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ষ পিরেcদ
ৈচতনয্লীলাদশর্ন -- েগৗরেpেম মােতায়ারা ীরামকৃ
জগnাথ িমে র ঘের aিতিথ আিসয়ােছন। বালক িনমাi সদানেn সমবয়সয্েদর সিহত গান গািহয়া
েবড়াiেতেছন:
কাঁহা েমরা বৃnাবন, কাঁহা যেশাদা মাi।
কাঁহা েমরা নn িপতা, কাঁহা বলাi ভাi ৷৷
কাঁহা েমির ধবলী শয্ামলী, কাঁহা েমির েমাহন মুরলী।
ীদাম সুদাম রাখালগণ কাঁহা েম পাi ৷৷
কাঁহা েমির যমুনাতট, কাঁহা েমির বংশীবট।
কাঁহা েগাপনারী েমির, কাঁহা হামারা রাi ৷৷
aিতিথ চkু বুিজয়া, ভগবানেক an িনেবদন কিরেতেছন। িনমাi েদৗিড়য়া িগয়া েসi an ভkণ কিরেতেছন।
aিতিথ ভগবান বিলয়া তাঁহােক জািনেত পািরেলন o দশাবতােরর sব কিরয়া pসn কিরেতেছন। িম o শচীর
কােছ িবদায় লiবার সময় িতিন আবার গান কিরয়া sব কিরেতেছন -জয় িনতয্ানn েগৗরচnd জয় ভবতারণ।
aনাথtাণ জীবpাণ ভীতভয়বারণ ৷৷
যুেগ যুেগ র , নব লীলা নব র ,
নব তর নব pস ধরাভার ধারণ।
তাপহারী েpমবাির, িবতর রাসরসিবহারী,
দীনআশ-কলুষনাশ d -tাসকারণ।
sব িনেত িনেত ঠাকুর আবার ভােব িবেভার হiেতেছন।
নবdীেপর গ াতীর -- গ াsােনর পর bাhেণরা, েমেয় পুrষ ঘােট বিসয়া পূজা কিরেতেছন। িনমাi ৈনেবদয্
কািড়য়া খাiেতেছন। eকজন bাhণ ভারী েরেগ েগেলন, আর বলেলন, আের েবিlক! িব ুপূজার ৈনিবিদয্ েকেড়
িনিcস -- সবর্নাশ হেব েতার! িনমাi তবুo েকেড় িনেলন, আর পলায়ন কিরেত uদয্ত হiেলন। aেনক েমেয়রা
েছেলিটেক বড় ভালবােস। িনমাi চেল যােc েদেখ তােদর pােণ সiল না। তারা uৈcঃsের ডািকেত লািগল,
িনমাi, িফের আয়; িনমাi িফের আয়। িনমাi িনেলন না।
eকজন িনমাiেক িফরাiবার মহামnt জািনেতন। িতিন “হিরেবাল হিরেবাল” বিলেত লািগেলন। aমিন
িনমাi ‘হিরেবাল’ ‘হিরেবাল’ বিলেত বিলেত িফিরেলন।
মিণ ঠাকুেরর কােছ বিসয়া আেছন। বিলেতেছন, আহা!
ঠাকুর আর িsর থািকেত পািরেলন না। ‘আহা’ বিলেত বিলেত মিণর িদেক তাকাiয়া েpমাr িবসর্জন
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কিরেতেছন।
ীরামকৃ (বাবুরাম o মাsারেক) -- েদখ, যিদ আমার ভাব িক সমািধ হয়, েতামরা েগালমাল কেরা না।
ঐিহেকরা ঢঙ মেন করেব।
িনমাi-eর uপনয়ন। িনমাi সnয্াসী সািজয়ােছন। শচী o pিতবািসিনগণ চতুিদর্েক দাঁড়াiয়া। িনমাi গান
গাiয়া িভkা কিরেতেছন:
েদ েগা িভkা েদ।
আিম নূতন েযাগী িফির েকঁেদ েকঁেদ।
oেগা bজবাসী েতােদর ভালবািস,
oেগা তাiেতা আিস, েদখ মা uপবাসী।
েদখ মা dাের েযাগী বেল ‘রােধ রােধ’।
েবলা েগল েযেত হেব িফের,
eকাকী থািক মা যমুনাতীের
আঁিখনীের িমেশ নীের,
চেল ধীের ধীের ধারা মৃd নােদ।
সকেল চিলয়া েগেলন। িনমাi eকাকী আেছন। েদবগণ bাhণ-bাhণী েবেশ তাঁহােক sব কিরেতেছন।
পুrষগণ -- চndিকরণ aে , নেমা বামনrপধারী।
stীগণ -- েগাপীগণ মেনােমাহন, ম ুকু চারী।
িনমাi -- জয় রােধ ীরােধ।
পুrষগণ -- bজবালক স , মদন মান ভ ।
stীগণ -- unািদনী bজকািমনী, unাদ তর ।
পুrষগণ -- ৈদতয্ছলন, নারায়ণ, সুরগণভয়হারী।
stীগণ -- bজিবহারী েগাপনারী-মান-িভখারী।
িনমাi -- জয় রােধ ীরােধ।
ঠাকুর ীরামকৃ ei গান িনেত িনেত সমািধs হiেলন। যবিনকা পতন হiল। কনসাটর্ বািজেতেছ।
[“সংসারী েলাক dিদক রাখেত বেল” -- গ াদাস o ীবাস ]
aৈdেতর বাটীর সmুেখ ীবাসািদ কথা কিহেতেছন। মুকুn মধুর কে গান গাiেতেছন:
আর ঘুমাio না মন। মায়ােঘাের কতিদন রেব aেচতন।
েক তুিম িক েহতু eেল, আপনাের ভুেল েগেল
চাহের নয়ন েমেল তয্জ কুsপন ৷৷
রেয়েছা aিনতয্ ধয্ােন িনতয্ানn েহর pােণ,
তম পিরহির েহর তrণ তপন ৷৷
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মুকুn বড় সুক । ীরামকৃ মিণর িনকট pশংসা কিরেতেছন।
িনমাi বাটীেত আেছন। ীবাস েদখা কিরেত আিসয়ােছন। আেগ শিচর সে েদখা হiল। শচী কাঁিদেত
লািগেলন। বিলেলন, পুt আমার গৃহধেমর্ মন েদয় না।
‘েয aবিধ েগেছ িব rপ,
pাণ মম কাঁেপ িনরnর, পােছ হয় িনমাi সnয্াসী।’
eমন সময় িনমাi আিসেতেছন। শচী ীবাসেক বিলেতেছন -‘আহা েদখ েদখ পাগেলর pায়,
আঁিখনীের বুক েভেস যায়, বল বল e ভাব েকমেন যােব?’
িনমাi ীবাসেক েদিখয়া তাঁহার পােয় জড়াiয়া কাঁিদেতেছন -- আর বিলেতেছন -কi pভু কi মম কৃ ভিk হেলা,
aধম জনম বৃথা েকেট েগল।
বল pভু, কৃ কi, কৃ েকাথা পাব,
েদহ পদধূিল বনমালী েযন পাi।
ীরামকৃ মাsােরর িদেক তাকাiয়া কথা কিহেত যাiেতেছন, িকnt পািরেতেছন না। গদগদ sর! গ েদশ
নয়নজেল ভািসয়া েগল। eকদৃে েদিখেতেছন, িনমাi ীবােসর পা জড়াiয়া রিহয়ােছন। আর বিলেতেছন, ‘কi
pভু কৃ ভিk েতা হল না।’
eিদেক িনমাi পড়ুয়ােদর আর পড়াiেত পািরেতেছন না। গ াদােসর কােছ িনমাi পিড়য়ািছেলন। িতিন
িনমাiেক বুঝাiেত আিসয়ােছন। ীবাসেক বিলেলন -- ীবাস ঠাকুর, আমরাo bাhণ, িব প
ু জ
ূ া কের থািক,
আপনারা িমেল েদখিছ সংসারটা ছারখার করেলন।
ীরামকৃ (মাsারেক) -- e সংসারীর িশkা -- eo কর, oo কর। সংসারী যখন িশkা েদয়, তখন dিদক
রাখেত বেল।
মাsার -- আjা, হাঁ।
গ াদাস িনমাiেক আবার বুঝাiেতেছন -- ‘oেহ িনমাi, েতামার েতা শাstjান হেয়েছ? তুিম আমার সে
তকর্ কর। সংসারধমর্ aেপkা েকাn ধমর্ pধান, আমায় েবাঝাo। তুিম গৃহী, গৃহীর মেতা আচার না কের aনয্ আচার
েকন কর?’
ীরামকৃ (মাsারেক) -- েদখেল? diিদক রাখেত বলেছ!
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মাsার -- আjা, হাঁ।
িনমাi বিলেলন, আিম icা কের সংসারধমর্ uেপkা কির নাi; আমার বরং icা যােত সব বজায় থােক।
িকnt -pভু েকাn েহতু িকছু নািহ জািন,
pাণ টােন িক কির িক কির,
ভািব কুেল রi, কুেল আর রিহেত না পাির,
pাণ ধায় বুঝােল না েফের,
সদা চায় ঝাঁপ িদেত aকুল পাথাের।
ীরামকৃ -- আহা!
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