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ঠাকুর ীরামকৃ  কিলকাতানগের ভkমিnের 
 

pথম পিরেcদ 
 
        ীরামকৃ  ভkসে  বলরােমর ৈবঠকখানায় বিসয়া আেছন। সহাসয্বদন। eখন েবলা pায় িতনটা; িবেনাদ, 
রাখাল, মাsার iতয্ািদ কােছ বিসয়া। েছাট নেরনo আিসয়া uপিsত হiেলন। 
 
        আজ ম লবার, 28েশ জুলাi, 1885 ী াb, (13i াবণ, 1292) আষাঢ় কৃ া pিতপদ। ঠাকুর 
বলরােমর বািড়েত সকােল আিসয়ােছন o ভkসে  আহারািদ কিরয়ােছন। বলরােমর বািড়েত ী ীজগnাথেদেবর 
েসবা আেছ। তাi ঠাকুর বেলন, “বড় d an।” 
 
        নারাণ pভৃিত ভেkরা বিলয়ািছেলন, নn বসুর বািড়েত aেনক ঈ রীয় ছিব আেছ। আজ তাi ঠাকুর তােদর 
বাির িগয়া aপরােh ছিব েদিখেবন। eকিট ভk bাhণীর বািড় নn বসুর বাটীর িনকেট, েসখােনo যাiেবন। 
bাhণী কনয্া-েশােক সnpা, pায় দিkেণ ের ীরামকৃ েক দশর্ন কিরেত জান। িতিন aিতশয় বয্াকুলা হiয়া 
ঠাকুরেক আমntণ কিরয়ােছন। তাঁহার বাটীেত যাiেত হiেব o আর-eকিট stী ভk গণুর মার বাটীেতo যাiেত 
হiেব। 
 
        ঠাকুর বলরােমর বাটীেত আিসয়াi েছাকরা ভkেদর ডািকয়া পাঠান। েছাট নেরন মােঝ বিলয়ািছেলন; 
“আমার কাজ আেছ বিলয়া সবর্দা আিসেত পাির না, পরীkার জনয্ পড়া” -- iতয্ািদ; েছাট নেরন আিসেল ঠাকুর 
তাহার সিহত কথা কিহেতেছন -- 
 
        ীরামকৃ  (েছাট নেরনেক) -- েতােক ডাকেত পাঠাi নাi। 
 
        েছাট নেরন (হািসেত হািসেত) -- তা আর িক হেব? 
 
        ীরামকৃ  -- তা বাপু েতামার aিন  হেব, aবসর হেল আসেব! 
 
        ঠাকুর েযন aিভমান কিরয়া ei কথাgিল বিলেলন। 
 
        পালিক আিসয়ােছ। ঠাকুর ীযুk নn বসুর বাটীেত যাiেবন। 
 
        ঈ েরর নাম কিরেত কিরেত ঠাকুর পালিকেত uিঠেতেছন। পােয় কােলা বািণর্শ করা চিট জুতা, পরেন লাল 
িফতাপাড় ধুিত, utরীয় নাi। জুতা-েজাড়ািট পালিকর eকপােশ মিণ রাখেলন। পালিকর সে  সে  মাsার 
যাiেতেছন। kেম পেরশ আিসয়া জুিটেলন। 
 
        নn বসুর েগেটর িভতর পালিক pেবশ কিরল। kেম বাটীর সmুেখ pশs ভূিম পার হiয়া পালিক বাটীেত 
আিসয়া uপিsত হiল। 
 
        গৃহsামীর আtীয়গণ আিসয়া ঠাকুরেক pণাম মিরেলন। ঠাকুর মাsারেক চিটজুতা-েজাড়ািট িদেত বিলেলন। 
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পালিক হiেত aবতরণ কিরয়া uপেরর হলঘের uপিsত হiেলন। aিত দীঘর্ o pশs হলঘর। েদবেদবীর ছিব 
ঘেরর চতুিদর্েক। 
 
        গৃহsামী o তাঁহার াতা প পিত ঠাকুরেক সmাষণ কিরেলন। kেম পালিকর প াৎ প াৎ আিসয়া ভেkরা 
ei হলঘের জুিটেলন। িগিরেশর ভাi aতুল আিসয়ােছন। pসেnর িপতা ীযুk নn বসুর বাটীেত সবর্দা যাতায়াত 
কেরন। িতিনo uপিsত আেছন। 


