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ঠাকুর ীরামকৃে র িসঁিথর bাhসমােজ o বড়বাজােরর মােরায়াড়ী ভkমিnের গমন
pথম পিরেcদ
িসঁিথর bাhসমাজ পুনবর্ার দশর্ন o িবজয়কৃ pভৃিত bাhভkিদগেক uপেদশ o তাঁহােদর সিহত আনn
[ ীরামকৃ সমািধমিnের ]
আবার bাhভেkরা িমিলত হiেলন। কালীপূজার পর িদন, কািতর্ক মােসর kা pিতপদ িতিথ, 19েশ
aেkাবর, 1884 (4ঠা কািতর্ক রিববার)। eবার শরেতর মেহাৎসব। ীযুk েবণীমাধব পােলর মেনাহর
uদয্ানবাটীেত আবার bাhসমােজর aিধেবশন হiল। pাতঃকােলর uপাসনািদ হiয়া িগয়ােছ। ী ীপরমহংসেদব
েবলা সােড় চািরটায় আিসয়া েপৗঁিছেলন। তাঁহার গািড় বাগােনর মেধয্ দাঁড়াiল। aমিন দেল দেল ভk ম লাকাের
তাঁহােক েঘিরেত লািগেলন। pথম pেকা মেধয্ সমােজর েবদী রচনা হiয়ােছ। সmুেখ দালান। েসi দালােন ঠাকুর
uপেবশন কিরেলন। aমিন ভkগণ চািরধাের তাঁহােক েব ন কিরয়া বিসেলন। িবজয়, ৈtেলাকয্ o aেনকgিল
bাhভাk uপিsত। তnেধয্ bাhসমাজভুk eকজন সদরoয়ালাo (সাব-জজ) আেছন।
সমাজগৃহ মেহাৎসব uপলেk িবিচt েশাভা ধারণ কিরয়ােছ। েকাথাo নানা বেণর্র পতাকা; মেধয্ মেধয্
হেমর্য্াপির বা বাতায়নপেথ ময়নর ন, সুnর পাদপ-িব মকারী বৃkপlব। সmুেখ পূবর্পিরিচত েসi সেরাবেরর
scসিলল মেধয্ শরেতর সুনীল নেভাম ল pিতভািসত হiেতেছ। uদয্ানিsত রা া রা া পথgিলর di পাে র্ েসi
পূবর্পিরিচত ফল পুে র বৃkে ণী। আজ ঠাকুেরর ীমুখ-িনঃসৃত েসi েবদ িন ভেkরা আবার িনেত পাiেবন -েয িন আযর্ঋিষেদর মুখ হiেত েবদাকাের eককােল বিহগর্ত হiয়ািছল -- েয িন আর-eকবার নবrপধারী
পরমসnয্াসী, bhগতpাণ, জীেবর dঃেখ কাতর, ভkবৎসল, ভkাবতার হিরেpমিবhল, ঈশার মুেখ তাঁহার dাদশ
িশষয্ েসi িনরkর মৎসজীিবগণ িনয়ািছেলন, েয িন পুণয্েkেt ভগবান ীকৃে র মুখ হiেত
ীমdগbগীতাকাের eককােল বিহগর্ত হiয়ািছল -- সারিথিবেশশধারী মানবাকার সিcদানngr pমুখাৎ েয
েমঘগmীর িনমেধয্ িবনয়নm বয্াকুল “gড়ােকশ েকৗেnয়”
ei কথামৃত পান কিরয়ািছেলন যথা -কিবং পুরাণমনুশািসতারমেণারণীয়াংসমনুসমেরd যঃ।
সবর্সয্ ধাতারমিচnয্rপm, আিদতয্বণর্ং তমসঃ পরsাৎ।।
pয়াণকােল মনসাচেলন, ভkয্া যুেkা েযাগবেলন ৈচব।
rেবামর্েধয্ pাণমােবশয্ সময্k, স তং পরং পুrষমুৈপিত িদবয্m।।
যদkরং েবদিবেদা বদিn, িবশিn যd যতেয়া বীতরাগাঃ।
যিদcেnা bhচযর্ং চরিn, তৎ েত পদং সংgেহণ pবেkয্।।1
ঠাকুর ীরামকৃ আসন gহণ কিরয়া সমােজর সুnররিচত েবদীর pিত দৃি পাত কিরয়াi aমিন নতিশর
হiয়া pণাম কিরেলন। েবদী হiেত ীভগবােনর কথা হয় -- তাi িতিন েদিখেতেছন েয, েবদীেkt পুণয্েkt।
েদিখেতেছন eখােন aচুয্েতর কথা হয়, তাi সবর্তীেথর্র সমাগম হiয়ােছ। আদালতগৃহ েদিখেল েযমন েমাকdমা
মেন পেড় o জজ মেন পেড়, েসirপ ei হিরকথার sান েদিখয়া তাঁহার ভগবােনর udীপন হiয়ােছ।
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কের

ীযুk ৈtেলাকয্ গান গািহেতেছন। ীরামকৃ কিহেলন, হয্াঁগা, oi গানিট েতামার েবশ “েদ মা পাগল
, oiিট গাo না।
িতিন গািহেতেছন:
আমায় েদ মা পাগল কের (bhময়ী)।

গান িনেত িনেত ীরামকৃে র ভাবাnর হiল। eেকবাের সমািধs -- ‘uেপিkয়া মহttt, তয্িজ চতুিবর্ংশ
তtt, সবর্তttাতীত তtt েদিখ আপিন আপেন।’ কেমর্িndয়, jােনিndয়, মন, বুিd aহংকার সমsi েযন পুিঁ ছয়া
িগয়ােছ। েদহমাt িচtপুtিলকার নয্ায় িবদয্মান। eকিদন ভগবান পা বনােথর eirপ aবsা েদিখয়া যুিধি র
pমুখ ীকৃ গতাnরাtা পা বগণ কাঁিদয়ািছেলন। তখন আযর্কুলেগৗরব ভী েদব শরশযয্ায় শািয়ত থািকয়া
aিnমকােল ভগবােনর ধয্ানিনরত িছেলন। তখন কুrেkেtর যুd সেব সমাp হiয়ােছ। সহেজi কাঁিদবার িদন।
ীকৃে র ei সমািধpাp aবsা বুিঝেত না পািরয়া পা েবরা কাঁিদয়ািছেলন; ভািবয়ািছেলন, িতিন বুিঝ েদহতয্াগ
কিরেলন।
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