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গৃহs o িন াম কমর্ -- Theosophy 
 
        ীরামকৃ  (শয্াম বসুর pিত) -- সংসারধমর্; তােত েদাষ নাi। িকnt ঈ েরর পাদপেd মন েরেখ, 
কামনাশূনয্ হেয় কাজকমর্ করেব। ei েদখ না, যিদ কাr িপেঠ eকটা েফাঁড়া হয়, েস েযমন সকেলর সে  
কথাবাতর্া কয়, হয়েতা কাজকমর্o কের, িকnt  েযমন েফাঁড়ার িদেক তার মন পেড় থােক, েসirপ। 
 
        “সংসাের ন  েমেয়র মেতা থাকেব। মন uপপিতর িদেক, িকnt েস সংসােরর সব কাজ কের। (ডাkােরর 
pিত) বুেঝছ?” 
 
        ডাkার -- o-ভাব যিদ না থােক, বুঝব েকমন কের? 
 
        ীরামকৃ  (হািসেত হািসেত) -- আর oi বয্াবসা aেনকিদন ধের করেছন! িক বল? (সকেলর হাসয্) 
 
        শয্াম বসু -- মহাশয়, িথয়সিফ িকরকম বেলন? 
 
        ীরামকৃ  -- েমাট কথা ei, যারা িশষয্ কের েবড়ায়, তারা হালকা থােকর েলাক। আর যারা িসdাi aথর্াৎ 
নানারকম শিk চায়, তারাo হালকা থাক। েযমন গ া েহেঁট পার হয় যাব, ei শিk। aনয্ েদেশ eকজন িক কথা 
বলেছ তাi বলেত পারা, ei eক শিk। ঈ ের dাভিk হoয়া ei সব েলােকর ভারী কিঠন। 
 
        শয্াম বসু -- িকnt তারা (িথয়সিফs ্ রা) িহn ুধমর্ পুনঃsািপত করবার েচ া করেছ। 
 
        ীরামকৃ  -- আিম তােদর িবষয় ভাল জািন না। 
 
        শয্াম বসু -- মরবার পর জীবাtা েকাথায় যায় -- চndেলােক, নktেলােক iতয্ািদ -- e-সব িথয়সিফেত 
জানা যায়। 
 
        ীরামকৃ  -- তা হেব আমার ভাব িকরকম জােনা? হনুমানেক eকজন িজjাসা কেরিছল, আজ িক িতিথ? 
হনুমান বলেল, ‘আিম বার, িতিথ, নkt e-সব িকছু জািন না; েকবল eক রামিচnা কির।’ আমার িঠক oi ভাব। 
 
        শয্াম বসু -- তারা বেল, মহাtা সব আেছন। আপনার িক িব াস? 
 
        ীরামকৃ  -- আমার কথা িব াস কেরন েতা আেছ। e-সব কথা eখন থাক। আমার aসুখটা কমেল তুিম 
আসেব। যােত েতামার শািn হয়, যিদ আমায় িব াস কর -- uপায় হেয় যােব। েদখেছা েতা, আিম টাকা লi না, 
কাপড় লi না। eখােন পয্ালা িদেত হয় না, তাi aেনেক আেস! (সকেলর হাসয্) 
 
        (ডাkােরর pিত) -- “েতামােক ei বলা, রাগ কেরা না; o-সব েতা aেনক করেল -- টাকা, মান, 
েলকচার; -- eখন মনটা িদনকতক ঈ েরেত দাo; আর eখােন মােঝ মােঝ আসেব, ঈ েরর কথা নেল udীপন 
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হেব!” 
 
        িকয়ৎকাল পের ডাkার িবদায় লiেত গােtাtান কিরেলন। eমন সময় ীযুk িগিরশচnd েঘাষ আিসেলন 
o ঠাকুেরর চরণধূিল লiয়া uপিব  হiেলন। ডাkার তাঁহােক েদিখয়া আনিnত হiেলন o আবার আসন gহণ 
কিরেলন। 
 
        ডাkার -- আিম থাকেত uিন (িগিরশবাবু) আসেবন না! যাi চেল যাব যাব হেয়িছ aমিন eেস uপিsত। 
(সকেলর হাসয্) 
 
        িগিরেশর সে  ডাkােরর িবjানসভার (Science Association) কথা হiেত লািগল। 
 
        ীরামকৃ  -- আমায় eকিদন েসখােন লেয় যােব? 
 
        ডাkার -- তুিম েসখােন েগেল ajান হেয় যােব -- ঈ েরর আ যর্ কা  সব েদেখ। 
 
        ীরামকৃ  -- বেট? 
 


