1884, 3রা জুলাi

বলরাম-মিnের রেথর পুনযর্াtায় ভkসে
pথম পিরেcদ
ঠাকুর ীরামকৃ বলরােমর ৈবঠকখানায় ভেkর মজিলস কিরয়া বিসয়া আেছন। আনnময় মূিতর্! -ভkেদর সিহত কথা কিহেতেছন।
আজ পুনযর্াtা। বৃহsিতবার। আষাঢ় kা দশমী। 3রা জুলাi, 1884। ীযুk বলরােমর বাটীেত,
ী ীজগnােথর েসবা আেছ, eকখািন েছাট রথo আেছ। তাi িতিন ঠাকুরেক, পুনযর্াtা uপলেk িনমntণ
কিরয়ােছন। ei েছাট রথখািন বারবাটীর েদাতলার চকিমলান বারাnায় টানা হiেব। গত 25েশ জুন বুধবাের
ী ীরথযাtার িদন, ঠাকুর ীযুk ঈশান মুেখাপাধয্ােয়র ঠনঠিনয়া বাটীেত আিসয়া িনমntণ gহণ কিরয়ািছেলন।
েসi িদেনi ৈবকােল কেলজ sীেট ভূধেরর বাটীেত পি ত শশধেরর সিহত pথম সাkাৎ হয়। িতনিদন হiল, গত
েসামবাের শশধর তাঁহােক দিkেণ র-কালীমিnের িdতীয়বার দশর্ন কিরেত িগয়ািছেলন।
ঠাকুেরর আেদেশ বলরাম শশধরেক আজ িনমntণ কিরয়ােছন। পি ত িহnুধেমর্র বয্াখয্া কিরয়া েলাকিশkা
িদেতেছন। তাi িক ীরামকৃ তাঁহার িভতর শিkস ার কিরবার জনয্ eত uৎসুক হiয়ােছন?
ঠাকুর ভkেদর সিহত কথা কিহেতেছন। কােছ রাম, মাsার, বলরাম, মেনােমাহন, কেয়কিট েছাকরা ভk,
বলরােমর িপতা pভৃিত বিসয়া আেছন। বলরােমর িপতা aিত িন াবান ৈব ব। িতিন pায় ীবৃnাবনধােম
তাঁহােদরi pিতি ত কুে eকাকী বাস কেরন o ী ীশয্ামসুnর-িবgেহর েসবার তttাবধান কেরন। ীবৃnাবেন
িতিন সমs িদন ঠাকুেরর েসবা লiয়া থােকন। কখনo ীৈচতনয্চিরতামৃতািদ ভিkgn পেড়ন। কখন কখন
ভিkgn লiয়া তাহার pিতিলিপ কেরন। কখন বিসয়া বিসয়া িনেজ ফুেলর মালা গাঁেথন। কখন ৈব বেদর িনমntণ
কিরয়া েসবা কেরন। ঠাকুরেক দশর্ন করাiবার জনয্, বলরাম তাঁহােক পেtর uপর পt িলিখয়া কিলকাতায়
আনাiয়ােছন। “সব ধেমর্i সাmpদািয়ক ভাব; িবেশষতঃ ৈব বিদেগর মেধয্; িভn মেতর েলাক পরsর িবেরাধ
কের, সমnয় কিরেত জােন না” -- ei কথা ঠাকুর ভkেদর বিলেতেছন।
[বলরােমর িপতার pিত সবর্ধমর্-সমnয় uপেদশ। ভkমাল; ীভাগবত -- পূবক
র্ থা -- মথুেরর কােছ ৈব বচরেণর
েগাঁড়ািম o শাkেদর িনnা ]
ীরামকৃ (বলরােমর িপতা pভৃিত ভkেদর pিত) -- ৈব বেদর eকিট gn ভkমাল। েবশ বi, -ভkেদর সব কথা আেছ। তেব eকেঘেয়। eক জায়গায় ভগবতীেক িব ুমnt লiেয় তেব েছেড়েছ!
“আিম ৈব বচরেণর aেনক সুখয্াত কের েসেজাবাবুর কােছ আনলুম। েসেজাবাবু খুব যt খািতর করেল।
rপার বাসন বার কের জল খাoয়ােনা পযর্n। তারপর েসেজাবাবুর সামেন বেল িক – ‘আমােদর েকশবমnt না
িনেল িকছুi হেব না!’ েসেজাবাবু শাk, ভগবতীর uপাসক। মুখ রাঙা হেয় uঠল। আিম আবার ৈব বচরেণর গা
িটিপ!
“ ীমdাগবত -- তােতo নািক oiরকম কথা আেছ, ‘েকশবমnt না িনেয় ভবসাগর পার হoয়াo যা, আর
কুকেু রর লয্াজ ধের মহাসমুd পার হoয়াo তা!’ সব মেতর েলােকরা আপনার মতটাi বড় কের েগেছ।
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“শােkরাo ৈব বেদর খােটা করবার েচ া কের। ীকৃ ভবনদীর কা ারী, পার কের েদন, শােkরা বেল,
‘তা েতা বেটi, মা রাজরােজ রী -- িতিন িক আপিন eেস পার করেবন? oi কৃ েকi েরেখ িদেয়েছন পার
করবার জনয্’।” (সকেলর হাসয্)

র্ থা -- ঠাকুেরর জnভূিমদশর্ন 1 1880 -- ফুলiু শয্ামবাজােরর তাঁতী ৈব বেদর aহংকার -- সমnয় uপেদশ ]
[পূবক
“িনেজর িনেজর মত লেয় আবার aহংকার কত! o-েদেশ, শয্ামবাজার ei সব জায়গায়, তাঁতীরা আেছ।
aেনেক ৈব ব, তােদর লmা লmা কথা। বেল, ‘iিন েকাn িব ু মােনন? পাতা িব ু! (aথর্াৎ িযিন পালন কেরন!) - o আমরা ছুঁi না! েকাn িশব? আমরা আtারাম িশব, আtারােম র িশব, মািন।’ েকu বলেছ, ‘েতামরা বুিঝেয়
েদo না, েকাn হির মান?’ তােত েকu বলেছ – ‘না, আমরা আর েকন, oiখান েথেকi েহাক।’ eিদেক তাঁত
েবােন; আবার eiসব লmা লmা কথা!”
[লালাবাবুর রানী কাতয্ায়নীর েমা-সােহব রিতর মার েগাঁড়ািম ]
“রিতর মা রানী কাতয্ায়নীর েমা-সােহব; -- ৈব বচরেণর দেলর েলাক, েগাঁড়া ৈব বী। eখােন খুব আসা
যাoয়া করত। ভিk েদেখ েক! যাi আমায় েদখেল মা-কালীর pসাদ েখেত, aমিন পালাল!
“েয সমnয় কেরেছ, েসi-i েলাক। aেনেকi eকেঘেয়। আিম িকnt েদিখ -- সব eক। শাk, ৈব ব,
েবদাn মত সবi েসi eকেক লেয়। িযিনi িনরাকার, িতিনi সাকার, তাঁরi নানা rপ।
‘িনgর্ণ েমরা বাপ, সgণ মাহতাির,
কাের িনেnা কাের বেnা, েদােনা পাlা ভারী।’
“েবেদ যাঁর কথা আেছ, তেnt তাঁরi কথা, পুরােণo তাঁরi কথা। েসi eক সিcদানেnর কথা। যাঁরi িনতয্,
তাঁরi লীলা।
“েবেদ বেলেছ, oঁ সিcদানnঃ bh। তেnt বেলেছ, oঁ সিcদানnঃ িশবঃ -- িশবঃ েকবলঃ -- েকবলঃ িশবঃ।
পুরােণ বেলেছ, oঁ সিcদানnঃ কৃ ঃ। েসi eক সিcদানেnর কথাi েবদ, পুরাণ, তেnt আেছ। আর ৈব বশােsto
আেছ, -- কৃ i কালী হেয়িছেলন।”
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ীরামকৃ েশষবার জnভূিম দশর্ন সমেয় 1880 ী: ফুলুi শয্ামবাজাের hদেয়র সে
মিlক, সদয় বাবাজী pভৃিত ভkগেণর সিহত সংকীতর্ন কেরন।
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