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েষাড়শ পিরেcদ 
 

কাশীপুর uদয্ােন নেরnd pভৃিত ভkসে  
 
        ীরামকৃ  কাশীপুর বাগােন ভkসে  বাস কিরেতেছন। শরীর খুব aসুs -- িকnt  ভkেদর ম েলর জনয্ 
সবর্দাi বয্াকুল। আজ শিনবার, 5i ৈবশাখ, ৈচt kা চতুদর্শী (17i eিpল, 1886)। পূিণর্মাo পিড়য়ােছ। 
 
        কয়িদন ধিরয়া pায় pতয্হ নেরnd দিkেণ ের যাiেতেছন -- প বটীেত ঈ রিচnা কেরন -- সাধনা কেরন। 
আজ সnয্ার সময় িফিরেলন। সে  ীযুk তারক o কালী। 
 
        রাত আটটা হiয়ােছ। েজয্াৎsা o দিkেণ হাoয়া বাগানিটেক সুnর কিরয়ােছ। ভেkরা aেনেক িনেচর ঘের 
ধয্ান কিরেতেছন। নেরnd মিণেক বিলেতেছন -- “eরা ছাড়ােc” (aথর্াৎ ধয্ান কিরেত কিরেত uপািধ বজর্ন 
কিরেতেছ)। 
 
        িকয়ৎkণ পের মিণ uপেরর হলঘের ঠাকুেরর কােছ বিসয়া আেছন। ঠাকুর তাঁহােক ডাবর o গামছা পির ার 
কিরয়া আিনেত আjা কিরেলন। িতিন পি েমর পু িরণীর ঘাট হiেত চাঁেদর আেলােত oigিল ধুiয়া আিনেলন। 
 
        পরিদন সকােল (18i eিpল, 6i ৈবশাখ, 1293, পূিণর্মা) ঠাকুর মিণেক ডািকয়া পাঠাiেলন। িতিন 
গ াsােনর পর ঠাকুরেক দশর্ন কিরয়া হলঘেরর ছােদ িগয়ািছেলন। 
 
        মিণর পিরবার পুtেশােক িkppায় হiয়ােছন। ঠাকুর তাঁহােক বাগােন আিসবার কথা o eখােন আিসয়া 
pসাদ পাiেত বিলেলন। 
 
        ঠাকুর iশারা কিরয়া বিলেতেছন -- “eখােন আসেত বলেব -- dিদন থাকেব; -- েকােলর েছেলিটেক েযন 
িনেয় আেস; -- আর eখােন eেস খােব।” 
 
        মিণ -- েয আjা। খুব ঈ ের ভিk হয়, তাহেল েবশ হয়। 
 
        ীরামকৃ  iশারা কিরয়া বিলেতেছন -- “uhঁ: -- (েশাক) েঠেল েদয় (ভিkেক)। আর eত বড় েছেল! 
 
        “কৃ িকেশােরর ভবনােথর মেতা di েছেল। dেটা আড়াiেট পাস। মারা েগল। aত বড় jানী! -- pথম 
pথম সামলােত পারেল না। আমায় ভািগয্স ঈ র েদন িন! 
 
        “aজুর্ন aত বড় jানী। সে  কৃ । তবু aিভমনুয্র েশােক eেকবাের aধীর! িকেশারী আেস না েকন?” 
 
        eকজন ভk -- েস েরাজ গ াsােন যায়। 
 
        ীরামকৃ  -- eখােন আেস না েকন? 
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        ভk -- আেj আসেত বলব। 
 
        ীরামকৃ  (লাটুর pিত) -- হিরশ আেস না েকন? 
 

[েমেয়েদর লjাi ভূষণ -- পূবর্কথা -- মাsােরর বািড়েত ভাগমন ] 
 
        মাsােরর বাটীর নয়-দশ বছেরর diিট েমেয় ঠাকুেরর কােছ কাশীপুর বাগােন আিসয়া ‘dগর্ানাম জপ সদা’, 
‘মজেলা আমার মন মরা’ iতয্ািদ গান িনয়ািছল। ঠাকুর যখন মাsােরর শয্ামপুকুেরর েতিলপাড়ার বািটেত 

ভাগমন কেরন (30েশ aেkাবর, 1884; 15i কািতর্ক, বৃসsিতবার, utান eকাদশীর িদন) তখন ei dিট 
েমেয় ঠাকুরেক গান নাiয়ািছল। ঠাকুর গান িনয়া aিতশয় সnt  হiয়ািছেলন। যখন ঠাকুেরর কােছ কাশীপুর 
বাগােন আজ তাহারা uপের গান গািহেতিছল, ভেkরা িনেচ হiেত িনয়ািছেলন। তাঁহারা আবার তাহােদর িনেচ 
ডাকাiয়া গান িনেলন। 
 
        ীরামকৃ  (মাsােরর pিত) -- েতামার েমেয়েদর আর গান িশিখo না। আপনা-আপিন গায় েস eক। যার 
তার কােছ গাiেল লjা েভেঙ যােব, লjা েমেয়েদর বড় দরকার। 
 

[ঠাকুর ীরামকৃে র আtপূজা -- ভkেদর pসাদ pদান ] 
 
        ঠাকুেরর সmুেখ পু পােt ফুল-চnন আিনয়া েদoয়া হiয়ােছ। ঠাকুর শযয্ায় বিসয়া আেছন। ফুল-চnন 
িদয়া আপনােকi পূজা কিরেতেছন। সচnন পু  কখনo মsেক, কখনo কে , কখনo hদেয়, কখনo 
নািভেদেশ, ধারণ কিরেতেছন। 
 
        মেনােমাহন েকাnগর হiেত আিসেলন o ঠাকুরেক pণাম কিরয়া uপিব  হiেলন। ঠাকুর আপনােক eখনo 
পূজা কিরেতেছন। িনেজর গলায় পু মালা িদেলন। 
 
        িকয়ৎkণ পের েযন pসn হiয়া মেনােমাহনেক িনমর্ালয্ pদান কিরেলন। মিণেক eকিট চmক িদেলন। 


