1886, 15i মাচর্
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পরিদন সকাল েবলা। আজ েসামবার, 3রা ৈচt; 15i মাচর্, (1886)। েবলা 7টা-8টা হiেব। ঠাকুর eকটু
সামলাiয়ােছন o ভkেদর সিহত আেs আেs, কখনo iশারা কিরয়া কথা কিহেতেছন। কােছ নেরnd, রাখাল,
মাsার, লাটু, িসঁিথর েগাপাল pভৃিত।
ভkেদর মুেখ কথা নাi, ঠাকুেরর পূবর্রািtর েদেহর aবsা sরণ কিরয়া তাঁহারা িবষাদগmীর মুেখ চুপ
কিরয়া বিসয়া আেছন।
[ঠাকুেরর দশর্ন, ঈ র, জীব, জগৎ ]
ীরামকৃ (মাsােরর িদেক তাকাiয়া, ভkেদর pিত) -- িক েদখিছ জােনা? িতিন সব হেয়েছন! মানুষ আর
যা জীব েদখিছ, েযন চামড়ার সব তেয়ির -- তার িভতর েথেক িতিনi হাত পা মাথা নাড়েছন! েযমন eকবার
েদেখিছলাম -- েমােমর বািড়, বাগান, রাsা, মানুষ গr সব েমােমর -- সব eক িজিনেস তেয়ির।
“েদখিছ -- েস-i কামার, েস-i বিল, েস-i হািড়কাট হেয়েছ!”
ঠাকুর িক বিলেতেছন, জীেবর dঃেখ কাতর হiয়া িতিন িনেজর শরীর জীেবর ম েলর জনয্ বিলদান
িদেতেছন?
ঈ রi কামার, বিল, হািড়কাট হiয়ােছন। ei কথা বিলেত বিলেত ঠাকুর ভােব িবেভার হiয়া বিলেতেছন - “আহা! আহা!”
আবার েসi ভাববsা! ঠাকুর বাহয্শূনয্ হiেতেছন। ভেkরা িকংকতর্বয্িবমূঢ় হiয়া চুপ কিরয়া বিসয়া আেছন।
ঠাকুর eকটু pকৃিতs হiয়া বিলেতেছন -- “eখন আমার েকানo ক নাi, িঠক পূবার্ বsা।”
ঠাকুেরর ei সুখ-dঃেখর aতীত aবsা েদিখয়া ভেkরা aবাk হiয়া রিহয়ােছন। লাটুর িদেক তাকাiয়া
আবার বিলেতেছন -“oi েলােটা -- মাথায় হাত িদেয় বেস রেয়েছ, -- িতিনi (ঈ রi) মাথায় হাত িদেয় েযন রেয়েছন!”
ঠাকুর ভkেদর েদিখেতেছন o েsেহ েযন িবগিলত হiেতেছন। েযমন িশ েক আদর কের, েসirপ রাখাল
o নেরndেক আদর কিরেতেছন! তাঁহােদর মুেখ হাত বুলাiয়া আদর কিরেতেছন!
[েকন লীলা সংবরণ ]
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িকয়ৎপের মাsারেক বিলেতেছন, “শরীরটা িকছুিদন থাকত, েলাকেদর ৈচতনয্ হত।” ঠাকুর আবার চুপ
কিরয়া আেছন।
ঠাকুর আবার বিলেতেছন -- “তা রাখেব না।”
ভেkরা ভািবেতেছন, ঠাকুর আবার িক বিলেবন। ঠাকুর আবার বিলেতেছন, “তা রাখেব না, -- সরল মূখর্
েদেখ পােছ েলােক সব ধের পেড়। সরল মূখর্ পােছ সব িদেয় েফেল! eেক কিলেত ধয্ান-জপ নাi।”
রাখাল (সেsেহ) -- আপিন বলুন -- যােত আপনার েদহ থােক।
ীরামকৃ -- েস ঈ েরর icা।
নেরnd -- আপনার icা আর ঈ েরর icা eক হেয় েগেছ।
ঠাকুর eকটু চুপ কিরয়া আেছন -- েযন িক ভািবেতেছন।
ীরামকৃ (নেরnd, রাখালািদ ভেkর pিত) -- আর বলেল কi হয়?
“eখন েদখিছ eক হেয় েগেছ। ননিদনীর ভেয় কৃ েক ীমতী বলেলন, ‘তুিম hদেয়র িভতর থােকা’। যখন
আবার বয্াকুল হেয় কৃ েক দশর্ন কিরেত চাiেলন; -- eমিন বয্াকুলতা -- েখমন েবড়াল আঁচড় পাঁচড় কের, -তখন িকnt আর েবরয় না!”
রাখাল (ভkেদর pিত, মৃdsের) -- েগৗর aবতােরর কথা বলেছন।
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