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সপ্তম ফিফজর্াল সংখ্যা 

 
ওঁ পূর্টমদঃ পূর্টফমদং পূর্টাৎ পূর্টমুদচ্যকত। 
পূর্টসয পূর্টমাদায় পূর্টকমবাবফিষ্যকত। 

ওঁ িাফতঃ িাফতঃ িাফতঃ।।  
 
ওঁ 

অখ্ণ্ডমণ্ডলাকারং বযাপ্তং দেন চ্রাচ্রম | 
তৎপদং দফিটতং দেন তস্মৈ শ্রীগুরকব নমঃ ||  

 

 
স উ প্রার্সয প্রার্ঃ 

রার্যোগ পক্রয়াযোগ পমশন 
 

রাজক াগ - ফিয়াক াগ ফমিন - এর মুখ্পত্র 
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 Editorial 
 

By the blessings of the holy Master the “Guru Purnima 2021 edition” of Anweshan is hereby released for the 

interest of kriyabans and non kriyabans alike. Like the previous year, this year too shall be marked with no 

celebrations of Guru Purnima at our ashram due to prevailing Covid conditions. Unfortunately, the pandemic took 

away the life of one of our devoted kriyabans namely Amol Bhavsar form Mumbai, Maharashtra. We all kriyabans 

of Raj Yoga Kriya Yoga Mission do hereby express our deepest condolences to the bereaved family of Late Amol 

Bhavsar and pray that the departed soul may unify with the Supreme Consciousness.  

Having said so, we take this opportunity to convey a vital message of revered Gurudev for sitting down to practice 

Kriya daily at 06:00 pm in the evening and at a time convenient to self in the morning without fail. In this pandemic 

situation when the entire world is suffering it becomes all the more important to focus on Kriya which according 

to the realized Masters is the surest way of knowing the self since self-realization alone is the panacea for all human 

sufferings. A self-realized man alone is a light to oneself and if one is a light to oneself, he definitely is a light to 

the world. No wonder all efforts of our revered Gurudev is on making us know that we are the Light, the glimpses 

of which he already has shown at the time of initiation for which we remain indebted to Him forever.  

Though some literatures are useful in traversing the path to self-realization, they are then but mere maps showing 

topographical location of the place intended to be visited, but for reaching which one has to travel all on one’s own 

efforts. Similar is this magazine with its contents that though undoubtedly helps one in determining his position 

vis-à-vis the final destination, but then it is the practice of Kriya alone which can propel him towards that 

dimension, if he really has the intent to know that which however remains unknowable by all means of knowing. 

This edition of the magazine is offered as a humble offering at the lotus feet of Gurudev on the eve of Guru Purnima 

on 24.07.2021, Saturday to bless us all in our quest of the dimensionless so that our individuality gets dissolved 

in the endless sea of universality so as to usher in Universal Love and Peace.   
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 “গুরু-পশষ্য কথা” 
- আচ্ােজয শ্রী ডঃ সুধীন রায় 

পক্রয়াবান’যদর মযন প্রশ্ন র্াযগ, পক্রয়া করার সময় দেসব 
উপলপি বা দশজন িয়, দসই সব দশজন বা অপভজ্ঞতা পক 
পবজ্ঞান, না কল্পনা পনভজর, বাস্তযব ওই সব দশজন সম্ভব ?   

সাধযকর মযনর প্রকাশ বা সাধারণ মানুযষ্রও দকান দশজন, 
ঘটনা বা উপলপিযক অযনযকই নানা ভাযব তকজ কযর উপ়িযয় 
পদযত চ্ায়। তারা বযল এসব স্নায়ুঘপটত উযের্না বা স্বাভাপবক 
দরাগই এর কারণ। অযনক সাধক আবার মযন কযরন দে 
সাধনা ভাযলা িবার র্নয এইসব উপলপি িয়, এই দভযব 
পনযর্যদর’যক অযনক উঁচু্ স্তযরর সাধক বযল মযন কযরন আর 
পনযর্যদর েপত পনযর্রাই কযরন। দশজযনর উপলপি দসইর্নয 

গুরুযদযবর সযে আযলাচ্না কযর বুযে দনওয়া উপচ্ৎ। দকান 
দশজন ইপিয়গত, আর দকান দশজন আত্মগত - সাধনা করযত 
করযত সাধক বুেযত পাযর।  

অযনযকর মযত এইসব দশজযনর দকান ববজ্ঞাপনক বযাখযা দনই।  

পকন্তু আমরা র্াপন সাধনকালীন দশজন  -  দৃপিভ্রম, পবভ্রাপি 
বা কাকতালীয় ঘটনা নয়। দভৌতপবজ্ঞান নানা রকম ভাযব 
প্রমাণ করযত চ্ায় দে পরীোলি জ্ঞান ছা়িা দে জ্ঞান, তা 
সপিক নয়। মযনর দে নানা স্তর আযছ তা পরীোয় প্রমাপণত, 
ো একাগ্রতার উপর পনভজর কযর, এবং উপলপিও মযনর নানা 
স্তযর অবস্থাযনর ফল।  

সাধারণভাযব োরা উচ্চাে সেীত চ্চ্জা কযরন বা সংগীযতর 
অনুষ্ঠাযন োন, তারা মাযে মাযে েখন গায়যকর অনয স্তযরর 
উপলপির প্রকাশ পান, তখন দসই সুযরর সযে তারা েুক্ত 
িযয় পয়িন। এই ভাব পকন্তু পরীো দ্বারা দবাো সম্ভব নয়। 
ইপিয়গত মযনর প্রকাশ ও আত্মগত মযনর প্রকাশ আলাদা 
িয়। প্রজ্ঞাবান বযপক্তর মযনর ধারণা বা প্রকাশ অবশযই 
সাধারযণর দথযক আলাদা িয়।  

পক্রয়াবাযনর দশজন অবশযই পববপতজত মযনর এক প্রকাশ। 
আবার, ঐ দশজযনর রূপ বা আযলার জ্ঞান’ই প্রকাশ কযর 
মানপসক স্তযরর অবস্থা।  

দশজন করার েমতা অযনযকর আবার র্ন্মগত বা অভযাসগত 
ভাযব থাযক। মানপসক গিন তাযদর ঐ রকমই িয়। পচ্পকৎসা 
শাযে ঐ সব দশজযনর নানা কারণ আযছ বযল মযন করা িয়। 
তযব দকান দশজন’ই  ভুল নয়। অযনক ছপব আমরা দদপখ ো 
আমাযদর ভ্রাপির কারণ িয়। এযকক সময় এযকক রকম 
মযন িয়, এই মযন িওয়াটা দৃপিপবভ্রম, ছপবটা পকন্তু সতয।  

দশজন সাধনাকালীন অবস্থায় িযবই, তাযত সাধক দে রূপ 
মানপসক অবস্থায় থাকুক না দকন। দশজন’যক প্রাধানয পদযয় 
পনযর্যক ঐ স্তযর আটযক না দরযখ গুরুযদযবর সাযথ কথা 

বযল সাধনা চ্াপলযয় োওয়াই উপচ্ৎ।  

 (Translation) 
Guru-Disciple Talk – Gurudeva Dr. Sudhin Ray 

Often the question arises in the minds of Kriya 

practitioners that is there any science behind the 

experiences or visions that occur during Kriya 

meditation or is it just one's figment of imagination. 

In fact, it is possible to have visions during 

meditation. 

Many people want to dismiss the experiences of the 

seekers, or the visions of common man, through 

various arguments that occur during meditation. 

Stimulation in the nervous system or some kind of 

psychosis is considered to be the reason for these 

visions. Many seekers start thinking that visions are 

the result of their good Kriya practice and do 

themselves harm by considering themselves as 

high level seekers. Therefore, by discussing the 

experiences of visions with the master, its proper 

interpretations should be understood. Which 
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visions are occurring at the sensory level and 

conscious level- the seekers themselves start to 

understand while doing spiritual practice (Kriya). 

Many people believe that no scientific explanation 

is possible for these visions. 

But we know that the visions that occur during 

Kriya are not illusions, false projections, or 

accidental events. Physics attempts in various ways 

to prove that knowledge available without 

scientific experiment is not real knowledge. The 

existence of different levels of human 

consciousness has been proved by experiments, 

with deep concentration these levels can be 

reached. Progress of an individual is the result of 

harmony among these levels. 

For instance, people who are interested in classical 

music or go to concerts, sometimes get a sense of 

the high-level attainments of the singer, and then 

they feel a sense of unity with that rāga (melodic 

mode). 

It is impossible to understand this feeling through 

any examination. There is a difference between an 

expression of the sensory mind and an expression 

of the subjective mind. The thought or expression 

of the mind of an intelligent person is certainly 

different from that of an ordinary person. 

The visions that Kriya practitioner sees during 

meditation are certainly an expression of the 

evolved mind. And the form or light of such visions 

indicates the level of spiritual progress of a seeker. 

The ability to have visions is innate or habitual. The 

mental structure of such persons is different from 

normal persons. Medical science believes that there 

must be some reason behind having visions. No 

vision is false. There are many such pictures 

(optical illusions) which create confusion in the 

mind of perceiver. It seems to be different from 

time to time; that is a kind of illusion, but the 

picture is true. 

Irrespective of the mental state of the seeker, the 

visions appear naturally during meditation. Giving 

priority to visions is to limit oneself to a certain 

level. So, one should always discuss these 

experiences with his/her Guru or spiritual Master 

and continue with his/her spiritual practice. 
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“পাপযবাধ ও গুরুকৃপা” 
- অপমত চ্যাটার্জী 

-  
েুযগ-েুযগ দুঃখ, োতনা, অভাবপীপ়িত, দভাগমুখী, পিতাপদগ্ধ র্ীবযক শাপি ও মুপক্তর 

আযলা দদখাযত সদু্গরুর আপবভজাব ঘযট | তাযদর র্ীবন এবং মাগজদশজন পথভ্রি মানুষ্যক 
উদ্ধার কযর দুঃখ-েন্ত্রণার গ্লাপন দথযক | এই মায়ার সংসাযর গুরুই পরমাত্মীয়, একমাি 
আপনর্ন – কারন একমাি সদু্গরুই পাযরন এই ভবকারাগার দথযক মুক্ত করযত | 
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পযথ এত অপধক সংখযক মায়ার পরীো আযছ- র্ীযবর একার 
দচ্িায় এই সুদীঘজ পথ উেীণজ িওয়া প্রায় অসম্ভব | এই পদযক 
লেয কযরই পঞ্চানন বাবা পলযখযছন: 

গুরু দীপ না দেযল পদযল, আধঁাযরযত পথ পাযব না | 

অন্ধকাযর ঘুযর ঘুযর, দকাথায় োযব পিক িযব না || 

আযছ ভাো ভপক্ত, লাপি, তাযত মায়ার পপছল মাপট | 

দমাি গযতজ দপাযে মাপট, ঘপটযব পবষ্ম োতনা || - 
দোগসংগীত (53) 

তাই দতা দদখা োয় প্রাচ্ীন কাযলর ঋপষ্-মুপন দথযক শুরু কযর 
এ েুযগর মিাপুরুষ্গন সকযলই গুরু চ্রযণ নতমস্তক |  

এইরূপ সদু্গরুর আশ্রয় লাভ সযত্বও আমার র্ীবযন 
‘পাপযবাধ’এর অি দনই | দে কথা মানুষ্ সকযলর সামযন 
বলযত পাযরনা, দে কার্ সকযলর সামযন করযত পাযর না - 
তাই পাপ | এ ধরযনর কাযর্র দপছযন উযেশয- প্রতযে বা 
পযরােভাযব দদির্ দভাগযক চ্পরতাথজ করা | দসই দভাগ 
সামগ্রী অথজ, পরেী বা পরপুরুষ্, সম্পপে, সূরা (বা অনযানয 
দনশার দ্রবয), অযনক পকছুই িযত পাযর | সামগ্রী একি করা 
অনযায় নয়, তার র্নয অসদুপায় অবলম্বন করা অনযায় | এই 
ধরযনর অনযায় কাযর্র মনস্তাপিক পপরনাম ‘পাপযবাধ’ বা 
‘অপরাধযবাধ’ | আবার, অনযায় দদযখ তা পনবারযণর দকান 
উপায় করযত না পারযলও মযন এই ধরযনর দনপতবাচ্ক 
আযবযগর চ্াপ সৃপি িযত পাযর | 

1. মানব র্ীবযন পাপযবাধ: 

দবশ পকছুকাল োবত আপম পক্রয়া দপযয়পছ | মাযেমযধয অল্পস্বল্প 
অভযাসও িযয় থাযক | তবুও বযবিাপরক র্ীবযন আপম পবপভন্ন 
ধরযনর অনযায় কার্ কযরই চ্যলপছ এবং পাপযবাধ র্পনত 
মানপসক চ্াপ অনুভব করপছ | আপম শুযনপছ দে কার্ মানুষ্ 
বারবার কযর- তাযত দস দবশ পনপুন িযয় ওযি এবং তা তার 
অভযাযস দাঁপ়িযয় োয় | তাই  র্ীবযনর পিক দকান পেজাযয় 
‘পাপযবাধ’ এর বীর্ মানব র্ীবযন প্রযবশ কযর, তার সমীোর 
র্নয র্ীবযনর পিক প্রথম দথযক শুরু করা প্রযয়ার্ন:  

(i). র্ীবযনর শুরুযতই আপম একর্ন ছাি | এই ছাি র্ীবযন 
আপম পবপভন্ন পবষ্য় সম্পযকজ প়িাযশানা কপর এবং জ্ঞান 
অর্জযনর দচ্িা কপর | সিপািীযদর এবং অপভভাবকযদর কাযছ 
আপম পশযখপছ - জ্ঞান নয়, মাকজস অর্জনই ছাি র্ীবযনর লেয 
| ভাযলা মাকজস না দপযল ভাযলা উচ্চ পবদযালযয়  অযাডপমশন 
িযব না, ভাযলা চ্াকপর িযব না, এবং র্ীবন অন্ধকার | অতএব 
আমার প্রাথপমক লেয মাকজস অর্জন | আযরা অপভজ্ঞতায় 
দদযখপছ, সব সময় দোগযতা এবং পপরশ্রম পদযয়ই মাকজস 
পাওয়া োয় না | তাই আপম পবদযালযয়র পশেকযদর কাযছ 
প্রাইযভট পটউশন প়িযত োই, ফযল তাযদর কযয়কর্যনর 
অনুকম্পায় দমৌপখক পরীো এবং প্রযর্যে অনযযদর দথযক 
দবপশ নম্বর পাই | অযনক পশেক আবার পলপখত পরীোর 
আযগ সাযর্শন দকাযেন’ও পদযয় দদন; বলাবাহুলয, দেযিতু 
তারাই পরীোর প্রশ্নপি বতপর কযরন, তাই অপধকাংশ প্রশ্নই 
কমন থাযক -ফলস্বরূপ আমার দরর্াল্ট অনযযদর দথযক ভাযলা 
িয় | অযনক সময় ভাযলা নম্বযরর র্নয পরীোয় অসৎ 
উপায়ও অবলম্বন কযর থাপক | এই একই উপাযয় আপম পনম্ন 
পবদযালয়, উচ্চ পবদযালয়, মিাপবদযালয়, এবং পবশ্বপবদযালযয় খুব 
ভাযলা নম্বর লাভ করযত সমথজ িযয়পছ | অবশযই আপম পপরশ্রম 
কযরপছ, পকন্তু আমার এই সাফযলযর দপছযন পশেক 
মিাশয়যদর চ্রযণ বতল ও ঘৃত মদজন এবং অসৎ উপায় 
অবলম্বযনর একপট গুরুত্বপূণজ ভূপমকা রযয়যছ বযলই আমার 
মযন িয়| 

(ii). র্ীবযনর পদ্বতীয় ভাযগ, আপম র্ীপবকার সন্ধাযন অগ্রসর 
| পডপগ্র এবং পেজাপ্ত মাকজস আমার আযছ- তাই আপম পনযর্র 
চ্াকপর সম্পযকজ েযথি আত্মপবশ্বাসী | পবপভন্ন প্রপতষ্ঠাযন আপম 
চ্াকপরর পরীো পদযয়পছ, এবং দবশ ভাযলা পরীো িযে, পকন্তু 
“িায়!” চ্াকপর দতা িযে না | দকন দে িযে না, তার দকান 
সেত কারনই আপম বুেযত পারপছ না | ইপতমযধয এটাও 
র্ানযত পারলাম, চ্াকপর দপযত দগযল নম্বর বা দোগযতা নয়, 
প্রযয়ার্ন উপয ৌকন | দেযিতু আমার উপয ৌকন দদওয়ার 
সামথজয আযছ, তাই আপম প্রপার চ্যাযনল ধযর উপয ৌকন 
েথাস্থাযন দপৌঁযছ পদই এবং পপরণাম স্বরূপ কাপিত চ্াকপর’পট  
লাভ কপর |  
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এবার মযন করা োক, আমার দবপশ উপয ৌকন দদওয়ার 
সামথজয দনই, অতএব র্ীপবকা পনবজাি করার র্নয আপম 
বযবসার পদযক প্রেত্নশীল | বযবসার র্নয পবপভন্ন র্ায়গার 
অনুমপত পি লাযগ, দসখাযনও পমপি এবং উপয ৌকন পপ্রয় 
বযপক্তযদর অভাব দনই | তাযদর সন্তুি কযর দকানওক্রযম আপম 
বযবসা দাঁ়ি করাই | এবার তৃতীয় সম্ভাবনা িযলা, আপথজকভাযব 
আমার দকান েমতাই দনই | দসযেযি, ভাগয খুব ভাল না 
িযল, আপম সমার্পবযরাধী | ধীযর ধীযর চু্পর, ডাকাপত সি 
সমস্ত অসামাপর্ক কাযর্ই আপম অতযি পারদশজী িযয় উযিপছ| 

(iii). র্ীবযনর তৃতীয় অধযায় কমজর্ীবন | প্রথম চ্পরযি আপম 
চ্াকুরীর্ীবী, দশটা পাঁচ্টা’র অপফস | অপফযসও পযদান্নপতর 
র্নয দোগযতা অযপো কূটননপতক বুপদ্ধ দবপশ প্রযয়ার্ন | ফযল 
উন্নপতর র্নয আপমও অপফস পপলপটক্স’এ অংশগ্রিণ কপর | 
তাযত অপযরর অপধকার খবজ কযরও পনযর্র উন্নপতযত সযচ্ি 
িই | অপফস পপলপটক্স’এ পারদশজী না িযল, আমার অপধকার 
খবজ কযর অনযরা এপগযয় োয় এবং অনযায় দদযখও আপম চু্প 
কযর থাপক | আর আপম েখন বযবসায়ী, সুষ্ঠভাযব বযবসা 
পপরচ্ালনার র্নয বহু ধরযনর বযপক্তযদর সম্মান দপেণা পদযত 
িয় | েপদও আপম র্াপন এটা অনযায়, তবুও আপম পনরুপায় |  

(iv). দশষ্ অধযাযয়, অবসর গ্রিযণর সময় দসই পমপি দপ্রমী 
বযপক্তযদর আবার আপবভজাব িয় | পমপি দ্বারা তাযদর দপট ও 
পযকটযক সন্তুি করযত পারযল তযবই অবসরকালীন 
পাওনাগন্ডার  সমস্ত ফমজাপলপট সুষ্ঠভাযব সম্পন্ন িয় |    

(v). বতজমান র্ীবযনর আরও একটা ব়ি অে পবযনাদন | 
দছাটযবলা দথযকই পবপভন্ন পটপভ পসপরয়াল এবং পসযনমার 
মাধযযম আপম র্ানযত দপযরপছ, মানব র্ীবযনর মূল লেয 
ভপবষ্যত র্ীবনসেীর সন্ধান এবং বদপিক আকষ্জণ’ই শ্বাশত | 
দছাট দথযক বারবার একই পর্পনস দদখার ফযল আমার মযন 
একপট কৃপিম চ্াপিদা বতপর িযয়যছ | তারপর পবপভন্ন ও.পট.পট. 
প্ল্যাটফমজ’এর ওযয়ব পসপরর্’এর প্রভাযব মযন িযয়যছ, নর-
নারীর আপদম পরপু’ই র্ীবযনর দকি | তাই আপম এক দপ্রপমক 
বা দপ্রপমকার সন্ধান কযরপছ আপদম পরপু চ্পরতাথজ করার র্নয 
| সফল িযল দসই সুযখই  ডুযব দথযকপছ, আর পবফল িযল 
ভাচু্জয়াল পরযয়পলপটর  মাধযযম কৃপিম চ্াপিদা প্রশপমত  কযরপছ 
|  

(vi). পবযনাদন আমায় আযরা পশপখযয়যছ পসগাযরট, মদ এবং 
পবপভন্ন ধরযনর দনশাও সামাপর্ক মেজাদার পপরচ্ায়ক | তাই 
দদখাযনা িয়, উচ্চপবে বযপক্তরা এবং পসযনমার অপভযনতারা 
এই ধরযনর দনশা কযর থাযকন | দেযিতু মন সততই 
অনুকরণ প্রবণ, তাই তাযদর দদখাযদপখ আপমও পবপভন্ন ধরযনর 
দনশায় পনযর্র র্ীবন তরী ডুপবযয় পদযয়পছ | এছা়িাও দে 
ধরযনর ভাষ্া ওযয়ব পসপরযর্ বযবহৃত িয়, দসই ভাষ্ার প্রভাযব 
আমার ভাষ্াযতও সমস্ত ‘মধুর বচ্ন’ এযস রু্যটযছ|  

ঈশ্বর আমায় একপট মানব শরীর পদযয়যছন এবং এর মযধয 
পবযবক নামক একপট বস্তু আযছ, োর দ্বারা আপম নীপত এবং 
দুনজীপত’র তফাৎ বুেযত পাপর | দেযিতু এই পবযবকযক সমূ্পণজ 
পবনি করার দকান উপায় আপবষৃ্কত িয়পন, -তাই র্ীবযনর দে 
দকান স্তযর নীপত পথ দথযক পবচু্যত িযল অথবা দুনজীপত দদযখও 
চু্প কযর থাকযল পবযবযকর তা়িনা অনুভব কপর | এপবষ্যয় 
কপবগুরু বযলযছন: 

অনযায় দে কযর আর অনযায় দে সযি 

তব ঘৃণা তাযর দেন তৃণ সম দযি | 

অথজাৎ অনযায়কারী এবং অনযায় সিনকারী উভযয়ই 
পাপযবাযধর আগুযন দগ্ধ িয় | এেুযগর েুগধমজ - মানুযষ্র 
অসীম চ্াপিদা এবং দসর্নয তার সবজদা প্রযচ্িা | দসই 
কারযণই, দছাটযবলাযতই মানব পশশুর মযধয দভাযগর বীর্ 
বপন করা িয়। দদওয়া িয় দে দকাযনা মূযলযই কাপিত 
দভাগ’যক পছপনযয় দনওয়ার পশো, তা নযায় বা অনযায় দে 
পযথই দিাক না দকন | সমযয়র সাযথ দসই বীর্ আর্ 
মিীরুযি পপরণত িযয়যছ, - সুতরাং র্ীবযনর পবপভন্ন দেযি 
আপম পবপভন্ন ধরযনর অনযায় কযর এযসপছ এবং দীঘজপদযনর 
অভযাসবশত এখযনা কযর চ্যলপছ | পক্রয়া লাযভর পর েখন 
পকছুটা সপম্বৎ পফযর দপযয়পছ, তখন পাপযবাযধর আশঙ্কা আমায় 
গ্রাস করযছ | দচ্িা কযরও আদশজ পপবি র্ীবন লাভ িযে না 
এবং পনযর্যক সপিক মানপসক অবস্থায় ধযর রাখযতও পারপছ 
না বযলই আমার মযন িয় |  

2. পাপযবাধ ও গীতা: 
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গীতার প্রথম অধযাযয় দদখা োয়, পশষ্যযশ্রষ্ঠ অরু্জনও 
কুরুযেি’এর সাধন সংগ্রাযম শত্রুপযের দোদ্ধাযদর 
িতযার্পনত পাপ দবাযধর আশঙ্কায় ভীত: 

পাপযমবাশ্রযয় দস্মান্ িনত্বতানাততাপয়নঃ। (1/36) 

অথজ : “এই সব আততায়ীগণযক িতযা করযল আমাযদর পাপই 
িযব |” 

 অতঃপর 38 এবং 44 নম্বর দলাযক পতপন পুনরায় পনযর্র 
আশঙ্কা বযক্ত করযলন:  

কথং ন দজ্ঞয়মস্মাপভঃ পাপাদস্মাপন্নবপতজতুম্ |          
কুলেয়কৃতং দদাষ্ং প্রপশযপির্জনাদজন || (1/38)  

অথজ : “দি র্নাদজন ! কুলেয়র্পনত পাপ লেয কযরও দকন 
আমাযদর তাযত পনবৃত িবার জ্ঞান িযব না ?” 

অযিা বত মিৎ পাপং কতুজং বযবপসতা বয়ম্। 
েদ্ রার্যসুখযলাযভন িস্তুং স্বর্নমুদযতাঃ।। (1/44)  

 অথজ :“িায় ! আমরা রার্যসুখযলাযভ স্বর্নযক পবনাশ করযত 
উদযত িযয় মিাপাযপ প্রবৃে িযয়পছ|”  

অরু্জযনর মানপসক পস্থপত এতটাই পবপেজস্ত, দে তার শরীযর 
কম্পন ও দরামাঞ্চ িযে | িাত দথযক গান্ডীব খযস প়িযছ 
এবং তার সমুদয় ত্বক দেন দগ্ধ িযয় োযে | সবজযশযষ্ 
দশাকাকুল িযয় অরু্জন ধনুবজাণ তযাগ করযলন অথজাৎ সাধনা 
পপরতযাগ করযলন (1/29 & 1/46) | সুতরাং দদখা োযে 
অপরাধ বা পাপযবাধও দোগসাধনার পযথ এক প্রবল শত্রু, 
ো সদু্গরুর আপশ্রত দশ্রষ্ঠ দোগযতাসম্পন্ন পশষ্যযকও সাধনা 
তযাযগ বাধয করযত পাযর |  

3. গুরুকৃপা: 

এরূপ প্রপতকূল অবস্থায়, শরণাগত পশষ্য অরু্জনযক রো করার 
র্নয সদগুরু কৃষ্ণ স্বয়ং তার মাগজদশজন করযলন | প্রদান 
করযলন গীতাজ্ঞান | দসই জ্ঞাযনর আযলাযক অরু্জন িযলন 
সাধনসমযর পবর্য়ী | পকন্তু অরু্জযনর পাপযবাযধর আশঙ্কা এবং 
আপম কৃত অপরাযধর মযধয ‘আকাশ-পাতাল তফাৎ’ বলযল 
আকাশ ও পাতাল এর মধযবতজী দূরত্ব দক অপমান করা িয় 
| তাই মুপক্ত বা উন্নপত সম্পযকজ আপম েযথি সপন্দিান এবং 

পপরণাম স্বরূপ অপধকাংশ সময়ই অতযি িতাশাগ্রস্থ | এমন 
অবস্থায় আমার মত বযপক্তযদর পক সপতযই দকাযনা আশা 
অবপশি আযছ ?  

এরূপ দ্বন্দপীপ়িত মানপসক পপরপস্থপতযত গুরুকৃপায় 
সদগুরুসোর ধারক মিাপুরুষ্যদর র্ীবনী পাযির সুযোগ ঘযট 
| তাযদর র্ীবনী পেজাযলাচ্না করযল দদখা োয়, সামাপর্ক 
দৃপিযত দে সমস্ত বযপক্তযদর আমরা পপতত, ব্রাতয, কলুপষ্ত, বা  
পিংস্র বযল দূযর সপরযয় পদই, ‘পরশ পাথর’ সদু্গরুর েপণক 
স্পশজ’ও তাযদর র্ীবযনও আযন আমূল পপরবতজন | অতঃপর 
দদখা োয় তারা সতয, পনষ্ঠা এবং ববরাযগযর পযথ অগ্রসর িযয় 
সততই ঈশ্বরীয় আনযন্দ পবচ্রণ করযত সেম িন | তারই 
পকছু দৃিাি পনযচ্ প্রস্তুত করা িল: 

3.1. বচ্তনয মিাপ্রভু ও র্াগাই-মাধাই: 

শ্রীকৃষ্ণ বচ্তনয ভারতী বা বচ্তনয মিাপ্রভু বাংলা তথা 
ভারতবযষ্জর আধযাত্ম আকাযশ উজ্জ্বলতম নেি | ভক্তযদর 
দৃপিযত পতপন সাোৎ শ্রী রাধা কৃযষ্ণর অবতার | খ্রীপিয় 
পঞ্চদশ শতযক আপবভূজত এই অবতার তৎকালীন র্নগন দক 
কৃষ্ণভপক্তর বনযায় ভাপসযয় পদযলন, প্রপতষ্ঠা করযলন দগৌ়িীয় 
ববষ্ণব সম্প্রদায় | 

বচ্তনয মিাপ্রভুর দুইর্ন পাষ্জদ অবধূত পনতযানন্দ এবং েবন 
িপরদাস দসাোযস নাম গান করযত করযত নবদ্বীযপর রাস্তা 
পদযয় চ্যলযছন | িিাৎ দদখযলন দুই মূপতজমান পবভীপষ্কা -
র্গাই ও মাধাই পযথর দমায়ি দাঁপ়িযয় আযছ | এই দুই 
ভাই’এর প্রথম র্ীবযনর পচ্িাঙ্কন করযত পগযয় বৃন্দাবন দাস 
িাকুর পলযখযছন (নচ্. ভা. মধয খন্ড, 13 অধযায়): 

একপদন পযথ দদযখ দুই মাযতায়াল | মিাদসুয প্রায় দুই 
মদযপ পবশাল || 

দস দুইর্নার কথা কপিযত অপার | তারা নাপি কযর দিযনা 
পাপ নাপি আর | | 

ব্রাহ্মণ িইয়া মদয দগামাংস ভেন | ডাকা, চু্পর, পর 
গৃিদাযি সবজেণ || 

দুইর্ন পযথ পপ়ি গ়িাগপ়ি োয় | দে োিাযর পায় দস 
তািাযর পকলায় || 
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েযণ দুইর্যন প্রীত, েযণ ধযর চু্যল | চ্কার বকার শব্দ 
উচ্চ কপর বযল ||  

এরূপ দুবৃজেযদর দদযখ এবং তাযদর এই সমস্ত চ্পরিগত ত্রুপট, 
েথাঃ মদযপান, দগামাংস ভেণ, চু্পর, ডাকাপত, ইতযাপদ 
সম্পযকজ অবগত িযয় পনতযানন্দ মিাপ্রভুর মযন করুনার 
সঞ্চার িল: 

শুপন পনতযানন্দ ব়ি কারুণয হৃদয় | দুইর উদ্ধার পচ্যি িইলা 
সদয় || 

পাতপক তপরযত প্রভু কইলা অবতার | এমযতা পাতপক 
দকাথা পাইযবন আর || 

এখাযন প্রভু অথজ মিাপ্রভু শ্রী বচ্তনয দদযবর কথা বলা িযয়যছ 
| প্রভু পনতযানন্দ পছযলন দপ্রম ও করুণার মূতজ প্রতীক, তার 
হৃদয় েখন একবার পবগপলত িযয়যছ র্গাই মাধাই’এর আর 
পনস্তার দনই | তাই শুরু িযলা র্গাই মাধাই উদ্ধার লীলা | 
পকছুপদন পযর িিাৎ পনতাই ও িপরদাস আবার র্গাই-মাধাই 
এর সামযন পগযয় প়িযলন | সাধুদ্বয় তখন নাযমর দনশায় 
উন্মে, আর র্গাই মাধাই সুরার দনশায় | এমন অবস্থায় কৃষ্ণ 
নাম কাযন োওয়ায় দুই ভাইযয়র দনশায় পবঘ্ন পয়িযছ - তাই 
তারা দেযপ উিযলা | তখন পনতাই কযর বসযলন এক 
অভাবনীয় কান্ড | দুই মদযযপর সামনাসামপন িযয়, তাযদর 
উযেশয কযর বলযলন – “ভাই, আপম দতামাযদর কৃষ্ণ নাম 
দশানাযবা বযল এযসপছ | আপম এক অবধূত |” েলি আগুযন 
দেন পঘ প়িযলা | দনশাগ্রস্ত মাধাই এবার দক্রাযধ উন্মে িযয় 
একটা ভাো কলপস রাস্তার উপর দথযক তুযল পনযয় ছঁুয়ি 
পদযলন পনতাইযয়র মাথা লেয কযর | পনতাইযয়র আিত মস্তক 
দথযক দরদর কযর রক্ত ধারা বইযত লাগযলা, পকন্তু দসপদযক 
অবধূত’এর লেয দনই | পতপন পমপটপমপট িাসযছন- আসযল 
দগৌরাে’যক এই দুই ভাইযয়র উদ্ধাযরর র্নয দসই স্থাযন পনযয় 
আসার উপলযেই প্রভু পনতযানন্দর এই লীলা | 

মাধাই’এর দক্রাধ আযরা উেযরাের দবয়িই চ্যলযছ | পতপন 
পনতাই’যক আযরা প্রিার করযত উদযত, পকন্তু র্গাই’এর 
এইসব ভাযলা লাগযলা না | এই পনরে দসৌমযকাপি সাধুর 
উপর অতযাচ্ার কযর তাযদর দগৌরব পকছু পপরমাণও বৃপদ্ধ 
পাযে না, তাই র্গাই তার ভাইযক পনরস্ত করযলন | সংবাদ 

দপযয় এতেযণ দগৌরাে মিাপ্রভু দপৌঁযছযছন দসই স্থাযন | 
প্রাণপপ্রয় পনতযানযন্দর এই পপরপস্থপত দদযখ দগৌরাযের 
দগৌরকাপি শ্রীঅে দক্রাযধ রক্তবণজ ধারণ কযরযছ | পনতাইযয়র 
এই অবস্থা োরা কযরযছ তাযদর পবনাশ আর্ অপনবােজ | 
পাতকী উদ্ধাযরর পপরকল্পনা োযত বযথজ না িযয় োয়, তাই 
পনতযানন্দ বাধা পদযলন – “প্রভু তুপম শাি িও, এরা দে 
মিাপাপী | দতামার কৃপা প্রসাযদর দে সবার আযগ এযদরই 
প্রযয়ার্ন | তাছা়িা তুপম দতা র্াযনা না, দক্রাযধ পেপ্তপ্রায় 
মাধাই আমাযক িয়যতা একবাযর দমযর দফলযতা, পকন্তু র্গাই 
তাযক বাধা পদযয়যছ | তাইযতা আমার প্রাণ রো িল |” 
পনতযানন্দর এই প্রাথজনায় দগৌরাে আবার তার দগৌরসুন্দর 
রূযপ পফযর এযলন | র্গাইযয়র প্রপত আর্ পতপন ব়িই সন্তুি, 
দস তার প্রাণপপ্রয় পনতাইযয়র প্রাণ রো কযরযছ| দস আর্ 
তার ব়িই আপনর্ন | দুই বাহু প্রসাপরত কযর র্গাইযক 
আপলেন করযলন মিাপ্রভু, পদযলন কৃষ্ণযপ্রম | প্রভুর স্পযশজ 
এবং তার দপ্রমাযবযশ র্গাই সংজ্ঞা িাপরযয় ভূতযল লুপটযয় 
প়িল | এপদযক প্রভু দশজযন মাধইযয়র পাষ্াণ হৃদয়ও পবগপলত 
িযত শুরু কযরযছ | েত অপরাধ দুই ভাই একসাযথ কযরযছ; 
পকন্তু, কৃষ্ণ দপ্রম শুধু র্গাই দপল | পনতযানন্দর প্রপত আচ্রযণ 
দস অনুতপ্ত; দস কাতর কযে বারবার প্রভুর কাযছ েমা পভো 
করযত লাগযলা | সমস্ত অপরাধ েমা কযর প্রভু তাযকও দসই 
পরম ধন পদযলন | প্রভুর কৃপা লাযভর পর দুইর্যনর র্ীবযন 
দদখা োয় আমূল পপরবতজন | দুর্যনই সমস্ত সম্পপে তযাগ 
কযর িযয় ওযিন পরম ববষ্ণব | গোর তীযর একপট কুপটর 
বতপর কযর দসখাযন র্প-ধযান এবং নারায়ণ দসবায় পনযর্র 
অবপশি র্ীবন অপতবাপিত কযরন | ভক্তপ্রবর মাধাই গোস্নাযন 
আসা নর-নারীর সুপবধাযথজ দকাদাল দ্বারা সমূ্পণজ পনযর্র 
পপরশ্রযম একপট ঘাট পনমজাণ কযরন ো আর্ও ‘মাধাই এর 
ঘাট’ নাযম সুপপরপচ্ত |  

3.2. স্বামী রাম ও র্ননক গপণকা:  

স্বামী রাম’এর র্ন্ম ভারযতর গায়িায়াল পিমালযয় দটাপল নামক 
এক দছাট্ট গ্রাযম | খুব অল্প বয়যস গুরু বাঙাপল বাবার সাপন্নযধয 
এযস গৃিতযাগ কযরন এবং পিমালযয়র পগপরগুিায় কযিার 
সাধনায় মগ্ন িন | ব্রহ্মপবদযার দে ধারায় পতপন পসপদ্ধ লাভ 
কযরন তার নাম শ্রীপবদযা বা শ্রীসাধনা | তার তপপনষ্ঠা এবং 
শােজ্ঞাযনর বযাপপ্ত দপেযন করপবরপপিম এর শঙ্করাচ্ােজ ডের 
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কুতজাযকাপটযক গভীরভাযব প্রভাপবত কযর, এবং তাযক পরবতজী 
শঙ্করাচ্ােজ রূযপ মযনানীত করা িয়| 

স্বামী রাম একবার পনযর্র গুরুযদযবর আযদযশ দাপর্জপলং 
শিযরর বাইযরর এক শ্মশাযন পবযশষ্ ধরযনর সাধনায় ব্রতী 
িন | ৪১ পদযনর সাধনার ৩৯ পদন অপতবাপিত িযলও দতমন 
পকছুই ঘটল না, পপরনামস্বরূপ তার মযন এই সাধনার পবরুযদ্ধ 
পবপভন্ন পবপরীত পচ্িার উদয় িযত লাগল | পতপন প্রেপলত 
অপগ্নযত র্ল দ যল পদযলন এবং তার অস্থায়ী বাসস্থান খযরর 
কঁুয়িঘরপট দভযঙ পদযয় দসই স্থান পপরতযাগ করার উপক্রম 
করযত লাগযলন | সাধনস্থল দথযক পকছুদূর এপগযয় পগযয় পতপন 
শুনযত দপযলন, একপট বাপ়ি দথযক গান এবং নাচ্ এর 
আওয়ার্ দভযস আসযছ | গাযনর পবষ্য়বস্তু পছল, “র্ীবযনর 
প্রদীযপ অতযি অল্প দতল পছল, পকন্তু রাত পছল দীঘজতর |” 
এই একপট লাইন স্বামীর্ীযক অনুপ্রাপণত কযর এবং পতপন 
পফযর পগযয় সাধনা সমূ্পণজ কযরন | সাধনার দশযষ্ অথজাৎ ৪১  
তম পদযন সতযই অনুশীলযনর দসই ফযলর উিব িযলা, দেমন 
তার গুরুযদব বযলপছযলন | সাধনা দশযষ্ েখন পতপন দসই 
গাপয়কার বাপ়িযত উপপস্থত িন, পতপন আপবষ্কার কযরন দস 
পছল একর্ন পবখযাত গপণকা | তরুণ সন্নযাসীযক বাপ়িযত 
প্রযবশ করযত দদযখ, ভৃতযস্থানীয় এক শপক্তশালী বযপক্ত তাযক 
দসই স্থাযন প্রযবশ করযত বাধা দদন- “থামুন তরুণ স্বামী, 
আপনার র্নয এপট অননপতক স্থান |” উেযর স্বামীপর্ বলযলন, 
“না, আপম তার সযেই দদখা করযত চ্াই | পতপন আমার 
মাতৃসম |” তারপর সমস্ত বৃোি তাযক র্ানাযলন; সব শুযন 
গপণকা দরর্া খুযল পদযলন এবং স্বামীর্ীযক পভতযর প্রযবশ 
করযত পদযলন | স্বামীর্ীর েপণক উপপস্থপত এবং তার পদবয 
প্রভাযব গপণকার অিঃকরযণ নতুন দচ্তনার উযন্মষ্ িয় | পতপন 
তৎেণাৎ দবশযাবৃপে পপরতযাগ কযরন এবং স্বামীপর্যক কথা 
দদন- “আর্ দথযক আপম দতামার মাযয়র মযতাই থাকব কথা 
পদলাম | আপম প্রমাণ করব দে আপম শুধু দতামাপর মা িযত 
পাপর তা নয়, আপম সকযলরই মা িলাম |”  

পযরর পদনই পতপন কাশীধাযমর উযেযশয োিা কযরন এবং 
পরবতজী র্ীবন সমূ্পণজরূযপ ঈশ্বযরর পাদপযে সমপপজত কযরন 
| পতপন তার বাসস্থাযনর সমু্মযখ পলযখ দরযখপছযলন – “আমাযক 
দকান সাপধকা বযল ভুল কযরানা | আপম পছলাম এক দবশযা 
মাি | দয়া কযর আমার পাযয় স্পশজ কযর প্রণাম দকাযরা না 

|” এই পপরবপতজত র্ীবযন পতপন কাযরা সাযথ কথা বযলনপন 
বা কাউযক সরাসপর তাপকযয় দদযখনপন | েপদ দকউ তাযক 
কখযনা পর্জ্ঞাসা করত- “আপপন দকমন আযছন?” উের 
আসযতা –“রাম”, অনয দকান শব্দ নয় | মিাপ্রয়াযণর একপদন 
পূযবজ প্রায় ৫-৬  িার্ার ভযক্তর সামযন এই সাপধকা দঘাষ্ণা 
করযলন, “আপম খুব দভাযর চ্যল োপে, দয়া কযর এই নশ্বর 
দদিপটযক গোয় দফযল দদযবন | তযব এপট মাযছর খাদয 
পিযসযবও েপদ বা কাযর্ লাযগ |” পযরর পদন উক্ত সমযয়ই 
পতপন দদিতযাগ কযরন | 

3.3. বুদ্ধ ও অেুপলমাল: 

দবৌদ্ধ ধমজ ও অিােমাযগজর প্রবতজক পিযসযব দগৌতম বুযদ্ধর নাম 
আমাযদর সবার র্ানা | তার অনাপানাপস্ত ধযান প্রাণ এবং 
অপান বায়ুর এক পক্রয়া পবযশষ্, এবং মধযম মাগজ সুেস্তযর 
ই়িা এবং পপেলার মধযবতজী সুষু্ম্নামাগজ বযলই মযন িয় | 

ধমজ প্রচ্ার কাযর্ দগৌতম বুদ্ধ একবার দকৌশল রাযর্য উপপস্থত 
িন | দকৌশযলর প্রর্ারা পকছুকাল োবৎ আসুপরক স্বভাব 
সম্পন্ন এক দুধজষ্জ িতযাকারীর অতযাচ্াযর ভীত সন্ত্রস্ত িযয় 
পয়িযছ | এই িতযাকারী পনরীি প্রর্াযদর প্রাণাি ঘপটযয় 
তাযদর অেুপলর মালা পনযর্র গলায় পরযতা, তাই তার নাম 
দদওয়া িযয়পছল অেুপলমাল | মিারার্ প্রযসনপর্ৎ এবং তার 
সুপবশাল বসনযবাপিনী বহু প্রযচ্িার পযরও তাযক দমন করযত 
অসমথজ িন | 

পবপভন্ন সুি অনুোয়ী, অেুপলমাল র্ন্ম দথযক এইরূপ 
পবপেপ্তমপত পছযলন না | তার পূবজাশ্রযমর নাম পছল অপিংসক 
| সম্ভ্রাি পপরবাযর র্ন্ম | বালযকাল দথযকই পতপন পছযলন 
অতযি দমধাবী, তাই পশোলাযভর র্নয তেশীলা 
পবশ্বপবদযালেযয় প্রযবশ অপধকার লাভ কযরন | প্রযতযক 
পবষ্যয়ই অপিংসযকর অসাধারণ দেতা পছল | সিপািীর এই 
উন্নপতযত ঈষ্জাপিত িযয় অনয ছািরা পশেযকর কাযছ নানা 
কাল্পপনক অপভযোগ কযর | পপরণামস্বরূপ, োযত অপিংসক 
তার পশো সমূ্পণজ না করযত পাযর, তাই পশেক তাযক একপট 
অসম্ভব পরীো পদযলন - সিস্র বযপক্তর আেুল দকযট আনযত 
িযব | পশেযকর আযদশ পশযরাধােজ কযর অপিংসক এই ঘৃপণত 
কাযর্ ব্রতী িন এবং ধীযর ধীযর অেুপলমাল িযয় ওযিন | 
ইপতমযধযই অেুপলমাল ৯৯৯ র্নযক িতযা কযরযছন, রক্তপাত 
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প্রাণিাপন এবং অসিায় মানুযষ্র আতজনাদ তাযক নরপশুযত 
পপরণত কযরযছ | এমত অবস্থায় অেুপলমাযলর র্ীবযন বুদ্ধ 
উপপস্থত িযলন | দকৌশযলর একপ্রাযি দপৌঁছাযনার র্নয বুদ্ধ 
পস্থর করযলন, অেুপলমাযলর বাসস্থাযনর কাছাকাপছ এক রাস্তা 
পদযয় অগ্রসর িযবন | পকছুদূর অগ্রসর িযয়যছন, এমন 
অবস্থায় চ্াপরপদক পবদীণজ কযর এক ভয়ানক কেস্বর দভযস 
এযলা- “থাযমা”| চ্লযত চ্লযতই অকুযতাভয় বুদ্ধযদব উেযর 
বলযলন- “আপমযতা দথযমই আপছ বাবা, বরং তুপম এবার 
থাযমা |” বলাবাহুলয, বুদ্ধযদব এখাযন থামা শযব্দ মযনর 
পস্থরযত্বর কথা বযলপছযলন | পতপন দীঘজকাল কযিার তপসযা 
দ্বারা কামনা বাসনার সমস্ত বীর্ নি কযর উপনীত িযয়যছন 
‘বুদ্ধত্ব’ বা চ্রম পস্থরযত্ব | পকন্তু অেুপলমাযলর পচ্ে ক্রমাগত 
র্ীবপিংসা দ্বারা এতটাই পবপেপ্ত এবং অশাি দে তার দবৌপদ্ধক 
স্তর একপট পিংস্র পশুর সমান িযয় দগযছ | পনপেত মৃতুযর 
সামযন এই েুগপৎ প্রশাপি এবং দতর্পস্বতা অেুপলমাল’এর 
মযধয এক অভূতপূবজ পপরবতজন ঘটায় | তারপর তাযদর মযধয 
পক কথাবাতজা িযয়পছল তা মিাকালই র্াযনন | বুযদ্ধর কৃপায় 
অেুপলমাল তৎেণাৎ অে তযাগ কযরন এবং দীো লাভ কযর 
অগ্রসর িন দোগ পযথ | 

পকছুকাল পযরর কথা, নতুন পভেুযক সযে পনযয় বুদ্ধযদব 
এযসযছন শ্রাবিীর দর্তবযন | দসখাযন রার্া প্রযসনপর্ৎ’এর 
সাযথ বুযদ্ধর সাোৎ িয় এবং কথা প্রসযে পতপন অেুপলমাযলর 
অতযাচ্াযরর কথা বুদ্ধযক র্ানান | বুদ্ধ পস্মতযিযস মিারাযর্র 
উযেযশয বলযলন – “মিারার্, এই মুিূযতজ েপদ আপম সমযবত 
পভেুযদর মযধয অেুপলমালযক দদখাযত পাপর, তযব আপপন 
তাযক পনযয় কী করযবন?” প্রযসনপর্ৎ েুগপৎ পবপস্মত এবং 
ভীত িযয় চ্মযক উিযলন | পনযর্যক সামযল পনযয় পতপন 
বুদ্ধযক আশ্বস্ত কযর বযলন, দে দস দেযি শ্রমযনর প্রাপয 
সম্মান অেুপলমালযক দদওয়া িযব | কালযকর পবভীপষ্কা, 
আর্যকর ববরাগী | মুপণ্ডত মস্তক, দগরুয়া বে ধারণ কযর 
অেুপলমাল বযস পছযলন বুযদ্ধর কাযছই | বুদ্ধ নীরযব পনযর্র 
নবীন পশষ্যপটযক দদপখযয় পদযলন | এই অভাবনীয় রূপািযর 
রার্া প্রযসনপর্ৎ িতচ্পকত; পকন্তু কতজবযপনষ্ঠা তার প্রবল | 
তাই তার সমস্ত অপরাধ মিারার্ েমা কযরন এবং নবীন 
পভেুযক সুন্দর মূলযবান পপরেদ, অলংকার এবং একপট 
সুদৃশয ভবন উপিারস্বরূপ পদযত দচ্যয়পছযলন | পকন্তু এ দতা 

আর দলাভগ্রস্ত দসুয অেুপলমাল নয়, তার সমস্ত পবকার বুযদ্ধর 
তপপ্রভাযব ভস্মীভূত | এই অেুপলমাল - পভেু, বুযদ্ধর পশষ্য, 
সবজতযাগী, সবজযমািমুক্ত | সদগুরু রূপ ‘পরশ পাথর’ স্পযশজ 
দস দে পবশুদ্ধ কাঞ্চযন পপরণত িযয়যছ | তাই অেুপলমাল এই 
পনযবদযনর উেযর পনযর্র বে দদপখযয় বলযলন- “মিারার্! 
এই দদখুন আমার ো পকছু প্রযয়ার্ন আমার পিকই আযছ, এর 
দবপশ আর পকছুই দতা আমার লাগযছ না |”  

ক্রমাগত ১০ -১২  বছর বুদ্ধযদযবর ঘপনষ্ঠ সে এবং পনষ্ঠা ও 
অধযাবসাযয়র সাযথ সাধনা কযর অতযি উচ্চ অবস্থা প্রাপ্ত িন 
| বুদ্ধযদব পরবতজীকাযল দকৌশল রাযর্য ধমজপ্রচ্াযরর র্নয 
তাযকই মযনানীত কযরন | 

3.4. লাপি়িী বাবা ও কাপলবাবু: 

দোগীরার্ লাপি়িী বাবা পক্রয়া দোযগর গৃিী পরম্পরার র্নক 
| পক্রয়াবান মািই দোগীরার্ সম্পযকজ অবগত | তার র্ীবযনর 
প্রযতযক ঘটনা বা লীলার অবতারণা ভক্ত পশষ্যযদর পথ 
প্রদশজযনর র্নয িযয়পছল বযলই মযন িয়| 

লাপি়িী বাবার এক অনুরাগী িপর নারায়ন মুযখাপাধযায় 
কাপশযত ডাক ও তার পবভাযগ কমজরত পছযলন | কাপলপদবাবু 
নামক তার এক ঘপনষ্ঠ বনু্ধ ও সিকমজী অপতপরক্ত 
ইপিয়পরায়ণতার র্নয ঘযর েী থাকা সযত্বও পবপথগামী 
পছযলন | েথাথজ বনু্ধ পিনতষ্ী িপরবাবু বনু্ধযক 
ইপিয়পরায়নতার্পনত পবপথগমন দথযক দফরাবার র্নয বহু 
দচ্িা কযরও বযথজ িযলন| তখন পতপন মনস্থ করযলন, দে দকান 
উপাযয় কাপলবাবুযক দোগীরার্’এর পনকট পনযয় দেযত িযব | 
দোগীরাযর্র সাপন্নযধয দস দকান ভাযবই আর পবপথগামী িযত 
পারযব না | পকন্তু পরপুর পবকাযর উন্মে বযপক্ত পক পনযর্যক 
অসুস্থ বযল দমযন দনয় এবং ববদযর কাযছ সিযর্ দেযত চ্ায়? 
এযেযিও ঘটল একই ঘটনা | কাপলবাবু পকছুযতই রাপর্ 
িযলন না, বরং লাপি়িী বাবা সম্পযকজ নানা পবরূপ মিবয 
করযত লাগযলন | আরাধয সম্পযকজ নানা পবরূপ মিবয দশানার 
পযরও পবচ্পলত না িযয় িপরবাবু উক্ত পবষ্যয় বারবার দচ্িা 
করযত লাগযলন | এইভাযব পকছুপদন গত িওয়ার পর 
পপরযশযষ্ কাপলবাবু দোগীরার্ দশজযন রাপর্ িযলন, এবং 
একপদন সন্ধযার সময় দুই বনু্ধ দগযলন দোগীরার্’এর পনকট 
| দোগীরার্ তখন ভক্তযদর পবপভন্ন ধাপমজক ও তাপিক পবষ্যয় 
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উপযদশ পদপেযলন | পুরান পুরুষ্ লাপি়িী বাবার সাপন্নধয ও 
উপযদশ স্বাভাপবকভাযবই কাপলবাবুর অিঃকরণযক আযলাপ়িত 
কযর | সভাযশযষ্ দসপদন পতপন চ্যল দগযলন বযট, পকন্তু এক 
অযমাঘ দচ্ৌম্বকীয় আকষ্জণ তাযক বার বার দটযন আনল 
দোগীরার্’এর চ্রযণ | এরপর দথযক কাপলবাবু সমস্ত 
কুঅভযাস তযাগ কযর সৎপযথ সংসারধমজ পালন করযত আরম্ভ 
কযরন এবং অল্পকাযলর মযধযই দোগপক্রয়া লাভ কযর দোগ 
সাধনায় ব্রতী িন | আচ্ােজ অযশাক চ্যট্টাপাধযায় মিাশয় পুরান 
পুরুষ্ গ্রযে এই ঘটনা উদৃ্ধত কযর পলযখযছন – “এইভাযব 
দদখা োয় কত পবপথগামী বযপক্ত তািার সাপন্নযধয আপসবা মাি 
তািাযদর মযনর গপত বদল িইত, তািারা সৎ র্ীবনোপন 
কপরযত বাধয িইযতা |” 

পরবতজীকাযল দোগীরার্ এর অনয এক ভক্ত মযিিনাথ 
বযন্দযাপাধযায় পাপযবাযধ অপস্থর এবং উৎকপেত িযয় 
দোগীরার্ দক পি দলযখন: “কৃত পাযপর র্নয সবজদা অপস্থর 
ও উৎকপেত | এ র্যন্ম দকাযনারূপ সদানুষ্ঠান কপর তার 
েমতা নাই এবং র্ন্মািযরও দে পাপরব দস আশা নাই | এ 
র্ীব পনতাি কাল ভযয় ভীত |” তার উেযর দোগীরার্’এর 
উপযদশ: “পাপ ও পুণয মযনযত, মন পস্থর ব্রহ্মকযমজ িইযল 
উভযয়র অভাব, দে ভাব তাযক ভাপবযল আর দকাযনা ভাবনা 
দকন িইযব | কালযক সদা ধযর রাপখযত পাযরন দতা কালভয় 
দকাথায় |”  

4. পপরযশযষ্: 

র্ীবযনর অপধকাংশ দেযিই পনযর্যক দবশ স্বয়ংসমূ্পণজ এবং 
দবাদ্ধা মযন করায়- আযশপাযশর বযপক্তযদর আপম দবশ িীন 
দৃপিযতই দদযখ থাপক | েপদও পদনাযি পমপনট পযনযরা কুপ়ির 
দবপশ সময় আত্মকযমজর র্নয বযয় কপর না, তবুও আমার মযন 
িয় গুরু ভাইযয়রা আমায় পবযশষ্ দচ্াযখ দদযখন এবং ভপবষ্যৎ 
পদটা আপমই পাযবা | আর পদনাযি আত্মসমীোর র্নয 
ডাযয়পর দলখা-“ধুর, দসসব দতা ত্রুপটপূণজ বযপক্তযদর র্নয, আপম 
ওসব দকন করযত োব?” আমার এই ধরযনর আপত্মক গবজ 
বা দদমাযকর দপছযন আসযল রযয়যছ চ্রম মানপসক বদনয | 
এই বদনযযকই মানব মপস্তষ্ক দদমাযকর আবরযণ দ যক দফযল 
এবং আমাযক েথাযথজর, অথজাৎ আমার প্রকৃত অবস্থার সমু্মখীন 
িযত দদয় না | পকন্তু এই ধরযনর আবরযণর একপট প্রধান 

সমসযা িযে এটাযক চ্পিশ ঘন্টা ধযর রাখা োয় না; েখন 
েখন এই আবরণ খযস পয়ি, আপম আত্মসমীোর দচ্িা কপর 
| কখযনা মযন িয় আপমই দসই কাপলবাবু, অপতপরক্ত 
ইপিয়পরায়ণতার র্নয পবপরীত পলযের বযপক্তযদর প্রপত 
আমার বাসনার অি দনই | কখযনা বা পনযর্যক গপণকা মযন 
িয় - দে েুগপৎ কামুক এবং দলালুপ | েপদও দীো পদবযস 
গুরুযদবযক কথা পদযয়পছলাম – “সবজদা নীপতগত ভাযব 
চ্লযবা”, তবুও পনযর্র কামুকতা এবং অথজযলাভ চ্পরতাথজ 
করার র্নয নীপতর দতায়াক্কা আপম দকানপদনই কপরপন | 
দভাগযক দেযকাযনা মূযলয চ্পরতাথজ করাই আমার মূল লেয | 
েখন অিংকারবশত অনযযদর সাযথ দুবজযবিার কপর, অপমান 
কপর, অনযযদর োতনা পদযয়, দছাট কযর আনন্দ পাই, েুধাতজ 
পশুপাপখযদর গাযয় প ল ছঁুয়ি মর্া পাই, তখন পনযর্যক 
অেুপলমাল এর মযতা মযন িয়- োর মযধয আযছ পনষু্ঠরতা এবং 
পাশপবকতা; সিমপমজতার দলশমাি দনই, েপদও গুরুযদযবর 
‘পক্রয়াযোগ প্রসযে’ পয়ি দর্যনপছ সিমপমজতা পক্রয়াবাযনর 
অবশযই থাকা উপচ্ত | সৃপির আপদযত আপমও ব্রহ্মস্বরূপ 
‘র্গন্নাথ’ বা ‘মাধব’ রূযপ পছলাম, পকন্তু মিামায়ার ফাঁযদ পয়ি 
সৃপির চ্যক্র ঘুরযত ঘুরযত আপম আর্ র্গাই-মাধাই িযয় 
উযিপছ | দিন পাপকমজ দনই ো আমার দ্বারা িয়না এবং দসই 
অপরাধযবাধ লুকাবার র্নয সবজদাই থাপক অিংযবাযধর দনশায় 
মে; পাযছ দনশা দকযট দগযল পবযবযকর দংশন আরম্ভ িয় | 
এত অবগুণ োর পচ্েযক গ্রাস কযরযছ, তার পক মুপক্ত িযব 
প্রভু ? 

প্রভু দমাযর অবগুন পচ্ত না ধযরা | 
সমদশজী বি নাম পতিাযরা, চ্াযি দতা পার কযরা || 
ইক দলািা পূর্া দম রাখত, ইক ঘর বপধক পযরা | 
দসৌ দুপবধা পারস নাপি র্ানত, কাঞ্চন করত খযরা || 
ইক নপদয়া ইক নার কািাওত, মইযলা নীর ভযরা | 

র্ব পমল গয় তব এক বরণ বি, সুরসাপর নাম পযরা || 
তন মায়া র্ও ব্রহ্ম কািাওত, সুর সু পমপল পবগরাও | 
বক ইনযকা পনধজার পকপর্যয়, বক প্রন োত টাযরা ||      

----সুরদাস 
 
দি প্রভু, আমার অবগুণ সমূিযক পচ্যে ধারণ কযরানা, তুপম 
সমদশজী দসই নাযমর কারযণ আমায় উদ্ধার কর | এক ধরযনর 
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দলািার উপকরণ পূর্া স্থাযন রাখা িয়, এবং দদবতার দসবায় 
লাযগ; আবার এক ধরযনর দলািা কসাইযয়র ঘযর পশু িতযার 
কাযর্ লাযগ | পকন্তু সমদশজী পরশ পাথর দভদাযভদ র্াযন না, 
দস দুই ধরযনর দলািাযকই পনযর্র স্পযশজ পবশুদ্ধ দসানার 
রূপািপরত কযর | নদীযত স্বে র্ল থাযক, এবং নালায় দূপষ্ত 
পপঙ্কল র্ল, উভয় র্লই গোয় পমপলত িযয় পপবি গোর্ল 
িযয় োয় | এই প্রকার শরীর মায়া এবং র্ীব ব্রহ্ম, পকন্তু 
মায়া’র সাযথ পমযশ দস কলুপষ্ত িযয় দগযছ, কৃপা কযর এযদর 
পৃথক কযর আমাযক এই মায়ার্াল দথযক মুক্ত কযরা এই 
প্রাথজনাই দতামার চ্রযণ কপর |  
                                                                                                                                             
------র্য়গুরু 
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Kriya Yoga & Science – Part One 
 

 

[Originally published in Bengali in ‘Anweshan’ January 2020 digital edition] 

-Amitava Dutta  

Translated in English by – Amit Chatterjee & Dipanjan Dey 

 

e all know that the Sanskrit term ‘vijñāna’(Science)  literally means ‘special knowledge’ about something. 

Grammatically, this meaning doesn’t possess any particular dependency upon specific subsection of 

knowledge. Yet, to our utter astonishment, we have developed the understanding of the term ‘science’ as 

the knowledge about some specific domains only. 

Modern science teaches people to experimentally validate any developed theory or algorithm. However, we 

need to remember that the adapted experimental methodology and corresponding conclusive results generated 

in the laboratory initially originates in the human brain much earlier. That very idea motivates them to 

authenticate the theory or the idea in the later stage. 

Life philosophy of ancient eastern civilizations inspires people towards deep thinking, to visualize the thoughts 

residing in the depths of the brain. As a result, by churning the mind, humans can extract the desired gems of 

knowledge. Using the same technique, ancient Indian sages have discovered versatile scientific aspects (e.g. 

concept of atom, motions of solar system, Heliocentrism, Sidereal periods, measurement systems, and many 

more) millenniums before the birth of modern science.  

The magical powers of the human brain astonishes one. Utilization of only a fraction of that power leads to 

immense development in human being. Human brain, the most complex organ in human body, is made up 

with 100 billion nerves and trillions of connections. These nerve cells are distributed through spinal cord to 

the entire body in a net like structure. The highest density of neurons is observed in the brain, and then in the 

spine. This nervous system can be considered as the most priceless gem in the human body; hence, body 

protects it by the flesh and bone assembly.   

According to physiology, spinal cord in the human body is formed by 33 interlocking bones; each bone is 

termed as vertebrae. These vertebras are used to retain the nerve fibres in spine and distribute them to the 

different parts of human body. Depending on the architecture, entire spine can be subdivided into 5 sections: 

coccyx, sacrum, lumbar, thoracic, and cervical.  

The triangular arrangement of the bones with 4 vertebrae at the very bottom portion of spine is known as 

coccyx. Above the coccyx, there are five sacral vertebrae (S1 to S5), cumulatively making sacrum region. 

Next, there are 5 lumber vertebrae (L1 to L5), twelve thoracic vertebrae (T1 to T12), and 7 cervical vertebrae 

(C1 to C7), arranged in the bottom-up manner. Human brain is connected to the spine through first two cervical 

vertebrae viz. Atlas (C1) and Axis (C2).  

The proximity of each junction region contains cluster of nerves, termed as plexus (‘chakra’ or ‘centers of life 

energy’). These clusters of nerves administer the function of associated body regions and different glands.    

W 



 

Volume 2:  Issue 3  

Pa
ge

1
9 

Anweshan 

© 2020-21 RYKYM.org All Rights Reserved July 2021 

The mūlādhāra chakra, or Brahma Granthi resides in the coccyx region, just above the anus (the Sanskrit 

term ‘granthi’ can be denoted as ‘Knot’). In the junction between coccyx and sacrum, parallel to the 

reproductive organs, svādhiṣṭhāna chakra can be located. The maṇipura chakra can be located near the central 

region of lumber, parallel to naval. Parallel to the heart, anāhata chakra can be located in the central region 

of the thoracic. Viśuddha chakra can be located in the junction between thoracic and cervical, parallel to the 

throat region. Parallel to the junction of the eyebrows, in front of the pineal gland on the hypothalamus region, 

ājñā chakra or kūṭastha can be located. Next, vrahmarandhra can be located above the pallet and just outward 

of that point sahasrāra chakra or vṛhada kūṭastha can be located.  

In vimuktisopāna, the locations of ṣaṭcakra (i.e.the six centers of life energy) are mentioned as: 

guhyeliṅge tathā nābhau hṛdaye kaṇṭhadeśake। 
bhrūmardhyahepi vijānīyāt ṣaṭcakrāntu kramāditi।। 

Meaning: The six chakras are in the centre of the eyebrows, throat, heart, naval, near reproductive organs, 

and anus regions, respectively.  

These ṣaṭcakras are: 

1. At the center of the forehead: ājñā chakra 

2. In the throat region: viśuddha chakra (below the ājñā chakra) 

3. In the heart region: anāhata chakra (below the viśuddha chakra) 

4. In the naval region: maṇipura chakra(below the anāhata chakra) 

5. In the reproductive region: svādhiṣṭhāna chakra (below the maṇipura chakra) 

6. Near the anus: mūlādhāra chakra(below the svādhiṣṭhāna chakra) 

 

The nerves connected to the spine in all the aforementioned chakras, can be contemplated as petals.  

Utilizing the Kriya pranayama and dhyana techniques, it is possible to increase the efficacy of all the chakras. 

This eventually enhances the productivity of human body and helps the endocrine system to regulate the proper 

secretion of different hormones.   

 

Each chakra regulates the hormonal secretion of specific glands and maintains the overall hormonal balance 

in human body. The associativity of glands with chakras is provided below: 

1. mūlādhāra chakra: Adrenal gland or suprarenal gland 

2. svādhiṣṭhāna chakra: Genital gland 

3. maṇipura chakra: Pancreas and Spleen 

4. anāhata chakra: Thymus 

5. viśuddha chakra: Thyroid gland 

6. ājñā chakra: Pituitary and pineal gland 
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These five chakras in the spine also represent five tattvas (elements or principles of reality) that regulate 

different functions of human body. Mūlādhāra represents kṣititattva  (earth element) that regulates the process 

of excretion (i.e. elimination of metabolic waste from human body). Svādhiṣṭhāna represents jalatattva (water 

element), that generate and regulate sexual fluids. Maṇipura represents tejatattva or agnitattva (fire element) 

that acts as digestion fire (also known as vaiśvānaragni) and produce energy from swallowed food. Anāhata 
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represents Maruta or Vayu Tatwa (air element), and regulate the respiratory system. Lastly, Viśuddha 

represents Vyoma or ākāśa tattva (sky element), is the region of sound. 

The ājñā chakra inside the human brain is kūṭastha-ātmā-caitanya, the point of pure consciousness. This 

regulates each aspect of human existence viz. body, memory (buddhi), intellect (manas), cosmic intelligence 

(chitta), sense of identity (ahankar), everything. Sahasrāra chakra or vṛhada kūṭastha resides above ājñā, 

where human consciousness is completely absorbed in paramātmā (supreme soul).         

Gita explains that the battleground of Kurukṣetra  (i.e. ‘Dharmakṣetre Kurukṣetre’,Ch1v1) lies within this 

body (i.e. idaṁ śharīraṁ kaunteya kṣhetram ityabhidhīyate, Ch13,v2). These five chakras are pandavas - 

Sahadev, Nakul, Arjun, Bhim, and Yudhisthir; fighting eternally by the guidance of Krishna consciousness 

(of ‘ājñā chakra’) against hundred devilish tendencies (‘the Kauravas’), and transforming the body towards 

divinity (‘Dharmakṣetra). 

By practicing kriya yoga technique with devotion in Guru’s (the holy master) guidance, pancha prana (five 

vital life forces: prana, apana, samana, udana, and vyana) stabilizes; and higher state of consciousness can 

be accessed. Then the pancha kosha (i.e. the five sheath of body that covers the atman or soul) are penetrated, 

pure supreme energy is perceived, and body-matter duality is diminished. Human intellect is engrossed in the 

realization of ‘sarbamkhalbidam brahma’, i.e. everything in this universe is brahma, and only brahma is the 

absolute reality (Chandogya Upanishad III.14.1). Millenniums after this assertion of Upanishad, similar 

concepts like wave particle duality (Louis de Broglie, 1924), wave-particle-energy conversion are being 

researched by modern science to understand exact nature of the universe. It is expected that, after extensive 

research efforts, the investigation by modern science in this direction will reach similar conclusions, in near 

future.     
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 Mānasaputra – Part 2 
(The Spiritual son) 

 

 

[Originally published in Bengali in ‘Anweshan’ January 2021 digital edition as a tribute to Shri Dubeyji] 

 

Regarding uninterrupted practice of the process obtained, we have learnt from Guru Ma about the overnight 

sādhanā of the two – the senior and the junior. The Yogi Guru started giving away all his knowledge obtained 

from sādhanā, and the disciple started assimilating everything – which is not very easy. The body-mind of the 

two householder yogis are, as if tied to the same tune; the disciple came up with the gradual steps of kriya and 

their correct procedures on his own – such is the unity. 

It was a quiet night in a village named Shyampur, near Damodar based Pursura. Paramguru Dubeyji and Yogi 

Barindranath Das mahasaya started doing kriya, seated in a bed. Gradually, other disciples followed; as a 

result, the vibration of the entire room changed. At first, the disciple Sudhin kept himself busy looking for his 

bedding rather than sitting for kriya. But after observing other’s kriya-pranayam, Sudhin also sat for kriya. 

Gradually the night moved from 2 p.m. to dawn, other disciples have completed their kriya, but Sudhin had 

not finished yet. After being called for a long time by his family nickname ‘Gora’, he opened his eyes. When 

asked by his Guru in private, he surprised him by saying about hearing intense sounds of bells and visions of 

stunning light, which is actually the vision of ‘mahiṣāsuramardinī’ [the slayer of a demon named mahiṣāsura]. 

As a scientist whatever doubt he had in his mind, it ended that day. Das mahashaya silently looked towards 

Dubeyji, as if saying – ‘didn’t I say?’ In answer Dubeyji’s silent affectionate approval - ‘precisely’. The young 

disciple was attracted towards kriya practice with his Gurudev in the deep solitudes of Gorakhpur.  

In the transcendental state of a meditative mind, the disciple Sudhin experienced the subtle body one day – as 

if wandering across an endless ocean with a raft of white light. At this point, the disciple had the desire to see 

his Gurudev. Just in an instant, with his subtle body he reached from Kolkata to America, far off where his 

Guru Dubeyji was residing. He saw his Gurudev was sitting with a few disciples in front of him, and he was 
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giving advice to the disciples. Upon enquiring about Gurudev’s unwell state over the telephone, Dubeyji’s 

strong injunction was – ‘Have you understood what is Vṛhada Kūṭastha? If not, I shall not talk anymore on 

this’. This, coming unexpectedly from Dubeyji, resulted in a temporary feeling of detachment in the disciple 

for his Guru. Later in a meeting in Behala [kolkata], Dubeyji lovingly asked his disciple with a smile, ‘Say, 

what do you have to say’ and enquired – ‘Have you understood the Vṛhada Kūṭastha?’ regarding which, after 

a detailed discussion by the disciple about the special process of exiting from the [gross] body with the subtle 

body and then again re-entering it in a safe way, made him assured. Gurudev’s instructions were – “these are 

the stages of siddhi or siddhāi, do not think of these and instead enjoy the bliss of the Vṛhada Kūṭastha, you 

will find the causal body there. That is the place of the Puruṣottama”. The disciple’s realization was – ‘Vṛhada 

Kūṭastha was not clear that day, now it is’.  Later he remarks – “By the grace of Gurudev, when I reached the 

boundary of Kūṭastha, there was no more confusion that day as to what is Vṛhada Kūṭastha. That day I realized 

as if Mahāmāyā herself showed me the way onwards from that boundary”. Upon hearing this, the Guru smiled 

with satisfaction and selected him as the one who would be entitled for giving Kriya initiation. Like this, 

gradually with the Guru’s love, the disciple’s sādhanā evolved. The duo’s phases of love-affection and 

sensitiveness were unknown to others. 

In this context, when the mind becomes subtle in the sixth kriya and thus becomes still, the sadhaka remains 

no more bound to the three guṇas. As a result of this kriya, the abilities of the subtle body and the process of 

separating the subtle body from the gross body comes under control. With this subtle body, one can go 

anywhere with a raft of light.  

‘rathārūṛau vāmanaṃ dṛṣṭā 

punarjanma na vidyate’  

– meaning the sadhak who has the vision of this [subtle] body is not reborn again. As long as this body exists, 

the cycle of birth & death continues. When this body reaches the kāraṇa loka [causal sphere], rebirth does not 

happen.  

The disciple wakes up daily at dawn for sādhanā. If someday there is a little delay in waking up, an unknown 

touch is felt in the body. Upon saying this over the phone to the Guru – ‘Will you not let me sleep also, wake 

me up?’, hearing which the Guru’s roaring laughter of joy knew no bounds. Likewise, the worthy kriyaban 

sadhakas have felt such attention and cooperation from the Guru. This is a perfect example regarding the sense 

of responsibility and love which a Guru has for a disciple.        

The eminent sadhaka Dubeyji, although being a knower of the past, present and future by virtue of his power 

attained through sādhanā, allowed the destiny to manifest itself. Even during incoming of a danger in the 

family, he didn’t attempt at making any change in the course of the destined. And he taught this to his worthy 

disciple too, who likewise uses his power of his sādhanā for the welfare of mankind.  

Regarding lifestyle, Dubeyji had a very simple approach. His clothes were ordinary and he was indifferent 

towards his diet. But he was very attentive towards his disciples. When disciples were to come to his house at 

Gorakhpur, he even used to clean the toilet himself – as Christ himself washed the feet of his disciples once. 

He was also the least worried about his body and its care. Even when he travelled to distant villages for giving 

initiation, in chilling winter also, he used to take bath in cold water from the well. When asked about any 

inconvenience or difficulty, he used to answer – ‘everything is fine’. He had no special longing regarding any 

particular food. At his home, although his wife used to serve different types of dishes beside rice, Dubeyji 

used to eat as if hopping from one item to another, like a small kid. At his disciple Sudhin’s house, he used to 

like his wife’s cooking and used to say that the diet of a Yogi should be like this. Whenever he went to any 

disciple’s house for the betterment of kriya practice, he made sure everyone was diligent about their practice. 
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He used to say that for kriya, no special arrangements are needed separately; a tiny corner of the bathroom is 

enough. Along with Kriya practice if there is unity of mind, then the proper environment and situation required 

for Kriya practice manifests on its own. Contextually, despite the long distance between the disciple Sudhin’s 

home and workplace, and other obstacles, the proper place, time and surroundings for his kriya practice always 

occured. Regarding Kriya yoga, Dubeyji has said – ‘The main goal of kriya is to make the mind enter in the 

kūṭastha’. In reality the disciple gets the power of meditative mind from the communion with ‘Guruśakti’.  

Kriya was Dubeyji’s only goal – even once, while travelling in a bus, he recognized proper potential in a 

person and told him to meet and later initiated him in Kriya. Even after retiring from work life, for the purpose 

of proper dissemination of Kriya, he used to travel to different places from Gorakhpur, Uttar Pradesh. 

According to their potential, communion, and wish/desire, ParamGuru used to observe every disciple from 

distant Gorakhpur, looked after their ascent in Kriya and provided the necessary help needed. Through his 

inner vision, Dubeyji understood the measure of accuracy in the Kriya practice of the disciple by just having 

a mere glance and according to potential, advised and guided them. When asked about ones’ own kriya 

practice, he remarked with dual meaning, ‘Well, fine’. According to their own state and condition, they 

understood the right meaning intended. He used to say – “Those who have given me the authority over them 

or want my advice, I always keep communion with them on my own accord”.  

The Gita says –  

‘ye yathā māṁ prapadyante tāns tathaiva bhajāmyaham 

mama vartmānuvartante manuṣhyāḥ pārtha sarvaśhaḥ’  (Chapter 4, Verse 11) 

Meaning – ‘One who surrenders unto me in whatever way, I reciprocate accordingly. Everyone follows my 

path in all respects’. The wife of a certain Kriyaban looked Dubeyji as Gopāla, the child form of Krishna, and 

Dubeyji used to greet her accordingly.  

The year was 1988/89; Dubeyji was at the Pūrṇa kumbha, at Allahabad. Three of the disciples went to the 

kumbha mela to accompany their Gurudev. In that vast area, seeing no scope of meeting the Guru, they were 

about to return back; when they met a sadhu who showed them the proper way leading them to Gurudev’s 

tent. Their inherent love for their Guru led the disciples to their desired place by a Divine power. According 

to the disciples, he was Babaji Maharaj. During discussion, Sudhin enquired – ‘Was he Babaji or Gurudev 

himself?’ in response, Dubeyji only smiled mysteriously. 

Once ParamGuru Dubeyji had to catch a train and had reached the station on time and even settled himself; 

however, a disciple who wanted to travel along with him had not reached yet. The time arrived for the train’s 

departure, and even the whistle blew for the engine start, but nowhere was the disciple. On the other hand after 

a little shake for a while, the train didn’t move further. Even after several attempts by the driver and engineers, 

the train didn’t move. After a while, the disciple was seen approaching the platform from a distance, running. 

As soon as he climbed the train, all of a sudden, the train gave a little shake and started moving. The disciple 

saw Dubeyji was sweating buckets, and was wiping it off with a towel. Such compassion for a disciple is 

rarely found. Being completely aware about his earthly departure (16/07/2004; Bengali 31st of Āṣāṛa, 1411), 

the great yogi Dubeyji, overcome by other’s grief, even took the fatal disease of a person in his own body.    

The Param Guru was himself a walking encyclopedia of the Gita and the Vedas. Essence of various Holy 

Scriptures and yogic explanations can be found in his book ‘Kriya Yoga Rahasya’ [transl. ‘The Secret of Kriya 

Yoga’], which is perhaps one of the most authentic works regarding the practice of Kriya yoga. Walking the 

same path, his worthy disciple has also given different explanations of the scriptures in the light of Kriya, in 

his book ‘Adhyatmikta, Kriyayoga and Atmabodha’. Other than this, the published version of various 
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interactions of his disciples with him in question answer format in ‘Kriya yoga Prasange’ guides the way for 

Kriyabans. 

In the worldly perspective, Dubeyji finished his education from the Vidyasagar College, and due to his father’s 

retirement, joined the office of a famous shipping company of the Calcutta Port Trust, located in Park Street 

area. He used to live in the Jorabagan area of Nimtala. For uninterrupted practice of Kriya, he particularly 

utilized the weekend’s time. Either after the office hours on Friday evening or from Saturday morning, upto 

Monday morning- except very essential work - he practiced Kriya uninterruptedly. At his Gorakhpur residence 

also, Dubeyji used to stay nearly aloof in a separate small room and remain immersed in Kriya.            

In the same manner, the scientist disciple stayed far away from his workplace SSKM Medical College Hospital 

in Kolkata, at his residence in Uttarpara, Hoogly. Waking up at night at three, he used to sit for his Ātmakarma. 

After a long while, taking just a little food, he had to run to catch the train for his work. After returning from 

work, again by train, he took a little food and sat for his Ātmakarma again. Up again after a long while, taking 

a little food for dinner, the time came for his rest. This was his daily routine. 

Paramguru Dubeyji and his disciple Barindranath Das Mahashay have come to the Uttarpara residence. After 

night long Kriya sādhanā, the next day as Das Mahashay sat on the bed, he got up immediately and asked – 

‘who practices Kriya in this place?’ and after Sudhin’s response in affirmative, he exclaimed – ‘what an 

extraordinary vibration! One cannot get this perhaps even in the Himalayas!’ to which Dubeyji said – ‘so, do 

you understand now? Why I keep wishing to come here?’. Whenever his beloved disciple Sudhin wanted to 

touch his feet, Dubeyji used to embrace him instead.   

Amongst the worldly events in Sudhin’s life, many miraculous events occurred as well. Paramguru used to 

question affectionately about all those events and he used to get a particular joy listening them from his 

disciple’s mouth. Paramguru had a loving attitude, immense compassion, but he also had immense vigor. 

When Paramguru used to come and stay at the Uttarpara residence of Sudhin, his other disciples also arrived 

and they mostly did night long sādhanā. Along with his wife, the disciple Sudhin kept himself busy attending 

them. Only after sādhanā when everyone left and the night was over, did he get the time to speak with Dubeyji 

in solitude. 

Once while returning home from work, a doubt arose in Sudhin’s mind – ‘Now that Gurudev is staying in my 

house, many disciples are coming and he is preaching them as well; but being a student of science, as a 

scientist, how come I have become engaged in all of this?’ No sooner had he entered, Dubeyji directly asked 

Sudhin – “Did I do something wrong?” Sudhin was awestruck – ‘How come he knows what I was thinking?’ 

Whatever little doubt he had in his mind had ended – now total surrender came for the Guru.   

In this way, Sudhin’s sādhanā continued. Paramguru kept visiting the Uttarpara residence, the disciples came, 

night long sādhanā ensued. On the other hand, in the morning, work at the hospital followed. This left no time 

for conversation with the Guru in a little isolation. The desire to show the Kriya process and to discuss about 

the experiences was increasing with time, but no opportunity arose. Time came for Dubeyji to leave now, and 

the car left with Paramguru. Getting ready for his office, the disciple kept regretting – no opportunity came to 

show the Kriya and discuss the experiences. Then suddenly the bell rang. Opening the door, he saw Gurudev 

had returned back with the car. Upon questioning, Dubeyji said – ‘You only didn’t let me go; now, say what 

do you have to say’. The disciple now sat to show the kriya. Paramguru asked – ‘Did you wanted to show this 

one?’ the disciple answered – ‘No, I wanted to show a different one, this happened just now’. Then after 

watching the other kriya, the Paramguru being at once surprised and happy, said – ‘that which you showed at 

first is the third kriya, and the next one, second kriya’. Later he got the fourth kriya from Dubeyji. 
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Along with kriya practice, his scientific inquisitive mind continued to seek the science behind these processes. 

Gurudev Dubeyji used to say – “God seeks for good intellect; with a good intellect, svādhyāy is understood”. 

Once during an isolated discussion, Sudhin said to his Gurudev – “The different stages of this kriya has already 

been stated by science in its own language”. When questioned by the Guru, he went upto the bookshelf and 

took a book on Genetics and then citing the DNA structure, explained the fifth, sixth, seventh and eighth kriyas 

and the respective science behind these to his Guru. Immensely surprised, Paramguru Dubeyji after listening 

all this was amazed and thus blessed with affection – ‘Verily you have done it previously (before this life), 

and hence you could say everything, otherwise it is not possible for others to say these things’.  

Contextually, Shri Maheswari Prasad Dubeyji had got kriya initiation from his Guru Shri Nitai Charan 

Bandopadhyay Mahasaya, when he was in his college and by the sheer power of his sādhanā, had been 

authorized for kriya initiation just after the second kriya.  

Sudhin, the worthy disciple of Paramguru, started kriya practice since 1992 and within only seven years had 

accomplished all the seventeen kriyas - the principal seven kriyas along with the Dhyana kriyas. Dubeyji 

wanted Sudhin to give Kriya initiation, but the disciple remained immersed in his sādhanā. When questioned 

by Sudhin, Guru Dubeyji informed that he has in himself that (required) state of equilibrium. The one, who is 

in communion with the universal mind and universal love, is verily the Guru. Once even Paramguru’s elder 

daughter-in-law said to Sudhin – “At home my Father-in-law always speaks about you; please agree for 

performing initiation”. At the requests of Barindranath Das Mahashay and few other disciples, Sudhin finally 

agreed for initiation. The great yogi Dubeyji ordered his worthy disciple to perform kriya initiation.  

 About the duality of mind regarding giving kriya initiation, Sudhin said later – “At that moment while giving 

the kriya initiation, it was as if Gurudev made me see the entire eighteen chapters of the Gita at once- that O 

Arjuna! Watch, for you know nothing. See what you have to do. Thus, I was obliged to prepare for giving 

Kriya.”  

Finally Paramguru Dubeyji at the presence of his elder daughter-in-law and few other worthy disciples 

performed that special ritual and celestial work – flowing of the Guruśakti – thus transferring the energy to 

Sudhin.  

Regarding this Dubeyji has said – ‘Without the knowledge of Guruśakti, one cannot become a Kriyayoga 

initiator. Influenced by the Guru’s śakti, one can be made to see the vision of Kūṭastha (opening of the third 

eye)’. Further he said – “While making one see the Kūṭastha during Kriya initiation, the seeker’s receptive 

power is to be judged. During this period, a process of exchange occurs between the Guru and the disciple. 

Taking light [energy] particle from inside the subtle body of the receiver, endow it with consciousness, 

energize it and return it back to the receptor’s body”. During Kriya initiation, while the amount of 

consciousness transferred is uniform, the transfer of energy is done according to the seeker’s receptive 

capacity.   

What a magnificent scene! – The disciple Sudhin is touching his first disciple’s Kūṭastha, and opening the 

Upanayan  [third eye], and the great yogi Guru sitting just behind him touching his disciple and the future 

Guru, thus ensuring the flow of Guruśakti. If this energy manifests while giving Kriya, only then the eligibility 

to give Kriya is attained. Due to the Guru’s touch, a new world is manifesting in front of the disciple too; he 

is himself surprised – ‘How is this possible? I have not performed kriya initiation before, how am I giving 

Kriya now?’ After initiation, the Guru’s blessings were –“You have performed very good Kriya initiation” 

and along with that he gave his reassurance – “You verily have given kriya before [this birth]”. After this 

Kriya initiation, from this very instant, the worthy and thus beloved disciple of the great yogi is also a Guru – 

Acharya Shri Sudhin Ray.  
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By the virtue of his receptive power, communion, and firm resolve for sādhanā, the disciple Sudhin thus 

became the great yogi Dubeyji’s ‘ātmaja’. Nothing more remained further to be given. Paramguru Yogacharya 

Shri Shri Maheswari Prasad Dubeyji thus gave the authority of initiation to his Mānasaputra, Acharya Dr. 

Shri Sudhin Ray, and ensured the continuity of the pure Kriya path and the flow of Guruśakti, hence making 

successor of his auspicious power obtained from sādhanā, and bestowing us all with grace.  

 

 

ॐ tasmai śrī gurave namaḥ 

 

 

 

    

 

   

 

 

 

(Paramguru Dubeyji’s handwritten letter to his disciples) 

 

References: 

Discourses and discussions by Gurudev and Guru Ma, 

Discussions with Guru Brothers and Sisters, 

Above all the knowledge obtained from the books written by Gurudev and Paramguru. 
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বীর পবযবকানন্দ 

- পাযমলা মুযখাপাধযায় 

 

র র্াপন েুদ্ধ কযর পশরোণ সাযথ,  

বীর র্াপন েুদ্ধ কযর তযলায়ার িাযত। 

বীর র্াপন েুদ্ধ কযর বাহুবযলর দর্াযর, 

বীর র্াপন েুদ্ধ কযর রক্তেয় কযর। 

 

বীর তুপম, তবু দনই পশরোণ মাথায় 

মিাযদযবর র্টা সম পাগপ়ি দশাভা পায়। 

বীর তুপম েুদ্ধ কযরা বাকয তযলায়াযর 

শাপনত েুপক্তর ফলা মনযক মুক্ত কযর। 

 

শূনয িাযত, লেয অভয় দকাপট র্যন পবলাও 

অজ্ঞানতার অন্ধকাযর পবযবযকর আযলা োলাও। 

পর্যতছ জ্ঞান েুযদ্ধ , দপযয়ছ সম্মান 

সনযাসী িযয়ও বীর, লযিা দগা প্রণাম।।

বী 
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না বলা কথা 

- সঞ্জীব কুমার দাস 
বজপ্রথম বাবা আপনাযক এবং গুরুমাযক আমার আিপরক 

প্রণাম র্ানাই। পৃপথবীযত ঈশ্বযরর দশ্রষ্ঠ র্ীব মানুষ্। ‘মান’ 
এবং ‘হঁুশ’এর সমপি। আর্ অর্ানা র্ীবাণুর সংক্রমযণ এই 

পৃপথবীর সমগ্র মানুযষ্র মান এবং হঁুশ এর ছন্নছা়িা অবস্থা। 

দকাপভড ১৯ সংক্রমযণর র্নয লকডাউযনর প্রথম দুই/পতন 
পদন বদনপন্দন কাযর্র পর পটপভর পদজায় মযনাপনযবশ করা 

ছা়িা আর পকছু কার্ পছল না। মন পবপেপ্ত িওয়ার র্নয পটপভ 

দদখা বন্ধ করলাম। ঘযর দথযক বদনপন্দন কার্ কযর 

মযনাপনযবশ করলাম গুরুযদযবর দদখাযনা পযথ। কারণ এই 
অফুরি মূলযবান সময় িয়ত এই র্ীবযন আর পাযবা না।  

গুরুযদযবর পনযদজশ দপলাম প্রপতপদন সন্ধযা ৬টার সমযয় 
পক্রয়াযত বসার। পনযদজশ পাওয়ার প্রথম পদন দথযকই শুরু িল 
মানবর্াপতর শাপি কামনায় আত্মকমজ। প্রপতপদন পক্রয়া অথজাৎ 
আত্মকমজ করার সময় অনুধাবন করলাম, “গুরু কৃপাপি 
দকবলম্” কথাপটর অথজ। গুরুকৃপা মাযনই আনন্দ সাগযর 
দভযস োওয়া। স্বযে দদখা দকানও দৃশয বা দকানও উপলপি 
সামপয়ক সমযয়র র্নয মযন থাযক। ঘুম ভাঙযলই আর পকছু 
মযন থাযকনা। এই কপদন সমূ্পণজ র্াগ্রত অবস্থায় স্বযের মত 
ো পকছু উপলপি িল, এই র্ীবযন তা ভুলবার নয়।  

লকডাউযনর মযধয একপদন গুরুযদবযক দফান কযর উপলপির 
কথা র্ানাযত গুরুযদব পলযখ রাখযত বযলপছযলন। সমগ্র অংশ 
পবযশযষ্র মযধয আংপশক পলখলাম; কারণ, সমগ্র অংশ পলখযত 
দগযল একপট ডায়পর দশষ্ িযব। ভপক্ত বা পবশ্বাস োই বলা 
দিাক না দকন, র্াপন, দে সমগ্র উপলপির দশজন ও মনন 
গুরুযদযবর অবগত।  

নাপভপক্রয়া করার সময় পেফুযলর অসাধারণ সুবাস অনুভব 
কপর। প্রাণায়াযমর সময় ওঙ্কারধ্বপন এবং ডান কাযন পেঁপেঁ 
দপাকার দর্ার পচ্ৎকার শুনযত পাই। পদযনর দেযকাযনা সময় 

একাযি থাকযল প্রাণায়াম করার সময় দে অনুভূপত, দসই 
অনুভূপত এবং আনযন্দর দরশ  থাযক। সমস্ত শরীর এক 
ভাইযব্রশন বা কম্পযনর মযধয থাযক। অযনকটা বাযসর 
ইপঞ্জযনর পাযশ পসযট বসার মত।  

দর্যাপতমুদ্রা করার দশষ্ পেজাযয় একপট আযলার পবনু্দ (তারার 
আকাযর) দশজন। পবনু্দ চ্যল দগযল এক উজ্জ্বল সাদা আযলার 
বলয় দৃশযমান িয়। বলযয়র মাযের অংশ পকছুপদন অির রূপ 
পালটায়। 

১) সাদা বলযয়র মাযে ঘন নীল, নীযলর মাযে একপট দছাট 
বৃে।  

২) সাদা বলযয়র মাযে সবুর্ রযঙর প্রপতেপব। পচ্িন  
মনযনও রং পালটায় না, পকছুপদন এইরূপ দশজন। 

৩) প্রথযম এক আযলার পবনু্দ, দশষ্ পেজাযয় একপট আগুযনর 
বলযয়র মাযে একপট চ্ক্র, চ্ক্রপট ঘূণজায়মান। 

৪) আযলার পবনু্দর পর এক ঘন কাযলা অসীম আকাযশর 
নযায়, োর সীমা পপরসীমা দনই। এক একপট উপলপি 
পকছুপদযনর র্নয থাযক। পিক প্রকাশ করযত পারলাম পকনা 
র্াপননা, লাপি়িী বাবার বইযত পয়িপছ, মন পদযয় পক্রয়া সাধনা 
করযল প্রথম পক্রয়াযতই সব পাওয়া োয়। আমার পস্থর পবশ্বাস, 
প্রপতপদন পক্রয়া সাধনা অভযাস করযল প্রযতযক পক্রয়াবাযনর 
নানা রকম উপলপি িযবই। একথা সবজাংযশ সতয। 

পপরযশযষ্ বপল, কমজর্গযত আবার প্রযবশ কযরপছ, পকন্তু 
র্গতটা আযছ, কমজ দনই। একমাি সতয আত্মকমজ। র্গৎ  
আযছ কারণ প্রাকৃপতক দুযেজাযগর পদন সকাযল বাপ়ির পাযশ 
প্রপতপদযনর মত চ়্িাই, বুলবুপলর ডাক শুযনপছ; দুযেজাযগর 
পযরর পদনও একই ভাযব পাপখর ডাক শুনযত পাই। র্ীব 
র্ন্তুযদর কাযছ প্রাকৃপতক দূযেজাগ আলাদা দকানও মািা বিন 
কযর না । 

স 
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গুরুযদযবর শ্রীচ্রযন প্রণাম র্াপনযয় দশষ্ করলাম। 

“গুরু কৃপাপি দকবলম্” 
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Drops of Nectar 
(From Sri Sri Ramakrishna Kathamrita) 

- Sudeep Chakravarty 

 
nce upon a time, Shri Ram Krishna 

Paramahansa was going to Ganga Ghat via 

Panchvati Udyan (garden). Suddenly he 

heard a creature moaning from the nearby bushes. 

Going closer, he saw that a water snake was trying 

to swallow a bull frog, but the frog was too big for 

the snake's food, due to which the snake was unable 

to swallow it, and the frog was stuck in between. 

We do not get to know of what happened to that 

snake and frog in Sri Sri Ramakrishna Kathamrita, 

but Shri Rama Krishna has given a very relevant 

example of this incident. 

He compared the water snake to an incompetent 

master, and the bull frog to an immature disciple. 

Ramakrishna says that If there were a cobra snake 

in place of this water snake, then the salvation of 

this bull frog was certain with a single bite itself. 

The cobra is the Satguru, who takes the burden of 

the disciple's Karma on his shoulders and paves the 

way for the disciple's liberation. On the other hand, 

an incompetent master (water snake) who is 

himself ignorant, pushes the disciple into a greater 

darkness. 

O 
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It's a matter of great fortune for any person to have 

a competent Master or Satguru in his/her life. We 

do not know that after the accumulation of how 

many births’ good karma makes us worthy of the 

company of a Sadguru. How fortunate are those 

Kriyavans who have received initiation from our 

Gurudev! 

 

Hindi Translation 

एक बार की बात है, श्री राम कृष्ण परमहंस पचंिटी होकर गंगा 
घाट की ओर जा रहे थे| तभी उन्हें पास की झाकियों से ककसी 
जीि के कराहिे की आिाज सुिाई दी| पास जाकर उन्होंिे 
देखा कक एक जलसपप एक बिे मेढ़क को किगलिे का प्रयास 
कर रहा है, पर मेढ़क सांप के आहार के शलए काफी बिा है 
शजस कारण िो उसे किगल िहीं पा रहा है और मेढ़क ददप से 
कचल्ला रहा है| उस सांप और मेढ़क की क्या पररणकत होती है 
इसका उले्लख हमें कथामृत में िहीं कमलता है, परन्तु इस घटिा 
का बहुत ही प्रासंकगक उदाहरण श्री राम कृष्ण िे कदया है| 

उन्होंिे जलसपप की तुलिा अयोग्य गुरु ,और मेढ़क की तुलिा 
अपररपक्व शिष्य से ककया है| श्री रामकृष्ण कहते हैं कक इस 
जलसपप की जगह अगर कोबरा िाग होता तो एक ही दंि से 
इस मेढ़क की मुकक्त किकित थी| कोबरा सत्गुरु है जो शिष्य के 
कमों का बोझ अपिे कसर लेकर शिष्य की मुकक्त का मागप 
प्रिस्त करता है| िहीं दसूरी तरफ अयोग्य गुरु (जलसपप) जो 
स्ियं अज्ञािी है, शिष्य को भी गहि अंधकार में धकेल देता है|  

सद्गरुु का जीिि में प्रादभुापि होिा ककसी भी व्यकक्त के शलए 
सौभाग्य की बात है | पता िहीं ककतिे जन्मो के पुण्य फशलत 
होिे पर सद्गरुु का सकिध्य  प्राप्त होता है | इसशलए िह 
कियािाि भाग्यिाली है शजन्होंिे गुरुदेि से दीक्षा प्राप्त ककया 
है|  
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The Movement of Hurt 

- Saket Shrivastava 

 

hy do we get hurt? What is that which really gets hurt? Getting hurt can be perceived from two 

dimensions, viz. physical and psychological, while there may be still a combination of both. As far 

as physical pain is concerned, it is not deep but superficial, and therefore can be handled in a much 

easier way. However, the psychological ache is damaging as it is deeply rooted into the psyche of man 

and therefore takes time to subside. Now what is that which really gets hurt? 

As pointed out by the Master, it is our ego that gets hurt. And what that ego really is? So far, this author 

has realized that our ego is but collection of images that we develop in due course of our lives, while 

perceiving such images to be real. No wonder, we thus keep inflating the ego continuously. But why do 

we call them images? It is so because if we observe closely, we shall find that all that we accumulate 

around ourselves, except tangibles, are only in imaginations, the latter being the byproduct of our 

thoughts. Such images though not actually real, appear to be so because of our severe attachment to them. 

Such images that we form about ourselves are temporary, as they keep changing, though we may not be 

aware of such changes that swiftly take place due to our ever-restless mind (gross). So it may be stated 

that formation of images about oneself is the handicraft of the restless mind (gross).  

But is it true that only the image gets hurt and not the actual ‘I’? Otherwise, why is that one suffers so 

badly on being hurt. Perhaps its answer is rooted in our deep-seated attachment with images that causes 

the actual ‘I’ getting lost and replaced by the ‘I’ built up with images, accumulated over time which is 

unreal. That which gets hurt is this unreal ‘I’, which ignorantly is considered the real ‘I’. No wonder our 

sufferings don't stop, as the unreal ‘I’ being accumulation of images, is gratified regularly by addition of 

more images. Whenever any image is attacked or challenged, the delicately nurtured unreal ‘I’ gets hurt 

instantly. Images that inflate our ego, such as, a high position in the society, appreciation, praise, power, 

reputation, prestige, fame, etc. lead to strong attachments to them, in comparison to any negative image 

about oneself. It is a fact that man religiously tries to build an image that's acceptable to society, 

irrespective of whether he indulges in activities morally acceptable to society or not. Such a positive image 

is then nurtured continuously by imagining and glorifying the good deeds etc. done by him in the physical 

world. That positive image receives a jolt when it is challenged or belittled by someone known or strange. 

Since such an image is built with hard work over a sufficiently long period in the psychical world, man 

gets immensely attached with it, and therefore guards it enviously. Even the slightest attack on such an 

image sends him in a dizzy. However, the sad part is that man is hardly aware of this.  

Till it was pointed out by the Master, I too had the false notion that it is ‘he’ who gets hurt, whereas 

actually it’s his image that generally gets hurt, else, it would never have been possible to cope up with 

such wound repeatedly. One of the most dreaded forms of emotional pain that I witnessed was the pain 

caused to the parents who lost their only adult son. Such a pain is unimaginable and difficult to be 

explained from the logic of image. However, if we ponder over it we will understand that the very 

relationship between parents and a child and all other relationships in this world alike are nothing but 

images. When a child is born he is hardly into any relationship for he understands none. In fact, he does 

not even recognize his mother but remains attached to her only for food in the initial stage of his 
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upbringing. It is only gradually that the child develops an affinity for his parents due to an overload of 

affection. Over a period, the bonding between a child and his parents reaches such height that it becomes 

impossible to imagine the existence of one in the absence of the other. However, such bonding is still an 

image as it would not wither in the absence of one another.    

To conclude, unless one understands the true self and stops considering his delicately pampered ego as 

the true self, there is no respite from being hurt. This true self or the realization of ‘I am’ comes only when 

the thought is not for ‘I am’ is the real- perceivable only in this very moment or ‘here and now’ and 

vanishing no sooner mind comes into play for mind exists only in past and future and remains nonexistent 

in this very moment or ‘here and now’ when time comes to a stop (a matter of pure realization and 

therefore non explainable any further). Upon realization of ‘I’ in the conscious state (as it is present in 

deep sleep and unconscious state as well) that is ever present and eternal, all images shall drop 

automatically without effort, and then such ‘I’ can never be hurt. However due to images that we 

unfortunately get entangled into due to our materialistic way of life, we somehow get lost and lose touch 

of the real ‘I’. We just keep basking in the superficial images thinking them to be real, only to realize their 

non-permanence, when some external onslaught shatters them. In the state of 'no mind', there is a 

possibility of not getting hurt. As long as the mind is there, thinking, imaginations, and images will be 

there. Such a gross mind will never allow one to understand one’s true nature, that alone is constant and 

eternal, and is always with him, irrespective of whether he realizes it or not. I bow down before the realized 

masters who made us understand such great truth in this life.  
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সময়টা পছল ২০১২ সাযলর অযোবর মাস। দুগজাপুযর্ার আর দবপশ দদপর দনই; ভাবলাম, এই বছর পক পুযর্ার সময় দকাথাও ভ্রমযণ 
োওয়া োযব না? দেখাযন পাওয়া োযব একটু পাবজতয ভূপমর দছাঁয়া, একটু সবুযর্র স্পশজ, একটু পনর্জনতা আর তার সযে েপদ দসটা 
দকান পশবভূপম িয়, তািযল দতা আর কথাই দনই। এরকম ভাবযত ভাবযত িিাৎ মযনর মযধয দভযস উিযলা একপট নাম-ভীমাশংকর। 
র্ায়গাপট মিারাযের এক প্রপসদ্ধ পশবভূপম এবং দ্বাদশ দর্যাপতপলজযের অনযতম বযল পবশ্বাস কযরন আমাযদর দদযশর ভক্ত মানুষ্র্ন। 
ভ্রমণসেী ও ইন্টারযনযটর সািাযেয খুঁপটনাপট তথয সংগ্রি কযর দসখাযন োওয়ার র্নয প্রস্তুপত পনযত শুরু কযর পদলাম। পুনা দথযক 
১১০ পকযলাপমটার দূযর সিযাপদ্র পবজযতর উপর ভীমাশংকর মপন্দযরর অবস্থান।  

দুগজাপূর্ার মিািমীর রাযত আমরা পতন বনু্ধ িাও়িা দথযক আর্াদ পিন্দ এক্সযপ্রযস কযর রওনা পদলাম পুনার উযেযশয। প্রায় ৩৬ 
ঘন্টা দেন র্াপনজর পর সকাল এগাযরাটা নাগাদ দপৌঁযছ দগলাম প্রায় ১৮৫০ পকযলাপমটার দূযরর পুনা দেশন। দেশযন দনযম একটু 
প্রাতরাশ দসযর অযটা কযর চ্যল এলাম পশবাপর্ নগর বাস টাপমজনাল। দসখাযন এযস প্রায় দদ়ি ঘণ্টা অযপো করার পর আমরা 
মিারাে সরকাযরর ভীমাশংকরগামী বাযস ওিার সুযোগ দপলাম। শুনলাম প্রপত দুই ঘণ্টা অির ভীমাশংকর োবার বাস পাওয়া 
োয়। সাধারণত োিীরা একই পদযন সকাল দবলায় পুনা দথযক দবপরযয় ভীমাশংকর দশজন কযর আবার পুনা পফযর আযসন, পকন্তু 
আমাযদর অিত একপট সূেজাস্ত ও সূযেজাদয় দদখার ভীষ্ণ ইো পছল। তাই আমাযদর দফরার তা়িা দনই।  

লাল রযঙর সরকাপর বাস আমাযদর পনযয় টাপমজনাস দথযক দবলা বাযরাটা নাগাদ দবপরযয় প়িল। শির ছাপ়িযয় উনু্মক্ত প্রািযরর মযধয 
পদযয় চ়্িাই-উৎরাই রাস্তা দপপরযয়, সুন্দর কাযলা পপযচ্র িাইওযয় ধযর বাস ছুযট চ্লল তীরগপতযত। রাস্তা ভাযলা থাকায় বাস র্াপনজর 
পবযশষ্ দকাযনা ধকল সিয করযত িয়পন। েপদও স্থানীয় োিী সংখযা ক্রমশ বা়িযত থাকায় দসই আরাম দকাথায় দেন পমপলযয় দগল। 
২/২ পসযট পতনর্ন পমযল দচ্যপ দচ্যপ বসার র্যনয আপ্রাণ দচ্িা। প্রচ্ণ্ড পভয়ির চ্াযপ প্রাণ ওষ্ঠাগত। বুেলাম সব রাযর্যই োনবািন 
বযবস্থা প্রায় একই রকম। ‘নদীর এপার কযি ছাপ়িয়া পনঃশ্বাস ওপাযরযত সবজ সুখ আমার পবশ্বাস’ মযন মযন এসব ভাবযত ভাবযত 
র্ানলার পদযক তাপকযয় দদপখ আমরা এযকবাযর পািাপ়ি রাস্তায়  ুযক পয়িপছ। মযন িযে দেন পিমালযয়র নযাশনাল িাইওযয় নম্বর 
৫৪ ধযর চ্যলপছ িপরদ্বার দথযক দোশীমি। একটু িান্ডা িাওয়া প্রাণ রু্প়িযয় পদল, উচ্চতা ক্রমশ বা়িযছ; সিযাপদ্র পবজতমালার মযনারম 
দৃশয বাস র্াপনজর কি অযনকটা ভুপলযয় পদল। মাযেমাযেই নর্যর প়িযছ দবশ ব়ি ব়ি র্লাশয়; দসই র্লাশযয়র পা়ি দঘঁযষ্ সবুর্ 
পািায়ির  াল। মিারাযের এই অঞ্চযল আমাযদর প্রথম আসা, তাই দবশ তাপরযয় তাপরযয় উপযভাগ করপছ প্রকৃপতর মযনারম দৃশয। 
পযথর দু'ধাযর িলুদ ফুযলর সাপর, রাস্তার ধাযর পশু পাপখর ছপব আঁকা অভয়ারযণযর একটা ব়ি সাইনযবাডজ নর্যর প়িল। তার 
মাযন আমরা ভীমাশংকর অভয়ারযণযর একবাযর সীমানার কাযছ এযস পয়িপছ। প্রায় সায়ি চ্ার ঘন্টা পর আমরা মযঞ্চর, দগাযরগাঁও, 
রার্গুরুনগর, প্রভৃপত শিরাঞ্চল দপপরযয় দপৌঁযছ দগলাম ভীমাশংকর।  

প্রথম দশজযনই ভাযলালাগা, বাস দথযক দনযম মযন িযলা দকান পাবজতয গ্রাযম এযস দপৌঁযছপছ। চ্াপরপদযক পািায়ি দঘরা। পিযমল 
বাতাযস একটু শীত-শীত ভাব। কুয়াশার চ্াদর দেন ধীযর ধীযর দনযম আসযছ। এখানকার উচ্চতা প্রায় ৩৫০০ পফট। বাস েযাযন্ডর 
পাযশই দুগজা মাতার মপন্দর। চ্াপরপদযক পূর্ার সরঞ্জাম ও পবপভন্ন পসরা সাপর্যয় দদাকাপনযদর পভ়ি। তীথজ োিীযদর পভ়ি দসরকম 
দনই বলযলই চ্যল। সবাই মপন্দর দশজন কযর পফযর োযবন। আমরা প্রায় ৩০০ পসঁপ়ি দনযম দপৌঁযছ দগলাম মপন্দর চ্ত্বযর। মপন্দযরর 
স্থাপতয নর্র কা়িার মযতা, বহু প্রাচ্ীন কাযল পাথযরর বতপর মূল গভজগৃযির চূ়্িাপট প্রায় ২৫ ফুট উঁচু্। চূ়্িার মাথায় দগরুয়া ধ্বর্া 
লাগাযনা রযয়যছ। গভজগৃযির লাযগায়া নাটমপন্দর দবশ প্রশস্ত, নাটমপন্দযরর দুইপাযশ কারুকােজমপন্ডত পাথযরর পখলান। মপন্দযরর গাযয় 
নানা দদবযদবীর মূপতজ, পপছন পদযক দমাে কুণ্ড, প্রাচ্ীর পদযয় দঘরা একপট েুদ্র র্লাশয়। আর মপন্দযরর দপেণ পদযক ভীমা নদীর 
উৎস।  
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আমরা একপট ফুযলর দদাকাযন পর্জ্ঞাসাবাদ কযর দপৌঁযছ দগলাম মপন্দযরর এক পূর্ারীর বাপ়িযত। পতপন ৭০০ টাকার পবপনমযয় 
একপট ঘযর আমাযদর পতনর্নযক থাকযত পদযলন। ঘরপট দবশ পপরষ্কার-পপরেন্ন, তযব কমন বাথরুম। স্নান দসযর আমরা দবপরযয় 
প়িলাম মপন্দযরর দদবতা দশজযন। ভীমাশংকর দ্বাদশ দর্যাপতপলজযের অনযতম। প্রায় সন্ধযা িয়-িয়, মপন্দযর পভ়ি দনই বলযলই চ্যল। 
অল্পসংখযক তীথজোিীযদর লাইন দপপরযয় প্রথম দশজন গভজগৃযির দদওয়াযল টাঙাযনা আয়নার প্রপতফলযন। এখাযন এটাই রীপত, বাইযর 
দগাটা চ্াযরক দলার্ সাপকজট পটপভ আর এল.পস.পড. স্ক্রীন, দসখাযনও ভীমাশংকর’র্ীর দশজন পাওয়া োয়। পশবপলে রূপার আবরণ 
পদযয় পপরবৃত। সন্ধযা আরপতর আযগ েখন স্নান করাযনা িযব তখন দসই আবরণ উযন্মাচ্ন করা িযব, তাই সন্ধযারপতর অযপোয় 
আমরা নাটমপন্দযর বযস রইলাম।  

নার্মপন্দযরর অন্দরমিযলর চ্াপরপদযক দদখযত দদখযত িিাৎ দৃপি চ্যল দগল নাটমপন্দযরর ছাযদর পদযক। তাপকযয় দদপখ িার্ার িার্ার 
কত রংযবরযঙর প্রর্াপপত সাপর পদযয় বযস রযয়যছ। কমলা, সবুর্, নীল, িলুদ, বাদাপম, দগালাপপ, আযরা কত রকযমর পবপচ্ি 
প্রর্াপপতর দল। মযন প়িল পাযশই দতা রযয়যছ ভীমাশংকর সযাংচু্য়াপর, দেখাযন পবপভন্ন প্রর্াপতর দলারা এবং ফনার সন্ধান পাওয়া 
োয়।  

ধীযর ধীযর অন্ধকার দনযম এল, মপন্দর চ্ত্বর প্রায় র্নশূনয িযয় দগল। দগাটা নাটমপন্দর এবং গভজগৃি পপরষ্কার করা িযলা। আমরা 
এল.পস.পড. স্ক্রীযন দদখলাম  - ধীযর ধীযর পশবপলযের আবরণ উযন্মাচ্ন করা িল। আমরা বৃষ্ভরার্ নন্দীযক প্রণাম র্াপনযয় গভজগৃযি 
প্রযবশ করলাম। সযে গুপটকযয়ক তীথজোিী, প্রাণভযর দশজন করলাম কৃষ্ণবণজ দর্যাপতমজয় পশবপলে। দবশ ব়ি দগৌরী পট্টর মযধয মূল 
পশবপলে। একিাত’এরও কম উঁচু্ পলযের মাথায় মােখাযন সামানয একটু ফাটযলর মত দাগ দদখা োয়, দসইখাযন খুব েীণ ধারায় 
র্ল দবপরযয় আসযছ। পুযরাপিতমশাই বলযলন ওই পলযের একাংশ মিাযদব এবং অনয অংযশ পাবজতী, আর মাযে ভীমা নদীর 
উৎসমুখ। ভীমাশংকরর্ীর পপছনপদযক দদওয়াযল মা পাবজতীর দন্ডায়মানা সুন্দর মূপতজ। ভীমাশংকরর্ীযক পচ্পন, দুধ, দই, মধু ও কপূজর 
সিযোযগ র্ল পদযয় স্নান করাযনা িযলা। স্নাযনর পর চ্ন্দন এবং ফুযলর মালা পদযয় তাঁযক সার্াযনা িযলা। তখন তাঁর অনয এক 
রূপ। আরপতর পিক আযগ আমরা গভজগৃি দথযক দবপরযয় এযস দরর্ার সামযন নন্দী মূপতজর পিক পপছযন দাঁপ়িযয় ভীমাশংকরর্ীর 
আরপত দশজন করযত লাগলাম, তযব সরাসপর নয়-দপজণ এর মাধযযম। এক অযচ্না শ্রুপত মধুর সুযর গান গাইযত গাইযত, ঘণ্টা 
বার্াযত বার্াযত, পতনর্ন পুযরাপিত পশযবর আরপত করযত লাগযলন। পনর্জন পপরযবযশ আরপতর দসই সুযরর মূছজনা সিযাপদ্র 
পবজতমালার গাযয় প্রপতধ্বপনত িযয় আমাযদর মযন এক অপনবজচ্নীয় পপবিভাব র্াপগযয় তুলল।  

আরপত দশষ্ িবার সযে সযে মপন্দর সংলগ্ন সব দদাকান পাট ধীযর ধীযর বন্ধ িযত শুরু করল। আমরা পতনর্ন তা়িাতাপ়ি একপট 
দদাকাযন পগযয় রাযতর আিার েখন দশষ্ করলাম তখন ঘপ়িযত রাত আটটা বাযর্। এই অঞ্চযল রাপিযত আর দকউ দবর িয় না। 
পুযরাপিত, সাধু, দদাকাপন, সবাই পশযবর দভাগ আরপত সমূ্পণজ িযয় দগযল দে োর পনযর্যদর বাপ়ি বা আশ্রযম পগযয় দরর্া বন্ধ কযর 
দদন, কারণ এই পািাপ়ি অঞ্চযলর অভয়ারযণয এখযনা বাঘ, ভােুক, বনয শুযয়ার ও নানা রকম পবষ্ধর সাপ ইতযাপদ আযছ। দবপশ 
রাযি তাযদর ডাক শুনযত পাওয়া োয়, এই র্েযল অযনক ধরযনর ঔষ্পধ গাছও পাওয়া োয়। রাযতর আিাযরর পর একটু 
রংযবরযঙর পমপি পযা়িা আস্বাদন করলাম। অপূবজ তার স্বাদ, ব়ি ব়ি দলািার ক়িাই'এর গাযয় দলযপ দদওয়া আযছ। ওর্ন দযর এই 
পযা়িা পবপক্র িয়। ৩০০ পসঁপ়ির দুই ধাযর দদাকান গুপল। ধীযর ধীযর রাস্তাঘাট সব অন্ধকাযর দ যক দগল; আমরা পসঁপ়ি পদযয় নামযত 
নামযত মপন্দর চ্ত্বযর এযস দপৌঁছলাম। ভীমাশংকর গ্রাম এখন নীরন্ধ্র অন্ধকাযর পনমপিত, মযন িযে দকান এক অপচ্নপুযরর পনর্জন 
আকাশতযল আমরা পতনর্ন এযস পয়িপছ। পািায়ির উপযরর পদক দথযক নাম-না-র্ানা পশু পাপখর ডাক দভযস আসযছ। এই 
গভীর অন্ধকাযর মপন্দযরর চূ়্িার পদযক তাপকযয় দদপখ পস.এফ.এল. লযাম্প এর সাদা আযলার ছটা ধীযর ধীযর কুয়াশায়  াকা পয়ি 
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োযে। সব পমপলযয় এক দমািময় পপরযবশ রচ্না কযর চ্যলযছ। পকছুেণ এই পনর্জনতাযক উপযভাগ কযর আমরা লযর্ পফযর 
দগলাম। পরপদন খুব দভাযর মপন্দযর পুযর্া দদওয়ার দপ্রাগ্রাম থাকার র্নয তা়িাতাপ়ি ঘুপমযয় প়িলাম। 

পরপদন মেল আরপতর ঘন্টার শযব্দ আমাযদর ঘুম ভাঙযলা। খুব দভাযর স্নান দসযর ভীমা কুযন্ড'র র্ল মাথায় পদযয় মপন্দযর প্রযবশ 
করলাম। আমাযদর লযর্র মাপলক পুযরাপিতমশাই, খুব েত্নসিকাযর আমাযদর পুযর্া দদওয়াযলন। পশবপলযের উপর এখন অতুযজ্জ্বল 
রুপার আভরণ। আমরা তার উপযরই র্ল  াললাম, ফুল পদযয় সাপর্যয় আরপত করলাম। পতপন মযন্ত্রাচ্চারণ কপরযয় আমাযদর 
পুষ্পাঞ্জলী দদওয়াযলন। দর্যাপতপলজযের সামযন আমরা পতনর্ন ছা়িা আর দকউ দনই। দকান দকালািল দনই, দকান লাইন দনই, দকান 
তা়িাহুয়িা দনই, দকান বযস্ততা দনই, খুব শাপিপূণজ পপরযবযশ সূযেজাদযয়র আযগই আমরা মযনর আনযন্দ দসই পূর্া-অচ্জনা  সম্পন্ন 
করলাম। তযব শ্রাবণ মাযস এবং মিাপশবরাপির সময় খুব ভক্ত সমাগম িয় এবং দমলা বযস। পূর্াচ্জনা দশযষ্ পুযরাপিতমশাই 
আমাযদর কপাযল পিপুণ্ড্র এঁযক পদযলন। পতপন আমাযদর দশানাযলন ভীমাশংকর দর্যাপতপলজযের দপৌরাপণক কাপিনী এবং মািাত্ময।  

পতপন বলযত শুরু করযলন - পুরাকাযল পিপুরাসুর নাযম এক বদতয এই র্েযল বাস করত। তার পিংস্র স্বভাব ও অতযাচ্াযর, স্বগজ-
মতজ-পাতাল এর অপধবাসী দদব ও ঋপষ্কূল দারুন পবপন্ন িয়। তারা শরণ দনয় ভগবান দদবাপদযদব মিাযদযবর। তাযদর প্রাথজনায় 
স্বয়ং ভগবান শংকর এই পিপুরাসুর বদতযযক পবনাশ করযত রার্ী িন। পতপন ভীমকায় শরীর ধারণ কযর তার সামযন উপপস্থত িন, 
মিাযদযবর এই রুদ্র মূপতজ দদযখ অসুর ভয় দপযলও তার সযে েুযদ্ধ প্রবৃে িয়। কযয়কপদযনর ভীষ্ন েুযদ্ধর পর পিপুরাসুরযক 
দদবাপদযদব মিাযদব বধ কযরন। এই সময় রণ-লাি মিাযদব সিযাপদ্র পবজযতর উপর, এই িান্ডা র্ায়গায় এযস পবশ্রাম দনন। তাঁর 
পপরশ্রাি ও ঘমজাক্ত শরীর দথযক প্রচু্র ঘাম েরযত থাযক, ক্রযম দসই দস্বদ-ধারা দথযক একপট দস্রাযতর উৎপপে িয় এবং ক্রযম 
নদীর আকার ধারণ কযর। ভীমকায় শঙ্কযরর দদি পনঃসৃত বযল এই নদী ভীমা নদী নাযম পপরপচ্ত িয়। আর্ও গভীর র্েযলর 
মযধয দসই দস্রাযতর ধারা দদখা োয়।  

অসুর পনধযনর পর ভক্তগণ আশুযতাষ্ মিাযদবযক এই বযল অনুযরাধ কযরন দে, সাধুসিযদর রো করার র্নয পতপন দেন কৃপা 
কযর এই দেযি সদাসবজদা পবরার্ কযরন। ভক্তবৎসল দভালানাথ ভক্তবাঞ্ছা পূরণ করবার র্নয এই সিযাপদ্র পবজযতর দকাযল 
দর্যাপতপলজে রূযপ ভীমাশংকর নাযম পচ্রপস্থর িযয় োন। তাঁর শরীযরর দস্বদ আর্ও ভীমা নদীর ধারা িযয় পনগজত িয় এই পশবপলে 
দথযক। ভীমাশংকর মিাযদযবর পুরাণ কথা দশষ্ কযর পুযরাপিত দুই িাত দর্া়ি কযর মাথায় দিপকযয় প্রণাম র্ানাযলন তাঁর সমু্মযখ 
পবরার্মান ভীমাশংকর দর্যাপতপলজেযক। আমরাও সািাযে মিাযদবযক প্রণাম ও স্পশজ কযর দবপরযয় দগলাম গভজগৃি দথযক। 

উদাে কযে পুযরাপিত বযল চ্যলযছন – 

ওঁ নাযমা শম্ভবায় চ্ ময় ভবায় চ্ 

নমঃ শংকরায় চ্ ময়স্করায় চ্ 

নমঃ পশবায় চ্ পশবতরায় চ্ ওঁ। 

তাঁর উচ্চাপরত পপবি মন্ত্র মপন্দযরর গভজগৃযি প্রপতধ্বপনত িযয় এক অপূবজ দমািময় আধযাপত্মক পপরযবশ সৃপি করল। পূব আকাযশ 
তখন অরুযণাদয় িযয় দগযছ, নীল আকাশ তযল সিযাপদ্র পবজযতর  াযল সবুর্ অরণয প্রভাত সূযেজর আযলায় এক রপঙন চ্ক্রবাল 
বতপর কযরযছ। নানা রকম পাপখর ডাক দভযস আসযছ। দদাকানপাট খুলযত শুরু কযরযছ, ভীমাশংকর গ্রাম ধীযর ধীযর দর্যগ উিযছ।  
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ঘযর পফযর কযাযমরা কাঁযধ পনযয় দবপরযয় প়িলাম মপন্দযরর আযশপাযশ পকছু ছপব দতালার র্নয। মপন্দযরর পূবজপদযক শপন মিারাযর্র 
মপন্দর, এক পবশাল পপতযলর ঘন্টা েুলযছ এই মপন্দযরর সামযন, তার গাযয় দলখা ১৭২৮ পখ্রোযব্দ এক দপযশায়া এটা বতপর কপরযয় 
ভীমাশংকর উযেযশয উৎসগজ কযরন। বতজমাযন এই ঘন্টাপট না়িাযনা বা বার্াযনা পনযষ্ধ। মূল মপন্দযরর বাইযরর দদওয়াযল 
দশাবতাযরর দছাট দছাট মূপতজ দখাদাই করা আযছ। মপন্দযরর সামযন একপট মিারােীয় ধাঁযচ্র কাযলা পাথযরর দীপস্তম্ভ। পবযশষ্ 
পবযশষ্ পযবজ এখাযন একসযে অযনক প্রদীপ োলাযনা িয়। মপন্দযরর পপেম গাযি পাথযর দখাদাই করা দমযট পসঁদুর লাগাযনা 
িনুমানর্ীর মূপতজ। মপন্দযরর দপেণ পাযশ্বজ ভীমা নদীর উৎস কুণ্ড। ভক্তরা এখাযনই স্নান দসযর র্ল পনযয় োযেন বাবার মাথায় 
 ালার র্নয। কুযন্ড'র একধাযর একপট দছাট পশবপলে, অনযপদযক শ্রী গযণযশর মূপতজ; কুযন্ডর র্যল অযনক দছাট দছাট মাছ দখযল 
দব়িাযে। মপন্দযরর পূবজ পাশ পদযয় একটা পাথযরর পসঁপ়ি উযি দগযছ; দসই পসঁপ়ির প্রাযি একপট দমযিা পথ চ্যল দগযছ গভীর 
র্েযল। পসঁপ়ি দবযয় উপযর উযি পপেম পদযক তাকাযতই দদখযত দপলাম, দূযর সবুর্ পািায়ির দকাযল ভীমাশংকর গ্রাযমর ঘরবাপ়ি। 
নীল আকাশ তযল সবুর্ সিযাপদ্র পবজযতর  াযল ভীমাশংকর মপন্দযরর চূ়্িা সূযেজর পকরযণ উজ্জ্বল িযয় উযিযছ, দসই চূ়্িায় লাগাযনা 
দগরুয়া ধ্বর্া মৃদুমন্দ িাওয়াযত পতপত কযর উ়িযছ, এক আনন্দময় পপরযবশ। দবশ পকছু ছপব তুযল দনযম এলাম মপন্দর প্রােযণ।  

এবার পফযর োবার পালা, ঘযর  ুযক বযাগ পি গুপছযয় দবপরযয় প়িলাম বাসেযাযন্ডর উযেযশয। আবার প্রায় ৩০০ পাথযরর পসঁপ়ির 
ধাপ পাযয়-পাযয় অপতক্রম কযর এলাম বাস েযাযন্ডর কাযছ। পকছু পকছু মারাপি ভযক্তর আগমন ঘটযছ। পসঁপ়ির দুই ধাযর ফুযলর 
পসরা সাপর্যয় গ্রাযমর মপিলারা বযসযছ। সযতর্ রপঙন ফুল আনা িযয়যছ কাযছই গ্রাম বা র্েল দথযক। দলািার ক়িাইযত রপঙন 
পযা়িা, পযথর ধাযর পভেুক খঞ্জপন বাপর্যয় মারাপি সুযর গান গাইযছ। পসঁপ়ির দুই ধাযর পািাপ়ি  াযল সবুর্ র্েল। ৩০০ পসঁপ়ির 
দশযষ্ বাঁপদযক দুগজা মপন্দর। মপন্দযরর চূ়্িা, সামযনর পথ নবরাপি উপলযে আযলা পদযয় সার্াযনা। রাযতর আযলাকসিায় এই 
মপন্দযরর রূপ মযন মযন কল্পনা করলাম। দুগজা মপন্দযরর পূবজপদযক প্রযবশপথ, প্রথযমই নাট মপন্দর। দসই নাটমপন্দযর এক ভক্ত এক 
ধরযনর তাযরর বাদযেন্ত্র বাপর্যয় একপট ধূন গাইযছন। তাঁর গাযনর সুযরর মূছজনা, দসই বাদযেযন্ত্রর পমপি আওয়ার্, নাটমপন্দযর 
প্রপতধ্বপনত িযয় এক মযনামুগ্ধকর মায়ার্াল সৃপি কযর চ্যলযছ। মূল মপন্দযর পসংিবাপিনী পবরার্মানা আযছন, তাঁযক প্রদপেণ ও 
প্রণাম কযর দবপরযয় এলাম। দেযত িযব আযরা অযনক দূর, তবু ইযে কযরনা ভীমাশংকর দছয়ি চ্যল দেযত। বাসেযাযন্ড পকছুেণ 
অযপো করার পযরই আমাযদর পুনা োওয়ার বাস চ্যল এযলা। পুনা দথযক দেযন কযর পূণজ, দসখান দথযক পিেপল দেশন িযয় 
চ্যল োব আর এক মিারাযের তীথজযেি ওন্দানাগনাথ। 

প্রায় এক দশক আযগর ভ্রমণকাপিনী আর্ পলখযত বযস ভাপব দে দসই সময় গুরুযদযবর সযে আমার দকাযনা দোগাযোগ িয়পন বা 
ঈশ্বযরর কৃপায় পক্রয়াযোযগর দকান পদ্ধপত আপম প্রাপ্ত িইপন। েপদ দপতাম তািযল এই ভীমাশংকর ভ্রমযণ আরও এক নতুন মািা 
দোগ িত। সিযাপদ্র পবজযতর সবুযর্ দঘরা দসই পািায়ির পাদযদযশ স্বয়ং দদবাপদযদব মিাযদযবর কাযছ, দদব দদউযলর এক পনর্জন 
স্থাযন বযস, অবশযই গুরু পরম্পরা প্রাপ্ত এই দুলজভ পক্রয়াযোগ পদ্ধপত অনুশীলন করতাম। প্রাণযক পনযয় মূলাধার দথযক আজ্ঞা চ্ক্র 
িযয় িয়যতা তাঁর কৃপায় দপৌঁযছ দেতাম সিস্রাযর, দেখাযন দপৌঁযছ িয়যতা সমাপধস্থ িযয় দেতাম। দদব দুলজভ দশজন, দরামাঞ্চকর 
অনুভূপত ও অভূতপূবজ উপলপি পনযয় আবার পফযর আসতাম এই ধরাধাযম। না পফরযত পারযলও পকছু এযস দেত না, পচ্রতযর লীন 
িযয় দেতাম দদবাপদযদযবর চ্রযণ। সপতযই দদবভূপম ভীমাশংকর সাধন ভর্যনর এক অপত আদশজ স্থান। এখানকার শুদ্ধ পপরযবশ 
অন্নময় দকাষ্ দথযক আনন্দময় দকাযষ্ উেরযণর এক অসীম শপক্তর উৎস। দসখানকার স্থান মািাত্ময সাধারণ মন ও বুপদ্ধর অযগাচ্র। 
এই র্ীবযন র্াপননা আবার কযব োওয়া িযব বা আযদৌ িযব পকনা, পকন্তু মানস ভ্রমণ অবশযই সম্ভব। আর গুরুযদযবর কৃপায় েপদ 
দকানও পদন সূক্ষ্ম শরীযর ভ্রমণ করার দসৌভাগয লাভ করযত পাপর, তািযল পুনঃ পুনঃ দশজযন এই মানব র্ীবন ধনয করব, এই 
আমার অপভলাষ্। 
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রাম তযাপর্, কভু গুরু নাপি ভুপল 
-  অপমত চ্যাটার্জী   

 

রুগতপ্রাণা দোপগনী সিযর্া বাই'এর র্ন্ম 25 রু্লাই 1725 সাযল পদপের পরীপেতপুর নামক স্থাযন এক সম্ভ্রাি পপরবাযর। মাি 
এগাযরা বছর বযয়যস পনযর্র পববাি অনুষ্ঠাযনর পদনই প্রপসদ্ধ সাধক কপব চ্রনদাস'র্ীর দশজন লাভ। প্রথম পপরচ্যয়ই চ্রনদাসর্ী 
সিযর্াযক শৃোর করযত দদযখ, র্ীবযনর অপনতযতা এবং দদযির নশ্বরতা সম্বযন্ধ উপযদশ দদন। পপরণামস্বরূপ সিযর্া তৎেণাৎ 

সংসার তযাগ কযর গুরু দসবায় র্ীবনযক পনযয়াপর্ত সমপপজত কযরন। চ্রনদাযসর 108 র্ন পশষ্যর মযধয দোগ সাধনার পনপরযখ 
সিযর্া পছযলন এযকবাযরই আলাদা। অতুলনীয় পছল তার গুরুভপক্ত। পরবতজীকাযল গুরু চ্রনদাস দোগ সাধনার ধারাযক অবযািত 
রাখযত পশষ্যা সিযর্া'দকই পনযর্র উেরসূরী রূযপ মযনানীত কযরন। 
 
লাপি়িী বাবা ও পঞ্চানন বাবা'র র্ীবনী গ্রে পয়ি দর্যনপছ - দোগ সাধনার উন্নত স্তযর দপৌঁযছ সাধযকর মযনর ভাব আপনা দথযকই 
ছযন্দর আকাযর প্রকাপশত িয়। সিযর্া দসই উচ্চ অবস্থা মাি 18 বছর বযয়যসই অর্জন করযত সমথজ িন, এবং রচ্না কযরন "সির্ 
প্রকাশ"। এই গ্রে তার সাধন অনুভূপত ও গুরুভপক্তর এক উৎকৃি পনদশজন। 
 
গুরু পূপণজমা উপলযে তাঁর গুরু ভপক্তর দশ্রষ্ঠ পনদশজন "রাম তারু্, পর গুরু না পবসারু" মনন করাই এই প্রবযন্ধ আমাযদর প্রযচ্িা 
: 

 
राम तजूूँ पै गुरु ि कबसारूँ । गुरु के सम हरर कूूँ  ि किहारूँ ॥ 
हरर ि जन्म कदयो जगमाही। गुरु िे आिागमि छुटाहीं॥ 
हरर िे पांच चोर कदये साथा। गुरु िे लइ लुटाय अिाथा॥ 

हरर िे कुटुूँब जाल में गेरी। गुरु िे काटी ममता बेरी॥ 
हरर िे रोग भोग उरझायो। गुरु जोगी कर सबै छुटायो ॥ 
हरर िे कमप ममप भरमायो। गुरु िे आतम रप लखायो॥ 

कफर हरर बंध मुकक्त गकत लाये। गुरु िे सब ही ममप कमटाये॥ 
चरि दास पर ति मि िारूँ । गुरु ि तजूूँ हरर को तशज डारूँ ॥ 

-(सहज प्रकाि, सहजो बाई) 

-(সির্ প্রকাশ, সিযর্া বাই) 

ভাবযক েথাসম্ভব অেুন্ন দরযখ, ভাষ্াযক পকপঞ্চৎ পক্রয়ার আপেযক বাংলায় পপরবপতজত করযল অথজ দাঁ়িায় : 
 

গু 
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রাম তযাপর্, কভু গুরু নাপি ভুপল | গুরু সমুযখ িপর দশজন োই ভুপল || 
র্গৎ মাযে র্ীযবর র্ন্ম, নারায়যণরই লীলা | র্ন্ম মৃতুয দরাপধয়া গুরু, মুক্ত কপর পদলা || 

িপর দফপলযলন পঞ্চ দচ্াযরর কবযল | পরম েতযন গুরু দকাযল পনলা তুযল || 
িপর পঘযরযলন কুটুম্বযদর মাযে | মমতা পাশ কাপট গুরু, মুক্ত কপরলা দে || 
িপর পঘযরযলন দরাগ দভাযগর মাোযর | গুরু রপেলা দমাযর অকুল পাথাযর || 

িপর ফাঁসাইযল দমাযর কমজ মায়ার্াযল | স্বরূপ দদখাইলা গুরু, তারকা মম ভাযল || 
আমাযক আমার দথযক লুকাইযলা িপর | কুটস্থ দীপ র্াপল গুরু, ত্বপরলা এ তরী || 
িপর রপচ্যলন বন্ধন মুপক্ত রূপ ক্রী়িা | গুরু িপরযলন দমার সকল দুঃখ পী়িা || 

শযামাচ্রণ চ্রযণ কপর সবজসয সমপজন | গুরু কভু নাপি তযাপর্, দেন তযাপর্ এ র্ীবন || 
 
র্গত সংসাযর দৃশয-অদৃশয ো পকছু পবদযমান সবই ঈশ্বযরর (োর মানব প্রদে নাম িপর, রাম, আোি, বা God) সৃপি | সূ্থল রূযপ 
দর্যাপতষ্ক মন্ডল, নেি, সূেজ, গ্রি, উপগ্রি দথযক শুরু কযর সমূ্পণজ র্ীবর্গৎ- সবপকছুর উৎপপেই ঈশ্বযরর ইোয় | আবার র্ন্ম-
মৃতুযর চ্ক্র, দুঃখ, দবদনা, দরাগ, দভাগ, র্রা, বযাপধ, তৃষ্ণা, কামনা সি সমস্ত মায়ার্ালও তারই সৃপি - এবং সযবযতই পতপন আযছন 
|  
র্ীযবর মানব র্ন্ম এক বৃিের সম্ভাবনা রূযপ িয় | এই অবস্থায় র্ীবাত্মার কাযছ মন, বুপদ্ধ, পচ্ে, অিঃকরণ, প্রজ্ঞা, সি একপট 
অতযি উন্নত েন্ত্র থাযক - োর নাম মানব দদি | সযে দদওয়া িয় প্রচু্র সময়, র্ীবনীশপক্ত, এবং চ্য়ন করার স্বাধীনতা (Free 
Will, Matthew 23:37) | পকন্তু এতপকছু পনযয় দস পক করযব, তার দকাযনা পনপদজি পথ প্রদশজন থাযক না | তাই এই সম্ভাবনার 
বীর্ মিীরুযি পপরণত িযয় র্ীবযক মুক্ত কযর দদযব, তার দকান পনেয়তা দনই |  
 
র্যন্মর সাযথ সাযথই মানব শরীযরর পভতযর দে পাঁচ্র্ন দচ্ার আযছ, োযদর আমরা পঞ্চ ইপিয় বপল (তার সৃপিও ঈশ্বরই কযরযছন) 
তারা অপবরত তাযক ভ্রপমত করযত থাযক | ইপিয়চ্ঞ্চলতা তাযক অনদ্বত দথযক সমূ্পণজ বিচ্য ুত কযর; এমনপক বদ্বযতর ভূপমযত 
দাঁপ়িযয়ও দস সপিক পসদ্ধাি পনযত অেম িয় | দেযিতু তার কাযছ Free Will আযছ, তাই সৃপির অলঙ্ঘনীয় পনয়যম (ো সৃপিকতজারই 
বতপর), তার চ্য়যনর পপরণামও তাযকই দভাগ করযত িয় | পকন্তু Free will এর সাযথ পথ প্রদশজন দনই, তাই অপধকাংশ দেযিই 
মানুষ্ Free will এর সপিক বযবিার কযর উিযত পাযর না | পপরনাম স্বরূপ দস পবপভন্ন দোপনযত র্ন্ম-মৃতুযর চ্যক্র আবপতজত িযত 
থাযক, এবং অযশষ্ দুঃখ-োতনা, েন্ত্রণা দভাগ কযর | েপদও ঈশ্বর মানবযদযি আনন্দময় দকাষ্, সূক্ষ্ম শরীর, কারণ শরীর সি পবপভন্ন 
শপক্তযকযির রচ্না কযরযছন; পকন্তু দসসব দকান পকছুই মানুযষ্র কাযছ উপলি নয়, কারণ - ইপিয়চ্ঞ্চলতা | তার উপযর আযছ 
ঈশ্বরীয় মায়া – ো কখযনা আত্মীয়-পপরর্ন রূযপ আমাযদর উপর বন্ধন সৃপি কযর, আবার কখযনা দরাগ-বযাপধ রূযপ প্রভূত পী়িা 
দদয় | ফযল আনন্দময় র্ীবাত্মা আর্ চূ়্িাি পবষ্াদগ্রস্ত- Stressed, Depressed | 
 
এরূপ প্রপতকূল পপরপস্থপতযত দয়াময় মায়াধীশ গুরুর আগমন ঘযট | পেপন র্ীবযক দদখান মুপক্তর পথ, শাপির পথ, আনযন্দর পথ | 
পনযর্র পভতযরর ঐশ্বেজ ভান্ডাযরর সাযথ পতপন আমাযদর পপরচ্য় কপরযয় দদন | কমজ এবং কমজফযলর িাত দথযক স্বাধীনতা লাভ ও 
র্ন্ম-মৃতুযর চ্ক্র পছন্ন করার পথ পতপন দদপখযয় দদন, এবং দসই পযথ সঞ্চাপলতও কযরন | দশযষ্ গুরুই র্ীবযক দুঃখ-েন্ত্রণার কবল 
দথযক রো কযর পচ্র মুপক্ত প্রদান কযরন | তাই সিযর্া বযলযছন- “রাম তারু্, পর গুরু ন পবসারু”| তযব, এ ধরযনর উপক্ত 
পরমাত্মা অথজাৎ পেপন আমাযদর সৃপিকতজা তার প্রপত উযপো বা অপমানসূচ্ক বযল মযন িযত পাযর | পকন্তু োরা মুপক্তর র্নয আতুর, 
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তাযদর কাযছ গুরুই সব, এবং তার স্থান স্বয়ং ঈশ্বযররও উপযর | বস্তুত, দে বযপক্তর মুপক্তর আকাঙ্ক্ষা েত প্রবল, তার গুরুভপক্ত 
তযতাই উেযরাের বৃপদ্ধ পায়; এবং দসই সাধক তার গুরুভপক্তর সযবজাচ্চ সীমায় দপৌঁযছ এইভাযবই শ্রদ্ধা জ্ঞাপন কযর থাযকন | তাই 
দদখা োয় কবীরও বযলযছন: 
 

গুরু দগাপবন্দ দদা খযর, কাযক লাগু পায় | 
বাপলিারী গুরু আপযন, দগাপবন্দ পদযয়া বাতায় || 
ইযয় তন পবষ্ পক দবলপ়ি, গুরু অমৃত পক খান | 
পশষ্ পদযয় দস গুরু পমযল, দবা পভ সস্তা র্ান || 

 
অথজ : গুরু ও দগাপবন্দ আমার সামযন একসাযথ অবতীণজ িযল, আপম গুরু চ্রযণই আযগ প্রণত িযবা - কারণ পতপনই আমায় দগাপবন্দ 
রূপ পচ্পনযয় পদযয়যছন | এই শরীর পবকারগ্রস্ত িাওয়ায় পবষ্তুলয, অমৃত রূপ গুরু দসই পবষ্ িরণ কযর আমায় অমৃতযত্ব দপৌঁযছ দদন 
|  তাই েপদ মস্তযকর বপলদান পদযয়ও গুরু লাভ িয়, তযব তা অতযি স্বল্প মূলয বযলই মযন করা কতজবয | 
 
শ্রী শ্রী গুরু গীতাযতও আমরা দদপখ, গুরুর স্থান দদবাপদযদব মিাযদযবর উপযর | তাই দতা বলা িযয়যছ: 
 

পশযব কু্রযদ্ধ গুরুোতা গুযরৌ কু্রযদ্ধ পশযবা ন পি । 
তস্মাৎ সবজপ্রয়যত্নন শ্রীগুরুং শরণং ব্রযর্ৎ ॥ ৪৪ ॥ 

 
অথজ : েপদ দদবাপদযদব মিাযদব রুি িন, তযব গুরু তার পশষ্য দক তার প্রযকাপ দথযক রো করযত সমথজ | পকন্তু গুরু রুি িযল 
স্বয়ং মিাযদবও তাযক রো করযত অসমথজ | তাই, গুরু চ্রযণ শরণ গ্রিণ মানব র্ীবযনর সযবজাচ্চ প্রযচ্িা িওয়া কতজবয | 
 
গুরুযক সযবজাচ্চ সম্মান পদযয়ও, ‘রাম তারু্’ (অথজাৎ রাম বা ঈশ্বর দক তযাগ কপর) শব্দ দুপট এখযনা গলধঃকরণ করযত সমসযা িযে 
| সাধারনত এই র্গত সংসাযর পরমাত্মার বযাপপ্ত পবপভন্ন রূযপ- পতপনই মায়া বা প্রকৃপত রূযপ র্ীবযক আবদ্ধ কযর দরযখযছন 
মায়ার্াযল | দেখাযন তার সযবজাচ্চ সম্ভাবনা - পশুত্ব ; দকবল আিার, পনদ্রা, ভয় ও বমথুন | র্ীযবর োবতীয় দুঃখ-কি, মরণশীলতা 
এবং র্ন্ম-মৃতুযর চ্যক্র আবতজন সবই তার দখলা | আবার মায়াধীশ গুরু রূযপও িপরই (ঈশ্বর) আযসন র্ীবযক উদ্ধার করযত | 
অথজাৎ পরমাত্মার সকল রূপ র্ীযবর কাযছ সুখপ্রদ নয়, অপধকাংশরই সৃপি তাযক দুঃখ সমুযদ্র পনমপিত রাখার র্নযই িযয়যছ | 
তাই দতা আর্ চ্াপরপদযক এযতা দুঃখ, এযতা কি, এযতা িািাকার | তাই সিযর্া বাই বযলযছন, পরামাত্মার দে রূযপ পতপন গুরু 
পিসাযব র্ীযবর উদ্ধারকযল্প অবতীণজ িন দসই রূপই তার অতযি পপ্রয় | অনযানয রূপ োযত পতপন মিামায়া বা প্রকৃপত রূযপ এযস 
সাধযকর সাধনায় বাধা সৃপি কযরন তাযক সিযর্া সনবজব পপরতযাগ কযরযছন | ধনয সিযর্া বাই এর গুরুভপক্ত, ধনয গুরু চ্রনদাস 
|   

                                                                                                                                                          
---- র্য় গুরু 
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গুরুপূপণজমা 
-  পশউপল গােুলী 

 

ই গুরুপূপণজমার প্রাক্কাযল গুরুযদযবর চ্রণ স্মরণ কযর পক্রয়া অনুভূপত ও ভপক্তর  আযলাযক গুরুপূপণজমার মািাত্ময বযাখযা করার 
এই েুদ্র প্রযচ্িা। তথয বযল, আষ্াঢ় পূপণজমার পুণযপতপথ’দক মিাঋপষ্ দবদবযাযসর র্ন্মপতপথ পিসাযব দমযন গুরুযক এই পদযন 
পবযশষ্ রূযপ শ্রদ্ধা র্ানাযনা িয়। তাই এই পূপণজমা - গুরুপূপণজমা বা বযাসপূপণজমা পিসাযব পপরপচ্ত। পুরার্ মকত, আফদক াগী মহাকদব 

এই পতপথযত আফদগুরুদত রূপািপরত িযয় সপ্তঋফষ্কক মিাজ্ঞান প্রদান ককরন।  তাই এই পতপথ গুরুপূফর্টমা পিসাযব পপরপচ্ত। দবৌদ্ধ 
মযত দবাপধজ্ঞান লাযভর পর এই আষ্াঢ় পূপণজমার পূনয পতপথযতই দগৌতম বুদ্ধ প্রথম উপযদশ দদন সারনাযথ। তাই দবৌদ্ধ ধযমজও 
গুরুপূপণজমার মািাত্ময অসীম। 

এই তি, পদনপটর মািাত্ময আেপরক ভাযব পনধজারণ কযর। প্রশ্ন র্াগযত পাযর, গুরুযক শ্রদ্ধা র্ানাবার র্নয এই একপট পবযশষ্ পদনই 
দকন ধােজ করা িযলা, গুরু দতা অনি শ্রদ্ধার পাি- তাঁযক দতা আমরা সদা সবজদাই শ্রদ্ধার সযে স্মরণ করব, আলাদা একপট পদন 
দকন? উেযর 'উপলপি' বযল, প্রকৃত গুরু পশযষ্যর অিযর একাত্ম অবস্থায় সবজদাই পবরার্ কযরন। তাই, সূেজ দেমন সব সময় 
উপপস্থত থাকযলও প্রযতযক সূযেজাদযয়র সাযথ নতুন প্রভাতযক অনুভব কপর, দতমনই প্রপত গুরুপূপণজমায় আমরা আমাযদর অিযর 
একাত্ম অবস্থায় থাকা গুরুযদবযক নতুন কযর শ্রদ্ধা র্ানাই, দেন তাঁর দদখাযনা আযলার পযথ আমাযদর হৃদয় পূপণজমার পস্নগ্ধ আযলার 
মযতা আযলাপকত িয়। সংসাযরর পনতয বনপমকতার মায়ার্াযল আবদ্ধ িযয় আমরা প্রায়শই পবসৃ্মত িই তাঁর দদখাযনা সতয উপলপির 
পথ, তাই গুরুযক শ্রদ্ধা র্ানাযনার মযধয পদযয় আমরা বারবার পফযর আসার দচ্িা কপর সতয উপলপির পযথ। তাঁর মায়ার সংসাযর 
সতয দুই প্রকার - ১. োিা মানব সাধারযণর পঞ্চ ইপিয় গ্রািয ও তদুপপস্থত প্রমান/ অনুমাযনর দ্বারা লি, ২.োিা অতীপিয় সূক্ষ্ম 
দোগর্ শপক্তগ্রািয। প্রথম উপায় দ্বারা লি জ্ঞানযক পবজ্ঞান বলা োয়। পদ্বতীয় উপায় দ্বারা লি জ্ঞান-আত্মজ্ঞান ো শুধুমাি গুরুই 
পদযত পাযরন। পতপনই গুরু পেপন আমাযদর তৃতীয় নয়ন উযন্মাচ্ন কযর দোগেুক্ত কযর দদন। গুরুযক শ্রদ্ধা র্ানাযনার অথজ শুধুমাি 
তাঁর চ্রযণ পুষ্প পনযবদন নয়, গুরুযক শ্রদ্ধা র্ানাযনার অথজ তাঁর দদখাযনা পযথ হৃদযয় তাঁযক ধারণ করা, সবজি তাঁর আনন্দময় 
উপপস্থপত অনুভব করা। তাই এই গুরু পূপণজমার পুণয ফতফিকত তাঁর চ্রযণ নতুন কযর আর একবার শ্রদ্ধা পনযবদন কপর- 

পথ িযয় তুপম হৃদযয় পবরার্ প্রভু- 

জ্ঞান িযয় তুপম মনন রু্প়িয়া থাক, 

দসবা দেন নাথ ভাযলাবাসা িযয় োয়, 

কৃপা কযর তুপম অিং পদও মুছাযয়। 

এ 
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প্রাণস্পিট 
- দীপাঞ্জন দদ 

 

ফনমফিত য িায় জগৎ ফবষ্ন্ন ফতফমকর, 

সন্ধ্যা তারার সন্ধ্ান তুফম ফদকল কৃপাভকর। 

ফিলাম ফদকিহারা, পকির পফিক বকন, 

যতামার ফনমটল হাস য ফদল একন, 

আনন্দ, সাহস, ও ভরসা। 

মকন জাকগ ভীষ্র্ ফবিম সহসা। 

ফদব য আকলাক রূকপর হল প্রকাি, 

অতকর যমার মৃদু মধুর বাতাস, 

লাগায় যদালা অমৃত উৎস য িায়, 

ফনরতর ফনর্টফরনী ভকর িীতলতায়। 

প্রাণ ভকর প্রাদণর আনকন্দ, 

ফনজটীব প্রাণ যনকচ্ ওকে প্রবল িকন্দ 

ফক দ্বন্দ্ব ফক সীমানা আজ? 

আজ, পরকবা নব আকলাককর সাজ। 

পফিক হৃদয় আজ প্রাদণর উৎকস ফমলকব, 

পফরফচ্ত যসই যদকির যদখ্া বুফর্ আজ ফমলকব। 

িাককবনা আর এই পফিক যবি তকব, 

যভকব মফর আর তকব ফক রকব? 
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ভাবনা যমার িুর্ ফদকলা ভাবনার যদি, 

হায়! পফিক মন তবুও চ্ায় পফিককর যবি। 

দয়া কর আজ যির এই অফকঞ্চকন, 

দাঁড়াকব ফক একস আজ এই ফনরজকন? 

প্রাণ জাকন, প্রাদণর ব যািা যসই জন জাকন, 

ফবরকহ য  ফিকরকি প্রাদণর সন্ধ্াকন। 

প্রাণস্পিট ফক পাওয়া  ায় যসই পাষ্াকর্? 

অভয়পদ জাফন আকি ওই  ুগলচ্রকর্।  

- ০ - 

 

 



 

Volume 2:  Issue 3  

Pa
ge

4
7 

Anweshan 

© 2020-21 RYKYM.org All Rights Reserved July 2021 

तरकत िोकमात्मकित ्
- सुदीप चििती 
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रत हमेिा से आध्यात्त्मक िांकत का जन्मस्थाि रहा है। समय-समय पर ऋकियों ि ेहमें आत्म-पूजा के सूत्र कदए 
हैं। इि सूत्रों को कभी िास्त्रों में तो कभी पौराशणक कथाओं के माध्यम से आम लोगों तक पहुूँचाया जाता है। 
हमारे ऋकि-मुकि प्रबुद्ध दरूदिी थे, इस ज्ञाि को अकु्षण्ण रखिे के शलए उन्होंिे इि सूत्रों को कथा के रप में संजोए 

रखा। ऐसी ही एक घटिा छांदोग्य उपकििद की अध्याय 8.7 में दी गई है, शजसमें इंद्र और किरोचि आत्मज्ञाि प्राप्त करिे 
के शलए प्रजापकत ब्रह्मा के पास आते हैं। 

********************************************************************* 

असंख्य तारो से आलोककत स्िगप में प्रजापकत ब्रह्मा आत्मज्ञाि के बारे में उपदेि दे रहे थे | ब्रह्मा कहत ेहै, 'आत्मा दोि और 
दुुःख से मुक्त है, कु्षधा और कपपासा से मुक्त है, शजसे आत्मा का ज्ञाि हो गया उसके शलए कुछ भी अप्राप्य िहीं है | अगर 
तुम्हें सत्य जाििा है तो आत्मा के िास्तकिक स्िरप, अथापत स्ियं को जािो  "| प्रजापकत के यह िाक्य देिों और असुरों 
के कािों में पिे | दोिों िे कििय ककया कक उन्हें भी आत्मा के बारे में जाििा चाकहए, क्योंकक उन्होंिे यह समझा आत्मज्ञाि 
से ही सारी इच्छाओं की पूर्तत संभि है | 

देिों और असुरों िे अपिे-अपिे प्रकतकिकध को ब्रह्मा के पास भेजिे का कििय ककया| देिों िे अपिे राजा इंद्र और असुरों िे 
अपिे राजा किरोचि को अपिा प्रकतकिकध चुिा| दोिों लोग ब्रह्मा के पास पहुंचते है और ब्रह्मा से आदरपूिपक आत्मा के 
िास्तकिक स्िरप को जाििे की इच्छा प्रकट करते है |  

'एक पात्र में जल ले आओ', ब्रह्मा िे आदेि कदया| दोिों पािी से भरा हुआ एक पात्र ले आये | 'पात्र में झाूँकिे पर क्या 
कदख रहा है?' - ब्रह्मा िे पछुा| दोिों राजाओं िे उत्तर कदया – 'हमें अपिा मुख और िरीर कदखाई दे रहा हैं | यहाूँ तक की 
हमारे केि और िख भी कदखई दे रहे है| 'यही आत्मा है|' - प्रजापकत िे कहा, 'यही अमर है, यही आत्म स्िरप है|'  

ब्रह्मा के िचि सुििे के बाद इंद्र और किरोचि िे समझा कक उन्हें आत्मा का ज्ञाि हो गया है और िह प्रसि मि से अपिे-
अपिे गंतव्य की ओर लौट गए| लेककि प्रजापकत ब्रह्मा को आियप हुआ की दोिों राजाओं िे अपिी तरफ से कोई भी प्रश्न 
िहीं ककया| उन्होंिे अज्ञाििि िरीर को ही आत्मा समझ शलया| जो भी िरीर को अमर आत्मा समझता है, उसे ज्ञाि की 
प्राकप्त कभी िहीं हो सकती | 

जब किरोचि असुरों के सामिे पहुंचा तो उसिे कहा कक यह िरीर ही आत्मा है, जो इस सत्य को जािता है, िह सब कुछ 
जािता है। अगर िरीर तृप्त हो जाए तो हम अपिी सभी मिोकामिाएं पूरी कर सकते हैं। दसूरी ओर, इंद्र बहुत हैराि थे। 
अपिे रथ पर सिार इंद्र को स्िगप के मागप का संुदर दशृ्य कदखाई तक िहीं दे रहा था। इन्द्र सोच रहे थे कक यकद यह िरीर ही 
आत्मा है तो इसकी मृत्यु के साथ-साथ आत्मा का भी अत्स्तत्ि समाप्त हो जाता है, कफर यह अमर कैसे हो सकता है। इि 
किचारों के बीच, इंद्र िे सारथी को रथ को ब्रह्मा के कििास की ओर िापस मोड़िे के शलए कहा। 

इंद्र के लौटिे पर ब्रह्मा बहुत प्रसि हुए। जब इन्द्र िे प्रजापकत के सामिे अपिी िंकाएूँ रखीं तो उन्होंिे कहा, - जो स्िप्ि में 
सुखपूिपक किचरण करता है, िह आत्मा है। यह उत्तर सुिकर इन्द्र प्रसि हो गए, और कफर लौट पिे। लेककि यात्रा के दौराि 

भा 
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उन्होंिे सोचा कक यह आिश्यक िहीं है कक सपिा अच्छा ही हो, बुरे सपिे भी िींद में आ सकते हैं। तब यह आत्मा का रप 
िहीं हो सकता क्योंकक सुख का प्रिाह किरंतर िहीं होता है। इन्द्र इस िङ्का को मि में धारण ककये हुए एक बार कफर ब्रह्मा 
के पास गए। 

ब्रह्मा िे इंद्र के संिय को दरू करते हुए कहा, “िरीर से जुडे़ रहिे पर आत्मा को सुख-दखु का अिुभि होता है। पर जब 
आत्मा का िरीर से जुिाि िहीं रहता तो िह सुख-दखु से परे हो जाता है। आत्मा अपररिर्ततत रहती है और जन्म और मृत्य ु
के चि से मुक्त हो जाती है। आत्मा को पता है कक िह हमेिा से मौजूद है और अमर है”। 

ब्रह्मा िे इंद्र के संिय को दरू करते हुए कहा कक  - “िरीर से जुडे़ रहिे पर आत्मा को सुख-दखु का अिुभि होता है - जब 
आत्मा का िरीर से जुिाि िहीं रहता तो िह सुख-दखु से परे हो जाता है। आत्मा अपररिर्ततत रहती है और जन्म और मृत्य ु
के चि से मुक्त हो जाती है। आत्मा को पता चलता है कक यह हमेिा से मौजूद है और अमर है”। 

प्रजापकत िे इंद्र से कहा, "क्या तुमिे आकाि को देखा है| आकाि का कोई भी स्िरप िहीं होता है, परन्तु यही आकाि 
कुछ समय के शलए किद्युत, मेघ और किशभि रप धारण करता है और कफर ये रप किलीि हो जाते है, पर आकाि 
अपररितपिीय रहता ह ै| बादलों की तरह यह िरीर भी जन्म लेता है और मरता है पर आकाि की तरह आत्मा अपररितपिीय 
रहता है| कुछ समय के शलए ऐसा आभास होता है कक सत्य ककसी स्िर्णणम जगत में छुप गया है, जैसे ककसी सोिे के पात्र ि े
उसका मुख ढक कदया हो, परन्तु आत्मा स्िणप के चमक को फीका कर, स्ियं ही प्रकाशित हो जाती है | 

जब आत्मा को अपिे स्िरप का बोध होता है िो स्ियं प्रकाशित हो जाती है| यही परम ज्योकत है, अपिे सत्य स्िरप का 
ज्ञाि होिे पर आत्मा के आिंद की सीमा िहीं रहती| ब्रह्मा िे आगे कहा, "क्या तुमिे कभी भैंस को गािी से बंधे देखा है? 
आत्मा भी इसी प्रकार िरीर से बंधा है| लेककि भैंस हर समय गािी से बंधा िहीं रहता, िह कभी िदी या तालाबों में स्िाि 
करता है तो कभी घास चरिे मैदािों में चला जाता है| इसी तरह आत्मा भी िरीर के बंधिों से मुक्त होकर आिंद से किचरण 
करती है| 

इंद्र हमारी आंखें दशृ्यों के देखिे का एक यंत्र मात्र है| पर दशृ्यों को देखिे िाली आत्मा है | इसी प्रकार हमारी बाकी इत्न्द्रया 
भी अलग-अलग िस्तुए जैसे रप, रंग, गंध, स्पिप आकद का उपभोग करिे के यंत्र है पर इसका िास्तकिक उपभोग तो 
आत्मा करती है | इसशलए आत्मा ही पूणप है | 

इंद्र िे आत्मज्ञाि प्राप्त करके ब्रह्मा को धन्यिाद कदया और िापस लौटकर ये गूढ़ रहस्य बाकी देिताओं को बताया| 
आत्मा का ज्ञाि होिे पर देिताओं की सारी इच्छाओं की पूर्तत हुई और िे समस्त लोकों के स्िामी हुए| जो कोई भी आत्मा 

के स्िरप का सकिक बोध कर लेता है उसे भी सरे सुख और जगत प्राप्त हो जाते है |  

(The one who knows the Atman, he goes beyond pain – English Translation) 

India has always been the birthplace of spiritual revolution. From time to time, the sages have given us the 

sūtras (summarizing esoteric teaching) of self-inquiry. These sūtras are sometimes conveyed to the common 

man through scriptures or mythology. Our sages were enlightened visionaries. To keep this knowledge intact, 

they preserved these sūtras in the form of stories. One such incident is given in section 8.7 of the Chandogya 

Upanishad, in which Indra and Virochana come to Prajapati Brahma to gain knowledge of the Self. 
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********************************************************************* 

In the high heaven, lit by innumerable stars, Prajapati Brahma was preaching about knowledge of Self. Brahma 

says, 'The self is free from defects and sorrows, free from hunger and craving, nothing is unattainable to the 

one who has attained the knowledge of the Self. Know this truth, then you will know the real nature of the 

Self - so know yourself". 

These words of Prajapati fell into the ears of Devas and Asuras. Both decided that they too should know about 

the soul, because they understood that it was possible to fulfil all their desires only through knowledge of the 

Self. 

The Devas and Asuras decided to send their representatives to Brahma. The Devas chose King Indra and the 

Asuras chose their King Virochana, as their representative. Both Kings approach Brahma and respectfully 

express their desire to know the true nature of the Self from Brahma. 

"Bring water in a vessel", Brahma ordered. Both brought a vessel full of water. "What do you see when you 

look into the pot?", asked Brahma. Both the kings replied, "We can see our faces and bodies, even our hair 

and nails are visible.”: This is the soul," said Prajapati., "This is immortal, this is the Self." 
Hearing Brahma's words, Indra and Virochana thought that they had attained the knowledge of the self, and 

returned to their palaces with a contented heart. But Prajapati Brahma was surprised to see that both the kings 

did not ask any further questions, out of ignorance, they both thought the body to be the self. Whoever 

considers the body to be the immortal self, can never attain knowledge". 

When Virochana reached the asuras, he proclaimed that this very body is the soul, and the one who knows 

this truth, knows everything. He told the Asuras that if the body is satisfied, then they can fulfil all their desires. 

On the other hand, Indra was very perplexed. Indra riding on his chariot was not even looking at the beautiful 

view of the heavenly path. Indra was thinking that if this body is the soul, then along with its death the self 

also ceases to exist, then how can it be immortal! Amidst these thoughts, Indra asked the charioteer to turn the 

chariot back to the abode of Brahma. 

Brahma was very pleased when Indra returned. When Indra put his doubts in front of Prajapati, Prajapati 

answered, "The one who roams happily in dreams is the self. The self is ever blissful." Hearing this answer, 

Indra returned, but during the journey he thought that it is not necessary to have blissful dreams all the time; 

nightmares can also occur in one's sleep. Therefore, this cannot be the real form of the self because the flow 

of happiness depends on the nature of dream. Indra, wearing this doubt in mind, once again returns to Brahma. 

Hearing Indra's curiosity, Brahma said that the one who remains still, calm, and dreamless in sleep, is the soul. 

He is satisfied and self-sufficient. Hearing this, Indra left, but on his way a doubt erupted again in his mind 

that if the one who is sleeping is the soul, then how does he know that he is awake or is sleeping? And if that's 

how it is, then how can the soul be fulfilled? With this confusion, Indra once again returns to Brahma. 

Brahma dispelled Indra's doubts and said, "While being associated with the body, the Soul experiences 

pleasure and pain but when the Soul is no longer associated with the body, it goes beyond pleasure and pain. 

The Soul/Self remains unchanged and becomes free from the cycle of birth and death. The self realizes that it 

has always existed and is immortal. 
Prajapati said to Indra, "Have you seen the sky? The sky has no form but this sky takes lightning, clouds, and 

various forms for some time, and then these forms dissolve, but the sky remains unchanged. Similar to the 

clouds, this body also takes birth and dies, but like the sky, the soul remains unchangeable. For some time, it 
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seems that the truth is hidden in a golden world, as if a vessel of gold has covered its face but the soul, fading 

the lustre of gold, is illuminated by itself. 

When the soul realizes its true nature, it becomes self-illuminated. This is the ultimate light. Having realized 

its true nature, there is no limit to the joy of the Soul/Self. Brahma further said, "Have you ever seen a water 

buffalo tied to a cart? In the same way, the soul is also attached to the body. But the water buffalo is not tied 

to the cart all the time. Sometimes it goes for bathing in a river or a pond, and sometimes goes for grazing in 

the fields. In the same way the self also roams freely after detaching itself from the body. 

Brahma further said, "Indra, our eyes are just a tool for seeing the scenery. But actually, the Soul/Self sees 

everything. Similarly, the rest of our senses are also instruments for the consumption of various things like 

form, colour, smell, touch, etc., but in reality, these are consumed by Self alone. Therefore, the self is complete.  

After attaining enlightenment, Indra thanked Brahma and returned to his palace. Indra revealed the secret of 

Soul to the other devas. With the knowledge of the self, all the desires of the devas were fulfilled, and they 

became the rulers of all the worlds. Whoever has a precise understanding of the nature of the self, can fulfil 

all desires and attain higher spiritual realms. 
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