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নবম পিরেcদ 
 

gহয্কথা -- ঠাকুর ীরামকৃ  o তাঁহার সাে াপা  
 
        ভেkরা িনsb হiয়া বিসয়া আেছন। ঠাকুর ভkেদর সেsেহ েদিখেতেছন, িনেজর hদেয় হাত রািখেলন -- 
িক বিলেবন -- 
 
        ীরামকৃ  (নেরndািদেক) -- eর িভতর dিট আেছন। eকিট িতিন। 
 
        ভেkরা aেপkা কিরেতেছন আবার িক বেলন। 
 
        ীরামকৃ  -- eকিট িতিন -- আর eকিট ভk হেয় আেছ। তারi হাত েভেঙ িছল -- তারi ei aসুখ 
কেরেছ। বুেঝছ? 
 
        ভেkরা চুপ কিরয়া আেছন। 
 
        ীরামকৃ  -- কােরi বা বলব েকi বা বুঝেব। 
 
        িকয়ৎkণ পের ঠাকুর আবার কথা কিহেতেছন -- 
 
        “িতিন মানুষ হেয় -- aবতার হেয় -- ভkেদর সে  আেসন। ভেkরা তাঁরi সে  আবার চেল যায়।” 
 
        রাখাল -- তাi আমােদর আপিন েখন েফেল না যান। 
 
        ঠাকুর মৃd মৃd হািসেতেছন। বিলেতেছন, “বাuেলর দল হঠাৎ eল, -- নাচেল, গান গাiেল; আবার হঠাৎ 
চেল েগল! eল -- েগল, েকu িচনেল না। (ঠাকুেরর o সকেলর ঈষৎ হাসয্) 
 
        িকয়ৎkণ চুপ কিরয়া ঠাকুর আবার বিলেতেছন, -- 
 
        “েদহধারণ করেল ক  আেছi। 
 
        “eক-eকবার বিল, আর েযন আসেত না হয়। 
 
        “তেব িক, -- eকটা কথা আেছ। িনমntণ েখেয় েখেয় আর বািড়র কড়াi-eর ডাল-ভাত ভাল লােগ না। 
 
        “আর েয েদহধারণ করা, -- eিট ভেkর জনয্।” 
 
        ঠাকুর ভেkর ৈনেবদয্ -- ভেkর িনমntণ -- ভkসে  িবহার ভালবােসন, ei কথা িক বিলেতেছন? 
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[নেরেndর jান-ভিk -- নেরnd o সংসারতয্াগ ] 
 
        ঠাকুর নেরndেক সেsেহ েদিখেতেছন। 
 
        ীরামকৃ  (নেরেndর pিত) -- চ াল মাংেসর ভার িনেয় যািcল। শ রাচাযর্ গ া েনেয় কাছ িদেয় 
যািcেলন। চ াল হঠাৎ তাঁেক ছঁুেয় েফেলিছল। শ র িবরk হেয় বলেলন, তুi আমায় ছঁুেয় েফলিল! েস বলেল, 
‘ঠাকুর তুিমo আমায় েছাঁo নাi, আিমo েতামায় ছঁুi নাi! তুিম িবচার-কর! তুিম িক েদহ, তুিম িক মন, তুিম িক 
বুিd; িক তুিম, িবচার কর! d আtা িনিলর্p -- সtt, রজঃ, তমঃ; িতনgণ; -- েকান gেণ িলp নয়।’ 
 
        “bh িকrপ জািনস। েযমন বায়ু। dগর্n, ভাল গn -- সব বায়ুেত আসেছ, িকnt বায়ু িনিলর্p।” 
 
        নেরnd -- আjা হাঁ। 
 
        ীরামকৃ  -- gণাতীত। মায়াতীত। aিবদয্ামায়া িবদয্ামায়া dেয়রi আতীত। কািমনী-কা ন aিবদয্া। jান 
ৈবরাগয্ ভিk -- e-সব িবদয্ার ঐ যর্। শ রাচাযর্ িবদয্ামায়া েরেখিছেলন। তুিম আর eরা েয আমার জেনয্ ভাবছ, 
ei ভাবনা িবদয্ামায়া! 
 
        “িবদয্ামায়া ধের ধের েসi bhjান লাভ হয়। েযমন িসঁিড়র uপেরর পiেট -- তারপের ছাদ। েকu েকu 
ছােদ েপৗঁছােনার পরo িসঁিড়েত আনােগানা কের -- jানলােভর পরo িবদয্ার আিম রােখ। েলাকিশkার জনয্। 
আবার ভিk আsাদ করবার জনয্ -- ভেkর সে  িবলাস করবার জনয্।” 
 
        নেরndািদ ভেkরা চুপ কিরয়া আেছন। ঠাকুর িক e-সমs িনেজর aবsা বিলেতেছন? 
 
        নেরnd -- েকu েকu রােগ আমার uপর, তয্াগ করবার কথায়। 
 
        ীরামকৃ  (মৃdsের) -- তয্াগ দরকার। 
 
        ঠাকুর িনেজর শরীেরর a -pতয্  েদখাiয়া বিলেতেছন, “eকটা িজিনেসর পার যিদ আর-eকটা িজিনস 
থােক, pথম িজিনসটা েপেত েগেল, o িজিনসটা সরােত হেব না? eকটা না সরােল আর eকটা িক পাoয়া যায়?” 
 
        নেরনd -- আjা হাঁ। 
 
        ীরামকৃ  (নেরndেক, মৃdsের) -- েসi-ময় েদখেল আর িকছু িক েদখা যায়? 
 
        নেরnd -- সংসারতয্াগ করেত হেবi? 
 
        ীরামকৃ  -- যা বললুম েসi-ময় েদখেল িক আর িকছু েদখা যায়? সংসার-ফংসার আর িকছু েদখা যায়? 
 
        “তেব মেন তয্াগ। eখােন যারা আেস, েকu সংসারী নয়। কাr কাr eকটু icা িছল -- েমেয়মানুেষর 
সে  থাকা। (রাখাল, মাsার pভৃিতর ঈষৎ হাসয্) েসi icাটুকু হেয় েগল। 
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[নেরnd o বীরভাব ] 

 
        ঠাকুর নেরndেক সেsেহ েদিখেতেছন। েদিখেত েদিখেত েযন আনেn পিরপূণর্ হiেতেছন। ভkেদর িদেক 
তাকাiয়া বিলেতেছন -- ‘খুব’! নেরnd ঠাকুরেক সহােসয্ বিলেতেছন, ‘খুব’ িক? 
 
        ীরামকৃ  (সহােসয্) -- খুব তয্াগ আসেছ। 
 
        নেরnd o ভেkরা চুপ কিরয়া আেছন o ঠাকুরেক েদিখেতেছন। eiবার রাখাল কথা কিহেতেছন। 
 
        রাখাল (ঠাকুরেক, সহােসয্) -- নেরnd আপনােক খুব বুঝেছ। 
 
        ঠাকুর হািসেতেছন o বিলেতেছন, “হাঁ, আবার েদখিছ aেনেক বুেঝেছ! (মাsােরর pিত) -- না গা?” 
 
        মাsার -- আjা হাঁ। 
 
        ঠাকুর নেরnd o মিণেক েদিকেতেছন o হেsর dারা iি ত কিরয়া রাখালািদ ভkিদগেক েদখাiেতেছন। 
pথন iি ত কিরয়া নেরndেক েদখাiেলন -- তারপর মিণেক েদখাiেলন! রাখাল iি ত বুিঝয়ােছন o কথা 
কিহেতেছন। 
 
        রাখাল (সহােসয্, ীরামকৃ র pিত) -- আপিন বলেছন নেরেndর বীরভাব? আর eঁর সখীভাব?    [ঠাকুর 
হািসেতেছন] 
 
        নেরnd (সহােসয্) -- iিন েবিশ কথা কন না, আর লাজুক; তাi বুিঝ বলেছন। 
 
        ীরামকৃ  (সহােসয্ নেরndেক) -- আcা, আমার িক ভাব? 
 
        নেরnd -- বীরভাব, সখীভাব, -- সবভাব। 
 

[ঠাকুর ীরামকৃ  -- েক িতিন? ] 
 
        ঠাকুর ei কথা িনয়া েযন ভােব পূণর্ হiেলন, hদেয় হাত রািখয়া িক বিলেতেছন! 
 
        ীরামকৃ  (নেরndািদ ভkিদগেক) -- েদখিছ eর িভতর েথেকi যা িকছু। 
 
        নেরndেক iি ত কিরয়া িজjাসা কিরেতেছন, “িক বুঝিল?” 
 
        নেরnd -- (“যা িকছু” aথর্াৎ) যত সৃ  পদাথর্ সব আপনার িভতর েথেক! 
 
        ীরামকৃ  (রাখােলর pিত, আনেn) -- েদখিছস! 
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        ঠাকুর নেরndেক eকটু গান গাiেত বিলেতেছন। নেরnd সুর কিরয়া গািহেতেছন। নেরেndর তয্ােগর ভাব, -- 
গািহেতেছন: 
 
 “নিলনীদলগতজলমিততরলm  তdjীবনমিতশয়চপলm  
 kণিমহ সjনস িতেরকা, ভবিত ভবাণর্বতরেণ েনৗকা।” 
 
        di-eক চরণ গােনর পরi ঠাকুর নেরndেক iি ত কিরয়া বিলেতেছন, “o িক! o-সব ভাব aিত সামানয্!” 
 
        নেরnd eiবার সখী ভােবর গান গািহেতেছন: 
 
     কােহ সi, িজয়ত মরত িক িবধান! 
 bজিক িকেশার সi, কাঁহা েগল ভাগi, bজজন টুটায়ল পরাণ।। 
 িমিল সi নাগরী, ভুিলেগi মাধব, rপিবহীন েগাপকুঙারী। 
 েকা জােন িপয় সi, রসময় েpিমক, েহন বঁধু rপ িক িভখাির।। 
 আেগ নািহ বুঝুনু, rপ েহির ভুলনু, hিদ ৈকনু চরণ যুগল। 
 যমুনা সিলেল সi, aব তনু ডারব, আন সিখ ভিখব গরল।। 
 (িকবা) কানন বlরী, গল েবিঢ় বাঁধi, নবীন তমােল িদব ফাঁস। 
 নেহ শয্াম শয্াম শয্াম শয্াম শয্াম নাম-জপi, ছার তনু কিরব িবনাশ।। 
 
        গান িনয়া ঠাকুর o ভেkরা মুg হiয়ােছন। ঠাকুর o রাখােলর নয়ন িদেয় েpমাr পিড়েতেছ। নেরnd 
আবার bজেগাপীর ভােব মােতায়ারা হiয়া কীতর্েনর সুের গািহেতেছন: 
 
 তুিম আমার, আমার বঁধু, িক বিল (িক বিল েতামায় বিল নাথ)। 
 (িক জািন িক বিল আিম aভািগনী নারীজািত)। 
 তুিম হােতািক দপর্ণ, মােথািক ফুল 
 (েতামায় ফুল কের েকেশ পরব বঁধু)। 
 (েতামায় কবরীর সেন লুকােয় লুকােয় রাখব বঁধু) 
 (শয্ামফুল পিরেল েকu নখেত নারেব)। 
 তুিম নয়েনর a ন, বয়ােনর তাmুল 
 (েতামায় শয্াম a ন কের eঁেখ পরেবা বঁধু) 
 (শয্াম a ন পেরিছ বেল েকu নখেত নারেব) 
 তুিম a িক মৃগমদ িগমিক হার। 
 (শয্ামচnন মািখ শীতল হব বঁধু) 
 েতামার হার কে  পরব বঁধু। তুিম েদহিক সবর্s েগহিক সার।। 
 পািখেকা পাখ মীনেকা পািন। েতয়েস হাম বঁধু তুয়া মািন।। 
 


