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িdতীয় পিরেcদ
আhstামৃষয়ঃ সেবর্ েদবিষর্নর্ারদsথা।
aিসেতা েদবেলা বয্াসঃ sয়ং ৈচব bবীিষ েম।। [গীতা, 10।13]
gহয্কথা
পরিদন ঠাকুর ীরামকৃ ঝাuতলায় মিণর সিহত eকাকী কথা কিহেতেছন। েবলা আটটা হiেব। েসামবার,
কৃ পেkর দশমী িতিথ। 24েশ িডেসmর, 188ত ী াb। আজ মিণর pভুসে eকাদশ িদবস।
শীতকাল। সূযের্ দব পূবের্ কােণ সেব uিঠয়ােছন। ঝাuতলার পি মিদেক গ া বিহয়া যাiেতেছন, eখন
utরবািহনী -- সেব েজায়ার আিসয়ােছ। চতুর্িদেক বৃkলতা। aনিতদূের সাধনার sান েসi িবlতrমূল েদখা
যাiেতেছ। ঠাকুর পূবার্ সয্ হiয়া কথা কিহেতেছন। মিণ utরাসয্ হiয়া িবনীতভােব িনেতেছন। ঠাকুেরর ডানিদেক
প বটী o হাঁসপুকুর। শীতকাল, সূেযর্াদেয় জগৎ েযন হািসেতেছ। ঠাকুর bhjােনর কথা বিলেতেছন।
[েতাতাপুরীর ঠাকুেরর pিত bhjােনর uপেদশ ]
ীরামকৃ -- িনরাকারo সতয্, সাকারo সতয্।
“নয্াংটা uপেদশ িদত, -- সিcদানn bh িকrপ। েযমন aনn সাগর -- ঊে র্ িনেচ, ডাiেন বােম, জেল
জল। কারণ -- সিলল। জল িsর। -- কাযর্ হেল তর । সৃি -িsিত-pলয় -- কাযর্।
“আবার বলত, িবচার েযখােন িগেয় েথেম যায় েসi bh। েযমন কপূরর্ jালােল পুেড় যায়, eকটু ছাio
থােক না।
“bh বাকয্-মেনর aতীত। লুেনর পুতল
ু সমুd মাপেত িগছল। eেস আর খবর িদেল না। সমুেdেতi গেল
েগল।
“ঋিষরা রামেক বেলিছেলন, ‘রাম, ভরdাজািদ েতামােক aবতার বলেত পােরন। িকnt আমরা তা বিল না।
আমরা শbbেhর uপাসনা কির। আমরা মানুষrপ চাi না।’ রাম eকটু েহেস pসn হেয়, তােদর পূজা gহণ কের
চেল েগেলন।”
[িনতয্, লীলা -- di-i সতয্ ]
“িকnt যাঁরi িনতয্ তাঁরi লীলা। েযমন বেলিছ, ছাদ আর িসঁিড়। ঈ রলীলা, েদবলীলা, নরলীলা,
জগৎলীলা। নরলীলায় aবতার। নরলীলা িকrপ জান? েযমন বড় ছােদর জল নল িদেয় hড়hড় কের পড়েছ। েসi
সিcদানn, তাঁরi শিk eকিট pণালী িদেয় -- নেলর িভতর িদেয় আসেছ। েকবল ভরdাজািদ বারজন ঋিষ
রামচndেক aবতার বেল িচেনিছেলন। aবতারেক সকেল িচনেত পাের না।”
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[ঠাকুর ীরামকৃ িক aবতার? ীমুখ-কিথত চিরতামৃত -- kুিদরােমর গয়াধােম sp -- ঠাকুরেক hদেয়র মার পূজা
-- ঠাকুেরর মেধয্ মথুেরর ঈ রীদশর্ন -- ফুলiু শয্ামবাজাের ীেগৗরাে র আেবশ ]
ীরামকৃ (মিণর pিত) -- িতিন aবতার হেয় jান ভিk িশkা েদন। আcা, আমােক েতামার িকrপ েবাধ
হয়?
“আমার বাবা গয়ােত িগছেলন। েসখােন রঘুবীর sপন িদেলন, আিম েতােদর েছেল হব। বাবা sপন েদেখ
বলেলন, ঠাকুর, আিম দিরd bাhণ, েকমন কের েতামার েসবা করব! রঘুবীর বলেলন -- তা হেয় যােব।
“িদিদ -- hেদর মা -- আমার পা পূজা করত ফুল-চnন িদেয়। eকিদন তার মাথায় পা িদেয় (মা) বলেল,
েতার কাশীেতi মৃতয্ু হেব।
“েসেজাবাবু বলেল, বাবা, েতামার িভতের আর িকছু নাi, -- েসi ঈ রi আেছন। েদহটা েকবল েখাল
মাt, -- েযমন বািহের কুমেড়ার আকার িকnt িভতেরর শাঁস-িবিচ িকছুi নাi। েতামায় েদখলাম, েযন েঘামটা িদেয়
েকu চেল যােc।
“আেগ থাকেত সব েদিখেয় েদয়। বটতলায় (প বটীতলায়) েগৗরাে র সংকীতর্েনর দল েদেখিছলাম। তার
িভতর েযন বলরামেক েদেখিছলাম, -- আর েযন েতামায় েদেখিছলাম।
“েগৗরাে র ভাব জানেত েচেয়িছলাম। o-েদেশ -- শয্ামবাজাের -- েদখােল। গােছ পাঁিচেল েলাক, -রাতিদন সে সে েলাক! সাতিদন হাগবার েজা িছল না। তখন বললাম, মা, আর কাজ নাi। তাi eখন শাn।
“আর eকবার আসেত হেব। তাi পাষর্দেদর সব jান িদিc না। (সহােসয্) েতামােদর যিদ সব jান িদi - তাহেল েতামরা আর সহেজ আমার কােছ আসেব েকন?
“েতামায় িচেনিছ -- েতামার ৈচতনয্-ভাগবত পড়া েন। তুিম আপনার জন -- eক সtা -- েযমন িপতা
আর পুt। eখােন সব আসেছ -- েযন কলিমর দল, -- eক জায়গায় টানেল সবটা eেস পেড়। পরsর সন
আtীয় -- েযমন ভাi ভাi। জগnােথ রাখাল, হিরশ-টিরশ িগেয়েছ, আর তুিমo িগেয়ছ -- তা িক আলাদা বাসা
হেব?
“যতিদন eখােন আস নাi, ততিদন ভুেল িছেল; eখন আপনােক িচনেত পারেব। িতিন grrেপ eেস
জািনেয় েদন।”
[েতাতাপুরীর uপেদশ -- grrপী ীভগবান s-srপেক জািনেয় েদন ]
“নয্াংটা বাঘ আর ছাগেলর পােলর গl বেলিছল! eকটা বািঘনী ছাগেলর পাল আkমণ কেরিছল। eকটা
বয্াধ দূর েথেক েদেখ oেক েমের েফলেল। oর েপেট ছানা িছল, েসটা pসব হেয় েগল। েসi ছানাটা ছাগেলর সে
বড় হেত লাগল। pথেম ছাগলেদর মােয়র dধ খায়, -- তারপর eকটু বড় হেল ঘাস েখেত আরm করেল। আবার
ছাগলেদর মেতা ভয্া ভয্া কের। kেম খুব বড় হল -- িকnt ঘাস খায় আর ভয্া ভয্া কের। েকান জােনায়ার আkমণ
করেল ছাগলেদর মেতা েদৗেড় পালায়!
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“eকিদন eকটা ভয়ংকর বাঘ ছাগলেদর পাল আkমণ করেল। েস aবাk হেয় েদখেল েয, oেদর িভতর
eকটা বাঘ ঘাস খািcল, -- ছাগলেদর সে সে েদৗেড় পালাল! তখন ছাগলেদর িকছু না বেল oi ঘাসেখেকা
বাঘটােক ধরেল। েসটা ভয্া ভয্া করেত লাগল! আর পালাবার েচ া করেত লাগল। তখন েস তােক eকটা জেলর
ধাের েটেন িনেয় েগল। আর বলেল, ‘ei জেলর িভতর েতার মুখ েদখ। েদখ, আমারo েযমন হাঁিড়র মেতা মুখ,
েতারo েতমিন।’ তারপর তার মুেখ eকটু মাংস gঁেজ িদেল। pথেম, েস েকানমেত েখেত চায় না -- তারপর eকটু
আsাদ েপেয় েখেত লাগল। তখন বাঘটা বলেল, ‘তুi ছাগলেদর সে িছিল আর তুi oেদর মেতা ঘাস খািcিল!
িধk েতােক!’ তখন েস লিjত হল।
“ঘাস খাoয়া িক না কািমনী-কা ন িনেয় থাকা। ছাগেলর মেতা ভয্া ভয্া কের ডাকা, আর পালােনা -সামানয্ জীেবর মেতা আচরণ করা। বােঘর সে চেল যাoয়া, -- িক না, gr িযিন ৈচতনয্ করােলন; তাঁর শরণাগত
হoয়া, তাঁেকi আtীয় বেল জানা; িনেজর িঠক মুখ েদখা িক না s-srপেক েচনা।”
ঠাকুর দ ায়মান হiেলন। চতুিদর্ক িনsb। েকবল ঝাuগােছর েসাঁ-েসাঁ শb o গ ার কুলুকুলু িন। িতিন
েরল পার হiয়া প বটীর মধয্ িদয়া িনেজর ঘেরর িদেক মিণর সিহত কথা কiেত কiেত যাiেতেছন। মিণ
মntমুেgর নয্ায় সে সে যাiেতেছন।
[ঠাকুর ীরামকৃে র বটমূেল pণাম ]
প বটীেত আিসয়া, েযখােন ডালিট পেড় েগেছ, েসiখােন দাঁড়াiয়া পূবর্াসয্ হiয়া বটমূেল, চাতাল মsক
dারা sশর্ কিরয়া pণাম কিরেলন। ei sান সাধেনর sান; -- eখােন কত বয্াকুল knন -- কত ঈ রীয় rপ
দশর্ন। আর মার সে কত কথা হiয়ােছ! -- তাi িক ঠাকুর eখােন যখন আেসন, তখন pণাম কেরন?
বকুলতলা হiয়া নহবেতর কােছ আিসয়ােছন। মিণ সে ।
নহবেতর কােছ আিসয়া হাজরােক েদিখেলন। ঠাকুর তাঁহােক বিলেতেছন, “েবিশ েখেয়া না। আর িচবাi
েছেড় দাo। যােদর িচবাi, তােদর jান হয় না! আচার যতটুকু দরকার, ততটুেক করেব। েবিশ বাড়াবািড় কেরা
না।” ঠাকুর িনেজর ঘের িগয়া uপেবশন কিরেলন।
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