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চতুথর্ পিরেcদ
ঠাকুর ীরামকৃে র ীরাধার ভাব
ঠাকুর দিkণ-পূবর্ বারাnায় আিসয়া বিসয়ােছন। pাণকৃ ািদ ভkগণo সে সে আিসয়ােছন। হাজরা
মহাশয় বারাnায় বিসয়া আেছন। ঠাকুর হািসেত হািসেত pাণকৃ েক বিলেতেছন -“হাজরা eকিট কম নয়। যিদ eখােন বড় দরগা হয়, তেব হাজরা েছাট দরগা।” (সকেলর হাসয্)
বারাnার দরজায় নবকুমার আিসয়া দাঁড়াiয়ােছন। ভkেদর েদিখয়াi চিলয়া েগেলন। ঠাকুর বিলেতেছন,
“aহংকােরর মূিতর্”।
েবলা সােড় নয়টা হiয়ােছ। pাণকৃ pণাম কিরয়া িবদায় gহণ কিরেলন -- কিলকাতার বাটীেত িফিরয়া
যাiেবন।
eকজন ৈবরাগী েগাপীযেnt ঠাকুেরর ঘের গান কিরেতেছন:
িনতয্ানেnর জাহাজ eেসেছ।
েতারা পাের যািব েতা ধর eেস ৷৷
ছয় মােনায়াির েগারা, তারা েদয় সদা পারা,
বুক িপেঠ তার ঢাল খাঁড়া েঘরা।
তারা সদর dয়ার আলগা কের রtমািণক িবলােc।
গান --

ei েবলা েন ঘর েছেয়।
eবাের বষর্া ভাির, হo hঁিশয়াির, লােগা আদা জল েখেয়।
যখন আসেব বণা, েদখেত েদেব না।
বাঁশ বাখাির পেচ যােব, ঘর ছাoয়া হেব না।
েযমন আসেব ঝটকা, uড়েব মটকা, মটকা জােব ফাঁক হেয়।
(তুিমo যােব হাঁ হেয়)।

গান --

কার ভােব নেদ eেস, কাঙাল েবেশ, হির হেয় বলিছ হির।
কার ভােব ধেরছ ভাব, eমন sভাব, তাo েতা িকছু বুঝেত নাির।

ঠাকুর গান িনেতেছন, eমন সময় ীযুk েকদার চাটুেজয্ আিসয়া pণাম কিরেলন। িতিন আিফেসর েবশ
পিরয়া আিসয়ােছন, চাপকান, ঘিড়, ঘিড়র েচন। িকnt ঈ েরর কথা হiেলi িতিন চেkর জেল ভািসয়া যান। aিত
েpিমক েলাক। anের েগাপীর ভাব।
েকদারেক েদিখয়া ঠাকুেরর eেকবাের ীবৃnাবনলীলা udীপন হiয়া েগল। েpেম মােতায়ারা হiয়া
দ ায়মান হiেলন o েকদারেক সেmাধন কিরয়া গান গািহেতেছন:
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সিখ, েস বন কতদূর।
(যথা আমার শয্ামসুnর) (আর চিলেত েয নাির)
ীরাধার ভােব গান গাiেত গাiেত ঠাকুর সমািধs। িচtািপর্েতর নয্ায় দ ায়মান। েকবল চেkর di েকাণ
িদয়া আনnাr পিড়েতেছ।
েকদার ভূিম । ঠাকুেরর চরণ sশর্ কিরয়া sব কিরেতেছন:
hদয়কমলমেধয্ িনিবর্েশষং িনরীহm।
হিরহরিবিধেবদয্ং েযািগিভধর্য্ানগময্m ৷৷
জননমরণভীিত ংিশ সিcৎ srপm।
সকল ভুবনবীজং bhৈচতনয্মীেড় ৷৷
িকয়ৎkণ পের ঠাকুর ীরামকৃ pকৃিতs হiেতেছন। েকদার িনজ বাটী হািলসহর হiেত কিলকাতায়
কমর্sেল যাiেবন। পেথ দিkেণ র কালী-মিnের ঠাকুর ীরামকৃ েক দশর্ন কিরয়া যাiেতেছন। eকটু িব াম
কিরয়া েকদার িবদায় gহণ কিরেলন।
eirেপ ভkসে কথা কিহেত কিহেত েবলা pায় d-pহর হiল। ীযুk রামলাল ঠাকুেরর জনয্ থালা
কিরয়া মা-কালীর pসাদ আিনয়া িদেলন। ঘেরর মেধয্ ঠাকুর দিkণাসয্ হiয়া আসেন বিসেলন o pসাদ পাiেলন।
আহার বালেকর নয্ায় -- eকটু eকটু সব মুেখ িদেলন।
আহারােn ঠাকুর েছাট খাটিটেত eকটু িব াম কিরেতেছন। িকয়ৎkণ পের মােরায়াড়ী ভেkরা আিসয়া
uপিsত হiেলন।
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