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সমপ পণ 

শাক্ষি নকাথাও  া নমসল এই কক্ষলকাসল,  

আগম  লক্ষ্মীর, অস্বজস্ত ক্ষদ -রাসের । 

নপসরাল ন ই অথচ আর.ক্ষি.এক্স এর  জ্বালায়, 

জল  য় ,  ুটসছ লহু সংসাসর ।  

ধসম ে লক্ষ্মীর হসয় নগসছ ব্যব্সায় ,  

সব্ ে  ক্ষদসক চলসছ কাসলা ব্াজার।  

উত্তপ্ত চেুক্ষদেক, কাল এ ক্ষব্করাল,  

ব্াচাও, ব্াচাও , সব্ েত্র এই ক্ষচৎকার , 

জ্ঞা ীপুরুসের সমযক নব্াধ ই োরণ ,  

ক্ষ ক্ষল েপ্ত রাসে সব্াই নক , পয়সার ব্যব্হাসর । 

সংক্ষিপ্ত নব্াধ অত্র হসয়সছ শব্দস্থ,  

আদশ ে ধ  ব্যব্হাসরর নসৌরভ ব্সহ সংসাসর ।  

অদ্ভূে নব্াধকলা ‘দাদা’র ব্যব্হাসর,  

সমক্ষপ েে জগ েব্ চরণ-কমসল ।   

                                                           -ডা.নীরুবহন অমীন        

     





দাদা ভগবান কক ? 

            জ ু ১৯৫৮ এর এক সন্ধযায় আ ুমাক্ষ ক ৬ টার সময়,  ক্ষভসে ভক্ষেে 

সুরে শহসরর  নরলসেশস র  নেট ম ে  ম্বর ৩ এর এক নব্সঞ্চ ব্সা শ্রী 

অম্বালাল মূলজীভাই পযাসটলরূপী নদহ মজন্দসর প্রাকৃক্ষেকভাসব্ , অক্রমরূসপ , 

অস ক  জন্ম  ধসর  ব্যক্ত হব্ার জ য  আেুর   ‘দাদা ভগব্া ’  পূণ ে রূসপ প্রকট 

হসল  ।  আর প্রকৃক্ষে সজৃ  করসল  অধযাসের এক অদ্ভুে আশ্চর্য েয !  এক 

ঘন্টাসে ও ার  ক্ষব্শ্বদশ ে   হল !   ‘আক্ষম নক    ভগব্া  নক    জগে  নক 

চালায়     কম ে ক্ষক    মুজক্ত ক্ষক  ’  ইেযাক্ষদ জগসের সমস্ত আধযাজেক প্রসের 

সম্পূণ ে রহসয প্রকট হয় ।  এইভাসব্ প্রকৃক্ষে ক্ষব্সশ্বর সন্মুসে এক অক্ষিেীয় পূণ ে  

দশ ে  প্রস্তুে করসল  আর োর মাধযম হসল  শ্রী অম্বালাল মূলজীভাই 

পযাসটল, গুজরাসটর চসরাের নিসত্রর ভাদরণ গ্রাসমর পাটটদার, ক্ষর্যক্ষ   

ক রাকটক্ষর  ব্যব্সা কসরও সম্পূণ ে ব্ীেরাগী  পুরুে  !  

          ও ার র্যা প্রাপ্ত হসয়ক্ষছল, নসভাসব্ নকব্ল দইু ঘন্টাসেই অ য মুমুিু 

জ সকও  আেজ্ঞা  প্রাক্ষপ্ত করাসে , ও ার অদ্ভুে ক্ষসদ্ধজ্ঞা  প্রসয়াগ িারা।   

এসক অক্রমমাগ ে ব্লা হয় ।  অক্রম অথ োৎ  ক্ষব্ া ক্রসমর,  ক্রম অথ োৎ  ক্ষসঁক্ষের 

পর ক্ষসঁক্ষে, ক্রমা ুসাসর উপসর ওঠা ।   অক্রম অথ োৎ ক্ষলফ্ট মাগ ে, শটে কাট  !   

          উক্ষ  স্বয়ংই সব্াইসক  ‘দাদা ভগব্া  নক  ’ এই রহসয জাক্ষ সয়  ব্লসে  

 যর্যাসক আপ ারা  নদেসছ  নস দাদা ভগব্া   য় , নস নো  ‘এ. এম. পযাসটল’।  

আক্ষম জ্ঞা ী পরুুে আর ক্ষভেসর ক্ষর্যক্ষ  প্রকট হসয়সছ  ক্ষেক্ষ ই ‘দাদা ভগব্া  ’।  

দাদা ভগব্া  নো নচৌদ্দ নলাসকর  াথ ।  উক্ষ  আপ ার মসধযও আসছ  , সব্ার 

মসধয আসছ  ।  আপ ার মসধয অব্যক্ত রূসপ আসছ   আর  ‘এোস ’ আমার  

ক্ষভেসর সম্পূণ ে  রূসপ  ব্যক্ত  হসয়  নগসছ  ।   দাদা ভগব্া সক  আক্ষমও   মস্কার 

কক্ষর ।য  

          ‘ব্যব্সাসে ধম ে থাকা প্রসয়াজ , ক্ষক  ধম েসে ব্যব্সা  য়’ , এই ক্ষসদ্ধাি 

অ ুসাসরই ক্ষেক্ষ  সম্পূণ ে জীব্  অক্ষেব্াক্ষহে কসর  ।  জীব্স  কে ও উক্ষ  

কাসরা কাছ নথসক নকা  অথ ে ন   ক্ষ  উপর  ক্ষ সজর উপাজেস র অথ ে নথসক 

ভক্তসদরসক েীথ ের্যাত্রায় ক্ষ সয় নর্যসে  ।            



       আত্মজ্ঞান প্রাথ)র প্রতযপ্ত থলক্ষক 

 

                 যআক্ষম নো ক্ষকছু নলাকসক ক্ষ সজর হাসে ক্ষসজদ্ধ প্রদা  কসর র্যাব্ ।  

োর পসর অ ুগামীর প্রসয়াজ   আসছ  া ন ই    পসরর নলাসকসদর রাস্তার 

প্রসয়াজ  আসছ ক্ষক  া ?”    

                                                                                                - দাদাশ্রী 

 

          পরমপূজয দাদাশ্রী গ্রাসম-গ্রাসম নদশ-ক্ষব্সদসশ পক্ষরভ্রমণ কসর 

মুমুিুজস সদর সৎসঙ্গ আর আেজ্ঞা  প্রাক্ষপ্ত করাসে  ।   দাদাশ্রী োরঁ 

জীব্দ্দশাসেই পূজয িাঃ  ীরুব্সহ  অমী  ( ীরুমা)-সক আেজ্ঞা  প্রাপ্ত 

করাস ার জ্ঞা ক্ষসজদ্ধ প্রদা  কসরক্ষছসল  ।  দাদাশ্রীর নদহক্ষব্লসয়র পর  ীরুমা 

একই ভাসব্ মুমুিুজস সদর সৎসঙ্গ আর আেজ্ঞা  প্রাক্ষপ্ত ক্ষ ক্ষমত্তভাসব্ 

করাসে  ।  দাদাশ্রী পূজয দীপকভাই নদসাইসক সৎসঙ্গ করার ক্ষসজদ্ধ প্রদা  

কসরক্ষছসল  ।   ীরুমার  উপক্ষস্থক্ষেসেই  োরঁ আশীব্ োসদ পূজয দীপকভাই নদশ-

ক্ষব্সদসশ অস ক জায়গায় ক্ষগসয় মমুুিুসদর  আেজ্ঞা  প্রাপ্ত  করাসে  র্যা 

 ীরুমার নদহক্ষব্লসয়র পর আজও চলসছ ।  এই আেজ্ঞা  প্রাক্ষপ্তর পর হাজার 

হাজার মুমুিু সংসাসর নথসক, সমস্ত দাক্ষয়ত্ব পাল  কসরও আেরমণোর 

অ ুভব্ কসর থাসক  ।    

          পুস্তসক মুক্ষদ্রে ব্াণী নমািলাভাথীর পথপ্রদশ েক ক্ষহসাসব্ অেযি 

উপসর্যাগী ক্ষসদ্ধ হসব্, ক্ষক  নমািলাভ-এর জ য আেজ্ঞা  প্রাপ্ত হওয়া 

অপক্ষরহার্য েয ।   অক্রম মাসগ ের িারা আেজ্ঞা  প্রাক্ষপ্তর পথ আজও উন্মুক্ত 

আসছ ।  নর্যম  প্রজ্বক্ষলে প্রদীপই শুধু পাসর অ য প্রদীপসক প্রজ্বক্ষলে করসে,  

নেম ই  প্রেযি আেজ্ঞা ীর কাসছ   আেজ্ঞা  লাভ   করসল েসব্ই  ক্ষ সজর 

আো জাগৃে হসে পাসর ।     

  

 

 



 

থনববদন  

          জ্ঞা ী পুরুে পরমপজূয দাদা ভগব্াস র শ্রীমুে নথসক অধযাে েথা 

ব্যব্হার জ্ঞাস র সম্বন্ধীয় নর্য ব্াণী ক্ষ গ েে হসয়ক্ষছল, ো নরকিে কসর সংকল  

েথা সম্পাদ া  কসর পুস্তক রূসপ প্রকাক্ষশে করা হসয়সছ ।  ক্ষব্ক্ষভন্ন ক্ষব্েসয়র 

উপসর ক্ষ গ েে সরস্বেীর অদ্ভুে সংকল  এই পুস্তসক হসয়সছ, র্যা  ব্ 

পাঠকসদর জ য ব্রদা  রূসপ ক্ষসদ্ধ হসব্ ।    

          প্রস্তুে অ ুব্াসদ এ ক্ষব্সশে ধযা  রাো হসয়সছ নর্য পাঠকসদর দাদাজীরই  

ব্াণী শু সছ  ,  এম  অ ুভব্ হয়, র্যার জ য হয়সো নকা  জায়গায় 

অ ুব্াসদর ব্াকয রচ া ব্াংলা ব্যাকরণ অ ুসাসর  ত্রুটিপূর্ণ মস   হসে পাসর ,  
ক্ষক  নসই স্থসল অিক্ষ েক্ষহে ভাব্সক উপলক্ষি কসর পেসল  অক্ষধক লাভ-দায়ক 

হসব্ ।   

          প্রস্তুে পুস্তসক  অস ক  জায়গায় নকাষ্টসক নদওয়া শব্দ ব্া ব্াকয পরম 

পূজয দাদাশ্রী িারা ব্লা ব্াকযসক অক্ষধক স্পষ্টোপূব্ েক নব্াঝাস ার জ য নলো 

হসয়সছ ।   র্যে  ক্ষক নকা   জায়গায় ইংসরজজ শব্দসক ব্াংলা অথ ে রূসপ রাো 

হসয়সছ ।  দাদাশ্রীর শ্রীমুে নথসক ক্ষ গ েে ক্ষকছু গুজরাটট শব্দ নর্যম  নেম ই 

ইটাক্ষলসক্স  রাো হসয়ছ, কারণ এই সব্ শসব্দর জ য ব্াংলায় এম  নকা  শব্দ 

ন ই, নর্য এর পূণ ে অথ ে ক্ষদসে পাসর ।  েব্ুও এইসব্ শসব্দর সমা াথী  শব্দ অথ ে 

রূসপ নকাষ্ঠসক নদওয়া হসয়সছ ।    

          জ্ঞা ীর ব্াণীসক ব্াংলা ভাোয় র্যথাথ ে রূসপ অ ুব্াক্ষদে করার প্রর্যত্ন  করা 

হসয়সছ  ক্ষক  দাদাশ্রীর আেজ্ঞাস র সটঠক আশয়, নর্যম কার নেম , 

আপ াসদর গুজরাটট ভাোসেই অব্গে হসে পাসর ।  ক্ষর্যক্ষ  জ্ঞাস র গভীসর 

নর্যসে চা , জ্ঞাস র সটঠক মম ে  অ ুধাব্  করসে চা , নস এর জ য গুজরাটট 

ভাো ক্ষশসে ন সব্ , এটাই আমাসদর ক্ষব্ ম্র অ ুসরাধ ।    

          অ ুব্াদ সম্পক্ষকেে অসম্পূণ েোর জ য আপ াসদর কাসছ িমা প্রাথী ।   

***** 



           

সম্পাদকীয়  

           যআ হসকর ক্ষব্েয়  রসক ক্ষ সয় র্যাসব্ । য 

           যআ হসকর লক্ষ্মী েীর্য েসচ (পশুসর্যাক্ষ সে) ক্ষ সয় র্যাসব্ । য - দাদাশ্রী  

          সংস্কারী পক্ষরব্াসর আ হসকর ক্ষব্েয় সম্বন্ধী জাগৃক্ষে অস ক জায়গায় 

প্রব্েেমা  আসছ ক্ষক  আ হসকর লক্ষ্মী সম্বিী জাগৃক্ষে পাওয়া েুব্ মুক্ষস্কল ।  

হক আর আ হসকর লক্ষ্মীর সীমা ই প্রাপ্ত হয় এম   য়, োসে ও এই ভয়ঙ্কর 

কক্ষলকাসল !  

          পরম জ্ঞা ী দাদাশ্রী ক্ষ সজর স্বাদব্াদ নদশ া নে আেধসম ের সসব্ োত্তম 

ক্ষশেসরর সব্ স্পষ্টীকরণ ক্ষদসয়সছ , এটাই,  য়, পর  ব্যব্হার ধসম ের ও 

েেটাই উি স্পষ্টীকরণ ক্ষদসয়সছ  ।  র্যা নথসক ক্ষ শ্চয় আর ব্যব্হার, এই দইু 

পাে া িারা সমা াির নমাক্ষ্মমাসগ ে  উো র্যায় !  এই কাসল ব্যব্হাসর র্যক্ষদ সব্ 

নথসক ক্ষব্সশে প্রাধা য ক্ষমসলসছ নো ও নকব্ল পয়সাসক !  আর নসই পয়সার 

ব্যব্হাসর নর্য পর্য েি আদশ েোর প্রাক্ষপ্ত  া হয়, নস পর্য েি ব্যব্হার শুদ্ধ মা া হয় 

 া ।  আর র্যার ব্যব্হার দকূ্ষেে হসয়সছ,  োর ক্ষ শ্চয় দকূ্ষেে  া হসয় থাকসব্ই 

 া !  নসইজ য পয়সার সম্পূণ ে নদাে রক্ষহে ব্যব্হাসরর, এই কাল নক লসিয 

নরসে দাদাশ্রী সনু্দর ক্ষব্সেেণ কসরসছ  ।  আর এম  সম্পূণ ে নদাে রক্ষহে আর 

আদশ ে লক্ষ্মী-র ব্যব্হার দাদাশ্রীর জীব্স  নদেসে নপসয়সছ  , মহা মহা 

পুণযব্িরা  !    

          ধসম ে, ব্যব্সাসে, গৃহস্ত জীব্স , লক্ষ্মীর ক্ষব্েসয় স্বয়ং শুদ্ধ নথসক 

দাদাশ্রী সংসার নক এক অভূেপূব্ ে আদসশ ের দশ ে  কক্ষরসয়সছ  ।  দাদাশ্রীর 

সূত্র, ‘ব্যব্সাসে ধম ে রােসব্ ক্ষক  ধম ে-সে ব্যব্সা রােসব্  া’ এোস  দুসটার ই 

আদশ েো েুসল নদক্ষেসয়সছ  !  দাদাশ্রী ক্ষ সজর জীব্স  ক্ষ সজর এক্সসপন্স 

 (েরচ ) এর জ য কেস া কাসরা এক পয়সা ও  স্বীকার কসর  ক্ষ  ।  ক্ষ সজর 

পয়সা েরচ কসর গ্রাসম-গ্রাসম সৎসঙ্গ করসে নর্যসে , নস হয় নরস  নহাক ব্া 

নেস  হয় !  নকাটট-সকাটট টাকা, নসা ার অলংকার, দাদাশ্রীর সামস   ভক্তরা 

ক্ষদসয় নর্যসে  ক্ষক  দাদাশ্রী নসসব্ স্পশ ে ও কসর  ক্ষ  ।  দা  করার র্যাসদর েুব্ 



উৎকট ইচ্ছা হে নসই নলাকসদর লক্ষ্মী সটঠক রাস্তায়, মজন্দসর ব্া নলাসকর 

নভাজ  করাস ায় ব্যয় করসে সূক্ষচে করসে  ।  আর নস ও নসই ব্যজক্তর 

ক্ষ সজর আমদা ীর েব্র োর নথসক আর োর আেীয়সদর কাছ নথসক সটঠক 

ভাসব্ প্রাপ্ত করার পর, সব্ার নস্বচ্ছা নজস , পসর ‘হযা’ঁ ব্লসে  !    

          সংসার ব্যব্হাসর আদশ ে থাকা, সম্পূণ ে ব্ীেরাগ পুরুে আজ পর্য েি 

জগে নদসে ক্ষ , এম  পরুুে এই কাসল নদেসে পাওয়া নগসছ ।  োহঁার 

ব্ীেরাগ ব্াণী সহজ প্রাপ্ত হসয়সছ ।  ব্যব্হাক্ষরক জীব্স  ক্ষ ব্ োসহর জ য লক্ষ্মী 

প্রাক্ষপ্ত অক্ষ ব্ার্য ে, ো নস চাকক্ষর কসর ব্া ব্যব্সা কসর  য়সো অ য ভাসব্ হয়, 

ক্ষক  কক্ষলর্যুসগ ব্যব্সা করসে নথসকও ব্ীেরাসগর পসথ ক্ষকভাসব্ চলা র্যায়, োর 

ক্ষ ভুেল মাগ ে দাদাশ্রী ক্ষ সজর অ ুভসব্র ক্ষ ষ্কে ে িারা প্রকট কসরসছ  । জগে 

কেস া নদো নো দরূ নশাস ও ক্ষ  এম  অপ্রক্ষেম অংশীদাক্ষরর 'সরাল' উক্ষ  

জগে নক নদক্ষেসয়সছ  ।  আদশ ে শব্দ ও এোস  েব্ েকায় প্রেীে হয় , কারণ 

আদশ ে ও নো সামা য ম ুেয িারা অ ুভসব্র আধাসর ক্ষস্থর করা প্রমাণ, র্যে  

ক্ষক  া দাদাশ্রীর জীব্  নো অপব্াদ রূসপ আশ্চর্য ে !  

          ব্যব্সাসে অংশীদাক্ষর নছাট ব্য়স নথসক, ২২ ব্ছর ব্সয়স নথসক র্যাসদর 

সাসথ নস অি পর্য েি , োসদর সিা  নদর সাসথও আদশ ে ভাসব্ উক্ষ  অংশীদাক্ষর 

করেরেন ।  করেক্ট-এে ব্যব্সায় লাে-লাে আমদা ী কসর , ক্ষক  ক্ষ য়ম 

ও ার এই ক্ষছল নর্য স্বয়ং   -সমটরক হসয় চাকক্ষর কসর নো কে নব্ে  পাসব্    

পাচঁসশা অথব্া ছয়সশা ।  নসইজ য নসটকুই পয়সা ঘসর আসসে ক্ষদসে হসব্ 

ব্াকী টা ব্যব্সাসে রােসে হসব্ র্যাসে নলাকসাস র সময় কাসজ লাসগ !  আর 

সারা জীব্  এই ক্ষ য়সম সমক্ষপ েে থাসক  !  অংশীদাসরর ওোস  নছসল-সমসয়র 

ক্ষব্সয় হয় োর েরচ ও ক্ষ  টী-ক্ষ ক্ষ টী  পাটে ারশীসপ করসে  !  এম  আদশ ে 

অংশীদাক্ষর ওয়াসডের নকাথায় নদেসে পাওয়া র্যাসব্     

          দাদাশ্রী ব্যব্সা আদশ ে রূসপ অ ুপম ভাসব্ কসর , েব্ওু ক্ষচত্ত নো 

আো প্রাক্ষপ্ত করাসেই ক্ষছল ।  ১৯৫৮ এ জ্ঞা  প্রাক্ষপ্তর পশ্চাসে ও অস ক ব্ছর 

ব্যব্সা চলসে থাসক ।  ক্ষক  স্বয়ং আোসে আর ম -ব্চ -কায়া, জগে নক 

আো প্রাক্ষপ্ত করাস ার নহেু গ্রাসম-গ্রাসম , সংসাসরর নকা ায়-সকা ায় 

পক্ষরভ্রমণ করসে ব্যক্ষেে কসর  ।  নস নকম  অসলৌক্ষকক দৃটষ্ট সম্পন্ন নর্য 



জীব্স , ব্যব্সা-ব্যব্হার আর অধযাে দুই-ই ‘এট-এ-টাইম’ (এক ই সময়) 

ক্ষসজদ্ধর ক্ষশেসর নথসক সম্ভব্ হসয়সছ     

        নলাক সংজ্ঞার প্রাধা য ই লক্ষ্মী, পয়সা ই একাদশ প্রাণ মা া হয় ।  নসই 

প্রাণ সমা  পয়সার ব্যব্হার জীব্স  র্যা হসয় র্যাসচ্ছ োর সম্বসন্ধ, আসা-

র্যাওয়ার, লাভ-সলাকসাস র, টটসক থাকা আর পসরর অব্োসর সাসথ ক্ষ সয় 

র্যাওয়ার নর্য মাক্ষম েক ক্ষসদ্ধাি আসছ আর লক্ষ্মী স্পসশ ের নর্য ক্ষ য়ম আসছ, নসই 

সব্ নক, জ্ঞা  িারা নদসে আর ব্যব্হাসর অ ুভব্ কসর ব্াণী িারা নর্য েুটঁট াটট  

প্রাপ্ত হসয়সছ ও ,  ‘পয়সার ব্যব্হার’ এই গ্র  স্বরূসপ ক্ষব্জ্ঞ পাঠকসদর জীব্ ভর 

সমযক ক্ষ ব্ োহ করসে সহায়ক হসব্, এটাই অভযথ ে া ।  

ডা.নীরুবহন অমীন-এর  

জয় সত্রিদানন্দ ।                         

    

           

 

 

 

 

 

 

           

              

 



 

 

পয়সার বযবহার 

 সসক্ষথপ্ত)   

[১   

 লক্ষ্মীর আসা-যাওয়া    

          সারা সংসাসর লক্ষ্মী (ধ )-সক ই প্রধা ো ক্ষদসয়সছ  া !  প্রসেযক কাসর্য ে 

লক্ষ্মী ই প্রধা , নসইজ য লক্ষ্মীর প্রক্ষে নব্শী প্রীক্ষে আসছ ।  লক্ষ্মীর প্রক্ষে নব্শী 

প্রীক্ষে হওয়াসে ভগব্াস র প্রক্ষে প্রীক্ষে হসব্  া ।  ভগব্াস র প্রক্ষে প্রীক্ষে হসল 

লক্ষ্মীর প্রীক্ষে উসে র্যাসব্ ।  দুই-এর মসধয এসকর প্রক্ষে প্রীক্ষে থাকসব্ , হয় নো 

লক্ষ্মীর প্রক্ষে  য় নো ভগব্াস র প্রক্ষে ।  আপ ার র্যা টঠক মস  হয় নসোস  

থাকসব্  ।  লক্ষ্মীর সাসথ ক্ষব্সয় করসল ক্ষব্ধুর অব্শয হসব্  ।  আর  ারায়সণর 

সাসথ, ক্ষব্সয় ও  য় আর ক্ষব্ধরু ও  য়, ক্ষ রির আ সন্দ রাসে, মুক্তভাসব্ রাসে।  

          কথাটা নো ব্ুঝসে হসব্ ক্ষক  া    এই ভাসব্ শূ যো নকাথা পর্য েি চলসব্   

আর ব্াধা ও পছন্দ  য় ।  এই ম ুেয নদহ ব্াধঁা নথসক মকু্ত হওয়ার জ য , শুধ ু

পয়সা কামাস ার জ য  য় ।  পয়সা ক্ষক ভাসব্ কামাসে হসব্     পক্ষরমম িারা 

কামাসে হসব্ ক্ষক ব্ুজদ্ধ িারা    

          প্রশ্নকতপা :  উভয় ।   

          দাদাশ্রী :  র্যক্ষদ পক্ষরমম িারা কামাসে হে নো মক্ষমক নদর কাসছ 

অস ক নব্শী পয়সা হে ।  কারণ এই মক্ষমকরাই নব্শী পক্ষরমম কসর  া !  

আর পয়সা ব্ুজদ্ধ িারা কামাসে হে নো এই সব্ পজিে আসছ ই  া ! ক্ষক  

ওসদর নো ক্ষপছ  ক্ষদসকর আধা চপ্পল ঘসে র্যাওয়া হয় !  পয়সা কামাস া এ 

ব্ুজদ্ধর নেলা  য়  আর  া ই পক্ষরমসমর পক্ষরণাম ।  ও নো আপক্ষ  পূব্ ে জসন্ম 

পুণয কসরসছ ,  োর  ল স্বরূসপ  আপ ার প্রাপ্ত হয় ।   আর নলাকসা , নর্য 

পাপ কসরক্ষছসল , োর  ল স্বরূসপ হয় ।  লক্ষ্মী, পুণয আর পাসপর অধী  ।  

নসইজ য র্যক্ষদ লক্ষ্মী চাই নো আমাসদর পুণয-পাসপর ধযা  রােসে হসব্ ।  



২                                                                                                পয়সার ব্যব্হার   

         লক্ষ্মী নো পুণযব্াস র ক্ষপছস  ঘরুসে থাসক আর পক্ষরমমী নলাক লক্ষ্মীর 

ক্ষপছস  ঘরুসে থাসক ।  নসইজ য আমাসদর ব্ুসঝ ক্ষ সে হসব্ নর্য পুণয হসব্ নো 

লক্ষ্মী ক্ষপছস  আসসব্ অ যথা পক্ষরমসম নো রুটট নমসল, োওয়া-দাওয়া নমসল, 

এক-আধ নমসয় হসব্ নো ক্ষব্সয় হসব্ ।  ব্াকী ক্ষব্ া পুসণয লক্ষ্মী নমসল  া ।  

          নসইজ য ব্াস্তক্ষব্কো ক্ষক ব্সল নর্য র্যক্ষদ েুই পুণযব্া   নো নক  ছটপট 

করক্ষছস     আর েুই পুণযব্া   া েসব্ও নক  ছটপট করক্ষছস     

          পুণযশালী ও নকম     এই অক্ষ সার নক ও অক্ষ স নথসক হি-দি হসয় 

ব্াক্ষর ক্ষ সর এসলও োর স্ত্রী ক্ষক ব্লসব্,  ‘সদে ঘন্টা নলট হসয়ছ, নকাথায় 

ক্ষগসয়ক্ষছসল    ’ এ দযাে পুণযশালী  ! পুণযশালীর সাসথ ক্ষক এম  হয়    

পুণযশালীসক একটা ও উল্টা নেউ স্পশ ে কসর  া ।  ব্ালযাব্স্থা নথসকই নসই 

নকযায়াক্ষলটী (গুণ) আলাদা হসব্ ।  োর অপমাস র সংসর্যাগ প্রাপ্ত হয়  া ।  

নর্যোস  র্যায় নসোস , ‘আস ু, আসু  দাদা’  এই ভাসব্ পাল -সপাে  হসয়সছ 

 (মা  নমসল) ।  আর এ নো এোস  ধাক্কা োসব্ , ওোস  ধাক্কা োসব্  (সব্ 

জায়গাসে অপমা  হয়  ) ।  এর ক্ষক অথ ে    ন র পুসণযর সমাক্ষপ্ত হসয় নগসল 

নর্যম  ক্ষছল নেম  ই হসয় র্যায় ।  েুই পুণযশালী  া নো সারা রাে পটি নব্সঁধ 

ঘুরক্ষব্   (সব্শী পক্ষরমম করা ) েে  ও ক্ষক সকাসল পঞ্চাশ টাকা নপসয় র্যাক্ষব্     

নসইজ য ছটপটাক্ষব্  া ।  আর র্যা ক্ষকছু নপসয়ক্ষছস োসেই নেসয়-সদসয় পসে 

থাক চুপচাপ ।  

          লক্ষ্মী (ধ ) অথ োৎ পুণযশালী নলাকসদর কাজ ।  পুসণযর ক্ষহসাব্ এম  

হয় নর্য, কটঠ  পক্ষরমম কসর আর কম নস কম নমসল ও েুব্ ই কম,  াম 

মাসত্রর পুণয ব্লা হয় ।  শারীক্ষরক পক্ষরমম নব্শী করসে হয়  া আর ব্াণীর 

পক্ষরমম করসে হয়, উক্ষকলসদর মে, ও প্রথসমর েুল ায় একটু নব্শী পুণয 

ব্লা হয় ।  আর োর নথসক আসগ ক্ষক    ব্াণীর ঝঞ্ঝাসটর ক্ষব্ া, শরীসর 

ঝঞ্ঝাসটর ক্ষব্ া, নকব্ল মা ক্ষসক ঝঞ্ঝাসট উপাজে  কসর নস অক্ষধক পুণযশালী 

ব্লা হয় ।  আর োর নথসকও আসগ ক্ষক     সঙ্কল্প করসলই তেয়ার হসয় র্যায় । 

সঙ্কল্প কসর নসটা পক্ষরমম ।  সঙ্কল্প কসর নর্য দুসটা ব্াংসলা ,  একটা নগাদাম, 

এম  সংকল্প করসেই তেয়ার হসয় র্যায়  ।  নস মহা পুণযশালী ।  সঙ্কল্প কসর, 

এইটুকু  পক্ষরমম, ব্যাস ।  সঙ্কল্প করসে হসব্, ক্ষব্ া সংকসল্প হসব্  া ।  এইটুকু 

পক্ষরমম শুধু লাসগ ।   
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           সংসার, এ ক্ষব্ া পক্ষরমসমর  ল ।  নসইজ য নভাগ, ক্ষক  নভাগসেও 

জা সে হসব্ ।  ভগব্া  ব্সলসছ  নর্য এই সংসাসর র্যে আব্শযক জজক্ষ স আসছ 

োসে র্যক্ষদ নোমার কমক্ষে হয় েে  স্বাভাক্ষব্ক রূসপ দুঃে হসব্ ।  এই সময় 

ব্াোস ব্ন্ধ হসয় র্যায় আর দম ব্ন্ধ হয় নো আমরা ব্লসব্া নর্য দুঃে হসয়সছ 

এসদর ।  দম ব্ন্ধ হওয়ার মে ব্াোব্রণ হয় েে  দুঃে ব্লা হসব্ ।  দপুুর হসল 

দুসটা-ক্ষে সট ব্াজা সময় পর্য েি োব্ার নমসল  া নো আমরা জা সব্া নর্য এর 

দুঃে আসছ নকা  ।  র্যার ব্যক্ষেসরসক শরীর ব্াচঁসে পাসর  া এম  আব্শযক 

জজক্ষ স, ও  া নমসল েে  নসটা দুঃে ব্লা হসব্ ।  এই সব্ নো আসছ, ক্ষব্পুল 

মাত্রায় আসছ, ক্ষক  নসসব্ নভাসগ ও  া আর অ য কথায় আটসক আসছ ।  

নস নভাগসব্ই  া ।  কারণ এক ক্ষমল মাক্ষলক নেসে ব্সস েে  ব্জত্রশ রকসমর 

ব্যঞ্জ  থাসক ক্ষক  ও নব্টা, ক্ষমসল থাসক ।   নব্ৌ জজজ্ঞাসা কসর, ‘ ুলুক্ষর নকম  

হসয়সছ  ’  েে  ব্সল, ‘আক্ষম জাক্ষ   া ।  েুই ব্ার-ব্ার জজজ্ঞাসা করক্ষব্  া ।‘  

এম  সব্ হয় এোস  ।   

          এই জগে নো এম  ।  োসে নভাগার নলাক ও হয় আর পক্ষরমম করা 

নলাক ও হয়, সব্ ক্ষমসল-ক্ষমসশ হয় ।  পক্ষরমম করা জ  ভাসব্ নর্য এ ‘আক্ষম 

করক্ষছ।‘  ওসদর এই অহংকার হয় ।  র্যে  ক্ষক নভাগা জস র এই অহংকার হয় 

 া ।  ক্ষক  েে  এসদর নভাক্তাপস র রস নমসল ।  পক্ষরমম করা জ সক 

অহংকাসরর গব্ েরস নমসল ।   

          এক মহাজ  আমাসক ব্সল, ‘আমার নছসলসক ক্ষকছু ব্লু   া, পক্ষরমম 

কসর  া ।  আ সন্দ মজস্ত কসর ।‘  আক্ষম ব্ক্ষল, ‘ক্ষকছু ব্লার মে  য় ।  ও ক্ষ সজর 

ভাসগর পুণয ভুসগ র্যাসচ্ছ োসে আক্ষম নক  দেল নদব্  ’  োসে নসই মহাজ  

আমাসক ব্সল নর্য, ‘ওসক চালাক ব্া াসব্া  া   ’  আক্ষম ব্ক্ষল, ‘সংসাসর নর্য 

 (সভাগ) ভুসগ র্যাসচ্ছ োসক চালাক ব্সল ।  ব্াইসর ন সল নদয় , োসক পাগল 

ব্সল  আর পক্ষরমম করসে থাসক োসক নো মজদরূ ব্লা হয় ।‘  ক্ষক  পক্ষরমম 

কসর োসক অহংকাসরর রস নমসল নো !  অচক  (লম্বা নকাট) পসর নগসল 

নলাসক, মাক্ষলক এসসসছ, মাক্ষলক এসসসছ কসর, শুধু এইটুকু ব্যাস ।  আর 

নভাগাসদর এম  নকা  মাক্ষলক-আক্ষলক এর ক্ষচিা হয়  া ।  আক্ষম নো আমার 

ভুগক্ষছ নসইটুকু টঠক ।  

         জগসের ক্ষ য়ম এম  নর্য, ক্ষহন্দসু্থাস  নর্যম  ক্ষব্ া ব্ােক্ষেসে  ম ুেয জন্ম  
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হসব্ নেম  লক্ষ্মী ব্ােসে থাকসব্ আর নর্য ব্ােক্ষেওয়ালা হসব্ োর কাসছ টাকা 

আসসে নদসব্  া ।  অথ োৎ এ নো ক্ষব্ া-ব্ােক্ষের নলাকসদর লক্ষ্মী প্রাপ্ত 

হসয়সছ, আর নটক্ষব্সল োব্ার নমসল ।  নকব্ল , ক্ষকভাসব্ নেসে হসব্, নসটা জাস  

 া ।    

          এই কাসলর জীব্সক নভালা ব্লা হয় ।   নকউ ক্ষ সয় নগসল েে  ও ক্ষকছু 

 া ।  উি জাে,  ীচু জাে নকা  পসরায়া ন ই ।  এম  নভালা নসইজ য লক্ষ্মী 

অস ক আসস ।  লক্ষ্মী নো, নর্য নব্শী জাগৃে হসব্ োর ই আসসব্  া ।  নব্শী 

জাগৃে হয় নস নব্শী কোয় করসব্ ।  সারা ক্ষদ  কোয় করসে থাসক ।  আর 

এই  (সভালা) নো জাগৃে  য়, কোয় ই ন ই  া, নকা  ঝঞ্ঝাট ন ই  া !  লক্ষ্মী 

আসস ওোস , ক্ষক  েরচ করসে জাস   া ।   অসচোব্স্থা নে নর্যসে থাসক 

সব্ ।  

          এই ধ  র্যা আসছ  া ব্েেমাস , এই সমস্ত ধ  ই অশুদ্ধ ।  অস ক কম 

মাত্রায় আসল ধ  আসছ ।  দুই ধরস র পুণয হয়, এক পাপা ুব্ন্ধী পুণয নর্য 

অসধাগক্ষেসে ক্ষ সয় র্যায় এম  পুণয আর নর্য উধ েগক্ষেসে ক্ষ সয় র্যায় নস 

পুণয ুব্ন্ধী পুণয ।  এে  এম  ধ  েুব্ কম অব্ক্ষশষ্ট আসছ ।  ব্েেমাস  এই 

টাকা র্যা ব্াইসর সব্ জায়গায় নদো র্যায় নর্য , ও পাপা ুব্ন্ধী পুসণযর টাকা আর 

নস  ক্ষ পট কম ে ব্াসঁধ আর ভয়ঙ্কর অসধাগক্ষেসে ক্ষ সয় র্যাসচ্ছ ।  পুণযা ুব্ন্ধী 

পুণয নকম  হয়    ক্ষ রির অিরশাক্ষির সাসথ মা -মর্য োদা হয়, নসোস  ধম ে 

থাসক।     

          আজসকর লক্ষ্মী পাপা ুব্ন্ধী পসুণযর , নসইজ য নস নশশ করায় এম  

হয়, োর নথসক কম আসস নো টঠক আসছ ।  ঘসর নশশ নো হসব্  া ।  আজ 

নর্যোস -সর্যোস  লক্ষ্মীর প্রসব্শ হয় নসোস  নশসশর ব্াোব্রণ নছসয় র্যায় ।  

এক রুটট আর েরকাক্ষর হসলও ভাল ক্ষক  ব্জত্রশ প্রকাসরর ব্যঞ্জ  কাসজর  য়।  

এই কাসল র্যক্ষদ ক্ষব্শুদ্ধ লক্ষ্মী আসস েে  এক  টাকা ই , অসহাসহা. . কে সুে 

ক্ষদসয় র্যায় !  পুণয ুব্ন্ধী পুণয নো ঘসর সব্াইসক সুে-শাক্ষি ক্ষদসয় র্যায়, ঘসর 

সব্ার ধসম ের ভাব্ া ই থাসক ।   

        মুম্বাইসে এক উি সংস্কারী পক্ষরব্াসরর নব্া  নক আক্ষম জজজ্ঞাসা 

কক্ষর, ‘ঘসর নশশ নো হয় া  া   েে  নসই নব্া  ব্সল,  ‘সরাজ সকাসল নশসশর 
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জল-োব্ার হয় ! ’  আক্ষম ব্ক্ষল, ‘োহসল নো নোমার জল-োব্াসরর পয়সা 

নব্ঁসচ র্যায়,  া  ’  নব্া  ব্সল, ‘ া, েব্ু ও নব্র করসে হয়, পাওসে মাে  

লাগাসে থাকসব্ !  েে  নশশ ও হসে থাসক আর জল-োব্ার ও চলসে থাসক।  

আসর, ক্ষক ধরস র মা ুে   !   

          সব্ েদা , র্যক্ষদ লক্ষ্মী ক্ষ ম েল হয় নো সব্ টঠক থাসক, মস   ুক্ষেে থাসক ।  

এই লক্ষ্মী অক্ষ ষ্ট এসসসছ োর নথসক নশশ হয় ।  আক্ষম নছসল নব্লায় ক্ষ ণ েয় 

কসরক্ষছলাম নর্য সম্ভব্ হয় নসই পর্য েি অশুদ্ধ লক্ষ্মী ব্সসেই নদব্  া ।  

নসইজ য আজ নছেটি ব্ছর হওয়াসে ও অশুদ্ধ লক্ষ্মী ব্সসেই ক্ষদই ক্ষ , এই 

কারসণ নো ঘসর নকা  ক্ষদ  নশশ উৎপন্ন হয় ই ক্ষ  ।  ঘসর টঠক কসরক্ষছলাম 

নর্য এেটা পয়সায় ঘর চালাসব্া ।  ব্যব্সায় লাসের উপাজে   হয়, ক্ষক  এই 

 ‘পযাসটল’ সাক্ষব্ েস করসে র্যায় নো নব্ে  ক্ষক নপে    েুব্ নব্শী ছয়সশা-সােসশা 

টাকা ক্ষমলসব্ ।  ব্যব্সা , ও নো পুসণযর নেলা ।  নসইজ য চাকক্ষরসে ক্ষমলসব্ 

েেটুকু পয়সায় ঘসর েরচ করসে পাক্ষর, ব্াকী নো ব্যব্সাসেই থাকসে নদওয়া 

উক্ষচৎ ।  ই ্কম্সটক্স ওয়ালাসদর কাগজ আসসল আক্ষম ব্লব্ নর্য, এই রকম 

 (টাকা ) ক্ষছল  ও ভসর দাও ।  কে  নকা  এট্যাক আসসব্ (মুক্ষস্কল) োর নকা  

টঠকা া ন ই । আর র্যক্ষদ নসই পয়সা েরচ কসর ন ক্ষল আর 

ই ্কম্সটক্সওয়ালার এট্যাক আসসল আমাসদে এোস  অ য (হাটে ) ‘এট্যাক 

এসস র্যাসব্ । সব্ জায়গাসে এট্যাক েুসক নগসছ  া    এসক জীব্  ক্ষকভাসব্ 

ব্লা র্যায়     আপ ার ক্ষক মস  হয় ।  ভুল মস  হয় ক্ষক  া    নসইজ য 

আমাসদর ভুল শুধরাসে হসব্ ।     

          লক্ষ্মী সহজ ভাসব্ প্রাপ্ত হয় নো হসে নদসব্ ।  ক্ষক  োর উপসর  আধার 

রােসব্  া ।  আধার নরসে ‘শাক্ষি’ নে ব্সস থাকসল কে  আধার সসর র্যাসব্, 

ও ব্লা র্যায়  া ।  নসইজ য সামক্ষলসয় চলসব্ নর্য র্যাসে অশাো নব্দ ীয় নে 

চলায়মা   া হসয় র্যায় ।   

          প্রশ্নকতপা :  সুগন্ধীর্যকু্ত লক্ষ্মী , এ নকম  লক্ষ্মী হয়    

          দাদাশ্রী :  ও লক্ষ্মী আমাসদর একটুও ক্ষচিা করায়  া ।  ঘসর শুধু 

একশ া টাকা থাকসলও আমাসদর একটুও ক্ষচিা করায়  া ।  নকউ ব্সল নর্য 

কাল নথসক ক্ষচক্ষ র কসরাল (অংঙু্কশ) হসয় র্যাসচ্ছ, েব্ওু মস  ক্ষচিা হসব্  া ।  
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ক্ষচিা  য়, হায়-হায়  য় ।  ব্যব্হার নকম  সুগন্ধী , ব্াণী নকম  সুগন্ধী , আর 

োর পয়সা উপাজে  করার ক্ষব্চার ই আসস  া এম  পণুযা ুব্ন্ধী পুণয হসব্ ।  

পুণযা ুব্ন্ধী পুসণযর লক্ষ্মী হসব্ োর পয়সা ব্া াস ার ভাব্ া ই আসসব্  া ।  এ 

নো সব্ পাপা ুব্ন্ধী পুসণযর লক্ষ্মী ।  এসক নো লক্ষ্মী ই ব্লা র্যায়  া !  শুধু 

পাসপর ই ভাব্ া আসসে থাসক, ‘ক্ষকভাসব্ একত্র করা র্যায়’ এটাই পাপ । ব্লা 

হয় নর্য আসগর সমসয় মহাজ সদর ওোস  এম  পুণযা ুব্ন্ধী পুসণযর লক্ষ্মী 

হে ।  নসই লক্ষ্মী জমা হে, জমা করসে হে  া ।  র্যে  ক্ষক এই নলাকসদর 

নো জমা করসে হয় ।  ও লক্ষ্মী নো সহজ ভাসব্ এসস র্যায় ।  স্বয়ং এম  

প্রাথ ে া কসর নর্য, ‘সহ প্রভু !  এই রাজলক্ষ্মী আমার স্বসেও চাই  া’ েব্ওু নস 

আসসেই থাসক ।  নস ক্ষক ব্সল নর্য আেলক্ষ্মী নহাক ক্ষক  এই রাজলক্ষ্মী 

আমার স্বসেও  া হয় ।  েব্ওু নস আসসে থাসক, ও পুণযা ুব্ন্ধী পুণয ।  

          আমার ও সংসাসর ভাল লাগে  া ।  আমার ব্তৃ্তাি ই ব্লক্ষছ  া !  আমার 

স্বয়ং নকা  জজক্ষ সস রুক্ষচ ই আসসো  া ।  পয়সা নদয় েে  ও নব্াঝা মস  

হে ।  আমার ক্ষ সজর টাকা নদয় েে  ও ক্ষভেসর নব্াঝা অ ুভব্ হে ।  ক্ষ সয় 

নগসল ও নব্াঝা লাসগ, আ সল ও নব্াঝা লাসগ ।  সব্ কথাসেই নব্াঝা মস  হে , 

এই জ্ঞা  হওয়ার আসগ ।  

          প্রশ্নকতপা :  আমার ভাব্ া এম  আর ব্যব্সাসেও এে মশ্গুল থাক্ষক 

নর্য লক্ষ্মীর নমাহ র্যায় ই  া, োসেই িুসব্ আক্ষছ ।    

          দাদাশ্রী :  এর পসরও পূণ ে সসিাে হয় নো  া !  ধর পকঁ্ষচশ লাে জমা 

কক্ষর, পঞ্চাশ লাে জমা কক্ষর, এম  থাসক ক্ষক  া  !     

          এম , পকঁ্ষচশ লাে জমা করসে নো আক্ষম ও পেোম ক্ষক  ক্ষহসাব্ কসর 

নদসেক্ষছ এোস  আয়সুেযর এক্সসট শ  নমসল  া ।  শ’ এর জায়গায় হাজার 

ব্ছর ব্াচঁার হে নো মা  টঠক ক্ষছল নর্য পক্ষরমম কসরক্ষছ ও কাসজ লাগসব্ ।   এ 

নো আয়ুসেযর নকা  টঠকা া ন ই ।  

          এক স্বসত্তা , অ যটা পরসত্তা ।  স্বসত্তা নর্য নর্যোস  স্বয়ং পরমাো হসে 

পাসর ।  র্যে  ক্ষক  া পয়সা উপাজে  করার সত্তা আপ ার হাসে ন ই, ও 

পরসত্তা, োহসল পয়সা উপাজে  করা ভাল ক্ষক পরমাো হওয়া ভাল    পয়সা 

নক নদয় ও আক্ষম  জাক্ষ  ।   পয়সা  উপাজে   করার সত্তা  ক্ষ সজর হা নে হসল  
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ঝগো কসরও নর্য নকা  জায়গা নথসক ক্ষ সয় আসসব্, ক্ষক  ও পরসত্তা ।  

নসইজ য র্যা ক্ষকছুই কর েে  ও ক্ষকছু হব্ার  য় ।  একজ  নলাক জজজ্ঞাসা 

কসর নর্য লক্ষ্মী কার মে হয়    েে  আক্ষম ব্ক্ষল নর্য ক্ষ দ্রার মে ।  কাসরা 

শুসলই েে ই ঘমু এসস র্যায় আর কাসরা সারা রাে এপাশ-ওপাশ করসে 

থাকসলও ঘমু আসস  া, আর কাসরা নো ঘমু আ ার জ য ঔষধ নেসে হয় ।  

অথ োৎ এই লক্ষ্মী আপ ার সত্তার ক্ষব্েয়  য়, ও পরসত্তা । আর আমারেে 

পরসত্তার ক্ষচিা করার ক্ষক প্রসয়াজ      

          নসইজ য আক্ষম আপ াসক ব্ক্ষল নর্য র্যেই মাথা-োরাপ (ঝঞ্ঝাট ) করসব্ 

োহসলও পয়সা পাসব্ এম   য় ।  ও  ‘ইট নহসপন্স’ (হসয় র্যাসচ্ছ) ।  হযা ঁ, আর 

আপক্ষ  োসে ক্ষ ক্ষমত্ত ।  নকাসটে আসা-র্যাওয়া নস ক্ষ ক্ষমত্ত ।  আপ ার মুে নথসক 

ব্াণী নব্র হয় নসই সব্ ক্ষ ক্ষমত্ত ।  নসইজ য আপক্ষ  এসে নব্শী ধযা  নদসব্  

 া, ক্ষ সজ ক্ষ সজই ধযা  নদওয়া ই হসয় র্যাসব্ আর োসে আপ ার অসুক্ষব্ধা 

হসব্, এম   য় ।  

          এ নো মস  এম  নভসব্ ব্সসসছ নর্য, আক্ষম  া হসল চলসব্ই  া ।  এই 

নকাটে ব্ন্ধ হসয় র্যাসব্ এম  নভসব্ ব্সসসছ ।  ক্ষক  এম  ক্ষকছু হয়  া ।    

          এই লক্ষ্মী প্রাপ্ত হবাে জ য ও কে সব্ কারণ একত্র হয় েসব্ এই লক্ষ্মী 

প্রাপ্ত হয় এম  ।  নকা  িাক্তাসরর ব্াব্ার এোস  গলায় কাটঁা আটসক র্যায় 

নো িাক্তার নক ব্সল নর্য এে ব্ে ব্ে অপাসরশ  কসরছ নো এই কাটঁা  নব্র 

কসর দাও  া !  েে  ব্লসব্, ‘ া, ।  নব্র করসব্া োর আসগই মসর র্যাসব্  ।‘  

অথ োৎ এসে এেটুকু ও চলসব্  া ।  ‘এক্ষভসিন্স’ জমা হসয়সছ , সব্ !  আক্ষম 

জ্ঞা ী হসয়ক্ষছ এ নো ‘সাইক্ষন্টক্ষ ক্  সারকাম্সে ক্ষশসয়ল এক্ষভসিন্স’-এর 

আধাসর।  এই নলাসকরা নকাটটপক্ষে ও স্বয়ং হ  ক্ষ  ।  ক্ষক  মস  ভাসব্ নর্য ‘আক্ষম 

হসয়ক্ষছ’ , এেটুকুই ভ্রাক্ষি , আর জ্ঞা ী পুরুসের ভ্রাক্ষি হয়  া ।  নর্যম  হয় 

নেম  ব্সল নদ  নর্য, ‘ভাই এম  হসয়ক্ষছল ।  আক্ষম সুরে-এর নেশস  ব্সস 

ক্ষছলাম আর এম  হসয় নগসছ ।‘  আর ওরা ভাসব্  নর্য আক্ষম দুই নকাটট উপাজে  

কসরক্ষছ আর ক্ষে সট নব্ৌ এস ক্ষছ  !  ক্ষক  এই সব্ েুক্ষম ক্ষ সয় এসসছ ।  এ নো 

নোমার মস  নভসব্ ব্সসছ নর্য, ‘ া, আক্ষম কসরক্ষছ’ এেটুকুই ।  এ ইসগাইজম্  

 (  অহংকার  )   আর নসই  ইসগাইজম্  ক্ষক কসর    সামস র  অব্োসরর জ য 
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নোমার কার্য েসচূী ব্া াসচ্ছ ।  এম  অব্োসরর পসর অব্োসরর পক্ষরকল্প া 

ব্া াসেই থাসক জীব্,  নসইজ য োর  অব্োসরর উপর  কেস া ক্ষব্রাম হয় 

 া ।  পক্ষরকল্প া ব্ন্ধ হসয় র্যায় েে  োর নমাসি র্যাওয়ার তেয়ারী হসব্ ।   

          একটা জীব্ ও এম  হসব্  া নর্য নস সুে নোসঁজ  া ! আর তা ও স্থায়ী 

সুে নোসঁজ ।  নস এম  ভাসব্ নর্য লক্ষ্মীসে সুে আসছ, ক্ষক  োসেও ন র 

ক্ষভেসর জ্বল  উৎপন্ন হয় ।  জ্বল  হওয়া আর স্থায়ী সুে প্রাপ্ত হওয়া নস নকা  

ক্ষদ  হসেই পাসর  া ।  দুসটাই ক্ষব্সরাধাভাসী, এসে মা লক্ষ্মীর নদাে ন ই ।  োর 

ক্ষ সজর ই নদাে ।   

          জগরতে সমস্ত জজক্ষ স এক ক্ষদ  অক্ষপ্রয় হসয় র্যায়, ক্ষক  আো নো 

ক্ষ সজর স্বরূপ ই, নসোস  দঃুে ই হয়  া ।  সংসার নো পয়সা আসসে থাসক  

নো ও অক্ষপ্রয় হসয় র্যায় ।  নকাথায় রােসব্ আব্ার  ক্ষচিা হসে থাসক ।  

          অথ োৎ পয়সা হসলও দুঃে,  া হসলও দুঃে, ব্ে মন্ত্রী ও হয় েেস া দুঃে , 

গরীব্ হয় েেস া দুঃে ।  ক্ষভোরী হসলও দুঃে, ক্ষব্ধব্ার দুঃে, সধভার দুঃে 

আর সাে পুরুেওয়ালীর দঃুে ।   দুঃে, দুঃে আর দুঃে ।  আহমদাব্াসদর 

মহাজ সদর ও দুঃে, ক্ষক কারণ হসব্ এর    

          প্রশ্নকতপা :  ওসদর শাক্ষি ন ই ।  

          দাদাশ্রী :  এসে সুে ক্ষছল ই নকাথায়   সুে ক্ষছলই  া এসে ।  এ নো 

ভ্রাক্ষিসে প্রেীে হয় ।  নর্যম  নকা  মদযপ এক হাে  দেমায় পসে আসছ 

েেস া ব্সল, হযা ঁ ক্ষভেসর ঠািা অ ুভব্ হসচ্ছ ।  েুব্ ভাল ।  ও মসদর জ য 

মস  হয় ।  ব্াকী এসে সুে হসব্ই ব্া নকাথায়    এ নো ক্ষ োদ ন াংরা সব্  !  

         এই সংসাসর সুে হয় ই  া ।  সুে হসব্ই  া আর সুে হে োহসল নো 

মুম্বাই এম  হে  া ।  সেু হই ই  া ।  এ নো ভ্রাক্ষির সুে আর নস ও 

নটসম্পাসররী এি্জােসমন্ট শুধু ।    

          ধস র নব্াঝা রাোর মে  য় ।  ব্যাসঙ্ক জমা হসল শাক্ষির ক্ষ ঃশ্বাস পসর , 

আর চসল নগসল দুঃে হয় ।  এই সংসাসর ক্ষকছুই সসিাে ন ব্ার মে  য়, কারণ 

সব্ নটসম্পারারী ।    
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        মা ুসের নকম  দুঃে হয়    এক জ  নলাক আমাসক ব্সল, নর্য আমার 

ব্যাসঙ্ক ক্ষকছু ন ই ।  একদম োক্ষল হসয় নগসছ ।   েুর হসয় নগক্ষছ ।  আক্ষম 

জজজ্ঞাসা কক্ষর, ‘ঋণ কে ক্ষছল   ’  নস ব্সল,  ‘ঋণ  ক্ষছল  া ।‘  োহসল  েুর 

ব্সল  া ।  ব্যাসঙ্ক হাজার-দুই হাজার জমা আসছ ।  আব্ার আক্ষম ব্ক্ষল, ‘ওয়াই  

নো আসছ  া  ’ নস ব্সল নর্য ওয়াই সক নথারাই নব্চা র্যাসব্     আক্ষম ব্ক্ষল,  া, 

ক্ষক  নোর নো দসুটা নচাে আসছ, ও েুই দুই লাসে নব্চসে চাস  ’  এই নচাে, 

এই হাে, পা, মাথা এই সব্ সম্পক্ষত্তর েুই দাম নো লাগা ।  ব্যাসঙ্ক পয়সা  া 

হসলও েুই নকাটটপক্ষে ।  নোর কে সব্ সম্পক্ষত্ত আসছ, ওসব্ নব্সচ নদ, চল । 

এই দুই হাে ও েুই ক্ষব্জক্র করক্ষব্   া ।  অসেল সম্পক্ষত্ত আসছ নোর ।  এই সব্ 

নক সম্পক্ষত্ত নমস  নোর েুশী হওয়া উক্ষচৎ । পয়সা আসস ব্া  া আসস ক্ষক  

সমসয় োব্ার নো ক্ষমসল র্যাওয়া দরকার ।   

          প্রশ্নকতপা :  জীব্স  আক্ষথ েক পক্ষরক্ষস্থক্ষে দবু্ েল হয় নো ক্ষক করসে হসব্     

          দাদাশ্রী :  এক ব্ছর ব্ৃটষ্ট  া হসল ক্ষকো  ক্ষক ব্সল নর্য আমাসদর আক্ষথ েক 

ক্ষস্থক্ষে নশে হসয় নগসছ ।  এম  ব্সল ক্ষক ব্সল  া    আব্ার পসরর ব্ছর ব্ৃটষ্ট 

হসল োর শুধসর র্যায় ।  অথ োৎ , আক্ষথ েক ক্ষস্থক্ষে দুব্ েল হয় েে  তধর্য ে রােসে 

হসব্।  েরচ কম কসর ক্ষদসে হসব্ আর নর্য নকা  রাস্তা পক্ষরমম, প্রর্যত্ন অক্ষধক 

করসে হসব্ ।  অথ োৎ দুব্ েল পক্ষরক্ষস্থক্ষে হসলই এই সব্ করসব্, ব্াকী পক্ষরক্ষস্থক্ষে 

ভাল হসল নো গাক্ষে ক্ষ সজ ক্ষ সজই চলসে থাকসব্ ।    

          এই নদসহর আব্শযকো অ ুসাসর আহার ই নদওয়ার দরকার হয়, ওর 

আর ক্ষকছু আব্শযকো ন ই, আর  য় নো ন র এই জত্রমন্ত্র প্রসেযক ক্ষদ  এক 

ঘন্টা কসর ব্লু   া !  এ ব্লসল আক্ষথ েক পক্ষরক্ষস্থক্ষে শুধসর র্যাসব্ ।  োর উপায় 

করসে হসব্ ।  উপায় কর োসে শুধসর র্যাসব্ ।  আপ ার এই উপায় পছন্দ 

হসব্     

          এই দাদা ভগব্াস র এক ঘন্টা কসর  াম করসল পয়সার ব্ৃটষ্ট হসব্ ।  

ক্ষক  এম  কসর  া নো , ব্াকী হাজার-হাজার নলাসকর পয়সা এসসসছ ।  

হাজার-হাজার নলাসকর ব্াধা চসল নগসছ  !   ‘দাদা ভগব্া ’ এর  াম ন য় আর 

পয়সা  া  আসস েে  নো নস  ‘দাদা’  ই  য় !   ক্ষক  এই নলাসকরা এইভাসব্   
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 াম ন য়  া নো , ব্াক্ষে ক্ষ সর  ! !   

          লক্ষ্মী নো নকম     কামাস াসে দুঃে, সামলাসে দুঃে, রিণ করসে 

দুঃে আর েরচ করসে ও দুঃে ।  ঘসর লাে টাকা আসসল োসক সামলাসে 

ঝাসমলা হসে থাসক ।  নকা  ব্যাসঙ্ক এর নস সাইি (  ক্ষ রাপদ  ) এ েুজঁসে 

হসব্ আর আেীয়-স্বজস রা জা সে পারসল েিুক্ষ  নদৌসে আসসব্ ।  ব্নু্ধরা 

নদৌসে আসসব্, ব্লসে থাকসব্, ‘আসর ইয়ার আমার উপসর এেটুকু ও ক্ষব্শ্বাস 

ন ই    মাত্র দশ হাজাসরর দরকার‘ , েে  ন র জব্রদস্তী ক্ষদসে হয় ।  এ 

নো , পয়সার সচ্ছলো হয় েেস া দুঃে আর ঘাটক্ষে হয় েেস া দুঃে ।  এ নো 

 ম োল হয় নসটাই ভাল অ যথা ন র লক্ষ্মী েরচ করসেও দুঃে হয় ।   

          আমাসদর নলাসকসদর নো লক্ষ্মীসক সামলাস া আসস  া আর নভাগসে 

ও জাস   া ।  নভাগার সময় ব্লসব্ নর্য এে নব্শী দামী    এে দামী ক্ষক কসর 

ন সব্া    আসর চুপচাপ নভাসগ ন   া !  ক্ষক  নভাগার সময় ও দুঃে, কামাস ার 

সময় ও দুঃে ।  নলাসক অক্ষেষ্ট কসর োসে কামাস া, অস সক নো ধাসরর 

পয়সা নদয়  া ।  নসইজ য কামাসে ও দুঃে আর সামলাসে ও দুঃে ।  সামাল-

সামাল কসরও ব্যাসঙ্ক থাসকই  া নো  !  ব্যাঙ্ক োোর  াম ই নক্রক্ষিট আর 

নিক্ষব্ট, পুরণ (জমা) আর গল  !  লক্ষ্মী র্যায় েেস া অস ক দুঃে নদয়  !  

          কে নলাসকরা নো ই ্কমসটক্স হজম কসর ব্সস থাসক ।  পকঁ্ষচশ-পকঁ্ষচশ 

লাে দাক্ষব্সয় ব্সস র্যায় ।  ক্ষক  োরা জাস   া নর্য সব্ টাকা নর্যসে থাকসব্ ।  

ন র ই ্কম্সটক্সওয়ালারা ন াটটস নদসব্ েে  টাকা নকাথা নথসক নব্র 

করসব্   এ নো ক্ষ োদ  াদঁ ।  এই ভাসব্ উপসর উসঠ র্যাওয়াসদর ও ব্ে 

ঝুক্ষকপূণ ে  ক্ষক  ওরা জাস ই  া  া  !  উসল্ট সারা ক্ষদ  ক্ষক ভাসব্ ই ্কম্সটক্স 

ব্াচঁাসব্, এই ধযা  ।  নসইজ যই আক্ষম ব্ক্ষল ক্ষক  া এরা নো ক্ষের্য েচ (জাস ায়ার 

গক্ষে)-এর ক্ষরটা ে টটক্ষকট ক্ষ সয় এসসসছ !   

         সারা জগসের পক্ষরমম (ঘাক্ষ র ব্লসদর মে) নেল নব্র কসর কসর ব্যথ ে 

র্যায়, ওোস  ব্লদসক েক্ষল নদয়, র্যে  ক্ষক  া এোস  নব্ৌ হািসব্র  (এক 

ধরস র গুজরাটট োব্ার) নেলা নদয়, নর্য  চসল, সারা ক্ষদ  ব্লসদর মে নেল 

নব্র করসে থাসক ।   
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          আহমদাব্াসদর মহাজ -সদর দুসটা-দুসটা ক্ষমল আসছ েব্ুও োর উমস 

 (পীে  )-এর এোস  ব্ণ ে া করা র্যাসব্  া এম  ।  দুসটা-দুসটা ক্ষমল নথসকও নস 

কে  ন ল হসয় র্যাসব্ এ ব্লা র্যায়  া ।  সু্কসল উত্তম নম ীসে পাস হসয়ক্ষছল 

েব্ু ও এোস  ন ল হসয় র্যায় ।  কারণ নস নব্ে-  ুক্ষলসস স শুরু কসরসছ ।  

 ‘ক্ষিজঅস েী ইজ দযা নব্ে  ুক্ষলসস স’ ! (অপ্রমাক্ষণকো সসব্ োপক্ষর মূে েো) 

এই  ুক্ষলসস সসর (মূে েো)-এর নকা  নো সীমা হসব্ ক্ষক  া    অথব্া ন র 

সমস্ত সীমা পার কসর নব্ে পর্য েি নপৌৌঁছাসব্    নসইজ যই আজ নব্ে 

 ুক্ষলসস স পর্য েি নপৌৌঁসছসছ  !   

          আক্ষম পয়সার ক্ষহসাব্ কসরক্ষছলাম ।  র্যক্ষদ আমরা পয়সা ব্াোসে থাক্ষক  

নো  নকাথায় পর্য েি নপৌৌঁছাসব্া    এই জগসে কাসরা ক্ষচরকাল প্রথম স্থা  আসস 

ক্ষ  ।  নলাসক ব্সল ‘স ািে-এর  ম্বর প্রথম ।‘  ক্ষক  চার ব্ছর পসর নকা  

অস যর  াম নশা া র্যায় ।  অথ োৎ কাসরা  ম্বর নটসক  া ।  ক্ষব্ া কারসণ এোস  

নদৌোসদৌক্ষে কসর, োর ক্ষক অথ ে    নরসস প্রথম নঘাো পুরস্কার পায়, ক্ষিেীয়-

েৃেীয় ক্ষকছু পায় আর চেুথ ে নো নদৌসে-সদৌসেই মসর র্যায়, মুে ক্ষদসয় ন  া 

নব্ক্ষরসয় র্যায় ।  আক্ষম ব্ক্ষল, ‘এই নরসসকাসস ে আক্ষম নক   ামসব্া  ’  েে  নো 

এই নলাসকরা নো আমাসক চেুথ ে, পঞ্চম, িাদশ ব্া একসশােম   ম্বর নদসব্ !   

োহসল ন র, আক্ষম  ক্ষকসসর জ য  নদৌসে-সদৌসে মক্ষর    ন  া নব্সরাসব্  া    

প্রথম আসার জ য নদৌোব্ আর আসব্ িাদশ, ন র নকউ আমাসক জজজ্ঞাসা 

পর্য েি করসব্  া ।  নোমার নকম  লাগসছ                

          লক্ষ্মী ক্ষলক্ষমসটি আর নলাসকর চাক্ষহদা ‘আ ক্ষলক্ষমসটি ! ’ 

          কাসরা ক্ষব্েসয়র অটক  (মুছ ো রূপী ব্াধঁা ) থাসক , কাসরা মাস র অটক  

পসে থাসক, এম   া- া ধরস র অটক  পসে থাসক ।  অথ োৎ এইভাসব্ 

পয়সার অটক  পসে থাসক, নসইজ য সকাসল ওসঠ েে  নথসকই পয়সার 

ধযা  থাসক  !  এটাও ব্ে অটক  ব্লা হয় ।   

          প্রশ্নকতপা :  ক্ষক  পয়সা ছাো চসলই নো  া !  

          দাদাশ্রী :  চসল  া, ক্ষক  পয়সা ক্ষকভাসব্ আসস এ নলাসক জাস   া 

আর ক্ষপছস  নদৌোসদৌক্ষে কসর ।  পয়সা নো ঘাসমর মে আসস ।  নর্যম  কাসরা  
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ঘাম নব্শী হয় আর কাসরা কম হয় ক্ষক  ঘাম  া হসয় থাসকই  া, এই ভাসব্ 

এই পয়সা নলাসকর আসসেই থাসক  !  

          আমার নো মূলেঃ পয়সার অটক  ই ক্ষছল  া ।  ব্াইশ ব্ছসরর ক্ষছলাম 

েে  নথসকই আক্ষম ব্যব্সা কসর আসক্ষছ েব্ওু আমার ঘসর আসা নলাসকরা 

আমার ব্যব্সার ক্ষকছু জা সোই  া ।  উসল্ট আক্ষম ওসদর জজজ্ঞাসা করোম 

 ‘আপ ার ক্ষক ব্াধঁা আসছ   ’  

          পয়সা নো মস  পসর োসেও অস ক ঝঁুক্ষক, েে  পয়সার ভজ া করা 

োর নথসক কে ব্ে ঝঁুক্ষক হসব্    

          ম ুেয এক জায়গায় ভজ া (পূজা) করসে পাসর, হয় নো পয়সার 

ভজ া করসে পাসর  য় নো আোর ।  দইু জায়গায় এক জ  মা ুসের 

উপসর্যাগ থাসক  া ।  দইু জায়গায় উপসর্যাগ ক্ষকভাসব্ থাকসব্    এক 

জায়গাসেই উপসর্যাগ থাকসব্ ।  এর এে  ক্ষক করসব্    

          একজ  ব্যব্সায়ীর সসঙ্গ নদো হসয়ক্ষছল ।  এমক্ষ  লােপক্ষে ক্ষছল, 

আমার নথসক পস সরা ব্ছসরর ব্ে, ক্ষক  আমার সসঙ্গ ওঠা-ব্সা করসো ।  

নসই ব্যব্সায়ীসক নক আক্ষম এক ক্ষদ  জজজ্ঞাসা কক্ষর নর্য ,  ‘দাদা , এই নছসলরা 

সব্াই নকাট-সপন্ট পসে নঘাসর আর আপক্ষ  এক এেটুকু ধুক্ষে, নস ও দুই হাটু 

নোলা নদোয় এম  নক  পসর    ’  নসই ব্যব্সায়ী মজন্দর দশ ে  করসে র্যায় 

েে  এম  লযাংসটা নদোয়।  এেটুকু ধুক্ষে নস লযাংসগাট পরসছ এম  লাসগ ।  

এেটুকু ব্জি আর সাদা টুপী, আর দশ ে  করসে নদৌোসদৌক্ষে কসর র্যায় ।  

আক্ষম ব্ক্ষল নর্য, ‘আমার মস  হসচ্ছ নর্য এই সব্ সসঙ্গ ক্ষ সয় র্যাসব্   ’  েে  

আমাসক ব্সল নর্য, ক্ষ সয় নর্যসে পারসব্া  া অম্বালালভাই, সসঙ্গ ক্ষ সয় নর্যসে 

পারসব্া  া ! ’ আক্ষম ব্ক্ষল, ‘আপক্ষ  নো ব্ুজদ্ধমা , আমরা পাটটদারসদর ব্ুজদ্ধ 

নকাথায় আর  আপ ারা নো ব্ুজদ্ধমা  জাে  , ক্ষকছু েুসঁজ  নব্র কসরসছ  

হয়সো  ! ’  নো ব্লসে থাসক নর্য, ‘সকউ ক্ষ সয় নর্যসে পাসর  া ।‘  আব্ার ওর 

নছসলসক জজজ্ঞাসা কক্ষর নর্য, ‘ব্াব্া নো এম  ব্লসছ ’ , েে  নস ব্সল নর্য, ‘এ 

নো ভাল হসয়সছ নর্য সাসথ ক্ষ সয় নর্যসে পারসব্  া ।  র্যক্ষদ সাসথ ক্ষ সয় নর্যসে 

পারসো নো ব্াব্া ক্ষে  লাসের ঋণ আমার মাথায় নরসে র্যাসব্ এম  !  আমার 
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ব্াব্া নো েুব্ পাকা ।  নসই জ য ক্ষ সয় নর্যসে পারসব্  া, এটাই ভাল,  াহসল 

ব্াব্া নো ক্ষে  লাসের ঋণ নরসে আমাসদর পসথ ব্ক্ষসসয় রােসো ।  আমার নো 

নকাট-সপন্ট ও পরার জ য থাকসো  া ।  র্যক্ষদ সাসথ ক্ষ সয় নর্যসে পারসো  া 

নো আমার কাজ োমাম কসর নদসব্ , এম  পাকা  ! ‘  

          প্রশ্নকতপা :  মুম্বাই-এর ব্যব্সায়ী দইু  ম্বসরর পয়সা জমা কসর োর ক্ষক 

ইস ক্ট হসব্     

          দাদাশ্রী :  োসে কসম ের ব্ন্ধ  পসে ।  ও নো দইু  ম্বরী ব্া এক  ম্বরী 

হয়,  ভাল-োরাপ পয়সা সব্ কসম ের ব্ন্ধ   ন সল ।  কম েব্ন্ধ  নো এমক্ষ  ও 

পসে ।  র্যে  পর্য েি আেজ্ঞা  হয়  া নস পর্য েি কম েব্ন্ধ  পসে ।  আসরা 

ক্ষকছু জজজ্ঞাসা করসব্    দইু  ম্বরী পয়সা নথসক োরাপ ব্ন্ধ  পসে ।  এসে 

জাস ায়ার গক্ষেসে নর্যসে হয়, পশুসর্যাক্ষ সে নর্যসে হয় ।  

          প্রশ্নকতপা : এই নলাসকরা পয়সার ক্ষপছস  পসে আসছ নো সসিাে নক  

রাসে  া      

          দাদাশ্রী :   আমাসক নকউ ব্সল নর্য সসিাে রােসব্ েে  আক্ষম ব্ক্ষল নর্য 

ভাই, আপক্ষ  নক  রাসে   া আর আমাসক ব্লসছ      ব্স্তুক্ষস্থক্ষেসে সসিাে 

রােসে পারা র্যায় এম   য় ।  োসেও নকউ ব্লার পসর থাকসব্ এম   য় ।  

র্যে জ্ঞা  হসব্ নসই মাত্রায় ক্ষ সজ ক্ষ সজই স্বাভাক্ষব্ক রূসপ সসিাে থাকসব্ই ।  

সসিাে এ করার মে জজক্ষ স  য়, ও নো পক্ষরণাম । নর্যম  আপক্ষ  পরীিা 

ক্ষদসয়সছ  নেম  পক্ষরণাম আসসব্ ।  নসই ভাসব্ র্যে জ্ঞা  হসব্  োর পক্ষরণাম 

রূসপ েেটা সসিাে থাকসব্ ।  সসিাে থাসক নসইজ য নো এই নলাসকরা এে 

সব্ পক্ষরমম কসর !  দযাে  া, পায়ো ায় ব্সসও দুসটা কাজ কসর, নসোস  

ব্সস দাক্ষে ও কামায়  !  এে সব্ নলাভ হয় !  এ নো সব্ ইজিয়া  পাজঁল ব্লা 

হয়  !    

         কে উক্ষকল নো পায়ো ায় ব্সস দাক্ষে কামায় আর এক জস র স্ত্রী 

আমাসক ব্সল নর্য আমাসদর সাসথ কথা ব্লার ও সময় ন ই ।  েসব্ এ নকম  

একাক্ষিক হসয় নগসছ    এক ই ক্ষদসক, এক ই নকা া আর ন র ও নদৌে-ভাগ  
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হয় এম   !  এোস  পয়সা কামায় আর ওোস  ক্ষগসয় ন সল আসস ।  ক্ষ   !  

এোস  গাই দুইসয় ওোস  গাধাসক োইসয় নদয় ।  

          এই কক্ষলর্যুসগ পয়সার নলাভ কসর ক্ষ সজর অব্োর (জন্ম) োরাপ কসর 

আর ম ুেযপস  নরৌদ্রধযা -আেেধযা  হসেই থাসক, এসে ম ুেযপ  চসল র্যায়।  

ব্ে-ব্ে রাজয নভাগ কসর এসসসছ ।  এ নকা  ক্ষভিুক ক্ষছল  া, ক্ষক  এে  

ম  ক্ষভিুক নর্যম  হসয় নগসছ ।  নসইজ য এই চাই আর ওই চাই হসে থাসক। 

অ যথা র্যার ম  স ষ্ট হসয় নগসছ োসক ক্ষকছু  া ক্ষদসলও রাজশ্রী হয় ।  পয়সা 

এম  জজক্ষ স নর্য মা ুে নক নলাসভর প্রক্ষে দৃটষ্ট করায় ।  লক্ষ্মী নো তব্র 

ব্াোস ার জজক্ষ স ।  োর নথসক র্যে দসূর থাকসে পার েেই উত্তম আর 

 (লক্ষ্মী) েরচ হওয়াসে ভাল কাসজ েরচ হসয় র্যায় নো ভাল কথা ।   

          পয়সা নো র্যে আসার আসছ েেই আসসব্ ।  ধসম ে পে েে  ও েেই 

আসসব্ আর অধসম ে পে েেস া েেই আসসব্ ।  ক্ষক  অধসম ে পেসল 

দুরুপসর্যাগ হসব্ আর দুঃেী হসব্, আর এই ধ েসম সদুপসর্যাগ হসব্ আর সুেী হসব্ 

আর নমাসি নর্যসে পারসব্, নসটা মু া াসে ।  ব্াকী পয়সা নো েেটাই 

আসসব্ ।  

          পয়সার জ য ক্ষচিা করা এ এক োরাপ অভযাস, ও ক্ষকভাসব্ োরাপ 

অভযাস    নর্য একজ  নলাসকর েুব্ জ্বর হওয়াসে আমরা োসক ভাপ ক্ষদসয় 

জ্বর  ামাই ।  ভাপ ক্ষদসল ঘাম নব্শী হসয় র্যায় এম  ন র প্রসেযক ক্ষদ  ভাপ 

ক্ষদসয় ঘাম নব্র করসে থাকসল ক্ষস্থক্ষে ক্ষক হসব্    নস জাস  নর্য এই ভাসব্ এক 

ক্ষদ  আমার েুব্ নব্শী  ায়দা হসয়ক্ষছল, আমার শরীর হালকা হসয় ক্ষগসয়ক্ষছল, 

নসইজ য এে  প্রসেযক ক্ষদস র অভযাস করসে হসব্ ।  প্রসেযক ক্ষদ  ভাপ 

ন য় আর ঘাম নব্র কসর নো ক্ষক হসব্     

          লক্ষ্মী নো ব্াই-সপ্রািাক্ট ।  নর্যম , আমাসদর হাে ভাল থাকসব্ ক্ষক পা 

ভাল থাকসব্ ক্ষক োর রাে-ক্ষদ  ক্ষচিা করসে হয়     া, নক     ক্ষক আমাসদর 

হাে-পাসয়র দরকার ন ই    আসছ, ক্ষক  োর ক্ষচিা করসে হয়  া  ।  নসইভাসব্ 

লক্ষ্মীর ক্ষচিা করসব্  া ।  নর্যম  ক্ষক আমাসদর হাসে ব্যথা হসচ্ছ েে  োর 

নমরামে  (  ক্ষচক্ষকৎসা  ) নসইটুকু ক্ষচিা করসে হয়, এম  ই কেস া ক্ষচিা করসে 
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হয় নো নসই সমসয়র জ যই, পসর ক্ষচিা করসব্  া, অ য ঝাসমলায় পেসব্ 

 া।  লক্ষ্মীর স্বেন্ত্র ধযা  করসে হয় ক্ষক    লক্ষ্মীর ধযা  একক্ষদসক হয় নো 

অ যক্ষদসক অ য ধযা  হাক্ষরসয় র্যায় ।  স্বেন্ত্র ধযাস  নো, লক্ষ্মী ই  য় পর  স্ত্রীর 

ধযাস  ও  ামসে হয়  া ।  স্ত্রীর ধযাস   ামসল পসর স্ত্রীর সমা  হসয় র্যায় !  

লক্ষ্মীর ধযাস   ামসল চঞ্চল হসয় র্যায় ।  লক্ষ্মী ঘসুর-সব্োয় আর ধযা  করা 

জ  ও ঘুসর-সব্োয়  !  লক্ষ্মী নো সব্ জায়গায় ঘুসর-সব্োসে থাসক ক্ষ রির , 

এভাসব্ নস ও ক্ষ সজ সব্ জায়গায় ঘসুর-সব্োসে থাসক ।  লক্ষ্মীর ধযা  ই করসে 

হয়  া ।  ও নো ব্ে নথসক ব্ে নরৌদ্রধযা , ও আেেধযা   য়, নরৌদ্রধযা  !  কারণ 

ক্ষ সজর ঘসর োব্ার-দাব্ার আসছ, সব্ক্ষকছু আসছ, েব্ওু লক্ষ্মীর নব্শী আশা 

রাসে, অথ োৎ েেটা অ য জায়গায় কম হসব্ ।  অস যর ওোস  কম হয়, এম  

ক্ষব্শ্বাস ভঙ্গ করসব্  া ।  অ যথা আপক্ষ  নদােী !  ক্ষ সজ ক্ষ সজই সহসজ আসস 

োর নদােী আপক্ষ     !  সহজ নো পাচঁ লাে আসস ব্া পঞ্চাশ লাে আসস ।  

ক্ষক  আব্ার আসার পসর লক্ষ্মী নক ধসর রােসে ন ই ।  লক্ষ্মী নো ক্ষক ব্সল     

আমসক  ধসর রােসব্  া , র্যে এসসসছ েে ক্ষদসয় দাও ।   

          ধস র অিরায় কে  পর্য েি    র্যে  পর্য েি উপাজে  করার ইচ্ছা হয় 

নস পর্য েি ।  ধস র প্রক্ষে অলিয হয় নো অস ক আসস ।   

          ক্ষক োব্ার দরকার হয়  া    পায়ো ায় র্যাওয়ার দরকার ন ই    নেম  

ই লক্ষ্মীর ও দরকার আসছ ।  পায়ো া, নর্যম  মস  কসর ক্ষব্ া হয়, নেম  

লক্ষ্মী ও মস   া করসল ও আসস ।   

          এক জক্ষমদার আমার কাসছ আসস নস আমাসক জজজ্ঞাসা কসর নর্য 

 ‘জীব্  র্যাপ  করার জ য কে চাই    আমার ব্াক্ষেসে হাজার ক্ষব্ঘা জক্ষম 

আসছ, ব্াংসলা আসছ, দুসটা কার আসছ আর ব্যাঙ্ক ব্যাসলন্স ও র্যসথষ্ঠ আসছ ।  

নো আক্ষম কে রােসব্া   ’  

         আক্ষম ব্ক্ষল , ‘দযাে ভাই, প্রসেযসকর আব্শযকো কে হওয়া উক্ষচৎ োর 

আন্দাজ, োর ( ক্ষ সজর) জসন্মর সময় ক্ষক মা -মর্য োদা ক্ষছল, নসই আন্দাসজ 

সারা জীব্স র জ য েুই পক্ষরমাণ ক্ষ জশ্চে কর ।  নসটাই আসল ক্ষ য়ম ।  এ 

নো সব্ এসক্সসস (মাত্রাক্ষধকয ) হসয় র্যায় আর এসক্সস নো ক্ষব্ে, মসর র্যাসব্  ! ’  
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          প্রসেযক মা ুসের ক্ষ সজর ঘসর আ ন্দ হয় ।  কঁুসে ঘসরর নলাসকর 

ব্াংসলাসে আ ন্দ হয়  া আর ব্াংসলার নলাসকর কঁুসে ঘসর আ ন্দ হয়  া ।  

োর কারণ আসছ, োর ব্ুজদ্ধর আশয় ।  নর্য ব্ুজদ্ধর আশসয় নর্যম  ভসর এস সছ 

নেম  ই োসক নমসল ।   ব্জুদ্ধর আশসয় র্যা ভরা আসছ  োর দুসটা ছক্ষব্ নব্র 

হয়    (১) পাপ ল আর (২) পুযণয ল ।  ব্ুজদ্ধর আশয় নক প্রসেযসক ক্ষব্ভাজ  

কসরসছ েে  ১০০ প্রক্ষেশে এর মসধয অক্ষধকাংশ প্রক্ষেশে নমাটর, ব্াংসলা, 

নছসল-সমসয় আর নব্ৌ, এই সসব্র জ য ভসরসছ ।  েে  এই সব্ প্রাপ্ত করসে 

পুণয েরচ হসয় নগসছ আর ধসম ের জ য মুক্ষস্কসল এক ব্া দুই প্রক্ষেশে ই ব্ুজদ্ধর 

আশয় ভসরসছ ।     

          ব্ুজদ্ধর আশসয় লক্ষ্মী প্রাপ্ত করসে হসব্ , এম  ভসর এস সছ ।  েে  

োর পুণয েরচ হয় নো লক্ষ্মীর নেসরর উপর নের জসম ।   ক্ষিেীয় (ব্যজক্ত) 

ব্ুজদ্ধর আশসয় লক্ষ্মী প্রাপ্ত করসে হসব্ এম  ক্ষ সয় নো এসসসছ ক্ষক  োসে 

পুণয কাসজ আসার ব্দসল পাপ ল সামস  আসস ।  নসইজ য লক্ষ্মী মুে ই 

নদোয়  া ।  এ নো এে স্পষ্ট ক্ষহসাব্ নর্য কাসরা এেটুকু ও চসল এম   য় ।  

েে  এই অভাগা নমস  ন য় নর্য আক্ষম দশ লাে টাকা কাক্ষমসয়ক্ষছ ।  আসর, এ 

নো পুণয েরচ  হসয়সছ আর নস ও উসল্টা রাস্তায় ।  োর ব্দসল নোর ব্জুদ্ধর 

আশয় ব্দল  কর ।  ধসম ের জ যই ব্ুজদ্ধর আশয় ব্াধঁার নর্যাগয ।  এই জে ব্স্তু 

সব্ নমাটর, ব্াংসলা, নরক্ষিও এই সসব্র ভজ া কসর োর জ যই ব্ুজদ্ধর আশয়, 

ব্াধঁার নর্যাগয  য় ।  ধসম ের জ য ই, আেধসম ের জ য ই ব্ুজদ্ধ আশয় রােসব্ ।  

ব্েেমাস  আপ ার র্যা প্রাপ্ত হসয়সছ নস র্যক্ষদও হয়, ক্ষক  এে  নো আশয় ব্দল 

কসর নকব্ল সম্পূণ ে  শে-প্রক্ষেশে ধসন্ম ের জ যই রােসব্ ।   

          আক্ষম ক্ষ সজর ব্ুজদ্ধর আশসয় শে-প্রক্ষেশে ধম ে আর জগে কলযাসণর 

ভাব্ া এস ক্ষছ ।  অ য নকা  জায়গায় আমার পুণয েরচ ই হয় ক্ষ  ।  পয়সা, 

নমাটর, ব্াংলা , নছসল, নমসয়, ক্ষকছুসেই ন ই ।   

          আমাসক নর্য নর্য সািাৎ কসরসছ আর জ্ঞা  ক্ষ সয় নগসছ, ওরা দুই-পাচঁ 

প্রক্ষেশে ধসম ের জ য-মুজক্তর জ য নেসলক্ষছল, োই আক্ষম (দাদাজী) ক্ষমসলক্ষছ ।  

আক্ষম শে প্রক্ষেশে ধসম ে নেসলক্ষছ, নসইজ য সব্ জায়গা নথসকই আমাশক 

ধসম ের জ য ‘স া অসেক্শ  সাটটেক্ষ সকট’ প্রাপ্ত হসয়সছ ।  
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         নকা  ব্াইসরর নলাক আমার কাসছ ব্যব্হাসর উপসদশ ক্ষ সে আসস নর্য 

 ‘আক্ষম এে মাথাোরাপ  (ঝঞ্ঝাট ) কক্ষর ক্ষক  নকা  পক্ষরণাম নব্র হয়  া ।য  

েে  আক্ষম ব্ক্ষল, ‘এে  নোর পাসপর উদয় আসছ ।  নসইজ য কাসরা নথসক 

ধাসর টাকা আ ক্ষব্ নো রাস্তায় নোর পসকট নকসট র্যাসব্ ।  এে  েুই ঘসর ব্সস 

আরাসম র্যা ক্ষকছু শাস্ত্র পোর ও সব্ পে আর ভগব্াস   াম কে ।‘  

          পাসপর পূরণ কসর  (ব্ীজ নরাপ  কসর), ও র্যে  গল  হসব্  ( ল 

আসসব্ ) েে  জা সে পারক্ষব্  !  েে  নোর হুস উসে র্যাসব্ !  অক্ষরর উপসর 

ব্সস আক্ষছস এম  লাগসব্ ! !  পুসণযর পূরণ করক্ষব্ েে  জা সে পারক্ষব্ নর্য 

নকা   অ াক্ষব্ল  আ ন্দ আসস ।  নসইজ য র্যার ই পূরণ করসব্ ও ব্ুসঝ-শুস  

করসব্, নর্য গল  হওয়ার সময় পক্ষরণাম ক্ষক আসস ।  পরূণ করার সময় ক্ষ রির 

সেকে থাকসব্, পাপ করার সময়, কাউসক ঠক্ষকসয় পয়সা জমা করার সময়, 

সব্ েদা ধযা  রােসব্ নর্য নস ও গল  হব্ার ।  নসই পয়সা ব্যাসঙ্ক রােসব্ োসেও 

নস চসল র্যাব্ার নো হয় ই ।  োর ও গল  নো হসব্ই ।  আর নসই পয়সা জমা 

করার সময় নর্য পাপ কসরছ, নর্য নরৌদ্রধযা  কসরছ, নস োর ধারার সাসথ 

আসসব্ ও অক্ষেক্ষরক্ত, র্যে  োর গল  হসব্  েে  নোর  ক্ষক অব্স্থা হসব্      

          প্রকৃক্ষে ক্ষক ব্সল    নস কে পয়সা েরচ কসরসছ ও আমার এোস  নদো 

হয়  া ।  এোস  নো, নব্দ ীয় কম ে ক্ষক ভুসগসছ    শাো  া অশাো, েেটাই 

আমার এোস  নদো হয় ।  টাকা  া হসলও শাো ভুগসব্ আর টাকা হসলও 

অশাো ভুগসব্ ।  অথ োৎ ও নর্য শাো ব্া অশাো নব্দ ীয় কম ে নভাসগ, োর 

টাকার উপর আধার থাসক  া ।  

          এে  আপ ার কম আমদা ী হয়, একদম শাক্ষি আসছ , নকা  ঝঞ্ঝাট 

 া হয়, েে  ব্লসব্ নর্য, ‘চল, ভগব্াস র দশ ে  কসর আক্ষস ! ’  আর এই সব্, 

নর্য পয়সা কামাসে থাসক, নস এগাসরা লাে কামাই কসর োসে অসুক্ষব্ধা ন ই, 

ক্ষক  এে  পঞ্চাশ হাজার নলাকসা  হসল অশাো নব্দ ীয় দাকঁ্ষেসয় র্যাসব্ ।  

 ‘আসর, এগাসরা লাে নথসক পঞ্চাশ হাজার কম কসর নদ  া ! ’  েে  ব্লসব্ 

নর্য  ‘ া, নস নো োসে রকম  (টাকা ) কম হসয় র্যাসব্  া ! ’  েে , রকম েুই 

কাসক কাসক ব্ক্ষলস     নকাথা  নথসক এসসসছ এই রকম     ও নো দাক্ষয়সত্বর 
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রকম ক্ষছল, নসইজ য কম হসল নচঁচাসব্  া ।  রকম ব্ােসল েুই েুশী হক্ষব্ আর 

কম হসল    আসর, আসল পুজঁজ  ‘ক্ষভেসর’ পসে আসছ, োসক নক  হাটে 

 ‘স ইল’ কসর সমস্ত পুজঁজ ব্রব্াদ করাসে নলসগ আক্ষছস !  হাটে  ‘স ইল’ হসল 

নো সমস্ত পুজঁজ নশে হসয় র্যাসব্ ক্ষক  া     

          দশ লাে টাকা ব্াব্া নছসলসক নদয় আর ব্াব্া ব্সল নর্য ‘এে  আক্ষম 

আধযাজেক জীব্  কাটাসব্া ! ’ েে  নসই নছসল নরাজ মসদ , মাংসাহাসর , 

নশয়ার ব্াজাসর , এই সসব্ নস পয়সা উক্ষেসয় নদয় ।  কারণ নর্য টাকা োরাপ 

রাস্তায় জমা হসয়সছ, ও ক্ষ সজর কাসছ থাকসব্  া ।  আজকাল নো োটট 

টাকাও, কষ্ট কসর উপাজে  করা টাকাও থাসক  া, নো অশুদ্ধ টাকা ক্ষক কসর 

থাকসব্    অথ োৎ পসুণযর ধ  হসে হসব্, র্যাসে অপ্রমাক্ষ কো  া হয়, ক্ষ য়ে 

পক্ষরস্কার হয়, এম  ধ  হয় েসব্ই নস সুে নদসব্ ।  অ যথা এে  দুেম কাসলর 

ধ , নস ও পুসণযর ব্লা হয়, ক্ষক  পাপা ুব্ন্ধী পুণয, নর্য ক্ষ োদ পাপ ই ব্াধঁসব্!   

          এক ক্ষমক্ষ ট ও নর্যোস  থাকা র্যায়  া, এম  এই সংসার  !  জব্রদস্ত 

পুণয থাকা সসত্তও ক্ষভেসর অিরদাহ শাি হয়  া, অিরদাহ ক্ষ রির জ্বলসেই 

থাসক !  চেুক্ষদেক নথসক সব্  ােে শাস সংসর্যাগ হওয়ার পসরও অিরদাহ 

চসল, নস সব্ ক্ষকভাসব্ ঘুচসব্     পুণয ও নশসে সমাপ্ত হসয় র্যায় ।  জগসের 

ক্ষ য়ম আসছ নর্য পুসণযর সমাপ্ত হসল পাসপর উদয় হসব্ ।  এ নো অির দাহ ।  

পাসপর উদসয়র সমসয় র্যে  ব্াইসরর দাহ জন্ম হসব্ নসই সময় নোর ক্ষক দশা 

হসব্    নসইজ য সামসল র্যাও, এম  ভগব্া  ব্সল  ।   

          এ নো পূরণ-গল  স্বভাসব্র ।  র্যে পূরণ হসয়সছ েেটা আব্ার গল  

হসব্ই ।  আর গল   া হসল েে  ও মুক্ষস্কল হসয় র্যায় ।  ক্ষক  গল  হয় েেটা 

আব্ার োওয়া হয় ।  এই শ্বাস  াও ও পূরণ করসল আর ক্ষ ঃশ্বাস ছােসল নস 

গল  ।   সব্ পূর -গল  স্বভাসব্র,  নসই জ য আক্ষম অ ুসন্ধা  কসরক্ষছ নর্য 

 ‘অভাব্  য় আর প্রাচুর্য ে ও  য়  ! আমার সব্ সময় লক্ষ্মীর অভাব্  ও ন ই আর 

প্রাচুর্য ে ও ন ই  ! ’  অভাসব্র-রা, শুক্ষকসয় র্যায় আর প্রাচুসর্য ের-রা  ুসল র্যায় ।  

প্রাচুর্য ে মাস  ক্ষক    নর্য লক্ষ্মী দুই-ক্ষে  ব্ছর পর্য েি  সেই  া । মা  লক্ষ্মী নো 

সচল ভাল , অ যথা দুঃেদায়ী হসয় র্যায় ।   
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          আমার কেস া অভাব্ হয় ক্ষ  আর  া ই প্রাচুর্য ে হসয়সছ ।  লাে আসার 

আসগ নো নকাথাও  া নকাথাও নথসক নব্াম আসস আর নসোস  েরচ হসয় 

র্যায় নসইজ য প্রাচুর্য ে নো হয় ই  া কেস া, আর অভাব্ ও হয় ক্ষ  ।   

          প্রশ্নকতপা :  লক্ষ্মী নক  কম হসয় র্যায়     

          দাদাশ্রী :  চুক্ষর নথসক ।  নর্যোস  ম -ব্চ -কায়া নথসক চুক্ষর হয়  া 

নসোস  লক্ষ্মী কৃপা কসর  ।  লক্ষ্মীর অিরায় চুক্ষরসে হয় ।  টরক (চালাক্ষক) 

আর লক্ষ্মীর শত্রুো আসছ ।  সু্থল চুক্ষর ব্ন্ধ হসল নো উঁচু জাসে জন্ম হসব্, 

ক্ষক  সূক্ষ্ম চুক্ষর অথ োৎ টরক কসর ও নো হািে (ভারী) নরৌদ্রধযা  আর োর 

পক্ষরণাম  রক গক্ষে ।  এই কাপে নটস  নদয় ও হািে নরৌদ্রধযা  ।  টরক নো 

হওয়া ই উক্ষচৎ  য় ।  টরক করা কাসক ব্সল    ‘েুব্ উৎকৃষ্ট জজক্ষ স ’ ব্সল 

নভজাল জজক্ষ স ক্ষদসয় েুশী হয় ।  আর র্যক্ষদ আমরা ব্ক্ষল নর্য, ক্ষক নকউ এম  

কসর কেস া     েে  নস ব্লসব্ নর্য, ‘ও নো এম  ই করসে হয় ।‘  ক্ষক  

প্রমাক্ষ কোর ইচু্ছক-রা  ক্ষক ব্লা উক্ষচৎ নর্য   ‘আমার ইচ্ছা নো ভাল জজক্ষ স 

নদওয়ার, ক্ষক  জজক্ষ স এম  আসছ , চাই নো ক্ষ সয় র্যাও ।‘  এইটুকু ব্লসল 

দাক্ষয়ত্ব আমাসদর থাসক  া  !    

          অথ োৎ এই সব্ নকাথা পর্য েি প্রামাক্ষণক    নর্য নর্যো  পর্য েি কাসলা 

ব্াজাসরর অক্ষধকার োর প্রাপ্ত হয় ক্ষ  ।   

          প্রশ্নকতপা :  লক্ষ্মী কে মাত্রায় কামাস া উক্ষচৎ     

          দাদাশ্রী :  এম  ক্ষকছু ন ই ।  সকাসল প্রসেযক ক্ষদ  স্না  করসে হয় 

 া   েে  ক্ষক নকউ ভাসব্ নর্য এক ঘটট (জল) ই পাসব্া নো ক্ষক করব্    এই 

ভাসব্ লক্ষ্মীর ক্ষচিা আসা উক্ষচৎ  া ।  নদে ব্াক্ষল্ট পাসব্ েেটা ক্ষ জশ্চে ই হয় 

আর দুই ঘটট এ ও ক্ষ জশ্চে ।  োসে নকউ কম-সব্শী করসে পাসর  া নসইজ য 

ম -ব্চ -কায়া িারা েুই প্রর্যত্ন করক্ষব্ , ইচ্ছা করক্ষব্  া, এই লক্ষ্মী নো ব্যাঙ্ক-

ব্যাসলন্স, নসইজ য ব্যাসঙ্ক জমা থাকসল েসব্ পাসব্ই নো    নকউ লক্ষ্মীর ইচ্ছা 

কসর েে  মা লক্ষ্মী ব্লসব্ নর্য ‘সোর এই জলুাইসে পয়সা আসার ক্ষছল , ক্ষক  

এে  এ সামস র জলুাই নে পাসব্ ।‘  আর র্যক্ষদ ব্সল নর্য, ‘আমার পয়সা চাই  
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 া‘ েে  নস ও ব্ে পাপ ।  মা ক্ষ্মীর ক্ষেরস্কার ও  য় আর ইচ্ছা ও করসে হয় 

 া ।  োসঁক নো  মস্কার করসে হয় ।   োরঁ নো ক্ষব্ য় রােসে হয়, কারণ নস 

নো নহি অক্ষ সস আসছ ।  মা লক্ষ্মী নো োর (ব্যজক্তর) টাইম, কাল পূণ ে হসল 

আসসব্ই ।   এ নো ইচ্ছা নথসক অিরায় পসে ।  মা লক্ষ্মী নো ব্সল  নর্য,  ‘সর্য 

সময় নর্য গক্ষলসে থাকসে হয়  নসই সময় ই থাকসে হসব্ , আর আক্ষম সময়-

সমসয় পাটঠসয় ক্ষদই ।  নোর প্রসেযক ড্রা ট ইেযাক্ষদ সব্ সমসয় এসস র্যাসব্, 

ক্ষক  আমার ইচ্ছা করক্ষব্  া ।  কারণ ক্ষ য়ম মে হসল, োসক সুদ সসমে 

পাটঠসয় ক্ষদই ।  নর্য ইচ্ছা কসর  া োসক সমসয় পাটঠসয় ক্ষদই ।‘  ক্ষিেীয়, মা 

লক্ষ্মী ক্ষক ব্সল   নোর নমাসি নর্যসে হসল হসকর লক্ষ্মী পাক্ষব্ নসটাই ক্ষ ক্ষব্, 

কাউসক ঠক্ষকসয়, ছল কসর, ক্ষ ক্ষব্  া ।    

          মা লক্ষ্মী র্যে  আমাসক নমসল, েে  আক্ষম ওসক ব্সল ক্ষদই নর্য 

ব্সোদায় ‘মামা ক্ষক নপাল’ (পাো) আর েষ্ঠ ঘর, র্যে  সুক্ষব্ধা হয় আসসব্ আর 

র্যে  নর্যসে হয় চসল র্যাসব্ ।  আপ ার ই ঘর , আসসব্ ।  আক্ষম ক্ষব্ য় েযাগ 

কক্ষর  া ।  

          ক্ষিেীয় কথা, মা লক্ষ্মী নক অব্সহল া করসে হয়  া ।  নকউ এম  

ব্সল নর্য, ‘আমার চাই  া, লক্ষ্মী নক নো আক্ষম টচ্  (স্পশ ে ) ও কক্ষর  া ’ , নস 

লক্ষ্মী নক  া নছায়ঁ োসে অসুক্ষব্ধা ন ই ।  ক্ষক  এম  নর্য ব্াণী  া, এম  নর্য 

ভাব্ কসর ও ক্ষব্পদজ ক ।  আগামী অস ক জন্ম পর্য েি লক্ষ্মী ক্ষব্ া ঘুসর 

নব্োসে হয় ।  মা লক্ষ্মী নো ‘ব্ীেরাগ’ , ‘অসচে  জজক্ষ স’।    ক্ষ সজ োসক 

অব্সহল া করসে হয়  া ।  কাউসক অব্সহল া কসর, র্যক্ষদ ও নস নচে  হয় 

ক্ষক অসচে  হয় , ন র োর সংসর্যাগ প্রাপ্ত হসব্  া ।  আক্ষম ‘অপক্ষরগ্রহী’ এম  

ব্সল ক্ষক   ‘লক্ষ্মী নক কেস া নছাবঁ্  া‘ এম  ব্সল  া ।  মা লক্ষ্মী নক নো 

সমস্ত ব্যব্হার জগসের ‘ াক’ ব্লা হয় ।  ‘ব্যব্ক্ষস্থে’-এর ক্ষ য়সমর আধাসর 

সব্ নদব্-সদব্ী প্রস্থাক্ষপে , নসইজ য কেস া অব্সহল া করসে ন ই ।   

         লক্ষ্মী নক েযাগ করসে হয়  া, ক্ষক  অজ্ঞা োর েযাগ করসে হসব্ ।  

ক্ষকছু নলাক লক্ষ্মীর ক্ষেরস্কার কসর ।  র্যক্ষদ নকা  জজক্ষ সসর ক্ষেরস্কার কসর নো  
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নসই জজক্ষ স আব্ার কেস া পাসব্ই  া, নকব্ল ক্ষ ঃসৃ্পহ হওয়া ও নো অস ক 

ব্ে পাগলাক্ষম ।    

          সংসারী ভাসব্ আক্ষম ও ক্ষ ঃসৃ্পহ আর আোর ভাসব্ সসৃ্পহ ।  সসৃ্পহ-

ক্ষ ঃসৃ্পহ হসব্ েসব্ই নমাসি নর্যসে পারসব্ ।  নসইজ য প্রসেযক প্রসঙ্গ নক 

স্বাগে করসব্ ।   

          কাসলা টাকা নকম  ব্লা হয় এটা নব্াঝাজচ্ছ ।  ব্ যার জল আমাসদর 

ঘসর েুসক র্যায় নো ক্ষক আমাসদর েুশী হসব্ নর্য ঘসর ব্সসই জল আসসছ ।  পসর 

র্যে  ব্ যা  ামসব্ আর জল চসল র্যাসব্, েে  কাদঁা নথসক র্যাসব্ নসসব্ ধুসয় 

পক্ষরস্কার করসে করসে দম নব্ক্ষরসয় র্যাসব্ ।  এই কাসলা টাকা ব্ যার জসলর 

সমা  ।  নস আমূল নকসট ক্ষ সয় র্যাসব্ ।  নসইজ য আমাসক মহাজ সদর 

ব্লসে হসয়সছ সামক্ষলসয় চলসব্ ।  

          র্যে  পর্য েি উল্টা ধান্দা শুরু  া হয় নস পর্য েি লক্ষ্মী র্যাসব্  া ।  উল্টা 

ধান্দা লক্ষ্মীর র্যাওয়ার ক্ষ ক্ষমত্ত হয় !   

          এ কাল নকম     এে  এই কাসলর নলাসকর নো নকাথা নথসক মাল 

ক্ষমসল র্যায়, অস যর নথসক ক্ষকভাসব্ নকসে ন ব্, ক্ষকভাসব্ নভজাল মাল 

অ যসক নদব্, ক্ষব্ া হসকর ক্ষব্েয় নভাগা, এ সব্ নথসক  ুরসে নমসল নো অ য 

জজক্ষ সসর নোজঁ করসব্  া    এসে সসুের নকা  ব্ৃজদ্ধ হয় ক্ষ  ।  সুে নো কে  

ব্লা হয়     ‘সমই  নপ্রািাক্স ’ কসর েে  ।  এই সংসার নো ‘ব্াই নপ্রািাক্ট’ , 

পূসব্ ে ক্ষকছু কসরক্ষছসল হয়সো োসে নদহ নপসয়ছ , নভৌক্ষেক জজক্ষ স নপসয়ছ , স্ত্রী 

নপসয়ছ , ব্াংসলা নপসয়ছ ।  র্যক্ষদ পক্ষরমসম পায় নো মজদুররা ও নপে , ক্ষক  

এম   য় ।  আজকাসলর নলাকসদর নব্াসধ  ারাক হসয়সছ ।  নসইজ য এই 

ব্াই-সপ্রািাক্সস র কারো া েুসলসছ ।   ক্ষক  ব্াই-সপ্রািাক্সস র নব্র করসে 

হয়  া।  নমই  নপ্রািাক্স , মাস  নমাসির সাধ , ‘জ্ঞা ী পুরুে’ এর নথসক  

প্রাপ্ত কসর ন সব্, ন র সংসাসরর ব্াই-সপ্রািাক্স  নো ক্ষ সজ ক্ষ সজই ক্ষব্ া 

মূসলযই পাসব্  ! ব্াই-সপ্রািাক্সস র জ য অ ি অব্োর  ষ্ট কসরছ, দুধ েযা  

কসর !  এক ব্ার নমাি প্রাপ্ত কসর  াও নো সমস্ত ন সাদ সমাপ্ত হসয় র্যাসব্!   
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         এই নভৌক্ষেক সুসের ব্দসল অসলৌক্ষকক সুে হসে হসব্ নর্য সুসে আমাসদর 

েৃক্ষপ্ত হয় ।  এই নলৌক্ষকক সুে নো উসল্ট অধর্য েয ব্াোয় !  নর্যক্ষদ  পঞ্চাশ 

হাজাসরর  ক্ষব্জক্র হয় নসক্ষদ  গুসণ-গুসণই  মাথা োরাপ হসয়  র্যায় ।  মাথা নো 

এে ব্যাকুল হসয় র্যায় নর্য োওয়া-দাওয়া ও ভাল লাসগ  া ।  কারণ আমার ও 

ক্ষব্জক্র হে , এ আক্ষম নদসেক্ষছ, েে  মাথা নকম  হসয় নর্যে  !  এই ক্ষকছুই 

আমার অ ুভসব্র ব্াইসর  য়  া    আক্ষম নো এই সমদু্র সােঁসর পার কসর 

এসসক্ষছ, নসইজ য আমার সব্ জা া আসছ নর্য আপ ার নকম  হয় হয়সো    

নব্শী টাকা আসসল নব্শী ব্যাকুলো হসব্ ।  মাথা িাল (মন্দ) হসয় র্যায় ক্ষকছুই 

মস  থাসক  া ।  অক্ষস্থরো , অক্ষস্থরো আর অক্ষস্থরো ই থাকসব্ ।  ন াট ই 

গুণসে থাসক, ক্ষক  এই ন াট এো কার এোস ই নথসক নগসছ আর নগাণা 

জ  চসল নগসছ !  পয়সা নো ব্সল নর্য, ‘েুই ব্ুঝসে পাক্ষরস নো ব্ুসঝ ন , আক্ষম 

থাকসব্া আর েুই চসল র্যাক্ষব্ ! ’ নসইজ য আমরা ওর সসঙ্গ নকা  শত্রুো  

করসব্া  া ।  পয়সা নক ব্লসব্া আমরা নর্য, ‘আসু ,  ’কারণ োর দরকার 

আসছ!  সব্ার ই দরকার আসছ  া    ক্ষক  র্যক্ষদ োর ক্ষপছস  েন্ময়াকার থাক্ষক, 

নো নগা াজ  চসল র্যাসব্ আর পয়সা থাকসব্ ।  েব্ুও গুণসে নো হসব্, োর 

নথসক নো নকা  ক্ষ স্তার ন ই  া !  নকা  মহাজ  ই এম  হসব্ নর্য মু ীম নক 

ব্লসব্ নর্য,  ‘ভাই, আমাসক োব্ার সময় ক্ষব্রক্ত করসব্  া, পয়সা আসস নো 

শাক্ষিসে গুসণ ক্ষসন্দসুক রােসব্ আর নব্র করসব্ ।‘  এম  দেল  া কসর এম  

কদাক্ষচৎ এক-আধ মহাজ  হসব্ !  ক্ষহন্দসু্থাস  এম  দইু-চার মহাজ , ক্ষ সল েপ 

থাকা হসব্ ! আমার মে ! আক্ষম কেস া পয়সা গুক্ষণ  া ! ! এ একটা ঝাসমলা!  

আজ কুক্ষে-কুক্ষে ব্ছর নথসক আক্ষম লক্ষ্মীসক হাে ক্ষদসয় স্পশ ে কক্ষর ক্ষ  

নসইজ যই এে আ ন্দ আসছ  া !   

          ব্যব্হার আসছ নস পর্য েি লক্ষ্মীর আব্শযকো থাকসব্ ।  ক্ষক  োসে 

েন্ময়াকার হসব্  া, েন্ময়াকার  ারায়সণ হসব্ ।  শুধু লক্ষ্মীর ক্ষপছস  পরসব্ 

নো  ারায়ণ নক্রাধ করসব্ ।  লক্ষ্মী- ারায়সণর নো মজন্দসর আসছ   া !  লক্ষ্মী 

নকা  এম -সেম  জজক্ষ স  য় ।            

          টাকা  কামাস ার সময় নর্য আ ন্দ হয়  নেম  ই  আ ন্দ  েরচ করার  
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সময় ও হসে হসব্ ।  ক্ষক  েে  নো ক্ষচৎকার  কসর ওসঠ,  ‘এে সব্ েরচ হসয় 

নগসছ ! ! ’   

          পয়সা েরচ হসয় র্যাসব্ এম  জাগৃক্ষে রােসে হয়  া ।  নস  সময় র্যা ঘসট 

ো টঠক নসইজ য েরচ করসে ব্ক্ষল , র্যাসে নলাভ চসল র্যায় আর ব্ার-ব্ার ক্ষদসে 

পাসর  (শুভ কাসজ)।   

          ভগব্া  ব্সলসছ  নর্য ক্ষহসাব্ করসব্  া ।  ভক্ষব্েযে কাসলর জ্ঞা  আসছ 

নো ক্ষহসাব্ করসব্ ।  আসর, ক্ষহসাব্ করসে হয় নো কালসক মসর র্যাসব্া, এম  

ক্ষহসাব্ কর  া  !  

          টাকার ক্ষ য়ম এম  নর্য ক্ষকছু ক্ষদ  নটসক আর আব্ার চসল র্যায়, ও 

অব্শযই র্যায় ।  এই টাকা ক্ষ সর আসস ক্ষ শ্চয়, আব্ার নস মু া া ক্ষ সয় আসস, 

নলাকসা  ক্ষ সয় আসস ব্া সুদ ক্ষ সয় আসস, ক্ষক  আসসব্ ক্ষ শ্চয় ।  ও ব্সস 

থাসক  া, ও স্বভাসব্ চঞ্চল হয় ।  নসইজ য র্যে  নকউ উপসর উসঠসছ (ধ ব্া  

হসয়সছ) েে  োর সমসযা লাসগ ।  েে  নস সহসজ নসই সমসযা নথসক ব্াইসর 

নব্র হসে পাসর  া ।  োর অব্স্থা নসই ক্ষব্োসলর মে হয়, নর্য নজার ক্ষদসয় 

কলসীর ক্ষভেসর মাথা নো নোকায় ক্ষক  আব্ার নব্র করসে পাসর  া ।  উপসর 

ওঠার সময় েুব্ উৎসাহ থাসক ক্ষক   ামার সময় ক্ষক অব্স্থা হয়   নস রকম ।     

          শসয ক্ষে -পাচঁ ব্ছসর ক্ষ জীব্ হসয় র্যায়, আর অঙূ্কক্ষরে হয়  া ।   

          আসগ লক্ষ্মী পাচঁ প্রজন্ম টটকে, ক্ষে  প্রজন্ম নো টটকসোই ।  এ নো 

এে  এক প্রজন্ম ও নটসক  া ।  এই লক্ষ্মী নো এম   নর্য এক প্রজন্ম ও নটসক 

 া ।  োর সামস ই আসস আর সামস ই  নর্যসে থাসক, এম  এই লক্ষ্মী ।  এ 

নো পাপা ুব্ন্ধী পসুণযর লক্ষ্মী ।  োসে একটু পুণযা ুব্ন্ধী পুণয হয় নো নস 

আপ াসক এোস  (দাদাজীর কাসছ) আসার নপ্ররণা নদয়, এোস  নমলা-সমশা 

করাসব্ আর আপ ার এোস  েরচ করাসব্ ।  শুভ মাসগ ে লক্ষ্মী েরচ হসব্ ।            

অ যথা নো এ নো ধুক্ষলসাৎ হসয় র্যাসব্ (মাটটসে ক্ষমসশ র্যাসব্) ।  সব্  দেমায় 

চসল র্যাসব্ ।  এ আমাসদর সিাস রাই লক্ষ্মী নভাসগ নো , র্যে  আমরা ওসদর 

ব্ক্ষল েুই আমার লক্ষ্মী েরচ কসরক্ষছস ।  েে  ওরা ব্লসব্ ,  ‘আপ ার নকাথায়  
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আমরা আমাসদরটাই নভাগী ।‘  এম  ব্লসব্ ।   অথ োৎ  দেমায় চসল নগল  া 

সব্ !   

          এই জগে নক র্যথাথ ে অথ োৎ নর্যম  আসছ নেম , নব্াঝ নো জীব্  

ব্াচঁার মে, র্যথাথ ে ব্ঝুসব্ নো সংসারী উপাক্ষধ-ক্ষচিা হসব্  া, নসইজ য ব্াচঁার 

ইচ্ছা হসব্ আব্ার  !   

* * * 

[২   

লক্ষ্মীর সবে সক্ষযত বযবহার  

         ক্ষক করসল সমৃজদ্ধ আসরব     নলাসকর অস ক ধরসণর নহল্প (সাহার্যয) 

কসরছ হয়সো েসব্ই লক্ষ্মী আমাসদর এোস  আসসব্ !  অ যথা আসস  া ।  

লক্ষ্মী নো নদব্ার ইচ্ছা আসছ োর কাসছই আসস ।  নর্য নলাকসা  কসর, 

 (সজস -শুস ) ঠসক , ন াসব্ক্ষলটট রাসে , নসোস  লক্ষ্মী হসব্ ।  কেস া চসল 

নগসছ এম  লাসগ, ক্ষক  আব্ার নসোস  এসস দাকঁ্ষেসয় থাকসব্ ।   

          পয়সা কামাস ার জ য পুসণযর আব্শযকো হয় ।  ব্ুজদ্ধ িারা নো উল্টা , 

পাপ ব্াসঁধ ।  ব্ুজদ্ধ িারা পয়সা উপাজে  করসে র্যাসব্ নো পাপ ব্াধঁসব্ ।  আমার 

কাসছ ব্ুজদ্ধ ন ই নসইজ য পাপ ব্াসঁধ  া ।  আমার মসধয  (দাদাজীর কাসছ) 

এক পারসসন্ট ও ব্জুদ্ধই ন ই ।  

          আমার স্বভাব্ দয়ালু, ভাব্ প্রধা  !  আদায় করসে র্যাই েেস া ক্ষদসয় 

আক্ষস ! ! !  এমক্ষ  আদায় করসে নো র্যাই ই  া কেস া ।  আদায় করসে নর্যসে 

হয় কেস া আর ওসক নকা  অভাসব্ নদক্ষে নো উল্টা ক্ষদসয় আক্ষস !  আমার 

পসকসট কালসকর েরসচর জ য র্যা থাসক, নস ও ক্ষদসয় আক্ষস  !  ন র পসরর 

ক্ষদ  ক্ষ সজর েরসচর সমসযা হয় !  এম  আমার জীব্  ব্যেীে হসয়সছ ।   
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          প্রশ্নকতপা :  অক্ষধক পয়সা হসল নমাহ হসয় র্যায় এম     অক্ষধক পয়সা 

হয় নো মসদর  সমা  ই হয়  া      

          দাদাশ্রী :  প্রসেযসকর ন শা আসছ ।  র্যক্ষদ ন শা  া হয় , নো পয়সা 

অক্ষধক হসল ব্াধঁা ন ই ।  ক্ষক  ন শা আসছ নসইজ য মদযপ হসয়সছ, ন র োর 

ন শাসেই ঘুরসে থাসক নলাসক !  নলাসকর ক্ষেরস্কার কসর, এ গরীব্, এম  ।  

এসসসছ ব্ে ধন্নাসসঠ  (সমদৃ্ধশালী মহাজ ) , নলাকসক গক্ষরব্ ব্লার !  ক্ষ সজ 

ধন্নাসসঠ  !  দক্ষরদ্রো কে  আসসব্ মা ুসের এ ব্লা র্যায়  া ।  আপক্ষ  ব্লসছ  

নেম  ই, সমস্ত (সব্শী) ন শা চসে র্যায় ।   

          সারা জীব্  সংসাসরর নলাক পয়সার ক্ষপছস  নলসগ থাসক ।  আর 

পয়সাসে েৃপ্ত হসয়সছ এম  মা ুে আক্ষম নকাথাও নদক্ষে ক্ষ  ।  নো নগল নকাথায় 

এ সব্      

          অথ োৎ এই সব্ এম  গপ্প ই চসল ।  ধসম ের  াসম এক অির ও নব্াসঝ 

 া আর সব্ চলসছ ।  নসইজ য সমসযা হসল ক্ষক করসে হসব্ োর নব্াধ ন ই ।  

িলার (পয়সা) আসসে থাসক েে  লা া-লাক্ষ  করসে থাসক ।  ক্ষক  ন র 

সমসযা হসল  সমাধা  ক্ষকভাসব্ করসব্ এ র্যাস   া নসইজ য ক্ষ োদ পাপ ই 

ব্াসঁধ ।  নসই সময় পাপ  া ব্াসঁধ আর সময় নকসট র্যায়, োর ই  াম ধম ে ।  

          অথ োৎ সব্ েদা সূসর্য োদয় আর সূর্য োস্ত হসব্, এম  সংসাসরর ক্ষ য়ম ।  এসে 

কসম ের উদসয় পয়সা ব্ােসেই থাসক, ক্ষ সজ ক্ষ সজই ।  সব্ ক্ষদক নথসক, গাক্ষে-

ব্াক্ষে , ঘর ব্ােসে থাসক ।  সব্ ব্ােসে  থাসক ।  ক্ষক  র্যে  নচঞ্জ (পক্ষরব্েে ) 

আসস, ন র কম হসে থাসক ।  প্রথসম জমা হসে থাসক ন র োক্ষল হসয় র্যায় ,  

নসই সময় শাক্ষি রােসব্ , এটাই সব্ নথসক ব্ে পুরুোথ ে !   

          আপ  ভাই পঞ্চাশ হাজার িলার  া ন রায়, ন র নসোস  জীব্  

ক্ষকভাসব্ কাটাসব্, এটাই পরুুোথ ে ।  ক্ষ সজর ভাই পঞ্চাশ হাজার িলার ন রায় 

 া আর উপর নথসক গালা-গাক্ষল নদয়, নসোস  জীব্  ক্ষকভাসব্ কাটাসব্, এটাই 

পুরুোথ ে ।    

         আর নকা  চাকর চুক্ষর কসর, অক্ষ স নথসক দশ হাজাসরর মাল,  নসোস   
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নকম  ব্যব্হার করসব্ নসটাই পুরুোথ ে ।  অ যথা এম  সমসয়  া ব্ুসঝ 

দুব্ েযব্হার কসর আর সমস্ত অব্োর  ষ্ট কসর ন সল ।    

          প্রশ্নকতপা :  এ নো আেব্াণীসে ব্লা হসয়সছ নর্য, েুই র্যক্ষদ কাউসক 

হাজার-দইু হাজার ক্ষদস ও নক  ক্ষদস অথ োৎ েুই ক্ষ সজর অহংকার আর মাস র 

জ য ক্ষদস ।   

          দাদাশ্রী :  মা  নব্সচসছ নস ।   ‘অহংকার’ নব্সচ নো আমরা ক্ষ সয় 

ন ওয়া উক্ষচৎ ।  ক্ষকস  ন ওয়া উক্ষচৎ ।  আক্ষম নো সারা জীব্  ক্ষকস ই আসক্ষছ।  

অথ োৎ  ‘অহংকার’ ক্ষক সব্ ।   

          প্রশ্নকতপা :  অথ োৎ ক্ষক দাদা     

          দাদাশ্রী :  আপ ার কাসছ পাচঁ হাজার ক্ষ সে আসস, োর নচাসে ক্ষক 

লজ্জা হসব্  া   !   

          প্রশ্নকতপা :  হযা ঁ।   

          দাদাশ্রী :  নস চায় েে  লজ্জা নছসে, ‘অহংকার নব্সচ আমাসদর ।  

নো আমাসদর কাসছ পুজঁজ থাসক নো আমরা ক্ষকস  ন সব্া ।  

          পয়সা চাইসে র্যাওয়া কার নপাোয়    ক্ষ কট কাকা-র কাসছ ক্ষ সে 

র্যাওয়া নপাোয়    নক  নপাোয়  া    আসর, আেীসয়র কাসছ নথসক ন ওয়া 

কাসরা ভাল লাসগ  া ।  ব্াসপর কাছ নথসক ন ওয়া ও ভাল লাসগ  া ।  হাে 

পাো ভাল লাসগ  া ।   

          প্রশ্নকতপা :  োর অহংকার ক্ষকস  ক্ষ ই ,  ক্ষক  আমাসদর োর অহংকার 

ক্ষক কাসজ আসসব্      

          দাদাশ্রী :  অহহ !  োর অহংকার ক্ষকস  ক্ষ সয়ক্ষছ মাস  ওর নর্য শজক্ত 

আসছ ও আমাসদর মসধয প্রকট হয় ।  ও অহংকার নব্চসে এসসসছ নব্চারা !  

         প্রশ্নকতপা :  হাে-পা টঠক আসছ েব্ুও ক্ষভসি চায় নো ওসক দা  ক্ষদসে 

মা া করা ক্ষক পাপ     
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         দাদাশ্রী :  দা   া করসল োসে অসুক্ষব্ধা ন ই ।  ক্ষক  োসক এভাসব্ 

ব্লসব্ ক্ষক নর্য এই  সসু্থ-সব্ল নমাসের মে হসয়ও এম  নক  কক্ষরস     এভাসব্ 

আমরা ব্লসে পাক্ষর  া ।  আপক্ষ  ব্লসব্  নর্য ভাই, আক্ষম ক্ষদসে পাক্ষর এম  

 ই ।   

          সামস র জস র দুঃে হয় এম  ব্লা উক্ষচৎ  য় ।  ব্াণী এম  ক্ষমটষ্ট 

রােসব্ নর্য সামস র জস র সুে হয় ।  ব্াণী নো সব্ নথসক ব্ে ধ  আসছ  

আপ ার কাসছ ।  নসই অ য ধ  নো টটসক ব্া  া ও টটসক , ক্ষক  ব্াণী-ধ  নো 

সব্ েদার জ য নটকসই ।  আপক্ষ  ভাল কথা ব্সল  নো সামস র জস র আ ন্দ 

হসব্ ।  আপক্ষ  ওসক পয়সা  া ও নদ  ক্ষক  ক্ষমষ্টী কথা ব্লু   া !   

          এোস  আপক্ষ  ব্ে ব্াংলা ব্া া  নো জগসের ক্ষভোক্ষর হসব্  ।  নছাট 

ঘর নো জগসের রাজা আপক্ষ  !  কারণ এই পুদ্গল  , পুদ্গল ব্াসে নো আো 

 (প্রক্ষেটষ্ঠে আো) হাল্কা হসয় র্যায় ।  আর পুদ্গল কম হয় নো আো 

 (প্রক্ষেটষ্ঠে আো) ভারী হসয় র্যায় ।  অথ োৎ সংসাসরর দুঃে, আোর ক্ষভটাক্ষম ।  

এই নর্য দঃুে ও আেক্ষভটাক্ষম  আর সুে নর্য হয় ও নদসহর ক্ষভটাক্ষম  ।   

          টাকার স্বভাব্ সব্ েদা নকম  হয়    চঞ্চল, নসইজ য দুসরাপসর্যাগ  া হয় 

নসই ভাসব্ েুক্ষম োর সদুপসর্যাগ করসব্ ।  োসক ক্ষস্থর রােসব্  া ।  কারণ ক্ষক 

ক্ষ য়ম অ ুর্যায়ী এই সম্পক্ষত্ত কে প্রকাসরর হয়    েে  ব্সল, স্থাব্র (অচল) 

আর জংগম (চল) ।  জংগম মাস  িলার ইেযাক্ষদ সব্, আর স্থাব্র মাস  এই 

ঘর ইেযাক্ষদ সব্ !  ওসদর মসধয এই স্থাব্র অক্ষধক টটকসব্ ।  আর জংগম মাস  

 গদ িলার ইেযাক্ষদ র্যা হয় এ নো নগল ই জা সব্ !  অথ োৎ  গসদর স্বভাব্ 

নকম     দশ ব্ছর নথসক নব্শী অথ োৎ এগাসরা ব্ছর টটসক  া ।  ন র নসা ার 

স্বভাব্ চক্ষিশ-পঞ্চাশ ব্ছর নটকার, আর স্থাব্র সম্পক্ষত্তর স্বভাব্ একসশা ব্ছর 

নটকার ।  অথ োৎ সময় সব্ আলাদা আলাদা হসব্ ক্ষক  নশসে নো সব্ চসল 

র্যাসব্ই ।  নসইজ য আমাসদর এই সব্ ব্সুঝ চলসে হসব্ ।  এই ব্ক্ষণকরা আসগ 

ক্ষক করসে ,  গদ টাকা পকঁ্ষচশ প্রক্ষেশে ব্যপাসরর জ য রােসে  , পকঁ্ষচশ 

প্রক্ষেশে সুসদর জ য ।  পকঁ্ষচশ প্রক্ষেশে নসা াসে আর পকঁ্ষচশ প্রক্ষেশে ঘসর 

লাগাসে  , এই ভাসব্ পুজঁজর ব্যব্স্থা করসে  ।  েুব্ পাকা নলাক !  এে  নো 
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নছসলসদর এম  ক্ষকছু নশোস া ও হয়  া !  কারণ এে  পুজঁজ ই থাসক  া এে, 

নো ক্ষক নশোসব্      

          এই পয়সার কাজ নকম  নর্য সব্ েদা একাদশ ব্ছসর োর  াশ হয় ।  দশ 

ব্ছর পর্য েি  চসল ।  এই কথা আসল পয়সার হয়, ব্ুঝসে পারসছ     অশুদ্ধ 

পয়সার নো ব্যাপার ই আলাদা ।  আসল পয়সা একাদশ ব্ছসর সমাপ্ত হসয় 

র্যায় ।   

          প্রশ্নকতপা :  নশয়ার ব্াজাসর সািা-ব্াজী করা ব্া নসা া নক া, নকা টা 

ভাল      

          দাদাশ্রী :  নশয়ার ব্াজাসর নো র্যাওয়া ই উক্ষচৎ  য় ।  নশয়ার ব্াজাসর 

নো  নেসলায়ার নদর কাজ ।  োসে মাসঝর নলাক নো পাক্ষের মে মসর র্যায় !  

নেসলায়ার নদর লাভ ওোস  ।  এসে পাচঁ-সাে নেসলায়ার ক্ষমসল দাম টঠক কসর 

এর মসধয এই পাক্ষেরা মসর র্যায়  !  নকউ নো লাভ কসর অব্শযই ।  এসে ব্ে 

নেসলায়াসরর লাভ হয় আর নছাট নলাক র্যারা আসছ নসই নব্চারারা  মুক্ষস্কসল 

ক্ষ সজর েরচ নব্র কসর ।  কারণ ক্ষদ  রাে োসদর এই কাজ করসে হয় । এই 

মাঝোস র নলাক এক ক্ষদসক কাক্ষমসয় অ য ক্ষদসক েরচ কসর ন সল ।   নশে 

হসয় র্যায় ।  আমার এক আেীয় আসছ নস আমাসক জজজ্ঞাসা কসর োই আক্ষম 

োসক ব্সলক্ষছ নর্য এসব্ করসব্  া ।   

         প্রশ্নকতপা :  দাদাজী আমাসদর আসমক্ষরকার মহাো জজজ্ঞাসা কসর নর্য 

আমরা র্যা ক্ষকছু একটু-আধটু কাক্ষমসয়ক্ষছ নসসব্ ক্ষ সয় ইজিয়া চসল র্যাব্   

ব্ািাসদর ক্ষব্সশে নেয়াল আসস নর্য আসমক্ষরকাসে ভাল সংস্কার নমসল  া ।   

          দাদাশ্রী :  হযা,ঁ এই সব্ নো টঠক ।  এোস  র্যক্ষদ পয়সা কাক্ষমসয় ক্ষ সয়ছ 

নো ক্ষ সজর ঘর ইজিয়া চসল র্যাও ।  ব্ািাসদর ভাল মে পোসব্ ।  

          প্রশ্নকতপা :  আপক্ষ  ব্সলসছ  নর্য কাক্ষমসয় ক্ষ সয়ক্ষছ নো চসল র্যাব্, ক্ষক  

পয়সার নকা  ক্ষলক্ষমট হয়  া, নসইজ য আপক্ষ  নকা  ক্ষলক্ষমট ব্লু  ।  আপক্ষ  

নকা  এম  ক্ষলক্ষমট ব্লু  র্যা ক্ষ সয় আমরা ইজিয়া চসল র্যাব্ ।   

          দাদাশ্রী :  হযা,ঁ  আমাসদর  ক্ষহন্দসু্থাস  নকা   নরাজগার করসে হয় নো  
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োর জ য নর্য টাকা চাই ও সসুদ ক্ষ সে  া হয় এম  করসব্ ।  একটু ক্ষকছু ব্যাঙ্ক 

নথসক ক্ষ সে হয় নো টঠক আসছ ।  ব্াকী নকউ ধার নদসব্  া, ওোস  নো নকউ 

ধার নদসব্  া ।  এোস  (আসমক্ষরকাসে) ও নকউ ধার নদয়  া ।   ব্যাঙ্ক ই ধার 

নদসব্ ।   নসইজ য  েেটা সাসথ  আ সব্ ।   ক্ষব্জস স নো করসেই হসব্ ক্ষক 

 া ।  ওোস   েরচ চালাসে  হসব্ ক্ষক  া    ক্ষক   ওোস   ব্ািারা েুব্ ভাল 

হসব্ ।  এোস  িলার পাসব্ ক্ষক  ব্ািাসদর সংস্কাসরর সমসযা হয় নো !  

          আসমক্ষরকাসে আমাসক নোসর ক্ষ সয় র্যায় ।  ব্সল, চলু  দাদাজী ।  

েে  নোর নব্চারা আমাসক  মস্কার করসে থাসক , নর্য ধ য হসয়ক্ষছ , একটুও 

দৃটষ্ট োরাপ কসর  ক্ষ  আমার উপসর !  পুসরা নোসর দৃটষ্ট োরাপ কক্ষর ই ক্ষ   

নকাথাও  !  আমার দৃটষ্ট োরাপ হয় ই  া ওর উপসর ।  আক্ষম  জর ক্ষ শ্চয় নদব্ , 

ক্ষক  দৃটষ্ট োরাপ কক্ষর  া ।  আমার ক্ষক দরকার নকা  জজক্ষ সসর!  আমার 

নকা  জজক্ষ স কাসজ লাসগ  া নো !  নোমার দৃটষ্ট োরাপ হসয় র্যায় ক্ষক  া    

          প্রশ্নকতপা :  দরকার হয় নসই জজক্ষ স ক্ষক সে হসব্ ।  

          দাদাশ্রী :   হা ঁ, আমার দৃটষ্ট োরাপ হয়  া ।  নোর আমাসক হাে নজাসে 

 মস্কার কসর নর্য এম  পুরুে কেস া নদক্ষে ক্ষ  !  আর ক্ষেরস্কার ও  য় ।   ােে 

শাস, রাগ ও  য়, নিে ও  য় ।  ব্ীেরাগ !  এসসসছ ব্ীেরাগ ভগব্া  !   

          এক মহাো জজজ্ঞাসা কসর নর্য নশয়ার ব্াজাসরর কাজ চালু রােব্ ক্ষক 

ব্ন্ধ কসর নদব্    আক্ষম ব্ক্ষল, ব্ন্ধ কসর নদসব্ ।  আজ পর্য েি র্যা কসরছ নসই 

ধ  েুসল ন সব্ ।  এে  ব্ন্ধ কসর ক্ষদসে হসব্ ।  অ যথা আসমক্ষরকা এসসসছ  

ও,  া আসার সমা  হসয় র্যাসব্ ।  নর্যম  ক্ষছসল  নেম  ।  োক্ষল পসকট ক্ষ সয় 

ঘসর নর্যসে হসব্  !  

          সুসদর ব্যাপার করা ম ুেয , ম ুেয নথসক হাক্ষরসয় ক্ষক হসয় র্যাসব্ ও 

ভগব্া  ই জাস   !  আপক্ষ  ব্যাসঙ্ক টাকা রাসে  োসে অসুক্ষব্ধা ন ই ।  অ য 

কাউসক ধার নদ  োসে অসুক্ষব্ধা ন ই ।  ক্ষক  সুদসোক্ষরসে পো ম ুেয, দুই 

প্রক্ষেশে, নদে প্রক্ষেশে, সওয়া প্রক্ষেশে, আোই প্রক্ষেশে , এই লালসায় পসে  
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নসই নলাকসদর ক্ষক হসব্ এ ব্লা র্যায়  া ।  এে  মুম্বাই শহসর এরকম সব্ হসয় 

র্যাসচ্ছ ।    

          সুদ ন ওয়াসে ব্াধা ন ই ।  ক্ষক  এ নো সুদ ন ওয়ার ব্যব্সা লাক্ষগসয়সছ, 

ধান্ধা, সুদ-দালালীর ।  আপ াসক ক্ষক করা উক্ষচৎ    র্যাসক ধার ক্ষদসয়ছ োসক 

ব্লসব্ নর্য ব্যাসঙ্কর র্যা সুদ হয় নস আপক্ষ  আমাসক ক্ষদসে হসব্ ।  ক্ষক  ন র 

নকা  নলাসকর কাসছ সুদ ও ন ই, মূল ধ  ও ন ই নো নসোস  নমৌ  থাকসব্।  

ওর দুঃে হয় এম  ব্েে  (ব্যব্হার) করসব্  া ।  অথ োৎ আমাসদর পয়সা িুসব্ 

নগসছ এম  নমস  চাক্ষলসয় ন সব্ ।  সাগসর পসে র্যায় নো ক্ষক করসে     

          প্রশ্নকতপা :  র্যক্ষদ সরকার এব্ভ  ম োল নটক্স লাগায় নো  ম োক্ষলটট 

আ ার জ য, নলাসক নটক্স চুক্ষর কসর, নো োসে ক্ষক নদাে     

          দাদাশ্রী :  নলাভী নলাসকর নলাভ কম করার জ য নটক্স েুব্ উত্তম 

জজক্ষ স ।  নলাভী মা ুসের মরা পর্য েি, পাচঁ নকাটট কাসছ থাসক েব্ু ও নস স ষ্ট 

হয়  া ।  েে  ন র এম  শাজস্ত নমসল নো পসর নস ক্ষপক্ষছসয় র্যাসব্, নসইজ য 

এ নো ভাল জজক্ষ স ।  ই ্কমসটক্স নো কাসক ব্লসব্    পস সরা হাজার নথসক 

অক্ষধসকর উপসর লাসগ নো ।  পস সরা হাজার পর্য েি নো নছসে নদয় নব্চারা, 

েে  ন র নছাট পক্ষরব্াসরর োওয়া-দাওয়াসে অসুক্ষব্ধা হয়  া নো ! নছাট 

পক্ষরব্ারসদর আক্ষিকাসে নব্শী কর লাসগ ক্ষক    

          প্রশ্নকতপা :  ভগব্াস র ভজক্ত করা নলাসকরা গরীব্ নক  হয় আর দুঃেী 

নক  হয়     

          দাদাশ্রী :  ভজক্ত করা নলাসকরা   এম  হয় নর্য, ভজক্ত করা নলাক দুঃেী 

হয় এম  ক্ষকছু ন ই , ক্ষক  ক্ষকছু নলাক আপ ার দঃুেী  জসর আসস ।  ব্াকী 

ভজক্ত করার জ য ই এসদর কাসছ ব্াংসলা হয় ।  অথ োৎ ভগব্াস র ভজক্ত করসে-

করসে মা ুে দুঃেী হয় এম  হসব্  া, ক্ষক  এই দুঃে নো ওর পূসব্ ের ক্ষহসাব্ ।  

আর এে  ভজক্ত করসছ ও  েু  ক্ষহসাব্ ।  োর নো র্যে   ল আসসব্ েে ।  

আপক্ষ  ব্ুঝসে পারসছ     র্যা পূসব্ ে জমা কসরক্ষছসল োর  ল আজ এসসসছ । 

এে   আজ র্যা  এ করসছ,  র্যা ভাল করছ,  োর  ল পসর আসসব্ ।   ব্ুঝসে 
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পারসছ     এসব্ কথা আপক্ষ  ব্ুঝসে পাসর     ব্ুঝসে  া পার নো নছসে 

দাও ।    

          প্রশ্নকতপা :  মা ক্ষসক শাক্ষি প্রাপ্ত করার জ য মা ুে, নকা  গরীব্-

অশসক্তর নসব্া করসব্ ক্ষক ন র ভগব্াস র ভজ া করসব্     ব্া কাউসক দা  

করসব্     ক্ষক করসব্       

          দাদাশ্রী :  মা ক্ষসক শাক্ষি চাই নো ক্ষ সজর জজক্ষ স অ যসক োইসয় 

ক্ষদক্ষব্ ।  কাল আইসজক্রসমর িাব্বা ভসর ক্ষ সয় আসক্ষব্ আর এই সব্াইসক 

োওয়াক্ষব্ ।  নসই সময় কে আ ন্দ হয় নসটা েুই আমাসক ব্লক্ষব্ ।  এই 

পায়রাসদর েুই দা া ক্ষদক্ষব্ োর আসগ নো এরা লা া-লাক্ষ  করসে থাকসব্ ।  

আর েুই ক্ষদক্ষব্ , নোর ক্ষ সজর জজক্ষ স অ যসক ক্ষদক্ষল ক্ষক ক্ষভেসর আ ন্দ শুরু 

হসয় র্যাসব্ ।  এে  রাস্তায় নকা  নলাক পসে র্যায়, োর পা নভসঙ্গ র্যায় আর 

রক্ত নব্সরাসে থাসক নসোস  েুই ক্ষ সজর ধুক্ষে ক্ষছঁসে পটট নব্ঁসধ ক্ষদস নো নসই 

সময় নোর আ ন্দ হসব্ ।   

          এই নমসয়রা , নছসলরা ক্ষকভাসব্ ক্ষব্সয় কসর   এম  হয়  া, নমসয়সদর 

জ য পয়সার নব্শী েরচ হয় ।  নমসয়রা ক্ষ সজর টা ক্ষ সয়ই আসস ।  োসক 

ব্যাসঙ্ক জমা করায় ।  নমসয়সদর পয়সা ব্যাসঙ্ক জমা থাসক আর ব্াব্া েুশী হয় 

নর্য নদেু  আক্ষম সত্তর হাজার েরচ কসর ক্ষব্সয় ক্ষদসয়ক্ষছ, নসই জমা ায় ।  নসই 

জমা ার কথা ব্লক্ষছ ।  আসর, েুই ক্ষক কসরক্ষছস    ওর টাকা ব্যাসঙ্ক ক্ষছল ।  

েুই নো নর্যো কার নসোস ই আক্ষছস,  ‘পাওয়ার আ ্ এট ী ’ আসছ ।  নোর 

োসে ক্ষক    ক্ষক  নস দম্ভ নদোয় ।  আর নকা  নমসয় ( ক্ষ সজর ভাসগয ) ক্ষে  

হাজার ক্ষ সয় এসসসছ, নো নসই সময় োর ব্াব্ার ব্যব্সা-ব্াক্ষণজয  মন্দা পসে 

র্যায় ।  েে  ক্ষে  হাজাসরই ক্ষব্সয় হসব্, কারণ নস র্যে ক্ষ সয় এসসসছ েেটাই 

েরচ হসব্ ।   

          এই নছসল-সমসয়সদর সব্ার ক্ষ সজর পয়সা । নসসব্ আমরা জক্ষমসয় 

রাক্ষে আর োর ব্যব্সা ই আমাসদর হাসে থাসক, ব্যাস েেটাই ।   

          আমাসদর নলাসকরা  ব্সল নর্য আক্ষম দুসধ ধুসয় ক্ষদই ।  আসর, দুধ ধুসয় 

নদস ওয়ালা , এ ভুল অহংকার ।  আমাসদর পয়সা  ক্ষ ক্ষরসয়  ক্ষদসে হসব্ এম   
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ভাব্ া রােসব্, নো ন রাসে পারসব্ !  ন ওয়ার সময় , ন রাসে হসব্ এম  নর্য 

ক্ষ জশ্চে কসর, োর ব্যব্হার আক্ষম েুব্ সুন্দর নদসেক্ষছ ।  ক্ষকছু নো ক্ষ জশ্চে 

হওয়া উক্ষচৎ  া !  পসর ক্ষব্পরীে সংসর্যাগ এসস র্যায় নসটা আলাদা কথা , ক্ষক  

ক্ষিক্ষসস  ( ক্ষ শ্চয়) নো হওয়া উক্ষচৎ  া    এটাই নো সমস্ত ‘পাজঁল’(সমসযা)।   

        আমরা জজজ্ঞাসা কক্ষর নর্য ‘ক্ষক সাসহব্ , ঝাসমলায় নক  আসছ   ’  েে  

ব্সল,  ‘ক্ষক করসব্া     এই ক্ষে সট নদাকা , এোস  সামলাস া, ওোস  

সামলাস া ! ’  আর অথী  (মা ব্ মৃেসদহ) ওসঠ েে  চারসট  ারসকল ই সাসথ 

ক্ষ সয় র্যাসব্ ।  নদাকা  ক্ষে সট  হয়, দুসটা হয় ব্া একটা হয় ক্ষক  েব্ওু  ারসকল 

নো চারসটই হসব্ আর নস ও ক্ষব্ া জসলর ।  আর উপর নথসক ব্সল নর্য ক্ষে সট 

নদাকা  সামলাসে হয় আমাসক ।  ব্লসব্, ‘একটা ন াসটে আসছ, এোস  একটা 

কাপসের আসছ , একটা ভুসলশ্বসর আসছ ।  েব্ুও মহাজস র মুসের উপসর 

ক্ষচিার ছাপ ।  োওয়ার সময় ও নদাকা , নদাকা , নদাকা  !  রাসত্র স্বসে ও 

কাপসের থা  মাপসে থাসক  ! !  অথ োৎ মরার সময় ক্ষহসাব্-ক্ষ কাস আসসব্, 

নসইজ য সামলাইয়া চলসব্ ।  

          ব্যব্সার ক্ষচিা কে পর্য েি করা উক্ষচৎ    নর্য পর্য েি নব্াঝা  া লাসগ নস 

পর্য েি করসব্ ।  নব্াঝা মস  হসল ব্ন্ধ কসর নদসব্ ।  অ যথা মসর র্যাসব্ জা সব্।  

চার পা আর উপহাসর নলজ ক্ষমলসব্ ।  ন র নচঁচাসব্  !  চার পা আর নলজ,  

ব্ুসঝসছ  আপক্ষ     

* * * 

[৩  

বযবসা, সমযক কবাবে  

          ক্ষহন্দসু্থাস  ম ুেয জন্ম হসয়সছ, ও নমাসির জ যই ।  োর জ যই 

আমাসদর জীব্  । র্যক্ষদ এম  নহেু রাো হয় ন র োসে র্যেটা প্রাক্ষপ্ত হয় 

েেটাই টঠক, ক্ষক  নহেু নো থাকসেই হসব্ ক্ষক  া    এই োওয়া-দাওয়া সব্ 

োর জ যই ,  ব্ুসঝসছ   আপক্ষ      জীব্  ক্ষকসসর  জ য  কাটাসে হসব্,  শুধু  
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উপাজে   করার জ য     প্রসেযক জীব্ সুে নোসঁজ ।   সব্ ে দুঃে  নথসক মুজক্ত 

ক্ষকভাসব্ এ জা ার জ যই জীব্  কাটসে হসব্ ।  এসে নমাি মাগ ে প্রাপ্ত কসর 

ক্ষ সে হসব্ ।  নমািমাসগ ের জ য ই এই সব্ ক্ষকছু ।   

          দুসটা অথ ে(সহেু)-এর জ য নলাসকরা ব্াসঁচ ।  অোসথ ে ব্াচঁার নো নকা  

ক্ষব্রল ই হসব্ ।  অ য সব্ লক্ষ্মীর অসথ ে নব্ঁসচ র্যাসচ্ছ ।  সারা ক্ষদ  লক্ষ্মী , লক্ষ্মী 

আর লক্ষ্মী !  লক্ষ্মীর ক্ষপছস  নো সারা সংসার পাগল হসয় আসছ ক্ষক  ওসে 

সুে নো হয় ই  া !  ঘর ব্াংসলা এমক্ষ  োক্ষল পসে আসছ আর দুপুসর নস 

 (মাক্ষলক) কারো ায় থাসক ।  েে  ব্াংসলার আ ন্দ নকাথায় ক্ষ সে পাসর !  

নসইজ য আেজ্ঞা  জা ু  ।  এম  অন্ধ হসয় কে ক্ষদ  ঘুসর-সব্োসে 

থাকসব্    

          র্যক্ষদ নকউ জজজ্ঞাসা কসর নর্য আক্ষম নকা  ধসম ের পাল  করব্    েে  

আক্ষম ব্ক্ষল নর্য ভাই, এই ক্ষে সট জজক্ষ সসর পাল  কর    (১) প্রথসম  ীক্ষেমত্তা! 

নোমার কাসছ পয়সা কম-সব্শী হয় োসে অসুক্ষব্ধা ন ই, ক্ষক  ‘ ীক্ষেমত্তা 

পালা’ এটা অব্শয করসব্, ভাই ।   

           (২) ক্ষিেীয় ‘অব্লাইজজং ন চার’ রােসব্ !  কাউসক সাহার্যয করার জ য 

নোমার পয়সা  া থাসক োসে অসুক্ষব্ধা ন ই , ক্ষক  ব্াজাসর র্যাব্ার সময় 

ব্লসব্, ‘আপ ার ব্াজাসরর নকা  কাজ থাকসল ব্লসব্ , আক্ষম ব্াজাসর 

র্যাজচ্ছ।‘  এই ভাসব্ কাসরা  সাহার্যয করসব্ ।  এটা অব্লাইজজং ন চার ।   

           (৩) েৃেীয়, নর্য নকা  সাহাসর্যযর ক্ষব্ক্ষ মসয় ক্ষকছু পাওয়ার অসপিা 

রােসব্  া ।  সমস্ত সংসার ব্দসলর অসপিা রাসে ।  েুক্ষম ইচ্ছা কর নো ব্দল 

পাসব্ আর ইচ্ছা  া করসলও ব্দল পাসব্ ।  এম  এক্স  , ক্ষরএক্স  আসস ।   

ইচ্ছা আপ ার ক্ষিসদ , র্যা ব্যথ ে র্যায় ।   

          প্রশ্নকতপা :  আোর প্রগক্ষের জ য ক্ষক করসে হসব্     

          দাদাশ্রী :  োসক প্রামাক্ষণকোর ক্ষ ষ্ঠায় চলসে হসব্ ।  নসই ক্ষ ষ্ঠা এম  

নর্য নব্শী অভাসব্ এসস র্যায় েে  আেশজক্তর আক্ষব্ভোব্ হয় ।  র্যক্ষদ অভাব্  া 

হয়  আর  অস ক  পয়সা  সব্  হয়,  েে   নসোস   আো  প্রকট  হয়   া ।  
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প্রামাক্ষণকো এক এমন রাস্তা ।  নকব্ল ভজক্ত িারা এমন ক্ষকছু হসে পাসর  া, 

প্রামাক্ষণকো  া হয় আর ভজক্ত কসর োর অথ ে ন ই ।  প্রামাক্ষণকো সাসথ 

থাকসে হসব্ ।  প্রামাক্ষণকো িারা মা ুে আব্ার ম ুেয জন্ম নপসে পাসর  আর 

নর্য নলাসকরা নভজাল কসর, নর্য আ হসকর নটস  ন য়, আ হসকর নভাসগ, 

এই সব্াই এো  নথসক দুই পা নথসক পাচঁ পা হসয় র্যাসব্ আর নলজ ব্ােক্ষে 

পাসব্ ।  োসে  নকউ ক্ষকছু ন র ব্দল করসে পাসর   া ।  কারণ স্বভাব্ ই এম  

হসয়সছ োর আ হসকর নভাগার ।  নসইজ য ওোস  র্যাসব্ আর আরাসম 

নভাগসে পারসব্ ।  ওোস  নো নকউ কাসরা নব্ৌ হয়  া ! সব্ স্ত্রী ক্ষ সজর ই ! 

এোস  ম ুেযসে নো সব্ ক্ষব্ব্াক্ষহে নলাক, নসই জ য কাসরা স্ত্রীর উপসর দৃটষ্ট 

োরাপ করা উক্ষচৎ  য় ক্ষক  র্যার অভযাস হসয় নগসছ, োর ন র ওোস  

জাস ায়াসর নগসলই পসর সমাধা  হসব্ ।  এক অব্োর, দুই অব্োর ওোস  

নভাসগ আসস েসব্ই নসাজা হসব্ ।  োসদর নসাজা কসর এই সব্ অব্োর । 

নসাজা হসয় আব্ার এোস  আসস, আব্ার নটো হসল েে  আব্ার ওোস  

পাটঠসয় নসাজা কসর ।  এই ভাসব্ নসাজা হসে-হসে ন র নমাসির লাসয়ক 

হসয় র্যায় ।  নটো হসল নস পর্য েি নমাি হয়  া ।  

           ীক্ষেময় পয়সা আস া োসে অসুক্ষব্ধা ন ই ।  ক্ষক  অ ীক্ষের পয়সা 

আস া নো জা সব্ ক্ষ সজর পাসয়ই কুোল মারসল আর অথী উঠসব্ েে  

পয়সা এোস  পসে থাকসব্ ।  সব্ প্রকৃক্ষের জক্ষপ্তসে র্যাসব্ আর ক্ষ সজ এোস  

নর্য গাঠঁ নব্ঁসধছ নসটা ন র ভুগসে হসব্ ।   

          ভগব্াস র উপাস া  া কসর আর  ীক্ষেসে চসল নো অস ক হসয় র্যাসব্।  

ভগব্াস র উপাস া কসর আর  ীক্ষেসে  া চসল নো োর অথ ে ন ই ।  ও 

ক্ষমক্ষ ংসলস ।  েব্ুও আমাসদর এম  ব্লসে হয়  া ।   অ যথা , নস ন র ভগব্া  

নক নছসে নদসব্ আর অ ীক্ষে ব্াোসে থাকসব্ ।  অথ োৎ  ীক্ষে রােসব্ ।  োর 

 ল ভাল আসস ।   

          সংসাসর সুে এক জায়গাসেই আসছ ।  নর্যোস  সম্পূণ ে  ীক্ষে হয় ।  

প্রসেযক ব্যব্হাসর সম্পূণ ে  ীক্ষে হয় নসোস  সুে আসছ ।  আর অ য, নর্য 

সমাজ নসব্ক  আর নস ক্ষ সজর জ য  য়  অস যর জ য জী ব্  ব্যেীে কসর  
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নো োর অস ক সুে হসব্, ক্ষক  নসই সুে নভৌক্ষেক সুে, ওসব্ মছূ োর সুে ব্লা 

হয় ।     

          এই ব্াকয ক্ষলসে আপ ার নদাকাস  লাগাসব্     

           (১) প্রাপ্ত  নক নভাগসব্-অপ্রাসপ্তর ক্ষচিা করসব্  া ।  

           (২)  ভুগসছ োর ভুল ।  

           (৩) ক্ষিসঅস েী ইজ দযা নব্ে  ুক্ষলসস স ।   

          ক্ষকছুই জগসে ন ই এম   য় ।  সব্ জজক্ষ স জগসে আসছ ।  ক্ষক  

 ‘সকল পদাথ ে হয় জগসমাক্ষহ, ভাগযহী   র পাব্ে  হী ’।  এম  ব্সল  া    

অথ োৎ র্যে কল্প া সম্ভব্ েে জজক্ষ স সংসাসর আসছ ক্ষক  আপ ার অিরায় 

 া থাকসে হসব্, েসব্ই এসব্ নমসল ।   

          সেযক্ষ ষ্ঠা চাই ।  ঈশ্বর নকা  সাহার্যয করার জ য  ালেু ব্সস ন ই ।  

আপ ার উসদ্দশয সেয হয় েসব্ই আপ ার কাজ হসব্ ।  

          নলাসক ব্সল নর্য, ‘সািা নক ঈশ্বর সাহার্যয কসর ! ’ ক্ষক   া, এম   য়।  

ঈশ্বর সািাসক সাহার্যয কসর নো নকল ক্ষক নদাে কসরসছ    ক্ষক  ঈশ্বর 

পিপােী    ঈশ্বর নক নো সব্ জায়গায় ক্ষ ষ্পিপােী থাকা উক্ষচৎ  া    ঈশ্বর 

কাউসক এমক্ষ  সাহার্যয কসর   া ।  নস এসে হাে ই নদ   া ।  ঈশ্বসরর  াম 

স্মরণ করসলই আ ন্দ হয় োর কারণ ক্ষক নর্য নস মূল ব্স্তু, আর ক্ষ সজর ই 

স্বরূপ ।  নসইজ য স্মরণ করসেই আ ন্দ হয় ।  আ সন্দর লাভ নমসল ।  ব্াকী 

ঈশ্বর ক্ষকছু কসর   া ।  ক্ষকছু নদওয়া নশোয় ক্ষ ,  নস ক্ষকছু ক্ষদসেই পাসর  া ।  

োরঁ কাসছ ক্ষকছু থাসকই  া, নো ক্ষক নদসব্      

          প্রশ্নকতপা :  দাদাজী, ব্যব্হার ক্ষক ভাসব্ করব্     

          দাদাশ্রী :  ক্ষব্েমো উৎপন্ন  া হয় ।  সমভাসব্ সমাধা  করসে হসব্ ।  

আমাসদর নর্যো  নথসক কাজ করাসে হসব্, নসই নমস জার ব্সল, ‘দশ হাজার 

ক্ষদ  েসব্ই আক্ষম আপ ার পাচঁ লাসের নচক নব্র করব্ ।‘ এে  আমাসদর 

শুদ্ধ ব্যব্সায় কে লাভ হসব্    পাচঁ লাে টাকায়, দুই লাে আমাসদর ঘসরর ই  
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আর ক্ষে  লাে অস যর হয়, েে  ওরা ধাক্কা োয় ক্ষক নসটা ভাল ব্লা হয়    

নসইজ য আমরা নসই নমস জার নক নব্াঝাসব্া নর্য, ভাই, আমার এসে নকা  

মু া া হয়  া ‘।  পটটসয়-পাটটসয় পাসঁচ র া-দ া করসব্ আর  া মাস  নো 

নশসে দশ হাজার টাকা ক্ষদসয় ও আমাসদর নচক ক্ষ সয় ন সব্ ।  এে  ওোস , 

‘আক্ষম এম  ঘসু ক্ষকভাসব্ ক্ষদসে পাক্ষর  ’  এম  কক্ষর নো এই নলাকসদর জব্াব্ 

নক নদসব্   ও পাও াদার ব্ে-ব্ে গাল নদসব্ ! একটু ব্ুসঝ র্যাসব্ , 

সময়া ুসার ব্সুঝ র্যাসব্  ।   

          ঘুে নদওয়া নদাে  য় ।  নর্য সময় নর্য ব্যব্হার এসসসছ োসক এি্জাে 

করসে  া জা া ও নদাে ।  এে  কে নলাসকর নলজ ধসর রােসব্   !  আমাসদর 

নথসক এি্জাে হওয়া র্যায়, আমাসদর কাসছ ব্যাঙ্ক ব্যালন্স হয় আর নলাসক 

আমাসদর ভাল-মন্দ  া ব্সল, নস পর্য েি ধসর রােসব্, ক্ষক  ব্যাঙ্ক ব্যালন্স নথসক 

উপসর র্যায় আর নলাসক ভাল-মন্দ ব্লসে শুরু কসর নো ক্ষক করসব্    

আপ ার ক্ষক মস  হয়     

          প্রশ্নকতপা :  হযা ঁ, টঠক আসছ ।   

          দাদাশ্রী :  আক্ষম নো আমাসদর ব্যব্সায় ব্সল ক্ষদোম নর্য, ভাই, ক্ষদসয় 

আসসব্ টাকা, আমরা র্যক্ষদও চুক্ষর কক্ষর  া, োম-সেয়ালী কক্ষর  া, ক্ষক  টাকা 

ক্ষদসয় আসসব্ ।‘  অ যথা নলাকসক ধাক্কা োওয়াস া ও আমাসদর মে ভদ্র 

নলাসকর কাজ  য় ।  অথ োৎ  ঘুে নদওয়া, োসক আক্ষম নদাে মাক্ষ   া ।  নদাে 

নো, নস আমাসদর মাল-পত্র ক্ষদসয়সছ আর আমরা ওসক সময় হসল পয়সা  া 

ক্ষদই, োসক নদাসের ব্লা হয় ।   

          পসথ র্যক্ষদ নকা  িাকাে আপ াসক পয়সা চায় েে  আপক্ষ  ক্ষদসয় 

নদসব্  ক্ষক  া    ব্া সসেযর জ য নদসব্   া     

          প্রশ্নকতপা :  ক্ষদসয় ক্ষদসে হসব্ ।   

          দাদাশ্রী :  নক  ক্ষদসয় নদ  ওোস     আর এোস  নক  নদ   া    এরা 

অ য ধরস র িাকাে ।   আপ ার মস  হয়  া এরা অ য ধরস র  িাকাে    

েসব্ এরা অ য ধরস র িাকাে !  এরা সংসশাক্ষধে আর ওরা ক্ষব্ া সংসশাক্ষধে  
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িাকাে !  এরা ক্ষসক্ষভলাইজি্ িাকাে !  ওরা আ ক্ষসক্ষভলাইজি্ িাকাে ! ! !    

          প্রশ্নকতপা :  আপক্ষ  ভগব্া  প্রাক্ষপ্তর মাসগ ে ঘুসর নগসছ , সাসথ আপক্ষ  

ব্ে ব্যব্সার সসঙ্গ রু্যক্ত আসছ  ।  নো দুসটা ক্ষকভাসব্ সম্ভব্   এ ব্ুজঝসয় ক্ষদ  ।  

          দাদাশ্রী :  ভাল প্রে নর্য, ‘হাসঁা আর আটা মাো, ’ এই দুসটা ক্ষকভাসব্ 

হসে পাসর    এক ক্ষদসক নো ব্যব্সা কসর  আর অ য ক্ষদসক ভগব্াস র পসথ 

আসছ , এই দুসটা ক্ষকভাসব্ সম্ভব্    ক্ষক  হসে পাসর, এম  ।  ব্াইসরর আলাদা 

চসল আর ক্ষভেসর আলাদা চসল, এম  ।  দুসটা আলাদা-আলাদা ই হয় । 

          এই ‘চন্দভুাই ’ আসছ  া, ও চন্দভুাই আলাদা আর আো আলাদা, 

ক্ষভেসর দুসটা আলাদা হসে পাসর এম  ।  দুসটার গুণধম ে ও আলাদা ।  নর্যম  

এোস  নসা া আর োমা দুসটা ক্ষমসল নগসছ আর ওসদর আব্ার আলাদা করসে 

চাইসল হসব্ ক্ষক হসব্  া    

          প্রশ্নকতপা :  হসব্ ।   

          দাদাশ্রী :  নসভাসব্ জ্ঞা ী পুরুে এসক আলাদা করসে পাসর  ।  জ্ঞা ী 

পুরুে চাইসল নসটা করসে পাসর , আপ ার র্যক্ষদ আলাদা করসে হয় নো 

আসসব্  এোস , লাভ ক্ষ সে চা  নো আসসব্  ।  

          ব্যব্সা চলসে থাসক ক্ষক  ব্যব্সায় এক িসণর জ য ও আমার 

উপসর্যাগ হয়  া ।  নকব্ল  াম হসব্ ঐ ক্ষদসক ।  ক্ষক  আমার উপসর্যাগ িণ 

ভসরর জ য ও হয়  া ।  মাসস এক-আধ ক্ষদ  দুই ঘন্টার জ য আমাসক নর্যসে 

হয় েে  র্যাই ও, ক্ষক  আমার উপসর্যাগ হয়  া ।  উপসর্যাগ  া হওয়া মাস  

ক্ষক, এটা ব্ুসঝসছ  আপক্ষ    এই নলাসকরা দা  ক্ষ সে র্যায়  া    এে  কাসরা 

নথসক দা  ক্ষ সে ক্ষগসয়সছ  , আর আমরা ব্ক্ষল নর্য এই সু্কসলর জ য দা  ক্ষদ , 

নো নস ম  আলাদা রােসব্ আমাসদর নথসক ।  রাসে ক্ষক রাসে  া     

          প্রশ্নকতপা :  রাসে ।  

          দাদাশ্রী :  নেম  ই এসে  ( ক্ষভেসর) সব্ আলাদা থাসক ।  ওসে আলাদা 

রাোর রাস্তা হয় সব্ ।  আো ও আলাদা আর এই ‘চন্দভুাই’ ও আলাদা ।  
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          সারা জীব্  আক্ষম ব্যব্সায় ক্ষচত্ত রাক্ষে ই ক্ষ  ।  ব্যব্সা কসরক্ষছ টঠক ই ।  

পক্ষরমম কসরক্ষছ হয়সো, কাজ কসরক্ষছ হয়সো, ক্ষক  ক্ষচত্ত রাক্ষে ক্ষ  ।   

          প্রশ্নকতপা :  ব্যব্সায় ক্ষচিা হয়, অস ক ব্াধা আসস ।  

          দাদাশ্রী :  ক্ষচিা হসে থাসক নো জা সব্ নর্য কাজ আসরা োরাপ হসয় 

র্যাসব্ ।  ক্ষচিা  া হয় নো জা সব্ নর্য কার্য ে োরাপ হসব্  া ।  ক্ষচিা কাসর্য ের 

অব্সরাধক ।  ক্ষচিা নথসক নো ব্যব্সার মৃেুয আসস ।  নর্যোস  ওঠা- ামা হয় 

োর  াম ই ব্যব্সা ।  পূরণ-গল  এসব্ । পূরণ হসয়সছ োর গল   া হসয় 

থাকসব্  া ।  পূরণ-গলস  আমাসদর নকা  স্বামীত্ব ন ই আর নর্য আমাসদর 

সম্পক্ষত্ত োসে নকা  পুরণ-গল  হয়  া !  এম  শুদ্ধ ব্যব্হার !  এই আপ ার 

ঘসর আপ ার নব্ৌ-ব্ািা সব্াই পাটে াস ে ক্ষক  া     

          প্রশ্নকতপা :  সুে-দুঃে ভুগসে ক্ষ শ্চয় ।  

          দাদাশ্রী :  আপ াসক ক্ষ সজর নব্ৌ-ব্ািার অক্ষভভাব্ক (সংরিক) ব্লা 

হয় ।  শুধু অক্ষভভাব্ক ই নক  ক্ষচিা কসর    আর ঘসরর নলাসক নো উল্টা 

ব্সল নর্য আপক্ষ  আমাসদর ক্ষচিা করসব্   া ।    

          প্রশ্নকতপা :  ক্ষচিার স্বরূপ ক্ষক    জন্ম হসয়সছ েে  নো ক্ষছল  া ন র 

এ এসসসছ নকাথা নথসক     

          দাদাশ্রী :  নর্যম -সর্যম  ব্ুজদ্ধ ব্ােসব্ নেম -সেম  কুে   (জ্বল ) 

ব্ােসব্ ।  র্যে  জন্ম হয় েে  ব্ুজদ্ধ ক্ষছল    ব্যব্সার জ য ক্ষব্চার দরকার হয় 

ক্ষক  োর নথসক আসগ র্যাও নো ক্ষব্গসে র্যাসব্ ।  ব্যব্সার জ য দশ পস সরা 

ক্ষমক্ষ ট ভাব্সে হসব্, ন র নসো  নথসক এক্ষগসয় র্যাসব্ আর ক্ষব্চাসরর ব্ট 

 (ভ্রমর) উঠসে থাসক নো ও  সম েক্ষলটট নথসক ব্াইসর নগসছ ব্লা হয়, েে  

োসক নছসে নদসব্ ।  ব্যব্সার ক্ষব্চার নো আসসব্ই ক্ষক  নসই ক্ষব্চাসর 

েন্ময়াকার হসয় ক্ষব্চার চলসে থাসক নো োর ধযা  উৎপন্ন হসব্ আর নসইজ য 

ক্ষচিা হসব্ ।  আর এই ক্ষচিা ব্ে নলাকসা  কসর ।   

          প্রশ্নকতপা : মস  ক্ষ শ্চয় কক্ষর নর্য আেেধযা , নরৌদ্রধযা  করব্  া ক্ষক  

নদাকা  নলাকসাস  চসল নসইজ য করসে হয় নো ক্ষক করব্     
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          দাদাশ্রী :  আসর  নদাকা   নলাকসাস  চসল,  েুই নলাকসাস   চক্ষলস 

ক্ষক    নলাকসাস  নো নদাকা  চসল ।  নদাকাস র স্বভাব্ ই এম  নর্য নলাকসাস  

ও চসল আর ন র লাভ ও করায় ।  অথ োৎ নসই নলাকসা  আর লাভ, দুসটাই 

নদোসে থাকসব্ ।   

          আক্ষম ব্যব্সা করার আসগ ক্ষক কসরক্ষছ    েীমার সমসুদ্র ভাোই েে  

পুসরাক্ষহে ক্ষদসয় সমস্ত পজূা করাই , সেয ারায়সণর পাঠ , অ য ক্ষব্ক্ষধ সব্ 

করাই।  কেস া-কেস া েীমাসরর পজূা ও করা হয়, ন র নসই েীমাসরর 

কাস  আক্ষম ব্সল ক্ষদই নর্য, ‘সোর িুব্সে হসল েে  িুসব্ র্যাক্ষব্, আমার ইচ্ছা 

ন ই  !  এম  আমার ইচ্ছা ন ই ! ! ’ এম   ‘ া ’ ব্সল ক্ষদই নসইজ য ন র 

ক্ষ ঃসৃ্পহ হসয় নগক্ষছ ব্লা হয়, ন র নস নো িুসব্ র্যায় ।  আমার ইচ্ছা ন ই, 

এম  ব্সলক্ষছ মাস  নসই শজক্ত কাজ কসর ।  আর র্যক্ষদ ব্াস্তসব্ িুসব্ র্যায় নো 

আক্ষম জা সব্া নর্য ওসক কাস  ব্সলই ক্ষছলাম  ! আক্ষম ব্ক্ষল ক্ষ  ক্ষক    অথ োৎ 

এি্জােসমন্ট স্থাক্ষপে কর নো পাসর নপৌৌঁসছ র্যাসব্ এম  এই সংসার ।   

          মস র স্বভাব্ এম  নর্য োর ধারণার অ ুসাসর  া হসল ক্ষ রাশ হসয় 

র্যাসব্।  এম   া হয় নসইজ য এইভাসব্ রাস্তা নব্ে করসে হসব্ ।  ন র ছয় 

মাস পসর নিাসব্ ব্া ন র দুই ব্ছর পসর, ক্ষক  েে  আমরা ‘এি্জােসমন্ট’ 

ক্ষ সয় ন ব্ নর্য ছয় মাস নো চসলসছ ।  ব্যব্সা মাস  এসপার ব্া ওসপার ।  

আশার মহল ক্ষ রাশা  া এস  থাসক  া ।  সংসাসর ব্ীেরাগ থাকা অস ক 

মুক্ষস্কল ।  ও নো আমার (দাদাজীর) জ্ঞা কলা আর ব্ুজদ্ধকলা , দুসটাই 

জব্রদস্ত হওয়াসে আক্ষম ব্ীেরাগ থাকসে পাক্ষর ।     

          প্রথসম একব্ার , জ্ঞা  হওয়ার আসগ  আমাসদর নকাম্পা ীসে 

নলাকসা  হসয়ক্ষছল ।  েে  আমার সারা রাে ঘুম আসস  া আর  ক্ষচিা হসে 

থাসক ।  েে  ক্ষভের নথসক জব্াব্ আসস নর্য এই নলাকসাস র ক্ষচিা নক নক 

করসছ    আমার মস  হয় নর্য আমার অংশীদার নো হয়সো ক্ষচিা করসছ  া।  

আক্ষম একলাই করক্ষছ ।  আর নব্ৌ-ব্ািারা সব্াই আংশীদার নো ওরা নো ক্ষকছু 

জাস   া ।   এে  ওরা  ব্যব্সার ক্ষকছু জাস   া েব্ু  ও ওসদর  সংসার চলসছ,  
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নো আক্ষম একলা ই ক্ষ সব্ োধ, নর্য সমস্ত ক্ষচিা ক্ষ সয় ব্ক্ষস আক্ষছ !  ন র আমার 

আসক্কল এসস র্যায় ।  

           এক পসি পসে আসছ     নর্য নকা ায় নলাসকরা পসে আসছ, নসই 

নকা ায় আপক্ষ ও পসে আসছ     আপক্ষ  নলাসকর নথসক ক্ষব্রুসদ্ধ চলু  ।  

নলাসক নো মু া া চায়, নো আমরা ব্লসব্া  ‘সলাকসা  নহাক’ আর নলাকসা   

নোজঁাসদর কেস া ক্ষচিা হসব্  া ।  মু া া নোজঁারা সব্সময় ক্ষচিাসে থাকসব্ 

আর নলাকসা  নোজঁা নদর কেস া ক্ষচিা-ই হসব্  া, োর আক্ষম গযারান্টী 

ক্ষদজচ্ছ ।  আমার কথা ব্ুঝসল    !   

          ব্যব্সা শুরু কসরই আমাসদর নলাসকরা ক্ষক ব্সল    এই কাসজ চজব্বশ 

হাজার নো ক্ষ শ্চয় পাসব্া  ! !  এে  র্যে  ন াকোে (পবূ্ ো ুমা  ) কসর, েে  

ব্দসলর সংসর্যাগ লসিয  া নরসেই এমক্ষ  ই ন াকোে কসর ।   

          আক্ষম ও সারা জীব্  কসরসক্ট কাটটসয়ক্ষছ, সব্ ধরস র কসরক্ট কসরক্ষছ।   

আর সমুসদ্র নজটট ও ব্াক্ষ সয়ক্ষছ ।  ব্যব্সার শুরুসে আক্ষম ক্ষক করোম    

নর্যোস  পাচঁ লাে লাভ হব্ার নসোস  ধারণা কক্ষর নর্য এক-আধ লাে নমসল 

নো র্যসথষ্ট ।  র্যক্ষদ ক্ষব্ া লাভ-সলাকসা , ই ্কমসটক্স নব্র হয় আর আমাসদর 

োওয়ার েরচ নব্র হয় নো অস ক হসয় র্যাসব্ ।  ন র নমসল ক্ষে  লাে ।  েে  

মস র আ ন্দ নদেসব্, কারণ ধারণা নথসক অস ক নব্শী প্রাপ্ত হসয়সছ ।  আর 

এ নো চক্ষিশ হাজাসরর ধারণা কসরসছ আর ক্ষব্শ নমসল নো দুঃেী হসয় র্যায়  ! !   

          ব্যব্সার দুই নছসল, একজস র  াম ঘাটা  (সলাকসা  ) আর অস যর 

 াম মু া া  (লাভ) ।  ঘাটা  াসমর নছসলসক নকউ পছন্দ কসর  া, ক্ষক  

দুজ ই থাকসব্ ।  

          আমরা পক্ষরমম করার সময় চারক্ষদসক লিয রাক্ষে, েব্ু  ক্ষকছুই  া নমসল 

নো ব্ুসঝ ন সব্ নর্য আমাসদর সংসর্যাগ টঠক ন ই ।  এে  নসোস  নব্শী নজার 

লাগাসল উসল্ট নলাকসা  হসব্, োর ব্দসল আমরা আো সম্বন্ধী ক্ষকছু কসর 

ন ওয়া উক্ষচৎ ।  গে অব্োসর এম  কক্ষর ক্ষ , নসইজ য নো এই ঝঞ্ঝাট 

হসয়সছ।  আক্ষম জ্ঞা  ক্ষদসয়ক্ষছ োর নো কথাই আলাদা,  ক্ষক  আমার জ্ঞা  

নমসল ক্ষ  েে  ও  অস সক  ভগব্াস র  ভরসাই  নছসে নদয়  া  !  ওসদর  ক্ষক  
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করসে হয়    ‘ভগব্া  র্যা কসর  টঠক ই কসর   ’  ব্সল ক্ষক  া    আর ব্ুজদ্ধ 

ক্ষদসয় মাপসে র্যাসব্ নো কেস া কুল পাসব্ এম  হয়  া ।  

          র্যে  সংসর্যাগ শুভ  া হয় েে  নলাসক কামাসে নব্র হয় ।  েে  নো 

ভজক্ত করা উক্ষচৎ ।  সংসর্যাগ ভাল  া হয় নো ক্ষক করসে হসব্    আো সম্বন্ধী 

সৎসঙ্গ, ইেযাক্ষদ করসে থাকসব্ ।  েরকাক্ষর  া হয় নো টঠক আসছ, ক্ষেচুক্ষে 

নো হসব্ ক্ষক  া  !  ক্ষ সজর নর্যাগ হয় নো কামাসব্, অ যথা মু া া হয় নসরকম 

ব্াজাসর নলাকসা  কসর আর র্যক্ষদ নর্যাগ শুভ হয় নো নলাকসাস র মে 

ব্াজাসর মু া া কামায় ।  সব্ নর্যাসগর ক্ষব্েয় ।   

          হাক্ষ  ব্া লাভ , ক্ষকছুই ক্ষ সজর হাসে ন ই ।  নসইজ য ন চাসরল 

এি্জােসমন্ট-এর আধাসর চলসব্ ।  দশ লাে কামাস ার পসর একদম পাচঁ 

লাসের নলাকসা  হয় েে     এ নো লাসের নলাকসা  ই সহয করসে পাসর 

 া নো !  ন র সারা ক্ষদ  কান্না-কাটট আর ক্ষচিা করসে থাসক  !  আসর, পাগল 

ও হসয় র্যায় !  এই ভাসব্ পাগল হওয়া আক্ষম অস ক নদসেক্ষছ  !   

          প্রশ্নকতপা :  নদাকাস  গ্রাহক আসস নসইজ য আক্ষম নদাকা  সকাল-

সকাল েুক্ষল আর রাসত্র নদক্ষর কসর ব্ন্ধ কক্ষর,  ক্ষক এটা টঠক     

          দাদাশ্রী :  আপক্ষ  গ্রাহক নক আকক্ষে েে করার নক    অ য নলাসকরা 

র্যে  নোসল েে  আপক্ষ  নদাকা  েুলসব্  ।  নলাসক সােটার সময় নোসল 

আর আমরা সাসে  য়টায় েুক্ষল নো নসটা ভুল ব্সল ।  নলাসক র্যে  ব্ন্ধ কসর 

েে  আমরা ও ব্ন্ধ কসর ঘসর র্যাসব্া ।  ব্যব্হার ক্ষক ব্সল নর্য নলাসক ক্ষক কসর 

নসটা নদেসব্ ।  নলাসক শুসয় পসর নো আপক্ষ  ও শুসয় পরসব্  ।  রাে দুসটা 

পর্য েি ক্ষভেসর উপদ্রপ করসে থাসক নসটা ক্ষক কাসজর    োব্ার োওয়ার পসর 

ক্ষক এম  ক্ষচিা কর নর্য এসব্  ক্ষকভাসব্ হজম হসব্    োর পক্ষরণাম নো সকাসল 

নব্র হসয়ই র্যাসব্  া !  ব্যব্সাসে ও সব্ এম  ই হয় ।   

          োওয়া-দাওয়ার সময় ক্ষচত্ত কারো ায়  া র্যায় নো কারো া টঠক 

আসছ, ক্ষক  োওয়া-দাওয়ার সময় ক্ষচত্ত কারো ায় চসল র্যায় নো চুসলাই র্যাক 

নসই কারো া, ক্ষক করসব্ োসক    আমাসদর হাটেস ল-এর ব্যব্স্থা কসর নসই 

কারো া, এ আমাসদর কাজ  য় ।  অথ োৎ  ম োসলটট ব্ঝুসে হসব্ ।  ন র উপর  
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নথসক , ক্ষে  ক্ষশফ্ট চালায় ।  ক্ষক এটা টঠক    েু  পুত্রব্ধু ক্ষব্সয় কক্ষরসয় আস , 

নসইজ য নব্ৌমা-র মস র সমাধা  নো রােসে হসব্ ক্ষক  া    ঘসর নগসল নব্ৌমা 

অক্ষভসর্যাগ কসর নর্য, ‘আপক্ষ  নো আমাসক নমসল  ই  া, কথা ও ব্সল   া ! ’  

এটা উক্ষচৎ নো ব্লা হয়  া !  সংসাসর উক্ষচৎ লাসগ নেম  হসে হসব্ ।   

          ঘসর ব্াব্ার সাসথ আর অস যর ব্যব্সা ক্ষ সয় মেসভদ  া হয়, নসইজ য 

আপক্ষ  হযা ঁনে হযা ঁনমলাসব্ , ব্লসব্ নর্য,  ‘র্যা চলসছ চলসে ক্ষদ  ।’  ক্ষক  ঘসরর 

সব্ সদসযসদর সাসথ ব্সস, এম  ক্ষকছু ক্ষস্থর করসে হসব্ নর্য এেটা অথ ে জমা 

করার পর আমাসদর নব্শী চাই  া ।  এম  ক্ষস্থর করা উক্ষচৎ ।  

          প্রশ্নকতপা :  এম  নকউ  ‘এগ্রী’ (সন্মে)  া হসল, দাদাজী ।   

          দাদাশ্রী :  োহসল নসটা কাসজর  য় - সব্াইসক ক্ষস্থর করসে হসব্ ।   

          র্যক্ষদ দসুশা ব্ছর আয়রু এক্সসট শ  নমসল নো েে  আমরা চার ক্ষশফ্ট 

চালাসব্া!   

          প্রশ্নকতপা :  এে  ব্যব্সা কেটা ব্াোস া উক্ষচৎ    

          দাদাশ্রী :  ব্যব্সা েেটা ব্াোসব্ নর্য শাক্ষিসে ঘমু আসস, র্যে  আমরা 

সরাসে চাই নো সরাসে পাক্ষর, এম  হওয়া চাই ।   া আসার হয় নো সমসযাসক 

আমক্ষন্ত্রে করসব্  া ।   

          এ  গ্রাহক আর ব্যব্সায়ীর মসধয সম্বন্ধ নো হসব্ ক্ষক  া    র্যক্ষদ ব্যব্সায়ী 

নদাকা  ব্ন্ধ কসর নদয় নো ক্ষক নসই সম্বন্ধ ক্ষব্সচ্ছদ হসয় র্যাসব্    ক্ষব্সচ্ছদ হসব্ 

 া ।  গ্রাহক নো মস  রােসব্ নর্য, ‘এই ব্যব্সায়ী আমার সসঙ্গ এম  কসরক্ষছল, 

এম  োরাপ জজক্ষ স ক্ষদসয়ক্ষছল ।‘  নলাসক নো শত্রুো মস  রাসে, োহসল ন র 

আপক্ষ  এই অব্োসর নদাকা  ব্ন্ধ কসর ক্ষদসল  ক্ষক  পসরর অব্োসর নস 

আপ াসক ছােসব্   া ।  ব্দলা  া ক্ষ সয় ছােসব্  া ।  নসইজ য ভগব্া  

ব্সলক্ষছসল  নর্য ‘সর্য নকা  পসথ শত্রুো ছােসব্ । ‘  আমার এক  পক্ষরক্ষচে 

আমার নথসক টাকা ধার ক্ষ সয় ক্ষগসয়ক্ষছল , আর ন রাসে আসস  া ।  েে  

আক্ষম ব্সুঝ র্যাই নর্য এর কারণ, (পূসব্ ের) শত্রুো ।  নসইজ য র্যক্ষদও ক্ষ সয় নগসছ, 
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উপর নথসক ওসক ব্ক্ষল নর্য, ‘েুই এে  আমাসক টাসক ন রাক্ষব্  া, নোসক 

মা  কসরক্ষছ ।‘  এভাসব্ ক্ষ সজর হক নছসেও  র্যক্ষদ শত্রুো নছসে  র্যায় নো 

ছাোসব্  ।  নর্য নকা  পসথ শত্রুো ছাোসব্ , অ যথা নকা  এক জস র সাসথ 

ব্াধঁা শত্রুো , আমাসদর নঘারাসব্ ।   

          লাে-লাে টাকা র্যায় েব্ু ও আক্ষম নর্যসে নদব্, কারণ টাকা র্যাব্ার আর 

আমরা থাকার ।  র্যা ক্ষকছু হয় ক্ষক  আমরা কোয় হসে নদব্  া ।  লাে টাকা 

র্যায় নো োসে ক্ষক হসয়সছ     আমরা ক্ষ সজ নো টঠক আক্ষছ ।  

          এই সব্ কথাসক আলাদা-আলাদা রােসব্ ।  ব্যব্সায় িক্ষে হয় নো 

ব্লসব্ ব্যব্সার িক্ষে হসয়সছ, কারণ আমরা ( ক্ষ সজ) িক্ষে-লাসভর মাক্ষলক 

 ই , নসইজ য িক্ষে আমরা ক্ষ সজর মাথায় নক  ন ব্     আমার িক্ষে-লাভ 

স্পশ ে কসর  া ।  আর র্যক্ষদ িক্ষে হয় আর ই ্কম্সটক্সওয়ালারা আসস, নো 

ব্যব্সাসক ব্লসব্ নর্য, নহ ব্যব্সা, নোসক পক্ষরসশাধ করসে হসব্, নোর কাসছ 

পক্ষরসশাধ করার র্যে আসছ নো এসক পক্ষরসশাধ কসর নদ ।‘  

          আমাসক নকউ জজজ্ঞাসা কসর নর্য,  ‘এই ব্ছর নলাকসাস  আসছ    ’  

নো আক্ষম ব্ক্ষল নর্য, ‘ া ভাই, আক্ষম নলাকসাস  ন ই, ব্যব্সার নলাকসা  

হসয়সছ ! ‘  আর মু া া হসল ব্লসব্া নর্য, ব্যব্সার মু া া হসয়সছ, ‘  আমার 

৩িক্ষে-লাভ হয় ই  া ।  

          নকা  মহাজ  আমার কাসছ আগ্রহ কসর নর্য, ‘ া, আপ াসক নো 

নেস  নকালকাো আসসেই হসব্ ।‘  আক্ষম ‘ া,  া’ করসে থাক্ষক  েব্ুও আগ্রহ 

ছাসে  া !  নসইজ য নসই কম-সব্শীর  (সেস র ভাো) ক্ষহসাব্ রােসব্  া ।  

র্যে  নকা  ক্ষদ  নলাকসা  হয়, নো নসই ক্ষদ  পাচঁ টাকা  ‘অ ামে’  াসম জমা 

কসর ন সব্ ।  নর্য  আমাসদর কাসছ সসলক , অ ামে ক্ষসলক ( বযালান্স, জমা ) 

থাসক, কারণ এই োো-ব্ই নকউ ক্ষক ক্ষচরক্ষদস র জ য রাসে     দুই-চার ব্া আট 

ব্ছর পসর ক্ষছঁসে ন ক্ষল  া    র্যক্ষদ আসল হে নো নকউ ক্ষছঁসে ন সল    এ নো 

সব্ ম সক মা াস ার সাধ  ।  র্যে  নকা  ক্ষদ  আমাসদর নদেসশার  

নলাকসা  হয় , নসই ক্ষদ  পাচঁসশা টাকা অ ামসের োোয় জমা ক্ষ সয় ন সব্ 

নর্য   সাসে  ক্ষে সশা  আমাসদর  কাসছ  ব্যালান্স  থাসক ।    অথ োৎ নদেসশার 
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নলাকসাস র জায়গায় সাসে ক্ষে সশা ক্ষসলক  জসর আসস ।   এম  হয়, এই 

সংসার সব্ গপ্প গুণা গপ্প, ব্াসরা গুণা ব্াসরা একসশা চুয়াক্ষিশ  য় ।  ব্াসরা গুণা 

ব্াসরা  একসশা চুয়াক্ষিশ হে নো ও একসজক্ট ক্ষসদ্ধাি ব্লা হে ।  সংসার মাস  

গপ্প গুণা গপ্প একশ চুয়াক্ষিশ আর নমাি মাস  ব্াসরা গুণা ব্াসরা একসশা 

চুয়াক্ষিশ।   

          সমভাব্ কাসক ব্সল    সমভাব্, লাভ-আর নলাকসা  দুসটাই সমা  

ব্সল  া ।  সমভাব্ মাস , লাসভর জায়গায় নলাকসা  হয় োহসল ও অসুক্ষব্ধা 

ন ই, লাভ হয় োহসল ও  ারাক ন ই, লাভ হসল উসত্তজ া হসব্  া আর 

নলাকসাস  ক্ষিসপ্রশ   ( ক্ষব্েন্নো ) হসব্  া ।  অথ োৎ নকা  প্রভাব্ হয়  া ।  

িন্দােীে হসয় থাসক ।    

            আক্ষম নো, ব্যব্সায় নলাকসা  হসয় র্যায় োহসলও নলাকসক ব্সল 

ক্ষদোম আর র্যক্ষদ মু া া হসয় র্যায় েে  ও ব্সল ক্ষদোম !  ক্ষক  নলাসক 

জজজ্ঞাসা করসল েসব্ই , অ যথা ক্ষ সজর ব্যব্সার কথাই ব্লোম  া !  নলাসক 

জজজ্ঞাসা কসর নর্য ‘আপ ার এে  িক্ষে হসয়সছ ক্ষক এই কথা সক্ষেয    েে  

ব্সল ক্ষদই নর্য ‘এই কথা সক্ষেয ।‘  এসে কেস া আমার অংশীদার আপক্ষত্ত কসর  

ক্ষ  নর্য ‘আপক্ষ  নক  ব্সল নদ     কারণ এম  ব্লা নো ভাল, র্যাসে নলাসক 

ধার নদয় নো ব্ন্ধ হসয় র্যায় আর আমাসদর নদ া ব্াো নথসক কম হসয় র্যাসব্ ।  

নলাসক নো ক্ষক ব্লসব্    ‘এম  করসে হয়  া, োসে নলাসক ধার নদসব্  া ।‘  

আসর নদ া নো আমাসদর ব্ােসব্  া, নসইজ য নলাকসা  হয় োহসলও স্পষ্ট 

ব্সল দাও  া, নর্য ভাই নলাকসা  হসয়সছ ।   

          নলাকসা  হসল সামস র জ সক েুসল ব্সল নদসব্ ।  োসে শুভ ভাব্ া 

করসব্ ।  োসে পরমাণু উঁচু হসয় র্যাসব্ ।  ক্ষ সজ হালকা হসয় র্যাসব্  ।  

           অ যথা এসকলা মস  জক্ষেসয় থাকসল নব্াঝা নব্শী মস  হসব্ ।   

          র্যেই ঝাসমলা আসস নসসব্ জ্ঞাস  ক্ষগসল ন সব্ ।  জ্ঞাস র পূসব্ ে র্যে  

আক্ষম ব্যব্সা করোম েে  অস ক ঝাসমলা এসসক্ষছল । নসসব্ নপক্ষরসয় 

এসসক্ষছ েসব্ই জ্ঞা  হসয়সছ ।  আমাসদর নছসল-সমসয় চসল র্যাওয়ার পসর ও 

নপো োইসয়ক্ষছলাম !   
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          ব্যব্সায় মুক্ষস্কল এসস র্যায়, েে  নো আক্ষম এই ক্ষব্েসয় কাসরা সাসথ 

কথাই ব্লোম  া ।  হীরাব্া  (দাদাজীর স্ত্রী  ) র্যে  ব্াইসর নথসক জা সে 

পারসো  নর্য ব্যব্সায় সমসযা হসয়সছ আর আমাসক জজজ্ঞাসা কসর নর্য, ক্ষক 

নলাকসা  হসয়সছ   ’ েে  আক্ষম ব্ক্ষল নর্য ‘ া,  া ।  এই  াও টাকা, পয়সা 

এসসসছ, নোমার চাই  ’  েে  হীরাব্া ব্সল  নর্য, ‘এই নলাসকরা নো ব্লসছ নর্য 

নলাকসা  হসয়সছ ।‘  েে  আক্ষম ব্ক্ষল নর্য, ‘এম   য়, আক্ষম নো নব্শী 

উপাজে  কসরক্ষছ ।  ক্ষক  এই কথা গুপ্ত রােসব্ ।‘    

          আমসদর ব্যব্সায় নলাকসা  হসল ক্ষকছু নলাসকর দুঃে হে, এরা 

আমাসক জজজ্ঞাসা করসো নর্য, ‘কে নলাকসা  হসয়সছ    ব্ে নলাকসা  

হসয়সছ  ’  েে  আক্ষম ব্লোম নর্য,  ‘সলাকসা  হসয়ক্ষছল, ক্ষক  হটাৎ ই এক 

লাে টাকার মু া া হসয়সছ ! ’ এসে ওসদর শাক্ষি হসয় নর্যে ।   

          এসব্ নো আক্ষম অ ুভব্ নথসক ক্ষ ষ্কে ে নব্র কসরক্ষছলাম, ব্াকী আক্ষম 

ব্যব্সাসে ও পয়সার জ য ক্ষচিা করোম  া ।  পয়সার জ য ক্ষচিা করার মে 

 ুক্ষলস (মূে ে) আর নকউ হই ই  া !  এ (পয়সা কামাস া) নো কপাসল নলো 

আসছ, নর্যসে ক্ষদ   া !  নলাকসা  ও কপাসল নলো আসছ ।  ক্ষচিা  া কসরও 

নলাকসা  হয় ক্ষক  া    

          ব্যব্সায় নকা  চাল-ব্াজ নলাক ক্ষমসল র্যায় আর আমাসদর পয়সা নেসে 

থাসক, েে  ক্ষভের নথসক জা সব্ নর্য আমাসদর পয়সা আ হসকর নসই জ য 

এম  ক্ষমসলসছ ।  অ যথা চাল-ব্াজ ক্ষমসলসছ ই  ক্ষক কসর     আমার সাসথ ও 

এম  হে । এক ব্ার দুই  ম্বরী পয়সা এসসক্ষছল, েে  সব্ চাল-ব্াজ ই ক্ষমসল 

ক্ষগসয়ক্ষছল, ন র আক্ষম ক্ষ শ্চয় কক্ষর এম  ধ  চাই  া ।   

          ব্যব্সা নো উত্তম নর্যোস  ক্ষহংসা সমাক্ষহে ন ই, কাসরা দুঃে  া হয় ।  

এ নো োদয-শসসযর ব্যব্সা কসর আর মাপ নথসক ক্ষকছু নব্র কসর ন য় ।  

আজকাল নো নভজাল করসে ক্ষশসেসছ ।  োসেও োব্ার জজক্ষ সস নভজাল 

করসল জাস ায়াসর র্যাসব্ ।  চার পা হসল আব্ার পেসব্ই  া  া    ব্যব্সায় ধম ে 

রােসব্ অ যথা অধম ে েুসক র্যাসব্ ।   
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         ব্যব্সায়, ম  োরাপ হসল ও মু া া ৬৬,৬১৬ হসব্ আর ম   া োরাপ 

হসল ও ৬৬,৬১৬ থাকসব্, োহসল নকা  ব্যব্সা করসব্     

         ব্যব্সায় প্রর্যত্ন করসে থাকসব্, সামস   ‘ব্যব্ক্ষস্থে’ ক্ষ সজ ক্ষ সজই 

ব্সন্দাব্স্ত করসব্ ।  েুক্ষম শুধু প্রর্যত্ন করসব্,  োসে প্রমাদ করসব্  া ।  ভগব্া  

ব্সলসছ  নর্য সব্ ‘ব্যব্ক্ষস্থে’ ।  মু া া হাজার ব্া লাে হব্ার হয় নো চালাক্ষক 

করসল এক পয়সা ও নব্শী হসব্  া আর চালাক্ষক সামস র অব্োসরর জ য 

 েু  ক্ষহসাব্ জেুসব্ ও আলাদা  !   

            প্রশ্নকতপা :  আমাসদর সাসথ নকউ চালাক্ষক কসর র্যাসচ্ছ নো আমরা ও 

চালাক্ষক করা উক্ষচৎ ক্ষক  া    আজ-কাল নো নলাসক এম  ই কসর ।  

            দাদাশ্রী :  এই ভাসব্ চালাক্ষকর নরাগ নলসগ র্যায় ।  আর র্যক্ষদ 

 ‘ব্যব্ক্ষস্থসের’ জ্ঞা  হাজজর থাসক নো োর তধর্য ে থাকসব্ ।  র্যক্ষদ নকউ আমাসদর 

সাসথ চালাক্ষক করসে আসস নো আমরা ক্ষপছস র দরজা ক্ষদসয় (সকা  উপায় 

কসর) ব্াইসর নব্ক্ষেসয় র্যাসব্া, আমরা সামস  চালাক্ষক করসব্া  া ।  

          অথ োৎ আক্ষম এটা ব্লসে চাইক্ষছ নর্য নর্যম  স্না  করার জসলর জ য, 

রাসত্র নশাব্ার জ য ক্ষব্ছা া ব্া অ য নকা  জজক্ষ সসর জ য আপক্ষ  একটু ও 

ক্ষচিা কসর   া, েব্ুও আপ ার ও নমসল ক্ষক  া    নসই ভাসব্ লক্ষ্মীর জ য ও 

সহজ ভাসব্ থাকসে হসব্ ।  

          পয়সা উপাজে  করার জ য ভাব্ া করার  দরকার ন ই, প্রর্যত্ন র্যক্ষদও 

চলসে থাসক ।  এম  ভাব্ ায় ক্ষক হয়, র্যক্ষদ পয়সা আক্ষম নটস  ক্ষ ই নো 

সামস র জস র ভাসগ থাকসব্  া ।  নসইজ য প্রকৃক্ষের নকাটা (ভাগ) নর্যটা 

ক্ষ ধ োক্ষরে হসয়সছ, নসটাই আমরা থাকসে নদব্, োসে ন র ভাব্ া করার ক্ষক 

দরকার   নলাসকর িারা পাপ হওয়া ব্ন্ধ হসয় র্যায় নসইজ য আক্ষম এসব্ 

নব্াঝাসে চাই ।   

          র্যক্ষদ নব্াসঝ নো, এই এক ব্াসকয ব্ে সার সমাক্ষহে আসছ ।  আমার 

নথসক জ্ঞা  প্রাপ্ত করার আব্শযকো আসছ এম   য়, জ্ঞা   া ন ওয়া হসলও 

ক্ষক  এেটা োর নব্াসধ এসস র্যাওয়া উক্ষচৎ নর্য এই সব্ ক্ষহসাব্ ( ক্ষ সজর ভাগয)  
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এর অ ুসাসরই আসছ, ক্ষহসাসব্র ব্াইসর ক্ষকছু হয়  া ।  অ যথা র্যে  পক্ষরমম  

করার পসরও নলাকসা  আসস েে  ক্ষক আমরা ব্ুঝসে পারসব্া  া !   পক্ষরমম 

মাস  পক্ষরমম, নপসেই হসব্,  ক্ষক  এম   া, নলাকসা  ও হয় নো !   

          এই পয়সা উপাজে  করার ভাব্ কসর োর ক্ষব্সরাধ আসছ , অ য ক্ষকছু 

ন ই ।  অ য জক্রয়ার জ য আমার ক্ষব্সরাধ ন ই ।  এই কথা সাধারণ নলাসক 

পসে , ক্ষক  ব্ুঝসে পাসর  া,  া কারণ পসে র্যায় ক্ষক  কথাটা অস ক গূঢ় 

কথা ।  

          ক্ষমথযার র্যাচাই হসব্  া, নস পর্য েি ক্ষমথযা ক্ষভেসর েুসক র্যাসব্ ।   

          প্রশ্নকতপা :  ব্যব্সায় এটাই সেয, এটা নব্াঝার পসর ও আমরা সেয 

আমরা ব্লসে পাক্ষর  া ।   

          দাদাশ্রী :  অথ োৎ ব্যব্হার আমাসদর অধী   য় ।  ক্ষ শ্চয় আমাসদর 

অধী  ।  ব্ীজ নরাপ  করা আমাসদর অধী ,  ল প্রাপ্ত করা আমাসদর অধী  

 য় ।  নসইজ য আমরা ভাব্ া করসব্া ।  োরাপ হসয় নগসলও আমরা ভাল 

ভাব্ করসব্া নর্য এম  হওয়া উক্ষচে  য় ।   

          মাক্ষলক নো কাসক ব্লা হয়    ( ক্ষ সজর আক্ষমে নক) একটা শব্দ ও উঁচু 

ব্সল নো োসক মাক্ষলক ই ব্সল  া !  আর নস ধমকাসে থাসক নো জা সব্ নর্য 

নস ক্ষ সজই এক্ষসসেন্ট ! !  মাক্ষলসকর নচহারায় নো কেস া ক্ষেক্তো নদোই র্যায় 

 া ।  মাক্ষলক মাস  মাক্ষলক ই নচাসে পেসব্ ।  নস র্যক্ষদ ব্কুক্ষ  ক্ষদসে থাসক, েসব্ 

সব্ার সামস  োর মূলয ক্ষক থাকসব্    ন র নো চাকর ও ক্ষপছ  নথসক ব্লসব্ 

নর্য মাক্ষলক নো সব্সময় অব্জ্ঞা করসে থাসক !  ব্কুক্ষ  ক্ষদসে থাসক ! !  নর্যসে 

ক্ষদ , এম  মাক্ষলক হওয়ার নথসক নো নগালাম হওয়া ভাল ।  র্যক্ষদ আব্শযকো 

হয় নো সমাধা  করার জ য মাসঝ এসজন্সী রাসে ।  ক্ষক  ব্কা-ঝকার এম  

কাজ মাক্ষলক ক্ষ সজ করা উক্ষচৎ  য় !  চাকর ও ক্ষ সজ ঝগো কসর, ক্ষকো  ও 

ক্ষ সজ ঝগো কসর আর আপক্ষ  ও ক্ষ সজ ঝগো কসর  নো ন র ব্যব্সায়ীর 

মে থাকসল নকাথায়    মাক্ষলক এম  কসর   া ।  
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           মাক্ষলক নো নকা  ঝগোসে পসে   া ।  কেস া দরকার হসল মাসঝ 

এসজন্সী তেয়ার কসর অথব্া লোই করার এম  নলাক মাসঝ রাসে নর্য োর 

হসয় লসে ।  ন র মাক্ষলক নসই ঝাসমলার সমাধা  কসর নদ  ।  মাক্ষলক 

দুজ সকই নিসক ব্সল নর্য, ‘ভাই নোর কথা টঠক আর নোর কথা ও টঠক ।‘  

এই ভাসব্ সব্ সমাধা  কসর নদসব্ ।      

         ১৯৩০ এ মহামন্দা ক্ষছল ।  নসই মন্দাসে মাক্ষলসকরা নব্চারা মক্ষমক নদর 

অস ক রক্ত চুসেক্ষছল ।  নসইজ য এে  এই অগ্রগমস  মক্ষমক মাক্ষলসকর রক্ত 

নচাসে ।  এম  এই জগসের, নশাে  করার নরওয়াজ ।  মন্দায় মাক্ষলক নচাসে 

আর অগ্রগমস  মক্ষমক নচাসে ।  দইুসয়র ই পরস্পর পালা আসস ।  নসইজ য 

এই মাক্ষলসকরা র্যে  ক্ষচৎকার কসর েে  আক্ষম ব্ক্ষল নর্য ১৯৩০ এ মক্ষমক নদর 

ছাসে  ক্ষ , নসইজ য এে  মজদুর আপ াসক ছােসব্  া ।  মজদুসরর রক্ত 

নচাোর পদ্ধক্ষে ই নছসে ক্ষদ , নো আপ াসক নকউ ক্ষব্রক্ত করসব্  া ।  আসর, 

ভয়া ক কক্ষলর্যুসগ ও নকউ আপ াসক ক্ষব্রক্ত করার ক্ষমলসব্  া ! ! !  

          ঘসর নো উপর- ীচ আসসে থাসক ।  মন্দাসে পত্নীর উপসর নরৌব্ 

 (দাদাক্ষগক্ষর) নদোসে থাক, েে  আব্ার প্রসতরোধ আসসল পত্নী ও আমাসদর 

উপসর নরৌব্ নদোসব্ ।  নসইজ য চো- ামাসে সমা  রূসপ থাকসব্ ।  সমা ো 

পূব্ েক থাকসল আপ ার সব্ক্ষকছু ভাল মে চলসব্  !   

          এই সংসার িণভসরর জ য ও ক্ষব্ া  যাসয় থাসক  া, অ যায় সহয ই 

করসে পাসর  া ।  প্রসেযক িণ  যায় ই হসয় র্যাসচ্ছ ।  নর্য অ যায় কসরসছ নস 

ওটাও  যায় ই হসয় র্যাসচ্ছ ।   

          প্রশ্নকতপা :  ব্যব্সায় অেযক্ষধক নলাকসা  হয়  নো ক্ষক করব্    ব্যব্সা 

ব্ন্ধ কসর নদব্ ক্ষক অ য ব্যব্সা করব্    নদ া অস ক নব্সে নগসছ ।   

          দাদাশ্রী :  েুসলার ব্াজাসরর নলাকসা  নকা  মুক্ষদো ার নদাকা  েুসল  

পুরা হয়  া ।  ব্যব্সার নলাকসা  ব্যব্সাসেই পুরা হসব্, চাকক্ষরসে পক্ষরসশাধ 

হসব্  া ।  ‘কসরক্ট’-এর নলাকসা  ক্ষক পা  নদাকাস  পক্ষরসশাধ হসব্    নর্য 

ব্াজাসর ঘা হসয়সছ নসই ব্াজাসর নসই ঘা ভরসব্, নসোস ই োর ঔেধ হসব্ ।  
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          আমরা এম  ভাব্ রােব্ নর্য আমাসদর িারা নকা  জীসব্র ক্ষকজঞ্চৎমাত্র 

দুঃে  া হয় ।  সমস্ত নদ া ক্ষমসট র্যায় এম  স্পষ্ট ভাব্ রােসব্ ।  লক্ষ্মী নো 

একাদশ প্রাণ ।  নসইজ য কাসরা লক্ষ্মী আমাসদর কাসছ রাো উক্ষচৎ  য় ।  

আমাসদর লক্ষ্মী কাসরা কাসছ থাসক োসে অসুক্ষব্ধা ন ই ।  ক্ষক  ক্ষ রির এই 

ভাব্ রােসে হসব্ নর্য আমাসক পাই-পাই নশাধ কসর ক্ষদসে হসব্ ।  নধযয় লসিয 

নরসে আপক্ষ  সমস্ত নেলা নেলসব্  ।  ক্ষক  নেসলায়ার হসয় র্যাসব্   া ।  

নেসলায়ার হসল  ক্ষক আপক্ষ  নশে !  

          প্রশ্নকতপা :  মা ুসের  ীয়ে  (উসদ্দশয) ক্ষকসসর জ য োরাপ হয়     

          দাদাশ্রী :   র্যার োরাপ হওয়ার হয় েে  োর ন াস ে ( ক্ষব্চার) আসস নর্য 

 ‘েুই এক্ষদসক ঘুসর র্যা  া, ন র নদো র্যাসব্ ।‘  োর ক্ষব্গোস ার আসছ 

নসইজ য‘কাক্ষমং ইসভন্টস কাে নদয়ার নশসিাজ ক্ষব্স ার ’  (র্যা হব্ার আসছ 

োর  প্রক্ষেচ্ছায়া প্রথসম পেসব্ )  

          প্রশ্নকতপা :  ক্ষক  ক্ষক নস োসক থামাসে পাসর    

          দাদাশ্রী :  হযা ঁ, থামাসে পাসর োসক ।  র্যক্ষদ োর এই জ্ঞা  প্রাপ্ত হসয়সছ 

নর্য োরাপ ক্ষব্চার আসসল োর পশ্চাোপ কসর, আর ব্সল নর্য,  ‘এটা ভুল, এম  

হওয়া উক্ষচৎ  া ।‘  এই ভাসব্ থামাসে পাসর ।  োরাপ ক্ষব্চার র্যা আসস নস 

মূলেঃ ক্ষব্গে জ্ঞাস র আধাসর আসস, ক্ষক  আজসকর জ্ঞা  ওসক এম  ব্সল 

নর্য এটা (োরাপ) করার মে  য় ।  েে  ন র নস নসটা (োরাপ কার্য ে) ক্ষ রস্ত 

করসে পাসর ।   ব্ঝুসে পারসছ     ক্ষকছু স্পষ্ট হসয়সছ    

           ীয়ে ক্ষব্গোস া অথ োৎ পাচঁ লাে টাকার জ য ক্ষব্গোস া এম   য় ।  

এোস  নো পকঁ্ষচশ টাকার জ য  ীয়ে ক্ষব্গোয় !  অথ োৎ এসে (এই দৃষ্টাসি), 

নভাগার ইচ্ছায় নকা  নদওয়া-স ওয়া ন ই ।  ওসক এম  ধরস র জ্ঞা  প্রাপ্ত 

হসয়সছ নর্য  ‘সদওয়াসে ক্ষক আসছ    নদওয়ার ব্দসল আক্ষম ই এোস  ব্যব্হার 

কসর ক্ষ ই ।  র্যা হসব্ নদো র্যাসব্ ।‘  এম  উল্টা জ্ঞা  ক্ষমসলসছ ওসক ।   

          নসইজ য আক্ষম সব্াই নক ব্ক্ষল নর্য, ভাই চাও নো অেটুকুই ব্যব্সা কর, 

নলাকসা  আসস  নো অসুক্ষব্ধা  ন ই,  ক্ষক  মস  এক ভাব্ ক্ষস্থর  করসব্ নর্য  
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আমাসক সব্ার পয়সা ন রাসে হসব্ ।  কারণ পয়সা কার ক্ষপ্রয় হসব্  া     সব্ার 

ক্ষপ্রয় লাসগ ।  নসইজ য, োর পয়সা িুসব্ র্যায় এম  ভাব্ আমাসদর মস   া 

আসস নর্য  ।  র্যা ই নহাক  া নক  ক্ষক  আমাসক ন রাসে হসব্, এম  

ক্ষিক্ষসজ  প্রথম নথসকই রােসে হসব্ ।  এটা অস ক ব্ে জজক্ষ স ।  নকা  অ য 

ক্ষকছুসে  নহরা-স ক্ষর হয় নো চলসব্  ক্ষক  পয়সায়  নহরা-স ক্ষর  া হয় নর্য  । 

কারণ পয়সা নো দুঃেদায়ী, পয়সা নক নো একাদশ প্রাণ ব্লা হসয়সছ ।  

নসইজ য কাসরা পয়সা নিাব্াসে পার  া ।  নস সব্ নথসক ব্ে জজক্ষ স ।   

          প্রশ্নকতপা :  মা ুে  নদ া ক্ষ সয় মসর র্যায় নো ক্ষক হসব্     

          দাদাশ্রী :  নদ া শ াধ  া কসর মসর র্যায় নো    নদ া পক্ষরসশাধ  া কসর 

মসর র্যায়, ক্ষক  োর মস  নশে পর্য েি-মৃেুয পর্য েি,  একটা কথা ক্ষস্থর হসে হসব্ 

নর্য আমাসক এই পয়সা ন রাসেই হসব্ ।  এই অব্োসর সম্ভব্  া হয় নো 

পসরর অব্োসর আমাসক ক্ষ শ্চয় ন রাসে হসব্ ।  র্যার এম  ভাব্ থাসক, োর 

নকা  কষ্ট হসব্  া ।   

          ক্ষ য়ম এম  নর্য পয়সা ন ওয়ার সময় এ ক্ষস্থর কসর ন সব্ এর পয়সা 

আমাসক ন রাসে হসব্ , এম  ক্ষ জশ্চে কসর ন সব্ ।  ন র োর পসর প্রসেযক 

চেুথ ে ক্ষদ  স্মরণ কসর এই পয়সা র্যে োরা-োক্ষর পাক্ষর ক্ষ ক্ষরসয় নদব্ এম  

ভাব্ া করসব্ ।  এম  ভাব্ া হয় নো টাকা ন রাসে পারসব্, অ যথা রাম 

নোর মায়া ।  

          আমরা কাসরা নথসক ঋণ ক্ষ ই আর ভাব্ শুদ্ধ থাসক েে  জা সব্ নর্য 

এই পয়সা আমরা ন রাসে পারসব্া ।  ন র োর জ য ক্ষচিা করসব্  া ।  ভাব্ 

শুদ্ধ থাসক ক্ষক  া, নসটাই ধযাস  থাসক, এটা োর নলসভল (মাপ) ।  সামস র 

জ  ভাব্ শুদ্ধ রাসে ক্ষক  া, নসই নথসক আমরা নজস  র্যাব্  ।  োর ভাব্ শুদ্ধ 

 া থাসক নো নসো  নথসকই আমাসদর ব্সুঝ ক্ষ সে হসব্ নর্য পয়সা চসল র্যাসব্।    

          ভাব্ শুদ্ধ হসেই হসব্ ।  ভাব্ মাস , ক্ষ সজর  ীক্ষেমত্তায় আপক্ষ  ক্ষক 

কসর     েে  ব্সল নর্য, র্যক্ষদ েে টাকা হে নো সমস্ত আজসকই ক্ষ ক্ষরসয় 

ক্ষদোম ! ’  এর  াম শুদ্ধ ভাব্ ।  ভাব্ ায় নো এটাই হসব্ নর্য কে  োোোক্ষে 

ক্ষ ক্ষরসয় নদব্ ।   
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          প্রশ্নকতপা :  নদউক্ষলয়া হয় আর পয়সা  া ন রায় নো ন র ক্ষক পসরর 

অব্োসর ন রাসে হসব্     

          দাদাশ্রী :  ওর ন র পয়সার সংসর্যাগ প্রাপ্ত হসব্  া ।  োর কাসছ পয়সা 

আসসব্ই  া ।   আমাসদর ক্ষ য়ম ক্ষক ব্সল নর্য টাকা ন রাস া  সম্বন্ধী আপ ার 

ভাব্  া ক্ষব্গোয় নর্য , নো এক ক্ষদ  আপ ার কাসছ টাকা আসসব্ আর ঋণ 

নশাধ হসব্ ।  কাসরা কাসছ র্যেই টাকা হয় ক্ষক  নশসে টাকা নকা  সাসথ  আসস 

 া ।  নসইজ য কাজ কক্ষরসয় ক্ষ   (  ক্ষ সজর স্বরূপ নক ক্ষচস  নমাি মাগ ে প্রাপ্ত 

কসর ক্ষ   ) ।  এে  নমাি মাগ ে আব্ার ক্ষমলসব্  া ।  একাশী হাজার ব্ছর 

পর্য েি নমাি্ মাগ ে হাসে আসসব্  া ।  এ অক্ষিম সসুর্যাগ,  এে  পসর আর   

সুসর্যাগ ন ই । 

          পয়সার ব্া ন র আর নকা  সংসারী  জজক্ষ সসর ঋণ হয়  া, রাগ-

নিসের ঋণ হয় ।  পয়সার ঋণ হে নো আক্ষম এম  কেস া ব্লোম  া নর্য, 

 ‘ভাই পাচঁসশা পুরা চাইক্ষছস নো পাচঁসশা পুরা ক্ষ ক্ষরসয় ক্ষদক্ষব্ অ যথা েুই ছাো 

পাক্ষব্  া ।‘  আক্ষম এটাই ব্লসে চাইক্ষছ নর্য োর ক্ষ ষ্পক্ষত্ত করক্ষব্, পঞ্চাশ ক্ষদসয়ও 

েুই ক্ষ ষ্পক্ষত্ত করক্ষব্ ।  আর ওসক জজজ্ঞাসা কসর ন সব্ নর্য,  ’েুই েুক্ষশ নো    

আর নস ব্সল নর্য, ‘হযা ঁ, আক্ষম েুক্ষশ’ , অথ োৎ হসয় নগসছ সমাধা  ।  

          নর্যোস -সর্যোস  আপক্ষ  রাগ-সিে কসরসছ , নসই রাগ-সিে 

আপ াসক ক্ষ ক্ষরসয় ক্ষমলসব্ ।    

        নসভাসব্ই নহাক সমস্ত ক্ষহসাব্ (ঋণা ুব্সন্ধর ক্ষহসাব্) ক্ষমটটসয় নদসব্ ।  

ক্ষহসাব্ নমটাস ার জ য এই অব্োর ।  জন্ম নথসক মৃেুয পর্য েি সব্ (কেেসব্যর 

অধী ) অক্ষ ব্ার্য ে ।   

          একজ  নল দার একজ সক প্রোক্ষরে কসর র্যাজচ্ছল, নস আমাসক 

ব্লসে থাসক নর্য, ‘এই নল দার আমাসক অস ক গালা-গাক্ষল কসর র্যাসচ্ছ ।‘  

আক্ষম ব্ক্ষল, ‘সস আসস েে  আমাসক নিসক ন সব্ ।‘  ন র নসই নল দার 

আসার পসর, আক্ষম োর ঘসর র্যাই ।  আক্ষম ব্াইসর ব্ক্ষস, ক্ষভেসর নসই নল দার 

ওসক  (সসই নলাকসক) ব্সল র্যাসচ্ছ, ‘আপক্ষ  এম   ালাক্ষয়কী কসর     এ নো 

ব্দমাইক্ষশ ব্লা হয় ।‘  এম -সেম  ব্সল  অস ক  গালা-গাক্ষল করসে থাসক,  
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েে  আক্ষম ক্ষভেসর ক্ষগসয় ব্ক্ষল, যআপক্ষ  নল দার  া  ‘ েে  ব্সল, ‘হযা’ঁ ।  

আক্ষম োসক ব্ক্ষল, যসদেু , আক্ষম নদব্ার এগ্রীসমন্ট  ( চুজক্ত) কসরক্ষছ আর 

আপক্ষ  ন ব্ার  এগ্রীসমন্ট কসরসছ  ।  আর আপক্ষ  নর্য এই  গালাগাল নদ , 

এ ‘এক্সরা আইসটম’ ( ক্ষব্সশে জজক্ষ স), োর নপসমন্ট করসে হসব্ ।  গাল 

নদওয়ার শেে চুজক্তসে ন ই, প্রসেযক গাসলর চক্ষিশ টাকা কাটা র্যাসব্ ।  ক্ষব্ সয়র 

ব্াইসর ব্সল  নো নস ‘এক্সরা আইসটম’ হসয়সছ ব্লা হসব্, কারণ আপক্ষ  

চুজক্তর ব্াইসর র্যাসচ্ছ  ।য  এম  ব্লাসে নস ক্ষ শ্চয় নসাজা হসয় র্যাসব্ আর পসর 

এম  গাল নদসব্  া ।    

          নকা  ব্যজক্ত আপ াসক আোইসশা টাকা ন রায়  া আর আপ ার 

আোইসশা টাকা নগল, ওসে ভুল কার    আপ ার ই  া    ভুগসছ োর ই ভুল। 

এই জ্ঞাস  ধম ে হসব্, নসইজ য সামস র জস র উপসর আসরাপ লাগাস া, 

কোয় হওয়া, সব্ চসল র্যাসব্ ।  অথ োৎ ‘ভুগসছ োর ই ভুল ।‘  এ নমাসি ক্ষ সয় 

র্যাসব্ এম  ।  এক্সজক্ট !   ‘ভুগসছ োর ই ভুল ।‘  

          প্রশ্নকতপা :  এই জ্ঞা  উৎপন্ন হসয়সছ োর আসগই আপ ার ভুক্ষমকা 

অস কটা তেয়ার হসয় ক্ষগসয়ক্ষছল  া     

          দাদাশ্রী :  ভূক্ষমকা অথ োৎ আমার ক্ষকছু আসসো  া ।   া আসার  জ যই 

নো নমটরসক  াপাস হসয় পসে থাক্ষক ।  আমার ভূক্ষমকায় চক্ষরত্র ব্ল উঁচু ক্ষছল 

এটা আক্ষম নদসেক্ষছলাম , েব্ ুও চুক্ষর কসরক্ষছলাম ।  নিসে সব্ গাছ ক্ষছল েে  

নছসলসদর সাসথ র্যাই ।  েে  গাছ কাসরা আর আম আমরা ক্ষ ই ও চুক্ষর ব্লা 

হসব্ ক্ষক  া    নছসলসব্লায় সব্ নছসলরা আম নেসে র্যায় েে  আক্ষম ও সাসথ 

নর্যোম ।  আক্ষম নেোম টঠকই ক্ষক  ঘসর ক্ষ সয় নর্যোম  া ।   

          ক্ষিেীয়, র্যে  নথসক ব্যব্সা কক্ষর েে  নথসক আক্ষম ক্ষ সজর জ য 

ব্যব্সার সম্বসন্ধ ক্ষব্চার ই কক্ষর ক্ষ  । আমাসদর ব্যব্সা নর্যম  চসল নেম  ই 

চলসে থাসক ।  ক্ষক  আপ াসক নদোর পসর সব্ নথসক প্রথসম জজজ্ঞাসা করব্ 

নর্য আপ ার নকম  চলসছ    আপ ার ক্ষক অসুক্ষব্ধা আসছ    অথ োৎ আপ ার 

সমাধা  কক্ষর, পসর এই ভাই আসস েে  ওসক জজজ্ঞাসা কক্ষর নর্য আপ ার 

নকম  চলসছ     অথ োৎ নলাসকর ঝাসমলাসেই পসর থাকোম ।   সারা জীব্   
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আক্ষম এই ধান্দাই করোম, আর নকা  ধান্ধাই কক্ষর ক্ষ  কেস া ।   

          েব্ুও ব্যব্সাসে আক্ষম নব্শী অক্ষভজ্ঞ ।  নকা  ক্ষব্েসয় নকউ চার মাস 

নথসক জক্ষেসয় থাসক নো নস আক্ষম এক ক্ষদস  সমাধা  কসর ক্ষদই ।   

          কারণ কাসরা দুঃে আক্ষম নদেসে পাক্ষর  া ।  কাসরা চাকক্ষর  া নমসল নো 

ক্ষস াক্ষরসপত্র ক্ষলসে ক্ষদই ।  এম -সেম  করা সমাধা  নব্র কসর ক্ষদই ।   

          আক্ষম ব্যব্সা করোম, োসে আমার অংশীদাসরর সসঙ্গ এক ক্ষ য়ম 

ব্াক্ষ সয় নরসেক্ষছলাম, নর্য র্যক্ষদ আক্ষম চাকক্ষর করোম নো নসোস  আক্ষম র্যে 

পয়সা নপোম েেটাই ঘসর পাঠাসব্া ।  োর নথসক নব্শী পাঠাসব্া  া ।  

নসইজ য নসই পয়সা এসকব্ার োটট হসব্ ।  অ য পয়সা নসোস  ব্যব্সাসেই 

থাসক, সনরয়ারগ ।  েে  নস আমাসক জজজ্ঞাসা কসর , ‘আব্ার োর ক্ষক 

করসব্া ’  আক্ষম ব্ক্ষল, ‘ই ্কম্সটক্সওয়ালারা ব্সল, নদে লাে জমা করু  ।  

েে  নসই পয়সা দাদার  াসম জমা কসর নদসব্ ।  আমাসক ক্ষচটঠ ক্ষলেসব্  া ।‘  

          প্রশ্নকতপা :  নকা  নলাকসক আক্ষম পয়সা ক্ষদসয়ক্ষছ আর নস ন রায়  া 

নো  নসই সময় আমাসদর ন রে ন ব্ার জ য প্রর্যত্ন করা উক্ষচৎ  া ঋণ নশাধ 

হসয় নগসছ নমস  সসিাে কসর ব্সস থাকা উক্ষচৎ     

          দাদাশ্রী :  নস ন রাসে পাসর এম  ক্ষস্থক্ষে হয় নো প্রর্যত্ন করসব্ আর  া 

ন রাসে পাসর এম  ক্ষস্থক্ষে হয় নো নছসে নদসব্ ।   

          প্রশ্নকতপা :  প্রর্যত্ন করসব্া  া ন র এম  ব্ুসঝ নর্য নস আমাসক নদব্ার 

হসল নো ঘসর ব্সস ক্ষদসয় র্যাসব্ আর  া আসস নো ধসর ন ব্ আমার ঋণ নশাধ 

হল , এম  নমস  ন ব্    

          দাদাশ্রী :   া,  া,  নসই পর্য েি মা ার দরকার ন ই ।  আমাসদর 

স্বাভাক্ষব্ক প্রর্যত্ন করসে হসব্ ।  আমরা ওসক ব্লসে হসব্ নর্য, ‘আমার একটু 

পয়সার টা া-টাক্ষ  চলসছ, র্যক্ষদ আপ ার কাসছ আসছ নো কৃপা কসর পাটঠসয় 

নদসব্  ।‘  এইভাসব্ ক্ষব্ য়পবূ্ েক ব্লসে হসব্ আর  া আসস নো আমাসদর ব্ুসঝ 

ন ব্ নর্য আমাসদর নকা  ক্ষহসাব্ হসব্ চুকো হসয় নগল ।  ক্ষক  র্যক্ষদ আমরা 

প্রর্যত্ন  া কক্ষর নো নস আমাসদর মূে ে ভাব্সব্ আর উসল্টা রাস্তায় চসল র্যাসব্ ।   
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         এই সংসার সমস্ত পাজঁল ।  এসে ম ুেয মার নেসয়-সেসয় মসর র্যায় ।  

অ ি অব্োর মার নেসয়সছ আর র্যে  মুজক্তর সময় এসসসছ েে  ও ক্ষ সজর 

মুজক্ত করায়  া ।  মুজক্ত পাওয়ার এম  সময় আব্ার আসসব্  া  া !  আর নর্য 

ছাো নপসয় নগসছ (ব্ন্ধ  নথসক মুক্ত হসয় নগসছ ) নস ই আমাসদর নক ছাোসব্, 

ব্ন্ধ গ্রস্ত আমাসদর ক্ষকভাসব্ ছাোসব্    নর্য মুক্ত হসয় নগসছ োর মহত্ব আসছ।  

 ‘এ পয়সা  া ন রায় নো ক্ষক হসব্   ’  এম  ক্ষব্চার আসসল আমাসদর ম  ক্ষ ব্ েল 

হসে থাকসব্ ।  নসইজ য কাউসক পয়সা নদওয়ার পর, আমরা টঠক কসর ন ব্ 

নর্য কাসলা কাপসে নব্ঁসধ সমুসদ্র ন সল ক্ষদসয়ক্ষছ, োহসল ক্ষক আপক্ষ  োর আশা 

রােসব্     নসইজ য নদব্ার আসগই আশা  া নরসে নদসব্  অ যথা নদসব্  ই 

 া ।   

          সংসাসর নল -সদ  নো করসেই হয়  !  আমরা নকা  নলাকসক টাকা 

ধার ক্ষদই , োর নথসক নকউ  া ন রায় েে  োর জ য মস  নশশ হসে থাসক 

নর্য, ‘ও কসব্ নদসব্    কসব্ নদসব্  ’  এর নকা  অি আসছ      

          আমার সাসথ ও এম  হসয়ক্ষছল ক্ষক  া !  পয়সা ক্ষ সর আসসব্  া এম  

ক্ষচিা নো আক্ষম প্রথম নথসকই রােোম  া ।  ক্ষক  সাধার  োগাদা করসব্, 

োসক ব্লসব্ ক্ষ শ্চয় ।  আক্ষম একজ সক পাচঁসশা টাকা ক্ষদসয়ক্ষছলাম ।  এই 

এম  ক্ষহসাব্ ব্ই-োোয় নলো হয়  া আর  া ই কাগসজ হস্তাির করা হয় ।  

ন র নসই ঘট ার ব্ছর-সদে ব্ছর হসয় র্যায় ।  আমার ও কেস া মস  পসর 

ক্ষ  ।  একক্ষদ  নসই ব্যজক্তর সসঙ্গ নদো হসয় র্যায়, েে  আমার মস  পসর, 

আক্ষম ব্ক্ষল নর্য,  ‘সসই পাচঁসশা টাকা পাটঠসয় নদসব্  ।‘  েে  নস ব্সল, ‘সকা  

পাচঁসশা    ’  আক্ষম ব্ক্ষল নর্য, ‘আপক্ষ  আমার কাছ নথসক ক্ষ সয় ক্ষগসয়ক্ষছসল  

নসই ।‘ নস ব্সল নর্য, ‘আপক্ষ  আমাসক কসব্ ক্ষদসয়ক্ষছসল     টাকা নো আক্ষম 

আপ াসক ক্ষদসয়ক্ষছলাম, ভুসল নগসছ  ক্ষক  ’  েে  আক্ষম ব্ুসঝ র্যাই।  ন র 

আক্ষম ব্ক্ষল নর্য, ‘হযা ঁআমার মস  পসরসছ, এে  আপক্ষ  কাল এসস ক্ষ সয় 

র্যাসব্  ।‘  ন র পসরর ক্ষদ  টাকা ক্ষদসয় ক্ষদই । ওই নলাক র্যক্ষদ আমার গলা ধসর 

নর্য আমার টাকা ক্ষদসচ্ছ   া, েে  ক্ষক করসব্া    এ ব্াস্তক্ষব্ক উদাহরণ ।  

          অথ োৎ এই সংসার নক ক্ষকভাসব্ নপৌৌঁছাসে পারসব্      আমরা কাউসক 

পয়সা ক্ষদসয়ক্ষছ আর ন র োর আশা রাো ও, পয়সা কাসলা কাপসের টুকসরায়  
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নব্ঁসধ সাগসর ন সল ক্ষদসয় ন র োর আশা কসর, এম  মূে েো ।  কেস া এসস 

র্যায় নো জমা কসর ন সব্ আর নসই ক্ষদ  োসক চা-জল োইসয় ব্লসব্ নর্য, 

 ’ভাই,  আপ ার উপকার নর্য আপক্ষ   টাকা ন রাসে  এসসসছ   অ যথা এই 

কাসল নো টাকা ক্ষ সর আসার ই  য় ।  আপক্ষ  ন রাসে এসসসছ  ও আশ্চর্য ে 

ই ব্লসব্ ।‘  নস ব্সল নর্য, ‘সদু পাসব্   া ।‘ েে  ব্লসব্, মূল এস সছ  নসটাই 

অস ক ।‘ ব্ুঝসল  আপক্ষ     এম  ই সংসার ।  ক্ষ সয়সছ নসটা ন রাসে দুঃে, 

ধার নদয় োর উসুল করার দুঃে ।  এে  এসে সুেী নক    আর সব্ ’ব্যব্ক্ষস্থে’ 

হয়  !   া নদয় নসটাও যব্যব্ক্ষস্থে” , আর িব্ল ক্ষদই নস ও ‘ব্যব্ক্ষস্থে’ ।  

          প্রশ্নকতপা :  আপক্ষ  পসরর পাচঁসশা নক  নদ      

          দাদাশ্রী :  ন র নকা  অব্োসর নস ভাইসয়র সাসথ আমার সািাৎকার 

 া হয় নসই জ য ।   

          নলাসক জা সে পাসর নর্য আমার কাসছ পয়সা এসসসছ েে  নলাক 

আমার কাসছ চাইসে আসস ।  েে  ন র আক্ষম ১৯৪২ নথসক ১৯৪৪ পর্য েি 

সব্াইসক ক্ষদসে থাক্ষক ।  ন র ১৯৪৫ এ আক্ষম ক্ষস্থর কক্ষর নর্য এে  আমাসক নো 

নমাসির ক্ষদসক নর্যসে হসব্ ।  এে  এসঁদর সাসথ আমার ক্ষমল ক্ষকভাসব্ হসব্    

আক্ষম ক্ষচিা কক্ষর নর্য র্যক্ষদ আক্ষম আদায় কক্ষর নো আব্ার টাকা ধার ক্ষ সে 

আসসব্ আর ব্যব্হার চলসে থাকসব্ ।  আদায় কক্ষর নো পাচঁ হাজার ক্ষ ক্ষরসয় 

আব্ার দশ হাজার ক্ষ সে আসসব্, োর ব্দসল পাচঁ হাজার ওর কাসছ থাসক নো 

ওর মস  হসব্ নর্য, ‘এে  এ  া নমসল নো ভাল (সর্য  পয়সা ন রাসে  া হয় )।‘  

আর কেস া রাস্তায় আমাসক নদেসল, নস অ য ক্ষদসক চসল র্যায় ।  েে  আক্ষম 

ও ব্ুসঝ র্যাই ।  এভাসব্ আক্ষম ওসদর নথসক ক্ষব্জচ্ছন্ন হসয় র্যাই ।  কারণ আমাসক 

ওসদর ব্যব্হার নথসক মুক্ত হওয়ার ক্ষছল আর এই ভাসব্ উসুল করা ব্ন্ধ কসর 

ক্ষদই োসে ওরা সব্াই আমার সসঙ্গ সম্বন্ধ ক্ষব্সচ্ছদ কসর নদয়  ! !     

          ন চাসরল  যায় ক্ষক ব্সল    নর্য র্যা হসয়সছ নসটাই কসরক্ট, র্যা হসয়সছ 

নসটাই  যায় ।  র্যক্ষদ আপক্ষ  নমাি নপসে চা  নো হসয়সছ নসটাই  যায় নব্াঝসব্ 

আর র্যক্ষদ ঘুসর-সব্োসে চা  নো নকাসটের  যায় িারা সমাধা  করু  ।  প্রকৃক্ষে 

ক্ষক ব্সল    হসয়সছ নসটাই  যায় আপক্ষ  নমস  ন   নো আপক্ষ  ক্ষ ক্ষব্ েকল্প হসে 
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থাকসব্ , আর নকাসটের  যায় িারা র্যক্ষদ সমাধা  করসে র্যা  নো ক্ষব্কল্পী হসে 

থাকসব্  ।  

          ক্ষে -ক্ষে  ব্ার চক্কর কাসট, েব্ওু নদ দার নমসল  া আর র্যক্ষদ ক্ষমসলও 

র্যায় নো উল্টা নস আমাসদর উপসরই নরসগ র্যায় ।  এ নো এম  নর্য ঘসর ব্সস 

থাকসলও ক্ষদসয় র্যাসব্ এম  এই রাস্তা ।  পাচঁ-সাে ব্ার  োগাদা করার পসর নস 

ব্সল নর্য এক মাস পসর আসসব্  , নসই সময় আপ ার পক্ষরণাম ব্দসল  া র্যায় 

নো  ঘসর ব্সস আসসব্  া ।  আপ ার পক্ষরণাম ব্দসল র্যায় নো    ‘এ নো কম 

আসক্কসলর ।   ালাসয়ক নলাক, োমাো ধাক্কা োওয়াসচ্ছ ।‘  এভাসব্ , পক্ষরণাম 

ব্দল হসে থাসক ।  েে  আব্ার আপক্ষ  র্যা  নো নস গালা-গাল নশা াসব্ ।  

আপ ার পক্ষরণাম ব্দসল র্যাওয়ার কারসণ, সামস র জ   া ক্ষব্গোস ার হসলও 

ক্ষব্গোসব্ ।  

          প্রশ্নকতপা :  এর অথ ে এই হল নর্য সামস র জ  আমাসদর জ যই 

ক্ষব্গোয়     

          দাদাশ্রী :  আমরাই আমাসদর সব্ ক্ষকছু োরাপ কসরক্ষছ ।  আমাসদর 

র্যে সব্ সমসযা আসছ, ও সব্ আমরাই দাে কক্ষরসয়ক্ষছ ।  এে  ও সব্ 

শুধরাস ার রাস্তা ক্ষক    সামস র জ  র্যেই দুঃে নদয়, ক্ষক  োর জ য একটু 

ও উল্টা ক্ষব্চার  া আসস, ওসব্ ওসক শুধরাস ার রাস্তা ।  এে আমাসদর ও 

শুধরাসব্ আর ওর ও শুধরাসব্ ।  সংসাসরর নলাসকর উল্টা ক্ষব্চার  া এসস থাসক 

 া, েসব্ই নো আক্ষম সমভাসব্ সমাধা  করার কথা ব্লক্ষছ ।  সমভাসব্ সমাধা  

মাস  ক্ষক নর্য োর জ য নকা  ক্ষকছু উল্টা ভাব্সব্ই  া ।   

          আর উসুল করার সময় ক্ষ সজর কাসছ  া থাকার জ য নকা  নলাক  া 

নদয় নো, েে  ন র নশে পর্য েি োর ক্ষপছস  নদৌোসে থাকসব্  া ।  নস 

শত্রুো ব্াধঁসব্ !  আর নপ্রেসর্যাক্ষ সে নগসল আমাসদর ক্ষব্রক্ত কসর নদসব্ ।  ওর 

কাসছ ন ই নসইজ য নদয়  া, োসে ও নব্চারার ক্ষক নদাে    নলাসক নো 

থাকসল ও নদয়  া !   

          প্রশ্নকতপা :  থাকসল ও নদয়  া নো ক্ষক করসে হসব্           
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          দাদাশ্রী :   থাকসল ও  া নদয় নো ক্ষক করসে পারসব্া আমরা োর    

দাব্ী দাসয়র করব্ !  আর ক্ষক    ওসক মার-ধর কক্ষর নো পুক্ষলস আমাসদর ধসর 

ক্ষ সয় র্যাসব্  া     

          নকাসটে  া র্যাও নো নসটাই উত্তম ।  নর্য ব্ুজদ্ধমা   নলাক হয় নস নকাসটে 

র্যাসব্  া ।  আসার হসল আসসব্,  া হসল আসসব্  া ।  ক্ষক  এম  ঝাসমলা 

িাকশব  া ।  ক্ষব্ া কাসজ ভূসের মে ক্ষব্রক্ত করসে থাসক ।  নজোর হরল  

েে  জজেসব্ ক্ষক  জা া-জাক্ষ  হসব্ নর্য এ নলাক  ‘সব্য়াসক্কসলর , গাধা  ! ’  

ব্লসব্ , আসক্কসলর গাধা !  আর এই নলাক !  গাধা  য় !  এসব্ ক্ষক ব্লা র্যায়    

আমার একজ  ভক্ত আসছ , উক্ষকল, নস ব্সল আমরাও এরকম ব্ক্ষল ।  আসর 

ক্ষকরকম ন ংটা নলাক     এ নো ভাল , নলাসকরা ভাল হয় ব্সল নশাস  নো 

সামসল ন য় ,  য় নো নলাসক জসুো েুসল মারসল েুক্ষম ক্ষক করসব্         

          নকউ আপ ার কাছ নথসক টাকা ক্ষ সয় র্যায় আর এই ব্যাপার ক্ষে -চার 

ব্ছর হসয় র্যায় , েে  আপ ার রাক্ষশ হয়সো নকাসটের ক্ষ য়সমর ব্াইসর চসল 

র্যাসব্ ক্ষক  ন চার (প্রকৃক্ষে) এর ক্ষ য়ম নো নকউ নো ভাঙ্গসে পাসর  া  !  

প্রকৃক্ষের ক্ষ য়ম অ ুসাসর রাক্ষশ ব্যাজ সক্ষহে ক্ষ সর আসস । এোস  (সকাটে ) 

এরক্ষ য়ম অ ুসাসর ক্ষকছু নমসল  া, এ নো সামাজজক ক্ষ য়ম ।  ক্ষক  নসই 

প্রকৃক্ষের ক্ষ য়সম নো ব্যাজ সাসথ নমসল ।  নসইজ য কেস া নকউ আমাসদর 

ক্ষে সশা টাকা  া ন রায় নো আমরা োর নথসক উসুল করসে হসব্ ।  ক্ষ ক্ষরসয় 

ন ওয়ার কারণ ক্ষক    এই ভাই রাক্ষশ  া ন রায় েে   প্রকৃক্ষের সুদ নো  কে 

নব্শী হয়  শ’-দুইনশা ব্ছসর নো রাক্ষশ কে নব্শী হসয় র্যাসব্    নসইজ য উসুল 

কসর আমরা ওর নথসক  ক্ষ ক্ষরসয় ক্ষ সয় ন ওয়া উক্ষচৎ, র্যাসে নব্চারার এে নব্শী 

ভার ওঠাসে  া হয় ।  ক্ষক  নস  া ন রায় আর ঝঁুক্ষক ক্ষ সয় ন য় নো োর 

দাক্ষয়ত্ব আমাসদর  য় ।   

          প্রশ্নকতপা :  প্রকৃক্ষের সুসদর হার ক্ষক হয়             

          দাদাশ্রী :  ন চাসরল ইন্টাসরে ইজ ওয়া  পারসসন্ট অযা ুসয়লী ।  

অথ োৎ একসশা টাকায় এক টাকা !  র্যক্ষদ নস ক্ষে সশা টাকা  া ন রায় নো 

অসুক্ষব্ধা ন ই ।  আমরা ব্ক্ষল, আমরা  দুজ  ব্নু্ধ ।  আমরা সাসথ োস নেক্ষল।   
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কারণ আমাসদর নো নকা  রাক্ষশ র্যাব্ার  য়  া ! এই ন চার (প্রকৃক্ষে) এে 

কসরক্ট  (সটঠক) নর্য র্যক্ষদ আপ ার একটা চুল ও চুক্ষর কসর, নো নসটাও র্যাসব্ 

 া । ন চার একদম কসরক্ট ।  পরমাণু নথসক পরমাণু পর্য েি কসরক্ট ।  

নসইজ য উক্ষকল করার মে সংসার ই  া ।  আমার নচার ক্ষমলসব্, িাকাে 

ক্ষমলসব্ এম  ভয় ও রাোর মে  য় ।  এ নো নপপাসর আসস নর্য আজ অমুক 

নক গাক্ষে নথসক  াক্ষমসয় গয় া লুসট ক্ষ সয়সছ , অমকু নক নমাটসর নমসর পয়সা 

ক্ষ সয় ক্ষ সয়সছ ।  ‘সো এে  নসা া পেসব্া ক্ষক পেসব্া  া  ’ নিান্ট ওরী !  

 ( ক্ষচিা ছাে ) নকাটট টাকার রত্ন পসে নঘারসব্ েে  ও আপ াসক নকউ ছঁুসে 

পারসব্  া ।  এম  এই সংসার ।  আর এ একদম কসরক্ট ।  র্যক্ষদ আপ ার 

দাক্ষয়ত্ব হসব্ েসব্ই আপ াসক ধরসব্ ।  নসইজ য আক্ষম ব্ক্ষল নর্য আপ ার 

উপক্ষর (মাক্ষলক) নকউ ন ই ।  ‘সিান্ট ওরী ! ’ (  ক্ষচিা করসব্   া  )  ক্ষ ভেয় হসয় 

র্যা  ।   

        ব্যব্সায় ক্ষব্ া হসকর ন ওয়া উক্ষচৎ  য় ।  আর নর্যক্ষদ  ক্ষব্ া হসকর এসস 

র্যাসব্ , নসই ক্ষদ  ব্যব্সাসে উন্নক্ষে থাকসব্  া ।  ভগব্া  হাে নদ  ই  া ।  

ব্যব্সায় নো আপ ার কুশলো আর আপ ার  ীক্ষেমত্তা দুই ই কাসজ আসসব্।  

অ ীক্ষেসে এক-দইু ব্ছর টঠক ক্ষমলসব্ ক্ষক  ন র নলাকসা  হসব্ ।  ভুল হসল 

র্যক্ষদ পশ্চাোপ কর েসব্ ও ছাক্ষেসয় র্যাসব্ ।  ব্যব্হাসরর সমস্ত সার  ীক্ষে ই হয়।  

পয়সা কম থাসক পর   ীক্ষে থাসক োহসল ও আপ ার শাক্ষি থাকসব্ আর 

ক্ষব্ া  ীক্ষে নে, পয়সা নব্শী হসলও অশাক্ষি থাকসব্ ।  ত ক্ষেকো ছাো নো 

ধম েই ন ই ।  ধসম ের ভীে ই ত ক্ষেকো  !   

          এই এম  ব্লা হয় নর্য পাল  করসে পার নো সম্পূণ ে  ীক্ষের পাল  

করসব্ আর এম  পাল  হসে পাসর  া নো ক্ষ শ্চয় করু  নর্য ক্ষদস  ক্ষে  ব্ার 

নো আমাসক  ীক্ষে পাল  করসেই হসব্ ।   য়সো ন র ক্ষ য়সম নথসক অ ীক্ষে 

কসর নো নস ও  ীক্ষে হয় ।  নর্য মা ুে ক্ষ য়সম নথসক অ ীক্ষে কসর োসক আক্ষম 

 ীক্ষে ব্ক্ষল ।  ভগব্াস র প্রক্ষেক্ষ ক্ষধ ক্ষহসাসব্ , ব্ীেরাগীসদর প্রক্ষেক্ষ ক্ষধ ক্ষহসাসব্ 

আক্ষম ব্ক্ষল নর্য অ ীক্ষে ও ক্ষ য়সম নথসক করসব্, এই ক্ষ য়ম ই নোসক নমাসি 

ক্ষ সয় র্যাসব্ ।  অ ীক্ষে কসর ক্ষক  ীক্ষে কসর, আমার জ য এর মহত্ব ন ই, ক্ষক  

ক্ষ য়সম নথসক করসব্ ।   
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          আক্ষম নো এম  ব্ক্ষল নর্য অ ীক্ষে কর ক্ষক  ক্ষ য়সম নথসক ।  একটা 

ক্ষ য়ম ব্া াসব্ নর্য ভাই, আমাসক এেটাই অ ীক্ষে করসে হসব্, এর নথসক নব্শী 

 য় ।  প্রক্ষেক্ষদ  দশ টাকা নদাকাস  নব্শী ন ব্,  োর নব্শী পাচঁসশা টাকা 

আসসলও আক্ষম ন ব্  া ।   

        এ আমার গূঢ় ব্াকয ।  এই ব্াকয র্যক্ষদ ব্ুঝসে পার নো কলযাণ ই হসয় 

র্যাসব্  া    ভগব্া  ও েুশী হসয় র্যায় নর্য অস যর মাসঠ চারণ করসব্ েব্ওু 

ক্ষ সজর আব্শযকো র্যেটাই ই চারণ করসব্  !  অ যথা পসরর মাসঠ চারণ 

করসে হয় ন র প্রমাণ হয় ই  া  া  !   

          আপক্ষ  ব্ুঝসে পাসর  নো    নর্য অ ীক্ষের ও ক্ষ য়ম রােসব্ ।  আক্ষম ক্ষক 

ব্ক্ষল নর্য,   ‘েুই ঘুে ক্ষ ক্ষব্  া আর নোর পাচঁসশা-র কমক্ষে হয়, েে  নশশ ক্ষক 

পর্য েি করক্ষব্     নলাসকর নথসক-ব্নু্ধর নথসক টাকা ধার ন য়, এসে নব্শী ঝঁুক্ষক 

ওঠায় ।  নসইজ য আক্ষম ওসদর নব্াঝাই নর্য ‘ভাই েুই অ ীক্ষে কর ক্ষক  ক্ষ য়সম 

কর ।‘ এই ক্ষ য়সম অ ীক্ষে করা জ   ীক্ষেব্া  নথসক নমষ্ঠ ।  কারণ 

 ীক্ষেব্াস র মস  এম  নরাগ ব্সস নর্য ‘আক্ষম ক্ষকছু হই’ ।  র্যে  ক্ষক  া ক্ষ য়সম 

অ ীক্ষে করাসদর মস  এম  নরাগ লাসগ  া    

          এম  নকউ নসোসব্ই নো  য়  া    ক্ষ য়সম নথসক অ ীক্ষে করা ও নকা  

সাধারণ কার্য ে  য় , এ নো অস ক ব্ে কাজ ।  

          অ ীক্ষে ও ক্ষ য়সম হয় নো োর নমাি হসব্, ক্ষক  নর্য অ ীক্ষে কসর  া, 

নর্য ঘুে ন য়  া োর নমাি ক্ষকভাসব্ হসব্    কারণ নর্য ঘেু ন য়  া োর, ‘আক্ষম 

ঘুে ক্ষ ই  া ‘ এই অহংকার শীসে ে থাসক ।  ভগব্া  ও োসক ব্াইসর নব্র করসব্ 

নর্য,  ’ভাগ এো  নথসক, েুই কুৎক্ষসে লাগক্ষছস ।‘  এর অথ ে এটা  য় নর্য আক্ষম 

ঘুে ক্ষ সে ব্ক্ষল, ক্ষক  র্যক্ষদ নোসক অ ীক্ষে ই করসে হয় নো ক্ষ য়সম করক্ষব্ ।  

ক্ষ য়ম করক্ষব্ নর্য ভাই আক্ষম ঘুসে পাচঁসশা টাকাই ন ব্ ।  পাচঁসশা’ নথসক নব্শী 

র্যা ক্ষকছুই নদয় , আসর পাচঁ ছাজার টাকা নদয় , েেস া ন ব্  া ।  আমাসদর ঘর 

েরসচ কম পসর েেটাই, পাচঁসশা’ টাকা ই ঘুে ক্ষ ক্ষব্ ।  ব্াকী, এম  দাক্ষয়ত্ব নো 

আমরাই ক্ষ ই ।  কারণ এম  কাসল নলাসক ঘুে  া ন সব্ , নো ক্ষক করসব্ 

নব্চারারা     নেল-ক্ষঘ এর দাম কে উপসর উসঠ নগসছ ,  ক্ষচক্ষ র দাম কে নব্শী   
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েে  ব্ািাসদর  ীস-এর পয়সা  া ক্ষদসল নথারাই চলসব্    দযাে, নেসলর দাম 

সত্তর টাকা হসয় নগসছ নো    

          প্রশ্নকতপা :  হযা ঁ।  

          দাদাশ্রী : ব্যব্সায়ী কাসলা ব্াজাক্ষর কসর, েে  োর ক্ষ ব্ োহ হয় !  আর 

চাকরসদর নদোর জ য নকউ ন ই  া  !  নসইজ য আক্ষম ব্ক্ষল নর্য ঘুে ও 

ক্ষ য়সম ন সব্ ।  নো এই ক্ষ য়ম নোসক নমাসি ক্ষ সয় র্যাসব্ ।  ঘুে ব্াধারঁূপ   য়, 

অক্ষ য়ম ব্াধারঁূপ হয় ।  

          প্রশ্নকতপা :  অ ীক্ষে করা নো ভুল ই ব্লা হয়  া    

          দাদাশ্রী :  এমক্ষ  নো োসক ভুল ব্সলই নো !  ক্ষক  ভগব্াস র ঘসর 

নো অ য ধরসণর ব্যােযা হয় ।  ভগব্াস র কাসছ নো  ীক্ষে ব্া অ ীক্ষে, এর 

ঝগোই ন ই ।  ওোস  নো অহংকার ই ব্াধারঁূপ হয় ।   ীক্ষে পাল  করা নদর 

অহংকার অস ক নব্শী হয় ।  োর নো ক্ষব্ া মসদ ন শা চসে থাসক ।  

          প্রশ্নকতপা :  এই ঘুসে পাচঁসশা ন ওয়ার ছাে ক্ষদই নো ন র নর্যম -

নর্যম  আব্শযকো ব্ােসে থাকসব্ নেম -সেম  নস অক্ষধক রাক্ষশ ন য় 

েে     

          দাদাশ্রী :   া, ও নো একটা ক্ষ য়ম, পাচঁসশা মাস  পাচঁসশা-ই, ন র 

নসই ক্ষ য়সমই থাকসে হসব্ ।   

          এই সময় মা ুে এই সব্ মকু্ষস্কসল ক্ষকভাসব্ ক্ষদ  কাটাসব্     আর ন র 

োর টাকার কমক্ষে পুরা  া হয় নো ক্ষক হসব্    ঝাসমলা সৃটষ্ট হসব্ নর্য টাকার 

নর্য কমক্ষে হসয়সছ ও নকাথা নথসক আ সব্া    এ নো র্যে ঘাটক্ষে ক্ষছল েেটুকু 

এসস নগসছ ।  োর ও পাজঁল ন র সল্ভ হসয় নগল  া    অ যথা এসেও মা ুে 

উল্টা রাস্তায় চসল র্যায় আর ন র উল্টা রাস্তায় এক্ষগসয় নর্যসে থাসক আর ঘুে-

নোরীসে  চসল র্যায় ।  োর ব্দসল এই মাসঝর রাস্তা নব্ে কসরসছ,  নর্যোস  

অ ীক্ষে করসলও  ীক্ষে ব্লা হয় আর োর জ য ও সরল হসয় র্যায়,  ীক্ষে ব্লা 

হয় আর োর ঘর চসল ।   
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         মূল ব্স্তুেঃ আক্ষম ক্ষক ব্লসে চাইক্ষছ ো র্যক্ষদ ব্ুঝসে নপসর র্যায় নো কলযাণ 

হসয় র্যায় ।  প্রসেযক ব্াকয  িারা আক্ষম ক্ষক ব্লসে চাইক্ষছ এই সব্ কথা র্যক্ষদ 

ব্ুঝসে নপসর র্যায় নো কলযাণ হসয় র্যায় ।  ক্ষক  র্যক্ষদ নস ক্ষ সজর ভাোয় ক্ষ সয় 

র্যায় নো ক্ষক করসব্    প্রসেযসকর ক্ষ সজর স্বেন্ত্র ভাো হসব্ই , নস ক্ষ সয় ক্ষগসয় 

ক্ষ সজর ভাোয় ক্ষ ট্  (অ ুকূল) কসর নদসব্, ক্ষক  এ ওর নব্াসধ আসসব্  া নর্য 

 ‘ক্ষ য়সম অ ীক্ষে কসর ।‘  

          আক্ষম ও ব্যব্সায়ী মা ুে ।  সংসাসর ব্যব্সা-সরাজগার, ইন্কম্ট্যাক্স  

ইেযাক্ষদ সব্ আমার ও আসছ ।  আক্ষম কসরসক্টর উলঙ্গ ব্যব্সা কক্ষর ।  েব্ু ও 

োসে  আক্ষম সম্পূণ ে ‘ব্ীেরাগ’ থাক্ষক ।   এম  ‘ব্ীেরাগ’ ক্ষকভাসব্  থাকসে 

পাক্ষর   ‘জ্ঞা  িারা ।‘  অজ্ঞাস  নলাক দুঃেী হসয় র্যাসচ্ছ ।  

          প্রশ্নকতপা :   ‘ভুল’ করার ইচ্ছা ন ই, েব্ু ও করসে হয় ।   

          দাদাশ্রী :  নর্য অক্ষ ব্ার্য ে করসে হয়, োর পশ্চাোপ থাকসে হসব্ ।  

আধা ঘন্টা ব্সস পশ্চাোপ করা উক্ষচৎ নর্য, ‘এ করসে চাই  া, েব্ু ও করসে 

হয় ।‘ আমাসদর আ সসাস প্রকাশ কসরক্ষছ মাস  আমরা নদাে নথসক মুক্ত 

হলাম ।  আর এ নো আমাসদর ইচ্ছা  া হসলও, অক্ষ ব্ার্য ে করসে হয় , োর 

প্রক্ষেক্রমণ করসে হয় ।   ‘এম  ই করা উক্ষচৎ’ (এই ভাব্ থাসক) নো োর উল্টা 

পক্ষরণাম আসসব্ ।  এম  কসর প্রসন্নো হয় এম  ও মা ুে আসছ  া    এ নো 

আপ ার মন্দ কম ে (সরলো) এর জ য এম  পশ্চাোপ হসব্, অ যথা  

নলাসকর নো আ ্সসাস ও হয়  া ।    

          অক্ষধক ধ  হয় নো নকা  ভগব্া  ব্া সীমন্ধর স্বামীর মজন্দসর নদব্ার 

নর্যাগয, অ য একটা ও স্থা  ন ই  আর কম পয়সা হয় নো মহাোসদর নভাজ  

করাস ার মে অ য ক্ষকছুই ন ই  !  আর োর নথসকও কম হসল নকা  দঃুেী 

নক নদসব্ ।  ক্ষক  ও  গসদ  য়, োব্ার-দাব্ার জজক্ষ স ইেযাক্ষদ ক্ষদসয় নদসব্  !  

এে  কম পয়সা হসল ও দা  করা নপাোয় ক্ষক  া     

* * * 
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মমতা- শূনযতা   

          আমাসদর পাসপর নকউ অংশীদাক্ষর কসর  া ।  নসোস  হাে ও নদসব্ 

 া ।আমরা নছসলসক জজজ্ঞাসা কক্ষর নো, ‘ভাই, আক্ষম চুক্ষর কসর-কসর ধ  

কামাই ।‘  েে  নস ব্সল, ‘আপক্ষ  কামাসে চা  নো কামা , আমার এম  

চাই  া ।‘   স্ত্রী ও ব্সল, ‘সারা জীব্  উল্টা-ক্ষসধা কসরসছ , এে  নছসে ক্ষদ  

 া ।‘  েে  ও এই মূে ে ছােসব্  া ।  

          কাউসক নদওয়া ক্ষশসেসছ েে  নথসক সদ্ব্ুজদ্ধ উৎপন্ন হসয়সছ ।  অ ি 

অব্োর নথসক ক্ষদসে নশসেই ক্ষ  ।  এসঁঠা ও নদওয়া োর পছন্দ  য় এম  ম ুেয 

স্বভাব্ !  গ্রহণ করাই োর স্বভাব্  !  র্যে  জাস ায়াসর ক্ষছল েেস া  গ্রহণ করার 

ই স্বভাব্ , নদওয়া  য় !  নস র্যে  নথসক ক্ষদসে নশসে েে  নথসক নমাসির 

ক্ষদসক নঘাসর ।   

          নচক আসস েে  নথসকই ব্ঝুসব্  া নর্য এটা ভাঙাসল পয়সা আসসব্ ! 

 (পুসণযর  ল আসসল সুে নমসল ।)  নো এ নো (পসুণযর) নচক ক্ষ সয় এসসক্ষছসল 

আর ও আজ ভাঙ্গাসল  আপক্ষ  !  ভাঙ্গাসল  োসে ক্ষক পক্ষরমম কসরসছ  

আপক্ষ     এসে নলাসক ব্সল, ‘আক্ষম এে কাক্ষমসয়ক্ষছ, আক্ষম পক্ষরমম কসরক্ষছ ! ’  

আসর !  এক নচক ভাঙ্গাসল  নসটা ক্ষক পক্ষরমম করা ব্সল   নস ও ন র নচক 

র্যের েেই প্রাপ্ত হয় ।  োর নথসক নব্শী ক্ষমলসব্  া  া     (পুণয হয় েেটাই 

ক্ষমলসব্, নব্শী  া )  এটা ব্ুসঝসছ  আপক্ষ      

            আমার ব্লার এটাই নর্য গম্ভীরো ধারণ করু  , শাক্ষি রােু , কারণ নর্য 

পূরণ-গলস র জ য নলাসকরা নদৌো-সদৌক্ষে কসর র্যাসচ্ছ নস োর অব্োর ব্যথ ে 

 ষ্ট কসর আর ব্যাঙ্ক নব্সলসন্স নকা   ারাক হব্ার  য়, ও ন চাসরল 

 (প্রাকৃক্ষেক) ।  ন চাসরসল ক্ষক করার আসছ    নসই জ য আক্ষম এই আপ ার 

ভয় ভাগাই ।  আক্ষম ‘সর্যম  হয় নেম ’ উন্মুক্ত কসর র্যাজচ্ছ নর্য নর্যাগ-ক্ষব্সয়াগ 

 (কামাস া-সোয়াস া ) কাসরা হাসে ন ই, ও ন চাসরর হাসে ।  ব্যাসঙ্ক 

সংসর্যাজজে  করা নস  ও ন চাসরর হাসে  আর  ব্যাসঙ্ক  ব্যব্কল   করা  নস ও  
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ন চাসরর হাসে ।  অ যথা ব্যাঙ্কওয়ালারা  একটাই োো রােসো ।  নক্রক্ষিট 

একলাই রােসো, নিক্ষব্ট রােসোই  া ।    

          কাসরা সাসথ ক্ষব্ব্াদ ( ক্ষকচ্-ক্ষকচ্ ) করসব্  া ।  আর ন র এম  নলাক 

কেস া-সেস া ই  ক্ষমলসব্ !  এে  ওসদর সাসথ  ঝগো কসর ক্ষক প্রাপ্ত হসব্    

 (আক্ষম) একব্ার ব্সল ক্ষদই নর্য ‘ভগব্া  নক স্মরণ কর’ েে  নস ব্সল ,  ‘ভগব্া  

নক আব্ার      এম  কথা নব্র হসয় র্যায় নো ব্ুসঝ ন সব্ এ ক্ষব্সদ্রাহী ।   

          অসমথ েো নর্যম  ক্ষিেীয় পাপ ন ই !  অসমথ েো  া হওয়া উক্ষচৎ ।   

চাকক্ষর  া নমসল নো অসমথ েো , নলাকসা  হয় নো অসমথ েো , ই ্কম্সটক্স 

অক্ষ সার ধমকায় নো ও অসমথ েো ।  আসর, অসমথ েো নক  কক্ষরস । েুব্ 

নব্শী নস ক্ষক করসব্    পয়সা ক্ষ সয় র্যাসব্, ঘর ক্ষ সয় র্যাসব্, আর ক্ষক ক্ষ সয় ন সব্   

োহসল অসমথ েো ক্ষকসসর জ য    অসমথ েো নো ভগব্াস র অপমা  ব্লা 

হয় ।  আমরা অসমথ েো কক্ষর নো ক্ষভেসর ভগব্াস র ভয়ংকর অপমা  হয় ।  

ক্ষক  ক্ষক করসব্ ভগব্া      

          ব্যব্হাক্ষরক ক্ষ য়ম ক্ষক !  নশয়ার ব্াজাসর নলাকসা  হয় নো মুক্ষদো ায় 

ভেু েক্ষক করসব্  া ।  নশয়ার ব্াজার নথসকই ভেুেক্ষক করসব্ ।  

          অস ক মশা হয় েেস া সারা রাে ঘুমাসে নদসব্  া আর দুসটা হয় 

েেস া  সারা রাে ঘুমাসে নদসব্  া ।  নো আক্ষম ব্ক্ষল নর্য  ‘সহ মচ্ছরময় জগে!  

দুসটাই ঘুমাসে নদয়  া নো সব্ এক সাসথ আস  া !  এই লাভ-সলাকসা , মশা 

ই ব্লা হয় ।  মশা নো আসসেই থাকসব্ ।  আমরা ওসদর ওোসে থাকসব্া আর 

ঘুক্ষমসয় পরসব্া ।    

          ক্ষভেসর অ ি শজক্ত আসছ ।  নসই শজক্তওয়ালা ক্ষক ব্সল , নর্য  ‘সহ  

চন্দভুাই  !  আপ ার ক্ষক ক্ষব্চার     েে  ক্ষভেসর, ব্ুজদ্ধ ব্সল নর্য ‘এই ব্যব্সায় 

এে নলাকসা  হসয়সছ ।  এে  ক্ষক হসব্    এে  চাকক্ষর কসর নলাকসা  পুরা 

করু  ।‘  ক্ষভেসরর অ ি শজক্তওয়ালা ক্ষক ব্সল, ‘আমাসক জজজ্ঞাসা করু  

 া, ব্ুজদ্ধর পরামশ ে নক  ক্ষ সচ্ছ     আমাসক জজজ্ঞাসা করু   া, আমার 

কাসছ অ ি শজক্ত আসছ ।  নর্য শজক্ত নলাকসা  করায় নসই শজক্তর কাসছই 

মু া ার নোজঁ  করু   া !  নলাকসা  করায় অ য শজক্ত আর মু া া নোসঁজ  
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অ য নকাথাও ।  এসে সমন্বয় ক্ষকভাসব্ হসব্    ক্ষভেসর অ ি শজক্ত আসছ ।  

আপ ার ‘ভাব্’ পক্ষরব্েে   া হয় নো ন র এই সংসাসর এম  নকা  শজক্ত ন ই 

নর্য আপ ার ইচ্ছা ুসাসর  া চলসব্ ।  এম  অ ি শজক্ত আমাসদর সব্ার 

ক্ষভেসর আসছ ।  ক্ষক  কাসরা দুঃে  া হয়, কাসরা ক্ষহংসা  া হয়, এম  

আমাসদর লা ঁ ( ক্ষ য়ম) হওয়া উক্ষচৎ ।  আমাসদর ভাব্-এর লা ঁ’ এে কটঠ  হওয়া 

চাই নর্য নদহ র্যাসব্ ক্ষক  আমাসদর ভাব্ র্যাসব্  া ।  নদহ র্যক্ষদও চসল র্যাসব্, ওসে 

ভয় পাওয়ার আব্শযকো ন ই ।  এম  ভয় নপসল  ক্ষকভাসব্ চলসব্, নকা  চুজক্ত 

ই করসে পাসর  া ।  আক্ষম নো এম  ব্ে-ব্ে দালাল নদসেক্ষছ, নর্য চক্ষিশ লাে  

টাকার আদায় করার কথা ব্সল আর উপর নথসক এম  ব্সল নর্য, দাদাজী, 

নব্শীর ভাগ নলাক উল্টা ব্সল (ভয় নদোয় ) , নো ক্ষক হসব্    েে  আক্ষম ব্ক্ষল, 

একটু তধর্য েয রােসে হসব্ , ক্ষভে মজব্ুে হসে হসব্ ।  রাস্তায় গাক্ষে সব্ এে 

গক্ষেসে চসল, েব্ু ও সব্ অিে থাসক, োহসল ক্ষক ব্যব্সাসে নস  ( অিে) 

র্যাব্  া    রাস্তায়, একটু-একটুসে টক্কর লাগসব্ এম  লাসগ, ক্ষক  টক্কর হয় 

 া ।  ক্ষক সব্ার টক্কর হসয় র্যায়     অথ োৎ নর্য জায়গায় িে লাসগ নসই জায়গা 

ভসর র্যাসব্, নসইজ য জায়গা ব্দলাসব্   া ।  ক্ষ য়ম ও এটাই ।  

          আমাসদর র্যা-র্যা শজক্ত আসছ ো ক্ষদসয় আমরা অব্লাইজ (উপকৃে) 

করসব্া ।  পদ্ধক্ষে র্যাই ই নহাক, সামস র জ সক, সব্াইসক সুে নদব্ ।  সকাসল 

ক্ষ শ্চয় করসে হসব্ নর্য আজ আমাসক নর্য নকউ ই নমসল োসক ক্ষকছু  সুে ক্ষদসে 

হসব্ ।  পয়সা  া ক্ষদসে পার েেস া সুে নদওয়ার অ য অস ক রাস্তা আসছ । 

নব্াঝাসে পার ।  নকা  সমসযাসে থাসক নো তধর্য েয ব্াোসে পার আর ক্ষকছু 

পয়সা ক্ষদসয় ও সাহার্যয করসে পার ক্ষক  া , পাচঁ পকঁ্ষচশ িলার  !  

          র্যে দাক্ষয়সত্ব (অির নথসক) অস যর জ য কসর নস  ক্ষ সজর (কলযাণ) 

কসর ।   

          প্রশ্নকতপা :  অস যর কসর নস ক্ষ সজর কসর ।  এ ক্ষকভাসব্     

          দাদাশ্রী :  সব্ আো সম-স্বভাসব্র হয় ।  নসইজ য নর্য অস যর আোর 

জ য কসর ও ক্ষ সজর আোসক নপৌৌঁছায় ।  আর নর্য অস যর নদসহর জ য কসর 

নস ও নপৌৌঁছায় ।   ারাক শুধু এেটুকু , নর্য আোর জ য কসর ও অ য রীক্ষেসে  
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নপৌৌঁছায়, োর নমাসি র্যাওয়ার রাস্তা েুসল র্যায় ।  আর শুধু নদসহর জ য কসর 

নো এোস  (সংসাসর) সুে নভাগসে থাসক ।  অথ োৎ, এেটা পাথ েকয । 

          প্রশ্নকতপা :  আমার মামা আমাসক ব্যব্সায়  াকঁ্ষসসয়সছ, ও র্যে -র্যে  

মস  পসর েে  আমার মামার জ য েুব্ উসিগ হয় নর্য উক্ষ  এম  নক  

কসরসছ      আক্ষম ক্ষক করসব্া    নকা  সমাধা  ক্ষমলসছ  া     

          দাদাশ্রী : এম  নর্য ভুল নোর, নসইজ য নোসক নোর মামা 

 াকঁ্ষসসয়সছ।  র্যে  নোর ভুল থাকসব্  া েে  নোসক নকউ  াসঁাস ওয়ালা 

ক্ষমলসব্  া ।  নর্য পর্য েি আপ ার  াসঁাস ওয়ালা নমসল নস পর্য েি আপ ার ই 

ভুল ।  আমার (দাদাজীসক) নক  নকা   াসঁাস ওয়ালা নমসল  া    আক্ষম 

 াসঁসে চাই েব্ওু আমাসক নকউ  াসঁায়  া আর নোসক নকউ  াসঁাসে 

আসস নো েুই ক্ষছটসক র্যাক্ষব্  !  ক্ষক  আমার নো ক্ষছটসক র্যাওয়া ও আসস  া ।  

অথ োৎ আপ াসক নকউ ক্ষক পর্য েি  াসঁাসব্    নর্য পর্য েি আপ ার ব্হী-োোয় 

নকা  ক্ষহসাব্ ব্াকী আসছ, নল -সদস র ক্ষহসাব্ ব্াকী আসছ, নস পর্য েি ই 

আপ াসক  াসঁাসব্ । আমার ব্ই-োোয় সমস্ত ক্ষহসাব্ ক্ষমসট নগসছ ।  ক্ষকছু 

সময় আসগ নো আক্ষম নলাকসক এ পর্য েি ব্লোম নর্য ভাই র্যার ই পয়সার 

সঙ্কট আসছ, নস আমাসক একটা গািা নমসর আমার নথসক পাচঁসশা টাকা 

ক্ষ সয় র্যাসব্ ।  েে  ওরা ব্সল নর্য,  া ভাই, এই সঙ্কট নক নো আক্ষম নর্য নকা  

ভাসব্ সামক্ষলসয় ন ব্,  ক্ষক  আপ াসক গািা মাক্ষর নো আমার ক্ষক গক্ষে হসব্     

এে  এই কথা সব্াইসক ব্লা র্যায়  া,  ক্ষক   নিসভলপ  নলাকসদর ব্লসে 

পাক্ষর ।   

          অথ োৎ ওয়াসডে (সংসাসর ) নোসক নকউ  াসঁাস ওয়ালা ন ই ।  ওসডের 

েুই মাক্ষলক, নোর নকা  মাক্ষলকই ন ই ।  ভগব্া  একাই নোর মাক্ষলক ।  ক্ষক  

র্যক্ষদ েুই ক্ষ সজসক (আোসক) নজস  ক্ষ স , ন র নোর নকা  মাক্ষলক থাকসব্ই 

 া ।  ন র নক  াসঁাস ওয়ালা আসছ ওয়াল েসি  !  নকউ আমাসদর উপসর  াম 

ন সব্ এম  ন ই ।  ক্ষক  এ নো দযাে   া, কে সব্ ন সাদ হসয় নগসছ  !     

          নসইজ য, মামা আমাসক  াকঁ্ষসসয়সছ এম  ম  নথসক নব্ে কসর দাও 

আর ব্যব্হাসর নকউ জজজ্ঞাসা কসর নো েে  এম  ব্লসব্  া  নর্য আক্ষম ওসক  
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 াকঁ্ষসসয়ক্ষছলাম, নসইজ য উক্ষ  আমাসক  াকঁ্ষসসয়সছ !  কারণ নলাসক এই 

ক্ষব্জ্ঞা  জাস   া, নসইজ য ওসদর ভাোসেই কথা ব্লসে হসব্ নর্য মামা এম  

কসরসছ  ।  ক্ষক   ক্ষভেসর আমরা জাক্ষ  নর্য এসে আমার ই ভুল ক্ষছল ।  এই 

 ‘দাদা’ ব্সলসছ োই টঠক ।  আর কথাটা টঠক ক্ষক  া, কারণ মামা এে  ভুগসছ 

 া,  নস নো গাক্ষে ক্ষ সয় মজা করসছ ।  প্রকৃক্ষে োসক ধরসব্ েে  োর নদাে 

প্রমাক্ষ ে হসব্  আর আজ নো প্রকৃক্ষে নোসক ধসরসছ  া !  

          নদাকাস   া র্যাই নো কামাই হসব্  া ।  নেম  ই এোস  সৎসঙ্গ, 

আপ ার কাসছ অক্ষধক সময়  া হসলও পাচঁ-দশ ক্ষমক্ষ ট এসস দশ ে  কসর 

র্যাসব্ , র্যক্ষদ আক্ষম এোস  আক্ষছ নো আপ াসক, হাজজরা নো ক্ষদসেই হসব্ ক্ষক 

 া !   

          দাদাজী কাসছ সাহার্যয চাওয়া ও নো নব্য়ারার নচক, নব্লঙ্ক  (সাদা ) নচক 

নর্যম  ব্ল হয় ।  োসক সব্ সময় েরচ করসব্   া, ক্ষব্সশে পক্ষরক্ষস্থক্ষে আসসল 

ক্ষশকল টা সব্ ।  ক্ষসগাসরসটর পযাসকট পসে র্যায় আর আমরা গাক্ষের ক্ষশকল 

টাক্ষ  নো শাজস্ত হসব্ ক্ষক  া    অথ েৎ এম  দুরুপসর্যাগ করসব্  া ।   

          প্রশ্নকতপা :  ব্েেমাস  নটক্স এে নব্সে নগসছ নর্য (সটসক্সর ) চুক্ষর  া কসর 

ব্ে ব্যব্সা পক্ষরচাল া করা মুক্ষস্কল ।  সব্াই ঘুে চায় নো এর জ য চুক্ষর নো 

করসেই হসব্  া     

          দাদাশ্রী :  চুক্ষর কর ক্ষক  নোমার পশ্চাোপ  হয় ক্ষক  া    পশ্চাোপ 

হসলও  ও হালকা হসয় র্যাসব্ ।   

          প্রশ্নকতপা :  নো ন র এম  সংসর্যাসগ ক্ষক করসে হসব্          

          দাদাশ্রী :  আমরা জাক্ষ  নর্য এ ভুল হসয় র্যাসচ্ছ, নসোস  আমাসদর 

হাটটেলী (হৃদয় নথসক) অ ুসশাচ া করসে হসব্ ।  ক্ষভেসর অ ুসশাচ ার জ্বল  

হসে হসব্ েসব্ই ছাো পাসব্ ।  আজ নকা  কাসলা ব্াজাসরর মাল আস া নো 

আব্ার োসক কাসলা ব্াজাসরই নব্চসে হসব্ ।  েে  চন্দলুাল নক ব্লসব্ নর্য 

প্রক্ষেক্রমণ করু  ।  হযা ঁ, আসগ প্রক্ষেক্রমণ করসে  া নসইজ য কসম ের এে 

সব্ পকুুর ভসরছ ।  এে  প্রক্ষেক্রমণ কসরছ মাস  শুদ্ধ কসর ন সলছ ।  নলাভ 
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হওয়ার ক্ষ ক্ষমত্ত নক    নলাহা কাসলা ব্াজাসর ক্ষব্জক্র কর নো আমরা চন্দলুালসক 

ব্লসব্া, ”চন্দলুাল, নব্চ এসে অসুক্ষব্ধা ন ই, ও ‘ব্যব্ক্ষস্থে’-এর অধী  ।  ক্ষক  

এে  োর প্রক্ষেক্রমণ কসর  াও আর ব্ল নর্য এম  আর হসব্  া ।য  

        এক জ  ব্সল, ‘আমার ধম ে চাই  া ।  নভৌক্ষেক সেু চাই ।‘  োসক আক্ষম 

ব্লসব্া, প্রামাক্ষণক থাকসব্,  ীক্ষে পাল  করসব্ ।‘  মজন্দসর নর্যসে ব্লসব্া  া ।  

অ যসক েুই ক্ষদস ও নদব্ধম ে ।  ক্ষক  অস যর ক্ষব্ া হসকর (হারাসমর ) ক্ষ স  া 

ও মা ব্ ধম ে ।  অথ োৎ প্রামাক্ষণকো এ সব্ নথসক ব্ে ধম ে ।  ক্ষিস্অস ক্ষে  ইজ 

দযা নব্ে  ুক্ষলসস স (অপ্রমাক্ষণকো সসব্ োত্তম মূে েো )  !  ক্ষক  অস ে  া 

থাকসে পাক্ষর , েে  ক্ষক করব্    সমুসদ্র ক্ষগসয় পেব্    দাদাজী নশোয় নর্য , 

ক্ষিস্অস ক্ষে হয় োর প্রক্ষেক্রমণ কর ।  পসরর অব্োর নোমার উজ্জ্বল হসয় 

র্যাসব্ ।  ক্ষিস্অস ক্ষেসক ক্ষিস্অস ক্ষে নমস  োর পশ্চাোপ করসব্ ।  

পশ্চাোপ করা মা ুে অস ে হয় এ ক্ষ জশ্চে ।   

          অ ীক্ষেসে পয়সা কামায় , ইেযাক্ষদ সব্ ক্ষকছুর উপায় ব্লা হসয়সছ ।  

অ ীক্ষেসে পয়সা কামাসল রাসত্র ‘চন্দলুাল’ নক ব্লসব্ নর্য ব্ার-ব্ার প্রক্ষেক্রমণ 

করু , অ ীক্ষেসে নক  কামাসল    এরজ য প্রক্ষেক্রমণ করু  ।  নরাজ ৪০০-

৫০০ প্রক্ষেক্রমণ করাসব্ ।  স্বয়ং শুদ্ধাো নক করসে হসব্  া ।  ‘চন্দলুাল‘ নক 

ক্ষদসয় করাসব্ ।  নর্য অক্ষেক্রমণ কসরসছ োসক ক্ষদসয় প্রক্ষেক্রমণ করাসব্ ।   

         এে  অংশীদাসরর সাসথ মেসভদ হসয় র্যায় নো অক্ষব্লসম্ব আপক্ষ  

জা সে পারসব্  নর্য দরকাসরর নথসক নব্শী ব্সল ক্ষদসয়ক্ষছ ।  এসে অক্ষব্লসম্ব 

োর  াসম প্রক্ষেক্রমণ করসব্  ।  আমাসদর প্রক্ষেক্রমণ কযাশ নপসমন্ট ( গদ) 

এর মে হওয়া উক্ষচৎ ।  এই ব্যাঙ্ক ও কযাশ ব্লা হয় নপসমন্ট ও কযাশ ব্লা হয়।   

          এই সংসাসর অিরায় ক্ষকভাসব্ পসে এ আক্ষম আপ াসক ব্লক্ষছ ।  

আপক্ষ  নর্য অক্ষ সস চাকক্ষর কসর  নসোস  আপ ার  ‘অক্ষসসেন্ট  (সহায়ক) ’ 

নক নব্আসক্কসলর ব্সল , ওনে আপ ার আসক্কসলর উপর অিরায় পেসব্ !  

ব্লু , এে  এই অিরাসয় সমস্ত সংসার ন ঁসস এই ম ুেয জন্ম ব্যথ ে  ষ্ট কসর 

ন সল  !  আপ ার ‘রাইট ’ (অক্ষধকার) ই ন ই, সামস র জ সক নব্আসক্কসলর 

ব্লার ।  আপক্ষ   এম  ব্সল   নসইজ য  সামস র জ  ও উল্টা ব্লসব্, এসে  
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ওর ও অিরায় পেসব্ ।  ব্লু  এে , এই সংসাসর অিরায় পো ক্ষকভাসব্ ব্ন্ধ 

হসব্   কাউসক আপক্ষ  অপদাথ ে ব্সল  নো আপ ার লায়কাে  (পাত্রো) এর 

উপসর অিরায় পসে  !  আপক্ষ  অক্ষব্লসম্বই এর প্রক্ষেক্রমণ কসর  নো 

অিরায় পোর আসগই ধুসয় র্যাসব্ ।   

          প্রশ্নকতপা :  চাকক্ষরসে দাক্ষয়ত্ব পাল  করসে, আক্ষম েুব্ কো ভাসব্ 

নলাসকর অপমা  কসরক্ষছলাম, োজচ্ছলয কসরক্ষছলাম ।   

          দাদাশ্রী :  এই সসব্র প্রক্ষপ্তক্রমণ করসব্ ।  োসে আপ ার উসদ্দশয 

োরাপ ক্ষছল  া, আপক্ষ  ক্ষ সজর জ য  য়, সরকাসরর জ য কসরক্ষছসল  সব্, 

নসইজ য ও ক্ষসজন্সসয়ক্ষরটী ( ক্ষ ষ্টা) ব্লা হয় ।   

* * * 

[৫   

কলাবভ দাাঁথিবয় সক্ষসার 

          নর্য জজক্ষ স ক্ষপ্রয় হসয় নগসছ োসেই মূক্ষছ েে থাকা, োর  াম নলাভ ।  

নসই জজক্ষ স প্রাপ্ত হওয়ার পসরও পক্ষরেৃক্ষপ্ত হয়  া  !  নলাভী নো সকাসল জাসগ 

েে  নথসক রাসত্র নচাে ব্ন্ধ করা পর্য েি নলাসভই থাকসব্ ।  এর  াম ই নলাভী।  

সকাসল জাসগ েে  নথসক নলাসভর গ্রক্ষ  নর্যম  নদোয় নেম  কসর ।  নলাভী 

হাসসে ও সময়  ষ্ট কসর  া , সারাক্ষদ  নলাসভই থাসক ।  ব্াজাসর র্যায় নসো  

নথসক নলাভ চালু ।  দযাে, নলাভ। নলাভ, নলাভ , নলাভ !   এোস  ক্ষব্ া কাসজ 

ঘুসর ব্াোয় ।  নলাভী ব্াজাসর র্যায় নো নস জাস  এই ক্ষদসক দামী সেী পাওয়া 

র্যায় আর ওই ক্ষদসক সস্তা সেীর নঠলা ব্সসসছ ।   নো নস সস্তা নঠলা েুসঁজ 

সেী ক্ষ সে র্যায় ।  

          নলাভী ব্যজক্ত ভক্ষব্েযসের জ য সমস্ত জমা কসর ।  ন র অস ক জমা 

হওয়ার পর, দুসটা ব্ে-ব্ে  ইঁদুর েুসক র্যায় আর সব্ সাব্াে কসর র্যায় !   
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          লক্ষ্মী জমা করসব্, ক্ষক  ক্ষব্ া ইচ্ছাসে ।  লক্ষ্মী আসস নো  ব্াধঁা নদসব্ 

 া আর  া আসস নো ভুল পসথ োসক টা সব্  া ।    

          মা লক্ষ্মী নো ক্ষ সজ ক্ষ সজই আসার জ া ব্াধঁা পসে আসছ ।  এমক্ষ  

আমরা সংগ্রহ করসল সংগ্রহীে হয়  া নর্য আজ সংগ্রহ কক্ষর আর পকঁ্ষচশ ব্ছর 

পসর , নমসয়র ক্ষব্সয় পর্য েি থাকসব্ ,  নসই কথায় ক্ষকছু রাসে ক্ষ  এম  নকউ মাস  

নো নসই কথা ভুল ।  এ নর্য সময় র্যা আসস নসই সেয ।  নিস থাকা উক্ষচৎ ।     

          নর্য জজক্ষ স সহসজ নমসল োর ব্যব্হার করসব্, ন সল নদসব্  া । 

সৎপসথ ব্যব্হার করসব্ ।  অস ক জমা করার ইচ্ছা রােসব্  া ।  জমা করার 

এক ক্ষ য়ম হওয়া উক্ষচে নর্য আমাসদর পুজজসে এেটা  ( ক্ষ জশ্চে মাত্রা) নো 

চাই।  ন র েেটা পুজজ নরসে, ব্াক্ষক নর্যাগয জায়গায় েরচ করসব্ ।  লক্ষ্মী নক 

ন লসে পার  া ।   

          নলাসভর প্রক্ষেপি শব্দ সসিাে ।  পূব্ েভসব্ একটু ক্ষকছু জ্ঞা  ব্ুসঝসছ, 

আেজ্ঞা   য়  ক্ষক  সংসারী নব্াধ হসয়সছ েে  োর সসিাে উৎপন্ন হসয় 

র্যায় ।  আর র্যে  পর্য েি এম  জ্ঞা  োর নব্াসধ আসস   া নস পর্য েি নলাভ 

ক্ষব্দযমা  থাকসব্ ।  

          অ ি অব্োর ক্ষ সজ এে ক্ষকছু ভুসগসছ, োর ন র োসে সসিাে থাসক 

নর্য এে  ক্ষকছু চাই  া ।  আর নর্য নভাসগ ক্ষ , োর ক্ষকছু  া ক্ষকছু নলাভ ক্ষব্দযমা  

থাকসব্ ।  ন র োর, এ নভাসগ, ও নভাসগ, অমুক নভাসগ, এম  থাকসব্ ।   

          প্রশ্নকতপা :  নলাভী একটু কৃপণ ও হসব্  া     

          দাদাশ্রী :   া ।  কৃপণ, ও আলাদা ।  কৃপণ নো ক্ষ সজর কাসছ পয়সা 

 া থাকার জ য কৃপণো কসর ।  আর নলাভী নো ঘসর পকঁ্ষচশ হাজার পসে 

থাকসলও গম-চাল সস্তায় ক্ষকভাসব্ নমসল , সি ক্ষকভাসব্ সস্তায় নমসল , এম  

নর্যোস -সসোস  োর ক্ষচত্ত নলাসভই থাকসব্ ।  সক্ষে ব্াজাসর র্যায় নো নকা  

জায়গায় সস্তা নঠলা নমসল নসটাই েুজঁসে থাসক !  

          নলাভী কাসক ব্সল নর্য প্রসেযক কথাসে জাগ্রে থাসক ।   
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          প্রশ্নকতপা :  নলাভী আর কৃপসণ ক্ষক পাথ েকয     

          দাদাশ্রী : কৃপণ নো নকব্ল লক্ষ্মীর ই কৃপণো কসর ।  নলাভী নো সব্ 

ক্ষদসক নথসকই নলাসভই থাকসব্ ।  মাস র নলাভ কসর আর লক্ষ্মীর ও কসর ।  

নলাভীর সব্ ধরস র নলাভ হসব্ নর্য োসক সব্ জায়গায় টাস  ।  

          প্রশ্নকতপা :  নলাভী হওয়া ক্ষক ক্ষমেব্যয়ী     

          দাদাশ্রী :  নলাভী হওয়া ও পাপ ।  সমতবযয়ী হওয়া ও পাপ  য় ।     

           ‘ইক সম ’ ( ক্ষমেব্যয়) কার  াম    পয়সা আসস েে  েরচ ও কসর 

আর অভাসব্ পয়সার জ য নদৌো-সদৌেী ও কসর  া ।  সব্ সময় ধার ক্ষ সয় 

কাজ করসব্  া  ।  ধার ক্ষ সয় ব্যব্সা করসে পার ক্ষক  নভাগ-ক্ষব্লাস করসে 

পার  া । ধার ক্ষ সয় কে  োসব্    র্যে  মৃেুয সময় আসস েে  ।  অ যথা 

ধার ক্ষ সয় ক্ষঘ ও নেসে পার  া ।   

          প্রশ্নকতপা :  দাদাজী, কৃপ ো আর ক্ষমেব্যসয় ক্ষক পাথ েকয     

          দাদাশ্রী : হযা ঁ, ব্ে পাথ েকয আসছ ।  হাজার টাকা মাসস উপাজে  কসর 

নো আটসশা টাকা  েরচ করা , আর পাচঁসশা আসস নো চারসশা েরচ করা, 

এর  াম ক্ষমেব্যয় ।  র্যে  ক্ষক কৃপ  নো চারসশা-র  চারসশা-ই েরচ করসব্, 

ন র র্যক্ষদও হাজার আসস ক্ষক দুই হাজার আসস ।  নস নটক্সীসে র্যাসব্  া ।  

ক্ষমেব্যয় নো, ইক ক্ষমক্স-অথ েশাস্ত্র ।  সমতবযয়ী নো ভক্ষব্েযসের মুক্ষস্কসলর প্রক্ষে 

নচাে রাসে ।  কৃপ  নক নদসে অস যর ক্ষব্রজক্ত হসব্ নর্য কৃপ  ।  সমতবযয়ী নক 

নদসে ক্ষব্রজক্ত হয়  া ।   

          ঘসর ক্ষমেব্যয় নকম  হওয়া উক্ষচৎ    ব্াইসর োরাপ  া নদোয় এম  

ক্ষমেব্যয় হওয়া উক্ষচৎ ।  ক্ষমেব্যয় রান্নাঘর পর্য েি নর্য   া র্যায় ।  উদার ক্ষমেব্যয়ী 

হসে হসব্ ।  রান্নাঘসর ক্ষমেব্যয় নোসক নো ম  ক্ষব্গসে র্যাসব্, নকা  অক্ষেক্ষথ 

আসস েে  ও ম  ক্ষব্গসে র্যায় নর্য চাল নশে হসয় র্যাসব্ !  নকউ নব্শী উটসকা 

েরচী হয়, োসক আমরা ব্ক্ষল ‘স াব্ল’  (উত্তম ) ক্ষমেব্যয় করু  ।  
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          পয়সা উপাজে  করার ভাব্ া করার আব্শযকো ন ই, প্রর্যত্ন র্যক্ষদও 

চালু থাসক ।  এম  ভাব্ া নথসক ক্ষক হয় নর্য, পয়সা আক্ষম নটস  ক্ষ ই নো 

সামস র জস র ভাসগ থাকসব্  া ।  নসইজ য নর্য প্রাকৃক্ষেক নকাটা  (ভাগ) 

ক্ষ ক্ষদেষ্ট হসয়সছ নসটাই আমরা ব্জায় রােসব্া ।  নলাভ মাস  ক্ষক    অস যর 

হেপ কসর ন ওয়া ।  োহসল উপাজে  করার ভাব্ া করার দরকার ই ক্ষক    

মরসে র্যাসচ্ছ োসক মারার ভাব্ া করার ক্ষক দরকার    এম  ই আক্ষম ব্লসে 

চাইক্ষছ ।  এ নো নলাসকর অস ক পাপ হওয়া আটসক র্যাসব্ এটাই আক্ষম ব্লসে 

চাইক্ষছ, এই এক ব্াসকয !    

          নলাভ নক ক্ষ সয় নর্য আচরণ হয়  া, নসই আচরণ ই োসক জাস ায়ার 

নর্যাক্ষ সে ক্ষ সয় র্যায় ।    

          আপক্ষ  ভাল মা ুে আর র্যক্ষদ আপক্ষ   া ঠসক  নো অ য নক ঠকার 

আসছ      ালাসয়ক নো ঠকসব্  া ।  নস নো  ‘সাসপর ঘসর সাপ হসয় ক্ষগসয় 

মুসোমুেী হসয় ক্ষ সর আসস ’ এম   !  ঠসক র্যাই েসব্ই আমাসদর ো দা ী ব্লা 

হসব্ ক্ষক  া !  আমাসদর নক ‘আসু -ব্সু  ’ এরকম ব্সল নসটা ‘প্রীসপসমন্ট’ 

হয় ।  

          নসইজ য  ‘সলাভী িারা ঠসক র্যাব্ ’ এম  ব্ক্ষল ।  কারণ ক্ষক ঠসক ক্ষগসয় 

আমাসক নমাসি নর্যসে হসব্ ।  আক্ষম এোস  পয়সা জমা করসে আক্ষস ক্ষ  ।  

আর আক্ষম এ ও জাক্ষ  নর্য এ ক্ষ য়সমর অধী  ঠসক ক্ষক অক্ষ য়সম ।  আক্ষম এ 

নজস  ব্সস আক্ষছ নসইজ য অসুক্ষব্ধা ন ই ।   

          আক্ষম নভালাপস  ঠসক র্যাই ক্ষ  ।  আক্ষম জাক্ষ  নর্য সব্াই আমাসক ঠক্ষকসয় 

র্যাসচ্ছ ।  আক্ষম নজস  ব্ুসঝ  ঠসক র্যাই ।  নভালাপস  ঠকাসদর পাগল ব্লা হয়।  

আক্ষম ক্ষক নভালা হসে পাক্ষর     নর্য নজস -ব্ুসঝ ঠসক র্যায়, নস নভালা হসব্ ক্ষক      

          আমার আংশীদার এক ব্ার আমাসক ব্সল নর্য, ’আপ ার নভালাপস র 

নলাসক  ায়দা ওঠায় ।‘  েে  আক্ষম ব্ক্ষল নর্য, ‘আপক্ষ  আমাসক নভালা 

ভাসব্ , নসইজ য আপক্ষ  ই নভালা ।  আক্ষম ব্ুসঝই ঠসক র্যাই ।‘  েে  নস 

ব্সল নর্য, ‘আক্ষম ক্ষিেীয় ব্ার এম  ব্লসব্া  া ।‘   
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          আক্ষম জাক্ষ  নর্য এই নব্চারার মক্ষে এম  ।  ওর ক্ষ য়ে এম  ।  নসইজ য 

ওসক নর্যসে দাও ।  নলট নগা কর  া !  আক্ষম কোয় নথসক মুক্ত হসে এসসক্ষছ।  

কোয়  া হয় নসইজ য আক্ষম ঠসক র্যাই, ক্ষিেীয় ব্ার ও ঠসক র্যাই ।  নজস  

ব্ুসঝ ঠকসে আ ন্দ হয় ক্ষক  া   নজস -ব্ুসঝ ঠসক র্যাওয়ার নলাক কম থাসক  

 া       

          নছসল নব্লা নথসকই আমার ক্ষপ্রজন্সপল ( ক্ষসদ্ধাি) ক্ষছল নর্য নজস -ব্সুঝ 

ঠসক র্যাওয়া ।  ব্াকী আমাসক নকউ মূে ে ব্াক্ষ সয় র্যায় আর ঠক্ষকসয় র্যায় নসই 

কথার নকা  মাস  ন ই ।    

          এই নজস -ব্ুসঝ ঠসক র্যাওয়ার জ য ক্ষক হসয়সছ    নে  (মাথা ) টসপ 

চসল নগসছ ।  ব্ে-ব্ে জজ-এর নে  কাজ কসর  া এম  আমার নে  কাজ 

করসে থাসক ।     

          শ্রীমদ ্রাজচন্দ্র পুস্তসক ক্ষলসেসছ   নর্য জ্ঞা ী পরুুসের  ে -ম  আর 

ধ  ক্ষদসয় নসব্া করসব্ ।  েে  নকউ জজজ্ঞাসা কসর, ‘ভাই , জ্ঞা ী পুরুসের 

ধস র ক্ষক দরকার     নস নো নকা  জজক্ষ সসর ইচু্ছক ই হয়  া ।‘  েে  ব্সল, 

এম   য় ।  ে -ম  ক্ষদসয় আপক্ষ  নসব্া কসর  ক্ষক  নস আপ াসক ব্সল নর্য 

এই ভাল জায়গায় ধ  ক্ষদসয় দাও, নো আপ ার নলাসভর গ্রক্ষ  নভসঙ র্যাসব্ ।  

অ যথা আপ ার ক্ষচত্ত লক্ষ্মীসেই পসে থাকসব্ ।  

          এক ভাই আমাসক ব্সল, ‘আমার নলাভ নব্র কসর ক্ষদ , আমার নলাসভর    

গ্রক্ষ  এে ব্ে !  নসটা নব্র কসর ক্ষদ  ।‘  আক্ষম ব্ক্ষল, ‘এভাসব্ নব্র করসল নব্র 

হসব্  া ।  ও নো প্রাকৃক্ষেক পঞ্চাশ লাসের নলাকসা  হসল নলাসভর গ্রক্ষ  ক্ষ সজ 

ক্ষ সজই গসল র্যাসব্ ।‘  ব্লসব্,  ’এে  পয়সা চাই ই  া ! ! ’   

          অথ োৎ এই নলাসভর গ্রক্ষ  নো নলাকসা  আসসল র্যাসব্ ।  ব্ে নলাকসা  

হসল নসই গ্রক্ষ   টাক্ কসর নভসঙ্গ র্যাসব্ !  অ যথা এসকলা নলাসভর গ্রক্ষ  

গলসব্  া, অ য সব্ গ্রক্ষ  গসল র্যাসব্ !!  নলাসভর দইু গুরুজী, এক ঠগ আর 

অ য নলাকসা  ।  নলাকসা  হসল নলাসভর গ্রক্ষ   টাক্ কসর নভসঙ র্যাসব্ !  

আর ক্ষিেীয় নলাভীসক এম  গুরু ক্ষমসল নগসল ঠগ শুরু !   নস করেসল চাদঁ  
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নদোস ওয়ালা হয়, েে  নসই নলাভী েুশী হসয় র্যায় ।  ন র নস সমস্ত পুজঁজ 

ই উক্ষেসয় ক্ষ সয় র্যায় ।     

        আমাসক নলাসক জজজ্ঞাসা কসর নর্য, ‘সমাক্ষধ সুে কে  ব্েোসব্  ’।  েে  

আক্ষম ব্ক্ষল, ‘র্যার ক্ষকছুই চাই  া, নলাসভর সমস্ত গ্রক্ষ  চসল র্যাসব্, েে  ।‘  

নলাসভর গ্রক্ষ  চসল নগসল সেু ব্েোয় ।  ব্াকী গ্রক্ষ ওয়ালাসদর নকা  সুে হয় ই 

 া নো !  নসইজ য অস যর জ য ক্ষব্ক্ষলসয় ক্ষদ , র্যে অস যর জ য ক্ষব্লাসব্  

েে আপ ার !   

          পয়সা র্যে আসস েে েরচ কসর ন সল নস সেুী ।  ভাল রাস্তায় র্যায় 

নো নস সুেী ।  েে আপ ার োোয় জমা হসব্, অ যথা  দেমায় নো র্যাসব্ই ।  

নকাথায়  চসল র্যাসব্     দেমায় চসল র্যাসব্     এই মুম্বাইসয়র সমস্ত টাকা 

নকাথায় র্যায়    ও সব্  দেমায় প্রব্াক্ষহে হসে থাসক  !    ভাল পসথ েরচ হসয়সছ 

েেটা আমাসদর সাসথ আসস ।  অ য ক্ষকছু সাসথ আসস  া ।    

          ক্ষেরস্কার আর ক্ষ ন্দা নসোস  লক্ষ্মী থাসক  া ।  লক্ষ্মী কে  প্রাপ্ত হয় 

 া    নলাসকর চুকক্ষল আর ক্ষ ন্দায় পসে েে  ।   

        এই আমাসদর নদশ কসব্ পয়সাওয়ালা হসব্    কে  লক্ষ্মীব্া  আর সুেী 

হসব্    র্যে  ক্ষ ন্দা আর ক্ষেরস্কার ব্ন্ধ হসয় র্যাসব্ েে  ।  এই দসুটা ব্ন্ধ হসল 

নদসশ  পয়সা ই পয়সা হসব্ !   

* * * 

[৬   

কলাবভর কবাে, সূক্ষ্মতাবত  

          প্রশ্নকতপা :  নকা  ধরস র নদাে এে ভারী হয় নর্য অস ক অব্োর 

পর্য েি চসল    অস ক অব্োর কাটাসে হয় এম  নদাে নকা  সব্     
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          দাদাশ্রী :  নলাভ !  নলাভ ব্হু অব্োর পর্য েি সাসথ থাসক ।  নলাভী হয় 

নস প্রসেযক অব্োসর নলাভী থাকসব্, নসইজ য োর েুব্ পছন্দ হয় এ (সলাভ)!   

          প্রশ্নকতপা :  নকাটট-সকাটট টাকা থাকা সসত্তও ধসম ে পয়সা ক্ষদসে পাসর 

 া োর কারণ ক্ষক     

          দাদাশ্রী :  ব্াধঁা আসছ ক্ষকভাসব্ ছাোসব্    নসইজ য নকউ ছাো পায় 

 া ব্াধঁা ব্াধঁাই থাকসব্ ।  ক্ষ সজ োসব্ ও  া ।  কার জ য জমা কসর  !  প্রথসম 

নো সাপ হসয় ঘসুর নব্ড়ানো ।  ধ  পুসঁে রােসো নসোস  সাপ হসয় নঘাসর, 

 ‘আমার ধ , আমার ধ ’ কসর !    

          ব্াচঁসে ক্ষশসেসছ এ কাসক ব্লা হয়    ক্ষ সজর কাসছ এসসসছ ও অস যর 

জ য ক্ষব্ক্ষলসয়  নদওয়া ।  োর  াম ব্াচঁসে জা া হয় ।  পাগলাক্ষমসে  য়, 

দিোয় ক্ষব্ক্ষলসয় নদওয়া ।  পাগলাক্ষমসে মদ-টদ োও ক্ষক, োসে প্রাচুর্য ে আসস 

 া ।  নকা  ব্যস   া হয় আর ক্ষব্ক্ষলসয় নদয়  (েরচ কসর) ।  এ পুণয ুব্ন্ধী পুণয 

ব্লা হয় ।   

          পুণয ুব্ন্ধী পুণয নকা টা    প্রসেযক জক্রয়াসে ন রসের ইচ্ছা  া কসর 

ও পুণয ুব্ন্ধী পুণয !  সামস র জ সক সুে নদওয়ার সময় নকা  ধরস র 

ন রসের ইচ্ছা  া রাসে, োর  াম পুণযা ুব্ন্ধী পুণয ।   

          প্রশ্নকতপা :  পয়সা সাসথ ক্ষ সয় নর্যসে হয় নো, ক্ষক ভাসব্ ক্ষ সয় নর্যসে 

পারা র্যায়     

          দাদাশ্রী :  রাস্তা নো একটাই আসছ ।  র্যারা আমাসদর আেীয়  া হয় 

এম  পরসক অিসর শীেলো নপৌৌঁছাও , নো সাসথ আসস ।  আেীয়সদর 

শীেলো নপৌৌঁছাও নো ও সাসথ আসস  া, ক্ষক  ক্ষহসাব্ চুকো হসয় র্যায় ।   

          অথব্া আমাসক ব্সল নো নলাসকর কলযাণ হয় এম  জ্ঞা দা  

নদোসব্া।  ভাল পুস্তক ছাপাসব্ নর্য র্যা পেসল অস ক নলাক সটঠক পসথ  এসস 

র্যায় ।  আমাসক জজজ্ঞাসা করসল আক্ষম ব্লব্ ।  আমার নদওয়া-স ওয়া হয়  া।   
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          নকউ এম  মস  কসর নর্য পয়সা সংগ্রহ করব্ নো আমার সুে ক্ষমলসব্ 

আর ন র দুঃে কেস া আসসব্  া ।  ক্ষক  নস সংগ্রহ করসে-করসে নলাভী 

ভক্ত হসয় নগসছ, স্বয়ং নলাভী হসয় নগসছ ।  ক্ষমেব্যয় করসে হসব্, ইক ক্ষম 

করসে হসব্, ক্ষক  নলাভ করসব্  া ।   

          নলাভ ক্ষকভাসব্ ব্সস  !  োর শুরু নকাথা নথসক হসব্    পয়সা  া হয় 

নসই সময় নলাভ হয়  া ।  ক্ষক  র্যক্ষদ ক্ষ রা ব্বই (টাকা) হয়, েে  মস  এম  

হয় নর্য আজ ঘসর েরচ করসব্া  া তাহরল এক টাকা ব্াকঁ্ষচসয় একসশা পুরা 

করসে হসব্ ।  এই নলসগসছ ক্ষ রা ব্বইর ধাক্কা ।  নসই ধাক্কার পর নলাভ পাচঁ 

নকাটট হসলও ছাোসব্  া ।  ও জ্ঞা ী পরুুসের ধাক্কায় ছাড়ানব্ !   

         নলাভী সকাসল উসঠই নলাভ করসে থাসক ।  সারা ক্ষদ  োসেই র্যায় ।  

ব্লসব্, নেঁেস দামী ।  চুল কাটাসেও নলাভ !  আজ ব্াইশ ক্ষদ  হসয়সছ, পুরা 

মাস হসে দাও, নকা  অসুক্ষব্ধা হসব্  া ।  ব্ঝুসে নপসরছ    এই নলাসভর গ্রক্ষ  

োসক ব্ার-ব্ার এম  নদোসে থাসক আর কোয় হসে থাসক ।  কপট আর 

নলাভ দুসটাই েুব্ ক্ষব্কট ।   

          পাচঁ-পঞ্চাশ টাকা হাসে থাকসলও েরচ করসব্  া ।  শরীর চসল  া েব্ু 

ও ক্ষরক্সায় েরচ করসব্  া ।  একব্ার আক্ষম ওসক ব্ক্ষল নর্য, এম  কর  া !   ক্ষকছু 

টাকা ক্ষরক্সায় েরচ কর ।  েে  নস ব্সল নর্য েরচ ই করসে পাক্ষর  া ।  পয়সা 

নদওয়ার সংসর্যাগ হয় নো োব্ার নরাসচ  া ।  এে  নসোস  ক্ষহসাব্ নথসক নো 

আক্ষম ও জা সে পাক্ষর নর্য এটা ভুল ।  ক্ষক  ক্ষক হসে পাসর    প্রকৃক্ষে ‘ া’ ব্সল।  

েে  এক ব্ার আক্ষম ওসক ব্ক্ষল নর্য পয়সার েুচসরা ( ক্ষসক্কা) ন সব্  আর রাস্তায় 

ছোসে-ছোসে আসসব্  !  েে  এক ক্ষদ  একটু ছোয়, ন র আর ছোয় 

 া ।    

          এভাসব্ দুই-চার ব্ার ছোসল আমাসদর ম  ক্ষক ব্লসব্ নর্য এ (চন্দভুাই ) 

আমার ক্ষ য়ন্ত্রসণ ন ই, আমার নশাস   া ।  নো এম  করসল আমাসদর ম  

ইেযাক্ষদর পক্ষরব্েে  এসস র্যাসব্  !  ও নো করসে হসব্ ।  ম  র্যা ব্সল , আমরা 

োর উল্টা করসে হয় েসব্ই নস আমাসদর ক্ষ য়ন্ত্রসণ থাসক ।  নর্যম  ঘসরর 

নলাক উসল্টা ক্ষকছু  া করসল ক্ষ য়ন্ত্রসণ আসস  া ।  নস ভাসব্ ম  ক্ষ য়ন্ত্রণ করসে 
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নগসল উসল্টা করসে হয় ।  

          নলাসভর গ্রক্ষ  মাস  ক্ষক    নকাথায় কে আসছ    ওোস  কে আসছ    

নসটাই লসিয থাসক ।  ব্যাসঙ্ক কে আসছ, ওর ওোস  এে আসছ, অমকু 

জায়গায় এে আসছ, নসটাই লসিয থাসক ।  ‘আক্ষম আো’ এ োর লসিয 

থাকসব্  া ।  নসই নলাসভর লিয নভসঙ নর্যসে হসব্ ।  ‘আক্ষম আো’ এটাই 

লসিয থাকসে হসব্ ।  

          নলাভী নো স্বভাসব্ই এম  হয় নকা  রং-এই রাঙাসব্  া ।  োর উপর 

নকা  রং চসে  া ।  র্যক্ষদ নকা  নলাভী হয় নো আপক্ষ  এেটুকু নদসে ন সব্  

নর্য োর উপসর নকা  রং চসে  া !  লাল েং-এ নিাব্াসব্ েব্ুও হলুদ হলুদ ই ! 

সব্ুজ রং-এ নিাব্াসব্ নো েব্ুও হলুদ হলুদ ই !  

          ক্ষব্ া নলাসভর সব্ রাটঙসয় র্যায় ।  আর নলাভী হাসস নো আমরা মস  

কক্ষর নর্য রাটঙসয় নগসছ ।  আক্ষম র্যা কথা ব্ক্ষল নস সব্ কথা নশাস  ।  েুব্ ভাল 

কথা, েুব্ আ সন্দর কথা,  এম -সেম  ব্সল, ক্ষক  ক্ষভেসর েন্ময়াকার হয় 

 া ।  অথ োৎ অ য নলাক ঘর-ব্াক্ষে ভুসল র্যায় ক্ষক  এ নভাসল  া ।  োর নলাভ 

নভাসল  া ।  এে  ওর সসঙ্গ ওর গাক্ষেসে র্যাই নো পাচঁ ব্াচঁসব্, এ নভাসল  া ।  

অস যরা নো পাচঁ ব্াচঁাস া ভুসল র্যায় ।  পসর র্যাসব্া, এম  ব্সল ।  র্যে  ক্ষক নস 

ক্ষকছু নভাসল  া ।  নস রাঙায় ক্ষ  ব্লা হয় ।  রাঙাস া কে  ব্লা হয় নর্য 

েন্ময়াকার হসয় র্যায় সম্পূণ ে, ঘর-ব্াক্ষে সব্ ভুসল র্যায় । আপক্ষ  নব্াসঝ  ক্ষ     

এই নলাসকরা ব্সল  া নর্য দাদাজীর রং নলসগসছ    ওর দাদাজীর রং লাসগ  া, 

র্যক্ষদও র্যে ব্ার ই োসক রং-এ  নিাব্াস া হয় েব্ু ও ।   

          মস  পয়সা নদওয়ার ভাব্ হয় েব্ওু ক্ষদসে পাসর  া ও নলাসভর গ্রক্ষ  ।   

          প্রশ্নকতপা :  সংসর্যাগ ই এম  হয় নর্য নদওয়ার ভাব্ হসলও ক্ষদসে পাসর 

 া ।   

          দাদাশ্রী :  ও আলাদা কথা ।  ও নো আমাসদর এম  মস  হয় নর্য 

সংসর্যাগ এম  , ক্ষক  এম  হয়  া ।  নদওয়ার ক্ষ শ্চয় করসল ক্ষদসে পাসর 

এম ।  
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          প্রশ্নকতপা :  হযা ঁ, ক্ষক  থাকসল ও নদয়  া ।   

          দাদাশ্রী :  থাকসল ও ক্ষদসে পাসর  া, ক্ষদসেই পাসর  া  া, নসই ব্ন্ধ  

নো ক্ষছঁসে ক্ষ  ।  নসই ব্ন্ধ  ক্ষছঁসে র্যায় নো নমাি হসয় র্যাসব্  া । !  ও সহজ 

জজক্ষ স  য় ।   

          প্রশ্নকতপা :  এমক্ষ  নো ক্ষ সজর-ক্ষ সজর সীমাসে নদওয়ার অমকু শজক্ত 

নো থাসক ক্ষক  া    

          দাদাশ্রী :   া, ও নলাসভর কারসণ হয়  া ।  নলাভীর কাসছ লাে টাকা 

থাকসলও, চার আ া নদওয়া ও মুক্ষস্কল হসয় র্যায় ।  জ্বর উসঠ র্যায় ।  আসর, 

ব্ইসয় পসে নর্য জ্ঞা ী পরুুসের ে , ম , ধ  িারা নসব্া করসে হয় ।  ও পোর 

সময় জ্বর উসঠ র্যায় নর্য এম  ক্ষক কসর ক্ষলসেসছ ।   

          নলাভ ভাঙ্গার দুসটা রাস্তা ।  এক, জ্ঞা ী পুরুে নভসঙ্গ নদ  , ও ার ব্চ  

ব্ল িারা ।  আর ক্ষিেীয়, জব্রদস্ত িক্ষে  আসসল নলাভ চসল র্যায় নর্য আমাসক 

ক্ষকছু করসে হসব্  া , এে  র্যা ব্াক্ষক আসছ োসেই ক্ষ ব্ োহ কসর ন ব্ ।  আমাসক 

অস ক নলাকসক ব্লসে হয় নর্য নলাকসা  আসসল নলাভ চসল র্যাসব্ , অ যথা 

নলাভ র্যাব্ার  য় ।  আক্ষম ব্লার পসরও  া র্যায়,  এম  তিে গ্রক্ষ  পসে নগসল 

হয়  !   

          নলাভীর গ্রক্ষ  নলাকসা  নথসক েুলসব্ ।  অথব্া র্যক্ষদ জ্ঞা ী পুরুসের 

আজ্ঞা ক্ষমসল র্যায় নো উত্তম ।  ন র আজ্ঞা পালস  তেয়ার  া হয় োসক নক 

শুধরাসব্    

          সৎসসঙ্গ থাকসলই গ্রক্ষ  সব্ গলসব্, সৎসসঙ্গর পক্ষরচয়  া হয় নস পর্য েি 

গ্রক্ষ র ক্ষব্েসয় জা া র্যায়  া ।  সৎসসঙ্গ থাকসল ও ক্ষ ম েল হওয়া নচাসে পসে ।  

আমরা দসূর থাক্ষক নর্য  !  দরূ নথসক সব্ নদো র্যায় আরাসম ।  এসে ক্ষ সজর সব্ 

নদাে নচাসে পসর । প্রথসম নো গ্রক্ষ সে নথসক নদেোম , নসইজ য নদাে 

নদোসো  া ।  োসেই কৃপালুসদব্ ব্সলসছ  ,  ‘দীো  হী ক্ষ জ নদাে নো েরীও 

নকা  উপায় ! ‘  (সদোয়  া ক্ষ জ নদাে নো ব্াচঁসব্া নকা  উপাসয়  ! ’ )    
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          আমাসদর জীব্  কাসরা লাসভর জ য ব্যক্ষেে হওয়া উক্ষচৎ ।  এ নমাম 

ব্াক্ষে জ্বসল ও ক্ষক ক্ষ সজর প্রকাসশর জ য জ্বসল    অস যর জ য, পরাসথ ে জ্বসল 

ক্ষক  া    অস যর  ায়দার জ য জ্বসল ক্ষক  া    নসই ভাসব্ এই ম ুেয অস যর 

 ায়দার (কলযাণ) জ য জীক্ষব্ে থাসক নো ক্ষ সজর  ায়দা (কলযাণ) নো োসে 

ক্ষ ক্ষহে ই থাসক ।  মরসে নো হসব্ই এক ক্ষদ  ।  নসইজ য অস যর  ায়দা 

করসে র্যাসব্ নো আপ ার  ায়দা োসে ক্ষ ক্ষহে ই আসছ ।  আর অ য নক কষ্ট 

ক্ষদসে র্যাসব্ নো ক্ষ সজর কষ্ট আসছই ক্ষভেসর ।  ক্ষ সজ র্যা ইচ্ছা ো কর ।  

          আো প্রাপ্ত করার জ য র্যা ক্ষকছু করা হয় ও নমই  নপ্রািাক্স  , আর 

োর জ য ব্াই-সপ্রািাক্স  প্রাপ্ত হয়, র্যা নথসক সমস্ত সংসারী আব্শযকো 

প্রাপ্ত হয় ।  আক্ষম ক্ষ সজর এক রকসমর ই নপ্রািাক্স  রাক্ষে, ‘সংসার সমস্ত  

পরম শাক্ষি পায় আর ক্ষকছু নমাি পায় ।‘  আমার এই নপ্রািাক্স  আর োর 

ব্াই-সপ্রািাক্স  আমাসক ক্ষমলসেই থাসক  ।  আমার অ য ধরস র চা-জল 

আসস োর ক্ষক কারণ    আপ ার েুল ায় আমার নপ্রািাক্স  উি নকাটটর  

হয় ।  নেম  ই আপ ার নপ্রািাক্স  উি জাসের হসব্ নো ব্াই-সপ্রািাক্স  ও 

উি জাসের আসসব্ ।    

          আমাসদর নকব্ল নহেু ব্দলাসে হসব্, আর ক্ষকছু করসে হসব্  া ।  

পাসম্পর ইজঞ্জস র এক পািা এই ক্ষদসক ক্ষদসল জল নব্র হসব্ আর অ য ক্ষদসক 

পািা দাও নো ধা  নথসক চাল নব্র হসব্, অথ োৎ শুধু পািা নদওয়ার পাথ েকয 

মাত্র ।  নহেু ক্ষ জশ্চে করসে হসব্ আর নসই নহেু আমাসদর লসিয থাকসে 

হসব্ ।  ব্যাস, আর ক্ষকছু  া ।  লক্ষ্মী লসিয থাকসে হসব্  া ।   

          প্রশ্নকতপা :  লক্ষ্মীর সদুপসর্যাগ কাসক ব্লা হয়     

          দাদাশ্রী :  নলাসকর উপসর্যাসগর জ য অথব্া ভগব্াস র নহেু েরচ 

কসর ও সদুপসর্যাগ  ব্লা হয় ।   

          প্রশ্নকতপা :  লক্ষ্মী নটসক  া নো ক্ষক করসব্া              

          দাদাশ্রী :  লক্ষ্মী নো টটকসব্ এম   য় ।  ক্ষক  োর রাস্তা ব্দসল নদসব্।  

অ য রাস্তায় চসল র্যায় নো োর প্রব্াহ ব্দসল নদসব্ আর ধসম ের রাস্তায় ঘুক্ষরসয়  
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নদসব্ ।  র্যে  সমুাসগ ে নগসছ েেটুকু সটঠক ।  ভগব্া  আসস েসব্ লক্ষ্মী নটসক, 

োসঁক ছাো লক্ষ্মী ক্ষকভাসব্ টটকসব্     

          পয়সা ভুল পসথ র্যায় নো কসরাল (ব্শ) কসর নদসব্ আর পয়সা সটঠক 

রাস্তায় র্যায় নো িী-কসরাল (সোলা) কসর নদসব্ ।   

       এই ভাই নকা  এক ব্যজক্তসক দা  করসছ আর নসোস  নকা  ব্ুজদ্ধমা  

ব্সল নর্য, ‘আসর, এসক নক  ক্ষদচ্ছ  ’  েে  নস ব্লসব্, ‘এে  ক্ষদসে ক্ষদ   া, 

গরীব্ ।‘  এম  ব্সল দা  নদয় আর নসই গরীব্ ক্ষ সয় ন য় ।  ক্ষক  নসই 

ব্ুজদ্ধমা  ব্সলসছ োর এসে অিরায় হয় ।  এসে ন র োর দুঃসে নকা  দাো 

ক্ষমলসব্  া ।   

* * * 

[৭   

দাবনর প্রবাহ  

          এে  আমরা নো পশ্চাোপ নথসক সব্ক্ষকছু মছুসে পাক্ষর আর মস  

ক্ষ শ্চয় কক্ষর নর্য এম   া ব্লা উক্ষচৎ ।  আর ব্সল োর িমা চাই, নো মুসছ 

র্যাসব্ ।  কারণ নস ক্ষচটঠ আক্ষম নপাসে ন ক্ষল ক্ষ  , োসে প্রথসম নলো ব্দসল ক্ষদই 

নর্য প্রথসম আমরা নভসব্ক্ষছলাম দা   া করা উক্ষচৎ ও ভুল ।  ক্ষক  এে  

আমাসদর ক্ষব্চাসর দা  করা ভাল , এসে আসগর টা মসুছ র্যাসব্ ।   

          োরাপ সমসয় নো ধম ে এসকলা ই আপ ার সাহাসর্যয দাকঁ্ষেসয় থাকসব্ ।  

নসইজ য লক্ষ্মীসক ধসম ের প্রব্াসহ নর্যসে ক্ষদ  ।   

          পয়সার স্বভাব্ নকম     চঞ্চল, নসইজ য আসসব্ আর এক ক্ষদ  

আব্ার চসল র্যাসব্ ।  নসইজ য পয়সা নলাসকর কলযাসণর জ য েরচ করসব্ ।  

র্যে  আপ ার োরাপ  উদয় আসস নো নলাকসক নদওয়া ই  আপ াসক  নহল্প  
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করসব্, নসইজ য আসগ নথসক ব্ুঝসে হসব্ ।  পয়সার সদব্যয় নো করা ই 

উক্ষচৎ ক্ষক  া        

          দাস র চার প্রকার হয় ।   

          এক আহারদা , ক্ষিেীয় ঔেধদা , েৃেীয় জ্ঞা দা  আর চেুথ ে 

অভয়দা  ।   

          জ্ঞা দাস  ব্ই ছাপাস া, সটঠক পসথ ক্ষ সয় র্যায় আর নলাসকর কলযাণ 

হয় এম  পুস্তক ছাপাস া , ও জ্ঞা দা  ।  জ্ঞা দা  করসল ভাল গক্ষে, উি 

গক্ষে প্রাপ্ত কসর অথব্া নো নমাসি র্যায় ।   

          অথ োৎ ভগব্া  জ্ঞা দা  নক প্রাথক্ষমকো ক্ষদসয়সছ  আর নর্যোস  

পয়সার দরকার ন ই নসোস  অভয়দাস র কথা ব্লা হসয়সছ ।  নর্যোস  

পয়সার নল -সদ  আসছ, নসোস  এই জ্ঞা দাস র ক্ষ সদেশ আসছ আর 

সাধারণ ক্ষস্থক্ষে,  রম ক্ষস্থক্ষের নলাকসক ঔেধদা  আর আহারদাস র ক্ষ সদেশ 

কসরসছ্  ।  

          আর চেুথ ে অভয়দা  ।  অভয়দা  নো নকা  জীব্ মাসত্রর ত্রাস  া হয় 

এম  ব্েে   (ব্যব্হার) রােসব্, ও অভয়দা  !  

          প্রশ্নকতপা :  আজসকর জমা ায় ধসম ে দুই  ম্বসরর পয়সা েরচ হয়, নো 

এসে নলাসকর পুণয উপাজে  হসব্ ক্ষক     

          দাদাশ্রী :  অব্শয হসব্ নো !  নস েযাগ কসর  া েেটা (দা  নদয়) !  

ক্ষ সজর কাসছ আসা নক েযাগ কসরসছ  া !  ক্ষক  োসে নহেু অ ুসাসর পুণয 

ক্ষমলসব্, নহেু লক্ষ্মী !  পয়সা নদয় এ একটাই  কথা নদো হয়  া ।  পয়সার 

েযাগ ও ক্ষ ক্ষব্ েব্াদ ।  ব্াকী পয়সা নকাথা নথসক আসস     নহেু ক্ষক   এই সব্ 

োস-মাই াস হসয় র্যা ব্াকী থাকসব্ ও োর ।  োর নহেু ক্ষক নর্য সরকার ক্ষ সয় 

র্যাসব্ োর ব্দসল এসে ক্ষদসয় দাও  া !   

          প্রশ্নকতপা :  নলাসক লক্ষ্মীসক সংগ্রহ কসর, এ ক্ষহংসা ব্লা হয় ক্ষক  া     
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        দাদাশ্রী :  ক্ষহংসা ই ব্লা হয় ।  সংগ্রহ করা ও ক্ষহংসা ।  অ য নলাসকর 

কাসজ আসস  া নো !   

          প্রশ্নকতপা :   ক্ষকছু পাওয়ার  অসপিায়  নর্য  দা  কসর,  োর ও  শাসস্ত্র 

ক্ষ সেধ ন ই    োর ক্ষ ন্দা করশব  া     

          দাদাশ্রী :  এম  অসপিা  া রাে নো উত্তম ।  অসপিা রােসল নো 

নসই দা  ক্ষ মূ েল হসয় যায় , সত্বহী  হসয় নগসছ ব্লা হয় ।  আক্ষম নো ব্ক্ষল নর্য 

পাচঁ টাকাই ক্ষদ  , ক্ষক  ক্ষব্ া অসপিায় ।  

          নকউ ধসম ের  াসম লাে টাকা দা  কসর আর  লক লাগায়  আর নকা  

নলাক এক ই টাকা ধসম ের  াসম নদয় , ক্ষক  গুপ্ত রাসে, নো োর মূলয নব্শী, 

ন র র্যক্ষদও এক টাকা ক্ষদসয়সছ ।  আর এ  লক লাক্ষগসয়সছ নো ‘ব্যাসলন্স শীট’ 

পুরা হসয় নগসছ । কারণ ক্ষক নর্য ধসম ের  াসম  ক্ষদসয়সছ , োর ব্দসল  লক 

লাক্ষগসয়সছ ।  আর নর্য এক ই টাকা গুপ্ত ক্ষদসয়সছ োর উসলু কসর ক্ষ  , নসইজ য 

োর ব্যাসলন্স ব্াকী আসছ ।   

          প্রশ্নকতপা :  পুসণযর উদসয় আব্শযকোর নব্শী লক্ষ্মীর প্রাক্ষপ্ত হয় েে  

ক্ষক করসে হসব্     

          দাদাশ্রী :  েে  েরচ কসর ন লসব্ ।  ব্ািাসদর  জ য নব্শী রােসব্ 

 া ।  ওসদর পো-সশা া করাসব্, সব্ কমেীট্  (পুরা) কসর ওসদর চাকক্ষরসে 

লাক্ষগসয় ক্ষদসল অথ োৎ ন র ও কামাসে শুরু কসর, নসইজ য নব্শী রােসব্  া ।  

একটু ক্ষকছু ব্যাঙ্ক এই সব্ নকা  জায়গায়  নরসে নদসব্ , নর্য কেস া মুক্ষস্কল 

আসসল ওসদর ক্ষদসে পার ।  ওসদর ব্লসব্  া নর্য ভাই আক্ষম নরসে ক্ষদসয়ক্ষছ ।  

অ যথা মুক্ষস্কল  া আসার হয় েব্ু ও আসসব্ । 

          এক জ  নলাক আমাসক প্রে কসর নর্য, ‘ব্ািাসদর ক্ষকছু নদব্ ক্ষক  া   ’  

আক্ষম ব্ক্ষল, ‘ব্ািাসদর নদসব্ ক্ষ শ্চয়, আমাসদর ব্াব্া র্যা আমাসদর ক্ষদসয়সছ  

নসই সব্ ক্ষদসয় নদসব্ ক্ষক  ক্ষ সজ র্যা উপাজে  কসরছ ও ক্ষ সজর ।  নসই সব্ 

আমরা নর্যোস  চাইসব্া নসোস  ধসম ের  াসম েরচ কসর নদব্ ।‘  
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         প্রশ্নকতপা :  আমাসদর উক্ষকসলর ক্ষ য়ম ও এটাই ব্সল নর্য ব্াপ-দাদার 

প্রপাটী (সম্পক্ষত্ত) থাসক ও ব্ািাসদর ক্ষদসেই হসব্ আর ক্ষ সজর উপাজেস র র্যা 

ইচ্ছা করসে পার ।   

         দাদাশ্রী :  হযা ঁ, র্যা ইচ্ছা করসে পার ।  ক্ষ সজর হাসেই কসর ন সব্ !  

আমাসদর মাগ ে ক্ষক ব্সল নর্য স্বয়ং ক্ষ সজর হয় নো নসই মাল েুক্ষম আলাদা কসর 

ব্যব্হাসর ন সব্, নো ও নোমার সাসথ আসসব্ ।  কারণ এই জ্ঞা  প্রাপ্ত করার 

পসর  এে  এক-দুই অব্োর ব্াকী আসছ ,  নসইজ য সসঙ্গ থাকসে হসব্ ক্ষক 

 া !  ব্াইসর নব্োসে নগসল সসঙ্গ োব্ার ক্ষকছু ক্ষ সয় র্যায় ।  নো নস সব্ দরকার 

ক্ষক  া     

          প্রশ্নকতপা :  সামস র জসন্মর পুণয উপাজে  করার জ য এই জসন্ম ক্ষক 

করা উক্ষচৎ     

          দাদাশ্রী :  এই জসন্ম নর্য পয়সা আসস, োর এক পঞ্চমাংশ ভাগ 

ভগব্াস র ওোস  মজন্দসর দা  করসব্ ।  এক পঞ্চমাংশ ভাগ নলাসকর সসুের 

জ য েরচ করসব্ ।  অথ োৎ েেটা নো ওোস  ওভারড্রা ট নপৌৌঁছায় !  এ নো 

গে অব্োসরর ওভারড্রা ট নভাগ করছ ।  এই জসন্মর পুণয হয় ও আব্ার 

পসর আসসব্ ।  আজসকর কামাই ভক্ষব্েযসে কাসজ আসসব্ ।    

* * *  

[৮  লক্ষ্মী আর েম প  

          নমািমাসগ ে দুসটা জজক্ষ স হয়  া ।  স্ত্রী সম্বন্ধী ক্ষব্চার আর লক্ষ্মী সম্বন্ধী 

ক্ষব্চার !  নর্যোস  স্ত্রী-র ক্ষব্চার হসব্ নসোস  ধম ে নো হসব্ই  া আর লক্ষ্মীর 

ক্ষব্চার হসব্ নসোস  ও ধম ে হসব্  া ।  নসই দুই মায়ার জ য নো সংসার দাকঁ্ষেসয় 

আসছ ।  নসইজ য নসোস  ধম ে নোজঁা এ ভুল ।  েসব্ ব্েেমাস  ক্ষব্ া লক্ষ্মীর 

কে নকন্দ্র চলসছ    

          আর েৃেীয় ক্ষক    সমযক দৃটষ্ট থাকসে হসব্ ।   
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          নসইজ য নর্যোস  লক্ষ্মী আর স্ত্রীর সম্বন্ধ থাসক নসোস  দাকঁ্ষেসয় 

থাকসব্  া ।  নভসব্-ক্ষচসি গুরু ব্া াসব্ ।  লীসকজওয়ালা ( ক্ষব্ া ক্ষ ষ্ঠার) হয় 

নো করসব্  া ।   

          র্যার সব্ ে প্রকাসরর িুধা চসল নগসছ োর এই সংসাসরর সমস্ত রহসসযর 

জ্ঞা  প্রাপ্ত হয়, ক্ষক  িুধা র্যায় েসব্ই  া !  কে প্রকাসরর িুধা , লক্ষ্মীর িুধা , 

কীক্ষেের িুধা , ক্ষব্েসয়র িুধা, ক্ষশসেযর িুধা, মজন্দর ব্া াস ার িুধা , সমস্ত 

িুধা , িুধা আর িুধা  !  নসোস  আমাসদর দক্ষরদ্রো ক্ষকভাসব্ মছুসব্      

          এক ব্যজক্ত আমাসক ব্সল নর্য, ‘ওসে নদাকা দাসরর নদাে ক্ষক গ্রাহসকর 

নদাে  ’  আক্ষম ব্ক্ষল, ‘গ্রাহসকর নদাে ! ’  নদাকা দার নো র্যা ইচ্ছা নদাকা  

েুসল ব্সস র্যাসব্, আমাসদর ব্ুঝসে হসব্  া     

          সি পুরুে নো পয়সা ন    া ।  দুঃেীে নসইজ য নো নস আপ ার 

কাসছ এসসসছ আর উপর থাসক োর শ নকসে ন য় !  নকউ ক্ষহন্দসু্থা  নক নশে 

কসরসছ নো এম  সসিরা নশে কসরসছ ।  সি নো োসক ব্লা হয় নর্য ক্ষ সজর 

সুে অ যসক ক্ষব্ক্ষলসয় নদ , সুে ন ওয়ার জ য আসস  া ।   

          এই সংঘ এে পক্ষরশুদ্ধ নর্য নর্যোস  আক্ষম (দাদাজী) নো ক্ষ সজর ঘসরর 

কাপে , ধুক্ষে পক্ষর ।  আমার ক্ষ সজর কামাই করা টাকা ক্ষদসয় ক্ষকক্ষ  ।  োই 

ময়লা হসলও ঘুসর-সব্োই ।  সংসঘর পরোম নো চারশ া- চারসশা নে পাওয়া 

র্যায়  া     আসর, আক্ষম নো ক্ষ ই  া, আর এই  ( ীরু) নব্া  ও ন য়  া !  এই 

নব্া  ও আমার সসঙ্গ থাসক আর ও কাপে ক্ষ সজর ঘসরর পসর ।  

          এই জগসে র্যে স্বচ্ছো েে জগে আপ ার, আপক্ষ  মাক্ষলক এই 

জগসের !  র্যে আপ ার স্বচ্ছো ! !  আক্ষম এই নদসহর ছাজব্বশ ব্ছর নথসক 

মাক্ষলক থাক্ষক ক্ষ  , নসইজ য আমার স্বচ্ছো পুসরাপুক্ষর হসব্ ।  নসইজ য স্বচ্ছ 

হসয় র্যা , স্বচ্ছ !  

          স্বচ্ছো মাস  এই জগসের নকা  জজক্ষ সসর আব্শযকোই হয়  া, 

ক্ষভোরীপ  ই হয়  া !   
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          এেস া পশ্চাোপ কর নো এই নদসহ নথসক সব্ পাপ ভস্মীভূে করসে 

পারসব্ ।  পশ্চাোসপর ই সামাক্ষয়ক করু  ।  কার সামাক্ষয়ক    পশ্চাোসপর 

সামাক্ষয়ক, ক্ষক পশ্চাোপ ।  েে  ব্সল, আক্ষম নলাসকর নথসক ভুল পয়সা 

ক্ষ সয়ক্ষছ, নসই সব্ র্যার ক্ষ সয়সছ  োর  াম ক্ষ সয়,  োর নচহারা মস  কসর, 

ব্যক্ষভচার আক্ষদ কসরসছ , দৃটষ্ট োরাপ কসরসছ  নসই সব্ পাপ ধুসে চা  নো 

এেস া ধুসে পাসর  ।  

          নলাসকর কলযাণ নো কসব্ হসব্    আমরা স্বচ্ছ হসয় র্যাব্ েে  , 

এসকব্াসর ক্ষপউর  (শুদ্ধ)     ক্ষপউক্ষরটী (শুদ্ধো)-ই সব্াই নক, সমস্ত জগে নক 

আকে েণ কসর  ! ক্ষপউক্ষরটী  ! !  ক্ষপউর জজক্ষ স জগে নক আকে েণ কসর ।   

ইম্পম্পউর  (অশুদ্ধ) জজক্ষ স সংসার নক নিকচার কসর নদয় ।  নসইজ য 

ক্ষপউক্ষরটী আ ু   !    

-জয় সত্রিদানন্দ   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



নয় কলম 

1. নহ  দাদা  ভগব্া  !   আমাসক  নকা   নদহধারী  জীব্াোর  অহং  

নক  ক্ষকজঞ্চৎমাত্রও  দুঃে  া ক্ষদই,  দুঃে  া নদওয়াই অথব্া দুঃে   

নদওয়ার প্রক্ষে অ ুসমাদ   া কক্ষর, এম  পরম শজক্ত ক্ষদ  ।  

         আমাসক  নকা  নদহধারী  জীব্াোর  অহং  ক্ষকজঞ্চৎমাত্রও দঃুে 

          া পায় এম   সযদব্াদ ব্াণী,  সযাদব্াদ ব্যব্হার,  আর  সযাদব্াদ 

         ম   করার পরম শজক্ত ক্ষদ  

 

2. নহ   দাদা   ভগব্া  !  আমাসক   নকা   ধসম ের  মা যোসক  

ক্ষকজঞ্চৎমাত্রও  আঘাে   া  কক্ষর,  আঘাে   া করাই  অথব্া  

আঘাে  করার   প্রক্ষে   অ ুসমাদ    া  কক্ষর   এম   পরম শজক্ত  

ক্ষদ  ।  

      আমাসক  নকাস া ধসম ের মা যোর  প্রক্ষে ক্ষকজঞ্চৎমাত্রও আঘাে  া 

      নপৌৌঁছায়  এম  সযাদব্াদ ব্াণী, সযাদব্াদ ব্যব্হার,  আর সযাদব্াদ 

      ম   করার পরম শজক্ত ক্ষদ  । 

 

3. নহ   দাদা  ভগব্া  !  আমাসক  নকা   নদহধারী উপসদশক, সাধ-ু

সাধ্বী  ব্া  আচার্য ের  অব্ণ েব্াদ, অপরাধ,  অক্ষব্ য়   া  করার পরম  

শজক্ত  ক্ষদ  ।   

 

4. নহ   দাদা  ভগব্া  !  আমাসক  নকা   নদহধারী  জীব্াোর  প্রক্ষে  

ক্ষকজঞ্চৎমাত্রও  অভাব্,  ক্ষেরস্কার  কে ও   া  করার,  া করাস ার  

অথব্া  কেোসক  অ ুসমাদ    া করার  পরম   শজক্ত  ক্ষদ  ।  

 

5. নহ  দাদা  ভগব্া  !  আমাসক  নকা    নদহধারী   জীব্াোর সাসথ 

কেস া  কসঠার  ভাো,  েিীলী   ভাো   া  ব্লার,  া ব্লাস ার   

ব্া   ব্লার   প্রক্ষে  অ ুসমাদ     া   করার  পরম শজক্ত ক্ষদ  ।  

        নকউ  কসঠার ভাো, েিীলী  ভাো   ব্লসল  আমাসক   মৃদু ঋজ ু  

        ভাো ব্লার  শজক্ত  ক্ষদ  ।  

 



6. নহ  দাদা  ভগব্া  !  আমাসক  নকা   নদহধারী   জীব্াোর  প্রক্ষে  

স্ত্রী, পুরুে  অথব্া   পুংসক,  নর্য   নকা   ক্ষলঙ্গধারী নহাক   া নক , 

োর  সম্বসন্ধ  ক্ষকজঞ্চৎমাত্রও   ক্ষব্েয়-ক্ষব্কার সম্বন্ধী  নদাে,  ইচ্ছা,  

নচষ্টা   ব্া   ক্ষব্চার   সম্বন্ধী   নদাে    া করার ,  া  করাস ার   অথব্া    

কেোসক    অ ুসমাদ     া  রার পরম  শজক্ত  ক্ষদ  ।                                       

         আমাসক ক্ষ রির ক্ষ ক্ষব্ েকার থাকার পরম শজক্ত ক্ষদ  ।  

 

7. নহ  দাদা  ভগব্া  !   আমাসক   নকা   প্রকার  রসসর  প্রক্ষে  লুিো  

 া হয় এম   শজক্ত  ক্ষদ  ।  সমরসী  আহার  ন ব্ার  পরম  শজক্ত  

ক্ষদ  ।  

 

8. নহ   দাদা  ভগব্া  !  আমাসক  নকা   নদহধারী  জীব্াোর, প্রেযি  

অথব্া পসরাি, জীব্ি অথব্া  মৃে  কাসরার  প্রক্ষে ক্ষকজঞ্চৎমাত্রও  

অব্ণ েব্াদ, অপরাধ, অক্ষব্ য়   া   করার,   া  করাস ার   অথব্া    

কেোসক   অ ুসমাদ    া   করার  পরম  শজক্ত ক্ষদ  ।  

 

9. নহ দাদা ভগব্া  !  আমাসক জগৎ কলযাণ  করার  ক্ষ ক্ষমত্ত  হওয়ার 

পরম শজক্ত   ক্ষদ , শজক্ত ক্ষদ , শজক্ত ক্ষদ  । 

 

 

 (  এই সমস্ত নোমাসক দাদা ভগব্াস র কাসছ চাইসে হসব্ ।  এ শুধুমাত্র 

প্রক্ষেক্ষদ  র্যন্ত্রব্ে পোর জজক্ষ স  য়, হৃদসয় রাোর জজক্ষ স ।  এটা 

প্রক্ষেক্ষদ  উপসর্যাগপূব্ েক ভাব্ া করার জজক্ষ স ।  এইটুকু পাসঠ সমস্ত 

শাসস্ত্রর সার এসস র্যায় । )    

 

*  *  * 
 

 



শুদ্ধাত্মার প্রথত প্রাি পনা 

 (  প্রক্ষেক্ষদ  একব্ার ব্লসব্ ) 

          নহ অির্য োমী ভগব্া  !  আপক্ষ  প্রসেযক জীব্মাসত্র ক্ষব্রাজমা , 

নসভাসব্ আমার মসধযও ক্ষব্রাজমা  ।  আপ ার স্বরূসপই আমার স্বরূপ ।  

আমার স্বরূপ শুদ্ধাো । 

          নহ শুদ্ধাো ভগব্া  !  আক্ষম আপ াসক অসভদ ভাসব্ অেযি 

ভজক্তপূব্ েক  মস্কার করক্ষছ ।  

          অজ্ঞা োব্সশ আক্ষম র্যা র্যা   *** নদাে কসরক্ষছ, নসইসব্ নদাে আপ ার 

সমসি প্রকাশ করক্ষছ ।  োর হৃদয়পূব্ েক েুব্ পশ্চাোপ করক্ষছ । আর আপ ার 

কাসছ িমা প্রাথ ে া করক্ষছ ।  নহ প্রভু !  আমাসক িমা করু , িমা করু , 

িমা করু  আর আব্ার নর্য  এম  নদাে  া কক্ষর, এম  আপক্ষ  আমাসক 

শজক্ত ক্ষদ , শজক্ত ক্ষদ , শজক্ত ক্ষদ  । 

          নহ শুদ্ধাো ভগব্া  !  আপক্ষ  এম  কৃপা করু  নর্য  আমার নভদভাব্   

ক্ষমসট র্যায় আর অসভদভাব্ প্রাপ্ত হয় ।  আক্ষম আপ াসে অসভদ স্বরূসপ 

েন্ময়াকার থাক্ষক ।   

*** নর্য নর্য নদাে হসয়সছ , নসসব্ মস  প্রকাশ করসব্ । 

প্রথতক্রমণ থবথে 

          প্রেযি দাদা ভগব্াস র সািীসে, নদহধারী * এর ম -ব্চ -কায়ার 

নর্যাগ, ভাব্কম ে-দ্রব্যকম ে-স াকম ে নথসক  ক্ষভন্ন এম  নহ শুদ্ধাো  ভগব্া , 

আজসকর ক্ষদ  পর্য েি নর্য নর্য ** নদাে হসয়সছ, োর জ য িমা চাইক্ষছ, 

পশ্চাোপ করক্ষছ নর্য আব্ার এম  নদাে কেস া করসব্া  া, এম  দৃঢ় ক্ষ শ্চয় 

করক্ষছ । আমাসক িমা করু , িমা করু , িমা করু  । আসলাচ া-

প্রক্ষেক্রমণ-প্রেযাো  করক্ষছ ।  নহ দাদা ভগব্া  !   আমাসক এম   নকা  

নদাে  া করার জ য শজক্ত ক্ষদ , শজক্ত ক্ষদ , শজক্ত ক্ষদ  । 

* র্যার প্রক্ষে নদাে হসয়সছ নসই ব্যজক্তর  াম । 

** নর্য নদাে হসয়সছ ো মস  করসব্ (েুক্ষম শুদ্ধাো আর নর্য নদাে কসরসছ োসক ক্ষদসয় 

প্রক্ষেক্রমণ করাসব্, চন্দলুাল নক ক্ষদসয় প্রক্ষেক্রমণ করাসব্ ।)  



 

      দাদা ভগবান ফাউবেশন দ্বারা প্রকাথশত বাক্ষলা পুস্তকসমূহ 

 

১.   আে-সািাৎকার                              ১২ .    ভাব্ া শুধরায় জন্ম-জন্মাির 

২.  এিজাে এভক্ষরসহায়যার                     ১৩ .    নসব্া-পসরাপকার  

৩.  সংঘাে পক্ষরহার                                 ১৪ .   ভুগসছ নর্য োর ভুল  

৪.  ক্ষচিা                                                 ১৫ .   মা ব্ ধম ে 

৫.  নক্রাধ                                               ১৬ .    র্যা হসয়সছ োই  যায়                             

৬.  আক্ষম নক                                        ১৭ .    দাদা ভগব্া  নক   

৭.  মৃেুয                                                 ১৮ .    জগে কেো নক   

৮.  জত্রমন্ত্র                                               ১৯ .   কসম ের ক্ষসদ্ধাি   

৯.  দা                                                   ২০ .   অিঃকরসণর স্বরূপ 

১০. প্রক্ষেক্রমণ                                 ২১ .  পয়সার ব্যব্হার   

১১. আেসব্াধ   

 

* দাদা ভগব্া   াউসিশ  িারা গুজরাটট ভাোসেও অস ক পুস্তক প্রকাক্ষশে হসয়সছ ।  এই 

পুস্তক ওসয়ব্সাইট www.dadabhagwan.org- নে উপলি আসছ । 

* দাদা ভগব্া   াউসিশ  িারা যদাদাব্াণী ” পজত্রকা ক্ষহজন্দ,গুজরাটট ও ইংসরজজ ভাোয় 

প্রক্ষেমাসস প্রকাক্ষশে হয় । 

প্রাক্ষপ্তস্থা    জত্র-মজন্দর সংকুল, সীমদ্ধর ক্ষসটী, আহসমদাব্াদ-কসলাল হাইওসয়, 

                 নপাে   অোলজ, জজলা  গান্ধী গর, গুজরাট-৩৮২৪২১ 

                 ন া    (০৭৯) ৩৯৮৩০১০০ 

                 E-mail :`info@dadabhagwan.org  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

দাদা ভগবান ফাউবেশন দ্বারা প্রকাথশত ইক্ষবরত্রজ  পুস্তকসমূহ 

 

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               

* দাদা ভগব্া   াউসিশ  িারা গুজরাটট ভাোসেও অস ক পুস্তক প্রকাক্ষশে হসয়সছ ।  এই 

পুস্তক ওসয়ব্সাইট www.dadabhagwan.org- নে উপলি আসছ । 

* দাদা ভগব্া   াউসিশ  িারা যদাদাব্াণী ” পজত্রকা ক্ষহজন্দ ,গুজরাটট ও ইংসরজজ ভাোয় 

প্রক্ষেমাসস প্রকাক্ষশে হয় । 

প্রাক্ষপ্তস্থা     জত্র-মজন্দর সংকুল, সীমদ্ধর ক্ষসটী, আহসমদাব্াদ-কসলাল হাইওসয়, 

                 নপাে   অোলজ, জজলা  গান্ধী গর, গুজরাট-৩৮২৪২১ 

                 ন া    (০৭৯) ৩৯৮৩০১০০ 

                 E-mail :`info@dadabhagwan.org  

 

 

 

 

 

 

 

 



 সম্পকপ সূি 

দাদা ভগবান পথরবার 

অোলজ      জত্রমজন্দর, সীমন্ধর সীটট, আহমদাব্াদ-কসলাল হাইওসয়, 

                    নপাে   অোলজ, জজ.-গান্ধী গর, গুজরাট-৩৮২৪২১  

                    ন া    (০৭৯)৩৯৮৩০১০০ , ৯৩২৮৬৬১১৬৬৭৭৭ 

                    E-mail : info@dadabhagwan.org 

মুম্বাই            জত্রমজন্দর, ঋক্ষেব্ , কাজঁপুাো, নব্াক্ষরভক্ষল  (E)  

                    ন া   ৯৩২৩৫২৮৯০১  

  

ক্ষদিী                 ৯৮১০০৯৮৫৬৪            নব্ঙ্গলুরু          ৯৫৯০৯৭৯০৯৯          

নকালকাো        ৯৮৩০০৮০৮২০            হায়দ্রাব্াদ        ৯৮৮৫০৫৮৭৭১ 

নচন্নাই               ৭২০০৭৪০০০০              পুস                 ৭২১৮৪৭৩৪৬৮           

জয়পুর             ৮৮৯০৩৫৭৯৯০            জলন্ধর             ৯৮১৪০৬৩০৪৩ 

নভাপাল            ৬৩৫৪৬০২৩৯৯            চিীগে            ৯৭৮০৭৩২২৩৭         

ইসন্দৌর              ৬৩৫৪৬০২৪০০            কা পুর           ৯৪৫২৫২৫৯৮১ 

রায়পুর              ৯৩২৯৬৪৪৪৩৩            সাঙ্গলী             ৯৪২৩৮৭০৭৯৮ 

পাট া               ৭৩৫২৭২৩১৩২             ভুব্স শ্বর         ৮৭৬৩০৭৩১১১ 

অমরাব্েী         ৯৪২২৯১৫০৬৪             ব্ারাণসী           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 

mailto:info@us.dadabhagwan.org



