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দাদা ভগবান কক ?
১৯৫৮ সালল্র জুন 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 আেু র দোো ভগবান
িূণ রূলি
ি
প্রকট হলল্ন । আর প্রকৃপে সৃজন করলল্ন অধযালের এক অে্ভুে
আশ্চর্যযি ! এক ঘন্টালে ওনার পবশ্বেশনি হল্ ! দআপম রক
জগে রক চাল্ায়

কম ি পক

মুজক্ত পক

ভগবান রক

ইেযাপে জগলের সমস্ত

আধযাজেক প্রলের সম্পূণ রহসয
ি
প্রকট হয় । এইভালব প্রকৃপে পবলশ্বর সন্মুলে
এক অপিেীয় িূণ ি েশনি 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 অথাৎ
ি পবনা ক্রলমর, ক্রম অথাৎ
ি পসঁপের
ির পসঁপে, ক্রমানুসালর উিলর ওঠা । অক্রম অথাৎ
ি পল্ফ্ট মাগ ,ি শটি কাট্ !
উপন স্বয়ংই সবাইলক দোো ভগবান রক

এই রহসয জাপনলয় বল্লেন

যর্যালক 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 ।য
দবযবসালে ধম ি থাকা প্রলয়াজন, পক

ধমলে
ি বযবসা নয় , এই পসদ্ধান্ত

অনুসালরই পেপন সম্পূণ ি জীবন অপেবাপহে কলরন । জীবলন কেনও উপন
কালরা কাছ রথলক রকান অথ রনন
ি
পন উির
ভক্তলেরলক েীথর্যাোয়
ি
পনলয় রর্যলেন ।

পনলজর উিাজিলনর অথ রথলক
ি

আত্মজ্ঞান প্রাপির প্রতযক্ষ পলংক
যআপম রো পকছু রল্াকলক পনলজর হালে পসজদ্ধ প্রোন কলর র্যাব ।
োর িলর অনুগামীর প্রলয়াজন আলছ না রনই

িলরর রল্ালকলের রাস্তার

প্রলয়াজন আলছ পক না ?”
- দাদাশ্রী

িরমিূজয োোশ্রী গ্রালম-গ্রালম রেশ-পবলেলশ িপরভ্রমণ কলর
মুমুেুজলনলের সৎসঙ্গ আর আেজ্ঞান প্রাপপ্ত করালেন ।

োোশ্রী োঁর

জীবদ্দশালেই িূজয িাঃ নীরুবলহন অমীন (নীরুমা)-লক আেজ্ঞান প্রাপ্ত
করালনার জ্ঞানপসজদ্ধ প্রোন কলরপছলল্ন । োোশ্রীর রেহপবল্লয়র ির নীরুমা
একই ভালব মুমুেুজলনলের সৎসঙ্গ আর আেজ্ঞান প্রাপপ্ত পনপমত্তভালব
করালেন । োোশ্রী িূজয েীিকভাই রেসাইলক সৎসঙ্গ করার পসজদ্ধ প্রোন
কলরপছলল্ন । নীরুমার উিপিপেলেই োঁর আশীবালে
ি িূজয েীিকভাই রেশপবলেলশ অলনক জায়গায় পগলয় মুমুেুলের আেজ্ঞান প্রাপ্ত করালেন র্যা
নীরুমার রেহপবল্লয়র ির আজও চল্লছ । এই আেজ্ঞান প্রাপপ্তর ির হাজার
হাজার মুমুেু সংসালর রথলক, সমস্ত োপয়ত্ব িাল্ন কলরও আেরমণোর
অনুভব কলর থালকন ।
িুস্তলক মুপদ্রে বাণী রমােল্াভাথীর িথপ্রেশক
ি পহসালব অেযন্ত
উিলর্যাগী পসদ্ধ হলব, পক
অিপরহার্যযি ।

রমােল্াভ-এর জনয আেজ্ঞান প্রাপ্ত হওয়া

অক্রম মালগরি িারা আেজ্ঞান প্রাপপ্তর িথ আজও উন্মুক্ত

আলছ । রর্যমন প্রজ্বপল্ে প্রেীিই শুধু িালর অনয প্রেীিলক প্রজ্বপল্ে করলে,
রেমনই প্রেযে আেজ্ঞানীর কালছ আেজ্ঞান ল্াভ করলল্ েলবই পনলজর
আো জাগৃে হলে িালর ।

পনণবদন
জ্ঞানী িুরুষ িরমিূজয োো ভগবালনর শ্রীমুে রথলক অধযাে েথা
বযবহার জ্ঞালনর সম্বন্ধীয় রর্য বাণী পনগেি হলয়পছল্, ো ররকিি কলর সংকল্ন
েথা সম্পােনা কলর িুস্তক রূলি প্রকাপশে করা হলয়লছ । পবপভন্ন পবষলয়র
উিলর পনগেি 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 অন্তপনপহে
ি
ভাবলক উিল্পি কলর িেলল্ অপধক ল্াভ-োয়ক

হলব ।
প্রস্তুে িুস্তলক অলনক জায়গায় রকাষ্টলক রেওয়া শব্দ বা বাকয িরম
িূজয োোশ্রী িারা বল্া বাকযলক অপধক স্পষ্টোিূবক
ি রবাঝালনার জনয রল্ো
হলয়লছ । র্যেন পক অলনক জায়গায় ইংলরজজ শব্দলক বাংল্া শলব্দর জায়গায়
রাো হলয়লছ । োোশ্রীর শ্রীমুে রথলক পনগেি 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 অসম্পূণোর
ি
জনয আিনালের কালছ েমা প্রাথী ।

*****

সম্পাদকীয়
শুধু জ্ঞানীিুরুষই পনলজর অন্তঃকরণ রথলক এলকবালর আল্াো
থালকন । আোলে রথলকই োর র্যথাথ ি বণনি করলে িালরন । জ্ঞানীিুরুষ
িরম িূজয োো ভগবান ( োোশ্রী ) অন্তঃকরলণর অেযন্ত সুন্দর স্পষ্ট বণনি
কলরলছন ।
অন্তঃকরলণর চার অঙ্গ হয় । মন-বুজদ্ধ-পচত্ত-অহংকার । প্রলেযলকর
কার্য আল্াো-আল্াো
ি
। এক সমলয় োর রথলক একটাই জক্রয়াশীল্ হয় ।
মাইন্ড পক

মন গ্রপি িারা পনপমেি । আলগর জলন্ম অজ্ঞানোলে র্যার

সালথ রাগ রিষ কলরলছ, োর িরমাণু আকপষেি হয় আর রসসব সংগ্রহ হলয়
গ্রপি হলয় র্যায় । রসই গ্রপি এই জলন্ম

ালট আর োলক পবচার বল্া হয় ।

পবচার পিস্চাজি মন । পবচার আলস রসই সময় অহংকার ওলে েন্ময়াকার
হলয় র্যায় । র্যপে রস েন্ময়াকার না হয় রো পিসচাজি হলয় মন োপল্ হলয় র্যায়।
র্যার রবশী পবচার োর মলনাগ্রিী বে হয় ।
অন্তঃকরলণর পিেীয় অঙ্গ, পচত্ত ! পচলত্তর স্বভাব ঘুলর রবোলনা । মন
কেলনা ঘুলর-লবোয় না । পচত্ত সুে রোঁজার জনয ঘুলর-লবোলে থালক । পক
এই সমস্ত রভৌপেক সুে পবনাশী হওয়ার জনয োর রোঁলজর অন্তই আলস না ।
রসইজনয রস ঘুলর রবোলেই থালক । র্যেন আেসুে রমলল্ েলবই োর ঘুলররবোলনার অন্ত আলস । পচত্ত জ্ঞান-েশনি িারা পনপমেি । অশুদ্ধ জ্ঞান+েশনি
অথাৎ
ি অশুদ্ধ পচত্ত, সংসারী পচত্ত আর শুদ্ধজ্ঞান+েশনি অথাৎ
ি শুদ্ধ পচত্ত,
অথাৎ
ি শুদ্ধ আো।
বুজদ্ধ, আোর ইন্ডিরেক্ট ল্াইট আর প্রজ্ঞা পিলরক্ট ল্াইট । বুজদ্ধ সবো
ি
ল্াভ-লল্াকসান রেোয় আর প্রজ্ঞা সবো
ি রমালের-ই রাস্তা রেোয় । ইজিলয়র
উিলর মন, মলনর উিলর বুজদ্ধ, বুজদ্ধর উিলর অহংকার আর এই সলবর
উিলর আো । বুজদ্ধ, রস মন আর পচত্ত েুইলয়র মলধয এলকর শুলন পনণয়ি কলর

আর অহংকাে অন্ধ হওয়ালে বুজদ্ধর অনুসালর, োলে পনলজর হস্তাের কলর
রেয় । োর হস্তাের হলল্ই রস কার্য বাহযকরলণ
ি
হয় । অহংকার কেিা-লভাক্তা
হয় , রস স্বয়ং পকছু কলর না, রস শুধু মালন রর্য আপম কলরপছ । আর রস রসই
সময় কেিা হলয় র্যায় । র র োলক রভাক্তা হলেই হয় । সংলর্যাগ কেিা , আপম
না, এই জ্ঞান হলল্ই অকেিা হয়, এলে ওর কম চাজি
ি
হয় না । অন্তঃকরলণর
সমস্ত জক্রয়া রমকাপনলকল্ (র্যাপিক ) । এলে আোলক পকছু করলে হয় না ।
আো রো শুধু জ্ঞাো-দ্রষ্টা আর িরমানন্দী ।
-ডা. নীরুণবিন অমীন ।
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জ্ঞানীিুরুষ, পবণের অব্জাণভটরী
জ্ঞানীিুরুষ রক রো ওয়ালডির অব্জালভটরী (জগলের মানমজন্দর)
বল্া হয় । ব্রহ্মালন্ড র্যা পকছু চল্লছ, দজ্ঞানীিুরুষ রসই সব জালন । রবলের
উিলরর কথা দজ্ঞানীিুরুষ বল্লে িালরন ।
আিপন রর্য রকান পকছু জজজ্ঞাসা করুন , আমার োরাি ল্াগলব না ।
সম্পূণ ি ওয়ালডির সাইপন্টে র্যা চাইলব রসই সব জ্ঞান রেব, রর্য মাইন্ড (মন)
পক, পকভালব োর জন্ম হয়, পকভালব োর মৃেুয হলে িালর । সব, মাইলন্ডর,
বুজদ্ধর, পচলত্তর, ইলগাইজলমর (অহংকার) , প্রলেযক জজপনলসর সম্পূণ িসাই
জগেলক আপম রেবার জনয এলসপছ । মাইন্ড পক জজপনস, বুজদ্ধ পক জজপনস,
পচত্ত পক জজপনস, ইলগাইজম পক জজপনস, সব পকছু জানলে হলব ।
প্রশ্নকততা : র্যাে মন আলছ , োলকই মনুষয বলল্
দাদাশ্রী : হযাঁ, টঠক । পক

এই জালনায়ালরর ও মন হয়, পক

ওলের

মন পল্পমলটি হয় আর মনুলষযর মন আন্পল্পমলটি । পনলজই ভগবান হলয়
র্যাবে , এমন মন আলছ োর কালছ ।

মণনাগ্রপি কেণক মুন্দি পকভাণব ?
প্রশ্নকততা : এই মন আলছ , রসোলনই বে কষ্ট ।
দাদাশ্রী : না, মন রো অলনক

ায়ো করার । রস রমালেও পনলয়

র্যায়।
প্রশ্নকততা : মন পক জজপনস
দাদাশ্রী : ও শুধু গ্রপি । মন রো অলনক গ্রপি পেলয় বানালনা ।
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এই সামার সীজলন (গ্রী

কালল্) আিপন রেলে র্যান, রেলে রমে হয়

রো রসোলন আিপন বল্লবন রর্য আমালের রেলে চারা রনই, এলকবালর
িপরস্কার । রো আপম বল্লবা, জুন মালসর িলনলরা োপরে রর্যলে োও, র র
আিনি ের্ারে
ষ রজলন র্যালবন । র র বৃটষ্ট হলয় র্যাওয়ার িলর আিপন বল্লবন
রর্য, এে এে চারা রবর হলয়লছ । রো আপম বল্লবা রর্য দলর্য চারা রবর হলয়লছ,
োর গ্রপি আলছ।দ পভেলর রর্য গ্রপি আলছ, োলক জলল্র সংলর্যাগ পমলল্ র্যায়
রো ও সব অঙ্কুরিত হলয় র্যায় । এমন মানুলষর পভেলর মন আলছ, রসটা
গ্রপিস্বরূি । পবষলয়র গ্রপি আলছ , রল্ালভর গ্রপি আলছ , মাংসাহালরর গ্রপি
আলছ , সব জজপনলসর গ্রপি আলছ । পক
রমলল্পন , রস ির্যন্ত
ি রসই গ্রপি

োর সময় আলস পন , সংলর্যাগ

াটলব না । োর সময় হলয় র্যায়, সংলর্যাগ পমলল্

র্যায় রো গ্রপি রথলক পবচার ( ভাবনাধধারণাধপচন্তা ) এলস র্যালব । বেরেরেে
রেলে োর পবচার আলস, রেলে পন রস ির্যন্ত
ি রকান সমসযা রনই ।
আিনার রর্য পবচার আসলব, ও অনযবেে আসলব না, কারণ প্রলেযক
মনুযলষযর গ্রপি আল্াো আল্াো হয় । অরিক োিুরর্ে মাংসাহালরর গ্রপি-ই
হয় না, রো োর পবচার ও আলস না ।
পেন জন কলল্লজর রছলল্ আলছ, ওলে এক জন জজন, একজন
মুসপল্ম আর একজন জবষ্ণব । এরা পেন জন সমবয়সী । পেন জলনর মলধয
বন্ধুত্ব আলছ । রর্য জজলনর রছলল্ , োর মাংসাহার করার পবচার এলকবালরই
আলস না । রস পক বলল্, দএ আমার িছন্দ নয়, আপম রো ও সব রেেলেও
চাই না ।দ পিেীয়, জবষ্ণলবর রছলল্, রস পক বলল্ রর্য, আমার কেলনা-কেলনা
মাংসাহার োওয়ার পবচার আলস, পক আপম কেলনা োই পন ।দ েৃেীয়,
মুপিলমর রছলল্ বলল্, দআমার রো মাংসাহালরর অলনক পবচার আলস ।
আমার রো নন-লভজজলটপরয়ান েুব িছন্দ, আমার ররাজ রহালটলল্ পগলয় এই
োবার চাই ।দ
এর পক কারণ হয়
মুপিলমর মাংসাহালরর রবশী পবচার আলস,
জবষ্ণলবর কম পবচার আলস আর জজলনর এলকবালরই আলস না । রর্য জজন,
োর পভেলর মাংসাহালরর গ্রপি-ই রনই । জবষ্ণলবর এে রছাট গ্রপি আর
মুপিলমর এে বে গ্রপি । রর্য গ্রপি থালক , রসই পবচার আসলব, অনয পবচার
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আসলব না । পবচার রো অলনক প্রকালরর হয়, পক

আিনার পভেলর র্যে

গ্রপি আলছ, রসইটুকুই পবচার আসলব ।
গ্রপি পক ভালব িলর

এেন এই জলন্ম মাংসাহার োলব না , পক

আিপন রকান মুসপল্ম রছলল্র সঙ্গলে এলস র্যান আর রস আিনালক বলল্
দমাংসাহার করলে মজা আলস , রো এলে আিনার অপভপ্রায় হলয় র্যায় রর্য
দএটা টঠক, সপেয কথা ।দ র র আিপন ও মলন ভাবনা করলবন রর্য দমাংসাহার
করলে রকান অসুপবধা রনই ।দ রো োর গ্রপি হলয় র্যায় আর এই গ্রপি র র
মাইলন্ড চলল্ র্যায় । র র িলরর জলন্ম আিপন মাংসাহার করলবন । আিপন
বুঝলে িারবেি রো

রসইজনয কেলনা এমন রেন্ডসালকিল্ করলব না । রর্য

রেন্ড রভজজলটপরয়ান, োলক সালথ রােলব । কারণ গ্রপি আিপন বাপনলয়লছন।
মন রক ভগবান বানান পন । মনলক আিপন-ই বাপনলয়লছন ।
মন আলছ, ও পিস্চাজি (পনগমন)
ি
হলয় র্যালে ।

রর্য চাজি হলয়

পগলয়পছল্, রসটাই পিসচাজি হয় । এই পিস্চাজি রো রর্যমন ই হলয় র্যায় । পক
রর্য প্রকালর ভাব রথলক চাজি হলয়লছ, রসই ধরলনর ভালব পিসচাজি হলয় র্যালে।
অনয পকছু রনই ।
দজ্ঞানীিুরুষ হয়, োঁলক পনগ্রি
ি বল্া হয় ।

পনগ্রলির
ি
অথ ি পক

রর্য

আমার মাইন্ড এক রসলকন্ড ও োঁপেলয় থালক না । আিনার মাইন্ড রকমন
পসপক-পসপক ঘন্টা, আধা-আধা ঘন্টা ির্যন্ত
ি ওোলনই ঘুরলে থালক । রর্যমন
মাপছ গুলের পিছলন রঘালর, এমন আপিাে মাইন্ড রঘালর, কারণ আিপন
গ্রপিওয়াল্া । এই মাইন্ড, ও আমার নয় । ও মাইন্ড রকমন

রর্যমন পিম

চলল্, এমন । োলক প লের মে আপম রেপে রর্য রকমন প ে চল্লছ ।
এক ব্রাহ্মণ আমার এোলন েশনি করলে আসলো । রস রল্াভী রল্াক
পছল্ । ওর বলয়স ও রবশী হলয় পগলয়পছল্ । ওলক আপম বলল্ পেই রর্য েু পম
ররাজ পরোয় আসলব আর পরোয় র্যালব । রকন কষ্ট কলর আস
িলর পক করলব

িয়সা পেলয়

রছলল্ ও উিাজিন করলছ । রস বল্লে থালক রর্য, দপক

করলবা , আমার স্বভাব এমন রল্াভী হলয় রগলছ । সবাই োবার রেলে বলস
আর আপম সবাইলক নােু িপরলবশন করলে র্যাই রো সবাইলক আধা-আধা
পেোম, আমার ঘলরর নােু নয়, েবুও নােু রভলঙ্গ আধা-আধা কলর পেই,
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আমার স্বভাবই এমন ।দ রো আপম ওলক বপল্ রর্য দএই রল্ালভর জনয রো
রোমার অলনক েুঃে হলব । ও রল্ালভর গ্রপি হলয় রগলছ ।দ োলক ভাঙ্গার
উিায় বপল্ রর্য দিলনলরা-পবশ টাকার েুচলরা িয়সা পনলয় রনলব আর এোলন
পরোয় আসলব । র র রাস্তায় আসার সময় একটা-একটা িয়সা রাস্তায়
র ল্লে-ল ল্লে আসলব ।দ রো রস এক পেন এমন কলর । ওর েুব আনন্দ
হয় । এমন আনলন্দর রাস্তা আপম বলল্ পেই । এই িয়সা র লল্ পেলয়লছ রো
পক ও সমুলদ্র চলল্ রগলছ না, রাস্তা রথলক সব রল্ালক পনলয় র্যালব । এোলন
রাস্তায় িয়সা থালকই না । রোমার এলে পক ায়ো হয় রর্য আমালের রর্য
মাইন্ড আলছ, রসই মাইলন্ডর ধারণায় এলস র্যালব রর্য এেন আমার পকছু চল্লব
না । র র রল্ালভর গ্রপি রভলঙ্গ র্যালব । এভালব িয়সা িলনলরা-পবশ পেন র ল্
রো আনন্দ এে বােলব আর মন র র হাে ই রেলব না । মন বুলঝ র্যালব রর্য
এ রো আমার পকছুই মালন না । মন রোল্া হলয় র্যায় ।
কে অবোর রথলক আিনার মাইন্ড আলছ
প্রশ্নকততা : রস জাপন না । এই মাইন্ড পক ভালব জন্ম হয়
দাদাশ্রী : সম্পূণ জগে
ি
মাইন্ড রথলক ভয় িায় । এই মাইন্ড পক, োলক
বুঝলে হলব । মাইন্ড অনয রকান জজপনস নয়, ও আলগর জলন্মর ওপিপনয়ন
(অপভপ্রায়) ।

আলগর একই জলন্মর ওপিপনয়ন ।

আজলকর আিনার

ওপিপনয়ন, রস আজলকর জ্ঞান রথলক হয় । আিপন রর্য জ্ঞান শুলনলছন, রর্য
জ্ঞান িলেলছন, এর রথলক আজলকর ওপিপনয়ন হয় । িূব ি জলন্ম রর্য জ্ঞান
পছল্, োর রথলক রর্য ওপিপনয়ন পছল্, রসই সব ওপিপনয়ন আজলকর এই মাইন্ড
বলল্ । এর রথলক েুইলয়র ঝগো হলে থালক । এই ভালব মাইন্ড রথলক সম্পূণ ি
জগে িরবশ হলয় রগলছ আর েুঃেী-েুঃেী হলয় রগলছ ।
এক জন রল্ালকর সালথ োর স্ত্রী ররাজ ঝগো কলর রর্য রোমার সব
রেন্ডসালকিলল্ররা বে বাংল্া (কুঠী) বাপনলয় পনলয়লছ । আিপন এে বে
অপ সার হলয় পকছু কলরন পন । আিপন রকন ঘুস রনন না আিপন ও ঘুস
রনওয়া উপচৎ । এভালব ররাজ বল্লে থালক, র র োর ও এমন মলন হয় রর্য
দঘুস রো রনওয়া উপচৎ ।দ েেন রস অপ লস পনশ্চয় কলর র্যায়, পক ঘুস
রনওয়ার সময় রস পনলে িালর না । কারণ িূলবরি ওপিপনয়ন আলছ, রর্য ওলক
পনলে রেয় না । আজ এমন ওপিপনয়ন হলয় রগলছ রর্য দঘুস রনওয়া উপচৎ, ঘুস
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রনওয়া ভাল্ ।দ রো র র সামলনর জলন্ম রস ঘুস রনলব । রকান রল্াক ঘুস
রনয়, পক
পক

এর জনয ওর অলনক েুঃে হয় রর্য দঘুস পনলে হয় না, এ ভাল্ না,

এমন রকন হলয় র্যায়

রনয়, রস এিভা

রো রস সামলনর জলন্ম ঘুস রনলব না । রর্য ঘুস

হয় আর এ ঘুস রনয় না, পক

রস অলধাগপেলে র্যালব ।

মাইণের ফাদার-মাদার কক ?
প্রশ্নকততা : অপভপ্রায়ই সবার মূল্ পক
দাদাশ্রী : হযাঁ । অপভপ্রায় রথলকই জগে োঁপেলয় রগলছ । অপভপ্রায়
রথলক, এই রচার হয় , এই েুষ্ট হয় , এই বেমাইশ হয়, এমন হয় । এই মাইন্ড
ও অপভপ্রায় রথলক হলয়লছ । মাইলন্ডর
জজপনস, ও আপম িলর বল্লবা । মাইলন্ডর

াোর অপভপ্রায় । মাোর অনয
াোর-মাোর-এর পবষলয় রকউ

বলল্ই পন ।
আমার রকান অপভপ্রায়ই রনই । রকউ আমার িলকট রথলক ২০০ টাকা
পনলয় র্যায়, রসটা আপম পনলজ রেপে । েবুও িলরর পেন রসই রল্াক এোলন
আলস রো আমার এমন মলন হয় না রর্য দএ রচার । আপম িূবাগ্রহ
ি
রাপে না ।
ওলক দলচার বপল্ রো ভগবালনর ওিলর আলরাি এলস র্যালব, কারণ পভেলর
রো ভগবান বলস আলছন ।
প্রশ্নকততা : অপভপ্রায় পকভালব িলর
দাদাশ্রী : অপভপ্রায় রো আিনার রং পবল্ী

আলছ রর্য, দএ রচারদ , রো

আিপন সেয রমলন রনন আর অপভপ্রায় িলর র্যায় । কালরা প্রপে অপভপ্রায়
রােলব না । এ োো , এ ভাল্ রল্াক, োর ও অপভপ্রায় রােলব না ।
প্রশ্নকততা : মন রক কলন্ট্রাল্ পকভালব করা র্যায়
দাদাশ্রী : মন রক কলন্ট্রাল্ করার েরকারই রনই । সব রল্ালকরা পক
কলর র্যালক কলন্ট্রাল্ করলে হয় না, োলক কলন্ট্রাল্ করলে থালক আর র্যালক
কলন্ট্রাল্ করলে হয় রসটা রবালঝই না । োলে মন রবচারা পক করলব !
একজন রল্েক আমার কালছ এলসপছল্ । আমালক বলল্ রর্য, দআমার মলনর
অিালরশন কলর পেন ।দ আপম বপল্, দোও, এেনই কলর পেজে । পক আমার

৬
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উইটলনলসর (সােী) পসলেচার (হস্তাের) চাই ।দ রস বলল্ বে, ‘উইটলনস
পকলসর জনয

আপম বপল্ রর্য, দমলনর অিালরশন কলর নেরে, োেপে রকান

অসুপবধা হলয় র্যায় রো আমার ঘালে িেলবনদ , রো রস বলল্ রর্য দআলর , এলে
পক অসুপবধা

মন চলল্ র্যালব র র কে আনন্দ, র র কে রমৌজ-মজস্ত

করলবা ।দ আপম বপল্ রর্য, দনা ভাই, আপম আিনালক প্রথলমই বলল্ পেজে রর্য
আপম মলনর অিালরশন কলর পেলল্, র র রো আিপন এব্লসন্ট মাইলন্ডি্
হলয় র্যালবন । রো আিনার চল্লব

েেন বলল্, দনা, আপম এবলসন্ট

মাইলন্ডি হলে চাই না ।দ রস বযািারটা বুলঝ র্যায় । আপম পক বপল্ রর্য দমন
রক মারার রকান েরকার রনই ।দ মন রক রকান কষ্ট রেলব না । মনলক রকান
নো-চো করলব না । মন রক রো পকলসর জনয নোলনা েরকার রর্য রর্যোলন
বযগ্রো আলছ, রসোলন একাগ্রোর জনয প্রর্যত্ন করা উপচৎ । র্যার বযগ্রো রনই,
রকান মজেুলরর বযগ্রো হয় না, োর কেলনা একাগ্রো করার েরকার রনই ।
রসৌল্ (আো)-এর মৃেুযই হয় না, পরলল্টটলভর নাশ হয় । মাইন্ড রীলয়ল্
পক পরলল্টটভ

(মন আসল্ পক আলিপেক )

প্রশ্নকততা : মাইন্ড উইথ বিী, ও পরলল্টটভ আর মাইন্ড উইথ রসৌল্ , ও
রীলয়ল্ ।
দাদাশ্রী : েুলটাই টঠক । মাইন্ড উইথ বিী (মন শরীলরর সালথ)-লক
আপম দ্রবযমন বলল্পছ আর মাইন্ড উইথ রসৌল্ (মন আোর সালথ )-লক আপম
ভাব মন বলল্পছ । আপম মাইন্ড উইথ রসৌল্-লক অিালরশন কলর রবর কলর
পেই । রর্য রসৌল্-এর সালথ মাইন্ড আলছ, োর
ওপিপনয়ন ইজ েযা

াোর আর মাোলরে নাম পক

াোর এন্ড ল্যালঙ্গালয়জ ইজ েযা মাোর অ

মাইন্ড ।

(অপভপ্রায় পিো আর ভাষা মলনর মাো )
প্রশ্নকততা : রেন হু ইজ েযা
আোর মাো-পিো রক
দাদাশ্রী : রনা

াোর এন্ড মাোর অ

রসৌল্

(োহলল্

াোর, রনা মাোর, রনা বাথ ,ি রনা রিথ অ

রসৌল্ ।

)

রহায়যার রেয়ার ইজ রিথ এন্ড বাথ ,ি রেন রেয়ার ইজ

াোর এন্ড মাোর ।

( পিো রনই , মাো রনই, জন্ম রনই, আোর মৃেুয রনই, রর্যোলন জন্ম আর
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মৃেুয আলছ, েলবই রসোলন মাো আর পিো থালক ।) মন রক বন্ধ কলর পেলে
চাও রো ওপিপনয়ন রােলব না, রো মাইন্ড নাশ হলয় র্যালব।
প্রশ্নকততা : আিপন বলল্ন, রসই ভালব মাইন্ড রক সোপ্ত কলর পেই রো
আমালের গাইি করার জনয রক মাগেশ
ি নি রেলব
মাগেশ
ি নি রক রেলব

মাইন্ড না থারক , রো

গাইি করার জনয মাইন্ড রো চাই না

দাদাশ্রী : মাইন্ড উইথ রসৌল্ সোপ্ত হলয় র্যায় , েেন মাইন্ড উইথ বিী
থালক । েেন পিসচাজি-ই থালক, নেু ন চাজি হয় না । এই বিীর সালথ রর্য
মাইন্ড আলছ, রস রো িুল্ । রস শুধু পথজকং (পচন্তা )-ই কলর ।
আম োন আর টক হয় রো এক পেলক ররলে পেন । পক

দএ টক ,

এমন ওপিপনয়ন রেন রো মাইলন্ডর জন্ম হলয় র্যায় । আম ভাল্ হয় রো রেলয়
পনন , পক

ওপিপনয়ন রেওয়ার পক েরকার

রহালটল্ওয়াল্া আিনালক চা

পেলয়লছ, চা ভাল্ না ল্ালগ রো ররলে পেন । িয়সা পেলয় চলল্ আসুন । পক
ওপিপনয়ন রেওয়ার পক েরকার
প্রশ্নকততা : সংকল্প আর পবকল্প এ মলনর স্বভাব
দাদাশ্রী : রর্যোন ির্যন্ত
ি ভ্রাপন্ত আলছ, রসোন ির্যন্ত
ি পনলজর স্বভাব ।
মন রো োর ধলমইি আলছ, পনরন্তর পবচার ই কলর । পক

ভ্রাপন্তলে মনুষয বলল্

রর্য দআমার এমন পবচার আলস ।দ পবচার রো মলনর আইলটম (জজপনস),
মলনর স্বেি ধম আলছ
ি
। পক

আমরা অলনযর ধম পনলয়
ি
পনই । এলে সকল্প-

পবকল্প হলয় র্যায় । আপম পনপবকল্পই
ি
থাপক । মলন রকান পবচার আলস রো োলে
আপম েন্ময়াকার হই না ।

সমস্ত ওয়ালডি মলন ভাল্ পবচার আলস রো

েন্ময়াকার হলয় র্যায় আর োরাি পবচার আলস রো পক বলল্

আমালের

োরাি পবচার আলস আর েেন রসই োরাি পবচার রথলক আল্াো থাপক ।
প্রশ্নকততা : আপম মাইলন্ডর পবষলয় র্যা বুজঝ ও এটাই রর্য মাইন্ড-এর
অনয ও অলনক পবভাগ আলছ, রর্যমন ইমাজজলনশন, কল্পনা, স্বপ্ন, সংকল্পপবকল্প ।
দাদাশ্রী : না, ওসব মাইলন্ডর পবভাগ নয় । মাইন্ড রো পক রর্য র্যেন
পবচার েশা হয় েেন রসই মাইন্ড হয় । অনয রকান েশালেই মাইন্ড হয় না ।

৮

অন্তঃকরলণর স্বরূি

প্রশ্নকততা : মাইলন্ড সংকল্প-পবকল্প আলস, ও পক
দাদাশ্রী : ও সংকল্প-পবকল্প নয়, ও মাইন্ড-ই হয় । মাইন্ড, রস পবচার
কলর ।
আমালের রল্ালকরা পক বলল্ রর্য কুসলঙ্গর বেলল্ সৎসলঙ্গ এলস র্যাও ।
রো সৎসলঙ্গ এলস রগলল্ পক হয় রর্য অপভপ্রায় বেলল্ র্যায় । এমপন বেলল্ র্যায়,
রো োর ল্াই
করলব

ভাল্ হলয় র্যায় । পক

র্যার সৎসঙ্গ রমলল্ না রো রস পক

রো আপম ওলের অনয কথা বপল্ রর্য দভাই, অপভপ্রায় বেলল্ োও,

কুসলঙ্গ বলসও অপভপ্রায় বেলল্ োও ।দ
র্যেন ই পবচার কলর, রসই সময় মাইন্ড থালক । অনয সময় মাইন্ড থালক
না । র্যেন জজপল্পি োওয়ার পবচার আলস রো র র রসই পবচার অহংকালরর
িছন্দ হয় রর্য, দহযাঁ, েুব ভাল্ পবচার, জজপল্পি আনাও ।দ এলে মাইন্ড পকছু
কলর না । এটা অহংকার, রস রর্যাপনলে বীজ র লল্ । পক কলর
প্রশ্নকততা : সংকলল্পর বীজ র লল্ ।
দাদাশ্রী : হযাঁ, আর পবকল্প পক কলর
রোকান রোমার
বুলঝছ রো

রকউ জজজ্ঞাসা কলর রর্য এই

রো পক বল্লব রর্য দহযাঁ, আপম এর মাপল্ক ।দ রো ও পবকল্প।

রো এ র্যেন রর্যাপনলে বীজ র লল্, েেন সংকল্প-পবকল্প বল্া

হয় । মাইলন্ড সংকল্প-পবকল্প থালক না ।
প্রশ্নকততা : রো পবচার আর অপভপ্রায় এক ই বস্তু
দাদাশ্রী : না, আল্াো । অপভপ্রায় কঁ লজজ আর পবচার িপরণাম ।
রকউ বলল্ রর্য দএ রকমন কালল্া রল্াক

রো রস বল্লব রর্য দআপম রো

সা ি ।দ রো এ পবকল্প । এই সব হালেি িারলসন্ট কলরক্ট কথা ।
প্রশ্নকততা : মাইলন্ড সংকল্প- পবকল্প থালক না
দাদাশ্রী : মাইলন্ড সংকল্প-পবকল্প থালক না । মাইন্ড নুযট্রাল্, কমপেট
নুযট্রাল্ । (মন পনরলিে, সম্পূণ পনরলিে
ি
।)
প্রশ্নকততা : োহলল্ অহংকার ই সংকল্প-পবকল্প কলর

অন্তঃকরলণর স্বরূি

৯

দাদাশ্রী : হযাঁ, হযাঁ, অহংকার ই সংকল্প- পবকল্প কলর ।
রহায়াট ইজ মাইন্ড
অ

মাইন্ড

োইলসল্
কলরছ

) এন্ড হু ইজ েযা

াোর এন্ড মাোর

(আর মলনর মাো আর পিো রক ) সব রল্ালকরা মনলক বশ

করার কথা বলল্ পক
করলে র্যাও

(মন পক

মন বশ হয় ই না । আলর, ওই রবচারালক রকন বশ

েু পম রোমার জাে রক বশ কর ! আপম পক বপল্ রর্য কলন্ট্রাল্
! মন রক বশ করলে চাও, রো মন কার রছলল্, োর রোঁজ

সব রল্ালকরা বলল্ রর্য মন, ভগবান পেলয়লছন । পক

মন রকন পেলয়লছন

আলর, ভগবানলক রকন গাল্ পেে

রকাথা রথলক এলনলছন

ভগবান এমন
ভগবান মাইন্ড

ভগবালনর মাইন্ড হে রো ভগবানলকও মাইন্ড

পবব্রে করে । পক

মাইন্ড পবব্রে কলর না । মাইন্ড রক রকন কলন্ট্রাল্ কর

কলন্ট্রাল্ োইলসল্

! মাইলন্ডর

মাইলন্ডর মাোর রক

াোর রক

ওপিপনয়ন ইজ েযা

াোর এন্ড

ল্যালঙ্গালয়জ (ভাষা) ইজ েযা মাোর ! জক্রজশ্চয়ান

মলনর জনয জক্রজশ্চয়ান মাোর আর ইজন্ডয়ান মাইলন্ডর জনয ইজন্ডয়ান মাোর
চাই । মাোস ি আর রসিালরট ! (মালয়রা আল্াো হয় ! ) ওপিপনয়ন ইজ েযা
াোর কমন টু আঁল্ ! (অপভপ্রায় পিো সবার জনয ! ) জক্রজশ্চয়ান
ল্যালঙ্গালয়জ এন্ড ওপিপনয়ন, ও জক্রজশ্চয়ান মাইন্ড।
প্রশ্নকততা : আিপন রগ্রজুযলয়ট হলয়লছন

আিনার রো অলনক হাই

ল্যালঙ্গালয়জ আলছ ।
দাদাশ্রী : না ভাই, আপম রো রমটট্রক র ল্ ।
মাইলন্ডর সল্ুযশন এই ওয়ালডি রকউ রেন পন, রো আপম সল্ুযশন
পেলয়পছ । মাইন্ড রকমন হয়
মাইলন্ডর রকাথায় জন্ম হলয়লছ

হু ইজ েযা

াোর এন্ড মাোর অ

মাইন্ড

াোর, মাোর রক বুলঝ নাও রো মাইন্ড

চলল্ র্যায় । েুলটার রথলক একটা মলর র্যায় রো মাইন্ড পক কলর থাকলব
একটা বই রল্ো র্যালব এে কথা, এক কথায় বপল্ রো রর্য ওপিপনয়ন
ইজ েযা

াোর এন্ড ল্যালঙ্গালয়জ ইজ েযা মাোর অ

মাইন্ড ! মহারাটিয়ান

ল্যালঙ্গালয়জ হয় রো মহারাটিয়ান মাইন্ড । ইংপল্শ ল্যালঙ্গালয়জ হয় রো
ইংপল্শ মাইন্ড । আিপন পকছু বুঝলে িারলছন
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আমার কালরা জনয ওপিপনয়ন-ই রনই । আপম েুলটা জজপনস রেপে, রর্য
রীলয়ল্ রস স্বয়ং ভগবান আর পরলল্টটভ, োলক আপম পনলেি াষ রেপে । র র
ওপিপনয়ন পক কলর থাকলব

ওপিপনয়নওয়াল্ালের রোষীই রেোলব । সপেয

কথা পক রর্য জগে পনলেি াষ ই হয় । রচালে রেো র্যায় ও সব সপেয কথা নয় ।
এই সব ভ্রাপন্ত । বাস্তলব এই ওয়ালডি রকউ রোষী হয় ই না । পক

আিপন

রোষী রেলেন , রস আিনার পনলজর ই রল্াকসান কলর । আমালক রকউ গাল্
রেয় রো আমালক ও রোষী রেোয় না ।
প্রশ্নকততা : এমন েৃটষ্ট েুলল্ র্যায়, রো র র জগলে রকান বন্ধন থালকই
না ।
দাদাশ্রী : আলর, োহলল্ রো মাইন্ড ও থালক না ।
ল্যালঙ্গালয়জ সব সময় ওপিপনয়লনর সালথ থালক । র্যেন ওপিপনয়ন
বল্লব, েেন ল্যালঙ্গালয়জ বল্লেই হয় । ওপিপনয়ন বন্ধ হলয় র্যায় রো মাইন্ড
সমাপ্ত হলয় র্যায়, এমন আিনার উিল্পিলে আলস
এক জজন রছলল্, োলক আিপন জজজ্ঞাসা কলরন রর্য, দলোর
মাংসাহালরর পবচার আলস

রো রস বল্লব, দকেলনা আলসই না ।দ আর

রকান মুসল্মান রক জজজ্ঞাসা কর রো রস বল্লব, দআমার প্রলেযক পেন
োবালর ওটাই থালক ।দ ওই জজন আলগর জলন্ম মাংসাহালরর ওপিপনয়ন রালে
পন, রসইজনয ওর মাইন্ড হয় পন । মুসল্মান মাংসাহালরর ওপিপনয়ন ররলেলছ
রো োর মাইন্ড হলয় রগলছ । এই জলন্ম রসই ওপিপনয়ন রবর কলর রেয় রো
সামলনর জলন্ম মাইন্ড িপরস্কার হলয় র্যালব ।
রোমার ওপিপনয়ন আলছ রর্য এলক মারাই উপচৎ, রো মাইন্ড সামলনর
জলন্ম পক বল্লব

দমার শাল্ালক, এমন বল্লব । রর্য ওপিপনয়ন পছল্, োর

রছলল্ আর রমলয় হলয় রগলছ, ওরা সব বল্লব মার, মার । র র আিপন
বল্লবন রর্য আমার মাইন্ড আমার বলশ রকন থালক না । আলর, পক কলর বলশ
হলব

পনলজর আধালরই রো মাইন্ড হলয় রগলছ । আমার কথা আিপন বুঝলে

রিলরলছন
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প্রশ্নকততা : এেন রর্য অপভপ্রায় পেলয়পছ, োর িপরণাম সামলনর জলন্ম
আসলব, পক

প্রথলম রর্য অপভপ্রায় পেলয়পছ োর পক হলব

দাদাশ্রী : োর ই

ল্ স্বরূলি এই মাইন্ড । এই মাইন্ড আলছ এর রথলক

আিপন পহসাব (লটল্ী ) রিলয় র্যালবি রর্য িূব জলন্ম
ি
পক অপভপ্রায় পেলয়পছলল্ন।
পবচার আলস রো পল্লে রনলব রর্য এমন অপভপ্রায় পেলয়পছ । েেন রসই সব
অপভপ্রায় রক পছঁ লে র ল্ রো এই মাইন্ড সমাপ্ত হলয় র্যালব । আমার মাইন্ড
সমাপ্ত হলয় রগলছ ।
প্রশ্নকততা : োহলল্ মন রকাথায় পবল্ীন হলব

কারণ মন হলব রো

জগে হলব ।
দাদাশ্রী : মন এমপন ই পিজল্্ভ হলয় র্যায়, র্যপে োলক আবার না
বানাও রো । মাইন্ড রো পনরন্তর পিসচাজি হলয় র্যালে, পক
চাজি ও কলরন । রো আপম পক কপর

আিপন আবার

চাজি বন্ধ কলর পেই । র র পিসচাজি

হলে োও। এেন রো আিনার মাইন্ড চাজি ও হয় আর পিসচাজি ও হয় ।
প্রশ্নকততা : রো জন্ম-মরলণর চক্কর বন্ধ পক ভালব হলব
দাদাশ্রী : মাইন্ড িুরা পিসচাজি হলয় রগলছ আর নেু ন চাজি কর পন
রো চক্কর বন্ধ হলয় র্যালব ।

পিণের স্বরূি
মাইন্ড একটু বুঝলে রিলরলছন রো
এেন এই পচত্ত পক
ইজ কলম্পাজ (এটা পকভালব জেরী হলয়লছ )

হাও ইট

প্রশ্নকততা : এ মলনর পবভাগ । এক কথালে টঠক মে পবচার কলর,
পচন্তন কলর, ওটাই পচত্ত ।
দাদাশ্রী : না, না… . পচত্ত আর মাইলন্ডর রকান সম্পকি রনই । আিনার
কথা ঐ পেলকর । পক

পচত্ত পক জজপনলসর কলম্পাজজশন (সংলর্যাজন)

জ্ঞান-েশন,
ি রসসব পচলত্তর কলম্পাজজশন । জ্ঞান আর েশনি েুলটাই আল্াো।
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রসই েুলটা পমোর হলয় র্যায়, েেন োলক পচত্ত বল্া হয় । রহায়াট ইজ েযা
পি ালর

পবটুইন জ্ঞান এন্ড েশনি
(জ্ঞান আর েশলন
ি পক িাথকয
ি
)
আিপন রচাে িারা হওয়া েশনি রক েশনি মালনন ও েশনি নয়। েশনি কালক
বল্া হয়

রর্য আিপন অন্ধকালর বাগালন বলস আলছন, এলকবালর অন্ধকার

আর সৎসলঙ্গর কথা বল্লছন । অন্ধকালর সৎসলঙ্গর কথা বল্লে রকান
অসুপবধা হয়

পক

িাশ রথলক রকান আওয়াজ আলস রো এই ভাই বলল্

রর্য, দপকছু আলছ ।দ আিপন ও বলল্ন রর্য দপকছু আলছ ।দ আপম ও বপল্ রর্য
দপকছু আলছ ।দ দপকছু আলছদ এমন রর্য জ্ঞান হলয়লছ রর্য , োলক দেশনদ
ি বল্া
হয় । সবাই েেন পবচার করলব রর্য দপক আলছ

রর্য পেক রথলক আওয়াজ

এলসপছল্ সবাই ওপেলক র্যায়, রো ওোলন গাই পছল্ । আপম বল্লবা রর্য দএটা
রো গাই ।দ আিপন ও বল্লবন রর্য দএটা গাই ।দ রো এলক দজ্ঞান বল্া হয় ।
আনপিসাইলিি (অপনজশ্চে)জ্ঞান রক দেশনি বল্া হয় আে নিসাইরিি
(পনজশ্চে) জ্ঞাি বক ‘জ্ঞাি’ েো হে । আিপন বুঝলে িারলছন

জ্ঞান-েশনি

েুলটাই একসালথ হলয় র্যায়, রো পচত্ত হলয় র্যায় । জ্ঞান-েশনি অশুদ্ধ হয়, রস
ির্যন্ত
ি পচত্ত, আর জ্ঞান-েশনি েুলটাই শুদ্ধ হয় , রস আো । পচত্ত অশুদ্ধ রেলে,
দস্বয়ং রক রেলে না । দএ আমার শাশুপে, এ আমার শ্বশুর, এ আমার ভাই’,
এমন অশুদ্ধ রেলে, ও অশুদ্ধ পচত্ত ।

পচলত্তর শুজদ্ধ হলয় রগলল্ , র র

আেজ্ঞান হলয় র্যায় ।
প্রশ্নকততা : রো প্রজ্ঞা কালক বল্া হয়
দাদাশ্রী : পচত্ত কমেীট শুদ্ধ হলয় র্যায় রো আো হলয় র্যায় । র্যেন
আো প্রাপ্ত হলয় র্যায়, েেন প্রজ্ঞা শুরু হলয় র্যায়, অলটালমটটলকল্ী ! এক
অজ্ঞা হয় আর পিেীয় প্রজ্ঞা । অজ্ঞা আলছ, েেন ির্যন্ত
ি রস সংসার রথলক
রবর হলে রেলব না । সংসালরর এই জজপনস বলল্, ও জজপনস বলল্, পক

সংসার

রথলক বাইলর রর্যলে রেলব না । বুজদ্ধ আলছ, রস ির্যন্ত
ি অজ্ঞা আলছ । বুজদ্ধ
িারা সব পকছু বুঝলে িালর, পক

রস পিযলয়ার রেোয় না । বুজদ্ধ ইজন্ডলরক্ট

প্রকাশ আর জ্ঞান পিলরক্ট প্রকাশ । জ্ঞান বপরে রগলছ রো প্রজ্ঞা হলয় র্যায়
আর প্রজ্ঞা ও রমাে অনুগামী । র্যপে আমরা না বপল্ েবুও রর্য রকান ভালব
রমালেই পনলয় র্যালব ।
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এোলন বলস-বলস রোমার পচত্ত ঘলর চলল্ র্যায়, মন ঘলর র্যায় না । সব
রল্ালকরা বলল্, আমার মন ঘলর চলল্ র্যায়, এপেলক চলল্ র্যায় । ও টঠক কথা
নয় । মন রো এই বিী রথলক কেলনা রবর হয় ই না । ও পচত্ত বাইলর চলল্
র্যায় । রকান রছলল্ িেলছ, পক

োলক রল্ালক পক বলল্ রর্য রোমার পচত্ত

এোলন িোলে রনই, রোমার পচত্ত জক্রলকলট আলছ । মন এমন রেেলে িালর
না । মন রো অন্ধ । পসলনমা রেলে আলস, েবুও পচত্ত োলক রেেলে িালর ।
এ পচত্ত ই বাইলর ঘুলর-ঘুলর রবোয় আর রোঁলজ রর্য পকলসলে সুে আলছ । সবাই
রক েুলটা জজপনস পবব্রে কলর, মাইন্ড আর পচত্ত ।
মাইন্ড এই বিী রথলক বাইলর রবর হলেই িালর না । মাইন্ড এই বিী
রথলক বাইলর রবর হয় রো সব রল্ালকরা আবার ঢুকলেই রেলব না । পক

রস

বাইলর রবর হয়ই না । মন রো পবচালরর ভুপমকায় থালক । রস, পবচার ছাো
অনয রকান কাজ কলর না । শুধু পবচার ই কলর । সব জায়গায় ঘুলর-লবোয় ,
বাইলর রঘালর , রস পচত্ত ।

পচত্ত এোন রথলক ঘলর পগলয় রটপবল্, রচয়ার,

আল্মারী সব রেলে । ঘলর, রছলল্, রমলয়, স্ত্রী রক ও রেলে, ও পচত্ত । বাজালর
ভাল্ পকছু রেলে রো পকলন রনওয়ার পবচার কলর, রো ওোলন ও পচত্ত চলল্ র্যায়।
সব রেেলে িালর, ও পচত্ত ই । পক

এেন অশুদ্ধ পচত্ত আলছ । ও শুদ্ধ হলয়

র্যায় রো সব কাজ সম্পূণ হলয়
ি
র্যায়, সজিোনন্দ হলয় র্যায় ।
সজিোনন্দ রো সব কথার

এেলট্রক্ট (সার) ।

রর্য আো, রস

সজিোনন্দ । ভগবান, রস ই সজিোনন্দ । সজিোনলন্দ সে্ আলছ । জগলে
রকান মানুষ িাঁচ ইজিয় িারা রেলে, রস সে্ নয় । সে্ কালক বল্া হয়, রর্য
িারমালনন্ট । অল্ পথংস পরলল্টটভ আর রটলম্পালররী এি্ জােলমন্ট । (সব
আলিপেক জজপনস অিায়ী সমন্বয় । ) রর্য রটলম্পালররী, োলক সে্ বল্া র্যায়
না । িারমালনন্ট রক ই সে্ বল্া হয় । পচত্ত অথাৎ
ি জ্ঞান-েশনি । সে্-পচত্ত
অথাৎ
ি সটঠক জ্ঞান আর সটঠক েশনি । রাইট জ্ঞান আর রাইট পবল্ী

! রর্য

রটলম্পালররী রক রেলে, ও অশুদ্ধ জ্ঞান-েশন,
ি অথাৎ
ি অশুদ্ধ পচত্ত । এ রো
পচলত্তর অশুজদ্ধ হলয় রগলছ । পচলত্তর শুজদ্ধ হলয় র্যায় রো কাজ হলয় র্যায় ।
পচলত্তর শুজদ্ধ হলয় র্যায় রো োলক সে্-পচত্ত বল্া হয় । সে্-পচত্ত রথলক আনন্দ
িাওয়া র্যায় ।
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প্রশ্নকততা : রো আনলন্দর িপরভাষা পক হলব
দাদাশ্রী : ওয়ালডির রর্য সেয আলছ , রস সে্ নয় । বযবহালর চলল্, ও
সেয, ও রল্ৌপকক সেয ।

বাস্তপবকো অলল্ৌপকক জজপনস । রল্ৌপকলক
বাস্তপবকো রনই । বাস্তপবকো, রস সে্ , ও সেয নয় । সে্ কালক বল্া হয় ,
রর্য জজপনস পনরন্তর হয়, পনেয হয়, োলক সে্ বল্া হয় । অপনেয রক সেয
বল্া হয় । এই ওয়ালডির সেয, অসেয সালিে হয় । আিনার র্যা সেয মলন
হয়, অলনযর রস অসেয মলন হলব আর র্যা সে্ , রস কেলনা বেল্ায় না । সে্
অথাৎ
ি িারমালনন্ট ! পচত্ত অথাৎ
ি জ্ঞান-েশনি । জ্ঞান-েশনি এক কলর , রো
পচত্ত বল্া হয় ।

িারমালনন্ট জ্ঞান-েশনি হলয় র্যায় রো োর

আনন্দ ! িারমালনন্ট জ্ঞান-েশনি রক পক বলল্

ল্ পক

রকবল্ ! এবলসাল্ুযট !

(িরমধিূণ ি)

বুন্দির সাইন্স
দাদাশ্রী : আিনার বুজদ্ধ আলছ
প্রশ্নকততা : একেম একটু ।
দাদাশ্রী : বুজদ্ধ রবশী রনই রো আিপন কাজ পকভালব কলরন

পবনা

বুজদ্ধলে রো রকান কাজ ই করা র্যায় না । বুজদ্ধ, এই সংসার চাল্ালনার জনয
প্রকাশ । সংসালর এ পিপসসন (পনণয়)
ি রনবার জনয আলছ । বুজদ্ধ আলছ রো
পিপসসন পনলে িারলবন । আিপন পকভালব পিপসসন রনন
প্রশ্নকততা : র্যেটুকু কম বুজদ্ধ পেলয় কাজ হয়, রস পেলয়ই চাপল্লয় পনই।
দাদাশ্রী : আিনার ওোলন রবশী বুজদ্ধর রকউ আলছ
প্রশ্নকততা : জগলে অলনক হলে িালর । ওরা রক, রস আপম জাপন
না।
দাদাশ্রী : র্যার একটুও বুজদ্ধ রনই, এমন রকান মানুষ রেলেলছন
প্রশ্নকততা : এলকবালর বুজদ্ধ রনই এমন রো কাউলক রেপে পন । কারণ
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র্যে প্রাণী আলছ, োলের ও ওলের রেনী অনুসালর একটু হলল্ও রো বুজদ্ধ
থালকই ।
দাদাশ্রী : আমার ও বুজদ্ধ এলকবালর রনই । আপম অবুধ ।
প্রশ্নকততা : হযাঁ, এ সপেয কথা, এমন হলে িালর র্যেন অবুলধর পল্পমট
ির্যন্ত
ি রিৌৌঁলছ র্যায় , রো রসই মানুষ স্বয়ং বুদ্ধ হলয় র্যায় ।
দাদাশ্রী : হযাঁ, স্বয়ংবুদ্ধ হলয় র্যায় । অবুধ হলয় র্যায় র র জ্ঞান প্রকাশ
হলয় র্যায় । রর্য ির্যন্ত
ি বুজদ্ধ আলছ রস ির্যন্ত
ি এক িারলসন্ট ও জ্ঞান হয় ই না ।
জ্ঞান আলছ রসোলন বুজদ্ধ রনই । আমার র্যেন জ্ঞান হলয় র্যায়, র র বুজদ্ধ
এলকবালর সমাপ্ত হলয় র্যায় ।
রোমার অলনক বুজদ্ধ আলছ । রোমার ওয়াইল র হাে রথলক িয়সা
রাস্তায় িলে র্যায়, েু পম পিছলন র্যাে আর িয়সা িেলে েযাে রো েু পম
ইলমাশলনল্ হলয় র্যালব । এই বুজদ্ধ ইলমাশলনল্ কলর । র্যেেণ ইলগাইজম
আলছ, রস ির্যন্ত
ি বুজদ্ধ আলছ । আমার বুজদ্ধ রনই, এমন শুধু বল্ুলল্ই চলল্
প্রশ্নকততা : রবশী বুজদ্ধ রনই, একটু বুজদ্ধ আলছ ।
দাদাশ্রী : কম বুজদ্ধ, রসোলনই রবশী বুজদ্ধ হয় । এই কালল্ সমযক
বুজদ্ধ কম হয় আর পবিরীে বুজদ্ধ রবশী । সমস্ত জগলের রছাট বািালের ও
বুজদ্ধ আলছ । কালরা িয়সা রাস্তায় িলে র্যায় রো পনলয় রনয়, ও পক বুজদ্ধ নয়
রস সব পবিরীে বুজদ্ধ । সমযক বুজদ্ধ রো আমার কালছ বসলল্ হলে িালর ।
এক জন আমালক জজজ্ঞাসা করলো রর্য, দজগলে অলনযর কালছ জ্ঞান
রনই

আিনার কালছই আলছ

রো আপম বপল্ রর্য, দনা, র্যালের ই জ্ঞান

আলছ, ও সালব্জক্ট জ্ঞান, ও বুজদ্ধর জ্ঞান । বুজদ্ধর কলনকশলনর ওয়াডি-এর
সব সলব্জক্ট জালন পক
হয় । পক

ও অহংকারী জ্ঞান, রসইজনয োর বুজদ্ধ রে সমালবশ

পনরহংকারী জ্ঞান, রসটাই জ্ঞান ।দ দআপম রক

এইটুকুই রর্য
জালন, রস দজ্ঞানী । জি, েি, েযাগ সব সালব্জক্ট, পবষয় । পবষয়ী কেলনা
পনপবষয়ী
ি
আো প্রাপ্ত করলে িালর না ।
প্রশ্নকততা : রর্য পসজদ্ধ প্রাপ্ত কলর, রস ও পক পবষয়
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দাদাশ্রী : রসই সব পবষয় আর রস সব সালব্জক্ট জ্ঞান আর পবষলয়র
আরাধনা করলল্ রমাে িাওয়া র্যায় না । আিনার কালছ বুজদ্ধ আলছ, জগলের
কালছ বুজদ্ধ আলছ, পক

আপম অবুধ । বুজদ্ধ, মনুষযলক পক কলর

ইলমাশলনল্

(আলবগপ্রবণ) কলর । এই রট্রন রমাশলন (গপে) চলল্, ও র্যপে ইলমাশলনল্ হলয়
র্যায় রো পক হলয় র্যালব
প্রশ্নকততা : সব পবগলে র্যালব ।
দাদাশ্রী : এমপন মনুষয ইলমাশলনল্ হয়, েেন শরীলরর পভেলর র্যে
জীব আলছ, ও সব মলর র্যায় । োর রোষ ল্ালগ । রসইজনয আপম রো
রমাশলনই থাপক । আপম ইলমাশলনল্ কেলনা হই না । আিনার রমাশন
(আলবগ)-এ থাকার ইো আলছ না ইলমাশলনল্
প্রশ্নকততা : রমাশলন থাকার ইো আলছ ।
দাদাশ্রী :

মনুলষযর বুজদ্ধ পক বলল্

ল্াভ আর রল্াকসান, েুলটাই

বলল্ । বুজদ্ধ অনয রকান জজপনস বলল্ না । গাপের পভেলর ঢুলকই, দলকাথায়
ভাল্ জায়গা আলছ আর রকাথায় রনই ।দ বুজদ্ধর ধান্দাই ল্াভ-লল্াকসান
রেোলনার । আমার একটুও বুজদ্ধ রনই, রো আমার ল্াভ-লল্াকসান রকান
জায়গায় মলনই হয় না । এ ভাল্, এ োরাি , এমন মলনই হয় না । বে-বে
কুঠীর রল্ালকরা আলস, ওরা আমালক জজজ্ঞাসা কলর রর্য দআিনার েৃটষ্টলে
আমার কুঠী রকমন রল্লগলছ

রো আপম বপল্, দআমার রোমার কুঠী কেলনা

ভাল্ ল্ালগ পন । রর্য কুঠী এোলনই ছােলে হলব, োর ভাল্ োরাি পক রেেলবা
এই কুঠী রথলকই পনলজর অথী রবর হলব ।দ
বুজদ্ধ ির-প্রকাশক আর আো স্ব-ির প্রকাশক । বুজদ্ধ আর জ্ঞান
েুলটা আল্াো কথা । আিনার কালছ জ্ঞান আলছ না বুজদ্ধ
প্রশ্নকততা : বুজদ্ধ রো আলছ, জ্ঞালনর জনয ওোন ির্যন্ত
ি রিৌৌঁছাই পন ।
দাদাশ্রী : বুজদ্ধ আলছ রো রসোলন জ্ঞান রনই ।
প্রশ্নকততা : রসই জনয জ্ঞালন রিৌৌঁছালনার জনয রচষ্টা করপছ ।
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দাদাশ্রী : না, জ্ঞালন রচষ্টা করার আবশযকো ই রনই । ও সহজ হয় ,
রচষ্টা করলে হয় না ।
প্রশ্নকততা : জ্ঞালনর কথা বুজদ্ধ িারা বুঝলে হয় না, এমন রকন
দাদাশ্রী : হযাঁ, এই কথা বুজদ্ধর উিলর । বুজদ্ধ র্যার কালছ এলকবালরই
রনই, রর্য অবুধ , রসোন রথলক এই সব কথা িাওয়া র্যায় । ওলডি রকান
জায়গায় অবুধ মানুষ কেলনা রেলেপছলল্ন

সব বুজদ্ধওয়াল্া রেলেলছন

এই

ওলডি আপম এলকল্া অবুধ । আমার বুজদ্ধ একটুকুও রনই, আমার কালছ জ্ঞান
আলছ । জ্ঞান আর বুজদ্ধলে পক পি ালর

বুজদ্ধ ইজন্ডলরক্ট প্রকাশ আর জ্ঞান

পিলরক্ট প্রকাশ । এ েুলটা জজপনস, রো েুলটা রথলক আপম একটা ররলে পেলয়পছ,
পিলরক্ট প্রকাশ । ইজন্ডলরক্ট প্রকাশ আপম চাই না । র্যার কালছ পিলরক্ট প্রকাশ
রনই, োর ইজন্ডলরক্ট প্রকাশ চাই । োর জনয রস কযারন্ডল্ (লমামবাপে) রালে
পক

পিলরক্ট প্রকাশ আলস রো কযারন্ডলল্র পক েরকার

সমগ্র ওলডির কালছ

কযারন্ডল্ আলছ, আমার কালছ কযারন্ডল্ রনই, আমার কালছ বুজদ্ধ রনই।
রর্য ইজন্ডলরক্ট প্রকাশ ও রকমন প্রকাশ হয়

এ আিনালক বলল্ পেজে

রর্য সূর্যনারায়ণ-এর
ি
ল্াইট এোলন আয়নালে পিলরক্ট আলস আর আয়নার
প্রকাশ আমালের রান্নাঘলর র্যায় । রান্নাঘলর র্যালে, রসই প্রকাশলক ইজন্ডলরক্ট
প্রকাশ বল্া হয় । এমন সব মনুলষযর দবুজদ্ধ ইজন্ডলরক্ট প্রকাশ, আর
সূর্যনারায়লণর
ি
পিলরক্ট প্রকাশ রর্য এোলন আয়নালে আলস, রসই পিলরক্ট
প্রকাশ রক যজ্ঞান বল্া হয় ।
সূর্যনারায়লণর
ি
ল্াইট আয়নার পমপিয়ালমর থ্রু র্যায় । রসোলন পমপিয়াম
আয়নার । রেমন আোর ল্াইট ইলগাইজলমর পমপিয়ালমর থ্রু রবর হয়, রসটা
বুজদ্ধ । রর্যমন-লর্যমন ইলগাইজম আলছ, রেমপন বুজদ্ধ হয় ।
প্রশ্নকততা :

আিপন পনলজলক দআপম বলল্ন, রসই দআপম রক

অহংকার বলল্ পক না
দাদাশ্রী : হযাঁ, রসই দআপম র অহংকার আলছ , রসোলন বুজদ্ধ আলছ
আর দআপম র অহংকার রনই রসোলন জ্ঞান আলছ , প্রকাশ আলছ । আমার
মলধয বুজদ্ধ রনই আর দআপম র অহংকার ও রনই । আমার মলধয রকান
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প্রকালরর অহংকার রনই । বে, বে মহাোলের ও দআপম, আপম, আপমদ-ই
থালক ।
প্রশ্নকততা : রো র র রস বে পকভালব হলয়লছ

র্যেন দআপম, আপম,

আপম , আলছ রো র র রস বে হলব না না
দাদাশ্রী : ও রো োর ধারণায় এমন আলছ রর্য দআপম বে । অহংকার
মালঝ পমপিয়াম । রর্য পিলরক্ট প্রকাশ হয়, োর মালঝ অহংকালরর পমপিয়াম
আলছ, রো পিছলন বুজদ্ধ িাওয়া র্যায় । আমার কালছ বুজদ্ধ রনই, কারণ
ইলগাইজম সমাপ্ত হলয় রগলছ, োহলল্ বুজদ্ধ রকাথা রথলক আনলবা

আমার

মলধয একটু ও ইলগাইজম থাকলল্ রো র র আমার জ্ঞান হেই না, প্রকাশ
হে না । রর্যোলন ইলগাইজম আলছ, রসোলন বুজদ্ধ আলছ আর ইলগাইজম
রনই , রসোলন আোর প্রকাশ আলছ ।
বুজদ্ধর স্বভাব পক

ও ইজন্ডলরক্ট প্রকাশ, আর বুজদ্ধ প্রলেযক রল্ালকর

এক রকম হয় না । কালরা কালছ ৮০ পিগ্রী, কালরা কালছ ৮১ পিগ্রী, কালরা
কালছ ৮২ পিগ্রী, এমন পিগ্রীর হয় । সম্পূণ ১০০%
ি
বুজদ্ধ কালরা রনই । র্যেন
১০০% বুজদ্ধ হয়, েেন োঁলক দবুদ্ধ ভগবান বল্া হয় । োঁর বুজদ্ধ ১০০% হলয়
পগলয়পছল্, পক

রস পিলরক্ট প্রকালশ আলসন পন । োঁর ইলগাইজম পক পছল্

েয়া, েয়া, েয়া… এ েুঃেী, এ েুঃেী, সব েুঃেীলের রেলে েয়া হে । োঁর পক
হলয়পছল্

ও োঁর ইলগাইজম পছল্ আর রসইজনয রস আলগ জ্ঞালন র্যান পন ।

রসই ইলগাইজম ভাল্ ইলগাইজম পছল্, পক
েেেণ এপগলয় পক কলর র্যালবন

ইলগাইজম োঁপেলয় আলছ,

বাকী, বুদ্ধ রো ভগবান হলয় রর্যলেন ।

র্যপে এক রেি এপগলয় রর্যলেন , রো িূণ ি ভগবান হলয় রর্যলেন । মহাবীর
ভগবান হলয়লছন না, এমন িূণ ভগবান
ি
হলয় রর্যলেন ।
আমার বুজদ্ধ এলকবালরই রনই । বুজদ্ধ আলছ রসোলন রমাে কেলনা
রনই, আর কেলনা িালব ও না । চজব্বশ েীথকলরর
ি
বুজদ্ধ এলকবালর পছল্ না ।
প্রশ্নকততা : পক

োঁলের রো অনন্তজ্ঞান পছল্, এমন বলল্ না

দাদাশ্রী : ও অনন্তজ্ঞান রো এলকবালর টঠক, পক

োঁলের বুজদ্ধ পছল্

না । বুজদ্ধ রো সবার থালক । গরীব রল্ালকর ও বুজদ্ধ রো থালক ।
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প্রশ্নকততা : রো বুজদ্ধ আর জ্ঞালন পক িাথকয
ি
দাদাশ্রী : অলনক িাথকয
ি । রর্যমন অন্ধকার আর আলল্া, এেটা
িাথকয
ি । সংসালর রর্য ঘুলর-লবোয়, রস বুজদ্ধলেই ঘুলর-লবোয় । বুজদ্ধ িারা
রো ভগবান িাওয়া র্যায় না আর বুজদ্ধ রমালে রর্যলেই রেয় না । বুজদ্ধ রমালে
না রর্যলে রেবার জনয রপ্রালটকশন কলর । ল্াভ-লল্াকসান, প্রপ ট-ল্স, বুজদ্ধ
ই বলল্ । পক কলর
প্রশ্নকততা : বযবহালর রঘারায়
দাদাশ্রী : হযাঁ, বযবহালরর মলধযই রঘারায় । ও বাইলর রবে হলেই রেয়
না, আর কেলনা রমালে রর্যলে রেলব না । বুজদ্ধ সমাপ্ত হলয় র্যালব, েেন
রমাে হলয় র্যালব । আপম অবুধ । আমার বুজদ্ধ রনই । রছাট বািার ও বুজদ্ধ
হয় । সব মনুলষযর বুজদ্ধ আলছ । ওলডি আপম একা বুজদ্ধওয়াল্া মনুষয না ।
এই ওলডি রকান মনুষয সব রকলমর জ্ঞান জালন, সাইপন্টে সব রকলমর জ্ঞান
জালন, পক

ও বুজদ্ধলে চলল্ র্যায় । কারণ রসই জ্ঞান উইথ ইলগাইজম হয়

আর ইলগাইজলমর পমপিয়াম রথলক রসই জ্ঞান হয় । আোর জ্ঞান, প্রকাশ,
রসই পিলরক্ট জ্ঞান রক জ্ঞান বল্া হয় । রর্যোলন ইলগাইজম রনই, রসোলন
পিলরক্ট জ্ঞান হয় । সারা জগলের সমস্ত সালব্জক্ট জালন, পক

রর্য অহংকারী

জ্ঞান, ওটা বুজদ্ধ আর রর্য পনরহংকারী জ্ঞান, রসটা জ্ঞান ।
এই জগে পক

ও সটি রসলন্টল

বলল্ পেজে । এক শুদ্ধাো আর

অনযটা সংলর্যাগ ।
সংলর্যালগর অলনক পবভাজন হয় । িুল্ সংলর্যাগ, সূক্ষ্ম সংলর্যাগ আর
বাণীর সংলর্যাগ । েু পম একালন্ত বলস আছ আর মন পকছু বলল্, রো ও রোমার
সূক্ষ্ম সংলর্যাগ । রকান রল্াক রোমালক িাকলে আলস, ও িুল্ সংলর্যাগ । েু পম
পকছু বলল্ পেলল্, ও বাণীর সংলর্যাগ । রর্য সংলর্যাগ হয় , ও পবলয়াগী স্বভালবর ।
রর্য সংলর্যাগ রোমালক রমলল্, রোমার ওলক বল্লে হয় না রর্য েু পম চলল্ র্যাও
বা েু পম বস । বস বল্লব েবুও রস চলল্ র্যালব । সংলর্যালগর স্বভাব ই পবলয়াগী
হয় । শুদ্ধাো রক পকছু করলে হয় না । োর সময় হলয় র্যায় রো রস উলঠ
চলল্ র্যালব । সংলর্যাগ রক বুজদ্ধ েুই ভালব বলল্ পেলয়লছ রর্য, দএ আমার জনয
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ভাল্ আর এ আমার জনয োরাি ।দ এই সব সংলর্যাগ । পক

বুজদ্ধ ভাল্-

োরাি নাম পেলয় পেলয়লছ । এলে দজ্ঞানী অবুধ থালক । সংলর্যাগ রক সংলর্যাগ
ই রমলন রনয় । রস সংলর্যাগ রক েুই ভাগ কলরন না । িন্দ্ব কলরন না রর্য দভাল্
আর োরাি ।দ রর্য অবুধ হলয় রগলছন োঁলক সংলর্যাগ রকান রল্াকসান কলর
না আর বুজদ্ধওয়াল্া হলয় র্যায় রর্য দএ ভাল্, এ োরাি , এমন কলর রো র র
কষ্ট হয় ।
সম্পূণ ি বুজদ্ধ থালক েবুও, এই জগে রক বাপনলয়লছন এ বুঝলে িালর
না। আজলকর সাইপন্টেরা বুলঝ রগলছন রর্য জক্রলয়শলন েুোর েরকার রনই ।

অিম্কার এরর সলুযশন
ও বাগ ( ছাঁেলিাকা ) মারার ঔষধ হয়, রসটা রেলয় র লল্, র র োলক
মারার জনয ভগবালনর েরকার হয়
প্রশ্নকততা : পক

ঔষধ োওয়ার বুজদ্ধ রক রেয়

দাদাশ্রী : পভেলর রর্য বুজদ্ধওয়াল্া আলছ, রস রেয় ।
প্রশ্নকততা : রস আো
দাদাশ্রী : না, আো এলে হাে ই রেন না । আো পনলল্ি
ি হয়,
অসংঙ্গ-ই হয় । এই সব ইলগাইজলমর জক্রয়া ।
প্রশ্নকততা : রো এই ছাঁেলিাকা মারার ঔষধ এক জন োয় রো োর
িূলবরি রকান সম্বন্ধ থালক
দাদাশ্রী : হযাঁ, িূলবরি ই সম্বন্ধ । ও পনলজর ই কম ,ি অনয পকছু নয় ।
ভগবান রো এলে হাে ই রেন না । কম ি রথলক োর বুজদ্ধ এমন হলয় রগলছ
আর ছাঁেলিাকা মারার ঔষধ রেলয় র লল্ । আো রো অসঙ্গ-ই ।
রল্ালক বলল্ রর্য আোর ইোলে হলয় রগলছ । পক

আোর ইো হয়

ই না, আোর ইো-ই রনই । আোর ইো আলছ রো রস পভোরী হয় ।
আোর ইো হলয় রগলছ রো সব রশষ হলয় রগলছ । এই সব ইলগাইজলমর,
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মালঝ অহম্-ই আলছ । র্যেন ইলগাইজম চলল্ র্যালব, েেন র র সমস্ত িাঁজল্
(ধাঁধা) সল্্ভ হলয় র্যায় । িাঁজল্ সল্্ভ করার আিনার ইো আলছ

পকন্ত

িাঁজল্ থাকলব েলবই রপ্রালগ্রস হলব । িাঁজল্ হলে হলব, প্রলেম রো থাকলে
হলব । রপ্রালগ্রস-এর জনয প্রলেম থাকলে হলব । মাইলন্ডর সীমা, বুজদ্ধর সীমা,
ইলগাইজলমর সীমা থাকলে হলব ।
দআপম এমন বলল্ পেলয়পছ , এভালব রস স্পীলচর মাপল্ক হলয় র্যায় । সে
রল্ালকরা ভ্রাপন্তলে বলল্ রর্য দআপম এমন কলরপছ, এমন কলরপছ ।দ ও সব
ভ্রাপন্ত, সপেয কথা নয় । এলে ইলগাইজম থালক । ইলগাইজম রথলকই জন্মজন্মান্তর হয় ।
ও সব ল্াে রেশলন র্যাওয়ার সময় হয়, েেন েুই-চার পেন বাকী রথলক
র্যায় রো পক হয়

রস পক বল্লব

দআপম বল্লে িারপছ না বল্া বন্ধ হলয়

র্যায় । আর আিপন বলল্ন রর্য, দআপম বপল্ । আলর, পক বলল্
সম্পূণ ি ওলডি রকান মানুষ এমন জন্মায় পন রর্য র্যার িায়োনা র্যাওয়ার
পনলজর শজক্ত আলছ । ও র্যেন বন্ধ হলয় র্যালব, েেন জানলব রর্য আমার শজক্ত
পছল্ না । সারা পেন পক বলল্ রর্য দএ আপম বলল্পছ, আপম এমন বপল্, আপম
এমন বলল্ পেলয়পছ।দ োহলল্ র্যাওয়ার সময় বল্া জন রকাথায় চলল্ রগলছ
রো বল্লব, দলনই, সব বন্ধ হলয় রগলছ ।দ
এ রো অন্ল্ী ইলগাইজম কলর রর্য, দআপম এ কলরপছ, আপম ও কলরপছ।দ
আমার মলধয ইলগাইজম এলকবালর রনই । এই রেলহর মাপল্ক আপম কেলনা
হই পন । এই স্পীলচর , এই মাইলন্ডর ও মাপল্ক হই পন আর আিপন রো
সলবর মাপল্ক, দএ আমার, এ আমার । রকান মানুষ ল্াে রেশন, পকছু সালথ
পনলয় র্যায় না । রোমার রো সালথ পনলয় র্যাও না
ইো রো আলছ সালথ পনলয় র্যায় । পক
ও োপল্ করার ইো রনই, পক

পক

পনলয় র্যায় না । োর

পকভালব পনলয় র্যালব

পক করলব

ররলন্টল্ রুম

রমলর-লমলর োপল্ করায় ।

আিপন পনলজই ভগবান, পক আিপন জালনন না । আপম রো োঁলক
রেপে, পক আিনার ভগবালনর অনুভব রনই । আিপন আো এর আিনার
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অনুভব রনই । রসল্ফ পরলয়ল্াইলজশন ও কলরন পন আর রর্যটা আিনার রশল্ফ
নয়, োলকই মালনন রর্য দআপম-ই রশল্ফ ।দ
প্রশ্নকততা : সব রল্ালকরা বলল্ রর্য অহম্ লক রভাল্ আর দঅহম্ রক
রভাল্ালনার জনয আপম জেয়ার আপছ, পক

ও রভাল্া র্যায় না রো পকভালব

রভাল্া র্যালব
দাদাশ্রী : রকান মানুষ ই দঅহম্ রক ভুল্লে িালর না ।
প্রশ্নকততা : পক

এটা ছাো পকভালব র্যায়

এর জনয পক করলে হলব

দাদাশ্রী : রর্য দজ্ঞানীিুরুষ আলছ , োঁর সাইপন্টপ ক্ পবজ্ঞান িারা সব
হয় । ওোলন জ্ঞান চলল্ না । এই সব জ্ঞান, ও পরলল্টটভ জ্ঞান । ওলে করলে
হয় । পক

এ রীলয়ল্ জ্ঞান, োলক পবজ্ঞান বল্া হয় । পবজ্ঞান আলস, র র

রোমালক পকছু করলে হলব না, এমপন হলয় র্যালব ।
প্রশ্নকততা : অলনক রল্াক বলল্ রর্য আমার জ্ঞান হলয়লছ , ও সব পক
দাদাশ্রী : না, ও জ্ঞান নয় । র্যালক জ্ঞান মালন, ও রমকাপনলকল্ জ্ঞান।
জ্ঞান রো অনয ই জজপনস । জ্ঞালনর রো বণনি ই হয় না । জ্ঞালনর এক
িারলসন্ট ও আজ রকউ রেলে পন । ও সব রো রমকাপনলকল্ রচেলনর কথা,
রভৌপেলকর কথা । আর রভৌপেলকর সূক্ষ্ম পবভাগ আলছ । রর্য রভৌপেলকর
পবভাগ , রসোলন দআপম আর দভগবান আল্াোই থালক । জগলের জনয রসই
জ্ঞান টঠক । আসলল্ জ্ঞান কালক বল্া হয়, রর্য ু ল্ জ্ঞান হয় । র্যার আলগ
পকছু জানার েরকারই রনই, র্যালক দলকবল্ জ্ঞান বল্া হয়, রর্যোলন রকান
জক্রয়া ই রনই । জগলে রর্য জ্ঞান আলছ , ও জক্রয়াওয়াল্া জ্ঞান ।
এই রেহ রো ওয়ান ল্াইল র জনয এমন ই চলল্ । এলে আোর রকান
জক্রয়া না হয় রো রকান অসুপবধা রনই । এলে আোর উিপিপে আবশযক ।
দআপম দএর সালথই আপছ, রো সব জক্রয়া হলয় র্যায় ।

রসই সব জক্রয়া

রমকাপনলকল্ । ওডি র্যালক আো মালন, ও রমকাপনলকল্ আো, আসল্
আো নয় । আসল্ আো দজ্ঞানী রেলেলছন আর দজ্ঞানী ওলেই থালকন ।
আসল্ আো রো রস দস্বয়ং ই । োঁলক দলর্য রচলন, রস ই েুো । আসল্ আো
অচল্ আর রমকাপনলকল্ আো চঞ্চল্ । সব রল্ালকরা রমকাপনলকল্ আোর
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রোঁজ কলর । রসই রমকাপনলকল্ আো ও এেলনা রমলল্ পন, রো অচলল্র
কথা রকাথা রথলক পমল্লব

ও রো দজ্ঞানীিুরুষ এর কাজ । কেলনা রকান

সময় দজ্ঞানীিুরুষ হয় । হাজার-হাজার বছলর রকান একজন দজ্ঞানীিুরুষ
হন । েেন োঁর কাছ রথলক আো রোল্ােুপল্ ভালব আমরা বুঝলে িাপর ।
প্রলেযক িুস্তলক রল্ো আলছ, প্রলেযক ধম ি পল্লেলছ রর্য আেজ্ঞান
জান, রসটাই রশষ কথা । পহন্দুিালন এেলনা সন্ত মহাো আলছন । ওনারা
সব আোর অনুসন্ধান কলরন । পক

রকান মানুষ এমন রনই র্যার আো

প্রাপ্ত হলয়লছ । আো িাওয়া রর্যলে িালর এমন জজপনস নয় । রর্য দলিলয়পছ
বলল্, রস ভ্রাপন্তলে বলল্ । রস জালন না রর্য আো পক জজপনস । আো রো
স্বয়ং িরমাো । ও র্যপে রিলয় র্যায় রো স্বয়ং িরমাো হলয় র্যায় । র্যেেণ
দলহ ভগবান ! এ কর, ও কর বলল্, রস ির্যন্ত
ি দআপম স্বয়ং ভগবান, আপম স্বয়ং
িরমাো এমন বল্ার সাহস করলে িালর না । রর্য ির্যন্ত
ি দআপম-েু ই, আপমেু ই থালক, রস ির্যন্ত
ি রো রস পকছুই উিাজিন কলর পন ।
প্রশ্নকততা : োর জনয পক করলে হলব
দাদাশ্রী : না, োর জনয পকছু করলে হয় না । এমন রকান মানুষ রনই,
রর্য পকছু করলে িালর । কারণ ইউ আর টপ্স, েু পম ল্ট্ টূ । রোমার রকান
শজক্ত রনই । রোমালক প্রকৃপে চাল্ায় । কারণ দেু পম রক রস রোমার জানা
রনই । রোমার সত্তা পক জজপনস
েু পম পক করলে চাও
রর্য প্রকৃপে রক
জালন, প্রকৃপের আধালর চলল্ আর পনলজলকও জালন, পনলজর আধালর চলল্,
েুলটাই আল্াো । রর্য স্ব-ির প্রকাশক হলয় রগলছ, রস সব পকছু করলে িালর।
সমস্ত ওলডির রল্াকলক আপম টপ্স বপল্ । র্যপে সেয জানলে চাও, রো অল্
আর টপ্স ! প্রকৃপে নাচায়, এমন েু পম নাচ, র র বল্, দআপম নাপচ।দ
জ্ঞানীিুরুলষর রো পভেলর দস্ব আর দির েুলটা আল্াোই থালক আর ওলে
ল্াইন অ পিমালকিশন থালক । দির প্রকৃপের পবভাগ, অনাে পবভাগ আর
দস্ব পনলজর পবভাগ, আে পবভাগ । োঁর রহাম পিিাটি লমন্ট আর লরন
পিিাটি লমন্ট েুলটা আল্াোই থালক । আবশযক হয় রো লরলন আলসন,
প্রকাশক রূলি । পক জক্রয়া কলরন না কেলনা । আো জক্রয়া করলেই িালর
না । রস, েশনি জক্রয়া আর জ্ঞানজক্রয়াই কলরন । মাে এই েুই জক্রয়াই কলরন।
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এই রর্য আমালের রেোয়, এমন জক্রয়া করার োঁর শজক্ত-ই রনই । এর এমন
করার ইো হলল্ েেন রস কল্পনা িারা করলে িালরন । রকান অলঙ্গর রকান
েরকার রনই । কল্পনা কলর রো অঙ্গওয়াল্া হলয় র্যায় । এই কল্পনা রথলকই
জগে োঁপেলয় রগলছ । র র োঁর সব জজপনস এলস রমলল্ । িলর োঁর এই
সব িছন্দ হয় না, রসইজনয রস রমালের োপব কলর রর্য, দলহ ভগবান ! আমার
এই সব চাই না । আমার রমাে ই চাই ।দ রর্য ভগবান, োঁর এক কল্পনালে
সম্পূণ ি ওডি োঁপেলয় র্যায় ! এে কল্পনার শজক্ত ! ! ভগবালন কল্পনার শজক্ত
আলছ পক

অনয আমালের মে শজক্ত রনই, ইলগাইজম রনই ।

পকলসর জনয ইলগাইজম করলব
েরকার

বে রল্ালকর ইলগাইজম করার পক

রছাট রল্ালকরাই ইলগাইজম কলর । রর্য বে োঁর রথলক রকউ বে

রনই , োঁর ইলগাইজলমর েরকার পক

আপম পনলজই জাপন রর্য আমার রথলক

ব্রহ্মালন্ড রকউ বে রনই, রো আমার ইলগাইজম করার পক েরকার

আপম

রো বাল্লকর মে থাপক । আমালক রকউ গাল্ পেলল্ আপম আশীবাে পেই ।
আপম জাপন এই রবচারার রবাধ রনই আর েৃটষ্ট রনই । োলক আপম পনলেি াষ
রেপে । ওলডি আমার রকউ রোষী রেোয় না । আমার সবাইলক আো রেোয়
আর প্রকৃপে রেপে । প্রথলম িুরুষ হলয় র্যাও, র র িুরুষ েযাে । র র রকউ
রোষী রেোলব ই না । ভগবান মহাবীর রকবল্জ্ঞালন পছলল্ন, ওনার সবাইলক
এক সমান পনলেি াষ ল্াগে । ওনার েৃটষ্টলে রচার চুপর কলর, রসটাও কলরক্ট
আর োনী োন রেয়, রস ও কলরক্ট ।

অিংকাণরর জাজণমন্ট
দাদাশ্রী : রোমার মলধয রকান ভুল্ আলছ পক রনই
প্রশ্নকততা : হযাঁ, আলছ না ।
দাদাশ্রী : কে

েুই-চার হলব

প্রশ্নকততা : পবচার কপর রো আমার রকাথায়-লকাথায় ভুল্ হলয়লছ, রো
অলনক ভুল্ রবে হলব, কারণ আোর দজাজ্লমন্ট ভুল্ হলব না ।
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দাদাশ্রী : এ আোর দজাজ্লমন্ট নয় । এ অহংকালরর দজাজ্লমন্ট ।
পক

রস ও সুন্দর দজাজ্লমন্ট কলর । অহংকার ও শুদ্ধ জজপনস । োলক র্যে

শুদ্ধ রােলে চাও, েে রােলে িারলব । পক

অহংকালরর মূল্ গুণ র্যায় না ।

অহংকালরর রর্য ইন্টালরে-এর বস্তু আলছ, োলক রস রচলি রেয় । রস র র
ওোলন নযায় কলর না । অহংকালরর পনলজর রর্যোলন ইন্টালরে হয়, রসই সব
বস্তুর ভুল্ রেলে না । রসোলন রো সব ভুল্ রচলি রেয় ।
প্রশ্নকততা : অহংকার ছাোর রাস্তা পক
দাদাশ্রী : আপমই ছাপেলয় পেই । আিপন পক ছােলবন

আিপন রো

পনলজই অহংকালর বাঁধা আলছন ।
এই অহংকালরর কেটা রল্ংথ ( েীঘ )ি আলছ , কেটা হাইট (উিো)
আলছ আর কেটা রব্রথ (চওো) আলছ, ও আিপন জালনন

এই অহংকার

সমস্ত জগলে ওয়াইি রেি ( রিস্তৃ ত রূলি ছপেলয় থাকা) হয় ! অহংকালরর
রল্ংথ, রব্রথ, হাইট সব বে হয়, রো অহংকার পকভালব রবর করলবন

রর্যমন

ভগবালনর পবরাট স্বরূি, রেমন ই অহংকালরর স্বরূি । আিপন অহংকার
রবর করলে চান

রো আপম রবর কলর রেব । আমার কালছ এলস র্যালবন ।

অহংকার চলল্ র্যালব রো র র অহংকালরর রছলল্রা আলছ না, রক্রাধমান-মায়া-লল্াভ, এরা সব পনলজ পবছানা রবঁলধ চলল্ র্যালব । র র রেলহ ো
একটু পকছু থালক, ও সব পনজীব অহংকার থালক, পনজীব রক্রাধ-মান-মায়ারল্াভ থালক, সজীব থাকলব না । র র রক্রাধ আিনার হলব না, বিীর হলয়
র্যালব । পক

পনজীব হলয় র্যালব । পনজীব অথাৎ
ি ড্রালমটটক, নাটলকর মে

থালক । রর্যমন নাটলক বলল্ না, দআপম রাজা পক

পভেলর জালন রর্য, দআপম

ব্রাহ্মণ আর এেন এোলন নাটলক রাজা ।দ

পনরিংকারীর সংসার কক িালাণব ?
আমার অহংকার এলকবালর সোপ্ত হলয় রগলছ । সাইপন্টেরা জজজ্ঞাসা
কলর রর্য দআিনার অহংকার সোপ্ত হলয় রগলছ রো আিপন কাজ পক কলর
করলে িালরন
আপম বলল্পছ, দও আমার পনজীব অহংকার ।দ রর্যমন এই
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ল্ট্ টু রেলেলছন না
পকভালব রঘালর

োলক এভালব রছালে , র র ও ঘুরলে থালক । ওটা

ওটা পনজীব, এমন আমার অহংকার ও পনজীব অহংকার ।

আিনার সজীব অহংকার ও আলছ আর পনজীব অহংকার ও আলছ । পনজীব
অহংকার রথলক কম ি ল্ রমলল্ আর সজীব অহংকার রথলক সামলনর জলন্মর
জনয কমবন্ধন
ি
হয় ।
সজীব অহংকার রথলক সামলনর জলন্মর মন-বচন-কায়ার নেু ন
রবটারী চাজি হলয় র্যায় আর পনজীব অহংকার রথলক মন-বচন-কায়ার িুরালনা
রবটারী পিসচাজি হয় । এভালব আিনার চাজি আর পিসচাজি েুলটাই হলয়
র্যালে । আপম আিনার চাজি বন্ধ কলর রেব, র র পিসচাজি শুধু থাকলব ।
শুধু সংসার চাল্ালনার জনয রর্য অহংকার আবশযক, েেটাই পিসচাজি রূলি
অহংকার থালক । রসই চাজি রূি অহংকার হয় না ।
আো রিলয় র্যায় র র, গাল্া-গাল্ রেয়, র্যা পকছু কলর, রো োঁর স্পশ ি
হয় না । আো রিলয় র্যাওয়ার ির ইলগাইজম চলল্ র্যায় । আো রিলয়
র্যাওয়ার ির রর্য ইলগাইজম আলছ, রস সংসালরর কাজ করলব এমন থাকলব,
পনজীব ইলগাইজম, র র সজীব ইলগাইজম থাকলব না ।
অহংকালরর মুজক্ত করলে হলব । অহংকালরর মুজক্ত হয় রো মুজক্ত হলয়
রগলছ ।

জ্ঞানীর ভাষায় বাাঁণি-মণর কক ?
প্রশ্নকততা : আো অমর, এর অথ পক
ি
দাদাশ্রী : অমর অথাৎ
ি সনােন । রর্য জজপনস রীলয়ল্, রস সনােন ।
সনােন-ই অমর ।

সনােন অথাৎ
ি শাশ্বে, িারমালনন্ট ! আো, রস

িারমালনন্ট । আিপন এই িাঁচ ইজিয় িারা অনুভব কলরন, ও সব পরলল্টটভ।
এ অবিা সব আর অবিা রটলম্পালররী এি্ জােলমন্ট, পবনাশী ।
প্রশ্নকততা : এই মলর রক
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দাদাশ্রী : স্বয়ং মলরই না । এই ইলগাইজম, রস মলর । কারণ রস দআপম
আপছ, আপম আপছ বলল্ । র্যার অহংকার রনই , রস স্বয়ং-ই আলছ, রস স্বয়ং
হলয় রগলছ আর স্বয়ং কেলনা মলরই না ।
(ভয়) আলছ ।

ইলগাইজম োর মৃেুযর প লয়র

ইলগাইজম রথলকই েলণ এপল্লভট হয় আর েলণ পিলপ্রস

হয় । ইলগাইজম চলল্ র্যায়, র র কেলনা পিলপ্রস হয় না ।
ভগবান পক বলল্ন রর্য দজগলে রকউ মলর না ।দ আর সব রল্ালকরা
কান্না-কাটট কলর । রকন

রল্ালক বলল্ রর্য দআমরা রো এমন রেপে না ।দ

রো আপম বপল্ রর্য যআমার রচাে পেলয় েযাে, দজ্ঞানীিুরুষ -এর েৃটষ্টলে েযাে।য
আপম রেলে পনলয়পছ রর্য এই জগলে রকউ মলরই না । রো রল্ালক কাঁলে রর্য
দআমার ভাই মলর রগলছ, আমার ভাইলিা মলর রগলছ ।দ আলর, শুধু পবব্রে
রকন হে

শুধু অবিার পবনাশ হয়, মূল্ জজপনস সনােন । েু পম সনােন

হও রো রোমার পকছু হলব না আর েু পম অবিা রূি হলয় রগছ রো রোমার
পবনাশ হয় ।
কথাটা রবাঝা েরকার । আপম জবজ্ঞাপনক কথা বপল্, জবজ্ঞাপনক অথাৎ
ি
রর্য, দআলছ, রস আলছই আর দলনই, রস রনই এমন বপল্ । র্যা দলনই োলক
আপম দআলছ বল্লবা না । আিপন বল্লবন রর্য দএমন পকছু রো হলব । েেন
ও আপম বল্লবা রর্য দও রনই । র র আিনার র্যেই োরাি ল্ালগ েবুও আপম
দলনই োলক দআলছ বল্লবা না । কারণ আমার োপয়ত্ব আলছ । আপম রর্য
কথা বপল্, আপম বাইশ বছর রথলক র্যা বল্পছ, োর রথলক একটা কথা জজজ্ঞাসা
কর রর্য আমালের আিপন এটা বলল্পছলল্ন, রো এর বযােযা পেন, রো আপম
বযােযা পেলে িাপর । আপম প্রলেযক জজপনলসর বযােযা পেলে জেয়ার আপছ ।
এই ওডি ইট রশল্ফ িাঁজল্ হলয় রগলছ ! আপম পনলজ রেলেপছ রর্য পকভালব
িাঁজল্ হলয় রগলছ ।
প্রশ্নকততা : ইংলরজজ-লে রসৌল্ (soul) বলল্, রস ই আো
দাদাশ্রী : ওরা রসৌল্ বলল্, পক রবালঝ না রর্য রসৌল্ পক জজপনস ।
আো আল্াো বস্তু । আো রো প্রকাশ । পক োঁলক আো এমন নাম
পেলয়লছ । আো জজপনস । চার রবে িে রো ও োলে আো রনই । সব
রল্ালকরা আোর রোঁজ কলর । পক আো িুল্ জজপনস নয় । রস সূক্ষ্ম
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জজপনস নয় । রস সুক্ষ্মের জজপনস ও নয় । আো রো সুক্ষ্মেম জজপনস ।
িুস্তক রো িুল্, শব্দ ও িুল্ । িুস্তলক রো িুল্ কথাই আলছ । সূক্ষ্ম , সূক্ষ্মের,
সূক্ষ্মেম্ কথা রো এলে হয় ই না । রো রকাথায় আোর রোঁজ করলব

রগা

টু দজ্ঞানী , দজ্ঞানীিুরুষ এর কালছ র্যাও, রসোলন সব পকছু িালব ।

অিংকার, ধ্যাণন কনই পকন্তু ন্দিয়া কত
প্রশ্নকততা : আমার িারা ধযান টঠক মে হয় না । ধযান পক ভালব করলে
হয়

আপম পশেলে চাই ।
দাদাশ্রী : ধযান আিপন কলরন না অনয রকউ কলর
প্রশ্নকততা : আপম কপর ।
দাদাশ্রী : কেলনা আিনার িারা ধযান না ও হয় এমন হয়
প্রশ্নকততা : হযাঁ, এমন হয় ।
দাদাশ্রী : োর কারণ আলছ । র্যেেণ দআিপন চন্দুভাই , রস ির্যন্ত
ি

রকান কার্যযি সটঠক প্রকালর হলব না । আিপন চন্দুভাই রসই কথা কে প্রপেশে
সটঠক হলব
প্রশ্নকততা : শে প্রপেশে ।
দাদাশ্রী : র্যেেণ দআপম চন্দুভাই রং পবল্ী

আলছ, রস ির্যন্ত
ি দআপম

এ কলরপছ, আপম ও কলরপছ, এমন অহংকার থালক । রর্য রকান কার্য ি কর,
োলে কেিািলনর অহংকার হলব আর কেিািলনর অহংকার বােলব , েে
ভগবান েূলর চলল্ র্যালব । র্যপে আিনার িরমাো িে প্রাপ্ত করলে হয় , রো
জ্ঞানীর কালছ জ্ঞান পনলল্ আিনার অহংকার রশষ হলব েেন আিনার কাজ
হলব ।
ধযান রকউ করলেই জালন না ।

রর্য ধযান করলে হয় , ও অহংকার

রথলক । রসইজনয োলক সটঠক ধযান বল্া হয় না । োলক একাগ্রো বল্া হয়।
রর্যোলন অহংকার রনই, রসোলন ধযান আলছ । ধযান অহংকার রথলক হলে
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িালর না । ধযান রো রবাঝার মে জজপনস, ও করার জজপনস নয় । ধযান আর
একাগ্রোলে অলনক অন্তর । একাগ্রোর জনয অহংকালরর েরকার । ধযান
রো অহংকার রথলক পনলল্ি
ি । অহংকার বালে বা কম হয় রো ও আিনার
রেয়ালল্ থালক পক না
প্রশ্নকততা : হযাঁ ।
দাদাশ্রী : অহংকার বালে বা কম হয় , রসই রেয়ালল্ রালে োর নাম
দধযান বল্া হয় । আেিধযান আর ররৌদ্রধযালন ও অহংকার হয় না ।
প্রশ্নকততা : ধমধযালন
ি
অহংকার থালক পক না
দাদাশ্রী : ওলে অহংকার রনই । ধযালন অহংকার হয় না, জক্রয়া রে
অহংকার হয় ।
প্রশ্নকততা : ররৌদ্রধযান আর আেিধযালন অহংকার পনপমত্ত রো হয় পক
না
দাদাশ্রী : পনপমত্ত একল্াই না, পক
ধযান নয় । পক

জক্রয়া ও অহংকালরর । জক্রয়া এ

জক্রয়া রথলক রর্য িপরণাম উৎিন্ন হয় , ও ধযান । আর রর্য

ধযান উৎিন্ন হয় োলে অহংকার রনই । আেিধযান হলয় রগলছ, োলে দআপম
আেিধযান কপরদ এমন র্যপে না হয় রো রসই ধযালন অহংকার হয় না ।
অহংকালরর অনয জায়গায় দউিলর্যাগ হয় , েেন ধযান উৎিন্ন হয় ।
প্রশ্নকততা : ধযালন অহংকার রনই, কেিা রনই, োহলল্ আবার কম পক
ি
ভালব বাঁধা হয়
দাদাশ্রী :

আেিধযান হওয়ার ির দআপম আেিধযান কলরপছ এমন

মালন রসোলন কেিা হয়, আর োর বন্ধন হয় ।
প্রশ্নকততা : আিপন বলল্পছলল্ন রর্য রধযয় পির করার ির স্বয়ং ধযাো
হলয় র্যায় , েেন ধযান উৎিন্ন হয় । োলে অহংকালরর েরকার রনই
দাদাশ্রী : োলে অহংকার হয় বা না ও হয় । পনরহংকার ধযাো হয়
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রো শুক্লধযান উৎিন্ন হয় । নয় রো ধমধযান
ি
বা আেিধযান বা ররৌদ্রধযান
উৎিন্ন হয় ।
প্রশ্নকততা : অথাৎ
ি ধযাোিে অহংকারী হয় বা পনরহংকারী হয়, পক
োর িপরণাম স্বরূি রর্য ধযান উৎিন্ন হয় , োলে অহংকার রনই
দাদাশ্রী : হযাঁ ! আর শুক্লধযান র্যেন িপরণালম আসলব, েেন রমাে
হলব ।
প্রশ্নকততা : রধযয় পির হয়, োলে অহংকালরর অংশ হয় পক
দাদাশ্রী : রধযয় অহংকার ই পনজশ্চে কলর । রমালের রধযয় আর ধযাো
পনরহংকারী হয় েেন শুক্লধযান হয় ।
প্রশ্নকততা : ধমধযালনর
ি
ধযায় রে অহংকালরর সূক্ষ্ম উিপিপে হয় পক
দাদাশ্রী : হযাঁ, হয় । অহংকালরর উিপিপে ছাো ধমধযান
ি
হলেই িালর
না ।
প্রশ্নকততা : আেিধযান, ররৌদ্রধযান আর ধমধযান
ি
োলক িুদ্গল্ িপরণপে
বল্লে িাপর পক
দাদাশ্রী : হযাঁ, োলক িুদ্গল্ িপরণপে বল্া হয় আর শুক্লধযান রস
স্বাভাপবক িপরণপে ।
প্রশ্নকততা : অথাৎ
ি শুক্লধযান রসটা আোর িপরণাম হয় পক
দাদাশ্রী : হযাঁ ।
প্রশ্নকততা : শুক্লধযান হয় রো োর রথলক রর্য কম ি হলব রস ভাল্ হলব
আর ধমধযালন
ি
থালক রো োর রথলক একটু কম ভাল্ কম হলব,
ি
রসটা টঠক
দাদাশ্রী : শুক্লধযান হয় রো ক্রপমক মালগ ি কম ি হয় ই না । অক্রম
মালগ ি আলছ রসইজনয হয় । পক

এলে পনলজ কেিা হলয় হয় না, পনকাল্ী

(িপরেযাগ) ভাব রথলক হয় । এ রো কম ি রশষ না কলর দজ্ঞান প্রাপ্ত হলয়
রগলছ না !
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৩১

রাগ-লিষ রশষ করার জনয ধযান করলে হয় না, শুধু বীেরাগ পবজ্ঞান
রক জানলে হলব ।

ইণগাইজণমর পবলয় পক ভাণব ?
আিনার রটলম্পালররী পরল্ী

চাই না িারমালনন্ট পরল্ী

চাই

প্রশ্নকততা : িারমালনন্ট ।
দাদাশ্রী : রো দআপম চন্দুভাই ও কে পেন চল্লব
সময় চল্লব

নালমর পক ভরসা

রেলহর পক ভরসা

োর অনুসন্ধান রো করলে হলব পক না

োর পবশ্বাস কে
আপম পনলজ রক,

এই জ্ঞান পনলয়ছ রো র র বযবসা

রো এেন চল্লছ, োর রথলক ও ভাল্ চল্লব । এেন রো বযবসায় োরাি হয়,
ও োরাি রক কলর
পক

বুজদ্ধ বযবসা ভাল্ কলর আর ইলগাইজম োলক ভালঙ্গ ।

ইলগাইজম সবসময় রল্াকসান কলর না ।
প্রশ্নকততা : সব সময় এই অনুভব হয় রর্য ইলগাইজম-ই রল্াকসান

কলর ।
দাদাশ্রী : হযাঁ, এই জনয আপম ইলগাইজম রবর কলর পেই । র র
রল্াকসান করা জন চলল্ র্যায় । র র সব উইকলনস ও চলল্ র্যায় । সব
উইকলনস ইলগাইজম , এইজনয আলছ । ইলগাইজম চলল্ র্যায় রো উইকলনস
চলল্ র্যায় । র র দচন্দুভাই পক, েু পম পকদ , োর রভে হলয় র্যালব ।
প্রশ্নকততা : রশল্ফ পরলয়ল্াইলজশলনর পনকট রর্যলে হয়, রো অহম্ নষ্ট
হলে হলব পক না
দাদাশ্রী : হযাঁ, দআপম, আমার এই সব নষ্ট হলে হলব । আমার এই
সব নষ্ট হলয় রগলছ । এই দিযালটল্ রক রকউ গাল্ রেয় , রো দআপম রক টচ
হয় না । কারণ দআপম দিযালটল্ নই । রর্য ির্যন্ত
ি আপম মাপন রর্য, দআপম
দিযালটল্ , রস ির্যন্ত
ি ইলগাইজম আলছ ।
প্রশ্নকততা : ইলগাইজম চলল্ র্যাওয়া, ও রো েুব মুপস্কল্

৩২
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দাদাশ্রী :

ইলগাইজম বাোলনা রস ও েুব মুপস্কল্ আর ইলগাইজম

পনঃলশষ করা ও েুব মুপস্কল্ । রকান গরীব মানুষ রক ইলগাইজম বাোলে হয়,
রো রস বাোলে িালর না ।
ইলগাইজম সমাপ্ত করার জনয পক করলে হলব রর্য এমন রকান মানুষ
হয় র্যার ইলগাইজম সমাপ্ত হলয় রগলছ, োঁর কালছ রগলল্, ওোলন বসলল্
পনলজর ও ইলগাইজম সমাপ্ত হলয় র্যায় ।

অনয রাস্তাই রনই ।

ইলগাইজম

সমাপ্ত হওয়া মানুষ কোপচৎ জগলে হয়, েেন পনলজর কাজ কপরলয় রনলব ।
-জয় সন্দিদানি

নয় কলম
১.

রহ োো ভগবান ! আমালক রকান রেহধারী জীবাোর
অহং রক পকজঞ্চৎমােও েুঃে না পেই, েুঃে না রেওয়াই
অথবা েুঃে রেওয়ার প্রপে অনুলমােন না কপর, এমন
িরম শজক্ত পেন ।
আমালক রকান রেহধারী জীবাোর অহং পকজঞ্চৎমােও েুঃে
না িায় এমন সযােবাে বাণী, সযােবাে বযবহার, আর সযােবাে
মনন করার িরম শজক্ত পেন ।

২.

রহ োো ভগবান !

আমালক

রকান ধলমরি মানযোলক

পকজঞ্চৎমােও আঘাে না কপর, আঘাে না করাই অথবা
আঘাে করার প্রপে অনুলমােন না কপর এমন িরম শজক্ত
পেন । আমালক রকান ধলমরি মানযোর প্রপে পকজঞ্চৎমােও
আঘাে না রিৌৌঁছায় এমন সযােবাে বাণী, সযােবাে বযবহার,
আর সযােবাে মনন করার িরম শজক্ত পেন ।
৩.

রহ োো ভগবান ! আমালক রকান রেহধারী উিলেশক, সাধুসাধ্বী বা আচার্যরি অবণবাে,
ি
অিরাধ, অপবনয় না করার
িরম শজক্ত পেন ।

৪.

রহ োো ভগবান ! আমালক রকান রেহধারী জীবাোর প্রপে
পকজঞ্চৎমােও অভাব, পেরস্কার কেনও না করার, না করালনার
অথবা কেিালক অনুলমােন না করার িরম শজক্ত পেন ।

৫.

রহ োো ভগবান ! আমালক রকান রেহধারী জীবাোর সালথ
কেলনা কলঠার ভাষা, েন্তীল্ী ভাষা না বল্ার, না বল্ালনার
বা বল্ার প্রপে অনুলমােন না করার িরম শজক্ত পেন ।
রকউ কলঠার ভাষা, েন্তীল্ী ভাষা বলল্ রো আমালক মৃেু ঋজু
ভাষা বল্ার শজক্ত পেন ।

৬.

রহ োো ভগবান ! আমালক রকান রেহধারী জীবাোর প্রপে
স্ত্রী, িুরুষ অথবা নিুংসক, রর্য রকান

পল্ঙ্গধারী রহাক না

রকন, োর সম্বলন্ধ পকজঞ্চৎমােও পবষয়-পবকার সম্বন্ধী রোষ,
ইো, রচষ্টা বা পবচার সম্বন্ধী রোষ না করার, না করালনার
অথবা কেিালক অনুলমােন না করার িরম

শজক্ত

পেন ।

আমালক পনরন্তর পনপবকার
ি
থাকার িরম শজক্ত পেন ।
৭.

রহ োো ভগবান ! আমালক রকান প্রকার রলসর প্রপে ল্ুিো
না হয় এমন শজক্ত পেন ।
সমরসী আহার রনবার িরম শজক্ত পেন ।

৮. রহ োো ভগবান ! আমালক রকান রেহধারী জীবাোর, প্রেযে
অথবা িলরাে, জীবন্ত অথবা মৃে কালরার প্রপে পকজঞ্চৎমােও
অবণবাে,
ি
অিরাধ, অপবনয় না করার, না করালনার অথবা
কেিালক অনুলমােন না করার িরম শজক্ত পেন ।
৯. রহ োো ভগবান ! আমালক জগৎ কল্যাণ করার পনপমত্ত
হওয়ার িরম শজক্ত পেন, শজক্ত পেন, শজক্ত পেন ।
( এই সমস্ত রোমালক োো ভগবালনর কালছ চাইলে হলব । এ শুধুমাে
প্রপেপেন র্যিবে িোর জজপনস নয়, হৃেলয় রাোর জজপনস । এটা প্রপেপেন
উিলর্যাগিূবক
ি ভাবনা করার জজপনস । এইটুকু িালঠ সমস্ত শালস্ত্রর সার
এলস র্যায় । )

* * *

দাদা ভগবান ফাউণেশন দ্বারা প্রকাপশত বাংলা িুস্তকসমূি
১. আে-সাোৎকার

১১ .

ভাবনা শুধরায় জন্ম-জন্মান্তর

২. এিজাে এভপরলহায়যার

১২ .

রসবা-িলরািকার

৩. সংঘাে িপরহার

১৩. ভু গলছ রর্য োর ভু ল্

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. জেমি

১৮.

কলমরি পসদ্ধান্ত

৯. োন

১৯ .

আেলবাধ

১০. প্রপেক্রমণ

২০.
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দাদা ভগবান ফাউণেশন দ্বারা প্রকাপশত ইংণরন্দজ িু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 যোোবাণী ” ি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 : (০৭৯) ৩৯৮৩০১০০
E-mail :`info@dadabhagwan.org

সম্পকত সূি
দাদা ভগবান িপরবার
অোল্জ

: জেমজন্দর, সীমন্ধর সীটট, আহমোবাে-কলল্াল্ হাইওলয়,
রিাে : অোল্জ, জজ.-গান্ধীনগর, গুজরাট-৩৮২৪২১
র ান : (০৭৯)৩৯৮৩০১০০, ৯৩২৮৬৬১১৬৬ধ৭৭
E-mail : info@dadabhagwan.org

মুম্বাই

: জেমজন্দর, ঋপষবন, কাঁজি
ু াো, রবাপরভপল্ (E)
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

:

িাটনা

: ৭৩৫২৭২৩১৩২

: ৮৭৬৩০৭৩১১১

অমরাবেী

: ৯৪২২৯১৫০৬৪

ভুবলনশ্বর
বারাণসী

৯৪২৩৮৭০৭৯৮

: ৯৭৯৫২২৮৫৪১

________________________________________________________________________________
U. S. A

:
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