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চতুথর্ পিরেcদ 
 

বলরােমর বািড়, শশধর pভৃিত ভkগণ -- ঠাকুেরর সমািধ 
 
        ীযুk শশধর d-eকিট বnু সে  ঘের pেবশ কিরেলন o ঠাকুরেক pণাম কিরয়া uপিব  িহেলন। 
 
        ীরামকৃ  (সহােসয্) -- আমরা সকেল বাসকসjা েজেগ আিছ -- কখন বর আসেব! 
 
        পি ত হািসেতেছন। ভেkর মজিলস। বলরােমর িপতাঠাকুর uপিsত আেছন। ডাkার pতাপo আিসয়ােছন। 
ঠাকুর আবার কথা কিহেতেছন। 
 
        ীরামকৃ  (শশধেরর pিত) -- jােনর িচh, pথম -- শাn sভাব; িdতীয় -- aিভমানশূনয্ sভাব। েতামার 
di লkণi আেছ। 
 
        “jানীর আর কতকgিল লkণ আেছ। সাধুর কােছ তয্াগী, কমর্sেল -- েযমন েলকচার িদবার সময় -- 
িসংহতুলয্, stীর কােছ রসরাজ, রসপি ত। (পি ত o aনয্ানয্ সকেলর হাসয্) 
 
        “িবjানীর sভাব আলাদা। েযমন ৈচতয্েদেবর aবsা। বালকবৎ, unাদবৎ, জড়বৎ, িপশাচবৎ। 
 
        “বালেকর aবsার িভতর আবার বালয্, েপৗগ , েযৗবন! েপৗগ  aবsায় ফচিকিম। uপেদশ িদবার সময় 
যুবার নয্ায়।” 
 
        পি ত -- িকrপ ভিk dারা তাঁেক পাoয়া যায়? 
 

[শশধর o ভিkতtt-কথা -- jলn িব াস চাi -- ৈব বেদর দীনভাব ] 
 
        ীরামকৃ  -- pকৃিত aনুসাের ভিk িতনরকম! ভিkর সtt, ভিkর রজঃ, ভিkর তমঃ। 
 
        “ভিkর সtt -- ঈ রi েটর পান। েসrপ ভk েগাপন ভালবােস, -- হয়েতা মশািরর িভতর ধয্ান কের, 
েকu েটর পায় না। সেttর সtt -- িব d সtt -- হেল ঈ রদশর্েনর আর েদির নাi; -- েযমন arেণাদয় হেল বুঝা 
যায় েয, সূেযর্াদেয়র আর েদির নাi। 
 
        “ভিkর রজঃ যােদর হয়, তােদর eকটু icা হয় -- েলােক েদখুক আিম ভk। েস েষাড়েশাপচার িদেয় 
পূজা কের, গরদ পের ঠাকুরঘের যায়, -- গলায় rdােkর মালা, -- মালায় মুkা, মােঝ মােঝ eকিট েসানার 
rdাk। 
 
        “ভিkর তমঃ -- েযমন ডাকাতপড়া ভিk। ডাকাত েঢঁিক িনেয় ডাকািত কের, আটটা দােরাগার ভয় নাi, -- 
মুেখ ‘মােরা! েলােটা!’ unােদর নয্ায় বেল – ‘হর, হর, হর; েবয্াম, েবয্াম! জয় কালী!’ মেন খুব েজার jলn 
িব াস! 
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        “শাkেদর oirপ িব াস। -- িক, eকবার কালীনাম, dগর্ানাম কেরিছ -- eকবার রামনাম কেরিছ, আমার 
আবার পাপ! 
 
        “ৈব বেদর বড় দীনহীনভাব। যারা েকবল মালা জেপ, (বলরােমর িপতােক লkয্ কিরয়া) েকঁেদ কিকেয় 
বেল, ‘েহ কৃ  দয়া কর, -- আিম aধম, আিম পাপী!’ 
 
        “eমন jলn িব াস চাi েয, তাঁর নাম কেরিছ আমার আবার পাপ! -- রাতিদন হিরনাম কের, আমার বেল 
-- আমার পাপ!’ 
 
        কথা কিহেত কিহেত ঠাকুর েpেম unt হiয়া গান গািহেতেছন: 
 
    আিম dগর্া dগর্া বেল মা যিদ মির। 
 আেখের e দীেন না তােরা েকমেন, জানা যােব েগা শংকরী।। 
 নািশ েগা bাhণ, হতয্া কির rণ, সুরাপানািদ িবনাশী নারী। 
 e-সব পাতক না ভািব িতেলক, (o মা) bhপদ িনেত পাির।। 
 
        গান - িশব সে  সদারে  আনেn মগনা। 
 সুধাপােন ঢল ঢল িকnt ঢেল পেড় না মা! 
 
        গান িনয়া শশধর কাঁিদেতেছন। 
 
 dগর্ানাম জপ সদা রসনা আমার, 
     dগর্েম ীdগর্া িবেন েক কের িনsার। 
 তুিম sগর্ তুিম মতর্য্ তুিম েস পাতাল, 
     েতামা হেত হির bhা dাদশ েগাপাল। 
 দশমহািবদয্া মাতা দশ aবতার, 
     eবার েকানrেপ আমায় কিরেত হেব পার। 
 চল aচল তুিম মা তুিম সূk sূল, 
     সৃি  িsিত pলয় তুিম তুিম িব মূল। 
 িtেলাকজননী তুিম িtেলাকতািরণী, 
     সকেলর শিk তুিম (মা েগা) েতামার শিk তুিম। 
 
        ei কয় চরণ গান িনয়া ঠাকুর ভাবািব  হiয়ােছন, গান সমাp হiেল ঠাকুর িনেজ গান ধিরেলন: 
 
        যেশাদা নাচােতা শয্ামা বেল নীলমিণ, 
        েসrপ লুকােল েকাথা করালবদনী। 
 
        ৈব বচরণ eiবার কীতর্ন গাiেতেছন। সুেবাল-িমলন। যখন গায়ক আখর িদেতেছন – ‘রা িব ধা েবেরায় না 
ের!’ -- ঠাকুর সমািধs হiেলন। 
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        শশধর েpমাr িবসজর্ন কিরেতেছন। 


