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ষ পিরেcদ
হাজরার সে কথা -- grিশষয্-সংবাদ
েবলা পাঁচটা হiয়ােছ। ঠাকুর বারাnার েকােল েয িসঁিড়, তাহার uপর বিসয়া আেছন। রাখাল, হাজরা o
মাsার কােছ বিসয়া আেছন। হাজরার ভাব ‘েসাঽহm’।
ীরামকৃ (হাজরার pিত) -- হাঁ, সব েগাল েমেট; িতিনi আিsক, িতিনi নািsক; িতিনi ভাল, িতিনi
মn; িতিনi সৎ, িতিনi aসৎ; জাগা, ঘুম e-সব aবsা তাঁরi; আবার িতিন e-সব aবsার পার।
“eকজন চাষার েবিশ বয়েস eকিট েছেল হেয়িছল। েছেলিটেক খুব যt কের। েছেলিট kেম বড় হল।
eকিদন চাষা েkেত কাজ করেছ, eমন সময় eকজন eেস খবর িদেল েয, েছেলিটর ভারী aসুখ। েছেল যায়
যায়। বািড়েত eেস েদেখ, েছেল মারা েগেছ। পিরবার খুব কাঁদেছ, িকnt চাষার চেk eকটুo জল নাi। পিরবার
pিতেবশীেদর কােছ তাi আরo dঃখ করেত লাগল েয, eমন েছেলিট েগল eঁর চেk eকটু জল পযর্n নাi।
aেনকkণ পের চাষা পিরবারেক সেmাধন কের বলেল, ‘েকন কাঁদিছ না জােনা? আিম কাল sপন েদেখিছলুম েয,
রাজা হেয়িছ, আর সাত েছেলর বাপ হেয়িছ। sপেন েদখলুম েয, েছেলgিল rেপ gেণ সুnর। kেম বড় হল িবদয্া
ধমর্ uপাজর্ন কেl। eমন সময় আমার ঘুম েভেঙ েগল; eখন ভাবিছ েয, েতামার oi eক েছেলর জনয্ কাঁদব, িক
আমার সাত েছেলর জনয্ কাঁদব।’ jানীেদর মেত sপন aবsাo েযমন সতয্, জাগা aবsাo েতমিন সতয্।
“ঈ রi কতর্া, তাঁর icােতi সব হেc।”
হাজরা -- িকnt েবাঝা বড় শk। ভূৈকলােসর সাধুেক কত ক িদেয় eক রকম েমের েফলা হল। সাধুিটেক
সমািধs েপেয়িছল। কখন মািটর িভতের েপাঁেত, কখন জেলর িভতর রােখ, কখন গােয় েছঁকা েদয়! eiরকম কের
ৈচতনয্ করােল। ei সব যntণায় েদহতয্াগ হল। েলােক যntণাo িদেল, আর ঈ েরর icােত মারাo েগল!
[Problem of Evil and the Immortality of the Soul]
ীরামকৃ -- যার যা কমর্, তার ফল েস পােব। িকnt ঈ েরর icায় েস সাধুর েদহতয্াগ হল। কিবরােজরা
েবাতেলর িভতর মকর জ ৈতয়ার কের। চািরিদেক মািট িদেয় আgেন েফেল রােখ। েবাতেলর িভতর েয-েসানা
আেছ, েসi েসানা আgেনর তােত আরo aনয্ িজিনেসর সে িমেশ মকর জ হয়। তখন কিবরাজ েবাতলিট লেয়
আেs আেs েভেঙ, িভতেরর মকর জ েরেখ েদয়। তখন েবাতল থাকেলi বা িক, আর েগেলi বা িক? েতমিন
েলােক ভােব সাধুেক েমের েফলেল, িকnt হয়েতা তার িজিনস ৈতয়ার হেয় িগছল। ভগবানলােভর পর শরীর
থাকেলi বা িক আর েগেলi বা িক?
[সাধু o aবতােরর pেভদ ]
“ভূৈকলােসর সাধু সমািধs িছল। সমািধ aেনক pকার। hষীেকেশর সাধুর কথার সে আমার aবsা িমেল
িগছল। কখন েদিখ শরীেরর িভতর বায়ু চলেছ েযন িপঁপেড়র মেতা, কখনo বা সড়াৎ সড়াৎ কের, বানর েযমন eক
ডাল েথেক আর-eক ডােল লাফায়। কখন মােছর মেতা গিত। যার হয়, েসi জােন। জগৎ ভুল হেয় যায়। মনটা
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eকটু নামেল বিল, মা! আমায় ভাল কর, আিম কথা কব।
“ঈ রেকািট (aবতারািদ) না হেল সমািধর পর েফের না। জীব েকu েকu সাধনার েজাের সমািধs হয়,
িকnt আর েফের না। িতিন যখন িনেজ মানুষ হেয় আেসন, aবতার হন, জীেবর মুিkর চািব তাঁর হােত থােক,
তখন সমািধর পর েফেরন। েলােকর ম েলর জনয্।”
মাsার (sগতঃ) -- ঠাকুেরর হােত িক জীেবর মুিkর চািব?
হাজরা -- ঈ রেক তু করেত পারেলi হল। aবতার থাকুন আর না থাকুন।
ীরামকৃ (হািসয়া) -- হাঁ, হাঁ। িব ুপুের েরিজsািরর বড় aিফস, েসখােন েরেজsাির করেত পােl, আর
েগাঘােট েগাল থােক না।
[grিশষয্-সংবাদ -- ীমুখ-কিথত চিরতামৃত ]
আজ ম লবার aমাবসয্া। সnয্া হiল। ঠাকুরবািড়েত আরিত হiেতেছ। dাদশ িশবমিnের, ৺রাধাকােnর
মিnের o ৺ভবতািরণীর মিnের শ -ঘnািদর ম ল বাজনা হiেতেছ। আরিত সমাp হiেল িকয়ৎkণ পের ঠাকুর
ীরামকৃ িনেজর ঘর হiেত দিkেণর বারাnায় আিসয়া বিসেলন। চতুিদর্েক িনিবড় আঁধার, েকবল ঠাকুরবািড়েত
sােন sােন দীপ jিলেতেছ। ভাগীরথীবেk আকােশর কােলা ছায়া পিড়য়ােছ। aমাবসয্া, ঠাকুর সহেজi ভাবময়;
আজ ভাব ঘনীভূত হiয়ােছ। ীমুেখ মােঝ মােঝ pণব ucারণ o মার নাম কিরেতেছন। gী মকাল ঘেরর িভতর
বড় গরম। তাi বারাnায় আিসয়ােছন। eকজন ভk eকিট মছলেnর মাdর িদয়ােছন। েসiিট বারাnায় পাতা
হiল। ঠাকুেরর আহিনর্শ মার িচnা; iয়া iয়া মিণর সে িফসিফস কিরয়া কথা কিহেতেছন।
ীরামকৃ -- েদখ, ঈ রেক দশর্ন করা যায়! aমুেকর দশর্ন হেয়েছ, িকnt কাrেক বেলা না। আcা,
েতামার rপ না িনরাকার ভাল লােগ?
মিণ -- আjা, eখন eকটু িনরাকার ভাল লােগ। তেব eকটু eকটু বুঝিছ েয, িতিনi e-সব সাকার
হেয়েছন।
ীরামকৃ -- েদখ, আমায় েবলঘের মিত শীেলর িঝেল গািড় কের িনেয় যােব? েসখােন মুিড় েফেল দাo,
মাছ সব eেস মুিড় খােব। আহা! মাছgিল kীড়া কের েবড়ােc, েদখেল খুব আনn হয়। েতামার udীপন হেব,
েযন সিcদানn-সাগের আtাrপ মীন kীড়া করেছ! েতমিন খুব বড় মােঠ দাঁড়ােল ঈ রীয় ভাব হয়। েযন হাঁিড়র
মাছ পুকুের eেসেছ।
“তাঁেক দশর্ন করেত হেল সাধেনর দরকার। আমােক কেঠার সাধন করেত হেয়েছ। েবলতলায় কতরকম
সাধন কেরিছ। গাছতলায় পেড় থাকতুম, মা েদখা দাo বেল, চেkর জেল গা েভেস েযত!”
মিণ -- আপিন কত সাধন কেরেছন, আর েলােকর িক eকkেণ হেয় যােব? বািড়র চািরেদেক আঙুল ঘুিরেয়
িদেলi িক েদয়াল হয়?
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ীরামকৃ (সহােসয্) -- aমৃত বেল, eকজন আgন করেল দশজন েপায়ায়! আর-eকিট কথা, িনেতয্
েপৗঁেছ লীলায় থাকা ভাল।
মিণ -- আপিন বেলেছন, লীলা িবলােসর জনয্।
ীরামকৃ -- না। লীলাo সতয্। আর েদখ, যখন আসেব, তখন হােত কের eকটু িকছু আনেব। িনেজ
বলেত নাi, aিভমান হয়। aধর েসনেকo বিল, eক পয়সার িকছু িনেয় eস। ভবনাথেক বিল, eক পয়সার পান
আিনস। ভবনােথর েকমন ভিk েদেখছ? নেরnd, ভবনাথ -- েযমন নরনারী। ভবনাথ নেরেndর aনুগত। নেরndেক
গািড় কের eেনা। িকছু খাবার আনেব। eেত খুব ভাল হয়।
[jানপথ o নািsকতা -- Philosphy and Scepticism]
“jান o ভিk di-i পথ। ভিkপেথ eকটু আচার েবিশ করেত হয়। jানপেথ যিদ aনাচার েকu কের, েস
ন হেয় যায়। েবিশ আgন jালেল কলাগাছটাo িভতের েফেল িদেল পুেড় যায়।
“jানীর পথ িবচারপথ। িবচার করেত করেত নািsকভাব হয়েতা কখন কখন eেস পেড়। ভেkর আnিরক
তাঁেক জানবার icা থাকেল, নািsকভাব eেলo েস ঈ রিচnা েছেড় েদয় না। যার বাপ িপতামহ চাষািগির কের
eেসেছ, হাজা খা বৎসের ফসল না হেলo েস চাষ কের!”
ঠাকুর তািকয়ার uপর মsক রািখয়া iয়া iয়া কথা কিহেতেছন। মােঝ মিণেক বিলেতেছন, “আমার
পাটা eকটু কামড়ােc, eকটু হাত বুিলেয় দাo েতা গা।”
িতিন েসi aেহতুক কৃপািসnু grেদেবর ীপাদপd েসবা কিরেত কিরেত ীমুখ হiেত েবদ িন
িনেতিছেলন।
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