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ষ পিরেcদ
নেরেndর গান -- ঠাকুেরর ভাবােবেশ নৃতয্
রথােg কীতর্ন o নৃেতয্র পর ঠাকুর ীরামকৃ ঘের আিসয়া বিসয়ােছন। মিণ pভৃিত ভেkরা তাঁহার
পদেসবা কিরেতেছন।
নেরnd ভােব পূণর্ হiয়া তানপুরা লiয়া আবার গান গািহেতেছন:
(1) eেসা মা eেসা মা, o hদয়-রমা, পরাণ-পুতলী েগা,
hদয়-আসেন, হo মা আসীন, িনরিখ েতামাের েগা।
(2) মা tং িহ তারা, তুিম িtgণধরা পরাৎপরা।
আিম জািন েগা o দীন-দয়াময়ী, তুিম dগর্েমেত dখহারা ৷৷
তুিম সnয্া তুিম গায়tী, তুিম জগdাtী েগা মা।
তুিম aকূেলর tাণকtর্ী, সদািশেবর মেনারমা ৷৷
তুিম জেল, তুিম sেল, তুিম আদয্মূেল েগা মা।
তুিম সবর্ঘেট aঘর্পুেট, সাকার আকার িনরাকারা ৷৷
(3) েতামােরi কিরয়ািছ জীবেনর rবতারা।
e-সমুেd আর কভু হব নােকা পথহারা ৷৷
eকজন ভk নেরndেক বিলেতেছন, তুিম oi গানটা গাiেব? -anের জািগেছা েগা মা anরযািমনী!
ীরামকৃ -- দূর! eখন o-সব গান িক! eখন আনেnর গান -- ‘শয্ামা সুধা-তরি ণী।’
নেরnd গাiেতেছন:
কখন িক রে থাক মা, শয্ামা, সুধা-তরি নী!
তুিম রে ভে aপাে aনে ভ দাo জননী ৷৷
ভােবাnt হiয়া নেরnd বারবার গাiেত লািগেলন:
কভু কমেল কমেল থােকা মা পূণর্bhসনাতনী।
ঠাকুর েpেমাnt হiয়া নৃতয্ কিরেতেছন, -- o গাiেতেছন, oমা পূণর্bhসনাতনী! aেনকkণ নৃেতয্র পর
ঠাকুর আবার আসন gহণ কিরেলন। নেরnd ভাবািব হiয়া সাrনয়েন গান গািহেতেছন েদিখয়া ঠাকুর aতয্n
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আনিnত হiেলন।
রািt pায় নয়টা হiেব, eখনo ভkসে ঠাকুর বিসয়া আেছন।
আবার ৈব বচরেণর গান িনেতেছন।
(1)

ীেগৗরা সুnর নটবর তপত কা ন কায়।

(2) িচিনব েকমেন েহ েতামায় (হির)।
oেহ ব রু ায়, ভুেল আছ মথুরায় ৷৷
হািতচড়া েজাড়াপরা, ভুেলছ িক েধনুচরা
bেজর মাখন চুির করা, মেন িকছু হয়।
রািt দশটা-eগারটা। ভেkরা pণাম কিরয়া িবদায় লiেতেছন।
ীরামকৃ -- আcা, আর সbাi বািড় যাo -- (নেরnd o েছাট নেরনেক েদখাiয়া) eরা diজন থাকেলi
হল! (িগিরেশর pিত) তুিম িক বািড় িগেয় খােব? থােকা েতা খািনক থাক। তামাk! -- oহ বলরােমর চাকরo
েতমিন। েডেক েদখ না -- েদেব না। (সকেলর হাসয্) িকnt তুিম তামাক েখেয় েযo।
ীযুk িগিরেশর সে eকিট চশমাপরা বnু আিসয়ােছন। িতিন সমs েদিখয়া িনয়া চিলয়া েগেলন। ঠাকুর
িগিরশেক বিলেতেছন, -- “েতামােক আর হের পয্ালােক বিল, েজার কের কাrেক িনেয় eেসা না, -- সময় না
হেল হয় না।”
eকিট ভk pণাম কিরেলন। সে eকিট েছেল। ঠাকুর সেsেহ কিহেতেছন -- “তেব তুিম eেসা -- আবার
uিট সে ।” নেরnd, েছাট নেরন, আর d-eকিট ভk, আর eকটু থািকয়া বাটী িফিরেলন।
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