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a ািtংশ পিরেcদ
aবতীণর্ শিk বা সদানn
েবলা 5টা। ীরামকৃ েসi েদাতলার ঘের বিসয়া আেছন। চতুিদর্েক ভেkরা চুপ কিরয়া বিসয়া আেছন।
তnেধয্ aেনকgিল বািহেরর েলাক তাঁহােক েদিখেত আিসয়ােছন। েকান কথা নাi।
মাsার কােছ বিসয়া আেছন। তাঁহার সে িনভৃেত eক-eকিট কথা হiেতেছ। ঠাকুর জামা পিরেবন -মাsার জামা পরাiয়া িদেলন।
ীরামকৃ (মাsােরর pিত) -- েদেখা, eখন আর বড় ধয্ান-টয্ান করেত হয় না। aখ eকবাের েবাধ হেয়
যায়। eখন েকবল দশর্ন।
মাsার চুপ কিরয়া আেছন। ঘরo িনsb।
িকয়ৎkণ পের ঠাকুর তাহােক আবার eকিট কথা বিলেতেছন।
ীরামকৃ -- আcা, eরা েয সব eকাসেন চুপ কের বেস আেছ, আর আমায় েদেখ -- কথা নাi, গান
নাi; eেত িক েদেখ?
ঠাকুর িক iি ত বিরেতেছন েয, সাkাৎ ঈ েরর শিk aবতীণর্ -- তাi eত েলােকর আকষর্ণ, তাi ভেkরা
aবাk হiয়া তাঁহার িদেক তাকাiয়া থােক!
মাsার utর কিরেলন -- আেj, eরা সব আপনার কথা aেনক আেগ েনেছ, আর েদেখ -- যা কখনo
oরা েদখেত পায় না -- সদানn বালকsভাব, িনরহংকার, ঈ েরর েপেম মােতায়ারা! েসিদন ঈশান মুখেু jর বািড়
আপিন িগিছেলন; েসi বািহেরর ঘের পায়চাির কিcেলন; আমরাo িছলাম, eকজন আপনােক eেস বলেল, eমন
‘সদানn পুrষ’ েকাথাo েদিখ নাi।
মাsার আবার চুপ কিরয়া রিহেলন। ঘর আবার িনsb! িকয়ৎকাল পের ঠাকুর আবার মৃdsের মাsারেক িক
বিলেতেছন।
ীরামকৃ -- আcা, ডাkােরর িকরকম হেc? eখানকার কথা সব িক েবশ িনেc?
মাsার -- e aেমাঘ বীজ েকাথায় যােব, eকবার না eকবার eকিদক িদেয় েবেরােব। েসিদনকার eকটা
কথায় হািস পােc।
ীরামকৃ -- িক কথা?
মাsার -- েসিদন বেলিছেলন, যd মিlেকর খাবার সময় েকাn বয্ েন নুন হেয়েছ, েকাn বয্ েন হয়িন e
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বুঝেত পাের না; eত aনয্মনs! েকu যিদ বেল েদয় e বয্ েন নুন হয় নাi, তখন eয্াঁ eয্াঁ কের বেল, ‘নুন হয়
নাi?’ ডাkারেক ei কথািট েশানািcেলন। িতিন বলিছেলন িকনা েয, আিম eত aনয্মনs, হেয় যাi। আপিন
বুিঝেয় িদিcেলন েয, েস িবষয়িচnা কের aনয্মনs ঈ রিচnা কের নয়।
ীরামকৃ -- ogেলা িক ভাবেব না?
মাsার -- ভাবেবন বiিক। তেব নানা কাজ, aেনককথা ভুেল যায়। আজেকo েবশ বলেলন, িতিন যখন
বলেলন, ‘o তািntেকর uপাসনা। -- জননী রমণী।’
ীরামকৃ -- আিম িক বললুম?
মাsার -- আপিন বলেলন, েহেল গroয়ালা ভাগবত পি েতর কথা। ( ীরামকৃে র হাসয্) আর বলেলন,
েসi রাজার কথা েয বেলিছল, ‘তুিম আেগ েবাঝ!’ ( ীরামকৃে র হাসয্)
“আর বলেলন, গীতার কথা। গীতার সার কথা কািমনী-কা নতয্াগ, -- কািমনী-কা েন আসিk তয্াগ।
ডাkারেক আপিন বলেলন েয সংসারী হয় (তয্াগী না হেয়) o আবার িক িশkা েদেব? তােত িতিন বুঝেত েবাধ হয়
পােরন নাi। েশেষ ‘ধারা’ ‘ধারা’ বেল চাপা িদেয় েগেলন।”
ঠাকুর ভেkর জনয্ িচnা কিরেতেছন; -- পূণর্ বালক ভk, তাঁহার জনয্। মণীndo বালক ভk; ঠাকুর
তাঁহােক পূেণর্র সে আলাপ কিরেত পাঠাiেলন।
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