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চতুথর্ পিরেcদ 
  

সnয্াস o গৃহsা ম -- ঈ রলাভ o তয্াগ -- িঠক সnয্াসী েক? 
 
        ীরামকৃ  -- মন েথেক সব তয্াগ না হেল ঈ রলাভ হয় না। সাধু স য় করেত পাের না। স য় না কের 
“পnছী আuর দরেবশ।” পািখ আর সাধু স য় কের না। eখানকার ভাব, -- হােত মািট েদবার জনয্ মািট িনেয় 
েযেত পাির না। েবটুয়াটা কের পান আনবার েজা নাi। hেদ যখন বড় যntণা িদেc, তখন eখান েথেক কাশী চেল 
যাব মতলব হল। ভাবলুম কাপড় লব -- িকnt টাকা েকমন কের লব? আর কাশী যাoয়া হল না। (সকেলর হাসয্) 
 
        (মিহমার pিত) -- “েতামরা সংসারী েলাক। eo রাখ, ao রাখ। সংসারo রাখ, ধমর্o রাখ।” 
 
        মিহমা -- ‘e, o’ িক আর থােক? 
 
        ীরামকৃ  -- আিম প বটীর কােছ গ ার ধাের ‘টাকা মািট, মািটi টাকা, টাকাi মািট’, ei িবচার করেত 
করেত যখন গ ার জেল েফেল িদলুম, তখন eকটু ভয় হল। ভাবলুম, আিম িক লkীছাড়া হলুম! মা-লkী যিদ 
খয্াঁট বn কের েদন, তাহেল িক হেব। তখন হাজরার মেতা পােটায়ারী করলমু। বললুম, মা! তুিম েযন hদেয় 
েথেকা! eকজন তপসয্া করােত ভগবতী সnt  হেয় বলেলন, তুিম বর লo। েস বলেল, মা যিদ বর িদেব, তেব 
ei কর েযন আিম নািতর সে  েসানার থােল ভাত খাi। eক বেরেত নািত, ঐ যর্, েসানার থাল সব হল! 
(সকেলর হাসয্) 
 
        “মন েথেক কািমনী-কা নতয্াগ হেল ঈ ের মন যায়, মন িগেয় িলp হয়। িযিন বd, িতিনi মুk হেত 
পােরন। ঈ র েথেক িবমুখ হেলi বd -- িনকিতর িনেচর কাঁটা uপেরর কাঁটা েথেক তফাত হয় কখন, যখন 
িনকিতর বািটেত কািমনী-কা েনর ভার পেড়। 
 
        “েছেল ভূিম  হেয় েকন কাঁেদ? গেভর্ িছলাম, েযােগ িছলাম’। ভূিম  হেয় ei বেল কাঁেদ -- কাঁহা e, কাঁহা 
e; e েকাথায় eলুম, ঈ েরর পাদপd িচnা করিছলাম, e আবার েকাথায় eলাম। 
 
        “েতামােদর পেk মেন তয্াগ -- সংসার aনাসk হেয় কর।” 
 

[সংসারতয্াগ িক দরকার? ] 
 
        মিহমা -- তাঁর uপর মন েগেল আর িক সংসার থােক? 
 
        ীরামকৃ  -- েস িক? সংসাের থাকেব না েতা েকাথায় যােব? আিম েদখিছ েযখােন থািক, রােমর aেযাধয্ায় 
আিছ। ei জগৎসংসার রােমর aেযাধয্া। রামচnd grর কােছ jানলাভ করবার পর বলেলন, আিম সংসারতয্াগ 
করব। দশরথ তাঁেক বুঝাবার জনয্ বিশ েক পাঠােলন। বিশ  েদখেলন, রােমর তীb ৈবরাগয্। তখন বলেলন, 
“রাম, আেগ আমার সে  িবচার কর, তারপর সংসারতয্াগ কেরা। আcা, িজjাসা কির, সংসার িক ঈ র ছাড়া? 
তা যিদ হয় তুিম তয্াগ কর।” রাম েদখেলন, ঈ রi জীবজগৎ সব হেয়েছন। তাঁর সtােত সমs সতয্ বেল েবাধ 
হেc। তখন রামচnd চুপ কের রiেলন। 
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        “সংসাের কাম, েkাধ ei সেবর সে  যুd করেত হয়, নানা বাসনার সে  যুd করেত হয়, আসিkর সে  
যুd করেত হয়। যুd েকlা েথেক হেলi সুিবধা। গৃহ েথেক যুdi ভাল; -- খাoয়া েমেল, ধমর্পtী aেনকরকম 
সাহাযয্ কের। কিলেত anগত pাণ -- aেnর জনয্ সাত জায়গায় ঘুরার েচেয় eক জায়গাi ভাল। গৃেহ, েকlার 
িভতর েথেক েযন যুd করা। 
 
        “আর সংসাের থােকা ঝেড়র eঁেটা পাত হেয়। ঝেড়র eঁেটা পাতােক কখনo ঘেরর িভতের লেয় যায়, 
কখনo আঁsাকুেড়। হাoয়া েযিদেক যায়, পাতাo েসiিদেক যায়। কখনo ভাল জায়গায়, কখনo মn জায়গায়! 
েতামােক eখন সংসাের েফেলেছন, ভাল, eখন েসi sােনi থােকা -- আবার যখন েসখান েথেক তুেল oর েচেয় 
ভাল জায়গায় লেয় েফলেবন, তখন যা হয় হেব।” 
 

[সংসাের আtসমপর্ণ (Resignation) রােমর icা ] 
 
        “সংসাের েরেখেছন তা িক করেব? সমs তাঁেক সমপর্ণ কেরা -- তাঁেক আtসমপর্ণ কেরা। তাহেল আর 
েকান েগাল থাকেব না। তখন েদখেব, িতিনi সব করেছন। সবi রােমর icা।” 
 
        eকজন ভk -- ‘রােমর icা’ গlিট িক? 
 
        ীরামকৃ  -- েকান eক gােম eকিট তাঁতী থােক। বড় ধািমর্ক, সকেলi তােক িব াস কের আর ভালবােস। 
তাঁতী হােট িগেয় কাপড় িবিk কের। খিরdার দাম িজjাসা করেল বেল, রােমর icা, সুতার দাম eকটাকা, 
রােমর icা েমহnেতর দাম চাির আনা, রােমর icা, মুনাফা di আনা। কাপেড়র দাম রােমর icা eকটাকা ছয় 
আনা। েলােকর eত িব াস েয তৎkণাৎ দাম েফেল িদেয় কাপড় িনত। েলাকিট ভারী ভk, রািtেত খাoয়াদাoয়ার 
পের aেনকkণ চ ীম েপ বেস ঈ রিচnা কের, তাঁর নামgণকীতর্ন কের। eকিদন aেনক রাত হেয়েছ, েলাকিটর 
ঘুম হেc না, বেস আেছ, eক-eকবার তামাক খােc; eমন সময় েসi পথ িদেয় eকদল ডাকাত ডাকািত করেত 
যােc। তােদর মুেটর aভাব হoয়ােত oi তাঁতীেক eেস বলেল, আয় আমােদর সে  -- ei বেল হাত ধের েটেন 
িনেয় চলল। তারপর eকজন গৃহেsর বািড় িগেয় ডাকািত করেল। কতকgেলা িজিনস তাঁতীর মাথায় িদেল। eমন 
সময় পুিলশ eেস পড়ল। ডাকােতরা পালাল, েকবল তাঁতীিট মাথায় েমাট ধরা পড়ল। েস রািt তােক হাজেত রাখা 
হল। পরিদন ময্ািজsার সােহেবর কােছ িবচার। gােমর েলাক জানেত েপের সব eেস uপিsত। তারা সকেল 
বলেল, ‘hজুর! e-েলাক কখনo ডাকািত করেত পাের না’। সােহব তখন তাঁতীেক িজjাসা করেল, ‘িক েগা, 
েতামার িক হেয়েছ বল’। তাঁতী বলেল, ‘hজুর! রােমর icা, আিম রািtেত ভাত েখলমু। তারপের রােমর icা, 
আিম চ ীম েপ বেস আিছ, রােমর icা aেনক রাত হল। আিম, রােমর icা, তাঁর িচnা করিছলাম আর তাঁর নাম 
gনগাণ করিছলাম। eমন সমেয় রােমর icা, eকদল ডাকাত েসi পথ িদেয় যািcল। রােমর icা তারা আমায় 
ধের েটেন লেয় েগল। রােমর icা, তারা eক গৃহেsর বািড় ডাকািত করেল। রােমর icা, আমার মাথায় েমাট 
িদল। eমন সময় রােমর icা, পুিলস eেস পড়ল। রােমর icা, আিম ধরা পড়লুম। তখন রােমর icা, পুিলেসর 
েলােকরা হাজেত িদল। আজ সকােল রােমর icা, hজুেরর কােছ eেনেছ’। 
 
        “aমন ধািমর্ক েলাক েদেখ, সােহব তাঁতীিটেক েছেড় িদবার hকুম িদেলন। তাঁতী রাsায় বnুেদর বলেল, 
রােমর icা, আমােক েছেড় িদেয়েছ। সংসার করা, সnয্াস করা, সবi রােমর icা। তাi তাঁর uপর সব েফেল 
িদেয় সংসাের কাজ কর। 
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        “তা না হেল আর িকi বা করেব? 
 
        “eকজন েকরািন েজেল িগিছল। েজল খাটা েশষ হেল, েস েজল েথেক েবিরেয় eল। eখন েজল েথেক 
eেস, েস িক েকবল েধi েধi কের নাচেব? না, েকরািনিগিরi করেব? 
 
        “সংসারী যিদ জীবnুk হয়, েস মেন করেল aনায়ােস সংসাের থাকেত পাের। জার jানলাভ হেয়েছ, তার 
eখান েসখান নাi। তার সব সমান। যার েসখােন আেছ, তার eখােনo আেছ। 
 

[পূবর্কথা -- েকশব েসেনর সে  কথা -- সংসাের জীবnুk ] 
 
        “যখন েকশব েসনেক বাগােন pথম েদখলমু, বেলিছলাম -- ‘eরi লয্াজ খেসেছ’। সভাসুd েলাক েহেস 
uঠল। েকশব বলেল, েতামারা েহেসা না, eর িকছু মােন আেছ, eঁেক িজjাসা কির। আিম বললাম, যতিদন 
েবঙািচর লয্াজ না খেস, তার েকবল জেল থাকেত হয়, আড়ায় uেঠ ডাঙায় েবড়ােত পাের না; েযi লয্াজ খেস, 
আমিন লাফ িদেয় ডাঙায় পেড়। তখন জেলo থােক, আবার ডাঙায়o থােক। েতমিন মানুেষর যতিদন aিবদয্ার 
লয্াজ না খেস, ততিদন সংসার-জেল পেড় থােক। aিবদয্ার লয্াজ খসেল -- jান হেল, তেব মুk হেয় েবড়ােত 
পাের, আবার icা হেল সংসাের থাকেত পাের।”  


