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বরাহনগর মঠ 
 

pথম পিরেcদ 
 

নেরnd, রাখাল pভৃিত মেঠর ভাiেদর ৺িশবরািt bত 
 
        বরাহনগর মঠ। ীযুk নেরnd, রাখাল pভৃিত আজ ৺িশবরািtর uপবাস কিরয়া আেছন। diিদন পের 
ঠাকুেরর জnিতিথ পূজা হiেব। 
 
        বরাহনগর মঠ সেব পাঁচ মাস sািপত হiয়ােছ। ঠাকুর ীরামকৃ  িনতয্ধােম েবিশিদন যান নাi। নেরnd 
রাখাল pভৃিত ভkেদর তীb ৈবরাগয্। eকিদন রাখােলর িপতা বািড় িফিরয়া যাiবার জনয্ রাখালেক aনুেরাধ 
কিরেত আিসয়ািছেলন। রাখাল বিলেলন, “েকন আপনারা ক  কের আেসন! আিম eখােন েবশ আিছ। eখন 
আশীবর্াদ কrন, েযন আপনারা আমায় ভুেল যান, আর আিম আপনােদর ভুেল যাi।” সকেলরi তীb ৈবরাগয্! 
সবর্দা সাধনভজন লiয়া আেছন। eক uেdশয্ -- িকেস ভগবানদশর্ন হয়। 
 
        নেরndািদ ভেkরা কখনo জপ-ধান কেরন, কখনo শাstপাঠ কেরন। নেরnd বেলন, “গীতায় ভগবান েয 
িন ামকমর্ করেত বেলন -- েস পূজা, জপ, ধয্ান ei সব কমর্ -- aনয্ কমর্ নেহ।” 
 
        আজ সকােল নেরnd কিলকাতায় আিসয়ােছন। বাটীর েমাকdমায় তিdর কিরেত হiেতেছ। আদালেত সািk 
িদেত হয়। 
 
        মাsার েবলা নয়টার সময় মেঠ uপনীত হiয়ােছন। দানােদর ঘের pেবশ কিরেল পর তাঁহােক েদিখয়া 

ীযুk তারক আনেn িশেবর গান ধিরেলন -- 
 
 ‘তাৈথয়া তাৈথয়া নােচ েভালা। 
 
        তাঁহার গােনর সিহত রাখালo েযাগ িদেলন। আর গান গািহয়া diজেনi নৃতয্ কিরেতেছন। ei গান নেরnd 
সেব বাঁিধয়ােছন। 
 
   তাৈথয়া তাৈথয়া নােচ েভালা, বববm, বােজ গাল। 
 িডিম িডিম িডিম ডমr বােজ dিলেছ কপাল মাল। 
 গরেজ গ া জটা মােঝ, uগের aনল-িtশূল রােজ। 
 ধk ধk ধk েমৗিল বn, jেল শশা  ভাল ৷৷ 
 
        মেঠর ভাiেয়রা সকেল uপবাস কিরয়া আেছন। ঘের eখন নেরnd, রাখাল, িনর ন, শরৎ, শশী, কালী, 
বাবুরাম, তারক, হিরশ, িসঁিথর েগাপাল, সারদা, মাsার আেছন। েযাগীন, লাটু ীবৃnাবেন আেছন। তাঁহারা eখনo 
মঠ েদেখন নাi। 
 
        আজ েশামবার ৺িশবরািt, 21েশ েফbrয়াির, 1887। আগামী শিনবাের শরৎ, কালী, িনর ন, সারদা, 
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ী ীজগnাথ দশর্নাথর্ ৺পুরীধােম যাtা কিরেবন। 
 
        ীযুk শশী িদনরাত ঠাকুেরর েসবা লiয়া আেছন। 
 
        পূজা হiয়া েগল। শরৎ তানপুরা লiয়া গান গাiেতেছন: 
 
 িশব শ র বm বm (েভালা), ৈকলাসপিত মহারাজরাজ! 
 uেড় শৃ  িক েখয়াল, গেল বয্াল মাল, েলাচন িবশাল, লােল লাল; 
 ভােল চnd েশােভ, সুnর িবরােজ। 
 
        নেরnd কিলকাতা হiেত eiমাt আিসয়ােছন। eখনo sান কেরন নাi। কালী নেরndেক িজjাসা কিরেলন, 
েমাকdমার িক খবর? 
 
        নেরনd (িবরk হiয়া) -- েতােদর o-সব কথায় কাজ িক? 
 
        নেরnd তামাক খাiেতেছন o মাsার pভৃিতর সিহত কথা কিহেতেছন। -- “কািমনী-কা নতয্াগ না করেল 
হেব না। কািমনী নরকসয্ dারm। যত েলাক stীেলােক বশ। িশব আর কৃ  eেদর আলাদা কথা। শিkেক িশব দাসী 
কের েরেখিছেলন। ীকৃ  সংসার কেরিছেলন বেট, িকnt েকমন িনিলর্p! ফস কের বৃnাবন েকমন তয্াগ করেলন!” 
 
        রাখাল -- আবার dািরকা েকমন তয্াগ করেলন! 
 
        নেরnd গ াsান কিরয়া মেঠ িফিরেলন। হােত িভেজ কাপড় o গামছা। সারদা eতkণ সমs গােয় মািট 
মাখা -- আিসয়া নেরndেক সা া   হiয়া নমsার কিরেলন। িতিনo িশবরািtর uপবাস কিরয়ােছন -- গ াsােন 
যাiেবন। নেরnd ঠাকুরঘের িগয়া ঠাকুর pণাম কিরেলন o uপিব  হiয়া িকয়ৎকাল ধয্ান কিরেলন। 
 
        ভবনােথর কথা হiেতেছ। ভবনাথ িববাহ কিরয়ােছন, কমর্ কাজ কিরেত হiেতেছ। নেরnd বিলেতেছন, “oরা 
েতা সংসারী কীট!” 
 
        aপরাh হiল। িশবরািtর পূজার আেয়াজন হiেতেছ। েবলকাঠ o িবlপt আহরণ করা হiল। পূজােn 
েহাম হiেব। 
 
        সnয্া হiয়ােছ। ঠাকুরঘের ধুনা িদয়া শশী aনয্ানয্ ঘেরo ধুনা লiয়া েগেলন। pেতয্ক েদবেদবীর পেটর 
কােছ pণাম কিরয়া aিত ভিkভের নাম ucারণ কিরেতেছন। “ ী ীgrেদবায় নমঃ! ী ীকািলকাৈয় নমঃ! 

ী ীজগnাথ-সুভdা-বলরােমেভয্া নমঃ! ী ীষ ভুজায় নমঃ! ী ীরাধাবlভায় নমঃ! ী ীিনতয্ানnায়, 
ীaৈdতায়, ীভেkেভয্া নমঃ! ীেগাপালায়, ী ীযেশাদাৈয় নমঃ! ীরামায়, ীলkণায়, ীিব ািমtায় নমঃ!” 

 
        মেঠর েবলতলায় িশবপূজার আেয়াজন। রািt নয়টা। eiবার পূজা হiেবক। সােড় eগারটার সময় িdতীয় 
পূজা। চাির pহের চার পূজা। নেরnd, রাখাল, শরৎ, কালী, িসঁিথর েগাপাল pভৃিত মেঠর ভাiরা সকেলi েবলতলায় 
uপিsত। ভূপিত o মাsারo আেছন। মেঠর ভাiেদর মেধয্ eকজন পূজা কিরেতেছন। 
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        কালী গীতা পাঠ কিরেতেছন। ৈসনয্দশর্ন, সাংখয্েযাগ -- কমর্েযাগ। পােঠর মেধয্ মেধয্ নেরেndর সিহত কথা 
o িবচার হiেতেছ। 
 
        কালী -- আিমi সব। আিম সৃি , িsিত, pলয় করিছ। 
 
        নেরnd -- আিম সৃি  করিছ কi? আর eক শিkেত আমায় করােc। ei নানা কাযর্, -- িচnা পযর্n, িতিন 
করােcন। 
 
        মাsার (sগত) -- ঠাকুর বেলন, যতkণ আিম ‘ধয্ান করিছ’ ei েবাধ, ততkণo আদয্াশিkর eলাকা! 
শিk মানেতi হেব। 
 
        কালী িনsb হiয়া িকয়ৎkণ িচnা কিরেতেছন। তারপর বিলেতেছন -- “কাযর্ যা বলেল, o-সব িমথয্া! -- 
িচnা আদেপi হয় নাi -- o-সব মেন করেল হািস পায় --” 
 
        নেরnd -- ‘েসাঽহm বলেল েয ‘আিম’ েবাঝায়, েস e ‘আিম’ নয়। মন, েদহ e-সব বাদ িদেল যা থােক, 
েসi ‘আিম’!’ 
 
        গীতা পাঠােn কালী শািnবাদ কিরেতেছন -- শািnঃ! শািnঃ! শািnঃ! 
 
        eiবার নেরndািদ ভেkরা সকেল দ ায়মান হiয়া নৃতয্ গীত কিরেত কিরেত িবlমূল বারবার পিরkমণ 
কিরেতেছন। মােঝ মােঝ সমsের ‘িশবgr’! িশবgr’! ei মnt ucারণ কিরেতেছন। গভীর রািt। কৃ পেkর 
চতুদর্শী িতিথ। চািরিদক anকার! জীবজnt সকেলi িনsb। 
 
        ৈগিরক বstধারী, ei েকৗমারৈবরাগয্বান ভkগেণর কে  ucািরত ‘িশবgr! িশবgr।’ ei মহামnt িন 
েমঘগmীররেব aনn আকােশ uিঠয়া aখ  সিcদানেn লীন হiেত লািগল! 
 
        পূজা সমাp হiল: arেণাদয় হয় হয়। নেরndািদ ভkগণ bাhমহুূেতর্ গ াsান কিরেলন। 
 
        সকাল (22েশ েফbrয়াির) হiল। sানােn ভkগণ মেঠ ঠাকুরঘের িগয়া ঠাকুরেক pণামাnর দানােদর ঘের 
(aথর্াৎ ৈবঠকখানার ঘের) kেম kেম আিসয়া eকিtত হiেতেছন। নেরnd সুnর নব ৈগিরকবst ধারণ কিরয়ােছন। 
বসেনর েসৗnেযর্র সে  তাহার মুেখর o েদেহর তপসয্াসmূত aপূবর্ sগর্ীয় পিবt েজয্ািতঃ িমশাiয়ােছ! বদনম ল 
েতজঃপিরপূণর্, আবার েpমানুরি ত! েযন aখ  সিcদানn-সাগেরর eকিট ফুট jান-ভিk িশখাiবার জনয্ 
েদবেদহ ধারণ কিরয়ােছন -- aবতার লীলায় সহায়তার জনয্। েয েদিখেতেছ, েস আর চkু িফরাiেত পািরেতেছ 
না। নেরেndর বয়ঃkম িঠক চতুিবর্ংশিত বৎসর। িঠক ei বয়েস ীৈচতনয্ সংসারতয্াগ কিরয়ািছেলন। 
 
        ভkেদর পারেনর জনয্ ীযুk বলরাম তাঁহার বাটী হiেত ফল িম াnািদ পূবর্িদেনi (িশবরািtর িদেন) 
পাঠাiয়ােছন। 
 
        রাখাল pভৃিত d-eকিট ভkসে  নেরnd ঘের দাঁড়াiয়া দাঁড়াiয়া িকি ৎ জলেযাগ কিরেতেছন। eকিট-dিট 
খাiয়াi আনn কিরেত কিরেত বিলেতেছন, ‘ধনয্ বলরাম’ ‘ধনয্ বলরাম!’ (সকেলর হাসয্) 
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        eiবার নেরnd বালেকর নয্ায় রহসয্ কিরেতেছন। রসেগাlা মুেখ কিরয়া eেকবাের snহীন! চkু 
িনেমষশূনয্! নেরেndর aবsা েদিখয়া eকজন ভk ভান কিরয়া তাঁহােক ধারণ কিরেলন -- পােছ পিড়য়া যান! 
 
        িকয়ৎkণ পের নেরnd -- (রসেগাlা মুেখ রিহয়ােছ) -- েচাখ চািহয়া বিলেতেছন, ‘আিম -- ভাল -- আিছ!’ 
(সকেলর হাসয্) 
 
        মাsার pভৃিতেক িসিd o pসাদ িম াn িবতরণ করা হiল। 
 
        মাsার আনেnর হাট েদিখেতেছন। ভেkরা জয় িন কিরেতেছন। 
 
        -- “জয় gr মহারাজ! জয় gr মহারাজ!” -- 


