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ঠাকুর ীরামকৃ দিkেণ র-মিnের -- ীযুk রাখাল, রাম, েকদার, তারক
মাsার pভৃিত ভkসে
[দিkেণ র-মিnের -- ঠাকুেরর ীচরণপূজা ]
ঠাকুর ীরামকৃ আজ সnয্ারিতর পর দিkেণ র-কালীমিnের েদবী-pিতমার সmুেখ দাঁড়াiয়া দশর্ন
কিরেতেছন o চামর লiয়া িকয়ৎkণ বয্জন কিরেতেছন।
gী মকাল। আজ ( kবার) ৈজয্ kা তৃতীয়া িতিথ, 8i জুন, 1883। আজ কিলকাতা হiেত সnয্ার পর
রাম, েকদার (চাটুেজয্), তারক ঠাকুেরর জনয্ ফুল িম াn লiয়া eকখািন গািড় কিরয়া আিসয়ােছন।
ীযুk েকদােরর বয়ঃkম প াশ হiেব। পরমভk। ঈ েরর কথা হiেলi চkু জেল ভািসয়া যায়! pথেম
bাhসমােজ যাতায়াত কিরেতন -- তৎপের কতর্াভজা, নবরিসক pভৃিত নানা সmpদােয়র সিহত িমিলয়া aবেশেষ
ঠাকুর ীরামকৃে র পদা য় লiয়ােছন। রাজ-সরকােরর aয্াকাunয্ােnর কমর্ কেরন। তাঁহার বাটী কাঁচড়াপাড়ার
িনকট হািলসহর gােম।
ীযুk তারেকর বয়ঃkম 24 বৎসর হiেব। িববাহ কিরয়ািছেলন -- িকছুিদন পের পtীিবেয়াগ হiল।
তাঁহার বাটী বারাসাত gােম। তাঁহার িপতা eকজন ucদেরর সাধক -- ঠাকুর ীরামকৃ েক aেনকবার দশর্ন
কিরয়ািছেলন। তারেকর মাতৃিবেয়ােগর পর তাঁহার িপতা িdতীয়বার দারপিরgহ কিরয়ােছন।
তারক রােমর বাটীেত সবর্দা যাতায়াত কেরন। তাঁহার o িনতয্েগাপােলর সে িতিন pায় ঠাকুরেক দশর্ন
কিরেত আiেসন। eখনo eকিট আিফেস কমর্ কিরেতেছন। িকnt সবর্দাi uদাস ভাব।
ঠাকুর ীরামকৃ কালীঘর হiেত বিহগর্ত হiয়া চাতােল ভূিম হiয়া মােক pণাম কিরেলন। েদিখেলন,
রাম, মাsার, েকদার, তারক pভৃিত ভেkরা েসখােন দাঁড়াiয়া আেছন।
[ ীযুk তারেকর pিত েsহ -- েকদার o কািমনী কা ন ]
ঠাকুর তারেকর িচবুক ধিরয়া আদর কিরেতেছন। তাঁহােক েদিখয়া বড়i আনিnত হiয়ােছন।
ঠাকুর ভাবািব হiয়া িনেজর ঘের েমেঝেত বিসয়া আেছন। পা dখািন বাড়াiয়া িদয়ােছন, -- রাম o েকদার
নানা কুসুম o পু মালা িদয়া ীপাদপd িবভূিষত কিরয়ােছন। ঠাকুর সমািধs!
েকদােরর নবরিসেকর ভাব। ীচরেণর বৃdা ু ধারণ কিরয়া আেছন। তাহা হiেল শিk স ার হiেব -ei ধারণা। ঠাকুর eকটু pকৃিতs হiয়া বিলেতেছন, “মা, আঙুল ধের আমার িক করেত পারেব!” েকদার
িবনীতভােব হাতেজাড় কিরয়া আেছন।
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ীরামকৃ (েকদােরর pিত, ভাবােবেশ) -- কািমনী-কা েন মন টােন (েতামার) -- মুেখ বলেল িক হেব েয
আমার oেত মন নাi।
“eিগেয় পড়। চnন কােঠর পর আরo আেছ -- rপার খিন -- েসানার খিন -- হীের-মািণক। eকটু
udীপন হেয়েছ বেল মেন কেরা না েয, সব হেয় েগেছ!”
ঠাকুর আবার মার সিহত কথা কিহেতেছন। বিলেতেছন, “মা, eেক সিরেয় দাo।”
েকদার

ক । রামেক সভেয় বিলেতেছন, “ঠাকুর eিক বলেছন?”
[aবতার o পাষর্দ ]

ীযুk রাখালেক েদিখয়া ঠাকুর আবার ভাবািব হiেতেছন। ভােব রাখালেক সেmাধন কিরয়া বিলেতেছন -“আিম aেনকিদন eখােন eেসিছ! -- তুi কেব eিল?”
ঠাকুর িক iি ত কিরয়া বিলেতেছন েয, িতিন ঈ েরর aবতার, আর রাখাল তাঁহার eকজন পাষর্দ -anর ?
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