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তৃতীয় পিরেcদ
aবতার o িসd-পুrেষর pেভদ -- মিহমা o িগিরেশর িবচার
ভkসে ঠাকুর িগিররেশর বািহেরর ঘের pেবশ কিরেলন। িগিরশ aেনকgিল ভkেক িনমntণ
কিরয়ািছেলন। তাঁহারা aেনেকi সমেবত হiয়ােছন। ঠাকুর আিসয়ােছন িনয়া সকেল দ ায়মান হiয়া রিহেলন।
ঠাকুর সহাসয্বদেন আসন gহণ কিরেলন। ভেkরাo সকেল বিসেলন। িগিরশ, মিহমাচরণ, রাম, ভবনাথ iতয্ািদ
aেনক ভk বিসয়ািছেলন। e ছাড়া ঠাকুেরর সে aেনেক আিসেলন, বাবুরাম, েযাগীন, di নেরnd, চুিন, বলরাম
iতয্ািদ।
ীরামকৃ (মিহমাচরেণর pিত) -- িগিরশ েঘাষেক বললুম, েতামার নাম কের, ‘eকজন েলাক আেছ -গভীর, েতামার eক হাঁটু জল।’ তা eখন যা বেলিছ িমিলেয় দাo েদিখ। েতামরা dজেন িবচার কেরা, িকnt রফা
কেরা না। (সকেলর হাসয্)
মিহমাচরণ o িগিরেশর িবচার হiেত লািগল। eকটু আরm হiেত না হiেত রাম বিলেলন, “o-সব থাক -কীতর্ন েহাক।”
ীরামকৃ (রােমর pিত) -- না, না; eর aেনক মােন আেছ। eরা iংিলশময্ান, eরা িক বেল েদিখ।
মিহমাচরেণর মত -- সকেলi ীকৃ হেত পাের, সাধন কিরেত পািরেলi হiল। িগিরেশর মত -- ীকৃ
aবতার, মানুষ হাজার সাধন কrক, aবতােরর মেতা হiেত পািরেব না।
মিহমাচরণ -- িকরকম জােনন? েযমন েবলগাছটা আমগাছ হেত পাের pিতবnক পথ েথেক েগেলi হল।
েযােগর pিkয়া dারা pিতবnক চেল যায়।
িগিরশ -- তা মশাi যাi বলুন, েযােগর pিkয়াi বলুন আর যাi বলুন, েসিট হেত পাের না। কৃ i কৃ
হেত পােরন। যিদ েসi সব ভাব, মেন কrন রাধার ভাব কাr িভতের থােক, তেব েস বয্িk েসi-i; aথর্াৎ েস
বয্িk রাধা sয়ং। ীকৃে র সমs ভাব যিদ কাr িভতর েদখেত পাi, তখন বুঝেত হেব, ীকৃ েকi েদখিছ।
মিহমাচরণ িবচার েবিশদূর লiয়া যাiেত পািরেলন না। aবেশেষ eক-রকম িগিরেশর কথায় সায় িদেলন।
মিহমাচরণ (িগিরেশর pিত) -- হাঁ মহাশয়, di-i সতয্। jানপথ েসo তাঁর icা; আবার েpমভিk, তাঁর
icা। iিন েযমন বেলন, িভn পথ িদেয় eক জায়গােতi েপৗঁছােনা যায়।
ীরামকৃ (মিহমার pিত eকােn) -- েকমন, িঠক বলিছ না?
মিহমা -- আjা, যা বেলেছন। di-i সতয্।
ীরামকৃ -- আপিন েদখেল, oর (িগিরেশর) িক িব াস! জল েখেত ভুেল েগল। আপিন যিদ না মানেত,
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তাহেল টুটঁ ু িছঁেড় েখত, েযমন কুকুের মাংস খায়। তা েবশ হল। dজেনর পিরচয় হল, আর আমারo aেনকটা জানা
হল।
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