1883, 28েশ নেভmর

eকাদশ পিরেcদ
ীযুk জয়েগাপাল েসেনর বািড়েত ভাগমন
iংেরজী 28েশ নেভmর, 1883 ী াb। আজ েবলা 4টা-5টার সময় ীরামকৃ ীযুk েকশবচnd েসেনর
কমলকুিটর নামক বাটীেত িগয়ািছেলন। েকশব পীিড়ত, শী i মতর্য্ধাম তয্াগ কিরয়া যাiেবন। েকশবেক েদিখয়া
রািt 7টার পর মাথাঘষা গিলেত ীযুk জয়েগাপােলর বাটীেত কেয়কিট ভkসে ঠাকুর আগমন কিরয়ােছন।
ভেkরা কত িক ভািবেতেছন। ঠাকুর েদিখেতিছ, িনিশিদন হিরেpেম িবhল। িববাহ কিরয়ােছন, িকnt
ধমর্পtীর সিহত eirপ সংসার কেরন নাi। ধমর্পtীেক ভিk কেরন, পূজা কেরন, তাঁহার সিহত েকবল ঈ রীয়
কথা কেহন, ঈ েরর গান কেরন, ঈ েরর পূজা কেরন, ধয্ান কেরন -- মািয়ক েকান সmni নাi। ঈ রi বst আর
সব aবst, ঠাকুর েদিখেতেছন। টাকা, ধাতুdবয্, ঘিট-বািট sশর্ কিরেত পােরন না। stীেলােকক sশর্ কিরেত
পােরন না। sশর্ কিরেল িসিঙ মােছর কাঁটা েফাটার মেতা েসisােন ঝনঝন কনকন কের! টাকা, েসানা হােত িদেল
হাত েতuেড় যায়, িবকৃত aবsা pাp হয়, িন াস rd হয়। aবেশেষ েফিলয়া িদেল আবার পূেবর্র নয্ায় িন াস
বিহেত থােক!
ভেkরা কত িক ভািবেতেছন। সংসার িক তয্াগ কিরেত হiেব? পড়া না আর কিরবার pেয়াজন িক? যিদ
িববাহ না কির, চাকির েতা কিরেত হiেব না। মা-বাপেক িক তয্াগ কিরেত হiেব? আর আিম িববাহ কিরয়ািছ,
সnান হiয়ােছ, পিরবার pিতপালন কিরেত হiেব, -- আমার িক হiেব? আমারo icা কের, িনিশিদন হিরেpেম
মg হiয়া থািক! ীরামকৃ েক েদিখ আর ভািব, িক কিরেতিছ! iিন রাতিদন ৈতলধারার নয্ায় িনরবিছn ঈ রিচnা কিরেতেছন, আর আিম রাতিদন িবষয়িচnা কিরেত ছুিটেতিছ। eকমাt iঁহারi দশর্ন েযন েমঘাছn আকােশর
eকsােন eকটু েজয্ািতঃ eখন জীবনসমসয্া িকrেপ পূরণ কিরেত হiেব?
“iিন েতা িনেজ কের েদখােলন। তেব eখনo সেnহ?
“েভেঙ বািলর বাঁধ পূরাi মেনর সাধ! সতয্ িক ‘বািলর বাঁধ’? যিদ তাঁর uপর েসrপ ভালবাসা আেস, আর
িহসাব আসেব না। যিদ েজায়ার গােঙ জল ছুেট েক েরাধ করেব? েস েpেমাদয় হoয়ােত ীেগৗরা েকৗপীন ধারণ
কেরিছেলন, েয েpেম ঈশা aননয্িচn হেয় বনবাসী হেয়িছেলন আর েpমময় িপতার মুখ েচেয় শরীরতয্াগ
কেরিছেলন, েয েpেম বুd রাজেভাগ তয্াগ কের ৈবরাগী হেয়িছেলন, েসi েpেমর eকিবnু যিদ uদয় হয়, ei
aিনতয্ সংসার েকাথায় পেড় থােক!
“আcা, যারা dবর্ল, যােদর েস েpেমাদয় হয় না, যারা সংসারী জীব, যােদর পােয় মায়ার েবিড়, তােদর িক
uপায়? েদিখ, ei েpিমক ৈবরাগী িক বেলন।”
ভেkরা eirপ িচnা কিরেতেছন। ঠাকুর জয়েগাপােলর ৈবঠকখানায় ভkসে uপিব -- সmুেখ
জয়েগাপাল, তাঁহার আtীেয়রা o pিতেবশীগণ। eকজন pিতেবশী িবচার কিরেবন বিলয়া pstত িছেলন। িতিনi
agণী কথারm কিরেলন। জয়েগাপােলর াতা ৈবকু o আেছন।
[গৃহsা ম o ীরামকৃ ]
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ৈবকু -- আমরা সংসারী েলাক, আমােদর িকছু বলুন।
ীরামকৃ -- তাঁেক েজেন -- eকহাত ঈ েরর পাদপেd েরেখ আর-eকহােত সংসােরর কাযর্ কর।
ৈবকু -- মহাশয়, সংসার িক িমথয্া?
ীরামকৃ -- যতkন তাঁেক না জানা যায়, ততkণ িমথয্া। তখন তাঁেক ভুেল মানুষ ‘আমার আমার’ কের,
মায়ার বd হেয় কািমনী-কা েন মুg হেয় আরo েডােব! মায়ােত eমনi মানুষ ajান হয় েয, পালাবার পথ
থাকেলo পালােত পাের না! eকিট গান আেছ:
eমিন মহামায়ার মায়া েরেখছ িক কুহক কের।
bhা িব ু aৈচতনয্ জীেব িক জািনেত পাের ৷৷
িবল কের ঘুিন পােত মীন pেবশ কের তােত।
গতায়ােতর পথ আেছ তবু মীন পালােত নাের ৷৷
gিটেপাকায় gিট কের পালােলo পালােত পাের।
মহামায়ায় বd gিট, আপনার নােল আপিন মের ৷৷
“েতামরা েতা িনেজ িনেজ েদখছ সংসার aিনতয্। ei েদখ না েকন? কত েলাক eল েগল! কত জnােলা
কত েদহতয্াগ করেল! সংসার ei আেছ ei নাi। aিনতয্! যােদর eত ‘আমার আমার’ করছ েচাখ বুজেলi নাi।
েকu নাi, তবু নািতর জনয্ কাশী যাoয়া হয় না। ‘আমার হাrর িক হেব?’ ‘গতায়ােতর পথ আেছ তবু মীন পালােত
নাের!’ ‘gিটেপাকা আপন নােল আপিন মের।’ erপ সংসার িমথয্া, aিনতয্।”
pিতেবশী -- মহাশয়, eকহাত ঈ ের আর-eকহাত সংসাের রাখব েকন? যিদ সংসার aিনতয্, eকহাতi বা
সংসাের িদব েকন?
ীরামকৃ -- তাঁেক েজেন সংসার করেল aিনতয্ নয়। গান েশান:
মন ের কৃিষ-কাজ জান না ৷
eমন মানব-জিমন রiল পিতত, আবাদ করেল ফলত েসানা ৷৷
কালীনােম দাoের েবড়া, ফসেল তছrপ হেব না ৷
েস েয মুkেকশীর শk েবড়া, তার কােছেত যম েঘঁেস না ৷৷
aদয্ িকmা শতাbােn, বাজাp হেব জান না ৷
eখন আপন eকতাের (মনের) চুিটেয় ফসল েকেট েননা ৷৷
grদt বীজ েরাপণ কের, ভিkবাির েসঁেচ েদনা ৷
eকা যিদ না পািরস মন, রামpসাদেক সে েননা ৷৷
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