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ঈ�র অিভভাবক -- �ীরামকেৃ�র মাতৃভি� -- সংকীতর্ া্েে 

 

        ভে�রা ঘের বিসয়ােছ্। হাজরা বারাোেতই বিসয়া আেছ্। 

 

        �ীরামক�ৃ -- হাজরা িক চাইেছ জা্? িকছ ুটাকা চায়, বািড়েত ক�। েদ্া কজর। তা, জপ-ধযা্ কের বেল, 

িতি্ টাকা েদেব্! 

 

        একজ্ ভ� -- িতি্ িক বা�া পণূর করেত পাের্ ্া? 

 

        �ীরামক�ৃ -- তারঁ ই�া! তেব ে�েমা�াদ ্া হেল িতি্ সম� ভার ল্ ্া। েছাট েছেলেকই হাত ধের 

েখেত বিসেয় েদয়। বেুড়ােদর েক েদয়? তারঁ িচ�া ক’ের যখ্ ি্েজর ভার ি্েত পাের ্া, তখ্ই ঈ�র ভার 

ল্।
1

 

 

        “ি্েজ বািড়র খবর লেব ্া! হাজরার েছেল রামলােলর কােছ বেলেছ ‘বাবােক আসেত বেলা; আমরা িকছ ু

চাইেবা ্া!’ আমার কথাগিল শে্ কা�া েপল।” 

 

[�ীমখু-কিথত চিরতামতৃ -- �ীবেৃাব্-দশর্  ] 

 

        “হাজরার মা বেলেছ রামলালেক, ‘�তাপেক একবার আসেত বেলা, আর েতামার খেুড়ামশায়েক আমার 

্াম কের বেলা, েয্ িতি্ �তাপেক আসেত বেল্।’ আিম বললমু -- তা শ্েল ্া। 

 

        “মা িক কম িজি্স গা? ৈচত্যেদব কত বিুঝেয় তেব মার কাছ েথেক চেল আসেত পাে�্। শচী বেলিছল, 

েকশব ভারতীেক কাটব। ৈচত্যেদব অে্ক কের েবাঝােল্। বলেল্, ‘মা, তুিম ্া অ্ুমিত িদলেল আিম যাব ্া। 

তেব সংসাের যিদ আমায় রাখ, আমার শরীর থাকেব ্া। আর মা, যখ্ তুিম মে্ করেব, আমােক েদখেত পােব। 

আিম কােছই থাকব, মােঝ মােঝ েদখা িদেয় যাব।’ তেব শচী অ্ুমিত িদেল্। 

 

        “মা যতিদ্ িছল, ্ারদ ততিদ্ তপসযায় েযেত পাের্ি্। মার েসবা করেত হেয়িছল িক্া! মার েদহতযাগ 

হেল তেব হিরসাধ্ করেত েবরেল্। 

 

        “বেৃাবে্ িগেয় আর আমার িফের আসেত ই�া হল ্া। গ�ামার কােছ থাকবার কথা হল। সব িঠকঠাক! 

এিদেক আমার িবছা্া হেব, ওিদেক গ�ামার িবছা্া হেব, আর কলকাতায় যাব ্া, ৈকবতরর ভাত আর কতিদ্ 

খাব? তখ্ হেদ বলেল, ্া তুিম কলকাতায় চল। েস একিদেক টাে্, গ�ামা আর-একিটেক টাে্। আমার খবু 

থাকবার ই�া। এম্ সমেয় মােক মে্ পড়ল। অমি্ সব বদেল েগল। মা বেুড়া হেয়েছ্। ভাবলমু মার িচ�া 

থাকেল ঈ�র-ফী�র সব ঘুের যােব। তার েচেয় তারঁ কােছ যাই। িগেয় েসইখাে্ ঈ�রিচ�া করব, ি্ি�� হেয়। 

 

                                                 
১ অ্্যাি��য়ে�া মাং েয জ্াঃ পযুরপাসেত। 

  েতষাং ি্তযািভযু�া্াং েযাগেকমং বহামযহম  ৷৷                                                                      [গীতা, ৯।২২] 
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        (্েরে�র �িত) -- “তুিম একটু তােক বেলা ্া। আমায় েসিদ্ বলেল, হা ঁেদেশ যাব, িত্িদ্ িগেয় 

থাকব। তারপর েয েসই। 

 

        (ভ�েদর �িত) -- “আজ েঘাষপাড়া-েফাষপাড়া িক কথা হল। েগািবে, েগািবে, েগািবে! এখ্ হির্াম 

একটু বল। কড়ার ডাল টড়ার ডােলর পর পােয়স মিু� হেয় যাক।” 

 

        ্ের� গািহেতেছ্: 

 

 এক পরুাত্ পরুষ ি্র�ে্, িচৎ সমাধা্ কর ের, 

 আিদ সতয িতি্ কারণ-কারণ, �াণরেপ বযাা চরাচের, 

 জীব� েজযািতমরয়, সকেলর আ�য়, েদেখ েসই েয জ্ িব�াস কের। 

 অতীি�য় ি্তয ৈচত্য্রপ, িবরািজত হিদকেের; 

 �া্ে�ম পেুণয, ভূিষত ্া্াগে্, যাহার িচ�ে্ স�াপ হের। 

 অ্� গণাধার �শা�-মরূিত, ধারণা কিরেত েকহ ্ািহ পাের, 

 পদাি�ত জে্, েদখা েদ্ ি্জ গেণ, দী্ হী্ ব’েল দয়া কের। 

 িচর কমাশীল কলযাণদাতা, ি্কট সহায় দঃখসাগের; 

 পরম ্যায়বাা কের্ ফলদা্, পাপপুণয কমর অ্ুসাের। 

 ে�মময় দয়ািস�ু, কপৃাি্িধ, �বেণ যারঁ গণ আিঁখ ঝের, 

 তারঁ মখু েদিখ, সেব হও ের সুখী, তৃিষত ম্ �াণ যারঁ তের। 

 িবিচ� েশাভাময় ি্মরল �কিৃত, বিণরেত েস অপরপ বচ্ হাের; 

 ভজ্ সাধ্ তারঁ, কর েহ ি্র�র, িচর িভখারী হেয় তারঁ �াের। 

 

        (২) - িচদাকােশ হল পণূর ে�মচে�াদয় েহ। 

 

        ঠাকরু ্ািচেতেছ্। েবিড়য়া েবিড়য়া ্ািচেতেছ্, সকেল কীতর্  কিরেতেছ্ আর ্ািচেতেছ্। খবু আ্ে। 

গা্ হইয়া েগেল ঠাকরু ি্েজ আবার গা্ ধিরেল্: 

 

 িশব সে� সদা রে� আ্েে মগ্া, 

 

        মা�ার সে� গািহয়ািছেল্ েদিখয়া ঠাকরু বড় খিুশ! গা্ হইয়া েগেল ঠাকরু মা�ারেক সহােসয বিলেতেছ্, 

েবশ খিুল হত, তাহেল আরও জমাট হত। তাক তাক তা িধ্া, দাক দাক দা িধ্া; এই সব েবাল বাজেব! 

 

        কীতর্  হইেত হইেত স�যা হইয়া িগয়ােছ। 


