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বসু বলরাম-মিnের, িগিরশ-মিnের o েদেবnd-ভবেন ভkসে

ীরামকৃ

pথম পিরেcদ
ীরামকৃে র বলরােমর গৃেহ আগমন o তাঁহার সিহত নেরnd, িগিরশ, বলরাম, চুিনলাল, লাটু, মাsার, নারায়ণ
pভৃিত ভেkর কেথাপকথন o আনn
ফাlgন কৃ া দশমী িতিথ, পূবর্াষাঢ়ানkt, 29েশ ফাlgন, বুধবার -- iংেরজী 11i মাচর্, 1885। আজ
আnাজ েবলা দশটার সময় ীরামকৃ দিkেণ র হiেত আিসয়া ভkগৃেহ বসু বলরাম-মিnের ী ীজগnােথর
pসাদ পাiয়ােছন। সে লাটু pভৃিত ভk।
ধনয্ বলরাম! েতামারi আলয় আজ ঠাকুেরর pধান কমর্েkt হiয়ােছ। কত নূতন নূতন ভkেক আকষর্ণ
কিরয়া েpমেডাের বাঁিধেলন, ভkসে কত নািচেলন। গাiেলন। েযন ীেগৗরা ীবাসমিnের েpেমর হাট
বসােcন!
দিkেণ েরর কালীবাটীেত বেস বেস কাঁেদন, িনেজর anর েদিখেবন বেল বয্াকুল! রােt ঘুম নাi। মােক
বেলন, “মা, oর বড় ভিk, oেক েটেন নাo; মা, eেক eখােন eেন দাo; যিদ েস না আসেত পাের, তাহেল মা
আমায় েসখােন লেয় যাo, আিম েদেখ আিস।” তাi বলরােমর বািড় ছুেট ছুেট আেসন। েলােকর কােছ েকবল
বেলন, “বলরােমর ৺জগnােথর েসবা আেছ, খুব d an।” যখন আেসন aমিন িনমntণ কিরেত বলরামেক
পাঠান। বেলন, “যাo -- নেরndেক, ভবনাথেক, রাখালেক িনমntণ কের eেসা। eেদর খাoয়ােল নারায়ণেক
খাoয়ােনা হয়। eরা সামানয্ নয়, eরা ঈ রাংেশ জেnেছ, eেদর খাoয়ােল েতামার খুব ভাল হেব।”
বলরােমর আলেয়i ীযুk িগিরশ েঘােষর সে pথম বেস আলাপ। eiখােনi রেথর সময় কীতর্নানn।
eiখােনi কতবার “েpেমর দরবাের আনেnর েমলা” হiয়ােছ।
[“পশয্িত তব পnানm” -- েছাট নেরন ]
মাsার িনকেট eকিট িবদয্ালেয় পড়ান। িনয়ােছন আজ দশটার সময় ীরামকৃ বলরােমর বাটীেত
আিসেবন। মােঝ aধয্াপনার িকি ত aবসর পাiয়া েবলা di pহেরর সময় oiখােন আিসয়া uপিsত। আিসয়া
দশর্ন o pণাম কিরেলন। ঠাকুর আহারােn ৈবঠকখানায় eকটু িব াম কিরেতেছন। মােঝ মােঝ থিল েথেক িকছু
মসলা বা কাবাবিচিন খােcন; aলপবয়s ভেkরা চািরিদেক েঘিরয়া বিসয়া আেছন।
ীরামকৃ (সেsেহ) -- তুিম েয eখন eেল? sুল নাi?
মাsার -- sুল েথেক আসিছ -- eখন েসখােন িবেশষ কাজ নাi।
ভk -- না, মহাশয়! uিন sুল পািলেয় eেসেছন! (সকেলর হাসয্)।
মাsার (sগতঃ) -- হায়! েক েযন েটেন আনেল!
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ঠাকুর েযন eকটু িচিnত হiেলন। পের মাsারেক কােছ বসাiয়া কত কথা কিহেত লািগেলন। আর
বিলেলন, “আমার গামছাটা িনংেড় দাo েতা গা, আর জামাটা েকােত দাo, আর পাটা eকটু কামড়ােc, eকটু
হাত বুিলেয় িদেত পার?” মাsার েসবা কিরেত জােনন না, তাi ঠাকুর েসবা কিরেত িশখাiেতেছন। মাsার শশবয্s
হiয়া eেক eেক oi কাজgিল কিরেতেছন। িতিন পােয় হাত বুলাiেতেছন। ীরামকৃ কথাcেল কত uপেদশ
িদেত লািগেলন।
[ ীরামকৃ o ঐ যর্তয্ােগর পরাকা া -- িঠক সnয্াসী ]
ীরামকৃ (মাsােরর pিত) -- হয্াঁগা, eটা আমার কিদন ধের হেc, েকন বল েদিখ? ধাতুর েকান িজিনেস
হাত েদবার েজা নাi। eকবার eকটা বািটেত হাত িদিছলুম, -- তা হােত িশি মােছর কাঁটা েফাটা মেতা হল। ঝn
ঝn কnকn করেত লাগল। গাড়ু না ছুেঁ ল নয়, তাi মেন করলুম, গামছাখানা ঢাকা িদেয় েদিখ, তুলেত পাির িকনা;
যাi হাত িদেয়িছ, aমিন হাতটা ঝnঝn কnকn করেত লাগল, খুব েবদনা। েশেষ মােক pা না করলুম, ‘মা আর
aমন কমর্ করব না, মা eবার মাপ কেরা।’
“হয্াঁগা, েছাট নেরন যাoয়া আসা কেc, বািড়েত িকছু বলেব? খুব d, েমেয় স কখনo হয় নাi।”
মাsার -- আর েখালটা বড়।
ীরামকৃ -- হাঁ, আবার বেল েয, ঈ রীয় কথা eকবার নেল আমার মেন থােক। বেল, েছেলেবলায়
আিম কাঁদতুম -- ঈ র েদখা িদেcন না বেল।
মাsােরর সে েছাট নেরন সmেn eirপ aেনক কথা হiল। eমন সময় uপিsত ভkেদর মেধয্ eকজন
বিলয়া uিঠেলন, “মাsার নহাশয়! আপিন sুেল যােবন না?”
ীরামকৃ -- কটা েবেজেছ?
eকজন ভk -- eকটা বাজেত দশ িমিনট।
ীরামকৃ (মাsােরর pিত) -- তুিম eস, েতামার েদির হেc। eেক কাজ েফেল eেসেছা। (লাটুর pিত) -রাখাল েকাথায়?
লাটু -- চেল েগেছ; -- বািড়।
ীরামকৃ -- আমার সে েদখা না কের?
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