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গণুর মার বািড়েত ঠাকুর ীরামকৃ  
 
        গণুর মার বািড়র ৈবঠকখানায় ঠাকুর ীরামকৃ  বিসয়া আেছন। ঘরিট eকতলায়, িঠক রাsার uপর। ঘেরর 
িভতর ঐকতান বােদয্র (Concert) আখড়া আেছ। েছাকরারা বাদয্যnt লiয়া ঠাকুেরর pীতয্েথর্ মােঝ মােঝ 
বাজাiেতিছল। 
 
        রাত সােড় আটটা। আজ আষাঢ় মােসর কৃ া pিতপদ। চাঁেদর আেলােত আকাশ, গৃহ, রাজপথ সব েযন 
pািবত হiয়ােছ। ঠাকুেরর সে  সে  ভেkরা আিসয়া oi ঘের বিসয়ােছন। 
 
        bাhণীo সে  সে  আিসয়ােছন। িতিন eকবার বািড়র িভতর যাiেতেছন, eকবার বািহের আিসয়া 
ৈবঠকখানার দরজার কােছ আিসয়া দাঁড়াiেতেছন। পাড়ার কতকgিল েছাকরা ৈবঠকখানার জানলার uপর uিঠয়া 
ঠাকুরেক েদিখেতেছ। পাড়ার েছেল-বুেড়া সকেলi ঠাকুেরর আগমন সংবাদ িনয়া বয্s হiয়া মহাপুrষ দশর্ন 
কিরেত আিসয়ােছন। 
 
        জানলার uপর েছেলরা uিঠয়ােছ েদিখয়া েছাট নেরন বিলেতেছন, “oের েতারা oখােন েকন? যা, যা বািড় 
যা।” ঠাকুর ীরামকৃ  সেsেহ বিলেতেছন, “না, থাক না, থাক না।” 
 
        ঠাকুর মােঝ মােঝ বিলেতেছন, “হির o ঁ! হির o ঁ!” 
 
        শতরি র uপর eকখািন আসন েদoয়া হiয়ােছ, তাহার uপর ীরামকৃ  বিসয়ােছন। ঐকতান বােদয্র 
েছাকরােদর গান গািহেত বলা হiল। তাহােদর বিসবার সুিবধা হiেতেছ না, ঠাকুর তাঁহার িনকেট শতরি েত 
বিসবার জনয্ তাহােদর আhান কিরেলন। 
 
        ঠাকুর বিলেতেছন, “eর uপেরi বস না। আi আিম িলিc।” ei বিলয়া আসন gটাiয়া লiেলন। 
েছাকরারা গান গািহেতেছ: 
 
 েকশব কুr কrণাদীেন কু কাননচারী 
 মাধব মেনােমাহন েমাহন মুরলীধারী। 
 (হিরেবাল, হিরেবাল, হিরেবাল, মন আমার) ৷৷ 
 bজিকেশার, কালীয়হর কাতরভয়ভ ন, 
 নয়ন-বাঁকা, বাঁকা-িশিখপাখা, রািধকা-hিদর ন; 
 েগাবধর্নধারণ, বনকুসুমভূষণ, দােমাদর কংসদপর্হারী। 
  শয্াম রাসরসিবহারী। 
 (হিরেবাল, হিরেবাল, হিরেবাল, মন আমার) ৷৷ 
 
        গান - eস মা জীবন uমা -- iতয্ািদ। 
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        ীরামকৃ  -- আহা িক গান! -- েকমন েবহালা! -- েকমন বাজনা! 
 
        eকিট েছাকরা ুট বাজাiেতিছেলন। তাঁহার িদেক o aপর আর আকিট েছাকরার িদেক a ুিলিনেদর্শ 
কিরয়া বিলেতেছন। “iিন oরঁ েযন েজাড়।” 
 
        eiবার েকবল কনসাটর্ বাজনা হiেত লািগল। বাজনার পর ঠাকুর আনিnত হiয়া বিলেতেছন, “বা! িক 
চমৎকার!” 
 
        eকিট েছাকরােক িনেদর্শ কিরয়া বিলেতেছন, “eঁর সব (সবরকম বাজনা) জানা আেছ।” 
 
        মাsারেক বিলেতেছন, -- eঁরা সব েবশ েলাক।” 
 
        েছাকরােদর গান-বাজনার পর তাহারা ভkেদর বিলেতেছ -- “আপনারা িকছু গান!” bাhণী দাঁড়াiয়া 
আেছন। িতিন dােরর কাছ েথেক বিলেলন, গান eরা েকu জােন না, eক মিহমবাবু বুিঝ জােনন, তা o ঁর সামেন 
uিন গাiেবন না। 
 
        eকজন েছাকরা -- েকন? আিম বাবা সুমুেখ গাiেত পাির। 
 
        েছাট নেরন (ucহাসয্ কিরয়া) -- aতদূর uিন eেগানিন! 
 
        সকেল হািসেতেছন। িকয়ৎkণ পের bাhণী আিসয়া বিলেতেছন, -- “আপিন িভতের আসুন।” ীরামকৃ  
বিলেতেছন, “েকন েগা!” 
 
        bাhণী -- েসখােন জলখাবার েদoয়া হেয়েছ; যােবন? 
 
        ীরামকৃ  -- eiখােনi eেন দাo না। 
 
        bাhণী -- গণুর মা বেলেছ, ঘরটায় eকবার পােয়র ধুলা িদন, তাহেল ঘর কাশী হেয় থাকেব, -- ঘের মের 
েগেল আর েকান েগাল থাকেব না। 
 
        ঠাকুর ীরামকৃ , bাhণী o বািড়র েছেলেদর সে  anঃপুের গমন কিরেলন। ভেkরা চাঁেদর আেলােত 
েবড়াiেত লািগেলন। মাsার o িবেনাদ বািড়র দিkণিদেক সদর রাsার uপর গl কিরেত কিরেত পাদচারণ 
কিরেতেছন! 


