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আত্মাজ্ঞান ফংনবগী প্র্তযক্ষ (পিনরক্ট) পৈঙ্ক !
‘ঐনা মীওই খরি ঐহাক্কী খত্তগী বসবি বিন্নরমগবন । মতুংো
েরকার ওইদনদকা ওইদরাইদ্রদন ? মতুংো মীয়াম্না লম্বীবে েরকার
ওইদনদকা ?ʼ
- দাদাশ্রী
মদতানদলাম্না খরুমজবনুংঙাই ওইরিা োো ভগৱান (োোশ্রী) খঙ্গ
কয়া-কয়া, দেি-বিদেি দকাইনা চৎতনা মবিি ফুংবনুংবলিা জীিবিুংি
সতসঙ্গ অমবে আত্মাজ্ঞানি ফুংহলমই I োোশ্রীনা ললবরঙঙো খরুমজবনুংঙাই
ওইরিা ডা. নীরুদিন অমীন (নীরুমা)ি আত্মাজ্ঞান ফুংহন্নিগীেমিা
জ্ঞানবসেবি পীরম্মী I
োোশ্রীনা হকচাুং থাদোক্লিা মতুংো নীরুমাা্না মেগা চপ-মান্ননা
মবিি ফুংবনুংবলিা জীিবিুংি সতসঙ্গ অমসুং আত্মাজ্ঞান ফুংহন্নিগীেমিা
বনবমত্ত ওইিগী ৱাখলদলানো পাুংদথাকলম্মী I খরুমজবনুংঙাই ওইরিা
েীপকভাই দেসাইি োোশ্রীনা সতসঙ্গ দতৌন্নিগীেমক বসবি পীবিরম্মী I
নীরুমানা মহাক্কী অিীিবাতগী খরুমজবনুংঙাই ওইরিা েীপকভাইি ২০০৩
তগী দেি-বিদেিকী খুংঙ্গ-িহর পম্নমিা চৎতনা আত্মাজ্ঞানি ফুংহলম্মী;
ইুং২০০৬ তা খরুমজবনুংঙাই ওইরিা নীরুমানা হ্কচাুং থাদোক্লিা মতুংেস
চৎথবর I মবস আত্মাজ্ঞান ফুংলিা মতুংো, মমক্ষ (মবিি ফুংবনুংবলিা
মীওই) বলবিুং কয়ানা সুংসারো ললেনা মদথৌ-পম্নমক পাুংদথািনা মবিো
ললেনা আত্মাো ললিগী নুংঙাইিি অনভি ওইবর I
গ্রন্থ অবসো নমবলিা ৱাঙহবিুং দমাক্ষাবথববিুংি লম্বী-লমবজুংিগী
মওুং-ওইনা খবাইেগী ৱাুংিা কান্নিা বসি ওইসন, দতৌইগুম্বসুং দমাক্ষ
ফুংন্নিগীেমিবে আত্মাজ্ঞান ফুংিা মদথৌ তাই । অক্রম লম্বীেগী
আত্মাজ্ঞানি ফুংিা অবস ঙবসস চৎথবর, মবসগীেমক প্রতযক্ষ আত্মাজ্ঞানীি
ঊনােনা আত্মাজ্ঞান ফুংনিা দহাৎন্বা মতম অেো ওইদথাকপা য়াই ।
চাকবলিা লমবরনা অদতাপ্পো ৱাইরিবে চাকহন্বা ঙম্মী ।

খঙহনজবা
জ্ঞানী পরুষ মদতানদলাম্না খরুমজবনুংঙাই ওইরিা োো ভগৱানগী শ্রীমখেগী
অিযাত্ম অমসুং িযিহারজ্ঞানগা মরী ললন্না ঙাুংদথাকলকপা ৱাঙহ, মেি দরদকাট দতৌেনা
দখামবজন্বা অমসুং নমদথািনা লাইবরক্কী মওুংো পদথাকচবর । দতাঙান-দতাঙান্বা
সিদজক্টবিুংগী মথিা দথাক্লকপা সরস্বতীগী অঙকপা অেগী দখামবজনিা মবস লাইবরক
অবসো দতৌবর, অদনৌিা পাবিবরিবিুংগীেমক ৱরোন (দিার) মওুং ওইনা খেম
ওইগবন।
পদথাকচাবরিা দলান-হদন্থাচিা অবসো ঐহাক্না মরুওইিা দচকবিন্বা অবস থমঙজ
মেবে পাবিবরিনা োোজীগী ৱাঙহি তবিবরিগুম, অবসগুম্না ইিা ফাওিা অবস ওইিন
হায়না, মবসনা মরম ওইেনা কবরগুম্বা মফমবিুংো দলান হদদাবক্লিগী ৱাঙহপদরুং
মবিপবর িয়াকরনগী মতুং ইন্না অদিায়-অঙামবিুং য়াওিা য়াই, দতৌইগুম্বসুং মবসো
নঙগী ওইিা ৱাখদলান অেি খঙবিেনা পাবিরিবে দহন্না কান্নািা ওইগবন ।
পদথাবক্লিা ললবরক অবসো জগা খবেুংো দেদকটকী মনঙো উৎবলিা ৱাফম
নত্ত্রগা ৱাঙহ মদতানদলাম্না খরুমজবনুংঙাই ওইরিা োোশ্রীনা ঙাুংদথাক্লকপা ৱাঙহবিুংি
দথাইদোক দহদন্থাক্না মদয়ুং দিুংনা খঙনিগীেমক ইজিবন । হায়িবে মফম খরাো
অুংদগ্রবজ ৱাফমবিুংগী মবিপবর অথবগী মওুংো থমজবর । োোশ্রী শ্রীমখেগী দথাক্লকপা
গুজরবত্ত ৱাঙহ মেগা চপ মান্না ইটাবলক্স তা থমজবর, মরমবে মেগী ৱাঙহবিুং অেগী
মবিপবরো অবসগুম্বা ৱাঙহ ললদত, মেগী মপুংফািা অথব পীিা ঙম্বা । মবস নৎতিো
মেগী ৱাঙহবিুং অেগী মান্নিা ৱাঙহ, অথবগী মওুংো দেদকটত পীজবর ।
জ্ঞানীগী ৱাঙহি মবিপবর দলাদা চপ-মান্না হদদাকপা ঙম্নিা দহাৎনঙজ
দতৌইগুম্বসুং োোশ্রীগী আত্মাজ্ঞানগী অদিুংিা নঙগী ৱাখলদলান, চপ-চানা চপ-মান্না
মেবে, অদোম্না গুজরবত্ত দলানো ওইনা দহন্না মমৎতগবন । কনাগুম্বনা জ্ঞানি
খমদথুংনা খঙদগ হায়রিবে, জ্ঞানগী অদিুংিা নঙগী ৱাফমি খঙদগ হায়রিবে, মহাক্না
মবসগীেমক গুজরবত্ত দলানি তবম্বয়, অসম্না ঐহাক্না দনালক্না খঙহনজবর ।
দলান হদদাকপগা মরীঙলনিা অৱাৎপাবিুংগীেমক অদোমো ঙাকপীয় হায়জবর ।
We will appreciate your suggestion & grammatical mistake correction. You can
give your valuable feedback at nlt.m@dadabhagwan.org

Editorial

পবিো কবরগুম্বা মাঙো লাকপা পম্নমক, মেি মপুংফনা রীয়লাইদজসন
দতৌবদ্রঙগ মীওইিনা মেি দলৌদে । পম্নমকপ রীয়লাইদজসন দতৌদর, ‘দসল্ফʼ খিুংবে
রীয়লাইদজসন দতৌবদ্র । বথঙমদ্রিা মদপাক কয়ােগী ‘ঐ কনাদনাʼ মেগী িখঙিা অেবে
খঙেেনা ললবর, মরমেনা মবস ঙাওচৎন্বা অবসগী পনথুংফম ফুংবদ্রিবন ! মেবে
করমনা খঙগবন

?

মিামকপ খঙলিা অেবে, মেগী মীওই অেনা মীওই অদতাপ্পবিুংিস ইরায়লায়না খঙহন্বা ঙম্মী । অবসগুম্বা মবতক-মগুি হায়িবে মিামক ‘জ্ঞানীʼ খিনা !
জ্ঞানী পরুষ, হায়িবে মহাক্না মবস সুংসার অবসো কবরগুম্বা খঙগদেৌিা অমত্তা,
কবরগুম্বা দতৌগেিা অমত্তা ললত্রিা মহাক অেিবন ! অবসগুম্না
জ্ঞানী পরুষ
খরুমজবনুংঙাই ওইরিা োোশ্রী, মবসগী মতম অবসো ঐদখায়্গী মরিা লািনা,
ঐদখায়্গী দলাদা, ঐদখায়্না খঙিা য়ািা অবসগুম্বা অরাইিা দলানো, মীওই খবেুংগী
মরু ওইিা ৱাহুং ‘ঐ কনাদনা ?ʼ হায়িা অেি ইরায় লায়না পাওখম পীবর ।
অবসো নত্তনা, মবস সুংসার অবস কবরদনা ? করম দতৌনা চৎথবরিদনা ?
কনানা বিলীিদনা ? ভগৱান কবরদনা ? মবি কবরদনা ? জ্ঞানী পরুষ হায়িনা
কনাদনা ? সীমনির স্বামী কনাদনা ? সন্ত, গুরু অমসুং জ্ঞানী পরুষকা কবর
দখন্নিদগ ? জ্ঞানীি করমনা খঙগবন ? জ্ঞানী কবর দতৌিা ঙম্বদগ ? মেো
খরুমজবনুংঙাই ওইরিা োোশ্রীগী অক্রম লম্বী কবরদনা ? ক্রবমক মওুংেবে দমাক্ষকী
লম্বীো মদপাক কয়ােগী মথুং-মথুং কখৎতনা চৎবল দতৌইগুম্বসুং ‘বলফ্টʼ (এবলদিতর)
অবসগুম্না দমাক্ষকী লম্বীেস ওইদথাকপা য়াইেনা ? অক্রম লম্বীেগী, মবসগী মতম
অবসো, সুংসারো ললরিস দমাক্ষ ওই অমসুং দমাক্ষপ করম্না ফুংগবন মেগী মমত্তনা
খঙিা অমসুং অচম্বা মাইঙকি ফুংন্নিগীেমক খরুমজবনুংঙাই ওইরিা োোশ্রীনা
চৎথহলী ।
‘ঐ কনাদনাʼ খঙলিা মতুংো করমনা ইিাো ফাওিদগ, সুংসার িযিহার
পাুংদথাক্লগস মপুংফানা বনরদলপ আত্মা ফম্দা ফম্বগী ইিাো ফাওিা (অনভি) অে
ওইদথাকপা য়াই । অবি(ৱাখলগী অৱািা)- িযবি(হকচাুংগী অনািা) অমসুং উপাবি
(মপাদগী লাকপা অৱািা)ো দলপ্পা ললত্রিা স্বস্মাবিো ললিা য়ািা, অবসগুম্বা অক্রম
বিজ্ঞান ফুংলিগী মতুংো মহাত্মা বলবিুং কয়াগী অনভিবন ! মবস পম্নমক
ফুংনিগীেমক পদথাকচবরিা দখামবজন্বা অবসনা দমাক্ষপ পাম্বা মীওইবিুংগীেমক দমাক্ষকী
লম্বীো লমঙাল ওইনা মাইঙকি উৎপা ওইসান হায়িা প্রাথনা ।
- িাঃ নীরুনবন অপমন

ঐ কনাননা?

ঐ কনাননা ?
(১) ‘ঐ কনাননাʼ ?
লতাঙান্বা, পমং অমিুং ‘ইশামকʼ !
দাদাশ্রী : অদোমগী বমুংবে কবর দকৌিদগ ?
ৱাহং-হংপৈবা : ঐগী বমুং চদলাল ।
দাদাশ্রী : অদিুংিমক্কী অদোম চদলাল দরা ?
ৱাহং-হংপৈবা : দহায় ।
দাদাশ্রী : চদলালেী অদোমগী বমুংবন । চদলাল অদোমগী বমুং
নত্তো ? অদোম ‘ইিামকʼ চদলাল দরা নত্ত্রগা অদোমগী বমুং চদলাল
দরা?
ৱাহং-হংপৈবা : মেবে বমুংবন ।
দাদাশ্রী : দহায়, অে ওইরিবে ‘অদোমʼ কনাদনা ? কবরগুম্বা
‘চদলালʼ অদোমগী বমুং ওইরিবে ‘অদোমʼ কনাদনা ? অদোমগী ‘বমুং
অমসুং ‘অদোমʼ দতাঙান্বা নত্তো ? ‘অদোমʼ বমুংেগী দতাঙালিবে
‘অদোমʼ(ইিামক) কনাদনা ? মবস ৱাফম অবস অদোম্না খঙইেনা, ঐনা
কবর হায়িা পামিদগ ? ‘মবস ঐগী অদনাপʼ হায়িো অদনাপ অমসুং
ঐহাক দতাঙানবলেনা ? মদতৌ অসম্না অদোম(ইিামক) বমুংেগী দতাঙানবল,
অবসগুম্না দহৌবজক মাদো ?
খেম ওইনা হায়রিো েকানগী মবমুং থম্মী ‘জনরল দেড্রসʼ, মেবে
মরালবে নদত্তেনা । দতৌইগুম্বসুং মেগী মপ অেো ঐদখায়্না হায়রিবে
‘এ! জনরল দেড্রস, মবসো লাকউ ।ʼ মেো মপ অেনা হায়গবন ‘ঐগী
বমুংবে জয়বন্তলালবন অমসুং জনরল দেড্রস মেবে ঐগী েকানগী মবমুংবন।ʼ
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হায়িবে েকানগী মবমুং দতাঙানবল অমসুং মপ মেেগী দতাঙানবল, দপাৎিক
দতাঙালী, পম্নমক দতাঙান-দতাঙানবলেনা ? অদোম্না কবর খনিদগ?
ৱাহং-হংপৈবা : চম্মী ।
দাদাশ্রী : দতৌইগুম্বসুং মবসেবে, ‘নদত্ত, ঐহাকবন চদলালʼ অসম্না
হায়গবন । হায়িবে েকানগী দিাডস ঐ, অমসুং মপস ঐ ! অদোম
চদলালবন, মেবে খঙন্নিগী ঊপাইবন ।

অৱাবা ফাওরবপদ, আত্মা িৱরুি ননে !
দহায়, অদোম চদলাল শুংনৎ-নদত্ত হায়িবে নদত্ত । অদোম
চদলালবন, দতৌইগুম্বসুং ‘িাই বরদলটিপ বিয় দপাইন্টʼ(িযিহারগী
মীৎদয়ুং)েগী য় আর চদলাল, ইস কদরক্ট ।
ৱাহং-হংপৈবা : ঐবে আত্মাবন, দতৌইগুম্বসুং বমুং চদলালবন ।
দাদাশ্রী : দহায়, দতৌইগুম্বসুং দহৌবজক ‘চদলালʼি কনাগুম্বনা বথনা

লচরিবে ‘অদোমোʼ ফাওো ?

ৱাহং-হংপৈবা : ফাওিবে ওই ।
দাদাশ্রী : অে ওইরিবে অদোম ‘চদলালʼবন, ‘আত্মাʼ নদত্ত ।
আত্মা ওইরগবে অদোমো ফাওদরাই, অমসুং ফাওিবননা, মরম অেনা
অদোম চদলালবন ।
চদলালগী বমুংো কনাগুম্বনা বথনা লচরিবে অদোম্না মেি দচৎবিন্নাপাইবিন্বা ওই । চদলালগী বমুং পদনা কনাগুম্বনা অফ-ফৎত হায়রিবে
অদোম্না ফক্লাুংো না থমেনা তাই । ঐদখায়্না হায়, ‘ভাই, ফক্লাুংনা
অদোমো কবর হায়িদগ ?ʼ মেো হায়, ‘নদত্ত, ফক্লাুং নদত্ত, মনঙো ঐগী
মরমো ৱাবর িান্নবর মেি ঐনা তািবন ।ʼ কনাগী মরমো ৱাবর
িানবরিদনা ? মেো হায়, ‘চদলালগী ।ʼ অদর, দতৌইগুম্বসুং অদোমবে
চদলাল নদত্ত । কবরগুম্বা অদোম আত্মা ওইরগবে চদলালগী ৱাফমি
ইিাগী মথিা দলৌদরাই ।
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ৱাহং-হংপৈবা : তদিুংিমক্কীবে ‘ঐ আত্মাবনʼেনা ?
দাদাশ্রী : অদোম আত্মাবে ওইবদ্রেনা ? চদলাল ওইবরেনা ! ‘ঐ
চদলালবনʼ মবসবে অরান্বা ৱাখদলাবন্ন । অদোম্না ‘ঐহাক চদলালবনʼ,
অবসগুম্বা বিবলফ অবসনা য়ম িােনা ললদে, মবস দরাুং বিবলফবন ।

(২) পবৈীফ-লরাং, রাইট !
লরাং পবৈীফ ময়াম অমা !
‘ঐ চদলালবনʼ মবসগী থজিা, মবস বিলীফ অবস অদোমি,
নবমোুংো মুংেফাও কাওদেেনা ! মতুংো মীয়াম্না ঐহাকপ লদহাুংবিেনা
ঐদঙাদা হায়, ‘নুংবে মবস নপী অবসগী মপদরাইিবন ।ʼ মরম অেনা
ঐদখায়্না মতুংো মপদরাইিবন হায়না দলৌই । মতুংো ‘ঐ মহাক্কী
মপদরাইিবন, মপদরাইিবনʼ দতৌেনা লল । কনাগুম্বনা মতম ললিা বখবিক্কী
মপদরাইিা ওইো ? ডাইদিাসব দতৌরিা মতুংো মথুংগী নবমৎতা মহাক্কী
মপদরাইিা ললগদ্রা ? ৱাহদন্থাবি মবস দরাুং বিলীফ পম্নমক ফমবজদনা
ললদে ।
‘ঐ চদলালবনʼ মবস দরাুং বিলীফবন । মতুংো ‘মবস নপী অবসগী
মপদরাইিবনʼ মবসনা অনীসিা
দরাুং বিলীফবন । ‘ঐ লিষ্ণবনʼ মবসনা
অহুমসিা দরাুং বিলীফবন । ‘ঐ ৱকীলবনʼ মবসনা মবরসিা দরাুং বিলীফবন।
‘ঐ অঙাুং অবসগী মপাবনʼ মবসনা মঙাসিা দরাুং বিলীফবন । ‘মহাক্কী
মাম্মবনʼ, মবসনা তরুকসিা দরাুং বিলীফবন । ‘ঐ কুচ দঙৌইʼ মবসনা
তদরৎসিা দরাুং বিলীফবন । ‘ঐ চহী বনফমঙাসিবনʼ, মবসনা বনপানসিা
দরাুং বিলীফবন । ‘ঐ মহাক্কী পাতব নরবনʼ মবসস দরাুং বিলীফবন । ‘ঐ
ইনকমদটক্স দপয়ারবনʼ অসম্না অদোম্না হায়রিবে অেস দরাুং বিলীফবন ।
অবসগুম্না দরাুং বিলীফ কয়াম ললরমগবন ?

‘ঐʼ মফম লহাংবা নাই !
‘ঐ চদলালবনʼ মবস অহুংকারবন । মরমবে ‘ঐʼ নত্তিা অেো,
‘ঐʼবন হায়েনা আদরাপ দতৌবর, মেগী মবমুং অহুংকার ।
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ৱাহং-হংপৈবা : ‘ঐ চদলালবনʼ হায়িা, মেো অহুংকার করমনা
ওইবরিদনা ? ‘ঐবে অবসবন, ঐবে মবসবনʼ অবসগুম্না হায়িা ওইরবে ৱাফম
অমবন, দতৌইগুম্বসুং ইচম-চম্বা মওুংো হায়রিবে, মেো অহুংকার করমনা
ওইবরিদনা ?
দাদাশ্রী : ইচম-চম্বা ৱাখদলানো হায়রিস অহুংকার কোয়ো
মাঙিদগ ? ‘ঐগী বমুং চদলালবন ʼ অবসগুম্না ইচম-চম্না হায়রিস মেবে
অহুংকারবন । মরমবে অদোমগী ‘অদিুংিা মিকʼঅেবে খঙদে অমসুং
‘অদোম্না ওইেিাʼ অেি আদরাপ দতৌবর, মবস পম্বা অহুংকার ঙািবনেনা?
‘অদোম চদলালবনʼ মেবে দ্রদমবতক দপাৎবন । হায়িবে ‘ঐ
চদলালবনʼ মবস হায়িো কবরস কাইদে, দতৌইগুম্বসুং ‘ঐ চদলালবনʼ মবস
বিলীফ অবস থমদলাইেিবন ।
ৱাহং-হংপৈবা : দহায়, নত্ত্রগবে ‘ঐʼ গী ফম অে লাকই ।
দাদাশ্রী : ‘ঐʼ ‘ঐʼগী জগাো ফম্লিবে অহুংকার নদত্ত । ‘ঐʼ
অদিুংিা জগাো ললদত, আদরাপ দতৌিা জগাো লল মরম অেনা অহুংকার।
আদরাপ দতৌিা জগােগী ‘ঐʼ দলৌদথাক্লিবে অমসুং অদিুংিা জগাো থম্লিবে
মে অহুংকার ললদত্র । মবসনা তাকপবে ‘ঐʼি দলৌদথাক্কেিা নদত্ত, ‘ঐʼি
মহাক্কী একদজক্ট দেস(অক্কনিা মফম) অেো থমগেিবন ।

‘ইশাʼনা ইশাদগী খঙজনদ !
মবসবে মদপাক কয়ােগী ইিানা, ‘ইিাʼেগী তবমন্না (খঙেনা)
ললনিা দহাৎনবর । ইিা, ‘ইিাʼেগী খঙেনা ললিা অমসুং মিাগী নৎতিা
অেনা পম্নমক খঙিা, মবস অঙকপবনেনা ! ইিা, ‘ইিাʼেগী মতম কয়াম
কুইনা খঙেেনা ললগবন ? কোয় দফৌিা ললগবন । ‘ইিাি কনাদনাʼ মবসি
খঙন্নিগীেমিা মবস মদপাবক্ন । মীওই মদপাক অবস অবসগীেমিবন মেবে
‘ইিাি কনাদনাʼ মেি বথবজন্নিা । নত্ত্রগবে, মতম অেফাও লমক্নেনা
ললগবন ‘ঐ কনাদনাʼ মবসি খঙিা মদথৌ তাইদনদকা ? অদোম ‘ইিাি
কনাদনাʼ মেি খঙিা মদথৌ তাইেনা তােিরা ?
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(৩) ‘I’ অমিুং ‘My’ বু খায়নদাক্নবগী
প্র্নয়াক !
লিিনরট, ‘I’ এ্ন্ড ‘My’ !
অদোমো অসম্না হায়রিবে Separate ‘I’ and ‘My’ with
separator, অে ওইরিবে ‘I’ অমসুং ‘My’ি দসপদরট দতৌিা ঙমগদ্রা ?
‘I’ অমসুং ‘My’ দসপদরট দতৌগদ্রা নত্ত্রগা দতৌদরাইদ্রা ? জগত্ত দনাুংমা
নত্ত্রগা দনাুংমবে খঙিা মদথৌ তাইেনা ! দসপদরট ‘I’ এন্ড ‘My’ । হায়িবে
িদঙ্গামগী দসপদরটর ললেনা, মেেগী িদঙ্গাম মপান দতাুংঙান তাহলীেনা ?
মেগা চপ মান্না মবসস দতাুংঙান্না খায়দোক্কেিা I
অদোমো ‘My’ গুম্বা কবর দপাৎ ললিদগ ? ‘I’ মদতামতরা নত্ত্রগা
‘My’ গা দলাইন্না ললো ?
ৱাহং-হংপৈবা : ‘My’ গা দলায়ন্না লল !
দাদাশ্রী : কবর-কবর ‘My’ দনা অদোমো ললিা ?
ৱাহং-হংপৈবা : ঐগী য়ম অমবে য়মগী দপাৎ-লচ পম্নমক I
দাদাশ্রী : পম্নমক অদোমগী হায়দোইরা ? অমসুং ৱাইফনা কনাগী
হায়গদোইদনা ?
ৱাহং-হংপৈবা : মেস ঐগী I
দাদাশ্রী : অমসুং অঙাুংবিুংনা কনাগী ?
ৱাহং-হংপৈবা : মেস ঐগী I
দাদাশ্রী : অমসুং মবসগী ঘড়ী

অবসনা কনাগী ?

ৱাহং-হংপৈবা : মেস ঐগী I
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দাদাশ্রী : অমসুং খৎ অবসনা কনাগীদনা ?
ৱাহং-হংপৈবা : খৎস ঐগী I
দাদাশ্রী : মেেগী ‘ঐগী দকাক, ঐগী হকচাুং, ঐগী দখাঙ, ঐগী
নদকাুং, ঐগী বমৎ’ অসম্না হায়গদেৌবরো ? মবস হকচাুংগী দপাৎ পম্নমকপ
‘ঐগী’ হায়বর, মেো ‘ঐগী’ হায়বরিা ‘অদোম’ কনাদনা ? মে খন্থেো?
‘মাই দনম ইজ 1চদলালʼ হায় অমসুং মতুংো ‘ঐ চদলালবন’, মবসো
ওন্না-লতনিা মাদো ?
ৱাহং-হংপৈবা : মাবল I
দাদাশ্রী : অদোম চদলালবন, দতৌইগুম্বসুং মবসো ‘I’ এন্ড ‘My’
অবন লল I মবস ‘I’ এন্ড ‘My’ অবনগী দরদেলাইন দতাঙালী I দপদরলল
ওইনা লল, কবরগুম্বেদফৌ অবনবস পনদে I দতৌইগুম্বসুং অদোম্নবে অমত্তবন
হায়না খলী, অসম্না খঙলগা মবসেগী ‘My’ ি দসপদরট দতৌবিয় I অদোমো
ললবরিা ‘My’ি, নকদা থমবিয় I ‘My’ হাটব, মেস নকদা থমবিয় I
মবস হকচাুংেগী অদতাপ্পা কবর কবর দসপদরট দতৌগেদগ?
ৱাহং-হংপৈবা : দখাঙ, ইনবদ্রয়া I
দাদাশ্রী : দহায়, পম্নমক । ইনবদ্রয়ামঙা, কব দমনবদ্রয়ামঙা পম্নমক।
অমসুং মতুংো ‘মাই মাইনʼহায়ো ‘আই এম মাইনʼ হায়ে ?
ৱাহং-হংপৈবা : ‘মাই মাইনʼ হায় ।
দাদাশ্রী : ঐগী িবি(Intellect) হায়েনা ?
ৱাহং-হংপৈবা : দহায় ।
দাদাশ্রী : ঐগী বচত্ত(Chit) হায়েনা ?

1

চন্দুলালগী জগাদা পারিবনা ইশাগী র িং খনগদবা
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ৱাহং-হংপৈবা : দহায় ।
দাদাশ্রী : অমসুং ‘My’ ইদগাইজম হায়ো নত্ত্রগা ‘I’ এম ইদগাইজম
হায়ো ?
ৱাহং-হংপৈবা : ‘My’ ইদগাইজম ।
দাদাশ্রী : ‘My’ ইদগাইজম হায়রগবে মেি খাইদোকপা ঙমগবন I
দতৌইগুম্বসুং মবসেগী মমাঙো ললিা, মেো অদোমগী ওইিা িারুক, মেেী
অদোম্না খঙদে I মরম অেনা মপুংফানা দসপদরিন দতৌিা ঙমদে I অদোম,
ইিাগী কবরগুম্বা খরেুংি ওইনা খঙিা ঙমগবন I অদোম্না সথল(মপাল
দথাুং)গী দপাৎপ খঙই, সক্ষমা(মনঙ)বে খঙদে I সক্ষমাি খাইদোকপা,
মেগী মতুংো সক্ষমাতর(অবনসিা মনঙ)ি খাইদোকপা মেগী মতুংো
সক্ষমাতম(অহুমসিা খমদথুংিা মনঙ)ি খাইদোকপবন মেেী জ্ঞানী পরুষকী
থিকবন I
দতৌইগুম্বসুং অমমম ওইনা সদপরপাটবস পম্নমক মথুং-মথুং
খাইদোক্লগেী ‘I’ অমসুং ‘My’ অবন অবসি খাইদোকপা য়াইেনা ? ‘I’
অমসুং ‘My’ অবন অবস খাইদোক্লিা মতুংো, অদরাইিো কবর ললদহৌিদগ?
‘My’ ি নাকদা থম্ম, অে ওইরবে অদরাইিো কবর ললদহৌিদগ?
ৱাহং-হংপৈবা :

‘I’

দাদাশ্রী : মেগী ‘I’ মেমক নিামকবন ! িস, মেগী ‘I’ অেি
রীয়্লাইজ দতৌগদেৌিবন I
ৱাহং-হংপৈবা : মে ওইরবে দসদপদরট দতৌরিা মতুংো অসম্না
খঙগেিবন মেবে দলমদহৌবরিা অে ‘ঐ’ বন ?
দাদাশ্রী : দহায়, দসদপদরট দতৌরিা মতুংো দলমদহৌিা, মে অদোম
‘ইিামবক্ন’, ‘I’ অদোম ইিামবক্ন । মেি বথিা অেবে মদথৌ তাইদনদকা ?
হায়িবে মবসবে অরাইিা লম্বীবনেনা, ‘I’ অমসুং ‘My’ খাইদোক্লিবে ?
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ৱাহং-হংপৈবা : দয়ুংঙগবে লম্বীবে লাই, দতৌইগুম্বসুং সক্ষমাতর
(অবনসিা মনঙ) অমসুং সক্ষমাতম (অহুমসিা খমদথুংিা মনঙ)ি
দতাঙান্না খাইদোকপবে য়াইেনা ? মেবে জ্ঞানী নত্তনবে ওইদথাকপা ঙমদে?
দাদাশ্রী : দহায়, মে জ্ঞানী পরুষনা খঙহনগবন । মরম অেনা
ঐহাক্না হায়বরবসবন, Separate ‘I’ and ‘My’ with Gnani’s separator.
মেগী দসদপদরটর অেি িাস্ত্রকারবিুংনা কবর হায়িদগ? দভেজ্ঞান
(দতাঙান-দতাঙান খাইদোকপা জ্ঞান) দকৌই । দভেজ্ঞান নত্তনা অদোম্না
করমনা খাইদোক্কবন ? করম-করম্বা দপাৎ অদোমগীদনা অমসুং করমকরম্বনা অদোমগী নদত্ত, মবস অবন অবসগী অদোম্না দভেজ্ঞান খঙদে।
দভেজ্ঞান হায়িবে ‘ঐগী’না মবস পম্নমবক্ন অমসুং ‘ঐʼ দতাঙানবল মবসেগী।
মরম অেনা জ্ঞানী পরুষকী মনািগী, মহাক্কী টচ তা ললরিবে দভেজ্ঞান
ফুংগবন অমসুং মতুংো ঐদখায়্না খাইদোকপা ওই ।
‘I’ অমসুং ‘My’ি খায়দোক্লিবে য়াম্না লাইেনা মবস ? ঐহাক্না
মবসগী মওুং অবস তাবক্লেনা, মবসগী মতুং ইন্না অিয়াত্ম অবস লাইো
নত্ত্রগা লো ? নত্ত্রগেী মবস মতমগী জীিবিুংবে িাসত্র পা-পােনা েম
দলাইগবন ।
ৱাহং-হংপৈবা: অদোমগুম্ববিুংগী মদথৌ তাইদনদকা, খঙন্নিগীেমি?
দাদাশ্রী : দহায়, মদথৌ তাই, দতৌইগুম্বসুং জ্ঞানী পরুষতী য়াম্না
তাুংনা ফুংই ! কবরগুম্বা ললরিেী, মতম অেো ইিাগী থিক
দলাইবিনদহৌগেিবন । জ্ঞানী পরুষকী ‘দসদপদরটরʼ দলৌগেিবন পুং
অমদরামগী ওইনা, মেগী ভারা-ৱারা ললদত । মেেগী দসদপদরট দতৌদহৌ।
মেেগী ‘I’ি দতাঙান তাগবন, নত্ত্রগবে ঙমদেেনা ! ‘I’ দতাঙান
খাইদোক্লিবে থিক পম্নমক দলাইবিলগবন । িাসত্র পম্নমক্কী নঙগী ৱাফমবে
অবসখিবন ।
আত্মা ওইদগ হায়রিবে ‘ঐগী’ (মাই) পম্নমক কৎদথাকপা মদথৌ
তাই । জ্ঞানী পরুষতা ‘My’ খৎবিন্নবিরিবে ‘I’ মদতামতা অদোমগী
নািা ললগবন । ‘I’ বৱে ‘My’ মেগী মবমুং জীৱাত্মা । ‘ঐবন অমসুং
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মবস পম্বা ঐগীবনʼ মে জীৱাত্মা েিা অমসুং ‘ঐবন অমসুং ঐগী নদত্ত ʼ
মেনা পরমাত্মা েিা । হায়িবে ‘My’ না মরম ওইেনা দমাক্ষ ওইবদ্রিবন।
‘ঐ কনাদনাʼ মবসগী জ্ঞান ফুংলিা মতুংো ‘My’েগী নাদন্থাদক্ল । ‘My’েগী
নাদন্থাক্লিবে পম্নমিগী নাদন্থাদক্ল । ‘My’ ইজ বরদলটিি বডপাটদমন্ট অমসুং
‘I’ ইজ রীয়ল । হায়িবে ‘I’ দটমপররী নদত্ত, ‘I’ ইজ পরমাদনন্ট ।
‘My’ ইজ দটমপররী। হায়িবে মবসো অদোম্না ‘I’ ি বথদোক্কেিবন ।

(৪) জগো মথক-লথাংপৈবা কনাননা ?
জ্ঞানী খক্তনা খঙহ্ল্লী ‘ঐʼবু !
ৱাহং-হংপৈবা : ‘ঐ কনাদনা’ মবসি খঙন্বগী ৱাফম অবস, মবস
সুংসার অবসো ললরগা করমনা ওইদথাকপা য়ািদগ ?
দাদাশ্রী : মে ওইরিবে কোয়ো ললরগা খঙিা য়ািদগ মেি ?
সুংসার নত্তনা অদতাপ্পা কবর জগা ললিদগ মেো ললিা য়ািা ? মবস জগৎ
অবসো পম্নমক সুংসারী(নপী-অঙাুং ললিবিুং)বন অমসুং পম্নমক সুংসারো
লল । মবসো ‘ঐ কনাদনা ?ʼ মবসি খঙিা ফুংিা অবসগুম্ববন । ‘অদোম
কনাদনাʼ মবসি খঙন্নিগীেমিা মবস সাইিবন মবসো মাঙো । বিো
লাকঊ, ঐহাক্না অদোমি খঙহনগবন ।
অমসুং মবসো ঐহাক্না অদোমো হুংবলিবিুংবস, মে ঐহাক্না অদোমো
অসম্না হায়িা নদত্ত মেবে অদোম অসম্না দতৌরগা পবিরকউ । অদোমেগী
দতৌিা ঙম্বা নদত্ত । হায়িবে ঐহাক্না অদোমো কবর হায়িদগ হায়িো
ঐহাক্না অদোমগী পম্নমক দতৌবিগবন । মরম অেনা অদোম বচন্তা দতৌগন।
মবস হান্না খঙগেিবন মেবে অদিুংিগী ‘ঐদখায়ʼ কনাদনা অমসুং কবরি
খঙিা মদথৌ তািদগ ? অচম্বা ৱাফম্না কবরদনা ? কদরক্টদনি কবরদনা ?
ৱার্ল্ব কবরদনা ? পরমাত্মা কবরদনা ?
পরমাত্মা ললো ? পরমাত্মা লল অমসুং মহাক অদোমগী নাি লল
মপান কোয়ো বথবরিদনা ? দতৌইগুম্বসুং কনাগুম্বনা ঐদখায়গীেমক মেগী
দথাুং অেি হাুংদোকপীরিবে েিবি দতৌিা ফুংগবনেনা ! মবস দথাুং অবস
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অসম্না দলানবিনদে, নবমৎ অমত্তফাও মিানা হাুংদোকপা ঙম্বা ওইদদ্র ।
মেবে মিামক্না লানদথাকপা ঙম্বা, অেগুম্বা তরিতারিহার(মিামক্না
দতার্ব্বান দয়ৌিা ঙম্বা অমসুং মীয়ামিস দয়ৌহন্বা ঙম্বা )জ্ঞানী পরুষ খিগী
থিকবন ।

ইশাগী অরান্বনা ইশাগী মথক লথাংপৈ !
ভগৱানেী অদোমগী ইিাগী সৱ-রুপবন । অদোমগী কনাগুম্বা মথক
দথাুংিা অমত্তা ললদত । কনাগুম্বা ইপা অমত্তশ মথক দথাুংিা ললদত ।
অদোমি কনাগুম্বা অমত্তনা কবরস দতৌিা ঙমদলাই । অদোম নীুং-খা
তম্ববন শপ্নতগী ইিাগী অরান্বনা মরম ওইেনা অদোমি পনবিবলিবন ।
অদোমগী ইথক-দথাুংিা অমত্তা ললদত অমসুং অদোমো কবরগুম্বা
জীি অমত্তগী খৎ বথুংবজন্বা ললদত । অেক্কী মবিুং য়াম্বা জীিবিুংবন,
দতৌইগুম্বসুং জীি অমত্তগী অদোমো খৎবথুংবজন্বা ললদত । অমসুং মবস
মদখায়বিুংনা খৎ বথুংবজনবলিবস, মে অদোমগী অরান্বনা মরম ওইেনা
খৎ বথুংবজনবলিবন । ঐদখায়না (মমাঙো) খৎ বথুংবজনবখিা, মেগী
মঙহবন। মবস ঐ ইিামক্না ‘ঊেনাʼ হায়বরিবন ।
ঐনা মবস ৱাঙহ অবন অবসি দগদরন্তী পীদগ, মবসেগী মীওইিনা
মিা ওইনা ললিা ঙমগবন । ঐহাক্না কবর হায়িদগ,
‘অদোমগী মথক দথাুংিা মাদলম অবসো কনামত্তা ললদত ।
অদোমগী মথক দথাুংিা অদোমগী blunders অমসুং অদোমগী mistakesবন।
মবস অবন অবস ললত্রিবে অদোম পারমাত্মাবন । ʼ
অমসুং ‘অদোমো কনাগুম্বা অমত্তগী খবজিুংফাও খৎ বথুংবজন্বা
ললদত । কবরগুম্বা জীি অমনা অদতাপ্পা জীি অমি খবজিুংফাও খৎ
বথুংবজন্বা ঙম্বগী ফীিমো ললদত অবসগুম্বা জগৎবন মবস । ʼ
মবস ৱাঙহ অবন অবসনা পম্নমক সমািান পরকই ।
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(৫) জগো কনানা লতৌবনগ ?
জগো লতৌহন্বগী অনশংবা পৈখুন !
দফক্ট দপাৎ খঙেিেগী মবস পম্বা অবস দয়ৎবিন্নবরিবন । দহৌবজক
অদোমি, ‘খঙবলিেʼ মেি খঙবনুংো , নত্ত্রগা ‘খঙবদ্রিা অেিʼ মে
খঙবনুংো ?
জগৎ কবরদনা ? করম দতৌনা দিমবলিদনা ? দিমবলিনা কনাদনা?
ঐদখায়্না মবস জগৎ অবসগা কবর মরী ললনিদগ ? ঐদখায়্গা ঐদখায়্গী
মরী ললনিবিুংগা কবর মরী ললনিদগ ? বিবজদনি কবরগী মখা দপান্বদগ ?
ঐনা দতৌো নত্ত্রগা কনাগুম্বা অমনা দতৌো ? মবস পম্বা খঙিগী মদতৌবে
তাইেনদন ?
ৱাহং-হংপৈবা : দহায় ।
দাদাশ্রী : মরম অেনা মবসো অদহৌিো অদোম্না কবর খঙবনুংিদগ,
মেগী ৱাবর ৱাতাই হান্না িান্নবি । জগৎ কনানা দিমিদগ, অদোমি কবর
মান্বদগ ? কনানা দিমিদগ অবসগুম্বা চম্মমনিনা পীক-থলিা জগৎ ?
অদোমগী কবর দমাৎদনা ?
ৱাহং-হংপৈবা : ইশ্বরনা দিম্বা ওইরমগবন ।
দাদাশ্রী : মে ওইরিবে সুংসার পম্বি কবরগী বচন্তাো থমবলিদনা?
বচন্তা ললতনিগী বফিমবে ললতো ।
ৱাহং-হংপৈবা : মীওই পম্নমক বচন্তােী দতৌইদন ?
দাদাশ্রী : দহায়, দতৌইগুম্বসুং মহাক্না মবস সুংসার অবস দিম্লিবে
বচন্তা ওইিা ওইনা কবরগী দিমবলিদনা ? মহাকপ ফাগেিবন, সী.িী.আই
মীওইবিুংি থাবজনেনা । দতৌইগুম্বসুং ভগৱানেী অরান্বা নদত্ত ! মবসবে
মীয়াম্না মহাকপ অরান্বা তাহনবলিবন ।
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অদিুংিো, God is not creator of this world at all . Only Scientific
Circumstantial Evidenceবন । হায়িবে মবসবে পম্নমক মদহৌিাগী
খৎদিমবন । মবসি গুজরাবত্তো ঐনা ‘িয়িবিত িবিʼ হায়দগ । মবসবে
য়াম্না মনঙহুৎপা ৱাফমবন ।

মদুবু লমাক্ষ লকৌনদ !
পীকবলিা অঙাুংনস অসম্না হায়, ‘ইশ্বরনা দিম্ববনʼ । অদচৌিা সিসন্তবিুংনস হায়, ‘ইশ্বরনা দিম্ববনʼ । মবস ৱাফম অবস দলৌবকক বন,
অদলৌবকক(Real) নদত্ত ।
ভগৱান কবরগুম্বা বক্রদয়টর ওইরম্লগবে মহাক্না মতম চপ্পগী ওইনা
ঐদখায়্গী ইথক দথাুংিা ওইনা ললরমগবন অমসুং দমাক্ষ কুম্বা দপাৎ অবস
ললরমদলাই। দতৌইগুম্বসুং দমাক্ষ লল । ভগৱান বক্রদয়টর নদত্ত । দমাক্ষপ
খঙিা মীওইবিুংনবে ভগৱানি বক্রদয়টর ওইনা খদদ । ‘দমাক্ষʼ অমসুং
‘ভগৱান বক্রদয়টরʼ মবস অবন অবস ওইিা য়ােিা ৱাফমবন । বক্রদয়টরবে
মতম পম্বগী ঊপকাবর ওই অমসুং ঊপকাবর ওইিনা মরম ওইেনা
অদরাইিফাও ইথক-দথাুংনা অেম ললগবন ।

মদু ওইরবপদ ভগৱানবু কনানা লশমপৈবননা ?
ভগৱান্না দিবম্লিবন, কবরগুম্বা অবসগুম্না অদলৌবকক মওুংো হায়রিবে
‘দলাবজকʼ ললিবিুংনা ঐদঙানো হুংই মেবে, ‘ভগৱানি কনানা দিম্বদনা ?ʼ
মরমেনা ৱাহুং হুংন্বগী বফিম ওইহবল । মীয়াম্না ঐদঙানো হায়, ‘ঐদখায়্না
মালী ভগৱান্না সুংসার অবসি দতৌহবলিবন । অদোম্নবে নদত্ত হায়বর,
দতৌইগুম্বসুং অদোমগী ৱাফম খনিো দলৌবিনিা ঙমদে ।ʼ মেো ঐহাক্না
হুংই মেবে কবরগুম্বা ঐনা য়ারদগ ভগৱান্না দতৌবরিবন, মে ওইরিবে মেগী
ভগৱানি কনানা দিমবলিদনা ? মবস অদোম্না ঐদঙাদা তাকপীয় । অমসুং
মেি দিমবলিা অেিনা কনানা দিমবলিদনা ? কনাগুম্বনা দতৌিা ওইরগবে
মেগীস অদতৌিা দিাইেনা ললরমগবন, মবসবে ‘দলাবজকʼবন । দতৌইগুম্বসুং
মতুংো মেগী এন্ড বে লাক্লদরাই, মরম অেনা মেগী ৱাফম অে অরান্ববন।
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লহৌরকফমিু লৈনত, অনরাইবিু লৈনত, জগৎ কী….
হায়িবে কনাগুম্বনা দিম্বা নত্তনা ওইবরিবন, কনাগুম্বনা দিম্বা নদত্ত
মবস। কনাগুম্বনা দতৌিা নদত্ত, মরমেনা দহৌবজক কনাো হুংগবন মবসগী
মরমো ঐদখায়ো ? ঐহাকস বথরম্মী মেবে কনানা মবসি দতৌহলীিদনা,
মহাক্না মবস অৱা-অনা পম্নমক দতৌবরিবস ! ঐনা মফম খবেুংো বথিা
য়ািা বথদর, দতৌইগুম্বসুং মফম অমত্তো ফুংদে ।
ঐহাক্না ‘দফাদরনʼগী সাইবন্টিবিুংো হায় মেবে, ‘দগাড creatorবন,
মবসি প্রমান দতৌন্নিগীেমক ঐহাক্কা দলায়ন্না ৱাবর-ৱাতাই খরা িাবিয় ।
কবরগুম্বা মহাক্না বক্রদয়টর ওইরগবে মহাক্না করম্বা চহীো বক্রদয়ট দতৌিদগ
মে তাকপীয় । মেো হায়, ‘চবহবে ঐহাক্না খঙদে । মেো ঐহাক্না হুংই,
দতৌইগুম্বসুং মেগী বিবগবনুং ললো ললতো ?ʼ মেো হায়, ‘দহাই, বিবগবনুং
লল । বক্রদয়টর হায়িবননা, বিবগবনুং দিাইেনা ললরমগবন !ʼ কবরগুম্বা
বিবগবনুং ললরগবে, মেগী এদ লাক্কবন । দতৌইগুম্বসুং মবসবে এদ ললতিা
জগৎবন । বিবগবনুং ললত্রিবে এদ কোয়েগী লাক্কবন ? মবসবে অদহৌিস
ললদত অমসুং অদরাইিস ললদত । কবরগুম্বা বিবগবনুং ললত্রিবে, মেগী দিম্বািািস ওইদথাকপা ললদরাই, অসম্না মাদো ?

ভগৱানগী অনশংবা মফম !
মেো মবস দফাদরন সাইবন্টিবিুংনা হুংই, ‘মে ওইরিবে ভগৱান
ললতো?ʼ মেো ঐহাক্না হায়, ‘ভগৱান ললরমদ্রগবে মবস জগৎ অবসো
ললবরিা ফাওবরিবিুং, নুংঙাইিা অমসুং অৱািা মেগী অনভি ললেনা,
মেগী অনভি অমত্তস ললরমদলাই । মরমেনা ভগৱান অদিুংিগী লল ।ʼ
মহাক্না ঐদঙাদা হুংবখ মেবে, ‘ভগৱান কোয়ো ললিদগ ?ʼ ঐহাক্না হায়,
‘অদোম্না কোয়ো ললিা মান্বদগ ? মেো মহাক্না হায়, ‘মথিাʼ । ঐহাক্না
হুংই, ‘মহাক মথক কোয়ো ললিদগ ? মহাক্কী লম্বী নম্বর কায়া ? করাম্বা
লম্বীদনা, অদোম্না খঙো ? বচঠি দয়ৌিা ঙম্বা অদিুংিা ললফম ললো
অদোমগী নািা ?ʼ মথিবে কনাগুম্বা মপা অমত্তস ললদত । মফম খবেুংো
দকাইেনা লাকএ । মীয়াম পম্নমক্না হায় মথিা লল, খৎ বথুংগৎতনা লল।
মবসেগী ঐহাক্না পবক্নুংো খলী মেবে মীয়াম পম্নমক্না হায়নবর, মরমেনা
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কবরগুম্বা কনাগুম্বা অমবে দিাইেনা ললরমগবন । মরমেনা ঐহাক্না মথিা
দকাইনা চৎতনা দয়ুংলদর দতৌইগুম্বসুং মথিবে অবতয়া খিবন, মথিবে
কবরগুম্বা অমত্তা ফুংদে । মথিবে কনাগুম্বা অমত্তা ললদত । মতুংো
দফাদরন সাইবন্টিবিুংনা ঐদঙাদা হায় মেবে, ‘ভগৱানগী অদিুংিা এডদড্রস
তাকপীগদ্র ?ʼ ঐহাক্না হায়, ‘ইবিয় । দগাড ইজ ইন এভবর বক্রদয়চার,
দৱোর ‘বভবজিলʼ অর ‘ইনবভবজিলʼ, দনাট ইন বক্রদয়িন ।ʼ (ভগৱান,
মীৎনা উিা নত্ত্রগা উেিা, জীি খবেুংমিা লল, দতৌইগুম্বসুং মীওইিনা
িািা দপাৎবিুংো ললদত ।)
মবস দটপদরদকাড অবস ‘বক্রদয়িনʼবন হায়গবন । ললবরিা দমন-দমড
দপাৎবিুং, মীওইিনা িািা দপাৎবিুং, মবসো ভগৱান ললদত ।

খুনদাংচাবগী পিদ্ধান্ত !
এবিদডি ময়াম অমা পনবিলগা কবরগুম্বা থিক অমা পাুংদথাকই,
হায়িবে মবস সাইবন্টবফক সরকমদেনবিয়ল এবিদডি বন । মেো ইদগাইজম
দতৌেনা ‘ঐনা দতৌিবনʼ, হায়রগা চৎথেনা ললবর । দতৌইগুম্বসুং অফিা
ওইরগনা ‘ঐনা দতৌিবনʼ অমসুং দিাইরগনা ‘ঐগী সনদয়াগ দহৌবজক ফৎদতʼ
অবসগুম্না ঐদখায় মীয়াম্না হায়ঙনেনা ? সনদয়াগবিুংি থজঙনেনা, ঐদখায়্গী
মীয়ামবিুংনা ।
ৱাহং-হংপৈবা : দহায় ।
দাদাশ্রী : লপিা তানো মতুংো মেগী দপাুংদথাকপা-চাওদথাকপা
অেবে মিা মদতাম্তনা মহাও তুংই । অমসুং কবরগুম্বা অমাঙিা ওইিা
মতম অেেনা কবরগুম্বা অমা হায়বজনবল । ঐহাক্না হুংিো, ‘দসঠ কবরগী,
অবসগুম্না দথাবক্লিদনা ?ʼ মতম অেো মহাক্না হায়, ‘ভগৱান্না িাওিেগীʼ।
ৱাহং-হংপৈবা : খদোুংচািগী বসিান্ত ওইদর ।
দাদাশ্রী : দহায়, খদোুংচািগী দতৌইগুম্বসুং অবসগুম্না মরাল বিিা
মহাক্কী(ভগৱান) মথিা থদম্লাইেিবন । ৱবকলগী মথিা মরাল বিিা
নত্ত্রগা অদতাপ্পা মীওই অমগী মথিা মরাল বিিা ওইরগবে লফ, দতৌইগুম্বসুং
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ভগৱানগী মথিা মরাল বিিা য়াো ? ৱাবকলবে দকি দতৌেনা বহসাি
দলৌই দতৌইগুম্বসুং মবসগীবে কনানা দকি দতৌগবন ? মবসগী মঙহবে মথুংগী
মদপািা য়াম্না খদোুংথীবনুংঙাই ওইিা লমন-খম্বা মীিক ফুংগবন ।
ভগৱানগী বমুং পীেনা মরাল বিিা য়াো ?
ৱাহং-হংপৈবা : মরাল বিিা য়াদে ।
দাদাশ্রী : নত্ত্রগা অসম্না হায়গবন, ‘োসব দফিদরিল ওইদে ।ʼ নত্ত্রগা
অসম্না হায়গবন ‘partner ওইবমন্নবরিা অে পকদচল দখাইʼ অসম্না হায় ।
নত্ত্রগা ‘মদমৌনপী অে মদঙ্গাল ওইদেʼ অসম্না হায় । দতৌইগুম্বসুং মিাগী
মদকািবে শুংলাক-লাকহদলাই ! মিাগী মদকািা কবরগুম্বা অমত্তা অদিাইিা
দলৌদরাই । মবসগী মরমো দফাদরনগী মীওই অমগা ৱাবর-ৱাতাই িাঙন্ন ।
মহাক্না হুংই, ‘অদোমগী ইবদয়াগী মীওইবিুংবে অদিায়িা অে মিাগী মদকািা
কবরগী লাকহবিিদনা ?ʼ ঐহাক্না হায়, ‘মবসবে ইবদয়াগী পজলবন। ইবদয়াগী
খবাইেগী অদচৌিা পজল (দপ্রাদেম)হায়রগবে, মবসবন ।

িাইপিপফক িরকমনেনপশয়ৈ এ্পবনিন্স !
মরম অেনা ৱাবর িাবিয়, কবরগুম্বা ৱাবর িাগেিা ললরিবে মে
পম্নমক িাবিয় । অবসগুম্না ৱাবর িাবিয় মবসেগী অদোমি বলখন পম্নমক
ফুংিা ওইনিা ।
ৱাহং-হংপৈবা : মবস ‘সাইবন্টবফক সরকমদেনবিয়ল এবিদডিʼ
অবস খঙদে ।
দাদাশ্রী : মবস পম্বা অবস ‘সাইবন্টবফক সরকমদেনবিয়ল এবিদডিʼ
কী মখা দপাবল । সুংসারো পরমান অমত্তফাও দচনজ দতৌিা য়ািা অেগুম্বা
নদত্ত । দহৌবজক অদোম্না চাক-চানিগীেমক ফম্বা, মেো অদোম্না খঙদে
মেবে অদোম কবর চাগবন ? দথাুংগেিা মীনস খঙদে মেবে হদয়ুং কবর
দথাুংগবন ? মবস করমনা ওইরবক্লিদনা, মবস অঙকপবন । অদোম্না কয়াম
চািা ঙমগবন অমসুং কয়াম চদরাইেিা, মে পম্বা পরমান চপ-চানা দিম্বা
ওই ।
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অদোম্না ঙবস ঐগা দথুংনিা অবস, মে কবরগী মখা দপান্না ঊনািা
ঙবম্লিদনা ? ওনবল সায়বন্টবফক সরকমদেনবিয়ল এবিদডিবন । অেক্কী
মতীক কুপ্পা মনঙ-হুৎপা মরমবন । মেগী মরমেি বথবজদনা পদথাকবল।
ৱাহং-হংপৈবা : দতৌইগুম্বসুং মেগী বথবজনিেনা করম দতৌিদগ ?
দাদাশ্রী : হায়িবে দহৌবজক অদোম্না বিো লাবক্ল, মেো অদোম্না
কবরস দতৌিা ঙম্বা নদত্ত । মেবে অদোমগী মানিবন, ইদগাইজম দতৌই
মেবে, ‘ঐ লাদক্ল অমসুং চৎদলʼ । মবস অদোম্না হায়বরিবস, ‘ঐ লাদক্ল ʼ
অমসুং ঐহাক্না হুংলিবে, ‘ঙরাুংবে কবরগী লাবিিা ?ʼ মতম অেো ‘অসম্নাʼ
দখাুং ঊৎবল, মবসেগী কবর খঙিা য়ািদগ ?
ৱাহং-হংপৈবা : দখাুং নািেগী ।
দাদাশ্রী : দহায়, দখাুংনািেগী । দখাুং নািবন হায়রিবে খঙদলাইদ্রদন
লাবক্লিা অে অদোম্না, নত্ত্রগা দখাুংনা লাকপ্রা ?
ৱাহং-হংপৈবা : দতৌইগুম্বসুং ঐনা লাকপবন হায়দরাইদ্রদন ?
দাদাশ্রী : অদোম ওইনা লাকপবনেনা, নত্ত্রদন ? কবরগুম্বা দখাুং
নারিবে মতম অেেস অদোম লাক্কদ্রা ?
ৱাহং-হংপৈবা : ঐহাক্কী ইিাগী অপাম্বদন লাকনিগী, মরমেনা
লাকবলিবন ।
দাদাশ্রী : দহায়, অদোম অপাম্বদন, মরমেনা লাকবলিবন দতৌইগুম্বসুং
মবস দখাুং পম্নমক ফিেগী লাকপা ঙবম্লিবন নত্ত্রদন ? নািা ওইরমলগবে?
ৱাহং-হংপৈবা : মে ওইরগবে লাকপা ঙমলমদলাই, অচম্ববন ।
দাদাশ্রী : হায়িবে অদোম ইদতামতা লাকপা ঙমো ? মদতৌসম্না
নপা অমনা িনগাবড় ফমেনা মবসো লাক্লগা অসম্না হায়, ‘ঐ লাদক্ল, ঐ
লাদক্ল ।ʼ মতম অেো ঐনা হুংই, ‘অদোমগী দখাুংবে দপরালাইবসস ওই,
অদোম্না করমনা লাবক্লিদনা ? মতম অেো হায়, ‘ষনগাবড়ো লাকই ।
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দতৌইগুম্বসুং ঐ লাকই, ঐ লাকই ʼ। ‘অদর ! ষনগাবড়ো লাকপ্রা নত্ত্রগা
অদোম্না লাকপ্রা ?ʼ মেো মহাক্না হায়, ‘ষনগাবড়ো ওইনা লাকই ।ʼ মতুংো
ঐহাক্না হুংই, ‘ষনগাবড়না লাকপ্রা নত্ত্রগা ষন্না লাকপ্রা ?ʼ
হায়িবে ৱাফম অবস কোয়েগী কোয়ফাওিা ওই ! দতৌইগুম্বসুং
দয়ুংউেনা লান্না দলৌবরবসবনেনা ! মবস সরকমদেনদসস অফিা ওইরগবে
লাকপা ঙম্মী, নত্ত্রগবে লাকপা ঙমদলাই ।
দকাক বচকেবে অদোম্না লাক্লিস, অমক হন্না হনবখগবন । ঐদখায়্না
লাকপা চৎপা ওইরগবে, দকাক বচকপগী হায়বজন্নিা মে দতৌদরাইেিবনদন?
অদর, দকাক্না লাকপ্রা নত্ত্রগা অদোম্না লাকপ্রা ? কবরগুম্বা কনাগুম্বা অমগা
অদোমগা মাইদয়াক্নরিবে অমসুং হায়রিবে, ‘চৎদলা চদলাল ঐগা দলায়ন্নাʼ,
মে ওইরিবে অমক হন্না হনবখবন । হায়িবে সরকমদেনদসস অফিা
ওইরগবে, মবসো দয়ৌবদ্রঙঙফাও কনাগুম্বা বথুংিা অমত্তা ললত্রিবে মতম
অেো লাকপা ঙমগবন ।

ইশাগী শপক্ত কয়াম লৈবনগ
অদোম্না কবরগুম্বা মতম অমত্তফাও চািস নদত্তদন ! মবসবে
দলাইনমক চদলালনা চাই অমসুং অদোম্নবে পবক্নুংো খবল ঐনা চাই ।
চাবরিনা চদলালনা অমসুং দখাুং-হাম্বস চদলালনা চৎবল । মে ওইরিবে
মরম ললতনা লাুংো থবর । মবস জ্ঞান তাো অদোম্না ?
ৱাহং-হংপৈবা : মে তাকপীয় ।
দাদাশ্রী : মবস সুংসার অবসো কনাগুম্বা মীওই অমত্তনা দখাুং-হাম্ব
ঙম্বগী মবনুংতম্বা িবি ললিা দপাকবত্র । দখাুং-হাম্ব ঙম্বগী মবনুংতম্বা িবি
ললদত কনাগুম্বা অমত্তনা, মে ওইরিবে অদতাপ্পা কবর িবি ললিদগ? মবসবে
ইিাগী অপাম্বগী মতুং ইন্না খবজুংতুংফাও দথাকপা মরম্না পবক্নুংো খলী
মেবে ঐনা দলাইনা দতৌিা ঙম্মী । কবরগুম্বা ঙমেিা কাদা, মতম অেো
খঙগবন ।
ঐনা দফাদরন বরটনব দডাক্টরবিুংি মবসো িদড়াো ো পবল, মী
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তরা-তরাবনদথাই । ঐহাক্না হায়, ‘দখাুং-হাম্ব ঙম্বগী মবনুংতম্বা িবি
অদোমো ললদতʼ, মবসো মদখায়্না য়াবনুংেিা ফাওরম্মী । মতুংো হায়,
মেবে কবরগুম্বা দখাুং-হাম্ব ঙমদ্রকাদা খঙগবন । মতম অেো কনাগুম্বা
অমগী দহলপ দলৌিা মদথৌ তাই । মরমেনা মবসবে অদোমগী মবনুংতম্বা
িবি নদত্ত । মবসবে লান্না-থাজিেগী ঐদখায়্না মদহৌিাগী িবিি ইিাগী
িবিবন হায়না দলৌবর । মপানগী িবিি মিাগী িবিবন হায়না দলৌবর,
মেগী মবমুং লান্না-থাজিা । মবস ৱাফম অবস খবজিুং ওইরিস জ্ঞান
তািা ঙমো অদোম্না ? আনা অবন নত্ত্রগা আনা মবর, দলৌবিন্বা ঙমো?
ৱাহং-হংপৈবা : দহাই, দলৌবিন্বা ঙমই ।
দাদাশ্রী : মেখিুং খঙলিস ঊপাই ললরগবন । মদখায় ময়াম্না
হায়নবরিবস মেবে, ‘ঐনা অবসঙগ তপ(penance)দতৌই, অসম্না জপ দতৌই,
েত দতৌই ʼ মবস পম্বা লান্না-থাজিবন । মে ওইজরিস জগত্তবে অবসগুম্না
ললগবন । অহুংকার দতৌেনেী ললদরাই । সৱভাি(মিাগী ৱাখদলান)
বনেনা?

লতৌবা, লনপমপেক ওইনা...
ৱাহং-হংপৈবা : তদিুংনমক্কী ইিানা দতৌিা নত্ত্রগবে, মে কনানা
দতৌিদগ ? অমসুং মহাক্কী মওুং-মদতৌনা কবরদনা ?
দাদাশ্রী : অসম্নবন, লনবমবত্তক দতৌিবে মিামবক্ন । মিামক মবনুংমখা তম্নবে দতৌিা নদত্ত । দতৌইগুম্বসুং লনবমবত্তক দতৌিবন । হায়িবে
পারলাদমন্ট্রবর বিদেমেগী দতৌিবন । পারলাদমবন্ট্র বিদেম হায়িবে ?
পারলাদমন্টতা দতৌিগুম্না পম্নমক্কী দিাটিগ দতৌই অমসুং মতুংো অদরাইিা
মিাগী দিাট ললেনা মেগী মতুং-ইন্না মিামক্না হায় মেবে মবসবে ঐহাক্না
দতৌিা মদথৌ তাই(মরু হুবল) । দয়াজনা দতৌিা মিামবক্ন । দতৌিা-ওইিা
অবস দয়াজনা খিো ওই, দয়াজনো মহাক্কী সবহ য়াওই । দতৌইগুম্বসুং
জগৎনা মবসি খঙদে । মবস অপীকপা কমপীয়টরেগী ফীট দথাক্লকইেনা
অমসুং অদচৌিা কমপীয়টরো মবস ফীট অবস চৎবল, মদতৌ অসম্না মবস
দয়াজনা অবস মরু হুনেনা অদচৌিা কমপীয়টরো চৎবল । মবসগী অদচৌিা
কমপীয়টর অবসনা মতুংো বিসজবন দতৌই হায়িবে হদক মদপাি পবি
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চপ্পা অবস বিসজবন মওুংবন, মেগী সজব ন মমাঙগী মদপািা ওইেিা ওই ।
মরম অেনা মবস মদপাক অবস দপাকপেগী বিিা ফাওিা বিসজব ন মওুংো
লল । ইিাগী খত্তা কবরস ললদত, মপানগী িবিগী মতুং ইনবল । দয়াজনা
দিম্বগা মে পম্বা মপানগী িবিো চৎবল । উবরিবস মপানগী িবিগী মতুং
ইন্না পাুংদথাকই । হায়িবে উবরিবস মবস দতাঙাবল । উিাবিুংবস মপানগী
িবিগী মখা দপাবল । অদোম্না জ্ঞান তাইেনা ? মবস ৱাফম অবস য়াম্না
মনঙ হুৎপবন ।

লতৌবা-ওইবনা ককমনা িুনপৈ !
ৱাহং-হংপৈবা :
কবর দতৌগবন ?

মবস

কব মনা পন্বা অবসেগী নাদন্থাদক্ক হায়রিবে

দাদাশ্রী : মবস কব ম অবস দতৌিগী মখা দপাবল । হায়িবে দতৌিা
ওইরগবে কব ম ওইগবন । দতৌিা ওইদ্রগবে কব ম ওইদরাই । দতৌিা করম্না?
অদরাপীত ভািো ফম্বেগী মরম অেনা দতৌিা ওইবর । ইিাগী অদিুংিা
মিি লাক্লিবে দতৌিা ওইদে । ‘ঐনা দতৌিাʼ অসম্না হায়িেগী দতৌিা
ওইবর । হায়িবে কব মি মদতুং-পাুংবল । দহৌবজক মহাক্না দতৌিা ওইদ্রগবে
কব ম দকলবন, মদতুং-পাুংিা ললত্রগবে কব ম দকনেবন । হায়িবে দতৌিা
খিমো ললবরিমঙখ মতম অেফাও কব ম ললগবন ।
‘‘হকচাুং অবস ঐবন হায়িা ৱাখদলান অবস থাদোক্লিবে কব মি নহাক্না দতৌদে
অৱািস ফাওদে নহাক্না মবসগী, মবসবন িমবগী নঙগী ৱাফম ʼʼ

-শ্রীমে রাজচি
দহৌবজক অদোম্না ‘ঐ চদলালবনʼ অবসগুম্না থাজবর, মরম অেনা
পম্নমক দয়ৎবিন্নিা ওইবর । মনঙেেী দপাৎ অবন অবস দতাঙাবল । অদোম
দতাঙাবল অমসুং চদলাল দতাঙাবল । দতৌইগুম্বসুং মবস অদোম্নবে খঙদে,
মতম অেফাও কবর দতৌিা ঙমগবন ? জ্ঞানী পরুষকী খাইদোকপগীবিজ্ঞানেগী দতাঙান-দতাঙান খায়দোিনা পীবর । মতুংো কবরগুম্বা অদোম্না
দতাঙান তারিকাদা, মতমেো ‘অদোম্নাʼ কবরস দতৌগেিা নদত্ত, মে
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চদলালনা দতৌেনা ললগবন ।

৬) খাইনদাকিগী পবজ্ঞান কনানা লতৌবনগ ?
আত্মা-অনাত্মাবু পবজ্ঞান মওংদা খাইনদাকিা
মবস খদোপ অবসো সনা অমসুং দকাবর অবন অবস পনবলেনা,
মেি ঐদখায়্না খঙ্গো পেনা কনাগুম্বা অমো হায়রিবে মেবে, ‘ভাই মবসি
খাইদোকপীেনা !ʼ মে ওইরিবে কনাগুম্বা অমনা দহিা দতৌিা ঙমো ?
কনানা দতৌিা ঙম্বদগ ?
ৱাহং-হংপৈবা : সনা িািনা ঙমগবন ।
দাদাশ্রী : মবসনা মহাক্কী থিক ওইিা, মবসো মহাক্না এস্কপাটব ওইিা,
মহাক্না সনা অমসুং দকাবর অবনি খাইদোক্কবন । চাম্মগী মনঙো চাম্মা টচ
সনা খাইদোক্কবন, মরমবে মহাক্না অবনমক্কী গুিিমবি খঙই মেবে সনাগী
গুিিমবনা মবসবন অমসুং দকাবরগী গুিিমবনা মবসবন । মদতৌসম্না জ্ঞানী
পরুষ আত্মাগী গুিিমব অেি খঙই অমসুং অনাত্মাগী গুিিমবিস খঙই ।
মবস খদোপ অবসো সনা অমসুং দকাবরগী বমক্ষচর ওইরগা লল, মরমেনা
মেি দতাঙান্না খাইদোকপা ঙমগবন । সনা অমসুং দকাবর অবন অবসনা
কমপাওন্ড মওুংো ললরম্লগবে মেি দতাঙান্না খাইদোকপা ঙম্লমদলাই ।
মরমবে মবসো মগুি ইদতাপ-দতাপ্পা ওইনা ওনদথাকই । মদতৌ অসম্না
জীিগী মনঙো আত্মা অমসুং অনাত্মা অবনগী বমক্ষচরবন, মদখায় কমপাওন্ড
মওুংো ওইদে । মরমেনা অমক হ্ন্না মিাগী অদিুংিা মগুিো ফুংিা
ঙম্মী। কমপাওন্ড ওইরম্লগবে বথিা ফুংলমদলাই । আত্মাগী মগুিবিুং খঙিা
ঙমলমদলাই অমসুং অহুমসিা মগুি অমা ওইনা ফুংলমগবন । দতৌইগুম্বসুং
অসম্নবে নদত্ত । মেবে বমক্ষচর ওইিা খিাবন । মরমেনা জ্ঞানী পরুষনা
মেি খাইদোকপীরিবে আত্মাি মিক খঙিা ঙমগবন ।

জ্ঞানপবপি অপি কপরননা ?
ৱাহং-হংপৈবা : অদোমগী জ্ঞানবিবি অবস কবরদনা ?
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দাদাশ্রী : জ্ঞানবিবিবে দসদপদরিন দতৌই পেগল(অনাত্মা) অমসুং
আত্মাগী ! অদিুংিা দচতন(আত্মা) অমসুং পেগল, অবনগী দসদপদরিন ।
ৱাহং-হংপৈবা : মেগী বসিান্ত অেবে মবতক-চায় দতৌইগুম্বসুং
মেগী মওুং করম দতৌিদগ মে খঙবনুংবঙ ?
দাদাশ্রী : মবসো দলৌিা-পীিা কবরস ললদত, মবসো ফমেনা
মবসগুম্না চপ-মান্না হায়িগী খি েরকার ওই(‘ঐ কনাদনা মেি খঙিা,
জ্ঞান পীিা, পুং২গী জ্ঞান-প্রদয়াগ ওই । মেো বমবনত বনফবনপান আত্মাঅনাত্মাি খাইদোকপা ঙম্বা খাইদোকপগী-বিজ্ঞানগী ৱাঙহি হায়হলী । মবস
মীওই পম্বনা হায়গেিা ওই । মেগী মতুংো পুং অমগী মনঙো আজ্ঞা
মঙা খেমগা দলায়ন্না শগাইনা-ম্মৎতনা খঙহলী, মেবে দহৌবজক মতুংগী
পবিি করম-দতৌনা লানগবন মেেগী অদনৌিা কব ম পনবিদনিা অমসুং
অবরিা কব ম পম্নমক মপুংফানা দলাইবিন্ননিা, দলাইনা-দলায়ন্না ‘ঐ অদিুংিা
আত্মাবনʼ হায়িগী লক্ষয মতম ললিা বখবিিা ললিা ওই ।)

দরকার ওইবা, গুরুগী নত্ত্রগা জ্ঞানীগী ?
ৱাহং-হংপৈবা : োো ঊনবদ্রঙঙগী মমাঙো কনাগুম্বি গুরু ওইনা
দলৌেিা ওইরিবে ? মে ওইরিবে মহাকপ কবর দতৌগবন ?
দাদাশ্রী : মহাক্কী মনািস চৎল, অমসুং চৎলদরাই হায়রগনা,
চৎপগী েরকার ওইদদ্র । ঐদখায়্না চৎপা পাম্লগনা চৎপা অমসুং চৎপা
পামদ্রগনা চত্তিা । মহাকপ নুংঙাইতিা ওইেনিগী, মরমেনা চৎকেিবন।
ঐদখায়্না ইকাইখম্নিা-দনালকপা থমগেিবন । মবসো ‘আত্মাজ্ঞানʼ দলৌিা
মতমো কনাগুম্বনা ঐদঙাদা হুংলিবে, ‘দহৌবজক গুরুি থাদোক্লগদ্রা ?ʼ
মেো ঐনা হায়গবন ‘থদোকদলাইেিবন । অদর, গুরু মহাক্কী মতীকমগুিেগী মবস দফৌিা দয়ৌিা ঙমবলিবন ।ʼ গুরুগী মদতুংেগী মীওইিনা
দথৌগলদলান-িযিহার খরেুং ওইরিস ললিা ঙমবলিবন । গুরু ললরমদ্রগবে
দথৌগলদলান-িযিহারস ললরমদলাই অমসুং গুরুো হায়গেিবন
‘ঐহাক্না
জ্ঞান্নী পরুষপ ফুংদল । মহাক্কী ডিবাি দতৌিা চৎবল ।ʼ মীওই খরবে মিাগী
গুরুিস ঐগী নাি পেনা লাকই, মরমবে গুরুিস দমাক্ষ(মবি)পাম্মীেনা!
সুংসারগী জ্ঞানিস গুরু নত্তনবে ওইদথাদি অমসুং দমাক্ষকী জ্ঞানস গুরু
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নত্তনবে ওইদথাদি । িযিহারগী গুরু ‘িযিহারʼগীেমিবন অমসুং জ্ঞান্নী
পরুষ ‘বনশ্চয়ʼগীেমিবন । বরদলটিি কীেমিেী গুরু মদথৌ তাই অমসুং
রীয়লেমিেী জ্ঞান্নী পরুষ কী মদথৌ তাই ।

৭) লমাক্ষগী শক্তম কপরননা ?
িান্দম মপি খক্তা ওইগদবপন !
ৱাহং-হংপৈবা :

মীওইিগী পাদম কবর ওইগেদগ ?

দাদাশ্রী : দমাক্ষতা চৎপা অবস খি ! মবস পাদম অবস
ওইগেিবন। অদোমগী দমাক্ষতা চৎকবন হায়িবসবনেনা ? কোয় ফাওিা
ঙাওচৎনগবন? মদপাক কয়া-কয়ােগী ঙাওচৎ চৎতনা...ঙাওচৎনেিা
কবরগুম্বা অমত্তা ললদত্রেনা ? িা-ঙাবিুংগী মদপাক, মীওই মদপাক, িগব
মদপাক, মফম খবেুংো ঙাওচৎ ঙাওচৎ ঙাওচৎ নেনত্তা ললিা ওই । কবর
মরমেগী ঙাওচৎনবরিদনা ? মরমেগী ‘ঐ কনাদনাʼ মবসি খঙদে । মিাগী
অদিুংিা মিকপ খঙজদে । মিাগী অদিুংিা মিকপ খঙিা মদথৌ তাই ।
‘ঐ কনাদনাʼ মবসি খঙিা মদথৌ তােিরদন ? অসক য়াম্না ঙাওচৎনরিস
মবসবে অদোম্না খঙদে ? শপ্নতগী লপিা-তান্বা খিগী মতুংো তানবর ?
দমাক্ষ বকস খরাবে দতৌিা মদথৌ তাইেনা তােেদন ?
ৱাহং-হংপৈবা : মদথৌ তাই ।
দাদাশ্রী : হায়িবে সৱতন্ত্র ওইিগী মদথৌ তাইেনা ? অবসগুম্না
মীখা-দপান্না কোয় ফাওিা ললগদেৌবরো ?
ৱাহং-হংপৈবা : সৱতন্ত্র ওইিগী মদথৌ তাদে দতৌইগুম্বসুং সৱতন্ত্র
ওইন্বগী জ্ঞানগী মদথৌ তাই অবসগুম্না ঐহাক্না বনুংই ।
দাদাশ্রী : দহায়, মেগী জ্ঞানগী মদথৌ তাই । মেগী জ্ঞান অেি
খঙলিবে য়াম্না য়াইফদর । বনুংখা-তমজদ্রিস, সৱতন্ত্র ওইরিস নত্ত্রগা
ওইদ্রিস মেবে মতুংগী ৱাফবম্ন, মে ওইজরিস জ্ঞানেী খঙিা মদথৌ
তাইেনা? অহান্বো জ্ঞান অে খত্তা লাক্লিবে হায়িবে য়াম্না য়াইফদর।
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‘ইশাগী অনশংবা মশক্তা ৈাকিদা লহাৎন্বগী মনথৌ তানদ !
দমাক্ষ হায়িবে ইিাগী অদিুংিা মিি লাকপা অমসুং সুংসার
হায়িনা অদিুংিা মিক অেেগী লাপ্না চৎপা । মরমেনা করম্বনা লাইিদগ?
ইিাগী অদিুংিা মিিা ললিনা ! মরমেনা দমাক্ষ অবস অরুিা ওইদে ।
দমাক্ষবত বখচবর দথাুংিেগীস দহন্না লাই । বখচবর দথাুংনিগীেমিেী ঊবিুং পরকপা মদথৌ তাই, হ্ৱাই-দচুংৱাইগী মদথৌ তাই, দথাুংন্বা দকানগী
মদথৌ তাই, ঈবিুংগী মদথৌ তাই । মেগী মতুংো বখচবর ওই । অেগা
দমাক্ষবত বখচবর দথাুংিেগীস দহন্না লাই । দতৌইগুম্বসুং দমাক্ষ পীিা ঙম্বা
জ্ঞানীগী মদথৌ তাই । নত্ত্রগবে দমাক্ষ লকদেৌনুংো ওইদথাকদলাই । মদপাক
কদরার অমা দপাক্লিস মবস ওইদথাকদলাই । পম্নমক্না মবিুং বথঙমদ্রিা
মদপাক কয়া অমা দপাবক্লেনা ?

লহাৎন্বদগী লমাক্ষ ফংবা ঙমনদ !
মবসো ঐহাক্না হায়বরিবসবনদন, মেবে ঐহাক্কী নািা লািনা দমাক্ষপ
ফুংবিয়! মেো মীয়াম্না পবক্নুংো খবল ‘অবসগুম্না পীিা দমাক্ষপ কবর
কান্নগবন, ঐদখায়্না দহাৎনস-দহাৎদনা ?!ʼ মে ওইরগবে, ভাই দহাৎনরগা
পরকউ । দয়ুংবিয়, মহাক্কী ৱাখলদলান য়াম্না ফঙজ (!)দন?! দতৌইগুম্বসুং
দহাৎনিেগী কবরস ফুংিা ঙমদলাই । দহাৎনিেগী কনাগুম্বা অমত্তনা
লকদেৌনুংো দমাক্ষ ফুংবদ্র ।
ৱাহং-হংপৈবা : দমাক্ষ পীিা অমসুং দলৌিা ওইিা য়াো ?
দাদাশ্রী : মেবে দলৌিা-পীিা ওইদে । মবসবে লনবমবত্তকবন । অদোম্না
ঐহাক্কা উন্বা, মবস বনবমত্ত ওই । বনবমত্তকী(instrument)েরকার ওই ।
তদিুংনমবি, পীিা কনামত্তা ললদত অমসুং দলৌিা কনামত্তা ললদত । পীিা
কনাি দকৌিদগ ? মিাগী য়মগী দপাৎপীিা, অেি পীিা দকৌই । মবসবে
অদোমগী য়মো দমাক্ষ লল, মেি ঐহাক্না ঊহন্ববন, বরয়লাইজ দতৌহদনা
পীিা ওই । মরমেনা দলৌিা-পীিা হায়িা ওইদে, বনবমত্ত খিবন ।
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লমাক্ষ হায়বপদ িনাতন(িরনমননি) নুংঙাইবা !
ৱাহং-হংপৈবা : দমাক্ষপ ফুংলগা কবর দতৌগবন ?
দাদাশ্রী : মীওই কয়াি ঐহাক্না উঙন মেো মদখায়না হায়, ‘ঐহাবি
দমাক্ষ পামদেʼ । মতুংো ঐহাক্না হায় মেবে, ‘ভাই, দমাক্ষকী েরকার
ওইদে। দতৌইগুম্বসুং অদোম্না নুংঙাইিা পমো নত্ত্রগা পামেো ? নত্ত্রগা
অৱািা পামো ?ʼ মেো মহাক্না হায়, পামদে । নুংঙাইিবে পাম্মীʼ ।
ঐহাক্না হায়, ‘নুংঙাইিা খরা ওইরগবে য়াগদ্রা ?ʼ মেো মহাক্না হায়,
‘য়াদরাই, নুংঙাইিবে মপুংফানা পাম্মী ।ʼ মতাুং অেো ঐহাক্না হায়, ‘মে
ওইরিবে ঐদখায়্না নুংঙাইিগী মরমো ৱাবর িান্নবিদন ! দমাক্ষকী ৱাফম
অে দতাুংদলা ।ʼ দমাক্ষ হায়িবে কবর দপাৎদনা মবস মীয়াম্না খঙদে । ৱাঙহ
ওইনা ঙাুংিা খিবন । মীয়াম্নবে অসম্না খঙবল মেবে দমাক্ষকী মবমুংো
কবরগুম্বা মফম অমা অমসুং মফম অেো চৎলগা ঐদখায়্না নুংঙাইিা
ফাওই ! দতৌইগুম্বসুং অেম্নবে নদত্ত মবস ।

লমাক্ষ, লেজ অপনদা !
ৱাহং-হংপৈবা : দমাক্ষ কী অথব অচম্বা বমৎদয়ুংো ঐদখায়্না দপাকপা
বিিেগী মবি অসম্না হায়বর ।
দাদাশ্রী : দহায়, মে অচম্ববন । দতৌইগুম্বসুং মে অদরাইিা মবিবন,
মেবে দসদকদবর দেজবন । অহান্বা দেজতা, অহান্বা দমাক্ষ হায়িবে
সুংসারগী অৱা-অনা ফাওেিা ফাওিা । সুংসারগী অৱািো অৱািা
ফাওেিা, উপাবেেস সমাবি(অৱািা ফাওেিা অমসুং মিাগী অদিুংিা মিক্কী
নুংঙাইিা ফাওিা অেি) ললিা, মে অহান্বা দমাক্ষ । অমসুং মবস হকচাুং
অবস থাদোক্লিা মতম অেো আতযবন্তক দমাক্ষবন । দতৌইগুম্বসুং অহান্বা
দমাক্ষ মবসো ফুংিা ওইগেিবন । ঐগী দমাক্ষ ওইেনা ললবরিবসবন !
সুংসারো ললজরিস সুংসার দিাদি অেগুম্বা দমাক্ষ ওইগেিবন । মে মবস
অক্রম বিজ্ঞানেগী অবসগুম্না ওইদথাকপা য়াই ।
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পহংনা-পহংনা মুপক্ত ওইবা !
ৱাহং-হংপৈবা : দহৌবজক মবি নত্ত্রগা দমাক্ষ হায়বরিবস, মবস
বহুংেনা ওইিা মবিরা নত্ত্রগা বিরিা মতুংগী মবিরা ?
দাদাশ্রী : বিরিা মতুংগী মবিবে কবরি কান্নিদগ ? বিরিা মতুংো
মবি ফুংগবন হায়েনা মীয়ামি ফাবজবল । অদর, ঐদঙাদা মবসো ঊৎলদন!
মহাওে খরা ঊৎল , মেগী প্রা্ মাি অে ঊৎলদন । মফম অেো দমাক্ষ
ওইগবন, মেগী কবর থাজিা ? অবসগুম্বা অপিা দমাক্ষপ ঐদখায়্ো কবরি
কান্নগবন ? অপিেবে কান্নিা ওইদে । মরমেনা দকি(cash)না দহন্না
লফ । ঐদখায়্না মবসো বহুংনা-বহুংনা মবি ফুংগেিবন, জনক বনুংদথৌগী
মবি অদোম্না তারমগবন ?
ৱাহং-হংপৈবা : তাদর ।

৯)অক্রম ৈম্বী কপরননা ?
অক্রম জ্ঞান্দগী লতাি-লতাপ্পা পিপদ্ধ !
দাদাশ্রী : দতৌইগুম্বসুং মবস সুংসারো ললরগা আত্মাজ্ঞান অসম্না
ফুংিা য়াো ?
ৱাহং-হংপৈবা : দহায়, অবসগুম্বা লম্বীবন । সুংসারো ললিা
অবসখিা নদত্ত, দতৌইগুম্বসুং ৱাইফকা দলায়ন্না ললরিস আত্মাজ্ঞান ফুংিা
য়াই অেগুম্ববন । মবসো নত্তনা সুংসারো ললিা খিা নদত্ত, দতৌইগুম্বসুং
মচানপা-মচানপীবিুংি লদহাুংবিেনা, থিক পম্নমক দতৌেনা আত্মাজ্ঞান ফুংিা
য়াই । ঐহাক্না সুংসারো ললেনা অদোমগী মবসি ফুংহনগবন । সুংসারো,
হায়িগী অথববে বসদনমা দয়ুংিা চৎপা অবসগুম্বা পম্নমক মবনুং-মখা তম্বা
অবস পীবর । নচানপা-নচানপীবিুংি লদহাুংবিয় অমসুং ফজিা বফদরাল
দিৎতনা লদহাুংবিয় । মবসেগী দহন্বা অদতাপ্পা কবর দগদরবন্ত পাম্বদগ ?
ৱাহং-হংপৈবা : অসক য়াম্না দকাম্বা, মে ওইরিবে দিায়েনা ললিা
ঙমগবন ।
25 | Page

ঐ কনাননা?

দাদাশ্রী : পম্নমক দকামদথাবক্ল ! মবস ফুংনেিা অতাুংিা লম্বীবন ।
অদোম্না কবরস দহাৎনগেিা নদত্ত । অদোমো আত্মি অদোমগী খত্তা
খবিন্নগবন, মেগী মতুংো আত্মগী নুংঙাইিো ললয় অমসুং বলফ্টতা ফমেনা
ললয় । অদোম্না কবরস দতৌগেিা ললদত । মতুংো অদোমো কব ম অমত্তানা
ফবজলদরাই । মদপাক অমতুংগী কব ম ললগবন, মেস ঐহাক্কী আজ্ঞা য়াথুংইনিগা দলায়ন্না । ঐহাক্কী আজ্ঞাো ললগেিবন মরমবে বলফ্টতা ফম্লিা
মতুংো কবরগুম্বা খৎিা মবনুং-ম্মাুং দলুংলিবে অৱািো তাইেনা !
ৱাহং-হংপৈবা : হায়িবে মথুংগী মদপাক ললগবন ?
দাদাশ্রী : দহৌবখিা মদপাকস ললবখ অমসুং লাক্কেিা মদপাকস লল
দতৌইগুম্বসুং মবস জ্ঞান অবসবে অবসগুম্ববন দহৌবজক মদপাক অমা-অবন খি
দলমদহৌদর । অহান্বো অজ্ঞানেগী মবি ওইদর । মতুংো মদপাক অমাঅবনো অদরাইিা মবি ফুংগবন । মদপাক অমবে দিাইেনা ললগবন অবসগুম্বা
মতমবন মবস ।
মে ওইরিবে দনাুংমা ঐহাক্কী নািা লাকউ । ঐহাক্না দনাুংমা
দলপদক মেো অদোম্না লাক্কেিবন । মেগী নবমৎ অেো ময়াম পম্নমক্কী
দথৌবর তুংেগী ককথৎকবন (মিাগী অদিুংিা মিকপ অজ্ঞানগী দথৌবরনা
পনবিন্বা মেেগী থাদোক্কবন) । নুংবতগী কক্কেিা নদত্ত । নুংবতগীবে সতসঙ্গ
গা মবর ললনিা ৱাবর-ৱাতাই িাঙন, দতৌইগুম্বসুং দনাুংমগী নবমৎ অমা
দলেগা মেগী নবমৎ অেো দেত না দথৌবর অেি ক্কথৎকবন(জ্ঞানবিবিো
মিাগী অদিুংিা মিক্কী জ্ঞানি ফুংহলী)অদতাপ্পা কবরস নদত্ত । মতুংো
খেিা অদোম্না খঙগবন মেবে মবস পম্নমক নাদন্থাদক্ল । থািাক-বতুংদথাকদল,
মে ফাওিগা খেিা হায়গবন, নাদন্থাদক্ল । হায়িবে মবি ওইদর হায়িবস
ফাওগেিবন । মবি ওইিা হায়িবস দতৌবিন্নিা ৱাফম নদত্ত । হায়িবে
অদোমি মবি ফুংহলী ।
মবস ‘জ্ঞানʼ অবস পীবর মেগী নবমৎ অেো কবর ফাওিদগ?
জ্ঞানগী লমবরনা মহাক্কী কব মবিুং অে, পম্নমক মাঙহলী । কব ম মখল অবনি
মাঙহলী অমসুং কব ম মখল অমবে দলমদহৌই । মবনলগী মওুংো ললিা কব ম,
অেবে তমহলী । অমসুং ঈবিুংগী মওুংো ললিা কব ম, মেস তমহলী অমসুং
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িরফকী মওুংো ললিা কব ম অেবে তম্বা ঙমদে । িরফকী মওুংো ললিা
কব ম অেবে হকদথুংন্না মদয়াক্নিা মদথৌ তাই । মরমবে মে দচৎবিনবখিনা,
কব ম মঙহ পীন্বগীেমিা দিম-িােনা ললদে, মে মতুংো দলম্না থাদে ।
দতৌইগুম্বসুং ঈবিুং অমসুং মবনলগী মওুংো ললিা কব ম, অেবে জ্ঞানঙমবরনা
মাঙহলী । মরমেনা জ্ঞান ফুংিগা দলায়ন্না ইয়াুং-য়াুংিা ফাওবর মীয়াম্না,
মহাক্কী জাগৃবত(awareness) খঙদহন-দহনগৎবল । মরমবে কব মি
মাঙহবিঙঙ মতম অেফাও জাগৃবত দহনগৎপা ঙমদে মীওইিনা ! মবস
িরফকী মওুংো ললিা কব মবিুংবে ঐদখায়্না হকদথুংন্নিগী ললবর । অমসুং
মেি মতুংো ইরায়-লায়না করমনা মদয়াক্নগবন, মেগী লম্বী পম্নমক ঐহাক্না
তাকবল মেবে ‘ভাই, োো ভগৱাননা অবসম জয় জয় কার দহা হায়য়,
বত্রমন্ত্রা হায়য়, কলম মাপন হায়য় ʼ।
ঐহাক্না জ্ঞান পীিা মতমো, মেেগী কব মি পুংতম-তমহলী অমসুং
মতম অেো অজ্ঞানগী কুদয়াম কয়াস মদচাই তাহলী । মতাুং অেো
ভগৱানগী বক্রপা ফুংিগা দলায়ন্না মহাক্না মিামক জাগ্রুত ওইিা ওই ।
মবসগী জাগৃবত অবস মতুংো মাঙদে, তম্বা-দহৌগৎলিা মতুংেস মে মাঙদে।
দলপ্পা ললতনা জাগ্রুত ওইেনা ললিা ঙম্মী । হায়িবে দলপ্পা ললতনা
প্রতীবত(conviction)ললগবন । প্রতীবত করম কাদা ললিদগ ? জাগৃবত
ললরিবে প্রতীবত ললগবন । অহান্বো জাগৃবত, মতুংো প্রতীবত । মতুংো
ইিাো ফাওিা(অনভি), জাগৃবত অমসুং প্রতীবত মবস অহুম অবস ললগবন।
প্রতীবত মতম ললিা বখবিিা লল ওই । জাগৃবতবে মতম খরাগী ওইনা লল।
কবরগুম্বা লদলান-ইবতক নত্ত্রগা থিক-দথৌরমো মাই-ওনবিনলিবে মতুংো
জাগৃবত মাঙগবন অমসুং থিক দলাইরিা মতমো অমক হন্না জাগৃবত
লাক্কবন। অমসুং অনভিা করম কাদা ওইগবন মেবে থিিগী, পম্নমিগী
দকাম্ল-কাদা অমসুং ইদতামতা ফমিা কাদা মতম অেো অনভিগী মহাও
ফুংগবন । অসম দতৌনা অনভিবত দনাুংমা-দনাুংমগী দহনগৎকবন । মরমবে
অহান্বো চদলাল কবর ওইরমিদগ অমসুং ঙবসনা চদলাল কবরদনা মে
খঙিা ঙম্মী । মবস করম্না দহাুংলকবলিদনা ? আত্মা অনভিতগী ।
অহান্বো দেহািযাস(হকচাুংি ইিাবন খন্বা ৱাখদলান) অনভি ওইরম্মী
অমসুং মবসনা আত্মা অনভিবন ।
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ৱাহং-হংপৈবা : আত্মা অনভি ওইরিা মতুংো কবর দতৌিদগ ?
দাদাশ্রী : আত্মা-অনভি হায়িবে দেহািযাস(হকচাুংি ইিাবন খন্বা
ৱাখদলান)ললরদরাই । দেহািযাস ললরদরাই হায়িবে কব ম মরু হুন্বা অে
দলেবন । মতুংো দহন্বা কবরি পামবলিদগ ?

আত্মা-অনাত্মা অপনগী মরক্তা খায়নদাকিা
মবস অক্রম বিজ্ঞানবন, মরমেনা য়াম্না থনা সমবকত ওই । নত্ত্রগবে
ক্রবমক লম্বীেবে, দহৌবজক সমবকত ওইিা ঙমদদ্র । মবস অক্রম বিজ্ঞান
অবসবে য়াম্না ৱাুংিা মখলগী বিজ্ঞানবন । আত্মা অমসুং অনাত্মা অবনগী
মরিা হায়িবে অদোমগী অমসুং মী অদতাপ্পকী দপাৎ অবসগুম্না অবনদথাক্না
দতাঙান-দতাঙান খাইদোবক্ল । মবসনা অদোমগী িরুক অমসুং মবসনা
অদোমগী নৎতিা িরুক, মরিা লাইন ওফ বডমাদকব িন থমেনা, চঙখ
চীুংেনা য়াৎবল মেো । মতুং তািো য়মথুংন্বগী ঈুংদখালেগী দভদলবি
ঐদখায়্না চদরাইেিবনেনা !

ৈম্বী : ক্রম অমিুং অক্রম
তীথবঙ্করবিুংগী জ্ঞান অবস ক্রবমক জ্ঞানবন । ক্রবমক হায়িবে বিবর
মথুং-মথুং কািবন । পাবরগ্রহ অবস মথুং-মথুং হন্থরক্লিা মতমেো মেগা
চপ-মান্ননা দমাক্ষ দয়ৌহনগবন, মেস মতম কয়াগী মতুংো অমসুং মবস
অক্রম বিজ্ঞান অবসনা কবরদনা ? বিবর কাখৎকেিা নদত্ত,
বলফ্ট(এবলদভটর)তা ফমগেিবন অমসুং মদথান তরাবনদথাই দতাুংেনা চৎপা,
অবসগুম্বা বলফ্ট লম্বী অবস দথাুংলক্লী । কনাগুম্বনা মবস বলফ্ট লম্বী অবসো
ফমেিবে, মহাক্কী য়াইফিা ওইদর । ঐহাবি বনবমত্তবন । মবস বলফ্টতা
কনাগুম্বনা ফমলিবে মহাক্কী চম্মন্বা ৱাহুং খবেুংমক্কী দফান ফুংলগবন ।
ঊপাইবে পরকপা মদথৌ তাইেনা ? ঐদখায় দমাক্ষতা চৎকদোইবন, মেস
বলফ্টতা ফম্বগী প্রমান অেবে ললগেিবন ললদরাইদ্রদন ? মেগী প্রমান হায়িবে
অিাওিা-নাপল-মায়া-মীদহৌচাওিা অবস ললতিা, আতব িযান-দরৌদ্রিযান
ললতিা । হায়িবে থিক পম্নমক দলাবিদলেনা ?

28 | Page

ঐ কনাননা?

‘ঐবু’ লথংনবা মদুপন অপদকাপর (মপতক-চাবা) !
ৱাহং-হংপৈবা : মবস লম্বী অবস য়াম্না লাই, মে ওইরিবে ফুংন্নিগী
মবতক-চািা অেবে দয়ুংলদরাইদ্র ? মীওই খবেুংমক্না ফুংিা য়াো ?
দাদাশ্রী : মীয়াম্না ঐদঙাদা হুংই, ‘ঐ মবতক-চািরা’ ? মতম
অেো, ‘ঐহাকপ দথুংনিা মরম্না অদোম মবতক-চাইʼ । মবস ফুংিা অবসবে
সায়বন্টবফক সরকমদেনবিয়ল এবিদডিবন মবসগী তুংো । মরমেনা ঐহাক্না
কনাগুম্বনা ঊনারিবে, মহাকপ অবেকাবর হায়না দলৌই । ঊনােিা অেবে
অবেকাবর নদত্ত । মহাক্না কবরগী মতুং ইন্না ঊনাবরিদনা ? মহাক
অবেকাবরবন মেগী মতুংনা ঐহাক্কা ঊনবরিবন । ঐহাক্কা ঊনারিা মেগী
মতুংেস মহাক্না ফুংদ্রিবে, মে ওইরিবে মহাক্কী অন্তরায় (obstructive)কমব
ললিেগীবন ।

ক্রমদনা ‘লতৌবাʼ অমিুং অক্রমদনা...
ভাই অমনা দনাুংমা ৱাহুং অমা হুংবখ মেবে ক্রম অমসুং অক্রমগী
দখৎন্বা কবরদনা ? মেো ঐহাক্না হায়বখ, ক্রম হায়িবে মীয়াম্না হায়ঙনেনা
অরান্বা থাদোকউ অমসুং অচম্বা দতৌ । মীয়াম্না মেখিা হন্না-হন্না হায়িা,
মেগী মবমুং ক্রবমক লম্বী । ক্রম হায়িবে পম্নমক্না থাদোক্নিা হায়, মবস
মীনম্বা (কপত)-মীহঊিা থাদোকউ অমসুং অফিা দতৌ । হায়িবিুংবস
অদোম্না ঙবসফাও ঊবরেনা ?! অমসুং মবস অক্রম হায়িবে, দতৌগেিা
নদত্ত । দতৌিা-দতৌহন্বা-দতৌবিহন্বা অবস নদত্ত ! ফবরৎ-খাওেগী লপিা
হুেিবে অক্রমো হায়গবন, ‘মহাক্না হুরান্বা নদত্ত অমসুং ঐগী হুবখিা নদত্তʼ
অমসুং ক্রমেেী অবসগুম্না হায়গবন, ‘মহাক্না হুরান্ববন অমসুং ঐগী হুবখিবন?ʼ
অক্রম বিজ্ঞানবে দলাত্তবর গুম্ববন । দলাত্তবরো প্রাইজ ফুংই, মেো
মহাক্না কবর দহাৎনিদগ ? লপিা মহাক্নস পীবখ অমসুং অদতাপ্পা মীওইবিুংনস
লপিা পীবখ, দতৌইগুম্বসুং মহাক্কী ওইনা োও য়াদর । অবসগুম্না মবস অক্রম
বিজ্ঞান্না খেিা দমাক্ষ পীিা ঙম্মী, খেিা দিনিন(cash)ওইনা ।
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অক্রমদগী মমৈ য়াম্লবা অনহাংবা
অক্রম বিজ্ঞানবে খবাইেগী অদচৌিা অঙুংপা দকৌই । মবস
‘আত্মাজ্ঞানʼ দলৌরিা মতুংো মথুংগী নবমত্তগী মীওইিনা অদহাুংিা ফাওবর।
মবস তািগা মীয়াম্না য়াবনুংবল । মবসো চীুংবিনেনা লাবক্ল ।

অক্রম ৈম্বী, িৃপথবী মফম খুপদংদা !
মবস সনদয়াগ (সরকমদেনবিয়ল এবিদডি)অবসবে য়াম্না ৱাুংিা
মখল অমবন মেবে অবসগুম্বা অবস কবরগুম্বা মফম অমত্তফাও ওইদথাকপা
ওইবদ্র । মীওই অমখক, ‘োোʼ মদতামতনা দতৌিা ঙবম্ল । কনাগুম্বা
অমত্তনা দতৌিা ঙমদে।
ৱাহং-হংপৈবা : মবসগী মতুংেস োোগী ক্রপাবনেনা ?
দাদাশ্রী : মবস চৎথেনা ললগবন । ঐহাক্কী অপাম্ববন মেবে কনাগুম্বা
অমা মপুং ফারিবে, মতুংো লম্বী লমবজুংিগী েরকার ওইেনা ?
ৱাহং-হংপৈবা : ওইদন !
দাদাশ্রী :

দতৌইগুম্বসুং ঐহাক্কী অপাম্বা মপুং ফারবন ।

ৱাহং-হংপৈবা : ‘অক্রম বিজ্ঞানʼ মখা চৎথরিবে, মে বনবমত্তগী
মখা চৎথগদোইরা !
দাদাশ্রী : ‘অক্রম বিজ্ঞানʼ মখা চৎথেনা ললগবন । ‘অক্রম বিজ্ঞানʼ
চহী অমা-অবন অবসগুম্না চৎথরিবে বপ্রবথবি পম্বো মবস খিাগী ৱাফম
ওইগবন অমসুং দয়ৌগবন খবাইেগী অৱাুংিা মদতাদা(মফম খবেুংমিা বিনথুংনা িনদোক্কবন) । মরমবে অরান্বা ৱাফম দকাকদতান দয়ৌনা ঙাুংিগুম,
মেগা চপ-মান্ননা অদিুংিা ৱাফম দকাকদতান দয়ৌনা ঙাুংগবন । অদিুংিা
ৱাফমগী মবতক-মগুি তপ্না-তপ্না লাকপা ওই অমসুং অরান্বা ৱাফমগী
মবতক-মগুি য়াম্না থিা ওই ।
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অক্রমদগী নুিীপশংবু লমাক্ষ !
মীয়াম্না হায়ঙন দমাক্ষ নপাবিুংগী খিা ওই, নপীবিুংগী দমাক্ষ ললদত।
মবসগী ৱাফম অবসো ঐহাক্না মদঙাদা হায়দগ মেবে নপীবিুংগীস দমাক্ষ
লল। কবরগীেমিা ললদরাইদোইদনা ? মেো হায়, মহাক্কী দলাৎনা-থপ্পা
(kapat) অমসুং দমাহ (attachment)গী গ্রাবন্থ(বতউমর)অে য়াম্না
চাওই। নপাবিুংগী গ্রাবন্থবে পীকপা ওই, মহাক্কীনা সরন(yam) অদচৌিগুম্না
ওই ।
নপীবিুংস দমাক্ষ চৎকবন । ময়াম্না চৎদলাই হায়জরিস, দতৌইগুম্বসুং
নপীবিুং দমাক্ষকীেমক মবতক-চাই । মরমবে মহাক আত্মাবন অমসুং
নপাবিুংগা দলাইনা টচ তা লাবক্ল, মরমেনা মহাক্কীস ৱাহুং খবেুংমক দফান
তারগবন, দতৌইগুম্বসুং নপীগী প্রকৃ বতো দমাহ মতীক-মদরুং কন্বনা য়াম্না
মতম চুংগবন!

থবক লৈাইপশননহৌনরা !
ইিাগী থিক দলাইবিনদহৌদরা, েরকার ওইিা মতমেো । অবসগুম্নবে
নদত্ত অদোমি শুংদিাই-দিাইেনা লাকউ হায়িা । অদোম্না য়াগবন খলগবে
লাকউ ! অমসুং সুংসার পাম্লিবে, নুংঙাইিা ফাওরিবে মতম অেফাও
দিপার চৎথবিয় । ঐহাক্না অসম্না হায়িা নদত্ত অদোম অসম্না দতৌবিয়।
অমসুং ঐহাক্না অদোমো বচঠিস ইগেিা নদত্ত । মবসো লাক্লিবে অদোমো
হায়গবন, ‘ভাই, খদোুংচািা অবস দলৌবিদহৌʼ । অবসখিা হায়গবন অদোমো।
চহী লীবিুং কয়ােগী অবসগুম্বা বিজ্ঞান অবস দফাুংদোকরবি । মরমেনা
ঐহাক্না হায়বর মেবে মতুংো লাক্কেিা কয়া ললরিস লাকসন দতৌইগুম্বসুং
মবস থিক দলাইবিনিা য়ািা অেগুম্ববন।

৯) ‘জ্ঞানী িুরুষʼ কনাননা ?
িন্ত িুরুষ : জ্ঞানী িুরুষ !
ৱাহং-হংপৈবা : মবসো সন্ত ওইেিা পম্নমক, মদখায়্গা অমসুং
জ্ঞানী পরুষকা কয়াম দখন্নিদগ ?
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দাদাশ্রী : সন্ত কনাগী মবমুংদনা হায়িো, ফৎতিা থাদোকহন্বা অমসুং
অচম্বা অফিি তকপীিা । অরান্বা দতৌিি থাদোকহদনা অমসুং অচম্বা
দতৌিি তাকপী-তমবিিা, মহাক্কী মবমুং সন্ত ।
ৱাহং-হংপৈবা : অথববে পাপ কব মেগী কনবিিা মেি সন্ত ?
দাদাশ্রী : দহাই, পাপ কব মেগী কনবিিা মেি সন্ত, দতৌইগুম্বসুং
পাপ-পনয়া, অবনমিগী কনবিিা, মহাক্কী মবমুং জ্ঞানজ্ঞানী পরুষ ! সন্ত
পরুষ অচম্বা লম্বীি তাকপী অমসুং জ্ঞানী পরুষ মবিি ফুংহলী । সন্তবিুংবে
দকাইচৎ-চৎপবন । দকাইচৎ-চৎপবন হায়িবে মহাক মিামকস চৎপা অমসুং
অদতাপ্পা দকাইচৎ-চৎপবিুংিস হায়, ‘চৎবিলাও, ঐহাক্কা দলায়ন্নাʼ । অমসুং
জ্ঞানীপরুষ তী অদরাইিা দেিন দকৌই, মফম অেেবে ঐদখায়গী থিক
পম্নমক দলাইবিনগবন ।
অদিুংিা, তদিুংনমক্কী অদিুংিা সন্ত কনাদনা? মমতা(attachment)
ললতিা । অদতাপ্পবিুংেবে মমতা খরাবে ললিা ওই অয়াম্বনা। অমসুং
অদিুংিা জ্ঞানী কনাদনা ? মহাক মিামক অহুংকার অমসুং মমতা অবনমক
ললতিা।
মরমেনা সন্তবিুংি জ্ঞানীপরুষ হায়না দকৌদে । সন্তবিুংবে আত্মাগী
মরমো খঙদে । সন্তবিুংেনা মদখায়না মতুংো জ্ঞানীপরুষপ দথুংনরিবে
মতম অেো মহাক্কী ঊপাই ফুংলগবন । সন্তবিুংনস মহাক্কী েরকার ওই ।
ময়াম পম্নমক্না মবসো লাকপা মদথৌ তাই, নঙথেনা করম্না চৎকবন !
ময়াম পম্নমক্কী অপাম্বা অবস মবস ওই ।
জ্ঞানীপরুষ হায়িবে মাদলমগী অঙকপা দকৌই । জ্ঞানীপরুষ হায়িবে
মদিক-মঙাল ফাওেনা ললবরিা চাকবলিা লমবর ।

জ্ঞানী িুরুষিু খঙবা !
ৱাহং-হংপৈবা : জ্ঞানীপরুষপ করম দতৌনা খঙগবন ?
দাদাশ্রী : করম দতৌনা খঙগবন ? জ্ঞানীপরুষবত ইরায়-লায়না
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খঙিা য়ািা অেগুম্ববন । মহাক্কী নুংবিিা মনমেগী খঙিা য়াই । মহাক্কী
অদকাইিো অখন্নিা মখলগী ৱাতাৱরি ওই । মহাক্কী ৱাঙহ অঙকপা
মখলগী ওই । মহাক্কী ৱাঙাুংেগী খঙিা য়াই । অদর, মহাক্কী মীৎতা
দয়ুংেনা খঙগবন । অবসো নত্তনা, জ্ঞানীগী মফমেবে থাজিা থম্বা য়ািনা
পীক-থন্না ললদতুংই, খবাইেগী ৱাুংিা দলদিল্দা থাজিা থম্বা য়ািা ওই ।
মহাক্কী ৱাঙহ, দতৌদথারকপ মওুং অমসুং দথৌগদলান-িযিহার পবক্নুংি
শমহৎবনুংঙাই ওই, পবক্নুংি হুিা ওই । অবসগম্বা লক্ষি ময়াম্না ললদতুংিা
ওই ।
জ্ঞানী পরুষতা িবি খবজিুং মবরক অমত্তফাও ললদত ! মহাবি
অিি ওই। িবি খবজিুং মবরক অমত্তফাও য়াওেিা অবসগুম্বা মীওইবস
কয়াম ললরমগবন? কবরগুম্বা অক্কনিা মতমো তাুংনা দপাকই অবসগুম্না,
অমসুং মতম অেো মীয়ামগী য়াইফিা ওই । মতম অেো মীওই লাক্ষ
কয়ানা(সুংসার স্মদ্র) লাদনা দতািবান দয়ৌিা ঙম্মী । জ্ঞানী পরুষবত
অহুংকার ললতিা ওই, খবজিুংফাও অহুংকার ললদত । দয়ুংলরগবে অহুংকার
ললতিা মীওই অমত্তা মবস সুংসার অবসো ললদত । জ্ঞানী পরুষ খিা
অহুংকার ললতিা ওই ।
জ্ঞানী পরুষতী চহী বলবিুং কয়াগী মনঙো অমতুং ওইনা দতামবথল
ঙালী। মবস নত্তিা অদতাপ্পা সন্ত, িাস্ত্র জ্ঞানীবিুংবে য়াম্না লল । ঐদখায়গী
মবসো িাস্ত্র-জ্ঞানী য়াম্না লল দতৌইগুম্বসুং আত্মাগী জ্ঞানীেী ললদত । আত্মাগী
জ্ঞানী ওইরগবে, মহাবি খবাইেগী নুংঙাইিা ওই, মহাবি অৱািা খবজিুংফাও
ললদত । মরমেনা মফম অেো ঐদখায়্গী য়াইফিা ওই । মিামক মিাগী
য়াইফেনা ফমলিবে, মহাক খিনা ঐদখায়না য়াইফহন্বা ঙমগবন । মিামক
লাদন্থাকপা ঙম্বা, মহাক অেনা ঐদখায়িস লাদন্থাকপীিা ঙমগবন । নত্ত্রগেী
মিামক লপলিবে, মহাক্না লকদেৌনুংো লাদন্থাকপীিা ঙমদলাই ।

(১০) ‘দাদা ভগৱান কনাননা ?
‘ঐʼ অমিুং ‘দাদা ভগৱান, অমখক্ত নপেনয় !
ৱাহং-হংপৈবা : অদোমি

ভগৱাবন্ন
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করম

দতৌনা

ঐ কনাননা?

দকৌবরিদনা?
দাদাশ্রী : ঐ ইিামক ভগৱান নদত্ত । ভগৱানি, ‘োো ভগৱানি
ঐহাক্নস খরুমঙজ । ঐ ইিামক চাহুমগা য়াুংঙখ-তরুক বেবগ্রো লল অমসুং
‘োো ভগৱান চাহুমগা হুমফো লল । ঐহাক্কী বেবগ্র মবর ৱাৎবল, মরম
অেনা ‘োো ভগৱানি ঐহাক্নস খরুমঙজ ।
ৱাহং-হংপৈবা : মে কবরগীেমক্কীদনা ?
দাদাশ্রী : মরমবে ঐহাক্না বেবগ্র মবর অবস দলাইবিন্বা পামই ।
ঐহাক্না বেবগ্র মবর অবস দলাইবিন্বা মদথৌ তাইদনদকা ? বেবগ্র মবর ৱাৎবল,
দফল ওই দতৌইগুম্বসুং পাস দতৌেনবে নাদন্থাকপা ওইদথাদিেনা ?
ৱাহং-হংপৈবা : অদোমি ভগৱান ওইন্বা মমতা ললো ?
দাদাশ্রী : ঐহাবি ভগৱান ওইিা অবস য়াম্না লম্বা মওুং ওইনা
ফাওই । ঐবে ( লগুতম) খবাইেগী বপকপা পরুষবন । মবস মাদলম
অবসো ঐদঙাদগী দহন্না বপকপা অমত্তা ললদত অবসগুম্বা খবাইেগী বপকপবন।
হায়িবে ভগৱান ওইিা অবস ঐহাবি য়াম্না লম্বা ওইনা ওই, মবসগী ওন্নিো
ইকাইিা ফাওই ।
ৱাহং-হংপৈবা : ভগৱান ওইনিা নত্ত্রগবে মবস বেবগ্র মবর অবসি
দলাইবিন্নিা পরুসাটব কবরগীেমক্কী দতৌবরিদনা ?
দাদাশ্রী : মেবে দমাক্ষতা চৎন্নিগীেমিবন ! ঐহাক্না ভগৱান
ওইেনা কবর দতৌগবন ? ভগৱানবে, ভগৱাত গুি ওইিবিুং, মদখায় পম্নমক
ভগৱান ওই । ‘ভগৱান ৱাঙহ অবসবে খবাইেগী ৱাুংিা খিমবন । কনাগুম্বা
মীওই অমা মেগী মতীক চারিবে, মে ওইরিবে মীয়াম্না মহাকপ ভগৱান
হায়না হায়ঙন ।

মপিদা প্র্গত ওইপর, লৈাক তরামপরগী মিু !
ৱাহং-হংপৈবা : ‘োো ভগৱানʼ ৱাঙহ অবসগী প্রদয়াক কনাগীেমিা
দতৌিদনা ?
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দাদাশ্রী : ‘োো ভগৱানʼগীেমিা । ঐহাক্কীেমিা নদত্ত, ঐবে জ্ঞানী
পরুষবন ।
ৱাহং-হংপৈবা : করম্বা ভগৱান ?
দাদাশ্রী : ‘োো ভগৱানʼ, দলাক তরামবরগী মপ মহাক্কীেমক ।
মহাক অদোমেস লল, দতৌইগুম্বসুং অদোমেবে প্রগত ওইদে । অদোমেবে
দফাুংদোিনা লল অমসুং মবসেনা ফাওগৎতনা লল । দফাুংদোক্লিবে, মে
মঙহ ফুংই, অবসগুম্ববন । অমিুং ওইরিস মহাক্কী মবমুং দলৌরিবে থিক
পম্নমক চৎথেনা দলাইবিনগবন । দতৌইগুম্বসুং মেি খঙিগা দলায়্ন্না
হায়রিবে য়াইফিা ওই অমসুং সুংসারগী ওইিা দপাৎ-লচগী কবরগুম্বা
অৱািা ওইরগবে মেস অৱািা ললরদরাই । দতৌইগুম্বসুং মেো মীদহৌচাওিা
থমগন মীদহৌচাওিা ওইরগবে মেগী অদপন্ববে দলাইিা ওইদরাই । অদোমো
মমত্তিরা ‘োো ভগৱানʼ কবরদনা হায়িা ?
মবসো উবরিবস, মহাবি ‘োো ভগৱানʼ নদত্ত । অদোম্না মবসো
উবরিা অবসি, ‘োো ভগৱানʼ ওইনা খনলমগবন নত্ত্রদন ? দতৌইগুম্বসুং
মবসো উবরিা অবসবে ভােরনগী পদতলবন । ঐহাবি ‘জ্ঞানী পরুষʼবন
অমসুং ‘োো ভগৱানʼবে মনঙো ফমবল, মনঙো ফাওগৎবলিা মহাক
অেিবন। দলাক তরামবরগী মপ প্রগত ওইবর, মহাকপ ঐহাক ইিামক্না
ঊবখ, ইিামক্না ফাওিা ওইবখ । মরমেনা ঐহাক্না দগদরনটিগা দলায়ন্না
হায়বর মেবে মহাক মনঙো ফাওগৎবল । অমসুং মবসো ৱাবর িানবরিা
অবসনা কনাদনা ? ‘দতপ-দরদকাডʼ ৱাবর িান্নবর । মরমবে ‘োো
ভগৱানʼো ৱা-ঙাুংনিগী িবি ললদত অমসুং মবস ‘পদতলʼ অবসবে ‘দতপদরদকাডʼ কী মদতুংনা ঙাুংবল । মরমবে ‘ভগৱানʼ অমসুং ‘পদতলʼ অবন
অবস দতাঙান-দতাঙান্না ওইবর, মরমেনা মেো অহুংকার দতৌিা ঙমদে ।
মবসো ‘দতপ-দরদকাডʼনা ঙাুংবল, মেগী ঐনা জ্ঞাতা-দ্রশ্তা লল । অদোমগীস
দতপ-দরদকাডনা ঙাুংই, দতৌইগুম্বসুং অদোমগী ৱাখলো ‘ঐনা ঙাুংিাʼ
অবসগুম্বা গিবরস (অহুংকারগী মহাও) অদোমো ফাওবর । ঐহাক্নস োো
ভগৱানি খরুমজিা মদথৌ তাই । ঐহাক্না োো ভগৱানগা দলায়ন্না
দতাঙান-দতাঙানিা িযিহার দতৌই । িযিহারবে দতাঙান-দতাঙানিা ওই।
দতৌইগুম্বসুং মীয়াম্নবে অবসগুম্না খবল মেবে মবস মিামক োো ভগৱানবন
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হায়না । নদত্ত, মিামক োো ভগৱান করম্না ওইগদেৌবরদনা ? মবসবে
পদতলবন, ভেরানগী।

১১)িীমন্দর িৱামী কনাননা ?
তীথক ঙ্কর ভগৱান শ্রী িীমন্দর িৱামী !
ৱাহং-হংপৈবা : সীমদর সৱামী কনাদনা, মবসি খঙন্নিগী ক্রপা
পীনবিয় ?
দাদাশ্রী : সীমদর সৱামী দহৌবজক-দহৌবজক ললবরিা তীথবঙ্কর
সাদহিবন । মহাক অদতাপ্পা দক্ষত্রাো লল । অবসগুম্না রুষভদেি ভগৱান্না
ওইিগুম, মহািীর ভগৱান ওইিগুম অসম্না সীমদর সৱামী তীথবঙ্করবন ।
ঙবসস মহাবিদেহ দক্ষত্রাো ললবর ।
মবসো নত্তনবে, মহািীর ভগৱান্নবে পম্নমক দফাুংলমেনা চৎবখ।
দতৌইগুম্বসুং মীয়ামগী খঙিা অবস অবতুংিা ওইদে মরমেনা কবর দতৌিা
ঙম্বদগ ? মরম অেনা মঙহ ফুংিা ঙমবদ্রিবন ?
ভগৱান মহািীরনা হায়রমই মেবে ‘দহৌবজক কুনমবর দলাইবিদল,
দহৌবজক(ভারত দক্ষত্রাো) তীথবঙ্কর ললরদরাই, মরম অেনা মহাবিদেহ
দক্ষত্রাো ললবরিা তীথবঙ্করি, মহাকপ খরুম্ম । মফম অেো দহৌবজকদহৌবজক তীথবঙ্কর লল, মহাকপ খরুম্ম ।ʼ দতৌইগুম্বসুং মবসেবে দহৌবজক
মীয়ামগী লক্ষতা ললদত । অমসুং মবস কুনমবরি তীথবঙ্করবন হায়বর, মীয়াম
পম্নমক্না !

ৱাখৈদদী িীমন্দর িৱামী খক্তা !
মীয়াম্না ঐদঙাদা হুংই মেবে অদোম্না সীমদর সৱামীগী খরুজিা,
দিানজিা, বনুংজিা অবস কবরগী দতৌহন্বদগ?কুনমবর তীথবঙ্করবিুংগী কবরগী
দতৌহদিদগ? মেো ঐহাক্না হায়, কুনমবর তীথবঙ্করবিুংগীবে হায়বর
দতৌইগুম্বসুং ঐহাক্না বনয়মগী মতুং ইন্না হায়বর । সীমদর সৱামীগী দহন্নাহায়বর । মরমবে মহাক দহৌবজক ললবরিা তীথবঙ্কর দকৌই অমসুং মবস ‘নদমা
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অবরহন্তানমঃʼ মহাকপ দয়ৌই । দনৌকার মন্ত্র হায়িা মতমো সীমদর সৱামী
বনুংবিুংগেিবন, মতম অেো অদোমগী দনৌকার মন্ত্র অদিুংিা ওইদর
হায়গবন।

ৠণানুবন্দ, ভারত লক্ষিাগী !
ৱাহং-হংপৈবা : সীমদর সৱামীগী মরমো তাকপীয় ।
দাদাশ্রী : সীমদর সৱামীগী দহৌবজক চহী লক্ষ অমগা বলবিুং
হুম্ফদ্রমঙাবন । মহাকস রুষভদেি ভগৱানগা চপ-মাঙন্ন । রুষভদেি
ভগৱান োহ্মাদ পম্নমক্কী ভগৱান হায়না দকৌই । মবসগা চপ-মান্না মহাকস
োহ্মাদ পম্নমক্কী ভগৱানবন । মহাক ঐদখায়গী ভারত দক্ষত্রা অবসো ললদত
দতৌইগুম্বসুং অদতাপ্পা মফমো, মহাবিদেহ দক্ষত্রাো লল হায়িবে মফম অেো
মীওইিনা চৎপা ঙমদে । জ্ঞানীনা (ভগৱানেগী কবরগুম্বা ৱাহুংগী পাওখম
হুংদগ হায়রিবে) মহাক্কী িবি মফম অেো থাই, হুংলগা লাকই । মফম
অেো মপানগী ঊবরিা হকচাুং অবসেগী চৎপা ঙমদে, দতৌইগুম্বসুং মফম
অেো দপাক্লিবে চৎপা ঙম্মী । কবরগুম্বা মফম অবসেগী মফম অেগী
মবতক চারিবে মফম অেো দপাকপা ওই ।
ঐদখায়গী অবসো ভারত দক্ষত্রাো তীথবঙ্করবিুংগী দপাকপগী দহৌবজবি
অবথুংিা ওইদর, চহী বলবিুং অবনগা চামঙােগী । তীথবঙ্কর হায়িবে চারম
হকচাুং, ‘ফল মূনʼ (মপুং ফািা থা) । দতৌইগুম্বসুং মহাবিদেহ দক্ষত্রােবে
মতম চপ্পাো তীথবঙ্কর লল । সীমদর সৱামী দহৌবজক্কী মতম অবসো মফম
অেো বহুংবল । ঐদখায়্গা চপ-মান্ননা হকচাুং ওই, পম্নমক লল ।

১২) ‘অক্রম ৈম্বীʼ হাংনদাপি !
তু ংদা জ্ঞানীপশংগী ৱনশাৱৈী (লহপরপদটি) !
ঐনা ঐহাক্কী মতুংো জ্ঞানীবিুংগী লীখন হাুংদোক্লমগবন । ঐহাক্কী
পাুংদথাক্কেিা থিক-দথৌরমবিুং বিনরমগবন অমসুং মেগী মতুংো জ্ঞানীবিুংগী
মরী চৎথেনা ললগবন । মরম অেনা বহুংবলিা মবতব ি বথয় । মহাক
য়াওেনবে পাওখম পরকপা ঙমদলাই ।
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ঐহাক্না মীওই খরাি ঐহাক্কী খৎতগী বসবি বিনরমগবন । মতুংো
কনাগুম্বনা েরকার ওইেনা ওইদরাইদ্রদন ? মতুংো মীয়াম্না লম্বীবে মদতৌ
তাইদনদকা ?

জগৎনা য়াবা মহাক, মহাক অদুগী চৎথগপন !
ৱাহং-হংপৈবা : অদোম্না হায়বর মেবে ঐগী মতুংো বলবিুং বনমফয়াুংঙঙ কপ্নিা ললগবন দতৌইগুম্বসুং বিষযবে অমত্তা ললদরাই । হায়িবে মবসো
অদোম্না দফাুংদোবক্নুংবলিা অবস কবরদনা ?
দাদাশ্রী : ঐহাক্কী বিষয কনামত্তা ললদরাই । মবসো ফমফম বসুংহাসন
ললদত । বসুংহাসন ফমফম ললরিবে মতুংতািা ললেনা ! কনাগুম্বা মরীমতাগী মওুংো মতুংতািা ওইনা লাক্লিবে ! মবসেবে অয়ািা, মহাক্কী
চৎথগবন । মীয়াম পম্নমক্কী বিষয ওইিা মহাক্না, মহাক্কী থিক ওইগবন ।
মবসেবে মীয়াম্না য়ািা, মহাক্কী চৎথগবন । লাগুতম ওইরগবে, মহাকপ
জগৎনা য়াগবন ।

১৩) আত্মাদ্রপি ফংৈবা মতু ংদা…
আত্মা ফংনৈ হায়বগী মওং-মনতৌ !
‘জ্ঞানʼ ফুংবদ্রঙঙগী মমাঙো অদোম চদভাই ওইরম্মী অমসুং দহৌবজক
জ্ঞান ফুংলিা মতুংো অদিুংিা আত্মা ওইদর, মেো অনভিতা খরাবে
দখন্নিা ফাওিরা ?
ৱাহং-হংপৈবা : দহায় ।
দাদাশ্রী : ‘ঐ অদিুংিা আত্মাবনʼ মবস বনুংবিুংিা অবস অদোম্না
মতম কয়াম ললিা ঙমিদগ ?
ৱাহং-হংপৈবা : ঈুংনা-বচক্না ইদতামতা ফম্বা মতমো ।
দাদাশ্রী :

দহায় । মতুংো কবর ৱাখদলান ললিদগ ? অদোমি
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‘ঐ চদভাইবনʼ অবসগুম্বা ৱাখদলান অবস কবরগুম্বা মতমো ললো ? অদোম্না
তদিুংনমক্কী ‘ঐ চদভাইবনʼ অবসগুম্বা ৱাখদলান অবস কবরগুম্বা নবমৎ অমতুং
ওইরিস ফাওো ?
ৱাহং-হংপৈবা : জ্ঞান দলৌরিা মতুংো ফাওদে ।
দাদাশ্রী : মে ওইরিবে অদোম অদিুংিা আত্মাবন । মীওইিনা
ভাি(ৱাখদলান) অমখিুং ললিা ঙম্মী । হায়িবে ‘ঐ অদিুংিা আত্মাবনʼ
মবস অদোমো দলপ্পা ললতনা লল ।
ৱাহং-হংপৈবা : দতৌইগুম্বসুং অনম্বা মতমো িযিহারো ‘ঐ অদিুংিা
আত্মাবনʼ হায়িগী বনুংবিুংিা অবস ললদত ।
দাদাশ্রী : মে ওইরিবে ‘ঐ চদভাইবনʼ মবস িযান অবস ললো ?
পুং অহুম অদিুংিা আত্মাগী িযান ললতিা অমসুং পুং অহুমগী মতুংো,
হঙলিবে ‘অদোম চদভাইরা নত্ত্রগা অদিুংিা আত্মারা ? মেো কবর
হায়গবন ?
ৱাহং-হংপৈবা : অদিুংিা আত্মা ।
দাদাশ্রী : হায়িবে মেগী িযান অেবে লল । দসঠ অমনা, মহাক্না
য় থক্লিা মতুংো, মতম অেো মহাক্কী িযান পম্নমক ললদরাই, দতৌইগুম্বসুং
য়গী নিা হদদাক্লিা মতুংো…?
ৱাহং-হংপৈবা : মতুংো জাগৃত ওই ।
দাদাশ্রী : অবসগুম্না মবসস মপাদগী ইিাো ফাওিবন । ঐহাক্না
হুংিো হায়িবে অদিুংিমক্কী অদোম ‘চদভাইʼদরা নত্ত্রগা ‘অদিুংিা
আত্মাʼদরা? অদোম্না হায় অদিুংিা আত্মা । মথুংগী নবমত্তা অদোমো হুংই
‘অদোম অদিুংিমক্কী কনাদনা ?ʼ মতম অেো হায় ‘অদিুংিা আত্মাʼবন ।
নবমৎ মঙাবনফাও ঐহাক্না হুংলিবে, মবসগী মতুংো ঐহাক্না খঙগবন মেবে
অদোমগী দমাক্ষকী দিাঙজ ঐগী নািা ললদর ।
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ৈানি লকনদৌনুংদা ফংপদ্রবা ভান !
শ্রীমেব রাজচিবজ কবর হায়িদগ মেবে, “সেগুরুগী উপদেি তগী
ফুংই লকদেৌনুংো ফুংবদ্রিা ভান, ইিাগী অদিুংিা খিম ইিাগী মনঙো
ফুংদল, অজ্ঞানেগী দকাদক্ল ।ʼʼ
অহান্বো হকচাুং অবস ঐহাকবন হায়িগী ভান ললরম্মী । অহান্বো
হকচাুং অবস ঐহাক নদত্ত হায়িগী ভান ঐদঙাদা ললরমদে । মে লকদেৌনুংো
ফুংবদ্রিা ভান, মেগী আত্মাগী ভান ঐহাক্না ফুংবখ । মিাগী অদিুংিা খিম
ওইরম্বা ‘ঐ চদভাইবনʼ অবসগুম্না হায়রম্বা, মে দহৌবজক ‘ঐʼ ইিাগী মনঙো
ফমদে । ইিাগী খিম অে, দহৌবজক ইিাগী মনঙো ফমদে অমসুং অজ্ঞান
ললরম্বা অে, ‘ঐ চদভাইবনʼ মেগী অজ্ঞান অে দকাদক্ল ।

মপিবু লদহািযাি হায়গদ্রা !
জগৎ পম্নমক্না দেহািযাস(হকচাুংবন হায়িা ৱাখদলান)েগী নাদন্থাকপা
ঙমদে অমসুং ইিাগী অদিুংিা মিক অেো ললিা ঙমদে । অদোম অদিুংিা
মিক অেো ললরিবে অহুংকার ললদত্র, মমতা ললদত্র । ‘ঐ চদভাইবনʼ
মবসি দেহািযাস হায়না দকৌবর অমসুং ‘ঐ অদিুংিা আত্মাবনʼ মবস লক্ষ
অবস ফম্লিবে, মতম অেেগী অদতাপ্পা কবরমত্তা অিযাস ললরদরাই । দহৌবজক
কবরস ললদত্র । কবরগুম্বা অদিায়-অরান য়াওরিবে সদফাদকিন খরাবে
ওইগবন।

অনশংবা আত্মাগী খুবম অনশংবা !
হায়িবে মবস ‘জ্ঞানʼ দলৌরিো মতুংো অহান্বগী লান্না থাজিা
ললরম্মী মেবে ‘ঐনা দতৌিবনʼ, মেগী ভান অে ললদত্র । মরম অেনা ঐ
অদিুংিবন, মবসগী ভান অবসি ললনিগীেমক ‘অদিুংিা আত্মাʼবন হায়বর ।
কনাগুম্বা অমগা কবরগুম্বা অমা দথাক্লিস, ‘চদভাইʼো অবথিা ৱাঙহ
ঙাুংলিস, দতৌইগুম্বসুং অদোম অদিুংিা আত্মাবন । মতুংো ‘ঐদখায়নাʼ
চদভাইো হায়গেিা ‘ভাই, ‘মহাকপ অৱািা ফাওিা অেগুম্বা অবতক্রমন
কবরগী দতৌবরিদনা ? মরম অেনা প্রবতক্রমন দতৌ ।ʼ
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কনাগুম্বা অমি নুংঙাইতিা ফাওিা কবরগুম্বা ৱাফম ঙাুংেিবে, মে
‘অবতক্রমন দতৌিবনʼ হায়গবন । মেগী প্রবতক্রমন দতৌগেিবন ।
প্রবতক্রমন, হায়িবে অদোম্না খঙিগী মতুং ইন্না, মদঙাদা ঙাকপীয়
হায়জিা । মবস অরান্বা অবস দতৌদে মবস ঐনা খঙঙিবে অমসুং দহৌবজক
অমক হ্ন্না অবসগুম্বা দোষ অবস অমক-হন্না দতৌজরদরাই অবসগুম্না পাদম
দলপকেিবন । অবসগুম্না দতৌবখিা মে অরান্ববন, অবসগুম্বা অবস
দতৌদরাইেিবন, মতুংো অমক-হন্না দতৌরদরাই, অবসগুম্না প্রবতজ্ঞা
দলপকেিবন । মে ওইজরিস মতুংো অমক-হন্না দথাক্লিবে অমসুং হন্নাগী
অরান্বা অেগা চপ-মান্না দথাক্লিবে অমক হন্না repentence দতৌগেিা,
দতৌইগুম্বসুং উবরিমঙখ, মেগী থদমাই-দিাক্না নুংঙাইতিা ফাওরিবে, মেমঙখ
দকাক্লগবন । অবসগুম্না তপ্না-তপ্না দলাইবিনগবন মতুংো ।
ৱাহং-হংপৈবা : কনাগুম্বা মীওই অমগী প্রবতক্রমন করম দতৌনা
দতৌগবন ?
দাদাশ্রী : পবক্নুং-ৱাঙাুং-হকচাুং,
ভািকমব-দ্রিয়াকমব-দনৌকমব,
(মীওই অেগী)মবমুং অমসুং মহাক্কী মবমুংগী মায়া পম্নমিগী, দতাঙানিা
অবসগুম্না মহাক্কী অদিুংিা আত্মাি বনুংবিুংেনা, অমসুং মতুংো অরানিা
কয়া অমা ললরিস মেি বনুংবিুংেনা(অদলাচানা), মেগী অরানিবিুং অেগী
ঐদঙাদা থদমাই-দিাক্না নুংঙাইতিা ফাওই অমসুং মেগীেমিা ঐহাকপ
ঙাুংপীয়, (প্রবতক্রমন), অবসগুম্বা অরান্বা অমক হন্না দতৌজরদরাই অেগুম্বা
দলুংেিা-পাদম দলপবল, অবসগুম্না দখাুংফম দলুংেনা দলপ্পা (প্রত্তয়খযান)
দতৌগেিবন । ‘ঐদখায়ʼ ইিামক্না ‘চদভাইʼগী জ্ঞাতা-দ্রাো ললেনা অমসুং
খঙলিবে মেবে ‘চদভাইʼনা প্রবতক্রমন কয়াম দতৌিদগ, কয়াম ফজনা
দতৌিদগ অমসুং মবিুং কয়াম্না দতৌিদগ ।

প্র্জ্ঞানা মনুঙদগী লচকপশনহলী !
মবসবে বিজ্ঞাবন্ন মরমেনা ঐদখায়্না মবসগী অনভি ফুংবল অমসুং
মনঙেগী দচকবিনহলী । ক্রবমিবে ঐিামক দতৌিা ওই অমসুং মবসেবে
মনঙেগী দচকবিনহলী ।
41 | Page

ঐ কনাননা?

ৱাহং-হংপৈবা : দহৌবজক মনঙেগী
মবসগুম্বা অনভি ফুংবল ।

দচকবিনহন্বা অবস ফুংবল

দাদাশ্রী : দহৌবজক ঐহাক্না মবস লম্বী অবস ফুংদল অমসুং অদিুংিা
আত্মাগী পনঙখ ললেনা, মেগী অহান্বা দথাুংগী মনঙো য়াওদর । মফম
অেেগী কনামত্তনা অমকহন্না নাদন্থাকপা ঙমদে । কনাগুম্বা অমত্তনা
নাদন্থাকপা অবেকার ললদত, অেগুম্বা জগাো অদোম্না ফমবল ।
হন্না-হন্না কনানা দচকবিনহন্বদগ ? প্রজ্ঞা ! ‘জ্ঞানʼ ফুংেনেী
প্রজ্ঞাগী দহৌরকফম ওইদে । নত্ত্রগা সমবকত ফুংলগবে প্রজ্ঞাগী অদহৌিা ওই।
সমবকত্ত প্রজ্ঞাগী অদহৌিা করম্না ওইিদগ ? বনবনগী থাগুম্না অদহৌিা ওই।
ঐদখায়গী অবসেবে মপুংফািা প্রজ্ঞা ফাওগৎবল । ফল(মপুংফািা) প্রজ্ঞা
হায়িবে মতুংো দমাক্ষতা পনিগীেমি, মহাক্না দচুংবিনহ্লী । ভারত
রাজাগীবে দচকবিনহন্নিগী মী থমলম্মী, িনবত্র থমলম্মী । বমবনত তরামঙা
খবেুংগী দখাদজল পীরম্মী, ‘ভারত রাজা ! দচকবিনবিয়, দচকবিনবিয়,
দচকবিনবিয়!!!ʼ অহুমলক দখানদজল লাওেনা পীরম্মী । দয়ুংবিয়,
অদোমগীবে মনঙেগী ওইনা প্রজ্ঞানা দচকবিনহলী । প্রজ্ঞা দলপ্পা ললতনা
দচকবিনহলী, মেবে ‘এঃ, অবসগুম্না নদত্তʼ । পুং কুনমবর দচকবিনহদনা
লল অমসুং মবসবন আত্মাগী অনভি ! দলপ্পা-ললতনা, পুং কুনমবর আত্মাগী
অনভি !

অনুভব(experience) মনুঙদা ওই !
জ্ঞান পীিা নবমোুং, মেগী নবমোুংেগী অনভি অেবে, মাঙিা
ঙমদে । করম দতৌনা মাঙগবন মতুংো !? ঐহাক্না জ্ঞান পীিা নবমৎ,
মেগী নবমোুংগী অনভি অেবে মতম ললিা বখবিক্কীবন । দতৌইগুম্বসুং
মতুংো মবস অদোমগী কব মবিুং অমক হন্না দকাইবিলী, মমাঙ-মদপাক্কী
কব মবিুং, লচদথুং পীগদেৌিা ৱাৎবলিবিুং মেগী দলৌগেিবিুংনা অমক হন্নাদয়ামবিবল, মেো ঐহাক্না কবর দতৌগবন ?
ৱাহং-হংপৈবা : োোজী, দতৌইগুম্বসুং দহৌবজবি অেগুম্বা লচদথুং
মাদদো ।
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দাদাশ্রী : নদত্ত । মাদদ হায়িা অেনা অদতাপ্পা ৱাফমবন ।
দতৌইগুম্বসুং দলৌনিা মীওইেনা য়ামলিবে, মে ওইরিবে মহাকপ দহন্না
দয়ামবিবল । মঙা দলৌিা ওইরবে মঙা, অবন ওইিনা অবন, অমসুং কুন
ওইিনা কুন । ঐহাক্না অদোমি অদিুংিা আত্মাগী খিমো থমদে,
দতৌইগুম্বসুং মতুংো দলৌনিা মীওই অেনা মথুংগী নবমত্তা লাক্লিগী হায়িবে
সদফাদকিন খরাবে ওই ।

লহৌপজক কপর লৈনহৌপরবনগ ?
অহান্বগী অেনা ক্রবমক বিজ্ঞাবন্ন মবসনা অক্রম বিজ্ঞাবন্ন । মবস
জ্ঞান অবসবে িীতরাগবিুংগী বিজ্ঞাবন্ন । জ্ঞানো অদহাুংিা ললদত । ঐহাক্না
জ্ঞান পীিা মতুংো অদোম্না আত্মাি অনভি ওইরিা মতুংো কবর থিক
ললদহৌবরিদগ ? জ্ঞানী পরুষকী ‘আজ্ঞাʼি য়াথুং ইন্বা । আজ্ঞা অবসনা
িমববন অমসুং আজ্ঞা অবসনা তপ(penance)বন । অমসুং ঐহাক্কী আজ্ঞা
সুংসারো খবজিুংফাও অবথুংিা ওইদে । সুংসারো ললেনস দতৌইগুম্বসুং
সুংসার দিাদি, অেগুম্বা অক্রম বিজ্ঞাবন্ন মবস ।
মবস নত্তনা কবরগুম্বা মদপাক অমখিা ওইদগ হায়রিবে ঐহাক্না
হায়িা মতুং ইন্না আজ্ঞাো চৎল । মে ওইরিবে মদপাক অমা খিাগী
বিজ্ঞাবন্ন মবস । মবস বিজ্ঞান ওইজরিস দতৌইগুম্বসুং মবসেগী চপ-বতুংনা
দমাক্ষ চৎপা ঙমদে ।

লমাক্ষ ৈম্বীদা, আজ্ঞা অপিনা িমক ....
কনাগুম্বনা দমাক্ষতা চৎদক হায়রিবে কবরগুম্বা থিক অমত্তা দতৌিগী
মদথৌ তাদে । কনাগুম্বনা দেি-গবত(িগবো)চৎদক হায়রিবে, মপানগী
নুংঙাইিি পাম্লিবে, মহাক্না থিক দতৌিগী মদথৌ তাই । দমাক্ষতা চৎদক
হায়রিবে মহাক্না জ্ঞান অমসুং জ্ঞানীগী আজ্ঞা অবনগী মদথৌ তাই ।
দমাক্ষ লম্বীো তপ-তযাগ কবরগুম্বা অমত্তা দতৌিগী মদথৌ তাদে ।
জ্ঞানী পরুষ খিি ফুংলিবে জ্ঞানীগী আজ্ঞা অেনা িমববন অমসুং আজ্ঞা
অেনা তপ বন । মেগী প্রতযক্ষ মঙহ দমাক্ষবন ।
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‘জ্ঞানীʼগী মনাক্তা লৈংদনা লৈবা
জ্ঞানীো দনাুংমতফাও নুংবিিা ৱাখদলান লাদি । অমসুং জ্ঞানীো
নুংবিিা ৱাখদলান লাক্লিবে, মতম অেেগী উপাই পম্নমক লাক্লগবন ।
মদপাক খবেুংগী নপী-অঙাুং নত্তনা অদতাপ্পা কবরস দতৌদেেনা!
ভগৱান্না হায় মেবে জ্ঞানী পরুষ মনািগী সমবকত ওইরিা মতুংো
জ্ঞানী পরুষকী মতুং ইল ।
ৱাহং-হংপৈবা : কবর অথবগী মতুং ইনগদেৌিদনা ?
দাদাশ্রী : কবর অথবো হায়িবে, মবস জ্ঞান অবস ফুংলিা মতুংো
অদতাপ্পা বনুংজগেিা ললদত । দতৌইগুম্বসুং ঐহাক্না খঙই মেবে মবস
অক্রমবন। মদখায়বিুং অবসনা মবিুং বথঙমদ্রিা ফাইলবিুং পরিনা লাবক্ল ।
মরম অেনা অদোমি ফাইলবিুংগীেমক দকামহবল দতৌইগুম্বসুং মেগী অথব
মবসবে নদত্ত থিক দলায়দর হায়িা । দহৌবজক-দহৌবজবি ফাইলবিুং য়াম্না
লল, মরম অেনা অদোমি ঐহাক্কী নািা থম্লিস অদোমি ‘ফাইলবিুংʼনা
দকৌিা লাক্কবন । মরম অেনা দকামহবল মেবে য়মো চত্তনা ফাইলবিুংি
সমভাি (equanimity)কা দলায়ন্না বনকাল(settle) দতৌবিয় । নত্ত্রগবে
জ্ঞানীগী মনািা দলুংেনা ললগেিবন ।
মবস নত্তনবে, ঐদঙাদগী কবরগুম্বা মপুংফানা খদোুংচািা দলৌিা
ফুংদ্রিবে, মেি অবহুং-নুংবথল দলপ্পা-ললতনা বতুংখঙনা-বথন্বগুম্না ফাওেনা
ললগেিবন । ফাইলবিুং ললজরিস অমসুং জ্ঞানী পরুষনা হায়েনা, আজ্ঞা
পীেনা মেবে ফাইলবিুংি সমভাি কা দলায়ন্না বনকাল দতৌ, মেগী আজ্ঞা
অেনা িমব নত্ত্রদন ? মেবে ঐদখায়্গী িমববন । দতৌইগুম্বসুং মবস, বতুংখঙবতন্বগুম্না ফাওিা অবস ললগেিবন, মেবে অবসগুম্বা ফাইল অবস হন্থনিা,
মরমবে ঐনা খদোুংচািা ফুংিা ঙম্নিা ।

মহাক অদুগী মমাঙদা ৈাক্কপন মহাপবনদহ লক্ষি !
কনাগুম্বনা মবসো অদিুংিা আত্মাগী লক্ষ ফমলিবে, মহাক মবস
ভারত দক্ষত্রো ললিা ঙমদলাই । কনাগুম্বনা আত্মা লক্ষ ফমলিবে, মহাক
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মহাবিদেহো দিায়েনা দয়ৌগবন অবসগুম্বা বনয়মবন ! মবসো মবস
েষমকাল(কবলয়গ)মতম অবসো ললিা ঙমদলাই । মবস অদিুংিা আত্মাগী
লক্ষ ফমলিবে, মহাক মহাবিদেহ দক্ষত্রো মদপাক অমতুং নত্ত্রগা মদপাক
অবনরিা, বতথবঙ্করগী েিবি দতৌেনা দমাক্ষতা চৎকবন, অেগুম্বা লায়িা
অচম্বা লম্বীবন মবস ! ঐহাক্কী আজ্ঞাো ললয় । আজ্ঞা অবসনা িমববন
অমসুং আজ্ঞা অবসনা তপ ! সমভাি কা দলায়ন্না বনকাল দতৌগেিবন ।
মবসো হায়বরিা আজ্ঞাবিুং পম্নমক ঙমবলিমঙখ ললিা, মপুংফানা ললরিবে
মহািীরগুম্না ললিা ঙম্মী ! মবস ‘বরদয়লʼ অমসুং ‘বরদলবতিʼ দয়ুং-দয়ুংেনা
চৎলিবে, মতম অেো অদোমগী বচত্ত অদতাপ্পা মফমো লমক্নিা ললরদরাই,
দতৌইগুম্বসুং মতম অেো পবক্নুংেগী কবরগুম্বা অমা দথাক্লক্লিবে মে ওইরিবে
অদোম্না চাম্মনিা ওই ।

(১৪) আজ্ঞা মঙাগী মরুওইবা !
জ্ঞানʼগী মতু ংদা করম্বা িািনা ?
ৱাহং-হংপৈবা : মবস জ্ঞান অবসগী মতুংো দহৌবজক করম্বা মখলগী
সািনা দতৌিা তাই ?
দাদাশ্রী : সািনবে, মবস আজ্ঞা মঙাগী য়াথুং ইবলেনা, মেবন !
দহৌবজক অদতাপ্পা সািনা ললদত । অদতাপ্পা সািনবে পনবিন্বা ওই অমসুং
মবস আজ্ঞা মঙাবে নাদন্থাকপা ঙমহন্বা ওই ।
িমাপি িীবা ঙম্বা, অদুগুম্বা আজ্ঞাপশংপন !
ৱাহং-হংপৈবা :
অদতাপ্পা কবর ললিদগ ?

অদোমগী ললবরিা আজ্ঞা মঙা, মবস নৎতিা

দাদাশ্রী : আজ্ঞা মঙাবে অদোমগীেমক িমিল-খািাগুবম্ন, মরমবে
অদোমগী দপাৎ-লচ মনঙো কনামত্তনা হুেনিা । মবস িমিল অবস থম্বেগী
অদোমগী মনঙো, ঐহাক্না পীবখিা অেগুম্না চপ-মান্ননা, হান্নগী অেগুম্না
ললগবন, অমসুং িমিল অে বলুংদ্রিবে কনাগুম্না মনঙো চুংেনা থদেক্কবন।
মতম অেো ঐহাক্না বরদপর দতৌন্বা লাকপা মদথৌ তাই । মরম অেনা মবস
আজ্ঞা মঙাবিুংো ললয়, ললবরিমঙখ দলপ্পা-ললতিা সমাবিগী ঐহাক্না দগদরনটি
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পীদগ ।
ঐহাক্কী ৱাঙহমঙা অদোমি ঙাকদথাক্নিগীেমিা পীিবন । মবস জ্ঞান
অবস ঐহাক্না অদোমো পীদর অমসুং ‘খাইদোকপগী জ্ঞানʼেগী ‘দতাঙান্নসʼ
খাইদোকবল । দতৌইগুম্বসুং দহৌবজবি মে ‘দতাঙান্নাʼ ললনিা, হায়িবে
দপ্রাদতকিন পীবরেনা মেনা মরম ওইেনা মবস মতম কবলয়গবনেনা, মেগী
কবলয়গনা হুরাদনিা পম্নমক । ‘দিািমরুʼ দহৌরিবে ইবিুং-মাইবিুং চায়িা
মদথৌ তাইেনা ? িমিল খবজন্বা মদতৌ তাইেনা তােেনা ?

লৈংদবা িান্দম খক্তনা ইনহলী আজ্ঞা
োোগী আজ্ঞা ইনগবন হায়িবসনা খবাইেগী অদচৌিা দপাৎবন ।
ঐহাক্কী আজ্ঞা ইন্নিা পাদম দলপকেিবন । অদোম্না আজ্ঞা ইনো নত্ত্রগা
ইদো মে দয়ুংগেিা নদত্ত । আজ্ঞা ইনবলিমঙখ মেঙখ অচম্ববন, দতৌইগুম্বসুং
ঐদখায়্না দলপগেিবন আজ্ঞা ইনগবন হায়না ।
ৱাহং-হংপৈবা : য়াম্বা-য়ামেনা ইলিবে, মেো কবরগুম্বা অদিায়অঙামবে নদত্তেনা ?
দাদাশ্রী : ‘অদিাই-অঙাম নদত্তʼ, অেম্না হায়িা নদত্ত । ঐদখায়্না
দলুংেিা পাদম দলেিবে মেবে আজ্ঞাি য়াথুং ইনদগ হায়না । অয়িগী
পাদম দলপকেিবন মেবে ‘আজ্ঞা মঙাো দিায়েনা ললগবন, য়াথুং দিায়েনা
ইনগবনʼ । পাদম দলেিবে মতম অেেগী ঐদখায়না আজ্ঞাো লাদক্ল, ঐহাক্না
মে খিা পাম্মী। য়াথুং ইন্বা ঙমদ্রিবে, মেগী মরম ঐহাক্না খঙই ।
ঐদখায়্না ইনগবন, অবসগুম্বা দলুংেিা পাদম অবস দলপকেিবন ।
ঐহাক্কী জ্ঞান অবসেগী দমাক্ষ শুংদিায়-দিায়েনা ওইগবন । কবরগুম্বা
কনাগুম্বনা আজ্ঞাো ললরিবে মহাক্কী দমাক্ষ ওইগবন, মেো ৱাফম অবন
দথাদি । মতুংো কনাগুম্বনা ইনদ্রিবে, দতৌইগুম্বসুং মহাক্না জ্ঞান দলৌিা
ওইরিবে, মে ওইরিবে দহৌেনবে ললদরায় । মরম অেনা মীয়াম্না ঐদঙাদা
হায়, ‘জ্ঞান ফুংলিা মীওই খরানা আজ্ঞাগী য়াথুং ইিিবে, মদখায়বিুংগী
কবর ওইগবন ? ঐহাক্না হায়, মে অদোম্না দয়ুংগেিা নদত্ত । মে ঐহাক্না
দয়ুংিা মদথৌ তাই । জ্ঞান ঐহাক্কী নািগী দলৌবখিবনেনা ! অদোমগী
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অমাঙিবে ওইদেেনা !ʼ মরমবে পাপবিুংি দকাকহদনবে ললিা ঙমদে ।
ঐহাক্কী মবস ৱাঙহ মঙা অবসো ললরিেী দয়ৌিা ঙমগবন । ঐহাক্না দলপ্পাললতনা ৱাঙহ মঙা অবসো লল অমসুং ঐহাক্না ললিা মেগী ‘েিাʼ অদোমো
পীবর । আজ্ঞাো ললরিবে থিক ওইগবন । মিাগী লহ-বিুংিেগী মদপাক
লাক্ষ অমা মদকাক থগায়রিস কবরমত্তা ওইদথাদক্লাই । মহাক অেবে আজ্ঞাস
মিাগী লহ-বিুংিেগী ইবল । আজ্ঞাস মতুংো খঙই মিাগী খঙিেগী ওইনা
মহাক্না ! মরমেনা মেেস খরা-খরাবে বলদকজ ওই । মে ওইজরিস
আজ্ঞা ইন্বগী মতুংো মহাক্কী মিাগী বৱখদলানবে মবসবনেনা মেবে ‘আজ্ঞা
ইনগবনʼ । মরম অেনা জাগৃবতগী েরকার ওই ।
আজ্ঞা ইন্বা কাওরিবে প্রবতক্রমন দতৌগেিা । কাওিবে ওই
মীওইিবননা । দতৌইগুম্বসুং কাওিা অেগী প্রবতক্রমন দতৌগেিবন মেবে,
‘দহ োো, পুং অবন কাওদে, অদোমগী আজ্ঞা কাওদে । দতৌইগুম্বসুং
ঐহাক্কীবে আজ্ঞাি ইন্বা অবসবন ঐহাকপ ঙাকপীয় ʼ। মে ওইরিবে মতুংগী
পম্নমক পাস । চাম্মাগী মনঙো চামা মাকব পন্না । হায়িবে খদোুংবথবনুংঙাই
ললদত্র । আজ্ঞাো লাক্লিবে মাদলম পম্বনা দিাক্লদরাই । ঐহাক্কী আজ্ঞা ইলিবে
হায়িবে অদোমো কবরমত্তা দিাক্লদরাই । আজ্ঞা পীবরিা অেনা কব ম ললগদ্রা
? ললদরাই, মরমবে মীয়ামগী েমিবননা, মরম অেনা মদঙানো দিাদি
অমসুং ডীদজাে ওই ।

মপিপদ ভগৱানগী আজ্ঞাপন !!!
োোগী আজ্ঞা ইন্বা হায়িবে মবস ‘এ.এম.পদতলগী আজ্ঞা নদত্ত ।
‘োো ভগৱানʼ মিামক্কীবন, দলাক তরামবরগী মপ, মহাক্কী আজ্ঞাবন ।
মেগী দগদরনটি পীদগ? মবসবে ঐহাক্কী মািযাম মবসেগী ৱাফম পম্বা
দথাক্লবক্ল। মরম অেনা অদোম্না মেগী আজ্ঞা অেি ইনগেিবন। ‘ঐহাক্কী
আজ্ঞা নদত্ত, মবস োো ভগৱানগী আজ্ঞাবন। ঐহাকস ভগৱান মহাক্কী
আজ্ঞাো ললেনা !
-জয় িপিদানন্দ
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নুঙপতগী লতৌগদবা
❖
❖
❖

❖
❖
❖

প্র্তঃ পবপি
শ্রী সীমনির স্বামীি খরুমজবর ।
িাৎসলযমবতব শ্রী োো ভগৱানি খরুমজবর ।
ললবরিা পবক্নুং-ৱাঙহ-হকচাুংেগী মবস জগৎ অবসগী কনাগুম্বা জীি
অমত্তি খবজিুংফাও নঙঙাইতিা ওইগন ,নুংঙাইতিা ওইগন,
নুংঙাইতিা ওইগন ।
অদিুংিা আত্মা অনভি খি নত্তনা মবস জগৎ অবসগী কবরগুম্বা
মাঙিা-নায়িা দপাৎ অমত্তা ঐহাক্না পাদম্দ ।
প্রগত জ্ঞাবন পরুষ ‘োো ভগৱানগী আজ্ঞাো মতম চপ্পো ললন্নািা
খবাইেগী অৱাুংিা িবি ফুংিা ওইয়, ফুংিা ওইয়, ফুংিা ওইয়।
জ্ঞাবন পরুষ ‘োো ভগৱানগী িীতরাগ বিজ্ঞান চপ-চানা,
মপুংফানা, সিবাঙ্গ মওুংো জ্ঞান খিা, েিবি খিা অমসুং চাবরত্র
খিা ইিাো ফাওিা ওইয়, ইিাো ফাওিা ওইয়, ইিাো ফাওিা
ওইয় ।
নমস্কার পবপি

★ প্রতযক্ষ োো ভগৱানগী সাক্ষীো দহৌবজক মহাবিদেহ দক্ষত্রো
ললবরিা, তীথবঙ্কর ভগৱান শ্রী সীমনির স্বামীি খবাইেগী ৱাুংিা
ভবিগা দলায়ন্না খরুমজবর ।
★ প্রতযক্ষ োো ভগৱানগী সাক্ষীো দহৌবজক মহাবিদেহ দক্ষত্র অমসুং
অদতাপ্পা দক্ষত্রো ললবরিা ‘ॐ পরদমবি ভগৱানবিুংʼি খবাইেগী
ৱাুংিা ভবিগা দলায়ন্না খরুমজবর।
★ প্রতযক্ষ োো ভগৱানগী সাক্ষীো দহৌবজক মহাবিদেহ দক্ষত্র অমসুং
অদতাপ্পা দক্ষত্রো ললবরিা ‘পণ্চ পরদমবি ভগৱানবিুংʼি খবাইেগী
ৱাুংিা ভবিগা দলায়ন্না খরুমজবর।
★ প্রতযক্ষ োো ভগৱানগী সাক্ষীো দহৌবজক মহাবিদেহ দক্ষত্র অমসুং
অদতাপ্পা দক্ষত্রো বিরাজমান ওইবরিা ‘তীথবঙ্কর সাদহিবিুংিʼ
খবাইেগী ৱাুংিা ভবিগা দলায়ন্না খরুমজবর ।
★ িীতরাগ িাসন দেি-দেিীবিুংি খবাইেগী ৱাুংিা ভবিগা দলায়ন্না
খরুমজবর ।
★ নীষ্পক্ষপাতী িাসন দেি-দেিীবিুংি খবাইেগী ৱাুংিা ভবিগা
দলায়ন্না খরুমজবর ।

(৫)
(৫)
(৫)

(৫)
(৫)
(৫)

(৪০)

(৫)

(৫)

(৫)

(৫)
(৫)

★ কুনমবর তীথবঙ্কর ভগৱানবিুংি খবাইেগী ৱাুংিা ভবিগা দলায়ন্না
খরুমজবর ।
★ ‘শ্রী কৃ ষ্ণ ভগৱান’ি খবাইেগী ৱাুংিা ভবিগা দলায়ন্না
খরুমজবর।
★ ভরত দক্ষত্রো দহৌবজক ললবরিা সিবজ্ঞ শ্রী ‘োো ভগৱানি’
খবাইেগী ৱাুংিা ভবিগা দলায়ন্না খরুমজবর ।
★ ‘োো ভগৱানʼগী সমবকতিারী মহাত্মাবিুং পম্নমকপ খবাইেগী
ৱাুংিা ভবিগা দলায়ন্না খরুমজবর ।
★ েহ্মাদ পম্বো ললবরিা জীি খবেুংমক্কী ‘বরয়লʼ িিমি খবাইেগী
ৱাুংিা ভবিগা দলায়ন্না খরুমজবর ।
★ ‘বরয়লʼ িিম অেবে ভগৱত িিমবন । মরম অেনা জগৎ
পম্বি ‘ভগৱত িিমʼো েিবি দতৌবর ।
★ ‘বরয়লʼ িিম অেবে অদিুংিা আত্মাগী িিমবন । মরম
অেনা জগৎ পম্বি ‘অদিুংিা আত্মাগী িিমʼো েিবি দতৌবর ।
★ ‘বরয়লʼ িিম অেবে তত্ব িিমবন । মরম অেনা জগৎ
পম্বি ‘তত্ব জ্ঞানʼেগী েিবি দতৌবর ।

(৫)
(৫)
(৫)
(৫)
(৫)
(৫)
(৫)
(৫)

(দহৌবজক ললবরিা তীথবঙ্কর শ্রী সীমনির স্বামীি মদতানদলাম্না খরুমজবনুংঙাই
ওইরিা শ্রী োো ভগৱানগী মািযমেগী প্রতযক্ষ খরুমজিি দয়ৌহলী । দেদক্ট
মনঙো ইবরিা মবিুংগা চপ মান্ননা দনাুংমো অমিুং পাগেি ।)
কৈম মািনপশং (৯)
১. দহ োো ভগৱান ! ঐহাক্না কনাগুম্বা হকচাুং ওইবরিা জীিাত্মাো খকজীিুংফাও
অহম নুংঙায়তিা দতৌেিা, নুংঙায়তিা দতৌহদিা নত্ত্রগা নুংঙায়্তিা দতৌবরিা
অেো অনদমােনা দতৌেনিা অেগুম্বা মদতানদলামো িবি পীয় । ঐহাক্না কনাগুম্বা
হকচাুং ওইবরিা জীিাত্মাো খকজীিুংফাও অহম নুংঙায়্তিা দতৌেনিা অেগুম্বা
সযােিাে ৱাঙহ, সযােিাে িযিহার অমসুং সযােিাে ৱাখদলান দতৌন্নিগী
মদতানদলামো িবি পীয় ।
২.
দহ োো ভগৱান ! ঐহাক্না কবরগুম্বা িমবগী ৱাখদলানি খকজীিুংফাও
নুংঙায়তিা দতৌেিা, নুংঙায়তিা দতৌহদিা নত্ত্রগা নুংঙায়তিা দতৌবরিা অেো
অনদমােনা দতৌেনিা অেগুম্বা মদতানদলামো িবি পীয় । ঐহাক্না কবরগুম্বা িমবগী
ৱাখদলানি খকজীিুংফাও নুংঙায়তিা দতৌেনিা অেগুম্বা সযােিাে ৱাঙহ, সযােিাে
িযিহার অমসুং সযােিাে ৱাখদলান দতৌন্নিগী মদতানদলামো িবি পীয়।

৩. দহ োো ভগৱান ! ঐহাক্না কনাগুম্বা হকচাুং ওইবরিা উপদেিক সাি,
সািিী নত্ত্রগা আচারয়ি অিিবিাে(বনদা), অপরাি, অবিনয় দতৌেনিা
মদতানদলামো িবি পীয় ।
৪. দহ োো ভগৱান ! ঐহাক্না কনাগুম্বা হকচাুং ওইবরিা জীিাত্মাি খকজীিুংফাও
পামেিা ফাওিা, দয়ুংবথনিা লকদেৌনুংো দতৌেনিা, দতৌহদন্বা নত্ত্রগা দতৌবরিা
অেগী মথিা অনদমােনা দতৌেনিা অেগুম্বা মদতানদলামো িবি পীয় ।
৫. দহ োো ভগৱান ! ঐহাক্না কনাগুম্বা হকচাুং ওইবরিা জীিাত্মাগা দলায়ন্না
অকনিা দলান, দখানদজল য়াক্না-ঙাুংিা দলান ঙাুংেনিা, ঙাুংহদনিা নত্ত্রগা
ঙাুংবলিগী মথিা অনদমােনা দতৌেনিা অেগুম্বা মদতানদলামো িবি পীয় ।
কনাগুম্বনা অকন্বা দলান, দখানদজল য়াক্না-ঙাুংিা দলান ঙাুংলগবে ঐহাক্না মীনুংবি
দচন্বা-ইুংনা ঙাুংিা দলান ঙাুংন্বগী মদতানদলামো িবি পীয় ।
৬. দহ োো ভগৱান ! ঐহাক্না কনাগুম্বা হকচাুং ওইবরিা জীিাত্মাগী মথিা
নপী, নপা নত্ত্রগা নপুংসক, বলঙ্গিাবর অমা নত্ত্রগা অমি ওইরিস, মহাক্কী মবর
ললনিো খকজীিুংফাও দলৌনা ললনিগী দোষ, অপাম্বা, দিাকনা-িম্নিা নত্ত্রগা
ৱাখদলাগা মবর ললনিা দোষ দতৌেিা, দতৌহদিা নত্ত্রগা দতৌবরিা অেগী মথিা
অনদমােনা দতৌেন্বা অেগুম্বা মদতানদলামো িবি পীয় । ঐহাকপ দলাইিা-নাইেনা
বনবিবকার ললন্নািা িবি পীয় ।
৭. দহ োো ভগৱান ! ঐহাক্না কবরগুম্বা মহাও অমত্তো চাবনুংিগী মীদহৌিা
ওইেনিা িবি পীয় । মহাও খবেুংমকপ চান্নািগী মদতানদলামো িবি পীয় ।
৮. দহ োো ভগৱান ! ঐহাক্না কনাগুম্বা হকচাুং ওইবরিা জীিাত্মা দহৌবজক
ললিা নত্ত্রগা ললত্রিা, বহুংবলিা নত্ত্রগা ললবখদ্রিা, কনাগুম্বি খকজীিুংফাও
অিিবিাে(বনদা), অপরাি, অবিনয় দতৌেনিা, দতৌহদন্বা নত্ত্রগা দতৌবরিা অেগী
মথিা অনদমােনা দতৌেন্বা অেগুম্বা মদতানদলামো িবি পীয় ।
৯.
দহ োো ভগৱান ! ঐহাক্না জগৎপ য়াইফিা ওইিো বনবমত্ত ওইনিগী
মদতানদলামো িবি পীয়, িবি পীয়, িবি পীয় ।
(অবসখিুং অদোম্না োোগী মনািা বনগেিবন । মবস নুংবতগী পাগেিা দপাৎ
নদত্ত, থাদমাইো থমগেিবন । মবস উপদয়াকপিবক ৱাখদলাো থমগেিা দপাৎবন।
অবস খিাো িাস্ত্র পম্নমক্কী নঙগী ওইিা ৱাখদলান ফুংদল ।)

জ্ঞান িাক্ষাতকার ফংন্নবগীদমক বযবহার পবপি
( লনাংমদা অমুক্তং িাগদব )
প্রগত ‘জ্ঞানী পরুষʼ োো ভগৱানি
খরুমজবর, খরুমজবর ।

খবাইেগী ৱাুংিা ভবিগা দলায়ন্না খরুমজবর,

প্রগত ‘জ্ঞানী পরুষʼতগী ‘সতʼ ফুংবলিবিুংি, ‘সতপরুষবিুংিʼ খবাইেগী ৱাুংিা
ভবিগা দলায়ন্না খরুমজবর, খরুমজবর, খরুমজবর ।
নীষ্পক্ষপাতী ‘দেি-দেিীবিুংʼ পম্নমকপ খবাইেগী ৱাুংিা ভবিগা দলায়ন্না খরুমজবর,
খরুমজবর, খরুমজবর ।
দহ প্রগত জ্ঞানী পরুষ ! অমসুং দহ সতপরুষবিুং
চাকদথকলীিা জগৎপ য়াইফিা দতৌদরা, য়াইফিা
অমসুং মেো ঐ বনবমত্ত ওইদগ অবসগুম্বা অদিুংিা
মাঙো পবক্নুং, ৱাঙহ, হকচাুংগী অপন্বগা দলায়ন্না
খবাইেগী ৱাুংিগা দলায়ন্না মাইপাকপা ওইয়, ওইয়,

! ঙবস মবসো চাকবলিা লমো
দতৌদরা, য়াইফিা দতৌদরা ।
ৱাখদলানগা দলায়ন্না অদোমগী
প্রাথনা বিবি দতৌবর । মেি
ওইয় ।

দহ োো ভগৱান ! অদোমগী অদিুংিা জ্ঞানো উবখিা অমসুং অদোমগী শ্রীমখʼেগী
প্রা্ গত ওইবখিা অদিুংিা জ্ঞান সত্রাবিুং অবস অবসগুম্নবন :‘‘পবক্নুং, ৱাঙহ, হকচাুংগী দলপায়মান ৱাখদলান পম্নমক, মেেগী
দচতনʼ মতম ললিা বখবিিা বনদলবপ ওই ।ʼʼ

‘অদিুংিা

(৩)

‘‘পবক্নুং, ৱাঙহ, হকচাুং পম্নমক্কী অপন্বা কৃ য়াবিুংেগী ‘অদিুংিা দচতনʼ তদিুংনমক্কী
অসঙ্গ ওই ।ʼʼ
(৩)
‘‘পবক্নুং, ৱাঙহ, হকচাুংগী লহনবি অমসুং মদখায়্গী স্বভািপ ‘অদিুংিা দচতনʼ
খঙই অমসুং মিাগী স্বভািপস ‘অদিুংিা দচতনʼ খঙই । মরমবে মহাবি স্বপর (স্বগী মপাদস) প্রকািক ওই ।ʼʼ
(৩)
‘‘চাবরিনা চািা ওইবর অমসুং চােিা ‘অদিুংিা দচতনʼ
ওই ।ʼʼ

মেি

খঙিা খিা
(৩)

‘‘িল সুংদয়াগ, সক্ষ্ম সুংদয়াগ, ৱাঙহগী সুংদয়াগ পর বন অমসুং পরািীনবন, অমসুং
‘অদিুংিা দচতনʼ মেগী জ্ঞাতা-দ্রশ্টাবন।ʼʼ
(৩)
‘‘িলতমেগী সক্ষ্মতমফাওিগী সুংসাবরক অিিবিুং খবেুংমক্কী ‘অদিুংিা দচতনʼ
জ্ঞাতা-দ্রশ্টা খিবন, টুংদকাৎকীিববন, নুংঙাইিা িিবম্ন ।ʼʼ
(৩)

‘‘পবক্নুং, ৱাঙহ, হকচাুংগী অিিবিুং মদহৌিাগী খৎদিবম্ন খিবন (Only Scientific
Circumstantial Evidence)বন । মবসগী দিবম্ব-িাবিিা কনাগুম্ব মপা অমত্তা
ললদত অমসুং মে ‘িযিবিতʼবন ।
(৩)
‘‘বনদশ্চতন দচতনগী গুি অমফাও ‘অদিুংিা দচতনʼো ললদত অমসুং
‘অদিুংিা দচতনʼগী গুি অমফাও বনদশ্চতন দচতনো ললদত । অবনমক মতম
ললিা বখবিিা দতাঙান-দতাঙানবল ।ʼʼ
(৩)
‘‘ দলুংিা-নায়িগা মরী ললনিা ৱাখদলান, মে বনদশ্চতন দচতনগী ৱাখদলানবন
অমসুং‘অদিুংিা দচতনʼগী দলুংেিা অেবে মহাক্কী ৱাখদলান নদত্ত ।ʼʼ
(৩)
দহ প্রভ ! অজ্ঞান ওইিনা ঐহাক্না ‘অদিুংিা দচতনʼগী ৱাখদলান মথিা
পীবরিা সত্রাবিুংগী মতুং ইন্না ‘অবসগুম্ববনʼ অসম্না চপ-চািা মওুংো, অদিুংিো
ওইগেিা অেগা চপ-মান্ননা, খঙদে, মরমবে নীষ্পক্ষপাতী ৱাখদলানেগী ঐহাক্না
ইিামকপ দয়ুংিা মতমো খঙই মেবে ঐহাক্কী মনঙেগী অিাবন্ত অবসো নত্তনা
অিাওিা মাঙবদ্র, দহ প্রভ ! মরমেনা ঐগী মনঙগী অিাবন্তি মাঙহন্নািা
মদতানদলামো িবি পীবিয় । দহৌবজক ঐহাক্কী অদিুংিা ৱাখদলানবিুং অবসগা চপমান্ন খঙিা নত্তনা অদতাপ্পা থিক অমত্তা ললদত্র । ঐ দমাক্ষ খিি পামিবন ।
মবসগা দলায়ন্না ঐহাক্কী দলুংেিা অপাম্ববন মেবে ঐ ‘সত পরুষ কী বিনয়ʼ
অমসুং ‘জ্ঞানী পরুষʼকী পরম বিনয়ʼো ললেনা, ঐ লকস খঙজদে, অবসগুম্বা
ৱাখদলানো ললিা ।
মথক্কী জ্ঞানসত্রাগী মতুং ইন্না অদিুংিা ৱাখদলান ঐগী শ্রিা অমসুং জ্ঞানো
লাকপা ঙমদে । কবরগুম্বা মবস ৱাখদলান অবস ঐগী দলুংেিা শ্রিা লাক্লিকাদা
মতম অেো ঐ ইিাো ফাওগবন মেবে ঐহাক্না চপ-চািা সমযক েিবি ফুংদল ।
মবসগীেমিা মরু ওইিাঃ দপাৎ অবনগী েরকার ওই :১) ‘ঐ পরম(মদতাদম্লামো) অদিুংিি খঙিা খি পাম্ববন ।ʼ মবসগী
ৱাখদলান ।
২) ‘মদতানদলাম্বা-অদিুংিাʼ ‘জ্ঞানী পরুষʼগী আজ্ঞাি মপুংফানা বনুংজিা
খিেগী ফুংই ।
‘জ্ঞানীপরুষʼগী প্রতযক্ষ দয়াক নত্তনা অদতাপ্পা লম্বী অমত্তা ললদত । মরম
অেনা প্রতযক্ষ ‘জ্ঞানীপরুষʼপ বথিা অমসুং মহাক্কী দয়াক ফুংিগা দলায়ন্না
ঐনা মহাক্কী আজ্ঞাি বনুংজেনা ললনিগী অকনিা-দলুংেিা ৱাদরপ দলৌবর ।
মরমেনা ঐগী থিক অবসি মায়পাকপা ওইয়, মায়পাকপা ওইয়, মায়পাকপা
ওইয় ।
◈◈◈◈◈
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