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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 পােতল গী 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 দেুৱশ 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.পােতলিনʼ 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 
‘মিসদনাʼ 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 দাদা�গী ৱাৈহবু তিবিরবগম, অিসগ�া ইশাদা ফাওবা 
অিস ওইশনু হায়না, মিসনা মরম ওইদনুা কিরগ�া মফমিশংদা েলান হে�াি�বগী 
ৱাৈহপেরং মিনপুির বয়াকরনগী 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 নত্তবদা 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 নুঙগী ৱাখলেলান, চপ-চানা চপ-
মা�া মদিুদ, অেদা�া গজরিত্ত েলানদা ওইনা েহ�া মমুত্তগিন । কনাগ�না �ানবু 
খমেথংনা খঙেগ হায়রবিদ, �ানগী অেশংবা নুঙগী ৱাফমবু খঙেগ হায়রবিদ, 
মহা�া মিসগীদমক গজরিত্ত েলানবু তি�য়ু, অসু�া ঐহা�া েনা�ু�া খঙহনজির । 

েলান হে�াকপগা মরীৈলনবা অৱাৎপিশংগীদমক 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 

মীওই লা� কয়া ব�ী-েকদারনাথকী য়া�াদা চৎিল অমসুং ঊন মথঙ-
মথঙ তারকপদগী মিশং-িথঙম�বা মীওই কয়া ননিশ�ুনা িশে� । মিসগ�া 
ঈ-পাও অিস তাবগা মীওই কয়ানা অিক-তুজঙুবা ফাওির মদিুদ ভি�ভাবগা 
েলায়্�া ভগৱানগী দশর্ণ েতৗবা চৎিল, মেখায়বু ভগৱা�া অিসগ�া হাৎিলবা? 
ভগৱা�ী খ�াইদগী অনয়ায় েতৗবিন ! মিচন-মনাও নুপা অিনগী মর�া 
লান-থুম েয়ে�া�বদা নুপা অমনা েহ�া েলৗিশি�, অেতা�া অদনুা য়ামদনা 
ফংই, মদদুা বুি� িনয়ায় িথ, অেরাইবদা েকাটর্ কী মেতঙ েলৗই অমসুং সুি�ম 
েকাটর্  ফাওবা খৎৈন । মদগুী মৈহনা অৱাবা েহ�া ওই । লা�বা মীনা 
েজলগী অৱাববু ফংিল, অরা�া মীওই অদিুদ নুংঙাইদনুা ৈল মদদুা মিসদা 
িনয়ায়িদ কির ৈলিরবেগ ? িনিত ৈলবা মীওইনা অৱাবা ওইির, িনিত ৈলতবা 
মীওইনা ব�লা শাির, গাড়ীদা েকাইির মিসদা করম েতৗনা িনয়ায় শ�ম 
মা�েগ ? 

অিসগ�া অিস েখাঙফম খুিদংগী েথাকপা ওইির, মদদুা বুি� িনয়ায় 
িথদনুা ৈল অমসুং অৱাবত্তা ফাওদনুা ৈল ! মেতানেলা�া খুরমজিনংঙাই 
ওইিরবা দাদা�গী অঙকপা অিধয়য্াত্মাগী ওইবা িথিজনবিন মদিুদ জগৎ অিস 
ৈকেদৗৈঙদসু অনয়ায় েথাকপা ওইেদ । ওইিরবা মদিুন িনয়ায় ! মেহৗশানা 
ৈকেদৗৈঙদফাও িনয়ায়্গী মপা�া চৎি� । মরমিদ মেহৗশা হায়বিদ কনাগ�া 
মীওই ন�গা ভগৱান নেত্ত মদিুদ কনাগ�া অমত্তনা মহা�ী মথ�া েতৗবা 
ঙ�া ! মেহৗশা হায়বিদ ‘সাইি�িফক সরকমে�নিশয়ল এিবেড� । সঙেয়াগ 
ময়াম অমা পুনিশ�া ওইির, মতমদদুা থবক অমা পাঙেথাকই । অসুক য়া�া 
মীিশং ওই, মদদুা মিসখক কিরগীদম�া িশিরবেনা ?! কনাগ�না িশনবগী 
িহসাব ৈলবা, মেখায়না লাংদা থুির, িশবাগী অমসুং খুেদাংিথবা অিসগী ! 
এন এি�েড� েহস েসা েমিন েকােজজ অমসুং এন ইি�েড� েহস তু েমিন 
েকােজজ ! িহসাব য়াওদনা কাঙ অমত্তফাও িচকপা ঙমেদ । িহসাব ৈলবদগী 
দ� লাি� । মরমদনুা কনাগ�া নাে�াে� হায়রবিদ, মহা�া মিসগী ৱাফম 
অিস খঙগদবিন ইশাদা েথাি�-েথাি�বা পু�মক মদু িনয়ায়িন ।  

‘ওইিরবা অদিুন িনয়ায়’ মিস �ান অিসবু পুি�দা ঙি�বমৈখ ই�বিদ, 
মদগুা চপ-মা�া শাি� ৈলগিন অমসুং কিরগ�া অৱাবদা মনুংগী পরমানু 
অমত্তফাও েলঙেলাই । 

- ডাঃ নীরেবন অিমন



 

 

 

 

ওইিরবা অদিুন িনয়ায় 

মােলম অিসগী পাকচাওবিস, ৱাৈহদা েফাঙেদাকপদা ৱাৎনা 
েথাকই… 

শা�া খুিদংম�া েফাঙেদাি� পু�মক, মদখু�া জগৎ নেত্ত । শা�াদিদ 
শারক খরা খ�িন । মিস নত্তবদা, জগিত্ত অব�বয্ (ৱাৈহদা েফাঙেদাকপা 
ঙমদবা)অমসুং অৱণর্নীয় (মদবুু ৱণর্ন েতৗবা ঙমদবিন) মদিুদ ৱাৈহিশংনা 
েফাঙেদাকপদা ৱাৎনা েথাকই, মদ ুওইরিদ অেদা�া ৱাৈহিশংগী মপা�া কর�া 
পুর�িন ? ৱাৈহিশংনা েফাঙেদাকপদা ৱাৎনা েথা�বিদ মদ ুওইরবিদ ৱাৈহিশংগী 
মপা�া অেদা�া মদগুী ৱণর্ন কর�া খঙগিন ? জগৎ অদ�ুী মতীক পাক-
চাওবিন । অমসুং ঐহা�া েয়ংদনুা ফি�বিন । মরমদনুা ঐহা�া অেদামদা 
েফাঙেদাকপা ঙি�বিন মদিুদ কয়াম য়া�া চাওবেগ ! 

মেহৗশািদ মতম প�ুম�া িনয়ায় খ� ওইদনুা ৈল 

ৈলিরবা মেহৗশাগী িনয়ায় অিসিদ, মদদুা মীৎকুপ অমত্তংগী ফাওবা 
অনয়ায় ওইেদ । মিস মেহৗশা অিসিদ, মহা�া মীৎকুপ অমত্তংগী ফাওবা 
অনয়ায় ওইবা ওইি� । েকাটর্ তা অনয়ায় েথা�মগিন, েতৗইগ�সুং মেহৗশািদ 
ৈকেদৗৈঙদা অনয়ায় ওইবা ওইি� । মেহৗশাগী িনয়ায় কর�া েতৗবেগ হায়বদা, 
কিরগ�া অেদাম অেশংবা মীওইবা অমা ওইরবিদ অমসুং ঙিস অেদা�া হরা�া 
চৎলবিদ অেদামবু হা�া ফাহনগিন অমসুং কিরগ�া মীওই চুমদবা ওইরগিদ 
মহাকপু অহানবা নুিমত্তা এনকেরজ(পূি�ং েথৗগৎহ�া) েতৗগিন । মেহৗশাগী 
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অিসগ�া িহসাব ওই মদিুদ অহানবগীদনুা েশংনা থ�বা মরম অদনুা মহাকপ ু
ফাহনগিন, মহাকপু মেতং পাঙেলাই অমসুং অিনসবুা অদবুু মেতং পাঙদনুা 
ৈলগিন অমসুং মতুংদা অিসগ�া ৈয়গিন মদিুদ মতুংদা মহা�া অমুক হ�া 
েহৗগৎপা ঙমেলাই । মহাক অেন�া গিত(অিহংবা জীবগী মওং মির)দা 
চৎকিন । মেহৗশািদ িমিনত অমত্তফাও অনয়ায় ওইবা ওইেদ । মীয়া�া 
ঐেঙা�া হঙিঙ মদিুদ মিস অেদামগী েখাঙদা ে�কচর েথাি�বা, মদ ু? মিস 
পু�মক মেহৗশানা িনয়ায়ব ুেতৗিরবিন । 

কিরগ�া মেহৗশাগী িনয়ায়ব ুখঙলবিদ মদিুদ ‘ওইিরবা অদিুন িনয়ায়’, 
মদ ুওইরবিদ অেদাম মিস জগৎ অিসদগী নাে�াকপা ফংগিন ন�গিদ মেহৗশাব ু
খিজংফাও অনয়ায় ওইনা খ�বিদ মদ ুঅেদামগীদমক জগত্তা েকাক-ঙাও�গী 
মরম ওইগিন । মেহৗশাব ু িনয়ায়িন খ�া, মদগুী মিমং �ান । ‘ওইিরবা 
অদগুা চপ-মা�না’ খঙবা, মদগুী মিমং �ান অমসুং ‘ওইিরবা অদগুা চপ-
মা�না’ খঙদবা, মদগুী মিমং অ�ান । 

মীওই অমনা অেতা�া মীওই অমগী ময়�ু ুৈম-থােদাকপা, মতম অদদুা 
কনাগ�া অমনা হঙলবিদ মদিুদ ভগৱান মিস কিরেনা ? মহা�ী য়ুম মিস 
মীওই অিসনা ৈমনা থােদাি� । মিস িনয়ায়রা ন�গা অনয়ায়রা? মদদুা 
হায়, ‘িনয়ায় । ৈম থােদাি�বা অদিুন িনয়ায় ।’ েহৗিজক মিসগী মথ�া 
মহা�া অশাউবা ওই মদিুদ মী অমা ওইবদা মতীক চাদবিন অমসুং 
অিসগ�িন, মিসগ�িন । মদগুী মতুংদা মহা�া অনয়ায়গী মৈহ ফংগিন । 
মহা�া িনয়ায়ব ুঅনয়ায়িন হায়ির ! জগৎ অিস চপ-চানা িনয়ায়গী শ�ি�। 
মীৎকুপ অমতংগী ফাওবা মিসদা অনয়ায় ওইেদ । 

জগত্তা িনয়ায় িথবদগী মােলম পু�া অিসদা লানিশং-েশাক�া ওইির। 
জগিত্ত িনয়ায় শ�ি� । মরমদনুা মিস জগৎ অিসদা িনয়ায় িথগনু ।  
েথাি�বা অদিুন, িনয়ায় । ওইিরবা অদিুন িনয়ায় । মিস েকাটর্  মিস প�ুমক 
েশি�দনা মেখায়না, িনয়ায়ব ু িথির মরমদনুা ! অের ইবুংেঙা, িনয়ায়ব ু
ৈলরমগ�া ?! মদগুী মহত্তা ‘কির েথাি�বেগ’ মদবুু েয়ংউ ! মদিুন িনয়ায়। 
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‘িনয়ায়’ শ�ম েতাঙাি� অমসুং ঐেখায়গী মিস মৈহগী শ�ম অিস 
েতাঙাি� ! িনয়ায়-অনয়ায়গী মৈহ, মদিুদ িহসাবকী মতুং ই�া লাকই অমসুং 
ঐেখায়্না মহা�া েলায়্�া িনয়ায় েজাই� েতৗনবা েহাৎৈন, মদ ু ওইরগিদ 
েকাটর্ তা চৎপা মেথৗ তাইদনা ! অমসুং মফমদদুা চৎলগা, েচাকথদনুা, 
অেরাইবদা অমুক হ�া হ��িন । 

ঐেখায়্না কনাগ�া অমব ু ৱাৈহ-েখা�া অিথবনা ৈচরবিদ মতুংদা 
মহা�া অেদামদা অিন-অহমরক েখা�া অিথবিশংনা ৈচগিন, মরমিদ মহা�ী 
পূি�ং অেদামগী মথ�া শাউবা ওইবগী । মতমদদুা মীয়া�া কির হায়বেগ ? 
নহা�া কিরগী অহ�ক ৈচিরবেনা, মহা�িদ অমখ�ং ঙাঙিখবিন । মতম 
মদদুা কির িনয়ায়েনা ? মহা�া ঐেখায়বু অহমলক পীনবগী িহসাব ওইরমগিন, 
মমাংগী িহসাব িশংেদা��া ন�গা িশংেদাে�াই�া ? 

ৱাহং-হংিলবা : েহায়, িশংেদা�িন । 

দাদা� : েলৗিশনগ�া ন�গা েলৗিশনেলাই�া ? ঐেখায়না মহা�ী মপা-
ইবুংেঙা অদবুু ৈপশা পীিখবা ওইরবিদ, েতৗইগ�সুং কিরগ�দা ঐেখায়না মতাং 
চারবিদ েলৗিশি�দনা ? েতৗইগ�সুং মহা�িদ খনগিন অনয়ায় েতৗির হায়্না। 
মেতৗ অসু�া মেহৗশাগী িনয়ায়িন । মমাংগী িহসাব ৈলবিশংদ,ু মদ ুপু�মক 
েখামিজি� । েহৗিজক কিরগ�া কনাগ�া নুপী অমনা মহা�ী মপুেরাইবব ু
অৱাবা পীরবিদ, মদ ুমেহৗশাগী িনয়ায়িন । মহা�ী মপুেরাইবনা খি� মদিুদ 
মিস নপুী অিস য়া�া ফেত্ত অমসুং েলায়�ীনা খি� মদিুদ মপুেরাইবা অদ ু
ফেত্ত । েতৗইগ�সুং মিস মেহৗশাগী িনয়ায়িন । 

ৱাহং-হংিলবা : েহায় । 

দাদা� : কিরগ�া অেদা�া কমে�ন েতৗবা লা�বিদ ঐহা�া কমে�ন 
তােদ, মিসগী মরম কিরেনা ?  

ৱাহং-হংিলবা : েহৗিজক খঙেল মদিুদ মিস িনয়ায়িন । 
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েলানিখবিশং অদ ুহনেদাি�, মেহৗশানা 

দাদা� : মিস ঐহা�ী িথিজ�িন প�ুমক ! অৱাবা নংিলবা মহা�ী 
মরালিন । েয়ংিবয়ু কয়া�া ফজ�বা িথিজ�িন ! কনাগ�া অমগা েথংগায়�দা 
লাকপীগন ুঅমসুং বয্াবহারদা িনয়ায় িথগনু । 

 িনয়মিদ অিসগ�িন েলানিখবা(knitting)অদগুা, মদগুী েলানিখবা 
অদগুা চপ-মা�া অমুক হ�া হনেদা�িন । অনয়ায়গা েলায়্�া েলা�া ওইরগিদ 
অনয়ায়্গা েলায়্�া হনেদা�িন । মদগু�া মিস েলানিখবা প�ুমক হনেদাি� 
অমসুং মতুংদা মীয়া�া মদদুা িনয়ায় িথির । ইবুংেঙা, িনয়ায় কিরগী 
িথিরবেনা, েকাটর্  েতৗনা ? অের ইবুংেঙা, অনয়ায়গা েলায়্�া নহা�া েলানিখ 
অমসুং েহৗিজক নহা�া িনয়ায়গা েলায়্�া েসা� েতৗ�া লাি� ? মদ ুকর�া 
ওইেথাকপা য়াগিন ? মদিুদ ৯ দগী ‘পুিররগিদ’ ঐহা�া ৯ দগী ‘েয়নেথা�গিদ’ 
ঐেখায়্গী হা�গী মফম অদদুা লা�িন । েলানিখবা কয়া অমা েয়ৎিশ�দনুা 
ৈলির । মরমদনুা ঐহা�ী সবধ কনাগ�না পাইিশলবিদ, মহা�া মহা�ী থবক 
েলাইিশলগিনদনা ! 

ৱাহং-হংিলবা : েহায় দাদা, মিস ৱাৈহ ২-৩ পাইিশলবিদ অমসুং 
খঙিনংনা িথিরবা মীওই ওইরগিদ, মহা�ী থবক েলাইিশ�গিন ।  

দাদা� : থবক েলাইরগিন । দরকার ওইবদগী েহ�া ৈহপািশংবা 
েতৗ�গিদ থবক েলাইিশ�গিন । 

ৱাহং-হংিলবা : বয্াবহারদা ‘নহা�া িনয়ায় িথগনু’ অমসুং ‘অৱাবা 
নংিলবা মহা�ী মরাল’, মিস সু�া অিন অিসবু পাইিশি� । 

দাদা� : িনয়ায় িথগনু, কিরগ�া মিস সু�া অিস পাইদনুা থ�বিদ 
মহা�ী পু�মক ওলরাইট ওইরগিন । মেখায়না িনয়ায় িথির, মরমদনুা চম�বা 
পু�মক েথাি� । 
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পনুয্দগী মী হাৎপা অদসু ুনাে�াি� লানদবা ওইনা.. 

ৱাহং-হংিলবা : কনাগ�না মী অমব ুহাৎলবিদ, মদ ুওইরবিদ মদসু ু
িনয়ায়িন হায়গ�া । 

দাদা� : িনয়ায়গী মপা�িদ কিরস ু ওইেদ । ভগৱানগী েলা�া 
িনয়ায়িন হায়না েকৗগিন । সরকারগী েলা�িদ েকৗেদ, মিস মীয়ামগী েলা�িদ 
েকৗেদ । মীয়ামগী েলা�িদ মীহাৎিলবা অদবুু ফাদনুা পুরকই মদিুদ মিসিন 
মরাৈ�বা । অমসুং ভগৱানগী েলা�িদ কির হায়বেগ হায়বদা ? মতমদদুা 
হায়ির, ‘িশিরবা, মীওই অদিুন মরাৈ�বা ।’ কিরগ�া হংলবিদ, ‘মিস মী 
হাৎিলবা অদগুী মরাল নত্ত�া ?’ মতমদদুা হায়, মী হাৎিলবা অদনুা ফারবা 
কা�া, মতমদদুা মহাক মরাল ৈলবিন হায়গিন ! েহৗিজি�, মহাক ফাবা 
ওইি� অমসুং মিসনা ফাবা ওইির ! অেদামনা খঙবা ঙমি��া ? 

ৱাহং-হংিলবা : েকাটর্ তা কনাগ�া মীওই অমা হাৎলগা মরাল ৈলতবা 
ওইনা নাে�াি�, মহা�া মহা�ী মমাংগী কমর্গী লমন-খুমিল ন�গা মশাগী 
পুনয্দগী মর�া মহা�া অিসগ�া নাে�াি��া ? মদবু ুকিরেনা ? 

দাদা� : পুনয্ অমসুং মমাংগী কমর্গী লমন-খ�ুা, মদ ু ৱাফম 
অমত্তিন। মহা�ী পুনয্ ৈলবগী, মর�া মহা�া নাে�াি� অমসুং কনাগ�না 
অরা�া েতৗ�বসু মেয়া�বা ওইির । েজ�া চঙবা ওইির । মদিুদ মহা�ী 
পাপগী মৈহিন, মদদুা উপায় কিরসু ৈলেত । 

 মিস নত্তনিদ, মিস মােলম অিসদা, মহা�ী েকাটর্ িশংদা কিরগ�দা 
অনয়ায় েথাকপা য়াই, েতৗইগ�সুং মেহৗশানা মিস মােলম অিসদা কিরগ�দা 
অনয়ায় েতৗিখি�, িনয়ায়্দা ৈলদনুা ৈল । মেহৗশানা িনয়ায়গী মপা�া 
ৈকেদৗনুংদা চৎি� । মতুংদা েনাংৈল-নুংিশৎ অিন লা�বসু ন�গা অহম 
লা�বসু, েতৗইগ�সুং িনয়ায়দা ৈলদনুা ৈল ।  

ৱাহং-হংিলবা : অেদামগী মীৎেয়ংদা, মাংহন-তাকহ�া ওইনা �শয্ 
উিরবিস, মদ ুঐেখায়গীদমক কা�বিনদনা ? 
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দাদা� : মাংহন-তাকহন ওইনা উিরবা, মদবুু কা�বিন কর�া 
হায়গিন ? মেহৗশানা মাংহন-তাকহি�, মদসুু অচু�িন অমসুং মেহৗশানা 
েশি�বদসুু, মদসু ুঅচু�িন । পু�মক েরগ্য়ুলর ওইনা েতৗির, ওন িদ ে�স! 
মীয়ামিদ মশাগী কা�াবা েয়ঙলগা কমে�ন েতৗির, মদিুদ ‘ঐগী েলৗ-উজবা 
পু�মক চাকে� ।’ মতমদদুা পী�া উবিশংদনুা হায়ির, ‘ঐেখায়গীদমক 
য়ায়ফের।’ হায়বিদ মীয়াম পু�মি� মশা-মশাগী কা�ববু েয়ংলগা শি� । 

  ৱাহং-হংিলবা : অেদা�া হায়ির মেহৗশা অিস িনয়ায় ওইবিন, মদ ু
ওইরবিদ য়ুহার-হারিরবা, েনাংৈল-নুংিশৎ লাি�বা, েনাং-কােহ�া চুবা, মদ ু
কির মরমগীেনা ? 

দাদা� : মদ ুপু�মক িনয়ায় ওইনা েথাি�বিন । েনাংচুিরবা, েলৗ 
মুি�বা, মিস পু�মক িনয়ায় ওইনা েথাি�বিন । য়ুহার-হারিরবা, মদসু ুিনয়ায় 
ওইনা েথাি�বিন ।  

ৱাহং-হংিলবা : মদবুু কর�া ? 

দাদা� : মরাল ৈলিরবা পু�মক মেখায় খ�বু মেহৗশানা ফাগিন, 
অেতা�িশংবু ফােরাই । মিস পু�া মরাল ৈলবা খ�ব ুফািরবিন ! মিস জগৎ 
অিস খিজ�ং ফাওবা িড�বর্ ওইবা ওইি� । েসেক� অমফাও িনয়ায়গী 
মপা�া কিরগ�া অমত্তফাও চৎি� । 

জগত্তা দরকার ওইবা হরা�া অমসুং িলনগী 

মদদুা মীয়া�া ঐেঙা�া হংই মদিুদ মিস হরা�া অমসুং ফুিরৎখাও 
চ�িশংিস কির েতৗ�বগী লাি�বেনা ? ভগৱা�া মহাকপু কিরগী 
েপাকহি�বেনা? অের, মহাক ৈলরম�গিদ নহা�ী ফুিরৎখাও কনানা 
হাংহনগিন? ভগৱান থওইনা মশামক লা��া ? নহা�ী হরা�া লান-থুম 
কনানা ফাগিন ? নহা�ী লা�া তুংিশ�া লন-থমু ৈলরগিদ মদ ু কনানা 
পুিখগিন ? েতা�বা মহাি� িনিমত্তিন । মরমদনুা পু�ম�ী দরকার ওই ।  
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ৱাহং-হংিলবা : কনাগ�গী হমাং মমলসু চৎিখবা ওই । 

দাদা� : মদিুদ মিস মেপাি� হমাং মমলিন, েতৗইগ�সুং মমাংগী 
িহসাব পু�মি�দনা ! িশংগেদৗবা ৈলবদগী মরম অদিু� ন�গিদ কনাগ�া 
অমত্তনা ঐেখায়গী কিরগ�া অমত্তফাও েলৗবা ঙমেদ । কনাগ�া অমদগী 
েলৗবা ঙ�া, অিসগ�া শি� অিস ৈলেত । অমসুং েলৗবা ওইিরবা মদিুদ 
ঐেখায়গী কিরগ�া মমাং-তুংগী িহসাবিন । মিস মােলম অিসদা কনাগ�া 
অমত্তা েপাি� মদিুদ কনাগ�া অমগী কিরগ�া েতৗবা ঙ�া । অিসগ�া িনয়ম 
ৈলবা জগৎিন । অসু�ী মতীক িনয়ম ৈলবা জগৎিন । মিস মফম অিসদা 
িল�া পীকথ�া ৈলবা, েতৗইগ�সুং িল�া ঐেখায়বু েশাকপা ঙে�াই, অিসগ�া 
িনয়ম ৈলবা জগৎিন । অসু�ী মতীক িনয়ম ৈলবা জগৎিন । মিস জগৎ 
অিস য়া�া ফৈজ, িনয়ায়গী শ�ি� েতৗইগ�সুং মীয়ামগী �ানতাবা ঙমেদ। 

েহৗরকফমব ুখঙিল, িরজ�গী মথ�গী 

মিস পু�মক িরজ�িন । হায়বিদ পরী�াগী িরজ� লাকইদনা, মিস 
েমেথেমিট�তা মাকর্  ১০০ মগী মনুংদা মাকর্  ৯৫ লা�বিদ অমসুং ইংিলস তনা 
মাকর্  ১০০ মগী মনুংদা মাকর্  ২৫ লা�বিদ । মতমদদুা ঐেখায়্না খঙেলাই�েন 
মদিুদ মিসদা কদাইদা লানিখবেগ ? মিসগী িরজ� অিসদগী, কির মরমদগী 
লানিখবেগ মদ ুঐেখায়না খঙগিনদনা ? মিস সঙেয়াগ পু�মক পুনিশি�বিস, 
মেখায় প�ুমক িরজ�িন । অমসুং মদগুী িরজ� অদদুগী, কির মরমদগী 
ওইিরবেনা, মদসুু ঐেখায়্না খঙবা ঙ�ী । 

মিস লি� অিসদা মীয়াম পু�ম�া চৎেথাক-চৎিশন েতৗবা অমসুং 
িচেগাংৈলগী িতংখঙ অিসগ�া য়ুংনা তাদনুা ৈলবা, মীয়াম প�ুম�া চৎেথাক-
চৎিশন েতৗির েতৗইগ�সুং িতংখঙ অদ ুঅসুম তাদনুা ৈলর�ী । অেদা�া 
কিরগ�া মতমদা েখাঙদা চ�ল েতাংদনা য়ুমদগী েথাে� েতৗইগ�সুং মদগুী 
নুিমতু্তদা কনাগ�া অমগীদা চৎপা অমসুং েকাইলাও-লাওনবা মদিুদ হরা�া 
লাে�, হরা�া লাে�, মতমদদুা অেদা�া েখাঙদা কিরগ�া অমত্তা েতাংদনা 
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েচ�া অমসুং িতংখঙনা অেদামগী েখাঙদা য়ুরবিদ । মদ ু ওইরবিদ মদ ু
অেদামগী িহসাব ! মদসু ুঅিসগ�া মদিুদ মপা�া ফাওেদাকপগ�া, অিসগ�া 
য়ুবা ! েহৗিজক মিস সঙেয়াগ অিসবু কনানা পুনিশলহনবেগ ? মিস বয্বি�ত 
শি�(সাইি�িফক সরকমে�নিশয়ল এিৱেড�)পুনিশলহি� । 

মেহৗশাগী েকাটর্  

মুৈ�গী েফাটর্  এিরয়াদা অেদামগী সনাগী েচন ওইবা ঘাড়ী মাং�বিদ 
অমসুং অেদা�া য়ুমদা হ��গা অিসগ�া খি� মদিুদ ‘ইবুংেঙা, েহৗিজক মদ ু

ঐেখায়গী খুত্তা ফঙলেরাই ।’ েতৗইগ�সুং নিুমৎ অিনগী মনুংদা খবরদা পাই 
মদিুদ কনাগ�গী ঘাড়ী ওইরবিদ, মহা�া �মান পীদনুা ঐেঙা�গী েলৗিবয় ু
অমসুং খবরদা হা�গী ৈপশাসু খুৎিশ�িবয়ু । হায়বিদ মশাগী ওইবা অদিুদ 
কনাগ�া অমত্তনা েলৗবা ঙমেলাই । মশাগী নত্তবা, মদিুদ শংফং ফংেলাই । 
১% ফাও কিরগ�া িফবমদা েহাংেদাক-েহাংিজন েতৗবা ঙমেদ । অসু�ী মতীক 
িনয়ম ৈলবা জগত্তিন । েকাটর্ িত কিরগ�া অমবু ন�গা অমবু ওইজরবস ু
েতৗইগ�সুং মদগুী েকাটর্  অদ ুকিলয়ুগকী মতুং ই�া ওইগিন, েতৗইগ�সংু মিস 
মেহৗশািদ িনয়ম(েরগ্য়ুেলসন)গী মখা েপাি� । েকাটর্ কী িনয়ম থুগায়রবিদ 
েকাটর্ কী মরাল ৈলবা ওইগিন, েতৗইগ�সুং মেহৗশাগী িনয়ম থুগায়গনু । 

মিসিদ মশাগী ে�ােজ�শি� 

মিস ে�ােজ�শন পু�মক অেদামগীিন । মীয়ামব ু কিরগী মরাল 
িশগেদৗিরবেনা ? 

ৱাহং-হংিলবা : েতৗিখিশংদগুী িরএকশন ওইির�া মিসবু ? 

দাদা� : মদবুু িরএকশন েকৗেদ । েতৗইগ�সুং মিস ে�ােজ�শন 
পু�মক অেদামগীিন । িরএকশন েকৗরগিদ মতমদদুা অমুক ‘একশন অমসুং 
িরএকশন অর ইকৱল এ� ওেপািজট’ ওইগিন । 
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 মিসিদ খুদম ওইনা পীবিন, িসিমিল পীবিন । অেদামগী ে�ােজ�শি� 
মিস । অেতা�া কনামত্তগী মখুৎ নেত্ত মরমদনুা অেদা�া মীৎ-না িশংদনুা 
ৈলগদবিন মদিুদ মিস ইেথৗদাং পু�মক অিস ঐহা�ী মথ�া ৈল । ইেথৗদাং 
খঙলবা মতুংদা য়মুদা েথৗগে�ান কর�া ওইহনগিন ? 

ৱাহং-হংিলবা : মদগু�া েথৗগে�ান েতৗগদবিন ।  

দাদা� : েহায়, মশাগী মেথৗদাংবু খঙউ । ন�গিদ মহাি� হায়গিন 
ভগৱানগী ভি� েতৗরগিদ পু�মক চৎ�িন । েপালমেপাল(মিনং-মমাং 
েহাবা)! মীয়া�া ভগৱানগী মিমং মথ�া েপাল(অরানবা) অিস চলাইির । 
মেথৗদাংিদ মশাগীিন । েহাল এন েসাল েরে�াি�বল । মশাগী 
ে�ােজ�শি�দনা! 

কনাগ�না অৱাবা পীরবিদ মদ ু তুংিশ�ু । নহা�া মমাংদা হা�া 
পীিখবা, মদ ুঅমুক-হ�া তুংিশনগদবিন । মরমিদ মরম ৈলতনা কনাগ�া 
অমনা মীওই অমব ুঅৱাবা পীবা ঙ�া, মিসদা অিসগ�া েকাটর্  অমত্তা ৈলেত। 
মদগুী মতুংদা েহৗরকফম েশায়্দনা ৈলরমগিন । মরমদনুা তুংিশ�ু । 

জগত্তাগী নাে�া�ুনা েচনেগ খ�া, মহা�ী… 

মতুংদা কিরগ�া মতমদা হৱাই েথাংবদা থুম েহ�া থাক�বিদ মদসু ু
িনয়ায়িন ! 

ৱাহং-হংিলবা : কির ওইিরবেগ ? মদবুু েয়ংবা, অিসগ�া অেদা�া 
হায়ির, মদদুা িনয়ায় েতৗ�গী ৱাহংবু কদায়দা ৈলিরবেগ ?  

দাদা� : িনয়ায়, ঐহা�া খরা েতাঙা�া হায়িনংই । েয়ংউেন, মহা�ী 
মখুৎ েকেরাসীন ৈতবা ওইরমগিন, মদগুী মখুত্তগী খজুায় থাঙগৎলমগিন । 
মরমদনুা েকেরাসীনগী নমথীবা মনম-নি� । েহৗিজক ঐহা�া ঈিশং খিজ�ং 
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থকপা চৎপা, মদদুা েকেরাসীনগী নমথীবা মনম-ন�ী । মিসদা ঐেখায় 
‘েয়ংবা অমসুং খঙবা’ মদিুদ মিস কিরেনা ওইির ! মতুংদা িনয়ায়িদ কির 
ওইগিন ? মদিুদ ঐহা�ী লাইব�া মিসনা কদায়দগী লাি�বা ? মমাংদা 
ৈকেদৗনুংদা েথাকিখি� অমসুং মিসনা ঙিস কদায়দগী লাি�বা ? হায়বিদ মিস 
ঐেখায়গী িহসাবিন । মরমদনুা মিস িহসাব অিস েলায়িশ�ু । েতৗইগ�সুং 
মদ ু কনাগ�া অমত্তা খঙহনদনা, মিসগ�া েলাইিশ�ু । মতুংদা অয়কু 
েহৗগৎ�া-মতুংদা, মদগুী ইেব�া অদনুা লা�গা অমসুং অমুক-হ�া মদগুী 
ঈিশং অদবুু েকৗদনুা পীরবিদ ঐহা�া অমুক-হ�া মদবুু থ�িন। েতৗইগ�সুং 
কনাগ�া অমত্তনা খঙবা ঙমেলায় । েহৗিজক অ�া�ী মিস মফম অিসদা 
কির েতৗগিন? 

ৱাহং-হংিলবা :  লাও-েখাংগিন । 

দাদা� : য়ুমগী মী পু�ম�া খঙগিন মদিুদ ঙিস েসঠ ইবুংেঙাগী 
ঈিশংদা েকেরাসীন তাির ! 

ৱাহং-হংিলবা : য়ুম অদ ুিন�িন ! 

দাদা� : অের, মী খুিদংমকপু ঙাওহনগিন ! অমসুং মতুংদা েলায়নবী 
অদিুদ চাদা িচিন থাকপস ুকাউগিন ! অমু�ং িন�বিদ কির েথা�িন ? 
অেতা�া েপাৎ খুিদংম�া িন�িন । 

 ৱাহং-হংিলবা : দাদা, মদদুা ঐেখায়না কমে�ন েতৗ�বিদ মদিুদ ৈফ, 
েতৗইগ�সুং মতুংদা অঈংবা িচত্তা য়ুমগী মীওইিশংদা হায়বিদ দরকার ওইদনা 
মদিুদ ইবুংেঙা, ঈিশংদা েকেরাসীন তাির । মতুংদা েচকিশ�ু ।  

দাদা� : মদিুদ করম কা�া হায়গদবা ? চা-থকপা মতমদা, হরাওনা 
েনাি�ৈঙদা, মতমদদুা েনা�া-েনা�া ৱারী শাবা য়াই । 

 অিসগ�া েহৗিজক ঐহা�া মিস ৱাফম অিস েফাংেদাি�দনা ? মিসগ�া 
েনাি�ৈঙদা ৱাফম অদ ুেফাঙেদা�দবিন ।  
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ৱাহং-হংিলবা : হায়বিদ মাংদা ৈলিরবা অদবুু অনাবা ফাওদ�া, 
মদগু�া হায়গিনদনা ? 

দাদা� : েহায়, মিসগ�া হায়রগিদ মদ ুমাংদা ৈলিরবা অদবুু মেতং 
পাঙগিন। েতৗইগ�সংু খ�াইদগী ফবা ল�ীিদ মিসিন মদিুদ ঐগীস ু তুিম�া 
অমসুং নহা�ীসু তুিম�া ! মদদুগী েহ�িদ অমত্তা ৈলে� । মরমিদ কনাগ�না 
মিস সংসার অিসদগী নাে�াে� হায়রবিদ, মহা�া খিজ�ং ফাওবা কমে�ন 
েতৗেরাইদবিন। 

ৱাহং-হংিলবা : এডভাইস েতৗনা ফাও হায়েরাইদবা ? মদদুা তুিম�া 
ৈলবা দরকার ওই�া ? 

দাদা� : মহা�া মশাগী িহসাব পু�মক পুদনুা লাি� । খঙনা-িশংনা 
ৈল�গীস ুমদগুী িহসাব প�ুা পুদনুা লাি� । 

ঐহা�া কির হায়বেগ হায়বদা মিসদগী চৎেক হায়রবিদ েচ�ুনা 
নাে�াকউ । অমসুং েচনেগ হায়রগিদ কিরসু ঙাঙগনু । কিরগ�া নুিমদাংদা 
েচনেগ েতৗবা অমসুং মেখাল েথা�গিদ ফাগিনদনা ! 

ভগৱানগী মদদুিদ কর�া েতৗবেগ ? 

ভগৱানিদ িনয়ায় শ�ম নেত্ত অমসুং ভগৱান অনয়ায় শ�মসু নেত্ত। 
কনাগ�া অমবু অৱাবা ওইদবা, মদিুন ভগৱানগী েলান । িনয়ায় অনয়ায়িদ 
মীয়ামগী েলাি� । 

হরা�না, হরা�বু ধমর্িন খি�, দান পীবনা, দান পীববু ধমর্িন খি�। 
মদিুদ মীয়ামগী েলাি�, ভগৱানগী েলান নেত্ত । ভগৱানগী মফমদিদ অিসগ�া 
মদগু�া কিরসু ৈলেত । ভগৱানগী মফমদিদ মিস খ�িন মদিুদ, ‘কিরগ�া 
জীব অমত্তবু অৱাবা পীদবা, মদিুন ঐহা�ী আ�া !’ 

িনয়ায় অনয়ায়িদ মেহৗশা খ�না েয়ংই । মিস নত্তনিদ, মিসদা 
জগৎকী িনয়ায়-অনয়ায় মদিুদ, েয়�বিশংবু, মরাল ৈলবিশংবু মেতং পাঙই। 
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হায়গিন, ‘ওইরমগিন েতাল-তারবা, থােদাকে�াদনা !’ মতমদদুা মরাল ৈলবা 
অদসুু নাে�াকই । ‘অন�দা অিসগ�া ওই’ হায়গিন । মিস নত্তবদা মেহৗশাগী 
িনয়ায়, মদদুিদ কিরসু উপায় ৈলেত । মদদুিদ কনাগ�া অমত্তগী চেত্ত । 

ইশাগী েদাষনা উহি�, অনয়ায় 

 ইশা খ�গী েদাষনা মরম ওইদনুা জগৎ পু�া িনয়ম নত্তবা ওইনা 
মালহি� । মীৎকুপ অমতংফাও িনয়ম নত্তবা ওইবা ওইি� । মপুংফানা 
িনয়ায়দা ৈল । মফম অিসগী েকাটর্ কী িনয়ায়দা েখ�বা ওইগিন, মদ ুচুমদবা 
ওইবা য়ায় েতৗইগ�সুং মিস মেহৗশাগী িনয়ায়দা েখ�বা ওইেদ ।  

ৱাহং-হংিলবা : েকাটর্ কী িনয়ায়িদ, মদ ু মেহৗশাগী িনয়ায়রা ন�গা 
িনয়ায় নত্ত�া ? 

দাদা� : মদ ু পু�া মেহৗশািন । েতৗইগ�সুং েকাটর্ তা ঐেখায়না 
অিসগ�া মাি� মদিুদ মিসগী জজ অিসনা অিসগ�া েতৗই । অিসগ�া 
মেহৗশাদা মানেদদনা ? েতৗইগ�সুং মদিুদ বুি�গী েথংগায়�িন ! 

ৱাহং-হংিলবা : অেদা�া মেহৗশাগী িনয়ায়বু কমপীয়ুটরগা েলায়�া 
চাংদ�ির েতৗইগ�সুং কমপীয়ুটরিদ েমেকিনেকল ওইদনা । 

দাদা� : খঙহ�বগীদমক মদগু�া সাধন অমত্তা ৈলেতদনা, মরমদনুা 
ঐহা�া মিস িসিমিল অিস পীিরবিন । মিস নত্তনিদ, কমপীয়টুরিদ 
হায়নবগীদম�িন মদিুদ কমপীয়ুটরদা ফীড েতৗবগ�া, মদগু�া মিসদা মশাগী 
ভাব(নুংগী ৱাখে�ান) হাপিচি� । হায়বিদ মেপাক অমগী ভাৱকমর্ হাপিচ�বা 
মতুংদা মথঙগী মেপা�া মদগুী িরজ� লাকই । মতমদদুা মদগুী িবসজর্ ন 
েতৗই । মদ ুমিস ‘বয্বি�ত শি�গী’ মখুত্তা ৈল । মহা�া একেজ� িনয়ায় 
খ�বু েতৗই । িনয়ায়দা লাকপা অদগু�া, মদগু�া পাংেথাকই । মপানা 
মচানুপাবু হাৎলবিদ, মদগু�সু িনয়ায়্দা লাকই । মদ ুওইরবসু মদ ুিনয়ায় 
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েকৗগিন । মেহৗশাগী িনয়ায়িদ িনয়ায় হায়না েকৗগিন । মরমিদ মপা-মচাগী 
িহসাব ৈলবদ,ু মদগুা চপ-মা�না িশংেদাকই । মদ ু িশংেদাকেল । মিসদা 
িহসাব িশংেদাকপা খ�া ওই, অমসুং অেতা�া কিরস ুওইেদ । 

 কনাগ�া লায়রবা মীওই অমা েলাটরীদা লুপা লা� অমা মায়পাকপা 
ওইদনা মদসুু িনয়ায়িন অমসুং কনাগ�া অমগী ফুিরৎখাও চ�ািদ, মদসু ু
িনয়ায়িন । 

মেহৗশাগী িনয়ায়গী মেতং-পাংবা কিরেনা ? 

ৱাহং-হংিলবা : মেহৗশািদ িনয়ায় েতৗবা খি�, মিসগী মেতং-পাংবা 
কিরেনা? িনয়ায় েতৗবিন হায়নবা কিরগ�া মেতংিদ দরকার ওইদনা ? 

দাদা� : মহাি� িনয়ায় েতৗবিন, মদিুদ অেদামগী খঙনবগীদম�িন। 
অেদা�া থাজরমগিন িনয়ায় েতৗবিন হায়না । েতৗইগ�সুং মপানগী মীিশংিদ 
(অ�ানদা) মেহৗশািদ িনয়ায় েতৗবিন, মিস ৈকেদৗনুংদা থাজেদ । মরমিদ 
মহা�ী মনা�া দিৃ� ৈলেতদনা ! (মরমিদ কনাগ�না আত্মা�ান ফঙি�বা 
ওইরবিদ, মহা�ী দিৃ� সময়ক ওইি�দনা ।) 

মিস নত্তনিদ, ঐহা�া কির হায়বা পামবেগ ? আফটর ওল, জগৎ 
অিস কিরেনা ? মদিুদ ইবুংেঙা, অিসগ�িন । অনু(এেতাম) অমফাও 
েখ�দবা অদগু�া িনয়ায় শ�ি�, মপুংফানা িনয়ায় ওইবা ।  

মেহৗশা অিস েপাৎ অিনদগী শাির । অমনা পরেমেন�, সনাতান 
েপাৎ অমসুং অিনসবুা েতমেপাররী েপাৎ, অব�া শ�ি� । মহা�ী অব�া 
(phases)েহাংদনুা ৈল অমসুং মহা�া িনয়মগী মতুং ই�া েহাংদনুা ৈল । 
েয়ংিলবা মীওই অদ ুমশাগী একাি�ক বুি� খ�দগী েয়ংই । অেনকা�(ময়ামগী 
িবয়ু েপাইট) বুি�দগী কনাগ�া অমত্তনা খ�েদ, েতৗইগ�সুং মশাগী ওইজবা 
খ�বু েয়ংই। 
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কনাগ�গী অমত্তা েপাকচবা মচানুপা িশরবিদ, মদসু ু িনয়ায়িন । 
মিসদা কনাগ�না অনয়ায় েতৗেদ । মিসদা ভগৱানগী, কনাগ�া অমত্তগী 
অনয়ায় নেত্ত, িনয়ায়িন । মরমদনুা ঐহা�া হায়দনা মদিুদ জগৎ িনয়ায়গী 
শ�ি� । েল�া ৈলতনা িনয়ায়গী শ�মদা ৈল । 

কনাগ�গী অমত্তা েপাকচবা মচানপুা িশরবিদ, মতমদদুা মহা�ী য়ুমগী 
মীওই খ�া ক�ী । কনাগ�া থঙনবা মীওইিশংনা কিরগী কপি�বেনা ? 
মদগুী য়মুগী মীওইিশংদনুা মশাগী ওইজবা িথবা মর�া কপিল । কিরগ�া 
পরেমেন� েপাৎতা (মশাগী আত্মাগী শ�মদা) লা�বিদ মেহৗশািদ িনয়ায় 
ওইবিন । 

মিস ৱাফমিশং অিসব ু�ান তাির�া ? �ান তাবা ওইরগিদ খঙঙু 
মদিুদ ৱাফম অিস অচু�িন । �ান শীিজ�বদা লা�বিদ অৱাবা কয়া অমা 
হ�রিন । 

 অমসুং েসেক� অমত্তফাও িনয়ায়দা েখ�বা ৈলেত । কিরগ�া অনয়ায় 
ওইর�গিদ কনাগ�া অমত্তা েমা�তা চৎলমেলাই । মিসদা হায়ির মদিুদ 
অফবা মীওইিশংবু অৱাবা কিরগী মােয়া�িরবেনা ? েতৗইগ�সুং মীয়া�া, 
অিসগ�া অৱাবা অিস ৱাহ�া ঙমেদ । মরমিদ মশাম�া কিরগ�া ৱাফমদা 
খুৎ-িথংিজন�বিদ কনাগ�া অমত্তগী মতীক নেত্ত মদিুদ অেদামগী মিমং পীবা 
ঙ�া । মশানা খুৎ-িথংিজনিখ মরমদনুা মিস প�ুমক অিস েথাি�বিন । 

ে�ি�েকল দরকার ওই, িথেয়াির নেত্ত 

েহৗিজক শা�কার কির ইবেগ ? ‘ওইিরবা অদিুন িনয়ায়’ হায়েরাই। 
মেখায়িদ ‘িনয়ায় অদিুন িনয়ায়’ হায়গিন । অের ইবুংেঙা, নহা�ী মরমদগীিন 
ঐহা�া ঙাওচৎ�া ওইির ! হায়বিদ িথেয়ািরিটকলী অিসগ�া হায়ির িনয়ায় 
মদিুন িনয়ায়, মতমদদুা ে�ি�কল কির হায়বেগ হায়বদা ওইিরবা অদিুদ 
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িনয়ায় । ে�ি�কল য়াওদনা মােলম অিসদা থবক অমত্তা ওইেদ । মরমদনুা 
মিস িথেয়ািরিটকলী মুৎিলবিন । 

হায়বিদ েথাি�বদ,ু মদিুন িনয়ায় । িনিবর্ক� ওইেগ হায়রগিদ, ওইিরবা 
অদিুন িনয়ায় । িবক�(ঐ চ�ুভাইিন; লা�া থাজবা) েতৗবা ওইেগ হায়রগিদ 
িনয়ায়বু িথয়ু । ভগৱান ওইেগ হায়রগিদ ওইিরবদ ুিনয়ায়, অমসুং ঙাওচৎনেগ 
হায়রগিদ িনয়ায় িথবগা েলায়�া েল�া ৈলতনা ঙাওচৎ�ুনা ৈলয়ু ।  

মীেহৗ-চাউবা মীদা অমাং-অতা, য়ুদনুা ৈলবা ওই   

 মিস জগৎ অিস েতৗিশ�বা নেত্ত । জগৎ অিস িনয়ায় শ�ি� । 
মেহৗশানা ৈকেদৗনুংদা কিরগ�দফাও, অনয়ায় েতৗি� । মেহৗশানা মফম অমদা 
েহ� মী অমবু �থৎিল, এি�েড� েথাকপা ওই, মদ ুপু�া িনয়ায়গী শ�ি�। 
িনয়ায়গী মপা�া মেহৗশানা চৎি� । মিসদা কানদবদা কিরসু খঙদনা ঙাঙদনুা 
ৈল অমসুং পিু� িহংনবগী কলািদ ৈহেত, অমসুং েয়ংউ িচ�া িচ�া ঙা�া । 
মরমদনুা ওইিরবা অদবু ুিনয়ায়িন হায়য়ু । 

অেদা�া দকুা�ার অদবু ুলপুা চা�গী েনাৎ পীবা । মহা�া লুপা ৫গী 
েপাৎ পীবা অমসুং লুপা ৫ অেদামবু হে�া�কপা । হাথু-হাথু েতৗবদা মহা�া 
লুপা ৯০ হে�াকপা কাউে� । মহা�ী মফমদা লপুা ১০০-১০০গী েনাৎ কয়া, 
লুপা ১০-১০গী েনাৎসু, মশীং িথদনা তাদনুা ৈল । মহা�া কাউে� অমসুং 
অেদামবু মঙা পীর�ী, মতমদদুা অেদা�া কির হায়বেগ ? ঐহা�া অেদামবু 
লুপা ১০০মগী েনাৎ পীিখবিন । মহা�া হায়, নেত্ত । মহা�া মদখুক নীংিশংিঙ, 
মহা�সু মিচন িথেদ । মতমদদুা অেদা�া কির েতৗগিন । 

ৱাহং-হংিলবা : েতৗইগ�সুং মদ ুপূি�ংদা য়ুদনুা ৈল মদিুদ ৈপশা মদৈুখ 
চৎে� । পূি�ং ৈলতদবা ওই । 
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দাদা� : মদনুা য়ুবা ওইরগিদ য়ুদনুা ৈলিরবা মীওই, অদনুা তু�া 
য়ােদ । ‘ঐেখায়’(অেশংবা আত্মানা) কিরগী ? মিস হকচাংদা য়ুবা ওইরগিদ, 
মহা�া তু�া য়ােরাই । খিজ�ং ওইরবস ুপু�ম�া য়ুবা ওই ? করাম-চাওবনা 
য়ুগিন ! মতম অদদুা মদগুী করাম-চাওবা অদদুা হায়য়ু, ‘য়ুিরবেরা ? মদ ু
ওইরবিদ তু�ুদনা ! েহৗিজি� নুিমদাং চু�া তু�িদ মেথৗ তাইদনা !’ 

ৱাহং-হংিলবা : মহা�ীিদ তু�সু য়ােরাই অমসুং ৈপশাসু মাংগিন । 

দাদা� : অেহায়, মরমদনুা মদদুা ‘ওইিরবা অদিুন কের�’, মিস 
�ান অিস নীংিশংলবিদ ঐেখায়গী য়াইফবা ওইগিন । 

 ‘ওইিরবা অদিুন িনয়ায়’ খঙলবিদ সংসার প�ুা লাে�াকপা ঙ�গিন, 
অিসগ�িন । মিস মােলম অিসদা েসেক� অমফাও অনয়ায় ওইেদ । িনয়ায় 
খ�বু ওইির । েতৗইগ�সুং বুি� ঐেখায়ব ুফািজি� মদিুদ মিস িনয়ায় কর�া 
হায়গিন ? মরমদনুা ঐহা�া মর ওইবা ৱাফম অদবুু হায়িনংই মদিুদ মিস 
মেহৗশাগীিন অমসুং বিু�দগী অেদাম েতাঙা�া তােরা । বুি�না মিসদা 
ফািজলহি� । অমু�ং খঙলবা মতুংদা বুি�গী ৱাফমবু তাগনু । ওইিরবা 
অদ ু িনয়ায়িন । েকাটর্ কী িনয়ায়দা অেশায় অঙাম য়াওবা য়াই, অচু�া-
অেখায়বা ওইবা য়াই, েতৗইগ�সুং মিস িনয়ায় অিসদা েখ�বা অমত্তা ৈলেরাই। 

য়া�া-য়মদনা েয়ে�া�বা, মদিুন িনয়ায় 

 ইবুংেঙা অমা ৈলর�ী, মহা�ী মপা িশরবিদ মিচন-মনাও পু�ম�ী  
লমিশংদ,ু মদ ুময়া�া অদগুী মখুত্তা লাকই । েহৗিজক ময়া�া অদনুা, মহা�া 
মনাও-নুপািশংবু হনিজন-হনিজন কীহ�ুনা ৈল অমসুং লম অদ ুপীেদ । ২৫০ 
িবগাগী লমিন । মচীন-মনাও মিরবু ৫০-৫০ িবগা পীগদবা ওই । মতমদদুা 
কনাগ�না ২৫ পুিখ, কনাগ�া ৫০ পুিখ, কনাগ�না ৪০ পুিখ অমসংু 
কনাগ�না ৫ খক ফংই ।  
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 েহৗিজক মদগুী মতমদা কির খঙবা মেথৗ তাবেগ ? জগৎগী িনয়ায়িদ 
(অচুম অরাি�) কির হায়বেগ হায়বদা ময়া�া অহাল অদ ুমপুকেচল েশংদবা, 
অরা�িন । মেহৗশাগী িনয়ায়না কির হায়বেগ, ময়া�া অহল অদ ুকের�িন। 
৫০ ওইবদনুা ৫০ পীির, ২০ ওইবা অদনুা ২০ পীির, ৪০ ওইবদনুা ৪০ 
অমসুং মিস ৫ ওইবদনুা ৫ খক পীির । মিস নত্তনিদ, অেতা�া মমাংগী 
মেপা�ী িহসাবতা িশংেদাি� । অেদা�া ঐহা�ী ৱাফম অিস েলৗিশ�া ঙম�া? 

 কিরগ�া খৎনবা েতৗেরাই হায়রগিদ মেহৗশাগী েখাঙথাং মতুং ই�ুনা 
চৎলু, ন�গিদ মিস জগৎ অিসিদ খৎন-ৈচ�া ঙা�িন । মিসদা িনয়ায়িদ 
ওইেথাে� । িনয়ায়িদ েয়ংনবগীদম�িন মদিুদ ঐেঙা�া কিরগ�া অেহাংবা, 
কিরগ�া েখ�বা ওই�া ? কিরগ�া ঐবু িনয়ায় ফঙলবিদ ঐিদ িনয়ায় 
ওইবিন, মদিুদ েলপেলদনা । িনয়ায়িদ ঐেখায়গী থেমর্ািমটর অমিন । মিস 
নত্তনিদ, বয্াবহারদা িনয়ায় ওইবিদ ওইেথাে�দনা ! িনয়ায়দা লাে� হায়বিদ 
মীওইবা মপুংফাবা ওইের । মতম অদ ুফাওবিদ, মহা�া অবৱ েনােমর্িলটীদা 
ন�গা িবেলা েনােমর্িলটীদা ৈলদনা ! 

হায়বিদ মদগুী ময়া�া-অহনদনুা মদগুী মনাওনুপা অদবুু মহা�ী শরক 
অদ ুমপুংফানা পীেদ, িবগা ৫ খ�া পী । মদদুা মীয়া�া িনয়ায় েতৗবা চৎিল 
অমসুং মদগুী ময়া�া অদবুু ফত্তবা ওইনা হায়ির । েহৗিজক মিস পু�মক 
মরালিন । নহাক লা�া-থজববু থাজবিন, মরমদনুা নহা�া লা�া-থাজব ু
অচু�িন খি� । মতুংদা কিরগ�া উপায় অমত্তা ৈলে�দনা অমসুং অচু�িন 
েলৗির, হায়বিদ মিসগী বয্াবহার অিসবু অচু�িন খ�বিদ অৱাবা খ�া 
ওইগিনদনা ! মিস নত্তনিদ, মেহৗশাগী িনয়ায়দিদ কিরগ�া অেশায়বা অমত্তা 
ৈলেত । 

েহৗিজক মদদুা ঐহা�া অিসগ�া হায়বা নেত্ত মদিুদ ‘নহা�া অিসগ�া 
েতৗেরাইদবিন, মহা�া অিসৈখ েতৗগদবিন ।’ ন�গিদ ঐহাকপু বীতরাগিন 
হায়না েকৗেরাই । মিসদা ঐহা�া েয়ংদনুা ৈল মদিুদ মমাংগী কির িহসাবেনা! 
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 কিরগ�া ঐেঙা�া হায়রবিদ অেদা�া িনয়ায় েতৗবীয়ু । িনয়ায় 
েতৗনবা হায়রবিদ, মতমদদুা ঐহা�া হায়গিন মদিুদ ইবুংেঙা, ঐহা�ী িনয়ায়িদ 
েতাঙা�া মখলগী ওই অমসুং মিস জগৎ অিসগী িনয়ায়িদ েতাঙা�া ওই । 
ঐহা�ীিদ মেহৗশাগী িনয়ায়িন । ৱলডর্ গী েরগ্য়ুেলটর ৈলদনা, মহা�া মিসব ু
েরগ্য়ুেলশ�া থ�ী । মীৎকুপ অমতংগী ফাওবা অনয়ায় ওইেদ । েতৗইগ�সংু 
মীয়া�া অনয়ায় কিরগী মাি�বেনা ? মতুংদা মহা�া িনয়ায় িথির । কিরগী 
নহাকপু ২ খ� পীি�বেনা অমসুং ৫ পীিরবেনা ? অের ইবুংেঙা, পীিরবা 
অদ ুিনয়ায়িন । মরমিদ মমাংগী িহসাবিন পু�মক, ইমাংম�দা মেয়া�ির  । 
চেয়ৎনা েয়ৎিশ�দনুা ৈল, িহসাবিন । হায়বিদ িনয়ায়িদ থেমর্ািমটরিন । 
থেমর্ািমটরদগী েয়ংগদবিন মদিুদ ‘ঐহা�া অহানবদা িনয়ায় েতৗিখেদ, মরমদনুা 
ঐেঙা�া অনয়ায় েতৗির । মরমদনুা থেমর্ািমটরগী মরাল নেত্ত ।’ অেদা�া 
কির মা�েগ ? ঐহা�ী মিস ৱাফম অিস মেতং খরা পাঙগ�া ? 

ৱাহং-হংিলবা : মেতং য়া�া পাঙগিন । 

দাদা� : জগত্তা িনয়ায় িথগনু । েথাি�বা অদ,ু মদিুন িনয়ায় । 
ঐেখায়না েয়ংগদবিন মিস কিরেনা েথাি�বা অিসব ু। মতমদদুা হায়, বীগা 
৫০গী মহত্তা বীগা ৫ পীির । ময়া�া অদদুা হায়য়ু, ‘য়া�া ফের । েহৗিজক 
অেদাম হরাওইদনা ?’ মহা�া হায়, ‘েহায়’ । মতুংদা মথঙগী নিুমত্তগী মহা�া 
েলায়�া চািম�বা-থকিম�বা, েহৗগৎপা-ফমিম�বা । মিসিদ িহসাবিন । 
িহসাবকী মপা�িদ কিরস ু ৈলেত । মপানা মচািশংদগী িহসাব েলৗদনিদ 
থােদাে� । মিসিদ িহসাবিন, মরীমত্তা নেত্ত । অেদা�া মরীমত্তািন খ�ুনা 
ফ�ি� ! 

েনৎখাইদনুা হাৎপা, মদসুু িনয়ায় 

বসতা েতাং�গীদমক রাইট সাইটতা মীওই অমা েলপল�ী, মহা�া 
ল�ীগী সাইটতা েলপল�ী । েরাং সাইটতগী বস অমা লা��ী । মদনুা 
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মহা�ী মথ�া তকখায়র�ী অমসুং মহাকপ ু হাৎিল । মিসব ু িনয়ায়িন 
হায়গ�া? 

ৱাহং-হংিলবা : �াইভরনা তকখায়ির, মীয়ামিদ অিসগ�া হায়গিন। 

দাদা� : েহায়, ও�-ৈত�া ল�ীদগী লা�গা হাৎিল, মরাল ৈলির । 
অচু�া ল�ীদগী লা�গা হাৎলবসু মরালিদ হায়গিন । মিসিদ ডবল মরাল 
েচি� । মিসবু মেহৗশানা হায়ির মদিুদ ‘কের� েতৗিরবিন ।’ েকায়লাও 
লাওরগিদ অের�দা তাগিন । অহানবগী িহসাব অদ ু িশংেদাে� । েহৗিজক 
অিসগ�া �ান অিসিদ ৈলেতদনা ! পুি� চু�া অেতক-অকায়বদা েলাইবা 
ওইগিন । েকাটর্ , উকীল অমসুং…! অমসংু কিরগ�া েথঙবা ওইরগিদ, মতম 
অদদুা উকীলসু অিথবা ৱাৈহনা ৈচ মদিুদ ‘নেঙা�িদ েকাক ৈলেত, গধাগ�িন, 
ফত্তবা ৱাঙাং অদ ুতাবা ওই ইবুংেঙাদনুা ! মিসগী মরমিদ কিরগ�া মেহৗশাগী 
িনয়ায় খঙলবিদ, দাদা�না হায়বা মদগুী িনয়ায়, মদ ু ওইরবিদ উপায় 
লা�গিনদনা ?’ অমসুং েকাটর্  চৎপদা অকায়বা ৈলেত । েকাটর্  চৎল ু
েতৗইগ�সুং মহা�া ফি��দনুা চা থকিমে�ৗ, অিসগ�া অফবা বয্াবহার েতৗ 
(সমাধানগা েলায়্�া েলাইিশ�ু) কিরগ�া মহা�া য়া�বিদ হায়য়ু, ঐহা�ী চা 
থকউ েতৗইগ�সুং েলায়�া ফ�ু । েকাটর্  চৎপদা অকায়বা ৈলেত, েতৗইগ�সংু 
মীনুংিশগা েলায়�া েলাইিশ�ু (মনুংদা রাগ-দেুৱষ েতৗদবা, অদগু�া)! 

ৱাহং-হংিলবা : মীয়া�িদ ঐেঙা�া মচীন-িথবস ুয়াইদনা ? 

দাদা� : মীওইবনা কিরস ুেতৗবা ঙমেদ । কিরগ�া অেদা�া পীেয়ার 
ওইরগিদ, মদ ুওইরবিদ অেদামবু কিরসু েতৗবা ঙমেলাই, অিসগ�া মিস জগৎ 
অিসগী েলািন । পীেয়ার ওইরগিদ মতুংদা কনাগ�না কিরগ�া েতৗ�বা 
ৈলরেরাই। মরমদনুা অরা�া েশমেদাে� হায়রবিদ েশমেদাকেহৗেরা । 

পাইিশি�বা অদ ুথােদা�বিদ, মহা�া মায়পা�িন 

 মিস জগৎ অিসদা নহা�া িনয়ায় েয়ংবা চৎিল ? ওইিরবা অদিুন 
িনয়ায় । ‘মহা�া খুবা�া থাির ঐহা�ী মথ�া অনয়ায় েতৗির’, অিসগ�া 
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নেত্ত েতৗইগ�সুং ওইিরবা অদিুন িনয়ায়, অিসগ�া খঙবদা লা�বিদ, মতমদদুা 
মিস প�ুা েসাল্য়ুশন লা�গিন । 

‘ওইিরবা অদিুন িনয়ায়’ হায়�বিদ বিু� েচাংেথাক-েচাংিজন, 
েচাংেথাক-েচাংিজন েতৗদনুা ৈলগিন । মেপাক কয়াদগী মিস বুি� অিসনা 
েশায়হ�ুনা লাি�, েমাৎ-েখ�বা েথাকহি� । তেশংবদা কিরগ�া অমা 
ঙাংনবগী মীকুপ অমত্তা লাকহে�াইদবিন । ঐেঙা�া কিরগ�া অমত্তা ঙাংনবগী 
মীৎকুপ অমত্তা লাে� । থােদাি�বা, মহা�া মায়পাে� । মহা�া মশাগী খুেদাং-
িথিনংঙাইগী মথ�া চীংিল(মৈর-েয়ৎিল) । বিু� চৎে�, মদ ুকর�া খঙগিন? 
িনয়ায় িথবা চৎকনু । ‘ওইিরবা মদবুু িনয়ায়’ হায়গিন, মতমদদুা মদবুু, 
বুি� চৎে�, অিসগ�া েকৗগিন । বুি�না কির েতৗবেগ ? িনয়ায়ব ু িথ-
িথদনুা ৈল অমসুং মদগুী মর�া মিস সংসার অিসবু েশি� । হায়বিদ িনয়ায়ব ু
িথগনু । 

িনয়ায়ব ু িথনা�া ? ওইিরবা অদ ু কের�, খুদ�া েশম-শাবা । 
মরমিদ ‘বয্াবি�ত’ নত্তনা অেতা�া কিরসু ওইেদ । কা�দবদা, েকায়েচন-
েচ�ী ! েকায়েচন-েচ�ী!! 

মহারনীনা নেত্ত, ৈপশা িশংল�বা অদনুা ফািজি�বিন 

বুি�িদ েনাংৈল-নুংিশৎ কু�া ওইহ�া ওইির । বুি�না প�ুমকপু অমাং-
অতা েথাকহি�দনা ! বিু� হায়বিদ কিরেনা ? িনয়ায়বু িথিরবা, মহা�ী মিমং 
বুি� । হায়গিন, ‘িপশা কিরগী পীেরাই, েপািত্ত েলৗিখদনা ?’ মিসদা ‘কিরগী’ 
হংিলবা, মদিুন বিু� । অনয়ায় েতৗিরবা অদিুন িনয়ায় । অেদা�া ৈপশা 
েলৗেথা�বা উপায় েতৗদনুা ৈলয়ু, মদদুা হাইয়,ু ঐহা�া ৈপশাগী দরকার য়া�া 
ওই অমসুং ঐহা�ী অৱাবা ওইির ।’ মদ ু ওইরবসু পী�বিদ অমুক হ�া 
হ�কউ । েতৗইগ�সুং ‘মহা�া কিরগী পীেরাই ?’ হায়রবিদ, মদ ুওইরবিদ 
উকীল থীবা মেথৗ তাই । মতুংদা সতস� থােদা�ুনা মফমদদুা চতু্তনা 
ফমগিন। ‘ওইিরবা অদিুন িনয়ায়’ হায়রবিদ, মদ ুওইরবিদ বুি� চৎ�িন । 
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মনুংদা অিসগ�া থাজবা থমগদবিন মদিুদ ওইিরবা অদ,ু মদিুন 
িনয়ায়। মদ ুওইরবসু বয্াবহারদা অেদা�া ৈপশা েথৗবা চৎকদবিন, মতমদদুা 
মিস থাজবদগী অেদামগী েকাক-েচায়হে�াই । মেঙা�া অশাউবা ওইেরাই 
অমসুং েখায়শাউ�স ুওইেরাই । নাটক েতৗইদনা, মদগু�া মফমদদুা চৎলগা 
ফ�ু । মেঙা�া হায়ু, ‘ঐিদ অহ�ক লাি�, েতৗইগ�সুং অেদামগা েথং�া 
ওইেদ । হ�ি� অেদামগী পুনয্রা ন�গা ঐগী পুনয্রা, েতৗইগ�সুং ঐেখায়গী 
উ�া অিস মায়পাি� ।’ অিসগ�া েতৗদনুা ফাগী েতৗদনুা ৈপশা অদ ুেথৗ । 
অমসুং ‘অেদামিদ নুংঙাইিরদনা, ঐিদ েহৗিজক য়া�া অচাউবা অৱাবদা ৈলির।’ 
মতমদদুা মহা�া হংই, ‘অেদামবু কির অৱাবা ৈলবেগ ?’ মতমদদুা হাইয় ু
মদিুদ ঐগী অৱাবিদ ‘ঐ খ�না খঙই । অেদামগী না�া ৈপশা ৈল�বিদ 
কনাগ�া অমদগী ঐেঙা�া পীহনিবয়ু ।’ মেতৗ অস�ুা ৱারী শাদনুা থবক 
েলাইিশ�ু । মীয়ামিদ অহংকার েতৗবিশংিন, মদ ুওইরবিদ ঐেখায়গী থবক 
েলাইিশ�গিন । অহংকার েতৗবিশং ৈলরম�গিদ কিরগ�া অমত্তা ঙ�লেলাই । 
অহংকার েতৗবগী অহংকার খিজ�ং মথ�া থাংগৎলবিদ, মদ ুওইরবিদ মহা�া 
পু�মক েতৗগিন । ‘িলিশং ৫-১০ পীিবয়’ু হাইয়ু । মদ ুওইরবসু ‘েহায়, ঐ 
পীেগ’ হায়গিন । হায়বিদ খৎ�া েতৗেরাইদবিন । রাগ-দেুৱষ েতৗেরাইদবিন। 
১০০রক হ�া চৎলবস ুঅমসুং পী�বসু কিরসু েতৗেরাইদবিন । ‘ওইিরবা অদ ু
িনয়ায়’, খঙউ । েল�া ৈলতনা িনয়ায় ওইির ! অেদাম খ�গী ৈপশা েথৗ�েন? 

ৱাহং-হংিলবা : নেত্ত, নেত্ত । লেলান-ইিতক েতৗবা পু�ম�ী ওইির।  

দাদা� : জগত্তা কনাগ�া অমত্তা মহারনীদগী ফািজ�া নেত্ত, ৈপশা 
িশংল�বা অদনুা ফািজি� । মীওই কয়ানা ঐেঙা�া হায়ির মদিুদ, ‘ঐগী 
লা� ১০গী ৈপশা িশংলে� ।’ অহা�দা ৈপসা পুিখবা অদ ুিশংল��ী । ৈপশাস ু
তানিখ, মতমদদুা ঐেঙা�া কনাগ�া অমত্তনা হায়বা লাে� । েহৗিজি� হায়বা 
লাি� । ৈপশা-েথৗবা ৱাৈহ অিস অেদা�া খঙ�া ? 

ৱাহং-হংিলবা : কনাগ�না অিথবা ৱাৈহনা ঐেখায়ব ুৈচরবিদ, মদ ু
ৈপশা েথৗবিনদনা ? 
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দাদা� : েহায়, ৈপশা েথৗবিনদনা ! মহা�া ৈচবা ওই, ফজনা ৈচবা 
ওই । িড�নারীদা ৈলতবা, অদগু�া ৱাৈহনা ৈচির । মতুংদা অেদা�া 
িড�নারীদা থী মদিুদ ‘মিস ৱাৈহ অিস কদায়দগী েথা�ি�বেনা ?’ মদদুা 
অিসগ�া ৱাৈহ য়াওেদ, অিসগ�া েকাক-ঙাওহ�িদ য়াওির ! েতৗইগ�সুং মহা�ী 
মশাগী েরসেপাি�িবিলিত ঙাঙিলদনা ! মদদুা ঐেখায়গী ইেথৗদাং নেত্তদনা ! 
মদৈুখ অফবিন । 

 অেদামবু ৈপশা িশংল�বিদ, মদসু ু িনয়ায়িন । িশংলকপা অদসু ু
িনয়ায়িন । মিস পু�া িহসাব ঐহা�া চহী কয়াগী মমাংদা পুেথা�ুনা থমিখ। 
ৈপশা পীর�বা অদদুা, মদদুা কনাগ�া অমত্তগী মরাল নেত্ত । মদগু�া 
কনাগ�না িশংেদাকপা লা�বিদ, মদ ুওইরবিদ মদদুা মহা�ী কির থাগৎপা ? 
মিস জগৎ অিসগী িশি�-লাংিলবা অিসিদ েতাংঙা�া মওংদিন ।  

বয্াবহারদা অৱাবগী মর 

 িনয়ায় িথ-িথদনুা ৱাদনুা েতা�িন । মীওইবগী পূি�ংদা অসু�া ফাওই 
মদিুদ ঐনা মহা�ী কির অরা�া েতৗিখবেগ, মহা�া ঐগী মথ�া েতৗিরবিসবু। 

ৱাহং-হংিলবা : অিসগ�া ওইবা ওই । ঐহা�া কনাগ�া অমত্তগী 
মিমং েলৗেদ, েতৗইগ�সুং মীয়া�া ঐহাকপু কিরগী ৈচনা ফুিরবা ? 

দাদা� : েহায়, মরমদনুা মিস েকাটর্ , উকীলিশং পু�ম�ী চৎিলদনা। 
অিসগ�া েতৗ�গিদ েকাটর্  ক�র্া চৎকিন ? উকীলগী কনাগ�া �াইন অমত্তা 
ৈলেরাইদনা ! েতৗইগ�সংু উকীল্সু কয়া�া পুনয্ ৈলিরবা, মদিুদ �াইন অয়ুংতা 
ঙ�া েহৗগতু্তনা লাকই অমসুং উকীল সােহব অদনুা মেকায় ফা�া ওইরগিদ, 
মফমদদুা ফমদনুা ৈল মতম খরা । উকীল সােহবপ ুয়ুমদা ফ�া ফ�া ৈপশা 
পীবা লাকই । উকীল সােহব পুনয্ ৈলবিনদনা ! েনািটস ইদনুা লুপা ৫০ 
খুৎিশৈ� ! হায়বিদ িনয়ায় িথ�গিদ গাড়ী ল�ীদা লা�িন । অেদা�া িনয়ায় 
িথির, মদিুন অৱাবা । 
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ৱাহং-হংিলবা : েতৗইগ�সুং দাদা, অিসগ�া মতম লাি�দনা মদিুদ 
কনাগ�গী অফাবা েতৗরবিদ েতৗিরবা অদবুু ৈচনা-ফুবা ওই । 

দাদা� : মহা�ী অফবা েতৗবা অমসুং মতুংদা মীওই অদনুা ৈচনা 
ফুির, মদ ুওইরবিদ মদগুী মিমং িনয়ায় । েতৗইগ�সুং চীবা�া ঙাঙেথা�নু। 
ঙাঙেথা�গিদ মতুংদা মহা�ী পূি�ংদা অিসগ�া ওইগিন মদিুদ মিসিদ মমায় 
ইকাই খঙদবা ওইের হায়না ।    

ৱাহং-হংিলবা : ঐহা�া কনাগ�া অমগা চপ-িতঙনা চৎলবসু, মদ ু
ওইরবসু মহা�া ঐহাকপ ুৈচনা ফুির । 

দাদা� : ৈচনা ফুিরবা, মদিুন িনয়ায় ! শাি�দা ৈলহে�দনা ? 

ৱাহং-হংিলবা : শটর্  িলৎেক েতৗরগিদ হায়গিন, ‘শটর্  কিরগী 
িলৎিলবেনা ?’ অমসুং টীশাটর্  িলৎলবিদ হায়গিন, ‘টীশাটর্  কিরগী 
িলৎিলবেনা?’ মদ ুেলৗেথা�বসু হায়গিন, ‘কিরগী েলৗেথাি�বেনা ?’  

দাদা� : মদবুু ঐহা�া িনয়ায় হায়িরদনা ! অমসুং মদদুা িনয়ায় 
িথবা চৎলবিদ, মদগুী মিস পু�মক ৈচ চািরবিন । মরমদনুা িনয়ায় িথগনু। 
মিসদা ঐহা�া চপ-িতংবা অমসুং অরাইবা ওইনা পুেথাি� । িনয়ায় িথবদগী 
মেখায় প�ুম�া ৈচফম চাির, অমসুং মতুংদা ওইির হা�গী হা�া । অেরাইবদা 
হা�গী হা�দা লাকই । মদ ুওইরবিদ অেহৗবদগী কিরগীদম�ী খঙেলায় ? 
মিসিদ অহংকার খ�গী খৎুিথংিজ�িন ! 

ওইিরবা অদিুন িনয়ায় ! মরমদনুা িনয়ায় িথবা চৎকনু । নহা�ী 
পাবুংনা হায়রবিদ মদিুদ ‘নহাক অিসগ�িন, মদগু�িন ।’ েথাি�বা অদ,ু 
মদিুন িনয়ায় । মহা�ী মথ�া ে�ম(মরাল তাইিশ�া) েতৗগনু মদিুদ অেদা�া 
অিসগ�া কিরগী ঙাঙিলবেনা ? মিসগী ৱাফম অিস অনুভব েতৗ�বিন, 
ন�গিদ অেরাইবদা েচাকথদনুসু িনয়ায়(অচু�া)িদ েলৗবা ওইগিনদনা । 
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মীয়া�া ই��া ন�গা ই��া ? হায়বিদ অিসগ�া েকায়-েচন েচ�বসু, 
েতৗইগ�সুং হা�া-হা�গীগ�া ৈল । কিরগ�া হরাও-হরাওনা েতৗর�বিদ, মদদুা 
কির কায়বেগ ? েহায়, মহাকপ ুচী�া�গী হায়বা মেথৗ তােদ, ন�গিদ মতুংদা 
মহা�া অরা�া ল�ীদা চৎকিন । পূি�ংদা থ�ু ওইিরবা অদিুন িনয়ায় । 

েহৗিজক বুি�গী �েয়াক েতৗগনু । ওইিরবদ,ু মদবুু িনয়ায়িন হায়য়ু। 
মহা�িদ হায়গিন মদিুদ, ‘নেঙা�া কনানা হায়বেগ, েয়ংঙুেন ঈিশং অশাবা 
লুি�?’ ‘অের, ওইিরবা অদিুন িনয়ায় ।’ মিস িনয়ায় অিস খঙলবিদ, 
‘েহৗিজক ঐহা�া অরা�া-তাইিশ�া েতৗরেরাই’ হায়গিন । হায়গ�া ন�গা 
হায়েরাই�া ? 

কনাগ�না চারম-চাদত্নবা ওইরবিদ, মহাকপু ঐহা�া চাক-পীজ�া 
ফমহ�বিদ অমসুং মতুংদা মহা�া হায়রবিদ ‘অেদামবু চাক-পীজ�া কনানা 
হায়বেগ ? কা�দবদা ঐহাকপু অৱাবদা তাহি�, ঐহা�ী মতম মাংহি� !’ 
অিসগ�া ঙাঙ�িদ, মতমদদুা ঐেখায়্না কির েতৗগিন ? মেয়া�া ৈলগ�া ? 
মিস ওইিরবা অিস, মিসিন িনয়ায় । 

য়ুমদা, মীওই ২গী মর�া মীওই অমনা বুি� িশিজ�া িথংিজ�বিদ 
মদ ু ওইরবিদ পু�মক ফজনা চৎথবা ওইগিন । মহা�ী বুি� িশিজ�রিদ 
মতুংদা কির েথা�িন ? নুিমদাংদা চাক-চাবস ুচািনংলেরাই । 

েনাং-তাদবা, মদসুু িনয়ায়িন । মতমদদুা েলৗ উবিশংনা কির 
হায়গিন? ‘ভগৱান অনয়ায় েতৗির ।’ মহা�া মশাগী খঙজদবদগী ঙাঙিল । 
মিসদগী েনাং-চুগ�া ? েনাং-চুদবা, মদিুন িনয়ায় । কিরগ�া মতম চু�দা 
েনাং-চুরবিদ, চহী খিুদংগী েনাং-ফজনা চুবা ওইরবিদ েনাংগী মদদুা কির 
অমাংবা ওইবেগ ? মফম অমদনা েনাং-য়া�া ক�া খাক-লাওদনুা ঈিশং 
য়া�া তাহি� অমসুং মফম অমদনা ইকং-েথাকহি� । মেহৗশানা পু�মক 
‘বয্াবি�ত’ েতৗহি� । অেদা�া কির মা�েগ মদিুদ মেহৗশাগী বয্ব�া অিস 
ফবরা ? মেহৗশানা প�ুমক িনয়ায় খ�ব ুেতৗির । 
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 হায়বিদ মিস পু�মক িনিত-িনয়মগী মতুং ই�া েপাৎিশংিন । বুি�ব ু
মাংহ�বা, মিস েলা অমিন । ওইিরবা অদবুু, মদবু ুিনয়ায়িন খ�বিদ বুি� 
চৎ�গিন । বিু� কদায় ফাওবা িহংদনুা ৈলগিন ? ওইিরবা অদদুা িনয়ায় 
িথবা েথা��বিদ, মদ ুওইরবিদ বুি� িহংদনুা ৈলগিন । মিসদগীিদ বুি�না 
খঙিঙ, বুি�না ইকায়বা-ফাওবা ওই মতুংদা । মহাকসু ইকায়বা ফাওই, 
অের! েহৗিজি� মিস মপ ুঅিসনসু অিসগ�া ঙাঙিল, মিসদগী ফবিদ ঐহা�া 
চু�া-চৎপা দরকার ওই ।  

িনয়ায় িথগনু মিসদা 

ৱাহং-হংিলবা : বুি�বু েলৗেথা�দবিন, মরমিদ মহা�া ৈচ য়া�া চাহ�া 
ওইহি� ।  

দাদা� : মিস বুি�বু েলৗেথাে� হায়রগিদ বুি� মশামথ�া চৎেলাই । 
বুি�িদ ‘পাঙেথাকপিন’, মদগুী ‘েহৗরকফম’ অদবুু েলৗেথা�বিদ, মদ ুওইরবিদ 
মিস ‘পাঙেথাি�বা’ অিস চৎ�গিন । মিস বুি� অিসিদ ‘পাঙেথাকপিন’, 
মদগুী ‘েহৗরকফম’ কিরেনা ? তেশংবদা ওইিরবা অদবু,ু মদবুু িনয়ায়িন 
হায়না েকৗগিন, মতমদদুা মহাক চৎিখগিন । জগৎনা কির হায়বেগ? 
তেশংবদা েথাি�বদ,ু মদবু ু একেস� েতৗগদবিন । অমসুং িনয়ায় িথদনুা 
ৈলরবিদ মদ ুওইরবিদ খৎনা-ৈচ�া চৎথদনুা ৈলগিন । 

 হায়বিদ বুি� অিসগ�া েহ�া চৎকদবা নেত্ত । বিু� চৎিখনবা কির 
ল�ী ৈলবেগ ? মদগুী েহৗরকফমিশং অদবুু মেতং-পাং�বিদ বুি�, মদগুী 
‘পাঙেথাকপা’ অদ ুৈলরেরাই । 

ৱাহং-হংিলবা : অেদা�া হায়িরদনা বুি� ‘পাঙেথাকপিন’ অমসুং 
মদগুী েহৗরকফম িথরবিদ, মদগুী থবক অদ ুিথংগিন ।  

দাদা� : মহা�ী েহৗরকফমিশং অদদুা, ঐেখায়্না িনয়ায় িথবা েথা�ি�, 
মদিুন মহা�ী েহৗরকফম । িনয়ায় িথবা িথংঙু মদ ুওইরবিদ বুি� চৎ�িন । 
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িনয়ায় কিরগী িথিরবেনা ? মতমদদুা মেমৗনুপী কির হায়বেগ হায়বদা মদিুদ 
‘েতৗইগ�সুং নহা�া ঐগী ইেনমেপাকপু খঙেদ, ঐনা লাকপা, মতমদদুগী মহা�া 
অৱাবা খ�ব ুপীির, মদদুা ঐহা�ী কির মরালেনা ?’ 

 কনাগ�না খঙদনা অৱাবা পীগ�া ? মদ ুিহসাব য়াওদনুা ৈলরমগিন 
মরমদনুা নহাকপ ুপীদনুা ৈলিরবিন । মতমদদুা হায়, ‘েতৗইগ�সংু ঐহা�িদ 
মহা�ী মমায় ফাওবা উিখেদ ।’ ‘অের, নহা�া মিস মেপাক অিসদা উরমেলাই 
েতৗইগ�সুং মমাংগী মেপা�ী িহসাবনা কির হায়িরবেগ ?’ মরমদনুা ওইিরবা 
অদিুন িনয়ায় ।  

 য়ুমদা মচানপুানা দাদাগীির েতৗির ? মহা�া দাদাগীির েতৗিরবা মদিুন 
িনয়ায় । মদিুদ বুি�না তাি�, মচানপুা ওইরগা মপাগী মমাংদা দাদাগীির ? 
ওইিরবা অদিুন িনয়ায় ! 

 হায়বিদ মিস ‘অ�ম িব�া�া’ কির হায়বেগ ? েয়ংিবয়ু মিস িনয়ায়! 
মীয়া�া ঐেঙা�া হংিল, ‘অেদা�া বুি�বু কর�া েলৗেথািখবেগ ?’ িনয়ায় 
িথ�বিদ বুি� চৎ�িন । বুি� কদায়-ফাওবা ৈলগিন ? িনয়ায় িথরবিদ 
অমসুং িনয়ায়ব ু মেতং-পাংলবিদ, মতম অদ ুফাওবা বুি� ৈলগিন, মদদুা 
বুি�না হায়গিন, ‘ঐহা�ী মায়ৈকদা ৈলির ইবংুেঙা সােহব অিসনা ।’ অমসুং 
হায়গিন, ‘অসুক য়া�া ফজনা থবক েতৗির অমসুং মিস ডায়ের�র অিসনা 
কিরগী মখা-েপা�ুনা ও�-ৈত�া ঙাঙিলবেনা ?’ মেতৗ অসু�া মহাকপ ুমেতং-
পাংিল ? িনয়ায়বু িথির�া ? মহা�া হায়িরবদ,ু মদিুন কের� । েহৗিজক 
ফাওবা কিরগী ঙাঙলমি�বেনা ? কিরগী মরমদগী ঙাঙলমি�বেনা ? েহৗিজ�া 
কর�া িনয়ায়গী মখা েপা�ুনা ঙাঙিলবেনা ? খ�বদা মা��েন মদিুদ মহা�া 
ঙাঙিলবিস, মদ ু চপ-চাবিন ? অের, তলপ েহনগত্তবা, মদিুন িনয়ায় । 
ঐেখায়্না মদবুু অনয়ায় কর�া হায়গিন ? 
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বুি�না িথির িনয়ায়  

মিসিদ প�ুমক ইশানা েশ�া অৱাবা ঙা�িন অমসুং খিজ�ং ৈলিরবা 
অৱাবা অদসুু, মদসু ুবুি�না মরম ওইদিু� । মীপমু খুিদংদা বিু� ৈলদনা ? 
মদগুী ‘িডেভলপ বিু�’ অৱাবা পীবা ওইির । অৱাবা ওইদবা মফম মদদুগীস ু
অৱাববু পুেথাি� । ঐহা�ী বুি�িদ িডেভলপ ওইরবা মতুংদা চৎে� । বুি� 
পুঙতুম তুমে� ! হায়িবয়ু, নুংঙাইগ�া ন�গা নুংঙাইেরাই�া ? মপুংফানা, ১% 
ফাও বুি� ৈলেত । মতমদদুা মীওই অমনা ঐেঙাণ্দা হংই মদিুদ, ‘বুি� কর�া 
তুমি�েনা ?’ ‘নহাক চৎে�া, নহাক চৎে�া’ অিসগ�া হায়বদগী ? ঐহা�া 
হায়, ‘নেত্ত ইবুংেঙা, অিসগ�া েতৗগদবা নেত্ত । মহা�িদ েহৗিজক ফাওবা 
ঐেখায়গী মায়-থ��ী । অৱাবদা ৈলর�ী, মতমদদুা তান�-চানা ‘কির 
েতৗগিন, কির েতৗেরাই ?’ মদগুী লমিজং ল�াক েতৗিখ । মহাকপ ুকর�া 
েলৗেথা�িন ?’ মতুংদা ঐহা�া হায়, ‘িনয়ায় িথিরদনা, মদগুীদদুা বিু� মতম 
ৈলবদা ৈলতাদনুা ৈল ।’ ‘ওইিরবা অদিুন িনয়ায়’ অিসগ�া হায়বা মীওই 
অদগুী বুি� চৎিখ ওই । িনয়ায় িথিরবা, মদিুন বুি� ।   

ৱাহং-হংিলবা : েতৗইগ�সংু দাদা�, পুি�দা কিরগ�া অমবু লা�বসু, 
মদবুু য়াদনুা েলৗবা অদিুদ মেথৗ তাইদনা ? 

দাদা� : ৈচ-চাদনুা য়াবা, মদগুী মহত্তা হরাও-হরাওনা য়াবা 
ওইগদবিন । 

ৱাহং-হংিলবা : সংসার ৈলির, অঙাং ৈলির, ইচানুপাগী মেমৗ ৈলির, 
মিসসু, মহাকসু, মরমদনুা মরীিদ থ�া মেথৗ তাইদনা । 

দাদা� : েহায়, পু�মক থ�ু । 

ৱাহং-হংিলবা : মদদুা ৈচ-চাবা ওইির মদ ুওইরগিদ কির েতৗগিন? 
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দাদা� : মরী পু�মকপ ুথমদনুা অমসুং কিরগ�া ৈচ-চারবিদ, মদ ু
ওইরবিদ মদবুু এে�� েতৗগদবিন । ন�গিদ অমুক-হ�া কিরগ�া ৈচ-
চারবিদ কির েতৗগিন ? অেতা�া কির উপায় ৈলবেগ ? 

ৱাহং-হংিলবা : কিরসু ৈলেত, উকীলগী মনা�া চৎপা মেথৗ তাই। 

দাদা� : অেহায়, মদ ু নত্তনিদ কির ওইগিন ? উকীলনা 
ঙাকেথাকপীগ�া ন�গা মদগুী ফীস েলৗগ�া ? 

‘ওইিরবা অদিুন িনয়ায়’, মদদুা বিু� ‘আওট’ 

 িনয়ায় িথবা েহৗরবিদ বুি� েহৗগৎপা ওইগিন । বুি�না খঙই মদিুদ 
েহৗিজক ঐ নত্তনিদ চৎপা ঙমেলাই অমসুং ঐহা�া হায়রবিদ ওইিরবা অদিুন 
িনয়ায়, মদদুা বুি�না হায়গিন, ‘েহৗিজক মিস য়ুম অিসদা ঐগী কুিশ-রািশ 
েতৗবা য়ারেরাই’ । মহা�া কায়নদনুা চৎ�গিন । কনাগ�া মদগু�া মতীক-
চাবা ৈলরগিদ, মদদুা ৈলতাদনুা ৈলিখিন । মহা�ী অশি� ওইবিশংিদ অয়া�া 
মীয়াম ওইদনা ! অিসগ�া লাইদা িনবা ওইির, ঐহা�ী বুি�ব ুেহ�ৎহনিবয়!ু 
অমসুং মহা�ী থংনবা েসরফালা অদদুা মদগুা চপ-মা�না অৱাবা-ৈমচাক 
েহ�া েহ�ৎিল । মতম ৈলবা িখিব�া েবেল� ওইবা মেথৗ তাইদনা ! ঐহা�ীিদ 
বুি� ৈলে� মরমদনুা অৱাবা-ৈমচাক ৈলে� !   

িবক�িশংগী  অেরাইবা, মদিুন েমা�কী ল�ী 

হায়বিদ ওইিরবা অদবুিুন িনয়ায় হায়রগিদ িনিবর্ক� ওইদনুা ৈলগিন 
অমসুং মীয়া�া িনিবর্ক� ওইনবগীদমক িনয়ায়বু িথবা েথা�ি� । িবক� 
(লা�া-থাজবা)িশংগী অেরাইবা লা�বিদ মদিুন েমা�গী ল�ী । 

 েহাৎ�া য়াওদনা ঐেখায়গী অ�ম ল�ীদা মীওইবনা মাং-থাদনুা চৎিল। 
ঐেখায়গী েসাৈজিশং অিস অিসগ�িন মদিুদ েহাৎ�া ৈলতনা মাং-থাদনুা চৎিল। 
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 েহৗিজক বুি�না কিরগ�দা িবক� েতৗহ�বিদ, মতমদদুা হায়গদবিন, 
ওইিরবা অদিুন িনয়ায় । বুি� িনয়ায় িথির মদিুদ ঐেঙা�গী পীকই, থকিশ-
খািস(েহৗনবা খঙেদ)নায়েদ । েহৗনবা থি�বা মদিুন িনয়ায় অমসুং েহৗনবা 
থমি�বা, মদসুু িনয়ায় । বিু�না অচুম অরান িথ�বিদ মদ ুওইরগিদ িনিবর্ক� 
ওইগিন ! 

 মিস িব�া�া কির হায়বেগ ? িনয়ায়িদ জগৎ পু�না িথির । মদগুী 
মহত্তা ঐেখায়না এে�প েতৗরবিদ ওইিরবা অদিুন িনয়ায় । মতুংদা জজস ু
দরকার ওইে� অমসুং উিকলসু দরকার ওইে� । অমসুং ন�গিদ অেরাইবদা 
ৈচ-চাদনুসু অিসগ�া ৈলদনা ? 

কিরগ�া েকাটর্  অমত্তদা  ফঙেদ  অেপ�া 

অমসুং কিরগ�দা অিসগ�া খ�ুদনা মদিুদ কনাগ�া মীওই অমব ু
িনয়ায় পাি�, মদ ুওইরবিদ মখাগী েকাটর্ তগী জজেম� েতৗহি� । উকীলনা 
মায়পা�বা েহাৎৈন, মতুংদা জজেম� লাকই, িনয়ায় ওই । মতম অদদুা 
হায়ির, ‘নেত্ত, মিস িনয়ায় অিসদগী ঐহা�া িনংবা-থংুেদ ।’ িনয়ায় ওইরবস ু
েপনদবা । ‘মদ ুওইরবিদ েহৗিজক কির েতৗগিন ? মথ�ী েকাটর্ তা চৎিশ।’ 
মতমদদুা িদি�ক েকাটর্ তা চৎিল । মফমদগুী জজেম� অদদুসু েপনবা ওইেদ। 
মতমদদুা হায়ির, ‘েহৗিজক ?’ মদদুা হায়ির, ‘নেত্ত, হাইেকাটর্ তা !’ মদদুস ু
েপনেদ । মতুংদা সু�ীম েকাটর্ তা চৎিল, মদদুসু েপ�া ওইেদ । অেরাইবদা 
�িসেদ�দা হায় । মদগুী মথ�সু মহা�ী িনয়ায় অদদুসু েপনদবা ওই । ৈচ-
চাদনুা িশবা ওইির ! িনয়ায় িথগনু মদিুদ মিস মী অিসনা ঐহাকপু কিরগী 
ৈচিরবেনা ন�গা মিস �াইন অিসনা ঐহাকপ ুঐহা�ী েকস েতৗবগী ফীস 
কিরগী পীি�বেনা ? পীি�বদ,ু মদিুন িনয়ায় । মতুংদা পীবা লা�বিদ, মদসু ু
িনয়ায়িন । নহা�া িনয়ায় িথগনু । 

িনয়ায় : মেহৗশা অমসুং িবক� ওইবদগুা  

 িনয়ায় মখল অিন ৈল । অমনা িবক�িশংবু েহ�ৎহ�া িনয়ায় অমসুং 
অমনা িবক�িশংবু হ�হ�া িনয়ায় । তেশংনম�ী অেশংবা িনয়ায়িদ িবক�িশংব ু
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হ�হ�িন মদিুদ ‘ওইিরবা অদিুন িনয়ায় ।’ েহৗিজক নহা�া মিসদা অিনসুবা 
ে�ম েতৗগনু । েহৗিজক নহা�া নশাগী েলাইিশ�বা ৱাফমিশংদা মায়-ওনিশ�ু। 
নহা�া মিসদা ে�ম েতৗরগিদ, মদ ু ওইরগিদ নহা�ী অেতা�া ৱাফমিশং 
ৈলেহৗগিন । 

 িনয়ায় িথবা েথা��বিদ িবক� েহ�া েহ�ৎকিন অমসংু মিস মেহৗশাগী 
িনয়ায়িদ িবক�িশংবু িনিবর্ক� ওইহি� । েথাক�বা ওইিরবা, মদিুন িনয়ায়। 
অমসুং মিসগী মথ�সু মীওই ৫গী মেকাক-েথাংবা অদনুা হায়বদসুু, মদসু ু
মহা�ী ও�া–ৈত�দা চৎিল, মতমদদুা মহা�া মদগুী িনয়ায় অদসুু েলৗেদ, 
কনাগ�গী ৱাফম অমত্তা েলৗেদ । মতমদদুা িবক� েহ�া েহ�ৎিল । মশাগী 
অেকায়বদা চমম�না িমরাং শারবিদ মদগুী মীওই অদনুা কিরসু ফংবা ঙমেদ। 
য়া�া অৱাবা ওই ! মিসগী মহত্তা হা�দগী থাজবা থ�ু মদিুদ ওইিরবা অদিুন 
িনয়ায় । 

অমসুং মেহৗশানা মতম ৈলবা িখিব�া িনয়ায় খ�া েতৗদনুা ৈল, েল�া 
নাইদনা িনয়ায় খ�বু েতৗির েতৗইগ�সুং মহা�া �মান পীবা ঙমেদ । 
�মানিদ ‘�ানী’না পীবা ওইির মদিুদ কর�া মিস িনয়ায় ওইিরবেনা ? 
কর�া ওইরি�বেনা, মদবু ু‘�ানী’না তাকপীির । মহাকপু অেপনবা ওইহি� 
অমসুং মতমদদুা েসাল্য়ুশন পুরকই । িনিবর্ক� ওইরগিদ েসাল্য়ুশন লা�গিন। 

-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 থে�ায়েশা�া 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 নাে�া�বা অমসুং অমত্তা ওইবা শ�ম ফংনবা । ঐহা�া 
অেদামদা অমত্তা ওইবা শ�মদগী ত�য়াকার ৈলেগ । 
**(ে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�ায়-েশা�া নুংঙাইতবা ফাওির I আেলাচানা, �িত�মন, �তয্খয্ান 
ে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 ।) 



 

 

 

কলম   মাপনিশং  (৯) 
১. েহ দাদা ভগৱান ! ঐহা�া কনাগ�া হকচাং ওইিরবা জীবাত্মাদা খকজী�ংফাও অহম 
নুংঙায়তবা েতৗদবা, নুংঙায়তবা েতৗহ�বা ন�গা নুংঙায়্তবা েতৗিরবা অদদুা অনুেমাদনা 
েতৗদনবা অদগু�া মেতানেলাম�া শি� পীিবয় ু। ঐহা�া কনাগ�া হকচাং ওইিরবা জীবাত্মাদা 
খকজী�ংফাও অহম নুংঙায়্তবা েতৗদনবা অদগু�া সয্াদবাদ ৱাৈহ, সয্াদবাদ বয্বহার অমসুং 
সয্াদবাদ ৱাখল েতৗ�বগী মেতানেলাম�া শি� পীিবয় ু।  

২.  েহ দাদা ভগৱান ! ঐহা�া কিরগ�া ধমর্ অমগী খকজী�ংফাও �মান নুংঙায়তবা 
েতৗদবা, নুংঙায়তবা েতৗহ�বা ন�গা নুংঙায়তবা েতৗিরবা অদদুা অনুেমাদনা েতৗদনবা 
অদগু�া মেতানেলাম�া শি� পীিবয় ু। ঐহা�া কিরগ�া ধমর্ অমগী খকজী�ংফাও �মান 
নুংঙায়তবা েতৗদনবা অদুগ�া সয্াদবাদ ৱাৈহ, সয্াদবাদ বয্বহার অমসুং সয্াদবাদ ৱাখল 
েতৗ�বগী মেতানেলাম�া শি� পীিবয়।ু  

৩.  েহ দাদা ভগৱান ! ঐহা�া কনাগ�া হকচাং ওইিরবা উপেদশক সাধু, সাধবী ন�গা 
আচারয়বু অবণর্বাদ(িন�া), অপরাধ, অিবনয় েতৗদনবা মেতানেলাম�া শি� পীিবয় ু।  

৪.  েহ দাদা ভগৱান ! ঐহা�া কনাগ�া হকচাং ওইিরবা জীবাত্মাবু খকজী�ংফাও পামদবা 
ফাওবা, েয়ংিথনবা ৈকেদৗনুংদা েতৗদনবা, েতৗহ��া ন�গা েতৗিরবা অদগুী মথ�া অনুেমাদনা 
েতৗদনবা অদগু�া মেতানেলাম�া শি� পীিবয় ু।  

৫.  েহ দাদা ভগৱান ! ঐহা�া কনাগ�া হকচাং ওইিরবা জীবাত্মাগা েলায়�া কিরগ�দা 
অকনবা েলান, েখানেজল য়া�া-ঙাংবা েলান ঙাংদনবা, ঙাংহ�নবা ন�গা ঙাংিলবগী মথ�া 
অনুেমাদনা েতৗদনবা অদগু�া মেতানেলাম�া শি� পীিবয় ু । কনাগ�না অক�া েলান, 
েখানেজল য়া�া-ঙাংবা েলান ঙাংলগিদ ঐহা�া মীনুংিশ েচ�া-ইংনা ঙাংবা েলান ঙাং�গী 
মেতানেলাম�া শি� পীিবয় ু।  

৬.  েহ দাদা ভগৱান ! ঐহা�া কনাগ�া হকচাং ওইিরবা জীবাত্মাগী মথ�া নুপী, নুপা 
ন�গা নপুংসক, িল�ধাির অমা ন�গা অমবু ওইরবসু, মহা�া মির ৈলনবদা খকজী�ংফাও 
েলৗনা ৈলনবগী েদাষ, অপা�া, েশাকনা-শ�বা ন�গা ৱাখলগা মির ৈলনবা েদাষ েতৗদবা, 
েতৗহ�বা ন�গা েতৗিরবা অদুগী মথ�া অনুেমাদনা েতৗদ�া অদগু�া মেতানেলাম�া শি� 
পীিবয় ু। ঐহাকপ ুেলাইবা-নাইদনা িনিবর্কার ৈল�াবা শি� পীিবয় ু।  

৭.  েহ দাদা ভগৱান ! ঐহা�া কিরগ�া মহাও অমত্তদা চািনংবগী মীেহৗবা ওইদনবা 
অদগু�া শি� পীিবয় ু। মহাও পু�মকপ ুসুবা চীনছাক চানবগী মেতানেলাম�া শি� পীিবয়।ু  

৮.  েহ দাদা ভগৱান ! ঐহা�া কনাগ�া হকচাং ওইিরবা জীবাত্মাকী েহৗিজক ৈলবা ন�গা 
ৈল�বা, িহংিলবা ন�গা ৈলিখ�বা, কনাগ�বু খকজী�ংফাও অবণর্বাদ(িন�া), অপরাধ, 
অিবনয় েতৗদনবা, েতৗহ��া ন�গা েতৗিরবা অদগুী মথ�া অনুেমাদনা েতৗদ�া অদগু�া 
মেতানেলাম�া শি� পীিবয় ু।  

৯.  েহ দাদা ভগৱান ! ঐহা�া জগৎপু য়াইফ�া েতৗনবগী িনিমত্ত(খুৎলায়) ওইনবগী 
মেতানেলাম�া শি� পীিবয়,ু শি� পীিবয়,ু শি� পীিবয়ু । 
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