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নবম পিরেcদ 
 

শয্ামপুকুর বাটীেত ডাkার সরকার, নেরnd, শশী, শরৎ, মাsার, িগিরশ pভৃিত ভkসে  
 

[পূবর্কথা -- unাদাবsায় কুিঠর েপেছেন েযন গােয় েহামািg jলন। 
পি ত পdেলাচেনর িব াস o তাঁহার মৃতুয্ ] 

 
        ঠাকুর ীরামকৃ  শয্ামপুকুর বাটীেত িচিকৎসাথর্ ভkসে  বাস কিরেতেছন। আজ েকাজাগর পূিণর্মা, kবার 
(8i কািতর্ক, 1292)। 23েশ aেkাবর, 1885, েবলা 10টা। ঠাকুর মাsােরর সিহত কথা কিহেতেছন। 
 
        মাsার তাঁহার পােয় েমাজা পরাiয়া িদেতেছন। 
 
        ীরামকৃ  (সহােসয্) -- কm ফটর্াr টা েকেট পায় পরেল হয় না? েবশ গরম। [মাsার হািসেতেছন।] 
 
        গতকলয্ বৃহsিতবার রােt ডাkার সরকােরর সিহত aেনক কথা হiয়া িগয়ােচ। ঠাকুর েস সকল কথা 
uেlখ কিরয়া মাsারেক হািসেত হািসেত বিলেতেছন -- “কাল েকমন তঁুh তুh বললুম!” 
 
        ঠাকুর কাল বিলয়ািছেলন, -- “জীেবরা িtতােপ jলেছ, তবু বেল েবশ আিছ। েবঁকা কাঁটা িদেয় হাত েকেট 
যােc। দরদর কের রk পড়েছ -- তবু বেল, ‘আমার হােত িকছু হয় নাi।’ jানািg িদেয় ei কাঁটা েতা েপাড়ােত 
হেব।” 
 
        েছাট নেরন oi কথা sরণ কিরয়া বিলেতেছন -- ‘কালেকর বাঁকা কাঁটার কথািট েবশ! jানািgেত jািলেয় 
েদoয়া।’ 
 
        ীরামকৃ  -- আমার সাkাৎ oi সব aবsা হত। 
 
        “কুিঠর েপছন িদেয় েযেত েযেত -- গােয় েযন েহামািg jেল েগল! 
 
        “পdেলাচন বেলিছল, ‘েতামার aবsা সভা কের েলাকেদর বলব!’ তারপর িকnt তার মৃতুয্ হল।” 
 
        েবলা eগারটার সময় ঠাকুেরর সংবাদ লiয়া ডাkার সরকােরর বাটীেত মিণ আিসয়ােছন। 
 
        ডাkার ঠাকুেরর সংবাদ লiয়া তাঁহারi িবষয় কথাবাতর্া কিহেতেছন -- তাঁহার কথা িনেত ঔৎসুকয্ pকাশ 
কিরেতেছন। 
 
        ডাkার (সহােসয্) -- আিম কাল েখমন বললাম, ‘তঁুh তঁুh’ বলেত েগেল েতমিন ধুনুিরর হােত পড়েত হয়! 
 
        মিণ -- আjা হাঁ, েতমন grর হােত না পড়েল aহংকার যায় না। 
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        “কাল ভিkর কথা েকমন বলেলন! -- ভিk েমেয়মানুষ, anঃপরু পযর্n েযেত পাের।” 
 
        ডাkার -- হাঁ oিট েবশ কথা; িকnt তা বেল েতা jান েতা আর েছেড় েদoয়া যায় না। 
 
        মিণ -- পরমহংসেদব তা েতা বেলন না। িতিন jান-ভিk di-i লন -- িনরাকার-সাকার। িতিন বেলন, 
ভিk িহেম জেলর খািনকটা বরফ হল, আবার jানসূযর্ uদয় হেল বরফ গেল েগল। aথর্াৎ ভিkেযােগ সাকার, 
jানেযােগ িনরাকার। 
 
        “আর েদেখেছন, ঈ রেক eত কােছ েদেখেছন েয তাঁর সে  সবর্দা কথা কেcন। েছাট েছেলিটর মেতা 
বলেছন, ‘মা, বড় লাগেছ!’ 
 
        “আর িক ab জr েভশন (দশর্ন)! িমuিজয়াম-e (যাdঘের) ফিসল (জােনায়ার পাথর) হেয় েগেছ 
েদেখিছেলন। aমিন সাধুসে র uপমা হেয় েগল! পাথেরর কােছ েথেক েথেক পাথর হেয় েগেছ, েতমিন সাধুর 
কােছ থাকেত থাকেত সাধু হেয় যায়।” 
 
        ডাkার -- ঈশানবাবু কাল aবতার aবতার করিছেলন। aবতার আবার িক! -- মানুষেক ঈ র বলা! 
 
        মিণ -- oেঁদর যা যা িব াস, তা আর inারিফয়ার (তােত হsেkপ) কের িক হেব? 
 
        ডাkার -- হাঁ, কাজ িক! 
 
        মিণ -- আর o-কথািটেত েকমন হািসয়ােছন! -- ‘eকজন েদেখ েগল, eকটা বািড় পেড় েগেছ িকnt খপেরর 
কাগেজ oিট িলখা নাi। aতeব o-িব াস করা যােব না।’ 
 
        ডাkার চুপ কিরয়া আেছন -- েকননা ঠাকুর বিলয়ািছেলন, ‘েতামার সাiেয়n-e aবতােরর কথা নাi, 
aতeব aবতার নাi!’ 
 
        েবলা িdpহর হiল। ডাkার মিণেক লiয়া গািড়েত uিঠেলন। aনয্ানয্ েরাগী েদিখয়া aবেশেষ ঠাকুর 

ীরামকৃ েক েদিখেত যাiেবন। 
 
        ডাkার েসিদন িগিরেশর িনমntেণ ‘বুdলীলা’ aিভনয় েদিখেত িগয়ািছেলন। িতিন গািড়েত বিসয়া মিণেক 
বিলেতেছন, “বুdেক দয়ার aবতার বলেল ভাল হত -- িব রু aবতার েকন বলেল?” 
 
        ডাkার মিণেক েহdয়ার েচৗমাথায় নামাiয়া িদেলন। 


