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নবম পিরেcদ
সমািধমিnের -- গরগরমােতায়ারা ীরামকৃ
ীরামকৃ নেরndেক কােছ বসাiয়া eকদৃে েদিখেতেছন, হঠাৎ তাঁহার সিnকেট আরo সিরয়া িগয়া
বিসেলন। নেরnd aবতার মােনন নাi -- তায় িক eেস যায়? ঠাকুেরর ভালবাসা েযন আরo uথিলয়া পিড়ল। গােয়
হাত িদয়া নেরেndর pিত কিহেতেছন, ‘মান কয়িল েতা কয়িল, আমরাo েতার মােন আিছ (রাi)!’
[িবচার ঈ রলাভ পযর্n ]
(নেরেndর pিত) -- “যতkণ িবচার, ততkণ তাঁেক পায় নাi। েতামরা িবচার করিছেল, আমার ভাল লােগ
নাi।
“িনমntণবািড়র শb কতkণ না যায়? যতkণ েলােক েখেত না বেস। যাi লুিচ তরকারী পেড়, aমিন বার
আনা শb কেম যায়। (সকেলর হাসয্) aনয্ খাবার পড়েল আরo কমেত থােক। দi পােত পােত পড়েল েকবল সুp
সাp। kেম খাoয়া হেয় েগেলi িনdা।
“ঈ রেক যত লাভ হেব, ততi িবচার কমেব। তাঁেক লাভ হেল আর শb িবচার থােক না। তখন িনdা -সমািধ।”
ei বিলয়া নেরেndর গায় হাত বুলাiয়া, মুেখ হাত িদয়া আদর কিরেতেছন o বিলেতেছন, “হির oঁ, হির oঁ,
হির oঁ।”
েকন erপ কিরেতেছন o বিলেতেছন? ীরামকৃ িক নেরেndর মেধয্ সাkাৎ নারায়ণ দশর্ন কিরেতেছন?
eরi নাম িক মানুেষ ঈ রদশর্ন? িক আ যর্! েদিখেত েদিখেত ঠাকুেরর সংjা যাiেতেছ। oi েদখ বিহর্জগেতর
hঁশ চিলয়া খাiেতেছ। eরi নাম বুিঝ aধর্বাহয্দশা -- যাহা ীেগৗরাে র হiয়ািছল। eখনo নেরেndর পােয়র
uপর হাত -- েযন ছল কিরয়া নারায়েণর পা িটিপেতেছন --আবার গােয় হাত বুলাiেতেছন। eত গা-েটপা, পােটপা েকন? eিক নারায়েণর েসবা করেছন, না শিk স ার করেছন?
েদিখেত েদিখেত আরo ভাবাnর হiেতেছ। ei আবার নেরেndর কােছ হাতেজাড় কের িক বলেছন! বলেছন
-- “eকটা গান (গা) -- তাহেল ভাল হেবা; -- uঠেত পারেবা েকমন কের! েগারােpেম গরগরমােতায়ারা (িনতাi
আমার) --”
িকয়ৎkণ আবার aবাk, িচtপুtিলকার মেতা চুপ কের রিহয়ােছন। আবার ভােব মােতায়ারা হেয় বলেছন “েদিখস রাi -- যমুনায় েয পেড় যািব -- কৃ েpেম unািদনী”।
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“সিখ! েস বন কত দূর! (েয বেন আমার শয্ামসুnর)।
(oi েয কৃ গn পাoয়া যায়)! (আিম চলেত েয নাির)!”
eখন জগৎ ভুল হেয়েছ -- কাহােকo মেন নাi -- নেরnd সmুেখ, িকnt নেরndেক আর মেন নাi -- েকাথায়
বেস আেছন, িকছুi hঁশ নাi। eখন েযন মন-pাণ ঈ ের গত হেয়েছ! ‘মdগত-anরাtা।’
“েগারা েpেম গরগরমােতায়ারা!” ei কথা বিলেত বিলেত হঠাৎ h ার িদয়া দ ায়মান! আবার বিসেতেছন,
বিসয়া বিলেতেছন -“oi eকটা আেলা আসেছ েদখেত পািc, -- িকnt েকান িদk িদেয় আেলাটা আসেছ eখনo বুঝেত পারিছ
না।”
eiবার নেরnd গান গািহেতেছন:
সব dঃখ দূর কিরেল দরশন িদেয় -- েমািহেল pাণ।
সpেলাক ভুেল েশাক, েতামাের পাiেয় -েকাথায় আিম aিত দীন-হীন ৷৷
গান িনেত িনেত ীরামকৃে র বিহজর্গত ভুল হiয়া আিসেতেছ। আবার িনমীিলত েনt! snহীন েদহ!
সমািধs!
সমািধভে র পর বিলেতেছন, “আমােক েক লেয় যােব?” বালক েযমন স ী না েদখেল anকার েদেখ
েসirপ।
aেনক রাত হiয়ােছ। ফাlgন কৃ া দশমী -- anকার রািt। ঠাকুর দিkেণ ের কালীবািড়েত যাiেবন।
গািড়েত uিঠেবন। ভেkরা গািড়র কােছ দাঁড়াiয়া। িতিন uিঠেতেছন -- aেনক সnপর্েণ তাঁহােক uঠান হiেতেছ।
eখনo ‘গরগরমােতায়ারা!’
গািড় চিলয়া েগল। ভেkরা েয যার বািড় যাiেতেছন।
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