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eকিtংশ পিরেcদ 
 

ীরামকৃ  সবর্ধমর্-সমnেয় -- বলরােমর িপতার সে  কথা 
 
        বলরােমর িপতার ভdক pভৃিত uিড়ষয্ার নানাsােন জিমদারী আেছ o তাঁহােদর বৃnাবন, পুরী, ভdক pভৃিত 
নানাsােন েদবেসবা aিতিথশালা আেছ। িতিন েশষ জীবেন ীবৃnাবেন ৺শয্ামসুnেরর কুে  তাঁহার েসবা লiয়া 
থািকেতন। 
 
        বলরােমর িপতা মহাশয় পুরাতন ৈব ব। aেনক ৈব বভেkরা শাk, ৈশব o েবদাnবাদীেদর সে  
সহানুভূিত কেরন না; েকহ েকহ তাঁেদর িবেdশ কেরন। ীরামকৃ  িকnt erপ স ীণর্ মত ভালবােসন না। িতিন 
বেলন েয, বয্কুলতা থািকেল সব পথ, সব মত িদয়া ঈ রেক পাoয়া যায়। aেনক ৈব বভk বািহের মালা, gn 
পাঠ iতয্ািদ কেরন িকnt ভগবানলােভর জনয্ বয্াকুলতা নাi। তাi বুিঝ ঠাকুর বলরােমর িপতা মহাশয়েক uপেদশ 
িদেতেছন। 
 

[পূবর্কথা -- ীরামকৃে র ৈব ব-ৈবরাগীর েভক gহণ o রামমnt gহণ ] 
 
        ীরামকৃ  (মাsােরর pিত) -- ভাবলাম েকন eকেঘেয় হব। আিমo বৃnবেন ৈব ব-ৈবরাগীর েভক 
লেয়িছলাম; িতনিদন oi ভােব িছলাম। আবার দিkেণ ের রামমnt লেয়িছলাম; দীঘর্ েফাঁটা, গলায় হীরা; আবার 
কিদন পের সব দূর কের িদলাম। 
 

[বলরােমর িপতােক িশkা -- “ঈ র সgণ িনgর্ণ, সাকার আবার িনরাকার” ] 
 
        “eকজেনর eকিট গামলা িছল। েলােক তার কােছ কাপড় েছাপােত আসত। গামলায় রঙ েগালা আেছ; িকnt 
যার েয রঙ দরকার oi গামলােত কাপড় েডাবােলi েসi রঙ হেয় েযত। eকজন তাi েদেখ aবাk  হেয় 
রঙoয়ালােক বলেছ, eখন তুিম েয রেঙ রেঙছ েসi রঙিট আমােক দাo।” 
 
        ঠাকুর িক বিলেতেছন, সকল ধেমর্র েলাকi তাঁর কােছ আিসেব o ৈচতনয্লাভ কিরেব? 
 
        ীরামকৃ  আবার বিলেতেছন, “eকিট গােছর uপর eকিট বhrপী িছল। eকজন েলাক েদেখ েগল সবুজ, 
িdতীয় বয্িk েদখল কােলা, তৃতীয় বয্িk হলেদ; eirপ aেনক েলাক িভn িভn রঙ েদেখ েগল। তারা পরsরেক 
বলেছ, না জােনায়ারিট সবুজ। েকu বলেছ লাল, েকu বলেছ হলেদ আর ঝগড়া করেছ। তখন গাছতলায় eকিট 
েলাক বেসিছল তার কােছ সকেল েগল। েস বলেল, আিম ei গাছতলায় রাতিদন থািক, আিম জািন eiটু 
বhrপী। kেণ kেণ রঙ বদলায়। আবার কখন কখন েকান রঙ থােক না।” 
 
        ীরামকৃ  িক বিলেতেছন েয, ঈ র সgণ, নানাrপ ধেরন? আবার িনgর্ণ েকান রঙ নাi, বাকয্মেনর 
aতীত? আর িতিন ভিkেযাগ, jানেযাগ সব পথ িদয়াi ঈ েরর মাধুযর্ রস পান কেরন? 
 
       ীরামকৃ  (বলরােমর িপতার pিত) -- বi আর পেড়া না, তেব ভিkশাst পেড়া েযমন ীৈচতনয্চিরতামৃত। 
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[রাধাকৃ লীলার aথর্ -- রস o রিসক -- The one thing needful] 
 
        “কথাটা ei, তাঁেক ভালবাসা, তাঁর মাধুযর্ আsাদন করা। িতিন রস, ভk রিসক েসi রস পান কের। িতিন 
পd, ভk aিল। ভk পেdর মধু পান কের। 
 
        “ভk েযমন ভগবান না হেল থাকেত পাের না, ভগবানo ভk না হেল থাকেত পােরন না। তখন ভk হন 
রস, ভগবান হন রিসক, ভk হন পd, ভগবান হন aিল। িতিন িনেজর মাধযুর্ আsাদন করবার জনয্ dিট হেয়েছন, 
তাi রাধাকৃ লীলা।” 
 

[বলরােমর িপতােক িশkা -- তীথর্ািদ কমর্, গলায় মালা, েভক আচার কতিদন? ] 
 
        “তীথর্, গলায় মালা, আচার -- e-সব pথম pথম করেত হয়। বstলাভ হেল ভগবানদশর্ন হেল, বািহেরর 
আড়mর kেম কেম যায়। তখন তাঁর নামিট িনেয়থাকা আর সমরণ-মনন।1 
 
        “েষাল টাকার পয়সা eক কাঁিড়, িকnt েষালিট টাকা যখন করেল, তখন আর aত কাঁিড় েদখায় না। তােদর 
বদেল যখন eকিট েমাহর করেল, তখন কত কম হেয় েগল। আবার েসিট বদেল যিদ eকটু হীরা কর, তাহেল 
েলােক েটরi পায় না।”2 
 
        গলায় মালা আচার pভৃিত না থাকেল ৈব েবরা িনnা কেরন। তাi িক ঠাকুর বিলেতেছন েয, ঈ রদশর্েনর 
পর মালা েভক e-সেবর আঁট তত থােক না? বstলাভ হেল বািহেরর কমর্ কেম যায়। 
 
        ীরামকৃ  (বলরােমর িপতার pিত) -- কতর্াভজারা বেল, pবতর্ক, সাধক, িসd, িসেdর িসd। pবতর্ক 
েফাঁটা কােট, গলায় মালা রােখ; আর আচারী। সাধক -- তােদর aত বািহের আড়mর থােক না, েযমন বাuল। িসd 
-- যার িঠক িব াস েয ঈ র আেছন। িসেdর িসd -- েযমন ৈচতনয্েদব। ঈ রেক দশর্ন কেরেছন, আর সবর্দা 
কতাবাতর্া আলাপ। িসেdর িসdেকi oরা সাঁi বেল। “সাঁiেয়র পর আর নাi”। 
 

[বলরােমর িপতােক িশkা -- সািttক সাধনা, সব ধেমর্র সমnয় o েগাঁরামী তয্াগ করা ] 
 
        “সাধক নানারকম। সািttক সাধনা েগাপেন, সাধক সাধন-ভজন েগাপেন কের, েদখেল pাকৃত েলােকর 
মেতা েবাধ হয়, মশািরর িভতর ধয্ান কের। 
 
        “রাজিসক সাধক বািহেরর আড়mর রােখ, গলায় মালা, েভক, েগrয়া, গরেদর কাপড়, েসানার দানা েদoয়া 
জেপর মালা। েযমন সাiন েবাডর্ েমের বসা।” 
 
        ৈব বভkেদর েবদাnমেতর aথবা শাkমেতর uপর তত dা নাi। বলরােমর িপতা মহাশয়েক oirপ 

                                                 
1 যstাtরিতেরব সয্াৎ ... কাযর্ং ন িবদয্েত ৷৷                                                                            [গীতা, 3।17] 
  পের bhিণ িব ােত সমৈsিনর্য়ৈমরলm । 
  তালবৃেnন িকং pেয়াজনং pােp মলয়মাrেত ৷৷ 
2 A merhchantman sold all, woundup his business, and bought a pearl of great price. -- Bible. 
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স ীণর্ ভাব পিরতয্াগ কিরেত ঠাকুর uপেদশ িদেতেছন। 
 
        ীরামকৃ  (বলরােমর িপতা pভৃিতর pিত) -- েয ধমর্i েহাক, েয মতi েহাক, সকেলi eক ঈ রেক 
ডাকেছ; তাi েকান ধমর্, েকান মতেক a dা বা ঘৃণা করেত নাi। েবেদ তাঁেকi বলেছ, সিcদানnঃ bh; 
ভাগবতািদ পুরােণ তাঁেকi বলেছ, সিcদানnঃ কৃ ঃ, তেnt বেলেছ, সিcদানnঃ িশবঃ। েসi eক সিcদানn। 
 
        ৈব বেদর নানা থাক থাক আেছ। েবেদ তাঁেক bh বেল, eকদল ৈব েবরা তাঁেক বেল, আেলক িনর ন। 
আেলক aথর্াৎ যাঁেক লkয্ করা যায় না, iিndেয়র dারা েদখা যায় না। তারা বেল, রাধা আর কৃ  আেলেকর dিট 
ফুট। 
 
        “েবদাnমেত aবতার নাi, েবদাnবাদীরা বেল রাম, কৃ , eরা সিcদানn সাগেরর dিট েঢu। 
 
        “eক বi েতা di নাi; েয যা বেল, যিদ আnিরক ঈ রেক ডােক, তাঁর কােছ িন য় পঁhিছেব। বয্াকুলতা 
থাকেলi হল।” 
 
        ীরামকৃ  ভােব িবেভার হiয়া ভkেদর ei সকল কথা বিলেতিছেলন। eiবার eকটু pকৃিতs হiয়ােছন 
o বিলেতেছন, “তুিম বলরােমর বাপ?” 
 

[বলরােমর িপতােক িশkা -- “বয্কুল হo” ] 
 
        সকেল eকটু চুপ কিরয়া আেছন, বলরােমর বৃd িপতা িনঃশেb হিরনােমর মালা জপ কিরেতেছন। 
 
        ীরামকৃ  (মাsার pভৃিতর pিত) -- আcা, eরা eত জপ কের, eত তীথর্ কেরেছ, তবু eরকম েকন? েযন 
আঠার মােস eক বৎসর! 
 
        “হিরশেক বললুম, কাশী যাoয়া িক দরকার যিদ বয্াকুলতা না থােক। বয্াকুলতা থাকেল, eiখােনi কাশী। 
 
        “eত তীথর্, eত জপ কের, হয় না েকন? বয্াকুলতা নাi। বয্াকুল হেয় তাঁেক ডাকেল িতিন েদখা েদন! 
 
        “যাtার েগাড়ায় aেনক খচমচ খচমচ কের; তখন ীকৃ েক েদখা যায় না। তারপর নারদ ঋিষ যখন 
বয্াকুল হেয় বৃnাবেন eেস বীণা বাজােত বাজােত ডােক আর বেল, pাণ েহ েগািবn মম জীবন! তখন কৃ  আর 
থাকেত পােরন না। রাখালেদর সে  সামেন আেসন, আর বেলন, ধবলী রo! ধবলী রo!” 


