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চতুথর্ পিরেcদ 
 

bাhসমাজ -- েকশব o িনিলর্p সংসার -- সংসারতয্াগ 
 

[পূবর্কথা -- েকশবেক িশkা -- িনজর্েন সাধন -- jােনর লkণ ] 
 
        সদরoয়ালা -- মহাশয়, সংসার িক তয্াগ করেত হেব? 
 
        ীরামকৃ  -- না, েতামােদর তয্াগ েকন করেত হেব? সংসাের েথেকi হেত পাের। তেব আেগ িদন কতক 
িনজর্েন থাকেত হয়। িনজর্েন েথেক ঈ েরর সাধনা করেত হয়। বািড়র কােছ eমিন eকিট আ া করেত হয়, 
েযখান েথেক বািড়েত eেস aমিন কের eকবার ভাত েখেয় েযেত পার। েকশব েসন, pতাপ, eরা সব বেলিছল, 
মহাশয়, আমােদর জনক রাজার মত। আিম বললুম, জনক রাজা aমিন মুেখ বলেলi হoয়া যায় না। জনক রাজা 
েহঁটমু  হেয় আেগ িনজর্েন বেস কত তপসয্া কেরিছল! েতামরা িকছু কর, তেব েতা ‘জনক রাজা’ হেব। aমুক খুব 
তর তর কের iংরাজী িলখেত পাের, তা িক eেকবাের িলখেত েপেরিছল? েস গিরেবর েছেল, আেগ eকজেনর 
বািড়েত েথেক তােদর েরঁেধ িদত, আর dিট dিট েখত, aেনক কে  েলখাপড়া িশেখিছল, তাi eখন তর তর কের 
িলখেত পাের। 
 
        “েকশব েসনেক আরo বেলিছলুম, িনজর্েন না েগেল, শk েরাগ সারেব েকমন কের? েরাগিট হেc িবকার। 
আবার েয-ঘের িবকারী েরাগী, েসi ঘেরi আচার, েতঁতুল আর জেলর জালা! তা েরাগ সারেব েকমন কের? 
আচার, েতঁতুল -- ei েদেখা, বলেত বলেত আমার মুেখ জল eেসেছ। (সকেলর হাসয্) সmুেখ থাকেল িক হয়, 
সকেলi েতা জােনা? েমেয়মানুষ পুrেষর পেk ei আচার েতঁতুল। েভাগবাসনা -- জেলর জালা; িবষয়-তৃ ার 
েশষ নাi, আর ei িবষয় েরাগীর ঘের! eিত িক িবকারেরাগ সাের? িদন কতক ঠাiনাড়া হেয় থাকেত হয়, েযখােন 
আচার-েতঁতুল নাi, জেলর জালা নাi। তারপর নীেরাগ হেয় আবার েসi ঘের eেল আর ভয় নাi। তাঁেক লাভ 
কের সংসাের eেস থাকেল, আর কািমনী-কা েন িকছু করেত পাের না। তখন জনেকর মেতা িনিলর্p হেত পারেব। 
িকnt pথমাবsায় সাবধান হoয়া চাi। খুব িনজর্েন েথেক সাধন করা চাi। a tগাছ যখন চারা থােক, তখন 
চািরিদেক েবড়া েদয়, পােছ ছাগল-গrেত ন  কের। িকnt gঁিড় েমাটা হেল আর েবড়ার দরকার থােক না। হািত 
েবঁেধ িদেলo গােছর িকছু করেত পাের না। যিদ িনজর্েন সাধন কের ঈ েরর পাদপেd ভিkলাভ কের বল বািড়েয়, 
বািড় িগেয় সংসার কর, তাহেল কািমনী-কা েন েতামার িকছু করেত পারেব না। 
 
        “িনজর্েন দi েপেত মাখন তুলেত হয়। jানভিkrপ মাখন যিদ eকবার মনrপ dধ েথেক েতালা হয়, 
তাহেল সংসারrপ জেলর uপর রাখেল িনিলর্p হেয় ভাসেব। িকnt মনেক কাঁচা aবsায় -- dেধর aবsায়, যিদ 
সংসারrপ জেলর uপর রাখ, তাহেল dেধ জেল িমেশ যােব। তখন আর মন িনিলর্p হেয় ভাসেত পারেব না। 
 
        “ঈ রলােভর জনয্ সংসাের েথেক, eকহােত ঈ েরর পাদপd ধের থাকেব আর eকহােত কাজ করেব। 
যখন কাজ েথেক aবসর হেব, তখন di হােতi ঈ েরর পাদপd ধের থাকেব, তখন িনজর্েন বাস করেব, েকবল 
তাঁর িচnা আর েসবা করেব।” 
 
        সদরoয়ালা (আনিnত হiয়া) -- মহাশয়, e aিত সুnর কথা! িনজর্েন সাধন চাi বiিক! oiিট আমরা 
ভুেল যাi। মেন কির eেকবাের জনক রাজা হেয় পেড়িছ! ( ীরামকৃ  o সকেলর হাসয্) সংসারতয্ােগর েয 
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pেয়াজন নাi, বািড়েত েথেকo ঈ রেক পাoয়া যায়, e-কথা েনo আমার শািn o আনn হল। 
 
        ীরামকৃ  -- তয্াগ েতামােদর েকন করেত হেব? েযকােল যুd করেতi হেব, েকlা েথেকi যুd ভাল। 
‘iিndেয়র সে  যুd, িখেদ-তৃ া e-সেবর সে  যুd করেত হেব। e-যুd সংসার েথেকi ভাল। আবার কিলেত 
anগত pাণ, হয়েতা েখেতi েপেল না। তখন ঈ র-টী র সব ঘুের যােব’। eকজন তার মাগেক বেলিছল, ‘আিম 
সংসারতয্াগ কের চললুম।’ মাগিট eকটু jানী িছল। েস বলেল, ‘েকন তুিম ঘুের ঘুের েবড়ােব? যিদ েপেটর জনয্ 
দশ ঘের েযেত না হয় তেব যাo। তা যিদ হয়, তাহেল ei eকঘরi ভাল।’ 
 
        “েতামারা তয্াগ েকন করেব? বািড়েত বরং সুিবধা। আহােরর জনয্ ভাবেত হেব না। সহবাস sদারার সে , 
তােত েদাষ নাi। শরীেরর যখন েযিট দরকার কােছi পােব। েরাগ হেল েসবা করবার েলাক কােছ পােব। 
 
        “জনক, বয্াস, বিশ  jানলােভর কের সংসাের িছেলন। eঁরা dখানা তরবার ঘুরােতন। eকখানা jােনর, 
eকখানা কেমর্র।” 
 
        সদরoয়ালা -- মহাশয়! jান হেয়েছ তা েকমন কের জানব? 
 
        ীরামকৃ  -- jান হেল তাঁেক (ঈ রেক) আর দূের েদখায় না। িতিন আর িতিন েবাধ হয় না। তখন iিন! 
hদয়মেধয্ তাঁেক েদখা যায়। িতিন সকেলরi িভতর আেছন, েয খঁুেজ েসi পায়। 
 
        সদরoয়ালা -- মহাশয়! আিম পাপী, েকমন কের বিল েয, িতিন আমার িভতর আেছন? 
 

[bাhসমাজ, ী ধমর্ o পাপবাদ ] 
 
        ীরামকৃ  -- oi েতামােদর পাপ আর পাপ! e-সব বুিঝ ী ানী মত? আমায় eকজন eকখািন বi িদেল 
(বাiেবল) িদেল। eকটু পড়া নলাম; তা তােত েকবল oi eককথা -- পাপ আর পাপ! আিম তাঁর নাম কেরিছ; 
ঈ র, িক রাম, িক হির বেলিছ -- আমার আবার পাপ! eমন িব াস থাকা চাi। নাম-মাহােtয্ িব াস থাকা চাi। 
 
        সদরoয়ালা -- মহাশয়! েকমন কের oi িব াস হয়? 
 
        ীরামকৃ  -- তাঁেত aনুরাগ কর। েতামােদরi গােন আেছ, ‘pভু! িবেন aনুরাগ কের যjযাগ, েতামার িক 
যায় জানা।’ যােত erপ aনুরাগ, erপ ঈ ের ভালবাসা হয়, তার জনয্ তাঁর কােছ েগাপেন বয্াকুল হেয় pাথর্না 
কেরা, আর কাঁেদা। মােগর বয্ােমা হেল, িক টাকা েলাকসান হেল, িক কেমর্র জনয্, েলােক eকঘিট কােঁদ, ঈ েরর 
জনয্ েক কাঁদেছ বল েদিখ?  


