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আচােযর্র কািমনী-কা নতয্াগ, তেব েলাকিশkার aিধকার -- সnয্াসীর কিঠন িনয়ম -- bাh মিণলালেক িশkা 
 

        ীরামকৃ  -- যােদর dারা িতিন েলাকিশkা েদেবন, তােদর সংসারতয্াগ দরকার। তা না হেল uপেদশ gাহয্ 
হয় না। ধু িভতের তয্াগ হেল হেব না। বািহের তয্াগo চাi, তেব েলাকিশkা হয়। তা না হেল েলােক মেন কের, 
iিন যিদo কািমনী-কা ন তয্াগ করেত বলেছন, iিন িনেজ িভতের িভতের oi সব েভাগ কেরন। 
 
        “eকজন কিবরাজ ঔষধ িদেয় েরাগীেক বলেল, তুিম আর-eকিদন eেসা, খাoয়া-দাoয়ার কথা বেল িদব। 
েসিদন তাঁর ঘের aেনকgিল gেড়র নাগির িছল। েরাগীর বািড় aেনক দূের। েস আর-eকিদন eেস েদখা করেল। 
কিবরাজ বলেল ‘খাoয়া দাoয়া সাবধােন করিব, gড় খাoয়া ভাল নয়।’ েরাগী চেল েগেল eকজন ৈবদয্েক বলেল, 
‘oেক aত ক  িদেয় আনা েকন? েসi িদন বলেলi েতা হত!’ ৈবদয্ েহেস বলেল, ‘oর মােন আেছ। েসিদন ঘের 
aেনকgিল gেড়র নাগির িছল। েসিদন যিদ বিল, েরাগীর িব াস হত না। েস মেন করত oরঁ ঘের েযকােল eত 
gেড়র নাগির, uিন িন য় িকছু খান। তাহেল gড় িজিনসটা eত খারাপ নয়।’ আজ আিম gেড়র নাগির লুিকেয় 
েফেলিছ, eখন িব াস হেব। 
 
        “আিদ সমােজর আচাযর্েক েদখলাম। নলাম নািক িdতীয় না তৃতীয় পেkর িবেয় কেরেছ! -- বড় বড় 
েছেল! 
 
        “ei সব আচাযর্! eরা যিদ বেল ‘ঈ র সতয্, আর সব িমথয্া’ েক িব াস করেব! -- eেদর িশষয্ যা হেব, 
বুঝেতi পারছ। 
 
        “েহেগা gr তার েপেদা িশষয্! সnয্াসীo যিদ মেন তাগ কের, বািহের কািমনী-কা ন লেয় থােক -- তার 
dারা েলাকিশkা হয় না। েলােক বলেব লুিকেয় gড় খায়।” 
 

[ ীরামকৃে র কা নতয্াগ -- কিবরােজর পাঁচটাকা pতয্পর্ণ ] 
 
        “িসঁিথর মেহnd (কিবরাজ) রামলােলর কােছ পাঁচটা টাকা িদেয় িগছল -- আিম জানেত পাির নাi। 
 
        “রামলাল বলেল পর, আিম িজjাসা করলাম, কােক িদেয়েছ? েস বলেল, eখানকার জনয্। আিম pথমটা 
ভাবলুম, dেধর েদনা আেছ না হয় েসiেট েশাধ েদoয়া যােব। o মা! খািনক রােt ধড়মড় কের uেঠ পেড়িছ। বুেক 
েযন িবিl আঁচড়ােc! রামলালেক তখন িগেয় আবার িজjাসা করলুম, -- ‘েতার খুড়ীেক িক িদেয়েছ?’ েস বলেল, 
‘না’। তখন তােক বললাম, ‘তুi ekণi িফিরেয় িদেয় আয়!’ রামলাল তার পরিদন টাকা িফিরেয় িদেল। 
 
        “সnয্াসীর পেk টাকা লoয়া বা েলােভ আসk হoয়া িকrপ জােনা? েযমন bাhেণর িবধবা aেনক কাল 
হিবষয্ েখেয়, bhচযর্ কের, বাgদী uপপিত কেরিছল! (সকেল sিmত) 
 
        “o-েদেশ ভগী েতলীর aেনক িশষয্ সামn হল। শূdেক সbাi pণাম কের েদেখ, জিমদার eকটা d  
েলাক লািগেয় িদেল। েস তার ধমর্ ন  কের িদেল -- সাধন-ভজন সব মািট হেয় েগল। পিতত সnয্াসী েসirপ।” 
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[সাধুসে র পর dা -- েকশব েসন o িবজয়কৃ  েগাsামী ] 

 
        “েতামারা সংসাের আছ, েতামােদর সৎস  (সাধুস ) দরকার। 
 
        “আেগ সাধুস , তারপর dা। সাধুরা যিদ তাঁর নামgণানুকীতর্ন না কের, তাহেল েকমন কের েলােকর 
ঈ ের dা, িব াস, ভিk হেব? িতন পুrেষ আিমর জানেল তেব েতা েলােক মানেব? 
 
        (মাsােরর pিত) -- “jান হেলo সবর্দা aনুশীলন চাi। নয্াংটা বলত, ঘিট eকিদন মাজেল িক হেব -- 
েফেল রাখেল আবার কল  পড়েব! 
 
        “েতামার বািড়টায় eকবার েযেত হেব। েতামার আ াটা জানা থাকেল, েসখােন আরo ভkেদর সে  েদখা 
হেব। ঈশােনর কােছ eকবার যােব। 
 
        (মিণলােলর pিত) -- “েকশব েসেনর মা eেসিছল। তােদর বািড়র েছাকরারা হিরনাম করেল। েস তােদর 
pদিkণ কের হাততািল িদেত লাগল। েদখলাম েশােক কাতর হয় নাi। eখােন eেস eকাদশী করেল, মালািট 
লেয় জপ কের! েবশ ভিk েদখলাম।” 
 
        মিণলাল -- েকশববাবুর িপতামহ রামকমল েসন ভk িছেলন। তুলসীকানেনর মেধয্ বেস নাম করেতন। 
েকশেবর বাপ পয্ারীেমাহনo ভk ৈব ব িছেলন। 
 
        ীরামকৃ  -- বাপ orপ না হেল েছেল aমন ভk হয় না। েদেখা না, িবজেয়র aবsা। 
 
        “িবজেয়র বাপ ভাগবত পড়েত পড়েত ভােব ajান হেয় েযত। িবজয় মােঝ মােঝ ‘হির! হির!’ বেল uেঠ 
পেড়। 
 
        “আজকাল িবজয় যা সব (ঈ রীয় rপ) দশর্ন করেছ, সব িঠক িঠক! 
 
        “সাকার-িনরাকােরর কথা িবজয় বলেল -- েযমন বhrপীর রঙ -- লাল, নীল, সবুজo হেc -- আবার 
েকানo রঙi নাi। কখন সgণ কখন িনgর্ণ।” 
 

[িবজয় সরল -- “সরল হেল ঈ রলাভ হয়” ] 
 
        “িবজয় েবশ সরল -- খুব uদার সরল না হেল ঈ রেক পাoয়া যায় না। 
 
        “িবজয় কাল aধর েসেনর বািড়েত িগছল। তা েযন আপনার বািড় -- সবাi েযন আপনার। 
 
        “িবষয়বুিd না েগেল uদার সরল হয় না।” 
 
        ei বিলয়া ঠাকুর গান গািহেতেছন -- 
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 “aমূলয্ধন পািব ের মন হেল খাঁিট! 
 
        “মািট পাট করা না হেল হাঁিড় ৈতয়ার হয় না। িভতের বািলিঢল থাকেল হাঁিড় েফেট যায়। তাi কুেমার আেগ 
মািট পাট কের। 
 
        “আরিশেত ময়লা পেড় থাকেল মুখ েদখা যায় না। িচt িd না হেল s-srপদশর্ন হয় না। 
 
        “েদেখা না, েযখােন aবতার, েসখােনi সরল। নnেঘাষ, দশরথ, বসুেদব -- eঁরা সব সরল। 
 
        “েবদােn বেল dবুিd না হেল ঈ রেক জানেত icা হয় না। েশষ জn বা aেনক তপসয্া না থাকেল uদার 
সরল হয় না।” 


