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দিkেণ ের ীরামকৃ  ভkসে  eবং ঠনঠেন িসেd রী-মিnের গমন 
 

pথম পিরেcদ 
 

ঠাকুর ীরামকৃ  দিkেণ র-কালীমিnের ভkসে  
 
        রিববার, 9i িডেসmর, 1883 ী াb; (24েশ) agহায়ণ, kা দশমী িতিথ, েবলা pায় eকটা-diটা 
হiেব। ঠাকুর ীরামকৃ  িনেজর ঘের েসi েছাট খাটিটেত বিসয়া ভkেদর সে  হিরকথা কিহেতেছন। aধর, 
মেনােমাহন, ঠনঠেনর িশবচnd, রাখাল, মাsার, হিরশ iতয্ািদ aেনেক বিসয়া আেছন, হাজরাo তখন oiখােন 
থােকন। ঠাকুর মহাpভুর aবsা বণর্না কিরেতেছন। 
 

[ভিkেযাগ -- সমািধতtt o মহাpভুর aবsা -- হঠেযাগ o রাজেযাগ ] 
 
        ীরামকৃ  (ভkেদর pিত) -- ৈচতনয্েদেবর িতনিট aবsা হত -- 
 
 1. বাহয্দশা -- তখন sূল আর সূ−k তাঁর মন থাকত। 
 2. aধর্বাহয্দশা -- তখন কারণ শরীের, কারণানেn মন িগেয়েছ। 
 3. anদর্শা -- তখন মহাকারেণ মন লয় হত। 
 
        “েবদােnর প েকােষর সে , eর েবশ িমল আেছ। sূলশরীর, aথর্াৎ anময় o pাণময় েকাষ। সূkশরীর, 
aথর্াৎ মেনাময় o িবjানময় েকাষ। কারণ শরীর, aথর্াৎ আনnময় েকাষ। মহাকারেণ যখন মন লীন হত তখন 
সমািধs। -- eরi নাম িনিবর্কl বা জড়সমািধ। 
 
        “ৈচতনয্েদেবর যখন বাহয্দশা হত তখন নামসংকীতর্ন করেতন। aধর্-বাহয্দশায় ভkসে  নৃতয্ করেতন। 
anর্দশায় সমািধs হেতন।” 
 
        মাsার (sগত) -- ঠাকুর িক িনেজর সমs aবsা eirেপ iি ত করেছন? ৈচতনয্েদেবরo eirপ হত! 
 
        ীরামকৃ  -- ৈচতনয্ ভিkর aবতার, জীবেক ভিk িশখােত eেসিছেলন। তাঁর uপর ভিk হল েতা সবi 
হল। হঠেযােগর িকছু দরকার নাi। 
 
        eকজন ভk -- আjা, হঠেযাগ িকrপ? 
 
        ীরামকৃ  -- হঠেযােগ শরীেরর uপর েবিশ মেনােযাগ িদেত হয়। িভতর pkালন করেব বেল বাঁেশর নেল 
gহয্দার রkা কের। িল  িদেয় dধ িঘ টােন। িজhািসিd aভয্াস কের। আসন কের শূেনয্ কখন কখন uেঠ! o-সব 
বায়ুর কাযর্। eকজন বািজ েদখােত েদখােত তালুর িভতর িজhা pেবশ কের িদেয়িছল। aমিন তার শরীর িsর হেয় 
েগল। েলােক মেন করেল, মের েগেছ। aেনক বৎসর েস েগার েদoয়া রিহল। বhকােলর পের েসi েগার েকান 
সূেt েভেঙ িগেয়িছল! েসi েলাকটার তখন হঠাৎ ৈচতনয্ হল। ৈচতনয্ হবার পরi, েস েচঁচােত লাগল, লাg  
েভলিক, লাg  েভলিক! (সকেলর হাসয্) e-সব বায়ুর কাযর্। 
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        “হঠেযাগ েবদাnবাদীরা মােন না। 
 
        “হঠেযাগ আর রাজেযাগ। রাজেযােগ মেনর dারা েযাগ হয় -- ভিkর dারা িবচােরর dারা েযাগ হয়। oi 
েযাগi ভাল। হঠেযাগ ভাল নয়, কিলেত anগত pাণ!” 


