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তৃতীয় পিরেcদ 
 
        bাhভkগণ সে  েকশব আিসয়ােছন। ীরামকৃ  pা েণ বিসয়া আেছন। েকশব আিসয়া aিত ভিkভােব 
pণাম কিরেলন। ঠাকুেরর বামিদেক েকশব বিসেলন আর দিkণিদেক রাম uপিব । 
 
        িকয়ৎকাল ভাগবত পাঠ হiেত লািগল। 
 
        পাঠােn ঠাকুর কথা কিহেতেছন। pা েণর চতুিদর্েক গৃহs ভkগণ বিসয়া আেছন। 
 
        ীরামকৃ  (ভkেদর pিত) -- সংসােরর কমর্ বড় কিঠন; বনবন কের ঘুরেল মাথা ঘুের েযমন ajান হেয় 
পেড়। তেব খুঁিট ধের ঘুরেল আর ভয় নাi। কমর্ কর িকnt ঈ রেক ভুল না। 
 
        “যিদ বল, েযকােল eত কিঠন? uপায় িক? 
 
        “uপায় aভয্াসেযাগ। o-েদেশ ছুেতারেদর েমেয়রা েদখিছ, তারা eকিদেক িচঁেড় কুটেছ, েঢঁিক পড়বার ভয় 
আেছ হােত; আবার েছেলেক মাi িদেc; আবার খিরdারেদর স র কতা কiেছ; বলেছ -- েতামার যা পাoনা 
আেছ িদেয় েযo। 
 
        “ন  েমেয় সংসােরর সব কাজ কের, িকnt সবর্দা uপপিতর িদেক মন পেড় থােক। 
 
        “তেব eটুকু হবার জনয্ eকটু সাধন চাi। মােঝ মােঝ িনজর্েন িগেয় তাঁকর ডাকেত হয়। ভিkলাভ কের 
কমর্ করা যায়। ধু হােত কাঁঠাল ভাঙেল হােত আঠা লাগেব -- হােত েতল েমেখ কাঁঠাল ভাঙেল আর আঠা লাগেব 
না।” 
 
        eiবার pা েণ গান হiেতেছ। kেম ীযুk ৈtেলাকয্o গান গািহেতেছন: 
 
 জয় জয় আনnময়ী bhrিপণী। 
 
        ঠাকুর আনেn নািচেতেছন। সে  সে  েকশবািদ ভkগণ নািচেতেছন। শীতকাল, ঠাকুেরর গােয় ঘাম েদখা 
িদেতেছ। 
 
        কীতর্নানেnর পর সকেল uপেবশন কিরেল ীরামকৃ  িকছু খাiেত চািহেলন। িভতর হiেত eকিট থালা 
কিরয়া িম াnািদ আিসল। েকশব oi থালাখানা ধিরয়া রিহেলন, ঠাকুর খাiেত লািগেলন। েকশব জলপাto 
oirপ ধিরেলন; গামছা িদয়া মুখ মুছাiয়া িদেলন। তৎপের বয্জন কিরেত লািগেলন। 
 
        ীরামকৃ  eiবার সংসাের ধমর্ হয় িকনা আবার েসi কথা কিহেতেছন। 
 
        ীরামকৃ  (েকশবািদর pিত) -- যারা সগসাের তাঁেক ডাকেত পাের, তারা বীরভk। মাথায় িবশ মন 
েবাঝা, তবু ঈ রেক পাবার েচ া করেছ। eরi নাম বীরভk। 
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        “যিদ বল eিট aিত কিঠন। কিঠন হেলo ভগবােনর কৃপায় িকনা হয়। aসmবo সmব হয়। হাজার বছেরর 
anকার ঘের যিদ আেলা আেস, েস িক eকটু eকটু কের আসেব? eকবাের ঘর আেলািকত হেব।” 
 
        ei সকল আশার কথা িনয়া েকশবািদ গৃহs ভkগণ আনn কিরেতেছন। 
 
        েকশব (রােজnd িমেtর pিত, সহােসয্) -- আপনার বািড়েত erপ eকিদন হেল েবশ হয়। 
 
        রােজnd -- আcা তােতা েবশ! রাম, েতামার uপর সব ভার। 
 
        রােজnd, রাম o মেনােমাহেনর েমেসামশাi। 
 
        eiবার ঠাকুরেক uপের anঃপুের লiয়া যাoয়া হiেতেছ। েসখােন িতিন েসবা কিরেবন। মেনােমাহেনর 
মাতাঠাকুরাণী শয্ামাসুnরী সমs আেয়াজন কিরয়ােছন। ীরামকৃ  আসন gহণ কিরেলন। নানািবধ িম াnািদ 
uপােদয় খাদয্dবয্ েদিখয়া ঠাকুর হািসেত লািগেলন o খাiেত খাiেত বিলেতেছন -- আমার জনয্ eত কেরেছা। 
eক gাস বরফ জলo কােছ িছল। 
 
        েকশবািদ ভkগণ pা েণ বিসয়া খাiেতেছন। ঠাকুর িনেচ আিসয়া তাঁহািদগেক খাoয়াiেত লািগেলন। 
তাঁহােদর আনেnর জনয্ লুিচম ার গান গািহেতেছন o নািচেতেছন। 
 
        eiবার দিkেণ র যাtা কিরেবন। েকশবািদ ভkগণ তাঁহােক গািড়েত তুিলয়া িদেলন o পদধূিল gহণ 
কিরেলন। 


