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tেয়াদশ পিরেcদ
ভkসে সংকীতর্নানেn
aেনক ভেkরা আিসয়ােছন। ীযুk িবজয় েগাsামী, মিহমাচরণ, নারায়ণ, aধর, মাsার, েছাট েগাপাল
iতয্ািদ। রাখাল, বলরাম তখন ীবৃnাবনধােম আেছন।
েবলা 3-4টা বািজয়ােছ। ঠাকুর ীরামকৃ বারাnায় কীতর্ন িনেতেছন। কােছ নারাণ আিসয়া বিসেলন।
aনয্ানয্ ভেkরা চতুিদর্েক বিসয়া আেছন।
eমন সময় aধর আিসয়া uপিsত হiেলন। aধরেক েদিখয়া ঠাকুর েযন শশবয্s হiেলন। aধর pণাম
কিরয়া আসন gহণ কিরেল ঠাকুর তাঁহােক আরo কােছ বিসেত iি ত কিরেলন।
কীতর্িনয়া কীতর্ন সমাp কিরেলন। আসর ভ হiল। uদয্ানমেধয্ ভেkরা eিদক-oিদক েবড়াiেতেছন। েকহ
েকহ মা কালীর o রাধাকােnর মিnের আরিত দশর্ন কিরেত েগেলন।
সnয্ার পর ঠাকুেরর ঘের আবার ভেkরা আিসেলন।
ঠাকুেরর ঘেরর মেধয্ আবার কীতর্ন হiবার uেদয্াগ হiেতেছ। ঠাকুেরর খুব uৎসাহ, বিলেতেছন েয,
“eিদেক eকটা বািত দাo।” ডবল বািত jািলয়া েদoয়ােত খুব আেলা হiল।
ঠাকুর িবজয়েক বিলেতেছন, “তুিম aমন জায়গায় বসেল েকন? eিদেক সের eস।”
eবার সংকীতর্ন খুব মাতামািত হiল। ঠাকুর মােতায়ারা হiয়া নৃতয্ কিরেতেছন। ভেkরা তাঁহােক খুব
েবড়াiয়া েবড়াiয়া নািচেতেছন। িবজয় নৃতয্ কিরেত কিরেত িদগmর হiয়া পিড়য়ােছন। hঁশ নাi।
কীতর্নােn িবজয় চািব খুিঁ জেতেছন, েকাথায় পিড়য়া িগয়ােছ। ঠাকুর বিলেতেছন, “eখােনo eকটা হিরেবাল
খায়।” ei বিলয়া হািসেতেছন। িবজয়েক আরo বিলেতেছন, “o সব আর েকন” (aথর্াৎ তার চািবর সে সmকর্
রাখা েকন)!
িকেশারী pণাম কিরয়া িবদায় লiেতেছন। ঠাকুর েযন েsেহ আdর্ হiয়া তাঁহার বেk হাত িদেলন আর
বিলেলন, “তেব eেসা।” কথাgিল েযন কrণামাখা। িকয়ৎkণ পের মিণ o েগাপাল কােছ আিসয়া pণাম কিরেলন
-- তাঁহারা িবদায় লiেবন। আবার েসi েsহমাখা কথা। কথাgিল হiেত েযন মধু ঝিরেতেছ। বিলেতেছন, “কাল
সকােল uেঠ েযo, আবার িহম লাগেব?”
[ভk সে – ভkকথাpসে ]
মিণ eবং েগাপােলর আর যাoয়া হiল না, তাঁহারা আজ রােt থািকেবন। তাঁহারা o আরo 2/1 জন ভk
েমেঝেত বিসয়া আেছন। িকয়ৎkণ পের ঠাকুর ীযুk রাম চkবতর্ীেক বিলেতেছন, “রাম, eখােন েয আর-
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eকখািন পােপাশ িছল। েকাথায় েগল?”
ঠাকুর সমs িদন aবসর পান নাi -- eকটু িব াম কিরেত পান নাi। ভkেদর েফিলয়া েকাথায় যাiেবন!
eiবার eকবার বিহর্েদেশ যাiেতেছন। ঘের িফিরয়া আিসয়া েদিখেলন েয, মিণ রামলােলর িনকট গান িলিখয়া
লiেতেছন -“তার তািরিণ!
eবার tিরত কিরেয় তপন-তনয়-tািসত” -- iতয্ািদ।
ঠাকুর মিণেক িজjাসা কিরেতেছন, “িক িলখেছা?” গােনর কথা িনয়া বিলেলন, “e েয বড় গান।”
রােt ঠাকুর eকটু সুিজর পােয়স o eকখািন িক dখািন লুিচ খান। ঠাকুর রামলালেক বিলেতেছন, “সুিজ িক
আেছ?”
গান eক লাiন d’লাiন িলিখয়া মিণ েলখা বn কিরেলন।
ঠাকুর েমেঝেত আসেন বিসয়া সুিজ খাiেতেছন।
ঠাকুর আবার েছাট খাটিটেত বিসেলন। মাsার খােটর পা র্িsত পােপােশর uপর বিসয়া ঠাকুেরর সিহত কথা
কিহেতেছন। ঠাকুর নারায়েণর কথা বিলেত বিলেত ভাবযুk হiেতেছন।
ীরামকৃ -- আজ নারায়ণেক েদখলুম।
মাsার -- আjা হাঁ, েচাখ েভজা। মুখ েদেখ কাnা েপল।
ীরামকৃ -- oেক েদখেল েযন বাৎসলয্ হয়। eখােন আেস বেল oেক বািড়েত মাের। oর হেয় বেল eমন
েকu নাi। ‘কুbা েতামায় কু েবাঝায়। রাiপেk বুঝায় eমন েকu নাi।’
মাsার (সহােসয্) -- হিরপদর বািড়েত বi েরেখ পলায়ন।
ীরামকৃ -- oটা ভাল কের নাi।
ঠাকুর চুপ কিরয়ােছন। িকয়ৎkণ পের কথা কিহেতেছন।
ীরামকৃ -- েদখ, oর খুব সtা। তা না হেল কীতর্ন নেত নেত আমায় টােন! ঘেরর িভতর আমার
আসেত হল। কীতর্ন েফেল আসা -- e কখনo হয় নাi।
ঠাকুর চুপ কিরেলন। িকয়ৎkণ পের আবার কথা কিহেতেছন।
ীরামকৃ -- oেক ভােব িজjাসা কেরিছলুম। তা eককথায় বলেল -- “আিম আনেn আিছ।” (মাsােরর
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pিত) তুিম oেক িকছু িকেন মােঝ মােঝ খাio -- বাৎসলয্ভােব।
ঠাকুর ীরামকৃ েতজচেndর কথা কিহেতেছন।
ীরামকৃ (মাsােরর pিত) -- eকবার oেক িজjাসা কের েদেখা, eেকবার আমায় o িক বেল, -- jানী,
িক িক বেল? নলুম, েতজচnd নািক বড় কথা কয় না। (েগাপােলর pিত) -- েদখ্, েতজচndেক শিন-ম লবাের
আসেত বিলস।
[দিkেণ র-মিnের -- েগাsামী, মিহমাচরণ pভৃিত সে ]
েমেঝেত আসেনর uপর ঠাকুর uপিব । সুিজ খাiেতেছন। পাে র্ eকিট িপলসুেজর uপর pদীপ জিলেতেছ।
ঠাকুেরর কােছ মাsার বিসয়া আেছন। ঠাকুর বিলেতেছন, “িকছু িমি িক আেছ?” মাsার নূতন gেড়র সেnশ
আিনয়ািছেলন। রামলালেক বিলেলন, সেnশ তােকর uপর আেছ।
ীরামকৃ -- িক, আন না।
মাsার বয্s হiয়া তাক খুিঁ জেত েগেলন। েদিখেলন, সেnশ নাi, েবাধহয় ভkেদর েসবায় খরচ হiয়ােছ।
apstত হiয়া ঠাকুেরর কােছ িফিরয়া আিসয়া বিসেলন। ঠাকুর কথা কিহেতেছন।
ীরামকৃ -- আcা eকবার েতামার sুেল িগেয় যিদ েদিখ -মাsার ভািবেতেছন, uিন নারায়ণেক sুেল েদিখেত যাiবার icা কিরেতেছন।
মাsার -- আমােদর বাসায় িগেয় বসেল েতা হয়।
ীরামকৃ -- না, eকটা ভাব আেছ। িক জােনা, আর েকu েছাকরা আেছ িকনা eকবার েদখতুম।
মাsার -- aবশয্ আপিন যােবন। aনয্ েলাক েদখেত যায়, েসirপ আপিনo যােবন।
ঠাকুর আহারােn েছাট খাটিটেত িগয়া বিসেলন। eকিট ভk তামাক সািজয়া িদেলন। ঠাকুর তামাক
খাiেতেছন। iিতমেধয্ মাsার o েগাপাল বারাnায় বিসয়া rিট o ডাল iতয্ািদ জলখাবার খাiেলন। তাঁহারা
নহবেত ঘের iেবন িঠক কিরয়ােছন।
খাবার পর মাsার খােটর পা sর্ পােপােশ আিসয়া বিসেলন।
ীরামকৃ (মাsােরর pিত) -- নহবেত যিদ হাঁিড়কুিড় থােক? eখােন েশােব? ei ঘের?
মাsার -- েয আেj।
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