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প ম পিরেcদ 
 

নীলক  pভৃিত ভkগণসে  সংকীতর্নানেn 
 
        ঠাকুর ীরামকৃ  ঘের িনেজর আসেন বিসয়া আেছন। েবলা pায় িতনটা হiেব। নীলক  পাঁচ-সাতজন 
সাে াপা  লiয়া ঠাকুেরর ঘের আিসয়া uপিsত। ঠাকুর পূবর্াসয্ হiয়া তাহােক েযন aভয্থর্না কিরেত agসর 
হiেলন। নীলক  ঘেরর পূবর্ dার িদয়া আিসয়া ঠাকুরেক ভূিম  হiয়া pণাম কিরেতেছন। 
 
        ঠাকুর সমািধs! -- তাঁহার প ােত বাবুরাম, সmুেখ মাsার, নীলক  o চমৎকৃত aনয্ানয্ যাtাoয়ালারা। 
খােটর utর ধাের দীননাথ খাজা ী আিসয়া দশর্ন কিরেতেছন। েদিখেত েদিখেত ঘর ঠাকুরবািড়র েলােক পিরপূণর্ 
হiল। িকয়ৎkণ পের ঠাকুেরর িকি ত ভাব uপশম হiেতেছ। ঠাকুর েমেঝেত মাdের বিসয়ােছন -- সmুেখ 
নীলক  o চতুিদর্েক ভkগণ। 
 
        ীরামকৃ  (আিব  হiয়া) -- আিম ভাল আিছ। 
 
        নীলক  (কৃতা িল হiয়া) -- আমায়o ভাল কrন। 
 
        ীরামকৃ  (সহােসয্) -- তুিম েতা ভাল আছ। ‘ক’েয় আকার ‘কা’, আবার আকার িদেয় িক হেব? ‘কা’-eর 
uপর আবার আকার িদেল েসi ‘কা’-i থােক। (সকেলর হাসয্) 
 
        নীলক  -- আjা, ei সংসাের পেড় রেয়িছ! 
 
        ীরামকৃ  (সহােসয্) -- েতামায় সংসাের েরেখেছন পাঁচজেনর জনয্। 
 
        “a পাশ। তা সব যায় না। d-eকটা পাশ িতিন েরেখ েদন -- েলাকিশkার জনয্! তুিম যাtািট কেরেছা, 
েতামার ভিk েদেখ কত েলােকর uপকার হেc। আর তুিম সব েছেড় িদেল eঁরা (যাtাoয়ালারা) েকাথায় যােবন। 
 
        “িতিন েতামার dারা কাজ কিরেয় িনেcন। কাজ েশষ হেল তুিম আর িফরেব না। গৃিহণী সমs সংসােরর 
কাজ েসের, -- সকলেক খাiেয়-দাiেয়, দাস-দাসীেদর পযর্n খাiেয়-দাiেয় -- নাiেত যায়; -- তখন আর 
ডাকাডািক করেলo িফের আেস না।” 
 
        নীলক  -- আমায় আশীবর্াদ কrন। 
 
        ীরামকৃ  -- কৃে র িবরেহ যেশাদা unািদনী, -- ীমতীর কােছ িগেয়েছন। ীমতী তখন ধয্ান কিcেলন। 
িতিন আিব  হেয় যেশাদােক বলেলন -- “আিম েসi মূল pকৃিত আদয্াশিk! তুিম আমার কােছ বর নাo!” 
যেশাদা বলেলন, ‘আর িক বর েদেব! ei বেলা েযন কায়মেনাবােকয্ তাঁর িচnা, তাঁর েসবা করেত পাির। কেণর্েত 
েযন তাঁর নামgণগান নেত পাi, হােত েযন তাঁর o তাঁর ভেkর েসবা করেত পাির, -- চেk েযন তাঁর rপ, তাঁর 
ভk, দশর্ন করেত পাির। 
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        “েতামার েযকােল তাঁর নাম করেত চkু জেল েভেস যায়, েসকােল আর েতামার ভাবনা িক? -- তাঁর uপর 
েতামার ভালবাসা eেসেছ। 
 
        “aেনক জানার নাম ajান, -- eক জানার নাম jান -- aথর্াৎ eক ঈ র সতয্ সবর্ভূেত রেয়েছন। তাঁর 
সে  আলােপর নাম িবjান -- তাঁেক লাভ কের নানাভােব ভালবাসার নাম িবjান। 
 
        “আবার আেছ -- িতিন eক-dেয়র পার -- বাকয্ মেনর aতীত। লীলা েথেক িনতয্, আবার িনতয্ েথেক 
লীলায় আসা, -- eর নাম পাকা ভিk। 
 
        “তাহেলi হল, -- তাঁর কৃপার uপর সব িনভর্র করেছ। 
 
        “িকnt তা বেল তাঁেক ডাকেত হেব -- চুপ কের থাকেল হেব না। uিকল হািকমেক সব বেল েশেষ বেল -- 
“আিম যা বলবার বললাম eখন হািকেমর হাত’।” 
 
        “িকয়ৎkণ পের ঠাকুর বিলেতেছন -- তুিম সকােল aত গাiেল, আবার eখােন eেসছ ক  কের। eখােন 
িকnt aনারারী (Honorary) 
 
        নীলক  -- েকন? 
 
        ীরামকৃ  (সহােসয্) -- বুেঝিছ, আপিন যা বলেবন। 
 
        নীলক  -- aমূলয্ রতন িনেয় যাব!!! 
 
        ীরামকৃ  -- েস aমূলয্ রতন আপনার কােছ। আবার ‘ক’েয় আকার িদেল িক হেব? না হেল েতামার গান 
aত ভাল লােগ েকন? রামpসাদ িসd, তাi তার গান ভাল লােগ। 
 
        “সাধারণ জীবেক বেল মানুষ। যার ৈচতনয্ হেয়েছ, েসi মানh ঁস। তুিম তাi মানhসঁ। 
 
        “েতামার গান হেব েন আিম আপিন যািcলাম -- তা িনেয়াগীo বলেত eেসিছল।” 
 
        ঠাকুর েছাট তkেপােশর uপর িনেজর আসেন িগয়া বিসয়ােছন। নীলক েক বিলেতেছন, eকটু মােয়র নাম 

নব। 
 
        নীলক  সাে াপা  লiয়া গান গাiেতেছন: 
 
        গান - শয্ামাপেদ আশ, নদীর তীের বাস। 
 
        গান - মিহষমিদর্নী। 
 
        ei গান িনেত িনেত ঠাকুর দাঁড়াiয়া সমািধs! 
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        নীলক  গােন বিলেতেছন, ‘যার জটায় গ া, িতিন রাজরােজ রীেক হদেয় ধারণ কিরয়া আেছন।’ 
 
        ঠাকুর েpেমাnt হiয়া নৃতয্ কিরেতেছন। নীলক  o ভkগণ তাঁহােক েবিড়য়া েবিড়য়া গান গািহেতেছন o 
নৃতয্ কিরেতেছন। 
 
        গান - িশব িশব। 
 
        ei গােনর সে o ঠাকুর ভkসে  নৃতয্ কিরেত লািগেলন। 
 
        গান সমাp হiল। ঠাকুর নীলক েক বিলেতেছন, -- আিম আপনার েসi-গানিট নব, কলকাতায় যা 

েনিছলাম। 
 
        মাsার -- ীেগৗরা সুnর নব নটবর, তপত কা ন কায়। 
 
        ীরামকৃ  -- হাঁ, হাঁ। 
 
        নীলকn গাiেতেছন: 
 
        ীেগৗরা সুnর, নব নটবর, তপত কা ন কায়। 
 
        ‘েpেমর বেনয্ েভেস যায়’ -- ei ধুয়া ধিরয়া ঠাকুর নীলক ািদ ভkসে  আবার নািচেতেছন, েস aপূবর্ 
নৃতয্ যাঁহারা েদিখয়ািছেলন তাঁহারা কখনi ভুিলেবন না। ঘর েলােক পিরপূণর্ সকেলi untpায়। ঘরিট েযন 

ীবােসর আি না হiয়ােছ। 
 
        ীযুk মেনােমাহন ভাবািব  হiেলন। তাঁহার বাটীর কেয়কিট েমেয় আিসয়ােছন; তাঁহারা utেরর বারাnা 
হiেত ei aপূবর্ নৃতয্ o সংকীতর্ন দশর্ন কিরেতেছন। তাঁহােদর মেধয্o eকজেনর ভাব হiয়ািছল। মেনােমাহন 
ঠাকুেরর ভk o ীযুk রাখােলর সmnী। 
 
        ঠাকুর আবার গান ধিরেলন: 
 
        যােদর হির বলেত নয়ন ঝুের, তারা dভাi eেসেছ ের! 
 
        সংকীতর্ন কিরেত কিরেত ঠাকুর নীলক ািদ ভkসে  নৃতয্ কিরেতেছন। o আখর িদেতেছন -- 
 
 ‘রাধার েpেম মােতায়ারা, তারা dভাi eেসেছ ের।’ 
 
        uc সংকীতর্ন িনয়া চতুিদর্েক েলাক আিসয়া জিময়ােছ। দিkেণর, utেরর o পি েমর েগাল বারাnায়, 
সব েলাক দাঁড়াiয়া। যাঁহারা েনৗকা কিরয়া যাiেতেছন, তাঁহারাo ei মধুর সংকীতর্েনর শb িনয়া আকৃ  
হiয়ােছন। 
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        কীতর্ন সমাp হiল। ঠাকুর জগnাতােক pণাম কিরেতেছন o বিলেতেছন -- ভাগবত-ভk-ভগবান -- 
jানীেদর নমsার, েযাগীেদর নমsার, ভkেদর নমsার। 
 
        eiবার ঠাকুর নীলক ািদ ভkসে  পি েমর েগাল বারাnায় আিসয়া বিসয়ােছন। সnয্া হiয়া িগয়ােছ। 
আজ েকাজাগর পূিণর্মার পরিদন। চতুিদর্েক চাঁেদর আেলা। ঠাকুর নীলকে র সিহত আনেn কথা কিহেতেছন। 
 

[ঠাকুর েক? ‘আিম’ খঁুেজ পাi নাi -- “ঘের আনেবা চ ী” ] 
 
        নীলক  -- আপিনi সাkাৎ েগৗরা । 
 
        ীরামকৃ  -- o gেনা িক! -- আিম সকেলর দাস। 
 
        “গ ারi েঢu। েঢu-eর কখন গ া হয়?” 
 
        নীলক  -- আপিন যা বলুন, আমরা আপনােক তাi েদখিছ! 
 
        ীরামকৃ  (িকি ৎ ভাবািব  হiয়া, কrণsের) -- বাপ,ু আমার ‘আিম’ খঁুজেত যাi, িকnt খঁুেজ পাi না। 
 
        “হনুমান বেলিছেলন -- েহ রাম, কখন ভািব তুিম পূণর্, আিম aংশ -- তুিম pভু আিম দাস, -- আবার যখন 
তttjান হয় -- তখন েদিখ, তুিমi আিম, আিমi তুিম!” 
 
        নীলক  -- আর িক বলব, আমােদর কৃপা করেবন। 
 
        ীরামকৃ  (সহােসয্) -- তুিম কত েলাকেক পার করছ -- েতামার গান েন কত েলােকর udীপন হেc। 
 
        নীলক  -- পার করিছ বলেছন। িকnt আশীবর্াদ কrন, েযন িনেজ ডুিব না! 
 
        ীরামকৃ  (সহােসয্) -- যিদ েডােবা েতা oi সুধাhেদ! 
 
        ঠাকুর নীলক েক পাiয়া আনিnত হiয়ােছন। তাঁহােক আবার বিলেতেছন “েতামার eখােন আসা! -- যােক 
aেনক সাধয্-সাধনা কের তেব পাoয়া যায়! তেব eকটা গান েশান: 
 
 িগির! গেণশ আমার ভকারী। -- 
 পূেজ গণপিত, েপলাম ৈহমবতী 
 যাo েহ িগিররাজ, আন িগেয় েগৗরী।। 
 িবlবৃkমূেল পািতেয় েবাধন, 
       গেণেশর কলয্ােণ েগৗরীর আগমন। 
 ঘের আনেবা চ ী, নেবা কত চ ী, 
       কত আসেবন দ ী, েযাগী জটাধারী।। 
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        “চ ী েযকােল eেসেছন -- েসকােল কত েযাগী জটাধারীo আসেব।” 
 
        ঠাকুর হািসেতেছন। িকয়ৎkণ পের মাsার, বাবুরাম pভৃিত ভkেদর বিলেতেছন -- “আমার বড় হািস 
পােc। ভাবিছ -- eঁেদর (যাtাoয়ালােদর) আবার আিম গান েশানািc।” 
 
        নীলক  -- আমরা েয গান েগেয় েবড়াi, তার পুরsার আজ হল। 
 
        ীরামকৃ  (সহাসয্) -- েকান িজিনস েবচেল eক খাঁমচা ফাu েদয় -- েতামরা oখােন গাiেল, eখােন ফাu 
িদেল। (সকেলর হাসয্) 
 
 


