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দশম পিরেcদ
সুেরেndর বািড় নেরnd pভৃিত সে
জাহাজ কয়লাঘােট eiবার িফিরয়া আিসল। সকেল নািমবার uেদয্াগ কিরেত লািগেলন। ঘেরর বািহের
আিসয়া েদেখন, েকাজাগেরর পূণচর্ nd হািসেতেছ, ভাগীরথী-বk েকৗমুদীর লীলাভূিম হiয়ােছ। ঠাকুর ীরামকৃে র
জনয্ গািড় আিনেত েদoয়া হiল। িকয়ৎkণ পের মাsার o d-eকিট ভেkর সিহত ঠাকুর গািড়েত uিঠেলন।
েকশেবর াতু ুt নnলালo গািড়েত uিঠেলন, ঠাকুেরর সে খািনকটা যােবন।
গািড়েত সকেল বিসেল পর ঠাকুর িজjাসা কিরেলন, কi িতিন কi -- aথর্াৎ েকশব কi? েদিখেত েদিখেত
েকশব eকাকী আিসয়া uপিsত। মুেখ হািস! আিসয়া িজjাসা কিরেলন, েক েক eঁর সে যােব? সকেল গািড়েত
বিসেল পর, েকশব ভূিম হiয়া ঠাকুেরর পদধূিল gহণ কিরেলন। ঠাকুরo সেsেহ সmাষণ কিরয়া িবদায় িদেলন।
গািড় চিলেত লািগল। iংেরজেটালা। সুnর রাজপথ। পেথর diিদেক সুnর সুnর a ািলকা। পূণচর্ nd
uিঠয়ােছ, a ািলকাgিল েযন িবমল শীতল চndিকরেণ িব াম কিরেতেছ। dারেদেশ বা ীয় দীপ, কkমেধয্
দীপমালা, sােন sােন হােমর্ািনয়াম, িপয়ােনা সংেযােগ iংেরজ মিহলারা গান কিরেতেছ। ঠাকুর aনেn হাসয্
কিরেত কিরেত যাiেতেছন। হঠাৎ বিলেলন, “আমার জলতৃ া পােc; িক হেব?” িক করা যায়! নnলাল “iিnয়া
kােবর” িনকট গািড় থামাiয়া uপের জল আিনেত েগেলন, কােচর gােস কিরয়া জল আিনেলন। ঠাকুর সহােসয্
িজjাসা কিরেলন, “gাসিট েধায়া েতা?” নnলাল বলেলন, ‘হাঁ’। ঠাকুর েসi gােস জলপান কিরেলন।
বালেকর sভাব। গািড় চালাiয়া িদেল ঠাকুর মুখ বাড়াiয়া েলাকজন গািড়-েঘাড়া চাঁেদর আেলা
েদিখেতেছন। সকল তােতi আনn।
নnলাল কলুেটালায় নািমেলন। ঠাকুেরর গািড় িসমুিলয়া sীেট ীযুk সুেরশ িমেtর বািড়েত আিসয়া
লািগল। ঠাকুর তাঁহােক সুেরnd বিলেতন। সুেরnd ঠাকুেরর পরম ভk।
িকnt সুেরnd বািড়েত নাi। তাঁহােদর নূতন বাগােন িগয়ােছন। বািড়র েলাকরা বিসেত িনেচর ঘর খুিলয়া
িদেলন। গািড়ভাড়া িদেত হেব। েক িদেব? সুেরnd থািকেল েসi িদত। ঠাকুর eকজন ভkেক বিলেলন, “ভাড়াটা
েমেয়েদর কাছ েথেক েচেয় েন না। oরা িক জােন না, oেদর ভাতাররা যায় আেস।” (সকেলর হাসয্)
নেরnd পাড়ােতi থােকন। ঠাকুর নেরndেক ডািকেত পাঠাiেলন। eিদেক বািড়র েলােকরা েদাতলার ঘের
ঠাকুরেক বসাiেলন। ঘেরর েমেঝেত চাদর পাতা, d-চারেট তািকয়া তার uপর; কk-pাচীের সুেরেndর িবেশষ
যেt pstত ছিব (Oil painting) যাহােত েকশবেক ঠাকুর েদখাiেতেছন িহnু, মুসলমান, ী ান, েবৗd সকল
ধেমর্র সমnয়। আর ৈব ব, শাk, ৈশব iতয্ািদ সকল সmpদােয়র সমnয়।
ঠাকুর বিসয়া সহােসয্ গl কিরেতেছন, eমন সময় নেরnd আিসয়া েপৗঁিছেলন, তখন ঠাকুেরর আনn েযন
িdgণ হiল। িতিন বিলেলন, “আজ েকশব েসেনর সে েকমন জাহােজ কের েবড়ােত িগিছলাম। িবজয় িছল, eরা
সব িছল।” মাsারেক িনেদর্শ কিরয়া বিলেলন, “eেক িজjাসা কর, েকমন িবজয় আর েকশবেক বললুম, মােয়িঝেয় ম লবার, আর জিটেল-কুিটেল না থাকেল লীলা েপা াi হয় না -- ei সব কথা। (মাsােরর pিত) েকমন
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গা?”
মাsার -- আjা হাঁ।
রািt হiল, তবু সুেরnd িফিরেলন না। ঠাকুর দিkেণ ের যাiেবন, আর েদির করা যায় না, রাত সােড়
দশটা। রাsায় চাঁেদর আেলা।
গািড় আিসল। ঠাকুর uিঠেলন। নেরnd o মাsার pণাম কিরয়া কিলকাতািsত s s বাটীেত pতয্াগমন
কিরেলন।
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