1883, 4ঠা জুন

ঠাকুর ীরামকৃ ভkসে দিkেণ র কালীবািড়মেধয্
pথম পিরেcদ
দিkেণ ের ফলহািরণী -- পূজািদবেস ভkসে
[মিণলাল, ৈtেলাকয্ িব াস, রাম চাটুেজয্, বলরাম, রাখাল ]
আজ ৈজ কৃ া চতুদর্শী। সািবtী চতুদর্শী। আবার aমাবসয্া o ফলহািরণী-পূজা। ঠাকুর ীরামকৃ
দিkেণ র-কালীবািড়েত িনজ মিnের বিসয়া আেছন। ভেkরা তাঁহােক দশর্ন কিরেত আিসেতেছন। েসামবার,
iংেরজী 4ঠা জুন, 1883 ী াb।
মাsার পূবির্ দন রিববাের আিসয়ােছন। oi রােt কাতয্ায়নীপূজা। ঠাকুর েpমািব হiয়া নাটমিnের মার
সmুেখ দাঁড়াiয়া, বিলেতেছন, “মা, তুিমi bেজর কাতয্ায়নী:
তুিম sগর্, তুিম মতর্ মা, তুিম েস পাতাল।
েতামা হেত হির bhা, dাদশ েগাপাল।
দশ মহািবদয্া মাতা দশ aবতার।
eবার েকানrেপ আমায় কিরেত হেব পার।”
ঠাকুর গান কিরেতেছন o মার সে কথা কিহেতেছন। েpেম eেকবাের মােতায়ারা! িনেজর ঘের আিসয়া
েচৗিকর uপর বিসেলন।
রািt িdpহর পযর্n oi রােt মার নাম হiেত লািগল।
েসামবার সকােল বলরাম eবং আরo কেয়কিট ভk আিসেলন। ফলহািরনী-পূজা uপলেk ৈtেলাকয্ pভৃিত
বাগােনর বাবুরা সপিরবাের আিসয়ােছন।
েবলা নয়টা। ঠাকুর সহাসয্বদন -- গ ার uপর েগাল বারাnািটেত বিসয়া আেছন। কােছ মাsার।
kীড়াcেল ঠাকুর রাখােলর মাথািট েকােল লiয়ােছন! রাখাল iয়া। ঠাকুর কেয়কিদন রাখালেক সাkাৎ েগাপাল
েদিখেতেছন।
ৈtেলাকয্ সmুখ িদয়া মা-কালীেক দশর্ন কিরেত যাiেতেছন। সে aনুচর ছািত ধিরয়া যাiেতেছ। ঠাকুর
রাখালেক বলেলন, “oের, oঠ্ oঠ্।”
ঠাকুর বিসয়া আেছন। ৈtেলাকয্ নমsার কিরেলন।
ীরামকৃ (ৈtেলােকয্র pিত) - হয্াঁগা, কাল যাtা হয় নাi?
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ৈtেলােকয্ -- হাঁ, যাtার েতমন সুিবধা হয় নাi।
ীরামকৃ -- তা eiবার যা হেয়েছ। েদেখা েযন aনয্বার erপ না হয়! েযমন িনয়ম আেছ, েসiরকমi
বরাবর হoয়া ভাল।
ৈtেলাকয্ যেথািচত utর িদয়া চিলয়া েগেলন। িকয়ৎkণ পের িব ুঘেরর পুেরািহত ীযুk রাম চাটুেজয্
আিসেলন।
ঠাকুর -- রাম! ৈtেলাকয্েক বললুম, যাtা হয় নাi, েদেখা েযন erপ আর না হয় তা e-কথাটা বলা িক
ভাল হেয়েছ?
রাম চাটুেজয্ -- মহাশয়, তা আর িক হেয়েছ! েবশi বেলেছন। েযমন িনয়ম আেছ, েসiরকমi েতা বরাবর
হoয়া uিচত।
ীরামকৃ (বলরােমর pিত) -- oেগা, আজ তুিম eখােন েখo।
আহােরর িকি ৎ পূেবর্ ঠাকুর িনেজর aবsার িবষয় ভkেদর aেনক বিলেত লািগেলন। রাখাল, বলরাম,
মাsার, রামলাল, eবং আরo d-eকিট ভk বিসয়ািছেলন।
[হাজরার uপর রাগ -- ঠাকুর ীরামকৃ o মানুেষ i রদশর্ন ]
ীরামকৃ -- হাজরা আবার িশkা েদয়, তুিম েকন েছাকরােদর জনয্ aত ভাব? গািড় কের বলরােমর বািড়
যািc, eমন সময় পেথ মহা ভাবনা হল। বললুম “মা, হাজরা বেল, নেরnd আর সব েছাকরােদর জনয্ আিম aত
ভািব েকন; েস বেল, ঈ রিচnা েছেড় e-সব েছাকরােদর জনয্ িচnা করছ েকন?” ei কথা বলেত বলেত
eেকবাের েদখােল েয, িতিনi মানুষ হেয়েছন। d আধাের s pকাশ হন। েসirপ দশর্ন কের যখন সমািধ
eকটু ভাঙল, হাজরার uপর রাগ করেত লাগলুম। বললুম, শালা আমার মন খারাপ কের িদছল। আবার ভাবলুম,
েস েবচারীরi বা েদাষ িক, েস জানেব েকমন কের?
[নেরেndর সিহত ীরামকৃে র pথম েদখা ]
“আিম eেদর জািন, সাkাৎ নারায়ণ। নেরেndর সে pথম েদখা হল। েদখলুম, েদহবুিd নাi। eকটু বুেক
হাত িদেতi বাহয্শূনয্ হেয় েগল। hঁশ হেয় বেল uঠল, ‘oেগা, তুিম আমার িক করেল? আমার েয মা-বাপ আেছ!’
যd মিlেকর বািড়েতo িঠক oiরকম হেয়িছল। kেম তােক েদখবার জনয্ বয্াকুলতা বাড়েত লাগল, pাণ আটুপাটু করেত লাগল। তখন েভালানাথেক1 বললুম, হয্াঁগা, আমার মন eমন হেc েকন? নেরnd বেল eকিট
কােয়েতর েছেল, তার জনয্ eমন হেc েকন? েভালানাথ বলেল, ‘eর মােন ভারেত আেছ। সমািধs েলােকর মন
যখন িনেচ আেস, সttgণী েলােকর সে িবলাস কের। সttgণী েলাক েদখেল তেব তার মন ঠা া হয়।’ ei কথা
েন তেব আমার মেনর শািn হল। মােঝ মােঝ নেরndেক েদখব বেল বেস বেস কাঁদতুম।”
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৺েভালানাথ মুেখাপাধয্ায়, ঠাকুরবািড়র মুhরী, পের খাজা ী হiয়ািছেলন।
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