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িdতীয় পিরেcদ 
 

aবতার সmেn ীরামকৃে র সmুেখ নেরndািদর িবচার 
 
        নেরnd -- Proof (pমাণ) না হেল েকমন কের িব াস কির েয, ঈ র মানুষ হেয় আেসন। 
 
        িগিরশ -- িব াসi sufficient proof (যেথ  pমাণ)। ei িজিনসটা eখােন আেছ, eর pমাণ িক? 
িব াসi pমান। 
 
        eকজন ভk -- External world (বিহজর্গৎ) বািহের আেছ িফলসফার (দাশর্িনকরা) েকu Prove 
করেত েপেরেছ? তেব বেলেছ irresistible belief (িব াস)। 
 
        িগিরশ (নেরেndর pিত) -- েতামার সmুেখ eেলo েতা িব াস করেব না! হয়েতা বলেব, o বলেছ আিম 
ঈ র, মানুষ হেয় eেসিছ, o িমথয্াবাদী ভ । 
 
        েদবতারা aমর ei কথা পিড়ল। 
 
        নেরnd -- তার pমাণ কi? 
 
        িগিরশ -- েতামার সামেন eেলo েতা িব াস করেব না! 
 
        নেরnd -- aমর, past-ages-েত  িছল, prফ চাi। 
 
        মিণ পlুেক িক বিলেতেছন। 
 
        পlু (নেরেndর pিত, সহােসয্) -- aনািদ িক দরকার? aমর হেত েগেল aনn হoয়া দরকার। 
 
        ীরামকৃ  (সহােসয্) -- নেরnd  uিকেলর েছেল, পlু েডপুিটর েছেল। (সকেলর হাসয্) 
 
        সকেল eকটু চুপ কিরয়া আেছন। 
 
        েযাগীন (িগিরশািদ ভkেদর pিত সহােসয্) -- নেরেndর কথা iিন (ঠাকুর) আর লন না। 
 
        ীরামকৃ  (সহােসয্) -- আিম eকিদন বলিছলাম, চাতক আকােশর জল ছাড়া আর িকছু খায় না। নেরnd  
বলেল, চাতক e-জলo খায়। তখন মােক বললুম, মা e-সব কথা িক িমথয্া হেয় েগল! ভারী ভাবনা হল। eকিদন 
আবার নেরnd  eেসেছ। ঘেরর িভতর কতকgিল পািখ uড়িছল েদেখ বেল uঠল, ‘oi! oi!’ আিম বললাম, িক? 
o বলেল, ‘oi চাতক! oi চাতক!’ েদিখ কতকgেলা চামিচেক। েসi েথেক oর কথা আর লi না। (সকেলর 
হাসয্) 
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[ঈ র-rপদশর্ন িক মেনর ভুল? ] 
 
        ীরামকৃ  -- যd মিlেকর বাগােন নেরnd  বলেল, তুিম ঈ েরর rপ-টুপ যা েদখ, o মেনর ভুল। তখন 
aবাk  হেয় oেক বললাম, কথা কয় েয ের? নেরnd বলেল, o aমন হয়। তখন মার কােছ eেস কাঁদেত লাগলাম! 
বললাম, মা, e িক হল! e-সব িক িমেছ? নেরnd eমন কথা বলেল! তখন েদিখেয় িদেল -- ৈচতনয্ -- aখ  
ৈচতনয্ -- ৈচতনয্ময় rপ। আর বলেল, ‘e-সব কথা েমেল েকমন কের যিদ িমথয্া হেব!’ তখন বেলিছলাম, 
‘শালা, তুi আমায় aিব াস কের িদছিল! তুi আর আিসস িন!’ 
 

[ঠাকুর ীরামকৃ  -- শাst o ঈ েরর বাণী -- Revelation] 
 
        আবার িবচার হiেত লািগল। নেরnd িবচার কিরেতেছন! নেরেndর বয়স eখন 22 বৎসর চার মাস হiেব। 
 
        নেরnd (িগিরশ, মাsার pভৃিতেক) -- শাsti বা িব াস েকমন কের কির! মহািনবর্াণতnt eকবার বলেছন, 
bhjান না হেল নরক হেব। আবার বেল, পাবর্তীর uপাসনা বয্তীত আর uপায় নাi! মনুসংিহতায় িলখেছন 
মনুরi কথা। েমােজস িলখেছন েপnয্ািটuk , তাঁরi িনেজর মৃতুয্র কথা বণর্না! 
 
        “সাংখয্ দশর্ন বলেছন, ‘ঈ রািসেdঃ’। ঈ র আেছন, e pমাণ করবার েজা নাi। আবার বেল, েবদ মানেত 
হয়, েবদ িনতয্। 
 
        “তা বেল e-সব নাi, বলিছ না! বুঝেত পারিছ না, বুিঝেয় দাo! শােstর aথর্ যার যা মেন eেসেছ তাi 
কেরেছ। eখন েকাn টা লব? েহায়াiট লাiট (ে ত আেলা) েরড মীিডয়ম-eর (লাল কােচর) মধয্ িদেয় eেল লাল 
েদখায়। gীn  মীিডয়ম-eর মধয্ িদেয় eেল gীন েদখায়।” 
 
        eকজন ভk -- গীতা ভগবান বেলেছন। 
 
        ীরামকৃ  -- গীতা সব শােstর সার। সnয্াসীর কােছ আর িকছু না থােক, গীতা eকখািন েছাট থাকেব। 
 
        eকজন ভk -- গীতা ীকৃ  বেলেছন! 
 
        নেরnd -- ীকৃ  বেলেছন, না iেয় বেলেছন! -- 
 
        ঠাকুর ীরামকৃ  aবাk  হiয়া নেরেndর ei কথা িনেতেছন। 
 
        ীরামকৃ  -- e-সব েবশ কথা হেc। 
 
        “শােstর diরকম aথর্ -- শbাথর্ o মমর্াথর্। মমর্াথর্টুকু লেত হয়; েয ঈ েরর বাণীর সে  িমেল। িচিঠর কথা, 
আর েয বয্িk িচিঠ িলেখেছ তার মুেখর কথা, aেনক তফাত। শাst হেc িচিঠর কথা; ঈ েরর বাণী মুেখর কথা। 
আিম মার মুেখর কথার সে  না িমলেল িকছুi লi না।” 
 
        আবার aবতােরর কথা পিড়ল। 
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        নেরnd  -- ঈ ের িব াস থাকেলi হল। তারপর িতিন েকাথায় ঝুলেছন বা িক করেছন e আমার দরকার 
নাi। aনn bhা ! aনn aবতার! 
 
        ‘aনn bhা ’, ‘aনn aবতার’ িনয়া ীরামকৃ  হাতেজাড় কিরয়া নমsার কিরেলন o বিলেতেছন, 
‘আহা!’ 
 
        মিণ ভবনাথেক িক বিলেতেছন। 
 
        ভবনাথ -- iিন বেলন, ‘হািত যখন েদিখ নাi, তখন েস ছঁুেচর িভতর েযেত পাের িকনা েকমন কের জানব? 
ঈ রেক জািন না, aথচ িতিন মানুষ হেয় aবতার হেত পােরন িকনা, েকমন কের িবচাের dারা বুঝব!’ 
 
        ীরামকৃ  -- সবi সmব। িতিন েভলিক লািগেয় েদন! বািজকর গলার িভতর ছুির লািগেয় েদয়, আবার 
বার কের। iট-পাটেকল েখেয় েফেল! 


