নবম পিরেcদ
stীেলাক লiয়া সাধনা বা বামাচার সmেn ঠাকুর ীরামককৃ o sামীজীর uপেদশ
sামী িবেবকানn eকিদন দিkেণ র-মিnের ঠাকুর ীরামকৃ েক দশর্ন কিরেত িগয়ািছেলন। ভবনাথ o
বাবুরাম pভৃিত uপিsত িছেলন। 1884 ী াb, 29েশ েসেpmর। েঘাষপাড়া o প নামী সmেn নেরnd কথা
তুিলেলন o িজjাসা কিরেলন, stীেলাক লiয়া তারা িকrপ সাধনা কের?
ঠাকুর নেরndেক বিলেলন, “েতার আর e-সব কথা েন কাজ নাi। কতর্াভজা, েঘাষপাড়া o প নামী
আবার ৈভরব-ৈভরবী eরা িঠক িঠক সাধনা করেত পাের না, পতন হয়। o-সব পথ েনাংরা পথ, ভাল পথ নয়। d
পথ িদেয় যাoয়াi ভাল। কাশীেত আমায় ৈভরবীচেk িনেয় েগল। eকজন কের ৈভরব, eকজন কের ৈভরবী;
আমায় আবার কারণ পান করেত বলেল। আিম বললাম, ‘মা, আিম কারণ ছুেঁ ত পাির না।’ তারা েখেত লাগল।
ভাবলাম eiবার বুিঝ জপ ধয্ান করেব। তা নয়, মদ েখেয় নাচেত আরm করেল।”
নেরndেক আবার বিলেলন, “িক জান, আমার মাতৃভাব -- সnানভাব। মাতৃভাব aিত dভাব, eেত েকান
িবপদ নাi। stীভাব, বীরভাব -- বড় কিঠন, িঠক রাখা যায় না, পতন হয়। েতামরা আপনার েলাক, েতামােদর
বলিছ, -- েশষ ei বুেঝিছ -- িতিন পূণর্, আিম তার aংশ। িতিন pভু, আিম তাঁর দাস। আবার eক-eকবার ভািব,
িতিনi আিম, আিমi িতিন। আর ভিki সার।”
আর-eকিদন 9i েসেpmর, 1883 ী াb, দিkেণ ের ঠাকুর ভkেদর বিলেতেছন, “আমার সnানভাব।
aচলানn eখােন eেস মােঝ মােঝ থাকত, খুব কারণ করত। আিম stীেলাক লেয় সাধন ভাল বলতাম না, তাi
আমােক বেলিছল, ‘তুিম বীরভােবর সাধন েকন মানেব না? তেnt আেছ। -- িশেবর কলম মানেব না? িতিন (িশব)
সnানভাবo বেলেছন -- আবার বীরভাবo বেলেছন।’
“আিম বললাম, েক জােন বাপু আমার o-সব ভাল লােগ না -- আমার সnানভাব।
“o-েদেশ ভগী েতলীেক কতর্াভজার দেল েদেখিছলাম। -- oi েমেয়মানুষ িনেয় সাধন। আবার eকিট পুrষ
না হেল েমেয়মানুেষর সাধন-ভজন হেব না। েসi পুrষিটেক বেল রাগকৃ । িতনবার িজjাসা কের, তুi কৃ
েপেয়িছস। েসi েমেয়মানুষিটo িতনবার বেল কৃ েপেয়িছ।”
আর-eকিদন 1884 ী াb, 23েশ মাচর্। ঠাকুর ীরামকৃ রাখাল, রাম pভৃিত ভkেদর বিলেতেছন -ৈব বচরেণর কতর্াভজার মত িছল। আিম যখন o-েদেশ শয্ামবাজাের যাi, তােদর বললাম erপ মত আমার নয়,
আমার মাতৃভাব। েদখলাম েয লmা লmা কথা কয়, আবার বয্িভচার কের। oরা ঠাকুর পূজা, pিতমা পূজা like
কের না। জীবn মানুষ চায়। oরা aেনেক রাধাতেntর মেত চেল। পৃিথবীতtt, aিgতtt, জলতtt, বায়ুতtt,
আকাশতtt -- মল, মূt, রজ, বীজ ei সব তtt। e সাধন বড় েনাংরা সাধন, েযমন পাiখানার মেধয্ িদয়া বািড়র
িভতর েঢাকা।”
ঠাকুেরর uপেদশ aনুসাের sামী িবেবকানno বামাচােরর খুব িনnা কিরয়ােছন। িতিন বেলন,
“ভারতবেষর্র pায় সকল sােন িবেশষত বা ালােদেশ gpভােব aেনেক erপ সাধনা কেরন, তাঁহারা
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বামাচারতেntর pমাণ েদখান। o-সকল তnt তয্াগ কিরয়া uপিনষৎ, গীতািদ শাst েছেলেদর পাঠ কিরেত েদoয়া
uিচত।”
েশাভাবাজার ৺রাধাকাnেদেবর ঠাকুরবািড়েত sামী িবেবকানn িবলাত হiেত িফিরবার পর েবদাn সmেn
eকিট সারগভর্ বkৃতা েদন। তাহােত stীেলাক লiয়া সাধনার িনnা কিরয়া িনmিলিখত কথাgিল বিলয়ােছন -"Give up this filthy Vamachara that is killing your country. You have not
seen the other parts of India. When I see how much the Vamachara has entered our
society, I find it a most disgraceful place with all its boast of culture. These
Vamachara sects are honey-combing our society in Bengal. Those who came out
in the day-time and preach most loudly about achara, it is they who carry on the
most horrible debauchery at night, and are backed by the most dreadful books.
They are ordered by the books to do these things. You who are of Bengal know it.
The Bengali Shastras are the Vamachara Tantras. They are published by the
cartload, and you poison the minds of your children with them instead of teaching
them your Shrutis. Fathers of Calcutta, do you not feel ashamed that such horrible
stuff as these Vamachara Tantras, with translation too, should be put into the hands
of your boys and girls, and their minds poisoned, and that they should be brought
up with the idea that these are the Shastras of the Hindus? If you are ashamed, take
them away from your children, and let them read the true Shastras, the Vedas, the
Gita, the Upanishads."
-- Reply to Calcutta address at Shovabazar.
কাশীপুর বাগােন ঠাকুর ীরামকৃ যখন পীিড়ত হiয়া আেছন (1886 ী ােb), নেরndেক eকিদন ডািকয়া
বিলেলন, “বাবা, eখােন েযন েকহ কারণ পান না কের। ধেমর্র নাম কের মদয্ পান করা ভাল নয়; আিম েদেখিছ,
েযখােন orপ কেরেছ, েসখােন ভাল হয় নাi।”
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