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a ম পিরেcদ
pতাপেক িশkা -- bাhসমাজ o কািমনী-কা ন
pতাপ -- যারা মহাশেয়র কােছ আেসন, তাঁেদর kেম kেম unিত হেc েতা?
ীরামকৃ -- আিম বিল েয, সংসার করেত েদাষ িক? তেব সংসাের দাসীর মেতা থাক।
[গৃহেsর সাধন ]
“দাসী মিনেবর বািড়র কথায় বেল, ‘আমােদর বািড়’। িকnt তার িনেজর বািড় হয়েতা েকান পাড়াগাঁেয়।
মিনেবর বািড়েক েদিখেয় মুেখ বেল, ‘আমােদর বািড়’। মেন জােন েয o-বািড় আমােদর নয়, আমােদর বািড় েসi
পাড়াগাঁেয়। আবার মিনেবর েছেলেক মানুষ কের, আর বেল, ‘হির আমার বড় d ু হেয়েছ’; ‘আমার হির িমি
েখেত ভালবােস না।’ ‘আমার হির’ মুেখ বেল বেট, িকnt জােন েয, হির আমার নয়, মিনেবর েছেল।
“তাi যারা আেস, তােদর আিম বিল, সংসার কর না েকন, তােত েদাষ নাi। তেব ঈ েরেত মন েরেখ কর,
েজেনা েয বািড়ঘর পিরবার আমার নয়; e-সব ঈ েরর। আমার ঘর ঈ েরর কােছ। আর বিল েয, তাঁর পাদপেd
ভিkর জনয্ বয্াকুল হেয় সবর্দা pাথর্না করেব।”
িবলােতর কথা আবার পিড়ল। eকজন ভk বিলেলন, আজকাল িবলােতর পি েতরা নািক ঈ র আেছন eকথা মােনন না।
pতাপ -- মুেখ েয যা বলুন, আnিরক তাঁরা েয েকu নািsক তা আমার েবাধ হয় না। ei জগেতর
বয্াপােরর েপছেন েয eকটা মহাশিk আেছ, e-কথা aেনকেকi মানেত হেয়েছ।
ীরামকৃ -- তাহেলi হল; শিk েতা মানেছ? নািsক েকন হেব?
pতাপ -- তা ছাড়া ioেরােপর পি েতরা moral government (সৎকােযর্র পুরsার আর পােপর শািs
ei জগেত হয়) e-কথাo মােনন।
aেনক কথাবাতর্ার পর pতাপ িবদায় লiেত গােtাtান কিরেলন।
ীরামকৃ (pতােপর pিত) -- আর িক বলব েতামায়? তেব ei বলা েয, আর ঝগড়া-িববােদর িভতর
েথেকা না।
“আর-eককথা -- কািমনী-কা নi ঈ র েথেক মানুষেক িবমুখ কের। েসিদেক েযেত েদয় না। ei েদখ না,
সকেলi িনেজর পিরবারেক সুখয্াত কের। (সকেলর হাসয্) তা ভালi েহাক আর মni েহাক, -- যিদ িজjাসা
কর, েতামার পিরবারিট েকমন গা, aমিন বেল, ‘আেj খুব ভাল’ -- ”
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pতাপ -- তেব আিম আিস।
pতাপ চিলয়া েগেলন। ঠাকুেরর aমৃতময়ী কথা, কািমনী-কা নতয্ােগর কথা সমাp হiল না। সুেরেndর
বাগােনর বৃkিsত পtgিল দিkণাবায়ু সংঘােত dিলেতিছল o মমর্র শb কিরেতিছল। কথাgিল েসi শেbর সে
িমশাiয়া েগল। eকবার মাt ভkেদর hদেয় আঘাত কিরয়া aবেশেষ aনn আকােশ লয়pাp হiল।
িকnt pতােপর hদেয় িক e-কথা pিত িনত হয় নাi?
িকয়ৎkণ পের ীযুk মিণলালা মিlক ঠাকুরেক বিলেতেছন -মহাশয়, ei েবলা দিkেণ ের যাtা কrন। আজ েসখােন েকশব েসেনর মা o বািড়র েমেয়রা আপনােক
দশর্ন করেত যােবন। তাঁরা আপনােক না েদখেত েপেল হয়েতা dঃিখত হেয় িফের আসেবন।
কয় মাস হiল েকশব sগর্ােরাহন কিরয়ােছন। তাi তাঁহার বৃdা মাতাঠাকুরানী, পিরবার o বািড়র aনয্ানয্
েমেয়রা ঠাকুরেক দশর্ন কিরেত যাiেবন।
ীরামকৃ (মিণ মিlেকর pিত) -- েরােসা বাপু, eেক আমার ঘুম-টুম হয় নাi; -- তাড়াতািড় করেত পাির
না। তারা েগেছ তা আর িক করব। আর েসখােন তারা বাগােন েবড়ােব, চয্াড়ােব -- েবশ আনn হেব।
িকয়ৎkণ িব াম কিরয়া ঠাকুর যাtা কিরেতেছন -- দিkেণ ের যাiেবন। খাiবার সময় সুেরেndর কলয্াণ
িচnা কিরেতেছন। সব ঘের eক-eকবার যাiেতেছন আর মৃd মৃd নােমাcারণ কিরেতেছন। িকছু aসmূণর্
রািখেবন না, তাi দাঁড়াiয়া দাঁড়াiয়াi বিলেতেছন, “আিম তখন নুিচ খাi নাi, eকটু নুিচ eেন দাo।”
কিণকামাt লiয়া খাiেতেছন আর বিলেতেছন, “eর aেনক মােন আেছ। নুিচ খাi নাi মেন হেল আবার আসবার
icা হেব।” (সকেলর হাসয্)
মিণ মিlক (সহােসয্) -- েবশ েতা আমরাo আসতাম।
ভেkরা সকেল হািসেতেছন।
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