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নবম পিরেcদ 
 

কিলকাতায় বলরাম o aধেরর বাটীেত ীরামকৃ  
 
        ঠাকুর ীরামকৃ  দিkেণ র-মিnর হiেত কিলকাতায় আিসেতেছন। বলরােমর বািড় হiয়া aধেরর বািড় 
যাiেবন। তারপর রােমর বািড় যাiেবন। aধেরর বািড়েত মেনাহরসাঁi কীতর্ন হiেব। রােমর বািড়েত কথাকতা 
হiেব। আজ শিনবার, 20েশ ৈজ  (1290), কৃ া dাদশী, 2রা জুন, 1883 ী াb। 
 
        ঠাকুর গািড় কিরয়া আিসেত আিসেত রাখাল o মাsার pভৃিত ভkেদর বিলেতেছন, “েদখ, তাঁর uপর 
ভালবাসা eেল পাপ-টাপ সব পািলেয় যায়, সূেযর্র তােপ েযমন েমেঠা পুকুের জল িকেয় যায়।” 
 

[সnয্াসী o গৃহেsর িবষয়াসিk ] 
 
        “িবষেয়র uপর, কািমনী-কা েনর uপর, ভালবাসা থাকেল হয় না। সnয্াস করেলo হয় না যিদ িবষয়াসিk 
থােক। েযমন থুথু েফেল আবার থুথু খাoয়া!” 
 
        িকয়ৎkণ পের গািড়েত ঠাকুর আবার বিলেতেছন, “bhjানীরা সাকার মােন না। (সহােসয্) নেরnd বেল 
‘পুtিলকা’! আবার বেল, ‘uিন eখনo কালীঘের যান’!” 
 

[ ীরামকৃ  o নরলীলা দশর্ন o আsাদন ] 
 
        ঠাকুর বলরােমর বািড় আিসয়ােছন। 
 
        ঠাকুর হঠাৎ ভাবািব  হiয়ােছন। বুিঝ েদিখেতেছন, ঈ রi জীবজগৎ হiয়া রিহয়ােছন, ঈ রi মানুষ হiয়া 
েবড়াiেতেছন। জগnাতােক বিলেতেছন, “মা, eিক েদখাc! থাম; আবার কত িক! রাখাল-টাখালেক িদেয় িক 
েদখাc! rপ-টুপ সব uেড় েগল। তা মা, মানুষ েতা েকবল েখালটা বi েতা নয়। ৈচতনয্ েতামারi। 
 
        “মা, iদানীং bhjানীরা িম রস পায় নাi। েচাখ কেনা, মুখ কেনা! েpমভিk না হেল িকছুi হল না। 
 
        “মা, েতামােক বেলিছলাম, eকজনেক স ী কের দাo আমার মেতা। তাi বুিঝ রাখালেক িদেয়ছ।” 
 

[aধেরর বাটীেত হিরকীতর্নানেn ] 
 
        ঠাকুর aধেরর বািড় আিসয়ােছন। মেনাহরসাঁi কীতর্েনর আেয়াজন হiেতেছ। 
 
        aধেরর ৈবঠকখানায় aেনকgিল ভk o pিতেবশী ঠাকুরেক দশর্ন কিরেত আিসয়ােছন। সকেলর icা 
ঠাকুর িকছু বেলন। 
 
        ীরামকৃ  (ভkেদর pিত) -- সংসার আর মুিk di ঈ েরর icা। িতিনi সংসাের ajান কের 
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েরেখেছন; আবার িতিনi icা কের যখন ডাকেবন তখন মুিk হেব। েছেল েখলেত েগেছ, খাবার সময় মা ডােক। 
 
        “যখন িতিন মুিk েদেবন তখন িতিন সাধুস  কিরেয় েনন। আবার তাঁেক পাবার জনয্ বয্াকুলতা কের 
েদন।”  
 
        pিতেবশী -- মহাশয়, িকরকম বয্াকুলতা? 
 
        ীরামকৃ  -- কমর্ েগেল েকরািনর েযমন বয্াকলুতা হয়! েস েযমন েরাজ আিফেস আিফেস েঘাের, আর 
িজjাসা কের, হয্াঁগা েকানo কমর্খািল হেয়েছ? বয্াকুলতা হেল ছটফট কের -- িকেস ঈ রেক পাব! 
 
        “েগাঁেপ চাড়া, পােয়র uপর পা িদেয় বেস আেছন, পান িচবুেcন, েকান ভাবনা েনi erপ aবsা হেল 
ঈ রলাভ হয় না!” 
 
        pিতেবশী -- সাধুস  হেল ei বয্াকুলতা হেত পাের? 
 
        ীরামকৃ  -- হাঁ, হেত পাের, তেব পাষে র হয় না। সাধুর কম লু চার-ধাম কের eল, তবু েযমন েতেতা 
েতমিন েতেতা! 
 
        eiবার কীতর্ন আরm হiয়ােছ। েগাsামী কলহাnিরতা গাiেতেছন: 
 
        ীমতী বলেছন, সিখ, pাণ যায়, কৃ  eেন েদ! 
 
        সখী -- রােধ, কৃ েমেঘ বিরষণ হত, িকnt তুi মান-ঝ াবােত েমঘ uড়াiিল। তুi কৃ সুেখ সুখী নs , 
তাহেল মান করিব েকন? 
 
        ীমতী -- সিখ, মান েতা আমার নয়। যার মান তার সে  েগেছ। 
 
        লিলতা ীমতীর হেয় dেটা কথা বলেছন --  
 
 সবh ঁ িমিল কয়িল pীত... 
 েকাi েদখাiিল ঘােট মােঠ, িবশাখা েদখািল িচtপেট! 
 
        eiবার কীতর্েন েগাsামী বলেছন েয, সখীরা রাধাকুে র িনকট ীকৃ েক aেnষণ কিরেত লািগল। তারপর 
যমুনাপুিলেন ীকৃ দশর্ন, ীদাম-সুদাম মধমু ল সে , বৃnার সিহত ীকৃে র কথা, ীকৃে র েযািগেবশ, জিটলা 
সংবাদ, রাধার িভkা েদন, রাধার হাত েদেখ েযাগীর গণনা o ফাঁড়া কথন। কাতয্ায়নীপূজায় যাoয়ার আেয়াজন 
কথা। 
 

[The Humanity of Avatars] 
 
        কীতর্ন সমাp হiল। ঠাকুর ীরামকৃ  ভkসে  আলাপ কিরেতেছন। 
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        ীরামকৃ  -- েগাপীরা কাতয্ায়নীপূজা কেরিছেলন। সকেলi েসi মহামায়া আদয্াশিkর aধীেন। aবতার 
আিদ পযর্n মায়া আ য় কের তেব লীলা কেরন। তাi তাঁরা আদয্াশিkর পূজা কেরন। েদখ না, রাম সীতার জনয্ 
কত েকঁেদেছন। “প ভূেতর ফাঁেদ, bh পেড় কাঁেদ।” 
 
        “িহরণয্াkেক বধ কের বরাহ aবতার ছানা-েপানা িনেয় িছেলন। আtিবsৃত হেয় তােদর মাi িদিcেলন! 
েদবতারা পরামশর্ কের িশবেক পািঠেয় িদেলন। িশব শূেলর আঘােত বরােহর েদহ েভেঙ িদেলন; তেব িতিন sধােম 
চেল েগেলন। িশব িজjাসা কেরিছেলন, তুিম আtিবsৃত হেয় আছ েকন? তােত িতিন বেলিছেলন, আিম েবশ 
আিছ!” 
 
        aধেরর বাটী হiয়া eiবার ঠাকুর রােমর বাটীেত গমন কিরেতেছন। েসখােন কথকঠাকেুরর মুেখ udব-
সংবাদ িনেলন। রােমর বাটীেত েকদারািদ ভkগণ uপিsত িছেলন। 


