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িসমুিলয়া bাhসমােজর মেহাৎসেব ীরামকৃ  
 

pথম পিরেcদ 
 

রাম, েকশব, নেরnd pভৃিত ভkসে  
 
        আজ ীরামকৃ  িসমুিলয়া bাhসমােজর সাংবাৎসিরক মেহাৎসেব ভkসে  আিসয়ােছন। jান েচৗধুরীর 
বািড়েত মেহাৎসব হiেতেছ। 1লা জানুয়াির, 1882 ী াb, রিববার, েবলা 5টা হiেব। (18i েপৗষ, 1288) 
 
        ীযুk েকশব েসন, রাম, মেনােমাহন, বলরাম, bাhভk রাজেমাহন, jান েচৗধুরী, েকদার, bাhভk 
কািnবাবু, কািলদাস সরকার, কািলদাস মুেখাপাধয্ায়, নেরnd, রাখাল pভৃিত aেনক ভk uপিsত। 
 
        নেরnd, রাম pভৃিতর সে  িগয়া েকবল কয়িদন মাt হiল ঠাকুরেক দিkেণ ের দশর্ন কিরয়ােছন। আজo 
ei uৎসেব েযাগদান কিরয়ােছন। িতিন িসমুিলয়া bাhসমােজ মেধয্ মেধয্ আিসেতন o েসখােন গান o uপাসনা 
কিরেতন। 
 
        bাhসমােজর পdিত aনুসাের uপাসনা হiেব। 
 
        pথেম িকছু পাঠ হiল। নেরnd গাiেত পােরন, তাঁহােক গান গাiেত aনুেরাধ করােত িতিনo গান গািহেলন। 
 
        সnয্া হiল। iঁেদেশর েগৗরী পি ত েগrয়াপরা bhচারীেবেশ আিসয়া uপিsত। 
 
        েগৗরী -- েকাথা েগা পরমহংস বাবু? 
 
        িকয়ৎkণ পের েকশব bাhভkগণ সে  আিসয়া েপৗঁিছেলন o ভূিম  হiয়া ীরামকৃ েক pণাম কিরেলন। 
সকেলi দালােনর uপর uপিব ; পরsর আনn কিরেতেছন। চতুর্িদেক সংসারী ভkগণেক uপিব  েদিখয়া 
ঠাকুর হািসেত হািসেত বিলেতেছন। 
 
        ীরামকৃ  (সহােসয্) -- তা সংসাের হেব না েকন? তেব িক জান, মন িনেজর কােছ নাi। িনেজর কােছ মন 
থাকেল তেব েতা ভগবানেক েদেব। মন বnক িদেয়ছ; কািমনী-কা েন বnক! তাi সবর্দা সাধুস  দরকার। 
 
        “মন িনেজর কােছ eেল তেব সাধন-ভজন হেব। সবর্দাi grর স , grেসবা, সাধুস  pেয়াজন। হয় 
িনজর্েন রাতিদন তাঁর িচnা, নয় সাধুস । মন eকলা থাকেল kেম  হেয় যায়। 
 
        “eক ভাঁড় জল যিদ আলাদা েরেখ দাo, kেম িকেয় যােব! িকnt গ াজেলর িভতর যিদ oi ভাঁড় ডুিবেয় 
রােখা, তাহেল কেব না! 
 
        “কামারশালার েলাহা আgেন েবশ লাল হেয় েগল। আবার আলাদা কের রােখা, েযমন কােলা েলাহা, েতমিন 
কােলা। তাi েলাহােক মেধয্ মেধয্ হাপের িদেত হয়। 
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        “আিম কতর্া, আিম করিছ তেব সংসার চলেছ; আমার গৃহ পিরজন -- e সকল ajান! আিম তাঁর দাস, 
তাঁর ভk, তাঁর সnান -- e খুব ভাল। 
 
        “eেকবাের আিম যায় না। ei িবচার কের uিড়েয় িদc, আবার কাটা ছাগল েযমন eকটু ভয্া ভয্া কের হাত 
পা নােড়, েসi রকম েকাথা েথেক আিম eেস পেড়। 
 
        “তাঁেক দশর্ন করবার পর, িতিন েয আিম েরেখ েদন, তােক বেল পাকা আিম। 
 
        “েযমন তরবার পরশমিণ ছঁুেয়েছ, েসানা হেয় িগেয়েছ। তার dারা আর িহংসার কাজ হয় না!” 
 
        ীরামকৃ  ঠাকুরদালােনর uপর বিসয়া সকল কথা কিহেতেছন। েকশব pভৃিত ভkগণ িনsb হiয়া 

িনেতেছন। রাত 8টা হiয়ােছ। িতনবার ঘnা (Warning bell) বািজল, যাহােত uপাসনা আরm হয়। 
 
        ীরামকৃ  (েকশব pভৃিতর pিত) -- e িক! েতামােদর uপাসনা হেc না! 
 
        েকশব -- আর uপাসনা িক হেব? ei েতা সব হেc। 
 
        ীরামকৃ  -- না েগা, েযমন পdিত েসiরকম হক। 
 
        েকশব -- েকন ei েতা েবশ হেc। 
 
        ীরামকৃ  aেনক বলােত েকশব uিঠয়া uপাসনা আরm কিরেলন। 
 
        uপাসনা মেধয্ ঠাকুর হঠাৎ দ ায়মান -- সমািধs হiয়ােছন। 
 
        bাhভkগণ গান গািহেতেছন: 
 
 মন eকবার হির বল হির বল হির বল। 
 হির হির হির বেল ভবিসnু পাের চল ৷৷ 
 জেল হির sেল হির, aনেল aিনেল হির। 
 চেnd হির, সূেযর্ হির, হিরময় ei ভূম ল।। 
 
        ীরামকৃ  eখনo ভাবs হiয়া দ ায়ামন। েকশব aিত সnপর্েণ তাঁহার হাত ধিরয়া দালান হiেত pা েণ 
নািমেলন। 
 
        গান চিলেতেছ। eiবার ঠাকুর গােনর সে  নৃতয্ কিরেতেছন। চতুিদর্েক ভkগণo নািচেতেছন। 
 
        jানবাবুর িdতেলর ঘের ীরামকৃ , েকশব pভৃিতেক জল খাoয়াবার আেয়াজন হiেতেছ। 
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        তঁহারা জলেযাগ কিরয়া আবার িনেচ নািময়া বিসেলন। ঠাকুর কথা কিহেত কিহেত আবার গান গািহেতেছন। 
েকশবo েসi সে  েযাগ িদয়ােছন -- 
 
 মজেলা আমার মন মরা শয্ামাপদ নীল কমেল। 
 যত িবষয় মধু তুc হল কামািদ কুসুম সকেল ৷৷ 
 
        গান - শয্ামাপদ আকােশেত মন ঘুিড় খান uিড়েতিছল। 
 কলুেষর কুবাতাস েখেয় েগাpা েখেয় পেড় েগল ৷৷ 
 
        ঠাকুর েকশব dজেনi মািতয়া েগেলন। আবার সকেল িমিলয়া গান o নৃতয্, রািt িdpহর পযর্n। 
 
        eকটু িব াম কিরয়া ঠাকুর েকশবেক বিলেতেছন -- েতামার েছেলর িববােহর িবদায় পািঠেয়িছেল েকন? 
েফরত eেনা -- আিম o-সব িনেয় িক করব? 
 
        েকশব ঈষৎ হািসেতেছন। ঠাকুর আবার বিলেতেছন -- আমার নাম কাগেজ pকাশ কর েকন? বi িলেখ, 
খবেরর কাগেজ িলেখ, কাrেক বেড়া করা যায় না। ভগবান যােক বড় কেরন, বেন থাকেলo তােক সকেল জানেত 
পাের। গভীরবেন ফুল ফুেটেছ, েমৗমািছ িকnt সnান কের যায়। aনয্ মািছ সnান পায় না। মানুষ িক করেব? 
মানুেষর মুখ েচেয়া না -- েলাক! েপাক! েয মুেখ ভাল বলেছ, েসi মুেখ আবার মn বলেব। আিম মানয্গণয্ হেত 
চাi না। েযন দীেনর দীন, হীেনর হীন হেয় থািক। 


