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িবংশ পিরেcদ
ীরামকৃ েকন কািমনী-কা ন তয্াগ কেরেছন?
ঠাকুর মাsােরর সিহত কথা কিহেতেছন। ‘কািমনী’ সmেn আপনার aবsা বিলেতেছন!
ীরামকৃ (মাsােরর pিত) -- eরা কািমনী-কা ন না হেল চেল না, বলেছ। আমার েয িক aবsা তা জােন
না।
“েমেয়েদর গােয় হাত লাগেল হাত আড় , ঝনঝন কের।
“যিদ আtীয়তা কের কােছ িগেয় কথা কiেত যাi, মােঝ েযন িক eকটা আড়াল থােক, েস আড়ােলর
oিদেক যাবার েজা নাi।
“ঘের eকলা বেস আিছ, eমন সময় যিদ েকান েমেয় eেস পেড়, তাহেল eেকবাের বালেকর aবsা হেয়
যােব; আর েসi েমেয়েক মা বেল jান হেব।”
মাsার aবাk হiয়া ঠাকুেরর িবছানার কােছ বিসয়া ei সকল কথা িনতেছন। িবছানা হiেত eকটু দূের
ভবনােথর সিহত নেরnd কথা কিহেতেছন। ভবনাথ িববাহ কিরয়ােছন; -- কমর্ কােজর েচ া কিরেতেছন।
কাশীপুেরর বাগােন ঠাকুরেক েদিখেত আিসেত েবিশ পােরন না। ঠাকুর ীরামকৃ ভবনােথর জনয্ বড় িচিnত
থােকন, েকন না ভবনাথ সংসাের পিড়য়ােছন। ভবনােথর বয়স 23।24 হiেব।
ীরামকৃ (নেরেndর pিত) -- oেক খুব সাহস েদ।
নেরnd o ভবনাথ ঠাকুেরর িদেক তাকাiয়া eকটু হািসেত লািগেলন। ঠাকুর iশারা কিরয়া আবার ভবনাথেক
বিলেতেছন -- “খুব বীরপুrষ হিব। েঘামটা িদেয় কাnােত ভুেলাসেন। িশকিন েফলেত েফলেত কাnা! (নেরnd o
মাsােরর হাসয্)
“ভগবােনেত মন িঠক রাখিব; েয বীরপুrষ েস রমণীর সে থােক, না কের রমণ! পিরবােরর সে েকবল
ঈ রীয় কথা কিব।”
িকয়ৎkণ পের ঠাকুর আবার iশারা কিরয়া ভবনাথেক বিলেতেছন, “আজ eখােন খাস।”
ভবনাথ -- েজ আjা। আিম েবশ আিছ।
সুেরnd আিসয়া বিসয়ােছন। ৈবশাখ মাস। ভেkরা ঠাকুরেক সnয্ার পর pতয্হ মালা আিনয়া েদন। েসi
মালাgিল ঠাকুর eক-eকিট কিরয়া গলায় ধারণ কেরন। সুেরnd িনঃশেb বিসয়া আেছন। ঠাকুর pসn হiয়া
তাঁহােক diগািছ মালা িদেলন। সুেরndo ঠাকুরেক pণাম কিরয়া েসi মালা মsেক ধারণ কিরয়া গলায় পিরেলন।
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সকেলi চুপ কিরয়া বিসয়া আেছন o ঠাকুরেক েদিখেতেছন। eiবার সুেরnd ঠাকুরেক pণাম কিরয়া
দ ায়মান হiেলন; িতিন িবদায় gহণ কিরেবন। যাiবার সময় ভবনাথেক ডািকয়া বিলেলন, খসখেসর পদর্া টািঙেয়
িদo। বড় gী পিড়য়ােছ। ঠাকুেরর uপেরর হলঘর িদেনর েবলায় বড় গরম হয়। তাi সুেরnd খসখেসর পদর্া
কিরয়া আিনয়ােছন।
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