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িdতীয় পিরেcদ
jানপথ o িবচারপথ -- ভিkেযাগ o bhjান
ঠাকুর ীরামকৃ ঘের বিসয়া আেছন। রািt pায় 8টা হiেব। আজ েপৗষ kা প মী, বুধবার, 2রা
জানুয়াির, 1884 ী াb। ঘের রাখাল o মিণ আেছন। মিণর আজ pভুসে eকিবংশিত িদবস।
ঠাকুর মিণেক িবচার কিরেত বারণ কিরয়ােছন।
ীরামকৃ (রাখােলর pিত) -- েবিশ িবচার করা ভাল না। আেগ ঈ র তারপর জগৎ -- তাঁেক লাভ করেল
তাঁর জগেতর িবষয়o জানা যায়।
(মিণ o রাখােলর pিত) -- “যd মিlেকর সে আলাপ করেল তার কত বািড়, বাগান, েকাmািনর কাগজ,
সব জানেত পারা যায়।
“তাi েতা ঋিষরা বাlীিকেক ‘মরা’ ‘মরা’ জপ করেত বলেলন।
“oর eকটু মােন আেছ; ‘ম’ মােন ঈ র, ‘রা’ মােন জগৎ -- আেগ ঈ র, তারপের জগৎ।”
[কৃ িকেশােরর সিহত ‘মরা’ মntকথা ]
“কৃ িকেশার বেলিছল, ‘মরা’ ‘মরা’ d মnt -- ঋিষ িদেয়েছন বেল। ‘ম’ মােন ঈ র, ‘রা’ মােন জগৎ।
“তাi আেগ বাlীিকর মেতা সব তয্াগ কের িনজর্েন েগাপেন বয্াকুল হেয় েকঁেদ েকঁেদ ঈ রেক ডাকেত হয়।
আেগ দরকার ঈ রদশর্ন! তারপর িবচার -- শাst, জগৎ।”
[ঠাকুেরর রাsায় knন -- “মা িবচার-বুিdেত বjাঘাত দাo” -- 1868 ]
(মিণর pিত) -- “তাi েতামােক বলিছ, -- আর িবচার কেরা না। আিম ঝাuতলা েথেক uেঠ যািcলাম oi
কথা বলেত। েবিশ িবচার করেল েশেষ হািন হয়। েশেষ হাজরার মেতা হেয় যােব। আিম রােt eকলা রাsায় েকঁেদ
েকঁেদ েবড়াতাম আর বেলিছলাম -‘মা, িবচার-বুিdেত বjাঘাত দাo।’
“বল, আর (িবচার) করেব না?”
মিণ -- আjা, না।
ীরামকৃ -- ভিkেতi সব পাoয়া যায়। যারা bhjান চায়, যিদ ভিkর রাsা ধের থােক, তারা
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bhjানo পােব।
“তাঁর দয়া থাকেল িক jােনর aভাব থােক? o-েদেশ ধান মােপ, েযi রাশ ফুেরায় aমিন eকজন রাশ
েঠেল েদয়! মা jােনর রাশ েঠেল েদন।”
[পdেলাচেনর ঠাকুেরর pিত ভিk -- প বটীেত সাধনকােল pাথর্না ]
“তাঁেক লাভ করেল পি তেদর খড়কুেটা েবাধ হয়। পdেলাচন বেলিছল, ‘েতামার সে ৈকবেতর্র বািড়েত
যাব, তার আর িক? -- েতামার সে হািড়র বািড় িগেয় থাকেত পাির!’
“ভিk dারাi সব পাoয়া যায়। তাঁেক ভালবাসেত পারেল আর িকছুরi aভাব থােক না। ভগবিতর কােছ
কািতর্ক আর গেণশ বেসিছেলন। তাঁর গলায় মিণময় রtমালা। মা বলেলন, ‘েয bhা আেগ pদিkণ কের আসেত
পারেব, তােক ei মালা িদব।’ কািতর্ক তৎkণাৎ kণিবলm না কের ময়ূের চেড় েবিরেয় েগেলন। গেণশ আেs
আেs মােক pদিkণ কের pণাম কিরেলন। গেণশ জােন মার িভতেরi bhা ! মা pসnা হেয় গেণেশর গলায় হার
পিরেয় িদেলন। aেনকkণ পের কািতর্ক eেস েদেখ েয, দাদা হার পের বেস আেছ।
“মােক েকঁেদ েকঁেদ আিম বেলিছলাম, ‘মা, েবদ-েবদােn িক আেছ, আমায় জািনেয় দাo -- পুরাণ তেnt িক
আেছ, আমায় জািনেয় দাo।’ িতিন eেক eেক আমায় সব জািনেয় িদেয়েছন।
“িতিন আমােক সব জািনেয় িদেয়েছন, -- কত সব েদিখেয় িদেয়েছন।”
[সাধনকােল ঠাকুেরর দশর্ন -- িশব-শিk, নৃমু sূপ, grকণর্ধার, সিcদানn-সাগর ]
“eকিদন েদখােলন, চতুর্িদেক িশব আর শিk। িশব-শিkর রমণ। মানুষ, জীবজnt, তrলতা, সকেলর
িভতেরi েসi িশব আর শিk -- পুrষ আর pকৃিত। eেদর রমণ।
“আর-eকিদন েদখােলন -- নৃমু sূপাকার! -- পবর্তাকার! আর িকছুi নাi! -- আিম তার মেধয্ eকলা
বেস!
“আর-eকবার েদখােলন মহাসমুd! আিম লবণ-পুtিলকা হেয় মাপেত যািc! মাপেত িগেয় grর কৃপায়
পাথর হেয় েগলুম! -- েদখলাম জাহাজ eকখানা; -- aমিন uেঠ পড়লাম! -- gr কণর্ধার! (মিণর pিত)
সিcদানn grেক েরাজ েতা সকােল ডােকা?”
মিণ -- আjা, হাঁ।
ীরামকৃ -- gr কণর্ধার। তখন েদখিছ, আিম eকিট, তুিম eকিট। আবার লাফ িদেয় পেড় মীন হলাম।
সিcদানn-সাগের আনেn েবড়ািc েদখলাম।
“e-সব aিত gহয্কথা! িবচার কের িক বুঝেব? িতিন যখন েদিখেয় েদন, তখন সব পাoয়া যায় -- িকছুরi
aভাব থােক না।”
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