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প ম পিরেcদ 
 
        aেনকgিল bাhভk আিসয়ােছন েদিখয়া ঠাকুর বিলেতেছন -- 
 
        “bাhসভা না েশাভা? bাhসমােজ িনয়িমত uপাসনা হয়, েস খুব ভাল; িকnt ডুব িদেত হয়। ধু uপাসনা, 
েলকচাের হয় না। তাঁেক pাথর্না করেত হয়, যােত েভাগাসিk চেল িগেয় তাঁর পাদপেd dাভিk হয়। 
 
        “হািতর বািহেরর দাঁত আেছ আবার িভতেরর দাঁতo আেছ। বািহেরর দাঁেত েশাভা, িকnt িভতেরর দাঁেত 
খায়। েতমিন িভতের কািমনী-কা ন েভাগ করেল ভিkর হািন হয়। 
 
        “বািহের েলকচার iতয্ািদ িদেল িক হেব? শকুিন uপের uেঠ িকnt ভাগােড়র িদেক নজর। হাoয়াi hস কের 
pথেম আকােশ uেঠ যায় িকnt পরkেণi মািটেত পেড় যায়। 
 
        “েভাগাসিk তয্াগ হেল শরীর যাবার সময় ঈ রেকi মেন পড়েব। তা না হেল ei সংসােরর িজিনসi মেন 
পড়েব -- stী, পুt, গৃহ, ধন, মানসmম iতয্ািদ। পািখ aভয্াস কের রাধাকৃ  েবাল বেল। িকnt েবড়ােল ধরেল কয্াঁ 
কয্াঁ কের। 
 
        “তাi সবর্দা aভয্াস করা দরকার। তাঁর নামgণকীতর্ন, তাঁর ধয্ান, িচnা, আর pাথর্না -- েযন েভাগাসিk 
যায় আর েতামার পাদপেd মন হয়। 
 
        “erপ সংসারী েলাক, সংসাের দাসীর মেতা থােক, সব কমর্ কাজ কের, িকnt েদেশ মন পেড় থােক। aথর্াৎ 
ঈ েরর uপর মন েরেখ কমর্gিল কের। সংসার করেত েগেলi গােয় পাঁক লােগ। িঠক ভk সংসারী পাঁকাল মােছর 
মেতা, পাঁেক েথেকo গা পাঁকশূনয্। 
 
        “bh o শিk aেভদ। তাঁেক মা বেল ডাকেল শী  ভিk হয়, ভালবাসা হয়।” 
 
        ei বিলয়া ীরামকৃ  গান ধিরেলন: 
 
 শয্ামাপদ আকােশেত মন ঘুিড়খানা uিড়েতিছল। 
 কলুেষর কুবাতাস েখেয় েগাpা েখেয় পেড় েগল।। 
 
        গান - যেশাদা নাচােতা েগা মা বেল নীলমিণ 
 েস েবশ লুকািল েকাথা করালবদিন।। 
 
        ঠাকুর uিঠয়া নৃতয্ কিরেতেছন o গান গািহেতেছন। ভেkরাo uিঠয়ােছন। 
 
        ীরামকৃ  মুhমুর্h সমািধs হiেতেছন। সকেলi eকদৃে  েদিখেতেছন আর িচtপুtিলকার নয্ায় দাঁড়াiয়া 
আেছন। 
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        ডাkার dকিড় সমািধ িকrপ পরীkা কিরবার জনয্ চেk আঙুল িদেতেছন। তাহা েদিখয়া ভেkরা aিতশয় 
িবরk হiেলন। 
 
        e adুত সংকীতর্ন o নৃেতয্র পর সকেল আসন gহণ কিরেলন। eমন সময় েকশব আরo কেয়কিট 
bাhভk লiয়া আিসয়া uপিsত। ঠাকুরেক pণাম কিরয়া আসন gহণ কিরেলন। 
 
        রােজnd (েকশেবর pিত) -- চমৎকার নৃতয্গীত হল। 
 
        ei কথা বিলয়া ীযুk ৈtেলাকয্েক আবার গান গািহেত aনুেরাধ কিরেলন। 
 
        েকশব (রােজেndর pিত) -- যখন পরমহংস মশায় বেসেছন, তখন েকানমেত কীতর্ন জমেব না। 
 
        গান হiেত লািগল। ৈtেলাকয্ o bাhভেkরা গান গািহেত লািগেলন: 
 
 মন eকবার হির বল হির বল হির বল। 
 হির হির হির বেল ভবিসnু পাের চল।। 
 জেল হির, sেল হির, চেnd হির, সূেযর্ হির, 
 aনেল aিনেল হির, হিরময় e ভূম ল।। 
 
        ীরামকৃ  o ভkেদর খাoয়ার জনয্ িdতেল uেদয্াগ হiেতেছ। eখনo িতিন pা েন বিসয়া েকশেবর 
সিহত কথা বিলেতেছন। রাধাবাজােরর ফেটাgাফারেদর oখােন িগয়ািছেলন -- েসi সব কথা। 
 
        ীরামকৃ  (েকশেবর pিত সহােসয্) -- আজ েবশ কেল ছিব েতালা েদেখ eলুম। eকিট েদখলমু েয ধু 
কােচর uপর ছিব থােক না। কােচর িপেঠ eকটা কািল মািখেয় েদয়, তেব ছিব থােক। েতমিন ঈ রীয় কথা ধু 

েন যািc; তােত িকছু হয় না, আবার তৎkণাৎ ভুেল খায়; যিদ িভতের aনুরাগ ভিkrপ কািল মাখান থােক তেব 
েস কথাgিল ধারণা হয়। নেচৎ েন আর ভুেল যায়। 
 
        eiবার ঠাকুর িdতলায় আিসয়ােছন। সুnর কােপর্েটর আসেন তাঁহােক বসান হiল। 
 
        মেনােমাহেনর মাতাঠাকুরানী শয্ামাসুnরী েদবী পিরেবশন কিরেতেছন। মেনােমাহন বিলয়ােছন -- “আমার 
েsহময়ী জননী সা া  pিণপাত কিরেলন o ঠাকুরেক খাoয়াiেলন।” রাম pভৃিত খাবার সময় uপিsত িছেলন। 
 
        েয ঘের ঠাকুর খাiেতেছন, েসi ঘেরর সmুেখর দালােন েকশব pভৃিত ভkরা খাiেত বিসয়ােছন। 
 
        oi িদবেস েবচু চাটুেজয্র sীেটর ৺শয্ামসুnর িবgেহর েসবক ীৈশলজাচরণ চাটুেজয্ uপিsত িছেলন। iিন 
কেয়কমাস হiল পরেলাকগত হiয়ােছন। 


