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চতুথর্ পিরেcদ
ভবনাথ, মিহমা pভৃিত ভkসে হিরকথাpসে
ঠাকুর হলঘের আবার িফিরেলন। তাঁহার বিসবার আসেনর কােছ eকিট তািকয়া েদoয়া হiল। ঠাকুর
বিসবার সময় “oঁ তৎসৎ” ei মnt ucারণ কিরয়া তািকয়া sশর্ কিরেলন। িবষয়ী েলােকরা ei বাগােন আসাযাoয়া কের o ei সকল তািকয়া বয্বহার কের; eiজনয্ বুিঝ ঠাকুর oi মnt ucারণ কিরয়া uপাধানিট d
কিরয়া লiেলন; ভবনাথ, মাsার pভৃিত কােছ বিসেলন। েবলা aেনক হiয়ােছ, eখনo খাoয়া-দাoয়ার আেয়াজন
হয় নাi। ঠাকুর বালক sভাব। বিলেলন, “কiেগা, eখনo েয েদয় না। নেরnd েকাথায়?”
eকজন ভk (ঠাকুেরর pিত সহােসয্) -- মহাশয়! রামবাবু aধয্k। িতিন সব েদখেছন। (সকেলর হাসয্)
ীরামকৃ (হািসেত হািসেত) -- রাম aধয্k! তেবi হেয়েছ!
eকজন ভk -- আjা, রামবাবু েযখােন aধয্k, েসখােন eiরকমi হেয় থােক। (সকেলর হাসয্)
ীরামকৃ (ভkেদর pিত) -- সুেরnd েকাথায়? আহা, সুেরেndর েবশ sভাবিট হেয়েছ। বড় s বkা,
কাrেক ভয় কের কথা কয় না। আর েদখ খুব মুkহs। েকu তার কােছ সাহােযয্র জনয্ েগেল ধুহােত েফের না।
(মাsেরর pিত) তুিম ভগবানদােসর কােছ িগেয়িছেল, িকরকম েদখেল?
মাsার -- আjা, কালনায় িগেয়িছলাম। ভগবানদাস খুব বুেড়া হেয়েছন। রােt েদখা হেয়িছল, কাঁথার uপর
েয়িছেলন। pসাদ eেন eকজন খাiেয় িদেত লাগল। েচঁিচেয় কথা কiেল নেত পান। আপনার নাম েন বলেত
লাগেলন, েতামােদর আর ভাবনা িক?
“েসi বািড়েত নাম-bেhর পূজা হয়।”
ভবনাথ (মাsােরর pিত) -- আপিন aেনকিদন দিkেণ ের যান নাi। iিন আমােক দিkেণ ের আপনার
িবষয় িজjাসা করিছেলন, আর বলিছেলন েয, মাsােরর িক arিচ হেয় েগল।
ei বিলয়া ভবনাথ হািসেত লািগেলন। ঠাকুর uভেয়র কেথাপকথন সমs িনেতিছেলন। মাsােরর pিত
সেsেহ দৃি কিরয়া বিলেতেছন, হয্াঁ েগা, তুিম aেনকিদন যাo নাi েকন বল েদিখ?
মাsার েতা েতা কিরেত লািগেলন।
eমন সময় মিহমাচরণ আিসয়া uপিsত। মিহমাচরণ কাশীপুরবাসী, ঠাকুরেক ভারী dাভিk কেরন o
সবর্দা দিkেণ ের যান। bাhণ সnান, িকছু পাি তয্o আেছ। iংেরজী, সংsৃত aেনক gn পিড়য়ােছন।
ীরামকৃ (সহােসয্, মিহমার pিত) -- eিক! eখােন জাহাজ eেস uপিsত। (সকেলর হাসয্) eমন
জায়গায় িডিঙ-িটিঙ আসেত পাের; e েয eেকবাের জাহাজ! (সকেলর হাসয্) তেব eকটা কথা আেছ -- eটা
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আষাঢ় মাস। (সকেলর হাসয্)
মিহমাচরেণর সে aেনক কথাবাতর্া হiেতেছ।
ীরামকৃ (মিহমার pিত) -- আcা, েলাকেক খাoয়ােনা eকরকম তাঁরi েসবা করা, িক বল? সব জীেবর
িভতের িতিন aিgrেপ রেয়েছন। খাoয়ােনা িকনা, তাঁেক আhিত েদoয়া।
“িকnt তা বেল aসৎ েলাকেক খাoয়ােত নাi। eমন েলাক, যারা বয্িভচারািদ মহাপাতক কেরেছ -- েঘার
িবষয়াসk েলাক, eরা েযখােন বেস খায়, েস জায়গায় সাত হাত মািট aপিবt হয়।
“hেদ িসoেড় eকবার েলাক খাiেয়িছল। তােদর মেধয্ aেনেকi খারাপ েলাক। আিম বললুম, ‘েদখ hেদ,
oেদর যিদ তুi খাoয়াস, তেব ei েতার বািড় েথেক চললুম।’ (মিহমার pিত) -- আcা, আিম েনিছ, তুিম আেগ
েলাকেদর খুব খাoয়ােত, eখন বুিঝ খরচা েবেড় েগেছ?” (সকেলর হাসয্)
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