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সpম পিরেcদ 
 

aদৃ পূবর্ং hিষেতাঽিs দৃ ব্া, ভেয়ন চ pবয্িথতং মেনা েম ৷ 
তেদব েম দশর্য় েদব rপং, pসীদ েদেবশ জগিnবাস ৷৷ 

                                                                                          [গীতা -- 11।45] 
 

bাhসমােজর pাথর্নাপdিত o ঈ েরর ঐ যর্-বণর্না 
 

[পূবর্কথা -- দিkেণ ের রাধাকােnর ঘের গয়না চুির -- 1869 ] 
 
        ীরামকৃ  (িশবনােথর pিত) -- হয্াঁগা, েতামরা ঈ েরর ঈ যর্ aত বণর্না কর েকন? aিম েকশব েসনেক 
oi কথা বেলিছলাম। eকিদন তারা সব oখােন (কালীবািড়েত) িগিছল। আিম বললুম, েতামরা িকরকম েলকচার 
দাo, আিম নব। তা গ ার ঘােটর চাঁদিনেত সভা হল, আর েকশব বলেত লাগল। েবশ বলেল, আমার ভাব হেয় 
িগিছল। পের েকশবেক আিম বললুম, তুিম egেলা eত বল েকন? -- “েহ i র, তুিম িক সুnর ফুল কিরয়াছ, 
তুিম আকাশ কিরয়াছ, তুিম সমুd কিরয়াছ -- ei সব?” যারা িনেজ ঐ যর্ ভালবােস তারা ঈ েরর ঐ যর্ বণর্না 
করেত ভালবােস। যখন রাধাকােnর গয়না চুির েগল, েসেজাবাবু (রাসমিণর জামাi) রাধাকােnর মিnের িগেয় 
ঠাকুরেক বলেত লাগল, “িছ ঠাকুর! তুিম েতামার গয়না রkা করেত পারেল না!” আিম েসেজাবাবুেক বললাম, 
“o েতামার িক বুিd! sয়ং লkী যাঁর দাসী, পদেসবা কেরন, তাঁর িক ঐ েযর্র aভাব! e গয়না েতামার পেki 
ভারী eকটা িজিনস, িকnt ঈ েরর পেk কতকgেলা মািটর ডয্ালা! িছ! aমন হীনবুিdর কথা বলেত নাi; িক ঐ যর্ 
তুিম তাঁেক িদেত পার?” তাi বিল, যাঁেক িনেয় আনn হয়, তাঁেকi েলােক চায়; তার বািড় েকাথায়, ক’খানা বািড়, 
ক’টা বাগান, কত ধন-জন, দাস-দাসী e খবের কাজ িক? নেরndেক যখন েদিখ, তখন আিম সব ভুেল যাi। তার 
েকাথা বািড়, তার বাবা িক কের, তার ক’িট ভাi e-সব কথা eকিদন ভুেলo িজjাসা কির নাi। ঈ েরর 
মাধুযর্রেস ডুেব যাo! তাঁর aনn সৃি , aনn ঐ যর্! aত খবের আমােদর কাজ িক। 
 
        আবার েসi গnবর্িনিnতকে  েসi মধুিরমাপূণর্ গান: 
 
 “ডুb  ডুb  ডুb  rপসাগের আমার মন ৷ 
 তলাতল পাতাল খঁুজেল পািব ের েpম রtধন ৷৷ 
 খঁুj  খঁুj  খঁুj  খুঁজেল পািব hদয়মােঝ বৃnাবন ৷ 
 দীp  দীp  দীp  jােনর বািত, jলেব hেদ aনুkণ ৷৷ 
 ডয্াং ডয্াং ডয্াং ডাঙায় িডেঙ, চালায় আবার েস েকাn  জন ৷ 
 কুবীর বেল েশাn  েশাn  েশাn  ভাব grর ীচরণ ৷৷ 
 
        “তেব দশর্েনর পর ভেkর সাধ হয় তাঁর লীলা িক, েদিখ। রামচnd রাবণবেধর পর রাkসপুরী pেবশ 
করেলন; বুড়ী িনকষা েদৗেড় পালােত লাগল। লkণ বলেলন, ‘রাম! eিক বলুন েদিখ, ei িনকষা eত বুড়ী, কত 
পুtেশাক েপেয়েছ, তার eত pােণর ভয়, পালােc!’ রামচnd িনকষােক aভয় দান কের সmুেখ আিনেয় িজjাসা 
করােত িনকষা বলেল, ‘রাম, eতিদন েবঁেচ আিছ বেল েতামার eত লীলা েদখলাম, তাi আরo বাঁচবার সাধ 
আেছ। েতামার আেরা কত লীলা েদখব।’ (সকেলর হাসয্) 
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        (িশবনােথর pিত) -- “েতামােক েদখেত icা কের। dাtােদর না েদখেল িক িনেয় থাকব? dাtােদর 
পূবর্জেnর বnু বেল েবাধ হয়।” 
 
        eকজন bাhভk িজjাসা করেলন, মহাশয়! আপিন জnাnর মােনন? 
 

[জnাnর -- “বhিন েম বয্তীতািন জnািন তব চাজুর্ন” ] 
 
        ীরামকৃ  -- হয্াঁ, আিম েনিছ জnাnর আেছ। ঈ েরর কাযর্ আমরা kুdবুিdেত িক বুঝব? aেনেক বেল 
েগেছ, তাi aিব াস করেত পাির না। ভী েদব েদহতয্াগ করেবন, শরশযয্ায় েয় আেছন, পা েবরা ীকৃে র 
সে  সব দাঁিড়েয়। তাঁরা েদখেলন েয, ভী েদেবর চkু িদেয় জল পড়েছ। aজুর্ন ীকৃ েক বলেলন, ‘ভাi, িক 
a যর্! িপতামহ, িযিন sয়ং ভী েদব, সতয্বাদী, িজেতিndয়, jানী, a বসুর eক বসু, িতিনo েদহতয্ােগর সময় 
মায়ােত কাঁদেছন।’ ীকৃ  ভী েদবেক e-কথা বলােত িতিন বলেলন, ‘কৃ , তুিম েবশ জােনা, আিম েসজনয্ 
কাঁদিছ না! যখন ভাবিছ েয, েয পা বেদর sয়ং ভগবান িনেজ সারিথ, তােদরo dঃখ-িবপেদর েশষ নাi, তখন ei 
মেন কের কাঁদিছ েয, ভগবােনর কাযর্ িকছুi বুঝেত পারলাম না।’ 
 

[কীতর্নানেn -- ভkসে  ] 
 
        সমাজগৃেহ eiবার সnয্াকালীন uপাসনা হiল। রািt pায় সােড় আটটা। সnয্ার চার-পাঁচ দে র পর রাtী 
েজয্াৎsাময়ী হiল। uদয্ােনর বৃkরািজ লতাপlব শরcেndর িবমলিকরেণ েযন ভািসেত লািগল। eিদেক 
সমাজগৃেহ সংকীতর্ন আরm হiয়ােছ। ভগবান ীরামকৃ  হিরেpেম মােতায়ারা হiয়া নািচেতেছন, bাhভেkরা 
েখাল-করতাল লiয়া তাঁহােক েবিড়য়া েবিড়য়া নািচেতেছন। সকেলi ভােব মt, েযন ীভগবােনর সাkাৎকার লাভ 
কিরয়ােছন! হিরনােমর েরাল utেরাtর uিঠেতেছ। চািরিদেক gামবাসীরা হিরনাম িনেতেছন, আর মেন মেন 
uদয্ানsামী ভk েবণীমাধবেক কতi ধনয্বাদ িদেতেছন। 
 
        কীতর্নােn ীরামকৃ  ভূিম  হiয়া জগnাতােক pণাম কিরেতেছন। pণাম কিরেত কিরেত বিলেতেছন, 
“ভাগবত-ভk-ভগবান, jানীর চরেণ pণাম, ভেkর চরেণ pণাম, সাকারবাদী ভেkর চরেণ, িনরাকারবাদী 
ভেkর চরেণ pণাম; আেগকার bhjানীেদর চরেণ, bাhসমােজর iদানীং bhjানীেদর চরেণ pণাম।” 
 
        েবণীমাধব নানািবধ uপােয়র খাদয্ আেয়াজন কিরয়ািছেলন o সমেবত সকল ভkেক পিরেতাষ কিরয়া 
খাoয়াiেলন। ীরামকৃ o ভkসে  বিসয়া আনn কিরেত কিরেত pসাদ gহণ কিরেলন। 
 


