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তৃতীয় পিরেcদ
bাhভkসে -- bাhসমাজ o ঈ েরর ঐ যর্ বণর্না
ীরামকৃ -- ডুব দাo। ঈ রেক ভালবাসেত েশখ। তাঁর েpেম মg হo। েদখ, েতামােদর uপাসনা েনিছ।
িকnt েতামােদর bাhসমােজ ঈ েরর ঐ যর্ aত বণর্না কর েকন? “েহ ঈ র, তুিম আকাশ কিরয়াছ; বড় বড় সমুd
কিরয়াছ, চndেলাক, সূযর্েলাক, নktেলাক, সব কিরয়াছ” -- e-সব কথায় আমােদর aত কাজ িক?
“সব েলাক বাবুর বাগান েদেখ aবাk -- েকমন গাছ, েকমন ফুল, েকমন িঝল। েকমন ৈবঠকখানা, েকমন
তার িভতর ছিব -- ei সব েদেখi aবাk। িকnt কi, বাগােনর মািলক েয বাবু তাঁেক েখাঁেজ ক’জন? বাবুেক
েখাঁেজ d-eকজনা। ঈ রেক বয্াকুল হেয় খুঁজেল তাঁেক দশর্ন হয়, তাঁর সে আলাপ হয়, কথা হয়; েযমন, আিম
েতামােদর সে কথা কিc। সতয্ বলিছ দশর্ন হয়!
“e-কথা কােরi বা বলিছ -- েক বা িব াস কের।”
[শাst না pতয্k -- The Law of Revelation]
“শােstর িভতর িক ঈ রেক পাoয়া যায়? শাst পেড় হd aিsমাt েবাধ হয়। িকnt িনেজ ডুব না িদেল ঈ র
েদখা েদন না। ডুব েদবার পর িতিন িনেজ জািনেয় িদেল তেব সেnহ দূর হয়। বi হাজার পড়, মুেখ হাজার ে াক
বল, বয্াকুল হেয় তাঁেত ডুব না িদেল তাঁেক ধরেত পারেব না। ধু পাি েতয্ মানুষেক েভালােত পারেব, িকnt তাঁেক
পারেব না।
“শাst, বi ধু e-সব তােত িক হেব? তাঁর কৃপা না হেল িকছু হেব না; যােত তাঁর কৃপা হয়, বয্াকুল হেয়
তার েচ া কেরা; কৃপা হেল তাঁর দশর্ন হেব। িতিন েতামােদর সে কথা কiেবন।”
[bাhসমাজ o সাময্ -- ঈ েরর ৈবষময্েদাষ ]
সদরoয়ালা -- মহাশয়, তাঁর কৃপা িক eকজেনর uপর েবিশ আর-eকজেনর uপর কম? তাহেল েয
ঈ েরর ৈবষময্েদাষ হয়।
ীরামকৃ -- েস িক! েঘাড়াটাo টা আর সরাটাo টা! তুিম যা বলছ ঈ র িবদয্াসাগর oi কথা বেলিছল।
বেলিছল, মহাশয়, িতিন িক কাrেক েবিশ শিk িদেয়েছন, কাrেক কম শিk িদেয়েছন? আিম বললাম, িবভুrেপ
িতিন সকেলর িভতর আেছন -- আমার িভতের েযমিন িপঁপেড়িটর িভতেরo েতমিন। িকnt শিkিবেশষ আেছ। যিদ
সকেলi সমান হেব, তেব ঈ র িবদয্াসাগর নাম েন েতামায় আমরা েকন েদখেত eেসিছ। েতামার িক dেটা িশং
েবিরেয়েছ! তা নয়, তুিম দয়ালু, তুিম পি ত -- ei সব gণ েতামার aপেরর েচেয় েবিশ আেছ, তাi েতামার eত
নাম। েদখ না eমন েলাক আেছ েয, eকলা eকেশা েলাকেক হারােত পাের; আবার eমন আেছ, eকজেনর ভয়
পালায়।
“যিদ শিkিবেশষ না হয় েলােক েকশবেক eত মানেতা েকন?
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গীতায় আেছ, যােক aেনেক গেণ-মােন -- তা িবদয্ার জনয্i হuক, বা গান-বাজনার জনয্i হuক, বা
েলকচার েদবার জনয্i হuক, বা আর িকছুর জনয্i হuক -- িনি ত েজেনা েয, তােত ঈ েরর িবেশষ শিk
আেছ।”
bাhভk (সদরoয়ালার pিত) -- যা বলেছন েমেন েনন না!
ীরামকৃ (bাhভেkর pিত) --তুিম িকরকম েলাক! কথায় িব াস না কের ধু েমেন লoয়া! কপটতা!
তুিম ঢঙ কাচ েদখিছ!
bাhভkিট aিতশয় লিjত হiেলন।
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