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সpম পিরেcদ
ীরামকৃ সংকীতর্নানেn
ৈtেলাকয্ আবার গান গািহেতেছন। সে েখাল-করতাল বািজেতেছ। ীরামকৃ েpেম unt হiয়া নৃতয্
কিরেতেছন। নৃতয্ কিরেত কিরেত কতবার সমািধs হiেতেছন। সমািধs aবsায় দাঁড়াiয়া আেছন, snহীন েদহ,
িsরেনt, সহাসয্বদন; েকান িpয় ভেkর snেদেশ হাত িদেয় আেছন। আবার ভাবােn মt মাতে র নয্ায় নৃতয্।
বাহয্দশা pাp হiয়া গােনর আখর িদেতেছন:
“নাচ মা, ভkবৃn েবেড় েবেড়;
আপিন েনেচ নাচাo েগা মা;
(আবার বিল) hিদপেd eকবার নাচ মা;
নাচ েগা bhময়ী েসi ভুবনেমাহনrেপ।”
েস aপূবর্ দৃশয্! মাতৃগতpাণ, েpেম মােতায়ারা েসi sগর্ীয় বালেকর নৃতয্! bাhভেkরা তাঁহােক েব ন
কিরয়া নৃতয্ কিরেতেছন -- েযন েলাহােক চুmুেক ধিরয়ােছ! সকেল unt হiয়া bhনাম কিরেতেছন; আবার bেhর
েসi মধুর নাম, -- মা নাম কিরেতেছন। aেনেক বালেকর মেতা “মা, মা” বিলেত বিলেত কাঁিদেতেছন।
কীতর্নােn সকেল আসন gহণ কিরয়ােছন। ীরামকৃ o আসীন। সmুেখ িবজয়। িবজেয়র শা ড়ী ঠাকুরানী
o aনয্ানা েমেয়ভেkরা তাঁহােক দশর্ন কিরেবন o তাঁহার সে কথা বিলেবন বিলয়া সংবাদ পাঠাiেল, িতিন eকিট
ঘেরর িভতর িগয়া তাহােদর সে েদখা কিরেলন।
িকয়ৎ পের িফিরয়া আিসয়া িবজয়েক বিলেতেছন, “েদখ, েতামার শা ড়ীর িক ভিk! বেল, সংসােরর কথা
আর বলেবন না। eক েঢu যােc, আর-eক েঢu আসেছ! আিম বললুম, oেগা, েতামার আর তােত িক! েতামার
েতা jান হেয়েছ। েতামার শা ড়ী তােত বলেলন, আমার আবার িক jান হেয়েছ। eখনo িবদয্া-মায়া আর
aিবদয্া-মায়ার পার হi নাi, ধু aিবদয্ার পার হেল েতা হেব না, িবদয্ার পার হেত হেব, তেব েতা jান হেব;
আপিনi েতা o-কথা বেলন।”
e-কথা হiেতেছ eমন সময় ীযুk েবণী পাল আিসয়া uপিsত হiেলন।
েবণী পাল (িবজেয়র pিত) -- মহাশয়, তেব গােtাtান কrন, aেনক েদির হেয় েগেছ uপাসনা আরm
কrন।
িবজয় -- মহাশয়, আর uপাসনা িক দরকার। আপনােদর eখােন আেগ পােয়েসর বয্বsা, তারপর কড়ার
ডাল o aনয্ানয্ বয্বsা।
ীরামকৃ (হািসয়া) -- েয েযমন ভk েস েসirপ আেয়াজন কের। সttgণীভk পায়স েদয়,
রেজাgণীভk প াশ বয্ ন িদেয় েভাগ েদয়, তেমাgণীভk ছাগ o aনয্ানয্ বিল েদয়।
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িবজয় uপাসনা কিরেত েবদীেত বিসেবন িকনা ভািবেতেছন।
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