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‘ দাদা ʼ ভগৱান কনােনা ?
ইং ১৯৫৮ গী ইঙা থাগী নুিমদাং ৱাইরমগী পুং ৬ তারমদাই
মতমিন, মীয়া�া, পীক থ�বা সুরত শহরগী েরলেৱ েসটশন �য্াটফর্ ম ন�র
৩গী েব�তা ফমিলবা � অ�ালাল মুলজীভাই পােতলগী মওংদা ৈলর�া
হ্কচাং-মি�রদা �কৃ িত মওংদগী অঞ্ম মওংদা, চহী চা কয়াদগী
েফাংেদা�বগী ঙাইদুনা ৈলরবা ‘দাদা ভগৱান’বু মপুং ফানা ফাওগৎিখর�ী
অমসুং �কৃ িতনা ে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�া
�কৃ িতনা �মহানদা অমৎতা ঙাইরবা(অি�তীয়) ওইনা মপুং ফানা
ফাওগৎিখর�ী অমসুং মদুগী মাধয্ম ওইিখ �অ�ালাল মুলজীবাই পােতল,
গজরাত কী চেরাতর ে��দা ৈলবা ভাদরন খু�ংগী পাতীদার, ক�কটর
ওইনা িবিজেনশ েতৗবা, মদু ওইজরবসু, িব্তরক (রাক অমিদ দেৱশ মু�া
ওইরবা) পুরষ !
িবিজেনশতা ধমর্ ৈলগদবিন, ধমর্দা িবিজেনশ ৈলেরাইদবিনʼ, মিসগী
নীিত অিস মহা�া পু্ি�গী অেরাইবা েখাঙফম ফাওবা িহংিখ I পু্ি�দা মহা�া
মীওই কনামত্ত্দগী ৈ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 মদুবু ‘অ�ম ল�ীʼ েকৗই I অ�ম হায়বিদ �ম নৎতবা
অমসুং �ম হায়বিদ ৈকরাক-কু�া িসির মথং-মথং কাবা অদুবুিন I অ�ম
হায়বিদ িলফট(Lift) কী ল�ীবুিন, েশাটর্-কত ল�ীবুিনI
মহাক মশাম�া মীয়ামদা ‘দাদা ভগৱান কনােনা’? মেশং নায়না
েফাংেদা�মই মদুদী, ‘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 মপুংিনI
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, মদুবু েরেকাট
েতৗদুনা েখামিজ�া অমসুং নমেথা�ুনা লাইির�ী মওংদা পুেথাকচির । েতাঙানেতাঙা�া সবেজ�িশংগী মথ�া েথা�কপা সর�তীগী অঙকপা অদুগী েখামিজনবা
মিস লাইিরক অিসদা েতৗির, অেনৗবা পািবিরবিশংগীদমক ৱরদান (েবার) মওং
ওইনা খুদম ওইগিন ।
পুেথাকচািরবা েলান-হে�াচবা অিসদা ঐহা�া মরওইবা েচকিশ�া অিস
থমৈজ মদুিদ পািবিরবনা দাদাজীগী ৱাৈহবু তিবিরবগম, অিসগ�া ইশাদা ফাওবা
অিস ওইশনু হায়না, মিসনা মরম ওইদুনা কিরগ�া মফমিশংদা েলান হে�াি�বগী
ৱাৈহপেরং মিণপুির বয্াকরনগী মতু ং ই�া অেশায়-অঙামিশং য়াওবা য়াই, েতৗইগ�সুং
মিসদা নুংগী ওইবা ৱাখে�ান অদুবু খঙিবদুনা 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 মদুগা চপ মা�া ইটািল�তা থমজির, মরমিদ মদুগী ৱাৈহিশং অদুগী
মিণপুিরদা অিসগ�া ৱাৈহ ৈলেত, মদুগী মপুংফাবা অথর্ পীবা ঙ�া । মিস নৎতবদা
মদুগী ৱাৈহিশং অদুগী মা�বা ৱাৈহ, অথর্গী মওংদা ে�েকটত পীজির ।
�ানীগী ৱাৈহবু মিণপুির েলা�া চপ-মা�া হে�াকপা ঙ�বা েহাৎনৈজ
েতৗইগ�সুং দাদা�গী আত্মা�ানগী অেশংবা নুংগী ৱাখলেলান, চপ-চানা চপ-মা�া
মদুিদ, অেদা�া গজরিত্ত েলানদা ওইনা েহ�া মমুৎতগিন । কনাগ�না �ানবু
খমেথংনা খঙেগ হায়রবিদ, �ানগী অেশংবা নুংগী ৱাফমবু খঙেগ হায়রবিদ, মহা�া
মিসগীদমক গজরিত্ত েলানবু তি�য়ু, অসু�া ঐহা�া েনা�ু�া খঙহনজির ।
েলান
হায়জির।

হে�াকপগা

মরীৈলনবা

অৱাৎপািশংগীদমক

অেদামদা

ঙাকপীয়ু
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Editorial
অশাউবা অিস অেশা�িন, েতৗইগ�সুং মীয়া�া মদুবু েথৗনা ফবিন খি� ।
অশাউবা েতৗবগী মহৎতা, অশাউবা ফাথবা অদুগী মিতক-মগণ অদুিদ কিরগ�া েতাপেতা�া মখলগী ওই !
অচমবা মওংদা কিরগ�া ঐেখায়গী অপা�গী মতু ং ই�া ওই�বিদ, ঐেখায়্গী
ৱাফম মাংদা ৈলিরবা অদুনা খঙদবা ওইরবিদ, েখ�াবা িবউ েপাই� ওইরবিদ, মতম
অদুদা অশাউবা ওই । অন�া মতমদা ঐেখায়্না চু �া ওই অমসুং কনাগ�না ঐেখায়বু
অরা�িন হায়রবিদ, মতম অদুদা অশাউবা ওই । েতৗইগ�সুং ঐ অচু �িন মদু ঐেখায়্গী
িমৎেয়ংদগীিন নৎ�েন ? মাংদা ৈলিরবা অদুগী িমৎেয়ংদগী মহা�সু মশাবু অচু �িন
খি�দনা ? অন�া মতমদা সুঝ ৈলবা ওইেদ, মাংদা ৈলিরবা অদুবু উবা ঙমেদ, কির
েতৗগিন মদুসু খঙবা ঙমেদ মতম অদুদা অশাউবা ওই ।
ইকায়বা-পীবা মফমদুদা অশাউবা ওই, কিরগ�া অমাংবা ওইবা মফমদুদা
অশাউবা ওইির । মেতৗ অসু�া নাপলবু ঙাকেথা�বগীদমক ন�গা মীেহৗবা অদুবু
ঙাকেথা�বগীদমক অশাউবা ওইবা ওইির । মদুদা নাপল অমসুং মীেহৗবা কষায়(মনুংগী
েয়�বা)দগী মুি� ওইনবা জা�িতদা লাকপা মেথৗ তাই । েসবািরদগী চাগী কপ-ে�ট
কায়রবিদ, মতমদুদা অশাউবা ওইবা ওইির, েতৗইগ�সুং মমাি�পাগী মখুৎতগী
কায়রবিদ? মদুদা অশাউবা করা�া কে�ালদা ৈলবা ওইির ! মরমদুনা িবিলফকী মখা
েপাি�দনা?
ঐেখায়্গী অমাংবা কনাগ�া েতৗবা ন�গা ইকায়বা পীরবিদ মদু ঐেখায়গী
কমর্গী মৈহিন, মাংদা ৈলিরবা অদুিদ িনিমত্তিন, অিসগ�া খঙবা অিস িফট েতৗিশ�বিদ,
মতম অদুদা অশাউবা মাংগিন ।
মফম-মফমদা অমসুং মতম-মতমদা অশাউবা লাকই, মতাং অদুদা মদুবু েনাট
েতৗগদবিন অমসুং মদুগী মথ� জা�িত থমগদবিন । অমসুং ঐেখায়্গী অশাউবগী
মরমদগী নুংঙাইতবা পীরগিদ, মদুগী �িত�মন েতৗগদবিন, থে�ায়-েশা�া নুংঙাইতবা
েতৗগদবিন অমসুং অমুক-হ�া েতৗজরেরাই অিসগ�া েলংদবা পা�ম েলপকদবিন ।
মরমিদ শাউিরবা মীওই অদুগী মথ�া, মেঙা�া নুংঙাইতবা ফাওই, মহা�া মতু ংদা লমন
িশং�া েল�ী । মরমদুনা মতু ংদা মথংগী মেপা�া অমুক হ�া েথংগায়ৈন !
মমা-মপানা মচািশংদা অমসুং গরনা িশষয্িশংগী মথ�া অশাউবা েতৗরবিদ
মহা�া পুনয্ ফংিঙ, মরমিদ মদুগী মতু ংদা উপেদশ, মহা�ী ফনাবগীদম�িন,
েশমেদা�বগীিন । মশাগী অপা�গী ওইরগিদ পাপ ফংগিন । বীতরাগিশংগী �ানগী
অকু�া অিসিদ েয়ংিবয়ু !!!
পুেথাকচিরবা লাইিরক অিসদা অশাউবা মদুিদ য়া�া ৱাহি�বা উবা ঙ�া
কষায়িন, মিসগা মরী ৈলনবা ৱাফম পু�মক মপুংফানা েখামিজ�ুনা পুেথাকচির, খঙনীংনা
পািবিরবনা অশাউবদগী মুি� ওইনবগীদমক য়া�া কা�বা ওইগিন, অিসগ�া �থর্না
েতৗজির ।
- ডাঃ নীরেবন অিমন

অশাউবা
কনানা থাজনবেগ, “ঐ অরা�িন ?”
ৱাহং-হংিলবা : ঐেখায়না অচু �া অদু ওইরবসু কনাগ�না ঐেখায়বু
অরা�িন হায়রবিদ, মনুংদা মহা�ী মথ�া অশাউবা ওই । মদু ওইরবিদ
মদুগী অশাউবা অদু খুদ�া লা�নবা, মদুগীদমক কির েতৗগিন ?
দাদা� : েহায়, েতৗইগ�সুং অেদাম চু �বা কা�া নৎ�া ? অেদাম
অচু ম�েন অেশংবম�ী ? অেদাম অচু �িন, অিসগ�া অেদা�া কর�া খঙবেগ?
ৱাহং-হংিলবা : ঐেঙা�া ঐগী আত্মানা হায়, মদুিদ ঐ অচু �িন ।
দাদা� : মিসিদ অেদাম ইশাম�া জজ, ইশাম�া উিকল অমসুং
ইশাম�া অরা�া েতৗবা, মদু ওইরবিদ অেদাম অচু �া অদুম ওইগিনদনা ?
অেদা�া মতু ংদা অরা�া ওইরেরাইদনা ? মাংদা ৈলিরবা অদুনসু অসু�া খি�
মদুিদ ঐ খ�না অচু �িন । অেদা�া খঙবা ঙম�া ?

মিস পু�া অেশা�িন
ৱাহং-হংিলবা : েতৗইগ�সুং ঐহা�া হঙনীংিলবিদ মদুিদ অনয়ায়গী
মথ�া শাউনীংলবিদ, মদুিদ অফবিনদনা ? কিরগ�া ৱাফম অমগীদমক
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ঐেখায়্না তেশংবা মওংদগী িনয়ায় নত্তবা ওইনা উরাবিদ, মতম অদুদা
অশাউবনা লুেতান কাবা, মদু মতীক চা�া ?
দাদা�

:

অিসগ�িন

মিস

অশাউবা

অমসুং

েখায়েদৗ-

শাউগৎপা(irritation), মিস পু�মক অেশা�িন, ৱীকেনস খ�িন । জগৎ
পু�গী মন�া মিস অেশা�িস ৈল ।
কনাগ�না

অেদামবু

িকহ�বিদ,

মদু

ওইরবিদ

নহা�া

অশাউবা

ওইদনা?
ৱাহং-হংিলবা : অেহায়, অদু�া ওই ।
দাদা� : মদু ওইরবিদ মদু অেশা�িন হায়গ�া ন�গা েথৗনা ফাবা
হায়্গ�া ?
ৱাহং-হংিলবা : েতৗইগ�সুং মফম খরাদিদ অশাউবা েতৗগদবিন !
দাদা� : নেত্ত, নেত্ত । অশাউবিদ মশামক অেশা�া অমিন ।
কিরগ�া মফমদা অশাউবা েতৗগদবিন, মদুিদ সংসারগী ৱাফি� । মদুিদ
মশাদগী অশাউবিদ চৎেত, মরমদুনা অসু�া হায়িরবিন মদুিদ শাউগদবিন !

পূ�ীং ফাওবা েশায়দবা মদুিন মেথৗনা ফাবা !
ৱাহং-হংিলবা : মতম অদুদা ঐগী কনাগ�না ইকায়বা পীরবিদ
ঐহা�া শাি�গা েলায়�া ফমগ�া, মদুিদ অেশা�িন হায়েরাই�া ?
দাদা� : হায়েরাই । ওেহােহা ! ইকায়ববু খাঙবা, মদুিদ মেথৗনা
ৈলবা েকৗই ! েহৗিজক ঐেখায়বু েখানিথনা ৈচরবিদ, মদু ওইরবিদ ঐেখায়্না
কিরসু ফাও�বিদ, মহা�ী মথ�া পূ�ীং ফাওবা েশায়�বিদ, মদুিন মেথৗনা
ফবা ! অমসুং মপাংগল ৈলতবিদ, মেখায় পু�ম�া ৱাতা-েখা�িরদনা, জীব
খুিদংম�া ফু �ুনা ৈলিরিসিনদনা, মদু পু�া অেশা�া েকৗগিন । হায়বিদ ইকায়বা
পীবদুদা শাি�গা েলায়্�া খাঙবা মদুনা খ�াইদগী মেথৗনা ৈলবিন অমসুং
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অিসগ�া ইকায়বা পীবা অিস অমু�ং লানেথা�বিদ, ে�প অমা লানেথাে�,
মদু ওইরবিদ ে�প ১০০ লানেথা�বগী শি� লাকই । অেদা�া �ান তায়দনা?
মাংদা ৈলিরবা অদুনা মেথৗনা ফাবা ওইরবিদ, মহা�ী মমাংদা অেশা�িদ জীব
খুিদংম�া ওইির, মদুিদ মহা�ী �াভািবক(মশাগী ওইবা) গণিন । েতৗইগমসুং
কিরগ�া অেশা�া মীওইনা ঐেখায়বু অৱাবা পীবা মদুদা মহাকপু ঐেখায়না
কিরগ�া অমত্তা েতৗ�বিদ মতমদুদা মদুবু মেথৗনা ফাবা েকৗগিন ।
তেশংনম�ী অেশা�বু ঙাকেশনগদবিন অমসুং মতীক মেথৗনা কনববু
েথংনগদবা,

েতৗইগ�সুং

মিস

কিলয়ুগ

অিসদিদ

অিসগ�া

মীওই

অিস

তাংইদনা? েহৗিজি� অেশা�বু ফু দুনা ৈলির অমসুং মতীক মেথৗনা ক�দগীিদ
েচি� । মীওই খরাদংনা অিসগ�া েতৗই, অেশা�বু কনিব অমসুং অক�গা
েথংনির । কিরগ�া অিসগ�া গন ৈলরবিদ মদুবু �াি�য়া হায়্গিন । মিস
নত্তনিদ

সংসার

পু�না অেশা�বু ফু দুনা

ৈলির, য়ুমদা

চৎতু না নুপানা

েলায়্নিবগী মথ�া মেথৗনা ফবা উৎিল । পু�ন
ু া ৈলিরবা ষনবু ফু রবিদ
মহাক কদায়্দা চৎকিন? থােদা�গা ফু রবিদ ? েচনিখগিন ন�গা মেয়া�গিন।
মশাগী শি� ৈলজরবসু মীওইবনা মাংদা ৈলিরবা অদুবু অৱাবা
পী�বিদ, ঐেখায়গা েয়ংিথ�া অদুবুসু অৱাবা পী�বিদ, মহাক েথৗনা ফবা
েকৗই । েহৗিজক কনাগ�না অেদামদা শাউরবিদ অমসুং অেদা�া মেঙা�া
শাউরবিদ, মদু ওইরবিদ মদু মপাংগল ৈলতবা েকৗেরাই�া ? মরমদুনা ঐহা�া
কির হায়বেগ হায়বদা মিস অশাউবা-নাপল-মায়া-মীেহৗবা, মেখায় পু�মক
অেশা�া ঙা�িন । মতীক মেথৗনা ৈলবা অদুিদ, মহাি� শাউবগী দরকার
কদাইদা ৈলবেগ ? েতৗইগ�সুং মিসিদ অশাউবগী তাপ(ৈমশা)মদু পু�মক,
মদুগী ৈমশাদগী মাংদা ৈলিরবা অদুবু মখুৎতা লা�বা েহাৎৈন, েতৗইগ�সুং
কনাগ�না অশাউবা ৈলতবা, মহা�ী মনা�া কিরগ�া অমিদ ৈলরমগিনদনা?
মহা�ী মনা�া ‘শীলʼ েকৗবা চাির� ৈল, মদুদগী শা-ঙািশংবুসু িচংিশ�দা
লাকই । ৈক-েনাংশা, েয়ক�া পু�মক, লা�ী পু�মক মখুৎতা লাকই !
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শাউিরবা অদুিদ অেশা�িন !
ৱাহং-হংিলবা : েতৗইগ�সুং দাদা� কিরগ�া কনাগ�া মীওইনা
কিরগ�া মতমদা ঐেখায়্গী মাংদা অশাবা ওইরবিদ, মতম অদুদা কির
েতৗগিন?
দাদা� : অশাবিদ ওইগিনদনা ! মহা�ী মখুৎতা ৈল�া ? মনুংগী
মশী�রী মখুৎতা ৈলেতদনা ! মিসিদ অমবু ওইের অমবু ওইের য়ানাবা েতৗদুনা
মশী�রী চৎিল । ইশাগী ইখুৎতা ৈলর�গিদ মশী�রী অশাবা েতৗহ�ে�াইদবিন!
খিজ�ংফাও অশাবা ওইরবিদ, হায়বিদ গধা ওইবা, মীওইবা ওইরগসু গধা
ওইবা ! েতৗইগ�সুং অিসগ�া কনাগ�া অমত্তনা েতৗেরাইেন! ইশাগী খুৎতা
ৈলেত মদুদা কিরবু েতৗগিন ?
অিসগ�িন, মিস জগৎ অিসদা কিরগ�া িমৎকুপ অমত্তফাও শাউনবগী
মরম ৈলেত । কনাগ�না হায়গিন মদুিদ, ‘মিস নুপামচািসনা ঐহা�া হায়বা
ইে� ।ʼ মদু ওইরবিদ মহা�া শাউনবগী মরম ৈলেত । মদুদা অেদা�া ঈংনা
ৈলদুনা থবক েতৗগদবিন । মিসিদ নহা�া অেশা�া ওইবদগী, মরম অদুনা
অশাবা ওইিরবিন । অমসুং অশাবা ওইবিসিদ শািথনা অেশা�া েকৗই ।
হায়বিদ কিরগ�া অেশা�া েহ�া ওইরবিদ, মতমদুদা অশাবা ওইদনা ! হায়বিদ
অশাবা ওইবদুদা, মহা�ী মথ�া দয়া থমগদবিন মদুিদ, মিসনা েতা�াবা
অিসনা অশাউবগী মথ�া খিজ�ং ফাওবা কে�াল ৈলেত । কনাগ�না মশাগী
�ভাবকী মথ�া কে�াল ৈলতবা, মহা�ী মথ�া দয়া থমগদবিন ।
অশাবা ওইবা হায়বিদ কিরেনা ? হায়বিদ অহা�দা মশাবু চাকপা
অমসুং মতু ংদা মাংদা ৈলিরবা অদুবু ৈম থােদাকপা । মিস ৈমেখৎ অিস
েখৎলবিদ অহা�দা মশামক �ং-�ং লাওনা চাকপা অমসুং মতু ংদা মাংদা
ৈলিরবা অদুবুসু চাংহি� । হায়বিদ অশাবা ওইবিস মশাগী খুৎতা ৈলর�বিদ
কনামত্তনা অশাবা ওইরে�াইদনা ! অশাউববু কনানা পামবেগ ? কনাগ�না
অসু�া হায়রবিদ, ‘সংসারদা কিরগ�া মতমদা শাউবগী মেথৗ তাই ।ʼ মদুদা
ঐহা�া হায়গিন মদুিদ, ‘নেত্ত, অিসগ�া মরম অমত্তা ৈলেত মদুদা শাউবগী
মেথৗ

তাবা

।ʼ

অশাউবা,

মদুিদ

অেশা�িন,

মরমদুনা

ওইিরবিন

।
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ভগৱা�া(ইে�ারনা) মরম অদুনা অশাউববু ‘অেশা�াʼ েকৗির । পুরষতী
কনাবু েকৗবেগ ? অশাউবা-নাপল-মায়া-মীেহৗবা অিসগ�া অেশা�া ৈলতবা
মহাক অদুবু, মহাকপু ভগৱা�া পুরষ েকৗির । হায়বিদ মিসদা উিরবা
পুরষিশং মেখায়বুসু অেশা�া েকৗির ; েতৗইগ�সুং মহা�া ইকায়বিদ ফাওেদ,
মরমদুনা ৈফ, ন�গিদ অেশা�া েকৗরগিদ ইকায়বা ফাওইদনা? ইরজ�া ঈিশং
থ�বিদ ইরৈজ । চাক-চাবা, ইরজবা, তু �া মিসদা পু�মক ভান ৈল,
েতৗইগ�সুং অেতা�িদ ভান ৈলেত । মীওইবা ওইববু খ�াইদগী অৱাংবা ভান
েকৗির মদুিদ মিস ‘পুকেচল-চাওবা িচং-েল�া পুরষ’িন, অিসগ�া পুকেচলচাওবা িচং-েল�া অিস মীয়া�া উবা ঙ�া, মদুগী ভানিদ ৈলেত ।
অশাউবা-নাপল-মায়া-মীেহৗবা মিসিদ উবা ঙ�া অেশা�িন অমসুং
য়া�া শাউরবিদ মতম অদুদা মিস খুৎ-েখাং অিসগ�া িনকপা উদ�ােন
অেদা�া ?
ৱাহং-হংিলবা : হকচাংনসু েতৗগনু হায়ির মদুিদ নহা�া অশাউবা
েতৗগদবা অদুগ�া নেত্ত ।
দাদা� : অেহায়, হকচাংনসু য়ানীংেদ মদুিদ ‘মিস ঐেখায়দা েলমজেদ।ʼ
মরম অদুনা অশাউবা অিস খ�াইদগী অেচৗবা অেশা�া েকৗই ! মরমদুনা
অশাউবা ৈলেরাইদবিন ঐেখায়দা !

তায় পসর্ নািলটী, অেশা�া ৈলতবা অদুগী !
ৱাহং-হংিলবা : কনাগ�া মীওইনা অঙাং অপীকপবু য়া�া ক�া
ফু রবিদ অমসুং মতমদুদা ঐেখায়্না মদুদগী চৎপা ওইবা, মতম অদুদা মীওই
অদুবু অিসগ�া েতৗদ�া অমসুং মহা�া েলৗ�বিদ অেরাইবদা ৈচদুনা ন�গা
শাউদুনা েলপহলগ�া ন�গা েলপহে�াই�া ?
দাদা� : শাউরবসু মহা�া ফু দনিদ েতাে�াই । অের, অেদামবুসু
ফু গিনদনা ! মদু ওইজরবসু অেদা�া মহা�ী মথ�া কিরগীদম�ী শাউিরবেনা?
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মহাকপু ত�া ৈলদুনা হায়য়ু, বয্বহারগীদা ওইবা ৱারী ৱাতাই শাে�ৗ । মিস
নত্তনিদ, মাংদা ৈলবা অদুদা শাউবা মদুিদ িৱে�শিন !
ৱাহং-হংিলবা : মদু ওইরবিদ অঙাংদুবু ফু হনগ�া ?
দাদা� : নেত্ত, মদুদা চৎতু না ঐেখায়্না হায়গদবিন, ‘ইবুংেঙা,
কিরগীদম�া অেদা�া অসু�া েতৗিরবেনা ? মিস অঙাং অিসনা অেদামগী
কিরবু মাঙহ�েগ ?ʼ অিসগ�া খঙহ�ুনা ৱারী শাগদবিন । অেদা�া মহা�ী
মথ�া শাউরবিদ মদু ওইরবিদ মিস অশাউবা অিস অেদামগী অেশা�িন ।
অহানবদা অেশা�া ইশাদা ৈলেরাইদবিন । কনাগ�া অমদা অেশা�া ৈল�বিদ
মহা�ী পসর্নািলটী তায়দনা ! মহা�িদ অিসগ�া, চু �া ইচম-চ�া মওংদা
হায়রবিদ, মদু ওইরবিদ পু�ম�া য়াবা ওইগিন ।
ৱাহং-হংিলবা : কিরগ�া য়াদবা ওইবসু য়াই ।
দাদা� : য়াি�বা, মদুগী মরম কিরেনা ? অেদামগী পসর্নািলটী মিম
তাদবদগীিন । মরমদুনা অেশা�া অিস ৈলেরাইদবিন, চাির� ৈলবা ওইগদবিন।
েমন ওফ পসর্নািলটী ওইগদবিন ! গ�া লা� কয়া অমা মহাকপু উবদা
েচ�ী ! মিস শাউগ�ুনা ৈলবা মীওইবদিদ কনামত্তনা েচে�, ও�া-ৈত�দা
েহ�া ফু গিন ! সংসারদিদ অেশা�বু ফু ইদনা !
মরমদুনা েমন ওফ পসর্নািলটী ওইগদবিন । পসর্নািলটী করম কা�া
লা�িন ? িব�ান খঙলবা মতমদা পসর্নািলটী লাকই । মিস জগৎতা কাওবা
ওইিরবা মদু (িরেলতীব) �ানিন অমসুং ৈকেদৗৈঙদফাও কাওদবা মদুিদ
িব�াি� !

অশাবদগী েহ�া শািথ ঊন
নহা�া খঙ�া, ঊন তাবা অিস ? ঊন হায়বিদ য়া�া ঈংবা ওইদনা?
মদুগী ঊ�গী ঊ পা�ী চাকেথকই, পু�মক লািশং পাি�-নাপী পু�মক
চাকেথকই । অিসগ�া অিস নহা�া খঙ�া ? মিস কিরগীদম�গী অঈংবনা
চাকেথি�বেনা ?

অশাউবা
ৱাহং-হংিলবা : ‘ওবর িলিমটʼ ঈংবনা মর�া ।
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দাদা� : েহায়, মরম অদুনা নহা�া ঈংলবিদ অিসগ�া ‘শীলʼ
ফাওগৎপা ওই ।

অশাউবা ৈল�বদুদা মতীক-মগন ৈল !
ৱাহং-হংিলবা : েতৗইগ�সুং দাদা, েহ�া ঈংলবিদ মদুসু অেশা�া
অমিনদনা ?
দাদা� : েহ�া ঈংবগী মেথৗ তােদ । ঐেখায়গীিদ িলিমটতা ৈলগদবিন,
মদুবু ‘েনামর্ািলটীʼ েকৗই । হায়য়ু েনামর্ল ইজ দ ফীবর, অবফ েনামর্ল ইজ
দ িফবর, ৯৮ ইজ দ েনামর্ল । মরম অদুনা ঐেখায়না েনামর্ািলটী দরকার
ওই ।
অশাউবা মীওই নত্তিবদা শাউদবা মীওই অদুবু মীয়া�া েহ�া কীবা
ওই । মিসগী কির মরমেনা ? অশাউবা ৈল�বিদ হায়বিদ মতীক-মগন
ৈলবা ওই, মেহৗশাগী িনয়মিন অিসগ�া ! ন�গিদ মহা�ী ঙাকেথা�বা কনামত্তা
ফংেলাইদনা ! অশাউবিদ ঙাকেথাকপা ওই, অ�ান দশাদা ঙাকেথাকপা
অশাউবদগী ওইবা ওইদনা ।

েখায়েদৗ-শাউগৎক�গী ন�র অেকা�া
ৱাহং-হংিলবা : মরম-চানা েখায়েদৗ-শাউগৎপা(irritation) ন�গা
মরম-চানা শাউবা, অফ�া ন�গা ফত্ত�া ?
দাদা� : মীয়া�া মহাকপু কির হায়গিন ? মিস অঙাংিশংনসু মহাকপু
হায়গিন মদুিদ, ‘মিসিদ েখায়েদৗ-শাউগৎক�িন !ʼ েখায়েদৗ-শাউগৎক�া অিস
অপঙবিন, ফু িলশেনশিন ! েখায়েদৗ-শাউগৎক�া অিস অেশা�া হায়্না েকৗই।
অঙাংিশংদা কিরগ�া হংলবিদ, ‘অেদামগী প�ািদ করম েতৗিরবেগ ?ʼ মতম
অদুদা মহা�সু হায়গিন, ‘মহাি� য়া�া েখায়েদৗ-শাউগৎক�িন ।ʼ হায়য়ু,
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েহৗিজক ইজৎ েহ�ৎ�া ন�গা হ��া ? মিস অেশা�া অিস ৈলেরাইদবিন ।
হায়বিদ মরম-চাবা ওইবা মফমদুদা, মদুদা অেশা�া ৈলেরাই ।
য়ুমদা অিপকপা অঙাংদা হংলবিদ, ‘নহা�ী য়ু�া অহা�া ন�র
কনাগীেনা?ʼ মতম অদুদা অঙাং অদুনা পুেথাকই মদুিদ ঐহা�ী ইমা েখায়েদৗশাউগৎকে�, মরমদুনা খ�াইদগী ফবা মহাি�, অহা�া ন�র মহা�ী । মতু ংদা
অিনসুবা, অহমসুবা অসুম িথদুনা প�াগী ন�র খ�াইদগী অেকা�দা লাকই!!!
কিরগীদম�া

?

মরমিদ

মহাক

েখায়েদৗ-শাউগৎক�িন

।

েখায়েদৗ-

শাউগৎক�িন মরমদুনিন । ঐহা�া হায় মদুিদ, ‘প�া ৈপশা পুর�ুনা িশিজৈ�
মদু ওইরবসু মহা�ী অেরাইবা ন�র ?ʼ মদুদা মহা�া ‘েহায়ʼ হায় । হায়য়ু
েহৗিজক, ক�া েহাৎনদুনা থবক ৱানা শই, পীৈজ, ৈপশা পুর�ুনা পী, মদু
ওইরবসু অেরাইবা ন�র ঐেখায়গী খ�া ওইনা লাকই ?

অশাউবা হায়বিদ মীৎউদবা
ৱাহং-হংিলবা : মীওইবগী মনুংদা অশাউবা েথাকপগী অচ�া মওংদা
মর ওইবা েহৗরকফম কির ওইবা য়াবেগ ?
দাদা� : উদবদগী ! মীওইবনা ফ�াং করা�া মতমদা েথংগায় ?
মহা�া ফলাং উ�বা মতম অদুদা েথংগায়দনা ? অিসগ�া মনুংদা উবা েল�ী
মরম অদুনা মীওইবদগী অশাউবা ওই । মমাংগী ল�ী উদবা মরমনা
অশাউবা ওই ।

সুঝ তা�বা, মতমদা অশাউবা
অশাউবা কর�া কা�া লাকই ? মতম অদুদা হায়, ডশর্ন(উবা)
িথংলবা কা�া হায়বিদ �ান িথংিজ�ী, মরমদুনা অশাউবা ওই । নাপল
(pride) অিসসু অিসগ�িন । ডশর্ন িথংিজ�ী, হায়বিদ �ান িথংিজ�ী,
মতম অদুনা নাপল অিস েলপতু না ৈল ।
ৱাহং-হংিলবা : খুদম পীদুনা তাকপীয়ু মদু ওইরবিদ লায়গিন ।
দাদা� : ঐেখায় মীয়া�া হায়ৈনদনা মদুিদ কিরগী অসুক য়া�া
শাউিরবেনা ? মতম অদুদা হায়, ‘কিরসু ঐহা�া সুঝ(intuition) তােদ মরম

অশাউবা
9
অদুনা অশাউবা অিস ওইে� ।ʼ েহায়, সুঝ অমত্তফাও তা�বিদ মতম অদুদা
মীওইবনা অশাউবা ওই । কনাগ�না সুঝ তাবা মহা�া অশাউবা ওই�া ?
শাউবা ওইরবিদ মদুগী অশাউবদুনা অহা�া ��রাইজ কনাবু পীবেগ ?
শে�া�ি�বা মফম অদুদগী, মদুদা অহা�দা মশাবু চাকহ�ী । মতু ংদা
অেতা�বুসু চাকেথকহ�ী ।

অশাউবগী ৈমিরদগী চাকহ�ী � (মশা)-পর (অেতা�া)বু !
অশাউবা হায়বিদ ইশাম�া ইশাম�ী য়ুমবু ৈমনা চু বা । মশাগী ময়ুম
অদুদা চার ৈপবা অমসুং ৈমনা চু রবিদ, মদুগী মমীং অশাউবা । হায়বিদ
অহা�দা মশাবু চাকই অমসুং মতু ংদা য়ুমথংনবসু চাকহ�ী ।
অেচৗ-অেচৗবা চরগী মপুন কনাগ�না েলৗবু�া মৈপ ৈপদুনা থ�া,
েতৗইগ�সুং ৈমেখৎ অমনা চু রবিদ কির ওইগিন ?
ৱাহং-হংিলবা : চাকেথ�িন ।
দাদা� : অিসগ�া অমু�ং শাউবদগী পু�মক, চহী ২দা তানবা
পু�মক উৎ ওইনা ওি� । অশাউবা হায়বিদ �ং-�ং লাওনা চাকপা ৈমির।
মদুবু ইশানা খঙবা ঙমেদ মদুিদ ঐহা�া উৎ ওইনা ওনহ�ী । মরমিদ
মপানগী েপাৎিশংিদ হ�েদ, েতৗইগ�সুং মনুংদা পু�মক পুম-তাক তাকই,
মথংগী মেপা�ী তায়াির পু�মক েতৗবিশংদু, মদুদগী খরািদ িশিজৈ� । অমসুং
মতু ংদা েহ�া িশিজ�রবিদ কির ওইগিন ? মিসদিদ মীওইবা ওইিখ, মতমদুদা
তন চাই মতু ংদা মফম অদুদা চর(নাপী) চানবা(শা-ঙাগীদা)চৎপা ওইির।
মিসদা তন থােদা�ুনা নাপীচানবা চৎপা ওই, মদুবু অফিন হায়গেদৗির�া ?
ৱ�র্দা মীওই কনামত্তনা অশাউববু মায়পাকপা ঙমি� । অশাউবগী
মখল অিন ৈল, অহা�দা কদাপা (খৎনবা)মওংদা অমসুং অিনসুবদা, অজমপা
(লাংত�বা)মওংদা । কনাগ�না অশাউববু মায়পাকপা ঙমিলবিস মদু কদাপা
মওংদা মায়পাি� । মিসদা অসু�া ওই মদুিদ অমবু নমথরবিদ মদুনা অেতা�া
অমদুবু েহ�ৎিল অমসুং হায় মদুিদ ‘ঐহা�া অশাউববু মায়পাকপা ঙমেলʼ,
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মরমদুনা নাপল েহ�ৎিল । তেশংনম�ী অশাউবা মপুংফাবা মওংদা মায়পাে�।
�শয়(িমৎনা উবা ঙ�া) অশাউববু পায়-পাকপা ঙে�, অিসগ�া হায়গিন ।

তাে�া মদুবু েকৗই অশাউবা !
অশাউবদা তাে�া (কুইনা শাংনা েথাক�বা েথৗেদাক অমবু নীংিশংদুনা
ৈলবা)ৈলরগিদ, মদুবু অশাউবা েকৗই । খুদম ওইনা হায়রবদা, মৈত-মনাও
নুিমদাংদা ফজনা খৎনের, অশাউবা ফজনা েফাং-েফাং লাওনা েপাকখায়বা
ওই, নুিমদাং পু�া অিনমক তু মদনা মীৎ-পাংদুনা তাদুনা ৈল । অয়ু�া
েলায়নবীনা চাগী কপ খরা ৈয়দুনা থ�ী । মদুদা নীপা অদুনা খঙিঙ মদুিদ
েহৗিজক ফাওবা তাে�া ৈল ! মিসিন অশাউবা । মতু ংদা তাে�া য়া�া কুইরাবা
ওইজরবসু । অের, কনাগ�না পুি� চু �া ওই ! মপানা মচাগী মায়েথাং
েয়ংেদ অমসুং মচানা মপাগী মাইেথাং েয়ংেদ ! অশাউবগী তাে�া অিসিদ
েহাংিলবা মায়েথাংগী মথ�গী খঙবা ঙ�ী ।

তাে�া মিসিদ অিসগ�া েপাৎিন মদুিদ চহী ১৫ গী মমাংদা ঐহাকপু
ইকায়বা পীিখবা ওইরবিদ, মহা�া চহী ১৫ ফাওবা ঐহা�া উনদবা, মদুগী
মীওই অদুগা ঐহা�া ঙিস েথংনরবিদ, েতৗইগ�সুং ঐহা�া েহক উনবগা
ঐহা�া পু�মক নীংিশংবা ওই মদু ‘তাে�া ʼ। মিস নত্তনদী তাে�া অিস
কনামত্তগী মাঙবা ঙমেদ । অেচৗ-অেচৗবা সাধু মহারাজিশংসু তাে�া ওইবা
ঙা�, নুিমদাংদা অেদা�া কিরগ�া েখায়েদৗ-শাউগৎপা েতৗবা ওইরগিদ, মদু
ওইরবিদ নুিমৎ ১৫িন-১৫িন ফাওবা ৱা-ঙাংেদ । মদু তাে�া !

েখ�বা, অশাউবা অমসুং েখায়রাং-েখায়শাউ�গা
ৱাহং-হংিলবা : দাদাজী, (গসসা)েখায়রাং-েখায়শাউ�া অমসুং �ধ
(অশাউবা) অিসদা কির েখৎনবেগ ?
দাদা� : ‘অশাউবাʼ মদুগী মিমং েকৗই মদুিদ মদুদা অহংকার য়াওদুনা
ৈলবা । েখায়রাং-েখায়শাউ�া অমসুং অহংকার অিন অিস পুনিশ�বকা�া
‘অশাউবাʼ

েকৗই

অমসুং

অঙাংিশংগা

েলায়্�া

মপা

অদুনা

েখায়রাং-

অশাউবা
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েখায়শাউনরবিদ মদু অশাউবা েকৗেদ । মদুগী অশাউবদুদা অহংকার পুনেদ।
মরমদুনা মদু েখায়রাং-েখায়শাউ�া েকৗই । মতম অদুদা ভগৱা�া হায় মদুিদ
ইবুংেঙা,

‘মহা�া

েখায়রাং-েখায়শাউ�া

েতৗির

েতৗইগ�সুং

মদুগী

পুনয্

তু ংিশ�ু|’ মতমদুদা হায়, মহা�া েখায়রাং-েখায়শাউ�া েতৗরবসু ? মতম
অদুদা হায়, নেত্ত, অশাউবা েতৗরবিদ পাপিন, েখায়রাং-েখায়শাউ�দা পাপ
ৈলেত । অশাউবদা অহংকার য়াওদুনা ৈল অমসুং অেদামগী েখায়রাংেখায়শাউ�া ওইদনা, মতম অদুদা মনুংদা অেদা�া নুংঙাইতবা ফাওইদনা ?
অশাউবা-নাপল-মায়া-মীেহৗবা মখল অিন ৈল ।
অশাউবা মখল অমনা েশমেদাকপা য়াবা-িনৱায়র্া । কনাগ�া অমগী
মথ�া অশাউবা লা�বিদ মদুবু মনুংদা অদুম চু মেথাকপা য়াবা অমসুং মহাকপু
ইংথহ�া ঙ�া মদু চু মেথাপা য়াবা অদুগ�া অশাউবা । মিস ে�জ অিস
েয়ৗরবিদ বয্াবহার য়া�া ফজবা ওই !
অিনসুবা মখলগী অশাউবা মদু েশমেদাকপা ঙমদবা-অিনৱায়র্া । য়া�া ক�া
েহাৎনরবসু েতৗইগ�সুং েবামবুলা েপাকখায়দনিদ েতাে� ! মদু েশমেদাকপা
ঙমদবা অিনৱায়র্া অশাউবা । মিস অশাউবা অিস মশাগী অমাংবা েতৗই
অমসুং মাংদা ৈলিরবা অদুগীসু অমাংবা েতৗই !
ভগৱা�া কদায় ফাওবা অশাউববু য়ানীংিল সাধুিশংগীদম�া অমসুং
চাির�া ৈলবিশংগীদম�া ? মদুিদ মাংদা ৈলিরবা মীওইবা অদুবু অৱাবা
ওই�বিদ, মদুগী অশাউবা অদুৈখ ভগৱা�া চৎনহি� । ঐহা�ী অশাউবা
ঐহাক খ�বু অৱাবা পী েতৗইগ�সুং অেতা�া কনামত্তবু অৱাবা ওইদবা
অশাউবা মদুৈখ চৎনহি� ।

খঙিলবা মহাক অদুবু িথেদাকউ !
ৱাহং-হংিলবা : ঐেখায় পু�মক খঙই মদুিদ মিস অশাউবা লাি�
অিস অরা�িন । মদু ওইজরবসু...

12

অশাউবা
দাদা� : অিসগ�িন অশাউবা ওইিরবা মীওই অদুিদ মহাি� খঙেদ।

মীেহৗচাওবা মহাি� খঙেদ, নাপল ৈলবা মহা�সু খঙেদ, খঙবা মীওই অদুিদ
েতাংঙাি�। অমসুং মেখায় ময়ামিশংগী পূ�ীংদা অসু�া খ�া ওই মদুিদ ‘ঐনা
খঙইʼ মদু ওইজরবসু কিরগীদমক েথাি�বেনা ? েহৗিজক ‘খঙইʼ মিস কনােনা?
মদুিদ খঙেদ । ‘কনানা খঙিলবেনাʼ মদু খঙেদ, মদু খ�া িথেদা�দবিন ।
‘খঙিলবদুʼবু িথেদা�ুনা পুেথা�বিদ মদু ওইরবিদ পু�মক চৎিখগিন অসুগ�িন।
খঙেদদনা, খঙবিদ মদুবু েকৗই মদুবু চৎ�বিদ, েলপতু না ৈলেত ।

সময়ক উপায়, খঙেলা অমু�ং
ৱাহং-হংিলবা : মদুবু খঙলবসু অশাউবা েথাি�, মদুগী উপায়
কিরেনা?
দাদা� : কনানা খঙবেগ ? খঙলবা মতু ংদা শাউবিদ শংওই
ওইেথাে�াই । অশাউবা েথাকপা মর�া খঙেদ, অহংকার খ�া েতৗই মদুিদ
‘ঐনা খঙইʼ ।
ৱাহং-হংিলবা : অশাউবা েথা�বা মতু ংদা খঙই মদুিদ ঐেখায়না
অশাউবা অিস েতৗেরাইদবিন ।
দাদা� : নেত্ত, েতৗইগ�সুং খঙলবা মতু ংদা অশাউবা েথাে�াই ।
ঐেখায়্না মিসদা েবাতল ২থ�া, মদুদা কনাগ�া অমনা �ান তাহ�বিদ মদুিদ
মিস িহদাি� অমসুং অেতা�া েবাতলদুনা হিন । অিনমক চপ-মা�া উই
েতৗইগ�সুং মদুদা েশায়রবিদ খঙইদনা মদুিদ মহা�া খঙেদ ? েশায়�বিদ
হায়গিন মদুিদ খঙই, অিসগ�া অশাউবা েথাি� মতম অদুদা কিরসু খঙেদ
অমসুং কানদবদা খঙবগী অহংকার পুদন
ু া েকায়দুনা ৈলির ।

অঙা�দা খুিদ

িথিজন�া ? মরম অদুনা খুিদ িথিজিলবা ফাওবা খঙেদ । মিসিদ অম�বু
অঙানবিন হায়ির মদুিদ ঐেখায়্গী অরা�িন । মরমদুনা সতস�দা ফমদুনা
‘খঙউʼ অমু�ং; মতু ংদা অশাউবা-নাপল-মায়া-মীেহৗবা পু�মক চৎিখগিন ।
ৱাহং-হংিলবা : অশাউবিদ মীয়াম পু�ম�া েথাকপা ওইদনা !

অশাউবা
দাদা� : মিস ইবুংেঙা অিসদা হংউ, মহাি� নেত্ত হায়ির ।
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ৱাহং-হংিলবা : সতস�দা লা�বা মতু ংদা অশাউবা েথাে�দনা !
দাদা� : মদুগ�া

?

মহা�া

কির

িহদাক

থকপেগ

?

দুেৱষ(েয়ংিথনবা)কী মর মাংিখনবা অদুগ�া িহদাক থি� ।

�ানবু খঙিজ�ুনা
ৱাহং-হংিলবা : ঐহা�ী কনাগ�া ন�বা, মহা�ী মথ�া ঐহা�া
অশাউবা ওইরবিদ । মহা�ী ��ীদা কিরগ�া অচু �া ওইবসু য়াই । েতৗইগ�সুং
ঐহা�া ঐগী ��ীদগী অশাউবা ওইির, মদু ওইরবিদ কির মরমদগী অশাউবা
ওইিরবেনা ?
দাদা� : অেদা�া লাকপা অমসুং মিসগী য়ুম অিসদগী নুঙ অমা
েকা�া তার�বিদ অমসুং ঈ-েথা�বিদ, মদু ওইরবিদ মদুগী মতমদুদা কােহ�া শাউগ�া?
ৱাহং-হংিলবা : শাউেরাই, মদুিদ ‘েহপনʼ(েথাি�বা)িন ।
দাদা� : নেত্ত, েতৗইগ�সুং মদুদা কিরগী শাউি�বেনা ? হায়বিদ
কিরগ�া মশানা কনাগ�া অমত্তবু উ�বিদ, হায়বিদ অশাউবা কর�া েথা�িন?
ৱাহং-হংিলবা : কনাগ�না খঙনা-খঙনা েথা�া নেত্ত ।
দাদা� : অমসুং েহৗিজক মপা�া চৎলবিদ অমসুং কনাগ�া অঙাং
অমনা কিরগ�া নুঙনা েথা�বিদ, মদুনা পা�ুনা অমসুং ঈ-েথা�বিদ, মদু
ওইরবিদ মেঙা�া শাউই, মদুিদ কিরগীেনা ? ‘মহা�া ঐেঙা�া নুঙনা েথা�া,
মরম অদুনা ঈ েথাি�ʼ মরমদুনা শাউিরবিন ‘নংনা কিরগী েথাি�বেনা ?ʼ
অমসুং কিরগ�া চীংেদা�গী ওন-ও�ুনা নুঙ তার�বিদ অমসুং েকা�গী ঈেচ�র��ী, মদুদা েয়ংই েতৗইগ�সুং শাউবিদ েতৗেদ ।
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মিসিদ মহা�ী পূ�ীংদা অসু�া খি� মদুিদ মহা�া েতৗিরবিন । কনাগ�া

মীওইনা খঙনা-খঙনা েথা�া ঙমেদ । মরম অদুনা চীংেদা�গী ও�ুনা তাবা
অমসুং মিস মীওইিসনা নুঙনা েথা�া অিন অিস চপ-মাৈ� । েতৗইগ�সুং
লা�া-থাজবনা মরম ওইদুনা অসু�া উই মহা�া েতৗিরবিন । মিস ৱ�র্
অিসদা কনাগ�া মীওই অমত্তবু েখাং-হা�া ঙ�গী শি� ৈলেত ।
কিরগ�া ঐেখায়্না খঙলবিদ মদুিদ খঙনা-খঙনা েথা�া নেত্ত, মদু
ওইরবিদ মদুদা শাউবা ওইেদ । মতু ংদা হায়, ‘ঐেঙা�া অশাউবা লাকপা
ওই । ঐগী �ভাব শাউগ�িন ।ʼ অপং, �ভাবতগী অশাউবা লাকপা নেত্ত।
েপািলস ওইবিশংগিদ কিরগীদম�ী লা�বেগ ? েপািলস ওইবিশংনা ৈচরবিদ
মদুগী মতমদা কিরগীদমক অশাউবা লাি�বেনা ? মহা�া েলায়নিবদা ওইনা
শাউবা ওই, অঙাংগী মথ�সু শাউবা ওই, য়ুমথংনবগসু, ‘অ�রেহ�ʼগী
মথ�া শাউবা ওই েতৗইগ�সুং ‘েবাসʼকী মথ�া কিরগীদমকী লাি�বেনা ?
অশাউবা অসুম েহ�া �ভাবতগী মীওইবনা অশাউবা লাকপা ঙমেদ । মিসিদ
মহা�া মহা�ী পূ�ীংগী মতু ং ই�া েতৗনবগীিন ।
ৱাহং-হংিলবা : করম েতৗনা কে�াল েতৗগিন ?
দাদা� : �া�গী । মিস অেদামগী মাংদা লাি�বিস, মিসিদ িনিমত্তিন
অমসুং অেদামগী কমর্গী মৈহ পীির । মহাি� িনিমত্ত ওইের । েহৗিজক অসু�া
খঙলবিদ অশাউবা কে�াল লাকই । মদুদা নুঙ অদুনা চীংেদা�গী তারি�,
অদুগ�া েয়ংিল মতম অদুদা অশাউবা কে�ালদা লাকই। মদু ওইরবিদ মিসদসু
খঙবা মেথৗ তাই মদুিদ ইবুংেঙা, মিস পু�া চীংগ�া ঙ�ািন ।
ল�ীদা কনাগ�না গাড়ী েথৗবা অমনা অরা�া ল�ীদগী অেদামগী
মাংদা লা�বিদ, মদু ওইরবিদ খৎনেদদনা ? অশাউবা েতৗেদদনা ?
কিরগীেনা? অেদা�া েথংগায়দুনা থুেদকউ মহাকপু, অসু�া েতৗ�া ? েতৗেদ।
মদু ওইরবিদ মদুদা কিরগী েতৗি�বেনা ? মদুদা খঙই মদুিদ ঐ িশগিন ।
অের ইবুংেঙা, মদুদগী েহ�া মিস শাউবদগী েহ�া িশবা ওই, েতৗইগ�সুং
মিস িচ� অিসিদ উবা ঙমেদ অমসুং মদুনা ইেফাং-েফাংনা উই, অিস খ�িন
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েখ�বা ! ল�ী মথ�িদ েথংগায়নবা েতৗেদ ? শাউবসু েতৗেদ, মাংদা ৈলিরবা
অদুগী অরা�া ওইবরসু?
ৱাহং-হংিলবা : েতৗেদ ।
দাদা� : অিসগ�া পুি�দসু খঙবা মেথৗ তাই ।

মৈহিদ, েকােজজ ওনেথা�বা কা�া ওনেথা�িন !
নুপা অমনা ঐেঙা�া হায় মদুিদ, ‘মেপাক কয়াদগী অশাউববু
েলৗেথাি�, েতৗইগ�সুং মিস অশাউবা অিসনা কিরগী চৎি�বেনা ?ʼ মতম
অদুদা ঐহা�া হায়, ‘অেদা�া অশাউববু েলৗেথা�বগী উপায়বু খঙদবদগীিন।ʼ
মতম অদুদা হায়, ‘অশাউববু েলৗেথা�বগী উপায়িদ শা�দা ইিরবা মদু পু�মক
পাংেথাি�, মদু ওইজরবসু অশাউবিদ চৎেত ।ʼ মতম অদুদা ঐহা�া হায়,
‘সময়ক উপায় ওইগদবিন ।ʼ মদুদা হায় মদুিদ, ‘সময়ক উপায়িদ য়া�া
পাের, েতৗইগ�সুং মিসদা কিরসু কনাবা ফংেদ ।ʼ মতু ংদা ঐহা�া হায় মদুিদ,
‘অশাউববু িথংনবা উপায় িথবা অিস অপঙবিন, মরমিদ মিস অশাউবিদ
মৈহিন । মিসগ�া পির�য্ অেদা�া পীবা ওই অমসুং িরজ� লাকই, েহৗিজক
ঐহা�া িরজ�বু মাঙনবা উপায় েতৗরবিদ, মদুগ�া ৱাফি� । মিস িরজ�
লাি�বিস কিরগী পিরনামেনা, মদুবু ঐেখায়্না েহাংেদাকপা মেথৗ তা�া ।ʼ
ঐেখায়গী মীয়া�া কির হায়নবেগ মদুিদ, ‘অশাউববু নমেথৗ, অশাউববু
েলৗেথাকউ ।ʼ অের, কিরগীদম�ী অসু�া েতৗিরবেনা ? মরম ৈলতনা েকাক
চাকহ�ীবেনা ! মদু ওইজরবসু অশাউবিদ মাঙেদ ! মদু ওইজরবসু মহা�া
হায়্গিন, ‘নেত্ত সােহব, অশাউবা খরািদ নমথে� ।ʼ অের, মেখায়্না মনুংদা
ৈলিরবমৈখ, মতম অদুফাও মদুবু নমথবা েকৗেরাই । মতু ংদা মদুগী নীপা
অদুনা হায় মদুিদ, অেদামগী না� অেতা�া কির উপায় ৈলবেগ ?ʼ ঐহা�া
হায়, ‘েহায়, উপায় ৈল, অেদা�া েতৗগ�া ?ʼ মতম অদুদা মহা�া হায়,
‘েহায়।ʼ মতম অদুদা ঐহা�া হায়, ‘অমু�ংিদ ‘েনাটʼ েতৗ মদুিদ মিস সংসার
অিসদা মর ওইনা কনাগী মথ�া অশাউবা লাকপেগ ?ʼ অশাউবা লাকপা
মফমিশংদুদা, মদুবু ‘েনাটʼ েতৗিশ�ু অমসুং কদায়দনা অশাউবা লা�বেগ
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মদুসু খঙিজ�ু । অমু�ং িল� েশ�ু মদুিদ মিস মীওই অিসদা অশাউবা
লাে� । কনাগ�না মেঙা�া অেশায়বা েতৗরবসু মহা�ী মথ�া শাউেদ অমসুং
কনাগ�না অচু �া েতৗরবসু, েতৗইগ�সুং মহা�ী মথ�া অশাউবা লাকই ।
হায়বিদ কিরগ�া মরমিদ ৈলরমগিনদনা ?
ৱাহং-হংিলবা : মহা�ীদম�া পূ�ীংদা �ি� (opinion চাবুন অমা)
েশ�মলগিন ?
দাদা� : েহায়, �ি� েশ�মগিন । মদুগী �ি� অদুবু থােদা�বগীদমক
েহৗিজক কির েতৗগিন ? পির�য্িদ পীে� । মহা�া েলায়্�া অশাউবা
েথা�দবিশংদু মদুগা চপ-মা�া েথা�িন অমসুং মহা�ীদমক �ি�সু েশমে�,
েতৗইগ�সুং েহৗিজি� ঐেখায়্না কির েতৗগিন ? কনাগ�া অমগী মথ�া
অশাউবা লা�বিদ, মহা�ীদমক পূ�ীংদা ফত্তবা থমেলায়দবিন । পূ�ীংদা
েশমেদা�দবা মদুিদ, ‘ইবুংেঙা, ঐহা�ী �ারবধ(মমাংমেপা�ী কমর্গী মৈহ)গী
িহসাব মতু ং ই�া মিস মীওই অিসনা অসু�া েতৗির । অসুম েতৗনা পূ�ীংবু
েশমেদা�দবা । পূ�ীংবু েশমেদাক-েশমেদা�ুনা েতৗগদবিন অমসুং মাংদা
ৈলিরবা অদুগা েলায়�া পূ�ীং েশমেদা�িন মরম অদুনা মতু ংদা মহা�া েলায়্�া
অশাউবা লাকপা েলপিল । মতম খরাফাও মমাংগী ইেফ�িন, মমাংগী ইেফ�,
মদুগী ইেফ� মদুমৈখ পীদুনা মতু ংদা েলপকিন।
মিস য়া�া কু�া ৱাফি� অমসুং মীয়া�া মিসবু উেদ । পু�ম�ী
উপায়িদ ৈলদনা ? উপায় ৈলতবিদ জগত্তা ৈলেতদনা ! জগিত্ত িরজলবু
মাঙহ�বা েতৗির । মরম অদুনা অশাউবা-নাপল-মায়া-মীেহৗবগী উপায়
অদুিদ মিসিন । িরজল অদুদা কিরসু েতৗগনু, মহা�ী েকাজীজ অদুবু মাঙহ�ু,
মদু ওইরবিদ মিস পু�া চৎ�িন । মরম অদুনা মশামক ৱাখল খ�া ৈহগদবিন।
ন�গিদ অজা�িত ওইরগিদ করম েতৗনা উপায় েতৗগিন ?
ৱাহং-হংিলবা : েকাজীজ করম েতৗনা মাঙহনগিন, মদুবু অমুক হ�া
খঙহি�য়ু !
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দাদা� : মিস ইবুংেঙা অিসগা েলায়্�া ঐহা�া অশাউবা লা�বিদ
মতু ংদা ঐহা�া েলপকিন মদুিদ মহা�া েলায়্�া অশাউবা লাকই, মদু ঐহা�ী
মমাংগীিন মহা�ী অরা�া েয়ংবগী িরজলিন । েহৗিজক মহা�া অরা�া
েতৗিরবিশংদু পু�ীংদা থম�বিদ মতু ংদা মহা�া েলায়্�া েথাকপা অশাউবা
ৈলরেরাই, েতৗইগ�সুং মমাংগী পিরনাম খরা ৈলবিশংদু মদুমৈখ লাকই,
েতৗইগ�সুং মতু ংদা অেতা�া লা�েদৗবা েল�ী ।
ৱাহং-হংিলবা : অেতা�াগী অরা�া েয়ংবদগী, মদুদগী অশাউবা লাকইবা ?
দাদা� : েহায় । মদুগী অরা�িশংদু েয়ংবদগী, মদুসু ঐেখায়্না খংিজনগদবিন
মদুিদ মিসবুসু অরা�া পিরনামিন । মরম অদুনা মিস অরা�া পিরনাম েয়ংবা
েলি�, মদুগী মতু ংদা অশাউবা েল�া ওই । ঐেখায়্না অরা�া েয়ংবা েলপা
ওইরগিদ, হায়বিদ পু�মক েলপ�িন ।

অশাউবগী েহৗরকফম অহংকার
মীয়া�া হায়নির, মিস ঐহা�ী অশাউবগী কির উপায় েতৗগিন ?
ঐহা�া হায়, অেদা�া েহৗিজক কির েতৗবেগ ? মতম অদুদা হায়, অশাউববু
নমথ-নমথদুনা ৈল । ঐহা�া হায়, খঙলগা নমথ�া ন�গা খঙদনা নমথ�া?
অশাউববু খঙবিদ মেথৗ তাইদনা ? অশাউবা অমসুং শাি� অিন অিস থংনাথং�া ফমদুনা ৈল । েহৗিজক ঐেখায়না অশাউববু খঙ�বিদ শাি�বু নমথগিন
মদু ওইরবিদ শাি� িশগিন ও�া-ৈত�া ! হায়বিদ নমথবা য়াবা েপাৎ নেত্ত।
মতম অদুদা মহা�া খঙই মদুিদ অশাউবা অিস অহংকারিন । েহৗিজক কর�া
মখলগী অহংকারদগী অশাউবা েথাকপেগ ? মদুবু খঙেদাকপা মেথৗ তাই ।
মিস অঙাংনা �াস থুগায়ির মদুদা অশাউবা ওইিখ, মতম অদুদা
ঐেখায়্গী অহংকার কর�েনা, মিস �াস অিসগী অমাংবা ওইগিন অিসগ�া
অহংকারিন । অমাং-অেতাংগী অহংকারিন ঐেখায়দা । মরম অদুনা অমাংঅেতাংগী অহংকারবু, মদুবু ৱাখল খ�দুনা মাংহ�ুদনা, অরা�া অহংকার
েচকিশ�া থমবদগী অশাউবা েথা�ুনা ৈলির । অশাউবা, মীেহৗবা, মদুিদ
তেশংনম�ী মরদা পু�মক অহংকার ঙা�িন ।
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অশাউববু ঈংথহ�া, কর�া �ানদগী ?
অশাউবা

মশামক

অহংকারিন

।

েহৗিজক

মদুবু

িথেদা�দবিন,

িথেদা�দবিন মদুিদ মেতৗ কর�া মিস অহংকারেনা । মদুবু িথিজ�কা�া মতম
অদুদা ফংই মদুিদ অশাউবা অিস অহংকারিন । মিস অশাউবা অিস কর�া
েশমিলবেনা ? মতম অদুদা হায়, ‘মিস ইেব�না কপ-ে�ত থুগায়বদগী
অশাউবা ওইির ।ʼ েহৗিজক কপ-ে�ত থুগায়বদা, মদুদা ঐেখায়্না কির
ে�াে�ম ওইবেগ ? মতম অদুদা হায়, ‘ঐেখায়্গী য়ুমদা অমাংবা ওই ।ʼ
অমসুং অমাংবা ওই মরমদুনা মহাকপু ৈচগদবা মতু ংদা ? েতৗইগ�সুং
অহংকার েতৗবা, ৈচবা, মিস পু�া কু�া ৱাখল খ�রবিদ মদু ওইরবিদ ৱাখল
খ�বদগী মদুগী অহংকার পু�মক মাঙবা ওই অিসগ�িন । েহৗিজক মিস
কপ কায়িরবিস অিস কায়হ�বা ঙম�া ন�গা ঙমদ�া ? কায়হ�বা ঙমদবা
সঙেয়াগ ৈলদনা ৈলত�ােন ? েসবাির অদুদা েসঠ অদুনা ৈচ মদুিদ, ‘অের,
কপ-ে�ত কিরগী থুগায়িরবেনা ? নহা�ী খুৎ েতকপরা ? অমসুং নহা�ীিদ
অিসগ�িন অমসুং মিসগ�িন ।ʼ কিরগ�া কায়হ�বা ঙমদবা ওইরগিদ মহাকপু
ৈচগ�া ? মমাকনুপাগী মখুৎতগী কপ-ে�ত কায়রবিদ মদুদিদ কিরসু ঙাংেদ!
মরমিদ সুিপিরয়র ওইবা, অদুদিদ তু মী�া ৈল ! অমসুং ইনিফিরয়র লা�বিদ
মদুদিদ ইকায়বা পীির !!! মিস পু�মক ইেগাইজমিন । মিস ইনিফিরয়র
মমাংদিদ পু�মক তু িম�া ৈলদনা ? ‘দাদা�ʼগী মখুৎতগী কিরগ�া কায়রবিদ
কনাগ�গী পু�ীংদা কিরসু ফাওেরাই অমসুং েসবািরগী মখুৎতগী কায়রবিদ?
মিস জগৎ অিসনা ৈকেদৗৈঙদা ফাও িনয়ায়বু উি� । �ান তাদবনা
মরম ওইদুনা মিস পু�মি� । কিরগ�া বুি�গী �ান ওইরগিদ, ওইর�বসু
য়া�া ফরমগিন ! বুি� কিরগ�া developed ওইরবিদ, �ানতাবা ওইরবিদ,
কনাগ�া অমত্তগা কিরসু খৎনবা ৈলেরাই । েহৗিজক খৎনবদগী কপ-ে�ত
কায়বা অদুবু তাইিশ�বা ঙমগ�া ? খািল মহাও েলৗবা অদু খ�িনদনা ?
অমসুং ও�া-ৈতনবদা খৎনা-ৈচনবা ওই মদুনা অেতা�া অমা, পু�ীংদা
নুংঙাইনদবা মদু মখল অমা । মরম অদুনা মিস বয্াপার অিসদা অহানবদা
�াস কায়বা মদু অমাংবা অমা, অিনসুবদা মিসদা খৎনা-ৈচনবা ওইিরবা
মদুসু অমাংবা, অমসুং অহমসুবদা েসবািরগা েলায়্�া লমন-খু�বগী পুনিশি�,
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মদুসু অমাংবা!!! েসবািরনা লমন-খুি�ংবা ফাওবা মদুিদ ‘ঐ লায়রবাʼ,
মরম অদুনা মহা�া ঐবু েহৗিজক অসু�া ঙাংিলদনা ? েতৗইগ�সুং মদুগী
লমন-খু�া অদুিদ ৈকেদৗনুংদা থােদাে�াইদনা অমসুং ভগৱা�সু হায়িরদনা মদুিদ
লমন-খু�া অিস কনামত্তগা থমগনু । মতমদুদা নুংিশনবনা পুনিশনেগ
হায়রবিদ পুনিশ�ু, েতৗইগ�সুং লমন-খু�া অদুিদ থমগনু । মরমিদ নুংিশনবা
থমলগিদ মদুগী নুংিশনবা অদুনা মশা-মথ�া লমন-খু�গী মর অদুবু
মাঙহনগিন । নুংিশনবিদ লমন-খু�বগী কু অদুবু েতৗেথাকই অিসগ�িন ।
লমন-খু�দগীিদ লমন-খু�া েহ�ৎিল, অিসগ�া েলপতনা েহ�ৎলকই । লমনখু�না মরম ওইদুনিন মিসদা েকায়চৎ-চৎপা পু�মকিস ! মিসদা মীওইবনা
কিরগী েকায়চৎ-চৎিলবেনা ? মেখায়বু তীথর্�রিশং ফংদ�া ? মতম অদুদা
হায়, ‘তীথর্�রিশংিদ উৈ�, মহা�ী েদশনা(অমি�ত ৱাৈহ)সু তাই েতৗইগ�সুং
কিরগ�া থবক অমত্তা কা�েদ ।ʼ
কির-কির েপাৎতা অৱাবা লাকপেগ, কদায়-কদায়দা ে�াে�ম ওইবেগ,
মদু পু�মক মাঙহ�ু । ে�াে�ম ওইিরবদু, মদু অেত�া(short)�ি�িন ।
মরমদুনা ‘�ানী পুরষʼনা ‘েলাং সাইট’ পীগিন, মদুগী ‘েলাং সাইটকীʼ মেতংনা
পু�মক ‘চপ-মা�নাʼ উগিন !

অঙাংিশংগী মথ�া অশাউবা ওইরবা কা�া…
ৱাহং-হংিলবা : মিস য়ুমদা অঙাংিশংগী মথ�া অশাউবা ওইির, মদু
ওইরিদ কির েতৗগিন ?
দাদা� : ৱাখল খ�দবদগী অশাউবা ওইির । মহাকপু ঐেখায়্না
হংলবিদ মদুিদ অেদা�া য়া�া নুংঙাইবা ফাও�া ? মতম অদুদা হায়, ঐহা�া
মনুংদা য়া�া নুংঙাইতবা ফাওিখ, থে�ায়নুংদা য়া�া অৱাবা ফাওিখ ।
মহাকপুসু অৱাবা ওই, ঐেখায়সু অৱাবা ওই ! অঙাংিশংগী মথ�া েখায়রাংেখায়শাউ�গী

দরকার

কদায়দা

ৈলবেগ

মতু ংদা

?

মহাকপু

েখায়রাং-

েখাইশাউ�দগী েশমেদাকপা ঙ�া ওইরগিদ, েখায়রাং-েখায়্শাউেনৗ । িরজ�
অফবা লাকপা ওইরগিদ, েখায়রাং-েখায়্শাউনবা অিস কাৈ�, িরজ� অফবা
লা�বা ওইরগিদ, েখায়রাং-েখাইশাউ�গী কির অথর্েনা ! অশাউবদগী কা�াবা
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ওইরগিদ েতৗউ অমসুং কা�দবা ওইরগনা অশাউবা েতৗদিবদা অিসগ�া অদুম
চৎথহ�ুদনা !
ৱাহং-হংিলবা : ঐেখায়্না

অশাউবা

েতৗ�গিদ

মহা�া

ঐেখায়গী

তােরাই, চাকসু চােরাই ।
দাদা� : অশাউবা েতৗরবা মতু ংদসু কদায়দা ঙাংবা তাবেগ ?

বীতরাগিশংগী অকু�া (সু�ম) �াি�িদ েয়ংউ !
মদুদসু নত্তনা ঐেখায়্গী মীয়া�া কির হায়বেগ হায়বদা মিস মপা
অিসনা অঙাং অিসগী মথ�া অসুক য়া�া অশাউবা ওইিরবিসিনেন, মরম
অদুনা মপা অিস মতীক চাদবা মীওইিন অমসুং মেহৗশাগী মফমদা মিসগী
কর�া িনয়ায় ওইরমগিন ? মিস মপা অিসগী মফমদা পুনয্ তু ংিশি� ।
অশাউবা েতৗরবসু পুনয্ পুিশ�ী । েহায়, মরমিদ অঙাং অদুগী কা�নবগী
মশাগী মথ�া অৱাবা েলৗিরবিশিনেন ! অঙাং অদুগী নুংঙাইনবগীদমক
মশাম�া অৱাবা মায়েথংনির মরম অদুনা পুনয্ তু ংিশি� ! মিস নত্তনিদ,
অশাউবা মখল খুিদংম�া পাপ খ�া তু ংিশি� , েতৗইগ�সুং মিস খ�দা
অঙাংগীদমক ন�গা িশষ্য়গী য়াইফনবগীদমক অশাউবা েতৗির । মহা�া
মশাগী চাকেথ�ুনা মহা�ী য়াইফনবগীদমক েতৗবা ওই, মরমদুনা মদুগী পুনয্
েশ�ী । মদু ওইজরবসু মীয়া�িদ মহাকপু অপয্শ(িথনা) হ�া-হ�া ঙাংনির!
েতৗইগ�সুং ঈ�রগী য়ুমদা অচু �া িনয়ায় ৈল�া ন�গা ৈলত�া ? মশাগী
নুপামচাগী মথ�া, নুপীমচাগী মথ�া অশাউবা েতৗিরদনা, েতৗইগ�সুং মদুদা
িহংসক ভাব(িহংসাগী ৱাখে�ান)ৈলেত, অেতা�া মফমশীংদা িহংসক ভাব
ওই। মদু ওইজরবসু মিসদা তাে�া (অশাউববু মতম শাংনা নীংিশংদুনা)
ৈলবা ওই, মরমিদ মদুগী নুপীমচাগী অদুবু উবগা মনুংদা খৎন-ৈচ�া েথাকপা
ওই ।
েহৗিজক অশাউবদা িহংসক ভাব অমসুং তাে�া, অিন অিস ৈল�বিদ
েমা� ওই । অমসুং মিসদা িহংসক ভাব ৈলেত, তাে�া ৈলজরবসু পুনয্ েশি�।
কয়া�া কুপনা ভগৱা�া পুেথাি�দনা !
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অশাউবা েতৗরবসু েশমিল পুনয্ !
ভগৱা�া হায় মদুিদ কিরগ�া অেতা�া মীওইগী য়াইফনবগীদমক
অশাউবা েতৗরবিদ, মীয়ামগী য়াইফনবগীদমক অশাউবা েতৗরবিদ, মদুগী
মৈহ পুনয্ ফংই ।
েহৗিজক মিস �িমক ল�ীদিদ িশষ্য়িশংনা িকদুনতা ৈল ‘েহৗিজক
কিরগ�া অমা হায়গিন, েহৗিজক কিরগ�া হায়গিনʼ অমসুং অমদুনা নুিমৎ
চু �া

অয়ু�গী

শাউদুনা

ফমদুনা

ৈল

।

মদুনা

গনসঠান (আধাত্মাগী

িদেবলপেম�গী ে�জ ১৪গী মনুংদা ে�জ অমা) ১০ েলায়বা ফাওবা মহা�ী
মিস িফবম ! মদুিদ মীৎ ঙাকশং-ঙাঙই অমসুং মনুংদা ে�াক-ে�াক চাকই!
মিসগী চাকপা অিস, কয়াম য়া�া চা�মগিন ? মদুদা করম েতৗনা েয়ৗগিন?
মরম অদুনা েমা�তা চৎপা অিস ইচম-চ�া লা�ু চানাবগী মশানরা ?
মিসিদ, কিরগ�া অক�বা মতম খ�দা অিসগ�া অ�ম িব�ানবু ফংবা
ওইির !

অশাউবা হায়বিদ িসগনল মখল অমা !
সংসারগী মীওইিশং কির হায়বেগ হায়বদা, মিস ইবুংেঙা অিসনা
মেখায়গী মথ�া অশাউবা েতৗির, মরম অদুনা মহাক অরা�িন অমসুং মহা�া
পাপ পুনিশি� । ভগৱা�া অদুগ�া হায়বা নেত্ত । ভগৱান হায়ির মদুিদ
‘অঙাংিশংগী মথ�া অশাউবা েতৗদবদগী, মরমদুনা মহা�ী মপা অদু মরাল
ৈলবিন । মরমদুনা মহাকপু লুপা চা�গী দনিদ পীয়ু ।ʼ মতাং অদুদা হায়,
‘অশাউবা েতৗবা অিস ফবরা ?ʼ মদুদা হায়ির, ‘নেত্ত, েতৗইগ�সুং েহৗিজক
মদুগী দরকার ওইবিন । েহৗিজক মিসদা অশাউবা েতৗ�গিদ নুপামচা অদুনা
অরা�া ল�ীদা চৎকিন ।
মরম অদুনা অশাউবা অিস অঙাঙবা িসগনল মখল অমিন, অেতা�া
কিরসু নেত্ত । কিরগ�া অেদা�া মীৎ উৎলম�বিদ, কিরগ�া অশাউবা
েতৗরম�গিদ, অঙাংিশং অদু অরা�া ল�ীদা চৎলমগিন । মরম অদুনা
ভগৱানিদ অঙাংিশংগী মথ�া মপা অদুনা অশাউবা েতৗরবসু মহাকপু লুপা
১০০ গী �াইজ পীির ।
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অশাউবা অিসিদ অঙাঙবা িফরালিন, মদুবু পি�কনা খঙেদ অমসুং

কদায় ফাওবা অঙাঙবা িফরাল য়ুংদুনা থমগদবা, পুংিশং কয়া ফাওবা য়ুংদুনা
থমগদবা মিস খঙবা মেথৗ তাই । েহৗিজক েমল গাড়ী চৎপা ওইবা, অমসুং
পুং ২ মখায় অঙাঙবা িফরাল পায়দুনা মরম ৈলতনা েল�গা ৈলরবিদ কির
েতৗগিন ? হায়বিদ অঙাঙবা িসগনল দরকার ওই, েতৗইগ�সুং পুংশীং কয়া�া
থমগদবা মদু খঙবা মেথৗ তাির ।
ঈংবা অিস অশংবা িসগনলিন ।

েরৗ�ধয্া�া েহাংিল ধমর্ ধয্ানদা
অঙাংিশংগা েলায়্�া অশাউবা েতৗরবিদ েতৗইগ�সুং অেদামগী মনুংগী
ভাব(নুংগী ৱাখে�ান) কিরেনা হায়বদা অিসগ�া েতৗেরাইদবিন । অেদামগী
মনুংগী ভাব কিরেনা ?
ৱাহং-হংিলবা : অিসগ�া েতৗেরাইদবিন ।
দাদা� : হায়বিদ মদু েরৗ�ধয্ান( অেতা�বু অৱাবা পীবা) ওইর�া,
মদুনা ধমর্ধয্ানদা িরজ� ওইির, অশাউবা েথা�বসু ওইির ধমর্ধয্ানদা ।
ৱাহং-হংিলবা : অিসগ�া েতৗেরাইদবিন, মিস ভাব অিসগী মর�া ?
দাদা� : িহংসক ভাবিদ নেত্তদনা মিসগী মতু ংদা । িহংসক ভাব
য়াওদনা অশাউবা ওইেদ েতৗইগ�সুং অশাউবগী তাংনা ৈলবা দশা ৈল মদুিদ
কিরগ�া মশাগী মচা, মশাগী মমা�বা, মশাগী ৱাইফকী মথ�া শাউবা
ওইরগিদ পুনয্ পুনিশ�ী । মরমিদ মিসদা উই মদুিদ শাউবগী মতু ংদা মহা�ী
কির পা�মেনা ?
ৱাহং-হংিলবা : �শ� অশাউবা ।
দাদা� : অ�শ� অশাউববু, ফৎতবা ওইনা েকৗই ।

অশাউবা
হায়বিদ

মিস

অশাউবা অিসদসু য়া�া

েখৎনির

।
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ৈপশাগীদম�া মচানুপাবু অফ-ফত্তবা ঙাংবা মদুিদ নহা�া বয্পারদা ফজনা
মায় ওনিশনেদ, মদুগী অশাউবা অদুনা েতাঙাি� । অঙাংবু েহাংেদা�বা,
হরা�বিদ, অেতা�া কিরগ�া অরা�া-চু মদবা েতৗরবিদ, মদুগীদমক মচা
নুপাবু ঙাংবা, অশাউবা েতৗবা, মদুগী মৈহ ভগৱা�া পুনয্ েকৗির । ভগৱান
কয়া�া �ান-তািরবা !

অশাউববু িথঙিল অসু�া
ৱাহং-হংিলবা : ঐেখায়্না অশাউবা কনাগী মথ�া েতৗবেগ, অন�া
ওইনিদ ওিফসতা েসে�টরী মথ�া অশাউবা েতৗেদ অমসুং েহাসিপট�া নসর্কী
মথ�া েতৗেদ েতৗইগ�সুং য়ুমদা ৱাইফকী মথ�া ঐেখায়্না অশাউবা েতৗির।
দাদা� : মরমদুনিন কিরগ�া মীওই ১০০ ফ�া মতমদা অমসুং
তািরৈঙ মতমদা, মতমদুদা মীয়াম পু�ম�া হংলবিদ মদুিদ ওিফসতা েবাসনা
কীহ�বিদ, অিনসুবদা ন�গা কিরগ�া ৈচরবিদ, মদু পু�গী অশাউবা অদু
মীয়া�া য়ুমদা েলায়নবীগী মথ�া পাংেথাি� । মরম অদুনা ঐহা�া হায়বা
মেথৗ তাির, অের ! নুপীবু কিরগীদমক ৈচিরবেনা, েতা�বী মহাকপু! মরম
ৈলতনা নুপীবু ৈচির ? মপালদা কনাগ�া অমনা কীহ�বিদ মহা�া েলায়্�া
ফু েনৗ, মিসদা কিরগী খৎনিরবা েতা�বী অিসগা ?
িময়া-ইবুংেঙা অমা ৈলর�ী, মহাক ঐহা�া খঙনা-চা�বা ওইর�ী ।
মহা�া

ঐেঙা�া

হ�া-হ�া

হায়,

সােহব

অমু�ং

ঐহা�ী

মিসদা

েখাংদিবরকউদনা ! েচক-চ�া ওইনা থবক েতৗর�িন । েনাংমা ঐহা�া
মফম অদুদগী লাকল�ী মতম অদুদা ঐহা�া েথংৈন অমসুং হায়র�ী, ঐগী
য়ুমদা চৎিশ লাকও ঙহা�ং ওইরবসু । মদুদা মহা�ী য়ুমদা চৎল�ী । মদুদা
ঐহা�া হায়�ী, অের, কা অিন খ�াদা নহা�া ৈহন�া ? মদুদা মহা�া
হায়ির, ঐহাি� েচক-চ�া হায়ৈনদনা ! মিসিদ ঐেখায়গী মতমগী, অফবা
মতমগী ৱারী শািরবিন । েহৗিজি� রম অমদা ৈলবা ওই েতৗইগ�সুং অফবা
মতমদুদসু েতা�বা মহা�ী কা অিন ৈলর�ী ! মতু ংদা ঐহা�া হায়, অের,
বীবীনা নহাকপু অৱাবিদ পীেদদনা ? মদুদা হায়ির, বীবীনিদ অশাউবা ওই
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েতৗইগ�সুং ঐহা�া অশাউবা েতৗেদ । ঐহা�া হায়, কিরগী অদু�া ? মদুদা
হায়, মদুম েতৗরবিদ মতু ংদা মহা�া শাউবা অমসুং ঐনাসু শাউবা, মতু ংদা
মিস রম অিনিসদা মহা�া কদায়দা তু মগিন অমসুং ঐহা�া কদায়দা তু মগিন?
মহা�া মায় অেশা�া ওনদুনা তু মগিন, ঐসু েশানেলা�া ও�ুনা তু মগিন,
অিসগ�া ফীবম অিসদিদ ঐহা�া অয়ু�া চাসু অহাওবা ফংেলাই ! মহাক খ�া
ঐবু নুংঙাইবা পীির, মহা�ী মর�া ঐগী নুংঙাইবিন । ঐহা�া হায়, বীবী
কিরগ�া শাউরবিদ ? মদুদা হায়, মহাকপু য়ানবা েতৗই। মরপ েতা�িস
মিসগী ৱাফম অিস ! ঐহা�ী ফীবম ঐহাক খ�না খঙই, অসু�া-মদু�া
েতৗদুনা য়ানবা েতৗই । েতৗইগ�সুং মহাকপু হরাওহি� । মপা�া ফু দুনা
লাকই েতৗইগ�সুং য়ুমদিদ ফু েদ । অমসুং ঐেখায়গী মীয়া�া মপা�া ৈচনা
ফংদুনা লাকই অমসুং য়ুমদা ফু ই ।
মিসদিদ নুিমৎ খুিদংগী শাউই । ষন-ইেরাই েহ�া ৈফ, অশাউবা
েতৗেদ

।

পুি�দা

কিরগ�া

শাি�িদ

ৈলগদবিনদনা

!

অেশা�া

ওইবা

ওইেরাইদবিন। মিস অশাউবা অিস অয়া�া মতমদা েথাকপা ওইির ! অেদা�া
গাড়ীদা লাকইদনা ? মদুগী গাড়ী অদুনা ল�ী েলায়বা ফাওবা অশাউবা
েতৗরবিদ কির ওইগিন ?
ৱাহং-হংিলবা : মদু ওইরবিদ লাকপা ঙমলমেলাই মিসদা ।
দাদা� : মদু ওইরবিদ অেদা�া শাউরবিদ করম েতৗনা মহা�ী গাড়ী
চৎলমগিন ? নহা�া অশাউবিদ েতৗেদদনা ?
ৱাহং-হংিলবা : কিরগ�া মতমদা েথাকই ।
দাদা� : অমসুং কিরগ�া অিনম�ী েথাকপা ওইরবিদ মতু ংদা কির
ৈলেহৗবেগ ?
ৱাহং-হংিলবা: মৈত-মনাওগী মর�া কিরগ�া অশাউবা খরািদ
েথা�দবিনদনা ?

অশাউবা
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দাদা� : নেত্ত । অদুগ�া িনয়ম ৈলেত । মৈত-মনাওগী মর�িদ
শাি� য়া�া ৈলগদবিন । মিস অৱাবা ওইিরবিস মদুিদ মৈত-মনাও নেত্ত ।
অেশংবা ে��শীপিত অৱাবা ৈলেত । মদু ওইরবিদ মিসিদ খ�াইদগী অেচৗবা
ে��শীপ েকৗই ! মিসদা অশাউবা েথাে�াইদবিন, মিসিদ মীয়া�া মশানা
অপামবগী মতু ং ই�া েহ�া থমিল, মশাদা েথাকপনা মরম ওইদুনা হায়ির
মদুিদ িনয়মিদ মিস মি�, ঙাংিল ! মৈত-মনাওদিদ অৱাবা মেচৎ অমত্তফাও
ৈলেরাইদবিন, অেতা�া মফমদা ওইজরবসু ।

কুিশ-রািসগী েতৗবগী ৈচনা
ৱাহং-হংিলবা : য়ুমদা ন�গা মপা�া মরপিশংগা মফম খুিদংম�া
মীওই খুিদংগী েমাৎ েতাঙাি� অমসুং মদু ঐেখায়্না অপা�া মতু ং ই�া
েথা�বিদ, মতু ংদা ঐেখায়দা কিরগী অশাউবা লাি�বেনা ? মতম অদুদা
কির েতৗগিন ?
দাদা� : মীওই অন�না মশানা অপা�া মতু ং ই�া েতৗ�া েতৗরগিদ,
মদু ওইরবিদ কির ওইগিন ? অিসগ�া ৱাখল অিস খ�া কিরগী লাি�বেনা?
খুদ�া খনগদবিন মদুিদ কিরগ�া মীয়াম পু�ম�া মশাগী অপা�া মতু ং ই�া
েতৗরবিদ, মদু ওইরবিদ মিসদা েকান-িলকিশং থুগায়গিন মমাং-ম�দা,
ঐেখায়গী ইমাং-ম�দা অমসুং চানীংঙাইসু ৈলেরাই । মরম অদুনা অপা�গী
মতু ং ই�া ৈকেদৗনুংদা েতৗগনু । অপা�া অদু েতৗ�বিদ, হায়বিদ অরা�সু
ৈলরেরাই । কনাগ�না মেথৗনা ৈলবা ওইরগিদ মহা�া অপা�া েতৗগিন,
অিসগ�া থ�ু ।
ৱাহং-হংিলবা : ঐেখায়্না ঙমিলবমৈখ শি� ওইনা ৈলরবসু েতৗইগ�সুং
ইপুেরাইবনা শাউরবিদ ঐেখায়্না কির েতৗবা মেথৗ তাই ?
দাদা� : মহা�া শাউবা অমসুং মহা�া েলাই�া খৎনেগ হায়রবিদ,
মদু ওইরবিদ অেদা�ুসু শাউগদবিন, নৎ�গিদ েতৗেরাইদবিন ! কিরগ�া িফ�
অদুবু েলপহনেগ হায়রবিদ, শাি� ওইনা ঈংথনা ৈলয়ু । িফ� িথংিজে�াই
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হায়রগিদ, মদু ওইরবিদ নুিমদাং পু�া চৎথহ�ু, কনানা িথংবেগ ? অেদামবু
অিসগ�া িফ� অিস পাম�া ?
ৱাহং-হংিলবা : নেত্ত, অিসগ�া িফ� অিসিদ পামেদ ।
দাদা� : অশাউবা েতৗরগা কিরবু েতৗগিন ? মদুগী মীওই অদু
মশাম�া শাউবা নেত্ত, মিসিদ িমেকিনেকল এডজ�েম�না অশাউবা েতৗির ।
মরমদুনা মতু ংদা মশাম�া পূ�ীংদা লানিখবগী নুংঙাইতবা ফাওির মদুিদ
অশাউবা েতৗরম�বিদ েহ�া ফরমগিন ।
ৱাহং-হংিলবা : মদুদগী ঈংথহ�বগী উপায় কিরেনা ?
দাদা� : মদুিদ কিরগ�া মশীন অশাবা ওইরবিদ অমসুং মদুবু
ইংথহনেগ হায়রবিদ মথ�া মতম খরা থমগদবিন, মরমদুনা মশীন ঈংথগিন
অমসুং মদুবু খুৎনা েশা�বিদ অমসুং েখায়শাউ-নহ�গিদ মদু ওইরবিদ চা�ুনা
িশহনগিন ঐেখায়বু ।
ৱাহং-হংিলবা : ঐ অমসুং ঐগী ইপুেরাইবগী মর�া অশাউবা অমসুং
ৱাতা-েখা�বা েথাকই, অমনা-অমবু ৈয়থনবা মরানিশির, মদু ওইরবিদ ঐনা
কির েতৗগিন ?
দাদা� : অশাউবা নহা�া েতৗ�া ন�গা মহা�া ? অশাউবা কনানা
েতৗবেগ ?
ৱাহং-হংিলবা : মহা�া, মতু ংদা ঐেঙা�গীসু েথাকপা ওই ।
দাদা� : মদু ওইরবিদ অেদাম মনুংদা ইশাম�া ৈচগদবিন, “কিরগী
নহা�া

অিসগ�া

েতৗিরবেনা

?

হা�া

েতৗিখবিশংদু

মেয়া�গিনদনা

!ʼʼ

েতৗইগ�সুং �্ িত�মন েতৗরবিদ মিস পাপ খুিদংমক মাঙগিন । ন�গিদ
ঐেখায়না পীিখবা অশাউবা, মতু ংদা ঐেখায়না মেয়া�বা ৈচ চাবা ওই ।
েতৗইগ�সুং �িত�মন েতৗবদগী খরিদ ঈংথবা ওই ।
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মিসিদ মখল অমগী শা-ঙা
ৱাহং-হংিলবা : ঐেঙা�গী অশাউবা েথাক�বিদ অমসুং অথীবা ৱাঙাং
ঙাং�বিদ করম েতৗনা েহাংেদা�িন ?
দাদা� : অিসগ�িন মিসদা অশাউবা েতৗিরবা অমসুং ৱাতােখা�িরবা, মহা�া মশাম�ী মথ�া কে�াল ৈলেত, মরমদুনা মিস পু�া
েথাি�বিন । কে�াল েতৗ�া অহা�দা কিরগ�া খরা খঙবা মেথৗ তাই ।
কিরগ�া ঐেখায়গী মথ�া কনাগ�া শাউবা েতৗরবিদ, মদু ওইরবিদ ঐেখায়্না
খাংবা ঙমগ�, মিস খনগদবিন । ঐহা�া শাউি�ৈঙ মমাংদা ঐহা�ী মথ�া
কনাগ�না

শাউরবিদ

নুংঙাইেরাই�া?

ঐহা�া

ঐেখায়্না

খাংবা

নুংঙাইবা

ঙমগ�া

মৈখ,

মদুৈখ

?

নুংঙাইগ�া
ঐেখায়্না

ন�গা

অেতা�াদা

েতৗগদবিন ।
মহা�া নহাকপু ৱাৈহ-েখা�া ফত্তবা ঙাংলবিদ অমসুং নহা�া ে�াে�ম
ওই�বিদ, িডে�শন লা�বিদ, অেদামসু েতৗিবয়ু, ন�গিদ েতৗিবগনু । ফত্তবা
ৱাৈহ-েখা�া পীেরাইদবিন । মিসিদ শা-ঙাগী মখল অমিন । অ�রেডবলপ
পীপল্স, অনকল্চডর্ !

�িত�মন মিসনা অেশংবা েমা�কী ল�ী
অহা�দিদ দয়া থ�ু, শাি� থ�ু, সমতা (রাগ, দুেৱস ৈলতবা) থ�ু,
ঙাকপীবা থ�ু অিসগ�া উপেদশ তি�র�ী । মতম অদুদা মিস মীয়া�া কির
হায়বেগ হায়বদা “অের! ঐহা�া শাউনীংদুনতা ৈলবা ওই অমসুং নহা�া
হায়ির মদুিদ ঙাকপীবা থ�ু, েতৗইগ�সুং ঐহা�া কির মরমগী ঙাকপীবা
থমগেদাইবা ?ʼʼ হায়বিদ মহাকপু উপেদশ কর�া মখল ওইনা পীগদবা মদুিদ
অেদা�া অশাউবা লা�বিদ অেদা�া অিসগ�া পু�ীংদা েপ�বা ফাওবা ওইবা
মদুিদ ‘ঐগী কর�া অেশা�েনা মদুিদ ঐেঙা�গী অিসগ�া অশাউবা অিস
েথাি�বা ? মিস ঐেঙা�গী অরা�া েথাকে�ʼ । অিসগ�া েপ�বা ফাওবা
অিস ওইগদবিন অমসুং কিরগ�া কনাগ�া গর ৈলরবিদ মহা�ী মেতংেলৗ
অমসুং অমুক হ�া অিসগ�া অেশা�া অিস েথা�নবা, অিসগ�া েলংদনা
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েল�ু। েহৗিজক অেদা�া অশাউববু কনেথা�নু, মদুগী মথ�া মদুগী �িত�মন
েতৗবা ওইয়ু ।
হায়বিদ েনাংমদা কয়া�া অিত�মন েতৗই অমসুং কনাগা েলায়্�া
েথাকপেগ, মদুবু েনাট েতৗদুনা ৈলয়ু অমসুং মদুগী মতম অদুদা �িত�মন
েতৗিবয়ু ।
�িত�ম�া কির েতৗগদবা ? অেদা�া শাউবা ওইবা অমসুং মাংদা
ৈলিরবা মীওই অদুবু নুংঙাইতবা ওইরবিদ, মদু ওইরবিদ মহা�ী আত্মাবু
নীংিশংদুনা মেঙা�গী ঙাকিপয়ু হায়্জগদবা । হায়বিদ েথাি�বা অদুগী
ঙাকিপয়ু হায়্জগদবা অমসুং অমুক হ�া েতৗজরেরাই অিসগ�া �্ িত�া েল�া,
অমসুং অেলাচানা েতৗবা হায়বিদ কিরেনা হায়বদা, মদুিদ ঐহা�ী ন�া
অরা�িশং অদুবু েফাঙেদাকপা মদুিদ ঐেঙা�গী মিস পাপ অিস েতৗে� ।

পূ�ীংদসু লাে� হাজয়্গদবা
ৱাহং-হংিলবা : দাদা�, প�াতাপ(লাে� ফাওবা মদুবু নীংিশংদুনা
ৈলবা) ন�গা �িত�মন েতৗবা মতমদা অন�া মতমদা অিসগ�া ফাওই
মদুিদ কিরগ�া লান�বা, কনাগ�া অমগী মথ�া অশাউবা লাকপা, মতম
অদুদা পূ�ীংদা নুংঙাইতবা ফাওই মদুিদ মিস েশাইে�, েতৗইগ�সুং মাংদা
ৈলিরবা অদুদা ঙাকিপয়ু হায়জ�গী েথৗনা ৈলেত ।
দাদা� : অিসগ�া লাে� হায়গদবা নেত্ত, ন�গিদ মতু ংদা মহা�া
মদুগী লা�া উপেয়াগ েতৗগিন । “হম ! েহৗিজক খঙজেরদনা ?” অিসগ�িন
মিস ! েনাবল জািত নেত্ত ! মেখায় লাে� হায়্জগদবা মতীক ৈলবা মীওই
নেত্ত ! মরমদুনা অেশংবা আত্মাবু নীংিশংদুনা পূ�ীংদা খ�া লাে� হায়্জগদবা।
িলিশং অমগী মনুংদা কনাগ�া মীওই ১০ অিসগ�া ফংগিন মদুিদ লাে�
হায়ি�ৈঙদা, মহা�া েহ�া মর লুকই ।

খুদ�া িরজ�, থে�ায়দগী �িত�মন েতৗবনা
ৱাহং-হংিলবা : কনাগ�া অমগী মথ�া য়া�া িথনা শাউ�বিদ,
মতু ংদা ঙাংদুনা তু িম�া ৈল�বিদ, মতু ংদা মিস ঙাংি�বা মিসগীদমক থে�াই
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অিসদা হ�া-হ�া নুংঙাইেত, মদু ওইরগিদ মদুগীদমক অমদগী েহ�া �িত�মন
েতৗগ�া ?
দাদা� : মদুদা অিন-অহমলক থে�ায় েশংনা �িত�মন েতৗিবয়ু
অমসুং ফজনা েতৗরবিদ মদুদা েলাইের । “েহ দাদা ভগৱান ! ঐেঙাণ্দগী
য়া�া িথনা অশাউবা েতৗে�, মাংদা ৈলিরবা অদুবু য়া�া অৱাবা নুংঙাইতবা
পীে� ! মদুগীদমক লাে� হায়জির । অেদামগী ইমাংম�দা লাে� হায়জির।”

মরাল, েতৗইগ�সুং অিশবগ�া
ৱাহং-হংিলবা : অিত�ম�গী েখায়রাং-েখায়শাউ�া ফাওরবিদ, মদু
�িত�ম�গী ঈংথবা ওই�া ?
দাদা� : েহায়, শাি� ওই । নিপ্শ�বা ফাইল (িহসাব অেচৗবা )
ওইরবিদ, মদুিদ িলিশং মঙা-মঙা �িত�মন েতৗগদবা ওই, মতমদুদা শাি�
ওই ! অশাউবা অদু মপান েথাংনা উৎতবা অমসুং মতু ংদা ৈমচাক-চাকপা
ওইরগিদ, মদু ওইজরবসু ঐেখায়্না মদুগীদমক �িত�মন েতৗ�বিদ মদুগা
চপ-মা�া দাগ চু দুনা ঐেখায়গী মথ�া ৈলগিন । �িত�মন েতৗরবিদ
েশংগিন। অিত�মন েতৗবা মর�া �িত�মন েতৗিবয়ু ।
ৱাহং-হংিলবা : কনাগ�া অমগী মথ�া শাউবগী মতু ংদা, খঙলকপা
অমসুং মদুগী িমৎকুপ অদুদা ঐেখায়না লাে� হায়জরবিদ, মদু ওইরবিদ মদুবু
কির হায়গিন ?
দাদা� : েহৗিজক �ান েলৗরবা মতু ংদা শাউবা েথা�বিদ অমসুং
লাে� হায়জরবিদ, মদু ওইরবিদ কিরগ�া ৱানীংঙাই ওইে� । নাে�াকপা
ওইের! অমসুং মমাংম�দা লাে� হায়বা ঙম�বিদ, অিসগ�া ওইরবিদ পূ�ীংদা
লাে� হায়জরবিদ, মদু ওইরবিদ েলাইের !
ৱাহং-হংিলবা : মমাংম�দা মীয়ামগী মমাংম�দা ?
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দাদা� : কিরসু কাইেদ । অিসগ�া লাে� হায়�বসু অমসুং অিসগ�া

মনুংদা �িত�মন েতৗরবসু য়াগিন । মরমিদ মিস পাপ অিস অিহংবা নেত্ত,
মিসিদ িডসচাজর্িন । ‘িডসচাজর্ʼ পাপ হায়বিদ মিস চাজর্ পাপ নেত্ত ! মরমদুনা
য়া�া শািথবা মৈহিদ িপেদ !

�িত�া েতৗবদগী েলপতু না ৈলির কষায়িশং !
মিস পু�মক অেদা�া েতৗহ�া নেত্ত, অশাউবা-নাপল-মায়া-মীেহৗবা
কষায়িশং অিসনা েতৗহ�ী । কষায়িশংগী য়াথংগী মতু ং ই�া চৎিল ।
কষায়িশংগী শাসি� ! ‘মশামক কনােনাʼ মদুগী ভান লা�বা মতু ংদা কষায়
চৎিখগিন । অশাউবা েথাকপা মতমদা নুংঙাইতবা ৈচনা ফাওই, েতৗইগ�সুং
ভগৱা�া তাকপীবা �িত�মন েতৗবা ৈহ�বিদ কির ওইগিন ? �িত�মন
েতৗবা ৈহরবিদ নাে�াকপা ওইগিন ।
হায়বিদ মিস অশাউবা-নাপল-মায়া-মীেহৗবগী সংসার কদায় ফাওবা
েলপতু না ৈলবেগ ? ‘ঐ চ�ুলালিন অমসুং অিসগ�িনʼ অিসগ�া পানদম
েলপিলবা মৈখ মতম অদুফাও েলপতু না ৈলগিন । ঐেখায়্না �িত�া েতৗিরবা
মৈখ মদুিদ ‘ঐ চ�ুলালিন,ʼ মিস ময়া�া ঐহা�ী �িত�া েতৗিখ অমসুং মহা�া
েলৗির মদুিদ ‘ঐ চ�ুলালিন,ʼ মতমদুফাও মিস অশাউবা-নাপল-মায়া-মীেহৗবা
ৈলির মনুংদা ।
মশাগী �িত�া করম কা�া চৎিখগিন মদুিদ ‘ঐ অেশংবা আত্মািন
ভান লা�বা মতমদা ।ʼ মরমদুনা মশাগী অেশংবা-শ�মদা লা�বা মতমদা
�িত�া মাঙগিন, মতমদুদা মিস অশাউবা-নাপল-মায়া-মীেহৗবা চৎিখগিন,
ন�গিদ চৎেলাই । ন�গিদ ফু -ফু দুনা েতৗরবসু শংচৎ-চৎেলাই অমসুং মহাি�
েহ�ৎিল ও�বদা । অমবু ফু রবিদ অিনসুবা অদুনা েহ�ৎিল অমসুং অিনসুবা
অদুবু ফু রবিদ অহমসুবা অদু েহ�ৎিল ।

অশাউবা অেশা�দুদা, মদুদা নাপল কি�
মহারাজ অমনা হায়, ঐহা�া অশাউববু নমথা-নমথাদুনা মর ফংনা
মাঙহি� । ঐহা�া হায়, “মদুগী িরজ�গী শ�ম ওইনা মিস ‘নাপলʼ েকৗবা
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ইেরাইনা েহ�া কনখৎিল ।ʼʼ নাপল অিস েহ�া-েহ�া চাওবা ওইির । মরমিদ
মায়াগী মচানুপািশং িশগদবা অদুগ�া নেত্ত । মদুগী উপায় েতৗরবিদ
চৎিখগদবা অদুগ�িন । ন�গিদ চৎেলাইদবা অদুগ�িন । মেখায় মায়াগী
মচািশংিন । মদুগী নাপল েকৗবা ইেরাই অদুিদ অদু�ী মতীক েনাইির, ‘ঐনা
অশাউববু নমথির, ঐনা অশাউববু নমথির ।’ মদুনা মতু ংদা েনাইির ।
মিসগী মহৎতা মিরমক চপ-মা�না ৈলর�া, মদুনা ফবিন ।

অশাউবা অমসুং মায়ািন ঙাকেশি�বা
অশাউবা অমসুং মায়া, মেখায়িদ ঙাকেশ�িন । মেখায়িদ মীেহৗবা
অমসুং নাপলগী ঙাকেশ�িন । মীেহৗবগী অেশংবা ঙাকেশ�া মায়া অমসুং
নাপলগী অেশংবা ঙাকেশ�না অশাউবা, মিসগীসু মথ�া নাপলগীদমক মায়াগী
খরািদ িশিজ�বা েতৗই, কপত েতৗই । কপত (েলাৎনা-থুপনা) েতৗদুনা
নাপলবু ফং�া েহাৎৈন, অিসগ�া েতৗ�া মীয়া�া ?
অমসুং অশাউবা েতৗদুনা মীেহৗবা েতৗই । মীেহৗবা মীওই অশাউবা
েতৗেদ অমসুং কিরগ�া অশাউবা েতৗরবিদ খঙগদবিন মদুিদ মহা�া মীেহৗবদা
কিরগ�া অিথংবা অৱাবা ফংিল, মরমদুনা মহা�া অশাউবা ওইির । ন�গিদ
মীেহৗবা মীওইিদ, ও�া-ৈত�দা মহাকপু কনাগ�গী েখানিথ চারবসু হায়গিন,
“ঐনা ঐহা�ী ৈপশা ফংেল, মহা�া ঙমিলবা মৈখ েকালাও-লাওজরবসু ।”
মীেহৗবা মীওইিদ অিসগ�া েতৗই, মরমিদ কপতনা পু�মক ঙাকেথা�িনদনা !

কপত হায়বিদ মায়া অমসুং অশাউবা মেখায় অিস ঙাকেশ�িন পু�ম�ী ।
অশাউবিদ, মশাগী নাপলদা কিরগ�া অৱাবা নংলবিদ, মতম অদুদা
অশাউবা ওই । মশাগী নাপলদা মাঙবা ওইরবিদ, মদুদা ।
অশাউবিদ ইচম-চ�ী । অচ�িদ অহা�দা মাঙহ�ী । অশাউবিদ
েবাম গিলিন অমসুং েবাম-গিল ৈলবা মদুদা েসনা-লানমীিশংনা লানেথংনগিন।
অশাউবা চৎ�বিদ মতু ংদা লানমী কর�া লানেথংনগিন ? মতু ংদা পু�মক
েচনিখগিন । কনাগ�া অমত্তা েলপতু না ৈলেরাই ।

32

অশাউবা

অশাউবাগী শ�ম
অশাউবা, মহাি� েপাখায়গ�া পরমানুিন । েবা�ুলা অমগী মনুংদা
কান�ক (গন পাউদর) পীক-থ�া হা� অমসুং েপাখাইরবা কা�া ৈমেহৗনা
চাকপা অমসুং মনুংগী কান�ক অদুনা েলাইরবা কা�া, মতম অদুদা মশামথ�া েবা�ুলা অদু শাি� ওই । অিসগ�া অশাউবগীসুিন । অশাউবা, মহাি�
েপাখায়�বা পরমানুিন, অমসুং মহাি� ‘বয্বি�তʼকী নীয়মগী মতু ং ই�া
েপাখায়বিন, মতম অদুদা মাইৈগ খুিদংদগী চাকপা ওই । েপাখাইনীংদুনা
ৈলবা, মদুবু অশাউবা েকৗেদ, অশাউবদুদা তাে�া ৈলরবিদ, মদুবু অশাউবা
েকৗই । অশাউবিদ করম কানফাও েকৗগিন, মনুংদা চাি�বমৈক ।

মনুংদা

চাকপা

অমসুং

অমসুং

ৈমনা

চাকেথ�ুনা

মাইৈগ

খুিদংদা

শে�াকপা

অেতা�িশংবুসু মদুগী ৈচনা েয়ৗবা । মদুিদ কদাপা(ৈমচাক অদুনা অেতা�িশংবুসু
চু বা) েকৗগিন অমসুং অজমপা দনা মশামক মেতা�া মনুংদা চা�ুনা ৈলবা,
েতৗইগ�সুং তাে�ািদ মখল

অিন

অিসদা ৈলগিন । মিস নত্তবা উ�

(েপাখাইগ�া) অিসনা েতাঙা�া েপাৎিন ।

মনুংদা চা�ুনা ৈলবা, খাংবা, মদুসু অশাউবিন
অশাউবা ওইবা ৱাঙাং েথা�বিদ মাঙদা ৈলিরবা অদুবু ৈচনা পীেদ।
িচ�া�গী

ঙাংবা,

খ�ানা

অশাউবা

েকৗই,

অিসগ�া

নেত্ত

।

মনুংদা

েফাংেদাকপা ঙমদনা চা�ুনা ৈলবা মদুসু অশাউবিন । মদুবু খাংবা অদুিদ
ডবল অশাউবিন । খাংবা হায়বিদ নমথদুনা থ�া । মদুিদ, েনাংমগী নুিমৎতা
সি�ং পাইেথা�বা-কা�া খঙগিন । কিরেদৗবগী খাংগেদাইেনা ? মিসিদ
�া�গী উপায় পুেথা�দবিন ।

অশাউবদা খ�াইদগী অেচৗবা িহংসা
বুি� ইেমাশনল ওই, �ান েমাশ�া ওই । ে��া েমাশা�া চৎপগ�া,
কিরগ�া মহা�া ইেমাশনল ওইরবিদ ?
ৱাহং-হংিলবা : এি�েড� েথা�িন ।
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দাদা� : অসুম-অসুম েতৗদুনা চৎলবিদ এি�েড� ওইগিন । মেতৗ
অসু�া মীওইবনা ইেমাশনল ওইবা মতমদা, মতম অদুদা জীব কায়া হকচাং
মনুংদা িশবা ওইির । অশাউবা ওইবগা জীবা মচা-মচা কয়া িশদুনা মাঙহ�ী
অমসুং মিসগী মথ�া মশাম�া ে�ম েতৗই মদুিদ, “ঐিদ অিহংসা ধমর্বু য়াথং
ইি�, জীব িহংসা েতৗেদ ।ʼʼ অের, েতৗইগ�সুং অশাউবদগী জীব কায়াবু
হাৎিলদনা, ইেমাশনল ওইদুনা ।

অশাউববু মায়পাকপা ঙমগিন অিসগ�া
�বয্

হায়বিদ

মপানেথাংগী

বয্বহার,

মদুবু

েহাংেদা�দবা

নেত্ত

েতৗইগ�সুং কিরগ�া ৱাখে�ান অদু েহাংেদা�বিদ য়া�া ফাের ।
কনাগ�না হায়ির, অশাউবা েতৗরেরাই, ঙিসম�গী অশাউবা িথংবা
ঙমেলাই । অশাউবিদ খঙবা মেথৗ তাই, মদুিদ অশাউবা কিরেনা ?
কিরগীদমক েথাি�বেনা ? মহাকপু েপাকপা অিস কিরগী মখা েপানবেগ ?
মহা�ী মমা কনােনা ? মপা কনােনা ? পু�মক খঙেদা�বা মতু ংদা অশাউববু
খঙবা ঙমগিন ।

নাে�াকপা খ�না নাে�াকহ�া ঙ�ী
অেদা�া েলৗেথাি�ং�া পু�মক ? কির কির েলৗেথাি�ংবেগ, হায়য়ু ।
িল� েশমদুনা ঐেঙা�া পীয়ু । মদু পু�মক েলৗেথাকপীেগ । অেদাম অশাউবানাপল-মায়া-মীেহৗবা অিসনা পুনিশন�া ?
ৱাহং-হংিলবা : অেশংবম�ী ।
দাদা� : হায়বিদ পুনিশি�বা মীওই অদুবু মশা-মথ�া করম েতৗনা
নাে�াকপা ঙমগিন ? অিসগ�া মাইৈক পু�ম�গী খুৎ-েখাং পু�মক েচৎনা
পুনিশ�বিদ, মদু ওইরবিদ মহা�া মশাম�া করম েতৗনা নাে�া�িন ?
ৱাহং-হংিলবা : মহাকপু কনাগ�া অমগী মেতং েলৗবা মেথৗ তাই ।
দাদা� : পুনিশনিলবা অমগী মেতং েলৗগ�া ?
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ৱাহং-হংিলবা : �ত� ওইবা অমগী মেতং েলৗবা মেথৗ তাই ।
দাদা� : ঐেখায়না কনাগ�া অমদা হংলবিদ ‘ইবুংেঙা, নাে�া�ুনা

ৈলবা কনা ৈলবেগ মিসদা ? নাে�াকপা ওইবা ? মদু ওইরবিদ ঐেঙা�া
মিসদা মেতং পাঙউ ।ʼ হায়বিদ মু� ওইরবা মহা�া নাে�াকহ�া ঙমগিন ।
মিস নৎতনিদ, কনাগ�া অমত্তনা েতৗবা ঙমেদ ।

অশাউবা- নাপল- মায়া- মীেহৗবগী চী�াক
কনাগ�া মীওই খরানা জা�ত ওই, মেখায়না হায় মদুিদ মিস অশাউবা
েতৗিরবা মদু ঐেখায়না পামেদ, মদু ওইজরবসু েতৗগদবা ওই ।
অমসুং কনাগ�া খরািদ অশাউবা েতৗই অমসুং হায়, “অশাউবা
েতৗ�বিদ ঐেখায়গী গাড়ী অিস চৎেলাই, ঐেখায়গী গাড়ী য়াদদুনা ৈলগিন ।”
অিসগ�সু হায় ।
অশাউবা-নাপল-মায়া-মীেহৗবা েল�া ৈলতনা মশাদগী হরা�ুনা চায়,
েতৗইগ�সুং মীয়ামগী খঙবদা লাে� । মিস মির অিসবু কিরগ�া চহী অহম
চারা েহ�ুনা থমলবিদ, মদু ওইরবিদ মেখায় েচনিখগিন । েতৗইগ�সুং কর�া
চী�াক চাবদগীেনা মেখায়না িহংিলবিস ? কিরগ�া মিস খঙ�বিদ, মদু
ওইরবিদ মেখায়না কর�া চারা েহ�ুনা িশগিন ? মদুবু খঙদবদগী মেখায়বু
চী�াক ফংদুনা ৈল । মেখায় কর�া িহংদুনা ৈলিরবেনা ? অমসুং মদুস,ু
েলাইবা নাই�বা মতম কয়াদগী িহংদুনা ৈলির । মরমদুনা মেখায়গী চী�াক
পীজগনু । অিসগ�া ৱাখে�ান অিসিদ কনাগ�া অমত্তনা লাে� অমসুং মীয়াম
পু�ম�া নম-হা েতৗদুনা মেখায়বু েলৗেথা�বা েতৗির । মেখায় মিরিদ ইচম
চ�া চৎকদবা নেত্ত । মেখায়িদ, আত্মা মাপন েথাকপা কা�া, মনুংগী পু�মক
িশৎতু না ৈতেথা�বা কা�া, মতু ংদা েথা�কই । মেখায় িহংসক ওইদুনা হাৎপা
পামেদ, মেখায়িদ অিহংসক ওইনা হাৎপা পা�ী ।
আচায়র্ িশষয্বু করম কা�া িকহ�েগ ? অশাউবা লাকপা মতমদা।
মদুগী

মতম

অদুদা

কনাগ�না

হায়রবিদ,

“মহারাজ,

মহাকপু

কিরগী
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কীহি�বেনা ?ʼʼ মতমদুদা মহারাজনা হায়গিন, “মহাি� িকহ�গী মতীক
চাই।ʼʼ মদুদগীিদ মতু ংদা পু�মক েলাইের । অিসগ�া ঙাংিলবিস, মদুিন
অশাউবগী চী�াক । েতৗিরবা অশাউবদুবু ঙাকেথাি�, মদুিন মহা�ী চী�াক।
মিস অশাউবা-নাপল-মায়া-মীেহৗববু চহী অহম ফাওবা কিরগ�া
মচী�াক ফং�বিদ মশা-মেতা�া মতু ংদা েচনিখিন, ঐেখায়্না হায়বগী মেথৗ
তােরাই । মরমিদ েপাৎ খুিদংমক মশা-মশাগী চীনছা�গী িহংদুনা ৈল অমসুং
মিস সংসারগী মীয়া�া কির েতৗবেগ ? নুিমৎ খুিদংগী মিস অশাউবানাপল-মায়া-মীেহৗববু মচী�াক পীজদুনা ৈল । নুিমৎ খুিদংগী চাক পীৈজ
অমসুং মতু ংদা মেখায়্না মশা-ফদুনা েকাচৎ-চৎতু না ৈল ।
অঙাংিশংবু ফু ই, য়া�া িথনা শাউদুনা ফু ই, মতু ংদা েলায়্নবীনা হায়,
‘অিসগ�া কিরগীদমক অঙাংিশংবু েতা�ববু ফু িরবেনা ?ʼ মতম অদুদা হায়,
‘নংনা খঙেলাই, ফু গদবা ওই ।ʼ মরমদুনা অশাউবনা খঙই মদুিদ, ‘ওেহােহা!,
ঐগী চী�াক পীির !ʼ অরা�িদ খঙেদ েতৗইগ�সুং েহৗিজকসু ফু গদবিন,
অিসগ�া েমাৎ পীির, মরমদুনা মহা�া ঐহাকপু চী�াক পীির । মিসবু চী�াক
পীবা েকৗির । ঐেখায়্না অশাউববু এনকেরজ েতৗরবিদ, অশাউববু অফবিন
খ�বিদ, মদু মহাকপু চী�াক পীবা হায়না হায়গিন । অশাউববু, ‘অশাউবা
ফৎতবিনʼ অিসগ�া খঙলবিদ মহাকপু মচী�াক পীেদ, অিসগ�া হায়গিন ।
অশাউববু মেতং পাংলবিদ, মহা�ী মায়েরামদা(প�তা)ৈলরবিদ, মদু ওইরবিদ
মহাকপু মচী�াক ফংেল । মদুগী মচীনছা�গীিন মহা�া িহংিলবিস । মীয়া�া
মহা�ী প� েলৗইদনা ?
অশাউবা-নাপল-মায়া-মীেহৗবা

কিরগ�া

েপাৎ

অমত্তবু

ঐহা�া

ঙাকেথাে� । অশাউবা েথা�বা মতু ংদা মতমদুদা কনাগ�না হায়, ‘মিস
অশাউবা অিস কিরগী েতৗিরবেনা ?ʼ মতমদুদা ঐহা�া হায় মদুিদ, ‘মিস
অশাউবা অিস য়া�া ফৎতবা েপাৎিন । ঐহা�ী অেশা�না মরম ওইদুনা
েথাি�বিন মিস ।ʼ হায়বিদ ঐহা�া ঙাকেথাে� । েতৗইগ�সুং মীয়া�িদ
ঙাকেথাকই ।
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মিস সাধু অিসনা িহদাক মানা নমবা ওই, মদুদা ঐেখায়্না হায়রবিদ,

‘সােহব, অেদামগ�না িহদাক মানা নম�া ?ʼ মতমদুদা মহা�া হায়, িহদাক
মানািদ কিরমত্তা কায়েদ । মদুনা েহ�ৎিল ।
মিস মিরমক, অশাউবা-নাপল-মায়া-মীেহৗবা, মিসদা অমনা ফাসর্ট
েমমবরবু নুংিশবা ওই, অিনসুবা অদুনা মদুদগী হ�না ওই অিসগ�া… েহ�া
ঙাকেথাকপা অদুগী, মহা�ী নুংিশবা েহ�া েহি� ।

�ুল ( মপানগী) কমর্ : সু�মা (অকু�া মনুংগী) কমর্
মপানগী কমর্ হায়বিদ কিরেনা, মিসবু খঙউ । নহা�া খুদ�া অশাউবা
লা�বিদ, নহা�া অশাউবা েতৗবা পাম�বসু মদু ওইজরবসু লা�বিদ, অিসগ�া
েথাক�া ন�গা েথা��া ?
ৱাহং-হংিলবা : েহায়, েথাকই ।
দাদা� : মদুগী অশাউবা লাকপা মদুগী মৈহ মিসদা খুদ�া ফংই ।
মীয়া�া হায় মদুিদ, “মাগা মানরনু, মহাি� হা�দগী য়া�া শাউগ�িন ।ʼʼ
কনাগ�না কিরগ�া মহাকপু মমাংম�দা খুবা�া থাবসু য়াই । হায়বিদ
অশাউবা েতৗবা অিস মপান েথাংদা উবা কমর্িন । অশাউবা েথাকপগী মদুগী
মতু ংদা ঙিস নহা�ী ৱাখে�ানিদ কিরেনা হায়বদা “অশাউবিদ েতৗগদবিন ।ʼʼ
মদু ওইরবিদ মদু অমুক হ�া মমাংগী মেপা�ী অশাউবগী িহসাব ওইগিন ।
নহা�ী ঙিসগী ৱাখে�ানিদ অশাউবা েতৗেরাইদবিন, নহা�ী পূ�ীংদা পানদম
েলপপী অশাউবিদ েতৗেরাইদবিন, েতৗইগ�সুং কিরগ�া েথা�বিদ, মদু ওইরবিদ
নেঙা�া লা�েদৗবা মেপা�ী ফািজ�া ৈলরেরাই । মিস �ুল(মপানগী) কমর্দা
নহা�া অশাউবা েথা�বিদ নহা�া মিস মেপাক অিসদা ৈচনা েশাইদনা ফংগিন।
মদু ওইজরবসু নহা�া মথংগী মেপা�ীদমক ফািজ�িদ ৈলেরাই । মরমিদ
সু�(মনুংগী) কমর্দা নহা�ী পা�ম েল�ী মদুিদ অশাউবা েতৗেরাইদবিন ।
অমসুং েহৗিজক কনাগ�া মীওই অমনা কনাগ�া অমগী মথ�া অশাউবা
েতৗ�বিদ, েতৗইগ�সুং পূ�ীংদা হায়ির মদুিদ, ‘মিস মীয়ামিশংগী মথ�া
অশাউবা েতৗরবা খ�দা মেখায়্না �ান তাগিন ।ʼ মদুদগী মিসনা মথংগী
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মেপা�া অশাউবা ওইবা ওইগিন ! মরমদুনা মপা�া অশাউবা েতৗিরবদু
মদুিদ �ুল(মপানগী)কমর্িন । অমসুং মদুগী মতমদা মনুংগী ৱাখে�ান ফাওবা,
মদুনা মনুংগী কমর্িন । মপানগী কমর্িদ ৈকেদৗনুংদা ফািজ�া ৈলেত, মিস
খঙলবিদ । মদুদগী মিস ‘িব�ান’ ঐহা�া অেনৗবা মওং ওইনা থমিল ।
েহৗিজক ফাওবদা মপানগী কমর্দগী ফািজ�া ওই হায়দুনা অিসগ�া জগৎতা
থমিজ�ী, অমসুং মদুদগী মীয়া�া িক-িকদুনা ৈলির ।

খাইেদাকপগী �ানদগী নাে�াকপা ঙ�ী কষায়িশং…
ৱাহং-হংিলবা : কষায় (অশাউবা-নাপল-মায়া-মীেহৗবা) মিরিশংদগী
মাইপা�বগীদমক কিরগ�া অহা�া েথৗদাং েশমশাবা মেথৗ তা�া ? কিরগ�া
দরকার ওইরগিদ মদুগীদমক কির েতৗগিন ?
দাদা� : অিসগ�িন, কিরগ�া মিস মির অশাউবা-নাপল-মায়ামীেহৗবা ৈল�বিদ মহা�া ভগৱান ওইগিন ।
ভগৱা�া কির হায়বেগ হায়বদা, নহা�ী অশাউবিদ অিসগ�িন মদুিদ
নহা�ী েপাকিম�বা মা�গা েলাই�া নহা�া অশাউবা েতৗির মদু ওইরবিদ
মহা�ী পূ�ীং নেঙা�গী েতাঙান তাগিন, পুি� চু �া েতাঙান তাগিন, মদু
ওইরবিদ নহা�ী অশাউবা অদু অরা�িন । মদুনা পূ�ীংদা েতাঙান-েতাঙান
তাহ�বিদ ন�গা চহী ২-৩ ফাওবা েতাঙান তাহি� । মতু ংদা অমুক হ�া
অমত্তা ওইরবিদ, মদুবু অ�তয্য়খানী অশাউবা েকৗই । পূ�ীংবু ে�কডাওন
েতৗহি�,

মদুিদ

অেরাইবা

েলেবলগী

য়ুজেলজ

অশাউবা

েকৗই,

মদুবু

অন�ানুবনধী অশাউবা েকৗই । অমসুং মীেহৗবসু মদুগ�া মতু ংদা নাপলসু
পু�মক মিসগ�া য়া�া ক�া ওই, মদু চৎ�বা মতু ংদা মীওইবনা অেশংবা
ল�ী ফংই, গন�ানদা লাকই, ন�গিদ গন�ান লাকপা ঙমেদ ! মিস মির

অন�ানুবনধী

কষায়(অশাউবা-নাপল-মায়া-মীেহৗবা)িশং

খ�া

চৎ�বিদ

য়া�া ফের ।
েহৗিজক মদুবু চৎনবা, ‘িজন’গী মনা�গী ৱাফম তারবিদ, মদু
ওইরবিদ মেখায় চৎিখগিন । ‘িজনʼ হায়বিদ আত্মা�ানী, মহাক ধমর্ মখল
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অমগী আত্মা�ানী ওইরবসু, েবডা�ʼকী ওইরবসু, ন�গা ৈজনগী ওইরবসু,
েতৗইগ�সুং আত্মা�ানী ওইবা মেথৗ তাই । মহাকপু তারবিদ �াবক ওইবা
ওই । অমসুং �াবক ওইরবিদ মহা�ী অন�ানুবনধী কষায় চৎিখগিন ।
মতু ংদা মশা-মেতা�া �েয়াপ�ম ওইদুনা ৈল ।
েহৗিজক অিনসুবা উপায়িদ মিসিন মদুিদ ঐহা�া মহাকপু খাইেদাকপগী
�ান েতৗিবরবিদ । মতম অদুদা কষায় পু�মক চৎিখবা ওই । পুমতু মতু �া ওই, মদু মিস মতম অিসগী অঙকপিন । মরম অদুনা ‘অ�ম িব�ানʼ
েকৗিরদনা !
-জয় সি�দান�

অেশংবা আত্মাগীদমক �াথর্ না
েহ অ�য়র্ামী পরমাত্মা ! অেদাম জীব খুিদংম�া িবরাজমান ওইির, অিসগ�া
ঐেঙা�সু িবরাজমান ওইির । অেদামগী শ�ম মদু 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 ওইদুনা ঐনা ** অরানবা েতৗিখবিশংদু, মদু অরানবিশং
পু�মকপু অেদামগী মাংদা হায়েদাকচারী । মদুগী 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 মদুিদ ঐহা�ী
েখৎ�া ৱাখে�ান অিসদগী নাে�া�বা অমসুং অমত্তা ওইবা শ�ম ফংনবা । ঐহা�া
অেদামদা অমত্তা ওইবা শ�মদগী ত�য়াকার ৈলেগ ।
**(েতৗিখবা েদাষিশং অদু, মদুবু 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, মদুগীদমক ঙাকপীয়ু
হায়জির I থে�ায়-েশা�া নুংঙাইতবা ফাওির I আেলাচানা, �িত�মন, �তয্খয্ান
েতৗির অমসুং অিসগ�া েদাষ অিস ৈকেদৗনুংদা েতৗজরেরাই হায়দুনা 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 মদুগী মাংদা ৈলিরবা মীওই অদুগী
মিমং েলৗবা)
**েতৗিখবা েদাসিশং অদু, মদুবু পূ�ীংদা নীংিশংউ I
(অেদাম অেশংবা আত্মািন অমসুং েদাষ েতৗির অদুগী 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 অদুদা অনুেমাদনা
েতৗদনবা অদুগ�া মেতানেলাম�া শি� পীিবয়ু । ঐহা�া কনাগ�া হকচাং ওইিরবা জীবাত্মাদা
খকজী�ংফাও অহম নুংঙায়্তবা েতৗদনবা অদুগ�া সয্াদবাদ ৱাৈহ, সয্াদবাদ বয্বহার অমসুং
সয্াদবাদ ৱাখল েতৗ�বগী মেতানেলাম�া শি� পীিবয়ু ।
২. েহ দাদা ভগৱান ! ঐহা�া কিরগ�া ধমর্ অমগী খকজী�ংফাও �মান নুংঙায়তবা
েতৗদবা, নুংঙায়তবা েতৗহ�বা ন�গা নুংঙায়তবা েতৗিরবা অদুদা অনুেমাদনা েতৗদনবা
অদুগ�া মেতানেলাম�া শি� পীিবয়ু । ঐহা�া কিরগ�া ধমর্ অমগী খকজী�ংফাও �মান
নুংঙায়তবা েতৗদনবা অদুগ�া সয্াদবাদ ৱাৈহ, সয্াদবাদ বয্বহার অমসুং সয্াদবাদ ৱাখল
েতৗ�বগী মেতানেলাম�া শি� পীিবয়ু।
৩. েহ দাদা ভগৱান ! ঐহা�া কনাগ�া হকচাং ওইিরবা উপেদশক সাধু, সাধবী ন�গা
আচারয়বু অবণর্বাদ(িন�া), অপরাধ, অিবনয় েতৗদনবা মেতানেলাম�া শি� পীিবয়ু ।
৪. েহ দাদা ভগৱান ! ঐহা�া কনাগ�া হকচাং ওইিরবা জীবাত্মাবু খকজী�ংফাও পামদবা
ফাওবা, েয়ংিথনবা ৈকেদৗনুংদা েতৗদনবা, েতৗহ��া ন�গা েতৗিরবা অদুগী মথ�া অনুেমাদনা
েতৗদনবা অদুগ�া মেতানেলাম�া শি� পীিবয়ু ।
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 অদুগ�া মেতানেলাম�া শি� পীিবয়ু । কনাগ�না অক�া েলান,
েখানেজল য়া�া-ঙাংবা েলান ঙাংলগিদ ঐহা�া মীনুংিশ েচ�া-ইংনা ঙাংবা েলান ঙাং�গী
মেতানেলাম�া শি� পীিবয়ু ।
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�া অদুগ�া মেতানেলাম�া শি�
পীিবয়ু । ঐহাকপু েলাইবা-নাইদনা িনিবর্কার ৈল�াবা শি� পীিবয়ু ।
৭.
েহ দাদা ভগৱান ! ঐহা�া কিরগ�া মহাও অমত্তদা চািনংবগী মীেহৗবা ওইদনবা
অদুগ�া শি� পীিবয়ু । মহাও পু�মকপু সুবা চীনছাক চানবগী মেতানেলাম�া শি� পীিবয়ু।
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 অদুগী মথ�া অনুেমাদনা েতৗদ�া অদুগ�া
মেতানেলাম�া শি� পীিবয়ু ।
৯. েহ দাদা ভগৱান ! ঐহা�া জগৎপু য়াইফ�া েতৗনবগী িনিমত্ত(খুৎলায়) ওইনবগী
মেতানেলাম�া শি� পীিবয়ু, শি� পীিবয়ু, শি� পীিবয়ু ।
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