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প ম পিরেcদ
ঠাকুর ীরামকৃে র pথম েpেমাnাদ কথা
[পূবক
র্ থা -- েদেবnd ঠাকুর, দীন মুখেু j o েকায়ার িসং ]
আজo aমাবসয্া, ম লবার, iং 5i জুন, 1883 ী াb। ীরামকৃ কালীবািড়েত আেছন। রিববােরi
ভk-সমাগম েবিশ হয়, আজ ম লবার বিলয়া েবিশ েলাক নাi। রাখাল ঠাকুেরর কােছ আেছন। হাজরাo আেছন,
ঠাকুেরর ঘেরর সামেন বারাnায় আসন কিরয়ােছন। মাsার গত রিববাের আিসয়ােছন o কয়িদন আেছন।
েসামবার রােt মা-কালীর নাটমিnের কৃ যাtা হiয়ািছল। ঠাকুর খািনকkণ িনয়ািছেলন। ei যাtা
রিববার রােt হiবার কথা িছল, িকnt হয় নাi বিলয়া েসামবাের হiয়ােছ।
মধয্ােh খাoয়া-দাoয়ার পর ঠাকুর িনেজর েpেমাnাদ aবsা আবার বণর্না কিরেতেছন।
ীরামকৃ (মাsােরর pিত) -- িক aবsাi িগেয়েছ। eখােন েখতুম না। বরাহনগের, িক দিkেণ ের, িক
eঁেড়দেয়, েকান বামুেনর বািড় িগেয় পড়তুম। আবার পড়তুম aেবলায়। িগেয় বসতুম, মুেখ েকান কথা নাi।
বািড়র েলাক েকান কথা িজjাসা করেল েকবল বলতুম, আিম eখােন খাব। আর েকান কথা নাi। আলমবাজাের
রাম চাটুেজয্র বািড় েযতুম। কখনo দিkেণ ের সাবণর্ েচৗধুরীেদর বািড়েত। তােদর বািড় েখতুম বেট, িকnt ভাল
লাগত না -- েকমন আঁে গn!
“eকিদন ধের বসলুম, ‘েদেবnd ঠাকুেরর বািড় যাব।’ েসেজাবাবুেক বললুম, েদেবnd ঈ েরর নাম কের,
তােক েদখব, আমায় লেয় যােব? েসেজাবাবু -- তার আবার ভারী aিভমান, েস েসেধ েলােকর বািড় যােব? egেপছু করেত লাগল। তারপর বলেল, ‘হাঁ, েদেবnd আর আিম eকসে পেড়িছলুম, তা চল বাবা, িনেয় যাব।’
“eকিদন নলুম বাগবাজােরর েপােলর কােছ দীন মুখেু j বেল eকিট ভাল েলাক আেছ -- ভk।
েসেজাবাবুেক ধরলুম দীন মুখেু jর বািড় যাব। েসেজাবাবু িক কের, গািড় কের িনেয় েগল। বািড়িট েছাট, আবার
মs গািড় কের eক বড় মানুষ eেসেছ। তারাo apstত, আমরাo apstত। তার আবার েছেলর ৈপেত। েকাথায়
বসায়? আমরা পােশর ঘের যািcলুম, তা বেল uঠল o ঘের েমেয়রা, যােবন না। মহা apstত। েসেজাবাবু
েফরবার সময় বলেল, ‘বাবা! েতামার কথা আর নব না।’ আিম হাসেত লাগলুম।
“িক aবsাi েগেছ। কুমার িসং সাধু-েভাজন করােব, আমায় িনমntণ কেl। িগেয় েদখলুম, aেনক সাধু
eেসেছ। আিম বসেল পের সাধুরা েকu েকu পিরচয় িজjাসা কেl; যাi িজjাসা করা, আিম আলাদা বসেত
েগলুম। ভাবলুম, aত খবের কাজ িক। তারপর েযi সকলেক পাতা েপেত েখেত বসােল, েকu িকছু না বলেত
বলেত আিম আেগ েখেত লাগলুম। সাধুরা েকu েকu বলেত লাগল নেত েপলুম, ‘আের e েকয়া ের’।”
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