
1884, 4ঠা aেkাবর 
 

www.ramakrishnavivekananda.info 

ষ  পিরেcদ 
 

ঠাকুর ীরামকৃ  কলুেটালায় ীযুk নবীন েসেনর বাটীেত bাhভkসে  কীতর্নানেn 
 
        আজ শিনবার েকাজাগর পূিণর্মা (চndgহণ) ীযুk েকশব েসেনর েজয্  াতা নবীন েসেনর কলেুটালার 
বাটীেত ঠাকুর আিসয়ােছন। 4ঠা aেkাবর 1884 ী াb; 19েশ আি ন, 1291 সাল। 
 
        গত বৃহsিতবাের েকশেবর মা ঠাকুরেক িনমntণ কিরয়া aেনক কিরয়া যাiেত বিলয়া িগয়ািছেলন। 
 
        বািহেরর uপেরর ঘের িগয়া ঠাকুর বিসেলন। নnলাল pভৃিত েকশেবর াতু ুtগণ, েকশেবর মাতা o 
তাঁহােদর আtীয় বnুগণ ঠাকুরেক খুব যt কিরেতেছন। uপেরর ঘেরi সংকীতর্ন হiল। কলুেটালার েসেনেদর 
aেনক েমেয়রাo আিসয়ােছন। 
 
        ঠাকুেরর সে  বাবুরাম, িকেশারী, আরo d-eকিট ভk। মাsারo আিসয়ােছন। 
 
        িতিন িনেচ বিসয়া ঠাকুেরর মধুর সংকীতর্ন িনেতেছন। 
 
        ঠাকুর bাhভkেদর বিলেতেছন, -- সংসার aিনতয্; আর সবর্দা মৃতুয্ sরণ করা uিচত। ঠাকুর গান 
গাiেতেছন: 
 
 েভেব েদখ মন েকu কাr নয়, িমেছ ম ভূম েল। 
 ভুল না দিkণাকালী বd হেয় মায়াজােল ৷৷ 
 িদন di-িতেনর জনয্ ভেব কতর্া বেল সবাi মােন। 
 েসi কতর্াের েদেব েফেল, কালাকােলর কতর্া eেল ৷৷ 
 যার জনয্ মর েভেব, েস িক েতামার সে  যােব। 
 েসi েpয়সী িদেব ছড়া, aম ল হেব বেল ৷৷ 
 
        ঠাকুর বিলেতেছন -- ডুব দাo -- uপের ভাসেল িক হেব? িদন কতক িনজর্েন সব েছেড়, েষাল আনা মন 
িদেয়, তাঁেক ডােকা। 
 
        ঠাকুর গান গাiেতেছন: 
 
 ডুb ডুb ডুb rপসাগের আমার মন। 
 তলাতল পাতাল খঁুজেল পািব ের েpম রtধন ৷৷ 
 
        ঠাকুর bাhভkেদর, “তুিম সবর্s আমার।” ei গানিট গাiেত বিলেতেছন। 
 
 তুিম সবর্s আমার (েহ নাথ) pাণাধার সারাৎসার। 
 নািহ েতামা িবেন, েকহ িtভুবেন, আপনার বিলবার। 
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        ঠাকুর িনেজ গাiেতেছন: 
 
 যেশাদা নাচােতা েগা মা বেল নীলমিণ। 
 েসrপ লুকােল েকাথা করালবদনী ৷৷ 
 (eকবার নাচ েগা শয্ামা) (aিস েফেল বাঁশী লেয়) 
 (মু মালা েফেল বনমালা লেয়) (েতার  িশব বলরাম েহাক) 
 (েতমিন েতমিন কের নাচ েগা শয্ামা) 
 (েযrেপ bজমােঝ েনেচিছিল) 
 (eকবার বাজা েগা মা, েতার েমাহন েবণু) 
 (েয েবণুরেব েগাপীর মন ভুলািতs) 
 (েয েবণুরেব েধনু িফরািতs) 
 (েয েবণুরেব যমুনা uজান বয়)। 
 গগেন েবলা বািড়ত, রানীর মন বয্াকলু হেতা, 
 বেল ধর ধর ধর, ধর ের েগাপাল, kীর সর নবনী; 
 eলােয় চাঁচর েকশ রানী েবঁেধ িদত েবণী। 
 ীদােমর সে , নািচেত িtভ , 
 আবার তাৈথয়া তাৈথয়া, তাতা ৈথয়া ৈথয়া, বাজত নূপুর িন; 
 নেত েপেয় আসত েধেয় যত bেজর রমণী (েগা মা!) -- । 
 
        ei গান িনয়া েকশব oi সুেরর eকিট গান বাঁধাiয়ািছেলন। bাhভেkরা েখাল-করতাল সংেযােগ েসi 
গান গাiেতেছন: 
 
 কত ভালবাস েগা মা মানব সnােন, 
 মেন হেল েpমধারা বেহ dনয়েন। 
 
        তাঁহারা আবার মার নাম কিরেতেছন: 
 
        (1) - anের জািগছ েগা মা anরযািমনী, 
 েকােল কের আছ েমাের িদবস যািমনী। 
 
        (2) - েকন ের মন ভািবস eত দীন হীন কাঙােলর মেতা, 
 আমার মা bhাে রী িসেd রী েkম রী। 
 
        ঠাকুর eiবার হিরনাম o ীেগৗরাে র নাম কিরেতেছন o bাhভkেদর সিহত নািচেতেছন। 
 
        (1) - মধুর হিরনাম নেস ের, জীব যিদ সুেখ থাকিব। 
 
        (2) - েগৗরেpেমর েঢu েলেগেছ গায়। 
 h াের পাষ -দলন e-bhা  তিলেয় যায় ৷৷ 
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        (3) - bেজ যাi কা ালেবেশ েকৗিপন দাo েহ ভারতী। 
 
        (4) - েগৗর িনতাi েতামরা dভাi, পরম দয়াল েহ pভু। 
 
        (5) - হির বেল আমার েগৗর নােচ। 
 
        (6) - েক হিরেবাল হিরেবাল বিলেয় যায়। যাের মাধাi েজেন আয়। 
 (আমার েগৗর যায় িক িনতাi যায় ের) (যােদর েসানার নূপুর রাঙা পায়) 
 (যােদর েনড়া মাথা েছঁড়া কাঁথা ের,) (েযন েদিখ পাগেলর pায়)। 
 
        bাhভেkরা আবার গাiেতেছন: 
 
 কত িদেন হেব েস েpম স ার। 
 হেয় পূণর্কাম বলব হিরনাম, নয়েন বিহেব েpম-arধার ৷৷ 
 
        ঠাকুর uc সংকীতর্ন কিরয়া গািহেতেছন o নািচেতেছন: 
 
        (1) - যােদর হির বলেত নয়ন ঝের, 
 তারা, dভাi eেসেছ ের! 
 (যারা মার েখেয় েpম যােচ, তারা) (যারা আপিন েকঁেদ জগৎ কাঁদায়)। 
 
        (2) - নেদ টলমল টলমল কের oi েগৗর েpেমর িহেlােল ের! 
 
        ঠাকুর মার নাম কিরেতেছন: 
 
 েগা আনnময়ী হেয় আমায় িনরানn কেরা না। 
 
        bাhভেkরা তাঁহােদর diিট গান গািহেতেছন: 
 
        (1) - আমায় েদ মা পাগল কের। 
 
        (2) - িচদাকােশ হল পূণর্ েpম চেndাদয় েহ। 


