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িdতীয় পিরেcদ 
 

ীরামকৃ  -- Sir Humphrey Davy o aবতারবাদ 
 
        ঠাকুর মাsােরর সিহত ডাkার সরকােরর কথা কিহেতেছন। পূবর্িদেন ঠাকুেরর সংবাদ লiয়া মাsার 
ডাkােরর কােছ িগয়ািছেলন। 
 
        ীরামকৃ  -- েতামার সে  িক িক কথা হল? 
 
        মাsার -- ডাkােরর ঘের aেনক বi আেছ। আিম eকখানা বi েসখােন বেস বেস পড়িছলাম। েসi সব 
পেড় আবার ডাkারেক েশানােত লাগলাম। Sir Humphrey Davy-  বi। তােত aবতােরর pেয়াজন e-কথা 
আেছ। 
 
        ীরামকৃ  -- বেট? তুিম িক কথা বেলিছেল? 
 
        মাsার -- eকিট কথা আেছ, ঈ েরর বাণী মানুেষর িভতর িদেয় না eেল মানুষ বুঝেত পাের না। (Divine 
Truth must be made human Truth to be appreciated by us)  তাi aবতারািদর pেয়াজন। 
 
        ীরামকৃ  -- বাঃ, e-সব েতা েবশ কথা! 
 
        মাsার -- সােহব uপমা িদেয়েছ, েযমন সূেযর্র িদেক চাoয়া যায় না, িকnt সূেযর্র আেলা েযখােন পেড়, 
(Reflected rays) েসিদেক চাoয়া যায়। 
 
        ীরামকৃ  -- েবশ কথা, আর িকছু আেছ? 
 
        মাsার -- আর eক যায়গায় িছল, যথাথর্ jান হেc িব াস। 
 
        ীরামকৃ  -- e েতা খুব ভাল কথা। িব াস হল েতা সবi হেয় েগল। 
 
        মাsার -- সােহব আবার sp েদেখিছেলন েরামানেদর েদবেদবী। 
 
        ীরামকৃ  -- eমন সব বi হেয়েছ? িতিনi (ঈ র) েসখােন কাজ করেছন। আর িকছু কথা হল? 
 

[ ীরামকৃ  o ‘জগেতর uপকার’ বা কমর্েযাগ ] 
 
        মাsার -- oরা বেল জগেতর uপকার করব। তাi আিম আপনার কথা বললাম। 
 
        ীরামকৃ  (সহােসয্) -- িক কথা? 
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        মাsার -- শmু মিlেকর কথা। েস আপনােক বেলিছল, ‘আমার icা েয টাকা িদেয় কতকgিল হাসপাতল, 
িডেsnাির, sুল, eiসব কের িদi; হেল aেনেকর uপকার হেব।’ আপিন তােক যা বেলিছেলন, তাi বললুম, 
‘যিদ ঈ র সmুেখ আেসন, তেব তুিম িক বলেব, আমােক কতকgিল হাসপাতাল, িডেsনসাির, sুল কের দাo!’ 
আর-eকিট কথা বললাম। 
 
        ীরামকৃ  -- হাঁ, থাক আলাদা আেছ, যারা কমর্ করেত আেস। আর িক কথা? 
 
        মাsার -- বললাম, কালীদশর্ন যিদ uেdশয্ হয়, তেব রাsায় েকবল কা ালী িবদায় করেল িক হেব? বরং 
েজা-েসা কের eকবার কালীদশর্ন কের লo; -- তারপর যত কা ালী িবদায় করেত icা হয় কেরা। 
 
        ীরামকৃ  -- আর িকছু কথা হল? 
 

[ঠাকুর ীরামকৃে র ভk o কামজয় ] 
 
        মাsার -- আপনার কােছ যারা আেস তােদর aেনেক কামজয় কেরেছন, ei কথা হল। ডাkার তখন 
বলেল, ‘আমারo কামটাম uেঠ েগেছ, জােনা?’ আিম বললাম, আপিন েতা বড় েলাক। আপিন েয কাম জয় 
কেরেছন বলেছন তােতা আ যর্ নয়। kুd pাণীেদর পযর্n তাঁর কােছ iিndয় জয় হেc, ei আ যর্! তারপর আিম 
বললাম, আপিন যা িগিরশ েঘাষেক বেলিছেলন। 
 
        ীরামকৃ  (সহােসয্) -- িক বেলিছলাম? 
 
        মাsার -- আপিন িগিরশ েঘাষেক বেলিছেলন, ‘ডাkার েতামােক ছািড়েয় েযেত পাের নাi।’ েসi aবতাের 
কথা। 
 
        ীরামকৃ  -- তুিম aবতােরর কথা তােক (ডাkারেক) বলেব। aবতার -- িযিন তারণ কেরন। তা দশ 
aবতার আেছ, চিbশ aবতার আেছ আবার aসংখয্ aবতার আেছ। 
 

[মদয্পান kেম kেম eেকবাের তয্াগ ] 
 
        মাsার -- িগিরশ েঘােষর ভারী খবর েনয়। েকবল িজjাসা কেরন, িগিরশ েঘাষ িক সব মদ েছেড়েছ? তার 
uপর বড় েচাখ। 
 
        ীরামকৃ  -- তুিম িগিরশ েঘাষেক o-কথা বেলিছেল? 
 
        মাsার -- আjা হাঁ, বেলিছলাম। আর সব মদ ছাড়বার কথা। 
 
        ীরামকৃ  -- েস িক বলেল? 
 
        মাsার -- িতিন বলেলন, েতামরা েয কােল বলেছা েসকােল ঠাকুেরর কথা বেল মািন -- িকnt আর েজার 
কের েকানo কথা বলব না। 
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        ীরামকৃ  (আনেnর সিহত) -- কালীপদ বেলেছ, েস eেকবাের সব েছেড়েছ। 
 


