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িdতীয় পিরেcদ 
 

aপরােh ভkসে  -- aবতারবাদ o ীরামকৃ  
 
        s ুেলর ছুিটর পর মাsার আিসয়া েদিখেতেছন -- ঠাকুর বলরােমর ৈবঠকখানায় ভেkর মজিলস কিরয়া 
বিসয়া আেছন। ঠাকুেরর মুেখ মধুর হািস, েসi হািস ভkেদর মুেখ pিতিবিmত হiেতেছ। মাsারেক িফিরয়া 
আিসেত েদিখয়া o িতিন pণাম কিরেল, ঠাকুর তাহােক তাঁহার কােছ আিসয়া বিসেত iি ত কিরেলন। ীযুk 
িগিরশ েঘাষ, সুেরশ িমt, বলরাম, লাটু, চুিনলাল iতয্ািদ ভk uপিsত আেছন। 
 
        ীরামকৃ  (িগিরেশর pিত) -- তুিম eকবার নেরেndর সে  িবচার কের েদেখা, েস িক বেল। 
 
        িগিরশ (সহােসয্) -- নেরnd বেল, ঈ র aনn। যা িকছু আমরা েদিখ, িন, -- িজিনসিট, িক বয্িkিট -- সব 
তাঁর aংশ, e পযর্n আমােদর বলবার েজা নাi। Infinity (aনn আকাশ) -- তার আবার aংশ িক? aংশ হয় 
না। 
 
        ীরামকৃ  -- ঈ র aনn হuন আর যত বড় হuন, িতিন icা করেল তাঁর িভতেরর সার বst মানুেষর 
িভতর িদেয় আসেত পাের o আেস। িতিন aবতার হেয় থােকন, eিট uপমা িদেয় বুঝান যায় না। aনুভব হoয়া 
চাi। pতয্k হoয়া চাi। uপমার dারা কতকটা আভাস পাoয়া যায়। গrর মেধয্ িশংটা যিদ েছাঁয়, গrেকi েছাঁয়া 
হল; পাটা বা েলজটা ছঁুেলo গrটােক েছাঁয়া হল। িকnt আমােদর পেk গrর িভেতেরর সার পদাথর্ হেc dধ। েসi 
dধ বাঁট িদেয় আেস। 
 
        “েসirপ েpমভk িশখাiবার জনয্ ঈ র মানুষেদহ ধারণ কের সমেয় সমেয় aবিতণর্ হন।” 
 
        িগিরশ -- নেরnd বেল, তাঁর িক সব ধারণা করা যায়। িতিন aনn। 
 

[PERCEPTION OF THE INFINITE]1 
 
        ীরামকৃ  (িগিরেশর pিত) -- ঈ েরর সব ধারণা েক করেত পাের? তা তাঁর বড় ভাবটাo পাের না, আবার 
েছাট ভাবটাo পাের না। আর সব ধারণা করা িক দরকার? তাঁেক pতয্k করেত পারেলi হল। তাঁর aবতারেক 
েদখেলi তাঁেক েদখা হল। যিদ েকu গ ার কােছ িগেয় গ াজল sশর্ কের, েস বেল -- গ া দশর্ন-sশর্ন কের 
eলুম। সব গ াটা হিরdার েথেক গ াসাগর পযর্n, হাত িদেয় ছঁুেত হয় না। (হাসয্) 
 
        “েতামার পাটা যিদ ছঁুi, েতামায় েছাঁয়াi হল। (হাসয্) 
 
        “যিদ সাগেরর কােছ িগেয় eকটু জল sশর্ কর, তাহেল সাগর sশর্ করাi হল। aিgতtt সব জায়গায় 
আেছ, তেব কােঠ েবিশ।” 
 

                                                 
1 Compare discussion about the order of perception of the Infinite and of the Finite in Max-Muller's Hibbert Lectures   
and Gifford Lectures. 
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        িগিরশ (হািসেত হািসেত) -- েযখােন আgন পাব, েসiখােনi আমার দরকার। 
 
        ীরামকৃ  (হািসেত হািসেত) -- aিgতtt কােঠ েবিশ। ঈ রতtt  েখাঁজ, মানুেষ খঁুজেব। মানুেষ িতিন েবিশ 
pকাশ হন। েয মানুেষ েদখেব uিজর্তা ভিk -- েpমভিk uথেল পড়েছ -- ঈ েরর জনয্ পাগল -- তাঁর েpেম 
মােতায়ারা -- েসi মানুেষ িনি ত েজেনা, িতিন aবতীণর্ হেয়েছন। 
 
        (মাsার দৃে ) -- “িতিন েতা আেছনi, তেব তাঁর শিk েকাথাo েবিশ pকাশ, েকাথাo কম pকাশ। 
aবতােরর িভতর তাঁর শিk েবিশ pকাশ; েসi শিk কখন কখন পূণর্ভােব থােক। শিkরi aবতার।” 
 
        িগিরশ -- নেরnd বেল, িতিন aবা নেসােগাচরm। 
 
        ীরামকৃ  -- না; e-মেনর েগাচর নয় বেট -- িকnt dমেনর েগাচর। e বুিdর েগাচর নয় -- িকnt 

dবুিdর েগাচর। কািমনী-কা েন আসিk েগেলi, dমন আর dবুিd হয়। তখন dমন dবুিd eক। 
dমেনর েগাচর। ঋিষ-মুিনরা িক তাঁেক েদেখন নাi? তাঁরা ৈচতেনয্র dারা ৈচতেনয্র সাkাৎকার কেরিছেলন। 

 
        িগিরশ (সহােসয্) -- নেরnd আমার কােছ তেকর্ েহেরেছ। 
 
        ীরামকৃ  -- না; আমায় বেলেছ, িগিরশ েঘােষর মানুেষ aবতার বেল aত িব াস; eখন আিম আর িক 
বলব! aমন িব ােসর uপর িকছু বলেত নাi।’ 
 
        িগিরশ (সহােসয্) -- মহাশয়! আমরা সব হলহল কের কথা কিc, িকnt মাsার েঠাঁট েচেপ বেস আেছ। িক 
ভােব? মহাশয়! িক বেলন! 
 
        ীরামকৃ  (হািসেত হািসেত) -- “মুখহলসা, েভতরবুঁেদ, কানতুলেস, দীঘল েঘামটা নারী, পানা পুকুেরর 
সীতল জল বড় মnকারী। (সকেলর হাসয্) (সহােসয্) -- িকnt iিন তা নন -- iিন ‘গmীরাtা’ (সকেলর হাসয্) 
 
        িগিরশ -- মহাশয়! ে াকিট িক বলেলন? 
 
        ীরামকৃ  -- ei ক’িট েলােকর কােছ সাবধান হেব: pথম, মুখহলসা -- হলহল কের কথা কয়; তারপর 
েভতরবঁুেদ -- মেনর িভতর ডুবুির নামােলo an পােব না; তারপর কানতুলেস -- কােন তুলসী েদয়, ভিk 
জানাবার জনয্; দীঘল েঘামটা নারী -- লmা েঘামটা, েলােক মেন কের ভারী সতী, তা নয়; আর পানাপুকুেরর জল 
-- নাiেল সািnপািতক হয়। (হাসয্) 
 
        চুিনলাল -- eঁর (মাsােরর) নােম কথা uেঠেছ। েছাট নেরন, বাবুরাম oরঁ েপােড়া; নারায়ণ, পlু, েতজচnd 
-- eরা সব oরঁ েপােড়া। কথা uেঠেছ েয, uিন তােদর eiখােন eেনেছন, আর তােদর পড়া না খারাপ হেয় 
যােc। eঁর নােম েদাষ িদেc। 
 
        ীরামকৃ  -- তােদর কথা েক িব াস করেব? 
 
        ei সকল কথাবাতর্া হiেতেছ, eমন সময় নারাণ আিসয়া ঠাকুরেক pণাম কিরল। নারাণ েগৗরবণর্, 17/18 
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বছর বয়স, s ুেল পেড়, ঠাকুর ীরামকৃ  তাঁহােক বড় ভালবােসন। তােক েদখবার জনয্, তােক খাoয়াবার জনয্ 
বয্াকুল। তার জনয্ দিkেণ ের বেস বেস কাঁেদন। নারাণেক িতিন সাkাৎ নারায়ণ েদেখন। 
 
        িগিরশ (নারায়ণ দৃে ) -- েক খবর িদেল? মাsারi েদখিছ সব সারেল। (সকেলর হাসয্) 
 
        ীরামকৃ  (হািসেত হািসেত) -- েরােসা! চুপচাপ কের থােকা! eর (মাsােরর) নােম eেক বদনাম uেঠেছ। 
 

[anিচnা চমৎকারা -- bাhেণর pিতgহ করার ফল ] 
 
        আবার নেরেndর কথা পিড়ল। 
 
        eকজন ভk -- eখন তত আেসন না েকন? 
 
        ীরামকৃ  -- ‘anিচnা চমৎকারা, 
                         কািলদাস হয় বুিdহারা।’ (সকেলর হাসয্) 
 
        বলরাম -- িশব gহর বািড়র েছেল anদা gহর কােছ খুব আনােগানা আেছ। 
 
        ীরামকৃ  -- হাঁ, eকজন আিফেসায়ালার বাসায় নেরnd, anদা eরা সব যায়। েসখােন তারা bাhসমাজ 
কের। 
 
        eকজন ভk -- তাঁর (aিফসoয়ালার) নাম তারাপদ। 
 
        বলরাম (হািসেত হািসেত) -- বামুনরা বেল, anদা gহ েলাকটার বড় aহংকার। 
 
        ীরামকৃ  -- বামুনেদর o-সব কথা েনা না। তােদর েতা জােনা, না িদেলi খারাপ েলাক, িদেলi ভাল! 
(সকেলর হাসয্) anদােক আিম জািন ভােলা েলাক। 


