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‘ দাদা ভগৱান কনাটনা ’ ? 

ইুং ১৯৫৮ গী ইঙো থোগী নুবমদোুং ৱোইরমগী পুুং ৬ তোরমদোই 

মতমবন, মীয়োম্নো, পীক থল্লিো সুরত শহরগী খরলদৱ খসিশন প্ল্যোিফকম নন্বর 

৩ গী খিন্সতো ফমবলিো শ্রী অম্বোলোল মুলিীভোই পোদতল গী মওুংদো ললরম্বো 

হক্চোুং-মজেরদো মদহৌশোগী মওুংদগী, অঞ্ম মওুংদো, চহী চো কয়োদগী 

খফোুংদদোক্নিগী ঙোইদুনো ললরিো ‘দোদো ভগৱোন’ মপুুং ফোনো ফোওগৎব রম্মী 

অমসুুং মদহৌশোনো খশম্লকপো অধ্যোত্মোগী  ুৱোইদগী অদচৌিো অঙকপো I পুুং 

১ গী মনুুংদো ব্রমহোনিু উব রমই I ‘ঐ কনোদনো ? ভগৱোন কনোদনো ? িগত 

কনোনো বশল্লীিদনো ? কম ক কবরদনো ? মজুি কবরদনো ?  ‘অবসদস ুনৎতনো 

িগতকী অধ্যোত্মোগী ৱোহুং কয়োগী মপুুং ফোরিো খ োুংফম লম্বী ফুংব রম্মী I 

মদতৌ অসমু্নো মদহৌশোনো ব্রমহোনদো অমৎতো ঙোইরিো(অবিতীয়) ওইনো মপুুং 

ফোনো ফোওগৎব রম্মী অমসুুং মদগুী মোধ্যম(medium)ওইব  শ্রী অম্বোলোল 

মুলিীিোই পোদতল, গুিরোত কী চদরোতর খক্ষিদো  ললিো ভোদরন  ুঙ্গুংগী 

পোতীদোর, কনট্রকির ওইনো বিজিদনশ খতৌিো, মদু ওইিরিস ু , বি্তরক 

(রোক অমবদ দদৱশ মিুো ওইরিো) পুরুষ !  

‘লদলোন-ইবতিো ধ্ম ক ললগদিবন, ধ্ম কদো লদলোন-ইবতিো 

ললদরোইদিবন ʼ, মবসগী নীবত অবস মহোক্নো পু্জন্সগী অদরোইিো খ োুংফম 

ফোওিো বহুংব  I পু্জন্সদো মহোক্নো  মীওই কনোমত্ত্দগী লপশো অমৎতো 

খলৌব দদ, খতৌইগুমসুুং মহোক্কী লপশোদগী ভিো কয়োিু য়োিদো পুব রমই I  

মহোক্নো ফুংগুম্নো, শুপ্নতগী পুুং ২ গী মনুুংদো অদতোপ্পো মুমুকশু (মুজি 

ফুংবনুংবলিো মীওই)কয়ো আত্মোজ্ঞোনি ুফুংহল্লমই, মহোক্কী অঙকপো বসদ্দ 

খতৌরিো জ্ঞোন প্রদয়োিোগী মদিুু ‘অক্রম লম্বী ʼ খকৌই I অক্রম হোইিবদ ক্রম 

নৎতিো অমসুুং ক্রম হোইিবদ লকরোক-কুম্নো বসবর মথুং-মথুং কোিো অদুিুবন I 

অক্রম হোইিবদ বলফি(Lift) কী লম্বীিুবন , খশোিকত লম্বীিুবন I  

মহোক মশোমক্নো মীয়োমদো ‘দোদো ভগৱোন কনোদনো’ ? মদশুং নোইনো 

খফোুংদদোক্লমই মদদুী, ‘অদদোম্নো উবরিো অবস দোদো ভগৱোন নৎদত, মবসবদ 

‘এ.এম.পোদতলবনʼ I ঐদী জ্ঞোনী পুরুষবন অমসুুং মনুুংদো ফোওগৎবলিো 

(প্রগত ওইবরিো) মবসবন ‘‘দোদো ভগৱোন ” I দোদো ভগৱোনদী খলোক ১৪ গী 

মপুুংবন I মহোক অদদোমদসু লল, মীওই পুম্নমিো লল I অদদোমদনো 

খফোুংদদোিোনো লল অমসুুং ‘মবসদনোʼ ঐহোক্কী মনুুংদনো মপুুংফোনো 

খফোুংদদোক্লগো লল I দোদো ভগৱোনি ুঐহোক্নসু  ুরুমজি I 



আত্মাজ্ঞান ফংনব্গী প্রতয়্ক্ক্ষ(দিটরকে) দলক 

মদতোনদলোম্নো  ুরুমিবনুংঙোই ওইরিো দোদো ভগৱোন(দোদোশ্রী)  ুঙ্গুং 

কয়ো-কয়ো, খদশবিদদশ খকোইদুনো মুজিিু ফুংবনুংবলিো িীিবশুংিু সত্সগ 

অমবদ আত্মোজ্ঞোনিু ফুংহল্লমই I দোদোশ্রীনো ললবরজঙদো  ুরুমিবনুংঙোই 

ওইরিো ডো.নীরুদিন অমীন (নীরুমো)িু আত্মোজ্ঞোন ফুংহন্নিগীদমিো 

জ্ঞোনবসদবধ্ বপরম্মী I দোদোশ্রীনো হকচোুং থোদদোক্লিো মত ুংদো নীরুমো মদগুো 

চপ-মোন্ননো মুজিিু ফুংবনুংবলিো িীিবশুংিু সত্সগ অমসুুং আত্মোজ্ঞোন 

ফুংহন্নিগীদমিো বনবমত্ত ওইিগী ৱো লদলোনদো পোুংদথোকলম্মী I 

 ুরুমিবনুংঙোই ওইরিো দীপকভোই খদসোইি ু দোদোশ্রীনো সত্সগ 

খতৌন্নিগীদমক বসদবধ্ বপরম্মী I নীরুমোনো মহোক্কী আশীিোদত্গী 

 ুরুমিবনুংঙোই ওইরিো দীপকভোইিু ২০০৩ তগী খদশ-বিদদশকী  ুুংঙ্গুং-

শহর পুম্নমিো চৎত নো আত্মোজ্ঞোনিু ফুংহল্লম্মী ; ঈুং ২০০৬ তো  

 ুরুমিবনুংঙোই ওইরিো নীরুমোনো হক্চোুং থোদদোকল্বো মত ুংদসু চৎথবর I 

আত্মোজ্ঞোন ফুংলিো মত ুংদো, মুজিিু ফুংবনুংবলিো মীওই বলবশুং কয়োনো 

সুংসোরদো ললদুনো মদথৌ-পুম্নমক পোুংদথোকবল খতৌইগুমসুুং মুজিদো ললদুনো 

আত্মোগী নুুংঙোইিি ু (experience)ফুংবল I 
 

◈◈◈◈◈ 
 

খংৈনজব্া 
 

জ্ঞোনীগী ৱোজহিু মবনপুবর খলোেো চপ-মোন্নো হদেোকপো ঙম্নিো খহোৎনজি 

খতৌইগুমসুুং দোদোশ্রীগী আত্মোজ্ঞোনগী নুুংগী ৱো লদলোন, চপ-চোিো ,অদুবদ 

অদদোম্নো গুিরবত্ত খলোনদো ওইনো খহন্নো মমুৎতগবন । কনোগুম্বনো জ্ঞোনিু 

ফিনো  ুংদগ হোইরিবদ, জ্ঞোনগী অদশুংিো নুুংগী ৱোিু  ুংদগ হোইরিবদ, 

মহোক্নো মবসগীদমিো গুিরবত্ত খলোনিু তবম্বয় ু , অসুম্নো ঐহোক্নো খনোল্লুক্নো 

বনুংবশুংিবর । 

খলোন হদেোকপগো মবরজলন্বো অৱোৎপোবশুংগীদমক অদদোমদো ঙোকবপয় ু

হোইিবর । 
We will appreciate your suggestion & grammatical mistake correction. 
You can give your valuable feedback at nlt.m@dadabhagwan.org 

◈◈◈◈◈ 
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অক্রম দব্জ্ঞান 

আত্মাসাক্ষৎকার 
ফংনব্গীদমক  লাইরব্া অমসুং চপ-চারব্া দব্জ্ঞান 

১. মীওইব্া পুন্সি অদসগী পান্দম কদরটনা ? 

মবস ‘লোইফʼ অবসবদ পুম্নমক খেকচর ওইদর I কবরগীদমক 

বহুংবলিদনো মদ ু ুংদদ I মবসগী পোেম য়োউদিো পুজন্স, মদুবদ অথ ক ললদত I 

লক্ষমীদী লোকই অমসুুং চো-থক্ত নো নুুংঙোইদথোকই অমসুুং খনোুংমোগী 

মনুুংদো বচন্তো(ৱোরীি) খতৌদুনত্তো লল, মবসিু পুজন্সগী পোেম্নী হোইদুনো 

কমোইনো হোইগদদৌবরিদনো ? তোুংনো ফুংিো  মীওইিো মদপোকপু অসুম্নো 

মোুংহন্বো অবসবদ অথ ক খথোকপ্র ? মদু ওইরিবদ  মীওই মদপোিো খপোক্লিো 

কোেো ইশোগী পোেমু্ব ফুংন্নিগীদমক কবর খতৌিো মদথৌতোিদগ ? সুংসোরগী 

নুুংঙোইিো পোম্লিবদ, অদদোমগী অজরিবশুং অদুিু মীয়োম্দো পীয় ুI  

িগত অবসগী বনয়্ম অবস ৱোজহ অম িদো  ুংউ I িগতকী ধ্ম ক 

পুম্বগী নুুংগী ওইিো ৱোজহ(essence) অদুবদ মবসবন মীওইিনো নুুংঙোইিি ু

পোম্লিদী, অদতোপ্পো িীিবশুংিু নুুংঙোইিো বপয়ু অমসুুং অৱোিো পোম্লগনো 

অৱোিো বপয় ু I ইশোনো অপোমিগী মত ুং ইন্নো বপয়ু I খহৌজিক কনোগুম্বনো 

হুংলিবদ নুুংঙোইিো অবস মীয়োমদো কমোই-খতৌনো বপগবন, ঐদ োয়দবদ 

লপশো ললদত I মদ ু ওইরিবদ লপশো িদগী বপিো য়োই হোইিো নৎদত, 

মদঙোেো ওব্লোইিীগ খনচর(মদতুংপোুংিগী গুণ) থম্বো য়োই, মীওই অদুগী 

মদতুং পোুংগদিবন অমসুুং খসোলুসন বপিসু য়োই, ম ল কয়ো্দো আব্লোইি 

খতৌিো য়োই I  

পান্দম মখল অদন, সংসারগী  অমসুং পনথুংফমগী 

 পোেম ম ল অবন ঐদ োয়নো খলপকদিবন  সুংসোরদো অসুম্নো 

ললনিো, অসুম্নো বহুংগদিবন মদুবদ কনোগুম্বো অমত্তিু নুুংঙোইতিো ওইদিো, 

কনোগুম্বো অমৎতিু অৱোিো ওইদিো I অসুম্নো ঐদ োয়নো অফিো অৱোুংিো 

সতসগগী পুরুষবশুং, অদশুংিো পুরুষবশুংগো খলোইন্নো ললিো অমসুুং 



2 
 

ফৎতিো খকোল্লুপতো ফমদিো অদুগুম্বো পোেম ললগদিবন I অমসুুং 

অদতোপ্পো পোেমদনো ঐদ োয়গী ইমোুংদো ললবরিো ‘জ্ঞোনী পুরুষʼপু 

ফুংলিবদ(মহোক্কী মফমদগী আত্মজ্ঞোন খলৌরগ)সতসগদো ললগদিবন 

মদুদগীবদ অদদোমগী থিক পুম্নমক ওইরগবন, ‘পিলʼ  ুবদুংমক ‘খসলপ 

ʼ খতৌরগবন (অমসুুং খমোক্ষ ফুংলগবন)I  

হোইিবদ  মীওইিগী অদরোইিো পোেমদী কবরদনো ? খমোক্ষতো 

চৎপো, মবসগী পোেম অবস ওইগদিবন I অদদোমগীসু খমোক্ষতো চৎকবন 

হোইিো অবসবনদনদকো ? কদোই ফোওিো লম্বী লোমুক্নদুনো ললগবন ? মদপোক 

কয়োদগী লোমুক্নদুনো লম্বী ঙোওদুনো ললিো...লম্বী ঙোওিদো চৎতিো মফম 

অমত্তো ললদি I কবরগীদমিগী লোমুক্নিো ওইবরিদনো ? মরমবদ ‘ঐ 

কনোদনো ʼ মবস  ুংদিদগীবন I ইশোগী মশকপু  ুংদদ I ঐশোগী মশকপু 

 ুংগদিবন I ‘ঐ কনোদনো ʼ হোইিবস  ুংগদিবন ? অশুক য়োম্নো চৎলদফৌ 

অদদোম্নো  ুংবি ?  োবল লপশো তোন্বগী মত ুং  িোদো ত ুং ইনবল? খমোক্ষকীসু 

 রদী খতৌিো মদথৌ তোইদনদকো তোদব্রদন ?  মীওইিো অবস তদশুংনমক 

পরমোত্মো ওইিো য়োই I ঐশোগী পরমোত্মোি ু ফুংন্বো খহোৎনিো মবসনো 

 ুৱোইদগী অদরোইিো পোেমবন| 

মমাক্ষ, সটেজ অদনদা 

ৱাৈং-ৈংদলব্া : খমোক্ষপু অচম্বো অথ কদো ঐদ োয়্নো খপোকপো-

বশিোদগী মুজি হোইনো  হোইবর I 

দাদাশ্রী : খহোই মদ ু অচ ম্ববন I খতৌইগুমসুুং মদুবদ অদরোইিো 

মুজিবন, মদুবদ খসদকেবর খেি বন I খতৌইগুমসুুং অহোন্বো খেিতো, 

অহোন্বো খমোক্ষ হোইিবদ সুংসোরগী অৱো-অনোিু ফোওদি সুংসোরগী অৱো-

অনোদো নুুংঙোইতিো ফোওদিো, উপোবধ্দসু (মপোনদথোুংদগী লোকপো 

অৱোিদসু) সমোবধ্ (অৱো-অনো ফোওদিো) ললিো, মদ ুঅহোন্বো খমোক্ষবন I 

অমসুুং মবস হকচোুং অবস থোদদোক্লিো কোেো অদরোইিো খমোক্ষবন I 

খতৌইগুমসুুং অহোন্বো খমোক্ষ অবসদো ফুংগদিবন I ঐহোক্কী খমোক্ষ ফুংদুনো 

ললবরবশবনদন ! সুংসোরদো ললবর মদু ওইিরিসু, সুংসোর খশোদি অবসগুম্বো 

খমোক্ষ অবস ওইগদিবন I মদ ু মবস অক্রম বিজ্ঞোনদগী অবসগুমনো 

ওইদথোকপো য়োই I 
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২. আত্মাজ্ঞান্দগী শাশ্ব্্ত(eternal) নুংঙাইব্গী ফংফম 

িীি  ুবদুংমক কবরিু বথবরিদনো ? নুুংঙোইিিু বথবর, খতৌইগুমসুুং 

মতম অনম্বদদী ফুংদদ I লুদহোুংিদো চৎলিস ু নৎিগো বললো-িমোদো 

চৎলিসু, খতৌইগুমসুুং অমুক হন্নো অৱোিদী লোকই I অদুগুম্বো নুুংঙোইিগী 

মত ুংদো অৱোিো লোকপো অদুিু নুুংঙোইিবন হোইনো কমোই হোইগদদৌবরিদনো 

? মদুদী(কলপ্নগী)নুুংঙোইিো খকৌই I নুুংঙোইিবদ ‘পরদমনন্ট ʼ ওই I মবসবদ 

‘ খিমপররী ʼ নুুংঙোইিবন মদুগী মথিো কলপ্ননী, নুুংঙোইিো মোনিবন I 

আত্মো  ুবদুংমক কবরিু বথিদগ ? পরদমনন্ট নুুংঙোইিো, শোশ্ি্ত(eternal) 

নুুংঙোইিিু বথবর I মদ ু‘ মবসদগী ফুংগিো, মবসদগী ফুংগিো ।মবস খলৌরো । 

অসুম খতৌরগবদ ,িঙ্গদলো শরগবদ নুুংঙোইিো লোক্কিো, গোড়ী ললরগবদ 

নুুংঙোইিো লোক্কিো ʼ I অসুম খতৌদুনো বলবর খতৌইগুমসুুং কবরগুম্বো অমত্তো 

ফুংদদ I ওন্নো-লতন্ন খহন্নো খহন্নো অৱোিগী কুদয়োম্দো ঙোওচৎজন I নুুংঙোইিদী 

ইশোগী মনুুংদো লল, আত্মোদো I হোইিদী আত্মো ফুংলিবদ সনোতন(খলোইিো 

 ম্বো নোইদিো) নুুংঙোইিো মদুিু ফুংই I  

নুংঙাইব্া অমসুং অৱাব্া 

 িগত অবসদো মীপুম  ুবদুংমক্নো নুুংঙোইিিু বথবর খতৌইগুমসুুং 

নুুংঙোইিগী অথ কবদ তুংদোুংিো অমৎতো  ুংদদোদি I ‘নুুংঙোইিো হোইিবশ 

অসুমনো ওইগদিবন মদুবদ মবসগী মত ুংদো কবরগুম্বো অৱোিো অমত্তো 

লোিিো ʼ অবসগুম্বো নুুংঙোইিো অবস িগত অবসদো ললরিবদ মদু চৎত নো 

বথদথোকউ I শোশ্বত(eternal)নুুংঙোইিবদ ঐশোগী ‘শ্বʼ দো লল I মশোমক 

খলোই ম-নোইদিো নুুংঙোইিগী মফমবন অমসুুং মীয়োম্নো খলোইিো- ম 

নোইিো খপোৎ-লচগী নুুংঙোইিিু বথিো খথোকরক্লী I 

সনাতন(Permanent) নুংঙাইব্ব্ু দথব্া 

কবরগুম্বো সনোতন নুুংঙোইিিু ফুংলিবদ, মদুগী মত ুংদো সুংসোরগী 

অৱোিো ফোওিিবদ মদ ু ওইরিবদ, মদুগী আত্মো অদুবদ মুজি ওইদর I 

সনোতন নুুংঙোইিো, মদুগী মমীুং খমোক্ষ I অদতোপ্পো খমোক্ষকী ঐদ োয়দো 

কবর দরকোর ওইিদগ ? ঐদ োয়নো নুুংঙোইিো পোমই I ঐদ োয়নো নুুংঙোইিো  

পোমদব্রদন ,মদ ুহোইয়ু  I 

ৱাৈং-ৈংদলব্া :- মদুগীদমিবন ময়োম্নো ৱোনবরিবশ 
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দাদাশ্রী :- খহোই, খতৌইগুমসুুং নুুংঙোইিবদ খিমপররী ওইনবদ 

পোমদদ I মদুগী নুুংঙোইিো মত ুংদো অৱোিো লোকই, মরমদুনো মদুবদ পোমদদ 

I সনোতন(Permanent) নুুংঙোইিো ওইরগবদ অৱোিো লোক্লদরোই, অবসগুমিো 

নুুংঙোইিো অবস পোমই I অবসগুম্বো নুুংঙোইিো ফুংিো, মদুগী মবমুং খমোক্ষ 

খকৌই I খমোক্ষকী অথ কবদ কবরদনো ? মদুদো হোইবর সুংসোরগী অৱোিো 

ফোওদিো, মদুগী মবমুং খমোক্ষ ! নৎিগবদ অৱোিিু ফোওদিো অদুবদ 

কনোমত্তদ ললদত ! 

অমদরোমদো, মপোলগী বিজ্ঞোনবদ িগতকী সোয়বন্টসবশুংনো 

চৎথদুনো ললবরবসবনদন ! অমসুুং অনীসুিদনো, মবসিু মনুুংগী বিজ্ঞোন 

হোইনো  ঙনবর, মবস মশো মথন্তনো সনোতন নুুংঙোইিগী মোইজকদো পুই I 

মরম অদুনো ইশোগী সনোতন নুুংঙোইিো ফুংহনি অদুিু আত্মোবিজ্ঞোন 

খকৌবর অমসুুং খিমপররী এডিেদমন্টগী ওইনো নুুংঙোইিো ফুংিো, মদু 

পুম্নমক মপোলগী বিজ্ঞোন খকৌবর I মপোলগী বিজ্ঞোনবদ অদরোইিদবদ 

খলোইিো নোই অমসুুং অমোুংিো ওই I অমসুুং ‘ মবস ̓  অক্রম বিজ্ঞোন অবসবদ 

সনোতনবন অমসুুং সনোতনিু খতৌহন্ববন !  

3. I  and My are separate 

‘ জ্ঞানী ’ খক্তানা মনুংগী ওইব্া অদবু্ু শুগাইনা খংৈল্লী 

‘I’ হোইিনো ভগৱোন অমসুুং ‘My’ হোইিনো মোয়ো I  ‘My’ is relative 

to ‘I’. ‘I’ is real. আত্মোগী গুনিু মবস ‘I’  অবসদো থম্লিবদ  মতম অদুদো ‘ 

অদদোমগী ʼ শজিবশুং খহন্নো খহনগৎকবন I  Real আত্মো  ুদি ‘ জ্ঞোনী ʼ 

নৎতনো কনোমত্তনো বপিো ঙমদদ, খতৌইগুমসুুং মবস ‘I’ and ‘My’  তদশুং-

তদশুংনো খতোঙোন-খতোঙোনবল I অসুম্নো মীয়োম পুম্নমক্নো, খফোদরন 

মীয়োম্নোদফৌ  ুংলিবদ মদ োয়গী অৱোিবশুং অদু য়োম্নো মদয়ুং তোগবন I মবস 

সোইন্স বন I অক্রম বিজ্ঞোন অবস আধ্োত্মোগী research কী ইদতোপ-খতোপ্পো 

অদনৌিো ম লবন I ‘I’ হোইিনো ‘  শ্ব ’ (ইশোমক্কী) ৱো লদলোন্নী  অমসুুং ‘My’  

হোইিনো  মপুওইিগী(ownership) ৱো লদলোন্নী I    
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মসপটরে ‘I’ এন্ড ‘My’ 

অদদোম্দো অসুম্নো হোইরিবদ Separate ‘I’ and ‘My’ with 

separator ,অদু ওইরদী অদদোম ‘I’ এন্ড ‘My’ িু  খসপদরি খতৌিো ঙমগি 

? ‘I’ এন্ড ‘My’ খসপদরি খতৌিো য়োব্র নৎিগো য়োিব্র ? িগত্ত খনোুংমো 

নৎিগো খনোুংমদী  ুংিো মদথৌ তোইদনদকো ! খসপদরি ‘I’ এন্ড ‘My’ ।  

হোইিবদ শদঙ্গোমগী খসপদরির ললদনো, মদুদগী শদঙ্গোম মপোন খতোুংঙোন 

তোহল্লীদনোদন ? মদুগো চপ মোন্নো মবসসু খতোুংঙোন্নো  োইদদোক্কদিবন I  

অদদোম্দো ‘My’ গুম্বো কবর খপোৎ ললিদগ ?  ‘I’ মদতোম্তরো নৎিগো 

‘My’ গো খলোইনিরো ? 

 ৱাৈং-ৈংদলব্া :- ‘My’ গো খলোইন্নো ললদয় ! 

দাদাশ্রী :- কবর-কবর ‘My’ খনো নুংদঙোেো ললিো ? 

 ৱাৈং-ৈংদলব্া :- ঐগী য়ুম অমবদ য়ুমগী খপোৎ-লচ পুম্নমক I 

দাদাশ্রী :- পুম্নমক অদদোমগীবন হোইদদোইরো ? অমসুুং ৱোইফনো 

কনোগী হোইদদোইদনো ? 

 ৱাৈং-ৈংদলব্া :- মদুসু ঐগী I 

দাদাশ্রী :- অমসুুং অঙোুংবশুংনো কনোগী ? 

 ৱাৈং-ৈংদলব্া :- মদুসু ঐগী I 

দাদাশ্রী :- অমসুুং মবসগী ফকলোুং গোড়ী  অবসনো কনোগী ? 

 ৱাৈং-ৈংদলব্া :- মদুসু ঐহোক্কী I 

দাদাশ্রী :- অমসুুং  ুৎ অবসনো কনোগীদনো ? 

 ৱাৈং-ৈংদলব্া :-  ুৎসু ঐগী I 

দাদাশ্রী :- মদুদগী ‘ঐগী খকোক, ঐগী হকচোুং, ঐগী খ োুং, ঐগী 

নদকোুং, ঐগী বমৎ’ অসুম্নো হোইগদদৌবরব্র ? মবস হকচোুংগী খপোৎ 
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পুম্নমকপু ‘ঐগী’ হোইবর, মদুদো ‘ঐগী’ হোইবরিো ‘ অদদোম’ কনোদনো? মদু 

 নথদব্রো ? ‘মোই খনম ইি *চেিুোইʼ অসুম্নো হোই অমসুুং মত ুংদো ‘ঐ 

চেিুোইবন ’, মবসদো Contradiction মোেব্রদন? 

 ৱাৈং-ৈংদলব্া :- মোলই I 

দাদাশ্রী :-  অদদোম চেিুোইবন, খতৌইগুমসুুং মবসদো ‘I’ এন্ড ‘My’ 

অবন লল I মবস ‘I’ এন্ড ‘My’ অবনগী খরদল্বলোইন খতোঙোল্লী I খপদরলল 

ওইনো লল, কবরগুম্বদদফৌ অবনবস পুনদদ I মদু ওইিরিসু অদদোম্নবদ 

অমৎতবন হোইনো  ল্লী, মদুিু  ুংলগো মবসদগী ‘My’ িু খসপদরি খতৌ I 

অদদোমদো ললবরিো ‘My’ ি ুনকেো থম্মু I ‘My’ হোিক, মদুসু নকেো থম্মু I 

মবস হকচোুং অবসদগী অদতোপ্পো কবর কবর খসপদরি খতৌিো য়োিদগ? 

 ৱাৈং-ৈংদলব্া :- খ োুং, ইনবিয়ো I 

দাদাশ্রী :- খহোই, পুম্নমক । ইনবিয়োমঙো, কদম কনবিয়োমঙো, 

পুক্নীুং(Mind)-িুজি(Intellect)-বচত্ত(Chit)-অহুংকোর(Ego) খলোইনমক ।   

অমসুুং ‘My’ ইদগোইিম হোইব্র নৎিগো ‘I’ এম ইদগোইিম হোইব্র ? 

 ৱাৈং-ৈংদলব্া :- ‘My’ ইদগোইিম 

দাদাশ্রী :- ‘My’ ইদগোইিম হোইরগবদ মদুিু  োইদদোকপো ঙমগবন 

I খতৌইগুমসুুং মবসগী মমোুংদো ললিো, মদুদো অদদোমগী কবর-কবরদনো 

অদুদী  অদদোমনো  ুংদদ I মরম অদুনো মপুুংফোনো খসপদরশন খতৌদদ I 

অদদোম্নো কবরগুম্বো  র িো  ওইনো  ুংই I অদদোম্নো সথুল(মপোল খথোুং)গী 

খপোৎপু  ুংই, সুক্ষমো(মনুুংবদ) ুংদদ I মবসবদ সুক্ষমোিু  োইদদোকপবন, 

মদুগী মত ুংদো সুক্ষমোতর(অবনসুিো মনুুংি)ু  োইদদোকপবন, অমসুুং 

সুক্ষমোতম (অহ মসুিো  মদথুংিো মনুুংিু) োইদদোকপবন মদুদী জ্ঞোনী 

পুরুষকী থিকবন I 

খতৌইগুমসুুং সদপরপোিকস অমোম্ম পুম্নমক মথুং-মথুং  োইদদোক্লগদী ‘I’  

অমসুুং ‘My’ অবন অবস  োইদদোকপো য়োইদনো? ‘I’  অমসুুং ‘My’ অবন 

অবস  োইদদোক্লিো মত ুংদো, অদরোইিদো কবর ললদহৌিদগ ? ‘My’ িু নোকেো  

 * চেিুোইগী িগোদো পোবরিনো ইশোগী মীুং  নগদিো 
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 থম্মু, অদু ওইরবদ কবর ললদহৌিদগ? 

  ৱাৈং-ৈংদলব্া :- ‘ I ’ 

 দাদাশ্রী :- মদুগী ‘I’ মদুমক নশোমকবন ! িস, মদুগী ‘I’ অদুিু 

রীয়্লোইি খতৌগদদৌিবন I 

 মদুদো ঐহোক্কী(জ্ঞোনীগী) মদথৌ তোই I ঐনো অদদোমগী ,মদ ুপুম্বো 

 োইদদোক্কবন I মত ুংদো অদদোম্নো ‘ ঐ শুদোত্মো(অদশুংিো অত্মো)বন ʼ 

অবসগুমনো ফোওদুনো ললগবন I ইশোদো ফোওগদিবন I মবসগো খলোইনো-

খলোইন্নো বদিযচকু্ষসু বপগবন হোইিবদ আত্মোিত সি কভ দতষু উন্বো(পুম্নমিো 

আত্মো)I  

৪. ‘ঐ’ গী কমাইনা খংগদন ? 

জপ-তপ, ব্রত অমদদ দনয়্কম 

 ৱাৈং-ৈংদলব্া :- ব্রত, তপ, বনয়ম মবস দরকোর ওইব্র নৎিগো 

ওইদব্র? 

দাদাশ্রী :- অসুম্নবন, মবস ‘ খকবমে ̓  গীদো বহদক পুম্নমক লল মদ ু

পুম্নমক দরকোর ওই খতৌইগুমসুুং মদ ুমীয়োম্নো দরকোর ওই, অদদোমগীদী 

দরকোর ওইিো বহদোক খিোতল অদু ক অদদোম্নো খলৌগদিবন I অসুম্নো ব্রত, 

তপ, বনয়ম মবস পুম্নমক দরকোর ওই I মবস িগত অবসদো ফৎতিো 

অমত্তো নৎদত I িপ-তপ কবরসু ফৎতিো নৎদত, খতৌইগুমসুুং মশো-

মশোগী বমৎদয়ুংদগী, মশো-মশোগী অপোমিো মত ুং-ইন্নো চ মই I 

  ৱাৈং-ৈংদলব্া :- তপ অমসুুং কৃয়ো (পোুংদথোকবলিো) অবসদগী 

মুজি ফুংিো য়োব্রো? 

দাদাশ্রী :- তপ অমসুুং কৃয়ো অবস ফল ফুংই, মুজিবদ ফুংদদ I নীম 

পোম্বী থোরগদী অ োিো মজহ ফুংই অমসুুং লহদনৌ থোরগদী অথুম্বো মজহ 

ফুংই I অদদোমগী অপোম্বো ফলগী মত ুং ইন্নো মরু হ ল্লু I খমোক্ষকী তপতী 

য়োম্নো খতোুংঙোল্লী, মনুুংগী তপ ওই I মদুদো মীয়োম্নো অসুম্নো  ুংলী মদুবদ আ 
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মপোলগী তপপুবন হোইনো I মবস মপোলদো উবরিো তপ পুম্নমক, অদুগুম্বো 

তপ নৎদত I মবস পুম্নমক্কী ফলদী পুনয়ো ফুংগবন I খমোক্ষ চৎপগীবদ 

মনুুংগী তপকী মদথৌ তোই, অদীঠ তপ I 

ৱাৈং-ৈংদলব্া :- মন্ত্রিপতগী খমোক্ষ ফুংব্র নৎিগো  জ্ঞোনগী 

লম্বীদগী খমোক্ষ ফুংব্র ? 

দাদাশ্রী :- মন্ত্রিপ্ত্গী অদদোম্নো সুংসোরদো শোবন্ত ফুংগবন I 

পুক্নীুং(Mind)িু শোবন্ত পীিো মদুিু মন্ত্র, মবসদগী মপোলগী নুুংঙোইিো 

ফুংগবন অমসুুং খমোক্ষকীবদ জ্ঞোনলম্বী নৎতনো ওইদথোদি I অজ্ঞোনদবদ 

ফোজিন্ববন অমসুুং জ্ঞোনদী মুজিবন I মবস িগত অবসদো চৎবলিো জ্ঞোন 

অদুদী ইজিয়োজ্ঞোনবন মবস অরোন্ববন অমসুুং অবতজিয়ো জ্ঞোন মদুদী 

Exact  জ্ঞোনবন I 

কনোগুম্বনো মশোগী অদশুংিো  ুংদুনো খমোক্ষতো চৎদক হোইরিবদ 

মহোক্নো কৃয়বশুংগী মদথৌ তোদদ I কনোগুম্বনো মপোলগী নুুংঙোইিো পোম্লগবদ, 

মহোক্নো কৃয়ো খতৌিো মদথৌ তোই I খমোক্ষতো চৎদক হোইরিবদ মহোক্নো জ্ঞোন 

অমসুুং জ্ঞোনীগী আজ্ঞো অবনমক দরকোর ওই I 

জ্ঞানীনা খংৈল্লী ‘ঐ’ব্ ু

 ৱাৈং-ৈংদলব্া :- অদদোম্নো হোইবর মদুবদ ঐহোক ইশোিু কনোদনো 

 ুংউ অদু ওইরিবদ ইশোি ু ুংন্নিগীদমক কবর খতৌগবন? 

দাদাশ্রী :- মদুবদ ঐহোক্কী ইনোিো লোক্কদিো, অদদোম্নো হোইগদিো 

মদুবদ ঐহোক ইশোিু  ুংবনুংটঙ, মদু ওইরগবদ অদদোমিু কনোদনো হোইিদ ু

ঐ  ুংহনদগ I 

 ৱাৈং-ৈংদলব্া :- ‘ঐ কনোদনোʼ মবসিু  ুংিগী ৱোফম অবস, 

সুংসোরদো ললরিবদ ওইদথোকপো য়োব্রো? 

 দাদাশ্রী :- অদু ওইরগবদ কদোইদো ললরগো  ুংিো য়োিদগ ? সুংসোর 

নত্তনো অদতোপ্পো কবর মফম ললিদগ মদুদো ললিো য়োব্রো ? মবস সুংসোর 

অবসদদী সুংসোরী পুম্নমক্নী অমসুুং পুম্নমক সুংসোরদো ললবর, মবসদো ‘ঐ 
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কনোদনোʼ মবসিু  ুংন্নিগীদমিো, মবসগী সোইন্স অবস ঐদ োইগী ইমোুংদো 

ললবর, মবসদো লোকউ, ঐহোক্নো অদদোমিু  ুংহনদগ I   

মমাক্ষকী  অরাইব্া  উপাই 

মুি ওইরিো মহোক্কী মফমদো চৎত নো ঐদ োয়্নো হোইগদিবন 

মদুবদ সোদহি, ঐিু মুজি বপবিয়ু ! মবসবন  ুৱোইদগী অরোইিো উপোই, 

 ুৱোইদগী ফিো উপোই I ‘ঐশোিু কনোদনোʼ  মবসগী জ্ঞোন অবস  ুংলিবদ 

মহোক খমোক্ষগবত ফুংগবন I অমসুুং কবরগুম্বো আত্মোজ্ঞোনী 

ফুংিিবদ(মতম অদুদফৌ) আত্মোজ্ঞোনীগী ললবরকবশুং পোগদিবন I 

আত্মো হোইিবস সোইবন্টবফক খপোৎবন I মবসবদ লোইবরকবশুংদগী 

ফুংিো য়োিো অদুগুম্বো খপোৎ নৎদত I হোইিবদ মশোগী গুনধ্ কমগো খলোইন্নো লল, 

খচতন(অবহুংিো খপোৎবন)অমসুুং মদু পরমোত্মোবন I মহোকপু  ুংল্ববদ 

য়োইফিো ওইদর অমসুুং মদু  অদদোম ইশোমক্নী ! 

খমোক্ষ লম্বীদো তপ-তয়োগ কবরগুম্বো অমৎতো খতৌিগী মদথৌ তোদদ I 

কবরগুম্বো জ্ঞোনীপুরুষ ফুংলিবদ জ্ঞোনীগী আজ্ঞো অদুনো ধ্ কমবন আজ্ঞো 

অদুনো তপবন I অমসুুং মবসবন জ্ঞোন, দরসন, চোবরি অমসুুং তপবন, 

মদুগী প্রবতয়ক্ষ(মজহ খমোক্ষবন) I  

‘জ্ঞোনীপুরুষʼ ফুংলিবদ, খমোক্ষকী লম্বী ৱোদিো অমবদ ইরোই লোইিো 

ওই, ব চরী খথোুংিদগীস ুখহন্নো লোই I 

৫.  ‘ঐʼ ব্ ুখংব্া- জ্ঞানী পুরুষতগী ? 

১) দরকার, গুরু গী নৎত্রগা জ্ঞানীগী ? 

 ৱাৈং-ৈংদলব্া :- দোদো ফুংবিজঙগী মমোুংদো, কনোগুম্বোিু গুরু 

বনুংলিবদ মদ ুওইরিবদ কবর খতৌগবন? 

দাদাশ্রী :- মফম অদুদো চৎবনুংিিবদ তঙোইফদনো চৎতিো য়োদিো 

অদুবদ নৎদতদনো I ঐদ োয়নো চৎবনুংলিবদ চৎপো অমসুুং চৎবনুংিিবদ 

চৎতিো I মহোক্নো নুুংঙোইতিো খতৌদনিগীদমি চৎপো য়োই I ঐদ োয়নো 

খনোল্লুকপো অদুবদ থমগদিবন I মবসদো জ্ঞোন খলৌিো মতমদো ঐদঙোেো 

কনোগুম্বনো হুংই, ‘ খহৌজিক ঐ গুরু থোদদোকদলোরো ?ʼ মদুদো ঐনো হোই ‘ 
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থোদদোকদলোইদিবন গুরু মহোক্কী মঙোলদগী মফম অবস খফৌিো লোকবল্ববন 

ʼ I সুংসোরগী জ্ঞোনসু গুরু নৎিগবদ ওইদথোদি অমসুুং খমোক্ষকী জ্ঞোনসু 

গুরু নৎতনদী ওইদথোদি I িযিহোরগী গুরু িযিহোরগীদমিবন অমসুুং 

জ্ঞোনী পুরুষ ‘বনক্ষচয়ʼ(আত্মোগীদমিবন) I িযিহোরবদ বরদলটিিবন 

অমসুুং বনক্ষচয়বদ বরয়লবন I বরদলটিিকীদমিবদ গুরু দরকোর ওই 

অমসুুং বরয়লগীদমিবদ জ্ঞোনী পুরুষকী মদথৌ তোই I 

 ৱাৈং-ৈংদলব্া :- অসুম্নসু হোইজনদনো গুরু য়োউদনো জ্ঞোন 

কমোইনো ফুংগবন? 

দাদাশ্রী :- গুরুদী লম্বীিু উহল্লী, তোকবপ অমসুুং ‘ জ্ঞোনী পুরুষ ʼ 

জ্ঞোন বপ I ‘ জ্ঞোনী পুরুষ ʼ হোইিবদ  ুংগদদৌিো অমত্তো ললিিো,মশোমক 

আত্মোদো ফমদুনো লল। হোইিবদ ‘জ্ঞোনী পুরুষʼ অদদোমিু পুম্নমক বপবর 

অমসুুং গুরুদী সুংসোরদো অদদোমিু লম্বী উহল্লী, মহোক্কী য়োথুং মত ুং-

ইনলিবদ সুংসোরদো নুুংঙোইিো ওই I আবদ(ৱো ল মনুুংগী অৱোিো), 

বিয়বদ(হকচোুংগী অনোিো)অমসুুং উপবদ (মপোেগী লোকপো 

অৱোিদো)সমোবধ্ বপিো অদুিু ‘ জ্ঞোনী পুরুষʼ বন I 

 ৱাৈং-ৈংদলব্া :- জ্ঞোন গুরুদগী ফুংই, খতৌইগুমসুুং গুরু অদুনো 

আত্মো-সোকশ্মোতকোর খতৌরগবদ, মহোক্কী ম ুৎতকী জ্ঞোন ফুংিো 

য়োইদনদকো ? 

দাদাশ্রী :- মহোক ‘জ্ঞোনী পুরুষʼ ওইগদিবন অমসুুং, আত্মো-

সোকশ্মোৎকোর খতৌিো  িনো কবরসু ওইদথোকপো য়োদদ I ‘জ্ঞোনী পুরুষʼ বত  

‘মবস িগত অবস কমোই খতৌনো চৎবলিদনো, ঐহোক কনোদনো ? মবসনো 

কনোদনো ?ʼ  অবসগুম্বো ময়োম অবস  ুংহল্লিবদ মতম অদুদো থিক পুম্বো 

খলোইদর হোইিো য়োই I মবস নৎতিীদো, লোইবরক্কী মত ুং ইেনুো চৎবল 

খতৌইগুমসুুং লোইবরজি ‘খহলপরʼ বন I মদুদী মরু ওইিো খপোৎ নৎদত I 

মদুদী ইরোই-লোইনো ওইদথোকপো য়োই, মদুদী তোুংনো ফুংিো মরম নৎদত I 

তোুংনো ফুংিো মরমবদ কবরদনো ? ‘জ্ঞোনী পুরুষʼ ! 
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অপ পন দব্দি কনানা মতৌব্া য়্কাব্টগ ? 

 ৱাৈং-ৈংদলব্া :- মবস জ্ঞোন খলৌবিজঙগী মমোুংদো অপ কন বিবধ্ 

খতৌবরিবশ, মমোুংদো গুরু অমদো অপ কন বিবধ্ খতৌখ্রিবদ, মত ুংদো অমুক 

হন্নো অপ কন বিবধ্ খতৌরিবদ, মবস চ মবদ চ মদদদনো ? 

দাদাশ্রী :- অপ কন বিবধ্বদ গুরুনো খতৌদদ I মবসদো কবর-কবর অপ কন 

খতৌিদগ ? আত্মো নৎতিো পুম্নমক I হোইিবদ পুম্নমক অপ কন কনোমত্তো 

খতৌদদদনো ! অপ কন খতৌিো ঙমদদ অমসুুং কনোগুম্বো গুরুনো মবস 

হোইদরোই, মহোিী  অদদোমপু লম্বী উহনগবন I মহোিী ‘ গোইত ʼ ওইনো 

থিক খতৌই, অমসুুং ঐদী গুরু নৎদত, জ্ঞোনী পুরুষবন অমসুুং মবসবদ 

ভগৱোনগী দস কন খতৌিবন I ঐি ুঅপ কন খতৌগদিো নৎদত, মবসবদ ভগৱোনি ু

অপ কন খতৌন্নিবন I 

আত্মাব্ু কমাইনা ফাওগদন ? 

ৱাৈং-ৈংদলব্া :- ‘ঐ আত্মোবনʼ মদুগী জ্ঞোন কমোইনো ফুংিদগ ? 

ইশোমক কমোইনো অনুভ বত(ফোওিো) ওইগবন ? 

দাদাশ্রী :- মদুিু ফোওনিগীদমি ‘ঐহোকʼ(জ্ঞোনী) ফবম্লিবন I 

মবসদো ঐহোক্নো ‘জ্ঞোনʼ বপিগী মতমদো ‘আত্মোʼ অমসুুং ‘অনোত্মোʼ 

অবনমকপু  োইদদোক্ত নো বপবর অমসুুং মদুগী মত ুংদো য়ুমদো চৎহল্লী I  

জ্ঞোন ফুংিো অবস ঐশো-ইদতোম্তো ফুংিো ঙমদদ I ঐশো-ইদতোম্তো 

ফুংিো ঙম্বো ওইরগবদ সোধ্ু, সনয়শী পুম্নমক ফুংদুনো ফম্লমগবন I 

খতৌইগুমসুুং মবসবদ ‘জ্ঞোনী পুরুষʼ   িগী থিকবন I ‘ জ্ঞোনী পুরুষ ʼ 

মদুগী বনবমত্ত(মবদয়ম)বন I 

বহদোক্কীদমি খডোটরগী মদথৌ তোইদনো তোদব্রদন ? নৎিগো  

অদদোম ইশোমক্নো য়ুম্দো বহদোক খশমব্রো ? মদুদদী বমৎ-নো ফিনো বশুংই 

অমবদ খচকবশল্লী মরমবদ কবরগুম্বো খশোইরিবদ বশগবন I অমসুুং আত্মোগী 

মরমদদী মশো-মদতোম্তনো ‘বমক্সচরʼ খশবম্ল ! শোস্ত্রবশুং মশোগী লহমন-

বশুংমন্বদগী, গুরু য়োওদনো পোিদগী ‘বমক্সচরʼ খশমদুনো থকদখ্র, মদুিু 

ভগৱোন্নো ‘শ্বচছেʼ হোইবর I মবস শ্বচছে অবসদগী মদপোক কয়ো-কয়োিু 

বশহল্লী ! অমদুবদ মদপোক অমোতুংগী বশিো ওইগবন !!! 
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অক্রম জ্ঞান্দগী মমাক্ষ খুদক্ত ফংব্া : 

‘জ্ঞোনী পুরুষʼ খহৌজিক ঐদ োয়গী ইমোুংদো ললবর মরমদুনো লম্বীস ু

ফুংগবন; নৎিগবদ মীওই কয়োনো ৱো ল কয়োদী  ল্লী, খতৌইগুমসুুং লম্বীবদ 

ফুংদদ অরোন্বো লম্বীদো ওইনো চৎবল I ‘জ্ঞোনী পুরুষʼবত কবরগুম্বো অকক্নিো 

মতমদো অম ুংতুং ওইনো খতোমবথন ঙোল্লী অমসুুং মহোক্কী মনোিগী 

জ্ঞোন ফুংই অমসুুং আত্মোিু শোফোওজন I খমোক্ষতী মশীদো  ুদি 

ফুংগদিবন I মবসদো বহুংবলজঙদো খমোক্ষ শোফোওনগদিবন I মবসগী অক্রম 

জ্ঞোেগী  ুদি খমোক্ষ ফুংই অমসুুং শোফোওনিস ুওই, অদুগুম্ববন ! 

জ্ঞানী খক্তনা খাইটদাক্লী, আত্মা-অনাত্মাগী মখৎন্নব্া 

মবস  ুদদোপ অবসদো সনো অমসুুং খকোবর অনীমক মনুুংদো পুন্নো 

য়োওবর, অদুিু ঐদ োয়নো  ুঙ্গুংদো পুদুনো কনোগুম্বো অমদো হুংলিবদ ‘ভোই, 

মবসিু  োইদদোকবপয়ু ʼ অদু ওইরগবদ মী পুম্নমক্নো  োইদদোকপো ঙমব্র ? 

কনোনো  োইদদোকপো ঙমিদগ ?  

ৱাৈং-ৈংদলব্া :- সনো শোিো  িনো  োইদদোকপো ঙমই । 

দাদাশ্রী :- মবসনো মহোক্কী বিজিদনশ ওইিো, মবসদো এক্সপোি 

ওইিো, মহোক্নো সনো অমসুুং খকোবর অবনমকপু  োইদদোক্ত নো, চোম্মগী 

মনুুং চোম্ম িশ সনো  োইদদোক্ত নো বপগবন I মরমবদ মহোক্নো অনীমক্কী 

গুনধ্ কম  ুংই মদুবদ সনোগীনো অবসগুম্বো গুনধ্ কমবন অমসুুং খকোবরগীনো 

অবসগুম্বো গুনধ্ কমবন I মদতৌ অসুম্নো জ্ঞোনী পুরুষ আত্মোগী গুনধ্ কম  ুংই 

অমসুুং অনোত্মোগী গুনধ্ কমসু  ুংই I  

মবসগী  ুদদোপ অবসদো সনো অমসুুং খকোবর বমক্সচর ওইিো মরম্নো 

 োইদদোকপো ঙমই I সনো অমসুুং খকোবর অবন অবসনো কমপোউদ 

ওইরম্লগবদ, মদ ু  োইদদোকপো ঙমলমদলোই I মরমবদ মবসদো গুনধ্ কম 

অদতোপ্পো ম লগী ওই I মদতৌঅসুম্নো িীিগী মনুুংদো খচতন(আত্মো) 

অমসুুং অদচতন(অনোত্মো) পুম্নমক বমক্সচরবন, মবস কমপোউদ মওুং 

ওইিো নৎদত I হোইিবদ অমুক হন্নো স্বভোি(মশোগী অদশুংিো মগুন)দো 

 োইদদোকপো ঙমই I কমপোউদ ওইরম্লগবদ ঙম্লমদলোই I আত্মোগী গুনধ্ কম 
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ফুংিো ঙম্লমদলোই, অমসুুং অহ মসুিো গুনধ্ কম ওইনো ফুংলমগবন I 

খতৌইগুমসুুং মবসগুম্নবদ নৎদত I মবসদবদ বমক্সচর ওইিো  িবন I 

জ্ঞানী পুরুষ, জগতকী মেটেশ সাইদিশে 

  মীওই অদুবদ ‘জ্ঞোনী পুরুষ’ বন হোইিবদ িগতকী ‘খেদিশ 

সোইবন্টশিʼ, মহোক  িনো  ুংই, অমসুুং মহোক  িনো  োইদদোকপো 

ঙমই I আত্মো-অনোত্মোিু খতোঙোন-খতোঙোন  োইদদোকপদো নৎত্তনো, 

মবসগীসু মথি অদদোমগী পোপবশুংিু লমদো চোকহেনুো উত ওইহল্লী, 

বদিযচকু্ষ বপবর অমসুুং মবস িগত কবরদনো ? কমোইনো চৎবল্বদনো ? কনোনো 

চৎহল্লীিদনো ? অবসগুম্বো পুম্নমক  ুংহল্লী, মতম অদুদো ঐদ োয়গী থিক 

পুম্বো খলোইবশদল্ল I 

মদপোক কদরোর-কদরোরগী পুনয়োগী মজহদগী জ্ঞোনীগী দশ কন 

ফুংই, নৎিগবদ দশ কন মদতৌ করম্নো ফুংগবন ? জ্ঞোনিু ফুংন্নিগীদমক 

‘জ্ঞোনী’িু  ুংিো, অদতোপ্পো লম্বীবদ ললদত I বথিবশুং অদুনো ফুংই I 

৬. ‘ জ্ঞানী পুরুষ ’ কনাটনা ? 

সন্ত অমসুং জ্ঞানীব্ু শুগাইনা খংব্া  

ৱাৈং-ৈংদলব্া :- মবসদো সন্ত ওইখ্রিো ময়োম, মদ োয়গো অমসুুং 

জ্ঞোনীগো কয়োম খ ৎন্বদগ? 

 দাদাশ্রী :- অদশোন্বি ু থোদদোকহন্বো অমসুুং অফিিু পোইহন্বো; 

ফৎতিো থোদদোকহন্বো অমসুুং অফিো খতৌহন্বো অদুগী মবমুং সন্ত খকৌই I 

পোপ-ককমদগী কনিো মদুিু সন্ত, খতৌইগুমসুুং পোপ-পুনয়ো অবনমিগী 

কনিো, মদুগী মবমুং জ্ঞোনী পুরুষ খকৌই I সন্ত পুরুষ অচ ম্বো লম্বী পু ৎবপ 

অমসুুং জ্ঞোনী পুরুষ মুজিিু বপবি I জ্ঞোনী পুরুষতী অদরোইিো সদিশন 

খকৌই, মদুদদী ঐদ োয়গী থিক পুম্বো খলোইবশল্লগবন, অদশুংিো জ্ঞোনী 

কনোদনো ? মদুবদ মশোদো অহুংকোর(Egoism) অমসুুং মমতো(attachment) 

অনীমক ললতিো I 

মহোক্নো আত্মোিু  মপুুংফোনো  শোফোওন্বো  ওইরিবদ মদুিু ‘জ্ঞোনী 

পুরুষ’ খকৌই I মহোক্নো ব্রম্মোে পুম্নমকপু িণ কন খতৌিো ঙমই I পোও ুম 
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পুম্নমক বপিো ঙমই I জ্ঞোনী পুরুষ হোইিবদ িগতকী অঙকপো I জ্ঞোনী 

পুরুষ হোইিবদ চোকবলিো বদয়ো(লমবর) অদুিুবন I 

জ্ঞানী পুরুষব্ু খংব্া  

ৱাৈং-ৈংদলব্া :- জ্ঞোনী পুরুষিু কমোই খতৌনো  ুংগবন ? 

দাদাশ্রী :-  জ্ঞোনী পুরুষতী ইরোই-লোইনো  ুংিো য়োই I মহোক্কী 

নুুংবশিো-মনম্দগী  ুংিো য়োই I মহোক্কী অদকোইিদবদ অ ন্নিো খতোপ-

খতোপ্পো ওই ! মহোক্কী ৱোজহ অ ন্নিো ম লগী ওই ! মহোক্কী শব্দদগী  ুংিো 

য়োই I অদর ! মহোক্কী বমৎপু খয়ুংদুনসু  ুংই I অবসদস ুনৎতনো জ্ঞোনীগী 

মনোিদী থোিিো য়োিো পুম্নমক ওই, অঙকপো ফুংনো থোিিো ওই I অমসুুং 

মহোক্কী ৱোজহ- ুবদুং শোস্ত্র-মওুং ওই, কবরগুম্বো অদদোম্নো  ুংলবদ I মহোক্কী 

ৱোজহ-খতৌদথোকরকপো অমসুুং ইকোই- ুম্নিবদ পুবক্নুং হ বনুংঙোই ওই, 

হোইিবদ লক্ষন পুম্নমক লল I  

জ্ঞোনী পুরুষ অিুধ্(অ-িুধ্ঃ িুধ্ী ললতিো ওই) I আত্মোজ্ঞোনী ওইিো 

অদুবদ, মহোিী  ুৱোইদগী নুুংঙোইিো ওই অমসুুং বিেমুোিদফৌ অৱোিো 

ললদত I মরমদুনো মহোক্কী মনোি ঐদ োয়গী য়োইফিো ওই । মশোনো-মশোিু 

য়োইফদুনো ফম্লিবদ, মহোক অদুনো ঐদ োয়গী য়োইফিো খতৌগবন I ইপোক-

লোন্বো ঙম্বো অদু িনো ঐদ োয়িস ুলোনদথোকবপ I মহোক অদুনো  মীওই 

লোক্ষ কয়োিু লোনদথোকবপদুনো পনথুুংফমু্ব খয়ৌহল্লী I 

শ্রীমত রোিচিনো কবর হোইিদগ মদুবদ ‘জ্ঞোনী পুরুষ’ কনোদনো ? 

মহোক অদুবদ বিেমুোিদফৌ অপোম্বো ললতিো, িগত্ত কবরগুম্বো খপোৎ 

অমতগী বনিো ললতিো, উপদদশ(অবদয়োত্মোগী মরমদো ঙোুংিো)বপন্বগীসু 

বনিো ললতিো বশয়যগীসু বনিো ললতিো, কবরগুম্বো ম ল অমৎতগী খপোুংিো-

চোউদথোকপো ললতিো, িগতকী খপোৎ অমত্তদো মহোও ফোওদিো, ঐগী 

হোইিো ৱো দল্লোন(ownership) ললতিো I 

৭. জ্ঞানী-পুরুষ-এ.এম.পটতল(দাদাশ্রী) 

দোদো ভগৱোন, খলোক ১৪ গী মপুবন I মহোক অদদোম্দসু লল, 

খতৌইগুমসুুং অদদোম্দদী ফোওগৎিী, অদদোম্দদী খফোুংদদোিনো লল 

অমসুুং মবসদো খফোুংদদোক্ত নো লল I খফোুংদদোক্ত নো ললিো, অদুবদ মজহসু 
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বপিো ওই I অমুিুং মহোক্কী মবমুং খশোল্লিবদ থিক পুম্নমক মোইপোকপো 

ওই I খতৌইগুমসুুং  ুংলগো খশোল্লিবদ য়োইফিো ওই অমসুুং সুংসোরগী 

খপোৎ-লচ বশুংগী অৱোিো ললরিবদ মদুি ু খ োকপো ওই I 

মবসদো উবরিবশবদ ‘দোদো ভগৱোনʼ নৎদত I অদদোম্নবদ মবসদো 

উবরিো অবসিু ‘দোদো ভগৱোনʼ   নলমগবন, চ মদব্রদন ? খতৌইগুমসুুং 

মবসদো উবরিো অবস ভদরনগী পদতলবন, ঐদী ‘জ্ঞোনী পুরুষʼবন, অমসুুং 

মনুুংদো ফোওগৎবলিো অবসনো দোদো ভগৱোনবন I ঐ ইশোমক দোদো ভগৱোন 

নৎদত, ঐগী মনুুংদো শোদফোুংবলিো অবসবন দোদো ভগৱোন I ঐদী ভগৱোন 

নৎদত । ঐগী মনুুংদো ফোওগৎবলিো দোদো ভগৱোনিু ঐনোসু  ুরুমজি I 

ঐহোক্কসু দোদো ভগৱোনগো খতোঙোন-খতোঙোন্বো িযিহোর ওই I মদুদো মীয়োম্নবদ 

অসুম্নো  ল্লী মদুবদ ইশোমক দোদো ভগৱোনবন I নৎদত, ইশোমক দোদো 

ভগৱোন কমোইনো ওইগবন ? মবসবদ পদতলবন ভদরোনগী I 

(মবস জ্ঞোন অবস খলৌরিো মত ুংদো) দোদোগী আজ্ঞোিু য়োথুং ইন্বো 

হোইিবস এ.এম.পদতলগী আজ্ঞো নৎদত I ‘দোদো ভগৱোনʼ মশোমক, খলোক 

১৪ মপ ুওইিো, মহোক্কী আজ্ঞোবন মবসগী খগদরন্টী বপদগ, মবসবদ ঐগী 

মোধ্য়মদগী ৱোজহবশুং অবস খফোুংদদোকবল্ববন I হোইিবদ অদদোম্নো মবস 

আজ্ঞো আবসিু ইনগদিবন I ঐগী আজ্ঞো নৎদত, মবসবদ দোদো ভগৱোনগী 

আজ্ঞোননী । ঐসু ভগৱোন  মহোক্কী আজ্ঞোদো লল ! 

৮. ক্রদমক লম্বী - অক্রম লম্বী 

খমোক্ষতো চৎন্নিগী লম্বী অবন : অহোন্বদো ‘ক্রবমকʼ লম্বী অমসুুং 

অবনসুিো ‘অক্রম লম্বীʼ I ক্রবমক হোইিবদ বশবর মথুং-মথুং কো ৎপো I 

পবরেহ(সুংসোরগী খপোৎ-লচবশুংগী নুুংঙোইিিু  ম-খথুংনো পোম্বো) মথুং-

মথুং হনথহেনুো চৎপো, মতম অদুদো খমোক্ষকী লম্বীদনো খহন্নো-খহন্নো 

নকবশেনুো খমোক্ষ খয়ৌহন্বো, মদুসু মতম য়োম্নো চুংনো অমসুুং মবস অক্রম 

বিজ্ঞোন হোইিনো কবরদনো ? বশবর কো ৎকদিো নৎদত, বলফিতো ফমদুনো 

অমসুুং ১২স ু মোল কো ৎপো, অবসগুম্বো বলফিকী লম্বী খথোক্লকবল I 

বলফিতো ফমদুনো বলফি খতোুংলগো, নুপী-অঙোুংগো খলোয়ন্নো মচোনুপো-

মচোনুপী ময়োমু্ব লুদহোুংবিদুনো, খথৌদোুং ময়োম খলোইবশেনুো, মত ুংদো 

খমোক্ষতো চৎপো । মবস ময়োম অবস পোুংদথোকপদো অদদোমগীদমোক্ষ মোুংদদ 

I অবসগুম্বো অক্রম লম্বী অবসিু একদসপ্সদনল লম্বী হোইনসু  ুংজন I মদুসু 



16 
 

চহী লোক্ষ তরো-তরোগী মত ুংদো ফোওগৎলবক্ল I কনোগুম্বনো মবস বলফি 

লম্বী অবসদো ফমখ্রিবদ, মহোক্কী য়োইফিো ওই I ঐবদ বনবমত্ত (মোধ্য়ম)বন I 

মবস বলফিতো ফম্লিবদ  অদদোমগী পোও ুম পুম্নমক ফুংলগবন ! 

পোও ুমবদ খশোইদনো বথদদোক্ত নো  ুংদদোকদলোইিদন ? ঐদ োয়নো 

খমোক্ষতো চৎকদিবন, মদসু ু বলফিতো ফমদুনো মদুগী  ুদম ললগদিবন 

ললদরোইিদন ? মদুগী  ুদমবদ অশোওিো-নোপল-ময়ো–মীদহৌচোওিো 

ললতিো,আতকধ্যোন(মশো-মদতোম্তো অৱোিো ফুংিো)-খরৌিধ্যোন(মশোদো 

নৎতনো অদতোপ্পস ুঅৱোিো ওইিো)ললতিো মতম অদুদো থিক পুম্নমক 

খলোইবশদল্লদনদকো ? 

অক্রম লাইনা ফংৈল্লী আত্মাশাফাওব্ব্ ু

ক্রবমক লম্বীদদী খহোৎনিো ময়োম অমো খহোৎনরিো মত ুংদো 

আত্মোগী ৱো ল লোকই, মদুসু  জিক- জিক অমসুুং লক্ষবত ললদত I 

মশোমক লক্ষতো থম্বো হোইিবদ আত্মো অবস অবসগুম্ববন অমসুুং অক্রম 

লম্বীদদী দোইদরক আত্মোশোফোওন্বো ওইহল্লী I খকোক-বচক্লিসু, চোক-

লোম্লিসু, খপরোলোইবসস ওইরিসু, মপোেো অৱোিো কয়ো লোক্লিস,ু 

খতৌইগুমসুুং মনু্নুংগী শোবন্ত অদুবদ নোনদথোদি অদুিু আত্মোশোফোওন্বো 

খকৌই I আত্মোশোফোওন্বদী অৱোিো অদুস ুনুুংঙোইিো ওইনো ওইহল্লী অমসুুং 

বমথয়োত্বো অদুদী নুুংঙোইিদসু অৱোিো ফোওই I 

মবসবদ অক্রম বিজ্ঞোনবন হোইিবদ মবসনো মরম ওইদুনো 

সমবকত(Right & Real belief) য়োম্নো থুনো ফুংবল্ববন । মবসবদ য়োম্নো ৱোুংিো 

বিজ্ঞোনবন । আত্মো অমসুুং অনোত্মো হোইিবদ, অদদোমগী অমসুুং 

অদদোমগী নৎতিো খপোৎ অবনমকপু  োইদদোক্ত নো বপবর I মবসনো 

অদদোমগী  অমসুুং অদদোমগী নৎতিো, অবনগী মরিো বিবধ্ন ৱোন 

অৱোর(পুুং ১গী মনুুংদো) লোইন ওফ বডমোদক্কশন খতৌদুনো বপ I  অদদোমনো 

ইদতোম্তনো ফুংনিো ৱোনো-খহোৎনরিসু মদপোক লোক্ষ অমো খপোক্লিস ু

মবসিু ওইদথোকপবদ ঙমদদ ।  
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‘ ঐব্ ুʼ উনব্া-ফংব্া অদনুা অদিকারদন 

ৱাৈং-ৈংদলব্া :- মবস লম্বী অবসবদ য়োম্নো লোই, অদু ওইরিবদ 

কনোগুম্বিু অবধ্কোর ওইিো-ওইদিো অদুবদ খয়ুংদলোইি ? মীপুম  ুবদুংমক্কী 

মবসিু ওইদথোকপ্ য়োব্রো ? 

দাদাশ্রী :- মীয়োম্নো ঐদঙোেো হুংই মদুবদ, ‘ঐ অবধ্কোর ওইব্রো ? 

মতম অদুদো ঐনো হোই, ‘ঐিু উনিো ফুংিো মরমদনুো  অদদোম 

অবধ্কোরবনʼ? মবসদো উনিো ফুংিো, অবসবদ সোয়বন্টবফক 

সরকমদেনবশয়ল এবিদদন্সবন মবসগী মত ুংদো । মরম অদুনো ঐহোক্কো 

কনোগুম্বো মীওই অমগো উনরিবদ, মহোকপু অবধ্কোরবন হোইনো খলৌই I 

মদুদো কবরনো মরম ওইদুনো উনবরিদনো ? মহোক অবধ্কোরবন মদুগী মরম্নো 

ঐগো উনবরিবন I ঐিু উন্নোরিো মত ুংদো কবরগুম্বো মহোক্নো ফুংিিবদ, মদ ু

ওইরিবদ মহোক্কী অন্তরোয়(অবথুংিো) কম কবন্ন I  

ক্রমদদদ মতৌগদব্দন অমসুং অক্রমদদদ....... 

ভোই অমনো ৱোহুং অমো হুংব  মদুবদ ক্রম অমসুুং অক্রমদো কবরি ু

খ ৎন্বদগ ? মতম অদুদো ঐনো হোইব , ক্রম হোইিবদ মীয়োম্নো হোইদনো 

মদুবদ মবস ফৎতিো অবস থোদদোকউ অমসুুং অফিো খতৌ I হন্নো-হন্নো 

মবসদো হোইিো মদুগী মবমুং ক্রমবমুং লম্বী I ক্রবমক হোইিবদ পুম্নমক 

থোদদোকপো হোই, মবসগী খলোৎনো থুপ্নো খতৌিো-বমদহৌিো অবস থোদদোক্ত নো 

অফিো খতৌ I মদ ুনুংনো উরমগবন খহৌজিকদফৌিদো ? অমসুুং মবস অক্রম 

হোইিনো খতৌগদিো নৎদত I ঐনো খতৌিো, মহোক্নো খতৌিো, মদ োয়নো খতৌিো 

হোইিবশুংবস ললদত ! 

অক্রম বিজ্ঞোনবদ  ুৱোইদগী অদচৌিো অঙকপো খকৌই I মবস জ্ঞোন 

খলৌরিো মত ুংদো মীওই অদুদো অবনসুিো নুবমত্তো অদহোুংিো ওই I মবস 

তোি িদো মীয়োম পুম্নমক্নো থোজি অমসুুং মবসদো বচুংবশেনুো লোকই I 

অক্রমদো মরু ওইিো অদহোুংিদী মনুুংদগী হোন্নো খহৌই I ক্রবমক্কী 

লম্বীদো অদশুংিো অদু মনুুংদগীবদ ওইিো ঙমদদ, মদুগী মরমবদ 

খকদপবশটি ললদত, অবসগুম্বো মশীন্নবর নৎদত মরম অদুনো মপোনগী 

মওুংদো ওইনো খতৌবর্িবন I খতৌইগুমসুুং মপোনগী মওুংদো খতৌিো অদুনো 



18 
 

মনুুংদো করম কোেো খয়ৌগবন ? পুবক্নুং-ৱোজহ-হকচোুংগী এিো ললরিো 

কোেো, মতম অদুদো মনুুং খয়ৌগবন অমসুুং মত ুংদো মনুুংগী অদহোুংিো 

ওইগবন । অনম্বো ওইনো(খহৌজিজি)পুবক্নুং-ৱোজহ-হকচোুংগী এিো ললদি I 

পুদনং-ৱাহৈ-ৈকচাংগী এক্তা ললত্রব্দা একটসপশটনল ওইনা 

মফাংটদাকরক্লী অক্রম  

িগত্ত খেপ িোয় খেপ, বশবর মথুং-মথুং কো ৎপো খমোক্ষ লম্বীিু 

বথদদোক্ত নো ললবর I খতৌইগুমসুুং মদ ুকদোইদফৌিো চ ম্মী মদুবদ পুবক্নুংনো 

 ন্বো, অদুগুম্নো ৱোজহদসু ঙোুংিো অমসুুং অদুগুম্নো খতৌদথোকরকপসু ওইিো, 

মতমদুদফৌিো খমোক্ষকী লম্বী চৎলম্মী I নৎিগদী মবসগী লম্বী অবস ললদি 

I মদু মবসগী মতম অবসদবদ পুবক্নুং-ৱোজহ-হকচোুংগী এিো ললদত 

মরমদুনো ক্রবমক লম্বী খেকচর ওইদখ্র I মরমদুনো হোইবরিবনদন মবস 

ক্রবমক লম্বীগী খিিদমন্ট ত মদখ্র, মরমদুনো অক্রম খফোুংদদোকরক্লীিবন 

I মবসদো পুম্নমক এলোউ ওই, অদদোম্নো অমোিু নৎিগো অমোিু ওইিরিসু 

I মবসদো অদদোম্নো ঐগো মদয়োক্নদুনো খথুংনিো, মরমদুনো ফমউ ! হোইিবদ 

ঐদ োয়নো অদতোপ্পো মপোনগী মথোশোিো অমত্তো খতৌদরোইদিবন I 

‘ জ্ঞানী ’ কৃপাদগী ফংব্া 

ৱাৈং-ৈংদলব্া :- অদদোম্নো অক্রম লম্বী হোইবরিবশ অদদোমগুম্বো 

‘জ্ঞোনীʼগীবদ চপ-চোই, লোইনো খথোকই I খতৌইগুমসুুং ঐদ োয়গুম্বো ইচম-

চম্বো, সুংসোরদো ললিো থিক খতৌিো মীয়োমগীদী মবস লুই I অদু ওইরিবদ 

মবসগীদমক কবর উপোই ললিদগ ? 

দাদাশ্রী :- ‘জ্ঞোনী পুরুষʼ কী মফমদো ভগৱোন ফোওগৎত নো ললবর, 

খলোক ১৪ মপ ুফোওগৎত নো ললবর, অবসগুম্বো ‘জ্ঞোনী পুরুষʼ মোদয়োক্নরিো 

মত ুংদো কবরিু ৱোৎবলিদগ ? অদদোমগী শজিদগী খতৌগদিো নৎদত, 

মহোক্কী কৃপোদগী ওইগদিবন I কৃপোদগী পুম্নমক খহোুংগবন I মরমদুনো 

মবসদো অদদোম্নো বনিো  বহসোি পুম্নমক ফুংলগবন I  অদদোম্নো কবরগুম্বো 

অমত্ত খতৌগদিো নৎদত I  অদদোমগীদী ‘জ্ঞোনী পুরুষকীʼআজ্ঞো  িদো 

ললগদিবন I মবসবদ ‘অক্রম বিজ্ঞোনʼবন I হোইিবদ হকদথুংন্নো 

উনবরিো(প্রবতয়ক্ষ) ভগৱোনগী মফমদগী থিক খলোইবশনদহৌগদিবন, 
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অমসুুং মদু ঐদ োয়দো মীকুপ- ুবদুংদো ললিো ওই, পুুং অমো-অবনদো 

নৎতনো I 

 ৱাৈং-ৈংদলব্া :- হোইিবদ ঐদ োয়নো পুম্নমক বশন্নরিবদ  মহোক্নো 

পুম্নমক খতৌগি ? 

দাদাশ্রী :- মহোক্নো পুম্নমক খতৌগবন, অদদোম্নো কবরস ু খতৌগদিো 

নৎদত I খতৌিদগীদী কম কনো পুনবশল্লীিবন I অদদোমগীদী  োবল বলফিতো 

ফমগদিবন I বলফিতো(ফম্মু) আজ্ঞো মঙো য়োথুং ইেনুো I বলফিতো ফম্লিো 

মত ুংদো খচোুংদথোক-খচোুংবশন খতৌগনু,  ুৎ মপোেো বতুংদথোক্কনু, অবস ক 

অদদোম্নো খতৌগদিো I য়োম্নো তোুংনো-ফুংিো অবসগুম্বো লম্বী অবস 

ফোওদদোকরক্লী, মদুসু পুনয়ো-ওইিো বশুংগদমিবন I ‘ৱোলʼ গী 

তরোমদথোইসুিো অঙকপো খকৌই ! কনোগুম্বনো টিদকত ফুংল্ববদ মহোক্কী 

থিক খলোইদর I 

‘ অক্রম লম্বী ʼ চৎথদর 

মবসদো ঐগী নুুংগী ৱো দল্লোেী অবস িবন মদুবদ ‘ঐনো ফুংবলিো 

নুুংঙোইিো অবসগুম্নো অদদোম্নো ফুংিো ওইিোʼ । হোইিবদ অবসগুম্বো ‘বিজ্ঞোনʼ 

অবস শোদফোুংরক্লী মবস অসুমদতৌনো ফুমজিেনুো ললগদিো নৎদত I ঐনো 

ঐগী ত ুংদো জ্ঞোনীবশুংগী মবর থম্লমগবন ঐগী উত্তরঅবধ্কোবর থনমগবন 

অমসুুং মদুগী মত ুংদো জ্ঞোনীবশুংগী লীুং  চৎথগবন I মরমদুনো অবহুংিো 

মুবতিু বথয় ুI মহোক য়োওদনবদ উপোই ফুংিো ঙমদলোই ।ঐনো  মীওই  রি ু

ঐগী  ুৎতগী বসবধ্ধ্ বশনরমগবন I মত ুংদো দরকোর ওইদনদকো ওইদব্রদন 
? 

৯. জ্ঞানদব্দি কদরটনা ? 

ৱাৈং-ৈংদলব্া :- অদদোমগী জ্ঞোনবিবধ্ অবস কবরদনো ? 

দাদাশ্রী :- জ্ঞোনবিবধ্ হোইিবদ খসদপদরশন খতৌিো, 

পুডগল(অনোত্মো) অমসুুং আত্ম ! শুদ খচতন অমসুুং পুডগল অবনগী 

খসদপদরশন I 
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 ৱাৈং-ৈংদলব্া :- মবসগী বসিোন্ত অবসবদ চপ-চোই খতৌইগুমসুুং 

মবসগী পোুংদথোকপগী মওুং কমোইনো খতৌিদগ মদ ু ুংবনুংই ? 

দাদাশ্রী :- মবসদো খলৌগদি-বপগদিো কবরস ু ললদত, মবসদো 

ফমদুনো হোইবরিো অদুগো চপ-মোন্ননো হোইগদিবন (‘ঐশোিু কনোদনোʼ মদুগী 

জ্ঞোন ফুংনিো পুুং ২ গী জ্ঞোনপ্রদয়োগ ওই I মদুদো বমবনত বনফুবনপোন(৪৮) 

আত্মো-অনোত্মোগী  োইদদোকপগী, খতো োই-তোহন্বগী বিজ্ঞোনগী ৱোজহিু 

হোইিো ওই I মদ ুমীয়োম পুম্নমক্নো পুল্লপ হোইবমন্নিো ওই I মত ুং তোিদো পুুং 

১ ‘আজ্ঞো মঙোবশুংʼ  ুদমগো খলোইন্নো হন্নো-হন্নো শনদদোক্নো তোকপো ওই, 

মদুবদ খহৌজিক খলমদহৌবরিো পুজন্স অবস কমোইনো বহুংগবন মদুদগী 

অদনৌিো কম ক charge খতৌদনিো অবরিো কম ক পুম্নমক খলোইবশন্নিো অমসুুং 

খলোইনো-খলোইন্নো ‘ঐ শুিোত্মো বনʼ মদুগী লক্ষ মতম ললিো ব বিিো লল 

ওই!) 

১০. জ্ঞানদব্দিদা কদর মতৌব্টগ ? 

ঐনো জ্ঞোন বপিো, মদুদো কম কিু উত ওইহল্লী অমসুুং মদুগী মতম 

অদুদো অজ্ঞোনগী মদরোল কুদয়োম ময়োম অদুিু কোইবর I মতম অদুদো 

ভগৱোনগী কৃপো ফুংিগো খলোইন্নো মহোক মশোমক িগতৃ ওই I খহৌগৎলিো 

মত ুংদো িগবৃত (Awareness) মোুংদদ । মত ুংদবদ খলপ্পো-নোইদনো প্রতীবত 

ললগবন I আত্মোিু শোফোওনদর, হোইিবদ হকচোুং অবস ঐবন হোইিো 

ৱো দল্লোন অদু ললদি I মবস ললিিবদ কম ক charge খতৌিসু বথুংখ্রবন I 

অহোন্বো মুজি অজ্ঞোন(লোন্নো থোিিো)দগী  ফুংই I মত ুংদো মদপোক অমো-

অবনদো অদরোইিো মুজি ফুংই I 

জ্ঞান লমদরদগী কম পব্ু ঊত ওইৈল্লী  

মবস ‘জ্ঞোনʼ অবস বপিো মতমদো কবর খতৌিদগ ? জ্ঞোনজমবরদগী 

মহোক্কী কম ক  ুবদুংমকপু ঊত ওইহল্লী I কম ক ম ল অবনিু ঊত ওইহল্লী 

অমসুুং কম ক ম ল অমবদ খলমদহৌবর I কম ক মবনলগী মওুংদো ললিো অদুিু 

ঊত ওইহল্লী  I অমসুুং কম ক ঈবশুংগী মওুং ললিো অদুস ুঊত ওইহল্লী 

অমসুুং কম ক িরফ মওুং ওইিো অদুবদ, মোুংহন্বো ঙমদদ I মরমবদ, 

ফমজিেনুো খচৎবশেনুো লল, কম ক খফোন বপন্বগী খশম-শোদুনো লল, মদুবদ 

খলম্নো থোদদ খশমখ্রিো মত ুংদবদ I খতৌইগুমসুুং ঈবশুং মওুং অমসুুং মবনল 
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মওুং ওইিো কম কবশুং, মদুবদ জ্ঞোনজমবরনো মোুংহল্লী I অমসুুং জ্ঞোন ফুংিগো 

খলোইন্নো ইয়োুং-য়োুংিো খফৌবর বময়োম্নো, অমসুুং মহোক্কী িগবৃত  ুংদহন-

খহনগৎবল I মরমবদ কম কবশুং ঊত ওলহনবিজঙ, মতম অদুদফৌ মীওইিগী 

িগবৃত খহনগৎপো ঙমদদ I মবস িরফ মওুংদো ললিো কম কবশুংবদ ঐদ োয়নো 

মোদয়োুংনিো নৎতনো উপোই ললদত I অমসুুং মদুিু অরোইিো মওুংদো 

কমোইনো হকদথুংনগবন, মদুগী লম্বী পুম্নমক ঐনো  ুংহল্লী মদুবদ, ‘‘ ভোই, 

মবস ‘ দোদো ভগৱোনগী অসীম িয় িয়কোর খহৌ ʼ  হোইয়ু , জিমন্ত্র হোইয়ু , 

কলম মোপন হোইয়ু Iʼʼ 

সুংসোরগী অৱোিোবশুংিু পোম্দিো মদুনো অহোন্বো মুজিিু শোফোওিো 

খকৌই I ঐহোক্নো ‘জ্ঞোনʼ বপিো মতমদো, মদুদো মবস অদদোমিু মথুংগী 

নুবমত্তগী শোফোওগবন I মত ুংদো মবস হকচোুংগী অৱো-খপোলুম, কম কবশুংগী 

অৱো-খপোলুম, মদ ুপুম্নমক নোনদথোক্লবন, মদুনো অবনসুিো শোফোওন্বো I 

মত ুংদো  ম-খথুংনো নুুংঙোইিো অদুবদ অদুক্কী মবতুং ওই মদুিু ৱোজহদো 

খফোুংদদোক্নিগীদমক ৱোজহস ুৱোৎপো ওই  !!!      

ৱাৈং-ৈংদলব্া :- অদদোমগী মফমদগী ফুংবলিো জ্ঞোন অবস 

আত্মোজ্ঞোন নৎিো ? 

দাদাশ্রী :- ফুংবলিো অদুবদ আত্মোজ্ঞোন নৎদত, মনুুংদো 

ফোওগৎবলিো অদু আত্মোজ্ঞোনবন I ঐহোক্নো হোইিগুম্নো অদদোম্নো হোইরিবদ 

মদুগো খলোইন্নো পোপবশুংিু ঊত ওনহল্লী অমসুুং মনুুংদো জ্ঞোন শোদফোুংিো 

ওই I মদ ুঅদদোমগী মনুুংদসু শোদফোুংবলদনো ? 

মৈাত্মা :- খহোই, শোদফোুংবল I 

দাদাশ্রী :- আত্মোিু ফুংিো মদুিু অরোইব্রদন ? মদুগী মত ুংদো 

(জ্ঞোনবিবধ্গী মতমদো) জ্ঞোনজমবরদগী পোপবশুংিু তোদঙ্গোই তোহল্লী I 

অবনসুিদো কবর ওইিদগ I আত্মো অমসুুং হকচোুং খতোঙোন তোহল্লী I 

অহ মসুিদো কবর খতৌিদগ হোইিদো ভগৱোনগী কৃপো ফুংই I হোইিবদ খলপ্পো-

নোইদিো িোগবৃত ললিো ওই, অমসুুং প্রজ্ঞো(আত্মোগী direct মঙল)সু ফুংিো 

ওই I  
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দনদনদগী পুরদনমা  

জ্ঞোন বপিো মতমদো খহৌখ্রিো চহী চো কয়ো-কয়োদগী, হোইিদী 

মদপোক লোক্ষ-লোক্ষকী অমোিসয়োদগী, অমোিসয়ো  ুংব্র  অদদোম?  ‘খনো 

মুনʼ ! খহৌখ্রিো চবহ চো কয়ো-কয়োদগী ‘ডোকদনশʼতো(অমম্বদো) বহুংলম্মী 

পুম্নমক I অঙোন্বদী উরমদদ I মুন দী উরমদদ ! মদু ঐনো মবস জ্ঞোন অবস 

বপিো মতম মুন শোদফোুংিো ওই I মদু অহোন্বো বনবনগুম্নো মঙোল লোকই I 

জ্ঞোন মপুুংফোনো বপরিো মত ুংদো মনুুংদো কয়োম্নো শোদফোুংিদগ ? বনবনগী 

থোগুম্নো । মত ুংদো মদপোক অবসদো পুবন কমো ওইনিো ঐদ োয়নো খতৌগদিবন 

I মত ুংদো বনবনদগী হ মবন ওই, মবরবন ওই, মবরবনদগী মঙোবন ওই...অমসুুং 

পুবন কমো ওইরিবদ মপুুংফোিো ওইদর ! হোইিবদ খকৱলজ্ঞোন ওইদর I কম ক 

charge খতৌরদরোই, কম কনো charge খতৌিো খলপ্ল্গবন I অশোওিো-নোপল-

মোয়ো-মীদহৌিো ললরদরোই I অহোন্বদো তদশুংনমক্কী ইশোমকপু চেভুোইবন 

 ন্বো, মদ ুঅরোনিবন I তদশুংনমক্কী ‘ঐ চেভুোইবনʼহোইিো মদ ু ললদি, 

অরোনিো অদু মোুংদখ্র । খহৌজিজি অদদোমদো আজ্ঞো মঙো বপবরদনো, মদুগী 

আজ্ঞোদো ললয়ু I 

মবসদো জ্ঞোনবিবধ্দো লোক্লিবদ ঐহোক্নো পোপ পুম্নমক 

চোমদথোকবপদগ, মত ুংদো(অদদোম্নো) ইশোগী অরোন্বো উগবন I অমসুুং ইশোগী 

অরোন্বো উিকোেো মতম অদুদো  ুংগদিবন খহৌজিক খমোক্ষতো চৎপগী 

খথৌরোুং খতৌদর I 

১১. আত্মাজ্ঞান  ফংল্বা  মত ংদা  আজ্ঞা  ইন্বগী  মরুওইব্দশং  

আজ্ঞা,  জ্ঞানগী  মপ্রাটেকশনগীমক্তা 

ঐহোক্নো জ্ঞোন বপিগী মত ুংদো অদদোম্নো আত্মোিু শোফোওন্বো ওইবর 

অদু ওইরিবদ কবর থিক খলমদহৌবরিদগ ? জ্ঞোনী পুরুষকী ‘আজ্ঞো’ িু 

ইনগদিবন I ‘আজ্ঞো’ অবসনো ধ্ম কবন অমসুুং আজ্ঞো অবসনো 

তপ(Penance)বন, অমসুুং ঐগী আজ্ঞো অবস সুংসোর(িযিহোর)দো 

 জিিুংদফৌ অবথুংিো ওইদদ I সুংসোরদো ললরিস ুখতৌইগুমসুুং সুংসোরগী 

effect ফোওদিো, অবসগুম্বো অক্রম বিজ্ঞোনবন I 
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মবসগী মতম অবসবদ করম্বদনো হোইিদো পুম্নমিো ফৎতিো শঙ্গো 

ঙোিবন I চোক ুমদগী খহৌনো ওবফেো, য়ুমদো, লম্বীদো, মপোেো, গোরীদো, 

খট্রিো, অবসগুম্নো মফম পুম্নমত্তো ফৎতিো শঙ্গো ঙোিবন I ফৎতিো-

শঙ্গোবন, মরমদুনো মবস জ্ঞোন ঐনো অদদোম্দো পুুং ২ দো বপবরিো অবস, 

ফৎতিো শঙ্গোনো মোুংহনগবন I ফৎতিো-শঙ্গোনো মোুংহদল্লোইিদন ? 

মদুগীদমিো আজ্ঞো মঙোবশুংগী খপ্রোদিকশনগী শমিল বপবর, মবসনো 

খপ্রোদিকশন বপরিবদ মনুুংগী দশোদো  জিিুংদফৌ অদহোুংিো ললদরোই I মদ ু

জ্ঞোন বপিো মতমদো ললিো বফিমগো চপ-মোন্নগবন I শমিল অদু খতকল্ববদ 

মবসগী জ্ঞোন অবস পুুংমোুং মোুংহনগবন, ঊত ওইনো ওইহনগবন I 

ঐহোক্নো অদদোমদো বপবরিো জ্ঞোন অবসবদ  োইদদোকপগী 

(separation) জ্ঞোনবন অমসুুং খতোঙোন-খতোঙোন্নোস ু  োইদদোক্লী I 

খতৌইগুমসুুং খতো োইনো ললনিো, মদুগীদমক মবস ৱোজহ মঙো(আজ্ঞো) 

নুংদঙোেো খপ্রোদিকশনগীদমিো বপগবন মরমবদ মবস কলয়ুগবনদনো, মদ ু

কলয়ুগ অদুনো পুম্নমক হ দনিো I জ্ঞোনগী মরু খহৌদর অদু ওইরিবদ ঈবশুং 

চোইিসু দরকোর ওইদনদকো ? শমিল  োজিন্বসু মদথৌ তোইদনদকো তোদব্রদন 
? 

‘ জ্ঞান ’ গী মত ংদা করম্বা  সািনা ? 

ৱাৈং-ৈংদলব্া :- মবসগী জ্ঞোন অবসগী মত ুংদো খহৌজিক করম্বো 

ম লগী সোধ্নো খতৌগবন? 

দাদাশ্রী :- সোধ্নোদী, মবস আজ্ঞো মঙোিু  য়োথুং-ইনবলদনো, মদ ু ! 

খহৌজিক অদতোপ্পো সোধ্নো অমত্তো ললদি I অদতোপ্পো সোধ্নোবশুংবদ ফোজিন-

পুবশন্বো ঙোিবন I মবস আজ্ঞো মঙোবদ নোনদথোক্নিগীদমিবন I 

ৱাৈং-ৈংদলব্া :- মবস আজ্ঞো মঙো, অবসগী খথোইদদোক-

খহদেোকপবদ কবরদনো ? 

দাদাশ্রী :- আজ্ঞো মঙোবশুংগী শমিল অমো ললবরদনো,মবস 

অদদোমগী মনুুংগী খপোৎ অদুিু হ দনিবন, অবসগুম্বো শমিল অবস 

অদদোম্নো থম্লগবদ মনুুংদো একদিট ঐনো বপব িো অদুগুম্নো চপ-মোন্ননো 

ললগবন অমসুুং শমিল খনোপ্ল্গবদ, কনোগুম্বনো চুংদুনো থুদদক্ত নো 

মোুংহনগবন I মদুিু  বরদপর খতৌনিো অমুক হ্্ননো ঐনো লোকপো মদথৌ তোই 
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I মবস আজ্ঞো মঙোদো ললবরিমজ , মতমদুদফৌিো ঐহোক্নো খলোইিো-নোইিিো 

সমোবধ্(Bliss)গী খগদরবন্ট বপদগ I 

আজ্ঞাদগী প্রগদত (Progress) থুংৈল্লী 

ৱাৈং-ৈংদলব্া :- ঐদ োয়নো জ্ঞোন ফুংলিো মত ুংদো ঐদ োয়গী, 

মহোত্মোবশুংগী প্রগবত ওই মদুগী প্রগবতগী সপীড কবরগী ম ো খপোন্বদগ ? 

কবর খতৌরগবদ য়োুংনো থুনো প্রগবত ওইগদদগ ? 

দাদাশ্রী :- আজ্ঞো মঙোিু ইল্লিবদ পুম্নমক্ থুনো য়োুংনো ওইগবন 

অমসুুং আজ্ঞো মঙোনো মদুগী মরমবন I আজ্ঞো মঙোগী মত ুং ইল্লিবদ 

হোইিবদ আজ্ঞোনগী মোদরোল(Layers)পুম্নমক ত মগবন, শজিবশুং 

খফোুংদদোকলক্লগবন I খফোুংদদোিনো ললরম্বো শজি পুম্নমক 

খফোুংদদোকলগবন I আজ্ঞো মঙোিু ইল্লিবদ এশ্বয় কয (মবতক-মগুন) 

খফোুংদদোকলগবনI ম ল-ম লগী শজিবশুংস ু খফোুংদদোকলক্লগবন I 

আজ্ঞোিু ইনিগী ম ো খপোল্লী I  

ঐগী আজ্ঞোদো বসজন্সয়র ওইরিবদ মদু  ুৱোইদগী অদচৌিো মরু 

ওইিো গুনবন I ঐগী আজ্ঞো ইনিদগী অিুধ্(িু্ধ্বদ বশৎদনো ওইিো) 

ওইরিবদ মহোক ঐগুম্নো ওইরগবনদন ! খতৌইগুমসুুং আজ্ঞোগী মত ুং 

ইনবল্বমজ , মতম অদদৌদফৌ মত ুংদো  আজ্ঞোদো অদহোুংিো ললদরোইদিবন I 

মদ ুওইরিবদ অৱোিো ওইদি I  

দ্রি দনশচয়্ক( মলংলটরাইদব্া ৱাশক )দগী  ইনৈল্লী  আজ্ঞা  

দোদোগী আজ্ঞো ইনগবন হোইিো মদুনো  ুৱোইদগী অদচৌিো খপোৎবন I 

আজ্ঞো ইনগবন হোইদুনো খলপকদিবন I আজ্ঞো ইনব্রো নৎিগো ইেব্র মদ ু

অদদোম্নো খয়ুংগদিো নৎদত I আজ্ঞো ঙমবলমজ  ইন্বো মদুমজ  লফ, 

তোইগুমসুুং ঐদ োয়নো খলপকদিবন মদুবদ আজ্ঞো ইনগবন হোইনো I  

ৱাৈং-ৈংদলব্া :- আজ্ঞো  জিিুং ইনিো ওইরিবদ মদুবদ 

ৱোবনুংঙোই নৎদতদনো ? 

দাদাশ্রী :- ৱোবনুংঙোই নৎদত, হোইিো নৎদত I অদদোম্নো 

খলপকদিবন আজ্ঞো ইনগবন হোইনো ! অয়ুিগী খলপকদিবন মদুবদ 



25 
 

‘ঐহোক্নো আজ্ঞো মঙোদো ললগবনʼ , ইনগবন হোইনো ? খলপ্পো বমৎকুপ অদুদগী 

ঐহোকগী আজ্ঞোদো ললদখ্র, ঐহোকনো অদু  িবন পোমবলিো I 

আজ্ঞো ইন্বো কোওরিবদ মদ ু প্রবতক্রমন (লোদল্ল হোইিিো) 

খতৌগদিবন মদুবদ ‘ও দোদো,পুুং ২গী ঐহোকনো কোওদখ্র, অদদোমগী আজ্ঞো 

খতৌইগুমসুুং ঐহোক্কীগীবদ অদদোমগী আজ্ঞোিু বহকদতোিিো অদুবন । 

ঐহোকিু ঙোকবপয়ু Iʼ অদু ওইরিবদ মত ুংগী পুম্নমক পোস I চোম্মোগী 

মনুুংদো চোম্মো মোকক পুল্লপ I মদুদবদ ৱোবনুংঙোই ললদি I আজ্ঞোদো লোক্লিবদ, 

সুংসোরনো খশোক্লদরোই I ঐহোক্কী আজ্ঞো ইল্লিবদ  অদদোমিু কবরগুম্বো 

অমত্তনো খশোক্লদরোই I  

‘ আজ্ঞা ’ ইন্বদগী অটশংব্া পুরুষথ প ( মৈাৎন্বা ) মৈৌই 

ঐনো  অদদোম্দো জ্ঞোন বপদনো, মদুনো প্রকূবতদগী অদদোমিু 

খতোঙোন্নো  োইদদোবক্ল I  ‘ঐ শুিোত্মো’ হোইিবদ পরুুষবন অমসুুং মদুগী 

মত ুংদো অদশুংিো পুরুষথ ক (খহোৎন্বো)বন, বরয়ল পুরুষথ কবন মবস I 

ৱাৈং-ৈংদলব্া :- বরয়ল পুরুষথ ক অমসুুং বরদলটিপ পুরুষথ ক , অবন 

অবসদো খ ৎনবরি অবস তোকবপয় ু! 

দাদাশ্রী :- বরয়ল পুরুষথ কতী খতৌগদিগী খপোৎ নৎদত I অবনগী 

খ ৎন্বো অদুবদ মবস বরয়ল পুরুষথ ক হোইিবদ ‘উিোʼ অমসুুং ‘ ুংিোʼ অমসুুং 

বরদলটিপ পুরুষথ ক হোইিনো কবরদনো ? নুুংদো ৱো ল খতৌিো, ঐ অসুম্নো 

খতৌগবন I 

 অদদোমচেভুোই ওইরম্মীদনো অমসুুং পুরুষথ ক খতৌরমইদনো, মদ ু

অরোন্বো পুরুষথ কবন I খতৌইগুমসুুং ‘ঐ শুিোত্মো বনʼ ফুংল্বো মতমদো অমসুুং 

মদুগী মত ুংদো পুরুষথ ক খতৌরিবদ, দোদোগী আজ্ঞো মঙোদো ললরিবদ মদ ু

বরয়ল পুরুষথ কবন I পুরুষ(ফম)ফুংলিো মত ুংদো পুরুষথ ক খতৌিো হোইগবন I 

ৱাৈং-ৈংদলব্া :-  মবস জ্ঞোন মরু হ নবলিো অবসনো মঙোলরো, 

অবসনো লমবররো ? 

দাদাশ্রী :- মদুমক ! খতৌইগুমসুুং মরুগী মওুংদো I খহৌজিজি 

তপ্নো-তপ্নো পুবন কমো ওইরক্কবন I পুডগল(অনোত্মো) অমসুুং পুরুষ(আত্মো) 
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অবন অবস  োইদদোক্লিো মতমদুদগী অদশুংিো পুরুষথ ক খহৌই I মফম 

অদুদগী পুরুষথ ক খহৌিো,  মদুদগী বনবনদগী পুবন কমো ওইরগবন I খহোই ! মবস 

আজ্ঞোবশুং ইল্লিবদ মদুমক ওইগবন অদতোপ্পো কবরমত্তো খতৌগদিো নৎদত 

আজ্ঞোিু ইন্বো অবশ িবন I 

ৱাৈং-ৈংদলব্া :-  দোদো, পুরুষ ওইরিো মত ুংগী পুরুষথ ক অদুগী 

মতোুংদো  রো হোইবিয় ু I িযিহোরদো(বহুংবলিো পুজন্স মদরল্দো) মহোক্নো 

কমোইনো খতৌিদগ ? 

দাদাশ্রী :- ললবরিবশবনদন মদ োয় পুম্নমক, মবসদো ঐদ োয়গী 

মহোত্মো পুম্নমক্নো আজ্ঞো মঙোদো ললবরদনো ! আজ্ঞো মঙো অবসনো দোদো, 

অবসনো বরয়ল পুরুষথ কবন I 

আজ্ঞো মঙো ইনিো, মদুগী মবমুং পুরুষথ ক অমসুুং আজ্ঞো মঙোগী 

পবরনমদী কবর ওইিদগ ? ‘জ্ঞোতো-িশ্িোʼ(উিো- ুংিো) ফমদো ললিো ঙজম্ম I 

অমসুুং ঐদঙোেো কনোগুম্বনো হুংল্ববদ অদশুংিো পুরুষথ ক কদোইিু খকৌিদগ 

? মতম অদুদো ঐহোকনো হোইগবন, ‘জ্ঞোতো-িশ্িোʼ ললিো ! মদুবদ মবস 

আজ্ঞো মঙোনো, ‘জ্ঞোতো-িশ্িোʼদো ললিিু তোুংবলদনদন ? ঐহোক্নো খয়ুংবল 

মদুবদ মফম-মফমদো কনোগুম্বনো থদমোই খশুংনো পুরুষথ ক খতৌিো 

খহৌরগবদ, মহোক্কী মথিো ঐহোকগী কৃপো খশোইদিমক্কী ললগবন I 

১২. আত্মানুভৱ (আত্মা-শাফাওন্বা) মেজ অৈ মদা, অনুভৱ-

লক্ষ-প্রতীদত 

ৱাৈং-ৈংদলব্া :- আত্মোিু শোফোওন্বো ওইরিো মত ুংদো কবর খতৌিদগ 
? 

দাদাশ্রী :- আত্মোিু শোফোওন্বো ওইরিবদ, হোইিবদ খদহোধ্য়োস 

(হকচোুং অবস ঐবন হোইিগী ৱো দল্লোন) ললদি I খদহোধ্য়োস(হক্চোুংি ু

ইশোবন  ন্বো ৱো দল্লোন) ললিিবদ, কম কনো ফোজিন্বো ললরদরোই I মবসদগী 

কবরিু খহন্নো ললিদগ ? 

অহোন্বদো চেভুোই কবর ওইরম্বদগ অমসুুং ঙবসনো চেভুোই কবর 

ওইিদগ মদ ু  ুংিো ঙমই I মবস কমোইনো খহোুংলবম্লিদনো ? আত্মো 
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শোফোওন্বদগী I অহোন্বদো খদহোধ্য়োস শোফোওিো ওইরমই অমসুুং খহৌজিক্নো 

আত্মো শোফোওন্ববন I  

প্রতীবত হোইিবদ থোিিো পুম্নমক চোম্মগী মনুুংদো চোম্মো খহোুংিো 

অমসুুং ‘ঐ শুিোত্মোবন’ মবসগী ৱোফম অবস ফিনো খলৌিো অমসুুং ‘ঐ 

শুিোত্মোবন’ মবসগী শ্রিো ললিো খতৌইগুমসুুং মত ুংদো শ্রিো মোুংলিস ু

প্রতীবত মোুংদদ I শ্রিোদী খহোুংই, প্রতীবত খহোুংদদ I 

 প্রতীবত হোইিবদ ঐদ োয়নো মবসদো লচ থম্লিো মতমদো মদুগী 

মথিো খপ্রশর কন্নো বপরিবদ, অসুম্নো খ োইগবন খতৌইগুমসুুং মফমবদ 

খহোুংদদ I ঙমবল্বমজ  কম কগী খফোল লোক্লিস,ু ‘ ঐ শুিোত্মোবন ’ মদুবদ 

মোুংদদ I 

মবস অনুভোি, লক্ষ অমসুুং প্রতীবত অহ ম অবস ললগবন I প্রতীবত 

মতম পুম্নমিো লল I লক্ষ(awareness)বত মতম  রদুং ওইনো লল I 

কবরগুম্বো লদলোন্-ইবতক নৎিগো থিিো ললরিবদ লক্ষ অদু ললদত 

অমসুুং থিক খলোইরিো মত ুংদো অমুক হন্নো লক্ষ লোকই I অমসুুং অনুভি 

তী করম-কোেো ওইিদগ হোইিদো কম ক পুম্নমিগী নোনদথোক্লিো অমসুুং 

ইদতোম্তো ফম্বো মতম অদুদো অনুভিগী মহোও ফুংই I খয়ুংউদন 

অনুভিতী নুবমৎ  ুদীুংগী খহনগৎকবন I 

 

অনুভি, লক্ষ অমসুুং প্রতীবত, প্রতীবত মবসবদ মরুবন I মবস মরু 

ললরিো মত ুংদো লক্ষ ফুংগবন, মত ুংদো ‘ঐ শুিোত্মোবন’ মবস লক্ষতো খলপ্পো 

ললতনো ললগবন I অমসুুং কবরগুম্বো হোুংদুনো ফমবলজঙদো জ্ঞোতো-িশতো 

মতম  রো ললরিবদ মদ ুঅনুভি I 

১৩. ৈকটথংনব্া  সতসগগী  মরুওইব্া 

সমশসয কয়্কাগী সমািান মতৌনব্গীদমক্তা সতসগগী মটথৌতাব্া 

মবস ‘ অক্রম বিজ্ঞোন ʼ দগী অদদোমিুসু আত্মোনুভি ফুংবল I 

খতৌইগুমসুুং মদ ুঅদদোম্দদী মদহৌশোগী ওইনো ফুংবল, মরমদুনো  অদদোম 
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ইশোমক্নো কোন্নিো ফুংবল, প্রগবত খতৌবর I ‘ জ্ঞোনী ʼ গো পবরচয় খহন্নো-খহন্নো 

খতৌদুনো  ুংজিনগদিবন I 

মবস জ্ঞোন অবস কুপ্নো  ুংিো মদথৌ তোই I মরমবদ মবস জ্ঞোন অবস 

পুুং ১গী মনুুংদো বপ I অসুক য়োম্নো চোউিো জ্ঞোন ! মদুসু চবহ কদরোর অমো 

ফুংলুদিো জ্ঞোন অদু মবসদো পুুং ১গী মনুুংদো ফুংবল ! খতৌইগুমসুুং খিবসক 

জ্ঞোন ফুংবল I মত ুংদো মমুৎতোনো  ুংিো দরকোর ওইদনদকো ? মদুিু 

মমুৎতোনো  ুংন্নিগীদমিদী অদদোম্নো ঐহোকগীনোিো ফম্মু অমসুুং হুংঊ, 

মদুদো ঐহোক্নো অদদোমিু শুগোইনো তোদক্ক I হোইিবদ ঐহোকনো হোইবরদনো 

মদুবদ সতসগগী য়োম্নো মদথৌ তোই I অদদোম্নো মথুং-মথুং মবসদো সমশসয 

ময়োমদু হুংলিবদ, মদ ুসমশসয অদু মবসদো বকবশ-খথোক্লগবন I মবসদবদ 

কনোগুম্বনো চমম্নরিবদ, মদুিু হুংগদিবন I 

মরু ৈ ল্লব্া মত ংদা ঈদশং-চাইব্া মটথৌ তাই 

ৱাৈং-ৈংদলব্া :- জ্ঞোন খলৌরিো মত ুংদো ‘ঐ শুিোত্মোবন’ অবসগুম্নো 

ধ্য়োেো পুরকপো মদথৌ তোই মবস  রো লুনো খথোকই I 

দাদাশ্রী :- নৎদত, অসুম্নো ওইগদিবন I থম্বগী মদথৌ তোদদ, 

মদতোম্তো ললগবন I মদুগীদমিবদ কবরিু খতৌিো য়োিদগ ? মদুগীদমিো 

ঐহোকগী ইনোিো অদদোম্নো খতোইনো লোকপো মদথৌ তোই, ঈবশুং চোইগদিো 

অদু চোইদদুনো লল I মরমদু মবস পুম্নমক ৱোনোদথোবক্ল I অদদোম্নো লদলোন-

ঈবতিো ধ্য়োন বপিগবদ কবর ওইিদগ ? 

ৱাৈং-ৈংদলব্া :- ডোওন ওইগবন I 

দাদাশ্রী :- খহোই, মদুগুম্নো মবসদসুবন I জ্ঞোন খলৌরিো মত ুংদো, 

মবসিুসু ঈবশুং চোইিো মদথৌ তোই, অদু ওইরিবদ পোম্বী অদু ৱোুংই I পোম্বী 

ললদনো মচো, মদুসু ঈবশুং-চোইিো মদথৌ তোই I কবরগুম্বো মতমদো থো অমো-

অবনবদ  ঈবশুং-চোইগদিবন ! 

ৱাৈং-ৈংদলব্া :- য়ুমদো চোইবরবশবদ 

দাদাশ্রী :- নৎদত, খতৌইগুমসুুং য়ুমদো খতৌিো অদুবদ ওইদথোকপো 

য়োদদ I মদুিু ওইদথোপো য়োব্রো ? ইমোুং-মিোদো I জ্ঞোনীনো মবসদো লোকবল 
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অমসুুং অদদোমনো মহোক্কী মমল ললতিো... ! সু্কলদো কোব্রো কোদব্রো ? চবহ 

কয়ো কোিদগ ? 

ৱাৈং-ৈংদলব্া :- চবহ তরো 

দাদাশ্রী :- মদুদো কবর  ুংিদগ ? খলোন ! মবস অুংদেিী 

খলোনগীদমিো চবহ তরো কোইদথোকই, অদু ওইরগবদ মবসদো ঐহোক্কী 

নোিবদ থো তরুক হোইদগ I থো তরুক ঐহোকগী মত ুংইল্লিবদ থিক 

খলোইবশন্বো ওইরগবন I 

দনশচয়্ক ম্াং ওইরগদদ অন্তরায়্ক (অদথংব্া) মব্রক 

ৱাৈং-ৈংদলব্া :- মপোনগী খপ্রোেমবদ ললদখ্র মরমদুনো, লোকপদো 

ৱোনো খথোকপো য়োই I 

দাদাশ্রী :- মদুবদ ঐদ োয়গী ভোি(ৱো দল্লোন)খ্োুং ওইরিবদ মদু 

খশোইদনো লোকপো ঙমগবন I মবসদো ঐদ োয়গী ভোি খ্োুং ওইব্রো নৎিগো 

খশোনব্রো অদু ঐদ োয়নো খয়ুংগদিো I 

মগটরন্তী সতসগদগী , সংসার কী মপ্রাদফতকীদমক 

ঐহোক্কীবসদো িয়পোবর লোবক্লদনো, মদ োয়নো পুুং অমো খথুংনো 

দুকোেো চৎলিবদ, মদ োয়নো লপশ চমঙো-বলবশুংগী অমোুংিো ওই I মদুদো 

ঐহোকনো হোই, মবসদো লোবক্লিো মতম অদুমজ  অমোুংিো ওইদরোই অমসুুং 

কবরগুম্বো মরিো লম্বীদো কনোগুম্বগী দুকোেো পুুং োই খলপ্ল্িবদ,  অদদোম্নো 

অমোুংিো ওইগবন I মবসদো লোক্লিবদ অফ-ফত্ত পুম্নমক ঐহোক্কী I মরমবদ 

মবসদো ঐহোকনো কবরগুম্বো অমত্তো খলৌিো-বপিো নৎদত I হোইিবদ মবসদো 

ইশোগী আত্মোগীদমিো লোকপবন I মরমদুনো ঐহোকনো হোইবরিবশবন 

মীওই  ুদীুংমিো, অদদোম্দো অমোুংিো ওইদরোই কবরগুম্বো ম ল অমত্তগী, 

মবসদো লোক্লিবদ I 

দাদাগী সতসগগী অটলৌদকক্তা(সংসারগী ৱাংমদা ওইব্া 

অঙকপা)দশং 

কবরগুম্বো কম ক খফোন য়োম্নো লুমনো লোকপো ওইরিবদ মদুদো 

অদদোমনো  ুংগদিবন,  খফোন অবস অরুমিবন, মরম অদুনো শোবন্ত ওইনো 
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ললিো I মরমদুনো ঈুংথগদিবন সতসগদো ফমদুনো ললগদিো I অবসগুম্বো 

অবসবদ লোক্ত নো ললগবন I করম-করম্বো কম ক শোদফোুংলক্কবন মদুবদ হোইিো 

ঙমদদ I 

ৱাৈং-ৈংদলব্া :- িগবৃত  ুৱোইদগী ৱোুংিো মওুংদো খহনগৎন্বো 

মদগুী কবর উপোই ললিদগ? 

দাদাশ্রী :- মদুবদ মবস সতসগদো খলুংদনো ললিো মদথৌ তোই I 

ৱাৈং-ৈংদলব্া :- অদদোমগী নোিো থো তরুক ফম্লিবদ মদুদো  

সথুল(মপোল) অদহোুংিো ওইগবন, মত ুংদো সুক্ষমো(মনুুং) অদহোুংিো 

ওইগবন, অসুম্নো হোইব্র ? 

দাদাশ্রী :- খহোই, ফম্বো  িোদগী অদহোুংিো ওই I হোইিবদ মবস 

পবরচয় খতৌিো মদথৌ তোই I পুুং ২, পুুং৩, পুুং৫, ত ুংবশবল্লিমজ  মদুমজ  

কোন্নগবন I মীয়োম্নো জ্ঞোন খলৌরিো মত ুংদো অসুম্নো  ল্লী মদুবদ, খহৌজিক 

ঐদ োয়গী থিক অমৎতো খতৌগদিো ললদি ! খতৌইগুমসুুং অসুম্নবদ 

নৎদত, মরমবদ  খহৌজিকদফৌিো অদহোুংিবদ ওইবি ! 

ললয়্ক,ু জ্ঞানী দব্সীদনেীদা 

ৱাৈং-ৈংদলব্া :- মহোত্মোবশুংনো ইশোগী কবর অপোম্বো থমগদিদগ, 

মপুুংফোিো  ুিমগীদমিো ? 

দাদাশ্রী :- ঙমবলিমজ  দোদোগী মনোিো পুজন্স খলন্বো অদুগুমিো 

ইশোগী অপোম্বো অদু ললগদিবন, অদতোপ্পো অমত্তো ললদরোইদিো I অবহুং-

নুুংবথল,  ুংদনো দোদোগী মনোিো নক্নো ললিো I মহোক্কী(আত্মোজ্ঞোনী)গী 

বিসীবনিী(মীৎনো ঊিদো)ললিো I 

মবসদো সতসগদো ফমদুনো কম কগী খপোৎলুমিু খকোকহল্লী অমসুুং 

মপোেবদ কম কগী খপোৎলুম খহুংগৎপো  িো ওই, মদুদবদ সমশসযগী 

সমশসয ঙোিবন I ঐনো  অদদোম্দো খগদরবন্ট বপবর মদুবদ ঙবম্লিমজ  মবস 

ʼ সতসগদো ফম্বো মদুগী মতম-অদুমজ  অদদোমগী লোদলোন-ইবতিো 

লকদদৌজঙদো অমোুংিো ললদরোই অমসুুং বথজিল্লিদী  ুংগবন মদুবদ 

অদরোইিদো অদতোুংিদো ওই হোইিো I মবস সতসগ অবস ইচম-চম্বো 
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সতসগরদন ? আত্মো- িোগীদমক মতম কোইদথোকপো মহোক্নো সুংসোরদো 

কবর অমোুংিো ওইগবন ? মবসবদ অদতোুংিো  িোবন I খতৌইগুমসুুং 

অবসগুমনো  ুংল্ববদ, মতম অদুদো থিক খলোইবশল্লবন্দনদকো ? মবস 

সতসগদো ফম্লিবদ মদুগী মতম অদুমজ  অমোুংিো ওইদদ I মবসদো কয়োম 

ফোিখ্রিো মতম লোকবলিদনো I ভগৱোনগী মতমদো সতসগদো চৎদক 

হোইরিবদ খ োুংনো-চৎত নো চৎপো মদথৌ তোরম্মী ! অমসুুং খহৌজিজি িস 

নৎিগো খট্রেো ফম্দুনো  ুদিো সতসগদো লোকপো য়োই !! 

ৈকটথংনব্া  সতসগ  অদনুা  খুৱাইদগী অটথাইব্দন 

অবসদো ফম্বো হোইিবদ কবরগুম্বো অমত্তো খতৌিিসু মনুুংদো 

অদহোুংিতো ওইগবন I মরমবদ সতসগবন I সত হোইিবদ আত্মো,মহোক্কী 

সুং(পুন্বো) ! মবসদো শোদফোুংবলিো সত, মদুগী সগদো ফম্বো মদুনো  ুৱোইদগী 

অৱোুংিো সতসগ খকৌই I 

সতসগদো তোদুনো ললিদগী মবস পুম্নমক হোুংলগবন I মরমবদ 

খলোইন্নো ললবমন্নিদগী, ঐহোকপু(জ্ঞোনীিু) খয়ুংিদগী ঐহোক্কী বডদরট 

শজিবশুং ফুংগবন, মরমদুনো িোগবৃত  ুংদহন-খহনগৎকবন ! সতসগদো 

ললন্নিো খহোৎনগদিবন I ‘মবস’ সতসগগো খলোইন্নো ললরিবদ থিক পুম্নমক 

খলোইরগবন I 

থিক খলোইবশনদহৌিো হোইিবদ কবরদনো ? ঙবম্লিমজ  দশ কন খহন্নো 

খতৌিো I ঙবম্লিমজ  সতসগদো হকদথুংেনুো  ুদদোুংচোিো খলৌদহৌগদিবন, 

সতসগদো লোক্ত নো I লোকপো ঙমদিো মদুগীনো খপেিো ফোওগদিবন 

ইশোদো ! জ্ঞোনী পুরুষগী দশ কন খতৌিো অমসুুং মহোক্কী মনোিো, সতসগদো 

ফমদুনো ললয় ুI 

১৪. দাদাগী লাইদরকদশং অমদদ  মমটগজীন পাব্গী কান্নব্া 

আপ্তব্াদন , করম্না থব্ক ওইনা পাংটথাকপটগ ! 

মবস ‘জ্ঞোনী পুরুষ’ কী ৱোজহবনদনো অমসুুং অদনৌিবন I খহৌজিক্কী 

মতমদো শোুংদফোুংলক্লীিবন হোইিবদ মবস পোিো  িোদো ঐদ োয়গী 

পরয়োয়(খফদিশ) খহোুংগবন মদুমক্কো খলোইন্নো নুুংঙোইিো ফোওগবন I 
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মরমবদ মবস িীতরোক্কী ৱোফমবন I ৱোগ-দুদৱশ য়োওদিো ৱোজহ ওইরগবদ 

থিক ওই, নৎিগবদ থিক পোুংদথোকপো ঙমদদ । ভগৱোনগী ৱোজহবদ 

িীতরক ওইিনো, মদুগী মবতক-মগুন ঙবস খফৌিো  ুংনবর I মদুগো চপ-

মোন্নো ‘জ্ঞোনী পুরুষ’ গী ৱোজহবশুংসু মতীক-মগুন লল I িীতরোগ ৱোজহ 

নৎতনো অদতোপ্পো কবরগুম্বো ঊপোই অমত্তো ললদত I 

 ৈকটথংন্না ঊন্বা ফংদ্রব্দদ মতম অদদুা 

ৱাৈং-ৈংদলব্া :- দোদোশ্রীগো, হকদথুংন্নো ঊন্বো ফুংিিবদ 

লোইবরকবশুং কয়োম্নো খহলপ খতৌিদগ ? 

দাদাশ্রী :- পমু্নমক খহলপ খতৌই I মবসদো, দোদোগী খপোৎ  ুবদুংমক, 

দোদোগী মবস ৱোজহ ঙিবন(লোইবরিো), আশয়(নুুংগী ৱো দল্লোন) দোদোগী, 

হোইিবদ খপোৎ পুম্নমক খহলপ খতৌই I 

ৱাৈং-ৈংদলব্া :- খতৌইগুমসুুং সোক্ষোত হকদথুংন্নো ঊন্বদুগো 

মবসগবদ খ ৎজনদনো ? 

দাদাশ্রী :- মদুবদ খ ৎনিো খয়ুংলগবন পুম্নমিো খ ৎনিো ওই I 

মরমদুনো ঐদ োয়নো মতমগী মত ুং ইন্নো লোকপো অদু পোুংদথোক্কদিবন । 

দোদো ললিগবদ কবর খতৌগবন ? দোদোগী লোইবরকবশুং, মদ ুপোও I লোইবরিসু 

দোদোশ্রী নৎিদন ? নৎিগদী বমৎ  ুমজিনলু   ুদিো দোদোশ্রী ঊগবন I 

১৫. আজ্ঞা মঙাদগী জগত দনটদাষ প 

 ‘ইশোিু কনোদনো হোইিো জ্ঞোনʼ য়োওদনো অরোন্বো ঊিো ঙমদদ I মরমবদ, ‘ঐ 

চেভুোইবন অমসুুং ঐদঙোেবদ অরোন্বো অমত্তো ললদত, ঐদী ইচম-

চমিিবনʼ অবসগুমনো লল I অমসুুং জ্ঞোন ফুংল্বো মত ুংদো অদদোম্নো 

বনষপক্ষপোতী(পক্ষ-পোত ললতিো) ওইদর ; পুবক্নুং-ৱোজহ-হকচোুং 

মবসবশুংবসদো অদদোম্নো পক্ষপোত ললদি I মদুদগী ইশোগী অরোন্বো,  অদদোম 

ইশোমক্নো ঊই I  

কনোগুম্বনো মশোগী অরোন্বো  ুংলিবদ, মহোক্নো বমৎকুপ  ুবদুং 

মশোগী অরোন্বো উরিবদ, খশোইব -খশোইব  মফম অদু উরিবদ, মহোক 

মশোমক ‘পরমোত্মো ʼ ওইদর I ‘ঐ চেভুোই নৎদত, ‘ঐ শুিোত্মোবনʼ- মবস 
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 ুংলিো মত ুংদো বনষপক্ষপতী ওই । কনোগুম্বগী  জিিুংদফৌ অরোন্বো ঊদদ 

অমসুুং মশোগী অরোন্বো পুম্নমক ঊই, মতম অদুদো মশোগী থিক 

খলোইবশদল্ল হোইগবন I মশোগী অরোন্বো ঊরিবদ হোইিবদ ঐনো বপিো ‘জ্ঞোনʼ 

অদু মজহ য়োন্বো খহৌদর I ঐশোগী অরোন্বো উরিবদ হোইিবদ অদতোপ্পগী অরোন্বো 

ঊদদ I অদতোপ্পোগী অরোন্বো ঊরিবদ মদ ুঅদচৌিো মরোল খকৌই I 

মবস বনরদদোষ(লোনদিো)  িগত্ত কনোগুম্বো অরোনিো অমত্তো 

ললদত, মদুদো কনোগী অরোন্বো বপগদদৌবরিো ? অরোন্বো ললবরদফৌ  অহুংকোর 

মোুংহন্বো ঙমদলোই I অহুংকোর মুৎজিদফৌ অরোন্বোবশুং খশুংদদোক্কদিবন I 

কনোগুম্বিু অরোন্বো ওইনো উবরিবস, মদ ুঐদ োয়গী অরোনিবন I 

খনোুংমো নৎিগো খনোুংমবদ বনরদদোষ খয়ুংিো মদথৌ তোইদনদকো ? ঐদ োয়গী 

বহসোিতগীবন পুম্নমক অবস I অবসগুমনো  জিিুংদফৌ  ুংজিল্লিবদ,মদ ু

পুম্নমক য়োম্নো কোন্নিো ওইগবন I 

আজ্ঞা ইন্বদগী মৈনগৎকদন দনরটদাষ(লানদব্া) দমৎটয়্কং 

ঐহোকনো িগতপু বনরদদোষ ওইনো উই I অদদোমগী অবসগুম্বো 

বমৎদয়ুং লোক্লিবদ, মবস পিল অবস খসোলি ওইরগবন I ঐহোক্নো অদদোমিু 

অদুগুম্বো মঙোল বপগবন অমসুুং পোপ অবসজ  খশুংদদোকবপগবন মদুদগী 

অদদোমিু মঙোল ললনিো অমসুুং অদদোম্নো বনরদদোষ  খহন্নো উনিো I অমসুুং 

খলোইন-খলোইন্নো আজ্ঞো মঙো পীগবন I মবসগী আজ্ঞো মঙোদো ললরিবদ 

বপবরিো জ্ঞোন অদুিু,  জিিুংদফৌ খেকচর ওইহনদলোই I  

মদদুগী  মৈৌই  সমদকত ! 

ইশোগী অরোন্বো ঊিো মতম অদদুগী সমবকত ওইিো খকৌই I ইশোগী 

অরোন্বো ঊিো মতম অদুদো  ুংগদিবন ইশোমক িগতৃ ওইদর I নৎিগবদ 

পুম্নমক ত মদুনো চৎবল I অরোনিবশুং অদু ললিব্র নৎিগো ললবরব্রো, মদুগী 

বচন্তো য়োম্নো খতৌিগী মদথৌ তোদদ খতৌইগুমসুুং িোগবৃতগী য়োম্নো মদথৌ তোই I 

িোগতৃী ওইরিো মত ুংদো অদনৌিো অরোন্বো ললদত অমসুুং হোন্নগী অরোন্বো ললিো 

অদু মথুং-মথুং উরক্কবন I ঐদ োয়্নো মদগুী অরোন্বোবশুং অদু কমোইনো 

লোবল্লিদনো হোইনো খয়ুংগদিো ! 
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অরান্বাদশং  অদগুী  মটথৌ  তাই  প্রদতক্রমন 

খলোইিো-নোইিিো অরোন্ববশুংগী পোিবন । মদ ুওইরিবদ মদুগো চপ-

মোন্নো প্রবতক্রমন খতৌিো মদথৌ তোই I বপক-থন্নো পুদুনো লোক্লীিো অরোন্ববশুং , মদ ু

অদদোম্নো ঊগবন I জ্ঞোনী পুরুষনো জ্ঞোন বপরিো মত ুংদো অরোন্বোবশুং ঊই, 

নৎিগবদ ইশোগী অরোন্বো ইশোনো উদদ, মদুগী মবমুং অজ্ঞোন I ইশোগী অরোন্ববদ 

অমত্তদফৌ ঊদদ অমসুুং কনোগুম্বগী খয়ুংিো ওইরগবদ পুম্নমক ফিনো 

উগবন, মদগুী মবমুং বমথয়োত্ব I 

দমৎটয়্কং ইশাগী অরান্বাদশংগী মথক্তা 

মবসগী জ্ঞোন খলৌরিো মত ুংদো মনুুংদো ফত্তিো ৱো ল লোক্লিসু মদিুু 

খয়ুংিো, অফিো ৱো দল্লোন লোক্লিসু মদুিু খয়ুংিো I অফিদো নুুংবশ-চোন্নিো 

ওইদিো অমসুুং ফত্তিদো খয়ুংবথন্বো ওইদিো, অফ-ফত্ত খয়ুংিগী ঐদ োয়নো 

মদথৌ তোদদ I মরমবদ মদগুী সত্তো ঐদ োয়গী  ুৎতো ললদত, হোইিবদ 

জ্ঞোনীবশুংনো কবর খয়ুংিদগ ? িগত পুম্নমকপ ু বনরদদোষ(লোেিো) ওইনো 

খয়ুংই I মরমবদ মবস পুম্নমক অবস ‘বডসচোিক̓  বন, মবসদো মহোক্কী কবর মরোল 

? অদদোমিু কনোগুম্বনো লচরিবদ মদু ‘বডসচোিক̓  I ‘খিোসʼনো অদদোম্দো 

চদয়ৎনরিবদ মদসুু ‘বডসচোিক̓ বন I খিোসতী বনবমত্ত(খমবদয়ম)ʼ বন কনোগুম্বগী 

অরোন্বো িগত্ত ললদত I উবরিো অরোন্বো অদুবদ ঐশোগী অরোন্ববন অমসুুং মদুি ু

‘ ব্লনডস ক ʼবন অমসুুং মদুদগী মবস িগত অবস খশম্লিবন I অরোন্বো খয়ুংিদগী, 

ওন্নো-লতন্নো খয়ুংিদগী লমন- ুম্বো অবস খহনগৎবল I 
◈◈◈◈◈  
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এিজে এব্রীৱটৈর 
ত মৈল্লু ৱাহৈ অমখক্তং 

 

  ‘এডিে এিরীৱদহরʼ ৱোজহ অবস িুং অদদোম্নো পুজন্সদো 

ইল্লগবদ,পুম্নমক য়োইফরগবন,অদদোমগী শোবন্ত মদতোম্তো 

ওইিরগবন।মবস কবলয়ুুংক্কী অবসগুমিো অৱোিনো পীক্্-থল্লিো মতম 

অবসদো এডিে ওইিগবদ , পুুংমোুং  মোুংগবন। 

সুংসোরদো কবরগুম্বো অমত্তো  ুংিিস ু মদুগী ৱোবনুংঙোই ওইদদ, 

খতৌইগুমশূুং ‘এডিেʼ ওইিবদ লহগদিবন। মোুংদো ললরীিো অদুনো 

‘বডসএডিেʼ ওইিো অমসুুং ঐদ োয়নো  ‘এডিেʼ ওইরিবদ সুংসোর 

সোগরদগী অদদোম্নো লোনদথোকপো ঙমগবন।অদতোপ্পো, অৱোিো অমত্তো 

ললরদরোই। ‘এডিে এিরীৱদহরʼ   মীওই  ুবদুংমক্কো ‘এডিেদমন্ট 

ʼওইরিবদ, মদুনো  ুৱোইদগী অদচৌিো ধ্ম কবন।মবসগী মতম অবসদবদ 

খ ৎনো-খ ৎন্বো মওুং-মদতৌ ওই, মদুনো ‘এডিেʼ ওইিগবদ কমোইনো 

থিক ম ো চৎথগবন। 

মবস আইসজক্রম  অবসনো অসুম্নো হোইিো নৎদত ঐদঙোনদগী 

খচনদখ্রো । ঐদ োয়্নো চোবনুংিিবদ চোদরোইদিো,মবসদো অহনবশুংনবদ 

খ োইশোওনিো ওইবর। মবসদো খমোৎ-খ ৎনবরিো অবস মতমগী 

অদহোুংিনবন। অঙোুংবশুংবদ মতমবগ মত ুং ইনবল। 

ঐহোকনো হোইিবদ, মতমগী মতূুং-ইন্নো এডিে ওইয়।ূ 

অঙোুংবশুংনো অদনৌিো ত বপ উপ্ল্গো লোক্লিবদ অসূম্নো হোইদরোইদিবন, 

মবসবদ কদোইদগী ললরকবলিো ? অসুম্নো হোইদবিদো, এডিে ওইদুনো, 

‘অবসগুম্বো ফিরিো ত বপ অবস কদোইদগী ললিদগ’ ? য়োম্নো ফিিো ফুংই ? 

অসুম্নো এডিে ওইগদিো । 

ঐদ োইগী ধ্ম ক কবর হোইিদগ শুবিদো ললতিদো, শুবিদো ওইনো 

খয়ুংিো। নুুংদোুংদো ঐগী ৱো েো লোক্লিবদ ‘মবস খমোমপোকবফ অবস 

খমোৎবলʼ খতৌইগুমসুুং মত ুংদো এডিেদমি ওইিদগী অদুক্কীমবতক 

খমোন-খমোন লোওিো ফোওই মদুবদ খফোুংদদোকপদো ৱোজহ ৱোৎনো খথোকই ! 
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ঈনবিয়ো মঙোগী মগুন শুবিদো ললতিো ওইনো উহল্লী অমসুুং আত্মোজ্ঞোন 

শুবিদো ললিো ওইনো উহল্লী।মরমদুনো আত্মোদো ললয়ু। 

মবসদো অফিো-ফত্তিো  োইদদোকপদগী ঐদ োয়ি ু নুংঙোইতিো 

ফোওবর।ঐদ োয়নো চপ-মোন্নিো বমৎদয়ুং থমগদিবন। অমিু  ‘অফিোʼ 

 ল্লিবদ অমবদ  ‘ফত্তিোʼ ওই  মদুনো মত ুংদো নুংঙোইতিো ওই । অদশুংিো 

হোইিো অদুগস ুঅমসুুং অরোন্বো হোইিো অদুগসু ‘এডিেʼওইয়।ুঐদঙোনদো 

কনোগুম্্বনো হোইরিবদ, ‘অদদোমদদী খকোক য়োওদদʼ। মদুদো ঐনো  ুদিো   

‘এডিেʼ ওই অমসুুং মদঙোেো হোই, ‘মদুবদ হোন্নদগী য়োওদদ। খহৌজিক 

অদদোম্নো কদোইদগী বথিো লোকবলিো ? অদদোম্নো ঙবস  ুংবল খতৌইগুমসুুং 

ঐহোজি অঙোুং ওইবরজঙদগী মদু  ুংইʼ। অসুম্নো হোইরিবদ ৱোবনুংঙোই 

ওইদিদনো ? মত ুংদো মহোক ঐহোক্কী মনোিগী খকোক বথিো লোক্লদরোই। 

ৱাইফকা এিজেটমে ওইব্া  

ঐদ োয়নো কবরগুমিো মরমদগী খথুংিো ওইরিবদ অমসুুং ৱোইফনো 

অরোন্বো, অদশুংিো-খশুংদিো  ুংদনো ঙোুংিো ওইরিবদ, ‘অসুক য়োম্নো খথুংনো 

লোকবলিো, মবসবদ ঐহোক্নো পোমিদদʼ । অমসুুং মদ ুপুম্নমক অসুমদতৌিো 

অমসুুং অদুমদতৌিো…, মহোক্কী মদকোক চৎদথোকখ্রিবদ মদুদো ঐদ োয়্নো 

হোইগদিো, ‘খহোই, অদদোমগীৱো অচ ম্ববন ,নুংনো হোইরিবদ অমুক হ্্ননো 

হনদখ্রোরো অমসুুং নুংনো হোইরিবদ মনুুংদো লোক্ত নো ফমদগʼ। মতোুং 

অদুদো হোইবর, নৎদত, অমুক হন্নো চৎকনু , মবসদো মবনল-নোইদনো 

ত মদলোʼ। খতৌইগুমসুুং মত ুংদো হুংলিবদ, ‘নুংনো হোইরিবদ চোক-চোদগ, 

নৎতর্গবদ ত মলদগʼ। মতম অদুদো, ‘নৎদত, চোক্্-চোদরোʼ। মতম অদুদো 

ঐদ োয়্নো মহোক্কী মত ুং ইনদুনো চোক-চোগদিবন । হোইিবদ এডিে 

ওইদর। মরমদুনো অয়ুিো চো ফোে কলোস খশমদুনো বপ অমসুুং কবরগুম্বো 

নমথদুনো বকহল্্লিবদ, চো-কপ অদু মদ োল-খথোকনো লয়দুনো বপ, মদু 

নুবমৎ হ বম্নদফৌ চৎজথ। 

চাক-চাব্দা এিজেটমি 

িযিহোরদো ললিো মদুিু হোইগবন,কবরগুম্বো মহোক্নো ‘এডিে 

এিরীৱদহরʼ ওইরিবদ ! খহৌজিজি খডিলপদমন্টগী মতম ওইদর । 

ৱো দল্লোন খ ৎনিো অবস ললদরোইদিবন । মরমদুনো খহৌজিক বময়োম্দো 

ঐহোক্নো সুি অবস বপবর, ‘এডিে এিরীৱদহরʼ! কড়ী থুম য়োুংলিবদ 
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মদুদো  ুংগদিবন দোদোনো এডিেদমি খলৌ হোইিো, মত ুংদো কড়ী অদু  রো 

চোগদিবন । খহোই, কবরগুম্বো অচোর বনুংবশুংলিবদ মদ ুপুরউ হোইগদিবন। 

খতৌইগুমশুুং  ৎনো-লচনিো খতৌদরোইদিবন। য়ুমদবদ  ৎন্বো 

খতৌদরোইদিবন। ইশোমক কবরগুম্বো মফমদো অৱোিো তোরিবদ মতম অদুদো  

ইশোগী  ‘এডিেদমিʼ খলৌরিবদ মতম অদু িোদো সুংসোর ফিিো ওই। 

 

পামদ্রগসু পাংটথাক্কদব্দন 

অদদোমগো খলোইন্নো  বডসএডিেদমি ওইিো লোক্লিবদ, মহোক্কো  

অদদোম এডিে ওইয় ু। নুুংবতগী চৎবলিো পুজন্সদো মদনমদপোক-মদমৌিু 

নৎতর্গো খমৌদতোবম্ব-খমৌহনগো বডসএডিেদমি ওইিো ওইরিবদ, মবস 

সুংসোর চক্র অবসদগী নোনদথোদক্ক হোইরিবদ, মহোক্নো এডিে খশোইদনো 

ওইগদিবন। মজত-মনোওদো কবরগুম্বো অমনো খশগোই-খশগোইিতো 

ওইরিবদ অবনশুিো অদুনো খফোৎবচন্বো ওইগদিবন, মদ ু ওইরিবদ মবর 

খচৎকবন অমসুুং শোবন্ত ওইগবন। মবস বরদলটিপকী অচ ম্্বদো 

আগর্হ(হনজিন-হনজিন হোইিো) খতৌিগী মদথৌ তোদদ। ‘মীওইিোʼ হোইিবদ 

কনোদনো ? এিবরৱদহর এডিেদতিল ওইিো  ! 

মশমটদাক্কদ্র নৎত্রগা এিজে ওইগদ্র ? 

ৱোজহ  ুবদুংদো ঐদ োয়্নো মোুংদো ললবরিো অদুগো ‘এডিেʼ 

ওইরিবদ কয়োম্নো অরোইিো ওইগবন ! ঐদ োয়্নো কবরিু পুদুনো চৎদতৌবরিো 

? কনোগুম্্বনো হোইগবন, ‘ভোই, মহোকপু চ মদথোকউদনʼ। ‘অদর, অদদোম্নো 

মহোকপু চ মদথোক্লিবদ অদদোম অদ োইিো ওইগবনʼ। মরমদুনো ‘ৱোইফʼপ ু

চ মদথোকদলোইদিবন , অমিু ওইদর-অমিু ওইদর মদুিু কদরকি হোইগবন 

। ঐদ োয়্নো মহোক্কো খলোয়্ন্নো মতম পুম্্বগী ললগদিো ওইরিবদ মদু ৱোফম 

অদতোপ্পো অমবন, মবসবদ মদপোক অমোগী মত ুংদবদ অমনো অমিু 

থোদদোক্ত নো চৎনব দদোইিো ঙোিবন ! অবনমক্কী কম কশু খ ৎজন। অমগো-

অমগো কবরস ুমবর ললনদদ ! মবসদগী মহোক্নো কনোগীদো চৎকদদোইিো, 

মদুিু কনোনো  ুংিদগ ? ঐদ োয়্নো চ মদথোক্নিো খতৌিো অমসুুং মথুংগী 

মদপোিোনো কনোগুম্বো অমগী ম ুৎতো চৎব গদদোইিো ! 
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মরমদুনো অদদোম্নো মহোকপু চ মদথোকদলোইদিবন। মহোক্নস ু

অদদোমিু চ মদথোকদলোইদিো ! পর্কূবত কনোগুম্বো অমত্তগী মতম চ প্পদো 

straight (অবতুংিো)ওইদদ। হ ইগী মজমবদ খ োইদুনতো ললগবন ।মরমদুনো 

ঐদ োয়্নো বমৎনো-বশুংনো চৎকদিো । অমিু ওইদর-অমিু ওইদর মদুমক 

ওইিশনু   ‘এডিে এিরীৱদহরʼ। 

অটখাইব্গশূ এিজে ওইয়্ক ু

িযিহোর মদিুু খকৌগবন, ‘এডিেʼ ওইরিবদ য়ুমদলোন্নিনসু হোই 

মদুবদ, ‘ময়োম পুম্নমক্কী য়ুমদদী  ৎজন খতৌইগুমশুুং মবস য়ুম অবসদবদ 

 ৎন্বো তোদদʼ। বতন্নিদো নুুংঙোইতিো মদুগী মফমদো শজি 

খ োমজিনগদিবন । বতন্নিদো নুুংঙোইিো অদুদবদ শজি ফুংই । নুুংঙোইতিো 

অদুবদ অদশোনিবন । ঐহোক্কো বময়োম পুম্নমক্কো কমোইনো বতন্নবরিদনো ? 

‘এডিেদমিʼ খলৌবরিমজ  মদুগো চপ-মোন্ননো শজি খহনগৎকবন অমসুুং 

অশজি ললরদরোই । অদশুংিিু  ুংিো অদুবদ করম কোনদো লোক্কবন, মদুবদ 

অদতোপ্পো লোন্নো  ুংিো পুম্নমকপু  খশো-খলোনবশল্লিো  কোনদো ।  

পুুংদচল ফিগবদ পুম্নমক্নো ‘এডিেʼ ওই  খতৌইগুমশুুং 

অদ োইিো-অকন্বো-অচৎপো অদুগবদ ,পুম্নমক্কো খলোইন্নো ‘এডিেʼ ওইিো 

লহরগবদ থিক খলোইদর । অশোওিো ওইরগবদ কোনোদি । সুংসোরগী অবসগী 

খপোৎ অমত্তো ঐদ োয়্দো ‘ফীিʼ ওইদরোই , ঐদ োয়্নো মদুগো ‘ফীিʼ ওইরিবদ 

মবস সুংসোর অবস ফজি অমসুুং মহোকপু ‘ফীিʼ খতৌন্বো খতৌরগবদ িগত 

অবস অদ োইিবন ,মরমদুনো   ‘এডিে এিরীৱদহরʼ। 

অদদোম্নো দরকোর ওইিো অমসুুং মোুংদো ললবরিো অদুনো অদ োইিো 

ওইরগবদ মহোকপু য়োন্বো খতৌগদিবন। মবসগী খেশন অবসদো খপোৎ খহোন্বো 

মী-পোম্বো অমসুুং  মীওই  অদুনো য়োম্মী-য়োম্দদ হোইদুনো খয়ৎন্বো ওইরগবদ 

মদুদো লুপো মবর খহন্নো বপদুনো মহোকপু য়োন্বো খতৌগদিবন অমসুুং খতৌদর্গবদ 

মদ ু খিক  অদু ইশোগী খকোকতো পুিো তোইদনদকো ! 

ৱাকৎপা?  নৎটত,  ‘এিজে ʼ  

য়ুমদশু ‘এডিেʼ ওইিো লহগদিবন। ঐদ োয়্নো সত্সগদগী 

য়ুম্দো খথুংনো হল্্লিবদ য়ুমগী মীওইবশুংনো কবর হোইিদগ ? ‘ মতম  রবদ 

খয়ুংিো ফিবনদকো ?ʼ মদুদো ঐদ োয়্নো ঙন্নো য়ুমদো চৎপো ওইরগবদ কবর 
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কোইিদগ ? মবসদো অবসগুম্নো কবরগী তোিো ওইবরিদনো ? মরমবদ হোন্নো 

য়োম্নো ৱোকৎপো ওইিদগীবন। মদুনো মবস খফোন অবস লোুংবলিবন। মতম 

অদুদবদ সত্তো পোইিদগী ৱোকৎপো হন্নো-হন্নো খতৌব রম্মী । খহৌজিজি সত্তো 

পোইদি মরম্দুনো ৱোকৎপো খতৌদনো ললগদিো, হোইিবদ খহৌজিক  ‘পলস-

মোইনসʼ খতৌদরো । মোুংদো ললবরিো  মীওই  অদুনো বথনো ঙোুংলিবদ, মদুি ু

িমো খতৌবশনগদি । ৱোকৎপো ওইদরোইদিবন ! 

য়ুমগী মপুদরোইিো-ৱোইফ অবনমক্নো বনক্ষচয় খতৌরিবদ ঐ 

‘এডিেʼ ওইদগ হোইনো মদ ুওইরিবদ অবনমক্কী ঊপোই ফুংলগবন । মবস  

‘এডিে এিরীৱদহরʼ ওইদর্গবদ পুম্নমক অঙোওিো হোইিদ ু

ওইরগবন।মোুংদো ললবরিো অদুগো খয়ৎন্বো খতৌরগবদ, মদুদগী অঙোওিো 

ওইগবন।  

কনোগুম্বো ‘এডিেʼ ওইিো লহরগবদ, মহোক্নো সুংসোরদগী 

অবসদগী খমোক্ষ খলোমদো মোইওনবশদল্ল !‘এডিেদমন্টʼওইিো, মদুগী 

মবমুং জ্ঞোন।‘এডিেদমন্টʼ লহরগবদ, মহোক্নো পনথুুংফম খহৌরগবন। 

মীওই কয়োনো নুবমদোুং খথুংনো ত ম্বগী লহনবি ওই অমসুুং মীওই  

কয়োনো ঙন্নো ত ম্বগী লহনবি ওই, মদু অবনমক অদুনো কমোইনো বতন্বো 

ওইগদদৌবরিো ? অমসুুং য়ুম অমদো পুম্নমক ললরিবদ, মদুদো কবর ওইগবন 

? য়ুমদুদো অমনো অসুম্নো হোইিো  ওইরগবদ, ‘অদদোম খকোক  রবদ ললদতʼ 

। মদুদো অদদোম্নো  ুংগদিবন, মহোজি অবসগুম্নতো হোইগবন । ঐদ োয়্নো 

মদুদো ‘এডিেʼ ওইগদিো ।মদুগী মহ ৎতো ঐদ োয়্নো পোও ুম বপরিবদ 

ঐদ োয়্নো ৱোগবন।মরমবদ মহোক্নো ঐদ োয়িু খথুংগোইবর, খতৌইগুম্সুুং 

ঐদ োয়্নস ুখথুংগোইরিবদ ঐদ োয়্সু বমৎ ঊদদ, হোইিদু চ মদলদ্নো ! 

ঐহোকনো প্রকৃবতিু  ুংদদোকই মরমবদ মত ুংদো অদদোম্নো 

খথুংগোইন্বো লোক্লিসু ঐহোজি খথুংগোইহদল্লোই ,ঐহোজি চৎদথোক ীগবন। 

নৎতর্গবদ অবনমক্কী একবসদদন্ট ওই অমসুুং অবনমক্কী সদপরপোিস 

খতক্কবন, অহোন্বো অদুগী িমপোর খতক্লিবদ, মদ ুওইরিবদ মনুুংদো ফমবলিো 

অদুগী কবর দশো ওইগবন ? ফমবলিোবশুংগী ফত্তিো দশো ওইগবনদনদকো ! 

মরমদুনো পর্কৃবতিু   ুংউ । য়ুমদো পুম্নমক্কী পর্কৃবতিু  ুংদদোক্কদিবন । 
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মবস খথুংগোইন্বো অবস নুুংবতগী খথোকপ্রদন ? মবসবদ ঐদ োয়্গী কম ক 

খফোন লোকপো মতোুং মদু ক্কীবন, মদুদো ঐদ োয়্নো ‘এডিেʼ খতৌগদিো । 

য়ুমদো ৱোইফকো  ৎনরিবদ,  ৎনরিো মত ুংদো ৱোইফপ ুখহোদিল্দো পুদুনো, 

বপিদুনো নুুংঙোইহনগদিবন । খহৌজিজি ম ো-শোুংনো নুুংঙোইেিি ু

খতৌদরোইদিবন ।   

পু মদো লোকপো অদু চগদ্ি্বন । মোুংদো লোকবলিো অদু 

শনদিোক(circumstances)বন ভগৱোন্নো হোইবর শনদিোকপু ইনদথোক্লিবদ 

মদ ু ইনদথোকপগী লচনো অদু  অদদোম্দো ফুংগবন । মরমদুনো ঐহোক্নো 

পোমদিো খপোৎ থম্লিশু, ঐহোকনো মদুিু অবন িুং ওইরিস ুচোই । 

মরমদুনো এডিে ওইিো লহতিো অদুিু কমোইনো মীওইিবন 

হোইগদদৌবরিো ? লোবক্লিো শনদিোক অদুিু  লোমনো ওক্ত নো এডিে 

ওইগদিো, মদ ুওইরিবদ য়ুমদো অৱোিো অমত্তো লোক্লদরোই । মদুগী কোন্নিদ ু

খলৌদগ হোইিবদ এডিে ওইয় ু। মবসদবদ খপোৎ অমত্তগী কোনিসু ফুংদদ, 

অমসুুং লমন- ুম্বো অদুনো ম ল অমো ! 

মীওই  ুবদুংমক্কী পুজন্সদো বপ্রজন্সপল(বসদধ্োন্ত) ললগদিবন 

।দতৌইগুমশুুং শনদিোক্কো খলোইন্নো পোুংদথোক্কদিবন । শনদিোকপ ু

এডিে ওইরিবদ, মদগুী মবমুং  মীওইিো । এডিেদমি শনদিোক 

 ুবদুংদো লহরগবদ, খমোক্ষদফৌ খয়ৌিো ঙম্্বগী অঙকপো ম লগী  ুৎলোইবন । 

দিসএিজেটমে মদসদন অপংব্া 

  ঐদ োয়গী ৱো মীওই  ুবদুংমকপু এডিে ওইগদিবন।  ঐদ োয়গী 

ৱো, মোুংদো ললবরিো  মীওই অদুিু ‘এডিেʼ ওইদর্গবদ মদ ুঐদ োয়গী 

অদশোইিবন । অদশোইিদু খশমদদোক্লগবদ ‘এডিেʼওইগবন। 

িীতরোগবশুংগী ৱোবদ ‘এিরীৱদহর এডিেদমন্টʼ িুবন । 

‘বডসএডিেদমন্টʼ অবসবন অপুংিো। ‘এডিেদমন্টʼি ুঐনো বনয়োইবন 

হোইগবন। চ জম্ম-চ ম্দদ খয়ৎন্বো মদ ুবনয়োইবন হোইদরোই।    

খহৌজিকদফৌ  মীওই অমত্তদফৌদো ঐনো  বডসএডিে ওইবি । 

অমসুুং মীয়োমবশুংনবদ য়ুম্দো মীওই মবরদফৌ এদিে ওইদদ। মবস 

এডিে ওইিো অবস লহগি নৎতর্গো লহদরোইি ? অসুম্নো ওইিো ঙমগি 
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নৎিগো ঙদম্লোইি ? ঐদ োয়্নো উিোগুম্নো মদুগো চপ্্-মোন্নো ঐদ োয়্নো 

লহদনো ? মবস  সুংসোরগী বনয়মবদ কবরদনো হোইিদো অদদোম্নো উিো অদুগো 

চপ-মোন্নো অদদোম্নো লহগবন। মদুদো তোুংপো-তবম্বিগী কবরমত্তো মদথৌ তোদদ। 

সুংসোরদো কবরমত্তো  ুংদর্গসু কোইদদ, লোদলোন-ইবতক  রোদুং 

 ুংলিস ুকোইদদ খতৌইগুমসুুং এডিে  ওইিো তমগদিবন। মবস মতম 

অবসদো এডিে ওইিো লহিগবদ শোবথনো অৱোিো নুংগবন । মরমদুনো 

‘এডিে এিরীৱদহরʼ ওইদুনো থিক পুম্বো খলোইবশনদহৌিো য়োই । 

◈◈◈◈◈ 
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মথংগাইন্বা মতাটক্লা 
মথংগাইন্বদা মখাং থাংজীটল্লাইদব্া.. 

‘কনোগুম্বো অমত্তগো খথুংগোইন্বদো লোিিো অমসুুং খথুংগোইন্বো অবস 

ললহদল্লোইদিবন ʼ। ঐহোক্কী ৱোজহ অবসিু  ইল্লিবদ খমোক্ষদফৌিো খয়ৌগবন । 

ঐহোক্কী ৱোজহ অম ক,চপ-চোনো ইনলিবদ,পুম্নমক  নোওদো খয়োৎবশন্বো  

ঙমলিবদ , অসুম খতৌরগবদ  খমোক্ষ  ুৎতো লোকলগবন । 

ঐহোক্কী ৱোজহ অমতুং খনোুংমোগী নুবমৎ অমিু  ইল্লিবদ অঙকপো 

ফুংনো শজি ফুংগবন ! মনুুংদো অদুক্কী মবতক শজিবশুং লল মদুদী 

কনোগুম্্বনো খথুংগোইন্বো খহোৎনরিশু মদ ু ঐদ োয়্নো খথুংগোইনহেিো 

ঙমই। 

কবরগুম্বো অদশোই-অঙোমদগী অদদোম্নো কনোগুম্বগো খথুংগোইন্বো 

ওইরিবদ, মদুিু সমোদোন পুরক্কদিবন । সহি (naturally) ওইনো, 

খথুংগোইন্বো অদুদো  ুৎ-বথুংজিেনো লম-খহৌহেনো সমোদোন খতৌদুনো 

মদুদগী মপোন খথোক্লক্কদিবন । 

ট্রদফক্কী দনয়্কমদগী ললৈটন্দ মথংগাইন্বা  

অনম্বদো খথুংগোইন্বো  ুবদুংদো অবনমক্কী অমোুংিো ওই। অদদোম্নো 

মোুংদো ললবরিো  মীওই অদুিু অৱোিো বপরিবদ মদগুো খলোইন্নো  অদদোম্দো 

অৱোিো  মথন্তো ওন বদ খমোদমন্ট ফুংদনবদ  খতোকদলোই । মবস খথুংগোইন্ববন 

। মরমদুনো ঐনো মবস  ুদমবপবরিবন মদুবদ লমবিদো চৎবলিো গোড়ীবশুংগী 

কবর ধ্ম কদনো হোইিদো, খথুংগোইরিবদ অদদোম খশোইদনো বশগবন ,খথুংগোইন্বো 

অবস  ুদদোুংবথবনুংঙোইবন। মরমদুনো কনোগুম্নিো অমত্তগো 

খথুংগোইদরোইদিবন । মদতৌশুম্নো মবস িযিহোরগী থিক খথৌরমবশুংদশু  

খথুংগোইদরোইদিবন ।  

কনোগুম্বো মীওই অমো লচিো লোক্লিবদ, ৱোজহ খিোম্্-খপো োইিদদৌনো 

লোকপো ওইরগবদ মদুদো ঐদ োয়্নো  ুংগদিবদ খথুংগোইন্বো খতৌদরোইদিবন । 

ঐদ োয়গী পুবক্নুংদবদ ফোওদিো , খতৌইগুমসুুং কবরগুম্বো ফোওিো ওইরগবদ 

,মতমদুদো ঐদ োয়্নো  ুংগদিবদ মোুংদো ললবরিো মীওই অদুগী  পুবক্নুংগী 
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মবম ঐদ োয়্দো তোদর ; মরমদুনো ঐদ োয়্নো খথুংগোইহেনো চৎদথোক্কদিবন 

।মবস পুম্নমক খথুংগোইন্ববন ! মবস মথুং-মথুং  ুংলিবদ মদুগো চপ-মোন্নো 

খথুংগোইনহেিো ঙমগবন । খথুংগোইন্বো খতোক্লিবদ মদুদগী খমোক্ষ ওইগবন।  

খথুংগোইন্বদগী মবস িগত অবস ওইবরিবন। মদুিু ভগৱোন্নো, 

‘লমনবশুংিদগী ওইবরিবনʼ, অসুম্নো হোইবর ।    মীওই  ুবদুংমক, অদর , 

জিি  ুবদুংমক্নো লমন- ুম্্বগী ৱো দল্লোন থমই । য়োম্নো বথনো  ৎনিো 

ওইরিবদ লমন-বশুংদনবদ খতোদি । অমিু ওইদর-অমিু ওইদর 

খতৌইগুমসুুং লমন-বশুংিো অদুবদ থম্মী ।মরমবদ পুম্নমিো আত্মো লল । 

আত্মোগী শজি পুম্নমিো চপ্-মোজন্ন । মবস পুডগল (অনোত্মো)গী 

অদশোনিনো মরম ওইদুনো  োুংিো ওইবর । খতৌইগুমসুুং  োুংিগো খলোইন্নো 

লমন-বশুংন্বো খহোৎন্বো  অদুবদ থোদদোদি অমসুুং লোক্কদদৌিো মদপোিো 

মহোক্নো মীওই অদুিু লমন-বশুংদজে খতোদি । 

কনোগুম্বো মীওইনো য়োম্নো ঙোুংিো ওইরিবদ, মহোক্কী ঙবম্লিমজ  

ঙোুংিো অদুদো ঐদ োয়্নো খথুংগোইদরোইদিবন । অমসুুং ঐদ োয়্নো মরম 

ওইদুনো মীওই অদুিু নূুংঙোইতিো ফোওিো, অবসগুম্নো ঙোুংিো অবস 

 ুৱোইদগী অদচৌিো মরলবন।  

খাংগদব্া ? নৎটত, মসালয়্কশুন পুরকউ 

খথুংগোইদরোইদিবন হোইিবদ  োুংগদিো নৎদত ।  োুংিো ওইরগবদ 

কদোইদফৌিো  োুংগদদোইিো ?  োুংিো অমসুুং ‘সপ্রীগʼ নমথিো, অবন অবস 

চপ-মোজন্ন । ‘সপ্রীগʼ নমথদুনো নুবমৎ কয়োবন ললগদদৌবরিো ? মরমদুনো 

 োুংিো অদুবদ তমদলোইদিবন, খসোলুয়শন পুরকপো লহগদিবন । অজ্ঞোন 

দশোদো  োুংিো ওই। মত ুংদো খনোুংমগী নুবমত্তো ‘সপ্রীগʼ অদুনো 

পোইদথোক্ত নো পুমচোই-চোইহল্্লী ।  

 

অদতোপ্পগী বনবমত্তগী  জিুংতুংদফৌ  োুংিো ওইবরিবস, মদ ু

ঐদ োয়গী বহসোিবন। খতৌইগুমসুুং ঐদ োয়্নবদ  ুংদদ মবস করম্বো 

 তোদগীদনো অমসুুং করম্বো মোলদনো, মরমদুনো  ঐহোক্নবদ অসুম্নো  ুংবল, 

মহোক্নো অদনৌিো মোল বপিো খহৌদর । অদনৌিো মোল কনোমত্তোনো বপদদ, 
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বপব িোবশুং অদু লোবক্লিবন । ঙবস লোবক্লিবশ, মদ ু ঐহোক্কী কম ক খফোেগী 

লোবক্লিবন, মোুংদো ললবরিো অদুবদ বনবমত্তবন । 

মথংগাইদরব্া , ঐশাগী অরান্বগী  

মোদলম অবসদো  জিুংিুংদফৌ খথুংগোইনবরিো অবস অদদোমগী 

অরোন্ববন, মোুংদো ললবরিো মীওই অদুগী নৎদত । মোুংদো ললবরিো অদুবদ 

ঐদ োয়িু খথুংগোইগবন । ‘অদদোম্নো কবরগী খথুংজিবল্লিদনো’? ‘মদুদো হোইবর, 

‘মোুংদো ললবরিো অদুনো খথুংজিন্বদগীবনʼ! মদ ুওইরিবদ  অদদোমস ু বমৎ-

উদি অমসুুং মহোকস ুবমৎ-তোুংিো ওইদর । 

খথুংগোইন্বো ওইরিবদ মদুদো ইশোনো  ুংগদিবন  ‘ঐদ োয়্নো করম্নো 

হোইিদগীদনো মবস খথুংগোইনিো অবস খথোুংবলিো ’ ?  ইশোগী অরোন্বো উরিবদ 

মদুদগী ঊপোই ফুংগবন । মত ুংদো পিল খসোলপ খতৌরগবন । নৎিগবদ 

ঐদ োয়্নো ‘মোুংদো ললবরিদুগী মরোলবনʼ হোইনো বথবরিমজ  মতমদুদফৌ 

মবস পিল অবস খসোপ খতৌিো ঙমদলোই । ‘ঐশোগী অরোন্ববন ʼ অসুম্নো 

 ল্লিবদ  মতম অদুদো মবস সুংসোরদগী অদরোইিো লোক্কবন, অদতোপ্পো 

উপোই অমত্তো ললদত । কনোগুম্বো খথুংগোইনরিবদ, মদ ুইশোগী অজ্ঞোনগী 

 ুদবম্ন । 

খহৌজিক নুপোমচো অমনো নুুংনো খথোম্লিবদ অমসুুং ঈ-খথোক্লিবদ, 

মদুদো নুপোমচো অদুদো কবর খতৌগবন ? শোওগবন । অমসুুং অদদোম্নো চৎপো 

মতমদো , মতোুং অদুদো চীুংদদোন মথক্ত্গী নুুং অমো তোরক্লিবদ, মদুনো 

লয়দুনো ঈ-খথোক্লিবদ, মদুদো কবর খতৌগবন ? শোওগি ? শোওদরোই । মদুগী 

মরমদী কবরগীদনো ? নুুং অদুবদ চীুংদদোনদগী তোরকপবন ! অমসুুং অঙোুং 

অদুনবদ খথোমখ্রিো মত ুংদো থদমোই-খশোক্নো লোনদখ্র হোইনো ফোওবর মবস 

ঐদঙোেগী  কমোইনো ওইবখ্রিদনো ! অমসুুং কবরগুম্বো বচুংদদোন মথিগী 

তোরকপো ওইরিবদ , মদ ুকনোনো তোহবল্লিদনো ? 

দব্জ্ঞান, খংন্সজনব্া  য়্কাব্া  

ৱাৈং-ৈংদলব্াাঃ ঐদ োয়্নো  ৎনো-লচনিো খতৌবনুংিিসু 

খতৌইগুমশুুং মোুংদো ললবরিো অদুনো লোক্লগো  ৎনরিবদ মদুদো 

কবরদতৌগবন ?  
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দাদাশ্রীাঃ মবস ফকলোুং অবসগো  ৎনরিবদ , মতম কয়োম্নো 

 ৎনিো ঙমগবন ? মবস ফকলোুং অবসগো কবরগুম্বদো খকোক খথুংগোইরিবদ 

,মদুদো ঐদ োয়্নো কবরদতৌগবন ? খকোক খথুংগোইদর, হোইিবদ অদদোম্নো 

ফকলোুংগো খলোইন্নো  ৎনদর, মরমদুনো খহৌজিক ফকলোুংিু ফুগি ? 

মদতৌসুম্নো য়োম্নো বথনো  ৎনো-লচনিো খতৌবরিো মদ োয় পুম্নমক ফক্লোুং 

ঙোিবন ! মদুদো মোুংদো ললবরিো অদুিু লকদদৌিগী খয়ুংগদদৌবরিোদনো ? 

অদদোম্নো ইশো-ইথন্তো  ুংজিনগদিবন মবসবদ ফকলোুংগুম্্ববন । ম োতিদো 

কবরমত্তো ৱোবনুংঙোই ললদি । 

 অদদোম্নো মবস ফকলোুং অবসিু লচিগী সত্তো ললব্রো ? মদুগো চপ-

মোন্নো মোুংদো ললবরিো মীওই অদুগীসুবন । অমসুুং মহোক্কী বনবমত্তোগী 

খথুংগোইবরিো অদুবদ , খথুংগোইনদনদী খতোকদলোই । 

কোন্নদিদো মহোক্কো  ৎনো-লচন্বগী কবর অথ ক ললিদগ ? মহোক্কী 

ম ুত্ত্বদ সত্তো ললদত ! মরমদুনো  অদদোমসু ফকলোুংদদৌনো খতৌদরো ! 

অদদোম্নো ৱোইফপু লচ-লচদুনো ললরিবদ মহোক্কী মনুুংদো ফমবলিো ভগৱোন, 

অদুনো খনোত খতৌবশল্লী মহোক্নো ঐিু লচবর ! অমসুুং  অদদোম্দো মীওইদুনো 

লচিো কোেো অদদোম্নো ফক্লোুংদদৌনো খতৌরিবদ , অদদোমগী মনুুংদো ফমবলিো 

ভগৱোন্নো  অদদোমিু ʼ খহলপ ʼ খতৌগবন । 

কনোগুম্বো অমগো মজর-খয়ৎন্বো অমসুুং ফকলোুংগো খলোইন্নো 

খথুংগোইন্বো , মবস অবনমক চপ-মোজন্ন । মবসদো খ ৎন্বো ললদত । মবস ফক্লোুং 

অবসগো খথুংগোইবরিো অবস উদিদগীবন অমসুুং মজর-খয়ৎনবর অবস 

খমোৎ-মোন্নদিদগীবন মবসসু উদিদগী মজর-খয়ৎনবরিবন । অশোওিো-

নপল-মোয়ো-মীদহৌিো পুম্নমক খতৌবরিো অবস উদিদগী খতৌবরিবন ! 

অবসগুম্বো ৱোজহ অবস  ুংজিদল্লোইিদন ? লচনো ফোওবরিো অদুগী মরলবন , 

ফক্লোুংগী কবর মরোলদনো ? অবসগুম্নো মবস িগত অবসদসু ফক্লোুং ঙোিবন 

। ফক্লোুংগো খথুংগোইরিবদ, মদুদো  অদদোম্নো  ফক্লোুংগবদ অচ ম-অরোন 

বথদদদনো ? হোইিবদ ‘ঐনো হোইবরিো অবস অচ ম্্ববন ʼ অবসগুম্নো খয়ৎনদুনো 

 ৎনিবদ খতৌদদদনো ? অবসগুম্নো মবস পুম্নমক অবস ফক্লোুংগী বফিমদো 

ললবর । মদুদো অচ ম্বো বথিগী মদথৌ তোদদ । 
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মথংগাইন্বা , মদ ুঅজ্ঞানদন ঐটখায়্ক্গী 

খথুংগোইন্বো খথোবক্লিো অবস কবরগীদনো ? অজ্ঞোন্নো মরম ওইদুনো । 

কনোগুম্বো অমগো খমোৎ-খ ৎনবরিমজ  , মদু অদদোমগী অদশোন্বগী 

 ুদমবন । মীয়োমবদ অরোন্বো নৎদত । খমোৎ-মোন্নদিদো অরোন্ববদ  

অদদোমগীবন । বময়োমগী অরোন্বো ললদত । মহোক্নো  ুংনো- ুংনো খতৌিো 

ওইরগসু ঐদ োয়্নো মদুদো লোনদল হোইগদিবন মদুবদ , ‘‘ ভোই , মবসবদ 

ঐনো  ুংদিদগীবন । ʼʼ  খথুংগোইনিো ওইবরিমজ  , মদ ুঐশোগী অরোন্ববন । 

মথংন্সজন্নব্দগী  মাংৈল্লী  শন্সক্তদশং 

আত্মোশজি পুম্নমক কবরগুমিো মোুংহল্লিবদ মদ ু

খথুংজিন্নিদগীবন । খথুংগোইনিো  জিিুংদফৌ ওইরিস ুপুম্মোুং মোুংই ! 

মোুংদো ললবরিো অদুনো খথুংজিল্লিবদ ঐদ োয়্নো সুংয়ম ওইনো ললগদিবন । 

খথুংজিন্নিো অবস ললরমিিবদ  মীওইিো খমোক্ষতো চৎকবন । কনোগুম্বনো 

অবস  িুং  ুংলিবদ , ‘খথুংজিন্নিদো শুুংলোক লোকচদরোই ʼ , মদু ওইরিবদ 

মহোক্নো গুরু নৎিগো কনোগুম্বো অমত্তগী দরকোর ওইদি । মদপোক অমো 

নৎতর্গো অবনদো খমোক্ষতো চৎকবন । ‘খথুংজিন্নিদবদ শুুংলোক 

লোকদলোইদিবন ʼ অবসগুম্নো মহোক্কী থোিিদো ললখ্রিবদ মতম অদুদো 

সমবকত (Real & right belief)ওইদর ! মমোুং মদপোিো খথুংজিন্নিো ওইব িো 

অমসুুং মদুদো অমোুংিো ওইব িবশুংদু ,হন্নো অমুক লোকবল । খতৌইগুমসুুং 

খহৌজিক অদদোম্নো অদনৌিো খথুংজিন্নিো  খতৌরিবদ, শজি অমত্তো ললরদরোই 

। ফুংবলিো শজি অদুস ুচৎখ্রবন অমসুুং কবরগুম্বো খথুংজিন্নিিবদ, শজি 

মথুং-মথুং খহনগৎলক্কবন ! 

মবস সুংসোর অবসদো লমনবশুংন্বো খহোৎন্বদগী খথুংজিন্বো ওইবরিবন 

। সুংসোরগী মরুবদ লমনবশুংিো অবসবন । কনোগুম্বনো লমনবশুংিো অমসুুং 

খথুংজিন্নিো, অবন অবস ললিিবদ মহোক্কী খমোক্ষ ওইদর ! নুুংবশনিো অবস 

অকোইিো নৎদত , লমনবশুংিো অবস ললিিবদ নুুংবশনিো অবস ওইহল্লী ।  

মকামনটসি , এব্রীৱটৈর এপদলটকব্ল 

কনোগুম্বনো খথুংগোইরিসু অদদোম্নো কনোগুম্বো অমত্তি ু

খথুংগোইিিবদ, অসুম খতৌনো ললরিবদ ‘খকোমনদসন্সʼ খহনগৎহল্লী । 
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খতৌইগুমশুুং মহোক্নো কনোিু খথুংগোইদরোইদিবন,নৎিগবদ ‘খকোমনদসন্সʼ 

মোুংগবন । খথুংজিন্নিবস ঐদ োয়দগী ওইহদল্লোইদিবন । মোুংদো ললবরিো 

অদুনো খথুংজিনিদগী ঐদ োয়্দো ‘খকোমনদসন্সʼ খহনগৎহল্্লী । আত্মোগী 

শজি অবস অবসগুম্ববন মদুবদ খথুংজিন্নিগী মতমদো কমোইনো খতৌগবন , 

মদুগী উপোই পুম্নমক  ুংহল্্লী অমসুুং অমুিুং  ুংহল্লিো মত ুংদো মদুগী 

জ্ঞোন অদু মোুংদদ । অসুম খতৌনো-খতৌনো ‘খকোমনদসন্সʼ ত ুংবশল্লী । মবস 

ফক্লোুং অবসগী ফত্তিো ৱো ল লোুংলিবদ কোইদদ, মরমবদ মদু 

নকনঅমত্ত্গী অমোুংিবন । কবরগুম্বো বহুংবলিো অমগীদমক ফত্তিো 

ৱো ল লোক্লিবদ মদ ু ুদদোুংবথবনুংঙোইবন । নকনঅবনমকী অমোুংিবন । 

খতৌইগুমশুুং ঐদ োয়্নো মদুগী মত ুংদো প্রবতক্রমন খতৌরিবদ, খদোশ 

পুম্নমক খকোক্কবন । মরমদুনো মফম্্-মফম  ুবদুংদো খথুংজিন্নিো ওইরিবদ, 

মদুদো প্রবতক্রমন খতৌ , মদুনো খথুংজিন্নিো অদু খলোইবশল্লগবন।  

খথুংগোইনিো খতৌদিো , মহোক্নো মদপোক অহ মদো খমোক্ষ ওইগবন 

মদুগী ঐহোক খগদরন্তী বপদগ । খথুংগোইনিো ওইরিবদ প্রবতক্রমন 

খতৌগদিবন । খথুংগোইনিবদ খথোক্কবন ! খলৌনো-ললন্ি্গী মবর অবস 

ললবরিমজ  , মতমঅদুদফৌ  খথুংগোইনিো অবস ওইগবন । খথুংগোইনিোগী 

মরুবদ মবসবন । কনোগুম্বনো খলৌনো-ললন্ি্(sex) অবশদগী মোইপোকপো 

ওইরগবদ , মহোকপু কনোগুম্বো অমত্তনো মোইবথিো বপিো ঙমদলোই , 

কনোগুম্বো অমত্তনো মহোক্কী মবমুং খফৌিো পলদলোই । মহোক্কী মবতক্্-

মগুনগী মবম তোগবন । 

◈◈◈◈◈ 
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ওইদরব্া অদ ুদনয়্কাইদন 
মটৈৌশাদদ  ৈান্নদগী  দনয়্কাই  ওই  

মদহৌশোগী বনয়োইবদ , মদুদো বমৎকুপ অমত্তদফৌ অনয়োয় ওইিো 

ললদত ।মবস মদহৌশো অবসবদ, মহোক্নো বমৎকুপ অমত্ত্দফৌ অনয়োয় 

ওইিো ললদত । খকোিতবদ ললরমিো য়োই , খকোিতবদ পুম্নমক ওইিো য়োই 

খতৌইগুমশুুং মদহৌশোবদ লকদদৌনুুংদো অনয়োয় ওইিো ললদত ।  

মবস মদহৌশোগী বনয়োয়িু  ুংজিল্লিবদ মদুবদ ‘ওইবরিো অদু 

বনয়োয়বন,ʼ মদু ওইরিবদ অদদোম্নো  মবস িগত অবশদগী মুজি ফুংিো 

ঙমগবন । নৎিগবদ মদহৌশিু   জিিুংদফৌ অনয়োয়বন  ল্লিবদ   মদু 

অদদোমগীদমক িগত অবসদো ঙোওচৎনিগী মরম ওইগবন । মদহৌশোিু 

বনয়োয়বন  ন্বো ,মদুগী মবমুং জ্ঞোন । ‘অদশুংিো অদুগো চপ-মোন্নোʼ  ুংগদিো 

, মদুগী মবমুং জ্ঞোন  অমসুুং  অদশুংিো অদুগো খ ৎন্নো  ুংিো , অদুগী মবমুং 

অজ্ঞোন । 

িগত্ত বনয়োয় বথিদগীবন িগত পুম্বদো লোন-খশোক্নিো ওইবরিবশ । 

িগত বনয়োয় মওুংবন । মরমদুনো মবস িগত অবসদো বনয়োয় বথগনু । 

ওইবরিো অদু বনয়োয়বন । মবসদো খকোি ললবরিো , অবস বনয়োয় বথিদগীবন ! 

অদর ভোই , বনয়োইিু ললির্দন ? মদু বথদবিদো কবর ওইিদগ হোইনো খয়ুংউ ! 

মদুমক বনয়োয়বন । বনয়োয়্্-অনয়োয়গী খফোনবদ, মদুবদ বহসিতগী লোকই  

অমসুুং  ঐদ োয়্নো মদুগো খলোয়্ন্নো বনয়োয় খিোইন্ট খতৌনিো খহোৎনবর । 

মদুদগীবদ খকোিতো চৎপো মদথৌতোইদনদকো ! 

অদদোম্নো কনোগুম্ব অমিু অবথিো ৱোজহনো লচরিবদ  মত ুংদো মহোক্নো 

অদদোমিু অবনরক্্-অহ মলক লচগবন , মরমবদ মহোক্কী পুবক্নুং অদদোমগী 

মথিো শোওিদগী । মদুদো ময়োম্নো কবর হোইিদগ ? নহোক্নো কবরগী 

অহ মলক লচবরিো , মহোক্নবদ অম িুং লচিবন । মদুদো  বনয়োয়বদ কবরদনো 

? মহোকপু ঐদ োয়্নো অহ মলক লচিগী বহসোি ওই, মমোুংগী বহসোি অদু 

বশুংদদোক্কবনদনদকো বশুংদদোকদলোইিদন ? মদহৌশোগী বনয়োয়বদ কবরদনো ? 

মমোুংগী বহসোি পুম্নমক খ োমজিেনুো বপ । খহৌজিক কবরগুম্বো ৱোইফনো 

মপুদরোইিিু ৱোহল্্লোিবদ , মদ ুমদহৌশোগী বনয়োয়বন । মপুদরোইিনবদ  ল্লী 
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ৱোইফ য়োম্নো ফৎদত  অমসুুং  ৱোইফনবদ  ল্লী, মপুদরোইিো ফৎদত । 

খতৌইগুমসুুং মবস মদহৌশোগী বনয়োয়বন । 

মবসবদ হনদক মদপোক্কী হ মোুংগী মমলবন, খতৌইগুমসুুং মমোুং 

মদপোক্কী বহসোি পুম্নমকবনদনদকো ! মদুগী  োিো অদু বশুংদিদগী 

মরমদুনবন, নৎিগবদ কনোগুম্বো অমত্তনো ঐদ োয়্দগী খলৌিো ঙমদলোই । 

কনোগুম্বো অমদগী খলৌিো ঙম্বগী, অবসগুম্বো শজি অবস ললদত ।  অমসুুং  

খলৌরিবদ মদু ঐদ োয়্গী কবরগুম্বো মমোুং-মত ুংগী বহসোিবন । মবস মদলম 

অবসদো কনোঅমত্তো খপোকজি মদুবদ মীওই অমগী মথিো খতৌিো ঙমিগী 

। অবসগুম্লিো বনয়োয় ওইরিো িগতবন । 

খংই  মৈৌরকফম , মফান(result)গী মথক্তগ্ী  

মবস পুম্নমক বরিল্টবন । পরীক্ষোদো বরিল্ট লোকপগুম, অুংকবদ 

মোকক চোম্মোগী মনুুংদো ৯৫ ফুংিো  অমসুুং  অুংদেজিদনো মোকক চোম্মোগী 

মনুুংদো ২৫ ফুংিো , মদু ঐদ োয়্নো  ুংদব্রদন মদুদো কদোই-কদোইদো 

খশোইিদগীদনো ? মবস খফোন অবসদগী, করম্বো মরমদগীদনো অরোন্বো 

ওইবরিো , মদ ুঐদ োয়্নো  ুংইদনো ? মবস শনদিোক(evidence) পুম্নোমক  

লোকলীিবশ , মবস পুম্নমক খফোন্নী ।  অমসুুং  মবস খফোেগী করম্বো 

খকোিতগীদনো , মদ ুঐদ োয়্নো  ুংই । 

মবস লবম্বদো  মীওই পুম্নমক্নো  লোকপো চৎপো ওই  অমসুুং  বতুং ুং  

পোবম্বগী মশো অমো চপ-য়ুুংনো তোদুনো লল । অদুক্কীমবতক মীওই পুম্নমক্নো 

লোকপো-চৎপো ওই , খতৌইগুমসুুং বতুং ুং অদুবদ হোন্নোগুম্নো তোদুনো লল ।  

অমসুুং  ঐদ োয়্নো নুবমৎ অমত্তদফৌ চপল থোদদোদি , খতৌইগুমসুুং 

মদুগী নুবমৎ অদুদো কনোগুম্বো অমগী য়ুম্দো চৎপো ওই ।  অমসুুং  মফম 

অদুদো কন্নো লোওনবর  ‘হ রোন্বো লোদক্ল , হ রোন্বো লোদক্ল ʼ । মদুদো ঐদ োয়নো 

খ োুংদো কবরমত্তো খতোুংদনো খচল্লী । অমসুুং বতুং ুং অদুনো অদদোমগী 

খ োুংদো য়ুই।  

কনোগুম্বনো অৱোিো বপরিবদ , ত ুংবশনগদিো । নহোক্নো মমোুংদো 

বপব িবশুং অদু অমুক ত ুংবশনগদিবন । মরমবদ মবসদো কনোগুম্বনো 

অমত্তনো খহিো অৱোিো বপিো ঙম্বো, মবস অবসগুম্বো কোনুন বনয়ম ললদত । 

মদুগী মত ুংদো খকোি খশোইদনো ললরমগবন । মরমদুনো িমো খতৌবশল্লু ।  
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ভগৱানগী মফমদা কমাইনা ওইব্টগ ? 

ভগৱোন বনয়োয় মওুংশু নৎদত অমসুুং অনয়োয় মওুংশু নৎদত । 

কনোগুমিো অমত্তিু অৱোিো ওইদিো মদু ভগৱোনগী ৱোজহবন । বনয়োয়-

অনয়োয় দী মীয়োমগী ৱোঙোুংবন । 

  হ রোনিনো হ রোন্বদো ধ্ম কবন হোইনো  ল্লী  অমসুুং  দোন বপিনো দোন 

বপিদো ধ্ম কবন হোইনো  ল্লী । মবস বময়োমগী ৱোঙোুংবন , ভগৱোনগী ৱোজহ 

নৎদত । ভগৱোনগী মফমদো  অবসগুম্্ববশুং অবস অমত্তো ললদত । 

ভগৱোনগী মফমদবদ অবস িবন মদুবদ, ‘কনোগুম্বো জিি অমত্তিু অৱোিো 

ওইদিো , মদুনো ঐহোকগী আজ্ঞোবনʼ । 

ইশামক্কী অরান্বনা উৈ্ল্লী অনয়্কায়্ক  

ইশোগী অরোনিো  িোনো মরম ওইদুনো িগত পমু্বো অদশোইিো-

অরোন্বো ওইনো উহল্লী। মদহৌশোনো  জিুংত্ুংদফৌ, বনয়োয়গী মপোন লোদে । 

চপ-চোনো বনয়োয় ওই । মবসদো ললবরিো খকোিকী বনয়োয়দো অদহোুংিো ওইিো 

য়োই । মদুদবদ অরোন্বো ফুংই খতৌইগুমশুুং মদহৌশোগী বনয়োয়দদী অদহোুংিো 

ললদত । 

খসদকে অমদফৌ মবস বনয়োয়দো খহোুংিো ওইদদ । কবরগুমিো 

অবনয়োয়্ খতৌিো ওইরমলগবদ কনোমত্তো খমোক্ষ চৎলমদলোই । অসুমনবদ 

হোইবর অফিো বমনো কমোইনো অৱোিো লোবক্লিদনো ? খতৌইগুমসুুং 

মীয়োমনবদ অবসগুম্বো অৱোিো অবস বপিো ঙমদদ । মরমবদ মশোনো 

কবরগুম্বো অমত্তদো  ুৎ-বথুংজিনিিবদ কনোগুম্বোগী মতীক ললদত 

অদদোমগীবমুং পনিগী । মশোনো  ুৎ-বথুংজিন্ি্দগী অবস পুম্নমক 

ওইবরিবন । 

জগত দনয়্কায়্ক মওংদন 

মবস িগত অবস অরোন্বো নৎদত । িগত বনয়োয় মওুংবন । 

মদহৌশোনো কবরগুম্বদো অনয়োয় অমত্তিু  খতৌিো ললদত । মদহৌশোনো  মীওই  

অমিু ককথৎবল , এবকসদদন্ত ওইবরিবশ , মবস পুম্নমক অবস বনয়োয় 

মওুংবন । বনয়োয়্গী মপোেো মদহৌশোনো চৎদত । মদথৌ-ললত্নো  ুংদনো 
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পকঙোুংদো-ঙোুংবল  অমসুুং  পুজন্স বহুংিগী কোলোসু লহদত  অমসুুং  

খয়ুংউিদো বচন্তো-বচন্তো ঙোিো  । মরমদুনো ওইবরিো অদু বনয়োয়বন হোইয়ু । 

ওইবরিো অদু বনয়োয়বন  ুংলিবদ সুংসোর পুম্বো লোন্বো ঙমগবন । মবস 

মোদলম অবসদো খসদকে অমদফৌ অনয়োয় ওইদদ, বনয়োয়  িো 

ওইবর।দতৌইগুমসুুং িুজি ঐদ োয়িু নমথোক খতৌই, মদুবদ মবসিু বনয়োয়বন 

কমোইনো হোইগদদৌবরিো ? মরমদুনো ঐহোকনো মরু ওইিো ৱো-হোইবনুংই 

মদুবদ মবসনো মদহৌশোগীবন অমসুুং িুজিদগী অদদোম্নো খতোঙোন তোদরো । 

অমুিুং  ুংখ্রিবদ মত ুংদো িুজিগী ৱো তোদরোইদিবন । খকোি কী বনয়োয়দদী 

অদশোই-অঙোম ওই খতৌইগুমসুুং মবস বনয়োয় অবসদবদ অদহোুংিো ললদত । 

অচ ম্বো বথ-বথদুনো দম খলোইদর ।  মীওইিগী পুবক্নুংদো অসুম্নো  ল্লী 

মদুবদ ঐহোক্নো কবর লোনব িদগ, অসুম্নো ঐগী অমোুংিো ওইহল্লীিবশ । 

অনয়োয় বথিদগীবন , মবস পুম্নমক লচনো ফুংবলিবশ । মরমদুনো বনয়োয় 

বথগনু । বনয়োয় বথিদগীবন মদ োয় পুম্নমক্নো লচনো হন্নো-হন্নো ফুংিগী মবম 

তোবরিবশ  অমসুুং  অদরোইিদনো ওই হোন্নগুম্নো  । খফোনদী হোন্নোগীদুগো চপ-

মোন্ননো লোকই মদ ুওইরিবদ হোন্নদগী  ুংজিদল্লোইি ? মবসবদ অহুংকোরগী 

খয়ৎনিো ঙোিবন ! 

ৱাৈং-খুদদংমক্কী অটরাইব্া মদদুন মমাক্ষকী-লম্বী  

 িুজিনো কবরগুম্বদো ৱোহুংবশুংদো চোম্মনরিবদ , মতোুং অদুদো 

হোইগবন , ওইবরিো অদু বনয়োয়বন ।  িুজিবদ  বনয়োয় বথবর ,মহোজি 

ঐদঙোেগী বপবক্ল ,অমসুুং ঐিু ইকোই- ুম্নিবদ থম্দদ । মহোক্নো থম্লিসু 

বনয়োয়  অমসুুং থমিিসু বনয়োয়বন । িুজি ৱোজহ  ুবদুংদো চ ম্মী-লোল্লী 

খয়ুংিগবদ মদুগো চপ্্-মোন্নো চম্মনিো ৱোহুংস ুঅমত্তো ললদরোই । 

বনয়োয় বথিো খথোক্লকলিবদ মদুনো চম্মনিো ৱোহুংবশুং অদু 

খহনগৎলক্কবন  অমসুুং  মদহৌশোগী বনয়োয়বদ অবসগুম্বো অমত্তো ললহদে । 

ওইখ্রিো অদু বনয়োয়বন অমসুুং মদুগী মত ুংদস ুমীওই  মঙোনো ৱোদরপ 

খলপ্ল্িসু মদুদো য়োবনুংদিো ওই । মহোক্নো অহোন্বদো বনয়োয়িু খলৌদদ 

মরমদুনো কনোগুম্বো অমত্তিু খলৌদদ । মত ুংদবদ ৱোহুং কয়োনো চোম্মনিো 

খহনগৎলকই । মহোক্কী অদকোইিদো বমরোুং ত জিল্লী , অবসগুম্বো মীওইনো 
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কবরগুম্বো অমত্তদো মোইপকপো ঙমদদ । অৱোিো কয়োনো বপকথল্লী ! মদুগী 

মহ ৎতো হোন্নদগী থোিিো থমগদিবন মদুবদ, ওইবরিো অদু বনয়োয়বন । 

অমসুুং মদহৌশোবদ বনয়োয়  িুংদতৌই , খলপ্পো ললতনো বনয়োয় খতৌবর 

অমসুুং মদুগী পর্মোনবদ বপিো ঙমদদ । পর্মোনবদ  ‘জ্ঞোনীʼনো বপবর মদুবদ 

বনয়োয় কমোইনো ওইবরিদনো ?  কমোইনো ওইবরিদনো, মদ ু , ‘জ্ঞোনীʼ নো 

 ুংহল্লী । অমসুুং মীওই  অদুিু অদপন্বো ওইহল্্লী অমসুুং মদুদগী 

খসোলুশন পুরকই । ৱোহুং অমত্তো চোম্মনিো ললিিবদ খসোলুশন লোক্লবন । 

◈◈◈◈◈ 
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লচনা ফংদলব্া মৈাক্কী মরান্নী 

মটৈৌশাগী মকােতা...... 

মবস িগত অবস অচ ম-অরোন বথিবশুং(ৱবকল) অদুদী মফম-

মফম  ুবদুংদো লল তোইগুমসুুং, কম ক িগত অবসগী মদহৌশোগী ৱবকলদী 

অমো  িবন, ‘লচনো ফুংবলিো অদুবন অরোন্বোʼ I মবস  িুং বনয়োয়বন I 

মবসদগী িগত পুম্বো চৎথবরিবন  অমসুুং  চ মদিো বনয়োয়দগী সুংসোর 

খশবম্ল I 

বমৎকুপ অমত্তদফৌ িগত বনয়োয়গী মপোেো চৎদত I 

ইকোই ুম্নগদিো অদুিু ইকোই ুমজন, দোন বপগদিো অদুিু দোন বপ I িগত 

বনয়োয়গী মপোেো চৎদত, বনয়োয়দো লল, মপুুংফোনো বনয়োয় ওইনো I  

খতৌইগুমসুুং মোুংদো ললবরিো অদুগী বমৎদয়ুংদো ঊদিদগী  ুংদদ I মদুগী 

বমৎদয়ুং অদু তদশুং-তদশুং খশুংলিো মত ুংদো বনয়োয় উগবন I মশোগীতো  ন্বো 

বমৎদয়ুং ওইরগবদ, মতম অদুদফৌ বনয়োয় কমোইনো উগবন ? 

অটদামনা কদরগী লচনা ফংগটদৌদরব্া ? 

ঐদ োয়নো কবরগী অৱোিগী লচনো ফুংিো ওইবরিদনো মদু বথজিল্লু ? 

মবসবদ ঐদ োয়নো ইশোগী অরোন্বো অদুনো পুনবশনিদগীবন I কনোগুম্বো  

মীওই অমত্তনো লোক্লগো পুবশন্বো নৎদত I মদুগী অরোনিো অদু ললিিবদ 

মুজি ওইদর I অমসুুং অদশুংিদবদ ফোজিন-পুনবশদে মুি ওই, 

খতৌইগুমসুুং অরোন্বনো মরম ওইদুনো ফোজিন্বগী লচনো অবস ফুংবল I 

িগতকী অদশুংিো জ্ঞোনগী মবর-মদ োুং মীয়োম্নোদী  ুংদদ  অমসুুং  

মদুদগী মদপোক কয়ো খপোক্ত নো ঙোওচৎনদুনো চৎবল, মদুগী অজ্ঞোন-

জ্ঞোন অদুবদ মীপুম  ুবদুংমক্নো  ুংই I ফুবরৎ োওদগী লপশো হ িো, মদুদো 

কনোগী মরলদনো ? মহোক্কী ফুবরৎ োওদগী হ দদনো  অদদোমদগী কমোইনো 

হ বরিদনো ? নদ োয় অবনগী মনুুংদো খহৌজিক কনোদনো লচনো-ফুংবলিো ? ‘ 

লচনো ফুংবলিো অদুবন অরোন্বো ! ʼ 

লচনা-ফংদল ইশাগী অরান্বনা মরম ওইদনুা 

লচনো ফুংবলিো অদুবন অরোন্বো  অমসুুং  নুুংঙোইিো ফুংল্ববদ, মদ ু

মহোক্কী বরৱোিবন I খতৌইগুমসুুং অরোন্বগী বনয়োয়দদী বনবমত্তপু ফোবর I 
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ভগৱোনগী বনয়োম ,বরদয়ল বনয়োমবদ লোবল্লিো মীওই, অদুিু ফোগবন I মবস 

বনয়োম অবস একদিটবন অমসুুং মদুদো কনোগুম্বনো খহোুংদদোক্্-খহোুংজিন 

খতৌিো ঙমদদ । িগত্ত বনয়োম অমত্তো ললদত মদুবদ কনোগুম্বো অমোিু 

নুুংঙোইিো-অৱোিো বপিো ঙম্বগী ! 

ঐদ োয়গী কবরগুম্বো অরোন্বো ললরমগবন মদুদগী মোুংদো ললবরিো 

অদুনো হোইবরিবনদন ? মরমদুনো অদশোইিো অদুিু খলৌদথোকউ ! মবস 

িগত অবসদো িীি অমনো িীি অমিু অৱোিো বপিো ঙমদদ, অবসগুম্বো 

সৱিনিবন  অমসুুং  অৱোিো বপবরিো অদুবদ মমোুংগী মদপোি খতৌব িনো 

মরম ওইদুনবন I অরোন্বো অদু ললহিগদী বহসোি অমত্তো ললরদরোই I 

িগত অবস লচনো ফুংন্বো নৎদত, নুুংঙোইিো ফুংন্ববন I মহোক্নো 

মহোক্কী বহসোি ললিো মদুমজ  ফুংগবন I  মীওই  রদী নুুংঙোইিতো ফুংই, 

মদুনো করম্নো ?  মীওই  রনো অৱোিো  িো ফুংই, মদুনো কবরগীদমিগী ? 

মশোমক্নো অদুগুম্বো বহসোি পুরকপদগীবন I মশোনো অৱোিগী লচনো 

ফুংবলিবশ মশোগী খদোশবন, কনোগুম্বো অমত্তগী খদোশ নৎদত I কনোগুম্নো 

অৱোিো বপরিবদ,মদ ু মহোক্কী মরোল নৎদত I অৱোিো বপবরিো, মহোক্কী 

মরোলবদ সুংসোরদো অমসুুং লচ্নো-ফুংবলিো,মহোক্কী অরোনিবন  ভগৱোনগী 

বনয়োমদনো I 

পদরনাম(মফান ফংদল) ঐটখায়্কগী অরানব্দগী 

কবরগুম্বো মতমদো ঐদ োয়নো লচনো ফুংবলিবশ, মদ ু ঐদ োয়গী 

অরোনিগী পবরনোম্নবন I ঐদ োয়গী অরোন্বো নৎতনো ঐদ োয়িু অৱোিো 

ফুংিগী মরম ললদত I মবস িগত অবসদো কনোগুম্বো অমত্তো ললদত মদুবদ 

ঐদ োয়িু  জিকতুংগীদফৌ অৱোিো বপনিো অমসুুং কনোগুম্বনো অৱোিো 

বপরিবদ মদ,ু ঐদ োয়গী অরোন্ববন I মোুংদো ললবরিো অদুগী খদোশ নৎদত, 

মহোক অদুবদ বনবমত্তবন I মরম অদুনো  ‘ লচনো ফুংবলিো অদুগী মরোল্লী ʼ I  

কনোগুম্বো নপুী অমসুুং নুপো (মজত-মনোও) অবনমক্নো ফিনো 

 ৎনরিবদ অমসুুং অবনমক ত মখ্রিো মতমদো , অদদোম্নো মদ োল খথোিনো 

খয়ুংিদো নুপী অদুবদ খশোর বফ-বফ খহোেনুো ত বম্ল অমসুুং ভোই অদুবদ 

হনজিন্্-হনজিন য়োওেনুো ললরম্মী মদুদো ঐদ োয়নো  ুংগদিবদ মবস 

পুম্নমক ভোই, অদুগী মরোলনী, নুপী অদুবদ অৱোিো ফোওদদ I অরোন্বো 
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ললরিবদ,মহোক্নো অৱোিো ফুংই অমসুুং মতম অদুদো মপুদরোইিো অদুনো 

ত ম্বো ওইরগনো অমসুুং ৱোইফনো ত মদদুনো ললরিবদ মদুদো  ুংগদিবন 

ৱোইফ অদুগী মরোলনী I‘ অৱোিো ফোওবরিো অদুবন অরোন্বো ʼI িগত 

পুম্নমক বনবমত্তপু অরোন্বো ওইনো উবর  I  

ভগৱানগী দনয়্কমদদ কদরটনা ? 

ভগৱোনগী বনয়মদো কবর হোইিদগ মদুবদ কবরগুম্বো মফম, 

কবরগুম্বো মতম, কনোগুম্বনো অৱোিো ফোওরিবদ মহোক মশোমক অরোন্ববন 

I কনোগুম্বগী ফুবরৎ োওদগী লপশো হ রিবদ মদদুো হ রোল্লীিো অদুবদ 

নুংঙোইিগী ফীিম ওই, মহোজি খহোদিলদো চো-থকই অমসুুং মদুগী মতম 

অদুদো লপশো মোুংবলিো অদুবদ অৱোিো ফোওবর I মরমদুনো অৱোিো খফৌবরিো 

অদুবন লোল্লীিো I মহোক্নো কবরগুম্বো মতমদো হ রোনব িো ওইরম্বো য়োই, 

মরমদুনো ঙবস ফোবর অমসুুং ফুবরৎ োওদগী লপশো হ বরিো অদুনো 

ফোরিকোেো, মতম অদুদো হ রোনিবন হোইগবন I 

িগত পুম্বো মোুংদো ললবরিো মীওই অদুগী অরোন্বো ওইনো খয়ুংই । 

অৱোিো ফুংবলিনো মশোমক, খতৌইগুমসুুং অরোন্বদী মোুংদো ললবরিো অদুিু 

খয়ুংই I মদুদগী মরোল অদু দিল খহনগৎবল অমসুুং িযোিহোরদো 

খকোকঙোওিসু খহনগৎবল I মবস ৱো অবস  ুংল্ববদ, খকোকঙোওিবশুংদু 

হনথিো ওইগবন I 

মবস িগত অবসগী বনয়মদী অবসগুম্বোবন মদুবদ বমৎনো উরিো, 

মদ ুঅরোন্ববন হোইবর অমসুুং মদহৌশোগী বনয়মবদ অবসবন, অৱোিো  ফুংবলিো 

,মহোক্কী মরোন্নী I  

কনোগুম্বিু  জিিুংদফৌ অৱোিো বপিিবদ অমসুুং কনোগুম্বনো 

ঐদ োয়দো অৱোিো বপবরিো মদুিু ত ুংবশল্লিবদ, মদ ু ওইরিবদ ঐদ োয়গী 

 োিো অদু বশুংদদোক্ত নো খকোক্লবন I কনোগুম্বো অমত্তিু বপগন ু , অদনৌিো 

িযপবর খতৌদরোইদিবন অমসুুং অবরিো অদুিু বশুংদদোক্লিবদ, হোইিবদ 

বহসোি খকোদক্ল I 
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কম পদগী মুন্সক্ত ফংৈল্লীব্া  মীওই অদবু্ু থাগৎচদর 

িগত্ত কনোগুম্বো অমত্তগী অরোন্বো ললদত, অরোন্বো বথবরিো মহোক্কী 

মরোন্নী I িগত্ত অরোন্বো খতৌিো মীওই অমত্তো ললদত I পুম্নমক মশো-মশোগী 

কম কগী খফোন্নবন I পুম্নমক্নো অৱোিো ফুংলী, মদ ু কনোমত্তনো খহৌজিক 

অরোন্বো খতৌিো নৎদত I খহৌখ্রিো মদপোক্কী কম কগী মজহনো পুম্নমক অবস 

ওইবরিবন I ঙবসবদ মহোক্নো অরোন্বো খতৌব িো অদুদো থদমোই খশোক্নো ঙোইতিো 

ফোওবর খতৌইগুমসুুং হোন্নো খকোদেকি ওইখ্রিো, মরমদুনো কবর উপোইবদ 

লল ? মদয়োক্নরিো  িোদো খকোক্কবন I 

মদমৌনুপীনো মদনমদপোকপু অৱোিো বপব্র নৎিগো মদনমদপোক্নো 

মদমৌনুপীিু অৱোিো বপব্র, মদুদো কনোনো লচনো-ফুংিো ওইিদগ ? 

মদনমদপোক্নো I মদ ু ওইরিবদ মদনমদপোক্কী মরোলবন I মদনমদপোক্নো 

মদমৌিু অৱোিো বপরিবদ, মদুদো মদমৌনুপীনো  ুংগদিবন মবস ঐগী মরোন্নী 

I দোদোগী জ্ঞোননো  ুংগদিবন অরোন্বো ওইরমগবন, মদুদগী মহোক্নো অবথিো 

ৱোজহনো ঙোুংবলিবন I মরমদুনো মদনমদপোক্কী অরোন্বো অদু বথদরোইদিবন I 

মদনমদপোক্কী অরোন্বো বথিদগী খহন্নো খয়ৎবশন্নবরিবন, খকোমপদলকস খহন্নো 

ওইহল্লী অমসুুং মদনমদপোকনো মদমৌিু নুুংঙোইতিো বপরিবদ মদুদো 

মদনমদপোকনো দোদোগী জ্ঞোনদগী  ুংগদিবন মদুবদ লচনো-ফুংবলিো অদুবন 

অরোন্বো, মদুগী বহসোি মত ুং ইন্নো ঐদ োয়নো চৎকদিবন I 

 নোনদথোদক্ক হোইরিবদ কবরগুম্বো অ োিো-অথুম্বো (বথনো ঙোুংিো) 

লোক্লিবদ মদ ুিমো খতৌজিল্লু I বহসোি অদু খকোক্লগবন I মবস িগত অবস 

বহসোি য়োওদনবদ বমৎ-চোনোিো খফৌিো ওইদথোদি, মদ ুওইরিবদ অদতোপ্পো 

পুম্নমক বহসোি ললতনবদ ওইদথোকপো য়োব্রো ? অদদোম্নো  মীওই কয়োদো 

বপব -বপব িো, মদুগো চপ-মোন্ননো  অদদোম্দো অমুক হন্নো ফুংগবন মতম 

অদুদো অদদোম্নো হরোও-তোয়োম্নো  ত ুংবশল্লু মদুবদ হোশ ! খহৌজিজি  োিো 

পুম্নমক খকোক্লগবন I নৎিগবদ অরোন্বো খতৌরগবদ মত ুংদো অমুক লচনো 

ফুংগবন I  

ঐশোগী অরোন্বনো মরম ওইদুনো লচনো ফুংবল্ববন I নুুং থোবরিো অদুগী 

অরোন্বো নৎদত, খশোবক্লিো অদুগী মরোন্নী I অদদোমগী য়ুমথুংন্বো অঙোুংবশুংনো 

অরোন্বো থিক নৎিগো ফিদিো মওুং খতৌরগবদ খতৌইগুমসুুং মদুদো 

অদদোম্দো কবরমত্তো ফোওিিবদ, মদু ওইরিবদ মদ ুঅদদোমগী অরোন্বো 
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নৎদত অমসুুং অদদোম্দো নুুংঙোইতিো ফোওরিবদ মদ ুঅদদোমগী অরোন্ববন 

হোইনো শুুংদশোই-খশোইদনো  ুংগদিো I 

অদসগুম্না এনালাইদসশ মতৌ 

অরোন্বো অদু কনোগীদনো ? মদুদো হোইবর মদুবদ, কনোনো লচনো-

ফুংিদগ, মদ ুবথজিল্লু I সরদিন্তগী ম ুৎতগী গলোশ তরো কোইরিবদ মদুদো 

নুুংঙোইতিো অদু য়ুমগী মীওইবশুংদো ফুংই ফুংিিদন ? খহৌজিক য়ুমগী  

মীওইবশুংদো অঙোুং লল, মদ োয়নবদ কবর অমত্তো অৱোিো ফোওদদ I 

খতৌইগুমসুুং মহোক্কী মপো অমসুুং মোম্মোবদ অশোওিো ফোওবর I মদুদো মোম্মো 

অদুবদ বমকুপ  রগী মত ুংদো নুুংঙোইনো ত মব রমই খতৌইগুমসুুং মপো 

অদুবদ লপশো-কয়োম মোুংদখ্র হোইদুনো খহোৎত নগো লল I তরো মঙো, য়োজৈ 

লুপো য়োজৈবদ ওইদর ! মহোক্নো এলরি ওইিো মরম্নো মহোক্নো খহন্নো লচনো 

ফুংবল I  ‘লচনো-ফুংবলিো অদুবন অরোন্বোʼ I মহোক্নো অবস িুং এনোলোইবসশ 

খতৌ-খতৌদুনো চৎলিবদ,মদ ুওইরিবদ খমোক্ষ খশোইদনো খয়ৌগবন I 

ৱাৈং-ৈংদলব্া :- মীওই কয়োবদ অসুম্নো ওই হোইিবদ ঐদ োয়নো 

ঙবম্লিমজ  অফিো খতৌরিসু মহোক্নো মদ ু ুংজিন্নদদ I 

দাদাশ্রী :- মহোক্নো  ুংিিবদ মদ ু ঐদ োয়গী অরোন্বোবশুংগী 

মজহ(result)বন । মীয়োম্নো অরোন্বো উবরিো অদুবদ, পুম্নমক অরোন্ববন I 

ঐশোগী অরোন্বনো মরম ওইদুনো বনবমত্ত ফুংবল I মদুদো অবহুংিো বনবমত 

ফুংল্ববদ মহোকপুসু মরোলবশবর অমসুুং বতুং ুং য়ুরিবদ মদুদো কবর 

খতৌিদগ ? লম্বী মবর ফোুংিদো বতুং ুং তোদুনো লল অমসুুং মীওই বলবশুং 

কয়োনো চৎবল খতৌইগুমসুুং কনোগুম্বো অমত্তদো য়ুদদ, অমসুুং চেভুোই 

মদুদগী লোকই, অদ োইিো বতুং ুং ওইরিসু মহোক্কী মদ োুংদো য়ুই I য়ুগদিো 

মী অদু িদো য়ুই, সনদিোক (evidence) পুম্নমক পবুশেনুো খশম্মী, মদুদো 

বনবমতকী কবর মরোল ? 

কনোগুম্বনো হুংই মদুবদ ঐনো ঐগী অরোন্ববশুংিু কমোইনো বথগবন ? 

মদ ুওইরিবদ ঐহোক্নো মহোকপু তোকবল মদুবদ ,অদদোম্নো কদোই-কদোইদো 

লচনো ফোওিদগ ? মদ ু অদদোমগী অরোনিবন I অদদোম্নো কবর অরোন্বো 

খতৌব িদগীদনো মদুদগী অবসগুম্বো লচনো অবস ফুংবলিো ? মদ ুবথজিল্লু I 
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অরান্বগী মৈৌরকফম কাদাইদটনা ? 

অরোন্বো কনোগীদনো ? লচনো-ফ্ুংবলিো অদুগী ! কবর অরোন্বোদনো ? 

মদুদো হোইবর, ‘ ঐ চেভুোই বন ’ মবসগী থোিিো অবস অদদোমগী অরোন্ববন 

I মরমবদ মবস িগত অবসদো অরোন্বো অমত্তো ললদত I মরমদুনো কনোমত্তো 

অরোন্বো নৎদত, অসুম্নো প্রমোন খতৌই I  

মবসদো অৱোিো বপবরিো অদুবদ বনবমত্তবন খতৌইগুমসুুং অরোন্বগী 

খহৌরকফম অদুবদ ইশোগীবন I কোন্নিো-বপবরিো অদুস ু বনবমত্তবন অমসুুং 

অমোুংিো-বপবরিো অদুস ু বনবমত্তবন I মদ ু ঐদ োয়গী বহসোিকী মরমনো 

অসুম্নো ফুংবলিবন I  

◈◈◈◈◈ 
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ইশাগী অরান্বব্ু চামটথাকপগী উপাই -  প্রদতক্রমন 

ক্রমন-অদতক্রমন-প্রদতক্রমন 

সুংসোরদো ওইবরিবশুং অবস ক্রমনবন I মবস মদহৌশোগী ওইিো 

ওইরগবদ, মতম অদুদফৌ  ক্রমনবন, খতৌইগুমসুুং একদসস ওইনো 

ওইরিবদ মদ ুঅ্বতক্রমন, খকৌই অমসুুং কনোগুম্বগী মথিো অবতক্রমবন্ন 

খতৌরিবদ, অমসুুং মদুিু খকোকদক হোইরিবদ  প্রবতক্রম খতৌিগী মদথৌ 

তোই, হোইিবদ শুদদোক-চোমদথোকপো মদথৌ তোই, মতম অদুদো খশুংগবন I 

মমোুংগী মদপোিো  নব  মদুবদ, ‘ মীওই অদুিু  ুিোক-মবর বপদগ ʼ I 

মদুদগী মবস মদপোক অবসদো অদশুংিগী লোকই, মতম অদুদো মহোক্নো 

 ুিোক মবর বপ I মদ ুঅবতক্রমন ওইিো খকৌই, মরমদুনো মদুগী প্রবতক্রমন 

খতৌগদিবন I মোুংদো ললবরিো মীওই অদুগী ‘শুিোত্মোʼ িু বনুংবশুংদুনো, 

মহোক্কী বনবমত্তগী প্রবতক্রমন খতৌগদিবন I 

কনোগুম্বনো ফত্তিো খথৌওুং খতৌরিবদ মদ ু অবতক্রমন খকৌই I 

ফত্তিো মওুং ওইবরিো অদু দোক-চ িো খকৌই, মদ ুপুবক্নুংদো িোইি(বচক্ত নো) 

লল, মদুিু শুদদোক-চোমদথোক্নিগীদমক প্রবতক্রমন খতৌগদিবন I মবসগী 

প্রবতক্রমনদগী , মোুংদো ললবরিো মীওইদুনো অদদোমগী মরমদো  ন্বো ৱো ল 

অদু খহোুংগবন, ইশোনস ু অফিো ৱো ল ফোওই অমসুুং মোুংদো ললবরিো 

অদুনসু অফিো ৱো ল খপোকপো ওই I মরমবদ প্রবতক্রমনদদী অদুক্কী 

মতীক শজি লল হোইিবদ লকস ুহ ইগুম্নো ওই ! প্রবতক্রমন করম কোেো 

কোন্নিদগ ? কবরগুম্বদো অরোনিো খফোল (result)লোক্লিো কোেো কোজন্ন I 

প্রদতক্রমনব্ ুমটয়্কক-মশংনা খংব্া 

প্রবতক্রমন হোইিবদ কবরদনো ? প্রবতক্রমন হোইিবদ মোুংদো ললবরিো  

মীওইদুনো অদুনো ঐদ োয়িু ইকোই বপরিবদ , মদুদো ঐদ োয়নো  ুংগদিবন 

মদুবদ লচনো-ফুংবলিো অদুগী মরোলবন , মদু ঐদ োয়নো হোন্নো বডবসিন 

খলৌগদিবন I মরমদুনো ইকোইিো বপবরিো অদুবদ  জিিুংদফৌ মরোল ললদত 

I মহোজি বনবমত্তবন I অমসুুং ঐদ োয়গী কম ক খফোলনো মরম ওইদুনো 

বনবমত্ত অদুগো মদয়োুংনবরিবন I হোইিদী মবস ঐদ োয়গী মরোলবন I 

খহৌজিক প্রবতক্রমন মদুগীদমিো খতৌগদিবন মদুবদ ,মহোক্কী মরমদো 

ফৎতিো ৱো ল ফোওিগী I মহোক্কীদমক বমদরমবন, খলৌনম্ববন অবসগুম্বো 
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পুবক্নুংদো ৱো ল খপোক্লিবদ মদ ুপ্রবতক্রমন খতৌগদিো I মবস নৎতিদো 

কনোগুম্বনো বথনো লচরিবদ মদ ু ঐদ োয়গী বহসোিবন, মীওই অদুবদ 

বনবমত্তবন I ফুবরৎ োওদগী হ বরিো মদুদো হ রোবল্লিো অদুবদ বনবমত্তবন  

অমসুুং বহসোিবত ঐদ োয়গীবন I মবসদবদ বনবমত্তপু ওইনো বচক্লী অমসুুং 

মদুগী  ৎনিবন মবস পুম্নমক অবস I 

খনোুংমগী মনুুংদো চৎথবরিো থিক-খথৌরমবশুংদো কবরগুম্বো 

অদশোইিো খতৌিো ওইরগবদ ,মদুদো ঐদ োয়্নো  ুংই মদুবদ মদঙোনদো 

অরোন্বো খতৌদখ্র ।  ুংব্রো নৎিগো  ুংদব্রো ? ঐদ োয়নো খতৌবরিো থিক-খথৌরম 

পুম্নমক ক্রমন বন I ক্রমন হোইিবদ িযিহোরগী থিক-খথৌরমবশুং I 

খহৌজিক কনোগুম্বো অমদো অদশোইিো খতৌখ্রিবদ মদুিু ঐদ োয়নো  ুংলিবদ, 

মদুবদ মহোক্কো খলোইন্নো ঐনো অকন্বো ৱোজহ হোইদখ্র নৎিগো অদশোইিো 

খতৌদখ্র, মদুবদ  ুংইদনো  ুংিদন ? মদুিু অবতক্রমন খকৌই I 

 অবতক্রমন হোইিবদ ঐদ োয়নো অরোন্বদো চৎপো I মদুগো চপ-চোনো 

অচ ম্বদো হন্নো লোকপো মদুগী মবমুং প্রবতক্রমন I 

প্রদতক্রমনগী চপ-চাব্া দব্দি 

ৱাৈং-ৈংদলব্া :- প্রবতক্রমনদো কবর খতৌগবন ? 

দাদাদশ্র:-পুবক্নুং-ৱোজহ-হকচোুংগী অপুন্বো, ভোিকম ক (Chargeকম ক) -

িৱযকম ক(মনুুংগীdischargeকম ক)-খনোকম ক(মপোেো উবরিো dischargeকম ক) 

,চেভুোই অমসুুং চেভুোই মবমুংগী মোয়ো পুম্নমক্ত্গী খতোঙোন্বো ‘শুিোত্মোʼিু 

বনুংবশুংদুনো হোইগদিো মদুবদ, ‘খহ শুিোত্মো ভগৱোন ! ঐনো অকন্বো ৱোজহ 

ঙোুংব িো অদুনো লোনদখ্র, মরমদুনো মদুগী লোদল্ল হোইিবর, অমসুুং অবসগুম্বো 

অরোনিো অবস অমকু হন্নো ঐহোক্নো খতৌিরদরোই হোইদুনো ৱোশবক্ল I অবসগুম্বো 

অরোনিো অবস অমকু হন্নো খতৌদন্বো শজি বপবিয়ু̓  I ‘শুিোত্মোʼিু বনুংবশুংদুনো 

নৎিগো ‘দোদোʼিু বনুংবশুংদুনো হোইগদিো মদুবদ, ‘মবস অরোনিো অবস খতৌদখ্রʼ; 

মদুনো আদলোচনো বন, মদুগী অরোন্বদিুু চোমদথোকপো মদুনো প্রবতক্রমন 

অমসুুং মদুগী অরোন্বদুিু অমুক হন্নো খতৌরদরোই হোইিগী ৱোশক খলৌিো মদুনো 

প্রতযো যোন  ! মোুংদো ললবরিো  মীওই অদুিু নুুংঙোইতিো ফোওিো নৎিগো 

মহোকপু ঐদ োয়দগী অৱোিো ওইরিবদ মদু পুম্নমক অবতক্রমন খকৌই  

অমসুুং মদুগী  ুদিো অদলোচনো, প্রবতক্রমন অমসুুং প্রতযো যোন খতৌগদিো I 
◈◈◈◈◈  
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প্রদতক্রমন দব্দি 
 

প্রতযক্ষ ‘ দোদো ভগৱোন ʼ গী সোক্ষীদো, হকচোুং ওইবরিো(কনোগুম্বো 

অমগী মথিো অরোন্বো খতৌব িো মীওই অদুগী মবমুং)গী পুবক্নুং-ৱোজহ-

হকচোুংগী অপুন্বো, ভোিকম্ ক-িৱযকম ক-খনোকম কদগী খতোঙোন্বো ওইবরিো খহ 

শুিোত্মো ভগৱোন, অদদোমগী সোক্ষীদো, ঙবসদফৌিো ঐহোক্নো খতৌব িো 

অরোন্ববশুং **, মদুগী ঙোকবপয়ু হোইিবর I মদুগী থদমোই-খশোক্নো 

নুুংঙোইতিো ফোওবর I ঐিু ঙোকবপয়ু, ঐি ু ঙোকবপয়ু, ঐিু ঙোকবপয়ু, 

অমসুুং অমুক হন্নো অবসগুম্বো অরোন্বো হন্নো খতৌিরদরোই হোইদুনো 

অদচৎপো ৱোশক খলৌবর মদুগীদমিো ঐিু শজি বপবিয়ু, শজি বপবিয়ু, 

শজি বপবিয়ু । 

**অশোওিো-নোপল্্-মোয়ো-মীদহৌিো,বিষয়(sex)-কষোয় (attachment 

-abhorrence) অবসনবচুংিবশুং অবসদগী কনোগুমিো অমোিু অৱোিো 

নুুংঙোইতিো বপখ্রিবদ, মদুগী খদোসবশুং অদু পুবক্নুংদো বনুংবশুংগদিো I 

অবসগুম্বো প্রবতক্রমনদগী পুজন্সি ুয়োম্নো ফিিো ওই অমসুুং খমোক্ষ 

ফুংই ! ভগৱোন হোইবর মদুবদ, ‘অবতক্রমনগী প্রবতক্রমন খতৌরিবদ খমোক্ষ 

ফুংগবনʼ I 

  



 

দনষপক্ষপাতী  ন্সত্রমন্সন্দর কদরগীদমক্তা ? 

তোুংলিো পুরুষবশুংনো মতম্্-মতমগী মত ুং ইন্নো লোকপো মতমদো  দুম 

ওইনো হোইরিদো শ্রী মহোিীর ভগৱোন , শ্রী কৃষ্ণ ভগৱোন , শ্রী রোম ভগৱোন, মতম 

অদুদো মদ োয়্নো মীয়োমিু ধ্ম কগী  ৎনো-খ ৎিবশুংগী মনুুংদগী খলৌদথোক্ত নো আত্মো 

ধ্ম কদো খলুংদনো থম্লম্মী অমসুুং মতমগী মত ুংইন্নো তোুংল্বো পুরুষবশুংনো ললিিদো 

মোদলম্দো ত্প্নো-ত্প্নো অমগো-অমগো খমোৎ-খ ৎন্বো ওইবর ,ধ্ম কদো খতোঙোন-খতোঙোন্নো 

 োইদদোক্নিো ওইবর । মদগুী খফোন ওইনো হরোও-তয়োম্বো অবস মুৎথরক্লী ।  

অক্রম বিজ্ঞোনগী মদতোনদলোম্নো  ুরুমিবনুংঙোই ওইরিো দোদো 

ভগৱোন(দোদোশ্রী)নো মীয়োমিু আত্মো ধ্ম কিু ফুংহল্লী অমসুুং মবসগো খলোইনো-খলোইন্নো 

ধ্ম কদো ললবরিো ঐগী নুংগী খ ৎন্বশীুংিু খকোকহন্বো অমসুুং মীয়োমগী ঐগী-নুংগী 

ৱো দল্লোনদো চ ম্মী-চ মদদ খয়ৎন্বো পুম্বো , অমোুং-অতো ওইিো য়োিো মদুদগী 

খলৌদথোকরক্ত নো অদনৌিো ইদতোপ-খতোপ্পো খ োুংফম অমো খলৌবর , অদুবদ  

বনষপক্ষপোতী (ঐগী-নুংগী নোইদিো) ধ্ম ক খকোলুপ অমো বলুং ৎবল । 

খমোক্ষকী পোেম মপুুংফোন্ি্গীদমক মহোিীর সৱোমী ভগৱোন্নো আত্মো- 

জ্ঞোন ফুংন্বগী লবম্ব িগতপু বপব  , শ্রী কৃষ্ণ ভগৱোন্নো গীতোদো  ‘আত্মোিতৎ 

সি কভ দতষুʼ গী দর্ষটি অরিনুিু বপব  , জিি অমসুুং বশিগী খ ৎন্বো ললিিদো  

ঐদ োয়্নো ইশোমক বশিবন  ুংিগো ‘বচদোনোেরুপঃ বশদিোহম বশদিোহমʼ গী দশোি ু

ফুংবল । অসমু ওইজে ধ্ম ক পুম্বগী  ুৱোইদগী মরু ওইিো পুরুষবশুংগী থদমোইগী 

ৱোজহবদ আত্মো-জ্ঞোন ফুংন্বগীদমিবন , মদিু ু ুংল্ববদ  আত্মো- জ্ঞোন ফুংন্নিগী খহোৎন্বো 

অদ ু খহৌই অমসুুং মীওইিো পুম্নমকপু আত্মো দর্ষটিদগী খয়ুংিগো অদভদতো (ঐস ু

নুংস ুআত্মোবন , অমৎতো ওইিগী ৱো দল্লোন) ওইহল্লী । ধ্ম ক অমত্তি ুঅকোই-অদতক 

ওইদনিো, ধ্ম ক অমত্তগী বনয়ম্িু  ুৎবথুংজিেনো নুংঙোইতিো ফোওদনিো, অবসগুম্বো 

ৱো দল্লোন অবস খলপ্পো ললতনো ললিো ওই । 

মদতোনদলোম্নো  ুরুমিবনুংঙোই ওইরিো দোদোশ্রীনো হোই মদুবদ,  ুংনো- ুংদনো 

কনোগুম্বি ুবশুংথেিো ওইরিবদ , মদ ুপুমিিু বনুংিিদগী  বশুংথেিো  অদ ুখকোক্কবন 

। অবসগুম্বো ঐগী-নুংগী নোইদিো জিমজেরদো লোক্ত নো খতোঙোন্্-খতোঙোন্বো 

ভগৱোনবশুং মরুবত মনোিো  রুুমিদুনো খমোৎ-খ ৎন্বো , চ ম্মী-চ ম্দদ খয়ৎন্বো, খ ৎন্বো 

ৱো দল্লোনবশুংগী খহৌরকফম ওইবরিো থোিিবশুংি ু মুথৎবল অমসুুং ঐগী-নুংগী 

খয়ৎন্বো অদ ুখকোকহল্লী । 

মরুওইিো খকি ওইনো মদতোনদলোম্নো  রুুমিবনুংঙোই ওইরিো দোদো 

ভগৱোনগী পুবক্নুং বচুংবশন বনুংঙোই ওইরিো বনষপক্ষপোতী জিমজের অদোলি লল । 

মবস নত্তনো অমদোিোদ , রোিদকোি , ভ ি , খগোি , খমোরিী , অনিোর 

,অমদরবল,িদড়োদর , িোম্নগর , সুদরনদর্নগর  চলোমলী , ভোদরন , ৱোসনো , কদিোসন 

অমসুুং মুজম্বদো ললবর ।  

◈◈◈◈  



 

 ➤জ্ঞানদব্দি কদরটনা ? 

● আত্ম-সোক্ষোৎকোর ফুংন্নিগীদমক ,খভদ(খতোঙোন্্-খতোঙোন্নো  োইদদোকপো) 

জ্ঞোন খপ্রয়োকবন, অমসুুং ৱোহুং-হুংিো সতসগদগী খ ৎজন । মদুদো আত্মোিু 

ফুংবনুংবলিো    মীওইবশুংি ুমশোগী আত্মোি ুসোক্ষোৎকোর  ওই। 

● ১৯৫৮তো মদতোনদলোম্নো  ুরুমিবনুংঙোই ওইরিো দোদো ভগৱোন (দোদোশ্রী)নো 

আত্মোজ্ঞোন খফৌগৎপগুম ,মদুগো চপ-মোন্নো ঙবসসু মহোক্কী কৃপো অমসুুং 

 ুরুমিবনুংঙোই ওইরিো নীরুমোগী আশীি কোদত্গী আত্মোজ্ঞোনী 

 ুরুমিবনুংঙোই ওইরিো দীপকভোইগী মোধ্যমদগী ফুংবল । 

➤জ্ঞান কদরগীদমক্কী মলৌগটদৌদরব্া ? 

● খপোকপো-বশিগী চক্রদগী মুজি ফুংনিো , খমোক্ষ ফুংন্নিগীদমক 

● ঐশোগী আত্মোি ুিোগতৄ খতৌন্বো । য়ুম ,শোজগ-নোজত ,থিক-খথৌরম, বহুংবলিো 

পুজন্সদো নুুংঙোইিো-শোবন্ত ফুংন্নিো । 

➤জ্ঞানদব্দিদগী কদর ফংব্টগ ? 

● খহৌখ্রিো মদপোক কয়োগী পোপপু খকোকহল্লী ,অজ্ঞোন থোিিবশুংিু (খরোগ 

বিবলফ)খকোকহল্লী। 

●  আত্মোি ুিোগৄবত্ত ওইহল্লী । 

● অদশুংিো  ুংিদগী সুংসোর পুজন্স মদরলিু মপুুংফোনো খলোইবশন্নিগী উপোই 

ফুংবল । 

● অদনৌিো কম ক খশম্দদ অমসুুং অবরিো কম কিু খলোইবশল্লী । 

➤জ্ঞানগীদমক ঐশামক লাকপগী দরকার ওইব্র ? 

● জ্ঞোনবিবধ্ অবস জ্ঞোনী কৃপো অমসুুং আশীি কোদত্কী মজহবন । মদুগীদমক 

লোকপগী দরকোর ওই । 

●  ুরুমিবনুংঙোই ওইরিো নীরুমো অমসুুং দীপকভোইগী িী.বি নৎতর্গো 

বদ.বি.বদ সত্সগবশুং অবসদো নৎত্নো দোদোগী লোইবরকবশুংদগী অদদোম্নো জ্ঞোন 

ফুংন্নিো অহোন্বো-পোজম্ব ওই খতৌইগুমসুুং আত্ম-সোক্ষোৎকোরবদ খতৌিো ঙম্দদ 

। 

●  জ্ঞোন ফুংনিো অদতোপ্পো পোজম্ববশুংদগী শোবন্তবদ ফুংগবন খতৌইগুমসুুং ইশোগী 

আত্মোিু  িোগৄত খতৌন্বগীদমক লোক্ত নো  জ্ঞোন খলৌিোগী মদথৌ তোই । ুদম 

ওইনোঃ লোইবরিো খয়কপো লমবরবদ মঙোলবপদদ  খতৌইগুমসুুং অদশুংিো 

চোবক্লিো লমবরবদ লমঙোল বপিো ঙম্মী । 

➤জ্ঞান মলৌন্ব্্গীদমক অটদাম্না িম প নৎত্রগা গুরু মৈাংগদ্বা নৎটত। 

➤জ্ঞান অদস অমুলয়্কদন ; মদগুীদমক্ত কদরগুম্বা মুলয়্ক দপব্গী  মটথৌ 

তাটদ । 

  



 

Books of Dada Bhagwan 

1.Adjust Everywhere 

2.Ahimsa : Non-Violence 

3.Anger 

4.Aptavani-1 

5.Aptavani-2 

6.Aptavani-4 

7.Aptavani-5 

8.Aptavani-6 

9.Aptavani-8 

10.Aptavani-9 

11.Autobiography of Gnani 

Purush A.M Patel 

12.Avoid Clashes 

13.Brahmacharya  

14.Death : Before, During & After 

15.Flawless Vision 

16.Generation Gap 

17.Harmony in Marriage 

18.Life Without Conflict 

19.Money 

20.Noble Use of Money 

 

21.Pratikraman  

22.Pure Love 

23.Right Understanding to Help 

Others 

24.Science of Karma 

25.Science of Speech 

26.Shree Simandhar Swami : The 

Living God 

27.The Essence Of All Religion 

28.The Fault Is Of The Sufferer 

29.The Guru and The Disciple 

30.The Hidden Meaning Of Truth 

& Untruth 

31.The Practice Of Humanity 

32.Trimantra : The mantra that 

removes all the worldly obstacles 

33.Whatever Happened is Justice 

34.Who Am I ? 

35.Worries 

★ Dada Bhagwan books are availables in different languages 

:Gujarati, Hindi, English, Marathi, Telegu, Kanada, Oriya, Malayali, 

Bengali, Punjabi, Assamese, Tamil, German, Spanish, Russian etc 

★ ‘Dadavani ’ Magazine is published Every month in three 

Languages :Gujarati, Hindi, English. 

★ Website : www.dadabhagwan.org  

 



 

Persons to Contact 
Dada Bhagwan Parivar 

Adalaj : Trimandir ,Simandhar City ,Ahmedabad-Kalol 

Highway , Adalaj ,Dist.: Gandhinagar-382421,Gujarat, 

India. Tel :(079)39830100, 

Email :info@dadabhagwan.org 

Mumbai: 

Kolkata: 

Jaipur: 

Bhopal: 

Indore: 

Jabalpur: 

Raipur: 

Bhilai: 

9323528901 

9830093230 

9351408285 

9425024405 

9039936173 

9425160428 

9329644433  

9827481336 

Delhi: 

Chennai: 

Patna: 

Amravati: 

Bangalore: 

Hyderabad: 

Pune: 

Jalandhar: 

9810098564 

9380159957 

7352723132 

9422915064 

9590979099 

9989877786 

9422660497 

9814063043 
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U.S.A:Dada Bhagwan Vignan 

Institute 

Tel:+1 877-505-DADA(3232) 

Email:info@us.dadabhagwan.org 

U.K: Dada Darshan (UK) 

Tel: +44 330-111-DADA(3232) 

Email:info@uk.dadabhagwan.org 

New Zealand:+6421 0376434 

Singapur: +65 81129229 

Kenya:+25 4722722063 

Australia:+61 421127947 

Germany :+49 700 32327474 

UAE:+97 1557316937 

 

Website: www.dadabhagwan.org 




