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a ম পিরেcদ
দিkেণ ের grrপী ীরামকৃ anর সে
[phাদচিরt বণ o ভাবােবশ -- েযািষৎস িনnা]
ঠাকুর ীরামকৃ দিkেণ ের েসi পূবর্পিরিচত ঘের েমেঝেত বিসয়া phাদ চিরt িনেতেছন। েবলা 8 টা
হiেব। ীযুk রামলাল ভkমাল gn হiেত phািদচিরt পিড়েতেছন।
আজ শিনবার, (1লা েপৗষ) agাহায়ণ কৃ া pিতপদ; 15i িডেসmর, 188ত ী াb। মিণ দিkেণ ের
ঠাকুেরর সে তাঁহার পদছায়ায় বাস কিরেতেছন; -- িতিন ঠাকুেরর কােছ বিসয়া phাদচিরt িনেতেছন। ঘের
ীযুk রাখাল, লাটু, হিরশ; েকহ বিসয়া িনেতেছন, -- েকহ যাতায়াত কিরেতেছন। হাজরা বারাnায় আেছন।
ঠাকুর phাদচিরt কথা িনেত িনেত ভাবািব হiেতেছন। যখন িহরণয্কিশপু বধ হiল, নৃিসংেহর
rdমূিতর্ েদিখয়া o িসংহনাদ িনয়া bhািদ েদবতারা pলয়াশ ায় phাদেকi নৃিসংেহর কােছ পাঠাiয়া িদেলন।
phাদ বালেকর নয্ায় sব কিরেতেছন। ভkবৎসল েsেহ phােদর গা চািটেতেছন। ঠাকুর ভাবািব হiয়া
বিলেতেছন, “আহা! আহা! ভেkর uপর িক ভালবাসা!” বিলেত বিলেত ঠাকুেরর ভাবসমািধ হiল! snহীন, -চেkর েকােণ েpমাr!
ভাব uপশেমর পর ঠাকুর েছাট খাটখািনেত িগয়া বিসয়ােছন। মিণ েমেঝর uপর তাঁহার পাদমূেল বিসেলন।
ঠাকুর তাঁহার সে কথা কিহেতেছন। ঈ েরর পেথ থািকয়া যাহারা stীস কের তাহােদর pিত ঠাকুর েkাধ o ঘৃণা
pকাশ কিরেতেছন।
ীরামকৃ -- লjা হয় না। েছেল হেয় েগেছ আবার stীস ! ঘৃণা কের না! -- প েদর মেতা বয্বহার! নাল,
রk, মল, মূt -- e-সব ঘৃণা কের না! েয ভগবােনর পাদপd িচnা কের, তার পরমাসুnরী রমিণ িচতার ভs
বেল েবাধ হয়। েয শরীর থাকেব না -- যার িভতর কৃিম, েkদ, ে া, যতpকার aপিবt িজিনস -- েসi শরীর
িনেয় আনn। লjা হয় না!
[ঠাকুেরর েpমানn o মা-কালীর পূজা ]
মিণ চুপ কিরয়া েহঁটমুখ হiয়া আেছন। ঠাকুর ীরামকৃ আবার বিলেতেছন -- তাঁর েpেমর eকিবnু যিদ
েকu পায় কািমনী-কা ন aিত তুc বেল েবাধ হয়। িমছিরর পানা েপেল িচেটgেড়র পানা তুc হেয় যায়। তাঁেক
বয্াকুল হেয় pাথর্না করেল, তাঁর নামgণ সবর্দা কীতর্ন করেল -- তাঁর uপর ভালবাসা kেম হয়।
ei বিলয়া ঠাকুর েpেমাnt হiয়া ঘেরর মেধয্ নািচয়া েবড়াiেত লািগেলন o গান গাiেত লািগেলন:
সুরধনীর তীের হির বেল েক, বুিঝ েpমদাতা িনতাi eেসেছ।
(িনতাi নiেল pাণ জুড়ােব িকেস)।
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pায় 10টা বােজ। ীযুk রামলাল কালীঘের মা-কালীর িনতয্পূজা সা কিরয়ােছন। ঠাকুর মােক দশর্ন
কিরবার জনয্ কালীঘের যাiেতেছন। মিণ সে আেছন। মিnের pিব হiয়া ঠাকুর আসেন uপিব হiেলন। dieকিট ফুল মার চরেণ িদেলন। িনেজর মাথায় ফুল িদয়া ধয্ান কিরেতেছন। eiবার গীতcেল মার sব
কিরেতেছন:
ভবহারা ভয়হারা নাম েনিছ েতামার।
তাiেত eবার িদেয়িছ ভার, তােরা তােরা না তােরা মা।
ঠাকুর কালীঘর হiেত িফিরয়া আিসয়া তাঁর ঘেরর দিkণ-পূবর্ বারাnায় বিসয়ােছন। েবলা 10টা হiেব।
eখনo ঠাকুরেদর েভাগ o েভাগারিত হয় নাi। মা-কালী o রাধাকােnর pসািদ মাখন o ফলমূল হiেত িকছু
লiয়া ঠাকুর জলেযাগ কিরয়ােছন। রাখাল pভৃিত ভেkরাo িকছু িকছু পাiয়ােছন।
ঠাকুেরর কােছ বিসয়া রাখাল Smiles' Self-Help পিড়েতেছন, -- Lord Erskine-eর িবষয়।
[িন ামকমর্ -- পূণj
র্ ানী gn পেড় না ]
ীরামকৃ (মাsােরর pিত) -- oেত িক বলেছ?
মাsার -- সােহব ফলাকাkা না কের কতর্বয্ কমর্ করেতন, -- ei কথা বলেছ। িন ামকমর্।
ীরামকৃ -- তেব েতা েবশ! িকnt পূণর্jােনর লkণ -- eকখানাo পুsক সে থাকেব না। েযমন কেদব
-- তাঁর সব মুেখ।
“বiেয় -- শােst -- বািলেত িচিনেত িমেশল আেছ। সাধু িচিনটুকু লেয় বািল তয্াগ কের। সাধু সার gহণ
কের।”
কেদবািদর নাম কিরয়া ঠাকুর িক িনেজর aবsা iি ত কিরয়া বুঝাiেতেছন?
ৈব বচরণ কীতর্িনয়া আিসয়ােছন। িতিন সুেবালিমলন কীতর্ন নাiেলন।
িকয়ৎkণ পের ীযুত রামলাল থালায় কিরয়া ঠাকুেরর জনয্ pসাদ আিনয়া িদেলন। েসবার পর -- ঠাকুর
িকি ৎ িব াম কিরেলন।
রােt মিণ নবেত শয়ন কিরেলন। ী ীমা যখন দিkেণ র-মিnের ঠাকুেরর েসবার জনয্ আিসেতন তখন
ei নবেতi বাস কিরেতন। কেয়কমাস হiল িতিন কামারপুকুর ভাগমন কিরয়ােছন।
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