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 dাদশ পিরেcদ  
 

ঈ রেকািটর িক কমর্ফল, pারb আেছ? েযাগবািশ  
 
        পরিদন ম লবার, রামনবমী; 1লা ৈবশাখ, 13i eিpল, 1886 ী াb। pাতঃকাল, -- ঠাকুর ীরামকৃ  
uপেরর ঘের শযয্ায় বিসয়া আেছন। েবলা 8টা-9টা হiেব। মিণ রােt িছেলন, pােত গ া sান কিরয়া আিসয়া 
ঠাকুরেক pণাম কিরেতেছন। রাম (দt) সকােল আিসয়ােছন o pণাম কিরয়া uপেবশন কিরেলন। রাম ফুেলর 
মালা আিনয়ােছন o ঠাকুরেক িনেবদন কিরেলন। ভেkরা aেনেকi িনেচ বিসয়া আেছন। di-eকজন ঠাকুেরর 
ঘের আেছন। রাম ঠাকুেরর সিহত কথা কিহেতেছন। 
 
        ীরামকৃ  (রােমর pিত) -- িকরকম েদখছ? 
 
        রাম -- আপনার সবi আেছ। eখনi েরােগর সব কথা uঠেব। 
 
        ীরামকৃ  ঈষৎ হাসয্ কিরেলন o সে ত কিরয়া রামেকi িজjাসা কিরেতেছন -- “েরােগর কথাo 
uঠেব?” 
 
        ঠাকুেরর চিটজুতা আেছ, পােয় লােগ। ডাkার রােজnd দt মাপ িদেত বিলয়ােছন, -- িতিন ফরমাশ িদয়া 
আিনেবন। ঠাকুেরর পােয়র মাপ লoয়া হiল। ei পাdকা eখন েবলড়ু মেঠ পূজা হয়। 
 
        ীরামকৃ  মিণেক সে ত কিরেতেছন, “কi, পাথরবািট?” মিণ তৎkণাৎ uিঠয়া দাঁড়াiেলন, -- 
কিলকাতায় পাথরবািট আিনেত যাiেবন। 
 
        ীরামকৃ  বিলেতেছন, “থাk  থাk  eখন।” 
 
        মিণ -- আjা না, eঁরা সব যােcন, ei সে i যাi। 
 
        মিণ নূতন বাজােরর েজাড়াসাঁেকার েচৗমাথায় eকিট েদাকান হiেত eকিট সাদা পাথরবািট িকিনেলন। েবলা 
িdpহর হiয়ােছ, eমন সমেয় কাশীপুের িফিরয়া আিসেলন o ঠাকুেরর কােছ আিসয়া pণাম কিরয়া বািটিট 
রািখেলন। ঠাকুর সাদা বািটিট হােত কিরয়া েদিখেতেছন। ডাkার রােজnd দt, গীতাহেs ীনাথ ডাkার, ীযুk 
রাখাল হালদার, আরo কেয়জন আিসয়া uপিsত হiেলন। ঘের রাখাল, শশী, েছাট নেরন pভৃিত ভেkরা আেছন। 
ডাkােররা ঠাকুেরর পীড়া সmেn সমs সংবাদ লiেলন। 
 
        ীনাথ ডাkার (বnুেদর pিত) -- সকেলi pকৃিতর aধীন। কমর্ফল েকu eড়ােত পাের না! pারb! 
 
        ীরামকৃ  -- েকন, -- তাঁর নাম করেল, তাঁেক িচnা করেল, তাঁর শরণাগয্ হেল -- 
 
        ীনাথ -- আেj, pারb েকাথা যােব? -- পূবর্ পূবর্ জেnর কমর্। 
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        ীরামকৃ  -- খািনকটা কমর্ েভাগ হয়। িকnt তাঁর নােমর gেণ aেনক কমর্পাশ েকেট যায়। eকজন 
পূবর্জেnর কেমর্র দrন সাত জn কানা হত; িকnt েস গ াsান করেল। গ াsােন মুিk হয়। েস বয্িkর চkু েযমন 
কানা েসiরকমi রiল, িকnt আর েয ছজn েসটা হল না। 
 
        ীনাথ -- আেj, শােst েতা আেছ, কমর্ফল কাrরi eড়াবার েজা নাi।    [ ীনাথ ডাkার তকর্ কিরেত 
uদয্ত।] 
 
        ীরামকৃ  (মিণর pিত) -- বল না, ঈ রেকািটর আর জীবেকািটর aেনক তফাত। ঈ রেকািটর aপরাধ হয় 
না; বল না। 
 
        মিণ চুপ কিরয়া আেছন; মিণ রাখলােক বিলেতেছন, “তুিম বল।” 
 
        িকয়ৎkণ পের ডাkােররা চিলয়া েগেলন। ঠাকুর ীযুk রাখাল হালদােরর সিহত কথা কিহেতেছন। 
 
        হালদার -- ীনাথ ডা: েবদাn চচর্া কেরন -- েযাগবািশ  পেড়ন। 
 
        ীরামকৃ  -- সংসারী হেয়, ‘সব spবৎ’ -- e-সব মত ভাল নয়। 
 
        eকজন ভk -- কািলদাস বেল েসi েলাকিট -- িতিনo েবদাn চচর্া কেরন; িকnt েমাকdমা কের সবর্sাn। 
 
        ীরামকৃ  (সহােসয্) -- সব মায়া -- আবার েমাকdমা! (রাখােলর pিত) জনাiেয়র মুখুেj pথেম লmা 
লmা কথা বলিছল; তারপর েশষকােল েবশ বুেঝ েগল! আিম যিদ ভাল থাকতুম oেদর সে  আর খািনকটা কথা 
কiতাম। jান jান িক করেলi হয়? 
 

[কামজয় দৃে  ঠাকুর ীরামকৃে র েরামা  ] 
 
        হালদার -- aেনক jান েদখা েগেছ। eকটু ভিk হেল বাঁিচ। েসিদন eকটা কথা মেন কের eেসিছলাম। তা 
আপিন মীমাংসা কের িদেলন। 
 
        ীরামকৃ  (বয্g হiয়া) -- িক িক? 
 
        হালদার -- আেj, ei েছেলিট eেল বলেলন েয -- িজেতিndয়। 
 
        ীরামকৃ  -- হাঁ েগা, oর (েছাট নেরেনর) িভতর িবষয়বুিd আদেপ েঢােক নাi! o বেল কাম কােক বেল 
তা জািন না। 
 
        (মিণর pিত) “হাত িদেয় েদখ আমার েরামা  হেc!” 
 
        কাম নাi, ei d aবsা মেন কিরয়া ঠাকুেরর েরামা  হiেতেছ। েযখােন কাম নাi েসখােন ঈ র 
বতর্মান। ei কথা মেন কিরয়া িক ঠাকুেরর ঈ েরর uিdপন হiেতেছ? *  *  * 
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        রাখাল হালদার িবদায় লiেলন। 
 
        ীরামকৃ  eখনo ভkসে  বিসয়া আেছন। পাগলী তাঁহােক েদিখবার জনয্ বড়i uপdব কের। পাগলীর 
মধুর ভাব। বাগােন pায় আেস o েদৗেড় েদৗেড় ঠাকুেরর ঘের eেস পেড়। ভেkরা pহারo কেরন, -- িকnt  
তাহােতo িনবৃt হয় না। 
 
        শশী -- পাগলী eবার eেল ধাkা েমের তাড়াব। 
 
        ীরামকৃ  (কrণামাখা sের) -- না, না। আসেব চেল যােব। 
 
        রাখাল -- আেগ আেগ aপর পাঁচজন oরঁ কােছ eেল আমার িহংেস হত। তারপর uিন কৃপা কের আমায় 
জািনেয় িদেয়েছন, -- মd gr ীজগৎ gr! -- uিন িক েকবল আমােদর জনয্ eেসেছন? 
 
        শশী -- তা নয় বেট, িকnt aসুেখর সময় েকন? আর o-রকম uপdব। 
 
        রাখাল -- uপdব সbাi কের। সকেলi িক খাঁিট হেয় oরঁ কােছ eেসেছ? o ঁেক আমরা ক  িদi নাi? 
নেরnd-টেরnd আেগ িকরকম িছল, কত তকর্ করত? 
 
        শশী -- নেরnd যা মুেখ বলত, কােজo তা করত। 
 
        রাখাল -- ডাkার সরকার কত িক o ঁেক বলেছ! ধরেত েগেল েকহi িনেদর্াষ নয়। 
 
        ীরামকৃ  (রাখােলর pিত, সেsেহ) -- িকছু খািব? 
 
        রাখাল -- না; -- খােবা eখন। 
 
        ীরামকৃ  মিণেক সে ত কিরেতেছন, তুিম আজ eখােন খােব? 
 
        রাখাল -- খান না, uিন বলেছন। 
 
        ঠাকুর প ম বষর্ীয় বালেকর নয্ায় িদগmর হiয়া ভkসে  বিসয়া আেছন। eমন সমেয় পাগলী িসঁিড় িদয়া 
uিঠয়া ঘেরর দরজার কােছ দাঁড়াiয়ােছ। 
 
        মিণ (শশীেক আেs আেs) -- নমsার কের েযেত বল, িকছু বেল কাজ নাi। শশী পাগলীেক নামাiয়া 
িদেলন। 
 
        আজ নব বষর্ারm, েমেয় ভেkরা aেনেক আিসয়ােছন। ঠাকুরেক o ী ীমােক pণাম কিরেলন o তাঁহােদর 
আশীবর্াদ লiেলন। ীযুk বলরােমর পিরবার, মিণেমাহেনর পিরবার, বাগবাজােরর bাhণী o aনয্ানয্ aেনক 
stীেলাক ভেkরা আিসয়ােছন। েকহ েকহ সnানািদ লiয়া আিসয়ােছন। 
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        তাঁহারা ঠাকুরেক pণাম কিরেত uপেরর ঘের আিসেলন। েকহ েকহ ঠাকুরেক পাদপেd পু  o আিবর 
িদেলন। ভkেদর diিট 9।10 বেষর্র েমেয় ঠাকুরেক গান নাiেতেছন: 
 
 জুড়াiেত চাi, েকাথায় জুড়াi, 
       েকাথা হেত আিস, েকাথা েভেস যাi। 
 িফের িফের আিস, কত কাঁিদ হািস, 
             েকাথা যাi সদা ভািব েগা তাi।। 
 
        গান - হির হির বলের বীেণ। 
 
        গান - oi আসেছ িকেশারী, oi েদখ eেলা 
 েতার নয়ন বাঁকা বংশীধারী। 
 
        গান - dগর্ানাম জপ সদা রসনা আমার, 
 dগর্েম ীdগর্া িবেন েক কের udার? 
 
        ীরামকৃ  সে ত কিরয়া বিলেতেছন, “েবশ মা মা বলেছ!” 
 
        bাhণীর েছেলমাn েসর sভাব। ঠাকুর হািসয়া রাখালেক iি ত কিরেতেছন, “oেক গান গাiেত বল না।” 
bাhণী গান গাiেতেছন। ভেkরা হািসেতেছন। 
 
 ‘হির েখলব আজ েতামার সেন, 
        eকলা েপেয়িছ েতামায় িনধুবেন।’ 
 
        েমেয়রা uপেরর ঘর হiেত িনেচ চিলয়া েগেলন। 
 
        ৈবকাল েবলা। ঠাকুেরর কােছ মিণ o d-eকিট ভk বিসয়া আেছন। নেরnd ঘের pেবশ কিরেলন। 

ীরামকৃ  িঠকi বেলন, নেরnd েযন খাপেখালা তেলায়ার লiয়া েবড়াiেতেছন। 
 

[সnয্ািসর কিঠন িনয়ম o নেরnd ] 
 
        নেরnd আিসয়া ঠাকুেরর কােছ বিসেলন। ঠাকুরেক নাiয়া নেরnd েমেয়েদর সmেn যৎপেরানািs 
িবরিkভাব pকাশ কিরেতেছন। েমেয়েদর স  ঈ রলােভর ভয়ানক িব , -- বিলেতেছন। 
 
        ীরামকৃ  েকান কথা কিহেতেছন না, সকিল িনেতেছন। 
 
        নেরnd আবার বিলেতেছন, আিম চাi শািn, আিম i র পযর্n চাi না। ীরামকৃ  নেরndেক eকদৃে  
েদিখেতেছন। মুেখ েকান কথা নাi। নেরnd মােঝ মােঝ সুর কিরয়া বিলেতেছন -- সতয্ং jানমনnm । 
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        রািt আটটা। ঠাকুর শযয্ােত বিসয়া আেছন, d-eকিট ভko সmুেখ বিসয়া। সুেরnd আিফেসর কাযর্ সািরয়া 
ঠাকুরেক েদিখেত আিসয়ােছন, হেs চািরিট কমলােলবু o diছড়া ফুেলর মালা। সুেরnd ভkেদর িদেক eক-
eকবার o ঠাকুেরর িদেক eক-eকবার তাকাiেতেছন; আর hদেয়র কথা সমs বিলেতেছন। 
 
        সুেরnd (মিণ pভৃিতর িদেক তাকাiয়া) -- আিফেসর কাজ সব েসের eলাম। ভাবলাম, di েনৗকায় পা িদেয় 
িক হেব, কাজ েসের আসাi ভাল। আজ 1লা ৈবশাখ, আবার ম লবার; কালীঘােট যাoয়া হল না। ভাবলাম িযিন 
কালী -- িযিন কালী িঠক িচেনেছন, তাঁেক দশর্ন করেলi হেব। 
 
        ঠাকুর ীরামকৃ  ঈষৎ হাসয্ কিরেতেছন। 
 
        সুেরnd -- grদশর্েন, সাধুদশর্েন েনিছ ফুল-ফল িনেয় আসেত হয়। তাi egিল আনলাম। আপনার জেনয্ 
টাকা খরচ, তা ভগবান মন েদেখন। েকu eকিট পয়সা িদেত কাতর, আবার েকu বা হাজার টাকা খরচ করেত 
িকছুi েবাধ কের না। ভগবান মেনর ভিk েদেখন তেব gহণ কেরন। 
 
        ঠাকুর মাথা নািড়য়া সে ত কিরয়া বিলেতেছন, “তুিম িঠক বলছ।” সুেরnd আবার বিলেতেছন, “কাল 
আসেত পাির নাi, সংkািn। আপনার ছিবেক ফুল িদেয় সাজালুম।” 
 
        ীরামকৃ  মিণেক সে ত কিরয়া বিলেতেছন, “আহা িক ভিk!” 
 
        সুেরnd -- আসিছলাম, ei dগাছা মালা আনলাম, চার আনা দাম। 
 
        ভেkরা pায় সকেলi চিলয়া েগেলন। ঠাকুর মিণেক পােয় হাত বুলাiয়া িদেত বিলেতেছন o হাoয়া কিরেত 
বিলেতেছন। 


