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প ম পিরেcদ
বলরােমর রথযাtা -- নেরndািদ ভkসে সংকীতর্নানেn
েবলা 1টা হiয়ােছ। ঠাকুর আহারােn আবার ৈবঠকখানা গের আিসয়া ভkসে বিসয়া আেছন। eকিট ভk
পূণর্েক ডািকয়া আিনয়ােছন। ঠাকুর মহানেn মাsারেক বিলেতেছন, “ei েগা! পূণর্ eেসেছ।” নেরnd, েছাট নেরন,
নারাণ, হিরপদ o aনয্ানয্ ভেkরা কােছ বিসয়া আেছন o ঠাকুেরর সিহত কথা কিহেতেছন।
[sাধীন icা (ি uiল) o েছাট নেরন -- নেরেndর গান ]
েছাট নেরন -- আcা, আমােদর sাধীন icা (ি uiল) আেছ িক না?
ীরামকৃ -- আিম েক েখাঁজ েদিখ। আিম খুঁজেত খুঁজেত িতিন েবিরেয় পেড়ন! ‘আিম যnt তুিম যntী’।
চীেনর পুতল
ু েদাকােন িচিঠ হােত কের যায় েনছ! ঈ রi কতর্া! আপনােক aকতর্া েজেন কতর্ার নয্ায় কাজ কেরা।
“যতkণ uপািধ, ততkণ ajান; আিম পি ত, আিম jানী, আিম ধনী, আিম মানী; আিম কতর্া বাবা gr - e-সব ajান েথেক হয়। ‘আিম যnt, তুিম যntী’ -- ei jান। aনয্ সব uপািধ চেল েগল। কাঠ েপাড়া েশষ হেল
আর শb থােক না -- utাপo থােক না। সব ঠা া! -- শািnঃ শািnঃ শািnঃ!
(নেরndেক) -- “eকটু গা না।”
নেরnd -- ঘের যাi -- aেনক কাজ আেছ।
ীরামকৃ -- তা বাছা, আমােদর কথা নেব েকন? ‘যার আেছ কােন েসানা, তার কথা আনা আনা। যার
আেছ েপাঁেদ টয্ানা তার কথা েকu েশােন না!’ (সকেলর হাসয্)
তুিম gহেদর বাগান েযেত পােরা। pায় িন, আজ েকাথায়, না gহেদর বাগােন! -- e কথা বলতুম না, তুi
েকঁেড়িল করিল --”
নেরnd িকয়ৎkণ চুপ কিরয়া আেছন। বলেছন, “যnt নাi ধু গান --”
ীরামকৃ -- আমােদর বাছা েযমন aবsা -- eiেত পার েতা গাo। তােত বলরােমর বেnাবs!
“বলরাম বেল, ‘আপিন েনৗকা কের আসেবন, eকাn না হয় গািড় কের আসেবন’, -- (সকেলর হাসয্) খয্াঁট
িদেয়েছ। আজ তাi ৈবকােল নািচেয় েনেব (হাসয্)। eকান েথেক eকিদন গািড় কের িদছেলা -- বােরা আনা ভাড়া;
-- আিম বললাম, বার আনায় দিkেণ ের যােব? তা বেল, ‘o aমন হয়।’ গািড় রাsায় েযেত েযেত eকধার েভেঙ
পেড় েগল -- (সকেলর uc হাসয্)। আবার েঘাড়া মােঝ মােঝ eেকবাের েথেম যায়। েকান মেত চেল না;
গােড়ায়ান eক-eকবার খুব মাের, আর eক-eকবার েদৗড়ায়! (uc হাসয্) তারপর রাম েখাল বাজােব -- আর
আমরা নাচব -- রােমর তালেবাধ নাi। (সকেলর হাসয্) বলরােমর ভাব, আপনারা গাo, নােচা, আনn কেরা।
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(সকেলর হাসয্)
ভেkরা বাটী হiেত আহারািদ কিরয়া kেম kেম আিসেতেছন।
মেহnd মুখেু jেক দূর হiেত pণাম কিরেত েদিখয়া ঠাকুর তাঁহােক pণাম কিরেতেছন -- আবার েসলাম
কিরেতেছন। কােছর রকিট েছাকরা ভkেক বিলেতেছন, oেক বlনা ‘েসলাম করেল’, -- o বড় aলকট্ aলকট্
কের। (সকেলর হাসয্) গৃহs ভেkরা aেনেক িনেজেদর বাটীর পিরবারেদর আিনয়ােছন; -- তাঁহারা ী ীঠাকুরেক
দশর্ন কিরেবন o রেথর সmুেখ কীতর্নানn েদিখেবন। রাম, িগিরশ pভৃিত ভেkরা kেম kেম আিসয়ােছন।
েছাকরা ভেkরা aেনেক আিসয়ােছন।
eiবার নেরnd গান গাiেতেছন:
(1) কত িদেন হেব েস েpম স ার।
হেয় পূণক
র্ াম বলব হিরনাম,
নয়েন বিহেব েpম-arধার ৷৷
(2) িনিবড় আঁধাের মা েতার চমেক o rপরািশ।
তাi েযাগী ধয্ান ধের হেয় িগিরgহাবাসী ৷৷
বলরাম আজ কীতর্েনর বেnাবs কিরয়ােছন, -- ৈব বচরণ o েবেনায়ারীর কীতর্ন। eiবার ৈব বচরণ
গািহেতেছন -- ীdগর্ানাম জপ সদা রসনা আমার। dগর্েম ীdগর্া িবেন েক কের িনsার।
গান eকটু িনেত িনেত ঠাকুর সমািধs! দাঁড়াiয়া সমািধs! -- েছাট নেরন ধিরয়া আেছন। সহাসয্বদন।
kেম সব িsর! eকঘর ভেkরা aবাk হiয়া েদিখেতেছন। েমেয় ভেkরা িচেকর মধয্ হiেত েদিখেতেছন। সাkাৎ
নারায়ণ বুিঝ েদহধারণ কিরয়া ভেkর জনয্ আিসয়ােছন। িক কের ঈ রেক ভালবাসেত হয়, তাi বুিঝ িশখােত
eেসেছন!
নাম কিরেত কিরেত aেনকkণ পের সমািধভ হiল। ঠাকুর আসন gহণ কিরেল ৈব বচরণ আবার গান
ধিরেলন:
(1) হির হির বল ের বীেণ!
(2) িবফেল িদন যায় ের বীেণ, ীহিরর সাধন িবেন।
eiবার আর eক কীতর্নীয়া, েবেনায়ারী, rপ গািহেতেছন। িকnt সদাi গান গািহেত ‘আহা! আহা!’ বিলয়া
ভূিম হiয়া pণাম কেরন। তাহােত ে াতারা েকহ হােস, েকহ িবরk হয়।
aপরাh হiয়ােছ। iিতমেধয্ বারাnায় ী ীজগnােথর েসi েছাট রথখািন জা পতাকা িদয়া সুসিjত
কিরয়া আনা হiয়ােছ। ী ীজগnাথ, সুভdা o বলরাম চnনচিচর্ত o বসন-ভূষণ o পু মালা dারা সুেশািভত
হiয়ােছন। ঠাকুর েবেনায়ারীর কীতর্ন েফিলয়া বারাnায় রথােg গমন কিরেলন, -- ভেkরাo সে সে চিলেলন।
রেথর রjু ধিরয়া eকটু টািনেলন -- তৎপের রথােg ভkসে নৃতয্ o কীতর্ন কিরেতেছন। aনয্ানয্ গােনর সে
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ঠাকুর পদ ধিরেলন:
যােদর হির বলেত নয়ন ঝের, তারা তারা dভাi eেসেছ ের!
যারা মার েখেয় েpম যােচ, তারা তারা dভাi eেসেছ ের!
আবার -- নেদ টলমল টলমল কের, েগৗরেpেম িহেlােল ের।
েছাট বারাnােত রেথর সে সে কীতর্ন o নৃতয্ হiেতেছ। uc সংকীতর্ন o েখােলর শb িনয়া বািহেরর
েলাক aেনেক বারাnা মেধয্ আিসয়া পিড়য়ােছ। ঠাকুর হিরেpেম মােতায়ারা। ভেkরাo সে সে েpেমাnt
হiয়া নািচেতেছন।
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