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দশম পিরেcদ
ঠাকুর ীরামকৃ কাশীপুেরর বাগােন নেরndািদ ভkসে
বুdেদব o ঠাকুর ীরামকৃ
ীরামকৃ ভkসে কাশীপুেরর বাগােন আেছন। আজ kবার েবলা 5টা, ৈচt kা প মী। 9i eিpল,
1886।
নেরnd, কালী, িনর ন, মাsার িনেচ বিসয়া কথা কিহেতেছন।
িনর ন (মাsােরর pিত) -- িবদয্াসাগেরর নূতন eকটা sুল নািক হেব? নেরনেক eর eকটা কমর্ েযাগাড়
কের -নেরnd -- আর িবদয্াসাগেরর কােছ চাকির কের কাজ নাi!
নেরনd বুdগয়া হiেত সেব িফিরয়ােছন। েসখােন বুdমূিতর্ দশর্ন কিরয়ােছন eবং েসi মূিতর্র সmুেখ গিভর
ধয্ােন িনমg হiয়ািছেলন। েয বৃেkর িনেচ বুdেদব তপসয্া কিরয়া িনবর্াণ pাp হiয়ািছেলন, েসi বৃেkর sােন
eকিট নূতন বৃk হiয়ােছ, তাহাo দশর্ন কিরয়ািছেলন। কালী বিলেলন, “eকিদন গয়ার uেমশ বাবুর বািড়েত
নেরnd গান গাiয়ািছেলন, -- মৃদ সে েখয়াল, rপদ iতয্ািদ।”
ীরামকৃ হলঘের িবছানায় বিসয়া। রািt কেয়ক দ হiয়ােছ। মিণ eকাকী পাখা কিরেতেছন। -- লাটু
আিসয়া বিসেলন।
ীরামকৃ (মিণর pিত) -- eকখািন গােয়র চাদর o eকেজাড়া চিট জুতা আনেব।
মিণ -- েয আjা।
ীরামকৃ (লাটুেক) -- চাদর দশ আনা o জুতা, সবর্সুd কত দাম?
লাটু -- eকটাকা দশ আনা।
ঠাকুর মিণেক দােমর কথা িনেত iি ত কিরেলন।
নেরnd আিসয়া uপিব হেলন। শশী, রাখাল o আরo d-eকিট ভk আিসয়া বিসেলন। ঠাকুর নেরndেক
পােয় হাত বুলাiয়া িদেত বিলেতেছন।
ীরামকৃ iি ত কিরয়া নেরndেক বিলেতেছন -- “েখেয়িছস?”
[বুdেদব িক নািsক? “aিs নািsর মেধয্র aবsা” ]
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ীরামকৃ (মাsােরর pিত, সহােসয্) -- oখােন (aথর্াৎ বুdগয়ায়) িগছল।
মাsার (নেরেndর pিত) -- বুdেদেবর িক মত?
নেরnd -- িতিন তপসয্ার পর িক েপেলন, তা মুেখ বলেত পােরন নাi। তাi সকেল বেল, নািsক।
ীরামকৃ (iি ত কিরয়া) -- নািsক েকন? নািsক নয়, মুেখ বলেত পাের নাi। বুd িক জােনা? েবাধ
srপেক িচnা কের কের, -- তাi হoয়া, -- েবাধ srপ হoয়া।
নেরnd -- আেj হাঁ। eেদর িতন ে ণী আেছ, -- বুd, aহর্ৎ আর েবািধসtt।
ীরামকৃ -- e তাঁরi েখলা, -- নূতন eকটা লীলা।
“নািsক েকন হেত যােব! েযখােন srপেক েবাধ হয়, েসখােন aিs-নািsর মেধয্র aবsা।”
নেরনd (মাsােরর pিত) -- েয aবsায় contradictions meet, েয হাiে ােজন আর aিkেজন-e
শীতল জল ৈতয়ার হয়, েসi হাiে ােজন আর aিkেজন িদেয় Oxyhydrogen-blowpipe (jলn aতুয্
aিgিশখা) uৎপn হয়।
“েয aবsায় কমর্, কমর্তয্াগ dii সmেব, aথর্াৎ িন াম কমর্।
“যারা সংসারী, iিndেয়র িবষয় িনেয় রেয়েছ, তারা বেলেছ, সব ‘aিs’; আবার মায়াবাদীরা বলেছ, -‘নািs’; বুেdর aবsা ei ‘aিs’ ‘নািsর’ পের।”
ীরামকৃ -- e aিs নািs pকৃিতর gণ। েযখােন িঠক িঠক েসখােন aিs নািs ছাড়া।
ভেkরা িকয়ৎkণ সকেল চুপ কিরয়া আেছন। ঠাকুর আবার কথা কিহেতেছন।
[বুdেদেবর দয়া o ৈবরাগয্ o নেরnd ]
ীরামকৃ (নেরেndর pিত) -- oেদর (বুdেদেবর) িক মত?
নেরnd -- ঈ র আেছন, িক, না আেছন, e-সব কথা বুd বলেতন না। তেব দয়া িনেয় িছেলন।
“eকটা বাজ পkী িশকারেক ধের তােক েখেত যািcল, বুd িশকারিটর pাণ বাঁচাবার জনয্ িনেজর গােয়র
মাংস তােক িদেয়িছেলন।
ঠাকুর ীরামকৃ চুপ কিরয়া আেছন। নেরnd uৎসােহর সিহত বুdেদেবর কথা আরo বিলেতেছন।
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নেরnd -- িক ৈবরাগয্! রাজার েছেল হেয় সব তয্াগ করেল! যােদর িকছু নাi -- েকানo ঐ যর্ নাi, তারা
আর িক তয্াগ করেব।
“যখন বুd হেয় িনবর্াণলাভ কের বািড়েত eকবার eেলন, তখন stীেক, েছেলেক -- রাজ বংেশর aেনকেক - ৈবরাগয্ aবলmন করেত বলেলন। িক ৈবরাগয্! িকnt e-িদেক বয্াসেদেবর আচরণ েদখুন, -- কেদবেক বারণ
কের বলেলন, পুt! সংসাের েথেক ধমর্ কর!”
ঠাকুর চুপ কিরয়া আেছন। eখনo েকান কথা বিলেতেছন না।
নেরনd -- শিk-ফিk িকছু (বুd) মানেতন না। -- েকবল িনবর্াণ। িক ৈবরাগয্! গাছতলায় তপসয্া করেত
বসেলন, আর বলেলন -- iৈহব ষয্তু েম শরীরm! aথর্াৎ যিদ িনবর্াণলাভ না কির, তাহেল আমার শরীর eiখােন
িকেয় যাক -- ei দৃঢ় pিতjা!
“শরীরi েতা বদমাiস! -- oেক জb না করেল িক িকছু! --”
শশী -- তেব েয তুিম বল, মাংস েখেল সttgণ হয়। -- মাংস খাoয়া uিচত, e-কথা েতা বল।
নেরnd -- েযমন মাংস খাi, -- েতমিন (মাংসতয্াগ কের) ধু ভাতo েখেত পাির -- লুন না িদেয়o ধু
ভাত েখেত পাির।
িকয়ৎkণ পের ঠাকুর ীরামকৃ কথা কিহেতেছন। আবার বুdেদেবর কথা iি ত কিরয়া িজjাসা
কিরেতেছন।
ীরামকৃ -- (বুdেদেবর) িক, মাথায় ঝুিঁ ট?
নেরnd -- আjা না, rdােkর মালা aেনক জড় করেল যা হয়, েসi রকম মাথায়।
ীরামকৃ -- চkু?
নেরনd -- চkু সমািধs।
[ঠাকুর ীরামকৃে র pতয্k দশর্ন -- “আিমi েসi” ]
ঠাকুর চুপ কিরয়া আেছন। নেরnd o aনয্ানয্ ভেkরা তাঁহােক eকদৃে েদিখেতেছন। হঠাৎ িতিন ঈষৎ হাসয্
কিরয়া আবার নেরেndর সে কথা আরm কিরেলন। মিণ হাoয়া কিরেতেছন।
ীরামকৃ (নেরেndর pিত) -- আcা, -- eখােন সব আেছ, না? -- নাগাদ মুসুর ডাল, েছালার ডাল,
েতঁতল
ু পযর্n।
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নেরnd -- আপিন o-সব aবsা েভাগ কের, িনেচ রেয়েছন! -মিণ (sগত) -- সব aবsা েভাগ কের, ভেkর aবsায়! -ীরামকৃ -- েক েযন িনেচ েটেন েরেখেছ!
ei বিলয়া ঠাকুর ীরামকৃ মিণর হাত হiেত পাখাখািন লiেলন eবং আবার কথা কিহেত লািগেলন।
ীরামকৃ -- ei পাখা েযমন েদখিছ, সামেন -- pতয্k -- িঠক aমিন আিম (ঈ রেক েদেখিছ! আর
েদখলাম -ei বিলয়া ঠাকুর িনেজর hদেয় হাত িদয়া iি ত কিরেতেছন, আর নেরndেক বিলেতেছন, “িক বললুম বল
েদিখ?”
নেরnd -- বুেঝিছ।
ীরামকৃ -- বল েদিখ?
নেরnd ভাল িনিন।
ীরামকৃ আবার iি ত কিরেতেছন, -- েদখলাম, িতিন (ঈ র) আর hদয় মেধয্ িযিন আেছন eক বয্িk।
নেরনd -- হাঁ, হাঁ, েসাঽহm।
ীরামকৃ -- তেব eকিট েরখামাt আেছ -- (‘ভেkর আিম’ আেছ) সেmােগর জনয্।
নেরনd (মাsারেক) -- মহাপুrষ িনেজ udার হেয় িগেয় জীেবর udােরর জনয্ থােকন, -- aহ ার িনেয়
থােকন -- েদেহর সুখ-dঃখ িনেয় থােকন।
“েযমন মুেটিগির, আমােদর মুেটিগির on compulsion (কাের পেড়)। মহাপুrষ মুেটিগির কেরন সখ
কের।”
[ঠাকুর ীরামকৃ o grকৃপা ]
আবার সকেল চুপ কিরয়া আেছন। aেহতুক-কৃপািসnু ঠাকুর ীরামকৃ আবার কথা কিহেতেছন। আপিন
েক, ei তtt নেরndািদ ভkগণেক আবার বুঝাiেতেছন।
ীরামকৃ (নেরndািদ ভেkর pিত) -- ছাদ েতা েদখা যায়! -- িকnt ছােদ uঠা বড় শk!
নেরnd -- আেj হাঁ।
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ীরামকৃ -- তেব যিদ েকu uেঠ থােক, দিড় েফেল িদেল আর-eকজনেক তুেল িনেত পাের।
[ঠাকুর ীরামকৃে র পাঁচpকার সমািধ ]
“hষীেকেশর সাধু eেসিছল। েস (আমােক) বলেল, িক আ যর্! েতামােত পাঁচpকার সমািধ েদখলাম!
“কখন কিপবৎ -- েদহবৃেk বানেরর নয্ায় মহাবায়ু েযন e-ডাল েথেক o-ডােল eেকবাের লাফ িদেয় uেঠ,
আর সমািধ হয়।
“কখন মীনবৎ -- মাছ েযমন জেলর িভতের সড়াৎ সড়াৎ কের যায় আর সুেখ েবড়ায়, েতমিন মহাবায়ু
েদেহর িভতর চলেত থােক আর সমািধ হয়।
“কখন বা পkীবৎ -- েদহবৃেk পািখর নয্ায় কখনo eডােল কখনo o-ডােল।
“কখন িপপীিলকাবৎ -- মহাবায়ু িপঁপেড়র মেতা eকটু eকটু কের িভতের uঠেত থােক, তারপর সহsাের
বায়ু uঠেল সমািধ হয়। কখন বা িতযর্kবৎ -- aথর্াৎ মাহবায়ুর গিত সেপর্র নয্ায় আঁকা-বয্াঁকা; তারপর সহsাের
িগেয় সমািধ।”
রাখাল (ভkেদর pিত) -- থাক আর কথায়, -- aেনক কথা হেয় েগল; -- aসুখ করেব।
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