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িdতীয় পিরেcদ
নেরnd, ভবনাথ pভৃিত মেধয্ সমািধs
হাজরা আিসয়া বিসেলন। e-কথা o-কথার পর ঠাকুর হাজরােক বলেলন, ‘েদখ, কাল রােমর বািড় aতgিল
েলাক বেসিছল, িবজয়, েকদার eরা, তবু নেরndেক েদেখ eত হল েকন? েকদার, আিম েদেখিছ, কারণানেnর
ঘর।”
ঠাকুর পূবর্িদেন, মহা মীর িদেন কিলকাতায় pিতমাদশর্েন িগয়ািছেলন। aধেরর বািড় pিতমাদশর্ন কিরেত
যাoয়ার পূেবর্ রােমর বািড় হiয়া যান। েসখােন aেনকgিল ভেkর সমােবশ হiয়ািছল। নেরndেক েদিখয়া ঠাকুর
সমািধs হiয়ািছেলন। নেরেndর হাঁটরু uপর পা বািড়য়া িদয়ািছেলন, o দাঁড়াiয়া দাঁড়াiয়া সমািধ হiয়ািছল।
েদিখেত েদিখেত নেরnd আিসয়া uপিsত -- ঠাকুেরর আনেnর আর সীমা রিহল না। নেরnd ঠাকুরেক
pণােমর পর ভবনাথািদর সে oi ঘের eকটু গl কিরেতেছন। কােছ মাsার। ঘেরর মেধয্ লmা মাdর পাতা।
নেরnd কথা কিহেত কিহেত uপুড় হiয়া মাdেরর uপর iয়া আেছন। হঠাৎ তাঁহােক েদিখেত েদিখেত ঠাকুেরর
সমািধ হiল -- তাঁহার িপেঠর uপর িগয়া বিসেলন; সমািধs!
ভবনাথ গান গািহেতেছন:
েগা আনnময়ী হেয় মা আমায় িনরানn কেরা না।
o dিট চরণ, িবনা আমার মন, aনয্ িকছু আর জােন না ৷৷
ঠাকুেরর সমািধ ভ হiল। ঠাকুর গাiেতেছন:
কখন িক রে থাক মা।
ঠাকুর আবার গাiেতেছন:
বল ের ীdগর্া নাম।
(oের আমার আমার আমার মন ের)।
নেমা নেমা েগৗরী, নেমা নারায়ণী!
dঃখী দােস কর দয়া তেব gণ জািন ৷৷
তুিম সnয্া, তুিম িদবা তুিম েগা যািমনী।
কখন পুrষ হo মা, কখন কািমনী ৷৷
রামrেপ ধর ধনু মা, কৃ rেপ বাঁশী।
ভুলািল িশেবর মন মা হেয় eেলােকশী।
দশ মহািবদয্া তুিম মা, দশ aবতার।
েকানrেপ eiবার আমাের কর মা পার ৷৷
যেশাদা পূিজেয়িছল মা জবা িবlদেল।
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মেনাবা া পূণর্ ৈকিল কৃ িদেয় েকােল ৷৷
েযখােন েসখােন থািক মা, থািক েগা কানেন।
িনিশিদন মন থােক েযন o রা াচরেণ ৷৷
েযখােন েসখােন মির মা, মির েগা িবপােক।
anকােল িজhা েযন মা, ীdগর্া বেল ডােক ৷৷
যিদ বল যাo যাo মা, যাব কার কােছ।
সুধামাখা তারা নাম, মা আর কার আেছ ৷৷
যিদ বল ছাড় ছাড় মা, আিম না ছািড়ব।
বাজন নূপরু হেয় মা, েতার চরেণ বািজব।
যখন বিসেব মােগা িশব সিnধােন। -জয় িশব জয় িশব বেল বািজব চরেণ ৷৷
চরেণ িলিখেত নাম আঁচড় যিদ যায়।
ভূিমেত িলিখেয় থুi নাম, পদ েদ েগা তায় ৷৷
শ রী হiেয় মােগা গগেন uিড়েব।
মীন হেয় রব জেল মা, নেখ তুেল লেব ৷৷
নখাঘােত bhমিয় যখন যােব েগা পরাণী।
কৃপা কের িদo মা েগা রা া চরণ dখািন ৷৷
পার কর o মা কালী, কােলর কািমনী।
তরাবাের dটু পদ কেরছ তরণী ৷৷
তুিম sগর্, তুিম মতর্য্, তুিম েগা পাতাল।
েতামা হেত হির bhা dাদশ েগাপাল ৷৷
েগালেক সবর্ম লা, bেজ কাতয্ায়নী।
কাশীেত মা anপূণর্া aনnrিপণী ৷৷
dগর্া dগর্া dগর্া বেল েযবা পেথ চেল যায়।
শূলহেs শূলপািণ রkা কেরন তায় ৷৷

www.ramakrishnavivekananda.info

