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নীকে�� 	স্সু !গৰকে	� অ�হকে	� সুম্মা�সুম্বু�দ্ধস্সু 
(রি	)

নীত্বা� থেল��রিৰদী3 বা�দ্ধ4, সুদ্ধম্মা��ত্ত�4গণং4, 
উ দুম্প�4 �হ�কে��4, গুরুং4 থে� অরি!ৰরিন্দয, 
প�রিল<যট্ঠ���দী�সু�, থেপ���ণংসুকে?সু� সু�ন্দ�4, 
সু��?��রিনীয চন্দসু3রি�যগরি	দী�পনী�, 
অগ��4 �ন্দবা�দ্ধ�রিহরি	।
 
নীকে!চক্কপরি�ব্ভ�4 অরিদীকেট্ঠরিহ গণংকে�রিহ। 
দুকেC�ধ�রি	ৰড্ঢনী4 থেল���প্প	H�রিদী��কে�রিহ। 
রি�চ্ছা�ঞা�কেণংনী দুক্কটা4, থেল��রিৰদী3 পদীকেস্সুৰ। 
টা��� সু4ৰরিKয��Hহ4, থে�চ�রিপ নীয টা���য। 
অরিধপ্প�য�জ�নীকে	�, য4 থেদী�সু4 অরি!কে��পরিন্ত। 
	4 �কে�	4 রিৰনী�সুকেয। 

�	নী�নী4 থেয�জনী�নীঞ্চ, পরি�Kগরি	ৰ�রি�নী4। 
অযনী�কেল���প্পরিত্তনী4, অট্ঠকেMঞাযH� রিৰরিনীচ্ছায�রি	। 

	? �	নীরিৰরিনীচ্ছাকেয� প3রি�সুৰকেসুনী দীট্ঠকেC�। অসুকেNHয 
ৰস্সু�য�গকে	� পট্ঠ�য রিহ য�ৰ দীসু ৰস্সু�য��� �নী�স্সু� থেহ�রিন্ত 
	�কেৰকে�� অন্ত��কেপ্প�। থেসু� চ �হ���� �রিO���� হ�নী��� 
প�রি�সু�নী4 ৰকেসুনী রি	রিৰকেধ� থেহ�রি	। এৰ4 !3কে	� �রিO���� 
প3রি�কেসু�রি	 আয�কেৰকেদীৰ ৰুকেত্ত�, নী পনী �রিO�কেদীকেসু অজ্জপ3রি�কেসু�। 



অজ্জ প�রি	 প3রি�কেসু� পনী রিহনী��� প3রি�কেসু�ৰ। অজ্জরিপরিহ 
�রিO�কেদীকেসু �গকেধসু� ��� �রিO� প3রি�সুস্সু এ��	নী পরি���ণংকে	� 
অকেয�দীকেT� ঠরিপকে	� 	4 �চ্চরিন্ত নী��4 �ত্বা� ৰল<কেVরিন্ত। 	?রিহ 
�রিO���� প3রি�সুস্সু এ� �	নী4 অজ্জ প�রি	 প3রি�সুস্সু 
রিদীযড্ঢ�	নী4 থেহ�	�রি	 দীট্ঠC4। 

থেয�জনী4 রিৰরিনীচ্ছাকেয� পনী ��য�গ প��ণংকে	� পট্ঠ�য য�ৰ এ�ৰ�সুরি	 
�	নী প��ণং যরিট্ঠয� গ	 থেয�জনী�রিনীরি	 দীট্ঠকেC�। দীসু হ?ট্ঠ�নী�নী4 
উসু!4 অট্ঠৰ�সুরি	 হ?ট্ঠ�নী4 উসু!4 নী���রি	 সু�ত্তন্ত টা���য4 ৰুত্তত্ত�
রিৰদীরি? প��ণং�রিদী��রিপ থেপ�ক্খ�রিণংযরিট্ঠ আদীকেয� থে	সু� থে	সু� ঠ�কেনীসু� 
	�সু4 	�সু4 নী�কে�রিহ থেৰ�হ�রি�	C�। 	�সু� পনী এ�ৰ�সু �	নী 
প��কেণং� দীকেT� চক্কৰ�ল<যরিট্ঠ নী��। 

সু� চ 	�সু4 সুদ্দং4 সু�ত্বা� সুদ্দংন্ত�4 অড্ঢগ�ৰু	, গ�ৰু	, ইচ্চ�রিদীনী�� 
সু�যসু�ত্তন্তট্ঠ���য4 আগ	�	�	�য রিহ 	কে?ৰ রিহ�ৰকেন্ত থে	সুরিট্ঠয� 
নীগ�স্সুহকেস্সুসু�, নীৰনীৰুরি	য� থেদী�ণং��খসুহকেস্সুসু�, �	নীপট্টকেনীসু�, 
চ	3সু� দী�কেপসু�, রি[ পরি�ত্ত দী�পসুহকেস্সুসু� চ,চক্কৰ�কেল<সু� চ থেয�জনী 
পরি���ণং4 �	4 থেহ�রি	। 

	ঞ্চ থে��সু�ত্তট্ঠ�নী4 সুদ্দংন্ত�রিন্ত �হ�সু�য সু�ত্তন্ত টা���য ৰুত্ত4। 
সুদ্দংন্তকে� ��� �রিO�স্সু প3রি�সুস্সু সুদ্দং ৰসুনীঠ�কেনীসু� থেয� 
গ�ৰু	ত্তস্সু চ	�কে?� !�কেগ� থেসু� থে��কেসু�রি	 রিপ ৰুচ্চরি	। রি[ সুহস্সু 
দীT প��ণংট্ঠ�নী4 দীকেT�রি	 অঙ্গু�ত্ত� টা���য ৰুত্ত4। রি	সুহস্সু ধনী� 
প��ণং4 রিদীযড্ঢ থে��সুরিন্ত রিৰসু�রিদ্ধ�গ্গ টা���যঞ্চ ৰুত্ত4। আচরি�যধনী� 
নী�� প�রি	য� হকে?নী নীৰরিৰদীরি? প��ণং4। জ�য�য পনী আকে��রিপ	�য 
চ	�হ? প��ণংরিন্ত প���রিজ���T টা���য ৰুত্ত4। 



রিৰদীরি? অরিধ�4 দীসু �	নী প��কেণং� দীকেT� রিসুকেনীরুংযরিট্ঠ নী���রি	 
সুকে��হরিৰকেনী�দীনীয4 আগকে	�। ��� �রিO� প3রি�সুস্সু রিহ সুত্ত �	নী�রিনী
প�রি	 প3রি�সুস্সু রিৰদীরি? অরিধ��রিনী দীসু �	নী�রিনী থেহ�রিন্ত। 	�য পনী 
	কে?ৰ রিসুকেনীরুং থেয�জনী �	4 রিহ�ৰন্ত পC	�রিদীসু� চ প�টারিল রিসুপ্পরিল
জম্বু�রি	 আদী�সু� থেচৰ সু��দ্দং সুত্ত �হ�দীহ�রিদীসু� চ ছদ্দংন্ত দীকেহ 
রিনীকে^�ধ�রিদীসু� চ থেয�জনী4 থেৰরিদী	C4। 

ছলঙ্গু�ল�রিধ� পঞ্চ �	নী প��কেণং� দীকেT� অযনীযরিট্ঠ নী��। সু� চ ধনী� 
পঞ্চ সুরি	�রিন্ত আদী�সু� আগ	�, অরিধ��রিনী পনী �?রিচ 
অকেব্ভ�হ�রি���রিনী।

চক্কৰ�ল<যরিট্ঠ রিসুকেনীরুংযরিট্ঠ অযনীযরিট্ঠ রিহ �	�রিনী রি	রিণং থেয�জনী�রিনী 
ইধ�রিপ আগ	�রিনী। পরি�K রিৰরিনীচ্ছাকেয পনী চ	3��সু�রি	 সুহস্সু� 
অকেO�গ�ল<ক্েহ� �হKকেৰ অচ্চ�গ্গকে	� 	�ৰকেদীৰ রিসুকেনীরুং পC	�ত্তকে��রি	 
ইদী4 থেহট্ঠ� প�ৰ�কে	� য�ৰ উপরি� রিসুকেনীরুংযরিট্ঠয� �	� থেয�জকেনীনী 
অট্ঠসুরিট্ঠ সুহস্সু�রিধ� থেয�জনীসু	সুহস্সু�কেCকেধ� রিসুকেনীরুং 
পC	��জ�রি	 ৰুত্ত4 থেহ�রি	। চক্কৰ�ল<যরিট্ঠয� �	 থেয�জনী পনী থেহট্ঠ�
পথ্ৰী�কে	� য�ৰ উপরি� চ	���সু�রি	 থেয�জনী সুহস্সু�কেCকেধ� থেহ�রি	। 
থে	নী�হ রিসুকেনীরুং রি!ক্খকেৰ পC	��জ� চ	���সু�রি	 থেয�জনী সুহস্সু�রিনী 
আয�কে�নী�, চ	���সু�রি	 থেয�জনী সুহস্সু�রিনী রিৰ?�কে�নী�রি	। 
চক্কৰ�ল<কেয�জনী4 থেহট্ঠ�রিধকেপ্প	4। 

প�চ�নী৩২পস্সু4 �জ	4, দীরিক্খণং4 ইন্দনী�ল�4৩৩, পরিচ্ছা�পস্সু4 
ফরিল�4, উত্ত�4 �নী��যরিন্ত। 



রিসুকেনীরুংস্সু য�গন্ধ� পC	স্সু উপরি�!�কেগনী৩৪ প�চ�নীরিদীসু�রিহ৩৫ 
রিনীক্খন্ত�৩৬ �জ	�রিদী �রিgকেয�৩৭ সু��দ্দংরিপকেট্ঠনী 
গন্ত্ৰা�চক্কৰ�ল<পC	4 আহচ্চ রি	ট্ঠরিন্ত। 	�সু4 পনী �রিgনী�ন্তকে�সু� 
চত্ত�কে�� �হ�সু��দ্দং� থেহ�রিন্ত। 

নীনী� থেচ রিসুকেনীরুংস্সু থেচৰ রিসুকেনীরুং�?কে� থেৰজযন্ত� প�সু�দী�রিদী 
�	নী�নীঞ্চ ও!�কেসুরিহ রিনীক্খন্ত �জ	�রিদী �রিgকেয� সু��দ্দংরিপকেট্ঠনী 
গন্ত্ৰা�চক্কৰ�ল<পC	4 আহচ্চ রি	ট্ঠরিন্ত, ই�রিg4 চক্কৰ�কেল সুCদী� 
আকেল�কে�� !কেৰযH, নী পনী অন্ধ��কে��রি	?

সুচ্চ4 ধম্মা	�য৩৮ য�� রিহ৩৯ খকেজ্জ�	�ত্তস্সু ও!�কেসুনী আকেল�কে�� 
পMঞা�যরি	, নী পনী �হন্ত�নী4 �জ	সু�ৰK�নী4 এৰ4 চরিন্দ� সু3রি�য 
থেদীৰপ�ত্ত�নী4রিপ প�কেC�পরিচ	প�Mঞাত্ত�৪০ অরি!পরি?	ত্ত�৪১ চ 
	�রিদীকেসু� আকেল�কে�� থেহ�রি	। নী পনী সুক্ক�দী�নী4 	�রিদীসু�নী4 
নী�রি!পরি?	ত্ত�রি	৪২। 

	কে	� উপ্ড্ঢ�পকেড্ঢনীরি	 ইদী4 য�গন্ধ� পCকে	� বা�রিহ� প�ৰ�কে	� য�ৰ 
উপরি� রিসুকেনীরুংকেয�জকেনীনী চ	���সু�রি	 সুহস্সু�কেCকেধ� থেহ�রি	। অকেন্ত� 
পনীস্সু উদীকে� চ	���সু�রি	 সুহস্সু�রিনী উপরি� [�চত্ত�ল�সু সুহস্সু�রিনী 
চ�রি	 পরি��রিT	�রিনী ছC�সুরি	 সুহস্সু�রিধ��রিনী সু	সুহস্সু থেয�জনীরিনী  
থেহ�ন্ত�রি	 দীট্ঠC4। ই��রিনী নীকেযনী থেসুকেসুসু�রিপ অকেন্ত�বা�রিহকে�সু� 
উপড্ঢ�পড্ঢ প��ণং	� থেৰরিদী	C�। 

�হ�সু��কেদ্দং� রি!ক্খকেৰ অনী�প�Cকেপ�ণং�রি	 আরিদী�4রিপ �হ�সু��দ্দং4 
প�রিৰয� অনী�প�C�রিনীন্না�রিদী�4 সুন্ধ�য ৰুত্ত4। নী পনী উদী�স্সু 
রিনীন্না�রিদী�4 যরিদী�4 রিহ উদী�স্সু�নী�প�Cরিনীন্না�রিদী�� অরিধকেপ্প	�। 	দী� 



চ	���সু�রি	 সুহস্সু�রিনী অকেজ্জ�গ�ল<্কেহ� �হKকেৰরি	 থেqচত্ত�ল�সু 
সুহস্সু�রিনী �হ�সু��কেদ্দং অকেO�গ�ল<্কেহ�, 	?�কে�ৰ উপরি� উগ্গকে	� 
য�গন্ধ� পCকে	�রি	 আরিদীরিনী নী ৰত্তC�রিনী রিসুয�4। 

রিসুকেনীরুং য�গন্ধ��দী�নী4 অন্তকে� সু�দী সু��কেদ্দংসু� ৰ�কে	� নী ৰ�যরি	। 	কে	�
থেযৰ উদী�4 অনী�রিৰল4 অরি	পসুন্না4 সু�খ��4 থেহ�রি	। 	g� 
থে���পত্ত�ত্তরিম্প সু�দীকে	ৰ�রি	। 	4 রিহ সুল<�য	নী সুMঞা�ত্ত টা���য4 
ৰুত্ত4, “	? রি�� ৰ�কে	� নী ৰ�য	�”রি	। 

রিসুকেনীরুং য�গন্ধ��দী�নী4 অন্তকে� সু��কেদ্দং� গম্ভী��কে	� চ রিৰসু�লকে	� চ 
চ	���সু�রি	সুহস্সু থেয�জকেনী� থেহ�রি	। য�গন্ধ� ইরিসুধ��নী4 অন্তকে� চ 
সু��কেদ্দং�রিপ গম্ভী��কে	� রিৰসু�লকে	� চ [�চত্ত�ল�সু সুহস্সু�কেয�জকেনী� 
থেহ�রি	। ইরি�নী� নীকেযনী গম্ভী�� রিৰসু�ল	� থেসুকেসুসু� দীট্ঠC�। 

থে	নী�হ রিসুকেনীরুংআরিদীনী4 অজ্জ�গ্গ�নী সু�পরি���ণং�রি	 ৰদীন্ত�রি	। 

অজ্জ�গ�নীস্সু�পরি�প��K	�রি	 উদী�স্সু উপরি�গ্গ	 সু��নী 
পরি���নী	�। 	4 	4 পরি�ক্খ�রিপত্বা� ৰ�৪৩রি	। একে	নী সুত্ত পC	� 
রিসুকেনীরুং আদীকেয� য��ক্ক�4 প���কে�� রিৰয সু�ন্তকে	� পরি�ক্খ�রিপত্বা� 
সু�দীস্সুকেনী� ��রিৰকে�� ইরিসুধকে�� য�গন্ধকে�� থেনীরি�ন্ধকে�� রিৰনী	কে�� 
অস্সু�কেK� রিগরি�ব্রহ�রি	 - এ	স্সু ��	রিল থেদীৰপ�ত্তস্সু ৰচনী4 নী�� 
পরি�ৰত্তনী4 নী থেহ�রি	। থেদীৰ	�রিহ �3ল!�সু�সু� অরি	পসু�	� !ৰন্ত�রি	। 

��	রিল সু��রি� পনী 	�ৰরি	4সু�রি!��খ4 ��4 প�চকেন্ত� সু�দীস্সুনী 
থেনীরি�ন্ধ��নী4 অন্ত��৪৪ �?�4 প�প�রিণং। থেসু� চ থেবা�রিধসুকেত্তনী প�কেট্ঠ� 
প3�কে	� অরি!��কেখরিট্ঠকে	 চত্ত�কে�� পCকে	 সু�দীস্সুকেনী�  য�গন্ধকে��রি	 …



আরিচরিক্খত্বা� পচ্ছাকে	� অরি	ক্ককেন্ত 	কেয� পCকে	 থেনীরি�ন্ধকে�� ।।। 
ব্রহ্মা�রি	 প�নী আরিচক্খরি	। 	g� থেনীৰ প�রিল<য� থেদী�কেসু� অরি?। 
অট্ঠ���য থেদী�কেসু�রি	 দীট্ঠC4। 

রিহ�ৰ� পCকে	� পঞ্চ থেয�জনীসু	�রিনী উকেচ্চ�রি	 এ? রিসুকেনীরুংকেয�জনী4 
দীট্ঠC4। থেয�জনী সুহস্সু�রিনী রি	রিণং আয�� রিৰ?��কে	�রি	 এ? পনী 
চক্কৰ�ল<কেয�জনী4 দীট্ঠC4। অকেনী�	ত্ত�দী�সু� সুত্তসু� �হ�সুকে�সু�চ৪৫ 
পC	 ��টা�দী�সু� রুংক্খৰনী�দী�সু� চ রিসুকেনীরুংকেজ�জনী4। 

দীরিক্খকেণংনী ৰ�রি	 দীরিক্খণং�যনীকেন্তনীৰ�। 

উত্তকে�নী ৰ�রি	 উত্ত��যনীকেন্তনী ৰ�। ইদী4 পনী সু3রি�য4 উদীয��কেল 
অ?ঙ্গু�নী��কেলচ পC	ন্তকে�নী�রি	 ��খ!�ৰকে	� ৰুত্ত4। নী পনী 	স্সু 
উত্ত�কে	� গ�নীকে	� উজ�4 গচ্ছান্ত�নীকে��কেহ�ন্ত�রি	। ইদীরিম্প 
পC	ন্ত��রি!��খ�!�ৰকে	� ৰুত্ত4। 

নী �চ্ছা গচ্ছা প�রিনীরি	 ইদী4 থে	সু�কেযৰ রি	কে�সু� প�Mঞাৰন্ত�নী4 আনী�!�ৰ
ধম্মা�	�রিহ অনীগধনীকে	� ৰুত্ত4। থেদীৰকেল�কে�সু� �চ্ছাগচ্ছাপ�নী4 অরি?	�য
থে	 	? নী?�রি	 নী ৰত্তC4। 

গঙ্গু�দী�সু� থেচৰ ছদ্দংন্ত দীহৰকেনীসু� চ রিসুকেনীরুংকেয�জনী4 	�সু� !�রিম্মাসু� 
য�ৰ	� জম্বু�সু�খ� ছ�কেদীত্বা� রিঠ	�রি	 �রিO� পK�সু টা���য ৰুত্ত4। 	�সু�
রি	রিনীরি�ত্তকে? থেচ	4 সুত্ত�� ৰচনী4 য�� প�সু�ণংসুক্খ��কেচৰ 
�ক্খল�৪৬ �ণ্টখ�ণং��� সুকেC �গ্গ4 রিৰৰজ্জরিন্ত গচ্ছাকেন্ত 
থেল��নী�যকে�রি	। 



	�রিহ সু�খ�দী�রিহ থেহ	3রিহরি	 অকে?�। জম্বু�পত্তসু�খ�রিহ ৰকেস্সু�দী�4 
রিহ�রিৰন্দ� থেহট্ঠ� পরি	ত্বা� সুন্ত��নীৰকেসুনী নীদী�কেয� প!ৰন্ত�রি	 অকে?�। 
থে	নী ৰুত্ত4 সু4য�ত্ত টা���য4 �হ�জম্বু3সু�খ�য থেহট্ঠ� পৰত্ত নীদী�যরিন্ত। 

চরিন্দ� সু3রি�কেযসু� থেচৰ থে	সু4 অন্তকে� চ চক্কৰ�লকেয�জনী4 
উপড্ঢপগ্গকে	�	� ��সু��Tলস্সু উপড্ঢকে	�। 

গরি	রিৰরিনীচ্ছাকেয �দী�চ� দীরিক্খণংকে	�রি	 ইদী4 �নী�স্সু�নী4 প��টা!�কেৰনী 
ৰুত্ত4। দীরিক্খণং�যনীকে	�রি	 অকে?�। উত্ত�কে	�রি	 উত্ত��যনীকে	�। 
চন্দস্সু উকে!�সু� পকেস্সুসু� গচ্ছান্ত�রি	 এ? নীক্খত্ত�রিনী সু3রি�যস্সু 
উ!কে	� পকেস্সুসু� গচ্ছারিন্ত। যরিদী চন্দস্সু উ!কে	� পকেস্সুসু� গচ্ছারিন্ত। 
যরিদী চTস্সু উ!কে	�সু� পকেস্সুসু� থে	 গকেচ্ছায�H4, 	দী� সু3রি�কেয� 
নীক্খত্ত�রিনী পরিটাচ্ছা�কেদীযH�রি	। 

চকেন্দ� থেধনী� রিৰয উপসুঙ্ক�রি	রি	 নীক্খত্ত�রিনী থেযৰ রিদীৰকেসু রিদীৰকেসু 
সু	সুহস্সু�রিনী চT�Tল4 ওহ�য গচ্ছারিন্ত। 	g� চকেন্দ� 	�নী� 
উপসুঙ্ক�কেন্ত� রিৰয থেহ�রি	। নীক্খত্ত�রিনী পনী চকেক্কনী পরিটাবান্ধ?� অত্তকেনী� 
গ�নীট্ঠ�নী4 নী রিৰজহরিন্ত। 

	��রিহ অস্সুৰণং�, !�ণং�, �রিত্ত��য৪৭ এ�প�দী4 রি�স্সু��রিসুরিzহ 
সুদী� রি	ট্ঠরিন্ত। �রিত্ত��য রি	প�দী4, থে��হরিণং রি�গ্গসু�� রি[ প�দী4, 
রিব্রস্সু��রিসুরিzহ সুদী� রি	ট্ঠরিন্ত। এৰ4 থেসুকেসুসু� ��রিসুসু� থেসুসু�রিনী 
নীক্খত্ত�রিনী সুদী� রি	ট্ঠরিন্ত। 

চন্দ4 পনী ��সু�কেয� রিদীযড্ঢরিদীৰকেসু অরি	ক্ক�রিন্ত। 



দীন্ধ4রি	 সুরিণং�4। দীরিক্খণং রিদীসুকে	�রি	 দীরিক্খণং�যনীস্সু অন্তকে	� এৰ। 
উত্ত��যনী দী�সু�য�রি	 উত্ত��যনীস্সু অন্তকে	�। দীরিক্খণং রিদীসু�য�রি	 
দীরিক্খণং�যনীস্সু চ গ�নী4। 

	��রিহ �ক্কটা, সু�হ, �Mঞা, 	�ল, রিৰরিচ্ছা�, ধনী� ��সু�কেয� 
দীরিক্খণং�যনী4 নী��। ����, ��ম্ভী, রি�নী, থে�স্সু, পস্সু�, থে���নী 
��সু�কেয� উত্ত��যনী4 নী��। 

সু3রি�কেয� রিহ দীরিক্খণং�যনী সুN�কে	 ছ��কেসু অকেন্ত� ৰ�রি�যন্তকে	� বারিহ 
রিনীক্খরি�ত্বা� চক্ক4 অকেধ� ওরূয্হ গচ্ছারি	। উত্ত��যনী সুN�কে	 ছ��কেসু 
বা�রিহ� ৰ�রি�যন্তকে	� অকেন্ত� পৰ�কেসুত্বা� চক্ক��দ্ধ��রুংয্হ গচ্ছারি	। 
থে	নী�হ ছরিহ ছরিহ ��কেসুরিহ ইOনীকে	�রি	। 

ৰ�রি�রিৰরিনীচ্ছাকেয পনী এৰ4 !3কে	সু� q�সু� অযকেনীসু� অজৰ�রি� থেহট্ঠ� 
থেহ�রি	। 	কে	� উপরি� নী�গ ৰ�রি�। 	কে	� উদ্ধ4 থেগ�ৰ�রি� থেহ�রি	। 

	�� রিহ দীরিক্খণং�যকেনীৰ !ৰ �ক্কটা সু�হ৪৮ সুN�কে	� আসুল<ক্েহ� চ 
সু�ৰকেK�চ�রি	 থেq ��সু� থেগ�ৰ�রি� নী��। �নীH� 	�ল সুN�কে	� 
থেপ�ট্ঠপ�কেদী� অস্সুয�রিজ্জ চ�রি	 থেq ��সু� নী�গ ৰ�রি�। রিৰরিচ্ছা� ধনী� 
সুN�কে	� �রিত্তকে�� ��গসু�কে�� চ�রি	 থেq ��সু� অজৰ�রি� নী��। 

উত্ত��যকেনীরিপ ��� ��ম্ভী সুN�কে	� ফ�কেস্সু� ��কে|� চ�রি	 থেq ��সু� 
অজৰ�রি� নী��। রি�ন্না থে�স্সু সুN�কে	� ফল্গুকেণং�৪৯ রিচকেত্ত� চ�রি	 থেq 
��সু� নী�গ ৰ�রি� নী��। পস্সু� থে���নী সুN�কে	� রিৰসু�কেখ� থেজকেট্ঠ� চ�রি	
থেq ��সু� থেগ�ৰ�রি� নী���রি	। 



	��রিপ রিৰরিচ্ছাকে�� ধনী� ���কে�� ��কেম্ভী� রি	 চত্ত�কে�� ��সু� অজৰ�রি� 
নী��। �নীH� 	�কেল� রি�কেনী� থে�কেস্সু� চ�রি	 চত্ত�কে�� ��সু� নী�গৰ�রি� 
নী��। �ক্ককেটা� রিসুকেহ� পস্সু� থে���কেনী� চ�রি	 চত্ত�কে�� ��সু� থেগ�ৰ�রি� 
নী���রি	 দীট্ঠC�। 

প�রি	 �গ্গকে	�রি	 	3লকে	� রিৰরিচ্ছাকে� ধনী�রিzহ চ�রি	 অকেধ� ও	রি�ত্বা� 
চ�রি	। ���কে� ��কেম্ভী চ উদ্ধ4 আরুংরিহত্বা� চ�রি	। থে	নী�হ, অজৰ�রি� 
আরুংয্হন্ত�রি	 প�রি	 �গ্গকে	�রি	 ��ম্ভীকে	� রি�কেনী রি�কেস্সুচ উদ্ধ4 
আরুংরিহত্বা� �নীH�য 	3কেল চ রিৰচ্ছাকে� চ অকেধ� ও	রি�ত্বা� চ�রি	। �ক্ককেটা
রিসুকেহ চ অকেধ� ও	রি�ত্বা� পস্সু�রিzহ থে���কেনী চ উদ্ধ4 আরূরিহত্বা� চ�রি	। 
থে	নী�হ উদ্ধ4 অকে��হকেন্ত� অকেধ� অকেনী�	�কেন্ত�রি	। 

রিৰসু�4 পরি�ৰত্তন্ত�রি	 ইদী4 সুপ্পগরি	৫০, ৰঙ্কগরি	৫১, অরি	ৰঙ্কগরি	, 
��রিটালগরি	, রিসুঙ্গুগরি	, �ন্দগরি	 - পঞ্চগরি	কেয� সুন্ধ�য ৰুত্ত4। 

সু�4 পরি�হ�ন্ত�রি	 সু�গরি	 সুন্ধ�য। 	��রিহ চরিন্দ� সু3রি�য� ��জ�নী4 
ধরিম্মা�� ��কেল অস্সুৰণং�, !�ণং�, �রিত্ত��, থে��হণং�, ফলগুরিণং৫২ 
qয4, ��কে|�স্ৰা�রি	। সু�ৰকেK� ধনীরিসুকেট্ঠ� সুত্তরিৰকেসু� !qqয4। 

থে�ৰ	�৫৩ চ�রি	 চ�দ্দংসু নীক্খত্ত�রিনী দীরিক্খণংকে	� �ত্বা� রি�গরিসুকে��, 
!কেq�, অস্সুরিলকেস্সু�, হকে?�, রিচকেত্ত�, রিৰসু�কেখ�, অনী���কেধ� থেজকেট্ঠ� 
�3কেল� আসু�ল< qযঞ্চ�রি	 এ��দীসু নীক্খত্ত�রিনী ৰ��কে	� �ত্বা� প�ন্নাপ�স্হ্যুH,
প�স্সু�রিনী পনী �কেO �ত্বা� চ�রিন্ত। থে	সু4 অরি? ধরিম্মা� ��কেল পনী 
রিৰপরি�য�কেযনী চ�রিন্ত। 



অযনী৫৪ রিৰরিনীচ্ছাকেয পনী চরিন্দ� সু3রি�য� ছ��কেসু রিসুকেনীরুংকে	� বারিহ 
রিনীক্খ�ন্ত�রি	 ইদী4 ৰচনী4  থেসু�	পরি		 ৰকেসুনী ৰুত্ত4। চরিন্দ�� রিহ 
অড্ঢ ��কেসু রিসুকেনীরুংকে	� বারিহ রিনীক্খ�রি	। অড্ঢ ��কেসু অকেন্ত চ�রি	। 
সু3রি�কেয� পনী ছ��কেসু রিসুকেনীরুংকে	� বারিহ রি	রি�য� গ�কেনীনী রিনীক্খ�রি	। 
ছ��কেসু অকেন্ত� চ�রি	। 	�� রিহ �ক্কটা�রিদী ধনী� পরি�যন্ত4 দীরিক্খণংযনী4 
নী��। �����রিদী থে���নী পরি�যন্ত4 উত্ত��যনী নী���রি	 থেজ�রি	সুকে?সু� 
ৰুত্তত্ত�। দীরিক্খণং�যকেনী 	�ৰ সু3রি�কেয� �ক্কটা সু�হ সুN�কে	 আসুল<ক্েহ� 
সু�ৰকেK�রি	৫৫ থেq��কেসু রিসুকেনীরুং সু��কেপ চক্ক4 অকেধ� ও	রি�ত্বা� 
রিনীক্খরি�ত্বা� চ�রি	। 	কে	� �Mঞা� 	3ল সুN�কে	 থেপ�ট্ঠপ�কেদী� 
অজয�কেজ্জ�চ�রি	 থেq ��কেসু বারিহ রিনীক্খরি�ত্বা� চক্ক4 ও	রি�ত্বা� �কেO 
সু�রি	। 	কে	� রিৰরিচ্ছা� ধনী� সুN�কে	 �রিত্তকে�� রি�গরিসুকে�� চ�রি	 থেq 
��কেসু চ চক্ক4 অকেধ� ও	রি�ত্বা� বারিহ রিনীক্খরি�ত্বা� চক্কৰ�ল< সুরি�কেপনী 
চ�রি	। উত্ত��যকেনী পনী �	�য ��ম্ভী সুN�কে	 ফ�কেস্সু� ��কে|� চ�রি	 থেq
��কেসু চক্ক��দ্ধ4 অরি!রূরিহত্বা� অকেন্ত� পৰ�কেসুত্বা� চক্কৰ�ল< সুরি�কেপনী 
চ�রি	। রি�ন্না রি�স্সু সুN�কে	 ফলগুকেণং� রিচকেত্ত� চ�রি	 থেq ��কেসু 
উদ্দং��রুংরিহত্বা� পরিৰকেসুত্বা� চ�রি	। 	কে	� পস্সু� থে���নী সুN�কে	 
রিৰসু�কেখ� থেজকেট্ঠ� চ�রি	 থেq ��কেসু উদ্ধ��রুংরিহত্বা� পৰ�কেসুত্বা� রিসুএন্রু� 
সুরি�কেপনী চ�	�রি	 দীট্ঠC4। 

	স্সু রিসুকেনীরুংস্সু চ য4 ঠ�নী4রি	 এ? 	স্সু�রি	 �রিO�স্সু ইদী4 ৰুত্ত4 
থেহ�রি	। রিসুকেনীরুং চক্কৰ�ল< সুকেদ্দংরি	 অৰরিধ!�কেৰনী উপলরিক্খকে	� 
আ��সু রিৰকেসুকেসু�। থে	রিহ ৰুচ্চরি	 রিসুকেনীরুং চক্কৰ�ল< পCকে	রিহ। য4 
পনী চক্কৰ�লকেয�জকেনীনী থেq সু	সুহস্সু�রিনী ছনীৰুরি	 থেয�জনীরিনী রি	রিণং 
গ�ৰুত্ত�রিনী চত্ত�ল�সু উসু!�রিণং চ�রি	 	4 ঠ�নী4 থে	 রি	 ৰুচ্চ	�রি	 
দীট্ঠC4। এৰ4 উপরি�রিপ দীট্ঠC4। 



নী চ রিসুকেনীরুংস্সু অগ্গ�রিলন্ধ4 অরি�নী�রি	 এ? অগ্গসুকেদ্দং�আরিদী 
সুদ্দংপরি�য�কেয� অজ্জ	কেগ্গ প�ণং�কেপ	4রি	 এ? রিনীয রিৰয আরিলন্দ সুকেদ্দং�
পনী পরি�!Tপরি�য�কেয�। 	g� প���কে�� সুরিদীসুত্ত� রিসুকেনীরুংস্সু 
পরি�!T�রিনী সুত্ত পC	�রিনী ৰদীরি	।  অকেগ্গ� চ থেসু� আরিলকেন্দ� চ�রি	 
অগ্গ�রিলকেন্দ� অস্সু�কেK� ৰুচ্চরি	। অস্সু�K4 নী চ উপসুঙ্ক�	�রি	 
অকে?�। চক্কৰ�ল<কেয�জকেনীনী থেচ? অন্তকে	� য�ৰস্সু�K� অন্ত� 
পরি���ণংকে	� এ�সু	সুহস্সুঞ্চ সুহস্সু�নী�নীচ�সুরি	 অট্ঠসু	ঞ্চ ছসুরিট্ট 
থেয�জনী4 রিৰসু	�সু!4রি	। 

আকেল�� রিৰরিনীচ্ছাকেয রি	সু� দী�কেপসু�রি	 চরিন্দ� সু3রি�য�কেল��স্সু 
উপলরিক্খ	স্সু অMঞাস্সু ঠ�নীস্সু আ!�ৰকে	� ৰুত্ত4। এ�	�য  …
ৰস্সু�রিনীরি	 ইদী4 সু�খ�ৰকেবা�ধনী?4 চক্কৰ�ল< সুNH� �Tল4 চ	�!�গ4৫৬
�ত্বা� রি[সুহস্সু পঞ্চ সু	ঞ্চ সুত্ত�সু�রি	 থেয�জনী�রিনী থেq গ�ৰুত্ত�রিনী চ 
অরিধ���নী4 ৰ� গণংনী3পগ4 নীকেহ�	�রি	 ঞা�য�ছকে�ত্বা� ৰুত্ত4। থে	রিহ 
চক্কৰ�ল< পরি�যকেন্তরিপ ও!�সু��ণংকে	� একে���য রিদীসু�য 
নীৰসু	সুহস্সু�রিনী পঞ্চসু	�রিনী সুত্ত�রিসুরি	 থেয�জনী�রিনী থেqগ�ৰু	�রিনী 
অন্ধ���4 রিৰধকে�ত্বা� আকেল��4 দীকেস্সুন্ত�রি	। যকেদীৰ4 এ�!�কেগ� 
অন্ধ��কে�� !কেৰয, থে	H�!�গ� আকেল��� !কেৰয�রিন্ত। �ন্না 
উপড্ঢ�পকেড্ঢকেযৰ আকেল����ণংকে	� 	�� রিহ সু3রি�কেয� থে�স্সু 	�ল4 
সুঙ্করিন্ত��কেল অট্ঠ��সু সু	সুহস্সু�রিনী পঞ্চসুহস্সু�রিনী এ�সু	4 
পঞ্চসুত্তরি	 থেয�জনী�রিনী চ�রি	 এত্তকে� ঠ�কেনী আকেল��4 দীকেস্সুরি	। 	? 
থে�� অন্ধ��কে�� থেহ�রি	। রিদীৰ� রি	সু�নী�রিটা�� 	�� �রিত্তয� পন্না�সু 
অ4সুকে�নী পরি�প�কেK যদী�রিদীৰ�নী�রিটা�� অরিধ�� �রিত্তনী�ট্�� চ রিহ 
নী�কেহ�রি	।



	দী� সুরিট্ঠ সুহস্সু�রিনী এ�সু	4 [�সুত্তরি	 থেয�জনী�রিনী থেq গ�ৰুত্ত�রিনী চ
রিদীৰ� অরিধ�� থেহ�রিন্ত। �রিত্তয4 পনী 	?��রিনী থেযৰ রিহনী�রিনীরি	। ইরি�নী� 
নীকেযনী থেসুকেসুসু�রিপ রিহনী�রিধ�	� দীট্ঠকেC�। 

যদী� চ ��রিসুরিzহ পরি�প�কেK �রিত্তয4 থেqনী�রিটা�� অরিধ�� রিদীৰ� থেqনী�রিটা��
উনী� চ থেহ�রিন্ত। 	�� �রিত্তয4 এ�সু	সুহস্সু4 ৰ�সুরি	 সুহস্সু�রিনী 	�রিণং
সু	�রিনী পঞ্চ চত্ত�ল�সু থেয�জনী�রিনী চ অরিধ��রিনী। রিদীৰ� পনী 	?��রিনী 
থেযৰ উনী�রিনীরি	। ইরি�নী� নীকেযনী থেসুকেসুসু�রিপ অরিধ�� উনী�ৰ� দীট্ঠC�।

	�� চ �ক্ককেটা সুঙ্করিন্ত��কেল এ�ৰ�সুরি	 সু	সুহস্সু�রিনী ছসুরিট্ঠ 
সুহস্সু�রিনী থেqসু	�রিনী দীস্সুকেয�জনী�রিনী থেচরি	 এ?কে�ঠ�কেনী  আকেল��4 
দীকেস্সুরি	। চ�দ্দংসু সু	সুহস্সু�রিনী চ	�চত্ত�ল�সু সুহস্সু�রিনী এ�সু	4 
চত্ত�ল�সু থেয�জনী�রিনী চ�রি	 এ?কে�ঠ�কেনী অন্ধ��কে�� থেহ�রি	। 	g� 
রিদীৰ� ছরিত্ত4সু নী�টা���, �রিত্তয4 পনী চ	�ৰ�সুরি	 নী�টা��� থেহ�রিন্ত। 	�� 
���কে� সুঙ্করিন্ত��কেল চ	�দীসু সু	সুহস্সু�রিনী চ	�চত্ত�ল�সু সুহস্সু�রিনী 
এ�সু	4 চত্ত�ল�সু থেয�জনী�রিনী চ�রি	 এ?কে�ঠ�কেনী আকেল��4 
দীকেস্সুরি	। এ�ৰ�সুরি	 সু	সুহস্সু�রিনী ছসুরিট্ঠ সুহস্সু�রিনী থেqসু	4 
দীসুকেয�জনী�রিনী চ�রি	 এ?কে�ঠ�কেনী অন্ধকে�� থেহ�রি	। 	g� রিদীৰ� 
চ	�ৰ�সুরি	 নী�রিটা�� �রিত্তয4 ছরিত্ত4সু নী�টা���কেহ�রিন্ত। এৰ4 থেসুকেসুসু�রিপ 
দীট্ঠC4।

q�সু� দী�কেপসু� সুC?  দীকেস্সু	�রি	 ইরি�নী�রিপ 	কে�ৰ অরিধপ্প�য4 …

রিৰৰ�রি	। 



উপ্পরিত্তরিৰরিনীচ্ছাকেয সু�রি�কেয� রি�ন্না��রিসুরিzহ উত্ত�কেপ�ট্ঠপ�দী নীক্খকেত্তনী 
সুরিদ্ধ4 ফলগুরিণং প�K�রিদীৰকেসুরিপ রিদীকেনী প�	�!ৰরি	 ৰুত্ত4 রিহ ছণং�খ�q 
টা���য4। 

যদী� ব্রহ্মা� �রিৰ পৰপ4 ��ল ���কে�� অৰরি�কেK�রি	। চকেন্দ� পনী 
	রিg4 থেযৰ ��কেসু রিদীৰকেসু চ �Mঞা� ��রিসুরিzহ উত্ত�� ফগ্গ� নীক্খকেত্তনী 
সুরিদ্ধ4 প�	�!ৰরি	। 	কে	�৫৭ প!3রি	 �রিত্তরিদীৰ� পMঞা�যরিন্ত। পন্না�সু 
�রিত্তকেয� অড্ঢ��কেসু�, থেq অড্ড্মা�সু� একে����কেসু�, চত্ত�কে�� ��কেসু� 
একে�� উ	�, 	কেয� উ	� সু4ৰচ্ছাকে��। এৰ4 ��সু ৰস্সু�দীকেয� 
পMঞা�যরিন্ত। ইরি	 প�রিল< অট্ঠ��� টা���দী�সু� থেচৰ থেজ�রি	সুকে?সু� চ 
উ	�সু�	� আগ	�। নী পনী উ	� থে!কেদী�। 

থে�রিচ পনী থেয�জনী থে!দী�নী4 আ��কেসু সুরিট্ঠ নী�রিটা� পরি���ণং 
��সু��Tল পরি�ব্ভ�ন্তস্সু 	প্পরিটাবাদ্ধ গ	 নীক্খত্তসু��স্সু চ অরিদীট্ঠত্ত� 
থে	সু� অপরি�চযত্ত� চ অত্তনী� �	 গকে�সু� উ	�কে!দী4 ৰদীরিন্ত। 	4 
থে	সু4 �রি	 �ত্ত4 ৰ। যরিদী রিহ থে	সু4 �কে	 উ	�কে!কেদী� রিসুয� 	দী� 
সু3রি�কেয� থে���কেনীনী ৰ� �ক্ককেটানী ৰ� সুরিদ্ধ4 উত্ত� প�C রিদীসু�য উদীরিযত্বা�
	কে	� অকেMঞা রিহ রি�ন্না রি�কেস্সুরিহ সুরিদ্ধ4 �Oরিন্তকে�� হ্যুত্বা� ধনী� ৰ� 
���কে�নী ৰ� সুরিদ্ধ4 �Oরিন্তকে�� হ্যুত্বা� ধনী3নী� ৰ� ��কে�নী ৰ� সুরিদ্ধ4 
পরিচ্ছা� দীরিক্খণং রিদীসু�য অত্থ্ঙ্গুরি�কে	� রিসুয�। 	কে	� ধনী�নী� ৰ� 
���কে�নীৰ� সুহ প�C দীরিক্খণংকে	� উদীরিযত্বা� 	কে	� অপকে�নী �Mঞা�য
	3কেলনী ৰ� সুরিদ্ধ4 �Oরিন্তকে�� হ্যুত্বা� থে���কেনীনী৫৮ ৰ� �ক্ককেটানী ৰ� সুরিদ্ধ4
পরিচ্ছা��ত্ত� রিদীসু�য অ?ঙ্গুরি�কে	� রিসুয�। 	�� নীকেহ�রি	 	�� রিহ সু3রি�কেয�
রি�কেন্নানী ৰ� �কেMঞানীৰ� সুরিদ্ধ4 উত্ত�রিদীসুকে	� উদীরিযত্বা� থে	রিহ সুকেহৰ 
�Oরিন্তকে�� থেহ�রি	।  থে	রিহ এৰ পরিচ্ছা��ত্ত� রিদীসু�য অ?ঙ্গুরি�কে	� থেহ�রি	
সুরিদ্ধ4 অড্ঢ�রিত্তকেয� থেহ�রি	। 



থে	রিহ৫৯ সুকেহৰ প�নী উত্ত�প�Cরিদীসু�য উকেদী	�রি	 	�� চ সু3রি�কেয� 
	3কেলনী ৰ� রি�কেস্সুনীৰ� সুরিদ্ধ4 প�Cরিদীসু�য উকেদীরি	, থে	রিহ এৰ 
�Oরিন্তকে�� থেহ�রি	, থে	রিহ পরিচ্ছা� রিদীসু�য অ?ঙ্গুরি�কে	�, থে	রিহ সুরিদ্ধ4 
অড্ঢ�রিত্তকে��, থে	রিহ এৰ প�নী উত্ত�প�Cরিদীসু�য উকেদী	�রি	। 	�� চ 
সু3রি�কেয� ধনী�নী� ৰ� ��কে�নী ৰ� সুরিদ্ধ4 প�Cদীরিক্খণং রিদীসু�য উকেদীরি	, 
থে	রিহ সুকেহৰ দীরিক্খণং, থে	রিহ সুকেহৰ দীরিক্খণং রিদীসু�য �Oরিন্তকে��,  
থে	রিহ সুরিদ্ধ4 পরিচ্ছা�দীরিক্খণং রিদীসু�য অ?ঙ্গুরি�কে	�, থে	রিহ সুকেহৰ 
অড্ঢ�রিত্তকে��, থে	রিহ এৰ সুরিদ্ধ4 প�Cদীরিক্খণং রিদীসু�য প�নী উকেদী	�রি	।
এৰ4 থেসুকেসুসু�রিপ দীট্ঠC4।

ইদী�রিনী সুC�রিনীকেপ	�রিনী সুরিম্পকেTত্বা� রিৰকেসুসুকে	� দীকেস্সু	�4 যg� 
থেচ?�রি	আরিদী��হ। এ? চ এৰ4 রিৰরিনীচ্ছাকেয� থেৰরিদী	কেC�। পঞ্চ�	নী 
পরি���ণং যরিট্ঠয� �	4 অযনীকেয�জনী4 নী��। দীসু হ? পরি���ণং 
যরিট্ঠয� �	4 রিসুকেনীরুং থেয�জনী4 নী��। ৰ�সু�	নী প��ণং যরিট্ঠয� �	4
চক্কৰ�ল< থেয�জনী4 নী���রি	। এ	�রিনী রি	রিণং থেয�জনী�রিনী সু�ত্তন্ত 
প�রিল<যট্ঠ���দী�সু� থেচৰ ই�চ৬০ আগ	�রিনী থেহ�ন্ত�রি	। পঞ্চ �	নী 
যরিট্ঠয� �	4 অযনী থেয�জনী4, দীসু�	নী যরিট্ঠয� �	4 রিসুকেনীরুং 
থেয�জনী4, ৰ�সু�	নী যরিট্ঠয� �	4 চক্কৰ�ল<�4। �3ল�য রিহ একে	সু� 
থেয�জকেনীসু� টা���য4 থেদী�সু4 অরি!কে��পযরিন্ত৬১। 	g� রিহ ধ���৬২ 
সু�ধকেৰ� রিনীধ�য লকেক্খ� সু�ধ�রিৰরিৰধ�রিনী��রিনীরি	। 

রিসুকেনীরুং পরি	রিট্ঠকে	���কেসু চ	���সু�রি	 সুহস্সু�রিনীরি	 
ইদী4চক্কৰ�ল<কেয�জনীৰকেসুনী ৰুত্ত4। রিসুকেনীরুংকেয�জকেনীনী পনী অট্ঠসুরিট্ঠ 
সুহস্সু�রিধ��রিনী সু	সুহস্সু�রিনী থেহ�ন্ত�রি	 সুকে��হরিৰকেনী�দীরিনীয4 
সু�ত্তন্তট্ঠ���দী�সু� চ ৰুত্ত4। ই�স্সু� দীরিক্খণং রিদীসু�য4 রিপ রিৰকেসুকেসু� 



থেৰরিদী	কেC�রি	 সুম্বুকেন্ধ�। রিসুকেনীরুং চক্কৰ�ল<�নী4 অন্ত� অদ্ধ�নী4 
পরি���ণংকে	� চক্কৰ�ল<কেয�জকেনীনী পঞ্চ সু	সুহস্সু�রিনী পঞ্চদীসু 
সুহস্সু�রিনী নীৰসুহস্সু�রিনী সু	সুহ সুহস্সু�রিনী পঞ্চৰ�সুরি	কেয�জনী�রিনী 
থেৰকেMঞাযH�রিনীরি	 অকে?�। 

চক্কৰ�ল< সুকেদ্দংনী থেচ? চক্কৰ�ল<্ পCকে	� ৰুকেত্ত�। চরিন্দ� সু3রি�য 
গ�নীট্ঠ�নী4 দীকেস্সু	�4 �রিOৰ�রি�রি	আরিদী��হ। 	?�রিহ 	?কে�ট্ঠ�কেনী 
য�� �রিৰ সু3রি�কেয� থেৰ�Oকেগ�রি	 রিসুকেনীরুং চক্কৰ�ল<�নী4 �কেজ্জ এৰ 
গকে	� থেহ�রি	। 	দী� �Oৰ�রি�য4 গকে	� নী�� থেহ�রি	। অMঞা�রিনীরিপ 
সু3রি�য�গ�নীঠ�নী�রিনী দীকেস্সুকেন্ত� �Oকে	� এৰ যরিট্ঠপরি���ণং রি�চ্চ�রিনী 
�ত্তC�। নী পনী রিসুকেনীরুংকে	� ৰ� চক্কৰ�ল<কে	�ৰ� দীকেস্সু	�4 �Oকে	� 
য�ৰ�রি	আরিদী��হ। এ? চ রিসুকেনীরুং চক্কৰ�ল< সুকেদ্দংরিহ অৰরিধ!�কেৰনী 
উপলরিক্খ	Cত্ত� অMঞাস্সু�ৰরিধকেনী� অলব্ভ��নীত্ত� অসু�ত্ত�চ য�গন্ধ� 
প��কেণং� আ��কেসু� প�ৰ�কে	� পট্ঠ�য [�চত্ত�রি�সুহস্সুকেয�জনী�রিনীরি	 
এৰ��কেচ্চ� আ��কেসু�ৰ ৰুচ্চরি	। 	g� পঞ্চ�	নী পরি���ণং যরিট্ঠয� 
�	4 অযনী থেয�জনীকে�ৰ ৰুকেত্ত�রিধকেপ্প	4। নী পনী চক্কৰ�ল< থেয�জনী4রি	 
অকে	�কেযৰ �Oকে	�রি	 �Oকে	� এৰ পট্ঠ�য য�ৰ থে�রুংzহ�রি	 
	Cৰচনীয� আ��সু�ৰ চক্কৰ�ল<� চ�রি	 	Cচরিনীয� আ��সু� চ এ?কে�
অন্তকে� যদী�কেৰ�O4কেগ�কে	রি	 এ�কেন্ত নী �কেOগকে	� থেহ�রি	। 	দী� 
উ!যন্তগকে	�রি	। 	দী� উ!কেযসু� অকেন্তসু� গকে	� থেহ�	�রি	 অকে?�। 
�Oকে	� রিসুকেনীরুং চক্কৰ�ল<�নী�ন্তকে� �রি	 থেয�জনী�রিনীরি	 আহ 
�Oকে	�রি	। আরিদীকে	� পট্ঠ�য চক্কৰ�ল< যরিট্ঠয� অট্ঠ���দী�সু� অরি	 
পরিস্সুদ্ধ?� সুহস্সুকে�	4রি	 ৰক্খ��নীত্ত� চ পঞ্চ�	নী পরি���ণং� 
যরিট্ঠগকে	 	C�	? �Oকে	� পট্ঠ�য য�ৰ থে�রুংzহ� আ��সু� চক্কৰ�ল<�
চ পC	� আ��সু� চ অযনীকেয�জকেনীনী দুকেৰ সু	সুহস্সু�রিনী সুত্তদীসু 
সুহস্সু�রিনী নীৰসুহস্সু�রিনী অট্ঠসু	4 [�সুরিট্ঠ থেয�জনী4 রি[ গ�ৰুত্তঞ্চ 



রিৰকেMঞাযH�রি	 অকে?�। উ!কে	� অন্তকে	� থে�রুংচক্কৰ�ল<�নী�ন্ত�4 �রি	 
থেয�জনীপ্প��ণংরিন্ত আযউ!কে	� থে�রুং চক্কৰ�ল<�রি	 আরিদী উ!কে	� 
অন্তকে	� থে�রুংচক্কৰ�ল<�নী�ন্ত�4  অযনীকেয�জকেনীনী এ	4 সু	সুহস্সুঞ্চ 
রি	রিণংদীসুসুহস্সু�রিনী নীৰসু	�রিনী এ��দীসু থেয�জনী�রিনী ৰ� ৰুত্তঞ্চ 
রিৰকেMঞাযH�রি	 অকে?�। চক্কৰ�ল<কেয�জকেনীনী পনী �Oকে	� পট্ঠ�য 	�রিনী 
থে�রুং চক্কৰ�ল<	Cচনী�য�রিনী আ��সু�রিণং রি	রিণংদীসুসুহস্সু�রিনী 
চত্ত�রি�সুহস্সু�রিনী নীৰসু	�রিনী৬৩ [�সু�রি	 থেয�জনী�রিনী রি	রিণং গ�ৰুত্ত�রিনী 
ৰ�সুরি	 উসু!�রিনী চ থেহ�রিন্ত। অন্তqযকে	� পনী য�ৰ থে�রুংzহ� 
চক্কৰ�ল<কেয�জকেনীনী থেqসু	সুহস্সু�রিনী চত্ত�রি�সু সুহস্সু�রিনী অট্ঠসু	�রিনী 
নীৰসুত্তরি	 থেয�জনী�রিনী থেqগ�ৰু	�রিনী সুরিট্ঠ উসু!�রিনী থেহ�ন্ত�রি	 
দীট্ঠC4। থেহ�রি	কেচ? �Oকে	� য�ৰ অন্ত� চ অন্ত� পরি���ণংকে	� 
রি	রিণংদীসুসুহস্সু�রিনী চত্ত�রি�সুহস্সু�রিনী চ নীৰসু	�রিনী [�সু�রি	 
থেয�জনী�রিনীরি	 গ�ৰুত্ত4 চক্কৰ�লকেয�জকেনীনী ৰ�সুরি	 উসু!�রিধ�4রি	। 
	�� চ উ!কে	� অকেন্ত�কে� চক্কৰ�ল<��ন্ত�4 দুকেৰসু	সুহস্সু�রিনী 
চ	�চত্ত�ল�সু সুহস্সু4 অট্ঠসু	4 সুত্তরি	 চ নীৰ থেয�জনী রি[ রি	গ�ৰুত্ত�।
চক্কৰ�ল< থেয�জকেনীনী সুরিট্ঠ উসু!��ত্ত��রিন্ত। 

ইদী�রিনী [�দীসু ��রিসু�Tল4 �O ৰ�রি��Tকেলনী পরি���কেণং	�4 
�Oৰ�রি�য� প��ণং4 দীকেস্সুরি	। প��ণংকে	�রি	 আরিদীনী� �Oৰ�রি�য� 
�Tল4 সু�ন্ত� চ প��ণংকে	� চক্কৰ�ল< থেয�জকেনীনী দীসু সু	সুহস্সু�রিনী 
নীৰসু	সুহস্সু�রিনী রি	রিণংদীসুসুহস্সু�রিনী এ�সুহস্সুরিনী এ�সু	4 
পঞ্চসুত্তরি	 থেয�জনী��ত্ত��রিন্ত রিৰকেMঞাযরিন্ত অকে?�।

ইদী�রিনী পরি�কে�যH ��রিসু�Tকেলনী রিৰনী� সু3রি�যস্সু গ�নী�!�ৰ রিৰ!�কেৰ	�4
দীরিক্খণংরিন্তআরিদী��হ। 	? !�নী3�� সু3রি�কেয� দীরিক্খণং4রি	 দীরিক্খণং�যনী4,
উত্ত�4 উত্ত��যনীঞ্চ গচ্ছাকেন্ত� পনী �Oৰ�রি�  প��কেণংনী �Tকেলনী ৰ� 



রি	সুরিট্ঠ নী�রিটা�� পরি���কেণংনী [�দীসু ��সু��Tকেলৰ সুকেহৰ গচ্ছারিন্ত। নী 
পনী থে	নী ��সু��Tকেলনী রিৰনী� য�� 	�� ৰ� গন্তুং4 সুকেক্ক�ন্ত�রি	 অকে?�। 

�ক্কটা�রিদী ধনী3 পরি�যন্ত দীরিক্খণং�যনী4 নী��। �ক্কটা রিসুহ �নীH� 	3ল 
রিৰরিচ্ছা� ধনী3 চ�রি	। �����রিদী থে���নী পরি�যন্ত4 উত্ত��যনী4 নী��। 
���� ��ম্ভী রি�নী থে�স্সু থেপস্সু থে���নীঞ্চ�রি	। 

চকেক্করিট্ঠ	� 	���কেয�রি	 চকেক্ক�ণ্দীলরিন্ত থেজ�রি	সুকে?সু� ৰুত্ত4। য4 পনী 
রিসুকেনীরুংস্সু উত্ত�কে	� থে���নী �ক্কটা�নী�ন্তস্সু রিসুকেনীরুংস্সু দীরিক্খণংকে	� 
ধনী3�����নী�ন্তস্সু সু�ন্তকে	� ঠ�নী�Tল4 �রিO� �Tকেলনী সু�প��ণং4
থেহ�রি	। 	4 ঠ�নী4 	স্সু চক্কস্সু ঠ�নীরিন্ত গকেহ	C4। 

	��রিহ দীরিক্খণং�যনী4 	�ৰ থে�রুংকে	� অরি	দু�4 অরি	ৰঙ্গুরি	দী�|ঞ্চ 
থেহ�রি	। 	g� �ক্ককেটা� ��রিসু পঞ্চ নী�রিটা�� পরি���কেণং�, সু�কেহ� ছ, �নীH�
সুত্ত, 	3কেল� সুত্ত, রিৰচ্ছাকে�� ছ, ধনী3��সু� পঞ্চ নী�রিটা� পরি���কেণং�রি	 
ছরিত্ত4সু নী�রিটা� পরি���ণং4। 

উত্ত��যনী4 পনী থে�রুংকে	� নী�রি	দী3�4 নী�রি	ৰঙ্গু4 �স্সুঞ্চ থেহ�রি	। 
অকে	�কেযৰ চ ���� ��সু� রি	 নী�রিটা� পরি���কেণং�, ��কেম্ভী� চ	�, রি�কেনী� 
পঞ্চ, থে�কেসু� পঞ্চ, পস্সু� চ	�, থে���কেনী� রি	 নী�রিটা� পরি���কেণং�রি	 
চ	�ৰ�সুরি	 নী�রিটা� পরি���ণং4 থেহ�রি	। 	4 �Tল4 সুরিট্ঠ নী�রিটা� 
পরি���ণং4 থেহ�	�রি	 দীট্ঠC4। 

	g� পনী ��সু��Tকেলনী রিৰনী� গন্তুং4 নী সুকেক্ক�	�রি	 ধম্মা	� !3		�য 
�Tকেলনী সু3রি�য�রিদী গকেহরিহ সুরিদ্ধ4 	স্সু চক্কস্সু পরি�ৰত্ত�পয��কেনীনী 
প��ণংকে	�। ৰুত্ত4 রিহ থেজ�রি	সুকে?সু�- 



লঙ্ক�দী�পগুণং� যদী�, চক্ক4 অপ����খ4,
!�রি	 	প্পরিটাবাদ্ধ চ, 
সুকেC এৰ গহ� পরি�ব্ভ�ন্ত�রি	 চ। 

উদীয?ঙ্গু�নী রিনীরি�ত্ত4 রিনীচ্চ4 চ ���কেনীনী ৰ� য�নী� রিখকেত্ত�	� লঙ্ক�দী�প 
�রিO� থেসু� উ!যন্তঞ্চ �Mঞা�গকে	� সু�	�রি	 চ। 

	�� রিহ সু3রি�কেয� যদী� ��সু4 থে�স্সু ��সু�নী� সুকেহৰ উত্ত���রুংরিzহ 
পরিচ্ছা� রিদীসু�য অ?ঙ্গুরি�কে	� থেহ�রি	, প�C রিৰকেদীকেহ �Oরিন্তকে�� থেহ�রি	,
ইধ জম্বু�দী�কেপ সু�প্পরিটাসু�য উকেদীরি	, 	দী� ���� ��সু� দীরিক্খণং 
রিদীসু�য4 �Oরিন্তকে�� থেহ�রি	, 	�ল ��সু� দীরিক্খণং রিদীসু�য4 �Oরিন্তকে�� 
থেহ�রি	। 

	�ল��রিসু পনী পরিচ্ছা� রিদীসু�য4 অ?ঙ্গুরি�কে	� থেহ�রি	, অপ� থেগ�য�নী 
দী�কেপ �Oরিন্তকে�� থেহ�রি	, �ক্কটা ��সু� পনী উত্ত� দী�কেপ �Oরিন্তকে�� 
থেহ�রি	। 

যদী� পনী থেসু� থে�স্সু ��সু�নী�ৰ প�Cরিৰকেদীকেহ পরিচ্ছা� রিদীসু�য4 
অ?ঙ্গুরি�কে	�, ইধ জম্বু3দী�কেপ �Oরিন্তকে��, অপ�কেগ�য�নী প�Cরিদীসু�য 
উরিদীকে	� চ থেহ�রি	, 	দী� ইধ জম্বু3দী�কেপ ���� ��সু� দীরিক্খণং পরিচ্ছা� 
রিদীসু�য4 অ?ঙ্গুরি�কে	� থেহ�রি	, অপ�কেগ�য�নী4 দী�কেপ দীরিক্খণং দী�সু�য4 
�Oরিন্তকে�� চ থেহ�রি	, 	�ল ��সু� পনী উত্ত���কেপ �Oরিন্তকে�� 
�ক্কটা��সু� চ রিৰকেদীহ দী�কেপ �Oরিন্তকে�� থেহ�রি	। 

যদী� পনী থেসু� থে�স্সু ��সু�নী� সুরিদ্ধ4 ইধ দী�কেপ দীরিক্খণং পরিচ্ছা� 
রিদীসু�য4 অ?ঙ্গুরি�কে	�, অপ�কেগ�য�নী দী�কেপ �Oরিন্তকে��, উত্ত�দী�কেপ 



প�Cরিদীসু�য��রিদীকে	� চ থেহ�রি	, 	দী� ���� ��সু� উত্ত�দী�কেপ দীরিক্খণং 
রিদীসু�য4 �Oরিন্তকে��, 	�ল ��সু� রিৰকেদীহ দী�কেপ �Oরিন্তকে��, �ক্কটা 
��রিসু ইধ দী�কেপ �Oরিন্তকে�� চ থেহ�রি	। এৰ4 থেসুকেসুসু�রিপ দীট্ঠC4। 

	�� চ যদী� সু3রি�কেয� �ক্কটা��সু�নী� সুরিদ্ধ4 রিৰকেদীহ দী�কেপ �Oরিন্তকে�� 
ইধ দী�কেপ থে	কেনীৰ সুরিদ্ধ4 উত্ত� প�Cরিদীসু�য��রিদীকে	� থেহ�রি	, 	দী� 
থে�স্সু ��সু� ইধ দী�কেপ �Oরিন্তকে��, ���� ��সু�য4 দীরিক্খণং দী�সু�য4 
অ?ঙ্গুরি�কে	�, থেগ�য�কেনী �Oরিন্তকে��, 	�ল ��রিসু পনী উত্ত���রুংরিzহ 
�Oরিন্তকে�� চ থেহ�	�রি	। 	দী� পনী থেসু� �ক্ককেটানী সুহ উত্ত� দী�কেপ 
পরিচ্ছা��ত্ত� রিদীসু�য অ?ঙ্গুরি�কে	� থেহ�রি	। 

যদী� পনী সু�রি�কেয� �ক্ককেটানী সুকেহৰ রিৰকেদীহ দী�কেপ পরিচ্ছা��ত্ত� রিদীসু�য4 
অ?ঙ্গুরি�কে	�, ইধ দী�কেপ �Oরিন্তকে��, থেগ�য�কেনী উত্ত� প�C 
রিদীসু�য��রিদীকে	� চ থেহ�রি	। 	দী� থে�স্সু ��রিসু থেগ�য�কেনী �Oরিন্তকে��, 
���� ��রিসু উত্ত� দী�কেপ দীরিক্খণং রিদীসু�য4 �Oরিন্তকে��, 	�ল��সু� 
রিৰকেদীকেহ �Oরিন্তকে�� থেহ�রি	। থেসু� চ �ক্ককেটানী সুকেহৰ রিৰকেদীকেহ 
পরিচ্ছা��ত্ত� রিদীসু�য অ?ঙ্গুরি�কে	� চ থেহ�রি	। 

যদী� পনী থেসু� �ক্ককেটানী সুকেহৰ ইধ দী�কেপ পরিচ্ছা��ত্ত� দী�সু�য4 
অ?ঙ্গুরি�কে	�, থেগ�য�কেনী �Oরিন্তকে��, উত্ত� দী�কেপ উত্ত� প�Cরিদীসু�য4 
উরিদীকে	� থেহ�রি	। 	দী� থে�স্সু ��রিসু উত্ত� দী�কেপ �Oরিন্তকে��, ���� 
��রিসু রিৰকেদীকেহ দীরিক্খণং রিদীসু�য4 �Oরিন্তকে��, 	�ল ��রিসু ইধ দী�কেপ 
�Oরিন্তকে��। ইরি�নী� চ নীকেযনী থেসুসু ��সু�সু�রিপ য���হ4 দীট্ঠC4। 

সু3রি�যস্সু পনী উজ� গ�নী রিসু|, রি	রি�য গ�নী4 দীন্ধঞ্চ থেহ�রি	। 	g� 
থেহট্ঠ� ওলম্বুকেন্ত� ��সু��Tকেল� 	4 সু3রি�য4 রিদীকেনী রিদীকেনী �Tল 



থেয�জকেনীনী অট্ঠসুহস্সু�রিনী রি	রিণং সু	�রিনী থে	ৰ�4সু থেয�জনী�রিনী গ�ৰুত্ত4 
ছৰ�সুরি	 উসু!�রিনী থে	�সু যরিট্ঠকেয� চত্ত�রি� �	নী�রিনী অট্ঠঙ্গু�ল�রিনী 
অরি	ক্ক�রি	।

থেহ�রি	 থেচ? অট্ঠসুহস্সু4 রি	সু	4 থে	ৰ�সু থেয�জনী�রিনী চ, গ�ৰুত্ত4 
ছৰ�সু	�সু!4 থে	�সু যরিট্ঠকেয� 	��, চ	��	নীট্ঠঙ্গু�ল4 সু3রি�য4 
��সু��Tকেল� অরি	ক্ককেন্ত� সুদী� থেহট্ঠ� ওলম্বুকেন্ত� পরি�ব্ভ�	�রি	। 

যg� পনী সু3রি�কেয� অরি	ক্কন্তস্সু �Tলস্সু অদ্ধ�নীকে�ৰ সু3রি�যস্সু 
অ4সুকে�� থেহ�রি	 ইকে	�, উনী4 পনী রিলত্ত� থেহ�রি	, য�� ৰুকেত্তনী রি	4সু 
�রিত্তসু� রিদীৰ� ��রিসু পরি�প�K� থেহ�রিন্ত, 	দী� ��রিসু নী�� থেহ�রি	। 	g� 
সু3রি�যস্সু�রি	ক্কন্তস্সু �Tলস্সু অদ্ধ�নীকে�ৰ সু3রি�যস্সু রিলত্ত� অ4সুকে�� 
��সু� চ�রি	 ৰদীরিন্ত। ইদী4 পনী ই�রিg4 ��ম্মা থেদীকেসু সুকেCরিপ 
থেনীরি�ত্ত�� আ��কেসু চক্ক নীক্খত্তচ�কে�সু� অপরি�চয!�ৰকে	�৬৪ থেযৰ নী 
জ�নীন্ত�রি	। 

যরিদী সু3রি�যস্সু �Oৰ�রি� প��কেণংনী ��সু��Tকেলনী ৰ গ�নী4 রিসুয�, 	দী�
থেহট্ঠ� 	কে	� প�4 প�রিটাপদী রিদীৰকেসু থেয�জনী�নী4 সুত্ত সুহস্সু4 
চT�Tল4 ওহ�য গচ্ছা	�রি	 আরিদী ৰচকেনীনী পনী রিৰরুংOনীকে	� 
��সু��Tলস্সু অদ্ধ�নী �স্সু	� রিসুয�রি	 আহ, গচ্ছাকেন্ত� চ�রি	 আরিদী। 

এৰ4 য�� ৰুত্ত4 দীরিক্খণং�যনী4 উত্ত��যনীঞ্চ �Oৰ�রি�  প��কেণংনী 
�Tকেলকেনীৰ গচ্ছান্ত�রিপ থেসু� !�ণং��� ছ��কেসু �Tলস্সু�পড্ঢ4 
দীরিক্খণং�যনী4 সুCদী� রিদীকেনী রিদীকেনী থেহট্ঠকে	� ওরূয্হ বারিহ রিনীক্খরি�ত্বা� চ
যকে	� গচ্ছারি	, 	�� ছ��কেসু �Tলস্সু�পড্ঢ উত্ত��যনী4 সুCদী� রিদীকেনী 



রিদীকেনী উদ্ধ4 আরুংয্হ আরুংয্হ অকেন্ত� পরিৰকেসুত্বা� পরিৰকেসুত্বা� গচ্ছা	�রি	 
অকে?�। 

	?�রিহ থে���নী �ক্কটা�নীন্ত�4 উপরি��4, ধনী3 �����নী�ন্ত�ঞ্চ থেহরিট্ঠ�4
	স্সু�ন্ত�4 রি	রিণং দীসু সুহস্সু�রিনী সুত্ত সুহস্সু�রিনী ছ সু	�রিনী পMঞা�সু
থেয�জনী�রিনী চ থেহ�রিন্ত। 	g� সু3রি�কেয� ছ ��কেসু রিদীকেনী রিদীকেনী �Tলস্সু 
উপদ্ধ দীরিক্খণং�যনী4 থেহট্ঠকে	� থেq সু	�রিনী নীৰ থেয�জনী�রিনী 
থে	পMঞা�সু উসু!�রিনী ছ সুরিট্ঠকেয� ছ �	নী�রিনী রিৰদীরি? চ	��ঙ্গু�ল�রিনী 
চ�রি	 এত্ত�কে�ৰ ওরুংয্হ ওরুংয্হ 	ত্ত�কে�ৰ চ ছ��কেসু রিদীকেনী রিদীকেনী 
�Tলস্সু�পড্ঢ উত্ত��যনী4 উদ্ধ4 আরুংয্হ আরুংয্হ গচ্ছা	�রি	। 

থেহ�রি	 থেচ? থেহরিট্ঠ��পরি�যন্ত�নী4 অন্ত� পরি���ণংকে	� সুত্তরি	4সু 
সু	সুহ্স্সু�রিনী ছসু	4 পMঞা�সু থেয�জনী4রি	। 	�� চ রি[সু	4 নীৰ 
থেয�জনী4 থে	পMঞা�সু উসু!4 ছ যরিট্ঠ চ ছ �	নী4 রিৰদীরি? চ	��ঙ্গু�ল4
ছ ��কেসু সু3রি�কেয� থেহট্ঠ� চক্কড্ঢ দীরিক্খণং�য4 অনী�সু�কে�নী ওরুংয্হ 
গচ্ছারি	 রিদীকেনী রিদীকেনী। 

	�� আহরি	 উদ্ধ4 চক্ক�4 উত্ত��যনী4রি	 রিনীক্খরি�ত্বা� পরিৰকেসুত্বা�রি	 চ
ইরি�য4 গ�নী4 ৰুচ্চরি	। 	4 পনী অযনী4 থেয�জনী4রি	 গকেহ	C4 
অয�ত্ত4 ৰুচ্চরি	। 

�রিৰ ছ ��কেসু রি	রি�য4 থে�রুংকে	� বারিহ রিনীক্খরি� রিদীকেনী রিদীকেনী রিহ থেসুরি	। 
অকেন্ত� চক্কৰ�ল<কে	� সুহস্সুকে��4 পঞ্চসু	4 চ	�পMঞা�সু থেয�জনী4 
রি	গ�ৰুত্ত4 থে	�সু�সু!4 থে	রিত্ত4সু �	নী�রিনী চ অট্ঠঙ্গু�ল�রিনী রি	রি�য4 
গচ্ছাকে	� রিদীকেনী �রিৰরি	 ওরুংয্হ সুCদী�রি	। 



একে	কেনীৰ রিহ ��সু��Tলস্সু ওলম্বুন্ত পরি�ব্ভ�নী ৰকেসুনী বা�রিহ� 
ৰ�রি�যন্তকে	� অকেন্ত�ৰ�রি�য অন্তস্সু উদ্ধগ্গ4রিপ সু��রি?যকে	� দীরিস্সু	4 
থেহ�রি	। ৰুত্ত4 রিহ সু�ত্তন্ত প�রিল<যট্ঠ���টা��দী�সু� রিৰসু�রিদ্ধ�গ্গ টা���যঞ্চ-

য�গন্ধ� পC	 �?� সু� প��কেণং আ��কেসু �রিৰ চ�কে	� চক্কৰ�ল< 
পC	স্সু থেৰ�কেO চ�	�রি	 য�গন্ধ� প��কেণং আ��কেসু চ�	�রি	 চ। 
	কে	� রিহ ওরুংয্হ  আরুংয্হ গ�নী?� অস্সু সু3রি�যস্সু গরি	ৰকেসুনী …

গরি	য� আগকে	 	রিন্ত য��ৰুত্ত4 ��রিসু�Tল4 দী3��দ্ধ�নীরিন্ত দী3কে� 
অদ্ধ�নীৰন্ত4 আসু�রি	 অকেহ�রিসু। 

ঞা�য	�রি	 অকে?�। ���কে�� সুরিন্ধ ৰকেসুনী আগকে	�। থে�রিচ পনী 
আরিসু	রিন্ত পদীস্সু প�নী পরিটাবাদ্ধরিন্ত অ?4 ৰদীরিন্ত। 	4 থে	সু4 
�রি	�ত্তকে�ৰ। নী রিহ 	কে	�রি	 ইদী4 আরিসুরি	স্সু ���ণং4। অ� থেখ� 
দী3�দ্ধস্সু ���ণং4 রি	 গকেহ	C4। 	স্সু পনী ��রিসু�Tলস্সু অদ্ধ�নী4 
�রি	 থেয�জনী প��ণং4 রি	 আহ। রি	4সু সু	 সুহস্সু�রিনীরি	। 	স্সু 
অদ্ধ�নীস্সু প��ণংকে	� থেয�জনী�রিনী রি	4সু সু	সুহস্সু�রিনী থেহ�ন্ত�রি	 
অকে?�। 

নীনী� �O ৰ�রি��Tলকে	� অকেন্ত�ৰ�রি��Tল4 অরি	সুম্বু�ধ4, বা�হ�� 
ৰ�রি��Tল4 পনী অরি	 রিৰসু�ল4 থেহ�রি	। 	g� সুরিট্ঠনী�রিটা� 
পরি���ণংকে	� উনী� ৰ� অরিধ�� ৰ� নী�রিটা�� রিসুয� রি	 আহ। 

	g�রি	 আরিদী 	g�রি	 সুরিট্ঠনী�রিটা� পরি���কেণংনী [�দীসু ��রিসু�Tকেলনী 
সুরিদ্ধ4 থেযৰ গ�নীত্ত� থেসু� সু3রি�কেয� রিদীকেনী রিদীকেনী 	ত্ত�4 ৰ�রি	 
��সু��Tল থেয�জনী পরি���ণং4 সু�4 এৰ। 



পরি�কে	�য�	�রি	 সু�ন্তকে	� রিসুকেনীরুং4 দীরিক্খণংকে	� �ত্বা� পরি�ৰরিত্তরি	, 
পরি�ব্ভ�রি	 চ�রি	 অকে?�। 

	ত্ত�4 ৰ রিদীকেনী  রিদীকেনীরি	 একে	নী সু3রি�যস্সু সুরিট্ঠনী�রিটা� পরি���কেনীনী 
��সু��Tকেলনী পরি�ব্ভ�নীকে	� অকেন্ত� ৰ�রি� বা�রিহ�ৰ���সু� গচ্ছান্তস্সু� রিপ 
সুরিট্ঠনী�রিটা� রিহনী� ৰ� অরিধ�� ৰ� নী�রিটা�� নী রিসুয�রি	 দীকেস্সুরি	। 
রি�ঞ্চ�রিপ ���চক্কস্সু নী�রি!�Tল4 অরি	সুম্বু�ধ4 পরি�যকেন্ত থেনীরি��Tল4 
পনী রিৰসু�লঞ্চ থেহ�রি	। 	�� রিপ রি[ন্নারিম্প থে	সু4 পরি�ৰত্তনী4 সু��নী4 
থেহ�রি	। নী চ উনী4 ৰ� অরিধ�4 ৰ� পরি�ৰত্তনী4 থেহ�রি	। এৰরি�ধ�রিপ 
দীট্ঠC4।

	�� রিহ সু3রি�কেয� থে�স্সু��রিসুরিzহ অস্সুয�জ্জ নীক্খকেত্তনী সুরিদ্ধ4 থে	�সু 
রিদীনী�রিনী ৰ�সুরি	 নী�রিটা�� চ উত্ত���রুংরিzহ পরিচ্ছা� রিদীসু�য4 
অ?ঙ্গুরি�কে	�, প�Cরিৰকেদীকেহ �Oরিন্তকে��, ইধ দী�কেপ প�C রিদীসু�য� 
উরিদীকে	�। 

যদী� প�C রিৰকেদীহ পরিচ্ছা� রিদীসু�য4 অ?ঙ্গুরি�কে	�, ইধ দী�কেপ 
�Oরিন্তকে��, থেগ�য�কেনী দী�কেপ প�Cরিদীসু�য��রিদীকে	� চ থেহ�রি	। ইধ দী�কেপ
পরিচ্ছা� রিদীসু�য4 অ?ঙ্গুরি�কে	� থেগ�য�নী দী�কেপ �Oরিন্তকে��। উত্ত�দী�কেপ 
প�Cরিদীসু�য��রিদীকে	� চ থেহ�রি	। 

যদী� থেগ�য�নী দী�কেপ পরিচ্ছা� রিদীসু�য4 অ?ঙ্গুরি�কে	�, উত্ত�� দী�কেপ 
�Oরিন্তকে��, রিৰকেদীহ দী�কেপ প�Cরিদীসু�য��রিদীকে	� চ থেহ�রি	। 
উত্ত���রুংরিzহ পরিচ্ছা�রিদীসু�য4 অ?ঙ্গুরি�কে	�, রিৰকেদীকেহ �Oরিন্তকে��, ইধ 
দী�কেপ প�C রিদীসু�য��রিদীকে	� চ থেহ�রি	। 



	�� �ক্কটা��রিসুরিzহ থেসু� ফ�স্সু নীক্খকেত্তনী সুহ থে	�সু রিদীনী�রিনী ৰ�সুরি	 
নী�রিটা�� চ চ	3সু� দী�কেপসু�রিপ গচ্ছাকেন্ত� উত্ত�প�Cরিদীসু�সু� উরিদীকে	�, 
পরিচ্ছা��ত্ত� রিদীসু�সু� অ?ঙ্গুরি�কে	� চ থেহ�রি	। 

	�� ���� ��রিসুzহ� সু��ৰK নীক্খকেত্তনী সুরিদ্ধ4 থে	�সু রিদীনী�রিনী 
ৰ�সুরি	 নী�রিটা�� চ, চ	3সু� দী�কেপসু� গচ্ছাকেন্ত� প�Cদীরিক্খণং রিদীসু�সু� 
গচ্ছাকেন্ত� দীরিক্খণংরিদীসু�সু� �Oরিন্তকে�� দীরিক্খণং পরিচ্ছা� রিদীসু�য 
অ?ঙ্গুরি�কে	� থেহ�	�রি	। ইরি�নী� নীকেযনী থেসুসু��সু�সু�রিপ সু3রি�য�গ�নী4 
দীট্ঠC4। 

সু3রি�যস্সু রিহ থে�স্সু�রিদী�Mঞাকেন্তসু� ছসু� ��সু�সু� গ�নী��কেল 
�O�Tলকে	� উদ্ধত্ত� উরিদী	4 অ?ঙ্গুরি�	ঞ্চ অরি	দী3�কে	� ৰ পস্সুরি	। 
অকে	�কেযৰ দী�ৰ� নী�রিটা��দী�য�, �রিত্তনী�ট্�� পনী �স্সু� চ থেহ�রিন্ত। 
ছ�য�রিপ চ উরিদীকে	� অ?ঙ্গু�� সুন্না��কেল ৰ অরি	দী�|� থেহ�রি	। 	�ল�রিদী 
রি�ন্নাকেন্তসু� ছসু� ��সু�সু� গ�নী��কেল �O�Tলকে	� রিনীন্নাত্ত� উরিদী	 
অ?ঙ্গুরি�	ঞ্চ অরি	দী3�কে	� ৰ পস্সুরি	। 	g� রিদীৰ� নী�রিটা�� �স্সু�, 
�রিত্তনী�রিটা�� পনী দী�|� চ থেহ�রিন্ত। ছ�য� রিপ উরিদীকে	 অ?ঙ্গু��সুন্না��কেল
চ �স্সু� থেহ�	�রি	। 

থেহ�রিন্ত থেচ? থে�স্সু	3কেল চ সুঙ্করিন্ত। দীরিক্খকেণং �রিত্ত রিদীৰ�g� �রিত্ত4 
রিদীৰ� সু��, দুরি	কেয রিদীৰকেসু রিহনী� নী�রিটা�� চ	� নী�রিটা�� চ অট্ঠসু	ঞ্চ 
থে	রিত্ত4সু থেয�জনী� চ রি	গ�ৰুত্ত4 ছC�সুরি	 উসু!�রিনী থে	�সু যরিট্ঠকেয�,
	�� পঞ্চ��4 অট্ঠঙ্গু�ল4 এত্ত�4 ৰ� রিদীকেনী রিদীকেনী আকেল�কে�� 
অন্ধ��কে�� ৰ� ৰড্ঢরি	 হ�যরি	 সুদী�রি	। 



এৰ4 রিলত্ত�ৰকেসুনী �Tল গ�নী4 দীকেস্সুত্বা� ইদী�রিনী অ4সুৰকেসুনী 
রি	রি�যগ�নী4 দীকেস্সু	�4 সুহস্সুকে��রিন্ত আরিদী��হ। পঞ্চ �	নী প��ণং 
যরিট্ঠ এৰ গকেহ	C�। এ? চ ছ��সু থেয�জনী সুNH�রিপT4 রি	4সু 
রিদীকেনীরিহ ৰ� !�রিজকে	� সুহস্সুকে��রিন্ত আরিদীলদ্ধ4 ল!	�রি	 দীট্ঠC4। 

এ?� রিপ সু3রি�যস্সু ��সু�চক্ক�নী�সু�কে�নী রি	রি�য গ�নী4 দীট্ঠC4। 
এ�রিদীনী4রি	 একে��রিg4 রিদীকেনীরি	 অকে?�। থে	নী�হ রিদীকেনী রিদীকেনীরি	। 

এৰ4 অ4সুৰকেসুনী রি	রি�যগ�নী4 সুNH�রিপT4 দীকেস্সুত্বা� ��সু�ৰকেসু 
রি	রি�যগ�নী সুNH�রিপT4 দীকেস্সু	�4 ছ	�ল�সুরি	 আরিদী��হ। ছ	�ল�সু 
সুহস্সু�রিনী ছসু	�রিনী থে	চত্ত�ল�সু থেয�জনী�রিনী রি	রিণং গ�ৰুত্ত�রিনী চ�রি	 
একে�কেনীকে�নী ��কেসুনী গচ্ছা	�রি	 অকে?�। 

এৰ4 এ���সু সুNH�রিপT4 দীকেস্সুত্বা� উ	�ৰকেসুনী রি[��সু চ 
রি	রি�যগ�নী সুNH�রিপT4 দীকেস্সু	�4 থে	নীৰু	�রি	আরিদী��হ। নীৰুরি	 
সুহস্সু�রিনী রি	রিণং সুহস্সু�রিনী থেq সু	�রিনী সুত্ত�সু�রি	 থেয�জনী�রিনী থেqচ 
গ�ৰুত্ত�রিনী চ�রি	 q�রিহ q�রিহ ��কেসু রিহ গচ্ছা	�রি	 অকে?�। বাH�পরিনীচ্ছা�য4
আকে�রিটাত্ৰচনী4। এৰঞ্চ�পরি� দীট্ঠC4। 

দীরিক্খণং�যনীকে	� �ক্ককেটা� সু�কেহ� চ থেq ��সু� ৰস্সু��ল উ	�নী��। 
�Mঞা� 	�কেল�চ�রি	 থেq��সু� সু�দী উ	�নী��। রিৰরিচ্ছাকে�� ধনী� চ�রি	 থেq 
��সু� থেহ�ন্ত ��ল উ	� নী��। 

উত্ত��যকেনী পনী ���কে�� ��কেম্ভী� চ�রি	 থেq ��সু� রিসুরিসু� উ	�। রি�কেন্না� 
থে�কেস্সু� চ�রি	 থেq ��সু� ৰসুন্ত উ	�। রিব্রকেস্সু� থে���কেন্ত� চ�রি	 থেq ��সু�
রিগzহ ��ল উ	� নী���রি	 দীট্ঠC4। 



উ	� ৰকেসুনী সুNH�রিপT4 দীকেস্সুত্বা� অযনীৰকেসুনী�রিপ দীকেস্সু	�4 
ই��য�রি	আরিদী��হ। ই��য গরি	য�রি	 এৰ4 !3	�য গরি	য�। 
অকেন্ত�ৰ�রি�কে	� ৰ�রি��রিন্ত বা�রিহ� ৰ�রি�য� অরিন্ত� ৰ�রি� বা�হ�� ৰ�রি�য�
অন্ত4। রিহ�ৰন্ত পCকে	� রি	রিণং সু	সুহস্সু�রিনী অট্ঠসু	�রিনী পK�সু 
থেয�জনী�রিনী চ অO�গকে	� থেহ�রি	। রি	সুহস্সু4 অট্ঠসু	4 
পMঞা�সুকেঞ্চ�কেয�জনী4 বা�রিহৰ��রি�য� অন্ত4 অO�গ্গ রিহ�কেসুলকে�� 
বা�রিহ�ৰ�রি�য� অন্তৰ�রি�কে	� অকেন্ত�ৰ�রি�য�ন্তৰ�রি� চ ছরিহ ��কেসুরিহ 
গচ্ছারি	 প�প�ণং�রি	। রি	রিহ ��কেসুরিহ চ �রিO�4 গচ্ছা	�রি	 অকে?�। 

ইদী�রিনী সু3রি�যঅস্সু থেদীসুন্ত� চ�রি��4 দীস্সুনী?4 রিসুকেনীরুংরি	 আরিধ��হ।
রিসুকেনীরুং সুরিন্তকে� অন্ত ৰ�রি�কে	� আগচ্ছাকেন্ত� !�ণং��� পনী রি[রিহ ��কেসুরিহ
অস্সুরিদীপস্সু�রি	 ই�স্সু সু�হল<দী�পস্সু �Oকেগ�রি	 �O�গকে	� 
থেহ�	�রি	 রিসুকেনীরুং সুরিন্তকে� অন্ত ৰ�রি� নী�� থে���নী �ক্কটা�নী�ন্ত� 
ৰদীরি	। 	4 পনী জম্বু�দী�প �কেO থেহ�রি	। 

	কে	�কেযৰ সু�হল<দী�কেপ �Oরিন্তকে� �নী�স্সু�নী4 ছ�য� দীরিক্খণং রিদীসু� 
থেqপ�রিদী�� থেহ�রি	। ইধ জম্বু�দী�কেপ পনী প�দী �রিত্ত�� অ!�রিৰ	� 
থেহ�রি	। ৰুত্ত4 রিহ আয�কেৰকেদী- �ক্ককেটা সু�ন্তরিদীকেনী �Oকেন্ত প�দী 
�রিত্ত�� উত্ত��রি!��খ4 ঠস্সু ছ�য� অ!�রিৰ	� থেহ�	�রি	। 	4 পনী 
অগকেহত্বা� �ক্ককেটা রি	4সু অকেহ��কেত্ত পরি�প�কেK এ�4 পরিদী�� ৰড্ঢকে	। 
	�� সু�হ�রিদীসু�রিপ। 

���কে� পনী সুঙ্করিন্ত ছপ�রিদী�� থেহ�	�। রি	4সু রিদীকেনী সুম্প�কেK পনী 
এ�প�রিদী�� হ�যরি	। 	�� ��ম্ভী�দী�সু�রিপ। এৰ4 ��কেসু ��কেসু এ� 
প�রিদী��য ছ�য�য ৰড্ঢনী4 খযঞ্চ থেহ�রি	। 	�� একে�� নী�রিটা��য 



রিখণং4 ৰড্ঢনীঞ্চ�রি	। ৰুত্ত4 রিহ সুরিদ্ধকেয�সুঙ্গুকে�� ��কেসু ��কেসু 
একে	কেনীকে�নী পনী প�কেদীনী ৰড্ঢনী4 খযঞ্চ�রি	। 	g� [�দীসু ��সু�সু� 
ছপ�রিদী�কে�ৰ থে�ন্দ্রং4 খয4 থেহ�রি	।

নী সুত্ত প�রিদী�4 থে�ন্দ্রং4 দীট্ঠC4। নীনী� চ�য4 টা���চরি�কেয� সু�হল<দী�কেপ
রিনীৰ�রিসু	�য অMঞাকেদীসুন্ত�4 নী জ�নী�	�রি	। থেনী� নী জ�নী�রি	। গরিণং� 
থেজ�রি	সুকে?সু� পনী থেদীসুন্ত� �ম্মা অরিধ��সুল	�য পট্ঠ�নীৰকেসুন্ 
সু�হল<দী�কেপকে�ৰ দীকেস্সুরি	। ৰুত্ত4 রিহ থেজ�রি	সুকে?সু� থেদীসুন্ত�� 
�ম্মা�রিদী��কেটা উজ্জযরিনী বাহ্যু ��লঙ্ক� আ�ব্ভ য�ৰ থে�রুংয� অকেয�?�কেট্ঠ
খ�সু� চ লঙ্ক� সুম্পরিহধ�চকে���রিৰ� ৰরিচ্ছাৰলম্মা4 থে��জ্জযরিনী 
খ�রিদীস্সু�ঞ্চ রিহ�ৰ� থে�রুং4রি	 পরি	রিট্ঠ	� থে�খ�রি	 
চলঙ্ক�ল	রিৰনীড্ঢ�রি	 আরিদীচ। থে�খ�রি	 চ আযনী4 ৰুচ্চ	�রি	।  

রিসুকেনীরুং সু�হল< দী�প �O�নী�ন্ত�4 �রি	 থেয�জনী প��ণং4 রি	 আহ। 
	g� রি	 আরিদী4। 	g� রি	 ৰুত্তকে�ৰ?4 থেহ	� !�কেৰনী পচ্চ��স্সুরি	। 
রিসুকেনীরুং সুরিন্তকে� অন্তৰ�রি�কে	� অস্সুদী�পস্সু �O4 রি[রিহ ��কেসু রিহ 
ৰ	ত্ত�রি	 অকে?�। 

সু�হল< দী�পস্সু �Oকে	� পট্ঠ�য থে�রুংস্সু অন্ত�4 অযনী থেয�জকেনীনী 
দুকেৰসু	সুহস্সু�রিনী থে	রিত্ত4সু সুহস্সু�রিনী থেqসু	�রিনী অট্ঠ��সু 
থেয�জনী�রিনী রি	রিণং গ�ৰুত্ত�রিনী চ�রি	 রিৰকেMঞাযরিন্ত অকে?�। চক্কৰ�ল< 
থেয�জকেনীনী পনী দুকেৰ সু	সুহস্সু�রিনী সুহস্সু�রিনী থেqসু	�রিনী থেqগ�ৰুত্ত�রিনী
চ�রি	 অকে?�। 

সু�হদী�প �Oকে	� চক্কৰ�ল< পC	ন্ত�4 �রি	 থেয�জনী প��ণংরিন্ত আহ। 
চক্কৰ�ল<4 রি	 আরিদী অস্সু সু�হল<দী�পস্সু �Oকে	� পট্ঠ�য 



চক্কৰ�লপC	স্সু অন্ত�4 অযনী থেয�জকেনীনী রি	রিণং সু	সুহস্সু�রিনী ৰ�সু 
সুহস্সু�রিনী ছ সুহস্সু�রিনী পকেঞ্চৰ সু	�রিনী ছ থেয�জনী�রিনী এ�4 
গ�ৰুত্তঞ্চ�রি	 রিৰকেMঞায3রিন্ত অকে?�। 

সুC? রিসুকেনীরুং চক্কৰ�ল< সুকেদ্দংরিহ অৰরিধ !�কেৰনী উপলরিক্খ	Cত্ত� 
আ��সু রিৰকেসুকেসু� দীট্ঠকেC�। অকেয�কেযকেৰ? অযনী থেয�জনীকে�ৰ 
গকেহ	C4। চক্কৰ�ল< থেয�জকেনীনী পনী দুকেৰ সু	সুহস্সু�রিনী নীৰুরি	 
সুহস্সু�রিনী এ�4 সুহস্সু4 পঞ্চ সু	�রিনী চ	�ৰ�সুরি	 থেয�জনী�রিনী 
রি[গ�ৰুত্ত�রিনীচ�রি	 গকেহ	কেC�। দুকেব্ভ�দী	�য পনী গরিণং� থেজ�রি	সুকে?সু� 
আগ	 নীয4 নী রিৰ?�রুংয���রি	। 

	�ৰরি	4সু !ৰনী4 অসু3� !ৰনী4 অরিৰরিচ �হ�রিনী�কেয� চ�রি	 এৰ��দী�সু� 
চক্কৰ�ল< থেয�জনী4 গকেহ	C4। অসু3��নী4 �ম্মা পচ্চয উ	� সু��ট্ঠ�কেনী� 
রিসুকেনীরুংস্সু থেহরিট্ঠ�	কেল অকেন্ত�!�রিম্মায4 ��ন্দরি�রিপরিল��নী4 রিৰয 
থেয�জনী4 দীসু সুহকেস্সু� একে�� রিৰৰকে�� প�	�!ৰ	�রি	 সু4য�ত্ত টা���য4 
ৰুত্ত4। 

সু�হল<দী�কেপ� পনী রিসুকেনীরুং থেয�জকেনীনী থেয�জনী সুরি	কে��। অযনী 
থেয�জকেনীনী পনী রি[সুরি	কে��। রিৰদীরি? অরিধ� রি	�	নী প��ণং যরিট্ঠয� 
�	 থেয�জকেনীনী রি	কেয�জনী সুরি	কে��ৰ থেহ�	�রি	। ৰুত্ত4 রিহ 
সুকে��হরিৰকেনী�দীনী�য4, “রি	কেয�জনী সুরি	কে� 	ম্বুপরিK দী�কেপ 
সুCসুম্পরিত্তপরি�ৰ��4 �জ্জ4 অলরি!?�”রি	। 

অহ4 [�দীসু ৰস্সু�রিনী নী চক্কপরি�ব্ভকে�। 
গহ নীক্খত্তচ�কে�সু� অক্খ�যনী?��রিনীয। 
থেজ�রি	সু? রি	কেৰকেদীসু� প�রিল<যট্ঠ���দী�সু�। 



য�ত্ত��রিনীয চন্দসু3রি�যগরি	 রিৰরিনীচ্ছায4। 
�কে��রি� �ন্দবা�রিদ্ধনী4 রিহ	�য চ?কেবা�রিধয�।
প�কেMঞানী�কেনীনী�কে�স্সু4 সুকেদীৰ�4 অনী�গকে	।
দুজ্জকেহস্সু4 দুজ্জকেনীরিহ পগ্গরিহস্সু�রি� সু�জকেনী।
চক্খ�হদীয��সু�রিদীসুরি��4 অরি?কে�জকেনী। 
থেনী?কে	� থেল�!কে��কেধরিহ ইস্সু� �চ্ছারি�য�দী�রিহ। 
থেহস্সু4 �রিO� থেদীসুরিzহ রিৰপ্প��জ্ ��কেলৰকে�। 

ইরি	 প�ম্সসুদ্ধ�চ�� বা�রিদ্ধরিৰরি�য পরি	�রিTকে	 উত্ত�কেঙ্গু�রি	�রুংরিহ �	 
দীহ� নী���রি!কেধকেযHনী অত্তরিনী চ ৰুরিত্তনী� 	ম্মা�ম্মাকেদীসুরিzহ অরি	রি�রিত্ত	
নী���নী4 রি[ন্না4 রিৰঅগ্গ��জ3নী4 অচরি�য!3কে	নী	� সু�কেবা�কেধসুকে��রিৰকেদীনী 
অত্তরিহকে	রিসুনী� রি	রিপটা� �হ�কে�কে�নী রিৰ�রিচ	4 চরিন্দ� সু3রি�য গরি	 
রিৰরিনীচ্ছায4 নী�� প��ণং4 সু�রিনীরিট্ঠ	4রি	। 

থে��হনীকেO�	4 অন্ধ4 পজ4 সুদ্ধম্মা �4রিসুনী�
থেজ�	রিযত্বা�নী প�কেযরি� নীৰকেল���ত্ত���	4। 
��জ�কেনী� ধরিম্মা�� থেহ�ন্তুং। সু��কেদীকেৰ� পৰস্সু	�। 
অকেৰ��সু� �নী� সুত্ত� সু�খ4 পকেপ্প�ন্তুং রিনীC3রি	। 
থে�রিচ রিৰনীযটা���য অরিধপ্প�য�জ�নীকে	� 
আকে��কেপরিন্ত বাহ্যুকেদী�কেসু রিৰনী�কেসুন্তুংরি�দী4�কে�। 

সুক্ক��জ ১২৯২ খ� প্রা�রিসু�ল লছনী� ১১�� 	নীঙ্ল� ত্ৰঙ নে�့�့့�့�့�့�့�့�့�့�့�့�့�့� �့
চন্দসু3রি�যগরি	দী�পনী�প�ল<রি��কে�� �3� প্রা��এ၍ ၍ ।

রিনীC�নী পচ্চকেয� থেহ�	�।




