1881, 1লা জানুয়াির

েকশেবর সিহত দিkেণ র-মিnের
pথম পিরেcদ
1লা জানুয়াির, 1881, শিনবার, 18i েপৗষ, 1287
bাhসমােজর মােঘাৎসব সmুেখ। pতাপ, ৈtেলাকয্, জয়েগাপাল েসন pভৃিত aেনক bাhভk লiয়া
েকশবচnd েসন ীরামকৃ েক দশর্ন কিরেত দিkেণ র-মিnের আিসয়ােছন। রাম, মেনােমাহন pভৃিত aেনেক
uপিsত।
bাhভেkরা aেনেকi েকশেবর আিসবার আেগ কালীবািড়েতi আিসয়ােছন o ঠাকুেরর কােছ বিসয়া
আেছন। সকেলi বয্s, েকবল দিkণিদেক তাকাiেতেছন, কখন েকশব আিসেবন, কখন েকশব জাহােজ কিরয়া
আিসয়া aবতরণ কিরেবন। তাঁহার আসা পযর্n ঘের েগালমাল হiেত লািগল।
eiবার েকশব আিসয়ােছন। হােত diিট েবল o ফুেলর eকিট েতাড়া। েকশব ীরামকৃে র চরণ sশর্
কিরয়া oigিল কােছ রািখয়া িদেলন eবং ভূিম হiয়া pণাম কিরেলন। ঠাকুরo ভূিম হiয়া pিতনমsার
কিরেলন।
ীরামকৃ আনেn হািসেতেছন। আর েকশেবর সিহত কথা কিহেতেছন।
ীরামকৃ (েকশেবর pিত সহােসয্) -- েকশব তুিম আমায় চাo িকnt েতামার েচলারা আমায় চায় না।
েতামার েচলােদর বলিছলুম, eখন আমরা খচমচ কির, তারপর েগািবn আসেবন।
(েকশেবর িশষয্েদর pিত) -- “oiেগা, েতামােদর েগািবn eেসেছন। আিম eতkণ খচমচ করিছলুম,
জমেব েকন। (সকেলর হাসয্)
“েগািবেnর দশর্ন সহেজ পাoয়া যায় না। কৃ যাtায় েদখ নাi, নারদ বয্াকুল হেয় যখন bেজ বেলন –
‘pাণ েহ েগািবn মম জীবন’, তখন রাখাল সে কৃ আেসন। প ােত সখীগণ েগাপীগণ। বয্াকুল না হেল
ভগবােনর দশর্ন হয় না।
(েকশেবর pিত) -- “েকশব তুিম িকছু বল; eরা সকেল েতামার কথা নেত চায়।”
েকশব (িবনীতভােব, সহােসয্) -- eখােন কথা কoয়া কামােরর িনকট ছুচঁ িবিk করেত আসা!
ীরামকৃ (সহােসয্) -- তেব িক জােনা, ভেkর sভাব গাঁজােখােরর sভাব। তুিম eকবার গাঁজার কলেকটা
িনেয় টানেল আিমo eকবার টানলাম। (সকেলর হাসয্)
েবলা 4টা বািজয়ােছ। কালীবািড়র নহবেত বাজনা না যাiেতেছ।
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ীরামকৃ (েকশব pভৃিতর pিত) -- েদখেল েকমন সুnর বাজনা। তেব eকজন েকবল েপাঁ করেছ, আরeকজন নানা সুেরর লহরী তুেল কত রাগ-রািগণীর আলাপ করেছ। আমারo oi ভাব। আমার সাত েফাকর
থাকেত েকন ধু েপাঁ করব -- েকন িধ েসাহং েসাহং করব। আিম সাত েফাকের নানা রাগ-রািগণী বাজাব। ধু
bh bh েকন করব! শাn, দাসয্, বাৎসলয্, সখয্, মধুর সবভােব তাঁেক ডাকব -- আনn করব, িবলাস করব।
েকশব aবাk হiয়া ei কথাgিল িনেতেছন। আর বিলেতেছন, jান o ভিkর erপ আ যর্, সুnর
বয্াখয্া কখনo িন নাi।
েকশব ( ীরামকৃে র pিত) -- আপিন কতিদন erপ েগাপেন থাকেবন -- kেম eখােন েলােক েলাকারণয্
হেব।
ীরামকৃ -- o েতামার িক কথা। আিম খাi দাi থািক, তাঁর নাম কির। েলাক জড় করাকির আিম জািন
না। েক জােন েতার গাঁigঁi, বীরভূেমর বামুন মুi। হনুমান বেলিছল -- আিম বার, িতিথ, নkt o-সব জািন না
েকবল eক রামিচnা কির।
েকশব -- আcা, আিম েলাক জড় করব। িকnt আপনার eখােন সকেলর আসেত হেব।
ীরামকৃ -- আিম সকেলর েরণুর েরণু। িযিন দয়া কের আসেবন, আসেবন।
েকশব -- আপিন যা বলুন, আপনার আসা িবফল হেব না।
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