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ীরামকৃে র িসঁdিরয়াপটী bাhসমােজ, কমলকুিটের o
ীযুk জয়েগাপাল েসেনর বািড়েত আগমন
pথম পিরেcদ
ীরামকৃে র িসঁdিরয়াপটী bাhসমােজ আগমন o ীযুk িবজয়কৃ েগাsামী
pভৃিতর সিহত কেথাপকথন
কািতর্ক মােসর কৃ া eকাদশী। 26েশ নেভmর, 1883 ী াb (েসামবার)। ীযুk মিণলাল মিlেকর
বাটীেত িসঁdিরয়াপটী bাhসমােজর aিধেবশন হয়। বািড়িট িচৎপুর েরােডর uপর; পূবর্ ধাের হয্ািরসন েরােডর
েচৗমাথা -- েযখােন েবদানা, েপাsা, আেপল eবং aনয্ানয্ েমoয়ার েদাকান -- েসখান হiেত কেয়কখািন
েদাকানবািড়র utের। সমােজর aিধেবশন রাজপেথর পা বর্ তর্ী dতলার হলঘের হয়। আজ সমােজর সাংবৎসিরক,
তাi মিণলাল মেহাৎসব কিরয়ােছন।
uপাসনাগৃহ আজ আনnপূণর্, বািহের o িভতের হিরৎ বৃkপlেব নানা পু o পু মালায় সুেশািভত।
গৃহমেধয্ ভkগণ আসন gহণ কিরয়া pতীkা কিরেতেছন, কখন uপাসনা হiেব। গৃহমেধয্ সকেলর sান হয় নাi,
aেনেকi পি মিদেকর ছােদ িবচরণ কিরেতেছন, বা যথাsােন sািপত সুnর িবিচt কা াসেন uপিব হiয়ােছন।
মােঝ মােঝ গৃহsামী o তাঁহার আtীয়গণ আিসয়া িম সmাষেণ aভয্াগত ভkবৃnেক আপয্ািয়ত কিরেতেছন।
সnয্ার পূবর্ হiেতi bাhভkগণ আিসেত আরm কিরয়ােছন। তাঁহারা আজ eকিট িবেশষ uৎসােহ uৎসাহািnত -আজ ীরামকৃ পরমহংসেদেবর ভাগমন হiেব। bাhসমােজর েনতৃগণ েকশব, িবজয়, িশবনাথ pভৃিত
ভkগণেক পরমহংসেদব বড় ভালবােসন, তাi িতিন bাhভkেদর eত িpয়। িতিন হিরেpেম মােতায়ারা। তাঁহার
েpম, তাঁহার jলn িব াস, তাঁহার বালেকর নয্ায় ঈ েরর সে কেথাপকথন, ভগবােনর জনয্ বয্াকুল হiয়া
knন, তাঁহার মাতৃjােন stীজািতর পূজা, তাঁহার িবষয়কথা-বজর্ন o ৈতলধারাতুলয্ িনরবিcn ঈ রকথা pস ,
তাঁহার সবর্ধমর্-সমnয় o aপর ধেমর্ িবেdষ-ভাবেলশশূনয্তা, তাঁহার ঈ রভেkর জনয্ েরাদন -- ei সকল
বয্াপাের bাhভkেদর িচtাকষর্ণ কিরয়ােছ। তাi আজ aেনেক বhদূর হiেত তাঁহার দশর্নলাভােথর্ আিসয়ােছন।
[িশবনাথ o সতয্কথা -- ঠাকুর ‘সমািধমিnের’ ]
uপাসনার পূেবর্ ীরামকৃ , ীযুk িবজয়কৃ েগাsামী o aনয্ানয্ bাhভkেদর সিহত সহাসয্বদেন আলাপ
কিরেতেছন। সমাজগৃেহ আেলা jালা হiল, aনিতিবলেm uপাসনা আরm হiেব।
পরমহংসেদব বিলেতেছন, “হয্াগা, িশবনাথ আসেব না?” eকজন bাhভk বিলেতেছন, “না, আজ তাঁর
aেনক কাজ আেছ, আসেত পারেবন না।” পরমহংসেদব বিলেলন, “িশবনাথেক েদখেল আমার আনn হয়, েযন
ভিkরেস ডুেব আেছ; আর যােক aেনেক গেণ-মােন, তােত িন য়i ঈ েরর িকছু শিk আেছ। তেব িশবনােথর
eকটা ভারী েদাষ আেছ -- কথার িঠক নাi। আমােক বেলিছল েয, eকবার oখােন (দিkেণ েরর কালীবািড়েত)
যােব, িকnt যায় নাi, আর েকান খবরo পাঠায় নাi, oটা ভাল নয়। eiরকম আেছ েয, সতয্ কথাi কিলর
তপসয্া। সতয্েক আঁট কের ধের থাকেল ভগবানলাভ হয়। সেতয্ আঁট না থাকেল kেম kেম সব ন হয়। আিম
ei েভেব যিদo কখন বেল েফিল েয বােহয্ যাব, যিদ বােহয্ নাo পায় তবুo eকবার গাড়ুটা সে কের ঝাuতলার
িদেক যাi। ভয় ei -- পােছ সেতয্র আঁট যায়। আমার ei aবsার পর মােক ফুল হােত কের বেলিছলাম, ‘মা!
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ei নাo েতামার jান, ei নাo েতামার ajান, আমায় dাভিk দাo মা; ei নাo েতামার িচ, ei নাo
েতামার a িচ, আমায় dাভিk দাo মা; ei নাo েতামার ভাল, ei নাo েতামার মn, আমায় dাভিk দাo
মা; ei নাo েতামার পুণয্, ei নাo েতামার পাপ, আমায় dাভিk দাo।’ যখন ei সব বেলিছলুম, তখন eকথা বিলেত পাির নাi, ‘মা! ei নাo েতামার সতয্, ei নাo েতামার aসতয্।’ সব মােক িদেত পারলুম, ‘সতয্’
মােক িদেত পারলুম না।”
bাhসমােজর পdিত aনুসাের uপাসনা আরm হiল। েবদীর uপর আচাযর্, সmুেখ েসজ। uেdাধেনর পর
আচাযর্ পরbেhর uেdেশ েবেদাk মহামnt ucারণ কিরেত লািগেলন। bাhভkগণ সমsের েসi পুরাতন আযর্
ঋিষর ীমুখ-িনঃসৃত, তাঁহােদর েসi পিবt রসনার dারা ucািরত নামগান কিরেত লািগেলন। বিলেত লািগেলন,
“সতয্ং jানংমনnং bh, আনnsrপমমৃতং যিdভািত, শাnং িশবমৈdতm, dমপাপিবdm।” pণবসংযুk ei
িন ভkেদর hদয়াকােশ pিত িনত হiল। aেনেকর anের বাসনা িনবর্ািপতpায় হiল। িচt aেনকটা িsর o
ধয্ানpবণ হiেত লািগল। সকেলরi চkু মুিdত! -- kণকােলর জনয্ েবেদাk সgণ bেhর িচnা কিরেত
লািগেলন।
পরমহংসেদব ভােব িনমg। snহীন, িsরদৃি , aবাk িচtপুtিলকার নয্ায় বিসয়া আেছন। আtাপkী
েকাথায় আনেn িবচরণ কিরেতেছন, আর েদহিট মাt শূনয্মিnের পিড়য়া রিহয়ােছ।
সমািধর aবয্বিহত পেরi চkু েমিলয়া চািরিদেক চািহেতেছন। েদিখেলন, সভাs সকেলi িনমীিলত েনt।
তখন ‘bh’ ‘bh’ বিলয়া হঠাৎ দ ায়মান হiেলন। uপাসনােn bাhভেkরা েখাল-করতাল লiয়া সংকীতর্ন
কিরেতেছন। ীরামকৃ েpমানেn মt হiয়া তাঁহােদর সে েযাগ িদেলন আর নৃতয্ কিরেত লািগেলন। সকেল
মুg হiয়া েসi নৃতয্ েদিখেতেছন। িবজয় o aনয্ানয্ ভেkরাo তাঁহােক েবিড়য়া েবিড়য়া নািচেতেছন। aেনেক ei
adুত দৃশয্ েদিখয়া o কীতর্নানn সেmাগ কিরয়া eককােল সংসার ভুিলয়া েগেলন -- kণকােলর জনয্ হির-রসমিদরা পান কিরয়া িবষয়ানn ভুিলয়া েগেলন। িবষয়সুেখর রস িতkেবাধ হiেত লািগল।
কীতর্নােn সকেল আসন gহণ কিরেলন। ঠাকুর িক বেলন, িনবার জনয্ সকেল তাঁহােক েঘিরয়া বিসেলন।
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