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ঠাকুর ীরামকৃ েপেনটীর মেহাৎসবেkেt রাখাল, রাম, মাsার,
ভবনাথ pভৃিত ভkসে
pথম পিরেcদ
ঠাকুর সংকীতর্নানেn -- ঠাকুর িক ীেগৗরা ?
ঠাকুর ীরামকৃ েপেনটীর মেহাৎসবেkেt বhেলাকসমাকীণর্ রাজপেথ সংকীতর্েনর দেলর মেধয্ নৃতয্
কিরেতেছন। েবলা eকটা হiয়ােছ। আজ েসামবার, ৈজয্ kা tেয়াদশী িতথী, 18i জুন, 1883।
সংকীতর্নমেধয্ ঠাকুরেক দশর্ন কিরবার জনয্ চতুিদর্েক েলাক কাতার িদয়া দাঁড়াiেতেছ। ঠাকুর েpেম
মােতায়ারা হiয়া নািচেতেছন, েকহ েকহ ভািবেতেছ, ীেগৗরা িক আবার pকট হiেলন! চতুিদর্েক হির িন
সমুdকেlােলর নয্ায় বািড়েতেছ। চতুিদর্েক হiেত পু বৃি o হিরর লুট পিড়েতেছ।
নবdীপ েগাsামী pভু সংকীতর্ন কিরেত কিরেত রাঘবমিnরািভমুেখ যাiেতিছেলন। eমন সমেয় ঠাকুর
েকাথা হiেত তীর েবেগ আিসয়া সংকীতর্ন দেলর মেধয্ নৃতয্ কিরেতেছন।
eিট রাঘব পি েতর িচঁড়ার মেহাৎসব। kাপেkর tেয়াদশী িতথীেত pিতবেষর্ হiয়া থােক। দাস রঘুনাথ
pথেম ei মেহাৎসব কেরন। রাঘব পি ত তাহার পের বেষর্ বেষর্ কিরয়ািছেলন। দাস রঘুনাথেক িনতয্ানn
বিলয়ািছেলন, ‘oের েচারা, তুi বািড় েথেক েকবল পািলেয় পািলেয় আিসস, আর চুির কের েpম আsাদন কিরস - আমরা েকu জানেত পাির না! আজ েতােক দ িদব, তুi িচঁড়ার মেহাৎসব কের ভkেদর েসবা কর।’
ঠাকুর pিত বৎসরi pায় আেসন, আজo eখােন রাম pভৃিত ভkসে আিসবার কথা িছল। রাম সকােল
কিলকাতা হiেত মাsােরর সিহত দিkেণ ের আিসয়ািছেলন। েসiখােন আিসয়া ঠাকুরেক দশর্ন o pণামাnর
utেরর বারাnায় আিসয়া pসাদ পাiেলন। রাম কিলকাতা হiেত েয গািড়েত আিসয়ািছেলন, েসi গািড় কিরয়া
ঠাকুরেক েপেনটীেত আনা হiল। েসi গািড়েত রাখাল, মাsার, রাম, ভবনাথ, আেরা d-eকিট ভk -- তাহার
মেধয্ eকজন ছােদ বিসয়ািছেলন।
গািড় ময্াগািজন েরাড িদয়া চানেকর বড় রাsায় ( া েরাড) িগয়া পিড়ল। যাiেত যাiেত ঠাকুর েছাকরা
ভkেদর সে aেনক ফি নাি কিরেত লািগেলন।
[েপেনটীর মেহাৎসেব ীরামকৃে র মহাভাব ]
েপেনটীর মেহাৎসবেkেt গািড় েপৗঁিছবামাt রাম pভৃিত ভেkরা েদিখয়া aবাk হiেলন -- ঠাকুর গািড়েত
ei আনn কিরেতিছেলন, হঠাৎ eকাকী নািময়া তীেরর নয্ায় ছুিটেতেছন! তাঁহারা aেনক খুিঁ জেত খুিঁ জেত
েদিখেলন েয, নবdীপ েগাsামীর সংকীতর্েনর দেলর মেধয্ ঠাকুর নৃতয্ কিরেতেছন o মােঝ মােঝ সমািধs
হiেতেছন। পােছ পিড়য়া যান ীযুk নবdীপ েগাsামী সমািধs েদিখয়া তাঁহােক aিত যেt ধারণ কিরেতেছন। আর
চতুিদর্েক ভেkরা হির িন কিরয়া তাঁহার চরেণ পু o বাতাসা িনেkপ কিরেতেছন o eকবার দশর্ন কিরবার জনয্
েঠলােঠিল কিরেতেছন!
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ঠাকুর aধর্বাহয্দশায় নৃতয্ কিরেতেছন। বাহয্দশায় নাম ধিরেলন:
গান - যােদর হির বলেত নয়ন ঝের, oi তারা তারা dভাi eেসেছ ের।
যারা আপিন েনেচ জগৎ নাচায়, তারা তারা dভাi eেসেছ ের!
(যারা আপিন েকঁেদ জগৎ কাঁদায়) (যারা মার েখেয় েpম যােচ)
ঠাকুেরর সে সকেল unt হiয়া নািচেতেছন, আর েবাধ কিরেতেছন, েগৗর-িনতাi আমােদর সাkােত
নািচেতেছন।
ঠাকুর আবার নাম ধিরেলন:
গান - নেদ টলমল টলমল কের -- েগৗরেpেমর িহেlােল ের।
সংকীতর্নর রাঘবমিnেরর aিভমুেখ agসর হiেতেছ। েসখােন পিরkমণ o নৃতয্ কিরয়া, গ াকুেলর
বাবুেদর pিতি ত ী ীরাধাকৃে র বািড়র িদেক ei তর ািয়ত জনস agসর হiেতেছ।
ী ীরাধাকৃে র বািড়েত সংকীতর্ন দেলর িকয়দংশ pেবশ কিরেতেছ -- aিধকাংশ েলাকi pেবশ কিরেত
পািরেতেছ না। েকবল dারেদেশ েঠলােঠিল কিরয়া uঁিক মািরেতেছ।
[ ী ীরাধাকৃে র আিঙনা মেধয্ নৃতয্ ]
ঠাকুর ী ীরাধাকৃে র আিঙনায় আবার নৃতয্ কিরেতেছন। কীতর্নানেn গরগর মােতায়ারা। মােঝ মােঝ
সমািধs হiেতেছন। আর চতুিদর্ক হiেত পু o বাতাসা চরণতেল পিড়েতেছ। হিরনােমর েরাল আিঙনার িভতর
মুhমুর্hঃ হiেতেছ। েসi িন রাজপেথ েপৗঁিছয়া সহs কে pিত িন হiেত লািগল। ভাগীরথীবেk েয-সকল
েনৗকা যাতায়াত কিরেতিছল তাহােদর আেরািহগণ aবাk হiয়া ei সমুdকেlােলর নয্ায় হির িন িনেত লািগল
o িনেজরাo ‘হিরেবাল’ ‘হিরেবাল’ বিলেত লািগল।
েপেনটীর মেহাৎসেব সমেবত সহs সহs নরনারী ভািবেতেছ, ei মহাপুrেষর িভতর িন i ীেগৗরাে র
আিবভর্াব হiয়ােছ। di-eকজন ভািবেতেছ iিনi বা সাkাৎ েসi ীেগৗরা ।
kুd আিঙনায় বhেলাক eকিtত হiয়ােছ। ভেkরা aিত সnপর্েণ ঠাকুর ীরামকৃ েক বািহের আিনেলন।
[ ীমিণ েসেনর ৈবঠকখানায় ীরামকৃ ]
ঠাকুর ভkসে ীযুk মিণ েসেনর ৈবঠকখানায় আিসয়া uপেবশন কিরেলন। ei েসন পিরবারেদরi
েপেনটীেত ী ীরাধাকৃে র েসবা। তাঁহারাi eখন বেষর্ বেষর্ মেহাৎসেবর আেয়াজন কিরয়া থােকন o ঠাকুরেক
িনমntণ কেরন।
ঠাকুর eকটু িব াম কিরেল পর মিণ েসন o তাঁহােদর grেদব নবdীপ েগাsামী ঠাকুরেক কkাnের লiয়া
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িগয়া pসাদ আিনয়া েসবা করাiেলন। িকয়ৎkণ পের রাম, রাখাল, মাsার, ভবনাথ pভৃিত ভkেদরo আরeকঘের বসান হiল। ঠাকুর ভkবৎসল -- িনেজ দাঁড়াiয়া আনn কিরেত কিরেত তাঁহািদগেক খাoয়াiেতেছন।
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