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তৃতীয় পিরেcদ 
 

ভবনাথ নেরnd pভৃিত মেধয্ ীরামকৃে র সমািধ o নৃতয্ 
 
        হাজরা utর-পূবর্ বারাnায় বিসয়া হিরণােমর মালা হােত কিরয়া জপ কিরেতেছন। ঠাকুর সmুেখ আিসয়া 
বিসেলন o হাজরার মালা হােত লiেলন। মাsার o ভবনাথ সে । েবলা pায় দশটা হiেব। 
 
        ীরামকৃ  (হাজরার pিত) -- েদখ, আমার জপ হয় না; -- না, না, হেয়েছ! -- বাঁ হােত পাির, িকnt uিদক 
(নামজপ) হয় না! 
 
        ei বিলয়া ঠাকুর eকটু জপ কিরবার েচ া কিরেত লািগেলন। িকnt জপ আরm কিরেত িগয়া eেকবাের 
সমািধ! 
 
        ঠাকুর ei সমািধ aবsায় aেনকkণ বিসয়া আেছন। হােত মালা-গাছিট eখনo রিহয়ােছ। ভেkরা aবাk 
হiয়া েদিখেতেছন। হাজরা িনেজর আসেন বিসয়া -- িতিনo aবাk হiয়া েদিখেতেছন। aেনkণ পের hশঁ হiল। 
ঠাকুর বিলয়া uিঠেলন, িখেদ েপেয়েছ। pকৃিতs হiবার জনয্ ei কথাgিল সমািধর পর pায় বেলন। 
 
        মাsার খাবার আিনেত যাiেতেছন। ঠাকুর বিলয়া uিঠেলন, “না বাপ,ু আেগ কালীঘের যাব।” 
 

[নবমীপূজা-িদবেস ীরামকৃে র ৺কালীপূজা ] 
 
        ঠাকুর পাকা uঠান িদয়া দিkণাসয্ হiয়া কালীঘেরর িদেক যাiেতেছন। যাiেত যাiেত dাদশ মিnেরর 
িশবেক uেdশ কিরয়া pণাম কিরেলন। বামপাে র্ রাধাকােnর মিnর। তাঁহােক দশর্ন কিরয়া pণাম কিরেলন। 
কালীঘের িগয়া মােক pণাম কিরয়া আসেন বিসয়া মার পাদপেd ফুল িদেলন, িনেজর মাথায়o ফুল িদেলন। 
চিলয়া আিসবার সময় ভবনাথেক বিলেলন, eigিল িনেয় চl -- মার pসাদী ডাব আর ীচরণামৃত। ঠাকুর ঘের 
িফিরয়া আিসেলন, সে  ভবনাথ o মাsার। আিসয়াi, হাজরার সmুেখ আিসয়া pণাম। হাজরা িচৎকার কিরয়া 
uিঠেলন, বিলেলন, িক কেরন, িক কেরন! 
 
        ঠাকুর ীরামকৃ  বিলেলন, তুিম বল, েয e aনয্ায়? 
 
        হাজরা তকর্ কিরয়া pায় ei কথা বিলেতন, ঈ র সকেলর িভতেরi আেছন, সাধেনর dারা সকেলi 
bhjান লাভ কিরেত পাের। 
 
        েবলা হiয়ােছ। েভাগ আরিতর ঘnা বািজয়া েগল। aিতিথশালায় bাhণ, ৈব ব, কাঙাল সকেল যাiেতেছ। 
মার pসাদ, রাধাকােnর pসাদ, সকেল পাiেব। ভেkরাo মার pসাদ পাiেবন। aিতিথশালায় bাhণ কমর্চারীরা 
েযখােন বেসন, েসiখােন ভেkরা বিসয়া pসাদ পাiেবন। ঠাকুর বিলেলন, সবাi িগেয় oখােন খা -- েকমন? 
(নেরেndর pিত), না তুi eখােন খািব? -- 
 
        “আcা, নেরnd আর আিম eiখােন খাব।” 
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        ভবনাথ, বাবুরাম, মাsার iতয্ািদ সকেল pসাদ পাiেত েগেলন। 
 
        pসাদ পাoয়ার পর ঠাকুর eকটু িব াম কিরেলন, িকnt েবিশkণ নয়। ভেkরা বারাnায় বিসয়া গl 
কিরেতেছন, েসiখােন আিসয়া বিসেলন o তাঁহােদর সে  আনn কিরেত লািগেলন। েবলা diটা। সকেল utর-
পূবর্ বারাnায় আেছন। হঠাৎ ভবনাথ দিkণ-পূবর্ বারাnা হiেত bhচারী েবেশ আিসয়া uপিsত। গােয় ৈগিরকবst, 
হােত কম লু, মুেখ হািস। ঠাকুর o ভেkরা সকেল হািসেতেছন। 
 
        ীরামকৃ  (সহােসয্) -- oর মেনর ভাব oi িকনা, তাi oi েসেজেছ। 
 
        নেরnd -- o bhচারী েসেজেছ, আিম বামাচারী সািজ। (হাসয্) 
 
        হাজরা -- তােত প  মকার, চk -- e-সব করেত হয়। 
 
        ঠাকুর বামাচােরর কথায় চুপ কিরয়া রিহেলন। o কথায় সায় িদেলন না। েকবল রহসয্ কিরয়া uড়াiয়া 
িদেলন। হঠাৎ মােতায়ারা হiয়া নৃতয্ কিরেত লািগেলন। গািহেতেছন: 
 
 আর ভুলােল ভলুব না মা, েদেখিছ েতামার রাঙা চরণ। 
 

[পূবর্কথা -- রাজনারায়েণর চ ী -- নকুড় আচােযর্র গান ] 
 
        ঠাকুর বিলেতেছন, আহা, রাজনারায়েণর চ ীর গান িক চমৎকার! oi রকম কের েনেচ েনেচ তারা গায়। 
আর o-েদেশ নকুড় আচােযর্র িক গান। আহা, িক নৃতয্, িক গান! 
 
        প বটীেত eকিট সাধু আিসয়ােছন। বড় রাগী সাধু। যােক তােক গালাগাল েদন, শাপ েদন! িতিন খড়ম 
পােয় িদেয় eেস uপিsত। 
 
        সাধু বিলেলন, িহঁয়া আগ িমেল গা? ঠাকুর ীরামকৃ  হাতেজাড় কিরয়া সাধুেক নমsার কিরেতেছন eবং 
যতkণ েস সাধুিট রিহেলন, ততkণ হাতেজাড় কিরয়া দাঁড়াiয়া আেছন। 
 
        সাধুিট চিলয়া েগেল ভবনাথ হািসেত হািসেত বিলেতেছন, আপনার সাধুর uপর িক ভিk! 
 
        ীরামকৃ  (সহােসয্) -- oের তেমামুখ নারায়ণ! যােদর তেমাgণ, তােদর eiরকম কের pসn করেত হয়। 
e েয সাধু! 
 

[ ীরামকৃ  o েগালকধাম েখলা -- “িঠক েলােকর সবর্t জয়” ] 
 
        েগালকধাম েখলা হiেতেছ। ভেkরা েখিলেতেছন, হাজরাo েখিলেতেছন। ঠাকুর আিসয়া দাঁড়াiেলন। 
মাsার o িকেশারীর ঘঁুিট uিঠয়া েগল। ঠাকুর dয়জনেক নমsার কিরেলন! বিলেলন, ধনয্ েতামরা d-ভাi। 
(মাsারেক eকােn) আর েখেলা না। ঠাকুর েখলা েদিখেতেছন, হাজরার ঘঁুিট eকবার নরেক পিড়য়ািছল। ঠাকুর 



1884, 29েশ েসেpmর 
 

www.ramakrishnavivekananda.info 

বিলেতেছন, হাজরার িক হল! -- আবার! 
 
        aথর্াৎ হাজরার ঘুঁিট আবার নরেক পিড়য়ােছ! ei সকেল েহা-েহা কিরয়া হািসেতেছন। 
 
        লাটুর ঘঁুিট সংসােরর ঘর েথেক eেকবাের সাতিচৎ মুিk! লাটু েধi েধi কিরয়া নািচেতেছন। ঠাকুর 
বিলেতেছন, েনেটার েয আhাদ -- েদখ। oর uিট না হেল মেন বড় ক  হত। (ভkেদর pিত eকােn) --eর 
eকটা মােন আেছ। হাজরার বড় aহংকার েয, eেতo আমার িজত হেব। ঈ েরর eমনo আেছ েয, িঠক েলােকর 
কখনo েকাথাo িতিন aপমান কেরন না। সকেলর কােছi জয়। 


