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দিkেণ ের মিণরামপুর o েবলঘেরর ভkসে  
 

[ ীরামকৃ -কিথত িনজ চিরত ] 
 
        ঠাকুর ীরামকৃ  দিkেণ র-মিnের িনেজর ঘের কখনo দাঁড়াiয়া, কখনo বিসয়া ভkসে  কথা 
কিহেতেছন। আজ রিববার, 10i জুন, 1883 ী াb, ৈজয্ , kা প মী, েবলা 10টা হiেব। রাখাল, মাsার, 
লাটু, িকেশারী, রামলাল, হাজরা pভৃিত aেনেকi আেছন। 
 
        ঠাকুর িনেজর চিরt, পূবর্কািহনী বণর্না কিরেতেছন। 
 
        ীরামকৃ  (ভkেদর pিত) -- o-েদেশ েছেলেবলায় আমায় পুrষ েমেয় সকেল ভালবাসত। আমার গান 

নত। আবার েলাকেদর নকল করেত পারতুম, েসi সব েদখত o নত। তােদর বািড়র বuরা আমার জনয্ খাবার 
িজিনস েরেখ িদত। িকnt েকu aিব াস করত না। সকেল েদখত েযন বািড়র েছেল। 
 
        “িকnt সুেখর পায়রা িছলুম। েবশ ভাল সংসার েদখেল আনােগানা করতুম। েয-বািড়েত dঃখ িবপদ েদখতুম 
েসখান েথেক পালাতুম। 
 
        “েছাকরােদর িভতর d-eকজন ভাল েলাক েদখেল খুব ভাব করতুম। কাrর সে  েসঙাত পাতাতুম। িকnt 
eখন তারা েঘার িবষয়ী। eখন তারা েকu েকu eখােন আেস, eেস বেল, o মা! পাঠশােলo েযমন েদেখিছ 
eখােনo িঠক তাi েদখিছ। 
 
        “পাঠশােল ভ রী আঁক ধাঁধা লাগত! িকnt িচt েবশ আঁকেত পারতুম; আর েছাট েছাট ঠাকুর েবশ গড়েত 
পারতুম।” 
 

[Fond of charitable houses; and of Ramayana and Mahabharata] 
 
        “সদাbত, aিতিথশালা -- েযখােন েদখতুম েসখােন েযতুম, িগেয় aেনকkণ ধের দাঁিড়েয় দাঁিড়েয় েদখতুম। 
 
        “েকানখােন রামায়ণ িক ভাগবত পাঠ হেc, তা বেস বেস নতুম, তেব যিদ ঢঙ কের পড়ত, তাহেল তার 
নকল করতুম, আর aনয্ েলােকেদর নাতুম। 
 
        “েমেয়েদর ঢঙ েবশ বুঝেত পারতুম। তােদর কথা, সুর নকল করতুম। কেড়ঁরাড়ী বাপেক utর িদেc ‘যা-
i’। বারাnায় মাগীরা ডাকেছ, ‘o তp েস-মােছালা!’ ন  েমেয় বুঝেত পারতুম। িবধবা েসাজা িসঁেথ েকেটেছ, আর 
খুব aনুরােগর সিহত গােয় েতল মাখেছ! লjা কম, বসবার রকমi আলাদা। 
 
        “থাক িবষয়ীেদর কথা।” 
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        রামলালেক গান গািহেত বিলেতেছন। ীযুk রামলাল গান গািহেতেছন: 
 
        1। েক রেণ নািচেছ বামা নীরদবরণী, 
 েশািণত সায়ের েযন ভািসেছ নবনিলনী। 
 
        eiবার রামলাল রাবণবেধর পর মেnাদরীর িবলাপ গান গািহেতেছন: 
 
        2। িক করেল েহ কাn! aবলাির pাণ কাn, 
 হয় না শাn e pাণাn িবেন। 
 

[রামনােম ীরামকৃ  িবhল -- েগাপীেpম ] 
 
        েশষ গানিট িনেত িনেত ঠাকুর ar িবসজর্ন কিরেতেছন, আর বিলেতেছন, “আিম ঝাuতলায় বােহয্ 
করেত িগেয় েনিছলাম, েনৗকার মািঝ েনৗকােত oi গান গােc; ঝাuতলায় যতkণ বেসিছলাম খািল েকঁেদিছ; 
আমােক ধের ধের ঘের িনেয় eল।” 
 
        3। েনিছ রাম তারক bh, মানুষ নয় রাম জটাধারী ৷ 
 িপেত িক নািশেত বংশ, সীেত তার কেরছ চুির ৷৷ 
 
        akূর ীকৃ েক রেথ বসাiয়া মথুরায় লiয়া যাiেতেছন েদিখয়া েগাপীরা রথচk আঁকড়াiয়া ধিরয়ােছন o 
েকহ রথচেkর সামেন iয়া পিড়য়ােছন। তাঁরা akূরেক েদাষ িদেতেছন। ীকৃ  েয িনেজর icায় যাiেতেছন 
তাহা জােনন না। 
 
        4। েধােরা না েধারা না রথচk, রথ িক চেk চেল, 
 েয চেkর চkী হির, যাঁর চেk জগৎ চেল। 
 
        ীরামকৃ  (ভkেদর pিত) -- েগাপীেদর িক ভালবাসা, িক েpম। ীমতী sহেs ীকৃে র িচt eঁেকেছন, 
িকnt পা আঁেকন নাi; পােছ িতিন মথুরায় চেল যান। 
 
        “আিম e-সব গান েছেলেবলায় খুব গাiতাম। eক-eক যাtার সমs পালা েগেয় িদেত পারতাম। েকu 
েকu বলত, আিম কালীয়দমন-যাtার দেল িছলাম।” 
 
        eকজন ভk নূতন uড়ািন গােয় িদয়া আিসয়ােছন। রাখােলর বালক sভাব, কাঁিচ eেন তাঁর চাদেরর িছলা 
কািটেত আিসয়ােছন। ঠাকুর বিলেলন, “েকন কাটিছস? থাক না, শােলর মেতা েবশ েদখােc। হাঁগা, eর কত 
দাম?” তখন িবলাতী চাদেরর দাম কম িছল। ভkিট বিলেলন, eক টাকা ছয় আনা েজাড়া। ঠাকুর বিলেলন, “বল 
িক েগা। েজাড়া! eক টাকা ছয় আনা েজাড়া!” 
 
        িকয়ৎkণ পের ঠাকুর ভkেক বিলেতেছন, “যাo, গ া নাoেগ; eঁেক েতল েদ ের।” 
 
        sানােn িতিন িফিরয়া আিসেল, ঠাকুর তাক হiেত eকিট আm লiয়া তাঁহােক িদেলন। বিলেতেছন, ei 
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আমিট eেক িদi; িতনটা পাশ করা। আcা, েতামার ভাi eখন েকমন? 
 
        ভk -- হাঁ, তাঁর ঔষধ িঠক পেড়েছ, eখন খাটেল হয়। 
 
        ীরামকৃ  -- তার eকিট কেমর্র েযাগাড় কের িদেত পার? েবশ েতা তুিম মুrিb হেব। 
 
        ভk -- ভাল হেল সব সুিবধা হেয় যােব। 


