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নবম পিরেcদ 
 

প বটীমূেল কীতর্নানেn 
 
        aপরােh ভেkরা প বটীমূেল কীতর্ন কিরেতেছন। ঠাকুর ীরামকৃ  তাঁহােদর সিহত েযাগদান কিরেলন। 
আজ ভkসে  মার নামকীতর্ন কিরেত কিরেত আনেn ভািসেলন: 
 
 শয্ামাপদ-আকােশেত মন ঘুিড়খান uড়েতিছল ৷ 
 কলুেষর কুবাতাস েপেয় েগাpা েখেয় পেড় েগল ৷৷ 
 মায়াকািn হল ভারী, আর আিম uঠােত নাির ৷ 
 দারাসুত কেলর দিড়, ফাঁস েলেগ েস েফঁেস েগল ৷৷ 
 jান-মু  েগেছ িছঁেড়, uিঠেয় িদেল aমিন পেড় ৷ 
 মাথা েনi েস আর িক uেড়, সে র ছজন জয়ী হল ৷৷ 
 ভিk েডাের িছল বাঁধা, েখলেত eেস লাগল ধাঁধা ৷ 
 নেরশচেndর হাসা-কাঁদা, না আসা eক িছল ভাল ৷৷ 
 
        আবার গান হiল। গােনর সে  সে  েখাল-করতাল বািজেত লািগল। ঠাকুর ভkসে  নািচেতেছন: 
 
 মজেলা আমার মন মরা শয্ামাপদ নীলকমেল ৷ 
 (শয্ামাপদ নীলকমেল, কালীপদ নীলকমেল!) 
 যত িবষয়মধু তুc হল কামািদ কুসুম সকেল ৷৷ 
 চরণ কােলা, মর কােলা, কােলায় কােলা িমেশ েগল ৷ 
 প তtt, pধান মt, র  েদেখ ভ  িদেল ৷৷ 
 কমলাকােnরi মেন, আশাপূণর্ eতিদেন ৷ 
 তায় সুখ-dঃখ সমান হেল আনn সাগর uথেল ৷৷  
 
        কীতর্ন চিলেতেছ। ভেkরা গািহেতেছন: 
 
        (1) শয্ামা মা িক eক কল কেরেছ। 
 (কালী মা িক eক কল কেরেছ) 
 েচাdেপায়া কেলর িভতির, কল ঘুরায় ধের কলডুির, 
 কল বেল আপিন ঘুির, জােন না েক ঘুরােতেছ। 
 েয কেল েজেনেছ তাের, কল হেত হেব না তাের, 
 েকান কেলর ভিkেডাের আপিন শয্ামা বাঁধা আেছ। 
 
        (2) ভেব আসা েখলেত পাশা কত আশা কেরিছলাম। 
 আশার আশা ভাঙা দশা pথেম প িুড় েপলাম ৷৷ 
 প বার আঠার েষাল, যুেগ যুেগ eলাম ভাল ৷ 
 েশেষ কেচ বােরা পেড় মােগা, প া-ছkায় বnী হলাম ৷৷ 
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        ভেkরা আনn কিরেত লািগেলন। তাহারা eকটু থািমেল ঠাকুর গােtাtান কিরেলন। ঘের o আেশপােশ 
eখনo aেনকgিল ভk আেছন। 
 
        ঠাকুর ীরামকৃ  প বটী হiেত দিkণাসয্ হiয়া িনেজর ঘেরর িদেক যাiেতেছন। সে  মাsার। 
বকুলতলায় আিসেল পর ীযুk ৈtেলােকয্র সিহত েদখা হiল। িতিন pণাম কিরেলন। 
 
        ীরামকৃ  (ৈtেলােকয্র pিত) -- প বটীেত oরা গান গােc। চল না eকবার -- 
 
        ৈtেলাকয্ -- আিম িগেয় িক করব? 
 
        ীরামকৃ  -- েকন, েবশ eকবার েদখেত। 
 
        ৈtেলাকয্ -- eকবার েদেখ eেসিছ। 
 
        ীরামকৃ  -- আcা, আcা েবশ। 


