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ঠাকুর ীরামকৃ  দিkেণ র কালীমিnের ভkসে  
(রাখাল, ভবনাথ, নেরnd, বাবুরাম) 

 
        ীরামকৃ  ভkসে  আনেn বিসয়া আেছন। বাবুরাম, েছাট নেরন, পlু, হিরপদ, েমািহনীেমাহন iতয্ািদ 
ভেkরা েমেঝেত বিসয়া আেছন। eকিট bাhণ যুবক di-িতনিদন ঠাকুেরর কােছ আেছন। িতিনo বিসয়া আেছন। 
আজ শিনবার, 25েশ ফাlgন, 7i মাচর্, 1885, েবলা আnাজ িতনটা। ৈচt কৃ া সpমী। 
 
        ী ীমা নহবেত আজকাল আেছন। িতিন মােঝ মােঝ ঠাকুরবািড়েত আিসয়া থােকন -- ীরামকৃে র েসবার 
জনয্। েমািহনীেমাহেনর সে  stী, নবীনবাবুর মা, গািড় কিরয়া আিসয়ােছন। 
 
        েমেয়রা নহবেত িগয়া ী ীমােক দশর্ন o pণাম কিরয়া েসiখােনi আেছন। ভেkরা eকটু সিরয়া েগেল 
ঠাকুরেক আিসয়া pণাম কিরেবন। ঠাকুর েছাট খাটিটেত বিসয়া আেছন। েছাকরা ভkেদর েদিখেতেছন o আনেn 
িবেভার হiেতেছন। 
 
        রাখাল eখন দিkেণ ের থােকন না। কয় মাস বলরােমর সিহত বৃnাবেন িছেলন। িফিরয়া আিসয়া eখন 
বাটীেত আেছন। 
 
        ীরামকৃ  (সহােসয্) -- রাখাল eখন েপনশান খােc। বৃnাবন েথেক eেস eখন বািড়েত থােক। বািড়েত 
পিরবার আেছ। িকnt আবার বেলেছ, হাজার টাকা মািহনা িদেলo চাকির করেব না। 
 
        “eখােন েয় েয় বলত -- েতামােকo ভাল লােগ না, eমিন তার eকিট aবsা হেয়িছল। 
 
        “ভবনাথ িবেয় কেরেছ, িকnt সমs রািt stীর সে  েকবল ধমর্কথা কয়! ঈ েরর কথা িনেয় dজেন থােক। 
আিম বললুম, পিরবােরর সে  eকটু আেমাদ-আhাদ করিব, তখন েরেগ েরাখ কের বলেল, িক! আমরাo 
আেমাদ-আhাদ িনেয় থাকব?” 
 
        ঠাকুর eiবার নেরেndর কথা কিহেতেছন। 
 
        ীরামকৃ  (ভkেদর pিত) -- িকnt নেরেndর uপর যত বয্াকলুতা হেয়িছল, eর uপর (েছাট নেরেনর 
uপর) তত হয় নাi। 
 
        (হিরপদর pিত) “তুi িগিরশ েঘােষর বািড় যাস?” 
 
        হিরপদ -- আমােদর বািড়র কােছ বািড়, pায়i যাi। 
 
        ীরামকৃ  -- নেরnd যায়? 
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        হিরপদ -- হাঁ, কখন কখন েদখেত পাi। 
 
        ীরামকৃ  -- িগিরশ েঘাষ যা বেল (aথর্াৎ ‘aবতার’ বেল) তােত o িক বেল? 
 
        হিরপদ -- তেকর্ েহের েগেছন। 
 
        ীরামকৃ  -- না, েস (নেরnd) বলেল, িগিরশ েঘােষর eখন eত িব াস -- আিম েকন েকান কথা বলব? 
 
        জজ aনুকূল মুেখাপাধয্ােয়র জামােয়র ভাi আিসয়ােছন। 
 
        ীরামকৃ  -- তুিম নেরndেক জান? 
 
        জামােয়র ভাi -- আjা, হাঁ। নেরnd বুিdমান েছাকরা! 
 
       ীরামকৃ  (ভkেদর pিত) -- iিন ভাল েলাক, েয কােল নেরেndর সুখয্ািত কেরেছন। েসিদন নেরnd 
eেসিছল। ৈtেলােকয্র সে  েসিদন গান গাiেল। িকnt গানিট েসিদন আলনুী লাগল। 
 

[বাবুরাম o ‘dিদক রাখা’ -- jান-ajােনর পার হo ] 
 
        ঠাকুর বাবুরােমর িদেক চািহয়া কথা কিহেতেছন। মাsার েয sুেল aধয্াপনা কেরন, বাবুরাম েস sুেল 
enাn kােস পেড়ন। 
 
        ীরামকৃ  (বাবুরােমর pিত) -- েতার বi কi? পড়া না করিব না? (মাsােরর pিত) o dিদক রাখেত 
চায়। 
 
        “বড় কিঠন পথ, eকটু তাঁেক জানেল িক হেব! বিশ েদব, তাঁরi পুtেশাক হল! লkণ েদেখ aবাk হেয় 
রামেক িজjাসা করেলন। রাম বলেলন, ভাi, e আর আ যর্ িক? যার jান আেছ তার ajানo আেছ। ভাi, তুিম 
jান-ajােনর পার হo! পােয় কাঁটা ফুটেল, আর eকিট কাঁটা খঁুেজ আনেত হয়, েসi কাঁটা িদেয় pথম কাঁটািট 
তুলেত হয়, তারপর dিট কাটঁাi েফেল িদেত হয়। তাi ajান কাঁটা তুলবার জনয্ jান কাঁটা েযাগাড় করেত হয়। 
তারপর jান-ajােনর পাের েযেত হয়!” 
 
        বাবুরাম (সহােসয্) -- আিম oiিট চাi। 
 
        ীরামকৃ  (সহােসয্) -- oের, dিদক রাখেল িক তা হয়? তা যিদ চাস তেব চেল আয়! 
 
        বাবুরাম (সহােসয্) -- আপিন িনেয় আসুন! 
 
        ীরামকৃ  (মাsােরর pিত) -- রাখাল িছল েস eক, তার বােপর মত িছল। eরা থাকেল হা াম হেব। 
 
        (বাবুরােমর pিত) -- “তুi dবর্ল। েতার সাহস কম! েদখ েদিখ েছাট নেরন েকমন বেল, ‘আিম eকবাের 
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eেস থাকব’!” 
 
        eতkেণ ঠাকুর েছাকরা ভkেদর মেধয্ আিসয়া েমেঝেত মাdেরর uপর বিসয়ােছন। মাsার তাঁহার কােছ 
বিসয়া আেছন। 
 
        ীরামকৃ  (মাsারেক) -- আিম কািমনী-কা নতয্াগী খঁুজিছ। মেন কির, e বুিঝ থাকেব! সকেলi eক-
eকটা oজর কের! 
 
        “eকটা ভূত স ী খুঁজিছল। শিন-ম লবাের aপঘােত মৃতুয্ হেল ভূত হয়, তাi েস ভূতটা েযi েদখত েকu 
ছাদ েথেক পেড় েগেছ, িক েহাঁচট েখেয় মূিছর্ত হেয় পেড়েছ, aমিন েদৗেড় েযত, -- ei মেন কের েয, eটার 
aপঘাত মৃতুয্ হেয়েছ, eবার ভূত হেব, আর আমার স ী হেব। িকnt তার eমিন কপাল েয েদেখ, সব শালারা 
েবঁেচ uেঠ! স ী আর েজােট না। 
 
        “েদখ না, রাখাল ‘পিরবার’ ‘পিরবার’ কের। বেল, আমার stীর িক হেব? নেরnd বুেক হাত েদoয়ােত েবhশঁ 
হেয় িগছল, তখন বেল, oেগা তুিম আমার িক করেল েগা! আমার েয বাপ-মা আেছ েগা! 
 
        “আমায় িতিন e-aবsায় েরেখেছন েকন? ৈচতনয্েদব সnয্াস করেলন -- সকেল pণাম করেব বেল, যারা 
eকবার নমsার করেব তারা udার হেয় যােব।” 
 
        ঠাকুেরর জনয্ েমািহনীেমাহন চয্াংড়া কিরয়া সেnশ আিনয়ােছন। 
 
        ীরামকৃ  -- e সেnশ কার? 
 
        বাবুরাম েমািহনীেক েদখাiয়া িদেলন। 
 
        ঠাকুর pণব ucারণ কিরয়া সেnশ sশর্ কিরেলন o িকি ৎ gহণ কিরয়া pসাদ কিরয়া িদেলন। aতঃপর 
েসi সেnশ লiয়া ভkেদর িদেতেছন। িক আ যর্, েছাট নেরনেক o আরo di-eকিট েছাকরা ভkেক িনেজ 
খাoয়াiয়া িদেতেছন। 
 
        ীরামকৃ  (মাsােরর pিত) -- eর eকিট মােন আেছ। নারায়ণ dাtােদর িভতর েবিশ pকাশ। o-েদেশ 
যখন েযতুম iorপ েছেলেদর কাr-কাr মুেখ িনেজ খাবার িদতাম। িচেন শাঁখারী বলত ‘uিন আমােদর খাiেয় 
েদন না েকন?’ েকমন কের েদব, েকu ভাজ-েমেগা! েকu aমুক-েমেগা, েক খাiেয় েদেব! 


