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ষ  িবংশ পিরেcদ 
 

ীরামকৃ  -- নেরnd, িগিরশ, সরকার pভৃিত ভkসে  
ভজনানেn -- সমািধমিnের 

 
        27েশ aেkাবর, 1885, ম লবার, েবলা সােড় পাঁচটা। আজ নেরnd, ডাkার সরকার, শয্াম বসু, িগিরশ, 
ডাkার েদাকিড়, েছাট নেরnd, রাখাল, মাsার iতয্ািদ aেনেক uপিsত। ডাkার আিসয়া হাত েদিখেলন o 
ঔষেধর বয্বsা কিরেলন। 
 
        পীড়াসmnীয় কথার পর ীরামকৃে র ঔষধ েসবেনর পর ডাkার বিলেলন, ‘তেব শয্ামবাবুর সে  তুিম 
কথা কo, আিম আিস।’ 
 
        ীরামকৃ  o eকজন ভk বিলয়া uিঠেলন, ‘গান নেবন?” 
 
        ডাkার -- তুিম েয িতিড়ং িমিড়ং কের oেঠা। ভাব েচেপ রাখেত হেব। 
 
        ডাkার আবার বিসেলন। তখন নেরnd মধুরকে  গান কিরেতেছন। তৎসে  তানপুরা o মৃদ  ঘন ঘন 
বািজেতেছ। গািহেতেছন: 
 
        (1) চমৎকার aপার জগৎ রচনা েতামার, 
      েশাভার আগার িব  সংসার। 
      aযুত তারকা চমেক রতন-কা ন-হার 
      কত চnd কত সূযর্ নািহ an তার। 
      েশােভ বসুnরা ধনধানয্ময়, হায় পূণর্ েতামার ভা ার 
      েহ মেহশ, aগণনেলাক গায় ধনয্ ধনয্ e গীিত aিনবার। 
 
 (2) িনিবড় আঁধাের মা েতার চমেক o rপরািশ। 
      তাi েযাগী ধয্ান ধের হেয় িগির-gহাবাসী। 
      aনn আঁধার েকােল, মহািনবর্াণ িহেlােল, 
      িচরশািn পিরমল, aিবরল যায় ভািস। 
      মহাকাল rপ ধির, আঁধার বসন পির, 
      সমািধমিnের o মা েক তুিম েগা eকা বিস; 
      aভয়-পদ-কমেল, েpেমর িবজলী jেল 
      িচnয় মুখম েল েশােভ a  a  হািস। 
 
        ডাkার মাsারেক বিলেলন, “It is dangerous to him!” 
 
        (e-গান ঠাকুেরর পেk ভাল নয়, ভাব হiেল aনথর্ ঘিটেত পাের)। 
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        ীরামকৃ  মাsারেক িজjাসা কিরেলন, “িক বলেছ?” িতিন utর কিরেলন, “ডাkার ভয় করেছন, পােছ 
আপনার ভাবসমািধ হয়।” বিলেত বিলেত ীরামকৃ  eকটু ভাবs হiয়ােছন; ডাkােরর মুখপােন তাকাiয়া 
করেজােড় বিলেতেছন, “না, না, েকন ভাব হেব?” িকnt বিলেত বিলেত িতিন গভীর ভাব-সমািধেত মg হiেলন। 
শরীর snহীন, নয়ন িsর! aবাk ! কা পুtিলকার নয্ায় uপিব ! বাহয্শূনয্! মন বুিd aহংকার িচt সমsi 
anমুর্খ। আর েস মানুষ নয়। নেরেndর মধুরকে  মধুর গান চিলেতেছ: 
 
    e িক e সুnর েশাভা, িক মুখ েহির e! 
 আিজ েমার ঘের আiল hদয়নাথ, েpম uৎস uথিলল আিজ -- 
 বল েহ েpমময় hদেয়র sামী, িক ধন েতামাের িদব uপহার? 
    hদয় pাণ লহ লহ তুিম, িক বিলব; 
    যাহা িকছু আেছ মম, সকিল লo েহ নাথ। 
 
        গান - িক সুখ জীবেন মম oেহ নাথ দয়াময় েহ 
 যিদ চরণ-সেরােজ পরাণ-মধপু িচরমগন না রয় েহ। 
 aগণন ধনরািশ তায় িকবা ফেলাদয় েহ 
 যিদ লিভেয় েস ধেন, পরম রতেন যতন না করয় েহ। 
 সুকুমার কুমার মুখ েদিখেত না চাi েহ 
 যিদ েস চাঁদবয়ােন তব েpমমেুখ েদিখেত না পাi েহ। 
 িক ছার শশা েজয্ািতঃ, েদিখ আঁধারময় েহ; 
 যিদ েস চাঁদ pকােশ তব েpম চাঁদ নািহ হয় uদয় েহ। 
 সতীর পিবt েpম তাo মিলনতাময় েহ, 
 যিদ েস েpমকনেক, তব েpমমিণ নািহ জিড়ত রয় েহ। 
 তীk িবষা বয্ালী সম সতত দংশয় েহ, 
 যিদ েমাহ পরমােদ নাথ েতামােত ঘটায় সংশয় েহ। 
 িক আর বিলব নাথ, বিলব েতামায় েহ; 
 তুিম আমার hদয়রতন মিণ, আনnিনলয় েহ। 
 
        “সিতর পিবt েpম” গােনর ei aংশ িনেত িনেত ডাkার arপূণর্েলাচেন বিলয়া uিঠেলন, আহা! 
আহা! 
 
        নেরnd গািহেলন: 
 
 কতিদেন হেব েস েpম স ার। 
 হেয় পূণর্কাম বলব হিরনাম, নয়েন বিহেব েpম arধার।। 
 কেব হেব আমার d pাণমন, কেব যাব আিম েpেমর বৃnাবন, 
 সংসার বnন হiেব েমাচন, jানা েন যােব েলাচন আঁধার।। 
 কেব পরশমিণ কির পরশন েলৗহময় েদহ হiেব কা ন 
 হিরময় িব  কিরব দশর্ন, লুিটব ভিkপেথ aিনবার।। 
 (হায়) কেব যােব আমার ধরম করম, কেব যােব জািত কুেলর ভরম, 
 কেব যােব ভয় ভাবনা সরম, পিরহির aিভমান েলাকাচার।। 
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 মািখ সবর্ aে  ভkপদধূিল, কাঁেধ লেয় িচর ৈবরােগয্র ঝুিল, 
 িপব েpমবাির di হােত তুিল, a িল a িল েpমযমুনার।। 
 েpেম পাগল হেয় হািসব কািঁদব সিcদানn সাগের ভািসব, 
 আপিন মািতেয় সকেল মাতাব, হিরপেদ িনতয্ কিরব িবহার। 
 


