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ঠাকুর �ীরামকৃে�র পি�তদশরন 
 

�থম পিরে�দ 

 

        আজ রথযা�া। বধুবার, ২৫েশ জনু, ১৮৮৪; আষাঢ় শুা িিতীীা। সকােল ঠাকরু �ীরামক�ৃ কিলকাতাী 

ঈশােনর বািড় িনম�েণ আিসীােছন। ঠনঠিনীাী ঈশােনর ভ�াসনবাটী। েসখােন আিসীা ঠাকরু শিনেলন েয, পি�ত 

শশধর অনিতদেূর কেলজ �ীেট, চাটুেজযেদর বািড় রিিীােছন। পি�তেক েদিখবার তাঁিার ভারী ই�া। ৈবকােল 

পি�েতর বািড় যাইেবন, ি�র িইল। 

 

        েবলা �াী দশটা। �ীরামক�ৃ ঈশােনর িনেচর ৈবঠকখানাী ভ�সে� বিসীা আেছন। ঈশােনর পিরিচত 

ভাটপাড়ার দই-একিট �া�ণ, তািােদর মেধয একজন ভাাবেতর পি�ত। ঠাকেুরর সে� িাজরা ও আরও দই-

একিট ভ� আিসীােছন। �ীশ �ভৃিত ঈশােনর েছেলরাও উপি�ত। একজন ভ�, শি�র উপাসক, আিসীােছন। 

কপােল িস�েূরর েফাটঁা। ঠাকরু আন�মী, িস�েূরর িটপ েদিখীা িািসেত িািসেত বিলেতেছন, “উিন েতা 

মাকরামারা।” 

 

        িকীৎকণ পের নের� ও মা�ার তাঁিােদর কিলকাতার বাটী িইেত আিসেলন। তািঁারা ঠাকরুেক �ণাম 

কিরীা তািঁার কােছ উপিব� িইেলন। ঠাকরু মা�ারেক বিলীািছেলন, “আিম অমকু িদন ঈশােনর বািড় যাইেতিছ, 

তুিমও যাইেব ও নের�েক সে� কিরীা আিনেব।” 

 

        ঠাকুর মা�ারেক বিলেতেছন, “েসিদন েতামার বািড় যাি�লাম -- আ�াটা েকান  িঠকানাী?” 

 

        মা�ার -- আ�া, এখন শযামপকুরু েতিলপাড়াী, �েুলর কােছ। 

 

        �ীরামক�ৃ -- আজ �েুল যাও নাই? 

 

        মা�ার -- আ�া, আজ রেথর ছিুট। 

 

        নেরে�র িপতৃিবেীাোর পর বািড়েত অতয্ ক�। িতিন িপতার েজ�প�ু -- েছাট েছাট ভাই-ভ�ী আেছ। 

িপতা উিকল িছেলন, িকছ ুরািখীা যাইেত পােরন নাই। সংসার �িতপালেনর জনয নের�  কাজকমর েচ�া 

কিরেতেছন। ঠাকরু নেরে�র কেমরর জনয ঈশান �ভৃিত ভ�েদর বিলীা রািখীােছন। ঈশান ক�ে�ালার 

েজনার যােলর আিফেস কমরচািরিদোর একজন অধযক িছেলন। নেরে�র বাটীর ক� শিনীা সবরদা িচি্ত থােকন। 

 

        �ীরামক�ৃ (নেরে�র �িত) -- আিম ঈশানেক েতার কথা বেলিছ। ঈশান ওখােন (দিকেণের-কালীমি�ের) 

একিদন িছল িক না -- তাই বেলিছলাম। তার অেনেকর সে� আলাপ আেছ। 

 

        ঈশান ঠাকরুেক িনম�ণ কিরীা আিনীােছন। েসই উপলেক কতকতিল বলুেদরও িনম�ণ কিরীােছন। াান 

িইেব। পােখাীাজ, বাীঁা তবলা ও তানপরুার আেীাজন িইীােছ। বািড়র একজন একিট পা� কিরীা পােখাীােজর 

জনয মীদা আিনীা িদল। েবলা ১১টা িইেব। ঈশােনর ই�া নের� াান কেরন। 
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        �ীরামক�ৃ (ঈশােনর �িত) -- এখনও মীদা! তেব বিুঝ (খাবার) অেনক েদির! 

 

        ঈশান (সিােসয) -- আে� না, তত েদির নাই। 

 

        ভে�রা েকি েকি িািসেতেছন। ভাাবেতর পি�তও িািসীা একিট উ�ট ে�াক বিলেতেছন। ে�াক আবিৃৎর 

পর পি�ত বযাখযা কিরেতেছন। “দশরনািদ শাা অেপকা কাবয মেনাির। যখন কাবয পাঠ িী বা েলােক �বণ কের 

তখন েবদা্, সাংখয, নযাী, পাত�ল -- এই সব দশরন শশ েবাধ িী। কাবয অেপকা াীত মেনাির। স�ীেত 

পাষাণহদী েলাকও ােল যাী; িক� যিদও াীেতর এত আকষরণ, যিদ সু�রী নারী কাছ িদেী চেল যাী, কাবযও 

পেড় থােক, াীত পযর্  ভাল লাো না। সব মন ওই নারীর িদেক চেল যাী। আবার যখণ বভুুকা িী, কধুা পাী, 

কাবয, াীত, নারী িকছইু ভাল লাো না। অ�িচ্া চমৎকারা!” 

 

        �ীরামক�ৃ (সিাসয) -- ইিন রিসক। 

 

        পােখাীাজ বাধঁা িইল। নের� াান াািিেতেছন। 

 

        াান একটু আর� িইেত না িইেত ঠাকরু উপেরর ৈবঠকখানাঘের িব�াম কিরবার জনয চিলীা আিসেলন। 

সে� মা�ার ও �ীশ। ৈবঠকখানাঘর রা�ার উপর। ঈশােনর েশর ৺েক�নাথ চাটুেজয মিাশী এই ৈবঠকখানা ঘর 

কিরীােছন। 

 

        মা�ার �ীেশর পিরচী িদেলন। বিলেলন, “ইিন পি�ত ও অিতশী শা্ �কিৃত। িশশকাল িইেত ইিন আমার 

সে� বরাবর পিড়ীািছেলন। ইিন ওকালিত কেরন।” 

 

        �ীরামক�ৃ -- এরকম েলােকর উিকল িওীা! 

 

        মা�ার -- ভুেল ওঁর ও-পেথ যাওীা িেীেছ। 

 

        �ীরামক�ৃ -- আিম ােণশ উিকলেক েদেখিছ। ওখােন (দিকেণের-কালীবাটীেত) বাবেুদর সে� মােঝ মােঝ 

যাী। পা�াও যাী -- সু�র নী, তেব াান ভাল। আমাী িক� বড় মােন; সরল। 

 

        (�ীেশর �িত) -- “আপিন িক সার মেন কেরেছা?” 

 

        �ীশ -- ঈের আেছন আর িতিনই সব কেরেছন। তেব তারঁ তণ (Attributes) আমরা যা ধারণা কির তা 

িঠক নী। মানুষ তারঁ িবষী িক ধারণা করেব; অন্ কা�! 

 

        �ীরামক�ৃ -- বাাােন কত াাছ, াােছ কত ডাল -- এ-সব িিসােব েতামার কাজ িক? তুিম বাাােন আম 

েখেত এেসছ, আম েখেী যাও। তােঁত ভি� ে�ম িবার জনযই মানুষ জজ। তুিম আম েখেী চেল যাও। 

 

        “তুিম মদ েখেত এেসছ, শঁিড়র েদাকােন কত মন মদ এ খপের েতামার কাজ িক! এক োলাস িেলই 

েতামার িেী যাী। 
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        “েতামার অন্ কা� জানবার িক দরকার। 

 

        “তারঁ তণ েকািট বৎসর িবচার করেলও িকছ ুজানেত পারেব না।” 

 

         ঠাকরু একটু চুপ কিরীা আেছন। আবার কথা কিিেতেছন। ভাটপাড়ার একিট �া�ণও বিসীা আেছন। 

 

         �ীরামক�ৃ -- (মা�ােরর �িত) -- সংসাের িকছইু নাই। এরঁ (ঈশােনর) সংসার ভাল তাই, -- তা না িেল 

যিদ েছেলরা রাড়ঁেখার, াাজঁােখার, মাতাল, অবাধয এই সব িত, কে�র একেশষ িত। সকেলর ঈেেরর িদেক মন 

-- িবদযার সংসার, এরপ �াী েদখা যাী না। এরপ দ-চারেট বািড় েদখলাম। েকবল ঝাড়া, েকাদঁল, িিংসা, 

তারপর েরাা, েশাক, দাির�য। েদেখ বললাম -- মা; এই েবলা েমাড় িফিরেী দাও। েদখ না, নের� িক মশুিকেলই 

পেড়েছ। বাপ মারা োেছ, বািড়েত েখেত পাে� না -- কাজকেমরর এত েচ�া করেছ জটুেছ না -- এখন িক কের 

েবড়াে� েদেখা। 

 

        “মা�ার, তুিম আো অত েযেত, এখন তত যাও না েকন? বিুঝ পিরবােরর সে� েবিশ ভাব িেীেছ? 

 

        “তা েদাষই বা িক, চািরিদেক কািমনী-কা�ন! তাই বিল, মা, যিদ কখনও শরীরধারণ িী, েযন সংসারী 

কেরা না।” 

 

        ভাটপাড়ার �া�ণ -- িক! ািৃ�ধেমরর সুখযািত আেছ। 

 

        �ীরামক�ৃ -- িা,ঁ িক� বড় কিঠন। 

 

        ঠাকরু অনয কথা পািড়েতেছন। 

 

        �ীরামক�ৃ (মা�ােরর �িত) -- আমরা িক অনযাী করলাম? ওরা াাে� -- নের� াাে� -- আর -- আমরা 

সব পািলেী এলাম। 


