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[গীতা -- 10।3]

uপায় -- িব াস
eকজন ভk -- মহাশয়, erপ সংসারী জীেবর িক uপায় নাi?
ীরামকৃ -- aবশয্ uপায় আেছ। মােঝ মােঝ সাধুস আর মােঝ মােঝ িনজর্েন েথেক ঈ রিচnা করেত
হয়। আর িবচার করেত হয়। তাঁর কােছ pাথর্না করেত হয়, আমােক ভিk িব াস দাo।
“িব াস হেয় েগেলi হল। িব ােসর েচেয় আর িজিনস নাi।
(েকদােরর pিত) -- “িব ােসর কত েজার তা েতা েনছ? পুরােণ আেছ, রামচnd িযিন সাkাৎ পূণর্bh
নারায়ণ, তাঁর ল ায় েযেত েসতু বাঁধেত হল। িকnt হনুমান রামনােম িব াস কের লাফ িদেয় সমুেdর পাের িগেয়
পড়ল। তার েসতুর দরকার হয় নাi। (সকেলর হাসয্)
“িবভীষণ eকিট পাতায় রামনাম িলেখ oi পাতািট eকিট েলােকর কাপেড়র েখাঁেট েবঁেধ িদছল। েস
েলাকিট সমুেdর পাের যােব। িবভীষণ তােক বলেল, ‘েতামার ভয় নাi, তুিম িব াস কের জেলর uপর িদেয় চেল
যাo, িকnt েদখ যাi aিব াস করেব, aমিন জেল ডুেব যােব।’ েলাকিট েবশ সমুেdর uপর িদেয় চেল যািcল;
eমন সমেয় তার ভারী icা হল েয, কাপেড়র েখাঁেট িক বাঁধা আেছ eকবার েদেখ! খুেল েদেখ েয, েকবল
‘রামনাম’ েলখা রেয়েছ! তখন েস ভাবেল, ‘e িক! ধু রামনাম eকিট েলখা রেয়েছ!’ যাi aিব াস, aমিন ডুেব
েগল।
“যার ঈ ের িব াস আেছ, েস যিদ মহাপাতক কের -- েগা, bাhণ, stী হতয্া কের, তবুo ভগবােন ei
িব ােসর বেল ভারী ভারী পাপ েথেক udার হেত পাের। েস যিদ বেল আর আিম eমন কাজ করব না, তার
িকছুেতi ভয় হয় না।”
ei বিলয়া ঠাকুর গান ধিরেলন:
[মহাপাতক o নামমাহাtয্ ]
আিম dগর্া dগর্া বেল মা যিদ মির।
আেখের e-দীেন, না তােরা েকমেন, জানা যােব েগা শ রী ৷৷
নািশ েগা bাhণ, হতয্া কির rণ, সুরাপান আিদ িবনািশ নারী ৷
e-সব পাতক, না ভািব িতেলক, bhপদ িনেত পাির ৷৷
[নেরnd -- েহামাপািখ ]
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“ei েছেলিটেক েদখছ, eখােন eকরকম। dরn েছেল বাবার কােছ যখন বেস, েযমন জুজিু ট, আবার
চাঁদিনেত যখন েখেল, তখন আর eক মূিতর্। eরা িনতয্িসেdর থাক। eরা সংসাের কখনo বd হয় না। eকটু বয়স
হেলi ৈচতনয্ হয়, আর ভগবােনর িদেক চেল যায়। eরা সংসাের আেস জীবিশkার জনয্। eেদর সংসােরর বst
িকছু ভাল লােগ না -- eরা কািমনীকা েন কখনo আসk হয় না।
“েবেদ আেছ েহামাপািখর কথা। খুব uঁচু আকােশ েস পািখ থােক। েসi আকােশেতi িডম পােড়। িডম
পাড়েল িডমটা পড়েত থােক -- িকnt eত uঁচু েয, aেনকিদন েথেক িডমটা পড়েত থােক। িডম পড়েত পড়েত ফুেট
যায়। তখন ফুটেলi েদখেত পায় েয, েস পেড় যােc, মািটেত লাগেল eেকবাের চুরমার হেয় যােব। তখন েস
পািখ মার িদেক eেকবাের েচাঁচা েদৗড় েদয়, আর uঁচেু ত uেঠ যায়।”
নেরnd uিঠয়া েগেলন।
সভামেধয্ েকদার, pাণকৃ , মাsার iতয্ািদ aেনেক আেছন।
ীরামকৃ -- েদখ নেরnd গাiেত, বাজােত, পড়া নায় -- সব তােতi ভাল। েসিদন েকদােরর সে তকর্
করিছল। েকদােরর কথাgেলা কচকচ কের েকেট িদেত লাগল। (ঠাকুর o সকেলর হাসয্) (মাsােরর pিত) -iংরাজীেত িক েকান তেকর্র বi আেছ গা?
মাsার -- আেj হাঁ, iংেরজীেত নয্ায়শাst (Logic) আেছ।
ীরামকৃ -- আcা, িকরকম eকটু বল েদিখ।
মাsার eiবার মুশিকেল পিড়েলন। বিলেলন, eকরকম আেছ সাধারণ িসdাn েথেক িবেশষ িসdােn
েপৗঁছােনা। েযমন:
সব মানুষ মের যােব,
পি েতরা মানুষ,
aতeব পি েতরা মের যােব।
“আর eকরকম আেছ, িবেশষ দৃ াn বা ঘটনা েদেখ সাধারণ িসdােn েপৗঁছােনা। েযমন:
e কাকটা কােলা,
o কাকটা কােলা
(আবার) যত কাক েদখিছ সবi কােলা,
aতeব সব কাকi কােলা।
“িকnt eরকম িসdাn করেল ভুল হেত পাের, েকননা হয়েতা খুঁজেত খুজ
ঁ েত আর eক েদেশ সাদা কাক
েদখা েগল। আর eক দৃ াn -- েযখােন বৃি েসiখােন েমঘ িছল বা আেছ; aতeব ei সাধারণ িসdাn হল েয,
েমঘ েথেক বৃি হয়। আরo eক দৃ াn -- e-মানুষিটর বিtশ দাঁত আেছ, o-মানুষিটর বিtশ দাঁত, আবার েযwww.ramakrishnavivekananda.info
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েকান মানুষ েদখিছ তারi বিtশ দাঁত আেছ। aতeব সব মানুেষরi বিtশ দাঁত আেছ।
“erপ সাধারণ িসdােnর কথা iংেরজী নয্ায়শােst আেছ।”
ীরামকৃ কথাgিল িনেলন মাt। িনেত িনেতi aনয্মনs হiেলন। কােজ কােজi আর e-িবষেয়
েবিশ pস হiল না।
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