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ঠাকুর �ীরামকৃ� দিক্ষেণ-মি�ের লাটু, মা�ার, মিণলাল, মুখুে� �ভৃিত ভ� সে� ও
কলুেটালায় কীতর্নানে
�থম পিরে�দ
�া� মিণলালেক উপেদশ -- িবে�ষভাব (Dogmatism) তয্া কর
ঠাকুর �ীরামকৃ� দিক্ষেণ-মি�ের ভ�সে� বিসয়া আেছন।
আজ বৃহ�িতবার, ২রা অে�াবর ১৮৮৪ �ী�া�। ১৭ই আি�ন ১২৯১। আি�ন শু� �াদশী-�েয়াদশী।
�ী�ীিবজয়া দশমীর দু িদন পের। গতকলয ঠাকুর কিলকাতায় অধেরর বািড়েত শুভাগম কিরয়ািছেলন। েসখােন
নারাণ, বাবুরাম, মা�ার, েকদার, িবজয় �ভৃিত অেনেক িছেলন। ঠাকুর েসখােন ভ�সে� কীতর্নানে নৃতয
কিরয়ািছেলন।
ঠাকুেরর কােছ আজকাল লাটু, রামলাল, হিরশ থােকন। বাবুরামও মােঝ মােঝ আিসয়া থােকন। �ীযু�
রামলাল �ী�ীভবতািরণীর েসবা কেরন। হাজরা মহাশয়ও আেছন।
আজ �ীযু� মিণলাল মি�ক, ি�য় মুখেু �, তাঁহার আৎমী হির, িশবপুেরর একিট �া� (দািড় আেছ), বড়
বাজার ১২নং মি�ক �ীেটর মােরায়াড়ী ভে�রা -- উপি�ত আেছন। �েম দিক্ষেণ�ে কেয়কিট েছাকরা, িসঁিথর
মেহ� কিবরাজ �ভৃিত ভে�রা আিসেলন। মিণলাল পুরাতন �া� ভ�।
�ীরামকৃ� (মিণলাল �ভৃিতর �িত) -- নম�ার মানেসই ভাল। পােয় হাত িদেয় নম�ােরর িক দরকার।
আর মানেস নম�ার করেল েকউ কুি�ত হেব না।
“আমারই ধমর িঠক, আর সকেলর িমথয্ -- এ-ভাব ভাল নয়।
“আিম েদিখ িতিনই সব হেয়েছন -- মানুষ, �িতমা, শাল�াম সকেলর িভতেরই এক েদিখ। এক ছাড়া দু
আিম েদিখ না!
“অেনেক মেন কের আমােদর মত িঠক, আর সব ভুল, -- আমরা িজেতিছ, আর সব েহেরেছ। িক� েয
এিগেয় এেসেছ েস হয়েতা, একটুর জনয আটেক েগল। েপছেন েয পেড়িছল েস তখন এিগেয় েগল। েগােলাকধাম
েখলায়, অেনক এিগেয় এেস, েপায়া (ঘুঁিট) আর পড়ল না।
“হার-িজত তাঁর হােত। তাঁর কাযর িকছু েবাঝা যায় না। েদখ না, ডাব অত উঁচুেত থােক, েরাদ পায়, তবু ঠা�া
শি�! -- এ-িদেক পািনফল জেল থােক -- গরম গু।
“মানুেষর শরীর েদখ। মাথা েযটা মূল (েগাড়া), েসটা উপের চেল েগল।”
[�ীরামকৃ�, চার আ�ম ও েযাগত� -- �া�সমাজ ও ‘মেনােযাগ’ ]
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মিণলাল -- আমােদর এখন কতর্ব?
�ীরামকৃ� -- েকানরকম কের তাঁর সে� েযাগ হেয় থাকা। দুইপ আেছ, -- কমর্েযা আর মেনােযাগ।
“যারা আ�েম আেছ, তােদর েযাগ কেমর্ �ারা। ��চযর, গাহর্�, বান��, স�য্স। স�য্াসীর 1 কাময কেমর্
তয্া করেব িক� িনতয্কম কামনাশূনয হেয় করেব। দ�ধারণ, িভক্ করা, তীথর্যা�, পূজা, জপ এ-সব কেমর্ �ারা
তাঁর সে� েযাগ হয়।
“আর েয কমর্ কর, ফলাকা�া তয্া কের কামনাশূনয হেয় করেত পারেল তাঁর সে� েযাগ হয়।
“আর-একপথ মেনােযাগ। এরূ েযাগীর বািহেরর েকান িচ� নাই। অ�ের েযাগ। েযমন জড়ভরত,
শুকেদ। আরও কত আেছ -- এরা নামজাদা। এেদর শরীের চুল, দািড়, েযমন েতমনই থােক।
জনয।

“পরমহংস অব�ায় কমর উেঠ যায়। �রণ-মনন থােক। সবর্দা মেনর েযাগ। যিদ কমর কের েস েলাকিশক্র
“কেমর্ �ারাই েযাগ হউক, আর মেনর �ারাই েযাগ হউক ভি� হেল সব জানেত পারা যায়।

“ভি�েত কু�ক আপিন হয় -- একা� মন হেলই বায়ু ি�র হেয় যায়, আর বায়ু ি�র হেলই মন একা� হয়,
বুি� ি�র হয়। যার হয় েস িনেজ েটর পায় না।”
[পূব্কথ
র -- সাধনাব�ায় জগ�াতার কােছ �াথর্ন -- ভি�েযাগ ]
“ভি�েযােগ সব পাওয়া যায়। আিম মার কােছ েকঁেদ েকঁেদ বেলিছলাম, ‘মা, েযাগীরা েযাগ কের যা
েজেনেছ, �ানীরা িবচার কের যা েজেনেছ -- আমায় জািনেয় দাও -- আমায় েদিখেয় দাও!’ মা আমায় সব
েদিখেয় িদেয়েছন। বয্াকু হেয় তাঁর কােছ কাঁদেল িতিন সব জািনেয় েদন। েবদ-েবদা�, পুরাণ, ত� -- এ-সব
শাে� িক আেছ; সব িতিন আমায় জািনেয় িদেয়েছন।”
মিণলাল -- হঠেযাগ?
�ীরামকৃ� -- হঠেযাগীরা েদহািভমানী সাধু। েকবল েনিত েধৗিত করেছ -- েকবল েদেহর যৎ। ওেদর
উে�শয আয়ু বৃি� করা। েদহ িনেয় রাতিদন েসবা। ও ভাল নয়।
[মিণ মি�ক, সংসারী ও মেনর তয্া -- েকশব েসেনর কথা ]
১

কাময্ানাং কমর্ণাং নয্াস�য্াস কবেয়া িবদুঃ
সবর্কমর্ফলতয্াগং �াহু�য্াগং িব ৷৷
তয্াজয্ং েদাষবিদেতয্েক  �াহুমর্নীিষণ
য়�দানতপঃ কমর্ ন তয্াজয্িমিত চা ৷৷

[গীতা, ১৮।২,৩]
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না।

“েতামােদর কতর্ব িক? েতামরা মেন কািমনী-কা�ন তয্া করেব। েতামরা সংসারেক কাকিব�া বলেত পার

“েগা�ামীরা গৃহ�, তাই তােদর বললাম, েতামােদর ঠাকুর েসবা রেয়েছ, েতামরা সংসারতয্া িক করেব? - েতামরা সংসারেক মায়া বেল উিড়েয় িদেত পার না।
“সংসারীেদর যা কতর্ব ৈচতনয্েদ বেলিছেলন -- জীেব দয়া, ৈব�বেসবা, নামসংকীতর্।
“েকশব েসন বেলিছল, উিন এখন দু-ই কর বলেছন। একিদন কুটুস কের কামড়ােবন। তা নয় -- কামড়াব
েকন?”
মিণ মি�ক -- তাই কামড়ান।
�ীরামকৃ� (সহােসয) -- েকন? তুিম েতা, তাই আছ -- েতামার তয্া করবার িক দরকার?
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