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চতুদশ
র্ পিরেcদ
ীরামকৃ ভkসে দিkেণ র-মিnের -- মিণলাল o কাশীদশর্ন
আiস ভাi, আজ আবার ঠাকুর ীরামকৃ েক দিkেণ র-মিnের দশর্ন কিরেত যাi। িতিন ভkসে িকrপ
িবলাস কিরেতেছন, ঈ েরর ভােব সবর্দা িকrপ সমািধs আেছন েদিখব। কখন সমািধs, কখন কীতর্নানেn
মােতায়ারা আবার কখন বা pাকৃত েলােকর নয্ায় ভেkর সিহত কথা কিহেতেছন, েদিখব। ীমুেখ ঈ রকথা বi
আর িকছুi নাi; মন সবর্দা anমুখর্ , বয্বহার প মবষর্ীয় বালেকর নয্ায়। pিত িনঃ ােসর সিহত মােয়র নাম
কিরেতেছন। eেকবাের aিভমানশূনয্ প মবষর্ীয় বালেকর নয্ায় বয্বহার। প মবষর্ীয় বালক িবষেয় আসিkশূনয্,
সদানn, সরল o uদার pকৃিত। eক কথা -- “ঈ র সতয্, আর সমs aিনতয্”, diিদেনর জনয্। চল, েসi
েpেমাnt বালকেক িদিখেত যাi। মহােযাগী! aনn সাগেরর তীের eকাকী িবচরণ কিরেতেছন। েসi aনn
সিcদানn-সাগরমেধয্ িক েযন েদিখেতেছন! েদিখয়া েpেম unt হiয়া েবড়াiেতেছন।
আজ রিববার, 8i eিpল, 1883 ী াb, 26েশ ৈচt, pাতঃকাল। ei েয ঠাকুর বালেকর নয্ায় বিসয়া
আেছন। কােছ বিসয়া eকিট েছাকরা ভk -- রাখাল।
মাsার আিসয়া ভূিম হiয়া pণাম কিরেলন। ঠাকুেরর াতু ুt রামলাল আেছন, িকেশারী o আরo
কেয়কিট ভk আিসয়া জুিটেলন। পুরাতন bাhভk ীযুk মিণলাল মিlক আিসয়া uপিsত হiেলন eবং ঠাকুর
ীরামকৃ েক pণাম কিরেলন।
মিণ মিlক কাশীধােম িগয়ািছেলন। িতিন বয্বসায়ী েলাক, কািশেত তাঁহােদর কুিঠ আেছ।
ীরামকৃ -- হয্াঁগা, কাশীেত েগেল, িকছু সাধু-টাধু েদখেল?
মিণলাল -- আেj হাঁ, ৈtল sামী, ভাsরানn -- eঁেদর সব েদখেত িগছলাম।
ীরামকৃ -- িকরকম সব েদখেল বল?
মিণলাল -- ৈtল sামী েসi ঠাকুরবািড়েতi আেছন, মিণকিণর্কার ঘােট েবণীমাধেবর কােছ। েলােক বেল,
আেগ তাঁর uc aবsা িছল। কত আ যর্ আ যর্ কাযর্ করেত পারেতন। eখন aেনকটা কেম েগেছ।
ীরামকৃ -- o-সব িবষয়ী েলােকর িনnা।
মিণলাল -- ভাsরানn সকেলর সে েমেশন, ৈtল sামীর মেতা নয় -- eেকবাের কথা বn।
[িসেdর পেk “ঈ র কতর্া” -- aেনয্র পেk পাপপূণয্ -- ি uiল ]
ীরামকৃ -- ভাsরানেnর সে েতামার কথা হল?
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মিণলাল -- আেj হাঁ, aেনক কথা হল। তার মেধয্ পাপপুেণয্র কথা হল! িতিন বলেলন, পাপ পেথ েযo
না, পাপিচnা তয্াগ করেব, ঈ র ei সব চান। েয-সব কাজ কেl পুণয্ হয়, eমন সব কমর্ কর।
ীরামকৃ -- হাঁ o eকরকম আেছ, ঐিহকেদর জনয্। যােদর ৈচতনয্ হেয়েছ, যােদর ঈ র সৎ আর-সব
aসৎ aিনতয্ বেল েবাধ হেয় েগেছ, তােদর আর-eকরকম ভাব। তারা জােন েয, ঈ রi eকমাt কতর্া, আর সব
aকতর্া। যােদর ৈচতনয্ হেয়েছ তােদর েবতােল পা পেড় না, িহসাব কের পাপ তয্াগ করেত হয় না, ঈ েরর uপর
eত ভালবাসা েয, েয-কমর্ তারা কের েসi কমর্i সৎকমর্! িকnt তারা জােন, e-কেমর্র কতর্া আিম নi, আিম
ঈ েরর দাস। আিম যnt, িতিন যntী। িতিন েযমন করান, েতমিন কির, েযমন বলান েতমিন বিল, িতিন েযমন
চালান, েতমিন চিল।
“যােদর ৈচতনয্ হেয়েছ, তারা পাপপুেণয্র পার। তারা েদেখ ঈ রi সব করেছন। eক জায়গায় eকিট মঠ
িছল। মেঠর সাধুরা েরাজ মাধুকরী (িভkা) করেত যায়। eকিদন eকিট সাধু িভkা করেত করেত েদেখ েয, eকিট
জিমদার eকিট েলাকেক ভারী মারেছ, সাধুিট বড় দয়ালু; েস মােঝ পেড় জিমদারেক মারেত বারণ করেল।
জিমদার তখন ভারী েরেগ রেয়েছ, েস সমs েকাপিট সাধুিটর গােয় ঝাড়েল। eমন pহার করেল েয, সাধুিট
aৈচতনয্ হেয় পেড় রiল। েকu িগেয় মেঠ খপর িদেল, েতামােদর eকজন সাধুেক জিমদার ভারী েমেরেছ। মেঠর
সাধুরা েদৗেড় eেস েদেখ, সাধুিট aৈচতনয্ হেয় পেড় রেয়েছ! তখন তারা পাঁচজেন ধরাধির কের তােক মেঠর
িভতর িনেয় িগেয় eকিট ঘের েশায়ােল। সাধু ajান, চািরিদেক মেঠর েলােক িঘের িবমষর্ হেয় বেস আেছ, েকu
েকu বাতাস কেc। eকজন বলেল, মুেখ eকটু dধ িদেয় েদখা যাক। মুেখ dধ িদেত িদেত সাধুর ৈচতনয্ হল।
েচাখ েমেল েদখেত লাগল। eকজন বলেল, ‘oেহ েদিখ, jান হেয়েছ িক না? েলাক িচনেত পারেছ িকনা?’ তখন
েস সাধুেক খুব েচঁিচেয় িজjাসা করেল, ‘মহারাজ! েতামােক েক dধ খাoয়ােc?’ সাধু আেs আেs বলেছ, ‘ভাi!
িযিন আমােক েমেরিছেলন, িতিনi dধ খাoয়ােcন।’
“ঈ রেক জানেত না পারেল erপ aবsা হয় না।”
মিণলাল -- আেj আপিন েয-কথা বলেলন, েস বড় uc aবsা! ভাsরানেnর সে ei সব পাঁচরকম
কথা হেয়িছল।
ীরামকৃ -- েকানo বািড়েত থােকন?
মিণলাল -- eকজেনর বািড়েত থােকন।
ীরামকৃ -- কত বয়স?
মিণলাল -- প াn হেব।
ীরামকৃ -- আর িকছু কথা হল?
মিণলাল -- আিম িজjাসা করলুম, ভিk িকেস হয়? িতিন বলেলন, “নাম কর, রাম রাম েবােলা!”
ীরামকৃ -- e েবশ কথা।
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