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তৃতীয় পিরে�দ
ভ�সে� সংকীতর্নানে�-- ভ�সে� নৃতয
ঠাকুর একটু িব�াম কিরয়ােছন। স�দায় লইয়া শয্ামদাস মাথুর কীতর্ন গাইেতে:
“নাথ দরশসুেখ ইতয্ািদ-“সুখময় সায়র, মরুভূিম েভ। জলদ েনহারই, চাতকী মির েগল।”
�ীমতীর এই িবরহদশা বণর্না শুিনয়া ঠাকুর ভাবািব� হইেতে। িতিন েছাট খাটিটর উপর িনেজর আসেন,
বাবুরাম, িনর�ন, রাম, মেনােমাহন, মা�ার, সুের�, ভবনাথ �ভৃিত ভ�রা েমেঝেত বিসয়া আেছন। িক� গান
ভাল জিমেতেছ না।
েকা�গেরর নবাই ৈচতনয্েক ঠাকুর কীতর্ন কির বিলেলন। নবাই মেনােমাহেনর িপতৃবয। েপনশন লইয়া
েকা�গের গ�াতীের ভজন-সাধন কেরন। ঠাকুরেক �ায় দশর্ন কিরেত আেস।
নবাই উ� সংকীতর্ন কিরেতেছ। ঠাকুর আসন তয্াগ কিরয়া নৃতয্ কিরেত লািগে। অমিন নবাই ও
ভে�রা তাঁহােক েবিড়য়া েবিড়য়া নৃতয্ ও কীতর্ন কিরেত িগেলন। কীতর্ন েবশ জিময়া েগ। মিহমাচরণ পযর্�
ঠাকুেরর সে� নৃতয্ কিরেতেছ।
কীতর্নাে� ঠাকুর িনেজর আসেন উপেবশন কিরেল। হিরনােমর পর এবার আন�ময়ী মােয়র নাম
কিরেতেছন। ঠাকুর ভােব মৎত হইয়া মার নাম কিরেতেছ। নাম কিরবার সময় ঊ�র্দৃি।
গান - েগা আন�ময়ী হেয় মা আমায় িনরান� কেরা না।
গান - ভািবেল ভােবর উদয় হয়!
েযমন ভাব, েতমিন লাভ, মূল েস �তয্।
েয-জন কালীর ভ� জীব�ু� িনতয্ান�ম ৷৷
কালীপদ সুদা�েদ িচৎত যিদ র।
পূজা েহাম জপ বিল িকছুই িকছু নয় ৷৷
গান - েতােদর খয্াপর হাট বাজার মা (তারা)।
কব গুেণর কথা কার মা েতােদ ৷৷
গজ িবেন েগা আেরাহেণ িফিরস কদাচার।
মিণ-মু�া েফেল পিরস গেল নরিশর হার ৷৷
�শােন-মশােন িফিরস কার বা ধািরস ধার।
রাম�সাদেক ভবেঘাের করেত হেব পার ৷৷
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গান - গয়া গ�া �ভাসািদ কাশী কা�ী েকবা চায়।
কালী কালী বেল আমার অজপা যিদ ফুরায় ৷৷
গান - আপনােত আপিন েথেকা মন, েযও নােকা কারু ঘে।
যা চািব তাই বেস পািব, েখাঁজ িনজ অ�ঃপুের ৷৷
গান - মজেলা আমার মন�মরা শয্ামাপদ নীলকমে।
গান - যতেন হৃদেয় েরেখা আদিরিণ শয্ামা মা।
মন তুই েদখ, আর আিম েদিখ, আর েযন েকউ নািহ েদেখ ৷৷
ঠাকুর এই গানিট গাইেত গাইেত দ�ায়মান হইেলন। মার ে�েম উ�ৎত�া! ‘আদিরণী শয্ামা মােক হৃদে
েরেখা।’ -- এ-কথািট েযন ভ�েদর বারবার বিলেতেছন।
ঠাকুর এইবার েযন সুরাপােন মৎত হইয়ােছ। নািচেত নািচেত আবার গান গািহেতেছন:
মা িক আমার কােলা ের।
কােলারূপ িদগ�র, হৃিদপ� কের আেলা ে!
ঠাকুর গাইেত গাইেত বড় টিলেতেছন েদিখয়া িনর�ন তাঁহােক ধারণ কিরেত েগেলন। ঠাকুর মৃদু�ের
“য়য্া! শালা ছুঁসেন” বিলয়া বারণ কিরেতেছন। ঠাকুর নািচেতেছন েদিখয়া ভে�রা দাঁড়াইেলন। ঠাকুর মা�ােরর
হ� ধারণ কিরয়া বিলেতেছন, “য়য্াই শালা না।”
[েবদা�বাদী মিহমার �ভুসে� সংকীতর্েন নৃতয্ ও ঠাকুেরর আ ]
ঠাকুর িনেজর আসেন বিসয়া আেছন। ভােব গরগর মােতায়ারা!
ভাব িকি�ৎ উপশম হইেল বিলেতেছন -- ওঁ ওঁ ওঁ ওঁ ওঁ ওঁ কালী। আবার বিলেতেছন, তামাক খাব। ভে�রা
অেনেক দাঁড়াইয়া আেছন। মিহমাচরণ দাঁড়াইয়া ঠাকুরেক পাখা কিরেতেছন।
�ীরামকৃ� (মিহমার �িত) -- আপনারা েবােসা।
“আপিন েবদ েথেক একটু িকছু শুনা।
মিহমাচরণ আবৃিৎত কিরেতেছন-- ‘জয় জ�মান’ ইতয্াি।
আবার মহািনবর্াণত� িহেত �ব আবৃিৎত কিরেতেছ-ওঁ নমে� সেত েত জগৎকারণায়, নমে� িচেত সবর্েলাকা�য়া।
নেমাঽৈ�তত�ায় মুি��দায়, নেমা ��েণ বয্ািপেন শা�তা ৷৷
www.ramakrishnavivekananda.info

১৮৮৪, ৭ই েসে��র

�েমকং শরণয্ং �েমকং বেরণয, �েমকং জগৎপালকং ��কাশম।
�েমকং জগৎকতৃপাতৃ�হতৃ,র �েমকং পরং িন�লং িনিবর্ক� ৷৷
ভয়ানাং ভয়ং ভীষণং ভীষণানাং, গিতঃ �ািণনাং পাবণং পাবনানাম।
মেহাৈ�ঃপদানাং িনয়�ৃ �েমকং, পেরষাং পরং রক্ষণং রক্ষণ ৷৷
বয়�াং সমরােমা বয়�ান্ভজােমা, বয়�াং জগৎসািকরূপং নমাম।
সেদকং িনধানং িনরাল�মীশং, ভবাে�ািধেপাতং শরণয্ং �জাম ৷৷
ঠাকুর হাতেজাড় কিরয়া �ব শুিনেল। পাঠাে� ভি�ভের নম�ার কিরেলন। ভে�রাও নম�ার কিরেলন।
অধর কিলকাতা হইেত আিসয়া ঠাকুরেক �ণাম কিরেলন।
�ীরামকৃ� (মা�ােরর �িত) -- আজ খুব আন� হল! মিহম চ�বতর্ী এিদেক আসে। হিরনােম আন�
েকমন েদখেল! না?
মা�ার -- আ�া, হাঁ।
মিহমাচরণ �ানচচর্া কের। িতিন আজ হিরনাম কেরেছন, আর কীতর্নসমেয় নৃতয্ কিরয়ােছ-- তাই ঠাকুর
আ�াদ কিরেতেছন।
স�য্ আগত�ায়। ভে�রা অেনেকই �েম �েম ঠাকুরেক �ণাম কিরয়া িবদায় �হণ কিরেলন।
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