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নবম পিরেcদ
নেরেndর ভিk -- যd মিlেকর বাগােন ভkসে

ীেগৗরাে র ভাব

aপরাh হiয়ােছ। েবলা 5টা হiেব। ঠাকুর গােtাtান কিরেলন। ভেkরা বাগােন েবড়াiেতেছন। aেনেক
শী িবদায় লiেবন।
ঠাকুর utেরর বারাnায় হাজরার সিহত কথা কিহেতেছন। নেরnd আজকাল gহেদর বড়েছেল anদার কােছ
pায় যান।
হাজরা -- gহেদর েছেল anদা, নলাম েবশ কেঠার করেছ। সামানয্ সামানয্ িকছু েখেয় থােক। চারিদন
anর an খায়।
ীরামকৃ -- বল িক? ‘েক জােন েকাn েভkেস নারায়ণ িমl যায়।’
হাজরা -- নেরnd আগমনী গাiেল।
ীরামকৃ (বয্s হiয়া) -- িকরকম?
িকেশারী কােছ দাঁড়াiয়া। ঠাকুর বলেছন, তুi ভাল আিছস?
ঠাকুর পি েমর েগাল বারাnায়। শরৎকাল। েগrয়া রেঙ েছাপােনা eকিট ােনেলর জামা পিরেতেছন o
নেরndেক বলেছন, “তুi আগমনী েগেয়িছস?” েগাল বারাnা হiেত নািময়া নেরেndর সে গ ার েপাsার uপর
আিসেলন। সে মাsার। নেরnd গান গািহেতেছন:
েকমন কের পেরর ঘের, িছিল uমা বল মা তাi।
কত েলােক কত বেল, েন pােণ মের যাi ৷৷
িচতাভs েমেখ aে , জামাi েবড়ায় মহারে ।
তুi নািক মা তারi সে , েসানার aে মািখস ছাi ৷৷
েকমন মা ৈধযর্ ধের, জামাi নািক িভkা কের।
eবার িনেত eেল পের, বলব uমা ঘের নাi ৷৷
ঠাকুর দাঁড়াiয়া িনেতেছন। িনেত িনেত ভাবািব ।
eখনo eকটু েবলা আেছ। সূযের্ দব পি ম গগেন েদখা যাiেতেছন। ঠাকুর ভাবািব । তাঁহার eকিদেক
utরবািহনী গ া -- িকয়ৎkণ হiল েজায়ার আিসয়ােছ। প ােত পুে াদয্ান। ডানিদেক নবত o প বটী েদখা
যাiেতেছ। কােছ নেরnd দাঁড়াiয়া গান গািহেতেছন।
সnয্া হiল। নেরnd pভৃিত ভেkরা pণাম কিরয়া িবদায় gহণ কিরয়ােছন। ঘের ঠাকুর আিসয়ােছন o
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জগnাতার নাম o িচnা কিরেতেছন।
ীযুk যd মিlক পাে র্র বাগােন আজ আিসয়ােছন। বাগােন আিসেল pায় ঠাকুরেক েলাক পাঠাiয়া লiয়া
যান -- আজ েলাক পাঠাiয়ােছন -- ঠাকুেরর যাiেত হiেব। ীযুk aধর েসন কিলকাতা হiেত আিসয়া ঠাকুরেক
pণাম কিরেলন।
[ভkসে

ীযুk যd মিlেকর বাগােন -- ীেগৗরা ভাব ]

ঠাকুর ীযুk যd মিlেকর বাগােন যাiেবন। লাটুেক বিলেতেছন, ল টা jাl, eকবার চl।
ঠাকুর লাটুর সে eকাকী যাiেতেছন। মাsার সে আেছন।
ীরামকৃ (মাsােরর pিত) -- তুিম নারাণেক আনেল না েকন?
মাsার বিলেতেছন -- আিম িক সে যাব?
ীরামকৃ -- যােব? aধর-টধর সব রেয়েছ -- আcা, eেসা।
মুখেু jরা পেথ দাঁড়াiয়ািছেলন। ঠাকুর মাsারেক বিলেতেছন -- oঁরা েকu যােবন? (মুখেু jেদর pিত) -আcা, েবশ চেলা। তাহেল শী uেঠ আসেত পারব।
[ৈচতনয্লীলা o aধেরর কেমর্র কথা যd মিlেকর সে ]
ঠাকুর যd মিlেকর ৈবঠকখানায় আিসয়ােছন। সুসিjত ৈবঠকখানা। ঘর বারাnায় দয্ালিগির jিলেতেছ।
ীযুk যdলাল েছাট েছাট েছেলেদর লiয়া আনেn d-eকিট বnুসে বিসয়া আেছন। খানসামারা েকহ aেপkা
কিরেতেছ, েকহ হাতপাখা লiয়া পাখা কিরেতেছ। যd হািসেত হািসেত বিসয়া বিসয়া ঠাকুরেক সmাষণ কিরেলন o
aেনকিদেনর পিরিচেতর নয্ায় বয্বহার কিরেত লািগেলন।
যd েগৗরা ভk। িতিন sার িথেয়টাের ৈচতনয্লীলা েদিখয়া আিসয়ােছন। ঠাকুেরর কােছ গl কিরেতেছন।
বিলেলন, ৈচতনয্লীলা নূতন aিভনয় হiেতেছ। বড় চমৎকার হiয়ােছ।
ঠাকুর আনেnর সিহত ৈচতনয্লীলা-কথা িনেতেছন। মােঝ মােঝ যdর eকিট েছাট েছেলর হাত লiয়া
েখলা কিরেতেছন। মাsার o মুখেু j- াতারা তাঁহার কােছ বিসয়া আেছন।
ীযুk aধর েসন কিলকাতা িমuিনিসপয্ািলিটর ভাiস-েচয়ারময্ান-eর কেমর্র জেনয্ েচ া কিরয়ািছেলন।
েস কেমর্র মািহনা হাজার টাকা। aধর েডপুিট ময্ািজেsট -- িতনশ টাকা মাiেন পান। aধেরর বয়স িtশ বৎসর।
ীরামকৃ (যdর pিত) -- কi aধেরর কমর্ হল না?
যd o তাঁহার বnুরা বিলেলন, aধেরর কেমর্র বয়স যায় নাi।
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িকয়ৎkণ পের যd বিলেতেছন -- “তুিম eকটু তাঁর নাম কেরা।”
ঠাকুর েগৗরাে র ভাব গােনর ছেল বিলেতেছন:
গান - আমার েগৗর নােচ।
নােচ সংকীতর্েন, ীবাস-a েন, ভkগণসে ৷৷
গান - আমার েগৗর রতন।
গান - েগৗর চােহ বৃnাবনপােন, আর ধারা বেহ dনয়েন।
(ভাব হেব বiিক ের) (ভাবিনিধ ীেগৗরাে র)
(ভােব হােস কাঁেদ নােচ গায়) (বন েদেখ বৃnাবন ভােব)
(সমুd েদেখ ীযমুনা ভােব) (েগৗর আপনার পায় আপিন ধের)
(যার anঃ কৃ বিহঃ েগৗর)
গান - আমার a েকন েগৗর, (o েগৗর হল ের!)
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