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ষ  পিরেcদ 
 
        ঠাকুর eiবার িফিরেতেছন। বাবুরামেক বিলেলন, আের আয়! মাsারo সে  আিসেলন। 
 
        সnয্া হiয়ােছ। ঘেরর পি েমর েগাল বারাnায় আিসয়া ঠাকুর বিসয়ােছন। ভাবs, -- aধর্বাহয্। কােছ 
বাবুরাম o মাsার। 
 
        আলকাল ঠাকুেরর েসবার ক  হiয়ােছ। রাখাল আজকাল থােকন না। েকহ েকহ আেছন, িকnt তাঁহারা 
ঠাকুেরর সকল aবsােত ছঁুেত পােরন না। ঠাকুর সে ত কের বাবুরামেক বিলেতেছন -- “হ -- ছু -- না, রা – ছু” 
e-aবsায় আর কােকo ছঁুেত িদেত পাির না, তুi থাক তাহেল ভাল হয়।” 
 

[ঈ রলাভ o কমর্তয্াগ -- নূতন হাঁিড় -- গৃহীভk o ন া stী ] 
 
        পি ত ঠাকুবািড় দশর্ন কিরয়া ঠাকুেরর ঘের িফিরয়ােছন। ঠাকুর পি েমর েগাল বারাnা হiেত বিলেতেছন, 
তুিম eকটু জল খাo। পি ত বলেলন, আিম সnয্া কির নাi। aমিন ঠাকুর ভােব মােতায়ারা হiয়া গান 
গািহেতেছন, -- o দাঁড়াiয়া পিড়েলন -- 
 
 গয়াগ া pভাসািদ, কাশী কা ী েকবা চায়। 
 কালী কালী বেল আমার aজপা যিদ ফুরায়।। 
 িtসnয্া েয বেল কালী, পূজা সnয্া েস িক চায়। 
 সnয্া তার সnয্ােন েফের কভু সিn নািহ পায়।। 
 পূজা েহাম জপ যj আর িকছু না মেন লয়। 
 মদেনরi যাগযj bhময়ীর রাঙা পায়।। 
 
        ঠাকুর েpেমাnt হiয়া আবার বিলেতেছন, কতিদন সnয্া? যতিদন o ঁ বলেত মন লীন না হয়। 
 
        পি ত -- তেব জল খাi, তারপর সnয্া করব। 
 
        ীরামকৃ  -- আিম েতামার েsােত বাধা িদব না। সময় না হেল তয্াগ ভাল না। ফল পাকেল ফুল আপিন 
ঝের। কাঁচা েবলায় নািরেকেলর েবেlা টানাটািন করেত নাi, -- eরকম কের ভাঙেল গাছ খারাপ হয়। 
 
        সুেরnd বািড় যাiবার uেদয্াগ কিরেতেছন। বnুবগর্েক আhান কিরেতেছন। তাঁহার গািড়েত লiয়া যাiেবন। 
 
        সুেরnd -- মেহndবাবু যােবন? 
 
        ঠাকুর eখনo ভাবs, সmণূর্ pকৃিতs হন নাi। িতিন েসi aবsােতi সুেরndেক বিলেতেছন, েতামার েঘাড়া 
যত বiেত পাের, তার েবিশ িনেয়া না। সুেরnd  pণাম কিরয়া চিলয়া েগেলন। 
 
        পি ত সnয্া কিরেত েগেলন। মাsার o বাবুরাম কিলকাতায় যাiেবন, ঠাকুরেক pণাম কিরেতেছন। ঠাকুর 
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eখনo ভাবs। 
 
        ীরামকৃ  (মাsােরর pিত) -- কথা েবrেc না, eকটু থােকা। 
 
        মাsার বিসেলন -- ঠাকুর িক আjা কিরেবন -- aেপkা কিরেতেছন। ঠাকুর বাবুরামেক সে ত কিরয়া 
বিসেত বিলেলন। বাবুরাম বিলেলন, আর eকটু বসুন। ঠাকুর বিলেতেছন, eকটু বাতাস কর। বাবুরাম বাতাস 
কিরেতেছন, মাsারo কিরেতেছন। 
 
        ীরামকৃ  (মাsারেক সেsেহ) -- eখন আর তত eস না েকন? 
 
        মাsার -- আjা, িবেশষ িকছু কারণ নাi, বাড়ীেত কাজ িছল। 
 
        ীরামকৃ  -- বাবুরাম িক ঘর, কাল েটর েপেয়িছ। তাi েতা eখন oেক রাখবার জনয্ aত বলিছ। পািখ 
সময় বুেঝ িডম ফুেটায়। িক জােনা eরা d আtা, eখনo কািমনী-কা েনর িভতর িগেয় পেড় নাi। িক বল? 
 
        মাsার -- আjা, হাঁ। eখনo েকান দাগ লােগ নাi। 
 
        ীরামকৃ  -- নূতন হাঁিড়, dধ রাখেল খারাপ হেব না। 
 
        মাsার -- আjা হাঁ। 
 
        ীরামকৃ  -- বাবুরােমর eখােন থাকবার দরকার পেড়েছ। aবsা আেছ িকনা, তােত oiসব েলােকর থাকা 
pেয়াজন। o বেলেছ, kেম kেম থাকব, না হেল হা ামা হেব -- বািড়েত েগাল করেব। আিম বলিছ শিনবার, 
রিববার আসেব। 
 
        eিদেক পি ত সnয্া কিরয়া আিসয়ােছন। তাঁহার সে  ভূধর o তাঁহার েজয্  ভাi।1 পি ত eiবার জল 
খাiেবন। 
 
        ভূধেরর বড়ভাi বিলেতেছন, “আমােদর িক হেব; -- eকটু বেল িদন আমােদর uপায় িক?” 
 
        ীরামকৃ  -- েতামরা মুমুkু, বয্াকুলতা থাকেলi ঈ রেক পাoয়া যায়। ােdর an েখo না। সংসাের ন  
stীর মেতা থাকেব। ন  stী বািড়র সব কাজ েযন খুব মন িদেয় কের, িকnt তার মন uপপিতর uপর রাতিদন পেড় 
থােক। সংসােরর কাজ কেরা, িকnt মন সবর্দা ঈ েরর uপর রাখেব। 
 
        পি ত জল খাiেতেছন। ঠাকুর বিলেতেছন, আসেন বেস খাo। 
 
        খাবার পর পি তেক বিলেতেছন -- “তুিম েতা গীতা পেড়ছ, -- যােক সকেল গেণ মােন, তােত ঈ েরর 
িবেশষ শিk আেছ।” 
                                                 
1 ভূধেরর বড়দাদা েশষজীবন eকাকী aিত পিবtভােব ৺কাশীধােম কাটাiয়ািছেলন। ঠাকুরেক সবর্দা িচnা কিরেতন। 
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        পি ত -- যd  যd  িবভূিতমৎ সttং ীমদূিজর্তেমব বা -- 
 
        ীরামকৃ  -- েতামার িভতর aবশয্ তাঁর শিk আেছ। 
 
        পি ত -- আjা, েয bত িনেয়িছ aধয্বসােয়র সিহত করব িক? 
 
        ঠাকুর েযন uপেরােধ পেড় বলেছন, “হাঁ হেব।” তারপেরi aনয্ কথার dারা o-কথা েযন চাপা িদেলন। 
 
        ীরামকৃ  -- শিk মানেত হয়। িবদয্াসাগর বলেলন, িতিন িক কাrেক েবিশ শিk িদেয়েছন? আিম 
বললাম, তেব eকজন েলাক eকশ জনেক মারেত পাের েকন? কুiন িভেkািরয়ার eত মান, নাম েকন -- যিদ 
শিk না থাকত? আিম বললাম, তুিম মােনা িক না? তখন বেল, ‘হাঁ মািন।’ 
 
        পি ত িবদায় লiয়া গােtাtান কিরেলন o ঠাকুরেক ভূিম  হiয়া pণাম কিরেলন। সে র বnুরাo pণাম 
কিরেলন। 
 
        ঠাকুর বিলেতেছন, “আবার আসেবন, গাঁজােখার গাঁজােখারেক েদখেল আhাদ কের -- হয়েতা তার সে  
েকালাকুিল কের -- aনয্ েলাক েদখেল মুখ লুেকায়। গr আপনার জনেক েদখেল গা চােট, aপরেক gঁেতায়।” 
(সকেলর হাসয্) 
 
        পি ত চিলয়া েগেল ঠাকুর হািসয়া বিলেতেছন -- ডাiিলuট হেয় েগেছ eকিদেনi! -- েদখেল েকমন িবনয়ী 
-- আর সব কথা লয়! 
 
        আষাঢ় kা সpমী িতিথ। পি েমর বারাnায় চাঁেদর আেলা পিড়য়ােছ। ঠাকুর েসখােন eখনo বিসয়া 
আেছন। মাsার pণাম কিরেতেছন। ঠাকুর সেsেহ বিলেতেছন, “যােব?” 
 
        মাsার -- আjা, তেব আিস। 
 
        ীরামকৃ  -- eকিদন মেন কেরিছ, সbােয়র বািড় eক-eকবার কের যাব, -- েতামার oখােন eকবার 
যাব, -- েকমন? 
 
        মাsার -- আjা, েবশ েতা। 


