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a ম পিরেcদ
িপতাঽিস েলাকসয্ চরাচরসয্, tমসয্ পূজয্ grগর্রীয়াn ৷
ন tৎসেমাঽsয্ভয্িধকঃ কুেতাঽেনয্া, েলাকtেয়ঽপয্pিতমpভাব ৷৷
[গীতা -- 11।43]
েকশবেক িশkা -- grিগির o bাhসমােজ -- gr eক সিcদানn
সকেল আনn কিরেতেছন। ঠাকুর েকশবেক বিলেতেছন, “তুিম pকৃিত েদেখ িশষয্ কর না, তাi eirপ
েভেঙ েভেঙ যায়।
“মানুষgিল েদখেত সব eকরকম, িকnt িভn pকৃিত। কাr িভতর সttgণ েবিশ, কাr রেজাgণ েবিশ, কাr
তেমাgণ। পুিলgিল েদখেত সব eকরকম। িকnt কাr িভতর kীেরর েপার, কাr িভতর নািরেকেলর ছাঁi, কাr
িভতর কলােয়র েপার। (সকেলর হাসয্)
“আমার িক ভাব জােনা? আিম খাi-দাi থািক, আর মা সব জােন। আমার িতন কথােত গােয় কাঁটা েবঁেধ।
gr, কতর্া আর বাবা।
“gr eক সিcদানn। িতিনi িশkা িদেবন। আমার সnানভাব। মানুষ gr েমেল লাখ লাখ। সকেলi gr
হেত চায়। িশষয্ েক হেত চায়?
“েলাকিশkা েদoয়া বড় কিঠন। যিদ িতিন সাkাৎকার হন আর আেদশ েদন, তাহেল হেত পাের। নারদ
কেদবািদর আেদশ হেয়িছল। শ েরর আেদশ হেয়িছল। আেদশ না হেল েক েতামার কথা নেব? কলকাতার
hজুগ েতা জােনা! যতkণ কােঠ jাল, dধ েফাঁস কের েফােল। কাঠ েটেন িনেল েকাথাo িকছু নাi। কলকাতার
েলাক hজুেগ। ei eখানটায় কুয়া খুড়
ঁ েছ। -- বেল জল চাi। েসখােন পাথর হল েতা েছেড় িদেল! আবার eক
জায়গায় খুড়
ঁ েত আরm করেল। েসখােন বািল িমেল েগল; েছেড় িদেল! আর-eক জায়গায় খুড়
ঁ েত আরm হল!
eiরকম!
“আবার মেন-মেন আেদশ হেল হয় না। িতিন সতয্-সতয্i সাkাৎকার হন, আর কথা কন। তখন আেদশ
হেত পাের। েস-কথার েজার কত? পবর্ত টেল যায়। ধু েলকচার? িদন কতক েলােক নেব, তারপর ভুেল যােব।
কথা aনুসাের েস কাজ করেব না।”
[পূবক
র্ থা -- ভাবচেk হালদার-পুকরু দশর্ন ]
“o-েদেশ হালদার-পুকরু বেল eকটা পুকরু আেছ। পােড় েরাজ সকালেবলা বােহয্ কের রাখত। যারা
সকালেবলা আেস, খুব গালাগাল েদয়। আবার তার পরিদন েসirপ। বােহয্ আর থােম না (সকেলর হাসয্) েলােক
েকাmািনেক জানােল। তারা eকটা চাপরাসী পািঠেয় িদেল। েস যখন eকটা কাগজ েমের িদেল, ‘বােহয্ কিরo না’
তখন সব বn! (সকেলর হাসয্)
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“েলাকিশkা েদেব তার চাপরাস চাi। না হেল হািসর কথা হেয় পেড়। আপনারi হয় না, আবার aনয্েলাক।
কানা কানােক পথ েদিখেয় যােc। (হাসয্) িহেত-িবপরীত। ভগবানলাভ হেল anর্দিৃ হয়, কার িক েরাগ েবাঝা
যায়। uপেদশ েদoয়া যায়।”
[“aহংকারিবমূঢ়াtা কতর্াহm iিত মনয্েত” ]
“আেদশ না থাকেল ‘আিম েলাকিশkা িদিc’ ei aহংকার হয়। aহংকার হয় ajােন। ajােন েবাধ হয়,
আিম কতর্া। ঈ র কতর্া, ঈ রi সব করেছন, আিম িকছু করিছ না -- e-েবাধ হেল েতা েস জীবnুk। ‘আিম
কতর্া’, ‘আিম কতর্া’ -- ei েবাধ েথেকi যত dঃখ, aশািn।”
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