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ঊনচtািরংশ পিরেcদ
ীরাধাকৃ তttpসে -- ‘সব সmেব’ িনতয্লীলা
সnয্া হiয়া িগয়ােছ। ঠাকুর ীরামকৃে র ঘের আেলা jিলেতেছ। কেয়কিট ভk o যাঁহারা ঠাকুরেক
েদিখেত আিসয়ােছন, তাঁহারা েসi ঘের eকটু দূের বিসয়া আেছন। ঠাকুর anমুখর্ -- কথা কিহেতেছন না। ঘেরর
মেধয্ যাঁহারা আেছন, তাঁহারাo ঈ রেক িচnা কিরেত কিরেত েমৗনাবলmন কিরয়া আেছন।
িকয়ৎkণ পের নেরnd eকিট বnুেক সে কিরয়া আিনেলন। নেরnd বিলেলন, iিন আমার বnু, iিন
কেয়কখািন gn রচনা কিরয়ােছন, iিন ‘িকর য়ী’ িলেখন। ‘িকর য়ী’ েলখক pণাম কিরয়া আসন gহণ কিরেলন।
ঠাকুেরর সে কথা কিহেবন।
নেরnd -- iিন রাধাকৃে র িবষয় িলেখেছন।
ীরামকৃ (েলখেকর pিত) -- িক িলেখেছা েগা, বল েদিখ।
েলখক -- রাধাকৃ i পরbh, oঁকােরর িবnুsrপ। েসi রাধাকৃ পরbh েথেক মহািব ু, মহািব ু েথেক
পুrষ-pকৃিত, -- িশব-dগর্া।
ীরামকৃ -- েবশ! িনতয্রাধা নn েঘাষ েদেখিছেলন। েpমরাধা বৃnাবেন লীলা কেরিছেলন, কামরাধা
চndাবলী।
“কামরাধা, েpমরাধা। আরo eিগেয় েগেল িনতয্রাধা। পয্াঁজ ছািড়েয় েগেল pথেম লাল েখাসা, তারপের
ঈসৎ লাল, তারপের সাদা, তারপের আর েখাসা পাoয়া যায় না। oiিট িনতয্রাধার srপ -- েযখােন েনিত েনিত
িবচার বn হেয় যায়!
“িনতয্ রাধাকৃ , আর লীলা রাধাকৃ । েযমন সূযর্ আর রি । িনতয্ সূেযর্র srপ, লীলা রি র srপ।
“ dভk কখনo িনেতয্ থােক, কখন লীলায়।
“যাঁরi িনতয্ তাঁরi লীলা। di িকংবা বh নয়।”
েলখক -- আেj, ‘বৃnাবেনর কৃ ’ আর ‘মথুরার কৃ ’ বেল েকন?
ীরামকৃ -- o েগাsামীেদর মত। পি েম পি েতরা তা বেল না। তােদর কৃ eক, রাধা নাi। dািরকার
কৃ oiরকম।
েলখক -- আেj, রাধাকৃ i পরbh।
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ীরামকৃ -- েবশ! িকnt তাঁেত সব সmেব! েসi িতিনi িনরাকার সাকার। িতিনi sরাট িবরাট! িতিনi
bh, িতিনi শিk!
“তাঁর iিত নাi, -- েশষ নাi; তাঁেত সব সmেব। িচল-শকুিন যত uপের uঠুক না েকন, আকাশ গােয় েঠেক
না। যিদ িজjাসা কর bh েকমন -- তা বলা যায় না। সাkাৎকার হেলo মুেখ বলা যায় না। যিদ িজjাসা েকu
কের, েকমন িঘ? তার utর, -- েকমন িঘ, না েযমন িঘ। bেhর uপমা bh। আর িকছুi নাi।”
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