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প�ম পিরে�দ 

 

পনুযরাাা -- রেথর স�েুখ ভ�সে� ঠাকেুরর নতৃয   সসককতরন 

 

        ঠাকেুরর সমািধ ভ� হইল। গান  সমা� হইল। শশধর, �তাপ, রামদয়াল, রাম, মেনােমাহন, েছাকরা 

ভে�রা �ভৃিত অেনেকই বিসয়া আেছন। �করামক�ৃ মা�ারেক বিলেতেছন, “েতামরা একটা েকউ েখাচঁা েদ  না”  

-- অথরাা শশধরেক িকছ ুিজজাসা কর। 

 

        রামদয়াল (শশধেরর �িত) -- �ে�র রপককনা েয শােে আেছ, েস ককনা েক কেরন? 

 

        পি�ত -- �� িনেজ কেরন, -- মানুেষর ককনা নয়। 

 

        ডাঃ �তাপ -- েকন রপ ককনা কেরন? 

 

        �করামক�ৃ -- েকন? িতিন কার সে� পরামশর কের কাজ কেরন না। তারঁ খিুশ, িতিন ই�াময়! েকন িতিন 

কেরন, এ খপের আমােদর কাজ িক? বাগােন আম েখেত এেসছ, আম খা ; কটা গাছ, ক-হাজার ডাল, কত লক 

পাতা, -- এ-সব িহসােব কাজ িক? বথৃা তকর-িবচার করেল ব�লাভ হয় না। 

 

        ডাঃ �তাপ -- তাহেল আর িবচার করব না? 

 

        �করামক�ৃ -- বথৃা তকর-িবচার করেব না। তেব সদসা িবচার করেব, -- েকান টা িনতয। েকান টা অিনতয। 

েযমন কাম-ে�াধািদ বা েশােকর সময়। 

 

        পি�ত --   আলাদা।  েক িবেবকাৎক িবচার বেল। 

 

        �করামক�ৃ -- হা,ঁ সদসা িবচার                                [সকেল চুপ কিরয়া আেছন]  

 

        (পি�েতর �িত) -- “আেগ বড় বড় েলাক আসত।” 

 

        পি�ত -- িক, বড়মানুষ? 

 

        �করামক�ৃ -- না, বড় বড় পি�ত। 

 

        ইিতমেধয েছাট রথখািন বািহেরর  তলার বারারার উপর আনা হইয়ােছ। �ক�কজগ�াথেদব, সুভ�া   

বলরাম নানা বেণরর কসুুম   পুু মালায় সুেশািভত হইয়ােছন এবস অললার   নববে পকতাার পিরধান 

কিরয়ােছন। বলরােমর সাি�ক পজূা, েকান আড়ার নাই। বািহেরর েলােক জােন  না েয, বািড়েত রথ হইেতেছ। 

 

        এইবার ঠাকরু ভ�সে� রেথর স�েুখ আিসয়ােছন।  ই বারারােতই রথ টানা হইেব। ঠাকরু রেথর দিড় 

ধিরয়ােছন   িকয়াকণ টািনেলন। পের গান ধিরেলন -- নেদ টলমল টলমল কের েগৗরে�েমর িহে�ােল ের। 
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        গান -- যােদর হির বিলেত নয়ন ঝের তারা তারা  ভাই এেসেছ ের। 

 

        ঠাকরু নৃতয কিরেতেছন। ভে�রা  েসই সে� নািচেতেছন   গাইেতেছন। ককতরনকয়া  ব�বচরণ, স�দােয়র 

সিহত গােন   নৃেতয েযাগদান কিরয়ােছন। 

 

        েদিখেত েদিখেত সম� বারারা পিরপণূর হইল। েমেয়রা  িনকট� ঘর হইেত এই ে�মানর েদিখতেছন! 

েবাধ হইল, েযন �কবাসমিরের �কেগৗরা� ভ�সে� হিরে�েম মােতায়ারা হইয়া নৃতয কিরেতেছন। ব�ুবগরসে� 

পি�ত  রেথর স�েুখ এই নৃতয গকত দশরন কিরেতেছন। 

 

        এখন  স�যা হয় নাই। ঠাকরু  বঠকখানাঘের আবার িফিরয়া আিসয়ােছন   ভ�সে� উপেবশন 

কিরয়ােছন। 

 

        �করামক�ৃ (পি�েতর �িত) -- এর নাম ভজনানর। সসসারকরা িবষয়ানর িনেয় থােক, -- কািমনক-কা�েনর 

আনর। ভজন করেত করেত তারঁ যখন কপৃা হয়, তখন িতিন দশরন েদন -- তখন ��ানর। 

 

        শশধর   ভে�রা অবাক  হইয়া শিনেতেছন। 

 

        পি�ত (িবনকতভােব) -- আজা, িকরপ বযাকলু হেল মেনর এই সরস অব�া হয়? 

 

        �করামক�ৃ -- ঈ�রেক দশরন করবার জনয যখন �াণ আটুপাটু হয় তখন এই বযাকলুতা আেস। গর িশষযেক 

বলেল, এেসা েতামায় েদিখেয় িদ িকরপ বযাকলু হেল তােঁক পা য়া যায়। এই বেল একিট পকুেুরর কােছ িনেয় 

িশষযেক জেল চুিবেয় ধরেল। তুলেল পর িশষযেক িজজাসা করেল, েতামার �াণ িকরকম হি�ল? েস বলেল, �াণ 

আটুপাটু কি�ল। 

 

        পি�ত -- হা ঁহা,ঁ তা বেট, এবার বেুঝিছ। 

 

        �করামক�ৃ -- ঈ�রেক ভালবাসা, এই সার! ভি�ই সার। নারদ রামেক বলেলন, েতামার পাদপে� েযন 

সদা শুাভি� থােক; আর েযন েতামার ভুবনেমািহনক মায়ায় ম�ু না হই। রামচ� বলেলন, আর িকছ ুবর ল ; 

নারদ বলেলন, আর িকছ ুচাই না, -- েকবল েযন পাদপে� ভি� থােক। 

 

        পি�ত িবদায় লইেবন। ঠাকরু বলেলন, এেঁক গািড় আিনয়া দা । 

 

        পি�ত -- আজা না, আমরা অমিন চেল যাব। 

 

        �করামক�ৃ (সহাসয) -- তা িক হয়! ��া যােঁর না পােয় ধযােন -- 

 

        পি�ত -- যাবার �েয়াজন িছল না, তেব স�যািদ করেত হেব। 

 

[�করামকেৃ�র পরমহসস অব�া   কমরতযাগ -- মধুর নাম ককতরন ] 
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        �করামক�ৃ -- মা আমার স�যািদ কমর উিঠেয় িদেয়েছন, স�যািদ  ারা েদহ-মন শু করা, েস অব�া এখন 

আর নাই। 

 

        এই বিলয়া ঠাকরু গােনর ধয়ুা ধিরেলন – ‘শিচ অশিচের লেয় িদবযঘের কেব শিব, তােদর  ই সতকেন 

িপিরত হেল তেব শযামা মাের পািব!’ 

 

        শশধর �ণাম কিরয়া িবদায় �হণ কিরেলন। 

 

        রাম -- আিম কাল শশধেরর কােছ িগেয়িছলাম, আপিন বেলিছেলন। 

 

        �করামক�ৃ -- কই, আিম েতা বিল নাই, তা েবশ েতা, তুিম িগিছেল। 

 

        রাম -- একজন খবেরর কাগেজর (Indian Empire) স�াদক আপনার িনরা করিছল। 

 

        �করামক�ৃ -- তা করেলই বা। 

 

        রাম -- তারপর শনুন! আমার কথা শেন তখন আর আমায় ছােড় না, আপনার কথা আর  শনেত চায়! 

 

        ডা�ার �তাপ এখন  বিসয়া। ঠাকরু বিলেতেছন -- েসখােন (দিকেণ�ের) একবার েয , -- ভুবন (ধাাক) 

ভাড়া েদেব বেলেছ। 

 

        স�যা হইল। ঠাকরু জগ�াতার নাম কিরেতেছন -- রামনাম, ক�ৃনাম, হিরনাম কিরেতেছন। ভে�রা 

িনঃশে� শিনেতেছন। এত সুিম� নামককতরন, েযন মধবুষরণ হইেতেছ। আজ বলরােমর বািড় েযন নব কপ হইয়ােছ। 

বািহের নব কপ, িভতের বৃরাবন। 

 

        আজ রাোই ঠাকরু দিকেণ�ের যাাা কিরেবন। বলরাম তাহঁােক অ�ঃপেুর লইয়া যাইেতেছন -- জল 

খা য়াইেবন। এই সুেযােগ েমেয় ভে�রা  তাঁহােক আবার দশরন কিরেবন। 

 

        এিদেক ভে�রা বািহেরর  বঠকখানায় তাহঁার অেপকা কিরেতেছন   একসে� সসককতরন কিরেতেছন। ঠাকরু 

বািহের আিসয়াই েযাগ িদেলন। ককতরন চিলেতেছ -- 

 

        আমার েগৗর নােচ। 

 নােচ সসককতরেন, �কবাস অ�েন, ভ�গণসে�।। 

 হিরেবাল বেল বদেন েগারা, চায় গদাধর পােন, 

 েগারার অরণ নয়েন, বিহেছ সঘেন, ে�মধারা েহম অে�।। 

 

        ঠাকরু আখর িদেতেছন -- 

 

 নােচ সসককতরেন (শচকর  লাল নােচ ের)। 
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 (আমার েগারা নােচ ের) (�ােণর েগারা নােচ ের)।  


