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‘ দাদা ʼ ভগৱান কনােনা ? 

ইং ১৯৫৮ গী ইঙা থাগী নুিমদাং ৱাইরমগী পুং ৬ তারমদাই মতমিন, 
মীয়া�া, পীক থ�বা সুরত শহরগী েরলেৱ েসটশন �য্াটফর্ ম ন�র ৩গী েব�তা 
ফমিলবা � অ�ালাল মুলজীভাই পােতলগী মওংদা ৈলর�া হ্কচাং-মি�রদা �কৃিত 
মওংদগী অঞ্ম মওংদা, চহী চা কয়াদগী েফাংেদা�বগী ঙাইদনুা ৈলরবা ‘দাদা 
ভগৱান’বু মপুং ফানা ফাওগৎিখর�ী অমসুং �কৃিতনা েশ�কপা অধয্াত্মাগী 
খ�াইদগী অেচৗবা অঙকপা I পুং ১গী মনুংদা �মহানবু উিখরমই I ‘ঐ কনােনা? 
ভগৱান কনােনা ? জগৎ কনানা িশ�ীবেনা ? কমর্ কিরেনা ? মুি� কিরেনা? 
‘অিসদসু নৎতনা জগৎকী অধয্াত্মাগী ৱাহং কয়াগী মপুং ফারবা েখাঙফম ল�ী 
ফংিখর�ী I মেতৗ অসু�া �কৃিতনা �মহানদা অমৎতা ঙাইরবা(অি�তীয়) ওইনা 
মপুং ফানা ফাওগৎিখর�ী অমসুং মদগুী মাধয্ম ওইিখ �অ�ালাল মুলজীবাই 
পােতল, গজরাত কী চেরাতর ে��দা ৈলবা ভাদরন খু�ংগী পাতীদার, ক�কটর 
ওইনা িবিজেনশ েতৗবা, মদ ুওইজরবসু, িব্তরক (রাক অমিদ দেৱশ মু�া 
ওইরবা) পুরষ !  

িবিজেনশতা ধমর্ ৈলগদবিন, ধমর্দা িবিজেনশ ৈলেরাইদবিনʼ, মিসগী নীিত 
অিস মহা�া প্ুি�গী অেরাইবা েখাঙফম ফাওবা িহংিখ I প্ুি�দা মহা�া মীওই 
কনামত্্তদগী ৈপশা অমৎতা েলৗিখেদ, েতৗইগ�সুং মহা�ী ৈপশাদগী ভ�া কয়াবু 
য়া�দা পুিখরমই I 

মহা�া ফংগ�া, শ�তগী পুং২ গী মনুংদা অেতা�া মুমুকশ (মুি�বু 
ফংিনংিলবা মীওই)কয়া আত্মা�ানবু ফংহ�মই, মহা�ী অঙকপা িস� েতৗরবা 
�ান �েয়া�াগী মদবুু ‘অ�ম ল�ীʼ েকৗই I অ�ম হায়বিদ �ম নৎতবা অমসুং 
�ম হায়বিদ ৈকরাক-কু�া িসির মথং-মথং কাবা অদবুুিন I অ�ম হায়বিদ 
িলফট(Lift) কী ল�ীবুিন, েশাটর্ -কত ল�ীবুিন I  

মহাক মশাম�া মীয়ামদা ‘দাদা ভগৱান কনােনা’? মেশং নায়না 
েফাংেদা�মই মদদুী, ‘অেদা�া উিরবা অিস দাদা ভগৱান নৎেত, মিসিদ 
‘এ.এম.পােতলিন’ I ঐদী �ানী পুরষিন অমসুং মনুংদা ফাওগৎিলবা (�গত 
ওইিরবা) মিসিন ‘দাদা ভগৱান’ I দাদা ভগৱানদী েলাক ১৪ গী মপুংিন I 
মহাক অেদামদসু ৈল, মীওই পু�ম�া ৈল I অেদামদনা েফাংেদা�ানা ৈল অমসুং 
‘মিসদনা’ ঐহা�ী মনুংদনা মপুংফানা েফাংেদা�গা ৈল I দাদা ভগৱানবু ঐহা�সু 
খুরমৈজ I 



 

 

খঙহনজবা 
�ানী পুরষ মেতানেলা�া খুরমজিনংঙাই ওইরবা দাদা ভগৱানগী 

�মুখদগী অধয্াত্ম অমসুং বয্বহার�ানগা মরী ৈল�া ঙাংেথাকলকপা ৱাৈহ, মদবুু 
েরেকাট েতৗদনুা েখামিজ�া অমসুং নমেথা�ুনা লাইির�ী মওংদা পুেথাকচির । 
েতাঙান-েতাঙা�া সবেজ�িশংগী মথ�া েথা�কপা সর�তীগী অঙকপা অদগুী 
েখামিজনবা মিস লাইিরক অিসদা েতৗির, অেনৗবা পািবিরবিশংগীদমক ৱরদান 
(েবার) মওং ওইনা খুদম ওইগিন । 

পুেথাকচািরবা েলান-হে�াচবা অিসদা ঐহা�া মরওইবা েচকিশ�া অিস 
থমৈজ মদিুদ পািবিরবনা দাদাজীগী ৱাৈহবু তিবিরবগম, অিসগ�া ইশাদা ফাওবা 
অিস ওইশনু হায়না, মিসনা মরম ওইদনুা কিরগ�া মফমিশংদা েলান হে�াি�বগী 
ৱাৈহপেরং মিণপুির বয্াকরনগী মতুং ই�া অেশায়-অঙামিশং য়াওবা য়াই, 
েতৗইগ�সুং মিসদা নুংগী ওইবা ৱাখে�ান অদবুু খঙিবদনুা পািবরবিদ েহ�া 
কা�াবা ওইগিন । 

পুেথাি�বা ৈলিরক অিসদা জগা খুিদংদা ে�েকটকী মনুংদা উৎিলবা ৱাফম 
ন�গা ৱাৈহ মেতানেলা�া খুরমজিনংঙাই ওইরবা দাদা�না ঙাংেথা�কপা ৱাৈহিশংবু 
েথাইেদাক েহে�া�া মেয়ক েশংনা খঙনবগীদমক ইজবিন । হায়বিদ মফম খরাদা 
অংে�িজ ৱাফমিশংগী মিণপুির অথর্গী মওংদা থমজির । দাদা� �মুখদগী 
েথা�কপা গজরিত্ত ৱাৈহ মদগুা চপ মা�া ইটািল�তা থমজির, মরমিদ মদগুী 
ৱাৈহিশং অদগুী মিণপুিরদা অিসগ�া ৱাৈহ ৈলেত, মদগুী মপুংফাবা অথর্ পীবা 
ঙ�া । মিস নৎতবদা মদগুী ৱাৈহিশং অদগুী মা�বা ৱাৈহ, অথর্গী মওংদা 
ে�েকটত পীজির । 

�ানীগী ৱাৈহবু মিণপুির েলা�া চপ-মা�া হে�াকপা ঙ�বা েহাৎনৈজ 
েতৗইগ�সুং দাদা�গী আত্মা�ানগী অেশংবা নুংগী ৱাখলেলান, চপ-চানা চপ-
মা�া মদিুদ, অেদা�া গজরিত্ত েলানদা ওইনা েহ�া মমুৎতগিন । কনাগ�না 
�ানবু খমেথংনা খঙেগ হায়রবিদ, �ানগী অেশংবা নুংগী ৱাফমবু খঙেগ 
হায়রবিদ, মহা�া মিসগীদমক গজরিত্ত েলানবু তি�য়ু, অসু�া ঐহা�া েনা�ু�া 
খঙহনজির । 

েলান হে�াকপগা মরীৈলনবা অৱাৎপািশংগীদমক অেদামদা ঙাকপীয়ু 
হায়জির । 

We will appreciate your suggestion & grammatical mistake correction. You 
can give your valuable feedback at  nlt.m@dadabhagwan.org 
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Editorial 
কিরগ�া ঐেখায়না লা�া ওই�বসু অৱাবা নংবা ওই, মদদুা 

থে�ায়দা হ�া-হ�া িনক-িন�ুনা েতঙথাবা ওই মদিুদ মিসদা ঐগী কির 
ইরাল ? মিসদা ঐহা�া কির লা�া অেশায়বা েতৗ�বেগ ? েতৗইগ�সুং 
পাওখুমিদ ফংেদ, মদদুা ঐেখায়গী মনুংদা ৈলিরবা উকীলনা ৱকীলাত েতৗবা 
েহৗই মদিুদ মিসদা ঐহা�ী খিজ�ং ফাওবা অরা�া ওইেদ । মিসিদ মাংদা 
ৈলিরবা অদগুী মরালিনদনা ? অেরাইবদা অিসগ�া য়ানবা েতৗই, জ�ীফাই 
েতৗই মদিুদ, ‘েতৗইগ�সুং মহা�া অিসগ�া েতৗরম�বিদ মতুংদা ঐহা�া 
অিসগ�া কিরগী েতৗবা ওইগিন ন�গা ঙাংবা ওইগিন ?ʼ অিসগ�া মশাগী 
অরা�া খুমিজি� অমসুং মাঙদা ৈলিরবা অদগুী মরালিন হায়্না �মান 
েতৗই । অমসুং কমর্বু মথং-মথং নাইনা েশ�া ওইির !  

মেতানেলা�া খুরমজনীংঙাই ওইরবা দাদা�না, ইচম-চমজবা 
মীয়ামিশংবু মাইৈক খুিদংম�গী সমাধান েতৗহি�, অিসগ�া পুি�দা কা�বা 
ওইবা সু�া অমা পীির মদিুদ ‘অৱাবা নংিলবা মহা�ী মরাল’ । মিস 
জগৎ অিসদা মরাল কনাগীেনা ? হরা�গী ন�গা হরানি�বা মহাক, 
অদগুী? মিস অিন অিসগী মনুংদা কনানা অৱাবা নংবেগ ? হরানি�বা 
মীওই অদনুা, মহা�া অৱাবা নংিলদনা ? অৱাবা নংিলবা, মহা�ী মরাল। 
হরা�িদ ফারবা মতুংদা অৱাবা নংগিন, মতমদদুা মহা�ী মরালগী দ� 
মহা�া ফংগিন । ঙিস ইশাগী ইরালগী দ� ফংিল । ইশানা অৱাবা 
নংলবিদ, মদ ুওইরবিদ কনাবু মরাল িশগিন ? মতুংদা মাঙদা ৈলিরবা 
অদবুু মরাল ৈলতবা ওইনা উই । ঐেখায়গী খুত্তগী টী-েসট কায়রবিদ 
মদ ু ওইরবিদ কনাদা হায়গিন ? অমসংু েসবািরদগী কায়রবিদ ? 
অিসগ�িন । য়মুদা, লেলান-ইিত�, থব�া প�ুম� ‘মরাল কনাগীেনা ?’ 
িথগদবা ওইরগিদ িথিজ� ু মদিুদ ‘কনানা অৱাবা নংিলবেগ ?’ মহা�ী 
মরাল । মরাল ৈলিরবমৈখ, মতম অদফুাও অৱাবা ওইগিন । কিরগ�া 
মরাল ৈল�বকা�া, মতম অদদুা মিস মােলম অিসদা কনাগ�া মীওই, 
কিরগ�া সঙেয়াগনা, ঐেখায়বু অৱাবা পীবা ঙমেলাই । 

পুেথাকচিরবা েখামিজ�া অিসদা দাদা�না ‘অৱাবা নংিলবা মহা�ী 
মরাল’গী িব�ানবু হাংেদাি� । মিসব ুিশিজ�বকা�া মশাগী চম�বা কয়া 
অমগী উপায় ফংবা ঙ�া, অিসগ�া য়া�া তাংবা �ানসু�িন ! 

- ডাঃ নীরেবন অিমন



 

 

 

 

অৱাবা নংিলবা মহা�ী মরাল 
মেহৗশাগী েকাটর্ তা… 

 মিস জগৎ অিসগী জজিত মফম-মফম খুিদংদা ৈলবা ওই 
েতৗইগ�সুং কমর্ জগৎকী মেহৗশাগী জজিত অমখ�িন, ‘অৱাবা নংিলবা 
মহা�ী মরাল ।’ মিস িনয়ায়(অচুম-অরান) অমিন, মিসদগী জগৎ পু�া 
চৎথবা ওইির অমসুং অরা�দা থজবা িনয়ায়দগী সংসার পু�মকপু পুেথাকপা 
ওইির । 

মীকুপ অমত্তফাও জগৎনা িনয়মগী মপা�া ৈলেত । ইকায়-
খু�গদবা অদদুা ইকায়-খ�ুবা ওই । দ� পীগদবা অদদুা, দ� পীবা ওই। 
জগৎ িনয়মগী মপা�া ৈলেত, িনয়ায়দা ৈল, মপুংফানা িনয়ায় ওইবিন । 
েতৗইগ�সুং মাঙদা ৈলিরবা মীওই অদগুী মীৎেয়ংদিদ মিস উেদ, মরমদনুা 
খঙবা ঙমেদ । কিরগ�া মীৎেয়ং অদ ু েশংলগিন, মতম অদদুা িনয়ায় 
উগিন । ইশাগী খ�গী ওইবা মীৎেয়ং ৈলিরবমৈখ, মতম অদ ুফাওবা 
িনয়ায় কর�া উগিন ? 

��া�গী �ামীব ুকিরগী অৱাবা নংিলবা ? 

মিস জগৎ প�ুা অিস ‘ইশানা’ মপু ওইবা মর�িন । ঐেখায় 
‘ইশামকʼ ��া�গী মপুিন । মদ ু ওইরবসু ঐেখায়্না কিরগী অৱাবব ু
মেয়া�িরবেনা, মদবু ুিথিজ�ুদনা ? মিসিদ ঐেখায়না ইশাগী অরা�না মরম 
ওইদনুা পুি�বিন । মীয়া�া লা�গা পু�া নেত্ত । মদগুী অরা�া অদবু ু
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মাংহ�বিদ মতুংদা মুি� । অমসুং তেশংনম�ীিদ মু�(নাে�া�বা) ওই, 
েতৗইগ�সুং অরা�না মরম ওইদনুা ফািজ�গী অৱাবা নংিল । 

মহাক মশাম�া জজ, মশাম�া মরাল ৈলবা অমসুং মশাম�া উকীল, 
মতমদদুা িনয়ায় কনাগী মায়ৈকদা ওইগিন ? মশাগী মায়ৈকেরামদা । 
মতুংদা মশামক মশাগী অপা�া িনয়ায় েতৗগিনদনা ! মশাম�া েল�া-
ৈলতনা অরা�া েতৗবা ওই । মেতৗ অসু�া জীবনা ফািজন-পুিশ�দা লাকই। 
মনুংগী জজনা হায় মদিুদ অেদামগী অরা�া ওইির । মতুংদা মনুংগী 
উকীলনা ৱাহং-হংিল মদিুদ মিসদা ঐগী কির ইরাল ? অিসগ�া েতৗদনুা 
মশামক ফািজ�দা লাি� । মশাগী আত্মাগী কা�বগীদমক খঙগদবিন মদিুদ, 
কনাগী মরালদগী ফািজন-পুনিশনবা ওইিরবেনা ? অৱাবা নংিলবা, মহা�ী 
মরালিন । মীয়ামগী ৱাৈহদা, েয়ংলগিদ মদ ু িনয়ায় নেত্ত েতৗইগ�সুং 
ভগৱানগী েলানগী িনয়ায়িদ মিসব ুহায়ির, ‘অৱাবা নংিলবা মহা�ী মরাল।’ 
মিস িনয়ায় অিসদিদ মপানগী জজকী কিরস ুথবক ৈলেত । 

জগৎকী তেশং-তেশংবা অদগুী িলখুন মীয়ামগী ল�(খঙবদা)তা 
ৈলেত অমসুং মিসদগী মেপাক কয়া-কয়া েপাকপা ওইির, মদগুী অ�ান-
�ান অদগুী মরমদিদ মীপমু খুিদংম�া খঙবা ওইির । মিসদা ফুিরৎখাও 
চপিল, মদদুা কনাগী মরাল ? মহা�ী ফুিরৎখাও চপেত অমসুং নহা�ী 
খ� কিরগী চপিলবেনা ? অিনম�ী মনুংদা েহৗিজক কনােনা অৱাবা 
নংিলবা ? ‘অৱাবা নংিলবা মহা�ী মরাল !’ মিসবু ‘দাদা�’না �া�া 
‘অেশংবা অদগুা চপ-মা�া’ উিখ মদিুদ, অৱাবা নংিলবা মহা�ী মরালিন। 

খাঙগ�া  ন�গা  সমাধান  েতৗগ�া ? 

  মীয়া�া খাঙবা-ঙ�বু েহ�ৎ-হ�বা হায়, েতৗইগ�সুং মদ ুকদায় 
ফাওবা ৈলগিন ? �ানগী েথৗিরিদ অেরাইবা ফাওবা েয়ৗগিন, খাঙবা-
ঙ�গী েথৗিরিদ কদায় ফাওবা েয়ৗগিন ? খাঙবা-ঙ�িদ িলিমেটডিন, 
�ানিদ অনিলিমেটডিন । মিস ‘�ান’ অিস অিসগ�িন মদিুদ খিজ�ংফাও 
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খাঙগদবা ৈলে� । খাঙবা হায়বিদ েয়াৎপু মীৎনা েয়ংদনুা তুমহ�া । 
মদগুীদমক শি� দরকার ওই । �ানদিদ খিজ�ংফাও খাঙদনা, 
পরমান�(মেতানেলা�া নুংঙাইবা)গা েলাই�া মিু� ! অমসুং মতুংদা মিসস ু
খঙবা ওই মদিুদ মিসিদ িহসাব পু�মক েকাি� অমসুং নাে�াি� । 

কিরগ�া অৱাবা ফাওরবিদ, মহা�ী মরাল অমসংু নুংঙাইবা 
ওইরগিদ, মদ ুমহা�ী মনা-মথুমিন । েতৗইগ�সুং অরা�া েকাটর্ িত িনিমত্তপ ু
ফাির । ভগৱানকী েকাটর্ , িরয়ল েকাটর্  অদিুদ মরাল ওইিরবা, মহাকপ ু
ফাগিন। মিস েকাটর্  অিস একেজ�িন অমসুং মদদুা কনাগ�া অমত্তনা 
েহাংেদাকহ�া ঙমেদ । জগৎ অিসদা অিসগ�া েকাটর্  ৈলেত মদিুদ কনাগ�া 
অমবু েভাগৱতা (অৱাবা-নুংঙাইববু ফাওবা) পীবা ঙ�া ! সরকারগী 
েকাটর্ সু েভাগৱতা পীবা ঙমেদ । 

মিস চাগী ে�ট অেদামদগী কাইরবিদ অেদা�া নুংঙাইতবা 
ফাওগ�া? ইশাদগী কায়রবিদ অেদা�া খাঙবগী মেথৗ তা�া ? অমসংু 
কিরগ�া অেদামগী ইচানপুাদগী কায়রবিদ নুংঙাইতবা, িচ�া অমসুং 
েখাইরাং-েখায়শাউ�া ফাওই । ইশা খ�গী ইরালগী িহসাবিন, অিসগ�া 
কিরগ�া খঙবদা লা�বিদ অৱাবা ন�গা িচ�া ওইগ�া ? মিসিদ অেতা�গী 
েদাষ েয়ংবদগী অৱাবা অমসুং িচ�া ওইহি�, নিুমদাং-নুংিথল খঙদনা 
চাকপা ওই, অমসুং মদগুী মথ�া মশানা অসু�া মাি� মদিুদ ঐহা�া য়া�া 
খাঙবা ওইির । 

ইশাগী কিরগ�া অরা�া ৈলরমগিন, মদনুা মরম ওইদনুা মাংদা 
ৈলিরবা অদনুা হায়িরবিনদনা ? মরমদনুা অরা�া অদ ুচুমেথাকউদনা ! 
মিস জগৎ অিসদা কিরগ�া জীব অমনা অেতা�া জীব অমবু অৱাবা 
পীবা ঙমেদ, অিসগ�া িনং-খা ত�িন অমসুং কিরগ�া অৱাবা পীরবিদ, 
মদ ুঅহা�দা খৎু-িথংিজনিখবগী, মর�িন । অরা�া অদ ুেলাইিশ�ু, মতুংদা 
িহসাব ৈলরেরাই । 
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ৱাহং-হংিলবা : মিসগী থীেয়াির অিস ফজনা খঙলবিদ পূি�ংস ু
ৱাহং পু�ম�ী সমাধান ৈলরগিন । 

দাদা� : সমাধান নেত্ত, একেজ� মিসমি� । মিসিদ েসট েতৗবা 
নেত্ত, বুি�গী ৱাফম নেত্ত, মিস �ানদগীিন । 

ঙিস মরাল ৈলবা - হরা�া  ন�গা  হরানিখবা ? 

মিস ঈ-পাওিশংদা নুংিতগী লাকই, ‘ঙিস েটি�দা মীওই অিননা 
কনাগ�া অমবু লুৎেতৗই, ে�টতা কনাগ�া ইেব�া অমবু পু�ুনা লুৎ-
েতৗিখ ।’ মিসব ু পাদনুা ঐেখায়না কীগদবা নেত্ত মদিুদ ঐবুসু লুৎ-
েতৗরবিদ? অিসগ�া িবক�(ৱাখল মাংলান শাবা), মদিুন মরাল । মিসগী 
মহত্তা নহা�া িচ�া ৈলতনা ৈলয়ু ! নহা�ী িহসাব ৈলরগিদ পুদনুা চৎকিন, 
ন�গিদ কনাগ�া মপা অমত্তস ুহংিব�া ৈলেত । মরমদনুা নহা�া কীদনা 
ৈলয়ু । মিস খবর ইবিশংিদ ইগিন, মদদুা ঐেখায়না কীগ�া ? মিসিদ ৈফ 
মদিুদ য়া�া য়ামদনা দায়েৱাসর্ ওই, েতৗইগ�সুং মদগুী মিশং েহ�ৎলবিদ 
মীয়াম পু�ম�া িচং�া ফাওগিন মদিুদ ঐেখায়গীস ুদায়েৱাসর্ ওইরগিদ ? 
মীওইবা লা� অমা মদগুী জগাদদুা লুৎ-েতৗরবিদ, মদদুসু অেদা�া 
পাখৎকদবা নেত্ত । অেদামগী কনাগ�া মপা অমত্তস ুমথ�া ৈলেত । 

হরাি�বা মীওই অদনুা অৱাবা নং�া ন�গা হরানিখবা মীওই 
অদনুা অৱাবা নং�া ? কনানা অৱাবা নংবেগ মদ ুেয়ংউ ? হরানবব ু
মােয়াৈ� অমসুং হরানিখ । েহৗিজক কপকনু, মমাঙগী �গিত েতৗ । 

 জগৎ অিস অৱাবা ফংনবা নেত্ত, নুংঙাইববু ফংনবিন । মহা�া 
মহা�ী িহসাবকী মতুং ই�া, অদমুৈখ ফঙগিন । কনাগ�া মীওই খরনা 
নুংঙাইবা খ�ব ু ফংবা ওইির, অিসগ�া কিরগীেনা ? কনাগ�া মীওই 
খরনা মতম ৈলবদা অৱাববু ফংিল, অিসগ�া কিরগী ? মশাম�া অিসগ�া 
িহসাব পুরি�, মরমদনুিন ।    
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‘অৱাবা নংিলবা মহা�ী মরাল’ মিস সু�া অিসখক য়ুমগী ফ�াংদা 
ইদনুা থ�বিদ অৱাবা নংবা মতমদা খঙবা ঙমগিন মদিুদ মিস অরা�া 
অিস কনাগীেনা ? মরমদনুা য়ুম কয়াদা ফ�াংদা অেচৗবা মেয়�না ইদনুা 
থ�ী মদিুদ, ‘অৱাবা নংিলবা মহা�ী মরাল’ । মতুংদা ৱাফম অদ ু
কাউেদদনা ! 

কিরগ�া কনাগ�া মীওই অমনা পুি� চু�া মিস সু�া অিস চপ-
চানা খঙবগা েলায়�া িশিজ�রবিদ মহা�া গর েতৗ�বগী দরকার ওইে� 
অমসুং মিস সু�া অিসনা মহাকপু েমা�তা পুদনুা চৎকিন, অিসগ�িন । 

অঙকপা  েৱি��  ওইির, মিস ! 

‘অৱাবা নংিলবা মহা�ী মরাল’ মিস য়া�া চাওবা সু�ািন । 
সঙেয়াগকী মতুং ই�া কিরগ�া মতম অমগী িহসাবতগী ৱাৈহিশংগী েৱি�� 
ওই । েৱি�� ওই�গিদ থব�া কা�বা ওইেদ ! েৱি�� ওইগদবিন । 

মিস ৱাৈহ অিস েৱি��গা েলাই�া ৈল । মিসগী মথ�িদ য়া�া অেচৗবা 
লাইিরক অমা ইগিন, অসু�ী মতীক মিসগী মনুংদা এ�ে��িন ! 

অমখক ‘অৱাবা নংিলবা মহা�ী মরাল’ মিসখক খঙবগা, নাকন 
অমগী পজল প�ুা েসাল্য়ুশন ফংলগিন অমসুং অিনসুবদা ‘বয্াবি�ত’ 
খঙবগা অিনসুবা নাক�গী পজল অদসুু েসাল্য়ুশন ফংলগিন । মশাম�া 
অৱাবা ফংিলবা মদ ুমশাগী অরা�িন, অেতা�া কনাগী মরাল নেত্ত । 
অৱাবা পীিরবা, মহা�ী মরাল নেত্ত । অৱাবা পীবা অদগুীিদ সংসারদা 
অমসুং মিস ‘অৱাবা নংিলবা মহা�ী মরাল’, মিসনা ভগৱানগী েলা অদদুা।  

ৱাহং-হংিলবা : অৱাবা পীিরবা অদনুা অৱাবা মেয়া�বিদ মেথৗ 
তাইদনা? 

দাদা� : মতুংদা মহা�া মেয়া�বা মতমদদুা মহা�ী মরালিন 
হায়গিন েতৗইগ�সুং ঙিসিদ অেদামগী মরাল ফাবদা লাি� । 
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অরা�া, মপাগী ন�গা মচানুপাগী ? 

মপা অমা ৈলর�ী, মহা�ী মচানুপা নুিমদাং পুং ২ তাবা মতমদা 
য়ুমদা হ�কই । মিসিদ লা� য়াঙৈখগী পাট�, মচানপুা অমখ�ং ! মপা 
অদিুদ ঙাইদনুা ফ�ী মদিুদ ইবুংেঙা লা�বা ন�গা লাি�বা ? অমসুং 
ইবুংেঙাদনুা লাকপা মতমদা হায়-হায়্দনুা য়ুমদা লা�মই । মদদুা মপানা 
৫ রক-৭ রক �ান তা�া হায়র�ী, মচানুপা অদনুা মথক-েথাংনা িচ�া-
পাওদর�ী । মরমদনুা তুিম�া ৈলদনুা লাকই । মতুংদা ঐগ�না হায় 
মদিুদ, ‘েতাে�ােন মদগুী েপাৎলুম’, অপঙ অদবুু তাদনুা ৈলহ� ু! অেদাম 
তুমেলাদনা শাি� ৈলনা ।’ মদদুা হায়, ইচানুপা অদিুদ ঐগীিনদনা !’ 
েয়ংউেন ! মাগী মবু�গী েপাকপগ�া ! 

মচানুপা অদিুদ লা�গা তু�ী । মতুংদা ঐহা�া মপাদদুা হংই, 
নচানুপা অদনুা তুম�া মতুংদা অেদা�া তুম�া ন�গা তুমদ�া ?’ মদদুা 
হায়, ঐহা�া কর�া তু�া য়াগিন ? মিস ইেরাই-লাবা অিসিদ য়-ুথ�ুনা 
লাকই অমসুং তু�ী েতৗইগ�সুং ঐবু ইেরাই লা�ােন ? ঐহা�া হায়, 
মহাি� অিশংবিন । েয়ংিবয়,ু মিস অিশংবা অিসনা অৱাবা ফাওবরা ? 
মতুংদা ঐহা�া মেঙা�া হায়, ‘অৱাবা নংিলবা মহা�ী মরাল’ । মহা�া 
ৱাবরা ন�গা অেদা�া অৱাবা নং�া ?’ মদদুা হায়, ‘অৱাবিদ ঐনা 
নংিল! নুিমদাং প�ুা েহৗগৎতুনা…’ ঐহা�া হায়, মহা�ী অরা�া নেত্ত, 
মিসদা অেদামগী অরা�িন । অেদা�া মমাংগী মেপা�া মহাকপু েশায়হনিখ, 
মদগুী মিস মৈহ ফংিলবিন । অেদা�া মাঙহনিখ, েহৗিজক মদগুী েপাৎ 
অদ ুিশংেদা�বগী পীবা লাি�বিন ।’ মিস অেতা�া নচানুপা অহমিস ৈফ, 
মদগুী নুংঙাইবা অদ ু অেদা�া কিরগী েলৗদবেগ ? পু�মক ঐেখায়না 
েশমিখবা ে�াে�মিশংিন । মিস জগৎ অিস খঙবা য়াবা অদগু�িন ! 

 মিস হনুবা অিসগী েশায়রবা মচানুপা অদদুা ঐহা�া েনাংমা 
হংিখ, ‘নহা�ী নপানা কয়া�া ৱািরবা, নহা�া কিরগ�া অৱাবা অমত্তা 
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ফাওদবরা ?’ নুপামচা অদনুা হায়, ঐহা�া কিরগী অৱাবা ? ইপানা 
ৈপশা তানিশ�ুনা ফমিল মতুংদা ঐহা�া কিরগী িচ�া ! ঐিদ 
নুংঙাইেথাকই।’  

হায়বিদ মিস মপা-মচা অিনিসদা কনােনা অৱাবা নংিলবা ? 
মপা। মরমদনুা মপাগী মরাল । অৱাবা নংিলবা মহা�ী মরাল । মিস 
নুপামচা অিসনা জৱুা শা�রবসু, কিরগ�া অমা েতৗরবসু, মদ ুওইজরবস ু
মহা�ী ময়া�া শাি� ৈলনা তুমিলদনা ! মহা�ী মমাসু শি� ৈলনা তুমিলদনা! 
অমসুং মরায়বক িথরবা অহন অিসনা মেতা�া েহৗগৎিল । মরমদনুা 
মহা�ী মরালিন । মহা�ী মরালিদ কিরেনা ? মদদুা হায়, মিস অহল 
অিসনা মিস নুপামচা অিসবু মমাংগী মেপা�া মাঙহনিখ । মরমদনুা 
মমাংগী মেপা�ী অিসগ�া ৠণনুবনধ (মরী লীপুন) েশ�ী, মদগুী মর�া 
হনুবা অদনুা অিসগ�া অৱাবা অিস নংিল অমসুং নুপামচা অদিুদ মশাগী 
মরাল ফংলকা�া, মতমদদুা মহা�ী মরাল খঙগিন । অিনমক অিসদা 
কনানা অৱাবা ফাওবেগ ? অৱাবা নংিলবা, মহা�ী মরাল । মিসখক, 
েলা অমখক খঙলবিদ মদ ুওইরবিদ েমা�কী ল�ী পু�মক হাঙেদা�গিন। 

মতুংদা মদগুী মপা অদবুু �ান তাহি�, ‘েহৗিজক মহা�া লায়গদবা, 
অদগু�া ল�ী অেদা�া েতৗদনুা ৈলয়ু ।’ মহাকপ ুকর�া কা�গিন, মহাকপ ু
অমাঙবা ওইদবা, অিসগ�া খরা েতৗদনুা ৈলয়ু । ৱাখলগী ওপািধ 
(মপানদগী লাকপা অৱাবা) েতৗেরাইদবা । মহা�ীদমক হকচাংগী 
অনাবনচীংবা প�ুমক েতৗগদবা । ৈপসা ঐেখায়গী ইনা�া ৈলরবিদ 
পীগদবিন েতৗইগ�সুং ৱাখলৱাবা েতৗেরাইদবিন । 

ন�গসু ঐেখায়গী মিসদা কির িনয়মেনা ? অৱাবা নংিলবা মহা�ী 
মরালিন । মচানুপাদনুা য়ু-থ�ুনা লাকই অমসুং শাি� ৈলনা তুম�বিদ 
অমসুং অেদা�া নুিমদাং পু�া তু�া য়ােদ । মতমদদুা অেদা�া ঐেঙা�া 
হায় মদিুদ, মিসনা ইেরাইগ�া তুি�, ঐহা�া তু�া য়ােদ । ঐহা�া হায়গিন 
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মদিুদ অের, অেদা�া অৱাবা নংিল মরমদনুা অেদামগী মরালিন । মহা�া 
অৱাবা নংলবা কা�া, মতমদদুা মহা�ী মরাল । 

ৱাহং-হংিলবা : মমা-মপা অৱাবা নংিল, মদিুদ মমতা অমসুং 
মেথৗদাংগী মর�া অৱাবা নংিলবিনদনা ? 

দাদা� : মমতা অমসুং মেথৗদাংগী খ�া নেত্ত, েতৗইগ�সুং মর 
ওইবা মরমিদ মহা�ী মরালিন । মমতা নত্তনা অেতা�া েকাজীজ ময়াম 
অমা ওই, েতৗইগ�সুং নহা�া অৱাবা নংিল মরমদনুা নহা�ী মরালিন । 
মরমদনুা কনামত্তগী মরাল িথগন,ু ন�গিদ হা�গীগ�া মথংগী মেপা�ী 
িহসাব পুনিশনগিন । 

হায়বিদ অিনম�ী েলা েখৈ� । মেহৗশাগী েলাবু মতুং ই�বিদ মদ ু
ওইরবিদ অেদামগী ল�ী ইরায়-লায়বা ওইগিন অমসুং সরকারগী েলাব ু
ই�বিদ চ�নদনুা ৈলগিন । 

ৱাহং-হংিলবা : েতৗইগ�সুং দাদা, মহা�া মশাগী অরা�া 
উগদবিনদনা ? 

দাদা� : নেত্ত, মশানা উেরাই । েতৗইগ�সুং মদবুু উহ�া দরকার 
ওই । মহাকপ ুথাজবা থ�া য়াবা অদগু�া ওইগদবিন । অমু�ং অরানবব ু
উরবিদ, হায়বিদ ২ রক- ৩ র� মহা�া অনুভবতা লাকই ।  

মদদুগী ঐহা�া হায়ির মদিুদ খঙবা ঙম�গিদ মিসখক ইদনুা থ� ু
য়ুমদা মদিুদ ‘অৱাবা নংিলবা মহা�ী মরাল’ । অেদামবু নেনমেপা�া 
অৱাবা য়া�া পীরবিদ, নিুমদাংদা তু�া য়া�বিদ, মদদুা নেনমেপাকপু েয়ংবা 
চৎলবিদ মহাি� তুমে�, অমসুং নেখা�ুনা তু�া ওইরবিদ, মদগুী মতুংদা 
অেদা�া খঙেলাই� মদিুদ ‘ইশাগী অরা�িন’ । নেনমেপাি� শাি� ৈলনা 
তুমে� । অৱাবা নংিলবা মহা�ী মরাল । অেদা�া মিস ৱাফম অিস 
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য়ািনং�া ন�গা য়ািনংদ�া ? মদ ুওইরবিদ অৱাবা নংিলবা মহা�ী মরাল 
মিসখক খঙলবিদ য়ুমদা খৎ�া অমত্তা ৈলরেরাই ।  

অহা�দা পুি� কর�া িহংগিন হায়বদ ুত�ু । য়ুমদা খৎ�া হ��া। 
মতুংদা অেতা�া ৱাফম তমগিন । 

মাংদা ৈলিরবা অদনুা খঙ�বিদ ? 

ৱাহং-হংিলবা : মীওই খরািদ অিসগ�া েতৗই মদিুদ ঐেখায়্না 
ঙমিলবমৈখ অফবা েতৗরবসু মহা�া খঙেদ ।  

দাদা� : মহা�া খঙ�বিদ মদদুা ঐেখায়গী অরা�িন মদিুদ 
ঐেখায়না খঙবা কিরগী ফঙি�বা ! মহা�ী সঙেয়াগ (circumstances) 
ঐেখায়গা কিরগী ওইিরবেনা ? কিরগ�া মতমদা ঐেখায়না কিরগ�া 
অৱাবা ফংিলবিস, মদ ুঐেখায়গী অরা�গী মৈহিন । 

ৱাহং-হংিলবা : মদ ুওইরবিদ ঐেখায়না খঙগদবিন ঐহা�ী কমর্ 
অিস অিসগ�িন । 

দাদা� : অচু�ম�ী, ঐেখায়গী অরা�া ৈল�বিদ ঐেখায়বু অৱাবা 
নংেলাই। মিস জগৎ অিসদা কনাগ�া অমত্তা ৈলেত মদিুদ ঐেখায়ব ু
খিজ�ংফাও অৱাবা পীবা ঙ�া অমসুং কনাগ�া অৱাবা পী�া ৈলরবিদ 
মদ ুঐেখায়গী অরা�দগীিন । মাংদা ৈলিরবা অদগুী েদাষ নেত্ত, মহাি� 
িনিমত্তিন । মরমদনুা অৱাবা নংিলবা মহা�ী । 

কনাগ�া মপুেরাইবা অমিদ েলায়্�ী অিনম�ী মর� য়া�া 
খৎনরবিদ অমসুং অিনমক তুম�কা�া, মতুংদা অেদা�া তুিম�া েয়ংলবিদ 
েলায়্�ী অদ ু নােখাদনুা তু�া ওই অমসুং মপুেরাইবা অদনুা হ�া-হ�া 
ওে�াক-ওনিশন েতৗদনুা ৈলরবিদ, মদ ু ওইরবিদ অেদা�া খঙগদবা 
মপুেরাইবা অদগুী অরা�িন পু�মক, মরমিদ েলায়্�ী অদনুা অৱাবা ফাওেদ। 
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মরাল ওইিরবা অদনুা অৱাবা ফাওই অমসুং মপুেরাইবা অদনুা তু�া 
ওইরগিদ অমসুং েলায়�ী অদনুা েহৗগৎপা ওইরগিদ, মদ ুওইরবিদ খঙঙু 
েলায়�ীগী মরালিন । ‘অৱাবা নংিলবা মহা�ী মরাল ।’ মিস য়া�া মনংু 
হৎপা িব�াি� । জগৎ প�ুনা িনিমত্তপ ুখ� চী�বগী তাৈ� । 

মিসগী কির িনয়ায় ? 

জগৎ িনয়মগী মতুং ই�া চৎিল, মিস েতৗিশ�বা নেত্ত । অিসগী 
‘েরগ্য়ুেলটর ওফ দ ৱলডর্ ’সুিন, মিস ৱলডর্ ব ুেল�া নায়দনা েরগ্য়ুেলশ�া 
থ�ী । 

বস ে��দা নুপী অমা েল��ী । েহৗিজক বস ে��দা েলপতুনা 
ৈলবা অিস কিরগ�া অরা�িদ নেত্তদনা ? মীৎকুপতুদা মাইৈগ অেতা�দগী 
বস অমা লাকই অমসুং �াইভরগী খুত্তগী �ীয়িরগদা কনে�াল ৈলতবদগী 
ফুৎপাথ মথ�া ৱাইিশ�ী অমসুং বস ে�� থগুায়দনুা, মদগুী নুপী অদবু ু
তকখায় । মফমদদুা মীওই ৫০০ গী মীনা পীকথ�া ওই । মেখায় 
মীয়ামিশংদা হায়রবিদ ‘মিসগী িনয়ায় েতৗিবয়ু ।’ মদদুা মেখায় মীয়া�া 
হায়গিন, ‘লাইবক থীবী নুপী অিস মরাল ৈলতনা িশির ।’ মিসদা নুপী 
অিসগী কির মরাল । মিস �াইভর অিস ও�বিন । মদগুী মতুং মীওই 
৪ -৫ মেকাক ৈলবিশংনা পু�ুনা হায়গিন মদিুদ, ‘মিস বস �াইভর অিস 
কর�েনা, মিসগ�া মীওই অিস েজ�া থমগদবিন, অিসগ�া েতৗগদবিন, 
মদগু�া েতৗগদবিন । নপুী েতা�বী অদ ুবস ে��দা েলপল�িন, মিসদা 
মহা�ী কির মরাল ?’ অের, অেদা�া মহা�ী মরাল খঙ��া । মহা�ী 
মরালিন, মরমদনুা মহা�ী থৱায় লা�া ওইিরবিন । েহৗিজক মিস ি�ভরগী 
মরালিদ, মহাকপু ফারকা�া । মিসগী েকস চৎথরবা অমসুং মদগুী 
েকসতা মায়পা�গিদ মরাল ৈলবিন হায়গিন, ন�গিদ মরাল ৈলতবা �মান 
েতৗরবিদ মহাক নাে�া�িন । মদগুী নুপী অদগুী মরাল ঙিস ফাবদা লাি�। 
অের, িহসাব ৈলতনা কনাগ�না িশ�ােন? মদগুী নুপী অদনুা মমাংগী 
িহসাব িশংেদাি� । খঙগদবিন মদিুদ মদগুী নুপীদনুা অৱাবা নংিল, 
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মরমদনুা মহা�ী মরালিন । মতুংদা মদগুী �ইভর অদ ু ফারকা�া, 
মতমদদুা ি�ভরগী মরাল । ঙিস ফািরবা অদ,ু মহাক মরাল ৈলবিন ।  

মিসগী মথ�া মীয়াম খরানা কির হায়বেগ হায়বদা, ‘কিরগ�া 
ভগৱান ৈলর�গিদ অিসগ�া েথা�মেলাইদবিন । মরমদনুা ভগৱানগ�া 
েপাৎ অমতা মিস সংসার অিসদা ৈলতবা মাি�, মিস নুপী অিসগী কির 
মরালেনা ? েহৗিজক মিস পৃিথবী অিসদা ভগৱান ৈলে� ।’ েয়ংিবয় ু!! 
মিস মীওইিশং অিসনা অিসগ�া এ�ে�ক অিস েলৗেথাকই । অের, অিসগ�া 
কির মরমগী ? ভগৱানব ুকিরগী মিমং িশিরবেনা ? মহা�ী য়ুম কিরগী 
হাংহি�বেনা ? ভগৱানগী য়ুম হাংহ�বা েথা�ি� । অের ইবুংেঙা, ভগৱান 
ৈল�গিদ মতুংদা কির ৈলেহৗির মিস সংসার অিসদা ? মিস মীয়াম অিসনা 
কির খঙবেগ ভগৱানগী চালাইবা ৈলে� । মতুংদা মীয়ামিশংনা ভগৱানগী 
মথ�া থাজবা ৈলেত । অিসগ�া নেত্ত । মিস পু�া িহসাবতগী চৎিলবিন। 
মিস মেপাক অমগী ৱাফম নেত্ত । ঙিস মিস নুপী অিসগী অরা�া ফাে�, 
মরমদনুা মহা�া অৱাবা নংবা ওইির । মিস পু�া িনয়ায়িন । মদগুী নুপী 
অদ ু তকখাইবা অদসুু িনয়ায়িন । হায়বিদ মিস জগৎ অিস িনয়মগা 
েলায়্�া ৈল। েতনতক ওইনা মিস খ�িন হায়িনংবা ।  

কিরগ�া মিস �ইভর অিসগী অরা�া ওইরবিদ সরকারগী অক�া 
িনয়ম ৈল, অদ�ুী মতীক ক�া মদিুদ মফমদমু�দা মীওইবব ুেলপহনদনুা 
েনাংৈমনা কাপতুনা মফমদ ুম�দা েলাইিশি� । েতৗইগ�সুং মিসিদ সরকারস ু
হায়েদ, মরমিদ কনাগ�া অমবু েহ� েলাইিশ�বা য়ােদ । তেশংনম�ী 
মহাক মরাল ৈলবা নেত্ত । মহা�া অেনৗবা মরালবু েশমিল, মদগুী মরাল 
অদ ুমহা�া অৱাবা নংলবা কা�া, েতৗইগ�সুং মহা�া অেদামবু মরালদগী 
মুি� ওইহি� । অেদাম মরালদগী নাে�াে� । মহাকপু মরালনা ফািজ�ী। 
মরমদনুা ঐহা�া সদবিু� পী�া হায়ির মদিুদ মরাল ৈলবদা লা�নু । 
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এি�েড� হায়বিদ… 

মিস কিলয়ুক অিসদা এি�েড� অমসুং ইি�েড� অসু�া ওই মদিুদ 
মীওইবনা অৱাবদা তাবা ওই । এি�েড� হায়বিদ কিরেনা ? ‘তু েমনী 
েকােজজ এড এ টাইম’ (েহৗরকফম মখল কয়া অমা মতম অমখ�দা) 
অমসুং ইি�েড� হায়বনা কিরেনা ? ‘েসা েমনী েকােজজ এড এ টাইম।’ 
(মিশং িথঙম�বা েহৗরকফম কয়া অমু�দা) মরমদনুা ঐহা�া হায়গিন 
মদিুদ ‘অৱাবা নংিলবা মহা�ী মরাল’ অমসুং মমাংদা ৈলিরবা অদিুদ 
ফারকা�া, মতমদদুা মহা�ী মরালিন হায়্না খঙগিন ।  

মিসিদ, ফািরবা অদবুু, মহাকপু হরা�িন হায়না েকৗির । অিসগ�া 
ওিফ�া মীওই অমা ফারবিদ, মহাকপ ু হরা�িন হায়গিন, মদ ুওইরবিদ 
ওিফ�া অেতা�া হরা�া ৈলত�া ? 

ৱাহং-হংিলবা : পু�মক ৈল । 

দাদা� : ফাি�ৈঙ, মতম অদফুাও মেতং পাংিল । মেহৗশাগী 
িনয়ায়িদ কনাগ�া অমত্তনা েফাংেদাি� । য়া�া েত�া অমসুং টচ ওইবা। 
মরমদনুা উপায় ফংেলদনা ! েসাটর্ -কট ! ‘অৱাবা নংিল মহা�ী মরাল’, 
মিস ৱাফম অিসখক খঙবগা সংসারগী েপাৎলমু ময়াম অমা েলাইিশ�া 
ওই । 

ভগৱানগী েলািদ কির হায়বেগ হায়বদা কিরগ�া মফমদা, কিরগ�া 
মতমদা, অৱাবা নংিলবা অদ,ু মদ ু মশাগী মরালিন । মদদুা কনাবু, 
উকীলবুসু হংবগী মেথৗ তােদ । কনাগ�না ফুিরৎখাওদগী ৈপশা চপলবিদ 
ৈপশা চি�বা অদগুীিদ নংুঙাইবগী ৱাফি�, মহাি� জেলিবিশং চাদনুা 
ৈলরমগিন, েহােটলদা চা অমসুং ে�কফাস চাদনুা ৈলরমগিন অমসুং মদগুী 
মতমদদুা ৈপশা চপিখবা, মহা�ুিদ অৱাবা নংিল । মরমদনুা অৱাবা 
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নংিলবা মহা�ী মরাল । মহা�া কিরগ�দা হরা�মগিন, মরমদনুা ঙিস 
ফাির অমসুং ৈপশা চপিলবা অদনুা ফারকা�া, মতমদদুা হরা�া হায়গিন।  

ঐহা�া কিরগ�া অেদামগী অরা�া িথনাবগী ফমদনুা ৈলেরাই । 
জগৎ প�ুা মাংদা ৈলিরবা অদগুী অরানবব ু েয়ংই । অৱাবা নংিলবনা 
মশামক, েতৗইগ�সুং অরা�া অদিুদ মাংদা ৈলিরবা অদগুী েয়ংই । মিসদগী 
মরাল অদ ুডবল েহ�া েহ�ৎিল অমসুং বয্াবহারসু েয়ৎিশ�বা ওই । মিস 
ৱাফম অিস খঙলবিদ চােয়ৎ�িশংদ ুহ�বা ওইগিন ।  

  েমারবীগী ঈিশং-ঈচাও, কির মরমগীেনা ? 

েমারবী সহরদা ঈিশং-ঈচাও লাকপদ ু অমসুং মদদুা েথাকিখবা, 
মদ ুপু�া কনানা েতৗিরবেনা ? মদবুু িথেদাকউ খরা । কনানা েতৗবেগ 
মদ ু?  

মরমদনুা ঐহা�া ৱাফম অমখ� ইির মদিুদ মিস মােলম অিসদা কনাগী 
মরালেনা ? মশামকপ ু খঙ�গীদমক েপাৎ অমব ু মওং অিন েথা�া 
খঙগদবিন । অৱাবা নংিলবা অদনুা ‘অৱাবা নংিলবা মহা�ী মরাল, মিস 
ৱাফম অিস খঙগদবা অমসুং, েয়ংিলবা অদনুা ‘ঐহা�া মহাকপু মেতং 
পাংবা ঙমেদ, ঐহা�া মেতং পাংগদবিন,’ অিসগ�া েয়ংগদবিন । 

মিস জগৎ অিসগী িনয়ম অিসিদ অিসগ�িন মদিুদ মীৎনা উিরবা, 
মদবুু অরানবা েকৗির । েতৗইগ�সুং মেহৗশাগী িনয়মিদ অিসগ�িন মদিুদ 
অৱাবা নংিলবা মহাক, মহা�ী মরালিন । 

ইশাদা ফাওবা,  মদদুা �ান ন�গা বিু� ? 

ৱাহং-হংিলবা : খবরদা পায় মদিুদ ঔর�াবাদ অস�ুা েথাি� ন�গা 
েমারবীদা অস�ুা েথাি� মদদুা ঐেখায়গী মথ� ফাওবা ওই, কিরগ�া 
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পাবগী মতুংদা কিরগ�া অমত্তা ফাও�বিদ মদ ুওইরবিদ মদবুু জড়(থৱায় 
পা�বা) হায়গ�া ? 

দাদা� : ফাওদবা ওইরগিদ, মদগুী মিমং �ান । 

ৱাহং-হংিলবা : কিরগ�া ফাওবা ওইরগিদ, মদবু ুকির হায়গিন? 

দাদা� : মদবুু বুি� হায়গিন, হায়বিদ সংসার েকৗগিন । বিু�দগী 
ইেমাশনল ওই, েতৗইগ�সুং কিরসু েতৗবিদ ওইেদ । 

মিসদা লান-েশা�বগী মতমদা পািক�ানিশংনা েবাম থাদবা লাকিখ, 
মীয়া�া মিসবু খবরদা পায় মদিুদ মফম অদদুা েবাম থাদরবিদ মিসদা 
সেফােকশন(হমাং ন�ীকাবা)ওই । মিসদা ফাওহি�বিস, মদ ুমহা�ী বিু�িন 
অমসুং বুি� খ�না সংসার েহৗগৎহি� । �ানিদ ফাওবা ওইহনেদ । খবর 
পারবসু মশাদা ফাওদবা ওই । ফাওদবা হায়বিদ ঐেখায়দা কিরগ�া 
অমত্তা েশাকপা ওইেদ । ঐেখায়িদ খঙবা অমসুং উবা খ�িন । 

মিস খবর অিসবু কির েতৗগিন ? খঙগদবিন অমসুং উগদবিন, 
মদখু�! খঙবা হায়বিদ মদবুু শনেদা�া ইবা ওইবা, মদবু ুখঙবা েকৗই 
অমসুং শে�াকপা ওই�বিদ, মতমদদুা মদবুু উবা েকৗগিন । মদদুা 
কনামত্তগী মরাল নেত্ত । 

ৱাহং-হংিলবা : মতমগী েদাষিত ৈলদনা ? 

দাদা� : মতমগী কিরগী েদাষ ? অৱাবা নংিলবা মহা�ী মরাল। 
মতমিদ েহাংদনুা ৈলগিনদনা ? অফবা মতমদা ঐেখায়না পু�মক 
ৈলরম��েন ? তীথর্�র ২৪ ৈলর�ী, মতমদদুা ঐেখায়না ৈলরম��েন ? 

ৱাহং-হংিলবা : ৈলর�ী । 
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দাদা� : মদগুী মতমদদুা ঐেখায়্না চটিন চাবদা (সংসারগী 
েলাইবা-খমবা নাইবা নুংঙাইবদা) তাদনুা ৈল, মদদুা মতম েতা�বনা কির 
েতৗগিন ? মতমিদ মেতা�া লা�ুনা ৈলগিনদনা ! নুংিথ�া থবক েতৗ�বিদ 
মদ ুওইরবসু নুিমদাংিদ লা�ুনা ৈলেরাই�েন ?  

ৱাহং-হংিলবা : েহায় । 

দাদা� : মতুংদা নুিমদাংগী পুং ২দা চনা ৈল�া থারবিদ, ডবল 
মমল পীরবসু কনাগ�না পী�া ? 

মীয়া�া মাি�, মিস ও�-ৈত�া িনয়ায় 

েহৗিজক সাইকল েথৗবা অমা চৎিল, মহা�া মশাগী অচু�া ল�ীদা 
অমসুং �ুটর েথৗবা অমা অরা�া ল�ীদা লাি�, অরা�া ল�ীদগী অমসুং 
সাইকল েথৗবা অদগুী মেখাঙ অদ ু থুেদি� । েহৗিজক কনানা অৱাবা 
নংিলবেগ ? 

ৱাহং-হংিলবা : সাইকল েথৗবদনুা, মেখাঙ েতি�বা অদনুা । 

দাদা� : েহায়, মেখায় অিনগী মনুংদা ঙিস কনানা অৱাবা 
নংিলবেগ ? মতমদদুা হায়, ‘মেখাঙ েতি�বা, অদগুী ।’ অমসুং ঙিস 
মিস �ুটর েথৗিরবা অদগুী িনিমত্তগী হা�গী িহসাব অদ ুিশংেদাি� । �ুটর 
েথৗবা অদনুা েহৗিজক কিরগ�া অৱাবা ৈলেত । মহাি� ফারবা কা�া, 
মতমদদুা মহা�ী মরাল লাওেথা�িন মরমদনুা অৱাবা নংিলবা মহা�ী 
মরাল। 

ৱাহং-হংিলবা : অেশাকপা ওইিরবা, মহা�ী কির মরাল ? 

দাদা� : মহা�ী মরাল, মহা�ী অহা�গী িহসাব, ঙিস মিসদা 
িশংেদাি� । িহসাব ৈলতনা কনাগ�া অমবু কিরগ�া অৱাবা অমত্তা পীবা 
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ঙমেদ । িহসাব েলাইি�ফাও, মতম অদফুাও অৱাবা নংগিন । মিস মহা�ী 
িহসাব লাি�, মরমদনুা ফাির । ন�গিদ অসুক য়া�া চাওবা মােলম 
অিসদা? অেতা�া কনাগ�া অমা কিরগী ফাি�বেনা ? অেদা�া কীদনা 
কিরগী েকাইচৎ-চৎিলবেনা ? মদদুা হায়, ঐেখায়গী িহসাব ৈলরগিদ 
েথা�িন, িহসাব ৈল�গিদ কিরবু েথা�িন ? মীয়া�া অিসগ�া হায়দনা । 

ৱাহং-হংিলবা : অৱাবা নংদনবা, মদগুীদমক কির উপায় ৈলবেগ? 

দাদা� : েমা�তা চৎকদবিন । কনাগ�া অমত্তবু অৱাবা 
পীেরাইদবিন । কনাগ�না অৱাবা পীরবিদ, মদ ুঐেখায়্না তুংিশ�বিদ মদ ু
ওইরবিদ ঐেখায়গী কমর্গী একাউন বুক অদবুু িশংেদা�ুনা েকাে� ে�র 
ওইের । কনাগ�া অমত্তা অেনৗবা পীগনু, অেনৗবা েবপার েহৗেরাইদবিন 
অমসুং অিরবা ৈলবিশংদ ুিশংেদা�বিদ মদ ুওইরবিদ পীেথা�ুনা েকা�গিন। 

ৱাহং-হংিলবা : মদ ু ওইরবিদ মেখাঙ েতি�বা, মদগুী অৱাবা 
নংিলবা অদনুা অসু�া খনগদবা মদিুদ ঐগী ইরালিন অমসুং �ুটর েথৗিরবা 
অদগুী মেয়া� কিরগ�া অমত্তা েতৗেরাইদবিন ? 

দাদা� : কিরগ�া অমত্তা েতৗেরাইদবিন, অদগু�া নেত্ত । ঐহা�া 
কির হায়বেগ হায়বদা, পূি�ংগী পিরনাম অদ ুেহাংেলাইদবিন । বয্াবহারদা  
কিরগ�া চৎথিরবিশংদ,ু মদ ুচৎথিবয় ুেতৗইগ�সুং পিূ�ংদা রাগ(চা�বা) 
–দেুৱষ(েয়ংিথ�া) েতৗেরাইদবিন । কনাগ�না ঐগী ইরালিন অিসগ�া 
খঙলবিদ, মহা�া রাগ–দেুৱষ েতৗেরাই ।  

বয্াবহারদা পিুলস ওইবনা হায়রবিদ মিমং ইিবয়ু হায়রবিদ ইবা 
মেথৗ তাই । বয্াবহারিদ ফজনা েতৗবা মেথৗ তাই েতৗইগ�সুং নাট�ু�া, 
�ােমিটক, রাগ-দেুৱষ েতৗেরাইদবিন । ঐেখায়্না ‘ইশাগী অরা�িনʼ 
অিসগ�া খঙলবিদ মতুংদা মদগুী �ুটর েথৗবদগুী মহা�ী কির মরাল ? 
মিস জগৎ অিসনিদ মীৎ পাংদনুা েয়ংিল, মরমদনুা মহাকপু �মানিদ পীবা 
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মেথৗ তাই, েতৗইগ�সুং ঐেখায়না �ুটর েথৗিরবা অদগুী মথ�া রাগ– 
দেুৱষ েতৗেরাইদবিন । মরমিদ মহা�ী মরালিদ ৈলেত । ঐেখায়না অিসগ�া 
অরা�া িশির মদিুদ মহা�ী মরালিন মদ ুঅেদামগী �ি�দা িনয়ায় নত্তবা 
ওইনা উই । েতৗইগ�সুং তেশংবদিদ অেদামগী �ি�দা েখ�বদগী িনয়ায় 
নত্তবা ওইনা উিরবিন । 

ৱাহং-হংিলবা : অচু�িন । 

দাদা� : কনাগ�না অেদামবু অৱাবা পীরবিদ মদ ুমহা�ী মরাল 
নেত্ত েতৗইগ�সুং কিরগ�া অেদাম অৱাবা নংলবিদ, মদ ু ওইরবিদ মদ ু
অেদামগী মরালিন । মিস মেহৗশাগী েলািন । জগৎকী েলািদ কর�া 
েতৗবেগ ? অৱাবা পীিরবা মহা�ী মরাল । 

মিস অকু�া ৱাফম অিস খঙলবিদ �ানতাগিন, মতমদদুা মীওইবনা 
সমাধান ৈলগিন । 

উপকারীিন, কমর্দগী মুি� পীিরবিশং 

মিসিদ মহা�ী পিূ�ংদা ফাওবা ওই মদিুদ, ঐগী ইেনমেপা�া ঐব ু
অৱাবা পীির । মদ ুনিুমদাং-নুংিথল নীংিশংদনুা ৈল�া ন�গা কাউ�া ? 

ৱাহং-হংিলবা :  নীংিশংদনুা ৈল । 

দাদা� : নুিমদাং-নুংিথল নীংিশংদনুা ৈল । মরমদনুা হকচাংদা 
েশাকপা ওই । মতুংদা অেতা�া কিরগ�া অফবা েপাৎপুসু মহা�া উেরাই। 
মরমদনুা ঐহা�া মহাকপু কির খঙহ�েগ মদিুদ মহা�া অফবা মেনমেপাক 
ফংিল, মহা�সু অফবা মেনমেপাক ফংিল অমসুং নহা�া অিসগ�া কিরগী 
ফংিলবেনা ? মিস অেদামগী মমাং মেপা�ী িহসাবিন, মিস িশংেদাকউ । 
করম েতৗনা িশংেদা�িন, মদবুুসু খঙহি�, মরমিদ মহা�া নুংঙাইবা ওইনবা। 
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মরমিদ অরানবদ ু মহা�ী মেনমেপাক নেত্ত । অৱাবা নংিলবা, মহা�ী 
মরালিন । হায়বিদ মাংদা ৈলিরবা অদগুী অরা�া নেত্ত ।  

জগত্তা কনাগ�া অমত্তগী অরা�া নেত্ত, অরা�া পুেথাি�বা অদগুী 
অরা�িন । জগত্তা অরা�া েতৗবা অমত্তা ৈলেত । মশা-মশাগী কমর্গী মৈহ 
লাকপদগীিন । প�ুম�া অৱাবা মেয়া�ির, মেখায়না ঙিস অরা�া েতৗবা 
নেত্ত। মমাংগী মেপা�ী কমর্গী মৈহগী মওংদা মিস পু�মক েথাি�বিন । 
ঙিসিদ মহা�া প�েৱা(িনঙমদবা)ফাওবা ওইির েতৗইগ�সুং হ�া েকাে�ক 
ওই�বা ওই, মদদুা কির েতৗগিন ? মদবু ুমােয়া�দনিদ উপায় ৈলেত । 

মিস মােল�া অেদা�া কনাগ�া অমগী অরা�া িথেগ হায়রবিদ, 
অৱাবা নংিলবা, মহা�ী মরাল । মেমৗনুপীনা মেনমেপাকপু অৱাবা পীরবিদ 
ন�গা মেনমেপা�া মেমৗনপুীবু অৱাবা পীরবিদ, মদদুা অৱাবা কনানা 
নংবেগ ? মেনমেপা�া । মদ ুওইরবিদ মেনমেপা�ী মরালিন । মেনমেপা�া 
মেমৗনুপীব ুঅৱাবা পীরবিদ, মদ ুওইরবিদ মেমৗনুপীনা মিস খ� খঙগদবিন 
মদিুদ ঐগী ইরালিন । মিসদা দাদা�গী �ানগী মতুং ই�া খঙগদবিন 
মদিুদ ঐগী অরা�া ওইরমগিন, মরমদনুা মহা�া ৱাৈহ অিথবনা ঙাংিলবিন। 
হায়বিদ মেনমেপা�ী মরাল িশেরাইদবিন । মেনমেপা�ী মরাল িশবদগী 
েহ�া চােয়ৎ�া ওইির, েকামে�� েহ�া ওইির অমসুং মেনমেপাকপ ু
মেমৗনুপীনা অৱাবা পীরবিদ মেনমেপাকপু দাদা�গী �া�গী খঙগদবা 
মদিুদ অৱাবা নংিলবা মহা�ী মরালিন, মদগুী িহসাবগী মতুং ই�া ঐহা�া 
েথৗদাংদ ুপাংেথা�দবিন । 

মেনমেপা�া মেমৗনুপীগা খৎনরবিদ, মদ ু ওইরবস ু মেমৗনপুীনা 
নুংঙাইনা ৈলরবিদ অমসুং মেনমেপাক খ� অৱাবা ফাওরবিদ, মতমদদুা 
মরাল অদ ু মেনমেপা�ীিন । েমৗঅহ�া খুৎিথংিজ�ুনা অেদা�া অৱাবা 
নংলবিদ মদ ুঅেদামগী মরাল অমসুং মহাকপ ুখুৎিথংিজ�না পীবা লা�বিদ, 
মদ ুওইরবিদ মমাংগী মেপা�ী কিরগ�া িহসাব ৈলেহৗবা, মদবুু িশংেদাি�। 
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মতমদদুা অেদাম অমুক হ�া অেশায়বা েতৗগনু, ন�গিদ অমুক হ�া অৱাবা 
মেয়া�গিন । মরমদনুা নাে�াে� হায়রিদ কিরগ�া অখাবা-অথ�ুা 
লা�বিদ(েখাি�না ৈচবা)লা�বিদ, মদবুু তুংিশ�ু । িহসাব িশংেদা�গিন । 
মিস জগত্তা িহসাব য়াওদনিদ মীৎ-চা�বসু ওইেথাে�, মদ ু ওইরবিদ 
েলমেহৗিরবা প�ুমক িহসাব ৈলতনা ওইরমগ�েন ? অেদা�া কনা-কনাদা 
পীিখ-পীিখবিশং, মদগুা চপ-মা�না অেদা�া অমুক হ�া ফংগিন মতমদদুা 
অেদা�া হরাওনা তুংিশ� ুমদিুদ, হাস ! েহৗিজক ঐহা�ী িহসাবকী একাউ� 
পু�মক েলাইিশ�িন । ন�গিদ অরা�া েতৗরগিদ মতুংদা অমুক হ�া অৱাবা 
মেয়া�গিন ।  

ঐহা�া ‘অৱাবা নংিলবা মহা�ী মরাল’ মিস সু�া অিস পুেথাি�, 
মীয়া�া মিসবু অঙকপিন হায়না েলৗির মদিুদ অেশংবা িথিজনবিন মিস !  

িগয়রদা খুৎ-চ�া, কনাগী মরাল ? 

অখাবা নংিলবা, মহা�া েতৗিরবিস । েতৗিরবা অদিুন িবক�  
(ক�না)িন মিস মশী�রী অিস মশাম�া শাবা ওই অমসুং মদদুা িগয়রগী 
চ�া ৈল, মদদুা মশাগী মখুৎ চ�বিদ মদগুী মশী�রী অদদুা অেদা�া লা� 
অমা হায়রবস ুমদিুদ ইবুংেঙা, ঐগী খুৎিন, ঐনা নহাকপু শাবিনেন ! মদ ু
ওইরবিদ মদগুী িগয়রগী চ�া অদনুা খুতু্ত থােদাক�া ? থােদাে� । মহাি� 
অেদামবু খঙহি� মদিুদ ইবংুেঙা, মিসদা ঐগী কির ইরাল ? নহা�া অৱাবা 
নংিল মরমদনুা অেদামগী ইরাল ! অিসগ�া মপানগী চৎিলবা মশী�রী 
পু�ম�ীসুিন । মিস মীয়াম পু�মক গীয়রগ�া ঙ�িন । গীয়র ৈল�গিদ 
মুৈ� েসেহর প�ুম�া কনাগ�া েলায়�ীনা মহা�ী মপুেরাইববু অৱাবা পীেরাই 
অমসুং কনাগ�া মপুেরাইবনা মহা�ী েলায়্�ীবু অৱাবা পীেরাই । মশাগী 
য়ুমিদ পু�ম�া নুংঙাইনা থমগিন, েতৗইগ�সুং অিসগ�া নেত্ত । মিস অঙাং, 
মপুেরাইবা-েলায়্�ী পু�মক মশী�রী খ�িন, গীয়র খ�িন । 
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চীংব ুঅমুক-হ�া নুংনা েথামগ�া ? 

ৱাহং-হংিলবা : কনাগ�না অেদামদা নুংনা েথা�বা অমসুং মদদুগী 
ঐেখায়না েশাকপা ওইরগিদ অমুক েহ�া ইেমাশেনল ওইবা ওই ।                 

দাদা� : েশাকপদগী েখায়শাউ�া ওই, ন�েন ? েতৗইগ�সংু 
চীংেদা�গী ওন-ও�ুনা নুং অমা েকা�া তারবিদ অমসুং ঈ-েথা�বিদ ? 

ৱাহং-হংিলবা : মদগুী িফবম অদদুা ঐেখায়না অসু�া খনগিন 
মদিুদ কমর্গী মতুং ই�া ঐেখায়্দা েশা�দবা ওইরমগিন, মরমদনুা 
েশাি�বিন। 

দাদা� : েতৗইগ�সুং, চীংব ুৱাৈহ অিথবনা ৈচেরাই�া ? শাউেরাই�া 
মদগুী মীৎকুপতুদা ? 

ৱাহং-হংিলবা : মদদুা শাউ�গী মরম ৈলেত । মরমিদ মিস কনানা 
েতৗিরবেনা, মদ ুঐেখায়না খঙিঙ ।  

দাদা� : মদদুা কয়া�া �ান তািরবা ?! মশা-মেতা�া �ান 
লাকইদনা ন�গা লা��েন ? মেতৗ অস�ুা মিস প�ুমক চীংগ�া ঙা�িন। 
নুংনা থািরবদসুু, ৱাৈহ অিথবনা ৈচিরবদসুু, হরাি�বদসুু, মেখায় পু�মক 
চীং খ�িন, আত্মা নেত্ত । মিসবু খঙলবিদ থবক েলাইিশ�গিন ।  

কনাগ�ব ু মরাল ৈলবা ওইনা উরবিদ, মদ ু অেদামগী মনুংদা 
ফমিলবা েয়�বা অশাউবা-নাপল-মায়া-মীেহৗবিন, মেখায়না অিসগ�া 
উৎিল । মশাগী �ি�দগী মহা�া মরাল ৈলবা ওইনা উেদ, অশাউবা- 
নাপল-মায়া-মীেহৗবনা উহি� । কনাগ�দা অশাউবা-নাপল-মায়া-মীেহৗবা 
ৈল�বিদ, মহাকপ ু মরাল ৈলবা ওইনা উহ�বা কনামত্তা ৈলেত অমসংু 
মহাকপু, কনাগ�া অমত্তা মরাল ৈলবা ওইনা উেদ । তেশংনম�ী মরাল 
ৈলবা কনাগ�া অমত্তা ৈলেত । মিসিদ অশাউবা-নাপল-মায়া-মীেহৗবা 
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মনুংদা চংে� অমসংু মেখায়না ‘ঐ চ�ুভাইিনʼ অসগু�া খনবদগী মনুংদা 
চঙে� । ‘ঐ চ�ভুাইিনʼ, মিস থাজবা অিস ৈল�বিদ অশাউবা-নাপল-
মায়া-মীেহৗবা চৎ�িন । মদ ুওইরবসু য়ুম হাঙহ�দা মতম খরা চঙগিন, 
মরমিদ মতম কয়াদগী মনুংদা চঙদনুা ৈলদনা ! 

মিসিদ  য়া�া ৱাংবা নৎকী মওং-েহৗ�ী 

ৱাহং-হংিলবা : অমেরামদা মশামক অৱাবা নংিল, েহৗিজক মহা�া 
মশাগী অরা�দগী অৱাবা নংিল । মদদুা অেতা�া মীওইিশংনা মশাগী 
দরকার ওইবদগী েহ�া মেকাক িশিজ�দনুা লাি� মদিুদ, ‘অের, কির 
েতৗরেগ, কির েতৗরেগ ?’ েতৗইগ�সুং মিসদা অিসগ�া হায়বা য়ায় মদিুদ 
মহা�া মিসদা কির দরকার ৈলবেগ ? মহা�া মশাগী মরালদগী অৱাবা 
নংিল । অেদাম মীয়া�া মহা�ী অৱাবা েলৗবিদ য়ােদদনা । 

দাদা� : অিসগ�িন, মিসদা হঙবা লাি�বা, উ�বা লাি�বা, মেখায় 
মশাগী য়া�া ৱাংবা নৎকী েহৗ�ী িনয়মগী মতুং ই�া লাি�বিন । অিসগ�া 
উ�বা চৎপা হায়বিদ কিরেনা হায়বদা মদদুা চৎলগা মদগুী মীওই অদদুা 
হঙিঙ, ‘করম েতৗির ইবুংেঙা, েহৗিজক অেদামব ুকর�া ফাওবেগ’ মদদুা 
মহা�া হায়গিন, ‘েহৗিজি� ফের ।’ মহা�ী ৱাখলদা অসু�া ওই মদিুদ 
‘ওেহােহা, ঐগী অসুক য়া�া েভল্য়ু ! মীওই কয়ানা ঐবু উ�বা লাি� !’ 
মিসনা মশাগী অৱাবা কাউবা ওই । 

পিুর�া- েয়ে�া�বা 

িতনিশ�বা অমসংু খাইেদা�বা, মিস অিন অিস েনচরল 
এডজ�েম�িন অমসুং পিুর�া- েয়ে�া�বা, মিস মীওইবনা বুি�দগী েতৗবা 
ওই । হায়বিদ নুিমদাং তু�া মতমদা পূি�ংদা খি� মদিুদ মিস ে�াট অিস 
তাংবা ওই, মরমদনুা মদগুী মফমদদুা েহাংই, মদদুগী েলৗেগ । মেতৗ 
অসু�া মনুংদা পুিরৈন । হায়বিদ নুংঙাইবব ু পুিরৈন অমসুং অৱাবদা 
েয়ে�াকৈন । মহা�া নুংঙাইববু পুিরৈন মরমদনুা, মতুংদা শািথনা অৱাবা 
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ফংই অমসুং অৱাবদা েয়ে�াকনরবস ুঅৱাবদ ুহ�বা ওইেদ ! নুংঙাইবদা 
পুিরন�া ন�গা পিুরন��া ? ‘অিসগ�া েতৗরগিদ ফগিন, অিসগ�া 
েতৗরগিদ ফগিন’, েতৗইদনা েতৗদ�েন ? অমসুং মিস �স-মাই� েতৗই। 
িদস ইজ েনচরল এডজ�েম�িন । কিরগ�া লুপা ২০০ মাং�বিদ ন�গা 
ৱয্াপারদা লুপা ৫০০০ গী অমাংবা ওইরবিদ মদ ুেনচরল এডজ�েম�িন। 
কনাগ�না ফুিরৎখাওদগী লুপা ২০০০ চপতুনা প�ুবিদ, মদসুু েনচরল 
এডজ�েম�িন । ‘অৱাবা নংিলবা মহা�ী মরাল’, মিস ঐহা�া �া�গী 
েয়ংদনুা েগের�ীগা েলায়্�া হায়ির । 

ৱাহং-হংিলবা : অিসগ�া হায়বা ওই মদিুদ নুংঙাইবব ুপুির�া ওই, 
মদদুা কির অরা�া ওইবেগ ? 

দাদা� : পুির�া েতৗেগ হায়রগিদ অৱাবগী েতৗ, নুংঙাইবগী েতৗেগ 
হায়রগিদ য়া�া খুেদাংিথবদা লা�িন । পিুর�া অিসব ুয়া�া পা�া ওইরবিদ 
অৱাবগী েতৗ মদিুদ, ঐহা�া কনাগ�া অমবু খুবা�া থাই, মদদুা মহা�া 
খুবা�া অিনরক থাই মদিুদ অফবিন, অিসগ�া কনাগ�া ফুবা মীওই 
ফংলবিদ ফগিন । মিসদগী ঐেখায়গী �ান েহ�ৎকিন । কিরগ�া অৱাবব ু
পুির�া পাম�বিদ েতৗগন ুেতৗইগ�সুং নুংঙাইবগী পুির�া অিসিদ েতৗিবগনু! 

ওইির �ভুগী মরাল ৈলবা 

‘অৱাবা নংিলবা মহা�ী মরাল’, মিস ভগৱানগী েলাি� । অমসুং 
মিসদা কনাগ�না হরা�বিদ, মহাকপ ুমীয়া�া মরাল ৈলবিন হায়না েলৗির। 
েকাটর্ সু হরাি�বা অদবুু মরাল ৈলবিন হয়্না েলৗই ।  

হায়বিদ মিসদা মপানগী অরা�বু িথং�া মীয়া�া মনুংগী েদাষ 
েতৗবা েহৗির । মিসদগী ভগৱানগী মরাল ৈলবা ওইনা ওই, অিসগ�া 
অরা�া অিস েহৗেদাি� । অের, ভগৱানগী মরাল ৈলবা ওইগনু । মিসদা 
অরা�া েতৗরবিদ ে�াে�ম ওইেদ । থা ২ েজ�া চতু্তনা অমুক হ�া লা�িন 
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েতৗইগ�সুং ভগৱানগী মরাল ৈলবা নহাক ওইগনু । অেদা�া ভব তা�া 
মিস ? কিরগ�া মিস অকু�া ৱাফম অিস খঙলবিদ থবক েলাইিশ�গিন। 
মিস ‘অৱাবা নংিলবা মহা�ী মরাল’ অিসিদ মীওই কয়া-কয়ািশংগী খঙবদা 
লাি� । মরমিদ মেখায় প�ুমক অিস ইচম-চ�া মীওইরা ? য়া�া ৱাখল-
খ�বা মীওইিশংিন ! ঐহা�া অমু�ং খঙহ�া ওইির । েহৗিজক মেনমেপা�া 
মেমৗনুপীব ুঅৱাবা পী-পীদনুা ৈলরবিদ মেনমেপা�া ৱাৈহ অমা তািখবা ওই 
মদিুদ ‘অৱাবা নংিলবা মহা�ী মরাল’, মতমদদুা মেমৗনুপীনা হ�া-হ�া 
অৱাবা পীবদদুা মহা�া খদু�া খঙিঙ মদিুদ ঐহা�ী অরা�া ওইরমগিন, 
মদনুা মরম ওইদনুা মহা�া অৱাবা পীিরবিনদনা! মদ ুওইরবিদ মদগুী 
েসাল্য়ুশন পুর�িন ন�গিদ েসাল্য়ুশন পুরকপা ঙমেলাই অমসুং লমন-খু�া 
েহ�া েহ�ৎকিন । 

খঙবদা লুই েতৗইগ�সুং তেশংবমি� 

অেতা�া কনামত্তগী মরাল নেত্ত । কিরগ�া অরা�া ৈলিরবদ ুমদ ু
ঐেখায়গী অরা�িন । ইশাগী অরা�না মরম ওইদনুা মিস পু�মক েশি�বিন। 
মিসগী য়ুি� কিরেনা ? মদদুা হায়ির, ‘মশাগী মরাল ।’ 

ৱাহং-হংিলবা : েথঙনা ওইরবসু, েতৗইগ�সুং �ানিদ তাবা ওইির। 

দাদা� : েথঙনা খঙবা ওইিরবদ,ু মদ ুঅফবিন । অমেরা�া 
হকচাং েক�রকপা ওইবা অমসুং মতুংদা খঙবা লাকপা ওইির । মহা�ীিদ 
থবক ওইরগিন ! েতৗইগ�সুং হকচাং ক�বিদ, মতমদদুা খঙল�বিদ ? 

ঐহা�া ‘অৱাবা নংিলবা মহা�ী মরাল’ সু�া পীিরদনা, মদ ুশা�ািশং 
পু�ম�ী এ�ে�ক পীিরবিন । কিরগ�া অেদা�া মৈু� চৎলবিদ মদদুা য়ুম 
িলিশং কয়াদা মিস সু�া অিস ইির, অেচৗবা মেয়�া ‘অৱাবা নংিলবা 
মহা�ী মরাল’ । কিরগ�া �াস কায়রবিদ, মদগুী মতমদদুা অঙাংিশং 
অমগা-অমগা েয়ংনা-েয়ংনদনুা হায় মদিুদ, ‘ইমা, অেদামগী মরালিন’ । 
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অঙাংিশংসু খঙবা ওই, খঙ�া । মমাদা হায়, ‘অেদামগী মাইেথাং মিম 
লাংিশি�, মিস অেদামগী অরা�িন ।’ কড়ীদা থমু েহ�া থাক�বিদ, মতমদদুা 
ঐেখায়না েয়ংগদবিন কনাগী মমায়্দা অেহাংবা ফাওবেগ ? েহায়, মহা�ী 
মরাল । হৱাইেথাংবা ৈহেদা�বিদ েয়ংউেন, কনাগী মাইেথাং েহাংবেগ ? 
মদ ুওইরবিদ মহা�ী মরালিন । ইনশাংদা েমােরাক য়া�া শারবিদ মদ ু
ওইরবিদ প�ুম�ী মমায় েয়ংউ মদিুদ কনাগী মমায় েহাংবেগ ? মদ ু
ওইরবিদ মহা�ী অরা�িন মিস । মরাল কনাগীেনা ? ‘অৱাবা নংিলবা 
মহা�ী মরাল ।’ 

অেদা�া মাংদা ৈলিরবা অদগুী মমায়-েপা�া ওইনা উরবিদ মদ ু
অেদামগী অরা�িন । মতমদদুা মহা�ী অেশংবা আত্মাবু নীংিশংদনুা মহা�ী 
মিমংদগী ঙাকপীয় ুহায়জগদবা, মদ ুওইরবিদ মমাং মেপা�ী কমর্গী িলপু�গী 
নাে�াকপা ঙমগিন । 

ৱাইফনা অেদামগী মীত্তা িহদাক হা�া অমসুং অেদামগী মীত্তা 
অনাবা ফাওরবিদ মদ ু ওইরবিদ মদ ু অেদামগী অরা�িন । খাঙিলবা, 
মহা�ী মরালিন, অিসগ�া বীতরাগনা হায় অমসুং মিস মীয়াম পু�ম�া 
িনিমত্তপু ফাির ! 

‘ইশাগী অরা�িশংগী ৈচনা ফংিল’ । নুংনা েথাি�বা মহা�ী মরাল 
নেত্ত, নুংনা পাি�বা মহা�ী মরালিন ! অেদামগী অেকায়বদা ৈলবা 
অঙাংিশংগী কিরগ�া মখলগী অরা�া ন�গা ফত্তবা লমচৎ েতৗরবিদ, 
েতৗইগ�সুং কিরগ�া মদগুী ইেফ� অেদামদা ফাও�বিদ অেদামগী অরা�া 
নেত্ত অমসুং অেদামদা ফাওবা ওইরগিদ মদ ুঅেদামগী অরা�িন, অিসগ�া 
শঙেশায়-েশায়্দনা খঙঙু ! 

তুংিশ�া-পবুাগী  অেনৗবা মওং 

মীওই অিন (চ�ুভাই অমসুং ল�ীচ�)িন । চ�ুভাইনা 
ল�ীচ�দা অরা�া িশির মদিুদ অেদা�া ঐগী য়া�া অমাংবা েতৗির । 
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মদদুা ল�ীচ�না নুিমদাং পু�া তু�া য়ােদ অমসুং চ�ুভাইনা ফজনা তুি�, 
মরমদনুা ল�ীচ�গী মরালিন । েতৗইগ�সুং দাদা�গী সু�া অৱাবা নংিলবা 
মহা�ী মরাল মদবুু নীংিশংলবিদ ল�ীচ�না শাি� ৈলনা তুমগিন ন�গিদ 
মহাকপু অিথবা ৱাৈহনা ৈচদনুা ৈলগিন । 

অেদা�া কনাগ�া সুেলমানবু ৈপশা মেথাইদা পীবা ওইরবিদ অমসংু 
মহা�া থা ৬ ফাও ৈপশা পী�বিদ ? ৈপশা কনানা িপিখবেগ ? অেদামগী 
অহংকারনা ! মহা�া পিূ�ং েথৗগৎহি� অমসুং অেদা�া দয়া ৈলবা ওইদনুা 
মহাকপু ৈপশা পীিখ, মরমদনুা েহৗিজক সুেলমানগী একাউ� তুংিশ�ুনা, 
অহংকারগী একাউ� িশংলি� ইয়ু । 

অিসগ�া এনালাইিশস েতৗিবয় ু

কনাগ�না অরা�া য়া�া েতৗবা, মহা�া মিস সংসার অিসদা ৈচনা 
ফঙবা ওই । ৈচনা কনানা ফঙবেগ ? মদবুু েয়ংউ । ৈচনা ফংিলবা, 
মহাি� অরা�া । 

অৱাবা নংিলবদদুা, মদদুগী িহসাব েলৗেথা�িন মদিুদ কয়া�া 
লা�েগ! য়ুমগী মীওই ১০ িন । মদগুী মনুংদা ২ িদ য়মু কর�া চৎিলবেনা, 
মদগুী ৱাখল ফাওবা লাে� । মীওই ২ অিসগ�া খি� মদিুদ য়ুমদা মেতং 
পাঙগদবিন । মীওই ২-৩িদ য়ুম পুবদা মেতং পাঙিঙ, অমিদ েনাংমা 
পু�া য়ুম কর�া েতৗনা পুগিন, মদগুী চী�াদা ৈল অমসুং মীওই ২ িদ 
শাি� ৈলনা তুমদনুা ৈল । মদদুা কনাগী মরালেনা ? ইবুংেঙা, অৱাবা 
নংিলবা মহা�ী, িচ�া েতৗিরবা মহা�ী । শাি� ৈলনা তুি�বা, মহা�া কিরস ু
েতৗেদ । 

অরা�া কনাগীেনা ? মতমদদুা হায়গিন কনানা অৱাবা নংিলবেগ, 
মবু িথিজ�ু । েসবারীগী মখুত্তাগী �াস ১০ কায়রবিদ মদগুী ইেফ� ইমুংগী 
মীওইিশংদা ওইগ�া ন�গা ওইেরাই�া ? েহৗিজক য়মুগী মীওইিশংদা অঙাংিদ 
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কিরগ�া অৱাবা কিরস ু ৈলেত, েতৗইগ�সুং মেখায়্গী মমা-মপািদ 
েখায়শাউ�া ওই । মদদুা মমা অদিুদ মতম খরাগী মতুংদা সাি� ৈলনা 
তুমগিন, েতৗইগ�সুং মপাদনুা িহসাব েহাতু্তনা ৈলগিন, মদিুদ লুপা ৫০ গী 
অমাংবা ওইের । মহা�া েহ�া এলাটর্  ওই, মরমদনুা েহ�া অৱাবা নংগিন। 
‘অৱাবা নংিলবা মহা�ী মরাল ।’ 

অরানববু ঐেখায়না িথবা চৎপিগ দরকার তাে� । অেচৗ-অেচৗবা 
জজিশংবু ওইরবসু ন�গা উিকলিশংব ুওইরবস ুিথবগী মেথৗ তাে� । মদগুী 
মহত্তা মিস সু�া অিস পীির, মিস থরেমািমটর, মদিুদ ‘অৱাবা নংিলবা 
মহা�ী মরাল’ । কিরগ�া কনাগ�না মিস খক এনালাইসীস েতৗ-েতৗরদনুা 
মমাং থানা চৎলবিদ, মদ ুওইরবিদ মহা�া চপ িতংনা েমা� েয়ৗগিন । 

মরাল েডা�রগী ন�গা অনাবগী 

েডা�রনা অনাববু ইনেজকশন কা��ী অমসুং েডা�রনা য়ুমদা 
চতু্তনা শাি� ৈলনা তুমে� । েতৗইগ�সুং অনাবা অদিুদ নুিমদাং পু�া 
ইনেজকশন অনাবা ফাওবা ওই । মদদুা অরা�া কনাগীেনা ? অনাবা 
অদগুী! অমসুং েডা�রিদ অৱাবা নংলকা�া, মতমদদুা মহা�ী মরাল অদ ু
ফাগিন । 

মচানুপীগীদমক েডা�রবু েকৗবা অমসুং মহা�া লা�ুনা েয়ংবগা 
মীহন েচাংে�, মতমদদুা েডা�রনা কির হায়বেগ ? ‘ঐব ু কিরগী 
েকৗিরবেনা ? অের, নহা�া খুৎ েশাকপগা মদগুী মতমদদুা চৎে�, ন�গিদ 
িমহি� চৎল�িন । েতৗইগ�সুং েডা�রনা ফীস ওইনা লুপা ১০ পুদনুা 
চৎিখ অমসুং মদগুী মথ�া ৈচসু ৈচ । ‘অের, ৈচেদৗবা ওইরগিদ ৈপশা 
েলৗগন ুঅমসুং ৈপশা েলৗগেদৗবা ওইরগিদ ৈচগনু ।’ েতৗইগ�সুং অিসগ�িদ 
েতৗেদ, ফীসতী েলৗগিন । মতমদদুা ৈপশা পীবা মেতৗ তাই । অিসগ�া 
জগৎিন । মরমদনুা মিসগী মতমিসদা িনয়ায় িথগন ু।  
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ৱাহং-হংিলবা : অিসগ�স ুওই, ঐেঙা�গী িহদাক েলৗই অমসুং 
ঐহাকপু ৈচির। 

দাদা� : েহায়, অিসগ�স ুৈল । েতৗইগ�সুং মাংদা ৈলিরবা অদবু ু
মরাল ৈলবা ওইনা েলৗরবিদ অেদাম মরাল ৈলবা ওইগিন । েহৗিজক 
মেহৗশানা িনয়ায় অদ ুেতৗির । 

ওেপেরশন েতৗবা মতমদা অনাবা অদ ুিশরবিদ অরা�া কনাগীেনা? 

ৈলেখাম অনানবদা বুট েতাংদনুা চৎপা অমসুং তুরবিদ মদদুা মরাল 
কনাগীেনা? ইবুংেঙা, নহা�ীিন ! মিসগী খঙবা অিস ৈলরমেদ েখাংঙুপ 
েতাংদনা চৎলবিদ েখাঙশািশংগী ফািজ�া ৈলগিন অমসুং তুেরাই ? মিসদা 
কনাগী মরাল ? ৈলেখামগী, বুটকী ন�গা নহা�ী ?! অৱাবা নংিলবা 
মহা�ী মরাল ! মিসখক মপুংফানা খঙলবিদ মহাকপু েমা�তা পুগিন । 
মিসদা মীয়ামগী অরা�া েয়ংিলবিস, মদিুদ ফাজনা লা�িন । মশাগী 
অরা�দগী িনিমত্তবু ফংিল । মিসদা অিহংবা িনিমত্ত ফংলবিদ মহাকপ ু
িচ�বগী েকাইতান-তাৈ� অমসুং কিরগ�া িতংখঙ য়রুবিদ কির েতৗগিন? 
ল�ী মির ফাংবদা িতংখঙ তাদনুা ৈল, মীওই িলিশং কয়ানা চৎলবস ু
কনামত্তনা য়ুেদ, েতৗইগ�সংু চ�ুভাই েথা�কপগা িতংখঙ মহা�ী মেখাঙদা 
য়ুই? ‘বয্াবি�ত শি�’িদ কর�া েতৗবেগ ? িতংখঙ য়ুগদবদা মহাকপ ু
য়ুগিন । সঙেয়াগ প�ুমক পুনিশনগিন, েতৗইগ�সুং মদদুা িনিমত্তকী কির 
মরাল ? 

কিরগ�া কনাগ�া মীওই অমবু িহদাক চাইদনুা েলাক-খুহ�বিদ 
মদগুীদমক খৎন-ৈচ�া েথাকই, েতৗইগ�সুং কিরগ�া মেরা� থাওদা 
ৈয়বদগী েলাক-খুরবিদ, মতমদদুা খৎন-ৈচ�া েথাক�া ? মিসদিদ ফািরবা 
অদবুু, মহা�া েলায়্�া খৎৈন । িনিমত্তপু িচ�বা তাৈ� । েতৗইগ�সুং 
কিরগ�া অেশংবদবুু খঙ�া েতৗরবিদ মদিুদ েতৗিরবা কনােনা অমসুং 
কনাদগী েথাি�বেনা, মতমদদুা কিরগ�া অৱাবা ৈলগ�া ? েতন-কাি�বা 
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অদগুী অরা�া নেত্ত, েত�া পাি�বা, মহা�ী মরালিন । েতন-কাি�বা অদিুদ 
ফারকা�া, মতমদদুা মহা�ী মরাল । েহৗিজি� েত�া পাি�বদ,ু মহাকপু 
ফাির । ফািরবা অদ,ু মহাক অহা�া মরাল ৈলবিন অমসুং অিনসুবা অদিুদ 
ফারকা�া, মতমদদুা মহা�ী অরা�া । 

অঙাংিশংগী অরা�া খ�বু পেুথাকই, প�ুম�া 

অেদা�া লাইিরক তি�ৈঙদা, মতমদদুা মদদুা কিরগ�া অৱাবা 
নংিখ�া ? 

ৱাহং-হংিলবা : অৱাবা নংিখ । 

দাদা� : মদ ুঅেদামগী অরা�নিন । মদদুা ওজা ন�গা অেতা�া 
কনামত্তগী মরাল নেত্ত । 

ৱাহং-হংিলবা : মিস ছা�িশংনা ওজাগী মেয়া� েতৗিরবিস, 
মেখায়না করম কা�া েহাংগিন ? 

দাদা� : অৱাবগী পিরনাম ফংিলবদ,ু মহা�ী মরালিন । মিস 
গর অিস অিসগ�া েপাি�, মরমদনুা ছা�িশংনা মেয়া�া ৈলবা ওইির । 
মিস অঙাংিশংিদ �ান তাবা ওই েতৗইগ�সুং গর অমসুং মমা-মপা 
মেকাক য়াওদবা ওইনা েপাকই । অমসুং অহনিশংনা মশাগী অিরবা 
পায়িশ�া অদিুদ থােদাে� মদ ু ওইরবিদ অঙাংিশংনা মেখায়গী মেয়া�া 
ৈলগিনদনা ? েহৗিজক মমা-মপাগী চাির�া অিসগ�া ওইেদ মদিুদ 
অঙাংিশংনা মেয়া�া ওইদবা । মিসিদ অহনিশংনা চাির�া হ�রকপা ওই, 
মরমদনুা অঙাংিশংনা িকদবা ওইির । 

অরা�িশংগী মমাংদা দাদা�গী  অ�রে�নিদং 

 ‘অৱাবা নংিলবা মহা�ী মরাল ।’ মিস সু�ািস েমা�তা পগুিন। 
কনাগ�না হঙলবিদ ঐ ইশাগী অরা�া কর�া িথগিন ? মদদুা ঐহা�া 
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তাকই মদিুদ নহা�া কদায়-কদায়দা অৱাবা নংবেগ ? মদ ু নহা�ী 
মরালিন। নহা�া কির লানিখবেগ মদিুদ অিসগ�া অৱাবা নংিলবা ? মদ ু
িথিজ�ু । মিসিদ েনাংমগী নুিমৎ প�ুা অৱাবা নংবা ওইির, মরমদনুা 
িথিজনগদবিন মদিুদ কির-কির অরা�া ওইিখবেগ ! 

অৱাবা নংবগা খঙগিন মদিুদ মিস ঐহা�ী ইরালিন । কিরগ�া 
ঐেঙা�গী অরা�া ওইরগিদ ঐহা�া েটনশন ওইগিনদনা ! 

ঐহা�া মাংদা ৈলিরবা অদগুী মরাল করম েতৗনা খঙবেগ ? মাংদা 
ৈলিরবা অদগুী েহাম (আত্মা) অমসুং েফােরন (অনাত্মা) েতাঙা�া উই। 
মাংদা ৈলিরবা অদগুী েফাের�া অরা�া ৈলরমগিন, মরাল ৈলরবিদ ঐহা�া 
কিরসু হায়েদ, েতৗইগ�সুং েহামদা কিরগ�া অমা েথা�গিদ ঐহা�া মহাকপ ু
েচকিশনহ�া মেথৗ তাই । েমা�তা চৎপদা কিরগ�া অৱাবা অমত্তা 
ৈলেরাইদবিন । 

মনুংদা য়া�া চাউনা খু�াদনুা ৈল, মদদুা কনানা অৱাবা নংিলবেগ 
মদ ু খঙগদবিন । কিরগ�া মতমদা অহংকারনা অৱাবা নংই, মদিুদ 
অহংকারগী অরা�িন । অন�া মতমদা পূি�ংনা অৱাবা নংই, মদ ুওইরবিদ 
পূি�ংগী অরা�িন । কিরগ�া মতমদা িচত্তনা অৱাবা নংই, মদগুী মতমদা 
িচত্তনা অরা�িন । মিসিদ মশাগী অরা�িশংদগী ‘মশা’ েতাঙা�া ৈলবা 
ঙ�ী । ৱাফম অিস খঙবগী দরকার ওইেনেকা ? 

অরা�গী মর কদায়দা ৈলবেগ ? 

অরা�া কনাগীেনা ? অৱাবা নংিলবা মহা�ী ! কির অরা�া ? 
মদদুা হায় মদিুদ ‘ঐ চ�ভুাইিন’ মিসগী থাজবা অিস অেদামগী অরা�িন। 
মরমিদ মিস জগৎ অিসদা অরা�া কনাগ�া অমত্তা ৈলেত । মরমদনুা 
কনাগ�া মরাল ৈলবা অমত্তা ৈলেত, অিসগ�া িস� ওইির । 
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মিস নত্তনিদ, মিস মােলম অিসদা কনাগ�া অমত্তনা কিরগ�া 
অমত্তা েতৗবা ঙমেদ । েতৗইগ�সুং িহসাব েশম�বিদ, মদ ুেল�া থােদাে�াই। 
কিরগ�া অেশাইবা িহসাব েশম�বিদ, মহা�া অেশাইবা মৈহ পীদনদী 
েতাে�াই । েতৗইগ�সুং েহৗিজক অেনৗবা ওইনা অেশাইবা েতৗগনু । েহৗিজক 
েতৗবা েল�ু । খঙবা মীৎকুপতুদগী েতৗবা েল� ু । অিরবা অেশাইবা 
েশম�বা অদ,ু মদিুদ ঐেখায়না িশংেদাকপা মেথৗ তাই েতৗইগ�সুং অেনৗবা 
েথা�নবা েয়ংউ । মপুংফাবা েথৗদাং অিস ঐেখায়্গীিন, ভগৱানগী েথৗদাং 
নেত্ত । ভগৱান মিসদা খুৎ িথংিজে� । মরমদনুা ভগৱানসু মদবুু ঙাকপীবা 
ঙমেদ । কনাগ�া ভ�না অিসগ�া মাি� মদিুদ, ‘ঐনা পাপ েতৗই অমসুং 
ভগৱা�া ঐবু ঙাকপীগিন ।’ ভগৱানগী মদদুা ঙাকপীবা ৈলেত । মীনুংিশ 
েচ�া মীওইিশংগী মফমদা ঙাকপীবা ওই । মীনংুিশ েচ�া মীওইদদুা 
হায়রবিদ, ‘সােহব, ঐহা�া অেদামগী মথ�া য়া�া চাউবা অরা�া অমা 
েতৗে� ।’ মদ ুওইরবিদ মহা�া খুদ�া ঙাকপীগিন । 

অৱাবা পীিরবদ ুিনিমত্ত খ�িন, েতৗইগ�সুং মর ওইবা অরা�িদ 
মশাগীিন । কা�বা পীিরবা অদসুু িনিমত্তিন অমসুং অমাংবা পীিরবা অদসু ু
িনিমত্তিন, েতৗইগ�সংু মদ ুইশাগী িহসাবিন, মরমদনুা অসু�া েথাি�বিন । 

ঐহা�া অেদামদা েফাঙনা হায়েগ মদিুদ অেদামগী ‘বাউ�ীদা’ 
কনাগ�া অমত্তনা খুৎশা-িথংিজ�বা শি� ৈলেত অমসুং কিরগ�া অেদামগী 
অরা�া ওইরবিদ কনাগ�া অমনা খুৎশা-িথংিজ�া ঙি� । অের, ৈচনস ু
ৈয়গিন ! ‘ঐহাি�’ খঙিখ মদিুদ কনানা শাউদনুা ফুিরবেনা ? প�ুমক 
অেদামগী ইশাগীিন ! অেদামগী বয্াবহার কনাগ�া অমত্তনা েশায়হ�া নেত্ত। 
অেদামগী ৱয্াৱহার অেদা�া েশায়হ�িন । য়ু আর েহাল এ� েসাল 
িরসেপাি�বল েফার েয়ার বয্াবহার । 

জজ, ‘কমিপয়ুটর’ গা মাৈ� 

অৱাবা নংিলবা মহা�ী মরাল, মিস ‘েলাৎনা থ�া ত�(ইতরেনল 
ইিলেম�)’িন । মিসদিদ বিু�না েচাকথবা ওই । মিত�া�া (বিু� �ান) 
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থবক েতৗবা ঙমদবা, মদগুী ৱাফম অদ ু‘�ানীপুরষ’কী মফমদা মেয়ক-
েশংবা ওই, মহা�া ‘ওইিরবা অদ ুচপ-মা�া’ ওইবা ওই । মিস ‘েলাতু্তনা 
থ�া ইতরেনল ইিলেম�’ অিসবু য়া�া কু�া অথর্দা খঙবা মেথৗ তাই । 
কিরগ�া িনয়ায় েতৗবা ঙ�া েচতন (থৱায় পা�া অিহংবা) ওইরগিদ 
েখ�বা মীৎেয়ংদা থমগিন েতৗইগ�সুং জগৎকী িনয়ায় েতৗিরবা অিস 
িনে�তন েচতি� (থয়াৱ পা�বা)িন । মদবুু জগৎকী েলা�া খঙেগ 
হায়রগিদ মদ ু কমিপয়টুর গ�িন, কমিপয়ুটরদা ৱাহং ইনপুত েতৗরবিদ 
মতমদদুা কমিপয়ুটরদগী অরা�া েথাকপা য়ায়, েতৗইগ�সুং মেহৗশাগী 
িনয়ায়দা অরা�া ওইেদ । মিস জগৎকী িনয়ায় েতৗিরবিস িনে�তন েচতি� 
(থয়াৱ পা�বা)িন অমসুং ‘বীতরাগ’িন । কিরগ�া ‘�ানীপুরষ’কী ৱাৈহ 
অমখক খঙলবিদ অমসুং েলৗিশ�বিদ েমা�তা চৎকিন । কনাগী ৱাৈহ ? 
‘�ানীপুরষ’কী ! মিসদগী, কনাগ�া অমনা কনাগ�া অমত্তগী এডৱাইস 
েলৗবগী দরকার ওইে� মদিুদ মিসদা কনাগী অরা�েনা ? ‘অৱাবা নংিলবা 
মহা�ী মরাল ।’ 

মিস সাই�িন, িব�াি� প�ুমক । মিসদা ৱাৈহ অমতংগীফাও 
অেশায়বা ৈলেত । মিসিদ িব�াি� হায়বিদ, িব�ান খ�িন । পৃিথবী 
পু�গী । মিস ইি�য়াগী খ�া, অিসগ�া নেত্ত । েফাের�া পু�মকিশংগীসিুন 
মিস ! 

অিসগ�া অেশংবা িনমর্ল িনয়ায় অেদামদা উহি�, মদদুা অচুম-
অরানগী েয়ে�া�বা অিস কদায়দা ৈলবেগ ? মিস য়া�া কু�া ৱাফি� । 
শা�ািশংগী প�ুম�ী এ�ে�� হায়িরবিন । মিসদিদ ‘মফম’ অদগুী জজেম� 
(িনয়ায়) করম েতৗনা চৎথিরবেগ, মদ ু একেজ� হায়িরবিন মদিুদ, 
‘অৱাবা নংিলবা মহা�ী মরাল ।’ ঐেঙা�গী ‘অৱাবা নংিলবা মহা�ী 
মরাল’, মিস সু�া অিস চপ-চানা একেজ� পুেথাি� ! মিসবু কনাগ�না 
িশিজ�রবিদ, মহা�ী য়াইফবা ওইগিন !!! 

-জয় সি�দান� 



 

 

অেশংবা আত্মাগীদমক �াথর্না 

েহ অ�য়র্ামী পরমাত্মা ! অেদাম জীব খুিদংম�া িবরাজমান ওইির, 
অিসগ�া ঐেঙা�সু িবরাজমান ওইির । অেদামগী শ�ম মদ ুঐহা�ী শ�ি� । 
ঐগী শ�ম অেশংবা আত্মািন । 
 েহ অেশংবআত্মা ভগৱান ! ঐনা অেদামবু অমত্তা ওইবা ৱাখে�া�গী 
খ�াইদগী ৱাংবা ভি�গা েলায়�া খুরমজির ।  

অ�া�া মরম ওইদনুা ঐনা ** অরানবা েতৗিখবিশংদ,ু মদ ুঅরানবিশং 
পু�মকপু অেদামগী মাংদা হায়েদাকচারী । মদগুী থেমায়েশা�া য়া�া নুংঙাইতবা 
ফাওির অমসুং ঙাকপীয়ু হায়্জির । েহ �ভু ! ঐহাকপু ঙাকপীয়ু, ঙাকপীয়ু, 
ঙাকপীয়ু অমসুং অমুক হ�া অিসগ�া েদাষ েতৗদ�া অিসগ�া অেদা�া ঐহাকপু 
শি� পীিবয়ু, শি� পীিবয়ু, শি� পীিবয়ু । 

েহ অেশংবআত্মা ভগৱান ! অেদাম অিসগ�া ি�পা েতৗিবয়ু মদিুদ 
ঐহা�ী েখৎ�া ৱাখে�ান অিসদগী নানেথা�বা অমসুং অমত্তা ওইবা শ�ম ফংনবা। 
ঐহা�া অেদামগী অমত্তা ওইবা শ�ম অদদুা ত�য়াকার ৈলনবা । 
**(েতৗিখবা েদাষিশং অদ,ু মদবুু পূ�ীংদা নীংিশংউ) 

�িত�মন িবিধ 
�তয্� ‘দাদা ভগৱানʼগী সা�ীদা, হকচাং *ওইিরবগী পূ�ীং-ৱাৈহ-

হকচাংগী অপু�া, ভাবকমর্-�ৱয্কমর্-েনাকমর্দগী েতাঙা�া ওইিরবা েহ অেশংবআত্মা 
ভগৱান, অেদামগী সা�ীদা, ঙিসেফৗবা ঐহা�া েতৗিখবা** েদাষিশং, মদগুীদমক 
ঙাকপীয়ু হায়জির I থে�াই-েশা�া নুংঙাইতবা ফাওির I আেলাচানা, �িত�মন, 
�তয্খয়ান েতৗির অমসুং অিসগ�া েদাষ অিস ৈকেদৗনুংদা েতৗজরেরাই হায়দনুা 
অেচৎপা ৱাশক েলৗির । ঐবু ঙাকপীয়ু, ঙাকপীয়ু, ঙাকপীয়ু । েহ দাদা ভগৱান! 
ঐহা�া অিসগ�া কিরগ�া েদাষ অমত্তফাও েতৗদ�গী মেতানেলা�া শি� পীিবয়ু, 
শি� পীিবয়ু, শি� পীিবয়ু। 
*(কনাগ�া অমগী মথ�া অরা�া েতৗিখবা মদগুী মাংদা ৈলিরবা মীওই অদগুী 
মিমং েলৗবা) 
**েতৗিখবা েদাসিশং অদ,ু মদবুু পূ�ীংদা নীংিশংউ I 
(অেদাম অেশংবা আত্মািন অমসুং েদাষ েতৗির অদগুী মনা�া �িত�মন 
েতৗহনগদবা চ�ুলালগী মনা� েদাষিশংগী �িত�মন েতৗহনগদবা ।) 
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