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িtংশ পিরেcদ
ঠাকুর ীরামকৃ দিkেণ র-মিnের, জেnাৎসবিদবেস িবজয়, েকদার, রাখাল, সুেরnd pভৃিত ভkসে
[প বটীমূেল জেnাৎসবিদবেস িবজয় pভৃিত ভkসে ]
ঠাকুর ীরামকৃ প বটীতলায় পুরাতন বটবৃেkর চাতােলর uপর িবজয়, েকদার, সুেরnd, ভবনাথ, রাখাল
pভৃিত aেনকgিল ভkসে দিkণাসয্ হiয়া বিসয়া আেছন। কেয়কিট ভk চাতােলর uপর বিসয়া আেছন।
aিধকাংশi চাতােলর িনেচ, চতুিদর্েক দাঁড়াiয়া আেছন। েবলা 1টা হiেব। রিববার, 25েশ েম, 1884 ী াb।
13i ৈজ ; kা pিতপদ।
ঠাকুেরর জnিদন ফাlgন মােসর k পেkর িdতীয়া িতিথ। িকnt তাঁহার হােত aসুখ বিলয়া eতিদন
জেnাৎসব হয় নাi। eখন aেনকটা সুs হiয়ােছন। তাi আজ ভেkরা আনn কিরেবন। সহচরী গান গাiেব।
সহচরী pবীণা হiয়ােছন, িকnt pিসd কীতর্নী।
মাsার ঠাকুেরর ঘের ঠাকুরেক েদিখেত না পাiয়া প বটীেত আিসয়া েদেখন েয, ভেkরা সহাসয্বদন -আনেn aবsান কিরেতেছন। ঠাকুর বৃkমূেল চাতােলর uপর েয বিসয়া আেছন, িতিন েদেখন নাi aথচ ঠাকুেরর
িঠক সmুেখ আিসয়া দাঁড়াiয়ােছন। িতিন বয্s হiয়া িজjাসা কিরেতেছন -- িতিন িকথায়? ei কথা িনয়া সকেল
uc হাসয্ কিরেলন। হঠাৎ সmুেখ ঠাকুরেক দশর্ন কিরয়া, মাsার apstত হiয়া তাঁহােক ভূিম হiয়া pণাম
কিরেলন। েদিখেলন, ঠাকুেরর বামিদেক েকদার (চাটুেজয্) eবং িবজয় (েগাsামী) চাতােলর uপর বিসয়া আেছন।
ঠাকুর দিkণাসয্।
ীরামকৃ (সহােসয্, মাsােরর pিত) -- েদখ, েকমন dজনেক (েকদার o িবজয়েক) িমিলেয় িদেয়িছ!
ীবৃnাবন হiেত মাধবীলতা আিনয়া ঠাকুর প বটীেত 1868 ী ােb েরাপণ কিরয়ািছেলন। আজ মাধবী
েবশ বড় হiয়ােছ। েছাট েছাট েছেলরা uিঠয়া dিলেতেছ, নািচেতেছ -- ঠাকুর আনেn েদিখেতেছন o বিলেতেছন - “বাঁdের ছানার ভাব। পড়েল ছােড় না।” সুেরnd চাতােলর িনেচ দাঁড়াiয়া আেছন। ঠাকুর সেsেহ বিলেতেছন,
“তুিম uপের eেসা না। eমনটা (পা েমলা) েবশ হেব।”
সুেরnd uপের িগয়া বিসেলন। ভবনাথ জামা পিরয়া বিসয়ােছন েদিখয়া সুেরnd বিলেতেছন, “িকেহ িবলােত
যােব নািক?”
ঠাকুর হািসেতেছন o বিলেতেছন, “আমােদর িবলাত ঈ েরর কােছ।” ঠাকুর ভkেদর সিহত নানা িবষেয়
কথা কিহেতেছন।
ীরামকৃ -- আিম মােঝ মােঝ কাপড় েফেল, আনnময় হেয় েবড়াতাম। শmু eকিদন বলেছ, ‘oেহ তুিম
তাi নয্াংেটা হেয় েবড়াo! -- েবশ আরাম! -- আিম eকিদন েদখলাম।’
সুেরnd -- আিফস েথেক eেস জামা চাপকান েখালবার সময় বিল -- মা তুিম কত বাঁধাi েবঁেধছ।
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[সুেরnd আিফস -- সংসার, a পাশ o িতনgণ ]
ীরামকৃ -- a পাশ িদেয় বnন। লjা, ঘৃণা, ভয়, জািত, aিভমান, সে াচ, েগাপেনর icা -- ei সব।
ঠাকুর গান গািহেতেছন:
আিম oi েখেদ েখদ কির শয্ামা।
গান - শয্ামা মা uড়ােc ঘুিড় (ভব সংসার বাজার মােঝ)
ঘুিড় আশাবায়ু ভের uেড়, বাঁধা তােহ মায়া দিড়।
“মায়া দিড় িকনা মাঘেছেল। িবষেয় েমেজছ মা া ককর্শা হেয়েছ দিড়। িবষয় -- কািমনী-কা ন।
গান - ভেব আসা েখলেত পাশা, বড় আশা কেরিছলাম।
আশার আশা ভাঙা দশা, pথেম প িু ড় েপলাম।
প’বার আঠার েষাল, যুেগ যুেগ eলাম ভাল,
(েশেষ) কেচ বােরা েপেয় মােগা, প া ছkায় বd হলাম।
ছ-di-আট, ছ-চার-দশ, েকu নয় মা আমার বশ;
েখলােত না েপলাম যশ, eবার বাজী েভার হiল।
“প িু ড় aথর্াৎ প ভূত। প া ছkায় বnী হoয়া aথর্াৎ প ভূত o ছয় িরপুর বশ হoয়া। ‘ছ িতন নেয় ফাঁিক
িদব।’ ছয়েক ফাঁিক েদoয়া aথর্াৎ ছয় িরপুর বশ না হoয়া। ‘িতনেক ফাঁিক েদoয়া’ aথর্াৎ িতন gেণর aতীত হoয়া।
“সtt, রজঃ, তমঃ -- ei িতন gেণেতi মানুষেক বশ কেরেছ। িতন ভাi; সtt থাকেল রজঃেক ডাকেত
পাের, রজঃ থাকেল তমঃেক ডাকেত পাের। িতন gণi েচার। তেমাgেণ িবনাশ কের, রেজাgেণ বd কের, সtt gেণ
বnন েখােল বেট; িকnt ঈ েরর কাছ পযর্n েযেত পাের না।”
িবজয় (সহােসয্) -- সtto েচার িক না।
ীরামকৃ (সহােসয্) -- ঈ েরর কােছ িনেয় েযেত পাের না, িকnt পথ েদিখেয় েদয়।
ভবনাথ -- বাঃ! িক চমৎকার কথা!
ীরামকৃ -- হাঁ e খুব uঁচু কথা।
ভেkরা ei সকল কথা িনয়া আনn কিরেতেছন।
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