1882, 24েশ aগs

িdতীয় পিরেcদ
কািমনী-কা নi েযােগর বয্াঘাত -- সাধনা o েযাগতtt
ীরামকৃ দিkেণ র-মিnের ভkসে িবরাজ কিরেতেছন। বৃহsিতবার (9i ভাd 1289), াবণ- kা
দশমী িতিথ, 24েশ aগs 1882 ী াb।
আজকাল ঠাকুেরর কােছ হাজরা মহাশয়, রামলাল, রাখাল pভৃিত থােকন। ীযুk রামলাল ঠাকুেরর
াতু ুt, -- কালীবািড়েত পূজা কেরন। মাsার আিসয়া েদিখেলন utর-পূেবর্র লmা বারাnায় ঠাকুর হাজরার
িনকট দাঁড়াiয়া কথা কিহেতেছন। িতিন আিসয়া ভূিম হiয়া ঠাকুেরর ীপাদপd বnনা কিরেলন।
ঠাকুর সহাসয্বদন। মাsারেক বিলেতেছন, “আর d-eকবার ঈ র িবদয্াসাগরেক েদখবার pেয়াজন।
চালিচt eকবার েমাটামুিট eঁেক িনেয় তারপর বেস বেস রঙ ফলায়। pিতমা pথেম eকেমেট, তারপর েদােমেট,
তারপর খিড়, তারপর রঙ -- পের পের করেত হয়। ঈ র িবদয্াসাগেরর সব pstত েকবল চাপা রেয়েছ। কতকgিল
সৎকাজ করেছ, িকnt anের িক আেছ তা জােন না, anের েসানা চাপা রেয়েছ। anের ঈ র আেছন, -- জানেত
পারেল সব কাজ েছেড় বয্াকুল হেয় তাঁেক ডাকেত icা হয়।”
ঠাকুর মাsােরর সে দাঁড়াiয়া কথা কিহেতেছন -- আবার কখন কখন বারাnায় েবড়াiেতেছন।
[সাধনা -- কািমনী-কা েনর ঝড়তুফান কাটাiবার জনয্ ]
ীরামকৃ -- anের িক আেছ জানবার জনয্ eকটু সাধন চাi।
মাsার -- সাধন িক বরাবর করেত হয়?
ীরামকৃ -- না, pথমটা eকটু uেঠ পেড় লাগেত হয়। তারপর আর েবিশ পির ম করেত হেব না। যতkণ
েঢu, ঝড়, তুফান আর বাঁেকর কাছ িদেয় েযেত হয়, ততkণ মািঝর দাঁিড়েয় হাল ধরেত হয়, -- েসiটুকু পার হেয়
েগেল আর না। যিদ বাঁক পার হল আর aনুকুল হাoয়া বiল, তখন মািঝ আরাম কের বেস, হােল হাতটা েঠিকেয়
রােখ, -- তারপর পাল টাঙাবার বেnাবs কের তামাক সাজেত বেস। কািমনী-কা েনর ঝড় তুফানgেলা কািটেয়
েগেল তখন শািn।
[ঠাকুর ীরামকৃ o েযাগতtt -- েযাগ

-- েযাগাবsা -- “িনবাতিন mিমব pদীপm” -- েযােগর বয্াঘাত ]

“কাr কাr েযাগীর লkণ েদখা যায়। িকnt তােদরo সাবধান হoয়া uিচত। কািমনী--কা নi েযােগর
বয্াঘাত। েযাগ হেয় সংসাের eেস পেড়, -- হয়েতা েভােগর বাসনা িকছু িছল। েসigেলা হেয় েগেল আবার
ঈ েরর িদেক যােব, -- আবার েসi েযােগর aবsা। সট্কা কল জােনা?”
মাsার -- আেj না -- েদিখ নাi।
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ীরামকৃ -- o-েদেশ আেছ। বাঁশ নুiেয় রােখ, তােত বঁড়িশ লাগােনা দিড় বাঁধা থােক। বঁড়িশেত েটাপ
েদoয়া হয়। মাছ েযi েটাপ খায় aমিন সড়াৎ কের বাঁশটা uেঠ পেড়। েযমন uপের uঁচিু দেক বাঁেশর মুখ িছল
েসirপi হেয় যায়।
“িনিk, eকিদেক ভার পড়েল িনেচর কাঁটা uপেরর কাঁটার সে eক হয় না। িনেচর কাঁটািট মন -- uপেরর
কাঁটািট ঈ র। িনেচর কাঁটািট uপেরর কাঁটার সিহত eক হoয়ার নাম েযাগ।
“মন িsর না হেল েযাগ হয় না। সংসার-হাoয়া মনrপ দীপেক সবর্দা চ ল করেছ। oi দীপটা যিদ আদেপ
না নেড় তাহেল িঠক েযােগর aবsা হেয় যায়।
“কািমনী--কা নi েযােগর বয্াঘাত। বst িবচার করেব। েমেয়মানুেষর শরীের িক আেছ -- রk, মাংস, চিবর্,
নাড়ীভুিঁ ড়, কৃিম, মুত, িব া eiসব। েসi শরীেরর uপর ভালবাসা েকন?
“আিম রাজিসক ভােবর আেরাপ করতাম -- তয্াগ করবার জনয্। সাধ হেয়িছল সাcা জিরর েপাশাক পরব,
আংিট আঙুেল েদব, নল িদেয় gড়gিড়েত তামাক খাব। সাcা জিরর েপাশাক পরলাম -- eরা (মথুরবাবু) আিনেয়
িদেল। খািনকkণ পের মনেক বললাম, মন eর নাম সাcা জিরর েপাশাক! তখন েসgেলােক খুেল েফেল িদলাম।
আর ভাল লাগল না। বললাম, মন, eরi নাম শাল -- eরi নাম আঙিট! eরi নাম নল িদেয় gড়gিড়েত তামাক
খাoয়া! েসi েয সব েফেল িদলাম আর মেন uেঠ নাi।”
সnয্া আগত pায়। ঘেরর দিkণ-পূেবর্র বারাnায়, ঘেরর dােরর কােছ ঠাকুর মিণর সিহত িনভৃেত কথা
কিহেতেছন।
ীরামকৃ (মিণর pিত) -- েযাগীর মন সবর্দাi ঈ েরেত থােক, সবর্দাi আts। চkু ফয্ালফয্ােল,
েদখেলi বুঝা যায়। েযমন পািখ িডেম তা িদেc -- সব মনটা েসi িডেমর িদেক, uপের নামমাt েচেয় রেয়েছ!
আcা আমায় েসi ছিব েদখােত পার?
মিণ -- েয আjা। আিম েচ া করব যিদ েকাথাo পাi।
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