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িdতীয় পিরেcদ
ভkসে কীতর্নানেn
eiবার কীতর্ন আরm হiল। ৈব বচরণ aিভসার আরm কিরয়া রাসকীতর্ন কিরয়া পালা সমাp কিরেলন।
ী ীরাধাকৃে র িমলন কীতর্ন যাi আরm হiল, ঠাকুর েpমানেn নৃতয্ কিরেত লািগেলন। সে সে ভেkরাo
তাঁহােক েবিড়য়া নািচেত লািগেলন o সংকীতর্ন কিরেত লািগেলন। কীতর্নােn সকেল আসন gহণ কিরেলন।
ীরামকৃ (িবজেয়র pিত) -- iিন েবশ গান!
ei বিলয়া ৈব বচরণেক েদখাiয়া িদেলন o তাঁহােক ‘ ীেগৗরা সুnর’ ei গানিট গািহেত বিলেলন।
ৈব বচরণ গান ধিরেলন:
ীেগৗরা সুnর নব নটবর, তপত কা নকায় iতয্ািদ।
গান সমাp হiেল ঠাকুর িবজয়েক বিলেলন, ‘েকমন?’ িবজয় বিলেলন, ‘আ যর্।’ ঠাকুর েগৗরাে র ভােব
িনেজ গান ধিরেলন:
ভাব হেব বiিক ের!
ভাবিনিধ ীেগৗরাে র ভাব হেব বiিক ের ৷৷
ভােব হােস কাঁেদ নােচ গায়।
বন েদেখ বৃnাবন ভােব; সমুd েদেখ ীযমুনা ভােব।
যার anঃকৃ বিহেগর্ৗর (ভাব হেব)।
েগারা ফুকির ফুকির কােn; েগারা আপনার পায় আপিন ধের।
বেল েকাথা রাi েpমময়ী।
মিণ সে সে গাiেতেছন।
ঠাকুেরর গান সমাp হiেল ৈব বচরণ আবার গাiেলন:
হির হির বল ের বীেণ!
হিরর কrণা িবেন, পরম তtt আর পািবেন ৷৷
হিরনােম তাপ হের, মুেখ বল হের কৃ হের,
হির যিদ কৃপা কের, তেব ভেব আর ভািবেন!
বীেণ eকবার হির বল, হিরনাম িবেন নাi সmল,
দাস েগািবn কয়, িদন েগেল, aকূেল েযন ডুিবেন।
ঠাকুর কীতর্িনয়ার মতন গােনর সে সে সুর কিরেতেছন। ৈব বচরণেক বিলেতেছন, oiরকম কের বেলা
-- কীতর্িনয়া ঢেঙ।
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ৈব বচরণ আবার গাiেলন:
ীdগর্ানাম জপ সদা রসনা আমার।
dগর্েম ীdগর্া িবেন েক কের িনsার ৷৷
dগর্ানাম তরী ভবাণর্ব তিরবাের,
ভািসেতেছ, েসi তরী dাসেরাবের।
ীgr কrণা কির েযi ধন িদেল,
সাধনা করহ তরী িমিলেব েগা কূেল ৷৷
যিদ বল ছয় িরপু হiেয় পবন,
ধিরেত না িদেব তরী কিরেব তুফান।
তুফােনেত িক কিরেব ীdগর্ানাম যার তরী,
তুিম sগর্, তুিম মতর্য্ মা, তুিম েস পাতাল;
েতামা হেত হির bhা dাদশ েগাপাল।
দশ মহািবদয্া মাতা দশ aবতার,
eবার েকানrেপ আমায় কিরেত হেব পার ৷৷
চল aচল তুিম মা তুিম সূk sূল,
সৃি িsিত pলয় তুিম মা তুিম িব মূল।
িtেলাকজননী তুিম, িtেলাক তািরণী;
সকেলর শিk তুিম মা েতামার শিk তুিম ৷৷
ঠাকুর গায়েকর সে পুনঃ পুনঃ গািহেত লািগেলন:
চল aচল তুিম মা তুিম সূk sূল,
সৃি িsিত pলয় তুিম মা তুিম িব মূল,
িtেলাকজননী তুিম, িtেলাক তািরণী;
সকেলর শিk তুিম মা েতামার শিk তুিম ৷৷
কীতর্নীয়া আবার আরm কিরেলন:
বায়ু anকার আিদ শূনয্ আর আকাশ,
rপ িদk িদগnর েতামা হ’েত pকাশ।
bhা, িব ু আিদ কির যেতক aমের,
তব শিk pকািশেছ সকল শরীের ৷৷
iড়া িপ লা সুষmু া বjা িচিtণীেত,
kমেযােগ আেছ েজেগ সহsা হiেত।
িচিtণীর মেধয্ ঊে র্ আেছ পd সাির সাির,
kবণর্ সুবণর্বণর্ িবdয্তািদ কির ৷৷
di পd psুিটত eকপd েকাঢ়া,
aেধামুেখ ঊ র্ মুেখ আেছ di পd েজাড়া।
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হংসrেপ িবহার তথায় কর েগা আপিন,
আধার কমেল হo মা কুলকু িলনী ৷৷
তদূে র্ মিণপুর নাম নািভsল,
রkবণর্ পd তােহ আেছ দশদল।
েসi পেd তব শিk aনল আছয়,
েস aনল িনবৃিt হ’েল সকলi িনভায় ৷৷
hিদপেd আেছ মানস সেরাবর,
aনাহত পd ভােস তাহার uপর।
সুবণর্বণর্ dাদশদল তথায় িশব বাণ,
েযi পেd তব শিk জীব আর আণ ৷৷
তদূে র্ ক েদশ ধুmবণর্ পd,
েষাড়শদল নাম তাঁর পd িব dাখয্।
েসi পেd তব শিk আছেয় আকাশ,
েস আকাশ rd হ েল সকিল আকাশ ৷৷
তদূেধর্ িশরিস মেধয্ পd সহsদল,
grেদেবর sান েসi aিত gহয্ sল।
েসi পেd িবmrেপ পরমিশব িবরােজ,
eকা আেছন kবণর্ সহsদল প েজ ৷৷
bhরn আেছ যথা িশব িবmrপ,
তুিম তথা েগেল, িশব হন sীয়rপ।
তথা িশবসে রে কর েগা িবহার,
িবহার সমাপেন িশব হন িবmাকার ৷৷
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