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প ম পিরেcদ
পুrষ-pকৃিত -- aিধকারী
ডাkার ঠাকুেরর জনয্ ঔষধ িদেলন -- dিট Globule; বিলেতেছন, ei diিট gিল িদলাম -- পুrষ আর
pকৃিত। (সকেলর হাসয্)
ীরামকৃ (সহােসয্) -- হাঁ, oরা eক সে i থােক। পায়রােদর েদখ নাi, তফােত থাকেত পাের না।
েযখােন পুrষ েসখােনi pকৃিত, েযখােন pকৃিত েসiখােনi পুrষ।
আজ িবজয়া। ঠাকুর ডাkারেক িম মুখ কিরেত বিলেলন। ভেkরা িম াn আিনয়া িদেতেছন।
ডাkার (খাiেত খাiেত) -- খাবার জনয্ ‘Thank you’ িদিc। তুিম েয aমন uপেদশ িদেল, তার জনয্
নয়। েস ‘Thank you’ মুেখ বলব েকন?
ীরামকৃ (সহােসয্) -- তাঁেত মন রাখা। আর িক বলব? আর eকটু eকটু ধয্ান করা। (েছাট নেরনেক
েদখাiয়া) েদখ েদখ eর মন ঈ ের eেকবাের লীন হেয় যায়। েয-সব কথা েতামায় বলিছলাম। -ডাkার -- eেদর সব বেলা।
ীরামকৃ -- যার যা েপেট সয়। oসব কথা িক সbাi লেত পাের? েতামােক বললাম, েস eক। মা
বািড়েত মাছ eেনেছ। সকেলর েপট সমান নয়। কাrেক েপােলায়া কের িদেল, কাrেক আবার মােছর েঝাল। েপট
ভাল নয়। (সকেলর হাসয্)
ডাkার চিলয়া েগেল। আজ িবজয়া। ভেkরা সকেল ঠাকুর ীরামকৃ েক সা া pিণপাত কিরয়া তাঁহার
পদধূিল gহণ কিরেলন। তৎপের পরsর েকালাকুিল কিরেত লািগেলন। আনেnর সীমা নাi। ঠাকুেরর aত aসুখ,
সব ভুলাiয়া িদয়ােছন! েpমািল ন o িম মুখ aেনকkণ ধিরয়া হiেতেছ। ঠাকুেরর কােছ েছাট নেরন, মাsার o
আরo d’চািরিট ভk বিসয়া আেছন। ঠাকুর আনেn কথা কিহেতেছন। ডাkােরর কথা পিড়ল।
ীরামকৃ -- ডাkারেক আর েবিশ িকছু বলেত হেব না।
“গাছটা কাটা েশষ হেয় eেল, েয বয্িk কােট েস eকটু সের দাঁড়ায়। খািনকkণ পের গাছটা আপিনi পেড়
যায়।”
েছাট নেরন (সহােসয্) -- সবi Principle!
ীরামকৃ (মাsারেক) -- ডাkার aেনক বদেল েগেছ না?
মাsার -- আjা হাঁ। eখােন eেল হতবুিd হেয় পেড়ন। িক ঔষধ িদেত হেব আদেপi েস কথা েতােলন না।
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আমরা মেন কের িদেল তেব বেলন, হাঁ হাঁ ঔষধ িদেত হেব।
ৈবঠকখানা ঘের ভেkরা েকহ েকহ গান গািহেতিছেলন।
ঠাকুর েয ঘের আেছন, েসi ঘের তাঁহারা িফরায়া আিসেল পর ঠাকুর বিলেতেছন, “েতামরা গান গািcেল, - তাল হয় না েকন? েক eকজন েবতালিসd িছল -- e তাi!” (সকেলর হাসয্)
েছাট নেরেনর আtীয় েছাকরা আিসয়ােছন। খুব সাজেগাজ, আর চেk চশমা। ঠাকুর েছাট নেরেনর সিহত
কথা কিহেতেছন।
ীরামকৃ -- েদখ, ei রাsা িদেয় eকজন েছাকরা যািcল, েpটoলা জামা পরা। চলবার েয ঢঙ। েpটটা
সামেন েরেখ েসiখানটা চাদর খুেল েদয় -- আবার eিদক-oিদক চায়, -- েকu েদখেছ িকনা। চলবার সময়
কাঁকাল ভাঙা। (সকেলর হাসয্) eকবার েদিখস না।
“ময়ূর পাখা েদখায়। িকnt পাgেলা বড় েনাংরা। (সকেলর হাসয্) uট বড় কুৎিসত, -- তার সব কুৎিসত।”
নেরেনর আtীয় -- িকnt আচরণ ভাল।
ীরামকৃ -- ভাল। তেব কাঁটা ঘাস খায় -- মুখ েদ রk পেড়, তবুo খােব! সংসারী, ei েছেল মের,
আবার েছেল েছেল কের!
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