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প ম পিরেcদ
ীরামকৃ o নেরnd -- হাজরার কথা -- ছলrপী নারায়ণ
ঠাকুর, ভাব uপশেমর পর ভkসে কথা কিহেতেছন।
নেরnd ( ীরামকৃে র pিত) -- হাজরা eখন ভাল হেয়েছ।
ীরামকৃ -- তুi জািনস িন, eমন েলাক আেছ, বগেল iট, মুেখ রাম রাম বেল।
নেরnd -- আjা না, সব িজjাসা করলুম, তা েস বেল, ‘না’।
ীরামকৃ -- তার িন া আেছ, eকটু জপটপ কের। িকnt aমন! -- গােড়ায়ানেক ভাড়া েদয় না!
নেরnd -- আjা না, েস বেল েতা ‘িদেয়িছ’ -ীরামকৃ -- েকাথা েথেক েদেব?
নেরnd -- রামলাল টামলােলর কাছ েথেক িদেয়েছ, েবাধ হয়।
ীরামকৃ -- তুi সব কথা িজjাসা িক কেরিছস?
“মােক pাথর্না কেরিছলাম, মা, হাজরা যিদ ছল হয়, eখান েথেক সিরেয় দাo। oেক েসi কথা বেলিছলাম।
o িকছুিদন পের eেস বেল, েদখেল আিম eখনo রেয়িছ। (ঠাকুেরর o সকেলর হাসয্) িকnt তারপের চেল েগল।
“হাজরার মা রামলালেক িদেয় বেল পািঠেয়িছল, ‘হাজরােক eকবার রামলােলর খুেড়ামশায় েযন পািঠেয়
েদন। আিম েকঁেদ েকঁেদ েচােখ েদখেত পাi না।’ আিম হাজরােক aেনক কের বললুম, বুেড়া মা, eকবার েদখা
িদেয় eস; তা েকান মেত েগল না। তার মা েশেষ েকঁেদ েকঁেদ মের েগল।”
নেরnd -- eবাের েদেশ যােব।
ীরামকৃ -- eখন েদেশ যােব, ঢয্ামনা শালা! দূর দূর, তুi বুিঝস না। েগাপাল বেলেছ, িসঁিথেত হাজরা
কিদন িছল। তারা চাল িঘ সব িজিনস িদত। তা বেলিছল, e িঘ e চাল িক আিম খাi? ভাটপাড়ায় ঈেশেনর সে
িগছল। ঈেশনেক নািক বেলেছ, বােহয্ যাবার জল আনেত। ei বামুনরা সব েরেগ িগছল।
নেরnd -- িজjাসা কেরিছলুম, তা েস বেল, ঈশানবাবু eিগেয় িদেত িগছল। আর ভাটপাড়ায় aেনক
বামুেনর কােছ মানo হেয়িছল!
ীরামকৃ (হািসেত হািসেত) -- oiটুকু জপতেপর ফল।
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“আর িক জােনা, aেনকটা লkেণ হয়। েবঁেট, েডাব কাটা কাটা গা, ভাল লkণ নয়। aেনক েদিরেত jান
হয়।”
ভবনাথ -- থাk থাk -- o-সব কথায়।
ীরামকৃ -- তা নয়। (নেরেndর pিত) -- তুi নািক েলাক িচিনস, তাi েতােক বলিছ। আিম হাজরােক o
সকলেক িকরকম জািন, জািনস? আিম জািন, েযমন সাধুrপী নারায়ণ, েতমিন ছলrপী নারায়ণ, লুcrপী
নারায়ণ! (মিহমাচরেণর pিত) -- িক বল েগা? সকলi নারায়ণ।
মিহমাচরণ -- আjা, সবi নারায়ণ।
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