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িdতীয় পিরেcদ 
 

ভkসে  সংকীতর্নানেn -- সমািধমিnের 
 
        eiবার সংকীতর্ন আরm হiেব। েখাল বািজেতেছ। েগা  েখাল বাজাiেতেছ। eখনo গান আরm হয় নাi। 
েখােলর মধুর বাজনা, েগৗরা ম ল o তাঁহােদর নামসংকীতর্ন কথা udীপন কের। ঠাকুর ভােব মg হiেতেছন। 
মােঝমােঝ খুিলর িদেক দৃি  িনেkপ কিরয়া বিলেতেছন, “আ মির! আ মির! আমার েরামা  হেc।” 
 
        গায়েকরা িজjাসা কেlন, িকrপ পদ গািহেবন? ঠাকুর ীরামকৃ  িবনীতভােব বিলেলন “eকটু েগৗরাে র 
কথা গাo।” 
 
        কীতর্ন আরm হiল। pথেম েগৗরচিndকা। তৎপের aনয্ গীত: 
 
 লাখবান কা ন িজিন। রেস ঢর ঢর েগারা মুঁজাঙ িনছিন ৷৷ 
 িক কাজ শরদ েকািট শশী। জগৎ কিরেল আেলা েগারা মুেখর হািস ৷৷ 
 
        কীতর্েন েগৗরাে র rপবণর্না হiেতেছ। কীতর্িনয়া আখর িদেতেছ। 
 
 (সিখ! েদিখলাম পূণর্শশী।) (hাস নাi মৃগা  নাi) 
  (hদয় আেলা কের।) 
 
        কীতর্িনয়া আবার বলেছ, েকািট শশীর aমৃেত মুখ মাজা। 
 
        eiকথা িনেত িনেত ঠাকুর সমািধs হiেলন। 
 
        গান চিলেত লািগল। িকয়ৎkণ পের ঠাকুর ীরামকৃে র সমািধ ভ  িহল। িতিন ভােব িবেভার হiয়া হঠাৎ 
দ ায়মান হiেলন o েpেমাnt েগািপকার নয্ায় ীকৃে র rেপর বণর্না কিরেত কিরেত কীতর্িনয়ার সে  সে  
আখর িদেতেছন: 
 
 (সিখ! rেপর েদাষ, না মেনর েদাষ?) 
 (আn  েহিরেত শয্ামময় েহির িtভুবন!) 
 
        ঠাকুর নৃতয্ কিরেত কিরেত আখর িদেতেছন। ভেkরা aবাk  হiয়া েদিখেতেছন। কীতর্নীয়া আবার বলেছন। 
েগাপীকার uিk -- বাঁিশ বািজস না! েতার িক িনdা নাi েকা? 
 
        আখর িদয়া বলেছন: 
 
 (আর িনdা হেবi বা েকমন কের!) (শযয্া েতা করপlব!) 
  (আহার েতা ীমুেখর aমৃত।) (তােত a ুিলর েসবা!) 
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        ঠাকুর ীরামকৃ  আসন পুনবর্ার gহণ কিরয়ােছন। কীতর্ন চিলেত লািগল। ীমতী বলেছন, চkু েগল, বণ 
েগল, াণ েগল, iিndয় সকেল চেল েগল, -- (আিম eেকলা েকন বা রলাম েগা)। 
 
        েশেষ ীরাধাকৃে র িমলন গান হiল: 
 
 ধিন মালা গাঁেথ, শয্ামগেল েদালাiেত, 
 eমন সমেয় আiল সmুেখ শয্াম gণমিন। 
 

[গান -- যুগলিমলন ] 
 
 িনধুবেন শয্ামিবেনািদনী েভার। 
 dঁহার rেপর নািহক uপমা েpেমর নািহর oর ৷৷ 
 িহরণ িকরণ আধ বরণ আধ নীল মিণ-েজয্ািতঃ। 
 আধ গেল বন-মালা িবরািজত আধ গেল গজমিত ৷৷ 
 আধ বেণ মকর-কু ল আধ রতন ছিব। 
 আধ কপােল চাঁেদর uদয় আধ কপােল রিব ৷৷ 
 আধ িশের েশােভ ময়ূর িশখ  আধ িশের েদােল েবণী। 
 করকমল কের ঝলমল, ফণী uগারেব মিণ ৷৷ 
 
        কীতর্ন থািমল। ঠাকুর, ‘ভগবত-ভk-ভগবান’ ei মnt ucারণ কিরয়া বারবার ভূিম  হiয়া pণাম 
কিরেতেছন। চতুিদর্েক ভkেদর uেdশ কিরয়া pণাম কিরেতেছন o সংকীতর্নভূিমর ধূিল gহণ কিরয়া মsেক 
িদেতেছন। 


