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েবলঘেরর ভkেক িশkা -- বয্াকুল হেয় আিজর্ কর -- িঠক ভেkর লkণ 
 
        েবলঘেরর ভk -- আপিন আমােদর কৃপা কrন। 
 
        ীরামকৃ  -- সকেলর িভতরi িতিন রেয়েছন। তেব গয্াস েকাmািনেক আিজর্ কর। েতামার ঘেরর সে  
েযাগ হেয় যােব। 
 
        “তেব বয্াকুল হেয় আিজর্ (Prayer) করেত হয়। eমিন আেছ, িতন টান eকসে  হেল ঈ রদশর্ন হয়। 
‘সnােনর uপর মােয়র টান, সতী stীর sামীর uপর টান, আর িবষয়ীর িবষেয়র uপর টান।’ 
 
        “িঠক ভেkর লkণ আেছ। grর uপেদশ েন িsর হেয় থােক। েবhলার কােছ জাতসাপ িsর হেয় েন, 
িকnt েকuেট নয়। আর-eকিট লkণ -- িঠক ভেkর ধারণা শিk হয়। ধু কােচর uপর ছিবর দাগ পেড় না, িকnt 
কািল মাখােনা কােচর uপর ছিব uেঠ, েযমন ফেটাgাফ; ভিkrপ কািল। 
 
        “আর-eকিট লkণ। িঠক ভk িজেতিndয় হয়, কামজয়ী হয়। েগাপীেদর কাম হত না। 
 
        “তা েতামরা সংসাের আছ তাহেলi বা; eেত সাধেনর আরo সুিবধা, েযমন েকlা েথেক যুd করা। যখন 
শবসাধন কের, মােঝ মােঝ শবটা হাঁ কের ভয় েদখায়। তাi চাল, েছালাভাজা রাখেত হয়। তার মুেখ মােঝ মােঝ 
িদেত হয়। শবটা ঠা া হেল, তেব িনি n হেয় জপ করেত পারেব। তাi পিরবারেদর ঠা া রাখেত হয়। তােদর 
খাoয়া-দাoয়ার েযাগাড় কের িদেত হয়, তেব সাধন-ভজেনর সুিবধা হয়।  
 
        “যােদর েভাগ eকটু বাকী আেছ, তারা সংসাের েথেকi তাঁেক ডাকেব। িনতাi-eর বয্বsা িছল, মাgর 
মােছর েঝাল, েঘার যুবতীর েকাল, েবাল হির েবাল। 
 
        “িঠক িঠক তয্াগীর আলাদা কথা; েমৗমািছ ফুল বi আর িকছুেতi বসেব না। চাতেকর কােছ ‘সব জল ধুর’; 
েকান জল খােব না েকবল sাতী-নkেtর বৃি র জনয্ হাঁ কের আেছ। িঠক িঠক তয্াগী aনয্ েকান আনn েনেব না, 
েকবল ঈ েরর আনn। েমৗমািছ েকবল ফুেল বেস। িঠক িঠক তয্াগী সাধু েযন েমৗমািছ। গৃহীভk েযন ei সব 
মািছ -- সেnেশo বেস, আবার পচা ঘােয়o বেস। 
 
        “েতামরা eত ক  কের eখােন eেসছ, েতামরা ঈ রেক খঁুেজ েবড়াc। সব েলাক বাগান েদেখi সnt , 
বাগােনর কতর্ার aনুসnান কের d-eকজন। জগেতর েসৗnযর্i েদেখ, কতর্ােক েখাঁেজ না।” 
 

[হঠেযাগ, রাজেযাগ o েবলঘেরর ভk -- ষড়চk েভদ o সমািধ ] 
 
        (গায়কেক েদখাiয়া) -- iিন ষড়চেkর গান গাiেলন। েস-সব েযােগর কথা। হঠেযাগ আর রাজেযাগ। 
হঠেযাগী শরীেরর কতকgেলা কসরৎ কের; uেdশয্ -- িসdাi, দীঘর্ আয়ু হেব, a িসিd হেব; ei সব uেdশয্। 
রাজেযােগর uেdশয্ -- ভিk, েpম, jান, ৈবরাগয্। রাজেযাগi ভাল। 
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        “েবদােnর সpভূিম, আর েযাগশােstর ষড়চk aেনক েমেল। েবেদর pথম িতনভূিম, আর oেদর মূলাধার, 
sািধ ান, মিণপুর। ei িতন ভূিমেত gহয্, িল , নািভর মেনর বাস। মন যখন চতুথর্ভূিমেত uেঠ aথর্াৎ aনাহত 
পেd, জীবাtােক তখন িশখার নয্ায় দশর্ন হয়, আর েজয্ািতঃদশর্ন হয়। সাধক বেল, ‘e িক! e িক!’ 
 
        “প ভূিমেত মন uঠেল, েকবল ঈ েরর কথাi নেত icা হয়। eখােন িব dচk। ষ ভিূম আর আjাচk 
eক। েসখােন মন েগেল ঈ রদশর্ন হয়। িকnt েযমন ল েনর িভতর আেলা -- ছঁুেত পাের না, মােঝ কাচ বয্বধান 
আেছ বেল। 
 
        “জনক রাজা প ভূিম েথেক bhjােনর uপেদশ িদেতন। িতিন কখনo প মভূিম, কখনo ষ ভূিমেত 
থাকেতন। 
 
        “ষড়চk েভেদর পর সpমভূিম। মন েসখােন েগেল মেনর লয় হয়। জীবাtা পরমাtা eক হেয় যায় -- 
সমািধ হয়। েদহবুিd চেল যায়, বাহয্শূনয্ হয়; নানা jান চেল যায়; িবচার বn হেয় যায়। 
 
        “ৈtল  sামী বেলিছল, িবচাের aেনক েবাধ হেc; নানা েবাধ হেc। সমািধর পর েশেষ eকুশিদেন মৃতুয্ 
হয়। 
 
        “িকnt কুলকু িলনী জাগরণ না হেল ৈচতনয্ হয় না!” 
 

[ঈ রদশর্েনর লkণ ] 
 
        “েয ঈ রলাভ কেরেছ, তার লkণ আেছ। েস হেয় যায় -- বালকবৎ, unাদবৎ, জড়বৎ, িপশাচবৎ। আর 
তার িঠক েবাধ হয় ‘আিম যnt আর িতিন যntী; িতিনi কতর্া, আর সকেলi aকতর্া।’ িশখরা েযমন বেলিছল, পাতািট 
নড়েছ েসo ঈ েরর icা। রােমর icােতi সব হেc -- ei েবাধ। তাঁতী েযমন বেলিছল, রােমর icােতi 
কাপেড়র দাম eক টাকা ছয় আনা, রােমর icােতi ডাকািত হল; রােমর icােতi ডাকাত ধরা পড়ল। রােমর 
icােতi আমােক পুিলেশ িনেয় েগল, আবার রােমর icােতi আমােক েছেড় িদল।” 
 
        সnয্া আগত pায়। ঠাকুর eকবারo িব াম কেরন নাi। ভkসে  aিব াn হিরকথা হiেতেছ। eiবার 
মিণরামপুর o েবলঘেরর ভেkরা o aনয্ানয্ ভেkরা তাঁহােক ভূিম  হiয়া pণাম কিরয়া, ঠাকুরবািড়েত ঠাকুরেদর 
দশর্ন কিরয়া িনজ িনজ sােন pতয্াগমন কিরেতেছন। 


