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ঠাকুর ীরামকৃ  o যী ী  (Jesus Christ) 
 
        pতূয্ষ (28েশ aগs) হiল। ঠাকুর গােtাtান কিরয়া মার িচnা কিরেতেছন। aসুs হoয়ােত ভেkরা ীমুখ 
হiেত েসi মধুর নাম িনেত পাiেলন না। ঠাকুর pাতঃকৃতয্ সমাপন কিরয়া িনেজর আসেন আিসয়া বিসয়ােছন। 
মিণেক বিলেতেছন, আcা, েরাগ েকন হল? 
 
        মিণ -- আjা, মানুেষর মতন সব না হেল জীেবর সাহস হেব না। তারা েদেখেছ েয, ei েদেহর eত aসুখ, 
তবুo আপিন ঈ র বi আর িকছুi জােনন না। 
 
        ীরামকৃ  (সহােসয্) -- বলরামo বলেল, ‘আপনারi ei, তাহেল আমােদর আর হেব না েকন?’ 
 
        “সীতার েশােক রাম ধনুক তুলেত না পারােত লkণ আ যর্ হেয় েগল। িকnt প ভূেতর ফাঁেদ bh পের 
কাঁেদ। 
 
        মিণ -- ভেkর dঃখ েদেখ যী ী o aনয্ েলােকর মেতা েকঁেদিছেলন। 
 
        ীরামকৃ  -- িক হেয়িছল? 
 
        মিণ -- মাথর্া, েমরী di ভgী, আর লয্ােজরাস ভাi -- িতনজনi যী ীে র ভk। লয্ােজরােসর মৃতুয্ হয়। 
যী  তােদর বািড়েত আসিছেলন। পেথ eকজন ভgী (েমরী), েদৗেড় িগেয় পদতেল পেড় কাঁদেত কাঁদেত বলেল, 
‘pভু, তুিম যিদ আসেত, তাহেল েস মরেতা না।’ যী  তার কাnা েদেখ েকঁেদিছেলন। 
 

[ ীরামকৃ  o িসdাi -- Miracles] 
 
        “তারপর িতিন েগােরর কােছ িগেয় নাম ধের ডাকেত লাগেলন, aমিন লয্ােজরাস pাণ েপেয় uেঠ eল।” 
 
        ীরামকৃ  -- আমার িকnt uেগােনা হয় না। 
 
        মিণ -- েস আপিন কেরন না -- icা কের। o-সব িসdাi, Miracle তাi আপিন কেরন না। o-সব 
করেল েলাকেদর েদেহেতi মন যােব -- dাভিkর িদেক মন যােব না। তাi আপিন কেরন না। 
 
        “আপনার সে  যী ীে র aেনক েমেল!” 
 
        ীরামকৃ  (সহােসয্) -- আর িক িক েমেল? 
 
        মিণ -- আপিন ভkেদর uপবাস করেত িক aনয্ েকান কেঠার করেত বেলন না -- খাoয়া-দাoয়া সmেno 
েকান কিঠন নাi। যী ীে র িশেষয্রা রিববাের িনয়ম না কের েখেয়িছল, তাi যারা শাst েমেন চলত তারা 
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িতরsার কেরিছল। যী  বলেলন, ‘oরা খােব, খুব করেব; যতিদন বেরর সে  আেছ, বরযাtীরা আনni করেব।’ 
 
        ীরামকৃ  -- eর মােন িক? 
 
        মিণ -- aথর্াৎ যতিদন aবতােরর সে  সে  আেছ, সাে াপা গণ েকবল আনni করেব -- েকন িনরানn 
হেব? িতিন যখন sধােম চেল যােবন, তখন তােদর িনরানেnর িদন আসেব। 
 
        ীরামকৃ  (সহােসয্) -- আর িকছু েমেল? 
 
        মিণ -- আjা, আপিন েযমন বেলন -- ‘েছাকরােদর িভতর কািমনী-কা ন ঢুেক নাi; oরা uপেদশ ধারণা 
করেত পারেব, -- েযমন নূতন হাঁিড়েত dধ রাখা যায়। দi পাতা হাঁিড়েত রাখেল ন  হেত পাের’; িতিনo েসirপ 
বলেতন। 
 
        ীরামকৃ  -- িক বলেতন? 
 
        মিণ -- ‘পুরােনা েবাতেল নূতন মদ রাখেল েবাতল েফেট েযেত পাের।’ আর ‘পুরােনা কাপেড় নূতন তািল 
িদেল শী  িছঁেড় যায়।’ 
 
        “আপিন েযমন বেলন, ‘মা আর আপিন eক’ িতিনo েতমিন বলেতন, ‘বাবা আর আিম eক’।” (I and my 
father are one.) 
 
        মিণ -- আপিন েযমন বেলন, ‘বয্াকুল হেয় ডাকেল িতিন নেবনi নেবন।” িতিনo বলেতন, ‘বয্াকুল হেয় 
েদাের ঘা মােরা েদার েখালা পােব!’ (Knock and it shall be opened unto you.) 
 
        ীরামকৃ  -- আcা, aবতার যিদ হয়, তা পূণর্, না aংশ, না কলা? েকu েকu বেল পূণর্। 
 
        মিণ -- আjা, পূণর্, aংশ, কলা, o-সব ভাল বুঝেত পাির না। তেব েযমন বেলিছেলন oiেট েবশ বুেঝিছ। 
পাঁিচেলর মেধয্ েগাল ফাঁক। 
 
        ীরামকৃ  -- িক বল েদিখ? 
 
        মিণ -- pাচীেরর িভতর eকিট েগাল ফাঁক -- েসi ফাঁেকর িভতর িদেয় pািচেরর oধােরর মাঠ খািনকটা 
েদখা যােc। েসirপ আপনার িভতর িদেয় েসi aনn ঈ র খািনকটা েদখা যায়। 
 
        ীরামকৃ  -- হাঁ, di-িতন েkাশ eেকবাের েদখা যােc। 
 
        মিণ চাঁদিনর ঘােট গ াsান কিরয়া ঠাকুেরর কােছ ঘের uপনীত হiেলন। েবলা আটটা হiয়ােছ। 
 
        মিণ লাটুর কােছ আটেক চাiেছন -- ী ীজগnাথেদেবর আটেক। 
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        ীরামকৃ  কােছ আিসয়া মিণেক বিলেতেছন, “তুিম oটা (pসাদ খাoয়া) কেরা -- যারা ভk হয়, pসাদ না 
হেল েখেত পাের না।” 
 
        মিণ -- আjা, আিম কাল aবিধ বলরামবাবুর বািড় েথেক জগnােথর আটেক eেনিছ -- তাi েরাজ eকিট 
dিট খাi। 
 
        মিণ ভূিম  হiয়া ঠাকুরেক pণাম কিরেতেছন o িবদায় gহণ কিরেতেছন। ঠাকুর সেsেহ বিলেতেছন, তেব 
তুিম সকাল সকাল eেসা -- আবার ভাd মােসর েরৗd -- বড় খারাপ। 


