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ততৃীয় পিরে�দ 

 

ভ�সে� সংকীতর্ ন্েে -- ভ�সে� ্তৃয 

 

        ঠনকরু একটু িব�নম কিরয়নেছ্। স�দনয় লইয়ন শযনমদনস মনারু কীতর্  ননইেতেছ্: 

 

         “্না দরশসুেখ ইতযনিদ -- 

 

         “সুখময় সনয়র, মরভভিম েভল। জলদ ে্হনরই, চনতকী মির েনল।” 

 

        �ীমতীর এই িবরহদশন বণর্ ন  ি্য়ন ঠনকরু ভনবনিবি হইেতেছ্। িতি্ েছনট খনটিটর উপর ি্েজর আসে্, 

বনবরুনম, ি্র�্, রনম, মে্নেমনহ্, মন�নর, সুের�, ভব্না �ভৃিত ভ�রন েমেঝেত বিসয়ন আেছ্। িক� নন্ 

ভনল জিমেতেছ ্ন। 

 

        েকন�নেরর ্বনই ৈচত্যেক ঠনকরু কীতর্  কিরেত বিলেল্। ্বনই মে্নেমনহে্র িপতৃবয। েপ্শ্ লইয়ন 

েকন�নের ন�নতীের ভজ্-সনধ্ কের্। ঠনকরুেক �নয় দশর্  কিরেত আেস্। 

 

        ্বনই উ� সংকীতর্  কিরেতেছ্। ঠনকরু আস্ তযনন কিরয়ন ্ৃতয কিরেত লনিনেল্। অমি্ ্বনই ও 

ভে�রন তনহঁনেক েবিড়য়ন েবিড়য়ন ্ৃতয ও কীতর্  কিরেত লনিনেল্। কীতর্  েবশ জিময়ন েনল। মিহমনচরণ পযর্  

ঠনকেুরর সে� ্ৃতয কিরেতেছ্। 

 

        কীতর্ নে্ ঠনকরু ি্েজর আসে্ উপেবশ্ কিরেল্। হির্নেমর পর এবনর আ্েময়ী মনেয়র ্নম 

কিরেতেছ্। ঠনকরু ভনেব মৎ হইয়ন মনর ্নম কিরেতেছ্। ্নম কিরবনর সময় ঊ�রদিৃি। 

 

        নন্ - েনন আ্েময়ী হেয় মন আমনয় ি্রন্ে কেরন ্ন। 

 

        নন্ - ভনিবেল ভনেবর উদয় হয়! 

 েযম্ ভনব, েতমি্ লনভ, মভল েস �তযয়। 

 েয-জ্ কনলীর ভ� জীব��ু ি্তযন্েময় ৷৷ 

 কনলীপদ সুদন�েদ িচৎ যিদ রয়। 

 পভজন েহনম জপ বিল িকছইু িকছ ু্য় ৷৷ 

 

        নন্ - েতনেদর খযনপনর হনট বনজনর মন (তনরন)। 

 কব গেণর কান কনর মন েতনেদর ৷৷ 

 নজ িবে্ েনন আেরনহেণ িফিরস কদনচনর। 

 মিণ-ম�ুন েফেল পিরস নেল ্রিশর হনর ৷৷ 

 �শনে্-মশনে্ িফিরস কনর বন ধনিরস ধনর। 

 রনম�সনদেক ভবেঘনের করেত হেব পনর ৷৷ 
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        নন্ - নয়ন ন�ন �ভনসনিদ কনশী কন�ী েকবন চনয়। 

 কনলী কনলী বেল আমনর অজপন যিদ ফুরনয় ৷৷ 

 

        নন্ - আপ্নেত আপি্ োেকন ম্, েযও ্নেকন কনর ঘের। 

 যন চনিব তনই বেস পনিব, েখনজঁ ি্জ অ্ঃপেুর ৷৷ 

 

        নন্ - মজেলন আমনর ম্�মরন শযনমনপদ ্ীলকমেল। 

 

        নন্ - যতে্ হদেয় েরেখন আদিরিণ শযনমন মনেক। 

 ম্ তুই েদখ, আর আিম েদিখ, আর েয্ েকউ ্নিহ েদেখ ৷৷ 

 

        ঠনকরু এই নন্িট ননইেত ননইেত দ�নয়মন্ হইেল্। মনর ে�েম উ�ৎ�নয়! ‘আদিরণী শযনমন মনেক হদেয় 

েরেখন।’ -- এ-কানিট েয্ ভ�েদর বনরবনর বিলেতেছ্। 

 

        ঠনকরু এইবনর েয্ সুরনপনে্ মৎ হইয়নেছ্। ্নিচেত ্নিচেত আবনর নন্ ননিহেতেছ্: 

 

           মন িক আমনর কনেলন ের। 

 কনেলনরপ িদন�রী, হিদপপ কের আেলন ের! 

 

        ঠনকরু ননইেত ননইেত বড় টিলেতেছ্ েদিখয়ন ি্র�্ তনহঁনেক ধনরণ কিরেত েনেল্। ঠনকরু মদৃুের 

“য়যনই! শনলন ছুঁসে্” বিলয়ন বনরণ কিরেতেছ্। ঠনকরু ্নিচেতেছ্ েদিখয়ন ভে�রন দনড়ঁনইেল্। ঠনকরু মন�নেরর 

হ� ধনরণ কিরয়ন বিলেতেছ্, “য়যনই শনলন ্নচ।” 

 

[েবদন্বনদী মিহমনর �ভুসে� সংকীতরে্ ্তৃয ও ঠনকেুরর আ্ে ] 

 

        ঠনকরু ি্েজর আসে্ বিসয়ন আেছ্। ভনেব নরনর মনেতনয়নরন! 

 

        ভনব িকি�ৎ উপশম হইেল বিলেতেছ্ -- ওঁ ওঁ ওঁ ওঁ ওঁ ওঁ কনলী। আবনর বিলেতেছ্, তনমনক খনব। ভে�রন 

অে্েক দনড়ঁনইয়ন আেছ্। মিহমনচরণ দনড়ঁনইয়ন ঠনকরুেক পনখন কিরেতেছ্। 

 

        �ীরনমক�ৃ (মিহমনর �িত) -- আপ্নরন েবনেসন। 

 

        “আপি্ েবদ োেক একটু িকছ ু ্নও। 

 

        মিহমনচরণ আবিৃৎ কিরেতেছ্ -- ‘জয় জ�মন্’ ইতযনিদ। 

 

        আবনর মহনি্বরনণতত িহেত �ব আবিৃৎ কিরেতেছ্ -- 

 

 ওঁ ্মে� সেত েত জনৎকনরণনয়, ্মে� িচেত সবরেলনকন�য়নয়। 

 ্েমনঽৈ�তত�নয় মিু��দনয়, ্েমন ��েণ বযনিপে্ শনাতনয় ৷৷ 
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 �েমকং শরণযং �েমকং বেরণযং, �েমকং জনৎপনলকং ু�কনশম । 

 �েমকং জনৎকতৃপনতৃ�হতৃর, �েমকং পরং ি্�লং ি্িবরককম  ৷৷ 

 ভয়ন্নং ভয়ং ভীষণং ভীষণন্নং, নিতঃ �নিণ্নং পনবণং পনব্ন্নম । 

 মেহনৈ�ঃপদন্নং ি্য়্ৃ �েমকং, পেরষনং পরং রকণং রকণন্নম  ৷৷ 

 বয়�নং সমরনেমন বয়�নন ভজনেমন, বয়�নং জনৎসনিকরপং ্মনমঃ। 

 সেদকং ি্ধন্ং ি্রনল�মীশং, ভবনে�নিধেপনতং শরণযং �জনমঃ ৷৷ 

 

        ঠনকরু হনতেজনড় কিরয়ন �ব  ি্েল্। পনঠনে্ ভি�ভের ্ম�নর কিরেল্। ভে�রনও ্ম�নর কিরেল্। 

 

        অধর কিলকনতন হইেত আিসয়ন ঠনকরুেক �ণনম কিরেল্। 

 

        �ীরনমক�ৃ (মন�নেরর �িত) -- আজ খবু আ্ে হল! মিহম চ�বতরী এিদেক আসেছ। হির্নেম আ্ে 

েকম্ েদখেল! ্ন? 

 

        মন�নর -- আ�ন, হন।ঁ 

 

        মিহমনচরণ �ন্চচরন কের্। িতি্ আজ হির্নম কেরেছ্, আর কীতর্ সমেয় ্ৃতয কিরয়নেছ্ -- তনই ঠনকরু 

আ�নদ কিরেতেছ্। 

 

        স�যন আনত�নয়। ভে�রন অে্েকই �েম �েম ঠনকরুেক �ণনম কিরয়ন িবদনয় �হণ কিরেল্। 

 


