




শ্রীমৎ স্বামী ববাগীশবানন্দজী মহবারবাজ

সে-কবাল েদ্য স্বাধীন-হওয়বা ভবারতের ধীর-জবাগৃতের মন্থর লগ্ন। একতদতক কে 
স্তনের আকবার সদওয়বার প্রযত্ন ; আর একতদতক অতনক নবা-পবাওয়বার যন্ত্রণবা। 
একতদতক নেুন সদশ গঠতনর লড়বাই, আর একতদতক নবানবা ভবাঙ্গতনর েুর। 
সদশতক গতড় সেবালবার সেই পতববে এতগতয় এতেতিল রবামকৃষ্ণ তমশন। স্বামী 
তবতবকবানতন্দর আহ্বান েখন জবাতের জীবতন এতন তদতয়তি নেুন কবাতলর 
তদশবা। অতনক তনরবাশবার মতধ্যও েবাই তবতবকবানতন্দর ডবাতক েবাড়বা তদতছেন 
একদল যুবক। এমনই এক কবালপতববে রতিে হতছে কলকবােবার অনতেদূতর 
কবামবারহবাতি-আগরপবাড়বার কতলজ-পড়ুয়বা এক তকতশবাতরর জীবন-আখ্যবাতয়কবা। 
প্রথবাগে অধ্যয়তনর পবাশবাপবাতশ েবার জীবতনও সপঁতি সগতি তবতবকববাণীর 
ববশবাখী ঝতড়র সিবাঁয়বা। দুরন্ত-প্রবাণ তবতবকবানতন্দর ডবাক তনষ্ফল হয় তন েবাঁর 
জীবতন। েবাই সু্ল-জীবতনর তযতন তিতলন ‘ক্যবাতটেন’, জীবন-অতধতদবেবার সেই 
ডবাতক, তেতনই অন্য অতধনবায়কতবের অদূরগে ভবাবী পতথ শুরু করতলন েবাঁর 
অতনববাযবে অনবদ্য অতভযবাত্বা। তেতনই আজ আমবাতদর েকতলর প্রণম্য পূজ্যপবাদ 
স্বামী ববাগীশবানন্দজী মহবারবাজ। 

শ্রীমৎ স্বামী ববাগীশবানন্দজীর জন্ম হতয়তিল এখনকবার ববাংলবাতদতশর িট্টগ্বাম 
সজলবায় ১৯৩০-এর ১২ জবানুয়বাতর েবাতরতখ। রবামকৃষ্ণ েতঘে তেতন সযবাগদবান 
কতরন সবলুড় মতঠর পবার্বেতথিে শবাখবাতকন্দ্র রবামকৃষ্ণ তমশন েবারদবাপীতঠ ১৯৫৪-র 
১ সেব্রুয়বাতর। 

েবাঁর পূববেবাশ্রতমর নবাম তিল েমতরশ িন্দ্র তমত্। ববাববা তিতলন শ্রী রতমশ িন্দ্র তমত্। 
মবাতয়র নবাম তিল শ্রীমেী পঙ্কজববালবা তমত্। মহবারবাজরবা তিতলন পবাঁি ভবাই ও দুই 
সববান। মহবারবাজ তনতজ তিতলন ববাববা-মবার িেুথবে েন্তবান। পূজ্যপবাদ মহবারবাজজীর 
ববাববা তিতলন স্বাধীনেবা-পূববে ভবারতের তব-এন-আর-এর েথবা পরবেবেীকবাতলর 
ইতডিয়বান সরলওতয়তজর আতডির। আজতকর ববাংলবাতদতশর সনবায়বাখবাতলর 
রতেকপুর গ্বাতম েবাঁতদর আতদ ববােতভিবা তিল। যতদও েবাঁর ববাববাতক কমবেেূতত্ 
নবানবা থিবাতন ঘুতর সবড়বাতে হতেবা। মবামবার ববাতড় তিল িট্টগ্বাতম। সেখবাতনই জন্ম 
হয় েবাঁর। পতর েবাঁরবা কলকবােবার অনতেদূতর একতি ববাতড়তে এতে সথতকতিন 
দীঘবেতদন। এই ববাড়ীতি তিল অখডি িতবিশ পরগণবা েথবা বেবেমবাতন উত্তর িতবিশ 
পরগণবার আগরপবাড়বা কবামবারহবাতি অঞ্চতলর উত্তর সটেশন সরবাড এলবাকবায়। 
িবাত্জীবতন েবাইতকল িবালবাতে ভবালববােতেন মহবারবাজ। দীঘবেক্ষণ েবাইতকল 
িবাতলতয় এক জবায়গবা সথতক আর এক জবায়গবায় কমবেেূতত্ িতল সযতে েবাঁর 
সকবান  ক্বাতন্ততববাধ হতেবা নবা। আর ভবালববােতেন েবাঁেবার কবািতে। পরবেবেীকবাতল 
তনতজও বলতেন সয, এই দুতি তবষয় তিল েবাঁর ‘হতব’। 

১৯৪০ েবাতল সদওঘতরর রবামকৃষ্ণ তমশন তবদ্যবাপীতঠ ভতেবে হন মহবারবাজ ক্বাে 
সেবাতর। সেখবাতনই ক্বাে সিন পযবেন্ত পড়বাশুনবা কতর ম্যবাতরিকুতলশন পরীক্ষবা পবাশ 
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কতরন ১৯৪৭ েবাতল। তবদ্যবাপীঠ জীবতন যতথষ্ট ভবাতলবা িবাত্ তিতলন মহবারবাজ। 
রবামকৃষ্ণ েংতঘর একজন প্রবীণ েন্্যবােী তযতন একেময় সদওঘর তবদ্যবাপীতঠরও 
দবাতয়বে েবামতলতিন, েবাঁতক মহবারবাজ বলতেন, ‘জবাতনবা সেবা আতম তকন্তু আমবার 
েমতয় সদওঘর তবদ্যবাপীতঠর সবটে িবাত্।’ েে্যই এখবাতন পড়বাকবালীন অধ্যয়ন 
িবাড়বাও অন্যবান্য নবানবাতদতক েবাঁর দক্ষেবার কথবা স্মরণ কতরন অতনতকই। 
জুতনয়বার িবাত্তদর েকবাতলর তরিল করবাববার ভবার তিল মহবারবাতজর উপর। তনতজ 
একজন ভবাতলবা সখতলবায়বাড় তিতলন। েুিবল, হতক, তরিতকি, ববাতস্িবল ইে্যবাতদ 
েবরকম সখলবাতেই মহবারবাজ অংশ তনতেন। শুধু অংশ তনতেন েবাই নয়, 
মহবারবাজ তিতলন সু্ল েুিবল তিতমর অতধনবায়ক। খুব দক্ষ সগবালতকপবার তিতলন 
তেতন। তরিতকতিও খুব ভবাতলবা েবাটে সববাতলং করতে পবারতেন।    

এরপর ১৯৪৭ েবাতল আই এে তে-সে ভতেবে হন কলকবােবার সেণ্ট পল্ স্ 
ক্যবাতথরিবাল তমশন কতলতজ। েখন অবশ্য তেতন কলকবােবার সগৌরীপুতর অবতথিে 
রবামকৃষ্ণ তমশন টুেতডণ্টস্ সহবাম-এ থবাকতেন। এরপর ১৯৪৯-এ আই এে 
তে পবাশ কতর ভতেবে হন কলকবােবার বঙ্গববােী কতলতজ এবং সেখবান সথতকই 
তবজ্বাতন স্বােক স্ততরর পড়বাশুনবা সশষ কতরন ১৯৫২ েবাতল। তকিুতদন তেতন 
এরপর কলকবােবার সহবাতমওপ্যবাতথক সমতডক্যবাল কতলতজ ডবাক্বাতরর পড়বাশুনবাও 
কতরতিন। েতব জীবতনর তভন্ পতথ িলবার ডবাক এতে তগতয়তিল েবাঁর মতনর 
পৃতথবীতে, েবাই সশষ হয় তন এই পড়বাশুনবা। ইতেমতধ্যই অবশ্য সবলুড় মতঠ 
েবারদবাপীতঠর জনতশক্ষবামতন্দতর সস্ছেবাতেবতকর কবাতজ মবাতঝ মবাতঝই িতল 
সযতেন। 

হতটেল সথতক আগরপবাড়বার ববাতড়তে তেতর মবাতঝ মবাতঝই েবামতনর বড় পুকুতরর 
পবাতড় তগতয় বতে থবাকতেন তেতন। দীঘবেক্ষণ একমতন িুপিবাপ সে বতে থবাকবা। 
েূযবে নবামে অস্তবািতল। েন্্যবার অন্কবার সনতম আেে পুকুতরর পবাতর। সকবান্ 
এক গভীর আত্মমগ্নেবায় শবান্ত হতয় থবাকতেন তেতন। সেকবাতল যবাঁরবাই েবাঁতক 
সদতখতিন, েবাঁরবাই এই মুহূেবেগুতলর কথবা মতন কতরতিন ববারববার। সক জবাতন, 
তদনবাতন্তর অস্তগবামী েূযবে জীবতনর সকবান্ অতনে্যেবার পবাঠ তদতয় সগতি েবাঁতক 
তনে্য সেই প্রতদবাষ-সগবাধূতলতে।  

পড়বাশুনবা েবার েখন প্রবায় সশতষর তদতক। স্বােক স্ততরর পবাঠ সশষ হতয়তি 
েদ্য। রবামকৃষ্ণ তমশন টুেতডণ্টস্ সহবাতমর িবাত্বাববাতে থবাকতেন তেতন। মবাতঝ 
কখতনবা কখতনবা ববাতড়তে আেতেন মবা-ববাববা, আত্মীয়-স্জতনর কবাতি। এমনই 
একতদন ববাতড়তে এতে বড় দবাদবার স্তী আর তনতজর সিবাি সববানতক তনতয় িলতলন 
একিবা তেতনমবা সদখবাতবন বতল। ববারববার জবানতে িবাওয়বা হতলও তেতনমবার নবাম 
তেতন তকিুতেই বলতে িবাইতলন নবা। যবাইতহবাক তেনজতন তমতল সপঁতি সগতলন 
তেতনমবা হতল। বড় সবৌতদ সেবা তেতনমবা হতল ঢুকতে তগতয়ই অববাক, তেতনমবাতি 
েদ্য মুতক্ পবাওয়বা ‘ভগববান শ্রীকৃষ্ণচিেন্য’। বিেন্য মহবাপ্রভুর অপূববে মতহমবাতবিে 
ে্যবাগপতবত্ জীবন অবলম্বতন তনতমবেে এতি। হঠবাৎ সকন এমন তেতনমবা সদখবা ও 
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সদখবাতনবা ? ববাতড়র েকতলই বুঝতে সপতরতিতলন সেতদন, িলতচিতত্র অন্তরবাতল 
সকবান্ ইতঙ্গে তদতয়তিতলন ববাতড়র েকতলর সস্তহর ‘মবাতনক’ েথবা েমতরশ। 
ে্যবাতগর আদতশবের বতনিতশখবা সেতদন প্রজ্বতলে হতয় সগতি সয েবার অন্ততলবেবাতক।   

এরই মতধ্য একববার হতরদ্বাতর কুম্ভতমলবায় সযবাগদবাতনর জতন্য উপতথিে হন 
যুবক েমতরশ। কুম্ভস্বাতন তগতয় েনবােন ভবারতের আধ্যবাতত্মক জীবনধবারবার 
সয অপূববে দৃশ্য সিবাতখর েবামতন সদখতে সপতলন তেতন, েবা েবাঁতক গেবানুগতেক 
েবাংেবাতরকেবার ববাইতর এতন দবাঁড় কতরতয় তদল। সয অেবাধবারণ এক জীবনপ্রদীপ 
জ্বতল উঠতব অনতেকবাতলর মতধ্যই, েবার েলতে পবাকবাতনবার কবাজ অবশ্য শুরু 
হতয় তগতয়তিল এর আতগই। সদওঘর তবদ্যবাপীতঠ পড়বাশুনবা আর রবামকৃষ্ণ তমশন 
টুেতডণ্টস্ সহবাতমর জীবনযবাপন েবাঁর মতধ্য অন্যের জীবনপতথর প্রতে আকষবেণ 
বেরী কতর তদতয়তিল। েংেবাতরর অজস্র মবানুষ সয পতথ েবাতদর জীবন বইতয় 
তনতয় িতলতি, সে পথ সয েবাঁর নয়, এ সববাধ েখনই েবাঁর মতধ্য জবাগ্ে 
হতয় সগতি। প্রবাক্-স্বাধীন ভবারতের উত্তবাল কবালবলতয় েবাঁর সয তকতশবার বয়ে 
শুনতে সপতয়তিল রবামকৃষ্ণ-ভবাবপ্রববাতহর অনন্য ববাণী-সবদধ্বতন, েদ্য স্বাধীন 
ভবারতের তবতিত্ ভবাঙবা-গড়বার েময়বৃতত্ত সে বকতশবারই সযৌবতনর দীপ্ত পতথ 
‘আত্মতনবা সমবাক্ষবাথবেং জগতধিেবায় ি’ নবযুতগর এই মহবাববাতক্যর উপলতধিলবাতভ  
ব্যবাকুল হতয় উঠল। খুব কবাি সথতক প্রে্যক্ষ কতরতিতলন রবামকৃষ্ণ েতঘের 
বতরণ্য  ে্যবাগব্রেীতদর সমৌনমুখর েবাধনপথ। তভেতর প্রতবশ কতরতিল েবামবান্য-
সবশী অধবেশেবাব্ী আতগ ধ্বতনে হতে থবাকবা তবতবকবানতন্দর নবা-থবামবা এক প্রবাণ-
জবাগবাতনয়বা আহ্বান। ‘েবাঁহবার ববাঁশীর েুতর’ ‘প্রবাণ-মন ভতর’ উতঠতিল সেতদন 
যুবক েমতরতশর। মতনর তভেতর আত্মগে েবাধনবার সবদীপীতঠ সলখবা হতয় 
তগতয়তিল ভবাবীকবাতলর পথিলবার েুতনতদবেষ্ট প্রতেজ্বাতলতপ – ‘আর আতম থবাতকব 
নবা ঘতর’। 

ঘর সিতড় সবতরতয় পড়তলন েমতরশ। এতে সপঁিতলন সবলুড় মতঠর পবাতশই 
অবতথিে রবামকৃষ্ণ তমশতনর শবাখবাতকন্দ্র রবামকৃষ্ণ তমশন েবারদবাপীতঠ। েবাতরখিবা 
তিল ১৯৫৪-র ১ সেব্রুয়বাতর। রবামকৃষ্ণ েতঘে সযবাগদবান করতলন তেতন। জীবতনর 
স্নে পূণবে হল েবাঁর। েবাধুজীবতনর এই েূিনবার পতববেই তেতন েবাতন্ধ্য লবাভ 
কতরতিতলন েবারদবাপীতঠর েদবানীন্তন েম্বাদক পূজনীয় স্বামী তবমুক্বানন্দজী 
ও তবদ্যবামতন্দতরর প্রথম অধ্যক্ষ পূজ্যপবাদ স্বামী সেজেবানন্দজীর। এই দুই 
মহবান েবাধতকর জীবন ব্রহ্মিবারী েমতরতশর উপতর গভীর প্রভবাব সেতলতিল। 
পরবেবেীকবাতল তবতভন্ সৃ্মতেিবারণবায় ববা ঘতরবায়বা আতলবািনবায় সে কথবা উতলেখ 
করতেন তেতন একবাতধকববার। এিবাড়বাও আতরবা অতনক প্রবীণ েন্্যবােীর েবাতন্ধ্য 
লবাভ কতরতিন পূজনীয় মহবারবাজ এই পতববে। েবাঁতদর অতনতকই তিতলন হয় 
েবারদবাপীতঠ অথববা সবলুড় মতঠ। এইেব অেবামবান্য েবাধুজীবতনর প্রে্যক্ষ েংস্পশবে  
েবাঁর জীবতন নবা-মুতি-যবাওয়বা িবাপ সরতখ তগতয়তিল। সয অতনন্দ্যেুন্দর এক তদব্য 
জীবন পূজ্যপবাদ মহবারবাতজর মধ্য তদতয় প্রকবাতশে হতয়তি, সে জীবতনর েূিনবা 
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পববে সয কে অমূল্য েবাধকজীবতনর পতবত্ স্পতশবে েঞ্ীতবে হতয়তি, েবা বলবা 
ববাহুল্য। তনতজই সেই মহৎ েম্তদর উত্তরবাতধকবারী হওয়বার মুহূেবেগুতলর বণবেনবা 
তদতয়তিন অনবদ্য েহজ ভবাষবায়, “স্বামীজীর দু-িবারখবানবা বই পতড় ববা েবাধুেঙ্গ 
কতর অতনতকর ববরবাগ্য আেতে পবাতর ও েবাধুজীবন যবাপন করবার ইছেবা জবাগতে 
পবাতর। ববাতড়-ঘর, আত্মীয়স্জন ে্যবাগ কতর েতঘে সযবাগদবান করবা এমন তকিু 
কতঠন ব্যবাপবার নয় – কতঠন হতছে েবাধুজীবন গঠন করবা। সবলুড় মতঠর পবাতশই 
েবারদবাপীঠ হওয়বায়, েখন শ্রীশ্রীমবাতয়র সিলবা, রবাজবা মহবারবাতজর সিলবা, মহবাপুরুষ 
মহবারবাতজর সিলবা ইে্যবাতদ অতনতক সবঁতি তিতলন, যবাঁরবা দীঘবেতদন েঘেতক 
সেববা কতরতিন, েবাঁতদর কবাতি প্রবায়ই সযেবাম। েবাঁরবা েতস্তহ েবাঁতদর েুদীঘবে 
েঘেজীবতনর অতনক কথবা বলতেন, যবা আমবাতদর উৎেবাহ তদে। …েবাঁরবাই 
বলতেন (মজবা কতর), যখন রবামকৃষ্ণ সমতশতন এতে পতড়তিে, েখন ভবাবনবা 
সনই ; এিবা রবামকৃষ্ণ তমশন নয়, রবামকৃষ্ণ সমতশন। মতনর যে আঁক-ববাঁক, 
যে মবান-অতভমবান, অহঙ্কবার, রবাগ, সদ্ষ, তহংেবা, তবতদ্ষ, সরিবাধ ইে্যবাতদ যবারবা 
আমবাতদর তনে্য েহির – েবারবাই বতহজবেগতের অ্যবাকশবান তহতেতব আমবাতদর 
অন্ততর তগতয় েবাতথ েবাতথ তর-অ্যবাকশবান হতয় নবানবা রূতপ পতরণতে পবাতছে – ঐ 
রবামকৃষ্ণরূপ সমতশন েবাতথ েবাতথ েবা মতন কতরতয় সদতব, জবানবাতব সয েবাধুর 
মন এেতবর সথতক ঊতধ্ববে তবিরণ করতব। েংেবাতরর ধমবেই এই – এখবাতন স্বাথবে 
আতি, আঘবাে করতলই প্রতেঘবাে আতি। আর সয মন, প্রবাণ, শরীর ও অহং 
ভগববাতনর কবাতি েমপবেণ কতরতি, েবার মবান-অপমবানও সনই, সরিবাধ-তহংেবাও 
সনই, সে ববালকস্ভবাতবর হয়। এই রবামকৃষ্ণ সমতশনই আমবাতদর িতরতত্র েব 
আঁকববাঁক সেবাজবা কতর সদতব, ববালতকর স্ভবাতব পতরণে করতব।” পূজ্যপবাদ 
মহবারবাতজর এই অপূববে কথবাতেই সববাঝবা যবায় তক তনষ্বা তনতয়, তক আন্ততরকেবা 
তনতয়, তক গভীরেবা তনতয় েবাধুজীবতনর প্রভবাে কবাতলর পুণ্য লগ্নগুতল যবাপন 
কতরতিতলন তেতন, সকবান্ অনন্য েবাধনবায় অজবেন কতর তনতয়তিতলন এই মহৎ 
েবাধুেতঘের সেবানবার উত্তরবাতধকবার। রবামকৃষ্ণ-ভবাবপ্রববাতহর উত্তরেবাধকরবাও 
আজ প্রণে শ্রধিবায় সববাঝবার সিষ্টবা কতর েবাই, জনবারতণ্যর মতধ্য সথতকও সকবান্ 
নীরব-তবরল তনজবেনেবার  েপে্যবায় তনতমবেে হতয়তিল রবামকৃষ্ণ েতঘের এমন এক 
দুলবেভ েবাধনতবগ্হ – নবাম েবার ‘স্বামী ববাগীশবানন্দ।’   

েতঘে সযবাগদবাতনর পতর ১৯৫৫ েবাতল তেতন শ্রীমৎ স্বামী শঙ্করবানন্দজীর 
কবাি সথতক মন্ত্রদীক্ষবা প্রবাপ্ত হন। ১৯৫৮ েবাতলর ২০ সেব্রুয়বাতর তেতন স্বামী 
শঙ্করবানন্দজীর কবাি সথতকই ব্রহ্মিযবে দীক্ষবা লবাভ কতরন। নবাম হয় ব্রহ্মিবারী 
সৃ্মতেচিেন্য। ১৯৬২-র ৮-ই সম শঙ্করজয়ন্তীতে শ্রীমৎ স্বামী তবশুধিবানন্দজীর 
কবাি সথতক তেতন েন্্যবােদীক্ষবা লবাভ কতরন। েন্্যবাতের পতর ‘স্বামী ববাগীশবানন্দ’ 
–এই নেুন নবামকরণ হয় েবাঁর। 

েবারদবাপীতঠর এই পতববে সেববাতযবাতগর বহুতবতিত্ সক্ষতত্ যুক্ হতয়তিতলন 
মহবারবাজ। েবারদবাপীতঠ সযবাগদবাতনর প্রথম পতববে ১৯৫৪ সথতক ১৯৫৭-র তকিু 
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েময় পযবেন্ত তেতন েবারদবাপীতঠর তবতভন্ কবাতজ যুক্ সথতকতিন। পরবেবেীকবাতল 
তবমুক্বানন্দজী ও সেজেবানন্দজীর তনতদবেতশ ১৯৫৮ সথতক ১৯৬৫ পযবেন্ত মহবারবাজ 
কবাজ কতরতিন েবারদবাপীতঠর অন্তগবেে তবদ্যবামতন্দর কতলতজ। ১৯৫৮-৫৯ 
েবাতল তবদ্যবামতন্দতরর ওতয়টে সহবাতটেতল (বেবেমবান তবদ্যবাভবন িবাত্বাববাে) অতনল 
মহবারবাজ অথবেবাৎ পরবেবেীকবাতল আতমতরকবার তনউইয়কবে শবাখবার অধ্যক্ষ স্বামী 
আদীর্রবানন্দজীর েহকবারী তহতেতব তেতন িবাত্তদর সদখবাশুনবার কবাজ করতেন। 
পতরর বির ইটে সহবাতটেতল অথবেবাৎ বেবেমবান শ্রীভবন িবাত্বাববাতে তেতন সগবাতবন্দ 
মহবারবাজ েথবা পরবেবেীকবাতল তদলেী আশ্রতমর অধ্যক্ষ স্বামী সগবাকুলবানন্দজীর 
েহকবারী রূতপ কবাজ কতরন। স্ল্পভবাষী মহবারবাজ অে্যন্ত তনষ্বাভতর িবাত্তদর 
সদখবাশুনবার কবাজ করতেন। সকবান িবাত্ সকবান অেুতবধবা তনতয় েবাঁর কবাতি সগতল 
মহবারবাজ আগ্হভতর েবার েমে্যবার েমবাধবাতন এতগতয় আেতেন। রেবায়তনর 
পরীক্ষণবাগবাতর তনয়তমে যবাওয়বার অবের নবা সপতলও, কখন কখন িবাত্রবা েবাঁতক 
সপতয়তি এবং সকবান পরীক্ষতণর কবাতজও েবাঁর েহবায়েবা লবাভ কতরতি েবারবা। 
পুরবাতনবা িবাত্রবা আতজবা স্মরণ কতরন এই তমেববাক েন্্যবােীর উজ্জ্বল মূতেবেখবাতন, 
েবাঁর তস্মে হবাতেভরবা ব্যতক্বে আতজবা েবাতদর সৃ্মতেপতথ অমতলন হতয় আতি। 

১৯৬০ েবাতলর গ্ীতমের িুতিতে স্বামী তবমুক্বানন্দজী েমতরশ মহবারবাজ েথবা 
ব্রহ্মিবারী সৃ্মতেচিেন্য মহবারবাজতক সডতক এক তবরবাি কমবেযতজ্র দবাতয়বে েুতল 
সদন। ১৯৬০-৬১সেই তবদ্যবামতন্দর কতলজ তত্ববাতষবেক তডতগ্ কতলতজ উত্তীণবে হতে 
যবাতছেল। সেই েংরিবান্ত নবানবা অনুতমবাদন েখন হয় এতে সগতি ববা দ্রুে এতে 
যবাতব। তকন্তু এই রূপবান্ততরর পতববে প্রতয়বাজন হতয় পতড়তিল তবপুল পতরমবাতণ 
নেুন তনমবেবাতণর, েবা সে কতলজ ববাতড়ই সহবাক ববা িবাত্বাববাে। পূজ্যপবাদ মহবারবাতজর 
কবাঁতধ এই তবরবাি তনমবেবাণকবাতজর দবাতয়বেই সদওয়বা হতয়তিল। প্রথমতদতক স্ভবাবে 
অন্তমুবেখ তেতন একিু েংতকবাি সববাধ কতরতিতলন, কবারণ এর আতগ এমনের 
কবাতজর পুঁতথগে ববা ব্যবহবাতরক সকবান জ্বানই েবাঁর অজবেতন তিল নবা। তকন্তু 
েবাথবেক তবতবকবানন্দ-বেতনক তেতন। েবাই অতিতরই যবাবেীয় জড়েবা অতেরিম 
কতর ঝবাঁতপতয় পতড়তিতলন এই তবপুলবায়েন কবাতজর মতধ্য। একজন অতভজ্ ও 
বয়স্ রিবাফ্ ট্ স্ ম্যবাতনর কবাি সথতক ধতর ধতর তশতখ তনতয়তিতলন তনমবেবাণকবাতজর 
েমস্ত খুঁতিনবাতি। তবদ্যবামতন্দর কতলতজর রেবায়ন তবভবাতগর ববাতড়তি বেরীর জতন্য 
প্রবল পতরশ্রম কতরতিন তেতন। আজ সদখতল সববাঝবাই যবায় নবা সয একতি পুতরবা 
সডবাববার উপতর বেরী হতয়তি এই সেৌধখবাতন। পরবেবেীকবাতল মহবারবাজ তনতজই 
বণবেনবা কতর বতলতিন সয সকমন কতর সডবাববার জল সরিন আউি কতর, েবাে 
সথতক আি েুি নীতির পবাঁক েুতল, শবাল-বলেবা পবাইতলং-এর উপতর আি ইতঞ্চর 
তর-ইনতেবাস্বে ড্ কংতরিি ঢবালবাই কতর এই তেনেলবা ববাতড়তি বেরী কতরতিতলন 
তেতন। এই ববাতড়তি িবাড়বাও তেতজক্স তবত্ডং, নথবে সহবাতটেল ববা তবতবক ভবন, 
েবাউথ সহবাতটেল ববা তবনয় ভবন বেরী কতরতিতলন তেতন। এিবাড়বাও উতলেখ্য 
এই তেনতি ববাতড়র মবাথবাতেই তেতন যুক্ কতরতিতলন মতন্দতরর িূড়বা। েবাঁর 
সেই অেবামবান্য সেববাশ্রতমর েবাক্ষীরূতপ তবদ্যবামতন্দর েতে্যকবাতরর ‘মতন্দর’ হতয় 
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উতঠতিল। ববাতড় বেরীর পর তবমুক্বানন্দজী েবাঁতক দবাতয়বে সদন কতলতজর 
রেবায়ন ও পদবাথবেতবদ্যবার পরীক্ষণবাগবার বেরীর জতন্য। এতক্ষতত্ও পূজনীয় 
মহবারবাতজর তনষ্বা ও পতরশ্রতমর কথবা েকতলই আতজবা স্মরণ কতরন। স্নবামধন্য 
অধ্যবাপক তপ তে সেন ও সজ্যবাতেমবেয় ব্যবানবাজবেীর েতঙ্গ তেতন তনতজ সপ্রতেতডতসি, 
স্তিশ িবািবে ও সেণ্ট সজতভয়বাতেবের ল্যবাবতরিতরগুতল সদখতে তগতয়তিতলন যবাতে 
কতর তবদ্যবামতন্দতরর ল্যবাবতরিতর বেরীর েমতয় সকবান অেুতবধবা নবা হয় এবং 
সেগুতলও সযন উচিমবাতনর হয়। সযেব যন্ত্রপবাতে সকনবার দরকবার তিল সেগুতলর 
অতধকবাংশই তিল তবতদশী। সেগুতল কীভবাতব ও সকবাথবা সথতক সকনবা যবাতব, 
কীভবাতব সেগুতল ল্যবাবতরিতরতে সেি  করতে হতব, কবারবা েবা করতে পবাতর 
ইে্যবাতদ তবষতয় পূজ্যপবাদ মহবারবাজজী অধ্যবাপকতদর েতঙ্গ ঘুতর ঘুতর েমস্ত সজতন 
সনন এবং অে্যন্ত বধযবে ও অধ্যবেবাতয়র েতঙ্গ েমগ্ কবাজতি েুেম্ন্ কতরন। 
বস্তুেপতক্ষ তবদ্যবামতন্দর কতলতজর পরবেবেীকবাতলর সয উন্ে পতরকবাঠবাতমবা, েবার 
যথবাতযবাগ্য েূিনবা মহবারবাতজর হবাতেই রূপবাতয়ে হতয়তিল। তবদ্যবামতন্দতরর সেই 
েমতয়র তশক্ষক, তশক্ষবাকমবেীরবা এবং িবাতত্রবাও এই স্ল্পভবাষী অথি অধ্যবেবায়শীল 
নীরব েবাধতকর েৎকবালীন অনবদ্য পতরশ্রতমর কথবা প্রণে কৃেজ্েবায় মতন 
কতরন ববারববার।

তবদ্যবামতন্দর িবাড়বাও েবারদবাপীতঠর অন্য তবভবাতগও মহবারবাজ সেববাতনরে সথতকতিন 
সবশ কতয়ক বির। সেই েমতয়ই েবারদবাপীতঠর কবািবাকবাতি অঞ্চতলর তপতিতয় 
পড়বা পতরববারগুতলর সিতলতদর জতন্য বেরী হয় জনতশক্ষবামতন্দর। েখন প্রবায় 
১০০তি তকতশবার প্রতেতদন আেে সেখবাতন – েবাতদর তরি সকবাতিং সদওয়বা হে, 
তবতকতল সখলবাধুলবা করবাতনবা হে, তবতকতলর তিতেনও সদওয়বা হে েবাতদর। 
ভ্বাম্যমবাণ গ্ন্থবাগবার এবং ভ্বাম্যমবাণ তশক্ষবামূলক িলতচিত্ও এই েময় িবালু হতয় 
তগতয়তিল। জনতশক্ষবামতন্দতররও এই আরম্ভকবাতল মহবারবাজ যুক্ সথতকতিন, 
সেববা কতরতিন গরীব মবানুষতদর।  এিবাড়বাও সেই েময় সকন্দ্রীয় েরকবাতরর 
অথবেবানুকূতল্য বেরী হতয়তিল Social Education Organisers Training 
Centre ববা SEOTC। এই কবাতজও পূজ্যপবাদ মহবারবাজজী যুক্ হতয়তিতলন 
তকিুকবাতলর জতন্য। ১৯৬৫-র এতপ্রল মবাে সথতক ১৯৬৭-র নতভম্বর মবাতের 
মবাঝবামবাতঝ পযবেন্ত পূজনীয় মহবারবাজ েবারদবাপীতঠর েহ-েম্বাদতকর দবাতয়বেও 
পবালন কতরতিন। 

এইভবাতবই দীঘবে সেতরবা বিতররও সবশী েময় ধতর েবারদবাপীতঠ সেববাকবাতজ 
তনতয়বাতজে সথতকতিন পূজ্যপবাদ মহবারবাজ। ১৯৬৭ েবাতলর ১৫-ই নতভম্বর 
েতঘের তনতদবেতশ তেতন েহ-েম্বাদক তহতেতব সযবাগদবান কতরন কলকবােবার 
সগবালপবাতকবে অবতথিে ইসিতিতিউি অব কবালিবাতর। েবারদবাপীতঠর এই দীঘবে েমতয়র 
সেববাদবাতনর সৃ্মতে েবাঁর জীবতন তিরকবাল অম্বান হতয়তিল। পরবেবেীকবাতল যখনই 
সে কথবার অবেবারণবা করবা হতয়তি, েখনই মহবারবাজ সে তনতয় আতলবািনবা 
কতরতিন গভীর আগ্তহর েতঙ্গ। তবদ্যবামতন্দর েথবা েবারদবাপীতঠর ইতেহবাতেও 
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েবাঁর নীরব সেববার আখ্যবানতি অনর্র কবালপতথ তনরবতধ উজ্জ্বলেবায় সজতগ 
আতি। সবলুড় মঠ ও েবারদবাপীতঠ েবাধক জীবনগঠতনর েূিনবাকবাতল রবামকৃষ্ণ-
তবতবকবানন্দ ভবাবপ্রববাতহর যজ্ভূতমতে সয অতগ্ন-আহুতে দবাতনর সপ্ররণবা ও 
প্রতশক্ষণ লবাভ কতরতিতলন তেতন, জীবনেবাধনবার সহবামবানতল সে আহুতে তদতয় 
সগতিন তেতন অকবােতর। ইঁি-কবাঠ-পবাথতরর প্রবােবাদ বেরী কতরন তন তেতন, 
তনমবেবাণ কতরতিন সেই ‘মতন্দর’ যবার অতধতদবেবার কমু্বকণ্ঠ মন্দ্রস্তর একতদন 
ঘতরর আগল সভতঙ সপঁতি তগতয়তিতলন আত্মমুতক্-জগৎতহতের নবযুগেবাধনবার 
েীথবেেীতর। অনবাগে ইতেহবাে তনশ্চয়ই প্রস্তুে হতয়তিল সেতদন এক মহবান 
েবাধতকর রিম-তবকবাশশীল ভবাবী জীবন-আতলখ্য রিনবার জতন্য।     

১৯৬৭ েবাতলর সশতষ সগবালপবাতকবের ইসিতিতিউি অব কবালিবাতর েহ-েম্বাদতকর 
দবাতয়বে তনতলন তেতন। এখবাতনও েবাঁর কমবেদক্ষেবার পতরিয় সপতয়তিতলন েকতল। 
একইরকম তমেভবাতষেবা অথি তনয়মবানুবেবেী জীবনিযবেবা এই পতববেও েবাঁর জীবতন 
বহমবান তিল। সগবালপবাতকবে অবশ্য খুব দীঘবে েময় সেববা করবার েুতযবাগ েবাঁর 
হয় তন, কবারণ ১৯৭০-এর মবাতিবেই আর একতি তবরবাি কবাতজর দবাতয়বে পবান 
মহবারবাজ। এই েমতয় িবাতকতে শুরু হতয়তি উদ্বাস্তু ত্বাতণর তবশবাল কমবেযজ্। 
মহবারবাতজর ডবাক পড়ল সেখবাতন। দীঘবে িয়মবাে এই অঞ্চতল সথতক তনষ্বাভতর 
ত্বাণকবাতযবে অংশ তনতয়তিন তেতন। তিন্মূল মবানুতষর সবদনবার জীবন এই শবান্ত 
েবাধতকর জীবনতক নবাড়বা তদতয় তগতয়তিল। মবানুতষর দুঃখ-কতষ্ট তনতজতক উজবাড় 
কতর সদওয়বার এই েবাধনবা আজীবন তেতন েবাধন কতর তগতয়তিন। ১৯৭০-
এর তডতেম্বর মবাতে নেুন কবাতজর ডবাক এতে সপঁিবাতলবা েবাঁর কবাতি। রবাঁতি 
সমবারবাববাতদ আশ্রতম েহ-েম্বাদতকর দবাতয়বে তনতয় সপঁিবাতলন তেতন। এরপর 
১৯৭২-এর এতপ্রল মবাে সথতক সবলুড় মতঠর তনতদবেতশ সমবারবাববাতদর েম্বাদতকর 
আেতন অতধতষ্ে হন পূজ্যপবাদ মহবারবাজ। 

রবাঁতি সমবারবাববাতদতে গ্বামবাঞ্চতলর কবাতজর উপর মহবারবাতজর আগ্হ তিল সদখবার 
মে। এিবাড়বাও আশ্রতমর েবাধু-ব্রহ্মিবারীর জীবনগঠতনর তদতকও তবতশষ নজর 
তদতেন মহবারবাজ। েবাঁর েমতয় সবশ কতয়কজন যুবক এই আশ্রতম এতে 
েতঘে সযবাগদবান কতরন। েবাতদর েবাধুজীবন বেরীর তদতক মহবারবাজ েীক্ষ্ণ 
দৃতষ্ট রবাখতেন। প্রবায় তনয়মকতরই, অতনক কবাতজর মতধ্যও, েবাতদর শবাস্তিিবেবা 
করবাতেন তেতন তনতজ। এিবাড়বাও প্রথম সথতকই েবাতদর স্বাধীনভবাতব কবাজ করবার 
েুতযবাগ তদতেন অথি েজবাগ সখয়বাল রবাখতেন যবাতে কবাজতি েুেম্ন্ হয় ও 
ঠবাকুতরর সেববারূতপ তনষ্পন্ হয়। ভবাতলবাববােবায় েবাতদর আপন কতর তনতয়তিতলন 
তেতন। সেখবাতন বতহরতঙ্গর উচ্ছবাে তিল নবা, তিল অন্ততরর স্পশবে। এক নববাগে 
ব্রহ্মিবারীর পবাঞ্বাবীতি পবাতশর তদতক একিু তিঁতড় সগতি। ব্রহ্মিবারীতিও সেতি 
সখয়বাল কতর তন। মহবারবাতজর তকন্তু নজর পতড়তি সেখবাতন। েবাতক সডতক মজবা 
কতরই বলতিন, ‘তক সহ, েুতম সয সিঁড়বা জবামবা পতরতিবা ? আমবার দুনবেবাম করতব 
সদখতি।’ নেুন জবামবা কতর সনওয়বার তনতদবেশ তদতলন এরপর। আশ্রতমর েবাধুরবা 
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তনয়তমে েন্্যবারতে যবাওয়বা েহ আশ্রতমর েমস্ত কবাযবেরিতম তঠক তঠক অংশগ্হণ 
করতি তকনবা, এতবষয়তি েবেময় সদখবার সিষ্টবা করতেন তেতন। 

রবাঁতিতে বির িবাতরক েম্বাদতকর দবাতয়বে পবালতনর পর সবলুড় মতঠর পরবেবেী 
তনতদবেতশ েবাঁতক সযতে হয় মবালদবাতথিে রবামকৃষ্ণ মঠ ও তমশতনর শবাখবাতকতন্দ্রর 
দবাতয়বে তনতয়। ১৯৭৬-এর তডতেম্বর সথতক ১৯৮২-র সেতটেম্বতরর মবাঝবামবাতঝ 
পযবেন্ত তেতন মবালদবা আশ্রতমর েম্বাদক পতদ সথতক এই আশ্রম ও েবার 
েতন্তহে অঞ্চতলর সেববাকবাতজ েময় অতেববাতহে কতরতিন। সে-েময় মবালদবা 
আশ্রতমর আতথবেক অবথিবা ভবাতলবা তিল নবা। থবাকবা-খবাওয়বার কষ্টও তিল যতথষ্ট। 
তকন্তু েবারই মতধ্য মহবারবাতজর আন্ততরক, অমবাতয়ক ব্যবহবার েবাধু-ব্রহ্মিবারী, ভক্ 
েকলতক আশ্রমজীবতনর েবাতথ একবাত্ম হতে েহবায়েবা কতরতিল। এক যুবক 
সেই েময় েদ্য েবার ববাববাতক হবাতরতয়তি। তনতজর কমবেেংথিবাতনর সিষ্টবা করতলও, 
সে পযবেন্ত সেমন েুতবধবা কতর উঠতে পবাতর তন। পবাতরববাতরক অবথিবা েবাই নবানবা 
তদক সথতক তবপযবেস্ত। এমনই এক তবপন্ মুহূতেবে রবামকৃষ্ণ তমশতনর এক ভতক্র 
েবাহবাতয্য সেই যুবতকর পতরিয় হয় আশ্রম েম্বাদক পূজনীয় ববাগীশবানন্দজীর 
েতঙ্গ। মহবারবাতজর প্রবাণতখবালবা ব্যবহবার, েুতমষ্ট কথবাববােবেবা, মনজুড়বাতনবা হবাতে েবাতক 
জীবতনর সেই ঘন দুতযবেবাতগর মতধ্যও সযন নেুন কতর পথ িলবার শতক্ সদয়। 
আশ্রতমর মতধ্য সয আনন্দময় পতরতবশ তনতজর েবাধনজীবতনর স্পতশবে তেতন 
বেরী করতে ববা ধতর রবাখতে সপতরতিতলন, েবারই সিবাঁয়বা সপতয়তিল সেই যুবক। 
মহবারবাতজরই তনতদবেতশ আশ্রতম শুরু হতয়তিল গীেবার ক্বাে। সেখবাতন অংশ 
সনওয়বার েুতযবাগ এতেতিল েবাই েবার। অতনক পতর ২০১৮ েবাতল মহবারবাজ 
যখন মবালদবা আশ্রতম দীক্ষবাদবাতনর জতন্য সগতিন েখন মহবারবাজতক দশবেন 
করতে সগতি সে। প্রবায় িবার দশক সপতরতয় এতে সে যুবক আজ সপ্রৌঢ়তবের 
েীমবায় উপনীে। পবাতরববাতরক জীবতনর দুঃখকতষ্টর প্রবাথতমক সক্ষত্ আতগই 
সে সপতরতয় সযতে সপতরতিল মহবারবাতজর আশীববেবাতদ। ১৯৭৯সেই প্রবাথতমক 
তবদ্যবালতয় তশক্ষকেবার সপশবায় তনযুক্ হতে সপতরতিল সে। ২০১৮-সে মবালদবা 
আশ্রতম মহবারবাতজর কবাতি সযতেই মহবারবাজ েবাতক বতল ওতঠন, ‘আছেবা েুই 
তশক্ষকেবায় প্রথতম গবাতজবাতল সযবাগদবান কতরতিতল নবা ?’ কথবািবা শুতন অববাক 
হতয় েবাতকতয় থবাতক সেতদতনর যুবক, আজতকর সপ্রৌঢ়। প্রবায় িবার দশক আতগর 
কথবাও মহবারবাজ ধতর সরতখতিন েবাঁর সৃ্মতেতে। জীবতনর দীঘবে েময় সপতরতয়, 
আতজবা সেতদতনর সেই যুবক গভীর কৃেজ্েবায় মতন কতর মহবারবাজতক, েবাঁর 
অপূববে েরল অথি প্রবাণশতক্দবায়ী জীবনিযবেবাতক। 

এই েময় ভবাবপ্রিবাতরর কবাতজ কবাতি-দূতর নবানবা জবায়গবায় ঘুতর সবতরতয়তিন 
মহবারবাজ। তেউতড়, পূতণবেয়বা ইে্যবাতদ বহু আশ্রতম ঠবাকুতরর উৎেতব সযবাগদবান 
করতেন, উৎেবাহ তদতেন ভক্তদর। আশ্রতমর উৎেতবও পলেীগ্বাতমর ভক্তদর 
তিল অববাতরে দ্বার। কে েবাধবারণ, গরীব মবানুষ এতে বেে েবাঁর কবাতি। 
অনগবেল বতল সযে েবাতদর জীবতনর দুঃখদীণবে িলবার পতথর কবাতহতন। মহবারবাজ 
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প্রশবান্ত তস্মেেবায় শুনতেন েবাতদর কথবা, েবাতদর েুখ-দুঃতখর নবানবান্ অতভজ্েবা। 
সকবান রবাগ তিল নবা, তবরতক্ তিল নবা, শুধু প্রকবাশ সপে অপতরেীম করুণবা। 
েবাঁর সেই করুণবামবাখবা েদবাশবান্ত মূতেবেতি আতজবা সেখবানকবার প্রবীণ মবানুষতদর 
সৃ্মতেপতি অতনববেবাণ আতলবার মে সজতগ আতি। এই েময় মবালদবা অঞ্চতল প্রবায় 
প্রতে বিরই খুব বন্যবা হে। মহবারবাজ তনতজ উতদ্যবাগ তনতয় এই বন্যবাপীতড়ে 
মবানুতষর ত্বাতণর কবাতজ এতগতয় এতেতিতলন। েবাঁর েমতয় সদবীপুতর তবপুলবায়েন 
ত্বাণকবাযবে েমবাধবা হতয়তিল। এিবাড়বাও কুমবারগঞ্ অঞ্চতলও ত্বাণকবাযবে পতরিবালনবা 
করবা হয়। আশ্রতমর অধীনথি তবদ্যবালয়গুতলর প্রতেও েবাঁর নজর তিল। েবাঁরই 
উৎেবাতহ আশ্রমতবদ্যবালতয়র িবাত্রবা একববার কতঠবাপতনষতদর নতিতকেবার 
উপবাখ্যবান অবলম্বতন একতি নবািক পতরতবশন কতর। নবািকতি সযমন অন্যতদর 
প্রশংেবা অজবেন কতর, সেমতন মহবারবাজতকও খুব প্রীে কতর। আশ্রতমর েববেবাঙ্গীণ 
উন্তেেবাধতন পূজনীয় মহবারবাতজর তথির েৎপরেবা তিল সদখবার মে। স্মরণীয় 
মবালদবা আশ্রতমর েম্বাদতকর পদ িবাড়বার পতরও ১৯৮৭ েবাতল মবালদবায় সয 
বন্যবা হয়, েবাতে তেতন ত্বাণকবাতযবের জতন্য এতেতিতলন এবং প্রবায় িবানবা ২০-২৫ 
তদন তিতলন। এই ত্বাণকবাযবেগুতলতে েবাঁর েতরিয় অংশগ্হণ এবং পতরশ্রম আতজবা 
সেখবানকবার মবানুষ মতন কতরন তবনে শ্রধিবায়। তশবজ্বাতন জীবতেববার সয মহৎ 
আদতশবে তনতজতক উৎেগবে করবার ব্রতে একতদন তেতন ঝবাঁতপতয় পতড়তিতলন 
রবামকৃষ্ণ-তবতবকবানন্দ ভবাবপ্রববাতহর এই অিঞ্চল ধবারবায়, েবারই প্রতেেলন 
প্রে্যক্ষ কতরতিন মবালদবার মবানুষজন তনয়ে। আর মহবারবাজ সথতক সগতিন 
একই রকম নীরব, শবান্ত, তস্মে, তনরবােক্। 

১৯৮২-সে মহবারবাজ কবাশীপুর মতঠর অধ্যক্ষ হতয় আতেন। কবাশীপুর মতঠর 
ভবাবগম্ভীর পতরতবশতক ধতর রবাখবার জতন্য মহবারবাতজর জীবন তিল সযন 
েতববেবাত্তম। েতব এই পতববে সবশীতদন মহবারবাতজর কবাশীপুতর থবাকবা েম্ভব হয় 
তন। েতঘের তনতদবেতশ দুই বিতরর েবামবান্য তকিু সবশী েময় অতেববাতহে কতর, 
েবাঁতক দবাতয়বে তনতে হয় রবামকৃষ্ণ মঠ, কবামবারপুকুতরর। ১৯৮৫-র জবানুয়বাতর 
মবাতে এই দবাতয়বে গ্হণ কতরন তেতন। এখবাতনও সবশীতদন অতেববাতহে করবার 
েুতযবাগ হয় তন েবাঁর। পুনরবায় েতঘের তনতদবেতশ তেতন রওনবা হন মহবারবাত্রের 
মুম্ববাই শবাখবাতকতন্দ্রর প্রধবাতনর দবাতয়বে তনতয় ১৯৮৬-র এতপ্রল মবাতে। তনরতভমবানী 
পূজ্যপবাদ মহবারবাতজর মতন হতয়তিল সয েমূ্ণবে অন্য ভবাষবা এবং অন্য েংসৃ্তের 
আবতহ পতরিবাতলে এই শবাখবাতকতন্দ্র ঠবাকুতরর সেববাকবাতজ কেিবা তেতন েেল 
হতে পবারতবন ! তকন্তু পরবেবেী দীঘবে পঁতিশ বির এই আশ্রতম েবাঁর অবতথিতে শুধু 
এই আশ্রম নয়, েমগ্ মহবারবাত্রেই রবামকৃষ্ণ-তবতবকবানন্দ ভবাবপ্রিবাতরর ইতেহবাতে 
এক স্েন্ত্র ও স্মরণীয় অধ্যবায় হতয় আতি। সযেব েবাধু-ব্রহ্মিবারীরবা েবাঁর েতঙ্গ 
সথতকতিন এই পতববে, সযেব ভক্ ও েবাধবারণ মবানুষ এতেতিন েবাঁর কবাতি এই 
দীঘবে েমতয়র পথ ধতর, আতজবা েবাঁরবা েকতলই মুগ্ধ শ্রধিবায় পূজ্যপবাদ মহবারবাতজর 
এই কবালপতববের কমবেধবারবাতক, জীবনিিবেবাতক মতন কতরন, সপ্ররণবা লবাভ কতরন, 
এতগতয় িলবার েবাহে অজবেন কতরন। 
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নেুন ভবাষবার মবানুষতদর েতঙ্গ পতরতিে হওয়বার সেই পতববে, নেুন েংসৃ্তের 
আবতহর মতধ্য পতড়ও পূজ্যপবাদ মহবারবাজ কখতনবা অপ্রতেভ হন তন। যবাঁরবা 
সেই েমতয় েবাঁতক সদতখতিন, েবাঁরবা আজও স্মরতণ আতনন সয তক অেবামবান্য 
স্ভবাবতেধি স্েঃসূ্েবেেবায়, উচিতকে হবাতের আববাহতন, উষ্ণ আন্ততরকেবায় 
মহবারবাজ আশ্রতমর েকলতক কবাতি সডতক তনতে পবারতেন। ভবাষবা সেখবাতন 
ববাধবা হয় তন, েবাংসৃ্তেক তভন্েবা সেখবাতন সকবান ব্যবধবান বেরী কতর তন। েবাঁর 
উপতথিতে সযন আশ্রতম এক তনে্য উৎেতবর েরঙ্গ উছেতলে কতর তদতয়তিল। 
মুম্ববাই আশ্রতম সপঁিবাতনবার েতঙ্গ েতঙ্গই স্বামী তবতবকবানতন্দর আতবভবেবাতবর 
১৫০েম বষবেপূতেবে উৎেব আতয়বাজতনর গুরুভবার এতে পতড়তিল েবাঁর কবাঁতধ। 
মুম্ববাইতয়র খুব অল্প সলবাতকর েতঙ্গই েবাঁর েখন পতরিয় হতয়তিল। উৎেব 
আতয়বাজতনর জতন্য প্রতয়বাজন তিল যতথষ্ট পতরমবাণ অথবে েংগ্তহর। মহবারবাজ েবাঁর 
তনজস্ কমবেপধিতে অনুেরণ কতরই এতগতয় তগতয়তিতলন। েবাঁর সেই অনবদ্য 
কমবেকুশলেবার দৃষ্টবান্ত হতয় রতয়তি বির-ভরবা নবানবা অেবাধবারণ েবাংসৃ্তেক 
অনুষ্বাতনর মবাধ্যতম েম্ন্ হওয়বা সেই উৎেব। মুম্ববাইতয়র পুরবােন ভক্রবা 
এখনও মন-ভরবা আনতন্দ সেই তদনগুতলতক স্মরতণ আতনন। পতডিে ভীমতেন 
সজবাশী, কুমবার গন্ববে, পুরুতষবাত্তম জতলবািবা, েুধবা মবালতহবাত্বা প্রমুখরবা অংশ 
তনতয়তিতলন সেইেব অনুষ্বানেমূতহ। পরবেবেীকবাতলও শ্রীশ্রীমবাতয়র আতবভবেবাতবর 
েবাধবে শেবষবে পূতেবে উৎেব, স্বামী তবতবকবানতন্দর তশকবাতগবা বকৃ্েবামবালবার শেবাব্ী 
জয়ন্তী ইে্যবাতদ খুব বড় মবাতপর নবানবা অনুষ্বান মহবারবাজজীর উতদ্যবাতগ, সনেৃতবে 
এই অঞ্চতল অে্যন্ত েেলেবার েতঙ্গ েম্ন্ হতয়তি। মুম্ববাইববােী ভক্জতনর 
হৃদতয় সেই েব উৎেতবর আনন্দঘন সৃ্মতেমবালবা আতজবা অমতলন। 

মহবারবাতজর আগমতন মতঠর আতথবেক তদক সথতকও উন্তে হতে থবাতক। যতদও 
তেতন তনতজ সথতক সযতি কবারুর কবাতি অথবে িবান তন। তকন্তু ঠবাকুতরর কৃপবায় 
সয কবাতজর জতন্য সভতবতিন েবার জতন্য প্রতয়বাজনীয় অথবে এতে সপঁতি সগতি 
আশ্রতম। েবাঁরই েমতয় হবােপবােবাল ববাতড়তে একতি নেুন েলবা েংতযবাতজে 
হয়। নেুন কতয়কতি তবতশষ তবভবাগও িবালু হয়। েবাধু তনববাতে পূজনীয় 
সপ্রতেতডণ্ট মহবারবাজজীর জতন্য একতি ঘর, ভক্তদর েতঙ্গ েবাঁর েবাক্ষবাতের 
ঘর, তলফ্ট ইে্যবাতদ েবাঁর েমতয়ই তনতমবেে এবং েংতযবাতজে হয়। েবাঁরই উতদ্যবাতগ 
একতি আশ্রম কবাযবেবালয় ববাতড় এবং রবাস্তবার তদতক মুখ কতর একতি নেুন বই 
তবরিয়তকন্দ্র তনতমবেে হয়। এিবাড়বাও েবাকওয়বার গ্বাতম গ্বামীণ স্বাথি্য কল্যবাণ 
সকতন্দ্রর অভূেপূববে উন্তে েূতিে হয় েবাঁরই েমতয়। ওই অঞ্চতলর জনজবাতের 
মবানুষতদর তিতকৎেবার জতন্য সয সকন্দ্রতি অতে েবাধবারণভবাতব একতদন শুরু 
হতয়তিল, মহবারবাতজর আগ্তহ এবং উৎেবাতহ সেতি একতি আদশবে স্বাথি্য ও 
বহুমুখী কল্যবাণতকতন্দ্রর রূপ লবাভ কতর। বেরী হয় প্রবাক্-প্রবাথতমক তবদ্যবাতকন্দ্র, 
সিতল-সমতয় েববার জতন্যই কৃতষ প্রতশক্ষণ সকন্দ্র, কবাতঠর কবাজ সশখবাতনবার 
তবভবাগ, সেলবাই সশখবাতনবার তবভবাগ, সগবাশবালবা ইে্যবাতদ। স্বাথি্য সকতন্দ্র এক্স-সর 
যন্ত্র বেবাতনবা হয়, প্যবাতথবালতজ তবভবাগ িবালু হয়। স্মরণীয় এই জনজবাতে সগবাষ্ীর 
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মবানুষতদর পবাতথবেব উন্তের প্রযতত্নই পূজ্যপবাদ মহবারবাজজীর যবাবেীয় উতদ্যবাগ 
সথতম থবাতক তন। এতদর মতধ্য ঠবাকুতরর ভবাব প্রিবার করবা, েবাতদর জীবতনর 
আধ্যবাতত্মক মবাতনবান্য়তনর েববেবাঙ্গীণ প্রতিষ্টবা মহবারবাজ কতর সগতিন েব েময়। 
েবাই সদখবা সগতি, এতদরই মতধ্যকবার অতনক মবানুষ অনুপ্রবাতণে হতয় মন্ত্রদীক্ষবা 
গ্হণ কতরতিন পূজ্যপবাদ মহবারবাজজীর েমতয়ই। পরবেবেীকবাতলও এই ধবারবা 
অল্পতবস্তর বজবায় সথতকতি।      

মুম্ববাই মতঠ একজন ম্যবাতনজবার মহবারবাজ থবাকতেন পূজ্যপবাদ মহবারবাতজর কবাতজ 
েহবায়েবার জতন্য। একববার একজন েন্্যবােী মহবারবাজতক সবলুড় মঠ সথতক 
পবাঠবাতনবা হতয়তি এই কবাতজর ভবার তদতয়। সেই েন্্যবােী সযতদন দবাতয়বে তনতলন, 
সেতদনই মহবারবাজ েবাঁতক সডতক বলতলন, ‘সদতখবা, এিবা ঠবাকুতরর জবায়গবা, 
সেবামবার প্রথম কেবেব্য েবাই মতন্দতর ঠবাকুতরর পূজবা-সভবাগবাতদ আমবাতদর ঐতেহ্য 
সমতন তঠক তঠক েম্ন্ হতছে তকনবা, তঠক েমতয় তনতবদনবাতদ করবা হতছে তকনবা 
ইে্যবাতদ সদখবা। সেবামবার তদ্েীয় কেবেব্য েবাধু ভবাইতদর তদতক সখয়বাল রবাখবা। মতন 
সরতখবা এখবাতন অতনক প্রবীণ ও বৃধি েবাধু আতিন, েবাঁতদর সযন যত্ন-আতত্তর 
ত্রুতি নবা হয়, সেতদতক সখয়বাল সরতখবা। সেবামবার েৃেীয় কেবেব্য ভক্তদর সদখবা। 
ঠবাকুর কৃপবা কতর েবাঁতদর এখবাতন তনতয় আেতিন এবং েবাঁরবা েবাই ঠবাকুতরর 
কবাতি এতে সপঁিবাতে পবারতিন। সদখতব এঁতদর মতধ্য কে তবতভন্ রকতমর 
ভক্ আতিন। েুতম েবাঁতদর েকতলর েবাতথ ভদ্র ব্যবহবার সকবাতরবা।’ ঠবাকুরতেববা, 
েবাধুতেববা আর ভক্তেববা – এই তেনতিই সয সযতকবান আশ্রতমর মূল কবাযবেধবারবা 
সেই ভবাবনবাতি সেতদন তেতন েবাধু ভবাইতির মতন সগঁতথ তদতে সিতয়তিতলন। 
এর পতরর তদনই তেতন আববার ঐ েবাধুভবাইতিতক ডবাতকন এবং বতলন, ‘সদতখবা 
এখবাতন ভক্রবা মতঠ আতে সযতকবান েময় এবং এতে একিু প্রেবাদ সপতে 
িবায়। কখতনবা কখতনবা দুপুতরর প্রেবাতদর ঘণ্টবার তঠক আতগ এতে সপঁিবায় এবং 
তঠকঠবাক খবরও তদতয় আেতে পবাতর নবা। এরবা যখন আমবার কবাতি আেতব, 
েখন সেবামবাতক নবা তজজ্বােবা কতর আতম হ্যবাঁ বলতববা নবা, েতব েুতমও তকন্তু 
কখতনবা নবা সকবাতরবা নবা, েুতম তকিু একিবা ব্যবথিবা কতর তদও’। সয সকউই মতঠ 
আেে, মহবারবাজ েবাঁতক প্রথতম মতন্দতর ঠবাকুর দশবেন কতর আেতে বলতেন, 
েবারপতর েবাঁর েতঙ্গ সদখবা করবার অনুমতে তমলে। আর যবাঁরবাই েবাঁর েবাতথ সদখবা 
করতেন, েবাঁতদর েকলতকই তেতন প্রেবাদ তনতয় সযতে বলতেন অথববা িবা-ঘতর 
িবা সখতয় সযতে অনুতরবাধ করতেন। এভবাতবই ভক্তেববার আদশবেতিতক তনতজর 
জীবতনও তেতন ববাস্ততব রূপবাতয়ে কতর সদতখতয় তদতয়তিন। 

মুম্ববাই এমন একিবা জবায়গবা সযখবাতন অতনক অেুথি মবানুষ এতে সপঁিবাতেন 
ভবারতের নবানবা প্রবান্ত সথতক এমনতক ববাংলবাতদশ সথতকও। অতনক ক্যবাসিবার-
আরিবান্ত মবানুতষরবাও আেতেন সেখবাতন। আশ্রতম েবাঁতদর থবাকবার ব্যবথিবা 
করতেন মহবারবাজ। অতনতকরই তিতকৎেবা করবাতে তগতয় হয়ে েবামতয়ক হতলও 
িবাকবা-পয়েবা েুতরতয় সযে। মহবারবাজ অতনক েময় তনতজর প্রণবামী সথতক 
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েবাতদর আতথবেক েবাহবায্য করতেন। একববার সদখবা সগল, একতি যুবক আশ্রম 
প্রবাঙ্গতণ দবঁাতড়তয় খুব কবঁাদতি। জচনক েন্্যবােী সেতি সদতখ, যুবকতির কবাতি 
তগতয় তজজ্বােবা করতলন সয সে সকবান েমে্যবায় পতড়তি তকনবা। যুবকতি েখন 
বতল সয, মহবারবাতজর অপূববে হৃদয়বত্তবা আর দয়বার দৃষ্টবান্ত সদতখই সে আজ 
অতভভূে। যুবকতি এতেতিল মুম্ববাইতে েবার ক্যবাসিবার আরিবান্ত মবাতয়র তিতকৎেবা 
করবাতে। সেই তিতকৎেবা করবাতে তগতয় েবার েমস্ত অথবে খরি হতয় তগতয়তিল। 
সে েময় েখন সমবাববাইল ব্যবাতঙ্কং পধিতে বেরী হয় তন। েলে েবারবা খুবই 
অেুতবধবার মতধ্য পতড়তিল। মহবারবাজ সিতলতির মুখ সদতখই বুঝতে পবাতরন 
সয, সে সকবান েমে্যবায় পতড়তি। মহবারবাজ তনতজ েবাতক সে তবষতয় তজজ্বােবাও 
কতরন। েখন সে মহবারবাজতক পুতরবা ব্যবাপবারতি খুতল বতল। েব শুতন মহবারবাজ 
েতঙ্গ েতঙ্গ কতয়ক হবাজবার িবাকবা েবার হবাতে েুতল সদন এবং েবাতক বতলন সয 
ভতবষ্যতে আতরবা যতদ লবাতগ, েবাহতলও সে সযন তনঃেংতকবাতি মহবারবাতজর কবাি 
সথতক েবা সিতয় সনয়। মহবারবাতজর এই অপতরেীম করুণবা সিতলতিতক এবং 
েবার েমস্ত পতরববারতক অতভভূে কতর তদতয়তিল। এইরকম অতনক মবানুষতকই 
মহবারবাজ অকবােতর েহবায়েবা দবান কতরতিন। গভীর েহবানুভূতেতে এই েবতক্ষতত্ 
মহবারবাজতক অতনতকই বলতে শুতনতিন, ‘ওতদর সরবাতগ মবারতি আর অতথবে মবারতি, 
আমরবা তক একিু তকিু করতে পবাতর নবা ?’ 

যুববা সথতক বৃধি-বৃধিবা েমস্ত ভক্তদর কবাতিই মহবারবাজ হতয় উতঠতিতলন সদবদূতের 
মে। মুম্ববাইতে এমন অতনক বৃধি-বৃধিবা থবাকতেন, যবাতদর সিতলতমতয়রবা থবাকে 
তবতদতশ। েলে েবাঁতদর তনঃেঙ্গ জীবনযবাপন করতে হে। আববার কমবেেূতত্ 
এমন অতনক অল্পবয়স্ েরুণ-েরুণী মুম্ববাইতে বেববাে করতেন, যবাঁরবা ববাববা-মবা, 
আত্মীয়-পতরজন সিতড় দূতর থবাকতে হে বতলই তকিুিবা ববাতড়র জতন্য মতনবাকতষ্ট 
থবাকতেন। মহবারবাজ এই দুই দল মবানুতষর কবাতিই হতয় উতঠতিতলন আশ্রয়স্রূপ। 
তেতন অতে যত্ন তনতয় েবাঁতদর সখবাঁজ-খবর রবাখতেন। েবাঁতদর শবারীতরক অবথিবা, 
আতথবেক অবথিবা ইে্যবাতদ ব্যবাপবাতর মহবারবাজ তনতজতক ওয়বাতকবহবাল রবাখতেন। 
সদতখ মতন হে, মহবারবাজ সযন েবাঁতদর থিবানীয় অতভভবাবক। প্রতয়বাজতন েবাঁতদর 
থবাকবার জবায়গবা খঁুতজ সপতে মহবারবাজ েবাহবায্য করতেন। এঁতদর সকউ অেুথি 
হতয় পড়তল মহবারবাজ তিতকৎেবার ব্যবথিবা করতেন। তনতজ যতদ নবা থবাকতেন, ববা 
অন্য কবাতজ ব্যস্ত থবাকতেন, েবাহতল অন্য েবাধুতদর কবাউতক-নবা-কবাউতক সডতক 
এইেব মবানুষতদর সদখবা-সশবানবার ব্যবথিবা করতেন মহবারবাজ। 

একববার একজন ভক্ েবাঁতক সেবান কতর কবাঁদতে কবাঁদতে বলতিন সয তেতন 
এে অেুথি সয সকবানভবাতবই মহবারবাতজর েতঙ্গ সদখবা করতে মতঠ আেতে 
পবারতিন নবা। দুপুরতবলবা মহবারবাজ জচনক েবাধুতক সেবান কতর গবাড়ী তনতয় 
মহবারবাতজর েতঙ্গ ঐ ভক্তির গৃতহ সযতে বলতলন। মহবারবাজ এবং অন্য েবাধুতি 
সবলবা ৩সি নবাগবাদ যখন ঐ ভক্তির ববাড়ী সপঁিবাতলন, েখন সেই ভক্তি 
একেবাতথ তবতস্মে ও অতভভূে। ভক্তি আেতে পবারতি নবা শুতন, মহবারবাজ 
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তনতজ িতল এতেতিন ভক্তির েবাতথ সদখবা করতে। ভক্তি সযন তকিুতেই েবা 
তবর্বাে করতে পবারতিল নবা। এমনই তিল মহবারবাতজর করুণ-সকবামল হৃদতয়র 
প্রকবাশ। এমন ঘিনবা একবাতধকববার ঘতিতি। অতনক েময়ই অতনক অেুথি 
ব্যতক্তক সদখববার জতন্য মহবারবাজ তনতজ তবতভন্ হবােপবােবাতল সপঁতি তগতয়তিন 
ঠবাকুতরর িরণবামৃে ও প্রেবাদী েুল-মবালবা তনতয়। অন্য েবাধুতদরও এতক্ষতত্ তেতন 
েতঙ্গ তনতয় সযতেন। অেুথি মবানুষগুতল মহবারবাতজর এই আেবায় মতন সযন নেুন 
শতক্ সপে। ব্যবাতধর যন্ত্রণবার মবাতঝ মহবারবাতজর তস্মে অমবাতয়ক হবাতেমুখ েবাতদর 
মতন এতন তদে অপবাতথবেব শবাতন্ত আর আর্বাে। 

মুম্ববাইতে একজন বৃধিবা ভক্ ববাে করতেন। েবাঁর সমতয় েবারদবা মতঠ েন্্যবাতেনী 
তহতেতব সযবাগদবান কতরতিল। দুভবেবাগ্যবশে েবাঁর সিতলও অল্প বয়তে মবারবা 
যবায়। তেতন তনতজও ক্যবাসিবাতর আরিবান্ত হন। েলে, বৃধিবা ভক্তি একবাই ববাে 
করতেন। মহবারবাজ েবাঁর তিতকৎেবার জতন্য েমস্ত খরি বহন কতরতিন, েবাঁর 
সেববা-শুশ্রূষবার বতন্দবাবস্ত কতরতিন। যখন সেই বৃধিবা ভক্তি একতদন সদহরক্ষবা 
করতলন, মহবারবাজ আশ্রতমর েবাধুতদর তনতদবেশ তদতলন েবাঁর দবাহকবাতযবের যবাবেীয় 
ব্যবথিবা করতে। আতরবা একজন স্বামীহবারবা ভক্ মতহলবা সেখবাতন থবাকতেন। 
তেতনও যখন একববার খুব অেুথি হতয় পতড়ন, মহবারবাজ েবাঁর খবাওয়বা-দবাওয়বার 
ব্যবথিবা কতরন আশ্রম সথতক। প্রবায় এক েপ্তবাহ িবানবা আশ্রম সথতক ঠবাকুতরর 
প্রেবাদ েবাঁর কবাতি সপঁতি সদওয়বা হে। মহবারবাজ অতনক েময়ই অন্য েবাধুতদর 
বলতেন, ‘সদতখবা, ওতদর সেবা তনতজর বতল ডবাকববার এখবাতন সকউ সনই।’  

একববার এক সহবাতলর তদতন আশ্রতমর েমস্ত কমবেীরবা সহবাতলর আনতন্দ সমতে 
উতঠতি। েলে আশ্রতমর খবাওয়বার ঘতর িবা-ইে্যবাতদ সদওয়বারও সকউ সনই। 
দবাতয়বেপ্রবাপ্ত একজন েন্্যবােী এতি সদতখ িবা-ঘতরর ভবারপ্রবাপ্ত কমবেীতিতক সডতক 
খুব বকবাবতক করতিন। মহবারবাজ সেতি শুনতলন। পতর, ঐ েবাধুতক সডতক 
বলতলন, ‘সদতখবা, ওরবা সেবা েবেময় কবাজই কতর যবায়। মবাতঝ মবাতঝ কখতনবা 
কখতনবা ওতদরও সেবা একিু আনন্দ করবার ইছেবা হয়। ওতদর সেই েুতযবাগিবা 
আমবাতদর তকন্তু তদতেই হতব। সেবামরবা তকন্তু ওতদর েতঙ্গ িবাকর-ববাকতরর মে 
ব্যবহবার সকবাতরবা নবা। ওরবাও তকন্তু এখবাতন ঠবাকুতরর কবাজ করতি, ওতদর েবাই 
এক পতরববাতরর, এক ঘতরর সিতলতদর মেই সদখতব।’ 

মহবারবাজ যখন জবাপবাতন সগতলন, েখন আশ্রতমর দবাতয়বেপ্রবাপ্ত েবাধুতক মবাতের 
প্রথতমই তকিু কবাজ কতর সেলবার তনতদবেশ তদতয় যবান। সেই তনতদবেতশর মতধ্য 
তিল কবামবারপুকুতরর িবারতি তঠকবানবায় িবারতি গরীব পতরববারতক তকিু অথবে 
পবাঠবাতনবার তনতদবেশ। যখন তেতন অতে অল্প েমতয়র জতন্য কবামবারপুকুর মতঠর 
অধ্যক্ষ তিতলন েখন এই দতরদ্র পতরববারগুতলর েতঙ্গ েবাঁর পতরিয় হয়। েখন 
সথতকই তেতন এতদর নবানবাভবাতব েবাহবায্য করতেন। সেই েবাহবাতয্যর ধবারবাই বজবায় 
রবাখবার তনতদবেশ তদতয়তিতলন ঐ েন্্যবােী মহবারবাজতক। বস্তুে পরবেবেীকবাতলও এই 
েবাহবাতয্যর ধবারবায় সিদ পতড় তন কখনও। 
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একববার মুম্ববাই আশ্রতমর ম্যবাতনজবার মহবারবাজ পূজনীয় ববাগীশবানন্দজীর কবাতি 
এতে আশ্রতমর সেৌন্দযবেবায়তনর জতন্য তকিু অথবেব্যতয়র প্রস্তবাব সদন। মহবারবাজ 
বধযবে েহকবাতর েমস্ত পতরকল্পনবার কথবা েবাঁর কবাি সথতক শুনতলন। েবারপতর 
বলতলন সয, যতদ আশ্রতমর েহতবতল েে্যই তকিু অথবে উদৃ্ত্ত থবাতক, েবাহতল 
েবা ব্যয় করতে হতব দতরদ্র মবানুতষর জতন্য নবানবা সেববাকবাতযবে। েবা ব্যয় করবা 
সযতে পবাতর হবােপবােবাতলর পতরতষববা আতরবা ভবাল করবার জতন্য ববা হবােপবােবাতলর 
তিতকৎেবা খরি কমবাতনবার কবাতজ। েমস্ত তকিুতক পতরষ্বার পতরছেন্ রবাখবাই েবাঁর 
কবাতি েুন্দর কতর সেবালবার উপবায়। েবার জতন্য অতেতরক্ অথবেব্যয় তনষ্প্রতয়বাজন। 
মুম্ববাই তমশতনর গ্বামীণ শবাখবায় নবানবারকম দক্ষেবা বৃতধির কমবেেূতিতে অথবেব্যতয়র 
ব্যবাপবাতর েবাঁর উৎেবাহ তিল প্রিুর। 

মহবারবাতজর েতঙ্গ আশ্রতম দীঘবেতদন কবাতিতয়তিন এমন একজন প্রবীণ েন্্যবােী 
জবাতনতয়তিন সয প্রিুর ববাতড়ঘর বেরী করবা, ববা বড় বড় প্রকল্প তনতয় আশ্রতমর 
কবাতজর পতরমবাণ বৃতধি করবার ব্যবাপবাতর মহবারবাতজর তবতশষ আগ্হ তিল নবা, 
েম্মতেও তমলে নবা। তেতন িবাইতেন, সয কবাজগুতল িলতি সেগুতল সযন আতরবা 
ভবাতলবা কতর তনষ্পন্ হয়। তনতজ সথতক িবাকবা িবাইতেন নবা কখতনবা ভক্তদর 
কবাতি। েবাধবারণভবাতব সয দবান আেে আশ্রতম, েবাতেই ঠবাকুতরর েংেবার িতল 
যবাতব, এমন ভবাব তবরবাজ করে েবাঁর অন্ততর এবং আিরতণ। এমনতক অতনক 
েময় খুব বড় মবাতপর দবান গ্হতণও অনীহবা থবাকে েবাঁর, কবারণ েবাহতল দবাতনর 
জতন্য তনতদবেষ্ট শেবেপবালতনর ভবারও সয পতড় যবায় গ্হীেবার কবাতি। একববার 
আশ্রতমর মূল কবাযবেবালতয় কমবেরে েন্্যবােী েবাঁতক জবানবান সয, একজন ভক্ 
একিু সবশী পতরমবাণ অথবে দবান করতে িবাইতিন আশ্রতমর একতি তনতদবেষ্ট কবাতজর 
জতন্য। মহবারবাজ তকন্তু তকিুতেই সেই অথবে তনতে িবাইতলন নবা। ববারববার অনুতরবাধ 
আেবা েত্বেও জবানবাতলন সয, ঐ অথবে িবাড়বাই সেবা আশ্রতমর উক্ কবাযবেধবারবা িতলতি 
যথবাতনয়তম, সেখবাতন সেবা সকবান ব্যে্যয় হয় তন। েবািবাড়বা ঐ অথবে তনতল আববার 
নেুন দবায়বধিেবাও এতে যবাতব আশ্রতমর উপতর। েুেরবাং অযথবা এই িবাপ 
আশ্রতমর উপর নবা তনতলই আশ্রম ও েবাধুতদর পতক্ষ ভবাতলবা হতব। 

১৯৯০ েবাতল মুম্ববাইতয়র ভয়বানক পতরতথিতের েমতয় একতদন দুপুর সবলবা 
মহবারবাতজর কবাতি একতি সেবান আতে একতি অে্যন্ত দুগবেে অঞ্চল সথতক। 
খবর আতে সয সেই অঞ্চতলর কতয়ক শে নর-নবারী-তশশু উক্ পতরতথিতের 
কবারতণ নবা সখতয় তদন কবািবাতছে। মহবারবাতজর কবাতি অনুতরবাধ আতে সয যতদ 
রবামকৃষ্ণ তমশতনর পক্ষ সথতক েবাঁতদর জতন্য তকিু ত্বাণ কবাযবে করবা েম্ভব হয়। 
মহবারবাজ েতঙ্গ েতঙ্গ জচনক ভক্ এবং কতয়কজন সস্ছেবাতেবকতক রবামকৃষ্ণ 
তমশতনর পক্ষ সথতক সেই অঞ্চতল পবাঠবান এবং অতনক ঝুঁতক থবাকবা েত্বেও এই 
ত্বাণকবাযবে পতরিবালনবা কতরন। মহবারবাতজর অেবামবান্য ব্যতক্তবের সেৌরভ িতড়তয় 
পতড়তিল েখন েমগ্ মহবারবাত্রের নবানবান অঞ্চতল। েদবানীন্তন রবাজ্যপবাল শ্রী 
তপ তে আতলকজবাডিবার মহবারবাজজীতক খুবই শ্রধিবা করতেন। রবাজভবতনর বহু 
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অনুষ্বাতন মহবারবাজতক তেতন েবাদতর আমন্ত্রণ করতেন। তনতজও একবাতধকববার 
খবার আশ্রতম এতেতিন, অনুষ্বাতন অংশ তনতয়তিন। 

মহবারবাত্রে ঠবাকুতরর ভবাবপ্রিবাতরর কবাতজও পূজ্যপবাদ মহবারবাজজীর অনন্য অবদবাতনর 
কথবা অতনতকই তবনম্র শ্রধিবায় আতজবা স্মরণ কতরন। মহবারবা্রে ভবাবপ্রিবার পতরষতদর 
সপ্রতেতডণ্ট তহতেতব েবারঁ তনতদবেশবাবলী এই পতরষদতক অতনক কবাতজ অগ্ণী 
কতরতি, তনয়মতনষ্ কতরতি। েবারঁ েতঙ্গ ভবাবপ্রিবার পতরষতদর কবাজ যবঁারবা 
কতরতিন েবারঁবা আতজবা েবারঁ কমবেপধিতের প্রতে তবরবাি শ্রধিবাশীল। যতদও তেতন 
তিতলন সপ্রতেতডণ্ট, েবুও প্রবীণ েন্্যবােী শ্রীমৎ স্বামী সভৌমবানন্দজীতক তেতন 
েবেময়ই এই জবােীয় পতরষতদর আতলবািনবায় েবামতন এতগতয় তদতেন। েবঁার 
প্রতে েকতলর শ্রধিবা তিল, তকন্তু ভীতের ভবাব তিল নবা, েলে েকতলই েবঁার 
কবাতি অে্যন্ত েহতজ তনতজর কথবাগুতল বলতে পবারতেন। আশ্রমগুতলর পতরিবালন 
েংরিবান্ত নবানবা েমে্যবাবলী তনতয় েহতজ েবারঁ েতঙ্গ আতলবািনবা করতে পবারতেন 
েববাই, মন খুতল সেই েব আতলবািনবা তেতন শুনতেন এবং সিষ্টবা করতেন েবঁাতদর 
েমে্যবা েমবাধবাতনর উপবায় বতল তদতে। পতরষতদর আতথবেক েংকতির কবাতল তেতন 
পতরষদতক আড়বাই লক্ষ িবাকবা দবান কতরতিতলন। বস্তুে এই অথবে তেতন েংগ্হ 
কতরতিতলন শ্রীশ্রীমবাতয়র েবাধবে শেবষবে উদ্ যবাপতনর েময় নবাম-নতথভুতক্করতণর 
সদয় অথবে সথতক। েবারঁই উতদ্যবাতগ তেনতদন ধতর মহবারবাত্রের েমস্ত ভক্তদর তনতয় 
আধ্যবাতত্মক ও েবাংসৃ্তেক তশতবর আতয়বাতজে হয়। হবাজবার হবাজবার অংশগ্হণকবারীর 
থবাকবা-খবাওয়বার েুবতন্দবাবস্ত কতরতিতলন মহবারবাজ। যখন তেতন কবাশীপুর িতল 
আেতবন বতল তঠক হতয় সগতি, েখনই মহবারবা্রে ভবাবপ্রিবার পতরষতদর অধবে 
ববাতষবেক েতম্মলন হওয়বার কথবা তিল। প্রথতম মহবারবাতজরই সেখবাতন থবাকবার কথবা 
তিল। তকন্তু েবারঁ পতক্ষ েবা েম্ভব হতছেল নবা, কবারণ তেতন জবাতনতয় সদন সয সযতহেু 
েবাতঁক িতল সযতে হতব, েবাই এর মতধ্য আববার সেই েতম্মলতন অংশগ্হণ করতে 
সগতল, সেতি েবারঁ পতক্ষ খুব ক্বাতন্তকর ব্যবাপবার হতয় দবঁাড়বাতব। তকন্তু ভবাবপ্রিবার 
পতরষতদর কমবেকেবেবাতদর েতনববেন্ অনুতরবাধ সশষ পযবেন্ত মহবারবাজ সেলতে পবারতলন 
নবা এবং সেই অনুষ্বাতন তনতজর অতনক অেুতবধবা েত্বেও অংশ তনতলন। ভবাবপ্রিবার 
পতরষতদর েকতলই মহবারবাতজর এই অদু্ে আত্মে্যবাতগ, তনরতভমবাতনেবায় আর 
ঠবাকুতরর ভবাবপ্রিবাতরর কবাতজ অনলেেবায় মুগ্ধ হতয় তগতয়তিতলন। 

মুম্ববাই আশ্রতম থবাকবাকবালীনই পূজ্যপবাদ মহবারবাজ ১৯৯০-এর ৮-ই মবািবে েবাতরতখ 
রবামকৃষ্ণ মতঠর অন্যেম রিবাটেী এবং রবামকৃষ্ণ তমশতনর পতরিবালন েতমতের 
েদে্যরূতপ তনববেবাতিে হন। দীঘবে পঁতিশ বির মুম্ববাইতে কবািবাতনবার পর পূজ্যপবাদ 
মহবারবাতজর কবাতি আববার আহ্বান এতে সপঁিবায় অন্যত্ যবাওয়বার। সবলুড় মতঠর 
তনতদবেতশ এই পতরণে বয়তেও মহবারবাজ আববাতরবা নেুন আশ্রতমর দবাতয়বে কবাঁতধ 
েুতল সনন। ২০১০-এর ২৭-এ সম রবামকৃষ্ণ মঠ, কবাশীপুতরর অধ্যক্ষ তহতেতব 
তদ্েীয় ববার কবাযবেভবার গ্হণ কতরন মহবারবাজ। তপিতন পতড় থবাতক মহবারবাত্রের 
মুম্ববাইতয় মহবারবাতজর যবাতপে তেতক শেবাব্ীর এক অনন্য জীবন। কতমবে-েবাধনবায় 
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পতবত্ সে জীবতনর আখ্যবান কে প্রবাতণ শবাতন্ত এতন তদতয়তি, কে আেুর 
মবানুতষর কতষ্টর মতধ্যও প্রীতের দ্বার অপবাবৃে কতরতি। এই পঁতিশ বিতরর 
েময়যবাত্বায় এই অঞ্চতলর মবানুতষর কবাতি তেতন হতয় উতঠতিতলন স্য়ংেমূ্ণবে 
এক প্রতেষ্বান। েবাঁর অকৃতত্ম ভবাতলবাববােবা কবাতি সডতক এতনতিল েবাঁতদর, েবাঁর 
প্রবাণতখবালবা হবাতে ভগববাতনর তবরবাি েংেবাতর তনঃস্বাথবে সপ্রতমর অনবােক্ বন্তন 
সবঁতধ তদতয় তগতয়তিল এঁতদর েববাইতক তিরেতর। 

২০১০-এ কবাশীপুতর অধ্যতক্ষর কবাযবেভবার তনতয় মহবারবাজ শুরু করতলন েবাঁর 
জীবতনর এক েববেবাতধক গুরুবেপূণবে অধ্যবায়। এর তকিুতদন পতরই ২০১১-র ৭-ই 
জুলবাই মহবারবাজ আধ্যবাতত্মক জীবনবাগ্হীতদর মন্ত্রদীক্ষবা সদতবন বতল তেধিবান্ত 
গ্হণ কতরন সবলুড় মঠ কেৃবেপক্ষ। ২০১৪-র জুন মবাে সথতক মহবারবাজ রবামকৃষ্ণ 
েতঘের অন্যেম েহ-েঘেবাধ্যক্ষ পতদ বৃে হন। ২০১১-র ৮ নতভম্বর জগধিবাত্ী 
পূজবার তদন কবাশীপুতর সমবাি ৩১ জনতক পূজ্যপবাদ মহবারবাজ প্রথম মন্ত্রদীক্ষবা দবান 
কতরন। এই দীক্ষবাদবান পববে িতলতি িবানবা আি বিতরর সবশী েময় ধতর। সশষ 
ববাতরর জতন্য তেতন দীক্ষবা দবান কতরন ২০২০ েবাতলর ১৫-ই মবািবে েবাতরতখ তেঁতথর 
রবামকৃষ্ণ মতঠ েথবা সবণী পবাতলর ববাগবানববাতড়তথিে শবাখবাতকতন্দ্র। েবাঁর কবাতি 
মন্ত্রদীক্ষবা লবাভ কতরতিন েববেতমবাি ৫০৮৮৫ জন। ভবারেবতষবের অতনক প্রতদশতথিে 
রবামকৃষ্ণ মঠ ও তমশতনর শবাখবাতকতন্দ্র পূজ্যপবাদ মহবারবাজ ভক্ তজজ্বােুতদর 
কবাতি হতয় উতঠতিন আধ্যবাতত্মক জীবতনর পথপ্রদশবেক ও আশ্রয়দবােবা। সকরবালবা, 
মহবারবা্রে, উতড়ষ্যবা, আেবাম, তত্পুরবা, আন্দবামবান, সমঘবালয়, তদতলে, তবহবার, ঝবাড়খডি, 
গুজরবাি, উত্তরপ্রতদশ, অরুণবািল প্রতদশ প্রভৃতে রবাতজ্য সকবল মন্ত্রদীক্ষবাদবাতনর 
জতন্যই সপঁতি তগতয়তিতলন মহবারবাজ। রবামকৃষ্ণ মঠ ও রবামকৃষ্ণ তমশতনর 
শবাখবাতকন্দ্র িবাড়বাও অতনক ভবাবপ্রিবার পতরষতদর পতরিবালনবাধীন আশ্রতম তগতয় 
দীক্ষবা তদতয়তিন তেতন। এর মতধ্য তবলবােপুর, ধুবতড়, আতলপুরদুয়বার, লবামতডং 
প্রভৃতে উতলেখতযবাগ্য। এতদর মতধ্য কতয়কতি আববার পরবেবেীকবাতল রবামকৃষ্ণ 
মঠ ও তমশতনর শবাখবাতকন্দ্র তহতেতব অন্তভুবেক্ হতয়তি। তশলিতর িবা-ববাগবাতনর 
শ্রতমকরবাও েবাঁর কৃপবা লবাভ কতরতি। কবামবারপুকুর মতঠ জনজবাতে সগবাষ্ীর 
১২-১৪ জনতক মন্ত্রদীক্ষবা দবান কতরতিতলন মহবারবাজ। এঁতদর মন্ত্রদীক্ষবা দবাতনর 
সশতষ মহবারবাজ খুব েৃতপ্ত সপতয়তিতলন, মন্তব্য কতরতিতলন, ‘এতদর খুব ভবাতলবা 
তপ্রপবাতরশবান তিল।’ কতয়কজনতক কবাশীপুতর মবাতয়র ঘতর আলবাদবা ভবাতব এক-
একজন কতর মন্ত্রদীক্ষবা দবান কতরতিন মহবারবাজ। তকন্তু এেতবর সক্ষতত্ মহবারবাজ 
তনতজই তেধিবান্ত তনতেন। এঁতদর মতধ্য একজন রবামকৃষ্ণ েতঘে সযবাগদবানও 
কতরতি েবাধুজীবন যবাপতনর আশবায়। েবাধবারণে ববাতরবা বিতরর নীতি কবাউতক 
দীক্ষবা দবান করতেন নবা মহবারবাজ। তকন্তু দুতি সক্ষতত্ তনতজ সদতখ-শুতন এর 
ব্যতেরিম ঘতিতয়তিতলন এবং নয় বিতরর দুই ববাতলকবাতক দুতি থিবাতন দীক্ষবাদবাতন 
কৃপবা কতরতিতলন তেতন। মন্ত্রদীক্ষবাদবাতনর েময় সকবানরকম দ্রুেেবা পিন্দ তিল 
নবা েবাঁর। যেক্ষণ নবা পযবেন্ত মন্ত্র-উচিবারণ েহ েমস্ত তকিু যথবাযথভবাতব েম্ন্ 
হতছে েেক্ষণ পযবেন্ত মহবারবাজ কবাউতক িবাড়তেন নবা। 
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এই পতববে মহবারবাতজর জীবনিযবেবার মতধ্য গুরুশতক্র অনন্য অতভজ্বান প্রকবাতশে 
হতয়তিল। একতদন েবারদবাপীতঠর ভূতমেতল সবলুড় মতঠর েবাতন্তধ্য সথতক সয 
অপূববে জীবতনর েূিনবা হতয়তিল, এই পতববে সেই জীবনই নবানবা পুতষ্প-পলেতব 
েুেতজিে-েুরতভে হতয় উতঠতি। পূজ্যপবাদ মহবারবাতজর এই দীঘবে জীবনেবাধনবা 
বেরী কতরতি এমন তকিু মবানদডি, যবা রবামকৃষ্ণ েতঘের েবাধনপ্রববাতহর 
ইতেকথবায় তিরকবাল অতনভন্ত দু্যতে তনতয় তবরবাজ করতব। েবাঁর শবান্ত, নীরব 
জীবনযবাপতনর নবানবান সজ্যবাতেিিবা েবাধু-ব্রহ্মিবারী, গৃহথি ভক্, কমবেী, েরকবারী 
ববা সবেরকবারী আতধকবাতরক, পতডিে-মূখবে েকলতকই আতলবাতকে কতরতি, এক 
তদব্য পবাবনশতক্তে প্বাতবে কতরতি। যবাঁরবা েবাঁর কবাতি এতেতিন, েবাঁরবাই সেই 
ব্যতক্তবের আভবায়-প্রভবায় আতজবা তবতস্মে, মুগ্ধ, কৃেবাথবে। 

যবাঁরবাই েবাঁর েবাতথ কবাজ কতরতিন, েবাঁরবাই স্ীকবার কতরতিন সক সকবান্ কবাজ 
করতে পবাতর সে তবষতয় একতি িমৎকবার ধবারণবা দ্রুে বেরী কতর তনতে 
পবারতেন তেতন। সযেব েবাধুরবা েবাঁর েবাতথ তদনযবাপন কতরতিন, েবাঁরবা েকতলই 
একববাতক্য স্ীকবার কতরতিন সয কবাতজর সক্ষতত্ কখতনবা অযথবা হস্ততক্ষপ 
কতর কমবেীর স্বাধীনেবাতক তবপযবেস্ত করতেন নবা মহবারবাজ। েকলতক তবর্বাে 
করতেন গভীরভবাতব। েবাঁতদর কবাজ করতে তদতয় শুধু মতন করবাতেন সয 
েবাঁরবা ঠবাকুতরর কবাজই করতি। এই স্বাধীনেবা তদতয়ও যতথষ্ট েীক্ষ্ণ নজর 
রবাখতেন প্রতে্যতকর উপর। আশ্রতমর প্রতেতি কবাজ েবাঁতক জবাতনতয় করতে 
হে। প্রতেতি কবাতজর মতধ্যকবার খঁুতিনবাতিগুতলর উপতরও দৃতষ্ট এড়বাতেবা নবা েবাঁর। 
এতিই তিল েবাঁর সনেৃবে গুণ। স্বাধীন তিন্তবার তবকবাতশর মবাধ্যতম েকতল েবাতদর 
তনতজতদর মে কতর তনতজতদর েৃজনীশতক্তক প্রতেষ্বা তদক, সকবল েবাঁতদর 
মূল লক্ষ্য সযন ঠবাকুর সথতক তবিু্যে নবা হয় – এই ভবাবতিই তিল মহবারবাতজর 
যবাবেীয় কমবেপতরিবালনবার মূল েূত্। তনতজর তিন্তবাভবাবনবাও তিল অে্যন্ত স্ছে 
এবং সকবান েময় সেখবাতন েময় নতষ্টর অবেরই থবাকে নবা। কবাতজ সকউ ভুল 
করতলও মহবারবাজ েবাঁর ভুলতি শুধতর তদতেন, েবাঁতক শুধু বলতেন সয পরবেবেী 
সক্ষতত্ েজবাগ হতয় কবাজ করতে। সকবান েেলেবা-ব্যথবেেবার মবাপকবাতঠতে তবিবার 
কতরন তন সকবান কবাজতক। েবাধনবার অঙ্গ তহতেতব তনতয়তিন েমস্ত তকিু। েবাই 
েকলতকই বলতেন সযন তবেলেবার হেবাশবা অথববা েেলেবার উচ্ছবাে সকবান 
তকিুই জীবতন প্রভবাব নবা সেতল। রবামবানুজবািবাযবে েবাধতকর জীবতন অনুধিষবে আর 
অনবেবাদ রূপ সযদুতি অপতরহবাযবে েবাধতনর কথবা বতলতিন, মহবারবাজ েবাঁর কবায়-
মতনবা-ববাতক্য সেদুতিতক তনতজর জীবতন প্রতেেতলে কতরতিন। অতন্যরবাও েবারই 
সপ্ররণবার েুববােবাে অনুভব কতরতি তনতজতদর জীবতনও। 

েবাধুজীবন গঠন ও েবাধুজীবন যবাপন েবাঁর কবাতি েববেবাতধক গুরুবে সপতয়তি। 
তনতজর জীবনপ্রভবাতে সয প্রতশক্ষণ লবাভ কতরতিতলন তেতন, উত্তরেবাধকতদর 
জীবতনও সে সপ্ররণবার েুধবাপবাত্ এতগতয় তদতয়তিন কুণ্ঠবাহীনভবাতব, েেকবে 
প্রযতত্ন। আশ্রতমর েবাধু-ব্রহ্মিবারীরবা েকবাতলর মঙ্গলবারতেতে যবাতছে তকনবা, 

১৯



েন্্যবারতেতে যবাতছে তকনবা এেব তবষতয় েদবােেকবে দৃতষ্ট রবাখতেন মহবারবাজ। 
তনয়তমে জপধ্যবাতনর অভ্যবােও যবাতে েবাধুজীবতন গতড় ওতঠ এ তবষতয়ও 
তেতন তিতলন আতপবােহীন। অতনক পতরণে বয়তে কবাশীপুর উদ্যবানববািীতে 
সভবাতরর মঙ্গলবারতেতে যবাওয়বার অভ্যবাে ধতর সরতখতিতলন তেতন। েবাঁর পবাতয়র 
ববা অন্যবান্য শবারীতরক অবথিবার কথবা বতল সেবকরবা যখন েবাঁতক তনরস্ত করবার 
সিষ্টবা কতরতি, মহবারবাজ সশবাতনন তন, অতনকতদন পযবেন্ত েবাঁর এই তনয়ম 
বজবায় সরতখতিতলন। েন্্যবারতেতে যবাওয়বা সেবা েবাঁর কবাতি তিল ববাধ্যেবামূলক। 
আরতেতে উপতথিে থবাকবার জতন্য মতন্দতর সপঁতি সযতেন ৩০ সথতক ৪০ 
তমতনি আতগ। শবান্তভবাতব বতে থবাকতেন ঠবাকুতরর িতবর তদতক দৃতষ্ট সরতখ। 
ধুতনবা তদতে একিু সদরী হতলই ডবাক পড়ে পূজবারীর। একববার মুম্ববাই আশ্রতম 
একজন েবাধুভবাই সকবান কবারতণ েকবাল ও েন্্যবায় আরতেতে সযতে পবাতরন 
তন পরপর কতয়কতদন। মহবারবাতজর নজর এড়বায় তন এই ঘিনবা। আশ্রতমরই 
আর একজন েুলনবায় প্রবীণ েবাধুতক সডতক বলতলন, ‘সেবামবার একজন ভবাই 
সয এেব করতে পবারতি নবা, এেব ব্যবাপবাতর েুতম েবাতক তকিু বলি নবা সকন, 
েব তক অধ্যক্ষ মহবারবাজ বলতবন, সেবামরবাও সদখতব, বলতব। শ্রীশ্রীঠবাকুতরর 
েতঘে সেজতন্যই সেবা একেতঙ্গ থবাকবা। এতক অপরতক সদখতব, েতবই সেবা 
েকতলর আধ্যবাতত্মক উন্তে হতব।’ মঠজীবন সকমনভবাতব যবাপন করতে হয়, 
তনতজর জীবন তদতয় প্রতে মুহূতেবে সদতখতয় তদতয় সগতিন মহবারবাজ। শুধু মতন্দর 
নয়, খবাববার ঘতর সদরী করবাও তিল েবার অপিন্দ। েকল েবাধু-ব্রহ্মিবারী তঠক 
েমতয় ডবাইতনং হতল আেতব এবং একেতঙ্গ খবাওয়বা-দবাওয়বা করতব এতি তিল 
মহবারবাতজর এক আন্ততরক অতভপ্রবায়। কবাশীপুতর সকবান একজন েবাধু একিু 
সবশী শবারীতরক কৃছ্রেবা করতে িবাইতি। মবাতঝ মবাতঝই েবাতক েবাই খবাওয়বার 
ঘতর সদখবা যবাতছে নবা। মহবারবাজও যথবারীতে তনে্য সখবাঁজ কতরন েবাঁর। একতদন 
েবারপর েবাঁতক প্রবায় সজবার কতর এতন তনতজর েবামতন বতেতয় খবাওয়বাতলন। সে 
যখন খবাতছে, মহবারবাজ অপূববে আন্ততরকেবায় েবাঁতক বলতিন, ‘এই সদতখবা েুতম 
খবাতছেবা, আমবাতদর কে আনন্দ হতছে !’ মঠজীবতন তমেববাক হওয়বার প্রতয়বাজন 
আতি। ভক্রবা আেতবন মতঠ, তকন্তু েবাধুরবা প্রতয়বাজতনর সবশী কথবা বতল েময় 
নষ্ট করতব নবা। এই তবষয়তিতক ববাতরববাতর আশ্রতমর েবাধুভবাইতদর মতনর 
মতধ্য তেতন সগঁতথ তদতয় সযতেন। ভক্-মবাতয়তদর েতঙ্গও েবাধুতদর সমলবাতমশবার 
ব্যবাপবাতর সবশ েেকবে নজর রবাখতেন মহবারবাজ। সকবাথবাও সযন প্রগল্ ভেবা 
প্রকবাশ নবা পবায়। েবাধুজীবতনর এক মহৎ উচিেবা রতয়তি। েবাধুতক েবা েতিেন 
েপে্যবায় ধতর রবাখতে হতব। এই তিল মহবারবাতজর স্পষ্ট তনতদবেশ। কেববার 
স্মরণ কতরতয় তদতয়তিন েববাইতক সয ঠবাকুতরর েতঘে েপে্যবা বলতে অতেতরক্ 
তকিু করবা নয়, ঠবাকুতরর আদতশবে একতি েুন্দর েবাধুজীবন যবাপন করবা, একতি 
তনয়মতনষ্ আশ্রমজীবতনর অংশীদবার হওয়বা। েবাঁর মতে এভবাতব েবারবাজীবন 
কবািবাতে পবারতলই শ্রীশ্রীঠবাকুর, শ্রীশ্রীমবার কৃপবা অবশ্যই একতদন এতে পড়তব 
েবাধতকর জীবতন। 
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একতি আদশবে আশ্রমজীবন েথবা মঠ-পতরতবশ বেরীর প্রতেও েবাঁর লক্ষ্য তিল 
তনে্য জবাগরূক। আশ্রতমর সকতন্দ্র তবরবাজ কতরন ঠবাকুর-মবা-স্বামীজী মহবারবাজ। 
েবাঁতদর সকন্দ্র কতরই আবতেবেে হতে হতব েবাধু-ব্রহ্মিবারী গৃহথি ভক্, সস্ছেবাতেবক 
েকতলর জীবন। েকলতকই েবাই ঠবাকুতরর অতভমুখী কতর সেবালবা তিল েবাঁর 
লক্ষ্য। গুরুশতক্র অতমবাঘ তবকবাতশ েবাই পূজ্যপবাদ মহবারবাজজী অগতণে মবানুতষর 
মতন এতন তদতয়তিন শবাতন্ত, জীবতনর উচিের লতক্ষ্যর প্রতে এতগতয় যবাওয়বার 
গভীর অভীপ্বা। েবাঁর েমগ্ জীবনতি হতয় উতঠতিল এই আশ্রমতকতন্দ্রকেবার, 
এই মঠ-আবতহর মূেবে প্রকবাশ। েুলনবায় নবীন এক েন্্যবােী তযতন একেময় 
েবাঁর েতঙ্গ েবাধুকমবেী তহতেতব দীঘবেকবাল একতি আশ্রতম কবাজ কতরতিন, েতঘের 
তনতদবেতশ একতি সকতন্দ্রর প্রধবাতনর দবাতয়বে তনতয় রওনবা সদতবন। যবাওয়বার আতগ 
পূজ্যপবাদ মহবারবাতজর কবাতি সগতিন কবাশীপুর উদ্যবানববাতিতে েবাঁর আশীববেবাদ 
প্রবাথবেনবা করতে। তেতন সজবার কতর েবাঁতক কতয়কতদন সেখবাতন সথতক যবাওয়বার 
কথবা বলতলন। েবারপর েন্্যবাতবলবায় যখন মহবারবাজ তনতজ আশ্রমপ্রবাঙ্গতণ 
হবাঁিতিন, েখন হঠবাৎ এই েন্্যবােীতিতক সডতক তনতলন তনতজর কবাতি। েবার হবাে 
ধতর তনতয় তগতয় উপতথিে করতলন ঠবাকুতরর মতন্দতর শ্রীশ্রীঠবাকুতরর প্রতেকৃতের 
েবামতন। েবারপর অে্যন্ত গম্ভীরভবাতব বলতলন, ‘সদতখবা, কখতনবা ভবাবতব নবা েুতম 
প্রধবান। েব েমতয় তিন্তবা করতব সয েুতম ঠবাকুতরর সেবক। প্রতেতদন েুতম 
যখন ঠবাকুরঘতর যবাতব, েখন ঠবাকুরতক প্রণবাম কতর েবাঁতক বলতব ঠবাকুর মতন-
প্রবাতণ সেবামবার সেববা কতরতয় তনও।’ েবাঁতক তনতজর শরীতরর েুথিেবার জতন্যই 
তনতে হে সটেরতয়ড জবােীয় ওষুধ। জচনক েবাধু েবাঁর এে সটেরতয়ড ওষুধ 
সনওয়বার ব্যবাপবাতর আপতত্ত জবানবান এবং বতলন সয এই রকতমর ওষুধগুতলর 
নবানবারকম পবার্বেপ্রতেতরিয়বা থবাতক। েুেরবাং এগুতল এে তনয়তমে এবং এে সবশী 
পতরমবাতণ নবা সনওয়বাই ভবাতলবা। েতঙ্গ েতঙ্গ মহবারবাতজর দৃপ্ত উত্তর, ‘যতদ আতম 
এই সটেরতয়ডগুতল নবা তনই, েবাহতল সয আতম েতরিয় সথতক ঠবাকুতরর সেববা 
করতে পবারব নবা। আতম সকবানভবাতবই তনতজ স্বাথবেপতরর মে শরীতরর তিন্তবা কতর 
কবািবাতে পবারব নবা। আমবাতক েঘেরূপী ঠবাকুতরর সেববায় এভবাতবই প্রতয়বাজতন 
যেতদন েম্ভব েতরিয় থবাকতে হতব।’ রবামকৃষ্ণ-শরীররূপী েতঘের প্রতে তক 
অপতরেীম দবায়বধিেবা। তনতজতক সেই মহবােতঘের কবাতজ বতলদবাতনর তক বতলষ্ 
ব্যবাকুলেবা। এই দবায় কবাঁতধ তনতয়ই নবা তেতন বহন কতর সগতিন দশতকর 
পর দশক ধতর মঠ-জীবতনর এক উচি পতবত্ ঐতেহ্যতক, এই আত্মে্যবাতগর 
আতেবেতেই নবা তেতন তনমবেবাণ কতর সগতিন আদশবে আশ্রমজীবতনর পরবাকবাষ্বা। 

এক অনবাড়ম্বর, েরল-েহজ জীবতনর অনুপম দৃষ্টবান্ত তেতন। েবাঁর 
জীবনগভীরেবার অতনকিবাই হঠবাৎ কতর সববাঝবা েম্ভব হে নবা। তনতজতক গুতিতয় 
রবাখতেন। কথবা বলতেন কম। আিরতণ সকবান তবতশষ্টেবার ধবারক-ববাহক তিতলন 
নবা সকবানতদন। রবামকৃষ্ণ েতঘের এক প্রবীণ েন্্যবােী জবানবাতছেন সয, যখন তেতন 
েুলনবায় নবীন েন্্যবােী েখন একববার আলং শবাখবাতকন্দ্র সথতক এতেতিন মতঠ। 
সেই েময় এই শবাখবাতকতন্দ্রর দবাতয়তবে তিতলন এই প্রবীণ েন্্যবােী মহবারবাজ। 
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পূজনীয় ববাগীশবানন্দজী েখনই মতঠর অন্যেম রিবাটেী। ববাগীশবানন্দজী সেতদন 
মতঠর েবাধুতনববাতের ববারবান্দবায় বতে িবা খবাতছেন। পরতন একতি সগতঞ্। সদতখ 
একববাতরই সববাঝবা যবাতব নবা সয, তেতন এে প্রবীণ েন্্যবােী এবং েতঘের একজন 
অতি। ববাগীশবানন্দজীর তদতক অতনকক্ষণ মুগ্ধ তবস্মতয় েবাতকতয় আতিন এই 
েন্্যবােী। তকিু বলবার েবাহেও পবাতছেন নবা স্ভবাবলবাজুকেবার কবারতণ। েবাঁতক 
অতনকক্ষণ একভবাতব েবাতকতয় থবাকতে সদতখ পূজ্যপবাদ ববাগীশবানন্দজী বতল 
উঠতলন, ‘েবাতকতয় আতিবা ? তকিু বলতব ?’ েন্্যবােী েবু তকিু বলতে পবারতিন 
নবা। মহবারবাজ তনতজ সথতকই েবাঁর েংতকবাি সভতঙ কবাতি সডতক তনতলন, ‘এতেবা 
িবা খবাতব।’ একেবাতথ েবাঁতক তনতয় িবাতয়র আেতর বেতলন। যত্ন কতর িবা 
খবাওয়বাতলন। মুহূতেবে েবাঁর জড়েবা েতরতয় ভবালববােবায়, েহজ আন্ততরকেবায় 
আপন কতর তনতলন েবাঁতক। এমনই তিল মহবারবাতজর ব্যবহবার। পরবেবেীকবাতল 
মুম্ববাই আশ্রতম ববা কবাশীপুতর থবাকবার েময় একবাতধকববার আমন্ত্রণ জবাতনতয়তিন 
পূজ্যপবাদ মহবারবাজ এই েন্্যবােীতক। আতজবা গভীর আতবগ ও কৃেজ্েবায় 
মহবারবাতজর সেই প্রীতেময় আমন্ত্রতণর কথবা স্মরণ কতরন তেতন, স্মরণ কতরন 
পূজ্যপবাদ মহবারবাতজর েরল অকপি ভবাতলবাববােবার মবাধুযবেভরবা মূতেবেতিতক।  

েময় সমতন িলবা, তনয়মতক েম্মবান কতর জীবনযবাপন করবািবা তিল মহবারবাতজর 
জীবতনর একবান্ত ভবাবগে ববতশষ্ট্য। যবাঁরবা েবাঁর েতঙ্গ সথতক কবাজ কতরতিন, েবাঁরবা 
েকতলই এই তদকতিতক লক্ষ্য কতরতিন এবং প্রবাতণে হতয়তিন। মুম্ববাই আশ্রতম 
েবাঁর েতঙ্গ দীঘবেকবাল েবাধুকমবেী তহতেতব তিতলন এমন একজন েন্্যবােী জবানবাতছেন 
সয, অে্যন্ত কম েমতয়র মতধ্য সযতকবান জবায়গবায় যবাওয়বার জতন্য তনতজতক বেরী 
কতর তনতে পবারবার এক অপূববে দক্ষেবা তিল মহবারবাতজর মতধ্য। সযতকবান কবাতজ 
তনতজ েববার আতগ উপতথিে হতেন। সকবান আতলবািনবা েভবায় উপতথিে থবাকবার 
কথবা থবাকতল েমতয়র আতগ সপঁতি যবাতবন সেখবাতন। কবাশীপুর উদ্যবানববাতিতে 
কল্পেরু উৎেতবর েময় েবাঁর আহ্বাতন েবাড়বা তদতয় যবাঁরবাই সগতিন আতলবািনবা 
করতে ধমবেেভবায়, েবাঁরবা েকতলই লক্ষ্য কতরতিন, মহবারবাজ েববার আতগ প্রস্তুে 
হতয় বতে আতিন। শুধু েবাই নয়, প্রতেতদতনর ধমবেেভবায় তনতজ মতঞ্চ বতে 
থবাকতেন েবারবাক্ষণ। শুনতেন অে্যন্ত েজবাগভবাতব সক কী বলতি। েবারপর 
বলবা সশতষ েকলতকই উৎেবাহেূিক ববাক্য বতল প্রশংেবা করতেন। তনতজ তনতয় 
সযতেন খবাববার ঘতর। একেতঙ্গ বতেতয় িবা-েল ইে্যবাতদ খবাওয়বাতেন। অথি 
প্রতে্যকতি িলে এতকববাতর তনয়ম কতর, তনষ্বাভতর। জীবতনর সশষ পযবেবায় অবতধ 
এই তনয়মতনষ্বার ব্যে্যয় লক্ষ্য করবা যবায় তন েবাঁর মতধ্য। কবাশীপুর উদ্যবানববাতিতে 
েহ-েঘেবাধ্যক্ষ তহতেতবও পূজ্যপবাদ মহবারবাজজীর এই েময়বানুবতেবেেবার তদকতি 
উতলেখ করবার মে। েকবাতল তনতদবেষ্ট েমতয় শয্যবাে্যবাগ কতর, ভগববাতনর নবাম-
জপবাতদ কতর প্রতেতদন পড়তেন গীেবা, কথবামৃে ও সদবববাণী। িবা-তিতেন খবাওয়বা 
ইে্যবাতদ েম্ন্ হতয় সযে েবাঁর প্রতেতদন েকবাল ৯িবা ৪৫-এর মতধ্য। েবারপর 
১০িবা সথতক িলে ভক্তদর েবাতথ েবাক্ষবাৎ ও প্রণবাতমর পববে। ১১িবা অবতধ 
সমবািবামুতে িলে এই প্রণবাম ও েবাক্ষবাতের পবালবা। েবারপর তিতঠপত্ পতড় েবার 
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উত্তর তদতয় িতল সযতেন তনতজর ঘতর। আববার স্বানবাতদ কতর এতে তঠক েমতয় 
প্রেবাতদর জন্য সপঁতি সযতেন ডবাইতনং হতল। অতনক েময় প্রেবাদ পবাওয়বার 
পতর যতদ সকবান মবাতয়রবা থবাকতেন েবাঁর েতঙ্গ কথবা বলবার জতন্য, েবাহতল েবাঁতদর 
েতঙ্গ কথবা বতল তনতেন। এরপর আশ্রম সথতক েমস্ত ভক্রবা িতল যবাওয়বার 
পর ঢুকতেন তনতজর ঘতর। এরপর তকিুক্ষণ িলে বই পড়বা। েবারপর একিু 
তবশ্রবাম কতর তবতকল িবারতির েময় আববার বেতেন ভক্তদর েতঙ্গ কথবা বলবার 
জতন্য, েবাতদর প্রতনের উত্তর সদওয়বার পবালবা িলে এই েময়। এরপর িতল 
সযতেন েন্্যবারতের জতন্য ঠবাকুর ঘতর। সেখবাতন েবাধু-ব্রহ্মিবারী, ভক্রবা েববাই 
উপতথিে হতছেন তকনবা সে তবষতয় েেকবে নজর তিল মহবারবাতজর। েন্্যবার পর 
ঘতর তেতর এতে তকিুক্ষণ বতে রবাতের প্রেবাদবাতদ েবামবান্যই গ্হণ করতেন। 
েমস্তিবাই হে সযন ঘতড়র কবাঁিবার েতঙ্গ েবাল তমতলতয়। 

এমনই এক প্রকৃতেতে গম্ভীর, আপবাে রবাশভবারী মবানুষতির মতধ্য তনে্য সজতগ 
থবাকে রতেক তিত্ত। েহজ ভতঙ্গমবায় মজবা করবার একিবা স্েঃসূ্েবেেবা েববাই 
লক্ষ্য কতরতি েবাঁর কবাতি সথতক। একববার সবলুড় মঠ একজন েন্্যবােীতক 
কবাতিরই এক শবাখবাতকন্দ্র সথতক কবাশীপুর উদ্যবানববাতিতে পবাঠবাতছেন। সবলুড় 
মঠ সথতক খবর সপতয়ই পূজ্যপবাদ মহবারবাজ ঐ আশ্রতমর েম্বাদক মহবারবাজতক 
সেবাতন জবানবান সয উক্ েন্্যবােীতক ঐতদনই সযন সিতড় সদওয়বা হয়। তকন্তু 
আশ্রতমর েম্বাদক মহবারবাজ জবানবাতলন সয, আর একজন েন্্যবােীতক এই 
েন্্যবােী তনতজর কবাজগুতল বুতঝতয় তদতয় ৭ তদতনর মতধ্যই িতল আেতব। 
পূজ্যপবাদ মহবারবাজ তকন্তু নবাতিবাড়, এখনই সিতড় আেতে হতব। মহবারবাতজর 
যুতক্, কবাতিই সেবা থবাকতব, েুেরবাং প্রতেতদন তগতয় বুতঝতয় এতলই হতলবা। 
অবতশতষ মহবারবাতজর েরল, অকপি সস্হপূণবে আবদবাতরর কবাতি হবার মবানতলন 
ওই আশ্রতমর েম্বাদক মহবারবাজ। তবতকতল উক্ েন্্যবােী তকিু তজতনেপত্ 
তনতয় সযই কবাশীপুর উদ্যবানববাতিতে উপতথিে হতয়তিন, মহবারবাতজর েতঙ্গ সদখবা 
কতরতিন, মহবারবাজ মুিতক সহতে বলতিন, ‘তক েুতম িতল এতেতিবা সেবা ? 
বুঝতল ২৫ বির ধতর সমবাহবান্ততগতর করতি, জতম আতগ দখল কতর তনতে হয়। 
আর তকিু নবা তশতখ, এিবা তকন্তু তশতখ তনতয়তি।’ বতলই মহবারবাজ তনতজও সহতে 
উঠতলন, উপতথিে েকতলও মহবারবাতজর অমতলন রতেকেবার আনন্দ উপতভবাগ 
করতে লবাগল। 

একববার েবাঁর জতন্য তিংতড় মবাতির মবালবাইকবাতর করবা হতয়তি। উপতথিে েববার 
জতন্যই করবা হতয়তি।  তকন্তু েবাঁর এক সেবতকর তিংতড়মবাি সখতল এলবাতজবে 
হে, েবাই েবার জতন্য তডতমর কবাতর করবা হতয়তি। েববাই খবাতছে। মহবারবাজতক 
তিংতড় মবাতির মবালবাইকবাতরও সদওয়বা হতয়তি, আববার তডতমর কবাতরও সদওয়বা 
হতয়তি। মহবারবাজ েতঙ্গ েতঙ্গ তজজ্বােবা করতলন, ‘কী ব্যবাপবার তডতমর কবাতর 
আববার সকন ?’ েখন একজন সেবক জবানবাতলন, ‘আেতল অমুতকর সেবা তিংতড় 
মবাতি এলবাতজবে আতি, েবাই তডতমর কবাতর করবা হতয়তি।’ মহবারবাজ শুতন েতঙ্গ 
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েতঙ্গ মুিতক সহতে ঐ সেবকতক উতদেশ্য কতর বতল উঠতলন, ‘ববাঃ  সদতখবা সেবা, 
সেবামবার এলবাতজবে হতব, েবাই সেবামবার জতন্য তডম আনবা হতলবা, আর আতম দুতিবাই 
সপতয় সগলবাম। লবাভিবা তকন্তু আমবারই।’ সখতে সয খুব ভবাতলবাববােতেন েবা নয়, 
খবাওয়বার পতরমবাণও তিল খুব কম। খবাওয়বার মতধ্য আইেতরিম েবাঁর পিতন্দর 
েবাতলকবায় তিল। তকন্তু অন্যতক খবাওয়বাতে েবাঁর জুতড় তিল নবা। সবলুড় মতঠর 
দুগবেবাপূজবার পতর যখন পূজবারী-েন্ত্রধবারতকরবা েবাঁতক প্রণবাম করতে সযতেন, 
েখন আশ্রতম েবাতদর তিতেন সখতে হে। সেই এলবাতহ খবাওয়বার েময় মহবারবাজ 
তনতজই বতে থবাকতেন পুতরবািবা েময়। প্রতে্যতক প্রতেতি তজতনে খবাতছে তকনবা 
নজর রবাখতেন। প্রবায় সজবার কতর প্রতেতি তজতনেই েবাতদর সখতে বলতেন। 
েবার সেই ভবাতলবাববােবার কথবা সকউই আতজবা ভুলতে পবাতর নবা। 

মহবারবাতজর এই রতেক মনতি সশষ পযবেন্ত বজবায় তিল। মহবারবাজ েবাধবারণভবাতব 
তকিুতেই বকৃ্েবা তদতে িবাইতেন নবা। সশষববার যখন তিতকৎেবার জতন্য 
হবােপবােবাতল ভতেবে হতয়তিন, েবারই মতধ্য একতদন সবলুড় মতঠ রবামকৃষ্ণ 
তমশতনর ববাতষবেক েবাধবারণ েভবা অনুতষ্ে হতলবা। পূজ্যপবাদ মহবারবাতজর েতিব-
সেবক মহবারবাজতক জবানবাতলন সেতদতনর অনুষ্বাতনর তববরণ। এও জবানবাতলন 
সয, সেতদতনর অনুষ্বাতন পরম পূজ্যপবাদ সপ্রতেতডণ্ট মহবারবাজজী আতেন তন, 
সেইজন্য সেই েভবায় সেতদন উপতথিে থবাকবা প্রবীণ েহ-েঘেবাধ্যক্ষ পূজ্যপবাদ 
শ্রীমৎ স্বামী তশবময়বানন্দজী মহবারবাজ েভবাপতের ভবাষণ তদতয়তিন। এই খবর 
শুতনই মহবারবাতজর সেই েরে উতক্, ‘সদতখতিবা, ভবাতগ্যে আতম তিলবাম নবা, 
নবাহতল আমবাতকই বলতে বলতেবা।’ 

আর একববার েবাঁর দতক্ষতণর্র মতন্দতর মবাতক দশবেতনর ইছেবা হতয়তি। কবাতির 
আশ্রতমর এক কতরৎকমবেবা েরুণ েন্্যবােীতক রবাস্তবা তদতয় যবাওয়বার েময় 
েুতল তনতলন গবাতড়তে, কবারণ জবানতেন ওই েন্্যবােীর দতক্ষতণর্র মতন্দতরর 
সেববাতয়েতদর েতঙ্গ তকিু পতরিয় আতি। ওই েন্্যবােী মহবারবাজও যথবােবাধ্য 
ঐিুকু েমতয়র মতধ্য পূজ্যপবাদ মহবারবাতজর জতন্য েুন্দর দশবেতনর ব্যবথিবাতদ 
েম্ন্ কতর তদতলন। মহবারবাজও মন ভতর দশবেনবাতদ কতর খুব েৃপ্ত হতলন। 
দশবেনবাতদর পর ওই েন্্যবাতেতির খুব প্রশংেবা করতে লবাগতলন, আর বলতে 
লবাগতলন, ‘ববাঃ েুতম সেবা এতকববাতর তভ আই তপ-সদর মে দশবেতনর ব্যবথিবা কতর 
তদতয়তিবা।’

আশ্রতমর পবাতখতদর খুব ভবাতলবাববােতেন মহবারবাজ। তনতজর হবাতে পবাতখতদর 
খবাওয়বাতেন। পবাতখরবাও সযন েবাঁতক তঠক তিনতে পবারে। একববার একিু ঝড় 
হওয়বার জতন্য পবাতখগুতলর ববােবা সভতঙ যবাওয়বায় পবাতখগুতল আর আেতি নবা 
তকিুতদন। মহবারবাজ েবাতদর পরপর কতয়কতদন সদখতে নবা সপতয়, জচনক 
েন্্যবােীতক সডতক বলতিন, ‘সদতখবা েুতম গবাতির ডবালগুতল সকতি তদতল সেবা, 
সেইজতন্য পবাতখগুতল েব িতল সগল।’ আববার গবাতি েবার সদওয়বা হতয়তি। 
েরল ববালতকর মে পূজ্যপবাদ মহবারবাজ অনুতযবাগ জবানবাতছেন, ‘সদতখবা সেবামরবা 
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এই গবাতি েবার তদতয়তিবা, েবার গতন্ আর পবাতখগুতল আেতি নবা।’ সেবকরবা 
মহবারবাজতক সববাঝবাতলন আেল কবারণগুতল। যবাইতহবাক, কতয়কতদন পতর আববার 
যখন পবাতখগুতল আেতে শুরু করল েখন মহবারবাজ আর্স্ত হতলন। 

সযতকবান দুঃখ-পীতড়ে মবানুতষর প্রতে েবাঁর করুণবা তিল অপতরেীম। তশবজ্বাতন 
জীবতেববার আদতশবের এক মূেবে তবগ্হ হতয় উতঠতিতলন তেতন। তকন্তু কখনই 
পিন্দ করতেন নবা সযেব সেববাকবাজ তেতন করতিন েবা অতন্যরবা জবানুক। 
কবাউতক তকিু সদওয়বা হতল, িতব সেবালবায় েবাঁর তিল সঘবার আপতত্ত। বলতেন, 
‘ওেব তবজ্বাপতনর দরকবার তক আতি ?’ সয অথবে প্রণবামী তহতেতব আেে, েবা 
অতনতকর জতন্য তনতজ হবাতে মবাতন-অডবেবার কতর পবাতঠতয় তদতেন। অতনক েময় 
আশ্রতমর েবাধুরবাও েবা জবানে নবা। একববার কবাশীপুর মতঠর এক েন্্যবােীতক 
তজজ্বােবা করতিন সয সযেব প্রণবামীর অথবে জমবা পতড়তি, েবা সগল সকবাথবায় ? 
েন্্যবােী-সেবক েতঙ্গ েতঙ্গ েবাঁতক জবাতনতয় তদতলন েমূ্ণবে তহতেব, সকবাথবায় কে 
িবাকবা রবাখবা আতি ইে্যবাতদ। শুতন মহবারবাজ সযন তনতশ্চন্ত হতলন, বলতলন, ‘হ্যবাঁ 
েবাই  বল। আতম সেবা ভবাবতি, নবাহতল আমবার েংেবার িলতব সকমন কতর ?’ 
েবাঁর েংেবার আেতল আর তকিুই নয় – মবালদবা, কবামবারপুকুর, রবাঁতি, মুম্ববাই, 
বরবানগর, কবাশীপুর প্রভৃতে অঞ্চতল িতড়তয় থবাকবা অগতণে দুঃখী-দতরদ্র মবানুষ, 
যবাঁরবা েবাঁর অকৃপণ দয়বার স্পতশবে ধন্য হতয় রতয়তি েবারবাজীবন। একজন প্রবীণ 
েন্্যবােী জবাতনতয়তিন সয, মুম্ববাই থবাকবাকবালীন কে ক্যবাসিবার সরবাগীর তিতকৎেবার 
জতন্য মহবারবাজ আশ্রতম থবাকবা-খবাওয়বার ব্যবথিবা কতর তদতয়তিন। সকবানতদন সেই 
তনতয় সকবান তবরতক্ প্রকবাশ কতরন তন তেতন।

তশশুতদর ভবাতলবাববােতেন খুব। েববেত্ই সযখবাতন সযতেন তশশুরবা েবাঁর কবাতি এতল 
তকিু-নবা-তকিু সপতেবা। কবাশীপুতরই কে তশশু সয েবাঁর কবাতি আেে, তেতন 
েবাঁতদর তনতজ হবাতে ববা সেবকতদর  বতল লতজসি তদতেন। সেবকতক বলতেন, 
‘ওতদর সবশী কতর দবাও। ওরবা তক আর প্রণবাতমর জতন্য আতে ? ওরবা ওই 
লতজতসির জতন্যই আতে সয।’ কবাশীপুতর গদবাধর অভু্যদয় প্রকতল্পর ববাচিবাতদর 
জতন্যও তিল মহবারবাতজর অেীম করুণবা আর েহবানুভূতে। মবাতঝ মবাতঝই িতল 
সযতেন েবাতদর কবাতি। তগতয় সদখতেন, তক সখতে সদওয়বা হতছে। েবাতদর মবাতঝ 
মবাতঝই ভবাল কতর খবাওয়বাতনবার জতন্য তনতদবেশ তদতেন আশ্রতমর ভবাডিবারী মহবারবাজ 
ও ভবারপ্রবাপ্ত েন্্যবােীতক। আববার তনতজ তগতয় সেই তবতশষ তদতনও সদখতেন 
সিতলরবা কে েৃতপ্ত ভতর খবাতছে। এ সযন েে্যই েবাঁর ‘নবারবায়তণর সভবাগ সদওয়বা’। 

এক অতভরবাম আধ্যবাতত্মক জীবনযবাপন কতর সগতিন পূজ্যপবাদ মহবারবাজ। েবাঁর 
সেই জীবতনর স্পতশবে কে তজজ্বােু েৃতপ্ত সপতয়তি, কে মবানুষ জীবতন েতঠক 
পতথর তদশবা সপতয়তি, কে েরুণ-েরুণী ে্যবাতগর মহত্তম আদতশবে উদু্ধি 
হতয় রবামকৃষ্ণ েতঘে ও েবারদবা মতঠ সযবাগদবান কতরতি। একববার এক সেবক 
েবাঁতক তজজ্বােবা করতিন, ‘মহবারবাজ আপতন কে জপ কতরন ?’ মহবারবাজ উত্তর 
তদতলন, ‘সকন ১০ সথতক ১৫ হবাজবার।’ তেতন বলতেন সয, েবাঁর গুরু তিতলন 
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গম্ভীরবাত্মবা পুরুষ। তকন্তু স্পষ্ট জবাতনতয়তিতলন সয, েবাঁর গুরু েবাঁতক মবালবা সদন 
তন, বতলতিতলন হবাতে জপ করতে, কবারণ ভগববান হবাে তদতয়তিন সেবা জপ 
করবার জতন্যই। যবাঁরবা েবাঁতক কবাি সথতক সদতখতিন, েবাঁরবা জবাতনতয়তিন সয, 
যখন তেতন রবাস্তবায় হবাঁিতেন ববা বতে থবাকতেন একবা, সদখবা সযে, েবাঁর হবাতের 
আঙু্গলগুতল ঘুতর িতলতি – মহবারবাজ তনতজর মতন জপ কতর িতলতিন। গবাড়ীতে 
কতর যখন অন্যত্ সযতেন, েখতনবা সদখবা সযে, করজপ কতর িতলতিন শবান্ত 
মতন। ভক্তদরও তেতন খুব উৎেবাহ তদতেন এই করজতপর জতন্য। পূজ্যপবাদ 
মহবারবাজ অবশ্য েবতিতয় গুরুবে তদতেন মবানেজপতক। একববার এক সেবকতক 
বতলতিতলন, ‘সদতখবা, মবানেজপ হতছে সশ্রষ্ জপ। আতম সববাতম্ব সথতক এই 
অভ্যবাে শুরু কতরতি।’ সেবক যখন বলতলন, ‘কই মহবারবাজ আমবাতদর সেবা 
হয় নবা।’ মহবারবাজ েতঙ্গ েতঙ্গ বতল উঠতলন, ‘হতব, হতব, অভ্যবাে করতে 
থবাতকবা। জপ করতে থবাতকবা, হতব। ভগববাতনর কবাতি যবা িবাইতব, েবাই পবাতব।’ 
ভক্তদর খুব উৎেবাহ তদতয় বলতেন, ‘খুব কতর ভগববাতনর নবাম করতব। 
ব্যবাকুলেবা ববাড়বাতনবাই আেল। ঠবাকুরতক সদতখবা তন।’ একববার এক সেবক েবাঁতক 
তজজ্বােবা কতরন, ‘মহবারবাজ, আপতন ভগববানতক সদতখতিন ?’ শুতনই মহবারবাজ 
েবাঁর স্ভবাবতেধি ভতঙ্গমবায় সহবা সহবা কতর উচিহবাে্য কতর ওতঠন। সববাধ হয় আগ্হী 
তজজ্বােুতক, অগতণে ভক্তক, ভবাবীকবাতলর েবাধকতক সেই আনন্দতেধি মূতেবেতি 
তনভবেবাষ হবাতে্যবাজ্জ্বলেবায় এভবাতবই জবাতনতয় তদতয় সগল েবাঁর অন্ততলবেবাতক দৃঢ়তথিে 
উপলতধির ভূতমতিতক, স্রূপেন্বাতন েবাঁর তনজস্ প্রবাপ্ত অমূল্য েম্দতক। 

আর একতি স্মরণীয় ঘিনবা। েখন তেতন কবামবারপুকুতর। ঠবাকুতরর উৎেতবর 
আতগর তদন মহবারবাজ আশ্রতমর ভবাডিবারীতক সডতক বলতিন, ‘সদতখবা এববাতর সেবা 
ঠবাকুতরর জতন্য সকউ কড়বাইশুঁতির কিুতর তনতয় এতলবা নবা ? এখতনবা অন্তে সকউ 
আমবাতক বতল তন সয, সকউ এমন তকিু কতর আনতব। সদতখবা, তক হয় !’ এ 
ঘিনবার দৃশ্যপি এববার কবামবারপুকুর সথতক িতল আেতব িন্দননগতর। সেতদন 
িন্দননগতরর একজন ঠবাকুতরর ভক্ তনতজ কবাজ সথতক সেরবার েময় রবাস্তবার 
পবাতশ সদতখন একজন েবতজ তবতরিেবা অতনক কড়বাইশুঁতি তনতয় বতে আতিন। 
হঠবাৎ েবাঁর তক সয মতন হল, প্রবায় েমস্ত কড়বাইশুঁতিই তকতন তনতলন তেতন। 
েবারপর ববাড়ীতে এতে স্তীতক বলতলন সয যতদ কড়বাইশুঁতির কিুতর বেরী করবা 
যবায়, েবাহতল তেতন েবা পতরর তদন সভবারতবলবা কবামবারপুকুতর তগতয় ঠবাকুতরর 
জতন্য তদতয় আেতবন। স্তী প্রথতম ভবাবতিতলন, এেিবা এই অল্প েমতয়র মতধ্য 
কীভবাতব করবা েম্ভব হতব ? েখন ভদ্রতলবাক একিু সজবার তদতয় বলতলন সয 
নবা হতয় যবাতব। েবাঁরবা দুজতন তমতল প্রতয়বাজতন েবারবারবাে ধতর একিু কষ্ট কতর 
হতলও েবা কতর সেলতে পবারতবন। দুজতন তমতল দীঘবেক্ষণ ধতর বেরী কতর 
সেলতলন কড়বাইশুঁতির কিুতর। েকবাতল তনতয় সপঁতি তদতলন ঠবাকুতরর জতন্য। 
েকতল সেবা অববাক। তেধিেংকল্প ভক্-েবাধতকর প্রবাথবেনবা ভগববাতনর কণবেকুহতর 
তনশ্চয়ই সপঁতিতিল সেতদন।  
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বৃন্দবাবন আর নবদ্ীতপর প্রতে েবাঁর একতি গভীর িবান তিল। ভগববান কৃষ্ণ 
এবং অবেবারপুরুষ বিেন্য মহবাপ্রভুর সৃ্মতেতবজতড়ে এই থিবানগুতলতে যখনই 
মহবারবাজ সপঁিবাতেন, েখন েবাঁর মতন অন্যরকম একতি ভবাতবর উদয় হতেবা। 
সযন অন্ততর অন্ততর উপলতধি করতেন ভগববাতনর অপূববে লীলবারূপতিতক। 
েবাঁর সকবান এক সেবতকর েতঙ্গ সকবানভবাতব নবদ্ীতপর সযবাগ আতি, েবা তেতন 
জবানতেন। েবাই সশতষর তদতক কখতনবা কখতনবা বলতেন, ‘সদতখবা আমবার এমন 
অবথিবা সয সশতষ নবদ্ীতপর সলবাতকর কবাি সথতক সেববা তনতে হতছে।’ একতদতক 
েীথবেমবাহবাত্ম্যতক আত্মীকৃে কতর েীথবেতগৌরবতক প্রতেষ্বাদবান, আর একতদতক তক 
অনন্য তনরতভমবাতনেবা। 

তনতজর জতন্য সকবানতদন তকিু আলবাদবা কতর িবাইতেন নবা তেতন। একববার েবাঁরবা 
কতয়কজন েন্্যবােী তমতল উত্তরভবারতে সকদবারনবাথ-বদ্রীনবাথ প্রভৃতে েীথবেদশবেতন 
সগতিন। পতথ একতি থিবাতন একতি সহবাতিতল খবাওয়বার বতন্দবাবস্ত হতয়তি। তকন্তু 
সহবাতিতলর খবাববার এেই তনম্নমবাতনর, সয অন্যতদর েবা তকিুতেই মুতখ উঠতি নবা। 
মহবারবাজ অবশ্য তনতববেকবারভবাতব েবাই সখতয় িতলতিন। তকিুক্ষণ পতর একজন 
পতরতিে ভক্ এতে েবাঁতদর আর একতি ভবাল সহবাতিতল তনতয় তগতয় খবাওয়বার 
আতয়বাজন কতর তদল। েববাই সেই খবাববার সপতয় খুব খুশী। মহবারবাজ তকন্তু 
এখবাতনও সকবান তবতশষ উচ্ছবাে প্রকবাশ নবা কতর আতগর মেই িুপিবাপ সখতয় 
সযতে লবাগতলন। ‘যদৃছেবালবাভেন্তুষ্ট’ েবাধকপ্রবতরর এই রূপতি েকলতকই মুগ্ধ 
কতর। এমনতি েবাঁর জীবতন বহুববার সদখবা তগতয়তি।  

সেবকতদর প্রতে তবতশষ নজর তিল েবাঁর। েবাঁর খবাওয়বা-দবাওয়বা হতয় সগতল 
ববারববার সখবাঁজ সনতবন সেবকতদর খবাওয়বা হতয়তি তকনবা। এমতনতে তনতজর 
জতন্য তবতশষ সকবান সেববা তনতে িবাইতেন নবা। তনতজর কবাজ তনতজ কতর 
সনতবন, এমনিবাই তিল েবাঁর পিন্দ। েবুও সশতষর তদতক যখন সেবকতদর 
উপর নবানবা কবারতণ একিু তবতশষ তনভবের করতে হতছে, েখন মহবারবাতজর গলবায় 
সখদ প্রকবাশ সপতয় সযে এইজন্য সয েবাঁর জতন্য সেবকতদর কষ্ট হতছে। তক 
অেবামবান্য এক েবাধুজীবন, যবার েবিবাই সকবল অতন্যর জতন্য তনতবতদে, তনতজর 
জতন্য সেখবাতন ভগবৎ-শরণবাগতে িবাড়বা আর তকিুই রবাখবা সনই। 

পূজ্যপবাদ মহবারবাতজর তনজস্ ভবাতব পড়বাশুনবার একতি অননুকরণীয় অভ্যবাে 
তিল। প্রিুর পড়বাশুনবা করতেন তেতন – তবতশষে এই কবাশীপুর পতববে। ঠবাকুর-
মবা-স্বামীজীর বই তনে্য পড়তেন সেবা বতিই, এিবাড়বাও রবামকৃষ্ণ েঘে প্রকবাতশে 
নবানবা পতত্কবা েথবা উতদ্বাধন, সবদবান্ত সকশরী, প্রবুধি ভবারে, সগবালপবাকবে সথতক 
প্রকবাতশে বুতলতিন, েব তকিু খঁুতিতয় খঁুতিতয় পড়তেন। সযেব পতড় ভবাতলবা 
লবাগে, সেগুতল আববার পতড় সশবানবাতেন সেবকতদর। এে গভীর মতনবাতযবাগ 
তদতয় পড়তেন সয, অতনক েময় েবামতন সেবকরবা সকউ এতে দবাঁড়বাতলও সির 
সপতেন নবা। 
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একজন েন্্যবােীতক অন্য এক আশ্রম সথতক হঠবাৎ কতরই সডতক তনতয় সগতিন। 
দূতর একবাতধক আশ্রতম মহবারবাতজর তকিু অনুষ্বান আতি সেই জন্য। েন্্যবােীতিও 
আনতন্দ রবাজী হতয় সগতি। েতব েবার তনতজরও একতি তবতশষ কবাজ তিল অন্য 
একতি আশ্রতম। েবাই েবার দরকবার তিল একতদন অতেতরক্ সথতক আেবার। 
সে েবাই তঠক কতরতি মহবারবাতজর আেবার পতথ সকবান এক জবায়গবায় সে 
আলবাদবা হতয় যবাতব। মহবারবাজ যখন একথবা শুনতলন, েখন বলতলন, ‘নবা আতমও 
একতদন সবশী সথতক যবাতববা। েুতম আমবার সিতয় সিবাি হতয় আমবার জতন্য এে 
েময় তদতে পবারতল, আর আতম বড় হতয় সেবামবার জতন্য এিুকু করতে পবারতববা 
নবা ?’ আতজবা সেই েন্্যবােী এই কথবাগুতল স্মরণ কতরন গভীর শ্রধিবায়, আতবতগ। 
একজন অতনক নবীন েন্্যবােীর প্রতে এে প্রবীণ একজন েন্্যবােীর তক অদু্ে 
ভবাতলবাববােবা। ‘ভবাতলবাববােবাতেই েবাঁর েংেবার িলতি’ – শ্রীশ্রীমবাতয়র এই কথবাগুতল 
সযন পূজ্যপবাদ মহবারবাতজর জীবতন ববাণীমূতেবে লবাভ কতরতিল।    

এক মতহলবা েদ্য েবাঁর কন্যবাতক হবাতরতয় উন্মবাতদনীপ্রবায়। কতয়কববার আত্মহে্যবার 
সিষ্টবাও কতরতিন। মতঠর এক প্রবীণ েন্্যবােী েবাঁতক পূজ্যপবাদ মহবারবাতজর কবাতি 
পবাঠবান কবাশীপুতর। মহবারবাজ েবাঁর েতঙ্গ কথবা বতলতিন। েবাঁর মতনর দুঃতখর 
কথবা শুতনতিন। অবতশতষ েবাঁতক মন্ত্রদীক্ষবা তদতয়তিন। পতর একবাতধক তদন 
েবাঁতক ঠবাকুতরর প্রেঙ্গ শুতনতয়তিন। ধীতর ধীতর সেই কন্যবাহবারবা মবাতয়র প্রবাতণ 
শবাতন্ত তেতর এতেতি। 

কতরবানবা অতেমবারীর েময় একজন ভক্ কবাশীপুতর মহবারবাতজর তবতশষ অনুমতে 
তনতয় ঠবাকুর ও মহবারবাজতক দশবেন করতে এতেতি। মতন মতন েবার ইছেবা 
যতদ ঠবাকুতরর প্রেবাদ সপতয় যবাওয়বা যবায়। তকন্তু তবতশষ তনয়ম অনুযবায়ী েখন 
কবাশীপুর মতঠও ভক্তদর প্রেবাদ সদওয়বা বন্ রতয়তি। ভক্তি সযতহেু তনতজও 
েবা জবাতন, েবাই মতন ইছেবা থবাকতলও, সে ব্যবাপবাতর সে মহবারবাজতক ববা অন্য 
কবাউতকই জবানবায় তন। পূজ্যপবাদ মহবারবাজতক প্রণবাম কতর যখন সে আশ্রম সথতক 
িতল যবাওয়বার জতন্য প্রস্তুতে তনতছে, েখন হঠবাৎ মহবারবাজ েবাঁতক তপিন সথতক 
সডতক বলতলন, ‘তক সগবা েুতম প্রেবাদ সপতয় যবাতব নবা? আজ এখবাতন প্রেবাদ 
সপতয় েতব যবাও।’ স্ততম্ভে হতয় যবায় ভক্প্রবাণ। এমন কৃপবা কীভবাতব তমলতে 
পবাতর, েবার হতদশ করতে পবাতর নবা সে, শুধু সিবাতখ সনতম আতে জতলর ধবারবা।  

এক ভক্ েবাংেবাতরক নবানবা েমে্যবায় পতড় খুব তবপন্। মহবারবাজতক তিতঠতে 
জবাতনতয়তিন সে কথবা। মহবারবাজ েহজ কথবায় তলখতলন েবাঁতক, ‘My opinion is 
that the more you think about this, the more your peace of mind 
will be disturbed. It affects your spiritual and secular life. Render 
your Seva regularly and repeat the name of God (Mahamantra) as 
much as you can. Remember, Sri Ramakrishna is the embodiment 
of Truth eternal. Believe it and stick to the truth. I shall be pleased 
if you take the name of God and work in the way, shown by 

২৮



Swamiji.’ তক দৃঢ় তবর্বাে ! তক অপূববে েমবাধবান ! ঈর্রপরবায়ণেবা েবাঁর জীবতনর 
প্রথম ও সশষ কথবা। েবারই তভতত্তভূতম সথতক উতঠ আেতি েব েমবাধবান। 
েবাধবারণে মহবারবাজ খুব সবশী বকৃ্েবা করবা পিন্দ করতেন নবা। কবাশীপুতর 
একববার যুব েতম্মলতন হঠবাৎই বকৃ্েবা তদতলন। সেতদন সযন সকবান্ এক ঐশী 
শতক্র আতবভবেবাব হতয়তিল েবাঁর মতধ্য। সকবাতনবা তলতখে প্রবন্ পবাঠ কতরন তন 
সেতদন। তনতজ সথতকই বতলতিতলন যুবকতদর স্বামীজীর ববাণী। ববারববার সজবার 
তদতয় বলতিতলন সয এই যুবকতদর তবর্বাে করতে হতব সয েবাঁতদর মতধ্য 
সেই ব্রহ্মশতক্ তবদ্যমবান।  অে্যন্ত সেজস্ী গলবায় মহবারবাতজর সেই পুনঃ পুনঃ 
আহ্বান সেতদন েকলতক অতভভূে কতরতিল, মতন হতয়তিল অতনতকর, সযন 
স্বামীজী স্য়ং েবাঁর মতধ্য সথতক কথবা বলতিন।   

এইভবাতবই এতগতয় িতলতিল মহবারবাতজর তদব্যজীবনধবারবা। েবাধবারণভবাতব 
মহবারবাজ খুব সবশী তকিু অেুথিেবায় ভুগতেন নবা। েতব মবাতঝ মবাতঝ ঠবাডিবা সলতগ 
যবাওয়বার েমে্যবা তিল। েবুও দীক্ষবাদবান এবং অন্যবান্য কবাযবেবাবলী যথবাতনয়তমই 
িলতিল। ২০২০-র মবাতিবে কতরবানবা মহবামবারীর প্রতকবাপ আরম্ভ হওয়বার পর 
মহবারবাজ আশ্রতমই থবাকতেন। এমতনতে এই পতববে েুথিই তিতলন। শুধু সযন মতন 
হতছেল সকবান একতি প্রস্তুতে িলতি তনতজর তভেতর। একতদন সেবকতদর সডতক 
তনতজর অতনক তজতনেপত্ তবতলতয় তদতলন েকতলর মতধ্য। েবুও অতন্যরবা 
বুঝতে পবাতরন তন সয, এই তবেরতণর মবাতঝ তভন্ েবাৎপযবে লুতকতয় থবাকতে 
পবাতর ; মন এমন কল্পনবাও করতে িবায় তন সয, এরই মতধ্য সকবান তবদবাতয়র 
েংতকে তনতহে আতি। 

একজন প্রবীণ েন্্যবােী েবাঁর আশ্রতম েদ্য-সযবাগদবান-করবা পূজ্যপবাদ মহবারবাতজর 
আতশ্রে এক ব্রহ্মিবারীতক তনতয় সগতিন মহবারবাতজর দশবেন করবাতনবার জতন্য। 
মহবারবাজ খুব খুশী হতলন, তকন্তু ববারববার অনুতরবাধ করতে লবাগতলন দুপুতরর 
প্রেবাদ সপতয় যবাওয়বার জতন্য। তকন্তু এই প্রবীণ েন্্যবােী কতরবানবা মহবামবারীর 
েমতয়র তনয়ম এবং পূজ্যপবাদ মহবারবাতজর শরীতরর কথবা সভতব সবশীক্ষণ থবাকবা 
তঠক হতব নবা মতন কতর, মহবারবাজতক বুতঝতয় তেতর এতলন আশ্রতম। তকন্তু 
আেবার েময় সথতকই ববারববার েবাঁর মতন হে লবাগল সকন তেতন মহবারবাতজর 
কথবা শুনতলন নবা। েবাই আশ্রতম তেতর এতে পূজ্যপবাদ মহবারবাতজর েতিব-
সেবক মহবারবাজতক জবানবাতলন সয মহবারবাতজর ইছেবানুযবায়ী কতয়কতদতনর মতধ্যই 
তেতন আশ্রতম প্রেবাদ সপতয় আেতবন। েতিব-সেবক জবানবাতলন সযন আতরবা 
কতয়কজন ব্রহ্মিবারীতক তনতয় তেতন আতেন। সেইমে পতর আর একতদন তেতন 
কতয়কজন ব্রহ্মিবারীতক তনতয় আববার মহবারবাতজর কবাতি সগতলন এবং মহবারবাতজর 
তনতদবেশমে আশ্রতম প্রেবাদ সপতয় এতলন। সেতদন মহবারবাজতক প্রণবাতমর েময় 
সদখতলন মহবারবাতজর মুতখর হবাতে। সক বলতে পবাতর, এই তস্মে আনন্দরূতপর 
েৃতপ্ত-মতডিে প্রকবাতশ আেন্ তবদবাতয়র সশবাকবােীে সকবান আভবাই আেতল উজ্জ্বল 
হতয় উতঠতিল তকনবা।  
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সেতটেম্বতর সশষ তদতক একতদন েকবাতল মহবারবাজ স্বান কতর সবড়বাতনবার পর 
সেবকরবা লক্ষ্য করতলন সয মহবারবাতজর সযন র্বােকষ্ট হতছে। মহবারবাজতক ববারববার 
তজজ্বােবা করতলও, মহবারবাজ বলতে লবাগতলন সয েবারঁ সকবান অেুতবধবা হতছে নবা। 
তকন্তু সেবকরবা বুঝতে পবারতিতলন মহবারবাতজর কষ্টিবা। সেই জতন্য সেবকরবা একিু 
সজবার কতরই মহবারবাজতক তনতয় সপঁতি সগতলন সেববাপ্রতেষ্বাতন। তিতকৎেকরবা 
সদতখ বুঝতে পবারতলন সয, মহবারবাতজর শরীতর নবানবারকম ইনতেকশবান সদখবা 
তদতয়তি। েবারঁবা এও জবানবাতলন সয, ইনতেকশতনর মবাত্বািবাও যতথষ্ট সবশী। 
েবারঁবা নবানবারকম অ্যবাতণ্টববাতয়বাতিক প্রতয়বাগ কতর মহবারবাতজর অেুথিেবাতক তনয়ন্ত্রতণ 
আনবার আপ্রবাণ সিষ্টবা করতে শুরু করতলন। সমবািবামুতি ১০-১৫ তদন প্রবায় অেুথি 
তিতলন। েবারপর একিু েুথি হতয় ওঠবার পর ডবাক্বাররবা মহবারবাজতক সিতড় 
তদতলন। মহবারবাজ আশ্রতম তেতর এতলন। তকন্তু সদখবা সগল, মহবারবাজ আশ্রতম 
তেতর এতেও তঠকমে খবাওয়বা-দবাওয়বা করতিন নবা, েবারঁ সয তনয়ম-তনয়তন্ত্রে 
জীবন, সেতি যবাপতনও মহবারবাতজর নবানবা অেুতবধবা হতছে। সেবকরবা এতি লক্ষ্য 
কতর পুনরবায় েবাতঁক সেববাপ্রতেষ্বাতন তনতয় সগতলন। এববার সদখবা সগল, মহবারবাতজর 
সেবাতডয়বাম-পিবাতেয়বাতমর মবাত্বায় েমে্যবা হতছে। েখন ডবাক্বাররবা এর জতন্য 
আলবাদবা কতর নবানবারকম তিতকৎেবা শুরু করতলন। তকন্তু মহবারবাতজর প্রস্রবাতবর 
ইনতেকশবান সথতকই তগতয়তিল। েবারঁ জতন্য ক্যবাতথিবারও বেবাতনবা হতয়তিল। 
এরই েতঙ্গ শুরু হতয়তিল নেুন আর একতি উপেগবে। তকিু েরল খবাববার সখতে 
সগতলই েবা মহবারবাতজর র্বােনবালীতে িতল যবাতছেল এবং কবাতশ শুরু হতয় যবাতছেল। 
েবাই ডবাক্বারতদর পরবামশবে অনুযবায়ী েরল খবাববার সদওয়বার জতন্য রবাইল্ স্ তিউব 
লবাগবাতনবা হল। যতদও সেতম-েতলড খবাববার মহবারবাজ মুখ তদতয়ই সখতে পবারতিতলন, 
শুধু েুপ, িবা, জল ইে্যবাতদ েরল খবাববার খবাওয়বাতনবার েময় রবাইল্ স্ তিউতবর 
েবাহবায্য সনওয়বা হে। মজবা কতর বলতেন, ‘এই একিবা হতয়তি কবান তদতয় খবাববার 
সদওয়বা। এ কেতদন িলতব ? আতম তক মুতখ কতর সখতে পবাতর নবা ?’ সেবকরবা 
বুতঝতয় বলতেন, ‘নবা মহবারবাজ, আপতন এখন েবিবা সেবা মুখ তদতয় সখতে 
পবারতিন নবা, আপনবার অেুতবধবা হতছে, েবাই এই ব্যবথিবা।’ যবাই সহবাক, ডবাক্বাররবা 
তকিুতদন পতর জবানবাতলন সয, রবাইল্ স্ তিউব পবালতি েবারঁবা অন্য একিবা ব্যবথিবা 
কতর সদতবন। ডবাক্বাতর পতরভবাষবায় এতক বতল ‘সপগ তিউব’। এতি মহবারবাতজর 
সপতির েতঙ্গ যুক্ হতব। এতে মহবারবাতজর েুতবধবা হতব। আেতল, রবাইল্ স্ তিউব 
প্রতে তেন েপ্তবাহ অন্তর পবালতি তদতে হে। এই পতরবেবেতনর েময়তি মহবারবাতজর 
কবাতি খুব সবদনবাদবায়ক তিল। যবাইতহবাক, সশষ পযবেন্ত এই সপগ তিউব-এর জতন্য 
মহবারবাতজর একতি অন্য ওষুধ বন্ করবার দরকবার তিল। সেতি তিতকৎেকতদর 
তনতদবেতশ যথবারীতে বন্ করবাও হতয়তিল। শুরিববার, ১২ েবাতরখ অপবাতরশবান 
হল। েকবাতল ডঃ প্রদীপ িরিবেবেী, তযতন সমতডতেতনর ডবাক্বার, মহবারবাতজর ঘতর 
আেতে মহবারবাজ তনতজই ডবাক্বারববাবুতক বলতলন, ‘ডবাক্বারববাবু আজ অপবাতরশবান 
একিু পতরই ওতিতে যবাতববা।’ ডবাক্বারববাবুও বলতলন, ‘হ্যবা ঁ মহবারবাজ, একিবা 
সিবাট্ট অপবাতরশবান।’ ডঃ অতিন্ত্য দবাতের সনেৃতবে সবলবা েবাতড় ১১িবায় অপবাতরশবান 
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হল। মবাত্ ৪৫ তমতনতির অপবাতরশবান। ডবাক্বারববাবুরবাও জবানবাতলন অপবাতরশবান 
েেল হতয়তি। সকবান অেুতবধবা হয় তন। মহবারবাজতক তনতজর ঘতর সবতড তনতয়ও 
আেবা হল। মহবারবাজতক সদতখও েখন সকবান আলবাদবা অেুথিেবা সদখতে পবান তন 
সকউই। েবাতড় তেনতির েময় একিু কবাশতলন। একিু কে সবতরবাতলবা। সেবক 
তগতয় েবা পতরষ্বার কতর তদতল7ন। েবারপর আববার একিু কবাশতলন। এববার সদখবা 
সগল, কবাতশর েতঙ্গ একিু রক্ সবতরবাতছে। েতঙ্গ েতঙ্গ সেবকরবা তিতকৎেকতদর 
খবর তদতলন। মহবারবাজ তনতজই সেবকতদর বলতলন, ‘সদতখবা, উলতি পবাতছে।’ 
িবারতির েময় আববার একই রকম বতম করতলন। এববার সেবকতদর বলতলন, 
‘সদতখবা আমবার খুব ব্যথবা হতছে, আমবায় একিু উতঠতয় দবাও।’ ব্যথবািবা তঠক 
সকবাথবায় হতছে েবা সববাঝবা যবাতছেল নবা। কখতনবা সদখবাতছেন বুতক, কখতনবা অন্য 
সকবাথবাও, কখতনবা ববা বলতিন, ‘আমবার পবা-িবা একিু তিতপ দবাও।’ ডবাক্বাররবাও 
প্রথতম বুঝতে পবারতিতলন নবা। েতঙ্গ েতঙ্গ ইতেতজ করবা হল। ইতেতজতেও 
সেমন তকিু পবাওয়বা সগল নবা। তকন্তু রক্িবাপ েখন হঠবাৎই নবামতে শুরু কতর 
তদতয়তি। ডবাক্বাররবা দ্রুে এতে আইতেইউ এবং সভতণ্টতলশতনর ব্যবথিবা করতে 
শুরু করতলন। ডবাক্বার-নবােবে েববাই তমতল আপ্রবাণ সিষ্টবা করতে লবাগতলন। তকন্তু 
মহবারবাজ আর তিতকৎেবায় েবাড়বা তদতলন নবা। এক ‘Massive Heart Attack’-এর 
পতরণতেতেই েন্্যবা ৭িবা ১০ তমতনতি মহবারবাজ িতল সগতলন েবঁার ববাতছিে ধবাতম। 
মহবােমবাতধর েময় েবারঁ বয়ে হতয়তিল ৯১ বির। দূরদশবেন ও অন্যবান্য ববদু্যতেন 
আন্তজবেবাতলক মবাধ্যতমর েবাহবাতয্য সে খবর িতড়তয় পড়ল িবাতরতদতক। রবাে েবাতড় 
৯িবা-১০িবা নবাগবাদ েবারঁ পূে শরীর তনতয় আেবা হল রবামকৃষ্ণ মঠ, কবাশীপুর 
উদ্যবানববাতিতে। েবারবারবাে েবারঁ আতশ্রে ও গুণগ্বাহী ভক্কুল, েন্্যবােী-ব্রহ্মিবারী 
মহবারবাতজরবা শ্রধিবা জবাতনতয় সগতলন মহবারবাজতক। পতররতদন অথবেবাৎ ১৩ মবািবে েকবাল 
৮িবা ৩০ তমতনতি পূজ্যপবাদ মহবারবাজতক তনতয় আেবা হল সবলুড় মঠ প্রবাঙ্গতণ – 
রবাখবা হল েবাতঁক েংসৃ্তে ভবতন। অগতণে ভক্, েবাধু-ব্রহ্মিবারীরবা েবারবাতদন ধতর 
েবাতরবধিভবাতব েবাতঁক দশবেন কতর সশষ শ্রধিবা জবানবাতে থবাকতলন। রবাে ৯িবা ১৫ 
তমতনতি েবাধু-ব্রহ্মিবারীরবা এই মহবান েন্্যবােীর পতবত্ মেবে্যতদহখবাতন তনতয় েমগ্ 
মঠ প্রবাঙ্গণ ধতর এতগতয় িলতলন। রবাজবা মহবারবাতজর মতন্দর হতয় মবাতয়র ঘবাতি 
সপঁতি আনুষ্বাতনক তরিয়বাতদ েম্ন্ করবা হল। এরপর স্বামীজীর মতন্দর হতয় 
েবা সপঁতি সগল পরম পূজ্যপবাদ সপ্রতেতডণ্ট মহবারবাজজীর ভবতনর েবামতন। 
পরম পূজ্যপবাদ সপ্রতেতডণ্ট মহবারবাজজীর কবাি সথতক ধীতর ধীতর েবা এতগতয় 
িলল েমবাতধঘবাতির তদতক। পূেতেবায়বা গঙ্গবা বতয় িতলতি উজবান সথতক সমবাহবানবার 
তদতক। থমতক আতি রবাতের পৃতথবী। অন্কবাতরর মধ্য সথতকও উতঠ আেতি 
আতলবার সরখবাগুতল। পতবত্ বতনিতশখবা তনতয় প্রদতক্ষণ কতর সশতষ অতগ্নেংতযবাগ 
করবা হল সে েবাধকশরীতর। উপতথিে েবাধু-ব্রহ্মিবারীতদর েমতবে কণ্ঠস্র রবাতের 
আধঁবার পবার হতয় গবাতনর েুতর সঘবাষণবা করল, ‘ওই সয সদখবা যবায় আনন্দধবাম।’ 
েবােষতট্ট বির আতগ এই সবলুড় মতঠর ভূতমতে অনুপম সয রবামকৃষ্ণ-আতশ্রে 
জীবতনর েূিনবা হতয়তিল, আজ সে জীবন ‘সশবাকবাতেগ’ আনন্দধবামযবাত্ী।  
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যবাস্ মুতনর তবখ্যবাে ‘ষড়্-তবকবার’ নবাতম পতরতিে েূত্-উতক্তে জীবশরীতরর 
জন্ম সথতক মৃেু্য অবতধ িয়তি পযবেবাতয়র রিম উতলেতখে আতি। প্রতেতি জীব 
েথবা মবানুষতকই এই রিম পবার হতয় সযতে হয়। এ সেবা জীবতনর অপতরহবাযবে 
ধ্রুব পতরণবাম। তকন্তু েবুও মবানুতষর তবতর্ এমন তকিু জীবন আতে, যবারবা 
শরীরী রিতমর পতরণতের ববাইতর দবাঁতড়তয় আগে ও অনবাগে পৃতথবীর জন্য 
সরতখ যবান তকিু অমূল্য েম্দ। সে েম্দ পবাতথবেব জগতের েুলবাদতডি মবাননীয় 
নয়। অন্ততজবে্যবাতের আতলবাতক েবার উদ্বােন। আত্মজ্বাতনর েবাধনবায় েবার অমূতল্য 
মূল্যপ্রবাতপ্ত। ভগবৎ-মুখী জীবতনর ঐকবাতন্তকেবায় েবার অতনববেবাণ মতণদীতপ্ত। 
পূজ্যপবাদ শ্রীমৎ স্বামী ববাগীশবানন্দজীর জীবতন এরই প্রতেষ্বা, এরই প্রকবাশ। 
আড়ম্বতর কবাউতক কবাতি িবাতনন তন তেতন। তনঃস্বাথবে ভবাতলবাববােবার আন্ততরকেবায় 
েকলতক আপন কতর তনতয়তিন মহবারবাজ। কতমবেবাতদ্যবাতগর তবশবালেবায় দৃতষ্ট 
আকষবেণ কতরন তন তেতন, তশবজ্বাতন জীবতেববার তনঃশব্ েবাধনবায় তদনবাতেপবাে 
েবাঁর। বলবায়-সলখবায় েবারস্ে বহুমবান্যেবার তদতক তেতর েবাকবান তন তেতন। 
জীবতনর প্রতেতি মুহূেবেযবাপনতক কতর েুতলতিন শবাতস্তর রূপবায়ণ। 
অগতণে ভক্জতনর হৃদতয় তেতন আশ্রতয়র দীপতশখবা। উত্তরকবাতলর েবাধকতদর 
কবাতি তেতন নবযুগ-েপে্যবার দুগবেম পথিলবায় এক আতলবাকনতন্দে জীবন। সয 
েবাধতকর দল হয়ে এখতনবা এতে সপঁিবায় তন, অনবাগে ভবাবীকবাতল েবারবা যখন 
পড়তব ও শুনতব এমন এক মতহমময় অথি তনচরর্যবে জীবতনর প্রশবান্ত, আত্মমগ্ন 
েবাধনবার আখ্যবান, েখনও েবারবা প্রবাতণে হতব, তনতজতদর সকবান তজজ্বােবার মুহূতেবে 
এই জীবতনর কবাতহতনই েবাতদর কবাতি হতয় উঠতব জীবন্ত উত্তর। 
রবামকৃষ্ণ-েবারদবা-তবতবকবানন্দ ভবাবধবারবায় পূজ্যপবাদ মহবারবাজ সেই অতলবাকেবামবান্য 
েবাধকপুরুষ যবাঁর মধ্য তদতয় প্রমূেবে হতয়তি এই ভবাবপ্রববাতহর যবাবেীয় ঐতেতহ্যর 
দীতপ্তকণবা। ইতেহবাতের বড় দুতযবেবাগময় লতগ্ন মহবারবাজ তনতজতক তবেজবেন 
তদতয়তিতলন এই ভবাবগঙ্গবার পবাবন ধবারবায়। রবামকৃষ্ণ েতঘের অতনক মহবাপ্রবাণ 
েবাধুর েবাতন্ধ্য সপতয়তিতলন তেতন। সেই উত্তরবাতধকবার েবাঁর জীবতনর সেবানবার 
সরিতম তিরকবাতলর জতন্য েতঞ্চে হতয় তগতয়তিল। েবাই সেখবাতন যবা তকিু 
ঘতিতি, যবা তকিু উপলতধি উদ্বাতেে হতয়তি, েবতকিুর মতধ্য রতয়তি আধ্যবাতত্মক 
মহনীয়েবার অতভরবাম অতভজ্বান। 
আমবাতদর তদনযবাপতনর গ্বাতন আর তনতশ তনতশ রুধি ঘতর কু্ষদ্রতশখবা তস্ততমে 
দীতপর ধূমবাতঙ্কে কবাতলর মবাতঝ পূজ্যপবাদ মহবারবাতজর অম্বান হবাে্যময়, অপরূপ 
আনন্দঘন, েবাধনদীপ্র অনুভূতেময় তদব্য ভবাগবে জীবন হতয় থবাকতব নবা-সনভবা 
সজ্যবাতের যবাগপ্রদীপ। অনবাগেকবাতলর েবাধক এই তদব্যজীবতনর আখ্যবান শুতন 
শুধু বলতে পবারতব, ‘হৃষ্যবাতম ি মুহুমুবেহুঃ’ ‘হৃষ্যবাতম ি পুনঃপুনঃ’। েবাঁর বলবা-
কথবা আর িলবা-পতথ তনে্য ঝতড় পড়তব সেই উজ্জ্বল েুতলর পবাপতড়গুতল যবার 
সেৌরতভ-সেৌন্দতযবে উত্তরকবালও হতব নতন্দে আর ঋধি।
                                 -----
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