1882, 28েশ aেkাবর

িসঁিথ bাhসমাজ-দশর্ন o ীযুk িশবনাথ pভৃিত bাhভkিদেগর সিহত
কেথাপকথন o আনn
pথম পিরেcদ
uৎসবমিnের ীরামকৃ
ী ীপরমহংসেদব িসঁিথর bাhসমাজ-দশর্ন কিরেত আিসয়ােছন। 28েশ aেkাবর iং 1882 ী াb,
শিনবার। (12i কািতর্ক) কৃ া িdতীয়া িতিথ।
আজ eখােন মেহাৎসব। bাhসমােজর ষা ািসক। তাi ভগবান ীরামকৃে র eখােন িনমntণ। েবলা 3টা4টার সময় িতিন কেয়কজন ভkসে গািড় কিরয়া দিkেণ েরর কালীবাটী হiেত ীযুk েবণীমাধব পােলর
মেনাহর uদয্ানবাটীেত uপিsত হiেলন। ei uদয্ানবাটীেত bাhসমােজর aিধেবশন হiয়া থােক। bাhসমাজেক
িতিন বড় ভালবােসন। bাhভkগণo তাঁহােক সািতশয় ভিk- dা কেরন। iহার পূবর্িদন aথর্াৎ kবার ৈবকােল
কত আনn কিরেত কিরেত সিশষয্ েকশবচnd েসেনর সিহত ভাগীরথী-বেk কালীবািড় হiেত কিলকাতা পযর্n
ভkসে sীমার কিরয়া েবড়াiেত আিসয়ািছেলন।
িসঁিথ পাiকপাড়ার িনকট। কিলকাতা হiেত েদড় েkাশ utের। uদয্ানবাটীিট মেনাহর বিলয়ািছ। sানিট
aিত িনভৃত, ভগবােনর uপাসনার পেk িবেশষ uপেযাগী। uদয্ানsামী বৎসের diবার মেহাৎসব কিরয়া থােকন।
eকবার শরৎকােল আর eকবার বসেn। ei মেহাৎসব uপলেk িতিন কিলকাতার o িসঁিথর িনকটবতর্ী gােমর
aেনক ভkিদগেক িনমntণ কিরয়া থােকন। তাi আজ কিলকাতা হiেত িশবনাথ pভৃিত ভkগণ আিসয়ােছন।
তাঁহােদর মেধয্ aেনেকi pাতঃকােল uপাসনায় েযাগদান কিরয়ােছন, আবার সnয্াকালীন uপাসনা হiেব, তাi
pতীkা কিরেতেছন। িবেশষতঃ তাঁহারা িনয়ােছন েয aপরােh মহাপুrেষর আগমন হiেব o তাঁহারা তাঁহার
আনnমূিতর্ েদিখেত পাiেবন, তাঁহার hদয়মুgকারী কথামৃত পান কিরেত পাiেবন, তাঁহার েসi মধুর সংকীতর্ন
িনেত o েদবdলর্ভ হিরেpমময় নৃতয্ েদিখেত পাiেবন।
aপরােh বাগানিট বhেলাক সমাকীণর্ হiয়ােছ। েকহ লতাম পcায়ায় কা াসেন uপিব । েকহ বা সুnর
বাপীতেট বnু সমিভবয্াহাের িবচরণ কিরেতেছন। aেনেকi সমাজগৃেহ ীরামকৃে র আগমন pতীkায় পূবর্ হiেতi
utম আসন aিধকার কিরয়া বিসয়া আেছন। uদয্ােনর pেবশdাের পােনর েদাকান। pেবশ কিরয়া েবাধ হয় েযন
পূজাবািড় -- রািtকােল যাtা হiেব। চতুিদর্ক আনেn পিরপূণ।র্ শরেতর নীল আকােশ আনn pিতভািসত
হiেতেছ। uদয্ােনর বৃkলতাglমেধয্ pভাত হiেত আনেnর সমীরণ বিহেতেছ। আকাশ, জীবজnt, বৃkলতা, েযন
eকতােন গান কিরেতেছ:
“আিজ িক হরষ সমীর বেহ pােণ -- ভগবৎ ম ল িকরেণ!”
সকেলi েযন ভগবdশর্ন-িপপাসু। eমন সমেয় ী ীপরমহংসেদেবর গািড় আিসয়া সমাজগৃেহর সmুেখ
uপিsত হiল।
সকেলi গােtাtান কিরয়া মহাপুrেষর aভয্থর্না কিরেতেছন। িতিন আিসয়ােছন। চািরেদেকর েলাক তাঁহােক
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ম লাকাের েঘিরেতেছ।
সমাজগৃেহর pধান pেকা মেধয্ েবদী রচনা হiয়ােছ। েস-sান েলােক পিরপূণ।র্ সmুেখ দালান, েসখােন
পরমহংসেদব সমাসীন, েসখােনo েলাক। আর দালােনর di পা ির্ sত di ঘর -- েস-ঘেরo েলাক -- ঘেরর
dারেদেশ udgীব হiয়া েলােক দ ায়মান। দালােন uিঠবার েসাপানপরmরা eকpাn হiেত aপরpাn পযর্n
িবsৃত। েসi েসাপানo েলােক েলাকাকীণর্; েসাপােনর aনিতদূের 2/তিট বৃk পাে র্ লতাম প -- েসখােন
কেয়কখািন কা াসন। তথা হiেতo েলাক uদ্gীব o uৎকণর্ হiয়া মহাপুrেষর িদেক দৃি পাত কিরেতেছ।
সািরসাির ফল o পুে র বৃk, মেধয্ পথ। বৃkসকল সমীরেণ ঈষৎ েহিলেতেছ dিলেতেছ, েযন আনnভের মsক
aবনত কিরয়া তাঁহােক aভয্থর্না কিরেতেছ।
ঠাকুর পরমহংসেদব হািসেত হািসেত আসন gহণ কিরেলন। eখন সব চkু eককােল তাঁহার আনnমূিতর্র
uপর পিতত হiল। েযমন, যতkণ নাটয্শালার aিভনয় আরm না হয়, ততkণ দশর্কবৃেnর মেধয্ েকহ হািসেতেছ,
েকহ িবষয়কেমর্র কথা কিহেতেছ, েকহ eকাকী aথবা বnুসে পাদচারণ কিরেতেছ, েকহ পান খাiেতেছ, েকহ বা
তামাক খাiেতেছ; িকnt যাi পিসন uিঠয়া েগল, aমিন সকেল সব কথাবাতর্া বn কিরয়া aননয্মন হiয়া
eকদৃে নাটয্র েদিখেত থােক! aথবা েযমন, নানা পু -পির মণকারী ষট্পদবৃn পেdর সnান পাiেল aনয্
কুসমু তয্াগ কিরয়া পdমধু পান কিরেত ছুিটয়া আেস!
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