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‘ দাদা ʼ ভগৱান কনাচনা ?
ইুং ১৯৫৮ কী ইঙা থাগী নবমোুং ৱাইরমগী পুং৬ তারমোই মতমবন,
মীয়াম্না, পীক থলিা সরত শহরগী ররলদৱ রসটশন প্ল্যাটর্ফ ম নন্বর ৩গী
রিন্সতা র্মবলিা শ্রী অম্বালাল মলজীভাই পাদতলগী মওুংো ললরম্বা হ্কচাুংমবিরো 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 মনুংো ব্রমহানি
উবখরমই I ‘ঐ কনাদনা? ভগৱান কনাদনা ? জগৎ কনানা বশলীিদনা ?
কমফ কবরদনা ? মবি কবরদনা? ‘অবসেস নৎতনা জগৎকী অধ্যাত্মাগী ৱাহুং
কয়াগী মপুং র্ারিা রখাঙর্ম লম্বী র্ুংবখরম্মী I মদতৌ অসম্না প্রকৃ বতনা
ব্রমহানো অমৎতা ঙাইরিা(অবিতীয়) ওইনা মপুং র্ানা র্াওগৎবখরম্মী
অমসুং মেগী মাধ্যম ওইবখ শ্রীঅম্বালাল 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 ললদরাইেিবনʼ, মবসগী
নীবত অবস মহাক্না পু্ বন্সগী অদরাইিা রখাঙর্ম র্াওিা বহুংবখ I পু্ বন্সো মহাক্না
মীওই কনামত্তু্েগী লপশা অমৎতা রলৌবখদে, রতৌইগুম্বসুং মহাক্কী লপশােগী ভিা
কয়াি য়াত্রো পবখরমই I
মহাক্না র্ুংগুম্না, শুপ্নতগী পুং২ গী মনুংো অদতাপ্পা মমকশু (মবিি
র্ুংবনুংবলিা মীওই)কয়া আত্মাজ্ঞানি র্ুংহলমই, মহাক্কী অঙকপা বসদ্ধ রতৌরিা
জ্ঞান প্রদয়ািাগী মেি ‘অক্রম লম্বী ʼ রকৌই I অক্রম হায়িবে ক্রম নৎতিা
অমসুং ক্রম হায়িবে লকরাক-কুম্না বসবর মথুং-মথুং কািা অেিবন I অক্রম
হায়িবে বলর্ট(Lift)কী লম্বীিবন, রশাটফ-কত লম্বীিবন I
মহাক মশামক্না মীয়ামো ‘োো ভগৱান কনাদনা’? মদশুং নায়না
রর্াুংদোক্লমই মেেী, ‘অদোম্না উবরিা অবস োো ভগৱান নৎদত, মবসবে
‘এ.এম.পাদতলবনʼ I ঐেী জ্ঞানী পরুষবন অমসুং মনুংো র্াওগৎবলিা (প্রগত
ওইবরিা) মবসবন ‘োো ভগৱানʼ I োো ভগৱানেী রলাক ১৪ গী মপুংবন I
মহাক অদোমেস লল, মীওই পম্নমিা লল I অদোমেনা রর্াুংদোিনা লল অমসুং
‘মবসেনাʼ ঐহাক্কী মনুংেনা মপুংর্ানা রর্াুংদোক্লগা লল I োো ভগৱানি ঐহাক্নস
খরুমজজ I

খঙহনজবা
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 োোশ্রীগী ৱাজহি তবিবরিগুম, অবসগুম্না ইশাো র্াওিা
অবস ওইশন হায়না, মবসনা মরম ওইেনা কবরগুম্বা মর্মবশুংো রলান হদিাবক্লিগী
ৱাজহপদরুং মবনপবর িয়াকরনগী মতুং ইন্না অদশায়-অঙামবশুং য়াওিা য়াই,
রতৌইগুম্বসুং মবসো নুংগী ওইিা ৱাখদলান অেি খঙবিেনা পাবিরিবে রহন্না
কান্নািা ওইগবন ।
পদথাবক্লিা ললবরক অবসো জগা খবেুংো রব্রদকটকী মনুংো উৎবলিা ৱার্ম
নত্ত্রগা ৱাজহ মদতানদলাম্না খরুমজবনুংঙাই ওইরিা োোশ্রীনা ঙাুংদথাক্লকপা ৱাজহবশুংি
রথাইদোক রহদথাক্না মদয়ক 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 মবিপবরো 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 চপমান্না 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 অৱাৎপবশুংগীেমক অদোমো ঙাকপীয়
হায়জবর ।
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Editorial
বচন্তা রতৌেিা কনাি ললিদগ ? মবস সুংসারেগী অদশুংিা অথফো মপুংর্ানা
বিরি(রতাঙান-তািা)ওইিা অেনা, মহাক্না খিনা বচন্তা রতৌদে । মবস নত্তনবে মীপম
খবেুংমক্না বচন্তা রতৌই । মবস বচন্তা অবস কবরেগী ওইবরিদনা ? চীন্তাগী বরজল্ট কবরদনা?
অমসুং বচন্তা ললতিা করম্না ওইগবন, মেগী চপ-চািা জ্ঞান মদতানদলাম্না খরুমজবনুংঙাই
ওইরিা োোশ্রীনা খঙহবল, মবসো মঙাল পীবর ।
বচন্তা হায়িবে চাবক্লিা লমবর ! রলপ্পা নাইেনা চািনা লল ! নবমোুংেস
তমহনদে। চাবনুংিা-রখৌরাুংিা অমত্তা র্াওদে অমসুং লায়না কায়াি িাদত্তফ ান-রতৌই ।
মবসেস নত্তনা রতৌইগুম্বসুং লাক্কদেৌিগী মদপাি শা-ঙাগী গবত(জীিবশুংগী মওুং মবর)ি
ওইহবল ! মবস মদপাক অমসুং লাক্কদেৌিগী মদপাক, অবনমকপ মাঙহলী।
বচন্তা মেবে অহুংকারবন । কবরগী মখা-রপান্না মবস পম্নমক চৎথবরিদনা, মে
বিজ্ঞান খঙেিেগী, মশানা মদকাি পেনা রতৌিা ওইেনা র্মবল অমসুং অৱািা ওইবর।

রভাগৱটা (অৱা-নুংঙাইিা র্াওিা)অহুংকার খিনা ওই । রতৌিা ওইিা-মহাও রলৌিা
অবস অহুংকার খিনা ওই ।
বচন্তা রতৌরিবে মেগী থিক অে রশায়িা ওই অসগুম্বা মদহৌশাগী বনয়মবন ।
বচন্তা ললত্রিবে মেগী থিক অে মশা-মদতাম্তা র্গৎপা ওই !
অদচৌিা মীওইনা অদচৌিা বচন্তা, এরকন্ডীশিস বচন্তােগী হুমাঙনা পঙদচাতরচাতপা ওই ! থিক শুবরিবশুংবে বচন্তা ললদত, শাবন্ত ললনা তম্মী অমসুং মবস রসঠবশুংবে
তম্নিগী গুবলবশুং চািা ওই ! মবস শা-ঙাবশুংস কবরগুম্বা নমীত্তা বচন্তা ওইব্রা ?
মচানপী চহী তরা শুরিবে, মহাকপ লদহাুংন্বগী বচন্তা রহৌিা ওই ! অদর,
মহাক্কীেমক রিার রপাকলমগদ্র নত্ত্রগা রপাক্কেিা ৱাৎবলব্রা ?
বচন্তা ললিা মীওইগীো লক্ষ্মী তুংদে । বচন্তােগী অন্তরায়(অবথুংিা) কমফ পনবশলী।
বচন্তা কবরি রকৌগবন ? ৱাখল খনিো অকায়িা ওইদে । রতৌইগুম্বসুং
ৱাখলবশুংেনা রকাক-ঙাওেনা রকাকদতান রয়ৌরিবে, হায়িবে বচন্তা রহৌিা ওইদর ।
ৱাখলবশুংগী সদর্াদকশন র্াওিা ওইরগবে মরমেনা মেি বথুংগেিবন ।
তদশুংনমক্কী ‘রতৌবরিা অবস কনাদনাʼ মবসি খঙেিেগী বচন্তা রতৌিা ওইবর ।
রতৌবরিা অবস ‘সাইবিবর্ক সরকমদেনবশয়ল এবৱদেন্সবন,ʼ মাদলম অবসো কনামত্তনা
মশা-মথন্তা রতৌদে, বনবমত্ত খিবন ।
বচন্তা পরদমদনি ওইনা করম-কািা চৎকবন ? রতৌিা ওইিা র্মেগী নাদথাক্লিা
মতমো ! রতৌিা ওইিগী র্মেবে করম কািা নাদথাক্কবন ? আত্মাজ্ঞান র্ুংলিা মতুংো!

-ডাঃ নীরুচবন অপমন

পিন্তা
পিন্তা কদায়দগী লাপিবচনা ?
দাদাশ্রী : বচন্তা কবরগুম্বা মতমো রতৌিা য়াওব্রা ?
ৱাহং-হংপলবা

: বচন্তাবে মীওইিগী স্বভািবন, মরমেনা বচন্তা মওুং

অমো নত্ত্রগা অদতাপ্পা মওুংো ওইেনা লল ।
দাদাশ্রী : মীওইিগী স্বভাি করম রতৌিদগ মেবে মশাি কনাগুম্বনা
র্রিবে, নহাক্না মহাকপ অমক হন্না র্গবন । রতৌইগুম্বসুং রলায়না-রলায়ন্না
কনাগুম্বা জ্ঞানতািা ওইরগবে, মহাক্না ৱাখল খনগবন মেবে মবস ঐহাক্না রলা
খত্তা রলৌদরাইেিবন । মীওই কয়ানবে রলা খত্ত রলৌবর । রহৌবজক মবস বচন্তা
রতৌিা মেবে রলা খত্ত রলৌিগা চপ-মাজন্ন । রলা অে খত্ত রলৌিে মরাল
রকৌই। বচন্তা মীওইিনা কবরগীেমি রতৌদোইিা ? ভগৱান খবেুংনা অসম্না
হায়রমেনা চৎবখ মেবে কনাগুম্বা অমত্তনা বচন্তা রতৌগন । রপাৎলম পম্নমক
ঐহাক্কী রকাি থম্ম ।
ৱাহং-হংপলবা

: রতৌইগুম্বসুং হায়িা অমসুং িযিহারো পরকপগা

অবনগী মরিা য়াম্না চাওিা রখন্নিা ওই ।
দাদাশ্রী : নদত্ত, ঐহাক্না িযিহারো থাদোক্নিা হায়িা নদত্ত । মবসবে
শনদোক্না তাকপবন । অবসগুম্না বচন্তাবে রহিা নাদথাকপা ঙমদে, রতৌইগুম্বসুং
মবস বচন্তা অবস রতৌদরাইেিবন, মে ওইজরিস মীপম খবেুংমক্না রতৌিা ওই ।
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রহৌবজক, মবস বচন্তা রতৌিকািা কবর বহোক লতিদগ ? বচন্তাগী বহোক

র্ুংেব্রা ?

পিন্তা ললবদুদা, অনুভব কদায়দগী ?
ৱাহং-হংপলবা : বচন্তােগী নাদথাক্নিগীেমক ভগৱািগী মদঙ্গাল বনবর
মেবে মবসেগী ঐনা করম কািা নাদথাক্কবন, মেগীেমক ‘ভগৱান, ভগৱানʼ
রতৌবর । মেগী মাধ্যমেগী ঐদখায়না মাঙ-থািা পামবল । রতৌইগুম্বসুং ঐহাক্না
ঐহাক্কী মনুংো ললিা ভগৱানগী অনভি ওইদে !
দাদাশ্রী : করম রতৌনা অনভি ওইগবন ? বচন্তাো অনভিবত
ওইদেেনা ! বচন্তা অমসুং অনভি, অবনমক অবস রলায়ন্না ললদত । বচন্তা
ললত্রিবে অনভি ওইগবন ।
ৱাহং-হংপলবা : বচন্তা করম্না রকাক্কবন ?
দাদাশ্রী : মবসো সতসঙ্গো ললিেগী । সতসঙ্গো কবরগুম্বা নবমত্তা
লাকপ্রা য়াওব্রা ?
ৱাহং-হংপলবা : অদতাপ্পা সতসঙ্গো চৎপা ওইবর ।
দাদাশ্রী : সতসঙ্গো চৎপেগী কবরগুম্বা বচন্তা মাঙেিা ওইরিবে, মেগী
সতসঙ্গ অে থাদোক্কেিবন । মবস নত্তনবে, সতসঙ্গো চৎপেগী বচন্তা ললতিা
ওইগেিবন ।
ৱাহং-হংপলবা : মেো র্মবলিমজখ, মেগী মতমেমজখ শাবন্ত ওই

।

দাদাশ্রী : নদত্ত, মেি শাবন্ত রকৌদে । মেো শাবন্ত ললদত । অবসগুম্বা
শাবন্তবে ঐদখায়না র্াগী-জগায় তারিবে শাবন্ত ওই । অদশুংিা শাবন্তবে
পরদমদনি(মতম চপ্পগী) ললগেিবন, মাঙদলায়েিবন । হায়িবে বচন্তা ওইিা
মেগী সতসঙ্গ অেো কবরেমক্কী চৎদতাইদনা ? সতসঙ্গ রতৌবরিেো হায়গেিবন
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মেবে, ‘ইিুংদঙা, ঐহাক্না বচন্তা ওইিা ওই, মরমেনা রহৌবজক ঐহাক্না মবসো
লাক্লদরাই, নত্ত্রগবে অদোম্না কবরগুম্বা বহোক রতৌবিয় মেবে বচন্তা রতৌেনিা ।ʼ
ৱাহং-হংপলবা : ওবর্সতা চৎলিস, য়মো চৎলিস, মে ওইজরিস
কবরগুম্বমত্তো ৱাখল ললতদে ।
দাদাশ্রী : ওবর্স্তবে ঐদখায়্না থিক্কীেমক চৎবলিবন অমসুং রসলাবরবে
েরকার ওইেনা ! য়ম-লক পান্নিগীেমিা ! মরমেনা য়ম থাদোদক্লাইেিবন,
থিকস থাদোদক্লাইেিবন । রতৌইগুম্বসুং মেগী মর্মেো বচন্তা মাঙদ্রিবে, মেগী
সতসঙ্গ অেখক থাদোক্কেিবন । অদনৌিা অবনসিা সতসঙ্গ বথগেিা, অহুমসিা
সতসঙ্গেো চৎকেিবন । সতসঙ্গ মখল কয়া লল, রতৌইগুম্বসুং সতসঙ্গেগী
বচন্তা চৎবখগেিবন । অদতাপ্পা সতসঙ্গো চৎতব্রা ?
ৱাহং-হংপলবা : রতৌইগুম্বসুং ঐদখায়্ো অবসগুম্না হায়িো লাকই মেবে
ভগৱান অদোমগী মনুংো লল । অদোম্না শাবন্ত মনুংেগী র্ুংগবন, মপািা
রকাইবথ-বথিা রতাদক্লা ।
দাদাশ্রী : রহায়, অচম্ববন ।
ৱাহং-হংপলবা : রতৌইগুম্বসুং মেগী মনুংো ভগৱান র্মদথািা র্মবল,
মহাক্কী অনভি কবরগুম্বা অমত্তর্াও র্াওদে ।
দাদাশ্রী : বচন্তাো অনভি(ইশাো র্াওিা)ওইদরাই । বচন্তা রতৌরিবে
অনভি রতৌরিস চৎবখিা ওই । বচন্তাবে অহুংকার মখল অমা রকৌই ।
ভগৱান্না হায় মেবে, ‘নহাক্না অহুংকার রতৌরিবে, মে ওইরিবে চৎদরা ঐহাক্কী
নািগী !ʼ হায়িবে ‘মবস ঐনা চৎহবল,ʼ অবসগুম্না চৎহবলিা অহুংকার ললরিবে
বচন্তা রতৌইেনা !ʼ ভগৱানগী মথিা থাজিা খবজিুংর্াও ললতিা মহাক্না বচন্তা
রতৌইেনা ?
ৱাহং-হংপলবা : ভগৱানগী মথিবে থজজ ।
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দাদাশ্রী : থাজিা থম্লগবে অবসগুম্না রতৌদরাইেনা ! ভগৱানো থাজিো

থমলগবে শাবন্ত ললনা লর্জপ-সপতনা তমগবন । মেগী বচন্তা অেি কনানা
রতৌগবন ? মরমেনা ভগৱানগী মথিা থাজিা থম্ম । ভগৱান খবজিুংবে
তারমগবনেনা নত্ত্রগা তারমদলাইদ্রা অদোমগী ? চাক-চারিা মতুংো বচন্তা
রতৌব্রা ? োইদজবটটপ জইস রথাক্লব্রা নত্ত্রগা রথািব্রা, এনজায়্ম রথাক্লব্রা,
অবসগুম্বা বচন্তাবশুং রতৌেব্রা ? মবসগী ঈ রশমগদ্রা নত্ত্রগা রশমদলাইদ্রা? মবসগী
অমাুংিা ওইগদ্রা নত্ত্রগা ওইদরাইদ্রা, অবসগুম্না বচন্তা রতৌব্রা ? হায়িবে মবস
মনুংগী য়াম্না বশনগেিা ওই, মপানেবে কবরি বশনগবন মেেগী বচন্তা
রতৌগদোইিা ? মতুংো ভগৱান্না নুংঙাইতিা র্াওইেনা ! অহুংকার রতৌরিবে
বচন্তা ওই । বচন্তা রতৌিা মীওই অহুংকার রতৌিা রকৌবর । হপ্তা অমা ভগৱানগী
মথিা খৎবশন্নেনা বচন্তা রতৌিা রতাদক্লা । মতুংো মবসো কবরগুম্বা মতমো
ভগৱানগী সাোতকার রতৌহনিীদগ, মেনা পরদমদনি ওইনা বচন্তা মাঙগবন !

পিন্তা হায়বপদ িাপিবা লম
হায়িবে মবস পম্বা খঙিা মদথৌ তাই । অসম রহি লতন্নিা বহোক
থক্লিবে মেো কবর ওইগবন মতুংো ? মদখায় পম্নমক লতন্নিা বহোক
থকদরেনা, নত্ত্রগবে বচন্তাি ললব্রা মীওইিো, বহিস্তানগী মীওইনা বচন্তাি
ললব্রা!? অদোম্না বচন্তাগী অপাম্বা ললব্রা ?
ৱাহং-হংপলবা : নদত্ত, শাবন্ত পাম্মী ।
দাদাশ্রী : বচন্তাবে লম রকৌই, অসম্না রতৌগবন অমসুং মেম্না রতৌগবন !
কবরগুম্বা অখন্নিা মতমো সন্সকাবর ওইিা অেগুম্বা মীওইিা ওইিগী লাইিকর্িা অে র্ুংলগবে অমসুং বচন্তাো ললরিবে মে ওইরিবে মীওই মদপাকস
মাঙগবন । কয়াম য়াম্না শাবথিা রকৌই ?! অদোম্না শাবন্ত পামলগবে বচন্তা
মতম পম্নমক্কী ওইনা বথুংবিদগ ।
বচন্তা ললত্রিা মতম অেেগী িীতরাগ ভগৱানগী রমাে লম্বী রকৌবর !
িীতরাগ ভগৱানগী কনাগুম্বনা েসফি রতৌরিবে মতমেেগী বচন্তা ললদরাইেিবন,
রতৌইগুম্বসুং েসফি রতৌিস লহদত । েসফি রতৌিবে জ্ঞানী পরুষনা তবম্ববর মেবে
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অবসগুম্না েসফি রতৌ মতমেো থিক ওইগবন । মবস বচন্তােবে লম চাকহিনতা
লল । ললিাক মঙো উরব্রা ? ললিাক মঙো লমতান-অশািো থম্মী অমসুং
রলৌইেনা, মহাক কুম্না রতৌিা ওই !

জ্ঞানীগী কৃিাদগী পিন্তাদগী মুপি !
ৱাহং-হংপলবা : মে ওইরিবে বচন্তােগী মবি ওইনিা কবর রতৌগবন?
দাদাশ্রী : অদোমগুম্না

মবসগী

ইিুংদঙাস

য়াম্না

রকায়েনা

লাবক্ল

রতৌইগুম্বসুং কান্নিা অমত্তা র্ুংদে । মেগী মতুংো মহাক্না কবর রতৌিদগ ।
মে হঙঙ । মহাক্না বচন্তা অমত্তুংর্াও ললব্রা ? রহৌবজক অথীিা ৱাজহনা
লচরিবে মে ওইরিবে অশাবন্ত ওইব্রা ? মদঙািা হঙঙ ।
ৱাহং-হংপলবা : রতৌইগুম্বসুং বচন্তা বথুংন্বা ঐহাক্না কবর রতৌগবন ?
দাদাশ্রী : মেবে জ্ঞানী পরুষকী মনািা লািনা কৃ পা রলৌগেিা,
মতুংো বচন্তা ললরদরাই অমসুং সুংসার চৎথেনা ললগবন ।

পিন্তা িৎখ্রবপদ, মতম অদুদগী িমাপি
বচন্তা রতৌদ্রিবে অদশুংিা চমম্নিা চৎদর । বচন্তা রতৌদ্রিবে, ৱাবরজ
রতৌদ্রিবে অমসুং উপাবে(অৱািা)েগী মনুংো সমাবধ্ ললরিবে খঙঙ মেবে
অদশুংিা চমম্নিা চৎদর ।
ৱাহং-হংপলবা : অেগুম্বা সমাবধ্ পরদক্ক হায়রিস পরকপা ঙমদে ।
দাদাশ্রী : মেবে অসম্না পরদক্ক হয়রিস লাদক্লাই ! জ্ঞানী পরুষনা
চামম্নিা অেি মাঙহলী, পম্নমক রশুংদোকপীেনা পী মতমেো রলাইিা-নাইেনা
সমাবধ্ ললগবন ।
কবরগুম্বা বচন্তা ললতিা অেগুম্বা লাইর্ ওইরগবে, অর্িা রকৌগবনেনা?
ৱাহং-হংপলবা : মেবে য়াম্না অর্িা রকৌগবনেনা !
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দাদাশ্রী : বচন্তা য়াওেিা লাইর্ রতৌহলিবে মতুংো অদোম্না বচন্তা

ললদরাই । মবস অদচৌিা অঙকপবন মবস মতম অবসগী । মবস মতম অবসো
অসম্না ওইদে, রতৌইগুম্বসুং রয়ুংঙেনা অবস ওইবরিবসবনেনা!
‘মশামকʼ িারমাত্মা মতু ংদা পিন্তা কপরগী ?
ৱার্ম খিি খঙগেিবন, অদোমস পরমাত্মাবন, ভগৱাবন্ন, মতুংো
কবরগীেমক ৱাবরজ রতৌগবন ? বচন্তা কবরগীেমক রতৌবরিদনা? বমৎকুপ
অমতুংর্াও বচন্তা রতৌিা য়ািা মবস জগৎ নদত্ত । রহৌবজক অহান্বা রসর্সাইট
ললিা ঙমদে । মরমবে রসর্সাইট রনচদরল ওইনা ললরম্বা, মেো অদোম্না
চমম্নিা রতৌবর অমসুং রহৌবজক্না বচন্তা কবরগীেমক রতৌবরিদনা ? চমম্নিা
লাক্লিবে মহাক্কা মাদয়াকদনৌ অমসুং রসাল্য়শন পরকউ।
ৱাহং-হংপলবা : কবরগুম্বা

ঐদখায়্না

অৱািা

মতম

অেগা

মাদয়াক্নরিবে, মেি বথুংলিবে, মদয়াক্নরিবে, মেেগী অহুংকার রহঙ্গৎকবন ।
দাদাশ্রী : বচন্তা রতৌিগী মহুৎতা মেগা মাদয়াক্নিনা রহন্না লর্। বচন্তাগী
অহুংকারগী চাুং-রয়ুংন্বো মদয়াক্নিগী অহুংকারনা রহন্না পীকই । ভগৱান্না হায়
মেবে,

‘অবসগুম্না

পবরবিবত(বর্িম)অেগা

মাদয়াকদনৌ,

উপায়

রতৌ,

রতৌইগুম্বসুং বচন্তা রতৌগন ।ʼ

পিন্তা ততৌববু দণ্ড অপন
ভগৱান্না হায়বর মেবে বচন্তা রতৌিনা েণ্ড অবন লল অমসুং বচন্তা
রতৌেিনা েণ্ড অমতুং লল । অমত্তা রপাকচিা পখঙ ওইিা নপামচা চহী ১৮
সিা বশরিবে মেগী মতুংো বচন্তা রতৌবরিা মজখ, মেগা চপ-মান্ননা অৱািা
ওইবর, মদকাক থগায়বর, অদতাপ্পা রতৌবরিা পম্নমক অে, মদখায়ি েণ্ড অবনবন
অমসুং মবস পম্নমক রতৌদ্রিবে েণ্ড অমতুংবন । নপামচা বশিা অেখক েণ্ডবন
অমসুং মদকাক থগায়িা মেনা রহন্না েণ্ড ওই । ঐহাক্না মেগী েণ্ড অবন
ওইিা অেো কবরগুম্বের্াও লাদি । মরমেনা ঐহাক্না মবস মীয়ামবশুংো
হায়বর মেবে, লপা বলবশুং মঙা র্বরৎ-খাওেগী হুরানবর মরম অেনা
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‘িযিবিতʼ(হায়িবে ওনবল সাইবিবর্ক সরকমদেনবশয়ল এবিদেন্সবন) হায়েনা
মাঙ-থােনা চৎকেিবন অমসুং শাবন্ত ওইনা য়মো চৎকেিবন।
মবস

েণ্ড

অমা

অবস

ঐদখায়গী

ইশাগী

বহসািবন

।

মরমেনা

পাখৎকেিগী কবরগুম্বা মরম ললদত । মরমেনা ঐহাক্না ‘িযিবিতʼ হায়বরিবন,
একদজক্ট ‘িযিবিতʼবন । মরমেনা ওইবরিবন, মেি ‘ওইবরিা অেবন কদরক্টʼ
অবসগুম্না হায়য় !

পিন্তা ততৌবনা থবক অদু তশায়চর
মদহৌশানা কবর হায়িদগ হায়িো থিক রতৌিা য়াদ্রিবে রহাৎদনৌ, কন্না
রহাৎনেনা রয়ুংউ । রতৌইগুম্বসুং বচন্তা রতৌগন । মরমবে বচন্তা রতৌিেগী মেগী
থিক অেি অবথুংিা পী অমসুং বচন্তা রতৌিনা মেগী রথৌবর অে মশানা
মশাগী মখত্তা রলৌবর । ‘খবল ঐ খিনা চালাইবরিবন ।ʼ অবসগুম্না রথৌবর
মশাগী মখত্তা রলৌবর । মেগী মরাল ললিা ওই ।
পর(মপানগী)সত্তা বশবজন্নিেগী বচন্তা রতৌিা ওই । মপান-লমগী
তানবশন্বা অে মপান লমো ললদহৌগবন । মবস রমাদটার-িুংগলা, বমলবশুং,
নপী-অঙাুং পম্নমক মবসো থনমেনা চৎবখগবন । মবস অদরাইিা রেশনবে
কনাগুম্বা মপা অমত্তগীর্াও চৎলাইিা ঙম্বা নদত্ত ! পাপ অমসুং পিয খি
মশাগা রলায়ন্না চৎহনগবন । অদতাপ্পা অরায়িা রলািা হায়রগবে মবসো
রতৌবখিা মরাল পম্নমক মেগী কলম(রলা)বশুংগা রলাইন্না লাক্কবন । মেগী
মরালেগী তানবশন্ববশুংে মবসো ললদহৌগবন অমসুং মতুংো রকশ চৎথগবন ।
মেগী কলমবশুংগী বহসািনা মরম ওইেনা অদনৌিা হকচাুং র্ুংেনা অমক হন্না
ইদনৌ-রনৌনা তানবশিনা অমসুং মদথায়বশুংে বশুংদোক্কবন ! মে ওইরিবে
ইিুংদঙা হান্নেগী চম্না চৎলদন ! ইশাগী ললিািবে(আত্মােবে) অেক্কী মতীক
নুংঙাইিবন, রতৌইগুমসুং ইশাগী ললিাবি উবদ্রেনা !

িুপখবা অদুবু নীংপশংলকিা মদুদা...
নবমোুংো ময়াম পম্নমক্না হায় মেবে, ‘পুং ১১ তাদর, অদোম রহৌবজক
তমদলা ।ʼ বনুংথমথগী মতমবন অমসুং অদোম্না কাঙখনগী মনুংো চঙদঙ,
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য়মগী মী পম্নমক তমদর । কাঙখনগী মনুংো চঙিা মতুংো অদোম্না, মীওই
অমগী লপা বলবশুং অহুমগী বিল পীরক্কদেৌিা ললিা অমসুং অপীিা মতম
রলাইরিবে । মেো হায়বর, ‘ঙবস রসাই রতৌহলমলিবে লপশা র্ুংলমগবন,
রতৌইগুম্বসুং ঙবস রসাই রতৌদ্রিবননা মতুংো মবস পম্নমক নবমোুং পম্বা বচন্তা
ওই । মেগী নবমোুং-েমিো রসাই রতৌিা হায়ব্রা ? য়াদরাইেনা ? মে
ওইরিবে শাবন্ত ললনা তমলিবে ঐদখায়ো কবর মাঙিদগ ?

পিন্তাগী রুট তকাজ
থৱায় চাকপা ওইিা অেগুম্বা বচন্তাবে থিক্কী নদত্ত ! মেনা হকচাুংগী
অমাঙিা ওই অমসুং ঐদখায়গী নিা লাক্কদেৌিা রপাৎ অে, মেিস মতুংো
বথুংবজলী । বচন্তােগী অবসগুম্বা সঙদয়াগ ওইিা ওই । অর্-র্ত্তগী নত্ত্রগা
অবসগুম্বা ৱাখল খনগেিবন, রতৌইগুম্বসুং বচন্তা কবরেমক ? মেি ইদগাইজম
(অহুংকার)হায়না রকৌবর । মেগুম্বা ইদগাইজম রতৌদরাইেিবন । ‘ঐ কবরগুম্বা
অমবন অমসুং ঐ খিনা চলাইবরিবনʼ, মবসেগী মহাক্না বচন্তা ওই অমসুং ‘ঐ
ললরগবে রকস অবসগী রসাল্য়শন পরক্কবনʼ, মেেগী বচন্তা ওইিা ওই । মরমেনা
ইদগাইজম ওইিা শরুি-মজখ ওদপদরশন রতৌগেিবন; মতুংো অর্-র্ত্তগী
ওইিা ৱাখল ললিবশুংে, মেেী অকায়িা ওইদে । মেবে মতুংো ঈ-মনুংো
চাদি, নত্ত্রগবে মবস বচন্তাবে মনুংো ঈ-চাকহলী, পক্নীুং চাকহলী । বচন্তা
রতৌিা ওইরগবে, মেগী মতমেো অঙাুংেনা কবরগুম্বা হায়িা লাক্লিবে মহাক্কী
মথিস অশাউিা ওই, মরমেনা পম্নমিা অমাঙিা ওইবর । মবস অহুংকার
অবস অবসগুম্বা রপাৎবন মেবে লপশা ললরিস নত্ত্রগা লতত্রিস রতৌইগুম্বসুং
কনাগুম্বনা হায়রিবে, ‘মবস চিভাইনা ঐগী পম্নমক মাুংহবল ।ʼ মতম অেো
রলাইিা-নাইেিা বচন্তা অমসুং রলাইিা-নাইেিা অৱািা ওইিা ওই । অমসুং
সুংসারবে, ঐদখায়্না থগায়দ্রিস হায়গবনেনা !

পিন্তাগী পরজল্ট কপরচনা ?
মবস সুংসারো িাই-প্রেক্কী অহুংকার লল অমসুং মে রনারদমল
অহুংকারবন, মেেগী সুংসার রনারদমল ওইনা চৎপা য়ািা অেগুম্ববন । মেো
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অহুংকার পম্নমক্কী রর্িবর পদথাবক্ল অমসুং অদচৌিা অহুংকার শদিাবক্ল, মে
অেক্কী মতীক শদিাকই মেবে মেেগী বচন্তাবশুংগী রলাইখম-নাইিা ললদত্র !
অহুংকার খিি শদিাক-শদিাকপা রতৌবর । সহজ অহুংকার, রনারমল
অহুংকারেগী সুংসার চৎথিা য়ািবন, রতৌইগুম্বসুং মেো অহুংকার শনদোবক্ল
অমসুং মতুংো খরানা চহী অসক য়াম্লর্াও হায়, ‘ঐু্দঙািা বচন্তা ওইিা ওই।ʼ
মেগী বচন্তা রতৌিগী মজহ কবরদনা । মমাঙো শা-ঙাগী মদপাক লাক্কবন,
মরমেনা রচকবশল, রহৌবজকর্াও রচকবশন্বা য়াবর । মীওইিো ললবরিা মজখ
মতমের্াও রচকবশল, নত্ত্রগবে বচন্তা ললিা অেবে মতুংো শা-ঙাগী মদপাক
লাক্কবন ।

ভিপদ ভগৱান ফাওবা লি !
ভগৱানগী অদশুংিা ভিনবে বচন্তা ওই, মে ওইরিবে ভগৱানগা
রলায়ন্না খৎজন । ‘রহ ভগিান! অদোম্না রতৌগন হায়বর মে ওইরগবে ঐি
কবরগী বচন্তা ওইবরিদনা ?ʼ ভগৱানি খৎনেিা অেবে মহাবি অদশুংিা ভি
নদত্ত । কবরগুম্বা অৱািা লাক্লিবে অদোমগী মনুংো ভগৱান র্বম্ল মহাকপ
লচয়-কীহল । ভগৱান র্াওিা লচিা, মে অদশুংিা নুংবশিা রকৌই । ঙবসবে
মবস ভগৱানগী অদশুংিা ভি র্ুংিা অবস অতাুংিবন। মীপম খবেুংমক মশামশাগী কান্নািা রয়ুংেনা চৎবল ।
শ্রী কৃ ষ্ণ ভগৱান হায়বর,
‘জীি নহাক্না কবরগী বচন্তা রতৌবরিা, কৃ ষ্ণনা রতৌদগ হায়রিবে রতৌসন।ʼ
মেো মবস মীয়াম্না কবর হায়িদগ ? কৃ ষ্ণ ভগৱানবে হায়বর,
রতৌইগুম্বসুং মবস সুংসার চৎন্নিা মে ওইরিবে বচন্তা রতৌেনবে সুংসার করম্না
চৎকবন ? মেনা মীয়াম্না বচন্তাগী রর্ক্টবর পদথাবক্ল ! মেগী রপাৎ-লচস রয়ান্বা
বশৎদত । করম্না রয়ানগবন ? রয়ানিা চৎপা অেো মর্মেেস মেগী রর্ক্টবর
অেবে ললেনা ! মবস সুংসার অবসো অেগুম্বা মীওই অমতুং বথরগা পরকউ
মেবে মদঙািা বচন্তা ললতিা ।
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নকন অমদরামো হায়বর ‘শ্রী কৃ ষ্ণঃ শারনম মমʼ অমসুং কবরগুম্বা

কৃ ষ্ণ ভগৱানগী রখাঙয়া-খা রলৌরিবে মতুংো বচন্তা কবরগী ? মহাবির
ভগৱান্নস বচন্তা রতৌিি রতৌগন হায়বর । মহাক্নবে বচন্তা অমতুংগী মজহবে শাঙাগী মদপাবক্ন হায়বর । বচন্তাবে খবাইেগী অদচৌিা অহুংকারবন । ‘ঐনা খিনা
মবস পম্বা চৎলাইবরিবনʼ অবসগুম্না য়াম্না কন্না ললিা ওইেনা, মেগী মজহ মওুং
ওইনা বচন্তাি রপাকহবল ।

ফংপল ৱাফম অমখিং িুম্নমিগী !
বচন্তাবে আতফ ধ্যাবন্ন(মশাি অৱািা পীিবন)। মবস হকচাুং অবসনা
নুংঙাইিা-অৱািাবশুং মেজখগী বরজল্ট পেনা লাবক্ল, মেমক অৱািা মদয়াক্নরিা
খিো নাদথাকপা ওইগবন । মরমেনা কনাগুম্বা অমত্তগী রোষ রয়ুংগন,
কনাগুম্বা অমগী মথিা অরান্বগী বমৎদয়ুং থমগন অমসুং ইশাগী অরান্বেগী
র্াবজন্ববন অবসগুম্না খঙবিয় । অদোমেগী কবরগুম্বা রহাঙদোকপা ঙদম্লাই ।
অমসুং মেু্ ো কৃ ষ্ণ ভগৱান্না হায়বর মেবে ‘জীি নহাক্না কবরগী বচন্তা
রতৌবর, কৃ ষ্ণনা রতৌদগ হায়রিবে রতৌসন ।ʼ মেো লজনবশুংনা কবর হায়িদগ?
মেবে ‘অেবে কৃ ষ্ণ ভগৱান্না হায়বর, মহাবির ভগৱান্না অবসগুম্না হায়দে ।ʼ
মহাবির ভগৱান্না মবসো কবর হায়িদগ মেবে ‘হঙ্গাম মরু অমর্াও রহঙ্গৎ-

হথা য়াদে, উবখ রকিল জ্ঞািা(জ্ঞানখিো), মবসি পািম রলপতনা খঙবিয়,
থাদোকপীয় আতফ ধ্যান ।ʼ বচন্তা অমসুং আতফ ধ্যান থাদোকউ, রতৌইগুম্বসুং
ভগৱান্না হায়িা ইলিা মতম অেেবনেনা ? ইন্দ্রিবে, মহাকপ ঐদখায়না
করম্না লচগবন ? ঐদঙাণ্েস অসম্না হায়বখ, মতমেো ঐহাবি ইনবখিা ওই ।
ঐহাক্না হায়, রহায় ইিুংদঙা, রতৌইগুম্বসুং মবস অমখক অবসগুম্বা ৱার্বম্ন
মরমেনা ঐহাক্না অবনসিা অেি বথবজলী । মহাবির ভগৱান্না হায়িেমক,
মেমক কৃ ষ্ণ ভগৱান্না হায়বর, মতমেো ঐহাক্না হায়বখ, মবস ৱার্ম অবস
চপ-মান্নবর, মে ওইরিস কবরগুম্বা কনাগুম্বগী অরান্বা ওইরিবে, মে ওইরিবে
মমাঙো বথবজল ।

পিন্তা
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মেো সহজানি সৱামীনা হায়বর, ‘ঐগী অয়ািা য়াওেনা, কনাগুম্বা

অমত্তেগী নাপী মানা অমর্াও থৎপা ঙমদে !ʼ ওদহা! অদোমস পক্কাবন ?!
মবস ‘অদোম য়াওেনা নাপী মানা অমখকর্াও থৎপা ঙমদে ?ʼ মেো হায়,
‘চৎলবস ৱার্ম অহুমবে মান্নদর ।ʼ মেো ঐহাক্না হায়, রহৌবজক অদতাপ্পা
ৱার্মবশুংস মান্নব্রা রয়ুংঙ

।

মতমেো কিীর সাদহি কবর হায়িদগ, ‘প্ররিধ্(বহসাি) হান্না রশম্মী,

মতুংো হকচাুং রশম্মী, কিীরগী অঙকপা মবসবন, পূক্নীুংনা পনদে খাুংিগী
পাঙ্গল!ʼ পূক্নীুংি খাুংিা-ঙম্বা ললদত মবসবন অদচৌিা অঙকপা । মবস পম্নমক
মান্না র্ঙবল, পম্নমি হঙ-হঙেনা ! ‘অদোম্না কবর হায়নীুংিদগ ?ʼ হায়বিয়,
রর্াঙদোকপীয় ।
রহায়, মীওই অমগী অরান্বা ওইিা য়াই রতৌইগুম্বসুং িীতরাগবশুংি
অরান্বা হায়িবে য়াদরাইেনা, রতৌইগুম্বসুং মে ইবরিা মীওইেগী অরান্বা
ওইরিবে!? িীতরাগবশুংগী অরান্ববে লকদেৌনুংো রলৌদরাই । কনাগুম্বনা ঐহাকপ
রহাুংদোক্নিা রতৌরিবে িীতরাগবশুংগী অরান্ববে ঐহাক্না লকদেৌনুংো রলৌদরাই ।
অঙাুং ওইবরজঙেগী, রপাকপেগী, লিষ্ণ ওইজরিস ঐহাক্না মহাক্কী অরান্বা
লকদেৌনুংো রলৌদে । মরমবে অসক য়াম্না চীুংদলম্বা পরুষবশুং ! মহাক্কী মমীুং
রশান্বেগী য়াইর্িা ওই !! অমসুং রয়ুংউ ঐদখায়গী েশাবে রয়ুংউ ! হঙ্গাম
মরু অমত্তর্াও হঙ্গৎ-হথা রতৌদে । অদর, হঙ্গামগী মরু অদোম্না উরব্রা ?
মেো হায়, অদর ! উবদ্রব্রদন হঙ্গাম মরু ? হঙ্গাম মরু অমর্াও রহাুংিা
ওইদে অমসুং মীয়াম্না খৱাুং রলুংদথাক-রলুংবজন, তমবনুংবদ্রর্াও, মের্াও
তমেেনা লল । হকচাুংি বচুং-বচুংেনা তমেেনা ললবর অমসুং মতুংেবে হাটফ
রর্লগীেমক তয়াবর রতৌবর !

মদুগীদমক, মমল কপরগী ?
অহন ওইরিা খরা অমা লাক্লম্মী । মহাক্না ঐগী রখাুংো রকািনা
য়াম্না কপ্ল্ম্মী ! ঐহাক্না হুংই, ‘কবর অৱািা ললিদগ ?ʼ মেো হায়, ‘ঐগী
সনা-লপা হুরানদর, বথিস র্ুংদদ্র । রহৌবজক করম কািা র্ুংগবন ?ʼ মতমেো
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ঐহাক্না মদঙািা হায়, ‘মেগী সনা-লপা অে বশিো পগদ্রা ?ʼ মেো হায়,
‘নদত্ত, মেবে বশিো পিা য়াদে, রতৌইগুম্বসুং ঐগী সনা-লপাবে হুরনদরেনা,
মে রহৌবজক করম কািা র্ুংগবন ?ʼ ঐহাক্না হায়, ‘অদোম্না চৎরিা মতুংো
লাক্কবন !!!ʼ সনা-লপা মাঙদর, মেগীেমক অসক য়াম্না, রকায়দচন-রচবল,
রকায়দচন-রচবল, রকায়দচন-রচবল ! অদর, মাঙরিা মেবে বচন্তা রতৌদরাইেিবন।
কবরগুম্বা মমাঙগী বচন্তা, লাক্কদেৌিা মতমগী বচন্তা রতৌরিবে, মেেবে ঐদখায়না
খঙই িবদ্ধ য়াম্না ললিা মীওইিবশুংবে বচন্তাবে ওইেনা; রতৌইগুম্বসুং মাঙরিা
অেগীস বচন্তা ? ঐদখায়গী ললিাি অবসগুম্বা বচন্তা ললবর, রথাকরিা, মেগী
বচন্তা কবরগী ? কনাগুম্বা িবদ্ধ ললিনা খঙই মেবে রহৌবজক উপায় ললদত্র,
মরমেনা মেগী বচন্তা রতৌদরাইেিবন ।
মেগী খরা অেনা কপলম্মী, রতৌইগুম্বসুং মহাকপ বমবনট অবন খিো
ললদথাক্লম্মী । মতুংেবে ‘োো ভগৱান্না অসীম জয় জয়কার রহা ʼ হায়িা
রহৌরম্মী ! মহাক অয়িস রিদ াড়জীগী মবিরো রথুংজন, মতমেেস হায়রম্মী,
‘োো ভগৱান ?ʼ ঐহাক্না হায়, ‘রহায়, মেবন ।ʼ মতুংো হায়, ঐবে নবমোুং
পম্বা অদোমগী মবমুং রলৌরম্মী !ʼ মহাকপ অবসগুম্না ললদথাক্লিবে অবসগুম্না,
মহাক্না অবসগুম্বা কবরস ললদত ।
ৱাহং-হংপলবা : অদোম্না মদঙািা কবর হায়িদগ ?
দাদাশ্রী : ঐহাক্না

হায়বখ, ‘মেগী

সানা-লপা

অে

অমক

হন্না

লাক্ললদরাই, মওুং অদতাপ্পো সানা-লপা লাক্কবন ।ʼ
ৱাহং-হংপলবা : অদোম

র্ুংিা

মরমেনা

অদচৌিা

সানা

ওইনা

র্ুংদলেনা!
দাদাশ্রী : রহায়, মবসবে অঙকপবন । রতৌইগুম্বসুং রহৌবজক মহাক্না
করম-মাইনা খঙগবন মবস ?! মহাক্নবে মেগী সানা-লপা অেগী মমাঙো
মবসগী মমল অমত্তা ললদতেনা ! অদর, মহাক্না চা-থক্কেিা ওইরিবে মেো
মদঙািা ঐদখায়্না হায়রিবে ‘ঐ ললবরেনা, অমসুং অদোমগী চাগী কবর
েরকারদনা ?ʼ মতমেো মহাক্না হায়গবন, ‘ঐহাবি চা য়াওেনবে ৱাখল
ললতদে, অদোম ললরিস নত্ত্রগা ললত্রিস ! মহাক্কী ওইনবে করম্বনা রহন্না মরু
ওইিদগ ? অপাম্বা ওইবরিা অেগী !
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মচহৌশাগী তগস্ট কী খুচদাংিাবদুপদ তয়ংউ !
মবস মাদলম অবসো খবাইেগী তাুংিেগী তাুংিা রপাৎ অমি ওইরিবে
মে বি ওর্ রকাে ওইিা অেবন । মেগী মথিা সরকারগী কবরগুম্বা বনয়ম
অমত্তা পান্বা য়াদে । কবর রপাৎ তাুংিদগ ?
ৱাহং-হংপলবা : নুংবশৎ, ঈবশুং ।
দাদাশ্রী : নুংবশৎ খিা । ঈবশুং নদত্ত । নুংবশৎকী মথিা সরকারগী
বনয়ম খবজিুংর্াও ললদত, কবরস ললদত, রয়ুংউ রয়ুংউিো, অদোম্না মর্ম
অমো চৎলিস, এবন রপ্ল্স, মর্মেো অদোম্না মেি র্ুংগবন । মদহৌশানা
অেক্কী মতীক ঙাকদশলীিবন অদোমগীেমক ! অদোম মদহৌশাগী রগেবন
অমসুং রগে ওইেনা অদোম্না লাও-রখাুংবল, বচন্তা রতৌবর ! মরমেনা মদহৌশাগী
পূক্নীুংো অসম্না খবল মেবে অদর, ঐগী রগে ওইরিস মবস মীওই অবসনা
রগে ওইিস লহজদে ?! মেগী মতুংো চাকখমো চত্তনা হায়, ‘কড়ীো থম
খরা-রহন্না থাকউ । অদর, রগে ওইরগা চাকখমো চঙব্রা ! মদখায়না
পীজিা অে চাগেিবন । রগে ওইেনা চাকখমো চঙব্রা রহৌনব্রা ঐদখায়না?
মরমেনা খবাইেগী তাুংিেগী তাুংিা নুংবশৎ মে িী ওর্ রকাে । মেেগী
অবনসিা নম্বরো কবর লাকপদগ ? ঈবশুং ওই, ঈবশুং লপশা খবজিুংেগী র্ুংই
অমসুং অহুমসিেনা রচক-হৱাই লাকই, মেস লপশা খবজিুংেগী র্ুংিা ওই।
ৱাহং-হংপলবা : মঙাল ।
দাদাশ্রী : লাইটবত ললেনা ! লাইট অেবে, নবমতনা অদোমগী রশিাো
র্মেনা লল, অমসুং অবসগুম্না পুং ৬ মখায় তািগা লািনা লল ।

মফম খুপদংদা থাজপনংঙাই ললচত
মবসবে ঐদখায়গী বহিস্তানগী মীয়ামবে অেক্কী মতীক বচন্তা রতৌিা ওই
মেবে মবস নবমত অবসনা রনাুংমা
অবসগুম্না হায়,

টি রলৌরিবে, ‘লকদেৌনুংো

টি রলৌজরদরাইʼ

টি রলৌরিবে মথুংগী অবনসিা নবমত্তা মবস মীয়াম্না বচুংন্বা
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রপাবক্ল মেবে হদয়ুং নবমত রথাক্কদ্রা নত্ত্রগা রথাদক্লাইদ্রা, রনাুংঙানগদ্রা নত্ত্রগা
রনাুংঙানদলাইদ্রা ? হায়িবে মদহৌশাগী মথিস থজিা থমদে, মশাগী মথিস
থাজিা থমদে, ভগৱানগী মথিস থজিা থমদে । কবরগুম্বা রপাৎ অমগী
মথিস থাজিা থমদে, মশাগী নপীগী মথিস থজিা থমদে ।

মশামক্না বাচ্ত ান ততৌপর পিন্তা !
বচন্তা রতৌই মেস য়মথুংন্বি রয়ুংলগা । য়মথুংন্বগী য়মেনা গাড়ী
অমসুং ঐদখায়গী য়মেনা ললদত । অদর, বহুংিো চুংিবশুংে কয়াম্না েরকার
ওইিদগ ? অদোম অমিুং রয়ুংউ মেবে মবসজখ ঐগী েরকার ওই খেমঃ
য়মো চান্বা-থক্নিা খিগী ওইনা েরকার ওই, ললনিগী য়ম েরকার ওই,
য়ম চলাইন্বা মপাুং ওইিা লপশা েরকার ওই । মেমজখ নদঙািা র্ুংেনা
ললগবন। রতৌইগুম্বসুং কবরগুম্বা য়মথুংন্বনা রিঙ্কতা লপা বলবশুং তরা থমলিবে
নহাক্না মনুংো নীুংবশুংেনা ললগবন । মেেগীবে অৱািা ওইবর । অৱািা অেি
মশা মদতাম্তনা িাদত্তফ ান রতৌবর ।

পহংন্বগী মচতং, অহংকার !
অৱািবে কবরগুম্বা লপশা য়াম্না লাকপা ওইরিবে মতমেো অৱািা
ওই, বচন্তা ওই । মবস অহমোিাে কী ইিসবত্র ললিা রসঠবশুংগী শুগায়্না
হায়রিবে অদোম্না অসম্না খনগবন রহ ভগৱান ! মবসগী েশা অবস লকদেৌনুংো
লািিা ওইসন । ললিাক-মাঙো ললরঙো থমিগুম্না অেগুম্না রলৌিা ওইবর।
বহুংিা খি ওইবর কবরগী মদতুংনা ? ঐহাক্না রসঠ অমো হুংই ? ‘কবরগী
মদতুংনা অদোম্না বহুংবলিদনা ?ʼ মেো হায়, ‘মেবে ঐহাক্নস খঙিা ঙমদে ।ʼ
মতমেো ঐহাক্না হায়, ‘হায়য়রা ? পম্নমিগী অদচৌিবে ঐ খিবনেনা !
মবসখি, মবসেগী বহুংবলিবন ।ʼ মবস নত্তনবে কবরগুম্বা নুংঙাইিা অমত্তা
র্ুংদে।

ততৌগনু ফংচলাইদবগী পিন্তা
অহমোিাে কী রসঠ কয়া-কয়া রথুংন্বা ওই । মদখায়না চাক-চািা
মতমো বমলো চৎপা ওই, ঐহাক্কা রলায়ন্না চাক-চািা র্ম্বা ওই । মেো
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রসঠাবন মাঙো লািনা র্ম্মী । মেো হুংবখ, ‘রসঠাবন, অদোম্না কবরগী
মাঙো লািনা র্মবলিদনা ?ʼ মেো হায়, ‘রসঠবজনা র্জনা চাক-চাদে,
লকদেৌনুংো ।ʼ মবসেগী ঐহাক্না খঙবখ । মেো ঐহাক্না রসঠবজো হুংিা মতমো
হায়, ‘ঐগী বচত্ত(chit) পম্নমক মর্মেো চৎবল ।ʼ ঐহাক্না হায়, ‘অবসগুম্না
রতৌগন । রহৌবজক ইমাঙো পখম লাবক্ল, মেি হান্না, হায়িবে র্ুংবলিা অেি
রলৌিীয়, র্ুংবদ্রিা অেগী বচন্তা রতৌগন । রহৌবজক ইমাুংো র্ুংবলিা অেি
রলৌিীয় ।ʼ
বচন্তা ওইরগবে মতুংো চাক-চান্বগীেমক চাকখমো চৎপা মদথৌ তাব্রা?
মতুংো র্মুং-কাো তম্বা চৎপা মদথৌ তাব্রা ? অমসুং ওবর্সতা থিিা?
ৱাহং-হংপলবা : মেেস চৎবল ।
দাদাশ্রী : মবস বেপাটফদমি পম্নমবক্ন । মে ওইরিবে মবস বেপাটফদমি
অমখিো বচন্তা ওইরগবে, মে অদতাপ্পা বেপাটফদমিতা পদরাইেিবন । বেবিজন
অমো চৎপা মতমো মেগা মবর ললনিা থিক পম্নমক র্জনা পাুংদথাক্কেিা।
রতৌইগুম্বসুং অবনসিা বেবিজিা চাক-চািা চৎপা হায়িবে অহান্বগী অৱািা,
অহান্বগী বেবিজিো অমসুং চাক-চািা চৎলিবে মহাও ললনা চাও । র্মুংকাো চৎলিবে অহান্বগী অৱািা মর্ম অেো থনম্ম । অবসগুম্না রশমেিা
মেগী মীওই অেবে বশগবন । চাক-চান্বা র্ম্বা, মেগী মতমেো বচন্তা রতৌরিবে
মেবে ওবর্সতা রসঠনা লচরিবে কবর রতৌগবন ? অদর, লচর-কািা রয়ুংগবন!
অদর, চাওদন শাবন্ত ললনা !
ভগৱান্না কবর হায়িদগ হায়িো, ‘র্ুংবলিা অেি রলৌবিয়, র্ুংেিা
অেগী বচন্তা রতৌগন ।ʼ হায়িবে কবরদনা হায়িো ‘র্ুংবলিা অেি রলৌবিয় !ʼ

এ্য়র কপিশনদিু পিন্তা !
ৱাহং-হংপলবা : অদতাপ্পা বচন্তাবশুং ললেনা রকাি ।
দাদাশ্রী : চাক-চািা ওইরিস বচন্তাবে রলাইন্না লল । হায়িবে মেগী
কাুংবশ অে য়ািনা লল মথি, ‘মে করম-কািা তারক্কবন, করম-কািা
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তারক্কবন, করম-কািা তারক্কবন !!ʼ রহৌবজক হায়য় ! অবসগুম্বা অকীিগী
কুদয়াম-রয়াম্বা মর্মেগী মখাো, মবস পম্বা মহাও রলৌদেৌবরিা ! হায়িবে মবস
পম্নমক করম্না ওইদথাক্কবন ? মে ওইজরিস মীয়াম্না অকীিা ললতনা মহাও
রলৌবরেনা । ওইগেিা অেবে, মেবে ওইগবন, রতৌইগুম্বসুং মহাও রলৌদরা !
মবস সুংসার অবসো মহাও রলৌিা য়ািা কবরি ললিদগ ?
মপানগী ললিাি অবসগুম্বা পম্নমক অবস রতৌদে । কবরগুম্বা ললিাক
অমত্তো অবসগুম্না ওইদে । মবস পম্বা অবস মবসো খিবন । িবদ্ধকী মজপচািন, মজপ-মজপনা পীক-থন্বা িবদ্ধ । বচন্তাস মজপ-মজপ, রর্বিবশুং হাঙদোবক্ল
পম্নমক্না । মবসগী অদচৌ-অদচৌিা রর্বিবশুং, অেক্কী মতীক য়াঙনা পুংখাস
উুংবঙ মতুংো, পম্নমক উুংবঙ । বচন্তাস রতৌই অমসুং উপায়স রতৌই । মতুংো
ইুংস-ইুংহলী, মেি কবর রকৌিদগ ?
ৱাহং-হংপলবা : এয়রকবন্ডশন ।
দাদাশ্রী : রহায়, এয়রকবন্ডশন ! বহিস্তানো অঙকপবনেনা !
ৱাহং-হংপলবা : রহৌবজবি বচন্তা পম্নমক এয়রকবন্ডশিা রথাবক্ল !
দাদাশ্রী : রহায় । হায়িবে মেগা রলায়ন্না লল । মবস বচন্তাগা রলাইন্না
এরকবন্ডশন ! ঐদখায়না এরকবন্ডশনগী েরকার ওইিা ওইদে ।
মবস অদমবরকানবশুংগী নপীমচাবশুং পম্নমক চৎবখ, মেগী মহাক্না বচন্তা
য়াম্না ওইদে অমসুং ঐদখায়গী মীয়াম্নবে ? মরমবে মীওই অমমমগী থাজনিা
রতাুংঙাবল ।

িহীবু এ্কচস্টনশন ফংব্রা ?
অদোম্না রহৌবজকস মবস মাদলম অবসো চহী ২০১ ললবখগবনেনা ?
একদেনশন রলৌবদ্রব্রা ?

পিন্তা
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ৱাহং-হংপলবা : একদেনশন করম্না র্ুংগদোইিা ? ঐদখায়গী খত্তবে,

কবরস ললদত, ঐবে থাজদে ।
দাদাশ্রী : কবর ৱার্মদনা হায়বরবসদিা ?! কবরগুম্বা বহুংিা অবস খত্ত
ললরমলগবে বশদরাই । মবসবে র্েনা-লয়েনা পবখগেিবন । কবরগুম্বা চহীগী
একদেনশন র্ুংদ্রগবে কবরি রয়ুংেনা বচন্তা রতৌবরিদনা ? র্ুংবলিা অেি, মে
শাবন্ত ওইনা মহাও রলৌ ।

মীওইবগী শ্বভাব পিন্তাবু বাচ্ত ান ততৌপর
বচন্তাবে থিকপস অমাঙিা ওইহলী । ললবরিা বচন্তা মেনা থিকপ
১০০% গী মহুৎতা ৭০% রতৌিা ওইহবল । বচন্তা থিকপ ওিস্ট্রক্ট রতৌই ।
বচন্তা ললত্রিবে য়াম্না র্জিা মজহ র্ুংই ।
অসম্না ‘ঐদখায়না বশগবনʼ অসম্না খঙবঙ পম্নমক্না । রতৌইগুম্বসুং বশগবন
তািগা, মেো মদখায়্না কবর রতৌিদগ মবস মীয়াম্না ? নীুংবশুংিগা কবর
রতৌিদগ ? মেি ইদথাবখ । ঐদখায়ো কবরগুম্বা ওইরিবে, মে নীুংবশুংিগা
ইদথাকবখ । মেম রতৌনা কবরগুম্বা মনুংো বচন্তা ওইরগবে, মতমেো ইদথাক্কেিা
মেবে মবসো রতৌগেিা নদত্ত ইিুংদঙা !
অনম্বা মতমো বচন্তােগী পম্নমক মাঙহবল । বচন্তাগা রলায়ন্না গাড়ী
রথৌরিবে রথুংগায়ন্বা ওই । বচন্তােগী লদলান-ইবতক রতৌরিবে মেো থিক
ওন্না-লতন্না রথাকপা ওই । বচন্তােগী মবস পম্নমক রশায়িা ওইহলী সুংসারো।
বচন্তা রতৌিা য়ািা সুংসার নদত্ত । মবস সুংসার অবসো বচন্তা রতৌিা
অবস রিে র্লীশদনসবন । বচন্তা রতৌনিা মবস সুংসার নদত্ত, মবস ইটদসল্ফ
বক্রদয়শবন্ন। ভগৱান্না মবস বক্রদয়শন রতৌিা নদত্ত, মরমেনা বচন্তা রতৌনিা মবস
বক্রদয়শন নদত্ত । মবসো মীওইিা খিনা বচন্তা রতৌবর, অদতাপ্পা জীি অমত্তনা
বচন্তা রতৌদে । অদতাপ্পা ৮৪ লাে রয়াবনবশুংবন, রতৌইগুম্বসুং কনামত্তনা বচন্তাৱাবরজ রতৌদে । মবস মীওইিা রকৌিা জীিবশুংবস, মদখায়না েরকার ওইিেগী
রহন্না লহবশুংবঙ, মহাক খি রনাুংমগী নবমৎ পম্বি বচন্তাো রলৌবর ।
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বচন্তা অবসবে পদয়ার ইদগাইজবম্ন । মবস শা-ঙাবশুংনা কনামত্তা বচন্তা

রতৌদে অমসুং মবস মীওইিবশুংনা বচন্তা ? ওদহাদহা ! মবশুং বথঙমদ্রব্রা শাঙাবশুংবন, কনামত্তনা বচন্তা ললদতেনা অমসুং মবস মীওইিবশুং খি অপঙিগুম্ববন
মেবে রনাুংমগী নবমৎ পম্বি বচন্তাো রলৌবর ।
ৱাহং-হংপলবা : শা-ঙাবশুংেগী রহন্না বর্ভম হথিা ওইবর মদখায়না
নত্ত্রদন ।
দাদাশ্রী : শা-ঙাবশুংবে

য়াম্না

লর্

।

শা-ঙাবশুংনা

ভগৱানগী

আবিত(মখা রপান্না বহুংিা) থমবল । মবস সুংসার অবসো বনরাবিত মদতাম্তা
ওইরগবে মে মীওইিবশুং খিবন মেস বহিস্তানগী মীওইিবশুং ১০০% বনরাবিত
ওই, মতুংো মহাক্না অৱািা খি ওইগবনেনা ? মেবে মহাক্না কবরগুম্বা মখল
অমত্তগী আবিত রলৌদে !
বশন্মীবশুংবে বচন্তা রতৌদে অমসুং রসঠবশুংনা বচন্তা রতৌবর । বশন্মীবশুংবে
বচন্তা অমত্তর্াও রতৌদে । মরমবে বশন্মীবশুংবে অৱাুংিা গবতো লাক্কদেৌবর
অমসুং রসঠবশুং অদনম্বা গাবতো চৎকদেৌবর । বচন্তােগী অদনম্বা গাবত ওই,
মরমেনা বচন্তা রতৌদরাইেিবন ।
রয়ুংঙিো ৱাবরজ, ৱাবরজ, ৱাবরজ ! ললিাক-মঙো ললরুংো রলৌিগুম্না
সুংসার অবস রলৌবর !! ঙা থাওো রঙৌিগুম্না, িুং-িুং রচাুংেনা ললবর !!!
মবসি লাইর্ করম্না হায়গবন ।

‘ঐনা ততৌবপনʼ মরমদুগী পিন্তা
ৱাহং-হংপলবা : ‘বচন্তা রথাদক্লাইেিবনʼ অেগী ভান ললিা, মেবে বচন্তাগী
অবনসিা মওুং নত্তব্রা ?
দাদাশ্রী : নদত্ত । বচন্তাবে ইদগাইজম খিবন, ইদগাইজম । মশাগী
শিমেগী রতাঙান তাহবল অমসুং মহাক্না ইদগাইজম রতৌবর মেবে, ‘ঐ খিনা
চলাইবরিবন ।ʼ রখাঙ-হাম্বা য়ািগী শবি ললদত অমসুং ‘ঐ খিনা চলাইবরʼ
অসম্না হায়বর ।
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বচন্তা অবস অহুংকারবন । মবস অঙাুংবসনা কবরগী বচন্তা রতৌবদ্রিা ?

মরমবে মহাক্না খঙবল মেবে মহাক্না চলাইদে । কনানা চলাইিদগ, মেগী
মহাক্না েরকার ওইদে ।
‘ঐনা রতৌিবন,ʼ ‘ঐনা রতৌিবনʼ অবসগুম্না থিক রতৌবর মেেগী বচন্তা
ওইবর ।

পিন্তা মদুনা খবাইদগী অচিৌবা অহংকার
ৱাহং-হংপলবা : বচন্তা অবস অহুংকারগী খেবম্ন, মবস খরা খঙহবন্বয়।
দাদাশ্রী : বচন্তাি অহুংকারগী খেবম্ন হায়্না কবরগী রকৌবরিদনা ?
মরমবে মহাক্কী পূক্নীুংো অসম্না খবল মেবে ‘ঐ খিনা চলাইবরিবন ।ʼ মবসেগী
মহাক্না বচন্তা ওইবর । ‘মেগী চলাইবরিে ঐবন,ʼ মরমেনা মহাক্না ‘মবস
নপীমচা অবসগীনা কবর ওইগবন, মবস নপামচা অবসগীনা কবর ওইগবন, থিক
রলাইবশন্দ্রবে কবর রতৌগবন ? মবস বচন্তা অবস মশাগী মথি রলৌবর । মশামক্না
মশাি রতৌিবন খবল মেবে ‘ঐনা মপবন অমসুং ঐনা রতৌিবন ।ʼ রতৌইগুম্বসুং
মহাক্না রতৌিস নদত্ত অমসুং কান্নােিা বচন্তাবশুং িাদত্তফ ান রতৌবর ।
সুংসারো লল অমসুং বচন্তাো লল অমসুং মেগী বচন্তা অে মাঙদ্রিবে,
মে ওইরিবে মহাক্না মদপাক কয়া রপাকপা মদথৌ তাই ! মরমবে বচন্তােগী
মদপাক কয়া রপাকপা ওই ।
মবস অদতন্বা ৱার্ম অবস অদোমো হায়দগ, মবস য়াম্না কুপ্পা ৱার্ম
অদোমো হায়দগ মেবে মবস পৃবথিী অবসো কনাগুম্বা মীওই অেগুম্বা অমত্তা
রপাদি মেবে মহাক্না মশাগী শবিনা রখাুং-হাম্বা ঙম্বা ! মে ওইরিবে মবস
মীয়াম অবসনা ইদগাইজম রতৌিগী কবর অথফ ললিদগ ? মবসবে অদতাপ্পা
শবিনা থিক রতৌবর । রহৌবজক মবস শবি অবস ঐদখায়গী নদত্ত, মেবে
পর(মপানগী)শবিবন অমসুং মশাগী শবিি খঙজদে মরমেনা মশািস
মপানগী শবিগী মখা-রপাবল, অমসুং মখা-রপান্বা খি নদত্ত রতৌইইগুম্বসুং
মপুংর্ানা মখা-রপান্ববন, পবন্স চপ্পা অবস মখা-রপান্ববন ।
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নুিীমিা লুচহাংবগী পিন্তা
অবসগুম্ববন, মেবে ঐদখায়গী মবসেবে নপীমচা চহী অহুমগী শুিগা
মতমেেগী ৱাখল খবল মেবে মহাক চাওদর, মহাক চাওদর ! লদহাুংিবে চহী
২০ো ওই রতৌইগুম্বসুং রহৌবজিগী বচন্তা রতৌিা রহৌবর ! করম্বা মতমেগী
নপীমচা লদহাুংিগী বচন্তা রতৌিা রহৌগবন, অবসগুম্না করম্বা শাস্ত্রো ইিদগ ?
অসম্না চহী ২০ো লদহাুংিা ওইরগবে ঐদখায়না বচন্তা করম-কািগী রতৌিা
রহৌগবন ? চহী ২-৩ সিা মতমেগী ?
ৱাহং-হংপলবা : নপীমচা চহী ১৪-১৫ শুরিবে, মতুংো মমা-মপা
ৱাখল খবলেনা ?
দাদাশ্রী : নদত্ত । মে ওইরিস চহী ৫বে ললবরেনা !! মেগী চহী ৫
েো বচন্তা রতৌবরিা অে বশরিবে নত্ত্রগা কনাগুম্বা অমগী বচন্তা রতৌবর, মহাক্না
বশরগবে, মেগী কবর খঙিা ঙম্বদগ ?! চহী ৫ রলম্মী, মেগী মমাুংেগী বচন্তা
করম্না রতৌিা ওইদথাকপদগ ?
মেস মীগী মদতৌ-তম্বেগী মেবে মবস নপা অবসবে রয়ঙ, নপীমচা
লদহাুংন্বগী কয়াম য়াম্না বচন্তা ওইবরিা অমসুং ঐবে বচন্তা ওইদে ! মহাক্না বচন্তা
হনবজন-হনবজন রতৌেনা মতুংো তরিজকুম্না ওইিা ওই ! অমসুং নপীমচা
লদহাুংিা মতমো আনা ৪ র্াওিা মখত্তা ললদত । বচন্তা রতৌিনা করম্না লপশা
পায়দোইদনা ?
ঐদখায়্না বচন্তা করম কািা রতৌগেিা ? মেবে ললবমন্নিা মীবশুংনা
হায়রিবে, ‘নপীমচাগী কবরগুম্বা অমা রতৌদরা ?ʼ মরমেনা ঐদখায়না খঙগেিা
মেবে রহৌবজক ৱাখন-খন্বা মদথৌ তাই অমসুং মতমেেগী মহাকীেমক রহাৎন্বা
রহৌদরা ! মবস ললবমন্নিা কনামত্তনা হায়দে অমসুং মেগী মমাঙো মহাক্নবে
চহী ১৫ গী মমাঙেগী বচন্তা রতৌবর ! মেগী মথি মহাক্কী নপীিস হায়বর,
‘নহাক্না

নীুংবশুংব্রা

মেবে

ঐদখায়গী

নপীমচা

অবস

চাওদর,

মহাকপ

লদহাুংবিগবন?!ʼ অদর, মতুংো রলায়নিীিস কবরগীেমক বচন্তা রতৌহবলিদনা?!

পিন্তা
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অচশায়বা মতমগী পিন্তা ?!
চহী ১৭ কী মমাঙো নপীমচাি লদহাুংিগী বচন্তা রতৌবর, মে ওইরিবে
বশিগী

বচন্তা

কবরগীেমক

রতৌেিদগ

?

মেো

হায়,

‘নদত্ত,

বশিগীবে

নীুংবশুংহলকন । মতমেো ঐহাক্না হায়, বশিি নীুংবশুংিো কবর কায়িদগ ?
অদোম বশদরাইদ্রদন ? মেো মহাক্না হায়, ‘রতৌইগুম্বসুং বশিি নীুংবশুংলিবে,
মে ওইরিবে ঙবসগী নুংঙাইিা মাঙই, ঙবসগী মহাও পম্নমক ঐহাক্কী মাঙই।ʼ
‘মেো নপীমচাগী লদহাুংিগী কবরগী নীুংবশুংবলিদনা ? মেেস নহাক্কী মহাও
চৎবখবনেনা ? অমসুং নপীমচানা মহাক্কী লদহাুংিগীেমক পম্নমক পেনা লাবক্ল।
মমা-মপাবে মেো বনবমত্তবন ।ʼ মবস নপীমচা অবসনা মহাক্কী লদহাুংিগী,
মদপাৎ-মজচ পম্নমক পেনা লাবক্ল । রিঙ্ক রিদলন্স, লপশা, পম্নমক পেনা লাবক্ল।
রহন্না নত্ত্রগা খবজিুং বশবজন্নগেিে মে একদজক্টলী পম্নমক পেনা লাকপা ওই।
নপীমচাগী বচন্তা অদোম্না রতৌগেিা নদত্ত । নপীমচাি অদোম্না চাওন্বারয়াকপা মে খিবন, নপীমচানা মহাক্কীেমক নপামচাস পেনা লাকই ।
ঐদখায়না কনাগুম্বা অমো হায়িগী মদথৌ তাদে মেবে নপামচা রপাকউ ।
ঐহাক্কী নপীমচা লল মেগীেমক নপামচা রপাকউ, অবসগুম্না হায়িা চৎপগী
মদথৌ তাব্রা ? মরমেনা রপাৎ পম্নমক তয়াবর রতৌেনা লাবক্ল । মেো মপানা
হায়, মহাক চহী ২৫ শুদর, রহৌবজক র্াওিা মহাক্কী কবরগুম্বা মতাুং চািা
ওইদে । অবসগুম্ববন, মেগুম্ববন, মহাক্না নবমৎ খবেুংগী ঙাুং-ঙাুংেনা লল ।
অদর, মর্মেো নপামচা চহী ২৭ শুিা ওইদর, রতৌইগুম্বসুং নহাক্না উদে, মে
ওইরিবে

কবরগী

রকালাও-লাওবরিদনা

?

তম্মেনা,

তবমন্না

!

মেগী

নপীমচােনা মহাক্কী টাইবমঙ পম্নমক রসট রতৌেনা লাবক্লিবন ।
অদোমগী সত্তাো ললতিা, মেো ৱাখল থােদরাইেিবন । মমাঙগী
মদপাক্কী অপীকপা নপীমচা অবন-অহুম ললরম্মী, নপামচা ললরম্মী, মে পম্বা
অসকখক চাওিা পীক্না-পীক্না থনমেনা লাকই, মে পম্নমক্কী কবর রতৌিদগ
অদোম্না ? কবরগী ? অমসুং বশিা মতমেবে বচন্তা য়াম্না ওইেনা, মেবে
পীবক্লিা নপীমচাগী কবর ওইগবন ?! রতৌইগুম্বসুং মবসো মতুংো অদনৌিা
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মদপাক রপাবক্ল, মমাঙগী মদপাক্কী কবরগুম্বা বচন্তা অমত্তবে ললদতেনা ! রচ-চাুং
অমত্তবে ললদতেনা !! মরমেনা মবস পম্নমক পর(মপানগী)সত্তাবন, মবসো
খৎ-বথুংবজনগন । মরমেনা কবরগুম্বা ওইবরিা, মে ‘িযিবিতʼতা ওইিা মে
ওইসন, অমসুং ওইেিা অেস ওইসন ।

পিন্তা ততৌবগী মহুৎতা িমত দা মায়ওনপশল্লু !
ৱাহং-হংপলবা : য়মগী মদকাক ওইিা মীওই, মহাক্কী বচন্তা অে করম্না
র্হনগবন ?
দাদাশ্রী : কৃ ষ্ণ ভগৱান্না কবর হায়িদগ মেবে, ‘জীি নহাক্না কবরগী
বচন্তা রতৌবরিা, কৃ ষ্ণনা রতৌগেিা ওইরিবে রতৌসন ।ʼ অবসগুম্না পািো
লাকপ্রা? মে ওইরিবে বচন্তা রতৌিগী কবর মদথৌ তািদগ ?
কবরগী অঙাুংগীেমক খৎনা-লচন্বা রতৌবরিদনা ? ধ্মফগী লম্বীো মায়ওনবশনবিয়, অর্িা ওইগবন ।
কনাগুম্বা খরবে থিক-রথৌরমগী মরমো বচন্তা রতৌবর । মহাক্না
কবরগীেমক বচন্তা রতৌবরিা ? পূক্নীুংো অসম্না খবল ‘ঐ খিনা চলাইবরিবনʼ
মেেগী বচন্তা ওইবর । ‘চলাইবরিা মহাক অেি কনাদনাʼ অবসগুম্বা ইচম-চম্বা
কবরগুম্বা মখল অমত্তগী মদতুং র্াওিা রলৌেিা । র্দরদন, নহাক্না জ্ঞািগী
খঙদ্রিস, রতৌইগুম্বসুং অদতাপ্পা কবরগুম্বা মখলগী মদতুংবে রলৌেনা ! মরমবে
নহাক্না চলাইিা নদত্ত, অবসগুম্না খবজিুং র্াও নহাক্কী অনভি লাবক্লেনা ।
বচন্তাবে খবাইেগী অদচৌিা ইদগাইজবম্ন ।

খবাইদগী তহন্না পিন্তা ততৌবা কনাচনা ?
ৱাহং-হংপলবা : নুংবতগী মতম অবনরক চানীুংঙাই ললতিা, মহাক্নবে
নুংবতগী বচন্তা ওইেনা মেবে ‘হদয়ুং কবর রতৌগবন ? হদয়ুং কবর রতৌগবন ?ʼ
দাদাশ্রী : নদত্ত, নদত্ত অবসগুম্ববন সরপ্ল্সকী বচন্তা ললিা ওই, চান্বগী
বচন্তা কনামত্তনা রতৌদে । সরপ্ল্স খিগী বচন্তা ওই । মবসগী মদহৌশানা মবসো
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অবসগুম্না বশবল মেবে সরপ্ল্স খিগী বচন্তা ওই ! মবস নত্তনবে, পীকপেগী
পীকপা পাম্বী মর্ম অমা নত্ত্রগা অমো রহৌরিস, মর্মেো চৎলগা ঈবশুং
চাইিা ওই । অেক্কী মতীক রর্বসবলবতবন । মবস ররগ্য়দলটর ওর্ ধ্ী ৱর্ল্ফবন।
মহাক্না ৱর্ল্ফি ররগ্য়দলশিা থম্মী রলপ্পা-নাইেনা । মবস কবরগুম্বা হায়বজন্নিা
নদত্ত । মরমেনা সরপ্ল্স খিগী বচন্তাবন । অমসুং মহাক্না চান্বগী বচন্তা ললদত।
ৱাহং-হংপলবা : অদোম্না পম্নমক সরপ্ল্স ওইিা অেগুম্বা খি র্ুংিা
মাবল মেবে মদখায়না বচন্তা রতৌিা ওইিা, রেবর্বসট ওইিা কনাগুম্বা অমত্তা
র্ুংেিা মাবল !
দাদাশ্রী : নদত্ত,

অেগুম্না

নদত্ত,

রেবর্বসট

ওইিস

য়াম্না

র্ুংই,

রতৌইগুম্বসুং মহাক্না বচন্তা ললদত । মহাক্না রনাদমফল ওইনা পূক্নীুংো অসম্না খবল
ঙবস অবসখক পরক্কেিা, মে পরকই । হায়িবে বচন্তা-বিন্তা রতৌিা মদখায়বে
অদতাপ্পা ওইরমগবন অমসুং মহাবি ভগৱানি খৎবশজন্ন । ‘মহাক্না পাম্বা মেবন
অর্িাʼ অবসগুম্না রতৌেনা চৎহবল । অমসুং মবসেবে ভগৱান নদত্ত, মবসবে
মশানা রতৌইেনা ?! কমফগী রতৌিা ঐবন অমসুং অৱািা র্ুংিস ঐবন,
মরমেনা বচন্তা মদকাি রলৌবর ।

পিন্তা, মদুদা লক্ষ্মী ললগদ্রা ?
ৱাহং-হংপলবা : অবসগুম্না রতৌরিবে মীয়াম্না লপশা তান্বস চৎলদরাই,
অমসুং বচন্তািস রতৌরদরাই ।
দাদাশ্রী : নদত্ত, লপশা তান্বা চৎবলিা অেস মহাক্কী মখত্তা ললদত !
মদখায়বে উঙিা খঙবন(spinning tops) । মবস পম্নমক মদহৌশাি রহাুংহিনা
থমবল অমসুং বচন্বানেগী অহুংকার রতৌবর, মেবে ঐনা লপশা তান্বা চৎলিবন।
অমসুং মরম ললতনা বচন্তা রতৌবর । বচন্তা রতৌিবশুংবে লপশাবে কোয়েগী
পরক্কবন ?

লক্ষ্মীগী স্বভািবত করম রতৌিদগ ? হরাও-তয়াম্না ললিা মহাক্কী

মেো লক্ষ্মী লাকই । মবস নত্তনবে, বচন্তা রতৌিা মেগী মনাি লক্ষ্মী লাকপা
ওইদরাই । কনাগুম্বনা হরাও-তয়াম্বা ওইরিবে, মহাক্না ভগৱানি নীুংবশিা
ওইরিবে, মহাক্কী মর্মেো লক্ষ্মীবজ চৎবল ।
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পিন্তাদগী লচলান-ইতীি পশবা ওই
ৱাহং-হংপলবা : লদলান-ইতীক্কী বচন্তা ওইিা ওই, য়াম্না অৱািা লাবক্ল।
দাদাশ্রী : বচন্তা রতৌরিবে খঙউ, থিক রহন্না রশায়গবন । বচন্তা
রথাক্ত্রগবে খঙউ মেবে থিক রশায়রদরাই । বচন্তা অবস থিক্কী অবথুংিবন ।
বচন্তােগীবে লদলান-ইতীি বশিা লাকই । রহঙ্গৎ-হথ রথাবক্লিা মেি রকৌই
লদলান-ইতীক, পরন-গলন(input-output)বন । পরন রতৌিা অেগী গলন
রতৌেনবে ললদরাই। মবস পরন-গলনো ঐদখায়গী কবরগুম্বা লন-থম অমত্তা
নদত্ত অমসুং ঐদখায়গী লন-থমবে, মেো কবরগুম্বা পরন-গলন রথাদি !
অবসগুম্বা তদশুং-তদশুংিা িযিহারবন ! মবস অদোমগী য়মো অদোমগী
রলায়্নিী-অঙাুংবশুং পম্নমক পাটফনসফবনেনা ?
ৱাহং-হংপলবা : অৱা-নুংঙাইিা র্াওিা ওইব্রা ।
দাদাশ্রী : অদোম অদোমগী রলায়্নিী-অঙাুংবশুংগী ঙাকদশন্বা রকৌবর ।
মরমেনা ঙাকদশন্বা খিনা কবরগী বচন্তা রতৌগবন ? অমসুং য়মগী মীবশুংবে
ওন্না-লতন্না হায়বর মেবে অদোম্না ঐদখায়গী বচন্তা রতৌগন । বচন্তােগী কবরগুম্বা
রহঙ্গৎপ্রা ?
ৱাহং-হংপলবা : রহঙ্গদত্ত ।
দাদাশ্রী : রহঙ্গত্তিা ? মে ওইরিবে মেগী অরান্বা রিপার অে কনানা
রতৌগবন ? কবরগুম্বা বচন্তােগী রহঙ্গৎপা ওইরগবে মেি রতৌ |

মদু খঙবদগী অদুদগী পিন্তা ললচি…
লদলান-ইতীিবে থিাক য়াম্না চাওিা(মদথৌনা ললিা) মদথৌ তাই ।
থিাক র্মলগবে লদলান-ইতীকস র্মগবন(অমাঙিা ওইগবন) ।
অহান্বা ওইনা অমিুং ঐদখায়গী ক্মপবনো অমাুংিা ওইবখ । জ্ঞান
র্ুংবদ্রজঙ মমাুংো, মেো নবমোুং পম্বা ঐহাক্না তম্বা য়াবখদে, বচন্তা রতৌেনা
ললবখ । মেো মনুংেগী পাওখম র্ুংবখ মেবে মবস অমাুংিা অবসো কনা-
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কনা রহৌবজক বচন্তা রতৌিা ওইিদগ ? ঐহাক্না অসম্না মানবখ মেবে, ঐহাক্কী
পাতফ নরবে রহৌবজক বচন্তা রতৌরমেিস য়াই । ঐহাক ইদতাম্তা খক রতৌিা
ওইবর। অমসুং রলায়্নিী-অঙাুংবশুং পম্নমক পাতফ নরবন, মে ওইরিবে মদখায়বে
কবরস খঙদে । রহৌবজক মদখায় পম্নমক্না কবরস খঙদ্রিস মদখায়গী চৎবল,
মে ওইরিবে ঐহাক খি রকাক-য়াওেিবন মেনা বচন্তা রতৌবর মবস পম্নমক!
হায়িবে মতুংো খঙিা ওইবখ । মরমবে মদখায় পম্নমক বচন্তা রতৌদে, পাতফ নরবন
পম্নমক, মে ওইরিস মদখায়না বচন্তা রতৌদে, মে ওইরিবে ঐহাক্না কবরগী
ইদতাম্তা বচন্তা রতৌগদ্রা ?

খচথৌ ততৌইগুম্বিুং পিন্তা ততৌগনু
বচন্তা হায়িবে কবরদনা মেি খঙিা মদথৌ তাই মেবে মবস পূক্নীুংগী
ৱাখল অসম্না রহৌগৎবল । ঐদখায়্না কবরগুম্বা অমগী মরমো, লদলান-ইতীক্কা
মরী ললন্বো, অদতাপ্পা কবরগুম্বা মরীো, নত্ত্রগা কবরগুম্বা অনািা ওইিা অমসুং
মেগীেমিা ৱাখল খন্বা, অমসুং কবরগুম্বা অক্কনিা পনজখো লাকপা অমসুং
মতুংো মেগী ৱাখলেনা ঐদখায়ি রকাইঙাও-ঙাওহলিবে অমসুং রকাইঙাওঙাওহন্বগা খঙউ মেবে মবস অরান্বা লম্বীো চৎদল, হায়িবে মাঙহবল। মেেগী
বচন্তা রহৌদর ।
ৱাখল খন্বো অকায়িা ওইদে । রতৌইগুম্বসুং ৱাখল হায়িবে কবরদনা?
ৱাখল খন্বা মে কবরগুম্বা রলদিলগী মথিা চৎলিবে হায়িবে বচন্তা রকৌই ।
কবরগুম্বা পনজখ অমগী মনুংো খনগেিবন । ৱাখলবশুংেগী রনাদমফবলটী কোয়
র্াও ? মনুংো রনাুংজল-নুংবশৎ কুম্না ঊঙবদ্রিা র্াওিা । রনাুংজল-নুংবশৎ
উঙঙিবে হায়িবে বথুংগেিা । রনাুংজল-নুংবশৎ রহৌরিবে বচন্তা রহৌিা ওই ।
মবস ঐহাক্কী বথবজন্ববন ।
বচন্তা রতৌিগী অবধ্কার ললদত । ৱাখন খন্বগী অবধ্কার লল, মেবে
ইিুংদঙা অবস র্াওিা ৱাখল খনগেিবন, অমসুং ৱাখল অেনা বচন্তাো বরজল্ট
ওইরিবে হায়িবে রলপকেিা । মে এিি রনাদমফল ৱাখল অে বচন্তা রকৌই ।
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মরমেনা ঐহাক্না ৱাখলবে খবল, রতৌইগুম্বসুং কবরগুম্বা এিি রনাদমফল ওইরগবে
অমসুং পিা চম্মনরিবে, মতমেো বথঙবিয় ।
ৱাহং-হংপলবা : ইচম-চম্না মনুংো রয়ুংেনা ললবরজঙর্াও ৱাখল রকৌই
অমসুং মনুংো বচন্তা ওইরিবে লাুংো থিা রকৌগবন ?
দাদাশ্রী : বচন্তা ওইিা হায়িবে লাুংো থদরেনা ! বচন্তা ওই মরমেনা
মহাক্না খবল মেবে ঐনা মরম ওইেনা চলাইবরবন, অবসগুম্না নীুংেনা র্মবল।
বচন্তা হায়িবে কবরদনা মেবে ঐনা মরম ওইেনা চলাইবরিবন মবস পম্নমক ।
হায়িবে মেগী রপ্রাদেম পম্নমক রলৌিগী মদথৌ তাদে অমসুং ওই অবসগুম্না ।
মবস মীওই খবেুংমিা মবসগী ললনা অবসনা নাদর । রহৌবজক করম রতৌনা
থনা র্গবন ? থনা র্িবে ওইদেেনা ! লহন্বী ওইদর, মেবে চৎদলাইেনা !
রহিীচয়এদটে ।
ৱাহং-হংপলবা : অদোমগী নাি লাক্লিবে রলৌদথাকপা ঙম্মীেনা ?
দাদাশ্রী : রহায়, রলৌদথাকপা ঙম্মী, রতৌইগুম্বসুং তপ্না-তপ্না রলৌদথাকই,
রতৌইগুম্বসুং খেি রহি চদত্তেনা মতুংো !

মিানগী ি্াদু খু্ তলৌরবপদ, মদুদা পিন্তা
অদোমগী করম রতৌিদগ ? কবরগুম্বা মতমো অৱািা ওইব্রা ? বচন্তা
রতৌিা ওইব্রা ?
ৱাহং-হংপলবা : মবস ঐগী নপীমচা অহনগী এনদগজদমি মর্ম রলপত্বা
ওইবর, মেনা ৱাখল ৱািবে ওই !
দাদাশ্রী : অদোমগী খত্ত ললরগবে অৱািা রতৌবিয়, রতৌইগুম্বসুং মবসগী
ৱার্ম অবস অদোমগী খত্ত ললব্রা ? ললদত ? মে ওইরিবে কবরগীেমিা
রতৌবরিদনা ? মেো মবস রসঠ অবসগী মখত্তা ললব্রা ? মবস নপীমচা অবসগী
মখত্তা ললব্রা ?
ৱাহং-হংপলবা : ললদত ।
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দাদাশ্রী : মে ওইরিবে কনাগী মখত্তা ললিদগ মেি খঙেনা ঐদখায়্না

ৱাবর, মে কবরগা চপ-মান্নিদগ ? মেবে কনাগুম্বা অমনা শদগাল-গাড়ী
রথৌিা ওই, মেো ঐদখায় মীওই ১০ র্ম্বা ওই, অদচৌিা শদগাল অবন ওইিা
শদগাল-গাড়ীবন । রহৌবজক মেি চলাইবরিা অেনা রথৌিা ওইবর অমসুং
ঐদখায়্না মনুংো রকাইলাও-লাওরিবে, ‘এ অসম্না রথৌ, এ অসম্না রথৌ ʼ মে
ওইরিবে কবর রথাক্কবন ? রথৌবরিা অেি, মেি রয়ুংউেনা ! ‘কনানা
রথৌবরিদনাʼ মে খঙলিবে ঐদখায়্না বচন্তা রতৌদে । অবসগুম্না মবস সুংসার
অবস ‘কনানা চৎহন্বদগʼ মে খঙলিবে বচন্তা ঐদখায়না ওইদরাই । অদোম্না
অবহুং-নুংবথল খঙেনা বচন্তা রতৌবর ? কোয় র্াওিা রতৌগবন ? মেগী
অদরাইিা করম্বা মতমো লাক্কবন ? মে ঐদঙািা হায়য় ।
নপীমচাবে মশাগী পেনা লাকই, অদোম্না অদোমগী পেনা লািব্রদন?
মবস রসঠ অবস অদোম্না র্ুংইেনা র্ুংেব্রদন ? মে ওইরিবে রসঠ অদোমি
র্ুংবল, মে ওইরিবে নপীমচা অবসনা কবরগী র্ুংদলাই ? অদোম্না খবজিুং
র্াথিা থমবিয় । িীতরাগ লম্বীো চৎবল অমসুং অবসগুম্বা র্াথিা অবস
ললত্রিবে মেেগী আতফ ধ্যান ওই, ররৌদ্রধ্যান ওই ।
ৱাহং-হংপলবা : অেগুম্না নদত্ত রতৌইগুম্বসুং মশাগী ওইিা রচকবশন্ববে
ওইেনা!
দাদাশ্রী : মেগী মশাগী ওইিা রচকবশন্বা মেবন আতফ ধ্যান(মশাি
অৱািা ওইিা) অমসুং ররৌদ্রধ্যান(অদতাপ্পি অৱািা পীিা) রকৌই, মনুংো
ললবরিা আত্মাি ঐদখায়্না অৱািা পীবর । অদতাপ্পি অৱািা পীদ্রিবে র্দর,
রতৌইগুম্বসুং মবসবে আত্মাি অৱািা পীবর ।

পিন্তাদগী িুনপশপল্ল, অন্তরায় (অপথংবা) কমত
বচন্তা রতৌিেগী অবথুংিা কমফ ওইহবল ওন্না-লতন্বো, মেগী থিক অে
শাুংনা চৎজথ । ঐদখায়ো কনাগুম্বনা হায়রিবে মেবে মেগী মর্ম অেো
নপামচা লল, মে ওইরিবে ঐদখায়না রহাৎনগেিা । বচন্তা রতৌিি ভগৱান্না
রতৌগন হায়বর । বচন্তা রতৌিেগী অবথুংিা রহন্না তাবশবল । অমসুং িীতরাগ
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ভগৱান কবর হায়িদগ মেবে, ‘ইিুংদঙা, বচন্তা অদোম্না রতৌরবে, মে ওইরিবে
অদোম্না মপবন ? অদোম্না মাদলম অবসি চলাইব্রা ? অমসুং চম্না রয়ুংিেবে
খঙই মেবে মশাগী রখাঙ-হাম্বা ঙম্বগী নীুংখা-তম্বা শবি ললদত, মেবে বথুংিা
কািা রোক্টরি রকৌিা মদথৌ তাই । মতম অের্াও মে শবি অে ঐদখায়গীবন
অবসগুম্না মান্বা ওই, রতৌইগুম্বসুং মে শবি অে ঐদখায়গী নদত্ত । মে শবি
অে কনাগী মখা রপান্বদগ, মে পম্নমক ঐদখায়্না খঙদোকপা মদথৌ তােব্রা ?
মবসগী চলাইবরিা কনাদনা ? ইদিম্মা, অদোম্না খঙলমগবন ? মবস
রসঠবজনা খঙবিরমগবন ? কনাগুম্বা চলাইিা ঙম্বা ললরমগদ্রা নত্ত্রগা অদোম
খক্না চলাইব্রা ?

িলাইবা ঙম্বা িঙচয়াগপশং…
রতৌবরিা অবস কনাদনা ? মবসবে সঙদয়াগবশুংনা রতৌবর । মবস
সঙদয়াগবশুং পম্নমক, সায়বিবর্ক সরকমদেনবশয়ল এবৱদেন্স পনবশলিবে মে
ওইরিবে থিক রথাকপা ওই অেগুম্ববন । মে ওইরিবে ঐদখায়গী খত্ত সত্তা
ললদত, ঐদখায়না সঙদয়াগবশুংি রয়ুংগেিবন মেবে সঙদয়াগবশুং করম রতৌিদগ?
সঙদয়াগবশুং পনবশলিবে হায়িবে থিক ওইিা ওই । কনাগুম্বা মীওইনা মাচফ
থাো রনাুং-চিগী আশা থম্মী মে অরান্ববন রকৌগবন অমসুং জনগী তাবরক
১৫ সিগা হায়িবে মে সঙদয়াগবশুং পনবশবল, মতমগী-সঙদয়াগ পন্বা ওই,
রতৌইগুম্বসুং ললবচলগী সঙদয়াগ পনবশন্বা ওইদ্রগবে ললবচল য়াওেনবে রনাুং করম্না
তাগবন ? রতৌইগুম্বসুং ললবচল পদল, মতম পদল; মতুংো রনাুং-মবমৎ খাকই,
অদতাপ্পা এবৱদেন্স পনবশলিবে হায়িবে রনাুং চগবন । মরমেনা সঙদয়াগবশুং
পনবশন্বা মদথৌ তাই । মীওইিস সঙদয়াগবশুংগী মখা রপাবল, রতৌইগুম্বসুং মশানা
অসম্না খবল মেবে ‘ঐনা কবরগুম্বা অমবে রতৌই,ʼ রতৌইগুম্বসুং মহাক্না রতৌিা
অেস সঙদয়াগবশুংগী মখা রপাবল । সঙদয়াগ অমি মাঙরিবে, মে ওইরিবে
মেনা মরম ওইেনা মেগী থিক অে ওইিা ঙমদে ।

‘ঐ কনাচনাʼ খঙলবপদ িরচমচনন্ট উিায় !
তদশুংিগীবে ‘ঐ কনাদনাʼ অেি খঙিা মদথৌ তাইেনা ?ʼ মশানা
মশাগী মথিা িীজদনস রতৌরিবে, মে ওইরিবে রলায়্ন্না লাক্কদ্রা । বমুংগী
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মথিা িীজদনস রতৌরিবে ঐদখায়্গী খত্তা কবরস ললদহৌদরাই । খবজিুং র্াওিা
খঙিবে মদথৌ তাইেনা তােব্রাদন ? ‘ঐ কনাদনাʼ মে খঙিা মদথৌ তাইেনা?
মবসো অদোমি উপায় র্ুংিা ওই, মতুংো বচন্তা-ৱাবরজ কবরস
ললরদরাই কবরগুম্বা মতম অমত্তর্াও । বচন্তা রতৌিবস মেি পামব্রা ?
কবরগীেমক পামবদ্রিদনা ?
রলাইিা নাইদ্রিা মতম কয়ােগী রকাইচৎ-চৎপা ওইবর মবস জীিবশুং,
রলাইিা নাইদ্রিা মতম কয়ােগী । মেো কবরগুম্বা মতমো অবসগুম্বা মদশকঙালগী শিম ওইবরিা জ্ঞানী পরুষ রথুংন্বা ওই, মতমেো নাদথাকহবল ।

তটনশন ততাঙাল্লী ! পিন্তা ততাঙাল্লী !
ৱাহং-হংপলবা : মে ওইরিবে মেগী বচন্তাগা রলায়্ন্না অহুংকার
করম্না?
দাদাশ্রী : ঐ ললত্রিবে চৎদলাই, অবসগুম্না মহাক্না মাবল । ‘মবস ঐ
খিনা রতৌবরিবন । ঐনা রতৌদ্রিবে ওইদরাই, রহৌবজক মবস ওইগদ্রা ? অয়ি
কবর ওইগবন ?ʼ অসম্না রতৌেনা বচন্তা রতৌই ।
ৱাহং-হংপলবা : বচন্তা কবরি রকৌিদগ ?
দাদাশ্রী : কবরগুম্বা রপাৎপ সৱফসৱ (পম্নমবক্ন) খিনা ৱাখল-খলিবে
মে বচন্তা রকৌই । রলায়নিীনা নািা ওই, রহৌবজক লপশােগী রহন্না কবরগুম্বা
রলায়নিীি পম্নমবক্ন খন্বা ওইরিবে, মে ওইরিবে মেেগী মহাক্না বচন্তা রতৌিা
ওই । অমসুং কনাগুম্বনা সৱফসৱ (পম্নমক) আত্মা খি ওইরিবে, মহাক্না
মতুংো কবরগী বচন্তা ওইগবন ।
ৱাহং-হংপলবা : রটনশন হায়িবে কবরদনা ? বচন্তাবে খঙদল, রহৌবজক
মবস রটনশন অবসগী অথফ তাকপীয় মেবে রটনশন কবরি রকৌিদগ ?

30

প ি ন্ত া
দাদাশ্রী : রটনশন অবস মহাক কুম্না শরুক অমবন । রতৌইগুম্বসুং

মেো পম্নমবক্ন খন্বা ললদত, মখল-মখলগী বচন্তা ওই । থিক্কী মর্ম-মরাুং
খঙদে ? কবর ওইগবন ? নাকন অমো রলায়্নিী নািা ওই, মহাকপ কবর
ওইগবন ? নপামচােনা স্কলো র্জনা চৎদত, মহাক্কীনা কবর রতৌগবন ? মবস
পম্নমক, রপ্রাদেম পম্নমক, মেি রটনশন রকৌই । ঐহাক্না চহী ২৭ তগী রটনশন
উবদ্রেনা !
রহৌবজক রচকবশন্বা অমসুং বচন্তাগা য়াম্না রখজন্ন । রচকবশন্বা অবস
জাগৃবত বন অমসুং বচন্তা হায়িবে থৱায় চািনা ললিা ।

তনাচমত পলতীদগী মুপি !
ৱাহং-হংপলবা : মীখা-রপান্বা অমসুং বচন্তা অবন অবস অমত্তরা ?
দাদাশ্রী : বচন্তা অবসবে এিি রনামফল ইদগাইজবম্ন অমসুং মীখা-রপান্বা
অবস ইদগাইজম নদত্ত, মীখা-রপান্বা হায়িবস মশাি ঙাকদথাকপা ঙমজেিবন
অমসুং বচন্তা অবস এিি রনামফল ইদগাইজবম্ন । রনামফল ইদগাইজম ওইরিবে
বচন্তা ওই, নত্ত্রগবে বচন্তা ওইদে ।

মবস য়মো নবমোুং কনানা তম্বা য়ােিদগ?

মেো হায়, ইদগাইজম রহন্না ললিা মহািনা ।
ইদগাইজম বশবজন্ননিা হায়, এিি রনামফল ইদগাইজম বশবজন্নিা হায়িা
নদত্ত । মরমেনা বচন্তা রতৌিা অবস মরালবন অমসুং মেগী মজহ শা-ঙাগী
মদপাক লাকই ।
ৱাহং-হংপলবা : বচন্তা রতৌেন্বগীেমক কবর উপায় ললিদগ ?
দাদাশ্রী : অমক হন্না-হন্বা । অমক হন্না-হনগেিবন নত্ত্রগা ইদগাইজম
মপুংর্ানা মাঙহনগেিা । জ্ঞানী পরুষ ললরগবে জ্ঞানী পরুষনা জ্ঞান পীরিবে
মতমেো পম্নমক ওইগবন ।

পিন্তা করম ততৌরগা িৎকপন ?
ৱাহং-হংপলবা : বচন্তা কবরগী মাঙবদ্রিদনা ? বচন্তাি থাদোক্নিা কবর
রতৌগবন ?
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দাদাশ্রী : বচন্তা ললতিা, অেগুম্বা মীওই অমত্তা ললদত । কৃ ষ্ণ ভগৱানগী

ভবিেগীস বচন্তাবে মাঙেিা ওইদেেনা ! অমসুং বচন্তােগী জ্ঞান পম্নমক অমম্বা
ওই, রিকচর ওই ।
পৃবথিীো মীওই অমর্াও অবসগুম্না ওইদে মেবে মহাক্না বচন্তা ললতিা।
সাধ্-সাধ্ৱী পম্নমক্না কবরগুম্বা নবমৎ অমবে রথাকপা ওই । সাধ্বে ইনকমদটে
ললদত, রসদল্টে ললদত, ভাড়া ললদত মে ওইজরিস কবরগুম্বা নবমত্তা বচন্তা
ওই। শীষ্য়গা রলায়্ন্না চদয়ৎন্বা রতৌরিবে মে ওইরিবে বচন্তা ওই । আত্মাজ্ঞান
য়াওেনবে বচন্তা মাঙদে ।
পুং ১গী মনুংেবে অদোমগী বচন্তা পম্নমক ঐনা রলৌগবন অমসুং রগদরিী
পীবর মেবে বচন্তা অমতুং রথাক্লিবে ৱাবকল রতৌেনা রকাটফতা ঐগী মথিা
রকস রতৌ । অসগুম্না ঐহাক্না মীওই বলবশুং কয়াি বচন্তা ললতিা ওইহবল। ভাই
নীবিয়, নীিা অে পীদগ অেগুম্ববন রতৌইগুম্বসুং খরা র্জনা নীবিয় । অবসগুম্না
নীবিয় মেবে অদোমগী নািগী লকদেৌজঙ চত্তনিা । মবস রলাইিা-খম্বা নাইিা
রপাৎবশুং নীু্বিগন । পরদমদনি ওইনা নুংঙাইিা মে নীবিয় ।
ঐহাক্কী আজ্ঞাো ললেনা বচন্তা অমর্াও ওইরিবে রক্লম রতৌন্বগী অয়ািা
পীবর । ঐহাক্কী আজ্ঞাো ললগেিবন । মবসো পম্নমক র্ুংগবন । মদখায়
পম্নমকপ কবরগুম্বা শরত অমা রতৌবর, অদোম্না খঙব্রা ? বচন্তা অমতুং
রথাক্লিবে ঐগী মথি লপা লাে ২গী রকাটফতা ক্লদলম রতৌ ।
ৱাহং-হংপলবা : অদোমগী মর্মেগী জ্ঞান র্ুংবল, পক্নীুং-ৱাজহ-হকচাুং
অদোমি অপফি(কৎবল)রতৌরিা মতুংো বচন্তা ওইদে ।
দাদাশ্রী : ওইদরাই ।
বচন্তা চৎদর, মেগী মমীুং সমাবধ্ । মেগী মতুংো হান্নেগী রহন্না
থিক ওইিা ওই, মরমবে চম্মনিা ললদত্রেনা মতুংো ! মবস ওবর্সতা চৎতনা
র্মিগা থিক রতৌিা রহৌই । য়মগী ৱাখল লাদি, মপানগী ৱাখল লাদি,
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কবরগুম্বা ৱাখল অমত্তা লাদি অমসুং মপুংর্ানা একােতা(পক্নীুং-চুংিা) ললিা
ওই ।

তহৌপজক্কী মতমদা, ললবা মদুপন অিু ম্বা !
মীবশুংনা চহী অহুমগী অমতুং রপাকচিা নপীমচা ললরিবে, পক্নীুংো
অসম্না খবল মহাক্না চাওরিা মতুংো মহাকপ লদহাুংিা মদথৌ তাই, মেো লপশা
বশবজন্নগবন । অবসগুম্বা বচন্তা রতৌিি রতৌগন হায়বর । মরমবে মহাক্কী টাইবমগ
লাক্লিা মতমেো এবৱদেন্স পম্নমক পনগবন । মরমেনা মহাক্কী টাইবমগ
লাবক্ত্রর্াও অদোম্না মেো খৎ-বথুংবজনগন । অদোম্না অদোমগী মতুং ইন্না
নপীমচাি চানিা-থক্নিা পীবিয়, লাইবরক-লাইস তমহল । অদতাপ্পা মমাঙগী
ওইিা বচন্তা রতৌগন । ঙবসগী নবমৎ খিগী রতৌ, রহৌবজক্কী মতম খিগী !
মমাঙগী মতম অেবে চৎদর । অদোমগী রহৌরিা মতমে মেি কবরগী
রখাৎবলিদনা ? রখাৎপা রতৌদেেনা ! রহৌরিা মতমেবে চৎদর, মেবে অপঙিা
মীওই র্াওিা রখাৎদলাই । লাক্কদেৌিা মতমবে িযিবিত কী মখত্তা লল মে
ওইরিবে ঐদখায়না রহৌবজক্কী মতমো ললয় । রহৌবজক অদোম্না চা-থকপা
ওইরগবে চা শাবন্ত ললনা থকপীয়, মরমবে লাক্কদেৌিা মতমবে িযিবিতকী
মখত্তা লল । ঐদখায়না কবরগী ৱাগবন ? মরমেনা রহৌবজক্কী মতমো ললিা,
চািা ওইরগবে মেগী মতমেো চািো মপুংর্ানা বচত্ত থমেনা চাগেিা ।
রিারা অে কবরনা রহৌিদগ মে পম্বা শাবন্ত ললনা খঙঙ । ‘রহৌবজক্কী মতমো
ললিাʼ মেগী অথফবে কবরদনা হায়িো বহসাি ইিা মতমো একয়দরট, মেো
বচত্ত থমগেিবন । মরমবে লাক্কদেৌিা মতমো বচত্ত চৎবল, মেেগী ঙবসগী
ইিা অেি রশাইহবল । লাক্কদেৌিা মতমগী ৱাখদলানবশুংবে হান্না পঙাুংোঙাুংেনা লল মেনা ঙবসগী ইিা রিাইেো হান্না মাঙিা ওই, অদশাইিা ওই ।
রতৌইগুম্বসুং কনাগুম্বনা রহৌবজক্কী মতমো ললরিবে মহাক্কী অরান্বা অমত্তর্াও
রথাদক্লাই, মহাক্না বচন্তা ওইদে ।

পিন্তাপদ, পডিিাজত নচ্
ৱাহং-হংপলবা : বচন্তা অবস বেসচাজফরা ?

পিন্তা
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দাদাশ্রী : বচন্তা বেসচাজফ লাদি, মরমবে মেো ‘রতৌিা ওইিাʼ ওই ।
চাজফগী মওুংো ললরম্বা বচন্তা অে, মে রহৌবজক বেসচাজফ মওুংো ওই

মেি ঐদখায়্না সদর্াদকসন রকৌবর । মরমবে মনুংো রশাকহনদেেনা !
অহুংকারেগী আত্মা রতাঙান্না ললেনা ! পনবশলিা মতমেো বচন্তা ওই ।
রহৌবজক ললবরিা সদর্াদকসন অবস, মে চাজফ রতৌবখিা বচন্তাবন । মেগী
বেসচাজফ রথাকপা মতমো সদর্াদকসন ওই । অবসগুম্না চাজফ অশাউিা ওইেনা
অমসুং

আত্মা

রতাঙান-তািেগী

বেসচাজফ

রথাকপা

মতমো

মেনা

গুসসা(রখায়শাউন্বা)ওইদর । মদতৌ অসম্না, আত্মা রতাঙান-তািেগী মে পম্বা
রতাঙাবল ।
মরমবে মবস জ্ঞান রলৌরিা মতুংো বচন্তা ওইদে, মেবে সদর্াদকসন
খিবন ! বচন্তা ওইিা মায়দথাুং লায়না খঙিা ঙম্মী । মবসো রথাবক্লিবস,
মেবে সদর্াদকসন(জ্ঞান মাঙিা)বন ।
ঐদখায়্না লম্বী য়াত্তনা পীরগবে, অমসুং মেো ঐদখায়না খঙিো
অদশায়িা ওইরগবে মতুংো ঐদখায়না রকাক-ঙাওই, মেি বচন্তা রকৌদে,
সদর্াদকসন(জ্ঞান মাঙিা) রকৌই । মরমেনা বচন্তাবশুং রথাদি । বচন্তাবশুংেবে
ঈ রপ্রাক রপ্রাক রপ্রাক চাকপা ওই ।

‘বযবপিতʼ কী জ্ঞান, মদুদা পিন্তা মাঙই !
ৱাহং-হংপলবা : িযিবিত কবরগুম্বা খঙলগবে বচন্তা নত্ত্রগা রটনশন
কবরস ললরদরাই ?
দাদাশ্রী : খবজিুংর্াও

ললদত,

‘িযিবিতʼ হায়িবে

সায়বিবর্ক

সরকমদেনবশয়ল এবৱদেন্স । িযিবিত হায়িবে মের্াও খঙবজনগেিবন, মেবে
অদরাইিা িযিবিতʼ রকিলজ্ঞান (জ্ঞান খিা)র্াওগৎপা ওইনিা । অমসুং
িযিবিত খঙলগবে রকিলজ্ঞান খঙগবন । মবস ‘িযিবিতʼকী ঐহাক্কী পদথাকপা
অবস য়াম্না র্জজ ! মবসবে অঙকপা পদথাকপবন ।

34

প ি ন্ত া
রলাইিা-নাইদ্রিা মদপাকবশুংেগী সুংসার কনানা রশমলমিদগ ? রতৌিা

ওইেনা র্মলম্মী, মেগী বচন্তা !
ৱাহং-হংপলবা : মবস ‘জ্ঞানʼ অবসেগী ঐহাক্না লাক্কদেৌিা মতমগী বচন্তা
ললিা ওইদে ।
দাদাশ্রী : অদোমবে ‘মবস িযিবিতবনʼ অবসগুম্না হায়েনা ! ‘িযিবিতʼ
অদোম্না খঙদলেনা ! কবরগুম্বা অদহাুংিা ওইদরাই । নবমোুং পম্বা তমেেনা
চহী অবনগী মতুংো ওইগেিা মেগী ৱাখল-খলিবে মে কানেিা ৱাখলবন ।
রৱস ওর্ টাইম এন্ড এনজীবন ।
ৱাহং-হংপলবা : অদোম্না মবস বরদয়ল অমসুং বরদলটিি তাকপীিেগী,
মেগী মতুংো বচন্তা চৎদর ।
দাদাশ্রী : মতুংো বচন্তা অমত্তস ললদত্রেনা ! মবস জ্ঞানগী মতুংো বচন্তা
রথাকপা ওইদে । মবস লম্বী অবস মপুংর্ািা ৱীতরাগকী লম্বীবন । মপুংর্ািা
ৱীতরাগকী লম্বী হায়িবে কবরদনা মেবে বচন্তা অমত্তা ওইদে । মবস
আত্মাজ্ঞানীবশুং পম্নমক্কী, কুনমবর(২৪) তীথফঙ্কবশুংগী লম্বীবন, মবস অদতাপ্পা
কনাগুম্বা অমগী লম্বী নদত্ত ।

-জয় িপিদান্দ

অচশংবা আত্মাগীদমক প্র্াথত না
রহ অন্তয়ফামী পরমাত্মা ! অদোম জীি খবেুংমিা বিরাজমান ওইবর, অবসগুম্না
ঐদঙািস বিরাজমান ওইবর । অদোমগী শিম মে ঐহাক্কী শিবম্ন । ঐগী শিম
অদশুংিা আত্মাবন ।
রহ অদশুংিআত্মা ভগৱান ! ঐনা অদোমি অমত্তা ওইিা ৱাখদলািগী
খবাইেগী ৱাুংিা ভবিগা রলায়ন্না খরুমজবর ।
অজ্ঞান্না মরম ওইেনা ঐনা ** অরানিা রতৌবখিবশুংে, মে অরানিবশুং
পম্নমকপ অদোমগী মাুংো হায়দোকচারী । মেগী থদমায়দশাক্না য়াম্না নুংঙাইতিা
র্াওবর অমসুং ঙাকপীয় হায়্জবর । রহ প্রভ ! ঐহাকপ ঙাকপীয়, ঙাকপীয়,
ঙাকপীয় অমসুং অমক হন্না অবসগুম্বা রোষ রতৌেন্বা অবসগুম্বা অদোম্না ঐহাকপ শবি
পীবিয়, শবি পীবিয়, শবি পীবিয় ।
রহ অদশুংিআত্মা ভগৱান ! অদোম অবসগুম্না বক্রপা রতৌবিয় মেবে ঐহাক্কী
রখৎন্বা ৱাখদলান অবসেগী নানদথাক্নিা অমসুং অমত্তা ওইিা শিম র্ুংনিা । ঐহাক্না
অদোমগী অমত্তা ওইিা শিম অেো তন্ময়াকার ললনিা ।
**(রতৌবখিা রোষবশুং অে, মেি পূক্নীুংো নীুংবশুংউ)

প্র্পতক্রমন পবপি
প্রতযে ‘োো ভগৱানʼগী সােীো, হকচাুং *ওইবরিগী পূক্নীুং-ৱাজহ-হকচাুংগী
অপন্বা, ভািকমফ-দ্রৱযকমফ-রনাকমফেগী রতাঙান্বা ওইবরিা রহ অদশুংিআত্মা ভগৱান,
অদোমগী সােীো, ঙবসদর্ৌিা ঐহাক্না রতৌবখিা** রোষবশুং, মেগীেমক ঙাকপীয়
হায়জবর I থদম্মাই-রশাক্না নুংঙাইতিা র্াওবর I আদলাচানা, প্রবতক্রমন, প্রতযখয়ান
রতৌবর অমসুং অবসগুম্বা রোষ অবস লকদেৌনুংো রতৌজরদরাই হায়েনা অদচৎপা ৱাশক
রলৌবর । ঐি ঙাকপীয়, ঙাকপীয়, ঙাকপীয় । রহ োো ভগৱান! ঐহাক্না অবসগুম্বা
কবরগুম্বা রোষ অমত্তর্াও রতৌেন্বগী মদতানদলাম্বা শবি পীবিয়, শবি পীবিয়, শবি
পীবিয়।
*(কনাগুম্বা অমগী মথিা অরান্বা রতৌবখিা মেগী মাুংো ললবরিা মীওই অেগী
মবমুং রলৌিা)
**রতৌবখিা রোসবশুং অে, মেি পূক্নীুংো নীুংবশুংউ I
(অদোম অদশুংিা আত্মাবন অমসুং রোষ রতৌবর অেগী মনািা প্রবতক্রমন রতৌহনগেিা
চিলালগী মনাি রোষবশুংগী প্রবতক্রমন রতৌহনগেিা ।)

কলম মািনপশং (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 সুংসারপ য়াইর্িা ওইিো বনবমত্ত ওইনিগী মদতানদলামল্বা
শবি পীয়, শবি পীয়, শবি পীয় ।
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