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চতুথর্ পিরেcদ
ঠাকুর ীরামকৃ o েযাগিশkা -- িশবসংিহতা
সnয্ার পর ঠাকুর ভkসে বিসয়া আেছন। মিণo ভkেদর সিহত েমেঝেত বিসয়া আেছন। েযােগর িবষয় - ষট্চেkর িবষয় -- কথা কিহেতেছন। িশব সংিহতায় েসi সকল কথা আেছ।
ীরামকৃ -- ঈড়া, িপ লা, সুষুmার িভতর সব পd আেছ -- িচnয়। েযমন েমােমর গাছ, -- ডাল, পালা,
ফল, -- সব েমােমর। মূলাধার পেd কুলকু িলনী শিk আেছন। চতুর্দল পd। িযিন আদয্াশিk িতিনi সকেলর
েদেহ কুলকু িলনীrেপ আেছন। েযন ঘুমn সাপ কু লী পািকেয় রেয়েছ! “pসুp-ভুজগাকারা আধারপdবািসনী!”
(মিণর pিত) -- ভিkেযােগ কুলকু িলনী শী জাgত হয়। িকnt iিন জাgত না হেল ভগবানদশর্ন হয় না।
গান কের কের eকাgতার সিহত গাiেব -- িনজর্েন েগাপেন -‘জােগা মা কুলকু িলনী! তুিম িনতয্ানn srিপণী,
pসুp-ভুজগাকারা আধারপdবািসনী।’
“গােন রামpসাদ িসd। বয্াকুল হেয় গান গাiেল ঈ রদশর্ন হয়!”
মিণ -- আjা, e-সব eকবার করেল মেনর েখদ িমেট যায়!
ীরামকৃ -- আহা! েখদ েমেটi বেট।
“েযােগর িবষয় েগাটাকতক েমাটামুিট েতামায় বেল িদেত হেব।”
[gri সব কেরন -- সাধনা o িসিd -- নেরnd sতঃিসd ]
“িক জান, িডেমর িভতর ছানা বড় না হেল পািখ েঠাকরায় না। সময় হেলi পািখ িডম ফুেটায়।
“তেব eকটু সাধনা করা দরকার। gri সব কেরন, -- তেব েশষটা eকটু সাধনা কিরেয় লন। বড় গাছ
কাটবার সময় pায় সবটা কাটা হেল পর eকটু সের দাঁড়ােত হয়। তারপর গাছটা মড়মড় কের আপিনi েভেঙ
পেড়।
“যখন খাল েকেট জল আেন, আর-eকটু কাটেলi নদীর সে েযাগ হেয় যােব, তখন েয কােট েস সের
দাঁড়ায়, তখন মািটটা িভেজ আপিনi পেড় যায়, আর নদীর জল hড়hড় কের খােল আেস।
“aহংকার, uপািধ -- e-সব তয্াগ হেলi ঈ রেক দশর্ন করা যায়। ‘আিম পি ত’, ‘আিম aমুেকর েছেল’,
‘আিম ধনী’, ‘আিম মানী’ -- e-সব uপািধ তয্াগ হেলi দশর্ন।
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“ঈ র সতয্ আর সব aিনতয্, সংসার aিনতয্ -- eর নাম িবেবক। িবেবক না হেল uপেদশ gাহয্ হয় না।
“সাধনা করেত করেত তাঁর কৃপায় িসd হয়। eকটু খাটা চাi। তারপরi দশর্ন o আনnলাভ।
“aমুক জায়গায় েসানার কলসী েপাতা আেছ েন েলাক ছুেট যায়। আর খুড়
ঁ েত আরm কের। খুড়
ঁ েত খুঁড়েত
মাথায় ঘাম পেড়। aেনক েখাঁড়ার পর eক জায়গায় েকাদােল ঠn কের শb হল; েকাদাল েফেল েদেখ, কলসী
েবিরেয়েছ িক না। কলসী েদেখ নাচেত থােক।
“কলসী বার কের েমাহর েঢেল, হােত কের গেণ -- আর খুব আনn! দশর্ন, -- sশর্ন, -- সেmাগ! -েকমন?”
মিণ -- আjা, হাঁ।
ঠাকুর eকটু চুপ কিরয়া আেছন। আবার কথা কিহেতেছন -[আমার আপনার েলাক েক? eকাদশী করার uপেদশ ]
“আমার যারা আপনার েলাক, তােদর বকেলo আবার আসেব।
“আহা, নেরেndর িক sভাব। মা-কালীেক আেগ যা icা তাi বলত; আিম িবরk হেয় eকিদন বেলিছলাম,
‘শয্ালা, তুi আর eখােন আিসস না।’ তখন েস আেs আেs িগেয় তামাক সােজ। েয আপনার েলাক, তােক
িতরsার করেলo রাগ করেব না। িক বল?”
মিণ -- আjা, হাঁ।
ীরামকৃ -- নেরnd sতঃিসd, িনরাকাের িন া।
মিণ (সহােসয্) -- যখন আেস eকটা কা সে কের আেন।
ঠাকুর আনেn হািসেতেছন, বিলেতেছন, “eকটা কা i বেট”।
পরিদন ম লবার, 25েশ িডেসmর, কৃ পেkর eকাদশী। েবলা pায় eগারটা হiেব। ঠাকুেরর eখনo েসবা
হয় নাi। মিণ রাখালািদ ভেkরা ঠাকুেরর ঘের বিসয়া আেছন।
ীরামকৃ (মিণর pিত) -- eকাদশী করা ভাল। oেত মন বড় পিবt হয়, আর ঈ েরেত ভিk হয়। েকমন?
মিণ -- আjা, হাঁ।
ীরামকৃ -- খi-dধ খােব, -- েকমন?
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