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চতুথর্ পিরেcদ
েশাকাতুরা bাhণীর বাটীেত ঠাকুর ীরামকৃ
ঠাকুর বাগবাজােরর eকিট েশাকাতুরা bাhণীর বািড় আিসয়ােছন। বািড়িট পুরাতন i কিনিমর্ত। বািড় pেবশ
কিরয়াi বাম িদেক েগায়ালঘর। ছােদর uপর বিসবার sান হiয়ােছ। ছােদ েলাক কাতার িদয়া, েকহ দাঁড়াiয়া েকহ
বিসয়া আেছন। সকেলi uৎসুক -- কখন ঠাকুরেক েদিখেবন।
bাhণীরা di ভgী, di জেনi িবধবা। বািড়েত eঁেদর ভােয়রাo সপিরবাের থােকন। bাhণীর eকমাt কনয্া
েদহতয্াগ করােত িতিন যারপরনাi েশাকাতুরা। আজ ঠাকুর গৃেহ পদাপর্ণ কিরেবন বিলয়া সমs িদন uেদয্াগ
কিরেতেছন। যতkণ ঠাকুর ীযুk নn বসুর বািড়েত িছেলন, ততkণ bাhণী ঘর-বািহর কিরেতিছেলন, -- কখন
িতিন আেসন। ঠাকুর বিলয়া িদয়ািছেলন েয, নn বসুর বািড় হiেত আিসয়া তাঁহার বািড়েত আিসেবন। িবলm
হoয়ােত িতিন ভািবেতিছেলন, তেব বুিঝ ঠাকুর আিসেবন না।
ঠাকুর ভkসে আিসয়া ছােদর uপর বিসবার sােন আসন gহণ কিরেলন। কােছ মাdেরর uপর মাsার,
নারাণ, েযাগীন েসন, েদেবnd, েযাগীন। িকয়ৎkণ পের েছাট নেরন pভৃিত aেনক ভেkরা আিসয়া জুিটেলন।
bাhণীর ভgী ছােদর uপর আিসয়া ঠাকুরেক pণাম কিরয়া বিলেতেছন -- “িদিদ ei েগেলন নn েবােসর বািড়
খবর িনেত, েকন eত েদির হেc; -- eতkেণ িফরেবন।”
িনেচ eকিট শb হoয়ােত িতিন আবার বিলেতেছন -- “oi িদিদ আসেছন।” ei বিলয়া িতিন েদিখেত
লািগেলন। িকnt িতিন eখনo আিসয়া েপৗঁেছন নাi।
ঠাকুর সহাসয্বদন, ভkপিরবৃত হiয়া বিসয়া আেছন।
মাsার (েদেবেndর pিত) -- িক চমৎকার দৃশয্। েছেল-বুেড়া, পুrষ-েমেয় কাতার িদেয় দাঁিড়য়া রেয়েছ!
সকেল কত uৎসুক -- eঁেক েদখবার জনয্! আর eঁর কথা েশানবার জনয্!
েদেবnd ( ীরামকৃে র pিত) -- মাsার মশাi বলেছন েয, e জায়গািট নn েবােসর েচেয় ভাল জায়গা; -eেদর িক ভিk!
ঠাকুর হািসেতেছন।
eiবার bাhণীর ভgী বিলেতেছন, “oi িদিদ আসেছন।”
bাhণী আিসয়া ঠাকুরেক pণাম কিরয়া িক বিলেবন, িক কিরেবন িকছুi িঠক কিরেত পািরেতেছন না।
bাhণী aধীর হiয়া বিলেতেছন, “oেগা, আিম েয আhােদ আর বাঁিচ না, েগা! েতামরা সব বল েগা আিম
েকমন কের বাঁিচ! oেগা, আমার চ ী যখন eেসিছল, -- েসপাi শাntী, সে কের -- আর রাsায় তারা পাহারা
িদিcল -- তখন েয eত আhাদ হয়িন েগা! -- oেগা চ ীর েশাক eখন eকটুo আমার নাi! মেন কেরিছলাম,
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িতিন েযকােল eেলন না, যা আেয়াজন করলুম, সব গ ার জেল েফেল েদব; -- আর oঁর (ঠাকুেরর) সে আলাপ
করব না, েযখােন আসেবন eকবার যাব, anর েথেক েদখব, -- েদেখ চেল আসব।
“যাi -- সকলেক বিল, আয়ের আমার সুখ েদেখ যা! -- যাi, -- েযাগীনেক বিলেগ, আমার ভািগয্ েদেখ
যা!”
bাhণী আবার আনেn aধীর হiয়া বিলেতেছন, “oেগা েখলােত (লটারী-েত) eকটা টাকা িদেয় মুেট eক
লাখ টাকা েপেয়িছল, -- েস েযi নেল eক লাখ টাকা েপেয়িছ, aমিন আhােদ মের িগছল -- সতয্ সতয্ মের
িগছল! -- oেগা আমার েয তাi হল েগা! েতামরা সকেল আশীবর্াদ কর, না হেল আিম সতয্ সতয্ মের যাব।”
মিণ bাhণীর আিতর্ o ভােবর aবsা েদিখয়া েমািহত হiয়া িগয়ােছন। িতিন তাঁহার পােয়র ধুলা লiেত
েগেলন। bাhণী বিলেতেছন, ‘েস িক েগা!’ -- িতিন মিণেক pিতpণাম কিরেলন।
bাhণী, ভেkরা আিসয়ােছন েদিখয়া আনিnত হiয়ােছন আর বিলেতেছন, “েতামরা সব eেসছ, -- েছাট
নেরনেক eেনিছ, -- বিল তা না হেল হাসেব েক!” bাhণী eirপ কথাবাতর্া কিহেতেছন, uহার ভgী আিসয়া বয্s
হiয়া বিলেতেছন, “িদিদ eেসা না! তুিম eখােন দাঁড়ােয় থাকেল িক হয়? িনেচ eেসা! আমরা িক eকলা পাির।”
bাhণী আনেn িবেভার! ঠাকুর o ভkেদর েদিখেতেছন। তাঁেদর েছেড় েযেত আর পােরন না।
eirপ কথাবাতর্ার পর bাhণী aিতশয় ভিkসহকাের ঠাকুরেক aনয্ ঘের লiয়া িগয়া িমশটাnািদ িনেবদন
কিরেলন। ভেkরাo ছােদ বিসয়া সকেল িম মুখ কিরেলন।
রাত pায় 8টা হiল, ঠাকুর িবদায় gহণ কিরেতেছন। িনেচর তলায় ঘেরর েকােল বারাnা, বারাnা িদেয়
পি মাসয্ হiয়া uঠােন আিসেত হয়। তাহার পর েগায়ালঘর ডান িদেক রািখয়া সদর দরজায় আিসেত হয়। ঠাকুর
যখন বারাnা িদয়া ভkসে সদর দরজার িদেক আিসেতেছন, তখন bাhণী uৈcঃsের ডািকেতেছন, “o বu,
শী পােয়র ধুলা িনিব আয়!” বu ঠাকুরানী pণাম কিরেলন। bাhণীর eকিট ভাio আিসয়া pণাম কিরেলন।
bাhণী ঠাকুরেক বিলেতেছন, “ei আর eকিট ভাi; মুখয্ু ।”
ীরামকৃ -- না, না, সব ভাল মানুষ।
eকজন সে সে pদীপ ধিরয়া আিসেতেছন, আিসেত আিসেত eক যায়গায় েতমন আেলা হiল না।
েছাট নেরন uৈcঃsের বিলেতেছন, “িপিdম ধর, িপিdম ধর! মেন কেরা না েয, িপিdম ধরা ফুিরেয়
েগল!” (সকেলর হাসয্)
eiবার েগায়ালঘর। bাhণী ঠাকুরেক বিলেতেছন, ei আমার েগায়ালঘর। েগায়ালঘেরর সামেন eকবার
দাঁড়াiেলন, চতুিদর্েক ভkগণ। মিণ ভূিম হiয়া ঠাকুরেক pণাম কিরেতেছন o পােয়র ধুলা লiেতেছন।
eiবার ঠাকুর গণুর মার বািড় যাiেবন।
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