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ষ  পিরেcদ 
 

aহ ারিবমূঢ়াtা কতর্াহিমিত মনয্েত। 
                                                                                              [গীতা -- 3।27] 
 

মায়া বা aহং-আবরণ েগেলi মুিk বা ঈ রলাভ 
 
        িবজয় -- মহাশয়! েকন আমরা erপ বd হেয় আিছ? েকন ঈ রেক েদখেত পাi না? 
 
        ীরামকৃ  -- জীেবর aহংকারi মায়া। ei aহংকার সব আবরণ কের েরেখেছ। “আিম মেল ঘুিচেব 
জ াল।” যিদ ঈ েরর কৃপায় “আিম aকতর্া” ei েবাধ হেয় েগল, তাহেল েস বয্িk েতা জীবnুk হেয় েগল। 
তার আর ভয় নাi। 
 
        “ei মায়া বা aহং েযন েমেঘর srপ। সামানয্ েমেঘর জনয্ সূযর্েক েদখা যায় না -- েমঘ সের েগেলi 
সূযর্েক েদখা যায়। যিদ grর কৃপায় eকবার aহংবুিd যায়, তাহেল ঈ রদশর্ন হয়। 
 
        “আড়াi হাত দূের ীরামচnd, িযিন সাkাৎ ঈ র; মেধয্ সীতাrিপণী মায়া বয্বধান আেছ বেল লkণrপ 
জীব েসi ঈ রেক েদখেত পান নাi। ei েদখ, আিম ei গামছাখানা িদেয় মুেখর সামেন আড়াল করিছ আর 
আমায় েদখেত পাc না। তবু আিম eত কােছ। েসirপ ভগবান সকেলর েচেয় কােছ, তবু ei মায়া-আবরেণর 
দrন তাঁেক েদখেত পারছ না। 
 
        “জীব েতা সিcদানnsrপ। িকnt ei মায়া বা aহংকাের তােদর সব নানা uপািধ হেয় পেড়েছ, আর তারা 
আপনার srপ ভুেল েগেছ। 
 
        “eক-eকিট uপািধ হয়, আর জীেবর sভাব বদেল যায়। েয কােলােপেড় কাপড় পের আেছ, aমিন েদখেব, 
তার িনধুর টpার তান eেস েজােট; আর তাস েখলা, েবড়ােত যাবার সময় হােত ছিড় (stick) eiসব eেস 
েজােট। েরাগা েলাকo যিদ বুট জুতা পের েস aমিন িশস িদেত আরm কের, িসঁিড় uঠবার সময় সােহবেদর মেতা 
লািফেয় uঠেত থােক। মানুেষর হােত যিদ কলম থােক, eমিন কলেমর gণ েয, েস aমিন eকটা কাগজ-টাগজ 
েপেলi তার uপর ফয্াসফয্াস কের টান িদেত থাকেব। 
 
        “টাকাo eকিট িবলkণ uপািধ। টাকা হেলi মানুষ আর-eকরকম হেয় যায়, েস মানুষ থােক না। 
 
        “eখােন eকজন bাhণ আসা-যাoয়া করত। েস বািহের েবশ িবনয়ী িছল। িকছুিদন পের আমরা েকাnগের 
েগছলুম। hেদ সে  িছল। েনৗকা েথেক যাi নামিছ, েদিখ েসi bাhণ গ ার ধাের বেস আেছ। েবাধ হয়, হাoয়া 
খািcল। আমােদর েদেখ বলেছ, ‘িক ঠাকুর! বিল -- আছ েকমন?’ তার কথার sর েন আিম hেদেক বললাম, 
‘oের hেদ! e েলাকটার টাকা হেয়েছ, তাi eiরকম কথা।’ hেদ হাসেত লাগল। 
 
        “eকটা বয্ােঙর eকটা টাকা িছল। গেতর্ তার টাকাটা িছল। eকটা হািত েসi গতর্ িডিঙেয় িগিছল। তখন 
বয্াঙটা েবিরেয় eেস খুব রাগ কের হািতেক লািথ েদখােত লাগল। আর বলেল, েতার eত বড় সাধয্ েয, আমায় 
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িডিঙেয় যাস! টাকার eত aহংকার।” 
 

[সpভূিম -- aহংকার কখন যায় -- bhjােনর aবsা ] 
 
        “jানলাভ হেল aহংকার েযেত পাের। jানলাভ হেল সমািধs হয়। সমািধs হেল তেব aহং যায়। েস 
jানলাভ বড় কিঠন। 
 
        “েবেদ আেছ েয, সpমভূিমেত মন েগেল তেব সমািধ হয়। সমািধ হেলi তেব aহং চেল েযেত পাের। 
মেনর সচরাচর বাস েকাথায়? pথম িতনভূিমেত। িল , gহয্, নািভ -- েসi িতনভূিম, তখন মেনর আসিk েকবল 
সংসাের -- কািমনী-কা েন। hদেয় যখন মেনর বাস হয়, তখন ঈ রীয় েজয্ািতঃদশর্ন হয়। েস বয্িk 
েজয্ািতঃদশর্ন কের বেল ‘eিক!’ ‘eিক!’ তারপর ক । েসখােন যখন মেনর বাস হয়, তখন েকবল ঈ রীয় কথা 
কিহেত o িনেত icা হয়। কপােল -- rমেধয্ -- মন েগেল তখন সিcদানnrেপ দশর্ন হয়, েসi rেপর সে  
আিল ন sশর্ন করেত icা হয়, িকnt পাের না। ল েনর িভতর আেলা দশর্ন হয় িকnt sশর্ হয় না; ছঁুi ছঁুi েবাধ 
হয়, িকnt েছাঁয়া যায় না। সpমভূিমেত মন যখন যায়, তখন aহং আর থােক না -- সমািধ হয়।” 
 
        িবজয় -- েসখােন েপৗঁিছবার পর যখন bhjান হয়, মানুষ িক েদেখ? 
 
        ীরামকৃ  -- সpমভূিমেত মন েপৗঁিছেল িক হয় মুেখ বলা যায় না। 
 
        “জাহাজ eকবার কালাপািনেত েগেল আর িফের না। জাহােজর খপর পাoয়া যায় না। সমুেdর খপরo 
জাহােজর কােছ পাoয়া যায় না। 
 
        “নুেনর ছিব সমুd মাপেত িগিছল। িকnt যাi েনেমেছ, aমিন গেল েগেছ! সমুd কত গভীর েক খপর 
িদেবক? েয িদেব, েস িমেশ েগেছ। সpমভূিমেত মেনর নাশ হয়, সমািধ হয়। িক েবাধ হয়, মুেখ বলা যায় না।” 
 

[aহং িকnt যায় না -- “বjাৎ আিম” -- “দাস আিম” ] 
 
        “েয ‘আিম’েত সংসারী কের, কািমনী-কা েন আসk কের, েসi ‘আিম’ খারাপ। জীব o আtার pেভদ 
হেয়েছ, ei ‘আিম’ মাঝখােন আেছ বেল। জেলর uপর যিদ eকটা লািঠ েফেল েদoয়া যায়, তাহেল dেটা ভাগ 
েদখায়। বstত, eক জল; লািঠটার দrন dেটা েদখােc। 
 
        “aহং-i ei লািঠ। লািঠ তুেল লo, েসi eক জলi থাকেব। 
 
        “বjাৎ ‘আিম’ েক? েয ‘আিম’ বেল, ‘আমায়’ জােন না? আমার eত টাকা, আমার েচেয় েক বড়েলাক 
আেছ? যিদ েচাের দশ টাকা চুির কের থােক, pথেম টাকা েকেড় লয়, তারপর েচারেক খুব মাের; তােতo ছােড় না, 
পাহারাoয়ালােক েডেক পুিলেস েদয় o ময্াদ খাটায়, ‘বjাৎ আিম’ বেল, জােন না -- আমার দশ টাকা িনেয়েছ! 
eত বড় আsধর্া!”  
 
        িবজয় -- যিদ aহং না েগেল সংসাের আসিk যােব না, সমািধ হেব না, তাহেল bhjােনর পথ aবলmন 
করাi ভাল, যােত সমািধ হয়। আর ভিkেযােগ যিদ aহং থােক তেব jানেযাগi ভাল। 
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        ীরামকৃ  -- di-eকিট েলােকর সমািধ হেয় ‘aহং’ যায় বেট, িকnt pায় যায় না। হাজার িবচার কর, 
‘aহং’ িফের ঘুের eেস uপিsত। আজ a tগাছ েকেট দাo, কাল আবার সকােল েদখ েফঁকিড় েবিরেয়েছ। eকাn 
যিদ ‘আিম’ যােব না, থাক শালা ‘দাস আিম’ হেয়। ‘েহ ঈ র! তুিম pভু, আিম দাস’ eiভােব থাক। ‘আিম দাস’,  
‘আিম ভk’ erপ ‘আিমেত’ েদাষ নাi; িম  েখেল amল হয়, িকnt িমছির িমি র মেধয্ নয়। 
 
        “jানেযাগ ভারী কিঠন। েদহাtবুিd না েগেল jান হয় না। কিলযুেগ anগতpাণ -- েদহাtবুিd যায় না। 
তাi কিলযুেগর পেk ভিkেযাগ। ভিkপথ সহজ পথ। আnিরক বয্াকুল হেয় তাঁর নামgনগান কর, pাথর্না কর, 
ভগবানেক লাভ করেব, েকান সেnহ নাi। 
 
        “েযমন জলরািশর uপর বাঁশ না েরেখ eকিট েরখা কাটা হেয়েছ। েযন di ভাগ জল। আর েরখা aেনকkণ 
থােক না। ‘দাস আিম’, িক ‘ভেkর আিম’, িক ‘বালেকর আিম’ -- eরা েযন ‘আিমর েরখা মাt’।” 
 


