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বড়বাজাের anকূট-মেহাৎসেবর মেধয্ -- ৺ময়ূরমুকুটধারীর পূজা 
 
        ঠাকুর ীরামকৃ  িকয়ৎkণ িব াম কিরেতেছন। eিদেক মােরায়াড়ী ভেkরা বািহের ছােদর uপর ভজন 
আরm কিরয়ােছন। ী ীময়ূরমুকুটধারীর আজ মেহাৎসব। েভােগর সমs আেয়াজন হiয়ােছ। ঠাকুরদrশন কিরেত 

ীরামকৃ েদবেক আhান কিরয়া তাঁহারা লiয়া েগেলন। ময়ূরমুকুটধারীেক দশর্ন কিরয়া ঠাকুর pণাম কিরেলন o 
িনমর্ালয্ধারণ কিরেলন। 
 
        িবgহদশর্ন কিরয়া ঠাকুর ভােব মুg। হাতেজাড় কিরয়া বিলেতেছন, “pাণ েহ, েগািবn মম জীবন! জয় 
েগািবn, েগািবn, বাসুেদব সিcদানn িবgহ! হা কৃ , েহ কৃ , jান কৃ , মন কৃ , pাণ কৃ , আtা কৃ , েদহ 
কৃ , জাত কৃ , কুল কৃ , pাণ েহ েগািবn মম জীবন!” 
 
        ei কথাgিল বিলেত বিলেত ঠাকুর দাঁড়াiয়া দাঁড়াiয়া সমািধs হiেলন। ীযুk রাম চাটুেজয্ ঠাকুরেক 
ধিরয়া রিহেলন। 
 
        aেনকkণ পের সমািধভ  হiল। 
 
        eিদেক মােরায়াড়ী ভেkরা িসংহাসনs ময়ূরমুকুটধারী িবgহেক বািহের লiয়া যাiেত আিসেলন। বািহের 
েভাগ আেয়াজন হiয়ােছ। 
 
        ীরামকেৃ র সমািধভ  হiয়ােছ। মহানেn মােরায়াড়ী ভেkরা িসংহাসনs িবgহেক ঘেরর বািহের লiয়া 
যাiেতেছন, ঠাকুরo সে  সে  যাiেতেছন। 
 
        েভাগ হiল। েভােগর সময় মােরায়াড়ী ভেkরা কাপেড়র আড়াল কিরেলন। েভাগােn আরিত o গান হiেত 
লািগল। ীরামকৃ  িবgহেক চামর বয্জন কিরেতেছন। 
 
        eiবার bাhণ েভাজন হiেতেছ। oi ছােদর uপেরi ঠাকুেরর সmুেখ ei সকল কাযর্ িন n হiেত 
লািগল। ঠাকুর ীরামকৃ েক মােরায়াড়ীরা খাiেত aনুেরাধ কিরেলন। ঠাকুর বিসেলন, ভেkরাo pসাদ পাiেলন। 
 

[বড়বাজার হiেত রাজপেথ -- ‘েদoয়ািল’ দৃশয্মেধয্ ] 
 
        ঠাকুর িবদায় gহণ কিরেলন। সnয্া হiয়ােছ। আবার রাsায় বড় িভড়। ঠাকুর বিলেলন, “আমরা না হয় গািড় 
েথেক নািম; গািড় েপছন িদেয় ঘুের যাক।” রাsা িদয়া eকটু যাiেত যাiেত েদিখেলন, পানoয়ালারা গেতর্র নয্ায় 
eকিট ঘেরর সামেন েদাকান খুিলয়া বিসয়া আেছ। েস ঘের pেবশ কিরেত হiেল মাথা িনচু কিরয়া pেবশ কিরেত 
হয়। ঠাকুর বিলেতেছন, িক ক , eiটুকুর িভতের বd হেয় থােক! সংসারীেদর িক sভাব! oiেতi আবার 
আনnময়! 
 
        গািড় ঘুিরয়া কােছ আিসল। ঠাকুর আবার গািড়েত uিঠেলন। িভতের ঠাকুেরর সে  বাবুরাম, মাsার, রাম 
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চাটুেজয্। েছাট েগাপাল গািড়র ছােদ বিসেলন। 
 
        eকজন িভখািরণী, েছেল েকােল গািড়র সmুেখ আিসয়া িভkা চািহল। ঠাকুর েদিখয়া মাsারেক বিলেলন, 
িকেগা পয়সা আেছ? েগাপাল পয়সা িদেলন। 
 
        বড়াবজার িদয়া গািড় চিলেতেছ। েদoয়ািলর ভারী ধুম। anকার রািt িকnt আেলায় আেলাকময়। 
বড়বাজােরর গিল হiেত িচৎপুর েরােড পিড়ল। েস sােনo আেলাবৃি  o িপপীিলকার নােম েলােক েলাকাকীণর্। 
েলাক হাঁ কিরয়া di পাে র্র সুসিjত িবপণীে ণী দশর্ন কিরেতিছল। েকাথাo বা িম ােnর েদাকান, পাtিsত 
নানািবধ িম ােn সুেশািভত। েকাথাo বা আতর েগালােপর েদাকান, নানািবধ সুnর িচেt সুেশািভত। 
েদাকানদারগণ মেনাহর েবশ ধারণ কিরয়া েগালাপপাশ হেs কিরয়া দশর্কবৃেnর গােয় েগালাপজল বষর্ণ 
কিরেতিছল। গািড় eকিট আতরoয়ালার েদাকােনর সামেন আিসয়া পিড়ল। ঠাকুর প মবষর্ীয় বালেকর নয্ায় ছিব 
o েরাশনাi েদিখয়া আhাদ pকাশ কিরেতেছন। চতুিদর্েক েকালাহল। ঠাকুর uৈcঃsের কিহেতেছন -- আরo 
eিগেয় েদখ, আরo eিগেয়! o বিলেত বিলেত হািসেতেছন। বাবুরামেক ucহাসয্ কিরয়া বিলেতেছন, oের 
eিগেয় পড় না, িক করিছস? 
 

[“eিগেয় পড়” -- ীরামকৃে র স য় করবার েজা নাi ] 
 
        ভেkরা হািসেত লািগেলন; বুিঝেলন, ঠাকুর বিলেতেছন, ঈ েরর িদেক eিগেয় পড়, িনেজর বতর্মান 
aবsায় সnt  হেয় েথেকা না। bhচারী কাঠুিরয়ােক বিলয়ািছল, eিগেয় পড়। কাঠুিরয়া eিগেয় kেম kেম েদেখ, 
চnনগােছর বন; আবার িকছুিদন পের eিগেয় েদেখ, rপার খিন; আবার eিগেয় েদেখ, েসানার খিন; েশেষ েদেখ 
হীরা মািণক! তাi ঠাকুর বারবার বিলেতেছন, eিগেয় পড় eিগেয় পড়। গািড় চিলেত লািগল। মাsার কাপড় 
িকিনয়ােছন, ঠাকুর েদিখয়ােছন। diখািন েতলধুিত o diখািন েধায়া। ঠাকুর িকnt েকবল েতলধুিত িকিনেত 
বিলয়ািছেলন। ঠাকুর বিলেলন, েতলধুিত dখািন সে  দাo, বরং o কাপড়gিল eখন িনেয় যাo, েতামার কােছ 
েরেখ েদেব। eকখানা বরং িদo। 
 
        মাsার -- আjা, eকখানা িফিরেয় িনেয় যাব? 
 
        ীরামকৃ  -- না হয় eখন থাক, diখানাi িনেয় যাo। 
 
        মাsার -- েয আjা। 
 
        ীরামকৃ  -- আবার যখন দরকার হেব, তখন eেন েদেব। েদখ না, কাল েবণী পাল রামলােলর জনয্ 
গািড়েত খাবার িদেত eেসিছল। আিম বললুম, আমার সে  িজিনস িদo না। স য় করবার েজা নাi। 
 
        মাsার -- আjা হাঁ, তার আর িক। e সাদা dখানা eখন িফিরেয় িনেয় যােবা। 
 
        ীরামকৃ  (সেsেহ) -- আমার মেন eকটা িকছু হoয়া েতামােদর ভাল না। -- e েতা আপনার কথা, যখন 
দরকার হেব, বলব। 
 
        মাsার (িবনীতভােব) -- েয আjা। 
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        গািড় eকিট েদাকােনর সামেন আিসয়া পিড়ল, েসখােন কলেক িবkী হiেতেছ। ীরামকৃ  রাম চাটুেজয্েক 
বিলেলন, রাম, eকপয়সার কলেক িকেন লo না! 
 
        ঠাকুর eকিট ভেkর কথা কিহেতেছন। 
 
        ীরামকৃ  -- আিম তােক বললুম কাল বড়বাজাের যাব, তুi যাস। তা বেল িক জান? “আবার ােমর চার 
পয়সা ভাড়া1 লাগেব; েক যায়।” েবণী পােলর বাগােন কাল িগছল, েসখােন আবার আচাযর্িগির কেl। েকu বেল 
নাi, আপিনi গায় -- েযন েলােক জানুক, আিম bhjানীেদরi eকজন। (মাsােরর pিত) -- হয্াঁগা, e িক বল 
েদিখ, বেল, eকানা আবার খরচ লাগেব! 
 
        মােরায়াড়ী ভkেদর anকূেটর কথা আবার পিড়ল। 
 
        ীরামকৃ  (ভkেদর pিত) -- e যা েদখেল, বৃnাবেনo তাi। রাখালরা2 বৃnাবেন ei সব েদখেছ। তেব 
েসখােন anকূট আরo uচুঁ; েলাকজনo aেনক, েগাবধর্ন পবর্ত আেছ -- ei সব pেভদ। 
 

[িহnুধমর্ সনাতন ধমর্ ] 
 
        “িকnt েখা ােদর িক ভিk েদেখছ! যথাথর্i িহnভুাব। ei সনাতন ধমর্। -- ঠাকুরেক িনেয় যাবার সময় কত 
আনn েদখেল। আনn ei েভেব েয, ভগবােনর িসংহাসন আমরা বেয় িনেয় যািc। 
 
        “িহnধুমর্i সনাতন ধমর্! iদানীং েয সকল ধমর্ েদখছ e-সব তাঁর icােত হেব যােব -- থাকেব না। তাi 
আিম বিল, iদানীং েয সকল ভk, তােদরo চরেণেভয্া নমঃ। িনn ুধমর্ বরাবর আেছ আর বরাবর থাকেব।” 
 
        মাsার বািড় pতয্াগমন কিরেবন। ঠাকুেরর চরণ বnনা কিরয়া েশাভাবাজােরর কােছ নািমেলন। ঠাকুর 
আনn কিরেত কিরেত গািড়েত যাiেতেছন। 

                                                 
1 তখন ােমর ভাড়া eক আনা। 
2 ীযুk রাখাল তখনo (aেkাবের) বৃnাবেন িছেলন। 


