পাতা, e-সব খপের কাজ িক? জnজnাnেরর খপর!”
[িগিরশ েঘাষ o aবতারবাদ! েক পিবt? যার িব াস-ভিk ]
ীযুk িগিরশ েঘাষ di-eকিট বnু সে গািড় কিরয়া আিসয়া uপিsত। িকছু পান কিরয়ােছন। কাঁিদেত
কাঁিদেত আিসেতেছন o ঠাকুেরর চরেণ মাথা িদয়া কাঁিদেতেছন।
ীরামকৃ সেsেহ তাঁহার গা চাপড়াiেত লািগেলন। eকজন ভkেক ডািকয়া বিলেতেছন -- “oের eেক
তামাক খাoয়া।”
িগিরশ মাথা তুিলয়া হাতেজাড় কিরয়া বিলেতেছন, তুিমi পূণর্bh। তা যিদ না হয়, সবi িমথয্া!
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“বড় েখদ রiল, েতামার েসবা করেত েপলুম না! (ei কথাgিল erপ sের বিলেতেছন েয, d-eকিট ভk
কাঁিদেতেছন!)
“দাo বর ভগবn, eক বৎসর েতামার েসবা করব? মুিk ছড়াছিড়, psাব কের িদ। বল, েতামার েসবা eক
বৎসর করব?”
ীরামকৃ -- eখানকার েলাক ভাল নয় -- েকu িকছু বলেব।
িগিরশ -- তা হেব না, বেলা -ীরামকৃ -- আcা, েতামার বািড়েত যখন যাব -িগিরশ -- না, তা নয়। eiখােন করব।
ীরামকৃ (িজদ েদিখয়া) -- আcা, েস ঈ েরর icা।
ঠাকুেরর গলায় aসুখ। িগিরশ আবার কথা কিহেতেছন, “বল, আরাম হেয় যাক! -- আcা, আিম ঝািড়েয়
েদব। কালী! কালী!”
ীরামকৃ -- আমার লাগেব!
িগিরশ -- ভাল হেয় যা! (ফুঁ)। ভাল যিদ না হেয় থােক েতা -- যিদ আমার o-পােয় িকছু ভিk থােক, তেব
aবশয্ ভাল হেব! বল, ভাল হেয় েগেছ।
ীরামকৃ (িবরk হiয়া) -- যা বাপু, আিম o-সব বলেত পাির না। েরাগ ভাল হবার কথা মােক বলেত
পাির না। আcা ঈ েরর icায় হেব।
িগিরশ -- আমায় ভুেলােনা! েতামার icায়!
ীরামকৃ -- িছ, o-কথা বলেত নাi। ভkবৎ ন চ কৃ বৎ। তুিম যা ভােবা, তুিম ভাবেত পােরা। আপনার
gr েতা ভগবান -- তাবেল o-সব কথা বলায় aপরাধ হয় -- o-কথা বলেত নাi।
িগিরশ -- বল, ভাল হেয় যােব।
ীরামকৃ -- আcা, যা হেয়েছ তা যােব।
িগিরশ িনেজর ভােব মােঝ মােঝ ঠাকুরেক সেmাধন কিরয়া বিলেতেছন,
“হয্াঁগা, eবার rপ িনেয় আস নাi েকন গা?”
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িকয়ৎkণ পের আবার বিলেতেছন, ‘eবার বুিঝ বা ালা udার!’
েকান েকান ভk ভািবেতেছন, বা ালা udার, সমs জগৎ udার!
িগিরশ আবার বিলেতেছন, “iিন eখােন রেয়েছন েকন, েকu বুেঝেছা? জীেবর dঃেখ কাতর হেয় েসেছন;
তাঁেদর udার করবার জেনয্!”
গােড়ায়ান ডািকেতিছল। িগিরশ গােtাtান কিরয়া তাহার কােছ যাiেতেছন। ীরামকৃ মাsারেক
বিলেতেছন, “েদেখা, েকাথায় যায় -- মারেব না েতা।” মাsারo সে সে গমন কিরেলন।
িগিরশ আবার িফিরয়ােছন o ঠাকুরেক sব কিরেতেছন -- “ভগবn, পিবtতা আমায় দাo। যােত কখনo
eকটুo পাপ-িচnা না হয়।”
ীরামকৃ -- তুিম পিবt েতা আছ। -- েতামার েয িব াস-ভিk! তুিম েতা আনেn আছ।
িগিরশ -- আjা, না। মন খারাপ -- aশািn -- তাi খুব মদ েখলুম।
িকয়ৎkণ পের িগিরশ আবার বিলেতেছন, “ভগবn, আ যর্ হিc েয, পূণর্bh ভগবােনর েসবা করিছ! eমন
িক তপসয্া কিরিছ েয ei েসবার aিধকারী হেয়িছ!”
ঠাকুর মধয্ােhর েসবা কিরেলন। aসুখ হoয়ােত aিত সামানয্ eকটু আহার কিরেলন।
ঠাকুেরর সবর্দাi ভাবাবsা -- েজার কিরয়া শরীেরর িদেক মন আিনেতেছন। িকnt শরীর রkা কিরেত
বালেকর নয্ায় akম। বালেকর নয্ায় ভkেদর বিলেতেছন, “eখন eকটু েখলুম -- eকটু েশাব! েতামরা eকটু
বািহের িগেয় বেসা।”
ঠাকুর eকটু িব াম কিরয়ােছন। ভেkরা আবার ঘের বিসয়ােছন।
[িগিরশ েঘাষ -- gri i -- িdিবধ ভk ]
িগিরশ -- হয্াঁ গা, gr আর i ; -- gr-rপিট েবশ লােগ -- ভয় হয় না -- েকন গা? ভাব েদখেল দশহাত
তফােত যাi। ভয় হয়।
ীরামকৃ -- িযিন i , িতিনi grrপ হেয় আেসন। শবসাধেনর পর যখন i দশর্ন হয়, gri eেস
িশষয্েক বেলন -- e (িশষয্) oi (েতার i )। ei কথা বেলi i rেপেত লীন হেয় যান। িশষয্ আর grেক
েদখেত পায় না। যখন পূণর্jান হয়, তখন েক বা gr, েক বা িশষয্। ‘েস বড় কিঠন ঠাঁi। grিশেষয্ েদখা নাi।’
eকজন ভk -- grর মাথা িশেষয্র পা।
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িগিরশ -- (আনেn) হাঁ।
নবেগাপাল -- েশােনা মােন! িশেষয্র মাথাটা grর িজিনস, আর grর পা িশেষয্র িজিনস। নেল?
িগিরশ -- না, o মােন নয়। বােপর ঘােড় েছেল িক চেড় না? তাi িশেষয্র পা।
নবেগাপাল -- েস েতমিন কিচ েছেল থাকেল েতা হয়।
[পূবক
র্ থা -- িশখভk -- di থাক ভk -- বানেরর ছা o িবিlর ছা ]
ীরামকৃ -- dরকম ভk আেছ। eকথােকর িবিlর ছার sভাব। সব িনভর্র -- মা যা কের। িবিlর ছা
েকবল িমu িমu কের। েকাথায় যােব, িক করেব -- িকছুi জােন না। মা কখন েহঁশােল রাখেছ -- কখন বা িবছানার
uপের রাখেছ। erপ ভk ঈ রেক আমেমাkাির (বকলমা) েদয়। আমেমাkাির িদেয় িনি n।
“িশখরা বেলিছল -- ঈ র দয়ালু। আিম বললাম, িতিন আমােদর মা-বাপ, িতিন আবার দয়ালু িক?
েছেলেদর জn িদেয় বাপ-মা লালন-পালন করেব না, েতা িক বামুনপাড়ার েলােকরা eেস করেব? e-ভkেদর
িঠক িব াস -- িতিন আপনার মা, আপনার বাপ।
“আর-eক থাক ভk আেছ, তােদর বানেরর ছার sভাব। বানেরর ছা িনেজ েজা-েসা কের মােক আঁকেড়
ধের। eেদর eকটু কতৃt
র্ েবাধ আেছ। আমায় তীথর্ করেত হেব, জপতপ করেত হেব, েষাড়েশাপচাের পূজা করেত
হেব, তেব আিম ঈ রেক ধরেত পারব, -- eেদর ei ভাব।
“dজেনi ভk (ভkেদর pিত) -- যত eেগােব, ততi েদখেব িতিনi সব হেয়েছন -- িতিনi সব করেছন।
িতিনi gr, িতিনi i । িতিনi jান, ভিk সব িদেcন।”
[পূবক
র্ থা -- েকশব েসনেক uপেদশ ‘eিগেয় পেড়া’ ]
“যত eেগােব, েদখেব, চnন কােঠর পরo আেছ, -- rপার খিন, -- েসানার খিন, -- হীের মািণক! তাi
eিগেয় পড়।
“আর ‘eিগেয় পড়’ e-কথাi বা বিল েকমন কের! -- সংসারী েলাকেদর েবিশ eেগােত েগেল সংসারটংসার ফkা হেয় যায়! েকশব েসন uপাসনা কিcল, -- বেল, ‘েহ ঈ র, েতামার ভিkনদীেত েযন ডুেব যাi।’
সব হেয় েগেল আিম েকশবেক বললাম, oেগা, তুিম ভিkনদীেত ডুেব যােব িক কের? ডুেব েগেল, িচেকর িভতর
যারা আেছ তােদর িক হেব। তেব eককমর্ কেরা -- মােঝ মােঝ ডুব িদo, আর eক-eকবার আড়ায় uেঠা।”
(সকেলর হাসয্)
[ৈব েবর ‘কলকলািন’ -- ‘ধারণা কেরা’! সতয্কথা তপসয্া ]
কােটায়ার ৈব ব তকর্ কিরেতিছেলন। ঠাকুর তাঁহােক বিলেতেছন, “তুিম কলকলািন ছাড়। িঘ কাঁচা থাকেলi
কলকল কের।
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“eকবার তাঁর আনn েপেল িবচারবুিd পািলেয় যায়। মধুপােনর আনn েপেল আর ভনভনািন থােক না।
“বi পেড় কতকgেলা কথা বলেত পারেল িক হেব? পি েতরা কত ে াক বেল -- ‘শীণর্া েগাকুলম লী!’ -ei সব।
“িসিd িসিd মুেখ বলেল িক হেব? কুলকুেচা করেলo িকছু হেব না। েপেট ঢুকুেত হেব! তেব েনশা হেব।
ঈ রেক িনজর্েন েগাপেন বয্াকুল হেয় না ডাকেল, e-সব কথা ধারণা হয় না।”
ডাkার রাখাল ঠাকুরেক েদিখেত আিসয়ােছন। িতিন বয্s হiয়া বিলেতেছন -- “eেসা েগা বেসা।”
ৈব েবর সিহত কথা চিলেত লািগল।
ীরামকৃ -- মানুষ আর মানhঁশ। যার ৈচতনয্ হেয়েছ, েসi মানhঁশ। ৈচতনয্ না হেল বৃথা মানুষ জn!
[পূবক
র্ থা -- কামারপুকেু র ধািমর্ক সতয্বাদী dারা সািলসী ]
“আমােদর েদেশ েপটেমাটা েগাঁফoয়ালা aেনক েলাক আেছ। তবু দশ েkাশ দূর েথেক ভাল েলাকেক
পালিক কের আেন েকন -- ধািমর্ক সতয্বাদী েদেখ। তারা িববাদ িমটােব। ধু যারা পি ত, তােদর আেন না।
ঠাকুর বালেকর মেতা ডাkারেক বিলেতেছন -- “বাবু আমার eটা ভাল কের দাo।”
ডাkার -- আিম ভাল করব?
ীরামকৃ (সহােসয্) -- ডাkার নারায়ণ। আিম সব মািন।
[Reconciliation of Free Will and God's Will -- of Liberty and Necessity -- ঈ রi মাhত নারায়ণ ]
“যিদ বেলা সব নারায়ণ, তেব চুপ কের থাকেলi হয়, তা আিম মাhত নারায়ণo মািন।
“ dমন আর d-আtা eকi! dমেন যা uেঠ, েস তাঁরi কথা। িতিনi ‘মাhত নারায়ণ।’
“তাঁর কথা নব না েকন? িতিনi কতর্া। ‘আিম’ যতkণ েরেখেছন, তাঁর আেদশ েন কাজ করব।”
ঠাকুেরর গলার aসুখ eiবার ডাkার েদিখেবন। ঠাকুর বিলেতেছন -- “মেহnd সরকার িজব িটেপিছল,
েযমন গrর িজবেক িটেপ।”
ঠাকুর আবার বালেকর নয্ায় ডাkােরর জামায় বারংবার হাত িদেয় বিলেতেছন, “বাবু! বাবু! তুিম eiেট
ভাল কের দাo!”
Laryngoscope েদিখয়া ঠাকুর হািসেত হািসেত বিলেতেছন -- “বুেঝিছ, eেত ছায়া পড়েব।”
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নেরnd গান গাiেলন। ঠাকুেরর aসুখ বিলয়া েবিশ গান হiল না।
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