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প�ম পিরে�দ
ঈ�র অিভভাবক -- �ীরামকৃে�র মাতৃভি� -- সংকীতর্নানে
ভে�রা ঘের বিসয়ােছন। হাজরা বারা�ােতই বিসয়া আেছন।
�ীরামকৃ� -- হাজরা িক চাইেছ জান? িকছু টাকা চায়, বািড়েত ক�। েদনা কজর। তা, জপ-ধয্া কের বেল,
িতিন টাকা েদেবন!
একজন ভ� -- িতিন িক বা�া পূণর করেত পােরন না?
�ীরামকৃ� -- তাঁর ই�া! তেব ে�েমা�াদ না হেল িতিন সম� ভার লন না। েছাট েছেলেকই হাত ধের
েখেত বিসেয় েদয়। বুেড়ােদর েক েদয়? তাঁর িচ�া ক’ের যখন িনেজর ভার িনেত পাের না, তখনই ঈ�র ভার
লন।1
“িনেজ বািড়র খবর লেব না! হাজরার েছেল রামলােলর কােছ বেলেছ ‘বাবােক আসেত বেলা; আমরা িকছু
চাইেবা না!’ আমার কথাগুি শুে কা�া েপল।”
[�ীমুখ-কিথত চিরতামৃত -- �ীবৃ�াবন-দশর্ ]
“হাজরার মা বেলেছ রামলালেক, ‘�তাপেক একবার আসেত বেলা, আর েতামার খুেড়ামশায়েক আমার
নাম কের বেলা, েযন িতিন �তাপেক আসেত বেলন।’ আিম বললুম -- তা শুনে না।
“মা িক কম িজিনস গা? ৈচতনয্েদ কত বুিঝেয় তেব মার কাছ েথেক চেল আসেত পাে�ন। শচী বেলিছল,
েকশব ভারতীেক কাটব। ৈচতনয্েদ অেনক কের েবাঝােলন। বলেলন, ‘মা, তুিম না অনুমিত িদলেল আিম যাব না।
তেব সংসাের যিদ আমায় রাখ, আমার শরীর থাকেব না। আর মা, যখন তুিম মেন করেব, আমােক েদখেত পােব।
আিম কােছই থাকব, মােঝ মােঝ েদখা িদেয় যাব।’ তেব শচী অনুমিত িদেলন।
“মা যতিদন িছল, নারদ ততিদন তপসয্া েযেত পােরনিন। মার েসবা করেত হেয়িছল িকনা! মার েদহতয্া
হেল তেব হিরসাধন করেত েবরুেল।
“বৃ�াবেন িগেয় আর আমার িফের আসেত ই�া হল না। গ�ামার কােছ থাকবার কথা হল। সব িঠকঠাক!
এিদেক আমার িবছানা হেব, ওিদেক গ�ামার িবছানা হেব, আর কলকাতায় যাব না, ৈকবতর্ ভাত আর কতিদন
খাব? তখন হৃে বলেল, না তুিম কলকাতায় চল। েস একিদেক টােন, গ�ামা আর-একিটেক টােন। আমার খুব
থাকবার ই�া। এমন সমেয় মােক মেন পড়ল। অমিন সব বদেল েগল। মা বুেড়া হেয়েছন। ভাবলুম মার িচ�া
থাকেল ঈ�র-ফী�র সব ঘুের যােব। তার েচেয় তাঁর কােছ যাই। িগেয় েসইখােন ঈ�রিচ�া করব, িনি�� হেয়।
১

অননয্াি�য়ে�া মাং েয জনাঃ পযুর্পাসেত
েতষাং িনতয্িভযু�ানাং েযাগেক্ষমং বহাহম ৷৷
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(নেরে�র �িত) -- “তুিম একটু তােক বেলা না। আমায় েসিদন বলেল, হাঁ েদেশ যাব, িতনিদন িগেয়
থাকব। তারপর েয েসই।
(ভ�েদর �িত) -- “আজ েঘাষপাড়া-েফাষপাড়া িক কথা হল। েগািব�, েগািব�, েগািব�! এখন হিরনাম
একটু বল। কড়ার ডাল টড়ার ডােলর পর পােয়স মুি� হেয় যাক।”
নের� গািহেতেছন:
এক পুরাতন পুরু িনর�েন, িচৎ সমাধান কর ের,
আিদ সতয িতিন কারণ-কারণ, �াণরূে বয্া চরাচের,
জীব� েজয্ািতমর, সকেলর আ�য়, েদেখ েসই েয জন িব�াস কের।
অতীি�য় িনতয ৈচতনয্�র, িবরািজত হৃিদক�ে;
�ানে�ম পুেণয, ভূিষত নানাগুে, যাহার িচ�েন স�াপ হের।
অন� গুণাধা �শা�-মূরিত, ধারণা কিরেত েকহ নািহ পাের,
পদাি�ত জেন, েদখা েদন িনজ গুে, দীন হীন ব’েল দয়া কের।
িচর ক্ষমাশ কলয্াণদাত, িনকট সহায় দুঃখসাগে;
পরম নয্ায়বা কেরন ফলদান, পাপপুণয কমর অনুসাের।
ে�মময় দয়ািস�ু, কৃপািনিধ, �বেণ যাঁর গু আঁিখ ঝের,
তাঁর মুখ েদিখ, সেব হও ের সুখী, তৃিষত মন �াণ যাঁর তের।
িবিচ� েশাভাময় িনমর্ �কৃিত, বিণর্ে েস অপরূ বচন হাের;
ভজন সাধন তাঁর, কর েহ িনর�র, িচর িভখারী হেয় তাঁর �াের।
(২) - িচদাকােশ হল পূণর ে�মচে�াদয় েহ।
ঠাকুর নািচেতেছন। েবিড়য়া েবিড়য়া নািচেতেছন, সকেল কীতর্ কিরেতেছন আর নািচেতেছন। খুব আন�।
গান হইয়া েগেল ঠাকুর িনেজ আবার গান ধিরেলন:
িশব সে� সদা রে� আনে� মগনা,
মা�ার সে� গািহয়ািছেলন েদিখয়া ঠাকুর বড় খুিশ! গান হইয়া েগেল ঠাকুর মা�ারেক সহােসয বিলেতেছন,
েবশ খুিল হত, তাহেল আরও জমাট হত। তাক তাক তা িধনা, দাক দাক দা িধনা; এই সব েবাল বাজেব!
কীতর্ হইেত হইেত স�য্ হইয়া িগয়ােছ।
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