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নবম পিরেcদ 
 

ীরাখাল, লাটু, জনাiেয়র মুখুেj pভৃিত ভkসে  
 
        ঠাকুর ীরামকৃ  মিণর সে  পি েমর েগাল বারাnায় বিসয়া আেছন। সmুেখ দিkণবািহনী ভাগীরথী। 
কােছi করবী, েবল, জঁুi, েগালাপ, কৃ চূড়া pভৃিত নানা কুসুমিবভূিষত পু বৃk। েবলা 10টা হiেব। 
 
        আজ রিববার, agহায়ণ কৃ া িdতীয়া, 16i িডেসmর, 1883 ী াb। ঠাকুর মিণেক েদিখেতেছন o গান 
গাiেতেছন: 
 
 তািরেত হেব মা তারা হেয়িছ শরণাগত। 
 হiয়া রেয়িছ েযন িপ েরর পািখর মেতা ৷৷ 
 aসংখয্ aপরাধী আিম, jানশূনয্ িমেছ িম। 
 মায়ােত েমািহত হেয় বৎসহারা গাভীর মেতা ৷৷ 
 

[রামিচnা -- সীতার নয্ায় বয্াকুলতা ] 
 
        “েকন? িপ েরর পািখর মেতা হেত যাব েকন? হয্াk ! থু!” 
  
        কথা কিহেত কিহেত ভাবািব  -- শরীর, মন সব িsর o চেk ধারা। িকয়ৎkণ পের বিলেতেছন, মা সীতার 
মেতা কের দাo -- eেকবাের সব ভুল -- েদহ ভুল, েযািন, হাত, পা, sন -- েকানিদেক hশঁ নাi। েকবল eক 
িচnা -- ‘েকাথায় রাম!’ 
 
        িকrপ বয্াকুল হেল ঈ রলাভ হয় -- মিণেক eiিট িশখাiবার জনয্i িক ঠাকুেরর সীতার udীপন হiল? 
সীতা রামময়জীিবতা, -- রামিচnা কের unািদনী -- েদহ েয eমন িpয় তাহাo ভুেল েগেছন! 
 
        েবলা 4টা বািজয়ােছ। ঠাকুর ীরামকৃ  ভkসে  েসi ঘের বিসয়া আেছন। জনাiেয়র মুখুেjবাবু eকজন 
আিসয়ােছন -- িতিন ীযুk pাণকৃে র jািত। তাঁহার সে  eকিট শাstj bাhণ বnু। মিণ, রাখাল, লাটু, হিরশ, 
েযাগীন pভৃিত ভেkরাo আেছন। 
 
        েযাগীন দিkেণ েরর সাবণর্ েচৗধুরীেদর েছেল। িতিন আজকাল pায় pতয্হ ৈবকােল ঠাকুরেক দশর্ন কিরেত 
আেসন o রােt চিলয়া যান। েযাগীন eখনo িববাহ কেরন নাi। 
 
        মুখুেj (pণামনnর) -- আপনােক দশর্ন কের বড় আনn হল। 
 
        ীরামকৃ  -- িতিন সকেলর িভতরi আেছন। সকেলর িভতর েসi েসানা, েকানখােন েবিশ pকাশ। সংসাের 
aেনক মািট চাপা। 
 
        মুখুেj (সহাসয্) -- মহাশয়, ঐিহক পারিtক িক তফাত? 
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        ীরামকৃ  -- সাধেনর সময় ‘েনিত’ ‘েনিত’ কের তয্াগ করেত হয়। তাঁেক লােভর পর বুঝা যায় িতিনi সব 
হেয়েছন। 
 
        “যখন রামচেndর ৈবরাগয্ হল দশরথ বড় ভািবত হেয় বিশ েদেবর শরণাগত হেলন -- যােত রাম 
সংসারতয্াগ না কেরন। বিশ  রামচেndর কােছ িগেয় েদেখন, িতিন িবমনা হেয় বেস আেছন -- anের তীb 
ৈবরাগয্। বিশ  বলেলন, রাম, তুিম সংসারতয্াগ করেব েকন? সংসার িক িতিন ছাড়া? আমার সে  িবচার কর। রাম 
েদিখেলন, সংসার েসi পরbh েথেকi হেয়েছ, -- তাi চুপ কের রিহেলন। 
 
        “েযমন েয িজিনস েথেক েঘাল, েসi িজিনস েথেক মাখম। তখন েঘােলরi মাখম, মাখেমরi েঘাল। aেনক 
কে  মাখম তুলেল (aথর্াৎ bhjান হল); -- তখন েদখছ েয মাখম থাকেলi েঘালo আেছ, -- েযখােন মাখম 
েসiখােনi েঘাল। bh আেছন েবাধ থাকেলi -- জীব, জগৎ, চতুিবর্ংশিত তtto আেছ।” 
 

[bhjােনর eকমাt uপায় ] 
 
        “bh েয িক বst মুেখ বলা যায় না। সব িজিনস uিc  হেয়েছ (aথর্াৎ মুেখ বলা হেয়েছ), িকnt bh িক, -- 
েকu মুেখ বলেত পাের নাi। তাi uিc  হয় নাi। e-কথািট িবদয্াসাগরেক বেলিছলাম -- িবদয্াসাগর েন ভারী 
খুশী।  
 
        “িবষয়বুিdর েলশ থাকেল ei bhjান হয় না। কািমনী-কা ন মেন আেদৗ থাকেব না, তেব হেব। 
িগিররাজেক পাবর্তী বলেলন, ‘বাবা, bhjান যিদ চাo তাহেল সাধুস  কর’।” 
 
        ঠাকুর িক বলেছন, সংসারী েলাক বা সnয্াসী যিদ কািমনী-কা ন িনেয় থােক তাহেল bhjান হয় না? 
 

[েযাগ  -- bhjােনর পর সংসার ] 
 
        ীরামকৃ  আবার মুখুেjেক সেmাধন কের বলেছন, “েতামােদর ধন ঐ যর্ আেছ aথচ ঈ রেক ডাকছ -- 
e খুব ভাল। গীতায় আেছ যারা েযাগ  তারাi ভk হেয় ধনীর ঘের জnায়।” 
 
        মুখুেj (বnুর pিত, সহােসয্) -- চীনাং ীমতাং েগেহ েযাগ ে াঽিভজায়েত। 
 
        ীরামকৃ  -- িতিন মেন করেল jানীেকo সংসাের রাখেত পােরন। তাঁর icােত জীবজগৎ হেয়েছ। িতিন 
icাময় -- 
 
        মুখুেj (সহােসয্) -- তাঁর আবার icা িক? তাঁর িক িকছু aভাব আেছ? 
 
        ীরামকৃ  (সহােসয্) -- তােতi বা েদাষ িক? জল িsর থাকেলo জল, -- তর  হেলo জল। 
 

[জীবজগৎ িক িমথয্া? ] 
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        “সাপ চুপ কের কু লী পািকেয় থাকেলo সাপ, -- আবার িতযর্gিত হেয় eঁেকেবঁেক চলেলo সাপ। 
 
        “বাবু যখন চুপ কের আেছ তখনo েয বয্িk, -- যখন কাজ করেছ তখনo েসi বয্িk। 
 
        “জীবজগৎেক বাদ েদেব েকমন কের -- তাহেল েয oজেন কম পেড়। েবেলর িবিচ, েখালা বাদ িদেল সমs 
েবেলর oজন পাoয়া যায় না। 
 
        “bh িনিলর্p। বায়ুেত সুগn dগর্n পাoয়া যায়, িকnt বায়ু িনিলর্p। bh আর শিk aেভদ। েসi 
আদয্াশিkেতi জীবজগৎ হেয়েছ।” 
 

[সমািধেযােগর uপায় -- knন। ভিkেযাগ o ধয্ানেযাগ ] 
 
        মুখুেj -- েকন েযাগ  হয়? 
 
        ীরামকৃ  -- ‘গেভর্ িছলাম েযােগ িছলাম, ভূেম পেড় েখলাম মািট। oের ধাtীেত েকেটেছ নাড়ী, মায়ার 
েবিড় িকেস কািট।’ 
 
        “কািমনী-কা নi মায়া। মন েথেক oi dিট েগেলi েযাগ। আtা -- পরমাtা চুmক পাথর, জীবাtা েযন 
eকিট ছঁুচ -- িতিন েটেন িনেলi েযাগ। িকnt ছঁুেচ যিদ মািট মাখা থােক চুmেক টােন না, মািট সাফ কের িদেল 
আবার টােন। কািমনী-কা ন মািট পির ার করেত হয়।” 
 
        মুখুেj -- িকrেপ পির ার হয়? 
 
        ীরামকৃ  -- তাঁর জনয্ বয্কুল হেয় কাঁদ -- েসi জল মািটেত লাগেল ধুেয় ধুেয় যােব। যখন খুব পির ার 
হেব তখন চুmেক েটেন লেব। -- েযাগ তেবi হেব। 
 
        মুখুেj -- আহা িক কথা! 
 
        ীরামকৃ  -- তাঁর জনয্ কাঁদেত পারেল দশর্ন হয়। েযাগ িসd হেলi সমািধ। কাঁদেল কুmক আপিন হয়, 
তারপর সমািধ। 
 
        “আর-eক আেছ ধয্ান। সহsাের িশব িবেশষrেপ আেছন। তাঁর ধয্ান। শরীর সরা, মন-বুিd জল। ei জেল 
েসi সিcদানn সূেযর্র pিতিবm পেড়। েসi pিতিবm সূেযর্র ধয্ান করেত করেত সতয্ সূযর্ তাঁর কৃপায় দশর্ন হয়। 
 

[সাধুস  কর o আমেমাkাির (বকলমা) দাo ] 
 
        িকnt সংসারী েলােকর সবর্দাi সাধুস  দরকার। সকেলরi দরকার। সnয্াসীরo দরকার। তেব সংসারীেদর 
িবেশষতঃ, েরাগ েলেগi আেছ -- কািমনী-কা েনর মেধয্ সবর্দা থাকেত হয়।” 
 
        মুখুেj -- আjা, েরাগ েলেগi আেছ। 
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        ীরামকৃ  -- তাঁেক আমেমাkাির (বকলমা) দাo -- যা হয় িতিন কrন। তুিম িবড়ালছানার মেতা েকবল 
তাঁেক ডােকা -- বয্াকুল হেয়। তার মা েযখােন তােক রােখ -- েস িকছু জােন না; কখনo িবছানার uপর রাখেছ, 
কখনo েহঁশােল। 
 

[pবতর্ক শাst পেড় -- সাধনার পর তেব দশর্ন ]  
 
        মুখুেj -- গীতা pভৃিত শাst পড়া ভাল। 
 
        ীরামকৃ  -- ধু পড়েল নেল িক হেব? েকu dধ েনেছ, েকu dধ েদেখেছ, েকu েখেয়েছ। ঈ রেক 
দশর্ন করা যায় -- আবার তাঁর সে  আলাপ করা যায়। 
 
        “pথেম pবতর্ক। েস পেড়, েন। তারপর সাধক, -- তাঁেক ডাকেছ, ধয্ান িচnা করেছ, নামgণকীতর্ন 
করেছ। তারপর িসd -- তাঁেক েবাধ েবাধ কেরেছ, দশর্ন কেরেছ। তারপর িসেdর িসd; েযমন ৈচতনয্েদেবর aবsা 
-- কখনo বাৎসলয্, কখনo মধুরভাব।” 
 
        মিণ, রাখাল, েযাগীন লাটু pভৃিত ভেkরা ei সকল েদবdলর্ভ তttকথা aবাk  হiয়া িনেতেছন। 
 
        eiবার মুখুেjরা িবদায় লiেবন। তাঁহারা pণাম কিরয়া দাঁড়াiেলন। ঠাকুরo েযন তাঁেদর সmানথর্ uিঠয়া 
দাঁড়াiেলন। 
 
        মুখুেj (সহােসয্) -- আপনার আবার uঠা বসা। -- 
 
        ীরামকৃ  (সহােসয্) -- আবার uঠা বসােতi বা kিত িক? জল িsর হেলo জল, -- আর েহলেল dলেলo 
জল। ঝেড়র eঁেটা পাতা -- হাoয়ােত েযিদেক লেয় যায়। আিম যnt িতিন যntী। 


