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ীরামকৃ  o কমর্কা  -- কমর্কা  কিঠন তাi ভিkেযাগ 
 
        কালীমিnেরর সmুেখ ভেkরা ীরামকৃ েক েঘিরয়া চতুিদর্েক বিসয়া আেছন। eতkণ aবাk হiয়া 

ীমুেখর বাণী িনেতিছেলন। 
 
        eiবার ঠাকুর গােtাtান কিরেলন। মিnেরর সmুেখ চাতােল আিসয়া ভূিম  হiয়া মােক pণাম কিরেলন। 
ভেkরা সকেল তাঁহার কােছ সtর আিসয়া তাঁহার পাদমূেল ভূিম  হiয়া পিড়েলন। সকেলi চরণধূিলর িভখারী। 
সকেল চরণবnনা কিরেল পর, ঠাকুর চাতাল হiেত নািমেতেছন o মাsােরর সে  কথা কিহেত কিহেত িনেজর 
ঘেরর িদেক আিসেতেছন। 
 
        ীরামকৃ  (গীত গািহেত গািহেত মাsােরর pিত) -- 
 
 “pসাদ বেল ভুিk মুিk uভেয় মাথায় েরেখিছ। 
 আিম কালী bh েজেন মমর্, ধমর্াধমর্ সব েছেড়িছ! 
 
        “ধমর্াধমর্ িক জােনা? eখােন ‘ধমর্’ মােন ৈবধীধমর্। েযমন দান করেত হেব, াd, কাঙালীেভাজন -- ei 
সব। 
 
        “ei ধমর্েকi বেল কমর্কা । e-পথ বড় কিঠন। িন ামকমর্ করা বড় কিঠন! তাi ভিkপথ আ য় করেত 
বেলেছ। 
 
        “eকজন বািড়েত াd কেরিছল। aেনক েলাকজন খািcল। eকটা কসাi গr িনেয় যােc, কাটেব বেল। 
গr বাগ মানিছল না -- কসাi হাঁিপেয় পেড়িছল। তখন েস ভাবেল াdবািড় িগেয় খাi। েখেয় গােয় েজার কির, 
তারপর গrটােক িনেয় যাব। েশেষ তাi কেl, িকnt যখন েস গr কাটেল তখন েয াd কেরিছল, তারo েগা-
হতয্ার পাপ হল। 
 
        “তাi বলিছ, কমর্কাে র েচেয় ভিkপথ ভাল।” 
 
        ঠাকুর ঘের pেবশ কিরেতেছন, সে  মাsার। ঠাকুর gনgন কিরয়া গািহেতেছন। িনবৃিtমােগর্র িবষয় যা 
বলেলন, তারi ফুট uঠেছ। ঠাকুর gনgন কের বলেছন -- “aবেশেষ রাখ েগা মা, হােড়র মালা িসিd েঘাটা।” 
 
        ঠাকুর েছাট খাটিটেত বিসেলন। aধর, িকেশারী o aনয্ানয্ ভেkরা আিসয়া বিসেলন। 
 
        ীরামকৃ  (ভkেদর pিত) -- ঈশানেক েদখলুম -- কi, িকছুi হয় নাi! বল িক? পুর রণ পাঁচমাস 
কেরেছ! aনয্ েলােক eক কা  করত। 
 
        aধর -- আমােদর সmুেখ o ঁেক aত কথা বলা ভাল হয় নাi। 
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        ীরামকৃ  -- েস িক! o জাপক েলাক, oর oেত িক? 
 
        িকয়ৎkণ কথার পর ঠাকুর aধরেক বিলেতেছন, ঈশান খুব দানী। আর েদখ, জপতপ খুব কের। 
 
        ঠাকুর িকছুকাল চুপ কিরয়া আেছন। ভেkরা েমেঝেত বিসয়া eকদৃে  চািহয়া আেছন। 
 
        হঠাৎ ঠাকুর aধরেক uেdশ কিরয়া বিলেতেছন --আপনােদর েযাগ o েভাগ di-i আেছ। 


