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িdতীয় পিরেcদ 
 
        eিদেক সংকীতর্েনর আেয়াজন হiেতেছ। aেনকgিল ভk েযাগ িদয়ােছন। প বটী হiেত সংকীতর্েনর দল 
দিkণিদেক আিসেতেছ। hদয় িশঙা বাজাiেতেছন। েগাপীদাস েখাল বাজাiেতেছন আর diজন করতাল 
বাজাiেতেছন। 
 
        ীরামকৃ  গান ধিরেলন: 
 
 হিরনাম িনেস ের জীব যিদ সুেখ থাকিব। 
 সুেখ থাকিব ৈবকুে  যািব, oের েমাkফল সদা পািব ৷৷ 
      (হিরণাম gেণের) 
 েয নাম িশব জেপন প মুেখ 
 আজ েসi হিরনাম িদব েতােক। 
 
        ীরামকৃ  িসংহিবkেম নৃতয্ কিরেতেছন। eiবার সমািধs হiেলন। 
 
        সমািধভে র পর ঘের uপিব  হiয়ােছন। েকশব pভৃিতর সে  কথা কিহেতেছন। 
 

[সবর্ধমর্-সমnয় কথা ] 
 
        “সব পথ িদেয়i তাঁেক পাoয়া যায়। েযমন েতামরা েকu গািড়, েকu েনৗকা, েকu জাহােজ কের, েকu 
পদbেজ eেসছ, যার যােত সুিবধা, আর যার যা pকৃিত েসi aনুসাের eেসছ। uেdশয্ eক -- েকu আেগ 
eেসেছ, েকu পের eেসেছ। 
 

[ঈ রদশর্েনর uপায়, aহংকার তয্াগ ] 
 
        (েকশব pভৃিতর pিত) -- “uপািধ যতi যােব, ততi িতিন কােছ হেবন। uচুঁ িঢিপেত বৃি র জল জেম না। 
খাল জিমেত জেম; েতমিন তাঁর কৃপাবাির, েযখােন aহংকার, েসখােন জেম না। তাঁর কােছ দীনহীন ভাবi ভাল। 
 
        “খুব সাবধােন থাকেত হয়, eমন িক কাপড়েচাপেড়o aহংকার হয়। িপেল েরাগী েদেখিছ কালােপেড় 
কাপড় পেরেছ, aমিন িনধুবাবুর টpা গাiেছ! 
 
        “েকu বুট পেরেছ aমিন মুেখ iংরাজী কথা েবrেc! 
 
        “সামানয্ আধার হেল েগrয়া পরেল aহংকার হয়; eকটু trিট হেল েkাধ, aিভমান হয়।” 
 

[েভাগাn, বয্াকুলতা o ঈ রলাভ ] 
 
        “বয্াকুল না হেল তাঁেক েদখা যায় না। ei বয্াকুলতা েভাগাn না হেল হয় না। যারা কািমনী-কা েনর মেধয্ 
আেছ েভাগাn হয় নাi, তােদর বয্াকুলতা আেস না। 
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        “o-েদেশ hদেয়র েছেল সমs িদন আমার কােছ থাকত, চার-পাঁচ বছেরর েচেল। আমার সামেন eটা oটা 
েখলা করত, eকরকম ভুেল থাকত। যাi সnয্া হয় হয় aমিন বেল -- মা যাব। aিম কত বলতুম -- পায়রা িদব, 
ei সব কথা, েস ভুলত না; েকঁেদ েকঁেদ বলত -- মা যাব। েখলা-েটলা িকছুi ভাল লাগেছ না। আিম তার aবsা 
েদেখ কাঁদতুম। 
 
        “ei বালেকর মেতা ঈ েরর জনয্ কাnা। ei বয্াকুলতা। আর েখলা, খাoয়া িকছুi ভাল লােগ না। 
েভাগােn ei বয্াকুলতা o তাঁর জনয্ কাnা!” 
 
        সকেল aবাk  হiয়া িনঃশেb ei সকল কথা িনেতেছন। 
 
        সnয্া হiয়ােছ, ফরাশ আেলা jািলয়া িদয়া েগল। েকশব pভৃিত bাhভkগণ সকেল জলেযাগ কিরয়া 
যাiেবন। খাবার আেয়াজন হiেতেছ। 
 
        েকশব (সহােসয্) -- আজo িক মুিড়? 
 
        ীরামকৃ  (সহােসয্) -- hd জােন। 
 
        পাতা পিড়ল। pথেম মুিড়, তারপর লুিচ, তারপর তরকাির। (সকেলর খুব আনn o হািস) সব েশষ হiেত 
রাত দশটা বািজয়া েগল। 
 
        ঠাকুর প বটীমূেল bাhভkগেণর সে  আবার কথা কিহেতেছন। 
 
        ীরামকৃ  (সহােসয্ েকশব pভৃিতর pিত) -- ঈ রলােভর পর সংসাের েবশ থাকা যায়। বুড়ী ছঁুেয় তারপর 
েখলা কর না। 
 
        “লােভর পর ভk িনিলর্p হয়, েযমন পাঁকাল মাছ। পাঁেকর িভতর েথেকo গােয় পাঁক েলেগ থােক না।” 
 
        pায় 11টা বােজ, সকেল যাiবার জনয্ aৈধযর্। pতাপ বলেলন, আজ রােt eখােন েথেক েগেল হয়। 
 
        ীরামকৃ  েকশবেক বিলেতেছন, আজ eখােন থাক না। 
 
        েকশব (সহােসয্) -- কাজ-টাজ আেছ; েযেত হেব। 
 
        ীরামকৃ  -- েকন েগা, েতামার আঁষচুবিড়র গn না হেল িক ঘুম হেব না। েমছুনী মালীর বািড়েত রােt 
aিতিথ হেয়িছল। তােক ফুেলর ঘের েত েদoয়ােত তার আর ঘুম হয় না। (সকেলর হাসয্) uসখুস করেছ, তােক 
েদেখ মািলনী eেস বলেল -- েকন েগা -- ঘুমুিcস িন েকন েগা? েমছুনী বলেল িক জািন মা েকমন ফুেলর গেn 
ঘুম হেc না, তুিম eকবার আঁষচুবিড়টা আিনেয় িদেত পার? তখন েমছুনী আঁষচুবিড়েত জল িছিটেয় েসi গn 
আ াণ করেত করেত িনdায় aিভভূত হল। (সকেলর হাসয্) 
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        িবদােয়র সময় েকশব ঠাকুেরর চরণ sশর্ কের eকিট ফুেলর েতাড়া gহণ কিরেলন o ভূিম  pণাম কিরয়া 
‘িবধােনর জয় হuক’ ei কথা ভkসে  বিলেত লািগেলন। 
 
        bাhভk জয়েগাপাল েসেনর গািড়েত েকশব uিঠেলন; কিলকাতায় যাiেবন।  


