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stীেলাক লiয়া সাধন -- ীরামকৃে র পুনঃ পুনঃ িনেষধ 
 
        ঠাকুর ীরামকৃ  pকৃিতভােবর কথা বিলেতেছন। ীযুk িpয় মুখুেj, মাsার, আরo কেয়কিট ভk বিসয়া 
আেছন। eমন সময় ঠাকুরেদর বািড়র eকিট িশkক ঠাকুরেদর কেয়কিট েছেল সে  কিরয়া uপিsত হiেলন। 
 
        ীরামকৃ  (ভkেদর pিত) -- ীকৃে র িশের ময়ূর পাখা, ময়ূর পাখােত েযািন িচh আেছ -- aথর্াৎ ীকৃ  
pকৃিতেক মাথায় েরেখেছন। 
 
        “কৃ  রাসম েল েগেলন। িকnt েসখােন িনেজ pকৃিত হেলন। তাi েদখ রাসম েল তাঁর েমেয়র েবশ। িনেজ 
pকৃিতভাব না হেল pকৃিতর সে র aিধকারী হয় না। pকৃিতভাব হেল তেব রাস, তেব সেmাগ। িকnt সাধেকর 
aবsায় খুব সাবধান হেত হয়! তখন েমেয় মানুষ েথেক aেনক anের থাকেত হয়। eমন িক ভিkমতী হেলo 
েবিশ কােছ েযেত নাi। ছােদ uঠবার সময় েহলেত dলেত নাi। েহলেল dলেল পড়বার খুব সmাবনা। যারা dবর্ল, 
তােদর ধের ধের uঠেত হয়। 
 
        “িসd aবsায় আলাদা কথা। ভগবানেক দশর্েনর পর েবিশ ভয় নাi; aেনকটা িনভর্য়। ছােদ eকবার uঠেত 
পােl হয়। uঠবার পর ছােদ নাচাo যায়। িসঁিড়েত িকnt নাচা যায় না। আবার েদখ -- যা তয্াগ কের িগিছ, ছােদ 
uঠবার পর তা আর তয্াগ করেত হয় না। ছাদo iট, চুন, সুড়িকর ৈতয়ারী, আবার িসঁিড়o েসi িজিনেস ৈতয়ারী। 
েয েমেয়মানুেষর কােছ eত সাবধান হেত হয়, ভগবানদশর্েনর পর েবাধ হেব, েসi েমেয়মানুষ সাkাৎ ভগবতী। 
তখন তাঁেক মাতৃjােন পূজা করেব। আর তত ভয় নাi। 
 
        “কথাটা ei, বুড়ী ছঁুেয় যা icা কর।” 
 

[ধয্ানেযাগ o ীরামকৃ  -- anমুর্খ o বিহমুর্খ ] 
 
        “বিহমুর্খ aবsায় sূল েদেখ। anময় েকােষ মন থােক। তারপর সূk শরীর। িল  শরীর। মেনাময় o 
িবjানময় েকােষ মন থােক। তারপর কারণ শরীর; যখন মন কারণ শরীের আেস, তখন আনn, -- আনnময় 
েকােষ মন থােক। eiিট ৈচতনয্েদেবর aধর্বাহয্দশা। 
 
        “তারপর মন লীন হেয় যায়। মেনর নাশ হয়। মহাকারেণ নাশ হয়। মেনর নাশ হেল আর খবর নাi। eiিট 
ৈচতনয্েদেবর anদর্শা। 
 
        “anমুর্খ aবsা িকরকম জােনা? দয়ানn বেলিছল, ‘anের eেসা, কপাট বn কের! anর বািড়েত েয েস 
েযেত পাের না।’ 
 
        “আিম দীপিশখােক িনেয় আেরাপ করতুম। লালেচ রঙটােক বলতুম sূল, তার িভতর সাদা সাদা ভাগটােক 
বলতুম সূk, সব িভতের কােলা খড়েকর মেতা ভাগটােক বলতুম কারণশরীর। 
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        “ধয্ান েয িঠক হেc, তার লkণ আেছ। eকিট লkণ -- মাথায় পািখ বসেব জড় মেন কের।” 
 

[পূবর্কথা -- েকশবেক pথম দশর্ন 1864, ধয্ানs -- চkু েচেয়o ধয্ান হয় ] 
 
        “েকশব েসনেক pথম েদিখ আিদ সমােজ। তােকর (েবদীর) uপর কজন বেসেছ, েকশব মাঝখােন বেসেছ। 
েদখলাম েযন কা বৎ! েসেজাবাবুেক বললুম েদখ oর ফাতনায় মােছ েখেয়েছ! oi ধয্ানটুকু িছল বেল ঈ েরর 
icায় েযgেনা মেন কেরিছল (মান-টানgেলা) হেয় েগল। 
 
        ঠাকুরেদর িশkক -- আেj, oিট েবশ জািন। (হাসয্) 
 
        ীরামকৃ  (সহােসয্) -- হয্াঁেগা, দাঁেতর বয্ােমা যিদ থােক, সব কমর্ করেছ, িকnt দরেদর িদেক মনটা 
আেছ। তাহেল ধয্ান েচাখ েচেয়o হয়, কথা কiেত কiেতo হয়। 
 
        িশkক -- পিততপাবন নাম তাঁর আেছ, তাi ভরসা। িতিন দয়াময়। 
 

 [পূবর্কথা -- িশখরা o ীযুk কৃ দােসর সিহত কথা ] 
 
        ীরামকৃ  -- িশখরাo বেলিছল, িতিন দয়াময়। আিম বললুম, িতিন েকমন কের দয়াময়? তা তারা বলেল, 
েকন মহারাজ! িতিন আমােদর সৃি  কেরেছন, আমােদর জনয্ eত িজিনস ৈতয়ারী কেরেছন, আমােদর পেদ পেদ 
িবপদ েথেক রkা করেছন। তা আিম বললুম, িতিন আমােদর জn িদেয় েদখেছন, খাoয়ােcন, তা িক eত 
বাহাdির? েতামার যিদ েছেল হয়, তােক িক আবার বামুনপাড়ার েলাক eেস মানুষ করেব? 
 
        িশkক -- আjা, কাr ফs কের হয়, কাr হয় না, eর মােন িক? 
 

[লালাবাবু o রানী ভবানীর ৈবরাগয্ -- সংsার থাকেল সttgণ ] 
 
        ীরামকৃ  -- িক জান? aেনকটা পূবর্জেnর সংsােরেত হয়। েলােক মেন কের হঠাৎ হেc। 
 
        “eকজন সকােল eকপাt মদ েখেয়িছল, তােতi েবজায় মাতাল, ঢলাঢিল আরm করেল -- েলােক aবাk। 
eকপােt eত মাতাল িক কের হল? eকজন বলেল, oের, সমs রািt মদ েখেয়েছ। 
 
        “হনুমান েসানার ল া দg করেল। েলােক aবাk eকটা বানর eেস সব পুিড়েয় িদেল। িকnt আবার 
বেলেছ, আদত কথা ei -- সীতার িনঃ ােস আর রােমর েকােপ পুেড়িছল। 
 
        “আর েদখ লালাবাবু1 -- eত ঐ যর্; পূবর্জেnর সংsার না থাকেল ফs কের িক ৈবরাগয্ হয়? আর রানী 
ভবানী -- েমেয়মানুষ হেয় eত jান ভিk!” 

                                                 
1 লালাবাবু, বাঙালী জািতর েগৗরব, পাiকপাড়ার কৃ চnd িসংহ -- সাত লk বািষর্ক আেয়র সmিt তয্াগ। মথুরাবাস -- িtশ বৎসর   
বয়েস। চিlেশ মাধুকরী, িভkাজীবী। িবয়ািlেশ ৺pািp। পtী “রানী কাতয্ায়নী” িনঃসnান। gr কৃ দাস বাবাজী, ভkমােলর (বাঙলা 
পেদয্) aনুবাদক। 
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[কৃ দােসর রেজাgণ -- তাi জগেতর uপকার ] 

 
        “েশষ জেn সttgণ থােক, ভগবােন মন হয়; তাঁর জনয্ মন বয্াকলু হয়, নানা িবষয়কমর্ েথেক মন সের 
আেস। 
 
        “কৃ দাস পাল eেসিছল। েদখলাম রেজাgণ! তেব িহnু, জুেতা বাiের রাখেল। eকটু কথা কয় েদখলুম, 
িভতের িকছুi নাi। িজjাসা করলুম, মানুেষর িক কতর্বয্? তা বেল, ‘জগেতর uপকার করব।’ আিম বললুম, হয্াঁগা 
তুিম েক? আর িক uপকার করেব? আর জগৎ কতটুকু গা, েয তুিম uপকার করেব?” 
 
        নারান আিসয়ােছন। ঠাকুেরর ভারী আনn। নারায়ণেক েছাট খাটিটর uপর পােশ বসাiেলন। গােয় হাত 
িদেয় আদর কিরেত লািগেলন। িম াn খাiেত িদেলন। আর সেsেহ বলেলন, জল খািব? নারাণ মাsােরর sুেল 
পেড়ন। ঠাকুেরর কােছ আেসন বিলয়া বািড়েত মার খান। ঠাকুর সেsেহ eকটু হািসেত হািসেত নারায়ণেক বলেছন, 
তুi eকটা চামড়ার জামা কর, তাহেল মারেল লাগেব না। 
 
        ঠাকুর হিরশেক বলেলন, তামাক খাব। 
 

[stীেলাক লেয় সাধন ঠাকুেরর বারবার িনেষধ -- েঘাষপাড়ার মত ] 
 
        আবার নারায়ণেক সেmাধন কের বলেছন, “হিরপেদর েসi পাতােনা মা eেসিছল। আিম হিরপদেক খুব 
সাবধান কের িদেয়িছ। oেদর েঘাষপাড়ার মত। আিম তােক িজjাসা কlুম, েতামার েকu আ য় আেছ? তা বেল, 
হাঁ -- aমুক চkবতর্ী।” 
 
        ীরামকৃ  (মাsােরর pিত) -- আহা নীলক  েসিদন eেসিছল। eমন ভাব! আর-eকিদন আসেব বেল 
েগেছ। গান নােব। আজ oিদেক নাচ হেc, েদেখা েগ যাo না। (রামলালেক) েতল  নাi েয, (ভাঁড় দৃে ) কi 
েতল ভাঁেড় েতা নাi। 
 


