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নেরndািদ সে  -- নেরেndর সুখ-dঃখ -- েদেহর সুখ-dঃখ 
 
        নেরnd েমেঝর uপর সmুেখ বিসয়া আেছন। 
 
        ীরামকৃ  (ৈtেলাকয্ o ভkেদর pিত) -- েদেহর সুখ-dঃখ আেছi। েদখ না, নেরnd -- বাপ মারা েগেছ, 
বািড়েত বড় ক ; েকান uপায় হেc না। িতিন কখনo সুেখ রােখন কখনo dঃেখ। 
 
        ৈtেলাকয্ -- আেj, ঈ েরর (নেরেndর uপর) দয়া হেব। 
 
        ীরামকৃ  (সহােসয্) -- আর কখন হেব! কাশীেত anপূণর্ার বািড় েকu aভুk থােক না বেট; -- িকnt 
কাr কাr সnয্া পযর্n বেস থাকেত হয়। 
 
        “hেদ শmু মিlকেক বেলিছল, আমায় িকছু টাকা দাo। শmু মিlেকর iংরাজী মত, েস বলেল। েতামায় 
েকন িদেত যাব? তুিম েখেট েখেত পার, তুিম যা েহাক িকছু েরাজগার করছ। তেব খুব গিরব হয় েস eক কথা, িক 
কানা, েখাঁড়া, প ু; eেদর িদেল কাজ হয়। তখন hেদ বলেল, মহাশয়! আপিন uিট বলেবন না। আমার টাকায় 
কাজ নাi। ঈ র কrন েযন আমায় কানা, েখাঁড়া, আিত দািরdীর -- e-সব না হেত হয়, আপনারo িদেয় কাজ 
নাi, আমারo িনেয় কাজ নাi।” 
 

[নেরnd o নািsক মত -- ঈ েরর কাযর্ o ভী েদব ] 
 
        ঈ র নেরndেক েকন eখনo দয়া করেছন না ঠাকুর েযন aিভমান কের ei কথা বলেছন। ঠাকুর নেরেndর 
িদেক eক-eকবার সেsহ দৃি  কিরেতেছন। 
 
        নেরnd -- আিম নািsক মত পড়িছ। 
 
        ীরামকৃ  -- dেটা আেছ, aিs আর নািs, aিsটাi নাo না েকন? 
 
        সুেরnd -- ঈ র েতা নয্ায়পরায়ণ, িতিন েতা ভkেক েদখেবন। 
 
        ীরামকৃ  -- আiেন (শােst) আেছ, পূবর্জেn যারা দান-টান কের তােদরi ধন হয়! তেব িক জান? e-
সংসার তাঁর মায়া, মায়ার কােজর িভতর aেনক েগালমাল, িকছু েবাঝা যায় না! 
 
        “ঈ েরর কাযর্ িকছু বুঝা যায় না। ভী েদব শরশযয্ায় েয়; পা েবরা েদখেত eেসেছন। সে  কৃ । eেস 
খািনকkণ পের েদেখন, ভীষমেদব কাঁদেছন। পা েবরা কৃ েক বলেলন, কৃ , িক আ যর্! িপতামহ a বসুর 
eকজন বসু; eঁর মতন jানী েদখা যায় না; iিনo মৃতুয্র সময় মায়ােত কাঁদেছন! কৃ  বলেলন, ভী  েসজনয্ 
কাঁদেছন না। o ঁেক িজjাসা কর েদিখ। িজjাসা করােত ভী  বলেলন, কৃ ! ঈ েরর কাযর্ িকছু বুঝেত পারলাম 
না! আিম eiজনয্ কাঁদিছ েয সে  সে  সাkাৎ নারায়ণ িফরেছন িকnt পা বেদর িবপেদর েশষ নাi! ei কথা 
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যখন ভািব, েদিখ েয তাঁর কাযর্ িকছুi েবাঝবার েজা নাi!” 
 

[ d আtা eকমাt aটল -- সুেমrবৎ ] 
 
        “আমায় িতিন েদিখেয়িছেলন, পরমাtা, যাঁেক েবেদ d আtা বেল, িতিনi েকবল eকমাt aটল 
সুেমrবৎ িনিলর্p, আর সুখ-dঃেখর aতীত। তাঁর মায়ার কােযর্ aেনক েগালমাল; eিটর পর oিট, eিট েথেক uিট 
হেব -- o-সব বলবার েজা নাi।” 
 
        সুেরnd (সহােসয্) -- পূবর্জেn দান-টান করেল তেব ধন হয়, তাহেল েতা আমােদর দান-টান করা uিচত। 
 
        ীরামকৃ  -- যার টাকা আেছ তার েদoয়া uিচত। (ৈtেলােকয্র pিত) জয়েগাপাল েসেনর টাকা আেছ তার 
দান করা uিচত। e েয কের না েসটা িনnার কথা। eক-eকজন টাকা থাকেলo িহেসবী (কৃপণ) হয়; -- টাকা েয 
েক েভাগ করেব তার িঠক নাi! 
 
        “েসিদন জয়েগাপাল eেসিছল। গািড় কের আেস। গািড়েত ভাঙা ল ন; -- ভাগােড়র েফরত েঘাড়া; 
েমিডেকল কেলেজর হাসপাতাল েফরত dারবান; -- আর eখােনর জনয্ িনেয় eেল di পচা ডািলম।” (সকেলর 
হাসয্) 
 
        সুেরnd -- জয়েগাপালবাবু bাhসমােজর। eখন বুিঝ েকশববাবুর bাhসমােজ েসrপ েলাক নাi। িবজয় 
েগাsামী, িশবনাথ o আর আর বাবুরা সাধারণ bাhসমাজ করেছন। 
 
        ীরামকৃ  (সহােসয্) -- েগািবn aিধকারী যাtার দেল ভাল েলাক রাখত না; -- ভাগ িদেত হেব বেল। 
(সকেলর হাসয্) 
 
        “েকশেবর িশষয্ eকজনেক েসিদন েদখলাম। েকশেবর বািড়েত িথেয়টার হিcল। েদখলাম, েস েছেল 
েকােল কের নাচেছ! আবার নলাম েলকচার েদয়। িনেজেক েক িশkা েদয় তার িঠক নাi!” 
 
        ৈtেলাকয্ গািহেতেছন, -- িচদানn িসnুনীের েpমানেnর লহরী। 
 
        গান সমp হiেল ীরামকৃ  ৈtেলাকয্েক বিলেতেছন, oi গানটা গাo েতা গা, -- আমায় েদ মা পাগল 
কের। 
 


