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চতুর্দশ পিরেcদ 
 

‘সমািধমিnের’ -- কােpন o নেরেndর আগমন 
 
        eমন সমেয় নেরnd o িব নাথ uপাধয্ায় আিসয়া uপিsত হiেলন। িব নাথ েনপােলর রাজার uিকল -- 
রাজpিতিনিধ। ঠাকুর তাঁহােক কােpন বিলেতন। নেরেndর বয়স বছর বাiশ, িব.e. পিড়েতেছন। মােঝ মােঝ, 
িবেশষতঃ রিববাের দশর্ন কিরেত আেসন। 
 
        তাঁহারা pণাম কিরয়া uপিব  হiেল, পরমহংসেদব নেরndেক গান গািহেত aনুেরাধ কিরেলন। ঘেরর 
পি ম ধাের তানপুরািট ঝুলােনা িছল। সকেল eকদৃে  গায়েকর িদেক চািহয়া রিহেলন। বাঁয়া o তলবার সুর বাঁধা 
হiেত লািগল -- কখন গান হয়। 
 
        ীরামকৃ  (নেরেndর pিত) -- েদখ, e আর েতমন বােজ না। 
 
        কােpন -- পূণর্ হেয় বেস আেছ, তাi শb নাi। (সকেলর হাসয্) পূণর্কুm। 
 
        ীরামকৃ  -- (কােpেনর pিত) -- িকnt নারদািদ? 
 
        কােpন -- তাঁরা পেরর dঃেখ কথা কেয়িছেলন। 
 
        ীরামকৃ  -- হাঁ নারদ, কেদব -- eঁরা সমািধর পর েনেম eেসিছেলন, -- দয়ার জনয্, পেরর িহেতর 
জনয্, তাঁরা কথা কেয়িছেলন। 
 
        নেরnd গান আরm কিরেলন -- গাiেলন: 
 
 সতয্ং িশব সুnর rপ ভািত hদমিnের। 
  (েসিদন কেব বা হেব)। 
 িনরিখ িনরিখ aনুিদন েমারা ডুিবব rপসাগের ৷৷ 
 jান-aনnrেপ পিশেব নাথ মম hেদ, 
 aবাk  হiেয় aধীর মন শরণ লiেব ীপেদ। 
 আনn aমৃতrেপ uিদেব hদয়-আকােশ, 
 চnd uিদেল চেকার েযমন kীড়েয় মন হরেষ, 
 আমরাo নাথ েতমিন কের মািতব তব pকােশ ৷৷ 
 শাnং িশব aিdতীয় রাজ-রাজ চরেণ, 
 িবকাiব oেহ pাণসখা আফল কিরব জীবেন। 
 eমন aিধকার, েকাথা পাব তার, sগর্েভাগ জীবেন (সশরীের) ৷৷ 
 dমপাপিবdং rপ েহিরয়া নাথ েতামার, 
 আেলাক েদিখেল আঁধার েযমন যায় পলাiেয় সtর, 
 েতমিন নাথ েতামার pকাশ পলাiেব পাপ-আঁধার। 
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 oেহ rবতারাসম hেদ jলn িব াস েহ, 
 jািল িদেয় িদনবnু পুরাo মেনর আশ, 
 আিম িনিশিদন েpমানn মগন হiেয় েহ। 
 আপনাের ভুেল যাব েতামাের পাiেয় েহ ৷৷ 
  (েসিদন কেব হেব) ৷৷ 
 
        “আনn aমৃতrেপ” ei কথা বিলেত না বিলেত ঠাকুর ীরামকৃ  গভীর সমািধেত িনমg হiেলন! আসীন 
হiয়া করেজােড় বিসয়া আেছন। পূবর্াসয্। েদহ unত। আনnময়ীর rপসাগের িনমg হiয়ােছন! েলাকবাহয্ 
eেকবােরi নাi। াস বিহেছ িক না বিহেছ! snনহীন! িনেমষশূনয্। িচtািপর্েতর নয্ায় বিসয়া আেছন। েযন e-
রাজয্ ছািড়য়া েকাথায় িগয়ােছন। 


