
ভাৰতৰ ঈ�ৰপু
ষসকলভাৰতৰ ঈ�ৰপু
ষসকলভাৰতৰ ঈ�ৰপু
ষসকলভাৰতৰ ঈ�ৰপু
ষসকল 
মূলমূলমূলমূল : আ�াহাম েথা�া েকাভুৰ         

অনুবাদ অনুবাদ অনুবাদ অনুবাদ : িজেতন েবজব
ৱা 
 

যিদও এই পৃিথৱীখন আ
 জীৱকুলক ঈ�েৰ সৃি' কৰা নাই, মানুেহ িনেজ িক) অসংখ+ ঈ�ৰ আ
 েদৱ-

েদৱীৰ সৃি' কিৰ আিহেছ. এই /ি0য়া সুদূৰ অতীতৰপৰা চিল আিহেছ আ
 হয়েতা ভিৱষ+তৈলেকা চিল থািকব. 

কলে4াৰ লায়েনল েৱ5ট িথেয়টাৰত মই অলপেত এখন িচেনমা চােলা. ধূত8 বােপক, িকছুমান /চাৰৰ 

এেজ9 আ
 ব:েতা িবকাৰ;< তথাকিথত ভ=ই েকেনৈক েপা>ৰবছৰীয়া ভাৰতীয় ল’ৰা এটাক ঈ�ৰপু
ষত 

পিৰণত কিৰেছ তােৰ কািহনী। এই ঈ�ৰ-িশBজেনই হ’ল কুখ+াত C
 মহাৰাজজী যাক এসময়ত ভাৰতীয় BD 

িবভােগ েচাৰাং ব+ৱসায়ৰ বােব পালাম িবমান বFৰত হােত-েলােট আটক কেৰ. েতওঁৰপৰা চািৰ লাখ টকা মূল+ৰ 

অেঘািষত (undeclared) ৈবেদিশক মুTা আ
 পয8টকৰ েচক, সUৰ হাজাৰটকীয়া এডাল েনকেলচ, েডৰ লাখ 

টকা মূল+ৰ হাতঘড়ী উYাৰ কৰা হয়. িক) েসইবুিলেয়ই জােনা েতওঁৰ ভ=বৃF িনৰ< হ’ব? [াগছ অথবা তুৰীয় 

ধ+ানৰ মােজেৰ মানিসক উেUজনা িবচািৰ ফুৰা হাজাৰ হাজাৰ মেনািবকাৰ;< িহ]ী, অিভজাত ঘৰৰ েডকা-গাভ
ৰ 

মাজত েতওঁৰ জনি/য়তা এিতয়াও অ^ু_ আেছ.  

এই ল’ৰাজনৰ কথা আ
 আচৰণৰ পাৰদিশ8তা েদিখেল ভাব হয়, য` কৰা হ’েল েতওঁ হয়েতা ডাঙৰ 

চলিbc তাৰকা হ’ব পািৰেলেহঁেতন. েতওঁৰ ধূত8 বােপেকা পূেব8 এজন ঈ�ৰপু
েষই আিছল. উUৰ ভাৰতৰ িপেন 

সহজ-সৰল মানুহক ঠিগ েতওঁ এেনৈকেয় জীিৱকা িনব8াহ কিৰিছল. এেসাপা আধ+ািeক বাগাড়4ৰপূণ8 অথ8হীন 

কথা-বাত8া ভােটৗৰ দেৰ আওৰাবৈল িশিক পুেতেকা এিতয়া ঈ�ৰপু
ষত পিৰণত ৈহেছ. েবিছভাগ ঈ�ৰপু
ষৰ 

দেৰই এইজনা C
 মহাৰাজজীেয়ও েবােল িহমালয়ৰ পাদেদশৰপৰা আিহ সমাজত অৱতৰণ কিৰিছল.  

gাধীনতাৰ আেগেয় ভাৰতৰ ঈ�ৰপু
ষসকেল জীিৱকা িনব8াহ কিৰিছল নানাধৰণৰ েভDীবািজেৰ েহাজা 

েলাকসকলক আভুৱা ভাঁিৰ। েতওঁেলােক েকিতয়াবা যিদ ছাইসনা শৰীেৰেৰ কাঁইটৰ শয+াত েশােৱ, েকিতয়াবা 

আেকৗ েলেপটা কািঢ় শূন+েত ধ+ানমi হয়. িক) gাধীনতাৰ পৰৱত8ী কালত েতওঁেলােক ভাৰতৰ বািহৰেতা নতুন 

চৰণীয়া পথাৰ স>ান কিৰবৈল ধিৰেল. েতওঁেলাকৰ মূল ল^+ আিছল পিjমীয়া েদশিবলাক য’ত ভাৰেত ইিতমেধ+ 

আধ+ািeকতাৰ েদশ িহচােপ এটা ভুৱা খ+ািত অজ8ন কিৰবৈল স^ম ৈহেছ. ইউেৰাপীয় আ
 আেমিৰকান মানুেহ 

ধম8ীয় েবশ-ভূষাত থকা ভাৰতীয় মানুহ েদিখেলই েতওঁক এক/কাৰ ধম8C
 বুিলেয়ই ধিৰ লয়.     

ইউেৰাপীয় আ
 আেমিৰকান ভ=বৃFক লগত ৈল এইধৰণৰ েকােনা েকােনা /বাসী ঈ�ৰপু
ষ মােজ-

সমেয় িনজৰ েদশৈল আেহ. ইয়ােক েদিখ ধম8C
ৰ েভশ ধিৰ িবেদশৈল ৰাওনা েহাৱা ধুৰ>ৰ েলাকৰ সংখ+া অিধক 

বৃিY পাবৈল ধিৰেল। েতওঁেলাকৰ নামৰ বাহাৰ িক চাবা? C
, gামীজী, মহাeা, আনF, বাবা, ভগৱান, ঋিষ, 

মহাঋিষ, েযাগী মহাৰাজ, আ
 েয কত িক!  

এই েবিছভাগ ঈ�ৰপু
েষই সহেজ িবশাল পিৰমাণৰ ধন-ঐ�য8 েগাটাবৈল স^ম হয়, আ
 চহকী 

ভ=বৃFেৰা অভাৱ নঘেট. ভাৰতীয় ঈ�ৰপু
ষসকলৰ ব+ৱসায় ইমােনই লাভদায়ক েয উ= েদশসমূহৰ বােব 



েতওঁেলাক ৈবেদিশক মুTা আজ8নৰ এেকাটাহঁত ডাঙৰ উnসত পিৰণত ৈহেছ. সাধাৰণ পয8টক এজেন েযিতয়া 

িনজৰ এিগজট পাছপ’ট8ৰ বােব হাহাকাৰ কিৰ ফুিৰব লােগ, ঈ�ৰপু
ষসকেল িক) অিত সহেজ েদশ-িবেদশ pিম 

ফুিৰব পােৰ. /কৃতাথ8ত ক’বৈল গ’েল, ঈ�ৰপু
ষৰ ব+ৱসায় এিতয়া ধম8িনৰেপ^ ভাৰতৰ চৰকাৰ-সমিথ8ত 

ব+ৱসায়! 

মহিষ8 মেহশ েযাগী আিছল বাকীসকলতৈক েবিছ সফল িকয়েনা েতওঁ িবটলছ েব5ৰ লাখপিত পপ 

গায়কসকলক ভ= িহচােপ পাবৈল স^ম ৈহিছল. েতওঁৰ িনজাৈক আনিক এখন এেৰােrেনা আিছল। যিদও িবটলছ 

েব5ৰ িময়া ফাৰ’ েবালা মিহলা সদস+গৰাকীক ধষ8ণৰ অপেচ'া চেলাৱাৰ পাছত মেহশ েযাগীৰ িব
েY ব+াপক ৈহ-

ৈচৰ সৃি' ৈহিছল আ
 েব5েটােৱ েতওঁক ত+াগ কিৰিছল, িস েতওঁৰ জনি/য়তাত িক) বৰ িবেশষ /ভাৱ েপলাব 

েনাৱািৰেল। িঠক েচাৰাং কাৰবাৰত আটক েহাৱা C
 মহাৰাজজীৰ দেৰই এই ঘটনাৰ পাছেতা েতওঁৰ ব+ৱসায় 

ৰমৰমীয়াৈকেয় চিল থািকল.  

ঈ�ৰপু
ষ হ’বৰ বােব িক েযাগ+তাৰ /েয়াজন? /থম কথা হ’ল, মানুহৰ মন ভুেলাৱাৈক অথ8হীন 

বাগাড়4ৰপূণ8 ধুঁৱিল-কঁুৱিল কথা অনবৰত মুেখেৰ েবলেবলাই থকাৰ দ^তা থািকব লািগব. আeমুি=, আe-

উপলিs, আeBিYকৰণ, চূড়াt বা<ৱতা, মহাজাগিতক শি=, মহাজাগিতক বুিYমUা, মহাজাগিতক আeা, 

মহাজাগিতক মন, অিতমি<uীয় মন, কািম8ক শি=, িনব8াণীয় েচতনা, gগ8ীয় শি=, gগ8ীয় ৰিv, অতীিwয় েবাধ, 

কু5িলনী আিদ িক িক েয েতওঁেলাকৰ ভাষাৰ বাহাৰ! িxতীয়েত, অেলৗিকক শি=ৰ /মাণ িহচােপ িকছুসংখ+ক 

েভDীবািজ দ^তােৰ /দশ8ন কিৰব পািৰব লািগব. আনহােত, িটিভেয়-েৰিডঅ’েৱ, িকতােপ-পcই ঈ�ৰপু
ষৰ 

অেলৗিকক মিহমাৰ অহৰহ /চাৰ কিৰ থািকবৈল িকছুসংখ+ক /চাৰ এেজ9ৰ /েয়াজন সব8ািধক. ভাল /চাৰ 

পােলই পিচব ধৰা মৰাশ এটাক েভনামািখেয় আৱিৰ ধৰাৰ দেৰ ঈ�ৰপু
ষেকা অ>িব�াসী ভ=ই আৱিৰ ধেৰিহ. 

মেনােৰাগ-সyক8ীয় অিভzতাৰ িভিUত িলিখত েমাৰ ‘পুনজ8|ম’ আ
 ‘মা
 িপৰািৱ’ৰ চলিbc }পায়ণৰ 

বােব ১৯৭২ চনত ভাৰতৈল ৈগিছেলা. েতিতয়া মাTাজ, বাংগােলাৰ, কািলকট, িcছুৰ, এন8াকুলম, েকা�ায়াম, কুইলন 

আ
 িcবাwমত মই ভােলমান অভ+থ8না আ
 সংবাদেমলত ভাগ ল’বলগা হয়. সাংবািদকসকলৰ /�ৰ উUৰত 

মই এইবুিল মtব+ কেৰা েয পৃিথৱীত কােৰা েকােনা অেলৗিকক বা অিত/াকৃিতক শি= নাই, অতীতেতা নািছল 

আ
 এিতয়াও নাই. িযেবাৰ ঘটনাক ঈ�ৰপু
ষসকলৰ অেলৗিকক লীলা বুিল /চাৰ কৰা হয় েসইেবাৰ সাধাৰণ 

কাৰচািজেৰ েদখুওৱা েভDীবািজৰ বােদ আন এেকা নহয়. সৰলিব�াসী সাধাৰণ েলাকসকেল েসইেবাৰেক অ>ভােৱ 

অেলৗিককতাৰ /মাণ বুিল ;হণ কেৰ, কাৰণ িবষয়েটা অনুস>ান কিৰ চাবৈল এইসকলৰ সাহস আ
 কা5zান 

দুইটােৰ অভাৱ। েমাৰ ব=ব+ সাব+< কিৰবৰ বােব মই েঘাষণা কিৰেলা েয কাৰচািজ খটুৱাব েনাৱৰা পিৰেবশত 

যিদ েকােনা ঈ�ৰপু
েষ েমাৰ স|ুখত িযেকােনাধৰণৰ অেলৗিকক কায8 সyাদন কিৰব পােৰ, েতওঁক মই এক 

লাখ টকাৰ পুৰ�াৰ /দান কিৰম.  

েমাৰ /ত+া�ানেটা ভাৰতত ব:লভােৱ /চািৰত েহাৱাৰ লেগ লেগ ঈ�ৰপু
ষসকল আ
 েতওঁেলাকৰ 

হাজাৰ হাজাৰ ভ=ৰ মাজত এক/কাৰ হাহাকাৰ অৱ�াৰ সৃি' হ’ল. েতিতয়াৰপৰাই মই িবিভ� ধম8C
 আ
 

ঈ�ৰপু
ষৰপৰা িচিঠ পাবৈল ধিৰেলা. /েত+কেৰ দাবী এটাই, েয েতওঁেলােক অেলৗিকক শি=ৰ অি<� /মাণ 

কিৰব পািৰব. েতওঁেলাকৰ মৰসাহসী িকছুমােন িনজৰ অেলৗিকক ^মতাৰ িবষেয় দ�ািল মািৰ বাতিৰকাকতত 



েলখাও িলিখেল. ডাঃ ৱদলামুদীেয় ‘েড�ান েহৰ�’ত, তীথ8ংকেৰ ‘িদ িহFু’ আ
 ‘িদ টাইমছ অব িচেলান’ত, আৰ 

িপ িতৱাৰীেয় ‘ইি5য়ান এ�ে/ছ’ আ
 ‘ভাৰত-েজ+ািত’ত আ
 কালনাৰ িপনৰ এজন অzাত ব+ি=েয় ‘অমৃত 

বাজাৰ পিcকা’ত িলিখ জনােল েয েমাৰ /ত+া�ান ;হণ কিৰবৈল েতওঁেলাক সাজু.  

এেনৈক িচিঠ আ
 বাতিৰকাকতৰ মাধ+েমেৰ দাবী জেনাৱা সকেলাৈলেক মই আ�ান জনােলা : ভাৰতত 

থকা েমাৰ িযেকােনা এজন /িতিনিধৰ ওচৰত (এজন েবা4াই আ
 আনজন িবহাৰত থােক) েতওঁেলােক 

সাধাৰণভােৱ এশ টকা জমা কিৰ েমাৰ /ত+া�ান ;হণ কৰা বুিল িনjয়তা /দান কেৰ েযন। িযেকােনা 

ঈ�ৰপু
ষৰপৰা েসই জমােটা লাভ কৰাৰ পাছত েমাৰ /িতিনিধজেন িনে�া= িযেকােনা এটা /াথিমক পৰী^া 

সy� কিৰ দাবীদাৰজনৰ অকৃিcমতা িন}পণ কিৰব. দাবীদাৰজনক এখন এটকীয়া েনাটৰ এক যথাথ8 /িত}প 

সৃি' কিৰবৈল নতুবা েমাৰ /িতিনিধজনৰ েজপত িছল কৰা ব> খামত ভৰাই েথাৱা এখন েনাটৰ িছিৰেয়ল ন4ৰ 

ক’বৈল িদয়া হ’ব. ঈ�ৰপু
ষজন ইয়ােৰ িযেকােনা এটা পৰী^াত সফল হ’েলই েতওঁক লেগ লেগ জমা এশ 

টকােটা ঘূৰাই িদয়া হ’ব. আ
 /িতিনিধজনৰপৰা এেন সফলতাৰ খবৰ পােলই মই ভাৰতৈল ৰাওনা হ’ম. 

কাৰচািজ খটুৱাব েনাৱৰা পিৰেবশত ৰাজ:ৱাৈক মই েমাৰ পৰী^া সyাদন কিৰম আ
 যিদ ঈ�ৰপু
ষজেন 

অেলৗিককতা /মাণ কিৰবৈল স^ম হয় েতেt েতওঁক েঘািষত এক লাখ টকাৰ পুৰ�াৰ /দান কিৰম. এশ টকাৰ 

নামমাc জমােটা আ
 /াথিমক পৰী^াৰ ওপৰত মই এইবােবই C
� িদিছেলা যােত এই ধুৰ>ৰ 

/তাৰকিবলাকৰ ফাঁিক-কথামেত চিল মই িমছােত হাৰাশাি< খাবলগা নহয়. 

ভাৰত আ
 �লংকাৰ ভােলেকইখন বাতিৰকাকতত এই চত8সমূহ /কাশ েপাৱাৰ পাছত েসই 

ফাঁিকবাজহঁতৰ সম< উbবাচ+ িনিমষেত ব> ৈহ গ’ল. মই আিজও বাট চাই আেছা, অtতঃ েকােনাবা এজন 

ঈ�ৰপু
েষ এশ টকাৰ নামমাc জমােটা কিৰ েমাৰ /ত+া�ান ;হণ কৰা বুিল িনjয়তা /দান কৰক! 

সত+ সাই বাবা, নীলক5 বাবা, পািwমালাই gামীগাল, আচায8 ৰজনীশ, ৱদলামুদী, তীথ8কৰ, িতৱাৰী, 

দUবল, C
েদৱ মু=ানF, িনম8লা েদৱী, িc/য়াৰ েযািগনী, পূজ+া দাদাজী, gামী িচ|য়াF, আনF মূিত8, C
 

মহাৰাজজী আিদ শত-সহ� ঈ�ৰপু
ষ আ
 ঈ�ৰ-নাৰীৰ েভDীবািজ আ
 উ�ট কা�িনক দাবীসমূহ ডাঃ 

ভগৱtমৰ িনিচনা িবzানী বা েক েক �াহৰ িনিচনা গভন8ৰ এজেন িবনা/ে� অ>ভােৱ মািন ল’েল বুিলেয়ইেতা 

েসইসমূহ সত+ /মািণত ৈহ নাযায়. িযজন িবzানীেয় অনুস>ান নতুবা পৰী^া-িনৰী^া অিবহেনই িযেকােনা কথা 

সহজভােৱ িব�াস কেৰ েতওঁ হ’ল চূড়াtভােৱ অৈবzািনক. েকােনা /কৃত িবzানীেয়ই েকােনাবা ব+ি= বা ব�ৰ 

পিবcতা ন' হ’ব বুিল ভয় কিৰ অনুস>ানৰপৰা িবৰত নাথােক.  

ব: ৰাজ:ৱা সভাত মই হাতখন শূন+ত ঘূৰােয়ই পিবc ছাই ‘সৃি'’ কিৰ েদখুৱাইেছা. িক) মই েদিখ 

আচিৰত হওঁ েযিতয়া েসই ছাইিখিনেকা ব:েতা মিহলাই কাগেজেৰ নুিৰয়াই িনজৰ েবগত সামিৰ-সুতিৰ ভৰাই 

েলাৱা েদেখা. ডাঃ ভগৱtম আ
 েক েক �াহৰ দেৰ েসই অজলা মিহলািবলােকও িব�াস কেৰ েয মই েমাৰ 

অেলৗিকক শি=েৰ েসই ছাইিখিন ‘সৃি'’ কিৰেছা. েতিতয়া মই েতওঁেলাকক জনাই িদওঁ েয েসই ছাইিখিন Bকান 

গ
ৰ েগাবৰ পুিৰ েমাৰ প`ীেয় ৈতয়াৰ কৰা, আ
 ভাৰতৰ দেৰ ভগৱােনেৰ ভিৰ থকা এখন েদশত এেনকুৱা 

ঘিটব বুিল অনুমান কিৰেয়ই মই েসইিখিন �লংকাৰপৰা ৈল আিহেছা! অনু�ানৰ আৰ�িণেত েমাৰ গােটা এবাৰ 



পৰী^া কৰা হ’েলই েজােলাঙাৰ েমকুৰী ওলাই পিৰেলেহঁেতন. সত+ সাই বাবাই েতওঁৰ গােটা েকিতয়াও পৰী^া 

কিৰবৈল িনিদব, কাৰণ েজােলাঙাৰ েমকুৰী ওলাই পৰােতােনা েকােন িবচােৰ!  

িযজেন িনজৰ অেলৗিকক ^মতাৰ িবষেয় অনুস>ান হ’বৈল িনিদেয় েতওঁ হ’ল েদখেদখৈক ঠগ; িযজেন 

অেলৗিকক ঘটনাৰ অনুস>ান কিৰবৈল সাহ নকেৰ েতওঁ হ’ল েহাজা; আ
 িযজেন পৰী^া অিবহেনই িব�াস 

কিৰবৈল সাজু েতওঁ হ’ল মূখ8. ঈ�ৰপু
ষসকলৰ ভ=বৃFই উপলিs নকেৰেন েয েতওঁেলাকৰ ভগৱানসকেলা আন 

সাধাৰণ মানুহৰ িনিচনা এেকই অসহায়? পৃিথৱীৰ আন সকেলা মানুহৰ দেৰই ঈ�ৰপু
ষসকলেৰা ^ুধা আেছ, 

েতওঁেলাকেৰা েবমাৰ-আজাৰ হয়, আ
 েশষত েতওঁেলাকৰ সকেলােৱই মৃতু+বৰণ কেৰ.  

সত+ সাই বাবাই এেপি5চাইিটচৰ কাৰেণ এটা ছািজ8েকল অপােৰচন কেৰাৱাৰ কথা িলখা বােব েতওঁৰ 

দুজনমান ভ=ই েমাৰ িব
েY আপিU কিৰিছল. এজন ডা=ৰ ভ=ইেতা েতওঁেলাকৰ এখন সভাত চৰম ঔYত+েৰ 

িনল8�ভােৱ েঘাষণা কিৰিছল েয ভগৱান সাই বাবাই িনজৰ এেপি5�েটা উঠাবৰ বােব অপােৰচন কেৰাৱা নািছল. 

এজন িশষ+ৰ 
গীয়া এেপি5�েটােৱ আচলেত বাবাক বৰ মেনাক' িদ আিছল. েসইবােব েতওঁ িশষ+জনক িনজৰ 

সু� এেপি5�েটা িদ িদেল আ
 িনেজ 
গীয়া এেপি5�েটা ল’েল. িশষ+জনৰ 
গীয়া এেপি5�েটােহ এিতয়া 

বাবাই অপােৰচন কেৰাৱাই উঠাই িদেছ!!  

ল�াৰ কথা এেয় েয িবzানী মহলেতা সৰলিব�াসী মূখ8ৰ অভাৱ নাই িযসকেল এইধৰণৰ সাধুসমূহ 

সহেজ িব�াস কিৰ লয়. েকােনাবা এজন ভগৱােন েবােল ই>ন েনােহাৱাৈক গাড়ী চলাব পােৰ. আন এজেন ৈকেছ 

েয এেজাপা তালগছত এডাল ছফুট দীঘল িলংগ লািগ থকা েদখাৰ পাছেতই েতওঁ ঈ�ৰপু
ষত পিৰণত হ’ল. 

িবপদৰ সময়ত এজন ভগৱানৰ আেকৗ হঠােত আিবভ8াব ঘিটল আেমিৰকান ভ=ৰ এেৰােrনৰ ককিপটত আ
 

েrনখনক েতওঁ দুঘ8টনাৰপৰা ৰ^া কিৰেল. এজেন দাবী কৰা মেত নদীৰ পানীেয় দুভাগ ৈহ েতওঁক বাট এিৰ 

িদেয় যােত েতওঁ গাড়ী চলাই িসপাৰৈল যাব পােৰ. বাবাৰ পিবc ছাই সািন িদয়াত এজন ভ=ৰ েবােল হািন8য়া ভাল 

ৈহেছ. আন এজন ভ=ৰ হািন8য়া আেকৗ বাবাই ছািজ8েকল সা-সৰ�ান অিবহেনই ‘অপােৰচন’ কিৰ ভাল কিৰেল. 

এেনৈকেয় ঈ�ৰপু
ষসকলৰ অেলৗিকক মিহমাৰ েকােনা আিদ-অt নাই.  

িক) িকয় এই ভ5 /তাৰকসকলৰ পা�াত মানুেহ ইমান সহেজ পেৰ? উUৰেটা হ’ল গণ-িহি'িৰয়া. 

েকােনা ঈ�ৰপু
ষৰ চৰণত দুই-এজেন েকেনবাৈক ৈগ সা'াংেগ /িণপাত কিৰেলই হ’ল, বাকীসকেলও সদলবেল 

তাক অনুসৰণ কিৰব. এই অনুসৰণকাৰীসকলৰ েকােনা gাধীন িচtা বা যুি=-বুিY নাই. এজেন যিদ ঈ�ৰৰ Cণ 

গাই েটঁটু ফািল িচয়ঁেৰ, বাকীসকেলও লেগ লেগ তােকই কিৰব.  

িযেহাৱা, আ�া, ��া, িব�ু, িশৱ আিদ কা�িনক ঈ�ৰ-েদৱতাসকলৰ েকােনা অি<� নাই. িক) 

ঈ�ৰপু
ষসকলৰ অি<� আেছ, আ
 েতওঁেলাক মানৱ জািতৰ /িত এটা ডাঙৰ ভাবুিকg}প. 

     (সমাি� : 20-09-2013, িপছিনশা 01:20 বজা)   

        


