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েষাড়শ পিরেcদ
পূবক
র্ থা -- ীরামকৃে র পুরাণ, তnt o েবদ মেতর সাধনা
[প বটী, েবলতলা o চাঁদিনর সাধন -- েতাতার কােছ সnয্াস gহণ -- 1866 ]
ীরামকৃ (ভkেদর pিত) -- িতিন আমায় নানাrপ সাধন কিরেয়েছন। pথম, পুরাণ মেতর -- তারপর
তnt মেতর, আবার েবদ মেতর। pথেম প বটীেত সাধনা করতাম। তুলসী কানন হল -- তার মেধয্ বেস ধয্ান
করতাম। কখনo বয্াকুল হেয় ‘মা! মা!’ বেল ডাকতাম -- বা ‘রাম! রাম!’ করতাম।
“যখন ‘রাম রাম’ করতাম তখন হনুমােনর ভােব হয়েতা eকটা লয্াজ পের বেস আিছ! unােদর aবsা। েস
সমেয় পূজা করেত করেত গরেদর কাপড় পের আনn হত -- পূজারi আনn!
“তnt মেতর সাধনা েবলতলায়। তখন তুলসী গাছ -- সজেনর খাড়া -- eক মেন হত!
“েস aবsায় িশবানীর uিc -- সমs রািt পেড় আেছ -- তা সােপ েখেল িক িকেস েখেল তার িঠক নাi - oi uিc i আহার।
“কুকেু রর uপর চেড় তার মুেখ লুিচ িদেয় খাoয়াতাম, আর িনেজo েখতাম। সবর্ং িব মু য়ং জগৎ। -মািটেত জল জমেব তাi আচমন, আিম েস মািটেত পুকুর েথেক জল িদেয় আচমন কlাম।
“aিবদয্ােক নাশ না করেল হেব না। আিম তাi বাঘ হতাম -- হেয় aিবদয্ােক েখেয় েফলতাম!
“েবদমেত সাধেনর সময় সnয্াস িনলাম। তখন চাঁদিনেত পেড় থাকতাম -- hdেক বলতাম, ‘আিম সnয্াসী
হেয়িছ, চাঁদনীেত ভাত খাব’!”
[সাধনকােল নানা দশর্ন o জগnাতার েবদাn, গীতা সmেn uপেদশ ]
(ভkেদর pিত) -- “হতয্া িদেয় পেরিছলাম! মােক বললাম, আিম মুখয্ু -- তুিম আমায় জািনেয় দাo -েবদ, পুরাণ, তেnt -- নানা শােst -- িক আেছ।
“মা বলেলন, েবদােnর সার -- bh সতয্, জগৎ িমথয্া। েয সিcদানn bেhর কথা েবেদ আেছ, তাঁেক তেnt
বেল, সিcদানnঃ িশবঃ -- আবার তাঁেকi পুরােণ বেল, সিcদানnঃ কৃ ঃ।
“গীতা দশবার বলেল যা হয়, তাi গীতার সার। aথর্াৎ তয্াগী তয্াগী!
“তাঁেক যখন লাভ হয়, েবদ, েবদাn, পুরাণ, তnt -- কত িনেচ পেড় থােক। (হাজরােক) তখন oঁ ucারণ
করবার েজা নাi। -- eিট েকন হয়? সমািধ েথেক aেনক েনেম না eেল oঁ ucারণ করেত পাির না।
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“pতয্k দশর্েনর পার যা যা aবsা হয় শােst আেছ, েস সব হেয়িছল। বালকবৎ, unাদবৎ, িপশাচবৎ,
জড়বৎ।
“আর শােst েযrপ আেছ, েসrপ দশর্নo হত।
“কখন েদখতাম জগৎময় আgেনর sুিল !
“কখন চািরিদেক পারার hদ, -- ঝkঝk করেছ। আবার কখনo rপা গলার মেতা েদখতাম।
“কখন েদখতাম রঙমশােলর আেলা েযন jলেছ!
“তাহেলi হল, শােstর সে ঐকয্ হেc।”
[ ীরামকৃে র aবsা -- িনতয্লীলােযাগ ]
“আবার েদখােল, িতিনi জীব, জগৎ, চতুিবর্ংশিত তtt হেয়েছন! ছােদ uেঠ আবার িসঁিড়েত নামা। aনুেলাম
িবেলাম।
“uঃ! িক aবsােতi েরেখেছ! -- eকটা aবsা যায় েতা আর eকটা আেস। েযন েঢঁিকর পাট। eকিদক িনচু
হয় েতা আর-eকিদক uঁচু হয়।
“যখন anমুখর্ -- সমািধs -- তখনo েদখিছ িতিন! আবার যখন বািহেরর জগেত মন eল, তখনo েদখিছ
িতিন।
“যখন আরিশর e-িপঠ েদখিছ তখনo িতিন! আবার যখন uলেটা িপঠ েদখিছ তখনo িতিন।”
মুখেু j াতৃdয়, বাবুরাম pভৃিত ভেkরা aবাk হiয়া িনেতেছন।
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