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eকাদশ পিরেcদ
aবতার িক eখন নাi?
গৃহsামী আিসয়া pণাম কিরেলন। িতিন মােরায়াড়ী ভk, ঠাকুরেক বড় ভিk কেরন। পি তজীর েছেলিট
বিসয়া আেছন। ঠাকুর িজjাসা কিরেলন, “পািণিন বয্াকরণ িক eেদেশ পড়া হয়?”
মাsার -- আেj, পািণিন?
ীরামকৃ -- হয্াঁ, আর নয্ায়, েবদাn e-সব পড়া হয়?
গৃহsামী o-সব কথায় সায় না িদয়া িজjাসা কিরেতেছন।
গৃহsামী -- মহারাজ, uপায় িক?
ীরামকৃ -- তাঁর নামgণকীতর্ন। সাধুস । তাঁেক বয্াকুল হেয় pাথর্না।
গৃহsামী -- আেj, ei আশীবর্াদ কrন, যােত সংসাের মন কেম যায়।
ীরামকৃ (সহােসয্) -- কত আেছ? আট আনা? (হাসয্)
গৃহsামী -- আেj, তা আপিন জােনন। মহাtার দয়া না হেল িকছু হেব না।
ীরামকৃ -- েসiখােন সেnাষ করেল সকেলi সnt হেব। মহাtার hদেয় িতিনi আেছন েতা।
গৃহsামী -- তাঁেক েপেল েতা কথাi থােক না। তাঁেক যিদ েকu পায়, তেব সব ছােড়। টাকা েপেল পয়সার
আনn েচেড় যায়।
ীরামকৃ -- িকছু সাধন দরকার কের। সাধন করেত করেত kেম আনn লাভ হয়। মািটর aেনক িনেচ
যিদ কলসী করা ধন থােক, আর যিদ েকu েসi ধন চায়, তাহেল পির ম কের খুেঁ ড় েযেত হয়। মাথা িদেয় ঘাম
পেড়, িকnt aেনক েখাঁড়ার পর কলসীর গােয় যখন েকাদাল েলেগ ঠং কের uেঠ, তখনi আনn হয়। যত ঠং ঠং
করেব ততi আনn। রামেক েডেক যাo; তাঁর িচnা কর। রামi সব েযাগাড় কের েদেবন।
গৃহsামী -- মহারাজ, আপিনi রাম।
ীরামকৃ -- েস িক, নদীরi িহেlাল, িহেlােলর িক নদী?
গৃহsামী -- মহাtােদর িভতেরi রাম আেছন। রামেক েতা েদখা যায় না। আর eখন aবতার নাi।
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ীরামকৃ (সহােসয্) -- েকমন কের জানেল, aবতার নাi?
গৃহsামী চুপ কিরয়া রিহেলন।
ীরামকৃ -- aবতারেক সকেল িচনেত পাের না। নারদ যখন রামচndেক দশর্ন করেত েগেলন, রাম
দাঁিড়য়া uেঠ সা াে pণাম কেlন আর বলেলন, আমরা সংসারী জীব; আপনােদর মেতা সাধুরা না eেল িক কের
পিবt হব? আবার যখন সতয্পালেনর জনয্ বেন েগেলন, তখন েদখেলন, রােমর বনবাস েন aবিধ ঋিষরা আহার
তয্াগ কের আেনেক পেড় আেছন। রাম েয সাkাৎ পরbh, তা তাঁরা aেনেক জােনন নাi।
গৃহsামী -- আপিনi েসi রাম!
ীরামকৃ -- রাম! রাম! o-কথা বলেত নাi।
ei বিলয়া ঠাকুর হাতেজাড় কিরয়া pণাম কিরেলন o বিলেলন -- “oিহ রাম ঘটঘটেম েলটা, oিহ রাম
জগৎ পেসরা! আিম েতামােদর দাস। েসi রামi ei সব মানুষ, জীব, জnt হেয়েছন।”
গৃহsামী -- মহারাজ, আমরা েতা তা জািন না -ীরামকৃ -- তুিম জান আর না জান, তুিম রাম!
গৃহsামী -- আপনার রাগেdষ নাi।
ীরামকৃ -- েকন? েয গােড়ায়ােনর কলকাতায় আসবার কথা িছল। েস িতনআনা পয়সা িনেয় েগল, আর
eেলা না, তার uপের েতা খুব চেট িগছলুম!
িকnt ভারী খারাপ েলাক, েদখ না, কত ক িদেল।
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