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ঠাকুর ীরামকৃ দিkেণ র-মিnের ীযুk রাখাল, pাণকৃ , েকদার pভৃিত ভkসে
pথম পিরেcদ
দিkেণ ের pাণকৃ , মাsার pভৃিত সে
ঠাকুর ীরামকৃ কালীবািড়র েসi পূবর্পিরিচত ঘের ভkসে বিসয়া আেছন। িনিশিদন হিরেpেম -- মার
েpেম -- মােতায়ারা!
েমেঝেত মাdর পাতা; িতিন েসi মাdের আিসয়া বিসয়ােছন। সmুেখ pাণকৃ o মাsার। ীযুk রাখালo
ঘের আেছন। হাজরা মহাশয় ঘেরর বািহের দিkণ-পূবর্ বারাnায় বিসয়া আেছন।
শীতকাল -- েপৗষ মাস; ঠাকুেরর গােয় েমালিsেনর রয্াপার। েসামবার, েবলা 8টা। 18i েপৗষ, কৃ া
a মী। 1লা জানুয়াির, 1883।
eখন anর ভkগণ aেনেকi আিসয়া ঠাকুেরর সিহত িমিলত হiয়ােছন। নূয্নািধক eক বৎসর কাল
নেরnd, রাখাল, ভবনাথ, বলরাম, মাsার, বাবুরাম, লাটু pভৃিত সবর্দা আসা-যাoয়া কিরেতেছন। তাঁহােদর
বৎসরািধক পূবর্ হiেত রাম, মেনােমাহন, সুেরnd, েকদার আিসেতেছন।
pায় পাঁচ মাস হiল, ঠাকুর ীরামকৃ িবদয্াসাগেরর বাdড়বাগােনর বাটীেত ভাগমন কিরয়ািছেলন। di
মাস হiল ীযুk েকশব েসেনর সিহত িবজয়ািদ bাhভkসে েনৗযােন (sীমার-e) আনn কিরেত কিরেত
কিলকাতায় িগয়ািছেলন।
ীযুk pাণকৃ মুেখাপাধয্ায় কিলকাতার শয্ামপুকুর পlীেত বাস কেরন। তাঁহার আিদ িনবাস জনাi gােম।
Exchange-eর বড়বাবু। িনলােমর কাজ তদারক কেরন। pথম পিরবােরর সnান না হoয়ােত, তাঁহার মত লiয়া
িdতীয়বার দার পিরgহ কিরয়ােছন। তাঁহারi eকমাt পুtসnান হiয়ােছ। ঠাকুর ীরামকৃ েক pাণকৃ বড় ভিk
কেরন। eকটু sূলকায়, তাi ঠাকুর মােঝ মােঝ ‘েমাটা বামুন’ বিলেতন। aিত সjন বয্িk। pায় নয় মাস হiল
ঠাকুর তাঁহার বাটীেত ভkসে িনমntণ gহণ কিরয়ািছেলন। pাণকৃ নানা বয্ ন o িম াnািদ কিরয়া anেভাগ
িদয়ািছেলন।
ঠাকুর েমেঝেত বিসয়া আেছন। কােছ eক চয্াঙড়া িজিলিপ -- েকান ভk আিনয়ােছন। িতিন eকটু িজিলিপ
ভািঙয়া খাiেলন।
ীরামকৃ (pাণকৃে র pিত সহােসয্) -- েদখছ আিম মােয়র নাম কির বেল -- ei সব িজিনস েখেত
পািc! (হাসয্)
“িকnt িতিন লাu কুমেড়া ফল েদন না -- িতিন aমৃত ফল েদন -- jান, েpম, িবেবক, ৈবরাগয্।”
ঘের eকিট ছয়-সাত বছেরর েছেল pেবশ কিরল। ঠাকুর ীরামকৃে র বালকাবsা। eকজন েছেল েযমন
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আর eকজন েছেলর কাছ েথেক খাবার লুিকেয় রােখ -- পােছ েস খাiয়া েফেল, ঠাকুেররo িঠক েসi aপূবর্
বালকবৎ aবsা হiেতেছ। িতিন িজিলিপর চয্াংড়ািট হাত ঢাকা িদয়া লুকাiেতেছন। kেম িতিন চয্াংড়ািট eকপাে র্
সরাiয়া রািখয়া িদেলন।
pাণকৃ গৃহs বেটন, িকnt িতিন েবদাnচচর্া কেরন -- বেলন, bh সতয্, জগৎ িমথয্া; িতিনi আিম -েসাঽহm। ঠাকুর তাঁহােক বেলন, কিলেত anগত pাণ -- কিলেত নারদীয় ভিk।
“েস েয ভােবর িবষয়, ভাব বয্তীত aভােব েক ধরেত পাের!” -বালেকর নয্ায় হাত ঢািকয়া িম াn লুকাiেত লুকাiেত ঠাকুর সমািধs হiেলন।
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