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ীযুk সুেরেndর বাগােন মেহাৎসব 
 

pথম পিরেcদ 
 
        আজ ঠাকুর সুেরেndর বাগােন আিসয়ােছন। রিববার (2রা আষাঢ়), ৈজয্  মােসর কৃ া ষ ী িতিথ, 15i 
জুন, 1884 ী াb। ঠাকুর সকাল নয়টা হiেত ভkসে  আনn কিরেতেছন। 
 
        সুেরেndর বাগান কিলকাতার িনকটs কাঁকুড়গািছ নামক পlীর anগর্ত। িনকেটi রােমর বাগান -- েয 
বাগােন ঠাকুর pায় ছয় মাস পূেবর্ ভাগমন কিরয়ািছেলন। আজ সুেরেndর বাগােন মেহাৎসব। 
 
        সকাল হiেতi সংকীতর্ন আরm হiয়ােছ। কীতর্িনয়াগণ মাথুর গািহেতেছ। েগাপীেদর েpম, ীকৃ  িবরেহ 

ীমতীর েশাচনীয় aবsা -- সমs বিণর্ত হiেতিছল। ঠাকুর মুhমুর্h ভাবািব  হiেতেছন। ভkগণ uদয্ানগৃহমেধয্ 
চতুিদর্েক কাতার িদয়া দাঁড়াiয়া আেছন। 
 
        uদয্ানগৃহমেধয্ pধান pেকাে  সংকীতর্ন হiেতেছ। ঘেরর েমেঝেত সাদা চাদর পাতা o মােঝ মােঝ তািকয়া 
রিহয়ােছ। ei pেকাে র পূেবর্ o পি েম eকিট কিরয়া কামরা eবং utের o দিkেণ বারাnা আেছ। uদয্ান 
গৃেহর সmুেখ aথর্াৎ দিkণিদেক eকিট বাঁধাঘাটিবিশ  সুnর পু িরণী। গৃহ o পু িরণী ঘােটর মধয্বতর্ী পূবর্-
পি েম uদয্ান পথ। পেথর di ধাের পু বৃk o েkাটনািদ গাছ। uদয্ানগৃেহর পূবর্ধার হiেত utের ফটক পযর্n 
আর-eকিট রাsা িগয়ােছ। লাল সুরিকর রাsা। তাহারo di পাে র্ নানািবধ পু বৃk o েkাটনািদ গাছ। ফটেকর 
িনকট o রাsার ধাের আর-eকিট বাঁধাঘাট পু িরণী। পlীবাসী সাধারণ েলােক eখােন sানািদ কের eবং পানীয় 
জল লয়; uদয্ান গৃেহর পি ম ধােরo uদয্ান পথ, েসi পেথর দিkণ-পি েম রnনশালা। আজ eখােন খুব 
ধুমধাম, ঠাকুর o ভkেদর েসবা হiেব। সুেরশ o রাম সবর্দা তttাবধান কিরেতেছন। 
 
        uদয্ানগৃেহর বারাnােতo ভkেদর সমােবশ হiয়ােছ। েকহ েকহ eকাকী বা বnুসে  pথেমাk পু িরণীর 
ধাের েবড়াiেতেছন। েকহ েকহ বাঁধাঘােট মােঝ মােঝ আিসয়া িব াম কিরেতেছন। 
 
        সংকীতর্ন চিলেতেছ। সংকীতর্ন গৃহমেধয্ ভেkর জনতা হiয়ােছ। ভবনাথ, িনর ন, রাখাল, সুেরnd, রাম, 
মাsার, মিহমাচরণ o মিণ মিlক iতয্ািদ aেনেকi uপিsত। aেনকgিল bাhভko uপিsত। 
 
        মাথুর গান হiেতেছ। কীতর্িনয়া pথেম েগৗরচিndকা গািহেতেছন। েগৗরা  সnয্াস কিরয়ােছন -- কৃ েpেম 
পাগল হiয়ােছন। তাঁর aদশর্েন নবdীেপর ভেkরা কাতর হiয়া কাঁিদেতেছন। তাi কীতর্িনয়া গািহেতেছন -- েগৗর 
eকবার চল নদীয়ায়। 
 
        তৎপের ীমতীর িবরহ aবsা বণর্না কিরয়া আবার গািহেতেছন। 
 
        ঠাকুর ভাবািব । হঠাৎ দ ায়মান হiয়া aিত কrণ sের আখর িদেতেছন -- “সিখ! হয় pাণবlভেক আমার 
কােছ িনেয় আয়, নয় আমােক েসখােন েরেখ আয়।” ঠাকুেরর ীরাধার ভাব হiয়ােছ। কথাgিল বিলেত বিলেতi 
িনবর্াk  হiেলন; েদহ snহীন, aধর্িনমীিলতেনt। সmূণর্ বাহয্শূনয্; ঠাকুর সমািধs হiয়ােছন! 
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        aেনkণ পের pকৃিতs হiেলন। আবার েসi কrণ sর। বিলেতেছন, “সিখ! তাঁর কােছ লেয় িগেয় তুi 
আমােক িকেন েন। আিম েতােদর দাসী হব! তুi েতা কৃ েpম িশখােয়িছিল! pাণবlভ!” 
 
        কীতর্িনয়ািদেগর গান চিলেত লািগল। ীমতী বিলেতেছন, “সিখ! যমুনার জল আনেত আিম যাব না। 
কদmতেল িpয় সখােক েদেখিছলাম, েসখােন েগেলi আিম িবhল হi!” 
 
        ঠাকুর আবার ভাবািব  হiেতেছন। দীঘর্িনঃ াস েফিলয়া কাতর হiয়া বিলেতেছন, ‘আহা’ ‘আহা’! 
 
        কীতর্ন চিলেতেছ -- ীমিতর uিk -- 
 
        গান -- শীতল তছু a  েহির স সুখ লালেস (েহ)। 
 
        মােঝ মােঝ আখর িদেতেছন (না হয় েতােদর হেব, আমায় eকবার েদখা েগা)। (ভূষেণর ভূষণ েগেছ আর 
ভূষেণ কাজ নাi)। (আমার সুিদন িগেয় dিদর্ন হেয়েছ) (dদর্শার িদন িক েদির হয় না)। 
 
        ঠাকুর আখর িদেতেছন -- (েস কাল িক আজo হয় নাi)। 
 
        কীতর্িনয়া আখর িদেতেছন -- (eতকাল েগল, েস কাল িক আজo হয় নাi)। 
 
        গান - মিরব মিরব সিখ, িন য় মিরব, 
 (আমার) কানু েহন gণিনিধ কাের িদেয় যাব। 
 না েপাড়াio রাধা a , না ভাসাio জেল, 
 (েদেখা েযন a  েপাড়াio না েগা) 
 (কৃ  িবলােসর a  ভাসাio না েগা) 
 (কৃ  িবলােসর a  জেল না ডারিব, aনেল না িদিব) 
 মিরেল তুিলেয় েরখ তমােলর ডােল। 
 (েবঁেধ তমােল রাখিব) (তােত পরশ হেব) 
 (কােলােত পরশ হেব) (কৃ  কােলা তমাল কােলা) 
 (কােলা বড় ভালবািস) (িশ কাল হ’েত) 
 (আমার কানু aনুগত তনু) 
 (েদখ েযন কানু ছাড়া কেরা না েগা)। 
 
        ীমতীর দশম দশা -- মূিছর্তা হiয়া পিড়য়ােছন। 
 
        গান -- ধিন েভল মূরিছত, হরল েগয়ান, (নাম কিরেত কিরেত) (হাট িক ভাঙিল রাi) তখনi েতা pাণসিখ 
মুদিল নয়ান। (ধিন েকন eমন হল) (ei েয কথা কiেতিছল) েকহ েকহ চnন েদয় ধিনর aে ; েকহ েকহ েরাuত 
িবষাদতরে । (সােধর pাণ যােব বেল) েকহ েকহ জল ঢািল েদয় রাiেয়র বদেন (যিদ বাঁেচ) (েয কৃ  aনুরােগ 
মের, েস িক জেল বাঁেচ)। 
 
        মূিছর্তা েদিখয়া সখীরা কৃ নাম কিরেতেছন। শয্ামনােম তাঁহার সংjা হiল। তমাল েদেখ ভাবেছন বুিঝ 
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সmুেখ কৃ  eেসেছন। 
 
        গান -- শয্ামনােম pাণ েপেয়, ধিন iিত uিত চায়, না েদিখ েস চাঁদমুখ কাঁেদ uভরায়। (বেল, কiের 

ীদাম) (েতারা যার নাম নাiিল কi) (eকবার eেন েদখা েগা) সmুেখ তমাল তr েদিখবাের পায়। (তখন) েসi 
তমালতr কির িনরীkণ (বেল oi েয চূড়া) (আমার কৃে র oi েয চূড়া েদখা যায়)। 
 
        সখীরা যুিk কিরয়া মথুরায় দূতী পাঠাiয়ােছন। িতিন eকজন মথুরাবািসনীর সিহত পিরচয় কিরেলন -- 
 
        গান -- eক রমণী সমবয়িসনী, িনজ পিরচয় পুেছ। 
 
        ীমতীর সখী দূতী বলেছন -- আমায় ডাকেত হেব না, েস আপিন আসেব। দূতী মথুরাবািসনীর সে  
েযখােন আেছন েসiখােন যাiেতেছন। তৎপের বয্াকুল হয় েকঁেদ েকঁেদ ডাকেছন -- 
 
        “েকাথায় হির েহ, েগাপীজনজীবন! pাণপlভ! রাধাবlভ! লjািনবারণ হির! eকবার েদখা দাo। আিম 
aেনক গরব কের eেদর বেলিছ, তুিম আপিন েদখা িদেব।” 
 
        গান -- মধুপুর নাগরী, হাঁসী কহত িফির, েগাকুেল েগাপ েকাঁয়াির (হায় েগা) (েকমন কের বা যািব েগা) 
(eমন কানঙািলনী েবশ)। সpম dার পাের রাজা ৈবঠত, তাঁহা কাঁহা যাoিব নাির। (েকমন কের বা যািব) (েতার 
সাহস েদেখ লােজ মির বল েকমন যািব)। হা হা নাগর েগাপীজনজীবন (কাঁহা নাগর েদখা িদেয় দাসীর pাণ রাখ!) 
(েকাথায় েগাপীজনজীবন pাণবlভ!) (েহ মথুরনাথ, েদখা িদেয় দাসীর মন pাণ রাখ হির, হা হা রাধাবlভ!) 
(েকাথায় আছ েহ, hদয়নাথ hদয়বlভ লjািনবারণ হির) (েদখা িদেয় দাসীর মান রাখ হির)। হা হা নাগর 
েগাপীজনজীবনধন, দূতী ডাকত uভরায়। 
 
        েকাথায় েগাপীজনজীবন pাণবlভ! ei কথা িনয়া ঠাকুর সমািধs হiেলন। কীতর্নােn কীতর্িনয়ারা uc 
সংকীতর্ন কিরেতেছন। pভু আবার দ ায়মান! সমািধs! কতক সংjা লাভ কিরয়া asুট sের বিলেতেছন, “িকট্ন 
িকট্ন” (কৃ  কৃ )। ভােব িনমg। নাম সmূণর্ ucারণ হiেতেছ না। 
 
        রাধাকৃে র িমলন হiল। কীতর্িনয়ারা oi ভােবর গান গািহেতেছন। 
 
        ঠাকুর আখর িদেতেছন -- 
 
      “ধিন দাঁড়ােলা ের 
 a  েহলাiেয় ধিন দাঁড়ােলা ের। 
       শয্ােমর বােম ধিন দাঁড়ােলা ের। 
 তমাল েবিড় েবিড় ধিন দাঁড়ােলা ের।” 
 
        eiবার নামসংকীতর্ন। তাহারা েখাল-করতাল সে  গািহেত লািগল “রােধ েগািবn জয়!” ভেkরা সকেলi 
unt! 
 
        ঠাকুর নৃতয্ কিরেতেছন। ভেkরাo তাঁহােক েবিড়য়া আনেn নািচেতেছন। মুেখ “রােধ েগািবn জয়, রােধ 
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েগািবn জয়।” 


