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‘ দাদা ʼ ভগৱান কনাখনা ? 

ইুং ১৯৫৮ গী ইঙা থাগী ন বমোুং ৱাইরমগী প ুং ৬ তারমোই মতমবন, 
মীয়াম্না, পীক থলিা স রত শহরগী ররলদৱ রসটশন প্ল্যাটর্ফ ম নন্বর ৩গী রিন্সতা 
র্মবলিা শ্রী অম্বালাল ম লজীভাই পাদতল গী মওুংো ললরম্বা হ্কচাুং-মবিরো 
প্রকৃবত মওুংেগী অঞ্ম মওুংো, চহী চা কয়ােগী রর্াুংদোক্নিগী ঙাইে না ললরিা 
‘োো ভগৱান’ি  মপ ুং র্ানা র্াওগৎবখরম্মী অমস ুং প্রকৃবতনা রশম্লকপা অধ্যাত্মাগী 
খবাইেগী অদচৌিা অঙকপা I প ুং ১গী মন ুংো ব্রমহানি  উবখরমই I ‘ঐ কনাদনা? 
ভগৱান কনাদনা ? জগৎ কনানা বশলীিদনা ? কমফ কবরদনা ? ম বি কবরদনা? 
‘অবসেস  নত্তনা জগৎকী অধ্যাত্মাগী ৱাহুং কয়াগী মপ ুং র্ারিা রখাুংর্ম লম্বী 
র্ুংবখরম্মী I মদতৌ অস ম্না প্রকৃবতনা ব্রমহানো অমত্তা ঙাইরিা(অবিতীয়) ওইনা 
মপ ুং র্ানা র্াওগৎবখরম্মী অমস ুং মে গী মাধ্যম(medium) ওইবখ শ্রী অম্বালাল 
ম লজীিাই পাদতল, গুজরাত কী চদরাতর রেত্রো ললিা ভােরন খ ঙ্গুংগী পাতীোর, 
কন্ট্রকটর ওইনা বিবজদনশ রতৌিা, মে  ওইজরিস , বি্তরক (রাক অমবে েদৱশ 
ম িা ওইরিা) প রুষ !  

বিবজদনশতা ধ্মফ ললগেিবন, ধ্মফো বিবজদনশ ললদরাইেিবনʼ, মবসগী নীবত 
অবস মহাক্না প ু্বন্সগী অদরাইিা রখাুংর্ম র্াওিা বহুংবখ I প ু্বন্সো মহাক্না মীওই 
কনামত্তু্ েগী লপশা অমত্তা রলৌবখদে, রতৌইগুম্বস ুং মহাক্কী লপশােগী ভিা কয়াি  
য়াত্রো প বখরমই I মহাক্না র্ুংগুম্না, শুপ্নতগী প ুং২ গী মন ুংো অদতাপ্পা ম ম কশু 
(ম বিি  র্ুংবনুংবলিা মীওই)কয়া আত্মাজ্ঞানি  র্ুংহলমই, মহাক্কী অঙকপা বসদ্ধ 
রতৌরিা জ্ঞান প্রদয়ািাগী মে ি  ‘অক্রম লম্বী ʼ রকৌই I অক্রম হায়িবে ক্রম 
নত্তিা অমস ুং ক্রম হায়িবে লকরাক-কুম্না বসবর মথুং-মথুং কািা অে ি বন I 
অক্রম হায়িবে বলর্ট(Lift)কী লম্বীি বন, রশাটফ -কত লম্বীি বন I  

মহাক মশামক্না মীয়ামো ‘োো ভগৱান কনাদনা’? মদশুং-নায়না 
রর্াুংদোক্লমই মে েী, ‘অদোম্না উবরিা অবস োো ভগৱান নদত্ত, মবসবে 
‘এ.এম.পাদতলবনʼ I ঐেী জ্ঞানী প রুষবন অমস ুং মন ুংো র্াওগৎবলিা (প্রগত 
ওইবরিা) মবসবন ‘‘োো ভগৱান ” I োো ভগৱানেী রলাক ১৪ গী মপ ুংবন I 
মহাক অদোমেস  লল, মীওই প ম্নমিা লল I অদোমেনা রর্াুংদোিানা লল অমস ুং 
‘মবসেনাʼ ঐহাক্কী মন ুংেনা মপ ুংর্ানা রর্াুংদোক্লগা লল I োো ভগৱানি  ঐহাক্নস  
খ রুমজজ I 



 

 ঙহনজবা 

জ্ঞানী প রুষ মদতানদলাম্না খ রুমজবনুংঙাই ওইরিা োো ভগৱানগী শ্রীম খেগী 
অধ্যাত্ম অমস ুং িযিহারজ্ঞানগা মরী ললন্না ঙাুংদথাকলকপা ৱাজহ, মে ি  ররদকাট রতৌে না 
রখামবজন্বা অমস ুং নমদথাি না  লাইবরক্কী মওুংো প দথাকচবর । রতাঙান-রতাঙান্বা 
সিদজক্টবশুংগী মথিা রথাক্লকপা সরস্বতীগী অঙকপা অে গী রখামবজনিা মবস লাইবরক 
অবসো রতৌবর, অদনৌিা পাবিবরিবশুংগীেমক ৱরোন (রিার)মওুং ওইনা খ েম  
ওইগবন । 

প দথাকচাবরিা রলান-হদথাচিা অবসো ঐহাক্না মরুওইিা রচকবশন্বা অবস থমজজ 
মে বে পাবিবরিনা োোজীগী ৱাজহি  তবিবরিগুম, অবসগুম্না ইশা র্াওিা অবস ওইশন  
হায়না, মবসনা মরম ওইে না কবরগুম্বা মর্মবশুংো রলান হদিাবক্লিগী ৱাজহপদরুং 
মবিপ বর িয়াকরনগী মত ুং ইন্না অদশায়-অঙামবশুং য়াওিা য়াই, রতৌইগুম্বস ুং মবসো 
ন ঙগী ওইিা ৱাখদলান অে ি  খঙবিে না পাবিরিবে রহন্না কান্নািা ওইগবন । 

প দথাবক্লিা ললবরক অবসো জগা খ বেুংো রব্রদকটকী মন ুংো উৎবলিা ৱার্ম 
নত্ত্রগা ৱাজহ মদতানদলাম্না খ রুমজবনুংঙাই ওইরিা োোশ্রীনা ঙাুংদথাক্লকপা ৱাজহবশুংি  
রথাইদোক রহদথাক্না মদয়ুং রশুংনা খঙনিগীেমক ইজিবন । হায়িবে মর্ম খরাো 
অুংদেবজ ৱার্মবশুংগী মবিপ বর অথফগী মওুংো থমজবর । োোশ্রী শ্রীম খেগী রথাক্লকপা 
গুজরবত্ত ৱাজহ মে গা চপ মান্না ইটাবলক্স তা থমজবর, মরমবে মে গী ৱাজহবশুং অে গী 
মবিপ বরো অবসগুম্বা ৱাজহ ললদত, মে গী মপ ুংর্ািা অথফ পীিা ঙম্বা । মবস নত্তিো 
মে গী ৱাজহবশুং অে গী মান্নিা ৱাজহ, অথফগী মওুংো রব্রদকটত পীজবর । 

জ্ঞানীগী ৱাজহি  মবিপ বর রলািা চপ-মান্না হদিাকপা ঙম্নিা রহাৎনজজ 
রতৌইগুম্বস ুং োোশ্রীগী আত্মাজ্ঞানগী অদশুংিা ন ঙগী ৱাখলদলান, চপ-চানা চপ-মান্না 
মে বে, অদোম্না গুজরবত্ত রলানো ওইনা রহন্না মম ত্তগবন । কনাগুম্বনা জ্ঞানি  খমদথুংনা 
খঙদগ হায়রিবে, জ্ঞানগী অদশুংিা ন ঙগী ৱার্মি  খঙদগ হায়রিবে, মহাক্না মবসগীেমক 
গুজরবত্ত রলানি  তবম্বয় , অস ম্না ঐহাক্না রনাল ক্না খঙহনজবর । 

রলান হদিাকপগা মরীজলনিা অৱাৎপাবশুংগীেমক অদোমো ঙাকপীয়  হায়জবর । 

We will appreciate your suggestion & grammatical mistake correction. You can 

give your valuable feedback  at  nlt.m@dadabhagwan.org 
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Editorial 

‘রথুংগায়নিা বথঙবিয় ʼ ৱাজহ অবস খিা প বন্সো চপয় ুংনা রয়াৎবশলিবে, 
মহাক্কী সুংসারবে র্জিা ওইগবন রতৌইগুম্বস ুং রমােপ স  চপয় ুংনা ইমাঙমিো লাি না 
ললগবন ! মবস বনবিফিাধ্ ৱাজহবন । 

অক্রম বিজ্ঞান্নী মদতানদলাম্না খ রুমজবনুংঙাই ওইরিা োোশ্রী পীিা মবস স ত্রা 
অবসি  রলৌে না মীওই কয়ানা রতািফান লানিা ঙমবল ! প বন্সো ন ুংঙাইিা-শাবি ওইিা 
অমস ুং রমােকী লম্বীো রখাুংর্ম য়ান্বা ওইদর । মবসগীেমিা মীওই খ বেুংনা মবসখিা 
রখাুংর্ম রচৎপা পািম রলপত না ‘ঐনা কনাগুম্বা অমত্তগা রথুংগায়নিো লাদক্লাই । 
মাঙো ললবরিা অে না রথুংগায়নিা কন্না রহাৎনরিস   রতৌইগুম্নস ুং ঐবে রথুংগায়হদলাই, 
ঙবম্লিমজখ ।ʼ মবসখি কনাগুম্বনা পানেম রলপ্ল্িবে, মহাকপ  মদহৌশাগী মত ুং ইন্না 
মন ুংেগী রথুংগায়নেনিা স ঝ(intuition)র্ুংিা ওইগবন । 

ন বমোুং অমম্বো রুমেগী মপানো রথাক্লকপো মাঙো র্ক্লাুং লাক্লিবে 
ঐদখায়্না কবর রতৌগবন ?র্ক্লাুংি  রখাুংনা কাওে না হায়গদ্র ‘নহাক্না মরিা কোয়েগী 
লাবক্লিদনা ? হদিাকউ, মবস ঐগী য় বম্ন ।ʼ মে েবে কয়াম্না ইুংনা জ্ঞান তানা খ ৎনা 
বথ-বথে না রথাুংগী মপান রথাক্লকই । কবরগী ? মে েবে খঙই অনম-কনিা রতৌরগবে 
রথাুংো রকাক রথঙবজি না রকাক কায়গবন । 

অপীকপা লম্বীো বনুংদথৌ অমনা চৎপা ওইিা অমস ুং মাঙো ষন-জাও(কাও) 
অমনা রচি না লাকপা, মে ো বনুংদথৌ অে না ষন অে ো অস ম্না হায়গদ্র, ‘চৎদথাকদরা, 
মবস ঐগী মর্বম্ন, ঐগী লম্বীবন । ঐি  লম্বী পীয়   ।ʼ মতম অে ো ষন অে না কবর 
হায়িদগ, নহাক্না বনুংদথৌ, মে  ওইরিবে ঐনা বনুংদথৌদরন  ! বসো লাকউ !ʼ হায়িবে 
মে ো অদচৌিেগী অদচৌিা বনুংদথৌনস  তপ্না মর্ম অে েগী চৎদথাক্কেিা অমস ুং নকিা 
চৎদথাকপা মদথৌ তাই । কবরগী ? রথুংগায়নিা ললতনিা । 

মবস অচম্বা ৱার্ম অবসেগী মবসখিা খঙবজি না রলপকেিবন মে বে 
কনাগুম্বনা ঐদখায়ি  রথুংগায়নিা লাক্লিবে, মে  র্ক্লাুংবন অমস ুং ষিগুম্ববন । মরম 
অে না ঐদখায়না রথুংগায়নেনিা রতৌদগ হায়রিবে লহনা-বশুংনা চৎদথাক্কেিবন । 
কবরগুম্বা মর্ম অমো, মাঙো রথুংগায়নিা লাক্লিবে মে ি  রথাকহনগন  । অবসগুম্না 
রতৌিেগী প বন্স খৎনিা-লচনিা য়াওেনা চৎকবন অমস ুং রমাে র্ুংগবন । 

- ডাঃ নীরুখবন অপমন 
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থ েংগায়নবা  থ ঙথবয় ু

থ েংগায়নবদা লাক্কনু… 

‘কনাগুম্বা অমগা রথুংগায়নিো লাক্কন  অমস ুং রথুংগায়নিি  
রথাকহনগন  ।ʼ মবস ঐগী ৱাজহ অবসি  কনাগুম্বনা বনুংলিবে রমাের্াওিা 
রয়ৌগবন । নহাক্কী ভবি অমস ুং ঐহাক্কী ৱাজহগী-শবি, থিক প ম্নমকপ  
পাঙদথাক্কবন । মাঙো ললবরিা অে গী লতয়াবরগী মদথৌ তাই । ঐহাক্কী ৱাজহ 
অমখক কনাগুম্বনা ইনলিবে মহাক রমােতা চৎকবন । অদর, ঐহাক্কী ৱাজহ 
অমা ‘মে গা চপ-মান্না ʼপ লপ রয়াৎবশলিবে রমাে খ ত্তা লাক্কবন অে গুম্ববন। 
রতৌইগুম্বস ুং মে ি  ‘মে গা চপ-মান্নাʼ রয়াৎবশল  ।  

ঐহাক্কী ৱাজহ অমা রনাুংমগী ন বমৎ অমা ইনলিবে অঙকপা র্ুংনা 
শবি ললিা ওইগবন ! মন ুংো অে ক্কী মতীক শবি লল মে বে কবরগুম্বা 
মখল অমগী রথুংগায়নিা লাক্লিস   মে ি  রথুংগায়নেিা ঙমগবন । 
কনাগুম্বনা খঙনা-খঙনা অরুিো ল পদতৌিগী রশমশরিবে, মদখায়গা রলাইন্না 
রথুংগায়নিগীেমক র্মে না ললগদ্র ? মদখায়বে লকদেৌন ুংো রমােতা চৎদলাই 
রতৌইগুম্বস ুং অদোমি স   মহাক্কা রলাইন্না র্মহনে না থমগবন । মে ি  করম্না 
য়াগবন ? কবরগুম্বা নহাক্না রমােতা চৎদক হায়রিবে অবসগুম্বগা রলাইন্না 
য়াম্না লহ-বশুংিা রতৌদরাইেিবন । মাইজগ প ম্নমিগী মাইজগ মবরেগী 
রচুংবশনগেিবন, নত্ত্রগবে অদোম্না মবসগী রকাকঙাওিা অবসেগী নদথাদক্ক 
হায়রিস  জগৎ অবসনা নদথাুংহদলাই । মরম অে না অমগা-অমগা ত্ক্ক্নেনা 
‘সম থবলʼ(ইরায়-লায়না) মপান রথাকলক্কেিবন । অদর, ঐহাবি অবসদয়ৌনা 
হায়বরিবসবন কবরগুম্বা অদোমগী লর্দজাম বতুংখুংো পনলিবে অমস ুং 
অদোমগী রমােকী গাড়ী চৎদতৌিগী রতৌরিবে লর্দজাম রলৌদথাক্নিা র্মে না 
ললগন  ! লর্দজাম অে  থনমে না রচনে না চৎল  । অদর, মীকুপ অমা 
র্াওিা অৱস্থাো(phases) র্মে না ললদরাইেিবন । মে  ওইরিবে 
অদতাপ্পবশুংগীবে কবর ৱাি  হায়গবন ? কবরগুম্বা মর্মো নহাক্না নপবশলিবে 
হায়িবে নহাক্না নশাগী শিম র্াওিা কাওদর । 
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কবরগুম্বা রশায়েনা নহাক্না কনাগুম্বগা রথুংগায়নিো লাক্লিবে, মে গী 
সমাধ্ান প রকউ । সহজ(normally) ওইনা মে গী রথুংগায়নিা অে গী 
লয়বশন্নিগী লমবরক রহৌহনেনা রথাক্লকউ । 

িাপিক্কী থলাদগী প ঙপঙ থ েংগায়নবা 

অবসগুম্না মবস লম্বী অবসো ঐদখায়্না বমৎনা-বশুংনা চৎবলেনা ! মত ুংো 
মাঙো ললবরিা অে না র্ানমক র্ৎত্রিা ওইরিস  অমস ুং ঐদখায়ি  রথুংগায়িা 
ওইসন  অমস ুং মাঙহন-তাকহন্বা অে না অদতাপ্পা ৱার্ম অমা । রতৌইগুম্বস ুং 
ঐদখায়গী  মাঙহন-তাকহন্নিগী ৱাখদলান ওইদরাইেিবন । ঐদখায়্না মহাকপ   
মাঙহন-তাকহন্বা রতৌন্নিা রতৌরিবে  ঐদখায়গী অমাঙিা ওইগবন । হায়িবে 
রথুংগায়নিা খ বেুংো অবনমক্কী অমাঙিা ওই । অদোম্না মাঙো ললবরিা 
অে ি  অৱািা পীরিবে মে গা রলায়ন্না অদোমি স  অৱািা মশা-মথিা ওন 
বধ্ রমাদমন্ট র্ুংেনবে রতাদক্লাই ।  মে  রথুংগায়নিবন, মরম অে না ঐনা 
মবসগী খ েম অবসি  পীবরিবন মে বে লম্বী মথিা চৎবলিা গাড়ীবশুংগী কবর 
ধ্মফদনা হায়িো রথুংগায়নরিবে অদোম বশগবন, রথুংগায়নিো খ দোুং-
বথবনুংঙাই ওই । মরম অে না কনাগুম্বা অমত্তগা রথুংগাইনগন  । মদতৌ 
অস ম্না িযিহারগী থিক-রথৌরমেস  রথুংগায়নগন  । অনম্বা মতমো 
রথুংগায়নিো খ দোুংবথবনুংঙাই ওই । অমস ুং রথুংগায়নিা অবস য়াম্না তাঙনা 
রথাকই, থা অমগী মন ুংো ২০০রক রথাকপ্রদন ? থা অমো কয়াম য়াম্না 
লাকপদগ অবসগুম্না ? 

ৱাহেং-হেংপলবা : কবরগুম্বা মতমো, ২-৪রক । 

দাদাশ্রী :  রহায়, মে মজখ ঐদখায়্না রশমদোক্কেিা । ঐনা হায়িবে, 
ঐদখায়্না কবরগীেমক রশায়হনগদেৌবরিদনা ? রথৌদোকবশুংি  রশায়হন্বা অবস 
ঐদখায়ো রলমদে । মবস প ম্বা অবস ত্রাবর্ক্কী রলাগী মত ুং ইন্না চৎবল, 
মবসো মশাগী খঙিেগী কনাগুম্বা অমত্তনা চৎদতেনা ? রতৌইগুম্বস ুং মবসেবে 
মশাগী খঙিগা রলাইন্না ! বনয়ম ললদরাইদ্র ? অহন্বগী অে েবে কবরগুম্বের্াও 
রপ্রাদেম লাদি, মে বে কয়াম র্জিা ত্রাবর্ক রশমবলিদনা ! রহৌবজক মবসগী 
বনয়ম অবস অদোম্না খঙবজন্না চৎলিবে, অম ক হন্না রপ্রাদেম লাকরদরাই । 
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হায়িবে মবস বনয়ম অবস খঙিো অরান্বা ওইবর । বনয়ম খঙহনবলিা অে  
জ্ঞান ললিা ওইগেিবন । 

মবস ত্রাবর্ক্কী নীয়ম ইন্নিগীেমক অদোম্না চপ-য় ুংনা রলপ্পা ওই, 
মে ো কয়াম র্জনা ইবল ! মে ো অহুংকার কবরগী রহৌগত্তিদগ মে বে 
মহাক্না হায়রিশু রতৌইগুম্বস ুং ঐদখায় অবসগুম্না রতৌগবন । মরমবে ত্রাবর্ক্কী 
রলাো মহাক্না ি বদ্ধেগী অে ক্কী মতীক খঙিা ঙম্মী, মপানগী ওইিা মরমনা, 
মে বে খ ৎ ক্ককবন, খ েিা বশগবন । অবসগুম্না মবস রথুংগায়নিা রতৌরিবে 
মবসো বশগবন হায়িে বে খঙদে । মবসো ি বদ্ধেগী রয়ৌিা ঙমদে। মবসবে 
স েম রপাৎবন । মবসগী মাঙহন্বা প ম্নমক মন ুংো ওই । 

অহান্বা ওইনা িখু াকই মপিগী িুিা 

নীপা অমনা ১৯৫১ গী চহীো মবসগী সিো অমখক ঐহাক্না পীবখ। 
ঐদঙািা সুংসার লাদথাকপা ঙমনিা লম্বী হুংবখ । ঐহাক্না মহাকপ  
‘রথুংগায়নিা বথঙবিয় ʼ হায়বখ অমস ুং অবসগুম্না মহাকপ  খুংহনে না শুগায়না 
তাকবখ ।  

মে বে অস ম্না রথাকবখ ঐহাক্না শাস্ত্রা পাবরজঙো, মতম অে ো 
ঐদঙািা লাি না হায়, ‘োোবজ, ‘ঐদঙানো কবরগুম্বা জ্ঞান অমত্তবে পীয় ।ʼ 
মহাক ঐগীো থিক রতৌরম্মী । মতম অে ো ঐনা মদঙানো হায়বখ, 
‘নদঙািা কবর জ্ঞান পীগবন ? নহাবি মাদলমগী মীপ ম খ বেুংগা খৎনে না 
লাকই, র্ নাে না লাকই ।ʼ ররলদৱেস  মর্ম-মরাুং খুংেজখ(র্ নে না) লাকই, 
অস ম্নবে লপশাি  ইবশুংদেৌনা বশবজজন্ন অমস ুং ররলদৱগী বনয়মগী মত ুং ইন্না 
বথগেিবশুংে বে বথদে অমস ুং মে গী মথিা খৎজন, মবস প ম্বা ঐনা খঙই । 
মে  ঐনা মদঙািা হায়, ‘নঙি  তাকপীে না কবর রতৌগবন, নহাবি মীপ ম 
খ বেুংগা রথুংগায়জনেনা ? মতম অে ো ঐদঙািা হায় ‘োোবজ, মবস জ্ঞান 
অদোম্না মীওই প ম্নমকপ  তাকইেনা, মে ি  ঐদঙািা খরবে তাকপীয়  ʼ। 
ঐহাক্না হায়, ‘নহাকপ  তাকপীে না কবর রতৌগবন ? নহাবি গাড়ীো ন ুংবতগী 
র্ নাে না, মর্ম-মরাুং খুংেজখ লাকই ।ʼ সরকারো ল পা ১০ বথিা রপাৎ 
ওই মে  ওইরিস  লপশা বথেনা লাকই অমস ুং মীয়ামি না ল পা ২০গী চা 
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পীথকই ! অমে না হরাও-হরাওিা ওই । হায়িবে ল পা ১০ রলমহনিে  
নত্তিো, ওন্না-লতনিো ল পা ১০ রহন্না বতুংিা অে গুম্বা রনািল(!) মীওই। 

মহাক্না অম ক্কা হন্না হায়, ‘অদোম্না ঐদঙািা কবরগুম্বা জ্ঞান অমত্তবে 
তাকপীয়  ।ʼ ঐনা হায়, ‘নহাবি ন ুংবতগী খৎনা লচনে না লাকই । ঐহাক্না 
ন ুংবতগী তািা ওই ।ʼ ‘মে  ওইরিস  কাকা, ঐি  কবরগুম্বা জ্ঞান অমত্তবে 
পীবিয়  ।ʼ মহাক্না হায় । মতম অে ো ঐহাক্না হায়, ‘ৱাজহ অমখিুং পীদগ, 
ইনগবন হায়রগবে ।ʼ মে ো হায়, ‘রলুংেনা ইনগবন ।ʼ ঐহাক্না হায়, 
কনাগুম্বগা রলায়ন্না রথুংগায়নিা লাক্কন  ।ʼ মে ো হায়, ‘রথুংগায়নিা হায়িবে 
কবরদনা ? ঐদঙািা খুংহনবিয়  োোবজ ।ʼ 

ঐহাক্না হায়, ‘ঐদখায়্না চ ম্না চৎপা ওই, মে ো ময়াইো য় বম্ব মদখাুং 
লাক্লিবে ঐদখায়্না নাজথে না চৎকদ্র নত্ত্রগা য় বম্ব মদখাুং অে ি  রথুংগায়ে না 
চৎকদ্র ?ʼ মে ো হায়, ‘নদত্ত, ‘রথুংগায়রিবে রকাক কায়গবন ।ʼ ঐহাক্না 
হায়, ‘মাঙো ঈদরাই লাক্লিবে নহাক্না নাজথে না চৎকদ্র নত্ত্রগা মহাকপ  
রথুংগায়ে না চৎকদ্র ?ʼ মে ো হায়, ‘রথুংগায়ে না চৎলগবে ঐহাকপ  ৱাইগবন। 
মরম অে না নাজথে না চৎকবন ।ʼ মত ুংো হায়, ‘বলন লাক্লিবে ? অদচৌিা 
ন ুং তাে না ললরিবে ?ʼ মে ো হায়, মহাকপ স  নাজথে না চৎকবন ।ʼ ঐহাক্না 
হায়, ‘কনানা নাজথে না চৎদতায়দনা ?ʼ মে ো হায়, ‘ঐহাক্না নাজথে না 
চৎকবন ।ʼ ঐহাক্না হায়, ‘কবরগীেমিা ?ʼ মে ো হায়, ‘ঐদখায়গী 
ন ুংঙাইনিগীেমিা । ঐদখায়্না রথুংগায়রিবে ঐদখায়্না রশাক্কবন ।ʼ ঐহাক্না 
হায়, ‘মবস মাদলম অবসো মীওই কয়া অমনা ন ুংগুম্ববন, মীওই কয়া অমনা 
ঈদরাইগুম্ববন, কয়া অমনা ষনগুমিবন, কয়া অমনা মীওইিগুম্ববন, কয়া 
অমনা বলনগুম্ববন । কয়া অমনা য় বম্ব মদখাুংগুম্ববন, মখল কয়াগী মীওইবন। 
মে ো রহৌবজক নহাক্না রথুংগায়নিো লাক্কন  । মে গী লম্বী অে  রতৌ ।ʼ 

মে  ঈুং ১৯৫১ ো খুংহনবখ । রহৌবজক রর্ৌিা মহাক্না রর্ল ওইবদ্র। 
মে গী মত ুংো মহাক্না কনাগুম্বা অমত্তগা রথুংগায়নিো লাবি ।মবস রসঠ 
মহাক্কী কাকা রথাকই, মহাক্না খুংবখ মহাক অবস রথুংগায়নিো লাকদত । 
হায়িবে মে গী রসঠ অে না খুংনা-খুংনা রথুংগায়ন্নিা রশম-শাে না রহাৎজন। 
মহাক্না রশামেগী রথুংগায়ন্নিা রহাৎজন, মতম অে ো নাজথে না রথাবখ । 
মহাক্না অদশামেগী রশম-শাে না রথুংগায়নিা রহাৎজন মে ো অস ম্না নাজথে না 
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চৎবখ । রথুংগায়হনদে । কনাগুম্বা অমত্তগা রথুংগায়নিো লাবি, ১৯৫১গী 
মত ুংো । 

বযবহারদা থ াকহনগনু থ েংগায়নবা অিুিা 

ঐদখায়না মবস গাড়ীেগী কুমথিগা অমস ুং খ েিা রলিরবশুংে না 
রকায়লাও লাও, ‘রহ...বসো লাকউ, বসো লাকউ !ʼ অহানিো মীওই ২-
৪ রচনে না লাকই । ‘চৎদলা, প দরাদন ।ʼ রপাৎ থুংগৎত না প রক্লিা মত ুংো 
মন ুংেগী মপান রথাক্লক্লিা মত ুংো য়াবন-য়াদরাই রয়ৎনিা, ‘রেশন মাস্তরি  
রকৌদগ, অস ক য়াম্না লপশা রলৌব্রদন ? নহাক্না অস ম রতৌই, মে ম রতৌই...ʼরহ 
অপঙ, মবসো মাঙো রথুংগায়নগন  । মহাক্না ল পা ২৫ হায়রিবে ঐদখায়্না 
মহাকপ  য়াবনুংনিা হায়গেিবন, ‘ভাই, তদশুংনমকবে ল পা ১০ ওই, 
রতৌইগুম্বস ুং নহাক্না ২০ বস রলৌদরা, চৎদলাʼ । ঐদখায়্না খঙই য়ারদরাই 
হায়িবে মহাকপ  প্ল্স-মাইনস পীে না রলাইবশনগেিা । মে ো রথুংগায়নিা 
রতৌদরায়েিবন । নত্ত্রগবে মহাক্না য়াম্না শাউরগবে, য় মেগী শাউে না লাকপা 
ওই, রেশনো খৎন-লচনিা রতৌরিবে অপুং মবসবে ঈদরাইগুম্ববন, রহৌবজক 
থাুংনা বথনলিবে । ৩৩ %তা মীওইিা ওইিা, ৩২%তা  ঈদরাই ওই ! 

কনাগুম্বা মীওই অমা ঙাুংিা লাক্লিবে, শব্দ রিাম মরুদেৌনা লাকপা 
ওই, মতম অে ো ঐদখায়্না খঙগেিবে রথুংগায়নিা রতৌদরাইেিবন। 
ঐদখায়গী প বক্নুংো খবজুংর্াও রশাকপা ওইদে, মে  ওইজরিস  কবরগুম্বা 
খঙদহৌেনা রশাকপা ওইরগবে, মতম অে ো ঐদখায়না খঙগবন মাঙো 
ললবরিা অে গী প বক্নুংো রশাকপা অে  ঐদখায়গী মথিা তাবর ; হায়িবে 
ঐদখায়্না হনদোকবখগেিা । মবস প ম্বা অবস রথুংগায়নিবন । মবস মথুং-
মথুং খুংলগবে মে গা চপ মান্ন রথুংগায়নিস  ললরদরাই । রথুংগায়নিা 
ললত্রিবে রমাে ওই । 

মবস জগৎ অবস রথুংগায়নিবন, সপিন (ৱাইদব্রশন) মওুংবন । 
মরম অে না রথুংগায়নিা রতাকউ । রথুংগায়নিেগী মবস জগৎ অবস 
ওইবরিবন । মে ি  ভগৱান্না লমন-খ ম্বেগী ওইবরিবন, অবসগুম্না রর্াুংদোবক্ল। 
মীপ ম খ বেুং, অদর, বজি খ বেুং লমনবশুংিা অবস থম্মী । য়াম্না রহন্না 
রথাক্লিবে লামন-বশুংিা থমেনবে ললদরাই । মে  বলন ওইরিস , ব্রীশীক, 
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ষন ওইরিস  নত্ত্রগা ঈদরাই ওইরিস , অমি  ওইরিস  রতৌইগুম্বস ুং লমন-
বশুংিবে থম্মী । মরমবে প ম্নমিা আত্মা লল । আত্মা শবি প ম্নমিা চপ-
মাজন্ন । মরমবে প ডগল গী অদশান্বনা মরম ওইে না খাুংিা ওইবর । 
রতৌইগুম্বস ুং খাুংিগা রলায়ন্না মহাক্না লমন-বশুংিা থমেনবে রতাদক্লাই অমস ুং 
মথুংগী মদপািা মহাক্না মহাক্কী লামন-খ ম্বা অে  পাঙদথাকই মত ুংো ! 

কনাগুম্বা মীওই অমনা য়াম্না ঙাুংলিবে মহাক্কী ৱাঙাুংেগী ঐদখায়্না 
রথুংগায়নিা রতৌদরায়েিবন মে  ধ্মফবন । রহায়, ৱাঙাুংেী অমি  ওইরিস -
অমি  ওইরিস  । মে গী ৱাঙাুং অে না অবসগুম্বা শারত রতৌব্রা মে বে 
‘রথুংগায়ন্বা রতৌগবন ʼ । মবসবে অয় ক র্াওিা রথুংগায়ন্বা রতৌিা ঙম্বা 
অে গুম্বা মীওইবশুংবন অমস ুং ঐদখায়্না মরম ওইে না মাঙো ললবরিা অে ি  
খ ৎবথুংবজন্বা ওইহন্বা অে গুম্না ঙাুংিা অবস খবাইেগী অদচৌিা মরালবন । 
মে গী ওন্নিো অে গুম্না ঙাুংগেিা ওইরিবে মে ি  ঙাুংদলায়েিা, মে গী মবমুং 
মীওইিা । 

 ােংবা ?  নখে,  থিাল্য়ুশন িরুকউ 

ৱাহেং-হেংপলবা  : োো, রথুংগায়নিা বথঙবিয়  অদোম্না হায়বরিবস, 
হায়িবে খাুংিা অবসগুম্না অথফ ওইেনা ? 

দাদাশ্রী  : রথুংগায়নিা বথঙবিয়  হায়িবে খাুংিা নদত্ত । খাুংিা 
রতৌরগবে কয়াম্না রতৌগবন ? খাুংিা অমস ুং ‘সপ্রীগʼ নমথিা, অবন অবস 
চপ মাজন্ন । ‘সপ্রীগʼ নমথে না থমিা অবস ন বমৎ কয়াম কুইনা ললগবন ? 
মরম অে না খাুংিা অবস তমদলায়েিবন, রসাল্য় শন রতৌিা তম্ম  । অজ্ঞান 
েশােবে খাুংিা খিা ওই । মত ুংো রনাুংমগী ন বমৎতা ‘সপ্রীগʼ পাইদথাি না 
প ম্নমক প মচায়-চায়, রতৌইগুম্বস ুং মদহৌশা বনয়মবে অবসগুম্নবন ।  

জগৎকী অবসগম্বা বনয়ম নদত্ত মে বে কনাগুম্বা অমগী মরম্না 
ঐদখায়না খাুংগেিা নদত্ত । অদতাপ্পাগী বনবমত্তগী কবরগুম্বা খাুংিা ওইবরিবস, 
মে  ঐদখায়গী বহসািকী মরম্নবন । রতৌইগুম্বস ুং ঐদখায়না খঙদে মে বে মবস 
করম্বা বহসািকীদনা অমস ুং করম্বা রপাৎদনা, হায়িবে ঐদখায়্না অবসগুম্না 
খঙই মে বে মহাক্না অদনৌিা রপাৎ পীিা রহৌদর । অদনৌিা কনামত্তা পীদে, 
পীবখিবশুং অে  অম ক হন্না লাকই । ঐদখায়গী ‘জ্ঞানʼ অবসো খাুংিা হায়িা 
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অবস ললদত । জ্ঞানেগী বথবজনগেিা মে বে মাঙো ললবরিা অবস ‘অদশুংিা 
আত্মাবনʼ বন । ঙবস লাবক্লিা অবস, ঐগী কমফগী মত ুং ইন্না লাবক্লিবন, 
মাঙো ললবরিা অে বে বনবমত্তবন । মত ুংো ঐদখায়গী মবস ‘জ্ঞানʼ ইতদসল্ফ 
পজলি  রসালপ রতৌে না পী । 

ৱাহেং-হেংপলবা  : মে গী অথফবে অস ম্না ওইদর মে বে প বক্নুংো সমধ্ান 
রতৌগেিবন মে বে মবস রপাৎ অবস ললিনা, মত ুংো অম ক-হন্না লাবক্লিবন? 

দাদাশ্রী  : মহাক মশামক ‘অদশুংিা আত্মাবনʼ বন অমস ুং মবসনা 
মহাক্কী প্রকৃবতবন । প্রকৃবতনা মবস মজহ অবস পীবর । ঐদখায় ‘অদশুংিা 
আত্মাবনʼ, মহাকস  ‘অদশুংিা আত্মাবন । রহৌবজক অবনমক মদয়াকনে না 
বহসাি প ম্নমক বশুংদোকজন । মে ো মবস প্রকৃবতগী কমফনা শাদর্াুংলকপা, 
মে ো অমে না কবরগুম্বা খরা পী । মরম অে না ঐদখায়্না হায়বরেনা মবস 
ঐদখায়গী কমফগী মজহবন অমস ুং মাঙো ললবরিা অে না বনবমত্তবন । মহাক্না 
বশুংদোক্লিবে হায়িবে ঐদখায়গী বহসাি ললদত্র । মবস ‘রসাল্য় শনʼ ললরিবে, 
মে গী মত ুংো খাুংিা ললদত্রেনা !  

অবসগুম্বা শুগায়না তািিবে খাুংিেগী কবর লাক্কবন ? রনাুংমা মে গী 
‘সপ্রীগʼ পাইদথাক্কবন । ‘সপ্রীগʼ পাইদথাকপা নহাক্না উরব্রা ? ঐহাক্কীস  
‘সপ্রীগʼ য়াম্না পাইদথাক্লবম্ম । ন বমৎ কয়া অমা ঐহাক্না খাুংিা ওই অমস ুং 
মত ুংো রনাুংমবে পাইদথাক্কই  মে না প ম্নমকপ  প মচায় চায়হবল । মবস প ম্বা 
অজ্ঞান েশাগী, ঐহাক্না মে ি  বনুংবশুংই । মে  ঐগী লেতা লল ।মরম 
অে না ঐহাক্না খুংহবলিবসবনদন মে বে খাুংিা তমগন  । মে  অজ্ঞান েশাো 
রতৌিা ওই । ঐদখায়্গী অবসেবে শুগায়না খুংহনগেিা মে বে মবসগী কবর 
পবরনাম, কবর মরমেগীদনা, বহসািতা মওুং-মবরন চ ম্না রয়ুংগেিা । 
কবরগুম্বা রপাৎ অমত্তা বহসাি য়াওেিা ওইদে । 



থ েংগায়নবা থ ঙথবয় ু

8 | Page 

থ েংগায়বা, ঐখ ায়গী অরান্বদগী 

মবস মাদলম অবসো কবরগুম্বা রথুংগায়নিা ওইবরিবস অবস অদোমগী 
অরানিবন, মাঙো ললবরিা অে গী অরান্বা নদত্ত । মাঙো ললবরিা অে বে 
রথুংগায়গবন । ‘অদোম্না কবরগী রথুংগায়বরিদনা ?ʼ মে ো হায়, মাঙো 
ললবরিা অে না রথুংবজন্বেগীবন ।ʼ মে  ওইরিবে অদোম বমৎ-তাুংিা অমস ুং 
মহাকস  বমৎতাুংিা ওইদর । 

ৱাহেং-হেংপলবা  : রথুংগায়নিো রথুংগায়নিা রতৌরিবে কবর 
ওইগবন? 

দাদাশ্রী  : রকাক কায়গবন ! মে  ওইরগবে রথুংগায়নিা রতৌরগবে 
হায়িবে ঐদখায়্না কবর খঙগেিদগ ? 

ৱাহেং-হেংপলবা  : ঐদখায়্গী অরান্ববন । 

দাদাশ্রী  : রহায়, অমস ুং মে ি  খ েিা একদসপ্ট রতৌগেিা । 
রথুংগায়নিা ওইিা হায়িবে ঐদখায়্না খঙগেিা মে বে ‘ঐহাক্না করম্না 
ঙাুংিেগীদনা মবসগী রথুংগায়নিা অবস রথাবক্লিা !ʼ ইশাগী অরান্বা ঊই 
হায়িবে উপাই লাক্লগবন, মত ুংো পজল রসালপ ওইদর । নত্ত্রগবে ঐদখায়্না 
মতম অে র্াও ‘মাঙো ললবরিা অে গী মরালবনʼ অস ম্না বথবরিমজখ মবস 
পজল অবস লকদেৌন ুংো  রসালপ রতৌদরাই । ‘ইশাগী অরান্ববনʼ অবসগুম্না 
রলৌরগবে মতম অে ো মবস জগৎ অবসেগী এন্ড লাক্কবন, অদতাপ্পা উপাই 
ললদত । অদতাপ্পা উপাইবশুংবে চদয়ৎনিা ঙািবন অমস ুং উপাইবশুং রতৌিা 
অবস, মে  ঐদখায়গী মন ঙগী রলাৎপা অহুংকারবন । উপাই কবরগীেমিা 
বথবরিদনা ? মাঙো ললিা অে না অদশাইিা প দথাক্লিবে, মে ো ঐদখায়্না 
অস ম্না হায়গেিবন ‘ঐহাবি হান্নেগী রখায়িবন ʼ। 

ি বদ্ধনা সুংসারো রথুংগায়নহনে না লচনা পীবর । অদর, ন পী অমগী 
তাে না চৎলিবে খ বে বথবজন্বা ওই, রথুংগায়নিা ওই, মে  ওইরিবে মবসবে 
ি বদ্ধ ইদিম্মা ! মহাক্কী তারিবে কোয়েগী কোয়র্াওিা লঙদথাক্লক্কবন ! 
অদর, ন বমোুংো প ুং ২ তািা মতমো রহৌগৎহি না ি বদ্ধ ইদিম্মা অরান্বা 
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উহলী । রলায়্নবিবে মতম খরা খি ওইনা ললবমজন, রতৌইগুম্বস ুং ি বদ্ধ 
ইদিম্মাবে রলপ্পা ললতনা রলায়্না-রলায়্ন্না ললবমজন্ন । মে গী ি বদ্ধ অে বে 
‘ডীদরানʼ (লঙদথাকপা) ঙম্বা অে গুম্ববন । 

কবরগুম্বা অদোম্না রমােতা চৎদক হায়রিবে ি বদ্ধগী খবজিুংর্াও 
তাদরাইেিবন । ি বদ্ধবে অবসগুম্ববন জ্ঞানী প রুষি স  অরান্বা উহলী । অদর, 
মহাক থিগী নহাক্না রমাে র্ুংিা ঙম্বা অে গুম্ববন, মহাক্কী অদশাইিা  
রয়ুংিা? মবসনা অদোমগী রমাে অদোমেগী মদপাক কয়া অমা 
লাপদথাকবখগবন ! 

রথুংগায়্নিা অবস ঐদখায়্গী অজ্ঞাবন্ন । কনাগুম্বা অমাগা 
রথুংগায়রিবে, মে  ঐদখায়গী অজ্ঞানগী খ েবম্ন । ভগৱান অচ ম্বা-অরান্বা 
রয়ুংদে । ভগৱানবে অবসগুম্না রয়ুংবঙ, ‘মহাক্না ঙমবলিমজখ ঙাুংজরিস , 
রতৌইগুম্বস ুং কবরগুম্বা রথুংগায়িবে য়াওদেেনা ? মতম অে ো হায়, 
‘য়াওদেʼ। ‘িস, ঐহাক্না মবস খিা পাম্মী ।ʼ হায়িবে অচ ম্বা-অরান্বা 
ভগৱানগী মর্মো ললদত । মবসবে মীয়ামবশুংগী মর্মো ললবর । ভগৱানগী 
মর্মেবে িি ললদতদন ! 

থ েংগায়পরবা িিুমক িক্ােংপশেং 

র্কলাুংগা রথুংগায়্নরিবে র্ক্লাুংগী মরালা নত্ত্রগা ঐদখায়্গী মরালা? 
র্ক্লাুংগা রলায়্ন্না ঐদখায়্না অচ ম-অরান বথরিবে মে বে ‘হনদোকউ, 
হনদোকউʼ মে  ওইরিবে ? অমস ুং ঐদখায়্না হায়রিবে ‘ঐনা মবস ললে না 
চৎকবনʼ। মে  ওইরিবে ? কনাগী মদকাক কায়গবন ? 

ৱাহেং-হেংপলবা : ঐদখায়গী । 

দাদাশ্রী  : হায়িবে কনানা রচকবশনিা মদথৌ তাই ? মে ো র্ক্লাুংি  
কবরগী ? মে ো কনাগী মরাল ? রশাবক্লিা অে গী মরাল । হায়িবে জগৎ 
র্ক্লাুংগুম্ববন ।  

র্কলাুংি  রথুংগায়রিবে র্ক্লাুংগা রলায়্ন্না রমাৎ-মান্নােিা রথাকপ্রা? 
কবরগুম্বা মতমো র্ক্লাুং নত্ত্রগা রথাুংনা অদোমো রথুংগায়িা য়াওব্রা, মে গী 
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মতম অে ো রথাুংগা রলায়্ন্না নত্ত্রগা র্ক্লাুং রলায়্ন্না রমাৎ-মান্নােিা 
রথাকপ্রা?  

ৱাহেং-হেংপলবা : রথাুংবে থৱায় পানেিা রপাৎবনেনা ! 

  দাদাশ্রী  : হায়িবে থৱায় পানিনা মরম ওইে না অদোম্না অস ম্না 
খবল মে বে মহাক্না ঐগা রলায়্ন্না রথুংগায়বর, মবস মাদলম অবসো 
রথুংগায়বরিবশুংবস মে  প ম্বা থৱায় পানেিা রপাৎ ওই । রথুংগায়বরিা অে  
অবহুংিা নদত্ত । অবহুংিবে রথুংগায়দরাই, থৱায় পানেিা রপাৎ রথুংগায়। 
মরম অে না অদোম্না র্ক্লাুংগুম্না খ েিা খঙগেিা হায়িবে 
খ ৎবথুংবজদলায়্েিা। অস ম্না মতম খরাগী মত ুংো হায়রগবে, ‘চৎবশলাও, চা 
প দথারকউʼ ।  

রহৌবজক অঙাুং অমনা ন ুংনা রথাম্বা অমস ুং ঈ-রথাক্লিবে, হায়িবে 
অঙাুং অে গী মথিা কবর রতৌগবন ? শাউগদ্রা । অমস ুং অদোম্না চৎপা 
মতমো, মতাুং অে ো চীুং মথিগী ন ুং অমা তারক্লিবে । মে না রশাি না 
ঈ-রথাক্লিবে মত ুংো কবর রতৌিদগ ? শাউব্রা ? শাউদে । মে গী মরম 
কবরগীদনা ? মে গী ন ুং অে বে চীুং মথিগী তারকপবন ! মত ুংো মে গী 
অঙাুং অে না ন ুংঙাইতিা র্াওবর মে বে ঐদঙািগী মবস করম্না ওইবরিদনা। 
অমস ুং মবস চীুং অবসেগী তারকবল, মে না কনানা রতৌবরিা ? 

মরম অে না মবস জগৎ অবসি  খঙবজল  । ঐগী নাি লাক্লিবে 
বচিা রতৌদরায় মে গুম্না অদোমি  ওইহনগবন । অমস ুং সুংসারো র্জনা 
ললয়  অমস ুং ৱাইর্কা রলায়্ন্না রকাইয়  ঈুংনা-তপ্না ! অমস ুং ন পামচাবশুং-
ন পীমচাবশুংি  ল দহাুংবিয়  ঈুংনা-তপ্না ! মত ুংো ৱাইর্ হরাওগবন, ‘হায়গবন! 
কয়াম্না জ্ঞানতািা ওইহলিা, ঐগী ইপ দরায়িি  !ʼ হায়বর । 

রহৌবজক ৱাইর্কা কনাগুম্বা য় ম থুংনিা ন পী অমাগা খৎনা-লচনিা 
রথাক্লিবে অমস ুং মহাক্কী ল্ৱায় রলমর্  অে  শািা ওইরিবে অমস ুং ঐদখায়্না 
মপানেগী লাকপা ওইরিবে মে গী শািে না ঙাুংিা ওইরিবে, মে ো ঐদখায়্না 
কবর রতৌগবন ? ঐদখায়স  শাউগদ্রা ? অবসগুম্বা সনদয়াগবশুং ওইবর, মে ো 
এডজে ওইে না ঐদখায়্না চৎকেিা । ঙবস করম্বা সনদজাি শাবরিদনা, 
কনাগা রলায়্ন্না শািা ওইবরিদনা, কবর খঙিদগ ? হায়িবে ঐদখায়্না 
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প রুষ ওইদর, রমাৎ-রখন্নিা অবস ওইহদলায়েিবন । মহাক্না রমাৎ-রখন্নিা 
রতৌরিস  য়ানিা রতৌগেিা । রমাৎ-রখন্নিা হায়িবে রথুংগায়্নিা ! 

িাইন্স,  ঙগদবা 

ৱাহেং-হেংপলবা : ঐদখায়্না খৎনা-লচনিা রতৌবনুংেিা রতৌইগুম্বস ুং মাঙো 
লাি না খৎনরিবে কবর রতৌগবন ? 

দাদাশ্রী  : মবস র্ক্লাুং অবসগা খৎনরিবে , মে  ওইরিবে কয়াম 
কুইনা খৎনিা ঙমগবন ? মবস র্ক্লাুং অবসগা রনাুংমা রকাক-রথুংগায়রিবে, 
মে ো ঐদখায়্না মহাক্কা রলায়্ন্না কবর রতৌগবন ? রকাক-রথুংগায়দর হায়িবে 
ঐদখায়্না র্ক্লাুংগা রলায়্ন্না খৎনিা রথাদক্ল মরম অে না ঐদখায়্না র্ক্লাুং 
অে ি  হনবজন-হনবজন র্ গদ্রা ? অবসগুম্না য়াম্না খৎনা-লচনিা রতৌরিবে 
মে  প ম্নমক র্ক্লাুং ঙিাবন ! মে ো মাঙো ললবরিা অে ি  কবরগী 
রয়ুংগদেৌবরিা ? ঐদখায়্না ইশা ইদতামতা খঙবজনগেিা মে বে মবস প ম্বা 
র্ক্লাুং ঙিাবন । মত ুংো কবরগুম্বা অৱািা ললদত্র । 

ৱাহেং-হেংপলবা : ঐদখায়্না রমৌন(ৱা-ঙাুংেনা) ললরিবে মাঙো 
ললবরিা অে ো ওন্না-লতন্না র্াওই মে বে ঐদখায়্গী মরাল খিবন, অমস ুং 
মহাক্না রহন্না খৎনিা রতৌই । 

দাদাশ্রী  : মবসবে ঐদখায়্না থাজিবন  মে বে ঐ রমৌন ওইদর, 
মে েগী অবসগুম্না ওইবর । ন বমোুংো মী অমনা রহৌগত্ত না িাথরুমো চৎপো 
অমমিো র্ক্লাুংগা রলায়্ন্না রথুংগায়দর, মে ো ঐদখায়্না রমৌন ললিেগী 
মে না মরম ওইে না মহাক্না রথুংগায়বরব্রা ? 

রমৌন ললিা নত্ত্রগা ঙাুংিা মহাকপ  র্াওদে, কবরগুম্বা অমত্তস  মরী 
ললনদে । ঐদখায়্না রমৌন ললিেগী মাঙো ললবরিা অে ি  র্াওিা ওই 
অবসগুম্না কবরস  ওইিা নদত্ত নত্ত্রগা ঐদখায়্না ঙাুংিেগী র্াওিা ওই 
অবসগুম্নস  কবরস  ওইিা নদত্ত । ‘ওনবল সাইবন্টবর্ক সরকমদেনবশয়ল 
এবিদডন্সʼ (বিজ্ঞানগী ওইিা সনদয়াগবশুংনা প নিেগী)বন । কনাগুম্বা 
অমত্তগী শবি অবস খির্াও ললদত । অবস খির্াও শবি ললতিা জগৎ, 
মে ো কনানা কবরি  রতৌগবন ? মবস র্ক্লাুং অবসনা শবি ললরমলিবে 
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মহাক্নস  শবি ললরমগবন ! ঐদখায়্না মবস র্ক্লাুং অবসি  লচিগী শবি 
ললব্রা? অবসগুম্না মাঙো ললবরিা অে গীস বন । অমস ুং মহাক্কী বনবমত্তগী 
রথুংগায়গদেৌিা, মে বে রলম্না থাদরায় । কানেিো লাও-রখাুংে না রতৌিগী 
কবর অথফ? মহাক্কী মখ ত্তা শবি ললদত মে ো ! মরম অে না অদোম্না 
র্ক্লাুংগুম্না ওইদরাদন ! অদোম্না রলায়্নবিি  লচ-লচে না রতৌরিবে মে  
ওইরিবে মহাক্কী মন ুংো ভগৱান র্মবলেনা, মহাক্না ইবশবল মে বে মহাক্না 
ঐি  লচবর ! অমস ুং অদোমো মহাক্না লচিা ওইরবে অদোম্না র্ক্লাুংগুম্না 
ওইদরা, মে  ওইরিবে অদোমগী মন ুংো র্মবলিা ভগৱান্না অদোমি  ‘রহল্পʼ 
রতৌগবন ।  

মরম অে না অরানিা ঐদখায়্গী ওইরিা মতম অে  খিো র্ক্লাুংনা 
রথুংগায় । মে ো র্ক্লাুংগী অরানিা নদত্ত । মতম অে ো ঐদঙানো  মীয়াম্না 
হায়, ‘রমায় ময়াম অবস প ম্নমক র্ক্লাুংগুম্বরা ? মতম অে ো ঐহাক্না হায় 
মে বে, ‘রহায়, মীয়াম প ম্নমকপ স  র্ক্লাুংগুম্ববন ।ʼ মে  ঐহাক্না রয়ুংে না 
হায়বরিবন । মবস হায়বজন্নিা নদত্ত । 

কনাগুম্বা অমগা রমাৎ-রখন্নিা থম্বা অমস ুং র্ক্লাুংগা রলায়্ন্না 
রথুংগায়নিা, মবস অবন অবস চপ-মান্নিা রপাৎবন । মবস অবন অবসো 
রখন্নিা ললদত । মবস র্ক্লাুং অবসগা রথুংগায়বরিবস, মে  উেিেগী 
রথুংগায়বরিবন অমস ুং মে গী রমাৎ-রখন্নিা অে স  উেিেগী রমাৎ-
রখন্নবরিবন। মমাঙগী মহাক্না উদে । মমাঙগী মহাক্না রসাল্য় শন উদে মরম 
অে না রমাৎ-রখন্নিা থমবলিবন । মবস অশাউিা-নপল-মায়া-মীদহৌিা 
প ম্নমক রতৌবরিা অবস উেিেগী রতৌবরিবন ! মে  অস ম্না ৱার্মে ি  খঙিা 
মদথৌ তাইদনদকা ? লচদথুং র্ুংবলিা অে গী মরালবন, র্ক্লাুংগী মরাল ওইব্রা? 
মে ম্না মবস জগৎ অবসো প ম্নমক র্ক্লাুংগুম্বা ঙিাবন । র্ক্লাুং রথুংগায়দর 
হায়িবে ঐদখায়্না মহাক্কা রলায়্ন্না অচ ম-চ মো অে বে রতৌদেেনা ? মে বে 
‘মবস ঐগী অবসনা চ ম্ববনʼ অবসগুম্না খৎন্নািগীেমিা রপ্রাদেমবে রতৌদেেনা? 
অবসগুম্না মবস রহৌবজক র্ক্লাুংগী বস্থবতো লল । মহাক্কা রলায়্ন্না অচ ম-
অরান রতৌিগী মদথৌ তাদে । 

রথুংগায়বরিা প ম্নমক অবসো, মে ো ঐদখায়্না খঙগেিবন মে  প ম্বা 
র্ক্লাুং ঙিাবন । মত ুংো ‘রথাুং কোয়ো ললʼ মে ি  বথরিবে অমমিেস  
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রথাুং র্ুংগবন । অস ম্না খ ৎ হায়-হায়্ে না চৎলিবে রথাুং র্ঙগদ্রা 
র্ঙদলায়দ্রা? অমস ুং মে েগী নদথাকবখগেিবন । রথুংগায়দরাই হায়িা 
অে গুম্বা বনয়ম ইনগেিবন মে বে ‘ঐদখায়্না কনাগুম্বা অমত্তগী রথুংগায়্নিো 
লাকদলাই ।ʼ 

অপিগুিা িপুন্স পহেংগদবপন 

মবস নত্তনবে, মবসবে বহুংিা লহতিবন । ল দহাুংিস  লহবখদে, মে স  
লহতা-লহতা ল দহাুংবখ ! মপা ওইিস  লহদত, অস ম রহি কবরস  রতৌেনা 
মপা ওইদর । রহৌবজক অঙাুংবশুংনা হরাওনিা অে গুম্বা প বন্স বহুংগেিবন । 
অয় িা প ম্নমক্না পািম রলপকেিবন মে বে, ‘ভাই, ঙবস কনাগুম্বা অমত্তগী 
মাঙো লাকপা রথুংগায়নিো লাকদলাই, অে গুম্না ঐদখায়না ৱাখল খল  ।ʼ 
রথুংগায়নিেগী কান্নিা র্ুংব্রা মে  ঐদঙািা ঊৎল  । কবর কান্নিা র্ুংিদগ? 

ৱাহেং-হেংপলবা : অৱািা ওই । 

দাদাশ্রী  : অৱািা ওইিো নত্তনা, মবস রথুংগায়্নিেগী রহৌবজক 
অৱািা ওইবর, রতৌইগুম্বস ুং ন বমৎত মা প ঙমাঙ মাঙবঙ অমস ুং লাক্কদেৌিা 
মদপািা মীওই মদপাক-রপাক্কেিা অে  মাঙবঙ । মীওই মদপাবি করম 
কানো ললগবন অর্িা অমস ুং প কদচল-চাওিা ললরিবে মীওই মদপাক 
ললগবন । রতৌইগুম্বস ুং শা-ঙাগুম্না রতৌরিবে, মীওই অমি  হন্না-হন্না অৱািা 
ওইহন্বা, মচীে না ৱায়-ৱায়ে না, মে গী মত ুংো মে ো মীওই মদপাক অম ক 
হন্না লাক্কদ্রা ? ষনবশুং-ইদরাইবশুং মচী বথনব্রা নত্ত্রগা মীওইিনা বথনব্রা ? 

ৱাহেং-হেংপলবা : মীওইিনা রহন্না বথবল । 

  দাদাশ্রী  : মীওইিনা র্ রিবে মত ুংো মহাক্না শা-ষনগী মদপািা 
রপাকই । হায়িবে মে েবে মদখাুং ২গী মহুৎতা মদখাুং ৪ অমস ুং মে গী 
মথিা মজম র্ুংগবন ! মে েি  ইচম-চমব্রা ? মে ো অৱািা ললতব্রা ? 
অে ক্কী মতীক অৱািবন । খরা খঙিবে মদথৌ তাই, অস ম্না করম্না চৎকবন? 
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থ েংগায়্নবা, মদ ু অজ্ঞাপি  ঐখ ায়্গী 

ৱাহেং-হেংপলবা : প বন্সো সৱভাি অমত্তা মান্নাদে, মে না মরম 
ওইে না রথুংগায়্নিা রথাবক্লেনা ? 

দাদাশ্রী  : রথুংগায়্নিা রথাবক্ল, মে গী মবমুং সুংসারবন । 

ৱাহেং-হেংপলবা :  রথুংগায়্নিা রথাবক্লিগী মরম কবরদনা ? 

দাদাশ্রী  : অজ্ঞান্নবন । কনাগুম্বা অমগা রলায়্ন্না রমাৎ-রখন্নািা 
ললবরিমজখ, মে  অদোমগী অদশানিগী খ েবম্ন । মীয়াম অরান্বা নদত্ত । 
রমাৎ-রখন্নািো অদশাইিা অদোমগীবন । মীয়ামগী অরানিা ললদত । মহাক্না 
খঙনা-খঙনা রতৌিা ওইরগস , ঐদখায়্না মে ো লাদল হায়গেিা মে বে, 
‘ভাই, ঐহাক্না মবসি  খঙদে ।ʼ মবস নত্তনবে, মীয়াম্না অদশায়িবে রতৌদে, 
মীয়ামবে  রমাৎ-রখন্নািা থমগেিা অে গুম্বা নদত্ত । রথুংগায়বরিা রথাবক্লিা, 
মে বে ঐদখায়গী অরানিবন । 

ৱাহেং-হেংপলবা :  রথুংগায়্নিা রতৌেনিা রতৌরিস  য় বম্ব মরিা 
রলপ্ল্িবে, মে  ওইরিবে ঐদখায়্না নাকনো ললে না চৎদথাি না, রতৌইগুম্বস ুং 
য় বম্ব অে না ঐদখায়গী মথিা তারক্লিবে মে  ওইরিবে মে ো কবর রতৌগবন? 

দাদাশ্রী  : তারক্লিবে হনদোক্কেিা । 

ৱাহেং-হেংপলবা : ঙমবলিা মজখ হনদোক্কেিা মে  ওইরিস  য় বম্ব 
অে না ঐদখায়ি  থাুংগায়েনবে রতাদি । খ েম ওইনা হায়রিো, ঐহাক্কী 
রলায়নবিনা রথুংগায় । 

দাদাশ্রী  : রথুংগায়রিবে মতম অে ো ঐদখায়্না কবর রতৌগবন, 
মে  বথদোক্কেিবন । 

ৱাহেং-হেংপলবা : মাঙো ললবরিা অে না ঐদখায়্গী ইকায়িা পীরিবে 
অমস ুং ঐদখায়্না ইকায়িা র্াওরিবে, মে গী মরম ঐদখায়্গী অহুংকার 
রা? 
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দাদাশ্রী  : তদশুংনমক্কী মাঙো ললবরিা অে না ইকায়িা পীবরিবস, 
মে  ঐদখায়্গী অহুংকারি  ত মহবলিবন অমস ুং মে স  ‘দ্রাদমটিকʼ অহুংকার, 
এদক্সস অহুংকার ললিবশুংে  ত মহবল, মে ো কবরি  কায়িদগ ? মবস কফ মবশুং 
অবসনা নানদথাকপা ঙমহদি । ঐদখায়না অঙাুং অপীকপা ওইজরিস  মাঙো 
ললরিবে হায়গবন, রহৌবজক ঐহাকপ  নাদথাকহদলা ।  

তুেংপশল্ল ুিিুমক িমুদ্রগুিা িকু্তা 

ৱাহেং-হেংপলবা : োো, িযিহারগী ৱ্য়  রপাইন্টগী রথুংগায়নিো, 
অদচৌিনা মচাগী অরানিি  বথ, মচানা মে েগী রহন্না পীকপা অে গী 
অরানিি  বথ, মবস কবরগীদনা ? 

দাদাশ্রী  : মবসবে অবসগুম্ববন অদচৌিনা মচাি  চাদথাকই । অদচৌিনা 
মচাগী অরানিি  প দথাকই । মে গী মহুত্তা ঐদখায়্না হায়রিবে ঐহাক্কী 
অরানিবন । অরানিা অে  রকািা রলৌরিবে মে গী রসাল্য় শন লাকই । 
ঐহাক্না কবর রতৌিদগ ? অদতাপ্পা অে না খাুংিা ঙমদ্রিবে, মে  ওইরিবে 
ঐহাক্না ঐহাক্কী রকািা রলৌই, অদতাপ্পগী অরানিা অে  প দথাদি । মে  
কবরেমক্কী অদতাপ্পি  পীগদেৌবরিা ? ঐদখায়্গীেবে সম দ্রগুম্বা প কবন ! 
রয়ুংউদন, মবস ম জম্বগী গটরবশুংগী ঈবশুং সম দ্রানা ত ুংবশবলেনা ? মে গুম্না 
ঐদখায়্না মে ি  থক্কেিবন । মে েগী কবর ওইগবন মবস অঙাুংবশুংগী মথিা, 
প ম্নমক্কী মথিা প কদচল-চাওিা অমস ুং চীুং-রলম্বা অে  র্াওগবন । মহাকস  
তমগবন । অঙাুংবশুংনস  খঙগবন মে বে মহাক্কী মি ক অবস সম দ্রগুম্ববন ! 
লাবক্লিা প ম্নমক মে মজখ ত ুংবশলদহৌদরা । িযিহারগী বনয়ম লল মে বে 
ইকায়িা পীবরিা অে না মশাগী শবি ঐদখায়্ো খ ৎশীন্নে না চৎবল । মে না 
হরাও-হরাওনা রনাি না ইকায়িি  রলৌগেিবন !  

‘অচুম-অরানগী  মওেংʼ ,  মদদুা  পহিাব ইশাগী 

ৱাহেং-হেংপলবা : রথুংগায়্নিা বথঙন্বগী, ‘সমভাি  (equanimity) 
কা রলায়্ন্না বনকাল (রলায়বশনিা)ʼ রতৌন্নািগী ঐদখায়্গী ৱ্রউবত্ত ওই, মে  
ওইরিস  মাঙো ললবরিা অে না ঐদখায়ি  শাউবনুংগেিা রতৌরিবে, ইকায়িা 
পীরিবে মে ো ঐদখায়্না কবর রতৌগবন ? 
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দাদাশ্রী  : কবরস  রতৌদরাই । মে  ঐদখায়্গী বহসািবন । ঐদখায়্না 
মে ি  ‘সমভাি গা রলায়্ন্না বনকাল ʼ রতৌগবন অবসগুম্না রলুংেনা 
রলপকেিবন। ঐদখায়্না ঐদখায়্গী বনয়্মো ললগেিবন অমস ুং ঐদখায় ইশানা 
ইশাগী পজল রসাল্ৱ রতৌগেিবন । 

ৱাহেং-হেংপলবা : মবস রথুংগায়্নিা ওইবরিা অবস, মবস ‘িযিবস্থতʼনা 
মরম ওইে নরা? 

  দাদাশ্রী  : রহায়, রথুংগায়্নবরিা অবস ‘িযিবস্থতʼনা মরম ওইে নবন 
রতৌইগুম্বস ুং মে  করম কানো হায়গেদগ হায়িো ? রথুংগায়্নরিা মত ুংো। 
‘ঐদখায়্না রথুংগায়্নিা শুুংদতৌ রতৌদরায়ʼ অবসগুম্বা ঐদখায়্গী রলুংেিা 
পানেম অবস ওই । মাঙো য় বম্ব ঊই হায়িবে ঐদখায়্না খঙই য় বম্ব লল, 
নজথে না চৎপা মদথৌ তাই, রথুংগায়নিবে রতৌদরাই । রতৌইগুম্বস ুং মবস 
রলপ্ল্িস  রথুংগায়্নিা রতৌরিবে মে ো ঐদখায়না হায়্গেিবন, ‘িযিবস্থত বন।ʼ 
হান্নেগী ‘িযিবস্থতʼ খনে না চৎলিবে মে  ওইরিবে ‘িযিবস্থতʼপ  লাননা 
বশবজন্নিা রকৌই ।  

ত্কনবদগী মাঙই শপক্তপশেং 

আত্মশবি প ম্নমক কবরগুম্বা মাঙিা ওইরিবে মে  ত্ক্ক্নিেগীবন । 
খবজুংতঙর্াও লয়খায়নরিবে মে  ওইরিবে প ুংদলায়-রলায়দর ! মাঙো 
ললবরিা অে না রথুংগায়রিবে ঐদখায়্না সয়মগা রলায়্ন্না ললগেিবন । 
রথুংগায়নিবে রথাকহনদলায়েিবন । মত ুংো মবস হকচাুং অবস থাদোক্লমোয় 
ওইরিস , রতৌইগুম্বস ুং রথুংগায়নিো লাকদলায়েিবন । ত্ক্ক্নিা অবস খিা 
রতৌদ্রিবে মীওইিা রমােতা চৎবল । কনাগুম্বনা খঙদল মে বে ঐহাক্না 
ত্ক্কনিো লাকদলায় মে  ওইরিবে মহাক্না মত ুংো গুরু নত্ত্রগা কনাগুম্বগী 
েরকার ওইদদ্র । মদপাক অমা-অবনো রশায়েনা রমােতা চৎকবন । 
‘ত্ক্কনিো লাকদলায়ʼ অবসগুম্না মহাক্কী শ্রাদ্ধো র্মরিবে অমস ুং রলপ্ল্িবে, 
মে  ওইরিবে মতম অে েগী সমবকত ওইদর ! হায়িবে কবরগুম্বা কনাগুম্বনা 
সমবকত ওইদগ হায়রিবে ঐহাক্না রগদরবন্ট পীবর মে বে চৎদলা, ত্ক্ক্নরদরায় 
হায়্ে না রলপ্পা মে  মতমেগী সমবকত ওইরগবন । হকচাুংগী রথুংগায়নিা 
ওইরিবে অমস ুং রশাকপা ওইরিবে বহোক রতৌরিবে র্িা ওই রতৌইগুম্বস ুং 
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ত্ক্ক্নিা অমস ুং লয়খায়নিেগী প বক্নুংো োক চ রিবে, ি বদ্ধগী োক ললরিবে, 
মে ি  কনানা রলৌদথাক্কবন ? মদপাক বলবশুং অমা ওইরিস  রকাদি । 

ৱাহেং-হেংপলবা : ত্ক্ক্নিা অমস ুং লয়খায়নিেগী প বক্নুং অমস ুং ি বদ্ধগী 
মথিা রশাকপা ওইব্রা ? 

দাদাশ্রী  : অদর ! প বক্নুংগী মথিা, ি বদ্ধগী মথিো নত্তনা, 
অিঃকরি মথিা রশাকপা ওই অমস ুং মে গী  effect হকচাুংেস  তায় । 
মরমে না ত্ক্ক্নিবে অে ক্কী মতীক রপ্রাদেম ওই ! 

ৱাহেং-হেংপলবা : অদোম্না হায়বর, ত্ক্ক্নিেগী শবিবশুং প ম্নমক মাঙই, 
মে  ওইরিবে জাগৃবতেগী শবি অম ক হন্না বচুংবশলক্কদ্রা ? 

দাদাশ্রী  : শবিবশুং বচুংবশলকপগী মদতৌ তাদে । শবিবশুংবে লল । 
রহৌবজক শবি র্াওগৎলবক্ল । মমাঙো ত্ক্ক্নিা রতৌবখিবশুং অে  অমাঙিা 
ওইবখ, মে  অম ক হন্না লাকই । রতৌইগুম্বস ুং রহৌবজক অদনৌিা ত্ক্ক্নিা মরু 
হুলিবে মে  ওইরিবে শবি মাঙই, লাবক্লিা শবি অে স  মাঙই অমস ুং 
মশানা ত্ক্ক্নেনিা রতৌরিবে শবি র্াওগৎত না ললগবন ! 

মবস জগৎ অবসো লমন-খ মিেগী ত্ক্ক্নিা ওইবর । সুংসারগী মপ ুং 
ওইিা মরু লমন-খ মিবন । কনাগুম্বনা লমন খ মিা অমস ুং ত্ক্ক্নিা, অবন 
অবস ললত্রিবে মহাক্কী রমাে ওইদর ! ন ুংবশ-চান্নিা অবথুংিা নদত্ত, লমন 
খ মিা ললত্রিবে ন ুংবশ-চান্নিা র্াওগৎত না ললগবন । 

থকামনখিন্স, এ্বরীৱখহর এ্পিখকবল 

িযিহার শুদ্ধ(রশুংনিা) কবর েরকার ওইিদগ ? ‘রকামনদসন্সʼ 
ক্মপলীট েরকার ওই, রলুংেিা-ল থানা খন্বা েরকার ওই । িযিহারো 
‘রকামনদসন্সʼ কী েরকার ওই । ‘রকামনদসন্সʼ হায়িবে ‘এিরীৱদহর 
এবপ্ল্দকিলʼ । মশাগী অদশুংিা মশক্কী জ্ঞানগা রলায়্ন্না ‘রকামনদসন্সʼ ললরিবে 
মে বে য়াম্না র্জজ । 
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ৱাহেং-হেংপলবা : ‘রকামনদসন্সʼ করম রতৌনা র্াওগৎকবন ? 

দাদাশ্রী  : কনাগুম্বনা ঐদখায়ি  রথুংগায়রিবে রতৌইগুম্বস ুং ঐদখায়্না 
কনাগুম্বা অমত্তি  রথুংগায়দ্রিবে, অবসগুম্না ললরিবে ‘রকামনদসন্সʼ 
র্াওগৎকবন । রতৌইগুম্বস ুং ঐদখায়্না কনাগুম্বা অমত্তি  রথুংগায়দরায়্েিবন, 
নত্ত্রগবে ‘রকামনদসন্সʼ ললদরাই । ঐদখায়দরামেগী ত্ক্ক্নিা অবস 
রতৌদরায়েিবন। 

মাঙো ললবরিা অে গী ত্ক্ক্নিেগী ঐদখায়্ো ‘রকামনদসন্সʼ র্াওগৎপা 
ওই । মবস আত্মাগী শবি অবস অবসগুম্ববন রথুংগায়নিা মতমো করম্না 
মাদয়াক্নগবন, মে গী উপায় প ম্নমক তাকই অমস ুং অম িুং তাক্লিগী মত ুংো 
মে গী জ্ঞান অে  মাঙদে । অবসগুম্না রতৌ-রতৌে না ‘রকামনদসন্সʼ রহনগৎবল। 
ঐবে কনাগুম্বা অমত্তগা রথুংগায়্নিা রতৌদে । ঐহাক্কী ‘রকামনদসন্সʼ অে ক্কী 
মতীক লল মরম অে না অদোম্না কবর হায়িা পামবলিদনা মে  খ েিা খঙিা 
ঙম্মী । মীয়াম্নবে অবসগুম্না মালী মে বে োোগী অমাঙিা রতৌবর রতৌইগুম্বস ুং 
ঐহাক্না খ েিা খঙই মে বে মবস অমাঙিা অবস অমাঙিা নদত্ত । সুংসারগী 
অমাঙিশু নদত্ত অমস ুং ধ্ফমগী অমাঙিস  নদত্ত অমস ুং আত্মাগা মরী ললনিো 
অমাঙিা ললদত । মীয়াম্না অস ম্না মালী আত্মাগী অমাঙিা রতৌবর, 
রতৌইগুম্বস ুং ঐহাক্না মে ো কান্নিা ওইনা ঊই । অবসগুম্ববন মবস 
‘রকামনদসন্সʼকী মতীক-মগুি । মে েগী ঐহাক্না ‘রকামনদসন্সʼগী অথফ ইবর 
মে বে ‘এিরীৱদহর এবপ্ল্দকিল ।ʼ রহৌবজক্কী রজনদরশনো ‘রকামনদসন্সʼগুম্বা 
রপাৎ অমত্তা ললদত । রজনদরশন ট  রজনদরশন ‘রকামনদসন্সʼ অবস হথরবক্ল। 

ঐদখায়্গী (আত্মা) বিজ্ঞান র্ুংলিা মত ুংো মীওইিনা অবসগুম্না 
ললিা ঙমগবন । নত্ত্রগা মীচম প্রু্জা মরিা কনাগুম্বা মীওই অমনা অবসগুম্না 
ললিা ঙম্মী, অবসগুম্বা প নয়া ওইিা মীওই লল ! রতৌইগুম্বস ুং মহাবি মর্ম 
অমা খিো ললিা ঙম্মী, অনমিা ৱার্মেবে ঙমদে । 

ৱাহেং-হেংপলবা : ত্ক্ক্নিা প ম্নমক্কী মরমে বে মবসবন মে বে ‘রলয়রʼ 
অমেগী অদতাপ্পা ‘রলয়রʼগী রখন্নিা য়াম্না ওইিনা ? 
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  দাদাশ্রী  : ত্ক্ক্নিা অবস প্রগবতবন । মজর রয়ৎনবরিমজখ, ত্ক্ক্নিা 
ওই, মে গা চপ-মান্না মথিা কািগী লম্বী র্ঙবঙ । ত্ক্ক্নিা রতৌদ্রিবে 
হান্নগী মর্ম অে ো অে ম ললগবন । মরমে না মীয়াম্না ত্ক্ক্নিি  বথবর । 

থ েংগায়্নবদগী প্র্গপতগী লম্বীদা 

ৱাহেং-হেংপলবা : ত্ক্ক্নিা প্রগবতগীেমিরা, অস ম রতৌে না বথরিবে 
প্রগবত ওইব্রা ? 

দাদাশ্রী  : রতৌইগুম্বস ুং মে ি  খঙঙগবে বথদে ! ভগৱান মথিা 
প খৎবপিা নদত্ত, ত্ক্ক্নিেগী মথিা প খৎবল । ত্ক্ক্নিেগী কবরগুম্বা অক্কনিা 
মর্ম অে র্াও কাখৎপা ঙম্মী, মত ুংো জ্ঞানী  র্ুংলিবে থিক ওই । 
ত্ক্ক্নিবে মদহৌশাগী ওইনা রতৌই । ত দরলো ন ুংবশুং অমগা-অমগা তকনা-
তকনে না মত ম-তািগুম ওইিগুম্না । 

ৱাহেং-হেংপলবা : ত্ক্ক্নিা অমস ুং লয়খায়নিগী মরিা রখন্নিা 
কবরদনা? 

দাদাশ্রী  : থৱায় পানেিা প ম্নমক রথুংগায়নবর, অে ি  ত্ক্ক্নিা রকৌই 
অমস ুং থৱায় পানিা রথুংগায়নিা কানো লয়খায়নিা ওই । 

ৱাহেং-হেংপলবা :  লয়খায়নিেগী আত্মা শবি মাঙবলেনা ? 

  দাদাশ্রী  : রহায়, অচ ম্বা ৱার্বম্ন ।  লয়খায়নিা রতৌিা অে বে 
রপ্রাদেম ওইদে, ‘ঐদখায়্না লয়খায়্নিা রতৌগবনʼ মে গী ভাি অে  রলৌদথাক্কেবন 
ঐহাক্না হায়বর । ‘ঐদখায়্নাʼ লয়খায়ন্নািা ভাি ললত্রিবে, মত ুংো রতৌজসন  
‘চি লালʼ লয়খায়্নিা । ঐদখায়গী ভািেগী মরু হুন্বা অে ম্না রতৌদরায়েিবন। 

ত্নবা থতৌহল্লী,  প্র্কৃপত 

ৱাহেং-হেংপলবা : ত্ক্ক্নিা অবস কনানা রতৌহবলিদনা, জড় (প েগল/ 
থৱায় পানেিা) নত্ত্রগা রচতন (আত্মা) ? 
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  দাদাশ্রী  : মমাঙগী ত্ক্ক্নিনা ত্ক্ক্নিা রতৌহবল । জড় নত্ত্রগা রচতনগী 
মবসো ৱাহুং ললদত । আত্মা মবসো খ ৎ বথঙজনদে । মবস ত্ক্ক্নিা প ম্নমক 
প েগল না রতৌহবল । রতৌইগুম্বস ুং মমাঙগী ত্ক্ক্নিনা মে না অম ক হন্না 
ত্ক্ক্নিা রতৌহবল । কনাগুম্বনা মমাঙগী ত্ক্ক্নিা রলায়্রিবশুংে বে, মদঙািগী 
অম ক হন্না ত্ক্ক্নিা রথাক্লদরাই । নত্ত্রগবে ত্ক্ক্নিনা মে গী মথিা ত্ক্ক্নিা, 
মে গী মথিা ত্ক্ক্নিা অবসগুম্না রহনগৎত নো ললগবন । 

প েগল হায়িবে কবরদনা হায়িো মবস মপ ুংওইনা জড় নদত্ত, মবস 
বমশ্রা রচতনবন । মবসি  বিভাবিক প েগল  রকৌই । বিভাবিক হায়িবে 
বিদশষ ভািগা রলায়্ন্না মজহ পীবরিা প েগল, মে না প ম্নমক রতৌহবল । 
অদশুংিা প েগল , মে বে অবসগুম্না রতৌহনদে । মবস প েগল  অবসবে বমশ্রা 
রচতন ওইবর । আত্মাগী বিদশষ ভাি অমস ুং জড়গী বিদশষ ভাি, অবন 
অবস প নে না অহুমস িা মওুং রশম্মী; প্রকৃবত মওুং রশম্মী, মবস প ম্নমক 
ত্ক্ক্নিনা রতৌহবল । 

ৱাহেং-হেংপলবা : ত্ক্ক্নিা রতৌদ্রিবে, মে  অদশুংিা অবহুংসাগী ভাি 
রপাকপা ওই হায়্না রলৌগদ্রা ? 

দাদাশ্রী  : নদত্ত, অে গুম্না কবরস  নদত্ত । রতৌইগুম্বস ুং মবস োো 
মনািগী খঙবল মে বে মবস র্ক্লাুংগা রলায়্ন্না ত্ক্ক্নিেগী মবসজগ কাজন্ন, মে  
ওইরিবে ভগৱানগা রলায়্ন্না ত্ক্ক্নিো কয়াম কান্নিদগ ? মবসখিুং 
খ দোুংবথবনুংঙাই খঙলিবে ঐদখায়গী অদহাুংিা ওইগবন । 

অবহুংসাবে মপ ুংর্ানা খঙিা ঙমিা ওইদে অমস ুং মপ ুংর্ানা খঙিা 
অে বে য়াম্না ল িা ওই । মে গী মহুৎতা অবসগুম্না পায়রিবে মে বে ‘ত্ক্ক্নিো 
লকদেৌন ুংো লাদক্লায় ।ʼ হায়িবে মত ুংো কবর রতৌিদগ হায়িো শবিবশুং 
ত ুংবশনে না ললগবন অমস ুং রনাুংমা-রনাুংমগী রহনগৎত না ললগবন । মত ুংো 
ত্ক্ক্নিেগী ওইিা অমাঙিা ওইরদরাই ! কবরগুম্বো ত্ক্ক্নিা রতৌরিবে ত্ক্ক্নিগী 
মত ুংো ঐদখায়্না প্রবতক্রমন রতৌরিবে মে  মাঙগবন । মরম অে না মবস 
খঙগেিবন মবসো তক্নরিবে, মে  ওইরিবে মে ো প্রবতক্রমন রতৌিা মদথৌ 
তাই । নত্ত্রগবে য়াম্না খ দোুং-বথবনুংঙাইবন । মবস জ্ঞানেগী রমােবত 
চৎকবন, রতৌইগুম্বস ুং ত্ক্ক্নিেগী রমাে চৎপো অবথুংিা য়াম্না লাকই অমস ুং 
অদথুংিা ওই । 
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মবস র্ক্লাুং অবসগী মরমো চ মেিা ৱাখদলান লাক্লিবে মে  অমাঙিা 
ওইদে, মরমবে নাকন অমগী ওইনা অমাঙিা ওই । কবরগুম্বা অবহুংিা 
অমগী মরমো চ মেিা ৱাখদলান লাক্লিবে মে  খ দোুং-বথবনুংঙাইবন । নাকন 
অবনগী অমাঙিা ওই । রতৌইগুম্বস ুং মে গী ঐদখায়্না প্রবতক্রমন রতৌরিবে 
অরানিবশুং অে  রকাক্কবন । মরমে না মর্ম-মর্ম খ বেুংো তক্নিা রতৌবরিা, 
অে ো প্রবতক্রমন রতৌরিবে হায়িবে তক্নিা অে  মাঙগবন । 

িমাধান, স্ময়ক্ জ্ঞানদগী 

ৱাহেং-হেংপলবা  : োো, মবস অহুংকারগী ৱার্ম অবস য় মেস  
অনম্বা খ েম ওই, সন্সথােস  খ েম ওই, োোগী থিক রতৌিো, মে েস  
কবরগুম্বা অহুংকার মরিা রথুংগায়্নিা ওই, মে েস  খ েম ওই । মে েস  
সমাধ্ানবে েরকার ওইদ্রদন ? 

দাদাশ্রী  : রহায়, সমাধ্ানবে েরকার ওইদন ! ঐদখায়্গী মবসেবে 
জ্ঞান-ওইিা সমাধ্ান রতৌই, রতৌইগুম্বস ুং জ্ঞান ললত্রগবে কবর সমাধ্ান 
রলৌগবন ? মে ো মত ুংো রতাঙান তািা ওই, মহাক্কা রলায়্ন্না প বক্নুং রতাঙান 
তািা ওই । ঐদখায়্গী অবসেবে রতাঙান তাদে । 

ৱাহেং-হেংপলবা  : রতৌইগুম্বস ুং োো, রথুংগায়নিবে রতৌদরায়েিবন ? 

দাদাশ্রী  : রথুংগায়বরিা অবস, মবসবে সৱভািবন । মে ো অবসগুম্বা 
‘রপাৎʼ পীকথন্না প ে না লাকবল মরমে না মে গুম্না রতৌবরিবন । কবরগুম্বা 
অবসগুম্বা ‘রপাৎʼপ রক্লমদ্রগবে অবসগুম্না রতৌদরাই । মরমে না ঐদখায়্না 
খঙগেিবন ভাইগী অবসগুম্বা লহনবিবন । মে গুম্না ঐদখায়্না খঙগেিা । 
হায়িবে মত ুংো ঐদখায়্ো র্াওিা ওইদে । মরমবে লহনবি, লহনিা ওইিে গী 
অমস ুং ‘ঐদখায়ʼ ঐদখায়্গী ওইিে গী (অদশুংিা আত্মা) ! অমস ুং মত ুংো 
মে গী বনকাল  রতৌই । অদোম্না য় ুংে না ললরিবে মতম অে ো রপ্রাদেম 
ওই। মবস নত্তনবে, রথুংগায়্নিবে রথাকই । রথুংগায়নিা রথািিা ওইদথাদি! 
মে  রথুংগায়্নিেগী অমনা অমগা রলায়্ন্না  রতাঙান তাদরায়্েিা অবসখিা 
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রয়ুংগেিা । মবসবে মজত-মনাওেস  রথাকই । রতৌইগুম্বস ুং মদখায়্না অম ক 
হন্না অমত্তা ওইনা ললবমন্নবরবসবনদন ? মে বে রথাকই । মে ো কনাগুম্বা 
অমগী মথিা কবরগুম্বা রপ্রশর পীিা নদত্ত মে বে অদোম্না রথুংগায়নগন  ।  

ৱাহেং-হেংপলবা  : রতৌইগুম্বস ুং োো, রথুংগায়নদরায় হায়িা ভাি 
রলপ্পা ললতনা ললগেিবনেনা ? 

দাদাশ্রী  : রহায়, ললগেিবন । মে বন রতৌগেিা ! মে গী প্রু্বতক্রমন 
রতৌগেিা অমস ুং মে গী মথিা ভাি থমগেিবন ! অম ক হন্না রতৌরিবে 
অম ক হন্না প্রু্বতক্রমন রতৌগেিা । মরমবে মদরাল অমা চৎলিা মত ুংো, 
অবনস িা মদরাল চৎপা ওই । অবসগুম্না মদরাল নায়িবনেনা ? ঐহাবি 
রথুংগায়্নিা রথাকপা মতম অে ো রনাট রতৌবশবল মে বে, ঙবসবে অর্িা 
জ্ঞান র্ঙবল ! রথুংগায়ন্বো ত বশনদে, জাগতৃ ওইনা লল ! মে  আত্মাগী 
বিতবমনবন । মরমে না রথুংগায়্নিো রপ্রাদেম ওইদে । রথুংগায়রিা মত ুংো 
অমগা-অমগা  রতাঙান তাদরাইেিবন মে  প রুষাথফ বন । ঐদখায়্গী প বক্নুংো 
মাঙো ললবরিা অে েগী রতাঙান তািা ওইরিবে প্রবতক্রমন রতৌে না প ম্নমক 
য়ানিা চৎকেিবন । ঐহাক্না মদখায় ময়াম অবসগা রলায়্ন্না করম রতৌনা 
য়ানিা চৎলমগবন ? অদোমগা রলায়্ন্না রমাৎ-চান্নব্রা নত্ত্রগা চান্নেব্রা ? 
অবসগুম্ববন, ৱাজহেগী রথুংগায়্নিা রথাকই । ঐগীবে ঙাুংগেিা অে ক্কী মবতক 
ওই, মে  ওইজরিস  রথুংগায়নিা রথাদিেনা ! 

রথুংগায়্নিবে রথাকই । রথুংগায়্নিবে মবস রকানবশুং মদখাল রথাকই 
রথািব্রদন ? প েগল গী সৱভািবন রথুংগায়্নিা অবস । রতৌইগুম্বস ুং ‘রপাৎʼ 
প ে না লাক্লিবে, প ে না লাকত্রিবে রথাকদলায় । ঐহাক্কী রথুংগায়্নিা 
রথাকলম্মী । রতৌইগুম্বস ুং জ্ঞান র্ঙলিা মত ুংো রথুংগায়্নিা রথাদি । 
মরমবে ঐহাক্কী জ্ঞানবে অন ভাি জ্ঞাবন্ন অমস ুং ঐহাক্না মবস জ্ঞানেগী 
বনকাল রতৌ-রতৌে না লাবক্লিবন অমস ুং অদোমগীনা বনকাল রতৌগেিা 
ৱাৎবল। 
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অরানবপশেং  চমখ াক্কপন,  প্র্পতক্রমনদগী 

কনাগুম্বগী রথুংগায়্নিো লাক্লিবে হায়িবে মত ুংো অরানিবশুং অে  
ঊিা ঙম্মী অমস ুং রথুংগায়্নিা রতৌদ্রিবে অরানিবশুংে  থ পবচনে না লল । 
ন ঙবতগী ৫০০-৫০০ ঊিা ঙমলিবে হায়িবে খঙঊ মে বে রমাে নকবশন্না 
লাদক্ল ।   

মরমে না মবস ললবরিা মর্ম অে ো রথুংগায়নিা বথঙবিয়  । মবস 
রথুংগায়্নিবশুং রতৌে না মবস মদপাক অবসি  মাঙহবল, রতৌইগুম্বস ুং মথুংগী 
মদপাকপ  মাঙহবল ! কনাগুম্বনা মবস মদপাক অবসি  মাঙহবলিবস, মহাক্না 
মথুং মদপাকস  মাঙহনদলায়েনবে রতাদক্লায় । মবস মদপাক অবসি  
র্গৎলিবে, মহাক্কী মথুং মদপাকস  র্গৎকবন । মবস মদপাক অবসো 
ঐদখায়্না কবরগুম্বা মখলগী রপ্রাদেম লাকত্রিবে মে  ওইরিবে খঙদলা মথুংগী 
মদপাকস  রপ্রাদেম ললদত অমস ুং মবসো রপ্রাদেম ওইহলিবে প ম্নমক মে ো 
লাক্কবন । 

মখিাক অহুমগী থগখরন্টী 

রথুংগায়্নিা রতৌদ্রিবে, মহাক্না মদপাক অহুমো রমাে ওই মে গী 
ঐহাক্না রগদরনটী পীদগ । রথুংগায়্নিা রতৌরিবে প্রবতক্রমন রতৌগেিা । 
রথুংগায়্নিা অবস প েগল গীবন অমস ুং প েগল, প েগল গী রথুংগায়্নিা 
অবস প্রবতক্রমন েগী মাঙহনিা ঙম্মী । 

মাঙো ললবরিা অে না প বরনরিবে, ঐদখায়্না রয়নদথাক্নগেিা, মে  
ওইরিবে রিদলন্স ললদত্রেনা । মাঙো ললবরিা মীওই অে গী ৱাখল খলিবে, 
‘মহাক্না ঐদঙািা অস ম্না হায়, মে ম্না হায়ʼ মে  মরালবন । মবস লম্বীো 
চৎপা মতমো র্ক্লাুংগা রথুংগায়রিবে মহাকপ  কবরগী ঙাুংবদ্রিদনা ? 
ঊপানবিি  জড় লকদেৌিগী হায়বরদনা ? রথুংগায়বরিা প ম্নমক অবস অশঙিা 
ঊ ঙািবন ! ষনগী রখাুং ঐদখায়গী মথিা রনৎলিবে ঐদখায়্না মে ো 
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কবর হায়িদগ ? অবসগুম্না মবস মীয়ামগীস বন । ‘জ্ঞানী প রুষʼ মীয়ামি  
করম্না ঙকপীবরিদনা ? মহাক্না খঙবঙ, মদখায়বশুং অবসনা খঙজদে, ঊ-
পানবিগুম্ববন । অমস ুং খঙিবশুং অে বে হায়িগী মদথৌ তাদে, মহাবি মন ুংো 
খ েিা প্রবতক্রমন রতৌই । 

আশপক্ত ওইবদদুা ‘পরএ্কশনʼ ওই 

ৱাহেং-হেংপলবা : রতৌইগুম্বস ুং অনমিা মতমো ঐদখায়্না ে দৱস 
রতৌেনিা রতৌরিস  ে দৱস(ন ুংবশনেিা) রহিা ওই, মে গী মরম কবরদনা? 

দাদাশ্রী  : কনাগা রলায়্ন্নাদনা ? 

ৱাহেং-হেংপলবা : ইপ দরাইিগা রলায়্ন্না অবসগুম্না রথাক্লিবে ? 

দাদাশ্রী  : মে  ে দৱস রকৌদে । অনম্বা মতমো আশবিগী ন ুংবশন্বা 
অবস, বরএকশনরী ওই । মরমে না কবরগুম্বা অমনা শাউরিবে মে ো 
মহাক্না অম ক হন্না ওন্ননা চৎবল । ওন্ননা চৎপা হায়িবে মত ুংো মতম 
খরগী ওইনা লাপ্না ললরিগী মত ুংো অম ক হন্না ন ুংবশনিা রহনগৎলকপা । 
অমস ুং মত ুংো ন ুংবশিনা য় রিবে হায়িবে রথুংগায়্নিা ওই । মে গী মরম্না 
মত ুংো অম ক হন্না ন ুংবশিা রহনগৎবল । ন ুংবশিা রহন্না রহন্বা মর্ম অে ো 
খৎনিা ওই । কবরগুম্বা মর্ম অে ো খৎনিা চৎথরিা ওইরিবে, মে ো 
মন ুংো মদখায়্গী ন ুংবশনিবন । মবসগী বনুংবশনিা অবস ললরিবে খৎনিা 
ওই । মমাঙ মদপাক্কী ন ুংবশনিা ওইরিবে খৎনিা ওই । েরকার ওইিেগী 
রহন্না রহনিা ন ুংবশনিবন । নত্ত্রগবে খৎনিা রথাদক্লাইেনা ? মবস খৎনিগী 
মওুং অবসবন । 

মবস মীয়াম্না কবর হায়িদগ ? ‘রথুংগায়্নিেগী ঐদখায়্গী ন ুংবশনিা 
ওই ।ʼ মবসো ৱার্ম অবস অচ ম্ববন । রতৌইগুম্বস ুং মে গী আশবি 
রথুংগায়্নিেগী রথাবক্লিবন । রথুংগায়্নিা রতাইনা রথািিবে মে ো আশবি 
ললদরায় । কবরগুম্বা য় মে ো ন পীগা-ন পাগা রথুংগায়্নিা রতাইনা রথািিবে 
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মে ো আশবি য়ামেনা লল অবসগুম্না খঙঊ । খঙিা ঙমিা ৱার্মবনেনা?
  

ৱাহেং-হেংপলবা : সুংসার িযিহারো কবরগুম্বা মতমো অহম(ইদগা) 
ললবরিা, মবসনা মরম ওইে না লমজাওিী য়াম্না রহৌবর । 

দাদাশ্রী  : মে গী অহম্ অে না লমজাওিী রহৌিা নদত্ত । উবরিে না 
অহম গী লমজাওিী রতৌইগুম্বস ুং ‘বিষয়ʼ(sex)গী মখা রপানে না রহৌবরিবন। 
বিষয় ললত্রিবে মবসস  ললদরায় । বিষয় ললত্রিা মতমো, মত ুংো মবসগী 
ইবতহাস প ম্নমক ললরদরায় । অথফবে কবরগুম্বা চহী অমগী ব্রহ্মচয়ফ ব্রু্ত 
রলৌরগা ললরিবে, মদঙানো ঐহাক্না হুংবঙ মে ো হায়, ‘লমজাওিী অমত্তর্াও 
রহৌদে, খৎনদে, লয়খায়নদে, কবরস  রতৌদে, রেন্ড সটীল !ʼ ঐহাক্না হুংই 
মত ুংো, ঐহাক্না খঙই মে বে অবসগুম্না ওই । হায়িবে মে  বিষয়না মরম 
ওইে না রথাকই ।  

ৱাহেং-হেংপলবা : অহানিেবে ঐহাক্না অস ম্না খনলম্মী মে বে মবস 
য় মগী থিক রথৌরমগী মরমেগী রথুংগায়্নিা রথাবক্লিবন । মে ো য় মগী 
থিিা রহল্প রতৌরগস  রথুংগায়্নিবে রথাি না লল । 

দাদাশ্রী  : মে  প ম্নমক রথুংগায়্নিা রথাক্কবন । মবস বিষয় 
ললবরিমজখ, সমিি (রলৌনা-ললন্বা) ললবরিা মজখ, মতম অে র্াও 
রথুংগায়্নিা রথাক্কবন । রথুংগায়নিগী মরুবে মবসবন । কনাগুম্বনা  
বিষয়েগী মায়-পাক্লিবে, মহাকপ  কনাগুম্বনা মায়বথহন্বা ঙমদলায়, 
কনাগুম্বনা মহাক্কী মবমুং র্াওিা পনদে । মহাক্কী মতীক-মগুি ঐদখায়ো 
র্াওিা ওই । 

থ েংগায়নবপশেং, অখচৌবদগী  য়ািা কুপ্পা  িাওবা 

ৱাহেং-হেংপলবা : অদোমগী ৱাজহ মে বে ‘রথুংগায়্নিা বথঙবিয় ʼ, ‘মবস 
ৱাজহ অবসগী আরাধ্ন রতৌরিবে রমাে র্াওিা রয়ৌিা ঙমগবন । মবসো 



থ েংগায়নবা থ ঙথবয় ু

26 | Page 

অদচৌিা (মপানগী) রথুংগায়নিা বথঙবিয় , মত ুংো ত্ক্প্না ত্ক্প্না, কাখৎ-
কাখৎত না অকুপ্পা (মন ঙগী) রথুংগায়নিা, খরা রহন্না কুপ্পা (অনীস িা 
মন ঙগী) রথুংগায়্নিা বথঙবিয় ʼ, মবস করম্না ? মে ি  খঙহনবিয় । 

দাদাশ্রী  : মহাকপ  স ঝ র্ুংে না ললগবন । মমাঙো মথুং-মথুং 
চৎবলিমজখ মে  ওইরিবে মহাকপ  কনামত্তু্ না তাকপগী মদথৌ তাদে, মশা 
মদতামতা খঙগবন । মবস ৱাজহ অবস অবসগুম্ববন, মবসনা রমাে র্াওিা প ই। 

অবনস িা স ত্রা- ‘অৱািা নুংলীিা মহাক্কী মরালʼ, মবসস  রমােতা প ই । মবস 
ৱাজহ অমমম রমােতা প ই, মবসগী ঐহাক্কী রগদরন্টী । 

ৱাহেং-হেংপলবা : অহানিগী বলন, য় বম্ব মদখাুং মবস অদচৌিা 
রথুংগায়্নিগী খ েম পীবর, মত ুংো অকুপ্পা, খরা রহন্না কুপ্পা, য়াম্না কুপ্পা (খম 
রথুংিা মন ুং) মে গী খ েম তক্কদ্রা, অকুপ্পা রথুংগায়্নিা করাম্না রতৌিদগ? 

দাদাশ্রী  :  নহাক্কী র্াধ্রগা রলায়্ন্না রথাবক্লিা, মে  প ম্নমক অকুপ্পা 
রথুংগায়্নিবন ।  

ৱাহেং-হেংপলবা : অকুপ্পা হায়িবে ৱাখলগী ? ৱাঙাুংেগী ওইরিস  
অকুপ্পাো চৎপ্রা ? 

দাদাশ্রী  : মে বে অদচৌিবনো । কনাগুম্বনা খঙেিা, উেিা প ম্নমক, 
মে  প ম্নমক অকুপ্পাো চৎবল । 

ৱাহেং-হেংপলবা : মে  অকুপ্পা রথুংগায়্নিা করম রতৌনা রতাক্কবন ? 

দাদাশ্রী  : অহানিো অদচৌিা, মত ুংো অকুপ্পা, মত ুংো খরা রহন্না 
কুপ্পা অমস ুং য়াম্না কুপ্পা রথুংগায়্নিা বথঙগেিবন । 

ৱাহেং-হেংপলবা :  খরা রহন্না কুপ্পা রথুংগায়্নিা করম্বি  রকৌিদগ? 

দাদাশ্রী  : নহাক্না কনাগুম্বা অমি  র্ িা, অমস ুং মবস ভাই অবসনা 
জ্ঞানো ঊই ‘ঐ অদশুংিা আত্মাবন, মবস িযিবস্থতনা র্ বরিবনʼ মে  প ম্বা ঊই 



থ েংগায়নবা থ ঙথবয় ু

27 | Page 

রতৌইগুম্বস ুং প বক্নুংেগী খবজিুংর্াও অরানিা রয়ুংলিবে, মে  খরা রহন্না কুপ্পা 
রথুংগায়্নিা ।  

ৱাহেং-হেংপলবা : অম ক হন্না হায়বিয় , র্জনা খঙিা ঙমদদ্র । 

দাদাশ্রী  : নহাক্না মী খ বেুংগী অরানিা রয়ুংইেনা, মে  খরা রহন্না কুপ্পা 
রথুংগায়্নিা । 

ৱাহেং-হেংপলবা : হায়িবে মীওই অমগী অরানিি  রয়ুংিা, মে  খরা 
রহন্না কুপ্পা রথুংগায়্নিা । 

দাদাশ্রী  : অে গুম্না নদত্ত, মহাক্না রলপ্ল্িা মত ুংো মবস অদতাপ্পাগী 
অরান্বা নদত্ত অমস ুং রলপ্ল্িা মত ুংেস  উরিবে মে  খরা রহন্না কুপ্পা রথুংগায়্নিা। 
মরমবে মহাক ‘অদশুংিা আত্মাবনʼ অমস ুং অরানিবে রতাঙাবল। 

ৱাহেং-হেংপলবা : মে  ওইরিবে মবস প বক্নুংগী রথুংগায়্নিা হায়িে রা? 

দাদাশ্রী  : মে  প বক্নুংগী প ম্নমক অদচৌিো চনদল । 

ৱাহেং-হেংপলবা : মে  ওইরিবে অবনগী মরিা কবর রখন্নিদগ ? 

দাদাশ্রী  : মবসবে  প বক্নুংগী মথক্কী ৱার্বম্ন । 

ৱাহেং-হেংপলবা : হায়িবে মবস খরা রহন্না কুপ্পা রথুংগায়্নিবন, মবসগী 
মতমো অকুপ্পা রথুংগায়্নিস  রলায়্ন্না ললেনা ? 

দাদাশ্রী  : মে  ঐদখায়্না রয়ুংগেিা নদত্ত । অকুপ্পা রতাঙাবল অমস ুং 
খরা রহন্না কুপ্পা রতাঙাবল ।  য়াম্না কুপ্পা হায়িবে ইদরায়-রলায়িা। 

ৱাহেং-হেংপলবা : রনাুংমা সতসঙ্গো অবসগুম্না ৱারী শাবখ মে বে, 
চি লালগা রলায়্ন্না তন্ময়াকার (অমত্তা) ওইিা মে  য়াম্না কুপ্পা রথুংগায়্নিবন। 
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দাদাশ্রী  : রহায়, য়াম্না কুপ্পা রথুংগায়্নিবন ! মে ি  রথাকহদলায়েিবন। 
রশায়িেগী তন্ময়াকার (অমত্তা) ওইরিবে, মত ুংো খঙবঙেনা মে বে, মবস 
অরানিা অবস রতৌদর । 

ৱাহেং-হেংপলবা : মে  ওইরিবে মবস রথুংগায়্নিা অবস রথািনিা 
উপায় অমত্তা ঙায়িা ওইনা প্রবতক্রমন অবস খিরা নত্ত্রগা অদতাপ্পা কবর 
ললিদগ ? 

দাদাশ্রী  : অদতাপ্পা খ লায় ললদত । মবস ঐদখায়্গী কলম ৯বশুং, মবসস  
প্রবতক্রমনবন । অদতাপ্পা খ লায় ললদত । মবস মাদলম অবসো প্রবতক্রমন নত্তনা 
অদতাপ্পা সাধ্ন ললদত, মবসনা খবাইেগী অৱাুংিা সাধ্ন। মরমবে জগৎ 
অবতক্রমনেগী ওইবরিবন । 

ৱাহেং-হেংপলবা : মবসবে অে বক্ক মতীক অঙকপবন । ‘ওইবরিা অে বন 
বনয়ায়ʼ, ‘অৱািা নুংলীিা মহাক্কী মরালʼ মবস ৱাজহ প ম্নমকবশুং অবস, মবস 
অঙকপা ৱাজহ অমমমবন । অমস ুং োোগী সােীো প্রবতক্রমন রতৌইেনা, মে  
ওইরিবে মে গী vibrationবশুং অে  রয়ৌই । 

দাদাশ্রী  : রহায়, অচ ম্ববন । vibration খ েিা রয়ৌই অমস ুং মে গী 
মজহ র্ুংই । ঐদখায়্না থাজজ মে বে, মবসগী effect মদঙািা র্াওিা মাবল । 

ৱাহেং-হেংপলবা : োো, প্রবতক্রমনবে অে ক্কী মতীক য়াুংনা রতৌই, 
মে গী মীৎকুপত ো ! মবসবে অঙকপবন, োো ! মবস োোশ্রীগী কৃপা অবসবে 
অঙকপবন !!! 

দাদাশ্রী  : রহায়, মবস অঙকপবন । সাইবন্টবর্ক রপাৎবন । 

-জয় িপিদানন্ 
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