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ঊনিtংশ পিরেcদ
sূল, সূk, কারণ o মহাকারণ
শয্াম বসু -- সূkশরীর েকu িক েদিখেয় িদেত পাের? েকu িক েদখােত পাের েয েসi শরীর বািহের চেল
যায়?
ীরামকৃ -- যারা িঠক ভk, তােদর দায় পেড়েছ েতামায় েদখােত! েকাn শালা মানেব আর না মনেব,
তােদর দায় িক! eকটা বড়েলাক হােত থাকেব, e-সব icা তােদর থােক না।
শয্াম বসু -- আcা, sূলেদহ, সূkেদহ, e-সব pেভদ িক?
ীরামকৃ -- প ভূত লেয় েয েদহ, েসiিট sূলেদহ। মন, বুিd, aহংকার আর িচt, ei লেয় সূkশরীর।
েয শরীের ভগবােনর আনnলাভ হয়, আর সেmাগ হয়, েসiিট কারণ শরীর। তেnt বেল, ‘ভগবতী তনু।’ সকেলর
aতীত ‘মহাকারণ’ (তুরীয়) মুেখ বলা যায় না।
[সাধেনর pেয়াজন -- ঈ ের eকমাt ভিki সার ]
“েকবল নেল িক হেব? িকছু কেরা।
“িসিd িসিd মুেখ বলেল িক হেব? তােত িক েনশা হয়?
“িসিd েবেট গােয় মাখেলo েনশা হয় না। িকছু েখেত হয়। েকাnটা eকচিlশ নmেরর সুেতা, েকাnটা চিlশ
নmেরর -- সুতার বয্বসা না করেল e-সব িক বলা যায়? যােদর সুতার বয্বসা আেছ, তােদর পেk aমুক নmেরর
সুতা েদoয়া িকছু শk নয়! তাi বিল, িকছু সাধন কর। তখন sূল, সূk, কারণ মহাকারণ কােক বেল সব বুঝেত
পারেব। যখন ঈ েরর কােছ pাথর্না করেব, তাঁর পাদপেd eকমাt ভিk pাথর্না করেব।
“aহলয্ার শাপ েমাচেনর পর ীরামচnd তাঁেক বলেলন, তুিম আমার কােছ বর লo। aহলয্া বলেলন, রাম
যিদ বর িদেব তেব ei বর দাo -- আমার যিদ শূকরেযািনেতo জn হয় তােতo kিত নাi; িকnt েহ রাম! েযন
েতামার পাদপেd আমার মন থােক।
“আিম মার কােছ eকমাt ভিk েচেয়িছলাম। মার পাদপেd ফুল িদেয় হাতেজাড় কের বেলিছলাম, ‘মা,
ei লo েতামার ajান, ei লo েতামার jান, আমায় dাভিk দাo। ei লo েতামার িচ, ei লo েতামার
a িচ, আমায় dাভিk দাo। ei লo েতামার পাপ, ei লo েতামার পুণয্, আমায় dাভিk দাo। ei লo
েতামার ভাল, ei লo েতামার মn, আমায় dাভিk দাo। ei লo েতামার ধমর্, ei লo েতামার aধমর্, আমায়
dাভিk দাo।’
“ধমর্ িকনা দানািদ কমর্। ধমর্ িনেলi aধমর্ লেত হেব। পুণয্ িনেলi পাপ লেত হেব। jান িনেলi ajান
লেত হেব। িচ িনেলi a িচ লেত হেব। েযমন যার আেলােবাধ আেছ, তার anকােবাধo আেছ। যার eকেবাধ
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আেছ, তার aেনকেবাধo আেছ। যার ভালেবাধ আেছ তার মnেবাধo আেছ।
“যিদ কারo শূকর মাংস েখেয় ঈ েরর পাদপেd ভিk তােক, েস পুrষ ধনয্; আর হিবষয্ েখেয় যিদ
সংসাের আসিk থােক --”
ডাkার -- তেব েস aধম! eখােন eকিট কথা বিল -- বুd শূকর মাংস েখেয়িছল। শূকর মাংস খাoয়া আর
কিলk (েপেট শূলেবদনা) হoয়া। e বয্ারােমর জনয্ বুd Opium (আিফং) েখত। িনবর্াণ-িটবর্াণ িক জান? আিফং
েখেয় বুঁদ হেয় থাকত, বাহয্jান থাকত না; -- তাi িনবর্াণ!
বুdেদেবর িনবর্াণ সmেn ei বয্াখয্া িনয়া সকেল হািসেত লািগেলন; আবার কথাবাতর্া চিলেত লািগল।
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