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ঈ েরর আেদশ pাp হেল তেব িঠক আচাযর্ 
 
        িবজয় -- bাhসমােজর কাজ করেত হয়, তাi সদা-সবর্দা আসেত পাির না; সুিবধা হেল আসব। 
 
        ীরামকৃ  (িবজেয়র pিত) -- েদখ, আচােযর্র কাজ বড় কিঠন, ঈ েরর সাkাৎ আেদশ বয্িতেরেক 
েলাকিশkা েদoয়া যায় না।  
 
        “যিদ আেদশ না েপেয় uপেদশ দাo, েলােক নেব না। েস uপেদেশর েকান শিk নাi। আেগ সাধন কের, 
বা েয েকানrেপ েহাক ঈ রলাভ করেত হয়। তাঁর আেদশ েপেয় েলকচার িদেত হয়। o-েদেশ eকিট পুকুর আেছ, 
নাম হালদার-পুকুর। তার পােড় েরাজ েলােক বােহয্ কের রাখত। সকােল যারা ঘােট আসত তারা তােদর গালাগািল 
িদেয় খুব েগালমাল করত। গালাগােল েকান কাজ হত না -- আবার তার পরিদন পােড়েতi বােহয্। েশেষ 
েকাmানীর চাপরাসী eেস েনািটশ টািঙেয় িদল েয, ‘eখােন েকu orপ কাজ করেত পারেব না। যিদ কের, শািs 
হেব।’ ei েনািটেশর পর আর েকu পােড় বাহয্ করত না। 
 
        “তাঁর আেদেশর পর েযখােন েসখােন আচাযর্ হoয়া যায় o েলকচার েদoয়া যায়। েয তাঁর আেদশ পায়, েস 
তাঁর কাছ েথেক শিk পায়। তখন ei কিঠন আচােযর্র কমর্ করেত পাের। 
 
        “eক বড় জিমদােরর সে  eকজন সামানয্ pজা বড় আদালেত েমাকdমা কেরিছল। তখন েলােক বুেঝিছল 
েয, oi pজার েপছেন eকজন বলবান েলাক আেছ। হয়েতা আর-eকজন বড় জিমদার তার েপছেন েথেক 
েমাকdমা চালােc। মানুষ সামানয্ জীব, ঈ েরর সাkাৎ শিk না েপেল আচােযর্র eমন কিঠন কাজ করেত পাের 
না।” 
 
        িবজয় -- মহাশয়! bাhসমােজ েয uপেদশািদ হয়, তােত িক েলােকর পিরtাণ হয় না? 
 

[সিcদানni gr -- মুিk িতিনi েদন ] 
 
        ীরামকৃ  -- মানুেষর িক সাধয্ aপরেক সংসারবnন েথেক মুk কের। যাঁর ei ভুবনেমািহনী মায়া, 
িতিনi েসi মায়া েথেক মুk করেত পােরন। সিcদানngr বi আর গিত নাi। যারা ঈ রলাভ কের নাi, তাঁর 
আেদশ পায় নাi, যারা ঈ েরর শিkেত শিkমান হয় নাi, তােদর িক সাধয্ জীেবর ভববnন েমাচন কের। 
 
        “আিম eকিদন প বটীর কাছ িদেয় ঝাuতলায় বােহয্ যািcলাম। নেত েপলুম েয, eকটা েকালা বয্াঙ খুব 
ডাকেছ। েবাধ হল সােপ ধেরেছ। aেনকkণ পের যখন িফের আসিছ, তখনo েদিখ, বয্াঙটা খুব ডাকেছ। eকবার 
uিঁক েমের েদখলুম িক হেয়েছ। েদিখ, eকটা েঢাঁড়ায় বয্াঙটােক ধেরেছ -- ছাড়েতo পােc না -- িগলেতo পােc 
না -- বয্াঙটার যntণা ঘুচেছ না। তখন ভাবলাম, oের! যিদ জাতসােপ ধরত, িতন ডােকর পর বয্াঙটা চুপ হেয় 
েযত। e-eকটা েঢাঁড়ায় ধেরেছ িক না, তাi সাপটারo যntণা, বয্াঙটারo যntণা! 
 
        “যিদ সd gr হয়, জীেবর aহংকার িতন ডােক ঘুেচ। gr কাঁচা হেল grরo যntণা, িশেষয্রo যntণা! 
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িশেষয্রo aহংকার আর ঘুেচ না, সংসারবnন আর কােট না। কাঁচা grর পাlায় পড়েল িশষয্ মুk হয় না।” 
 


