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প দশ পিরেcদ
aবতার েবদিবিধর পার -- ৈবধীভিk o ভিk unাদ
িগিরশ পুনবর্ার ঘের আিসয়া ঠাকুেরর সmুেখ বিসয়ােছন o পান খাiেতেছন।
ীরামকৃ (িগিরেশর pিত) -- রাখাল-টাখাল eখন বুেঝেছ েকাnটা ভাল, েকাnটা মn; েকাnটা সতয্,
েকাnটা িমথয্া। oরা েয সংসাের িগেয় থােক, েস েজেন েন। পিরবার আেছ, েছেলo হেয়েছ -- িকnt বুেঝেছ েয
সব িমথয্া। aিনতয্। রাখাল-টাখাল eরা সংসাের িলp হেব না।
“েযমন পাঁকাল মাছ। পাঁেকর িভতর বাস, িকnt গােয় পাঁেকর দাগিট পযর্n নাi!”
িগিরশ -- মহাশয়, o-সব আিম বুিঝ না। মেন করেল সbাiেক িনিলর্p আর d কের িদেত পােরন। িক
সংসারী িক তয্াগী সbাiেক ভাল কের িদেত পােরন! মলেয়র হাoয়া বiেল, আিম বিল, সব কাঠ চnন হয় -ীরামকৃ -- সার না থাকেল চnন হয় না। িশমূল আরo কয়িট গাছ, eরা চnন হয় না।
িগিরশ -- তা িন না।
ীরামকৃ -- আiেন erপ আেছ।
িগিরশ -- আপনার সব েব-আiিন!
ভেkরা aবাk হiয়া িনেতেছন। মিণর হােতর পাখা eক-eকবার িsর হiয়া যাiেতেছ।
ীরামকৃ -- হাঁ, তা হেত পাের; ভিk-নদী oথলােল ডা ায় eকবাঁশ জল।
“যখন ভিk unাদ হয়, তখন েবদিবিধ মােন না। দূবার্ েতােল; তা বােছ না! যা হােত আেস, তাi লয়।
তুলসী েতােল, পড়পড় কের ডাল ভােঙ! আহা িক aবsাi েগেছ!
(মাsােরর pিত) -- “ভিk হেল আর িকছুi চাi না!”
মাsার -- আjা হাঁ।
[সীতা o ীরাধা -- রামাবতার o কৃ াবতােরর িবিভn ভাব ]
ীরামকৃ -- eকটা ভাব আ য় করেত হয়। রামাবতাের শাn, দাসয্, বাৎসলয্, সখয্ ফখয্। কৃ াবতাের oসবo িছল, আবার মধুরভাব।
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“ ীমতীর মধুরভাব -- েছনািল আেছ। সীতার d সতীt -- েছনািল নাi।
“তাঁরi লীলা। যখন েয ভাব।”
িবজেয়র সে দিkেণ ের কালীবািড়েত eকিট পাগেলর মেতা stীেলাক ঠাকুরেক গান নাiেত যাiত।
শয্ামািবষয়ক গান o bh স ীত। সকেল পাগলী বেল। েস কাশীপুেরর বাগােনo সবর্দা আেস o ঠাকুেরর কােছ
যাবার জনয্ বড় uপdব কের। ভkেদর েসi জনয্ সবর্দা বয্s থাকেত হয়।
ীরামকৃ (িগিরশািদ ভেkর pিত) -- পাগলীর মধুরভাব। দিkেণ ের eকিদন িগছল। হঠাৎ কাnা। আিম
িজjাসা করলুম, েকন কাঁদিছস? তা বেল, মাথাবয্থা করেছ। (সকেলর হাসয্)
“আর-eকিদন িগছল। আিম েখেত বেসিছ। হঠাৎ বলেছ, ‘দয়া করেলন না?’ আিম uদারবুিdেত খািc।
তারপর বলেছ, ‘মেন েঠেlন েকন?’ িজjাসা করলুম, ‘েতার িক ভাব?’ তা বলেল, ‘মধুরভাব!’ আিম বললাম,
‘আের আমার েয মাতৃেযািন! আমার েয সব েমেয়রা মা হয়!’ তখন বেল, ‘তা আিম জািন না।’ তখন রামলালেক
ডাকলাম। বললাম, ‘oের রামলাল, িক মেন ঠয্ালােঠিল বলেছ েশান েদিখ।’ oর eখনo েসi ভাব আেছ।”
িগিরশ -- েস পাগলী -- ধনয্! পাগল েহাক আর ভkেদর কােছ মারi খাক আপনার েতা a pহর িচnা
করেছ! েস েয ভােবi কrক, তার কখনo মn হেব না!
“মহাশয়, িক বলব! আপনােক িচnা কের আিম িক িছলাম, িক হেয়িছ! আেগ আলসয্ িছল, eখন েস
আলসয্ ঈ ের িনভর্র হেয় দাঁিড়েয়েছ! পাপ িছল, তাi eখন িনরহংকার হেয়িছ! আর িক বলব!”
ভেkরা চুপ কিরয়া আেছন। রাখাল পাগলীর কথা uেlখ কিরয়া dঃখ কিরেতেছন। বলেলন, dঃখ হয়, েস
uপdব কের আর তার জনয্ aেনেক ক o পায়।
িনর ন (রাখােলর pিত) -- েতার মাগ আেছ তাi েতার মন েকমন কের। আমরা তােক বিলদান িদেত
পাির।
রাখাল (িবরk হiয়া) -- িক বাহাdির! oঁর সামেন oi সব কথা!
[িগিরশেক uপেদশ -- টাকায় আসিk -- সdয্বহার -- ডাkার কিবরােজর dবয্ ]
ীরামকৃ (িগিরেশর pিত) -- কািমনী-কা নi সংসার। aেনেক টাকা গােয়র রk মেন কের। িকnt
টাকােক েবিশ যt করেল eকিদন হয়েতা সব েবিরেয় যায়।
“আমােদর েদেশ মাঠা আল বাঁেধ। আল জােনা? যারা খুব যt কের চািরিদেক আল েদয়, তােদর আল
জেলর েতােড় েভেঙ যায়। যরা eকিদেক খুেল ঘােসর চাপড়া িদেয় রােখ, তােদর েকমন পিল পেড়, কত ধান হয়।
“যারা টাকার সdয্বহার কের, ঠাকুরেসবা, সাধু ভেkর েসবা কের, দান কের তােদরi কাজ হয়। তােদরi
ফসল হয়।
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“আিম ডাkার কিবরােজর িজিনস েখেত পাির না। যারা েলােকর ক েথেক টাকা েরাজগার কের! oেদর
ধন েযন রk-পুজ
ঁ !”
ei বিলয়া ঠাকুর diজন িচিকৎসেকর নাম কিরেলন।
িগিরশ -- রােজnd দেtর খুব দরাজ মন; কাr কােছ eকিট পয়সা লয় না। তার দান-ধয্ান আেছ।
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