1881, আষাঢ় মােসর eকিদন

সুেরেndর বািড়েত, মেনােমাহন-মিnের o রােজেndর বাটীেত
ীরামকৃে র ভাগমন
pথম পিরেcদ
সুেরেndর বািড়েত ীরামকৃে র ভাগমন
রাম, মেনােমাহন, ৈtেলাকয্ o মেহnd েগাsামী pভৃিত সে
আজ ীরামকৃ ভkসে সুেরেndর বািড়েত আিসয়ােছন। 1881 ী াb, আষাঢ় মােসর eকিদন। সnয্া
হয় হয়।
ীরামকৃ িকয়ৎkণ পূেবর্ ৈবকােল ীযুk মেনােমাহেনর বািড়েত eকটু িব াম কিরয়ািছেলন।
সুেরেndর িdতেলর ৈবঠকখানার ঘের ভেkরা আিসয়ােছন। মেহnd েগাsামী, েভালানাথ পাল iতয্ািদ
pিতেবশীগণ uপিsত আেছন। ীযুk েকশব েসেনর আিসবার কথা িছল িকnt আিসেত পােরন নাi। bাhসমােজর
ীযুk ৈtেলাকয্ সানয্াল o আরo কতকgিল bাhভk আিসয়ােছন।
ৈবঠকখানা ঘের সতরি o চাদর পাতা হiয়ােছ -- তার uপর eকখািন সুnর গািলচা o তািকয়া। ঠাকুরেক
লiয়া সুেরnd oi গািলচার uপর বিসেত aনুেরাধ কিরেলন।
ীরামকৃ বিলেতেছন, eিক েতামার কথা! ei বিলয়া মেহnd েগাsামীর পাে র্ বিসেলন। যd মিlেকর
বাগােন যখন পারায়ণ হয় ীরামকৃ সবর্দা যাiেতন। কয়মাস ধিরয়া পারায়ণ হiয়ািছল।
মেহnd েগাsামী (ভkেদর pিত) -- আিম eঁর িনকট কেয়ক মাস pায় সবর্দা থাকতাম। eমন মহৎ েলাক
আিম কখনo েদিখ নাi। eঁর ভাব সকল সাধারণ ভাব নয়।
ীরামকৃ (েগাsামীর pিত) -- o-সব েতামার িক কথা! আিম হীেনর হীন, দীেনর দীন; আিম তাঁর
দাসানুদাস; কৃ i মহান।
“িযিন aখ সিcদানn িতিনi ীকৃ । দূর েথেক েদখেল সমুd নীলবণর্ েদখায়, কােছ যাo েকান রঙ নাi।
িযিনi সgণ, িতিনi িনgর্ণ; যাঁরi িনতয্, তাঁরi লীলা।
“ ীকৃ িtভ েকন? রাধার েpেম।
“িযিনi bh িতিনi কালী, আদয্াশিk সৃি -িsিত-pলয় করেছন। িযিন কৃ িতিনi কালী।
“মূল eক -- তাঁর সমs, লীলা।”
[ঈ রদশর্েনর uপায় ]
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তাঁেক দশর্ন করা যায়। d মন, d বুিdেত দশর্ন করা যায়। কািমনী-কা েন আসিk থাকেল মন মিলন
হয়।
“মন িনেয় কথা। মন েধাপা ঘেরর কাপড়; েয রেঙ েছাপােব, েসi রঙ হেব! মেনেতi jানী, মেনেতi
ajান। aমুক েলাক খারাপ হেয় েগেছ aথর্াৎ aমুক েলােকর মেন খারাপ রঙ ধেরেছ।”
ীযুk ৈtেলাকয্ সানয্াল o aনয্ানয্ bাhভk eiবার আিসয়া আসন gহণ কিরেলন।
সুেরnd মালা লiয়া ঠাকুরেক পরাiেত আিসেলন। িতিন মালা হােত কিরয়া লiেলন -- িকnt দূের িনেkপ
কিরয়া eকপােশ রািখয়া িদেলন।
সুেরnd arপূণর্ েলাচেন পি েমর বারাnায় িগয়া বিসেলন; সে রাম o মেনােমাহন pভৃিত। সুেরnd
aিভমােন বিলেতেছন; -- আমার রাগ হেয়েছ; রাঢ় েদেশর বামুন e-সব িজিনেসর মযর্াদা িক জােন! aেনক টাকা
খরচ কের ei মালা; েkােধ বললাম সব মালা আর সকেলর গলায় দাo। eখন বুঝেত পারিছ আমার aপরাধ;
ভগবান পয়সার েকu নয়; aহংকােররo েকu নয়! আিম aহংকারী, আমার পূজা েকন লেবন। আমার বাঁচেত icা
নাi।
বিলেত বিলেত arধারা গ বিহয়া পিড়েত লািগল o বুক ভািসয়া যাiেত লািগল।
eিদেক ঘেরর মেধয্ ৈtেলাকয্ গান গািহেতেছন। ীরামকৃ মােতায়ারা হiয়া নৃতয্ কিরেতেছন। েয মালা
েফিলয়া িদয়ািছেলন, েসi মালা তুিলয়া গলায় পিড়েলন। eক হােত মালা ধিরয়া, aপর হােত েদালােত েদালােত
গান o নৃতয্ কিরেতেছন। -hদয় পরশমনী আমার -আখর িদেতেছন -(ভূষণ বািক িক আেছ ের!)
(জগৎ-চnd-হার পেরিছ!)
সুেরnd আনেn িবেভার -- ঠাকুর গলায় েসi মালা পিরয়া নািচেতেছন! মেন মেন বিলেতেছন, ভগবান
দপর্হারী। িকnt কাঙােলর aিক েনর ধন!
ীরামকৃ িনেজ গান ধিরেলন:
যােদর হির বলেত নয়ন ঝুের
তারা তারা dভাi eেসেছ ের।
(যারা মার েখেয় েpম যােচ)
(যারা আপিন েমেত জগৎ মাতায়)
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(যারা আচ ােল েকাল েদয়)
(যারা bেজর কানাi বলাi)
aেনকgিল ভk ঠাকুেরর সে নৃতয্ কিরেতেছন।
সকেল uপিব হiেলন o সদালাপ কিরেতেছন।
ীরামকৃ সুেরndেক বিলেতেছন, “আমায় িকছু খাoয়ােব না?”
ei বিলয়া গােtাtান কিরয়া anঃপুের গমন কিরেলন। েমেয়রা আিসয়া সকেল ভূিম হiয়া aিত ভkভের
pণাম কিরেলন।
আহারােn eকটু িব াম কিরয়া দিkেণ ের যাtা কিরেলন।
ীযুk সুেরেndর বািড়েত ঠাকুর ীরামকৃ যখন ভাগমন কেরন ‘আষাঢ় মােসর eকিদন’ 1881 ী ােb
তখন ীযুk েকশেবর আিসবার কথা িছল -- িকnt িতিন আিসেত পােরন নাi। িতিন pথম পুt o িdতীয় কনয্ার
িববাহ িদবার uেদয্াগ কিরেতিছেলন।
1লা াবণ, 15i জুলাi, 1881 ( kবার), েকশব তাঁহার জামাতা কুচিবহােরর মহারাজার জাহােজ
(Steam Yacht) কিরয়া aেনক bাhভk লiয়া কিলকাতা হiেত েসামড়া পযর্n েবড়াiয়ািছেলন।1 পেথ
দিkেণ ের জাহাজ থামাiয়া পরমহংসেদবেক তুিলয়া লiেলন, সে hদয়।
জাহােজ েকশব ৈtেলাকয্ pভৃিত bাhভkগণ, কুমার গেজndনারায়ণ, নেগnd pভৃিত।
িনরাকার bেhর কথা কিহেত কিহেত ীরামকৃ সমািধs হiেলন। ীযুk ৈtেলাকয্ সানয্াল গান
গািহেতেছন o েখাল, করতাল বািজেতেছ। সমািধভে র পর ঠাকুর গািহেতেছন:
শয্ামা মা িক কল কেরেছ।
েচৗdপুয়া কেলর িভতির কত র েদখােতেছ।
জাহাজ িফিরবার সময় ঠাকুরেক দিkেণ ের নামাiয়া েদoয়া হiল। েকশব আিহরীেটালা ঘােট নািমেলন -মsিজদবািড় sীট িদয়া পদbেজ ীযুk কালীচরণ বয্ানাজর্ীর বািড়েত িনমntেণ যাiেবন।
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ীযুk নেগnd ei িববরণ মাsারেক d-িতন মাস পের বিলয়ািছেলন। বিলবার কেয়ক মাস পের মাsার ঠাকুরেক pথম দশর্ন কেরন,
েফbrয়াির, 1882 ী াb।
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