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‘ দাদা ʼ ভগৱান কনাহনা ?
ইুং ১৯৫৮ গী ইঙা থাগী নবমোুং ৱাইরমগী পুং ৬ তারমোই মতমবন,
মীয়াম্না, পীক থলিা সরত শহরগী ররলদৱ রসটশন প্ল্যাটর্ফ ম নন্বর ৩গী রিন্সতা
র্মবলিা শ্রী অম্বালাল মলজীভাই পাদতল গী মওুংো ললরম্বা হ্কচাুং-মবিরো
প্রকৃ বত মওুংেগী অঞ্ম মওুংো, চহী চা কয়ােগী রর্াুংদোক্নিগী ঙাইেনা ললরিা
‘োো ভগৱান’ি মপুং র্ানা র্াওগৎবখরম্মী অমসুং প্রকৃ বতনা রশম্লকপা অধ্যাত্মাগী
খবাইেগী অদচৌিা অঙকপা I পুং ১গী মনঙো ব্রমহানি উবখরমই I ‘ঐ কনাদনা?
ভগৱান কনাদনা ? জগৎ কনানা বশলীিদনা ? কমফ কবরদনা ? মবি কবরদনা?
‘অবসেস নত্তনা জগৎকী অধ্যাত্মাগী ৱাহুং কয়াগী মপুং র্ারিা রখাুংর্ম লম্বী
র্ুংবখরম্মী I মদতৌ অসম্না প্রকৃ বতনা ব্রমহানো অমৎতা ঙাইরিা(অবিতীয়) ওইনা
মপুং র্ানা র্াওগৎবখরম্মী অমসুং মেগী মাধ্যম(medium) ওইবখ শ্রী অম্বালাল
মলজীিাই পাদতল, গুজরাত কী চদরাতর রেত্রো ললিা ভােরন খঙ্গুংগী পাতীোর,
কন্ট্রকটর ওইনা বিবজদনশ রতৌিা, মে ওইজরিস, বি্তরক (রাক অমবে েদৱশ
মিা ওইরিা) পরুষ !
‘বিবজদনশতা ধ্মফ ললগেিবন, ধ্মফো বিবজদনশ ললদরাইেিবন ʼ, মবসগী
নীবত অবস মহাক্না পু্ বন্সগী অদরাইিা রখাুংর্ম র্াওিা বহুংবখ I পু্ বন্সো মহাক্না
মীওই কনামত্তেগী লপশা অমৎতা রলৌবখদে, রতৌইগুম্বসুং মহাক্কী লপশােগী ভিা
কয়াি য়াত্রো পবখরমই I মহাক্না র্ুংগুম্না, শুপ্নতগী পুং ২ গী মনঙো অদতাপ্পা
মমকশু (মবি র্ুংবনুংবলিা মীওই)কয়া আত্মাজ্ঞানি র্ুংহলমই, মহাক্কী অঙকপা
বসদ্ধ রতৌরিা জ্ঞান প্রদয়ািাগী মেি ‘অক্রম লম্বী ʼ রকৌই I অক্রম হায়িবে ক্রম
নত্তিা অমসুং ক্রম হায়িবে লকরাক-কুম্না বসবর মথুং-মথুং কািা অেিবন I
অক্রম হায়িবে বলর্ট(Lift) কী লম্বীিবন, রশাটফ-কত লম্বীিবনI
মহাক মশামক্না মীয়ামো ‘োো ভগৱান কনাদনা’? মদশুং নায়না
রর্াুংদোক্লমই মেেী, ‘অদোম্না উবরিা অবস োো ভগৱান নদত্ত, মবসবে
‘এ.এম.পাদতলবনʼ I ঐেী জ্ঞানী পরুষবন অমসুং মনঙো র্াওগৎবলিা (প্রগত
ওইবরিা) মবসবন ‘‘োো ভগৱান ” I োো ভগৱানেী রলাক ১৪ গী মপুংবন I
মহাক অদোমেস লল, মীওই পম্নমিা লল I অদোমেনা রর্াুংদোিানা লল অমসুং
‘মবসেনাʼ ঐহাক্কী মনঙেনা মপুংর্ানা রর্াুংদোক্লগা লল I োো ভগৱানি ঐহাক্নস
খরুমজজ I

খঙেনজবা
জ্ঞানী পরুষ মদতানদলাম্না খরুমজবনুংঙাই ওইরিা োো ভগৱানগী শ্রীমখেগী
অধ্যাত্ম অমসুং িযিহারজ্ঞানগা মরী ললন্না ঙাুংদথাকলকপা ৱাজহ, মেি ররদকাট রতৌেনা
রখামবজন্বা অমসুং নমদথািনা লাইবরক্কী মওুংো পদথাকচবর । রতাঙান-রতাঙান্বা
সিদজক্টবশুংগী মথিা রথাক্লকপা সরস্বতীগী অঙকপা অেগী রখামবজনিা মবস লাইবরক
অবসো রতৌবর, অদনৌিা পাবিবরিবশুংগীেমক ৱরোন (রিার)মওুং ওইনা খেম
ওইগবন ।
পদথাকচাবরিা রলান-হদথাচিা অবসো ঐহাক্না মরুওইিা রচকবশন্বা অবস থমজজ
মেবে পাবিবরিনা োোজীগী ৱাজহি তবিবরিগুম, অবসগুম্না ইশা র্াওিা অবস ওইশন
হায়না, মবসনা মরম ওইেনা কবরগুম্বা মর্মবশুংো রলান হদিাবক্লিগী ৱাজহপদরুং
মবিপবর িয়াকরনগী মতুং ইন্না অদশায়-অঙামবশুং য়াওিা য়াই, রতৌইগুম্বসুং মবসো
নঙগী ওইিা ৱাখদলান অেি খঙবিেনা পাবিরিবে রহন্না কান্নািা ওইগবন ।
পদথাবক্লিা ললবরক অবসো জগা খবেুংো রব্রদকটকী মনঙো উৎবলিা ৱার্ম
নত্ত্রগা ৱাজহ মদতানদলাম্না খরুমজবনুংঙাই ওইরিা োোশ্রীনা ঙাুংদথাক্লকপা ৱাজহবশুংি
রথাইদোক রহদথাক্না মদয়ুং রশুংনা খঙনিগীেমক ইজিবন । হায়িবে মর্ম খরাো
অুংদেবজ ৱার্মবশুংগী মবিপবর অথফগী মওুংো থমজবর । োোশ্রী শ্রীমখেগী রথাক্লকপা
গুজরবত্ত ৱাজহ মেগা চপ মান্না ইটাবলক্স তা থমজবর, মরমবে মেগী ৱাজহবশুং অেগী
মবনপবরো অবসগুম্বা ৱাজহ ললদত, মেগী মপুংর্ািা অথফ পীিা ঙম্বা । মবস নত্তিো
মেগী ৱাজহবশুং অেগী মান্নিা ৱাজহ, অথফগী মওুংো রব্রদকটত পীজবর ।
জ্ঞানীগী ৱাজহি মবিপবর রলািা চপ-মান্না হদিাকপা ঙম্নিা রহাৎনজজ
রতৌইগুম্বসুং োোশ্রীগী আত্মাজ্ঞানগী অদশুংিা নঙগী ৱাখলদলান, চপ-চানা চপ-মান্না
মেবে, অদোম্না গুজরবত্ত রলানো ওইনা রহন্না মমত্তগবন । কনাগুম্বনা জ্ঞানি খমদথুংনা
খঙদগ হায়রিবে,
জ্ঞানগী অদশুংিা নঙগী ৱার্মি খঙদগ হায়রিবে, মহাক্না
মবসগীেমক গুজরবত্ত রলানি তবম্বয়, অসম্না ঐহাক্না রনালক্না খঙহনজবর ।
রলান হদিাকপগা মরীজলনিা অৱাৎপাবশুংগীেমক অদোমো ঙাকপীয় হায়জবর ।
We will appreciate your suggestion & grammatical mistake correction. You can
give your valuable feedback at nlt.m@dadabhagwan.org

Editorial

পবন্সো জ্ঞান-তনা রথৌদোক খবেুংো ঐদখায় ইশামক্না মাঙো ললবরিা
অেগা এডজস্ট রতৌদ্রগবে খদোুংথীবনুংঙাই ওই রথুংগায়নিা রথািনা ললগবন ।
পবন্স হু-গুম্না ওইগবন অমসুং অদরাইিেবে জগৎনা র্েনা-লয়েনা এডজস্টদমন্ট
ঐদখায়্গী নািগী রলৌগবন ! ইশানা য়াবনুংঙিস য়াবনুংদ্রিস, ঐদখায়্না অমি
ওইজরিস অমি ওইরিস এডজস্ট ওইিা মদথৌ তাই । মে ওইরিবে খঙলগা
কবরগীেমক্কী এডজস্ট ওইদরাই মরমবে মেেগী রথুংগায়নিা রথািনিা অমসুং
নুংঙাইিা-শাবি পরক্নিা ।
Life is nothing but adjustments. (পবন্স অবস অদতাপ্পা কবরস নদত্ত,
এডজস্টদমন্ট খিবন ।) রপাকপেগী বশিা র্াওিা এডজস্টদমন্ট শুুংদশাই-রশাইেনা
রলৌগেিা ওই, মতুংো কপ্পাগা নত্ত্রগা রনাক্লগা রলৌরিস ! লাইবরক তম্বা পামলগস
নত্ত্রগা পামদ্রিস রতৌইগুম্বসুং এডজস্ট ওইেনা তম্বা মদথৌ তাই ! লদহাুংিা মতমো
হরাও-হরাও লদহাুংই রতৌইগুম্বসুং লদহাুংলিা মতুংো পবন্স চপ্পা মজত-মনাওনা
অমগা-অমগা এডজস্টদমন্ট রলৌিা মদথৌ তাই । রখন্নিা প্রকৃ বতবশুং অবনি পবন্স
চপ্পা ললবমন্নেনা, লাকবলিা বহসাি অেি পাুংদথাকপা মদথৌ তাই ।
মেো অমনা-অমি মাু্য়জক খবেুংো এডজস্ট ওই পবন্স চপ্পা, মবস মতম
অবসো অবসগুম্বা লাইিক র্িা কনা ললরমগবন ? অদর, রামচন্দ্রবজ অমসুং
সীতাবজিস মর্ম কয়াো বডসএডজস্টদমন্ট ওইেব্রদন ? সনাগী শবজ, অবিপরীো
অমসুং গভবফবত ওইরিস জঙ্গলো িনিাস ! মহাক্না কবর-কবর এডজস্টদমন্ট
রলৌরমগবন ?
মমা-মপা অমসুং মচাবশুংগা রলায়ন্না রখাুংথাুং খবেুংো এডজস্টদমন্ট রলৌিা
ওইেব্রদন ? কবরগুম্বা জ্ঞান-তানা এডজস্ট ওইরগবে শাবি ললগবন অমসুং অদনৌিা
কমফ মরু হুদলায় । ইমুং-মনঙো, রেন্সবশুংগা, লদলান-ইবতক পম্নমিা রিাজকা
রলায়ন্না নত্ত্রগা িযপবর নত্ত্রগা রব্রাকর রলায়ন্না নত্ত্রগা রসর-মারদকট িযপবরবশুংগা
রলায়ন্না ঐদখায়্না এডজস্টদমন্ট রলৌদ্রগবে অৱািা কয়া অমা চীুংগুম্না লপগবন ?
মরম অেনা ‘এডজস্ট এিরীৱদহর ʼগী মাসতর কী রলৌেনা কনাগুম্বনা
বহুংলিবে, মহাক্কী পবন্সো রসা অমত্তা হাুংদোকপা ঙমদলায় হায়িা অে ললরদরাই।
জ্ঞানী পরুষ োোশ্রীগী সনাগী সত্রা ‘এডজস্ট এিরীৱদহরʼ পবন্সো এডজস্ট
ওইহনলিবে সুংসার নুংঙাইিতা ওইরগবন !
- ডাঃ নীরুহবন অপমন
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এডজস্ট এবরীৱহের
তু মেল্লু ৱাহে অমখক্তিং
ৱােিং-েিংপলবা : রহৌবজবি পবন্সো শাবি ওইিা অরায়িা লম্বীি
পাবম্ম ।
দাদাশ্রী : ৱাজহ অমখিুং পবন্সো ইনগদ্র, মপুংর্ানা, একদজক্ট ?
ৱােিং-েিংপলবা : একদজক্ট ! রহাই ।
দাদাশ্রী : ‘এডজস্ট এিরীৱদহরʼ মবস ৱাজহ অবস খিুং কবরগুম্বা
অদোম্না পবন্সো ইনলগবে, য়াম্না ঙমদল হায়গবন, অদোমগী শাবি মদতামত
ওইজরগবন । অহান্বেবে থা তরুক র্াওিা অৱািা লাক্কবন, মতুংো মশামদতামত শাবি ওইরগবন । অহান্বা থা তরুক মমাঙগী রীএকশন লাক্কবন,
রথুংনা রহৌিগী মরম্না । মরম অেনা ‘এডজস্ট এিরীৱদহরʼ ! মবস
কবলয়ক্কী অবসগুম্বা

য়াম্না র্ত্ত্রিা মতম অবসো এডজস্ট ওইদ্রগবে, অদোম

পুংতম-তমগবন !
সুংসারো অদতাপ্পা কবরস লহত্রিস চৎকবন, রতৌইগুম্বসুং ‘এডজস্টʼ
ওইিবে শুুংদশাই-রশাইেনা লহগেিবন । মাঙো ললবরিা অেনা ‘বডসএডজস্টʼ
ওইরগবে অমসুং ঐদখায়্না ‘এডজস্টʼ ওইরিবে সুংসার সাগর লানদথািনা
রতািফান রয়ৌিা ঙমগবন । অদতাপ্পাি নুংঙাইহন্বা লহরগবে, মহাকপ কবরগুম্বা
অৱািা অমত্তা ললরদরাই । ‘এডজস্ট এিরীৱদহরʼ । মীপম খবেুংমক্কা
‘এডজস্টদমন্টʼ ওইরগবে, মবসনা খবাইেগী অদচৌিা ধ্মফবন । মবস মতম
অবসেবে রতাঙান-রতাঙানিা প্রকৃ বতবশুংবন, মেি
করম্না য়াগবন ?

1 | Page

‘এডজস্টʼ ওইেনবে

এডজস্ট এবরীৱহের

খুৎপ িংপজন্বা লতৌগনু, ‘এডজস্টʼ ওইয়ু
সুংসারগী অথফবে সমসরি লম্বী, মরমেনা রলপ্পা-নায়েনা অদহাুংিা
ওই । মেো মবস অহন ওইিা মীওইবশুংনা থায়নগী মমাঙজঙগী মেো
পায়েনা লল । অদর, মতমগা রলায়ন্না চৎল, নত্ত্রগবে লচনা র্ুংেনা বশগবন!
মতমগী মতুং ইিনা এডজস্টদমন্ট রলৌগেিবন । ঐগীবে হুরানিগা রলায়ন্না,
র্বরৎ-খাও চপ্পাবশুংগা, পম্নমক্কা রলায়ন্না এডজস্টদমন্ট ওই । কবরগুম্বা
ঐহাক্না হুরান্বগা ৱারী শানরিবে মহাক্নস খঙই মেবে মবসবে করুনা ললিা
মীবন । ঐহাক্না মদঙািা অসম্না হায়দে মেবে ‘নহাক অরান্ববনʼ। মরমবে
মে মহাক্কী ‘বিয় রপাইন্টʼ বন । রতৌইগুম্বসুং মীয়াম্নবে ‘র্ত্তিা মীʼ হায়না
রখানবথিা ৱাজহো লচবর । মবস ৱাবকল অরান্বা নত্ত্রদন? ‘তদশুং-তদশুংনা
অরান্বা রকশপ মাইপাকহনগবনʼ অবসগুম্না হায়বর, মে ওইরিবে মদখায়ি
লপশা মনিবন হায়দরাইেরা ? রয়ুংঊদন হুরানিি ‘রলৌনম্বাʼ হায়না রকৌবর
অমসুং তদশুং-তদশুংনা লানিা রকশপ ‘অচম্ববনʼ হায়বর, মহাবি সুংসারো
কমায়না থাজগদোয়দনা ? রতৌইগুম্বসুং, মহাক্কীবে চৎবলদনদকা ? কনাগুম্বা
অমত্তি ঐহাক্না অরান্ববন হায়দে । মহাক মশাগী ‘বিয় রপাইন্টʼেগী কদরক্টবন
। রতৌইগুম্বসুং মহাকপ অদশুংিা ৱার্মেি খঙহলিবে ‘মবস হুরান্বা রতৌবরিা
অবস, মেগী মজহ নদঙানো কবর র্ুংগবন!ʼ
মবস অহন ওইিবশুংনা য়মো রহক চঙিগা হায়, ‘মবস রয়াৎকী
অলমারী ? মবস ররবেদয়া ? অসম্না কবরগী ? মেনা কবরগী ? অবসগুম্না
খৎবথুংবজিনতা লল । অদর, কনাগুম্বা নহা অমগা মরুপ ওইয় । মবস
য়গ অবসবে রহাুংেনতা ললগবন, মবস নত্তনবে করমনা বহুংগদেৌবরিা ?
কবরগুম্বা অদনৌিা অমা উরগবে

রমাহ ওই । অদনৌিা ওইদ্রগবে করম

রতৌনা বহুংগবন ? অবসগুম্না অদনৌিবে মবশুং বথঙমেনা লাকদে অমসুং
চৎদে, মেো অদোম্না খৎবথুংবজনগেিা নদত্ত । অদোম্না পামদ্রিবে মে
অদোম্না রতৌদরাইেিা । মবস আইসবক্রম্না অদোমো অসম্না হায়িা নদত্ত
ঐদঙািগী হদিাকদো । ঐদখায়্না চাবনুংদ্রিবে চাদরাইেিা । মবসেবে অহন
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ওইিবশুংনা মবসগী মথিা রখায়শাউবনুংেনা লল । মবস রমাত-বতনবদ্রিবশুং
অবসবে মতম রহাুংিেগীবন । মবস অঙাুংবশুংবে মতমগী মতুং ইন্না চৎবল।
রমাহ হায়িবে অদনৌ-অদনৌিা র্াওিা অমসুং অদনৌ-অদনৌিগুম্না উিা ।
ঐহাক্না অঙাুং ওইবরুংজঙেগী িবদ্ধেগী য়াম্না ৱাখন খবল মেবে মবস জগৎ
অবস ওন্ন-লতনিো চৎবলিরা নত্ত্রগা অচম্বো চৎবলিরা । অমসুং মবসস
খঙবখ মবস জগৎ অবসি ওনদথাকহন্নিগী শবি কনাগুম্বগী মনািা ললদত।
মে ওইজরিস ঐহাক্না কবর হায়িদগ হায়িো, মতমগী মতুং ইন্না এডজস্ট
ওইয় । অঙাুংবশুংনা অদনৌিা টবপ উপতনা লাক্লিবে অবসগুম্না হায়গন,
মবসগুম্বা অবস কোইেগী ললরকবলিদনা ? মবস নত্তবিো এডজস্ট ওইরগা
হায়রিবে, ‘অবসগুম্বা র্জরিা টবপ কোয়েগী ললরবক্লিদনা ? কয়াো
ললরকপদগ ? য়াম্না রহাুংিা র্ুংই ?ʼ অবসগুম্না এডজস্ট ওইয় ।
ঐদখায়্গী ধ্মফ কবর হায়িদগ হায়িো অসবিধ্াো সবিধ্া রয়ুংউ ।
নবমোুংো ঐনা ৱাখন খবল মেবে, ‘মবস রমামপাকবর্ অবস রমাৎবল ।ʼ
রতৌইগুম্বসুং মতুংো এডজস্টদমন্ট রলৌিগা মে অেক্কী মতীক অর্ািা র্াওই
মেবে হুংঙিবে পাওখম ললদত ! ইবন্দ্রয়া মঙাগী জ্ঞানবে অসবিধ্া উৎবল
অমসুং আত্মাবে সবিধ্া উৎবল । মরম অেনা আত্মাো ললয় ।

মনম-নমপ বগা ললায়ন্না এডজস্টহমন্ট
কবরগুম্বা িান্দ্র (মজম্বগী জগা অমা) রতািফানো নমবথিা মনম
লাক্লিবে, মে ওইরিবে মহাক্কা খৎনিা রতৌগদ্রা ? মবসগা চপ-মান্না মবস
মীওইিবশুংস নমবথিা মনম শদিাকই, মে ওইরিবে মদঙািা কবরগুম্বা
হায়িা চৎকদ্রা ? মনম-নমবথিা শদিাকপা পম্নমক রতািফান

হায়গবন

অমসুং মনম-নবশিা লাকপা অেিনা ললদকাবন্ন হায়গবন । নমবথিা মনম
লাকপা পম্নমক্না হায়বর মেবে, ‘অদোম্না ঐহাক্কা রলায়ন্না বিতরাগ ওইয় ।ʼ
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মবসবে

অর্িা-র্ত্তিা

ঙাুংিেগী

ঐদখায়ি

নুংঙাইহনবদ্র

।

ঐদখায়্না

অবনমকপ চপ-মান্ননা থমগেিবন । অর্িা হায়রিবে মেনা অমেি র্ত্তিা
তাদর, মেনা মতুংো নুংঙাইহনদে । রতৌইগুম্বসুং অবনমকপ

‘বমেচরʼ

রশম্লিবে মতুংো effect ললরদরাই । ‘এডজস্ট এিরীৱদহরʼ গী ঐহাক্না
বথবজনেনা পদথাবক্ল । অচম্বা ঙাুংিা মীওই অেগস অরান্বা ঙাুংিা মীওই
অেগস ‘এডজস্টʼ ওইগেিা । ঐদঙািা কনাগুম্বা অমনা হায়রিবে,
‘অদোমেী রকাক য়াওদেʼ । মেো ঐহাক্না খেিা ‘এডজস্টʼ ওই অমসুং
মদঙািা হায় মেবে, মেবে হান্নেগী ললদত । রহৌবজক নহাক্না কোয়েগী
বথিা লাবক্লিা ? নহাক্নবে ঙবসো মেি খঙবল । রতৌইগুম্বসুং ঐহাক্নবে
অঙাুং ওইবরজঙেগী ওইনা মেি খঙই ।ʼ অসম্না হায়রিবে রপ্রাদেম
ললদত্রেনা? অমক হন্না মহাক্না ঐদখায়্গী নািগী রকাকবথিা লকদেৌনুংো
লাক্লদরাই। অসম্না রতৌদ্রিবে ‘ইশাগী য়মোʼ (রমাে) করম কািা রয়ৌগবন?

ৱাইফকা ললায়ন্না এডজস্টমান্ট
ৱােিং-েিংপলবা : এডজস্ট করম রতৌনা রলৌগবন, মবস খরা শনদোক্না
তাকপীয় ।
দাদাশ্রী : কবরগুম্বা ঐদখায়্না মরম অমেগী রথুংিা ওইরিবে
অমসুং ৱাইর্না অদশায়িা, অচম-চম্দিা ঙাুংিা রহৌরিবে, ‘অশুক য়াম্না
রথুংনা লাবক্লিা, ঐহাক্না পামদে অমসুং মবস পম্বা অসম্না অমসুং মেম্না...ʼ,
মহাক্কী মদকাক চৎদথােিবে । মেো ঐদখায়্না হায়গবন ‘রহায়, নহাক্কী ৱা
অচম্ববন, নহাক্না হায়রিবে অমক হন্না চৎদোরা, নহাক্না হায়রিবে মনঙো
র্মদগ ।ʼ মতাুং অেো হায়, ‘নদত্ত, অমক হন্না চৎকন, মবসো তবমন্না
তম্ম ।ʼ রতৌইগুম্বসুং মতুংো হায়রিবে, ‘নহাক্না হায়রিবে চাগবন, নত্ত্রগবে
তমলদগ ।ʼ মতাুং অেো মহাক্না হায়, ‘নদত্ত, চাু্ক চাদরা ।ʼ অসম্না
ঐদখায়্না মহাক্না অপাম্বগী মতুং ইন্না চাগেিা । হায়িবে এডজস্ট ওদরেনা।
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মরম অেনা অয়িা চা র্ার্স্ফ কলাস রশম্মী অেগা কবরগুম্বা ঙাুংেনা
লচরিবে, চাগী কপ লয়েনা পী, মে নবমৎ হুবম্ন চৎথেনা লল ।

াগদ্রা পখ পর নত্ত্রগা লোহতলগী িীজা ?
এডজস্ট ওইিা লহত্রিেী কবর রতৌগবন ? মীয়াম্না ৱাইর্কা রলায়ন্না
খৎনব্রা ?
ৱােিং-েিংপলবা : অদহায় ।
দাদাশ্রী : মেগুম্না ?! রয়দথাক্নিি র্ব্রদন ? ৱাইর্কা রলায়ন্না
কবরি রয়ন্নগদেৌবরিা ? লন-থমবে পন্না লল ।
ৱােিং-েিংপলবা : মপদরাইিা অেনা গুলািজামন চাবনুংলগা অমসুং
ৱাইর্না বখচবর রথাুংলিবে, মে ওইরিবে খৎনিা ওই ।
দাদাশ্রী : খৎনরিা মতুংো মহাক্না গুলািজামন রশমগদ্রা ?
রশমদলায় । মতুংেস বখচবরেমক চািা তায়েনা ?
ৱােিং-েিংপলবা : মতুংো রহাদতলেগী পীজা ওরের রতৌই ।
দাদাশ্রী : অেগুম্না ? হায়িবে মবসস চৎদে অমসুং মেস চৎদে।
পীজাবে লাকই, নত্ত্রদন ? রতৌইগুম্বসুং ঐদখায়্গী গুলািজামন অেবে
চৎদেেনা

?

মেগী

মহুৎতা

কবরগুম্বা

অদোম্না

ৱাইর্তা

অবসগুম্না

হায়রমলিবে, ‘নহাক্না র্গেিা ওইিা অে রথাুংউ ।ʼ মহাক্নস কবরগুম্বা
নবমৎ অমবে বপজবনুংিগী ৱাখদলানবে র্াওগবনেনা ! মতম অেো অদোম্না
হায়য়, নহাক্না র্গেিা অে রথাুংউ ।ʼ মতম অেো মহাক্না হায়গবন, ‘নদত্ত,
অদোম্না র্গেিা, মে রথাুংগবন ।ʼ মতম অেো অদোম্না হায়য়, ‘গুলািজামন
রশম্ম ।ʼ অমসুং অদোম্না কবরগুম্বা মাঙদজৌন্না গুলািজামন রশম্নিা হায়রিবে
মেো মহাক্না হায়গবন, ‘নদত্ত, ঐবে বখচবর রথাুংগবন ।ʼ
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ৱােিং-েিংপলবা : অবসগুম্বা রমাৎ-মানেিা অবসি রথািন্বা অদোম্না
কবর লম্বীি তাকপীিদগ ?
দাদাশ্রী : ঐবে মবস লম্বী অবস হায়গবন, ‘এডজস্ট এিরীৱদহরʼ।
মহাক্না হায়রিবে, ‘বখচবর রথাুংগবনʼ, মে ওইরগবে ‘এডজস্টʼ ওইয় ।
অমসুং অদোম্না হায়রিবে, ‘নদত্ত, রহৌবজক ঐদখায়্না মপানো চৎকবন,
সতসঙ্গো চৎকবনʼ । মেেস ‘এডজস্টʼ ওইগেিা । অহানিো হায়িা মেো
‘এডজস্টʼ ওইগেিবন ।
ৱােিং-েিংপলবা : মেো অহানিা হায়নিগী খৎনিা রথাক্কবন ।
দাদাশ্রী : রহায়, অেগুম্না রতৌ রতৌইগুম্বসুং মহাক্কা ‘এডজস্টʼ ওইয়।
মরমবে নহাক্কী খত্তা শবি ললদত । মে শবি অে কনাগী খত্তা ললিদগ,
মে ঐহাক্না খঙই । মরমেনা মবসো ‘এডজস্টʼ ওইিো কবর কায়িদগ,
ভাই ?
ৱােিং-েিংপলবা : ওইদে, খবজিুংর্াও ওইদে ।
দাদাশ্রী : ইদিম্মা, নহাক্না রপ্রাদেম ওইব্রা ?
ৱােিং-েিংপলবা : ওইদে ।
দাদাশ্রী : মে ওইরিবে মেি বনকাল

রতৌদরাদন ! ‘এডজস্ট

এিরীৱদহরʼ, মবসো রপ্রাদেম ওইব্রা ?
ৱােিং-েিংপলবা : ওইদে, খবজিুংর্াও ওইদে ।
দাদাশ্রী : মহাক্না হান্না হায়রিবে, ঙবস বতলদহৌগী রিারা, লাডড,
ইনশাঙ পম্নমক রথাুংউ হায়রিবে ঐদখায়্না এডজস্ট ওইগেিা অমসুং
অদোম্না হায়রিবে ঙবি্বে ঙন্না তমগবন, মেো মহাক্কা এডজস্ট ওইগেিা।
(ভাই ররামো)অদোম্না কনাগুম্বা মরুপ অমগীো চৎকেিা ওইরিস মেি
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রতািনা ঙন্না তমগেিা । মরমবে মরুপকা রলায়ন্না রপ্রাদেম ওইরিস,
মেবে মতুংো রয়ুংিা য়াই রতৌইগুম্বসুং মবস অহানিা রপ্রাদেম অবস য়মো
ওইেনিা রতৌগেিা । মবসেবে মরুপকা রলায়ন্না র্নিা রহাৎনিো য়মো
খৎনিা রতৌই, অবসগুম্না রতৌদরায়েিবন । হায়িবে মহাক্না অহান্বা হায়িেো
‘এডজস্টʼ ওইগেিা ।
ৱােিং-েিংপলবা : রতৌইগুম্বসুং মহাক্না পুং বনপান তািো বমবতুংো
চৎকেিা ওইরিবে, অমসুং ইদিম্মনা হায়রিবে, তদম্মা, মে ওইরিবে মহাক্না
কবর রতৌগবন ?
দাদাশ্রী : অেগুম্বা কলপনা রতৌদরাইেিবন । মদহৌশাগী বনয়ম অবস
অবসগুম্ববন মেবে ‘রৱহর রডর ইজ এ বৱল, রডর ইজ এ রৱ ।ʼ(কবরগুম্বা
অপাম্বা ললরিবে লম্বী র্ুংগবন) কলপনা রতৌরিবে রশায়গবন । মেগী
নবমৎ অেেবে মহাক্না অসম্না হায়গবন, অদোম ঙন্না চৎপীয় । মশামক
রগদরজর্াও বথনদোুংপা লাক্কবন । মবস কলপনা রতৌিেগী পম্নমক রশাইহলী।
মবসগীেমিা লাইবরক অমো অসম্না ইবর, ‘রৱহর রডর ইজ এ বৱল, রডর
ইজ এ রৱ ।ʼ অবসখি ইনলিবে য়াম্না র্াদর । ইনগদ্র ?
ৱােিং-েিংপলবা : অদহায় ।
দাদাশ্রী : রপ্রাবমস পীয়দস । অদশুংিমক্কী ! অদশুংিমক্কী ! মবসি
রকৌই মতীক্না-মদথৌ ললিা,

রপ্রাবমস পীবর !

াক াবদা এডজস্টহমন্ট
িযিহারো ললিা মেগী মবমুং রকৌই মেবে ‘এডজস্ট এিরীৱদহরʼ
ওইরিবে ! রহৌবজবি রেিলপদমন্টগী মতম লাবক্ল । রমাৎ-রখন্নেনিা
রহাৎনগেবন । রহৌবজক ঐহাক্না ৱাজহ পীবর মেবে, ‘এডজস্ট এিরীৱদহরʼ!
এডজস্ট, এডজস্ট, এডজস্ট ! কড়ী থম য়াক্লিবে, খঙগেিবন মেবে
োোনা এডজস্টদমন্ট হায়, মতুংো মে কড়ী অে খরা চাগেিবন । রহায়,
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কবরগুম্বা অচার বনুংবশুংলিবে মতুংো অমক রচনগবন মেবে অচার পরকউ!
রতৌইগুম্বসুং খৎনদরায়েিবন । য়মো খৎনা লচনিা অবস ললদরায়েিবন ।
ঐদখায়্না কবরগুম্বা মর্মো অৱািো নঙলিবে মতম অেো ঐদখায়
ইশামক্না ‘এডজস্টদমন্টʼ রতৌরিবে সুংসার র্জিা ওইু্গবন ।

িামদ্রবিু িািংহ াকউ
অদোমগা রলায়ন্না কনাগুম্বনা ‘বডসএডজস্টদমন্টʼ ওইিা লাক্লিবে,
মেগা অদোম্না ‘এডজস্টʼ ওইয় । নুংবতগী বহুংবলিা পবন্সো কবরগুম্বা
মদনমদপাক্না-মদমৌি নত্ত্রগা রমৌদতাবম্ব-রমৌহনগা ‘বডসএডজস্টদমন্টʼ ওইরিবে,
মহাক্না

সুংসারগী

রথাবক্লিা-চক্র

অবসেগী

নাদথাদক্ক

হায়রিবে,

মহাক্না

‘এডজস্টʼ ওইগেিা । মপদরাইিা-ৱাইর্ অবনগী মরিা অমনা রশগাই
রশগাই রতৌরিবে অবনসিা অেনা রর্াৎকেিবন, মে ওইরগবে মরী অে
রচৎকবন অমসুং শাবি ওইগবন । কনাগুম্বনা ‘এডজস্টদমন্টʼ রলৌিা লহত্রিবে,
মহাকপ

মীয়াম্না

রমন্টল

হায়বর

।

মবস

বরদলটিি

অচম্বো

আেহ

(মজরদয়ৎপা), অনম-কন্বগী খবজিুংর্াও মদথৌ তাদে । মীওইিা কনাগী
মবমুংদনা ? এিরীৱদহর এডজসদটিল ! হুরানিগা রলায়ন্নস এডজস্ট
ওইগেিা ।

লশমহদাক্কদ্র নত্ত্রগা এডজস্ট ওইগদ্র ?
ৱাজহ খবেুংগী ঐদখায়্না মাঙো ললবরিা অেগা ‘এডজস্টʼ ওইরিবে
কয়াম য়াম্না লায়িা ওইগবন ! ঐদখায়্গা রলায়্ন্না কবরি পেনা চৎকবন?
কনাগুম্বনা হায়গবন, ‘ভাই, মহাকপ চম রথাকউ ।ʼ ‘অদর, অদোম্না মহাকপ
চমদথাকপা চৎলিবে অদোম অদখাইিা ওইগবন ।ʼ মরম অেনা ‘ৱাইর্ʼপ
চমদথাক্নিা চৎদলায়েিবন, অমি ওইদর অমি ওইদর মেি কদরক্টবন
হায়গবন। ঐদখায়্না মহাক্কা রলায়ন্না মতম-চপ্পগী রলৌনা-ললনিা ওইরিবে
ৱার্ম অমবন, মবসবে মদপাক অমগী, মতুংো কোয়-কোয়ো রচাইখাইনবখবন ! অবনমক্কী বশিাগী মতম রতাঙালী, অবনমক্কী কমফস রতাঙালী !
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কবরস রলৌিস য়াদে অমসুং পীিস য়াদে ! মবসেগী কনাগী মনাি
চৎবখদোয়িা, মেি কনানা খঙিদগ ? ঐদখায়্না চদথাবক্ল অমসুং মথুংগী
মদপািা কনাগুম্বা অমগী মরাইিিা চৎবল !
মরম

অেনা

অদোম্না

মহাকপ

চমদথাকদলায়েিবন

।

মহাক্না

অদোমিস চমদথাকদলায়েিবন । অমি ওইদর-অমি ওইদর র্ুংবলিা অবস
সনাগুম্ববন । প্রকৃ বত কনাগুম্বা অমত্তগী চপ-বতুংিা ওইদে । হুইগী মজমবে
অেম রখায়েনা ললগবন । হায়িবে ঐদখায়্না বমৎ-না বশুংেনা চৎকেিা ।
ওইবরিা অে ওইজসন, ‘এডজস্ট এিরীৱদহরʼ ।

ৱাইফপত ‘কাওন্টর লৱইটʼ পন
ৱােিং-েিংপলবা : ঐহাক্না ‘ৱাইর্ʼকা রলায়ন্না ‘এডজস্টʼ ওইনিা রতৌই
রতৌইগুম্বসুং ওইিা ঙমদে ।
দাদাশ্রী : পম্নমক বহসািবক মতুং ইনবল । অদখায়িা রিাল্ট অমসুং
অদখাইিা নট, মেো চপ-বতুংিা নটনা ললদথাক্লিবে করম রতৌনা য়াগবন?
অদোম্না অসম্না র্াওরমগবন মবস নপী জাবত অবস অবসগুম্না কবরগী ?
রতৌইগুম্বসুং নপী জাবতবে অদোমগী ‘কাওন্টর রৱইটʼ বন । ঐদখায়্গী
অরান্বা অেগা চপ-মান্ননা মহাকস রখায়গবন মরমেনা ঐহাক্না মবস পম্বা
‘িযিবিতʼবন, অবসগুম্না হায়বরিবনদন !
ৱােিং-েিংপলবা : পম্নমক ঐদখায়ি বতুংহন্নিা লাকপগুম্না মাবল ।
দাদাশ্রী : অদোমি চপ-বতুংহনিবে েরকার ওই । চপ-বতুংদ্রু্গবে
সুংসার অবস চদত্তেনা ! চপ-বতুংেনবে মপা করমনা ওইগবন ? চপবতুংলিবে মপা ওই । নপী জাবতবে অবসগুম্ববন খঙব্রা

মহাবি রহাুংদলায়,

হায়িবে ঐদখায়্না রহাুংিা মদথৌ তাই । মদখায়বে সহজ জাবতবন, মদখায়বে
রহাুংগেিা অেগুম্বা নদত্ত ।
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ৱাইর্ অবস করম্বা রপাৎদনা ?
ৱােিং-েিংপলবা : অদোম্না তাকপীয় ।
দাদাশ্রী : ৱাইর্ ইজ বে ‘কাওন্টর রৱইটʼ ওর্ রমন (হসদিন্ড)।
মহাক্না ‘কাওন্টর রৱইট ওইরমদ্রিবে মীওইিা (পরুষ) অবস তবশনেনা
ওনগবন ।
ৱােিং-েিংপলবা : মেবে খঙহনবিয় ।
দাদাশ্রী : মবস ইনবজিা কাওন্টর রৱইট থম্বা মদথৌ তাই, নত্ত্রগবে
ইনবজন অবস চৎনা-চৎনা তবশিনা ওনগবন । অবসগুম্না নপাগী কাওন্টর
রৱইট নপীবন । নপী ললরিবে তবশিনা ওনলদরাই । নত্ত্রগবে হথ-হথ
রতৌেনা জ্ঞান-রমন অমত্তা তাদরাই । ঙবসনা মবসো ওই অমসুং হদয়ুংনা
কোয়েগী কোয়ো ! নপী ললিেগীবন মহাক্না য়মো হনলবক্লিা অবস,
নত্ত্রগবে

মহাক্না য়মো লাক্কদ্রদন ?
ৱােিং-েিংপলবা : লাকদলায় ।
দাদাশ্রী : ৱাইর্না মহাক্কী ‘কাওন্টর রৱইটʼবন ।

ল িংগায়নবপশিং মহম িংদা ‘অহরায়বাʼ ওইবা ওই
ৱােিং-েিংপলবা : নুংবথলো অয়ক্কী রথুংগায়নিা অে কাওই অমসুং
য়াচুংিো অমক অদনৌিা রথাকই ।
দাদাশ্রী : মে ঐহাক্না খঙই, মেবে রথুংগায়নিা অবস কবর শবিেবে
ওইিদগ,

মহাক্না

ওন্না-লতন্না

ঙাুংবলিা

মেো

করম্বা

শবিনা

থিক

রতৌবরিদনা? ঙাুংলিা মতুংো ‘এডজস্টʼ ওইবর, মবস পম্বা জ্ঞানেগী খঙিা
ঙমিা ওই । মে ওইজরিস জগত্তা ‘এডজস্টʼ ওইগেিবন । মরমবে রপাৎ
খবেুংমক ‘অদরায়িাʼওইিা ওই । অমসুং কবরগুম্বা শাুংিা মতম র্াওিা
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চৎথিা ওইজরিস অদোম্না মহাকপস ‘রহল্পʼ রতৌদে, য়াম্না রহন্না অমাঙিা
ওইহলী । অদোম্না ইশাি অমাঙিা অমসুং মাঙো ললিা অেিস অমাঙিা
ওইহলী ।

নত্ত্রগনা প্র্া ম নাগী ‘এডজস্টহমন্টʼ
ৱােিং-েিংপলবা : মাঙো ললিা অেি খঙহন্নিগীেমক ঐু্হাক্না ঐগী
পরুষাথফ রতৌই, মতুংো মহাক্না খঙব্রা নত্ত্রগা খঙেব্রা মে মহাক্কী পরুষাথফ?
দাদাশ্রী : ঐদখায়্গী রথৌোুংবে অবস খিবন ঐদখায়্না মহাকপ
খঙন্নিা তাকপা । মতুংো মহাক্না খঙদ্রিবে মেগী উপায় ললদত । মতুংো
ঐদখায়্না অবস খিুং হায়গেিবন, ‘রহ োো ভাগৱান ! মহাকপ সডিবদ্ধ
পীবিয় ।ʼ অবসখক হায়গেিা । মহাকপ মরিা য়ানেনা থমদলায়েিবন,
মবস গপ্প নদত্ত । মবস ‘োোʼগী ‘এডজস্টদমন্টʼগী বিজ্ঞাবন্ন, অঙকপা
‘এডজস্টদমন্টʼবন মবস ! অমসুং কবরগুম্বা মর্মো ‘এডজস্টʼ ওইদ্রিবে,
মেো মেগী মহাও অেবে অদোম্না রশায়েনা র্ুংলমগবনদন ? মবস
‘বডসএডজস্টদমন্টʼ অবস অপঙিবন । মরমবে মহাক্না খঙই মেবে ঐগী
র্ম ঐনা থদোকদলায় অমসুং ঐগী চালাইিা ললগেিবন । মে ওইরিবে
পবন্স চপ্পা চাক-পীজেেনা হাৎকবন অমসুং রনাুংমা পখমো ‘রপাইজনʼ
তাগবন ! চম্না চৎথবরিা মেি চৎথহলদন ! মবসবে কবলয়গবন ! ৱাতাৱরন
করম রতৌিদগ!! মরম অেনা নপীনা হায়রিবে, ‘অদোমবে চন্নেিবন ।ʼ
মেো হায়গেিবন, ‘য়াম্না লর্ ।ʼ

লখায়বগা ললায়ন্না এডজস্ট ওইবা
ৱােিং-েিংপলবা : িযিহারো

ললগেিা

ওইরগবে,

‘এডজস্টদমন্টʼ

মায়জক অমত্তো ওইিা অেবে ওইদরাইেিবন ?
দাদাশ্রী : িযিহারবে মেগী মবমুং রকৌই, ‘এডজস্টʼ ওইিা হায়িবে
য়মথুংনিনস হায়, ‘য়ম পম্নমক খৎনা-লচজন রতৌইগুম্বসুং মবস য়ম অবসেবে
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খৎনিা-লচনিা রতৌদে ।ʼ মেগী িযিহার অেি খবাইেগী র্িা রকৌগবন ।
ললবমন্নিো নুংঙাইতিা মেো শবি মরু রলাক্কেিবন । নুংঙাইিা মেেবে
শবি লল । নুংঙাইতিা অেবে অদশান্ববন । ঐহাক্না মীপম পম্নমক্কা কবরগী
চান্নবরিা? ‘এডজস্টদমন্টʼ রলৌবরিমজখ মেগা চপ-মান্না শবিশীুং রহনগৎকবন
অমসুং অশবি পম্নমক মাঙগবন । অদশুংিা খঙিবে অদতাপ্পা লান্না খঙিা
পম্নমকপ রশা রলানবশলিা কানো ওইগবন ।
পকদচল ইঙতপ্পগবে মীপম খবেুংমক্না ‘এডজস্টʼ ওই রতৌইগুম্বসুং
অদখাইিা-অকন্বা-শাউগন্বগা রলায়ন্নবে, পম্নমক্কা রলায়ন্না ‘এডজস্টʼ ওইিা
লহরিবে থিক রলায়দর । ঙমবলিমজখ ইকায় খঙেিেগী খঙেিা মীওই
ওইরগস রতৌইগুম্বসুং

মহাক্কা রলায়ন্না ‘এডজস্টʼ ওইিা লহরিবে, মদকাক

চৎদথািিা ওইরগবে

মে থিক্কী

ওই !

রখাইশাউন্বা

ওইরগবে

মে

চৎনদদ্র।জগৎকী রপাৎ অমত্তা ঐদখায়ি ‘র্ীটʼ ওইদরাই । ঐদখায়্না মেগা
‘র্ীটʼ ওইরগবে মবস মাদলম অবস র্জজ অমসুং মহাকপ ‘র্ীটʼ ওইনিা
রতৌরগবে মাদলম অবস অদখাইিবন । মরম অেনা ‘এডজস্ট এিরীদৱহরʼ
। ঐদখায়্না মহাক্কা র্ীট ওইরগবে রপ্রাদেম ওইদদ্র ।

লডান্ট িী ললা, লিটল !
‘জ্ঞানীবেʼ মাঙো ললবরিা অেনা অদখায়িা ওইরিস মহাক্কা রলায়ন্না
‘এডজস্টʼ ওই ।

‘জ্ঞানী

পরুষʼপ

রয়ুংেনা চৎলিবে

মখল

কয়াগী

‘এডজস্টদমন্টʼ রতৌিা লহ । মবসগী মতুংো কবর সাইন্স হায়িদগ হায়িো
িীতরাগ ওইয়, রাগ-েদৱষ রতৌগন । মবসগী মনঙো কবরগুম্বা অশবি
ললিেগী, মেেগী লচনা র্ুংবল । মবস িযিহারো পে অমগীখি-বনসপ্রুহ
ওইরগবে, মেি অদখায়িবন হায়গবন । ঐদখায়্না েরকার ওইরিবে অমসুং
মাঙো ললবরিা অেনা অদখায়িা ওইরগবে মহাকপ য়ানিা রতৌগেিবন ।
মবস রস্টশন অবসো রপাৎ-পগেিা মী পাম্লবে অমসুং মহাক্না আনা য়াম্মী
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য়ামদে রয়ৎলিবে মেো লপশা মবর রহন্না পীেনা য়ানিা রতৌগেিবন অমসুং
য়ানিা রতৌগদ্রগবে রিক অে রকািা পইেনা !
‘রডান্ট সী রলা, প্ল্ীজ রসটলʼ । মাঙো ললবরিা অেি ‘রসটলদমন্টʼ
রলৌন্নিা হায়গেিবন । ‘অদোম অসম্না রতৌবিয়, মেগুম্না রতৌবিয়ʼ, অবসগুম্না
হায়নিগীেমক মতম কয়াম ললিদগ ? মাঙো ললবরিা অেগী চামা অরানিা
ললরগস ঐদখায়্না ইশাগী অরানিবন হায়েনা মাঙথােনা চৎবখগেিবন ।
মবস মতম অবসো ‘রলাʼি রয়ুংগদ্র ? মবসবে অদরাইিা খমদথুংিো
রয়ৌরিবন। রয়ুংউ-রয়ুংউিো রকায়দচন-রচলী অমসুং অমগা-অমগা তান্নবর!
মীয়াম পম্বা রকায়ঙাওনবর । য়মো চৎলগনা নপীনা কমদপ্ল্ন রতৌবর,
মচাবশুংনা কমদপ্ল্ন রতৌবর, থিিা চৎলগনা রসঠ কমদপ্ল্ন রতৌবর, গাড়ীো
চৎলগনা মী বচনিনা রথুংগায়িা নঙবল ! মর্ম অমত্তর্াও শাবি র্ুংদে!
শাবিবে েরকার ওইেনা ? কনাগুম্বনা খৎনরিবে ঐদখায়্না েয়া ওইগেিবন
‘অদর, মহাক্না কয়াম য়াম্না রখায়শাউনিা ওইরমগবন, মেনা মরম ওইেনা
খৎনবি্িবন ! রখায়শাউনিা মবস পম্বা অদশানিবন ।

কমহেন ? নহে, ‘এডজস্টʼ
অবসগুম্ববন,

য়মেস ‘এডজস্টʼ

ওইিা

লহগেিবন

।

ঐদখায়্না

সতসঙ্গেগী য়মো রথুংনা হনিা ওইরিবে য়মগী মীওইবশুংনা কবর হায়িদগ?
‘মতম খরাবে রয়ুংিা মদথৌ তাই ?ʼ মেো ঐদখায়্না ঙন্না য়মো চৎলিবে
কবর লানিদগ ? ষন্না চত্ত্রিবে লচ রয়াবপ বথনিনা র্ই, মেগী মহুত্তা
মহাক্না মাঙথােনা চৎপা ওইরগবে অমেনা রয়াবপ বথন্বা লচনা র্দরাই !
নত্ত্রগবে অমেনা রয়াবপ বথনিা লচনা র্ই, অমসুং মহাক্না চৎপা মদথৌ তাই।
চৎপবে মদথৌ তাইেনা ? অদোম্না উব্রা অবসগুম্বা ? অমেনা মতুংো
রয়াবপনা বথনিা অেনা র্ই । মদরান রথািিা শা-ষননা কবর রতৌগবন?
মহাক্না কনাো কমদপ্ল্ন রতৌগবন ?
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মবস মীয়ামি কবরগুম্বা রয়াবপ-বথনিা লচনা র্রিবে মদখায়ি
অদতাপ্পনা কনিা রথাুংলক্কবন । মদরান-রথািিা শা-ষন অেনবে কনাো
কমদপ্ল্ন রতৌগবন । রহৌবজক মহাক্না কবরগী অবসগুম্বা লচনা অবস র্ুংবলিদনা?
মরমবে মহাক্না মমাঙো কমদপ্ল্ন য়াম্না রতৌবখ । মেনা মরম ওইেনা মবস
পবরনাম অবস লাবক্ল । মতম অেেবে শবি পায়িেগী মতমেো কমদপ্ল্ন
হনবজন-হনবজন রতৌবখ । রহৌবজবি শবি পায়দদ্র হায়িবে কমদপ্ল্ন রতৌেনা
ললগেিা, মরম অেনা ‘প্ল্স-মাইনসʼ রতৌদরা । মেগী মহুৎতা কমদপ্ল্ন
রতৌদরায়েিবন, মেো কবর লানিদগ ? কমদপ্ল্ন রতৌিা ওইরগবে অরান্বা
রতৌিগী বমুংদথাল অে র্ুংইেনা ? ঐদখায়বে অরানিস ওইদরাই অমসুং
কমদপ্ল্নস রতৌদরাই ।
মাঙো ললিা অেনা ইকায়িা পীিা ওইরগবে, মেি তুংবশনগেিা।
কমদপ্ল্ন রতৌিা ওইদরাইেনা ! অদোম্না কবর মানিদগ ? কমদপ্ল্ন রতৌিা
ওইিনা র্গদ্রা ? রতৌইগুম্বসুং মেগী মহুৎতা হান্নেগী ‘এডজস্টʼ ওইরিবে,
মেো কবর লান্বদগ ?

লান্না ঙািংলবা মতু িংদা উিায়
িযিহারো এডজস্টদমন্ট রলৌগেিা, মেি মবস মতম অবসো জ্ঞান
রকৌবর । রহায়, এডজস্টদমন্ট রলৌ । এডজস্টদমন্ট তৎপা ওইরগবে এডজস্ট
রতৌগেিবন । ঐদখায়্না মহাক্কা রলায়ন্না র্ত্তিা ঙাুংেিবে । রহৌবজক, ঙাুংিা
অবস ঐদখায়্গী খত্তা ললদত । কবরগুম্বা মতমো অদোমেগী ঙাুংিা য়াওব্রা
নত্ত্রগা য়াওেব্রা ? ঙাুংেিবে রতৌইগুম্বসুং মতুং খেিা ঐদখায়্না খঙই
মেবে রশাইদে । খঙেনবে ললদরায়, রতৌইগুম্বসুং মেগী মতমেো মতুংো
ঐদখায়্না এডজস্ট রতৌনিবে রতৌদে । মতুংো মদঙানো খেিা চৎতনা
হায়গেিা, ‘ভাই, ঐদঙানেগী মেগী মতমো অেগুম্বা অবথিা ঙাুংদে,
লানদে । মরম অেনা ঙাকপীয় ।ʼ হায়িবে এডজস্ট ওইদর । মেো
রপ্রাদেম ওইব্রা ?
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ৱােিং-েিংপলবা : ওইদে, লকস রপ্রাদেম ওইদে ।

মফম খুপদিংদা এডজস্টহমন্ট ললৌগদবপন
ৱােিং-েিংপলবা :

অনম্বা

মতম অবসগুম্না ওই মেবে

মতম

অমখিো মী অবনগা রলায়ন্না ‘এডজস্টদমন্টʼ ৱার্ম অমখিো রলৌগেিা
ওই, মতাুং অেো অবনমক্কা রলায়ন্না করম রতৌনা রলৌগবন ?
দাদাশ্রী : অবনমক্কা রলায়ন্না রলৌগবন । অদর, মী তদরৎকা রলৌগেিা
ওইরিস রলৌিা ঙমগবন । মেো অমনা হঙলিবে, ‘ঐগী কবর রতৌরিদগ?ʼ
মেো হায়, ‘রহাই, ভাই । অদোম্না হায়িা মতুং ইন্না রতৌগবন । অবনসিা
অেগস অসম্না হায়, ‘অদোম্না হায়িগুম্না মেগা চপ-মান্না রতৌগবন ।ʼ
‘িযিবিতʼকী মপানো রথাক্কেিা নদত্ত । মরম অেনা ঙমবলিমজখ খৎন্নিা
রহাৎনগন । মরু ওইিা ৱার্মবে ‘এডজস্টদমন্টʼ বন । ‘রহায়ʼ েগী মবিবন।
ঐদখায়্না ‘রহায়ʼ হায়রগস রতৌইগুম্বসুং ‘িযিবিতʼ কী মপানো কবরি
রথাক্কবন ? রতৌইগুম্বসুং ‘ঙমদলায়ʼ হায়রগবে খবাইেগী অদচৌিা ঊপাবধ্ !
য়মগী হসদিন-ৱাইর্ অবনমক্না রখাুংর্ম রলুংেনা রলপলগবে মেবে
ঐহাক্না ‘এডজস্টʼ ওইগবন মে ওইরিবে অবনমক্কী রসালসন লাকই । মহাক্না
য়াম্না বচঙিা ওইরগবে ঐদখায়্না ‘এডজস্টʼ ওইগেিা মে ওইরগবে রসালসন
লাকই । মী অমনা মখৎ নািা রতৌইগুম্বসুং মে অদতাপ্পা কনামত্তা হায়েিা,
অদতাপ্পা মখত্তগী মখত্ত নমেনা ‘এডজস্টʼ রতৌই ! অবসগুম্না ‘এডজস্টʼ
ওইরিবে ঊপাই পরকই । মবস ‘এডজস্ট এিরীদৱহরʼ ওইদ্রগবে পম্নমক
অঙাওিা ওইগবন । মাঙো ললবরিা অেি খৎনেনা ললগবন, মেেগী
অঙাওিা ওইগবন । মবস হুইি অমিুং রখায়শাউনহলদন, অবনরকসনা,
অহুমলকসির্াও রখায়শাউনহন্বা মতম অের্াও মহাক্না ঐদখায়্গী ইমায়
রয়ুংই রতৌইগুম্বসুং মতুংো য়াম্না রতায়না রখায়-শাউনহলিবে মহাক্না বচক্কবন।
মহাক্নস খঙই মবস নঙবতগী রখায়-শাউনহলী মহাক মীর্ত্তবন, ইকায়
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খঙেিবন । মবস খঙবজনিা মদথৌ তাই । অদতাপ্পা কবরস রতৌগেিা নদত্ত,
‘এডজস্ট এিরীদৱহর ।ʼ
কনাগুম্বনা ‘এডজস্টʼ ওইিগী কালা লহরিবে, মহাক্না মবস মাদলম
অবসেগী রমােকী মাইজকদরামো মাইওনদল । ‘এডজস্টদমন্টʼ ওইিা, মেগী
মবমুং জ্ঞান । কনাগুম্বনা ‘এডজস্টদমন্টʼ তমলগবে, মহাক রতািফান
লাদথাকদে

।

অৱািা

নুংগেিবে,

মেবে

নুংেনা

ললগবন

রতৌইগুম্বসুং

‘এডজস্টদমন্টʼ লহরগবে, মেগী রপ্রাদেম ওইদে, বহসাি অমত্তা ললরদরাই ।
কবরগুম্বা লট-রতৌিা মী রথুংনরিবে মদখায়্গা রলায়ন্না ‘বডসএডজস্টদমন্টʼ
ওইরগবে মদখায়্না র্ই । মেগী মহুত্ত ঐদখায়্না রলপ্ল্িবে মহাক্কা ‘এডজস্টʼ
ওইেনা থিক রতৌগবন । মতুংো মহাকপ হুংগবন, ‘ভাই, নুংগী কবর
অপাম্বদনা ? রয়ুংবিয় ভাই, ঐদখায়বে য়াত্রা রতৌিা লাকপবন ।ʼ মহাক্কা
রলায়ন্না ‘এডজস্টʼ ওইগেিা ।
ৱাইর্না ইনশাুং রথাুংিা, মেো অদশায়িা পদথাক্লিবে মে েন্ডসফ
(অদচৌিা অরান্বা) বন। অেগুম্বা অদশায়িা অে পদথাকদলায়েিবন ।
মশামক কবরমত্তা অদশায়িা রতৌেিগুম্না অেগুম্না ৱা-ঙাুংবল ! হাও ত
‘এডজস্টʼ ? ‘এডজস্টদমন্টʼ রলৌগেিবন । কনাগুম্বগা রলায়ন্না পবন্স-চপ্পা
ললবমন্নগেিা, মহাক্কা রলায়ন্না ‘এডজস্টদমন্ট রলৌদরায়দ্রা ? ঐদখায়েগী
কনাগুম্বা অমি নুংঙাইতিা ওইরগবে, মে ভগৱান মহািীরগী ধ্মফ করমনা
রকৌগবন ? অমসুং য়মগী মীওইবশুংিবে লকদেৌনুংো অৱািা পীদরাইেিবন ।

য়ুম ললহকান অমপন
নপা অমনা ঐদঙানো হায়, ‘োো, য়মো ঐগী নপীনা অসম্না
রতৌই, মেম্না রতৌই ।ʼ মতম অেো ঐহাক্না মদঙানো হায় মেবে ইদিম্মো
হুংউদন মহাক্না কবর হায়িদগ ‘ঐগী নপাবে মদকাক য়াওেিবনʼ । রহৌবজক
মবসো অদোম ইথনতগী বনয়য় কবরগীেমকগী বথবরিদনা ? মতম অেো
ভাই অেনা হায়রমমী ‘ঐগী য়মবে পুংদশায়-রশায়দর । অঙাুংবশুংস রশায়দর,
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নপীস রশায়দর ।ʼ ঐহাক্না হায়, ‘কবরস রশায়িা ওইদে ।ʼ অদোম্না মে
রয়ুংিা লহতিেগীবন । অদোমগী য়ম অদোম্না রয়ুংিা লহগেিবন । মীওই
খেুংমক্কী প্রকৃ বত খঙদোকপা লহগেিবন ।
অবসগুম্ববন, য়মো ‘এডজস্টদমন্টʼ ওইদে, মেগী মরমবে ? ইমুংো
মীওই ময়াম অমা লল, মদখায় পম্নমক রমাৎ-বতন্নদে । মতুংো অবনমক্কী
মরিা ৱাতা-রখানো রথাকপা ! মে কবরেগী ? মীওইিবশুংগী মওুংমদতৌ অবস অমত্তুং ওইদে । য়গ-য়গকা মান্ননা মওুং-মদতৌস ওই ।
সতয়গতা অমত্তা ওইিা রমাৎ ওই । য়মো মী চাম্মা ললিা ওইরিস
মপদধ্ৌনা হায়িা, মেগী মতুং ইন্না পম্নমক মতুং-ইন্না চৎবল অমসুং মবস
কবলয়গতবে মপদধ্ৌনা হায়রিবে, মহাকপ অবথ-অবথিা অকন্বা ৱাজহনা
ঙাুংই । মপানা কবরগুম্বা হায়রিস, মপািস অসম্না অবথ-অবথিা অকন্বা
ৱাজহনা ঙাুংই ।
রহৌবজক

মীওইিবে

মীওইিবন

রতৌইগুম্বসুং

অদোম্না

খঙদোকপা

লহতিনবন । য়মো মী য়াঙজখ লল রতৌইগুম্বসুং ঐদখায়্না খঙদোকপা লহদত
মরম অেনা খৎ-বথুংবজিনতা লল । খঙদোকপা মদথৌ তাইেনা ? য়মো
মীওই অমনা পঙাুংো-ঙাুংেনা ললিা মে মহাক্কী মওুং-মদতৌবন । মরম
অেনা ঐদখায়্না অমিুং খঙগেিবন মেবে মহাবি অবসগুম্ববন । অদোম্নস
খঙগবন মেবে মহাক অবস অবসগুম্ববন ? মেো মতুংো বথবজন্বগী মদথৌ
তাব্রা ?

ঐদখায়্না খঙদোক্লিবে মেগী বথবজন্বগী মদথৌ তাদদ্র । মীওই

খরবে নবমোুং রথুংনা তম্বগী লহনবি ওই অমসুং মীওই খরানা ঙন্না তম্বগী
লহনবি ওই, মে অবন অেনা করম্না রমাৎ-চান্নগবন ? অমসুং য়ম অমো
পলপ-পন্না লল, মে ওইরিবে লকদেৌগবন ? য়ম অেো মীওই অমবে
অবসগুম্না ঙাুংিা রথাকলকই মেবে অদোমেবে রকাক খবজিুংর্াও য়াওদে ।
ঐদখায়্না খঙগেিবন মেবে মহাক অবস অবসগুম্না ঙাুংগবন । মরম অেনা
ঐদখায়্না এডজস্ট ওইগেিবন । মবসগী মহুত্ত ঐদখায়্না মাঙো ললবরিা
অেগা ৱাতা-রখািনরিবে ঐদখায়্না ৱােনা রতাক্কবন । মরমবে মহাক্নবে
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ঐদখায়ি রথুংগায়বর রতৌইগুম্বসুং ঐদখায়্না রথুংগায়রিবে ঐদখায়িস মীৎ
উদে হায়িা অেবে চমদলেনা ! ঐহাক্না হায়বনুংই মেবে ‘প্রকৃ বতগী সইয়্ন্সপ
খঙউʼ । মবস নত্তনবে, আত্মাবে রতাঙানিা রপাৎবন ।

লখহন্ন, ললহকালগী ললগী ম ু -মনম
অদোমগী য়মবে ললদকালবন । সতয়গ, েৱাপর অমসুং রত্রতায়গতা
য়ম হায়িবে রলৌিক কুম্না ওইরম্মী । রলৌিক অমেনা গুলাি ঙাুংতা,
লিক অমেনা চমপা । রহৌবজবি য়ম অবস ললদকালগুম্না ওইদর ।মে
ঐদখায়্না মবসনা কুনদোবন নত্ত্রগা মবসনা গুলািবন মেি বথদোদক্লায়দ্রা ?
সতয়গতা কবর ওইিদগ হায়িো য়ম অমা গুলাি ওইরিবে পম্নমক
গুলাি অমসুং অদতাপ্পা য়মেনা কুনদো ওইরগবে পম্নমক কুনদো,অেম্না
ওই। ইমুং অমো পম্নমক গুলািকী পাবম্ব, রলৌিক্কম্না হায়িবে রপ্রাদেম ওইদে
অমসুং রহৌবজবি ললদকাল ওইদর । ইমুং অমো অমনা গুলািকুম্না, অমনা
কুনদোগুম্না, হায়িবে গুলাি অেনা ঙাুংই মেবে নহাক্না কবরগী ঐদেৌনা
রতৌবদ্রিদনা ? নহাক্কী মচ রয়ুংউ করমনা রঙৌবরিা, ঐগী মচবে কয়াো
র্জেিা ? মতম অেো কুনদোনা হায় মেবে নহাক্কীবে বতুংখঙনা পীকথনবল । রহৌবজক গুলাি ওইরগবে বতুংখঙ য়াওগবন, কুনদো ওইরগবে
বতুংখঙ ললদত । কুনদোগী মচবে অদঙৌিা ওই অমসুং গুলািকী ললবে ললমচ
ওই, অঙাুংিা ওই । রহৌবজক কবলয়গতা য়ম অমখিুংো রতাুংঙানরতাুংঙান্বা পাবম্ব ওই । হায়িবে য়ম ললদকানগুম্না ওইদর । রতৌইগুম্বসুং
মবসবে রয়ুংিা লহদত, মেো কবর রতৌগবন ? মেবে অৱািা নত্তনা কবর
ওইগবন ! জগৎনা মে রয়ুংিগী মীদয়ুং ললদত । মবস নত্তনা, কনাগুম্বা
অমত্তা র্ত্তিা ওইদে । মবস রমাৎ-মান্নবদ্রিবস ইশাগী অহুংকারনা মরম
ওইিেগীবন । কনাগুম্বনা রয়ুংিা লহত্রগবে, মহাক্কী অহুংকারবন । ঐদঙািবে
অহুংকার ললদত, মেনা ঐনা মাদলম পম্বগা রলায়ন্না রমাৎ-চান্নেিা রথাদি।
ঐনা রয়ুংিা লহ মেবে মবস গুলািবন, মবস কুনদোবন, মবসনা ধ্তরাবন,
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মবসনা কদরাৎ অখাবিগী ললবন । অবসগুম্না ঐনা মেি খঙই । হায়িবে
ললদকালগুম্না ওইদর । মবসবে থাগৎপা য়ািা ৱার্বম্ন ? অদোম্না কবর
মান্বদগ?
ৱােিং-েিংপলবা : অচম্ববন ।
দাদাশ্রী : অবসগুম্ববনদন, প্রকৃ বতো অদহাুংিা ললদরাই । অমসুং মেবে
হান্নগীগুম্না চপ-মাজন্ন, মেো রহাুংদে । ঐহাক্না প্রকৃ বত খবেুংমকপ খঙই ।
অসম্না খেিা খঙই । হায়িবে ঐহাক্না মীওই খবেুংগা মহাক্কী প্রকৃ বত মতুংইন্না লল । মবস নবমৎকা রলায়ন্না ঐদখায়্না পুং িদরা তািা মতমো মরুপ
ওইরিবে কবর রথাক্কবন ? মেগা মান্না ঐদখায়্না খঙগেিবন মবসনা
কাদলনগী নুংশাবন, মবসনা বনুংথমথাগী নুংশাবন মে ওইরিবে অকায়িা
ওইব্রা ?
ঐহাক্না প্রকৃ বতি খঙদোকই হায়িবে মতুংো অদোম্না রথুংগায়ন্বা
লাক্লিস ঐহাক্না রথুংগায়নহদলায়, ঐহাক্না চৎদথাকবখবন । নত্ত্রগবে অবনমক্না
এবক্সদডন্ট ওইগবন অমসুং অবনমক্কী সদপরপাটফস রতক্কবন, অমেগী িমপর
রতক্কবন, মে ওইরিবে মনঙো র্মবলিবশুংগী েশা কবর ওইগবন ?
র্মবলিবশুংগী েসা র্জনা র্মবলেনা ! হায়িবে

প্রকৃ বতি খঙদোকউ ।

য়মো পম্নমক্কী প্রকৃ বতি খঙদোক্কেিবন ।
প্রকৃ বত মবস কবলয়গতা রলৌিক কুম্না নদত্ত, ললদকালগুম্ববন । অমনা
চমপা, অমনা গুলাি, অমনা কুনদো, অমনা চদমবল অবসগুম্না পম্নমবক্ন ।
মেগী লল পম্বা খৎনবর । অমেনা হায় মেবে ঐগীনা অবসগুম্ববন অমসুং
অমেনা হায় মেবে ঐগীনা অবসগুম্ববন । মতম অেো অমনা হায় নহাক্কীবে
বতুংখঙ । চৎদো, নহাক্কা রলায়ন্না কনানা ললগবন ? অবসগুম্না খৎনালচনেনা লল ।
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কাওন্টরিুলীগী magic
ঐদখায়্না হান্না ইশাগী রমাৎ থমদলায়েিবন । মাঙো ললবরিা অেো
হুংগেিবন মবসগী মরমো অদোম্না কবর রর্াুংদোবক্নুংিদগ ? মাঙো ললবরিা
অেনা মহাক্কীে পায়বশিনা ললরিবে ঐহাক্না ঐগীু্েি থাদোকই । ঐদখায়্না
অবসখি রয়ুংগেিবন মেবে করম্বা লম্বীনা মাঙো ললবরিা অেি নুংঙাইতিা
ওইেনিা । ঐদখায়্গী ওপীবনয়ন মাঙো ললবরিা অেগী মথিা থদম্লায়েিবন।
মাঙো ললবরিা অেগী ওপীবনয়ন ঐদখায়্না রলৌগেিবন । ঐহাবি মীপম
খবেুংমক্কী রলৌেনা

‘জ্ঞানীʼ ওইবর । ঐনা ঐগী ওপীবনয়ন কনাগুম্বা অমগী

মথিা থম্লিবে ঐখি অদশায়িা তাগবন । ঐদখায়্গী ওপীবনয়নেগী কনাগুম্বা
অমত্তি নুংঙাইতিা ওইদরাইেিবন ।
অদোমগী

‘বরদিাল্য়শনʼ

১৮০০ওইিা

অমসুং

মাঙো

ললবরিা

অেগীনা ৬০০ ওইিা অমসুং নহাক্না নশাগী ওপীবনয়ন মহাক্কী মথিা
থম্লিবে, মাঙো ললবরিা অেগী ইনবজন অে রতুংকবন । মহাক্কী গীয়র
পম্নমক রহাুংদোকপা মদথৌ তাই ।
ৱােিং-েিংপলবা : ‘বরদিাল্য়শনʼ হায়িবে কবরদনা ?
দাদাশ্রী : মবস ৱাখদলানগী সপীড অবস, মীওই খবেুংগী রতাঙানরতাঙানবল । কবরগুম্বা অমা রথাক্লিবে মে বমবনত অমগী মনঙো ময়াম
অমা উহনগবন, মেগী phases পম্বা ‘এট এ টাইমʼ ঊহনবল । অদচৌঅদচৌিা রপ্রবসদডন্টবশুংনা বমবনত অমো ১২০০ ‘বরদিাল্য়শনʼ উুংবঙ, ঐগীনা
৫০০০ ওই, ভগৱান মহািীরগীনা ১,০০,০০০ ‘বরদিাল্য়শন উুংবঙ !
মবসো রমাৎ-রখৎনিা রথাবক্লিবসগী মরম কবরদনা ? অদোমগী
ৱাইর্না ‘বরদিাল্য়শনʼ ১০০ ওই অমসুং অদোমগীনা ‘বরদিাল্য়শনʼ ৫০০
ওই অমসুং অদোম্না মরিা ‘কাওন্টরপলীʼ থম্বা লহতিা মরম অেনা লমদহৌিা
ওই, খৎনিা ওই । অদর ! কবরগুম্বা মতমেবে ইনবজন র্াওিা রতকই।
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‘বরদিাল্য়শনʼ খঙলিা অদোম্না ? অদোম্না মবস থিকসিবশুংগা
ৱারী শান্নরিবে অদোমগী ৱার্ম মহাকপ রয়ৌদরাই । মহাক্কী ‘বরদিাল্য়শনʼ
৫০ ওই অমসুং অদোমগীনা ৫০০ ওই । কনাগুম্বা অমনা ১০০০ ওই,
কনাগুম্বা অমনা ১২০০ । মহাক্কী ‘রডদভলপদমন্টʼ গুম্না, মেগী মতুং ইন্না
‘বরদিাল্য়শনʼ ওই । মরিা ‘কাওন্টরপলীʼ থম্লগবে অদোমগী ৱার্ম
মদঙানো রয়ৌগবন । ‘কাওন্টরপলীʼ হায়িবে অদোমগী মরিা পটটা থমেনা
অদোমগী

‘বরদিাল্য়শনʼি

হ্থ-হনগেিবন

।

ঐহাক্না

মীওই

খবেুংগা

‘কাওন্টরপলীʼ থম্মী । অহুংকার খিি মাঙহনিেগী থিক ওইগেিা নদত্ত।
‘কাওন্টরপলীʼস মীওই খবেুংমক্কা থমগেিবন । মরম অেনা ঐহাক্না কনাগুম্বা
অমত্তগা রমাৎ-রখৎনিা ললবত্রিবন ! ঐহাক্না খঙই অেবে মবস ভাইগী
‘বরদিাল্য়শনʼ অবস অবসখিবন । হায়িবে মেগী মতুং ইন্না ঐহাক্না
‘কাওন্টরপলীʼ থম্মী । ঐহাবি অঙাুং মচাবশুংগা রলায়ন্নস য়াম্না লহজন ।
মরমবে ঐহাক্না মদখায়্গা রলায়ন্না ‘বরদিাল্য়শনʼ ৪০ থম্মী, মরম অেনা
মদঙানো ঐহাক্কী ৱার্মি রয়ৌই, নত্ত্রগবে ‘মশীনʼ রতক্কবন ।
ৱােিং-েিংপলবা : কনাগুম্বা অমা ওইজরিস মাঙো ললবরিা অেগী
রলদিলো লাক্লিকািা ৱারী শান্নিা য়াগবন ?
দাদাশ্রী : রহায়, মহাক্কী ‘বরদিাল্য়শনʼো লাক্লিবে ৱাবর শান্নিা
য়াগবন । অদোমগা রলায়ন্না শানিো ঐগী ‘বরদিাল্য়শনʼ কোয়েগী কোয়ো
চৎতনা লাকই ! ৱলডফ খবেুং বশনথুংনা রকায়েনা লাকই !! অদোম্না
‘কাওন্টরপলীʼ থম্বা লহদত, মেো ‘বরদিাল্য়শনʼ মবশুং য়ামেিা এনবজনগী
কবর মরাল ? মেবে অদোমগী মরালবন অদোম্না ‘কাওন্টরপলীʼ থম্বা
লহতিা!

তম্মু, ফয়ুজ োপ্পা
মবসখি খঙগেিবন মেবে মবস ‘মশীনবরʼ করম রতৌিদগ, মহাক্কী
‘র্য়জʼ চাকলিবে করমনা ‘র্য়জʼ হাপকেিদগ । মাঙো ললবরিা প্রকৃ বতি
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‘এডজস্টʼ ওইিা লহগেিবন । ঐহাক্কীবে মাঙো ললবরিা অেগী ‘র্য়জʼ
চাকলিস ঐহাক্কী ‘এডজস্টদমন্টʼ লল । রতৌইগুম্বসুং মাঙো ললবরিা অেগী
‘এডজস্টদমন্টʼ ললত্রগবে কবর ওইগবন ? ‘র্য়জʼ চাক্লিা মতুংো র্লাুংগা
রথুংগায়, রথাুংগস রথুংগায়, রতৌইগুম্বসুং ৱায়ারবে অমত্তা তৎদত । হায়িবে
কনাগুম্বনা ‘র্য়জʼ হাপ্ল্িবে মতুংো র্গবন, নত্ত্রগবে মতম অের্াও
চম্মনেনা ললগবন ।

িুপি লতনবা অমিুিং অৱাবনা শািংপঙ
খবাইেগী অদচৌিা অৱািা অবস কবরদনা ? ‘বডসএডজস্টদমন্টʼবন,
মেো ‘এডজস্ট এিরীদৱহরʼ রতৌরগবে কবর রপ্রাদেম ওইিদগ ?
ৱােিং-েিংপলবা : মেো পরুষাথফ কী েরকার ওই ।
দাদাশ্রী : পরুষাথফ কবরস ললদত ।

‘োোʼ না হায় মেবে ‘এডজস্ট

এিরীদৱহরʼ, মেি য়াথুং ইনগেিা । মে ওইরিবে

‘এডজস্টʼ ওইেনা

লল। ৱাইর্না হায়, ‘অদোমবে হুরান্ববনʼ । মেো হায়গবন ‘য় আর কদরক্টʼ।
ৱাইর্না ১৫০ পীিা সাড়ী ললন্নািা হায়রিবে, মেো লপা ২৫ রহন্না
পীরিবে। মে থা ৬ র্াওবে চৎবলেনা !
অবসগুম্ববন

ব্রহ্মাগী

রনাুংমগী

নবমৎ

অমা,

মেগা

চপ-মান্না

ঐদখায়্গীনা পবন্স চপ্পা ! ব্রহ্মানা রনাুংমগী নবমৎ অমা বহুংিা অমসুং
রনাুংমাগী নবমৎ অমতুং বহুংন্বগী কবরগী রপ্রাদেমবশুং ? ঐদখায়্না ব্রহ্মাগীগুম্না
চহী ১০০ বহুংগদেৌিা ওইরিবে মেো ঐদখায়্না খঙই মেবে ‘মবতক-চায়,
‘এডজস্টʼ কবরগীেমক্কী রতৌবরিদনা ?ʼ ‘কমদপ্ল্ন রতৌʼ হায়গবন। রতৌইগুম্বসুং
মবসবে থনা রলায়বশনগেিা ওই । মহাক্না কবর রতৌিা মদথৌ তািদগ ?
‘এডজস্টʼ ওইগদ্র নত্ত্রগা ‘কমদপ্ল্ন রতৌʼ হায়গদ্র ? রতৌইগুম্বসুং মবসবে
রনাুংমগী

নবমৎ

অমতুংবন,

মবসবে

থনা

রলায়বশনগেিবন

।

থনা

রলায়বশনগেিা থিকপ, মেো কবর রতৌিা মদথৌ তািদগ? ‘এডজস্টʼ ওইেনা
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রতনবশনহনগেিা । নত্ত্রগবে শাুংদোিনা ললগবন শাুংদোিনা ললদরায়দ্রদন ?
ৱাইর্কা রলায়ন্না খৎনরিবে নবমোুং তম্বা য়াব্রা ? অমসুং অয়িা
রব্রকর্াস্ট অর্িা র্ুংদলায়।

ললৌপবয়ু, জ্ঞানীগী জ্ঞান কলা !
কবরগুম্বা রনাুংমগী নবমোুংো ৱাইর্না হায়, ‘ঐি মেগী সাড়ী অে
ললবিদরায়দ্রা ? ঐি মেগী সাড়ী অে ললেনা পীয় ।ʼ মতম অেো অমেনা
হায় ‘নহাক্না লপা কয়া পীিা শাড়ী পাম্বদগ ?ʼ মেো হায়, লপা ২২০০পী,
য়াম্না য়াম্বা নদত্ত ।ʼ মেো অমেনা হায়, অদোম্নবে লপা ২২০০ খিবন
হায়বর, রতৌইগুম্বসুং রহৌবজক ঐহাক্না লপশা করম্না পরক্কবন ? রহৌবজক
মবসো রর্-রর্ হায়বর, ২০০-৩০০ পীিা ওইরগবে ললেনা পীদগ, নহাক্নবে
২২০০ হায়বর ! মহাক্না শাউেনা র্মেনা লল । রহৌবজক কবর েশা
ওইিদগ? ৱাখনো অসম্না খবল চাকইো, মবসগী র্ীিম অবসেগী লদহাুংেনা
ললরম্মলগবে রহন্না র্গবন ! লদহাুংলিা মতুংো বনুংঙমদেো হায়িবে কবরি
কান্নিা পীিদগ ? হায়িবে অবসগুম্বা অৱািবশুংবন ।
ৱােিং-েিংপলবা : অদোম্না অসম্না হায়িরা ৱাইর্প লপা ২২০০গী
সাড়ী ললেনা পীয় ?
দাদাশ্রী : ললেনা পীিা নত্ত্রগা ললেনা পীেিা মেবে অদোমগী মখা
রপাবল । শাউেনা নবমোুং খবেুংগী হায়রিবে ‘চাক রথাকদলায়ʼ, মেো
অদোম্না কবর রতৌগবন ? চাকদথাঙিা মী কোয়েগী পরক্কবন ? মে
ওইরিবে লপশা পেনা সাড়ী ললেনা পীিা েরকার ওইদ্রদন ? ঐদখায়না
অবসগুম্না রশম্ম মেবে সাড়ী মশা মদতাম্তা পরিন্বা । রয়ুংউ ঐদখায়
কবরগুম্বা থা অমো ৮০০০ র্ুংলিবে, হায়িবে ঐদখায়্না ১০০০ অমা
ঐদখায়্গী খরচাগীেমক থমেনা অমসুং ৭০০০ মদঙানো বশন্নগেিা মতুংো
মহাক্না ঐদখায়ো হায়গদ্রা, ‘সাড়ী ললবিয় ?ʼ অমসুং কবরগুম্বা রনাুংমা
ওন্না-লতন্না ঐদখায়্না র্াগী রতৌগেিা, ‘মেগী সাড়ী অে য়াম্না র্জজ,
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কবরগী ললবদ্রিদনা?ʼ মহাক্কী রপাৎলম মহাক্না রতৌগেিবন ! মেবে ঐদখায়্না
রপাৎলম পরিবে ঐদখায়গী মথিা অরুম্বা র্াওই । মবস কলা পম্বা ঐহাক্না
জ্ঞান র্ুংবদ্রজঙো তমবখ । মতুংো জ্ঞান র্ুংবখ ।
কলা পম্বা ঐহাক্কী নািা ললবখ মতম অেো ঐহাক্না জ্ঞান র্ুংবখ!
মে ওইরিবে হায়য় মবস কলা নত্তব্রা, মবসেগীবনদন মবস অৱািবশুংবস !
অদোম্না কবর মান্বদগ ?
ৱােিং-েিংপলবা : রহায়, অচম্ববন ।
দাদাশ্রী : মবসো অদোম্না জ্ঞান তাব্রা ? অরান্ববে ঐদখায়্গীবনেনা!
কলা লহতিগী মেগীবনদন ? কলা লহিা মদথৌ তাই ।

খৎন-ল নবগী মরু ওইবা লেৌরকফম : অজ্ঞান
ৱােিং-েিংপলবা : খৎন-লচনিা ওইিগী মরম অবস কবরদনা ?
অমগা-অমগা স্বভাি মান্নেিগী ?
দাদাশ্রী : অজ্ঞানগী মরমেগীবন । সুংসার মেি রকৌই মেবে
কনামত্তনা অমগা-অমগা স্বভাি মান্নেিা । মবস ‘জ্ঞানʼ অবসি র্ুংলিবে
মহাক্কী লম্বী অমখিবন, ‘এডজস্ট এিরীদৱহরʼ। কনাগুম্বা অমনা অদোমি
র্রিস অদোম্না মহাক্কা ‘এডজস্টʼ ওইগেিবন ।
ঐহাক্না মবস অরায়িা অমসুং চপ-বতুংিা লম্বীি তাকবল অমসুং
মবস রথুংগায়িা অবসি নুংবতগী রথাকপ্রদন ? মবসবে ঐদখায়্গী কমফগী মরু
অেনা শাদর্াুংলকপা মতম অেখিো রথাুংই মে খিুংগী ওইনা ঐদখায়্না
‘এডজস্টʼ ওইগেিা । য়মো ৱাইর্কা রলায়নন্না খৎনিা ওইরিবে, খৎন্বা
রলায়রিা মতুংো ৱাইর্প রহাদতলো পেনা, চাক-চাহিনা নুংঙাইহনগেিা।
রহৌবজক মেুংো অমগা-অমগা রয়ুংবথনিগী মরী অে থমদলায়েিবন ।
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দাদা, মিুিংফানা : ‘এডজহস্টবলʼ
রনাুংমগী নবমত অমা কাড়ী অে হাওিা ওই রতৌইগুম্বসুং থম
খবজিুং য়াম্না থাকেিা ওই । হায়িবে মতুং ঐহাক্না খলী মবসবে থম
রহন্না থাদক্ল, রতৌইগুম্বসুং খরাবে চািা মদথৌ তাই ! হায়িবে বহরািা
(োোশ্রীগী ৱাইর্)না মনঙো চুংবেজঙো ঐহাক্না ঈবশুং খরা লহবজনবল ।
মে মহাক্না ঊবখ ।
মহাক্না হায়, ‘মেবে কবর রতৌবরিদনা ?ʼ ঐহাক্না হায়, ‘অদোম্নবে
সদটাি মথিা থমেনা ঈবশুং লহেনা অমসুং ঐহাক্না মবসো মখাো থমেনা
লহবরিা ।ʼ মেো হায়, ‘রতৌইগুম্বসুং মথিা লহেনা রশৌহলী ।ʼ ঐহাক্না হায়,
‘ঐহাক্কীবে পম্নমক রশৌহন্বগা চপ মাজন্ন । ঐহাক্কীগীবে চািি য়ারগবে য়াদর!ʼ
অদোম্না ঐদঙানো পুং ১১ তািা মতমো হায়রিবে, ‘অদোম্না চাকচাদথাকবপদরা ।ʼ ঐহাক্না হায়, ‘খরা রথুংনা চািবে য়াদরায়দ্রা ?ʼ মেো
অদোম্না, ‘নদত্ত, চাবিদরা । থিক রলায়বশন্নিা ।ʼ মে ওইরিবে ঐহাক্না
খেিা চাক চানিা র্মগবন । ঐহাক্না অদোমি ‘এডজস্টʼ ওইগবন ।
পখমো লাকপা অমি ওইদর-অমি ওইদর মে চাগেিবন । মাঙো
লাবক্লিে সনদজাবক্ন অমসুং ভগৱান্না হায় সনদয়াগপ ইনদথাক্লিবে মেগী
ইনদথাকপগী লচনা অে অদোম্না র্ুংগবন ! মরম অেনা ঐহাক্না পামেিা
রপাৎ থম্লগস ঐহাক্না মেেগী রপাৎ অবন চাই । চাদ্রগবে মীওই অবনগী
মরিা খৎনিা ওই । অহান্বো, ললরবক্লিা, রথাঙবলিা মীওই অেগা রপ্রাদেম
ওই, রয়ুংবথনিা ওই অবনসিো চাগেিা রপাৎ অেগা । চাগেিা রপাৎ
অেনা হায়, ‘ঐনা কবর লান্বদগ ? ঐবে অদোমগী নািা লাকপবন অমসুং
নহাক্না ঐি কবরগী ইকায়িা পীবর ? অদোম্না পাম্বা মতুং ইন্না রলৌ
রতৌইগুম্বসুং ঐি ইকায়িা পীগন ।ʼ রহৌবজক মহাকপ ঐদখায়্না ইকায়
খম্নিা মদথৌ তাই ? ঐহাক্না পামেিা রপাৎ লাক্লিস ঐহাক্না মেি ইকায়
খম্নিা রতৌই । মরমবে ইরায়-লায়না র্ুংিা ওইদে অমসুং র্ুংিা ওইরগবে
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মেি ইকায়-খম্নিা মদথৌ তাই । মবসো চাগেিা রপাৎ র্ুংহবল অমসুং
মেি অদোম্না অদশায়িা পদথাক্লিবে মেো অহান্বো নুংঙাইিা হথব্রা নত্ত্রগা
রহঙ্গৎপ্রা

?

কবরগুম্বা

অমেগী

নুংঙাইিি

হথিা

অেগুম্বা

িযপার

রতৌদরায়েিবন ? ঐবে অনম্বা কানো পামেিা ইনজাুং ওইরিস চায় অমসুং
মতুংো হায় ঙবসগী ইনজাুংবে য়াম্না হাওই । অদর, অনম্বা কানো চাো
বচবন য়াওদে, মে ওইরিস ঐহাক্না হায়দে । মতম অেো মীয়াম্না হায়
মেবে, ‘অেগুম্না রতৌরিবে, য়মো পম্নমক রশায়গবন ।ʼ ঐহাক্না হায়,
‘অদোম্না হদয়ুং রয়ুংঊদন !ʼ মতুংো অবনসিা নবমৎতা হায়,

‘ঙরাুং চাো

বচবন য়াওদে, মেো অদোম্না কবরস হায়দে ?ʼ মেো ঐহাক্না হায়, ‘ঐহাক্না
হায়িগী কবরগী মদথৌ তািদগ ? অদোম্না খঙগবনেনা ! অদোম্না চা থিিা
ওইরগবে ঐহাক্না হায়িা মদথৌ তাই । অদোমবে থকইেনা, মতুংো ঐহাক্না
হায়িগী কবর মদথৌ তািদগ ওইিদগ?ʼ
ৱােিং-েিংপলবা : রতৌইগুম্বসুং কয়াম্না জাগৃবত থম্বা মদথৌ তাই,
মীকুপ খবেুং !
দাদাশ্রী : মীকুপ খবেুং, পুং ২৪ জাগৃবত, মেগী মতুংো মবস ‘জ্ঞানʼ
অবসগী রহৌরকর্ম ওইবখ । মবস ‘জ্ঞানʼ অবস ইচম-চম্না র্াওবখিা নদত্ত!
হায়িবে হান্নেগী অবসগুম্বা পম্নমক্কী ‘এডজস্টদমন্টʼ রলৌরকবখ । য়াবরিা
মজখ খৎনিা রতৌেিা ।
রনাুংমা ঐহাক্না ঈরুজিা চৎপা অমসুং মগ থম্বা ৱাৎদহৌিা । মেি
‘এডজস্টদমন্টʼ রলৌদ্রিবে ঐহাকপ জ্ঞানী করমনা ? মেি ঐহাক্না এডজস্ট
রতৌই । খৎ লপ্পাগা রয়ুংিো ঈবশুংবে য়াম্না শািা । নল হাঙদোকপো
তঙবকবে ঈবশুং য়াওরমদদ্র । মতুংো ঐহাক্না তপ্না-তপ্না খত্তগী ঈবশুং চায়চায়েনা ঈবশুং ইুংথহলগা লজজ । মহাত্মাবশুংনা হায়, ‘ঙবস োোনা ঈরুজিা
য়াম্না কুই ।ʼ মেো কবর রতৌগবন ? ঈবশুং ঈুংলিবে লজিা য়াইেনা ?
ঐহাক্না কনাি ‘মবস পরকউ অমসুং মে পরকউʼ ঐহাক্না হায়দে। ‘এডজস্টʼ
ওই । ‘এডজস্টʼ ওইিা অবসনা ধ্মফবন । মবস মাদলম অবসেবে প্ল্স26 | Page
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মাইনস কী ‘এডজস্টদমন্ট রতৌিা ওই । মাইনস ওইিা অেো প্ল্স অমসুং
প্ল্স ওিা অেো মাইনস রতৌগেিা । ঐহাবি ঐগী লহিা-বশুংিা অবসি
কনাগুম্বনা ঙাওিগুম্ববন হায়রিস, মেো হায়গবন, ‘রহায়, চম্মী ।ʼ ঐনা
খেিা মাইনস রতৌই ।
হায়িবে ‘এডজস্টʼ ওইিা লহত্রিবে মীওইিি মীওইিবন হায়না
করমনা রকৌগবন ? সনদয়াগ কী মতুং ইন্না ‘এডজস্টʼ ওই, মেগী য়ম
অেো রপ্রাদেম ললদরাই । ঐহাক্না বহরািাি ‘এডজস্টʼ ওইেনা লাবক্লেনা !
মহাক্কী কানিা র্ুংদগ হায়রিবে ‘এডজস্টʼ ওইয় । মবসবে কনািস কবরগুম্বা
রপাৎ অমত্ত র্ুংদে অমসুং লমন-খম্বা রহনগৎপা মেনা রতাঙান্বা অমা !
মরমবে বজি খবেুংমক বনুংখা তম্বা ওই অমসুং মশামক নুংঙাইিা বথিা
লাবক্লিবন । মীয়ামি নুংঙাইিা পীিা লাকপা নদত্ত । রহৌবজক মহাক্না
নুংঙাইিগী মহুৎতা অৱািা র্ুংলিবে হায়িবে মতুংো লমন-খম্বা ওই,
মতুংো নপী ওইরিস নত্ত্রগা মচা ওইরিস ।
ৱােিং-েিংপলবা : নুংঙাইিা বথিা লাকপা অমসুং অৱািা র্ুংিা
ওইরিবে মতুংো লমন-খম্বা ওই ?
দাদাশ্রী : রহায়, মেবে ময়াম্বা ওইরিস নত্ত্রগা মপা ওইরিস
রতৌইগুম্বসুং মনঙো রলাৎনা মেগী লমন-খম্বা ওই । মবস মাদলম অবস
অবসগুম্বা ঙাুংতা, লমন-খম্বতা ওই ! সৱ(আত্মা)-ধ্মফো কনাগুম্বা
অমত্তগী লমন-খম্বা ওইদে ।
মীওই খবেুংমক্কী পবন্সো বপ্রবন্সপাল অমবে থমগেিবন । মে
ওইজরগস সনদয়াগ কী মতুং ইন্না পাুংদথাক্কেিবন । সনদয়াগবশুংি ‘এডজস্টʼ
ওইরিবে, মেগী মবমুং মীওইিা । ‘এডজস্টদমন্টʼ সনদয়াগ খবেুংমিা রলৌিা
লহরগবে, রমাে র্াওিা রয়ৌিা ঙমিা অেগুম্বা অঙকপা মখলগী খৎলায়বন।
মবস োো অবসবে অকুপ্পস ওই, বলকপা ওই, অমসুং পকদচলচাওিস ওই । মীয়ামগীেমক পকদচল-চাওিসবন মে ওইজরিস ‘কমপ্ল্ীট
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এডজসদটিলʼ বন । মীয়ামগীেমক পকদচল-চাওিা অমসুং মশাগীেমিবে
বলকপা অমসুং ঊপদেশকীেমিবে য়াম্না কুপ্পা ওই ; মেনা মাঙো ললবরিা
অেনা ঐহাক্কী িযিহার অবস য়াম্না কুপ্পা ওইনা ঊই । ঐহাক্কী ইদকাদনামী
‘এডজসদটিলʼ ওইিা ওই, ‘রটাপদমাস্টʼ ওইিা ওই । ঐহাক্না ঈবশুং বশবজজন্ন
মেস বলক্না । ঐহাক্কী প্রকৃ বত গুিবশুং সহজ ৱাখদলান ওইিা ওই ।

নত্ত্রগপদ বযবোরগী মমন্বনা অপ িংবা ওইগপন
অহান্বো মবস িযিহার অবস তমগেিবন । িযিহারগী খঙিা
য়াওেনবে মীয়াম্না মখল-মখলগী লচনা র্ুংবল ।
ৱােিং-েিংপলবা : অধ্যাত্মেবে

অদোমগী

ৱার্মগীেমক

কবরস

হায়বনুংঙাই ললদত রতৌইগুম্বসুং িযিহারেস অদোমগী ৱাজহ ‘রটাপʼ কী
ৱার্বম্ন।
দাদাশ্রী : অবসগুম্ববন, িযিহারো ‘রটাপʼ রয়ৌনা খঙেনবে কনাগুম্বা
অমৎতা রমােতা চৎবত্র । র্নমক তাঙিা লাে ১২ গী আত্মাজ্ঞান
ওইরিস, রতৌইগুম্বসুং িযিহারি থাদোক্কদ্রা ?! মহাক্না থাদোক্ত্রগবে অদোম্না
কবর রতৌগবন ? অদোমবে ‘অদশুংিা আত্মাʼ বন, রতৌইগুম্বসুং

িযিহারনা

থাদোক্লিকািা ওইগবনেনা ? অদোম্না িযিহারি রকাক-ঙাওেনা লল ।
থনা-য়াুংনা রসালসন পরকউেনা !
মবস ভাই অবসনা হায়িা মেবে, ‘চৎল, েকানেগী আইসবক্রম
ললেনা পরকউ ।ʼ রতৌইগুম্বসুং লম্বী তুংখায়েগী অমক-হ্ন্না হলকই ।
ঐহাক্না হুংই, ‘লকদেৌরিদগ ?ʼ মেো মহাক্না হায়, ‘লম্বীো গধ্া রথুংজন,
োও-য়ােিা ওইদর !ʼ রহৌবজক, মহাক্না অবসগুম্বা অদশায়িা জ্ঞান ললদে,
মে ঐদখায়্না রলৌদথাক্কেিবন ? মহাক্না খঙগেিবন মেবে, ‘ভাই, গধ্ােস
ভগৱান র্মেনা লল, মরম অেনা োও-য়ােিা কবরস ললদত । নহাক্না
গধ্াি নজথরিবে-ইদথাক্লিবে মহাক্কী মনঙো র্বম্লিা ভগৱানি রয়ৌগবন।
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নহাক্না মবসগী অদচৌিা রোষ র্ুংগবন । অমক হন্না অবসগুম্বা অবস
রতৌদরাইেিবন ।ʼ অবসগুম্না ওন্ন-লতনিা জ্ঞান র্ুংবল, মেগী মরম্না মীয়াম্না
‘এডজস্টʼ ওইিা ঙমবদ্র ।

ওন্না-লতনববু ু মহ াকিা ঙম্বা, মোপক্ত ‘িমপকতʼপন
সমবকতবশুংগী খেম কবরদনা ? মে মবসবন, য়মগী মীবশুংনা
কবরগুম্বা ওন্ননা রতৌরিস, মহাক্না চম্না রতৌিা । থিক খবেুংমিা চম্না
রতৌিা মেি সমবকতবশুংগী খেবম্ন । ঐহাক্না মবস সুংসার অবসগী য়াম্না
কুপ্না বথবজন্বা রতৌবখ । খমদথুংনা বথবজন্বা রতৌেনা মবস ৱার্ম পম্নমক
অবস শাবরিবন । িযিহারো করম রতৌনা ললগবন মে পীবর অমসুং রমাে
করম রতৌনা চৎকবন মেস পীবর । অদোম্না করম রতৌনা রপ্রাদেম হথহন্বা
হায়িা অবস ঐহাক্কী পানেবম্ন ।
ঐদখায়্গী ৱার্ম মাঙো ললবরিা অেি ‘এডজস্টʼ ওইগেিা ।
ঐদখায়্গী ৱার্ম মাঙো ললবরিা অেি ‘এডজস্টʼ ওইদ্রগবে মে ঐদখায়্গী
অরান্ববন । অরানিা অেি রশমদোক্লিবে ঐদখায়্গী ৱার্ম ‘এডজস্টʼ
রতৌগবন । িীতরাগবশুংগী ৱার্মবে ‘এিরীদৱহর এডজসদমন্টʼ মেবন ।ʼ
ৱােিং-েিংপলবা :

োো,

মবস

‘এডজস্ট

এিরীদৱহরʼ

অদোম্না

হায়বরিবস, মবসনা মরম ওইেনা মীওই অমগি ওইদর নত্ত্রগা খম-রথুংিা
রপ্রাদেমবশুংি ওইদর পম্নমক্কী রসালশন পরক্লবন !
দাদাশ্রী : পম্নমক্কী রসালশন পরক্কবন । ঐহাক্কী ৱাজহ অমমমম অবস,
মবস পম্নমকপ থনা রসালশন পরক্কবন । মবসনা অদরায়িা র্াওিা রমাে
র্াওিা পগবন । মরম অেনা ‘এডজস্ট এিরীদৱহরʼ ।
ৱােিং-েিংপলবা :

রহৌবজক

র্াওো

অপাম্বা

ওইিবশুংো, মেো

এডজস্ট ওই অমসুং অদোমগী ৱার্মবশুংেগী অসম্না মালী ‘পামেিবশুং
অেো, মেো নহাক্না হন্না এডজস্ট ওইয় ।ʼ
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দাদাশ্রী : রহায়, এিরীদৱহর এডজস্ট ওইগেিবন ।
দাদাগী অঙকিা পবজ্ঞান
ৱােিং-েিংপলবা : ‘এডজসদমন্টʼগী ৱার্বম্ন, মবসগী মতুংো ৱাখদলান
কবরদনা? মতুংো কোয় র্াওিা ‘এডজসদমন্টʼতা লাক্কেিা ?
দাদাশ্রী : ৱাখদলানবে শাবিগীেমিবন, পািমস শাবিগীেমিবন ।
অশাবি রথািনিগী ঊপায় অমবন । ‘োোʼগী ‘এডজসদমন্টʼগী বিজ্ঞাবন্ন ।
অঙকপা ‘এডজসদমন্টʼ বন মবস ! অমসুং

‘এডজসদমন্টʼ ওইেিা মর্ম

অেো অদোম্না মেগী মহাওবে র্ুংলমগবনদন ? মবস ‘বডসএডজসদমন্টʼ
মবসবে অপঙিবন ।

‘এডজসদমন্টʼ ি ঐহাক্না অচম্বা হায়না রকৌবর ।

আেহ-েরােহ মেি অচম্বা রকৌদরাই । কবরগুম্বা মখলগী আেহ মে অচম্বা
নদত্ত । ঐহাবি কবরগুম্বা মখলগী ৱার্মো পায়বশিনা ললদত । ঈবশুং
অেনা অমি ওইদর-অমি ওইদর হৱাই মকপ রথাুংিা য়ারগবে, মেো
রথাুংগেিবন । ললত-ললত্রগবে অদরায়িো গটর গী ঈবশুংেগীস রথাুংগেিবন!
রহৌবজক র্াওিা মীওই অমত্তর্াও ঐহাক্না ‘বডসএডজস্টʼ ওইবদ্র ।
অমসুং মদখায়না য়মগী মীওই মবরর্াও ‘এডজস্টʼ ওইদে । মবস ‘এডজস্টʼ
ওইিা অবস লহব্রা নত্ত্রগা লহতব্রা ? অবসগুম্না রতৌিা লহগদ্রা
লহদরায়দ্রা ? ঐদখায়্না উিগুম্না মেগুম্নবে ঐদখায়্না লহগবনেনা ?

নত্ত্রগা
মবস

সুংসার অবসগী বনয়মবে কবরদনা হায়িো অদোম্না উিগুম্না মেগুম্নবে লহগবন।
মেো কবরগুম্বা তবম্বিা অমত্তগী মদথৌ তাদে । করমিি লহদরায়? ঐহাক্না
অদোমি উপদেশ খি পীেনা ললরগবে, মেবে লহদরাই। রতৌইগুম্বসুং অদোম্না
ঐনা রতৌদথারকপা উরগবে ইরায় লায়না লহগবন ।
মবসো য়মো ‘এডজস্টʼ ওইিবে লহদত অমসুং আত্মাজ্ঞানগী শাস্ত্রাি
পানিা র্মগদেৌ রতৌবর ! অদর ! থপবচনলদন ! হান্না ‘মবসʼি তম্মদন !
য়মো ‘এডজস্টʼ ওইিবে লহদত । অবসগুম্ববন মবস সুংসার অবস ।
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সুংসারো অদতাপ্পা কবরগুম্বা অমত্তা লহজদ্রিস, মেগী কবরগুম্বা
রপ্রাদেম ওইদে। থিক রথৌরম খবজুংতুং লহরিস রপ্রাদেম ওইদে রতৌইগুম্বসুং
‘এডজস্টʼ ওইিবে লহগেিবন। হায়িবে ..‘এডজস্টʼ ওইিা তমগেিবন ।
মবস মতম অবসো ‘এডজস্টʼ ওইিা লহত্রগবে বশগবন । মরম অেনা
‘এডজস্ট এিরীদৱহরʼ ওইরগা থিক রলায়বশনদহৌগেিা অবসবন।
- জয় িপিদানন
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কলম মািনপশিং (৯)
১. রহ োো ভগৱান ! ঐহাক্না কনাগুম্বা হকচাুং ওইবরিা জীিাত্মাো খকজীিুংর্াও অহম
নুংঙায়তিা রতৌেিা, নুংঙায়তিা রতৌহিিা নত্ত্রগা নুংঙায়্তিা রতৌবরিা অেো অনদমােনা
রতৌেনিা অেগুম্বা মদতানদলামল্বা শবি পীয় । ঐহাক্না কনাগুম্বা হকচাুং ওইবরিা জীিাত্মাো
খকজীিুংর্াও অহম নুংঙায়্তিা রতৌেনিা অেগুম্বা সযােিাে ৱাজহ, সযােিাে িযিহার
অমসুং সযােিাে ৱাখদলান রতৌন্নিগী মদতানদলামল্বা শবি পীয় ।
২. রহ োো ভগৱান ! ঐহাক্না কবরগুম্বা ধ্মফগী ৱাখদলানি খকজীিুংর্াও নুংঙায়তিা
রতৌেিা, নুংঙায়তিা রতৌহিিা নত্ত্রগা নুংঙায়তিা রতৌবরিা অেো অনদমােনা রতৌেনিা
অেগুম্বা মদতানদলামল্বা শবি পীয় । ঐহাক্না কবরগুম্বা ধ্মফগী ৱাখদলানি খকজীিুংর্াও
নুংঙায়তিা রতৌেনিা অেগুম্বা সযােিাে ৱাজহ, সযােিাে িযিহার অমসুং সযােিাে ৱাখদলান
রতৌন্নিগী মদতানদলামল্বা শবি পীয়।
৩. রহ োো ভগৱান ! ঐহাক্না কনাগুম্বা হকচাুং ওইবরিা উপদেশক সাধ্, সাধ্িী
নত্ত্রগা আচারয়ি অিিফিাে(বনিা), অপরাধ্, অবিনয় রতৌেনিা মদতানদলামল্বা শবি
পীয় ।
৪. রহ োো ভগৱান ! ঐহাক্না কনাগুম্বা হকচাুং ওইবরিা জীিাত্মাি খকজীিুংর্াও
পামেিা র্াওিা, রয়ুংবথনিা লকদেৌনুংো রতৌেনিা, রতৌহিন্বা নত্ত্রগা রতৌবরিা অেগী
মথিা অনদমােনা রতৌেনিা অেগুম্বা মদতানদলামল্বা শবি পীয় ।
৫. রহ োো ভগৱান ! ঐহাক্না কনাগুম্বা হকচাুং ওইবরিা জীিাত্মাগা রলায়ন্না অকনিা
রলান, রখানদজল য়াক্না-ঙাুংিা রলান ঙাুংেনিা, ঙাুংহিনিা নত্ত্রগা ঙাুংবলিগী মথিা
অনদমােনা রতৌেনিা অেগুম্বা মদতানদলামল্বা শবি পীয় । কনাগুম্বনা অকন্বা রলান,
রখানদজল য়াক্না-ঙাুংিা রলান ঙাুংলগবে ঐহাক্না মীনুংবশ রচন্বা-ইুংনা ঙাুংিা রলান ঙাুংন্বগী
মদতানদলামল্বা শবি পীয় ।
৬. রহ োো ভগৱান ! ঐহাক্না কনাগুম্বা হকচাুং ওইবরিা জীিাত্মাগী মথিা নপী, নপা
নত্ত্রগা নপুংসক, বলঙ্গধ্াবর অমা নত্ত্রগা অমি ওইরিস, মহাক্কী মবর ললনিো খকজীিুংর্াও
রলৌনা ললনিগী রোষ, অপাম্বা, রশাকনা-শম্নিা নত্ত্রগা ৱাখদলাগা মবর ললনিা রোষ
রতৌেিা, রতৌহিিা নত্ত্রগা রতৌবরিা অেগী মথিা অনদমােনা রতৌেন্বা অেগুম্বা
মদতানদলামল্বা শবি পীয় । ঐহাকপ রলাইিা-নাইেনা বনবিফকার ললন্নািা শবি পীয় ।
৭. রহ োো ভগৱান ! ঐহাক্না কবরগুম্বা মহাও অমত্তো চাবনুংিগী মীদহৌিা ওইেনিা
শবি পীয় । মহাও খবেুংমকপ চান্নািগী মদতানদলামল্বা শবি পীয় ।
৮. রহ োো ভগৱান ! ঐহাক্না কনাগুম্বা হকচাুং ওইবরিা জীিাত্মা রহৌবজক ললিা নত্ত্রগা
ললত্রিা, বহুংবলিা নত্ত্রগা ললবখদ্রিা, কনাগুম্বি খকজীিুংর্াও অিিফিাে(বনিা), অপরাধ্,
অবিনয় রতৌেনিা, রতৌহিন্বা নত্ত্রগা রতৌবরিা অেগী মথিা অনদমােনা রতৌেন্বা অেগুম্বা
মদতানদলামল্বা শবি পীয় ।
৯. রহ োো ভগৱান ! ঐহাক্না জগৎপ য়াইর্িা ওইিো বনবমত্ত ওইনিগী মদতানদলামল্বা
শবি পীয়, শবি পীয়, শবি পীয় ।
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