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�াি�ংশ পিরে�দ 

 

িবজয়ািদ ভ�সে� সংকীতর্ া্েে -- সহচরীর েগৗরা�স�যাস গা্ 

 

        কীতর্ ী েগৗরস�যাস গাগেতেত্ ন মাো মাো ঝ র িদেতেত্ -- 

 

 (্ারী েহরেব ্া!) (েস েয স�যাসীর  মর!) 

 (জীেবর দু   ঘচাগেত,) (্ারী েহিরেব ্া!) 

 (্গেল বথৃা েগৗর অবতার!) 

 

        ঠাকঘর েগৗরাে�র স�যাস কথা  ি্েত  ি্েত দতায়মা্ হগয়া সমাি া হগেল্। অমি্ ভে�রা গলায় 

পঘ�মালা পরাগয়া িদেল্। ভব্াথ, রা াল, ঠাকঘরেক  ারণ কিরয়া ঝেত্ -- পােত পিড়য়া যা্। ঠাকঘর উৎরাসয, 

িবজয়, েকদার, রাম, মা�ার, মে্ােমাহ্। লাটঘ �ভৃিত ভে�রা মতলাকার কিরয়া তাহঁােক ে িরয়া দাড়ঁাগয়া 

ঝেত্। সাকাষ েগৗরা� িক ঝিসয়া ভ�সে� হিরণাম-মেহাষসব কিরেতেত্! 

 

[�ীক�ৃগ অ � সি�দা্ে -- ঝবার জীব-জগষ -- �রাট িবরাট  ] 

 

        অে� অে� সমাি  ভ� হগেতেত। ঠকঘর সিচদা্ে কেৃ�র সিহত কথা কিহেতেত্। ‘ক�ৃ’ এগ কথা এক-

একবার উ�ারণ কিরেতেত্, ঝবার এক-একবার পািরেতেত্ ্া। বিলেতেত্ -- ক�ৃ! ক�ৃ! ক�ৃ! ক�ৃ, 

সি�দা্্দ! -- কগ েতামার রপ ঝজকাল েদি  ্া! এ ্ েতামায় অ�ের বািহের েদ িত -- জীব, জগষ, 

চতঘিবরংশিত তত -- সবগ তঘিম! ম্ বঘি� সবগ তঘিম! গুর �ণােম ঝেত -- 

 

 অ তমতলাকারং বযাাং েয্ চরাচরর । 

 তষপদং দিশরতং েয্ তৈ� �ীগরেব ্মু। 

 

        “তঘিমগ অ ত, তঘিমগ ঝবার চরাচর বযাা কের রেয়ত! তঘিমগ ঝ ার। তঘিমগ ঝে য়! �াণক�ৃ! ম্ক�ৃ! 

বঘি�ক�ৃ! ঝৎাক�ৃ! �াণ েহ েগািবে মম জীব্!” 

 

        িবজয়ন ঝিব� হগয়ােত্। ঠাকঘর বিলেতেত্, “বাবঘ, তঘিমন িক েবহশঁ হেয়ত?” 

 

        িবজয় (িব্ীতভােব) -- ঝ�া, ্া। 

 

        কীতর্ ী ঝবার গাগেতেত্ -- “ঝ ঁল ে�ম!” কীতর্ ী যাগ ঝ র িদেল্ -- “সদাগ িহয়ার মাো রাি তাম, 

নেহ �াণব ঁঘ েহ!” ঠাকঘর ঝবার সমাি া! -- ভব্ােথর কােঁ  ভাঙা হাতিট রিহয়ােত! 

 

        িকি�ষ বাহয হগেল, কীতর্ ী ঝবার ঝ র িদেতেত্ -- “েয েতামার জ্য সব তযাগ কেরেত তার িক এত 

দু ?” 

 

        ঠাকঘর কীতর্ ীেক ্মমার কিরেল্। বিসয়া গা্  ি্েতেত্ -- মাো মাো ভাবািব�। কীতর্ ী চঘপ কিরেল্। 



১৮৮৪, ২৫েশ েম 

 

www.ramakrishnavivekananda.info 

ঠাকঘর কথা কিহেতেত্। 

 

[ে�েম েদহ ন জগষ ভঘল -- ঠাকঘেরর ভ�সে� ্তৃয ন সমাি  ] 

 

        �ীরামক�ৃ (িবজয় �ভৃিত ভে�র �িত) -- ে�ম কােক বেল। ঈ�ের যার ে�ম হয় -- েযম্ ৈচত্যেদেবর -

- তার জগষ েতা ভঘল হেয় যােব, ঝবার েদহ েয এত ি�য়, এ পযর� ভঘল হেয় যােব! 

 

        ে�ম হেল িক হয়, ঠাকঘর গা্ গাগয়া বঘাাগেতেত্। 

 

 হির বিলেত  ারা েবেয় পড়েব। (েস িদ্ কেব বা হেব) 

 (অে� পঘলক হেব) (সংসার বাস্া যােব) 

 (দিদর্   ঘেচ সঘিদ্ হেব) (কেব হিরর দয়া হেব) 

 

        ঠাকঘর দাড়ঁাগয়ােত্ ন ্ৃতয কিরেতেত্। ভে�রা সে� সে� ্ািচেতেত্। ঠাকঘর মা�ােরর বাহ ঝককরণ 

কিরয়া মতেলর িভতর তাহঁােক লগয়ােত্। 

 

        ্ৃতয কিরেত কিরেত ঝবার সমাি া! িচ�ািপরেতর ্যায় দাড়ঁাগয়া। েকদার সমা ী ভ� কিরবার জ্য  ব 

কিরেতেত্ -- 

 

 “হদয়কমলমে য ি্িবরেশকং ি্রীহর  

 হিরহরিবি েবদযং েযািগিভ রযা্গমযর । 

 জ্্মরণভীিত�ংিশ সি�ষ�রপর , 

 সকল ভঘব্বীজং ��ৈচত্যমীেড়।।” 

 

        �েম সমাি  ভ� হগল। ঠাকঘর ঝস্ �হণ কিরেল্ ন ্াম কিরেতেত্ -- নঁ সি�দা্ে! েগািবে! 

েগািবে! েগািবে! েযাগমায়া! -- ভাগবত-ভ�-ভগবা্! 

 

        কীতর্  ন ্ৃতযােলর   িল ঠাকঘর লগেতেত্। 

 


