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tেয়াদশ পিরেcদ
নেরnd, রাখাল pভৃিত ভkসে বলরাম-মিnের
[ঠাকুর ীরামকৃ নেরndািদ ভkসে কীতর্নানেn ]
ঠাকুর ীরামকৃ বলরােমর বািড়েত ভkসে বিসয়া আেছন -- ৈবঠকখানার utর-পূেবর্র ঘের। েবলা
eকটা হiেব। নেরnd, ভবনাথ, রাখাল, বলরাম, মাsার ঘের তাঁহার সে বিসয়া আেছন।
আজ aমাবসয্া। শিনবার, 7i eিpল, 1883, 25েশ ৈচt। ঠাকুর সকােল বলরােমর বািড় আিসয়া মধয্ােh
েসবা কিরয়ােছন। নেরnd, ভবনাথ, রাখাল o আরo d-eকিট ভkেক িনমntণ কিরেত বিলয়ািছেলন। তাঁহারাo
eখােন আহার কিরয়ােছন। ঠাকুর বলরামেক বিলেতন -- eেদর খাio, তাহেল aেনক সাধুেদর খাoয়ােনা হেব।
কেয়কিদন হiল ঠাকুর ীযুk েকশেবর বাটীেত নববৃnাবন নাটক েদিখেত িগয়ািছেলন। সে নেরnd o
রাখাল িছেলন। নেরnd aিভনেয় েযাগ িদয়ািছেলন। েকশব পoহারী বাবা সািজয়ািছেলন।
ীরামকৃ (নেরndািদ ভেkর pিত) -- েকশব (েসন) সাধু েসেজ শািnজল ছড়ােত লাগল। আমার িকnt
ভাল লাগল না। aিভনয় কের শািn জল!
“আর-eকজন (কু-বাবু) পাপ পুrষ েসেজিছল। oরকম সাজাo ভাল না। িনেজ পাপ করাo ভাল না -পােপর aিভনয় করাo ভাল না।”
নেরেনdর শরীর তত সুs নয়, িকnt তাঁহার গান িনেত ঠাকুেরর ভারী icা। িতিন বিলেতেছন, “নেরnd,
eরা বলেছ eকটু গা না।”
নেরnd তানপুরা লiয়া গাiেতেছন:
আমার pাণিপ েরর পািখ, গাo না ের।
bhকlতrপের বেস ের পািখ, িবভুgণ গাo েদিখ,
(গাo, গাo) ধমর্ aথর্ কাম েমাk,
সুপk ফল খাo না ের।
বল বল আtারাম, পড় pাণারাম,
hদয়-মােঝ pাণ-িবহ ডাক aিবরাম,
ডাক তৃিষত চাতেকর মেতা,
পািখ aলস েথক না ের।
গান --

িব ভুবনর ন bh পরম েজয্ািতঃ ৷
aনািদেদব জগৎপিত pােণর pাণ ৷৷
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গান --

oেহ রাজরােজ র, েদখা দাo।
চরেণ uৎসগর্ দান, কিরেতিছ ei pাণ,
সংসার-aনলকুে ঝলিস িগয়ােছ তাo।
কলুষ-কলে তােহ আবিরত e-hদয়;
েমােহ মুg মৃতপায়, হেয় আিছ আিম দয়াময়,
মৃতস ীবনী দৃে , েশাধন কিরেয় লo।

গান --

গগেনর থােল রিবচnd দীপক jেল।
তারকাম ল চমেক েমািত ের।
ধূপ মলয়ািনল, পবন চামর কের,
সকল বনরািজ ফুটn েজয্ািতঃ ের।
েকমন আরিত েহ ভবখ ন তব আরিত,
aনাহত শb বাজn েভরী ের।

গান --

িচদাকােশ হল পূণর্ েpমচেndাদয় েহ।

নেরেndর গান সমাp হiল। ঠাকুর ভবনাথেক গান গািহেত বিলেতেছন। ভবনাথ গািহেতেছন:
দয়াঘন েতামা েহন েক িহতকারী!
সুেখ-dঃেখ সব, বnু eমন েক, পাপ-তাপ-ভয়হারী।
নেরnd (সহােসয্) -- e (ভবনাথ) পান-মাছ তয্াগ কেরেছ।
ীরামকৃ (ভবনােথর pিত, সহােসয্) -- েস িক ের! পান-মােছ িক হেয়েছ? oেত িকছু েদাষ হয় না!
কািমনী-কা ন তয্াগi তয্াগ। রাখাল েকাথায়?
eকজন ভk -- আjা, রাখাল ঘুমুেcন।
ঠাকুর (সহােসয্) -- eকজন মাdর বগেল কের যাtা নেত eেসিছল। যাtার েদির েদেখ মাdরিট েপেত
ঘুিমেয় পড়ল। যখন uঠল তখন সব েশষ হেয় েগেছ! (সকেলর হাসয্)
“তখন মাdর বগেল কের বািড় িফের েগল।” (হাসয্)
রামদয়াল বড় পীিড়ত। আর eক ঘের শযয্াগত। ঠাকুর েসi ঘেরর সmুেখ িগয়া, েকমন আেছন িজjাসা
কিরেলন।
[প দশী, েবদাn শাst o ীরামকৃ -- সংসারী o শাstাথর্ ]
েবলা 4টা হiেব। ৈবঠকখানাঘের নেরnd, রাখাল, মাsার, ভবনাথ pভৃিত ভkসে ঠাকুর বিসয়া আেছন।
কেয়কজন bাhভk আিসয়ােছন। তাঁহােদর সে কথা হiেতেছ।
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bাhভk -- মহাশেয়র প দশী েদখা আেছ?
ীরামকৃ -- o-সব eকবার pথম pথম নেত হয়, -- pথম pথম eকবার িবচার কের িনেত হয়।
তারপর -“যতেন hদেয় েরেখা আদিরণী শয্ামা মােক,
মন তুi েদখ আর আিম েদিখ, আর েযন েকu নািহ েদেখ।
“সাধনাবsায় o-সব নেত হয়। তাঁেক লােভর পর jােনর aভাব থােক না। মা রাশ েঠেল েদন।
“েসানা গলাবার সময় খুব uেঠ পেড় লাগেত হয়। eকহােত হাপর -- eকহােত পাখা -- মুেখ েচা -যতkণ না েসানা গেল। গলার পর, যাi গড়েনেত ঢালা হল -- aমিন িনি n।
“শাst ধু পড়েল হয় না। কািমনী-কা েনর মেধয্ থাকেল শােstর মমর্ বুঝেত েদয় না। সংসােরর আসিkেত
jান েলাপ হেয় যায়।
‘সাধ কের িশেখিছলাম কাবয্রস যত ৷
কালার িপরীেত পেড় সব হiল হত ’ ৷৷” (সকেলর হাসয্)
ঠাকুর bাhভkেদর সিহত ীযুk েকশেবর কথা বিলেতেছন:
“েকশেবর েযাগ েভাগ। সংসাের েথেক ঈ েরর িদেক মন আেছ।”
eকজন ভk কnেভােকসn (িব িবদয্ালেয়র পি তেদর বাৎসিরক সভা) সmেn বিলেতেছন -- েদখলাম
েলােক েলাকারণয্!
ীরামকৃ -- aেনক েলাক eকসে েদখেল ঈ েরর udীপন হয়। আিম েদখেল িবhল হেয় েযতাম।
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