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প ম পিরেcদ 
 

িtিভgর্ণৈয়ভর্াৈবেরিভঃ সবর্িমদং জগৎ ৷ 
েমািহতং নািভজানািত মােমভয্ঃ পরমবয্য়m  ৷৷ 

          [গীতা -- 7।13] 
 

e সংসার েকন? 
 
        ীরামকৃ  (েকশবািদর pিত) -- বnন আর মুিk -- dেয়র কতর্াi িতিন। তাঁর মায়ােত সংসারী জীব 
কািমনী-কা েন বd, আবার তাঁর দয়া হেলi মুk। িতিন “ভববnেনর বnনহািরণী তািরণী”। 
 
        ei বিলয়া গnবর্িনিnতকেn রামpসােদর গান গািহেতেছন: 
 
 শয্ামা মা uড়াc ঘুিড় (ভবসংসার বাজার মােঝ) ৷ 
 (oi েয) আশা-বায়ু ভের uেড়, বাঁধা তােহ মায়া দিড় ৷৷ 
 কাক গি  মি  গাঁথা, প রািদ নানা নাড়ী ৷ 
 ঘুিড় sgেণ িনমর্াণ করা, কািরগির বাড়াবািড় ৷৷ 
 িবষেয় েমেজছ মা া, ককর্শা হেয়েছ দিড় ৷ 
 ঘুিড় লেkর dটা-eকটা কােট, েহেস দাo মা হাত-চাপিড় ৷৷ 
 pসাদ বেল, দিkণা বাতােস ঘুিড় যােব uিড় ৷ 
 ভবসংসার সমুdপাের পড়েব িগেয় তাড়াতািড় ৷৷ 
 
        “িতিন লীলাময়ী! e-সংসার তাঁর লীলা। িতিন icাময়ী, আনnময়ী। লেkর মেধয্ eকজনেক মুিk েদন।” 
 
        bাhভk -- মহাশয়, িতিন েতা মেন করেল সকলেক মুk করেত পােরন। েকন তেব আমােদর সংসাের বd 
কের েরেখেছন? 
 
        ীরামকৃ  -- তাঁর icা। তাঁর icা েয, িতিন eiসব িনেয় েখলা কেরন। বুড়ীেক আেগ থাকেত ছঁুেল 
েদৗড়ােদৗিড় করেত হয় না। সকেলi যিদ ছঁুেয় েফেল, েখলা েকমন কের হয়? সকেলi ছঁুেয় েফলেল বুিড় aসnt  
হয়। েখলা চলেল বুড়ীর আhাদ। তাi “লেkর dেটা-eকটা কােট, েহেস দাo মা হাত-চাপিড়।” (সকেলর 
আনn) 
 
        “িতিন মনেক আঁিখ েঠের iশারা কের বেল িদেয়েছন, ‘যা, eখন সংসার করেগ যা।’ মেনর িক েদাষ? িতিন 
যিদ আবার দয়া কের মনেক িফিরয়া েদন, তাহেল িবষয়বুিdর হাত েথেক মুিk হয়। তখন আবার তাঁর পাদপেd 
মন হয়।” 
 
        ঠাকুর সংসারীর ভােব মার কােছ aিভমান কের গাiেতেছন: 
 
         আিম oi েখদ েখদ কির ৷ 
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     তুিম মাতা থাকেত আমার জাগা ঘের চুির ৷৷ 
     মেন কির েতামার নাম কির, িকnt সমেয় পাসির ৷ 
 আিম বুেঝিছ েজেনিছ, আশয় েপেয়িছ e-সব েতামাির চাতুরী ৷৷ 
 িকছু িদেল না, েপেল না, িনেল না, েখেল না, েস েদাষ িক আমাির ৷ 
 যিদ িদেত েপেত, িনেত েখেত, িদতাম খাoয়াতাম েতামাির ৷৷ 
     যশ, aপজশ, সুরস, কুরস সকল রস েতামাির ৷ 
     (oেগা) রেস েথেক রসভ , েকন কর রেস রী ৷৷ 
     pসাদ বেল, মন িদেয়ছ, মেনির আঁিখ ঠাির ৷ 
 (oমা) েতামার সৃি  দৃি -েপাড়া, িমি  বেল ঘুির ৷৷ 
 
        “তাঁরi মায়ােত ভুেল মানুষ সংসারী হেয়েছ। ‘pসাদ বেল মন িদেয়েছ, মেনির আঁিখ ঠাির’।” 
 

[কমর্েযাগ সmেn িশkা -- সংসার o িন ামকমর্ ] 
 
        bাhভk -- মহাশয়, সব তয্াগ না করেল ঈ রেক পাoয়া যােব না? 
 
        ীরামকৃ  (সহােসয্) -- নােগা! েতামােদর সব তয্াগ করেত হেব েকন? েতামরা রেস-বেস েবশ আছ। সা-
ের-মা-েত! (সকেলর হাসয্) েতামরা েবশ আছ। নk েখলা জােনা? আিম েবিশ কািটেয় jেল েগিছ। েতামরা খুব 
েসয়ানা। েকu দেশ আেছা; েকu ছেয় আেছা; েকu পাঁেচ আেছা। েবিশ কাটাo নাi; তাi আমার মেতা jেল যাo 
নাi। েখলা চলেছ -- e েতা েবশ। (সকেলর হাসয্) 
 
        “সতয্ বলিছ, েতামরা সংসার করছ eেত েদাষ নাi। তেব ঈ েরর িদেক মন রাখেত হেব। তা না হেল হেব 
না। eকহােত কমর্ কর, আর-eকহােত ঈ রেক ধের থাক। কমর্ েশষ হেল diহােত ঈ রেক ধরেব। 
 
        “মন িনেয় কথা। মেনেতi বd, মেনেতi মুk। মন েয-রেঙ েছাপােব েসi রেঙ ছুপেব। েযমন েধাপাঘেরর 
কাপড়। লােল েছাপাo লাল, নীেল েছাপাo নীল, সবুজ রেঙ েছাপাo সবুজ। েয-রেঙ েছাপাo েসi রেঙi ছুপেব। 
েদখ না, যিদ eকটু iংেরজী পড়, েতা aমিন মুেখ iংেরজী কথা eেস পেড়। ফুট-ফাট, iট-িমট্ । (সকেলর হাসয্) 
আবার পােয় বুটজুতা, িশস িদেয় গান করা; ei সব eেস জুটেব। আবার যিদ পি ত সংsতৃ পেড় aমিন েশােলাক 
ঝাড়েব। মনেক যিদ কুসে  রাখ েতা েসরকম কথাবাতর্া, িচnা হেয় যােব। যিদ ভেkর সে  রাখ, ঈ রিচnা, হির 
কথা -- ei সব হেব। 
 
        “মন িনেয়i সব। eকপােশ পিরবার, eকপােশ সnান। eকজনেক eকভােব, সnানেক আর-eকভােব 
আদর কের। িকnt eকi মন।”   
 


