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সpম পিরেcদ 
 

‘pেয়াজন’ (END OF LIFE) ঈ রেক ভালবাসা 
 
        ঠাকুর ীরামকৃে র ঘের ধুন েদoয়া হiল। েছাট খাটিটেত বিসয়া ঠাকুর ঈ রিচnা কিরেতেছন। মিণ 
েমেঝেত বিসয়া আেছন। রাখাল, লাটু, রামলাল iঁহারাo ঘের আেছন। 
 
        ঠাকুর মিণেক বিলেতেছন, কথাটা ei -- তাঁেক ভিk করা, তাঁেক ভালবাসা। রামলালেক গাiেত বিলেলন। 
িতিন মধুর কে  গাiেতেছন। ঠাকুর eক-eকিট গান ধরাiয়া িদেতেছন। 
 
        ঠাকুর বলােত রামলাল pথেম ীেগৗরাে র সnয্াস গাiেতেছন: 
 
 িক েদিখলাম ের, েকশব ভারতীর কুিটের, 
 aপrপ েজয্ািতঃ, ীেগৗরা  মূরিত, dনয়েন েpম বেহ শতধাের। 
 েগৗর মtমাতে র pায়, েpমােবেশ নােচ গায়, 
 কভু ধরােত লুটায়, নয়নজেল ভােস ের, 
 কাঁেদ আর বেল হির, sগর্মতর্য্ েভদ কির, িসংহরেব ের, 
 আবার দেn তৃণ লেয় কৃতা িল হেয়, 
 দাসয্ মুিk যােচন বাের বাের ৷৷ 
 মুড়ােয় চাঁচর েকশ, ধেরেছন েযাগীর েবশ, 
 েদেখ ভিk েpমােবশ, pান েকেঁদ uেঠ ের। 
 জীেবর dঃেখ কাতর হেয়, 
  eেলন সবর্s তয্িজেয়, েpম িবলােত ের; 
  েpমদােসর বা া মেন, ীৈচতনয্চরেণ, 
  দাস হেয় েবড়াi dাের dাের ৷৷ 
 
        রামলাল পের গাiেলন, শচী েকঁেদ বলেছন, ‘িনমাi! েকমন কের েতােক েছেড় থাকব?’ ঠাকুর বিলেলন, 
েসi গানিট গা েতা। 
 
        (1) - আিম মুিk িদেত কাতর নi 
 
        (2) - রাধার েদখা িক পায় সকেল, 
 রাধার েpম িক পায় সকেল। 
 aিত সুdলর্ভ ধন, না করেল আরাধন, 
 সাধন িবেন েস-ধন, e-ধেন িক েমেল 
 তুলারািশমােস িতিথ aমাবসয্া, 
 sাতী নkেt েয বাির বিরেষ, 
 েস বাির িক বিরেষ বিরষার জেল। 
 যুবতী সকেল িশ  লেয় েকােল, 
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 আয় চাঁদ বেল ডােক বাh তুেল। 
 িশ  তােহ ভুেল, চnd িক তায় ভুেল, 
 গগন েছেড় চাঁদ িক uদয় হয় ভূতেল। 
 
        (3) - নবনীরদবরণ িকেস গনয্ শয্ামচাঁদ rপ েহের। 
 
        ঠাকুর রামলালেক আবার বিলেতেছন, েসi গানিট গা -- েগৗর িনতাi েতামরা dভাi। রামলােলর সে  
ঠাকুরo েযাগ িদেতেছন -- 
 
 েগৗর িনতাi েতামরা dভাi, পরম দয়াল েহ pভ ু
       (আিম তাi েন eেসিছ েহ নাথ) 
 
 আিম িগেয়িছলাম কাশীপুের, আমায় কেয় িদেলন কাশী িবে ের, 
 o েস পরbh শচীর ঘের, (aিম িচেনিছ েহ, পরbh)। 
 আিম িগেয়িছলাম aেনক ঠাঁi, িকnt eমন দয়াল েদেখ নাi। (েতামােদর মেতা)। 
 েতামরা bেজ িছেল কানাi, বলাi, eখন নেদ eেস হেল েগৗর িনতাi। (েসrপ লুকােয়) 
 bেজর েখলা িছল েদৗড়ােদৗিড়, eখন নেদর েখলা ধূলায় গড়াগিড়। 
    (হিরেবাল বেল েহ) (েpেম মt হেয়)। 
 িছল bেজর েখলা ucেরাল, আজ নেদর েখলা েকবল হিরেবাল 
                    (oেহ pাণ েগৗর)। 
 েতামার সকল a  েগেছ ঢাকা, েকবল আেছ dিট নয়ন বাঁকা। 
                                                                (oেহ দয়াল েগৗর)। 
 েতামার পিততপাবন নাম েন, বড় ভরসা েপেয়িছ মেন। 
     (oেহ পিততপাবন)। 
 বড় আশা কের eলাম েধেয়, আমায় রাখ চরণ ছায়া িদেয়। 
     (oেহ দয়াল েগৗর)। 
 জগাi মাধাi তের েগেছ, pভু েসi ভরসা আমার আেছ। 
                                                                 (oেহ aধমতারণ)। 
 েতামরা নািক আচ ােল দাo েকাল, েকাল িদেয় বল হিরেবাল! 
                                       (oেহ পরম কrণ) (o কাঙােলর ঠাকুর)। 
 

[ঠাকুর ীরামকৃে র ভkেদর েগাপেন সাধন] 
 
        নহবতখানার uপেরর ঘের মিণ eকাকী বিসয়া আেছন। aেনক রািt হiয়ােছ। আজ agহায়ণ পূিণর্মা। 
আকাশ, গ া, কালীবািড়, মিnরশীষর্, uদয্ানপথ, প বটী চাঁেদর আেলােত ভািসয়ােছ! মিণ eকাকী ঠাকুর 

ীরামকৃ েক িচnা কিরেতেছন। 
 
        রাত pায় িতনটা হiল, িতিন uিঠেলন। utরাসয্ হiয়া প বটীর aিভমুেখ যাiেতেছন। ঠাকুর ীরামকৃ  
প বটীর কথা বিলয়ােছন। আর নহবতখানা ভাল লািগেতেছ না। িতিন প বটীর ঘের থািকেবন, িsর কিরেলন। 
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        চতুিদর্ক নীরব। রাত eগারটার সময় েজায়ার আিসয়ােছ। eক-eকবার জেলর শb না যাiেতেছ। িতিন 
প বটীর িদেক agসর হiেতেছন! -- দূর হiেত eকিট শb িনেত পাiেলন। েক েযন প বটীর বৃkম েপর 
িভতর হiেত আতর্নাদ কিরয়া ডািকেতেছন, েকাথায় দাদা মধুসূদন! 
 
        আজ পূিণর্মা। চতুিদর্েক বটবৃেkর শাখাpশাখার মধয্ িদয়া চাঁেদর আেলা পািটেয় পিড়েতেছ। 
 
        আরo agসর হiেলন। eকটু দূর হiেত েদিখেলন প বটীরমেধয্ ঠাকুেরর eকিট ভk বিসয়া আেছন! 
িতিনi িনজর্েন eকাকী ডািকেতেছন, েকাথায় দাদা মধুসূদন! মিণ িনঃশেb েদিখেতেছন। 
 


