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দশম পিরেcদ
েসবকhদেয়
মsেকর uপের তারকামি ত ৈনশগগন -- hদয়পেট adুত ীরামকৃ ছিব, sৃিতমেধয্ ভেkর মজিলস -সুখsেpর নয্ায় নয়নপেথ েসi েpেমর হাট -- কিলকাতার রাজপেথ sগৃহািভমুেখ ভেkরা যাiেতেছন। েকহ সরস
বসnািনল েসবন কিরেত কিরেত েসi গানিট আবার গাiেত গাiেত যােcন -“সব dঃখ দূর কিরেল দরশন িদেয় -- েমািহেল pাণ!”
মিণ ভাবেত ভাবেত যােcন, “সতয্ সতয্i িক ঈ র মানুষেদহ ধারণ কের আেসন? aনn িক সাn হয়?
িবচার েতা aেনক হল। িক বুঝলাম িবচােরর dারা িকছুi বুঝলাম না।
“ঠাকুর ীরামকৃ েতা েবশ বলেলন, ‘যতkণ িবচার ততkণ বstলাভ হয় নাi, ততkণ ঈ রেক পাoয়া
যায় নাi।’ তাo বেট! ei েতা eক ছটাক বুিd; eর dারা আর িক বুঝেবা ঈ েরর কথা! eকেসর বািটেত িক চার
েসর dধ ধের? তেব আবতার িব াস িকrেপ হয়? ঠাকুর বলেলন, ঈ র যিদ েদিখেয় েদন দp কের, তাহেল eক
দে i বুঝা যায়! Goethe মৃতুয্শযয্ায় বেলিছেলন, Light! More Light! িতিন যিদ দp কের আেলা েjেল
েদিখেয় েদন তেব -- ‘িছদয্েn সবর্সংশয়াঃ।’
“েযমন পয্ােলsাiন-eর মূখর্ ধীবেররা Jesus-েক aথবা েযমন ীবাসািদ ভk ীেগৗরা েক পূণার্ বতার
েদেখিছেলন।
“যিদ দp কের িতিন না েদখান তাহেল uপায় িক? েকন, েযকােল ঠাকুর ীরামকৃ বেলেছন o-কথা,
েসকােল aবতার িব াস করব। িতিনi িশিখেয়েছন -- িব াস, িব াস, িব াস! grবােকয্ িব াস! আর -“েতামােরi কিরয়ািছ জীবেনর rবতারা।
e সমুেd আর কভু হব নােকা পথহারা ৷৷”
“আমার তাঁর বােকয্ -- i র কৃপায় িব াস হেয়েছ; -- আিম িব াস করব, aেনয্ যা কের কrক; আিম ei
েদবdলর্ভ িব াস েকন ছাড়ব? িবচার থাক। jান চcিড় কের িক eকটা Faust হেত হেব? গভীর রজনীমেধয্
বাতায়নপেথ চndিকরণ আিসেতেছ, আর Faust নািক eকাকী ঘেরর মেধয্ ‘হায় িকছু জািনেত পািরলাম না,
সােয়n, িফলসিফ বৃথা aধয্য়ন কিরলাম, ei জীবেন িঘk!’ ei বিলয়া িবেষর িশিশ লiয়া আtহতয্া কিরেত
বিসেলন! না, Alastor-eর মেতা ajােনর েবাঝা বiেত না েপেরo িশলাখে র uপর মাথা েরেখ মৃতয্ু র aেপkা
কিরব! না, আমার e-সব ভয়ানক পি তেদর মেতা eকছটাক jােনর dারা রহসয্ েভদ করেত যাবার pেয়াজন
নাi! েবশ কথা -- grবােকয্ িব াস। েহ ভগবn, আমায় oi িব াস দাo; আর িমছািমিছ ঘুরাio না। যা হবার
নয়, তা খুজ
ঁ েত যাoয়াio না। আর ঠাকুর যা িশিখেয়েছন, ‘েযন েতামার পাদপেd dাভিk হয়, -- aমলা
aৈহতুিক ভিk; আর েযন েতামার ভুবনেমািহনী মায়ায় মুg না হi!’ কৃপা কের ei আশীবর্াদ কর।
“ ীরামকৃে র aদৃ পূবর্ েpেমর কথা ভািবেত ভািবেত মিণ েসi তমসাcn রািt মেধয্ রাজপথ িদয়া বািড়
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িফিরয়া যাiেতেছন o ভািবেতেছন, ‘িক ভালবাসা িগিরশেক! িগিরশ িথেয়টাের চেল যােবন, তবু তাঁর বািড়েত
েযেত হেব। ধু তা নয়! eমনo বলেছন না েয, সব তয্াগ কর -- আমার জনয্ গৃহ-পিরজন, িবষয়কমর্ সব তয্াগ
কের সnয্াস aবলmন কর।’ বুেঝিছ -- eর মােন ei েয, সময় না হেল, তীb ৈবরাগয্ না হেল, ছাড়েল ক হেব;
ঠাকুর েযমন িনেজ বেলন, ঘােয়র মাmিড় ঘা কুেত না কুেত িছঁড়েল, রk পেড় ক হয়, িকnt ঘা িকেয় েগেল
মাmিড় আপিন খেস পেড় যায়। সামানয্ েলােক, যােদর anদৃির্ নাi, তারা বেল, eখিন সংসারতয্াগ কর। iিন সd
gr, aেহতুক কৃপািসnু, েpেমর সমুd, জীেবর িকেস ম ল হয় ei েচ া িনিশিদন কিরেতেছন।
“আর িগিরেশর িক িব াস! dিদন দশর্েনর পরi বেলিছেলন, ‘pভু, তুিমi ঈ র -- মানুষেদহ ধারণ কের
eেসছ -- আমার পিরtােণর জনয্।’ িগিরশ িঠক েতা বেলেছন, ঈ র মানুষেদহ ধারণ না করেল ঘেরর েলােকর
মেতা েক িশkা েদেব, েক জািনেয় েদেব, ঈ রi বst আর সব aবst, েক ধরায় পিতত dবর্ল সnানেক হাত ধের
তুলেব? েক কািমনী-কা নাসk পাশব-sভাবpাp মানুষেক আবার পূবর্বৎ aমৃেতর aিধকারী করেব? আর িতিন
মানুষrেপ সে সে না েবড়ােল যাঁরা তdগতাnরাtা, যাঁেদর ঈ র বi আর িকছু ভাল লােগ না তাঁরা িক কের
িদন কাটােবন? তাi -‘পিরtাণায় সাধূনাং িবনাশায় চ d ত
ৃ াm।
ধমর্সংsাপনাথর্ায় সmবািম যুেগ যুেগ ৷৷’1
“িক ভালবাসা! -- নেরেndর জনয্ পাগল, নারায়েণর কনয্ knন। বেলন, ‘eরা o aনয্ানয্ েছেলরা -রাখাল, ভবনাথ, পূণর্, বাবুরাম iতয্ািদ -- সাkাৎ নারায়ণ, আমার জনয্ েদহধারণ কের eেসেছ!” e েpম েতা
মানুষ jােন নয়, e েpম েদখিছ ঈ রেpম! েছেলরা d-আtা, stীেলাক aনয্ভােব sশর্ কের নাi; িবষয়কমর্
কের eেদর েলাভ, aহংকার, িহংসা iতয্ািদ sূিতর্ হয় নাi, তাi েছেলেদর িভতর ঈ েরর েবিশ pকাশ। িকnt eদৃি কার আেছ? ঠাকুেরর anদৃির্ ; সমs েদিখেতেছন -- েক িবষয়াসk, েক সরল uদার, ঈ রভk! তাi erপ
ভk েদখেলi সাkাৎ নারায়ণ বেল েসবা কেরন। তােদর নাoয়ান, েশায়ান, তােদর েদিখবার জনয্ কাঁেদন;
কিলকাতায় ছুিটয়া ছুিটয়া যান। েলােকর েখাশােমাদ কের েবড়ান কিলকাতা েথেক তােদর গািড় কের আনেত; গৃহs
ভkেদর সবর্দা বেলন, ‘oেদর িনমntণ কের খাoয়াiেয়া; তাহেল েতামােদর ভাল হেব।’ eিক মািয়ক েsহ? না,
িব d ঈ রেpম? মািটর pিতমােত eত েষাড়েশাপচাের ঈ েরর পূজা o েসবা হয়, আর d নরেদেহ িক হয় না?
তা ছাড়া eরাi ভগবােনর pেতয্ক লীলার সহায়! জেn জেn সাে াপা !
“নেরndেক েদখেত েদখেত বাহয্জগৎ ভুেল েগেলন; kেম েদহী নেরndেক ভুেল েগেলন। বািহয্ক মনুষয্েক
(Apparent man) ভুেল েগেলন; pকৃত মনুষয্েক (Real man) দশর্ন করেত লািগেলন; aখ সিcদানেn
মন লীন হiল, যাঁেক দশর্ন কের কখনo aবাk snনহীন হেয় চুপ কের থােকন, কখনo বা oঁ oঁ বেলন; কখন
বা মা মা কের বালেকর মেতা ডােকন, নেরেndর িভতর তাঁেক েবিশ pকাশ েদেখন। নেরnd নেরnd কের পাগল!
“নেরnd aবতার মােনন নাi, তার আর িক হেয়েছ। ঠাকুেরর িদবয্চkু; িতিন েদিখেলন েয, e aিভমান হেত
পাের। িতিন েয বড় আপনার েলাক, িতিন েয আপনার মা, পাতােনা মা েতা নন। িতিন েকন বুিঝেয় েদন না, িতিন
েকন দp কের আেলা েjেল েদন না! তাi বুিঝ ঠাকুর বলেলন -‘মান কয়িল েতা কয়িল, আমরাo েতার মােন আিছ।’
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“আtীয় হেত িযিন পরমাtীয় তাঁর uপর aিভমান করেব না েতা কার uপর করেব? ধনয্ নেরndনাথ,
েতামার uপর ei পুrেষাtেমর eত ভালবাসা! েতামােক েদেখ eত সহেজ ঈ েরর udীপন!”
eirপ িচnা কিরেত কিরেত েসi গভীর রােt ীরামকৃ sরণ কিরেত কিরেত ভেkরা গৃেহ pতয্াবতর্ন
কিরেতেছন।
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