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eকিবংশ পিরেcদ 
 

তািntক সাধন o ঠাকুর ীরামকৃে র সnানভাব 
 
        কথাবাতর্া চিলেতেছ, eমন সময় কতকgিল বাঙালী ভdেলাক ঘেরর মেধয্ আিসয়া ঠাকুরেক pণাম কিরেলন 
o আসন gহণ কিরেলন। তাহােদর মেধয্ eকজন ঠাকুেরর পূবর্পিরিচত। iঁহারা তntমেত সাধন কেরন। প -মকার 
সাধন। ঠাকুর anযর্ামী, তাহােদর সমs ভাব বুিঝয়ােছন। তাহােদর মেধয্ eকজন ধেমর্র নাম কিরয়া পাপাচারণ 
কেরন, তাহাo িনয়ােছন। েস বয্িk eকজন বড়মানুেষর াতার িবধবার সিহত aৈবধ pণয় কিরয়ােছ o ধেমর্র 
নাম কিরয়া তাহার সিহত প -মকার সাধন কের, iহাo িনয়ােছন। 
 
        ীরামকৃে র সnানভাব। pেতয্ক stীেলাকেক মা বিলয়া জােনন -- েবশয্া পযর্n! -- আর ভগবতীর eক-
eকিট rপ বিলয়া জােনন। 
 
        ীরামকৃ  (সহােসয্) -- aচলানn েকাথায়? কালীিক র েসিদন eেসিছল, আর eকজন িক িসি , -- 
(মাsার pভৃিতর pিত) aচলানn o তার িশষয্েদর ভাব আলাদা। আমার সnানভাব। 
 
        আগntক বাবুরা চুপ কিরয়া আেছন, মুেখ েকান কথা নাi। 
 

[পূবর্কথা -- aচলানেnর তািntক সাধনা ] 
 
        ীরামকৃ  -- আমার সnানভাব। aচলানn eখােন eেস মােঝ মােঝ থাকত। খুব কারণ করত। আমার 
সnানভাব েন েশেষ িজd  -- িজd  কের বলেত লাগল, -- ‘stীেলাক লেয় বীরভােব তুিম েকন মানেব না? িশেবর 
কলম মানেব না? িশব তnt িলেখ েগেছন, তােত সব ভােবর সাধন আেছ -- বীরভােবরo সাধন আেছ।’ 
 
        “আিম বললাম, েক জােন বাপু আমার o-সব িকছুi ভাল লােগ না -- আমার সnানভাব।” 
 

[িপতার কতর্বয্ -- িসdাi o প -মকােরর িনnা ] 
 
        “aচলানn েছেলিপেলর খবর িনত না। আমায় বলত, ‘েছেল ঈ র েদখেবন, -- e-সব ঈ েরcা!’ আিম 

েন চুপ কের থাকতুম। বিল েছেলেদর েদেখ েক? েছেলপুেল, পিরবার তয্াগ কেরিছ বেল, টাকা েরাজগােরর 
eকটা ছুতা না করা হয়। েলােক ভাবেব uিন সব তয্াগ কেরেছন, আর aেনক টাকা eেস পড়েব। 
 
        “েমাকdমা িজতব, খুব টাকা হেব, েমাকdমা িজিতেয় েদব, িবষয় পাiেয় েদব, -- eiজনয্ সাধন? e-ভারী 
হীনবুিdর কথা। 
 
        “টাকায় খাoয়া-দাoয়া হয়, eকটা থাকবার জায়গা হয়, ঠাকুেরর েসবা হয়, সাধু-ভেkর েসবা হয়, সmুেখ 
েকu গিরব পড়েল তার uপকার হয়। ei সব টাকার সdয্বহার। ঐ যর্ েভােগর জনয্ টাকা নয়। েদেহর সুেখর জনয্ 
টাকা নয়। েলাকমােনয্র জনয্ টাকা নয়। 
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        “িসdাiেয়র জনয্ েলাক প -মকার তntমেত সাধন কের। িকnt িক হীনবুিd! কৃ  aজুর্নেক বেলিছেলন, 
‘ভাi! a িসিdর মেধয্ কিট িসিd থাকেল েতামার eকটু শিk বাড়েত পাের, িকnt আমায় পােব না। িসdাi 
থাকেল মায়া যায় না -- মায়া েথেক আবার aহংকার। িক হীনবুিd! ঘৃণার sান েথেক িতন েটাসা কারণ বাির েখেয় 
লাভ িক হল? -- না েমাকdমা েজতা!” 
 

[দীঘর্ায়ু হবার জনয্ হঠেযাগ িক pেয়াজন? ]  
 
        “শরীর, টাকা, -- e-সব aিনতয্। eর জনয্ -- eত েকন? েদখ না, হঠেযাগীেদর দশা। শরীর িকেস দীঘর্ায়ু 
হেব ei িদেকi নজর! ঈ েরর িদেক লkয্ নাi! েনিত, েধৗিত -- েকবল েপট সাফ করেছন! নল িদেয় dধ gহণ 
করেছন! 
 
        “eকজন সয্াকরা তার তালুেত িজব uলেট িগছল, তখন তার জড় সমািধর মেতা হেয় েগল। -- আর নেড়-
চেড় না। aেনকিদন oi ভােব িছল, সকেল eেস পূজা করত। কেয়ক বৎসর পের তার িজব হঠাৎ েসাজা হেয় 
েগল। তখন আেগকার মেতা ৈচতনয্ হল, আবার সয্াকরার কাজ করেত লাগল! (সকেলর হাসয্) 
 
        “o-সব শরীেরর কাযর্, oেত pায় ঈ েরর সে  সmn থােক না। শালgােমর ভাi (তার েছেলর 
বংশেলাচেনর কারবার িছল) -- িবরািশরকম আসন জানত, আর িনেজ েযাগসমািধর কথা কত বলত! িকnt িভতের 
িভতের কািমনী-কা েন মন। দাoয়ান মদন ভে র কত হাজার টাকার eকখানা েনাট পেড় িছল। টাকার েলােভ েস 
টপ কের েখেয় েফেলেছ -- িগেল েফেলেছ -- পের েকানo rেপ বার করেব। িকnt েনাট আদায় হল। েশেষ িতন 
বৎসর েময়াদ। আিম সরল বুিdেত ভাবতুম, বুিঝ েবিশ eিগেয় পেড়েছ, -- মাiির বলিছ!” 
 

[পূবর্কথা -- মেহnd পােলর টাকা িফরােনা -- ভগবতী েতলী, কতর্াভজা েমেয়মানুষ িনেয় সাধেনর িনnা ] 
 
        “eখােন িসঁিথর মিহেnার পাল পাঁচিট টাকা িদেয় িগছল -- রামলােলর কােছ। েস চেল েগেল পর রামলাল 
আমায় বলেল। আিম িজjাসা করলাম, েকন িদেয়েছ? রামলাল বলেল, eখােনর জেনয্ িদেয়েছ। তখন মেন uঠেত 
লাগল েয -- dেধর েদনা রেয়েছ, না হয় কতক েশাধ েদoয়া যােব। oমা, রােt েয় আিছ হঠাৎ uেঠ পড়লাম। 
eকবার বুেকর িভতর িবlী আঁচড়ােত লাগল! তখন রামলালেক িগেয় বললাম, কােক িদেয়েছ? েতার খুড়ীেক িক 
িদেয়েছ? রামলাল বলেল, না আপনার জনয্ িদেয়েছ। তখন বললাম, না; ekুিণ টাকা িফিরেয় িদেয় আয়, তা না 
হেল আমার শািn হেব না। 
 
        “রামলাল েভাের uেঠ টাকা িফিরয়া িদেয় আেস, তেব হয়। 
 
        “o-েদেশ ভিগ েতলী কতর্াভজার দেলর। oi েমেয়মানুষ িনেয় সাধন। eকিট পুrষ না হেল েমেয়মানুেষর 
সাধন-ভজন হেব না। েসi পুrষিটেক বেল ‘রাগকৃ ’। িতনবার িজjাসা কের, কৃ  েপেয়িছস? েস েমেয়মানুষটা 
িতনবার বেল, েপেয়িছ। 
 
        “ভগী (ভগবতী) শূd, েতলী। সকেল িগেয় তার পােয়র ধুেলা িনেয় নমsার করত, তখন জিমদােরর বড় 
রাগ হল। আিম তােক েদেখিছ। জিমদার eকটা d  েলাক পািঠেয় েদয় -- তার পাlায় পেড় তার আবার েপেট 
েছেল হয়। 
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        “eকিদন eকজন বড়মানুষ eেসিছল। আমায় বেল, মহাশয় ei েমাকdমািট িকেস িজত হয় আপনার কের 
িদেত হেব। আপনার নাম েন eেসিছ। আিম বললাম, বাপ,ু েস আিম নi -- েতামার ভুল হেয়েছ। েস aচলানn। 
 
        “যার িঠক িঠক ঈ ের ভিk আেছ, েস শরীর, টাকা -- e-সব gাহয্ কের না। েস ভােব, েদহসুেখর জনয্, িক 
েলাকমােনয্র জনয্, িক টাকার জনয্, আবার তপ-জপ িক! e-সব aিনতয্, িদন di-িতেনর জনয্।” 
 
        আগntক বাবুরা eiবার গােtাtান কিরেলন o নমsার কিরয়া বিলেলন, তেব আমারা আিস। তাঁহারা চিলয়া 
েগেলন। ঠাকুর ীরামকৃ  ঈষৎ হাসয্ কিরেতেছন o মাsারেক বিলেতেছন, “েচারা না েন ধেমর্র কািহনী।” 
(সকেলর হাসয্) 


