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চতুথর্ পিরেcদ 
 

মিণ মিlেকর bােhাৎসেব ঠাকুর ীরামকৃ  
 
        ঠাকুর ীরামকৃ  কিলকাতায় ীযুk মিণলাল মিlেকর িসn ুিরয়াপটীর বাটীেত ভkসে  ভাগমন 
কিরয়ািছেলন। েসখােন bাhসমােজর pিত বৎসর uৎসব হয়। ৈবকাল, েবলা 4টা হiেব। eখােন আজ 
bাhসমােজর সাংবাৎসিরক uৎসব। (26েশ) নেভmর, 1882 ী াb। ীযুk িবজয়কৃ  েগাsামী o aেনকgিল 
bাhভk আর ীেpমচাঁদ বড়াল o গৃহsামীর aনয্ানয্ বnুগণ আিসয়ােছন। মাsার pভৃিত সে  আেছন। 
 
        ীযুk মিণলাল ভkেদর েসবার জনয্ aেনক আেয়াজন কিরয়ােছন। িতিন aদয্কার uপাসনা কিরেবন। 
িতিন eখনo ৈগিরকবst ধারণ কেরন নাi। 
 
        কথক মহাশয় phাদচিরt-কথা বিলেতেছন। িপতা িহরণয্কিশপু হিরর িনnা o পুt phাদেক বারবার 
িনযর্াতন কিরেতেছন। phাদ করেজােড় হিরর িনকট pাথর্না কিরেতেছন আর বিলেতেছন, “েহ হির, িপতােক 
সুমিত দাo।” ঠাকুর ীরামকৃ  ei কথা িনয়া কািঁদেতেছন। ীযুk িবজয় pভৃিত ভেkরা ঠাকুেরর কােছ বিসয়া 
আেছন। ঠাকুেরর ভাবাবsা হiয়ােছ। 
 

[ ীিবজয় েগাsামী pভৃিত bাhভkিদগেক uপেদশ -- ঈ র দশর্ন o আেদশpািp, তেব েলাকিশkা ] 
 
        িকয়ৎkণ পের িবজয়ািদ ভkিদগেক বিলেতেছন, “ভিki সার। তাঁর নামgণকীতর্ন সবর্দা করেত করেত 
ভিkলাভ হয়। আহা! িশবনােথর িক ভিk! েযন রেস েফলা ছানাবড়া। 
 
        “eরকম মেন করা ভাল নয় েয, আমার ধমর্i িঠক, আর aনয্ সকেলর ধমর্ ভুল। সব পথ িদেয়i তাঁেক 
পাoয়া যায়। আnিরক বয্াকুলতা থাকেলi হল। aনn পথ -- aনn মত।” 
 
        “েদখ! ঈ রেক েদখা যায়। ‘aবা নেসােগাচর’ েবেদ বেলেছ: eর মােন িবষয়াসk মেনর aেগাচর। 
ৈব বরচণ বলত, িতিন d মন, d বুিdর েগাচর।1 তাi সাধুস , pাথর্না, grর uপেদশ ei সব pেয়াজন। 
তেব িচt িd হয়। তেব তাঁর দশর্ন হয়। েঘালা জেল িনমর্িল েফলেল পির ার হয়। তখন মুখ েদখা যায়। ময়লা 
আরিশেত o মুখ েদখা যায় না। 
 
        “িচt িdর পর ভিkলাভ করেল, তেব তাঁর কৃপায় তাঁেক দশর্ন হয়। দশর্েনর পর আেদশ েপেল তেব 
েলাকিশkা েদoয়া যায়। আেগ থাকেত েলকচার েদoয়া ভাল নয়। eকটা গােন আেছ: 
 
 ভাবেছা িক মন eকলা বেস, 
 aনুরাগ িবেন িক চাঁদ েগৗর িমেল। 
 মিnের েতার নাiেক মাধব, 
 েপােদা শাঁক ফুঁেক তুi করিল েগাল। 

                                                 
1 মন eব মনুষয্াণাং বnেমাkেয়াঃ ৷ 
  বnায় িবষয়াসি  েমােk িনিবর্ষয়ং sৃতিমিত ৷৷ -- (ৈমtায়ণী uপিনষd  -- 6।34) 
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 তায় চামিচেক eগারজনা, 
 িদবািনিশ িদেc থানা। 
 
        “hদয়মিnের আেগ পির ার রাখেত হয়; ঠাকুর pিতমা আনেত হয়; পূজার আেয়াজন করেত হয়। েকান 
আেয়াজন নাi, েভাঁ েভাঁ কের শাঁক বাজােনা, তােত িক হেব?” 
 
        eiবার ীযুk িবজয় েগাsামী েবদীেত বিসয়া bাhসমােজর পdিত aনুসাের uপাসনা কিরেতেছন; 
uপাসনােn িতিন ঠাকুেরর কােছ আিসয়া বিসেলন। 
 
        ীরামকৃ  (িবজেয়র pিত) -- আcা, েতামরা aত পাপ পাপ বলেল েকন? eকেশাবার “আিম পাপী” 
“আিম পাপী” বলেল তাi হেয় যায়। eমন িব াস করা চাi েয, তাঁর নাম কেরিছ -- আমার আবার পাপ িক? 
িতিন আমােদর বাপ-মা; তাঁেক বল েয, পাপ কেরিছ, আর কখনo করব না। আর তাঁর নাম কর, তাঁর নােম সকেল 
েদহ-মন পিবt কর -- িজhােক পিবt কর। 
 


