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িdতীয় পিরেcদ
ীযুk নবdীপ েগাsামীর pিত uপেদশ
[ ীেগৗরাে র মহাভাব, েpম o িতন দশা ]
aপরাh। রাখাল, রাম pভৃিত ভkসে ঠাকুর মিণ েসেনর ৈবঠকখানায় বিসয়া আেছন। নবdীপ েগাsামী
pসাদ পাoয়ার পর ঠা া হiয়া ৈবঠকখানায় আিসয়া ঠাকুেরর কােছ বিসয়ােছন।
ীযুk মিণ েসন ঠাকুেরর গািড়ভাড়া িদেত চািহেলন। ঠাকুর তখন ৈবঠকখানায় eকিট েকৗেচ বিসয়া আেছন
আর বিলেতেছন, “গািড়ভাড়া oরা (রাম pভৃিতরা) েনেব েকন? oরা েরাজগার কের।”
eiবার ঠাকুর নবdীপ েগাsামীর সিহত ঈ রীয় কথা কিহেতেছন।
ীরামকৃ (নবdীেপর pিত) -- ভিk পাকেল ভাব -- তারপর মহাভাব -- তারপর েpম --তারপর বstলাভ
(ঈ রলাভ)।
“েগৗরাে র -- মহাভাব, েpম।
“ei েpম হেল জগৎ েতা ভুল হেয় যােবi। আবার িনেজর েদহ েয eত িpয় তাo ভুল হেয় যায়!
েগৗরাে র ei েpম হেয়িছল। সমুd েদেখ যমুনা েভেব ঝাঁপ িদেয় পড়ল।
“জীেবর মহাভাব বা েpম হয় না -- তােদর ভাব পযর্n। আর েগৗরাে র িতনিট aবsা হত। েকমন?”
নবdীপ -- আjা হাঁ। anদর্শা, aধর্বাহয্দশা আর বাহয্দশা।
ীরামকৃ -- anদর্শায় িতিন সমািধs থাকেতন। aধর্বাহয্দশায় েকবল নৃতয্ করেত পারেতন। বাহয্দশায়
নামসংকীতর্ন করেতন।
নবdীপ তাঁহার েছেলিটেক আিনয়া ঠাকুেরর সে আলাপ কিরয়া িদেলন। েছেলিট যুবা পুrষ -- শাst aধয্য়ন
কেরন। িতিন ঠাকুরেক pণাম কিরেলন।
নবdীপ -- ঘের শাst পেড়। e-েদেশ েবদ eকরকম পাoয়াi েযত না। েমাkমূলর ছাপােলন, তাi তবু
েলােক পড়েছ।
[পাি তয্ o শাst -- শােstর সার েজেন িনেত হয় ]
ীরামকৃ -- েবিশ শাst পড়ােত আরo হািন হয়।
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“শােstর সার েজেন িনেত হয়। তারপর আর gেnর িক দরকার!
“সারটুকু েজেন ডুব মারেত হয় -- ঈ রলােভর জনয্।
“আমায় মা জািনেয় িদেয়েছন, েবদােnর সার -- bh সতয্, জগৎ িমথয্া। গীতার সার -- দশবার গীতা
বলেল যা হয়, aথর্াৎ ‘তয্াগী, তয্াগী’।”
নবdীপ -- ‘তয্াগী’ িঠক হয় না, ‘তাগী’ হয়। তাহেলo েসi মােন। তg ধাতু ঘঞ্ = তাগ; তার utর in
pতয্য় -- তাগী। ‘তয্াগী’ মােনo যা ‘তাগী’ মােনo তাi।
ীরামকৃ -- গীতার সার মােন -- েহ জীব, সব তয্াগ কের ভগবানেক পাবার জনয্ সাধন কর।
নবdীপ -- তয্াগ করবার মন কi হেc?
ীরামকৃ -- েতামরা েগাsামী, েতামােদর ঠাকুর েসবা আেছ, -- েতামােদর সংসার তয্াগ করেল চলেব
না। তাহেল ঠাকুর েসবা েক করেব? েতামরা মেন তয্াগ করেব।
“িতিনi েলাকিশkার জনয্ েতামােদর সংসাের েরেখেছন -- তুিম হাজার মেন কর, তয্াগ করেত পারেব না - িতিন eমন pকৃিত েতামায় িদেয়েছন েয, েতামায় সংসাের কাজi করেত হেব।
“কৃ aজুনর্ েক বলেছন -- তুিম যুd করেব না, িক বলছ? -- তুিম icা করেলi যুd েথেক িনবৃt হেত
পারেব না, েতামার pকৃিতেত েতামায় যুd করােব।”
[সমািধs ীরামকৃ -- েগাsামীর েযাগ o েভাগ ]
“কৃ aজুের্ নর সিহত কথা কিহেতেছন -- ei কথা বিলেত বিলেত ঠাকুর আবার সমািধs হiেতেছন।
েদিখেত েদিখেত সমs িsর -- চkু পলকশূনয্। িনঃ াস বিহেতেছ িক না বিহেতেছ বুঝা ঝায় না। নবdীপ েগাsামী,
তাঁহার পুt o ভkগণ aবাk হiয়া েদিখেতেছন।
িকি ৎ pকৃিতs হiয়া ঠাকুর নবdীপেক বিলেতেছন:
“েযাগ েভাগ। েতামরা েগাsামীবংশ েতামােদর di-i আেছ।
“eখন েকবল তাঁেক pাথর্না কর, আnিরক pাথর্না -- ‘েহ ঈ র, েতামার ei ভুবনেমািহনী মায়ার ঐ যর্ -আিম চাi না -- আিম েতামায় চাi।’
“িতিন েতা সবর্ভূেতi আেছন -- তেব ভk কােক বেল? েয তাঁেত থােক -- যার মন-pাণ-anরাtা সব,
তাঁেত গত হেয়েছ।”
“ঠাকুর eiবার সহজাবsা pাp হiয়ােছন। নবdীপেক বিলেতেছন:
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“আমার ei েয aবsাটা হয় (সমািধ aবsা) েকu েকu বেল েরাগ। আিম বিল যাঁর ৈচতেনয্ জগৎ ৈচতনয্
হেয় রেয়েছ, -- তাঁর িচnা কের েকu িক aৈচতনয্ হয়?”
ীযুk মিণ েসন aভয্াগত bাhণ o ৈব বেদর িবদায় কিরেতেছন -- কাহােক eক টাকা, কাহােক di টাকা
-- েয েযমন বয্িk।
ঠাকুরেক পাঁচ টাকা িদেত আিসেলন। ীরামকৃ বিলেলন:
“আমার টাকা িনেত নাi।”
মিণ েসন তথািপ ছােড়ন না।
ঠাকুর তখন বিলেলন, যিদ দাo েতামার grর িদবয্। মিণ েসন আবার িদেত আিসেলন। তখন ঠাকুর েযন
aৈধযর্ হiয়া মাsারেক বিলেতেছন, “েকমন েগা েনব?” মাsার েঘারতর আপিt কিরয়া বিলেলন, “আjা না -েকান মেতi েনেবন না।”
ীযুk মিণ েসেনর েলােকরা তখন আম সেnশ িকিনবার নাম কিরয়া রাখােলর হেs টাকা িদেলন।
ীরামকৃ (মাsােরর pিত) -- আিম grর িদবয্ িদেয়িছ। -- আিম eখন খালাস। রাখাল িনেয়েছ েস eখন
বুঝগু েগ।
ঠাকুর ীরামকৃ ভkসে গািড়েত আেরাহণ কিরেলন -- দিkেণ র মিnের িফিরয়া যাiেবন।
[িনরাকার ধয্ান o ঠাকুর ীরামকৃ ]
পেথ মিতশীেলর ঠাকুরবািড়। ঠাকুর মাsারেক aেনকিদন হiল বিলেতেছন -- eকসে আিসয়া ei
ঠাকুরবািড়র িঝল দশর্ন কিরেবন -- িনরাকার ধয্ান িকrপ আেরাপ কিরেত হয়, িশখাiবার জনয্।
ঠাকুেরর খুব সিদর্ হiয়ােছ। তথািপ ভkসে ঠাকুরবািড় েদিখবার জনয্ গািড় হiেত aবতরণ কিরেলন।
ঠাকুরবািড়েত ীেগৗরাে র েসবা আেছ। সnয্ার eখনo eকটু েদির আেছ। ঠাকুর ভkসে
িবgেহর সmুেখ ভূিম হiয়া pণাম কিরেলন।

ীেগৗরা -

eiবার ঠাকুরবািড়র পূবার্ ংেশ েয িঝল আেছ তাহার ঘােট আিসয়া িঝল o মৎসয্ দশর্ন কিরেতেছন। েকহ
মাছgিলর িহংসা কের না, মুিড় iতয্ািদ খাবার িজিনস, িকছু িদেলi বড় বড় মাছ দেল দেল সmুেখ আিসয়া ভkণ
কের -- তারপর িনভর্েয় আনেn লীলা কিরেত কিরেত জলমেধয্ িবচরণ কের।
ঠাকুর মাsারেক বিলেতেছন, “ei েদখ, েকমন মাছgিল। eirপ িচদানn-সাগের ei মােছর নয্ায়
আনেn িবচরণ করা।”
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