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a াদশ পিরেcদ 
 

ভkসে  েpমানেn 
 
        ei সকল কথা হiেতেছ, eমন সমেয় ডাkার তঁহােক েদিখবার জনয্ আিসয়া uপিsত হiেলন o আসন 
gহণ কিরেলন। িতিন বিলেতেছন, “কাল রাত িতনেট েথেক আমার ঘুম েভেঙেছ। েকবল েতামার জনয্ ভাবিছলাম, 
পােছ ঠা া েলেগ থােক। আরo কত িক ভাবিছলাম।” 
 
        ীরামকৃ  -- কািশ হেয়েছ, টািটেয়েছ; েশষ রােt eকমুখ জল, আর েযন কাঁটা িবঁধেছ। 
 
        ডাkার -- সকােল সব খবর েপেয়িছ। 
 
        মিহমাচরণ তাঁহার ভারতবষর্ মেণর কথা বিলেতেছন। বিলেলন েয, ল াdীেপ ‘লয্ািফং ময্াn ’ নাi। ডাkার 
সরকার বিলেলন, তা হেব, oটা en েকায়ার করেত হেব। (সকেলর হাসয্) 
 

[ডাkােরর বয্বসা o ঠাকুর ীরামকৃ  ] 
 
        ডাkারী কেমর্র কথা পিড়ল। 
 
        ীরামকৃ  (ডাkােরর pিত) -- ডাkারী কমর্ খুব uচুঁ কমর্ বেল aেনেকর েবাধ আেছ। যিদ টাকা না লেয় 
পেরর dঃখ েদেখ দয়া কের েকu িচিকৎসা কের তেব েস মহৎ, কাজিটo মহৎ। িকnt টাকা লেয় e-সব কাজ 
করেত করেত মানুষ িনদর্য় হেয় যায়। বয্বসার ভােব টাকার জনয্ হাগা, বােহয্র রঙ ei সব েদখা -- নীেচর কাজ। 
 
        ডাkার -- তা যিদ ধু কের, কাজ খারাপ বেট। েতামার কােছ বলা েগৗরব করা -- 
 
        ীরামকৃ  -- হাঁ, ডাkারী কােজ িনঃsাথর্ভােব যিদ পেরর uপকার করা হয়, তাহেল খুব ভাল। 
 
        “তা েয কমর্i েলােক কrক না েকন, সংসারী বয্িkর মােঝ মােঝ সাধুস  বড় দরকার। ঈ ের ভিk 
থাকেল েলােক সাধুস  আপিন খঁুেজ লয়। আিম uপমা িদi -- গাঁজােখার গাঁজােখােরর সে  থােক, aনয্ েলাক 
েদখেল মুখ িনচু কের চেল যায়, বা লুিকেয় পেড়। িকnt আর-eকজন গাঁজােখার েদখেল মহা আনn। হয়েতা 
েকালাকুিল কের। (সকেলর হাসয্) আবার শকুিন শকুিনর সে  থােক।” 
 

[সাধুর সবর্জীেব দয়া ] 
 
        ডাkার -- আবার কােকর ভেয় শকুিন পালায়। আিম বিল ধু মানুষ েকন, সব জীেবরi েসবা করা uিচত। 
আিম pায়i চড়ুi পািখেক ময়দা িদi। েছাট েছাট ময়দার gিল কের ছঁুেড় েফিল, আর ছােদ ঝাঁেক ঝাঁেক চড়ুi 
পািখ eেস খায়। 
 
        ীরামকৃ  -- বাঃ, eটা খুব কথা। জীবেক খাoয়ােনা সাধুর কাজ; সাধুরা িপঁপেড়েদর িচিন েদয়। 
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        ডাkার -- আজ গান হেব না? 
 
        ীরামকৃ  (নেরেndর pিত) -- eকটু গান কর না। 
 
        নেরnd গািহেতেছন, তানপুরা সে । aনয্ বাজনাo হiেত লািগল -- 
 
 সুnর েতামার নাম দীন-শরণ েহ, 
 বিরেষ aমৃতধার, জুড়ায় বণ o pাণরমণ েহ। 
 eক তব নাম ধন, aমৃত-ভবন েহ, 
 aমর হয় েসiজন, েয কের কীতর্ন েহ। 
 গভীর িবষাদরািশ িনেমেষ িবনােশ, 
 যখিন তব নামসুধা বেণ পরেশ; 
 hদয় মধুময় তব নাম গােন, 
 হয় েহ hদয়নাথ, িচদানn ঘন েহ। 
 
        গান - আমায় েদ মা পাগল কের। 
 আর কাজ নাi মা jান িবচাের ৷৷ 
 (bhময়ী েদ মা পাগল ক’ের) 
 (oমা) েতামার েpেমর সুরা, পােন কর মােতায়ারা, 
 oমা ভkিচtহরা ডুবাo েpমসাগের ৷৷ 
 েতামার e পাগলাগারেদ, েকহ হােস েকহ কাঁেদ, 
  েকহ নােচ আনn ভের; 
 ঈশা বুd ীৈচতনয্ oমা েpেমর ভের aৈচতনয্, 
 হায় কেব হব মা ধনয্, (oমা) িমেশ তার িভতের ৷৷ 
 
        গােনর পর আবার adুত দৃশয্। সকেলi ভােব unt। পি ত পাি তয্ািভমান তয্াগ কিরয়া দাঁড়াiয়ােছন। 
বলেছন, “আমায় েদ মা পাগল কের, আর কাজ নাi jান িবচাের।” িবজয় সবর্pথেম আসনতয্াগ কিরয়া 
ভােবাnt হiয়া দাঁড়াiয়ােছন। তাহার পের ীরামকৃ । ঠাকুর েদেহর কিঠন aসাধয্ বয্ািধ eেকবাের ভুিলয়া 
িগয়ােছন। ডাkার সmুেখ। িতিনo দাঁড়াiেয়েছন। েরাগীরo hঁশ নাi, ডাkােররo hঁশ নাi। েছাট নেরেনর 
ভাবসমািধ হiল। লাটুরo ভাবসমািধ হiল। ডাkার সােয়n্  পিড়য়ােছন, িকnt aবাk  হiয়া ei adুত বয্াপার 
েদিখেত লািগেলন। েদিখেলন, যাঁহােদর ভাব হiয়ােছ, তাঁহােদর বাহয্ ৈচতনয্ িকছুi নাi, সকেলi িsর, িনsn; 
ভাব uপশম হiেল েকহ কাঁিদেতেছন, েকহ েকহ হািসেতেছন। েযন কতকgিল মাতাল eকt হiয়ােছ। 


