দিkেণ ের ঠাকুর ীরামকৃ
pথম পিরেcদ
কালীবাড়ী o uদয্ান

[ ীরামকৃ দিkেণ ের কালীবািড় মেধয্ -- চাঁদিন o dাদশ িশবমিnর -- পাকা uঠান o িব ঘু র -- ী
ীভবতািরণী মা-কালী -- নাটমিnর -- ভাঁড়ার, েভাগঘর, aিতিথশালা o বিলদােনর sান -- দpরখানা -- ঠাকুর
ীরামকৃে র ঘর -- নহবত, বকুলতলা o প বটী -- ঝাuতলা, েবলতলা o কুিঠ -- বাসনমাজার ঘাট, গাজীতলা,
সদর ফটক o িখড়িক ফটক -- হাঁসপুকরু , আsাবল, েগাশালা o পুে াদয্ান -- ীরামকৃে র ঘেরর বারাnা -আনnিনেকতন।]
আজ রিববার। ভkেদর aবসর হiয়ােছ, তাi তাঁহারা দেল দেল ী ীপরমহংসেদবেক দশর্ন কিরেত
দিkেণ েরর কালীবািড়েত আিসেতেছন। সকেলরi aবািরত dার। িযিন আিসেতেছন, ঠাকুর তাঁহারi সিহত কথা
কিহেতেছন। সাধু, পরমহংস, িহnু, ী ান, bhjানী; শাk, ৈব ব; পুrষ, stীেলাক -- সকেলi আিসেতেছন।
ধনয্ রানী রাসমিণ! েতামারi সুকিৃ তবেল ei সুnর েদবালয় pিতি ত হiয়ােছ, আবার ei সচল pিতমা -- ei
মহাপুrষেক েলােক আিসয়া দশর্ন o পূজা কিরেত পাiেতেছ।
[চাঁদিন o dাদশ িশবমিnর ]
কালীবািড়িট কিলকাতা হiেত আড়াi েkাশ utের হiেব। িঠক গ ার uপের। েনৗকা হiেত নািময়া
সুিবsীণর্ েসাপানাবলী িদয়া পূবর্াসয্ হiয়া uিঠয়া কালীবািড়েত pেবশ কিরেত হয়। ei ঘােট পরমহংসেদব sান
কিরেতন। েসাপােনর পেরi চাঁদিন। েসখােন ঠাকুরবািড়র েচৗিকদােররা থােক। তাহােদর খািটয়া, আমকােঠর
িসnুক, di-eকটা েলাটা েসi চাঁদিনেত মােঝ মােঝ পিড়য়া আেছ। পাড়ার বাবুরা যখন গ াsান কিরেত আেসন,
েকহ-েকহ েসi চাঁদিনেত বিসয়া েখাসগl কিরেত কিরেত েতল মােখন। েয-সকল সাধু-ফিকর, ৈব ব-ৈব বী
aিতিথশালার pসাদ পাiেবন বিলয়া আেসন, তাঁহারাo েকহ-েকহ েভােগর ঘnা পযর্n ei চাঁদিনেত aেপkা
কেরন। কখন কখন েদখা যায়, ৈগিরকবstধািরণী ৈভরবী িtশূলহেs ei sােন বিসয়া আেছন। িতিনo সময় হেল
aিতিথশালায় যাiেবন। চাঁদিনিট dাদশ িশবমিnেরর িঠক মধয্বতর্ী। তnেধয্ ছয়িট মিnর চাঁদিনর িঠক utের, আর
ছয়িট চাঁদিনর িঠক দিkেণ। েনৗকাযাtীরা ei dাদশ মিnর দূর হiেত েদিখয়া বিলয়া থােক, “oi রাসমিণর
ঠাকুরবািড়”।
[পাকা uঠান o িব ঘু র ]
চাঁদিন o dাদশ মিnেরর পূবর্বতর্ী i কিনিমর্ত পাকা uঠান। uঠােনর মাঝখােন সাির সাির diিট মিnর।
utরিদেক রাধাকােnর মিnর। তাহার িঠক দিkেণ মা-কালীর মিnর। ৺রাধাকােnর মিnের ী ীরাধাকৃ -িবgহ
-- পি মাসয্। িসঁিড় িদয়া মিnের uিঠেত হয়। মিnরতল মমর্র psরাবৃত। মিnেরর সmুখs দালােন ঝাড় টাঙােনা
আেছ -- eখন বয্বহার নাi, তাi রkবেstর আবরণী dারা রিkত। eকিট dারবান পাহারা িদেতেছ। aপরােh
পি েমর েরৗেd পােছ ঠাকুেরর ক হয়, তাi কয্ামিবেসর পদর্ার বেnাবs আেছ। দালােনর সাির সাির িখলােনর
ফুকর uহােদর dারা আবৃত হয়। দালােনর দিkণ-পূবর্ েকােণ eকিট গ াজেলর জালা। মিnেরর েচৗকােঠর িনকট
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eকিট পােt ীচরণামৃত। ভেkরা আিসয়া ঠাকুর pণাম কিরয়া oi চরণামৃত লiেবন। মিnরমেধয্ িসংহাসনাrঢ়
ী ীরাধাকৃ -িবgহ। ীরামকৃ ei মিnের পূজারীর কােযর্ pথম bতী হন -- 1857-58 ী াb।
[ ী ীভবতািরণী মা-কালী ]
দিkেণর মিnের সুnর পাষাণময়ী কালী-pিতমা! মার নাম ভবতািরণী। ে তকৃ মমর্রpsরাবৃত মিnরতল
o েসাপানযুk ucেবদী। েবদীর uপের েরৗপয্ময় সহsদল পd, তাহার uপর িশব, শব হiয়া দিkণিদেক মsক - utরিদেক পা কিরয়া পিড়য়া আেছন। িশেবর pিতকৃিত ে তpsরিনিমর্ত। তাঁহার hদেয়াপির বারাণসীেচিলপিরিহতা নানাভরণাল ৃতা ei সুnর িtনয়নী শয্ামাকালীর psরময়ী মূতীর্ । ীপাদপেd নূপরু , gজিরপ ম,
পাঁেজব, চুটিক আর জবা িবlপt। পাঁেজব পি েমর েমেয়রা পের। পরমহংসেদেবর ভারী সাধ, তাi মথুরবাবু
পরাiয়ােছন। মার হােত েসানার বাuিট, তািবজ iতয্ািদ। agহােত -- বালা, নািরেকল-ফুল, পঁiেচ, বাuিট;
মধয্হােত -- তাড়, তািবজ o বাজু; তািবেজর ঝাঁপা েদাdলয্মান। গলেদেশ -- িচক, মুkার সাতনর মালা, েসানার
বিtশ নর, তারাহার o সুবণর্িনিমর্ত মু মালা; মাথায় -- মুকুট; কােন -- কানবালা, কানপাশ, ফুলঝুমেকা, েচৗঁদািন
o মাছ। নািসকায় -- নৎ, েনালক েদoয়া। িtনয়নীর বাম হsdেয় নৃমু o aিস, দিkণ হsdেয় বরাভয়। কিটেদেশ
নরকার-মালা, িনমফল o েকামরপাটা। মিnর মেধয্ utর-পূবর্ েকােণ িবিচt শযয্া -- মা িব াম কেরন।
েদoয়ােলর eকপাে র্ চামর ঝুিলেতেছ। ভগবান ীরামকৃ oi চামর লiয়া কতবার মােক বয্জন কিরয়ােছন।
েবদীর uপর পdাসেন rপার েগলােস জল। তলায় সাির সাির ঘিট, তnেধয্ শয্ামার পান কিরবার জল। পdাসেনর
uপর পি েম a ধাতুিনিমর্ত িসংহ, পূেবর্ েগািধকা o িtশূল। েবদীর aিgেকােণ িশবা, দিkেণ কােলা psেরর বৃষ
o ঈশান েকােণ হংস। েবদী uিঠবার েসাপােন েরৗপয্ময় kুd িসংহাসেনাপির নারায়ণিশলা; eকপাে র্
পরমহংসেদেবর সnয্াসী হiেত pাp a ধাতুিনিমর্ত রামলালা নামধারী ীরামচেndর িবgহ মূিতর্ o বােণ র িশব।
আরo aনয্ানয্ েদবতা আেছন। েদবী pিতমা দিkণাসয্। ভবতািরণীর িঠক সmুেখ, aথর্াৎ েবদীর িঠক দিkেণ
ঘটsাপনা হiয়ােছ। িসnুররি ত, পূজােn নানাকুসমু িবভূিষত, পু মালােশািভত ম লঘট। েদoয়ােলর eকপাে র্
জলপূণর্ তামার ঝাির -- মা মুখ ধুiেবন। ঊে র্ মিnের চাঁেদায়া, িবgেহর প ািdেক সুnর বারাণসী বstখ
লmমান। েবদীর চািরেকােণ েরৗপয্ময় sm। তdপির বhমূলয্ চndাতপ -- uহােত pিতমার েশাভা বধর্ন হiয়ােছ।
মিnর েদাহারা। দালানিটর কেয়কিট ফুকর সুদঢ়ৃ কপাট dারা সুরিkত। eকিট কপােটর কােছ েচৗিকদার বিসয়া
আেছ। মিnেরর dাের প পােt ীচরণামৃত। মিnরশীষর্ নবরt মি ত। িনেচর থােক চািরিট চূড়া, মেধয্র থােক
চািরিট o সেবর্াপির eকিট। eকিট চূড়া eখন ভািঙয়া রিহয়ােছ। ei মিnের eবং ৺রাধাকােnর ঘের পরমহংসেদব
পূজা কিরয়ািছেলন।
[নাটমিnর ]
কালীমিnেরর সmুেখ aথর্াৎ দিkণিদেক সুnর সুিবsৃত নাটমিnর। নাটমিnেরর uপর ী ীমহােদব eবং
নnী o ভৃ ী। মার মিnের pেবশ কিরবার পূেবর্ ঠাকুর ীরামকৃ ৺মহােদবেক হাতেজাড় কিরয়া pণাম কিরেতন - েযন তাঁহার আjা লiয়া মিnের pেবশ কিরেতেছন। নাটমিnেরর utর-দিkেণ sািপত di সাির aিত
ucsm। তdপির ছাদ। smে ণীর পূবর্িদেক o পি মিদেক নাটমিnেরর di পk। পূজার সময়, মেহাৎসবকােল,
িবেশষতঃ কালীপূজার িদন নাটমিnের যাtা হয়। ei নাটমিnের রাসমিণর জামাতা মথুরবাবু ীরামকৃে র
uপেদেশ ধানয্েমr কিরয়ািছেলন। ei নাটমিnেরi সবর্সমেk ঠাকুর ীরামকৃ ৈভরবীপূজা কিরয়ািছেলন।
[ভাঁড়ার, েভাগঘর, aিতিথশালা, বিলsান ]
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চkিমলান uঠােনর পি মপাে র্ dাদশ মিnর, আর িতনপাে র্ eকতলা ঘর। পূবর্পাে র্র ঘরgিলর মেধয্
ভাঁড়ার, লুিচঘর, িব ুর েভাগঘর, ৈনেবদয্ঘর, মােয়র েভাগঘর, ঠাকুরেদর রাnাঘর o aিতিথশালা। aিতিথ, সাধু
যিদ aিতিথশালায় না খান, তাহা হiেল দpরখানায় খাজা ীর কােছ যাiেত হয়। খাজা ী ভা ারীেক hকুম িদেল
সাধু ভাঁড়ার হiেত িসধা লন। নাটমিnেরর দিkেণ বিলদােনর sান।
িব ঘু েরর রাnা িনরািমষ। কালীঘেরর েভােগর িভn রnনশালা। রnনশালার সmুেখ দাসীরা বড় বড় বঁিট
লiয়া মাছ কুিটেতেছ। aমাবসয্ায় eকিট ছাগ বিল হয়। েভাগ di pহর মেধয্ হiয়া যায়। iিতমেধয্ aিতিথশালায়
eক-eকখানা শালপাতা লiয়া সাির সাির কাঙাল, ৈব ব, সাধু aিতিথ বিসয়া পেড়। bাhণেদর পৃথক sান কিরয়া
েদoয়া হয়। কমর্চারী bাhণেদর পৃথক sান হয়। খাজা ীর pসাদ তাঁহার ঘের েপৗঁছাiয়া েদoয়া হয়। জানবাজােরর
বাবুরা আিসেল কুিঠেত থােকন। েসiখােন pসাদ পাঠােনা হয়।
[দpরখানা ]
uঠােনর দিkেণ সাির সাির ঘরgিলেত দpরখানা o কমর্চারীিদেগর থািকবার sান। eখােন খাজা ী, মুhরী
সবর্দা থােকন; আর ভা ারী, দাস-দাসী, পূজারী, রাঁধুনী, bাhণঠাকুর iতয্ািদর o dারবানেদর সবর্দা যাতায়াত।
েকান েকান ঘর চািব েদoয়া; তnেধয্ ঠাকুরবািড়র আসবাব সতরি , শািময়ানা iতয্ািদ থােক। ei সািরর
কেয়কটা ঘর পরমহংসেদেবর জেnাৎসব uপলেk ভাঁড়ার ঘর করা হiত। তাহার দিkণিদেকর ভূিমেত
মহামেহাৎসেবর রাnা হiত।
uঠােনর utের eকতলা ঘেরর ে ণী। তাহার িঠক মাঝখােন েদuিড়। চাঁদিনর নয্ায় েসখােনo dারবােনরা
পাহাড়া িদেতেছ। uভয় sােন pেবশ কিরবার পূেবর্ বািহের জুতা রািখয়া যাiেত হiেব।
[ঠাকুর ীরামকৃে র ঘর ]
uঠােনর িঠক utর-পি ম েকােণ aথর্াৎ dাদশ মিnেরর িঠক utের ী ীপরমহংসেদেবর ঘর। ঘেরর িঠক
পি মিদেক aধর্ম লাকার eকিট বারাnা। েসi বারাnায় ীরামকৃ পি মাসয্ হiয়া গ া দশর্ন কিরেতন। ei
বারাnার পেরi পথ। তাহার পি েম পুে াদয্ান, তৎপের েপাsা। তাহার পেরi পূতসিললা সবর্তীথর্ময়ী
কলকলনািদনী গ া
[নহবত, বকুলতলা o প বটী ]
পরমহংসেদেবর ঘেরর িঠক utের eকিট চতুে াণ বারাnা, তাহার utের uদয্ানপথ। তাহার utের আবার
পুে াদয্ান। তাহার পেরi নহবতখানা। নহবেতর িনেচর ঘের তাঁহার sগর্ীয়া পরমারাধয্া বৃdা মাতাঠাকুরানী o পের
ী ীমা থািকেতন। নহবেতর পেরi বকুলতলা o বকুলতলার ঘাট। eখােন পাড়ার েমেয়রা sান কেরন। ei ঘােট
পরমহংসেদেবর বৃdা মাতাঠাকুরানীর ৺গ ালাভ হয়। 1877 ী াb।
বকুলতলার আরo িকছু utের প বটী। ei প বটীর পাদমূেল বিসয়া পরমহংসেদব aেনক সাধনা
কিরয়ািছেলন, আর iদানীং ভkসে eখােন সবর্দা পাদচারণ কিরেতন। গভীর রােt েসখােন কখন কখন uিঠয়া
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যাiেতন। প বটীর বৃkgিল -- বট, a t, িনm,1 আমলকী o িবl -- ঠাকুর িনেজর তttাবধােন েরাপণ
কিরয়ািছেলন। ীবৃnাবন হiেত িফিরয়া আিসয়া eখােন রজঃ ছড়াiয়া িদয়ািছেলন। ei প বটীর িঠক পূবগর্ ােয়
eকখািন কুিটর িনমর্াণ করাiয়া ভগবান ীরামকৃ তাহােত aেনক ঈ রিচnা, aেনক তপসয্া কিরয়ািছেলন। ei
কুিটর ekেণ পাকা হiয়ােছ।
প বটী মেধয্ সােবক eকিট বটগাছ আেছ। তৎসে eকিট a tগাছ। diিট িমিলয়া েযন eকিট হiয়ােছ।
বৃd গাছিট বয়সািধকয্বশতঃ বhেকাটরিবিশ o নানা পkীসমাকুল o aনয্ানয্ জীেবরo আবাসsান হiয়ােছ।
পাদমূেল i কিনিমর্ত, েসাপানযুk, ম লাকারেবদীসুেশািভত। ei েবদীর utর-পি মাংেশ আসীন হiয়া ভগবান
ীরামকৃ aেনক সাধনা কিরয়ািছেলন; আর বৎেসর জনয্ েযমন গাভী বয্াকুল হয়, েসirপ বয্াকুল হiয়া
ভগবানেক কত ডািকেতন। আজ েসi পিবt আসেনাপির বটবৃেkর সখীবৃk a েtর eকিট ডাল ভািঙয়া পিড়য়া
আেছ। ডালিট eেকবাের ভািঙয়া যায় নাi। মূলতrর সে aধর্সংলg হiয়া আেছ। বুিঝ েস-আসেন বিসবার
eখনo েকান মহাপুrষ জেnন নাi।
[ঝাuতলা, েবলতলা o কুিঠ ]
প বটীর আরo utের খািনকটা িগয়া েলাহার তােরর েরল আেছ। েসi েরেলর oপাের ঝাuতলা। সাির
সাির চািরিট ঝাuগাছ। ঝাuতলা িদয়া পূবর্িদেক খািনকটা িগয়া েবলতলা। eখােনo পরমহংসেদব aেনক কিঠন
সাধনা কিরয়ািছেলন। ঝাuতলা o েবলতলার পেরi unত pাচীর। তাহারi utের গভণর্েমেnর বাrদঘর।
uঠােনর েদuিড় হiেত utরমুেখ বিহগর্ত হiয়া েদখা যায়, সmুেখ িdতল কুিঠ। ঠাকুরবািড়েত আিসেল রানী
রাসমিণ, তাঁহার জামাi মথুরবাবু pভৃিত ei কুিঠেত থািকেতন। তাঁহােদর জীবdশায় পরমহংসেদব ei কুিঠর
বািড়র িনেচর পি েমর ঘের থািকেতন। ei ঘর হiেত বকুলতলার ঘােট যাoয়া যায় o েবশ গ াদশর্ন হয়।
[বাসনমাজার ঘাট, গাজীতলা o di ফটক ]
uঠােনর েদuিড় o কুিঠর মধয্বতর্ী েয-পথ েসi পথ ধিরয়া পূবর্িদেক যাiেত যাiেত ডানিদেক eকিট
বাঁধাঘাটিবিশ সুnর পু িরণী। মা-কালীর মিnের িঠক পূবর্িদেক ei পুকুেরর eকিট বাসনমাজার ঘাট o uিlিখত
পেথর aনিতদূের আর eকিট ঘাট। পথপা র্িsত oi ঘােটর িনকট eকিট গাছ আেছ, তাহােক গাজীতলা বেল। oi
পথ ধিরয়া আর eকটু পূবর্মুেখ যাiেল আবার eকিট েদuিড় -- বাগান হiেত বািহের আিসবার সদর ফটক। ei
ফটক িদয়া আলমবাজার বা কিলকাতার েলাক যাতায়াত কেরন। দিkেণ েরর েলাক িখড়িক ফটক িদয়া আেসন।
কিলকাতার েলাক pায়i ei সদর ফটক িদয়া কালীবািড়েত pেবশ কেরন। েসখােনo dারবান বিসয়া পাহাড়া
িদেতেছ। কিলকাতা হiেত পরমহংসেদব যখন গভীর রােt কালীবািড়েত িফিরয়া আিসেতন, তখন ei েদuিড়র
dারবান চািব খুিলয়া িদত। পরমহংসেদব dারবানেক ডািকয়া ঘের লiয়া যাiেতন o লুিচিম াnািদ ঠাকুেরর pসাদ
তাহােক িদেতন।
[হাঁসপুকরু , আsাবল, েগাশালা, পুে াদয্ান ]
প বিটর পূবির্ দেক আর eকিট পু িরণী -- নাম হাঁসপুকুর। oi পু িরণীর utর-পূবর্ েকােণ আsাবল o
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েগাশালা। েগাশালার পূবর্িদেক িখড়িক ফটক। ei ফটক িদয়া দিkেণ েরর gােম যাoয়া যায়। েয-সকল পূজারী বা
aনয্ কমর্চারী পিরবার আিনয়া দিkেণ ের রািখয়ােছন, তাঁহারা বা তাঁহােদর েছেলেমেয়রা ei পথ িদয়া যাতায়াত
কেরন।
uদয্ােনর দিkণpাn হiেত utের বকুলতলা o প বটী পযর্n গ ার ধার িদয়া পথ িগয়ােছ। েসi পেথর
diপাে র্ পু বৃk। আবার কুিঠর দিkণপা র্ িদয়া পূবর্-পি েম েয-পথ িগয়ােছ তাহারo diপাে র্ পু বৃk।
গাজীতলা হiেত েগাশালা পযর্n কুিঠ o হাঁসপুকেু রর পূবর্িদেক েয-ভূিমখ , তাহার মেধয্o নানাজাতীয় পু বৃk,
ফেলর বৃk o eকিট পু িরণী আেছ।
aিত pতূয্েষ পূবির্ দক রিkমবণর্ হiেত না হiেত যখন ম লারিতর সুমধুর শb হiেত থােক o সানাiেয়
pভাতী রাগরািগণী বািজেত থােক, তখন হiেতi মা-কালীর বাগােন পু চয়ন আরm হয়। গ াতীের প বটীর
সmুেখ িবlবৃk o েসৗরভপূণর্ glচী ফুেলর গাছ। মিlকা, মাধবী o glচী ফুল ীরামকৃ বড় ভালবােসন।
মাধবীলতা ীবৃnাবনধাম হiেত আিনয়া িতিন পুিঁ তয়া িদয়ােছন। হাঁসপুকুর o কুিঠর পূবির্ দেক েয-ভূিমখ তnেধয্
পুকেু রর ধাের চmক বৃk। িকয়dূের ঝুমকাজবা, েগালাপ o কা নপু । েবড়ার uপের aপরািজতা -- িনকেট জুঁi,
েকাথাo বা েশফািলকা। dাদশ মিnেরর পি মগােয় বরাবর ে তকরবী, রkকরবী, েগালাপ, জুঁi, েবল। kিচৎ বা
ধুsরপু -- মহােদেবর পূজা হiেব। মােঝ মােঝ তুলসী -- uc i কিনিমর্ত মে র uপর েরাপণ করা হiয়ােছ।
নহবেতর দিkণিদেক েবল, জুঁi, গnরাজ, েগালাপ। বাঁধাঘােটর aনিতদূের পdকরবী o েকািকলাk।
পরমহংসেদেবর ঘেরর পােশ di-eকিট কৃ চূড়ার বৃk o আেশপােশ েবল, জুঁi, গnরাজ, েগালাপ, মিlকা, জবা,
ে তকরবী, রkকরবী আবার প মুখী জবা, চীন জাতীয় জবা।
ীরামকৃ o eককােল পু চয়ন কিরেতন। eকিদন প বটীর সmুখs eকিট িবlবৃk হiেত িবlপt চয়ন
কিরেতিছেলন। িবlপt তুিলেত িগয়া গাeর খািনকটা ছাল uিঠয়া আিসল। তখন তাঁহার eirপ aিনভূিত হiল
েয, িযিন সবর্ভূেত আেছন তাঁর না জািন কত ক হiল! aমিন আর িবlপt তুিলেত পািরেলন না। আর eকিদন
পু চয়ন কিরবার জনয্ িবচরণ কিরেতিছেলন, eমন সময় েক েযন দp কিরয়া েদখাiয়া িদল েয, কুসুিমত
বৃkgিল েযন eক-eকিট ফুেলর েতাড়া, ei িবরাট িশবমূিতর্র uপর েশাভা পাiেতেছ -- েযন তাঁহারi aহিনর্শ
পূজা হiেতেছ। েসiিদন হiেত আর ফুল েতালা হiল না।
[ঠাকুর ীরামকৃে র ঘেরর বারাnা ]
পরমহংসেদেবর ঘেরর পূবির্ দেক বরাবর বারাnা। বারাnার eকভাগ uঠােনর িদেক, aথর্াৎ দিkণমুেখা। eবারাnায় পরমহংসেদব pায় ভkসে বিসেতন o ঈ র সmnীয় কথা কিহেতন বা সংকীতর্ন কিরেতন। ei পূবর্
বারাnার aপরাধর্ utরমুেখা। e-বারাnায় ভেkরা তাঁহার কােছ আিসয়া তাঁহার জেnাৎসব কিরেতন, তাঁহার সে
বিসয়া সংকীতর্ন কিরেতন; আবার িতিন তাঁহােদর সিহত eকসে বিসয়া কতবার pসাদ gহণ কিরেতন। ei
বারাnায় ীযুk েকশবচnd িশষয্সমিভবয্াহাের আিসয়া তাঁহার সে কত আলাপ কিরয়ােছন; আেমাদ কিরেত
কিরেত মুিড়, নািরেকল, লুিচ, িম াnািদ eকসে বিসয়া খাiয়া িগয়ােছন। ei বারাnায় নেরndেক দশর্ন কিরয়া
ীরামকৃ সমািধs হiয়ািছেলন।
[আনnিনেকতন ]
কািলবািড় আনnিনেকতন হiয়ােছ। রাধাকাn, ভবতািরণী o মহােদেবর িনতয্পূজা, েভাগরাগািদ o
www.ramakrishnavivekananda.info

aিতিথেসবা। eকিদেক ভাগীরথীর বhদূর পযর্n পিবt দশর্ন। আবার েসৗরভাকুল সুnর নানাবণর্রি ত কুসুমিবিশ
মেনাহার পুে াদয্ান। তাহােত আবার eকজন েচতনমানুষ aহিনর্শ ঈ রেpেম মােতায়ারা হiয়া আেছন।
আনnময়ীর িনতয্ uৎসব। নহবত হiেত রাগরািগণী সবর্দা বািজেতেছ। eকবার pভােত বািজেত থােক ম লারিতর
সময়। তারপর েবলা নয়টার সময় -- যখন পূজা আরm হয়। তারপর েবলা িdpহেরর সময় -- তখন েভাগারিতর
পর ঠাকুর-ঠাকুরানীরা িব াম কিরেত যান। আবার েবলা চািরটার সময় নহবত বািজেত থােক -- তখন তাঁহারা
িব ামলােভর পর গােtাtান কিরেতেছন o মুখ ধুiেতেছন। তারপর আবার সnয্ারিতর সময়। aবেশেষ রাত
নয়টার সময় -- যখন শীতেলর পর ঠাকুর-শয়ন হয়, তখন আবার নহবত বািজেত থােক।
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