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িdতীয় পিরেcদ
ীরামকৃ o সবর্ধমর্-সমnয়
[Why all scriptures -- all Religions -- are true]
ীরামকৃ -- েদখেছা কত রকম মত! মত, পথ। aনn মত aনn পথ!
ভবনাথ -- eখন uপায়!
ীরামকৃ -- eকটা েজার কের ধরেত হয়। ছােদ েগেল পাকা িসঁিড়েত uঠা যায়, eকখানা মiেয় uঠা যায়,
দিড়র িসঁিড়েত uঠা যায়; eকগাছা দিড় িদেয়, eকগাছা বাঁশ িদেয় uঠা যায়। িকnt eেত খািনকটা পা, oেত
খািনকটা পা িদেল হয় না। eকটা দৃঢ় কের ধরেত হয়। ঈ রলাভ করেত হেল, eকটা পথ েজার কের ধের েযেত
হয়।
“আর সব মতেক eক-eকিট পথ বেল জানেব। আমার িঠক পথ, আর সকেলর িমথয্া -- erপ েবাধ না
হয়। িবেdষভাব না হয়।”
[“আিম েকাn পেথর?” েকশব, শশধর o িবজেয়র মত ]
“আcা, আিম েকাn পেথর? েকশব েসন বলত, আপিন আমােদরi মেতর, -- িনরাকাের আসেছন। শশধর
বেল, iিন আমােদর। িবজয়o (েগাsামী) বেল, iিন আমােদর মেতর েলাক।”
ঠাকুর িক বিলেতেছন েয, আিম সব পথ িদয়াi ভগবােনর িনকট েপৗঁিছয়ািছ -- তাi সব পেথর খবর জািন?
আর সকল ধেমর্র েলাক আমার কােছ eেস শািn পােব?
ঠাকুর প বটীর িদেক মাsার pভৃিত d-eকিট ভেkর সে যাiেতেছন -- মুখ ধুiেবন। েবলা বারটা,
eiবার বান আিসেব। তাi িনয়া ঠাকুর প বটীর পেথ eকটু aেপkা কিরেতেছন।
[ভাব মহাভােবর গূঢ় তtt -- গ ার েজায়ার-ভাটা দশর্ন ]
ভkেদর বিলেতেছন -- “েজায়ার-ভাটা িক আ যর্!
“িকnt eকিট েদেখা, -- সমুেdর কােছ নদীর িভতর েজায়ার-ভাটা েখেল। সমুd েথেক aেনক দূর হেল
eকটানা হেয় যায়। eর মােন িক? -- oi ভাবটা আেরাপ কর। যারা ঈ েরর খুব কােছ, তােদর িভতরi ভিk,
ভাব -- ei সব হয়; আবার d-eকজেনর (ঈ রেকািটর) মহাভাব, েpম -- e-সব হয়।
(মাsােরর pিত) -- “আcা, েজায়ার-ভাটা েকন হয়?”
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মাsার -- iংেরজী েজয্ািতষ শােst বেল েয, সূযর্ o চেndর আকষর্েণ oirপ হয়।
ei বিলয়া মাsার মািটেত a পািতয়া পৃিথবী, চnd o সূেযর্র গিত েদখাiেতেছন। ঠাকুর eকটু েদিখয়াi
বিলেতেছন, “থাক, oেত আমার মাথা ঝনঝন কের!”
কথা কিহেত কিহেত বান ডািকেত লািগল। েদিখেত েদিখেত জেলাcাস -- শb হiেত লািগল। ঠাকুরবািড়র
তীরভূিম আঘাত কিরেত কিরেত utর িদেক বান চিলয়া েগল।
ঠাকুর eকদৃে েদিখেতেছন। দূেরর েনৗকা েদিখয়া বালেকর নয্ায় বিলয়া uিঠেলন -- েদেখা, েদেখা, oi
েনৗকাখািন বা িক হয়!
ঠাকুর প বটীমূেল মাsােরর সিহত কথা কিহেত কিহেত আিসয়া পিড়য়ােছন। eকিট ছাতা সে , েসiিট
প বটীর চাতােল রািখয়া িদেলন। নারাণেক সাkাৎ নারায়েণর মেতা েদেখন, তাi বড় ভালবােসন। নারাণ isুেল
পেড়, eবার তাহারi কথা কিহেতেছন।
[মাsােরর িশkা, টাকার সdয্বহার -- নারােণর জনয্ িচnা ]
ীরামকৃ (মাsােরর pিত) -- নারােণর েকমন sভাব েদেখছ? সকেলর সে িমশেত পাের -- েছেল-বুেড়া
সকেলর সে ! eিট িবেশষ শিk না হেল হয় না। আর সbাi তােক ভালবােস। আcা, েস িঠক সরল িক?
মাsার -- আjা, খুব সরল বেল েবাধ হয়।
ীরামকৃ -- েতামার oখােন নািক যায়?
মাsার -- আjা, d-eকবার িগছল।
ীরামকৃ -- eকিট টাকা তুিম তােক েদেব? না কালীেক বলব?
মাsার -- আjা, েবশ েতা, আিম িদব।
ীরামকৃ -- েবশ েতা -- ঈ ের যােদর aনুরাগ আেছ, তােদর েদoয়া ভাল। টাকার সdয্বহার হয়। সব
সংসাের িদেল িক হেব?
িকেশারীর েছেলপুেল হেয়েছ। কম মািহনা -- চেল না। ঠাকুর মাsারেক বিলেতেছন, “নারাণ বেলিছল,
িকেশারীর eকটা কমর্ কের েদব। নারাণেক eকবার মেন কের িদo না।”
মাsার প বটীেত দাঁড়াiয়া। ঠাকুর িকয়ৎkণ পের ঝাuতলা হiেত িফিরেলন। মাsারেক বিলেতেছন,
“বািহের eকটা মাdর পােt বল েতা। আিম eকটু পের যািc -- eকটু েশাব।”
ঠাকুর ঘের েপৗঁিছয়া বিলেতেছন, “েতামােদর কাrরi ছাতাটা আনেত মেন নাi। (সকেলর হাসয্)
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বয্sবাগীশ েলাক িনেজর কােছর িজিনসo েদখেত পায় না! eকজন আর-eকিট েলােকর বািড়েত িটেক ধরােত
িগছল, িকnt হােত ল ন jলেছ!
“eকজন গামছা খুেঁ জ খুেঁ জ তারপর েদেখ, কাঁেধেতi রেয়েছ!”
[ঠাকুেরর মধয্াh-েসবা o বাবুরামািদ সাে াপা ]
ঠাকুেরর জনয্ মা-কালীর anpসাদ আনা হiল। ঠাকুর েসবা কিরেবন। েবলা pায় eকটা। আহারােn eকটু
িব াম কিরেবন। ভkরা তবুo ঘের সব বিসয়া আেছন। বুঝাiয়া বলার পর বািহের িগয়া বিসেলন। হিরশ, িনর ন,
হিরপদ রাnা-বািড় িগয়া pসাদ পাiেবন। ঠাকুর হিরশেক বিলেতেছন, েতােদর জনয্ আমসtt িনেয় যাস।
ঠাকুর eকটু িব াম কিরেতেছন। বাবুরামেক বিলেতেছন, বাবুরাম, কােছ eকটু আয় না? বাবুরাম বিলেলন,
আিম পান সাজিছ।
ীরামকৃ বিলেতেছন -- েরেখ েদ পান সাজা।
ঠাকুর িব াম কিরেতেছন। eিদেক বকুলতলায় o প বটীতলায় কেয়কিট ভk বিসয়া আেছন, -মুখেু jরা, চুিনলাল, হিরপদ, ভবনাথ, তারক। তারক ীবৃnাবন হiেত সেব িফিরয়ােছন। ভkরা তাঁর কােছ
বৃnাবেনর গl িনেতেছন। তারক িনতয্েগাপােলর সিহত বৃnাবেন eতিদন িছেলন।
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