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চতুথর্ পিরেcদ 
 

ঠাকুর কীতর্নানেn 
 
        কীতর্িনয়া দলবেলর সিহত uপিsত। ঘেরর মাঝখােন বিসয়া আেছ। ঠাকুেরর iি ত হiেলi কীতর্ন আরm 
হয়। ঠাকুর aনুমিত িদেলন। 
 
        রাম ( ীরামকৃে র pিত) -- আপিন বলুন eরা িক গাiেব? 
 
        ীরামকৃ  -- আিম িক বলব? -- (eকটু িচnা কিরয়া) আcা, aনুরাগ। 
 
        কীতর্িনয়া পূবর্রাগ গাiেতেছন: 
 
 আের েমার েগারা িdজমিণ। 
 রাধা রাধা বিল কােn, েলাটায় ধরণী।। 
 রাধানাম জেপ েগারা পরম যতেন। 
 সুরধুনী ধারা বেহ arণ নয়েন।। 
 kেণ kেণ েগারা akগ ভূেম গিড় যায়। 
 রাধানাম বিল kেণ kেণ মুরছায়।। 
 পুলেক পুরল তনু গদ গদ েবাল। 
 বাসু কেহ েগারা েকন eত uতেরাল।। 
 
        কীতর্ন চিলেত লািগল। যমুনাতেট pথম কৃ দশর্ন aবিধ ীমতীর aবsা সখীগণ বিলেতেছন: 
 
 ঘেরর বািহের দে  শতবার, িতেল িতেল আiেস যায়। 
 মন uচাটন িনঃ াস সঘন, কদm কানেন চায়।। 
         (রাi eমন েকেন বা ৈহল)। 
 gr dr জন, ভয় নািহ মন, েকাথা বা িক েদব পাiল।। 
 সদাi চ ল, বসন a ল, সmরণ নািহ কের। 
 বিস বিস থািক, uঠেয় চমিক, ভূষণ খিসয়া পেড়।। 
 বয়েস িকেশারী রাজার কুমারী, তােহ কুলবধূ বালা। 
 িকবা aিভলােষ, আছেয় লালেস, না বুিঝ তাহার ছলা।। 
 তাহার চিরেত, েহন বুিঝ িচেত, হাত বাড়াiল চােn। 
 চ ীদাস কয়, কির aনুনয়, েঠেকেছ কািলয়া ফােn।। 
 
        কীতর্ন চিলেত লািগল -- ীমতীেক সখীগণ বিলেতেছন: 
 
         কহ কহ সুবদনী রােধ! িক েতার হiল িবেরােধ।। 
         েকন েতাের আনমন েদিখ। কােহ নেখ িkিত তেল িলিখ।। 
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 েহমকািn ঝামর ৈহল। রা াবাস খিসয়া পিড়ল।। 
 আঁিখযুগ arণ হiল। মুখপd কাiয়া েগল।। 
 eমন হiল িক লািগয়া। না কিহেল ফািট যায় িহয়া।। 
 eত িন কেহ ধিন রাi। ীযdনnন মুখ চাi।। 
 
        কীতর্িনয়া আবার গাiল -- ীমতী বংশী িন িনয়া পাগেলর নয্ায় হiয়ােছন। সখীগেণর pিত ীমতীর 
uিk: 
 
 কদেmর বেন, থােক েকাn  জেন, েকমন শবd  আিস। 
 eক আচিmেত, বেণর পেথ, মরেম রহল পিশ।। 
 সাnােয় মরেম, ঘুচায়া ধরেম, কিরল পাগিল পারা। 
 িচত িsর নেহ, েশায়াস বারেহ, নয়েন বহেয় ধারা।। 
 িক জািন েকমন, েসi েকান জন, eমন শবd  কের। 
 না েদিখ তাহাের, hদয় িবদের, রিহেত না পাির ঘের।। 
 পরাণ না ধের, কন কন কের, রেহ দরশন আেশ। 
 যবh ঁ েদিখেব, পরাণ পাiেব, কহেয় udব দােস।। 
 
        গান চিলেত লািগল। ীমতীর কৃ দশর্ন জনয্ pাণ বয্াকুল হiয়ােছ। ীমতী বিলেতেছন: 
 
 পিহেল িননু, aপrপ িন, কদm কানন ৈহেত। 
 তারপর িদেন, ভােটর বণর্েন, িন চমিকত িচেত।। 
 আর eকিদন, েমার pাণ-সখী কিহেল যাহার নাম, 
        (আহা সকল মাধুযর্ময় কৃ  নাম)। 
 gিণগণ গােন, িননু বেণ, তাহার e gণgাম।। 
 সহেজ aবলা, তােহ কুলবালা, grজন jালা ঘের। 
 েস েহন নাগের, আরিত বাঢ়েয়, েকমেন পরাণ ধের। 
 ভািবয়া িচিnয়া, মেন দঢ়াiনু, পরাণ বিহবার নয়। 
 কহত uপায় ৈকেছ িমলেয়, দাস udেব কয়।। 
 
        “আহা সকল মাধুযর্ময় কৃ নাম!” ei কথা িনয়া ঠাকুর আর বিসেত পািরেলন না। eেকবাের বাহয্শূনয্, 
দ ায়মান। সমািধs! ডানিদেক েছাট নেরন দাঁড়াiয়া। eকটু pকৃিতs হiয়া মধুর কে  “কৃ ” “কৃ ” ei কথা 
সাrনয়েন বিলেতেছন। kেম পুনবর্ার আসন gহণ কিরেলন। 
 
        কীতর্িনয়া আবার গাiেতেছন। িবশাখা েদৗিড়য়া িগয়া eকখািন িচtপট আিনয়া ীমতীর সmুেখ ধিরেলন। 
িচtপেট েসi ভুবনর নrপ। ীমতী পটদশর্েন বিলেলন, ei পেট যাঁেক েদখিছ, তাঁেক যমুনাতেট েদখা aবিধ 
আমার ei দশা হেয়েছ। 
 
        কীতর্ন -- ীমিতর uিk -- 
  
 েয েদেখিছ যমুনাতেট। েসi েদিখ ei িচtপেট।। 
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 যার নাম কিহল িবশাখা। েসi ei পেট আেছ েলখা।। 
 যাহার মুরলী িন। েসi বেট ei রিসকমিণ।। 
 আধমুেখ যার gণ গাঁথা। দূতীমুেখ িন যার কথা।। 
 ei েমার হiয়ােছ pাণ। iহা িবেন েকহ নেহ আন।। 
 eত কিহ মূরিছ পড়েয়। সখীগণ ধিরয়া েতালেয়।। 
 পুনঃ কেহ পাiয়া েচতেন। িক েদিখনু েদখায় েস জেন।। 
 সখীগণ করেয় আ াস। ভেণ ঘনশয্াম দাস।। 
 
        ঠাকুর আবার uিঠেলন, নেরndািদ সাে াপা  লiয়া uc সংকীতর্ন কিরেতেছন: 
 
        (1) -- যােদর হির বলেত নয়ন ঝের তারা তারা dভাi eেসেছ ের। 
 (যারা আপিন েকেঁদ জগৎ কাঁদায়)    (যারা মার েখেয় েpম যােচ) 
     (যারা bেজর কানাi বলাi)     (যারা bেজর মাখন েচার) 
 (যারা জািতর িবচার নািহ কের)     (যারা আপামের েকাল েদয়) 
 (যারা আপিন েমেত জগৎ মাতায়)     (যারা হির হেয় হির বেল)। 
     (যারা জগাi মাধাi udািরল)     (যারা আপন পর নািহ বােচ)। 
     জীব তরােত তারা dভাi eেসেছ ের।   (িনতাi েগৗর) 
 
        (2) -- নেদ টলমল টলমল কের, েগৗরেpেমর িহেlােল ের। 
 
        ঠাকুর আবার সমািধs! 
 
        ভাব uপষম হiেল আবার আসন gহণ কিরেলন। 
 
        ীরামকৃ  (মাsােরর pিত) -- েকাn  িদেক সুমুখ িফের বেসিছলাম, eখন মেন নাi। 


