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ষ� পিরে�দ 

 

ঠাকরু দিকেষের-মি�ের নের� �ভৃিত ভ�সে� 

 

[“�ান অ�ােনর পার হও” -- শশধেরর শু �ান ] 

 

        ঠাকরু �ীরামক�ৃ মধযাা েসসার পর দিকেষের-মি�ের ভ�সে� ঘের িস�াম কিরেতেছন। আজ নের�, 

ভসনাথ �ভৃিত ভে�রা কিলকাতা হইেত আিসয়ােছন। মখুেু� �াতৃ�য়, �ানসাস,ু েছাট েগাপাল, সড় কালী �ভৃিত 

এরঁাও আিসয়ােছন। েকা�গর হইেত িতন-চািরিট ভ� আিসয়ােছন। রাখাল �ীস�ৃাসেন সলরােমর সিহত আেছন। 

তাহঁার �র হইয়ািছল -- সংসাদ আিসয়ােছ। আজ রিসসার, ক�ৃা দশমী িতিথ, ৩০েশ ভা�, ১২৯১। ১৪ই 

েসে��র, ১৮৮৪। 

 

        নের� িপতৃিসেয়ােগর পর মা ও ভাইেদর লইয়া সড়ই সযিতসযয হইয়ােছন। িতিন আইন পরীকার জনয 

��ত হইেসন। 

 

        �ানসাস ুচারেট পাস কিরয়ােছন ও সরকােরর কমর কেরন। িতিন ১০টা-১১টার সময় আিসয়ােছন। 

 

        �ীরামক�ৃ (�ানসাস ুদেৃ�) -- িকেগা, হঠাৎ েয �ােনাদয়! 

 

        �ান (সহােসয) -- আ�া, অেনক ভােগয �ােনাদয় হয়। 

 

        �ীরামক�ৃ (সহােসয) -- তুিম �ান হেয় অ�ান েকন? ও সেুঝিছ, েযখােন �ান েসইখােনই অ�ান! 

সিশ�েদস অত �ানী, প�ুেশােক েকেঁদিছেলন! তাই তুিম �ান অ�ােনর পার হও। অ�ান কাটঁা পােয় ফুেটেছ, 

তুলসার জনয �ান কাটঁার দরকার। তারপর েতালা হেল দই কাটঁাই েফেল েদয়। 

 

[িনিলর্  গহৃ� -- ঠাকেুরর জ�ভূিমেত ছেুতারেদর েমেয়েদর কাজদশরন ] 

 

        “এই সংসার েধাকঁার টািট -- �ানী সলেছ। িযিন �ান অ�ােনর পার, িতিন সলেছন ‘মজার কিুঠ!’ েস েদেখ 

ঈেরই জীস, জগৎ, এই চতুিসরংশিত তত সস হেয়েছন। 

 

        “তােঁক লাভ করার পর সংসার করা েযেত পাের। তখন িনিলর্  হেত পাের। ও-েদেশ ছেুতারেদর েমেয়েদর 

েদেখিছ -- েঢঁিক িনেয় িচেড় েকােট। একহােত ধান নােড়, একহােত েছেলেক মাই েদয় -- আসার খির�ােরর সে� 

কথাও কে� -- ‘েতামার কােছ দআনা পাওনা আেছ -- দাম িদেয় েযও।’ িক� তার সােরা আনা মন হােতর উপর -

- পােছ হােত েঢঁিক পেড় যায়। 

 

        “সােরা আনা মন ঈেেরেত েরেখ চার আনা লেয় কাজকমর করা।” 

 

        �ীযু� পি�ত শশধেরর কথা ভ�েদর সিলেতেছন, “েদখলাম -- একেঘেয়, েকসল শু �ানিসচার িনেয় 

আেছ।” 
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        “েয িনতযেত েপপেঁছ লীলা িনেয় থােক, আসার লীলা েথেক িনেতয েযেত পাের, তারই পাকা �ান, পাকা 

ভি�। 

 

        “নারদািদ ���ােনর পর ভি� িনেয় িছেলন। এরই নাম িস�ান। 

 

        শধ ুশু �ান! ও েযন ভস -কের-ওঠা তুসিড়। খািনকটা ফুল েকেট ভস  কের েভেঙ যায়। নারদ, শকেদসািদর 

�ান েযন ভাল তুসিড়। খািনকটা ফুল েকেট স� হয়, আসার নূতন ফুল কাটেছ -- আসার স� হয় -- আসার নূতন 

ফুল কােট! নারদ, শকেদসািদর তারঁ উপর ে�ম হেয়িছল। ে�ম সি�দান�েক ধরসার দিড়।” 

 

[ঠাকরু �ীরামক�ৃ সকলুতলায় -- ঝাউতলা হেত ভাসািস� ] 

 

        মধযাো েসসার পর ঠাকরু একটু িস�াম কিরয়ােছন। 

 

        সকলুতলায় েসে�র মেতা েয সিসসার �ান আেছ, েসখােন দই-চািরজন ভ� উপিস� আেছন ও গ� 

কিরেতেছন -- ভসনাথ, মখুেু� �াতৃ�য়, মা�ার, েছাট েগাপাল, হাজরা �ভৃিত। ঠাকরু ঝাউতলায় যাইেতেছন। 

ওখােন আিসয়া একসার সিসেলন। 

 

        হাজরা (েছাট েগাপালেক) -- এেঁক একটু তামাক খাওয়াও। 

 

        �ীরামক�ৃ (সহােসয) -- তুিম খােস তাই সল। (সকেলর হাসয) 

 

        মখুেু� (হাজরােক) -- আপিন এরঁ কােছ েথেক অেনক িশেখেছন। 

 

        �ীরামক�ৃ (সহােসয) -- না, এরঁ সালযকাল েথেকই এই অস�া। (সকেলর হাসয) 

 

        ঠাকরু ঝাউতলা হইেত িফিরয়া আিসেতেছন -- ভে�রা েদিখেলন। ভাসািস�। মাতােলর নযায় চিলেতেছন। 

যখন ঘের েপািঁছেলন, তখন আসার �কিৃত� হইেলন। 


