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তৃতীয় পিরেcদ
ীরামকৃ sার িথেয়টাের -- বৃষেকতু aিভনয়দশর্েন, নেরnd pভৃিত সে
ঠাকুর ীরামকৃ বৃষেকতু aিভনয়দশর্ন কিরেবন। িবডন sীেট েযখােন পের মেনােমাহন িথেয়টার হয়, পূেবর্
েসi মে sার-িথেয়টার আিভনয় হiত। িথেয়টাের আিসয়া বেk দিkণাসয্ হiয়া বিসয়ােছন।
ঠাকুর ীরামকৃ (মাsােরর pিত) -- নেরnd eেসেছ?
মাsার -- আেj হাঁ।
aিভনয় হiেতেছ। কণর্ o পdাবতী করাত diিদেক diজন ধিরয়া বৃষেকতুেক বিলদান কিরেলন। পdাবতী
কাঁিদেত কাঁিদেত মাংস রnন কিরেলন। বৃd bাhণ aিতিথ আনn কিরেত কিরেত কণর্েক বিলেতেছন, eiবার
eস, আমরা eকসে বেস রাnা মাংস খাi। aিভনেয় কণর্ বিলেতেছন, তা আিম পারব না; পুেtর মাংস েখেত
পারব না।
eকজন ভk সহানুভিূ ত-বয্ ক asুট আতর্নাদ কিরেলন। ঠাকুরo েসi সে dঃখpকাশ কিরেলন।
aিভনয় সমাp হiেল ঠাকুর র মে র িব াম ঘের িগয়া uপিsত হiেলন। িগিরশ, নেরnd pভৃিত ভেkরা
বিসয়া আেছন। ীরামকৃ ঘের pেবশ কিরয়া নেরেndর কােছ িগয়া দাঁড়াiেলন o বিলেলন, আিম eেসিছ।
[Concert বা সানাiেয়র শেb ভাবািব ]
ঠাকুর uপেবশন কিরয়ােছন। eখনo ঐকতান বােদয্র (কনসাটর্) শb না যাiেতেছ।
ীরামকৃ (ভkেদর pিত) -- ei বাজনা েন আমার আনn হেc। েসখােন (দিkেণ ের) সানাi বাজত,
আিম ভািবিব হেয় েযতাম; eকজন সাধু আমার aবsা েদেখ বলত, e-সব bhjােনর লkণ।
[িগিরশ o “আিম আমার” ]
কনসাটর্ থািময়া েগেল ীরামকৃ আবার কথা কিহেতেছন।
ীরামকৃ (িগিরেশর pিত) -- e িক েতামার িথেয়টার, না েতামােদর?
িগিরশ -- আjা আমােদর।
ীরামকৃ -- আমােদর কথািটi ভাল; আমার বলা ভাল নয়! েকu েকu বেল আিম িনেজi eেসিছ; e-সব
হীনবুিd aহংকাের েলােক বেল।
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[ ীরামকৃ নেরnd pভৃিত সে ]
নেরnd -- সবi িথেয়টার।
ীরামকৃ -- হাঁ হাঁ িঠক। তেব েকাথাo িবদয্ার েখলা, েকাথাo aিবদয্ার েখলা।
নেরnd -- সবi িবদয্ার।
ীরামকৃ -- হাঁ হাঁ; তেব uিট bhjােন হয়। ভিk-ভেkর পেk dii আেছ; িবদয্া মায়া, aিবদয্া মায়া।
ীরামকৃ -- তুi eকটু গান গা।
নেরনd গান গািহেতেছন:
িচদানn িসnুনীর েpমানেnর লহরী।
মহাভাব রাসলীলা িক মাধুরী মির মির।
িবিবধ িবলাস র pস , কত aিভনব ভাবতর ,
ডুিবেছ uিঠেছ কিরেছ র নবীন rপ ধির।
(হির হির বেল)
মহােযােগ সমুদায় eকাকার হiল,
েদশ-কাল, বয্বধান, েভদােভদ ঘুিচল (আশা পুিরল ের, -আমার সকল সাধ িমেট েগল)
eখন আনেn মািতয়া dবাh তুিলয়া
বল ের মন হির হির।
নেরnd যখন গািহেতেছন, ‘মহােযােগ সব eকাকার হiল’ তখন ীরামকৃ বিলেতেছন, eিট bhjােন হয়;
তুi যা বলিছিল, সবi িবদয্া।
নেরnd যখন গািহেতেছন, “আনেn মািতয়া dবাh তুিলয়া বল ের মন হির হির,” তখন ীরামকৃ নেরndেক
বিলেতেছন, oiিট dবার কের বl।
গান হiয়া েগেল আবার ভkসে কথা হiেতেছ।
িগিরশ -- েদেবndবাবু আেসন নাi; িতিন aিভমান কের বলেলন, আমােদর িভতের েতা kীেরর েপার নাi;
কলােয়র েপার। আমরা eেস িক করব?
ীরামকৃ (িবিsত হiয়া) -- কi, আেগ েতা uিন oরকম করেতন না?
ঠাকুর জলেসবা কিরেতেছন, নেরndেকo খাiেত িদেলন।
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যতীন েদব ( ীরামকৃে র pিত -- “নেরনd খাo” “ নেরনd খাo” বলেছন, আমরা শালারা েভেস eেসিছ!
যতীনেক ঠাকুর খুব ভালবােসন। িতিন দিkেণ ের িগয়া মােঝ মােঝ দশর্ন কেরন; কখন কখন রােto
েসখােন িগয়া থােকন। িতিন েশাভাবাজােরর রাজােদর বািড়র (রাধাকাn েদেবর বািড়র) েছেল।
ীরামকৃ (নেরেndর pিত, সহােসয্) -- oের (যতীন) েতার কথাi বলেছ।
ঠাকুর হািসেত হািসেত যতীেনর থুঁিত ধের আদর কিরেত কিরেত বিলেলন, “েসখােন যাস, িগেয় খাস!”
aথর্াৎ “দিkেণ ের যাস।” ঠাকুর আবার িববাহ-িব াট aিভনয় নেবন; বেk িগেয় বিসেলন। িঝর কথাবাতর্া েন
হািসেত লািগেলন।
[িগিরেশর aবতারবাদ -- ীরামকৃ িক aবতার? ]
খািনকkণ িনয়া aনয্মনs হiেলন। মাsােরর সিহত আেs আেs কথা কিহেতেছন।
ীরামকৃ (মাsােরর pিত) -- আcা, িগিরশ েঘাষ যা বলেছ (aথর্াৎ aবতার) তা িক সতয্?
মাsার -- আjা িঠক কথা; তা না হেল সবার মেন লাগেছ েকন?
ীরামকৃ -- েদখ, eখন eকিট aবsা আসেছ; আেগকার aবsা uলেট েগেছ। ধাতুর dবয্ ছুেঁ ত পারিছ না।
মাsার aবাk হiয়া িনেতেছন।
ীরামকৃ -- ei েয নূতন aবsা, eর eকিট খুব gহয্ মােন আেছ।
ঠাকুর ধাতু sশর্ কিরেত পািরেতেছন না। aবতার বুিঝ মায়ার ঐ যর্ িকছুi েভাগ কেরন না, তাi িক ঠাকুর
ei সব কথা বিলেতেছন?
ীরামকৃ (মাsােরর pিত) -- আcা, আমার aবsা িকছু বদলােc েদখছ?
মাsার -- আjা, কi?
ীরামকৃ -- কােযর্?
মাsার -- eখন কাজ বাড়েছ -- যত েলাক জানেত পারেছ।
ীরামকৃ -- েদখছ! আেগ যা বলতুম eখন ফলেছ?
ঠাকুর িকয়ৎকাল চুপ কিরয়া থািকয়া হঠাৎ বলেছন, “আcা, পlুর ভাল ধয্ান হয় না েকন?”
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[িগিরশ িক রসুন েগালা বািট? The Lord's message of hope for so-called 'Sinners']
eiবার ঠাকুেরর দিkেণ র যাiবার uেদয্াগ হiেতেছ।
ঠাকুর েকান ভেkর কােছ িগিরেশর সmেn বেলিছেলন, “রসুন েগালা বািট হাজার েধাo রসুেনর গn িক
eেকবাের যায়?” িগিরশo তাi মেন মেন aিভমান কিরয়ােছন; যাiবার সময় িগিরশ ঠাকুরেক িকছু িনেবদন
কিরেতেছন।
িগিরশ ( ীরামকৃে র pিত) -- রসুেনর গn িক যােব?
ীরামকৃ -- যােব।
িগিরশ -- তেব বলেলন ‘যােব’?
ীরামকৃ -- aত আgন jলেল গn-ফn পািলেয় যায়। রসুেনর বািট পুিড়েয় িনেল আর গn থােক না,
নূতন হাঁিড় হেয় যায়।
“েয বেল আমার হেব না, তার হয় না। মুk-aিভমানী মুki হয়, আর বd-aিভমানী বdi হয়। েয েজার
কের বেল আিম মুk হেয়িছ, েস মুki হয়। েয রাতিদন ‘আিম বd’ ‘আিম বd’ বেল, েস বdi হেয় যায়।”
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