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দিkেণ ের ীরামকৃে র জnমেহাৎসব 1885 ীঃ 
 

pথম পিরেcদ 
 

নেরndািদ ভkসে  কীতর্নানেn 
 
        ঠাকুর ীরামকৃ  দিkেণ র-মিnের utর-পূবর্ লmা বারাnায় েগাপীেগা  o সুবল-িমলন কীতর্ন 

িনেতেছন। নেরাtম কীতর্ন কিরেতেছন। আজ রিববার, 22েশ েফbrয়াির 1885 ী াb, 12i ফাlgন, 1291, 
kা মী। ভেkরা তাঁহার জnমেহাৎসব কিরেতেছন। গত েসামবার ফাlgন kা িdতীয়া তাঁহার জnিতিথ িগয়ােছ। 

নেরnd, রাখাল, বাবুরাম, ভবনাথ, সুেরnd, িগরীnd, িবেনাদ, হাজরা, রামলাল, রাম, িনতয্েগাপাল, মিণ মিlক, 
িগিরশ, িসঁিথর মেহnd কিবরাজ pভৃিত aেনক ভেkর সমাগম হiয়ােছ। কীতর্ন pাতঃকাল হiেতi হiেতেছ, eখন 
েবলা 8টা হiেব। মাsার আিসয়া pণাম কিরেলন। ঠাকুর iি ত কিরয়া কােছ বিসেত বিলেলন। 
 
        কীতর্ন িনেত িনেত ঠাকুর ভাবািব  হiয়ােছন। ীকৃে র েগাচারেণ আিসেত েদির হiেতেছ। েকান রাখাল 
বিলেতেছন, মা যেশাদা আিসেত িদেতেছন না। বলাi েরাখ কিরয়া বিলেতেছ, আিম িশ া বািজেয় কানাiেক 
আিনব। বলাi-eর aগাধ েpম। 
 
        কীতর্িনয়া আবার গািহেতেছন। ীকৃ  বংশী িন কিরেতেছন। েগাপীরা, রাখােলরা, বংশীরব িনেতেছন, 
তাহেদর নানাভাব uদয় হiেতেছ। 
 
        ঠাকুর বিসয়া ভkসে  কীতর্ন িনেতেছন। হঠাৎ নেরেndর িদেক তাঁহার দৃি পাত হiল। নেরnd কােছi 
বিসয়ািছেলন, ঠাকুর দাঁড়াiয়া সমািধs। নেরেndর জানু eক পা িদয়া sশর্ কিরয়া দাঁড়াiয়ােছন। 
 
        ঠাকুর pকৃিতs হiয়া আবার বিসেলন। নেরnd সভা হiেত uিঠয়া েগেলন। কীতর্ন চিলেতেছ। 
 
        ীরামকৃ  বাবুরামেক আেs আেs বিলেলন, ঘের kীর আেছ নেরndেক িদেগ যা। 
 
        ঠাকুর িক নেরেndর িভতর সাkাৎ নারায়ণদশর্ন কিরেতিছেলন! 
 
        কীতর্নােn ীরামকৃ  িনেজর ঘের আিসয়ােছন o নেরndেক আদর কিরয়া িমঠাi খাoয়াiেতেছন। 
 
        িগিরেশর িব াস েয, ঈ র ীরামকৃ rেপ aবতীণর্ হiয়ােছন। 
 
        িগিরশ ( ীরামকৃে র pিত) -- আপনার সব কাযর্ ীকৃে র মেতা। ীকৃ  েগাবধর্নিগির ধারণ কেরিছেলন, 
আর নেnর কােছ েদখােcন, িপঁেড় বেয় িনেয় েযেত ক  হেc! 
 
        িগিরশ -- বুেঝিছ, আপনােক eখন বুেঝিছ। 
 

[জেnাৎসেব নববst পিরধান, ভkগণকতৃর্ক েসবা o সমািধ ] 
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        ঠাকুর েছাট খাটিটেত বিসয়া আেছন। েবলা 11টা হiেব। রাম pভৃিত ভেkরা ঠাকুরেক নববst পরাiেবন। 
ঠাকুর বিলেতেছন -- “না, না।” eকজন iংেরজী পড়া েলাকেক েদখাiয়া বিলেতেছন, “uিন িক বলেবন!” 
ভেkরা aেনক িজদ করােত ঠাকুর বিলেলন -- “েতামরা বলছ পির।” 
 
         ভেkরা oi ঘেরেতi ঠাকুেরর anািদ আহােরর আেয়াজন কিরেতেছন। 
 
        ঠাকুর নেরndেক eকটু গান গাiেত বিলেতেছন। নেরnd গািহেতেছন: 
 
 িনিবড় আঁধাের মা েতার চমেক o rপরািশ ৷ 
 তাi েযাগী ধয্ান ধের হেয় িগিরgহাবাসী ৷৷ 
 aনn আঁধার েকােল, মহািনর্বাণ িহেlােল ৷ 
 িচরশািn পিরমল, aিবরল যায় ভািস ৷৷ 
 মহাকাল rপ ধির, আঁধার বসন পির ৷ 
 সমািধমিnের মা েক তুিম েগা eকা বিস ৷৷ 
 aভয়-পদ-কমেল েpেমর িবজলী jেল ৷ 
 িচnয় মুখম েল েশােভ a  a  হািস ৷৷ 
 
        নেরnd যাi গাiেলন, ‘সমািধমিnের মা েক তুিম েগা eকা বিস!’ aমিন ঠাকুর বাহয্শূনয্, সমািধs। 
aেনকkণ পের সমািধভে র পর ভেkরা ঠাকুরেক আহােরর জনয্ আসেন বসাiেলন। eখনo ভােবর আেবশ 
রিহয়ােছ। ভাত খাiেতেছন িকnt di হােত। ভবনাথেক বিলেতেছন, “তুi েদ খাiেয়।” ভােবর আেবশ রিহয়ােছ 
তাi িনেজ খাiেত পািরেতেছন না। ভবনাথ তাঁহােক খাoয়াiয়া িদেতেছন। 
 
        ঠাকুর সামানয্ আহার কিরেলন। আহারােn রাম বিলেতেছন, ‘িনতয্েগাপাল পােত খােব।’ 
 
        ীরামকৃ  -- পােত? পােত েকন? 
 
        রাম -- তা আর আপিন বলেছন! আপনার পােত খােব না? 
 
        িনতয্েগাপালেক ভাবািব  েদিখয়া ঠাকুর তাহােক d-eকgাস খাoয়াiয়া িদেলন। 
 
        েকাnগেরর ভkগণ েনৗকা কিরয়া eiবার আিসয়ােছন। তাঁহারা কীতর্ন কিরেত কিরেত ঠাকুেরর ঘের pেবশ 
কিরেলন। কীতর্নােn তাঁহারা জলেযাগ কিরেত বািহের েগেলন। নেরাtম কীতর্িনয়া ঠাকুেরর ঘের বিসয়া আেছন। 
ঠাকুর নেরাtম pভৃিতেক বিলেতেছন, “eেদর েযন েডা া-েঠলা গান। eমন গান হেব েয সকেল নাচেব! 
 
        “ei সব গান গাiেত হয়: 
 
 নেদ টলমল টলমল কের, 
 েগৗর েpেমর িহেlােল ের। 
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        (নেরাtেমর pিত) -- “oর সে  eiটা বলেত হয় --  
 
 যােদর হির বলেত নয়ন ঝের, তারা, dভাi eেসেছ ের ৷ 
 যারা মার েখেয় েpম যােচ, তারা, dভাi eেসেছ ের ৷ 
 যারা আপিন েকেঁদ জগৎ কাঁদায়, তারা, dভাi eেসেছ ের ৷৷ 
 যারা আপিন েমেত জগৎ মাতায়, তারা, dভাi eেসেছ ের ৷ 
 যারা আচ ােল েকাল েদয়, তারা dভাi eেসেছ ের ৷৷ 
 
        “আর eটাo গাiেত হয়: 
 
 েগৗর িনতাi েতামরা dভাi, পরম দয়াল েহ pভু! 
 আিম তাi েন eেসিছ েহ নাথ; 
 েতামরা নািক আচ ােল দাo েকাল, 
 েকাল িদেয় বল হিরেবাল।” 


