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ঠাকুর �ীরামকৃ� �ীযু� অধেরর বািড়েত নের�ািদ ভ�সে�
�থম পিরে�দ
নের�ািদ ভ�সে� কীতর্নানে। সমািধমি�ের
ঠাকুর �ীরামকৃ� অধেরর বাটীর ৈবঠকখানায় ভ�সে� বিসয়া আেছন। ৈবঠকখানা ি�তেলর উপর। �ীযু�
নের�, মুখেু � �াতৃ�য়, ভবনাথ, মা�ার, চুিনলাল, হাজরা �ভৃিত ভে�রা তাঁর কােছ বিসয়া আেছন। েবলা ৩টা
হইেব। আজ শিনবার, ২২েশ ভা�, ১২৯১; ৬ই েসে��র, ১৮৮৪। কৃ�া �িতপদ িতিথ।
না?’

ভে�রা �ণাম কিরেতেছন। মা�ার �ণাম কিরেল পর, ঠাকুর অধরেক বিলেতেছন, ‘িনতাই ডা�ার আসেব

�ীযু� নের� গান গাইেবন, তাহার আেয়াজন হইেতেছ। তানপুরা বাঁিধেত িগয়া তার িছঁিড়য়া েগল। ঠাকুর
বিলেতেছন, ওের িক করিল। নের� বাঁয়া তবলা বাঁিধেতেছন। ঠাকুর বিলেতেছন। েতার বাঁয়া েযন গােল চড়
মারেছ!
কীতর্নাে�র গান স�ে� কথ হইেতেছ। নের� বিলেতেছন, “কীতর্েন তাল স এ-সব নাই -- তাই অত
Popular -- েলােক ভালবােস।”
�ীরামকৃ� -- েস িক বলিল! করুণ বেল তাই অত-- েলােক ভালবােস।
নের� গান গাইেতেছন:
গান - সু�র েতামার নাম দীনশরণ েহ।
গান - যােব িক েহ িদন আমার িবফেল চিলেয়।
আিছ নাথ িদবািনিশ আশাপেথ িনরিখেয়।।
�ীরামকৃ� (হাজরার �িত, সহােসয) -- �থম এই গান কের!
নের� আরও দু-একিট গান করবার পর ৈব�বচরণ গান গাইেতেছন:
িচিনব েকমেন েহ েতামায় (হির),
ওেহ ব�ুরায়, ভুেল আছ মথুরায়।
হািতচড়া েজাড়াপরা, ভুেলছ িক েধনুচরা,
�েজর মাখন চুির করা, মেন িকছু হয়।
�ীরামকৃ� -- “হির হির বল ের বীেণ” ওইেট একবার েহাক না।
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ৈব�বচরণ গাইেতেছন:
হির হির বল ের বীেণ!
�ীহিরর চরণ িবেন পরম ত� আর পািবেন।।
হিরনােম তাপ হের, মুেখ বল হের কৃ� হের,
হির যিদ কৃপা কের, তেব ভেব আর ভািবেন।
বীেণ একবার হির বল, হির নাম িবেন নািহ স�ল,
দাস েগািব� কয় িদন েগল, অকুেল েযন ভািসেন।।
[ঠাকুেরর মুহুমুর্হুঃ সমািধ ও ন ]
গান শুিনেত শুিনেত ঠাকুর �ীরামকৃ� ভাবািব� হই বিলেতেছন -- আহা! আহা! হির হির বল!
এই কথা বিলেত বিলেত ঠাকুর সমািধ� হইেলন। ভে�রা চতুিদর্েক বিসয়া আেছন ও দশর্ন কিরেতে। ঘর
েলােক পিরপূণর্ হইয়াে।
কীতর্িনয়া ওই গান সমা� কিরয়া নূতন গান ধিরেল।
�ীেগৗরা� সু�র নব নটবর, তপত কা�ন কায়।
কীতর্িনয়া যখন আখর িদে�, “হিরে�েমর বেনয্ েভেস যা,” ঠাকুর দ�ায়মান হইয়া নৃতয্ কিরেত
লািগেলন। আবার বিসয়া বাহু �সািরত কিরয়া আখর িদেতেছ। -- (একবার হির বল ের)
ঠাকুর আখর িদেত িদেত ভাবািব� হইেলন ও েহঁটম�ক হইয়া সমািধ� হইেলন। তািকয়ািট স�ুেখ। তাহার
উপর িশরেদশ ঢিলয়া পিড়য়ােছ। কীতর্িনয়া আবার গাইেতেছ:
‘হিরনাম িবেন আর িক ধন আেছ সংসাের, বল মাধাই মধুর �ের।’
হের কৃ� হের কৃ� কৃ� কৃ� হের হের।
হের রাম হের রাম রাম রাম হের হের।।
গান - হির বেল আমার েগৗর নােচ।
নােচ ের েগৗরা� আমার েহমিগিরর মােঝ।
রা�াপােয় েসানার নূপুর রুণু ঝুণু বাে।।
েথেকা ের বাপ নরহির েথেকা েগৗেরর পােশ।
রাধার ে�েম গড়া তনু, ধূলায় পেড় পােছ।।
বােমেত অৈ�ত আর দিক্ষেণ িনত।
তার মােঝ নােচ আমার ৈচতনয্ েগাঁসা।।
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ঠাকুর আবার উিঠয়ােছন ও আখর িদয়া নািচেতেছন।
(ে�েম মােতায়ারা হেয় ের)!
েসই অপূবর্ নৃতয্ েদিখয়া ন� �ভৃিত ভে�রা আর ি�র থািকেত পািরেলন না, সকেলই ঠাকুেরর সে�
নািচেত লািগেলন।
নািচেত নািচেত ঠাকুর এক-একবার সমািধ� হইেতেছন। তখন অ�দর্শ। মুেখ একিট কথা নাই। শরীর
সম� ি�র। ভে�রা তখন তাঁহােক েবিড়য়া েবিড়য়া নািচেতেছন।
িকয়ৎক্ষণ পেরই অধর্বাহয্-- ৈচতনয্েদেবর েযরূপ হ, -- অমিন ঠাকুর িসংহিব�েম নৃতয্
কিরেতেছন। তখনও মুেখ কথা নাই -- ে�েম উ�ৎত�া!
যখন একটু �কৃিত� হইেতেছন -- অমিন একবার আখর িদেতেছন।
আজ অধেরর ৈবঠকখানার ঘর �ীবােসর আিঙনা হইয়ােছ। হিরনােমর েরাল শুিনেত পাইয়া রাজপেথ অসংখয
েলাক জিময়া িগয়ােছ।
ভ�সে� অেনকক্ষণ নৃেতয্র পর ঠাকুর আবার আসন �হণ কিরয়া। এখনও ভাবােবশ। েসই অব�ায়
নের�েক বিলেতেছন -- েসই গানিট -- “আমায় েদ মা পাগল কের।”
ঠাকুেরর আ�া পাইয়া নের� গান গাইেতেছন:
আমায় েদ মা পাগল কের (��ময়ী)
আর কাজ নাই �ানিবচাের।।
েতামার ে�েমর সুরা, পােন কর মােতায়ারা।
ও মা ভ� িচৎতহরা ডুবাও ে�মসাগে।।
েতামার এ পাগলা গারেদ, েকহ হােস েকহ কাঁেদ,
েকহ নােচ আন� ভের।
ঈশা মুসা �ীৈচতনয, ওমা ে�েমর ভের অৈচতনয,
হায় কেব হব মা ধনয, (ওমা) িমেশ তার িভতের।।
�েগর্েত পাগেলর েমল, েযমন গুরু েতমিন েচ,
ে�েমর েখলা েক বুঝেত পাের।
তুই ে�েম উ�ািদনী, ওমা পাগেলর িশেরামিণ,
ে�মধেন কর মা ধনী, কা�াল ে�মদােসের।।
�ীরামকৃ� -- আর ওইিট “িচদান� িস�ুনীের।”
নের� গাইেতেছন:
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িচদান� িস�ুনীের ে�মানে�র লহরী।
মহাভাব রসলীলা িক মাধুরী মির মির।।
মহােযােগ সমুদায় একাকার হইল।
েদশ-কাল বয্বধান েভদােভদ ঘুিচ।।
এখন আনে� মািতয়া দুবাহু তুিল,
বল ের মন হির হির।।
�ীরামকৃ� (নেরে�র �িত) -- আর ‘িচদাকােশ’? -- না, ওটা বড় ল�া, না? আ�া, একটু আে� আে�!
নের� গাইেতেছন:
িচদাকােশ হল পূণ্ ে�ম
র
ে�াদয় েহ।
উথিলল ে�মিস�ু িক আন�ময় েহ।।
�ীরামকৃ� -- আর ওইেট -- ‘হিররস মিদরা?’
নের� -- হিররস মিদরা িপেয় মম মানস মাত ের।
লুটােয় অবনীতল, হির হির বিল কাঁদ ের।।
ঠাকুর আখর িদেতেছন:
ে�েম মৎত হে, হির হির বিল কাঁদ ের।
ভােব মৎত হে, হির হির বিল কাঁদ ের!
ঠাকুর ও ভে�রা একটু িব�াম কিরেতেছন। নের� আে� আে� ঠাকুরেক বিলেতেছন -- “আপিন েসই
গানিট একবার গাইেবন? --”
�ীরামকৃ� বিলেতেছন -- ‘আমার গলাটা একটু ধের েগেছ --’
িকয়ৎক্ষণ পের ঠাকুর আবার ন�েক বিলেতেছন -- ‘েকান্িট?’
নের� -- ভুবনর�নরূ।
ঠাকুর আে� আে� গাইেতেছন:
ভুবনর�নরূপ নেদ েগৗর েক আিনল ের(অলকা আবৃত মুখ)
(েমেঘর গােয় িবজলী) (আন েহিরেত শয্াম েহি)
ঠাকুর আর-একিট গান গািহেতেছন:
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শয্ােমর নাগাল েপলাম না েলা স।
আিম িক সুেখ আর ঘের রই।।
শয্াম যিদ েমার হেতা মাথার চু।
যতন কের বাঁধতুম েবণী সই, িদেয় বকুল ফুল।।
(েকশব-েকশ যতেন বাঁধতুম সই)
(েকউ নক্েত পারত না সই)
(শয্াম কােলা আর েকশ কােল)
(কােলায় কােলায় িমেশ েযেতা েগা)।
শয্াম যিদ েমার েবর হইত, নাসা মােঝ সতত রিহত, -(অধর চাঁদ অধের র’ত সই)
(যা হবা নয়, তা মেন হয় েগা)
(শয্াম েকন েবশর হেব স?)।
শয্াম যিদ েমার ক�ণ হেতা বাহু মােঝ সতত রি
(ক�ণ নাড়া িদেয় চেল েযতুম সই) (বাহু নাড়া িদে)
(শয্া-ক�ণ হােত িদেয়, চেল েযতুম সই) (রাজপেথ)
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