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সpম পিরেcদ
সুpভাত o ঠাকুর ীরামকৃ -- মধুর নৃতয্ o নামকীতর্ন
ীরামকৃ ৈবঠকখানার পি মিদেকর েছাট ঘের শযয্ায় শয়ন কিরয়া আেছন। রাত 4টা। ঘেরর দিkেণ
বারাnা, তাহােত eকখািন টুল পাতা আেছ। তাহার uপর মাsার বিসয়া আেছন।
িকয়ৎkণ পেরi ঠাকুর বারাnায় আিসেলন। মাsার ভূিম হiয়া pণাম কিরেলন। সংkািn, বুধবার, 32েশ
আষাঢ়; 15i জুলাi, 1885।
ীরামকৃ -- আিম আর-eকবার uেঠিছলাম। আcা, সকালেবলা িক যাব?
মাsার -- আjা, সকালেবলায় েঢu eকটু কম থােক।
েভার হiয়ােছ -- eখনo ভেkরা আিসয়া জুেটন নাi। ঠাকুর মুখ ধুiয়া মধুর sের নাম কিরেতেছন।
পি েমর ঘরিটর utর দরজার কােছ দাঁড়াiয়া নাম কিরেতেছন। কােছ মাsার। িকয়ৎkণ পের aনিতদূের
েগাপােলর মা আিসয়া দাঁড়াiেলন। anঃপের dােরর anরােল 2/1িট stীেলাক ভk আিসয়া ঠাকুরেক েদিখেতেছন।
েযন ীবৃnাবেনর েগাপীরা ীকৃ দশর্ন কিরেতেছন! aথবা নবdীেপর ভk মিহলারা েpেমাnt হiয়া ীেগৗরা েক
আড়াল হiেত েদিখেতেছন।
রামনাম কিরয়া ঠাকুর কৃ নাম কিরেতেচন, কৃ ! কৃ ! েগাপীকৃ ! েগাপী! েগাপী! রাখালজীবন কৃ !
নnনnন কৃ ! েগািবn! েগািবn!
আবার েগৗরাে র নাম কিরেতেছন -ীকৃ ৈচতনয্ pভু িনতয্ানn। হেরকৃ হের রাম, রােধ েগািবn!
আবার বিলেতেছন, আেলখ িনর ন! িনর ন বিলয়া কাঁিদেতেছন। তাঁহার কাnা েদিখয়া o কাতর sর
িনয়া, কােছ দ ায়মান ভেkরা কাঁিদেতেছন। িতিন কাঁিদেতেছন, আর বিলেতেছন, ‘িনর ন! আয় বাপ -- খাের
েনের -- কেব েতাের খাiেয় জn সফল করব! তুi আমার জনয্ েদহধারণ কের নরrেপ eেসিছস।’
জগnােথর কােছ আিতর্ কিরেতেছন -- জগnাথ! জগবnু! দীনবnু! আিম েতা জগৎছাড়া নi নাথ, আমায়
দয়া কর!
েpেমাnt হiয়া গািহেতেছন -- “uিড়ষয্া জগnাথ ভজ িবরাজ জী!”
eiবার নারায়েণর নামকীতর্ন কিরেত কিরেত নািচেতেছন o গািহেতেছন -- ীমnারায়ণ! ীমnারায়ণ!
নারায়ণ! নারায়ণ!
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নািচেত নািচেত আবার গান গাiেতেছন:
হলাম যার জনয্ পাগল, তাের কi েপলাম সi।
bhা পাগল, িব ু পাগল, আর পাগল িশব,
িতন পাগেল যুিk কের ভাঙেল নবdীপ
আর eক পাগল েদেখ eলাম বৃnাবেনর মােঠ,
রাiেক রাজা সাজােয় আপিন েকাটাল সােজ!
eiবার ঠাকুর ভkসে েছাট ঘরিটেত বিসয়ােছন। িদগmর! েযন পাঁচ বৎসেরর বালক! মাsার, বলরাম
আরo di-eকিট বk বিসয়া আেছন।
[rপদশর্ন কখন? gহয্কথা -- d-আtা েছাকরােত নারায়ণদশর্ন ]
(রামলালা, িনর ন, পূণ,র্ নেরnd, েবলঘেরর তারক, েছাট নেরন)
ীরামকৃ -- ঈ রীয় rপ দশর্ন করা যায়! যখন uপািধ সব চেল যায়, -- িবচার বn হেয় যায়, -- তখন
দশর্ন। তখন মানুষ aবাk সমািধs হয়। িথেয়টাের িগেয় বেস েলােক কত গl কের, -- e-গl েস গl। যাi
পদর্া uেঠ যায় সব গl-টl বn হেয় যায়। যা েদেখ তাiেতi মg হেয় যায়।
“েতামােদর aিত gহয্কতা বলিছ। েকন পূণর্, নেরnd, eেদর সব eত ভালবািস। জগnােথর সে মধুরভােব
আিল ন করেত িগেয় হাত েভেঙ েগল। জািনেয় িদেল, “তুিম শরীরধারণ কেরছ -- eখন নরrেপর সে সখয্,
বাৎসলয্ eiসব ভাব লেয় থােকা।”
“রামলালার uপর যা যা ভাব হত, তাi পূণার্ িদেক েদেখ হেc! রামলালােক নাoয়াতাম, খাoয়াতাম,
েশায়াতাম, --সে সে িনেয় েবড়াতাম, -- রামলালার জনয্ বেস বেস কাঁদতাম, িঠক ei সব েছেলেদর িনেয়
তাi হেয়েছ! েদখ না িনর ন। িকছুেতi িলp নয়। িনেজর টাকা িদেয় গিরবেদর ডাkারখানায় িনেয় যায়। িববােহর
কথায় বেল, ‘বাপের! o িবশালাkীর দ!’ oেক েদিখ েয, eকটা েজয্ািতঃর uপর বেস রেয়েছ।
“পূণর্ uঁচু সাকার ঘর -- িব রু aংেশ জn। আহা িক aনুরাগ!
(মাsােরর pিত) -- “েদখেল না, -- েতামার িদেক চাiেত লাগল -- েযন grভাi-eর uপর -- েযন iিন
আমার আপনার েলাক! আর-eকবার েদখা করেব বেলেছ। বেল কােpেনর oখােন েদখা হেব।”
[নেরেndর কত gণ -- েছাট নেরেণর gণ ]
“নেরেndর খুব uঁচু ঘর -- িনরাকােরর ঘর। পুrেষর সtা।
“eেতা ভk আসেছ, oর মেতা eকিট নাi।
“eক-eকবার বেস বেস খতাi। তা েদিখ, aনয্ পd কাr দশদল, কাr েষাড়শদল, কাr শতদল িকnt
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পdমেধয্ নেরnd সহsদল!
“aেনয্রা কলসী, ঘিট e-সব হেত পাের, -- নেরnd জালা।
“েডাবা পু িরণী মেধয্ নেরnd বড় দীিঘ! েযমন হালদার-পুকরু ।
“মােছর মেধয্ নেরnd রাঙাচkু বড় ri, আর সব নানারকম মাছ -- েপানা, কািঠ বাটা, ei সব।
“খুব আধার, -- aেনক িজিনস ধের। বড় ফুেটাoলা বাঁশ!
“নেরnd িকছুর বশ নয়। o আসিk, iিndয়-সুেখর বশ নয়। পুrষ পায়রা। পুrষ পায়রার েঠাঁট ধরেল েঠাঁট
েটেন িছিনেয় লয়, -- মাদী পায়রা চুপ কের থােক।
“েবলঘেরর তারকেক মৃেগল বলা যায়।
“নেরnd পুrষ, গািড়েত তাi ডান িদেক বেস। ভবনােথর েমদী ভাব oেক তাi aনয্িদেক বসেত িদi!
“নেরnd সভায় থাকেল আমার বল।”
ীযুk মেহnd মুখেু j আিসয়া pণাম কিরেলন। েবলা আটটা হiেব। হিরপদ, তুলসীরাম, kেম আিসয়া
pণাম কিরয়া বিসেলন। বাবুরােমর jর হiয়ােছ, -- আিসেত পােরন নাi।
ীরামকৃ (মাsারািদর pিত) -- েছাট নেরন eেলা না? মেন কেরেছ, আিম চেল েগিছ। (মুখেু jর pিত) িক
আ যর্! েস (েছাট নেরন) েছেলেবলায় sুল েথেক eেস ঈ েরর জনয্ কাঁদত। (ঈ েরর জনয্) কাnা িক কেমেত
হয়!
“আবার বুিd খুব। বাঁেশর মেধয্ বড় ফুেটাoলা বাঁশ!
“আর আমার uপর সব মনটা। িগিরশ েঘাষ বলেল, নবেগাপােলর বািড় েযিদন কীতর্ন হেয়িছল, েসিদন
(েছাট নেরন) িগিছল, -- িকnt ‘িতিন কi’ বেল আর hঁশ নাi, -- েলােকর গােয়র uপর িদেয়i চেল যায়!
“আবার ভয় নাi -- েয বািড়েত বকেব। দিkেণ ের িতনরািt সমােন থােক।”
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