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ষ  পিরেcদ 
 
        আজ েসামবার, 9i েম, 1887, ৈজ  কৃ া িdতীয়া িতিথ। নেরndািদ ভেkরা মেঠ আেছন। শরৎ, বাবুরাম 
o কালী ীেkেt িগয়ােছন। িনর ন মােক েদিখেত িগয়ােছন। মাsার আিসয়ােছন। 
 
        খাoয়া-দাoয়ার পর মেঠর ভাiরা eকটু িব াম কিরেতেছন। ‘বুেড়ােগাপাল’ গােনর খাতােত গান নকল 
কিরেতেছন। 
 
        ৈবকাল হiল। রবীnd unেtর নয্ায় আিসয়া uপিsত। ধু পা, কালােপেড় কাপড় আধখানা পরা। unােদর 
চkুর নয্ায় তাঁহার চেkর তারা ঘুিরেতেছ। সকেল িজjাসা কিরেলন, “িক হেয়েছ?” রবীnd বিলেলন, “eকটু পের 
সমs বলিছ। আিম আর বািড় িফিরয়া যাiব না; আপনােদর eiখােনi থাকব। েস িব াসঘাতক! বেলন িক 
মহাশয়, পাঁচ বছেরর aভয্াস, মদ -- তার জনয্ েছেড়িছ! আট মাস হল েছেড়িছ! েস িক না িব াসঘাতক!” মেঠর 
ভাiরা সকেল বিলেলন, “তুিম ঠা া হo। িকেস কের eেল?” 
 
        রবীnd আিম কিলকাতা েথেক বরাবর ধু পােয় েহঁেট eেসিছ। 
 
        ভেkরা িজjাসা কিরেলন, “েতামার আর আধখানা কাপড় েকাথায় েগল?” 
 
        রবীnd বিলেলন, “েস আসবার সময় টানাটািন করেল, তাi আধখানা িছঁেড় েগল।” 
 
        ভেkরা বিলেলন, “তুিম গ াsান কের eেসা; eেস ঠা া হo। তার পর কথাবাতর্া হেব।” 
 
        রবীnd কিলকাতার eকিট aিত সmাn কায়sবংেশ জngহণ কিরয়ািছেলন। বয়ঃkম 20।22 বৎসর হiেব। 
ঠাকুর ীরামকৃ েক দিkেণ র-কালীবািড়েত দশর্ন কিরয়ািছেলন eবং তাঁহার িবেশষ কৃপাভাজন হiয়ািছেলন। 
eকবার িতন রািt তাঁহার কােছ বাস কিরয়ািছেলন। sভাব aিত মধুর o েকামল। ঠাকুর খুব েsহ কিরয়ািছেলন, 
িকnt বিলয়ািছেলন, “েতার িকnt েদির হেব, eখন েতার eকটু েভাগ আেছ! eখন িকছু হেব না। যখন ডাকাত পেড়, 
তখন িঠক েসi সময় পুিলেস িকছু করেত পাের না। eকটু েথেম েগেল তেব পুিলশ eেস েgpার কের।” আজ 
রবীnd বার নার েমােহ পিড়য়ােছন। িকnt aনয্ সকল gণ আেছ। গিরেবর pিত দয়া, ঈ রিচnা, e-সমs আেছ। 
েবশয্ােক িব াসঘাতক মেন কিরয়া aধর্বেst মেঠ আিসয়ােছন। সংসাের আর িফিরেবন না, ei স l। 
 
        রবীnd গ াsােন যাiেতেছন। পরামািণেকর ঘােট যাiেবন। eকিট ভk সে  যাiেতেছন। তাঁহার বড় সাধ 
েয, েছেলিটর সাধুসে  ৈচতনয্ হয়। sােনর পর িতিন রবীndেক ঘােটর িনকটs শােন লiয়া েগেলন। তাঁহােক 
মৃতেদহ দশর্ন করাiেত লািগেলন। আর বিলেলন, “eখােন মেঠর ভাiরা মােঝ মােঝ eকাকী eেস রােt ধয্ান 
কেরন। eখােন আমােদর ধয্ান করা ভাল। সংসার েয aিনতয্ তা েবাধ হয়।” রবীনd েসi কথা িনয়া ধয্ােন 
বিসেলন। ধয্ান েবিশkণ কিরেত পািরেলন না। মন aিsর রিহয়ােছ। 
 
        uভেয় মেঠ িফিরেলন। ঠাকুরঘের uভেয় ঠাকুরেক pণাম কিরেলন। ভkিট বিলেলন, ei ঘের মেঠর ভাiরা 
ধয্ান কেরন। রবীndo eকটু ধয্ান কিরেত বিসেলন, িকnt ধয্ান েবিশkণ হল না। 
 
        মিণ -- িক, মন িক বড় চ ল? তাi বুিঝ uেঠ পড়েল? তাi বুিঝ ধয্ান ভাল হল না? 
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        রবীnd -- আর েয সংসাের িফরব না, তা িনি n! তেব মনটা চ ল বেট। 
 
        মিণ o রবীnd মেঠর eক িনভৃত sােন দাঁড়াiয়া আেছন। মিণ বুdেদেবর গl কিরেতেছন। েদবকনয্ােদর 
eকিট গান েন বুdেদেবর pথম ৈচতনয্ হেয়িছল। আজকাল মেঠ বুdচিরত o ৈচতনয্চিরেতর আেলাচনা সবর্দাi 
হয়। মিণ েসi গান গািহেতেছন: 
 
 জুড়াiেত চাi, েকাথায় জুড়াi, 
 েকাথা হেত আিস েকাথা িফের যাi। 
 িফের িফের আিস, কত কাঁিদ হািস, 
 েকাথা যাi সদা ভািব েগা তাi।। 
 
        রােt নেরnd, তারক o হিরশ -- কিলকাতা হiেত িফিরেলন। আিসয়া বিলেলন, uঃ খুব খাoয়া হেয়েছ! 
তাঁহােদর কিলকাতায় েকান ভেkর বািড়েত িনমntণ হiয়ািছল। 
 
        নেরnd o মেঠর ভাiরা, মাsার, রবীnd iতয্ািদ eঁরাo দানােদর ঘের বিসয়া আেছন। নেরnd মেঠ আিসয়া 
সমs কথা িনয়ােছন। 
 

[সnp জীব o নেরেndর uপেদশ ] 
  
        নেরnd গািহেতেছন -- গীতcেল েযন রবীndেক uপেদশ িদেতেছন -- 
 
 ছাড় েমাহ, ছাড় ছাড় ের কুমntণা, জান তাঁের তেব যােব যntণা। 
 
        নেরnd আবার গািহেলন -- েযন রবীndেক িহতবচন বলেছন: 
 
 পীেলের aবধূত েহা মােতায়ারা িপয়ালা-েpম হিররসকা ের। 
 বাল aবsা েখল েগাঞাi, তrণ ভেয়া নারী বশকা ের। 
 বৃd ভেয়া কফ্ বায়ুেন েঘরা, খাট পড়া রেহ জা মsকা ের। 
 নাভ কমলেম হয্ায় কstরী, কয্ায়েস ভরম িমেট প কা ের। 
 িবনা সৎgr নর য়য্াসািহ ঢুঁেঢ়, জয্ায়সা মৃগ িফের বনকা ের। 
 
        িকয়ৎkণ পের মেঠর ভাiরা কালী তপsীর ঘের বিসয়া আেছন। িগিরেশর বুdচিরত o ৈচতনয্চিরত diখািন 
নূতন পুsক আিসয়ােছ। নেরnd, শশী, রাখাল, pসn, মাsার iতয্িদ বিসয়া আেছন। নূতন মেঠ আসা পযর্n শশী 
eকমেন িদনরাত ঠাকুেরর পূজািদ েসবা কেরন। তাঁহার েসবা েদিখয়া সকেল aবাক হiয়ােছন। ঠাকুেরর aসূেখর 
সময় িতিন রাতিদন েযrপ তাঁহার েসবা কিরয়ািছেলন, আজo েসrপ aননয্মন, eকভিk হiয়া েসবা 
কিরেতেছন। 
 
        মেঠর eকজন ভাi বুdচিরত o ৈচতনয্চিরত পিড়েতেছন। সুর কিরয়া eকটু বয্ ভােব ৈচতনয্চিরতামৃত 
পিড়েতেছন। নেরnd বiখািন কািড়য়া লiেলন। বিলেলন, “eiরকম কের ভাল িজিনসটা মািট কের?” 
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        নেরnd িনেজ ৈচতনয্েদেবর েpমিবতরেণর কথা পিড়েতেছন। 
 
        মেঠর ভাi -- আিম বিল েকu কাrেক েpম িদেত পাের না। 
 
        নেরnd -- আমায় পরমহংস মহাশয় েpম িদেয়েছন। 
 
        মেঠর ভাi -- আcা, তুিম িক তাi েপেয়ছ? 
 
        নেরnd -- তুi িক বুঝিব? তুi Servant Class (ঈ েরর েসবেকর থাক)। আমার সবাi পা িটপেব। 
শরতা িমিtর আর েদেসা পযর্n। (সকেলর হাসয্) তুi মেন করিছস বুিঝ েয সব তুi বুিঝিছস। (হাসয্) েল তামাক 
সাজ। (সকেলর হাসয্) 
 
        মেঠর ভাi -- সাজ-েবা-না। (সকেলর হাসয্) 
 
        মাsার (sগত) -- ঠাকুর ীরামকৃ  মেঠর ভাiেদর aেনেকর িভতর েতজ িদয়ােছন। ধু নেরেndর িভতর 
নয়। e েতজ না থাকেল িক কািমনী-কা নতয্াগ হয়? 
 

[মেঠর ভাiেদর সাধনা ] 
 
        পরিদন ম লবার, 10i েম। আজ মহামায়ার বার। নেরndািদ মেঠর ভাiরা আজ িবেশষrেপ মার পূজা 
কিরেতেছন। ঠাকুরঘেরর সmুেখ িtেকাণ যnt pstত হiল, েহাম হiেব। পের বিল হiেব। তntমেত েহাম o বিলর 
বয্বsা আেছ। নেরnd গীতাপাঠ কিরেতেছন। 
 
        মিণ গ াsােন েগেলন। রবীnd ছােদর uপের eকাকী িবচরণ কিরেতেচন। িনেতেছন, নেরnd সুর কিরয়া 
sব কিরেতেছন। 
 
 o ঁ মেনাবুdয্হ ারিচtািন নাহং 
  ন চ ে াtিজেh ন চ াণেনেt। 
 ন চ েবয্ামভূিমনর্ েতেজা ন বায়ু- 
  ি দানnrপঃ িশেবাঽহং িশেবাঽহm। 
 ন চ pাণসংেjা ন ৈব প বায়ু- 
  নর্ বা সpধাতুনর্ বা প েকাষাঃ। 
 ন বাkপািণপাদং নেচাপsপায়ু 
  িচদানnrপঃ িশেবাঽহং িশেবাঽহm।। 
 ন েম েdষরােগৗ, ন েম েলাভেমােহৗ, 
  মেদাৈনব েম ৈনব মাৎসযর্য্ভাবঃ। 
 ন ধেমর্া ন চােথর্া ন কােমা ন েমাk- 
  ি দানnrপঃ িশেবাঽহং িশেবাঽহm। 
 ন পুণয্ং ন পাপং ন েসৗখয্ং ন dঃখং 
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  ন মেntা ন তীথর্ং ন েবদা ন যjাঃ। 
 aহং েভাজনং ৈনব েভাজয্ং ন েভাkা, 
  িচদানnrপঃ িশেবাঽহং িশেবাঽহm। 
 
        eiবার রবীnd গ াsান কিরয়া আিসয়ােছন; িভেজ কাপড়। 
 
        নেরnd (মিণর pিত, eকােn) -- ei েনেয় eেসেছ, eবার সnয্াস িদেল েবশ হয়। (মিণ o নেরেndর হাসয্) 
 
        pসn রবীndেক িভেজ কাপড় ছািড়েত বিলয়া তাঁহােক eকখানা েগrয়া কাপড় আিনয়া িদেলন। 
 
        নেরnd (মিণর pিত) -- eiবার তয্াগীর কাপড় পরেত হেব। 
 
        মিণ (সহােসয্) -- িক তয্াগ? 
 
        নেরnd -- কাম-কা নতয্াগ। 
 
        রবীnd েগrয়া কাপড়খািন পিরয়া কালী তপsীর ঘের িগয়া িনজর্েন বিসেলন। েবাধ হয় eকটু ধয্ান কিরেবন। 


