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প দশ পিরেcদ
ীরামকৃ মিণ pভৃিত ভkসে
আবার রােt ীরামকৃ মিণর সিহত কথা কিহেতেছন। রাখাল, লাটু, হিরশ pভৃিত আেছন।
ীরামকৃ (মিণর pিত) -- আcা, েকহ েকহ কৃ লীলার aধয্াt বয্াখয্া কের; তুিম িক বল?
মিণ -- নানা মত, তা হেলi বা। ভী েদেবর কথা আপিন বেলেছন -- শরশযয্ায় েদহতয্ােগর সময়
বেলিছেলন, ‘েকন কাঁদিছ? যntণার জনয্ নয়। যখন ভাবিছ েয, সাkাৎ নারায়ণ aজুের্ নর সারিথ হেয়িছেলন aথচ
পা বেদর eত িবপদ, তখন তাঁর লীলা িকছুi বুঝেত পারলাম না -- তাi কাঁদিছ।’
“আবার হনুমােনর কথা আপিন বেলিছেলন -- হনুমান বলেতন, ‘আিম বার, িতিথ, নkt -- e-সব জািন
না, আিম েকবল eক রামিচnা কির।’
“আপিন েতা বেলেছন, dিট িজিনস বi েতা আর িকছু নাi -- bh আর শিk। আর বেলেছন, jান
(bhjান) হেল oi diিট eক েবাধ হয়; েয eেকর di নাi।”
ীরামকৃ -- হাঁ বেট; চীজ েনেব তা কাঁটাবন িদেয়i হuক আর ভাল রাsা িদেয় চেল িগেয়i হuক।
“নানা মত বেট। নয্াংটা বলত, মেতর জনয্ সাধুেসবা হল না। eক জায়গায় ভা ারা হিcল। aেনক সাধু
সmpদায়; সবাi বেল আমােদর েসবা আেগ, তারপর aনয্ সmpদায়। িকছুi িমমাংসা হল না; েশেষ সকেল চেল
েগল! আর েবশয্ােদর খাoয়ােনা হল!”
মিণ -- েতাতাপুরী খুব েলাক।
ীরামকৃ -- হাজরা বেল aমিন (সামানয্)। না বাবু, কথায় কাজ নাi -- সবাi বেল আমার ঘিড় িঠক
চলেছ।
“েদখ, নারাণ শাstীর খুব ৈবরাগয্ হেয়িছল। aত বড় পি ত -- stী তয্াগ কের িনrেdশ হেয় েগল। মন
েথেক eেকবাের কািমনী-কা ন তয্াগ করেল তেব েযাগ হয়। কাr কাr েযাগীর লkণ েদখা যায়।
“েতামায় ষট্চেkর িবষয় িকছু বেল িদেত হেব। েযাগীরা ষট্চk েভদ কের তাঁর কৃপায় তােক দশর্ন কের।
ষট্চk েনছ?”
“মিণ -- েবদাnমেত সpভূিম।
ীরামকৃ -- েবদাn নয়, েবদ মত। ষট্চk িকরকম জান? সূkেদেহর িভতর সব পd আেছ -- েযাগীরা
েদখেত পায়। েযমন েমােমর গােছর ফলপাতা।
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মিণ -- আjা হাঁ, েযাগীরা েদখেত পায়। eকটা বiেয় আেছ, eকরকম কাচ (Magnifier) আেছ, তার
িভতর িদেয় েদখেল খুব েছাট িজিনস বড় েদখায়। েসirপ েযােগর dারা oi সব সূkপd েদখা যায়।
ীরামকৃ প বটীর ঘের থািকেত বিলয়ােছন। মিণ oi ঘের রািtবাস কিরেতেছন।
pতূয্েষ oi ঘের eকাকী গান গািহেতেছন:
েগৗর েহ আিম সাধন-ভজনহীন
পরেশ পিবt কেরা আিম দীনহীন ৷৷
চরণ পােবা পােবা বেল েহ,
(চরণ েতা আর েপলাম না, েগৗর!)
আমার আশায় আশায় েগল িদন!
হঠাৎ জানালার িদেক দৃি পাত কিরয়া েদেখন, ীরামকৃ দ ায়মান। “পরেশ পিবt কেরা আিম দীনহীন!”
-- ei কথা িনয়া তাঁহার চkু, িক আ যর্, arপূণর্ হiয়ােছ।
আবার eকিট গান হiেতেছ:
আিম েগrয়া বসন aে েত পিরব
শে র কু ল পির।
আিম েযািগনীর েবেশ যাব েসi েদেশ,
েযখােন িনঠুর হির ৷৷
ীরামকৃে র সে রাখাল েবড়াiেতেছন।
পরিদন kবার, 21েশ িডেসmর (7i েপৗষ, কৃ া a মী)। সকালেবলা ীরামকৃ eকাকী েবলতলায়
মিণর সে aেনক কথা কিহেতেছন। সাধেনর নানা gহয্কথা, কািমনী-কা নতয্ােগর কথা। আর কখনo কখনo
মনi gr হয় -- e-সব কথা বিলেতেছন।
আহােরর পর প বটীেত আিসয়ােছন -- মেনাহর পীতাmরধারী! প বটীেত d-িতনজন বাবাজী ৈব ব
আিসয়ােছন -- eকজন বাuল। িতিন ৈব বেক বলেছন, েতার েডারেকৗপীেনর srপ বল েদিখ!
aপরােh নানকপnী সাধু আিসয়ােছন। হিরশ, রাখালo আেছন। সাধু িনরাকারবাদী। ঠাকুর তাঁহােক
সাকারo িচnা কিরেত বিলেতেছন।
ীরামকৃ সাধুেক বিলেতেছন, ডুব দাo; uপর uপর ভাসেল রt পাoয়া যায় না। আর ঈ র িনরাকারo
বেটন আবার সাকার। সাকার িচnা করেল শী ভিk হয়। তখন আবার িনরাকার িচnা। েযমন পt পেড় িনেয় েস
পt েফেল েদয়। তারপর েলখা aনুসাের কাজ কের।
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