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তৃতীয় পিরেcদ 
 

ী ীেদালযাtা o ীরামকৃে র ৺রাধাকাn o মা-কালীেক o ভkিদেগর গােয় আিবর pদান 
 
        নবাi ৈচতনয্ গান গািহেতেছন। ভেkরা সকেলi বিসয়া আেছন। ঠাকুর েছাট খাটিটেত বিসয়ািছেলন, হঠাৎ 
uিঠেলন। ঘেরর বািহের েগেলন। ভেkরা সকেল বিসয়া রিহেলন, গান চিলেত লািগল। 
 
        মাsার ঠাকুেরর সে  সে  েগেলন। ঠাকুর পাকা uঠান িদয়া কালীঘেরর িদেক যাiেতেছন। ৺রাধাকােnর 
মিnের আেগ pেবশ কিরেলন। ভূিম  হiয়া pণাম কিরেলন। তাঁহার pণাম েদিখয়া মাsারo pণাম কিরেলন। 
ঠাকুেরর সmুেখর থালায় আিবর িছল। আজ ী ীেদালযাtা -- ঠাকুর ীরামকৃ  তাহা ভুেলন নাi। থালার ফাগ 
লiয়া ী ীরাধাশয্ামেক িদেলন। আবার pণাম কিরেলন। 
 
        eiবার কালীঘের যাiেতেছন। pথম সাতিট ধাপ ছাড়াiয়া চাতােল দাঁড়াiেলন মােক দশর্ন কিরয়া িভতের 
pেবশ কিরেলন। মােক আিবর িদেলন। pণাম কিরয়া কালীঘর হiেত চিলয়া আিসেতেছন। কালীঘেরর সmুেখর 
চাতােল দাঁড়াiয়া মাsারেক বিলেতেছন, -- বাবুরামেক আনেল না েকন? 
 
        ঠাকুর আবার পাকা uঠান িদয়া যাiেতেছন। সে  মাsার o আর-eকজন আিবেরর থালা হােত কিরয়া 
আিসেতেছন। ঘের pেবশ কিরয়া সব পটেক ফাগ িদেলন -- d-eকিট পট ছাড়া -- িনেজর ফেটাgাফ o 
যী ীে র ছিব। eiবার বারাnায় আিসেলন নেরnd ঘের ঢুিকেত বারাnায় বিসয়া আেছন। েকান েকান ভেkর 
সিহত কথা কিহেতেছন। ঠাকুর নেরেndর গােয় ফাগ িদেলন। ঘের ঢুিকেতেছন, মাsার সে  আিসেতেছন, িতিনo 
আিবর pসাদ পাiেলন। 
 
        ঘের pেবশ কিরেলন। যত ভkেদর গােয় আিবর িদেলন। সকেলi pণাম কিরেত লািগেলন। 
 
        aপরাh হiল। ভেkরা eিদক-oিদক েবড়াiেত লািগেলন। ঠাকুর মাsােরর সে  চুিপচুিপ কথা 
কিহেতেছন। কােছ েকহ নাi। েছাকরা ভkেদর কথা কিহেতেছন। বলেছন, “আcা, সbাi বেল, েবশ ধয্ান হয়, 
পlুর ধয্ান হয় না েকন?” 
 
        “নেরndেক েতামার িকরকম মেন হয়? েবশ সরল; তেব সংসােরর aেনক তাল পেড়েছ, তাi eকটু চাপা; o 
থাকেব না।” 
 
        ঠাকুর মােঝ মােঝ বারাnায় uিঠয়া যাiেতেছন। নেরnd eকজন েবদাnবাদীর সে  িবচার করেছন। 
 
        kেম ভেkরা আবার ঘের আিসয়া জুিটেতেছন। মিহমাচরণেক sব পাঠ কিরেত বিলেলন। িতিন মহািনবর্াণ 
তnt, তৃতীয় ulাস হiেত sব বিলেতেছন -- 
 
 hদয়কমল মেধয্ িনিবর্েশষং িনরীহং, 
 হিরহর িবিধেবদয্ং েযািগিভধর্য্ানগময্m। 
 জননমরণভীিত ংিশ সিcৎsrপm, 
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 সকলভুবনবীজং bhৈচতনয্মীেড়। 
 

[গৃহেsর pিত aভয় ] 
 
        আরo d-eকিট sেবর পর মিহমাচরণ শ রাচােযর্র sব বিলেতেছন, তাহােত সংসারকূেপর, সংসারগহেনর 
কথা আেছ। মিহমাচরণ সংসারী ভk। 
 
 েহ চনdচূড় মদনাnক শূলপােণ, sােণা িগিরশ িগিরেজশ মেহশ শেmা। 
 ভূেতশ ভীতভয়সূদনং মামনাথং, সংসারdঃখগহনাjগদীশ রk ৷৷ 
 েহ পাবর্তী-hদয়বlভ চndেমৗেল, ভূতািধপ pমথনাথ িগিরশজাপ। 
 েহ বামেদব ভব rd িপনাকপােণ, সংসারdঃখগহনাjগদীশ রk ৷৷ 
                                                                                                -- iতয্ািদ 
 
        ীরামকৃ  (মিহমার pিত) -- সংসারকূপ, সংসারগহন, েকন বল? o pথম pথম বলেত হয়। তাঁেক ধরেল 
আর ভয় িক? তখন -- 
 
 ei সংসার মজার কুিট। 
 আিম খাi দাi আর মজা লুিট। 
 জনক রাজা মহােতজা তার িকেস িছল tr িট! 
 েস েয eিদক-oিদক dিদক েরেখ েফেয়িছল dেধর বািট! 
 
        “িক ভয়? তাঁেক ধর। কাঁটাবন হেলi বা। জুেতা পােয় িদেয় কাঁটাবেন চেল যাo। িকেসর ভয়? েয বুিড় েছাঁয় 
েস িক আর েচার হয়? 
 
        “জনক রাজা dখানা তেলায়ার েঘারাত। eকখানা jােনর, eকখানা কেমর্র। পাকা েখেলায়ােড়র িকছু ভয় 
নাi।” 
 
        eirপ ঈ রীয় কথা চিলেতেছ। ঠাকুর েছাট খাটিটেত বিসয়া আেছন। খােটর পােশ মাsার বিসয়া আেছন। 
 
        ঠাকুর (মাsারেক) -- o যা বলেল, তাiেত েটেন েরেখেছ! 
 
        ঠাকুর মিহমাচরেণর কথা বিলেতেছন o তাঁহার কিথত bhjান িবষয়ক ে ােকর কথা। নবাi ৈচতনয্ o 
aনয্ানয্ ভেkরা আবার গাiেতেছন। eবার ঠাকুর েযাগদান কিরেলন, আর ভােব মg হiয়া সংকীতর্ন মেধয্ নৃতয্ 
কিরেত লািগেলন। 
 
        কীতর্নােn ঠাকুর বিলেতেছন, “ei কাজ হল, আর সব িমথয্া। েpম ভিk -- বst, আর সব -- aবst।” 


