1885, 31েশ aগs

নবম পিরেcদ
দিkেণ র-মিnের জnা মীিদবেস ভkসে
সুেবােধর আগমন -- পূণর্ মাsার, গ াধর, kীেরাদ, িনতাi
ীরামকৃ েসi পূবর্পিরিচত ঘের িব াম কিরেতেছন। রাত আটটা। েসামবার 16i ভাd, াবণ-কৃ া-ষ ী,
31েশ aগs 1885।
ঠাকুর aসুs -- গলায় aসুেখর সূtপাত হiয়ােছ। িকnt িনিশিদন eক িচnা, িকেস ভkেদর ম ল হয়।
eক-eকবার বালেকর নয্ায় aসুেখর জনয্ কাতর। পরkেণi সব ভুিলয়া িগয়া ঈ েরর েpেম মােতায়ারা। আর
ভkেদর pিত েsহ o বাৎসেলয্ untpায়।
diিদন হiল -- গত শিনবার রােt -- ীযুk পূণর্ পt িলিখয়ােছন -- ‘আমার খুব আনn হয়। মােঝ মােঝ
রােt আনেn ঘুম হয় না!’
ঠাকুর পtপাঠ িনয়া বিলয়ািছেলন, “আমার গােয় েরামা হেc! oi আনেnর aবsা oর পের েথেক
যােব; েদিখ িচিঠখানা।”
পtখািন হােত কের মুেড় িটেপ বিলেতেছন, “aেনয্র িচিঠ ছুেঁ ত পাির না; eর েবশ ভাল িচিঠ।”
েসi রােt eকটু iয়ােছন। হঠাৎ গােয় ঘাম -- শযয্া হiেত uিঠয়া বিলেতেছন, “আমার েবাধ হেc, eaসুখ সারেব না।”
ei কথা িনয়া ভেkরা সকেলi িচিnত হiয়ােছন।
ী ীমা ঠাকুেরর েসবা কিরবার জনয্ আিসয়ােছন o aিত িনভৃেত নবেত বাস কেরন। নবেত িতিন েয
আেছন, ভেkরা pায় েকহ জািনেতন না। eকিট ভk stীেলাক (েগালাপ মা)-o কয়িদন নবেত আেছন। িতিন
ঠাকুেরর ঘের pায় আেসন o দশর্ন কেরন।
আজ েসামবার। ঠাকুর aসুs রিহয়ােছন। রাত pায় আটটা হiয়ােছ। ঠাকুর েছাট খাটিটেত েপছন িফিরয়া
দিkণিদেক িশয়র কিরয়া iয়া আেছন। গ াধর সnয্ার পর কিলকাতা হiেত মাsােরর সিহত আিসয়ােছন। িতিন
তাঁহার চরণpােn বিসয়া আেছন। ঠাকুর মাsােরর সিহত কথা কিহেতেছন।
ীরামকৃ -- dিট েছেল eেসিছল। শ র েঘােষর নািতর েছেল (সুেবাধ) আর eকিট তােদর পাড়ার েছেল
(kীেরাদ)। েবশ েছেল dিট। তােদর বললাম, আমার eখন aসুখ, েতামার কােছ িগেয় uপেদশ িনেত। তুিম eকটু
যt কেরা।
মাsার -- আjা, হাঁ, আমােদর পাড়ায় তােদর বািড়।
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[aসুেখর সূtপাত -- ভগবান ডাkার -- িনতাi ডাkার ]
ীরামকৃ -- েসিদন আবার গােয় িদেয় ঘুম েভেঙ িগছল। e aসুখটা িক হল!
মাsার -- আjা, আমরা eকবার ভগবান rdেক েদখাব, িঠক কেরিছ। eম. িড. পাশ করা। খুব ভাল
ডাkার।
ীরামকৃ -- কত েনেব?
মাsার -- aনয্ জায়গা হেল কুিড়-পঁিচশ টাকা িনত।
ীরামকৃ -- তেব থাক।
মাsার -- আjা, আমরা হd চার-পাঁচ টাকা েদব।
ীরামকৃ -- আcা, eiরকম কের যিদ eকবার বেলা, ‘দয়া কের তাঁেক েদখেবন চলুন।’ eখানকার কথা
িকছু েন নাi?
মাsার -- েবাধ হয় েনেছ। eকরকম িকছু েনেব না বেলেছ তেব আমরা েদব; েকন না, তাহেল আবার
আসেব।
ীরামকৃ -- িনতাiেক (ডাkার) আেনা েতা েস বরং ভাল। আর ডাkাররা eেসi বা িক করেছ? েকবল
িটেপ বািড়েয় েদয়।
রাত নয়টা -- ঠাকুর eকটু সুিজর পায়স খাiেত বিসেলন।
খাiেত েকান ক হiল না। তাi আনn কিরেত কিরেত মাsারেক বিলেতেছন, “eকটু েখেত পারলাম,
মনটায় েবশ আনn হল।”
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