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েবদাnিবচাের -- মায়াবাদ o ীরামকৃ  
 
        ীরামকৃ  (মিহমাচরেণর pিত) -- েবদাn িবচাের, সংসার মায়াময়, -- sেpর মেতা, সব িমথয্া। িযিন 
পরমাtা, িতিন সািksrপ -- জাgত, sপন, সুষুিp িতন aবsারi সািksrপ। e-সব েতামার ভােবর কথা। 
spo যত সতয্, জাগরণo েসirপ সতয্। eকটা গl বিল েশান। েতামার ভােবর -- 
 
        “eক েদেশ eকিট চাষা থােক। ভারী jানী। চাষবাস কের -- পিরবার আেছ, eকিট েছেল aেনকিদন পের 
হেয়েছ; নাম হাr। েছেলিটর uপর বাপ-মা dজেনরi ভালবাসা; েকননা, সেব ধন নীলমিণ। চাষািট ধািমর্ক, গাঁেয়র 
সব েলােকi ভালবােস। eকিদন মােঠ কাজ করেছ, eমন সময় eকজন eেস খপর িদেল, হাrর কেলরা হেয়েছ। 
চাষািট বািড় িগেয় aেনক িচিকৎসা করােল িকnt েছেলিট মারা েগল। বািড়র সকেল েশােক কাতর িকnt চাষািটর 
েযন িকছুi হয় নাi। uলেট সকলেক বুঝায় েয, েশাক কের িক হেব? তারপর আবার চাষ করেত েগল। বািড় িফের 
eেস েদেখ, পিরবার আরo কাঁদেছ। পিরবার বলেল, ‘তুিম িন রু -- েছেলটার জনয্ eকবার কাঁদেলo না?’ চাষা 
তখন িsর হেয় বলেল, ‘েকন কাঁদিছ না বলব? আিম কাল eকটা ভারী sp েদেখিছ। েদখলাম েয, রাজা হেয়িছ 
আর আট েছেলর বাপ হেয়িছ -- খুব সুেখ আিছ। তারপর ঘুম েভেঙ েগল। eখন মহা ভাবনায় পেড়িছ -- আমার 
েসi আট েছেলর জনয্ েশাক করব, না, েতামার ei eক েছেল হাrর জনয্ েশাক করব?’ 
 
        “চাষা jানী, তাi েদখিছল sp aবsাo েযমন িমথয্া, জাগরণ aবsাo েতমিন িমথয্া; eক িনতয্বst েসi 
আtা। 
 
        “আিম সবi লi। তুরীয় আবার জাgত, sp, সুষুিp। আিম িতন aবsাi লi। bh আবার মায়া, জীব, জগৎ 
আিম সবi লi। সব না িনেল oজেন কম পেড়।” 
 
        eকজন ভk -- oজেন েকন কম পেড়? (সকেলর হাসয্) 
 
        ীরামকৃ  -- bh -- জীবজগৎিবিশ । pথম েনিত েনিত করবার সময় জীবজগৎেক েছেড় িদেত হয়। 
aহংবুিd যতkণ, ততkণ িতিনi সব হেয়েছন, ei েবাধ হয়, িতিনi চতুিবর্ংশিত তtt হেয়েছন। 
 
        “েবেলর সার বলেত েগেল শাঁসi বুঝায়। তখন িবিচ আর েখালা েফেল িদেত হয়। িকnt েবলটা কত oজেন 
িছল বলেত েগেল ধু শাঁস oজন করেল হেব না। oজেনর সময় শাঁস, িবিচ, েখালা সব িনেত হেব। যারi শাঁস, 
তারi িবিচ, তারi েখালা। 
 
        “যাঁরi িনতয্, তাঁরi লীলা। 
 
        “তাi আিম িনতয্, লীলা সবi লi। মায়া বেল জগৎসংসার uিড়েয় িদi না। তাহেল েয oজেন কম 
পড়েব।” 
 

[মায়াবাদ o িবিশ াৈdতবাদ -- jানেযাগ o ভিkেযাগ ] 
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        মিহমাচরণ -- e েবশ সাম সয্, -- িনতয্ েথেকi লীলা, আবার লীলা েথেকi িনতয্। 
 
        ীরামকৃ  -- jানীরা েদেখ সব spবৎ। ভেkরা সব aবsা লয়। jানী dধ েদয় িছিড়ক িছিড়ক কের। 
(সকেলর হাসয্) eক-eকটা গr আেছ -- েবেছ েবেছ খায়; তাi িছিড়ক িছিড়ক dধ। যারা aত বােছ না আর সব 
খায়, তারা hড়hড় কের dধ েদয়। utম ভk1 -- িনতয্ লীলা di লয়। তাi িনতয্ েথেক মন েনেম eেলo তাঁেক 
সেmাগ করেত পাের। utম ভk hড়hড় কের dধ েদয়। (সকেলর হাসয্) 
 
        মিহমা -- তেব dেধ eকটু গn হয়। (সকেলর হাসয্) 
 
        ীরামকৃ  (সহােসয্) -- হয় বেট, তেব eকটু আoটােত হয়। আgেন আuেট িনেত হয়। jানািgর uপর 
eকটু dধটা চিড়েয় িদেত হয়, তাহেল আর গnটা থাকেব না। (সকেলর হাসয্) 
 

[oঁকার o িনতয্লীলােযাগ ] 
 
        (মিহমার pিত) -- “oঁকােরর বয্াখয্া েতামরা েকবল বল ‘aকার uকার মকার’।” 
 
        মিহমাচরণ -- aকার, uকার, মকার -- িকনা সৃি , িsিত, pলয়। 
 
        ীরামকৃ  -- আিম uপমা িদi ঘnার টং শb। ট-a-a-ম-ম-। লীলা েথেক িনেতয্ হয়; sূল, সূk, কারণ 
েথেক মহাকারেণ লয়। জাgত, sp, সুষুিp েথেক তুরীেয় লয়। আবার ঘ া বাজল, েযম মহাসমুেd eকটা gr 
িজিনস পড়ল আর েঢu আরm হল। িনতয্ েথেক লীলা আরm হল, মহাকারণ েথেক sূল, সূk, কারণ শিরর েদখা 
িদল -- েসi তুরীয় েথেকi জাgত, sp, সুষুিp সব aবsা eেস পড়ল। আবার মহাসমুেdর েঢu মহাসমুেdi লয় 
হল। িনতয্ ধের ধের লীলা, আবার লীলা ধের িনতয্।2 আিম টং শb uপমা িদi। আিম িঠক ei সব েদেখিছ। 
আমায় েদিখেয় িদেয়েছ িচৎ সমুd, an নাi। তাi েথেক eiসব লীলা uঠল, আর oiেতi লয় হেয় েগল। 
িচদাকােশ েকািট bhাে র uৎপিt, আবার oiেতi লয় হয়, েতামােদর বiেয় িক আেছ, aত আিম জািন না। 
 
        মিহমা -- যাঁরা েদেখেছন, তাঁরা েতা শাst েলেখন নাi। তাঁরা িনেজর ভােবi িবেভার, িলখেবন কখন! 
িলখেত েগেলi eকটু িহসাবী বুিdর দরকার। তাঁেদর কােছ েন aনয্ েলােক িলেখেছ। 
 

[সংসারাসিk কতিদন -- bhানn পযর্n ] 
 
        ীরামকৃ  -- সংসারীরা বেল, েকন কািমনী-কা েন আসিk যায় না? তাঁেক লাভ করেল আসিk যায়।3 
যিদ eকবার bhানn পায়, তাহেল iিndয়সুখ েভাগ করেত বা aথর্, মান-সmেমর জনয্, আর মন েদৗড়ায় না। 
 
                                                 
1 utম ভk -- েযা মাং পশয্িত সবর্t সবর্  মিয় পশয্িত। 
                   তসয্াহং ন pণশয্ািম স চ েম েন pণশয্িত।                                          [গীতা, 6/30] 
2 িনতয্ ধের লীলা -- From the Absolute to the Relative -- from the Infinite to the Finite -  - from the Undifferentiated  
to the Differentiated -- from the Unconditioned to the  Conditioned and again from the Relative to the Absolute. 
3 রসবর্জং রেসাঽপয্সয্ পরং দৃ ব্া িনবতর্েত।                                                            [গীতা, 2।59] 
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        “বাdেল েপাকা যিদ eকবার আেলা েদেখ, তাহেল আর anকাের যায় না। 
 
        “রাবণেক বেলিছল, তুিম সীতার জনয্ মায়ার নানাrপ ধরেছা, eকবার রামrপ ধের সীতার কােছ যাo না 
েকন? রাবণ বলেল, তুcং bhপদং পরবধূস ঃ কুতঃ -- যখন রামেক িচnা কির, তখন bhপদ তুc হয়, পরstী 
েতা সামানয্ কথা! তা রামrপ িক ধরব!” 
 

[যত ভিk বােড়, সংসারাসিk কেম -- ীৈচতনয্ভk িনিলর্p ] 
 
        “তাi জনয্i সাধন-ভজন। তাঁেক িচnা যত করেব, ততi সংসােরর সামানয্ েভােগর িজিনেস আসিk 
কমেব। তাঁর পাদপেd যত ভিk হেব, ততi িবষয়বাসনা কম পেড় আসেব, ততi েদেহর সুেখর িদেক নজর 
কমেব; পরstীেক মাতৃবৎ েবাধ হেব, িনেজর stীেক ধেমর্র সহায় বnু েবাধ হেব, প ভাব চেল যােব, েদবভাব 
আসেব, সংসাের eেকবাের aনাসk হেয় যােব। তখন সংসাের যিদo থাক জীবnুk হেয় েবড়ােব। ৈচতনয্েদেবর 
ভেkরা aনাসk হেয় সংসাের িছল।” 
 

[jানী o ভেkর গূঢ় রহসয্ ] 
 
        (মিহমার pিত) -- “েয িঠক ভk, তার কােছ হাজার েবদাn িবচার কর, আর ‘spবৎ’ বল তার ভিk 
যাবার নয়। িফের-ঘুের eকটুখািন থাকেবi। eকটা মুষল বয্ানা বেন পেড়িছল, তােতi ‘মুষলং কুলনাশনm’। 
 
        “িশব aংেশ জnােল jানী হয়; bh সতয্, জগৎ িমথয্া -- ei েবােধর িদেক মন সবর্দা যায়। িব ু aংেশ 
জnােল েpমভিk হয়, েস েpমভিk যাবার নয়। jানিবচােরর পর ei েpমভিk যিদ কেম যায়, আবার eক 
সময় h h কের েবেড় যায়; যdবংষ ংস কেরিছল মুষল, তারi মেতা।” 
 
 


