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প িবংশ পিরেcদ 
 

শয্ামপুকুর বাটীেত নেরnd, মিণ pভৃিত ভkসে  
aসুখ েকন? নেরেndর pিত সnয্ােসর uপেদশ 

 
        ঠাকুর শয্ামপুকুেরর বাটীেত নেরnd pভৃিত ভkসে  বিসয়া আেছন। েবলা দশটা। আজ 27েথ aেkাবর, 
1885, ম লবার, আি ন কৃ া চতুথর্ী, 12i কািতর্ক। 
 
        ঠাকুর নেরnd, মিণ pভৃিতর সিহত কথা কিহেতেছন। 
 
        নেরnd -- ডাkার কাল িক কের েগল। 
 
        eকজন ভk -- সুেতায় মাছ িগঁেথিছল, িছঁেড় েগল। 
 
        ীরামকৃ  (সহােসয্) -- বঁড়িশ েবঁধা আেছ -- মের েভেস uঠেব। 
 
        নেরnd eকটু বািহের েগেলন, আবার আিসেবন। ঠাকুর মিণর সিহত পূণর্ সmেn কথা কিহেতেছন -- 
 
        ীরামকৃ  -- েতামায় বলিছ -- e-সব জীেবর নেত নাi -- pকৃিতভােব পুrষেক (ঈ রেক) আিল ন, 
চুmন করেত icা হয়। 
 
        মিণ -- নানারকম েখলা -- আপনার েরাগ পযর্n েখলার মেধয্। ei েরাগ হেয়েছ বেল eখােন নূতন নূতন 
ভk আসেছ। 
 
        ীরামকৃ  (সহােসয্) -- ভূপিত বেল, েরাগ না হেল ধু বািড়ভাড়া করেল েলােক িক বলত -- আcা, 
ডাkােরর িক হল? 
 
        মিণ -- eিদেক দাসয্ মানা আেছ -- ‘আিম দাস, তুিম pভু।’ আবার বেল -- মানুষ-uপমা আেনা েকন! 
 
        ীরামকৃ  -- েদখেল! আজ িক আর তুিম তার কােছ যােব? 
 
        মিণ -- খপর িদেত যিদ হয়, তেব যাব। 
 
        ীরামকৃ  -- বি ম েছেলিট েকমন? eখােন যিদ আসেত না পাের, তুিম না হয় তাের সব বলেব। -- 
ৈচতনয্ হেব। 
 

[আেগ সংসােরর েগাছগাছ, না ঈ র? েকশব o নেরndেক iি ত ] 
 
        নেরnd আিসয়া কােছ বিসেলন। নেরেndর িপতার পরেলাকpািp হoয়ােত বড়i বয্িতবয্s হiয়ােছন। মা o 
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ভাi eরা আেছন, তাহােদর ভরণেপাষণ কিরেত হiেব। নেরnd আiন পরীkার জনয্ pstত হiেতেছন। মেধয্ 
িবদয্াসাগেরর বuবাজােরর s ুেল কেয়ক মাস িশkকতা কিরয়ািছেলন। বাটীর eকটা বয্বsা কিরয়া িদয়া িনি n 
হiেবন -- ei েচ া েকবল কিরেতেছন। 
 
        ঠাকুর সমsi aবগত আেছন -- নেরndেক eকদৃে  সেsেহ েদিখেতেছন। 
 
        ীরামকৃ  (মাsারেক) -- আcা, েকশব েসনেক বললাম, -- যদৃcালাভ। েয বড় ঘেরর েছেল, তার খাবার 
জনয্ ভাবনা হয় না -- েস মােস মােস মুেসাহারা পায়। তেব নেরেndর aত uচুঁ ঘর, তবু হয় না েকন? ভগবােন মন 
সব সমপর্ণ করেল িতিন েতা সব েজাগাড় কের িদেবন! 
 
        মাsার -- আjা হেব; eখনo েতা সব সময় যায় নাi। 
 
        ীরামকৃ  -- িকnt তীb ৈবরাগয্ হেল o-সব িহসাব থােক না। ‘বািড়র সব বেnাবs কের িদব, তারপের 
সাধনা করব’ -- তীb ৈবরাগয্ হেল erপ মেন হয় না। (সহােসয্) েগাঁসাi েলকচার িদেয়িছল। তা বেল, দশ হাজার 
টাকা হেল oi েথেক খাoয়া-দাoয়া ei সব হয় -- তখন িনি n হেয় ঈ রেক েবশ ডাকা েযেত পাের। 
 
        “েকশব েসনo oi iি ত কেরিছল। বেলিছল, -- ‘মহাশয়, যিদ েকu িবষয়-আশয় িঠকঠাক কের, 
ঈ রিচnা কের -- তা পাের িকনা? তার তােত িকছু েদাষ হেত পাের িক?’ 
 
        “আিম বললাম, তীb ৈবরাগয্ হেল সংসার পাতকুয়া, আtীয় কাল সােপর মেতা, েবাধ হয়। তখন, ‘টাকা 
জমাব’, ‘িবষয় িঠকঠাক করব’, e-সব িহসাব আেস না। ঈ রi বst আর সব aবst -- ঈ রেক েছেড় িবষয়িচnা! 
 
        “eকটা েমেয়র ভারী েশাক হেয়িছল। আেগ নৎটা কাপেড়র আঁচেল বাঁধেল, -- তারপর, ‘oেগা! আমার িক 
হল েগা।’ বেল আছেড় পড়েলা িকnt খুব সাবধান, নৎটা না েভেঙ যায়।” 
 
        সকেল হািসেতেছন। 
 
        নেরnd ei সকল কথা িনয়া বাণিবেdর নয্ায় eকটু কাত হiয়া iয়া পিড়েলন। তাঁর মেনর aবsা বুিঝয়া 
-- 
 
        মাsার (নেরেndর pিত, সহােসয্) -- েয় পড়েল েয! 
 
        ীরামকৃ  (মাsােরর pিত, সহােসয্) -- “আিম েতা আপনার ভা রেক িনেয় আিছ তাiেতi লjায় মির, 
eরা সব (aনয্ মাগীরা) পরপুrষ িনেয় িক কের থােক?” 
 
        মাsার িনেজ সংসাের আেছন, লিjত হoয়া uিচত। িনেজর েদাষ, েকহ েদেখ না -- aপেরর েদেখ। ঠাকুর 
ei কথা বিলেতেছন। eকজন stীেলাক ভা েরর সে  ন  হiয়ািছল। েস িনেজর েদাষ কম, aনয্ ন  stী েলাকেদর 
েদাষ েবিশ, মেন কিরেতেছ। বেল, ‘ভা র েতা আপনার েলাক, তাiেতi লjায় মির।’ 
 

[মুkহs েক? চাকির o েখাশােমােদর টাকায় েবিশ মায়া ] 
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        িনেচ eকজন ৈব ব গান গাiেতিছল। ঠাকুর িনয়া aিতশয় আনিnত হiেলন। ৈব বেক িকছু পয়সা িদেত 
বিলেলন। eকজন ভk িকছু িদেত েগেলন। ঠাকুর িজjাসা কিরেতেছন, “িক িদেল?” eকজন ভk বিলেলন -- 
“িতিন dপয়সা িদেয়েছন।” 
 
        ঠাকুর -- চাকির করা টাকা িকনা। -- aেনক কে র টাকা -- েখাশােমােদর টাকা! মেন কেরিছলাম, চার 
আনা িদেব! 
 

[Electricity -- তািড়তযnt o বাগচী িচিtত ষ  ভুজ o রামচেndর আেলখয্ 
দশর্ন -- পূবর্কথা -- দিkেণ ের দীঘর্েকশ সnয্াসী ] 

 
        েছাট নেরন ঠাকুরেক যnt আিনয়া তািড়েতর pকৃিত েদখাiেবন বিলয়ািছেলন। আজ আিনয়া েদখাiেলন। 
 
        েবলা diটা -- ঠাকুর ভkসে  বিসয়া আেছন। aতুল eকিট বnু মুনেসফেক আিনয়ােছন। িশকদারপাড়ার 
pিসd িচtকর বাগচী আিসয়ােছন। কেয়কখািন িচt ঠাকুরেক uপহার িদেলন। 
 
        ঠাকুর আনেnর সিহত পট েদিখেতেছন। ষ  ভুজ মূিতর্ দশর্ন কিরয়া ভkেদর বিলেতেছন -- “েদেখা, েকমন 
হেয়েছ!” 
 
        ভkেদর আবার েদখাiবার জনয্ ‘aহলয্া পাষাণীর পট’ আিনেত বিলেলন। পেট ীরামচndেক েদিখয়া 
আনn কিরেতেছন। 
 
        ীযুk বাগচীর েমেয়েদর মেতা লmা চুল। ঠাকুর বিলেতেছন, “aেনককাল হল দিkেণ ের eকিট সnয্াসী 
েদেখিছলাম। ন হাত লmা চুল। সnয্াসীিট ‘রােধ রােধ’ করত। ঢঙ নাi।” 
 
        িকয়ৎkণ পের নেরnd গান গাiেতেছন। গানgিল ৈবরাগয্পূণর্। ঠাকুেরর মুেখ তীb ৈবরােগয্র কথা o 
সnয্ােসর uপেদশ িনয়া িক নেরেndর udীপন হiল? 
 
        নেরেndর গান: 
 
         (1) যােব িক েহ িদন আমার িবফেল চিলেয়।  
         (2) anের জািগছ oমা anরযািমনী। 
          (3) িক সুখ জীবেন মম oেহ নাথ দয়াময় েহ, 
      যিদ চরণ-সেরােজ পরাণ-মধুপ, িচর মগন না রয় েহ! 
 


