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চতুথর্ পিরেcদ
সnয্াসমাগেম
kেম সnয্া হiল। িসnুবেk যথায় aনেnর নীল ছায়া পিড়য়ােছ, িনিবড় aরণয্মেধয্, amরsশর্ী পবর্ত
িশখের, বায়ুিবকিmত নদীর তীের, িদগnবয্াপী pাnরমেধয্, kুd মানেবর সহেজi ভাবাnর হiল। ei সূযর্ চরাচর
িব েক আেলািকত কিরেতিছেলন, েকাথায় েগেলন? বালক ভািবেতেছ, আবার ভািবেতেছন -- বালকsভাবাপn
মহাপুrষ। সnয্া হiল। িক আ যর্! েক erপ কিরল? -- পািখরা পাদপশাখা আ য় কিরয়া রব কিরেতেছ।
মানুেষর মেধয্ যাঁহােদর ৈচতনয্ হiয়ােছ, তাঁহারাo েসi আিদকিব কারেণর কারণ পুrেষাtেমর নাম কিরেতেছন।
কথা কিহেত কিহেত সnয্া হiল। ভেkরা েয েয-আসেন বিসয়ািছেলন, িতিন েসi আসেনi বিসয়া
রিহেলন। ীরামকৃ মধুর নাম কিরেতেছন, সকেল uদgীব o uৎকণর্ হiয়া িনেতেছন। আমন িম নাম তাঁরা
কখনo েনন নাi -- েযন সুধাবষর্ণ হiেতেছ। eমন েpমমাখা বালেকর মা মা বেল ডাকা, তাঁরা কখনo েনন
নাi, েদেখন নাi। আকাশ, পবর্ত, মহাসাগর, pাnর, বন আর েদিখবার িক pেয়াজন? গrর শৃ , পদািদ o
শরীেরর aনয্ানয্ aংশ আর েদিখবার িক pেয়াজন? দয়াময় grেদব েয গrর বাঁেটর কথা বিলেলন, ei গৃহমেধয্
িক তাi েদিখেতিছ? সকেলর aশাn মন িকেস শািnলাভ কিরল? িনরানn ধরা িকেস আনেn ভািসল? েকন
ভkেদর েদিখেতিছ শাn আর আনnময়? ei েpিমক সnয্াসী িক সুnর rপধারী aনn ঈ র? eiখােনi িক
dgপানিপপাসুর িপপাসা শািn হiেব? aবতার হuন, আর নাi হuন, iঁহারi চরণpােn মন িবকাiয়ােছ, আর
যাiবার েজা নাi! iঁহােরi কিরয়ািছ জীবেনর rবতারা। েদিখ, iঁহার hদয়-সেরাবের েসi আিদপুrষ িকrপ
pিতিবিmত হiয়ােছন।
ভেkরা েকহ েকহ oirপ িচnা কিরেতেছন o ঠাকুর ীরামকৃে র ীমুখিবগিলত হিরনাম, আর মােয়র
নাম বণ কিরয়া কৃতকৃতাথর্ েবাধ কিরেতেছন। নামgণকীতর্নােn ঠাকুর pাথর্না কিরেতেছন। েযন সাkাৎ ভগবান
েpেমর েদহধারণ কিরয়া জীবেক িশkা িদেতেছন, িকrেপ pাথর্না কিরেত হয়। বিলেলন, “মা আিম েতামার
শরণাগত, শরণাগত! েদহসুখ চাi না মা! েলাকমানয্ চাi না, (aিণমািদ) a িসিd চাi না, েকবল ei কেরা েযন
েতামার ীপাদপেd dাভিk হয় -- িন াম aমলা, aৈহতুকী ভিk হয়। আর েযন মা, েতামার ভুবনেমািহনী
মায়ার মুg না হi -- েতামার মায়ার সংসাের, কািমনী-কা েনর uপর ভালবাসা েযন কখন না হয়! মা! েতামা বi
আমার আর েকu নাi। আিম ভজনহীন, সাধনহীন, jানহীন -- কৃপা কের ীপাদপেd আমায় ভিk দাo।”
মিণ ভািবেতেছন -- িtসnয্া িযিন তাঁর নাম কিরেতেছন -- যাঁর ীমুখিবিনঃসৃত নামগ া ৈতলধারার নয্ায়
িনরবিছnা, তাঁর আবার সnয্া িক? মিণ পের বুিঝেলন, েলাকিশkার জনয্ ঠাকুর মানবেদহ ধারণ কিরয়ােছন -“হির আপিন eেস, েযাগীেবেশ, কিরেল নামসংকীতর্ন।”
িগিরশ ঠাকুরেক িনমntণ কিরেলন। েসi রােti েযেত হেব।
ীরামকৃ -- রাত হেব না?
িগিরশ -- না, যখন icা আপিন যােবন, আমায় আজ িথেয়টাের েযেত হেব। তােদর ঝগড়া েমটােত হেব।
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