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কৃতজ্ঞতা প্রকাশ
কৃতজ্ঞতা প্রকান্তশর প্রারন্তে িদীয় পরিাথ্শ টশক্ষাগুরু
আর্শশ্রাবক

পরি

শ্রন্তেয়

প্রজ্ঞাবান

ভন্তে

টবিেরাংটসর

(Ariyasavāka Bhante Vimalaraṃsi) প্রটত ভটিপূ ণশ
বন্দনা ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করটছ, টর্টন আিান্তক ‘ছছক্ক’ অথ্শাৎ
‘ছয় ছয়টি’ সূ ত্রটি বাাংোয় অনু বাদ করার জনয টনরের
উৎসাটিত কন্তরন্তছন। তাাঁর ঐকাটেক লপ্ররণা এবাং সন্তবশাত
সিন্তর্াটগতার ফেশ্রুটতন্তত এই অনু বাদ কার্শ সম্পাদন করন্তত
লপন্তরটছ। ‘ধিশ সু খ ভাবনা লকন্তের’ টবজ্ঞ পটরচােক লেটবে
জনসনন্তক (David

Johnson) মিত্রীিয় আশশীবাদ এবাং

ধনযবাদ প্রদান করটছ, টর্টন এই বইটি প্রকাশ, িুদ্রণ এবাং
টেজাইন্তনর সাটবশক সিায়তা প্রদান কন্তরন্তছন। পটরন্তশন্তে,
আিার অতযে কেযাণটিত্র উপাসক সাটিটতযক সু রীত বড়ুয়ার
প্রটত মিত্রীিয় আশশীবাদ এবাং কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করটছ, টর্টন
সব সিয় আিার লদশনা এবাং লেখার প্রটত নজর লরন্তখ
আিান্তক উৎসাটিত জাটগন্তয়ন্তছন। বইটি উপাসক-উপাটসকা
িন্ডটে এবাং পাঠক-পাটঠকান্তদর টনিক সিাদৃ ত িন্তে পটরশ্রি
সাথ্শক িন্তব বন্তে িন্তন কটর।
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ভূ টিকা
ভগবান বুন্তের ‘ধিশ এবাং টবনয়ন্তক’ চতুথ্শ সঙ্গীটতর
সিয় টতন ভান্তগ টবভি করা িন্তয়ন্তছ, র্থ্া-সূ ত্র টপিক, টবনয়
টপিক এবাং অটভধিশ টপিক। এই টতনটি গ্রন্তের সিন্বন্তয় বো
িয় টত্রটপিক। টত্রটপিক গ্রন্তের িন্তধয সূ ত্রটপিন্তকর অেভূ শি
‘িধযি টনকায়’ টবন্তশেভান্তব উন্তেখন্তর্াগয। িধযি টনকায়ন্তক টতন
খন্তন্ড টবভি করা িন্তয়ন্তছ। প্রথ্ি খন্ড অনু বাদ কন্তরন্তছন
অধযাপক শ্রী ে.

লবণীিাধব বড়ুয়া, টিতীয় খন্ড অনু বাদ

কন্তরন্তছন পটিত শ্রীিৎ ধর্ম্শাধার িিাস্থটবর এবাং তৃতীয় খন্ড
অনু বাদ কন্তরন্তছন শ্রী টবনন্তয়েনাথ্ লচৌধুরী। লবৌে পটিতগন্তণর
িন্তত পাটে টত্রটপিন্তকর িন্তধয ‘িধযি টনকায়’ সবশন্তশ্রষ্ঠ গ্রে।
‘ছছক্ক’ অথ্শাৎ ‘ছয় ছয়টি’ সূ ত্রটি একশত আিচটেশ নম্বর
টিসান্তব ‘িধযি টনকান্তয়’ তৃতীয় খন্তন্ড অেভূ শি করা িন্তয়ন্তছ।
িিাকারুটণক তথ্াগত সিযক্ সম্বুে র্খন শ্রাবস্তীর লজতবন্তন
অনাথ্টপটিন্তকর টবিান্তর অবস্থান করটছন্তেন লসই সিয়
টভক্ষুগন্তণর উন্তেন্তশয ভগবান বুে

এই সূ ত্রটি লদশনা

করটছন্তেন। ভগবান বুন্তের সেিশন্তদশনা সিাপ্ত িওয়ার
পরক্ষন্তণই োি জন লবৌে টভক্ষু অিশত্ব ফন্তে প্রটতটষ্ঠত
িন্তয়টছন্তেন। এিন টক বতশিান্তনও শ্রীোংকায় এই সূ ত্র শ্রবণ
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এবাং পাঠ করার ফন্তে অন্তনক উপাসক উপাটসকাগণ আর্শপথ্
োভ করন্তত সক্ষি িন্তয়ন্তছন। আিার গুরু আর্শশ্রাবক ভন্তে
টবিেরাংটসর (Ariyasavāka Bhante Vimalaraṃsi) িন্তত
এই সূ ত্রটি অতযে গভীর এবাং তাৎপর্শিটন্ডত। টতটন সবাইন্তক
এই সূ ত্রটি িুখস্থ কন্তর পাঠ করার জনয উপন্তদশ টদন্তয়ন্তছন।
টর্টন এই সূ ত্রটির সারিিশ এবাং অেটনশটিত ভাবাথ্শ উপেটি
করন্তত পারন্তবন তার িন্তধয গভীর অেশদৃটি উৎপন্ন িন্তব এবাং
আত্মা দুরীভূ ত িন্তব, র্থ্া- ‘ইিা আিার নয়, আটি ইিা িই না,
ইিা আিার আত্মা নয়।’ একটদন আন্তিটরকা, টিন্তজৌটর শিন্তর
‘ধিশ সু খ ভাবনা লকন্তে’
(Ariyasavāka

Bhante

আর্শশ্রাবক ভন্তে টবিেরাংটস
Vimalaraṃsi)

এই

সূ ত্রটি

লদশনা করটছন্তেন। আটি গভীর িন্তনান্তর্াগ সিকান্তর সু ত্রটি
শ্রবণ করটছোি। সূ ত্রটি শ্রবণ কন্তর িঠাৎ আটি টসোে টনন্তয়টছ
লর্, এই সূ ত্রটি অতযে গুরুত্বপূ ণশ র্া বাাংো ভাোভােী উপাসক
উপাটসকান্তদর জনয িিা উপাকান্তর আসন্তব। তাই আটি অতযে
সিজ ভাোয় সূ ত্রটি অনু বাদ কন্তরটছ। অটত অল্প সিন্তয়র িন্তধয
আটি এই সূ ত্রটি সিাপ্ত করন্তত সক্ষি িন্তয়টছ। এই সূ ন্তত্রর
িন্তধয ভগবান বুে েড়-ইটেয় টকভান্তব এন্তকর পর এক কাজ
কন্তর, টকভান্তব উৎপন্ন িয়, টবেয় িয় এবাং তা টকভান্তব টনন্তরাধ
করা র্ায় তৎসম্পন্তকশ টবস্তাটরত প্রকাশ কন্তরন্তছন। টতটন
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টভক্ষুগণন্তক সটঠক পথ্ লদটখন্তয়টছন্তেন, তারাও র্ান্তত সবটকছু র
অনাত্মা স্বভাব উপেটি কন্তর দুুঃখ টনন্তরাধ করন্তত পান্তর।
প্রন্ততযন্তক এই সূ ত্রটি বার বার চচশা করন্তে অবশযই অনাত্মা
সতয ধিশ উপেটি করন্তত পারন্তব।

ভন্তে সচ্চানন্দ
টিন্তজৌটর, আন্তিটরকা
২১ আগি ২০১৬ ইাং
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উৎসগশ
প্রয়াত আিার ঠাকুরদা, বাবা, বড় ভাই এবাং পটরবান্তরর সকে
সদসযন্তদর টনবশাণ োন্তভর কািনায় উৎসটগশত িন্তো।
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১। আটি এইরূপ শুন্তনটছ। এক সিয় ‘ভগবান বুে’
শ্রাবস্তীন্তত
করটছন্তেন।

লজতবন্তন
লসখান্তন

অনাথ্টপটিন্তকর
ভগবান

বুে

টবিান্তর

অবস্থান

টভক্ষুগণন্তক

আিবান

করন্তেন, “লি টভক্ষুগণ,” “িযা ভন্তে” বন্তে টভক্ষুগণ ভগবান
বুেন্তক উির টদন্তেন। ভগবান বুে বেন্তেন২। “লি টভক্ষুগণ, আটি ‘ছয় ছয়টি’ টবেন্তয় ধিশন্তদশনা
করব র্ার শুরুন্তত কেযান, িন্তধয কেযান, লশন্তে কেযান, র্া
উপকারী (টিতকর) এবাং সু বযঞ্জনর্ু ি; আটি সম্পূ ণশরুন্তপ
পটরপূ ণশ পটরশুে ব্রহ্মচর্শয প্রকাশ করব। লতািরা তা খুব
ভান্তোভান্তব িন্তনান্তর্াগ সিকান্তর শ্রবণ কর, র্া আটি বেব।

এখান্তন ছছক্ক (েড়েট্ ক) অথ্শ ‘ছয় ছয়টি।’ অথ্শাৎ এই সু ত্রটি নাি িন্তে ‘ছয়
ছয়টি’ সু ত্র।
র্টদও পাটে ভাোয় শুধু ‘ভগবান’ শব্দটি বো িন্তয়ন্তছ টকন্তু বুঝার সু টবধার জনয
আটি ‘বুে’ শব্দটি লর্াগ কন্তরটছ, অথ্শাৎ ‘ভগবান বুে’।
শুরুন্তত অথ্শ ‘সু টবশুে শীে ও ঋজু দৃ টি বো িন্তয়ন্তছ।’
িন্তধয অথ্শ ‘আর্শিাগশ বো িন্তয়ন্তছ।’
লশন্তে অথ্শ ‘টনবশাণ বো িন্তয়ন্তছ।’
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“িযা ভন্তে” বন্তে টভক্ষুগণ ভগবান বুেন্তক উির টদন্তেন।
ভগবান বুে বেন্তেন(সারাাংশ)
৩। ছয় অভযেরীণ আয়তন লবাঝা উটচত। ছয় বাটিযক
আয়তন লবাঝা উটচত। ছয় টবজ্ঞান (টচি ) লশ্রণী লবাঝা উটচত।
ছয় স্পশশ লশ্রণী লবাঝা উটচত। ছয় লবদনা (অনু ভূটত) লশ্রণী
লবাঝা উটচত। ছয় তৃষ্ণা লশ্রণী লবাঝা উটচত।
(গণনা)
৪। (i) “‘এইরূপ ইিা বো িন্তয়ন্তছ- ‘ছয় অভযেরীণ
আয়তন লবাঝা উটচত’। টক কারন্তণ ইিা বো িন্তয়ন্তছ? চক্ষুআয়তন, কণশ-আয়তন, নাটসকা-আয়তন, টজহ্বা আয়তন, কায়আয়তন এবাং িন-আয়তন। অতএব, এই কারন্তণ ইিা বো
িন্তয়ন্তছ- ‘ছয় অভযেরীণ আয়তন লবাঝা উটচত’। এই প্রথ্ি
ছয়টি।
এখান্তন আয়তন অথ্শ ‘টচি ও মচতটসন্তকর উৎপটি স্থান বা টনবাস স্থান।’ চক্ষু
ও রুন্তপ, িার ও আেম্বন্তনর (টবেন্তয়র) আকান্তর, চক্ষু-টবজ্ঞান্তনর (টচন্তির)
আয়তন বা উৎপটি স্থান।
শ্রীবীন্তরেোে িুৎসু টে িন্তত ‘টচি’ অথ্শ ‘র্া টচো কন্তর’। ‘টচো কন্তর’ অথ্শ
‘টবেয় গ্রিণ কন্তর, টবেয় জান্তন, টবেয় অবগত িয়।’
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৫। (ii) “‘এইরূপ ইিা বো িন্তয়ন্তছ- ‘ছয় বাটিযক আয়তন
লবাঝা উটচত’। টক কারন্তণ ইিা বো িন্তয়ন্তছ? রূপ-আয়তন,
শব্দ-আয়তন, গন্ধ-আয়তন, রস-আয়তন, স্পশশ-আয়তন এবাং
ধিশ -আয়তন। অতএব, এই কারন্তণ ইিা বো িন্তয়ন্তছ- ‘ছয়
বাটিযক আয়তন লবাঝা উটচত’। এই টিতীয় ছয়টি।
৬। (iii) “‘এইরূপ ইিা বো িন্তয়ন্তছ- ‘ছয় টবজ্ঞান (টচি)
লশ্রণী লবাঝা উটচত’। টক কারন্তণ ইিা বো িন্তয়ন্তছ? চক্ষু ও
রূন্তপ কারন্তণ চক্ষু-টবজ্ঞান (টচি) উৎপন্ন িয়, কণশ ও শন্তব্দ
কারন্তণ কণশ-টবজ্ঞান (টচি) উৎপন্ন িয়, নাটসকা ও গন্তন্ধ কারন্তণ
নাটসকা-টবজ্ঞান (টচি) উৎপন্ন িয়, টজহ্বা ও রন্তস কারন্তণ
টজহ্বা-টবজ্ঞান (টচি) উৎপন্ন িয়, কায় ও স্পন্তশশ কারন্তণ কায়টবজ্ঞান (টচি) উৎপন্ন িয়, িন ও ধন্তিশ কারন্তণ িন্তনা-টবজ্ঞান
(টচি) উৎপন্ন িয়। অতএব, এই কারন্তণ ইিা বো িন্তয়ন্তছ‘ছয় টবজ্ঞান (টচি) লশ্রণী লবাঝা উটচত’। এই তৃতীয় ছয়টি।
৭। (iv) “‘এইরূপ ইিা বো িন্তয়ন্তছ- ‘ছয় স্পশশ লশ্রণী
লবাঝা উটচত’। টক কারন্তণ ইিা বো িন্তয়ন্তছ? চক্ষু ও রূন্তপ
কারন্তণ চক্ষু-টবজ্ঞান (টচি) উৎপন্ন িয়; এই টতন্তনর সাংন্তর্ান্তগ
চক্ষু-স্পশশ। কণশ ও শন্তব্দ কারন্তণ কণশ-টবজ্ঞান (টচি) উৎপন্ন
এখান্তন ধিশ অথ্শ ‘িন্তনর ইটেয়ন্তগাচর’ বো িন্তয়ন্তছ।
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িয়; এই টতন্তনর সাংন্তর্ান্তগ কণশ-স্পশশ। নাটসকা ও গন্তন্ধ কারন্তণ
নাটসকা-টবজ্ঞান (টচি) উৎপন্ন িয়; এই টতন্তনর সাংন্তর্ান্তগ
নাটসকা-স্পশশ। টজহ্বা ও রন্তস কারন্তণ টজহ্বা-টবজ্ঞান (টচি)
উৎপন্ন িয়; এই টতন্তনর সাংন্তর্ান্তগ টজহ্বা-স্পশশ। কায় ও স্পন্তশশ
কারন্তণ কায়-টবজ্ঞান (টচি) উৎপন্ন িয়; এই টতন্তনর সাংন্তর্ান্তগ
কায়-স্পশশ। িন ও ধন্তিশ কারন্তণ িন্তনা-টবজ্ঞান (টচি) উৎপন্ন
িয়; এই টতন্তনর সাংন্তর্ান্তগ িন্তনা-স্পশশ। অতএব, এই কারন্তণ
ইিা বো িন্তয়ন্তছ- ‘ছয় স্পশশ লশ্রণী লবাঝা উটচত’। এই চতুথ্শ
ছয়টি।
৮। (v) “‘এইরূপ ইিা বো িন্তয়ন্তছ- ‘ছয় লবদনা
(অনু ভূটত) লশ্রণী লবাঝা উটচত’। টক কারন্তণ ইিা বো িন্তয়ন্তছ?
চক্ষু ও রুন্তপ কারন্তণ চক্ষু-টবজ্ঞান (টচি) উৎপন্ন িয়; এই
টতন্তনর সাংন্তর্ান্তগ চক্ষু-স্পশশ; চক্ষু-স্পন্তশশর কারন্তণ চক্ষু-লবদনা
(অনু ভূটত) উৎপন্ন িয়। কণশ ও শন্তব্দ কারন্তণ কণশ-টবজ্ঞান (টচি)
উৎপন্ন িয়; এই টতন্তনর সাংন্তর্ান্তগ কণশ-স্পশশ; কণশ-স্পন্তশশর
কারন্তণ কণশ-লবদনা (অনু ভূটত) উৎপন্ন িয়। নাটসকা ও গন্তন্ধ
কারন্তণ নাটসকা-টবজ্ঞান (টচি) উৎপন্ন িয়; এই টতন্তনর
সাংন্তর্ান্তগ নাটসকা-স্পশশ; নাটসকা-স্পন্তশশর কারন্তণ নাটসকালবদনা (অনু ভূটত) উৎপন্ন িয়। টজহ্বা ও রন্তস কারন্তণ টজহ্বাটবজ্ঞান (টচি) উৎপন্ন িয়; এই টতন্তনর সাংন্তর্ান্তগ টজহ্বা-স্পশশ;
টজহ্বা-স্পন্তশশর কারন্তণ টজহ্বা-লবদনা (অনু ভূটত) উৎপন্ন িয়।
কায় ও স্পন্তশশ কারন্তণ কায়-টবজ্ঞান (টচি) উৎপন্ন িয়; এই
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টতন্তনর সাংন্তর্ান্তগ কায়-স্পশশ; কায়-স্পন্তশশর কারন্তণ কায়-লবদনা
(অনু ভূটত) উৎপন্ন িয়। িন ও ধন্তিশ কারন্তণ িন্তনা-টবজ্ঞান
(টচি) উৎপন্ন িয়; এই টতন্তনর সাংন্তর্ান্তগ িন্তনা-স্পশশ; িন্তনাস্পন্তশশর কারন্তণ িন্তনা-লবদনা (অনু ভূটত) উৎপন্ন িয়। অতএব,
এই কারন্তণ ইিা বো িন্তয়ন্তছ- ‘ছয় লবদনা (অনু ভূটত) লশ্রণী
লবাঝা উটচত’। এই পঞ্চি ছয়টি।
৯। (vi) “‘এইরূপ ইিা বো িন্তয়ন্তছ- ‘ছয় তৃষ্ণা লশ্রণী
লবাঝা উটচত’। টক কারন্তণ ইিা বো িন্তয়ন্তছ? চক্ষু ও রূন্তপ
কারন্তণ চক্ষু-টবজ্ঞান (টচি) উৎপন্ন িয়; এই টতন্তনর সাংন্তর্ান্তগ
চক্ষু-স্পশশ; চক্ষু-স্পন্তশশর কারন্তণ চক্ষু-লবদনা (অনু ভূটত) উৎপন্ন
িয়; চক্ষু-লবদনার (অনু ভূটতর) কারন্তণ চক্ষু-তৃষ্ণা উৎপন্ন িয়।
কণশ ও শন্তব্দ কারন্তণ কণশ-টবজ্ঞান (টচি) উৎপন্ন িয়; এই
টতন্তনর সাংন্তর্ান্তগ কণশ-স্পশশ; কণশ-স্পন্তশশর কারন্তণ কণশ-লবদনা
(অনু ভূটত) উৎপন্ন িয়; কণশ-লবদনার (অনু ভূটতর) কারন্তণ কণশতৃষ্ণা উৎপন্ন িয়। নাটসকা ও গন্তন্ধ কারন্তণ নাটসকা-টবজ্ঞান
(টচি) উৎপন্ন িয়; এই টতন্তনর সাংন্তর্ান্তগ নাটসকা-স্পশশ,
নাটসকা-স্পন্তশশর কারন্তণ নাটসকা-লবদনা (অনু ভূটত) উৎপন্ন িয়;
নাটসকা-লবদনার (অনু ভূটতর) কারন্তণ নাটসকা-তৃষ্ণা উৎপন্ন
িয়। টজহ্বা ও রন্তস কারন্তণ টজহ্বা-টবজ্ঞান (টচি) উৎপন্ন িয়;
এই টতন্তনর সাংন্তর্ান্তগ টজহ্বা-স্পশশ; টজহ্বা-স্পন্তশশর কারন্তণ
টজহ্বা-লবদনা

(অনু ভূটত)

উৎপন্ন

িয়;

টজহ্বা-লবদনার

(অনু ভূটতর) কারন্তণ টজহ্বা-তৃষ্ণা উৎপন্ন িয়। কায় ও স্পন্তশশ
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কারন্তণ কায়-টবজ্ঞান (টচি) উৎপন্ন িয়। এই টতন্তনর সাংন্তর্ান্তগ
কায়-স্পশশ,

কায়-স্পন্তশশর

কারন্তণ

কায়-লবদনা (অনু ভূটত)

উৎপন্ন িয়। কায়-লবদনার (অনু ভূটতর) কারন্তণ কায়-তৃষ্ণা
উৎপন্ন িয়। িন ও ধন্তিশ কারন্তণ িন্তনা-টবজ্ঞান (টচি) উৎপন্ন
িয়; এই টতন্তনর সাংন্তর্ান্তগ িন্তনা-স্পশশ, িন্তনা-স্পন্তশশর কারন্তণ
িন্তনা-লবদনা (অনু ভূটত) উৎপন্ন িয়; িন্তনা-লবদনার (অনু ভূটতর)
কারন্তণ িন্তনা-তৃষ্ণা উৎপন্ন িয়। অতএব, এই কারন্তণ ইিা বো
িন্তয়ন্তছ- ‘ছয় তৃষ্ণা লশ্রণী লবাঝা উটচত’। এই েষ্ঠ ছয়টি।
(অনাত্মার প্রদশশন)
১০। (i) “র্টদ লকউ বন্তে, ‘চক্ষু আত্মা’, তা প্রিণন্তর্াগয
নয়। চক্ষুর উৎপটি ও টবেয় লদখা র্ায় এবাং বুঝা র্ায়।
লর্ন্তিতু ইিার উৎপটি ও টবেয় উপেটি করা িয়, সু তরাাং ইিা
বো লর্ন্তত পান্তর- ‘আিার িন্তধয আত্মা উৎপটি িয় ও টবেয়
িয়।’ লসই জনয র্টদ লকউ বন্তে, ‘চক্ষু আত্মা’, তা প্রিণন্তর্াগয
নয়।’ অতএব, চক্ষু অনাত্মা।
“র্টদ লকউ বন্তে, ‘রূপ আত্মা’, তা প্রিণন্তর্াগয নয়।
রূন্তপর উৎপটি ও টবেয় লদখা র্ায় এবাং বুঝা র্ায়। লর্ন্তিতু
ইিার উৎপটি ও টবেয় উপেটি করা িয়, সু তরাাং ইিা বো
লর্ন্তত পান্তর- ‘আিার িন্তধয আত্মা উৎপটি িয় ও টবেয় িয়।’
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লসই জনয র্টদ লকউ বন্তে, ‘রূপ আত্মা’, তা প্রিণন্তর্াগয নয়।’
অতএব, চক্ষু অনাত্মা, রূপ অনাত্মা।
“র্টদ লকউ বন্তে, ‘চক্ষু-টবজ্ঞান (টচি) আত্মা’, তা
প্রিণন্তর্াগয নয়। চক্ষু-টবজ্ঞান্তনর (টচন্তির) উৎপটি ও টবেয়
লদখা র্ায় এবাং বুঝা র্ায়। লর্ন্তিতু ইিার উৎপটি ও টবেয়
উপেটি করা িয়, সু তরাাং ইিা বো লর্ন্তত পান্তর- ‘আিার িন্তধয
আত্মা উৎপটি িয় ও টবেয় িয়।’ লসই জনয র্টদ লকউ বন্তে,
‘চক্ষু-টবজ্ঞান (টচি) আত্মা’, তা প্রিণন্তর্াগয নয়।’ অতএব, চক্ষু
অনাত্মা, রূপ অনাত্মা, চক্ষু-টবজ্ঞান (টচি) অনাত্মা।
“র্টদ লকউ বন্তে, ‘চক্ষু-স্পশশ আত্মা’, তা প্রিণন্তর্াগয নয়।
চক্ষু-স্পন্তশশর উৎপটি ও টবেয় লদখা র্ায় এবাং বুঝা র্ায়।
লর্ন্তিতু ইিার উৎপটি ও টবেয় উপেটি করা িয়, সু তরাাং ইিা
বো লর্ন্তত পান্তর- ‘আিার িন্তধয আত্মা উৎপটি িয় ও টবেয়
িয়।’ লসই জনয র্টদ লকউ বন্তে, ‘চক্ষু-স্পশশ আত্মা’, তা
প্রিণন্তর্াগয নয়।’ অতএব, চক্ষু অনাত্মা, রূপ অনাত্মা, চক্ষুটবজ্ঞান (টচি) অনাত্মা, চক্ষু-স্পশশ অনাত্মা।
“র্টদ লকউ বন্তে, ‘চক্ষু-লবদনা (অনু ভূটত) আত্মা’, তা
প্রিণন্তর্াগয নয়। চক্ষু-লবদনার (অনু ভূটতর) উৎপটি ও টবেয়
লদখা র্ায় এবাং বুঝা র্ায়। লর্ন্তিতু ইিার উৎপটি ও টবেয়
উপেটি করা িয়, সু তরাাং ইিা বো লর্ন্তত পান্তর- ‘আিার িন্তধয
আত্মা উৎপটি িয় ও টবেয় িয়।’ লসই জনয র্টদ লকউ বন্তে,
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‘চক্ষু-লবদনা (অনু ভূটত) আত্মা’, তা প্রিণন্তর্াগয নয়।’ অতএব,
চক্ষু অনাত্মা, রূপ অনাত্মা, চক্ষু-টবজ্ঞান (টচি) অনাত্মা, চক্ষুস্পশশ অনাত্মা, চক্ষু-লবদনা (অনু ভূটত) অনাত্মা।
“র্টদ লকউ বন্তে, ‘চক্ষু-তৃষ্ণা আত্মা’, তা প্রিণন্তর্াগয নয়।
চক্ষু-তৃষ্ণার উৎপটি ও টবেয় লদখা র্ায় এবাং বুঝা র্ায়।
লর্ন্তিতু ইিার উৎপটি ও টবেয় উপেটি করা িয়, সু তরাাং ইিা
বো লর্ন্তত পান্তর- ‘আিার িন্তধয আত্মা উৎপটি িয় ও টবেয়
িয়।’ লসই জনয র্টদ লকউ বন্তে, ‘চক্ষু-তৃষ্ণা আত্মা’, তা
প্রিণন্তর্াগয নয়।’ অতএব, চক্ষু অনাত্মা, রূপ অনাত্মা, চক্ষুটবজ্ঞান

(টচি)

অনাত্মা,

চক্ষু-স্পশশ

অনাত্মা,

চক্ষু-লবদনা

(অনু ভূটত) অনাত্মা, চক্ষু-তৃষ্ণা অনাত্মা।
১১। (ii) “র্টদ লকউ বন্তে, ‘কণশ আত্মা’, তা প্রিণন্তর্াগয
নয়। কন্তণশর উৎপটি ও টবেয় লদখা র্ায় এবাং বুঝা র্ায়।
লর্ন্তিতু ইিার উৎপটি ও টবেয় উপেটি করা িয়, সু তরাাং ইিা
বো লর্ন্তত পান্তর- ‘আিার িন্তধয আত্মা উৎপটি িয় ও টবেয়
িয়।’ লসই জনয র্টদ লকউ বন্তে, ‘কণশ আত্মা’, তা প্রিণন্তর্াগয
নয়।’ অতএব, কণশ অনাত্মা।
“র্টদ লকউ বন্তে, ‘শব্দ আত্মা’, তা প্রিণন্তর্াগয নয়। শন্তব্দর
উৎপটি ও টবেয় লদখা র্ায় এবাং বুঝা র্ায়। লর্ন্তিতু ইিার
উৎপটি ও টবেয় উপেটি করা িয়, সু তরাাং ইিা বো লর্ন্তত
পান্তর- ‘আিার িন্তধয আত্মা উৎপটি িয় ও টবেয় িয়।’ লসই
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জনয র্টদ লকউ বন্তে, ‘শব্দ আত্মা’, তা প্রিণন্তর্াগয নয়।’
অতএব, কণশ অনাত্মা, শব্দ অনাত্মা।
“র্টদ লকউ বন্তে, ‘কণশ-টবজ্ঞান (টচি) আত্মা’, তা
প্রিণন্তর্াগয নয়। কণশ-টবজ্ঞান্তনর (টচন্তির) উৎপটি ও টবেয়
লদখা র্ায় এবাং বুঝা র্ায়। লর্ন্তিতু ইিার উৎপটি ও টবেয়
উপেটি করা িয়, সু তরাাং ইিা বো লর্ন্তত পান্তর- ‘আিার িন্তধয
আত্মা উৎপটি িয় ও টবেয় িয়।’ লসই জনয র্টদ লকউ বন্তে,
‘কণশ-টবজ্ঞান (টচি) আত্মা’, তা প্রিণন্তর্াগয নয়।’ অতএব, কণশ
অনাত্মা, শব্দ অনাত্মা, কণশ-টবজ্ঞান (টচি) অনাত্মা।
“র্টদ লকউ বন্তে, ‘কণশ-লবদনা (অনু ভূটত) আত্মা’, তা
প্রিণন্তর্াগয নয়। কণশ-লবদনার (অনু ভূটতর) উৎপটি ও টবেয়
লদখা র্ায় এবাং বুঝা র্ায়। লর্ন্তিতু ইিার উৎপটি ও টবেয়
উপেটি করা িয়, সু তরাাং ইিা বো লর্ন্তত পান্তর- ‘আিার িন্তধয
আত্মা উৎপটি িয় ও টবেয় িয়।’ লসই জনয র্টদ লকউ বন্তে,
‘কণশ-লবদনা (অনু ভূটত) আত্মা’, তা প্রিণন্তর্াগয নয়।’ অতএব,
কণশ অনাত্মা, শব্দ অনাত্মা, কণশ-টবজ্ঞান (টচি) অনাত্মা, কণশলবদনা (অনু ভূটত) অনাত্মা।
“র্টদ লকউ বন্তে, ‘কণশ-তৃষ্ণা আত্মা’, তা প্রিণন্তর্াগয নয়।
কণশ-তৃষ্ণার উৎপটি ও টবেয় লদখা র্ায় এবাং বুঝা র্ায়।
লর্ন্তিতু ইিার উৎপটি ও টবেয় উপেটি করা িয়, সু তরাাং ইিা
বো লর্ন্তত পান্তর- ‘আিার িন্তধয আত্মা উৎপটি িয় ও টবেয়
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িয়।’ লসই জনয র্টদ লকউ বন্তে, ‘কণশ-তৃষ্ণা আত্মা’, তা
প্রিণন্তর্াগয নয়।’ অতএব, কণশ অনাত্মা, শব্দ অনাত্মা, কণশটবজ্ঞান (টচি) অনাত্মা, কণশ-লবদনা (অনু ভূটত) অনাত্মা, কণশতৃষ্ণা অনাত্মা।
১২। (iii)

“র্টদ লকউ বন্তে, ‘নাটসকা আত্মা’, তা

প্রিণন্তর্াগয নয়। নাটসকার উৎপটি ও টবেয় লদখা র্ায় এবাং
বুঝা র্ায়। লর্ন্তিতু ইিার উৎপটি ও টবেয় উপেটি করা িয়,
সু তরাাং ইিা বো লর্ন্তত পান্তর- ‘আিার িন্তধয আত্মা উৎপটি িয়
ও টবেয় িয়।’ লসই জনয র্টদ লকউ বন্তে, ‘নাটসকা আত্মা’, তা
প্রিণন্তর্াগয নয়।’ অতএব, নাটসকা অনাত্মা।
“র্টদ লকউ বন্তে, ‘গন্ধ আত্মা’, তা প্রিণন্তর্াগয নয়। গন্তন্ধর
উৎপটি ও টবেয় লদখা র্ায় এবাং বুঝা র্ায়। লর্ন্তিতু ইিার
উৎপটি ও টবেয় উপেটি করা িয়, সু তরাাং ইিা বো লর্ন্তত
পান্তর- ‘আিার িন্তধয আত্মা উৎপটি িয় ও টবেয় িয়।’ লসই
জনয র্টদ লকউ বন্তে, ‘গন্ধ আত্মা’, তা প্রিণন্তর্াগয নয়।’
অতএব, নাটসকা অনাত্মা, গন্ধ অনাত্মা।
“র্টদ লকউ বন্তে, ‘নাটসকা-টবজ্ঞান (টচি) আত্মা’, তা
প্রিণন্তর্াগয নয়। নাটসকা-টবজ্ঞান্তনর (টচন্তির) উৎপটি ও টবেয়
লদখা র্ায় এবাং বুঝা র্ায়। লর্ন্তিতু ইিার উৎপটি ও টবেয়
উপেটি করা িয়, সু তরাাং ইিা বো লর্ন্তত পান্তর- ‘আিার িন্তধয
আত্মা উৎপটি িয় ও টবেয় িয়।’ লসই জনয র্টদ লকউ বন্তে,
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‘নাটসকা-টবজ্ঞান (টচি) আত্মা’, তা প্রিণন্তর্াগয নয়।’ অতএব,
নাটসকা অনাত্মা, গন্ধ অনাত্মা, নাটসকা-টবজ্ঞান (টচি) অনাত্মা।
“র্টদ লকউ বন্তে, ‘নাটসকা-স্পশশ আত্মা’, তা প্রিণন্তর্াগয
নয়। নাটসকা-স্পন্তশশর উৎপটি ও টবেয় লদখা র্ায় এবাং বুঝা
র্ায়। লর্ন্তিতু ইিার উৎপটি ও টবেয় উপেটি করা িয়,
সু তরাাং ইিা বো লর্ন্তত পান্তর- ‘আিার িন্তধয আত্মা উৎপটি িয়
ও টবেয় িয়।’ লসই জনয র্টদ লকউ বন্তে, ‘নাটসকা-স্পশশ
আত্মা’, তা প্রিণন্তর্াগয নয়।’ অতএব, নাটসকা অনাত্মা, গন্ধ
অনাত্মা, নাটসকা-টবজ্ঞান (টচি) অনাত্মা, নাটসকা-স্পশশ অনাত্মা।
“র্টদ লকউ বন্তে, ‘নাটসকা-লবদনা (অনু ভূটত) আত্মা’, তা
প্রিণন্তর্াগয নয়। নাটসকা-লবদনার (অনু ভূটতর) উৎপটি ও
টবেয় লদখা র্ায় এবাং বুঝা র্ায়। লর্ন্তিতু ইিার উৎপটি ও
টবেয় উপেটি করা িয়, সু তরাাং ইিা বো লর্ন্তত পান্তর‘আিার িন্তধয আত্মা উৎপটি িয় ও টবেয় িয়।’ লসই জনয র্টদ
লকউ বন্তে, ‘নাটসকা-লবদনা (অনু ভূটত) আত্মা’, তা প্রিণন্তর্াগয
নয়।’ অতএব, নাটসকা অনাত্মা, গন্ধ অনাত্মা, নাটসকা-টবজ্ঞান
(টচি)

অনাত্মা,

নাটসকা-স্পশশ

অনাত্মা,

নাটসকা-লবদনা

(অনু ভূটত) অনাত্মা।
“র্টদ লকউ বন্তে, ‘নাটসকা-তৃষ্ণা আত্মা’, তা প্রিণন্তর্াগয
নয়। নাটসকা-তৃষ্ণার উৎপটি ও টবেয় লদখা র্ায় এবাং বুঝা
র্ায়। লর্ন্তিতু ইিার উৎপটি ও টবেয় উপেটি করা িয়,
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সু তরাাং ইিা বো লর্ন্তত পান্তর- ‘আিার িন্তধয আত্মা উৎপটি িয়
ও টবেয় িয়।’ লসই জনয র্টদ লকউ বন্তে, ‘নাটসকা-তৃষ্ণা
আত্মা’, তা প্রিণন্তর্াগয নয়।’ অতএব, নাটসকা অনাত্মা, গন্ধ
অনাত্মা, নাটসকা-টবজ্ঞান (টচি) অনাত্মা, নাটসকা-স্পশশ অনাত্মা,
নাটসকা-লবদনা (অনু ভূটত) অনাত্মা, নাটসকা-তৃষ্ণা অনাত্মা।
১৩। (iv) “র্টদ লকউ বন্তে, ‘টজহ্বা আত্মা’, তা প্রিণন্তর্াগয
নয়। টজহ্বার উৎপটি ও টবেয় লদখা র্ায় এবাং বুঝা র্ায়।
লর্ন্তিতু ইিার উৎপটি ও টবেয় উপেটি করা িয়, সু তরাাং ইিা
বো লর্ন্তত পান্তর- ‘আিার িন্তধয আত্মা উৎপটি িয় ও টবেয়
িয়।’ লসই জনয র্টদ লকউ বন্তে, ‘টজহ্বা আত্মা’, তা প্রিণন্তর্াগয
নয়।’ অতএব, টজহ্বা অনাত্মা।
“র্টদ লকউ বন্তে, ‘রস আত্মা’, তা প্রিণন্তর্াগয নয়। রন্তসর
উৎপটি ও টবেয় লদখা র্ায় এবাং বুঝা র্ায়। লর্ন্তিতু ইিার
উৎপটি ও টবেয় উপেটি করা িয়, সু তরাাং ইিা বো লর্ন্তত
পান্তর- ‘আিার িন্তধয আত্মা উৎপটি িয় ও টবেয় িয়।’ লসই
জনয র্টদ লকউ বন্তে, ‘রস আত্মা’, তা প্রিণন্তর্াগয নয়।’
অতএব, টজহ্বা অনাত্মা, রস অনাত্মা।
“র্টদ লকউ বন্তে, ‘টজিবা-টবজ্ঞান (টচি) আত্মা’, তা
প্রিণন্তর্াগয নয়। টজিবা-টবজ্ঞান্তনর (টচন্তির) উৎপটি ও টবেয়
লদখা র্ায় এবাং বুঝা র্ায়। লর্ন্তিতু ইিার উৎপটি ও টবেয়
উপেটি করা িয়, সু তরাাং ইিা বো লর্ন্তত পান্তর- ‘আিার িন্তধয
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আত্মা উৎপটি িয় ও টবেয় িয়।’ লসই জনয র্টদ লকউ বন্তে,
‘টজিবা-টবজ্ঞান (টচি) আত্মা’, তা প্রিণন্তর্াগয নয়।’ অতএব,
টজহ্বা অনাত্মা, রস অনাত্মা, টজিবা-টবজ্ঞান (টচি) অনাত্মা।
“র্টদ লকউ বন্তে, ‘টজিবা-স্পশশ আত্মা’, তা প্রিণন্তর্াগয
নয়। টজিবা-স্পন্তশশর উৎপটি ও টবেয় লদখা র্ায় এবাং বুঝা
র্ায়। লর্ন্তিতু ইিার উৎপটি ও টবেয় উপেটি করা িয়,
সু তরাাং ইিা বো লর্ন্তত পান্তর- ‘আিার িন্তধয আত্মা উৎপটি িয়
ও টবেয় িয়।’ লসই জনয র্টদ লকউ বন্তে, ‘টজিবা-স্পশশ
আত্মা’, তা প্রিণন্তর্াগয নয়।’ অতএব, টজহ্বা অনাত্মা, রস
অনাত্মা, টজিবা-টবজ্ঞান (টচি) অনাত্মা, টজিবা-স্পশশ অনাত্মা।
“র্টদ লকউ বন্তে, ‘টজিবা-লবদনা (অনু ভূটত) আত্মা’, তা
প্রিণন্তর্াগয নয়। টজিবা-লবদনার (অনু ভূটতর) উৎপটি ও টবেয়
লদখা র্ায় এবাং বুঝা র্ায়। লর্ন্তিতু ইিার উৎপটি ও টবেয়
উপেটি করা িয়, সু তরাাং ইিা বো লর্ন্তত পান্তর- ‘আিার িন্তধয
আত্মা উৎপটি িয় ও টবেয় িয়।’ লসই জনয র্টদ লকউ বন্তে,
‘টজিবা-লবদনা (অনু ভূটত) আত্মা’, তা প্রিণন্তর্াগয নয়।’
অতএব, টজহ্বা অনাত্মা, রস অনাত্মা, টজিবা-টবজ্ঞান (টচি)
অনাত্মা,

টজিবা-স্পশশ

অনাত্মা,

টজিবা-লবদনা

(অনু ভূটত)

অনাত্মা।
“র্টদ লকউ বন্তে, ‘টজিবা-তৃষ্ণা আত্মা’, তা প্রিণন্তর্াগয
নয়। টজিবা-তৃষ্ণার উৎপটি ও টবেয় লদখা র্ায় এবাং বুঝা
18

CHACHAKKA SUTTA

র্ায়। লর্ন্তিতু ইিার উৎপটি ও টবেয় উপেটি করা িয়,
সু তরাাং ইিা বো লর্ন্তত পান্তর- ‘আিার িন্তধয আত্মা উৎপটি িয়
ও টবেয় িয়।’ লসই জনয র্টদ লকউ বন্তে, ‘টজিবা-তৃষ্ণা
আত্মা’, তা প্রিণন্তর্াগয নয়।’ অতএব, টজহ্বা অনাত্মা, রস
অনাত্মা, টজিবা-টবজ্ঞান (টচি) অনাত্মা, টজিবা-স্পশশ অনাত্মা,
টজিবা-লবদনা (অনু ভূটত) অনাত্মা, টজিবা-তৃষ্ণা অনাত্মা।
১৪। (v) “র্টদ লকউ বন্তে, ‘কায় আত্মা’, তা প্রিণন্তর্াগয
নয়। কান্তয়র উৎপটি ও টবেয় লদখা র্ায় এবাং বুঝা র্ায়।
লর্ন্তিতু ইিার উৎপটি ও টবেয় উপেটি করা িয়, সু তরাাং ইিা
বো লর্ন্তত পান্তর- ‘আিার িন্তধয আত্মা উৎপটি িয় ও টবেয়
িয়।’ লসই জনয র্টদ লকউ বন্তে, ‘কায় আত্মা’, তা প্রিণন্তর্াগয
নয়।’ অতএব, কায় অনাত্মা।
“র্টদ লকউ বন্তে, ‘রূপ আত্মা’, তা প্রিণন্তর্াগয নয়।
রূন্তপর উৎপটি ও টবেয় লদখা র্ায় এবাং বুঝা র্ায়। লর্ন্তিতু
ইিার উৎপটি ও টবেয় উপেটি করা িয়, সু তরাাং ইিা বো
লর্ন্তত পান্তর- ‘আিার িন্তধয আত্মা উৎপটি িয় ও টবেয় িয়।’
লসই জনয র্টদ লকউ বন্তে, ‘রূপ আত্মা’, তা প্রিণন্তর্াগয নয়।’
অতএব, কায় অনাত্মা, রূপ অনাত্মা।
“র্টদ লকউ বন্তে, ‘কায়-টবজ্ঞান (টচি) আত্মা’, তা
প্রিণন্তর্াগয নয়। কায়-টবজ্ঞান্তনর (টচন্তির) উৎপটি ও টবেয়
লদখা র্ায় এবাং বুঝা র্ায়। লর্ন্তিতু ইিার উৎপটি ও টবেয়
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উপেটি করা িয়, সু তরাাং ইিা বো লর্ন্তত পান্তর- ‘আিার িন্তধয
আত্মা উৎপটি িয় ও টবেয় িয়।’ লসই জনয র্টদ লকউ বন্তে,
‘কায়-টবজ্ঞান (টচি) আত্মা’, তা প্রিণন্তর্াগয নয়।’ অতএব, কায়
অনাত্মা, রূপ অনাত্মা, কায়-টবজ্ঞান (টচি) অনাত্মা।
“র্টদ লকউ বন্তে, ‘কায়-স্পশশ আত্মা’, তা প্রিণন্তর্াগয নয়।
কায়-স্পন্তশশর উৎপটি ও টবেয় লদখা র্ায় এবাং বুঝা র্ায়।
লর্ন্তিতু ইিার উৎপটি ও টবেয় উপেটি করা িয়, সু তরাাং ইিা
বো লর্ন্তত পান্তর- ‘আিার িন্তধয আত্মা উৎপটি িয় ও টবেয়
িয়।’ লসই জনয র্টদ লকউ বন্তে, ‘কায়-স্পশশ আত্মা’, তা
প্রিণন্তর্াগয নয়।’ অতএব, কায় অনাত্মা, রূপ অনাত্মা, কায়টবজ্ঞান (টচি) অনাত্মা, কায়-স্পশশ অনাত্মা।
“র্টদ লকউ বন্তে, ‘কায়-লবদনা (অনু ভূটত) আত্মা’, তা
প্রিণন্তর্াগয নয়। কায়-লবদনার (অনু ভূটতর) উৎপটি ও টবেয়
লদখা র্ায় এবাং বুঝা র্ায়। লর্ন্তিতু ইিার উৎপটি ও টবেয়
উপেটি করা িয়, সু তরাাং ইিা বো লর্ন্তত পান্তর- ‘আিার িন্তধয
আত্মা উৎপটি িয় ও টবেয় িয়।’ লসই জনয র্টদ লকউ বন্তে,
‘কায়-লবদনা (অনু ভূটত) আত্মা’, তা প্রিণন্তর্াগয নয়।’ অতএব,
কায় অনাত্মা, রূপ অনাত্মা, কায়-টবজ্ঞান (টচি) অনাত্মা, কায়স্পশশ অনাত্মা, কায়-লবদনা (অনু ভূটত) অনাত্মা।
“র্টদ লকউ বন্তে, ‘কায়-তৃষ্ণা আত্মা’, তা প্রিণন্তর্াগয নয়।
কায়-তৃষ্ণার উৎপটি ও টবেয় লদখা র্ায় এবাং বুঝা র্ায়।
20

CHACHAKKA SUTTA

লর্ন্তিতু ইিার উৎপটি ও টবেয় উপেটি করা িয়, সু তরাাং ইিা
বো লর্ন্তত পান্তর- ‘আিার িন্তধয আত্মা উৎপটি িয় ও টবেয়
িয়।’ লসই জনয র্টদ লকউ বন্তে, ‘কায়-তৃষ্ণা আত্মা’, তা
প্রিণন্তর্াগয নয়।’ অতএব, কায় অনাত্মা, রূপ অনাত্মা, কায়টবজ্ঞান (টচি) অনাত্মা, কায়-স্পশশ অনাত্মা, কায়-লবদনা
(অনু ভূটত) অনাত্মা, কায়-তৃষ্ণা অনাত্মা।
১৫। (vi) “র্টদ লকউ বন্তে, ‘িন আত্মা’, তা প্রিণন্তর্াগয
নয়। িন্তনর উৎপটি ও টবেয় লদখা র্ায় এবাং বুঝা র্ায়।
লর্ন্তিতু ইিার উৎপটি ও টবেয় উপেটি করা িয়, সু তরাাং ইিা
বো লর্ন্তত পান্তর- ‘আিার িন্তধয আত্মা উৎপটি িয় ও টবেয়
িয়।’ লসই জনয র্টদ লকউ বন্তে, ‘িন আত্মা’, তা প্রিণন্তর্াগয
নয়।’ অতএব, িন অনাত্মা।
“র্টদ লকউ বন্তে, ‘ধিশ আত্মা’, তা প্রিণন্তর্াগয নয়। ধন্তিশর
উৎপটি ও টবেয় লদখা র্ায় এবাং বুঝা র্ায়। লর্ন্তিতু ইিার
উৎপটি ও টবেয় উপেটি করা িয়, সু তরাাং ইিা বো লর্ন্তত
পান্তর- ‘আিার িন্তধয আত্মা উৎপটি িয় ও টবেয় িয়।’ লসই
জনয র্টদ লকউ বন্তে, ‘ধিশ আত্মা’, তা প্রিণন্তর্াগয নয়।’
অতএব, িন অনাত্মা, ধিশ অনাত্মা।
“র্টদ লকউ বন্তে, ‘িন্তনা-টবজ্ঞান (টচি) আত্মা’, তা
প্রিণন্তর্াগয নয়। িন্তনা-টবজ্ঞান্তনর (টচন্তির) উৎপটি ও টবেয়
লদখা র্ায় এবাং বুঝা র্ায়। লর্ন্তিতু ইিার উৎপটি ও টবেয়
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উপেটি করা িয়, সু তরাাং ইিা বো লর্ন্তত পান্তর- ‘আিার িন্তধয
আত্মা উৎপটি িয় ও টবেয় িয়।’ লসই জনয র্টদ লকউ বন্তে,
‘িন্তনা-টবজ্ঞান (টচি) আত্মা’, তা প্রিণন্তর্াগয নয়।’ অতএব, িন
অনাত্মা, ধিশ অনাত্মা, িন্তনা-টবজ্ঞান (টচি) অনাত্মা।
“র্টদ লকউ বন্তে, ‘িন-স্পশশ আত্মা’, তা প্রিণন্তর্াগয নয়।
িন-স্পন্তশশর উৎপটি ও টবেয় লদখা র্ায় এবাং বুঝা র্ায়।
লর্ন্তিতু ইিার উৎপটি ও টবেয় উপেটি করা িয়, সু তরাাং ইিা
বো লর্ন্তত পান্তর- ‘আিার িন্তধয আত্মা উৎপটি িয় ও টবেয়
িয়।’ লসই জনয র্টদ লকউ বন্তে, ‘িন-স্পশশ আত্মা’, তা
প্রিণন্তর্াগয নয়।’ অতএব, িন অনাত্মা, ধিশ অনাত্মা, িন্তনাটবজ্ঞান (টচি) অনাত্মা, িন্তনা-স্পশশ অনাত্মা।
“র্টদ লকউ বন্তে, ‘িন্তনা-লবদনা (অনু ভূটত) আত্মা’, তা
প্রিণন্তর্াগয নয়। িন্তনা-লবদনার (অনু ভূটতর) উৎপটি ও টবেয়
লদখা র্ায় এবাং বুঝা র্ায়। লর্ন্তিতু ইিার উৎপটি ও টবেয়
উপেটি করা িয়, সু তরাাং ইিা বো লর্ন্তত পান্তর- ‘আিার িন্তধয
আত্মা উৎপটি িয় ও টবেয় িয়।’ লসই জনয র্টদ লকউ বন্তে,
‘িন্তনা-লবদনা (অনু ভূটত) আত্মা’, তা প্রিণন্তর্াগয নয়।’ অতএব,
িন অনাত্মা, ধিশ অনাত্মা, িন্তনা-টবজ্ঞান (টচি) অনাত্মা, িন্তনাস্পশশ অনাত্মা, িন্তনা-লবদনা (অনু ভূটত) অনাত্মা।
“র্টদ লকউ বন্তে, ‘িন্তনা-তৃষ্ণা আত্মা’, তা প্রিণন্তর্াগয নয়।
িন্তনা-তৃষ্ণার উৎপটি ও টবেয় লদখা র্ায় এবাং বুঝা র্ায়।
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লর্ন্তিতু ইিার উৎপটি ও টবেয় উপেটি করা িয়, সু তরাাং ইিা
বো লর্ন্তত পান্তর- ‘আিার িন্তধয আত্মা উৎপটি িয় ও টবেয়
িয়।’ লসই জনয র্টদ লকউ বন্তে, ‘িন্তনা-তৃষ্ণা আত্মা’, তা
প্রিণন্তর্াগয নয়।’ অতএব, িন অনাত্মা, ধিশ অনাত্মা, িন্তনাটবজ্ঞান (টচি) অনাত্মা, িন্তনা-স্পশশ অনাত্মা, িন্তনা-লবদনা
(অনু ভূটত) অনাত্মা, িন্তনা-তৃষ্ণা অনাত্মা।
(আত্মার উৎপটি)
১৬। “এখন, লি টভক্ষুগণ, ইিা আত্মা উৎপটিগািী পথ্লকউ চক্ষু িাধযন্তি এভান্তব দশশন কন্তর, ‘ইিা আিার, আটি ইিা
িই, ইিা আিার আত্মা।’ লকউ রূন্তপর িাধযন্তি এভান্তব দশশন
কন্তর, ‘ইিা আিার, আটি ইিা িই, ইিা আিার আত্মা।’ লকউ
চক্ষু-টবজ্ঞান্তনর (টচন্তির) িাধযন্তি এভান্তব দশশন কন্তর, ‘ইিা
আিার, আটি ইিা িই, ইিা আিার আত্মা।’ লকউ চক্ষু-স্পন্তশশর
িাধযন্তি এভান্তব দশশন কন্তর, ‘ইিা আিার, আটি ইিা িই, ইিা
আিার আত্মা।’ লকউ চক্ষু-লবদনার (অনু ভূটতর) িাধযন্তি এভান্তব
দশশন কন্তর, ‘ইিা আিার, আটি ইিা িই, ইিা আিার আত্মা।’
লকউ চক্ষু-তৃষ্ণার িাধযন্তি এভান্তব দশশন কন্তর, ‘ইিা আিার,
আটি ইিা িই, ইিা আিার আত্মা।’
১৭। “লকউ কণশ িাধযন্তি এভান্তব দশশন কন্তর, ‘ইিা আিার,
আটি ইিা িই, ইিা আিার আত্মা।’ লকউ শন্তব্দর িাধযন্তি
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এভান্তব দশশন কন্তর, ‘ইিা আিার, আটি ইিা িই, ইিা আিার
আত্মা।’ লকউ কণশ-টবজ্ঞান্তনর (টচন্তির) িাধযন্তি এভান্তব দশশন
কন্তর, ‘ইিা আিার, আটি ইিা িই, ইিা আিার আত্মা।’ লকউ
কণশ-স্পন্তশশর িাধযন্তি এভান্তব দশশন কন্তর, ‘ইিা আিার, আটি
ইিা িই, ইিা আিার আত্মা।’ লকউ কণশ-লবদনার (অনু ভূটতর)
িাধযন্তি এভান্তব দশশন কন্তর, ‘ইিা আিার, আটি ইিা িই, ইিা
আিার আত্মা।’ লকউ কণশ-তৃষ্ণার িাধযন্তি এভান্তব দশশন কন্তর,
‘ইিা আিার, আটি ইিা িই, ইিা আিার আত্মা।’
১৮। “লকউ নাটসকা িাধযন্তি এভান্তব দশশন কন্তর, ‘ইিা
আিার, আটি ইিা িই, ইিা আিার আত্মা।’ লকউ গন্তন্ধর
িাধযন্তি এভান্তব দশশন কন্তর, ‘ইিা আিার, আটি ইিা িই, ইিা
আিার আত্মা।’ লকউ নাটসকা-টবজ্ঞান্তনর (টচন্তির) িাধযন্তি
এভান্তব দশশন কন্তর, ‘ইিা আিার, আটি ইিা িই, ইিা আিার
আত্মা।’ লকউ নাটসকা-স্পন্তশশর িাধযন্তি এভান্তব দশশন কন্তর,
‘ইিা আিার, আটি ইিা িই, ইিা আিার আত্মা।’ লকউ
নাটসকা-লবদনার (অনু ভূটতর) িাধযন্তি এভান্তব দশশন কন্তর, ‘ইিা
আিার, আটি ইিা িই, ইিা আিার আত্মা।’ লকউ নাটসকাতৃষ্ণার িাধযন্তি এভান্তব দশশন কন্তর, ‘ইিা আিার, আটি ইিা
িই, ইিা আিার আত্মা।’
১৯। “লকউ টজহ্বা িাধযন্তি এভান্তব দশশন কন্তর, ‘ইিা
আিার, আটি ইিা িই, ইিা আিার আত্মা।’ লকউ রন্তসর
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িাধযন্তি এভান্তব দশশন কন্তর, ‘ইিা আিার, আটি ইিা িই, ইিা
আিার আত্মা।’ লকউ টজহ্বা-টবজ্ঞান্তনর (টচন্তির) িাধযন্তি এভান্তব
দশশন কন্তর, ‘ইিা আিার, আটি ইিা িই, ইিা আিার আত্মা।’
লকউ টজহ্বা-স্পন্তশশর িাধযন্তি এভান্তব দশশন কন্তর, ‘ইিা আিার,
আটি ইিা িই, ইিা আিার আত্মা।’ লকউ টজহ্বা-লবদনার
(অনু ভূটতর) িাধযন্তি এভান্তব দশশন কন্তর, ‘ইিা আিার, আটি
ইিা িই, ইিা আিার আত্মা।’ লকউ টজহ্বা-তৃষ্ণার িাধযন্তি
এভান্তব দশশন কন্তর, ‘ইিা আিার, আটি ইিা িই, ইিা আিার
আত্মা।’
২০। “লকউ কায় িাধযন্তি এভান্তব দশশন কন্তর, ‘ইিা
আিার, আটি ইিা িই, ইিা আিার আত্মা।’ লকউ স্পন্তশশর
িাধযন্তি এভান্তব দশশন কন্তর, ‘ইিা আিার, আটি ইিা িই, ইিা
আিার আত্মা।’ লকউ কায়-টবজ্ঞান্তনর (টচন্তির) িাধযন্তি এভান্তব
দশশন কন্তর, ‘ইিা আিার, আটি ইিা িই, ইিা আিার আত্মা।’
লকউ কায়-স্পন্তশশর িাধযন্তি এভান্তব দশশন কন্তর, ‘ইিা আিার,
আটি ইিা িই, ইিা আিার আত্মা।’ লকউ কায়-লবদনার
(অনু ভূটতর) িাধযন্তি এভান্তব দশশন কন্তর, ‘ইিা আিার, আটি
ইিা িই, ইিা আিার আত্মা।’ লকউ কায়-তৃষ্ণার িাধযন্তি
এভান্তব দশশন কন্তর, ‘ইিা আিার, আটি ইিা িই, ইিা আিার
আত্মা।’
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২১। “লকউ িন্তনর িাধযন্তি এভান্তব দশশন কন্তর, ‘ইিা
আিার, আটি ইিা িই, ইিা আিার আত্মা।’ লকউ ধন্তিশর
িাধযন্তি এভান্তব দশশন কন্তর, ‘ইিা আিার, আটি ইিা িই, ইিা
আিার আত্মা।’ লকউ িন্তনা-টবজ্ঞান্তনর (টচন্তির) িাধযন্তি এভান্তব
দশশন কন্তর, ‘ইিা আিার, আটি ইিা িই, ইিা আিার আত্মা।’
লকউ িন্তনা-স্পন্তশশর িাধযন্তি এভান্তব দশশন কন্তর, ‘ইিা আিার,
আটি ইিা িই, ইিা আিার আত্মা।’ লকউ িন্তনা-লবদনার
(অনু ভূটতর) িাধযন্তি এভান্তব দশশন কন্তর, ‘ইিা আিার, আটি
ইিা িই, ইিা আিার আত্মা।’ লকউ িন্তনা-তৃষ্ণার িাধযন্তি
এভান্তব দশশন কন্তর, ‘ইিা আিার, আটি ইিা িই, ইিা আিার
আত্মা।’
(আত্মার টনন্তরাধ)
২২। “এখন, লি টভক্ষুগণ, ইিা আত্মা টনন্তরাধগািী পথ্(i) লকউ চক্ষু িাধযন্তি এভান্তব দশশন কন্তর, ‘ইিা আিার নয়,
আটি ইিা িই না, ইিা আিার আত্মা নয়।’ লকউ রূন্তপর
িাধযন্তি এভান্তব দশশন কন্তর, ‘ইিা আিার নয়, আটি ইিা িই
না, ইিা আিার আত্মা নয়।’ লকউ চক্ষু-টবজ্ঞান্তনর (টচন্তির)
িাধযন্তি এভান্তব দশশন কন্তর, ‘ইিা আিার নয়, আটি ইিা িই
না, ইিা আিার আত্মা নয়।’ লকউ চক্ষু-স্পন্তশশর িাধযন্তি এভান্তব
দশশন কন্তর, ‘ইিা আিার নয়, আটি ইিা িই না, ইিা আিার
আত্মা নয়।’ লকউ চক্ষু-লবদনার (অনু ভূটতর) িাধযন্তি এভান্তব
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দশশন কন্তর, ‘ইিা আিার নয়, আটি ইিা িই না, ইিা আিার
আত্মা নয়।’ লকউ চক্ষু-তৃষ্ণার িাধযন্তি এভান্তব দশশন কন্তর,
‘ইিা আিার নয়, আটি ইিা িই না, ইিা আিার আত্মা নয়।
২৩। “লকউ কণশ িাধযন্তি এভান্তব দশশন কন্তর, ‘ইিা আিার
নয়, আটি ইিা িই না, ইিা আিার আত্মা নয়।’ লকউ শন্তব্দর
িাধযন্তি এভান্তব দশশন কন্তর, ‘ইিা আিার নয়, আটি ইিা িই
না, ইিা আিার আত্মা নয়।’ লকউ কণশ-টবজ্ঞান্তনর (টচন্তির)
িাধযন্তি এভান্তব দশশন কন্তর, ‘ইিা আিার নয়, আটি ইিা িই
না, ইিা আিার আত্মা নয়।’ লকউ কণশ-স্পন্তশশর িাধযন্তি এভান্তব
দশশন কন্তর, ‘ইিা আিার নয়, আটি ইিা িই না, ইিা আিার
আত্মা নয়।’ লকউ কণশ-লবদনার (অনু ভূটতর) িাধযন্তি এভান্তব
দশশন কন্তর, ‘ইিা আিার নয়, আটি ইিা িই না, ইিা আিার
আত্মা নয়।’ লকউ কণশ-তৃষ্ণার িাধযন্তি এভান্তব দশশন কন্তর,
‘ইিা আিার নয়, আটি ইিা িই না, ইিা আিার আত্মা নয়।
২৪। “লকউ নাটসকা িাধযন্তি এভান্তব দশশন কন্তর, ‘ইিা
আিার নয়, আটি ইিা িই না, ইিা আিার আত্মা নয়।’ লকউ
গন্তন্ধর িাধযন্তি এভান্তব দশশন কন্তর, ‘ইিা আিার নয়, আটি ইিা
িই না, ইিা আিার আত্মা নয়।’ লকউ নাটসকা-টবজ্ঞান্তনর
(টচন্তির) িাধযন্তি এভান্তব দশশন কন্তর, ‘ইিা আিার নয়, আটি
ইিা িই না, ইিা আিার আত্মা নয়।’ লকউ নাটসকা-স্পন্তশশর
িাধযন্তি এভান্তব দশশন কন্তর, ‘ইিা আিার নয়, আটি ইিা িই
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না, ইিা আিার আত্মা নয়।’ লকউ নাটসকা-লবদনার (অনু ভূটতর)
িাধযন্তি এভান্তব দশশন কন্তর, ‘ইিা আিার নয়, আটি ইিা িই
না, ইিা আিার আত্মা নয়।’ লকউ নাটসকা-তৃষ্ণার িাধযন্তি
এভান্তব দশশন কন্তর, ‘ইিা আিার নয়, আটি ইিা িই না, ইিা
আিার আত্মা নয়।’
২৫। “লকউ টজহ্বা িাধযন্তি এভান্তব দশশন কন্তর, ‘ইিা
আিার নয়, আটি ইিা িই না, ইিা আিার আত্মা নয়।’ লকউ
রন্তসর িাধযন্তি এভান্তব দশশন কন্তর, ‘ইিা আিার নয়, আটি ইিা
িই না, ইিা আিার আত্মা নয়।’ লকউ টজহ্বা-টবজ্ঞান্তনর
(টচন্তির) িাধযন্তি এভান্তব দশশন কন্তর, ‘ইিা আিার নয়, আটি
ইিা িই না, ইিা আিার আত্মা নয়।’ লকউ টজহ্বা-স্পন্তশশর
িাধযন্তি এভান্তব দশশন কন্তর, ‘ইিা আিার নয়, আটি ইিা িই
না, ইিা আিার আত্মা নয়।’ লকউ টজহ্বা-লবদনার (অনু ভূটতর)
িাধযন্তি এভান্তব দশশন কন্তর, ‘ইিা আিার নয়, আটি ইিা িই
না, ইিা আিার আত্মা নয়।’ লকউ টজহ্বা-তৃষ্ণার িাধযন্তি
এভান্তব দশশন কন্তর, ‘ইিা আিার নয়, আটি ইিা িই না, ইিা
আিার আত্মা নয়।’
২৬। “লকউ কায় িাধযন্তি এভান্তব দশশন কন্তর, ‘ইিা
আিার নয়, আটি ইিা িই না, ইিা আিার আত্মা নয়।’ লকউ
স্পন্তশশর িাধযন্তি এভান্তব দশশন কন্তর, ‘ইিা আিার নয়, আটি
ইিা িই না, ইিা আিার আত্মা নয়।’ লকউ কায়-টবজ্ঞান্তনর
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(টচন্তির) িাধযন্তি এভান্তব দশশন কন্তর, ‘ইিা আিার নয়, আটি
ইিা িই না, ইিা আিার আত্মা নয়।’ লকউ কায়-স্পন্তশশর
িাধযন্তি এভান্তব দশশন কন্তর, ‘ইিা আিার নয়, আটি ইিা িই
না, ইিা আিার আত্মা নয়।’ লকউ কায়-লবদনার (অনু ভূটতর)
িাধযন্তি এভান্তব দশশন কন্তর, ‘ইিা আিার নয়, আটি ইিা িই
না, ইিা আিার আত্মা নয়।’ লকউ কায়-তৃষ্ণার িাধযন্তি এভান্তব
দশশন কন্তর, ‘ইিা আিার নয়, আটি ইিা িই না, ইিা আিার
আত্মা নয়।’
২৭। “লকউ িন্তনর িাধযন্তি এভান্তব দশশন কন্তর, ‘ইিা
আিার নয়, আটি ইিা িই না, ইিা আিার আত্মা নয়।’ লকউ
ধন্তিশর িাধযন্তি এভান্তব দশশন কন্তর, ‘ইিা আিার নয়, আটি ইিা
িই না, ইিা আিার আত্মা নয়।’ লকউ িন্তনা-টবজ্ঞান্তনর (টচন্তির)
িাধযন্তি এভান্তব দশশন কন্তর, ‘ইিা আিার নয়, আটি ইিা িই
না, ইিা আিার আত্মা নয়।’ লকউ িন্তনা-স্পন্তশশর িাধযন্তি
এভান্তব দশশন কন্তর, ‘ইিা আিার নয়, আটি ইিা িই না, ইিা
আিার আত্মা নয়।’ লকউ িন্তনা-লবদনার (অনু ভূটতর) িাধযন্তি
এভান্তব দশশন কন্তর, ‘ইিা আিার নয়, আটি ইিা িই না, ইিা
আিার আত্মা নয়।’ লকউ িন্তনা-তৃষ্ণার িাধযন্তি এভান্তব দশশন
কন্তর, ‘ইিা আিার নয়, আটি ইিা িই না, ইিা আিার আত্মা
নয়।’
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(অেটনশটিত প্রবণতা)
২৮। (i) “লি টভক্ষুগণ, চক্ষু ও রূন্তপ কারন্তণ চক্ষু-টবজ্ঞান
(টচি) উৎপন্ন িয়; এই টতন্তনর সাংন্তর্ান্তগ চক্ষু-স্পশশ; চক্ষুস্পন্তশশর কারন্তণ সু খ, দুুঃখ অথ্বা দুুঃখও-নয়-সু খও-নয় চক্ষুলবদনা (অনু ভূটত) উৎপন্ন িয়। র্খন লকউ সু খ লবদনায় (চক্ষুঅনু ভূটতয়) স্পটশশত িন্তয় আনটন্দত িয়, উোস প্রকাশ কন্তর,
গভীর িন্তনান্তর্ান্তগর সান্তথ্ রত থ্ান্তক, তখন তার িন্তধয
কািনাবাসনা অেটনশটিত প্রবণতা িন্তয় থ্ান্তক। র্খন লকউ দুুঃখ
লবদনায় (চক্ষু-অনু ভূটতয়) স্পটশশত িন্তয় লশাক কন্তর, কি পায়,
টবোপ কন্তর, টনন্তজর স্তন বারবার আঘাত কন্তর কাাঁন্তদ এবাং
টবটক্ষপ্তটচি িয়, তখন তার িন্তধয টবরটি অেটনশটিত প্রবণতা
িন্তয় থ্ান্তক। র্খন লকউ দুুঃখও-নয়-সু খও-নয় লবদনায় (চক্ষুঅনু ভূটতয়) স্পটশশত িন্তয় লসই লবদনার (চক্ষু-অনু ভূটতর)
উৎপটি, অেধশান, বাসনা পূ রণ, টবপদ এবাং িুটি র্থ্াথ্শভান্তব
বুন্তঝ না, তখন তার িন্তধয অটবদযা অেটনশটিত প্রবণতা িন্তয়
থ্ান্তক।
লি টভক্ষুগণ, সু খ লবদনায় (চক্ষু-অনু ভূটতয়) কািনাবাসনা
অেটনশটিত প্রবণতা পটরতযাগ না কন্তর, দুুঃখ লবদনায় (চক্ষুঅনু ভূটতয়) টবরটি অেটনশটিত প্রবণতা উন্তেদ না কন্তর,
দুুঃখও-নয়-সু খও-নয়

লবদনার

(চক্ষু-অনু ভূটতর)

অটবদযা

অেটনশটিত প্রবণতা সম্পূ ণশ ধবাংস না কন্তর, অটবদযা পটরতযাগ
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না কন্তর, টবদযা উৎপাদন না কন্তর সতয জ্ঞান্তন দুুঃন্তখর অবসান
িন্তব- ইিা সেব নয়।
২৯। “লি টভক্ষুগণ, কণশ ও শন্তব্দ কারন্তণ কণশ-টবজ্ঞান
(টচি) উৎপন্ন িয়; এই টতন্তনর সাংন্তর্ান্তগ কণশ-স্পশশ; কণশস্পন্তশশর কারন্তণ সু খ, দুুঃখ অথ্বা দুুঃখও-নয়-সু খও-নয় কণশলবদনা (অনু ভূটত) উৎপন্ন িয়। র্খন লকউ সু খ লবদনায় (কণশঅনু ভূটতয়) স্পটশশত িন্তয় আনটন্দত িয়, উোস প্রকাশ কন্তর,
গভীর িন্তনান্তর্ান্তগর সান্তথ্ রত থ্ান্তক, তখন তার িন্তধয আসটি
অেটনশটিত প্রবণতা িন্তয় থ্ান্তক। র্খন লকউ দুুঃখ লবদনায়
(কণশ-অনু ভূটতয়) স্পটশশত িন্তয় লশাক কন্তর, কি পায়, টবোপ
কন্তর, টনন্তজর স্তন বারবার আঘাত কন্তর কাাঁন্তদ এবাং টবটক্ষপ্তটচি
িয়, তখন তার িন্তধয টবরটি অেটনশটিত প্রবণতা িন্তয় থ্ান্তক।
র্খন লকউ দুুঃখও-নয়-সু খও-নয় লবদনায় (কণশ-অনু ভূটতয়)
স্পটশশত িন্তয় লসই লবদনার (কণশ-অনু ভূটতর) উৎপটি, অেধশান,
বাসনা পূ রণ, টবপদ এবাং িুটি র্থ্াথ্শভান্তব বুন্তঝ না, তখন তার
িন্তধয অটবদযা অেটনশটিত প্রবণতা িন্তয় থ্ান্তক।
লি টভক্ষুগণ, সু খ লবদনায় (কণশ-অনু ভূটতয়) কািনাবাসনা
অেটনশটিত প্রবণতা পটরতযাগ না কন্তর, দুুঃখ লবদনায় (কণশঅনু ভূটতয়) টবরটি অেটনশটিত প্রবণতা উন্তেদ না কন্তর,
দুুঃখও-নয়-সু খও-নয়

লবদনার

(কণশ-অনু ভূটতর)

অটবদযা

অেটনশটিত প্রবণতা সম্পূ ণশ ধবাংস না কন্তর, অটবদযা পটরতযাগ
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না কন্তর, টবদযা উৎপাদন না কন্তর সতয জ্ঞান্তন দুুঃন্তখর অবসান
িন্তব- ইিা সেব নয়।
৩০। “লি টভক্ষুগণ, নাটসকা ও গন্তন্ধ কারন্তণ নাটসকাটবজ্ঞান (টচি) উৎপন্ন িয়; এই টতন্তনর সাংন্তর্ান্তগ নাটসকা-স্পশশ;
নাটসকা-স্পন্তশশর কারন্তণ সু খ, দুুঃখ অথ্বা দুুঃখও-নয়-সু খও-নয়
নাটসকা-লবদনা (অনু ভূটত) উৎপন্ন িয়। র্খন লকউ সু খ
লবদনায় (নাটসকা-অনু ভূটতয়) স্পটশশত িন্তয় আনটন্দত িয়,
উোস প্রকাশ কন্তর, গভীর িন্তনান্তর্ান্তগর সান্তথ্ রত থ্ান্তক,
তখন তার িন্তধয আসটি অেটনশটিত প্রবণতা িন্তয় থ্ান্তক। র্খন
লকউ দুুঃখ লবদনায় (নাটসকা-অনু ভূটতয়) স্পটশশত িন্তয় লশাক
কন্তর, কি পায়, টবোপ কন্তর, টনন্তজর স্তন বারবার আঘাত
কন্তর কাাঁন্তদ এবাং টবটক্ষপ্তটচি িয়, তখন তার িন্তধয টবরটি
অেটনশটিত প্রবণতা িন্তয় থ্ান্তক। র্খন লকউ দুুঃখও-নয়-সু খওনয় লবদনায় (নাটসকা-অনু ভূটতয়) স্পটশশত িন্তয় লসই লবদনার
(নাটসকা-অনু ভূটতর) উৎপটি, অেধশান, বাসনা পূ রণ, টবপদ
এবাং িুটি র্থ্াথ্শভান্তব বুন্তঝ না, তখন তার িন্তধয অটবদযা
অেটনশটিত প্রবণতা িন্তয় থ্ান্তক।
লি

টভক্ষুগণ,

সু খ

লবদনায়

(নাটসকা-অনু ভূটতয়)

কািনাবাসনা অেটনশটিত প্রবণতা পটরতযাগ না কন্তর, দুুঃখ
লবদনায় (নাটসকা-অনু ভূটতয়) টবরটি অেটনশটিত প্রবণতা
উন্তেদ না কন্তর, দুুঃখও-নয়-সু খও-নয় লবদনার (নাটসকা32
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অনু ভূটতর) অটবদযা অেটনশটিত প্রবণতা সম্পূ ণশ ধবাংস না কন্তর,
অটবদযা পটরতযাগ না কন্তর, টবদযা উৎপাদন না কন্তর সতয জ্ঞান্তন
দুুঃন্তখর অবসান িন্তব- ইিা সেব নয়।
৩১। “লি টভক্ষুগণ, টজহ্বা ও রন্তস কারন্তণ টজহ্বা-টবজ্ঞান
(টচি) উৎপন্ন িয়; এই টতন্তনর সাংন্তর্ান্তগ টজহ্বা-স্পশশ; টজহ্বাস্পন্তশশর কারন্তণ সু খ, দুুঃখ অথ্বা দুুঃখও-নয়-সু খও-নয় টজহ্বালবদনা (অনু ভূটত) উৎপন্ন িয়। র্খন লকউ সু খ লবদনায়
(টজহ্বা-অনু ভূটতয়) স্পটশশত িন্তয় আনটন্দত িয়, উোস প্রকাশ
কন্তর, গভীর িন্তনান্তর্ান্তগর সান্তথ্ রত থ্ান্তক, তখন তার িন্তধয
আসটি অেটনশটিত প্রবণতা িন্তয় থ্ান্তক। র্খন লকউ দুুঃখ
লবদনায় (টজহ্বা-অনু ভূটতয়) স্পটশশত িন্তয় লশাক কন্তর, কি
পায়, টবোপ কন্তর, টনন্তজর স্তন বারবার আঘাত কন্তর কাাঁন্তদ
এবাং টবটক্ষপ্তটচি িয়, তখন তার িন্তধয টবরটি অেটনশটিত
প্রবণতা িন্তয় থ্ান্তক। র্খন লকউ দুুঃখও-নয়-সু খও-নয় লবদনায়
(টজহ্বা-অনু ভূটতয়) স্পটশশত িন্তয় লসই লবদনার (টজহ্বাঅনু ভূটতর) উৎপটি, অেধশান, বাসনা পূ রণ, টবপদ এবাং িুটি
র্থ্াথ্শভান্তব বুন্তঝ না, তখন তার িন্তধয অটবদযা অেটনশটিত
প্রবণতা িন্তয় থ্ান্তক।
লি

টভক্ষুগণ,

সু খ

লবদনায়

(টজহ্বা-অনু ভূটতয়)

কািনাবাসনা অেটনশটিত প্রবণতা পটরতযাগ না কন্তর, দুুঃখ
লবদনায় (টজহ্বা-অনু ভূটতয়) টবরটি অেটনশটিত প্রবণতা উন্তেদ
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না কন্তর, দুুঃখও-নয়-সু খও-নয় লবদনার (টজহ্বা-অনু ভূটতর)
অটবদযা অেটনশটিত প্রবণতা সম্পূ ণশ ধবাংস না কন্তর, অটবদযা
পটরতযাগ না কন্তর, টবদযা উৎপাদন না কন্তর সতয জ্ঞান্তন দুুঃন্তখর
অবসান িন্তব- ইিা সেব নয়।
৩২। “লি টভক্ষুগণ, কায় ও স্পন্তশশ কারন্তণ কায়-টবজ্ঞান
(টচি) উৎপন্ন িয়; এই টতন্তনর সাংন্তর্ান্তগ কায়-স্পশশ; কায়স্পন্তশশর কারন্তণ সু খ, দুুঃখ অথ্বা দুুঃখও-নয়-সু খও-নয় কায়লবদনা (অনু ভূটত) উৎপন্ন িয়। র্খন লকউ সু খ লবদনায় (কায়অনু ভূটতয়) স্পটশশত িন্তয় আনটন্দত িয়, উোস প্রকাশ কন্তর,
গভীর িন্তনান্তর্ান্তগর সান্তথ্ রত থ্ান্তক, তখন তার িন্তধয আসটি
অেটনশটিত প্রবণতা িন্তয় থ্ান্তক। র্খন লকউ দুুঃখ লবদনায়
(কায়-অনু ভূটতয়) স্পটশশত িন্তয় লশাক কন্তর, কি পায়, টবোপ
কন্তর, টনন্তজর স্তন বারবার আঘাত কন্তর কাাঁন্তদ এবাং টবটক্ষপ্তটচি
িয়, তখন তার িন্তধয টবরটি অেটনশটিত প্রবণতা িন্তয় থ্ান্তক।
র্খন লকউ দুুঃখও-নয়-সু খও-নয় লবদনায় (কায়-অনু ভূটতয়)
স্পটশশত িন্তয় লসই লবদনার (কায়-অনু ভূটতর) উৎপটি, অেধশান,
বাসনা পূ রণ, টবপদ এবাং িুটি র্থ্াথ্শভান্তব বুন্তঝ না, তখন তার
িন্তধয অটবদযা অেটনশটিত প্রবণতা িন্তয় থ্ান্তক।
লি টভক্ষুগণ, সু খ লবদনায় (কায়-অনু ভূটতয়) কািনাবাসনা
অেটনশটিত প্রবণতা পটরতযাগ না কন্তর, দুুঃখ লবদনায় (কায়অনু ভূটতয়) টবরটি অেটনশটিত প্রবণতা উন্তেদ না কন্তর,
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দুুঃখও-নয়-সু খও-নয়

লবদনার

(কায়-অনু ভূটতর)

অটবদযা

অেটনশটিত প্রবণতা সম্পূ ণশ ধবাংস না কন্তর, অটবদযা পটরতযাগ
না কন্তর, টবদযা উৎপাদন না কন্তর সতয জ্ঞান্তন দুুঃন্তখর অবসান
িন্তব- ইিা সেব নয়।
৩৩। “লি টভক্ষুগণ, িন ও ধন্তিশ কারন্তণ িন্তনা-টবজ্ঞান
(টচি) উৎপন্ন িয়; এই টতন্তনর সাংন্তর্ান্তগ িন্তনা-স্পশশ; িন্তনাস্পন্তশশর কারন্তণ সু খ, দুুঃখ অথ্বা দুুঃখও-নয়-সু খও-নয় িন্তনালবদনা (অনু ভূটত) উৎপন্ন িয়। র্খন লকউ সু খ লবদনায় (িন্তনাঅনু ভূটতয়) স্পটশশত িন্তয় আনটন্দত িয়, উোস প্রকাশ কন্তর,
গভীর িন্তনান্তর্ান্তগর সান্তথ্ রত থ্ান্তক, তখন তার িন্তধয আসটি
অেটনশটিত প্রবণতা িন্তয় থ্ান্তক। র্খন লকউ দুুঃখ লবদনায়
(িন্তনা-অনু ভূটতয়) স্পটশশত িন্তয় লশাক কন্তর, কি পায়, টবোপ
কন্তর, টনন্তজর স্তন বারবার আঘাত কন্তর কাাঁন্তদ এবাং টবটক্ষপ্তটচি
িয়, তখন তার িন্তধয টবরটি অেটনশটিত প্রবণতা িন্তয় থ্ান্তক।
র্খন লকউ দুুঃখও-নয়-সু খও-নয় লবদনায় (িন্তনা-অনু ভূটতয়)
স্পটশশত িন্তয় লসই লবদনার (িন্তনা-অনু ভূটতর) উৎপটি,
অেধশান, বাসনা পূ রণ, টবপদ এবাং িুটি র্থ্াথ্শভান্তব বুন্তঝ না,
তখন তার িন্তধয অটবদযা অেটনশটিত প্রবণতা িন্তয় থ্ান্তক।
লি টভক্ষুগণ, সু খ লবদনায় (িন্তনা-অনু ভূটতয়) কািনাবাসনা
অেটনশটিত প্রবণতা পটরতযাগ না কন্তর, দুুঃখ লবদনায় (িন্তনাঅনু ভূটতয়) টবরটি অেটনশটিত প্রবণতা উন্তেদ না কন্তর,
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দুুঃখও-নয়-সু খও-নয়

লবদনার

(িন্তনা-অনু ভূটতর)

অটবদযা

অেটনশটিত প্রবণতা সম্পূ ণশ ধবাংস না কন্তর, অটবদযা পটরতযাগ
না কন্তর, টবদযা উৎপাদন না কন্তর সতয জ্ঞান্তন দুুঃন্তখর অবসান
িন্তব- ইিা সেব নয়।
(অেটনশটিত প্রবণতা পটরতযাগ)
৩৪। (i) “লি টভক্ষুগণ, চক্ষু ও রূন্তপ কারন্তণ চক্ষু-টবজ্ঞান
(টচি) উৎপন্ন িয়; এই টতন্তনর সাংন্তর্ান্তগ চক্ষু-স্পশশ; চক্ষুস্পন্তশশর কারন্তণ সু খ, দুুঃখ অথ্বা দুুঃখও-নয়-সু খও-নয় চক্ষুলবদনা (অনু ভূটত) উৎপন্ন িয়। র্খন লকউ সু খ লবদনায় (চক্ষুঅনু ভূটতয়) স্পটশশত িন্তয় আনটন্দত িয় না, উোস প্রকাশ কন্তর
না, গভীর িন্তনান্তর্ান্তগর সান্তথ্ রত থ্ান্তক না, তখন তার িন্তধয
আসটি অেটনশটিত প্রবণতা িন্তয় থ্ান্তক না। র্খন লকউ দুুঃখ
লবদনায় (চক্ষু-অনু ভূটতয়) স্পটশশত িন্তয় লশাক কন্তর না, কি
পায় না, টবোপ কন্তর না, টনন্তজর স্তন বারবার আঘাত কন্তর
কাাঁন্তদ না এবাং টবটক্ষপ্তটচি িয় না, তখন তার িন্তধয টবরটি
অেটনশটিত প্রবণতা িন্তয় থ্ান্তক না। র্খন লকউ দুুঃখও-নয়সু খও-নয় লবদনায় (চক্ষু-অনু ভূটতয়) স্পটশশত িন্তয় লসই লবদনার
(চক্ষু-অনু ভূটতর) উৎপটি, অেধশান, বাসনা পূ রণ, টবপদ এবাং
িুটি র্থ্াথ্শভান্তব বুন্তঝ, তখন তার িন্তধয অটবদযা অেটনশটিত
প্রবণতা িন্তয় থ্ান্তক না।
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লি টভক্ষুগণ, সু খ লবদনায় (চক্ষু-অনু ভূটতয়) কািনাবাসনা
অেটনশটিত প্রবণতা পটরতযাগ কন্তর, দুুঃখ লবদনায় (চক্ষুঅনু ভূটতয়) টবরটি অেটনশটিত প্রবণতা উন্তেদ কন্তর, দুুঃখওনয়-সু খও-নয় লবদনার (চক্ষু-অনু ভূটতর) অটবদযা অেটনশটিত
প্রবণতা সম্পূ ণশ ধবাংস কন্তর, অটবদযা পটরতযাগ কন্তর, টবদযা
উৎপাদন কন্তর সতয জ্ঞান্তন দুুঃন্তখর অবসান িন্তব- ইিা সেব।
৩৫। “লি টভক্ষুগণ, কণশ ও শন্তব্দ কারন্তণ কণশ-টবজ্ঞান
(টচি) উৎপন্ন িয়; এই টতন্তনর সাংন্তর্ান্তগ কণশ-স্পশশ; কণশস্পন্তশশর কারন্তণ সু খ, দুুঃখ অথ্বা দুুঃখও-নয়-সু খও-নয় কণশলবদনা (অনু ভূটত) উৎপন্ন িয়। র্খন লকউ সু খ লবদনায় (কণশঅনু ভূটতয়) স্পটশশত িন্তয় আনটন্দত িয় না, উোস প্রকাশ কন্তর
না, গভীর িন্তনান্তর্ান্তগর সান্তথ্ রত থ্ান্তক না, তখন তার িন্তধয
আসটি অেটনশটিত প্রবণতা িন্তয় থ্ান্তক না। র্খন লকউ দুুঃখ
লবদনায় (কণশ-অনু ভূটতয়) স্পটশশত িন্তয় লশাক কন্তর না, কি
পায় না, টবোপ কন্তর না, টনন্তজর স্তন বারবার আঘাত কন্তর
কাাঁন্তদ না এবাং টবটক্ষপ্তটচি িয় না, তখন তার িন্তধয টবরটি
অেটনশটিত প্রবণতা িন্তয় থ্ান্তক না। র্খন লকউ দুুঃখও-নয়সু খও-নয় লবদনায় (কণশ-অনু ভূটতয়) স্পটশশত িন্তয় লসই লবদনার
(কণশ-অনু ভূটতর) উৎপটি, অেধশান, বাসনা পূ রণ, টবপদ এবাং
িুটি র্থ্াথ্শভান্তব বুন্তঝ, তখন তার িন্তধয অটবদযা অেটনশটিত
প্রবণতা িন্তয় থ্ান্তক না।
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লি টভক্ষুগণ, সু খ লবদনায় (কণশ-অনু ভূটতয়) কািনাবাসনা
অেটনশটিত প্রবণতা পটরতযাগ কন্তর, দুুঃখ লবদনায় (কণশঅনু ভূটতয়) টবরটি অেটনশটিত প্রবণতা উন্তেদ কন্তর, দুুঃখওনয়-সু খও-নয় লবদনার (কণশ-অনু ভূটতর) অটবদযা অেটনশটিত
প্রবণতা সম্পূ ণশ ধবাংস কন্তর, অটবদযা পটরতযাগ কন্তর, টবদযা
উৎপাদন কন্তর সতয জ্ঞান্তন দুুঃন্তখর অবসান িন্তব- ইিা সেব।
৩৬। “লি টভক্ষুগণ, নাটসকা ও গন্তন্ধ কারন্তণ নাটসকাটবজ্ঞান (টচি) উৎপন্ন িয়; এই টতন্তনর সাংন্তর্ান্তগ নাটসকা-স্পশশ;
নাটসকা-স্পন্তশশর কারন্তণ সু খ, দুুঃখ অথ্বা দুুঃখও-নয়-সু খও-নয়
নাটসকা-লবদনা (অনু ভূটত) উৎপন্ন িয়। র্খন লকউ সু খ
লবদনায় (নাটসকা-অনু ভূটতয়) স্পটশশত িন্তয় আনটন্দত িয় না,
উোস প্রকাশ কন্তর না, গভীর িন্তনান্তর্ান্তগর সান্তথ্ রত থ্ান্তক
না, তখন তার িন্তধয আসটি অেটনশটিত প্রবণতা িন্তয় থ্ান্তক
না। র্খন লকউ দুুঃখ লবদনায় (নাটসকা-অনু ভূটতয়) স্পটশশত
িন্তয় লশাক কন্তর না, কি পায় না, টবোপ কন্তর না, টনন্তজর স্তন
বারবার আঘাত কন্তর কাাঁন্তদ না এবাং টবটক্ষপ্তটচি িয় না, তখন
তার িন্তধয টবরটি অেটনশটিত প্রবণতা িন্তয় থ্ান্তক না। র্খন
লকউ

দুুঃখও-নয়-সু খও-নয়

লবদনায়

(নাটসকা-অনু ভূটতয়)

স্পটশশত িন্তয় লসই লবদনার (নাটসকা-অনু ভূটতর) উৎপটি,
অেধশান, বাসনা পূ রণ, টবপদ এবাং িুটি র্থ্াথ্শভান্তব বুন্তঝ,
তখন তার িন্তধয অটবদযা অেটনশটিত প্রবণতা িন্তয় থ্ান্তক না।
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লি

টভক্ষুগণ,

সু খ

লবদনায়

(নাটসকা-অনু ভূটতয়)

কািনাবাসনা অেটনশটিত প্রবণতা পটরতযাগ কন্তর, দুুঃখ লবদনায়
(নাটসকা-অনু ভূটতয়) টবরটি অেটনশটিত প্রবণতা উন্তেদ কন্তর,
দুুঃখও-নয়-সু খও-নয় লবদনার (নাটসকা-অনু ভূটতর) অটবদযা
অেটনশটিত প্রবণতা সম্পূ ণশ ধবাংস কন্তর, অটবদযা পটরতযাগ
কন্তর, টবদযা উৎপাদন কন্তর সতয জ্ঞান্তন দুুঃন্তখর অবসান িন্তবইিা সেব।
৩৭। “লি টভক্ষুগণ, টজহ্বা ও রন্তস কারন্তণ টজহ্বা-টবজ্ঞান
(টচি) উৎপন্ন িয়; এই টতন্তনর সাংন্তর্ান্তগ টজহ্বা-স্পশশ; টজহ্বাস্পন্তশশর কারন্তণ সু খ, দুুঃখ অথ্বা দুুঃখও-নয়-সু খও-নয় টজহ্বালবদনা (অনু ভূটত) উৎপন্ন িয়। র্খন লকউ সু খ লবদনায়
(টজহ্বা-অনু ভূটতয়) স্পটশশত িন্তয় আনটন্দত িয় না, উোস
প্রকাশ কন্তর না, গভীর িন্তনান্তর্ান্তগর সান্তথ্ রত থ্ান্তক না, তখন
তার িন্তধয আসটি অেটনশটিত প্রবণতা িন্তয় থ্ান্তক না। র্খন
লকউ দুুঃখ লবদনায় (টজহ্বা-অনু ভূটতয়) স্পটশশত িন্তয় লশাক
কন্তর না, কি পায় না, টবোপ কন্তর না, টনন্তজর স্তন বারবার
আঘাত কন্তর কাাঁন্তদ না এবাং টবটক্ষপ্তটচি িয় না, তখন তার
িন্তধয টবরটি অেটনশটিত প্রবণতা িন্তয় থ্ান্তক না। র্খন লকউ
দুুঃখও-নয়-সু খও-নয় লবদনায় (টজহ্বা-অনু ভূটতয়) স্পটশশত িন্তয়
লসই লবদনার (টজহ্বা-অনু ভূটতর) উৎপটি, অেধশান, বাসনা
পূ রণ, টবপদ এবাং িুটি র্থ্াথ্শভান্তব বুন্তঝ, তখন তার িন্তধয
অটবদযা অেটনশটিত প্রবণতা িন্তয় থ্ান্তক না।
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লি

টভক্ষুগণ,

সু খ

লবদনায়

(টজহ্বা-অনু ভূটতয়)

কািনাবাসনা অেটনশটিত প্রবণতা পটরতযাগ কন্তর, দুুঃখ লবদনায়
(টজহ্বা-অনু ভূটতয়) টবরটি অেটনশটিত প্রবণতা উন্তেদ কন্তর,
দুুঃখও-নয়-সু খও-নয়

লবদনার

(টজহ্বা-অনু ভূটতর)

অটবদযা

অেটনশটিত প্রবণতা সম্পূ ণশ ধবাংস কন্তর, অটবদযা পটরতযাগ
কন্তর, টবদযা উৎপাদন কন্তর সতয জ্ঞান্তন দুুঃন্তখর অবসান িন্তবইিা সেব।
৩৮। “লি টভক্ষুগণ, কায় ও স্পন্তশশ কারন্তণ কায়-টবজ্ঞান
(টচি) উৎপন্ন িয়; এই টতন্তনর সাংন্তর্ান্তগ কায়-স্পশশ; কায়স্পন্তশশর কারন্তণ সু খ, দুুঃখ অথ্বা দুুঃখও-নয়-সু খও-নয় কায়লবদনা (অনু ভূটত) উৎপন্ন িয়। র্খন লকউ সু খ লবদনায় (কায়অনু ভূটতয়) স্পটশশত িন্তয় আনটন্দত িয় না, উোস প্রকাশ কন্তর
না, গভীর িন্তনান্তর্ান্তগর সান্তথ্ রত থ্ান্তক না, তখন তার িন্তধয
আসটি অেটনশটিত প্রবণতা িন্তয় থ্ান্তক না। র্খন লকউ দুুঃখ
লবদনায় (কায়-অনু ভূটতয়) স্পটশশত িন্তয় লশাক কন্তর না, কি
পায় না, টবোপ কন্তর না, টনন্তজর স্তন বারবার আঘাত কন্তর
কাাঁন্তদ না এবাং টবটক্ষপ্তটচি িয় না, তখন তার িন্তধয টবরটি
অেটনশটিত প্রবণতা িন্তয় থ্ান্তক না। র্খন লকউ দুুঃখও-নয়সু খও-নয় লবদনায় (কায়-অনু ভূটতয়) স্পটশশত িন্তয় লসই
লবদনার (কায়-অনু ভূটতর) উৎপটি, অেধশান, বাসনা পূ রণ,
টবপদ এবাং িুটি র্থ্াথ্শভান্তব বুন্তঝ, তখন তার িন্তধয অটবদযা
অেটনশটিত প্রবণতা িন্তয় থ্ান্তক না।
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লি টভক্ষুগণ, সু খ লবদনায় (কায়-অনু ভূটতয়) কািনাবাসনা
অেটনশটিত প্রবণতা পটরতযাগ কন্তর, দুুঃখ লবদনায় (কায়অনু ভূটতয়) টবরটি অেটনশটিত প্রবণতা উন্তেদ কন্তর, দুুঃখওনয়-সু খও-নয় লবদনার (কায়-অনু ভূটতর) অটবদযা অেটনশটিত
প্রবণতা সম্পূ ণশ ধবাংস কন্তর, অটবদযা পটরতযাগ কন্তর, টবদযা
উৎপাদন কন্তর সতয জ্ঞান্তন দুুঃন্তখর অবসান িন্তব- ইিা সেব।
৩৯। “লি টভক্ষুগণ, িন ও ধন্তিশ কারন্তণ িন্তনা-টবজ্ঞান
(টচি) উৎপন্ন িয়; এই টতন্তনর সাংন্তর্ান্তগ িন্তনা-স্পশশ; িন্তনাস্পন্তশশর কারন্তণ সু খ, দুুঃখ অথ্বা দুুঃখও-নয়-সু খও-নয় িন্তনালবদনা (অনু ভূটত) উৎপন্ন িয়। র্খন লকউ সু খ লবদনায় (িন্তনাঅনু ভূটতয়) স্পটশশত িন্তয় আনটন্দত িয় না, উোস প্রকাশ কন্তর
না, গভীর িন্তনান্তর্ান্তগর সান্তথ্ রত থ্ান্তক না, তখন তার িন্তধয
আসটি অেটনশটিত প্রবণতা িন্তয় থ্ান্তক না। র্খন লকউ দুুঃখ
লবদনায় (িন্তনা-অনু ভূটতয়) স্পটশশত িন্তয় লশাক কন্তর না, কি
পায় না, টবোপ কন্তর না, টনন্তজর স্তন বারবার আঘাত কন্তর
কাাঁন্তদ না এবাং টবটক্ষপ্তটচি িয় না, তখন তার িন্তধয টবরটি
অেটনশটিত প্রবণতা িন্তয় থ্ান্তক না। র্খন লকউ দুুঃখও-নয়সু খও-নয় লবদনায় (িন্তনা-অনু ভূটতয়) স্পটশশত িন্তয় লসই
লবদনার (িন্তনা-অনু ভূটতর) উৎপটি, অেধশান, বাসনা পূ রণ,
টবপদ এবাং িুটি র্থ্াথ্শভান্তব বুন্তঝ, তখন তার িন্তধয অটবদযা
অেটনশটিত প্রবণতা িন্তয় থ্ান্তক না।
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লি

টভক্ষুগণ,

সু খ

লবদনায়

(িন্তনা-অনু ভূটতয়)

কািনাবাসনা অেটনশটিত প্রবণতা পটরতযাগ কন্তর, দুুঃখ লবদনায়
(িন্তনা-অনু ভূটতয়) টবরটি অেটনশটিত প্রবণতা উন্তেদ কন্তর,
দুুঃখও-নয়-সু খও-নয়

লবদনার

(িন্তনা-অনু ভূটতয়)

অটবদযা

অেটনশটিত প্রবণতা সম্পূ ণশ ধবাংস কন্তর, অটবদযা পটরতযাগ
কন্তর, টবদযা উৎপাদন কন্তর সতয জ্ঞান্তন দুুঃন্তখর অবসান িন্তবইিা সেব।
(টবিুটি)
৪০। “লি টভক্ষুগণ, এভান্তব লদন্তখ শ্রুতবান আর্শশ্রাবক
চক্ষুন্তত অনাসি িয়, রূন্তপন্তত অনাসি িয়, চক্ষু-টবজ্ঞান্তন
(টচন্তি) অনাসি িয়, চক্ষু-স্পন্তশশ অনাসি িয়, চক্ষু-লবদনায়
(অনু ভূটতয়) অনাসি িয়, চক্ষু-তৃষ্ণায় অনাসি িয়।
“টতটন কণশন্তত অনাসি িয়, শন্তব্দন্তত অনাসি িয়, কণশটবজ্ঞান্তন (টচন্তি) অনাসি িয়, কণশ-স্পন্তশশ অনাসি িয়, কণশলবদনায় (অনু ভূটতয়) অনাসি িয়, কণশ-তৃষ্ণায় অনাসি িয়।
“টতটন নাটসকান্তত অনাসি িয়, গন্তন্ধন্তত অনাসি িয়,
নাটসকা-টবজ্ঞান্তন (টচন্তি) অনাসি িয়, নাটসকা-স্পন্তশশ অনাসি
িয়, নাটসকা-লবদনায় (অনু ভূটতয়) অনাসি িয়, নাটসকা-তৃষ্ণায়
অনাসি িয়।
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“টতটন টজহ্বান্তত অনাসি িয়, রন্তসন্তত অনাসি িয়,
টজহ্বা-টবজ্ঞান্তন (টচন্তি) অনাসি িয়, টজহ্বা-স্পন্তশশ অনাসি
িয়, টজহ্বা-লবদনায় (অনু ভূটতয়) অনাসি িয়, টজহ্বা-তৃষ্ণায়
অনাসি িয়।
“টতটন কায়ন্তত অনাসি িয়, স্পন্তশশন্তত অনাসি িয়,
কায়-টবজ্ঞান্তন (টচন্তি) অনাসি িয়, কায়-স্পন্তশশ অনাসি িয়,
কায়-লবদনায় (অনু ভূটতয়) অনাসি িয়, কায়-তৃষ্ণায় অনাসি
িয়।
“টতটন িন্তনন্তত অনাসি িয়, ধন্তিশন্তত অনাসি িয়, িন্তনাটবজ্ঞান্তন (টচন্তি) অনাসি িয়, িন্তনা-স্পন্তশশ অনাসি িয়,
িন্তনা-লবদনায় (অনু ভূটতয়) অনাসি িয়, িন্তনা-তৃষ্ণায় অনাসি
িয়।
৪১। অনাসি িন্তয়, টতটন শাে িয়। টবিুি টচন্তি ‘টবিুি
িন্তয়টছ’ এই জ্ঞান উৎপন্ন িয়; টতটন উন্নত জ্ঞান্তন জানন্তত
পান্তরন- ‘জন্মবীজ ক্ষীণ (টবনাশ) িন্তয়ন্তছ, ব্রহ্মচর্শয জীবন পােন
করা িন্তয়ন্তছ, র্া টকছু করার টছে তা করা িন্তয়ন্তছ, ইিার পর
এখান্তন (অথ্শাৎ লকান্তনা ভূ টিন্তত) আর আসন্তত িন্তব না বন্তে
টতটন ভােভান্তব জান্তনন। ভগবান বুে ইিা বন্তেন্তছন। টভক্ষুগণ,
ভগবান বুন্তের লদশনায় সন্তুি এবাং আনটন্দত িন্তয়টছন্তেন।
র্খন এই লদশনাটি সিাপ্ত িন্তয়টছে, পরক্ষন্তণই োিজন টভক্ষু
আসটিিুি িন্তয় লেশ িন্তত টচি টবিুি িন্তয়টছন্তেন।
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লেখক পটরটচটত
প্রাকৃটতক লসৌেন্তর্শযর েীোভূ টি বাাংোন্তদন্তশর সবশ
দটক্ষন্তণ এবাং টবন্তের দীঘশতি সিুদ্র মসকত
কক্সবাজার লজোধীন উটখয়া উপন্তজোর অেগশত
ঐটতর্শযবািী রুিখাাঁ িিাজন পাড়া গ্রান্তির একটি
খযাতনািা লবৌে পটরবান্তর ১৯৮১ সান্তে জন্মগ্রিণ কন্তরন বাবু তপন
বড়ুয়া (ভন্তে সচ্চানন্দ লথ্ন্তরা)। স্বগশীয় টপতা বাবু টনেকাে বড়ুয়া এবাং
িাতা-আরুবাো বড়ুয়ার পাচাঁ সোন্তনর িন্তধয ভন্তে সচ্চানন্দ লথ্ন্তরা সবশ
কটনষ্ঠ। টতটন আেজশাটতক খযাটত সম্পূ ণশ লবৌে িনীো, বহু প্রটতষ্ঠান্তনর
জনক, অনান্তথ্র

প্রটতপােক, ২৪-তি সাংঘনায়ক শ্রন্তেয় টবশুোনন্দ

িিান্তথ্ন্তরার প্রটতটষ্ঠত ‘অগ্রসার উচচ টবদযােয়’ লথ্ন্তক ১৯৯৮ সান্তে
‘িাধযটিক স্কুে সাটিশটফন্তকি’ পরীক্ষায় টবজ্ঞান (Science) টবভান্তগর
‘প্রথ্ি টবভাগ’ অজশন কন্তরন। ২০০০ সান্তে টতটন ‘লনায়াপাড়া টেগ্রী
কন্তেজ’ লথ্ন্তক ‘উচচ িাধযটিক সাটিশটফন্তকি’ পরীক্ষায় টবজ্ঞান টবভান্তগর
(Intermediate of Science) ‘প্রথ্ি টবভাগ’ অজশন কন্তরন। িাধযটিক
ও উচচ িাধযটিক সাটিশটফন্তকি পরীক্ষায় তার লিধার প্রটতফেন্তন
বাাংোন্তদন্তশর জাতীয় টবেটবদযােন্তয়র প্রািন অধযাপক প্রয়াত শ্রন্তেয়
েক্টর সু টনতানন্দ িিান্তথ্ন্তরা সু দৃটিন্তত পন্তড়ন। েক্টর িিান্তথ্ন্তরা তাাঁর বড়
ভাই বাবু সু ন্তরে বড়ুয়ার (টশক্ষক) সান্তথ্ আন্তোচনা কন্তরন লর্, টকভান্তব
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তান্তক উচচ টশক্ষা বযবস্িা করা র্ায়। আন্তোচনায় আন্তস ভটবেযন্তত
বাাংোন্তদন্তশ লিধাবী টভক্ষুর সাংকন্তির টবেয় িন্তয় দাাঁড়ান্তব এবাং তান্তক
(ভন্তে সচ্চানন্দ লথ্ন্তরা) ধিশীয় উচচ টশক্ষায় টশটক্ষত করন্তত লবৌে প্রধান
লদশ িায়ানিার পাঠান্তনার জনয চুড়াে টসোে লনওয়া িয়। ভন্তে
সচ্চানন্দ লথ্ন্তরা উটখয়া লবৌে সটিটতর বতশিান সভাপটত পরি শ্রন্তেয়
শ্রীিৎ ধিশপাে িিান্তথ্র কান্তছ প্রব্রটিত িন্তয় তাাঁর নাি রাখা িয় ‘শ্রীিৎ
সচ্চানন্দ শ্রিন’। ২০০১ সান্তে তাাঁর বড় ভাই শ্রীিৎ সচ্চানন্দ শ্রিণন্তক
িায়ানিান্তর পাঠান্তনার র্াবতীয় বযবস্িাটদ গ্রিন কন্তরন এবাং শ্রিণ
িায়ানিান্তর র্াত্রা করন্তেন। লসখান্তন ‘আেজশাটতক লথ্রবাদ লবৌে
টিশনাটর টবেটবদযােন্তয়’ শ্রন্তেয় উপাচার্শয ে. কুিারটভবাংস মহাথেথরার
(টর্টন বতশিান িায়ানিার লদন্তশর সাংঘরাজ) অটধন্তন উপসম্পদা োভ
কন্তর সু দীঘশ ৩ বছর অধযায়ন কন্তর Diploma and B.A (Buddhist

Studies) টেগ্রী অজশন কন্তরন। টতটন আন্তরা ধিশীয় উচ্চ টশক্ষার জনয
থ্াইেযান্তন্ড গিণ কন্তর ‘আেজশাটতক িিাচুোোংকন টবেটবদযােন্তয়’ ভটতশ
িন্তয় প্রায় সাত বছর অধযায়ন কন্তর M.A (Buddhist Studies) টেগ্রী
োভ কন্তরন। ধিশীয় উচ্চ টশক্ষার পাশাপাটশ বাাংোন্তদন্তশ লবৌে জাটতর
কেযান্তণ সািাটজক কিশকান্তন্ড টনজন্তক টনন্তয়াটজত রান্তখন। ২০০৭-২০১৫
সাে পর্শে ১০০ টি লবৌে িূ টতশ, ৩,৫০০ (টতন িাজার পাাঁচ শত) লসি
লবৌে টভক্ষুর পটরন্তধয় বস্ত্র (চীবর), ২,৫০০ (দুই িাজার পাাঁচ শত) টি
টভক্ষুর টপন্ডাচরন্তণর পাত্রসি টবটভন্ন ধিশীয় বযবিারাটদ থ্াইেযান্ড লথ্ন্তক
বাাংোন্তদন্তশ লবৌে জাটতর কেযান্তণ কক্সবাজার, বান্দবান, খাকড়াছটড়,
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রাঙ্গািাটি, চট্টগ্রাি, ঢাকা, কুটিে, রাংপুর, টদনাজপুরসি টবটভন্ন লজোয়
টবনা খরন্তচ টবতরন্তণর বযবস্তা কন্তরন। তাাঁর এই িিৎ কান্তজর জনয
গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংোন্তদশ সরকান্তরর ‘পাবশতয চট্টগ্রাি টবেয়ক’ িাননীয়
িন্ত্রী বাবু বীর বািাদুর উশশটসাং এি. টপ বান্দবান লজোয় থ্ানটছ লবৌে
িূ টতশর টবতরণ অনু ষ্ঠান্তন প্রশাংসা ও কৃতজ্ঞা প্রকাশ কন্তরন।
২০০৮ সান্তে টতটন সবশপ্রথ্ি আেজশাটতকভান্তব ধিশপ্রচার করার জনয
আন্তিটরকা, টনউইয়শন্তক গিণ কন্তর ‘বাাংোন্তদশ লবৌে টবিার অফ
টনউইয়শন্তক’ টনর্ু ি িন। বতশিান্তন টতটন আন্তিটরকা, টনউইয়শন্তক ‘ওয়াে
জুতানারাি টবিান্তর অবস্থানরত।
টতটন টতনটি বইন্তয়র লেখক- The Analytical Study of the
Origin and the Development of Buddhism in Cox’s Bazār,
Bangladesh. The Daily life of a Buddhist. এবাং ছছক্ক সূ ত্র
[Chachakka Sutta]।
টনন্তবদক
বাবু সু ন্তরে বড়ুয়া
B.Sc, B.Ed, M.A, M.Ed, Ph.D (Candidate)
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