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চতুদশ
র্ পিরেcদ
ঠাকুর ীরামকৃ েদেবেndর বাটীেত ভkসে
ঠাকুর ভkসে আনেn কথাবাতর্া কিহেতেছন। ৈচt মাস, বড় গরম! েদেবnd কুলিপ বরফ ৈতয়ার
কিরয়ােছন। ঠাকুরেক o ভেkদর খাoয়াiেতেছন। ভkরাo কুলিপ খাiয়া আনn কিরেতেছন। মিণ আেs আেs
বলেছন, ‘enেকার! enেকার!’ (aথর্াৎ আরo কুলিপ দাo) o সকেল হািসেতেছন। কুলিপ েদিখয়া ঠাকুেরর িঠক
বালেকর নয্ায় আনn হiেতেছ।
ীরামকৃ -- েবশ কীতর্ন হল! েগাপীেদর aবsা েবশ বলেল -- ‘ের মাধবী, আমার মাধব েদ।’ েগাপীেদর
েpেমাnােদর aবsা। িক আ যর্! কৃে র জনয্ পাগল!
eকজন ভk আর eকজনেক েদখাiয়া বিলেতেছন -- eঁর সখীভাব -- েগাপীভাব।
রাম বিলেতেছন -- eঁর িভতর dii আেছ। মধুরভাব আবার jােনর কেঠার ভাবo আেছ।
ীরামকৃ -- িক গা?
ঠাকুর eiবার সুেরেndর কথা কিহেতেছন।
রাম -- আিম খবর িদছলাম, কi eেলা না।
ীরামকৃ -- কমর্ েথেক eেস আর পাের না।
eকজন ভk -- রামবাবু আপনার কথা িলখেছন।
ীরামকৃ (সহাসয্) -- িক িলেখেছ?
ভk -- পরমহংেসর ভিk -- ei বেল eকিট িবষয় িলখেছন -- ।
ীরামকৃ -- তেব আর িক, রােমর খুব নাম হেব।
িগিরশ (সহােসয্) -- েস আপনার েচলা বেল।
ীরামকৃ -- আমার েচলা-েটলা নাi। আিম রােমর দাসানুদাস।
পাড়ার েলােকরা েকহ েকহ আিসয়ািছেলন। িকnt তাহােদর েদিখয়া ঠাকুেরর আনn হয় নাi। ঠাকুর eকবার
বিলেলন, “e িক পাড়া! আখােন েদখিছ েকu নাi।”
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েদেবnd eiবার ঠাকুরেক বািড়র িভতর লiয়া যাiেতেছন। েসখােন ঠাকুরেক জল খাoয়াiবার হiয়ােছ।
ঠাকুর িভতের েগেলন। ঠাকুর সহাসয্বদেন বািড়র িভতর হiেত িফিরয়া আিসেলন o আবার ৈবঠকখানায় uপিব
হiেলন। ভেkরা কােছ বিসয়া আেছন। uেপnd1 o akয়2 ঠাকুেরর di পাে র্ বিসয়া পদেসবা কিরেতেছন। ঠাকুর
েদেবেndর বািড়র েমেয়েদর কথা বিলেতেছন -- “েবশ েমেয়রা, পাড়ােগঁেয় েমেয় িক না। খুব ভিk!”
ঠাকুর আtারাম? িনেজর আনেn গান গািহেতেছন! িক ভােব গান গািহেতেছন? িনেজর aবsা sরণ কিরয়া
তাঁহার িক ভােবাlাস হiল? তাi িক গান কয়িট গািহেতেছন?
গান - সহজ মানুষ না হেল সজেক না যায় েচনা।
গান - দরেবশ দাঁড়াের, সােধর করoয়া িকিsধারী।
দাঁড়াের, o েতার ভাব (rপ) েনহাির ৷৷
গান - eেসেছন eক ভােবর ফিকর।
(o েস) িহঁdর ঠাকুর, মুসলমানর পীর ৷৷
িগিরশ ঠাকুরেক pণাম কিরয়া িবদায় gহণ কিরেলন। ঠাকুরo িগিরশেক নমsার কিরেলন।
েদেবndািদ ভেkরা ঠাকুরেক গািড়েত তুিলয়া িদেলন।
েদেবnd ৈবঠকখানার দিkণ uঠােন আিসয়া েদেখন েয, তkেপােশর uপর তাঁহার পাড়ার eকিট েলাক
eখনo িনিdত রিহয়ােছন। িতিন বিলেলন, “uঠ, uঠ”। েলাকিট চkু মুিছেত মুিছেত uেঠ বলেছন, “পরমহংসেদব
িক eেসেছন?” সকেল েহা-েহা কিরয়া হািসেত লািগেলন। েলাকিট ঠাকুেরর আিসবার আেগ আিসয়ািছেলন,
ঠাকুরেক েদিখবার জনয্। গরম েবাধ হoয়ােত uঠােনর তkেপােশ মাdর পািতয়া িনdািভভূত হiঢােছন। ঠাকুর
দিkেণ ের যাiেতেছন। গািড়েত মাsারেক আনেn বিলেতেছন -- “খুব কুলিপ েখেয়িছ! তুিম (আমার জনয্) িনেয়
েযo েগাটা চার-পাঁচ।” ঠাকুর আবার বলেছন, “eখন ei কিট েছাকরার uপর মন টানেছ, -- েছাট নেরন, পূণর্
আর েতামার সmnী।”
মাsার -- িdজ?
ীরামকৃ -- না, িdজ েতা আেছ। তার বড়িটর uপর মন যােc।
মাsার -- oঃ।
ঠাকুর আনেn গািড়েত যাiেতেছন।
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ীuেপndনাথ মুেখাপাধয্ায়, ঠাকুেরর ভk o “বসুমতীর” stািধকারী।
ীakয়কুমার েসন, ঠাকুেরর ভk o কিব। iিনi “ ী ীরামকৃ পুিঁ থ” িলিখয়া িচরsরণীয় হiয়ােছন। বাঁকড়
ু া েজলার anঃপাতী
ময়নাপুর gাম iঁহার জnভূিম।
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