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িdতীয় পিরেcদ
ীরামকৃ মেনােমাহন-মিnের
েকশব েসন, রাম, সুেরnd, রােজnd িমt, ৈtেলাকয্ pভৃিত সে
ীযুk মেনােমাহেনর বাটী; 23নং িসমুিলয়া sীট; সুেরেndর বাটীর িনকট। আজ 3রা িডেসmর; শিনবার,
1881 ী াb (19েশ agহায়ণ, 1288)।
ীরামকৃ েবলা আnাজ 4টা সময় ভাগমন কিরয়ােছন। বাটীিট েছাট -- িdতল -- েছাট uঠান। ঠাকুর
ৈবঠকখানা ঘের uপিব । eকতলা ঘর -- গিলর uপেরi ঘরিট।
ভবানীপুেরর ঈশান মুখুেযয্র সে

ীরামকৃ কথা কিহেতেছন।

ঈশান -- আপিন সংসারতয্াগ কিরয়ােছন েকন? শােst সংসার আ মেক ে

বেলেছ।

ীরামকৃ -- িক ভাল িক মn aত জািন না; িতিন যা করান তাi কির, যা বলান তাi বিল।
ঈশান -- সবাi যিদ সংসারতয্াগ কের, তাহেল ঈ েরর িবrেd কাজ করা হয়।
ীরামকৃ -- সbাi তয্াগ করেব েকন? আর তাঁর িক icা েয, সকেলi িশয়াল-কুকেু রর মেতা কািমনীকা েন মুখ জুবের থােক? আর িক িকছু icা তাঁর নয়? েকাnটা তাঁর icা, েকাnটা aিনcা িক সব েজেনছ?
“তাঁর icা সংসার করা তুিম বলছ। যখন stী পুt মের তখন ভগবােনর icা েদখেত পাo না েকন? যখন
েখেত পাoনা -- দািরd -- তখন ভগবােনর icা েদখেত পাo না েকন?
“তাঁর িক icা মায়ােত জানেত েদয় না। তাঁর মায়ােত aিনতয্েক িনতয্ েবাধ হয়, আবার িনতয্েক aিনতয্
েবাধ হয়। সংসার aিনতয্ -- ei আেছ ei নাi িকnt তাঁর মায়ােত েবাধ হয়, ei িঠক। তাঁর মায়ােতi আিম কতর্া
েবাধ হয়; আর আমার ei সব stী-পুt, ভাi-ভিগনী, বাপ-মা, বািড়-ঘর -- ei সব আমার েবাধ হয়।
“মায়ােত িবদয্া aিবদয্া di আেছ। aিবদয্ার সংসার ভুিলেয় েদয় আর িবদয্ামায়া -- jান, ভিk, সাধুস - ঈ েরর িদেক লেয় যায়।
“তাঁর কৃপায় িযিন মায়ার aতীত, তাঁর পেk সব সমান -- িবদয্া aিবদয্া সব সমান।
“সংসার আ ম েভােগর আ ম। আর কািমনী-কা ন েভাগ িক আর করেব? সেnশ গলা েথেক েনেম েগেল
টক িক িমি মেন থােক না।
“তেব সকেল েকন তয্াগ করেব? সময় না হেল িক তয্াগ হয়? েভাগাn হেয় েগেল তেব তয্ােগর সময় হয়।
েজার কের েকu তয্াগ করেত পাের?
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“eকরকম ৈবরাগয্ আেছ, তােক বেল মকর্ট ৈবরাগয্, হীনবুিd েলােকর oi ৈবরাগয্ হয়। রাঁড়ীপুিত (িবধবার
েছেল), মা সুতা েকেট খায় -- েছেলর eকটু কাজ িছল, েস কাজ েগেছ -- তখন ৈবরাগয্ হল, েগrয়া পরেল, কাশী
চেল েগল। আবার িকছুিদন পের পt িলখেছ -- আমার eকিট কমর্ হiয়ােছ, দশ টাকা মািহনা; oরi িভতর
েসানার আংিট আর জামা-েজাড়া েকনবার েচ া করেছ। েভােগর icা যােব েকাথায়?”
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