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প ম পিরেcদ
grেদব ীরামকৃ -- ভkজনয্ knন o pাথর্না
েবলা চািরটা বািজয়ােছ। প বটীঘের ীযুk রাখাল, আরo d-eকিট ভk মিণর কীতর্ন গান িনেতেছন -গান -- ঘেরর বািহের দে শতবার িতেল িতেল eেস যায়।
রাখাল গান িনয়া ভাবািব হiয়ােছন।
িকয়ৎkণ পের ঠাকুর ীরামকৃ প বিটেত আিসয়ােছন। তাঁহার সে বাবুরাম, হিরশ -- kেম রাখাল o
মিণ।
রাখাল -- iিন আজ েবশ কীতর্ন কের আনn িদেয়েছন।
ঠাকুর ীরামকৃ ভাবািব হiয়া গান গািহেতেছন:
বাঁচলাম সিখ, িন কৃ নাম (ভাল কথার মno ভাল)।
(মিণর pিত) -- ei সব গান গাiেব -- ‘সব সিখ িমিল ৈবঠল, (ei েতা রাi ভাল িছল)। (বুিঝ হাট
ভাল!)’
আবার বিলেতেছন, “ei আর িক! -- ভিk, ভk িনেয় থাকা।”
[ ীরাধা o যেশাদা সংবাদ -- ঠাকুেরর “আপনার েলাক” ]
“কৃ মথুরায় েগেল যেশাদা ীমতীর কােছ eেসিছেলন। ীমতী ধয্ানs িছেলন। তারপর যেশাদােক
বলেলন, ‘আিম aদয্াশিk, তুিম আমার কােছ িকছু বর লo।’ যেশাদা বলেলন, ‘বর আর িক িদেব! -- তেব ei
বেলা -- েযন কায়মেনাবােকয্ তারi েসবা করেত পাির, -- েযন ei চেk তার ভেkর দশর্ন হয়; -- ei মেন তার
ধয্ান িচnা েযন হয় -- আর বাকয্ dারা তার নামgনগান েযন হয়।’
“তেব যােদর খুব পাকা হেয় েগেছ, তােদর ভk না হেলo চেল -- কখন কখন ভk ভাল লােগ না। পে র
কােজর uপর চুনকাম েফেট যায় aথর্াৎ যার িতিন anের বািহের তােদর eirপ aবsা।”
ঠাকুর ঝাuতলা হiেত িফিরয়া আিসয়া প বটীমূেল মিণেক আবার বিলেতেছন -- “েতামার েমেয় সুর -eiরকম গান aভয্াস করেত পার? -- ‘সিখ েস বন কত দূর! -- েয বেন আমার শয্ামসুnর।’
(বাবুরাম দৃে , মিণর pিত) -- “েদখ, যারা আপনার তারা হল পর -- রামলাল আর সব েযন আর েকu।
যারা পর তারা হল আপনার, -- েদখ না, বাবুরামেক বলিছ -- ‘বােহয্ যা -- মুখ েধা।’ eখন ভkরাi আtীয়।”
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মিণ -- আjা, হাঁ।
[unােদর পূেবর্ প বটীেত সাধন 1857-58 -- িচcিk o িচদাtা ]
ীরামকৃ (প বটী দৃে ) -- ei প বটীেত বসতাম। কােল unাদ হলাম। তাo েগল। কালi bh। িযিন
কােলর সিহত রমণ কেরন, িতিনi কালী -- আদয্াশিk। aটলেক টিলেয় েদন।
ei বিলয়া ঠাকুর গান গািহেতেছন --‘ভাব িক েভেব পরাণ েগল। যার নােম হর কাল, পেদ মহাকাল, তার
কােলাrপ েকন হল!’
“আজ শিনবার, মা-কালীর ঘের েযo।”
বকুলতলার িনকট আিসয়া ঠাকুর মিণেক বিলেতেছন -“িচদাtা আর িচcিk। িচদাtা পুrষ, িচcিk pকৃিত। িচদাtা ীকৃ , িচcিk ীরাধা। ভk oi
িচcিkর eক-eকিট rপ।
“aনয্ানয্ ভেkরা সখীভাব বা দাসভােব থাকেব। ei মূলকথা।”
সnয্ার পর ঠাকুর কালীঘের িগয়ােছন। মিণ েসখােন মার িচnা কিরেতেছন েদিখয়া ঠাকুর pসn হiয়ােছন।
[ভkজনয্ জগnাতার কােছ knন -- ভkেদর আশীবর্াদ ]
সমs েদবালেয় আরিত হiয়া েগল। ঠাকুর ঘের তkার uপর বিসয়া মার িচnা কিরেতেছন। েমেঝেত
েকবল মিণ বিসয়া আেছন।
ঠাকুর সমািধs হiয়ােছন।
িকয়ৎkণ পের সমাধু ভ হiেতেছ। eখন ভােবর পূণর্ মাtা -- ঠাকুর মার সে কথা কিহেতেছন।
েছাটেছেল েযমন মার কােছ আবদার কের কথা কয়। মােক কrণsের বিলেতেছন, “oমা, েকন েস rপ েদখািল
িন! েসi ভুবনেমাহন rপ! eত কের েতােক বললাম! তা েতােক বলেল েতা তুi নিবিন! তুi icাময়ী।” সুর
কের মােক ei কথাgিল বলেলন, নেল পাষাণ িবগিলত হয়। ঠাকুর আবার মার সে কথা কিহেতেছন -“মা িব াস চাi। যাক শালার িবচার। সাত েচানার িবচার eক েচানায় যায়। িব াস চাi (grবােকয্ িব াস)
-- বালেকর মেতা িব াস। মা বেলেছ, oখােন ভূত আেছ, তা িঠক েজেন আেছ, -- েয ভূত আেছ। মা বেলেছ,
oখােন জুজ।ু েতা তাi িঠক েজেন আেছ। মা বেলেছ, o েতার দাদা হয় -- েতা েজেন আেছ পাঁচ িসেক পাঁচ আনা
দাদা। িব াস চাi!
“িকnt মা! oেদরi বা েদাষ িক! oরা িক করেব! িবচার eকবার েতা কের িনেত হয়! েদখ না oi েসিদন
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eত কের বললাম, তা িকছু হল না -- আজ েকন eেকবাের -- * * * *”
ঠাকুর মার কােছ কrণ গdগদsের কাঁিদেত কাঁিদেত pাথর্না কিরেতেছন। িক আ যর্! ভkেদর জনয্ মার
কােছ কাঁদেছন -- “মা, যারা যারা েতামার কােছ আসেছ, তােদর মেনাবা া পূণর্ কেরা! সব তয্াগ কিরo না মা!
আcা, েশেষ যা হয় কেরা!
“মা, সংসাের যিদ রােখা, েতা eক-eকবার েদখা িদস! না হেল েকমন কের থাকেব। eক-eকবার েদখা না
িদেল uৎসাহ েকমন কের মা! তারপর েশেষ যা হয় কেরা!”
ঠাকুর eখনo ভাবািব । েসi aবsায় হঠাৎ মিণেক বিলেতেছন, “েদেখা, তুিম যা িবচার কেরেছা, aেনক
হেয়েছ। আর না। বল আর করেব না?”
মনী করেজােড় বিলেতেছন, আjা না।
ীরামকৃ -- aেনক হেয়েছ। তুিম pথম আসেত মাt েতামায় েতা আিম বেলিছলাম -- েতামার ঘর -আিম েতা সব জািন?
মিণ -- (কৃতা িল) -- আjা হাঁ।
ীরামকৃ -- েতামার ঘর, তুিম েক, েতামার anর বািহর, েতামার আেগকার কথা, েতামার পের িক হেব - e-সব েতা আিম জািন?
মিণ (করেজােড়) -- আjা হাঁ।
ীরামকৃ -- েছেল হেয়েছ েন বেকিছলাম। eখন িগেয় বািড়েত থােকা -- তােদর জািনo েযন তুিম
তােদর আপনার। িভতের জানেব তুিমo তােদর আপনার নo, তারাo েতামার আপনার নয়।
মিণ চুপ কিরয়া আেছন। ঠাকুর আবার কথা কিহেতেছন।
ীরামকৃ
পারেব না?

-- আর বােপর সে pীত কেরা -- eখন uড়েত িশেখ -- তুিম বাপেক a াে pণাম করেত

মিণ (করেজােড়) -- আjা হাঁ।
ীরামকৃ -- েতামায় আর িক বলব, তুিম েতা সব জােনা? -- সব েতা বুেঝেছা?
(মিণ চুপ কিরয়া আেছন।)
ঠাকুর -- সব েতা বুেঝেছা?
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মিণ -- আjা, eকটু eকটু বুেঝিছ।
ীরামকৃ -- aেনকটা েতা বুেঝেছা। রাখাল েয eখােন আেছ, oর বাপ সnt আেছ।
মিণ হাতেজাড় কিরয়া চুপ কিরয়া আেছন। ীরামকৃ আবার বিলেতেছন, “তুিম যা ভাবেছা তাo হেয়
যােব।”
[ভkসে কীতর্নানেn -- মা o জননী -- েকন নরলীলা ]
ঠাকর eiবার pকৃিতs হiয়ােছন। ঘের রাখাল, রামলাল। রামলালেক গান গািহেত বিলেতেছন। রামলাল
গান গািহেতেছন:
গান - সমর আেলা কের কার কািমনী।
গান - েক রেণ নািচেছ বামা নীরদবরণী।
েশািণত সায়ের েযন ভািসেছ নব নিলনী ৷৷
ীরামকৃ -- মা আর জননী। িযিন জগৎrেপ আেছন -- সবর্বয্াপী হেয় িতিনi মা। জননী িযিন জn sান।
আিম মা বলেত বলেত সমািধs হতুম; -- মা বলেত বলেত েযন জগেতর ঈ রীেক েটেন আনতুম! েযমন েজেলরা
জাল েফেল, তারপর আেনকkণ পের জাল gেটােত থােক। বড় বড় মাছ সব পেড়েছ।
[েগৗরী পি েতর কথা -- কালী o ীেগৗরাে eক ]
“েগৗরী বেলিছল, কালী েগৗরা eক েবাধ হেল, তেব িঠক jান হয়। িযিন bh িতিনi শিk (কালী)। িতিন
নবrেপ ীেগৗরা ।”
ঠাকুর িক iি ত কিরয়া বিলেতেছন, িযিন আদয্াশিk িতিনi নরrপী ীরামকৃ হiয়া আিসয়ােছন। ীযুk
রামলাল ঠাকুেরর আেদেশ আবার গািহেতেছন -- eবাের ীেগৗরা লীলা।
গান - িক েদিখলাম ের, েকশব ভারতীর কুিটের, aপrপ েজয্ািতঃ,
ীেগৗরা মূরিত, d’নয়েন েpম বেহ শতধাের!
গান - েগৗর েpেমর েঢu েলেগেছ গায়।
ীরামকৃ (মিণর pিত) -- যাঁরi িনতয্ তাঁরi লীলা। ভেkর জনয্ লীলা। তাঁেক নরrেপ েদখেত েপেল
তেব েতা ভেkরা ভালবাসেত পারেব, তেবi ভাi-ভিগনী, বাপ-মা সnােনর মেতা েsহ করেত পারেব।
“িতিন ভেkর ভালবাসার জনয্ েছাটিট হেয় লীলা করেত আেসন।”
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