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ষ  পিরেcদ 
 

দিkেণ র-মিnের রাখাল, মাsার, মিহমা pভৃিত সে  
 

[ ীরামকৃে র হেs আঘাত -- সমািধ o জগnাতার সিহত কথা ]  
 
        ঠাকুর দিkেণ র-মিnের েসi ঘের aবিsিত কিরেতেছন। েবলা িতনটা। শিনবার, 2রা েফbrয়াির, 1884 

ী াb; 20েশ মাঘ, 1290 সাল, মাঘ kা ষ ী। 
 
        eকিদন ঠাকুর ভাবািব  হiয়া ঝাuতলার িদেক যাiেতেছন; সে  েকহ না থাকােত েরেলর কােছ পিড়য়া 
যান। তাহােত তাঁহার বাম হােতর হাড় সিরয়া যায় o খুব আঘাত লােগ। মাsার কিলকাতা হiেত ভkেদর িনকট 
হiেত বা  , পয্াড o বয্াে জ আিনয়ােছন। 
 
        ীযুk রাখাল, মিহমাচরণ, হাজরা pভৃিত ভেkরা ঘের আেছন। মাsার আিসয়া ভূিম  হiয়া ঠাকুেরর চরণ 
বnনা কিরেলন। 
 
        ীরামকৃ  -- িকেগা! েতামার িক বয্ারাম হেয়িছল? eখন েসেরেছ েতা? 
 
        মাsার -- আেj, হাঁ। 
 
        ীরামকৃ  (মিহমার pিত) -- হয্াঁগা, “আিম যnt, তুিম যntী” -- তেব eরকম হল েকন? 
 
        ঠাকুর তkার uপর বিসয়া আেছন। মিহমাচরণ িনেজর তীথর্দশর্েনর গl কিরেতেছন। ঠাকুর িনেতেছন। 
dাদশ বৎসর পূেবর্ তীথর্দশর্ন। 
 
        মিহমাচরণ -- কাশী িসk েরােলর eকিট বাগােন eকিট bhচারী েদখলাম। বলেল, “e-বাগােন কুিড় বছর 
আিছ। িকnt কার বাগান জািন না।” আমায় িজjাসা করেল, “েনৗকরী কর বাবু?” আিম বললাম, না। তখন বেল, 
“েকয়া, পিরbাজক হয্ায়?” 
 
        নমর্দাতীের eকিট সাধু েদখলাম, anের গায়tী জপ কেcন -- শরীের পুলক হেc। আবার eমন pণব আর 
গায়tী ucারণ কেরন েয যারা বেস থােক তােদর েরামা  আর পুলক হয়। 
 
        ঠাকুেরর বালকsভাব, -- kুধা পাiয়ােছ; মাsারেক বিলেতেছন, “িক, িক eেনছ?” রাখালেক েদিখয়া ঠাকুর 
সমািধs হiেলন। 
 
        সমািধ ভ  হiেতেছ। pকৃতs হiবার জনয্ ঠাকুর বিলেতেছন -- “আিম িজিলিপ খাব”, “আিম জল খাব!” 
 
        ঠাকুর বালকsভাব, -- জগnাতােক েকঁেদ েকঁেদ বলেছন -- bhময়ী! আমার eমন েকন করিল? আমার 
হােত বড় লাগেছ। (রাখাল, মিহমা, হাজরা pভৃিতর pিত) -- আমার ভাল হেব? ভেkরা েছাট েছেলিটেক েযমন 
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বুঝায় -- েসirপ বলেছন “ভাল হেব বiিক!” 
 
        ীরামকৃ  (রাখােলর pিত) -- যিদo শরীর রkার জনয্ তুi আিছস, েতার েদাষ নাi। েকননা, তুi 
থাকেলo েরল পযর্n েতা েযিতস না। 
 

[ ীরামকৃে র সnানভাব -- “bhjানেক আমার েকািট নমsার” ] 
 
        ঠাকুর আবার ভাবািব  হiেলন। ভাবািব  হiয়া বিলেতেছন -- 
 
        “oঁ o ঁ o ঁ -- মা আিম িক বলিছ! মা, আমায় bhjান িদেয় েবh ঁশ কেরা না -- মা আমায় bhjান িদo না। 
আিম েয েছেল! -- ভয়তরােস। -- আমার মা চাi -- bhjানেক আমার েকািট নমsার। o যােদর িদেত হয়, 
তােদর দাo েগ। আনnময়ী! আনnময়ী!” 
 
        ঠাকুর uৈcঃsের আনnময়ী! আনnময়ী! বিলয়া কাঁিদেতেছন আর বিলেতেছন -- 
 
 “আিম oi েখেদ েখদ কির (শয্ামা)। 
 তুিম মাতা থাকেত আমার জাগা ঘের চুির ৷৷” 
 
        ঠাকুর আবার মােক বিলেতেছন -- “আিম িক aনয্ায় কেরিছ মা? আিম িক িকছু কির মা? -- তুi েয সব 
কিরস মা! আিম যnt, তুিম যntী! (রাখােলর pিত, সহােসয্) েদিখস, তুi েযন পিড়স েন। মান কের েযন ঠিকস না। 
 
        ঠাকুর মােক আবার বিলেতেছন -- “মা, আিম েলেগেছ বেল িক কাঁদিছ? না। -- 
   
 “আিম oi েখেদ েখদ কির (শয্ামা)। 
 তুিম মাতা থাকেত আমার জাগা ঘের চুির ৷৷”  


