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িtংশ পিরেcদ 
 

ীরামকৃ  aধেরর বািড় dগর্াপূজা মেহাৎসেব 
 
        ীযুk aধেরর বািড়েত ৺নবমীপূজার িদেন ঠাকুরদালােন ীরামকৃ  দ ায়মান। সnয্ার পর ী ীdগর্ার 
আরিত দশর্ন কিরেতেছন। aধেরর বািড় dগর্াপূজা মেহাৎসব, তাi িতিন ঠাকুরেক িনমntণ কিরয়া আিনয়ােছন। 
 
        আজ বুধবার, 10i aেkাবর, 1883 ী াb, 24েশ আি ন। ীরামকৃ  ভkসে  আিসয়ােছন, তnেধয্ 
বলরােমর িপতা o aধেরর বnু aবসরpাp sলু iনেskর সারদাবাবু আিসয়ােছন। aধর pিতেবশী o 
আtীয়েদর ৺পূজা uপলেk িনমntণ কিরয়ােছন, তাঁহারাo aেনেক আিসয়ােছন। 
 
        ীরামকৃ  সnয্ার আরিত দশর্ন কিরয়া ভাবািব  হiয়া ঠাকুরদালােন দাঁড়াiয়া আেছন। ভাবািব  হiয়া 
মােক গান নাiেতেছন। 
 
        aধর গৃহীভk, আবার aেনক গৃহীভk uপিsত, িtতােপ তািপত। তাi বুিঝ ীরামকৃ  সকেলর ম েলর 
জনয্ জগnাতােক sব কিরেতেছন: 
 
 তার তািরণী। eবার তােরা tিরত কিরেয়, 
 তপন-তনয়-tােস tািসত, যায় মা pাণী ৷৷ 
 জগত aেm জন-পািলনী, জন-েমািহনী জগত-জননী। 
 যেশাদা জঠের জনম লiেয় সহায় হিরলীলায় ৷৷ 
 বৃnাবেন রাধািবেনািদনী, bজবlভিবহারকািরণী। 
 রাসরি নী রসময়ী হেয় রাস কিরেল লীলাpকাশ ৷৷ 
 িগিরজা েগাপজা েগািবn েমািহনী তুিম মা গে  গিতদািয়নী; 
 গাnািবর্েক েগৗরবরণী গাoেয় েগালেক gণ েতামার। 
 িশেব সনাতনী সবর্াণী ঈশানী সদানnময়ী সবর্srিপণী, 
 সgণা িনgর্ণা সদািশবিpেয় েক জােন মিহমা েতামার! 
 

[ ীরামকৃে র ভাবােবেশ জগnাতার সে  কথা ] 
 
        ীরামকৃ  aধেরর বািড়র িdতল ৈবঠকখানায় িগয়া বিসয়ােছন। ঘের aেনক িনমিntত বয্িk আিসয়ােছন। 
 
        বলরােমর িপতা o সারদাবাবু pভৃিত কােছ বিসয়া আেছন। 
 
        ঠাকুর eখনo ভাবািব । িনমিntত বয্িkেদর সেmাধন কিরয়া বিলেতেছন, “o বাবুরা, আিম েখেয়িছ, eখন 
েতামরা িনমntণ খাo।” 
 
        aধেরর ৈনেবদয্ পূজা মা gহণ কিরয়ােছন, তাi িক ীরামকৃ  জগnাতার আেবেশ বিলেতেছন, “আিম 
েখেয়িছ, eখন েতামরা pসাদ পাo?” 
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        ঠাকুর জগnাতােক ভাবািব  হiয়া বিলেতেছন, “মা আিম খাব? না, তুিম খােব? মা কারণানnrিপণী।” 
 
        ীরামকৃ  িক জগnাতােক o আপনােক eক েদিখেতেছন? িযিন মা িতিনi িক সnানrেপ েলাকিশkার 
জনয্ aবতীণর্ হiয়ােছন? তাi িক ঠাকুর “আিম েখেয়িছ” বলেছন? 
 
        eiবার ভাবােবেশ েদেহর মেধয্ ষট্ চk, তার মেধয্ মােক েদিখেতেছন! তাi আবার ভােব িবেভার হiয়া 
গান গাiেতেছন: 
 
 ভুবন ভুিলiিল মা, হরেমািহনী। 
 মূলাধাের মেহাৎপেল, বীণাবাদয্-িবেনািদনী ৷৷ 
 আধার ৈভরবাকার, ষ   দেল ীরাগ আর। 
 মিণপুেরেত মhার বসেn hৎpকািশনী ৷৷ 
 িব d িহেlাল সুের, কণর্াটক আjাপুের। 
 তান-লয়-মান-সুের িtসp-সুরেভিদনী ৷৷ 
 মহামায়া েমাহপােশ বd কর আনায়ােস। 
 তtt লেয় তttাকােশ িsর আেছ েসৗদািমনী ৷৷ 
 ীনnকুমাের কয়, তtt না িন য় হয়। 
 তব তtt gণtয় কাকীমুখ-আcািদনী ৷৷ 
 
        গান -- ভাব িক েভেব পরাণ েগল। 
 যাঁর নােম হের কাল, পেদ মহাকাল, তাঁর েকন কালrপ হল ৷৷ 
 কালrপ aেনক আেছ, e-বড় আ যর্ কােলা, 
 যাঁের hিদমােঝ রাখেল পের hদপd কের আেলা ৷৷ 
 rেপ কালী, নােম কালী কাল হেত aিধক কােলা। 
 o-rপ েয েদেখেছ, েস মেজেছ aনয্rপ লােগ না ভাল ৷৷ 
 pসাদ বেল কুতুহেল eমন েমেয় েকাথায় িছল। 
 না েদেখ নাম েন কােন মন িগেয় তায় িলp হল ৷৷ 
 
        aভয়ার শরণাগত হেল সকল ভয় যায়, তাi বুিঝ ভkেদর aভয় িদেতেছন o গান গাiেতেছন: 
 
 aভয় পেদ pাণ সঁেপিছ। 
 আিম আর িক যেমর ভয় েরেখিছ ৷৷ 
 
        ীযুk সারদাবাবু পুtেশােক aিভভূত, তাi তাঁর বnু aধর তাঁহােক ঠাকুেরর কােছ লiয়া আিসয়ােছন। 
িতিন েগৗরা  ভk। তাঁহােক েদিখয়া ীরামকেৃ র ীেগৗরাে র udীপন হiয়ােছ। ঠাকুর গািহেতেছন: 
 
 আমার a  েকন েগৗর হল। 
 িক করেল ের ধনী, aকােল সকাল ৈকেল, aকােলেত বরণ ধরােল ৷৷ 
 eখন েতা েগৗর হেত িদন, বািক আেছ! 
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 eখন েতা dাপর লীলা, েশষ হয় নাi! 
 eিক হল ের! েকািকল ময়ূর, সকলi েগৗর। 
 েযিদেক িফরাi আঁিখ (eিক হল ের)। 
 eিক, eিক, েগৗরময় সকল েদিখ ৷৷ 
 রাi বুিঝ মথুরায় eল, তাiেতা a  বুিঝ েগৗর হল! 
 ধনী কুমুিরেয় েপাকা িছল, তাiেত আপনার বরণ ধরাiল। 
 eখিন েয a  কােলা িছল, েদখেত েদখেত েগৗর হল! 
 রাi েভেব িক রাi হলাম। (eিক ের) 
 েয রাধামnt জপ না কের, রাi ধনী িক আপনার বরণ ধরায় তাের। 
 মথুরায় আিম, িক নবdীেপ আিম, িকছু ঠাoরােত নাির ের! 
 eখনo েতা, মহােদব aৈdত হয় নাi (আমার a  েকন েগৗর)। 
 eখনo েতা বলাi দাদা িনতাi হয় নাi, িবশাখা রামানn হয় নাi। 
 eখনo েতা bhা হিরদাস হয় নাi, eখনo েতা নারদ ীবাস হয় নাi। 
      eখনo েতা মা যেশাদা শচী হয় নাi। 
 eকাi েকন আিম েগৗর (যখন বলাiদাদা িনতাi হয় নাi তখন) 
 তেব রাi বুিঝ মথুরায় eল, তাiেত িক a  আমার েগৗর হল। 
 (aতeব বুিঝ আিম েগৗর) eখনo েতা, িপতা নn জগnাথ হয় নাi। 
 eখনo েতা ীরািধকা গদাধর হয় নাi। আমার a  েকন েগৗর হল ৷৷ 
 
        eiবার ীেগৗরাে র ভােব আিব  হiয়া গান গািহেতেছন। বিলেতেছন, সারদাবাবু ei গান বড় 
ভালবােসন: 
 
 ভাব হেব বi িক ের (ভাবিনিধ ীেগৗরাে র) 
 ভােব হােস কাঁেদ নােচ গায়। 
 বন েদেখ বৃnাবন ভােব। সুরধনী েদেখ ীযমুনা ভােব। 
 েগারা ফুকির ফুকির কােn! (যার anঃ কৃ  বিহেগর্ৗর) 
 েগারা আপনার পা আপিন ধের ৷৷ 
 
গান --  পাড়ার েলােক েগাল কের মা, 
   আমায় বেল েগৗর কলি নী। 
 eিক কiবার কথা কiেবা েকাথা; 
 লােজ মলাম oেগা pাণ সজনী। 
 eকিদন ীবােসর বািড়, কীতর্েনর ধুম hড়াhিড়; 
 েগৗরচাঁদ েদন গড়াগিড় ীবাস আিঙনায়; 
 আিম eকপােশ দাঁিড়য়া িছলাম, (eকপােশ নুকােয়), 
 আিম পড়লাম aেচতন হেয়, েচতন করায় ীবােসর রমণী। 
 eকিদন কাজীর দলন, েগৗর কেরন নগর কীতর্ন, 
 চ ালািদ যেতক যবন, েগৗর সে েত; 
 হিরেবাল হিরেবাল বেল, চেল যান নেদর বাজার িদেয়, 
 আিম তােদর সে  িগেয়, 
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 েদেখিছলাম রাঙা চরণ dখািন। 
 eকিদন জাhবীর তেট; েগৗরচাঁদ দাঁড়ােয় ঘােট, 
 চndসূযর্ uভেয়েত, েগৗর aে েত; 
 েদেখ েগৗর rেপর ছিব, ভুেল েগল শাk ৈশবী, 
 আমার কলসী পেড় েগল ৈদবী, েদেখিছল পাপ ননিদনী ৷৷ 
 
        বলরােমর িপতা ৈব ব। তাi বুিঝ eবার ীরামকৃ  েগাপীেদর ud াn েpেমর গান গািহেতেছন: 
 
         শয্ােমর নাগাল েপলাম না েগা সi। 
 আিম িক সুেখ আর ঘের রi। 
 শয্াম যিদ েমার হত মাথার চুল। 
 যতন কের বাঁধতুম েবণী সi, িদেয় বকুল ফুল ৷৷ 
 শয্াম যিদ েমার ক ন হত বাh মােঝ সতত রিহত। 
 (ক ন নাড়া িদেয় চেল েযতুম সi) (বাh নাড়া িদেয়) 
 (শয্াম-ক ন হােত িদেয়) (চেল েযতুম সi) (রাজপেথ) 
 


