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ী ীরথযাtা বলরাম-মিnের
pথম পিরেcদ
পূণর্, েছাট নেরন, েগাপােলর মা
ীরামকৃ বলরােমর বািড়র ৈবঠকখানায় ভkসে বিসয়া আেছন। (30েশ আষাঢ়, 1292) আষাঢ় kা
pিতপদ, েসামবার, 13i জুলাi, 1885, েবলা 9টা।
কলয্ ী ীরথযাtা। রেথ বলরাম ঠাকুরেক িনমntণ কিরয়া আিনয়ােছন। বািড়েত ী ীজগnাথ-িবgেহর িনতয্
েসবা হয়। eকখািন েছাট রথo আেছ, -- রেথর িদন রথ বািহেরর বারাnায় টানা হiেব।
ঠাকুর মাsােরর সিহত কথা কিহেতেছন। কােছ নারাণ, েতজচnd, বলরাম o aনয্ানয্ aেনক ভেkরা। পূণর্
সmেn কথা হiেতেছ। পূেণর্র বয়স পনর হiেব। ঠাকুর মাsােরর সিহত কথা কিহেতেছন। কােছ নারাণ, েতজচnd,
বলরাম o aনয্ানয্ aেনক ভেkরা। পূণর্ সmেn কথা হiেতেছ। পূেণর্র বয়স পনর হiেব। ঠাকুর তাঁহােক েদিখবার
জনয্ বয্াকুল হiয়ােছন।
ীরামকৃ (মাsােরর pিত) -- আcা, েস (পূণর্) েকান পথ িদেয় eেস েদখা করেব? -- িdজেক o পূণর্েক
তুিমi িমিলেয় িদo।
“eক সtার আর eক বয়েসর েলাক, আিম িমিলেয় িদi। eর মােন আেছ। dজেনরi unিত হয়। পূণরর্
েকমন aনুরাগ েদেখছ।”
মাsার -- আjা হাঁ, আিম ােম কের যািc, ছাদ েথেক আমােক েদেখ, রাsার িদেক েদৗেড় eল, -- আর
বয্াকুল হেয় েসiখান েথেকi নমsার করেল।
ীরামকৃ (সাrনয়েন) -- আহা! আহা! -- িক না iিন আমার পরমােথর্র (পরমাথর্লােভর জনয্) সংেযাগ
কের িদেয়েছন। ঈ েরর জনয্ বয্াকুল না হেল eirপ হয় না।
[পূেণর্র পুrষtা, ৈদবsভাব, -- তপসয্ার েজাের নারায়ণ সnান ]
“e িতনজেনর পুrষসtা -- নেরnd, েছাট নেরন আর পূণ।র্ ভবনােথর নয় -- oর েমদী ভাব (pকৃিতভাব)।
“পূণরর্ েয aবsা, eেত হয় শী েদহনাশ হেব -- ঈ রলাভ হল, আর েকন; -- বা িকছুিদেনর মেধয্
েতেড়ফুঁেড় েবrেব।
“ৈদবsভাব -- েদবতার pকৃিত। eেত েলাকভয় কম থােক। যিদ গলায় মালা, গােয় চnন, ধূপধুনার গn
েদoয়া যায়; তাহেল সমািধ হেয় যায়! -- িঠক েবাধ হেয় যায় েয, anের নারায়ণ আেছন -- নারায়ণ েদহধারণ
কের eেসেছন। আিম েটর েপেয়িছ।”
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র্ থা -- সুলkণা bাhিণর সমািধ -- রণিজেতর ভগবতী কনয্া ]
[পূবক
“দিkেণ ের যখন আমার pথম eirপ aবsা হল, িকছুিদন পের eকিট ভdঘের বামুেনর েমেয় eেসিছল।
বড় সুলkণা। যাi গলায় মালা আর ধূপধুনা েদoয়া হল aমিন সমািধs। িকছুkণ পের আনn, -- আর ধারা
পড়েত লাগল। আিম তখন pণাম কের বললুম, ‘মা, আমার হেব?’ তা বলেল, ‘হাঁ!’ তেব পূণর্েক আর eকবার
েদখা। তা েদখবার সুিবধা কi?
“কলা বেল েবাধ হয়। িক আ যর্ aংশ ধু নয়, কলা!
“িক চতুর! -- পড়ােত নািক খুব। -- তেব েতা িঠক ঠাoেরিছ!
“তপসয্ার েজাের নারায়ণ সnান হেয় জngহণ কেরন। o-েদেশ যাবার রাsায় রণিজত রােয়র দীিঘ আেছ।
রণিজত রােয়র ঘের ভগবতী কনয্া হেয় জেnিছেলন। eখনo ৈচtমােস েমলা হয়। আমার বড় যাবার icা হয়! -আর eখন হয় না।
“রণিজত রায় oখানকার জিমদার িছল। তপসয্ার েজাের তাঁেক কনয্াrেপ েপেয়িছল। েমেয়িটেক বড়i েsহ
কের। েসi েsেহর gেণ িতিন আটেক িছেলন, বােপর কাছ ছাড়া pায় হেতন না। eকিদন েস জিমদািরর কাজ
করেছ, ভারী বয্s; েমেয়িট েছেলর sভােব েকবল বলেছ, ‘বাবা, eটা িক; oটা িক।’ বাপ aেনক িমি কের বলেল
-- ‘মা, eখন যাo, বড় কাজ পেড়েছ।’ েমেয় েকানমেত যায় না। েশেষ বাপ aনয্মনs হেয় বলেল, ‘তুi eখান
েথেক দূর হ’। মা তখন ei ছুেতা কের বািড় েথেক চেল েগেলন। েসi সময় eকজন শাঁখারী রাsা িদেয় যািcল।
তােক েডেক শাঁখা পরা হল। দাম েদবার কথায় বলেলন, ঘেরর aমুক কুলুি েত টাকা আেছ, লেব। ei বেল
েসখান েথেক চেল েগেলন, আর েদখা েগল না। eিদেক শাঁখারী টাকার জনয্ ডাকাডািক করেছ। তখন েমেয়
বািড়েত নাi েদেখ সকেল ছুেট eল। রণিজত রায় নানাsােন েলাক পাঠােল সnান করবার জনয্। শাঁখারীর টাকা
েসi কুলুি েত পাoয়া েগল। রণিজত রায় েকঁেদ েকঁেদ েবড়ােcন, eমন সময় েলাকজন eেস বলেল, েয, দীিঘেত
িক েদখা যােc। সকেল দীিঘর ধাের িগেয় েদেখ েয শাঁখাপরা হাতিট জেলর uপর তুেলেছন। তারপর আর েদখা
েগল না। eখনo ভগবতীর পূজা oi েমলার সময় হয় -- বাrণীর িদেন।
(মাsারেক) -- “e সব সতয্।”
মাsার -- আjা, হাঁ।
ীরামকৃ -- নেরnd eখন e-সব িব াস কের।
“পূণরর্ িব রু aংেশ জn। মানেস িবlপt িদেয় পূজা করলুম, তা হল না; -- তুলসী-চnন িদলাম, তখন
হল!
“িতিন নানাrেপ দশর্ন েদন। কখন নরrেপ, কখন িচnয় ঈ রীয় rেপ। rপ মানেত হয়। িক বল?”
মাsার -- আjা, হাঁ!
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[েগাপােলর মার pকৃিতভাব o rপদশর্ন ]
ীরামকৃ -- কামারহািটর বামনী (েগাপােলর মা) কত িক েদেখ! eকলািট গ ার ধাের eকিট বাগােন
িনজর্ন ঘের থােক, আর জপ কের। েগাপাল কােছ েশায়! (বিলেত বিলেত ঠাকুর চমিকত হiেলন)। কlনায় নয়,
সাkাৎ! েদখেল েগাপােলর হাত রাঙা! সে সে েবড়ায়! -- মাi খায়! -- কথা কয়! নেরnd েন কাঁদেল!
“আিম আেগ aেনক েদখতুম। eখন আর ভােব তত দশর্ন হয় না। eখন pকৃিতভাব কম পড়েছ।
েবটােছেলর ভাব আসেছ। তাi ভাব anের, বািহের তত pকাশ নাi।
“েছাট নেরেনর পুrষভাব, -- তাi মন লীন হেয় যায়। ভাবািদ নাi। িনতয্েগাপােলর pকৃিতভাব। তাi খয্াঁচা
ময্াঁচা; -- ভােব তার শরীর লাল হেয় যায়।”
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