1883, 19েশ িডেসmর

চতুদশ
র্ পিরেcদ
িবlমূেল o প বটীতলায় ীরামকৃ
ঠাকুর ীরামকৃ িবlবৃেkর িনকট মিণর সিহত কথা কিহেতেছন। েবলা pায় নয়টা হiেব।
আজ বুধবার, 19েশ িডেসmর, 1883 (5i েপৗষ, 1290)। কৃ াপ মী িতিথ।
িবlতল ঠাকুেরর সাধনভূিম। aিত িনজর্ন sান। utের বাrদখানা o pাচীর। পি েম ঝাuগাছgিল সবর্দাi
pাণ-uদাসকারী েসাঁ-েসাঁ শb কিরেতেছ, পেরi ভাগীরথী। দিkেণ প বটী েদখা যাiেতেছ। চতুিদর্েক eত
গাছপালা, েদবালয়gিল েদখা যাiেতেছ না।
ীরামকৃ (মিণর pিত) -- কািমনী-কা ন তয্াগ না করেল িকnt হেব না।
মিণ -- েকন? বিশ েদব েতা রামচndেক বেলিছেলন, রাম, সংসার যিদ ঈ রছাড়া হয়, তাহেল সংসারতয্াগ
কেরা।
ীরামকৃ (ঈষৎ হািসয়া) -- েস রাবণবেধর জনয্! তাi রাম সংসাের রiেলন -- িববাহ করেলন।
মিণ িনবর্াk হiয়া কাে র নয্ায় দাঁড়াiয়া রিহেলন।
ঠাকুর ীরামকৃ ei কথা বিলয়া িনেজর ঘের িফিরয়া যাiবার জনয্ প বটী aিভমুেখ গমন কিরেলন।
েবলা 9টা হiয়া িগয়ােছ।
ীরামকৃে র সিহত মিণর কথা চিলেতেছ প বটীমূেল।
মিণ ( ীরামকৃে র pিত) -- jান ভিk di-i িক হয় না?
ীরামকৃ -- খুব uঁচু ঘেরর হয়। ঈ রেকািটর হয় -- েযমন ৈচতনয্েদেবর। জীবেকািটেদর আলাদা কথা।
“আেলা (েজয্ািতঃ) পাঁচpকার। দীপ আেলাক, aনয্ানয্ aিgর আেলা, চাnd আেলা, েসৗর আেলা o চাnd
েসৗর eকাধাের। ভিk চnd; jান সূযর্।
“কখনo কখনo আকােশ সূযর্ as না েযেত েযেত চেndাদয় েদখা যায়। aবতারািদর ভিkচnd jানসূযর্
eকাধাের েদখা যায়।
“মেন করেলi িক সকেলর jান ভিk eকাধাের di হয়? আধার িবেশষ। েকান বাঁেশর ফুেটা েবিশ, েকান
বাঁেশর খুব সr ফুেটা। ঈ র বst ধারণা িক সকল আধাের হয়। eকেসর ঘিটেত িক dেসর dধ ধের!”

www.ramakrishnavivekananda.info

1883, 19েশ িডেসmর

মিণ -- েকন, তাঁর কৃপায়? িতিন কৃপা করেল েতা ছুেঁ চর িভতর uট েযেত পাের।
ীরামকৃ -- িকnt কৃপা িক aমিন হয়? িভখাির যিদ পয়সা চায়, েদoয়া যায়। িকnt eেকবাের যিদ
েরলভাড়া েচেয় বেস?
মিণ িনঃশেb দ ায়মান। ীরামকৃ o চুপ কিরয়া আেছন। হঠাৎ বিলেতেছন, হাঁ বেট, কাr কাr আধাের
তাঁর কৃপা হেল হেত পাের; di-i হেত পাের।
[‘িনরাকার সাধনা বড় কিঠন’ ]
ঠাকুর ীরামকৃ প বটীতলায় মিণর সিহত কথা কিহেতেছন েবলা pায় 10টা হiল।
মিণ -- আjা, িনরাকার সাধন িক হয় না?
ীরামকৃ -- হেব না েকন? o-পথ বড় কিঠন1। আেগকার ঋিষরা aেনক তপসয্ার dারা েবােধ েবাধ করত,
-- bh িক বst aনুভব করত। ঋিষেদর খাটুিন কত িছল। -- িনেজেদর কুিটর েথেক সকালেবলা েবিরয়া েযত, -সমs িদন তপসয্া কের সnয্ার পর আবার িফরত। তারপর eেস eকটু ফলমূল েখত।
“e-সাধেন eেকবাের িবষয়বুিdর েলশমাt থাকেল হেব না। rপ, রস, গn, sশর্, শb -- eসব িবষয় মেন
আদেপ থাকেব না। তেব dমন হেব। েসi dমনo যা d আtাo তা। মেনেত কািমনী-কা ন eেকবাের
থাকেব না -“তখন আর-eকিট aবsা হয়। ‘ঈ রi কতর্া আিম aকতর্া’। আিম না হেল চলেব না erপ jান থাকেব না
-- সুেখ dঃেখ।
“eকিট মেঠর সাধুেক d েলােক েমেরিছল, -- েস ajান হেয় িগছল। ৈচতনয্ হেল যখন িজjাসা করেল
েক েতামায় dধ খাoয়ােc। েস বেলিছল, িযিন আমায় েমেরেছন িতিনi dধ খাoয়ােcন।”
মিণ -- আjা হাঁ, জািন।
[িsতসমািধ o unনাসমািধ ]
ীরামকৃ -- না, ধু জানেল হেব না; ধারণা করা চাi।
“িবষয়িচnা মনেক সমািধs হেত েদয় না।
“eেকবাের িবষয়বুিd তয্াগ হেল িsতসমািধ হয়। িsতসমািধেত েদহতয্াগ হেত পাের, িকnt ভিk-ভk
1

েkেশাঽিধকতরেsষামবয্kাসkেচতসাm।
aবয্kা িহ গিতর্dঃখং েদহবিdরবাপয্েত।।
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িনেয় eকটু থাকবার বাসনা আেছ। তাi েদেহর uপেরo মন আেছ।
“আর eক আেছ unনাসমািধ। ছড়ােনা মন হঠাৎ কুিড়েয় আনা। oটা তুিম বুেঝছ?”
মিণ -- আjা হাঁ।
ীরামকৃ -- ছড়ােনা মন হঠাৎ কুিড়েয় আনা। েবিশkণ e-সমািধ থােক না, িবষয়িচnা eেস ভ হয় -েযাগীর েযাগ ভ হয়।
“o-েদেশ েদয়ােলর িভতর গেতর্ েনuল থােক। গেতর্ যখন থােক েবশ আরােম থােক। েকu েকu নয্ােজ iট
েবঁেধ েদয় -- তখন iেটর েজাের গতর্ েথেক েবিরেয় পেড়। যতবার গেতর্র িভতর িগেয় আরােম বসবার েচ া কের
-- ততবারi iেটর েজাের বাiের eেস পেড়। িবষয়িচnা eমিন -- েযাগীেক েযাগ কের।
“িবষয়ী েলাকেদর eক-eকবার সমািধর aবsা হেত পাের। সূেযর্াদেয় পd েফােট, িকnt সূযর্ েমেঘেত ঢাকা
পড়েল আবার পd মুিদত হেয় যায়। িবষয় েমঘ।”
মিণ -- সাধন করেল jান আর ভিk di িক হয় না?
ীরামকৃ -- ভিk িনেয় থাকেল di-i হয়। দরকার হয়, িতিনi bhjান েদন। খুব uঁচু ঘর হেল
eকাধাের di-i হেত পাের।
pণামপূবর্ক মিণ েবলতলার িদেক যাiেতেছন।
েবলতলা হiেত িফিরেত dpহর হiয়া িগয়ােছ। েদির েদিখয়া ীরামকৃ েবলতলার িদেক আিসেতেছন।
মিণ, সতরি , আসন, জেলর ঘিট লiয়া িফিরেতেছন, প বটীর কােছ ঠাকুেরর সিহত েদখা হiল। িতিন aমিন
ভূিম হiয়া ঠাকুরেক pণাম কিরেতেছন।
ীরামকৃ (মিণর pিত) -- আিম যািcলাম েতামায় খুঁজেত। ভাবলাম eত েবলা, বুিঝ পাঁিচল িডিঙেয়
পালােলা! েতামার েচাখ তখন যা েদেখিছলাম -- ভাবলাম বুিঝ নারাণ শাstীর মেতা পালােলা। তারপর আবার
ভাবলাম, না েস পালােব না; েস aেনক েভেব-িচেn কাজ কের।
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