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ঊনিবংশ পিরেcদ
রাখাল, শশী, মাsার, নেরnd, ভবনাথ, সুেরnd, রােজnd, ডাkার
কাশীপুেরর বাগান। রাখাল, শশী o মাsার সnয্ার সময় uদয্ানপেথ পাদচারণ কিরেতেছন। ঠাকুর ীরামকৃ
পীিড়ত -- বাগােন িচিকৎসা করাiেত আিসয়ােছন। িতিন uপের িdতেলর ঘের আেছন, ভেkরা তাঁহার েসবা
কিরেতেছন। আজ বৃহsিতবার, 22েশ eিpল 1886 ী াb, gড াiেড-eর পূবির্ দন।
মাsার -- িতিন েতা gণাতীত বালক।
শশী o রাখাল -- ঠাকুর বেলেছন, তাঁর oi aবsা।
রাখাল -- েযমন eকটা টাoয়ার। েসখােন বেস সব খবর পাoয়া যায়, েদখেত পাoয়া যায়, িকnt েকu
েযেত পাের না, েকu নাগাল পায় না।
মাsার -- iিন বেলেছন, e-aবsায় সবর্দা ঈ রদশর্ন হেত পাের। িবষয়রস নাi, তাi

কাঠ শী ধের

যায়।
শশী -- বুিd কত রকম, চাrেক বলিছেলন। েয বুিdেত ভগবানলাভ হয়, েসi িঠক বুিd। েয বুিdেত টাকা
হয়, বািড় হয়, েডপুিটর কমর্ হয়, uিকল হয় েস বুিd িচঁেড়েভজা বুিd। েস বুিdেত েজােলা দiেয়র মেতা িচঁেড়টা
েভেজ মাt। েকা দiেয়র মেতা uঁচুদেরর দi নয়। েয বুিdেত ভগবানলাভ হয়, েসi বুিdi েকা দiেয়র মেতা
uৎকৃ দi।
মাsার -- আহা! িক কথা!
শশী -- কালী তপsী ঠাকুেরর কােছ বেলিছেলন, ‘িক হেব আনn? ভীলেদর েতা আনn আেছ। aসভয্ েহােহা নাচেছ-গাiেছ।’
রাখাল -- uিন বলেলন, েস িক? bhানn আর িবষয়ানn eক? জীেবরা িবষয়ানn িনেয় আেছ। িবষয়াসিk
সব না েগেল bhানn হয় না। eকিদেক টাকার আনn, iিndয়সুেখর আনn, আর-eকিদেক ঈ রেক েপেয়
আনn। ei di কখন সমান হেত পাের? ঋিষরা e bhানn েভাগ কেরিছেলন।
মাsার -- কালী eখন বুdেদবেক িচnা কেরন িকনা তাi সব আনেnর পােরর কথা বলেছন।
রাখাল -- তাঁর কােছo বুdেদেবর কথা তুেলিছল। পরমহংসেদব বলেলন, “বুdেদব aবতার, তাঁর সে িক
ধরা? বড় ঘেরর বড় কথা।” কালী বেলিছল, “তাঁর শিk েতা সব। েসi শিkেতi ঈ েরর আনn আর েসi
শিkেতi েতা িবষয়ানn হয় --”
মাsার -- iিন িক বলেলন?
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রাখাল -- iিন বলেলন, েস িক? সnান uৎপাদেনর শিk আর ঈ রলােভর শিk িক eক?
[ ীরামকৃ ভkসে -- “কািমনী-কা ন বড় জ াল” ]
বাগােনর েসi েদাতলার ‘হল’ ঘের ঠাকুর ীরামকৃ ভkসে বিসয়া আেছন। শরীর utেরাtর aসুs
হiেতেছ, আজ আবার ডাkার মেহnd সরকার o ডাkার রােজnd দt েদিখেত আিসয়ােছন -- যিদ িচিকৎসার dারা
েকান uপকার হয়। ঘের নেরnd, রাখাল, শশী, সুেরnd, মাsার, ভবনাথ o aনয্নয্ aেনক ভেkরা আেছন।
বাগানিট পাকপারার বাবুেদর। ভাড়া িদেত হয় -- pায় 60 - 65 টাকা। েছাকরা ভেkরা pায় বাগােনi
থােকন। তাঁহারাi িনিশিদন ঠাকুেরর েসবা কেরন। গৃহী ভেkরা সবর্দা আেসন o মােঝ মােঝ রােto থােকন।
তাঁহােদরo িনিশিদন ঠাকুেরর েসবা কিরবার icা। িকnt সকেল কেমর্ বd -- েকান না েকান কমর্ কিরেত হয়।
সবর্দা oখােন থািকয়া েসবা কিরেত পােরন না। বাগােনর খরচ চালাiবার জনয্ যাহার যাহা শিk ঠাকুেরর েসবাথর্
pদান কেরন; aিধকাংশ খরচ সুেরnd েদন! তাঁহারi নােম বাগানভাড়ার েলখাপড়া হiয়ােছ। eকিট পাচক bাhণ o
eকিট দাসী সবর্দা িনযুk আেছ।
ীরামকৃ (ডাkার সরকার iতয্িদর pিত) -- বড় খরচা হেc।
ডাkার (ভkিদগেক েদখাiয়া) -- তা eরা সব pstত। বাগােনর খরচ সমs িদেত eেদর েকান ক নাi।
( ীরামকৃে র pিত) -- eখন েদখ, কা ন চাi।
ীরামকৃ (নেরেndর pিত) -- বl না?
ঠাকুর নেরndেক utর িদেত আেদশ কিরেলন। নেরnd চুপ কিরয়া আেছন। ডাkার আবার কথা কিহেতেছন।
ডাkার -- কা ন চাi। আবার কািমনীo চাi।
রােজnd ডাkার -- eঁর পিরবার েরঁেধ েবেড় িদেcন।
ডাkার সরকার (ঠাকুেরর pিত) -- েদখেল?
ীরামকৃ (ঈষৎ হাসয্ কিরয়া) -- বড় জ াল!
ডাkার সরকার -- জ াল না থাকেল েতা সবাi পরমহংস।
ীরামকৃ -- stীেলাক গােয় েঠকেল aসুখ হয়; েযখােন েঠেক েসখানটা ঝনঝন কের, েযন িশিঙ মােছর
কাঁটা িবঁধেলা।
ডাkার -- তা িব াস হয়, -- তেব না হেল চেল কi?
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ীরামকৃ -- টাকা হােত করেল হাত েবঁেক যায়! িনঃ াস বn হেয় যায়। টাকােত যিদ েকu িবদয্ার সংসার
কের, -- ঈ েরর েসবা -- সাধু-ভেkর েসবা কের -- তােত েদাষ নাi।
“stীেলাক িনেয় মায়ার সংসার করা! তােত ঈ রেক ভুেল যায়। িযিন জগেতর মা, িতিনi ei মায়ার rপ -stীেলােকর rপ ধেরেছন। eিট িঠক জানেল আর মায়ার সংসার করেত icা হয় না। সব stীেলাকেক িঠক মা েবাধ
হেল তেব িবদয্ার সংসার করেত পাের। ঈ র দশর্ন না হেল stীেলাক িক বst েবাঝা যায় না।”
েহািমoপয্ািথক ঔষধ খাiয়া ঠাকুর কয়িদন eকটু ভাল আেছন।
রােজnd েসের uেঠ আপনার েহািমoপয্ািথ মেত ডাkাির করেত হেব। আর তা না হেল েবঁেচ বা িক ফল?
(সকেলর হাসয্)
নেরnd -- Nothing like leather (েয মুিচর কাজ কের, েস বেল, চামড়ার মেতা uৎকৃ িজিনস e
জগেত আর িকছু নাi।) (সকেলর হাসয্)
িকয়ৎkণ পের ডাkােররা চিলয়া েগেলন।
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