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দাদা ভগবান কক ? 

            ১৯৫৮ সালল্র  জনু মালসর এক সন্ধযায় আনুমাপনক ৬ টার সময়,  পভলে ভপেি সুরে 

শহলরর  ররল্লেশলনর  রেট ম ি নম্বর ৩ এর এক রবলঞ্চ বসা শ্রী অম্বাল্াল্ মূল্জীভাই 

িযালটল্রূিী রেহ মজন্দলর প্রাকৃপেকভালব , অক্রমরূলি , অলনক  জন্ম  ধলর  বযক্ত হবার জনয  

আেুর   দোো ভগবান   িূণ ি রূলি প্রকট হলল্ন ।  আর প্রকৃপে সৃজন করলল্ন অধযালের এক 

অে্ভুে আশ্চর্য িয !  এক ঘন্টালে ওনার  পবশ্বেশ িন  হল্ !    দআপম রক    ভগবান রক    জগে  

রক চাল্ায়     কম ি পক    মুজক্ত পক     ইেযাপে জগলের সমস্ত আধযাজেক প্রলের সম্পূণ ি রহসয 

প্রকট হয় ।  এইভালব প্রকৃপে পবলশ্বর সনু্মলে এক অপিেীয় িূণ ি  েশ িন প্রস্তুে করলল্ন আর োর 

মাধযম হলল্ন শ্রী অম্বাল্াল্ মূল্জীভাই িযালটল্, গুজরালটর চলরাের রেলের ভােরণ গ্রালমর 

িাটটোর, পর্যপন  কন্ট্রাকটরী  বযবসা কলরও সম্পূণ ি বীেরাগী  িুরুষ  !  

          ওনার র্যা প্রাপ্ত হলয়পছল্, রসভালব রকবল্ েুই ঘন্টালেই অনয মুমুেু জনলকও  আেজ্ঞান 

প্রাপপ্ত করালেন, ওনার অে্ভুে পসদ্ধজ্ঞান প্রলয়াগ িারা ।   এলক অক্রমমাগ ি বল্া হয় ।  অক্রম 

অথ িাৎ  পবনা ক্রলমর,  ক্রম অথ িাৎ  পসঁপের ির পসঁপে, ক্রমানুসালর উিলর ওঠা ।   অক্রম অথ িাৎ 

পল্ফ্ট মাগ ি, শটি কাট  !    

          উপন স্বয়ংই সবাইলক  দোো ভগবান রক    এই রহসয জাপনলয়  বল্লেন “র্যালক আিনারা  

রেেলছন রস োো ভগবান নয় , রস রো  দএ. এম. িযালটল্ ।  আপম জ্ঞানী িুরুষ আর পভেলর 

পর্যপন প্রকট হলয়লছন পেপনই দোো ভগবান  ।  োো ভগবান রো রচৌদ্দ রল্ালকর নাথ ।  উপন 

আিনার মলধযও আলছন , সবার মলধয আলছন ।  আিনার মলধয অবযক্ত রূলি আলছন  আর  

 দএোলন  আমার  পভেলর সম্পূণ ি  রূলি  বযক্ত  হলয়  রগলছন ।   োো ভগবানলক  আপমও  নমস্কার 

কপর ।“  

          দবযবসালে ধম ি থাকা প্রলয়াজন, পক  ধম িলে বযবসা নয় , এই পসদ্ধান্ত অনুসালরই পেপন 

সম্পূণ ি জীবন অপেবাপহে কলরন ।  জীবলন কেনও উপন কালরা কাছ রথলক রকান অথ ি রনন পন 

উির  পনলজর উিাজিলনর অথ ি রথলক ভক্তলেরলক েীথ ির্যাোয় পনলয় রর্যলেন ।  

          িরম িূজয োোশ্রী গ্রালম-গ্রালম রেশ-পবলেলশ িপরভ্রমন কলর মুমুেুজলনলের সৎসঙ্গ 

আর আেজ্ঞান প্রাপপ্ত করালেন ।  োোশ্রী োরঁ জীবদ্দশালেই িূজয িাঃ নীরুলবহন অমীন 

 ননীরুমা -লক স্বরূিজ্ঞান নআেজ্ঞান   প্রাপ্ত করালনার জ্ঞানপসজদ্ধ প্রোন কলরপছলল্ন ।  

োোশ্রীর রেহপবল্লয়র ির নীরুমা একই ভালব মুমুেুজলনলের সৎসঙ্গ আর আেজ্ঞান প্রাপপ্ত 

পনপমত্ত ভালব করালেন ।  োোশ্রী িূজয েীিকভাই রেশাইলক সৎসঙ্গ করার পসজদ্ধ প্রোন 

কলরপছলল্ন ।  নীরুমার উিপিপেলেই োরঁ আশীব িালে িূজয েীিকভাই রেশ-পবলেলশ ভ্রমণ 

কলর মুমুেুলের আেজ্ঞান প্রাপ্ত করালেন র্যা নীরুমা-র   রেহপবল্লয়র ির আজও চল্লছ ।  

এই আেজ্ঞান প্রাপপ্তর ির হাজার-হাজার মুমুেু সংসালর রথলক, সমস্ত োপয়ত্ব িাল্ন কলরও 

আেরমণোর অনুভব কলর থালকন ।             

         

 



 

 

পনববদন  

          জ্ঞানী িুরুষ িরমিজূয োো ভগবালনর শ্রীমুে রথলক অধযাে েথা 

বযবহার জ্ঞালনর সম্বন্ধীয় রর্য বাণী পনগ িে হলয়পছল্, ো ররকিি কলর সংকল্ন 

েথা সম্পােনা  কলর িুস্তক রূলি প্রকাপশে করা হলয়লছ ।  পবপভন্ন পবষলয়র 

উিলর পনগ িে সরস্বেীর অে্ভুে সংকল্ন এই িুস্তলক হলয়লছ, র্যা নব 

িাঠকলের জনয বরোন রূলি পসদ্ধ হলব ।    

          প্রস্তুে অনুবালে এ পবলশষ ধযান রাো হলয়লছ রর্য িাঠকলের োোজীরই  

বাণী শুনলছন ,  এমন অনুভব হয়, র্যার জনয হয়লো রকান জায়গায় 

অনুবালের বাকয রচনা বাংল্া বযাকরণ অনুসালর  ত্রুটিপূর্ণ মলন  হলে িালর ,  
পক  রসই িলল্ অন্তপন িপহে ভাবলক উিল্পি কলর িেলল্  অপধক ল্াভ-োয়ক 

হলব ।   

          প্রস্তুে িুস্তলক  অলনক  জায়গায় রকাষ্টলক রেওয়া শব্দ বা বাকয িরম 

িূজয োোশ্রী িারা বল্া বাকযলক অপধক স্পষ্টোিূব িক রবাঝালনার জনয রল্ো 

হলয়লছ ।   র্যেন পক রকান  জায়গায় ইংলরজজ শব্দলক বাংল্া অথ ি রূলি রাো 

হলয়লছ ।  োোশ্রীর শ্রীমুে রথলক পনগ িে পকছু গুজরাটট শব্দ রর্যমন রেমনই 

ইটাপল্লে  রাো হলয়ছ, কারণ এই সব শলব্দর জনয বাংল্ায় এমন রকান শব্দ 

রনই, রর্য এর িূণ ি অথ ি পেলে িালর ।  েবুও এইসব শলব্দর সমানাথী  শব্দ অথ ি 

রূলি রকাষ্ঠলক রেওয়া হলয়লছ ।    

          জ্ঞানীর বাণীলক বাংল্া ভাষায় র্যথাথ ি রূলি অনুবাপেে করার প্রর্যত্ন  করা 

হলয়লছ  পক  োোশ্রীর আেজ্ঞালনর সটঠক আশয়, রর্যমনকার রেমন, 

আিনালের গুজরাটট ভাষালেই অবগে হলে িালর ।  পর্যপন জ্ঞালনর গভীলর 

রর্যলে চান, জ্ঞালনর সটঠক মম ি  অনুধাবন করলে চান, রস এর জনয গুজরাটট 

ভাষা পশলে রনলবন, এটাই আমালের পবনম্র অনুলরাধ ।    

          অনুবাে সম্পপকিে অসম্পূণ িোর জনয আিনালের কালছ েমা প্রাথী ।   

***** 



           

সম্পাদকীয়  

          আেসাোৎকার িাওয়ার জনয, আো রক জানার জনয সমস্ত ধম িলে 

বল্া হলয়লছ ।   পক  আো পকভালব প্রাপ্ত করলব     আোর  সপেযকার  স্বরূি 

পক    আো পক কলর   এই সব প্রলের সমাধান পকভালব করলব   এই জ্ঞান 

রকাথা রথলক প্রাপ্ত হলে িালর     

          পবলশ্ব কেলনা কেলনা আেজ্ঞানী িুরুষ অবোপরে হন, েেন এই 

আধযাজেক রহসয উন্মুক্ত হলে িালর ।  সংসালর র্যা পকছু জ্ঞান আলছ ও 

রভৌপেক জ্ঞান, পরলল্টটভ জ্ঞান ।  োলে আে সাোৎকার কেলনা হলে িালর 

না ।  জ্ঞানী িুরুলষর আোর অনুভব হওয়ালে আে সাোৎকালরর প্রাপপ্ত  

হলে িালর ।  

        আোর ওিলর রো গীোলে, উিপনষলে, রবলে, আগলম বে-বে গ্রন্থ 

সঙ্কপল্ে হলয় র্যালব এে পকছু বল্া হলয়লছ ।  পক  র্যেন স্বয়ং জ্ঞানীিুরুষ 

প্রেযে থালকন, েেন মূল্ েলত্বর কথা সংপেলপ্ত সমস্ত জ্ঞানাকি প্রাপ্ত হলয় 

র্যায় । 

          আো পক জজপনস    কষায় আর আোর পক সম্বন্ধ    কষায় আোর 

গুণ না জলের    আো পনগুিণ না সগুণ    রস দ্বিে না অদ্বিে    ব্রহ্ম সেয 

না জগে    পক আো সব িবযািী    জে আর রচেলনর রভেলরো, আে শজক্ত 

আর প্রাকৃে শজক্তলে পক অন্তর    আো সজক্রয় না অজক্রয়    আসলল্ আো 

পক জজপনস    আোর িান রকাথায়    রস রকমন রেেলে হয়     জে েত্ব 

আর রচেন েলত্বর পমশ্রন রথলক রর্য পবলশষ িপরণাম দসাইপন্টপ লকল্ী  উৎিন্ন 

হলয়লছ, রর্য সমস্ত সংসার িপরভ্রমলণর জে, োর র্যথাথ ি পবজ্ঞান োোশ্রী 

এোলন সুস্পষ্ট কলরলছন !  

          পবলশ্বর ছয় সনােন েলত্বর সুন্দর, সরল্ ভাষায় বণ িন কলরলছন ।     



          এই সমস্ত কথা জ্ঞানী ছাো আর রক বল্লে িালরন     িরম িূজয োো 

ভগবান, রর্য এই কালল্ িূণ ি জ্ঞানী হলয় রগলছন, পেপন এই সমস্ত কথা রসাজা , 

সরল্ আর সহজ ভাষায় বুজঝলয়লছন ।   

          সাধারণ রথলক সাধারণ বযজক্ত ও বুলঝ র্যায় এমন ভাষালে, উোহরলণর 

সালথ বল্ালে, গুহয কথা ও বুঝলে অলনক সরল্ হলয় রগলছ ।  শালের কথা 

উিল্জদ্ধলে শীঘ্র আলস না ।   

          আো রক রচনার োোশ্রীর সুন্দর রভেজ্ঞালনর প্রলয়াগ, র্যার িারা মাে 

েুই ঘন্টালেই জ্ঞান প্রাপ্ত হলয় র্যায় !  র্যাহালে বাপক থাকা রশষ জীবলন সম্পূণ ি 

িপরবেিন আলস আর সব িো  দআপম শুদ্ধাো  এমন রেয়ালল্ থালক ।   

- ডা. নীরুববিন অমীবনর-এর জয় সন্দিদানি ।                          
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আত্মা - পনর্গণু না সর্গণ  ? 

          প্রশ্নকতাু : ভগবানলক পনগুিণ, পনরাকার বল্া হয়, এই কথা পক টঠক        

          দাদাশ্রী :  ভগবান পনরাকার, পক  পনগুিণ নয় ।  পনগুিণ রো এোলন 

একটা িাথর ও নয় ।  ভগবালন প্রাকৃপেক একটা ও গুণ রনই পক  স্বয়ং 

স্বাভাপবক গুলণর ধাম ।   

          প্রকৃপের গুণ, রস সব নাশবন্ত ।  রসই নাশবন্ত গুণ নএর েৃটষ্ট  রথলক  

আো পনগুিণ আর স্বাভাপবক গুলণ, িারমালনন্ট গুলণ রস িপরিূণ ি ।  রসই সব 

গুণ আপম রেলেপছ ।  রসই সব গুণলক আপম জাপন ।  রর্যমন রসানার ন পনলজর  

গুণ আলছ আর োমার ও ন পনলজর  গুণ আলছ, েুলটাই পনলজর স্বাভাপবক গুণ 

িারা আল্াো থালক ।  গুলণর পবনা রো বস্তুর পকভালব পরিচয় হলে িারলব    

বস্তুর পনলজর গুণ থালক ।  প্রকৃপের সব গুণ পবনাশী ।  রকান বে সন্ত িুরুষ 

হয়, পক  রস দজ্ঞানী  হন পন আর োরঁ আোর অনুভব হয়পন রো রস প্রাকৃে 

গুলণই আলছন ।  োলঁক র্যেই গাল্া-গাল্ কর, মার-ধর কর েবওু সমো (ধৈর্ য) 

রালেন, রো আিনার মলন হলব কে সমো, শাপন্ত, েমা, সেয, েযাগ, 

দ্ববরাগয গুলণর, পক  োরঁ কেলনা সপন্নিাে হয় নমাথা ঘুলর র্যায় , রো রসই 

বে সন্ত িুরুষ ও গালা-গাল্ রেলব, মারলব ।  ও প্রকৃপের গুণ আর রস সব গুণ 

নাশবন্ত ।  প্রকৃপের ভাল্ গুণ থালক, েবওু োলে েুশী হওয়ার আবশযকো 

রনই ।  র্যার আোর অনুভব হলয় রগলছ র র োরঁ পকছু হয় না ।    

          প্রকৃপের একটাও গুণ শুদ্ধাোলে রনই আর শুদ্ধাোর একটাও গুণ 

প্রকৃপেলে রনই ।   

          মনুলষযর রর্য ইচ্ছা হয় , ও প্রাকৃে গুণ, োলে আো েন্ময়াকার হলয় 

র্যায়, রো োলে কম ি বালঁধ ।   আো  েন্ময়াকার  হয় না,  রো েুলটা আল্াোই  
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থালক ।  অজ্ঞানোলে েন্ময়াকার হলয় র্যায় আর জ্ঞান রমলল্ রো েন্ময়াকার 

হয় না ।   

আত্মা, দ্বৈত না অদ্বৈত ? 

          প্রশ্নকতাু :  আো দ্বিে না অদ্বিে              

          দাদাশ্রী :  পকছু রল্ালকরা বলল্ রর্য আো দ্বিে, রো পকছু রল্ালকরা বলল্ 

রর্য পবপশষ্টাদ্বিে, অদ্বিে, শুদ্ধাদ্বিে, এমন নানান ধরলনর কথা বলল্ ।  পক  

আো দ্বিে নয়, অদ্বিে ও নয় ।  আো দ্বিোদ্বিে ।  দজ্ঞানী িুরুষ  দ্বিে ও 

হয় আর অদ্বিে ও হয়, েুলটাই সালথ থালক ।  অদ্বিলে জ্ঞাো-দ্রষ্টা আর 

িরমানন্দী আর দ্বিলে জক্রয়া কলরন ।  দ্বিে জক্রয়া কলর, োরঁ অদ্বিে জ্ঞাো-

দ্রষ্টা থালকন ।  দ্বিে রজ্ঞয় আর ভগবান জ্ঞাো-দ্রষ্টা, িরমানন্দী ।  রর্য ির্য িন্ত   

রেহ আলছ, রস ির্য িন্ত  আো একল্া অদ্বিে হলে িালর  না ।   দ্বিোদ্বিে 

থালক ।  বাই পরলল্টটভ পভয়ুযিলয়ন্ট (আলিপেক েৃটষ্টলকান   আো দ্বিে ।  বাই 

রীলয়ল্ পভয়ুযিলয়ন্ট  নবাস্তপবক েৃটষ্টলকান  আো অদ্বিে ।  রসইজনয 

আোলক দ্বিোদ্বিে বল্া হলয়লছ ।  প্রথলম পনলজর িপরচয় চাই রর্য, দআপম 

স্বয়ং রক  ।  পক নাম আিনার    

          প্রশ্নকতাু :  রবীন্দ্র ।            

          দাদাশ্রী :  রো আিপন স্বয়ং রবীন্দ্র    ও রো আিনার নাম ।  র্যেেণ 

ভ্রাপন্ত আলছ, েেেণ পনলজর শজক্ত প্রকট হয় না ।  দআপম রবীন্দ্র  ও রো ভ্রাপন্ত 

আর দআপম রক  রজলন নাও রো সব ভ্রাপন্ত চলল্ র্যালব ।   

          প্রশ্নকতাু :  িঞ্চভূে মায়ার অধীন-ই হয়       

          দাদাশ্রী :  মায়া কার রমলয়     

          প্রশ্নকতাু :  ভগবালনর ।   

          দাদাশ্রী :  ভগবালনর রমলয়  !  রেেুন, আপম আিনালক সেয বল্পছ 

রর্য মায়া পক !  স্বরূলির অজ্ঞানো, রসটাই মায়া ।  রর্যোন ির্য িন্ত স্বরূলির 

অজ্ঞানো আলছ,  রসোন ির্য িন্ত মায়া আলছ ।   স্বরূলির জ্ঞান হলয় র্যায় রো 
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মায়া চলল্ র্যায় ।  

        প্রশ্নকতাু :  মায়া পক রকান বস্তু     োর রকান অজস্তত্ব আলছ        

          দাদাশ্রী :  রকান অজস্তত্বই রনই  ।  ও পরলল্টটভ, ও রীলয়ল্ নয় ।  রবোলন্ত 

পক রল্ো আলছ, ভগবান প্রাপ্ত করার জনয পক চাই    মল্, পবলেি আর 

অজ্ঞান চলল্ রর্যলে হলব, রো ভগবান িাওয়া র্যালব ।  রো অজ্ঞান , ও ই মায়া।     

          প্রশ্নকতাু :  রো অজ্ঞান পকভালব র্যায় ।      

          দাদাশ্রী :  ও দজ্ঞানীিুরুষ -এর েশ িন হলল্ , রো  োরঁ কৃিালে সব চলল্ 

র্যায় ।  রর্য মুক্ত হলয় রগলছ, রস সব পকছু কলর রেন ।  জগলে এলসপছ রো পকছু 

বুঝলে রো হলব পক না !  এই জগে রক বাপনলয়লছন    রকন বাপনলয়লছন     

          প্রশ্নকতাু :  এমপন রো বল্া হয় রর্য, দএলকাহম্ বহুসযাপমদ , রো এর 

বানালনার রকাথাও অথ িই রবর হয়  না ।      

          দাদাশ্রী :  ও আো আলছ না, রস-ই ভগবান আর রস-ই দএলকাহম 

বহুসযাপম  ।  ভগবান রো সব জায়গায় একই সমান হন ।  ভগবালন িাথ িকয 

রনই, পি ালরন্স রনই ।  দএলকাহম বহুসযাপম  ও রো এমন বলল্ রর্য ভগবান 

একই হন আর বহুসযাপম অথ িাৎ আল্াো-আল্াো আোর রূলি আলছন ।  সব  

আো পমল্ালল্ রো এক ই হয়, এক ল্াইলট সব ল্াইট পমলল্ র্যায় এমন বলল্, 

পক  এমন নয় ।  কারণ এলে আমালের পক ল্াভ     

সতয পক ?  ব্রহ্ম না জগত ? 

          প্রশ্নকতাু :  জগে রনই     

          দাদাশ্রী :  জগে আলছ, পনদ্রালে ও আলছ আর জাগৃলে ও আলছ ।   

          প্রশ্নকতাু :  পক  ব্রহ্মলক সেয আর জগে রক পমথযা বলল্ না      

          দাদাশ্রী :  জগে পমথযা নয় ।  জগে সেয ।  পমথযা বলল্, ও অনয 

ভাষায় বলল্ ।  রসই ভাষা আিনার ধারণায় আলস না ।  ওরা বলল্ রসটা ভুল্ 

বলল্ না, পক  আমালের ধারণালে  আসলে হলব রর্য কালক পমথযা বলল্ !  জগে 
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সেয আর ব্রহ্ম ও সেয ।  The world is relative correct and Brahma is 

realcorrect.   নজগে আলিপেক সেয আর ব্রহ্ম বাস্তব সেয    রকউ রাস্তায় 

িয়সা র লল্ রেয়    কেলনা রকাথাও রকান রাস্তায় এক িয়সা ও রমলল্   

কে িয়সা িলর, পক  িুলরা রাস্তায় এক িয়সা ও রমলল্ না ।  আলর, ২৪ ঘন্টা 

িয়সা র ল্ েবওু সব রল্ালকরা েেুপন েুলল্ রনয় ।  জগে পমথযা রো নয় ।  

জগে পমথযা হে রো পনদ্রালে মুলে ল্ঙ্কা পেলয় পেলল্ রকউ উঠলবই না ।   পক  

ল্ঙ্কা পেলয় পেলল্ রো র র োলক ওঠালে হয় না ।  োর ইল ক্ট হলয় র্যায় ।  

এমন জগে ও সেয ।  কেলনা রকউ গাল্ পেলয় রেয়, রো জগে পমথযা মলন 

হয়     জগে পরলল্টটভ সেয, আো রীলয়ল্ সেয ।   

          প্রশ্নকতাু : সুষুপ্ত-লে আর স্বলে জগে রনই, এই জাগৃে অবিায় 

জগে আলস                 

          োোশ্রী :  না, স্বলে রর্য জগে আলছ, রস েইু শরীলরর জগে ।  রসই রর্য 

স্বে হয়, ও েুই শরীলরর স্বে, ও বন্ধ রচালের স্বে ।  এই রোল্া রচালের স্বে, এ 

পেন শরীলরর স্বে ।  এলে জাগৃে হলয় র্যাও, র র মকু্ত হলয় রগছ ।  রর্যোন  

ির্য িন্ত স্বে আলছ, রসোন ির্য িন্ত জগে সেয ল্ালগ ।  স্বে রভলঙ্গ র্যায় রো সেয 

মলন হয় না ।     

মাপলকী ভাব, কসখাবন কেতন !  

          প্রশ্নকতাু :  ভগবান সব িবযািী পক  রস রেো রকন র্যায় না     

          দাদাশ্রী :  সব িবযািী মালন পক     

          প্রশ্নকতাু :  Omnipresent ন সব িে পবরাজমান  , প্রলেযক জজপনলস 

ভগবান আলছন ।    

          দাদাশ্রী :  রো এ রটিলরকিিার রভলঙ্গ রেয় রো পহংসা হয় রো    

          প্রশ্নকতাু :  হযা ঁ।  

          দাদাশ্রী :  আর িাপে রক রমলর র লল্ োলে ও পহংসা হয়    
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          প্রশ্নকতাু :  হযা ঁ, হয় ।    

          দাদাশ্রী :  িাপের পহংসা আর রটিলরকিিালরর পহংসা সমান হয়    

          প্রশ্নকতাু :  এলে প্রাণীর হেযা হয়, আর ওলে রেো র্যায় না ।    

          দাদাশ্রী :  হযা ঁ, রো এ জে আর িাপেলে রচেন আলছ ।  রর্যোলন 

রচেনা আলছ, রসোলন রল্াকসান কলর রো পহংসা হয় আর জে রক 

রল্াকসান কলর রো পহংসা হয় না ।  পক  এলে পক হয়, ও জানা েরকার ।   

          র্যপে রটিলরকিিালরর রকান মাপল্ক না হয়, রো আমরা রটিলরকিিার 

রক রভলঙ্গ র পল্, রো আমালের পহংসা ল্ালগ না ।  পক  োর রকান মাপল্ক 

থালক রো রটিলরকিিার রভলঙ্গ র ল্লল্ োর মাপল্লকর েুঃে হয়, এইভালব 

পহংসা হয় ।   

          রসই জনয সব পকছুলে ভগবান আলছন , এমন বল্া হয় ।  র্যপে জলের 

কালরা মাপল্কানা না হয়, রো োর পভেলর ভগবান রনই, পক  মাপল্ক থালক, 

রো মাপল্লকর েুঃে হয় ,  রসইজনয এই টুকুই রচেন জলে আলছ এমন বল্া 

হয় ।  োলক দসঙ্কল্প রচেন  বলল্ ।  নয় রো জে রো জেই হয়, োলে ভগবান 

থালকন ই না ।     

          প্রশ্নকতাু :  পক  ভগবান সব িবযািী রো পনজশ্চে রূলি আলছন বা 

োলেও রকান শঙ্কা থালক                

          দাদাশ্রী :  সব িবযািীর অথ ি এই রর্য ভগবালনর রর্য প্রকাশ আলছ, ও 

সব িবযািী হলয় র্যায় ।   র্যপে রেলহর  আবরণ না হয় রো  এর প্রকাশ  রকমন 

হয়    সব িবযাপ্ত হয় ।  সরযিকাি ভগবান জলে রনই, সব জক্রলয়চালরর  নজীব  

পভেলর আলছন আর সুদ্ধ রচেন রূলি আলছন ।   সমস্ত ব্রহ্মান্ড  জক্রলয়চালর 

ভলর আলছ ।  সবার পভেলর ভগবান আলছন ।   

          God is in every creature, whether visible or invisible; & not in 

creation !  ( ভগবান প্রলেযক জীবমালে পবেযমান, েৃশযে অথবা অেৃশয; 

আর  সৃজলন হয় না     এ ভগবালনর সটঠক এলেস ।  রসই সটঠক এলেস 

রজলন পক  ায়ো রর্য এই রটপবল্ রক আিপন রভলঙ্গ রেন রো এর রকান িাি 
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ল্ালগ না ।  এর মাপল্ক রক জজজ্ঞাসা কলর আপম রভলঙ্গ পেই, রো রকান িাি 

ল্ালগ না ।  এক bug  নছােলিাকা   রমলর রেয় রো িাি হয়, কারণ োর 

পভেলর ভগবান আলছন ।  রর্যোলন ভগবান আলছন, রসোলন পহংসা করলব না 

আর এর , রটপবলল্র পহংসা হলয় র্যায়, রভলঙ্গ র ল্ োলেও রকান অসুপবধা রনই 

আর নেুন বাপনলয় োও োলেও রকান অসুপবধা রনই ।  র্যা মানুষ বানালে িালর 

না , এক bug রক মানুষ বানালে িালর না, রসই জক্রলয়চালরর পভেলর ভগবান 

আলছন ।   

          প্রশ্নকতাু :  র্যে জক্রলয়চার আলছ, রসই সলবর পভেলর শুদ্ধ রচেন 

আলছ    

          দাদাশ্রী :  সলবলেই শুদ্ধ রচেন আলছ ।   

          প্রশ্নকতাু :  রো র র জলে ও শুদ্ধ রচেন হওয়া উপচৎ ।  

          দাদাশ্রী :  জলে শুদ্ধ রচেন রনই ।  জে রো জে-ই ।  জে রো 

িপরেযাগ কলর রেওয়ার  জজপনস, গ্রহণ করার জজপনস নয় ।  এর পভেলর সঙ্কল্প 

রচেন আলছ ।  আপম োর মাপল্কানা  ভাব রছলে পেই রো োর রথলক েেটা 

রচেন রবর হলয় র্যায় ।  জে িোলথ ির পভেলর সঙ্কল্প রচেন আলছ আর রর্য 

সািা ভগবান রস শুদ্ধ রচেন রূি হয় ।   

          রর্যোলন জ্ঞান রনই, emotions ( আলবগ   রনই রসোলন রচেন রনই ।  

রচেলনর অথ ি-ই জ্ঞান ।  পনলজর শুদ্ধ স্বরূলির জ্ঞান, রস ই রচেন ।  রো 

রর্যোলন জ্ঞান আলছ রসোলন রচেন আলছ ।  নয় রো রর্যোলন জ্ঞান হয় না, 

পক  রসোলন কালরা মাপল্কী ভাব হয় রো োলক দসঙ্কল্প রচেন  বল্া হয় ।  

সঙ্কল্প রচেন সপেয রচেন নয় ।  মাপল্কানা ভাব রছলে পেই রো পকছুই রনই ।   

সববুযািী, দ্বেতনয না দ্বেতনযপ্রকাশ ? 

          প্রশ্নকতাু :  দ্বচেনয সব িবযািী হয়, ও পকভালব বল্া হলয়লছ      

          দাদাশ্রী :  ও সব িবযািী-ই হয় ।  সব িবযািী পকভালব হয়, ও আিনালক 

বল্ব া , পসপমলী  নউোহরণ  বল্লবা   এই রুলম আলল্া কপর রো আলল্া কেেরূ 
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বযাপ্ত হলব     এই রুম র্যেটা, েেটাই বযাপ্ত হয় ।  এই আলল্ালক এক কল্সীর 

পভেলর ররলে রেয় রো কল্সীলে েেটাই আলল্া বযাপ্ত থালক ।  কল্সী রভলঙ্গ 

োও, রো সম্পূণ ি রুলম আলল্া ভলর র্যালব ।  এমন আো , অপন্তম জলন্ম র্যেন 

রেহ রছলে র্যায়, রো সম্পণূ ি ব্রহ্মালন্ড প্রকাশ হলয় র্যায় ।  আো শুধু প্রকাশ 

রূি হয় ।   

          এই সব আিপন র্যা রেলেন, ও সব রটলম্পালররী ।  রচেন রকান  

জায়গায় আিপন রেলেলছন    

          প্রশ্নকতাু :  রকাথাও রেো র্যায় না ।   

          দাদাশ্রী :  রো পক রেলেন    জে রেলেন     

          প্রশ্নকতাু :  িুল্ রূলি সমস্ত েৃশয রেো র্যায় ।   

          দাদাশ্রী :  হযা ঁ, িুল্ র্যা রেো র্যায় ও জে, পক  র্যা রেো র্যায় না এমন 

সূক্ষ্ম ও জে হয় ।  এই সব চাপব রেওয়া জে, রচেন এমন নয় ।  

          প্রশ্নকতাু :  দ্বচেনয আলছ, রস অণু হয় আর পবরাট ও হয় আর রস সব 

জায়গায় বযাপ্ত আলছ ।   

          দাদাশ্রী :  এমন হয় না ।  দ্বচেলনযর স্বভাব বযাপ্ত হয় পক  স্বাভাপবক 

দ্বচেনয এোলন জগলে থালকই না ।  রর্য দ্বচেনয জগলে আলছ ও পবলশষভাবী , 

স্বভাবভাবী নয় ।  রর্য স্বভাবভাবী দ্বচেনয হয় রো োর আলল্া সমস্ত জগলে 

বযাপ্ত হলয় র্যায় ! ! !    

          প্রশ্নকতাু :  দ্বচেনয সব জায়গায় বযাপ্ত আলছ না        

          দাদাশ্রী :  হযা ঁ, বযাপ্ত কেলনা হয়    রকান সমলয় হাজার-ল্ালে এক 

হয়, নয় রো বযাপ্ত হয় না ।  রকউ এোন রথলক ভগবান স্বরূি হলয় র্যায় আর 

রস রমালে র্যায়, রসই সময় োরঁ আলল্া সব জায়গায় বযাপ্ত হলয় র্যায় ।  এ 

প্রলেযলকর হয় না ।  সবার জনয রো আো আবরণময়-ই হয় ।  আপম দজ্ঞানী 

িুরুষ , েবওু সব ি বযাপ্ত নই ।  আপম প্রলেযক বস্তু রেেলে িাপর ।  আমার বই-

এর প্রলয়াজন রনই , আপম দলেলে  বপল্ । 
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          প্রশ্নকতাু :  আেেৃটষ্ট হলয় র্যায় রো এই সব  বাইলরর  আবরণ থালক 

না        

          দাদাশ্রী :  এই সবাইলক ন আেজ্ঞান প্রাপ্ত মহাোলের রক   আোর 

স্বরূি বলল্পছ ।  এলের আপম পেবযচেু পেলয়পছ ।  এরা সবাই আিনার আো 

রেেলে িালরন ।  বৃলের আো ও রেেলে িালরন ।  এটা জগলের একােশ 

আশ্চর্য িয ! ! !  এমন কেলনা হয় পন ।  এ এলকবালর নেুন কথা ।  এমপন কথাটা 

রো আলগর , র্যা জেকাল্ সেয ।  ও জেকাল্ সেয একটাই কথা থালক ।   

          এই জগে রর্যমন রেো র্যায় রর্য , এমন নয় ।  রর্যমন সব রল্ালকরা 

জালন , এমন ও নয় ।   

জড়, কেতন : স্বভাব কেবকই পভন্ন !  

          এই জগলে ছয় েত্ব আলছ ।  ও ছয় েত্ব অপবনাশী ।  এলে এক শুদ্ধ 

রচেন আলছ, ও আেপবভাগ ।  অনয িাচঁ েত্ব আলছ, র্যা অনাে পবভালগর । 

রসই সলব রচেন রনই, ওসব আেপবভাগ নয় ।  

          প্রশ্নকতাু :  আপম এমন িলেপছ রর্য জলে ও ভগবান আলছন, 

রসইজনয জে-লচেলন রকান িাথ িকয রনই, সলবলেই ভগবান আলছন ।               

          দাদাশ্রী :  জে আর রচেন-এর মলধয পি ালরন্স  নিাথ িকয  আলছ ।  

রর্য রচেন হয় রো , োলে জানার শজক্ত, রেোর শজক্ত আর িরমানন্দ শজক্ত 

থালক আর র্যালে  জানা-লেোর শজক্ত রনই,  িরমানন্দ শজক্ত রনই,  রস সব 

জে ।  জলে রচেন রর্যমন শজক্ত রনই ।   

          প্রশ্নকতাু :  োহলল্ জে রথলক রচেন জন্ম হলে িালর না       

          দাদাশ্রী :  না, না ।  জে রথলক রচেন কেলনা হয় এমন হলেই িালর 

না আর রচেন রথলক জে ও হবার নয় ।  রচেলন রকান সংলর্যাগ িোথ ি-ই 

রনই ।  রচেন রকান কম্পাউন্ড  নলর্যৌপগক   স্বরূি হয় না ।  ও স্বেন্ত্র ।  জে ও 

স্বেন্ত্র আর রচেন ও স্বেন্ত্র হয় ।  আর েুলটাই সংলর্যাগ স্বরূি, কম্পাউন্ড স্বরূি 

নয় ।  



আেলবাধ                                                                                                         ৯   

          প্রশ্নকতাু :  পক  জে-লচেন এক হয় পক        

          দাদাশ্রী :  না, না ।  েুলটাই আল্াো ।  জে-লচেন এক হয়, রসই কথা 

ভুল্ ।  এই সব পরলল্টটভ কলরক্ট, পক  রীলয়ল্ কলরক্ট নয় ।  Real is real and 

relative is relative !  নবাস্তপবক বাস্তপবক হয় আর আলিপেক আলিপেক !     

          প্রশ্নকতাু :  What is relative correct ?   ন  আলিপেক সেয পক         

          দাদাশ্রী :  র্যালক অবল্ম্বন পনলে হয়, ও সব পরলল্টটভ কলরক্ট ।  রর্য 

পনরাল্ম্ব, স্বেন্ত্র, ইলন্ডলিলন্ডন্ট, ও রীলয়ল্ কলরক্ট ।  র্যার রকান জজপনলসর 

আবশযকো রনই, রস ই রীলয়ল্ আর রর্য সম্বপন্ধে হয় , ও সব পরলল্টটভ ।   

          প্রশ্নকতাু :  একটা বীজ আলছ, োলক জপমলে ররািণ কপর, ও রচেন  

অঙূ্কপরে হয় আর রস সব জলের আধালর অঙূ্কপরে হয়    িৃপথবী, জল্ সব 

সংলর্যাগ রথলক          

          দাদাশ্রী :  না, রচেন অঙূ্কপরে হয় না, জে অঙূ্কপরে হয় ।  রর্য 

অঙূ্কপরে হয়, রস ও জে, পক  পভেলর রচেন আলছ ।  রসই রচেলনর প্রভালব, 

রচেলনর উিপিপেলে জে অঙূ্কপরে হয় ।  রচেলনর উিপিপে চলল্ র্যায় রো 

র র ও অঙূ্কপরে হয় না ।  এই ধান আলস না    রর্য শাপল্ বলল্, রসই শাপল্ ও 

চার-িাচঁ বছর হয় রো রস ির্য িন্ত জল্ ঢাল্লব রো অঙূ্কপরে হলব, র র আট-

েশ বছর হলয় র্যায় রো অঙূ্কপরে হলব না ।   

আত্মশন্দি আর প্রাকৃত শন্দি !  

          প্রশ্নকতাু :  আো আর আোর শজক্ত, ব্রহ্ম আর ব্রলহ্মর শজক্তলে পক 

িাথ িকয       

          দাদাশ্রী :  ও েুলটা একই হয়, আো আর ব্রহ্ম একই হয় ।  রকান 

পবলশষ িাথ িকয রনই ।   

          প্রশ্নকতাু :  আর রেবী-লেবোলের আমরা মাপন, রো ওলে শজক্ত আলছ 

ও আল্াো      

 



১০                                                                                                         আেলবাধ  

          দাদাশ্রী :  হযা ঁ, মা-ঁর  নলেবী  শজক্ত আল্াো ।  আো আল্াো, মা ঁ

আল্াো ।  মা-ঁর শজক্ত, ও প্রাকৃে শজক্ত আর রস প্রকৃপেলক নম িাল্ রাোর জনয 

হয় ।  রচালে রেো র্যায় রসই রর্য শজক্ত হয় , ও আেশজক্ত নয় ।  ও অনাে 

পবভাগ, োরঁ শজক্ত ।  অনাে পবভাগ আলছ, রস ও শজক্তওয়াল্া ।  আোলে ও 

শজক্ত আলছ, ও অনন্ত শজক্ত ।   

          প্রশ্নকতাু :  আোলক এই শজক্ত রপহে কলর পেই রো আো জে হলয় 

র্যালব পক রচেন-ই থাকলব           

          দাদাশ্রী :  না, আো রো স্বয়ং রচেন ই থালকন ।  রস কেলনা বাইলর 

রথলক শজক্ত রনন না আর োরঁ শজক্ত অনযলক রেন না ।  রস রচেন-ই থালকন , 

শুদ্ধ-ই থালকন ।  রস শুদ্ধ আর রস ই িরমাো ।  িরমাোর শজক্তলে রকান 

রচঞ্জ হয় না ।  পক  এই সব রল্াকলের ভ্রাপন্ত আলছ, রসইজনয দএ আপম, এ 

আপম কলরপছ  এমন বলল্ আর সব ভ্রাপন্তলে চল্লছ ।  মনুষয র্যা পকছু কলর রস 

সব জলের শজক্ত, এলে রচেলনর রকান শজক্ত রনই ।  এ রো ইলগাইজ্ম 

(অহংকাি) কলর, দএ আপম কলরপছ , রসটাই ভ্রাপন্ত ।  সমস্ত জগে জেলকই 

রচেন মালন, পক  রচেন রো রচেন-ই হয় ।  রসই রচেন রক শুধু দজ্ঞানী 

িুরুষ -ই জালনন ।   

          প্রশ্নকতাু :  রর্য আেেত্ব আলছ , রস সবাইলক প্রকাপশে কলর রো     

জে রক ও আর রচেন রক ও                

          দাদাশ্রী :  হযা ঁ, রস সবাইলক প্রকাপশে কলর,  পক  জে কেলনা রচেন 

হয় না ।   

পক কেতন সবিু আবে ? 

          ভগবানলক কেলনা আিপন রেলেলছন    ভগবান রকাথায় আলছন       

          প্রেকেিা :  ভগবান রো সব জায়গালে আলছন, omnipresent,  সব িে 

আলছন ।  

 



আেলবাধ                                                                                                           ১১ 

          দাদাশ্রী :  সব জায়গালেই ভগবান আলছন রো এোলন আসার রকান 

প্রলয়াজনই রনই ।  মজন্দলর র্যাওয়ার ও আবশযকো রনই ।  মজন্দলর কেলনা 

র্যাও      

          প্রশ্নকতাু :  হযা ঁ, র্যাই ।   

          দাদাশ্রী :  ভগবান ঘলর ও আলছন, র র মজন্দলর রকন র্যাও    

          প্রশ্নকতাু :  ওোলন ভাবনালে র্যাই ।    

          দাদাশ্রী :  বযািারটা রো রবাঝা চাই পক না    সব জায়গায় ভগবান 

আলছন, রো অনয রকউ হয়ই না  !  ও চাল্ আিপন রেলেলছন    ও োবার 

জনয হয়, এর মলধয কেলনা-কেলনা রছাট্ট িাথর রবর হয় ।  রসসব র র বাছাই 

করলে হয় না   !  এই চালল্র বস্তা আলছ , োলে শুধু চাল্-ই হয়, রো র র 

োলক বাছাই করলে হয় না, এমন কথা ।  বল্ার জনয, দএই সব চাল্  এমন 

বল্া হয়, পক  এলে চাল্ ও আলছ আর িাথর ও আলছ ।  রস ভালব দসব 

জায়গালে আো আলছ  রসই কথা এমন রর্য আো ও আলছন আর অনাো 

ও আলছ ।  নয় রো সব জায়গালে  আো  আলছন রো র র অনয জায়গায়  

র্যাওয়ার  আবশযকো রনই ।  িরমাো সব জায়গালে আলছন রো র র 

সমসযা আমালের রকন থালক  ! রর্য এমন বলল্লছ রর্য সব জায়গায় িরমাো 

আলছন, ও ভুল্ পথওরী ন পসদ্ধান্ত  ।  র্যপে সব জায়গায় িরমাো আলছন, রো 

কালরা পিলপ্রশন কেলনা হলবই না, িরমানন্দ-ই থাকা উপচৎ ।  পক  এমন হয় 

না ।  কৃষ্ণ ভগবান বলল্লছন রর্য জগলে আো আর অনাো, েুলটা জজপনস 

আলছ ।  জে আর রচেন ।  রচেন ভগবান আর জে অনয জজপনস ।  রো 

সব জায়গায় আো রনই ।  আো ও আলছন আর জে ও আলছ ।    

          God is in every creature whether visible or invisible, but not in 

creation . নভগবান প্রলেযক জীলব পবেযমান েৃশযমান অথবা অেৃশয, ির  

সৃজলন রনই ।   আিপন আর আমার মালঝ invisible creature  নঅেৃশয জীব) 

অলনক আলছ, রসই সলবর মলধয ভগবান আলছন ।   

          প্রশ্নকতাু :  ইনপভজজবল্ জক্রলয়চার নঅেৃশয জীব  -এর পভেলর ভগবান 

আলছন, এর প্রমাণ পকভালব রেওয়া র্যায়                          



১২                                                                                                           আেলবাধ 

          দাদাশ্রী :  ইনপভজজবল্ জক্রলয়চার, ও সব এপক্টভ  নসজক্রয়  আর ওলের 

েুঃে অপপ্রয় আর সুে পপ্রয় ।  এই রর্য রটিলরকিিার আলছ, ও এপক্টভ নয় ।   

          প্রশ্নকতাু :  ইনপভজজবল্ জক্রলয়চার-এর ও সুে-েুঃে থালক     

          দাদাশ্রী :  সুে-েঃুে রো সবার হয়, বলৃের ও সুে-েুঃে হয় ।  জীব 

মালের সুে-েঃুলের ইল ক্ট হয় ।  বৃলের ও েুব রজালর বাোস আলস, েু ান 

বলল্ না, োলেও েুঃে হয় ।  অলশাক বৃেলক রকান  দলল্পি   নমপহল্া   হাে 

ল্াগায় রো োর আনন্দ হলয় র্যায় ।  এই রচালে রেো র্যায়, রসসব জ , োলকও 

আমালের হাে ল্ালগ রো োস  নআেঙ্ক   ল্ালগ, রো রস িাপল্লয় র্যায় ।   

সন্দক্রয়তা কত শুদ্ধ কেতন ককাোয় ?  

          এেন চল্লে-রিরলে রেো র্যালচ্ছ রস ই আো হয় না     

          প্রশ্নকতাু :  ও রো শরীর রেো র্যায় ।  শরীলরর পভেলর রচেন আলছ ।  

শরীর রচেন নয় ।              

          দাদাশ্রী :  পক  এই শরীর সব জক্রয়া কলর, ওসব রক করায়      

          প্রশ্নকতাু :  পভেলর রচেন আলছ, রস করায় ।     

          দাদাশ্রী :  রসই আো এভালব হাে উঁচু কলর    

          না, ও রো রমকাপনলকল্ (র্ারিক) রচেন ।  আো এমন করান না, রস 

শুধু প্রকাশ  রেন ।  োরঁ উিপিপেলেই সব পকছু হলয় র্যালচ্ছ ।  োরঁ উিপিপে 

চলল্ র্যায় রো এই রমকাপনলকল্ সব বন্ধ হলয় র্যালব ।  োয়, িান কলর, রশৌচ 

কলর, ও সব রমকাপনলকল্ আো ।  পক  দআমরা োবার োই, আমরা িান 

কপর, আমরা রশৌচ করলে র্যাই, এমন প্রপেষ্ঠা কলর ।  প্রপেষ্ঠা কলর রো 

 দপ্রপেটষ্ঠে আো  উৎিন্ন হলয় রগলছ ।  রস আসল্ আো নয়, রস 

 দলমকাপনলকল্ আো।           

          আিপন রর্য জীপবে মানুষলক রেলেন, রর্য ভাগলক জীপবে বল্া হয়, রস 

জীপবে নয় ।  পক  বুজদ্ধ িারা রস জীপবে মলন হয় আর জ্ঞান িারা রস জীপবে  



আেলবাধ                                                                                                          ১৩ 

নয় ।  জ্ঞালন রস মাে রমকাপনলকল্ রচেন ।   

           দপনলশ্চেন রচেলনর রেল্া, সালিপেক সংসার   – কপবরাজ নবনীে 

          এই সংসার রকমন    এই রচালে রেো র্যায়,  রস সব রমকাপনলকল্ 

রচেন ।   এই  জজ  রেো র্যায়,  অিরাধী  রেো  র্যায়, উপকল্  ও  রেো  র্যায়, 

িাক্তার ও রেো র্যায়, সব রল্ালকরা রর্য জক্রয়া কলর, রস সব রমকাপনলকল্ ।  

োলে ভগবান রনই,  এই সব  পনলশ্চেন রচেন ।   অথ িাৎ রহলন্ডল্  মারলল্ 

চলল্ ।  ও আসল্ রচেন নয় ।  আসল্ রচেন অচল্ আর এ চঞ্চল্ হয় ।  আসল্ 

রচেন পির হয়, পহমাল্লয়র মে পির ।  র্যেই বায়ু চলল্  েবুও পহমাল্য় নলে 

না, এমনই আসল্ রচেন পির ।  সারা পেলন শরীর র্যেই জক্রয়া কলর, র্যেই 

নলে, পক  রসই শুদ্ধ রচেন অচল্, পির থালক ।  

           দপবনাশী জজপনস িূরণ-গল্ন, অপবনাশী ভগবান   – কপবরাজ নবনীে   

          কপবরাজ পক বলল্ন রর্য পবনাশী জজপনস সব িূরণ আর গল্ন হয়, আসা-

র্যাওয়ার জজপনস ।  এোন রথলক োবার োয় র র রশৌলচ গল্ন হয় ।  জল্ িূরণ  

কলর, র র বাথরুলম নপ্রস্রাব  গল্ন হয় ।  শ্বালসর িূরণ কলর, র র পনঃশ্বালস 

গল্ন হয় ।  ও সব িূরণ-গল্ন, ও সব পবনাশী আর ভগবান স্বয়ং এলে 

অপবনাশী ।   

আত্মার রীবয়ল স্বরূি !  

          প্রশ্নকতাু :   দঅজ্ঞানী আো  কালক বলল্ আর দজ্ঞানী আো  কালক 

বলল্    

          দাদাশ্রী :  রর্যোলন দআপম রনই , রসোলন দআপম আপছ  বলল্ রস 

 দঅজ্ঞানী দ।  দআপম রবীন্দ্র  বলল্ রস দঅজ্ঞানী  ।  দআপম এই েীর িপে, এই 

রছলল্র  াোর, এর ভাই  রস সব দঅজ্ঞান  ।  রশলের রীলয়ল্াইজ  নস্ব-এর 

অনুভব   কলর রনয় আর  জ্ঞান হলয় র্যায় রর্য, দআপম শুদ্ধাো , রো রস জ্ঞানী।  

 দশুদ্ধাো  ও  ােি রেলজর জ্ঞান, এলে োর রমালে র্যাওয়ার পভসা প্রাপ্ত হল্।  

পক  রসোন ির্য িন্ত র্যায় রো অলনক হলব ।  দপভসা   নপ্রবাসাজ্ঞা  প্রাপ্ত হওয়ার 

ির রেন রিলয় র্যালব , সব প্রাপ্ত হলব , রমাে পনজশ্চে হলয় র্যালব ।  
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          প্রশ্নকতাু :  িাচঁ কলম িজন্দ্রয়, িাচঁ জ্ঞালনজন্দ্রয় আর পভেলর সূক্ষ্ম 

ভালবজন্দ্রয় হয়, রো ভালবজন্দ্রয় পক হয়                   

          দাদাশ্রী :  ভালবজন্দ্রয় রসটা ভাব ।  ভালবজন্দ্রলয়র উির চলল্, রস ই 

 দঅজ্ঞানী  আো  ।    দআপম রেপে,  আপম শুপন,  আপম কলরপছ ,  ও দঅজ্ঞানী 

আো  আর আপম আিনালক জ্ঞান পেই, িলর আিপন বল্লে িালরন রর্য , 

 দরবীন্দ্র রেলে, রবীন্দ্র রশালন, রবীন্দ্র এ কলরলছ ।দ  র র আিপন এই সবলক 

আল্াো ও রেেলে িারলবন ।  

          প্রশ্নকতাু :  আপম রো এটা বুজঝ রর্য র্যার আো শুদ্ধ , রস সব রথলক 

বে শজক্তমান আর র্যার আো েুচ্ছ রো…        

          দাদাশ্রী :  আো েুচ্ছ হয়ই না ।  

          প্রশ্নকতাু :  পবচার েুচ্ছ হলয় র্যায়, রো আো েুচ্ছ হলয় র্যায়     

          দাদাশ্রী :  না, আো েুচ্ছ কেলনা হয় না, কেলনা হয় ও পন ।  এই 

বৃলের রকাথায় পবচার আলস    

          প্রশ্নকতাু :  ও রো জে ।     

          দাদাশ্রী :  না, ও জে নয় ।  বৃলের জ্ঞান আলছ, জ্ঞালনর পবনা রকউ 

রবঁলচ থালকই না ।  র্যেন রকলট র লল্ েেন োর ল্াবণযো সমাপ্ত হলয় র্যায় ।  

রো োর ও জ্ঞান আলছ ।  োর এলকজন্দ্রয় জ্ঞান আলছ ।  আিনার িলঞ্চজন্দ্রয়র 

জ্ঞান আলছ ।  পিিঁলের পেন ইজন্দ্রলয়র জ্ঞান হয় ।  মাপছর চার ইজন্দ্রলয়র জ্ঞান 

হয় ।     

          দাদাশ্রী :  বৃলের রকান ইজন্দ্রলয়র জ্ঞান হয়    

          দাদাশ্রী :  ও স্পলশ িজন্দ্রলয়র জ্ঞান ।  ওলক হাে ল্াগালল্ জানলে রিলর 

র্যায়, োলক রকলট র ল্লল্  জানলে িালর আর েুঃে ও হয় ।  রর্যোলন পকছু না 

পকছু জ্ঞান আলছ, রসোলন ভগবান আলছন ।  অনয জায়গায় ভগবান রনই ।  

এই ঘেীর রকান জ্ঞান রনই,  রো  এলে ভগবান রনই ।    ভগবান স্বয়ং জ্ঞান  
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স্বরূি-ই হয় ।  ও রর্য অনয চল্া-ল রা করা আলছ , ওসব অনাো, কমেীট 

অনাো ।  পক  এলের পভেলর ভগবান আলছন, রসইজনয ওরা চঞ্চল্ রেোয়।  

আত্মার স্থান ককাোয় ? 

          প্রশ্নকতাু :  মানুলষর শরীলর আোর পনবাস রকাথায়    

          দাদাশ্রী :  এমন পনবাস রনই, এক জায়গায় ।  

          প্রশ্নকতাু :  এমন শুলনপছ রর্য আো হালটির জায়গায় আলছন ।     

          দাদাশ্রী :  রসই কথা কলরক্ট নয়, রীলয়ল্ কলরক্ট নয় ।  

          প্রশ্নকতাু :  রো রীলয়ল্ র ক্ট পক      

          দাদাশ্রী :  রীলয়লল্ আো রো এই শরীলর রর্যোলন পিন ল্াগাই আর  

ইল ক্ট হয়, েুঃে নবযথা   হয় , রসোলন সব জায়গায় আো আলছন ।  রহয়ার 

 ন চুল্   কাটটং কলর আর রনইল্ ননে   কাটটং কলর, োলে আো রনই ।  চুল্ 

কাট রো বযথা হয় না, রো চুলল্ আো রনই আর এই নে কাট রো ও বযথা হয় 

না রো নলে ও আো রনই। রর্যোলন বযথা হয়, রসোলন আো আলছন ।    

          প্রশ্নকতাু :  এোলন হালে পিন র াটাই রো োর ইল ক্ট মলনর হয় 

আর মন রো আো নয়            

          দাদাশ্রী :  না, মন রো প জজলকল্, কমেীট প জজলকল্ ।  পক  ও 

রচালে রেেলে িারলব এমন প জজলকল্ নয় ।   

          প্রশ্নকতাু :  পক  প জজলকল্ রো এই শরীর আলছ না     

          দাদাশ্রী :  Mind is physical, body is physical and speech is 

physical !   ন  মন প জজলকল্, শরীর প জজলকল্ আর বাণী প জজলকল্ !   

          প্রশ্নকতাু :  রো আো রকাথায় আলছ          

          দাদাশ্রী :  রস এই শরীলরই আলছ ।  

          প্রশ্নকতাু :  রকান এমন পবলশষ িালন হওয়া চাই রো     
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          দাদাশ্রী :  না, ও রকান এক জায়গায় রনই ।  রর্যোলন পিন ল্াগালল্ 

প্রভাব হয়, রসোলন আো আলছন ।  কেলনা শরীলরর িাটি নষ্ট হলয় র্যায়,  

রক্ত বন্ধ হলয় র্যায়, িোঘাে হলয় র্যায়, রসই ভালগ আো থালক না ।  

অজ্ঞানীর ও রস আল্াো, পক  োর পবল্ী  রং ।  োর রর্য পবল্ী  রং আলছ 

আর রং জ্ঞান আলছ, োলক  ভাঙ্গার রকউ রমলল্ পন ।  রসইজনয এমপন 

পবল্ীল   আলরা উলল্টা চলল্ রগলছ ।   কেলনা দজ্ঞানী িুরুষ   এই  ভুল্ ধারণা 

রভলঙ্গ রেন , রককচার কলর রেন রো র র রস মুক্ত হলয় র্যায় ।   

          প্রশ্নকতাু :  পভেলর রর্য ভগবান আলছ, আমরা োরই পকছু অংশ               

          দাদাশ্রী :  েযাে বযা , ভগবান এমন জজপনস রর্য োরঁ রকান ভাগ হলে 

িালর না ।  রস সব িাংশ হন ।  এলে অংশ হয় না ।  আিপন বলল্ন রর্য আপম 

ওনার অংশ, রসটা ভুল্ কথা ।  ও সপেয কথা নয় ।  আিপন পনলজই সব িাংশ, 

পক  ভ্রাপন্তলে আিপন জালনন না ।  ভগবান কেলনা অংশ রূি হন-ই না , 

সব িাংশই হন ।  ও অংশ বল্া হয়, োর  পক অথ ি রর্য োরঁ রর্য আবরণ আলছ, 

োর রথলক অংশ আলল্াই রমলল্ ।  ওলে পছদ্র কলর, িাচঁ রছাট পছদ্র , রো োর 

রথলক একটু আলল্া রমলল্ ।  োলে র্যে পছদ্র কলর, েেই আলল্া রমলল্ ।  রসই 

আলল্া ভগবালনর ।  ভগবান সব িাংশ  পক  এই আবরণ আলছ, রসই জনয এর 

রথলক সম্পূণ ি আলল্া রমলল্ না ।   

          প্রশ্নকতাু :  সব মানুষ দশুদ্ধাো  রো র র িাি রকন কলর                

          দাদাশ্রী :   দআপম শুদ্ধাো  , এটা ওর  পবল্ীল  রনই ।  ওর পবল্ীল  রো 

 দআপম রবীন্দ্র  এই হয় ।  রসই ভুল্ পবল্ী  চলল্ র্যালব, র র িাি করলব না ।   

কেতন তত্ব কক কদখবব পকভাবব ? 

          প্রশ্নকতাু :  এই আো পক                         

          দাদাশ্রী :  এই আকাশ আলছ না , ও আিপন রেেলে িান      পক  মলন 

হয় না রর্য আকাশ রর্যমন রকান জজপনস আলছ !  এমপন আো অরূিী ।  আপম 

আো রক সব পকছুলে রেেলে িাপর ।   
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           নর্যাহারা  জ্ঞান পনলয়লছন, রস সব রল্ালকরা আোলক পেবযচেু পেলয় 

রেেলে িালরন আর আপম আোর অনুভলব থাপক ।  আোর উিপিপেলেই 

সব পকছু চল্লছ ।  রস পকছু কলর না , শুধু অাারভার ন পনরীেক -এর মে  

থালকন, মানুষ বানালনা এমন কাজ রস কলর না ।   

          প্রশ্নকতাু :  রো র র ও পক রর্য র্যেন োলঁক রেো র্যায় না, আমরা 

োলঁক স্পশ ি করলে িাপর না           

          দাদাশ্রী :  োলঁক বুঝলে িারা র্যায়, অনুভলব আলস ।  

          প্রশ্নকতাু :  রস পকভালব অনুভলব আলস      

          দাদাশ্রী :  রর্যমন পচপন হয় না, োলক সবাই বলল্ রর্য পমটষ্ট হয় ।  পক  

র্যেন ির্য িন্ত জীলভর উিলর  না রােলব, রস ির্য িন্ত আিপন বল্লবন রর্য পমটষ্ট 

মালন পক    ও রো জীলভর উিলর রােলব, েেন জানলে িারলব ।  এমন 

আোর অনুভব হলয় র্যায় েেন জানলে িািা র্যায় ।  আোর অনুভব রকমন 

হয়    এেন আিনার একটু আনন্দ হলয়লছ পক হয় পন    

          প্রশ্নকতাু :  অলনক হলয়লছ ।     

          দাদাশ্রী :  এ আোর আনন্দ । এমন আনন্দ ররাজ পমলল্ র্যায়, র্যাহালে 

বাইলরর রকান রভৌপেক জজপনস রনই ।  এমপন আনন্দ হলয় র্যায়, রো আিপন 

বুলঝ রনলবন রর্য আোর প্রথম গুণ রেলেলছন ।  র র পিেীয় গুণ ধরলবন, 

র র েৃেীয় গুণ ধরলবন ।  এভালব সব গুণ রিলয় র্যালবন ।  পক  প্রথম আনন্দ 

রথলক ধরলে হলব ।  আিনার পকছু আনন্দ হলয়লছ     

          প্রশ্নকতাু :  হয় ।  র্যেন প্রলের উত্তর রিলয় র্যাই, েেন আনন্দ হয় ।        

          দাদাশ্রী :  আনন্দ ও েুই প্রকালরর হয় ।  এক, রভৌপেক আনন্দ, ও 

মানপসক আনন্দ আর পিেীয়, আোর আনন্দ ।  মানপসক আনন্দ, ও মন 

েুশী হলয় র্যায় রো হয় আর আোর আনন্দ, আোর জ্ঞান রিলল্ হয় ।  এমন 

জ্ঞান ও েইু প্রকালরর হয় ।  মন েুশী হলয় র্যায়, এমন ও জ্ঞান হয় ।  ওলে মন 

ইলমাশলনল্ থালক, আকুল্-বযাকুল্ থালক আর পিেীয়, এমন ও জ্ঞান হয়, রর্য 

স্বয়ং রক প্রকাশ রমলল্ ।  োলে পনরাকুল্ো হয় ।  
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পববশষ িপরণাবমর পসদ্ধান্ত !  

          প্রশ্নকতাু :  পসদ্ধগপের প্রাপপ্ত  দশুদ্ধাো  হওয়ার িলরই হয় রো     

          দাদাশ্রী :   দশুদ্ধাোদ হলয়লছ অথ িাৎ িূণ িত্ব হলয় র্যালব আর িূণ িত্ব হলয় 

রগলছ রো  পসদ্ধগপে হয় ।  শুদ্ধাো না হলয় পকছু হয় না ।   

          প্রশ্নকতাু :  অথ িাৎ রক্রাধ-মান-মায়া-লল্াভ রর্য সব বাধক আলছ, ও স  

 চলল্ র্যায় রো মানুষ শুদ্ধাো হয়       

          দাদাশ্রী :  ও রক্রাধ-মান-মায়া-লল্াভ অজ্ঞানো রথলকই আলছ ।  

রক্রাধ-মান-মায়া-লল্াভ-ই সবাইলক েুঃে রেয়, নয় রো আোর েুঃে পকলসর    

অজ্ঞানো রথলকই েুঃে হয় ।  দআপম রক , োর অজ্ঞানো ।  

          অজ্ঞানো রকন ঢুলক রগলছ    পক আো অজ্ঞানী   না, আো 

অজ্ঞানী নয় !  আো স্বয়ং-ই জ্ঞান ।  রো  জ্ঞান আলছ ,  রস অজ্ঞান হলয় 

র্যায়    না, জ্ঞান আলছ , রস অজ্ঞান হয় না ।  এ রো পবলশষ িপরণাম  ! !           

          ছয় মূল্ অপবনাশী েলত্ব জে আর রচেন র্যেন সামীলিয  নসম্পলকি, 

রনকটে    আলস, েেন পবলশষ িপরণাম উৎিন্ন হয় ।  বাকী চার েলত্বর এলক 

অলনযর সংলর্যালগ রকান প্রভাব হয় না ।  রচেন আর জলের সংলর্যাগ হয় রো 

পবলশষ িপরণাম উৎিন্ন হয় ।  এলে জলের আর রচেলনর, পনলজর গুণধম ি 

রো থালকই, পক  পবলশষ গুণ এেট্রা নঅপেপরক্ত  উৎিন্ন হলয় র্যায় ।  প্রকৃপে 

উৎিন্ন হলয় র্যায় ।  এলে কাউলক পকছু করার আবশযকো রনই ।  পবলশষ 

িপরণাম উৎিন্ন হওয়ালে জগলে এই অবিা সব উৎিন্ন হয় ।  অবিা সব 

পবনাশী আর পনরন্তর িপরবেিনশীল্ ।  এলে আোলক পকছু করলে হয় না ।  

োর পবলশষ ভাব হলেই িদু্গল্ িরমাণু আকপষ িে হলয় চলল্ আলস ।  র র ও 

অলটালমটটক মেূ ি হলয় র্যায় আর পনলজর কার্য িয করলে থালক ।   

          প্রশ্নকতাু :  এই পবলশষ িপরণালমর কথা রকান উোহরণ পেলয় রবাঝান।       

          দাদাশ্রী :  সংলর্যাগ রথলকই পবলশষ িপরণাম উৎিন্ন হয়, রর্যমন 

সংগমরমর নমালব িল্  িাথর সকালল্ ঠান্ডা থালক আর েুিুলর পক হলয় র্যায়      



আেলবাধ                                                                                                          ১৯ 

          প্রশ্নকতাু :  সূলর্য ির োলি গরম হলয় র্যায় ।  

          দাদাশ্রী :  হযা ঁ।  রো গরম হওয়া, ও িাথলরর স্বভাব নয় আর সূলর্য ির ও 

এমন স্বভাব রনই ।  েুইলয়র সংলর্যালগ পবলশষ িপরণাম হয় ।  সূলর্য ির সংলর্যাগ 

হওয়ালে িাথলর োি উৎিন্ন হয় ।  োলক বযাপেলরক গুণ বল্া হয় ।  এ 

পনলজর গুণ নয়,  েুলটাই এক সালথ হওয়ালে েৃেীয় গুণ উৎিন্ন হয় ।  এমন 

এই রক্রাধ-মান-মায়া-লল্াভ, ও আমালের পনলজর গুণ নয় অথ িাৎ রচেলনর 

গুণ নয় আর জলের ও গুণ নয় ।  আিপন পক মলন কলরন    এই রক্রাধ-

মান-মায়া-লল্াভ রচেলনর গুণ না জলের   কার গুণ      

          প্রশ্নকতাু :  জলের গুণ ।      

          দাদাশ্রী :  রো র র এই রটিলরকিিার রক্রাধ রকন কলর না    এই 

রটপবল্ রক জ্বাপল্লয় োও, রভলঙ্গ র ল্, েবওু রক্রাধ রকন কলর না    

          প্রশ্নকতাু :  রো ও রচেলনর গুণ হল্       

          দাদাশ্রী :  রক্রাধ-মান-মায়া-লল্াভ, ও সব রচেলনর গুণ হয় রো রকউ 

রমালে র্যালবই না ।  ও রচেলনর ও গুণ নয় আর জলের ও গুণ নয় ।  রচেন 

আর জলের পমপশ্রে পিপে, পমশ্রপিপে ।  রচেন রো শুদ্ধই আলছ, এই জে ও 

শুদ্ধ ।  েুলটার পমশ্রণ হয়, রো পমশ্রলচেন বল্া হয় ।  ও  আসলল্ রচেন নয়।  

রো রক্রাধ-মান-মায়া-লল্াভ ও বযাপেলরক গুণ অথ িাৎ আোর উিপিপেলে 

উৎিন্ন হওয়া গুণ আর পমশ্রলচেলনর গুণ ।  ও জলের গুণ নয় আর শুদ্ধ 

রচেলনর ও গুণ নয় ।   

          সব রল্ালকরা পক বলল্ রর্য রক্রাধ-মান-মায়া-লল্াভ-এর েয় কর ।  পক  

পক েয় করলে িালরন  আিপন     আিপন জালনন  ই না রকাথা  রথলক 

এলসলছ    রকাথায় র্যায়    োর উদ্ভবিান  (উৎিপত্ত িল্) পক    পকভালব পবল্য় 

হলে িালর    এই রক্রাধ-মান-মায়া-লল্াভ, ও গুরু-ল্ঘু স্বভালবর আর আো 

অগুরু-ল্ঘু স্বভালবর ।  

          ইলগাইজম গুরু-ল্ঘ ুস্বভালবর, রাগ-লিষ গুরু-ল্ঘু স্বভালবর, রক্রাধ-

মান-মায়া-লল্াভ গুরু-ল্ঘু স্বভালবর আর আো অগুরু-ল্ঘু স্বভাবী হয় ।  

আসলল্ রচেলন রক্রাধ-মান-মায়া-লল্াভ পকছুই রনই, ও িরমানন্দ পিপে ।  রস 
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ই আো, রস ই িরমাো । পক  এ রং পবল্ীল  দআপম এই, আপম রবীন্দ্র  এমন 

মালন, রসটাই পমশ্রলচেন আর পমশ্রলচেনলকই জগলের রল্ালকরা রচেন 

মালন ।  

          জে আর রচেলনর সংলর্যাগ হলেই পবলশষ িপরণাম উৎিন্ন হয় ।  এেন 

আিনার জ্ঞান পমলল্ রগলছ রর্য দআপম শুদ্ধাোদ , রো আিনার রেয়াল্ এলস 

র্যালব রর্য সংলর্যাগ ই েুঃেোয়ী ।  রো আিপন সংলর্যাগ রথলক  েলূর সলর র্যালবন 

রো সংলর্যাগ ও চলল্ র্যালব ।  সংলর্যাগ চলল্ র্যায় র র অজ্ঞান হয়ই না ।  

সংলর্যাগ রথলক েরূ হয়, র র পবলশষ িপরণাম ও হয় না ।  রর্যমন আিপন সমুদ্র 

েীর রথলক আধা পকলল্াপমটার েলূর নেুন রল্াহার েুলটা টুকলরা ররলে পেলল্ ।  

র র বালরা মাস িলর রেেলব রো রল্াহার পকছু হলয় র্যালব    পক হলব     

          প্রশ্নকতাু :  জং রল্লগ র্যালব ।                        

          দাদাশ্রী :  ও রক কলরলছ    রল্াহা পনলজই কলরলছ     

          প্রশ্নকাতাু :  না ।   

          দাদাশ্রী :  রো রক কলরলছ    

         প্রশ্নকতাু  :  েুইলয়র  পমশ্রলন হলয়লছ ।   

          দাদাশ্রী :  ও েুইলয়র সংলর্যাগ হলয় রগলছ, রো সংলর্যাগ রথলক জং 

উৎিন্ন হয় ।  এমন এই রক্রাধ-মান-মায়া-লল্াভ, ও জে আর রচেলনর 

সংলর্যালগ উৎিন্ন হয় ।  দআপম স্বয়ং রবীন্দ্র  এমন মালন, এলে রক্রাধ-মান-

মায়া-লল্াভ  উৎিন্ন হয় ।  র্যা আিপন স্বয়ং নন, রসোলন আিপন বলল্ন রর্য 

 দআপম রবীন্দ্র  আর র্যা আিপন হন, োর আিনার ব াৈ রনই ।  দআপম রবীন্দ্র  

এটা আলরাপিে ভাব, এ সপেয ভাব নয় ।  এই আলরাি কলরন , রো দরবীন্দ্র র 

সব োপয়ত্ব  আিনা লক পনলয় পনলে হয় আর আলরাি করলল্ই কম ি বালঁধ ।  

র র োর কম ি ল্ ভুগলে হয় ।  আপম আলরাপিে ভাব কপর না ।  দআপম 

অম্বাল্াল্  এমন োলমটটক বপল্ ।  আর আিপন দআপম রবীন্দ্র  এমন সপেয 

বলল্ন ।  র্যার জ্ঞান রমলল্, োর কম ি ল্ালগ না, কারণ আলরাপিে ভাব চলল্ 

র্যায় ।  আলরাপিে ভাবলকই ইলগাইজম বলল্ ।  আিপন পনলজ দআপম আপছ   

বলল্ন রো রকান অসুপবধা রনই, কারণ পনলজই আলছন ।  র্যার অজস্তত্ব আলছ,  
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রস বল্লে িালর রর্য, দআপম আপছ   ।  পক  রর্য পনলজ নয়, রসোলন বল্া 

আলরাপিে ভাব ।   

          অজস্তত্ব ন-র ভান  রো ছাগলল্র ও থালক ।  ছাগল্ বলল্ না, দলম রম  

আর সব রল্াক ও বলল্, দআপম আপছ , আপম আপছ  ।  রো অজস্তত্ব রো আলছ, 

রসইজনযই বলল্ রর্য দআপম রবীন্দ্র  ।  রো এ প্রমাণ হলয় র্যায় রর্য অজস্তত্ব রো 

আলছ আর র্যেন শরীর পনলশ্চেন হলয় রগলছ রো র র দআপম আপছ  পকছু 

বল্লব না, রো র র অজস্তত্ব রনই ।  অজস্তত্ব আলছ রো বস্তুত্ব হলে হলব  পক  

বস্তুলত্বর রেয়াল্ আলস না রর্য দআপম রক । রসইজনয দআপম রবীন্দ্র  বলল্ ।  

 দআপম এর বাবা  বলল্ ।  দএ হই, ও হই  বলল্, রসইজনয রো সপেয কথা পক, 

রসই কথা বুঝলে িালর না ।  বস্তুলত্বর ভান করালনা, ও রো দজ্ঞানী িুরুষ -এর 

কাজ ।  আিপন বস্তুলত্ব পক, ও আিপন জালনন না ।  আিপন বস্তুলত্ব পক, ও 

আপম জাপন ।  আপম ওটাও রেেলে িাপর রর্য আিপন রক ।  

         প্রশ্নকতাু  :  আপম রেেলে িাপর না ।                          

          দাদাশ্রী :  আিনার রো এ চম িচেু পক না    আপম পেবয চেু পেই র র 

আিপন ও রেেলে িারলবন ।   

          অজস্তলত্বর ভান সব জীলবর আলছ ।  দআপম আপছ, আপম আপছ  এমন 

অজস্তলত্বর ভান সবার আলছ ।  দআপম আপছ, আপম আপছ , এমন ছাগল্ ও 

মালন, কুকুর ও মালন, ঐ বৃলের ও এমন থালক ।  পক  দআপম রক    ো 

জালন না ।  অজস্তলত্বর ভান সবার আলছ, পক  বস্তুলত্বর ভান রনই ।  বস্তুলত্বর 

ভান হলয় র্যায়, র র িূণ িত্ব এমপনলেই হলয় র্যায়, অনয রকউ করালনার রনই ।  

শুদ্ধাো হলয় রগলছ , বস্তুলত্বর ভান হলয় র্যায় রো এমপনলে িূণ িত্ব হলয় র্যালব ।   

পববের সনাতন তত্ব !  

          আো এই রেলহর সালথ   দকম্পাউন্ড’  হলয় র্যায় পন,  পমোর  হলয়লছ 

শুধু ।  দকম্পাউন্ড  হলয় র্যায় রো আোর গুণধম ি চলল্ র্যালব আর রেলহর 

গুণধম ি ও চলল্ র্যালব ।  পক  এ পমোর, রো আোর গুণধম ি িুরা আলছ আর 

রেলহর  ও  গুণধম ি িুরা আলছ ।   এই  আংটীলে  রসানা  আলছ আর  োমা ও  
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আলছ, পক  কম্পাউন্ড হয় পন রো িৃথক করলে িারলব ।  রেমপন জ্ঞানী 

িুরুষ আো আর জে রক িৃথক করলে িালরন ।   

          এই সংসার সমসরণ ।  সমসরণ অথ িাৎ জগলে রর্য েত্ব আলছ, ছয় 

িারমালনন্ট েত্ব, ও পনরন্তর িপরবেিন হলে থালক ।  িপরবেিন রথলক এলক 

অলনযর সালথ একে হয় আর এলে, এই সংলর্যাগ হলল্ অনয ধরলনর প্রকাশ 

হলয় র্যায় । বযাস এভালবই জগে হলয় রগলছ ।  ভগবানলক পকছু করার 

অবশযকো রনই ।  োরঁ উিপিপেলেই সব চলল্ আসলছ ।   

          প্রশ্নকতাু :  র্যেন ির্য িন্ত িৃপথবী ঘুরলে থাকলব, েেন ির্য িন্ত জন্ম হলেই 

থাকলব আর র্যেন িৃপথবী রথলম র্যালব রো সব রশষ হলয় র্যালব                    

          দাদাশ্রী :  িৃপথবী রঘারা কেলনা বন্ধ হবার নয় ।  ও এমপন ঘুরলে 

থাকলব ।  সব িপরবেিনশীল্ ।  আিপন কাল্ এলসপছলল্ন, েেন রর্য দোোজী  

রেলেপছলল্ন, রস আজ রনই ।  আজ অনয আলছন ।  সময় সমলয় সব 

িপরবেিন হয় ।  সব জজপনস সময় সমলয় িপরবপেিে হয়, পক  আমালের এে 

eyesight  ন েৃটষ্ট  রনই রর্য আমরা সব ও রেেলে িাপর ।   

         প্রশ্নকতাু:  কাল্ র্যা রেলেপছ আর আজ র্যা রেেপছ, ওলে ভগবান 

আল্াো-আল্াো আর রূি এলকই আলছ        

          দাদাশ্রী :  না,  সব িপরবেিন হয় ।  সংসার অথ িাৎ সব জজপনলস 

িপরবেিন হলয়ই র্যালচ্ছ, োর নামই সংসার আর আোলে রকান িপরবেিন হয় 

না ।  আো িারমালনন্ট ।  রটলম্পালররী সব িপরবেিন-ই হলয় র্যালচ্ছ ।   

          এক দলস্পস -এ সব মানুষ থাকলে িালর না রো    রো সবার দলস্পস  

আল্াো-আল্াো ।  সময় সবার জনয এক-ই থালক ।  এেন েশটা রবলজলছ 

রো সবার জনয েশটা রবলজলছ ।  পক  দলস্পস  আল্াো আর এইজনয ভাব 

ও আল্াো ।  আিনার ভাব আল্াো, এর ভাব আল্াো, ওর ভাব আল্াো ।  

এমন সব পভন্ন পভন্ন হয় ।  

          সমস্ত জজপনস সাইন্স ।   আো ও সাইন্স ।   সাইলন্সর  বাইলর জগে 

রনই ।  বে-বে িুস্তক আলছ,  গ্রন্থ আলছ, পক  বঝুলে না িারার জনয িাজঁল্  
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 নধাধঁা    হলয় রগলছ ।  র্যেন ির্য িন্ত দস্বরূি  বঝুলে িালর না , েেন ির্য িন্ত The 

world is puzzle itself.  নজগে স্বয়ং ধাধঁা   রকউ িাজঁল্ কলর পন, স্বয়ং-ই 

িাজঁল্ হলয় রগলছ ।    

          দঅক্রম মাগ ি  রথলক সব নেুন কথা আপম বপল্ ।  এক আোলে এলস 

র্যাও, আর অনাো পবভালগ রো অনয িাচঁ পবভাগ আলছ ।  এই সব রবাঝা 

েরকার ।   

         প্রশ্নকতাু :  িৃপথবী, রেজ নঅপি   , বায়ু , আকাশ, জল্ এই িাচঁ েত্ব 

বযপেে জগলে আর পকছু থালকই না                            

          দাদাশ্রী :  না, আর ভগবান ও আলছ না !  

         প্রশ্নকতাু :  এই িাচঁ েলত্বর কপম্বলনশন রস ই ভগবান       

          দাদাশ্রী :  রনা, রনা, রনা, রনা. রসই িাচঁ েত্ব রো অনাে পবভাগ আর 

ভগবান আো পবভাগ ।  ভগবান দ্বচেনয আর এই িাচঁ েত্ব জে ।  এই জগলে 

ছয় িারমালনন্ট েত্ব আলছ,  রস আিপন জালনন রো     

         প্রশ্নকতাু :  আকাশ, িৃপথবী, রেজ , বায়ু , জল্, আো     

          দাদাশ্রী :  না, এই জল্, ও ভাি হলয় র্যায়, বর  হলয় র্যায় ।  রো ও 

িারমালনন্ট নয় ।  িৃপথবী রচঞ্জ হলয় র্যায়, ও িারমালনন্ট নয় ।  বায়ু রো পি-

কলম্পাজ হলয় র্যায়, একসালথ ও হলয় র্যায় ।  ও রচঞ্জ হয়, রো ও িারমালনন্ট 

নয় ।  রেজ ও পবনাশ হলয় র্যায়  ।  িৃপথবী, রেজ, বায়ু, জল্- এই চার পমলল্ 

একটাই অপবনাশী েত্ব আলছ ।  র্যালক রূিী েত্ব বলল্ ।  এই চার একটাই  

েলত্বর অবিা ।  এই জল্, বায়ু , রেজ , িৃপথবীর- রস সব রো জীব ।  জল্কায় 

জীব, োর শরীর রকমন    জল্ ই োর শরীর ।   বায়ু, ও বায়কুায় জীলবর 

শরীর ।   রেজ-এ রেজকায় জীব,  এই সব জীলবর শরীর-ই জ্বলল্ ।  িৃপথবী 

ও িৃপথবীকায় জীব ।  এই চালরর পভেলর জীব আলছ ।  ও রচেন েত্ব , ও 

িারমালনন্ট েত্ব আর অনয এক েত্ব দরূিী েত্ব   ও আলছ, োলক িদু্গল্ েত্ব 

বল্া হয় ।  এই েুইলয়র সালথ পমোর হলয় রগলছ ।  িদু্গল্, অথ িাৎ রর্য িরুণ 

হয়, গল্ন হয় ।  আবার িুরণ হয়, আবার গল্ন হয় ।  পক  রস িরমাণ ু

স্বরূলি িারমালনন্ট আর িদু্গলল্র স্বরূলি রস পবনাশী ।   এই এটম হয়, োর 
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রথলকও িরমাণু অলনক রছাট হয় ।   এটলমর পবনাশ হয়, পক  িরমাণরু 

পবনাশ হয় না ।  ও একটাই িুদ্গল্ েত্ব ।   

         প্রশ্নকতাু :  িরমাণু রর্য হয় ও অনাপে, োর পক কারণ               

          দাদাশ্রী :  িরমাণ ুও রো অপবনাশী আর িারমালনন্ট, রসইজনয ও 

অনাপে ই হয় ।   

         প্রশ্নকতাু :  িরমাণু অথ িাৎ প্রকৃপে     

          দাদাশ্রী :  িরমাণু রথলক প্রকৃপেলে রহল্প হয় ।  প্রকৃপে ও সব িরমাণু-

ই হয় পক  প্রকৃপে এক জজপনস রথলক হয় না,  প্রকৃপেলে অনয জজপনস ও 

থালক ।  এই প্রকৃপে, এলে িরমাণু ও আলছ আর এলে আসা-র্যাওয়ার শজক্ত ও 

আলছ ।   

         প্রশ্নকতাু :  এই িরমাণুর স্বেন্ত্র অজস্তত্ব আলছ       

          দাদাশ্রী :  হযা ঁ, স্বেন্ত্র অজস্তত্ব আলছ ।  র্যে আোর স্বেন্ত্র অজস্তত্ব 

আলছ, েেটাই িরমাণরু ও স্বেন্ত্র অজস্তত্ব আলছ ।  আো ও অপবনাশী ।  

িরমাণু ও অপবনাশী ।   

          আমালের শালে পক বলল্ রর্য এই শরীর, প্রকৃপে ও িাচঁ েলত্বর পমল্ন ।  

ও িাচঁ েত্ব – িৃপথবী, জল্, বায়ু, রেজ  নঅপি  আর আকাশ রক বলল্লছ ।  

পক  এলে আকাশ বালে রর্য চার েত্ব আলছ, ও সব একল্া িরমাণুলে এলস 

র্যায় ।  কারণ এই িরমাণু রথলক িৃপথবী হলয় রগলছ, িরমাণু রথলক জল্ ও 

হলয় রগলছ, িরমাণু রথলক বায়ু ও হলয় রগলছ, িরমাণু রথলকই রেজ ও হলয় 

রগলছ পক  আকাশ রো স্বেন্ত্র , এলকবালর স্বেন্ত্র ।  রর্য ভালব িরমাণু স্বেন্ত্র, 

রসই ভালব আকাশ ও স্বেন্ত্র ।  পিেীয়, আসা-র্যাওয়ার রর্য জক্রয়া হয়, এই রর্য 

িুদ্গল্ আলছ , োলক এপেক রথলক ওপেলক পনলয় র্যাওয়ার জনয রকান এক 

েলত্বর েরকার হয় ।  রচেলন আসা-র্যাওয়ার রকান শজক্ত রনই ।  মনুষযলক 

আসা-র্যাওয়ার জনয এই েলত্বর েরকার হয় ।  রসটা গপে সহায়ক েত্ব ।  এ ও 

স্বেন্ত্র ।  রকান জজপনস চলল্, রো র র চল্লেই থাকলব ।  োর গপে শুরু হলয় 

রগলল্, র র বন্ধ হলব না ।  রো োলক থামালনার জনয, পির হওয়ার জনয ও 

এক েলত্বর েরকার, ও পিপে সহায়ক েত্ব আর দকাল্  এ ও এক েত্ব ।  এমন  
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ছয় স্বেন্ত্র েত্ব আলছ, োর রথলকই এই জগে বানালনা আলছ, আর রকান 

সপ্তম েত্ব রনই ।           

          এই ছয় েত্ব পনরন্তর সমসরণ কলর , িপরবেিন হলে থালক ।  এর রথলক 

এই িাজঁল্  হলয় রগলছ ।  পনলজ রথলকই িাজঁল্ হলয় রগলছ ।  রকউ িাজঁল্ 

বানায় পন ।   

         প্রশ্নকতাু :  রো িাজঁল্  ও সনােন    

          দাদাশ্রী :  না, িাজঁল্ সনােন নয় ।  িাজঁল্ রো সল্্ভ হলয় র্যায় ।   

         প্রশ্নকতাু :   দজ্ঞানী র সল্্ভ হলয় র্যায়, পক  অনয সবার জনয রো 

িারমালনন্ট-ই হয়     

          দাদাশ্রী :  এমন হয়, ও অনুভব িারমালনন্ট, পক  এমন পনয়মানুসার 

িারমালনন্ট হয় না ।  িারমালনন্ট, এলক সে্ বল্া হয় ।  সে্ হলল্ অপবনাশী 

হয় ।  এই িাজঁল্ হয় ও অবিা আর অবিা মাে পবনাশী হয় ।   বযাস , ছয় 

অপবনাশী েত্ব আলছ আর োলের রর্য অবিা হয় , রসই সব পবনাশী ।  এই শরীর 

অবিা, এই গাছ-িাল্া অবিা, মূল্ েত্ব নয় ।  মূল্ েত্ব অপবনাশী আর োর 

অবিা হয় , রস সব পবনাশী ।  আর এই সব রল্ালকরা অবিালকই বলল্, দআপম 

আপছ, আপম আপছ ।দ  রল্ালক পবনাশীলকই দআপম আপছ  বলল্ ।  আমালের 

পনলজর েত্ব অনুভলব এলস র্যায় রর্য আমার পনলজর েত্ব অপবনাশী ।  পক  

অবিালক দআপম  বলল্, োলে পনলজও পবনাশী হলয় র্যায় ।   

          িরমাণু আলছ ও অপবনাশী পক  এক িরমাণু আলছ এমন অলনক 

িরমাণু   নএকে   হলয় র্যায় রো অবিা হলয় র্যায় ।  রসই অবিা পবনাশী ।  র র 

িরমাণু সব পবপছন্ন হলয় র্যায় রো িরমাণু অপবনাশী ।   

          পবনা আকাশ রো জায়গা রনই ।  আকাশ অথ িাৎ অবকাশ, রস্পস !  

সব জায়গালে আকাশ-ই আলছ।  আিপন বলস আলছন, রস ও আকালশই বলস 

আলছন ।  অবকালশর আকাশ হলয় রগলছ ।  অবকাশ অপবনাশী েত্ব ।               

          প্রশ্নকতাু :  বৃলে ও জীব আলছ না    
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        দাদাশ্রী :  হযা,ঁ আলছ ।  রর্য রকান জীব হয় ও সব রেো র্যায়, রচেন রেো 

র্যায় না ।   

         প্রশ্নকতাু :  িাথলরও জীব আলছ      

         দাদাশ্রী :  িাথলরর পভেলর জীব থালক ।  পক  রভলঙ্গ র্যায় র র পকছু 

রনই আর পকছু িাথলর, রর্য কাল্া িাথর হয়, র্যালক ল্াভা-রস বলল্, োলে 

রকান জীব রনই ।  রর্য সাো িাথর বা ল্াল্ িাথর, োর পভেলর জীব আলছ ।  

ও সব িৃপথবীকায় জীব ।  জল্ ও জীব ।  জল্ ও জীব িারা দ্বেরী  ।  ও অিকায় 

জীব ।  অি মালন জল্  আর কায় মালন শরীর, জল্ রূিী শরীর র্যার রসই 

জীব, োর শরীর-ই জলল্র ।  রবলক্টরীয়া বলল্ , ও আল্াো, ও রো 

মাইলক্রালস্কাি িারা রেো র্যায় আর অিকায় রেো র্যায় না, রসই জীলবর 

জল্রূিী শরীর হয় ।  বাোস ও জীব, ও বায়ুকায় জীব ।  এই অপি হয় না, 

োলে ল্াল্-ল্াল্ চমকায়, রস ও জীব, ও পনলজই রেজকায় জীব ।  

          রং-রূি আো রে হয় না ।  রর্য অনাো, োলে রং-রূি থালক ।  কাল্া, 

হল্ুে, ল্াল্, সাো, রসই সব রং আর রমাটা, িােল্া, উঁচু , পনচু , রসই সব ও 

অনাে পবভালগ আলছ ।  আোলে, রচেলন এমন রনই ।  রচেন রো িরম 

রজযাপে স্বরূি ।   

          এই রচাে আলছ, কান আলছ, ইজন্দ্রয় আলছ, এই সব িারা রর্য জ্ঞান 

রজলন পনলয়লছন, রস সব পরলল্টটভ কলরক্ট আর ও রটলম্পালররী 

এি্জােলমন্ট, নট িারমালনন্ট !   

         প্রশ্নকতাু :  রো ইজন্দ্রয় িারা রর্য জ্ঞান হয়, ও সব জ্ঞান নয়                       

          দাদাশ্রী : ও পরলল্টটভ জ্ঞান and all these relative are temporary 

adjustment, not a single adjustment is permanent in this world !!   নআর 

এই সব আলিপেক অিায়ী সমন্বয়, একটা সমন্বয়  ও িায়ী নয় এই জগলে    

রচেন হয় রস ও িারমালনন্ট আর জে হয় রস ও িারমালনন্ট ।  রর্য জে 

িরমাণু স্বরূলির হয় ও িারমালনন্ট ।  পক  িরমাণু নলক  রচালে রেো র্যায় 

না, অনুলক রেো র্যায়, পক  িরমাণুলক রকউ রেেলে িালর না ।  ও রো 

 দজ্ঞানী িরুুষ  আর েীথ িঙ্কর-ই রেেলে িালরন ।  র্যালক িরমাণু বল্া হয়, র র  
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এই িরমাণু িুদ্গল্ হয় ।  এই িরমাণু সব একে হলয় িদু্গল্ হয়, োলক স্কন্ধ 

বলল্ ।   িরমাণু রচালে রেো র্যালব এমন নয় ।   পক   স্কন্ধলক রচালে রেো 

র্যায় ।  পক  রস ও িরমাণুরই হয় আর পনলশ্চেন রচেন হয় ।  

         প্রশ্নকতাু :  পনলশ্চেন রচেন হয় রো োলক রচেন রকন বলল্লছ            

          দাদাশ্রী :  রসটা ও বুঝলে হলব ।  ও রচেন নয়, পনলশ্চেন রচেন ।  

রচেন রর্যমন রেো র্যায়, ল্েণ রচেলনর মে, পক  গুণ ধম ি রচেলনর নয় ।   

          রকান রল্াক ঘেীলে চাপব রেয়, র র ও ঘেী চলল্, এমন রসটা চাজি 

হলয় রগলছ, আর রসটাই পিস্চাজি হয় ।  িূব ি জলন্ম চাজি হলয় পগলয়পছল্, রসটাই 

এেন এই জলন্ম পিসচ্াজি হয় ।  জন্ম রথলক মৃেুয ির্য িন্ত পিস্চাজি হয় আর 

 নসালথ-সালথ  রসই সময় পভেলর চাজি ও হলয় র্যালচ্ছ ।  রসটাই আগামী জলন্ম 

আবার পিসচ্াজি হলয় র্যালব ।   

          চাজি েুই প্রকালরর হয় ।  রকান রল্াক সবার সুে হয় এমপন কার্য ি কলর 

রো জগে এলে েুশী হয় রর্য এ টঠক ।  রর্য সবার জনয ভাল্ কম ি কলর, রো 

সব রল্ালকরা োলক  সন্মাপনে কলর ।   পক  এর ও চাজি হয়,  এ িজজটটভ 

চাজি ।  রকান রল্াক অনযলক েুঃে রেয়, ও রনলগটটভ চাজি ।  মুেয কথা রো 

চাজি না হওয়া রসটাই ।  চাজি বন্ধ হলয় র্যায় রো র র পচন্তা হয় না আর সংসালর 

ও থাকলে িালর ।   

          রবীন্দ্র রো নাম রেওয়া হলয়লছ, আিনালক রচনার জনয ।  রর্যমন 

রোকালনর নাম হয় রর্য রজনালরল্ রট্রিাস ি, রো ও পক মাপল্লকর নাম    আর 

মাপল্ক রক রকউ বলল্ রর্য,  রজনালরল্ রট্রিাস ি,  এপেলক আসুন, এপেলক 

আসুন !  এমন দরবীন্দ্র  রো রোকালনর নাম ।  এলে ছয় িাটিনার আলছ ।  এই 

রকাম্পানীলে  ছয় িাটিনার আলছ আর র্যেন পবলয় কলর, েেন আবার অনয 

ছয় িাটিনার রর্যাগ হয় রো ৬+৬ এর কলি িালরশন হলয় র্যায় ।  র র এক রছলল্ 

হয় রো আলরা ছয় িাটিনার রর্যাগ হয় , রমলয় হয় রো আলরা ছয় রর্যাগ হয় , 

র র সব িাটিনার ঝগো কলর পভেলর পভেলর, মারামাপর , ল্াটঠবাজজ   ! !   

          এই ছয় িাটিনার পনলজর পনলজর কাজ সামলল্ রনয় ।  আমালের 

পনলজর  কাজ সামলল্ পনলে হলব ।   পক  আমরা অহংকার কপর রর্য,   দআপম  
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বল্পছ, এই সব আপম কলরপছ ।দ  দআপম কলরপছ  এমন বলল্ রেয়, র র বাকী 

সব িাটিনার আিনার  সালথ সারা পেন ঝগো কলর ।   এরজনয রকালটি  ঝগো 

চলল্ ।   র র ওয়াইল র ছয় িাটিনার এলস র্যায়,  র র রো কলি িালরশন হলয় 

র্যায় আর ঝগো রবলে র্যায় ।  

         প্রশ্নকতাু :  ছয় িাটিনার রক                               

          দাদাশ্রী :  এই ছয় িাটিনার পক বলল্ রর্য, আমরা ছয় িাটিনার পমলল্  

পবজ্লনস চাল্ালবা ।  রো প্রথম িাটিনার আলস রর্য   দভাই !  পবজ্লনলসর জনয 

জায়গা আমার !   জায়গা চাই পক না    ও আকাশ রেয় ।  অবকাশ, ও ওয়ান 

অ  েযা িাটিনাস ি ।  পিেীয় িাটিনার বলল্ রর্য, রর্য মাল্ চাই, র্যে চাই, েে 

পনলয় র্যাও, আপম রেব ।  মাল্ আপম িাটঠলয় রেব, পক  কাটটং আপম করলবা 

না ।  রমলটরীলয়ল্ সব িদু্গল্ রেয় ।  েৃেীয় িাটিনার, কাটটংওয়াল্া ।  ও গপে 

সহায়ক  েত্ব ।  োর ও  ১/৬ th িাটিনারপশি আলছ ।  ও সব  কাটটং কলর 

রেয় ।  মাল্ পনলয় আসা- পনলয় র্যাওয়ার কাজ রস কলর ।  জলে বা রচেলন 

আসা-র্যাওয়ার শজক্ত রনই ।  আসা-র্যাওয়ার জনয এই েত্ব ।  চেুথ ি িাটিনার, 

পিপে সহায়ক েত্ব ।  রস রমলটপরলয়ল্ রক পির কলর ।  িঞ্চম িাটিনার সব 

রমলনজলমন্ট কলর ।  রস সব টাইপমং রেয় ।  ও কাল্ েত্ব ।  ষষ্ঠ আেেত্ব ।  

রস পক কাজ করলব    শুধু রেো-লশানা করলব ।  আেেত্বই এক এমন, র্যার 

দ্বচেনয আলছ, জ্ঞান-েশ িন আলছ ।  এই আো আলছ না, ও আিপন স্বয়ং ।  

আিনালক শুধু রেো-লশানা করার পছল্, দসব পক করলছ ।দ  োর বেলল্ 

আিপন বলল্ন, দএই সব আপম কলরপছ ।দ রো িাটিনার রের মলধয ঝগো হয় ।  

রসইজনয সব িাটিনার রকালটি ঝগো কলর ।  

          িদ্ম আর জলল্র রকান ঝগো রনই, এমন সংসার আর জ্ঞালন রকান 

ঝগো রনই ।  েুলটা আল্াোই হয় ।  শুধু  রং পবল্ী  । দজ্ঞানী িুরুষদ সব রং 

পবল্ী  রক রকক্চার কলর রেন আর সংসার সব আল্াো হলয় র্যায় ।  এেন 

আিপন দজ্ঞানী  রথলক পবমেু আলছন ।  র্যেন দজ্ঞানী র সন্মুে হলয় র্যালবন , 

েেন সংসার ছুলট র্যালব ।   
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জগবতর বাস্তপবকতা !  

         প্রশ্নকতাু :  আপম আিনার কালছ জ্ঞান জানলে এলসপছ ।   

          দাদাশ্রী :  আিনার পরলল্টটভ জ্ঞান জানার ইচ্ছা আলছ পক রীলয়ল্ 

জ্ঞান জানার ইচ্ছা আলছ    জ্ঞান েুই প্রকালরর হয় ।  এক পরলল্টটভ জ্ঞান, 

অনয  রীলয়ল্ জ্ঞান ।  রীলয়ল্ জ্ঞান িারমালনন্ট আর পরলল্টটভ জ্ঞান 

রটলম্পালররী ।  রো আিনার পক জানার ইচ্ছা    র্যা িসু্তলক রল্ো হলয়লছ,  ও 

সব রটলম্পালররী জ্ঞান ।  রো আিপন  পক জানলে চান      

         প্রশ্নকতাু :  িারমালনন্ট ই জানলে চাই ।       

          দাদাশ্রী :  র্যা বাস্তপবক, ও িারমালনন্ট ।  

         প্রশ্নকতাু :  জ্ঞান র্যা হয়, ও িারমালনন্ট হওয়া উপচৎ ।  রটলম্পালররী 

জ্ঞান রথলক রকান  ায়ো হয় না ।    

          দাদাশ্রী :  সমস্ত েুপনয়ায় রটলম্পালররী জ্ঞান-ই চলল্ ।  ও রটলম্পালররী 

এি্জােলমন্ট, িারমালনন্ট এি্জােলমন্ট নয়। রটলম্পালররী এি্জােলমন্ট  

রকন বল্া হয়    কারণ এর রথলক অলনক আলগর জানলে হলব ।  সংসার 

চাল্ালনার জনয রটলম্পালররী জ্ঞান আলছ পক  বাস্তলব জগে পক হয়, ভগবান 

পক, জগে রক চাল্ায়, পকভালব চলল্ , এই সব রীলয়ল্ জ্ঞান জানলে হলব ।  

বাস্তপবক জানলে হলব ।  বাস্তপবক রকান িুস্তলক রল্ো রনই ।  আিনার পক 

জানার ইচ্ছা আলছ    আপম েুলটা কথাই বলল্ পেজচ্ছ ।  বাস্তপবক ও আর অনযটা 

ও বলল্ পেজচ্ছ ।   

         প্রশ্নকতাু :  র্যা রল্ো আলছ রস রো অলনক পকছু রজলন রগপছ ।      

          দাদাশ্রী :  আিপন রল্ো সব পকছু রজলন রগলছন, পক  রল্ো আলছ, 

ও সব রজলন পকছু  ায়ো হয় না ।  ও সব  রটলম্পালররী জ্ঞান ।  আমরা পনশ্চয় 

কপর রর্য অলনযর সালথ পমথযা বল্লবা না, সেয-ই বল্লবা ।  সব জায়গালে রল্ো 

আলছ রর্য সেয বল্লব, পক  পমথযা রো বল্লেই হয় ।  কারণ রসই রটলম্পালররী 

জ্ঞান আর  িারমালনন্ট জ্ঞান রজলন রনয় রো র র রস  পমথযা বল্লেই িালর 
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না ।  িারমালনন্ট জ্ঞান রো স্বয়ং জক্রয়াকারী ।  র্যা আপম বপল্ , ও কেলনা 

িুস্তলক িে পন, কেলনা রশান পন, এমন কথা বপল্ পক  হয় বাস্তপবক, এ 

আিনার আো স্বীকার করলব ।   

         প্রশ্নকতাু :  আপম এটাই চাই ।          

         দাদাশ্রী :  এই সব রল্ালক জালন, ও প্রাকৃে জ্ঞান জালন ।  সটঠক 

জ্ঞালনর কথা এলে রনই ।  এই সব প্রাকৃে জ্ঞান ।  আেজ্ঞান চাও, রো বল্লব 

রর্য আেজ্ঞালনর কথা রে  দআপম পকছু জাপন নাদ এমন ভাব হলে হলব ।  নয় 

রো ইলগাইজম্ হয় রর্য দআপম পকছু জাপন ।   প্রকৃপে োলক চাল্ায় , আর বলল্ 

রর্য  দআপম চাল্াই ।  এমন োর ভ্রাপন্ত আলছ ।  ধম ি ও প্রকৃপে করায় আর বলল্ 

 দআপম ধম ি কপর ।দ  েি কলর, ও প্রকৃপে  করায় ।  েযাগ কলর, ও  প্রকৃপে 

করায় ।  চুপর কলর , ও প্রকৃপে করায় ।  রর্য ির্য িন্ত িরুুষ হয় পন, রস ির্য িন্ত 

প্রকৃপে-ই করায় আর িুরুষ হলয় র্যায় রো কাজ হলয় রগল্ ।  দজ্ঞানী িুরুষ -

এর কৃিালে িুরুষ আর প্রকৃপে আল্াো হলয় র্যায় ।  িুরুষ হলয় র্যায় র র 

আসল্ িুরুষাথ ি হয়, নয় রো রস ির্য িন্ত সািা িরুুষাথ ি রনই ।  ও ভ্রাপন্তর 

িুরুষাথ ি ।  

          সবাই বলল্ রর্য আেজ্ঞান নপ্রাপ্ত  কর ।  পক  রর্য ির্য িন্ত আেজ্ঞান 

রমলল্ না, রস ির্য িন্ত প্রকৃপেজ্ঞালনর অধযায়ন কর, োলক জান ।  এই শরীলর 

রর্য রমকাপনলকল্ িাট্িস আলছ, ও সব প্রকৃপে ।  এলে পকছু করার আবশযকো 

রনই ।  রর্যমন এই োেঁীর চুল্ এমপন বালে না  !  িুরুষ ধম ি বুঝলে হলব  আর 

প্রকৃপের ধম ি ও বুঝলে হলব ।  প্রকৃপে ধম ি সংসার চাল্ালনার জনয বুঝলে হলব 

আর রমালে র্যাবার জনয িরুুষ ধম ি বুঝলে হলব ।   

আিপন স্বয়ং কক ? 

          দাদাশ্রী :  আিনার নাম পক    

          প্রশ্নকতাু :  রবীন্দ্র ।   

          দাদাশ্রী :  রবীন্দ্র রো আিনার নাম, আিপন স্বয়ং রক     
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          প্রশ্নকতাু :  আপম এক জন মানুষ ।   

          দাদাশ্রী :  মানুষ রো এই শরীর রক বলল্।  চার িা হয় রো িশু বলল্ ।  

রো আিপন পনলজ রক    

          প্রশ্নকতাু :  রবীন্দ্র-ই হই ।  রচনার জনয রেওয়া নাম ।   

          দাদাশ্রী :  আিনার নাম রবীন্দ্র, এ রো আপম ও মানপছ ।  রর্যমন রকান 

রোকালনর রবািি হয় রর্য রজনালরল্ রট্রিাস ি, রো োর মাপল্ক রক আমরা বপল্ 

রর্য দঐ , রজলনলরল্ রট্রিাস ি এপেলক এস ।দ  রো রকমন হলব    রবীন্দ্র রো 

আিনালক রচনার রবািি ।  আিপন পনলজ রক    দআমার নাম রবীন্দ্র  আর 

 দআপম রবীন্দ্র  এলে রকান িাথ িকয মলন হয় পক    রর্যমন দএই শরীর আমারদ 

এমন বল্ পক দআপম শরীরদ এমন বল্       

          প্রশ্নকতাু :   দআমার শরীরদ এমন বল্লবা ।   

          দাদাশ্রী :   দআমার মাইন্ড  বল্ পক দআপম মাইন্ড  বল্    

          প্রশ্নকতাু :   দআমার মাইন্ড  বপল্ ।    

          দাদাশ্রী :  আর স্পীচ     

          প্রশ্নকতাু :   দআমার স্পীচ   বপল্ ।    

          দাদাশ্রী :  এর মেল্ব এটাই রর্য েুপম মাইন্ড, স্পীচ আর শরীলরর 

মাপল্ক,  রো েুপম স্বয়ং রক    এর রোজঁ কলরছ পক না    পবলয় কলরছ রো 

রমলয় েুলঁজ এলনপছলল্ পক না    রো পনলজর-ই রোজঁ কর পন    এই সব রো 

পরলল্টটভ  আর আিপন স্বয়ং রীলয়ল্ ।  All these Relatives are temporary 

adjustment and real is permanent . ( এই সব আলিপেক অিায়ী সমন্বয় 

আর বাস্তব িায়ী ।   

          রীলয়ল্ কথা এক বার বল্ রো র র সব িাজঁল্ সমাধান হলয় র্যায় ।  

ভগবানলক রচনার জনয একটাই রীপে নয়, অনয ও অলনক রীপে আলছ ।  

          প্রশ্নকতাু :  জগলে সব রথলক বে  মুপস্কল্ আলছ রো ও ভগবান রক 

অনুভব করা আর োর জনয সবার আলগ জগে রক ভুল্লে হলব ।    
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          দাদাশ্রী :  হযা ঁ, জগে পবস্মৃে করলে হলব, পক  ও আলগ ভুল্লে িারা 

র্যায় না না  !  ভগবালনর  রীলয়ল্াইলজশন হলয় র্যায় রো জগে রক রভাল্া 

র্যালব ।  আমালক পবলেশী রল্ালকরা বলল্ রর্য, ভগবান রক রচনার জনয শটিকাট 

বলল্ পেন ।  রো আপম বলল্পছ রর্য separate, I and My with separator !  

[আপম আর আমার আল্াো কর রসিালরটর  ন পবভাজক   পেলয়  !    

‘I’ কক ?  ‘My’ পক  ? 

          আিপন রর্য  দI দ বলল্ন, ও সপেয কথা নয় ।  রকউ জজজ্ঞাসা কলর রর্য  

 দরবীন্দ্র রক     রো প্রথলম আিপন বলল্ন রর্য দআপম রবীন্দ্র ।   আবার জজজ্ঞাসা 

কলর রর্য দরবীন্দ্র কার নাম     রো আিপন বলল্ন রর্য দআমার নাম ।দ  এ 

পবসেৃশ মলন হয় না আিনার     এই সব পবসেৃশ, রো Separate দIদ & দMy . 

(‘আপম  আর দআমার  রক আল্াো কর ।     

          প্রথলম এই িা রক আল্াো ররলে পেলল্ , দমাই প ট   , র র হাে আল্াো 

ররলে পেলল্, দমাই রহন্ড ।   র র মাথা আল্াো ররলে পেলল্, দমাই রহি  আর 

 দমাই মাইন্ড   বলল্ পক  দআপম মাইন্ড  বলল্    

          প্রশ্নকতাু :   দMy Mind’ .   ন   দআমার মন ।              

          দাদাশ্রী :  রো োলকও েলূর রােলব ।  দমাই ইলগাইজম্   বলল্ পক দআপম 

ইলগাইজম্   বলল্    

          প্রশ্নকতাু :  ‘My Egoism  . (  দআমার অহংকার ।          

          দাদাশ্রী :  রেূা োলকও েলূর রােলব ।  র র দআপম বুজদ্ধ  এমন বলল্ পক 

 দআমার বুজদ্ধ  এমন বলল্     

          প্রশ্নকতাু :  ‘My Intelect ‘.    ন   দআমার বুজদ্ধ ।      

          দাদাশ্রী :  রো োলকও েলূর রােলব ।  মন-বুজদ্ধ-পচত্ত-অহংকার সব 

আল্াো রােলব ।  সব আল্াো ররলে পেলল্, র র পক থাকলব    

          প্রশ্নকতাু :  পকছু থাকলব না ।      
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          দাদাশ্রী :   দI দ থাকলব !  দMy’  চলল্ র্যায়, রো দI দ থাকলব ।   রস ই 

ভগবান, রস ই কৃষ্ণ ।     

         রর্যোলন ‘My’ রনই, রসোলন  ‘I’ আলছ , রস ই আো, রস ই িরমাো।  

এেন রো ‘My’ -এর েপ্পলর এলস রগলছ , রসইজনয দএ আমার, এ আমার, এ 

আমার  করলে থালক  ।   

          আপম রল্ানাওয়াল্া পগলয়পছল্াম ।  ওোলন আমালক এক জাম িান 

 দকিল্   নেম্পপে   পমলল্পছল্ ।  ওরা আমালক বলল্ আমালের God  নভগবান   

রেপেলয় পেন ।  আপম বলল্ পেই রর্য  separate  ‘I’ and ‘My’ with separator 

 ন দআপম   আর দআমার   রক আল্াো কর পবভাজক িারা  রো বাকী থালক,  রস  

‘I’ আর ‘I’ is God  ন দআপম   ভগাবান     পক  রসিালরটলরর িীল্ার আপম ।  

রসিালরটর ছাো আল্াো হলে িালর না ।  রো রসিালরটর আমার কাছ রথলক 

পনলয় র্যালব ।  রসিালরটর চাই পক না     

          আিপন কে ির্য িন্ত রসিালরট করলে থাকলবন    মাই মাইন্ড, মাই 

ইলন্টলল্ক্ট, মাই ইলগাইজম্ রসোন ির্য িন্ত র্যালবন ।  পক  ইলগাইজম্ রথলক 

আলগ পকভালব র্যালবন ।  রর্যোন ির্য িন্ত িুল্ আলছ, রসোন ির্য িন্ত আিপন 

র্যালবন ।  পক  এর আলগ সকূ্ষ্ম আলছ আর সূলক্ষ্মর আলগ কারণ আলছ, কঁজ  

আলছ ।  রসই দঅনুভব  আিপন রকাথা রথলক আনলবন    ও রো আমার কালছ 

আলছ ।  ‘I’ & ‘My’ এর আল্াো কলর রো ‘I’ is ‘God’  !  ন দআপম  ই দভগবান   

পক  আিপন স্বয়ং রথলক  িুলরা রসিালরট হলে িারলবন না । ও রসিালরট 

করার কাজ দজ্ঞানী িরুুষ -এর ।  রস আপম আিনালক কপরলয় রেব।  কে 

জন্ম রথলক ঘলুর রবোলচ্ছন, পক  সপেয কথা জানলে িালরন পন।   

          রকান িুস্তলক এমন কথা বলল্লছ    আর ভগবান রক রোজঁার জনয 

কে িুস্তক আলছ   !  আর এে িুস্তক িলেও কাউলক ভগবান রমলল্পন ! ! !  

িুস্তক রো পক বলল্ রর্য ভগবান উত্তলর আলছ আর সব রল্ালকরা েপেলণ র্যায় 

আর বলল্ রর্য ভগবান রক েুজঁলে র্যাজচ্ছ ।   

          প্রশ্নকতাু :  ‘I’ রক  ‘My’ রথলক রসিালরট পক ির্য িন্ত করা র্যায়    রর্য 

দ্বেনজন্দন জীবন,  রসই জীবন  ও রো চাল্ালে হলব,  োলে রো বযবসা আলছ,   



৩৪                                                                                                         আেলবাধ 

বযবহার আলছ, আেীয়-স্বজন আলছ, মা-বাবা আলছ ।        

          দাদাশ্রী :  ও সব ছােলে হলব না ।  এ রো আিনালক অনুভলব রােলে 

হলব রর্য This is not mine.  This is not mine  ( এটা আমর নয় ।  এটা আমার 

নয় ।     রবৌ-লছলল্ সব রােলব, ও সব ছাোর জজপনস নয় ।  ও সব রো রাোর 

জজপনস ।  পক  বলুঝ রনলব This is ‘My’ and not ‘I’ .  ন  এটা দআমার  আর 

 দআপম  নয়    এই টুকু বলুঝ রনলব ।   

         বাইলর রথলক দলোকান  সব জজপনস রক বলল্ পেলল্ রর্য this is ‘My’  নএটা 

 দআমার   রো বুলঝ র্যায় রর্য This is not ‘I’  . নএটা দআপম  নই    র র এক 

শরীলরর জনয এলসপছ রো This is  ‘My’, not ‘I’ .  র র ‘I’ এর রোজঁ কর ।  

আপম রসটাই রোজঁ কলর পনলয়পছ ।    All these relatives are temporary 

adjustment.  ‘My’ is temporary and ‘I’ is permanent .  নএই সব আলিপেক 

অিায়ী সমন্বয় ।   আমার  অিায়ী  আর  দআপম  িায়ী ।   

          প্রশ্নকতাু :  স্প্রিচুযলয়ল্ ওলয়জডং হয় আর এই প জজলকল্ ওলয়জডং 

অথ িাৎ এই শরীর আর আো, েুইলে পক কলনেন আলছ          

          দাদাশ্রী :  কলনেন আলছই ।  পক  েুলটাই আল্াো ।   

          প্রশ্নকতাু :  পকভালব        

          দাদাশ্রী :  আিপন েুলটালক আল্াো করলে িালরন ।   

          প্রশ্নকতাু :  আিনার কালছ এলক রসিালরট করার রকান রটকপনক্ 

আলছ অথবা পগফ্ট আলছ     

          দাদাশ্রী :  পগফ্ট আলছ, এ রনচালরল্ পগফ্ট ।  This is but natural . ( এটা 

এলকবালর প্রাকৃপেক ।     

          প্রশ্নকতাু :  আমার মলন হয় রর্য আিনার কালছ রকান রটকপনক্  হলব 

রর্য র্যা পেলয় ‘I’ আর ‘My’ রসিালরট করা র্যায় ।   

          দাদাশ্রী :  এ রটকপনক্ নয়, এ দপবজ্ঞান , এ দপ্রকাশ  ।  এ রো পথয়রী 

অ  এয ্রসালু্যটটজম্ , আপম পথয়রম অ  এয ্রসালু্যটটজলম আপছ ।  আমার  
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কালছ এ ্রসালু্যট পবজ্ঞান আলছ ।  রসই সব আপম আিনালক বপল্ ।  

এয ্রসালু্যট পবজ্ঞান কেন প্রাপ্ত হয়    এই শরীলরর, মলনর, বাণীর, সব পকছুর 

মাপল্কানা ভাব চলল্ র্যায়,  েেন এযব্লসালু্যট পবজ্ঞান প্রাপ্ত হয়, নয় রো হয় 

না ।   

আধযাত্মবত ব্লান্ডার পক ?  পমবেক পক ?  

          আিপন দস্বয়ং  ভগবান-ই হন ।  আিনার রকান উিরওয়াল্া-ই রনই ।  

আপম  রেলেপছ রর্য রকান ভগবান ও আিনার উিরওয়াল্া নয় ।  আিনার বস 

রক    আিনার ব্লান্ডার আর পমলেক ।  ওসব চলল্ র্যায়, রো আিনার রকান 

উিরওয়াল্া রনই ।   দজ্ঞানী িুরুষ  প্রথলম ব্লান্ডার রভলঙ্গ রেন, র র পমলেক 

আিনালক রবর করলে হলব ।   

          ব্লান্ডার-এ পক হয়       

           দআপম রবীন্দ্র ,  ও রর্য আিনার পবল্ী  আলছ, ও আলরাপিে ভাব ।  

রর্যোলন আিপন রনই, রসোলন আিপন বলল্ন, রর্য দআপম আপছ ।  োর 

ভগবালনর ওোলন পক নযায় হয়    ও ব্লান্ডার বল্া হয় ।  রর্যোলন স্বয়ং আলছন, 

রসোলন পনলজর িপরচয় রনই ।  দআপম রবীন্দ্র, আপম এর  াোর ন পিো   , 

আপম এর কাকা , রসই সব আলরাপিে ভাব ।  োলক ব্লান্ডার বল্া হয় ।  রসই 

ব্লান্ডার চলল্ র্যায়, র র শুধু পমলেক-ই থাকলব ।  রসে রীলয়ল্াইলজশন 

কলরছ , র র আলরাপিে ভাব থাকলব না,  ব্লান্ডার থাকলব না,  পমলেক-ই 

থাকলব ।  রসই পমলেক আিনালক পক ভালব রবর করলে হলব, ও র র দজ্ঞানী 

িুরুষ   বলল্ রেলব ।   

          প্রশ্নকতাু :  আজ এই জগলে এমন রকউ আলছ, র্যার ব্লান্ডার আর 

পমলেক রনই              

          দাদাশ্রী :  হযা ঁ, আমার সব ব্লান্ডার আর পমলেক চলল্ রগলছ ।  আমার 

একটাও  িুল্ ভুল্  রনই ।   িুল্ ভুল্  রো সব  রল্ালকরা বুলঝ র্যায় রর্য এই ভুল্ 
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কলরলছ, ও িুল্ ভুল্ বল্া হয় ।  পিেীয় সূক্ষ্ম ভুল্ হয় ।  সূক্ষ্ম ভুল্ সব রল্ালকরা 

জানলে িালর না, পক  রকান বুজদ্ধমান পবচেণ বযজক্ত হয় রো রস বুলঝ র্যায় 

রর্য এ ভুল্ কলরলছ, এ সকূ্ষ্ম ভুল্ ।  এমন িুল্ ভুল্ আর সকূ্ষ্ম ভুল্ আমার 

পভেলর রনই ।  সুক্ষ্মের আর সুক্ষ্মেম ভুল্, ও কাউলকই রল্াকসান কলর না, 

জগলে রকান জজপনলসর রল্াকসান কলর না ।   

          এই শরীলরর ঔনার  নমাপল্ক   আিপন    আর স্পীবচি ঔনার     আর 

মাইলন্ডর ঔনার     আিপন বলল্ন রর্য আমার মাইন্ড, আমার বপি , আমার 

স্পীচ রো রস সলবর োপয়ত্ব এলস রগল্ ।  পক োপয়ত্ব    রর্য এই মাইন্ড, বপি 

আর স্পীচ এসব ইল পক্টভ ।  রকউ গাল্ পেলয় রেয়, রো এই মাইন্ড ইল পক্টভ, 

রসই জনয মাইলন্ড ইল ক্ট হলয় র্যায় ।  পক  আিপন বলল্ন আমার মাইন্ড, রো 

এই ইল ক্ট আিনালকই ল্ালগ ।  রসে রক রীলয়ল্াইজ কলরছ, র র 

আিনালক ইল ক্ট ল্ালগ না ।  র র আিপন বল্লবন  দরবীন্দ্র , এ আিনার 

িাক, আমার িাক নয় ।      

           দআপম রবীন্দ্র  ও রং পবল্ী  ।  পনলজর রীলয়ল্ স্বরূিলক , রীলয়ল্ী দআপম 

স্বয়ং রকদ রজলন রনয় রো রাইট পবল্ী  হলয় র্যায় ।  ও রাইট পবল্ী  হলয় 

রগলল্, র র রাইট জ্ঞান হলয় র্যায় আর র র রাইট বযবহার হলয় র্যায়, রো 

পনলজই দস্বয়ং  হলয় র্যায় ।  র র দস্বয়ং -ই দেুো  হলয় র্যায় ।  রর্য দস্বয়ং  রস ই 

 দেুো  হলয় র্যায় দ   

িারমাবনন্ট শাপন্ত পকভাবব ? 

          প্রশ্নকতাু :  স্বয়ং রক রচনার জনয, শুদ্ধ হওয়ার জনয পক প্রয়াস করলে 

হলব        

          দাদাশ্রী :  রসই সব রজলন আিনার পক ল্াভ হলব     

          প্রশ্নকতাু :  শাপন্ত ।   

          দাদাশ্রী :  িারমালনন্ট শাপন্ত চান    পকছু সময় ঝগো করলব, র র 

শান্ত হলয় র্যালব,  এমন রটলম্পালররী  শাপন্তলে পক ল্াভ     শাপন্ত েুই প্রকালরর  
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হয় ।  এক মানুলষর ঘলর ঠান্ডা রবশী ল্ালগ, রো রস ররৌলদ্র চলল্ র্যায়, রো 

ওোলন শাপন্ত হয় আর সামালর ররৌলদ্র অলনক গরম ল্ালগ রো র্যেন বলৃের 

নীলচ বলস, রো শাপন্ত ল্ালগ ।  ও সব রটলম্পালররী শাপন্ত ।  আিনার 

িারমালনন্ট  শাপন্ত চাই     

          প্রশ্নকতাু :  হযা ঁ, িারমালনন্ট শাপন্ত-ই চাই ।       

          দাদাশ্রী :  র র পক করলব িারমালনন্ট শাপন্ত রক    এেন ির্য িন্ত রো 

রেেই পন না    রশানই পন না     

          প্রশ্নকতাু :  হযা ঁ, পক  সব সময় আশাপন্তলে পক ল্াভ    শাপন্ত রকাথা 

রথলক িালবা, োর উিায় বলু্ন ।   

          দাদাশ্রী  :  অশাপন্ত  রকাথা রথলক এলনছ     োর সামলনর রোকানই 

শাপন্তর ।  আিনার শাপন্তর উিায় চাই পক শাপন্ত চাই    আিনার র্যা চাই রসটাই 

রেলবা ।  অন্তর শাপন্ত পমলল্ র্যায় রো অন্তর োহ পমলট র্যায়, আর রসটাই মুজক্তর 

আসল্ টটপকট ।  রসটাই রমালের ল্াইলসন্স ।   

          প্রশ্নকতাু :  পিস  অ  মাইন্ড না থাকার কারণ পক      

          দাদাশ্রী :  োর রর্য কারণ আলছ না, ও অজ্ঞানো ।  অনয রকান কারণ 

রনই ।  জ্ঞান রথলক পিস অ  মাইন্ড সো থালক  আর পনলজর প্রলেযক কাজ 

হয় ।  আিনার রো এমন ল্ালগ না রর্য আপম চাল্াজচ্ছ    That is complete 

wrong .  ( রসটা সম্পূণ ি ভুল্ ।     

          প্রশ্নকতাু :  চাল্াই বা না চাল্াই , পক  ররসিজন্সপবপল্টী ন  োপয়ত্ব   রো 

আমার উিলরই আলছ পক না       

          দাদাশ্রী :  আিনার র্যেটা োপয়ত্ব আলছ, এর রথলক ও রবশী োপয়লত্বর 

হলল্ও পিস অ  মাইন্ড সো থাকা উপচৎ ।   

          প্রশ্নকতাু :  আপম রসটাই জজজ্ঞাসা করলে চাই রর্য পিস অ  মাইন্ড 

পকভালব থাকলব      
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          দাদাশ্রী :  পিস অ  মাইন্ড রকন থালক না    ও অজ্ঞানোর জনয 

থালক না, ও রং পবল্ীল  থালক না ।   রাইট  পবল্ীল   পিস অ   মাইন্ড 

থাকলবই ।  এ রো এক ভুল্ হয়, রস রথলক পিেীয় ভুল্, েৃেীয় ভুল্, এভালব 

সব ভুল্ই চলল্ আসলছ ।  পনলজ রে অশাপন্ত হয়ই না ।  পনলজ রে আনন্দ ই 

হয় ।   দআিপন  দরবীন্দ্র  হলয় র্যান রো অশাপন্ত হলয় র্যায় ।  দআপম রবীন্দ্র  ও 

কল্পীে ভাব, আলরাপিে ভাব, এ রং পবল্ী , আিপন স্বয়ং রক , ও রজলন পনলল্ 

রসটাই রাইট পবল্ী  ।    

          প্রশ্নকতাু :  রাইট  পবল্ী  বযবহারলক রকান সাহার্যয কলর       

          দাদাশ্রী :  হযা ঁ, োলে আেশ ি জীবন হলয় র্যায় ।  রং পবল্ী  না হয় রো 

োর জীবন আেশ ি হয় ।   

সংসার িপরভ্রমবণর রূট কিঁ জ ! 

          প্রশ্নকতাু :  োোজী, একটু আোর পবষলয় বলু্ন রর্য এই জগলের রূট 

কঁজ পক    

          দাদাশ্রী :  রেেুন, এই সংসার রকাথা রথলক হাজজর হলয় রগলছ    এই 

সংসালরর রূট কঁজ পক    এর রূট কঁজ অজ্ঞান ।  রকান অজ্ঞান    সাংসাপরক 

অজ্ঞান     না, সাংসাপরক অজ্ঞান রো সবার আলছ রর্য দআপম উপকল্, আপম 

িাক্তার ।দ  ও রো আলছই সবার ।  পক  দআপম স্বয়ং রক  োর ই অজ্ঞান ।  

রসই অজ্ঞান রথলকই হাজজর হলয় রগলছ ।  জ্ঞানী িরুুলষর কৃিা হলল্ এক 

ঘন্টালে অজ্ঞান চলল্ র্যায়, নয় রো রকাটট জন্ম হলয় র্যায় েবু ও র্যায় না । 

          প্রশ্নকতাু :  মানুষ রক রছলল্ রবল্া রথলকই এমন রট্রপনং রমলল্ রো 

জ্ঞানী হলে িালর            

          দাদাশ্রী :  না, ও রট্রপনং িারা হয় না ।  সমস্ত জগে ই অজ্ঞান প্রোন 

কলরন ।  আিপন রছাট পছলল্ন, েেন রথলকই অজ্ঞান প্রোন করলছ, 

 দআিনালক  দরবীন্দ্র  নাম ল্াপগলয় রেওয়া হলয়লছ রর্য এ দরবীন্দ্র  ,  দরবীন্দ্র  

এলসলছ, এ েুই বছলরর হলয় রগলছ ।  সব রল্ালকরাও দআিনালক  'রবীন্দ্র  

বলল্, আিপন রসটা সেয রমলন রনন ।    দএ রবীন্দ্র কলরলছ, রবীন্দ্র এেন িাচঁ 
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বছলরর হলয় রগলছদ , রসই সব আিপন সেয রমলন রনন ।  র র বে হলয় র্যান 

আর পবলয় কলরন রো সব রল্ালকর বল্লে থালক রর্য দএ এর স্বামী  , রো রসটাও 

আিপন সেয রমলন রনন ।  র র রছলল্ হলয় র্যায় রো দএ রছলল্র বাবা  এমন 

ও আিপন সেয রমলন রনন ।  আিনার পনলজর িপরচয় রনই আর আিনার 

এই সব রং পবল্ী  হলয় রগলছ ।  এর রথলক সব ভুল্ হলয় র্যায় ।  রো সবার 

প্রথলম  রসলের  রীলয়ল্াইজ  করলে হলব ।  পক  ও রক করালব    জগলে 

কেলনা রকান সমলয় রকান জ্ঞানী হয় ।  রসোলন সলুর্যাগ পমলল্ র্যায় রো সপেয 

কথা জানলে িারা র্যায় ।  আিপন স্বয়ং রক    

          প্রশ্নকতাু :  আপম এক জীব ।                

          দাদাশ্রী :  জীব রো রর্য মলর আর রবলঁচ থালক, োলক জীব  বল্া হয় ।  

আিনার অমর হওয়ার ইচ্ছা রনই     

          প্রশ্নকতাু :  অমর হওয়ার কথা বলল্ন, রো প্রে এই রর্য রবলঁচ রথলক 

অমর না মরার িলর অমর           

          দাদাশ্রী :  এেন রো রবঁলচ রথলক অমর, র র মরার ভয় ল্ালগ না আর 

আিনার রো রকউ চে মালর রো ল্ালগ পক না , রো দআমালক, আমালক, 

আমালক  করলে থাকলবন ।  পকলসর  দআমালক, আমালক  বলল্ন      দআপম  

কালক রমলনলছন আিপন   রবীন্দ্রলক দআপম  রমলনলছন    আিপন পনলজলক 

রো রচলনন না, র র  দআমালক, আমালক  পক বলল্ন   দআপম রবীন্দ , রসটা  

ভুল্ কথা ।  এমন অনাপে রথলক রসই ভুল্ সংসালর চলল্ আসলছ ।   

          পনলজর িপরচয় কর রর্য, দআিপন স্বয়ং রকদ।  র র েুো হলয় র্যালবন ।  

র র ভগবান আিনার কাছ রথলক কেলনা র্যালবন ই না ।   দআপম রবীন্দ্র , 

েেেণ ির্য িন্ত ভগবান আিনার কালছ আসলবই না ।   পনলজর িপরচয় এেলনা 

ির্য িন্ত কলরন পন     

          প্রশ্নকতাু :  োর ই রো আপম মন্থন কলর র্যাজচ্ছ ।           

          দাদাশ্রী :  পনলজর িপরচয় করার মন্থন কলরন , অলনক বে কথা ।  সব 

রল্ালকরা িয়সার জনয মন্থন কলর আর আিপন পনজলক রচনার জনয মন্থন 

করলছন ।  এটা েুব প্রশংসার কথা ।   
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          প্রশ্নকতাু :  র্যেন ির্য িন্ত আমার পনলজর অনুভব হলব না, আে 

অনুভব হলব না, রস ির্য িন্ত আপম এপগলয় রর্যলে িারলবা না             

          দাদাশ্রী :  আপম এক ঘন্টালে আিনালক আোর অনুভব কপরলয় রেব, 

র র কেলনা আো চলল্ র্যালব না আর োপয়ক সমপকে হলয় র্যালব ।  

               “এলগা রমঁ  শাষও  অপ্পা, নাণ  েশ্শণ  সংজওু,  

               রশষা রম ঁবাপহরাভাবা,  সলব্ব  সংলর্যাগ  ল্ে্েণা ।    

               সংলর্যাগ  মূল্া  জীলবণ,  িত্তা  েুঃে  িরম্পরা,  

               েম্হা সংলর্যাগ স্মম্বধম্ , সব্বম পেবীলহণ রবাসপরয়ামী ।“  

          এমন েশা হলয় র্যায় ।  কেলনা হয় পন, পক  এ হলয়লছ ।  ভগবান 

মহাবীর ির্য িন্ত েশ আশ্চর্য ি হলয়পছল্, এ একােশ আশ্চর্য ি ।   আিনার টঠক 

ল্ালগ রো আসলবন, নয় রো এ রো বীেরাগ মাগ ি ।   

পমেযাত্ব দৃষ্টি   :  সমযক্ দৃষ্টি 

           দআপম রবীন্দ্র  এ আিনার  রং পবল্ী  ।  দএর িপে  এ  পিেীয় রং 

পবল্ী  ।  এর পিো, এর ভাই এমন কে রং পবল্ী  আলছ    

          প্রশ্নকতাু :  অলনক আলছ ।       

          দাদাশ্রী :  আিপন বাস্তলব  পক, এ আিপন জালনন না ।  দআপম রবীন্দ্র  

এ আিনার পমথযাত্ব েৃটষ্ট ।  দআপম সজিোনন্দ  নআপম শুদ্ধাো  , এই েৃটষ্ট 

পমলল্ র্যায় রো োলক সমযক েৃটষ্ট বল্া হয় ।  রং পবল্ী  রক দপমথযা েশ িন  আর 

রাইট পবল্ী  রক দসমযক েশ িন  বল্া হলয়লছ ।   

          এই রং পবল্ীল র রূট কঁজ পক হয়    অজ্ঞানো !  দআপম রবীন্দ্র  এ 

আিপন সেয রমলন পনলয়লছন রসটাই পমথযাত্ব , রসটাই রূট কঁজ ।  রসই 

রভৌপেক সলুের ইচ্ছা-ই পমথযাত্ব নয় ।  
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          আপম এই আিনার রং পবল্ী  রককচার কলর পেই আর রাইট পবল্ী  

বপসলয় পেই ।  আপম আিনার রভৌপেক সুে রকক্চার করলে িাপর না ।  োলক 

রকক্চার করার রকান আবশযকোই রনই ।  র্যার র্যা োওয়ার ইচ্ছা হয়, রস 

বলল্, রর্য মহাশয়, আজ আমার জজপল্পি োওয়ার ইচ্ছা হলয়লছ ।  রো আপম 

বপল্ দোও,  আনলন্দ োও ।   আমার োলে রকান অসুপবধা রনই  ।   

িািতার প্রমাণ !  

          কেলনা পচন্তা রকান হয়     

          প্রশ্নকতাু :  পচন্তা রো থালকই ।      

          দাদাশ্রী :  এক বছলর কে বার    েইু বার   

          প্রশ্নকতাু :  পচন্তা রো ররাজই হলে থালক ।   

          দাদাশ্রী :  পকলসর জনয পচন্তা কর    পকছু অভাব আলছ আিনার    

          প্রশ্নকতাু :  ভগবালনর েয়ায় সব পকছু আলছ ।       

          দাদাশ্রী :  রো র র পচন্তা রকন কর     

          প্রশ্নকতাু :  রপ্রাল শলন  নবযবসায়  রো পচন্তা এলসই র্যায় ।     

          দাদাশ্রী :  Waste of time and energy.  ন  সময় আর শজক্তর বব িাপে    

বে C.A হলয় রগপছ  !  C. A.  রো কালক বল্া হয়    রর্য অলনক পবচারশীল্ হয়, 

রর্য এই সব পকলসর রথলক হয়    আপম রক   এই সব পক    রকাথা রথলক  

এলসলছ    পক ভালব আপম C. A. হলয় রগপছ    C. A. রক হলয় রগলছ   এই সব 

রীলয়ল্াইজ হলে হলব ।  

          প্রশ্নকতাু :  রীলয়ল্াইলজশলনর জনয, পনলজ রক ো রবাঝার শজক্ত 

আমার রনই ।             

          দাদাশ্রী :  পক  আিনার ইচ্ছা রো আলছ না, রীলয়ল্াইলজশন করার।  

  



৪২                                                                                                         আেলবাধ 

          প্রশ্নকতাু :  এেন রো রর্যমন চল্লছ রেমন চল্লে পেন ।  রসে 

রীলয়ল্াইজ রো হওয়া েরকার পক  রসে রীলয়ল্াইজ করার জনয রসই শজক্ত 

আর রেজ  আসলে হলব ।      

          দাদাশ্রী :  এলে রেজ পকলসর    আিপন িুনজিলন্ম মালনন পক মালনন 

না    

          প্রশ্নকতাু :  মাপন ।   

          দাদাশ্রী :  রর্য িুনজিন্ম মালন, ওলের রেজওয়াল্া বল্া হয় ।  রর্য 

িুনজিন্ম রবালঝ না, োলের জনয রেজ নয় ।   

          আপম এলের সবাইলক  রসে রীলয়ল্াইজ কপরলয় পেলয়পছ, র র কেলনা 

পকছুই পচন্তা হয় না আর বযবসা-সাপব িস সব পকছু কলর ।    

          প্রশ্নকতাু :  সংসালর এমন হলে িালর না ।          

          দাদাশ্রী :  সংসালরর বাইলর পিেীয় জায়গা রকাথায় আলছ    সংসালরর 

বাইলর রো রকান জায়গাই রনই ।   

          প্রশ্নকতাু :  র্যেন ির্য িন্ত সংসার আলছ, রো আমরা রসে পরলয়ল্াইজ 

করলে িাপর না ।  োর জনয সংসার রথলক আল্াো হলে হলব ।       

          দাদাশ্রী :  সংসার রথলক আল্াো রকউ হয় ই পন ।  কৃষ্ণ ভগবান ও 

সংসালর িত্নীর সালথ থাকলেন ।   

          ‘You are Ravindra,’ is correct by relative view point and who are 

you by real view point ?   ন দআিপন রবীন্দ্র  এ আলিপেক েৃটষ্টলকালন সেয 

আর বাস্তপবক েৃটষ্টলকালন আিপন রক      

          প্রশ্নকতাু :    Who is to judge that ?  ন  রক পনধ িারণ করলব ওটা        

রীলয়লল্ রক হলে হলব    

          দাদাশ্রী :  ও রর্য রীলয়ল্ হয়, রস বুঝলে িালর ।  রর্য পরলল্টটভ হয়, রস 

বুঝলে িালর না আর রর্য রীলয়ল্াইজ কলরলছ, রস বুঝলে িালর ।   
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          আিপন রবীন্দ্র, রসই কথা টঠক    ও রো আিনার নাম, আিপন পনলজ 

রক         

          প্রশ্নকতাু :  No body.   ন  রকউ নই ।    

          দাদাশ্রী :  No body ?  No body এমন বল্া হয় না ।  পনলজ রো 

আলছই, পক  আিপন বলল্ন না রর্য , This is my hand.  This is my head, my 

eyes’.  নএটা আমার হাে, এটা আমার মাথা, আমার রচাে ।    এমন আিপন 

বলল্ন, রো বল্া জন আিপন রক   এমন সন্ধান রো করলে হলব পক না    No 

body  ন  রকউ    বল্লে িালরন না ।   

          রো আিপন পনলজ রক, এর রীলয়ল্াইজ কলরন পন    এই ঘেী 

রীলয়ল্াইজ কলর এলনপছলল্ন     ঘেী চলল্ পক চলল্ না     

          প্রশ্নকতাু :  হযা ঁ।  

          দাদাশ্রী :  আর ওয়াই লক রীলয়ল্াইজ কলরপছলল্ন পক না     

          প্রশ্নকতাু :  হযা ঁ, কলরপছল্াম ।    

          দাদাশ্রী :  রো আিপন পনলজলক রীলয়ল্াইজ রো করলে হলব পক হলব 

না    আিপন কলরলছন    রক আিপন    

          প্রশ্নকতাু :  আপম আো ।    

          দাদাশ্রী :  পক  অনুভব আলছ আিনার     

          প্রশ্নকতাু :  না, অনুভব রনই ।  

          দাদাশ্রী :   রো এমন আিপন বল্লে িালরন না ।  অনুভব হলে হলব ।   

          প্রশ্নকতাু :  এই অনুভব-ই রো মুপস্কল্ ।    

          দাদাশ্রী :  অনুভব করালনার জনয কে িয়সা েরচ হলয় র্যায় রো 

চল্লব     

          প্রশ্নকতাু :  রবাঝার জনয িয়সার প্রেই রনই ।    
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          দাদাশ্রী :  আলস না রো    রো িয়সার প্রে রকাথায় আলস    পসলনমা 

রেেলে    পসলনমা রেেলে পেন টাকা চায় না    আর মূলল্ার ও েশ িয়সা 

রনয় না    ও সব মূল্যবান বল্া হয় আর এ অমূল্য, এর িয়সা ও ল্ালগ না ।  

রো ভগবান কে  ায়োর নকৃিালূ্    রকান ঝালমল্া রনই, রকান েরচ রনই ।  

ভগবালনর প্রাপপ্ত হওয়া অলনক সরল্ বযািার ।   

          আপম জ্ঞান পেই না, রস ির্য িন্ত আো আর রেহ জইন্ট থালক, আল্াো 

হয় না ।  আপম জ্ঞান পেই, েেন আো আর রেহ আল্াো হলয় র্যায় ।   

          প্রশ্নকতাু :  আপম পকভালব জানলে িারলবা রর্য আল্াো হলয় রগপছ            

          দাদাশ্রী :  ও আিনার রেয়ালল্ এলস র্যালব রর্য দআপম শুদ্ধাো দ আর 

ও মলন রােলে হলব না ।  এমপনলে রেয়ালল্ এলস র্যালব ।   

          আিনালক রকউ বলল্ রর্য দরবীন্দ্র আমার োরাি কলর পেলয়লছ,   রো 

আিনার রকান িাজঁল্ হয় পক    

          প্রশ্নকতাু :  িাজঁল্ রো হলবই না     

          দাদাশ্রী :  র র  সল্ুযশন পকভালব হয়    র র এমপনই রিজন্ডং থালক    

          The world is the puzzle itself, there are two view point & to solve 

this puzzle, one Relative view point and one is Real view point .  ন  এই 

িৃপথবী স্বয়ং এক ধাধঁা, এোলন েুলটা েৃটষ্টলকান আলছ আর এই ধাধঁা সমাধান 

করলে, এক আলিপেক েৃটষ্টলকান আর এক বাস্তপবক েৃটষ্টলকান ।    

          এই িাজঁল্ সমাধান হলয় র্যায় র র আিপন স্বয়ং রক, রসটা জানা হলয় 

র্যায় ।   

          প্রশ্নকতাু :  রীলয়ল্ পভযয়ু িইন্ট আর পরলল্টটভ পভযয়ু িইন্ট পক      

          দাদাশ্রী :  All these Relatives are temporary adjustment and Real 

is permanent .  নএই সমস্ত আলিপেক অিায়ী সমন্বয় আর বাস্তপবক িায়ী ।     

          প্রশ্নকতাু :  But what are these adjustment ?   ন  পক  এই সব সমন্বয়  

পক       
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          দাদাশ্রী :  এই আিনার রর্য শরীর আলছ, এই হাে আলছ, এই সব 

এি্জােলমন্ট, রস সব পরলল্টটভ ।    

          By Relative view point you are Ravindra & By Real view point 

আিপন পক, রসটাই রবাঝা েরকার  ।   ন  আলিপেক েৃটষ্টলকালণ আিপন রবীন্দ্র 

আর বাস্তপবক  েৃটষ্টলকালন পক, রসটাই রবাঝা েরকার      

          You are Ravindra is correct by Relative view point & by Real 

view point you are pure soul (Suddhatma ).  ন  আিপন রবীন্দ্র রস টঠক 

আলিপেক েৃটষ্টলকালন  আর বাস্তপবক েৃটষ্টলকালন আিপন শুদ্ধাো ।   পক  

আিনার রীলয়ল্াইজ হয় পন, রসোন ির্য িন্ত আিপন পকভালব শুদ্ধাো হলয় 

র্যালবন    রস ির্য িন্ত রবীন্দ্রর িাক আিপন পনলয় রনলবন ।  এই দঅলশাক  আলছ 

পক  রসই  দঅলশাক -এর িাক আল্াো আর োর পনলজর রিাে আল্াো ।  

আিনালক রকউ রবীলন্দ্রর নালম গাল্ রেয় রো আিপন রসই িাক পনলয় রনন, 

কারণ আিপন রবীন্দ্রলকই রচলনন, রর্য আপম রবীন্দ্র ।  Real viewpoint & 

Relative view point  ন  বাস্তপবক েৃটষ্টলকান  আর আলিপেক েৃটষ্টলকান    

বুঝলে  িালরন রো  জগলে রকান বাধঁা আসলব না ।  এমন মহাবীর ভগবালনর 

পবজ্ঞান, চজব্বশ েীথ িঙ্কলরর পবজ্ঞান ।   

          আিনালক পকছুই ছােলে হলব না ।  কথাটাই বঝুলে হলব রর্য এই িাক  

এর আর এই িাক আমার ।    

          আিনার পভেলর আলছন, রস পনলজই িরমাো ।  রসই িরমাো 

আিনার উিল্পিলে এলস র্যায়, রো র র আিপন ও িরমাো হলয় র্যালবন ।  

রর্য ির্য িন্ত আিপন রবীন্দ্র, রস ির্য িন্ত ও উিল্পিলে আসলব না ।  এেন রো 

আিনার দআপম রবীন্দ্র  রসটাই অনুভব হলয়লছ ।  র্যেন দআপম শুদ্ধাো  ও 

অনুভব হলয় র্যায় রো, সব কাজ সম্পূণ ি হলয় র্যায় ।  আিপন রবীন্দ্র নয় ।  র্যা 

আিপন নয়, পক  রসোলন আিপন বলল্ন রর্য, দআপম রবীন্দ্র , ওটা আলরাপিে 

ভাব, কপল্পে ভাব ।   

          প্রশ্নকতাু :  আিপন বলল্ন রর্য আমালে আর আিনালে রকান িাথ িকয 

রনই ।                
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          দাদাশ্রী :  রকান িাথ িকয রনই ।  আপম পনলজলক পচপন আর আিপন 

পনলজলক রচলনন না, এইটুকুই িাথ িকয ।  অনয রকান িাথ িকয রনই ।   

          প্রশ্নকতাু :  আপম রো পনলজলক পচপন ।   

          দাদাশ্রী :  না, আিপন পনলজলক রচলনন না ।  আিপন রো বলল্ন রর্য, 

 দআপম রবীন্দ্র  ।  ও রো রং পবল্ী  ।  Ravindra is correct by relative view 

point.  You are brother of your sister is correct by relative view point, 

not by fact .  ( রবীন্দ্র টঠক আলিপেক েৃটষ্টলকালন ।  আিপন ভাই আিনার 

রবালনর এ টঠক আলিপেক েৃটষ্টলকালন, েলথয নয় ।   

          প্রশ্নকতাু :  রকন    This is a fact because  I  am born  to the 

same mother !   ন  এটা সেয কারণ আপম এলকই মালয়র জলন্মপছ ।          

          দাদাশ্রী :  But it is correct by relative view point, not by real view 

point !  And this is only temporary adjustment .  You are permanent .       

 ন  পক  এটা টঠক আলিপেক েৃটষ্টলকালন, বাস্তপবক েৃটষ্টলকালন নয় ! আর এটা 

শুধু অিায়ী উিলর্যাজন ।  আিপন িায়ী ।    পক  ও আিনার জানা রনই ।  

আিপন বল্লবন রর্য দআপম রবীন্দ্র , এেন েরুণ ।দ  র র বৃদ্ধ হলয় র্যাব, কারণ 

রবীন্দ্র রটলম্পালররী এি্জােলমন্ট ।   

          েুলটা ভাষা ।  এক পরলল্টটভ ভাষা, এক রীলয়ল্ ভাষা ।  রীলয়ল্ ভাষা 

 দজ্ঞানী িরুুষ  সমস্ত জগলে একল্াই জালন ।  সব রল্ালকরা পরলল্টটভ ভাষা 

জালন ।  Relative language is temporary adjustment and real language 

is permanent adjustment !   ন  আলিপেক ভাষা অিায়ী উিলর্যাজন আর 

বাস্তপবক ভাষা িায়ী উিলর্যাজন  !     

          পরলল্টটভ রল্ংলগালয়লজ নআলিপেক ভাষায়  জগলের রল্ালকরা পক 

বলল্, ‘God is the creator of this world ‘   ন  দভগবান এই জগলের সৃটষ্টকেিা    

আর এমন ই সমস্ত জগে মালন ।  পক  ও পরলল্টটভ কলরক্ট নঅলিপেক 

সেয  , রীলয়ল্ কলরক্ট নবাস্তপবক সেয  কথা নয় ।  সবাই পনলজর পভয়ুয 

িলয়লন্ট  সপেয,  নট বাই র ক্ট ।  পভয়ু িলয়ন্ট, ওসব র ক্ট নয় ।  By real 

language,  the world is the puzzle itself !   ন বাস্তপবক ভাষায়, এই জগে 
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স্বয়ং এক ধাধঁা ।    ওটা রীলয়ল্ কলরক্ট ।   রীলয়ল্ কলরক্ট জান রো রমাে 

রমলল্। 

           রো  রীলয়ল্াইজ (উিল্পি  পকলসর করলে হলব    রীলয়লল্র  

রীলয়ল্াইজ  করলে হলব !  পরলল্টটলভর রীলয়ল্াইজ করার রকান ল্াভ রনই ।   

          প্রশ্নকতাু :   আসল্ জ্ঞান রো রীলয়লল্র-ই হয় না     

          দাদাশ্রী :  হযা ঁ, আসল্লে রো হয় ।  পক  ও চার আরলবর বজস্তলে 

 দজ্ঞানী িুরুষ  একল্াই জালন ।  পিেীয় রকান মানুষ জানলেই িালর না ।  

িুস্তলক এমন কথা রল্ো র্যায় না, কারণ রসই কথা অবণ িনীয়, অবযক্ত ।  আো 

রর্য হয়, োর বণ িনা হলে িালর এমন নয় ।     

          The world is the puzzle itself . ( এই জগে স্বয়ং এক ধাধঁা ।    এই 

িাজঁল্ রর্য সল্্ভ কলর, োলক িরমাো িলের পিগ্রী রমলল্ ।  আপম এই িাজঁল্ 

সল্্ভ কলর বলস আপছ ।  র্যার িাজঁল্ সল্্ভ হলয় রগলছ, রস সবার িাজঁল্ 

সল্্ভ করালে িালর ।  র্যার িাজঁল্ সল্্ভ হয় পন, োরা সব এই িাজঁলল্ 

পিজল্্ভ হলয় রগলছ ।  িাজঁল্ সল্্ভ কলর পেলল্ রো সমস্ত ব্রহ্মালন্ডর উিলর 

বলস রগছ ।   

          The world is the puzzle itself , এ প্রথম বার এমন কথা রবপরলয় 

রগলছ, এমন রকউ বলল্ন-ই পন ।  নেুন-ই বাকয , নেুন-ই কথা, নেুন-ই 

সাইন্স ।  এই রবসলমন্ট-ই নেুন ।  রকান পেন জগে র্যেন এই কথা শুনলব, 

েেন সব রল্াক আশ্চর্য ি হলয় র্যালব ।         

          প্রশ্নকতাু :   ও রীলয়ল্ জ্ঞান পকভালব প্রাপ্ত করলে হলব         

          দাদাশ্রী :   দজ্ঞানী িুরুষ  আলছন, োরঁ কালছ পগলয় আিপন বল্লবন 

রর্য দআমালক রীলয়লল্র পরলয়ল্াইজ কপরলয় পেন , রো রস কপরলয় রেলব ।   

          প্রশ্নকতাু :  কপরলয় রেলবন          

          দাদাশ্রী :  হযা ঁ, সব পকছু করলে িালরন ।  

          প্রশ্নকতাু :  েেুপন কপরলয় রেলবন      
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          দাদাশ্রী :  হযা,ঁ েেুপন , েেুপন  !  ছয় মাস ল্াগালব না, েুই পেন ও ল্ালগ 

না ।  রর্যমন ও অিালরশলনর জনয ছয় ঘন্টা বসলে হয়, এোলন রো এক 

ঘন্টালে অিালরশন কলর পেই, within one hour only ! ( শুধু এক ঘন্টার 

পভেলর !    আপম সবাইলক জ্ঞান পেলে িাপর ;  দ্বজন হয়, দ্ববষ্ণব হয়, মসুপল্ম 

হয়, িারসী হয় বা রর্য রকউ হয় ।   

          প্রশ্নকতাু :   ওোলন ও রো রকান  িাথ িকয রনই ।     

          দাদাশ্রী :  হযা ঁ, ওোলন রো রকান মেলভেই হয় না ।  সব মেলভে 

পরলল্টটলভর পভেলর আলছ, রীলয়লল্র পভেলর রকান মেলভে রনই ।  

          এক বার রীলয়লল্র রীলয়ল্াইজ হলয় র্যায় র র মুজক্ত হলয় র্যায় ।  

          প্রশ্নকতাু :   রীলয়ল্ রক পরলয়ল্াইজ করা রকান সহজ কাজ রথারাই 

হয়       

          দাদাশ্রী : ও নরীলয়ল্াইলজশন   কেলনা হয় ই না ।  কেলনা দজ্ঞানী 

িুরুষ  পমলল্ র্যায়, রো োরঁ কালছ হয় ।  দজ্ঞানী িরুুষ   প্রেযে রমলল্ আর 

োরঁ কৃিালে পমলল্ র্যায় ।  দজ্ঞানী িুরুষ -এ  ভগবান প্রগট হলয় রগলছন, রচৌদ্দ 

রল্ালকর নাথ প্রগট হলয় রগলছন ।  পক  আপম রো পনপমত্ত, আপম কেিা নই ।  

পনপমত্ত িারা সব পকছু কাজ হয় ।   

          প্রশ্নকতাু  :   আিপন বলল্ন রর্য আিপন পনপমত্ত, পক  আিনার জনযই 

আমালের সবার কাজ হলয় র্যায় ।         

          দাদাশ্রী :  রস কথা টঠক ।  আমার ধারণায় রো আপম পনপমত্ত, পক  

আিনারা সবাই আমালক পনপমত্ত মানলে হলব না ।  আিপন পনপমত্ত মালনন,  

রো আিনার কাজ সম্পূণ ি হলব না ।   

আত্মজ্ঞান প্রাপি পক ভাবব ? 

          আোলক জান র র েুঃে রকাথাও রনই ।  আো আিনার  উিল্পিলে 

এলস র্যায়, েশ িলন এলস র্যায়, র র কাজ িূণ ি হলয় রগলছ ।  এইটুকুই বুঝলে 

হলব ।   বে শালে ও রসটাই রল্লেন ,  রর্য আোলক জানলে হলব ।   অনয পক 
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রল্লে    রসই কথাই বঝুলে হলব, রর্য রকান রাস্তায় ভগবান রক ধলর নাও !  

সব সাধ-ুসনযাসী ভগবালনর-ই রোজঁ করলছ, পক  ওলের হালে রমকাপনলকল্ 

আো এলসলছ ।  এ প জজলকল্ শরীর, োর পভেলর রমকাপনলকল্ আো 

আলছন ।  ওরা রমকাপনলকল্ আোলক দআো  মালনন ।  ও টঠক কথা নয়, 

সম্পূণ ি কথা নয় ।  আো রো অচল্, অপবচল্ ।  এই রসলের রীলয়ল্াইলজশন 

কেলনা হয়ই পন আর রর্য রসে রীলয়ল্াইলজশন কলরলছ, ও রং কলরলছ ।  

আসল্ রীলয়ল্াইলজশন করা হয়, রো র র িরমাো হলয় র্যায় ।  

          এই শরীর র্যা রেো র্যায় না, ও রচেন নয় ।  রচেন রচেন ই হয় । এই 

শরীর রর্য সারা পেন বযবসা কলর, জল্ িান কলর, পবলয় কলর, সংসালর র্যা 

পকছুই কলর, ওসলব রচেন পকছুই কলর না ।  ওলে রচেন ই রনই ।  ও র্যা কলর, 

ও শুধু োলমটটক িুেুল্, অনয পকছু নয় আর োলকই মালন রর্য , দআপম আপছ, 

আপম আপছ , রসটাই মায়া।  অনয রকান মায়া রনই ।  রর্যোলন পনলজ রনই, 

রসোলন দআপম আপছ  বলল্ আর রর্যোলন আলছ, রসোলন রকান েবর রনই, 

জালনই না ।  

          আো প্রাপ্ত করার জনয রল্ালক বাইলর ঘলুর-লবোয় ।  পক  ও পকভালব 

পমল্লব    র্যার আো পমলল্লছ োরঁ কালছ র্যাও, রো রস আিনার আো রর্য 

পভেলর আলছ, োলঁক রোল্া নপ্রকট  কলর রেন ।  আপম আমার পকছু পেই না, 

 নআিনার-ই  আিনালক পনলে হলব ।  পক  আিনার রেয়ালল্ রনই রর্য 

রকাথায় আলছ, ও আপম বলল্ পেই ।  

          পনলজ রক, এই পনলজর স্বরূলির ভান হয় পন, রসোন ির্য িন্ত দআপম 

কপর  রসই ভান র্যায় না ।  এই জগলে পবকট রথলক  পবকট পকছু আলছ, রো ও 

আো জানার কথা অলনক পবকট ।  আোর জনয সব রল্ালকরা আল্াো 

আল্াো কল্পনা কলরলছ ।  আো কপল্পে নয় ।  আো কল্পনা স্বরূি নয় ।  

দ্বজনরা আল্াো কল্পনা কলরলছ, রবোলন্ত ও আল্াো কল্পনা কলরলছ ।  রবোলন্ত 

রো বলল্ পেলয়লছ রর্য  ‘This is not that, this is not that !’  ন দএ ও নয়, এ ও 

নয় !   আো জানলে চাও, রো ও এলে নলবলে  রনই, রগা টু দজ্ঞানী ।   নজ্ঞানীর 

কালছ র্যাও ।  দজ্ঞানী র কালছ আো আলছ ।  অনয রকান জায়গায় আো হলে 
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িালর না ।  আো রো সব জায়গায় আলছ, পক  আেজ্ঞান রনই ।   

          আো পক জজপনস     

          আো রস ই িরমাো, রস ই নআিপন  স্বয়ং ।  আো রজলন নাও রো 

অনয পকছু জানার থালক না ।  আো অল্ে পনরঞ্জন, োর ল্েয বলস র্যায় রো 

সব কাজ সম্পূণ ি হলয় রগলছ । 

          এই শরীর পনলজর নয়, মন পনলজর নয়, এই বাণী ও পনলজর নয় ।  আর 

র্যা পনলজর নয়, োলকই  দআমার, আমার  কলর, এলে কম িবন্ধন হয়, এলে  

সংসার চল্লে থালক ।  

          োরাি কলর রো োরাি  ল্ ভুগলে হয় ।  োর রথলক ভাল্ করা ও ভাল্ 

জজপনস ।  পক  ভাল্ করা রস ও ভ্রাপন্ত ।  োলে ভাল্  ল্ পমল্লব পক  মুজক্ত 

পমল্লব না  

          আো পক    রস রো রেেজ্ঞ।  রেেজ্ঞ অথ িাৎ রেলের জ্ঞাো ।  অনয 

পকছু করার না ।  সব রেে রক জালন , সব জজপনস রক জালন ।  পক  প্রথলম 

আোর আভাস হলে হলব ।  এক বার আোর আভাস হলয় র্যায় রো র র 

িলর সব পকছু হলে িালর ।   

          আো পক জজপনস, ও কেলনা স্পষ্ট হয় পন ।  র্যেন দজ্ঞানী  থালকন, 

েেন ই সব জজপনস স্পষ্ট হয় । সমস্ত জগলের িাজঁল্ সল্্ভ হলয় র্যায় ।   

আত্ম অনভুব : জ্ঞান ৈারা না পবজ্ঞান ৈারা ?  

          প্রশ্নকতাু :  জ্ঞান পক জজপনস     

          দাদাশ্রী :  জ্ঞান েুই প্রকালরর থালক ।  এক জ্ঞান, রর্য পকছু করলে 

িালর না, ও শব্দজ্ঞান ।  শালের পভেলর, িুস্তলকর পভেলর, রবোলন্তর পভেলর 

রর্য জ্ঞান আলছ, োলক রজলন পনলল্, পক  রস জ্ঞান জক্রয়াকারী হয় না ।  আর  
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পিেীয় জ্ঞান, রসই জ্ঞান ই কাজ কলর ।  পনলজর দস্বয়ং  এর  জ্ঞান রজলন 

পনলল্, ও জক্রয়াকারী জ্ঞান ।   

          প্রশ্নকতাু : ের জ্ঞান বে না অের জ্ঞান         

          দাদাশ্রী :  ের জ্ঞান রো িাক্তালরর কালছ আলছ, উপকলল্র কালছ 

আলছ, ও রো সবার কালছ আলছ ।  রো অের জ্ঞান এর রথলক বে আর োর 

রথলক ও বে অন-অের জ্ঞান ।  আপম রর্য জ্ঞান পেই, ও অন্-অের জ্ঞান ।   

          প্রশ্নকতাু :   পক  অন্-অের রো রনলগটটভ হল্ না       

          দাদাশ্রী :  না, অন্-অের অথ িাৎ রর্যোলন শব্দ ও রনই ।  পনঃশব্দ ।  

অের মালন শব্দ, অের র্যে আলছ ও শব্দ রথলক িারমালনন্ট আর রসোলন 

রো শব্দ রথলক িারমালনন্ট চল্লব না ।  এই দপচপন পমটষ্ট  ও শব্দ রথলক 

িারমালনন্ট,  পক  ও বল্লল্  আমালের পমটষ্টর স্বাে আসলব    অের এমন 

হয় ।  আর দজ্ঞানী িুরুষ  পমটষ্ট মালন পক , ো রটে কপরলয় রেন ।   

          এোলন আধযাজেক পবজ্ঞান আলছ ।  আধযাজেক পবজ্ঞান িুস্তলক রমলল্ 

না ।  ও িুস্তলক হয়-ই না ন  ও অনুভব রথলক জানা র্যায়    ।  িুস্তলক রো 

আধযাজেক  জ্ঞান থালক ।   

          প্রশ্নকতাু :  জ্ঞান আর পবজ্ঞালন পক িাথ িকয              

          দাদাশ্রী :  এই রর্য আম হয়, ও রকমন ল্ালগ    পমটষ্ট ল্ালগ রো    রো 

 দআম পমটষ্ট হয় ।  এমন জ্ঞান িুস্তলক থালক ।  পক  পমটষ্ট পক হয়    ও িুস্তলক 

হয় না, ও পবজ্ঞান । দপমটষ্ট  ও পক জজপনস, এই পমটষ্ট রকমন হয়, ও িুস্তলক 

থালক না, এলক অনুভব রথলক জানা র্যায়,  ও আধযাে পবজ্ঞান বল্া হয় ।  

ড্রামা কখবনা সতয িবত িাবর ? 

          জগলে এেটুকুই কথা আলছ -বান্ধা ন পবলরাধ , বচকা নহস্তলেি    আর 

অজ্ঞান মানযো ।   

           দআপম রবীন্দ্র, আপম এর  াোর  , এ সবাই বলল্ না, ও অজ্ঞান মানযো, 
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রং পবল্ী  ।  রাইট পবল্ী  হলে হলব ।   

          প্রশ্নকতাু :  পক  এেন রো সবাই অজ্ঞালনই ঘুলর-লবোলচ্ছ, এ 

আমার, এ রোর, এসবই চলল্ আসলছ ।       

          দাদাশ্রী :  ও টঠক কথা পক  আিপন রর্যমন বলল্ন,  ও রো বযবহালরর 

জনয বল্লে হলব , সপেয কলর বল্লে হয় না ।  রো আিপন রো সপেয কলর 

বলল্ন ।  এর নাম জজজ্ঞাসা কর রো ও বল্লব রর্য দঅলশাক , পক  ও পভেলর 

পনলজ রবালঝ রর্য, দবযবহার চাল্ালনার জনয আমার নাম, আপম স্বয়ং এ নই ।দ  

ও োলমটটক থালক আর আিপন সপেয কলরই কলরন ।   

          রর্যমন োমালে ভেূ িহপর রাজা আলছ, রো রস , দআপম ভেূ িহপর রাজা, এ 

আমার রাজয, এ আমার রানী ।দ  এমন ও কথা বল্লব আর র র দপভো রে 

পিংল্া  এমন ও বলল্, কালঁে ।  রো সব রল্ালকর েুঃে হয়,  রর্য আহাহা, এ কে 

েুঃে হলয় রগলছ ।  োলক  োনগী-লে  ন  চুিচাি   পগলয় নবযজক্তগে রূলি   

জজজ্ঞাসা কর রো রস বল্লব রর্য, না ভাই, আমার রকান েুঃে রনই, এ রো 

আমালক ভেূ িহপরর অপভনয় করলে হলচ্ছ ।  অপভনয় না কপর রো রবেন 

রথলক িয়সা রকলট রনলব ।  দআপম ভেূ িহপর না, আপম রো ল্ক্ষ্মীচন্দ ।দ  রো 

পক রস  দআপম ল্ক্ষ্মীচন্দ, এ কেলনা  ভুলল্ র্যায়     

          প্রশ্নকতাু :   ভুল্লব না ।           

          দাদাশ্রী :  আর আিপন পনলজ রক, ও ভুলল্ রগলছন ।  প্রথলম আপম 

পনলজ রক,  ও জানলে হলব, র র োলমটটক থাকলে হলব ।   

বযবিাবরর পনরীক্ষক-িরীক্ষক কক ? 

          দাদাশ্রী :  আিপন রক    

          প্রশ্নকতাু :   আো ।  

          দাদাশ্রী :  হযা ঁ, টঠক আলছ ।  এেন রকান রল্াক আিনালক গাল্ রেয় 

রো আিনার ইল ক্ট হয়      
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          প্রশ্নকতাু :   বযবহালর হয় ।   

          দাদাশ্রী :  রো আিপন আো নয়, আিপন রবীন্দ্র হলয় রগলছন ।  রর্য 

আো, রো োর গাল্ ল্ালগ না ।  িুদ্গলল্র িাক আো রনবার নয় ।  অোর 

িাক িুদ্গল্ রনবার নয় ।  েুজলনর িাক আল্াো হয় ।  আমালক রকউ গাল্ 

রেয়, র্যা পকছু কলর, রো ও আপম নই ।  ও িদু্গল্, োরঁ নাম A. M. Patel .  (এ. 

এম. িযালটল্.   ।  এই A. M. Patel . এর সালথ আমার ছাজব্বশ বছর রথলক পক 

সম্বন্ধ    ও আমার প্রথম প্রপেলবশী এমন ।  আর ওর মাপল্ক আপম নই, 

আমার মাপল্ক এই িদু্গল্ নয়, আমরা েুজন প্রপেলবশী ।   

          এই বল্লছ , রস রক    

          এ অপরজজলনল্ রটিলরকিিার ।  আপম এই বাণীর ছাজব্বশ বছর রথলক 

মাপল্ক নই । আপম পনলজলেই থাপক, রহাম পিিাট্িলমলন্টই থাপক ।   লরন 

পিিাট্িলমলন্ট র্যাই ই না ।   লরলনর কথা চল্লে থাকলল্, ও সব রেেলে থাপক 

বযবহালর সব  লরন ই ।   

          প্রশ্নকতাু :   বযবহালর সব  লরন পকভালব হয়               

          দাদাশ্রী :  ও সব  লরন ই হয় ।  আিপন  লরন রক রহাম মালনন ।  

পক  ও রো  লরন, রো রহালমর কাজ কেন হলব    আপম রো রহালম থাপক 

আর  লরলনর কাজ ও কপর ।  এেন  লরলনর কাজ চল্লছ, এলে আপম রেো-

রশানা রাপে ।  পনরীেক থাপক আর িরীেক ও থাপক ।  এই রটিলরকিিার পক 

বল্লছ, োর আপম িরীেক ও ।  আপম আল্াো, এ আল্াো ।     

মিত্বতা, কভৌপতক জ্ঞাবনর না স্বরূি জ্ঞাবনর  ?  

          প্রশ্নকতাু :  আমার Numerology, Astrology ( পনউলমরল্জজ , 

এলরাল্জজর   -র জ্ঞান পকছু সমলয়  েুলল্ র্যালব, এমন আমার মলন হয় ।   

          দাদাশ্রী :  Numerology, Astrology  নসংেযােত্ব/সংেযালজযাপেষ, 

রজযাপেষশাে    ও সব সালাক্ট, ও প্রকাশ নয় ।  প্রকাশ রো এ হয় রর্য, দআপম 

স্বয়ং আো,  শুদ্ধাো  আর এর রথলক প্রকাশ হলয় র্যায় ।   রসই প্রকালশ সব  
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রেেলে িারলব ।  আোর নলকবল্  জ্ঞান েুলল্ নপ্রকট  র্যায় রো সব জ্ঞান 

েুলল্ র্যায় ।  আোর জ্ঞান রস ই জ্ঞান, রস ই প্রকাশ, র্যা রথলক সব প্রকাশ 

হলয় র্যায় ।  

          আপম রেলে বপল্, িুস্তলক িলে বপল্ না ।  আমালক রল্ালক জজজ্ঞাসা 

কলর, আিপন রকাথা রথলক নিলে  বলল্ন ।   আপম বলল্পছ রর্য আপম রেলে 

বপল্ ।  এই কথা, এোলনর একটা শব্দ ও িুস্তলক িো নয় ।  এ দঅক্রম 

পবজ্ঞান  ।   জগলে েশ ল্াে বছলর এক বার হয় ।  নয় রো, এমন অক্রম রো 

হয় ই না ।  এলে েি-েযাগ পকছু করলে হয় না ।   দঅক্রম জ্ঞানী র কালছ 

এলস র্যায়, োর কাজ িুরা হলয় রগল্ ।  

          আিপন র্যালক জ্ঞান বলল্ন, রসই ল্াইটলক সপেয ল্াইট গণনা করা হয় 

না ।  সপেয ল্াইট হলয় র্যায় , রো োলে সবার আকষ িণ হলয় র্যায় আর পচরপেলনর 

অন্তর শাপন্ত ও হলয় র্যায় ।  রসইজনয প্রথলম আোর-ই জ্ঞান জানলব, অনয 

সব জালনন ও টঠক কথা, পক  প্রথলম এই ল্াইট হলয় র্যায়, রো সব নপ্রকালরর 

জ্ঞানপ্রাপপ্তর  প্রস্তুপে হলয় র্যায় ।  রোমার র্যা জানার পছল্, রসই সব জ্ঞান এেন 

রোল্া নপ্রকট  হলয় র্যালব ।  পক  সপেয জানার জনয পক পছল্    পনলজর স্বয়ং-

এর স্বরূি, রস ই প্রকাশ আর জগলে রসই প্রকাশ রথলকই সব রেো র্যায় আর 

প্রকালশর পবনা র্যা রেলেছ, ও বুজদ্ধ িারা রেলেছ ।  প্রকাশ িারা রেলে রনওয়া 

কথা সপেয।  বুজদ্ধ িারা রেো কথা সপেয নয় ।  র্যার বুজদ্ধ রবলে রগলছ রস 

পনলব িাধ হলয় র্যায় ।  র র  এলকবালর পনলব িালধর  মে ঘুলর-লবোয় ।  রসইজনয 

বুজদ্ধর রবশী  ায়ো রনই ।  আপম বুজদ্ধ রছলে পেলয়পছ, আপম অলবাধ ।  আমার 

বুজদ্ধ এেটুকু ও রনই, আপম রো দজ্ঞানী   

          বুজদ্ধ রথলক পক হয়    ইলমাশলনল্ হয় ।  র র ইলমাশলনল্ মানুষ পনলব িাধ 

হলয় র্যায় ।  বুজদ্ধ সংসার রথলক বাইলর রবলরালে রেয় না ।  বুজদ্ধ রো পক বলল্   

ল্াভ আর রল্াকসান ।  জ্ঞানপ্রকাশ ই সেয কথা ।  আপম আিনালক রর্য 

জ্ঞানপ্রকাশ পেলয়পছ, োর রথলক আিনার অনয সব জ্ঞান হালে এলস র্যালব 

আর ও সব িুরা হলয় র্যালব ।   
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          পহন্দিুালন সব প্রকালরর পবেযা আলছ, জ্ঞান রনই ।  কে প্রকালরর পবেযা 

আলছ আর কে প্রকালরর অপবেযা আলছ, পক  রসই জ্ঞান রনই ।   

          প্রশ্নকতাু :   জ্ঞান রো পবেযা-অপবেযা রথলক আলগর কথা না                        

          দাদাশ্রী :  পবেযা-অপবেযা ও অহংকারী জ্ঞান  আর আেজ্ঞান রো 

পনরহংকারী জ্ঞান ।  রর্যোন ির্য িন্ত অহংকারী জ্ঞান আলছ , ও পবেযা ।  আিনার 

রর্য রকান অহংকারী জ্ঞান আলছ, ও সব পবেযা আর পনরহংকারী জ্ঞান রো 

জ্ঞান ।  োর রভে রো বুঝলে হলব রর্য জ্ঞান পক জজপনস, পবেযা পক জজপনস, 

অপবেযা পক জজপনস    অপবেযা রথলক েুঃে হয় আর পবেযা রথলক সুে আর 

জ্ঞান রথলক আমরা দস্বয়ং  ই হলয় র্যাই ।    

জ্ঞান-অজ্ঞান-এর কভদ ! 

          প্রশ্নকতাু :  জ্ঞান এক হয় পক আল্াো আল্াো হয়       

          দাদাশ্রী :  সব জীলবর পভেলর জ্ঞান আলছ, রসই জ্ঞান এক ই হয় ।  

পক  উপেে সূর্য িয, রস ও  সূর্য ি আর অস্তগামী সূর্য িয রস ও সূর্য িয ।  ও সূর্য িয রো 

এক ই হয়, এমপন জ্ঞান ও এক ই হয় ।  ধলম ির জ্ঞান আর অধলম ির ও জ্ঞান 

পক  জ্ঞান এক ই হয় ।  ধম ি আর অধম ি রো আিনার মলন হয়, আমার এমন 

মলন হয় না ।  আপম রো একটাই, জ্ঞান-ই রেপে ।  আিনার রো িন্দ্ব আলছ 

না      

          প্রশ্নকতাু :   রর্য সোলগ ি চলল্, োলক জ্ঞান বলল্ আর রর্য কুমালগ ি চলল্, 

োলক অজ্ঞান বলল্ ।  অজ্ঞান মালন এর কালছ জ্ঞান রনই ।       

          দাদাশ্রী :  এমন ভগবান বলল্ন পন ।  জ্ঞান-অজ্ঞালনর রভে কলরলছ, 

ও পক ির্য িন্ত রভে, রস আপম বলল্ পেজচ্ছ ।  রর্য ধম ি জালন, ভাল্ কাজ কলর রস 

ও জ্ঞান আর রর্য োরাি কাজ কলর, রস ও জ্ঞান,  পক  েুলটাই দঅজ্ঞান -ই 

হয় । আো রজলন পনলল্, পনলজলক রজলন পনলল্, রস জ্ঞান-ই দজ্ঞান  ।  এই 

জ্ঞান-অজ্ঞালনর রভে আপম বল্ল্াম ।  পক  অজ্ঞান এ ও জ্ঞান ।  

          প্রশ্নকতাু :  র্যেন অজ্ঞান-ই থালক রো আো পক জানলব            



৫৬                                                                                                         আেলবাধ 

          দাদাশ্রী :  না, দঅজ্ঞান  রকান োরাি জজপনস নয়, রস ও জ্ঞান ।  

রর্যমন অস্তগামী সূর্য িয আর উপেে সূর্য িয , ও সূর্য ি ই হয় ।  আোর স্বরূি জালন , 

রস ই  দজ্ঞান  বল্া হয় ।  আোর স্বরূি জালন পন, পক  বাকী সব জজপনস 

রজলনলছ রো র র ও দঅজ্ঞান  বল্া হয় ।  আোর বযপেলরক সব জালন রো 

ও  দঅজ্ঞান  বল্া হয় ।  এমন এর রভে বলল্পছ, পক  জানিনা নস্বয়ং রক 

জানা   ও জ্ঞান ই হয় আর রস ই আো ।  জ্ঞান আলছ, রস ই আো, অনয 

রকান আো রনই ।  আো এমপন হালে ধরা র্যালব এমন জজপনস নয় ।  ও রো 

আকালশর মে । আকালশর মে সকূ্ষ্ম ।  

পক আিপন  ‘পনবজর ’ ধবম ুআবেন  ? 

          প্রশ্নকতাু :  মনুষয ভলবর ল্েয রো আেসাোৎকার ই না    

          দাদাশ্রী :  হযা ঁ, আেসাোৎকালরর জনযই এই মনুষয রেহ পমলল্লছ 

আর ও ভারলেই হলে হলব, অনয জায়গায় নয় ।  ভারে ছাো অনয সব রেলশ 

রল্ালক িূনজিন্ম ও রবালঝ না ।  ভারে রেলশ  িূনজিন্ম পনলজ রো বুলঝ র্যায় ,  

পক  অনযলক রবাঝালে িালর না রর্য িূনজিন্ম আলছ ।   

          প্রশ্নকতাু :  গীোলে ভগবান কৃষ্ণ বলল্লছন  রর্য, আমালক েত্ব রূলি 

রর্য রকউ জালন-লবালঝ রো র র োর িূনজিন্ম হয় না ।     

          দাদাশ্রী :  হযা,ঁ ও পক বলল্ রর্য দআমালক েত্ব িারা রর্য জালন, োর 

িূনজিন্ম হয় না ।দ  েত্বলক জানলল্ সব উইকলনস চলল্ র্যায়, রক্রাধ-মান-

মায়া-লল্াভ সব চলল্ র্যায় ।  

          গীো আিপন িলেলছন    োলে বলল্লছ না রর্য,  

           “সব িধম িান্ িপরেযজয, মাম্ একম্ সরণম্ ব্রজ।“  ও রকান ধম ি রক 

িপরেযজয বলল্ন       

          প্রশ্নকতাু :  জগলে রর্য সব ধম ি আলছ রসই সব রক ।    

          দাদাশ্রী :  ও রকান টা, রকান ধম ি    
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          প্রশ্নকতাু  :  জক্রজশ্চয়ান, ইসল্াম, পহন্দ ুইেযাপে সব ধম ি ।    

          দাদাশ্রী :  আর রকানটা     

          প্রশ্নকতাু :  আর মানব ধম িলক ও ধম ি বলল্, রস সবলক রছলে আমার 

শরলণ এলস র্যা ।   

          দাদাশ্রী :  রস এমন বলল্ন পন ।  রস পক বলল্ন    এই কান হয়, োর 

ধম ি পক      

          প্রশ্নকতাু :  রশানার ।   

          দাদাশ্রী :  রশানা কালনর ই ধম ি পক আিনার পনলজর ধম ি      

          প্রশ্নকতাু :  কালনর ধম ি ।   

          দাদাশ্রী :  আর রেো    

          প্রশ্নকতাু :  রচালের ।    

          দাদাশ্রী :  আর ঘ্রাণ রনওয়া      

          প্রশ্নকতাু :  নালকর  ।   

          দাদাশ্রী :  আর স্পলশ ির   

          প্রশ্নকতাু :  ত্বলকর ।   

          দাদাশ্রী :  এই রর্য জ্ঞান আলছ রশানার, ও কালনর ধম ি ।  োলক দআো  

পক বলল্ রর্য দআপম শুপন ।দ  এলে দআসল্ আো নমূল্ আো   বলল্ন না, পক  

রর্য অজ্ঞানো আলছ না, দঅজ্ঞান আো  ও পক বলল্ রর্য দআপম শুপন, আপম 

রেপে, আপম োই, এমন আপম, আপম কলর ।দ  রর্য কালনর ধম ি, ও আিনার ধম ি 

নয় ।  ওর উিলর আলরাি করলব না ।  আিপন পনলজর ধলম ি এলস র্যান ।   

          োহলল্ মাইলন্ড-এর ধম ি পক    মাইলন্ড-এর শুধু পবচার করা, পচন্তা করাই 

ধম ি আর বলল্ পক   দআপম পবচার কলরপছ ।দ   
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          বুজদ্ধর ধম ি পক    পিপসশন রনওয়া ।  রর্য রকান জজপনস আলস রো োর 

পিপসশন করা রো বুজদ্ধর ধম ি ।  পক  সব রল্ালকরা বলল্ রর্য দএই পিপসসন 

আপম পনলয়পছ ।দ   

          পচলত্তর ধম ি পক    পচলত্তর ধম ি রঘারা ।  মাইন্ড রো শরীলরর বাইলর 

কেলনা র্যায় না ।  পচত্ত-ই  বাইলর রবর হয় আর পচত্ত ওোলন অপ লস পগলয় 

রটপবল্-লটপল্ল ান সব রেেলে িালর, রেলে প লর আলস ।   

          আর ইলগাইজ্ম-এর ধম ি পক    আিপন পকছু করলবন রো, ও সব 

ইলগাইজ্লমর ধম ি , পক  ও  আো  বলল্ রর্য, দএ আপম কলরপছ ।দ  

          এমন এই িাচঁ জ্ঞালনজন্দ্রয়, িাচঁ কলম িজন্দ্রয় আর মন-বুপধ-পচত্ত আর 

অহংকার, ও সব পনলজর ধম ি-লেই আলছ ।  রসই সব ধম িলক দআোদ বলল্ রর্য 

 দএই সব আমার ই ধম ি ।দ  রসইজনয দসব ি ধম ি িপরেযজয আর আিপন পনলজর 

ধম ি-লে এলস র্যান  এমন বলল্ ।   পক  পনলজর ধম ি রকাথা রথলক   নপ্রাপ্ত  

করলব    ও আেজ্ঞান পবনা হলে িালর না আর আেজ্ঞান দআেজ্ঞানী  পবনা 

হলে িালর না ।  আেজ্ঞান হলে হলব এমন সবাই জালন, পক  দআেজ্ঞানী র 

পবনা র র পক করলবা    রো রসে রীলয়ল্ালজশন কলর রনয় রো র র  

আেধলম ি এলস র্যায় ।   বাকী রো, ও সব পনলজর  ধম িলেই আলছ ।   

সংসাবর কমাক্ষ !  

          প্রশ্নকতাু :  রমােলক আমরা উি মালনর ই রমলনপছ না      

          দাদাশ্রী :  উি মালনর নয়, রসটাই অপন্তম মালনর , রসটাই  আমালের 

ধম ি ।  আমালের পনলজর স্বরূি ই রমাে ।   

          প্রশ্নকতাু :  রমালের জনয সবাই প্রর্যত্ন কলর র্যালচ্ছ রো রমালে  

অবলশলষ পক সুে আলছ         

          দাদাশ্রী :  বন্ধলনর স্বরূি রো জানা র্যায়, রসই বন্ধলন র্যেন রকান ররাগ 

হয়, বযবসায় েপে হয়, রল্াকসান আলস, েেন োর েুব অশাপন্ত হলয় র্যায় ।  

আর বযবসায় র্যেন িয়সা আলস,  রো োর আনন্দ হয় ।   সুে আর েুঃে –  
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েুলটাই কপল্পে ।  বাস্তব সুে রনই ।  রর্য কাজ করার ইচ্ছা রনই, রর্য কাজ না 

করলে চায়, রসই কাজ ও করলে হয় ।  কেলনা বস পকছু বলল্ রেয় োলে ও  

অসুপবধা হলয় র্যায় ।  কেলনা র ৌজোর রমলল্, অনয রকউ রমলল্ রো অসুপবধা 

হলয় র্যায় ।  রো রসই র ৌজোলরর আমালের বন্ধন ল্ালগ । এমন গভন িলমলন্টর 

বন্ধন ল্ালগ, ইন্কমটযালের বন্ধন ল্ালগ, ঘলরর, রবৌ-এর , সবার । র্যেন 

অসুপবধা হয়, েেন বন্ধন ল্ালগ ।  আিনার এই বন্ধন ল্ালগ পক না    এটা 

বন্ধন এমন জাগৃপে ও রনই সব রল্ালকর  ! এইসব বন্ধন এমন জাগৃপে 

পনলজর হলে হলব ।  আর রমাে অথ িাৎ মুজক্ত ।  সংসালরর বন্ধলন রথলক ও 

মুজক্ত মলন হলে হলব ।    

          প্রশ্নকতাু :  রমাে মালন পক                 

          দাদাশ্রী :  েুই প্রকালরর রমাে হয় ।  এক, পসদ্ধ গপের রমাে ।  

রসোলন িদু্গল্ রনই ।  ও আসল্ রমাে, এলকবালর সািা রমাে, ১০০% 

কলরক্ট ।  পিেীয় , এোলন শরীলরর সালথ রমাে ও থালক ।  এলেও েুই প্রকালরর 

রমাে হয় ।  এই দজ্ঞান  রনয় েেন প্রথম রমাে হলয় র্যায়, সংসারী েুঃলের 

অভাব ।   রকান েুঃে ই রনই ।  রকউ গাল্ রেয়, রকউ মালর োলে ও েঃুে হয় 

না আর র র এর রথলকও আলগ স্বাভাপবক সুলের সদ্ভাব হয়, ও র্যা আমার 

হলয়লছ ।   

          প্রশ্নকতাু :  েুঃলের অভাব হয়, রো র র সুলের সদ্ভাব রো আসলবই।         

          দাদাশ্রী :  সলুের সদ্ভাব রো অলনক সময় িলর আসলব ।  আমার এলস 

রগলছ ।  এই সব দমহাো  রের আলস পন ।  পক  এলের েুঃলের অভাব হলয় 

রগলছ ।  জগে পক চায়    আমার েুঃে না হয় ।  বযাস , অনয পকছু না ।  এই 

জ্ঞালনর সামলন সংসারী েুঃে-ই থালক না, এমন হলয় র্যায় ।  স্বাভাপবক সুলের 

সদ্ভাব রো জ্ঞানী িুরুলষর একল্াই থালক ।  

          প্রশ্নকতাু :  ও পকভালব হলে িালর         

          দাদাশ্রী :  এইসব পবজ্ঞান । বীেরাগ পবজ্ঞান ! ! !  চজব্বশ েীথ িঙ্কলরর 

পবজ্ঞান রো এে বে ভারী ।  এেলনা জগে রো বীেরাগ পবজ্ঞালনর এক অংশ 

ও রেলে পন ।   
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         প্রশ্নকতাু :  রমালের আনন্দ রকমন হয়    রকমন কলর বল্া র্যায় রর্য 

এ রমালের আনন্দ             

          দাদাশ্রী :  ও আনন্দ আমালের সম্পূণ ি কেন অবগে হয়  র্যেন বাইলর 

রথলক অলনক উিসগ ি আলস নয় রো অলনক বে কষ্ট আলস রসই সময় 

জ্ঞালন থালক, ও েুঃে  হওয়ার সময় পছল্, পক  রসই সময় েুঃে হয় না আর 

পভেলর আনন্দ হয়, রো ও আোর আনন্দ ।  এেন সৎসলঙ্গ কথা-বােিা বপল্ 

আর রভৌপেক রকান জজপনস রনই রো এই রর্য আনন্দ, রস ও আোর আনন্দ ।  

এোলন অহংকালরর রো কথাই রনই, সব আোর ই কথা, রো রর্য আনন্দ হয় 

না, রসটাই  আসল্ আনন্দ ।   রসই আনন্দ িূণ ি রূলি কেন  রমলল্  রর্য র্যেন 

চাপরে হয় ।  সংসালর রথলক র র চাপরে গ্রহণ কলর, েেন রসই আনন্দ রেো 

র্যায় ।   

সাধযপ্রাপি কত ‘আবশযক’ পক ? 

          দাদাশ্রী :  কেলনা রমালের ইচ্ছা হয় পক না    

          প্রশ্নকতাু :  আমার মে সাধারণ রল্ালকর  রমােপ্রাপপ্ত রকাথা রথলক 

হলব    আপম রো পকছু ধম িধযান হলয় র্যায় এমন কপর আর আেিধযান না হলয় 

র্যায় এমন কপর ।   

          দাদাশ্রী :  আিনার কথা এলকবালর টঠক ।  আেিধযান-লরৌদ্রধযান 

এলকবালর থাকলে হয় না ।  পকছু না পকছু ধম িধযান থাকা উপচৎ ।  পক  দজ্ঞানী 

িুরুষ  পমলল্ র্যায় রো রমালের ইচ্ছা করা চাই ।  দজ্ঞানী িুরুষ  রমাে পেলে 

িালরন ।  রস রমােলেই থালকন ।  এমপন সাধারন রল্ালকর মেই রেোয়, 

পক  এই শরীলর পেপন থালকন ই না, রস রেলহর প্রপেলবশীর মে থালকন ।  রস 

রমাে পেলে িালরন ।  দজ্ঞানী িুরুষ  না রমলল্, রো রকান না রকান রহল্প 

রনওয়া উপচৎ রর্য আমালের আেিধযান-লরৌদ্রধযান না হয় ।  এলকই ভগবান 

 দধম িধযান  বলল্লছন ।  আিনার এর আলগর পকছু েরকার রো আপম বলল্ রেব।   

          প্রশ্নকতাু :  আকুল্ো না হয় আর পনরাকুল্ো থালক, রসটাই চাই ।    
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          দাদাশ্রী :  বযাস , বযাস, পনরাকুল্ো রসটাই ল্েয চাই ।  টঠক আলছ, 

পনরাকুল্োই চাইলব, জগে সমস্ত আকুল্-বযকুল্ হয় ।   

          জগলের রল্াকলের পনরন্তর আকুল্ো-বযকুল্ো হয়, শাপন্ত থালক না ।  

রসই অশাপন্তলে নেুন কম ি িালির বালঁধ আর শাপন্ত হয় রো র র নেুন কম ি 

িুলণযর বালঁধ ।  পক  কম ি বালধই আর এই মহাোরা আলছন, ওলের আপম 

 দজ্ঞান   পেলয়পছ, এরা কম ি বালঁধ না ।  এরা োওয়া-োওয়া সব পকছু কলরন েবওু 

কম ি বালঁধ না ।  র র আকুল্ো-বযকুল্ো একটুও হয় না, পনরন্তর আনন্দ 

থালক ।  কারণ ছাোর পছল্ অহংকার-মমো, ও সব রছলে পেলয়লছ আর গ্রহণ 

করার পছল্ পনজ স্বরূি, ও গ্রহণ কলর পনলয়লছ ।  জানার পছল্ ও সব রজলন 

পনলয়লছ ।  রহয়, উিালেয়, রজ্ঞয় সব সম্পূণ ি  হলয় রগলছ ।  নয় রো ল্াে জন্ম 

েযাগ কলর েবওু আো রমলল্ এমন জজপনস নয় আর দজ্ঞানী িুরুষ -এর 

কৃিালে এক ঘন্টালে আো পমলল্ র্যায়, কারণ দজ্ঞানী িরুুষ  রক রমাে োো 

বল্া হয়, রমালের োন পেলে এলসলছন, োন রনবার রল্াক চাই ।   

          আপম র্যা বপল্, োর মূল্য আিনার উিল্পিলে এলস রর্যে রো আিপন 

আমালক ছােলেন ই না ।  পক  আিনার মূল্য উিল্পিলে আলস পন আর 

উিল্পিলে আসলব না ।    

          প্রশ্নকতাু :  এেন রো সংসালরর চক্কর আলছ ।                   

          দাদাশ্রী :  না, সংসালরর চক্কর রো সবার হয় ।  পক  পমথযাত্ব রবশী 

রবলে রগলছ ।  এলে সেয কথা শুনলে িায় েবওু বঝুলে িালর না ।  সপেয 

কথা, ধলম ির কথা, েৃটষ্টলেই আলস না ।  অনয টট্রলকর সব কথা বুলঝ র্যালব ।  

রর্যোলন টট্রক কম আলছ, ও ধলম ির সব কথা বুলঝ র্যায় ।  আিনার কালছ 

সরল্ো আলছ    রকামল্ো, মৃেেূা, মােিবো ও সব আলছ    সরল্ো কালক 

বল্া হয় রর্য রর্যমন রঘারালব রেমন ঘুলর র্যায় ।  আিপন রো রমপশন আলনন 

েবুও মুেলে িারলবন না ।  র র আিপন পক করলবন     

          প্রশ্নকতাু :  আমালের রো এেন পমথযাত্ব আলছ না                

          দাদাশ্রী  :  না, পমথযাত্ব সবার হয়, পক  আিনার রো পমথযাত্ব 

গুণিানক ।  সবার রো পমথযাত্ব গুণিানক ও রনই, অজ্ঞ গুণিানক ।  কারণ 
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আিপন রো জালনন রর্য রমাে আলছ, রমালের মাগ ি আলছ আর বীেরাগ 

ভগবান রমালে পনলয় র্যাবার জনয আলছন ।  এইটুকু কথা আিনার 

উিল্পিলে এলস রগলছ আর আিনার শ্রদ্ধালে এলস রগলছ, রো আিনার 

পমথযাত্ব গুণিানক হলয় রগলছ ।  অনয রল্াকলের রো রমালে রক পনলয় র্যালবন, 

রসটাও জানা রনই ।  আলর , রমােলক রবালঝই না ।   

পক িেি ?  পসিঁপড় না পলফ্ট  ? 

          প্রশ্নকতাু :  রমালে র্যাবার জনয পক করলে হলব      

          দাদাশ্রী :  ভগবান গীো রে, রামায়লণ বলল্লছন রর্য রমালে র্যাবার জনয 

আো প্রাপ্ত করলে হলব ।  পক  আো িুস্তলক রল্ো র্যায় না ।  অবণ িনীয়, 

অবযক্ত  ।  দজ্ঞানী িরুুলষর কালছ আো আলছ আর রস রমালের জনয 

 দল্াইলসন্সোর  ।   

          রমাে প্রাপ্ত করার জনয েুলটা মাগ ি আলছ ।  এক ক্রপমক মাগ ি আর 

পিেীয় অক্রম মাগ ি ।  চজব্বশ েীথ িঙ্কলরর রর্য সাইন্স পছল্, ও ক্রপমক পছল্ ।  

ঋষভলেব ভগবালনর কালছ ক্রপমক আর অক্রম, েুলটা মালগ ির জ্ঞান পছল্ ।  

ঋষভলেব ভগবান ভরে চক্রবেী রক রাজয চাল্ালে বলল্পছলল্ন ।  েেন 

ভরে রাজা বলল্ন রর্য, দআমার ও রমালে র্যাবার ইচ্ছা আলছ ।  আমালক ও 

েীো পেলয় পেন ।  আমার এই চক্রবেী রাজ চাই না ।দ  পক  ভগবান বলল্ন 

রর্য, দনা, আিনালক রাজ করলে হলব, র্যুদ্ধ করলে হলব, আিপন পনপমত্ত ।   

রো আিপন রাজ করুন , র্যদু্ধ করুন , পক  আিনালক এমন জ্ঞান রেব রর্য 

এই সব করলে করলে ও আিনার রমাে এক েণ ও র্যালব না ।দ  রসই  

 দঅক্রম পবজ্ঞান  পেলয়পছলল্ন ।  রেলরা শ রানী পছল্, চক্রবেীর রাজ পছল্, 

পক  োরঁ একটাও কম ি বাধঁলো না ।  আিনার কে রানী আলছ ।   

          প্রশ্নকতাু :  এক ই আলছ ।              

          দাদাশ্রী :  একজনই রানী আলছ েবওু োর সালথ ঝগো হয়  !  

ঋষভলেব ভগবালনর সময় রর্য অক্রম মাগ ি পছল্, রস ই এই অক্রম মাগ ি, পক  

এেন  উেলয় এলসলছ  আর আপম োর পনপমত্ত ।   এ দঅক্রম পবজ্ঞান  ।   বে 
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পসদ্ধান্ত ।  ভগবালনর জ্ঞান,  রস ই এই জ্ঞান ।  প্রকাশ রো রসটাই আলছ পক  

মাগ ি আল্াো ।  ভগবালনর দক্রপমক মাগ িদ পছল্, এ দঅক্রম  মাগ িদ।  ক্রপমক 

মাগ ি মালন রেি বাই রেি উিলর ওঠার ।  র্যে িপরগ্রহ কম কলর রেলব, েে 

রেি উিলর উলঠ র্যালব আর েশ হাজার রেি উলঠ র্যাও রো র র রকান 

রচনা-জানা  পমলল্ র্যায় রো রর্য চল্ এোলন রকপন্টলন, রো র র পেন হাজার 

রেি নীলচ রনলম র্যায় ।  এভালব রমালে র্যাবার জনয রেি উঠলে-নামলে, 

উঠলে-নামলে এপগলয় র্যালব ।  পক  রমালে র্যাবার সম্পূণ ি রাস্তা রমলল্ না ।  

এ রো এই পল্ফ্ট মাগ ি রবপরলয়লছ ।  আিনার রকান রাস্তা িছন্দ    পসঁপে না 

পল্ফ্ট                        

          প্রশ্নকতাু :  পল্ফ্ট-ই িছন্দ আসলব রো          

          দাদাশ্রী :  এটা পল্ফ্ট মাগ ি ।  এলে েি-েযাগ পকছু করলে হয় না ।  শুধু 

আমার আজ্ঞালে থাকলে হয় ।  এই আজ্ঞা সংসালর রকান ধরলনর বাধঁা কলর 

না ।  এক বা েুই জলন্ম রমাে হলয় র্যায় ।  পক  প্রথম রমাে এোলনই, এই 

মনুষয জন্মলেই হয় ।  রমাে, মালন সব েুঃলের অভাব হলে হলব ।  প্রথম 

রমাে এটাই, র র সব কম ি িুরা হলয় র্যায় রো পসদ্ধগপেলে চলল্ র্যায়, ও 

পিেীয় নঅপন্তম  রমাে ।   

           দঅক্রম মাগ ি  এ এক ঘন্টালে আিনার সব িাি ভস্মীভূে হলয় র্যায়, 

পেবযচেু পমলল্ র্যায় আর আেজ্ঞান ও পমলল্ র্যায় ।  মুজক্তসুে এোন রথলকই 

শুরু হলয় র্যায় ।  আিপন সাপভিস ও করলে িালরন, িত্নীর সালথ ঘুলর-

রবোলেও িারলবন, পসলনমা ও রর্যলে িালরন ! ! !  সংসার আিনার োলমটটক 

 ননাটকীয়  চল্লব ।  আর োলমটটক রক িন্দ্ধােীে বল্া হয় ।   

          ক্রপমক মালগ ি সব পকছু েযাগ করলে হয় ।  িপরগ্রহ কম করলে করলে 

রর্যলে হয় ।  সব বাহয িপরগ্রহ পনঃলশষ হলয় র্যায়, র র পভেলর রক্রাধ-মান-

মায়া-লল্ালভর একটাও িরমাণু থালক না ।  অহংকালর ও এক িরমাণু রক্রাধ-

মান-মায়া-লল্ালভর থালক না আর সম্পূণ ি শুদ্ধ অহংকার হয়, েেন দশুদ্ধাো 

িে  প্রাপ্ত হয় ।   
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           দঅক্রম মাগ ি -এ রো নজ্ঞানী িুরুলষর কৃিালে    এক ঘন্টালেই 

আিনার সব রক্রাধ-মান-মায়া-লল্াভ পনঃলশষ হলয় র্যায় আর অহংকার 

সম্পূণ ি শুদ্ধ হলয় র্যায়,  েলবই আিনার পনরন্তর দআপম শুদ্ধাো  এমন ল্েয 

বলস  র্যায় ! ! !  দঅক্রম মাগ ি  েশ ল্াে বছলর এক বার রবি হয় ।  এলে র্যার 

টটপকট পমলল্ রগলছ, োর কাজ হলয় রগলছ ।   

          প্রশ্নকতাু :  পক  র্যা সহলজ রমলল্, োর মূল্য ও থালক না না                              

          দাদাশ্রী :  পক  এ রো এে সহলজ ও রমলল্ না না    এর জনয অলনক 

িুযলণযর  েরকার ।  এর টটপকট ও পল্পমলটি ।  এই জ্ঞান িাপব্ললকর জনয নয়, 

প্রাইলভট ।  টটপকট িুরা হলয় র্যাওয়ার িলর রকউ এই জ্ঞান রিলে িালর না ।  

কারণ এই টটপকট োর িুণয রথলক রমলল্ ।   এ প্রলেযলকর জনয নয় ।  এ রো 

িুলণযর বেলল্ রমলল্ ।  এমন মু লে রমলল্ না ।  রকাটট জলন্মর  িুণয হয়,  

েেন  দজ্ঞানী িুরুষ - এর েশ িন হয় ।     

          প্রশ্নকতাু :  এই জ্ঞান প্রাপ্ত করার জনয আমার মলধয পক িােো হওয়া 

চাই ।           

          দাদাশ্রী :  আমালক সাোে কলরলছন রসটাই আিনার িােো ।  বাকী 

এই কপল্র্যুলগ রকউ িাে ই রনই ।  ৩৩% এ িাস হয় ।  এোলন রো সব 

মাইনালসর-ই আলস ।  এই কালল্ িাে রকাথা রথলক আনলব    আিপন 

আমালক  সাক্ষাৎ কটিটেন  রস ই আিনার িােো ।  নয় রো আিপন পকলসর 

আধালর আমালক রিটলটেন     কে রল্াকলক রো আপম রসিঁরিটয রেলেই বলল্ 

পেই রর্য এোলন রো আসলছ, পক  পভের ির্য িন্ত আসলে িারলব না ।  র্যার িুণয 

হয়, রস ই আসলে িারলব, অনযরা নয় ।   

          শুক্লধযান এই কালল্ নসম্ভব  নয় ।  পক  এই   অক্রম মাগ ি , অিবাে 

মাগ ি, রসজনয এোলন শুক্লধযান হয় ।  দক্রপমক মাগ ি -এ এই কালল্ শুক্লধযান 

হয় না ।   দক্রপমক মাগ ি -এ এেন ধম িধযান ির্য িন্ত রর্যলে িালর ।  অলনক রল্াক 

আমালক জজজ্ঞাসা কলর রর্য, আিপন দঅক্রম মাগ ি  রকন রবর কলরলছন    রো 

আপম বলল্ পেলয়পছ রর্য দক্রপমক মাগ ি -এর রবসলমন্ট িলচ রগলছ, রসইজনয 

প্রকৃপে ই এই অক্রম মাগ ি ওলিন কলরলছ ।  এ আপম রবর কপর পন ।  ক্রপমক 
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মালগ ির রবসলমন্ট  ন  পভপত্ত   িলচ রগলছ, মালন পক    মন-বচন-কায়ার 

একাত্মটর্াগ  র্যেন ির্য িন্ত আলছ, েেন ির্য িন্ত ক্রপমক মাগ ি  চল্লে িালর ।  

মন-বচন-কায়ার একাত্মটর্াগ , অথ িাৎ মলন র্যা আলছ, রেমন ই বাণীলে বলল্ 

আর রেমন ই বেিন কলর ।  এমন এই কালল্ আলছ    

          প্রশ্নকতাু :  কালরার-ই রনই ।            

          দাদাশ্রী :  রসই জনয ক্রপমক মাগ ি  এেন চল্লে িালর না ।  রো প্রকৃপে 

এই অক্রম মাগ ি েুলল্ পেলয়লছ ।  আপম এর পনপমত্ত হলয় রগপছ ।  এ অক্রম 

পবজ্ঞান, ও সব সাল ালকশন  নেমবন্ধ  রক রকক্চার কলর রেয় ।  এই পবজ্ঞান 

সম্পূণ ি পবজ্ঞান আর প্রকট পবজ্ঞান ।  এই পবজ্ঞান িারাই ভ্রাপন্ত রভলঙ্গ র্যায় ।  

সমস্ত জগলের অনুকুল্ হয়, এমন এই পবজ্ঞান, সম্পূণ ি, সমগ্র, িরুা 

অপবলরাধাভাসী আর দ্বসদ্ধাপন্তক ।  সমগ্র পসদ্ধান্ত আলছ এলে, আর স্বাদ াদ 

ও হয়, অলনকান্ত, রকান প্রকাটিি এলে আগ্রহ রনই ।   

          প্রশ্নকতাু :  স্বাে-এি রকান বাে না হওয়া চাই ।      

          দাদাশ্রী :  হযা ঁ, সয়াদবালে রকান বাে চাই না, নয় রো একাপন্তক হলয় 

র্যালব ।  এ রো অক্রম পবজ্ঞান, সম্পূর্ য  সযােবাে ।  সব রল্াকলের, িারসী 

রক, মসুপল্ম রক, সবার অনুকুল্ হয় ।  একাপন্তলকর অথ িই সংসার আর 

সযােবাে, অলনকান্ত োর নামই রমােমাগ ি । 

          রমালে র্যাবার জনয েুলটা রাস্তাই আল্াো । রমালের জনয েযাগ করার 

আবশযকো রনই ।  েযাগ রো সব রল্ালকর িারা হলে িালর না ।  ও রো রকেু 

মানুষ িারা েযাগ হলে িালর ।  রো র্যার িারা েযাগ হলে িালর না, োর জনয 

রো রমালের অনয রাস্তা রো আলছ না    ভগবান সব রাস্তা ররলেলছন ।  

ক্রপমক মালগ ি সব েযাগ করলে করলে রমালে রর্যলে হলব ।  এ অক্রম মাগ ি, 

এোলন পকছু েযাগ করলে হলব না ।   

- জয় সন্দিদানি           

            

 



শুদ্ধাত্মার প্রপত প্রােনুা 

 ন  প্রপেপেন একবার বল্লব   

          রহ অন্তর্য িামী ভগবান !  আিপন প্রলেযক জীবমালে পবরাজমান, 

রসভালব আমার মলধযও পবরাজমান ।  আিনার স্বরূলিই আমার স্বরূি ।  

আমার স্বরূি শুদ্ধাো । 

          রহ শুদ্ধাো ভগবান !  আপম আিনালক অলভে ভালব অেযন্ত 

ভজক্তিূব িক নমস্কার করপছ ।  

          অজ্ঞানোবলশ আপম র্যা র্যা   *** রোষ কলরপছ, রসইসব রোষ আিনার 

সমলে প্রকাশ করপছ ।  োর হৃেয়িূব িক েুব িশ্চাোি করপছ । আর আিনার 

কালছ েমা প্রাথ িনা করপছ ।  রহ প্রভু !  আমালক েমা করুন, েমা করুন, 

েমা করুন আর আবার রর্যন এমন রোষ না কপর, এমন আিপন আমালক 

শজক্ত পেন, শজক্ত পেন, শজক্ত পেন । 

          রহ শুদ্ধাো ভগবান !  আিপন এমন কৃিা করুন রর্যন আমার রভেভাব   

পমলট র্যায় আর অলভেভাব প্রাপ্ত হয় ।  আপম আিনালে অলভে স্বরূলি 

েন্ময়াকার থাপক ।   

*** রর্য রর্য রোষ হলয়লছ , রসসব মলন প্রকাশ করলব । 

প্রপতক্রমণ পবপধ 

          প্রেযে োো ভগবালনর সােীলে, রেহধারী * এর মন-বচন-কায়ার 

রর্যাগ, ভাবকম ি-দ্রবযকম ি-লনাকম ি রথলক  পভন্ন এমন রহ শুদ্ধাো  ভগবান, 

আজলকর পেন ির্য িন্ত রর্য রর্য ** রোষ হলয়লছ, োর জনয েমা চাইপছ, 

িশ্চাোি করপছ রর্য আবার এমন রোষ কেলনা করলবা না, এমন েৃঢ় পনশ্চয় 

করপছ । আমালক েমা করুন, েমা করুন, েমা করুন । আলল্াচনা-

প্রপেক্রমণ-প্রেযাোন করপছ ।  রহ োো ভগবান !   আমালক এমন  রকান 

রোষ না করার জনয শজক্ত পেন, শজক্ত পেন, শজক্ত পেন । 

* র্যার প্রপে রোষ হলয়লছ রসই বযজক্তর নাম । 

** রর্য রোষ হলয়লছ ো মলন করলব নেুপম শুদ্ধাো আর রর্য রোষ কলরলছ োলক পেলয় 

প্রপেক্রমণ করালব, চন্দলু্াল্ রক পেলয় প্রপেক্রমণ করালব ।   



      দাদা ভগবান ফাউবন্ডশন ৈারা প্রকাপশত বাংলা িুস্তকসমূি 

১.   আে-সাোৎকার                              ১১ .    ভাবনা শুধরায় জন্ম-জন্মান্তর 

২.  এিজাে এভপরলহায়যার                     ১২ .    রসবা-িলরািকার  

৩.  সংঘাে িপরহার                                 ১৩ .   ভুগলছ রর্য োর ভুল্  

৪.  পচন্তা                                                 ১৪ .   মানব ধম ি 

৫.  রক্রাধ                                               ১৫ .    র্যা হলয়লছ োই নযায়                             

৬.  আপম রক                                        ১৬ .    োো ভগবান রক   

৭.  মৃেুয                                                 ১৭ .    জগে কেিা রক   

৮.  জেমন্ত্র                                               ১৮ .   কলম ির পসদ্ধান্ত   

৯.  োন                                                  ১৯ .   আেলবাধ   

১০. প্রপেক্রমণ                                 ২০.   অন্তঃকরলণর স্বরূি  

দাদা ভগবান ফাউবন্ডশন ৈারা প্রকাপশত ইংবরন্দজ  িুস্তকসমূি 

1.   Self Realization                              17.   Harmony in Marriage   

২.  Tri Mantra                                      18.  The Practice of Huminity  

3.   Noble Use of Money                      19.   Life Without Conflict  

4.   Pratikraman ( Full Version )            20.   Death : Before, During and After               

5.   Truth and Untruth                          21.   Spirituality in Speech 

6.   Generation Gap                              22.   The Flowless Vision  

7.   Science of Money                           23.   Shri Simandhar Swami  

8.   Non-Violence                                 24.   The Science of Karma 

9.   Avoid Clashes                                 25.   Brahmacharya : Celibacy  

10.   Warries                                         26.   Fault is of the Sufferer 

12.   Who am I                                      28.   Guru and Disciple  

14.   Anger                                            30.   The essence of religion   

15.   Adjust Everywhere                        31.   Pratikraman  

16.   Aptavani -1,2,4,5,6,8 and 9               

* োো ভগবান  াউলন্ডশন িারা গুজরাটট ভাষালেও অলনক িুস্তক প্রকাপশে হলয়লছ ।  এই 

িুস্তক ওলয়বসাইট www.dadabhagwan.org- রে উিল্ি আলছ । 

* োো ভগবান  াউলন্ডশন িারা “োোবাণী   িজেকা পহজন্দ ,গুজরাটট ও ইংলরজজ ভাষায় 

প্রপেমালস প্রকাপশে হয় । 

প্রাপপ্তিান : জে-মজন্দর সংকুল্, সীমদ্ধর পসটী, আহলমোবাে-কলল্াল্ হাইওলয়, 

                 রিাে : অোল্জ, জজল্া :গান্ধীনগর, গুজরাট-৩৮২৪২১ 

                 র ান : ন০৭৯  ৩৯৮৩০১০০ 

                 E-mail :`info@dadabhagwan.org  



 সম্পক ুসূি 

দাদা ভগবান িপরবার 

অোল্জ    :  জেমজন্দর, সীমন্ধর সীটট, আহমোবাে-কলল্াল্ হাইওলয়, 

                    রিাে : অোল্জ, জজ.-গান্ধীনগর, গুজরাট-৩৮২৪২১  

                    র ান : ন০৭৯ ৩৯৮৩০১০০ , ৯৩২৮৬৬১১৬৬/৭৭ 

                    E-mail : info@dadabhagwan.org 

মুম্বাই         :   জেমজন্দর, ঋপষবন, কাজঁিুাো, রবাপরভপল্  নE   

                    র ান :৯৩২৩৫২৮৯০১  

  

পেল্লী             :    ৯৮১০০৯৮৫৬৪            রবঙ্গল্ুরু      :    ৯৫৯০৯৭৯০৯৯          

রকাল্কাো    :    ৯৮৩০০৮০৮২০            হায়দ্রাবাে    :    ৯৮৮৫০৫৮৭৭১ 

রচন্নাই           :    ৭২০০৭৪০০০০              িুলন             :    ৭২১৮৪৭৩৪৬৮           

জয়িুর         :    ৮৮৯০৩৫৭৯৯০            জল্ন্ধর         :    ৯৮১৪০৬৩০৪৩ 

রভািাল্        :    ৬৩৫৪৬০২৩৯৯            চন্ডীগে        :    ৯৭৮০৭৩২২৩৭         

ইলন্দৌর          :    ৬৩৫৪৬০২৪০০            কানিুর       :    ৯৪৫২৫২৫৯৮১ 

রায়িুর          :    ৯৩২৯৬৪৪৪৩৩            সাঙ্গল্ী        :     ৯৪২৩৮৭০৭৯৮ 

িাটনা           :    ৭৩৫২৭২৩১৩২             ভুবলনশ্বর     :    ৮৭৬৩০৭৩১১১ 

অমরাবেী     :    ৯৪২২৯১৫০৬৪             বারাণসী       :    ৯৭৯৫২২৮৫৪১ 

________________________________________________________________________________ 

U. S. A     :    DBVI Tel. +1 877-505-DADA (3232) 

                     Email : info@us.dadabhagwan.org 

U.K.         :        +44 330-111-DADA (3232)       

Kenya      :        +254 722 722 063    

UAE         :        +971 557316937  

Dubai      :`       +971 5013644530       

Australia           :  +61 421127947        

New Zealand    : + 64 21 0376434  

Singapore         :  +65 81129229 

 

Website :  www.dadabhagwan.org 
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