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িdতীয় পিরেcদ
মা েযাঽথবয্িভচােরণ ভিkেযােগন েসবেত ৷
স gণাn সমতীৈতয্তাn bhভূয়ায় কlেত ৷৷
[গীতা -- 14।26]
ভk-সmাষেণ
সহাসয্বদেন ঠাকুর ীযুk িশবনাথ আিদ ভkগেণর িদেক দৃি িনেkপ কিরেত লািগেলন। বিলেতেছন,
“ei েয িশবনাথ! েদখ, েতামরা ভk, েতামােদর েদেখ বড় আনn হয়। গাঁজােখােরর sভাব, আর-eকজন
গাঁজােখারেক েদখেল ভারী খুিশ হয়। হয়েতা তার সে েকালাকুিলi কের।” (িশবনাথ o সকেলর হাসয্)
[সংসারী েলােকর sভাব -- নামমাহাtয্ ]
“যােদর েদিখ ঈ ের মন নাi, তােদর আিম বিল, ‘েতামরা eকটু oiখােন িগেয় বস। aথবা বিল, যাo েবশ
িবিlং (রাসমিণর কালীবািটর মিnর সকল) েদখ েগ।’ (সকেলর হাসয্)
“আবার েদেখিছ েয, ভkেদর সে হাবােত েলাক eেসেছ। তােদর ভারী িবষয়বুিd। ঈ রীয় কথা ভাল
লােগ না। oরা হয়েতা আমার সে aেনকkণ ধের ঈ রীয় কথা বলেছ। eিদেক eরা আর বেস থাকেত পাের না,
ছটফট করেছ। বারবার কােন কােন িফসিফস কের বলেছ, ‘কখন যােব -- কখন যােব।’ তারা হয়েতা বলেল,
‘দাঁড়াo না েহ, আর-eকটু পের যাব।’ তখন eরা িবরk হেয় বেল, ‘তেব েতামরা কথা কo, আমরা েনৗকায় িগেয়
বিস।’ (সকেলর হাসয্)
“সংসারী েলাকেদর যিদ বল েয সব তয্াগ কের ঈ েরর পাদপেd মg হo, তা তারা কখনo নেব না।
তাi িবষয়ী েলাকেদর টানবার জনয্ েগৗরিনতাi di ভাi িমেল পরামশর্ কের ei বয্বsা কেরিছেলন -- ‘মাgর
মােছর েঝাল, যুবতী েমেয়র েকাল, েবাল হির েবাল।’ pথম diিটর েলােভ aেনেক হিরেবাল বলেত েযত।
হিরনাম-সুধার eকিট আsাদ েপেল বুঝেত পারত েয, ‘মাgর মােছর েঝাল’ আর িকছুi নয়, হিরেpেম েয ar
পেড় তাi; ‘যুবতী েমেয়’ িকনা -- পৃিথবী। ‘যুবতী েমেয়র েকাল’ িকনা -- ধুলায় হিরেpেম গড়াগিড়।
“িনতাi েকানরকেম হিরনাম কিরেয় িনেতন। ৈচতনয্েদব বেলিছেলন, ঈ েরর নােমর ভারী মাহাtয্। শী
ফল না হেত পাের, িকnt কখন না কখন eর ফল হেবi হেব। েযমন েকu বািড়র কািনর্েসর uপর বীজ েরেখ
িগেয়িছল; aেনকিদন পের বািড় ভূিমসাৎ হেয় েগল, তখনo েসi বীজ মািটেত পেড় গাছ হল o তার ফলo হল।”
[মনুষয্pকৃিত o gণtয় -- ভিkর সtt, রজঃ, তমঃ ]
“েযমন সংসারীেদর মেধয্ সtt, রজঃ, তমঃ িতন gণ আেছ; েতমিন ভিkরo সtt, রজঃ, তমঃ িতন gণ
আেছ।”
“সংসারীর সttgণ িকরকম জােনা? বািড়িট eখােন ভাঙা, oখােন ভাঙা -- েমরামত কের না। ঠাকুরদালােন
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পায়রাgেলা হাগেছ, uঠােন েশoলা পেড়েছ hঁশ নাi। আসবাবgেলা পুরােনা, িফটফাট করবার েচ া নাi। কাপড়
যা তাi eকখানা হেলi হল। েলাকিট খুব শাn, িশ , দয়ালু, aমািয়ক; কাr েকানo aিন কের না।
“সংসারীর রেজাgেণর লkণ আবার আেছ। ঘিড়, ঘিড়র েচন, হােত di-িতনটা আঙিট। বািড়র আসবাব খুব
িফটফাট। েদoয়ােল কুiেনর ছিব, রাজপুেtর ছিব, েকান বড় মানুেষর ছিব। বািড়িট চুনকাম করা, েযন েকানখােন
eকটু দাগ নাi। নানারকেমর ভাল েপাষাক। চাকরেদরo েপাশাক। eমিন eমিন সব।
“সংসারীর তেমাgেণর লkণ -- িনdা, কাম, েkাধ, aহংকার ei সব।
“আর ভিkর সtt আেছ। েয ভেkর সttgণ আেছ, েস ধয্ান কের aিত েগাপেন। েস হয়েতা মশািরর িভতর
ধয্ান কের -- সবাi জানেছ, iিন েয় আেছন, বুিঝ রােt ঘুম হয় নাi, তাi uঠেত েদির হেc। eিদেক শরীেরর
uপর আদর েকবল েপটচলা পযর্n; শাকাn েপেলi হল। খাবার ঘটা নাi। েপাশােকর আড়mর নাi। বািড়র
আসবােবর জাঁকজমক নাi। আর সttgণী ভk কখনo েতাষােমাদ কের ধন লয় না।
“ভিkর রজঃ থাকেল েস ভেkর হয়েতা িতলক আেছ, rdােkর মালা আেছ। েসi মালার মেধয্ মেধয্
আবার eকিট েসানার দানা। (সকেলর হাসয্) যখন পূজা কের, গরেদর কাপড় পের পূজা কের।”
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