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প ম পিরেcদ 
 

সংকীতর্নানেn ভkসে  
 
        িগিরশ বািড় চিলয়া েগেলন। আবার আিসেবন। 
 
        ীযুk জয়েগাপাল েসেনর সিহত ৈtেলাকয্ আিসয়া uপিsত। তাঁহারা ঠাকুরেক pনাম কিরেলন o আসন 
gহণ কিরেলন। ঠাকুর তাঁহােদর কুশল p  কিরেতেছন। েছাট নেরন আিসয়া ঠাকুরেক ভূিম  হiয়া pণাম 
কিরেলন। ঠাকুর বিলেলন, -- কi তুi শিনবাের eিলিন? eiবার ৈtেলাকয্ গান গাiেবন। 
 
        ীরামকৃ  -- আহা, তুিম আনnময়ীর গান েসিদন করেল, -- িক গান! আর সব েলােকর গান আলুনী 
লােগ! েসিদন নেরেndর গানo ভাল লাগল না। েসiেট aমিন aমিন েহাক না। 
 
        ৈtেলাকয্ গাiেতেছন -- ‘জয় শচীনnন’। 
 
        ঠাকুর মুখ ধুiেত যাiেতেছন। েমেয় ভেkরা িচেকর পাে র্ বয্াকুল হiয়া বিসয়া আেছন। তাঁহােদর কােছ 
িগয়া eকবার দশর্ন িদেবন। ৈtেলােকয্র গান চিলেতেছ। 
 
        ঠাকুর ঘেরর মেধয্ িফিরয়া আিসয়া ৈtেলাকয্েক বিলেতেছন, -- eকটু আনnময়ীর গান, -- ৈtেলাকয্ 
গাiেতেছন: 
 
 কত ভালবাস েগা মা মানব সnােন, 
 মেন হেল েpমধারা বেহ dনয়েন (েগা মা)। 
 তব পেদ aপরাধী, আিছ আিম জnাবিধ, 
            তবু েচেয় মুখপােন েpমনয়েন, ডািকছ মধুর বচেন, 
 মেন হেল েpমধারা বেহ dনয়েন। 
            েতামার েpেমর ভার, বিহেত পাির না েগা আর, 
            pাণ uিঠেছ কাঁিদয়া, hদয় েভিদয়া, তব েsহ দরশেন, 
 লiনু শরণ মা েগা তব ীচরেণ (েগা মা) ৷৷ 
 
        গান িনেত িনেত েছাট নেরন গভীর ধয্ােন িনমg হiয়ােছন, েযন কা বৎ! ঠাকুর মাsারেক বিলেতেছন, 
“েদখ, েদখ, িক গভীর ধয্ান! eেকবাের বাহয্শূনয্!” 
 
        গান সমাp হiল। ঠাকুর ৈtেলাকয্েক ei গানিট গাiেত বিলেলন -- ‘েদ মা পাগল কের, আর কাজ নাi 
jান িবচাের।’ 
 
        রাম বিলেতেছন, িকছু হিরনাম েহাক! ৈtেলাকয্ গাiেতেছন: 
 
 মন eকবার হির বল হির বল হির বল। 
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 হির হির হির বেল, ভবিসnু পাের চল। 
 
        মাsার আেs আেs বিলেতেছন, ‘েগৗর-িনতাi েতামরা dভাi।’ 
 
        ঠাকুরo oi গানিট গাiেত বিলেতেছন। ৈtেলাকয্ o ভেkরা সকেল িমিলয়া গাiেতেছন: 
 
 েগৗর িনতাi েতামরা dভাi পরম দয়াল েহ pভু! 
 
        ঠাকুরo েযাগদান কিরেলন। সমাp হiেল আর eকিট ধিরেলন: 
 
 যােদর হির বলেত নয়ন ঝের তারা dভাi eেসেছ ের। 
 যারা মার েখেয় েpম যােচ তারা তারা dভাi eেসেছ ের। 
 যারা bেজর কানাi বলাi তারা তারা dভাi eেসেছ ের। 
 যারা আচ ােল েকাল েদয় তারা তারা dভাi eেসেছ ের। 
 
        oi গােনর সে  ঠাকুর আর eকটা গান গািহেতেছন: 
 
 নেদ টলমল টলমল কের েগৗরেpেমর িহেlােল ের। 
 
        ঠাকুর আবার ধিরেলন: 
 
 েক হিরেবাল হিরেবাল বিলেয় যায়? 
     যা ের মাধাi েজেন আয়। 
 বুিঝ েগৗর যায় আর িনতাi যায় ের। 
 যােদর েসানার নূপুর রাঙা পায়। 
 যােদর েনড়া মাথা েছঁড়া কাঁথা ের। 
 েযন েদিখ পাগেলরi pায়। 
 
        েছাট নেরন িবদায় লiেতেছন -- 
 
        ীরামকৃ  -- তুi বাপ-মােক খুব ভিk করিব। -- িকnt ঈ েরর পেথ বাধা িদেল মানিবিন। খুব েরাখ 
আনিব -- শালার বাপ! 
 
        েছাট নেরন -- েক জােন, আমার িকছু ভয় হয় না। 
 
        িগিরশ বািড় হiেত আবার আিসয়া uপিsত। ঠাকুর ৈtেলােকয্র সিহত আলাপ কিরয়া িদেতেছন; আর 
বিলেতেছন, ‘eকটু আলাপ েতামরা কর।’ eকটু আলােপর পর ৈtেলাকয্েক বিলেতেছন, ‘েসi গানিট আর 
eকবার,’ -- ৈtেলাকয্ গাiেতেছন: 
 

[িঝঁিঝট খাmাজ -- ঠুংরী ] 
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    জয় শচীনnন, েগৗর gণাকার, েpম-পরশমিণ, ভাব-রস-সাগর। 
    িকবা সুnর মুরিতেমাহন আঁিখর ন কনকবরণ, 
 িকবা মৃণালিনিnত, আজানুলিmত, েpম pসািরত, েকামল যুগল কর 
 িকবা rিচর বদন-কমল, েpমরেস ঢল ঢল, 
 িচকুর কুnল, চাr গ sল, হিরেpেম িবhল, aপrপ মেনাহর। 
 মহাভােব মি ত হির রেস রি ত, আনেn পুলিকত a , 
    pমt মাত , েসানার েগৗরা , 
    আেবেশ িবেভার a , aনুরােগ গরগর। 
    হিরgণগায়ক, েpমরস নায়ক, 
    সাধু-hিদর ক, আেলাকসামানয্, ভিkিসnু ীৈচতনয্, 
    আহা! ‘ভাi’ বিল চ ােল, েpমভের লন েকােল, 
    নােচন dবাh তুেল, হির েবাল হির বেল, 
    aিবরল ঝের জেল নয়েন িনরnর! 
    ‘েকাথা হির pাণধন’ -- বেল কের েরাদন, 
    মহােsদ কmন, h ার গজর্ন, 
    পুলেক েরামাি ত, শরীর কদিmত, 
        ধুলায় িবলুি ত সুnর কেলবর। 
    হির-লীলা-রস-িনেকতন, ভিkরস-psবণ; 
    দীনজনবাnব, বে র েগৗরব, ধনয্ ধনয্ ীৈচতনয্ েpম শশধর। 
 
        ‘েগৗর হােস কাঁেদ নােচ গায়’ -- ei কথা িনয়া ঠাকুর ভাবািব  হiয়া দাঁড়াiয়া পিড়েলন, -- eেকবাের 
বাহয্শূনয্! 
 
        িকি ৎ pকৃিতs হiয়া -- ৈtেলাকয্েক aনুনয় িবনয় কিরয়া বিলেতেছন, “eকবার েসi গানিট! -- িক 
েদিখলাম ের।” 
 
        ৈtেলাকয্ গাiেতেছন: 
 
 িক েদিখলাম ের, েকশব ভারতীর কুিটের, 
 aপrপ েজয্ািত; েগৗরা  মূরিত, dনয়েন েpম বেহ শত ধাের। 
 
        গান সমাp হiল। সnয্া হয়। ঠাকুর eখনo ভkসে  বিসয়া আেছন। 
 
        ীরামকৃ  (রােমর pিত) -- বাজনা নাi! ভাল বাজনা থাকেল গান খুব জেম। (সহােসয্) বলরােমর 
আেয়াজন িক জান, -- বামুেনর েগাি  (গrিট) খােব কম, dধ েদেব hড়hড় কের! (সকেলর হাসয্) বলরােমর 
ভাব, -- আপনারা গাo আপনারা বাজাo! (সকেলর হাসয্) 


