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eকিবংশ পিরেcদ
ীরামকৃ হীরানn pভৃিত ভkসে কাশীপুেরর বাগােন
[ঠাকুেরর uপেদশ -- “েযা কুছ হয্ায় েসা তুিঁ হ হয্ায়” -- নেরnd o হীরানেnর চিরt ]
কাশীপুেরর বাগান। ঠাকুর ীরামকৃ uপেরর হলঘের বিসয়া আেছন। সmুেখ হীরানn, মাsার, আরo deকিট ভk, আর হীরানেnর সে diজন বnু আিসয়ােছন। হীরানn িসnুেদশনবাসী। কিলকাতার কেলেজ
পড়া না কিরয়া েদেশ িফিরয়া িগয়া েসখােন eতিদন িছেলন। ীরামকৃে র aসুখ হiয়ােছ িনয়া তাঁহােক েদিখেত
আিসয়ােছন। িসnুেদশ কিলকাতা হiেত pায় eগার শত েkাশ হiেব। হীরানnেক েদিখবার জনয্ ঠাকুর বয্s
হiয়ািছেলন।
ঠাকুর হীরানেnর িদেক a িু ল িনেদর্শ কিরয়া মাsারেক iি ত কিরেলন, -- েযন বিলেতেছন, েছাকরািট
খুব ভাল।
ীরামকৃ -- আলাপ আেছ?
মাsার -- আেj আেছ।
ীরামকৃ (হীরানn o মাsােরর pিত) -- েতামরা eকটু কথা কo, আিম িন।
মাsার চুপ কিরয়া আেছন েদিখয়া ঠাকুর মাsারেক িজjাসা কিরেলন, “নেরnd আেছ? তােক েডেক আন।”
নেরnd uপের আিসেলন o ঠাকুেরর কােছ বিসেলন।
ীরামকৃ (নেরnd o হীরানnেক) -- eকটু dজেন কথা কo।
হীরানn চুপ কিরয়া আেছন। aেনক iতsত কিরয়া িতিন কথা আরm কিরেলন।
হীরানn (নেরেndর pিত) -- আcা, ভেkর dঃখ েকন?
হীরানnর কথাgিল েযন মধুর নয্ায় িম । কথাgিল যাঁহারা িনেলন তাঁহারা বুিঝেত পািরেলন েয, eঁর hদয়
েpমপূণর্।
নেরnd -- The scheme of the universe is devilish! I could have created a beter
world! (e জগেতর বেnাবs েদেখ েবাধ হয় েয, শয়তােন কেরেছ, আিম eর েচেয় ভাল জগৎ সৃি করেত
পারতাম।)
হীরানn -- dঃখ না থাকেল িক সুখ েবাধ হয়?
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নেরnd -- I am giving no scheme of the universe but simply my opinion of the
present scheme. (জগৎ িক uপাদােন সৃি করেত হেব, আিম তা বলিছ না। আিম বলিছ -- েয বেnাবs
সামেন েদখিছ, েস বেnাবs ভাল নয়।)
“তেব eকটা িব াস করেল সব চুেক যায়। Our only refuge is in pantheism: সবi ঈ র, -ei িব াস হেলi চুেক যায়! আিমi সব করিছ।”
হীরানn -- o-কথা বলা েসাজা।
নেরnd িনবর্াণষট্কm সুর কিরয়া বিলেতেছন:
oঁ মেনাবুdয্হ ারিচtািন নাহং ন চ ে াtিজেh ন চ াণেনেt।
ন চ েবয্াম ভূিমনর্ েতেজা ন বায়ুি দানnrপঃ িশেবাঽহং িশেবাঽহm।। 1
ন চ pাণসংেjা ন ৈব প বায়ুনর্ বা সpধাতুনর্ বা প েকাষাঃ।
না বাkপািণপাদং ন েচাপsপায়ুি দানnrপঃ িশেবাঽহং িশেবাঽহm।। 2
ন েম েdষরােগৗ ন েম লাভেমােহৗ মেদা ৈনব েম ৈনব মাৎসযর্ভাবঃ।
ন ধেমর্া ন চােথর্া ন কােমা ন েমাkি দানnrপঃ িশেবাঽহং িশেবাঽহm।। 3
ন পুণয্ং ন পাপং ন েসৗখয্ং ন dঃখং ন মেntা ন তীথর্ং ন েবদা ন যjাঃ।
aহং েভাজনং ৈনব েভাজয্ং ন েভাkা িচদানnrপং িশেবাঽহং িশেবাঽহm।। 4
ন মৃতয্ু নর্ শ া ন েম জািতেভদঃ িপতা ৈনব েম ৈনব মাতা ন জn।
ন বnুনর্িমtং grৈনর্ব িশষয্ি দানnrপঃ িশেবাঽহং িশেবাঽহm।। 5
aহং িনিবর্কেlা িনরাকারrেপা িবভুtা সবর্t সেবর্িndয়াণাm।
ন চাস তং ৈনব মুিkনর্েময়ি দানnrপং িশেবাঽহং িশেবাঽহm।। 6
হীরানn -- েবশ।
ঠাকুর হীরানnেক iশারা কিরেলন, iহার জবাব দাo।
হীরানn -- eকেকাণ েথেক ঘর েদখাo যা, ঘেরর মাঝখােন দাঁিড়েয় ঘর েদখাo তা। েহ ঈ র! আিম
েতামার দাস -- তােতo ঈ রানুভব হয়, আর েসi আিম, েসাঽহm -- তােতo ঈ রানুভব। eকিট dার িদেয়o ঘের
যাoয়া যায়, আর নানা dার িদেয়o ঘের যাoয়া যায়।
সকেল চুপ কিরয়া আেছন। হীরানn নেরndেক বিলেলন, eকটু গান বলুন।
নেরnd সুর কিরয়া েকৗপীনপ কm গাiেতেছন:
েবদাnবােকয্ষু সদা রমেnা, িভkাnমােtণ চ তুি মnঃ।
aেশাকমnঃকরেণ চরnঃ, েকৗপীনবnঃ খলু ভাগয্বnঃ ৷৷ 1
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মূলং তেরাঃ েকবলমা য়nঃ, পািণdয়ং েভাkুমামntয়nঃ।
কnািমব ীমিপ কুৎসয়nঃ, েকৗপীনবnঃ খলু ভাগয্বnঃ ৷৷ 2
sানnভােব পিরতুি মnঃ, সুশাnসেবর্িনdয়বৃিtমnঃ।
aহিনশর্ bhিণ েয রমnঃ, েকৗপীনবnঃ খলু ভাগয্বnঃ ৷৷ 3
ঠাকুর েযi িনেলন -- aহিনশর্ bhিণ েয রমnঃ -- aমিন আেs আেs বিলেতেছন, আহা! আর iশারা
কিরয়া েদখাiেতেছন, “eiিট েযাগীর লkণ।”
নেরnd েকৗপীনপ কm েশষ কিরেতেছন:
েদহািদভাবং পিরবতর্য়nঃ, sাtানমাtনয্বেলাকয়nঃ।
নাnং ন মধয্ং ন বিহঃ সমরnঃ, েকৗপীনবnঃ খলু ভাগয্বnঃ ৷৷ 4
bhাkরং পাবনমুcরেnা, bhাহমsীিত িবভাবয়nঃ
িভkািশেনা িদkু পির মnঃ, েকৗপীনবnঃ খলু ভাগয্বnঃ ৷৷ 5
নেরnd আবার গাiেতেছন:
পিরপূণর্মানnm।
a িবহীনং sর জগিnধানm।
ে াtসয্ ে াtং মনেসা মেনা যdােচাঽবাচং।
বাগতীতং pাণসয্ pাণং পরং বেরণয্m।
ীরামকৃ (নেরেndর pিত) -- আর oiেট “েযা কুছ্ হয্ায় সb তুিঁ হ হয্ায়!”
নেরnd oi গানিট গাiেতেছন:
তুঝ্েস হাmেন িদলেকা লাগায়া, েযা কুছ্ হয্ায় সb তুিঁ হ হয্ায়!।
eক তুঝ্েকা আpনা পায়া, েযা কুছ হয্ায় সb তুঁিহ হয্ায়।
িদlকা মকাঁ সbকী মকী তু, েকৗnসা িদl হয্ায় িজsেম নিহ তুঁ,
হিরেয়k িদlেম তুেন সমায়া, েযা কুছ্ হয্ায় েসা তুিঁ হ হয্ায়।
েকয়া মলােয়k েকয়া inসাn, েকয়া িহnু েকয়া মুসলমাn,
জা সা চাহা তুেন বানায়া, েযা কুছ্ হয্ায় েসা তুিঁ হ হয্ায়।
কাবা েম েকয়া aor দােয়r েম েকয়া, েতরী পারািss হায়গী সাব জাঁ,
আেগ েতের িসর সেভাঁেন ঝুকায়া, েযা কুছ্ হয্ায় েসা তুিঁ হ হয্ায়।
আrs েস েল ফাসর্ জমী তাk। আoর জমীন েস আrs বারী তk,
যাহাঁ মায় েদখা তুিহ নজর েম আয়া, েযা কুছ্ হয্ায় েসা তুিঁ হ হয্ায়।
েসাচা সmঝা েদখা ভালা, তু জায়সা না েকাi ঢুঁ িনকালা,
আব iেয় সমঝ্ েম জাফার কী আয়া, েযা কুছ্ হয্ায় েসা তুিঁ হ হয্ায়।
“হিরেয়k িদlেম” ei কথাgিল িনয়া ঠাকুর iশারা কিরয়া বিলেতেছন েয, িতিন pেতয্েকর hদেয়
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আেছন, িতিন anযর্ামী। “যাঁহা মায় েদখা তুিহ নজর েম আয়া, েযা কুছ্ হয্ায় েসা তুঁিহ হয্ায়!” হীরানn eiিট
িনয়া নেরndেক বিলেতেছন, -- সb তুঁিহ হয্ায়; eখন তুhঁ ঁ তুhঁ ।ঁ আিম নয়; তুিম!
নেরnd -- Give me one and I will give you a million (আিম যিদ eক পাi, তাহেল িনযুত
েকািট e-সব আনায়ােস করেত পাির -- aথর্াৎ 1-eর পর শূনয্ বসাiয়া।) তুিমo আিম, আিমo তুিম, আিম বi
আর িকছু নাi।
ei বিলয়া নেরnd a াবkসংিহতা হiেত কতকgিল ে াক আবৃিt কিরেত লািগেলন। আবার সকেল চুপ
কিরয়া বিসয়া আেছন।
ীরামকৃ (হীরানেnর pিত, নেরndেক েদখাiয়া) -- েযন খাপেখালা তেরায়াল িনেয় েবড়ােc।
(মাsােরর pিত, হীরানnেক েদখাiয়া) -- “িক শাn! েরাজার কােছ জাতসাপ েযমন ফণা ধের চুপ কের
থােক!’
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