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a ম পিরেcদ 
 

দিkেণ র-মিnের ভkসে  ীরামকৃ  
 
        ঠাকুর ীরামকৃ  দিkেণ র-মিnের িনেজর ঘের দাঁড়াiয়া আেছন o ভkসে  কথা কিহেতেছন। আজ 
রিববার, 14i ৈজয্ , কৃ া প মী; 27েশ েম, 1883 ী াb। েবলা 9টা হiেব। ভেkরা kেম kেম আিসয়া 
জুিটেতেছন। 
 
        ীরামকৃ  (মাsার pভৃিত ভkেদর pিত) -- িবেdষভাব ভাল নয়, শাk, ৈব ব, ৈবদািnক eরা ঝগড়া 
কের, েসটা ভাল নয়। পdেলাচন বধর্মােনর সভাপি ত িছল; সভায় িবচার হিcল, -- িশব বড় না bhা বড়। 
পdেলাচন েবশ বেলিছল -- আিম জািন না, আমার সে  িশেবরo আলাপ েনi, bhারo আলাপ েনi। (সকেলর 
হাসয্) 
 
        “বয্াকুলতা থাকেল সব পথ িদেয়i তাঁেক পাoয়া যায়। তেব িন া থাকা ভাল। িন াভিkর আর-eকিট নাম 
aবয্িভচািরণী ভিk। েযমন eক েডেল গাছ, েসাজা uেঠেছ। বয্িভচািরণী ভিk েযমন পাঁচ েডেল গাছ। েগাপীেদর 
eমিন িন া েয, বৃnাবেনর েমাহনচূড়া, পীতধড়াপরা রাখালকৃ  ছাড়া আর িকছু ভালবাসেব না। মথুরায় যখন 
রাজেবশ, পাগিড় মাথায় কৃ েক দশর্ন করেল তখন তারা েঘামটা িদেল। আর বলেল, iিন আবার েক? eঁর সে  
আলাপ কের আমরা িক িdচািরণী হব? 
 
        “stী েয sামীর েসবা কের েসo িন াভিk, েদবর ভাসুরেক খাoয়ায়, পা েধায়ার জল েদয়, িকnt sামীর 
সে  aনয্ সmn। েসirপ িনেজর ধমর্েতo িন া হেত পাের। তা বেল aনয্ ধমর্েক ঘৃণা করেব না। বরং তােদর 
সে  িম  বয্বহার করেব।” 
 

[জগnাতার পূজা o আtপূজা -- ‘িবপদনািশনী’ মnt o নৃতয্ ] 
 
        ঠাকুর গ াsান কিরয়া কালীঘের িগয়ােছন। সে  মাsার। ঠাকুর পূজার আসেন uপিব  হiয়া, মার পাদপেd 
ফুল িদেতেছন, মােঝ মােঝ িনেজর মাথায়o িদেতেছন o ধয্ান কিরেতেছন। 
 
        aেনকkণ পের ঠাকুর আসন হiেত uিঠেলন। ভােব িবেভার, নৃতয্ কিরেতেছন। আর মুেখ মার নাম 
কিরেতেছন। বিলেতেছন, “মা িবপদনািশনী েগা, িবপদনািশনী!” েদহধারণ করেলi dঃখ িবপদ, তাi বুিঝ জীবেক 
িশখাiেতেছন তাঁহােক ‘িবপদনািশনী’ ei মহামnt ucারণ কিরয়া কাতর হiয়া ডািকেত। 
 

[পূবর্কথা -- ীরামকৃ  o ঝামাপুকুেরর নকুড় বাবাজী ] 
 
        eiবার ঠাকুর িনেজর ঘেরর পি ম বারাnায় আিসয়া uপিব  হiয়ােছন। eখনo ভাবােবশ রিহয়ােছ। কােছ 
রাখাল, মাsার, নকুড়, ৈব ব pভৃিত। নকুড় ৈব বেক ঠাকুর 28/29 বৎসর ধিরয়া জােনন। যখন িতিন pথম 
কিলকাতায় আিসয়া ঝামাপুকুের িছেলন o বািড় বািড় পূজা কিরয়া েবড়াiেতন, তখন নকুড় ৈব েবর েদাকােন 
আিসয়া মােঝ মােঝ বিসেতন o আনn কিরেতন। েপেনটীেত রাঘব পি েতর মেহাৎসেব uপলেk নকুড় বাবাজী 
iদানীং ঠাকুরেক pায় বেষর্ বেষর্ দশর্ন কিরেতন। নকুড় ভk ৈব ব, মােঝ মােঝ িতিনo মেহাৎসব িদেতন। নকুড় 
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মাsােরর pিতেবশী। ঠাকুর ঝামাপুকুের যখন িছেলন, েগািবn চাটুেজয্র বািড়েত থািকেতন। েসi পুরাতন বাটী 
নকুড় মাsারেক েদখাiয়ািছেলন। 
 

[ ীরামকৃ  জগnাতার নামকীতর্নানেn ]  
 
        ঠাকুর ভাবােবেশ গান গাiেতেছন: 
 

কীতর্ন 
 
       1। সদানnময়ী কালী, মহাকােলর মেনােমািহনী ৷ 
 তুিম আপন সুেখ আপিন নাচ, আপিন দাo মা করতািল ৷৷ 
 আিদভূতা সনাতনী, শূনয্rপা শিশভািল ৷ 
 bhা  িছল না যখন (তুi) মু মালা েকাথায় েপিল ৷৷ 
 সেব মাt তুিম যntী, আমরা েতামার তেnt চিল ৷ 
 েযমন করাo েতমিন কির মা, েযমন বলাo েতমিন বিল ৷৷ 
 িনgর্েণ কমলাকাn িদেয় বেল মা গালাগািল ৷ 
 সবর্নাশী ধের aিস ধমর্াধমর্ dেটা েখিল ৷৷ 
 
        2। আমার মা tং িহ তারা 
 তুিম িtgণধরা পরাৎপরা। 
 আিম জািন মা o দীন-দয়াময়ী, তুিম dগর্েমেত dখহরা ৷ 
 তুিম সnয্া তুিম গায়tী, তুিম জগধাtী, েগা মা 
 তুিম aকুেলর tাণকtর্ী, সদািশেবর মেনারমা ৷ 
 তুিম জেল, তুিম sেল, তুিম আদয্মূেল েগা মা 
 আছ সবর্ঘেট aঘর্য্পুেট সাকার আকার িনরাকারা। 
 
        3। েগালমােল মাল রেয়েছ, েগাল েছেড় মাল েবেছ নাo। 
 
        4।     মন চল যাi, আর কাজ নাi, তারাo o তালুেক ের! 
 
        5।  পিড়েয় ভবসাগের, েডােব মা তনুর তরী; 
 মায়া-ঝড় েমাহ-তুফান kেম বােড় েগা শ রী। 
 
        6।  মােয় েপােয় dেটা dেখর কথা িক। 
 কাrর হািতর uপর িছ, কাr িচঁেড়র uপর খাসা দi ৷ 
 
        ীরামকৃ  ভkেদর বিলেতেছন, সংসারীেদর সmুেখ েকবল dঃেখর কথা ভাল নয়। আনn চাi। যােদর 
anাভাব, তারা dিদন বরং uেপাস করেত পাের; আর যােদর েখেত eকটু েবলা হেল aসুখ হয়, তােদর কােছ 
েকবল কাnার কথা, dঃেখর কথা ভাল নয়। 
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        “ৈব বচরণ বলত, েকবল পাপ পাপ -- e-সব িক? আনn কর।” 
 
        ঠাকুর আহারােn eকটু িব াম কিরেত না কিরেত মেনাহরসাঁi েগাsামী আিসয়া uপিsত। 
 

[ ীরাধার ভােব মহাভাবময় ীরামকৃ  -- ঠাকুর িক েগৗরা ! ] 
 
        েগাsামী পূবর্রাগ কীতর্ন গান কিরেতেছন। eকটু িনেত িনেতi ঠাকুর রাধার ভােব ভাবিব । 
 
        pথেমi েগৗরচিndকা কীতর্ন। “করতেল হাত -- িচিnত েগারা -- আজ েকন িচিnত? -- বুিঝ রাধার ভােব 
হেয়েছ ভািবত।” 
 
        েগাsামী আবার গান গাiেতেছন: 
 
 ঘেরর বািহের, দে  শতবার িতেল িতেল আেস যায় 
 িকবা মন uচাটন, িন াস সঘন, কদm কানেন চায়। 
 (রাi, eমন েকন বা হল েগা!) 
 
        গােনর ei লাiনিট িনয়া ঠাকুর ীরামকৃে র মহাভােবর aবsা হiয়ােছ। গােয়র জামা িছঁিড়য়া েফিলয়া 
িদেলন। 
 
        কীতর্িনয়া যখন গাiেতেছন: 
 
  শীতল তছু a । 
 তনু পরেশ, aমিন aবশ a ! 
         মহাভােব ঠাকুেরর কm হiেতেছ! 
 
        (েকদার দৃে ) ঠাকুর কীতর্েনর সুের বিলেতেছন, “pাণনাথ, hদয়বlভ েতারা কৃ  eেন েদ; সুhেদর েতা 
কাজ বেট; হয় eেন েদ, না হয় আমায় িনেয় চল; েতােদর িচরদাসী হব।” 
 
       েগাsামী কীতর্িনয়া ঠাকুেরর মহাভােবর aবsা েদিখয়া মুg হiয়ােছন। িতিন করেজােড় বিলেতেছন, “আমার 
িবষয়বুিd ঘুিচেয় িদন।” 
 
        ীরামকৃ  (সহােসয্) -- “সাধু বাসা পাকড় িলয়া।” তুিম eত বড় রিসক; েতামার িভেতর েথেক eত িম  
রস েবrেc! 
 
        েগাsামী -- pভু, আিম িচিনর বলদ, িচিনর আsাদন করেত কi েপলাম? 
 
        আবার কীতর্ন চিলেত লািগল। কীতর্িনয়া ীমতীর দশা বণর্না কিরেতেছন -- 
 

“েকািকল-কুলকুবর্িত কলনাদm ” 
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        েকািকেলর কলনাদ েন ীমিতর বj িন বেল মেন হেc। তাi ৈজিমিনর নাম কেcন। আর বলেছন, 
“সিখ, কৃ  িবরেহ e pাণ থািকেব না -- েরেখা েদহ তমােলর ডােল।” 
 
        েগাsামী রাধাশয্ােমর িমলন গান গািহয়া কীতর্ন সমাp কিরেলন। 
 
 
 


