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তৃতীয় পিরেcদ
কােpন েছেলেদর সে কিরয়া আিসয়ােছন।
ঠাকুর িকেশারীেক বিলেলন, “eেদর সব েদিখেয় eস েতা, -- ঠাকুরবািড়!”
ঠাকুর কােpেনর সিহত কথা কিহেতেছন।
মাsার, িdজ iতয্ািদ ভেkরা েমেঝেত বিসয়া আেছন। দমদমার মাsারo আিসয়ােছন। ঠাকুর ীরামকৃ
েছাট খাটিটেত utরাসয্ হiয়া বিসয়া আেছন। িতিন কােpনেক েছাট খাটিটর eক পাে র্ তাঁহার সmুেখ বিসেত
বিলেলন।
[পাকা-আিম বা দাস-আিম ]
ীরামকৃ -- েতামার কথা eেদর বলিছলাম, -- কত ভk, কত পূজা, কত রকম আরিত!
কােpন (সলjভােব) -- আিম িক পূজা আরিত করব? আিম িক?
ীরামকৃ -- েয ‘আিম’ কািমনী-কা েন আসk, েসi আিমেতi েদাষ। আিম ঈ েরর দাস, e আিমেত
েদাষ নাi। আর বালেকর আিম, -- বালক েকানo gেণর বশ নয়। ei ঝগড়া করেছ, আবার ভাব! ei েখলাঘর
করেল কত যt কের, আবার তৎkণাৎ েভেঙ েফলেল! দাস আিম -- বালেকর আিম, eেত েকানo েদাষ নাi। e
আিম আিমর মেধয্ নয়, েযমন িমছির িমে র মেধয্ নয়। aনয্ িম েত aসুখ কের, িকnt িমছিরেত বরং aমলনাশ
হয়। আর েযমন oঁকার শেbর মেধয্ নয়।
“ei aহং িদেয় সিcদানnেক ভালবাসা যায়। aহং েতা যােব না -- তাi ‘দাস আিম’, ‘ভেkর আিম’। তা
না হেল মানুষ িক লেয় থােক। েগাপীেদর িক ভালবাসা! (কােpেনর pিত) তুিম েগাপীেদর কথা িকছু বল। তুিম aত
ভাগবত পড়।”
কােpন -- যখন ীকৃ বৃnাবেন আেছন, েকান ঐ যর্ নাi, তখনo েগাপীরা তাঁেক pাণােপkা
ভালেবেসিছেলন। তাi কৃ বেলিছেলন, আিম তােদর ঋণ েকমন কের ধেবা? েয েগাপীরা আমার pিত সব
সমপর্ণ কেরেছ, -- েদহ, -- মন, -- িচt।
ীরামকৃ ভােব িবেভার হiেতেছন। ‘েগািবn!’ ‘েগািবn!’ ‘েগািবn!’ ei কথা বিলেত বিলেত আিব
হiেতেছন! pায় বাহয্শূনয্। কােpন সিবসমেয় বিলেতেছন, ‘ধনয্!’ ‘ধনয্!’
কােpন o সমেবত ভkগণ ঠাকুেরর ei adুত েpমাবsা েদিখেতেছন। যতkণ না িতিন pকৃিতs হন,
ততkণ তাঁহারা চুপ কিরয়া eকদৃে েদিখেতেছন।
ীরামকৃ -- তারপর?
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কােpন -- িতিন েযাগীিদেগর aগময্ -- ‘েযািগিভরগময্m’ -- আপনার নয্ায় েযাগীেদর aগময্; িকnt
েগাপীিদেগর গময্। েযাগীরা কত বৎসর েযাগ কের যাঁেক পায় নাi; িকnt েগাপীরা aনায়ােস তাঁেক েপেয়েছ।
ীরামকৃ (সহােসয্) -- েগাপীেদর কােছ খাoয়া, েখলা, কাঁদা, আbার করা, e-সব হেয়েছ।
[ ীযুk বি ম o ীকৃ -চিরt -- aবতারবাদ ]
eকজন ভk বিলেলন, ‘ ীযুk বি ম কৃ -চিরt িলেখেছন।’
ীরামকৃ -- বি ম ীকৃ মােন, ীমতী মােন না।
কােpন -- বুিঝ লীলা মােনন না?
ীরামকৃ -- আবার বেল নািক কামািদ -- e-সব দরকার।
দমদম মাsার -- নবজীবেন বি ম িলেখেছন -- ধেমর্র pেয়াজন ei েয, শারীিরক, মনািসক, আধয্ািtক
pভৃিত সব বৃিtর sূিতর্ হয়।
কােpন -- ‘কামািদ দরকার’, তেব লীলা মােনন না। ঈ র মানুষ হেয় বৃnাবেন eেসিছেলন, রাধাকৃ লীলা,
তা মােনন না?

[পূণbর্ েhর aবতার -- ধু পাি তয্ o pতয্েkর pেভদ -Mere booklearning and Realisation]

ীরামকৃ (সহােসয্) -- o-সব কথা েয খবেরর কাগেজ নাi, েকমন কের মানা যায়!
“eকজন তার বnুেক eেস বলেল, ‘oেহ! কাল o-পাড়া িদেয় যািc, eমন সময় েদখলাম, েস-বািড়টা
hড়মুড় কের পেড় েগল।’ বnু বলেল, দাঁড়াo েহ, eকবার খবেরর কাগজখানা েদিখ। eখন বািড় hড়মুড় কের
পড়ার কথা খবেরর কাগেজ িকছুi নাi। তখন েস বয্িk বলেল, ‘কi খবেরর কাগেজ েতা িকছুi নাi। -- o-সব
কােজর কথা নয়।’ েস েলাকটা বলেল, ‘আিম েয েদেখ eলাম।’ o বলেল, ‘তা েহাk েযকােল খবেরর কাগেজ
নাi, েসকােল o-কথা িব াস করলুম না।’ ঈ র মানুষ হেয় লীলা কেরন, e-কথা েকমন কের িব াস করেব? eকথা েয oেদর iংরাজী েলখাপড়ার িভতর নাi! পূণর্ aবতার েবাঝােনা বড় শk, িক বল? েচৗd েপায়ার িভতর
aনn আসা!”
কােpন -- ‘কৃ ভগবাn sয়m।’ বলবার সময় পূণর্ o aংশ বলেত হয়।
ীরামকৃ -- পূণর্ o aংশ, -- েযমন aিg o তার sুিল । aবতার ভেkর জনয্, -- jানীর জনয্ নয়।
aধয্াtরামায়েণ আেছ -- েহ রাম! তুিমi বয্াপয্, তুিমi বয্াপক, ‘বাচয্বাচকেভেদন tেমব পরেম র।’
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কােpন -- ‘বাচয্বাচক’ aথর্াৎ বয্াপয্-বয্াপক।
ীরামকৃ -- ‘বয্াপক’ aথর্াৎ েযমন েছাট eকিট rপ, েযমন aবতার মানুষrপ হেয়েছন।
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