1885, 25েশ aেkাবর

ঊনিবংশ পিরেcদ
ভkসে -- ীরামকৃ o েkাধজয়
ei কাে র পর সকেল আবার আসন gহণ কিরেলন। রাত আটটা হiয়া িগয়ােছ। আবার কথাবাতর্া হiেত
লািগল।
ীরামকৃ (ডাkােরর pিত) -- ei যা ভাব-টাব েদখেল েতামার সােয়n িক বেল? েতামার িক e-সব ঢঙ
েবাধ হয়?
ডাkার ( ীরামকৃে র pিত) -- েযখােন eত েলােকর হেc েসখােন natural (আnিরক) েবাধ হয়, ঢঙ
েবাধ হয় না। (নেরেndর pিত) যখন তুিম গািcেল ‘েদ মা পাগল কের, আর কাজ নাi মা jান িবচাের’ তখন আর
থাকেত পাির নাi। দাঁড়াi আর িক! তারপর aেনক কে ভাব চাপলুম; ভাবলুম েয display করা হেব না।
ীরামকৃ (ডাkােরর pিত, সহােসয্) -- তুিম েয aটল aচল সুেমrবৎ। (সকেলর হাসয্) তুিম গmীরাtা,
rপসনাতেনর ভাব েকu েটর েপেতা না -- যিদ েডাবােত হািত নােম, তাহেলi েতালপাড় হেয় যায়। িকnt সােয়র
দীিঘেত নামেল েতালপাড় হয় না। েকu হয়েতা েটরo পায় না। ীমতী সখীেক বলেলন, ‘সিখ, েতারা েতা কৃে র
িবরেহ কত কাঁদিছস। িকnt েদখ, আিম েয কিঠন, আমার চেk eকিবnুo জল নাi।’ তখন বৃnা বলেলন, সিখ,
েতার চেk জল নাi, তার aেনক মােন আেছ। েতার hদেয় িবরহ aিg সদা jলেছ; চেk জল uঠেছ আর েসi
aিgর তােপ িকেয় যােc!
ডাkার -- েতামার সে েতা কথায় পারবার েজা নাi। (হাসয্)
kেম aনয্ কথা পিড়ল। ীরামকৃ িনেজর pথম ভাবাবsা বণর্না কিরেতিছেলন। আর কাম-েkাধািদ
িকrেপ বশ কিরেত হয়।
ডাkার -- তুিম ভােব পেড়িছেল, আর-eকজন d েলাক েতামায় বুট জুতার েগাঁজা েমেরিছল -- েস-সব
কথা েনিছ।
ীরামকৃ -- েস কালীঘােটর চnd হালদার। েসেজাবাবুর কােছ pায় আসত। আিম ঈ েরর আেবেশ মািটেত
anকাের পেড় আিছ। চnd হালদার ভাবত, আিম ঢঙ কের oiরকম হয় থািক, বাবুর িpয়পাt হব বেল। েস
anকাের eেস বুট জুতার েগাঁজা িদেত লাগল। গােয় দাগ হেয়িছল। সবাi বেল, েসেজাবাবুেক বেল েদoয়া যাক।
আিম বারণ করলুম।
ডাkার -- eo ঈ েরর েখলা; oেতo েলাক িশখেব, েkাধ িকরকম কের বশীভূত করেত হয়। kমা কােক
বেল, েলাক িশখেব।
[িবজয় o নেরেndর ঈ রীয় rপ দশর্ন ]
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iিতমেধয্ ঠাকুর ীরামকৃে র সmুেখ িবজেয়র সে ভkেদর aেনক কথাবাতর্া হiেতেছ।
িবজয় -- েক eকজন আমার সে সদা-সবর্দা থােকন, আিম দূের থাকেলo িতিন জািনেয় েদন, েকাথায় িক
হেc।
নেরnd -- Guardian angel-eর মেতা।
িবজয় -- ঢাকায় eঁেক (পরমহংসেদবেক) েদেখিছ! গা ছুেঁ য়।
ীরামকৃ (হািসেত হািসেত) -- েস তেব আর-eকজন!
নেরnd -- আিমo eঁেক িনেজ aেনকবার েদেখিছ! (িবজেয়র pিত) তাi িক কের বলব -- আপনার কথা
িব াস কির না।
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