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aসুs ীরামকৃ  o ডাkার রাখাল -- ভkসে  নৃতয্ 
 
        ীরামকৃ  দিkেণ র-মিnের ভkসে  িনেজর ঘের বিসয়া আেছন। রিববার, 20েশ েসেpmর, 1885 

ী াb; 5i আি ন; kা eকাদশী। নবেগাপাল, িহn ু s ুেলর িশkক হরলাল, রাখাল, লাটু pভৃিত; কীতর্নীয়া 
েগাsামী; aেনেকi uপিsত। 
 
        বhবাজােরর রাখাল ডাkারেক সে  কিরয়া মাsার আিসয়া uপিsত; ডাkারেক ঠাকুেরর aসুখ েদখাiেবন। 
 
        ডাkারিট ঠাকুেরর গলায় িক aসুখ হiয়ােছ েদিখেতেছন। িতিন েদাহারা েলাক; আঙুলgিল েমাটা েমাটা। 
 
        ীরামকৃ  (সহােসয্, ডাkােরর pিত) -- যারা eমন eমন কের (aথর্াৎ কুিs কের) তােদর মেতা েতামার 
আঙুল। মেহnd সরকার েদেখিছল িকnt িজভ eমন েজাের েচেপিছল েয ভারী যntণা হেয়িছল; েযমন গrর িজভ 
েচেপ ধেরেছ। 
 
        রাখাল ডাkার -- আjা, আিম েদখিছ আপনার িকছু লাগেব না। 
 

[ ীরামকৃে র েরাগ েকন? ] 
 
        ডাkার বয্বsা করার পর ীরামকৃ  আবার কথা কিহেতেছন। 
 
        ীরামকৃ  (ভkেদর pিত) -- আcা, েলােক বেল iিন যিদ eত -- (eত সাধু) তেব েরাগ হয় েকন? 
 
        তারক -- ভগবানদাস বাবাজী aেনকিদন েরােগ শযয্াগত হেয়িছেলন। 
 
        ীরামকৃ  -- মধু ডাkার, ষাট বছর বয়েস রাঁেড়র জনয্ তার বাসায় ভাত িনেয় যােব; eিদেক িনেজর 
েকান েরাগ নাi। 
 
        েগাsামী -- আjা, আপনার েয aসুখ েস পেরর জনয্; যারা আপনার কােছ আেস তােদর aপরাধ আপনার 
িনেত হয়, েসi সকল aপরাধ, পাপ লoয়ােত আপনার aসুখ হয়! 
 
        eকজন ভk -- আপিন যিদ মােক বেলন মা, ei েরাগটা সািরেয় দাo, তা হেল শী  েসের যায়। 
 

[েসবয্-েসবকভাব কম -- ‘আিম’ খঁুেজ পািc না ] 
 
        ীরামকৃ  -- েরাগ সারাবার কথা বলেত পাির না; আবার iদানীং েসবয্-েসবক ভাব কম পেড় যােc। eক-
eকবার বিল, ‘মা, তরবািরর খাপটা eকটু েমরামত কের দাo’; িকnt orপ pাথর্না কম পেড় যােc; আজকাল 
‘আিম’টা খঁুেজ পািc না। েদখিছ িতিনi ei েখালটার িভতের রেয়েছন। 
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        কীতর্েনর জনয্ েগাsামীেক আনা হiয়ােছ। eকজন ভk িজjাসা কিরেলন, ‘কীতর্ন িক হেব?’ ীরামকৃ  
aসুs, কীতর্ন হiেল মtতা আিসেব; ei ভয় সকেল কিরেতেছন। 
 
        ীরামকৃ  বিলেতেছন, “েহাক eকটু। আমার নািক ভাব হয়, তাi ভয় হয়। ভাব হেল গলার oiখানটা 
িগেয় লােগ।” 
 
        কীতর্ন িনেত িনেত ঠাকুর ভাব সmরণ কিরেত পািরেলন না; দাঁড়াiয়া পিড়েলন o ভk সে  নৃতয্ কিরেত 
লািগেলন। 
 
        ডাkার রাখাল সমs েদিখেলন; তাঁহার ভাড়ািটয়া গািড় দাঁিড়য়া আেছ। িতিন o মাsার গােtাtান কিরেলন, 
কিলকাতায় িফিরয়া যাiেবন। ঠাকুর ীরামকৃ েক uভেয় pণাম কিরেলন। 
 
        ীরামকৃ  (সেsেহ মাsােরর pিত) -- তুিম িক েখেয়ছ?  
 

[মাsােরর pিত আtjােনর uপেদশ -- ‘েদহটা েখালমাt’ ] 
 
        বৃহsিতবার, 24েশ েসেpmর পূিণর্মার িদন রােt ীরামকৃ  তাঁহার ঘেরর েছাট খাটিটর uপর বিসয়া 
আেছন। গলার aসুেখর জনয্ কাতর হiয়ােছন। মাsার pভৃিত ভেkরা েমেঝেত বিসয়া আেছন। 
 
        ীরামকৃ  (মাsােরর pিত) -- eক-eকবার ভািব েদহটা েখাল মাt; েসi aখ  (সিcদানn) বi আর 
িকছু নাi। 
 
        “ভাবােবশ হেল গলার aসুখটা eকপােশ পেড় থােক। eখন oi ভাবটা eকটু eকটু হেc, আর হািস 
পােc।” 
 
        িdজর ভিগনী o েছাট িদিদমা ঠাকুেরর aসুখ িনয়া েদিখেত আিসয়ােছন; তাঁহারা pণাম কিরয়া ঘেরর 
eকপােশ বিসেলন। িdজর িদিদমােক েদিখয়া ঠাকুর বিলেতেছন, “iিন েক? -- িযিন িdজেক মানুষ কেরেছন? 
আcা িdজ eমন eমন (eকতারা) িকেনেছ েকন?” 
 
        মাsার -- আjা, তােত diতার আেছ। 
 
        ীরামকৃ  -- eেক oর বাবা িবrd; সbাi িক বলেব? oর পেk েগাপেন (ঈ রেক) ডাকাi ভাল। 
 
        ীরামকৃে র ঘের েদয়ােল টা ােনা েগৗর িনতাiেয়র ছিব eকখানা েবিশ িছল; েগৗর িনতাi সাে াপা  
লiয়া নবdীেপ সংকীতর্ন করেছন ei ছিব। 
 
        রামলাল ( ীরামকৃে র pিত) -- তাহেল, ছিবখানা eঁেকi (মাsারেক) িদলাম। 
 
        ীরামকৃ  -- আcা; তা েবশ। 
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[ ীরামকৃ  o হিরেশর েসবা ] 

 
        ঠাকুর কেয়কিদন pতােপর ঔষধ খাiেতেছন। গভীর রােt uিঠয়া পিড়য়ােছন, pাণ আi-ঢাi কিরেতেছ। 
হিরশ েসবা কেরন, oi ঘেরi িছেলন; রাখালo আেছন; ীযুk রামলাল বািহের বারাnায় iয়া আেছন। ঠাকুর 
পের বিলেলন, “pাণ আi-ঢাi করােত হিরশেক জড়ােত icা হল; মধয্ম নারায়ণ েতল েদoয়ােত ভাল হলাম, 
তখন আবার নাচেত লাগলাম।” 


