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সpম পিরেcদ 
 

ঠাকুর ীরামকৃ  কাশীপুেরর বাগােন সাে াপা সে  
ভেkর জনয্ ীরামকৃে র েদহধারণ 

 
        ঠাকুর ীরামকৃ  কাশীপুেরর বাগােন রিহয়ােছন। সnয্া হiয়া িগয়ােছ। ঠাকুর aসুs। uপেরর হলঘের 
utরাসয্ হiয়া বিসয়া আেছন। নেরnd o রাখাল diজেন পদেসবা কিরেতেছন, মিণ কােছ বিসয়া আেছন। ঠাকুর 
iি ত কিরয়া তাহােক পদেসবা কিরেত বিলেলন। মিণ পদেসবা কিরেতেছন। 
 
        আজ রিববার, 18i মাচর্, 1886; 2রা ৈচt, ফাlgন kা নবমী। গত রিববাের ঠাকুেরর জnিতিথ uপলেk 
বাগােন পূজা হiয়া িগয়ােছ। গত বেষর্ জnমেহাৎসব দিkেণ র-কালীবািড়েত খুব ঘটা কিরয়া হiয়ািছল। eবার 
িতিন aসুs। ভেkরা িবষাদসাগের ডুিবয়া আেছন। পূজা হiল। নামমাt uৎসব হiল। 
 
        ভেkরা সবর্দাi বাগােন uপিsত আেছন o ঠাকুেরর েসবা কিরেতেছন। ী ীমা oi েসবায় িনিশিদন 
িনযুk। েছাকরা ভেkরা aেনেকi সবর্দা থােকন, নেরnd, রাখাল, িনর ন, শরৎ, বাবুরাম, েযাগীন, কালী, লাটু 
pভৃিত। 
 
        বয়s ভেkরা মােঝ মােঝ থােকন o pায় pতয্হ আিসয়া ঠাকুরেক দশর্ন কেরন বা তাঁহাঁর সংবাদ লiয়া 
যান। তারক, িসঁিথর েগাপাল, iঁহারা সবর্দা থােকন। েছাট েগাপালo থােকন। 
 
        ঠাকুর আজo িবেশষ aসুs। রািt di pহর। আজ k পেkর নবমী িতিথ, চাঁেদর আেলায় uদয্ানভূিম েযন 
আনnময় হiয়া রিহয়ােছ। ঠাকুেরর কিঠন পীড়া, -- চেndর িবমলিকরণ দশর্েন ভkhদেয় আনn নাi। েযমন 
eকিট নগরীর মেধয্ সকলi সুnর, িকnt শtrৈসনয্ aবেরাধ কিরয়ােছ। চতুিদর্ক িনsb, েকবল বসnািনলsেশর্ 
বৃkপেtর শb হiেতেছ। uপেরর হলঘের ঠাকুর iয়া আেছন। ভারী aসুs, -- িনdা নাi। d-eকিট ভk িনঃশেb 
কােছ বিসয়া আেছন -- কখন িক pেয়াজন হয়। eক-eকবার তndা আিসেতেছ o ঠাকুরেক িনdাগতpায় েবাধ 
হiেতেছ। 
 
        e িক িনdা না মহােযাগ? ‘যিsn  িsেতা ন dঃেখন grণািপ িবচালয্েত!’ e িক েসi েযাগাবsা? 
 
        মাsার কােছ বিসয়া আেছন। ঠাকুর iি ত কিরয়া আরo কােছ আিসেত বিলেতেছন। ঠাকুেরর ক  েদিখেল 
পাষাণ িবগিলত হয়! মাsারেক আেs আেs aিত কে  বিলেতেছন -- “েতামরা কাঁদেব বেল eত েভাগ করিছ -- 
সbাi যিদ বল েয -- ‘eত ক , তেব েদহ যাক’ -- তাহেল েদহ যায়!” 
 
        কথা িনয়া ভkেদর hদয় িবদীণর্ হiেতেছ। িযিন তাঁহােদর িপতা মাতা রkাকতর্া িতিন ei কথা 
বিলেতেছন! -- সকেল চুপ কিরয়া আেছন। েকহ ভািবেতেছন, eরi নাম িক Crucifixation! ভেkর জনয্ েদহ 
িবসজর্ন! 
 
        গভীর রািt। ঠাকুেরর aসুখ আরo েযন বািড়েতেছ! িক uপায় করা যায়? কিলকাতায় েলাক পাঠােনা হiল। 

ীযুk uেপnd ডাkার আর ীযুk নবেগাপাল কিবরাজেক সে  কিরয়া িগিরশ েসi গভীর রােt আিসেলন। 
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        ভেkরা কােছ বিসয়া আেছন। ঠাকুর eকটু সুs হiেতেছন। বিলেতেছন, “েদেহর aসুখ, তা হেব, েদখিছ 
প ভূেতর েদহ!” 
 
        িগিরেশর িদেক তাকাiয়া বিলেতেছন, “aেনক ঈ রীয় rপ েদেখিছ! তার মেধয্ ei rপিটo (িনেজর মূিতর্) 
েদখিছ!” 


