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তৃতীয় পিরেcদ 
 

দিkেণ ের ঠাকুর ীরামকৃে র জেnাৎসব 
 

[pভােত ভkসে  ] 
 
        কালীবািড়েত আজ ীরামকৃে র জnমেহাৎসব -- ফাlgন kা িdতীয়া, রিববার, 11i মাচর্, 1883 ী াb। 
আজ ঠাকুেরর anর  ভkগণ সাkাৎ তাঁহােক লiয়া জেnাৎসব কিরেবন। 
 
        pভাত হiেত ভেkরা eেক eেক আিসয়া জুিটেতেছন। সmুেখ মা ভবতািরণীর মিnর। ম লারিতর পরi 
pভাতী রােগ নহবতখানায় মধুর তােন েরাশনেচৗিক বািজেতেছ। eেক বসnকাল, বৃkলতা সকলi নূতন েবশ 
পিরধান কিরয়ােছ; তাহােত ভkhদয় ঠাকুেরর জnিদন sরণ কিরয়া নৃতয্ কিরেতেছ। চতুিদর্েক আনেnর সমীরণ 
বিহেতেছ। মাsার িগয়া েদিখেতেছন; ভবনাথ, রাখাল, ভবনােথর বnু কালীকৃ  বিসয়া সহােসয্ আলাপ 
কিরেতেছন। মাsার েপৗঁিছয়া ঠাকুরেক ভূিম  হiয়া pণাম কিরেলন। 
 
        ীরামকৃ  (মাsােরর pিত) -- তুিম eেসছ। (ভkিদগেক) লjা, ঘৃণা, ভয় -- িতন থাকেত নয়। আজ কত 
আনn হেব। িকnt েয শালারা হিরনােম মt হেয় নৃতয্-গীত করেত পারেব না, তােদর েকান কােল হেব না। ঈ েরর 
কথায় লjা িক, ভয় িক? েন, eখন েতারা গা। 
 
        ভবনাথ o কালীকৃ  গান গািহেতেছন: 
 
 ধনয্ ধনয্ ধনয্ আিজ িদন আনnকারী, 
 সব িমেল তব সতয্ধমর্ ভারেত pচাির। 
 hদেয় hদেয় েতামাির ধাম, িদিশ িদিশ তব পুণয্ নাম; 
 ভkজনসমাজ আিজ stিত কের েতামাির। 
 নািহ চািহ pভু ধন জন মান, নািহ pভু aনয্ কাম; 
 pাথর্না কের েতামাের আকুল নরনারী। 
 তব পেদ pভু লiনু শরণ, িক ভয় িবপেদ িক ভয় মরণ,  
 aমৃেতর খিন পাiনু যখন জয় জয় েতামাির। 
 
        ঠাকুর বdা িল হiয়া বিসয়া eকমেন গান িনেতেছন। গান িনেত িনেত মন eেকবাের ভাবরােজয্ 
চিলয়া িগয়ােছ। ঠাকুেরর মন  িদয়াশলাi -- eকবার ঘিষেলi udীপন। pাকৃত েলােকর মন িভেজ 
িদয়াশলাiেয়র নয্ায়, যত ঘেষা jেল না -- েকন না মন িবষয়াসk। ঠাকুর aেনকkণ ধয্ােন িনমg। িকয়ৎkণ 
পের কালীকৃ  ভবনােথর কােন কােন িক বিলেতেছন।  
 

[আেগ হিরনাম না মজীবীেদর িশkা? ] 
 
        কালীকৃ  ঠাকুরেক pণাম কিরয়া গােtাtান কিরেলন। ঠাকুর িবsয়ািব  হiয়া িজjাসা কিরেলন, “েকাথায় 
যােব?” 
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        ভবনাথ -- আjা, eকটু pেয়াজন আেছ, তাi যােব। 
 
        ীরামকৃ  -- িক দরকার? 
 
        ভবনাথ -- আjা, মজীবীেদর িশkালেয় (Baranagore Workingmen's Institute) যােব। 
[কালীকৃে র psান] 
 
        ীরামকৃ  -- oর কপােল নাi। আজ হিরনােম কত আনn হেব েদখত? oর কপােল নাi!  


