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স�দশ পিরে�দ
পূব্
র কথা-- শ�ু মি�েকর অনাশি� -- মহাপুরুেষর আ�
�ীরামকৃ� (মুখুে� �ভৃিতেক) -- কাে�েনর িঠক সাধেকর অব�া।
“ঐ�যর্ থাকেলই েয তােত আস� হেতই হে, এমন িকছু নয়। শ�ু (মি�ক) বলত, ‘হৃ, েপাঁটলা েবঁেধ
বেস আিছ!’ আিম বলতাম িক অলক্ষেণ কথা ! -“তখন শ�ু বেল, ‘না, -- বেলা, এ-এব েফেল েযন তাঁর কােছ যাই!’
“তাঁর ভে�র ভয় নাই। ভ� তাঁর আৎমী। িতিন তােদর েটেন েনেবন। দুেযর্াধেনরা গ�েবর্র কােছ ব
হেল যুিধি�রই উ�ার করেলন। বলেলন, আৎমীয়েদর ওপ অব�া হেল আমােদরই কল�।”
[ঠাকুরবািড়র �া�ণ ও পিরচারকগণ মেধয্ ভি�দা ]
�ায় নয়টা রাি� হইল। মুখুে� �াতৃ�য় কিলকাতা িফিরবার জনয্ ��ত হইেতেছ। ঠাকুর একটু উিঠয়া ঘের
ও বারা�ায় পাদচারণ কিরেত কিরেত িব�ুঘের উ� সংকীতর্ন হইেতেছ িনেত পাইেলন। িতিন িজ�াসা করােত
একজন ভ� বিলেলন, তাহােদর সে� লাটু ও হিরশ জুিটয়ােছ। ঠাকুর বিলেলন, ও তাই!
ঠাকুর িব�ুঘের আিসেলন। সে� সে� ভে�রাও আিসেলন। িতিন �ী�ীরাধাকা�েক ভূিম� হইয়া �ণাম
কিরেলন।
ঠাকুর েদিখেলন েয, ঠাকুরবািড়র �া�েণরা -- যারা েভাগ রাঁেধ, ৈনেবদয্ কের েদ, অিতিথেদর পিরেবশন
কের এবং পিরচারেকরা, অেনেক এক� িমিলত হইয়া নাম সংকীতর্ন কিরেতে। ঠাকুর একটু দাঁড়াইয়া তাহােদর
উৎসাহ বধর্ন কিরেল।
উঠােনর মধয্ িদয়া িফিরয়া আিসবার সময় ভ�েদর বিলেতেছন-“েদেখা, এরা সব েকউ েবশয্ার বািড় যা, েকউ বাসন মােজ!”
ঘের আিসয়া ঠাকুর িনজ আসেন আবার বিসয়ােছন। যাঁহারা সংকীতর্ন কিরেতিছেল, তাঁহারা আিসয়া
ঠাকুরেক �ণাম কিরেলন।
ঠাকুর তাঁহািদগেক বিলেতেছন -- “টাকার জনয্ েযমন ঘাম বার ক, েতমিন হিরনাম কের েনেচ েগেয় ঘাম
বার করেত হয়।
“আিম মেন করলাম, েতামােদর সে� নাচব। িগেয় েদিখ েয েফাড়ন-েটাড়ন সব পেড়েছ -- েমিথ পযর্।
(সকেলর হাসয) আিম িক িদেয় স�রা করব।
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“েতামরা মােঝ মােঝ হিরনাম করেত অমন এেসা।”
মুখুে� �ভৃিত ঠাকুরেক �ণাম কিরয়া িবদায় �হণ কিরেলন।
ঠাকুেরর ঘেরর িঠক উৎতেরর েছাট বারা�ািটর পােশ মুখুে�েদর গািড় আিসয়া দাঁড়াই। গািড়েত বািত
�ালা হইয়ােছ।
[ভ� িবদায় ও ঠাকুেরর ে�হ ]
ঠাকুর এই বারা�ার চাতােলর িঠক উৎত-পূবর্ েকােণ উৎতরাসয্ হইয়া দাঁড়াইয়া আ। একজন ভ� পথ
েদখাইয়া একিট আেলা আিনয়ােছন -- ভ�েদর তুিলয়া িদেবন।
আজ অমাবসয্া-- অ�কার রাি�। -- ঠাকুেরর পি�মিদেক গ�া, স�ুেখ নহবত, পুে�াদয্ান ও কুি,
ঠাকুেরর ডানিদেক সদর ফটেক যাইবার রা�া।
ভে�রা তাঁহার চরেণ অবলুি�ত হইয়া এেক এেক গািড়েত উিঠেতেছন। ঠাকুর একজন ভ�েক বিলেতেছন
-- “ঈশানেক একবার বেলা না -- ওর কেমর্র জন।”
গািড়েত েবিশ েলাক েদিখয়া পােছ েঘাড়ার ক� হয় -- ঠাকুর বিলেতেছন -- “গািড়েত অত েলাক িক
ধরেব?”
ঠাকুর দাঁড়াইয়া আেছন। েসই ভ�বৎসলমূিতর্ েদিখেত েদিখেত ভে�রা কিলকাত যা�া কিরেলন।
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