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ীরামকৃে র কিলকাতায় ভkমিnের আগমন -ীযুk িগিরশ েঘােষর বাটীেত uৎসব
pথম পিরেcদ
ঠাকুর ীরামকৃ বলরােমর বাটীেত anর সে

[নেরnd, মাsার, েযাগীন, বাবুরাম, রাম, ভবনাথ, বলরাম, চুিন ]
kবার (12i ৈবশাখ, 1292) ৈবশােখর kা দশমী, 24েশ eিpল, 1885 ী াb। ঠাকুর ীরামকৃ
আজ কিলকাতায় আিসয়ােছন। মাsার আnাজ েবলা eকটার সময় বলরােমর ৈবঠকখানায় িগয়া েদেখন, ঠাকুর
িনিdত। d-eকিট ভk কােছ িব াম কিরেতেছন।
মাsার eকপাে র্ বিসয়া েসi সুp বালক-মূিতর্ েদিখেতেছন। ভািবেতেছন, িক আ যর্, ei মহাপুrষ, iিনo
pাকৃত েলােকর নয্ায় িনdায় aিভভুত হiয়া iয়া আেছন। iিনo জীেবর ধমর্ sীকার কিরয়ােছন।
মাsার আেs আেs eকখািন পাখা লiয়া হাoয়া কিরেতেছন। িকছুkণ পের ঠাকুর ীরামকৃে র িনdাভ
হiল। eেলােথেলা হiয়া িতিন uিঠয়া বিসেলন। মাsার ভূিম হiয়া তাঁহােক pণাম o তাঁহার পদধূিল gহণ
কিরেলন।
[ ীরামকৃে র pথম aসুেখর স ার -- eিpল 1885 ]
ীরামকৃ (মাsােরর pিত সেsেহ) -- ভাল আছ? েক জােন বাপু! আমার গলায় িবিচ হেয়েছ। েশষ রােt
বড় ক হয়। িকেস ভাল হয় বাপু? (িচিnত হiয়া) -- আেমর amল কেরিছল, সব eকটু eকটু েখলুম। (মাsােরর
pিত) -- েতামার পিরবার েকমন আেছ? েসিদন কািহল েদখলুম; ঠা া eকটু eকটু েদেব।
মাsার -- আjা, ডাব-টাব?
ীরামকৃ -- হাঁ, িমছিরর সরবৎ খাoয়া ভাল।
মাsার -- আিম রিববার বািড় িগেয়িছ।
ীরামকৃ -- েবশ কেরছ। বািড়েত থাকা েতামার সুিবেধ। বাপ-টাপ সকেল আেছ, েতামায় সংসার তত
েদখেত হেব না।
কথা কিহেত কিহেত ঠাকুেরর মুখ কাiেত লািগল। তখন বালেকর নয্ায় িজjাসা কিরেতেছন, (মাsােরর
pিত) -- আমার মুখ কুেc। সবাi-eর িক মুখ কুেc?
মাsার -- েযাগীনবাবু, েতামার িক মুখ কুেc?
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েযাগীনd -- না; েবাধ হয়, oঁর গরম হেয়েছ।
eঁেড়দার েযাগীন ঠাকুেরর anর ; eকজন তয্াগী ভk।
ঠাকুর eেলােথেলা হেয় বেস আেছন। ভেkরা েকহ েকহ হািসেতেছন।
ীরামকৃ -- েযন মাi িদেত বেসিছ। (সকেরর হাসয্) আcা, মুখ কুেc, তা নয্াশপািত খাব? িক
জামrল?
বাবুরাম -- তাi বরং আিন েগ -- জামrল।
ীরামকৃ -- েতার আর েরৗেd িগেয় কাজ নাi।
মাsার পাখা কিরেতিছেলন।
ীরামকৃ -- থাক, তুিম aেনকkণ -মাsার -- আjা, ক হেc না।
ীরামকৃ (সেsেহ) -- হেc না?
মাsার িনকটবতর্ী eকিট sুেল aধয্াপনা কাযর্ কেরন। িতিন eকটার সময় পড়ান হiেত িকি ৎ aবসর
পাiয়া আিসয়ািছেলন। eiবার sুেল আবার যাiবার জনয্ গােtাtান কিরেলন o ঠাকুেরর পাদবnনা কিরেলন।
ীরামকৃ (মাsােরর pিত) -- ekণi যােব?
eকজন ভk -- sুেল eখনo ছুিট হয় নাi। uিন মােঝ eকবার eেসিছেলন।
ীরামকৃ (হািসেত হািসেত) -- েযমন িগিn -- সাত-আটিট েছেল িবেয়ন -- সংসাের রাতিদন কাজ -আবার oর মেধয্ eক-eকবার eেস sামীর েসবা কের যায়। (সকেলর হাসয্)
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