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ঠাকুর ীরামকৃ বলরাম-মিnের ভkসে
pথম পিরেcদ
ঠাকুেরর িনজ মুেখ কিথত সাধনা িববরণ
ঠাকুর ীরামকৃ কিলকাতায় ীযুk বলরােমর ৈবঠকখানায় ভkসে বিসয়া আেছন। িগিরশ, মাsার,
বলরাম -- kেম েছাট নেরন, পlু, িdজ, পূণর্, মেহnd মুখেু j iতয্ািদ -- aেনক ভk uপিsত আেছন। kেম
bাhসমােজর ীযুk ৈtেলাকয্ সানয্াল, জয়েগাপাল েসন pভৃিত aেনক ভk আিসেলন। েমেয় ভেkরা aেনেকi
আিসয়ােছন। তাঁহারা িচেকর আড়ােল বিসয়া ঠাকুেরর দশর্ন কিরেতেছন। েমািহনীর পিরবারo আিসয়ােছন -পুtেশােক unােদর নয্ায় -- িতিন o তাঁহার নয্ায় সnp aেনেকi আিসয়ােছন, ei িব াস েয ঠাকুেরর কােছ
িন i শািnলাভ হiেব।
আজ 1লা ৈবশাখ, ৈচt কৃ া tেয়াদশী, 12i eিpল, 1885 ী াb, েবলা 3টা হiেব।
মাsার আিসয়া েদিখেলন, ঠাকুর ভেkর মজিলস কিরয়া বিসয়া আেছন o িনেজর সাধনা িববরণ o নানািবধ
আধয্ািtক aবsা বণর্না কিরেতেছন। মাsার আিসয়া ঠাকুরেক ভূিম হiয়া pণাম কিরেলন o তাঁহার কােছ
আিসয়া বিসেলন।
ীরামকৃ (ভkেদর pিত) -- েস সময় (সাধনার সমেয়) ধয্ােন েদখেত েপতাম, সতয্ সতয্ eকজন কােছ
শূল হােত কের বেস আেছ। ভয় েদখােc -- যিদ ঈ েরর পাদপেd মন না রািখ শূেলর বািড় আমায় মারেব। িঠক
মন না হেল বুক যােব।
[িনতয্-লীলােযাগ -- পুrষ-pকৃিত-িবেবকেযাগ ]
“কখনo মা eমন aবsা কের িদেতন েয, িনতয্ েথেক মন লীলায় েনেম আসত। আবার কখনo লীলা েথেক
িনেতয্ মন uেঠ েযত।
“যখন লীলায় মন েনেম আসত কখনo সীতারামেক রাতিদন িচnা করতাম। আর সীতারােমর rপ সবর্দা
দশর্ন হত -- রামলালেক (রােমর a ধাতু িনিমর্ত েছাট িবgহ) িনেয় সবর্দা েবড়াতাম, কখনo খাoয়াতাম। আবার
কখনo রাধাকৃে র ভােব থাকতাম। oi rপ সবর্দা দশর্ন হত। আবার কখনo েগৗরাে র ভােব থাকতাম, di
ভােবর িমলন -- পুrষ o pকৃিত ভােবর িমলন। e aবsায় সবর্দাi েগৗরাে র rপ দশর্ন হত। আবার aবsা বদেল
েগল! সজেন তুলসী সব eক েবাধ হেত লাগল। ঈ রীয় rপ আর ভাল লাগল না। বললাম, ‘িকnt েতামােদর
িবেcদ আেছ।’ তখন তােদর তলায় রাখলাম। ঘের যত ঈ রীয় পট বা ছিব িছল সব খুেল েফললাম। েকবল েসi
aখ সিcদানn েসi আিদ পুrষেক িচnা করেত লাগলাম। িনেজ দাসীভােব রiলুম -- পুrেষর দাসী।
“আিম সবরকম সাধন কেরিছ। সাধনা িতন pকার -- সািttক, রাজিসক, তামিসক। সািttক সাধনায় তাঁেক
বয্াকুল হেয় ডােক বা তাঁর নামিট d িনেয় থােক। আর েকান ফলাকা া নাi। রাজিসক সাধেন নানারকম pিkয়া
-- eতবার পুর রণ করেত হেব, eত তীথর্ করেত হেব, প তপা করেত হেব; েষাড়েশাপচাের পূজা করেত হেব
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iতয্ািদ। তামিসক সাধন -- তেমাgণ আ য় কের সাধন। জয় কালী! িক, তুi েদখা িদিবিন! ei গলায় ছুির েদব
যিদ েদখা না িদস। e সাধনায় dাচার নাi -- েযমন তেntর সাধন।
“েস aবsায় (সাধনার aবsায়) adুত সব দশর্ন হত, আtার রমণ pতয্k েদখলাম। আমার মেতা rপ
eকজন আমার শরীেরর িভতর pেবশ করেল! আর ষট্পেdর pেতয্ক পেdর সে রমণ করেত লাগল। ষট্পd
মুিদত হেয়িছল -- টক টক কের রমণ কের আর eকিট পd psুিটত হয় -- আর ঊ মর্ খু হেয় যায়! eirেপ
মূলাধার, sািধ ান, aনাহত, িব d, আjাপd, সহsার সকল পdgিল ফুেট uঠল। আর িনেচ মুখ িছল ঊ মর্ ুখ
হল, pতয্k েদখলাম।”
[ধয্ানেযাগ সাধনা -- ‘িনবাত িন mিমবpদীপm’ ]
“সাধনার সময় আিম ধয্ান করেত করেত আেরাপ করতাম pদীেপর িশখা -- যখন হাoয়া নাi, eকটুo
নেড় না -- তার আেরাপ করতাম।
“গভীর ধয্ােন বাহয্jানশূনয্ হয়। eকজন বয্াধ পািখ মারবার জনয্ তাগ করেছ। কাছ িদেয় বর চেল যােc,
সে বরযাtীরা, কত েরাশনাi, বাজনা, গািড়, েঘাড়া -- কতkণ ধের কাছ িদেয় চেল েগল। বয্ােধর িকnt hঁশ
নাi। েস জানেত পারেলা না েয কাছ িদেয় বর চেল েগল।
“eকজন eকলা eকিট পুকেু রর ধাের মাছ ধরেছ। aেনকkণ পের ফাতনাটা নড়েত লাগল, মােঝ মােঝ
কাত হেত লাগল। েস তখন িছপ হােত কের টান মারবার uেদয্াগ করেছ। eমন সময় eকজন পিথক কােছ eেস
িজjাসা করেছ, মহাশয়, aমুক বাঁড়েু জয্েদর বািড় েকাথায় বলেত পােরন? েস বয্িkর hঁশ নাi। তার হাত কাঁপেছ,
েকবল ফাতনার িদেক দৃি । তখন পিথক িবরk হেয় চেল েগল। েস aেনক দূের চেল েগেছ, eমন সময় ফাতনাটা
ডুেব েগল, আর o বয্িk টান েমের মাছটােক আড়ায় তুলেল। তখন গামছা িদেয় মুখ পুঁেছ, িচৎকার কের পিথকেক
ডাকেছ -- oেহ -- েশানা -- েশােনা! পিথক িফরেত চায় না, aেনক ডাকাডািকর পর িফরল। eেস বলেছ, েকন
মহাশয়, আবার ডাকছ েকন? তখন েস বলেল, তুিম আমায় িক বলিছেল? পিথক বলেল, তখন aতবার কের
িজjাসা করলুম -- আর eখন বলেছা িক বলেল! েস বলেল, তখন েয ফাতনা ডুবিছল, তাi আিম িকছুi নেত
পাi নাi।
“ধয্ােন eirপ eকাgতা হয়, aনয্ িকছু েদখা যায় না েশানাo যায় না। sশর্েবাধ পযর্n হয় না। সাপ
গােয়র uপর িদেয় চেল যায়, জানেত পাের না। েয ধয্ান কের েসo বুঝেত পাের না -- সাপটাo জানেত পাের না।
“গভীর ধয্ােন iিndেয়র সব কাজ বn হেয় যায়। মন বিহমুখর্ থােক না -- েযন বার-বািড়েত কপাট পড়েলা।
iিndেয়র পাঁচিট িবষয়! rপ, রস, গn, sশর্, শb -- বািহের পেড় থাকেব।
“ধয্ােনর সময় pথম pথম iিndেয়র িবষয় সকল সামেন আেস -- গভীর ধয্ােন েস সকল আর আেস না -বািহের পেড় থােক। ধয্ান করেত করেত আমার কত িক দশর্ন হত। pতk েদখলাম -- সামেন টাকার কাঁিড়, শাল,
eকথালা সেnশ, dেটা েমেয়, তােদর ফাঁদী নথ। মনেক িজjাসা করলাম আবার -- মন তুi িক চাস? মন বলেল,
‘না, িকছুi চাi না। ঈ েরর পাদপd ছাড়া আর িকছুi চাi না।’ েমেয়েদর িভতর-বার সমs েদখেত েপলাম -েযমন, কােচর ঘের সমs িজিনস বার েথেক েদখা যায়! তােদর িভতের েদখলাম -- নাড়ীভুিঁ ড়, রk, িব া, কৃিম,
কফ, নাল, psাব ei সব!”
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[a িসিd o ঠাকুর ীরামকৃ -- grিগির o েবশয্াবৃিt ]
ীযুk িগিরশ ঠাকুেরর নাম কিরয়া বয্ারাম ভাল কিরব -- ei কথা মােঝ মােঝ বিলেতন।
ীরামকৃ (িগিরশ pভৃিত ভkেদর pিত) -- যারা হীনবুিd তারা িসdাi চায়। বয্ারাম ভাল করা, েমাকdমা
িজতােনা, জেল েহঁেট চেল যাoয়া -- ei সব। যারা dভk তারা ঈ েরর পাদপd ছাড়া িকছুi চায় না। hেদ
eকিদন বলেল ‘মামা! মার কােছ িকছু শিk চাo, িকছু িসdাi চাo।’ আমার বালেকর sভাব -- কালীঘের জপ
করবার সময় মােক বললাম, মা hেদ বলেছ িকছু িসdাi চাiেত। aমিন েদিখেয় িদেল সামেন eেস েপছন িফের
uবু হেয় বসেলা -- eকজন বুেড়া েবশয্া, চিlশ বছর বয়স -- ধামা েপাঁদ -- কালােপেড় কাপড় পরা -- পড় পড়
কের হাগেছ! মা েদিখেয় িদেলন েয, িসdাi ei বুেড়া েবশয্ার িব া! তখন hেদেক িগেয় বকলাম আর বললাম,
তুi েকন আমায় erপ কথা িশিখেয় িদিল। েতার জনয্i েতা আমার erপ হল!
“যােদর eকটু িসdাi থােক তােদর pিত া, েলাকমানয্ ei সব হয়। aেনেকর icা হয় grিগির কির -পাঁচজেন গেণ মােন -- িশষয্-েসবক হয়; েলােক বলেব, grচরেণর ভাiেয়র আজকাল েবশ সময় -- কত েলাক
আসেছ যােc -- িশষয্-েসবক aেনক হেয়েছ -- ঘের িজিনসপt থiথi করেছ! -- কত িজিনস কত েলাক eেন
িদেc -- েস যিদ মেন কের -- তার eমন শিk হেয়েছ েয, কত েলাকেক খাoয়ােত পাের।
“grিগির েবশয্ািগিরর মেতা। -- ছার টাকা-কিড়, েলাকমানয্ হoয়া, শরীেরর েসবা, ei সেবর জনয্
আপনােক িবিk করা। েয শরীর মন আtার dারা ঈ রেক লাভ করা যায়, েসi শরীর মন আtােক সামানয্
িজিনেসর জনয্ erঊপ কের রাখা ভাল নয়।1 eকজন বেলিছল, সািবর eখন খুব সময় -- eখন তার েবশ হেয়েছ
-- eকখানা ঘরভাড়া িনেয়েছ -- ঘুঁেট ের, েগাবর ের, তkেপাশ, dখানা বাসন হেয়েছ, িবছানা, মাdর, তািকয়া -কতেলাক বশীভূত, যােc আসেছ! aথর্াৎ সািব eখন েবশয্া হেয়েছ তাi সুখ ধের না! আেগ েস ভdেলােকর বািড়র
দাসী িছল, eখন েবশয্া হেয়েছ! সামানয্ িজিনেসর জনয্ িনেজর সবর্নাশ!”
[ ীরামকৃে র সাধনায় pেলাভন (Temptation) -- bhjান o aেভদবুিd ]
ীরামকৃ o মুসলমান ধমর্
“সাধনার সময় ধয্ান করেত করেত আিম আরo কত িক েদখতাম। েবলতলায় ধয্ান করিছ, পাপপুrষ eেস
কতরকম েলাভ েদখােত লাগল। লড়ােয় েগারার rপ ধের eেসিছল। টাকা, মান, রমণ সুখ নানারকম শিk, ei
সব িদেত চাiেল। আিম মােক ডাকেত লাগলাম। বড় gহয্কথা। মা েদখা িদেলন, তখন আিম বললাম, মা oেক
েকেট েফেলা। মার েসi rপ -- েসi ভুবনেমাহন rপ -- মেন পড়েছ। কৃ ময়ীর2 rপ! -- িকnt চাuনীেত েযন
জগৎটা নড়েছ!”
ঠাকুর চুপ কিরেলন। ঠাকুর আবার বিলেতেছন -- “আরo কত িক বলেত েদয় না! -- মুখ েযন েক আটেক
েদয়!
1
2

নাtানমবসাদেয়ৎ।
কৃ ময়ী -- বলরােমর বািলকা কনয্া

[গীতা, 6।5]

www.ramakrishnavivekananda.info

1885, 12i eিpল

“সজেন তুলসী eক েবাধ হত! েভদ-বুিd দূর কের িদেলন। বটতলায় ধয্ান করিছ, েদখােল eকজন েদেড়
মুসলমান (েমাহmদ) সানিক কের ভাত িনেয় সামেন eল। সানিক েথেক েmcেদর খাiেয় আমােক dিট িদেয় েগল।
মা েদখােলন, eক বi di নাi। সিcদানni নানাrপ ধের রেয়েছন। িতিনi জীবজগৎ সমsi হেয়েছন। িতিনi
an হেয়েছন।”
[ঠাকুর ীরামকৃে র বালকভাব o ভাবােবশ ]
(িগিরশ, মাsার pভৃিতর pিত) -- “আমার বালক sভাব। hেদ বলেল, মামা, মােক িকছু শিkর কথা বেলা,
-- aমিন মােক বলেত চললাম! eমিন aবsায় েরেখেছ েয, েয বয্িk কােছ থাকেব তার কথা নেত হয়। েছাট
েছেলর েযমন কােছ েলাক না থাকেল anকার েদেখ -- আমারo েসirপ হত! hেদ কােছ না থাকেল pাণ যায়
যায় হত! oi েদেখা oi ভাবটা আসেছ! -- কথা কiেত কiেত udীপন হয়।”
ei কথা বিলেত বিলেত ঠাকুর ভাবািব হiেতেছন। েদশ কাল েবাধ চিলয়া যাiেতেছ। aিত কে ভাব
সmরণ কিরেত েচ া কিরেতেছন। ভােব বিলেতেছন, “eখনo েতামােদর েদখিছ, -- িকnt েবাধ হেc েযন িচরকাল
েতামরা বেস আছ, কখন eেসছ, েকাথায় eেসছ e-সব িকছু মেন নাi।”
ঠাকুর িকয়ৎকাল pকৃিতs হiয়া বিলেতেছন, “জল খাব।” সমািধভে র পর মন নামাiবার জনয্ ঠাকুর ei
কথা pায় বিলয়া থােকন। িগিরশ নূতন আিসেতেছন, জােনন না তাi জল আিনেত uদয্ত হiেলন। ঠাকুর বারণ
কিরেতেছন আর বিলেতেছন, “না বাপু, eখন েখেত পারব না।” ঠাকুর o ভkগণ kণকাল চুপ কিরয়া আেছন।
eiবার ঠাকুর কথা কিহেতেছন।
ীরামকৃ (মাsােরর pিত) -- হয্াঁগা, আমার িক aপরাধ হল? e-সব (gহয্) কথা বলা?
মাsার িক বিলেবন চুপ কিরয়া আেছন। তখন ঠাকুর আবার বিলেতেছন, “না, aপরাধ েকন হেব, আিম
েলােকর িব ােসর জনয্ বেলিছ।” িকয়ৎ পের েযন কত aনুনয় কিরয়া বিলেতেছন, “oেদর সে েদখা কিরেয়
েদেব?” (aথর্াৎ পূেণর্র সে )
মাsার (স ুিচতভােব) -- আেj, ekণi খবর পাঠাব।
ীরামকৃ (সাgেহ) -- oiখােন খুঁেট িমলেছ।
ঠাকুর িক বিলেতেছন েয anর ভkেদর িভতর পূণর্ েশষ ভk, তাঁহার পর pায় েকহ নাi?
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