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চতুথর্ পিরেcদ
মিহমাচরেণর bhচk -- পূবক
র্ থা -- েতাতাপুরীর uপেদশ
[‘sেp দশর্ন িক কম?’ নেরেndর ঈ রীয় rপ দশর্ন ]
রাত নয়টা হiল। ঠাকুর েছাট খাটিটেত বিসয়া আেছন। মিহমাচরেণর সাধ -- ঘের ঠাকুর থািকেবন -bhচk রচনা কিরেবন। িতিন রাখাল, মাsার, িকেশারী o আর d-eকিট ভkেক লiয়া েমেঝেত চk কিরেলন।
সকলেক ধয্ান কিরেত বিলেলন। রাখােলর ভাবাবsা হেয়েছ। ঠাকুর নািময়া আিসয়া তাঁহার বুেক হাত িদয়া মার
নাম কিরেত লািগেলন। রাখােলর ভাব সmরণ হiল।
রাত eকটা হiেব। আজ কৃ পেkর চতুদশ
র্ ী িতিথ, চতুিদর্েক িনিবড় anকার। d-eকিট ভk গ ার েপাsার
uপর eকাকী েবড়াiেতেছন। ঠাকুর ীরামকৃ eকবার uিঠয়ােছন। িতিনo বািহের আিসেলন o ভkেদর
বিলেতেছন, নয্াংটা বলত, ‘ei সমেয় -- ei গভীর রােt -- aনাহত শb েশানা যায়।’
েশষরােt মিহমাচরণ o মাsার ঠাকুেরর ঘেরi েমেঝেত iয়া আেছন। রাখালo কয্াm খােট iয়ােছন।
ঠাকুর পাঁচ বছেরর েছেলর নয্ায় িদগmর হiয়া মােঝ মােঝ ঘেরর মেধয্ পাদচারণ কিরেতেছন।
pতূয্ষ (10i aগs) হiল। ঠাকুর মার নাম কিরেতেছন। পি েমর বারাnায় িগয়া গ াদশর্ন কিরেলন।
ঘেরর মধয্িsত েদবেদবীর যত পট িছল, কােছ িগয়া নমsার কিরেলন। ভেkরা শযয্া হiেত uিঠয়া pণামািদ
কিরয়া pাতঃকৃতয্ কিরেত েগেলন।
ঠাকুর প বটীেত eকিট ভkসে কথা কিহেতেছন। িতিন sেp ৈচতনয্েদবেক দশর্ন কিরয়ািছেলন।
ীরামকৃ (ভাবািব হiয়া) -- আহা! আহা!
ভk -- আjা, o sপেন।
ীরামকৃ -- sপন িক কম!
ঠাকুেরর চেk হল। গদগদ sর!
eকজন ভেkর জাগরণ aবsায় দশর্ন-কথা িনয়া বিলেতেছন -- “তা আ যর্ িক! আজকাল নেরndo
ঈ রীয় rপ েদেখ!”
মিহমাচরণ pাতঃকৃতয্ সমাপন কিরয়া, ঠাকুরবািড়র pা েণর পি ম িদেকর িশেবর মিnের িগয়া, িনজর্েন
েবদমnর ucারণ কিরেতেছন।
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েবলা আটটা হiয়ােছ। মিণ গ াsান কিরয়া ঠাকুেরর কােছ আিসেলন। েশাকাতুরা bাhণীo দশর্ন কিরেত
আিসয়ােছন।
ীরামকৃ (bাhণীর pিত) -- eঁেক িকছু pসাদ েখেত দাo েতা গা, লুিচ-টুিচ। তােকর uপর আেছ।
bাhণী -- আপিন আেগ খান। তারপর uিন pসাদ পােবন।
ীরামকৃ -- তুিম আেগ জগnােথর আটেক দাo, তারপর pসাদ।
pসাদ পাiয়া মিণ িশবমিnের িশবদশর্ন কিরয়া ঠাকুেরর কােছ আবার আিসেলন o pণাম কিরয়া িবদায়
gহণ কিরেতেছন।
ীরামকৃ (সেsেহ) -- তুিম eেসা। আবার কােজ েযেত হেব।
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