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ঊনিবংশ পিরেcদ
grিশষয্-সংবাদ -- gহয্কথা
ঠাকুর ীরামকৃ তাঁহার েসi পূবর্পিরিচত ঘের েছাট খাটিটেত বিসয়া মিণর সিহত িনভৃেত কথা কিহেতেছন।
মিণ েমেঝেত বিসয়া আেছন। আজ kবার, 7i েসpmর, 1883 ী াb, 22 েশ ভাd, kা ষ ী িতিথ, রাত
আnাজ সােড় সাতটা বািজয়ােছ।
ীরামকৃ -- েসিদন কলকাতায় েগলাম। গািড়েত েযেত েযেত েদখলাম, জীব সব িনmদৃি -- সbাiেয়র
েপেটর িচnা। সব েপেটর জনয্ েদৗড়ুেc! সকেলরi মন কািমনী-কা েন। তেব di-eকিট েদখলাম, ঊ র্দিৃ -ঈ েরর িদেক মন আেছ।
মিণ -- আজকাল আরo েপেটর িচnা বািড়য়া িদেয়েছ। iংেরজেদর aনুকরণ করেত িগেয় েলাকেদর
িবলােসর আরo মন হেয়েছ, তাi aভাব েবেড়েছ।
ীরামকৃ -- oেদর ঈ র সmেn িক মত?
মিণ -- oরা িনরাকারবাদী।
[পূবক
র্ থা -- ীরামকৃে র bhjােনর aবsায় aেভদদশর্ন -- iংেরজ
িহnু, anয্জ জািত (Depressed classes), প , কীট,
িব া, মূt -- সবর্ভেূ ত eক ৈচতনয্দশর্ন ]
ীরামকৃ -- আমােদর eখােনo oi মত আেছ।
িকয়ৎকাল diজেনi চুপ কিরয়া আেছন। ঠাকুর eiবার িনেজর bhjােনর aবsা বণর্না কিরেতেছন।
ীরামকৃ -- আিম eকিদন েদখলাম, eক ৈচতনয্ -- aেভদ। pথেম েদখােল, aেনক মানুষ, জীবজnt
রেয়েছ -- তার িভতর বাবুরা আেছ, iংেরজ, মুসলমান, আিম িনেজ, মুেdাফরাস, কুকুর, আবার eকজন েদেড়
মুসলমান হােত eক সানিক, তােত ভাত রেয়েছ। েসi সানিকর ভাত সbাiেয়র মুেখ eকটু eকটু িদেয় েগল,
আিমo eকটু আsাদ করলুম!
“আর-eকিদন েদখােল, িব া, মূt, an বয্ ন সবরকম খাবার িজিনস, -- সব পেড় রেয়েছ। হঠাৎ িভতর
েথেক জীবাtা েবিরেয় িগেয় eকিট আgেনর িশখার মেতা সব আsাদ করেল। েযন িজhা লকলক করেত করেত
সব িজিনস eকবার আsাদ করেল! িব া, মূt -- সব আsাদ করেল! েদখােল েয, সব eক -- aেভদ!”
[পূবক
র্ থা -- পাষর্দশর্ন -- ঠাকুর িক aবতার? ]
ীরামকৃ (মিণর pিত) -- আবার eকবার েদখােল েয, eখানকার সব ভk আেছ -- পাষর্দ -- আপনার
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েলাক। যাi আরিতর শাঁখঘnা েবেজ uঠত, aমিন কুিঠর ছােদর uপর uেঠ বয্কুল হেয় িচৎকার কের বলতাম,
“oের েতারা েক েকাথায় আিছস আয়! েতােদর েদখবার জনয্ আমার pাণ যায়।”
“আcা, আমার ei দশর্ন িবষেয় েতামার িকrপ েবাধ হয়?”
মিণ -- আপিন তাঁর িবলােসর sান! -- ei বুেঝিছ, আপিন যnt, িতিন যntী; জীবেদর েযন িতিন কেল েফেল
ৈতয়ার কেরেছন, িকnt আপনােক িতিন িনেজর হােত গেড়েছন।
ীরামকৃ -- আcা, হাজরা বেল, দশর্েনর পের ষৈড় যর্ হয়।
মিণ -- যারা dাভিk চায় তারা ঈ েরর ঐ যর্ েদখেত চায় না।
ীরামকৃ -- েবাধ হয়, হাজরা আর-জেn দিরd িছল, তাi aত ঐ যর্ েদখেত চায়। হাজরা eখন আবার
বেলেছ, রাঁধুিন-বামুেনর সে আিম িক কথা কi! আবার বেল, খাজা ীেক বেল েতামােক oi সব িজিনস
েদoয়াব! (মিণর ucহাসয্)
(সহাসয্) -- o oi সব কথা বলেত থােক, আর আিম চুপ কের থািক।
[মানুষ-aবতার ভেkর সহেজ ধারণা হয় -- ঐ যর্ o মাধুযর্ ]
মিণ -- আপিন েতা aেনকবার বেল িদেয়েছন, েয dভk েস ঐ যর্ েদখেত চায় না। েয dভk েস
ঈ রেক েগাপালভােব েদখেত চায়। -- pথেম ঈ র চুmক পাথর হন আর ভk ছুচঁ হন -- েশেষ ভki চুmক পাথর
হন আর ঈ র ছুচঁ হন -- aথর্াৎ ভেkর কােছ ঈ র েছাট হেয় যান।
ীরামকৃ -- েযমন িঠক সূেযর্াদেয়র সমেয় সূযর্। েস সূযের্ ক aনায়ােস েদখেত পারা যায় -- চkু ঝলেস
যায় না -- বরং চেkর তৃিp হয়। ভেkর জনয্ ভগবােনর নরম ভাব হেয় যায় -- িতিন ঐ যর্ তয্াগ কের ভেkর
কােছ আেসন।
diজেন আবার চুপ কিরয়া আেছন।
মিণ -- e-সব দশর্ন ভািব, েকন সতয্ হেব না -- যিদ e-সব aসতয্ হয় e-সংসার আরo aসতয্ -- েকননা
যnt মন eকi। o-সব দশর্ন dমেন হেc আর সংসােরর বst ei মেন েদখা হেc।
ীরামকৃ -- eবার েদখিছ, েতামার খুব aিনতয্ েবাধ হেয়েছ! আcা, হাজরা েকমন বল।
মিণ -- o eকরকেমর েলাক! (ঠাকুেরর হাসয্)
ীরামকৃ -- আcা, আমার সে আর কাr েমেল?
মিণ -- আেj না।
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ীরামকৃ -- েকান পরমহংেসর সে ?
মিণ -- আেj না। আপনার তুলনা নাi।
ীরামকৃ (সহােসয্) -- aিচেন গাছ েনছ?
মিণ -- আেj না।
ীরামকৃ -- েস eকরকম গাছ আেছ -- তােক েকu েদেখ িচনেত পাের না।
মিণ -- আেj, আপনােকo িচনবার েজা নাi। আপনােক েয যত বুঝেব েস ততi unত হেব!
মিণ চুপ কিরয়া ভািবেতেছন, ঠাকুর “সূেযর্াদেয়র সূযর্” আর “aিচেন গাছ” ei সব কথা যা বলেলন, eরi
নাম িক aবতার? eরi নাম িক নরলীলা? ঠাকুর িক aবতার? তাi পাষর্দেদর েদখবার জনয্ বয্াকুল হেয় কুিঠর
ছােদ দাঁিড়েয় ডাকেতন, “oের েতারা েক েকাথায় আিছস আয়?”
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