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tয়িstংশ পিরেcদ
হিরভিk হiেল আর জাতিবচার থােক না। ীযুk মিণ মিlকেক বিলেতেছন, তুিম তুলসীদােসর েসi
কথািট বল েতা।
মিণ মিlক -- চাতক, তৃ ায় ছািত েফেট যায় -- গ া, যমুনা, সরযূ আর কত নদী o তড়াগ রেয়েছ, িকnt
েকান জল খােব না। েকবল sািতনkেtর বৃি র জেলর জনয্ হাঁ কের থােক।
ীরামকৃ -- aথর্াৎ তাঁর পাদপেd ভিki সার আর সব িমথয্া।
[Problem of the untouchables-- asৃশয্ জািত হিরণােম d ]
মিণ মিlক -- আর eকিট তুলসীদােসর কথা -- a ধাতু পরশমনী েছাঁয়ােল েসানা হেয় যায়। েতমিন সব
জািত -- চামার, চ াল পযর্n হিরনাম করেল d হয়। “িবনা হrনাম চার জাত চামার।”
ীরামকৃ -- েয চামড়া ছুেঁ ত নাi, েসi চামড়া পাট করার পর ঠাকুরঘের লেয় যাoয়া যায়।
“ঈ েরর নােম মানুষ পিবt হয়। তাi নামকীতর্ন aভয্াস করেত হয়। আিম যd মিlেকর মােক বেলিছলাম,
যখন মৃতয্ু আসেব তখন েসi সংসার িচnাi আসেব। পিরবার, েছেলেমেয়েদর িচnা -- uiল করবার িচnা -- ei
সব আসেব; ভগবােনর িচnা আসেব না। uপায় তাঁর নামজপ, নামকীতর্ন aভয্াস করা। ei aভয্াস যিদ থােক
মৃতয্ু সময় তাঁরi নাম মুেখ আসেব। িবড়াল ধরেল পািখর কয্াঁ কয্াঁ বুিলi আসেব, তখন আর ‘রাম রাম’ ‘হের
কৃ ’ বলেব না।
“মৃতয্ু সমেয়র জনয্ pstত হoয়া ভাল। েশষ বয়েস িনজর্েন িগয়া েকবল ঈ রিচnা o তাঁহার নাম করা।
হািত েনেয় যিদ আsাবেল যায় তাহেল আর ধুেলা কাদা মাখেত পাের না।”
বলরােমর বাবা, মিণ মিlক, েবণী পাল, eেদর বয়স হেয়েছ; তাi িক ঠাকুর, িবেশষ তাঁহােদর ম েলর
জনয্, ei সকল uপেদশ িদেতেছন?
ীরামকৃ আবার ভkেদর সেmাধন কিরয়া কথা কিহেতেছন।
ীরামকৃ -- িনজর্েন তাঁর িচnা o নাম করেত বেলিছ েকন? সংসাের রাতিদন থাকেল aশািn। েদখ না
eকহাত জিমর জনয্ ভােয় ভােয় খুেনাখুিন। িশখরা (Sikhs) বেল, জিম, জr আর টাকা ei িতনিটর জনয্ যত
েগালমাল aশািn।
[রামচnd, সংসার o েযাগবািশ -- “মজার কুিট” ]
“েতামরা সংসাের আছ তা ভয় িক? রাম যখন সংসারতয্াগ করবার কথা বলেলন, দশরথ িচিnত হেয়
বিশে র শরণাগত হেলন। বিশ রামেক বলেলন, রাম তুিম েকন সংসার তয্াগ করেব? আমার সে িবচার কর,
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ঈ র ছাড়া িক সংসার? িক তয্াগ করেব, িক বা gহণ করেব? িতিন ছাড়া িকছুi নাi। িতিন ‘ঈ র-মায়া-জীব-জগৎ’
rেপ pতীয়মান হেcন।”
বলরােমর িপতা -- বড় কিঠন।
ীরামকৃ -- সাধেনর সময় ei সংসার “েধাঁকার টািট”; আবার jানলাভ হবার পর, তাঁেক দশর্েনর পর,
ei সংসার “মজার কুিট”।
[aবতার পুrেষ ঈ রদশর্ন -- aবতার ৈচতনয্েদব ]
“ৈব বgেn আেছ, িব ােস িমলেয় কৃ তেকর্ বhদূর।
“েকবল িব াস!
“কৃ িকেশােরর িক িব াস! বৃnাবেন কূপ েথেক নীচ জািত জল তুেল িদেল, তােক বলেল, তুi বল িশব।
েস িশবনাম করার পর aমিন জল েখেল। েস বলত ঈ েরর নাম কেরেছ আবার কিড় িদেয় pায়ি t! e িক!
“েরাগািদ জনয্ তুলসী িদেc, কৃ িকেশার েদেখ aবাk!
“সাধুদশর্েনর কথায় হলধারী বেলিছল, ‘িক আর েদখেত যােবা -- প ভূেতর েখাল।’ কৃ িকেশার রাগ কের
বলেল, eমন কথা হলধারী বেলেছ। সাধুর িচnয় েদহ জােন না।
“কালীবািড়র ঘােট আমােদর বেলিছল, েতামরা বেলা -- রাম! রাম! বলেত বলেত েযন আমার িদন কােট।
“আিম কৃ িকেশােরর বািড় যাi েযতাম, আমােক েদেখ নৃতয্।
“রামচnd লkণেক বেলিছেলন, ভাi, েযখােন েদখেব ঊিজর্তাভিk েসiখােন জানেব আিম আিছ।
“েযমন ৈচতনয্েদব। েpেম হােস কাঁেদ নােচ গায়। ৈচতনয্েদব aবতার -- ঈ র aবতীণর্।”
ীরামকৃ গান গাiেতেছন:
ভাব হেব বiিক ের ভাবিনিধ ীেগৗরাে র।
ভােব হােস কাঁেদ নােচ গায়! (ফুকিু র ফুকিু র কােn)।
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