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tেয়াদশ পিরেcদ
সাধনার pেয়াজন -- grবােকয্ িব াস -- বয্ােসর িব াস
ীরামকৃ -- সাধন বড় দরকার। তেব হেব না েকন? িঠক িব াস যিদ হয়, তাহেল আর েবিশ খাটেত হয়
না। grবােকয্ িব াস!
“বয্াসেদব যমুনা পার হেবন, েগাপীরা eেস uপিsত। েগাপীরাo পার হেব িকnt েখয়া িমলেছ না। েগাপীরা
বলেল, ঠাকুর! eখন িক হেব? বয্াসেদব বলেলন, আcা েতােদর পার কের িদিc, িকnt আমার বড় িখেদ েপেয়েছ,
িকছু আেছ? েগাপীেদর কােছ dধ, kীর, নবনী aেনক িছল, সমs ভkণ করেলন। েগাপীরা বলেল, ঠাকুর পােরর
িক হল। বয্াসেদব তখন তীের িগেয় দাঁড়ােলন; বলেলন, েহ যমুেন, যিদ আজ িকছু েখেয় না থািক, েতামার জল
dভাগ হেয় যােব, আর আমরা সব েসi পথ িদেয় পার হেয় যাব। বলেত বলেত জল dধাের সের েগল। েগাপীরা
aবাk; ভাবেত লাগল -- uিন eiমাt eত েখেলন, আবার বলেছন, ‘যিদ আিম িকছু েখেয় থািক?’
“ei দৃঢ় িব াস। আিম না, hদয় মেধয্ নারায়ণ -- িতিন েখেয়েছন।
“শ রাচাযর্ eিদেক bhjানী; আবার pথম pথম েভদবুিdo িছল। েতমন িব াস িছল না। চ াল মাংেসর
ভার লেয় আসেছ, uিন গ াsান কের uেঠেছন। চ ােলর গােয় গা েলেগ েগেছ। বেল uঠেলন, ‘ei তুi আমায়
ছুিঁ ল!’ চ াল বলেল, ‘ঠাকুর, তুিমo আমায় েছাঁo নাi, আিমo েতামায় ছুঁi নাi।’ িযিন d আtা, িতিন শরীর
নন, প ভূত নন, চতুিবর্ংশিত তtt নন। তখন শ েরর jান হেয় েগল।
“জড়ভরত রাজা রhগেণর পালিক বিহেত বিহেত যখন আtjােনর কথা বলেত লাগল, রাজা পালিক েথেক
িনেচ eেস বলেল, তুিম েক েগা! জড়ভরত বলেলন, আিম েনিত, েনিত, d আtা। eেকবাের িঠক িব াস, আিম
d আtা।”
[ঠাকুর ীরামকৃ o েযাগতtt -- jানেযাগ o ভিkেযাগ ]
“ ‘আিমi েসi’ ‘আিম d আtা’ -- eিট jানীেদর মত। ভেkরা বেল, e-সব ভগবােনর ঐ যর্। ঐ যর্ না
থাকেল ধনীেক েক জানেত পারত? তেব সাধেকর ভিk েদেখ িতিন যখন বলেবন, ‘আিমo যা, তুio তা’ তখন
eক কথা। রাজা বেস আেছন, খানসামা যিদ রাজার আসেন িগেয় বেস, আর বেল, ‘রাজা তুিমo যা, আিমo তা’
েলােক পাগল বলেব। তেব খানসামার েসবােত সnt হেয় রাজা eকিদন বেলন, ‘oের, তুi আমার কােছ েবাস,
oেত েদাষ নাi; তুio যা, আিমo তা!’ তখন যিদ েস িগেয় বেস, তােত েদাষ হয় না। সামানয্ জীেবরা যিদ বেল,
‘আিম েসi’ েসটা ভাল না। জেলরi তর ; তরে র িক জল হয়?
“কথাটা ei -- মন িsর না হেল েযাগ হয় না, েয পেথi যাo। মন েযাগীর বশ! েযাগী মেনর বশ নয়।
“মন িsর হেল বায়ু িsর হয় -- কুmক হয়। ei কুmক ভিkেযােগেতo হয়; ভিkেত বায়ু িsর হেয় যায়।
‘িনতাi আমার মাতা হািত’, ‘িনতাi আমার মাতা হািত!’ ei বলেত বলেত যখন ভাব হেয় যায়, সব কথাgেলা
বলেত পাের না, েকবল ‘হািত’! ‘হািত’! তারপর ধু ‘হা’। ভােব বায়ু িsর হয় -- কুmক হয়।
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“eকজন ঝাঁট িদেc, eকজন েলাক eেস বলেল, ‘oেগা, aমুক েনi, মারা েগেছ!’ েয ঝাঁট িদেc তার যিদ
আপনার েলাক না হয়, েস ঝাঁট িদেত থােক, আর মােঝ মােঝ বেল, ‘আহা, তাi েতা গা, েলাকটা মারা েগল! েবশ
িছল!’ eিদেক ঝাঁটাo চলেছ। আর যিদ আপনার েলাক হয়, তাহেল ঝাঁটা হাত েথেক পেড় যায়, আর ‘eয্াঁ’! বেল
বেস পেড়। তখন বায়ু িsর হেয় েগেছ; েকান কাজ বা িচnা করেত পাের না। েমেয়েদর িভতর েদখ নাi! যিদ েকu
aবাk হেয় eকটা িজিনস েদেখ বা eকটা কথা েন, তখন aনয্ েমেয়রা বেল, েতার ভাব েলেগেছ নািক েলা!
eখােনo বায়ু িsর হেয়েছ, তাi aবাk, হাঁ কের থােক।”
[jানীর লkণ -- সাধনিসd o িনতয্িসd ]
“েসাঽহংেসাঽহm কেli হয় না। jানীর লkণ আেছ। নেরেndর েচাখ সুমুখেঠলা। eঁরo কপাল o েচােখর
লkণ ভাল।
“আর, সbােয়র eক aবsা নয়। জীব চার pকার বেলেছ, -- বdজীব, মুমুkুজীব, মুkজীব, িনতয্জীব।
সকলেকi েয সাধন করেত হয়, তাo নয়। িনতয্িসd আর সাধনিসd। েকu aেনক সাধন কের ঈ রেক পায়, েকu
জn aবিধ িসd, েযমন phাদ। েহামাপািখ আকােশ থােক। িডম পাড়েল িডম পড়েত থােক। পড়েত পড়েতi িডম
ফুেট। ছানাটা েবিরেয় আবার পড়েত থােক। eখনo eত uঁচু েয, পড়েত পড়েত পাখা oেঠ। যখন পৃিথবীর কােছ
eেস পেড়, পািখটা েদখেত পায়, তখন বুঝেত পাের েয, মািটেত লাগেল চুরমার হেয় যােব। তখন eেকবাের মার
িদেক েচাঁচা েদৗড় িদেয় uেড় যায়। েকাথায় মা! েকাথায় মা!
“phাদািদ িনতয্িসেdর সাধন-ভজন পের। সাধেনর আেগ ঈ রলাভ। েযমন লাu কুমেড়ার আেগ ফল,
তারপের ফুল। (রাখােলর বােপর িদেক চািহয়া) নীচ বংেশo যিদ িনতয্িসd জnায়, েস তাi হয়, আর িকছু হয় না।
েছালা িব াকুেড় পড়েল েছালাগাছi হয়!”
[শিkিবেশষ o িবদয্াসাগর -- ধু পাি তয্ ]
“িতিন কাrেক েবিশ শিk, কাrেক কম শিk িদেয়েছন। েকানখােন eকটা pদীপ jলেছ, েকানখােন
eকটা মশাল jলেছ। িবদয্াসাগেরর eক কথায় তােক িচেনিছ, কতdর বুিdর েদৗড়! যখন বললুম শিkিবেশষ,
তখন িবদয্াসাগর বলেল, মহাশয়, তেব িক িতিন কাrেক েবিশ, কাrেক কম শিk িদেয়েছন? আিম aমিন
বললুম, তা িদেয়েছন বiিক। শিk কম েবিশ না হেল েতামার নাম eত কম হেব েকন? েতামার িবদয্া, েতামার
দয়া -- ei সব েন েতা আমরা eেসিছ। েতামার েতা dেটা িশং েবেরায় নাi! িবদয্াসাগেরর eত িবদয্া, eত
নাম, িকnt eত কাঁচা কথা বেল েফলেল, ‘িতিন িক কাrেক কম শিk িদেয়েছন?’ িক জান, জােল pথম pথম বড়
বড় মাছ পেড় -- ri, কাতলা। তারপর েজেলরা পাঁকটা পা িদেয় েঘঁেট েদয়, তখন চুেনাপুঁিট, পাঁকাল ei সব মাছ
েবেরায় -- eকটু েদখেত েদখেত ধরা পেড়। ঈ রেক না জানেল kমশঃ িভতেরর চুেনাপুঁিট েবিরেয় পেড়। ধু
পি ত হেল িক হেব?”
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