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িdতীয় পিরেcদ
ীমুখ-কিথত চিরতামৃত -- ীরামকৃ েক? মুkক
আhstাm ঋষয়ঃ সেবর্ েদবিষর্নার্ রদাsথা।
aিসেতা েদবেলা বয্াসঃ sয়ৈ ব bবীিষ েম ৷৷
ীরামকৃ (মিণর pিত) -- িতিন ভেkর জেনয্ েদহধারণ কের যখন আেসন, তখন তাঁর সে সে
ভkরাo আেস। েকu anর , েকu বিহর । েকu রসdার।
“দশ-eগােরা বছেরর সময় েদেশ িবশালাkী েদখেত িগেয় মােঠ aবsা হয়। িক েদখলাম! -- eেকবাের
বাহয্শূনয্!
“যখন বাiশ-েতiশ বছর বয়স1 কালীঘের (দিkেণ ের) বলেল, তুi িক akর হেত চাস?’ -- akর মােন
জািন না! িজjাসা করলাম -- হলধারী বলেল, ‘kর মােন জীব, akর মােন পরমাtা’।
“যখন আরিত হত, কুিঠর uপর েথেক িচৎকার করতাম, ‘oের েক েকাথায় ভk আিছস আয়! ঐিহক
েলাকেদর সে আমার pাণ যায়!’ iংিলশময্ানেক (iংরাজী পড়া েলাকেক) বললাম। তারা বেল, ‘o-সব মেনর
ভুল!’ তখন ‘তাi হেব’ বেল শাn হলাম। িকnt eখন েতা েসi সব িমলেছ! -- সব ভk eেস জুটেছ!
“আবার েদখােল পাঁচজন েসবােয়ত। pথম, েসােজাবাবু (মথুরবাবু) তারপর শmু মিlক, -- তােক আেগ
কখন েদিখ নাi। ভােব েদখলাম, -- েগৗরবণর্ পুrষ, মাথায় তাজ। যখন aেনকিদন পের শmুেক েদখলাম, তখন
মেন পড়ল, -- eেকi আেগ ভাবাবsায় েদেখিছ! আর িতনজন েসবােয়ত eখনo িঠক হয় নাi। িকnt সব েগৗরবণর্।
সুেরnd aেনকটা রসdার বেল েবাধ হয়।
“ei aবsা যখন হল িঠক আমার মেতা eকজন eেস iড়া, িপ লা, সুষmু া নাড়ী সব েঝেড় িদেয় েগল।
ষড়চেkর eক-eকিট পেd িজhা িদেয় রমণ কের, আর aেধামুখ পd ঊ মর্ খু হেয় uেঠ। েশেষ সহsার পd
psুিটত হেয় েগল।
“যখন েযrপ েলাক আসেব, আেগ েদিখেয় িদত! ei চেk -- ভােব নয় -- েদখলাম, ৈচতনয্েদেবর
সংকীতর্ন বটতলা েথেক বকুলতলার িদেক যােc। তােত বলরামেক েদখলাম, আর েযন েতামায় েদখলাম। চুিনেক
আর েতামােক আনােগানায় udীপন হেয়েছ। শশী আর শরৎেক েদেখিছলাম, ঋিষ কৃে র (kাis্) দেল িছল।
“বটতলায় eকিট েছেল েদেখিছলাম। hেদ বলেল, তেব েতামার eকিট েছেল হেব। আিম বললাম, ‘আমার
েয মাতৃেযানী! আমার েছেল েকমন কের হেব?’ েসi েছেল রাখাল।
“বললাম, মা, eরকম aবsা যিদ করেল, তাহেল eকজন বড়মানুষ জুিটেয় দাo। তাi েসেজাবাবু েচৗd
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বছর2 ধের েসবা কেl। েস কত িক! -- আলাদা ভাঁড়ার কের িদেল -- সাধুেসবার জনয্ -- গািড়, পালিক -- যােক
যা িদেত বেলিছ, তােক তা েদoয়া। বামনী খতােতা -- pতাপ rd।
“িবজয় ei rপ (aথর্াৎ ঠাকুেরর মূিতর্) দশর্ন কেরেছ। eিক বেলা েদিখ? বেল, েতামায় েযমন েছাঁয়া,
oirপ ছুঁেয়িছ।
“েনােটা (লাটু) খতােল eকিtশজন ভk। কi েতমন েবিশ কi! -- তেব েকদার আর িবজয় কতকgেলা
কেc!
“ভােব েদখােল, েশেষ পােয়স েখেয় থাকেত হেব!
“e aসুেখ পিরবার (ভkেদর ী ীমা) পােয়স খাiেয় িদিcল, তখন কাঁদলাম ei বেল, -- ei িক
পােয়স খাoয়া! ei কে !”
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