1882, 27েশ aেkাবর

ীযুk েকশবচnd েসেনর সিহত ঠাকুর ীরামকৃে র েনৗকািবহার,
আনn o কেথাপকথন
pথম পিরেcদ
ঠাকুর ীরামকৃ -- ‘সমািধমিnের’
আজ েকাজাগর লkীপূজা। kবার 27েশ aেkাবর, 1882 ী াb। ঠাকুর দিkেণ র কালীবািড়র েসi
পূবর্পিরিচত ঘের বিসয়া আেছন। িবজয় (েগাsামী) o হরলােলর সিহত কথাবাতর্া কিহেতেছন। eকজন আিসয়া
বিলেলন, েকশব েসন জাহােজ কিরয়া ঘােট uপিsত। েকশেবর িশেষয্রা pণাম কিরয়া বিলেলন, “মহাশয়, জাহাজ
eেসেছ, আপনােক েযেত হেব, চলুন eকটু েবিড়েয় আসেবন; েকশববাবু জাহােজ আেছন, আমােদর পাঠােলন।”
েবলা 4টা বািজয়া িগয়ােছ। ঠাকুর েনৗকা কিরয়া জাহােজ uিঠয়ােছন। সে িবজয়। েনৗকায় uিঠয়াi
বাহয্শূনয্! সমািধs!
মাsার জাহােজ দাঁড়াiয়া েসi সমািধ-িচt েদিখেতেছন! িতিন েবলা িতনটার সময় েকশেবর জাহােজ চিড়য়া
কিলকাতা হiেত আিসয়ােছন। বড় সাধ, েদিখেবন ঠাকুর o েকশেবর িমলন o তাঁহােদর আনn, িনেবন তাঁহােদর
কথাবাতর্া। েকশব তাঁহার সাধুচিরt o বkৃতাবেল মাsােরর নয্ায় aেনক ব ীয় যুবেকর মন হরণ কিরয়ােছন।
aেনেকi তাঁহােক পরম আtীয়েবােধ hদেয়র ভালবাসা িদয়ােছন। েকশব iংেরজী পড়া েলাক, iংেরজী দশর্ন
সািহতয্ পিড়য়ােছন। িতিন আবার েদবেদবীপূজােক aেনকবার েপৗtিলকতা বিলয়ােছন। eirপ েলাক
ীরামকৃ েক ভিk- dা কেরন, আবার মােঝ দশর্ন কিরেত আেসন; eিট িবsয়কর বয্াপার বেট। তাঁহােদর মেনর
িমল েকাnখােন বা েকমন কিরয়া হiল -- e-রহসয্ েভদ কিরেত মাsারািদ aেনেকi েকৗতূহলাkাn হiয়ােছন।
ঠাকুর িনরাকারবাদী বেটন, িকnt আবার সাকারবাদী। bেhর িচnা কেরন, আবার েদবেদবী-pিতমার সmুেখ ফুলচnন িদয়া পূজা o েpেম মােতায়ারা হiয়া নৃতয্গীত কেরন। খাট-িবছানায় বেসন, লালেপেড় কাপড়, জামা,
েমাজা, জুতা পেরন। িকnt সংসার কেরন না। ভাব সমs সnয্াসীর; তাi েলােক পরমহংস বেল। eিদেক েকশব
িনরাকারবাদী, stী-পুt লiয়া সংসার কেরন, iংেরজীেত েলকচার েদন, সংবাদপেt েলেখন, িবষয়কমর্ কেরন।
সমেবত েকশব-pমুখ bাhভkগণ জাহাজ হiেত ঠাকুরবািড়র েশাভা সnশর্ন কিরেতেছন। জাহােজর
পূবির্ দেক aনিতদূের বাঁধা ঘাট o ঠাকুরবািড়র চাঁদিন। আেরাহীেদর বামপাে র্ চাঁদিনর utের dাদশ িশবমিnেরর
kমাnেয় ছয় মিnর, দিkণপাে র্o ছয় িশবমিnর। শরেতর নীল আকাশ িচtপেট ভবতািরণীর মিnেরর চূড়া o
utরিদেক প বটী o ঝাuগােছর মাথাgিল েদখা যাiেতেছ। বকুলতলার িনকট eকিট o কালীবািড়র দিkণpাnভােগ আর eকিট নহবতখানা। di নহবতখানার মধয্বতর্ী uদয্ানপথ, ধাের ধাের সাির সাির পু বৃk। শরেতর
নীলাকােশর নীিলমা জাhবীজেল pিতভািসত হiেতেছ। বিহজর্গেত েকামলভাব, bাhভkেদর hদয়মেধয্
েকামলভাব। ঊে র্ সুnর সুনীল aনn আকাশ, সmুেখ সুnর ঠাকুরবািড়, িনেm পিবtসিললা গ া, যাঁহার তীের
আযর্ ঋিষগণ ভগবােনর িচnা কিরয়ােছন। আবার আিসেতেছন eকিট মহাপুrষ, সাkাৎ সনাতন ধমর্। erপ দশর্ন
মানুেষর কপােল সবর্দা ঘেট না। erপ sেল, সমািধs মহাপুrেষ কাহার ভিkর না uেdক হয়, েকাn পাষাণhদয়
না িবগিলত হয়!
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