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ষ� পিরে�দ
ঠাকুর দিক্ষেণ-মি�ের নের� �ভৃিত ভ�সে�
[“�ান অ�ােনর পার হও” -- শশধেরর শু� �া ]
ঠাকুর �ীরামকৃ� মধয্া� েসবার পর দিক্ষে-মি�ের ভ�সে� ঘের িব�াম কিরেতেছন। আজ নের�,
ভবনাথ �ভৃিত ভে�রা কিলকাতা হইেত আিসয়ােছন। মুখুে� �াতৃ�য়, �ানবাবু, েছাট েগাপাল, বড় কালী �ভৃিত
এঁরাও আিসয়ােছন। েকা�গর হইেত িতন-চািরিট ভ� আিসয়ােছন। রাখাল �ীবৃ�াবেন বলরােমর সিহত আেছন।
তাঁহার �র হইয়ািছল -- সংবাদ আিসয়ােছ। আজ রিববার, কৃ�া দশমী িতিথ, ৩০েশ ভা�, ১২৯১। ১৪ই
েসে��র, ১৮৮৪।
নের� িপতৃিবেয়ােগর পর মা ও ভাইেদর লইয়া বড়ই বয্িতবয্� হইয়াে। িতিন আইন পরীক্ষার জন
��ত হইেবন।
�ানবাবু চারেট পাস কিরয়ােছন ও সরকােরর কমর্ কের। িতিন ১০টা-১১টার সময় আিসয়ােছন।
�ীরামকৃ� (�ানবাবু দৃে�) -- িকেগা, হঠাৎ েয �ােনাদয়!
�ান (সহােসয) -- আ�া, অেনক ভােগয্ �ােনাদয় হ।
�ীরামকৃ� (সহােসয) -- তুিম �ান হেয় অ�ান েকন? ও বুেঝিছ, েযখােন �ান েসইখােনই অ�ান!
বিশ�েদব অত �ানী, পু�েশােক েকঁেদিছেলন! তাই তুিম �ান অ�ােনর পার হও। অ�ান কাঁটা পােয় ফুেটেছ,
তুলবার জনয্ �ান কাঁটার দরকা। তারপর েতালা হেল দুই কাঁটাই েফেল েদ।
[িনিলর্ গৃহ� -- ঠাকুেরর জ�ভূিমেত ছুেতারেদর েমেয়েদর কাজদশর্ ]
“এই সংসার েধাঁকার টািট -- �ানী বলেছ। িযিন �ান অ�ােনর পার, িতিন বলেছন ‘মজার কুিঠ!’ েস েদেখ
ঈ�রই জীব, জগৎ, এই চতুিবর্ংশিত ত� সব হেয়েছ।
“তাঁেক লাভ করার পর সংসার করা েযেত পাের। তখন িনিলর্� হেত পাে। ও-েদেশ ছুেতারেদর েমেয়েদর
েদেখিছ -- েঢঁিক িনেয় িচেড় েকােট। একহােত ধান নােড়, একহােত েছেলেক মাই েদয় -- আবার খির�ােরর সে�
কথাও কে� -- ‘েতামার কােছ দুআনা পাওনা আেছ-- দাম িদেয় েযও।’ িক� তার বােরা আনা মন হােতর উপর - পােছ হােত েঢঁিক পেড় যায়।
“বােরা আনা মন ঈ�েরেত েরেখ চার আনা লেয় কাজকমর্ কর।”
�ীযু� পি�ত শশধেরর কথা ভ�েদর বিলেতেছন, “েদখলাম -- একেঘেয়, েকবল শু� �ানিবচার িনেয়
আেছ।”
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ভি�।

“েয িনতয্েত েপৗঁেছ লীলা িনেয় থাে, আবার লীলা েথেক িনেতয্ েযেত পাে, তারই পাকা �ান, পাকা
“নারদািদ ���ােনর পর ভি� িনেয় িছেলন। এরই নাম িব�ান।

শুধু শু� �! ও েযন ভস-কের-ওঠা তুবিড়। খািনকটা ফুল েকেট ভস কের েভেঙ যায়। নারদ, শুকেদবািদর
�ান েযন ভাল তুবিড়। খািনকটা ফুল েকেট ব� হয়, আবার নূতন ফুল কাটেছ -- আবার ব� হয় -- আবার নূতন
ফুল কােট! নারদ, শুকেদবািদর তাঁর উপর ে�ম হেয়িছ। ে�ম সি�দান�েক ধরবার দিড়।”
[ঠাকুর �ীরামকৃ� বকুলতলায় -- ঝাউতলা হেত ভাবািব� ]
মধয্াে� েসবার পর ঠাকুর একটু িব�াম কিরয়ােছ।
বকুলতলায় েবে�র মেতা েয বিসবার �ান আেছ, েসখােন দু-চািরজন ভ� উপিব� আেছন ও গ�
কিরেতেছন -- ভবনাথ, মুখেু � �াতৃ�য়, মা�ার, েছাট েগাপাল, হাজরা �ভৃিত। ঠাকুর ঝাউতলায় যাইেতেছন।
ওখােন আিসয়া একবার বিসেলন।
হাজরা (েছাট েগাপালেক) -- এঁেক একটু তামাক খাওয়াও।
�ীরামকৃ� (সহােসয) -- তুিম খােব তাই বল। (সকেলর হাসয)
মুখুে� (হাজরােক) -- আপিন এঁর কােছ েথেক অেনক িশেখেছন।
�ীরামকৃ� (সহােসয) -- না, এঁর বালয্কাল েথেকই এই অব�। (সকেলর হাসয)
ঠাকুর ঝাউতলা হইেত িফিরয়া আিসেতেছন -- ভে�রা েদিখেলন। ভাবািব�। মাতােলর নয্ায় চিলেতেছ।
যখন ঘের েপাঁিছেলন, তখন আবার �কৃিত� হইেলন।
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