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দশম পিরেcদ 
 

ীযুk রাখােলর জনয্ িচnা -- যd মিlক -- েভালানােথর eজাহার 
 
        গান সমাp হiেল মুখুেjরা গােtাtান কিরেলন। ঠাকুরo সে  সে  uিঠেলন। িকnt ভাবািব । ঘেরর 
বারাnায় আিসয়া eেকবাের সমািধs হiয়া দ ায়মান। বারাnায় aেনকgিল আেলা jিলেতেছ। বাগােনর dারবান 
ভk েলাক। ঠাকুরেক মােঝ মােঝ িনমntণ কিরয়া েসবা করান। ঠাকুর সমািধs হiয়া দাঁড়াiয়া আেছন। dারবানিট 
আিসয়া ঠাকুরেক পাখার হাoয়া কিরেতেছন; বড় হাত পাখা। 
 
        বাগােনর সরকার ীযুk রতন আিসয়া pণাম কিরেলন। 
 
        ঠাকুর pকৃিতs হiয়ােছন। নারায়ণ! নারায়ণ! -- ei নাম ucারণ কিরয়া তাহােদর সmাষণ কিরেলন। 
 
        ঠাকুর ভkেদর সে  ঠাকুরবািড়র সদর ফটেকর কােছ আিসয়ােছন। iিতমেধয্ মুখুেjরা ফটেকর কােছ 
aেপkা কিরেতেছন। 
 
        aধর ঠাকুরেক খঁুিজেতিছেলন। 
 
        মুখুেj (সহােসয্) -- মেহndবাবু পািলেয় eেসেছন। 
 
        ীরামকৃ  (সহােসয্, মুখুেjর pিত) -- eর সে  েতামরা সবর্দা েদখা কেরা, আর কথাবাতর্া কেয়া। 
 
        িpয় মুখুেj (সহােসয্) -- iিন eখন আমােদর মাsাির করেবন। 
 
        ীরামকৃ  -- গাঁজােখােরর sভাব গাঁজােখার েদখেল আনn কের। আিমর eেল কথা কয় না। িকnt যিদ 
eকজন লkীছাড়া গাঁজােখার আেস, তেব হয়েতা েকালাকুিল করেব। (সকেলর হাসয্) 
 
        ঠাকুর uদয্ান-পথ িদয়া পি মাসয্ হiয়া িনেজর ঘেরর aিভমুেখ আিসেতেছন। পেথ বিলেতেছন -- “যd 
খুব িহঁd। ভাগবত েথেক aেনক কথা বেল।” 
 
        মিণ কালীমিnের আিসয়া pণামািদ কিরয়া চরণামৃতপান কিরেতেছন। ঠাকুর আিসয়া uপিsত -- মােক 
দশর্ন কিরেবন। 
 
        রাত pায় নয়টা হiল। মুখুেjরা pণাম কিরয়া িবদায় gহণ কিরেলন। aধর o মাsার েমেঝেত বিসয়া 
আেছন। ঠাকুর aধেরর সিহত ীযুk রাখােলর কথা কিহেতেছন। 
 
        রাখাল বৃnাবেন আেছন -- বলরােমর সে । পেt সংবাদ আিসয়ািছল তাঁহার aসুখ হiয়ােছ। di-িতনিদন 
হiল ঠাকুর রাখােলর aসুখ িনয়া eত িচিnত হiয়ািছেলন েয, মধয্ােhর েসবায় সময় ‘িক হেব!’ বিলয়া হাজরার 
কােছ বালেকর নয্ায় েকঁেদিছেলন। aধর রাখালেক েরিজsাির কিরয়া িচিঠ িলিখয়ািছেলন, িকnt e পযর্n িচিঠর 
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pািpsীকার পান নাi। 
 
        ীরামকৃ  -- নারাণ িচিঠ েপেল আর তুিম িচিঠর জবাব েপেল না? 
 
        aধর -- আjা, eখনo পাi নাi। 
 
        ীরামকৃ  -- আর মাsারেক িলেখেছ। 
 
        ঠাকুেরর ৈচতনয্লীলা েদিখেত যাiবার কথা হiেতেছ। 
 
        ীরামকৃ  (হািসেত হািসেত, ভkেদর pিত) -- যd বলিছল, eক টাকার জায়গা হেত েবশ েদখা যায় -- 
সsা। 
 
        “eকবার আমােদর েপেনটী িনেয় যাবার কথা হেয়িছল -- যd আমােদর চলিত েনৗকায় চড়েত বেলিছল। 
(সকেলর হাসয্) 
 
        “আেগ ঈ েরর কথা eকটু eকটু নত। eকিট ভk oর কােছ যাতায়াত করত -- eখন আর তােক েদখেত 
পাi না। কতকgিল েমাসােহব oর কােছ সবর্দা থােক -- তারাi আরo েগাল কেরেছ। 
 
        “ভারী িহসাবী -- েজেত মাti বেল কত ভাড়া -- আিম বিল েতামার আর েন কাজ েনi। তুিম আড়াi 
টাকা িদেয়া -- তাiেত চুপ কের থােক আড়াi টাকাi েদয়।” (সকেলর হাসয্) 
 
        ঠাকুরবািড়র দিkণpােn পাiখানা pstত হiয়ােছ। তাi লiয়া যd মিlেকর সিহত িববাদ চিলেতেছ। 
পাiখানার পােশ যdর বাগান। 
 
        বাগােনর মুhরী ীযুk েভালানাথ িবচারপিতর কােছ eজাহার িদয়ােছন। eজাহার েদoয়ার পর হiেত 
তাঁহার বড় ভয় হiয়ােছ। িতিন ঠাকুরেক জানাiয়ািছেলন। ঠাকুর বিলয়ােছন -- aধর েডপুিট ময্ািহেsট, েস 
আিসেল তাঁেক িজjাসা কেরা। ীযুk রাম চkবতর্ী েভালানাথেক সে  কিরয়া ঠাকুেরর কােছ আিনয়ােছন o সমs 
বিলেতেছন -- ‘eর eজাহার িদেয় ভয় হেয়েছ’ iতয্ািদ। 
 
        ঠাকুর িচিnতpায় হiয়া uিঠয়া বিসেলন o aধরেক সব কথা বিলেত বিলেলন। aধর সমs িনয়া 
বিলেতেছন -- o িকছুi না, eকটু ক  হেব। ঠাকুেরর েযন grতর িচnা দূর হiল। 
 
        রাত হiয়ােছ। aধর িবদায় gহণ কিরেবন, pণাম কিরেলন। 
 
        ীরামকৃ  (মাsােরর pিত) -- নারাণেক eেনা। 


