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ঠাকুর �ীরামকৃে�র পি�তদশর্
�থম পিরে�দ
আজ রথযা�া। বুধবার, ২৫েশ জুন, ১৮৮৪; আষাঢ় শু�া ি�তীয়। সকােল ঠাকুর �ীরামকৃ� কিলকাতায়
ঈশােনর বািড় িনম�েণ আিসয়ােছন। ঠনঠিনয়ায় ঈশােনর ভ�াসনবাটী। েসখােন আিসয়া ঠাকুর শুিনেলন ে, পি�ত
শশধর অনিতদূের কেলজ �ীেট, চাটুেজয্েদর বািড় রিহয়ােছ। পি�তেক েদিখবার তাঁহার ভারী ই�া। ৈবকােল
পি�েতর বািড় যাইেবন, ি�র হইল।
েবলা �ায় দশটা। �ীরামকৃ� ঈশােনর িনেচর ৈবঠকখানায় ভ�সে� বিসয়া আেছন। ঈশােনর পিরিচত
ভাটপাড়ার দু-একিট �া�ণ, তাহােদর মেধয্ একজন ভাগবেতর পি�। ঠাকুেরর সে� হাজরা ও আরও দুএকিট ভ� আিসয়ােছন। �ীশ �ভৃিত ঈশােনর েছেলরাও উপি�ত। একজন ভ�, শি�র উপাসক, আিসয়ােছন।
কপােল িস�ূেরর েফাঁটা। ঠাকুর আন�ময়, িস�ূেরর িটপ েদিখয়া হািসেত হািসেত বিলেতেছন, “উিন েতা
মাকর্ামার।”
িকয়ৎক্ষণ পের ন� ও মা�ার তাঁহােদর কিলকাতার বাটী হইেত আিসেলন। তাঁহারা ঠাকুরেক �ণাম
কিরয়া তাঁহার কােছ উপিব� হইেলন। ঠাকুর মা�ারেক বিলয়ািছেলন, “আিম অমুক িদন ঈশােনর বািড় যাইেতিছ,
তুিমও যাইেব ও নের�েক সে� কিরয়া আিনেব।”
ঠাকুর মা�ারেক বিলেতেছন, “েসিদন েতামার বািড় যাি�লাম -- আ�াটা েকান িঠকানায়?”
মা�ার -- আ�া, এখন শয্ামপুকুর েতিলপাড়া, �ুেলর কােছ।
�ীরামকৃ� -- আজ �ুেল যাও নাই?
মা�ার -- আ�া, আজ রেথর ছুিট।
নেরে�র িপতৃিবেয়ােগর পর বািড়েত অতয্� ক। িতিন িপতার েজ�পু� -- েছাট েছাট ভাই-ভ�ী আেছ।
িপতা উিকল িছেলন, িকছু রািখয়া যাইেত পােরন নাই। সংসার �িতপালেনর জনয্ নে� কাজকমর্ েচ�া
কিরেতেছন। ঠাকুর নেরে�র কেমর্র জনয্ ঈশান �ভৃিত ভ�েদর বিলয়া রািখয়াে। ঈশান ক�ে�ালার
েজনারয্েলর আিফেস কমর্চািরিদেগর একজন অধয্ক্ষ ি। নেরে�র বাটীর ক� শুিনয়া সবর্দা িচি�ত থাে।
�ীরামকৃ� (নেরে�র �িত) -- আিম ঈশানেক েতার কথা বেলিছ। ঈশান ওখােন (দিক্ষেণ-কালীমি�ের)
একিদন িছল িক না -- তাই বেলিছলাম। তার অেনেকর সে� আলাপ আেছ।
ঈশান ঠাকুরেক িনম�ণ কিরয়া আিনয়ােছন। েসই উপলেক্ষ কতকগুিল ব�ুেদরও িনম�ণ কিরয়া। গান
হইেব। পােখায়াজ, বাঁয়া তবলা ও তানপুরার আেয়াজন হইয়ােছ। বািড়র একজন একিট পা� কিরয়া পােখায়ােজর
জনয্ ময়দা আিনয়া িদ। েবলা ১১টা হইেব। ঈশােনর ই�া নের� গান কেরন।
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�ীরামকৃ� (ঈশােনর �িত) -- এখনও ময়দা! তেব বুিঝ (খাবার) অেনক েদির!
ঈশান (সহােসয) -- আে� না, তত েদির নাই।
ভে�রা েকহ েকহ হািসেতেছন। ভাগবেতর পি�তও হািসয়া একিট উ�ট ে�াক বিলেতেছন। ে�াক আবৃিৎর
পর পি�ত বয্াখয্া কিরেতে। “দশর্নািদ শা� অেপক্ষা কাবয্ মে। যখন কাবয্ পাঠ হয় বা েলােক �বণ কের
তখন েবদা�, সাংখয, নয্া, পাত�ল -- এই সব দশর্ন শু� েবাধ । কাবয্ অেপক্ষা গীত মেন। স�ীেত
পাষাণহৃদয় েলাকও গেল যা; িক� যিদও গীেতর এত আকষর্, যিদ সু�রী নারী কাছ িদেয় চেল যায়, কাবয্ও
পেড় থােক, গীত পযর্� ভাল লােগ ন। সব মন ওই নারীর িদেক চেল যায়। আবার যখণ বুভুক্ষা , ক্ষুধা প,
কাবয, গীত, নারী িকছুই ভাল লােগ না। অ�িচ�া চমৎকারা!”
�ীরামকৃ� (সহাসয) -- ইিন রিসক।
পােখায়াজ বাঁধা হইল। নের� গান গািহেতেছন।
গান একটু আর� হইেত না হইেত ঠাকুর উপেরর ৈবঠকখানাঘের িব�াম কিরবার জনয্ চিলয়া আিসেল।
সে� মা�ার ও �ীশ। ৈবঠকখানাঘর রা�ার উপর। ঈশােনর �শু ৺েক্ষ�নাথ চাটুেজয্ মহাশয় এই ৈবঠকখানা
কিরয়ােছন।
মা�ার �ীেশর পিরচয় িদেলন। বিলেলন, “ইিন পি�ত ও অিতশয় শা� �কৃিত। িশশুকাল হইেত ইিন আমার
সে� বরাবর পিড়য়ািছেলন। ইিন ওকালিত কেরন।”
�ীরামকৃ� -- এরকম েলােকর উিকল হওয়া!
মা�ার -- ভুেল ওঁর ও-পেথ যাওয়া হেয়েছ।
�ীরামকৃ� -- আিম গেণশ উিকলেক েদেখিছ। ওখােন (দিক্ষেণ-কালীবাটীেত) বাবুেদর সে� মােঝ মােঝ
যায়। পা�াও যায় -- সু�র নয়, তেব গান ভাল। আমায় িক� বড় মােন; সরল।
(�ীেশর �িত) -- “আপিন িক সার মেন কেরেছা?”
�ীশ -- ঈ�র আেছন আর িতিনই সব কেরেছন। তেব তাঁর গুণ(Attributes) আমরা যা ধারণা কির তা
িঠক নয়। মানুষ তাঁর িবষয় িক ধারণা করেব; অন� কা�!
�ীরামকৃ� -- বাগােন কত গাছ, গােছ কত ডাল -- এ-সব িহসােব েতামার কাজ িক? তুিম বাগােন আম
েখেত এেসছ, আম েখেয় যাও। তাঁেত ভি� ে�ম হবার জনয্ই মানুষ জ। তুিম আম েখেয় চেল যাও।
“তুিম মদ েখেত এেসছ, শুঁিড়র েদাকােন কত মন মদ এ খপের েতামার কাজ ি! এক েগলাস হেলই
েতামার হেয় যায়।
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“েতামার অন� কা� জানবার িক দরকার।
“তাঁর গুণ েকািট বৎসর িবচার করেলও িকছু জানেত পারেব ন।”
ঠাকুর একটু চুপ কিরয়া আেছন। আবার কথা কিহেতেছন। ভাটপাড়ার একিট �া�ণও বিসয়া আেছন।
�ীরামকৃ� -- (মা�ােরর �িত) -- সংসাের িকছুই নাই। এঁর (ঈশােনর) সংসার ভাল তাই, -- তা না হেল
যিদ েছেলরা রাঁড়েখার, গাঁজােখার, মাতাল, অবাধয্ এই সব হ, কে�র একেশষ হত। সকেলর ঈ�েরর িদেক মন
-- িবদয্ার সংসা, এরূপ �ায় েদখা যায় ন। এরূপ -চারেট বািড় েদখলাম। েকবল ঝগড়া, েকাঁদল, িহংসা,
তারপর েরাগ, েশাক, দাির�য। েদেখ বললাম -- মা; এই েবলা েমাড় িফিরেয় দাও। েদখ না, নের� িক মুশিকেলই
পেড়েছ। বাপ মারা েগেছ, বািড়েত েখেত পাে� না -- কাজকেমর্র এত েচ�া করেছ জুটেছ না-- এখন িক কের
েবড়াে� েদেখা।
“মা�ার, তুিম আেগ অত েযেত, এখন তত যাও না েকন? বুিঝ পিরবােরর সে� েবিশ ভাব হেয়েছ?
“তা েদাষই বা িক, চািরিদেক কািমনী-কা�ন! তাই বিল, মা, যিদ কখনও শরীরধারণ হয়, েযন সংসারী
কেরা না।”
ভাটপাড়ার �া�ণ -- িক! গৃহ�ধেমর্র সুখয্ািত আ।
�ীরামকৃ� -- হাঁ, িক� বড় কিঠন।
ঠাকুর অনয্ কথা পািড়েতেছ।
�ীরামকৃ� (মা�ােরর �িত) -- আমরা িক অনয্ায় করলা? ওরা গাে� -- নের� গাে� -- আর -- আমরা
সব পািলেয় এলাম।
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