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ষ পিরেcদ
নnনবাগান bাhসমােজ রাখাল, মাsার pভৃিত ভkসে
[ ীমিnরদশর্ন o udীপন -- ীরাধার েpেমাnাদ ]
ঠাকুর ীরামকৃ নnনবাগান bাhসমাজ-মিnের ভkসে বিসয়া আেছন। bাhভkেদর সিহত কথা
কিহেতেছন। সে রাখাল, মাsার pভৃিত আেছন। েবলা পাঁচটা হiেব।
৺কাশী র িমেtর বাগান বিড় নnনবাগােন। িতিন পূেবর্ সদরoয়ালা িছেলন। আিদ bাhসমাজভুk
bhjানী। িতিন িনেজর বািড়েতi িdতলায় বৃহৎ pেকা মেধয্ ঈ েরর uপাসনা কিরেতন, আর ভkেদর িনমntণ
কিরয়া মােঝ মােঝ uৎসব কিরেতন। তাঁহার sগর্েরাহেণর পর ীনাথ, যjনাথ pভৃিত তাঁহার পুtগণ িকছুিদন
oirপ uৎসব কিরয়ািছেলন। তাঁহারাi ঠাকুরেক aিত যt কিরয়া িনমntণ কিরয়া আিনয়ােছন।
ঠাকুর pথেম আিসয়া িনেচ eকিট ৈবঠকখানাঘের আসন gহণ কিরয়ািছেলন। েস ঘের bাhভkগণ kেম
kেম আিসয়া eকিtত হiয়ািছেলন। ীযুk রবীnd (ঠাকুর) pভৃিত ঠাকুরবংেশর ভkগণ ei uৎসবেkেt
uপিsত িছেলন।
আহূত হiয়া ঠাকুর ভkসে িdতলায় uপাসনামিnের িগয়া uপেবশন কিরেলন। uপাসনার গৃেহর পূবর্ধাের
েবদী রচনা হiয়ােছ। দিkণ-পি ম েকােণ eকিট iংেরজী বাদয্যnt (Piano) রিহয়ােছ। ঘেরর utরাংেশ
কেয়কখািন েচয়ার পাতা আেছ। তাহারi পূবর্ধাের dার আেছ -- anঃপুের যাoয়া যায়।
সnয্ার সময় uৎসেবর uপাসনা আরm হiেব। আিদ bাhসমােজর ীযুk ৈভরব বেnয্াপাধয্ায় d-eকিট
ভkসে েবদীেত বিসয়া uপাসনাকাযর্ সmn কিরেবন।
gী কাল -- আজ বুধবার (20েশ ৈবশাখ), ৈচt কৃ া দশমী িতিথ। 2রা েম, 1883 ী াb। bাhভেkরা
aেনেক িনেচর বৃহৎ pা েণ বা বারাnায় েবড়াiেতেছন। ীযুk জানকী েঘাষাল pভৃিত েকহ েকহ ঠাকুর
ীরামকৃে র কােছ uপাসনাগৃেহ আিসয়া আসন gহণ কিরয়ােছন। তাঁহার মুেখ ঈ রীয় কথা িনেবন। ঘের pেবশ
কিরবামাt েবদীর সmুেখ ঠাকুর pণাম কিরেলন। আসন gহণ কিরয়া রাখাল, মাsার pভৃিতেক কিহেতেছন -নেরnd আমায় বেলিছল, ‘সমাজমিnর pণাম কের িক হয়?’
“মিnর েদখেল তাঁেকi মেন পেড় -- udীপন হয়। েযখােন তাঁর কথা হয় েসiখােন তাঁর আিবভর্াব হয়, -আর সকল তীথর্ uপিsত হয়। e-সব জায়গা েদখেল ভগবানেকi মেন পেড়।
“eকজন ভk বাবলাগাছ েদেখ ভাবািব হেয়িছল! -- ei মেন কের েয, ei কােঠ ঠাকুর রাধাকােnর
বাগােনর জনয্ কুড়ুেলর বাঁট হয়।
“eকজন ভেkর erপ grভিk েয, grর পাড়ার েলাকেক েদেখ ভােব িবেভার হেয় েগল!
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“েমঘ েদেখ -- নীলবসন েদেখ -- িচtপট েদেখ -- ীমতীর কৃে র udীপন হত। িতিন ei সব েদেখ
unেtর নয্ায় ‘েকাথায় কৃ !’ বেল বয্াকুল হেতন।”
েঘাষাল -- unাদ েতা ভাল নয়।
ীরামকৃ -- েস িক েগা? eিক িবষয়িচnা কের unাদ, েয aৈচতনয্ হেব? e aবsা েয ভগবানিচnা কের
হয়! েpেমাnাদ, jােনাnাদ -- িক ন নাi?
[uপায় -- ঈ রেক ভালবাসা o ছয় িরপুেক েমাড় িফরােনা ]
eকজন bাhভk -- িক uপােয় তাঁেক পাoয়া যায়?
ীরামকৃ -- তাঁর uপর ভালবাসা। -- আর ei সদাসবর্দা িবচার -- ঈ রi সতয্, জগৎ aিনতয্।
“a ti সতয্ -- ফল dিদেনর জনয্।”
bাhভk -- কাম, েkাধ, িরপু রেয়েছ, িক করা যায়?
ীরামকৃ -- ছয় িরপুেক ঈ েরর িদেক েমাড় িফিরেয় দাo।
“আtার সিহত রমণ করা, ei কামনা।
“যারা ঈ েরর পেথ বাধা েদয় তােদর uপর েkাধ। তাঁেক পাবার েলাভ। ‘আমার আমার’ যিদ করেত হয়,
তেব তাঁক লেয়। েযমন -- আমার কৃ , আমার রাম। যিদ aহংকার করেত হয় েতা িবভীষেণর মেতা! -- আিম
রামেক pণাম কেরিছ -- e-মাথা আর কাr কােছ aবনত করব না।”
bাhভk -- িতিনi যিদ সব করােcন, তাহেল আিম পােপর জনয্ দায়ী নi?
[Free Will, Responsibility (পােপর দািয়t) ]
ীরামকৃ (সহােসয্) -- dেযর্াধন oi কথা বেলিছল,
“tয়া hিষেকশ hিদিsেতন, যথা িনযুেkাঽিs তথা কেরািম।
“যার িঠক িব াস -- ‘ঈ রi কতর্া আর আিম aকতর্া’ -- তার পাপ কাযর্ হয় না। েয নাচেত িঠক িশেখেছ
তার েবতােল পা পেড় না।
“anর d না হেল ঈ র আেছন বেল িব াসi হয় না!”
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ঠাকুর uপাসনাগৃেহ সমেবত েলাকgিলেক েদিখেতেছন o বিলেতেছন -- “মােঝ মােঝ erপ eকসে
ঈ রিচnা o তাঁর নামgণকীতর্ন করা খুব ভাল।
“তেব সংসারী েলাকেদর ঈ ের aনুরাগ kিণক -- েযমন তp েলৗেহ জেলর িছেট িদেল, জল তােত যতkণ
থােক!”
[bােhাপাসনা o ীরামকৃ ]
eiবার uপাসনা আরm হেব। uপাসনার বৃহৎ pেকা bাhভেk পিরপূণর্ হiল। কেয়কিট bািhকা ঘেরর
utরিদেক েচয়াের আিসয়া বিসেলন -- হােত স ীতপুsক।
িপয়ােনা o হারেমািনয়াম সংেযােগ bhস ীত গীত হiেত জািগল। স ীত িনয়া ঠাকুেরর আনেnর সীমা
রিহল না। kেম uেdাধন -- pাথর্না -- uপাসনা। েবদীেত uপিব আচাযর্গণ েবদ হiেত মntপাঠ কিরেত লািগেলন:
‘oঁ িপতা েনাঽিস িপতা েনােবািধ। নমেsst মা মা িহংসীঃ।
‘তুিম আমােদর িপতা, আমােদর সdুিd দাo -- েতামােক নমsার। আমািদগেক িবনাশ কিরo না।’
bাhভেkরা সমsের আচােযর্র সিহত বিলেতেছন:
oঁ সতয্ং jানমনnং bh। আনnrপমমৃতংযিdভািত।
শাnং িশবমৈdতm dমপাপিবdm।
eiবার আচাযর্গণ sব কিরেতেছন:
oঁ নমেs সেত েত জগৎকারণায়
নমেs িচেত সবর্েলাকা য়ায়। iতয্ািদ।
েsাtপােঠর পর আচােযর্রা pাথর্না কিরেতেছন:
aসেতা মা সdগময়। তমেসা মা েজয্ািতগর্ময়।
মৃেতয্ামর্াঽমৃতং গময়। ... আিবরাবীমর্ eিধ।
... rd যেt দিkণং মুখং েতন মাং পািহ িনতয্m।
েstাtািদ পাঠ িনয়া ঠাকুর ভাবািব হiেতেছন। eiবার আচাযর্ pবn পাঠ কিরেতেছন।
[aেkাধ পরমানn ীরামকৃ -- aেহতুক কৃপািসnু ]
uপাসনা হiয়া েগল। ভkেদর লুিচ, িম াn আিদ খাoয়াiবার uেদয্াগ হiেতেছ। bাhভেkরা aিধকাংশi
িনেচর pা েণ o বারাnায় বায়ুেসবন কিরেতেছন।
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রাত নয়টা হiল। ঠাকুেরর দিkেণ র-মিnের িফিরয়া যাiেত হiেব। গৃহsামীরা আহূত সংসারীভkেদর
লiয়া খািতর কিরেত কিরেত eত বয্িতবয্s হiয়ােছন েয, ঠাকুেরর আর েকান সংবাদ লiেত পািরেতেছন না।
ীরামকৃ (রাখাল pভৃিতর pিত) -- িকের েকu ডােক না েয ের!
রাখাল (সেkােধ) -- মহাশয়, চেল আসুন -- দিkেণ ের যাi।
ীরামকৃ (সহাসয্) -- আের েরাs -- গািড়ভাড়া িতন টাকা dআনা েক েদেব! -- েরাখ করেলi হয় না।
পয়সা নাi আবার ফাঁকা েরাখ! আর eত রােt খাi েকাথা!
aেনকkণ পের েশানা েগল, পাতা হiয়ােছ। সব ভkেদর eককােল আhান করা হiল। েসi িভেড় ঠাকুর
রাখাল pভৃিতর সে িdতলায় জলেযাগ কিরেত চিলেলন। িভেড়েত বিসবার জায়গা পাoয়া যাiেতেছ না। aেনক
কে ঠাকুরেক eকধাের বসােনা হiল।
sানিট aপির ার। eকজন রnনী-bাhণী তরকাির পিরেবশন কিরল -- ঠাকুেরর তরকাির খাiেত pবৃিt
হiল না। িতিন নুন টাkনা িদয়া লুিচ খাiেলন o িকি ৎ িম াn gহণ কিরেলন।
ঠাকুর দয়ািসnু। গৃহsামীেদর েছাকরা বয়স। তাহারা তাঁহার পূজা কিরেত জােন না বিলয়া িতিন েকন িবরk
হiেবন? িতিন না খাiয়া চিলয়া েগেল েয, তাহােদর aম ল হiেব। আর তাহারা ঈ রেক uেdশ কিরয়াi ei
সমs আেয়াজন কিরয়ােছ।
আহারােn ঠাকুর গািড়েত uিঠেলন। গািড়ভাড়া েক িদেব? গৃহsামীেদর েদখেতi পাoয়া যােc না। ঠাকুর
গািড়ভাড়া সmেn ভkেদর কােছ আনn কিরেত কিরেত গl কিরয়ািছেলন -“গািড়ভাড়া চাiেত েগল। তা pথেম হাঁিকয়া িদেল! -- তারপর aেনক কে িতন টাকা পাoয়া েগল, dআনা
আর িদেল না! বেল, oiেতi হেব।”
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