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শয্ামপুকুর বাটীেত হিরবlভ নেরnd, িম  pভৃিত ভkসে  
 ীযুk বলরােমর জনয্ িচnা -- ীযুk হিরবlভ বসু 

 
        ীরামকৃ  শয্ামপুকুেরর বাটীেত ভkসে  িচিকৎসাথর্ বাস কিরেতেছন। আজ শিনবার। আি ন, কৃ া a মী 
িতিথ, 16i কািতর্ক। 31েশ aেkাবর, 1885 ী াb। েবলা নয়টা। 
 
        eখােন ভেkরা িদবারািt থােকন -- ঠাকুেরর েসবাথর্! eখনo েকহ সংসার তয্াগ কেরন নাi। 
 
        বলরাম সপিরবাের ঠাকুেরর েসবক। িতিন েয বংেশ জিnয়ােছন, েস aিত ভkবংশ। িপতা বৃd হiয়ােছন, 
বৃnাবেন eকাকী বাস কেরন -- তাঁহােদর pিতি ত ী ীশয্ামসুnেরর কুে । তাঁহার িপতৃবয্পুt ীযুk হিরবlভ 
বসু o বাটীর aনয্ানয্ সকেলi ৈব ব। 
 
        হিরবlভ কটেকর pধান uিকল। পরমহংসেদেবর কােছ বলরাম যাতায়াত কেরন -- িবেশষতঃ েমেয়েদর 
লiয়া যান -- িনয়া িবরk হiয়ােছন। েদখা হiেল, বলরাম বিলয়ািছেলন, তুিম তাঁহােক eকবার দশর্ন কর -- 
তারপর যা হয় বেলা! 
 
        আজ হিরবlভ আিসয়ােছন, িতিন ঠাকুরেক দশর্ন কিরয়া aিত ভিkভােব pণাম কিরেলন। 
 
        ীরামকৃ  -- িক কের ভাল হেব! -- আপিন িক েদখেছা, শk বয্ােমা? 
 
        হিরবlভ -- আjা, ডাkােররস বলেত পােরন। 
 
        ীরামকৃ  -- েমেয়রা পােয়র ধুলা লয়। তা ভািব eকrেপ িতিনi (ঈ র) িভতের আেছন -- িহসাব আিন। 
 
        হিরবlভ -- আপিন সাধু! আপনােক সকেল pণাম করেব, তােত েদাষ িক? 
 
        ীরামকৃ  -- েস rব, phাদ, নারদ, কিপল, eরা েকu হেল হত। আিম িক! আপিন আবার আসেবন। 
 
        হির -- আjা, আমােদর টােনi আসব -- আপিন বলেছন েকন। 
 
        হিরবlভ িবদায় লiেবন -- pণাম কিরেতেছন। পােয়র ধুলা লiেত যাiেতেছন -- ঠাকুর পা সরাiয়া 
লiেতেছন। িকnt হিরবlভ ছািড়েলন না -- েজার কিরয়া পােয়র ধুলা লiেলন। 
 
        হিরবlভ গােtাtান কিরেলন। ঠাকুর েযন তাঁহােক খািতর কিরবার জনয্ দাঁড়াiেলন। বিলেতেছন, “বলরাম 
aেনক dঃখ কের। আিম মেন কlাম, eকিদন যাi -- িগেয় েতামােদর সে  েদখা কির। তা আবার ভয় হয়! পােছ 
েতামরা বল, eেক েক আনেল!” 
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        হির -- o-সব কথা েক বেলেছ। আপিন িকছু ভাবেবন না। 
 
        হিরবlভ চিলয়া েগেলন। 
 
        ীরামকৃ  (মাsােরর pিত) -- ভিk আেছ -- তা না হেল েজার কের পােয়র ধুলা িনেল েকন? 
 
        “েসi েয েতামায় বেলিছলাম, ভােব েদখলাম ডাkার o আর-eকজনেক, -- ei েসi আর-eকজন। তাi 
েদখ, eেসেছ।” 
 
        মাsার -- আেj, ভিkরi ঘর। 
 
        ীরামকৃ  -- িক সরল! 
 
        ডাkার সরকােরর কােছ ঠাকুেরর aসুেখর সংবাদ িদবার জনয্ মাsার শাঁখািরেটালায় আিসয়ােছন। ডাkার 
আজ আবার ঠাকুরেক েদিখেত যাiেবন। 
 
        ডাkার ঠাকুেরর o মিহমাচরণ pভৃিত ভkেদর কথা বিলেতেছন। 
 
        ডাkার -- কi, িতিন (মিহমাচরণ) েস বiেতা আেনন নাi -- েয বi আমােক েদখােবন বেলিছেলন! 
বলেল, ভুল হেয়েছ। তা হেত পাের -- আমারo হয়। 
 
        মাsার -- তাঁর েবশ পড়া না আেছ। 
 
        ডাkার -- তাহেল ei দশা! 
 
        ঠাকুেরর সmেn ডাkার বিলেতেছন, “ ধু ভিk িনেয় িক হেব -- jান যিদ না থােক।” 
 
        মাsার -- েকন, ঠাকুর েতা বেলন -- jােনর পর ভিk। তেব তাঁর ‘jান, ভিk’ আর আপনােদর ‘jান, 
ভিk’র মােন aেনক তফাত। 
 
        “িতিন যখন বেলন -- ‘jােনর পর ভিk’ তার মােন -- তttjােনর পর ভিk, bhjােনর পর ভিk -- 
ভগবানেক জানার পর ভিk। আপনােদর jান মােন েসn্  নেলj  (iিndেয়র িবষয় েথেক পাoয়া jান।) pথমিট 
not verifiable by our standard; তttjান iিndয়লভয্ jােনর dারা িঠক করা যায় না। িdিতয়িট -- 
verifiable (জড়jান)।” 
 
        ডাkার চুপ কিরয়া, আবার aবতার সmেn কথা কিহেতেছন। 
 
        ডাkার -- aবতার আবার িক? আর পােয়র ধুেলা লoয়া িক! 
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        মাsার -- েকন, আপিন েতা বেলন eকs েপিরেমn্  সময় তাঁর সৃি  েদেখ ভাব হয়, মানুষ েদখেল ভাব হয়। 
তা যিদ হয়, ঈ রেক েকন না মাথা েনায়াব? মানুেষর hদয় মেধয্ ঈ র আেছন। 
 
        “িহnুধেমর্ েদেখ সবর্ভূেত নারায়ণ! eটা তত আপনার জানা নাi। সবর্ভূেত যিদ থােকন তাঁেক pণাম করেত 
িক? 
 
        “পরমহংসেদব বেলন, েকানo েকানo িজিনেস িতিন েবিশ pকাশ। সূেযর্র pকাশ জেল, আরিশেত। জল সব 
জায়গায় আেছ -- িকnt নদীেত, পু িরণীেত, েবিশ pকাশ। ঈ রেকi নমsার করা হয় -- মানুষেক নয়। God is 
God -- not, man is God. 
 
        “তাঁেক েতা রীj িনং (সামানয্ িবচার) কের জানা যায় না -- সমs িব ােসর uপর িনভর্র। ei সব কথা 
ঠাকুর বেলন।” 
 
        আজ মাsারেক ডাkার তাঁহার রিচত eকখািন বi uপহার িদেলন -- 
 
        Physiological Basis of Psychology -- 'as a token of brotherly regards'. 


