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সমািধমিnের
সভা ভ হiল। ভেkরা eিদক oিদক পায়চাির কিরেতেছন। মাsারo প বটী iতয্ািদ sােন েবড়াiেতেছন,
েবলা আnাজ পাঁচটা। িকয়ৎkণ পের িতিন ীরামকৃে র ঘেরর িদেক আিসয়া েদিখেলন, ঘেরর utরিদেকর েছাট
বারাnার মেধয্ adুত বয্াপার হiেতেছ!
ীরামকৃ িsর হiয়া দাঁড়াiয়া রিহয়ােছন। নেরnd গান কিরেতেছন, di-চািরজন ভk দাঁড়াiয়া আেছন।
মাsার আিসয়া গান িনেতেছন। গান িনয়া আকৃ হiয়া রিহেলন। ঠাকুেরর গান ছাড়া eমন মধুর গান িতিন
কখনo েকাথাo েনন নাi। হঠাৎ ঠাকুেরর িদেক দৃি পাত কিরয়া aবাk হiয়া রিহেলন। ঠাকুর দাঁড়াiয়া িনsn,
চkুর পাতা পিড়েতেছ না; িনঃ াস-p াস বিহেছ িকনা বিহেছ! িজjাসা করােত eকজন ভk বিলেলন, eর নাম
সমািধ! মাsার erপ কখনo েদেখন নাi, েনন নাi। aবাkহiয়া িতিন ভািবেতেছন, ভগবানেক িচnা কিরয়া
মানুষ িক eত বাহয্jানশূনয্ হয়? না জািন কতদূর িব াস-ভিk থাকেল erপ হয়। গানিট ei:
িচnয় মম মানস হির িচদঘন িনর ন।
িকবা, aনুপমভািত, েমাহনমূরিত, ভকত-hদয়-র ন।
নবরােগ রি ত, েকািট শশী-িবিনিnত;
(িকবা) িবজিল চমেক, েসrপ আেলােক, পুলেক িশহের জীবন।
গােনর ei চরণিট গািহবার সময় ঠাকুর ীরামকৃ িশহিরেত লািগেলন। েদহ েরামাি ত! চkু হiেত
আনnাr িবগিলত হiেতেছ। মােঝ মােঝ েযন িক েদিখয়া হািসেতেছন। না জািন ‘েকািট শশী-িবিনিnত’ কী
aনুপম rপদশর্ন কিরেতেছন! eরi নাম িক ভগবােনর িচnয়-rপ-দশর্ন? কত সাধন কিরেল, কত তপসয্ার ফেল,
কতখািন ভিk-িব ােসর বেল, erপ ঈ র-দশর্ন হয়? আবার গান চিলেতেছ:
hিদ-কমলাসেন,
ভজ তাঁর চরণ,
েদখ শাn মেন, েpম নয়েন, aপrপ িpয়দশর্ন!
আবার েসi ভুবনেমাহন হাসয্! শরীর েসirপ িনsn! িsিমত েলাচন! িকnt িক েযন aপrপ rপদশর্ন
কিরেতেছন! আর েসi aপrপ rপদশর্ন কিরয়া েযন মহানেn ভািসেতেছন!
eiবার গােনর েশষ হiল। নেরnd গাiেলন:
িচদানnরেস, ভিkেযাগােবেশ, হo ের িচরগমন ৷
(িচদানnরেস, হায় ের) (েpমানnরেস) ৷৷
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সমািধর o েpমানেnর ei adুত ছিব hদয়মেধয্ gহণ কিরয়া মাsার গৃেহ pতয্াবতর্ন কিরেত লািগেলন।
মােঝ মােঝ hদয়মেধয্ েসi hদেয়াntকারী মধুর স ীেতর ফুট uিঠেত লািগল:
“েpমানnরেস হo ের িচরমগন।” (হিরেpেম মt হেয়)।
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