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চতুথর্ পিরেcদ
সttgণ eেল ঈ রলাভ -- “সিcদানn না কারণানn”
ঠাকুর ীরামকৃ েছাকরা ভkেদর কথা কিহেতেছন।
ীরামকৃ (িগিরশািদর pিত) -- ধয্ান করেত করেত oেদর সব লkণ েদিখ। “বািড় করব” e-বুিd oেদর
নাi। মাগ-সুেখর icা নাi। যােদর মাগ আেছ eকসে েশায় না। িক জােনা -- রেজাgণ না েগেল dসtt না
eেল, ভগবােনেত মন িsর হয় না। তাঁর uপর ভালবাসা আেস না, তাঁেক লাভ করা যায় না।
িগিরশ -- আপিন আমায় আশর্ীবাদ কেরেছন!
ীরামকৃ -- কi! তেব বেলিছ আnিরক হেল হেয় যােব।
কথা বিলেত বিলেত ঠাকুর ‘আনnময়ী’! ‘আনnময়ী’! ei কথা ucারণ কিরয়া সমািধs হiেতেছন।
সমািধs হiয়া aেনকkণ রিহেলন। eকটু pকৃিতs হiয়া বিলেতেছন, “শালারা, সব কi?” মাsার বাবুরামেক
ডািকয়া আিনেলন।
ঠাকুর বাবুরাম o aনয্ানয্ ভkেদর িদেক চািহয়া েpেম মােতায়ারা হiয়া বিলেতেছন, “সিcদানni ভাল!
আর কারণানn?” ei বিলয়া ঠাকুর গান ধিরেলন:
eবার আিম ভাল েভেবিছ।
ভাল ভাবীর কােছ ভাব িশেখিছ।।
েয েদেশ রজনী নাi, েসi েদেশর eক েলাক েপেয়িছ।
আিম িকবা িদবা িকবা সnয্া সnয্াের বnয্া কেরিছ।।
ঘুম েভেঙেছ আর িক ঘুমাi েযােগ যােগ েজেগ আিছ।
েযাগিনdা েতাের িদেয় মা, ঘুেমের ঘুম পাড়ােয়িছ।।
েসাহাগা গnক িদেয় খাসা রঙ চড়ােয়িছ।
মিণ মিnর েমেজ লব ak d’িট কের কুঁিচ।।
pসাদ বেল ভুিk মুিk uভেয় মাথায় েরেখিছ।
(আিম) কালীbh েজেন মমর্ ধমর্াধমর্ সব েছেড়িছ।।
ঠাকুর আবার গান ধিরেলন:
গয়া গ া pভাসািদ কাশী কা ী েকবা চায়।
কালী কালী বেল আমার aজপা যিদ ফুরায়।।
িtসnয্া েয বেল কালী, পূজা সnয্া েস িক চায়।
সnয্া তার সnয্ােন েফের কভু সিn নািহ পায়।।
কালী নােমর কতgণ েকবা জানেত পাের তায়।
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েদবািদেদব মহােদব যার প মুেখ gণ গায়।।
দান bত যj আিদ আর িকছু না মেন জয়।
মদেনর যাগ যj bhময়ীর রা া পায়।
“আিম মার কােছ pাথর্না করেত করেত বেলিছলুম, মা আর িকছু চাi না, আমায় dাভিk দাo।”
িগিরেশর শাnভাব েদিখয়া ঠাকুর pসn হiয়ােছন। আর বিলেতেছন, েতামার ei aবsাi ভাল, সহজ
aবsাi utম aবsা।
ঠাকুর নাটয্ালেয়র ময্ােনজােরর ঘের বেস আেছন। eকজন আিসয়া বিলেলন,
“আপিন িববাহ িব াট েদখেবন? eখন aিভনয় হেc।”
ঠাকুর িগিরশেক বিলেতেছন, “eিক করেল? phাদচিরেtর পর িববাহ িব াট? আেগ পােয়স মুি , তারপর
সুkিন!”
[দয়ািসnু ীরামকৃ o বারবিণতা ]
aিভনয়ােn িগিরেশর uপেদেশ নটীরা (Actresses) ঠাকুরেক নমsার কিরেত আিসয়ােছ। তাহারা সকেল
ভূিম হiয়া নমsার কিরল। ভেkরা েকহ দাঁড়াiয়া, েকহ বিসয়া েদিখেতেছন। তাহারা েদিখয়া aবাk েয,
uহােদর মেধয্ েকহ েকহ ঠাকুেরর পােয় হাত িদয়া নমsার কিরেতেছ। পােয় হাত িদবার সময় ঠাকুর বিলেতেছন,
“মা, থাk থাk; মা, থাk তাk।” কথাgিল কrণামাখা।
তাহারা নমsার কিরয়া চিলয়া েগেল ঠাকুর ভkেদর বিলেতেছন -- “সবi িতিন, eক-eকrেপ।”
eiবার ঠাকুর গািড়েত uিঠেলন। িগিরশািদ ভেkরা তাঁহার সে সে গমন কিরয়া গািড়েত তুিলয়া িদেলন।
গািড়েত uিঠেত uিঠেতi ঠাকুর গভীর সমািধমেধয্ মg হiেলন!
গািড়র িভতের নারাণািদ ভেkরা uিঠেলন। গািড় দিkেণ র aিভমুেখ যাiেতেছ।
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