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চতুথর্ পিরেcদ
মিণলাল pভৃিত সে

ীরামকৃ o িনরাকারবাদ

মিণলাল ( ীরামকৃে র pিত) -- আিhক করবার সময় তাঁেক েকাnখােন ধয্ান করব?
ীরামকৃ -- hদয় েতা েবশ ড ামারা জায়গা, েসiখােন ধয্ান কেরা।
[িব ােসi সব -- হলধারীর িনরাকাের িব াস -- শmুর িব াস ]
মিণলাল bhjানী, িনরাকারবাদী। ঠাকুর তাঁহােক লkয্ কিরয়া বিলেতেছন, “কুবীর বলত, সাকার আমার
মা, িনরাকার আমার বাপ। কােকা িনেnা, কােকা বেnা, েদােনা পাlা ভারী!
“হলধারী িদেন সাকাের, আর রােত িনরাকাের থাকত। তা েয ভাবi আ য় কর, িঠক িব াস হেলi হল।
সাকােরেতi িব াস কর, আর িনরাকােরi িব াস কর, িকnt িঠক িঠক হoয়া চাi।”
[পূবক
র্ থা -- pথম unাদ -- ঈ র কতর্া না কাকতালীয় ]
“শmু মিlক বাগবাজার েথেক েহঁেট িনেজর বাগােন আসত। েকu বেলিছল, ‘aত রাsা, েকন গািড় কের
আস না, িবপদ হেত পাের।’ তখন শmু মুখ লাল কের বেল uেঠিছল, ‘িক, তাঁর নাম কের েবিরেয়িছ আবার
িবপদ!’ িব ােসেতi সব হয়! আিম বলতুম, aমুকেক যিদ েদিখ, তেব বিল সতয্। aমুক খাজা ী যিদ আমার
সে কথা কয়! তা েযটা মেন করতুম, েসiেটi িমেল েযত!”
মাsার iংেরজী নয্ায়শাst পিড়য়ািছেলন। সকাল েবলার sপন িমিলয়া যায় (coincidence of dreams
with actual events) eিট কুসংsার হiেত uৎপn, e-কথা পিড়য়ািছেলন (Chapter on Fallacies) তাi
িতিন িজjাসা কিরেতেছন -মাsার -- আcা, েকান েকান ঘটনা েমেল নাi, eমন িক হেয়েছ?
ীরামকৃ -- না, েস-সময় সব িমলত। েস-সময় তাঁর নাম কের যা িব াস করতুম, তাi িমেল েযত!
(মিণলালেক) তেব িক জােনা, সরল uদার না হেল e িব াস হয় না।
“হাড়েপেক, েকাটরেচাখ, টয্ারা -- eরকম aেনক লkণ আেছ, তােদর িব াস সহেজ হয় না। ‘দিkেণ
কলাগাছ utের পুঁi, eকলা কােলা িবড়াল িক করব মুi’।” (সকেলর হাসয্)।
[ভগবতী দাসীর pিত দয়া -- ীরামকৃ o সতীtধমর্ ]
সnয্া হiল। দাসী আিসয়া ঘের ধুনা িদয়া েগল। মিণলাল pভৃিত চিলয়া যাবার পর d-eকজন ভk eখনo
আেছন। ঘর িনsb। ধুনার গn, ঠাকুর েছাট খাটিটেত uপিব । মার িচnা কিরেতেছন! মাsার েমেঝেত বিসয়া
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আেছন। রাখালo আেছন।
িকয়ৎkণ পের বাবুেদর দাসী ভগবতী আিসয়া দূর হiেত pণাম কিরল। ঠাকুর বিসেত বিলেলন। ভগবতী
খুব পুরাতন দাসী। aেনক বৎসর বাবুেদর বািড়েত আেছ। ঠাকুর তাহােক aেনকিদন ধিরয়া জােনন। pথম বয়েস
sভাব ভাল িছল না। িকnt ঠাকুর দয়ার সাগর পিততপাবন, তাহার সিহত aেনক পুরােনা কথা কিহেতেছন।
ীরামকৃ -- eখন েতা বয়স হেয়েছ। টাকা যা েরাজগার করিল, সাধু ৈব বেদর খাoয়ািcস েতা?
ভগবতী (ঈষৎ হািসয়া) -- তা আর িক কের বলব?
ীরামকৃ -- কাশী, বৃnাবন, e-সব হেয়েছ?
ভগবতী (ঈষৎ স ুিচত হiয়া) -- তা আর িক কের বলব? eকটা ঘাট বাঁিধেয় িদiিছ। তােত পাথের আমার
নাম েলখা আেছ।
ীরামকৃ -- বিলস িক ের?
ভগবতী -- হাঁ, নাম েলখা আেছ, “ ীমতী ভগবতী দাসী।”
ীরামকৃ (ঈষৎ হািসয়া) -- েবশ েবশ।
ei সমেয় ভগবতী সাহস পাiয়া ঠাকুরেক পােয় হাত িদয়া pণাম কিরল।
বৃি ক দংশন কিরেল েযমন েলাক চমিকয়া uেঠ o aিsর হiয়া দাঁড়াiয়া পেড়, ীরামকৃ েসirপ aিsর
হiয়া ‘েগািবn’ ‘েগািবn’ ei নাম ucারণ কিরেত কিরেত দাঁড়াiয়া পিড়েলন। ঘেরর েকােণ গ াজেলর eকিট
জালা িছল -- eখনo আেছ। হাঁপাiেত হাঁপাiেত েযন ts হiয়া েসi জালার কােছ েগেলন। পােয়র েযখােন দাসী
sশর্ কিরয়ািছল গ াজল লiয়া েস-sান ধুiেত লািগেলন।
d-eকিট ভk যাঁহারা ঘের িছেলন তাঁহারা aবাk o sb হiয়া eকদৃে ei বয্াপার েদিখেতেছন। দাসী
জীবnৃতা হiয়া বিসয়া আেছ। দয়ািসnু পিততপাবন ঠাকুর ীরামকৃ দাসীেক সেmাধন কিরয়া কrণামাখা sের
বিলেতেছন, “েতারা aমিন pণাম করিব।” ei বিলয়া আবার আসন gহণ কিরয়া দাসীেক ভুলাiবার েচ া
কিরেতেছন। বিলেলন, “eকটু গান েশান।”
তাহােক গান নাiেতেছন:
(1) - মজেলা আমার মন- মরা শয্ামাপদ-নীলকমেল।
(শয্ামাপদ-নীলকমেল, -- কালীপদ-নীলকমেল।)
(2) - শয্ামাপদ আকােশেত মন ঘুিড়খান uড়েতিছল।
কুলুেষর কুবাতাস েপেয় েগাpা েখেয় পেড় েগল।
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(3) - আপনােত আপিন েথেকা মন েযo নােকা কাr ঘের।
যা চািব তাi বেস পািব, েখাঁজ িনজ anঃপুের ৷৷
পরমধন ei পরশমিণ, যা চািব তাi িদেত পাের ৷
কত মিণ পেড় আেছ আমার িচnামিণর নাচ dয়াের ৷৷
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