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িdতীয় পিরেcদ
ঠাকুর মুkক -- ীরামকৃ িক িসdপুrষ না aবতার?
রািt আটটা হiয়ােছ। ঠাকুর মিহমাচরেণর সিহত কথা কিহেতেছন। ঘের রাখাল, মাsার, মিহমাচরেনর deকিট স ী, -- আেছন।
মিহমাচরণ আজ রােt থািকেবন।
ীরামকৃ -- আcা, েকদারেক েকমন েদখেছা? -- dধ েদেখেছ না েখেয়েছ?
মিহমা -- হাঁ, আনn েভাগ করেছন।
ীরামকৃ -- িনতয্েগাপাল?
মিহমা -- খুব! -- েবশ aবsা।
ীরামকৃ -- হাঁ। আcা, িগিরশ েঘাষ েকমন হেয়েছ?
মিহমা -- েবশ হেয়েছ। িকnt oেদর থাক আলাদা।
ীরামকৃ -- নেরnd?
মিহমা -- আিম পনর বৎসর আেগ যা িছলুম e তাi।
ীরামকৃ -- েছাট নেরন? েকমন সরল?
মিহমা -- হাঁ, খুব সরল।
ীরামকৃ -- িঠক বেলছ। (িচnা করেত করেত) আর েক আেছ?
“েয সব েছাকরা eখােন আসেছ, তােদর -- dিট িজিনস জানেলi হল। তাহেল আর েবিশ সাধন-ভজন
করেত হেব না। pথম, আিম েক -- তারপর, oরা েক। েছাকরারা aেনেকi anর ।
“যারা anর , তােদর মুিk হেব না। বায়ুেকােণ আর-eকবার (আমার) েদহ হেব।
“েছাকরােদর েদেখ আমার pাণ শীতল হয়। আর যারা েছেল কেরেছ, মামলা েমাকdমা কের েবড়ােc -কািমনী-কা ন িনেয় রেয়েছ -- তােদর েদখেল েকমন কের আনn হেব? d-আtা না েদখেল েকমন কের
থািক!”
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মিহমাচরণ শাst হiেত ে াক আবৃিt কিরয়া নাiেতেছন -- আর তেntাk ভূচরী েখচরী শাmবী pভৃিত নানা
মুdার কথা বিলেতেছন।
[ঠাকুেরর পাঁচpকার সমািধ -- ষট্চkেভদ -- েযাগতtt -- কু িলনী ]
ীরামকৃ -- আcা, আমার আtা সমািধর পর মহাকােশ পািখর মেতা uেড় েবড়ায়, eiরকম েকu েকu
বেল।
“hষীেকশ সাধু eেসিছল। েস বলেল েয, সমািধ পাঁচpকার -- তা েতামার সবi হয় েদখিছ। িপপীিলকাবৎ,
মীনবৎ, কিপবৎ, পkীবৎ, িতযর্gবৎ।
“কখনo বায়ু uেঠ িপঁপেড়র মেতা িশড়িশড় কের -- কখনo সমািধ aবsায় ভাব-সমুেdর িভতর আtা-মীন
আনেn েখলা কের!
“কখনo পাশ িফের রেয়িছ, মহাবায়ু, বানেরর নয্ায় আমায় েঠেল -- আেমাদ কের। আিম চুপ কের থািক।
েসi বায়ু হঠাৎ বানেরর নয্ায় লাখ িদেয় সহsাের uেঠ যায়! তাi েতা িতিড়ং কের লািফেয় uিঠ।
“আবার কখনo পািখর মেতা e-ডাল েথেক o-ডাল, o-ডাল েথেক e-ডাল, -- মহাবায়ু uঠেত থােক! েস
ডােল বেস, েস sান আgেনর মেতা েবাধ হয়। হয়েতা মূলাধার েথেক sািধ ান, sািধ ান েথেক hদয়, eirপ
kেম মাথায় uেঠ।
“কখনo বা মহাবায়ু িতযর্ক গিতেত চেল -- eঁেক েবঁেক! oirপ চেল চেল েশেষ মাথায় eেল সমািধ হয়।”
[পূবক
র্ থা -- 22/23 বছের pথম unাদ 1858 ী: -- ষট্চk েভদ ]
“কুলকু িলনী না জাগেল ৈচতনয্ হয় না।
“মূলাধাের কুলকু িলনী। ৈচতনয্ হেল িতিন সুষুmা নাড়ীর মধয্ িদেয় sািধ ান, মিণপুর ei সব চk েভদ
কের, েশেষ িশিরমেধয্ িগেয় পেড়ন। eরi নাম মহাবায়ুর গিত -- তেবi েশেষ সমািধ হয়।
“ ধু পুিঁ থ পড়েল ৈচতনয্ হয় না -- তাঁেক ডাকেত হয়। বয্াকুল হেল তেব কুলকু িলনী জােগন। েন, বi
পেড় jােনর কথা! -- তােত িক হেব!
“ei aবsা যখন হল, তার িঠক আেগ আমায় েদিখেয় িদেল -- িকrপ কুলকু িলনীশিk জাগরণ হেয়,
kেম kেম সব পdgিল ফুেট েযেত লাগল, আর সমািধ হল। e aিত gহয্কথা। েদখলাম, িঠক আমার মতন
বাiশ-েতiশ বছেরর েছাকরা, সুষুmা নািড়র িভতর িদেয় েযািনrপ পেdর সে রমণ করেছ! pথেম gহয্, িল ,
নািভ। চতুদল
র্ , ষড়দল, দশদল পd সব aেধামুখ হেয়িছল -- ঊ মর্ খু হল।
“hদেয় যখন eল -- েবশ মেন পড়েছ -- িজhা িদেয় রমণ করবার পর dাদশদল aেধামুখ পd ঊ মর্ খু
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হল, -- আর psুিটত হল! তারপর কে েষাড়শদল, আর কপােল িdদল। েশেষ সহsদল পd psুিটত হল!
েসi aবিধ আমার ei aবsা।”
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