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a ম পিরেcদ
দিkেণ র-মিnের বলরামািদ সে -- বলরামেক িশkা
[লkণ -- সতয্কথা -- সবর্ধমর্সমnয় -- “কািমনী-কা নi মায়া” ]
ম লবার aপরাh, 24েশ aেkাবর (8i কািতর্ক, 1289, kা tেয়াদশী)। েবলা 3টা-4টা হiেব। ঠাকুর
খাবােরর তােকর িনকট দাঁড়াiয়া আেছন। বলরাম o মাsার কিলকাতা হiেত eকগািড়েত আিসয়ােছন o pণাম
কিরেতেছন। pণাম কিরয়া বিসেল ঠাকুর হািসেত হািসেত বিলেতেছন, তােকর uপের খাবার িনেত িগিছলাম,
খাবাের হাত িদেয়িছ, eমন সময় িটকিটিক পেড়েছ, আর aমিন েছেড় িদiিছ। (সকেলর হাসয্)
ীরামকৃ -- হাঁ েগা, o-সব মানেত হয়। ei েদখ না রাখােলর aসুখ, আমারo হাত-পা কামড়ােc। হল
িক জােনা? আিম সকােল িবছানা েথেক uঠবার সময় রাখাল আসেছ মেন কের aমুেকর মুখ েদেখ েফেলিছ!
(সকেলর হাসয্) হাঁ েগা, লkণ েদখেত হয়। েসিদন নেরnd eক কানা েছেল eেনিছল, তার বnু, চkুটা সব কানা
নয়; যা েহাক, আিম ভাবলুম e-আবার িক ঘটােল!
“আর eকজন আেস, আিম তার িজিনস েখেত পাির না। েস আিফেস কমর্ কের, তার 20৲ টাকা মািহনা।
আর 20৲ টাকা িক িমথয্া (bill) িলিখেয় পায়। িমথয্াকথা কয় বেল েস eেল বড় কথা কi না। হয়েতা d-চারিদন
আিফেস েগল না, eiখােন পেড় রiল। িক জােনা, মতলব েয, যিদ কাrেক বেল কেয় েদয় তাহেল aনয্ জায়গায়
কমর্ কাজ হয়।”
বলরােমর বংশ পরম ৈব ববংশ। বলরােমর িপতা বৃd হiয়ােছন -- পরম ৈব ব। মাথায় িশখা, গলায়
তুলসীর মালা, আর হেs সবর্দাi হিরনােমর মালা, জপ কিরেতেছন। iহােদর uিড়ষয্ায় aেনক জিমদাির আেছ।
আর েকাঠের, ীবৃnাবেন o aনয্ানয্ aেনক sােন ী ীরাধাকৃ -িবgেহর েসবা আেছ o aিতিথশালা আেছ।
বলরাম নূতন আিসেতেছন, ঠাকুর গlcেল তাঁহােক নানা uপেদশ িদেতেছন।
ীরামকৃ -- েসিদন aমুক eেসিছল; েনিছ নািক oi কােলা মাgটার েগালাম! -- ঈ রেক েকন দশর্ন
হয় না? কািমনী-কা ন মােঝ আড়াল হেয় রেয়েছ বেল। আর েতামার সmুেখ িক কের েসিদন o-কথাটা বলেল েয,
আমার বাবার কােছ eকজন পরমহংস eেসিছেলন, বাবা তাঁেক কুক
ঁ েড়া েরঁেধ খাoয়ােলন! (বলরােমর হাসয্)
“আমার aবsা” eখন মােছর েঝাল মার pসাদ হেল eকটু েখেত পাির। মার pসাদ মাংস eখন পাির না, -- তেব
আঙুেল কের eকটু চািখ, পােছ মা রাগ কেরন। (সকেলর হাসয্)
[পূবক
র্ থা -- বধর্মানপেথ -- েদশযাtা -- নকুড় আচােযর্র গান -- বণ ]
“আcা আমার eিক aবsা বল েদিখ। o-েদেশ যািc বধর্মান েথেক েনেম, আিম গrর গািড়েত বেস -eমন সমেয় ঝড়বৃি । আবার েকােtেক েলাক eেস জুটল। আমার সে র েলােকরা বলেল, eরা ডাকাত! -- আিম
তখন ঈ েরর নাম করেত লাগলাম। িকnt কখন রাম রাম বলিছ, কখন কালী কালী, কখন হনুমান হনুমান -সবরকমi বলিছ, e িকরকম বল েদিখ।”
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ঠাকুর ei কথা িক বিলেতেছন েয, eক ঈ র তাঁর aসংখয্ নাম, িভn ধমর্াবলmী বা সmpদােয়র েলাক িমথয্া
িববাদ কিরয়া মের?
ীরামকৃ (বলরােমর pিত) -- কািমনী-কা নi মায়া। oর িভতর aেনকিদন থাকেল hঁশ চেল যায় -মেন হয় েবশ আিছ। েমথর gেয়র ভাঁড় বয় -- বiেত বiেত আর েঘnা থােক না। ঈ েরর নামgণকীতর্ন করা
aভয্াস করেলi kেম ভিk হয়।
(মাsােরর pিত) -- “oেত লjা করেত নাi। ‘লjা, ঘৃণা, ভয় -- িতন থাকেত নয়।’
“o-েদেশ েবশ কীতর্ন গান হয় -- েখাল িনেয় কীতর্ন। নকুড় আচােযর্র গান চমৎকার! েতামােদর বৃnাবেন
েসবা আেছ?”
বলরাম -- আেj হাঁ। eকিট কু আেছ -- শয্ামসুnেরর েসবা।
ীরামকৃ -- আিম বৃnাবেন েগছলাম। িনধুবন েবশ sানিট।
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