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ষ পিরেcদ
aহংকার o সদরoয়ালা
ীরামকৃ (সদরoয়ালার pিত) -- আcা, aিভমান, aহংকার jােন হয় -- না, ajােন হয়? aহংকার
তেমাgণ, ajান েথেক uৎপn হয়। ei aহংকার আড়াল আেছ বেল তাi ঈ রেক েদখা যায় না। “আিম মেল
ঘুিচেব জ াল।” aহংকার করা বৃথা। e-শরীর, e-ঐ যর্ িকছুi থাকেব না। eকটা মাতাল dগর্া pিতমা েদখিছল।
pিতমার সাজেগাজ েদেখ বলেছ, “মা, যতi সােজা-েগােজা, িদন di-িতন পের েতামায় েটেন গ ায় েফেল
িদেব।” (সকেলর হাসয্) তাi সকলেক বলিছ, জজi হo আর েযi হo সব dিদেনর জনয্। তাi aিভমান,
aহংকার তয্াগ করেত হয়।
[bাhসমাজ o সাময্ -- েলাক িভn pকৃিত ]
“সtt, রজঃ o তেমাgেণর িভn sভাব। তেমাgণীেদর লkণ, aহংকার, িনdা, েবিশ েভাজন, কাম, েkাধ -ei সব রেজাgিণরা েবিশ কাজ জড়ায়; কাপড়; েপাশাক িফট-ফাট, বািড় পির ার-পিরcn, ৈবঠকখানায় কুiেনর
ছিব, যখন ঈ রিচnা কের তখন েচলী-গরদ পেরম গলায় rdােkর মালা, তার মােঝ মােঝ eকিট eকিট েসানার
rdাk; যিদ েকu ঠাকুরবািড় েদখেত আেস তেব সে কের েদখায় আর বেল, eিদেক আসুন আরo আেছ, ে ত
পাথেরর, মােবর্ল পাথেরর েমেঝ আেছ, েষাল-েফাকর নাটমিnর আেছ। আবার দান কের, েলাকেক েদিখেয়।
সttgণী েলাক aিত িশ -শাn, কাপড় যা তা; েরাজগার েপট চলা পযর্n, কখনo েলােকর েতাষােমাদ কের ধন লয়
না, বািড়েত েমরামত নাi, েছেলেদর েপাশােকর জনয্ ভােব না; মান-সmেমর জনয্ বয্s হয় না, ঈ রিচnা,
দানধয্ান সমs েগাপেন -- েলােক েটর পায় না; মশািরর িভতর ধয্ান কের, েলােক ভােব বাবুর রােত ঘুম হয় নাi
তাi েবলা পযর্n ঘুমােcন। সttgণ িসঁিড়র েশষ ধাপ, তারপেরi ছাদ। সttgণ eেলi ঈ রলােভর আর েদির হয়
না -- আর eকটু েগেলi তাঁেক পােব। (সদরoয়ালার pিত) -- তুিম বেলিছেল সব েলাক সমান। ei েদখ, কত
িভn pকৃিত।
“আরo কত রকম থাক থাক আেছ; -- িনতয্জীব, মুkজীব, মুমুkজীব, বdজীব, -- নানারকম মানুষ।
নারদ, কেদব িনতয্জীব, েযমন sীম েবাট্ (কেলর জাহাজ) পাের আপিনo েযেত পাের আবার বড় জীবজnt হািত
পযর্n পাের িনেয় যায়। িনতয্জীেবরা নােয়েবর srপ; eকটা তালুক শাসন কের আর-eকটা তালুক শাসন করেত
যায়। আবার মুমুk জীব আেছ, যারা সংসার জাল েথেক মুk েহায়ার জনয্ বয্কুল হেয় pাণপেণ েচ া করেছ।
eেদর মেধয্ di-eকজন জাল েথেক পালােত পাের, তারা মুk জীব। িনতয্জীেবরা eক-eকটা িসয়ানা মােছর
মেতা; কখনo জােল পেড় না।
“িকnt বdজীব -- সংসারী জীব -- তােদর hঁশ নাi। তারা জােল পেড়i আেছ, aথচ জােল বd হেয়িছ,
erপ jানo নাi। eরা হিরকথা সmুেখ হেল েসখান েথেক চেল যায়, -- বেল হিরনাম মরবার সময় হেব; eখন
েকন? আবার মৃতুয্শযয্ায় েয়, পিরবার িকmা েছেলেদর বেল, ‘pদীেপ aত সলেত েকন, eকটা সলেত দাo; তা
না হেল েতল পুেড় যােব’; আর পিরবার o েছেলেদর মেন কের কাঁেদ আর বেল, ‘হায়! আিম ম’েল eেদর িক
হেব।’ আর বdজীব যােত eত dঃখ েভাগ কের, তাi আবার কের; েযমন uেটর কাঁটা ঘাস েখেত েখেত মুখ িদেয়
দরদর কের রk পেড়, তবু কাঁটা ঘাস ছােড় না। eিদেক েছেল মারা েগেছ, েশােক কাতর, তবু আবার বছর বছর
েছেল হেব; েমেয়র িবেয়েত সবর্sাn হল, আবার বছর বছর েমেয় হেব; বেল, িক করব aদৃে িছল। যিদ তীথর্
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করেত যায়, িনেজ ঈ রিচnা করবার aবসর পায় না। -- েকবল পিরবারেদর পুটঁ িু ল বiেত বiেত pাণ যায়,
ঠাকুরেদর মিnের িগেয় েছেলেক চরণামৃত খাoয়ােত, গড়াগিড় েদoয়ােতi বয্s। বdজীব িনেজর আর
পিরবারেদর েপেটর জনয্ দাসt কের -- আর িমথয্াকথা, pব না, েতাষােমাদ কের ধন uপায় কের। যারা
ঈ রিচnা কের, ঈ েরর ধয্ােন মg হয়, বdজীব তােদর পাগল বেল uিড়েয় েদয়। (সদরoয়ালার pিত) মানুষ কত
রকম েদখ; তুিম সব eক বলিছেল। কত িভn pকৃিত। কাr বিশ শিk, কাr কম।”
[বdজীব মৃতয্ু কােল ঈ েরর নাম কের না ]
“সংসারাk বdজীব মৃতয্ু কােল সংসােরর কথাi বেল। বািহের মালা জপেল, গ াsান করেল, তীেথর্ েগেল - িক হেব? সংসার আসিk িভতের থাকেল মৃতয্ু কােল েসিট েদখা যায়। কত আেবাল-তােবাল বেল; হয়েতা
িবকােরর েখয়ােল ‘হলুদ, পাঁচেফাড়ন, েতজপাতা’ বেল েচঁিচেয় uঠল। কপািখ সহজ েবলা রাধাকৃ বেল, িবিl
ধরেল িনেজর বুিল েবেরায়, কয্াঁ কয্াঁ কের। গীতায় আেছ মৃতয্ু কােল যা মেন করেব, পরেলােক তাi হেব। ভরত
রাজা ‘হিরণ’, ‘হিরণ’ কের েদহতয্াগ কেরিছল, তাi হিরণ-জn হল। ঈ রিচnা কের েদহতয্াগ করেল ঈ রলাভ
হয়, আর e-সংসাের আসেত হয় না।”
bাhভk -- মহাশয়, aনয্ সময় ঈ রিচnা কেরেছ, িকnt মৃতুয্ সময় কের নাi বেল িক আবার ei সুখdঃখময় সংসাের আসেত হেব? েকন, আেগ েতা ঈ রিচnা কেরিছল?
ীরামকৃ -- জীব ঈ রিচnা কের, িকnt ঈ ের িব াস নাi, আবার, ভুেল যায়; সংসাের আসk হয়।
েযমন ei হািতেক sান কিরেয় িদেল, আবার ধুলা-কাদা মােখ। মনমtকরী! তেব হািতেক নাiেয়i যিদ আsাবেল
সাঁধ কিরয়া িদেত পার, তাহেল আর ধুলা-কাদা মাখেত পাের না। যিদ জীব মৃতুয্কােল ঈ রিচnা কের, তাহেল
dমন হয়, েস মন কািমনী-কা েন আবার আসk হবার aবসর পায় না।
“ঈ ের িব াস নাi, তাi eত কমর্েভাগ। েলােক বেল েয, গ া-sােনর সময় েতামার পাপgেলা েতামায়
েছেড় গ ার তীেরর গােছর uপর বেস থােক। যাi তুিম গ াsান কের তীের uঠেছা aমিন পাপgেলা েতামার ঘােড়
আবার েচেপ বেস। (সকেলর হাসয্) েদহতয্ােগর সময় যােত ঈ রিচnা হয়, তাi তার আেগ থাকেত uপায় করেত
হয়। uপায় -- aভয্াসেযাগ। ঈ রিচnা aভয্াস করেল েশেষর িদেনo তাঁেক মেন পড়েব।”
bাhভk -- েবশ কথা হল। aিত সুnর কথা।
ীরামকৃ -- িক eেলােমেলা বকলুম! তেব আমার ভাব িক জান? আিম যnt িতিন যntী; আিম ঘর িতিন
ঘরণী; আিম গািড় িতিন Engineer; আিম রথ িতিন রথী; েযমন চালান েতমিন চিল; েযমন করান েতমিন কির।
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