1884, 26েশ aেkাবর

নবম পিরেcদ
েসবক hদেয়
সnয্ার পূেবর্ মিণ েবড়াiেতেছন o ভািবেতেছন -- “রােমর icা” eিট েতা েবশ কথা! eেত েতা
Predestination আর Free will, Liberty আর -- Necessity e-সব ঝগড়া িমেট যােc। আমায়
ডাকােত ধের িনেল “রােমর icায়”; আবার আিম তামাক খািc “রােমর icায়”, আিম ডাকািত করিছ “রােমর
icায়। আমায় পুিলেস ধরেল “রােমর icায়”, আিম সাধু হেয়িছ “রােমর icায়”, আিম pাথর্না করিছ, “েহ pভু
আমায় aসdুিd িদo না -- আমােক িদেয় ডাকািত কিরেয়া না” -- eo “রােমর icা”। সৎ icা, aসৎ icা িতিন
িদেcন। তেব eকটা কথা আেছ, aসৎ icা িতিন েকন িদেবন -- ডাকািত করবার icা িতিন েকন িদেবন? তার
utের ঠাকুর বেলন ei, -- িতিন জােনায়ােরর িভতর েযমন বাঘ, িসংহ, সাপ কেরেছন; গােছর িভতর েযমন
িবষগাছo কেরেছন, েসirপ মানুেষর িভতর েচার, ডাকাতo কেরেছন। েকন কেরেছন? েকন কেরেছন, তা েক
বলেব? ঈ রেক েক বুঝেব?
“িকnt িতিন যিদ সব কেরেছন, Sense of responsibility েতা যায়; তা েকন যােব? ঈ রেক না
জানেল, তাঁর দশর্ন হেল “রােমর icা”, eিট েষাল আনা েবাধi হেব না। তাঁেক লাভ না করেল eিট eক-eকবার
েবাধ হয়; আবার ভূল হেয় যােব। যতkণ না পূণর্ িব াস হয়, ততkণ পাপ-পুণয্ েবাধ, responsibility েবাধ,
থাকেবi থাকেব। ঠাকুর বুঝােলন, “রােমর icা”। েতাতা পািখর মেতা “রােমর icা” মুেখ বলেল হয় না।
যতkণ ঈ রেক জানা না হয়, তাঁর icায় আমার icায় eক না হয়, যতkণ না “আিম যnt” িঠক েবাধ হয়,
ততkণ িতিন পাপ-পুণয্ েবাধ, সুখ-dঃখ েবাধ, িচ-a িচ েবাধ, ভাল-মn েবাধ েরেখ েদন; Sense of
responsibility েরেখ েদন; তা না হেল তাঁর মায়ার সংসার েকমন কের চলেব?
“ঠাকুেরর ভিkর কথা যত ভািবেতিছ, ততi aবাk হiেতিছ। েকশব েসন হিরনাম কেরন, ঈ রিচnা
কেরন, aমিন তাঁেক েদখেত ছুেটেছন, -- aমিন েকশব আপনার েলাক হেলন। তখন কােpেনর কথা আর নেলন
না। িতিন িবলােত িগয়ািছেলন, সােহবেদর সে েখেয়েছন, কনয্ােক িভn জািতেত িববাহ িদয়ােছন -- e-সব কথা
েভেস েগল! কুলিট খাi, কাঁটায় আমার িক কাজ? ভিkসূেt সাকারবাদী, িনরাকারবাদী eক হয়; িহnু মুসলমান,
ী ান eক হয়; চাির বণর্ eক হয়। ভিkরi জয়। ধনয্ ীরামকৃ ! েতামারi জয়। তুিম সনাতন ধেমর্র ei
িব জনীন ভাব আবার মূিতর্মান কিরেল। তাi বুিঝ েতামার eত আকষর্ণ! সকল ধমর্াবলmীেদর তুিম পরমাtীয়িনিবর্েশেষ আিল ন কিরেতছ! েতামার eক কি পাথর ভিk। তুিম েকবল েদখ -- anের ঈ ের ভালবাসা o ভিk
আেছ িকনা। যিদ তা থােক aমিন েস েতামার পরম আtীয় -- িহnুর যিদ ভিk েদখ, aমিন েস েতামার আtীয় - মুসলমােনর যিদ আlার uপর ভিk থােক, েসo েতামার আপনার েলাক -- ী ানেদর যিদ যী র uপর ভিk
থােক, েসo েতামার পরম আtীয়। তুিম বল েয, সব নদীi িভn িদgেদশ হiেত আিসয়া eক সমুdমেধয্
পিড়েতেছ। সকেলরi uেdশয্ eক সমুd।
“ঠাকুর ei জগৎ spবৎ বলেছন না। বেলন, ‘তাহেল oজেন কম পেড়’। মায়াবাদ নয়। িবিশ াৈdতবাদ।
েকন না, জীবজগৎ aলীক বলেছন না, মেনর ভুল বলেছন না। ঈ র সতয্ আবার মানুষ সতয্, জগৎ সতয্।
জীবজগৎিবিশ bh। িবিচ েখালা বাদ িদেল সব েবলটা পাoয়া যায় না।
“ িনলাম, ei জগৎbhা মহািচদাকােশ আিবভূর্ত হiেতেছ আবার কােল লয় হiেতেছ -- মহাসমুেd তর
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uিঠেতেছ আবার কােল লয় হiেতেছ! আনnিসnুনীের aনn-লীলাহরী! e লীলার আিদ েকাথায়? an েকাথায়?
তাহা মুেখ বিলবার েজা নাi -- মেন িচnা কিরবার েজা নাi। মানুষ কতটুকু! তার বুিdi বা কতটুকু! িনলাম
মহাপুrেষরা সমািধs হেয় েসi িনতয্ পরমপুrষেক দশর্ন কেরেছন -- িনতয্ লীলাময় হিরেক সাkাৎকার
কেরেছন। aবশয্ কেরেছন, েকননা ঠাকুর ীরামকৃ o বিলেতেছন। তেব e-চমর্চেk নয়, েবাধ হয় িদবয্চkু
যাহােক বেল তাহার dারা; েয িদবয্চkু পাiয়া aজুর্ন িব rপ-দশর্ন কেরিছেলন, েয চkুর dারা ঋিষরা আtার
সাkাৎকার কেরিছেলন, েয িদবয্চkুর dারা ঈশা তাঁহার sগর্ীয় িপতােক aহরহ দশর্ন কিরেতন। েস চkু িকেস হয়?
ঠাকুেরর মুেখ িনলাম বয্াকুলতার dারা হয়। eখন েস বয্াকুলতা হয় েকমন কের, সংসার িক তয্াগ করেত হেব?
কi, তাo েতা আজ বলেলন না।”
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