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তৃতীয় পিরেcদ
ভkসে ভজনানেn
ঠাকুর গান িনেবন icা pকাশ কিরেলন। বলরােমর ৈবঠকখানায় eকঘর েলাক। সকেলi তাঁহার পােন
চািহয়া আেছন -- িক বেলন িনেবন, িক কেরন েদিখেবন।
ীযুk তারাপদ গািহেতেছন:
েকশব কুr কrণা দীেন, কু কাননচারী।
মাধব মেনােমাহন, েমাহন মুরলীধারী ৷৷
(হিরেবাল, হিরেবাল, হিরেবাল, মন আমার)।
bজিকেশার কালীয়হর কাতরভয়ভ ন,
নয়ন-বাঁকা, বাঁকা িশিখপাখা রািধকা-hদয়র ন -েগাবধর্নধারণ, বনকুসুমভূষণ, দােমাদর কংসদপর্হারী।
শয্ামরাসরসিবহারী। (হিরেবাল, iতয্ািদ) ৷৷
ীরামকৃ (িগিরেশর pিত) -- আহা, েবশ গানিট! তুিমi িক সব গান েবঁেধছ?
eকজন ভk -- হাঁ, uিনi ৈচতনয্লীলার সব গান েবঁেধেছন।
ীরামকৃ (িগিরেশর pিত) -- e গানিট খুব uতেরেছ।
(গায়েকর pিত) -- “িনতাi-eর গান গাiেত পােরা?”
আবার গান হiল, িনতাi েগেয়েছন:
িকেশারীর েpম িনিব আয়, েpেমর জুয়ার বেয় যায়।
বiেছ ের েpম শতধাের, েয যত চায় তত পায় ৷৷
েpেমর িকেশারী, েpম িবলায় সাধ কির, রাধার েpেম বলের হির;
েpেম pাণ মt কের, েpম তরে pাণ নাচায়।
রাধার েpেম হির বিল, আয় আয় আয় ৷৷
ীেগৗরাে র গান হiল -কার ভােব েগৗর েবেশ জুড়ােল েহ pাণ।
েpমসাগের uঠেলা তুফান, থাকেব না আর কুল মান ৷৷
(মন মজােল েগৗর েহ)
bজ মােঝ, রাখাল সােজ, চরােল েগাধন;
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ধরেল কের েমাহন বাঁিশ, মজেলা েগাপীর মন;
ধের েগাবধর্ন, রাখেল বৃnাবন,
মােনর দােয়, ধের েগাপীর পায়, েভেস েগল চাঁদ বয়ান ৷৷
(মন মজােল েগৗর েহ)।
সকেল মাsারেক aনুেরাধ কিরেতেছন, তুিম eকিট গান গাo। মাsার eকটু লাজুক, িফsিফs কের মাপ
চািহেতেছন।
িগিরশ (ঠাকুেরর pিত, সহােসয্) -- মহাশয়! মাsার েকান মেত গান গাiেছ না।
ীরামকৃ (িবরk হiয়া) -- o sুেল দাঁত বার করেব; গান গাiেত যত লjা! মাsার মুখিট চুন কের
খািনকkণ বিসয়া রিহেলন।
ীযুk সুেরশ িমt eকটু দূের বেসিছেলন। ঠাকুর ীরামকৃ তাঁহার িদেক সেsহ দৃি পাত কিরয়া ীযুk
িগিরশ েঘাষেক েদখাiয়া সহাসয্বদেন কথা কিহেতেছন।
ীরামকৃ (সহােসয্) -- তুিম েতা িক? iিন (িগিরশ) েতামার েচেয়!
সুেরশ (হািসেত হািসেত) -- আjা হাঁ, আমার বড়দাদা। (সকেলর হাসয্)
িগিরশ (ঠাকুেরর pিত) -- আcা, মহাশয়! আিম েছেলেবলায় িকছু েলখাপড়া কির নাi, তবু েলােক বেল
িবdান!
ীরামকৃ -- মিহমা চkবতর্ী aেনক শাst-টাst েদেখেছ েনেছ -- খুব আধার! (মাsােরর pিত) -- েকমন
গা?
মাsার -- আjা হাঁ।
িগিরশ -- িক? িবদয্া! o aেনক েদেখিছ! oেত আর ভুিল না।
ীরামকৃ (হািসেত হািসেত) -- eখানকার ভাব িক জান? বi শাst e-সব েকবল ঈ েরর কােছ েপৗঁিছবার
পথ বেল েদয়। পথ, uপায়, েজেন লবার পর, আর বi শােst িক দরকার? তখন িনেজ কাজ করেত হয়।
“eকজন eকখানা িচিঠ েপেয়িছল, কুটমু বািড় তtt করেত হেব, িক িক িজিনস েলখা িছল। িজিনস িকনেত
েদবার সময় িচিঠখানা খুেঁ জ পাoয়া যািcল না। কতর্ািট তখন খুব বয্s হেয় িচিঠর েখাঁজ আরm করেলন।
aেনকkণ ধের aেনকজন িমেল খুজ
ঁ েল। েশেষ পাoয়া েগল। তখন আর আনেnর সীমা নাi। কতর্া বয্s হেয় aিত
যেt িচিঠখানা হােত িনেলন আর েদখেত জাগেলন, িক েলখা আেছ। েলখা ei, পাঁচ েসর সেnশ পাঠাiেব,
eকখানা কাপড় পাঠাiেব; আরo কত িক। তখন আর িচিঠর দরকার নাi, িচিঠ েফেল িদেয় সেnশ o কাপেড়র
আর aনয্ানয্ িজিনেসর েচ ায় েবrেলন। িচিঠর দরকার কতkণ? যতkণ সেnশ, কাপড় iতয্িদর িবষয় না জানা
জায়। তারপরi পাবার েচ া।
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“শােst তাঁেক পাবার uপােয়র কথা পােব। িকnt খবর সব েজেন িনেজ কমর্ আরm করেত হয়। তেব েতা
বstলাভ!
“ ধু পাি েতয্ িক হেব? aেনক ে াক, aেনক শাst, পি েতর জানা থাকেত পাের; িকnt যার সংসাের
আসিk আেছ, যার কািমনী-কা েন মেন মেন ভালবাসা আেছ, তার শােst ধারণা হয় নাi-- িমেছ পড়া। পাঁিজেত
েলােখেছ, িবশ আড়া জল, িকnt পাঁিজ িটপেল eক েফাঁটাo পেড় না।” (সকেলর হাসয্)
িগিরশ (সহােসয্) -- মহাশয়! পাঁিজ িটপেল eক েফাঁটাo পেড় না? (সকেলর হাসয্)
ীরামকৃ (সহােসয্) -- পি ত খুব লmা লmা কথা বেল, িকnt নজর েকাথায়? কািমনী আর কা েন, েদেহর
সুখ আর টাকায়।
“শকুিন খুব uঁচেু ত uেড়, িকnt নজর ভাগাড়, েকাথায় মড়া।
(িগিরেশর pিত) -- “নেরnd খুব ভাল; গাiেত বাজােত, পড়ায় নায় িবদয্ায়; eিদেক িজেতিndয়, িবেবকৈবরাগয্ আেছ, সতয্বাদী। aেনক gণ।
(মাsােরর pিত) -- েকমন ের? েকমন গা, খুব ভাল নয়?”
মাsার -- আjা হাঁ, খুব ভাল।
ীরামকৃ (জনািnেক, মাsােরর pিত) -- েদখ, oর (িগিরেশর) খুব aনুরাগ আর িব াস।
মাsার aবাক হiয়া িগিরশেক eকদৃে েদিখেতেছন। িগিরশ ঠাকুেরর কােছ কেয়কিদন আিসেতেছন মাt।
মাsার িকnt েদিখেলন েযন পূবর্পিরিচত -- aেনকিদেনর আলাপ -- পরমাtীয় -- েযন eকসূেt গাঁথা মিণগেণর
eকিট মিণ।
নারাণ বিলেলন -- মহাশয়! আপনার গান হেব না?
ীরামকৃ েসi মধুর কে মােয়র নামgণগান কিরেতেছন:
যতেন hদেয় েরেখা আদিরণী শয্ামা মােক।
মােক তুিম েদখ আর আিম েদিখ, আর েযন েকu নািহ েদেখ ৷৷
কামািদের িদেয় ফাঁিক, আয় মন িবরেল েদিখ,
রসনাের সে রািখ, েস েযন মা বেল ডােক (মােঝ মােঝ) ৷৷
কুrিচ কুমntী যত,
িনকট হেত িদo নােকা,
jান-নয়নেক pহরী েরেখা, েস েযন সাবধােন থােক ৷৷
ঠাকুর িtতােপ তািপত সংসারী জীেবর ভাব আেরাপ কিরয়া মার কােছ aিভমান কিরয়া গাiেতেছন:
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েগা আনnময়ী হেয় মা আমায় িনরানn কেরা না।
(oমা) o dিট চরণ িবেন আমার মন, aনয্ িকছু আর জােন না ৷৷
তপন-তনয় আমায় মn কয়, িক বিলব তায় বল না।
ভবানী বিলেয়, ভেব যাব চেল, মেন িছল ei বাসনা ৷৷
aকুলপাথাের ডুবািব আমাের (oমা) sপেনo তােতা জািন না ৷৷
aহরহিনর্িশ, ীdগর্ানােম ভািস, তবু dখরািশ েগল না।
eবার যিদ মির o হরসুnরী, েতার dগর্ানাম আর েকu লেব না ৷৷
আর িনতয্ানnময়ী bhানেnর কথা গাiেতেছন:
িশব সে সদা রে আনেn মগনা,
সুধাপােন ঢল ঢল ঢেল িকnt পেড় না (মা)।
িবপরীত রতাতুরা, পদভের কাঁেপ ধরা,
uভেয় পাগেলর পারা, লjা ভয় আর মােন না (মা)।
ভেkরা িনsb হiয়া গান িনেতেছন। তাঁহারা eকদৃে ঠাকুেরর adুত আtহারা মােতায়ারা ভাব
েদিখেতেছন।
গান সমাp হiল। িকয়ৎকােল পের ঠাকুর ীরামকৃ বিলেতেছন, “আমার আজ গান ভাল হল না -- সিদর্
হেয়েছ।”
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