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সংসারণর্বেঘাের যঃ কণর্ধারsrপকঃ ৷
নেমাঽst রামকৃ ায় তৈs ীgরেব নমঃ ৷৷
ভিkর uপায়
মাsার (িবনীতভােব) -- ঈ ের িক কের মন হয়?
ীরামকৃ -- ঈ েরর নামgণগান সবর্দা করেত হয়। আর সৎস -- ঈ েরর ভk বা সাধু, eঁেদর কােছ
মােঝ মােঝ েযেত হয়। সংসােরর িভতর o িবষয়কােজর িভতর রাতিদন থাকেল ঈ ের মেন হয় না। মােঝমােঝ
িনজর্েন িগেয় তাঁর িচnা করা বড় দরকার। pথম aবsায় মােঝ মােঝ িনজর্ন না হেল ঈ ের মন রাখা বড়i কিঠন।
“যখন চারাগাছ থােক, তখন তার চািরিদেক েবড়া িদেত হয়। েবড়া না িদেল ছাগল-গrেত েখেয় েফেল।
“ধয্ান করেব মেন, েকােণ o বেন। আর সবর্দা সদসৎ িবচার করেব। ঈ রi সৎ -- িকনা িনতয্বst, আর সব
aসৎ -- িকনা aিনতয্। ei িবচার করেত করেত aিনতয্ বst মন েথেক তয্াগ করেব।”
মাsার (িবনীতভােব) -- সংসাের িকরকম কের থাকেত হেব?
[গৃহs সnয্াস -- uপায় -- িনজর্েন সাধন ]
ীরামকৃ -- সব কাজ করেব িকnt মন ঈ েরেত রাখেব। stী, পুt, বাপ, মা -- সকলেক িনেয় থাকেব o
েসবা করেব। েযন কত আপনার েলাক। িকnt মেন জানেব েয, তারা েতামার েকu নয়।
“বড় মানুেষর বািড়র দাসী সব কাজ কেc, িকnt েদেশ িনেজর বািড়র িদেক মন পেড় আেছ। আবার েস
মিনেবর েছেলেদর আপনার েছেলর মেতা মানুষ কের। বেল ‘আমার রাম’ ‘আমার হির’, িকnt মেন েবশ জােন -eরা আমার েকu নয়।
“কcপ জেল চের েবড়ায়, িকnt তার মন েকাথায় পেড় আেছ জােনা? -- আড়ায় পেড় আেছ। েযখােন তার
িডমgিল আেছ। সংসােরর সব কমর্ করেব, িকnt ঈ ের মন েফেল রাখেব।
“ঈ ের ভিkলাভ না কের যিদ সংসার করেত যাo তাহেল আরo জিড়েয় পড়েব। িবপদ, েশাক, তাপ -e-সেব aৈধযর্ হেয় যােব। আর যত িবষয়-িচnা করেব ততi আসিk বাড়েব।
“েতল হােত েমেখ তেব কাঁঠাল ভাঙেত হয়! তা না হেল হােত আঠা জিড়েয় যায়। ঈ ের ভিkrপ েতল
লাভ কের তেব সংসােরর কােজ হাত িদেত হয়।
“িকnt ei ভিkলাভ করেত হেল িনজর্ন হoয়া চাi। মাখন তুলেত েগেল িনজর্েন দi পাতেত হয়। দiেক
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নাড়ানািড় করেল দi বেস না। তারপর িনজর্েন বেস, সব কাজ েফেল দi মnন করেত হয়। তেব মাখন েতালা
যায়।
“আবার েদখ, ei মেন িনজর্েন ঈ রিচnা করেল jান ৈবরাগয্ ভিk লাভ হয়। িকnt সংসাের েফেল রাখেল
oi মন নীচ হেয় যায়। সংসাের েকবল কািমনী-কা ন িচnা।
“সংসার জল, আর মনিট েযন dধ। যিদ জেল েফেল রাখ, তাহেল dেধ-জেল িমেশ eক হেয় যায়, খাঁিট
dধ খুেঁ জ পাoয়া যায় না। dধেক দi েপেত মাখন তুেল যিদ জেল রাখা যায়, তাহেল ভােস। তাi িনজর্েন সাধনা
dারা আেগ jানভিkrপ মাখন লাভ করেব। েসi মাখন সংসার-জেল েফেল রাখেলo িমশেব না, েভেস থাকেব।
“সে সে িবচার করা খুব দরকার। কািমনী-কা ন aিনতয্। ঈ রi eকমাt বst। টাকায় িক হয়? ভাত
হয়, ডাল হয়, থাকবার জায়গা হয় -- ei পযর্n। ভগবানলাভ হয় না। তাi টাকা জীবেনর uেdশয্ হেত পাের না - eর নাম িবচার, বুেঝছ?
মাsার -- আেj হাঁ; pেবাধচেndাদয় নাটক আিম সmpিত পেড়িছ, তােত আেছ ‘বstিবচার’।
ীরামকৃ -- হাঁ, বstিবচার! ei েদখ, টাকােতi বা িক আেছ, আর সুnর েদেহi বা িক আেছ! িবচার কর,
সুnরীর েদেহেতo েকবল হাড়, মাংস, চিবর্, মল, মূt -- ei সব আেছ। ei সব বstেত মানুষ ঈ রেক েছেড় েকন
মন েদয়? েকন ঈ রেক ভুেল যায়?
[ঈ রদশর্েনর uপায় ]
মাsার -- ঈ রেক িক দশর্ন করা যায়?
ীরামকৃ -- হাঁ, aবশয্ করা যায়। মােঝ মােঝ িনজর্েন বাস; তাঁর নামgণগান, বstিবচার -- ei সব uপায়
aবলmন করেত হয়।
মাsার -- কী aবsােত তাঁেক দশর্ন হয়?
ীরামকৃ -- খুব বয্াকুল হেয় কাঁদেল তাঁেক েদখা যায়। মাগেছেলর জনয্ েলােক eকঘিট কাঁেদ, টাকার
জনয্ েলােক েকঁেদ ভািসেয় েদয়, িকnt ঈ েরর জনয্ েক কাঁদেছ? ডাকার মেতা ডাকেত হয়।
ei বিলয়া ঠাকুর গান ধিরেলন:
“ডাক েদিখ মন ডাকার মেতা েকমন শয্ামা থাকেত পাের।
েকমন শয্ামা থাকেত পাের, েকমন কালী থাকেত পাের।।
মন যিদ eকাn হo, জবা িবlদল লo,
ভিk-চnন িমশাiেয় (মার) পেদ পু া িল দাo।।
“বয্াকুলতা হেলi arণ uদয় হল। তারপর সূযর্ েদখা িদেবন। বয্াকুলতার পরi ঈ রদশর্ন।
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“িতন টান eকt হেল তেব িতিন েদখা েদন -- িবষয়ীর িবষেয়র uপর, মােয়র সnােনর uপর, আর সতীর
পিতর uপর টান। ei িতন টান যিদ কারo eকসে হয়, েসi টােনর েজাের ঈ রেক লাভ করেত পাের।
“কথাটা ei, ঈ রেক ভালবাসেত হেব। মা েযমন েছেলেক ভালবােস, সতী েযমন পিতেক ভালবােস,
িবষয়ী েযমন িবষয় ভালবােস। ei িতনজেনর ভালবাসা, ei িতন টান eকt করেল যতখািন হয়, ততখািন
ঈ রেক িদেত পারেল তাঁর দশর্ন লাভ হয়।
“বয্াকুল হেয় তাঁেক ডাকা চাi। িবড়ােলর ছানা েকবল ‘িমu িমu’ কের মােক ডাকেত জােন। মা তােক
েযখােন রােখ, েসiখােনi থােক -- কখেনা েহঁেশেল, কখন মািটর uপর, কখন বা িবছানার uপর েরেখ েদয়। তার
ক হেল েস েকবল িমu িমu কের ডােক, আর িকছু জােন না। মা েযখােনi থাকুক, ei িমu িমu শb েন eেস
পেড়।”
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