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dািtংশ পিরেcদ 
 

দিkেণ ের েকাজাগর লkীপূিণর্মা -- 1883 
 

[রাখাল, বলরােমর িপতা, েবণী পাল, মাsার, মিণ মিlক, ঈশান, িকেশারী (gp) pভৃিত সে  ] 
 
        আজ ম লবার, 16i aেkাবর 1883, (30েশ আি ন)। বলরােমর িপতা মহাশয় o aনয্ানয্ ভk uপিsত 
আেছন। বলরােমর িপতা পরমৈব ব, হােত হিরনােমর মালা সবর্দা জপ কেরন। 
 
        েগাঁড়া ৈব েবরা aনয্ সmpদােয়র েলাকেদর তত পছn কেরন না। বলরােমর িপতা ীরামকৃ েক মােঝ 
মােঝ দশর্ন কিরেতেছন, তাঁহার oi সকল ৈব েবর নয্ায় ভাব নাi। 
 
        ীরামকৃ  -- যােদর uদার ভাব তারা সব েদবতােক মােন -- কৃ , কালী, িশব, রাম iতয্ািদ। 
 
        বলরােমর িপতা -- হাঁ, েযমন eক sামী িভn েপাশাক। 
 
        ীরামকৃ  -- িকnt িন াভিk eকিট আেছ। েগাপীরা যখন মথুরায় িগেয়িছল তখন পাগিড়-বাঁধা কৃ েক 
েদেখ েঘামটা িদল, আর বলেল, iিন আবার েক, আমােদর পীতধড়া েমাহনচূড়া-পরা কৃ  েকাথায়? হনুমােনরo 
িন াভিk। dাপর যুেগ dারকায় যখন আেসন কৃ  rিkণীেক বলেলন, হনুমান রামrপ না েদখেল সnt  হেব না। 
তাi রামrপ ধের বসেলন। 
 

[ ীরামকৃে র adুত aবsা -- িনতয্-লীলােযাগ ] 
 
        “েক জােন বাপু, আমার ei eকরকম aবsা। আিম েকবল িনতয্ েথেক লীলায় েনেম আিস, আবার লীলা 
েথেক িনেতয্ যাi। 
 
        “িনেতয্ পঁhছােনার নাম bhjান। বড় কিঠন। eেকবাের িবষয়বুিd না েগেল হয় না। িহমালেয়র ঘের যখন 
ভগবতী জngহণ করেলন, তখন িপতােক নানাrেপ দশর্ন িদেলন।1 িহমালয় বলেলন, মা, আিম bhদশর্ন করেত 
icা কির। তখন ভগবতী বলেছন, িপতা, যিদ তা icা কেরন তাহেল আপনার সাধুস  করেত হেব। সংসার েথেক 
তফাত হেয় িনজর্েন মােঝ মােঝ সাধুস  করেবন। 
 
        “েসi eক েথেকi aেনক হেয়েছ -- িনতয্ েথেকi লীলা। eক aবsায় ‘aেনক’ চেল যায়, আবার ‘eক’o 
চেল যায় -- েকননা eক থাকেলi di। িতিন েয uপমারিহত -- uপমা িদেয় বুঝাবার েজা নাi। anকার o 
আেলার মেধয্। আমরা েয আেলা েদিখ েস আেলা নয় -- e জড় আেলা নয়।”2 
 
        “আবার যখন িতিন aবsা বদেল েদন -- যখন লীলােত মন নািমেয় আেনন -- তখন েদিখ ঈ র-মায়া-
                                                 
1 েদবীভাগবত, সpম sn -- 31, 34-36 aধয্ায় 
2 “e জড় আেলা নয়” -- “তৎ েজয্ািতষাং েজয্ািতঃ” 
   ... তc ু ং েজয্ািতষাৎ েজয্ািতsd  যদাtিবেদা িবdঃ।                                                    [মু েকাপিনষd , 2।2।9] 
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জীব-জগৎ -- িতিন সব হেয় রেয়েছন।”3 
 

[ঈ র কতর্া -- “তুিম o েতামার” ] 
 
        “আবার কখনo িতিন েদখান িতিন ei সমs জীবজগৎ কেরেছন -- েযমন বাবু আর তার বাগান। িতিন 
কতর্া আর তাঁরi ei সমs জীবজগৎ -- eiিটর নাম jান। আর ‘আিম কতর্া’, ‘আিম gr’, ‘আিম বাবা’ -- eরi 
নাম ajান। আর আমার ei সমs গৃহপিরবার, ধন, জন -- eরi নাম ajান।” 
 
        বলরােমর িপতা -- আেj হাঁ। 
 
        ীরামকৃ  -- যতিদন না “তুিম কতর্া” eiিট েবাধ হয় ততিদন িফের িফের আসেত হেব -- আবার জn 
হেব। “তুিম কতর্া” েবাধ হেল আর পূনর্জn হেব না। 
 
        “যতkণ না তঁুh তঁুh করেব ততkণ ছাড়েব না। গতায়াত পুনর্জn হেবi -- মুিk হেব না। আর ‘আমার’ 
‘আমার’ বলেলi বা িক হেব। বাবুর সরকার বেল ‘eটা আমােদর বাগান, আমােদর খাট, েকদারা।‘ িকnt বাবু যখন 
তািড়য়া েদন, তার িনেজর আম কােঠর িসnকুটা িনেয় যাবার kমতা থােক না! 
 
        ‘আিম আর আমার’ সতয্েক আবরণ কের েরেখেছ -- জানেত েদয় না।” 
 

[aৈdতjান o ৈচতনয্দশর্ন ] 
 
        “aৈdতjান না হেল ৈচতনয্দশর্ন হয় না। ৈচতনয্দশর্ন হেল তেব িনতয্ানn। পরমহংস aবsায় ei 
িনতয্ানn। 
 
        “েবদাnমেত aবতার নাi। েস-মেত ৈচতনয্েদব aৈdেতর eকিট ফুট। 
 
        “ৈচতনয্দশর্ন িকrপ? eক-eকবার িচেন েদশলাi েjেল anকার ঘের েযমন হঠাৎ আেলা।” 
 

[aবতার বা মানুষ রতন ] 
 
        “ভিkমেত aবতার। কতর্াভজা েমেয় আমার aবsা েদেখ বেল েগল, ‘বাবা, িভতের বstলাভ হেয়েছ, aত 
েনেচা-েটেচা না, আঙুর ফল তুেলার uপর যতন কের রাখেত হয়। েপেট েছেল হেল শা ড়ী kেম kেম খাটেত 
েদয় না। ভগবান দশর্েনর লkণ, kেম কমর্তয্াগ হয়। ei মানুেষর িভতর মানুষ রতন আেছ। 
 
        “আমার খাoয়ার সময় েস বলত, বাবা তুিম খােcা, না কাrেক খাoয়ােcা? 
 
        “ei ‘আিম’ jানi আবরণ কের েরেখেছ। নেরnd বেলিছল ‘e আিম যত যােব, তাঁর আিম তত আসেব।’ 

                                                 
3 tং জােতা ভবিস িব েতামুখঃ।                                                                             [ে তা তেরাপিনষd  4।3] 
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েকদার বেল কুেmর িভতেরর মািট যতখািন থাকেব, ততখািন eিদেক জল কমেব। 
 
        “কৃ  aজুর্নেক বেলিছেলন, ভাi! a িসিdর eকটা িসিd থাকেল আমায় পােব না। eকটু শিk হেত পাের! 
gিটকা িসিd; ঝাড়ােনা, েফাঁকােনা; ঔষধ-েদoয়া bhচারী; তেব েলােকর eকটু uপকার হয়। েকমন? 
 
        “তাi মার কােছ আিম েকবল dাভিk েচেয়িছলাম; িসdাi চাi নাi।” 
 
        বলরােমর িপতা, েবণী পাল, মাsার, মিণ মিlক pভৃিতেক eiকথা বিলেত বিলেত ীরামকৃ  সমািধs 
হiেলন। বাহয্শূনয্, িচtািপর্েতর নয্ায় বিসয়া আেছন। সমািধভে র পর ীরামকৃ  গান গািহেতেছন: 
 
 হলাম যার জনয্ পাগল তাের কi েপলাম সi। 
 
        eiবার ীযুk রামলালেক গান গািহেত বিলেতেছন। িতিন গাiেতেছন। pথেমi েগৗরা  সnয্াস -- 
 
 িক েদিখলাম ের েকশব ভারতীর কুিটের, 
 aপrপ েজয্ািতঃ, ীেগৗরা  মূরিত, 
 dনয়েন েpম বেহ শতধাের। 
 েগৗর মtমাতে র pায়, েpমােবেশ নােচ গায়, 
 কভু ধরােত লুটায়, নয়নজেল ভােস ের, 
 কাঁেদ আর বেল হির, sগর্-মতর্য্ েভদ কির, িসংহরেব ের; 
 আবার দেn তৃণ লেয় কৃতা িল হেয়, 
 দাসয্ মুিk যােচন dাের dাের ৷৷ 
 
        ৈচতনয্েদেবর ei ‘পাগল’ েpেমাnাদ aবsা বণর্নার oর, ঠাকুেরর iি েত রামলাল আবার েগাপীেদর 
unাদ aবsা গািহেতেছন: 
 
         েধােরা না েধােরা না রথচk, রথ িক চেk চেল। 
 েয চেkর চkী হির, যাঁর চেk জগৎ চেল। 
 
        গান - নবনীরদবরণ িকেস গণয্ শয্ামচাঁদ rপ েহের। 
 কেরেত বাঁিশ aধের হািস, rেপ ভুবন আেলা কের। 


