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ঠাকুেরর আtপূজা -- gহয্কথা -- মাsার, হীরানn pভৃিত সে  
 
        ঠাকুর ীরামকৃ  anমুর্খ। কােছ হীরানn o মাsার বিসয়া আেছন। ঘর িনsb। ঠাকুেরর শরীের arতপূবর্ 
যntণা; ভেkরা যখন eক-eকবার েদেখন, তখন তাঁহােদর hদয় িবদীণর্ হয়। ঠাকুর িকnt সকলেকi ভুলাiয়া 
রািখয়ােছন। বিসয়া আেছন সহাসয্বদন! 
 
        ভেkরা ফুল o মালা আিনয়া িদয়ােছন। ঠাকুেরর hদয়মেধয্ নারায়ণ, তাঁহারi বুিঝ পূজা কিরেতেছন। ei 
েয ফুল লiয়া মাথায় িদেতেছন। কে , hদেয়, নািভেদেশ। eকিট বালক ফুল লiয়া েখলা কিরেতেছ। 
 
        ঠাকুেরর যখন ঈ রীয়ভাব uপিsত হয়, তখন বেলন েয, শরীেরর মেধয্ মহাবায়ু ঊ র্গামী হiয়ােছ। 
মহাবায়ু uিঠেল ঈ েরর aনুভূিত হয়, -- সবর্দা বেলন। eiবার মাsােরর সিহত কথা কিহেতেছন। 
 
        ীরামকৃ  (মাsােরর pিত) -- বায়ু কখন uেঠেছ জািন না। 
 
        “eখন বালকভাব। তাi ফুল িনেয় ei রকম কিc। িক েদখিছ জােনা? শরীরটা েযন বাঁখািরসাজােনা 
কাপড়েমাড়া, েসiেট নরেছ। িভতের eকজন আেছ বেল তাi নড়েছ। 
 
        “েযন কুমেড়া-শাঁসিবিচ েফলা। িভতের কামািদ-আসিk িকছুi নাi। িভতর সব পির ার। আর --” 
 
        ঠাকুেরর বিলেত ক  হiেতেছ। বড় dবর্ল। মাsার তাড়াতািড় ঠাকুর িক বিলেত যাiেতেছন eকটা আnাজ 
কিরয়া বিলেতেছন, “আর anের ভগবান েদখেছন।” 
 
        ীরামকৃ  -- anের বািহের, di েদখিছ। aখ  সিcদানn! সিcদানn েকবল eকটা েখাল আ য় কের 
ei েখােলর anের-বািহের রেয়েছন! eiিট েদখিছ। 
 
        মাsার o হীরানn ei bhদশর্নকথা িনেতেছন। িকয়ৎkণ পের ঠাকুর তাঁহােদর িদেক দৃি  কিরয়া কথা 
কিহেতেছন। 
 
        ীরামকৃ  (মাsার o হীরানেnর pিত) -- েতামােদর সব আtীয়েবাধ হয়। েকu পর েবাধ হয় না। 
 

[ ীরামকৃ  o েযাগাবsা -- aখ দশর্ন ] 
 
        “সব েদখিছ eকটা েখাল িনেয় মাথা নাড়েছ। 
 
        “েদখিছ, যখন তাঁেত মেনর েযাগ হয়, তখন ক  eকধাের পেড় থােক।1  
                                                 
1 যং লb া চাপরং লাভং মনয্েত নািধকং ততঃ। 
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        “eখন েকবল েদখিছ eকটা চামড়া ঢাকা aখ , আর-eকপােশ গলার ঘা-টা পেড় রেয়েছ।” 
 
        ঠাকুর আবার চুপ কিরেলন। িকয়ৎkণ পের আবার বিলেতেছন, জেড়র সtা ৈচতনয্ লয়, আর ৈচতেনয্র 
সtা জড় লয়। শরীেরর েরাগ হেল েবাধ হয় আমার েরাগ হেয়েছ। 
 
        হীরানn oi কথািট বুিঝবার জনয্ আgহ pকাশ কিরেলন। তাi মাsার বিলেতেছন -- “গরম জেল হাত 
পুেড় েগেল বেল, জেল হাত পুেড় েগল। িকnt তা নয়, হীট (Heat)-eেত  হাত পুেড় েগেছ। 
 
        হীরানn (ঠাকুেরর pিত) -- আপিন বলুন, েকন ভk ক  পায়? 
 
        ীরামকৃ  -- েদেহর ক । 
 
        ঠাকুর আবার িক বিলেবন। uভেয় aেপkা কিরেতেছন। 
 
        ঠাকুর বিলেতেছন -- “বুঝেত পারেল?” 
 
        মাsার আেs আেs হীরানnেক িক বিলেতেছন -- 
 
        মাsার -- েলাকিশkার জনয্। নিজর। eত েদেহর ক মেধয্ ঈ ের মেনর েষাল আনা েযাগ! 
 
        হীরানn -- হাঁ, েযমন Christ-Hl Crucifixion। তেব ei Mystery, eঁেক েকন যntণা? 
 
        মাsার -- ঠাকুর েযমন বেলন, মার icা। eখােন তাঁর eirপi েখলা। 
 
        iঁহারা dজন আেs আেs কথা কিহেতেছন। ঠাকুর iশারা কিরয়া হীরানnেক িজjাসা কিরেতেছন। হীরানn 
iশারা বুিঝেত না পারােত ঠাকুর আবার iশারা কিরয়া িজjাসা কিরেতেছন, “o িক বলেছ?” 
 
        হীরানn -- iিন েলাকিশkার কথা বলেছন। 
 
        ীরামকৃ  -- o-কথা aনুমােনর বi েতা নয়। (মাsার o হীরানেnর pিত) -- aবsা বদলােc, মেন 
কিরিছ ৈচতনয্ হuক, সকেলেক বলব না। কিলেত পাপ েবিশ, েসi সব পাপ eেস পেড়। 
 
        মাsার (হীরানেnর pিত) -- সময় না েদেখ বলেবন না। যার ৈচতনয্ হবার সময় হেব, তােক বলেবন। 


