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[গীতা -- 3।17]
ঈ রলােভর লkণ -- সpভূিম o bhjান
ীরামকৃ -- েবেদ bhjানীর নানারকম aবsা বণর্না আেছ। jানপথ -- বড় কিঠন পথ। িবষয়বুিdর -কািমনী-কা েন আসিkর েলশমাt থাকেল jান হয় না। e-পথ কিলযুেগর পেk নয়।
“ei সmেn েবেদ সpভুিমর (Seven Planes) কথা আেছ। ei সাতভূিম মেনর sান। যখন সংসাের মন
থােক, তখন িল , gহয্, নািভ মেনর বাসsান। মেনর তখন ঊ র্দিৃ থােক না -- েকবল কািমনী-কা েন মন
থােক। মেনর চতুথভ
র্ িূ ম -- hদয়। তখন pথম ৈচতনয্ হেয়েছ। আর চািরিদেক েজয্ািতঃ দশর্ন হয়। তখন েস বয্িk
ঐ িরক েজয্ািতঃ েদেখ aবাk হেয় বেক, ‘eিক’! ‘eিক!’ তখন আর িনেচর িদেক (সংসােরর িদেক) মন যায় না।
“মেনর প ভূিম -- কn। মন যার কেn uেঠেছ, তার aিবদয্া ajান সব িগেয়, ঈ রীয় কথা বi aনয্ েকান
কথা নেত বা বলেত ভাল লােগ না। যিদ েকu aনয্ কথা বেল, েসখান েথেক uেঠ যায়।
“মেনর ষ ভূিম -- কপাল। মন েসখােন েগেল aহিনর্শ ঈ রীয় rপ দশর্ন হয়। তখনo eকটু ‘আিম’ থােক।
েস বয্িk েসi িনrপম rপদশর্ন কের, unt হেয় েসi rপেক sশর্ আর আিল ন করেত যায়, িকnt পাের না।
েযমন লnেনর িভতর আেলা আেছ, মেন হয়, ei আেলা ছুল
ঁ াম ছুল
ঁ াম; িকnt কাচ বয্বধান আেছ বেল ছুেঁ ত পারা
যায় না।
“িশেরােদশ -- সpভূিম -- েসখােন মন েগেল সমািধ হয় o bhjানীর bেhর pতয্k দশর্ন হয়। িকnt েসaবsায় শরীর aিধক িদন থােক না। সবর্দা েবhঁশ, িকছু েখেত পাের না, মুেখ dধ িদেল গিড়েয় যায়। ei ভূিমেত
eকুশ িদেন মৃতয্ু । ei bhjানীর aবsা। েতামােদর ভিkপথ। ভিkপথ খুব ভাল আর সহজ।”
[সমািধ হেল কমর্তয্াগ -- পূবক
র্ থা -- ঠাকুেরর তপর্ণািদ কমর্তয্াগ ]
“আমায় eকজন বেলিছল, ‘মহাশয়! আমােক সমািধটা িশিখেয় িদেত পােরন?’ (সকেলর হাসয্)
“সমািধ হেল সব কমর্ তয্াগ হেয় যায়। পূজা-জপািদ কমর্, িবষয়কমর্ সব তয্াগ হয়। pথেম কেমর্র বড় ৈহ-ৈচ
থােক। যত ঈ েরর িদেক egেব ততi কেমর্র আড়mর কেম। eমন িক তাঁর নামgণগান পযর্n বn হেয় যায়।
(িশবনােথর pিত) যতkণ তুিম সভায় আসিন েতামার নাম, gণকথা aেনক হেয়েছ। যাi তুিম eেস পেড়ছ, aমিন
েস-সব কথা বn হেয় েগল। তখন েতামার দশর্েনেতi আনn। তখন েলােক বেল, ‘ei েয িশবনাথ বাবু
eেসেছন।’ েতামার িবষেয় aনয্ সব কথা বn হেয় যায়।
“আমার ei aবsার পর গ াজেল তপর্ণ করেত িগেয় েদিখ েয, হােতর আঙুেলর িভতর িদেয় জল গেল
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পেড় যােc। তখন হলধারীেক কাঁদেত কাঁদেত িজjাসা করলাম, দাদা, eিক হল! হলধারী বলেল eেক গিলতহs
বেল। ঈ রদশর্েনর পর তপর্ণািদ কমর্ থােক না।
“সংকীতর্েন pথেম বেল ‘িনতাi আমার মাতা হািত!’ ‘িনতাi আমার মাতা হািত!’ ভাব গাঢ় হেল ধু বেল
‘হািত! হািত!’ তারপর েকবল ‘হািত’ ei কথািট মুেখ থােক। েশেষ ‘হা’ বলেত বলেত ভাবসমািধ হয়। তখন েস
বয্িk, eতkণ কীতর্ন করিছল, চুপ হেয় যায়।
“েযমন bাhণেভাজেন -- pথেম খুব ৈহ-ৈচ। যখন সকেল পাতা সmুেখ কের বসেল, তখন aেনক ৈহ-ৈচ
কেম েগল, েকবল ‘লুিচ আন’ ‘লুিচ আন’ শb হেত থােক। তারপর যখন লুিচ তরকাির েখেত আরm কের, তখন
বার আনা শb কেম েগেছ। যখন দi eল তখন সুপসুপ (সকেলর হাসয্) -- শb নাi বলেলo হয়। খাবার পর
িনdা। তখন সব চুপ।
“তাi বলিছ, pথম pথম কেমর্র খুব ৈহ-ৈচ থােক। ঈ েরর পেথ যত egেব ততi কমর্ কমেব। েশেষ
কমর্তয্াগ আর সমািধ।
“গৃহেsর বu anঃসttা হেল শা ড়ী কমর্ কিমেয় েদয়, দশমােস কমর্ pায় করেত হয় না। েছেল হেল
eেকবাের কমর্তয্াগ। মা েছেলিট িনেয় েকবল নাড়াচাড়া কের। ঘরকnার কাজ শা ড়ী, ননদ, জা -- eরা সব
কের।”
[aবতারািদর শরীর সমািধর পর -- েলাকিশkার জনয্ ]
“সমািধs হবার পর pায় শরীর থােক না। কাr কাr েলাকিশkার জনয্ শরীর থােক -- েযমন নারদািদর।
আর ৈচতনয্েদেবর মেতা aবতারেদর। কূপ েখাঁড়া হেয় েগেল, েকহ েকহ ঝুিড়-েকাদাল িবদায় কের েদয়। েকu
েকu েরেখ েদয় -- ভােব, যিদ পাড়ার কাrর দরকার হয়। erপ মহাপুrষ জীেবর dঃেখ কাতর। eরা sাথর্পর নয়
েয, আপনােদর jান হেলi হল। sাথর্পর েলােকর কথা েতা জােনা। eখােন েমাt বলেল মুtেব না, পােছ েতামার
uপকার হয়। (সকেলর হাসয্) eক পয়সার সেnশ েদাকান েথেক আনেত িদেল চুেষ চুেষ eেন েদয়। (সকেলর
হাসয্)
“িকnt শিkিবেশষ। সামানয্ আধার েলাকিশkা িদেত ভয় কের। হাবােত কাঠ িনেজ eকরকম কের েভেস
যায়, িকnt eকটা পািখ eেস বসেল ডুেব যায়। িকnt নারদািদ বাহাdরী কাঠ। e-কাঠ িনেজo েভেস যায়, আবার
uপের কত মানুষ, গr, হািত পযর্n িনেয় েযেত পাের।”
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