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তৃতীয় পিরেcদ 
  
        আজ kবার, 4ঠা জানুয়াির, 1884 ী াb, েবলা 4টার সময় ীরামকৃ  প বটীেত বিসয়া আেছন। 
সহাসয্বদন। সে  মিণ, হিরপদ pভৃিত। ৺আনn চাটুেজয্র কথা হিরপেদর সিহত হiেতেছ o েঘাষপাড়ার সাধন-
ভজেনর কথা। 
 
        ীরামকৃ  kেম িনেজর ঘের আিসয়া বিসয়ােছন। মিণ, হিরপদ, রাখালািদ ভkগণo থােকন, মিণ 
েবলতলায় aেনক সময় থােকন। 
 
        ীরামকৃ  (মিণর pিত) -- িবচার আর কেরা না। oেত েশেষ হািন হয়। তাঁেক ডাকবার সময় eকটা ভাব 
আ য় করেত হয়। সখীভাব, দাসীভাব, সnানভাব বা বীরভাব। 
 
        “আমার সnানভাব। eভাব েদখেল মায়ােদবী পথ েছেড় েদন -- লjায়। 
 
        “বীরভাব বড় কিঠন। শাk o ৈব ব বাuলেদর আেছ। oভােব িঠক থাকা বড় শk। আবার আেছ -- শাn, 
দাসয্, সখয্, বাৎসলয্ o মধুরভাব। মধুরভােব সব আেছ -- শাn, দাসয্, সখয্, বাৎসলয্। 
 
        (মিণর pিত) -- “েতামার েকাn টা ভাল লােগ?” 
 
        মিণ -- সব ভাবi ভাল লােগ। 
 
        ীরামকৃ  -- সব ভাব িসd aবsায় ভাল লােগ। েস aবsায় কামগn থাকেব না। ৈব ব শােst আেছ 
চnীদাস o রজিকনীর কথা -- তােদর ভালবাসা কামগn িববিজর্ত! 
 
        “e-aবsায় pকৃিতভাব। আপনােক পুrষ বেল েবাধ থােক না। rপ েগাsামী মীরাবাঈ stীেলাক বেল তাঁর 
সিহত েদখা করেত চান নাi। মীরাবাঈ বেল পাঠােলন ‘ ীকৃ i eকমাt পুrষ’, বৃnাবেন সকেলi েসi পুrেষর 
দাসী; েগাsামীর পুrষ aিভমান করা িক িঠক হেয়েছ?” 
 
        সnয্ার পর মিণ আবার ীরামকৃে র পাদমূেল বিসয়া আেছন। সংবাদ আিসয়ােছ ীযুk েকশব েসেনর 
aসুখ বািড়য়ােছ। তাঁহারi কথা pসে  bাhসমােজর কথা হiেতেছ। 
 
        ীরামকৃ  (মিণর pিত) -- হয্াঁগা; oেদর oখােন িক েকবল েলকচার েদoয়া? না ধয্ানo আেছ? oরা বুিঝ 
বেল uপাসনা। 
 
        “েকশব আেগ ী ান ধমর্, ী ানী মত খুব িচnা কেরিছেলন। -- েসi সময় o তার আেগ েদেবnd ঠাকুেরর 
oখােন িছেলন।” 
 
        মিণ -- েকশববাবু pথম pথম যিদ eখােন আসেতন তাহেল সমাজ সংsার িনেয় বয্s হেতন না। জািতেভদ 
uঠােনা, িবধবা িববাহ, aনয্ জােত িববাহ, stীিশkা iতয্ািদ সামািজক কমর্ লেয় aত বয্s হেতন না। 
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        ীরামকৃ  -- েকশব eখন কালী মােনন -- িচnয়ী কালী -- আদয্াশিk। আর মা মা বেল তাঁর 
নামgণকীতর্ন কেরন। 
 
        “আcা, bাhসমাজ oiরকম িক eকটা পের দাঁড়ােব?” 
 
        মিণ -- e-েদেশর মািট েতমন নয়। িঠক যা, তা eকবার হেবi। 
 
        ীরামকৃ  -- হয্াঁ, সনাতন ধমর্ ঋিষরা যা বেলেছন, তাi েথেক যােব। তেব bাhসমাজ o oiরকম 
সmpদায়o eকটু eকটু থাকেব। সবi ঈ েরর icায় হেc যােc। 
 
        ৈবকােল কিলকাতা হiেত কতকgিল ভk আিসয়ািছেলন। তাঁহারা aেনক গান ঠাকুরেক নাiয়ািছেলন। 
তnেধয্ eকিট গােন আেছ “মা, তুিম আমােদর লাল চুিষ মুেখ িদেয় ভুিলেয় েরেখছ; আমরা চুিষ েফেল যখন 
েতামার জনয্ িচৎকার কের কাদঁব তখন তুিম আমােদর কােছ িন য় েদৗেড় আসেব।” 
 
        ীরামকৃ  (মিণর pিত) -- তারা, েকমন লাল চুিষর গান গাiেল -- 
 
        মিণ -- আjা, আপিন েকশব েসনেক e লাল চুিষর কথা বেলিছেলন। 
 
        ীরামকৃ  -- হয্াঁ; আর িচদাকােশর কথা -- আরo সব aেনক কথা হত; আর আনn হত। গান, নৃতয্ হত। 


