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িdতীয় পিরেcদ
ঠাকুর দিkেণ ের aমাবসয্ায় ভkসে -- রাখােলর pিত েগাপালভাব
ঠাকুর ীরামকৃ দিkেণ র-মিnের িনেজর ঘের রাখাল, মাsার pভৃিত di-eকিট ভkসে বিসয়া
আেছন। আজ kবার (26েশ ফাlgন), 9i মাচর্, 1883 ী াb, মােঘর aমাবসয্া, সকাল, েবলা 8টা-9টা হiেব।
aমাবসয্ার িদন, ঠাকুেরর সবর্দাi জগnাতার udীপন হiেতেছ। িতিন বিলেতেছন, ঈ রi বst, আর সব
aবst। মা তাঁর মহামায়ায় মুg কের েরেখেছন। মানুেষর িভতের েদখ, বdজীবi েবিশ। eত ক -dঃখ পায়, তবু
েসi ‘কািমনী-কা েন’ আসিk। কাঁটা ঘাস েখেয় uেটর মুেখ দরদর কের রk পেড়, তবু আবার কাঁটা ঘাস খায়।
pসবেবদনার সময় েমেয়রা বেল, oেগা, আর sামীর কােছ যাব না; আবার ভুেল যায়।
“েদখ, তাঁেক েকu েখাঁেজ না। আনারসগােছর ফল েছেড় েলােক তার পাতা খায়।”
ভk -- আjা, সংসাের িতিন েকন েরেখ েদন?
[সংসার েকন? িন ামকমর্ dারা িচt িdর জনয্ ]
ীরামকৃ -- সংসার কমর্েkt, কমর্ করেত করেত তেব jান হয়। gr বেলেছন, ei সব কমর্ কেরা, আর
ei সব কমর্ কেরা না। আবার িতিন িন ামকেমর্র uপেদশ েদন।1 কমর্ করেত করেত মেনর ময়লা েকেট যায়। ভাল
ডাkােরর হােত পড়েল ঔষধ েখেত েখেত েযমন েরাগ েসের যায়।
“েকন িতিন সংসার েথেক ছােড়ন না? েরাগ সারেব, তেব ছাড়েবন। কািমনী-কা ন েভাগ করেত icা যখন
চেল যােব, তখন ছাড়েবন। হাসপাতােল নাম েলখােল পািলেয় আসবার েজা নাi। েরােগর কসুর থাকেল ডাkার
সােহব ছাড়েব না।”
ঠাকুর আজকাল যেশাদার নয্ায় বাৎসলয্রেস সবর্দা আplত হiয়া থােকন, তাi রাখালেক কােছ সে
রািখয়ােছন। ঠাকুেরর রাখােলর সmেn েগাপালভাব। েযমন মার েকােলর কােছ েছাট েছেল িগয়া বেস, রাখালo
ঠাকুেরর েকােলর uপর ভর িদয়া বিসেতন। েযন মাi খােcন।
[ ীরামকৃে র ভkসে গ ায় বানদশর্ন ]
ঠাকুর eiভােব বিসয়া আেছন, eমন সময় eকজন আিসয়া সংবাদ িদল েয, বান আিসেতেছ। ঠাকুর,
রাখাল, মাsার pভৃিত সকেল বান েদিখবার জনয্ প বটী aিভমুেখ েদৗড়াiেত লািগেলন। প বটীমূেল আিসয়া
সকেল বান েদিখেতেছন। েবলা pায় 10৷৷টা হiেব। eকখানা েনৗকার aবsা েদিখয়া ঠাকুর বিলেতেছন, “েদখ,
েদখ, oi েনৗকাখানার aবsা বা িক হয়।”
eiবার ঠাকুর প বটীর রাsার uপের মাsার, রাখাল pভৃিতর সিহত বিসেলন।
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ীরামকৃ (মাsােরর pিত) -- আcা, বান িক রকম কের হয়?
মাsার মািটেত আঁক কািটয়া পৃিথবী, চnd, সূযর্, মাধয্াকষর্ণ, েজায়ার, ভাটা; পূিণর্মা, aমাবসয্া, gহণ iতয্ািদ
বুঝাiেত েচ া কিরেতেছন।
[ ীরামকৃ বালয্কােল o পাঠশালায় -- The Yogi is beyond all finite relations of number, quantity,
cause, effect.]
ীরামকৃ (মাsােরর pিত) -- oi যা! বুঝেত পারিছ না; মাথা ঘুের আসেছ! টনটন করেছ! আcা, eত
দূেরর কথা েকমন কের জানেল?
“েদখ, আিম েছেলেবলায় িচt আঁকেত েবশ পারতুম, িকnt ভ রী আঁক ধাঁধা লাগত! গণনা a পারলাম
না।”
eiবার ঠাকুর িনেজর ঘের িফিরয়া আিসয়ােছন। েদoয়ােল টাঙােনা যেশাদার ছিব েদিখয়া বিলেতেছন,
“ছিব ভাল হয় নাi, িঠক েযন েমেলনীমাসী কেরেছ।”
[ ীaধর েসেনর pথম দশর্ন o বিলর কথা ]
মধয্াh-েসবার পর ঠাকুর eকটু িব াম কিরয়ােছন। aধর o aনয্ানয্ ভkরা kেম kেম আিসয়া জুিটেলন।
aধর েসন ei pথম ঠাকুরেক দশর্ন কিরেতেছন। aধেরর বািড় কিলকাতা েবেনেটালায়। িতিন েডপুিট ময্ািজেsট,
বয়স 29।30।
[aবsা o aিহংসা ]
aধর ( ীরামকৃে র pিত) -- মহাশয়, আমার eকিট িজjাসয্ আেছ; বিলদান করা িক ভাল? eেত েতা
জীবিহংসা করা হয়।
ীরামকৃ -- িবেশষ িবেশষ aবsায় শােst আেছ, বিল েদoয়া েযেত পাের। ‘িবিধবাদীয়’ বিলেত েদাষ
নাi। েযমন a মীেত eকিট পাঁঠা। িকnt সকল aবsােত হয় না। আমার eখন eমন aবsা, দাঁিড়েয় বিল েদখেত
পাির না। মার pসাদী মাংস, e-aবsায় েখেত পাির না। তাi আঙুেল কের eকটু ছুেঁ য় মাথায় েফাঁটা কািট; পােছ
মা রাগ কেরন।
“আবার eমন aবsা হয় েয, েদিখ সবর্ভেূ ত ঈ র, িপঁপেড়েতo িতিন। e-aবsায় হঠাৎ েকান pাণী মরেল
ei সাntনা হয় েয, তার েদহমাt িবনাশ হল। আtার জn মৃতয্ু নাi।”2
[aধরেক uপেদশ -- “েবিশ িবচার কেরা না” ]
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“েবিশ িবচার করা ভাল নয়, মার পাদপেd ভিk থাকেলi হল। েবিশ িবচার করেত েগেল সব gিলেয় যায়।
e-েদেশ পুকেু রর জল uপর uপর খাo, েবশ পির ার জল পােব। েবিশ িনেচ হাত িদেয় নাড়েল জল ঘুিলেয় যায়।
তাi তাঁর কােছ ভিk pাথর্না কর। rবর ভিk সকাম। রাজয্লােভর জনয্ তপসয্া কেরিছেলন। phােদর িকnt
িন াম aেহতুকী ভিk।”
ভk -- ঈ রেক িকrেপ লাভ হয়?
ীরামকৃ -- oi ভিkর dারা। তেব তাঁর কােছ েজার করেত হয়। েদখা িদিবিন, গলায় ছুির েদব -- eর
নাম ভিkর তমঃ।
ভk -- ঈ রেক িক েদখা যায়?
ীরামকৃ -- হাঁ, aবশয্ েদখা যায়। িনরাকার, সাকার -- di েদখা যায়। সাকার িচnয়rপ দশর্ন হয়।
আবার সাকার মানুষ তােতo িতিন pতkয্। aবতারেক েদখাo যা ঈ রেক েদখাo তা। ঈ রi যুেগ যুেগ
মানুষrেপ aবতীণর্ হন!3
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