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a ম পিরেcদ 
 

িশবপুর ভkগণ o আমেমাkাির (বকলমা) -- ীমধু ডাkার 
 
        িশবপুর হiেত ভেkরা আিসেলন। তাহারা aত দূর হiেত ক  কিরয়া আিসয়ােছন। ঠাকুর ীরামকৃ  আর 
চুপ কিরয়া থািকেত পািরেলন না। সার সার gিটকতক কথা তাহািদগেক বিলেতেছন। 
 
        ীরামকৃ  (িশবপুেরর ভkেদর pিত) -- ঈ রi সতয্ আর সব aিনতয্। বাবু আর বাগান। ঈ র o তাঁর 
ঐ যর্। েলােক বাগানi েদেখ, বাবুেক চায় কয়জেন? 
 
        ভk -- আjা, uপায় িক? 
 
        ীরামকৃ  -- সদসৎ িবচার। িতিন সতয্ আর সব aিনতয্ -- eiিট সবর্দা িবচার। বয্াকুল হেয় ডাকা। 
 
        ভk -- আেj, সময় কi? 
 
        ীরামকৃ  -- যােদর সময় আেছ, তারা ধয্ান-ভজন করেব। 
 
        “যারা eকাn পারেব না তারা dেবলা খুব dেটা কের pণাম করেব। িতিন েতা anযর্ামী, -- বুঝেছন েয, 
eরা িক কের! aেনক কাজ করেত হয়। েতামােদর ডাকবার সময় নাi, -- তাঁেক আমেমাkাির (বকলমা) দাo। 
িকnt তাঁেক লাভ না করেল -- তাঁেক দশর্ন না করেল, িকছুi হল না।” 
 
        eকজন ভk -- আjা, আপনােক েদখাo যা ঈ রেক েদখাo তা। 
 
        ীরামকৃ  -- o-কথা আর বেলা না। গ ারi েঢu, েঢu-eর িকছু গ া নয়। আিম eত বড় েলাক, আিম 
aমুক -- ei সব aহংকার না েগেল তাঁেক পাoয়া যায় না। ‘আিম’ িঢিপেক ভিkর জেল িভিজেয় সমভূিম কের 
ফয্ােলা। 
 

[েকন সংসার? েভাগােn বয্াকুলতা o ঈ রলাভ ] 
 
        ভk -- সংসাের েকন িতিন েরেখেছন? 
 
        ীরামকৃ  -- সৃি র জনয্ েরেখেছন। তাঁর icা। তাঁর মায়া। কািমনী-কা ন িদেয় িতিন ভুিলেয় েরেখেছন। 
 
        ভk -- েকন ভুিলেয় েরেখেছন? েকন, তাঁর icা? 
 
        ীরামকৃ  -- িতিন যিদ ঈ েরর আনn eকবার েদন তাহেল আর েকu সংসার কের না, সৃি o চেল না।     
 
        “চােলর আড়েত বড় বড় েঠেকর িভতের চাল থােক। পােছ iঁdরgেলা oi চােলর সnান পায়, তাi 
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েদাকানদার eকটা কুেলােত খi-মুড়িক েরেখ েদয়। oi খi-মুড়িক িমি  লােগ, তাi iঁdরgেলা সমs রাত কড়র 
মড়র কের খায়। চােলর সnান আর কের না। 
 
        “িকnt েদেখা, eকেসর চােল েচৗdgণ খi হয়। কািমনী-কা েনর আনn aেপkা ঈ েরর আনn কত 
েবিশ। তাঁর rপ িচnা করেল রmা িতেলাtমার rপ িচতার ভs বেল েবাধ হয়।” 
 
        ভk -- তাঁেক লাভ করবার জনয্ বয্াকলুতা েকন হয় না? 
 
        ীরামকৃ  -- েভাগাn না হেল বয্াকলুতা হয় না। কািমনী-কা েনর েভাগ েযটুকু আেছ েসটুকু তৃিp না হেল 
জগেতর মােক মেন পেড় না। েছেল যখন েখলায় মt হয়, তখন মােক চায় না। েখলা সা  হেয় েগেল তখন বেল, 
“মা যাব।” hেদর েছেল পায়রা লেয় েখলা কিcল; পায়রােক ডাকেছ, “আয় িত িত!” কের! পায়রা লেয় েখলা 
তৃিp যাi হেলা, aমিন কাদঁেত আরm করেল। তখন eকজন aেচনা েলাক eেস বলেল, আিম েতােক মার কােছ 
লেয় যািc আয়। েস তারi কাঁেধ চেড় aনায়ােস েগল। 
 
        “যারা িনতয্িসd, তােদর সংসাের ঢুকেত হয় না। তােদর েভােগর বাসনা জn েথেকi িমেট েগেছ।” 
 

[ ীমধু ডাkােরর আগমন -- ীমধুসূদন o নাম মাহাtয্ ] 
 
       পাঁচটা বািজয়ােছ। মধু ডাkার আিসয়ােছন। ঠাকুেরর হাতিটেত বাড় o বয্াে জ বাঁিধেতেছন। ঠাকুর বালেকর 
নয্ায় হািসেতেছন। আর বিলেতেছন, ঐিহক o পারিtেকর মধুসূদন। 
 
        মধু (সহােসয্) -- েকবল নােমর েবাঝা বেয় মির। 
 
        ীরামকৃ  (সহােসয্) -- েকন নাম িক কম? িতিন আর তার নাম তফাত নয়। সতয্ভামা যখন তুলাযেnt sনর্-
মিণ-মািণকয্ িদেয় ঠাকুরেক oজন কিcেলন, তখন হল না! যখন rিkণী তুলসী আর কৃ নাম eকিদেক িলেখ 
িদেলন, তখন িঠক oজন হল! 
 
        eiবার ডাkার বাড় বাঁিধয়া িদেবন। েমেঝেত িবছানা করা হiল, ঠাকুর হািসেত হািসেত েমেঝেত আিসয়া 
শয়ন কিরেতেছন। সুর কিরয়া কিরয়া বিলেতেছন, “রাi-eর দশম দশা! বৃেn বেল, আর কত বা হেব!” 
 
        ভেkরা চতুিদর্েক বিসয়া আেছন। ঠাকুর আবার গািহেতেছন -- “সব সিখ িমিল ৈবঠল -- সেরাবর কূেল!” 
ঠাকুরo হািসেতেছন, ভেkরাo হািসেতেছন। বাড় বাঁধা হiয়া েগেল ঠাকুর বিলেতেছন -- 
 
        “আমার কলকাতার ডাkারেদর তত িব াস হয় না। শmুর িবকার হেয়েছ, ডাkার (সবর্িধকারী) বেল, o 
িকছু নয়, o ঔষেধর েনশা! তারপরi শmুর েদহতয্াগ হল।1  

                                                 
1 শmু মিlেকর মৃতুয্ --1877 


