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প িবংশ পিরেcদ 
 

ঠাকুর ীরামকৃ  o নেরndািদ ভেkর মজিলশ 
 

[সুেরnd, শরৎ, শশী, লাটু, িনতয্েগাপাল, েকদার, িগিরশ, রাম, মাsার ] 
 
        ৈবকাল হiয়ােছ। uপেরর হলঘের aেনকgিল ভk বিসয়া আেছন। নেরnd, শরৎ, শশী, লাটু, িনতয্েগাপাল, 
েকদার, িগিরশ, রাম, মাsার, সুেরশ aেনেকi আেছন। 
 
        সকেলর aেg িনতয্েগাপাল আিসয়ােছন o ঠাকুরেক েদিখবামাt তাঁহার চরেণ মsক িদয়া বnনা 
কিরয়ােছন। uপেবশনানnর িনতয্েগাপাল বালেকর নয্ায় বিলেতেছন েকদারবাবু eেসেছ। 
 
        েকদার aেনকিদন পের ঠাকুরেক েদিখেত আিসয়ািছেলন। িতিন িবষয়কমর্ uপলেk ঢাকায় িছেলন। েসখােন 
ঠাকুেরর aসুেখর কথা িনয়া আিসয়ােছন। েকদার ঘের pেবশ কিরয়াi ঠাকুেরর ভkসmাষণ েদিখেতেছন। 
 
        েকদার ঠাকুেরর পদধিূল িনেক মsেক gহণ কিরেলন o আনেn েসi ধূিল লiয়া সকেলেক িবতরণ 
কিরেতেছন। ভেkরা মsক aবনত কিরয়া েসi ধূিল gহণ কিরেতেছন। 
 
        শরৎেক িদেত যাiেতেছন, eমন সময় িতিন িনেজi ঠাকুেরর চরণধূিল লiেলন। মাsার হািসেলন। ঠাকুরo 
মাsােরর িদেক চািহয়া হািসেলন। ভেkরা িনঃশেb বিসয়া আেছন। ঠাকুেরর ভাব-লkণ েদখা যাiেতেছ। মােঝ 
মােয িনঃ াস তয্াগ কিরেতেছন, েযন ভাব চািপেতেছন। aবেশেষ েকদারেক iি ত কিরেতেছন -- িগিরশ েঘােষর 
সিহত তকর্ কর। িগিরশ কান-নাক মিলেতেছন আর বিলেতেছন, “মহাশয় নাক-কান মলিছ! আেগ জানতাম না, 
আপিন েক! তখন তকর্ কেরিছ; েস eক!” (ঠাকুেরর হাসয্) 
 
        ীরামকৃ  নেরেndর pিত a িুল িনেদর্শ কিরয়া েকদারেক েদখাiেতেছন o বিলেতেছন, “সব তয্াগ 
কেরেছ! (ভkেদর pিত) েকদার নেরndেক বেলিছল, eখন তকর্ কর িবচার কর, িকnt েশেষ হিরনােম গড়াগিড় 
িদেত হেব। (নেরেndর pিত) -- েকদােরর পােয়র ধুলা নাo।” 
 
        েকদার (নেরনdেক) -- oরঁ পােয়র ধুলা নাo; তাহেলi হেব। 
 
        সুেরnd ভkেদর প ােত বিসয়া আেছন। ঠাকুর ীরামকৃ  ঈষৎ হাসয্ কিরয়া তাঁহার িদেক তাকাiেলন। 
েকদারেক বিলেতেছন, আহা, িক sভাব! েকদার ঠাকুেরর iি ত বুিঝয়া সুেরেndর িদেক agসর হiয়া বিসেলন। 
 
        সুেরনd eকটু aিভমানী। ভেkরা েকহ েকহ বাগােনর খরেচর জনয্ বািহেরর ভkেদর কােছ aথর্ সংgহ 
কিরেত িগয়ািছেলন। তাi বড় aিভমান হiয়ােছ। সুেরnd বাগােনর aিধকাংশ খরচ েদন। 
 
        সুেরnd (েকদােরর pিত) -- aত সাধুেদর কােছ িক আিম বসেত পাির! আবার েকu েকu (নেরnd) কয়িদন 
হiল, সnয্াসীর েবেশ বুdগয়া দশর্ন কিরেত িগয়ািছেলন। বড় বড় সাধু েদখেত! 
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        ঠাকুর ীরামকৃ  সুেরndেক ঠা া কিরেতেছন। বলেছন, হাঁ, oরা েছেলমানুষ, ভাল বুঝেত পাের না। 
 
        সুেরnd (েকদােরর pিত) -- grেদব িক জােনন না, কার িক ভাব। uিন টাকােত তু  নন; uিন ভাব িনেয় 
তু ! 
 
        ঠাকুর মাথা নািড়য়া সুেরেndর কথায় সায় িদেতেছন। “ভাব িনেয় তু ”, ei কথা িনয়া েকদারo আনn 
pকাশ কিরেতেছন। 
 
        ভেkরা খাবার আিনয়ােছন o ঠাকুেরর সামেন রািখয়ািছেলন। ঠাকুর িজhােত কিণকামাt েঠকাiেলন। 
সুেরেndর হােত pসাদ িদেত বিলেলন o aনয্ সকলেক িদেত বিলেলন। 
 
        সুেরnd িনেচ েগেলন। িনেচ pসাদ িবতরণ হiেব। 
 
        ীরামকৃ  (েকদােরর pিত) -- তুিম বুিঝেয় িদo। যাo eকবার -- বকাবিক করেত মানা কেরা। 
 
        মিণ হাoয়া কিরেতেছন। ঠাকুর বিলেলন, “তুিম খােব না?” মিণেকo িনেচ pসাদ পাiেত পাঠাiেলন। 
 
        সnয্া হয় হয়! িগিরশ o ীম -- পুকুরধাের েবড়াiেতেছন। 
 
        িগিরশ -- oেহ তুিম ঠাকুেরর িবষয় -- িক নািক িলেখেছা? 
 
        ীম -- েক বলেল? 
 
        িগিরশ -- আিম েনিছ। আমায় েদেব? 
 
        ীম -- না; আিম িনেজ না বুেঝ কাrেক েদব না -- o আিম িনেজর জনয্ িলেখিছ। aেনয্র জনয্ নয়! 
 
        িগিরশ -- বল িক! 
 
        ীম -- আমার েদহ যাবার সময় পােব। 
 

[ঠাকুর aেহতুক-কৃপািসnু -- bাhভk ীযুk aমৃত ] 
 
        সnয্ার পর ঠাকুেরর ঘের আেলা jালা হiয়ােছ। bাhভk ীযুk aমৃত (বসু) েদিখেত আিসয়ােছন। ঠাকুর 
তাঁহােক েদিখবার জনয্ বয্s হiয়ািছেলন। মাsার o di-চািরজন ভk বিসয়া আেছন। ঠাকুেরর সmুেখ কলাপাতায় 
েবল o জঁুi ফুেলর মালা রিহয়ােছ। ঘর িনsb। েযন eকিট মহােযাগী িনঃশেb েযােগ বিসয়া আেছন। ঠাকুর মালা 
লiয়া eক-eকবার তুিলেতেছন। েযন গলায় পিরেবন। 
 
        aমৃত (েsহপূণর্sের) -- মালা পিরেয় েদব? 
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        মালা পরা হiেল, ঠাকুর aমৃেতর সিহত aেনক কথা কিহেলন। aমৃত িবদায় লiেবন। 
 
        ীরামকৃ  -- তুিম আবার eেসা। 
 
        aমৃত -- আেj, আসবার খুব icা। aেনক dর েথেক আসেত হয় -- তাi সব সময় পাির না। 
 
        ীরামকৃ  -- তুিম eেসা। eখান েথেক গািড়ভাড়া িনo। 
 
        aমৃেতর pিত ঠাকুেরর aেহতুক েsহ েদিখয়া সকেল aবাk । 
 

[ঠাকুর ীরামকৃ  o ভেkর stী পুt ] 
 
        পরিদন শিনবার, 24েশ eিpল। eকিট ভk আিসয়ােছন। সে  পিরবার o eকিট সাত বছেরর েছেল। 
eকবৎসর হiল eকিট a মবষর্ীয় সnান েদহতয্াগ কিরয়ােছ। পিরবারিট েসi aবিধ পাগেলর মেতা হiয়ােছন। 
তাi ঠাকুর ীরামকৃ  তাঁহােক মােঝ মােঝ আিসেত বেলন। 
 
        খাiেত খাiেত, ঠাকুর তাঁহােক ঘরকnার কথা aেনক িজjাসা কিরেলন o িকছুিদন oi বাগােন আিসয়া 

ী ীমার কােছ থািকেত বিলেলন। তাহা হiেল েশাক aেনক কম পিড়েব। তাঁহার eকিট েকােলর েমেয় িছল। পের 
ী ীমা তাহােক মানময়ী বিলয়া ডািকেতন। ঠাকুর iি ত কিরয়া বিলেলন, তােকo আনেব। 

 
        ঠাকুেরর খাoয়ার পর ভkিটর পিরবার sানিট পির ার কিরয়া লiেলন। ঠাকুেরর সে  িকয়ৎkণ কথাবাতর্ার 
পর, ী ীমা যখন িনেচর ঘের েগেলন, িতিন ঠাকুরেক pণাম কিরয়া েসi সে  গমন কিরেলন। 
 
        রািt pায় নয়টা হiল। ঠাকুর ভkসে  েসi ঘের বিসয়া আেছন। ফুেলর মালা পিরয়ােছন। মিণ হাoয়া 
কিরেতেছন। 
 
        ঠাকুর গলেদশ হiেত মালা লiয়া হােত কিরয়া আপন মেন িক বিলেতেছন। তারপর েযন pসn হiয়া 
মিণেক মালা িদেলন। 
 
        েশাকসnpা ভেkর পtীেক ঠাকুর ী ীমার কােছ oi বাগােন আিসয়া িকছুিদন থািকেত বিলয়ােছন, মিণ 
সমs িনেলন। 
 


