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িdতীয় পিরেcদ
পূবক
র্ থা -- ীরামকৃে র েpেমাnাদ o rপদশর্ন
ীরামকৃ -- uঃ, িক aবsাi েগেছ! pথম যখন ei aবsা হল িদনরাত েকাথা িদেয় েযত, বলেত
পািরনা। সকেল বলেল, পাগল হল। তাi েতা eরা িববাহ িদেল। unাদ aবsা; -- pথম িচnা হল, পিরবারo
eirপ থাকেব, খােব-দােব। রবািড় েগলুম, েসখােন খুব সংকীতর্ন। নফর, িদগmর বাঁড়ুেজয্র বাপ eরা eল!
খুব সংকীতর্ন। eক-eকবার ভাবতুম, িক হেব। আবার বলতুম, মা, েদেশর জিমদার যিদ আদর কের, তাহেল বুঝব
সতয্। তারাo েসেধ eেস কথা কiত।
[পূবক
র্ থা -- সুnরীপূজা o কুমারীপূজা -- রামলীলা-দশর্ন -- গেড়র মােঠ েবলুনদশর্ন -- িসoেড় রাখাল-েভাজন -জানবাজাের মথুেরর সে বাস ]
“িক aবsাi েগেছ। eকটু সামানয্েতi eেকবাের udীপন হেয় েযত। সুnরীপূজা কlুম! েচৗd বছেরর
েমেয়। েদখলুম, সাkাৎ মা। টাকা িদেয় pণাম কlুম।
“রামলীলা েদখেত েগলুম। eেকবাের েদখলুম, সাkাৎ সীতা, রাম, লkণ, হনুমান, িবভীষণ। তখন যারা
েসেজিছল, তােদর সব পূজা করেত লাগলুম।
“কুমারীেদর eেন তখন পূজা করতুম। েদখতুম, সাkাৎ মা।
“eকিদন বকুলতলায় েদখলুম, নীল বসন পের eকিট েমেয় দাঁিড়েয়, েবশয্া। দp কের eেকবাের সীতার
udীপন। o েমেয়েক ভুেল েগলুম; িকnt েদখলুম, সাkাৎ সীতা ল া েথেক udার হেয় রােমর কােছ যােcন।
aেনকkণ বাহয্শূনয্ হেয় সমািধ aবsা হেয় রiল।
“আর-eকিদন গেড়র মােঠ েবড়ােত িগছলুম। েবলুন uঠেব -- aেনক েলােকর িভড়। হঠাৎ নজের পড়ল,
eকিট সােহেবর েছেল গােছ েহলান িদেয় দাঁিড়েয় রেয়েছ। িtভ হেয়। যাi েদখা, aমিন ীকৃে র udীপন।
সমািধ হেয় েগল।
“িসoেড় রাখাল-েভাজন করালুম। তােদর হােত হােত সব জলপান িদলুম! েদখলুম, সাkাৎ bেজর রাখাল।
তােদর জলপান েথেক আবার েখেত লাগলুম!
“pায় hঁশ থাকত না। েসেজাবাবু জানবাজােরর বািড়েত িনেয় িদন কতক রাখেল। েদখেত লাগলুম, সাkাৎ
মার দাসী হেয়িছ। বািড়র েমেয়রা আদেবi লjা করত না, েযমন েছাট েছেলেক বা েমেয়েক েদখেল েকu লjা
কের না। আিnর সে -- বাবুর েমেয়েক জামাi-eর কােছ েশায়ােত েযতুম।
“eখনo eকটু তােতi udীপন হেয় যায়। রাখাল জপ করেত করেত িবড় িবড় করত। আিম েদেখ িsর
থাকেত পারতুম না। eেকবাের i েরর udীপন হেয়, িবhল হেয় েযতুম।”
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ঠাকুর pকৃিতভােবর কথা আরo বিলেত লািগেলন। আর বলেলন, “আিম eকজন কীতর্নীয়ােক েমেয়কীতর্নীর ঢঙ সব েদিখেয়িছলুম। েস বলেল ‘আপনার e-সব িঠক িঠক। আপিন e-সব জানেলন েকমন কের’।”
ei বিলয়া ঠাকুর ভkেদর েমেয়-কীতর্নীয়ার ঢঙ েদখাiেতেছন। েকহi হাসয্ সংবরণ কিরেত পািরেলন না।
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