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চতুথর্ পিরেcদ
সাধনকােল েবলতলায় ধয্ান 1859-61 -- কািমনী-কা নতয্াগ
[ ীরামকৃে র জnভূিম গমন -- রঘুবীেরর জিম েরিজিs -- 1878-80 ]
ঠাকুেরর মধয্াh েসবা হiয়ােছ। েবলা pায় 1টা। শিনবার,5i জানুয়াির। মিণর আজ pভুসে tেয়ািবংশিত
িদবস।
মিণ আহারােn নবেত িছেলন -- হঠাৎ িনেলন, েক তাহার নাম ধিরয়া িতন-চারবার ডািকেলন। বািহের
আিসয়া েদিখেলন, ঠাকুেরর ঘেরর utেরর লmা বারাnা হiেত ঠাকুর ীরামকৃ তাহােক ডািকেতেছন। মিণ
আিসয়া তাঁহােক pণাম কিরেলন।
দিkেণর বারাnায় ঠাকুর মিণর সিহত বিসয়া কথা কিহেতেছন।
ীরামকৃ -- েতামরা িকরকম ধয্ান কর? আিম েবলতলায় s নানা rপ দশর্ন করতাম। eকিদন েদখলাম
সামেন টাকা, শাল, eকসরা সেnশ, dজন েমেয়মানুস। মনেক িজjাসা করলাম, মন! তুi e-সব িকছু চাস? -সেnশ েদখলাম g! েমেয়েদর মেধয্ eকজেনর ফাঁিদ নথ। তােদর িভতর বািহর সব েদখেত পািc -- নাড়ীভুিঁ ড়,
মল-মূt, হাড়-মাংস, রk। মন িকছুi চাiেল না।
“তাঁর পাদপেdেতi মন রিহল। িনিkর িনেচর কাঁটা আর uপেরর কাঁটা -- মন েসi িনেচর কাঁটা। পােছ
uপেরর কাঁটা (ঈ র) েথেক মন িবমুখ হয় সদাi আত । eকজন আবার শূল হােত সদাi কােছ eেস বেস
থাকত; ভয় েদখােল, িনেচর কাঁটা uপেরর কাঁটা েথেক তফাত হেলi eর বািড় মারব।
“িকnt কািমনী-কা নতয্াগ না হেল হেব না। আিম িতন তয্াগ কেরিছলাম -- জিমন, জr, টাকা।1 রঘুবীেরর
নােমর জিম o-েদেশ েরিজিs করেত িগছলাম। আমায় সi করেত বলেল। আিম সi করলুম না। ‘আমার জিম’
বেল েতা েবাধ নাi। েকশব েসেনর gr বেল খুব আদর কেরিছল। আম eেন িদেল। তা বািড় িনেয় যাবার েজা
নাi। সnয্াসীর স য় করেত নাi।
“তয্াগ না হেল েকমন কের তাঁেক লাভ করা যােব! যিদ eকটা িজিনেসর পর আর eকটা িজিনস থােক,
তাহেল pথম িজিনসটােক না সরােল, েকমন কের eকটা িজিনস পােব?
“িন াম হেয় তাঁেক ডাকেত হয়। তেব সকাম ভজন করেত করেত িন াম হয়। rব রােজয্র জনয্ তপসয্া
কেরিছেলন, িকnt ভগবানেক েপেয়িছেলন। বেলিছেলন, ‘যিদ কাচ কুড়েু ত eেস েকu কা ন পায়, তা ছাড়েব
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িভkুঃ েসৗবণর্াদীনাং ৈনব পিরgেহৎ
যsাদিভkুিহর্রণয্ং রেসন দৃ ং চ স bhহা ভেবৎ।
যsাদিভkুিহর্রণয্ং রেসন sৃ ং েচৎ েপৗlেসা ভেবৎ।
যsাদিভkুিহর্রণয্ং রেসন gাহয্ং চ স আtহা ভেবৎ।
তsাদিভkুিহর্রণয্ং রেসন ন দৃ sৃ ন gাহয্ ।
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েকন’?”
[দয়া, দানািদ o ঠাকুর ীরামকৃ -- ৈচতনয্েদেবর দান ]
“সttgণ eেল তেব তাঁেক লাভ করা যায়।
“দানািদ কমর্ সংসারী েলােকর pায় সকামi হয় -- েস ভাল না। তেব িন াম করেল ভাল। িকnt িন াম করা
বড় কিঠন।
“সাkাৎকার হেল ঈ েরর কােছ িক pাথর্না করেব েয ‘আিম কতকgেলা পুকরু , রাsা, ঘাট, িডেsনসাির,
হাসপাতাল -- ei সব করব, ঠাকুর আমায় বর দাo।’ তাঁর সাkাৎকার হেল o-সব বাসনা eকপােশ পেড় থােক।
“তেব দয়ার কাজ -- দানািদ কাজ -- িক িকছু করেব না?
“তা নয়। সামেন dঃখ ক েদখেল টাকা থাকেল েদoয়া uিচত। jানী বেল, ‘েদ ের েদ ের, eের িকছু েদ।’
তা না হেল, ‘আিম িক করেত পাির, -- ঈ রi কতর্া আর সব aকতর্া’ eirপ েবাধ হয়।
“মহাপুrেষরা জীেবর dঃেখ কাতর হেয় ভগবােনর পথ েদিখেয় েদন। শ রাচাযর্ জীবিশkার জনয্ ‘িবদয্ার
আিম’ েরেখিছেলন।
“anদােনর েচেয় jানদান, ভিkদান আরo বড়। ৈচতনয্েদব তাi আচ ােল ভিk িবিলেয়িছেলন। েদেহর
সুখ-dঃখ েতা আেছi। eখােন আম েখেত eেসছ, আম েখেয় যাo। jান-ভিkর pেয়াজন। ঈ রi বst আর সব
aবst।”
[sাধীন icা (Free will) িক আেছ, ঠাকুেরর িসdাn ]
“িতিন সব কেcন। যিদ বল তাহেল েলােক পাপ করেত পাের। তা নয় -- যার িঠক েবাধ হেয়েছ ‘ঈ র
কতর্া আিম aকতর্া’ তার আর েবতােল পা পেড় না।
“iংিলশময্ান-রা যােক sাধীন icা (Free will) বেল, েসi sাধীন icােবাধ িতিনi িদেয় রােখন।
“যারা তাঁেক লাভ কের নাi, তােদর িভতর oi sাধীন icােবাধ না িদেল পােপর বৃিd হত। িনেজর েদােষ
পাপ কিc, e-েবাধ যিদ িতিন না িদেতন, তাহেল পােপর আরo বৃিd হত।
“যারা তাঁেক লাভ কেরেছ, তারা জােন েদখেতi ‘sাধীন icা’ -- বstতঃ িতিনi যntী, আিম যnt। িতিন
iি িনয়ার, আিম গািড়।”
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