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গ ৌরদাস বাবাজির জিক্ষার ঝুজি 

  

১। রামবল্লভবাবুর ভভক্ষাদান * 

  

আভম বাবাভির চেলা, এবং ভভক্ষার ঝুভলর বর্ত্তমান অভিকারী। বাবাভির 

চ াললাকপ্রাভি হইয়ালে। ভিভন ভভক্ষা কভরয়া নানা রত্ন আহরণ কভরয়াভেললন, ভক্তু  আভম 

ভভন্ন আর চকহ িাাঁহার উর্ত্রাভিকারী না থাকায়, আমালক চেগুভল ভদয়া ভ য়ালেন। আভম  

খয়রাৎ কভরব ইচ্ছা কভরয়াভে। আল  নমুনা চদখাই।  

একদা বাবাভির েলে রামবল্লভবাবুর বাড়ী ভভক্ষা কভরলি ভ য়াভেলাম। আমরা “রালি 

চ াভবন্দ” বভলয়া দ্বারলদলে দাাঁড়াইলাম। রামবল্লভপুর বযে কভরয়া বভলললন, “বাবাভি! 

একবার হভরনাম কর!”  

আভম মলন মলন ভাভবলিভেলাম, রামবল্লভবাবু হভরনালমর ভক িার িালরন! ভক্তু  

হভরলপ্রলম  দ দ বাবাভি িখভন একিারা বািাইয়া আরম্ভ কভরললন, “িুভম চকাথায় চহ! 

দয়াময় হভর! একবার চদখা দা  হভর!—”  

 ীি আরম্ভ হইলিই চেই বাবু মহােয় রে কভরয়া বাবাভিলক ভিজ্ঞাো কভরললন, 

“চিামার হভর চকাথায়, বাবাভি?”  

আভম মলন কভরলাম, প্রহ্লালদর মি উর্ত্র ভদই, “এই স্তলম্ভ |” ইচ্ছা কভরলাম, প্রভু 

স্তম্ভ হইলি ভন তি হইয়া ভদ্বিীয় ভহরণযকভেপুর মি এই বাবুটালক ফাভড়য়া চফলুন—

নরভেংলহর হলস্ত নরবানলরর ধ্বংে চদভখয়া েকু্ষ িৃি কভর। ভক্তু  আভম প্রহ্লাদ নভহ, েুপ 

কভরয়া রভহলাম। বাবাভি ভবনীিভালব উর্ত্র কভরললন, “হভর চকাথায়?” িা আভম ভক 

িাভন! িাভনলল ভক চিামার কালে আভে? িাাঁহারই কালে যাইিাম | ”  

রামবল্লভ। িবু িাাঁর একটা থাক বার যায় া ভক নাই? হভরর একটা বাড়ী ঘর নাই? 

বাবাভি। আলে বব ভক? ভিভন ববকুলে থালকন।  

বাবু। ববকুে এখান চথলক কি দূর, বাবাভি? 
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বাবাভি। চিামার আমার ভনকট হইলি অলনক দূর। 

বাবু। ভনকট িলব কার? 

বাবাভি। যাহার কুো নাই। 

বাবু। কুো ভক? 

বাবাভি। বুলঝভে—কালললির োলহবরা টাকাগুললা ঠকাইয়া লইয়ালে—আমালক ভদলল 

চবেী উপকার হইি, হভরনাম ভেখাইিাম। এখন অভভিান চখাল। 

বাবু। ঘলর অভভিান নাই। এক িন োভহয়া লইয়া ভ য়ালে।  

বাবাভি। অভভিান চিামার কখন ভেল না, এ কথা স্বীকার কভরলি অি কুভেি হইলিে 

চকন?  

  

————–  

* প্রোর, ১২৯১, চপৌষ। 

————–  

  

বাবু। অলহা—চেই কুো! কুো—কুভেি। চযখালন চকহ কুভেি হয় না, চেই ববকুে?  

এমন স্থান ভক আলে? 

বাবাভি। বাভহলর নাই—ভভিলর আলে। 

বাবু। ভভিলর—ভকলের ভভিলর? 

বাবাভি। মলনর ভভিলর। যখন চিামার মলনর এরূপ অবস্থা হইলব চয, ইহি লি 

আর ভকেুলিই কুভেি হইলব না—যখন ভের্ত্ বেীভূি, ইভিয় দভমি, ঈশ্বলর ভভি, মনুলষয 

প্রীভি, হৃদলয় োভি উপভস্থি হইলব, যখন েকললই ববরা য, েকললই েমান েুখ,—িখন 

িুভম পৃভথবীলি থাক বা না থাক, েংোলর থাক বা না থাক, িুভম িখন ববকুলে। 

বাবু। িলব ববকুে একটা েহর টহর ভকেুই নয়—চকবল মলনর অবস্থা মার। । িলব না 

ভবষু্ণ চেখালন বাে কলরন? 

বাবাভি। কুোেূনয ভনভবতকার চয ভের্ত্, ভিভন চেইখালন বাে কলরন। ববরা ীর হৃদলয় 

িাাঁহার বােস্থান—এই িনয ভিভন ববকুেনাথ। 
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বাবু। চে ভক? ভিভন চয েরীরী। যার েরীর আলে, িাাঁর একটা বােস্থান োই। 

বাবাভি। েরীরটা ভক রকম বল চদভখ? 

বাবু। িাাঁলক চিামরা েিুভুতি বল। 

বাবাভি। িা বলট। িাাঁহার োভর হাি বভল। মলন কর চদভখ, োভর হালি ভক ভক আলে! 

বাবু। েঙ্খ েক্র  দা পদ্ম। 

বাবাভি। এলক এলক। আল  পদ্মটা বুঝ। ভক্তু  বুভঝবার আল  মলন কর, ঈশ্বর কলরন 

ভক? 

বাবু। ভক কলরন? 

বাবাভি। েৃভি ভস্থভি প্রলয়। েৃভি-বাদ দুই রকম আলে। এক মি এই চয, আলদৌ 

ি লির উপাদান মার।  ভেল না, ঈশ্বর আলদৌ উপাদান েৃি কভরয়া, পলর িাহালক রূপাভদ 

ভদয়ালেন। আর এক মি এই চয, ি লির উপাদান ভনিয, ঈশ্বর কলে কলে িাহা 

রূপাভদভবভেি কলরন। এই ভদ্বিীয়ভবি েৃভির েভি ি লির চকলি। াছভনয়াভে, 

োলহবলদর  না ভক এমনই একটা মি আলে।! েৃভির মূলীভূি এই ি ৎলকি ভহন্দুোলে 

নারায়লণর নাভভপদ্ম বভলয়া খযাি হইয়ালে। ভবষু্ণর হালি চয পদ্ম িাহা েৃভিভক্রয়ার 

প্রভিমা। 

বাবু। আর ভিনটা? 

বাবাভি।  দা লয়ভক্রয়ার প্রভিমা। েঙ্খ   েক্র ভস্থভিভক্রয়ার প্রভিমা। ি লির ভস্থভি 

স্থালন   কালল। স্থান, আকাে। আকাে েব্দবহ, েব্দময়। িাই েব্দময় েঙ্খ আকালের 

প্রভিমাস্বরূপ ভবষু্ণহলস্ত স্থাভপি হইয়ালে। 

বাবু। আর েক্র? 

  

————— 

  বাবাভির বযাকরণ অভভিালন কি দূর দখল, বভললি পাভর না। ববকুে ভবষু্ণর একভট 

নাম। পভিলিরা বললন, ভবভবিা কুো মায়াযেয ে ববকুেঃ। ভক্তু  বাবাভি চয অথত 

কভরয়ালেন, িাহা  োেেম্মি। 

!La Placian hypothesis.  
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————— 

  

বাবাভি। উহা কাললর েক্র। কলে কলে, যুল  যুল , মন্বিলর মন্বিলর কাল 

ভববর্ত্তনেীল। িাই কাল ঈশ্বর-হলস্ত েক্রাকালর আলে। আকাে, কাল, েভি   েৃভি, 

ি দীশ্বর োভর ভূলি এই োভরভট িারণ কভরলিলেন। এখন বুভঝলল, ভবষু্ণর েরীর নাই। 

ভবষু্ণ ববকুলেশ্বর, ইহার িাৎপযতয এই চয, কুোেূনয ভয়মুি ববরা ী, ঈশ্বরলক স্রিা, পািা, 

হর্ত্তা বভলয়া অনুক্ষণ হৃদলয় িযান কলর। 

বাবু। িাই বভলললই ি ফুরাইি। েবাই ি িা স্বীকার কলর, আবার এ রূপকেনা 

চকন? 

বাবাভি। েবাই স্বীকার কভরলব, কভলকািা ইংলরলির; িলব আবার একটা মাস্তুল 

খাড়া কভরয়া িালি ইংলরলির ভনোন উড়াইবার দরকার ভক? পৃভথবীর েবই এইরূপ 

কেনালি েভললিলে; িলব আমার মি মূলখতর ভভির পলথ কাাঁটা ভদবার এি চেিা চকন? 

বাবু। আচ্ছা, যথাথতই যভদ ভবষু্ণর অেরীরী, িলব নীল বণত কার? অেরীরীর আবার 

বণত ভক? 

বাবাভি। আকালের ি নীল বণত চদভখ—আকাে ভক েরীরী? ভাল, চিামালদর ইংলরভি 

েলে ভক বলল? ি ৎ অন্ধকার, না আললা? 

বাবু। ি ৎ অন্ধকার। 

বাবাভি। িাই ভবশ্বরূপ ভবশ্ব নীলবণত। 

বাবু। ভক্তু  ি লি মালঝ মালঝ েূযতয  আলে—আললা  আলে। 

বাবাভি। ভবষু্ণর হৃদলয় চকৌস্তুভ মভণ আলে। চকৌস্তুভ—েূযতয; বনমালা—গ্রহ-নক্ষর। াভদ। 

বাবু। ভাল, ি ৎই ভবষু্ণ? 

বাবাভি। না। ভযভন ি লি েবতর।  প্রভবি, ভিভনই ভবষু্ণ। ি ৎ েরীর, ভিভন আত্মা। 

বাবু। ভাল, ভযভন অেরীরী ি দীশ্বর, িাাঁর আবার দুইটা ভবলয় চকন? ভবষু্ণর দুই 

পভরবার, লক্ষ্মী আর েরস্বিী। 
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বাবািী। অভভিান ভকভনয়া পভড়য়া চদখ, লক্ষ্মী অলথত চেৌন্দযতয। ীী, রমা প্রভৃভি লক্ষ্মীর 

আর আর নালমর  চেই অথত। েরস্বিী জ্ঞান। ভবষু্ণ, েৎ, েরস্বিী ভেৎ, আর লক্ষ্মী আনন্দ। 

অিএব চর মূখত! এই েভিদানন্দ পরব্রহ্মালক প্রণাম কর। 

েবতনাে! রামবল্লভাবাবুলক, িাাঁহার স্বভবলন, “চর মূখত!” েলবািন! রািবল্লভ-বাবু 

িখনই দ্বারবান লক হুকুম ভদললন, “মালরা বদ িাত লকা!”  

আভম বাবাভির ঝুভল িভরয়া িাাঁহালক টাভনয়া বাভহর কভরয়া দুই িলন েভরয়া পভড়লাম। 

বাভহলর আভেয়া ভিজ্ঞাো কভরলাম, “বাবাভি! আভিকার ভভক্ষায় চপলল ভক?”  

বাবাভি বভলললন, “বদ পূবতক িন িািুর উর্ত্র ি কভরয়া যা হয়, িাই। ভভক্ষার 

িনটা ঝুভলর ভভির লুকাইয়া রাখ | ”  

ীী হভরদাে ববরা ী 

  

২। পূিাবাড়ীর ভভক্ষা * 

  

নবমী পূিার ভদন বাবাভিলক খুাঁভিয়া পাইলাম না। অবেয ইহা েম্ভব চয, ভিভন 

পূিাবাড়ীলি হভরনাম কভরয়া চবড়াইলিলেন। ইহা  অেম্ভব নলহ চয, চেই অমূলয 

অমৃিময় নালমর ভবভনমলয় ভিভন েলন্দোভদ চলাষ্ট্র গ্রহণপূবতক, ববষ্ণবভদল র বদানযিা 

এবং মাহাত্ময েপ্রমাণ কভরলবন। এক মুঠা োউল লইয়া চয হভরনাম াছনায়, িার চেলয় 

আর দািা চক? এই েকল কথার েভবলেষ আললােনা মলন মলন কভরয়া, আভম পূিযপাদ 

চ ৌরদাে বাবাভির েন্ধালন ভনষ্ক্রাি হইলাম। চযখালন পূিাবাড়ীলি দ্বারলদলে ভভকু্ষকলীণী 

দাাঁড়াইয়া আলে, চেইখালনই েন্ধালন কভরলাম, চে পাকা দাভড়র ভনোন উভড়লি ি চকাথা  

চদভখলাম না। পভরলেলষ এক বাড়ীলি চদভখলাম, বাবাভি চভািলন বভেয়া আলেন। 

চদভখয়া বড় েলিাষ লাভ কভরলাম না। ববষ্ণব হইয়া েভির প্রোদ ভক্ষণ চিমন 

প্রেস্ত মলন কভরলাম না। ভনকলট ভ য়া বাবাভিলক বভললাম, “প্রভু! কু্ষিায় িলম্মতর উদারিা 

বৃভি কভরয়া থালক, চবাি হয় | ”  

বাবাভি বভলললন, “িাহা হইলল চোলরর িম্মত বড় উদার। একথা চকন চহ বাপু?”  

আভম। েভি প্রোলদ ববষ্ণলবর চেবা! 
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বাবাভি। চদাষটা ভক? 

আভম। আমরা কৃলষ্ণর উপােক—েভির প্রোদ খাইব চকন? 

বাবাভি। েভিটা ভক চহ বাপু? 

আভম। চদবিার েভি, চদবিার েীলক বলল। চযমন নারায়লণর েভি লক্ষ্মী, ভেলবর 

েভি দু তা, ব্রহ্মার েভি ব্রহ্মাণী, এই রকম। 

বাবাভি। দূর হ! পাভপষ্ঠ! উভঠয়া যা! চিার মুখ চদভখয়া আহার কভরলল আহার  পি 

হয়। চদবিা ভক চিার মি ববষ্ণবী কাভড়য়া ঘরকন্না কলর নাভক? দূর হ।  

আভম। িলব েভি ভক? 

বাবাভি। এই িললর ঘভটটা চিাল চদভখ। 

আভম িলপূণত ঘভটটা িুভললাম। 

বাবাভি একটা িললর িালা চদখাইয়া বভলললন, “এটা চিাল চদভখ!”  

আভম। িা  ভক পারা যায়? 

বাবাভি। চিামার ঘভটটা িুভলবার েভি আলে, িালাটা িুভলবার েভি নাই। ভাি 

খাইলি পার? 

আভম। চকন পাভরব না? চরাি খাই। 

বাবাভি। এই জ্বলি কাঠখানা খাইলি পার? 

আভম। িা  ভক পারা যায়? 

বাবাভি। চিামার ভাি খাইবার েভি আলে, আগুন খাইবার েভি নাই। এখন বুভঝলল 

চদবিার েভি ভক? 

আভম। না। 

  

————-  

* প্রোর, ১২৯২, ববোখ। 

————-  
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বাবাভি। চদবিা আপন ক্ষমিার দ্বারা আপনার করণীয় কাি ভনবতাহ কলরন, চেই 

ক্ষমিার নাম েভি। অভির দাহ কভরবার ক্ষমিাই িাাঁর েভি, িাহার নাম স্বাহা। ইি বৃভি 

কলরন, বৃভিকাভরণী েভির নাম ইিাণী। পবন বায়ু-লদবিা, বহনেভির নাম পবনানী। 

রুদ্র েংহারকারী চদবিা, িাাঁহার েংহারেভির নাম রুদ্রাণী। 

আভম। এ েব ভক কথা? চয েভিলি আভম ঘভট িুভললাম বা ভাি খাই, িাহা আভম 

ি েলক্ষ কখন চদভখ না। কই, আমার চে েভি এই দু তাঠাকুরাণীর মি োভিয়া গুভেয়া 

 হনা পভরয়া আমার কালে আভেয়া বেুক চদভখ? আমার ববষ্ণবী িাহা কভরয়া থালক, 

েুিরাং আমার ববষ্ণবীলকই আমার েভি বভললি পাভর। 

বাবাভি।  িমূলখতরা িাই ভালব। িুভম েরীরী, চিামার েভি চিামার েরীলর আলে। 

িাহা োড়া চিামার েভি চকাথা  থাভকলি পালর না। 

আভম। চদবিারা চক? েরীরী? িলব িাহাভদল র েভি  ভনরাকার? 

বাবাভি। েরীরী এবং অেরীরী, িলব স্বল তর ভেংহােলন বভেয়া অপ্সরাভদল র 

নৃিয ীি চদলখ চক? 

বাবাভি। এ েকল রূপক। িাহার  ূঢ়াথত না হয় আর একভদন বুঝাইব। এখন বুঝ, 

যাহা হইলি বৃভি হয়, িাহাই ইি। যাহা দাহ কলর, িাহাই অভি। যাহা হইলি িীলবর বা 

বস্তুর ধ্বংে হয় িাহাই রুদ্র। 

আভম। বুভঝলাম না। চকহ বযালমালি মলর, চকহ পুভড়য়া মলর, চকহ পভড়য়া মলর, চকহ 

কাভটয়া মলর। চকান িীব কাহালক খাইয়া চফলল, চকহ কাহালক মাভরয়া চফলল, চকান বস্তু 

 ভলয়া ধ্বংে হয়, চকান বস্তু াছকাইয়া ধ্বংে হয়, চকান বস্তু গুাঁড়া হইয়া যায়, চকহ াছভষয়া 

যায়। ইহার মলিয চক রুদ্র? 

বাবাভি। েকললর েমভিভাব অথতাৎ েব একলর।  ভাভবলল যাহা ভাভব, িাই রুদ্র। 

আভম। িলব রুদ্র একিন, না অলনক? 

বাবাভি। এক। চযমন এই ঘভটলি চয িল আলে, আর এই িালায় চয িল আলে, 

আর  োয় চয িল আলে, েব একই িল। চিমন চযখালনই ধ্বংেকারীলক চদভখলব, 

েবতর। ই একই রুদ্র িাভনলব। 
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আভম। ভিভন অেরীরী? 

বাবািী। িা ি বভললাম। 

আভম। িলব মহালদবমূভর্ত্ত  ভড়য়া িাাঁহালক উপােনা কভর চকন? চে ভক িাাঁর রূপ নয়? 

বাবাভি। উপােনার িনয উপালেযর স্বরূপ ভেিা োই, নভহলল মলনাভনলবে হয় না। 

িুভম এই ভনরাকার ভবশ্ববযাপী রুলদ্রর স্বরূপ ভেিা কভরলি পার? 

আভম চেিা কভরলাম—পাভরলাম না। চে কথা স্বীকার কভরলাম। বাবাভি বভলললন, 

“যাহারা চেরূপ ভেিা কভরলি ভেভখয়ালে, িাহারা পালর। ভক্তু  িার িনয জ্ঞালনর প্রলয়ািন। 

ভক্তু  যাহার জ্ঞান নাই, চে ভক উপােনা কভরলি ভবরি হইলব? িাহা উভেি নলহ। যাহার 

জ্ঞান নাই, চে চযরূলপ রুদ্রলক ভেিা কভরলি পালর, চেরূপ কভরয়া উপােনা কভরলব। এেব 

স্থলল রূপ কেনা কভরয়া ভেিা করা, েহি উপায়। িুভম যভদ এমন একটা মূভর্ত্ত কেনা 

কর চয, িদ্দ্বারা েংহারকাভরিার আদেত বুঝায়, িলব িাহালক রুলদ্রর মূভর্ত্ত বভললি পার। 

িাই রুলদ্রর কালভভরব রূপ কেনা। নলেৎ রুলদ্রর চকান রূপ নাই।  

আভম। আভম এ ি বুভঝলাম। ভক্তু  চযমন আমার েভি আমালিই আলে, রুলদ্রর েভি 

অথতাৎ রুদ্রাণী রুলদ্রই আলে। ভেব দু তা পৃথক পৃথক কভরয়া  ভড়য়া পূিা কলর চকন? 

  

বাবাভি। চিামালক ভাভবললই চিামার েভি িাভনলাম না। অভিলি চয কখন হাি 

চদয় নাই, চে অভি চদভখললই বুভঝলি পালর না চয, অভিলি হাি পুভড়য়া যাইলব| পাাঁিা 

পুভড়লিলে চদভখয়া, চয আর কখন অভি চদলখ নাই, চে বুভঝলি পালর না চয, আগুলনর 

আললা কভরবার েভি আলে। অিএব েভি এবং েভির আললােনা পৃথক কভরয়া না 

কভরলল েভিলক বুভঝলি পাভরলব না। রুদ্র  ভনরাকার, েভি  ভনরাকার। চয অজ্ঞান এবং 

ভনরাকালরর স্বরূপভেিায় অক্ষম, িাহালক উপােনাথত উভলয়রই রূপ কেনা কভরলি হয়। 

আভম। ভক্তু  ববষ্ণব ভবষু্ণরই উপােনা কভরয়া থালক, রুলদ্রর উপােনা কলর না। 

অিএব রুদ্রাণীর প্রোদ চভািন আপনার পলক্ষ অকর্ত্তবয। 

বাবাভি। ভবষু্ণ আমালক চয উদর ভদয়ালেন, রুদ্রাণীর প্রোলদ চয িাহা পূভরলব না, 

এমন আলদে ভকেু কলরন নাই। ভক্তু  চে কথা থাক। রুদ্রাণী ভবষু্ণরই েভি। 

আভম। চে ভক? রুদ্রাণী ি রুলদ্রর েভি? 
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বাবাভি। ভবষু্ণই রুদ্র। 

আভম। এ েব অভি অীলিয় কথা। ব্রহ্মা, ভবষু্ণ, মলহশ্বর বা রুদ্র, ভিন িন পৃথক। 

একিন েৃভি কলরন, একিন পালন কলরন, একিন লয় কলরন। িলব ভবষু্ণ রুদ্র হইললন 

ভক প্রকালর? 

বাবাভি। চয বাবুর বাড়ী বভেয়া চভািন কভরলিভে, ইভন কলরন ভক িান? 

আভম। িাভন। ইভন িভমদাভর কলরন। 

বাবাভি। আর ভকেু কলরন না? 

আভম। পালটর বযবো  আলে। 

বাবাভি। আর ভকেু কলরন? 

আভম। টাকা িার ভদয়া েুদ খান। 

বাবাভি। ভাল। এখন আভম যভদ বাভহলর ভ য়া রামলক বভল চয, আভম আি একিন 

িভমদার বাড়ী খাইলিভে, েযামলক বভল চয, আভম একিন বযবোদালরর বাড়ী খাইয়াভে, 

আর চ াপাললক বভল চয, আভম একিন মহািলনর বাড়ী খাইয়াভে, িাহা হইলল ভিন 

িলনর কথা বলা হইলব? না একিলনরই কথা বলা হইলব।  

আভম। একিলনরই কথা। ভিন একই। 

বাবাভি। ব্রহ্মা, ভবষু্ণ, মলহশ্বর ভিনই এক। একিনই েৃভিকর্ত্তা, পালনকর্ত্তা এবং 

েংহারকর্ত্তা। ভহন্দুিলম্মত এক ঈশ্বর ভভন্ন ভিন ঈশ্বর নাই। 

আভম। িলব ভিন িনলক পৃথক পৃথক উপােনা কলর চকন? 

বাবাভি। িুভম যভদ এই বাবুলক ভবলেষ কভরয়া িাভনলি ো , িলব িাাঁর েকল 

কািগুভল পৃথক পৃথক কভরয়া বুভঝলি হইলব। ভিভন িভমদার হইয়া ভকরূলপ িভমদাভর 

কলরন, িাহা বুভঝলি হইলব, ভিভন বযবোদার হইয়া ভক প্রণালীলি বযবো কলরন, িাহা 

বুভঝলি হইলব, আর ভিভন মহািনীলি ভক কলরন, িাহা  বুভঝলি হইলব। চিমভন 

ঈশ্বলরাপােনায় িাাঁহার কৃি েৃভি ভস্থভি প্রলয় পৃথক পৃথক বুভঝলি হইলব | এই িনয 

ভর। লদলবর উপােনা | এক িলনরই কাযতযানুোলর ভিনভট নাম চদ য়া হইয়ালে। ভিন িলনর 

ভিনভট নাম নলহ। 
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আভম। বুভঝলাম। ভক্তু  চ াল ভমভটলিলে না। বৃভি হইল, িাহালি েেয িভিল, খাইয়া 

েবাই বাাঁভেলাম। বাাঁোইল চক—পালনকর্ত্তা ভবষু্ণ—না বৃভিকর্ত্তা ইি? 

বাবাভি। যাহা বভলয়াভে, িাহা যভদ বুভঝয়া থাক, িলব অবেয বুভঝয়াে চয, ইি, বায়ু, 

বরুণ প্রভৃভি নালম চকান স্বিন্ত্র চদবিা নাই। ভযভন েৃভি কলরন, ভিভনই চযমন পালন 

কলরন,   ধ্বংে কলরন, ভিভনই আবার বৃভি কলরন, ভিভনই দাহ কলরন, ভিভনই ঝড় বািাে 

কলরন, ভিভনই আললা কলরন, ভিভনই অন্ধকার কলরন। ভযভন ব্রহ্মা, ভবষু্ণ, মলহশ্বর, ভিভনই 

ইি, ভিভনই অভি, ভিভনই েবতলদবিা। িলব চযমন আমালদর বুভঝবার চেৌকাযতযাথত এক 

িললক চকাথা  নদী বভল, চকাথা  েমুদ্র বভল, চকাথা  ভবল বভল, চকাথা  পুকুর বভল, 

চকাথা  চ াবা বভল, চকাথা  চ াষ্পদ বভল, চিমভন উপােনার িনয িাাঁহালক কখন ইি, 

কখন অভি, কখন ব্রহ্মা, কখন ভবষু্ণ ইিযাভদ নানা নাম ভদই।  

আভম। িলব িাাঁহার যথাথত নাম ভক? 

বাবাভি। িাাঁহালক দুই ভালব ভেিা করা যায়। যখন িাাঁহালক অবযি, অভেিয, ভনগুতণ, 

এবং েবত-ি লির আিার বভলয়া ভেিা কভর, িখন িাাঁহার নাম ব্রহ্ম বা পরব্রহ্ম বা 

পরমাত্মা। আর যখন িাাঁহালক বযি, উপােয, চেই িনয ভেিনীয়, েগুণ, এবং েমস্ত 

ি লির েৃভিভস্থভিপ্রলয়কর্ত্তাস্বরূপ ভেিা কভর, িখন িাাঁহার নাম োিারণ কথায় ঈশ্বর, 

চবলদ প্রিাপভি, পুরালণভিহালে ভবষু্ণ বা ভেব। আর যখন এককালীন িাাঁহার উভয়ভবি 

লক্ষণ ভেিা কভরলি পাভর, অথতাৎ যখন ভিভন আমার হৃদলয় েমূ্পণত স্বরূলপ উভদি হন, 

িখন িাাঁহার নাম ীীকৃষ্ণ। 

আভম। চকন, িখনই ীীকৃষ্ণ নাম চকন? 

বাবাভি।  ীিায় ীীকৃষ্ণ আপনালক এই উভয় লক্ষণযুি স্বরূলপ চিযয় বভলয়া ভনভদতি 

কভরয়ালেন, এ িনয আভম িাাঁহার দাোনুদাে, চেই নালমই িাাঁহালক অভভভহি কভর। 

একবার চিামরা কৃষ্ণনাম কর!! বল কৃষ্ণ! কৃষ্ণ! হভর! হভর! 

বাবাভি িখন হভরলবাল ভদয়া উভঠললন। এক ব্রাহ্মণ পভরলবেন কভরলিভেল, চে 

হভরলবাল াছভনয়া বভলল, “বাবাভি! অি হভরলবাললর িূম চকন? পাাঁটাটা রান্না বড় ভাল 

হলয়লে, বলট!”  
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িাই ি! েবতনাে! এিক্ষণ কথাবার্ত্তায় অনযমনা ভেলাম, চদভখ নাই চয, বাবাভি এক 

রাভে ো মাংে উদরোৎ কভরয়া ভদ্বিীয় বিমুরললের নযায় অভস্থর স্তূপ োিাইয়া 

রাভখয়ালেন! কু্রি হইয়া বভললাম, “বাবাভি! এই চিামার হভরলবাল! এই চিামার 

ববষ্ণবিম্মত! িুভম কেী ভোঁভড়য়া চফল। আমরা চকহ চিামার েলে আহারাভদ কভরব না | ”  

বাবাভি। চকন, ভক হলয়লে বাপু? 

আভম। আমার মাথা হলয়লে! িুভম ববষ্ণব িলম্মতর কলঙ্ক! এক রাে, যাহার নাম কভরলি 

নাই, িাই চখলয় পার কভরলল, আবার ভিজ্ঞাো কর ভক হলয়লে? 

বাবাভি। পাাঁটা চখলয়ভে? বাপু, ভ বান, চকাথায় বলললেন চয, পাাঁটা খাই  না? যভদ 

পুরাণ ইভিহালের চদাহাই ভদলি ো , িলব পদ্মপুরাণ চখাল, চদখাইব চয, মাংে ভদয়া 

ভবষু্ণর চভা  ভদবার বযবস্থা আলে। ভ বান স্বয়ং ক্ষভর। য়কুলল িিগ্রহণ কভরয়া, অনযানয 

ক্ষভর। লয়র নযায় মাংলেই ভনিযলেবা কভরলিন। ভিভন পাপােরলণর িনয িিগ্রহণ 

কভরয়াভেললন বলট? িুই চবটা আবার ববষ্ণব? 

আভম। িলব অভহংো পরম িম্মত বলল চকন? 

বাবাভি। অভহংো যথাথত ববষ্ণব কনযা বলট, ভক্তু  কুলিযা  কভরয়া চবৌিঘলর ভ য়া 

িাি হারাইয়ালে। 

আভম চোঁলদা কথা বুভঝলি পাভর না। 

  

বাবাভি। চদখ, বাপু! ববষ্ণব নাম গ্রহণ কভরবার আল  ববষ্ণব িম্মত ভক, চবাঝ। চিামার 

কেীলি ববষ্ণব হয় না, কুাঁলড়ািাভললি  নয়, ভনরাভমলষ  নয়, পঞ্চেংস্কালর  নয়, চদড় 

কাহন ববষ্ণবীলি  নয়। ি লির েবতলীষ্ঠ ববষ্ণব চক বল চদভখ?  

আভম। নারদ, ধ্রুব, প্রহ্লাদ। 

বাবাভি। প্রহ্লাদই েবতলীষ্ঠ। প্রহ্লাদ ববষ্ণবিলম্মতর ভক বযাখযা কভরয়ালেন, াছন, 

েবতর।  বদিযাঃ েমিামুলপি 

েমত্বমারািনমেুযিেয। 

অথতাৎ “চহ বদিয ণ! চিামরা েবতর।  েমদেতী হ । েমত্ব, অথতাৎ েকললক আত্মবৎ 

জ্ঞান করাই ভবষু্ণর যথাথত উপােনা | ”  কেী, কুাঁলড়ািাভল, ভক চদখা্  চর মূখত! এই চয 
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েমদভেতিা, ইহাই চেই অভহংো-িলম্মতর যথাথত িাৎপযতয। েমদেতী হইলল আর ভহংো থালক 

না। এই েমদভেতিা থাভকললই মনুষয, ভবষু্ণনাম িানুক না িানুক, যথাথত ববষ্ণব হইল। চয 

খ্রীিীয়ান, ভক মুেলমান, মনুষযমার। লক আপনার মি চদভখলি ভেভখয়ালে, চে ভযাছরই পূিা 

করুক আর পীর পযা বলররই পূিা করুক, চে-ই পরম ববষ্ণব। আর চিামার কেী 

কুাঁলড়ািাভলর ভনরাভমলষর দলল, যাহারা িাহা ভেলখ নাই, িাহারা চকহই ববষ্ণব নলহ। 

আভম। মাে পাাঁটা চখলয় ভক িলব ববষ্ণব হ য়া যায়? 

বাবাভি। মূখত! চিালক বুঝাইলাম ভক? 

আভম। িলব আমালক  একখানা পািা ভদলি বলুন। 

িখন পািা, এবং ভকভঞ্চৎ অন্ন এবং মহাপ্রোদ পাইয়া আভম  চভািলন বভেলাম। 

পালকর কাযতযটা অভি পভরপাভটরূপ হইয়াভেল। ো মাংে চভািলন আমার কু্ষিা বৃভির 

লক্ষণ চদভখয়া বাবাভি বভলললন, “বাপু চহ! কেনা কভরয়াভে, পরামেত ভদয়া আ ামী 

বৎের কভেমদী চেখলক ভদয়া দুল তাৎেব করাইব!”  

আভম। ফল ভক? 

বাবাভি। ো মাংে ভকেু গুরুপাক। মুর ী বড় লঘুপাক, অিএব ববষ্ণলবর পলক্ষ 

ভবলেষ উপলযা ী। 

আভম। মুেলমালনর বাড়ী খাইলি আলে? 

বাবাভি। এ কাণ ভদলয় াছভন্    কাণ ভদলয় ভুভল্ ? যখন েবতর।  েমান জ্ঞান, 

েকললক আত্মবৎ জ্ঞানই ববষ্ণবিম্মত, িখন ভহন্দু   মুেলমান, এ চোট িাভি,   বড় 

িাভি, এরূপ চভদ-জ্ঞান কভরলি নাই। চয এরূপ চভদ-জ্ঞান কলর, চে ববষ্ণব নলহ। 

আি চিামালক ববষ্ণবিম্মত ভকেু বুঝাইলাম। আর একভদন চিামালক ব্রলহ্মাপােনা এবং 

কৃলষ্ণাপােনা বুঝাইব। িলম্মতর প্রথম চোপান, বহু চদলবর উপােনা; ভদ্বিীয় চোপান, েকাম 

ঈশ্বলরাপােনা; িৃিীয় চোপান, ভনষ্কাম ঈশ্বলরাপােনা বা ববষ্ণবিম্মত অথবা জ্ঞানমুি 

ব্রলহ্মাপােনা। িলম্মতর েরম কৃলষ্ণাপােনা। 

  

৩। রািাকৃষ্ণ * 
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আভম একটা প্রােীন  ীি আপন মলন  াভয়লিভেলাম। 

“ব্রি চিলি চয  না, নাথ,—”  

এইটুকু  াভহলি না  াভয়লি, বাবাভি “অহঃ” বভলয়া, এলকবালর কাাঁভদয়া অজ্ঞান। 

আভম থাভকলি পাভরলাম না, হাভেয়া চফভললাম। কু্রি হইয়া বাবাভি বভলললন, “হাভেভল 

চকন চর চবটা?”  

আভম বভললাম, “িুভম হাাঁ কর লিই কাাঁদ, িাই আভম হাভে | ”  

বাবাভি। হাাঁ কলর বললভে্ , চে কথাটা ভকেু বুলঝভে্ ? না োভলক পাভখর মি ভকভের 

ভকভের কভর্ ? 

আভম। বুঝ ব না চকন? রািা কৃষ্ণলক বল লেন চয, িুভম আমালদর ব্রি চেলড় চয  না। 

বাবাভি। ব্রি ভক বল চদভখ? 

আভম। কৃষ্ণ চযখালন চ ারু েরালিন আর চ াপীলদর ভনয়া বাাঁেী বািালিন। 

বাবাভি। অিঃপালি যা । ‘ব্রি’ িািু ভক অলথত বল চদভখ? 

আভম। ব্রি িািু! অি িািুই ি িাভন। আবার ব্রি িািু ভক? 

বাবাভি। ব্রি  মলন। ব্রি, অথতাৎ যা যায়। 

আভম। যা যায়, িাই ব্রি? চ ারু যায়, বােুর যায়, আভম যাই, িুভম যা —েব ব্রি? 

বাবাভি। েব ব্রি। ি ৎ কালক বলল, বল চদভখ? 

আভম। এই ভবশ্বব্রহ্মাি ি ৎ। 

বাবাভি। ‘ি ৎ’ চকান িািু হইলি হইয়ালে? 

আভম। িািু োড়া যা ভিজ্ঞাো কভরলবন বভলব,   কথাটা াছভনললই চকমন ভয় কলর। 

বাবাভি।  ম িািু হইলি ি ৎ েব্দ হইয়ালে। যা যায়, িাই ি ৎ। ভবশ্বব্রহ্মাি নশ্বর, 

িাই ভবশ্বব্রহ্মাি ি ৎ। ব্রি েব্দ আর ি ৎ েব্দ একাথতবােক।  

আভম। ব্রি িলব একটা িায় া নয়? আভম বভল, বৃন্দাবনই ব্রি।  

বাবাভি। বৃন্দাবন নালম চয েহর এখন আলে, িাহা বাোলার ববষ্ণব ঠাকুলররা বিয়ার 

কভরয়ালেন। 

আভম। িলব পুরালণ বৃন্দাবন কালক বভলয়ালে? 
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বাবাভি। “বৃন্দা যর।  িপলস্তলপ িরু্ত্ বৃন্দাবনং স্মৃিম্” চয স্থালন বৃন্দা িপেযা 

কভরয়াভেললন (‘কলরন’ বভলললই ভঠক হয়), চেই বৃন্দাবন। 

আভম। বৃন্দা চক? 

বাবাভি। 

রািালষাড়েনাম্াং ে বৃন্দা নাম শ্রুলিৌ শ্রুিম্।  

িেযাঃ ক্রীড়াবনং রমযং চিন বৃন্দাবনং স্মৃিম্ || 

  

———–  

*প্রোর, ১২৯২, আষাঢ়। 

———–  

  

রািাই বৃন্দা। 

আভম। রািা চক? 

বাবাভি। রাি িািু— 

আভম। িািু োড় বাবাভি। 

বাবাভি। রাি িািু োিলন, প্রালিৌ, চিালষ, পূিায়াং বা। চয ঈশ্বলরর োিন কলর, চয 

িাাঁহালক পায়, চয িাাঁহার পূিা (বা আরািনা) কলর, চেই রািা। ঈশ্বরভি মালর। ই রািা। 

িুভম ঈশ্বরভি হইলল রািা হইলব। 

আভম। িলব ভিভন চ াভপনীভবলেষ নন? 

বাবাভি। চ াভপনী েব্দ হয় না—চ াপী েব্দ। কালক বলল? 

আভম। চ ালপর েী চ াপী। 

বাবাভি। চ া েলব্দ পৃভথবী। যাাঁহারা িম্মতাহারাই পৃভথবীর রক্ষক। িাাঁহারাই চ াপ। 

েীভললে িাাঁহারা চ াপী। 

আভম। চ াললাক ভক িলব। 

বাবাভি। এই পৃভথবীল াললাক—ভূললাক। 

আভম। আপভন েব চ াল বািাইললন। ভাল, েবই যভদ রূপক হইল, িলব নন্দ ভক? 
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বাবাভি। নন্দ িািু হলষত, আনলন্দ। আমরা উপে ত ভভন্ন কথা বযবহার কভর না, এই 

একটা উপে ত। যাহালক আনন্দ বভল, িাই নন্দ। 

আভম। ভ বান ভক আনলন্দ িলিন চয, ভিভন নন্দনন্দন? 

বাবাভি। কৃষ্ণ চয নন্দপুর। , এ কথা চকহ বলল না। ভিভন বেুলদলবর পুর। , নন্দাললয় 

ভেললন, এই মার। । 

আভম। চে কথারই বা অথত ভক? 

বাবাভি। পরমানন্দ-িামই ঈশ্বলরর বাে। অথতাৎ ভিভন আনলন্দই ভবদযমান। 

আভম। িলব যলোদা চকাথায় যায়? যলোদা চয কৃষ্ণলক প্রভিপালন কভরয়াভেললন, 

িাহার িাৎপযতয ভক? 

বাবাভি। ঈশ্বলরর যেঃ অথতাৎ মভহমা কীর্ত্তন দ্বারা িাাঁহালক হৃদলয় পভরবভিতি কভরলি 

হয়।  

আভম। েবই রূপক চদভখলিভে। কৃষ্ণ  ভক রূপক নন? 

বাবাভি। আমার দৃঢ় ভবশ্বাে চয, ি দীশ্বর েেরীলর ভূমিলল অবিীণত হইয়া ি লি 

িম্মত স্থাপন কভরয়াভেললন। ভিভন রূপক নলহন। ভক্তু  পুরাণকার িাাঁহালক মাঝখালন স্থাভপি 

কভরয়া, এই িম্মতাথতক রূপকভট  ঠন কভরয়াভেললন। কৃলষ্ণর নালমর আর একটা অথত আলে, 

িাহালি ইহার একটা েুভবিা হইয়াভেল। কৃষ্ণ িািু কষতলণ বা আকষতলণ। ভযভন মনুলষযর 

ভের্ত্ কষতণ বা আকষতণ কলরন, ভিভন কৃষ্ণ। 

আভম। এটা বাবাভি কিকেনা। 

বাবাভি। িা’ি বলটই। কৃষ্ণ রূপক নলহন। কালিই এ অথত কিকলে ঘটালি হয়। 

ভিভন েরীরী, অনযানয মনুলষযর েলে কম্মতলক্ষলর।  ভবদযমান ভেললন। এবং ভিভন অেরীরী 

ি দীশ্বর। িাাঁহালক নমস্কার কর। 

আভম। ভক্তু  রূপলকর ভক হইলব? রািা কৃলষ্ণর উপােনা কভরব ভক? 

বাবাভি। ি দীশ্বলরর েলে িাাঁহার ভলির উপােনা কভরলব। চকন, ভি িিয়, 

ভি  ঈশ্বলরর অংেত্ব পাইয়ালে। ি ৎ ঈশ্বর-ভি। ি ৎ ঈশ্বরময়। ি লির ঈশ্বলরর 

েলে ি লির  উপােনা কভরলব। অিএব বল, ীীরািাবল্লভায় নলমা নমঃ। 
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আভম। ীীরািাবল্লভায় নলমা নমঃ। 

ীীহভরদাে ববরা ী। 
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