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চতুথর্ পিরেcদ
আপূযর্মাণমচলpিত ং, সমুdমাপঃ pিবশিn যdৎ ৷
তdৎ কামা যং pিবশিn সেবর্, স শািnমােpািত ন কামকামী ৷৷
[গীতা -- 2।70]
কািমনী-কা ন জনয্ দাসt
ীরামকৃ (িবজেয়র pিত) -- আেগ aত আসেত; eখন আস না েকন?
িবজয় -- eখােন আসবার খুব icা, িকnt আিম sাধীন নi। bাhসমােজর কাজ sীকার কেরিছ।
ীরামকৃ -- কািমনী-কা েন জীবেক বd কের। জীেবর sাধীনতা যায়। কািমনী েথেকi কা েনর দরকার।
তার জনয্ পেরর দাসt। sাধীনতা চেল যায়। েতামার মেনর মেতা কাজ করেত পার না।
“জয়পুের েগািবnজীর পূজারীরা pথম pথম িববাহ কের নাi। তখন খুব েতজsী িছল। রাজা eকবার েডেক
পািঠেয়িছেলন, তা তারা যায় নাi। বেলিছল, ‘রাজােক আসেত বল’। তারপর রাজা o পাঁচজেন তােদর িবেয় িদেয়
িদেলন। তখন রাজার সে েদখা করবার জনয্, আর কাহারo ডাকেত হল না। িনেজ িনেজi িগেয় uপিsত।
‘মহারাজ, আশীবর্াদ করেত eেসিছ, ei িনমর্ালয্ eেনিছ, ধারণ কrন।’ কােজ কােজi আসেত হয়; আজ ঘর
তুলেত হেব, আজ েছেলর anpাসন, আজ হােতখিড় -- ei সব।
“বারেশা নয্াড়া আর েতরেশা েনড়ী তার সাkী uদম সাড়ী -- e গl েতা জান। িনতয্ানn েগাsামীর েছেল
বীরভেdর েতরেশা নয্াড়া িশষয্ িছল। তারা যখন িসd হেয় েগল, তখন বীরভেdর ভয় হল। িতিন ভাবেত লাগেলন,
‘eরা িসd হল, েলাকেক যা বলেব তাi ফলেব; েযিদক িদেয় যােব েসiিদেকi ভয়; েকননা, েলাক না েজেন যিদ
aপরাধ কের, তােদর aিন হেব।’ ei েভেব বীরভd তােদর বলেলন, েতামরা গ ায় িগেয় সnয্া-আিhক কের
eস। নয্াড়ােদর eত েতজ েয, ধয্ান করেত করেত সমািধ হল। কখন েজায়ার মাথার uপর িদেয় চেল েগেছ hঁশ
নাi। আবার ভাঁটা পেড়েছ তবু ধয্ান ভােঙ না। েতরেশার মেধয্ eকেশা বুেঝিছল -- বীরভd িক বলেবন। grর
বাকয্ ল ন করেত নাi, তাi তারা সের পড়ল, আর বীরভেdর সে েদখা করেল না। বাকী বারেশা েদখা করেল।
বীরভd বলেলন, ‘ei েতরেশা েনড়ী েতামােদর েসবা করেব। েতামরা eেদর িবেয় কর।’ oরা বলেল, ‘েয আjা,
িকnt আমােদর মেধয্ eকেশাজন েকাথায় চেল েগেছ।’ oi বারেশার eখন pেতয্েকর েসবাদাসীর সে থাকেত
লাগল। তখন আর েস েতজ নাi, েস তপসয্ার বল নাi। েমেয়মানুষ সে থাকােত আর েস বল রiল না; েকননা
েস সে sাধীনতা েলাপ হেয় যায়। (িবজেয়র pিত) েতামরা িনেজ িনেজ েতা েদখছ, পেরর কমর্ sীকার কের িক
হেয় রেয়ছ। আর েদখ, aত পাশ করা, কত iংরাজী পড়া পি ত, মিনেবর চাকির sীকার কের তােদর বুট জুতার
েগাঁজা dেবলা খায়। eর কারণ েকবল ‘কািমনী’। িবেয় কের নেদর হাট বিসেয় আর হাট েতালবার েজা নাi। তাi
eত aপমানেবাধ, aত দাসেtর যntণা।”
[ঈ রলােভর পর কািমনীেক মাতৃভােব পূজা ]
“যিদ eকবার eirপ তীb ৈবরাগয্ হেয় ঈ রলাভ হয়, তাহেল আর েমেয়মানুেষ আসিk থােক না। ঘের
থাকেলo, েমেয়মানুেষ আসিk থােক না, তােদর ভয় থােক না। যিদ eকটা চুmক পাথর খুব বড় হয়, আর-eকটা
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সামানয্ হয়, তাহেল েলাহাটােক েকাnটা েটেন লেব? বড়টাi েটেন লেব। ঈ র বড় চুmক পাথর, তাঁর কােছ কািমনী
েছাট চুmক পাথর! কািমনী িক করেব?”
eকজন ভk -- মহাশয়! েমেয়মানুষেক িক ঘৃণা করব?
ীরামকৃ -- িযিন ঈ রলাভ কেরেছন, িতিন কািমনীেক আর aনয্ চেk েদেখন না েয ভয় হেব। িতিন িঠক
েদেখন েয, েমেয়রা মা bhময়ীর aংশ, আর মা বেল তাi সকলেক পূজা কেরন। (িবজেয়র pিত) -- তুিম মােঝ
মােঝ আসেব, েতামােক েদখেত বড় icা কের।
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