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সnয্াসমাগেম হির িন -- নেরেndর কত gণ 
 
        িকয়ৎkণ পের সnয্া আগতpায় েদিখয়া aিধকাংশ েলাক বাটী গমন কিরেলন। নেরndo িবদায় লiেলন। 
 
        েবলা পিড়য়া আিসেত লািগল। সnয্া হয় হয়। ঠাকুরবািড়র ফরাশ চািরিদেক আেলার আেয়াজন কিরেতেছ। 
কালীঘেরর o িব ুঘেরর diজন পূজারী গ ায় aধর্ িনমg হiয়া বাহয্ o anর িচ কিরেতেছন; শী  িগয়া আরিত 
o ঠাকুরেদর রািtকালীন শীতল িদেত হiেব। দিkেণ র gামবাসী যুবকবৃn -- কাহারo হােত ছিড়, েকহ বnুসে  
-- বাগােন েবড়াiেত আিসয়ােছ। তাহারা েপাsার uপর িবচরণ কিরেতেছ o কুসুমগnবাহী িনমর্ল সাnয্ সমীরণ 
েসবন কিরেত কিরেত াবণ মােসর খরেsাতা iষৎ বীিচিবকিmত গ াpবাহ েদিখেতেছ। তnেধয্ হয়েতা েকহ 
aেপkাকৃত িচnাশীল প বিটর িবজনভূিমেত পাদচারণ কিরেতেছ। ভগবান ীরামকৃ o পি েমর বারাnা হiেত 
িকয়ৎকাল গ াদশর্ন কিরেত লািগেলন। 
 
        সnয্া হiল। ফরাশ আেলাgিল jািলয়া িদয়া েগল। পরমহংসেদেবর ঘের আিসয়া দাসী pদীপ jািলয়া ধুনা 
িদল। eিদেক dাদশ মিnের িশেবর আরিত, তৎপেরi িব ুঘেরর o কালীঘেরর আরিত আরm হiল। কাঁসর, ঘিড় 
o ঘnা মধুর o গmীর িননাদ কিরেত লািগল -- মধুর o গmীর -- েকননা, মিnেরর পাে র্i কলকলিননািদনী 
গ া। 
 
        াবেণর কৃ া pিতপদ, িকয়ৎkণ পেরi চাঁদ uিঠল। বৃহৎ uঠান o uদয্ানিsত বৃkশীষর্ kেম চndিকরেণ 
pািবত হiল। eিদেক েজয্াৎsাsেশর্ ভাগীরথীসিলল কত আনn কিরেত কিরেত pবািহত হiেতেছ। 
 
        সnয্ার পেরi ীরামকৃ  জগnাতােক নমsার কিরয়া হাততািল িদয়া হির িন কিরেতেছন। কkমেধয্ 
aেনকgিল ঠাকুরেদর ছিব -- rব-phােদর ছিব, রাম রাজার ছিব, মা-কালীর ছিব, রাধাকৃে র ছিব। িতিন সকল 
ঠাকুরেক uেdশ কিরয়া o তাঁহােদর নাম কিরয়া pণাম কিরেতেছন। আবার বিলেতেছন, bh-আtা-ভগবান; 
ভাগবত-ভk-ভগবান; bh-শিk, শিk-bh; েবদ-পুরাণ-তnt; গীতা-গায়tী। শরণাগত, শরণাগত; নাহং, নাহং; 
তঁুh, তঁুh; আিম যnt, তুিম যntী; iতয্ািদ। 
 
        নােমর পর ীরামকৃ  করেজােড় জগnাতার িচnা কিরেতেছন। di-চািরজন ভk সnয্া সমাগেম 
uদয্ানমেধয্ গ াতীের েবড়াiেতিছেলন। তাঁহারা ঠাকুরেদর আরিতর িকয়ৎkণ পের পরমহংসেদেবর ঘের kেম 
kেম আিসয়া জুিটেতেছন। পরমহংসেদব খােট uপিব । মাsার, aধর, িকেশারী iতয্িদ িনেচ সmুেখ বিসয়া 
আেছন। 
 
        ীরামকৃ  (ভkেদর pিত) -- নেরnd, ভবনাথ, রাখাল -- eরা সব িনতয্িসd, ঈ রেকািট। eেদর িশkা 
েকবল বাড়ার ভাগ। েদখ না, নেরnd কাহােকo েকয়ার (gাহয্) কের না। আমার সে  কােpেনর গািড়েত যািcল -- 
কােpন ভাল জায়গায় বসেত বলেল -- তা েচেয়o েদখেল না। আমারi aেপkা রােখ না! আবার যা জােন, তাo 
বেল না -- পােছ আিম েলােকর কােছ বেল েবড়াi েয, নেরnd eত িবdান। মায়ােমাহ নাi। -- েযন েকান বnন 
নাi! খুব ভাল আধার। eকাধাের aেনক gণ -- গাiেত-বাজােত, িলখেত-পড়েত! eিদেক িজেতিndয়, -- বেলেছ 
িবেয় করেব না। নেরnd আর ভবনাথ dজেন ভারী িমল -- েযন stী-পুrষ। নেরnd েবিশ আেস না। েস ভাল। েবিশ 
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eেল আিম িবhল হi। 


