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রাজক াগ - ফিয়াক াগ ফমিন - এর মুখ্পত্র
ষষ্ঠ ফিফজর্াল সংখ্যা
ওঁ পূ র্টমদঃ পূ র্টফমদং পূ র্টাৎ পূ র্টমুদচ্যকত।
পূ র্টসয পূ র্টমাদায় পূ র্টকমবাবফিষ্যকত।
ওঁ িাফতঃ িাফতঃ িাফতঃ।।
ওঁ
অখ্ণ্ডমণ্ডলাকারং বযাপ্তং দেন চ্রাচ্রম |
তৎপদং দফিটতং দেন তস্মৈ শ্রীগুরকব নমঃ ||

স উ প্রার্সয প্রার্ঃ
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সম্পাদকীয়
র্ীব ও শপি এক চ্ক্র মাত্র। পশবরূপী পিরত্ব, মায়ারূপী চ্ঞ্চলা শপির প্রভাযব পদাযথজ রূপান্তপরত হয়; ো
দথযক ক্রযম র্ীযবর সৃ পি। আবার সময়াযন্ত র্ীব তাাঁর মায়ারূপী চ্ঞ্চলা শপি হাপরযয় পুনরায় প্রাণহীন পদাযথজ
পপরবপতজত হয়। সৃ পি-পিপত-লযয়র কারণস্বরূপ - র্ীবন ও শপির এই চ্ক্র অবশযম্ভাবী রূযপ চ্লযতই থাযক।
এই চ্ক্র অপত স্বাভাপবক এক ঘটনা। সাধারণ র্ীব আমরা মায়ার বন্ধযন আবদ্ধ হযয় দকবল অিায়ী একপট
চ্ক্র – ‘বতজমান’এর কথাই ভাবযত থাপক। তথাপপ, সৃ পির গপত র্ীবযনর একপটমাত্র চ্যক্র সম্পূ ণজ হওয়ার নয়;
তা হযল সৃপি কযবই দথযম দেযতা। নবসৃ পির প্রযয়ার্যনই র্ীবন-মৃ তুযর এই আবতজন পনতয।
চ্যক্রর স্বাভাপবক আবতজন গপত রূযপ র্ীযবর অবিাও পপরবপতজত হয়। কখযনাও তা উপযর, কখযনাও বা পনযচ্।
‘পিতপ্রজ্ঞ’ বযপিগণ অবিা দভযদ পপরবপতজত হন না, তাাঁযদর মানপসক পিপত একই রাযখন।
র্ীব েখন র্ীবযনর এই পনতয চ্ক্র, তার ক্রমঃপপরবতজন এবং পপরবতজযনর কারন স্বরূপ বুঝযত পাযর, তখন
চ্যক্রর অবিা – র্ীবন-মৃ তুয-পুনর্জন্ম র্ীবযক আর প্রভাপবত করযত পাযর না – এটাই দমাে।
তাাঁর পূ র্া পযবজ সাধককপব বলযেন ‘আযে দু ঃখ, আযে মৃ তুয, পবরহদহন লাযগ ।
তবুও শাপন্ত, তবু আনন্দ, তবু অনন্ত র্াযগ ॥
তবু প্রাণ পনতযধারা, হাযস সূ েজ চ্ন্দ্র তারা,
বসন্ত পনকুযঞ্জ আযস পবপচ্ত্র রাযগ ॥
তরঙ্গ পমলাযয় োয় তরঙ্গ উযে,
কুসু ম ঝপরয়া পযে কুসু ম ফুযট।
নাপহ েয়, নাপহ দশষ, নাপহ নাপহ দদনযযলশ–
দসই পূ ণত
জ ার পাযয় মন িান মাযগ ॥’
বতজমাযন কযরানার এই আপাত অপনপিত কপেন সময়ও, কাযলর গপতযত পনপিতই পপরবপতজত হযব। ধীসম্পন্ন
প্রর্াপত রূযপ আমাযদর দাপয়ত্ব - সু কপেন এই সময় দেন আমাযদর মানপসক পিপত ও অবিাযক প্রাভাপবত
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আমরা সবাই দসই এক ব্রহ্ম দথযকই সৃ ি এবং তাাঁরই অংশ মাত্র। তাই আমাযদর কতজবয হল - মমত্ব
পদযয় সব র্ীবযকই ভাযলাবাসা – ‘Love thy neighbour’। মমত্ব ও ভাযলাবাসা দ্বারা সকযল পমযল
আমরা কযরানার পবশ্ববযাপী করালগ্রাসরূপী এই পতপমর দথযক অবশযই দবপরযয় আসযবা; গুরু ও ভগবৎ
সহায়।
সকযল পমযল দসই সবজশপিমাযনর কাযে প্রাথজনা কপর - সবাই দেন সু খী হন, সকযলর দেন পনরাময় হয়,
কপিনকাযলও দেন দকহ দু ঃখযবাধ না কযরন, সকযলই শাপন্ত লাভ করুন।
‘ওাঁ সযবজ ভবন্তু সু পখনঃ সযবজ সন্তু পনরাময়াঃ।
সযবজ ভদ্রাপণ পশযন্তু মা কপিৎ দু ঃখভাগভযবৎ,
ওাঁ শাপন্ত, ওাঁ শাপন্ত, ওাঁ শাপন্ত ।।’
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“গুরু-পশষয কথা”
- আচ্ােজয শ্রী ডঃ সু ধীন রায়

গুরুযদব বলযতন দতামরা োরা উচ্চ পক্রয়া কযরা তারা

সাংসাপরক সঙ্গযদাযষর আবর্জনাও দভাগ করযত হয়। তযব

“পবনয় ভাব বর্ায় রাখার দচ্িা কযরা।” একর্ন

তাাঁরা পরাচচ্তযনয থাকার র্নয অচদ্বত ভাযবই ডুযব থাযকন।

পক্রয়াবাযনর ভাব ও আদশজ পক দসটা েপদ বু যঝ থাক তযব

দভাগাপন্ত কম হয়।

দতামাযদর দদযখ আরও োরা পক্রয়াবান আসযব, তারা
বু ঝযত পারযব সদসঙ্গ পক?

সাধারণ ভাযব র্গযত োরা নানা পবভূ পত দদখান তাাঁযদর
আমরা ভগবান বযল মযন কপর। সপেক ভগবৎ ভযির নানা

সংসাযর চ্লার পযথ দে সমস্ত বাধা আসযব দদখযব তুপম

পবভূ পত স্বাভাপবকভাযবই আযস, দকান প্রযচ্িা তাাঁযদর করযত

খুব সহযর্ই দসই সব বাধা দপপরযয় দেযত পারযব, তাযত

হয় না। তাাঁযদর কাযে োরা আযসন তাযদর দক দদযখই

র্ীবন পপবত্র হযব। দতামার র্ীবনধারণ খুব স্বাভাপবক

তাাঁরা বু ঝযত পাযরন দকাথায় দক আটযক আযে, সপেক

ভাযবই চ্ালাযব, অপতরপঞ্জত করার দকান দরকার দনই।

পরামশজ পদযয় তাাঁরা জ্ঞাযনর পথ খুযল দদন।

সাধনার পযথ সবযচ্যয় বে বাধা হল অহংকার ভাব। আপম

র্ে ও শপির সীমা বু ঝযত পারযল, পরা ও অপরা পক

উচ্চ পক্রয়া কপর, আপম অযনযকর দথযক ভাযলা পক্রয়া কপর,

দবাঝা োযব। সাধনার উন্নপতর সযঙ্গ দেপদন আযলার দদযহ

গুরুযদব পনিয়ই আমাযক অনয দচ্াযখ দদযখন আমার

থাকযব ও দদহ দেযে অনয র্ায়গায় দেযত পারযব, দসপদন

প্রাণায়াযম অযনযক মুগ্ধ হয়, এইসব ধারণা অহংকার

বু ঝযত পারযব দদহটা শুধু আধার মাত্র, োাঁরা এই দবাধ

দথযকই আযস আর পক্রয়াবান সাধন পথ হাপরযয় দফযল।

দপযয়যে তাাঁরা একসমযয় নানাভাযব, নানা র্ায়গায় থাকযত
পাযরন।

এই অহং ভাব দথযক মুি হবার সবযচ্যয় ভাযলা উপায়
হযে গুরু স্মরযণ থাকা। গুরু স্মরযণ থাকযল তখন দবাঝা

আসল পবভূ পত হযলা অন্তরি জ্ঞান, ভগবান আযেন এই

োয় এখাযন দনই ওখাযন আপে, দে েত দবপশ ঐ ভাবনায়

দবাধ িায়ী হযল পবভূ পত আপনা দথযকই আযস।।

েু ি থাযক দস তত দবপশ র্াগপতক সংস্কার মুি হয়,

দদযহর আকষজণ। এই আকষজণ দথযক মুি হযত চ্াইযল সদা
েু ি থাকযত হযব, বা কূটযি অবিান পাকা করযত হযব।
উচ্চ জ্ঞান সম্পন্ন মহাপুরুষরা পরাচচ্তযনয থাকযত পাযরন,
পকন্তু সংসাযর থাকযল তাাঁযদরও নামযতই হয়, তাাঁযদরও এই
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Guru-Disciple Talk – Gurudeva Dr. Sudhin Ray
Gurudeva used to say, “Those of you who do higher
Kriya should try to maintain humility." If you
understand the thoughts and ideals of a Kriya
practitioner, then after seeing you, those who
would join the Kriya Lineage in future will be able
to understand - what is a good company.
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You will notice that all the hardships that come in
your worldly life, you can overcome them easily.
This will make your life pure. You will be able to
progress in life normally; there will be no need to
make any special efforts.
The biggest obstacle in the path of Kriya is ego – 'I
do higher Kriyas'; 'I do better Kriya than others';
'there is a special place for me in the eyes of
Gurudeva'; 'many people are fascinated by seeing
my pranayama' - All these thoughts originate from
the ego itself, and despite practicing Kriya the
seeker wanders off the path of spirituality if he is
trapped in ego.

proper advice they guide them towards the
knowledge path.
If you understand the boundaries of matter and
consciousness, then you will be able to understand
what is 'Para' and 'Apara'. With the advancement
of spiritual practice, the day you will get the
realization of your subtle body (body made of light)
and leave your gross body at will and travel to other
place, you will know that your gross body is a mere
foundation. Those who have attained this state may
appear in different forms at different places at the
same time.

The best way to get rid of this ego is to be in
constant remembrance of the Guru. If you keep
remembering the Guru, then you can understand
that You are not here, rather You are there. The
more one is immersed in this thought, the more
he/she will be freed from worldly thoughts, the
more sanctification comes in life, and the way
forward for the seeker becomes easier.
Life means breathing-in and breathing-out and
breathing itself means attraction towards the body.
If you want to be free from this attraction, you will
always have to remember the Guru, or you must
learn to fix your attention in Kootastha.

In general, we consider those people Godly who
have some special(supernatural) powers. As a
result of one-pointed devotedness towards God,
various powers naturally come to them. They do
not require to put any special effort. Such evolved
souls just by merely looking at the state of life
energy of the people who reach out to them, can
understand who is stuck where, and by giving them
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Real power is the knowledge of the self. The
realization that God exists - if this feeling is
permanent, then power comes on its own.
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Enlightened beings can stay in an ecstatic state all
the time but if they are in this world, they too have
to descend from the level of super-consciousness,
and due to their association with worldly
impurities, they also have to suffer consequences.
However, because of being in the state of Supreme
consciousness, they remain immersed in a nondualistic state, due to which their sufferings are
destroyed quickly.
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“পনন্দা ও দোগর্ীবন”
অপমত চ্যাটার্জী

মার ফিয়া হকে না | ফদনাকত একবার য ফিয়া

হওয়ায় তার উৎপীড়ন এড়াকনার যকান উপায় না থাকক)

করকত বসফি না, তা নয়; ফিয়ার

আমরা বন্ধু, সহপাফে, পফরবার-পফরজনকদর কাকি তাকদর

থা থ

সু িলগুফল উপলফি করকত পারফি না | িরর্াগত সতান
বলকত া যবাঝায় - তা এ দাস নয়, বরং ‘উৎসঙ্গবদর’ বা
‘ফনম্নমুখ্কুম্ভফমফত’ ই আমার পফরচ্য় | তবু ও ফদনাকত একবার
ফিয়ায় বফস, কারর্ শ্রীকৃষ্ণ বকলফিকলন - “স্বল্পমপযসয ধমটসয
ত্রায়কত মহকতা ভয়াৎ”, অথটাৎ এই সাধনার অল্প অভ্যাসও
সাধককক মৃ তুয রূপ মহান ভ্য় হকত উদ্ধার ককর | ফিয়া
সংিাত অনযানয গ্রন্থ পাকেও যজকনফি য এই ফবদযা সাধককর

ফবরুকদ্ধ বাকজ কথা বকল থাফক |
২. ফরপু জফনত: এই ধরকনর ফনন্দা আভ্যতরীর্ ফরপুকদর তাড়ন
(মূ লত ঈষ্টা অহংকার, এবং দম্ভ) যথকক উৎপন্ন হয় |
িলস্বরূপ ফবফভ্ন্ন বযফিকদর ফনন্দা হযয় থাকক:
২.১. অধস্তন বযফিকদর ফনন্দা: ারা যকান বযফি অকপক্ষা
সামাফজক বা ববষ্ফয়ক ফদক যথকক ফনকম্ন অবস্থান ককর

যবৌফদ্ধক এবং আধযাফিক স্তকর প্রভ্ূ ত উন্নফত সাধন ককর |

তাকদর ফনন্দার মূ ল কারর্ পদম টাদার অহংকার বা দম্ভ|

ফকন্তু আমার য যসসব ফকিু ই হকে না, ফিয়া বা য াগজীবকনর

২.২. সমকক্ষ বযফিকদর ফনন্দা: মকন করা াক দু ইজন

যকান উপকাফরতাই অনু ভ্কব আসকি না | অতঃ এই ফসদ্ধাকত

বযফি একই পদম টাদায় কমটরত | একজকনর কাকি

উপনীত হওয়া য কত পাকর - সবর্াই ফনিক গল্প কথা - কুহক|

একফর্ গাফড় আকি, অপরজকনর কাকি একাফধক |

শুধু অতরায় একর্াই, গুরু কৃপায় এই দাস গুরুভ্রাতাকদর

সমকক্ষ হকয়ও এই ধরকনর তারতময, তুলনামূ লক অল্প

সাধন সামকথটর য সামানয ফকিু আভ্াস যপকয়কি, তার যথকক

ববভ্বিালী বযফি’যক অফধক ববভ্বিালী বযফির প্রফত

এই অফবনািী য াগ ফবদযাকক কুহক জ্ঞাকন উকপক্ষা করা

ঈষ্টাফিত ককর যতাকল |

সম্ভবপর নয় | সম্ভবত ফকিু যমৌফলক ত্রুফর্ হকে, াহা সবফকিু
বযথট ককর ফদকে | ত্রুফর্র উৎস সন্ধাকন গুরুকদকবর রফচ্ত
গ্রকন্থর িরর্াপন্ন হই, এবং একফর্ ফবকিষ্ িব্দ আমার দৃ ফি
আকষ্টর্ ককর – “পরফনন্দা”|

২.৩. পদম াট দায় উচ্চ বযফিকদর ফনন্দা: ঈষ্টা বা অথবা
উৎপীড়ন উভ্য় কারকর্ই এটা হযয় থাকক | কখ্কনা
আমরা ফনকজকদর উচ্চ পদাফধকারী’র দচ্যয় অফধক
য াগযতাসম্পন্ন বকল মকন কফর এবং উচ্চতর পদম টাদার

যকান বযফির চ্ফরত্র বা ককমটর যদাষ্ত্রুফর্র প্রচ্ার দ্বারা তার

জনয লালাফয়ত হই (ঈষ্টা), আবার কখ্কনা তাকদর ফবফভ্ন্ন

প্রফতষ্ঠা বা সম্মানকক খ্বট করার প্রকচ্িাই ফনন্দা পদবাচ্য |

ধরকনর প্রতারর্া বা ফনপীড়কন কাতর হকয় পফড়|

ফনন্দা মূ লত ফতন প্রকার:

৩. অ থা ফনন্দা: সাধারর্ভ্াকব মন ফনম্নমুখ্ী, অতঃ খ্াফল সমকয়

১. উৎপীড়ন জফনত: এই ধরকনর ফনন্দা বাফহযক কারকর্ হযয়

আমরা ফবফভ্ন্ন বযফিকদর ফনন্দা অ থাই কযর থাফক | হয়কতা

থাকক অথটাৎ যকান ফদ্বতীয় বযফি ফদ আমাকদর উৎপীড়ন ককর

তাকদর সাকথ আমাকদর যকান প্রতযক্ষ সম্পকটই যনই | যসই

অথবা মানফসক িাফত ভ্ঙ্গ ককর (ফিক্ষাকক্ষত্র, কমটকক্ষত্র বা

ফনন্দা রাজস্মনফতক, সামাফজক, বা ফবকনাদন জগকতর
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বযফিত্বকদর ফনকয় হকয় থাকক | এখ্াকন উকেিয, ফনন্দা রকসর

গুরু ও সাধু ফনন্দা: য কহতু আফম স্বভ্াব ফনন্দক, আমার

যনিায় শুধু মাত্র সময় অফতবাফহত করা |

সবটাফধক সহজলভ্য লক্ষয হকলন গুরুকদব | আফম যলাকমুকখ্

এত দূ কর ফবচ্ার ককর ককরও, এটাযক (পরফনন্দা) একফর্
সামানয চ্তুবটর্ট িব্দ ফহকসকব উকপক্ষা করকত বাধয হই - কারর্
এই দাস স্বভ্াব ফনন্দক| ফনন্দা িাড়া এর আহাকরর পর খ্াদয
পফরপাক, িয়কনর পর ফনদ্রা যকান ফকিু ই ফেকমকতা হকত
চ্ায়না |
ফকিু কাল এইরূপ চ্লার পর গুরুকৃপায় ‘গুরুবার্ী’ বা
‘শ্রীগুরুগ্রন্থসাকহব’ এর সাকথ পফরচ্য় হয় | লাফহড়ী বাবা য
সমস্ত গ্রকন্থর য ৌফগক ভ্াষ্য রচ্না ককরন, তাকদর মকধয গুরু
নানক যদকবর ‘জাপফজ সাকহব’ এবং কবীর’এর যদাঁহা
অনযতম| য াগীরাজ’এর বযাখ্যা অনু ায়ী জাপফজ সাকহকবর

শুকনফি (এবং ফকিু ফকিু প্রতযক্ষ অফভ্জ্ঞতা হকয়কি) গুরুকদব
অকনক অকলৌফকক িফির অধীশ্বর, এবং আফম যভ্াগবাদী
জীব| গুরুকদব’যক ‘ভ্বকরাগস্মবদয’, ‘ভ্বসমুদ্র পাকরর কান্ডারী’,
বা ঈশ্বর জ্ঞাকন আরাধনা অকপক্ষা, তাকক আলাফদকনর আশ্চ ট
প্রদীকপর ফজন ফহকসকবই যদখ্কত অভ্যস্ত | তাই সাংসাফরক
জীবকনর সামানয ফবপদ উপফস্থত হকল অথবা যকান প্রাথটনা
গ্রাহয না হকল, ফবফভ্ন্ন মধু র বচ্ন সহ প্রায়িই তাাঁর উকেকিয
বদ্ধমুফি িূ কনয চ্াপলযয় ফনকজর যিাধাফি িাত কযর থাফক | এই
ধরকনর উদ্ধত আচ্রর্ এবং তার পফরর্াম সম্পককট গুরুবার্ী
সকচ্তন কফরয়াকিন:
“ফনন্দা যতফর যজা ককর যবা ওয়াকে চ্ুর ||”

প্রকতযক যপৌরীই ফিয়া এবং ফিয়ার পারবস্থার সংককত বাহক
কবীর সম্পককট য াগীরাজ ফলকখ্ফিকলন –“ য া কবীরা... যসাই
হাম” | যসই জাপফজ সাকহব, কবীরবার্ী সহ চ্ফিকিাধট ঈশ্বর

(শ্রী গু. গ্র. সা. পৃষ্ঠা ৯৬৭)

অথট: গুরুফনন্দাকারী সস্মবটব ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় |

যকাফর্র মহািাকদর (দিজন ফিখ্ গুরু: গুরু নানক যথকক
গুরু যগাফবন্দ ফসং, রফবদাস, গীতকগাফবন্দ রচ্ফয়তা জয়কদব,

“যজা ফনন্দা ককর সফতগুরু পুকর ফক ফতসু কতটা মার ফদওয়াকব ||”

এবং অনযানয) বার্ী এবং ফিক্ষার সফম্মফলত রূপ গ্রন্থসাকহব |

(শ্রী গু. গ্র. সা. পৃ ষ্ঠা ৩০৩)

আমরা ফিয়া সাধন দ্বারা ফনকজর সতয স্বরূপ জানার জনয

অথট: য

পূ র্ট সদ্গু রুর ফনন্দা ককর, তাকক সৃ ফিকতটার স্বয়ং

প্র ত্নিীল, অথটাৎ প্রকতযক ফদন অল্প অল্প ককর সাধন দ্বারা

ধ্বংস ককর যদয় |

যদহরূপ কুম্ভকক পূ র্ট করার যচ্িা কফর| একথা সবটজনফবফদত
য এই কুকম্ভ িয়ফর্ যিার্ যিার্ ফিদ্র আকি, াকদর ষ্ড়ফরপূ
বলা হয়,

ারা এই কুম্ভকক ধীকর ধীকর খ্াফল ককর যদয় |

গুরুগ্রন্থসাকহব অনু সাকর ফনন্দা এমন এক ফিদ্র ার আকার
আয়তন এই িয় ফরপু অকপক্ষা অকনক বড় এবং ইহা মুহূকতটর
মকধযই সমস্ত

পুনযিল যিষ্ ককর ফদকত পাকর| তাই গুরু

বার্ীকত পরফনন্দা ককোরভ্াকব ফনফন্দত | গুরু গ্রকন্থর
দু ইিতাফধক বার্ী যকবল ফবফভ্ন্ন প্রকার ফনন্দা এবং সাধক
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তথাকফথত আধু ফনক আধযািমাগটী এবং সংিয়পূ র্ট হওয়ায়,

সাধক জীবকন ফনন্দা: সাধক জীবকন ফনন্দার ভ্ূ ফমকা অপফরহা ট|

ফবফভ্ন্ন সাধনমাগট এবং যসইসব মাকগটর সাধককদর সাকথ

এ ফবষ্কয় সত রফবদাসজীর গুরু বার্ী:

জীবকনর যকান না যকান সমকয় পফরচ্য় ঘকর্ | স্বাভ্াফবকভ্াকব
যদাষ্দৃ ফিসম্পন্ন হওয়ায়, তাকদর ফনন্দাও যতা ফকিু কম হযলা
না | যকান নতুন সাধনপকথ একস পূ বটবতটী পথ এবং তাকদর

“যজ অহু আেষ্াে ফতরথ নাওকয় ||.যজ অহু দ্বাদি ফিলা পূ জাওকয়||.
যজ অহু কূপ তার্া ফদওয়াওকয় || ককর ফনন্দ সব ফবরথা াওকয় ||.

সাধককদর সম্বকন্ধ ফনন্দা না করকল নতুন পকথর পফথক এবং

যজ অহু অফনক পরসাদী কারাওকয় || ভ্ূ ফম দান যিাভ্া মণ্ডফপ পাওকয় ||

আচ্াক টর ফনকর্ গ্রহর্ক াগযতা ও প্রফতষ্ঠা লাভ্ করা সম্ভব হকব

আপনা ফবগাফর ফবরানা সানকি || ককর ফনন্দ বহু য ানী হাকন্ড ||”

না আমার ফবশ্বাস | অথচ্ সাধু ফনন্দা সম্পককট গুরু বার্ী

(শ্রী গু. গ্র. সা. পৃষ্ঠা ৮৭৫)

উপকদি সম্পূ র্ট ফবপরীত:

অথট:

“সত কা ফনন্দকু মহা হাফতয়ারা || সত কা ফনন্দকু পারকমসু ফর মারা ||
সত কা ফনন্দকু রাজ যত ফহনু || সত কা ফনন্দকু দু ঃফখ্য়া অউর দীনু ||
সত যক ফনন্দক কউ সব যরাগ || সত যক ফনন্দক কউ সদা ফবকয়াগ ||
সত ফক ফনন্দা যদাখ্ মফহ যদাখ্ু. ||”

ফদ যকান সাধক ৬৮ প্রধান তীথটস্নান ককর (৫২

িফিপীে,

১২

যজযাফতফলটঙ্গ

এবং

চ্ার

ধাম),

দ্বাদি

যজযাফতফলটকঙ্গর আরাধনা ককর, মানবকলযানাকথট কূপ খ্নন
করান, শুধু মাত্র ফনন্দা করকল সবফকিু বৃ থা হকয় ায় | ফদ
যকউ ক্ষুধাথটকক যভ্াজন করান, ভ্ূ ফম দান ককরন, এবং
সৎকাক ট সম্পফত্ত দান ককরন, ফনকজর অফহত ককরও অপকরর

(শ্রী গু. গ্র. সা. পৃষ্ঠা ২৮০)

উপকার ককরন, ফনন্দা করকল সমস্ত ফনষ্ফল হকয় ায় এবং

অথট: সাধু সকতর ফনন্দক হতযাকারীর সমতুলয পাপী, এবং

যসই বযফি মুপি না যপকয় ফবফভ্ন্ন য াফনকত পফরভ্রমর্ ককরন |
উপকরাি বার্ীকত রফবদাসজী য

গুর্গুফলর কথা উকিখ্

রাজয হইকত ফবতাফড়ত হন, এবং ধীকর ধীকর তাকক দাফরদ্র,

ককরকিন, তা ফবরল সাধককদর যক্ষকত্রই সম্ভব | ফনন্দা এই

দু ভ্টাগয, এবং সমস্ত যরাগ গ্রাস ককর | এক কথায় সাধু ফনন্দা

সমস্ত ফবরল গুর্কক মুহূকতটই ধূ ফলসাৎ ককর সম্পূ র্ট সাধনা

ফনকৃিতম অপরাধ |

ফনষ্ফল ককর যদয় |

এই প্রসকঙ্গ লাফহড়ী বাবার জীবকনর একফর্ ঘর্না উকিখ্ করা

তকব ফক অ থা ফনন্দা বা ফরপুজফনত ফনন্দা বজটন ককরও

একাত কতটবয | য াগীরাজ এর প্রফতকবিী হারান চ্ন্দ্র রায়

তাকদর ফনন্দা করা ায়, ারা আমাকদর উৎপীড়ন ককরকি?

ফনকজর বাফড়র িাকদর উপর দথযক রাস্তার ফদকক প্রতযহ মূ ত্র

ইহজগকত া ফকিু ই হয় তা কমটিল জফনত, অথটাৎ উৎপীড়নও

তযাগ করযতন | এযত য াগীরাজ’এর বাফড়র যলাকককদর

কমটিকলর জনযই হকয় থাকক | অতঃ উৎপীফড়ত হকল অফভ্মান

অসু ফবধা হওয়ায়, য াগীরাজ রায় বাবু কক উি কমট না করযত

বা দু ঃখ্বসত ফদ ফনন্দা করা হয়, পফরনাম স্বরূপ নতুন ককর

অনু করাধ ককরন | প্রতুযত্তকর ফতফন অতযত রূঢ় ভ্াষ্ায় যস

যনকগফর্ভ্ কমট বতফর হকয় ায় | এইভ্াকব মানু ষ্ অনবরত কমট

অনু করাধ প্রতযাখ্যান ককরন এবং তার উকেকিয ফবফভ্ন্ন

এবং কমটিকলর আবকতট ফচ্রকাকলর জনয আবদ্ধ হকয় বারবার

ফনন্দাসূ চ্ক অশ্লীল বাকয প্রকয়াগ ককরন | এই ঘর্নার অল্প

যদহাতফরত হকত থাকক (ককর ফনন্দ বহু য ানী হাকন্ড)| তাই

ফকিু ফদন পর অকৈাত্ রায় বাবু র মৃ তুয হয় | পরবতটীকাকল

গুরুবার্ী বারবার এ ফবষ্কয় সাধককদর সাবধান ককর ফদকয়কি:

যদখ্া ায়, রায় বাবু র সমস্ত বংিাবফলককই মহাকাল গ্রাস ককর

“ফনন্দা ভ্াকল ফককসককা নাফহ ||”
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তাকদর পরমািা স্বয়ং ধ্বংস ককর যদন | এমন বযফি স্বীয়
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অথট: কখ্কনা কাউকক ফনন্দা করকবন না |

অথট: যহ ফপতা একদর ক্ষমা ককরা এরা জাকন না এরা ফক
করকি |

“পরফনন্দা মুখ্ যত নাফহ িু ফর্ ফনিল ভ্ই সব যসবা ||”
(শ্রী গু. গ্র. সা. পৃষ্ঠা ১২৫৩)

কবীর ফনকজর ফনন্দুককদর অতযত যস্নহ করকতন | তার প্রমার্

অথট: য মুহূকতট পরফনন্দা মুখ্ হইকত ফনঃসৃ ত হয়, যসই

ফনম্নফলফখ্ত পংফিগুফল যথককই পাওয়া ায়:

মুহূকতটই সমস্ত যসবা ফবিল হকয় ায় |

“ফনন্দা ককর যসা হামরা ফমতু || ফনন্দক মাফহ হামরা ফচ্তু ||”
(শ্রী গু. গ্র. সা. পৃষ্ঠা ৩৩৯)

কবীরদাসজীরও এ ফবষ্কয় একই ফনর্টয়:

অথট: ফনন্দুক আমার অতযত ফপ্রয় পাত্র এবং পরম ফমত্র (কারর্

“কাহু যকা নাফহ ফনফন্দকয়, চ্াকহ জয়সা যহায়,

যস কমটিল ক্ষয় ককর) | আমাকদর উপর য অল্পস্বল্প উৎপীড়ন

ফির ফির তাককা বফন্দকয়, সাধু লে যহ যসায় ||”

হয় (অথবা আমরা াকক উৎপীড়ন বকল মকন কফর), তা কবীর

অথট: যকান বযফি য মনই যহাক না যকন তার ফনন্দা কখ্কনা
করকবন না, পফরবকতট গুর্ী ও সাধু পুরুষ্কদর জীবনী ও

সু িলগুফল উপলফি করকত হকল পূ বটবতটী য াকগশ্বরকদর এই

বার্ী মনন ফচ্তন করাই কতটবয |
জীবেিায় কবীর,

বা ীশুর উৎপীড়ন অকপক্ষা অফধক নয় | য াগ সাধন’এর
আদিটকক পাকথয় ককর চ্লকত হকব বকলই মকন হয় | হয়কতা

ীশুখ্রীি সহ অফধকাংি মনীষ্ীকক নানা

উৎপীড়ন, ফনন্দা, অতযাচ্ার সহয করকত হকয়ফিল |

ীশু

িুিফবদ্ধ অবস্থাকতও উৎপীড়নকারীকদর ফনন্দা ককরনফন, বরং
তাকদর ককমটর জনয ঈশ্বকরর কাকি প্রাথটনা ককরফিকলন:

ফনন্দাই যসই যমৌফলক ত্রুফর্

া ফিয়ার সমস্ত পফরশ্রম বযথট

ককর ফদকে, অতঃ
“ফনন্দা ভ্াকল ফককসককা নাফহ ||”

“Father forgive them for they know not what

র্য় গুরুযদব।।
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they do.” (Luke 23:34)
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পক্রয়াযোগ ও পবজ্ঞান – পঞ্চম অংশ
- অপমতাভ দত্ত

আ

দলাচ্য পবষযয়র প্রথম অংযশ আমরা পক্রয়াযোগ’এর দৃ পিযকাণ দথযক মানব দমরুদযণ্ডর গেন তথা কমজসম্পাদন সম্বযন্ধ
আযলাচ্না কযরপে। পদ্বতীয় অংযশ পক্রয়াযোগ পদ্ধপতর প্রথম-স্তযরর বযাখযা পবজ্ঞাযনর দৃ পিযকাণ দথযক করার দচ্িা কযরপে।
তৃতীয় অংযশ দদহ চ্ক্র গুপলর দবপশি এবং পদাথজ-শপি সম্বযন্ধ আযলাচ্না কযরপে। চ্তুথজ অংযশ আমরা এক পবযশষ গূ ঢ়

পক্রয়া পদ্ধপত তথা প্রকৃপতর পবযশষ গুন ঘূ ণজন(vortex)এর স্বরূপ এবং প্রকৃপতর পনর্স্ব পকেু পনয়ম বা পযাটানজ র্ানার ও দবাঝার
দচ্িা কযরপে।
বতজমান অংযশ আমরা র্ানযবা মানব দদহ সৃ পি ও পবকাশ। আমরা আযরাও র্ানযবা পক্রয়াযোগানু শীলন দ্বারা দদযহর স্নায়ু ও হরযমানেরণ পনয়ন্ত্রণ র্পনত সু ফল। এোোও, আমরা মানবকলযাযণ পক্রয়ার অনযানয পবযশষ পকেু ফল সম্বযন্ধও র্ানার দচ্িা করযবা।
মানব দদহ সৃ পি:অের প্রাযণর িু ল রূপ হল পপতৃবীর্(sperm) এবং মাতৃ গযভজাদকশায়ী বীযর্র(ovum) পমলযন সৃ ি র্ীবাত্মা ভ্রুন(zygote)।
পনপষি হওয়ার পর চ্ন্দ্রপবন্দু(৺) রুপী একযকাষী ভ্রূণ প্রথমাবিায় পদ্বধাপবভি হযয় পবসগজ(:)রূপ ধারণ কযর। োর উপযররপট
ব্রহ্মপবন্দু ও পনযচ্রপট প্রকৃপতপবন্দু। ব্রহ্মপবন্দুপট দতর্ রূযপ প্রকৃপতপবন্দুর দভতযর-বাইযর থাযক। প্রকৃপতপবন্দুপটই র্ীযবর কারণ শরীর
- ো হযত ক্রযম সূ ক্ষ্ম শরীর ও িূল শরীর সৃ পি হয়। ক্রযম প্রকৃপত পবন্দুপটর দগালাকার অংযশর পনযচ্ দথযক সপেদ্র এক নলাকার
গেন সৃ পি হয় ো দদখযত অযনকটা অনু স্বার (ংং) পচ্হ্ন রূপ। এই নযলর দু ই প্রান্ত সু যমরু-কুযমরু’র সংযোগকারী ব্রহ্মসু ত্র ক্রযম
মানব দদযহর ব্রহ্মনােী বা সু ষুম্নানােী’যত(Spinal Cord) পপরণত হয়।
সূ ক্ষ্ম শরীর(subtle body) - পঞ্চজ্ঞাযনপন্দ্রয় (চ্েু,কণজ,নাপসকা,পর্হ্বা,ত্বক), পঞ্চকযমজপন্দ্রয় (বাক,পাপণ,পাদ,পায়ু ,উপি), পঞ্চতন্মাত্রা
(শব্দ,স্পশজ,রূপ,রস,গন্ধ), মন(Mind), বু পদ্ধ (Intelligence) ও অহঙ্কার (Ego) দ্বারা সৃ ি।
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অন্নময় িূল শরীর(gross body) – পঞ্চতত্ব বা পঞ্চমহাভূ ত – েথা পেপত(Earth), অপ(Water), দতর্(Fire), মরুৎ(Air) ও
দবযাম(Ether) দ্বারা সৃ ি – ো র্ন্মায়, বৃ পদ্ধ পায়, রূপ পপরবপতজত হয়, েয় হয় এবং অযন্ত পবনাশ হয়।
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মানবযদযহর স্নায়ু -পনয়ন্ত্রণ:পূ যবজর দলখাযত আমরা সু ষুম্নাপিত স্নায়ু গ্রপিসমূ হ এবং তাযদর কাযেজর পবষযয় দর্যনপে। এ োোও, সমগ্র দদহ বযাপী বযাপ্ত ঐপেকঅচনপেক বহু স্নায়ু র মযধয মানব দদযহর এক পবযশষ স্নায়ু হল দশম দক্রপনয়াল নাভজ – দভগাস(Vegas Nerve) বা CN-X – ো
মাথার দপেযনর পদযক অবপিত, আবার সামযন পদযক - দেখাযন আমরা নাপভপক্রয়া কপর, দসখাযনও এই স্নায়ু রযয়যে। মানযবর

র্নয একান্ত প্রযয়ার্নীয় Diaphragm ওো-নামা করায়, হৃদপপযণ্ডর েন্দময় গপত পনয়পন্ত্রত কযর, Stomach healthy রাখার দচ্িা
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মানবযদযহর এই প্রধান parasympathetic স্নায়ু - Vegas nerve দদযহর অপর বহু অঙ্গ পিত নাযভজর সাযথ েু ি – োরা শ্বাযসর
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পবপভন্ন গুরুত্বপূ ণজ দদহাযঙ্গর সাযথ দভগাস স্নায়ু র সংযোগ পনম্নরূপ:-

Anweshan

কযর খাদয পপরপাক পক্রয়া পেক রাযখ, শারীপরক েযন্দাবদ্ধতা সপেক রাযখ। পক্রয়াযোগ অভযাস দসই েযন্দাবদ্ধতা বাোয়। দদহপিত
প্রাণ এবং মন আমাযদর স্নায়ু দ্বারাই প্রবাপহত হয়। পক্রয়াযোযগর পনয়ত ও সপেক অভযাস স্নায়ু শপিশালী কযর স্নায়ু র প্রবাযহর দসই
সপেকতা বৃ পদ্ধ কযর। পক্রয়াযোগ ইপন্দ্রয়গত মনযক ইপন্দ্রযয়র প্রভাযবর বাইযর পনযয় োয়, মযনর চ্াঞ্চলয কম কযর মনযক পির কযর,
একাগ্র কযর, এক অদ্ভুত সরল আনন্দঘন অবিায় পনযয় োয়।
মানবযদযহর হরযমান-পনয়ন্ত্রণ:মন ইপন্দ্রযয়র প্রভাযব এযস anxiety বা পচ্ন্তাগ্রস্ত হযল এক প্রাইমারী দেস হরযমান cortisol েরণ কযর। বনয fight or flight
(লোই অথবা পলায়ন) পপরপিপতযত এই দেরযয়ড হরযমান cortisol দদযহ গ্লুযকাযর্র পপরমাণ বাপেযয় ও দদযহর অনয আপাতঅপ্রযয়ার্নীয় কার্যক বন্ধ দরযখ দদহযক লোই এর র্নয প্রস্তুত কযর, ফযল মনও অপির হযয় ওযে। অপরপযে, দোগ-ধযান দ্বারা
মন পির করযত পারযল অপর এক হরযমান dopamine েরণ বৃ পদ্ধ হয়, ো মযন আনযন্দর ভাব পনযয় আযস, ফযল পূ যবজর দসই
anxiety আর থাযক না। এই পনউযরা-ট্রান্সপমটার dopamine হরযমান আবার অপর এক হরযমান melatonin এর েরণ বৃ পদ্ধপনয়ন্ত্রণ কযর। এই melatonin হরযমান স্বাভাপবক অবিায় ঘুযমর মযধযই েরণ হয়, ো দদহেয় পনরাময় কযর। পক্রয়াযোগ-ধযান
কাযল এই melatonin হরযমান েপরত হযত থাযক, ফযল দদহেয় পনরাময় হয়। এই dopamine ও melatonin হরযমাযনর
প্রভাযব adrenal gland ও sex gland এর অপ্রযয়ার্নীয় ও অপতপরি েরণ পনয়ন্ত্রণ হয়, ফযল দদহ-মযনর পবপভন্ন দরাযগর
প্রাদু ভজাবও কম হয়। আবার এই dopamine হরযমান অপর এক হরযমান serotonin এর েরণও পনয়ন্ত্রণ কযর। এই serotonin
হরযমান মপস্তযের স্নায়ু যকাযষর কমজেমতা পনয়ন্ত্রযণর মাধযযম দদহ-মযনর সপেক েন্দ বর্ায় রাখযত সাহােয কযর।
পক্রয়া দোযগর সপেক অভযাযস দদযহ হরযমান বযাযলন্স সপেক থাযক, ফযল সাধযকর মন ভাযলা থাযক, আচ্রণ েথাথজ হয়, ইোশপি
সপেক হয় এবং দদহ-স্বাযিয এক উজ্বল প্রভাব পপরলপেত হয়।
সাধক দ্বারা সপেক পক্রয়াযোগ অনু শীলন দদহপিত হরযমাযনর পনয়পন্ত্রত েরণ ও পনসরণ দ্বারা দদহেয় পনরামযয়র সাযথসাযথ এক
আিেজর্নক আনন্দঘন অনু ভুপত প্রদান কযর। আনন্দ-পহ-যকবলম এই দবাধ আযস।
মূ লাধার দথযক পবশুপদ্ধ পেজন্ত দদযহর পনযচ্র পঞ্চচ্ক্রপিত পঞ্চতত্বস্বরূপ পঞ্চপাণ্ডব দদহরুপী এই কুরুযেযত্র মানযবর শত পবকাযরর
পবরুযদ্ধ সতত লোই কযরই চ্যলযে, দে েু যদ্ধ আজ্ঞাচ্যক্রর কূটিপিত শ্রীকৃষ্ণচচ্তনয সারপথ রূযপ pineal gland পনসৃ ত
hormone’এর লাগাম পদযয় অধযমজর পবরুযদ্ধ ধযমজর এই েু যদ্ধ পঞ্চপাণ্ডযবর সহায়তা কযর চ্যলযেন।
দকৌরব-রূপী এই শত পবকাযরর লেযই হল মন’যক পবচ্ুযত কপরযয় সামপয়ক বা তাৎেপণক আনযন্দর অনু ভূপতর আোযল মানযবর
পূ ণয-যদহ-মপন্দযরর েপত সাধন। অপর পযে এই দদহ-মপন্দযরর সপেকতার সাযথ রোর গুরুদাপয়ত্ব রযয়যে সু ষুম্না পিত নাভজ দেক্স
পঞ্চ-পাণ্ডযবর, দে কাযর্ মনযক সারপথর লাগাযম সপেক পযথ চ্ালনার দাপয়ত্ব দনয় কূটি পিত কৃষ্ণ-অংশ প্রাণ স্বয়ং।
সাধযকর স্বতঃ-অনু মান েমতা(Intuition):সাধারণ ভাযব সু ষুম্না ও মপস্তেপিত স্নায়ু যকাষ সমূ যহর স্বল্প অংশই সপক্রয় থাযক। সপেক পক্রয়া অনু শীলযন সু ষুম্না সহ মপস্তযের স্নায়ু
দকাষসমূ যহর সংযোগ বৃ পদ্ধ পায়, ফযল স্নায়ু দকাষসমূ যহর কমজ েমতাও বৃ পদ্ধ পায়। অপধক সেম স্নায়ু দকাষসমূ হ মপস্তযের পববতজন
ত্বরাপিত কযর; ফযল স্বভাপবক রূযপই স্বত-অনু মান েমতা(Intuition) বৃ পদ্ধ পায়। পঞ্চ-জ্ঞাযনপন্দ্রয়’র পর এই intuition’যকই
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ষষ্ঠ-ইপন্দ্রয়(6th sense) বযল।
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মানযবর ভাযলাবাসা(Love)’র েমতা:মানব মপস্তযের এক পবযশষ গুণ হল দয়া-েমা ও ভাযলাবাসার(Love) েমতা, ো মানবপভন্ন র্ীযবর অনয পনম্নতর দোপনসমূ হযত
পবরল। মপস্তযের পূ ণজপবকাশ মানযবর ভাযলাবাসার েমতাযক এক অসীম স্তযর পনযয় োয়। ভাযলাবাসার েমতা পদযয় মানব অপরযক
পনযর্র কাযে টাযন, মানযবর েমতাযক বহু গুণ বাপেযয় দদয়, দকাযনাও বল প্রযয়াগ না কযরই অপর মানবযক ও তার মপস্তেযক
পনয়ন্ত্রণ করযত পাযর, ফযল তার উপর পূ ণজ পনয়ন্ত্রণও দপযত পাযর। পবপভন্ন ধযমজর মুল কথাও হল এই ভাযলাবাসা বা দপ্রম। প্রসঙ্গত,
পবজ্ঞানী আইনোইনও 1938 সাযল পচ্পেযত তাাঁর দমযয়যক পলযখপেযলন দে পদাথজপবদযা এবং রসায়নপবদযা বপণজত সমস্ত বাস্তপবক
অকলযানকারী শপি অযপো কলযাণকারী ভাযলাবাসার শপি অযনকগুণ দবপশ, অেয় এবং অসীম; ভাযলাবাসা’ই ঈশ্বর আর ঈশ্বর’ই
ভাযলাবাসা।
গুরুপ্রদপশজত মাযগজ সপেক পক্রয়াযত সু ষুম্নাপিত মুলাধার, স্বাপধষ্ঠান, মপণপুর, অনাহত, পবশুপদ্ধ এবং আজ্ঞা–এই েয়চ্ক্র(plexus) দভদন
বা র্াগ্রত(active) হয়। পক্রয়ার প্রদপেন’এর ফযল প্রবল টান বা দকন্দ্রমুখীবল (centripetal force) দতরী হয়; ক্রমশঃ উপযরর
পদযক সৃ ি vacuum বা শূ নযতা র্পনত দে প্রবল suction বা টান সৃ পি হয়, তাই প্রাণশপিযক পনম্ন চ্ক্র দথযক উদ্ধজ চ্ক্র অপভমুযখ
আকষজণ কযর। সাধনা উপরাযন্ত মুলাধারপিত কুণ্ডপলনীশপি এই েয়চ্ক্র পযথ মপস্তেপিত সহস্রারচ্যক্র পমপলতহয়; ফযল সাধযকর
মপস্তেপিত অযপোকৃত পনপিয় স্নায়ু যকাষ সমূ হও পূ ণজ-সপক্রয় হযয় উযে।
মানব মন-প্রাণ পির কযর, বাইযরর সমস্ত দ্বার রুদ্ধ কযর, সমস্ত অকারণ অনু রণন বন্ধ কযর পনযর্র পভতযর খুাঁর্যলই দসই অধরা
- ভালযবযস পনযর্ দথযকই ধরা দদয়। ফযল সাধক দয়া-েমা ও ভাযলাবাসার এক অসীম েমতা লাভ কযর। দে েমতার পরযশ
সাধক জ্ঞানী বু দ্ধ হযয় ওযে এবং দসই ভাযলাবাসার পরশ দপযয় অপযর সাধকযক তাযদর হৃদয় মপন্দযর সাধযকর অজ্ঞাযতই দদবতার
িান দদয়। দসই ভাযলাবাসার পরশ েু যগ েু যগ সাধারণ মানু ষ কৃষ্ণ, েীশু, দচ্তনয, নানক, বু দ্ধ – সবার দথযকই দপযয়যে এবং তাাঁযদর
দদখাযনা পযথ পনযর্র মানপসক, দবৌপদ্ধক ও আপত্মক উন্নপতর দ্বারা সমার্ ও প্রকৃপতর মঙ্গলসাধন কযরযে। পসদ্ধ-সাধক সাময ভাযব
পূ ণজ, তাই তাাঁর লেযই হল সৃ পি-প্রকৃপতযত সবার উন্নপত, সবার মঙ্গল, সবজ ভূ যতর শাপন্ত। পঞ্চযেশ’এর পবনাযশর ফযল সাধক তখন
গুণাতীত হযয় পিরত্ব, পশবত্ব, বু দ্ধত্ব বা পনবজান পিপত প্রাপ্ত হয়; -এটাই ‘যমাে’।

* আপাত সমাপ্ত *
-তথযসু ত্র : গুরুযদব এবং গুরুমাযয়র উপযদশ ও আযলাচ্না,
-

অনযানয ইন্টারযনট-সাইট সমূ হ,

- https://www.youtube.com/watch?v=xFmO6a0fRs8
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The Twin Dimensions & The Dimensionless
- Saket Shrivastava

Now this fear is quite natural as it is the basic
instinct of man (and other living species too) but
instead of working on fear deeply rooted into the
psyche of man he desperately tries to avoid it by
constantly seeking security in materials, resulting
thus in never ending conflict and resultant
sufferings. Another example that may be looked
upon is the incessant chase of man for material
aggrandizements while knowing very well that
nothing would be carried forward upon demise.
Though such realization and the desire behind such
chase
are
psychological,
the
material
aggrandizements are physical. Failing to
understand this simple fact he mixes up both
bringing in thus for himself unwanted conflict and
sufferings. It remains a fact that for physical
survival of man, materials are needed but then the
thin line of separation between the physical and

Volume 2: Issue 2

Shifting our focus to dimension, it is important to
understand the meaning of dimension. Dimension
means space, which implies that there is a centreand that centre is ‘me’- else there is none, since the
world exists only because the ‘me’ exists. Only
because we as a centre exist, the world exists- and
this world is the physical dimension and of course
‘me’ is a part- in fact the whole of that dimensionthough mind fails to understand this ‘whole’ due to
its inherent nature of breaking down the whole into
parts in an effort to understanding the whole but
never coming to understand it. It is so because how
can the whole be understood by observing it into
parts that results from splitting by mind through
generation of thoughts.
This dimension of the physical is not the only one
perceptible to ordinary man but there is yet another
dimension supporting and nurturing the physical
which is the psychological dimension- being of the
subtle mind. Actually, the mind alone is not the
psyche but the whole concept of awareness of the
body-mind in totality is the psychological
dimension. For his physical miseries man often
seeks refuge in the psyche with a hope to be getting
answers, though always not possible; he also tries
linking with the psychological any happenings in
the physical though he has very little understanding
of the psychological except for the feelings of pain
and pleasure which are at most waves on the
surface. Now here comes the confusing part- if he
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Now the question arises as to what the need for is
understanding the difference between the two
and/or understanding that unexplored state of
dimensionless. If closely observed, it would be
found that man is suffering continuously because
of the conflict between his physical and
psychological dimensions that keeps him pulling in
opposite directions- even without his knowing. To
explain this let us try to analyse it with few
examples. Man in a bid to leading a secured life
physically does everything that is needed like
building a house, seeking livelihood, etc but hardly
does he feel secure when his psyche remains
plagued with fear.

psychological must be understood well. It is
because when that line gets blurred, psyche gets
badly identified with the physical to an extent that
man starts suffering every now and then due to
slightest changes in the physical which is but an
obvious phenomenon. Hence it is important to
understand not only the twin dimensions of
existence but also that dimension of non-misery
which according to the realized masters is possible
in this very life by remaining extraordinarily alert
by witnessing without choice all the happenings
around since it is human nature to remain pleasant
and non-miserable.

Page

s

o long as man is not in that blissful state of
dimensionless, he is bound to remain in the
twin dimensions of physical and psychological
though it is very difficult to understand the thin line
of demarcation between the two. It is because both
gross body and gross mind are constituents of the
physical whereas the energy that is responsible for
driving this gross body-mind is the psychological
and no wonder man caught into excessive
materialism of the physical finds it difficult to be
aware of the psychological dimension.

Anweshan

The same is stated by Masters for common
understanding of man as shunya in a positive way
since the term nothingness can never be expressed
in finite limitations of words, expressions, etc
which but all belong to the dimension of the
physical-psychological. But to entering that
dimension implies dropping the dimension to
which the physical actually belongs to and this
dropping of physical implies dropping of both the
physical and psychological since so long as the
mind is, body consciousness will be. Therefore
once the mind is dropped, the body consciousness
too gets dropped automatically and no wonder
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Namaskar to all!
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Now here comes the solution as put forward by the
realized masters which are but a subject matter of
pure realization. The realized masters put forward
that so long as man is caught in the twin dimensions
of physical-psychological he can never taste the
state of non-misery to become sat-chit-ananda
which is but the ultimate state of being. However
very few reach that state since all energy of
common man gets dissipated in managing the twin
dimensions that he alone considers true as he hardly
has any realization of some other dimension which
actually is no dimension or dimensionless or
nothingness.

sadhak in that state hardly has any feeling of his
physical state. But there is a difference between
remaining in the dimension of nothingness and
leaving this dimension of physical which but
includes the psychological as physical cannot exist
in the absence of psychological. As pointed out by
Gurudev, even while remaining in the twin
dimensions man can enter that state of
dimensionless which perhaps is termed Samadhi of
which this writer has no realization of. As stated by
Gurudev, only when one transcends the dimension
of physical to enter that state of dimensionless, can
one be non-miserable and all happenings in the
physical world would then appear to be just a play.
Gurudev points out that life is just a play which has
to be lived playfully without considering anything
very seriously as all have come from nothingness
and one must enter nothingness before leaving this
body permanently for once one leaves the body
who would then enter that dimension. So being in
this very dimension of physical-psychological one
has to enter that state of dimensionless in order to
stay permanently in the state of non-misery and
become sat-chit-ananda for only then man can
serve the society, animals, Nature, this planet and
come to understand the source of Evolution. This
may not appear important to an ordinary man
deeply engrossed into the acts of seeking pleasure
of the material world but then it is the only purpose
of being born human as pointed out by all the
realized masters. But Gurudev further adds that a
true sadhak will be the one alone who can commute
easily between the state of dimensionless and the
twin dimensions of physical-psychological because
Samadhi is not just for the self but for working for
the welfare of people by pulling them out of the bog
of misery into which they have been languishing
since ages on account of forgetting their true nature
which is but sat-chit-ananda.
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gets some solution, he starts relating it with the
physical in terms of cause and effect phenomenon.
That is he puts in a way that for his actions in the
physical world and its results, his actions in the
psychological world too are responsible and vice
versa thus messing it up all. This is not absolutely
correct as physical world functions according to the
laws of the physical and has nothing to do with the
laws of the psychological world. However, it is a
matter of fact that psychological world has and will
continue to have great impact on the performance
of man in the physical world as he is controlled by
mind which is very powerful as it encompasses not
only brain, which is matter, but also energy as
emotions, feelings and consciousness. But it has to
be kept in mind that whether physical or
psychological, both are of the same man. So man
must be wise and exercise discrimination between
physical and psychological dimensions as the laws
governing them are totally different and therefore
any overlapping shall create undue conflict and
resultant miseries for him.
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দোযগর আযলাযক
- সু র্য় পবশ্বাস
দশজন,

অনু ভূপত

রূপকঅযথজ বযাখযা কযর দগযলও তার

সপেক অথজ হয়যতা এখযনা আমাযদর কাযে দতমন ভাযব
পপরোর হযয় ওযেপন। ওনারা অযনক কযোর তপসযার
ফলস্বরূপ দে অমূ লয ধন লাভ কযরপেযলন - ো আমাযদর পদযয়
দগযেন, দসই অমূ লয সম্পযদর মূ লযও আমরা কতখাপন পদযত
দপযরপে তাও সপেকভাযব দবাঝা োয় না। ওনারা সাধারণ
মানু যষর কথা দভযব পবপভন্ন দদবযদবীর মূ পতজর সু ন্দরভাযব
বণজনা কযরযেন - ো আমরা বতজমান েু যগ দাাঁপেযয় দথযক
দদখযত পাপে। হয়যতা বাপহযকভাযব দৃ শযমান এইসব
দদবযদবীর মূ পতজ সাধারণ মানু ষযদরযক ধযমজর প্রপত আকৃি
করার র্নযই দতপর করা হযয়পেল - ো প্রধানত দপৌরাপণক
েু যগ ঋপষ, মুপনযদর ধযানাবিায় দশজযনর প্রপতরূপ মাত্র।
তাোোও উনারা অযনক তত্ত্বকথা, মন্ত্রও পলযখ দগযেন োর
ভূ পমকা অনস্বীকােজ। পকন্তু কথা হযে আমরা কতর্নই বা এই
মযন্ত্রর সপেক অন্তপনজপহত অথজ’যক অযিষণ কযর তা
সপেকভাযব, সপেক র্ায়গায় প্রযয়াগ করযত পাপর বা দপযরপে।
অথবা পবপভন্ন দদবযদবীর মূ পতজ দদযখ আমাযদর মযন কখনও
দকান প্রশ্নও আযস না দে এই মূ পতজর রূপ এমন দকন, এই
মূ পতজর রূযপর প্রকৃত অথজ পক? কাযরার কাযরার মযন কখযনা
কখযনা বা এই সমস্ত প্রশ্ন এযস থাকযলও এইসব প্রযশ্নর
উত্তর সপেক ভাযব বু পঝযয় দদওয়ার মানু ষও খুব কম পাওয়া
োয়। তাই আমরাও আমাযদর দোটযবলা দথযকই বেযদর
কযর আসা পবপভন্ন পনয়ম, আচ্ার-অনু ষ্ঠান দদযখ বা পালন
কযরই বে হযয় থাপক। এই সমস্ত পনয়ম, আচ্ার ো ো আমরা
Volume 2: Issue 2

বযট - তা প্রধানত দপৌরাপণক েু যগর ঋপষ, মুপনযদর বলা বা
বযাখযা করা তযথযর অন্তপনজপহত সপেক অথজ নয়, ো প্রধানত
আমাযদর মত পকেু সাধারণ মানু যষর দ্বারা দতপর করা সংস্কার
মাত্র। তাহযল এখন প্রশ্ন হযে সাধারণ মানু যষরা পক পবপভন্ন
দদবযদবীর মূ পতজ পবযশষ রূযপর রহসয মন্ত্র, তযন্ত্রর সপেক
বযাখযা পকভাযব র্ানযত পারযবন? গুরুযদযবর সযঙ্গ আযলাচ্না
প্রসযঙ্গ উযে এযলা এই প্রযশ্নর উত্তর। গুরুযদব বলযলন
একমাত্র দোগসাধনার দ্বারাই সমস্ত সযতযর উপলপব্ধ এবং
মযনর সকল সংশযয়র অবসান হওয়া সম্ভব। গুরুযদব আযরা
বলযলন, চ্রম একাগ্রতার মাধযযম দসই সতযযক দখাাঁর্বার
দচ্িা কযরা। অন্ধ পবশ্বাযসর মযধয না দথযক দসই সযতযর হাত
ধযর চ্যলা। দদখযব দসই একপদন তাাঁর প্রকৃত স্বরূপ পচ্নযত
দতামাযক সাহােয করযব। গুরুযদযবর বলা এই কথাগুযলা
পনযয় দবশ পকেু পদন পচ্ন্তা করলাম। অবযশযষ মযনর মযধয চ্লা
সব প্রযশ্নর উত্তর না দপযলও পকেু প্রযশ্নর উত্তর দে
এযকবাযরই খুাঁযর্ পাওয়া োয়পন - দসটা বলযলও ভুল বলা
হয়। আপম পূ যবজই বযলপে দে দোটযবলায় েপদ কখযনা বেযদর
কাযে দদবযদবীর পনপদজি রূযপর ও তাযদর সপেক অবিান
পনযয় র্ানযত দচ্যয়পে, তারা তাযদর মত কযর পুরাতন েু গ
দথযক চ্যল আসা পকেু গযল্পর মযধয পদযয় উত্তর পদযয়যেন।
কখযনা পশবপলঙ্গ দক দদপখযয় প্রশ্ন করতাম দে এই পশবপলঙ্গ
এল দকাথা দথযক? অথবা পশবপলঙ্গ এমন দদখযত হয় দকন?
তখন প্রশ্ন শুযন দকউ দকউ পবপভন্ন রকম উত্তযরর মযধয পদযয়
বু পঝযয় পদত। এখন কথা হযে সপতযই পক পশবপলঙ্গ এমনই
দদখযত হয় দেমনটা আমরা মপন্দযর দদযখ থাপক? এই প্রযশ্নর
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পালন করযত অভযস্ত, বলযত পাপর পকেু পকেু সময় বাধযও
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রাপণক েু যগর ঋপষ, মুপনরা ওনাযদর

Anweshan

উত্তর অযনযকর মযনই আসযত পাযর। গুরুযদযবর আশীবজাযদ

এখন কথা হযে এই েজ্ঞ’ই বা পক? বা এই বরণ’ই বা পক?

পক্রয়ার দকান এক অবিায় এযস েখন মন খুব পির হয় তখন

আমরা েজ্ঞ পকংবা বরণ কখন, দকাথায়, পকভাযব কযর থাপক?

পনযর্র শরীযরর মযধযই দমরুদযের এযকবাযর দশষ প্রাযন্ত

এই প্রযশ্নর উত্তরও একমাত্র দোগাভযাস দ্বারাই পাওয়া সম্ভব।

অবপিত মূ লাধার চ্যক্র এক উজ্জ্বল দর্যাপতজপলঙ্গ বা পশবপলযঙ্গর

আমরা দরার্কার পক্রয়া অভযাস করার সময় নাপভপক্রয়া কযর

সযঙ্গ পবপভন্ন মপন্দযর পূ র্া করা ও বাপহযক ভাযব দৃ শযমান

থাপক। গুরুযদব পক্রয়া দীো কালীন আমাযদর পদবযচ্েু

পশবপলঙ্গ সযঙ্গ সাদৃ শয খুাঁযর্ পাওয়া োয় বযল দবাধ হযলা।

উযন্মাচ্ন করার মধয পদযয় দে আযলার দশজন কপরযয়যেন -

এমন আরও একপট ঘটনার মযধয পদযয় পুরাতন েু গ দথযক
চ্যল আসা মানু যষর পবশ্বাস ও দোগ সাধনার উপলপব্ধর মযধয
পাথজকয ফুপটযয় দতালার দচ্িা করপে।

দসই আযলার সাহাযেয আমরা মপনপুর চ্ক্রযক দশজন কযর
থাপক। ো নাপভর পেক পপেযনর পদযক সু ষুম্না নােীর মযধয
অবপিত। এই মপনপুর চ্ক্রই হযলা শরীযরর দতর্ তযত্ত্বর িান
আবার অপির িানও বলা দেযত পাযর। পনয়পমত সপেক ভাযব

আমরা এই দপৌরাপণক ঘটনা পযে বা শুযনই থাকযবা দে

নাপভ পক্রয়া অভযাযসর ফযল মন পির হয়, তখন এই পিরমন’ই

আযগকার পদযন ঋপষ, মুপনরা েজ্ঞ কযর থাকযতন দদব দদবীর

সু ষুম্নার মযধয প্রযবশ কযর। গুরুযদযবর বলা কথানু োয়ী চ্রম

আরাধনা ও আহ্বান র্ানাযনার র্নয। সাধারণ মানু যষরা মযন

একাগ্রতার মাধযযমই, আমরা এই মপনপুর চ্যক্রর েজ্ঞকুণ্ড বা

করযতন েযজ্ঞর মযধয পদযয় তাযদর মযনর কথা ঈশ্বযরর কাযে

বরণডালার আগুন জ্বাপলযয় পদযত পাপর চ্রম একাগ্রতা দ্বারা

দপৌঁযে দদওয়া োয় অথবা তাাঁযদর তুি করা োয়।

নাপভ পক্রয়ার মাধযযমই। কারণ চ্রম একাগ্রতাই এযন পদযত

উদাহরণস্বরূপ বলা দেযত পাযর দে ইন্দ্র দদযবর পূ র্া করা

পাযর পপরপূ ণজতার তৃপপ্ত, ো এই র্গৎ সংসাযরর আর দকাযনা

হযতা বষজার র্নয। এমনপক আমাযদর মযধয এখযনা পেজন্ত

পকেু র মাধযযমই পাওয়া সম্ভব নয়। তাহযল কথা হযে নাপভ

দকাযনা শুভ অনু ষ্ঠাযন কাউযক আহ্বান র্ানাযনার র্নয বরণ

পক্রয়ার মাধযযম আগুন দতা নাহয় জ্বালাযনা হযলা, এবার

কযর দনওয়ার রীপত প্রচ্পলত আযে। দু গজাপুযর্া সকযলর কাযে

বরণটা কাযক করা হযব?

দেষ্ঠ উৎসব। আমরা ভাযলা কযর লেয করযল দদখযত পাযবা
দে ‘মা’যক ঘযর দতালার সময় এবং মাযক দশমী পূ র্ার দশযষ
পবদায় র্ানাবার সময় বরণ কযর দনওয়া হয়। মা ঘযর আসার
আযগর মুহূযতজ বরণ করার সময় বেযদর পর্জ্ঞাসা করযল
দকউ বলযব মাযক বা দমযয়যক ঘযর দতালার আযগ বরণ
করযত হয় এটাই রীপত। আবার দশমী পূ র্ার দশযষ দমযয়রা
বা মাযয়রা মা দু গজা’যক বরণ কযর, তখন বেযদর পর্জ্ঞাসা
করযল বলযব দে আর্ দতা মা তার দেযল, দমযয়যদর পনযয়
পশযবর সযঙ্গ দকলাযস পফযর োযবন তাই মাযক বরণ কযর
ওরা সবাই বলযে, মা তুপম এই ভাযবই বের বের আমাযদর
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'মা দু গজা’যক এখাযন 'মা কুলকুণ্ডপলনী' বা 'দচ্তনয শপি’ রূযপ

অথজাৎ দলৌপকক রূপযক মা দু গজা দকলাস শীযষজ পশযবর কাযে

বযাি করা হযয়যে - ো প্রধানত 'মূ লাধার চ্যক্র' অবপিত। মা

পফযর োন।

কুলকুণ্ডপলনী শপিযক দর্যগ উেবার পর সমস্ত চ্ক্রযক দভদ
কযর সু ষুম্না পথ দ্বারা ঊর্ধ্জগপত লাভ কযর

'সহস্রার

চ্যক্র'(দকলাস শীযষজ) পফযর আসবার কথা বলা হযয়যে।
সাধারণ মানু যষর মন সবসময় পনম্নমুখী বা পনম্ন প্রকৃপতর পদযক
হযয় থাযক; অথজাৎ মন - কাম, দক্রাধ, দলাভ, মায়া, দমাহ,
চ্াওয়া-পাওয়া, বাসনা ইতযাপদ পনযয়ই থাকযত চ্ায় বা অভযস্ত।
তাই মা কুলকুণ্ডপলনী শপি প্রযতযক র্ীযবর মযধয অবিান
করযলও তা সু প্ত অবিায় থাযকন। আমরা এযকর পর এক

দপৌরাপণক েু যগর ঋপষ, মুপনযদর বযল োওয়া বা বযাখযা কযর
োওয়া পবপভন্ন তত্ত্ব কথা বা দদব-যদবীযদর রূযপর সপেক
অন্তপনজপহত অথজ অযিষণ করযত হযল আমাযদর দোগাভযাযসর
দ্বারা পনর্ দদযহর মযধযই ডুব পদযত হযব। তযবই আমরা দখাাঁর্
পাযবা দসই অমূ লয রত্নধযনর। ো তথাকপথত ভাযব চ্যল আসা
সাধারণ মানু যষর পবশ্বাযসর ঊযদ্ধজ পগযয় আধযাপত্মক সাধন
পযথর পদযক আমাযদর সপেক মাগজদশজন করাযব।

আমাযদর এই দনপতবাচ্ক পচ্ন্তাগুযলাযকই মপনপুর চ্যক্রর

সংসাযরর পবপভন্ন কাযর্র মযধয পদযয় মযন অযনক রকম

েজ্ঞকুণ্ড পদযয় অপিদগ্ধ করবার পর ধীযর ধীযর নি কযর

দনাংরা বা ময়লাই র্মা হয়। আমরা প্রপতপদন বাপহযক ভাযব

দফপল। নাপভপক্রয়ার মাধযযম প্রদীপ জ্বালাযনার পর মপনপুর

বাপস ঘরযক ঝাাঁট পদই, োযত কযর ঘযরর মযধয একটুও ময়লা

চ্ক্র দথযক মা কুলকুণ্ডপলনী শপি’যক বরণ কযর আহ্বান

না পযে থাযক। পেক দতমন ভাযবই প্রপতপদন দদহরূপী

র্ানাপে মাযক দর্যগ উেবার র্নয। নাপভ পক্রয়ার মাধযযম

আমাযদর এই বাপস ঘরটাযকও দোগাভযাযসর দ্বারা ঝাাঁট

আমরা দে প্রদীপ মা কুলকুণ্ডপলনী শপি’যক বরণ করবার র্নয

দদওয়ার প্রযয়ার্ন ('গুরুমার বলা কথানু োয়ী'), োযত মযনর

জ্বালালাম অথজাৎ প্রাযণর দতর্যক র্াগ্রত করলাম, সপেক

মযধয দকান দনপতবাচ্ক পচ্ন্তা না র্মযত বা আসযত পাযর।

প্রাণায়াম দসই শপি’যক বা অপিপশখা’যক আযরা র্াপগযয়

ধযান, দোগ, ভপি, পনষ্ঠা ও আত্মসমপজণই হযলা আধযাপত্মক

তুলযত বা ঊর্ধ্জগপত লাভ করযত সাহােয কযর। অথজাৎ

সাধনার একমাত্র রাস্তা। ঈশ্বযরর আশীবজাযদ এই সবপকেু র

েজ্ঞকুযে পঘ, দবলকাে ইতযাপদ পদযয় অপিপশখা’যক আযরা

সপেক আবিাযতই পরযমশ্বরযক পনর্ অন্তযর অথজাৎ হৃদয়-

বাপেযয় দতালার মযতা কযর।

বৃ ন্দাবযন অনু ভব করা সম্ভব।

সকল আযলাচ্না প্রসঙ্গ দথযক দবাঝা দগযলা দে, মা কুণ্ডপলনী

-: র্য় গুরুযদব :-

শপি র্াগ্রত হওয়ার পর মূ লাধার চ্ক্র দথযক অথজাৎ মতজযলাক
দথযক সু ষুম্না পথ ধযর সমস্ত চ্ক্রযক দভদ কযর ঊর্ধ্জগপত লাভ

- তথযসু ত্র : গুরুযদযবর উপযদশ ও আযলাচ্না,
- সযবজাপপর গুরুযদব পলপখত পুস্তকলব্ধজ্ঞান
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ভপি ও কৃপা
(গুরুযদযবর চ্রযণ পনযবপদত)

- পশউপল গাঙ্গুলী
আপদ শংকরাচ্ােজ তাাঁর পবযবকচ্ূোমপন’যত বযলযেন,

সমপজযণর আনযন্দ মন প্রাণ ভযর উেযব, ‘আপম' চ্যল পগযয়
সযবযতই দদখা োযব তাাঁর কৃপা। দে অপনবজচ্নীয় সু ধা ‘তাাঁর’

“ভানু প্রভাসং র্পনত-অভ্রপংপিঃ

প্রপত দপ্রযম ও ভপিযত আযে, তাই কৃপা হযয় েপেযয় পেযব

ভানু ং পতযরাধায় পবর্ম্ভৃযত েথা।

সবজত্র। গুরুযদব বযলন কৃপা মাযন “কযর পাওয়া”। তাই পক্রয়া
কযর দেযত হযব, তযবই পাওয়ার ঘর পূ ণজ হযয় উেযব। দস

আত্ম-উপদত অহংকৃপতঃ আত্মতত্ত্বং

পাওয়া না দপযল দবাঝাযনা োযবনা দকমন পাওয়া।

তথা পতযরাধায় পবর্ম্ভৃযত স্বয়ং।।“
অথজাৎ “সূ যেজর পকরণ দ্বারা উৎপন্ন দমঘমেল দেমন সূ েজ দক

দস পাওয়া দকমন পাওয়া পলযখ দবাঝাই দকান র্যন!

সম্পূ ণজ রূযপ আবৃ ত কপরয়া আকাশ র্ুপেয়া থাযক,আত্মা হইযত

প্রভূ যপ্রযম ভরযল হৃদয়

উৎপন্ন অহংকার ও দসইরূপ আত্মতত্ত্বযক আবৃ ত কপরয়া পনযর্

বাপক থাযক দকানখাযন।

প্রকাশ পায়।”
দমঘ সযর দগযল দেমন সূ েজ তার স্বমপহমায় প্রকাশ পায়,
দতমপন অহংকার সযর দগযল তযবই আত্মজ্ঞান প্রকাশ পাযব।
পকন্তু এই অহং’যক দূ র করাই সবচ্াইযত কপেন,েতেন আপম
আযে ততেন অহং আযে। েতভাযব দচ্িাই করা দহাক আপম
আর অহং সযঙ্গই দথযক োয়।
তাই দরকার গুরুযদযবর চ্রযণ পপরপূ ণজ ভপি এবং ক্রীয়ার

ভাযলা’ও ভাযলা মন্দ’ও ভাযলা,
আযলার মাযঝ আাঁধার কাযলা
হৃদযয়র কূল োপাযল- ‘আপম’ বযল দকান র্যন!
কৃপামযয়র দপ্রযমর আযলায়
তাাঁপর দদখা সবখাযন।

উপর চ্রম পনষ্ঠা। এ দেন অযনকটা চ্ন্দযনর মত, েত ঘষা
হযব ততই সু গন্ধ েপেযয় মন প্রাণ ভপরযয় দদযব। দতমনই
পক্রয়া কযর দেযত হযব- পনষ্ঠা সহ প্রপতপদন। েত করা হযব
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Some Quotes of Gurudeva Acharya Dr. Sudhin Ray with
Explanation
- Saket Shrivastava

Keno kriya hochche na, asole abhyas yoga nei; roj na korle sharir bhalo
thakbe na, tai roj korte hoye. Kriya hochche na boley jadi kasto hoye tabe
ek din kriya hobey ei. – “The reason for non performance of kriya is lack
of practice. If kriya is not practised daily body, will not remain well and
therefore one must practise kriya daily. If one suffers for kriya not being
proper, then one day his kriya will definitely become proper”
In the foregoing statements Gurudev emphasizes that kriya should be practised regularly and daily without
any break except under exceptional circumstances like ill health, etc lest the body may not remain well. To
understand this one has to understand the mechanism of kriya and its effects on the body-mind vessel of a
sadhak. The entire techniques of kriya yoga are focussed on making the mind subtle and in the process of
making the mind subtler, pranic energy is so channelized that the body too becomes subtle giving the kriyaban
a feeling of cessation of the self- that he as he exists is neither body nor mind but spirit or soul- the latter
holding such body-mind vessel and in such a state if kriya is not practised regularly the harmony so built
between body and mind will get disturbed thereby making body-mind vessel unwell preventing further
progress.

Banat Banat Bana Jayee, Hari Se Laga Raho Re Bhai

•

Kriya Karo Aur Kriya Ki Parawastha Main Raho

•

Jagat Mithya, Kriya Hi Satya Hai

Sab kori abaar kono kichu kori na boley mone hoye; aami kono kichu ei
kori na korte hoye tai kori. Eiye bhave jokhon nijer naam mone porbe na
takhan para chaityne jawa jaye; vigyan aboshyo ei bhav ke ekta roger
naam diyeche.– “I do everything, but it appears that I am doing nothing,
and I am doing only because the same have to be done. In this way when
one even forgets his name then one goes beyond consciousness- a state not
understood by science and therefore described obviously as a disease.”
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Again Gurudev further emphasizes that if any kriyaban suffers for his kriya not being proper, then one day his
kriya is definitely going to be proper, since the very dissatisfaction at the improper practice of kriya motivates
him to practise the techniques so acquired more wisely and diligently leading finally to proper kriya. In fact
Gurudev states that so long as the “me” is practising kriya it is no kriya at all but mere practising of the
imparted techniques, the real or proper kriya beginning only after cessation of the self or ‘me’- being
necessarily the breathless state -that is when no one is left to observe the very act of kriya with the observer
becoming the observed and duality ceasing. Regarding practice of kriya the following statements of Lahiri
Mahasay are noteworthy:

Anweshan

[This description is actually of a sadhak dwelling in the Parawastha of Kriya that Lahiri Mahasay points out
in his message ‘Kriya Karo Aur Kriya Ki Parawastha Mein Raho’. However, such absatha is very rare
reachable only by the grace of Guru or Gurukripa after a ceaseless practice of kriya with utmost devotion in
one’s Guru. In the Parawastha of Kriya the actions of the doer are spontaneous as there is no space for thoughts
to intervene between the stimulus received and the action undertaken since the mind as the generator of
thoughts is stilled that is mind gets ceased due to breathless state [YOGASCHITTWRITTINIRODAH:
Patanjali Yogasutra 2] and established in the here and now or kutastha so that all actions performed by the
doer are simply for the actions’ sake with an extraordinary feeling that the doer himself is doing nothing but
all actions are being done automatically just for the sake of being done. But the question arises as to what does
this cessation of mind mean? Though it is completely a matter of self-realization, yet as hint, it may be pointed
here that time and not thinking does actually stop or come to an end.
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Thinking and the resultant thoughts do imply space which is but time and ending of this space therefore leads
to ending of time- all taking place involuntarily, happily, easily and without any effort. Against the general
notion of time being moving it actually is constant and eternal realized only under extraordinary circumstances
or in deep meditation/sadhana. Though we are conditioned of assigning changes in oneself and around as an
attribute of time the fact remains that matter changes in relation to itself while time remains immovable which
is the now and only now for there is and cannot be any past or future (time) howsoever we may divide it for
our own sake. Only this realization of the time stopping or coming to an end will lead one to realize the
indivisibility, indestructibility and infinity of time though no self will be left then for such realization! With
no self-left to realize and proclaim, Gurudev points out that sadhak even forgets his name the same being an
attribute assigned to his body while the pran/aatma/life energy holding such body-mind merges with the
universal or nothingness in the parawsatha of kriya as sadhak goes beyond chetna and such a state of sadhak,
though considered disease by medical science, is very durlabh or rare and therefore misunderstood by common
man.]
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मुमकिन है
- सुदीप चििती
है तड़प तुझमें अगर,
मुरशिद िा कमलना मुमकिन है |
खुद िो खोने से,
ख़ुदा िा कमलना मुमकिन है |
सफ़र में तेरी नीयत अगर मुिम्मल रहे,
तो मंशजल ति पहंचना मुमकिन है |

If you desire earnestly,
the Guru will appear;
When your veiled ego is destroyed,
the eternal light will manifest;
If your spiritual journey is unfeigned,
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the destination is not far from your reach.
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ABOUT “ANWESHAN”
Anweshan is the editorial mouthpiece of RYKYM. This magazine is being
published for readers interested in Kriya Yoga and spirituality. Please
send your suggestions/ feedbacks on articles published in the magazine
at info@rykym.org
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TO KNOW MORE ABOUT KRIYA YOGA KINDLY SCAN THIS CODE FROM
YOUR MOBILE DEVICE
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