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ষ পিরেcদ
ীযুk বি ম o ভিkেযাগ -- ঈ রেpম
বি ম (ঠাকুেরর pিত) -- মহাশয়, ভিk েকমন কের হয়?
ীরামকৃ -- বয্াকুলতা। েছেল েযমন মার জনয্ মােক না েদখেত েপেয় িদেশহারা হেয় কাঁেদ, েসi রকম
বয্াকুল হেয় ঈ েরর জনয্ কাঁদেল ঈ রেক লাভ করা পযর্n যায়।
“arেণাদয় হেল পূবির্ দক লাল হয়, তখন েবাঝা যায় েয, সূেযর্াদেয়র আর েদির নাi। েসirপ যিদ কারo
ঈ েরর জনয্ pাণ বয্াকুল হেয়েছ েদখা যায়, তখন েবশ বুঝেত পারা যায় েয, e বয্িkর ঈ রলােভর আর েবিশ
েদির নাi।
“eকজন grেক িজjাসা কেরিছল, মহাশয়, বেল িদন ঈ রেক েকমন কের পাব। gr বলেল, eেসা আিম
েতামায় েদিখেয় িদিc। ei বেল তােক সে কের eকিট পুকেু রর কােছ িনেয় েগল। di জেনi জেল নামল, eমন
সময় হঠাৎ gr িশষয্েক ধের জেল চুিবেয় ধরেল। খািনক পের েছেড় িদবার পর িশষয্ মাথা তুেল দাঁড়াল। gr
িজjাসা করেল, েতামার িক রকম েবাধ হিcল? িশষয্ বলেল, pাণ যায় যায় েবাধ হিcল, pাণ আটু-পাটু করিছল।
তখন gr বলেল, ঈ েরর জনয্ যখন pাণ oirপ আটু-পাটু করেব, তখন জানেব েয, তাঁর সাkাৎকােরর েদির
নাi।
“েতামায় বিল, uপের ভাসেল িক হেব? eকটু ডুব দাo। গভীর জেলর িনেচ রt রেয়েছ, জেলর uপর হাতপা ছুড়
ঁ েল িক হেব? িঠক মািণক ভারী হয়, জেল ভােস না; তিলেয় িগেয় জেলর িনেচ থােক। িঠক মািণক লাভ
করেত েগেল জেলর িভতর ডুব িদেত হয়।”
বি ম -- মহাশয়, িক কির, েপছেন েশালা বাঁধা আেছ। (সকেলর হাসয্) ডুবেত েদয় না।
ীরামকৃ -- তাঁেক sরণ করেল সব পাপ েপেট যায়। তাঁর নােমেত কালপাথ কােট। ডুব িদেত হেব, তা না
হেল রt পাoয়া যােব না। eকটা গান েশান:
ডুb ডুb ডুb rপ-সাগের আমার মন।
তলাতল পাতাল খুজ
ঁ েল পােব ের েpমরtধন ৷৷
খুঁজ খুঁজ খুজ
ঁ েল পািব hদয়মােঝ বৃnাবন।
দীp দীp দীp jােনর বািত jলেব hেদ aনুkণ ৷৷
ডয্াং ডয্াং ডয্াং ডয্া ায় িডেঙ চালায় আবার েস েকাn জন।
কুবীর বেল েশাn েশাn েশাn ভাব grর ীচরণ ৷৷
ঠাকুর তাঁহার েসi েদবdলর্ভ মধুর কে ei গানিট গাiেলন। সভাসুd েলাক আকৃ হiয়া eকমেন ei গান
িনেত লািগেলন। গান সমাp হiেল আবার কথা আরm হiল।
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ীরামকৃ (বি েমর pিত) -- েকu েকu ডুব িদেত চায় না। তারা বেল, ঈ র ঈ র কের বাড়াবািড় কের
েশষকােল িক পাগল হেয় যাব? যারা ঈ েরর েpেম মt, তােদর তারা বেল, েবেহড হেয় িগেয়েছ। িকnt ei সব
েলাক eিট েবােঝ না েয সিcদানn aমৃেতর সাগর।
আিম নেরndেক িজjাসা কেরিছলাম, মেন কর েয, eক খুিল রস আেছ, আর তুi মািছ হেয়িছস; তুi েকাn
খােন বেস রস খািব? নেরnd বলেল, আড়ায় (িকনারায়) বেস মুখ বািড়েয় খাব। আিম বললুম, েকন? মাঝখােন
িগেয় ডুেব েখেল িক েদাষ? নেরnd বলেল, তাহেল েয রেস জিড়য়া মের যাব। তখন আিম বললুম, বাবা
সিcদানn-রস তা নয়, e-রস aমৃত রস, eেত ডুবেল মানুষ মের না; aমর হয়।
“তাi বলিছ ডুব দাo। িকছু ভয় েনi, ডুবেল aমর হয়।”
eiবার বি ম ঠাকুরেক pণাম কিরেলন -- িবদায় gহণ কিরেবন।
বি ম -- মহাশয়, যত আহাmক আমােক ঠাoেরেছন তত নয়। eকিট pাথর্না আেছ -- aনুgহ কের কুিটের
eকবার পােয়র ধুলা -ীরামকৃ -- তা েবশ েতা, ঈ েরর icা।
বি ম -- েসখােনo েদখেবন, ভk আেছ।
ীরামকৃ (সহােসয্) -- িক েগা! িক রকম সব ভk েসখােন? যারা েগাপাল েগাপাল, েকশব েকশব
বেলিছল, তােদর মেতা িক? (সকেলর হাসয্)
eকজন ভk -- মহাশয়, েগাপাল, েগাপাল, o গlিট িক?
ীরামকৃ (হািসেত হািসেত) -- তেব গlিট বিল েশান। eক জায়গায় eকিট সয্াকরার েদাকান আেছ।
তারা পরম ৈব ব, গলায় মালা, িতলক েসবা, pায় হােত হিরনােমর ঝুিল আর মুেখ সবর্দাi হিরনাম। সাধু বলেলi
হয়, তেব েপেটর জনয্ সয্াকরার কমর্ করা; মাগেছেলেদর েতা খাoয়ােত হেব। পরম ৈব ব, ei কথা েন aেনক
খিরdার তােদরi েদাকােন আেস; েকননা, তারা জােন েয, eেদর েদাকােন েসানা-rপা েগালমাল হেব না।
খিরdার েদাকােন িগেয় েদেখ েয, মুেখ হিরনাম, করেছ, আর বেস বেস কাজকমর্ করেছ। খিরdার যাi িগেয়
বসল, eকজন বেল uঠল, ‘েকশব! েকশব! েকশব!’ খািনকkণ পের আর-eকজন বেল uঠল, ‘েগাপাল!
েগাপাল! েগাপাল!’ আবার eকটু কতাবাতর্া হেত না হেতi আর-eকজন বেল uঠল -- ‘হির! হির! হির!’ গয়না
গড়বার কথা যখন eকরকম ফুিরেয় eল, তখন আর-eকজন বেল uঠেলা -- ‘হর! হর! হর! হর!’ কােজ কােজi
eত ভিk েpম েদেখ তারা সয্াকরােদর কােছ টাকাকিড় িদেয় িনি n হল; জােন েয eরা কখনo ঠকােব না।
“িকnt কথা িক জােনা? খিরdার আসবার পর েয বেলিছল ‘েকশব! েকশব!’ তার মােন ei, eরা সব েক?
aথর্াৎ েয খিরdােররা আসেলা eরা সব েক? েয বলেল, ‘েগাপাল! েগাপাল!’ তার মােন ei, eরা েদখিছ েগাrর
পাল, েগাrর পাল। েয বলেল, ‘হির! হির!’ তার মােন ei, েযকােল েদখিছ েগাrর পাল, েস sেল তেব ‘হির’
aথর্াৎ হরণ কির। আর েয বলেল, ‘হর! হর!’ তার মােন ei েযকােল েগাrর পাল েদখেছা, েসকােল সবর্s হরণ
কর।’ ei তারা পরমভk সাধু।” (সকেলর হাসয্)
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বি ম িবদার gহণ কিরেলন। িকnt eকাg হেয় িক ভািবেতিছেলন। ঘেরর দরজার কােছ আিসয়া েদেখন,
চাদর েফিলয়া আিসয়ােছন। গােয় ধু জামা। eকিট বাবু চাদরখািন কুড়াiয়া লiয়া ছুিটয়া আিসয়া চাদর তাঁহার
হেs িদেলন। বি ম িক ভািবেতিছেলন?
রাখাল আিসয়ােছন। িতিন বৃnাবনধােম বলরােমর সে িগয়ািছেলন। েসখান হiেত িকছুিদন িফিরয়ািছেলন।
ঠাকুর তাঁহার কথা শরৎ o েদেবেndর কেছ বিলয়ািছেলন o তাঁহার সিহত আলপা কিরেত তাঁহােদর বিলয়ািছেলন।
তাi তাঁহারা রাখােলর সে আলাপ পিরেত uৎসুক হiয়া আিসয়ািছেলন। িনেলন, eঁরi নাম রাখাল।
শরৎ o সানয্াল eঁরা bাhণ, aধর সুবণর্বিণক। পােছ গৃহsামী খাiেত ডােকন, তাi তাড়াতািড় পলাiয়া
েগেলন। তাঁহারা নূতন আিসেতেছন; eখনo জােনন না, ঠাকুর aধরেক কত ভালবােসন। ঠাকুর বেলন, “ভk
eকিট পৃথক জািত। সকেলi eক জাতীয়।”
aধর ঠাকুর ীরামকৃ েক o সমেবত ভkেদর aিত যtপূবক
র্ আhান কিরয়া পিরেতাষ কিরয়া
খাoয়াiেলন। েভাজনানেn ভkগণ ঠাকুর ীরামকৃে র মধুর কথাgিল sরণ কিরেত কিরেত তাঁহার adুত েpেমর
ছিব hদেয় gহণপূবক
র্ গৃেহ pতয্াবতর্ন কিরেলন।
aধেরর বাটীেত ভাগমেনর িদেন ীযুk বি ম ীরামকৃ েক তাঁহার বাটীেত যাiবার জনয্ aনুেরাধ
করােত িতিন িকছুিদন পের ীযুk িগিরশ o মাsারেক তাঁহার সাnকীভাঙার বাসায় পাঠাiয়া িদয়ািছেলন।
তাঁহােদর সিহত ীরামকৃ সmেn aেনক কথা হয়। ঠাকুরেক আবার দশর্ন কিরেত আিসবার icা বি ম pকাশ
কেরন, িকnt কাযর্গিতেক আর আসা হয় নাi।
[দিkেণ ের প বটীমূেল ‘েদবী েচৗধুরানী’ পাঠ ]
6i িডেসmর, 1884 ী ােb ীযুk aধেরর বাটীেত ঠাকুর ীরামকৃ ভাগমন কিরয়ািছেলন o ীযুk
বি মবাবুর সিহত আলাপ কিরয়ািছেলন। pথম হiেত ষ পিরেcেদ ei সব কথা িববৃত হiল।
ei ঘটনার িকছুিদন পের aথর্াৎ 27েশ িডেসmর, শিনবার ঠাকুর ীরামকৃ প বটীমূেল দিkেণ ের
ভkসে বি ম pণীত েদবী েচৗধুরাণীর কতক aংশ পাঠ িনয়ািছেলন o গীেতাk িন াম কেমর্র িবষয় aেনক
কথা বিলয়ািছেলন।
ীরামকৃ প বটীমূেল চাতােলর uপর aেনক ভkসে বিসয়ািছেলন। মাsারেক পাঠ কিরয়া নাiেত
বিলেলন। েকদার, রাম, িনতয্েগাপাল, তারক (িশবানn), pসn (িtgণাতীত), সুেরnd pভৃিত aেনেক uপিsত
িছেলন।
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