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সpম পিরেcদ
bাhসমাজ o ীরামকৃ -- pতাপেক িশkা
ীরামকৃ (pতােপর pিত) -- েদেখা, েতামােদর bাhসমােজর েলকচার নেল েলাকটার ভাব েবশ েবাঝা
যায়। eক হিরসভায় আমায় িনেয় িগিছল। আচাযর্ হেয়িছেলন eকজন পি ত, তাঁর নাম সামাধয্ায়ী। বেল িক, ঈ র
নীরস, আমােদর েpমভিk িদেয় তাঁেক সরস কের িনেত হেব। ei কথা েন aবাk! তখন eকটা গl মেন
পড়ল। eকিট েছেল বেলিছল, আমার মামার বািড়েত aেনক েঘাড়া আেছ, eকেগায়াল েঘাড়া! eখন েগায়াল যিদ
হয় তাহেল কখনo েঘাড়া থাকেত পাের না, গr থাকাi সmব। erপ aসmd কথা নেল েলােক িক ভােব? ei
ভােব েয, েঘাড়া-েটাড়া িকছুi নাi (সকেলর হাসয্)
eকজন ভk -- েঘাড়া েতা নাi-i। গro নাi। (সকেলর হাসয্)
ীরামকৃ -- েদখ েদিখn, িযিন রসsrপ তাঁেক িকনা বলেছ ‘নীরস’। eেত ei েবাঝা যায় েয, ঈ র েয
িক িজিনস, কখনo aনুভব কের নাi।
[“আিম কতর্া”, “আমার ঘর” ajান -- জীবেনর uেdশয্ “ডুব দাo” ]
ীরামকৃ (pতােপর pিত) -- েদখ, েতামায় বিল, তুিম েলখাপড়া জান, বুিdমান, গmীরাtা। েকশব আর
তুিম িছেল, েযন েগৗর-িনতাi dভাi। েলকচার েদoয়া, তকর্, ঝগড়া, বাদ-িবসmাদ -- eসব aেনক েতা হল। আর
িক e-সব েতামার ভাল লােগ? eখন সব মনেট কুিড়েয় ঈ েরর িদেক দাo। ঈ েরেত eখন ঝাঁপ দাo।
pতাপ -- আjা হাঁ, তার সেnহ নাi, তাi করা কতর্বয্। তেব e-সব করা তাঁর নামটা যােত থােক।
ীরামকৃ (হািসয়া) -- তুিম বলেছা বেট, তাঁর নাম রাখবার জনয্ সব করেছা; িকnt িকছুিদন পের e-ভাবo
থাকেব না। eকটা গl েশান -“eকজন েলােকর পাহােড়র uপর eকখানা ঘর িছল। কুেঁ ড়ঘর। aেনক েমহনত কের ঘরখািন কেরিছল।
িকছুিদন পের eকিদন ভারী ঝড় eল। কুঁেড়ঘর টলটল করেত লাগল। তখন ঘর রkার জনয্ েস ভারী িচিnত হল।
বলেল, েহ পবনেদব, েদেখা ঘরিট েভেঙা না বাবা! পবনেদব িকnt নেছন না। ঘর মড়মড় করেত লাগল; তখন
েলাকটা eকটা িফিকর ঠাoরােল; -- তার মেন পড়ল েয, হনুমান পবেনর েছেল। যাi মেন পড়া aমিন বয্s হেয়
বেল uঠল -- বাবা! ঘর েভেঙা না, হনুমােনর ঘর, েদাহাi েতামার। তােতo িকছু হল না, ঘর মড়মড় কের ভাঙেত
আরm হল। তখন pাণ বাঁচােত হেব, েলাকটা ঘর েথেক েবিরেয় আসবার সময় বলেছ -- যা শালার ঘর!
(pতােপর pিত) -- “েকশেবর নাম েতামায় রkা করেত হেব না। যা িকছু হেয়েছ, জানেব -- ঈ েরর
icায়! তাঁর icােত হল আবার তাঁর icােত যােc; তুিম িক করেব? েতামার eখন কতর্বয্ েয ঈ েরেত সব মন
দাo -- তাঁর েpেমর সাগের ঝাঁপ দাo।
ei কথা বিলয়া ঠাকুর েসi aতুলনীয় মধুর গান গািহেত লািগেলন:
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ডুb ডুb ডুb rপসাগের আমার মন।
তলাতল পাতাল খুজ
ঁ েল পািব ের েpম রtধন ৷৷
(pতােপর pিত) -- “গান নেল? েলকচার, ঝগড়া o-সব েতা aেনক হল, eখন ডুব দাo। আর e-সমুেd
ডুব িদেল মরবার ভয় নাi। e েয aমৃেতর সাগর! মেন কেরা না েয eেত মানুষ েবেহড হয়; মেন কেরা না েয
েবিশ ঈ র ঈ র করেল মানুষ পাগল হেয় যায়। আিম নেরndেক বেলিছলাম --”
pতাপ -- মহাশয়, নেরnd েক?
ীরামকৃ -- o আেছ eকিট েছাকরা। আিম নেরndেক বেলিছলুম, েদখ, ঈ র রেসর সাগর। েতার icা
হয় না িক েয, ei রেসর সাগের ডুব িদi? আcা মেন কর, eক খুিল রস আেছ, তুi মািছ হেয়িছস; তা েকাnখােন
বেস রস খািব? নেরnd বলেল, ‘আিম খুিলর িকনারায় বেস মুখ বািড়েয় খাব।’ আিম িজjাসা কlুম, েকন?
িকনারায় বসিব েকন? েস বলেল, ‘েবিশ দূের েগেল ডুেব যাব, আর pাণ হারাব!’ তখন আিম বললুম, ‘বাবা!
সিcদানnসাগের ডুব িদেল মৃতয্ু হয় না, মানুষ aমর হয়। ঈ েরেত পাগল হেল মানুষ েবেহড হয় না।’
(ভkেদর pিত) -- ‘আিম’ আর ‘আমার’ eiিটর নাম ajান। রাসমিণ কালীবািড় কেরেছন, ei কথাi
েলােক বেল। েকu বেল না েয, ঈ র কেরেছন। ‘bাhসমাজ aমুক েলাক কের েগেছন’ -- e-কথা আর েকu বেল
না েয, ঈ েরর icায় eিট হেয়েছ! আিম করিছ eiিটর নাম ajান। েহ ঈ র, তুিম কতর্া আর আিম aকতর্া; তুিম
যntী, আিম যnt; eiিটর নাম jান। েহ ঈ র আমার িকছুi নয় -- e মিnর আমার নয়, e কালীবািড় আমার নয়,
e সমাজ আমার নয়, e-সব েতামার িজিনস; e stী, পুt, পিরবার e-সব িকছুi আমার নয়, সব েতামার িজিনস;
eর নাম jান।
“আমার িজিনস, আমার িজিনস, বেল -- েসi সকল িজিনসেক ভালবাসার নাম মায়া। সবাiেক ভালবাসার
নাম দয়া। ধু bাhসমােজর েলাকgিলেক ভালবািস, িক ধু পিরবারেদর ভালবািস, eর নাম মায়া। ধু েদেশর
েলাকgিলেক ভালবািস eর নাম মায়া; সব েদেশর েলাকেক ভালবাসা, সব ধেমর্র েলাকেদর ভালবাসা, eিট দয়া
েথেক হয়, ভিk েথেক হয়।
“মায়ােত মানুষ বd হেয় যায়, ভগবান েথেক িবমুখ হয়। দয়া েথেক ঈ রলাভ হয়। কেদব, নারদ eঁরা
দয়া েরেখিছেলন।”
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