১৮৮৪, ২৫েশ েম

�াি�ংশ পিরে�দ
িবজয়ািদ ভ�সে� সংকীতর্নানে�-- সহচরীর েগৗরা�স�য্াস গা
কীতর্নী েগৗরস�য্াস গাইেতেছন ও মােঝ মােঝ আখর িদেতেছ-(নারী েহরেব না!) (েস েয স�য্াসীর ধম!)
(জীেবর দুঃখ ঘুচাইে,) (নারী েহিরেব না!)
(নইেল বৃথা েগৗর অবতার!)
ঠাকুর েগৗরাে�র স�য্াস কথা শুিনেত শুিনেত দ�ায়মান হইয়া সমািধ� হই। অমিন ভে�রা গলায়
পু�মালা পরাইয়া িদেলন। ভবনাথ, রাখাল, ঠাকুরেক ধারণ কিরয়া আেছন -- পােছ পিড়য়া যান। ঠাকুর উৎতরাস,
িবজয়, েকদার, রাম, মা�ার, মেনােমাহন। লাটু �ভৃিত ভে�রা ম�লাকার কিরয়া তাঁহােক েঘিরয়া দাঁড়াইয়া
আেছন। সাক্ষাৎ েগৗরা� িক আিসয়া ভ�সে� হিরণ-মেহাৎসব কিরেতেছন!
[�ীকৃ�ই অখ� সি�দান� -- আবার জীব-জগৎ -- �রাট্িবরাট ]
অে� অে� সমািধ ভ� হইেতেছ। ঠকুর সিচদান� কৃে�র সিহত কথা কিহেতেছন। ‘কৃ�’ এই কথা একএকবার উ�ারণ কিরেতেছন, আবার এক-একবার পািরেতেছন না। বিলেতেছন -- কৃ�! কৃ�! কৃ�! কৃ�,
সি�দাননদ! -- কই েতামার রূপ আজকাল েদিখ ন! এখন েতামায় অ�ের বািহের েদখিছ -- জীব, জগৎ,
চতুিবর্ংশিত ত�-- সবই তুিম! মন বুি� সবই তুিম! গুরুরণােম আেছ -অখ�ম�লাকারং বয্া�ং েযন চরাচর।
তৎপদং দিশর্তং েযন ৈ� �ীগুরেব নম।
“তুিমই অখ�, তুিমই আবার চরাচর বয্া� কের রেয়! তুিমই আধার। তুিমই আেধয়! �াণকৃ�! মনকৃ�!
বুি�কৃ�! আৎমাকৃ! �াণ েহ েগািব� মম জীবন!”
িবজয়ও আিব� হইয়ােছন। ঠাকুর বিলেতেছন, “বাবু, তুিমও িক েবহুঁশ হেয়?”
িবজয় (িবনীতভােব) -- আ�া, না।
কীতর্নী আবার গাইেতেছন-- “আঁধল ে�ম!” কীতর্নী যাই আখর িদেলন-- “সদাই িহয়ার মােঝ রািখতাম,
ওেহ �াণবঁধু েহ!” ঠাকুর আবার সমািধ�! -- ভবনােথর কাঁেধ ভাঙা হাতিট রিহয়ােছ!
িকি�ৎ বাহয্ হইে, কীতর্নী আবার আখর িদেতেছন-- “েয েতামার জনয্ সব তয্াগ কেরেছ তার িক এ
দুঃ?”
ঠাকুর কীতর্নীেক নম�ার কিরেল। বিসয়া গান শুিনেতেছন-- মােঝ মােঝ ভাবািব�। কীতর্নী চুপ কিরেল।
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ঠাকুর কথা কিহেতেছন।
[ে�েম েদহ ও জগৎ ভুল -- ঠাকুেরর ভ�সে� নৃতয্ ও সমাি ]
�ীরামকৃ� (িবজয় �ভৃিত ভে�র �িত) -- ে�ম কােক বেল। ঈ�ের যার ে�ম হয় -- েযমন ৈচতনয্েদেবর- তার জগৎ েতা ভুল হেয় যােব, আবার েদহ েয এত ি�য়, এ পযর্� ভুল হেয় যাে!
ে�ম হেল িক হয়, ঠাকুর গান গাইয়া বুঝাইেতেছন।
হির বিলেত ধারা েবেয় পড়েব। (েস িদন কেব বা হেব)
(অে� পুলক হেব) (সংসার বাসনা যােব)
(দুিদর্ন ঘুেচ সুিদন হ) (কেব হিরর দয়া হেব)
ঠাকুর দাঁড়াইয়ােছন ও নৃতয্ কিরেতেছ। ভে�রা সে� সে� নািচেতেছন। ঠাকুর মা�ােরর বাহু আকষর্
কিরয়া ম�েলর িভতর তাঁহােক লইয়ােছন।
নৃতয্ কিরেত কিরেত আবার সমািধ! িচ�ািপর্েতর নয্ায় দাঁড়াই। েকদার সমাধী ভ� কিরবার জনয্ �ব
কিরেতেছন -“হৃদয়কমলমেধয্ িনিবর্েশষং িনর
হিরহরিবিধেবদয্ং েযািগিভধর্য্ানগ।
জননমরণভীিত�ংিশ সি�ৎ�রূপ,
সকল ভুবনবীজং ��ৈচতনয্মীে।।”
�েম সমািধ ভ� হইল। ঠাকুর আসন �হণ কিরেলন ও নাম কিরেতেছন -- ওঁ সি�দান�! েগািব�!
েগািব�! েগািব�! েযাগমায়া! -- ভাগবত-ভ�-ভগবান!
কীতর্ন ও নৃতয্�েলরধূিল ঠাকুরইেতেছন।
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