( ব্রজানন্দ ত্রাফরী )

শ্রীভৎ ফরানন্দ যস্বতী ওতৃও প্রওাশত
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‚রয ব্রজানন্দ রয, রয ব্রজানন্দ রয,
গকৌয শয ফাুরদফ, যাভ নাযায়ণ রয ।‛
-এই নাভ আশভ গকারও গথরও এরনশি । এই নারভয ভরধেই আভায শযচয় ।
তেমুরক আশভ নাযায়ণরূর, গত্রতামুরক যাভরূর, দ্বাযমু রক ওৃষ্ণরূর  ওশরমুরক গকৌযশযরূর । এঔন গখায ওশররত াী উদ্ধাযী ব্রজানন্দ রূর ।
দ্বারযয গই রীরা ফহুমুক আরক গিরে এরশি । এফায জীফ তযারত বফকুন্ঠ গথরও ব্রজানন্দ ভানাভ শনরয় এরশি । ওশরয গরল াী উদ্ধাযী ব্রজানন্দ । এফায
ব্রজানন্দ ভানারভয অক্ষয় ফীজ ফন ওরযশি । এই নাভ এওশদন ভীরু রয় খরয খরয িশেরয় েরফ ।
এই জকরত র্ব্ৃত্রই এওভাত্র গুরুরদরফযই রীরারঔরা । এওভাত্র ব্রজানন্দই জকৎ ফোশয়া আরিন । এই জকরত মা শওিু ফই ব্রজানন্দ ।
এই ফৃ ক্ষআশদ জীফকূর মা গদঔরিা , ফ আভাযই ৃ শি । আফায ফ আভরতই রয় রফ । তাই আভায এও নাভ শফরনাথ ।
আশভ এওা শিরাভ । ফহু ইফায ইচ্ছা ইর । হুুংওায শদরাভ । এটাই আশদ ফাওে । ঁওায । আরক ব্রজানন্দ । তাযয ব্রহ্মা শফষ্ণু ভররয । তাযয গতশত্র গওাটি গদফতা ।
তাযয গতাভযা, ফু ঝরর ফাফা ।
মঔনই ধরভৃয গ্লাশন য় এফুং অধরভৃয অবুেদয় খরট, তঔনই আশভ অফতীণৃ ই - ধভৃযক্ষায জরনে, াীরদয শফনাওরএ এফুং তে  ধরভৃয ু ণপ প্রশতঠারায জরনে আশভ
মুরক মুরক ওায়া ধাযণ ওরয ু ণপ ু ণপ আশফবূৃত ই । আশভ স্বয়ুং ফু োশফ ।
আশভ স্বয়ুং বকফান । এফারযয গখাযওশররত ফু োশফ আভায ভতৃ েশযচয় । আশভ এফায আফায এরশি জীরফয দপঔ গভাচন ওযরত । গপ্রভ  াশিয ফাণী প্রচায ওযরত ।
ফাফা গতাভযা এরি । আশভ ঔু ফ ঔু শ রয়শি । গতাভযা আল্লাহ্’য ওারিই এরি ফাফা । গম পশওয গথরও তপাৎ গ আল্লাহ্’য গথরও তপাৎ ।
আশভ আল্লাহ্’য ওাি গথরওই এরশি । গম গতাভারদয আল্লাহ্, গ-ই গতাভারদয এই ব্রজানন্দ যু উল্লাহ্ । ফু ঝরর ফাফা ওর ?
মা ফ শনরচ আভায আনরওাঠায় । ওরর আভায ন্ধ্োযশত দৃন ওরযা শকরয় । গতশত্র গওাটি গদফতা আর আভায ন্ধ্োযশত দৃরন । তারদয দৃরন, ফাফা,
গতাভারদয ওভৃ ক্ষয় রফ । মা । তাযওব্রহ্ম নাভ গমারক ন্ধ্োযশত দৃন ওরযা শকরয় ।
ফাফা মত মারফ ফ পাঁওা । ফ পাঁওা । ব্রহ্মা শফষ্ণু ভররযরও আভায আযাধনা ওযরত রয়রি ।
আশভ অফেক্ত, শনযাওায শনশর্ব্ৃওায ইয়া জীরফয দপরঔ ওাতয, ইয়া আজ আশভ াওারয ভানু লরূর অফতীণৃ ইয়াশি । তুশভ শচন আভারও, গতাভায ইযওার বার
ইয়া মাইরফ ।
আশভ ফৃবূরত শফদেভান । আভারও ফরর গমঔারন মা অৃণ ওযরফ তাা আভারতই মারফ ।
োঁ ফাফা, স্বয়ুং ব্রহ্ম গতাভায াভরন । গওান ভয় বুশর না, আশভ গও ।
র্ব্ৃধর্ম্ৃ শফজৃন ওশযয়া এও ভাত্র আভায স্মযণ র, আশভ গতাভায র্ব্ৃ া দূয ওশযফ ।
আশভ শনগুৃণ শনযাওাযরূর এফুং গুণ াওায রূর চযাচয শফস্তায আশি । আভা ইরত শদ্বতীয় গও নাই । এই ুংারয ফ উাশধই আভায অথচ গওান উাশধই আভায
নয় ।
আশভ ফৃদাই গতাভারদয অিরয ফাশরয ফৃত্রই আশি । মঔনই ঐওাশিও বারফ ডাশওরফ াো াইরফ । গতাভযা ওঔনই শনরজরদয অায় বাশফ না ।
ৃ শথফীয শফশবন্ন ধর্ম্ৃাফরম্বী শচযস্মযণীয় াধও  ভাু রুলকরণয ভরধে ঠাকুয ব্রজানরন্দয স্থান এওটু স্বতন্ত্র । ওাযণ শতশন শনরজই ওররয উাে এফুং গওান গদফতায
আযাধনা ওরযন না । শতশন স্বয়ুং াধে । াধও নন্ । অরশভশত ।
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প্রওাও - ফু োশফ প্রওানা, াহ্ফাক, ঢাওা, ফাুংরারদ ।
গ্রন্থস্বত্ব - ফু োশফ প্রওানা, াহ্ফাক, ঢাওা, ফাুংরারদ ।

১ভ ুংস্কযণ- ২৮গ আলাঢ়, ১৩৯৮ ফঙ্গাব্দ । ১৩ই জু রাই, ১৯৯১ শিিাব্দ শনফায । যথমাত্রা
২য় ুংস্কযণ - ২৫গ আলাঢ়, ১৪২০ ফঙ্গাব্দ । ১০ই জু রাই, ২০১৩ শিিাব্দ শনফায । যথমাত্রা
৩য় ুংস্কযণ - ঝু রনূ শণৃভা, ২০গ আলাঢ়, ১৩৬৯ ন

অক্ষয শফনোপ- শফজন চন্দ্র ফভৃণ ।
ভূ দ্ররণ
ভূ রেপ- গপ্রভ
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১১৭ এ, চযওডাঙ্গা গযাড, গফররখাটা,
ওশরওাতা
ফু ধফায ।

ওরোণফয নাযায়ণ আীফৃাদ শচযঞ্জীফ,
ফাফা গমারক, গতাভায াো াইরতশি না । শ্রীভান উরনরও দৃন শদরত শকয়া গতাভারও গঔাঁজ ওশযয়াশি । ভাঈ  গিররগভরয়রও াইরাভ । গতাভারও াইরাভ না । ওারি থাশওয়া দৃন রাব গতাভায খটিরতরিনা, এ ফে দপরঔয ওথা । গতাভারদয দৃন শদফায জনেই এর থাশও । ু নপ ু নপ
দৃন না াইরর এ দরজ
ৃ য় ওর্ম্ৃরবাক ওাটিরফ শও ওরয ? না ওাটিরর- ‚ওর্ম্ৃ া ওশর গম অশফ‛ । ‚ওাভনা নাশও আয রশবরত জনভ, ওর্ম্ৃপর গল ওয নরভা
নাযায়ণ‛ । এই ফ অফস্থা রাব শও ওরয ওযরফ ? এফায গতা এঔারন আশ্রভ প্রশতঠারা রয় গকর । বক্তরদয ভা আনন্দ ।
জয় গুরু, জয় গুরু, জয় গুরু ।

আীফৃাদও
স্বাভী ব্রজানন্দ ।

-0-
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ফু োশফধাভ,
যভনা, ঢাওা ।
৩/১২/৭০

ওরোণফয নাযায়ণ আীফৃাদ শচযঞ্জীফ,
ফাফা গমারক, আভায চরায রথ গতাভায াক্ষাৎ াই নাই , গই জনে ভনটা গমন গওভন ওযরি । আয গতাভায অুরঔয ওথা
রশনয়া শচিায় শিরাভ, গতাভায ত্র াইয়া আরস্ত ইরাভ । অশচরযই তুশভ ওনোদায় ইরত ভু শক্ত রাব ওশযরফ । আশভ এঔারন আশয়া শফচতুর্দ্ৃীয আরয়াজন ভস্তই
ঠিক্ ঠাক্ গদশঔরত াইরাভ, আশ্রভফাী াধু যাই ফ ঠিও ওশযয়া যাশঔয়াশির; নইরর আভারও ঔু ফ গফক াইরত ইত । ওাযণ আশভরতা ভাত্র দইশদন ূ গফৃ ধারভ আশয়া
গৌঁশিয়াশি । এফায শফচতুর্দ্ৃী অনোনেফায অরক্ষা বারই ইয়ারি । চাশয প্ররয ফু োশরফয চযরণ গতাভারদয ওরোণ ওাভনায় প্রাথৃনা জানাইয়াশি । যশদফ াযণায
গবারকয ভয় চায াঁচত বক্ত উশস্থত শিররন । চাযভন চার তদনু মায়ী ডার, তযওাযী, দশধ, শভিান্ন, টও, পর  শভঠাই ভন্ডা গবাক শদয়া উশস্থত বক্তরদয প্রাদ
শফতযণ ওশযয়া গদই । উক্ত াযণায শদফ এও অু ত্রও আভায আীর্ব্ৃারদ ু ত্র রারব ন্তুি ইয়া আভারও এওিযা গানায ায যায় এফুং আভায প্রাদ শদয়া গিররয
অন্নপ্রান শিয়া ভাধা ওরয । এই রঙ্গ শফচতুর্দ্ৃীয আীর্ব্ৃাদ াঠাইরাভ । গতাভযা শরয ধাযণ ওশযয়া র্ব্ৃরতাবারফ ুঔী  ।
ঁ াশিপ াশিপ াশিপ

আীফৃাদও
স্বাভী ব্রজানন্দ ।
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ফু োশফধাভ,
যভনা, ঢাওা ।
২১/১২/৬১

ওরোণফয নাযায়ণ আীফৃাদ শচযঞ্জীফ,
ফাফা গমারক, গতাভায গদারূ শণৃভায আফীয অখৃে গ্রণ ওশযয়া যভ আনন্দ রাব ওশযরাভ । আীফৃাদ ওশয গতাভায অবীি ূণৃ
উও । গতাভায গুরুরত অননে বশক্ত উও । গতাভায ভন গুরুরত ভেও শফরীন উও । ূ মৃে উদয় না রর ুংারযয অন্ধ্ওায গখাঁরচনা, গতভনই গুরু শফরন ভানুরলয
ভরনয অন্ধ্ওায দূয য় না । শ্রী গুরুরদরফয চযণ ওৃা ইরত ভানু ল ুংায াকয ায ইয়া থারও । গুরু শফরন শনস্তায নাই । গুরুবশক্তরত জন্ম জন্মািরযয াযাশ নি
য় । গমভন অশিরত মাা শওিু ই রে তাা বষ্ম ইয়া মায় । গদফতাযা মৃেি ইচ্ছা ওশযয়া থারও বাযতবূশভরত জন্মগ্রণ ওশযয়া বশক্ত রাব ওশযরত । রদ্ধভরন
বাকব্ত রূর গুরুরত বশক্ত যাশঔরর তাায ভস্ত ভনস্কাভনাই শদ্ধ ইয়া মায় । বজন, ূ জা , াঠ, দান-আশদেওর্ম্ৃ ওশযরর গম পর রাব ইয়া থারও তাা এও
বশক্তরতই রাব ইয়া থারও । গুরুবশক্ত জাকাইফায জনেই গম গুরুধারভয প্রশতঠারা ইর । গুরুধারভয গঔাঁজ ঔফয রইরফ । ওার ন্ধ্োয় গবাক আযশতয ৃ ঙ্খরতা ওশযয়া
শদরফ  াধু বারফ গফওদ্বয়রও চারাইরফ । তাা ইররই গতা ফশদও শদয়া ফ ুৃঙ্খর ইয়া আশরফ । ানু য যীক্ষা বারই ইরফ । আভায আয কুর শও,
গতাভারদয কুররই কুর ।
ঁ াশিপ াশিপ াশিপ
দধূ শর ারি াঠাইরতশি ।
আীফৃাদও
স্বাভী ব্রজানন্দ ।
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জয় ব্রজানন্দ রয

ফু োশফধাভ,
ঢাওা ।
৬/৪/৬১

ওরোণফয নাযায়ণ আীফৃাদ শচযঞ্জীফ,
ফাফা গমারক, গতাভায বশক্তূ ণৃ ত্র াইয়া যভ আনন্দ রাব ওশযরাভ, আীফৃাদ ওশয তুশভ অশচরযই গযাক ভু ক্ত ইয়া ূ ণৃ
স্বাস্থেফান  । এই আীফৃারদই গতাভায ূ ণৃ স্বাস্থে রাব ইরফ । অনোনে ফাইরও আভায এই আীফৃাদ জানা এফুং তুশভ র । এই রঙ্গ দধূ শর াঠাইরাভ । শরয
ধাযণ ওশযয়া ফৃ শফদ ইরত ভু ক্ত  ।
ঁ াশিপ াশিপ াশিপ

আীফৃাদও
স্বাভী ব্রজানন্দ ।

-0-
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জয় ব্রজানন্দ রয

ফু োশফধাভ,
ঢাওা ।
৬/৪/৬১

ওরোণীয়া নাযায়ণী আীফৃাদ শচযঞ্জীফ,
আয়ুষ্মতী তযশঙ্গণী, গতাভায বশক্তূ ণৃ ত্র াইয়া যভ আনন্দ রাব ওশযরাভ । আীফৃাদ ওশয তুশভ ওর ফাধন শিন্ন ওশযয়া গদভন
ভশৃয়া শ্রীচযরণয দাী  । আভায ফশযাররয নাশতনজাভাই শরলেয নাভ  কুর ভঙ্গর শরশঔয়া জানা । ফরশয  যাভরভানরও আভায আীফৃাদ জানাইরফ ।
ঁ াশিপ াশিপ াশিপ

আীফৃাও
স্বাভী ব্রজানন্দ ।

-0-
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জয় ব্রজানন্দ রয

ফু োশফধাভ,
ঢাওা ।
৫/৬/৬১

ওরোণফয নাযায়ণ আীফৃাদ শচযঞ্জীফ,
ফাফা গমারক, দ্গুরুয শলে ভাবাকেফান । দ্গুরুয আশ্রয় াইরর তাায আয শচিা বাফনায শওিু ই থারও না, ওাভজাযী থারও না
। গ গরায় উও, শনঠারায় উও শদনারি নাভটি এওফায রইররই য় । তরফই গতাভায ই যওাররয ওাজ ইয়া মায় । গতাভারদয গওান াধন বজন নাই, এওফায
‚জয়গুরু‛ ফরর ডাও শদফা ভাত্র । দয়ার শযয আকভরন জীরফয াধন বজন যর ইয়া মায় । তুশভ ভযরত চাইররই শও ভযরত ায ? তুশভ গম ওায গ ঔফয শও যাঔ ?
গতাভায এও া নশযফায ক্ষভতা নাই । ফৃশক্তভান ব্রজানন্দ গই এওভাত্র শনয়িা  ফৃ শনফৃা ওর্ত্ৃা । তুশভ তাঁয ারতয ু তুর ভাত্র । গতাভায ধানাই ানাই গিরে শদরয়
আভায নারভ রয থাও । গতাভারও আয গওান আদ ফারাইরত ারফ না । এই রঙ্গ আীফৃাদ দধূ শর াঠাইরাভ ।
ঁ াশিপ াশিপ াশিপ

আীফৃাদও
স্বাভী ব্রজানন্দ ।

-0-
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জয় ব্রজানন্দ রয

ফু োশফধাভ,
ঢাওা ।
২১গ বাদ্র ১৩৬০

ওরোণফয নাযায়ণ আীফৃাদ শচযঞ্জীফ,
আয়ুষ্মান ফাফা গমারক, গতাভায বশক্তূ ণৃ ত্র াইয়াশি । ঝু ররনয য ইরতই আভায যীয শর্দ্ৃ ওাশরত ঔাযা ইয়া রে । তাই
উর্ত্য ওশযরত শফরম্ব ইর । ত্রাশদ মশদ ফেফায ওশয নাই শওন্তু ওৃাদৃশি গতাভারদয উয শনরক্ষ ওশযরত গভারটই শফরম্ব য় নাই । গতাভারদয ওথা শও আশভ বুশররত
াশয । আভায এ ওঔন বুর ফায নয় । ‚বক্ত গম আভায প্রারণয প্রাণ । আশভ ওঔন বক্তরও াযাই না, বক্ত আভারও াযায় না ।‛ এয ভরধেই দৃন শদফায ইচ্ছা
শির শওন্তু গদটা ু স্থ না থাওায় ইয়া উঠরি না । আভায ওৃায গপায়াযা গতা িু টাইয়াই গযরঔশি । ইচ্ছাভত ান ওশযয়া রইররই য় । তুশভ আভায স্মযণ রইয়া থাও,
অফরীরািরভ ওনোদায় ইরত ভু ক্ত ইয়া মাইরফ । ভু ক্তাত্মা বকফারনয স্মযণ রইরর শতশনই ওৃা ওশযয়া এ ভাভায়া ইরত ভু শক্ত দান ওশযরত ারযন, নরচৎ অনে
উায় নাই । তুশভ ুংায ফন্ধ্রন আফন্ধ্ ফরট শওন্তু গতাভায গুরুরতা ভু ক্তাত্মা ভাু রুল, শতশনই গতাভায বফফন্ধ্ন গিদন ওশযরফন । তুশভ রধু গুরুরফা  গুরুফাওে
হৃদরয় ধাযণ ওশযয়া ওরর্ম্ৃ অগ্রয  । গতাভায আয শচিা শও ? বফ বয়-াযী শ্রীশযই গুরুরূর গতাভায র্ম্ু রঔ ভাীন ।
ঁ াশিপ াশিপ াশিপ

আীফৃাদও
স্বাভী ব্রজানন্দ ।
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জয় ব্রজানন্দ রয

ফু োশফধাভ,
ঢাওা ।
১৭ই অগ্রায়ণ ১৩৬০

ওরোণফয নাযায়ণ আীফৃাদ শচযঞ্জীফ,
ফাফা গমারক, গতাভায বশক্তূ ণৃ ত্র াইয়া যভ আনন্দ রাব ওশযরাভ । বফষ্ণরফয আীফৃাদ শরফয বূলণ, খুঁ চায় ুংায দৃঢ ফন্ধ্ন ।
ফাফা গতাভায আয শচিা ওশযফায শওিু ই নাই ওাযণ দ্গুরুয শলে ভাবাকেফান, গতাভযা আভায আীফৃাদ শরয ধাযণ ওশযয়া শনবৃ য়  শনশিি  ।
‚দ্গুরুয আশ্রয় শফরন মত গদঔ ধর্ম্ৃ,
ওরই অনথৃ ভাত্র রেশতকরণয ভর্ম্ৃ ।
গম ধর্ম্ৃ ুংায ু নপ ু নপ উজায়,
গ ধর্ম্ৃ অধর্ম্ৃ ভাশনয়া রেশত কায় ।
ফহু বারকে মশদ য় াধু য ঙ্গশত,
ফু ঝায় মথাথৃ তরফ খুঁ চায় দূভৃশত ।’’
স্বপ্ররয়াজন অরক্ষা ভু শক্ত প্ররয়াজনই গশ্রঠার । ওারজই ফাফা গওান বয় ওশযনা, বযলা ফাঁধ । ানু য শদরও দৃশি যাশঔরাভ । আশভ শনফায 2nd Flight এ আশরতশি ।
ঁ াশিপ াশিপ াশিপ

আীফৃাদও
স্বাভী ব্রজানন্দ ।
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জয় ব্রজানন্দ রয

ফু োশফধাভ,
১৪ই ওাশর্ত্ৃও, ১৩৬০

ওরোণফয নাযায়ণ আীফৃাদ শচযঞ্জীফ,
ফাফা গমারক, আশভ কতওার বফওার ৫.৩০ খটিওায় ভঙ্গরভত শ্রীধারভ গৌঁশিয়াশি । আফায ওারীন গতাভারও দৃন শদরত াশয নাই ।
এঔারন শ্রীধাভ বক্তফৃ ন্দ ফাইরও কুররই গদশঔরত াইরাভ । তুশভ আভায ভঙ্গরভয় দৃন গতাভারদয ফাইরও জানাই ।
ঁ াশিপ াশিপ াশিপ

আীফৃাদও
স্বাভী ব্রজানন্দ ।
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জয় ব্রজানন্দ রয

ফু োশফধাভ
ঢাওা ।
২৬গ বজঠার ১৩৫৯

ওরোণফয নাযায়ণ আীফৃাদ শচযঞ্জীফ,
ফাফা গমারক, গতাভায বশক্তূ ণৃ ত্র ওরয়ওঔানা াইয়া যভ আনন্দ রাব ওশযয়াশি । শ্রীধারভ না থাওায় মথা ভরয় উর্ত্য ওশযরত াশয
নাই । তরফ গতাভায প্রাথৃনাশদয প্রশত দৃশিাত ওশযরত ত্রুটি য় নাই । গতাভায মঔন মা প্রাথৃনা, জানাইরত আরে ওশযরফনা, আশভ ূ যণ ওশযফ । গতাভারদয ই াযররৌশওও ভঙ্গর ওাভনাই আভায এওভাত্র জীফন ব্রত । গতাভারদয নারভয ভরধেই আভায ূ ণৃ শক্ত যশয়ারি । ভয় ভত নাভ ওয । নারভয ওারি গম মা চাইরফ গ তাই
ারফ । গতাভায দীক্ষা ভন্ত্রটী শদনারি অিতপ এওফায রই, নাভই গতাভারদয আত্ম উন্নশত  ভু শক্তয রথ অগ্রয ওযাইরফ । গুরু অরক্ষা গশ্রঠার ফস্তু জকরত আয
শওিু ই নাই । গম শলে র্ব্ৃদা গুরু ভূ শর্ত্ৃ ধোন ওরয গ ওাীফারয পর রাব ওরয । গুরু তাযওব্রহ্ম স্বরূ, নযরূী বকফান । ‚ক‛ এই ফণৃটি উচ্চাযণ ওযরর ভাাতও
না য়, ‚উ‛ উচ্চাযরণ ইজরন্ময া নি য় । আয ‚রু‛ উচ্চাযরণ ূফৃজরন্ময া নি য় । তুশভ এওটু আভায় স্মযণ যাশঔরফ । তরফই আশভ গতাভারদয দটি প্রাণীয
ভু ঔ উজর  াশি ু ঔ দান ওশযরত াশযফ । গুরু ওাঁচ গাওা তুরে  শলে গতরারাওা স্বরূ । ওাঁচ গাওা গতরা গাওারও ধযরর গতরা গাওা ওাঁচ গাওারও
অশফশ্রাি শচিা ওযরত ওযরত আনায স্বরূ াযাইয়া ওাঁচ গাওায স্বরূ ধাযণ ওরয, গই প্রওায গতাভযা আভায শচ্চদানন্দ স্বরূরয শচিা ওশযয়া শচ্চদানন্দ ইয়া
মা । জয় ব্রজানন্দ রয, জয় ব্রজানন্দ রয, জয় ব্রজানন্দ রয । আভায ভাঈরও আভায ঔা ঔীকনরও আভায াশি আীফৃাদ জানা এফুং তুশভ গ্রণ ওয ।
আভযা আশ্রভফাী ওররই কুরর আশি । তুশভ শনবৃ য় , শনশিি  । ার গিরোনা বযলা ফাঁধ, াযরফ গমরত গফরয় ।
ঁ াশিপ াশিপ াশিপ

আীফৃাদও
স্বাভী ব্রজানন্দ ।
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জয় ব্রজানন্দ রয

ফু োশফধাভ
ঢাওা ।
১৪ই পারৃন, ১৩৫৯

ওরোণফয নাযায়ণ আীফৃাদ শচযঞ্জীফ,
ফাফা গমারক, গতাভায বশক্তূ ণৃ ত্র াইয়া যভ আনন্দ রাব ওশযরাভ । আীফৃাদ ওশয শ্রীগুরুরত গতাভায অচরা বশক্ত  অটর
শফরা উও । গুরু গম গই যভফস্তু, যভাত্মা, যরভরয ইা গতাভায ফু শঝফায শক্ত রাব উও । আভায এই আীফৃারদই গতাভায গলার আনা শফরা ইররই গম
তুশভ ত্বশযয়া মা । গতাভায ভস্ত দপরঔয শনফৃ শর্ত্ ইয়া মায় । গই দৃন াইররই গম আনন্দ রাব ওশযরত ায, যভ াশি াইরত ায । জীরফ ঠিও ঠিও দৃন ায়না
ফশরয়াই এত ায় ায় যফ  দপঔ ওি । নু ভান গমভন যাভনারভয গজারয এও রারপই াকয ায ইয়া গকর আফায কন্ধ্ভাদন ফৃতটা ারত ওরয শনরয় এর, আভায
ইচ্ছা গতাভায আভায নারভ গইরূ শফরা উও । এফায এওটা রীরা গতাভারও শদরয় ওরয মাই, জকরত এওটা দাক গযরঔ মাই । আরক গমভন নারভয গুরণ এই ফ
রীরা রয়রি তরফ এঔন গওন ইরফ না ? আশভ আশয়াশি য ইরত এ মাফৎ এওটুকু অফয নাই । এঔানওায বক্তরদয চাশযভারয আশজৃ ওর গ ওশযয়ারি ।
ওাায দীক্ষা, ওাায অন্নপ্রান, ওাায শফফা এই ভস্ত দযঔাস্ত গ্রণ ওশযরত ইয়ারি এফুং তাায শফশধ শফধান ওশযরত ইরতরি, ইায ভরধে শফযাশত্র এর
উশস্থত র । এফায ‚শফযাশত্র‛ বার বারফই ম্পন্ন ইয়ারি । এই রঙ্গ শফযাশত্রয আীফৃাদ াঠাইরাভ । গতাভযা ওররই গ্রণ ওশযয়া ফৃপ্রওায দপরঔয াত এো
। গতাভায অখৃে গ্রণ ওশযরাভ ।
ঁ াশিপ াশিপ াশিপ

আীফৃাদও
স্বাভী ব্রজানন্দ ।
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জয় ব্রজানন্দ রয

ফু োশফধাভ,
ঢাওা ।
৩যা আলাঢ়, ১৩৫৮

ওরোণফয নাযায়ণ আীফৃাদ শচযঞ্জীফ,
ফাফা গমারক, গতাভায শচঠি ওঔানা আশভ মথাভরয় াইয়া যভ আনন্দ রাব ওশযয়াশি । আশভ ভয়াবারফ উায উর্ত্য ওশযরত না
াশযরর গতাভায বশক্ত স্মৃশত আভায ভন ইরত যাইয়া রইরত াশয নাই । গতাভায বশক্ত শযাটি ফই আভায ভরন আরি । গতাভায াকর ইফায গওান ওাযণ নাই
। আভায দৃন াইফায এওটা উায় আজ গতাভারও ফশরয়া শদরতশি । তুশভ আভারও এওটা গিাট ঔাট ফােী ফা জশভয অনু ন্ধ্ান ওশযয়া দা । আশভ শচযওার আশ্রভফাী
। গতাভারদয ওশরওাতায় গকরর আভারও বক্তাররয় থাশওরত য় । উা আভায রক্ষ বাযী অু শফধা জনও । তুশভ অনু ন্ধ্ান ওশযয়া আভারও শরশঔররই আশভ চশরয়া
আশফ এফুং গদশঔয়া রশনয়া দাভ ঠিও ওশযয়া িয় ওশযফ  গঔারন আশ্রভ প্রশতঠারা ওশযয়া গতাভারদয ওররয দৃরনয ু শফধা ওশযয়া শদফ । স্থানটি াট ফাজারযয শনওট
য়া চাই । আভায িন্দ য় োভফাজায, শও ফাকফাজায, শও টারা, ওাীু য এই ভস্ত স্থান শদয়া । ঔাজনা ওযা ফােী ফা জশভ আশভ চাইনা । বূশভয ম্পূ ণৃ স্বত্ব আভায
ইরফ । ফাফা এই গঔাঁজটি ওশযয়া আভারও জানাইররই আশভ গতাভারদয দৃরনয ু শফধা ওশযয়া শদফ । ফাফা দরথৃ গতাভায ওাশয়ও শযশ্রভ ফেয় ওশযরর গতাভায প্রাণ
বশক্তূ ণৃ  শফত্র ইরফ । এফায গতাভায ভা গৌবাকে, গুরুফাওে াইয়াি, ওারজ রাশকয়া মা । আয শফরম্ব ওশযনা । দীক্ষা ওারর শও প্রশতজ্ঞা ওশযয়াশিরর-‚এ গদ
গতাভায াদরে অৃণ ওশযরাভ‛ । এঔন আশভ তায শযচয় াইরত চাই । গতাভায গদ মশদ আভায ইয়া থারও তরফ আভায ওারজ রাকা । তাোতাশে ওরয এওটা
ফােীয ঔফয আভায় জানা । ায়ায ভত াইরত ইরর গদয়ায ভত শদরত য় । তরফ গতা আভায ওৃারারব ধনে ইরফ । আভায জনে গতাভযা গওান শচিা ওশযনা
। আশভ আশি গতাভারদযই ।
ঁ াশিপ াশিপ াশিপ ।
জয় ব্রজানন্দ রয, জয় ব্রজানন্দ রয ।

আীফৃাদও
স্বাশভ ব্রজানন্দ ।
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জয় ব্রজানন্দ রয

ফু োশফধাভ,
ঢাওা ।
৯ই শ্রাফণ, ১৩৫৮

ওরোণফয নাযায়ণ আীফৃাদ শচযঞ্জীফ,
ফাফা গমারক, গতাভায বশক্তূ ণৃ ত্র াইয়া যভ আনন্দ রাব ওশযরাভ । ইশতূরফৃ গতাভায এওঔানা বশক্তূ ণৃ ত্র াইয়াশি । তুশভ
আভায গুরুূ শণৃভায াশি আীফৃাদ গ্রণ ওয । তুশভ গম আভায আরদ াররন গওাভয ফাঁশধয়াি গ জনে আশভ গতাভায বূত, বশফলেৎ, ফর্ত্ৃভান ভঙ্গররয শদরও দৃশিাত
ওশযরাভ । ফাফা, গতাভায প্রাণ গতা আভায ারতয ভুরঠ তাা মারফ শও ওরয, এই বারফ ঔাশর ারত শনরয় রাব শও ? শওিু ম্বর ওরয শদফ, তায য মারফ । ঔাশর ারত,
শযক্ত রস্ত শকরয় শও গঔারন থাশওরত াশযরফ ? গ গম শফলভ ঠাঁই । ঔাফায য়া না থাশওরর, শপরয আরত রফ । তুশভ গতা এঔন গুরুয অশধওারয । মাফায ভত ওরযই
াঠাফ । ম্বর ওয গুরুস্থান গদঔ । এয শবতয শদরয়ই তুশভ ওৃতওর্ম্ৃ রয় মারফ । স্থান শনর্ম্ৃারনয জনে াঁচ াজায টাওায ভত গমাকায রত ারয । আভায ইচ্ছা বতয়াশয
ফােী উক্ত টাওায় াইরর বার নতুফা দই াজারয জশভ  শতন াজারয খয ফােী য়া চাই । তুশভ ওাীু রযয জায়কা  যাভযাজাতরায় জায়কা গদঔ । আয অনোনে
স্থারন গদঔ । ফাকফাজায, ফযানকয, ওারীখাট, ওফা ইতোশদ । শ্রীভান উররনয ারথ আরা ওয । ঔু ফ তাোতাশে ওয । আশভ গতাভারও আভায এই গফা ওারমৃেয
শবতয শদয়াই গতাভায ারযয ম্বর গমাকায ওশযফ । াওৃ াওৃ ারয শদরও এওফায গদঔ । আশভ আশফায গচিায় আশি । এঔন গতাভায গৌবাকে ূ মৃ উদয় ইরফ ।
ঁ াশিপ াশিপ াশিপ

আীফৃাদও
স্বাভী ব্রজানন্দ ।
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জয় ব্রজানন্দ রয

ফু োশফধাভ,
ঢাওা ।
৯ই বাদ্র, ১৩৫৮

ওরোণফয নাযায়ণ আীফৃাদ শচযঞ্জীফ,
ফাফা গমারক, গতাভায বশক্তূ ণৃ ত্র াইয়াশি । জায়কা ঠিও ইয়ারি জাশনয়া ঔু ফ ু ঔী ইরাভ । আশভ জন্মািভী ওশযয়া গতাভারদয দৃন
শদফ ঠিও ওশযয়াশিরাভ, শওন্তু জন্মািভীয আরকয শদন ঠাৎ আিাে শেয়া ফা ারয় আখাত াইয়াশি । এঔন ঢাওা গভশডরওর ওররজ শটারর শচশওৎা অধীরন আশি
। া চশরররই আশভ গতাভারদয দৃন শদফ । ফাফা শচিা ওশযফা না । আভায ভঙ্গরভয় দৃশি ফ ভয়ই গতাভারদয উয আরি ।
ঁ াশিপ াশিপ াশিপ

আীফৃাদও
স্বাভী ব্রজানন্দ ।
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জয় ব্রজানন্দ রয

ফু োশফধাভ,
ঢাওা ।
২৭গ পারৃন, ১৩৭৫

ওরোণফয নাযায়ণ আীফৃাদ শচযঞ্জীফ,
ফাফা গমারক, আশভ কত গাভফায শনযারদ ওশরওাতা ইরত যনা ইয়া ন্ধ্োয় শ্রীধারভ গৌঁশিয়াশি । ভঙ্গরফায শফযাশত্র ব্রত উদ্মান
ওশযয়াশি । তুশভ ু ত্র শযফাযশদ  ইওারর ুঔী  যওারর যভৃ ত রাব ওশযরফ ইাই আভায এওভাত্র আীফৃাদ  ইচ্ছা । এ ইচ্ছায কশতরযাধ ওরয এভন গও নাই ।
তুশভ শনবৃ য়  শনশিরি থাও আয শদনারি আভারও এওটু স্মযণ ওশযরফ তরফই আশভ গতাভারদয বায গফাঝা ফশরত াশযফ । উরন ফাফারও আভায গৌঁি ুংফাদ 
াশি আীফৃাদ জানাইরফ । শ্রীভতী ফনরজোৎস্দারও আভায পরটা ঔানা শদরফ, এই রঙ্গ াঠাইরাভ  আভায াশি আীফৃাদ জানাইরফ । জানওীনাথ যায়রও এওঔানা
পরটা এই রঙ্গ আরি তাারও শদরফ । শ্রীভতী তযশঙ্গণী গখালরও আভায াশি আীফৃাদ জানাইরফ । উররনয গিরর দীক্ষা রইয়াশির, তাায নাভটি আভায স্মযণ নাই ।
আভারও শরশঔয়া জানাইরফ । অনোনে আভায ঔাশঔকণরও আভায গস্দাীল জানাইরফ ।
ঁ াশিপ াশিপ াশিপ

আীফৃাদও
স্বাভী ব্রজানন্দ ।
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জয় ব্রজানন্দ রয

ফু োশফধাভ,
ঢাওা ।
১৬ই বচত্র, ১৩৫৭

ওরোণফয নাযায়ণ আীফৃাদ শচযঞ্জীফ,
ফাফা গমারক, গতাভায গদাররীরায আশফয অখৃে শ্রীচযরণ গৌঁশিয়ারি । শ্রীচযণ আশফয অখৃে াঠাইরাভ । শরয ধাযণ ওশযয়া অবীি পর
রাব ওরযা । এ ভয় গতাভারদয ওারি থাশওরত াশযরাভ না । গচতন শফগ্ররয চযরণ আশফয ঢাশরয়া গম শও ু ঔ তা বালায় শও জানারফা ? আশফয অখৃে গকাশফন্দ জ্ঞারন
ঢাশরয়া থাশওরর গতাভায ফানা অফেই ূ ণৃ ইরফ এফুং তুশভ মঔন মা চাশরফ তাই এই চযণ ইরত াইরফ, ওাযণ মায গমভন বাফ তায গতভন রাব বফষ্ণফ ওশফ
ফশরয়ারিন-‚ওৃষ্ণ গওভন মায ভন গমভন‛ । জ্ঞানীরশ্রঠার বীষ্মরদফ ওৃষ্ণরও ঈরয ফশরয়াই জাশনরতন আফায এ শদরও শরারাশদ ওৃষ্ণরও াভানে ভনু লে ফশরয়াই ভরন
ওশযরতন । ফাফা, তাই ফশর- ধর্ম্ৃ, অথৃ, ওাভ, গভাক্ষ ফই এই চযরণ আরি-গতাভায শক্ত থাশওরর র । আশভ শফরাইরতই আশয়াশি । আশভ অফেক্ত, শনযাওায শনফৃওায
ইয়া জীরফয দপরঔ ওাতয ইয়া আজ আশভ াওারয ভানু লরূর অফতীণৃ ইয়াশি । তুশভ শচন আভারও, গতাভায ইযওার বার ইয়া মাইরফ ।
জয় ব্রজানন্দ রয, জয় ব্রজানন্দ রয, জয় ব্রজানন্দ রয ।
আভায ভাঈ নারভ শফরা, নারভ শনবৃ য শদয়া আরি গতা এই রঙ্গ শ্রীচযণ স্পশৃত আশফয াঠাইরাভ । গতাভযা ওররই ভাথায় গিাঁয়াইয়া বশক্ত ওশয । থাওরফনা
গতাভারদয দপঔ ওি, আদ ফারাই । গুরুব্রহ্মা, গুরুশফষ্ণু, গুরুরদফ ভররয ।
ঁ াশিপ াশিপ াশিপ

আীফৃাদও
স্বাভী ব্রজানন্দ ।
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ফু োশফধাভ, ঢাওা ।
২৪ গ শ্রাফণ, ১৩৫৯

ওরোণফয নাযায়ণ আীফৃাদ শচযঞ্জীফ,
আয়ুষ্মান গমারক, শ্রীভান উররনয এওঔানা গৌঁি ুংফাদ রত্র গতাভায এওঔানা শরশওা াঠ ওরয াশতয় আনন্দ রাব ওরযশি ।
আীফৃাদ ওশয, তুশভ আভারত ভন গযরঔ শনশরৃপ্ত ুংাযী  । আা ওশয তুশভ আভায এই আীফৃারদই শনশরৃপ্ত ুংাযী ইরত াশযরফ । শনশরৃপ্ত ুংায শওরূ তাা
ফশররতশি । শ্রীগুরুরত ভন শরপ্ত ওরয, ইশন্দ্রয়াশদ দ্বাযা ুংায উরবাক ওরয মারফ । এই ুংায ওযরত গতাভায গওান গদাল নাই । ইারওই শনশরৃপ্ত বারফ ুংায ওযা
ফরর । গতাভায গুরুরত আশক্ত এররই ুংায আশক্ত থাওরফ না । গুরুরত আশক্ত না জশন্মরর শনযাক্ত-বারফ শফলয় গবাক ওযা চরর না । গুরুরত ম্পূ ণৃ শনবৃ য
ওযরত না াশযরর আত্ম ভৃণ না শদরর শফলয় বাফনা দূয য় না । আরযা শযষ্কায ওরয ফু রঝ র-গুরুরত ভন গযরঔ স্ত্রী ু ত্র ররয় শওরূ থাওরফ-গমভন ফেররারওয
ফােীরত চাওযাণী । ফােীয ভস্ত ওাজ ওরয, গিররশরররদয রারন ারন ওরয ঐ গিররশরর ভাযা গকরর গযাদন ওরয শওন্তু গ জারন, তাাযা তাায গওই নয় ।
এই বারফ ঠিও ঠিও ুংায ওযরফ ফাফা । তারর আয অাশি গতাভায় ায় শও ওরয ? তুশভ আভায ওশথত ভরত ুংায ওয । তুশভ রয মারফ গওাথায় ? আভায
আরদ, তুশভ ওাভনা ফানা রত য । তরফই গতাভায াশি, ু ঔ, উদ্ধায, ভু শক্ত । ুংায দূরকৃ গথরও মু দ্ধ ওযাই গম বার এফুং গশ্রয় । ভয় ভত চাযটা অন্নজর াচ্ছ ।
নাভ ওয । ‚আশভই গই ব্রজানন্দরূ ওৃষ্ণ । আশভ ফে ফারয গফটা । আভায আফায বয় গওাথায়‛ ? গজায ওরয ফর । প্রাণ শদরর শও ওরর্ম্ৃ িােরফ ফাফা ? তরফ গতাভায
বাকে বার । দ্গুরুয শলে ভাবাকেফান । এই শফর আভাযই শফবূশত ফা আভায প্রশতভা জ্ঞারন ওররয গফা ওশযয়া মা । স্বজনকণরও ন্তুি যাঔ । প্রীশতয শত ারন
ওয । ভাতা শতা গুরু বামৃো-ইাযা গতাভায গালেফকৃ । গালে াররন স্বকৃরাব; গালে ীেরন নযও প্রাশপ্ত খরট । ফাফা, তুশভ ঔু ফ াফধান রয় কৃ স্থারী ওযরফ । গপ্রভ
প্রশতঠারায জনেই কৃ াশ্রভ । তুশভ ব্রহ্মশনি কৃ স্থ  । ওরর্ম্ৃয পর আভারত অৃণ ওয । ওর্ম্ৃপরর আশক্ত-তরনয ওাযণ । তুশভ শনষ্কাভ াধও  । ওাভনায তােনায়
অধীয রয়ানা । ওরর্ম্ৃ ফেস্ত থাও । আজ গুরুধাভ দৃন য় নাই । উরন ধাভ দৃন ওরযরি ফরট, শওন্তু স্বত্নী  দৃন ওরয নাই । গতাভারদয গুরু ওযণী অরনও
শওিু ই ওযা য় নাই । ফন, বূলণ আন প্রদান ইতোশদ ওর্ম্ৃদ্বাযা াশত্বওতাভয় জীফন রাব ওয । বফধ ওর্ম্ৃ শচরর্ত্য ভশরনতা দূয ওরয, শচর্ত্ শস্থয ররই অশ্রাি জ্বারা,
তীব্র ভনস্তা গরত ’গফ না । গতাভায ুংায আফায গতাভায মরাকারন ভু ঔশযত রয় উঠু ও । স্বজন, ু হৃদয়কণ গতাভায অনুযক্ত উও । আভায ভশভা রঙ্গ রঙ্গ
ফাশেয়া উঠু ও । জয় ব্রজানন্দ রয, জয় ব্রজানন্দ রয ।
ঁ াশিপ াশিপ াশিপ

আীফৃাদও
স্বাভী ব্রজানন্দ ।
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ফু োশফধাভ,
ঢাওা ।
১২ই বচত্র, ১৩৫৯

ওরোণফয নাযায়ণ আীফৃাদ শচযঞ্জীফ,
ফাফা গমারক, গতাভায গদারউৎরফয আশফয অখৃে আভায শ্রীচযরণ াইয়া যভ আনন্দ রাব ওশযয়াশি । আীফৃাদ ওশয এই আশফয অখৃেই
গতাভায র্ব্ৃ শশদ্ধয গতু উও । আশভ গম বরক্তয অশধন, বরক্তয দা, বক্ত আভায শনওট মা প্রাথৃনা ওরয আশভ তাাই শদয়া থাশও । তুশভ শনবৃ য়  শনশিত  ।
আীফৃাদ ওশয গতাভায ুংয় দূযীবুত উও । আশভ যীযকত এওরূ আশি । ু নপ তযশঙ্গণীরও আভায আীফৃাদ জানাইরফ এফুং আভায আশ্ররভয জনে এওটা জায়কায
গঔাঁজ ওশযয়া আভারও গমন জানায় ।
ঁ াশিপ াশিপ াশিপ

আীফৃাদও
স্বাভী ব্রজানন্দ ।
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ফু োশফধাভ,
ঢাওা ।
৭ই বফাঔ, ১৩৬০

ওরোণফয নাযায়ণ আীফৃাদ শচযঞ্জীফ,
ফাফা গমারক, গতাভায নফফরলৃয শ্ররদ্ধয় চন্দনমু ক্ত তুরী  ু ষ্পাঞ্জশর শ্রীচযরণ াইয়া যভ ু ঔী ইয়াশি । আীফৃাদ ওশয গতাভায
জীফন ু ঔভয়  ধননরমৃে-ূ ণৃ উও । তুশভ আভায এই ভঙ্গরভয় নফফরলৃয গস্দাীল গ্রণ ওশযয়া শনবৃ য়  শনশিত  । আভায ওৃা দৃশিরত গতাভায ফৃপ্রওায ফানা
ূ ণৃ ইরফ, তুশভ অবয় চযরণ স্মযণ শনরয় ফর থাও । আশভ যীযকত এও প্রওায আশি, আশ্রভফাী াধু  বক্তফৃ ন্দ ফাই এও প্রওায বাররাই আরি ।
নফ ফলৃাকভরন আত্মায উন্নশতয জনে উরদ চতুিয় শরশঔরাভ, ভরনয ারথ কাঁশথয়া যাঔ ।
১. তন ভন ধন ফশদয়া গুরু গফা ।
২. অশবভান শযতোক ।
৩. গুরুফাওে রফৃাশয এই জ্ঞান,
৪. গুরু গফা ওারীন আত্মু ঔ শফজ
ৃ ন।
ঁ াশিপ াশিপ াশিপ

আীফৃাদও
স্বাভী ব্রজানন্দ ।
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ফু োশফধাভ,
ঢাওা ।

ওরোণীয়া নাযায়ণী আীফৃাদ শচযঞ্জীফ,
আয়ুষ্মতী উভা, গতাভায বশক্তূ ণৃ ত্র াইয়া যভ আনন্দ রাব ওশযরাভ । আীফৃাদ ওশয তুশভ শচযু ঔী  । গতাভারদয বশক্তয টান
েরর শও আয আশভ থাওরত াযরফা ? তাোতাশেই দৃন শদফ । বকফারনয জনে অনু যাক, তাঁরও গদঔায ইচ্ছা, তাঁয াশন্নধে অশবরাল গ গতা যভ এফুং চযভ ওথা,
এয উয আয শওিু ই নাই । তাা ’গর ত আয গওান শওিু য অবাফ থারও না । আভায যীয ১০/১২ শদন মাফৎ বারই আরি । আভায াশি আীফৃাদ র ।
ঁ াশিপ াশিপ াশিপ

আীফৃাদও
স্বাভী ব্রজানন্দ ।
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ফু োশফধাভ,
ঢাওা ।
৩/১২/৬৪

ওরোণীয়া নাযায়ণী আীফৃাদ শচযঞ্জীফ,
যাণীভা, গতাভায বশক্তূ ণৃ ত্র াইয়া যভ আনন্দ রাব ওশযরাভ । গতাভযা গমভন আভারও বুশররত ায নাই আশভ গতভনই গতাভাশদকরও
বুশররত াশয নাই । এফায আভায অফতীণৃ ’ফায এওভাত্র উরর্দ্ে বরক্তয উদ্ধায । গতাভারদয উদ্ধায না ওযা মৃেি আভায শচিা দূয ’গফ না । গতাভারদয দৃন
শদফায আভায ইচ্ছা আরি । বশক্ত যাঔ, বশক্তরত মত ীঘ্র য় । বকফারনয শও গওান অুঔ আরি ? এফ রীরা এফুং বরক্তয বশক্ত যীক্ষায নানারু ধাযণ ফই আয
শওিু ই নয় । আভায এ নরয গদরয ওথা আয শও ফশরফ । ৮/১০ শদন মাফৎ বারই আশি । তুশভ াশি আীফৃাদ শন ।
ঁ াশিপ াশিপ াশিপ

আীফৃাদও
স্বাভী ব্রজানন্দ ।
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ফু োশফধাভ,
ঢাওা ।
১২/০১/৬৫

ওরোণীয়া নাযায়ণী আীফৃাদ শচযঞ্জীফ,
আয়ুষ্মতী যাণীভাঈ, গতাভায নফফরলৃয বশক্তূ ণৃ ত্র াইয়া যভ আনন্দ রাব ওশযরাভ । আীফৃাদ ওশয এই ফৎয গতাভারদয স্বাচ্ছন্দ
রাব উও । ফর্ত্ৃভারন আশভ এওটু বারই আশি । আয আভায আরত আরত গই নফভী ূ জা । শক্তরূশনী ভাভায়া মশদ যথ গদয়ায় তা ররই ূ জায ভয় দৃন
ওযরত াযরফ । ফু োশফ ধারভয বক্তফৃ ন্দরদয গতাভায নফফরলৃয প্রণাভ জানাইয়াশি ।
ঁ াশিপ াশিপ াশিপ

আীফৃাদও
স্বাভী ব্রজানন্দ ।
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ফু োশফধাভ,
ঢাওা

আয়ুষ্মতী উভা,
গতাভায গরঔশন াঠ ওশযয়া নফফরলৃয বশক্তূ ণৃ প্রণাভ গ্রণ ওশযয়া প্রন্ন ইয়াশি । গতাভায আয গওান বয় নাই । দ্গুরুয শলে ভাবাকেফান, তুশভ
শদনারি গুরু নাভটা এওফায স্মযণ ওশয । এই নারভই গতাভায জীফরনয থাভ । খরয থাভ রাকাইরর গমভন খয বাঙ্গফায বয় থারও না গই রু ইা গতাভায গদখরযয
থাভ, গদখয আয বাঙ্গফায বয় নাই । আশভ ফতৃ ভারন বারই আশি । ওরফ গম গতাভযা দৃন া ফশররত াশযনা । ক্ত ওরয টান গযঔ । এঔান ইরত গিাটাত জ
নয়, এশদওওায টান ওভ নয় । ইা গম আভায গুরুধাভ ।
ঁ াশিপ াশিপ াশিপ

আীফৃাদও
স্বাভী ব্রজানন্দ ।
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জয় ব্রজানন্দ রয

ফু োশফধাভ,
ঢাওা ২২/২/৬৫

ওরোণীয়া নাযায়ণী আীফৃাদ শচযঞ্জীফ,
যাণীভাঈ, শ্রী শ্রী গুরু ূ শণৃভা উররক্ষ স্বাভী শনজানন্দরও াঠাইরাভ । ফাফা গমন গদশঔয়া রশনয়া যারঔন । ফাফায অথৃ উাজ
ৃ রনয এওটা
বার ফেফস্থাই ওশযরতশি । আভায যীয এও প্রওায বারই আরি, তরফ ূ রফৃয ভত আয তত ফর নাই । গুরুধারভ মাইয়া গঔাঁজ ঔফয শনরফ । গতাভারদয মশদ এওািই
দৃন ওযায ইচ্ছা থারও তরফ দূকৃা ূ জায ভয় শনিয়ই ারফ ।
ঁ াশিপ াশিপ াশিপ

আীফৃাদও
স্বাভী ব্রজানন্দ ।
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জয় ব্রজানন্দ রয

ফু োশফধাভ,
ঢাওা
২২/২/৬৫

আয়ুষ্মতী উভা,
গতাভায বশক্তূ ণৃ ত্র াইয়া যভ আনন্দ রাব ওশযরাভ । এওাি বশক্ত শনরয় এর থাওরর গতাভায় বশক্ত অটুটই থাওরফ । মাযা জাত চালা তাযা পর
উও আয নাই ফা উও প্রশত ফৎয জশভ চাল ওরযই মারফ । আয মাযা পররয আায় চালা ারজ তাযা এও ফৎয পর না গররই ার করু ফ শফশি ওরয াত
গুটাইয়া ফর । আশ্রভফাী ূ জনীয় ফেশক্তরদয গতাভারদয প্রণাভ জানাইয়াশি । গতাভযা ওররই আভায াশি আীফৃাদ র, গতাভযা শনবৃ রয় থাও; ব্রজানরন্দয শরলেযা
ভাবাকেফান । জর তাারও শিি ওশযরত াশযরফনা, ফায়ু তাাশদকরও গালণ ওশযরত াশযরফনা এফুং অশি তাাশদকরও দগ্ধ ওশযরত াশযরফনা ।
ঁ াশিপ াশিপ াশিপ

আীফৃাদও
স্বাভী ব্রজানন্দ ।
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জয় ব্রজানন্দ রয

ফু োশফধাভ,
ঢাওা

ওরোণফয নাযায়ণ আীফৃাদ শচযঞ্জীফ,
আয়ুষ্মরত দীরন, গতাভায নফফরলৃয প্রণাভ গ্রণ ওশযরাভ । আীফৃাদ ওশয তুশভ ধরন জরন ু ঔী  । ধাভস্থ গুরুজনরদয গতাভায প্রণাভ
জানাইয়াশি । তুশভ গম এওজন ফু শনয়াদী কৃ স্থ তাা আভায জাশনরত ফাশও নাই । তরফ ফর্ত্ৃভারন গতাভায ুংারয শওিু অরথৃয অবাফ য়ায় এওটু ওরিয ওাযণ ইয়া
দাঁোইয়ারি । তাই ফশরয়াই উরযাক্ত আীফৃাদ ওশযরাভ । শফরা বশক্ত ওারয আীফৃাদটি গ্রণ ওয । দে পররয বফদে ব্রজানন্দ ারত ারত পর গদয় । ফাফা, ভন
ঔু শরয়া এওটু শফরা বশক্ত গপর । ুংাযটি আফায জাশকয়া উঠু ও । আভায ঔু ফ ইচ্ছা, াশযরতা এঔনই গতাভারদয দপঔ ওি দূয ওশযয়া গদই, শওন্তু শও ওশযফ শফরা
বশক্তয অবারফ গম শওিু ই ওশযরত াশযরতশিনা । গলার আনা শফরা বশক্ত রইয়া গওই আভায ওারি আরনা আয আশভ শওিু ওশযরত াশযনা । ফাফা, এওফায গজায
ওরয দাঁো জয় ব্রজানন্দ ফরর ।
ঁ াশিপ াশিপ াশিপ

আীফৃাদও
স্বাভী ব্রজানন্দ ।
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জয় ব্রজানন্দ রয
ফু োশফধাভ,
ঢাওা ।
৩/১/৬৬

আয়ুষ্মতী যাণীভাঈ,
গতাভায নফফরলৃয প্রণাভ গ্রণ ওশযরাভ । আীফৃাদ ওশয তুশভ ধরন জরন ু ঔী  । আভায স্থূর গদ ফে বার না । শদরন শদরন ফাদ্ধৃওে খশনরয় আরি ।
আজ ারত ফেথা, ওার গরটয অুঔ, বার ায়ঔানা য় না; বার খু ভ য় না, এই ফ গররকই আরি । গওান ভরত বক্তরদয ওাজ চাশররয় মাশচ্ছ ।
ঁ াশিপ াশিপ াশিপ
আীফৃাদও
স্বাভী ব্রজানন্দ ।
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জয় ব্রজানন্দ রয

ফু োশফধাভ,
ঢাওা
৩/১/৬৬

আয়ুষ্মতী উভা,
গতাভায নফফরলৃয প্রণাভ গ্রণ ওশযরাভ । আীফৃাদ ওশয গুরুরত গতাভায ঈরযজ্ঞান রাব উও, তরফই গতাভায গুরু ওযণীয় াথৃও । গুরুজনরদয গতাভায
প্রণাভ জানাইরাভ ।
ঁ াশিপ াশিপ াশিপ

আীফৃাদও
স্বাভী ব্রজানন্দ ।
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জয় ব্রজানন্দ রয

ফু োশফধাভ,
ঢাওা

ওরোণফয নাযায়ণ আীফৃাদ শচযঞ্জীফ,
ফাফা দীরন, গতাভায বশক্তূ ণৃ ত্র াইয়া যভ আনন্দ রাব ওশযরাভ । আীফৃাদ ওশয, তুশভ ধরন জরন ু ঔী  । গতাভায ুংায
স্বচ্ছর উও । আশভ শ্রী শ্রী শফধারভ আশয়া শনপরাটা মৃেি িাশেরত াশযনাই । গৌঁি ুংফাদ আয শদফ শও ? বক্তরদয গফা ূ জা গবাক, বান্ডাযা শিয়া ওর্ম্ৃ রইয়া
ঔু ফই ফেস্ত আশি । ওরয়ওশদরনয শবতরযই আশভ Sylhet মাইরতশি । গঔান ইরত আশয়া ওশরওাতা যয়ানা ইফ । ব্রজধারভয জশভরত ধান ফু শনয়া শদফায ফেফস্থা
ওশযয়া শদফা । শযযানন্দরও আভায াশি আীফৃাদ জানাইয়া শদফা । গ গমন ভনশস্থয ওশযয়া ব্রজ ধারভই থারও । তাায বারই ইরফ, ওারর গ এওজন গদূ জে
ইয়া উঠিরফ এফুং তাায ভাতৃশতৃকূর উদ্ধায াইরফ । আশভ াযীশযও ফে বারনা । ফারতয বাশয গজায গদঔশি । ফাফা তুশভ শনবৃ য়  শনশিত  । বশফলেরত ভঙ্গর
গদঔরত াশচ্ছ ।
ঁ াশিপ াশিপ াশিপ

আীফৃাদও
স্বাভী ব্রজানন্দ ।
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জয় ব্রজানন্দ রয

ফু োশফধাভ,
ঢাওা ।
১৬/৯/৬২

যাণী ভাঈ,
আশভ আয গৌঁি ুংফাদ শদফ শও; আভায আয রা িােফায জায়কা নাই । এশদরও গদ শদরন শদরন ঔাযা রয় চরর শফশ্রাভ নাই, লধ আশদ ঔাইফায ভয়
াই না । বক্ত ুংঔো ঔু ফ ফাশেয়া গকর । তুশভ আভায শদরও চাশয়া থাও । গতাভায ুংায আশনই চশররফ । তুশভ শচিা ওশযয়া শও এও াত ফাোইরত াশযরফ ? গুরুয
ইচ্ছায় মা ইফায ইরফই । আভায ঔা শঔরদয গওান বয় নাই । তাাযা গমন আভারও ভানুল জ্ঞান না ওরয । গুরুব্রহ্মা, গুরুশফষ্ণু ভারন আয শওিু ই না গুরুরত ফ
গভরন গনয়া । ঈরয গতা অীভ অনি, গই ধাযনা ওশযফায শক্ত শও ভানু রলয আরি ? তাই গুরুরত ঈরয জ্ঞান ইররই তাায আয ায়া গথায়ায শওিু ই ফাওী
থারও না । ভানুরলয এই ’র াধন বজরনয গল ীভা । এয রয আয াধন বজন নাই । জয় ব্রজানন্দ রয ।

আীফৃাদও
স্বাভী ব্রজানন্দ ।
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জয় ব্রজানন্দ রয

ফু োশফধাভ,
ঢাওা ।
২৪ গ বাদ্র, ১৩৫৬

ওরোণফয নাযায়ণ আীফৃাদ শচযঞ্জীফ,
ফাফা চীন, গতাভায দইঔানা ত্র িভান্বরয় াইয়া যভ আনন্দ রাব ওশযয়াশি । আীফৃাদ ওশয, আভায ারথ গতাভায বভত্রী ঔে দাে
শচযওারওায ইয়া থাকুও । ফাৎরে যরয ূ ণৃ প্রশতভা আভায মরাদাভাই অশচরযই ফৃ ফোশধ ইরত আরযাকে রাব ওশযরফ । গম খরয গকাাররয আকভন য়, গ খরয
শও অভঙ্গর থাশওরত ারয ? দ্বারয আশভ ফু রদরফয খরয আকভন ওশযয়া আভায ফাফা ভারও ওাযা ভু ক্ত ওশযয়াশিরাভ । এফায গতাভারদয কৃ ধর্ম্ৃ াররনয গৌবাকে
শদয়া গদ ইশন্দ্রয়াশদ ফর ু স্থ যাশঔয়াশি । আয অরনও শওিু ওশযফায ুংওএ আরি । আভায ভাঈয চক্ষু যীক্ষায পর বারই ইরফ । ভনায ফোযারভয ওথা রশনয়া
দপশঔত ইরাভ । ভনা গযাকভু ক্ত ইরফ । আশভ আজ ওাররয ভরধেই শকয়া দৃন শদয়া আশফ । গবারায ভু রঔ রশনরাভ এওটু বাররা ইয়ারি । রটাযী গঔারায শদরও
দৃশি যাশঔরাভ । গতাভায গরটয অুঔ াশযয়া মাইরফ । নাযায়ণ বফদে মায কৃ র গকাার রূর আশফৃবূত ইয়ারি, গই কৃ রয অভঙ্গর গওাথায় ? রধু করবৃ জন্ম শনররই
গম ু ত্র য়, জন্ম রয়ায প্রধান ওথা ইর-ফাৎরে গপ্রভ । ফাফা, আভায যাঙ্গাারয় নতুন াদওা োইয়া নফতভ গচারঔ দৃন ওরয নয়রনয াথৃও ওশযরফ, এ গতা অশত
আনরন্দয ওথা । শ্রী বকফান ুঔভয়-আনন্দভয় । তাারও আনন্দভয় বারফই গবাক ওশযরত য় । ইায নাভই গফা বশক্ত । এফায ফাফায বশক্তবাফ গদশঔয়া আশভ বাযী
প্রীশতরাব ওশযয়াশি । বশক্ত যারজে ূফৃয গচরয় ঔু ফ গফশ অগ্রয ইয়াি । ‚গম শদরও শপযাই আঁশঔ, গ শদরওই গতাভায় গদশঔ‛ । গপ্রভ বশক্ত াধনায গক্ষরত্র এই অফস্থায
দাভ ঔু ফ গফশ । গমাকী, জ্ঞানী গদরঔ আত্মভয় জকৎ, আয বরক্ত গদরঔ ফৃভয় োভু ন্দরযয ভূ শর্ত্ৃ । ফাফা, আশভ যীযকত এও প্রওায বারই আশি । এই রঙ্গ চযণ অশিত
ওশযয়া াঠাইরাভ ।
ঁ াশিপ াশিপ াশিপ
আভায াশি আীফৃাদ গ্রণ ওয  ফাইরও ওযা ।

আীফৃাদও
স্বাভী ব্রজানন্দ ।
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জয় ব্রজানন্দ রয

ফু োশফধাভ,
ঢাওা ।

ওরোণফয ব্রজানন্দ আীফৃাদ শচযঞ্জীফ,
ফাফা ভাঔন, গতাভায ত্র াইয়াশি । তুশভ শনবৃ য় শনশিরি থাও গতাভায দপঔ নাই । দ্ গুরুয শলে ভাবাকেফান । শদনারি গুরুদর্ত্
নাভটি এওফায রই । নাভরও অক্ষয ভরন ওশযনা, গুরুরও ভানু ল ভরন ওশযনা, প্রশতভারও ীরা ভরন ওশযনা । তরফই গতাভায উদ্ধৃকশত, অধপকশত নাই । আশভ 
আভায নাভ অরবদ । নারভয ওারি গঔাঁজ আভারও াইরত ইরর । আভারও শদয়া গতাভায গম ওাজ ইত আভায নাভ শদয়া গতাভায গ ওাজ ইরফ । গুরুধারভ
শকয়া প্রাথৃনা জানাইরর গতাভায প্রাথৃনা ভঞ্জুয ইরফ এফুং দপঔ ওরিয াত এোইরফ । আশভ ধাভ িাো গওাথা মাইনা । তুশভ আরস্ত  ।
জয় গুরু ফরর ভায হুিায ফ অন্ধ্ওায দূয ইয়া মাইরফ ।

আীফৃাদও
স্বাভী ব্রজানন্দ ।
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জয় ব্রজানন্দ রয

ফু োশফধাভ,
ঢাওা ।

ওরোণফয নাযায়ণ আীফৃাদ শচযঞ্জীফ,
গস্দষ্পদা তযশঙ্গণী, গতাভায বশক্তূ ণৃ ত্র াইয়া যভ আহ্লাশদত ইরাভ । গতাভায এওটা রত্রযই ইচ্ছা ভরন উশদত ইয়াশির । গুরুয
এওটা স্থান ওযায জনে গতাভারও জায়কায গঔাঁরজ শনমুক্ত ওশযয়া আশয়াশি । তুশভ গুরুফাওে শরযাধামৃে ওশযয়া ওারমৃে ব্রতী ইয়াি ইা গতাভায বশক্তয যভ শনদৃন
স্বরূ । গতাভায উশল্লশঔত ফােী আভায িন্দই য় নাই । জায়কাটি গভইন গযাড ইরত দূরয, গভইন যাস্তায উয য়া চাই । দভদভ গভইন গযারডয উয শচশেয়া
গভায মৃেি গম গওান জায়কায় গম রূ এওঔানা গদঔাইয়াশিরর, ঐরূ ইররই বার । গতাভায প্রশত আভায ওৃাদৃশি আরি । তুশভ শনবৃ য়  শনশিরি থাও । আশভ দূকৃা
ূ জায ভয় আশরতশি । গদরয ওথা শও শরশঔফ, ফাদ্ধৃরওেয ভয় তরফ এও যওভ বারই আরি ।
ঁ াশিপ াশিপ াশিপ ।

আীফৃাদও
স্বাভী ব্রজানন্দ ।
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ফু োশফধাভ,
ঢাওা ।
৪ঠা আলাঢ়, ১৩৬০

ওরোণফয নাযায়ণ আীফৃাদ শচযঞ্জীফ,
ফাফা গমারক, গতাভায বশক্তূ ণৃ রত্র যভ আনন্দ রাব ওশযরাভ । শ্রীচযণই মঔন গতাভায এওভাত্র ম্বর, তরফ গতা গতাভায তযী
বফাকয রত ফ গচরয় আরক পর াইয়ারি । আয শচিা শও ? শনবৃ য়  শনশিি থাও, ারযয তযীরতা গরয়ি । আভায এঔন ফাদ্ধৃওে জশেত গদ এওরূ বারই
আরি ।
ঁ াশিপ াশিপ াশিপ

আীফৃাদও
স্বাভী ব্রজানন্দ ।
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জয় ব্রজানন্দ রয
ফু োশফধাভ,
ঢাওা ।
৭/১০/৭৬

ওরোণীয়া ব্রজানন্দ আীফৃাদ শচযঞ্জীফ,
আয়ুষ্মতী শপ্রা, গতাভায বশক্তূ ণৃ ত্র ২ ঔানাই আভায স্তকত রয়রি । আীফৃাদ ওশয তুশভ শচযঞ্জীফী , গরঔা োয় গতাভায রফৃাচ্চ
স্থান অশধওায উও । তুশভ আভায নাশতন, আভায অশত গস্দরয । বকফান মায দাদ, তায আফায বয় শওরয ? তুশভ ‚জয় ব্রজানন্দ‛ শনবৃ রয় ফরর ভশন্দরয মারফ যীক্ষা
গদরফ । আশভ গতাভায ওরন্ঠ থাওরফা । াভানে দারযাকা ফােীয চাওযরও গদরঔ গরারও গওভন বয় ায়, গতাভায গতা বকফান আত্মীয়, গতাভায় গপর ওয় গও ? এভন
শক্ত ওায আরি ? তুশভ রে মা, বার শফদলী রফ । গতাভায গরটয অু রঔয জনে ওাঁচা গফর গাো ঔাফায ফেফস্থা ওযরাভ । িটাওঔাশন গফররাো াভানে ইক্ষুগুে
রঙ্গ ওারর অিতপ প্তা ঔারনও ঔাশর গরট ঔারফ । গতাভায গরটয অু ঔ থাওরফ না । ভাথা ঠান্ডা  স্মৃশতশক্ত ফৃ শদ্ধয জনে আয এওটি ফস্তু আশদি রয়শি । তুশভ
এও ওাঁচ্চা ইফগুররয বূশল য রঙ্গ এও ওাঁচ্চা শচশন শভাইয়া ওারর শন ভঙ্গরফায ঔারফ । ( গফরন গদাওারন ায়া মায় ) তুশভ শফরা ওরয গঔরর ারত ারত পর
ারফ । গতাভায ভাথায চুর ঠা ফন্ধ্ ওযায জনে আয এওটি ফস্তু আশদি ইয়াশি-‚ আভরা গয়ায অরয়র ‛ ফাজারয বতররয গদাওারন ায়া মারফ । এই বতর ভাথায়
শদরয় স্দারনয ভয় স্দান ওরযা । ফু োশরফয আরদ প্রাপ্ত ’গয় শরঔরাভ । আভায ফাফা ভাঈয গফা বশক্ত আভায হৃদরয় কাঁথা আরি । তারদয মরভ গিাঁরফ না, অু ঔ
শফু ঔ শও ওযরত ারয ? আভায রক্ষ্মী নাশতনরও আভায াশি আীফৃাদ জানারফ । গতাভারদয ফােীয ওররয প্রশতই আভায রব ইচ্ছা আরি । গতাভযা শনবৃ য় শনশিরি
থাও । আভায যীরযয শদরও আয শও রক্ষ যাঔরফা, বাঙ্গা গনৌওা গজাোতাশর শদয়া আয ওতশদন চারারফা । গতাভযা আভায নাভ ধয । আশভ  আভায নাভ এওই ফস্তু ।
আভারও গদয় ূ জা ফা বশক্ত আভায নারভ আরনয পরটারত শদরর আশভই ারফা । গঔান ইরতই গতাভারদয অশবি ূ ণৃ রফ । নারভয গবতয শদরয়ই গতাভারদয
অবীি ূ ণৃ রফ । আশভ গতাভারদয গওান শওিু ই অূ ণৃ যাশঔ নাই, ফ শওিু ই ূ ণৃ ওরয শদরয়শি । অনে গওাথা গমরত ’গফ না । এঔারন বক্ত ুংঔো অতেি । ফভরয়
বীে বায গররক থারও । ফু োশফ ফােীরত দূকৃা ভশন্দয আরি । চাযশদন দূকৃা ূ জা য় । এঔারন আভায গুরুশতায ভাশধ ভশন্দয আরি । তারত বদশনও ূ জা য় । আভায
চাশযটি শরলেয ভাশধ ভশন্দয আরি । শরফয গকাারায় কাবী আরি । দরধয ওি নাই । শরফয পু ররয ফাকান আরি । াও শিয ফাকান আরি । পর, পু র াও িী
মরথি ায়া মায় । এঔারন ‚ফারনরয‛ শরফয ভশন্দয আরি । ‚ভাফীরযয‛ ভশন্দয আরি । শরফয ‚ধূ শনখয‛ আরি । আভযা ৮/১০ জন ফ ভয় এঔারন গথরও এ ভস্ত
যক্ষা ওরয আশি । আভায আরদ উরদ এঔারনই গল ররা ।
ঁ াশিপ াশিপ াশিপ

আীফৃাদও
স্বাভী ব্রজানন্দ ।
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ফু োশফধাভ,
ঢাওা ।
২/১০/৬৭

ওরোণফয ব্রজানন্দ আীফৃাদ শচযঞ্জীফ,
ফাফা দীরন, গুরুয অশধও আয গও নাই, গুরু রফৃরয, ওররয শনয়িা  শনফৃা ওর্ত্ৃা । গতাভযা এই গফারধ নাভ ওয, ধোন ওয, গুরু শচিা
ওয, দৃন ওয, জ ওয, গফা ওয, ূ জা ওয, উানা ওয । গতাভারদয অবীি রাব রফই । অবাফ যাক্ষীয তােনা ে ওশযরত ইরফ না । ওাভনা ফানা ূ ণৃ ইরফ
। শফদ-আদ, গযাক-গাও, দপঔ-ওি দূরয মারফ । ার ফারখ ঔাইরফ না । বদনে থাশওরফনা । এই ওটা গতা রফই আধোশত্মও জীফন ভঙ্গরভয় ইরফ । বরক্তয প্রারণয
শাা শভটারনায জনেই আভায এ অফতায । গতাভযা যর শফরা শনয়া শদনারি এওফায অিতপ ‚জয় ব্রজানন্দ‛ ফরর আভারও স্মযণ ওশযরফ । আভায আরন প্রাথৃনা
জানারফ ! আভারও গদয় ূ জা ফা বশক্ত আভায পরটারত শদরফ ফা আভায আরন শদরফ । আশভ গ্রণ ওশযফ । ফাফা গতাভযা শনপরন্দর াধন ওরয মা । পর রাব ধ্রুফ
তে । গতাভযা মতঔাশন ভনরদরফ ততঔাশনই ওাজ াইরফ । ঠিও ঠিও বশক্ত চাই নইরর রফনা । গুরুরত শফরা, গুরুরত বশক্ত, গুরুরত এওশনঠার  । গতাভযা আভায
নাভ ধয । আভায গদটারও ধশযনা । গদ এওশদন মারফই । এ অশনতে গদ তাই গতাভারদয নাভ শদরয়শি । নাভ ধয ায রফ । ুংায জ্বারায াত এোরফ ।
আজ আভায এইঔারনই আরদ উরদ গল ’র ।
ঁ াশিপ াশিপ াশিপ

আীফৃাদও
স্বাভী ব্রজানন্দ ।
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ফু োশফধাভ,
ঢাওা ।
১৪/১১/৬২

ওরোণফয নাযায়ণ আীফৃাদ শচযঞ্জীফ,
ফাফা শযযানন্দ, গতাভায ত্র াইয়া আিমৃে ইরাভ গম আভায খরয খরয ওাশর্ত্ৃও আয ভাভায়ায় বশর্ত্ৃ । তাা না ইরর গতাভায ভু ঔ
শদয়া আয এ ওথা ফাশয ইত না । গুরুরদফ আরদ ওরযরিন তারত আফায শফচায গওন ? বার ভন্দ ফই গতা তাঁয, গতাভায শও শওিু ওযায শক্ত আরি ? মশদ তাই
য় তরফ এ ওথা ফররর গওন, গম ব্রজধারভয ঔয শফিী আভায দ্বাযা রফ না । গুরুয আরদ-জকৎ জাান্নারভ মাউও না, গতাভায তারত শও ? তুশভ শ্রীগুরুয গফও । গুরু
মাা আরদ ওরযন অম্লান ফদরন তাা গভরন গনয়া উশচত । এওররফেয ওথা স্মযণ ওয, গুরু আরদ ওশযররন গুরুদশক্ষণা স্বরূ গতাভায দশক্ষণ রস্তয ফৃ দ্ধাঙ্গু শর
আভারও প্রদান ওয, এওরফে শদ্বধা না ওশযয়া তৎক্ষণাৎ স্তশস্থত িু শযওা দ্বাযা আন রস্তয ফৃ দ্ধাঙ্গু শর গওরট গুরুরদফরও শদররন । বও গ আদৃ ? গতাভযা াধু
গতাভারদয গদরঔ ুংাযী গরাও শঔরফ । এরত শও শক্ষা প্রচায রফ ? অনে গরারও ভানা ওরয তারত গতাভায শও ? তারদয জানারত য় তাযা জানারফ । তুশভ গতাভায
ওাজ ওরয মা । এই গ না ওাজ ! গতাভারদয গভা ওরফ ওাটিরফ, ফৃধভৃ শফজৃন ওশযয়া এও ভাত্র আভায যণ র, আশভ গতাভায ফৃ া দূয ওশযফ । গভা ওশযনা
।
স্বজন তোশজরা ভাযাজ শফবীলণ,
উরশক্ষরা ফন্ধ্ুফকৃ বাই গম যাফণ ।
শতা তোক বওরা বাকফত শ্রী প্রহ্লাদ,
গমরতু বশক্ত রথ ওশযর শফফাদ ।
শত ু ত্র আশদ তোক বওর ফহুজন,
গুরুবশক্ত অনু কূর গই ফন্ধ্ুজন ।
ু নপ ওাশর্ত্ৃও াশজনা ।

আীফৃাদও
স্বাভী ব্রজানন্দ ।
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ফু োশফধাভ,
ঢাওা ।
২৪/০১/৬৫

ওরোণফয নাযায়ণ আীফৃাদ শচযঞ্জীফ,
ফাফা ফাদর, গতাভায নফফরলৃয বশক্তূ ণৃ ত্র াইয়া যভ আনন্দ রাব ওশযরাভ । আীফৃাদ ওশয, এ ফৎয গতাভায ু ঔ াশিরতই ওাটিরফ ।
নফজাত শরয উয আভায ওৃাদৃশি যাশঔরাভ । ফাফা ১রা বফাঔ ন্ধ্ো ূ জা আযশতয য এওদর গুন্ডা ওররানীয আশ্ররভ ঢু রও  নানারূ অওথে কাশরকারাজ
ওযরত থারও, ফরশযরও টানাটাশন ওশযয়া ফাশরয রইয়া মাইরত চায়, ারয নাই, ওাে ঔু শরয়া রইয়া শিশেয়া গপরর । দ চাশযটা খু শল ভারয । ফাফা এই গুন্ডারদয গঔাঁজ
ঔফয র এফুং এরদয ুংরাধরনয ফেফস্থা ওয । ওাায দ্বাযা এই গুন্ডাদর চাশরত রচ্ছ ধারভ ভারঝ ভারঝ মাইয়া গদঔারনা ওয । গতাভযা থাশওরত ধারভয এই ওরি
ইরফ ? এয এওটা শফধান ওয ।
ঁ াশিপ াশিপ াশিপ ।

আীফৃাদও
স্বাভী ব্রজানন্দ ।
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ফু োশফধাভ,
ঢাওা ।
২৭/১/৬৫

ওরোণফয নাযায়ণ আীফৃাদ শচযঞ্জীফ,
আয়ুষ্মতী গকৌযী গতাভায নফফরলৃয বশক্তূ ণৃ প্রণাভ াইয়া যভ আনন্দ রাব ওশযরাভ । আীফৃাদ ওশয এ ফৎয গতাভায ু ঔ
াশিরতই অশতফাশত উও ।
ঁ াশিপ াশিপ াশিপ

আীফৃাদও
স্বাভী ব্রজানন্দ ।
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ফু োশফধাভ,
ঢাওা ।
২৭/১/৬৫

ওরোণফয নাযায়ণ আীফৃাদ শচযঞ্জীফ,
ফাফা ীতর, গতাভায নফফরলৃয বশক্তূ ণৃ প্রণাভ গ্রণ ওশযরাভ । আীফৃাদ ওশয এ ফৎয গতাভায ুঔ াশিরতই অশতফাশত উও ।
ঁ াশিপ াশিপ াশিপ
ফাদর, ীতর, গকৌযী নফজাত শর ওররও আভায াশিপ আীফৃাদ গৌঁশি ।

আীফৃাদও
স্বাভী ব্রজানন্দ ।
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ফু োশফধাভ,
ঢাওা ।
৮ই বাদ্র, ১৩৫৯

ওরোণফয নাযায়ণ আীফৃাদ শচযঞ্জীফ,
আয়ুষ্মান শফদা, গতাভায বশক্তূ ণৃ ত্র াইয়া যভ আনন্দ রাব ওশযয়াশি । আীফৃাদ ওশয গতাভায অবীি ূ ণৃ উও । গতাভায প্রশত
আভায ওৃাদৃশি আরি । তুশভ শও অফস্থায় আি তাা জানাইরফ । যস্বতী  প্রবালরও আভায াশি আীফৃাদ জানাইরফ । আভায জায়কা ম্বরন্ধ্ এওটু গঔাঁজ রইরফ ।
আশভ য়রতা আশরন ভার আশরত াশয । গতাভায ত্র ভরনাযঞ্জন এর শনরয় গকরি । ফশিভ ফাফু গনন রইয়া ফােী চশরয়া গকরি । অত্র ভঙ্গর । আকরত গতাভায
কুর চাই ।
ঁ াশিপ াশিপ াশিপ

আীফৃাদও
স্বাভী ব্রজানন্দ ।
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ফু োশফধাভ,
ঢাওা ।
৯/১১/৪৫

ওরোণীয়া নাযায়ণী আীফৃাদ শচযঞ্জীফ,
কুভু শদনী ভাঈ, গতাভায গকাার ফু োশরফয চতুর্দ্ৃীয আীফৃাদ াঠাইরতশি গ্রণ ওশযয়া াশিরাব ওশযরফ । আভায ফাফায আীফৃাদ
ভস্তরও গিাঁয়াইয়া ঘ্রাণ রয়াইরফ । ভা, আশভ গতাভায গই ব্ররজয গকাার, আভারও াইরর শপশযরত য় না । শ্রীভান বরররনয অফস্থা ওরই জাশনয়াশি । শ্রীভানরও
আভায ুীতর াশিভয় গওারর স্থান শদয়াশি । স্থানিাো ওশযফ না ইাই আভায তেফাণী । তুশভ চন্দ্রনাথ ইরত শপশযফায ভয় আভায াক্ষাৎ ওশযয়া মাইরফ রশনয়া
ফেই আনন্দ রাব ওশযরাভ । ীরতয ভয় আশভ আশরত াশয নাই, তরফ এওশদন আভারও আশরতই ইরফ । গতাভায ারতয যান্না গফা ওশযয়া আয অনেত্র গফা
ওশযয়া াশি াই না । বজেঠার ভার আভারও দৃন ওশযফায ভায এওাি ফানা ইয়ারি । এইরূ আভায অনোনে গভরয়রদয ফানা ইয়ারি ফশরয়া শচঠিরত শরশঔয়া
জানাইয়াি । এ অফস্থায় ভায ওৃা না ইরর আভায দৃন শদফায শক্ত নাই । শ্রীভান প্রাণ-কুভাযরও আভায গস্দদৃশি জানাইরফ । শ্রীভান যজনী ফু ভায়রও আভায
রবাীর্ব্ৃাদ গৌঁরি শদ । আশভ এওপ্রওায বারই আশি । শ্রীভান য়রতা আকাভীওরে ফশযার যনা ইরত ারয । ইশত-

আীফৃাদও
স্বাভী ব্রজানন্দ ।
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ফু োশফধাভ,
ঢাওা ।

ওরোণীয়া নাযায়ণী আীফৃাদ শচযঞ্জীফ,
আয়ুষ্মতী মরাদাভাঈ, গতাভায গকাার অুংঔে আীফৃাদ- শফজয়ায প্রণাভ গ্রণ ওশযর । ভাঈ, আশভ গতাভারদয প্রশত প্রন্ন আশি ।
গতাভায গফাবাফ গদশঔয়া  গস্দ ভভতা, আদয মত্ন াইয়া আভায নদফ ভরন য় গম তুশভ আভারও ফাৎরেবাফ শনয়া াধন ওশযরত রাশকয়াি । এ অফস্থায় গতা
আভারও ওৃা যফ ইয়া গতাভায় ধযা শদরত ইরফই । বক্ত ফৎর বকফান বরক্তয অধীন ইয়া রেন । াধরনয শযশ্রভ গদশঔয়া বকফান বরক্তয শনওট ধযা রেন
। ভাঈ, আভারও রারন ারন ওশযরত ওশযরত গতাভায ওৃষ্ণ দৃন ইয়া মারফ । দ্বারয মরদাাভাই গমভন আভায দৃন না াইরর ফোকুর ইরতন গইরূ দৃন
ওশযফায ফোকুরতা এফায গতাভারত গদশঔরাভ । গওাথায় ফশযার ইরত ঢাওায় আশয়া দৃন ওশযয়া থাও । ভাঈ, এইরূ বশক্তূ ফৃও আভায বজনা ওশযয়া মা ।
গতাভায ভায়াজার অফেই শিন্ন ইরফ । আভায এই বশক্তরত া অশফদো দূয য় । বকফৎ রদ শনঠারা রাব য় । শনঠারা ইরত নারভ রুশচ য় । রুশচ ইরত আশক্ত
জরন্ম । আশক্ত ইরত বারফয উদয় য় । বাফ ইরত গপ্রভ রাব য় । এঔারনই াধন গল ’র । আীফৃাদ ওশয গতাভায াধন এ মৃেি আশয়া গল উও । আভায
গদ এওপ্রওায বারই আরি । ফাফারও আভায আীফৃাদ জানা,  তুশভ গ্রণ ওয । ইশত-

আীফৃাদও
স্বাভী ব্রজানন্দ ।
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ফু োশফধাভ,
ঢাওা ।
২১ গ পারৃন, ১৩৫৫

ওরোণীয়া নাযায়ণী আীফৃাদ শচযঞ্জীফ,
আয়ুষ্মতী মরাদাভাঈ, গতাভায গপ্রশযত টাওা াইয়া শ্রীশ্রীফু োশরফয শফযাশত্ররত গবাক শদয়াশি  আভায গফায় রাকাইয়াশি । আশভ
এশদরও গতাভায শনওট গওান ত্র শরশঔনাই তে, শওন্তু গতাভায গফাবশক্ত অশিশঔায নোয় আভায হৃদরয় জ্বশররতরি । আভায ওৃাদৃশি ফ ভয়ই গতাভায উয
যশয়ারি-গওান ভরয়য তরয উা বুর য় নাই । তুশভ গম আভায মরাদাভাই তাায শযচয় অক্ষরয অক্ষরয আভায হৃদরয় প্রশতপশরত ইয়া আরি । তুশভ
ভাবাকেফতী তা না রর শও বকফারন  তাঁায অফতারয শফরা স্থান ওশযরত াশযরত । গতাভায গকাাররয প্রশত গতাভায প্রচুয গস্দ ভভতা আরি তা আশভ গফ
ফু শঝরত াশযয়াশি । ভাঈ, তুশভ শনবৃ য়  স্বাচ্ছন্দ ভরন থাও । গতাভায উদ্ধায, উদ্ধায, উদ্ধায । তুশভ রদ্ধ ফু দ্ধ  ভু ক্ত । আশভ গওান ওাযরণ ওশরওাতা শকয়া শেয়াশিরাভ ।
তাই যাণী ভাঈরও দৃন শদয়া আশরাভ, তযণী এফায দীক্ষা গ্রণ ওশযয়ারি । তাযা গতা গফ বাফ গরয়রি । এ শদরও বার উন্নশত গদশঔরত াইরাভ । গিরর গভরয়যা
মৃেি বশক্তরত কদকদ গদরঔ অফাও ইরাভ । আনন্দ প্রচুয াইরাভ । আশভ তাোতাশে চশরয়া আশরাভ, বরররনয ারথ অরএয জনে গদঔা ইর না । এফায
শফযাশত্র বারই ইয়ারি । মাত্রী ুংঔো ঔু ফ ওভ । আনন্দ প্রচুয । শফযাশত্রয আীফৃাদ শফরৄত্র াঠাইরাভ । জয় ফাফা ফু োশফ জয় বক্তফৃ ন্দ ।

আীফৃাদও
গতাভায গকাার ।
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ফু োশফধাভ,
ঢাওা ।
৫ই বফাঔ, ১৩৫৮

ওরোণফয নাযায়ণ আীফৃাদ শচযঞ্জীফ,
ফাফা বররন, গতাভায নফফরলৃয ািাঙ্গ প্রণাভ গ্রণ ওশযরাভ । আীফৃাদ ওশয গতাভায নফফরলৃয অরব ওর দূযীবূত উও  রব ভূ 
প্রাপ্ত উও । আভায যীয আয শও রূ আরি ? গদ গতা শদন শদন অচর ইয়া মাইরতরি । এরওফারয বার নয় । গম ওয়শদন আশি গতাভারদয শওিু বার গদশঔরত াশয
তরফই আভায ভরনাযথ পর য় ।
অরনও শদন ধশযইয়া আভায ভাঈরও গদশঔনা । গই এও দপঔ আভায । এফায গতাভায বশক্তগুরণই গতাভায জয় দরটারও গদশঔরত াইরাভ । আীফৃাদ ওশয তাাযা
ু দীখৃজীফী ইয়া স্বাচ্ছন্দে রাব ওরয । তুশভ শ্রী ধাভস্থ াধু  বক্তফৃ রন্দয গস্দাীল গ্রণ ওয ।
ঁ াশিপ াশিপ াশিপ

আীফৃাদও
স্বাভী ব্রজানন্দ ।
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ফু োশফধাভ,
ঢাওা ।
২৩গ ওাশর্ত্ৃও ১৩৪৪ ন ।

ওরোণীয়া নাযায়ণী আীফৃাদ শচযঞ্জীফ,
গস্দাষ্পদা কুভশদনী, গতাভায শফজয়ায প্রণাভ াইয়া আিশযও আীফৃাদ ওশযরতশি তুশভ আত্মজয়ী ইয়া জন্মভৃ তুেয াত ইরত ভু ক্ত  ।
গতাভায জন্ম পর উও । শ্রীবকফারনয চযণ গফায় গতাভায জীফন অশতফাশত উও । াধু গুরুয ওৃায় গতাভায ুংায াকরয ডু ফি ভন বাশয়া শনশরৃপ্ত ইয়া
উঠু ও । তাঁারদয গফা শযচমৃোয় গদ প্রাণ ঢাশরয়া দা, তরফই এই নরয গদরয াথৃও নতুফা এ াে ভাুংভয় গদরয ভূ রে শও ? গতাভায টারন মশদ এতশদরন আভায
ফশযার মায়া য় । বরক্তয টান ক্ত টান, গ টান শও আশভ এোইরত াশয ? বক্ত আভায ফে শপ্রয় । বরক্তয জনেই আভায এফাযওায আকভন । গ শদন গতাভারদয
গদরঔ আভায ফশযার মায়ায ফানাটা ঔু ফ প্রফর ইয়া উঠির । অফেই ইারত ফু োশরফয গওান ভঙ্গরভয় ইচ্ছা আরি । ‚বফষ্ণরফয দধূ শর রয কৃ র মায প্তরওাটী
কূর তায য়রতা উদ্ধায‛ । বফষ্ণফ গম আন জন ফশরয়া গতাভায প্রারণ াো শদর রশনয়া গতাভারও আন ওশযয়া উদ্ধায ওশযরত ফানা যশর । আভায স্থুর গদ বারই
। আকাভীরত গতাভায াযীশযও কুর শরশঔয়া ু ঔী ওশযরফ । আভায আীফৃাদ ফাইরও জানারফ । ইশত

আীফৃাদও
স্বাভী ব্রজানন্দ ।
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ফু োশফধাভ,
ঢাওা ।
৩২/২/৪৮

ওরোণীয়া নাযায়ণী আীফৃাদ শচযঞ্জীফ,
আয়ুষ্মতী মরাদাভাঈ, গতাভায বশক্তূ ণৃ ত্র াইয়া যভ রিাল রাব ওশযরাভ । আভায ফাফা শফিানা ইরত উঠিয়া ফশরত ারয জাশনয়া
ু ঔী ইরাভ । াত ারয়য অাযতা দূয ইয়া মাইরফ, শফরল দৃশি যাশঔরাভ । ফ ভয়ই ফাফায অুরঔয শচিা ওশযয়া থাশও, ইারত গযাক আরযাকে ইরফ । াধু মাা
ফররন তাাই য় । ফ ভয় জ ওশযফায জনে রার রার ‚শরফাম্‛ এই ভাভন্ত্রই গতাভায জনে ফেফস্থা ওশযরাভ । ইারত ওাজ বার ইরফ । এরত ভরনয শফশক্ষপ্ত
অফস্থা রজ দূয রফ । ইা ফ ভয়ই উঠিরত ফশরত রারয ঠানাভায রঙ্গ রঙ্গই জ চশররত থাশওরফ । আয ধোন গতা গুরুভূ শর্ত্ৃরত অরবদ বারফ ওশযয়া মাইরত
ইরফ । ধোন এওফায জরভ গকরর আয ভনটা শস্থয ’গরই ফ ঠিও ইয়া গকর । তঔন আয এই ভায়ায দশনয়া থাশওরফন না । গতাভায গকাার এফায গতাভায জনে বার
ফেফস্থা ওশযয়ারি । তুশভ এই নাভ জ ওশযয়া ঔু ফ আযাভ গফাধ ওশযরফ । ভা, আভায জনে গওান শচিা ওরযা না । আশভ াফধান ভতই আশি । ঢাওায ভাযাভাশয এওটু
ওশভয়ারি । গরাও চরাচর এঔন য় নাই । গরাও ওররয অফস্থা ঔু ফই ঔাযা । আভযা ৫/৭ জন গরাও শ্রীধারভ আশি । তুশভ আভায চযণ ধূ শর র । ফাফায জনেই আশভ
ঔু ফ ফেস্ত আশি । ফাফা চরাশপযা ওশযয়া গফোইরত াশযররই আশভ াশি াইতাভ । গই গচিারতই আশি ।

আীফৃাদও
গতাভায গকাার ( ব্রজানন্দ )
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ফু োশফধাভ,
ঢাওা ।
২৭গ বজেঠার, ১৩৫৯

ওরোণফয নাযায়ণ আীফৃাদ শচযঞ্জীফ,
আয়ুষ্মান বররন, গতাভায বশক্তূ ণৃ প্রণাভ াইয়া যভ আনন্দ রাব ওশযয়াশি । শলোররয় শকয়াশিরাভ তাই উর্ত্য ওশযরত শফরম্ব ইর ।
শ্রীভান প্রাণকুভারযয চাকুযী ইয়ারি জাশনয়া মায য নাই আনন্দ রাব ওশযরাভ । আীফৃাদ ওশয শ্রীভান চাকুযীরত স্থায়ী উও । ধনাজ
ৃ ন উও, গালেফকৃ াশরত উও
। গিাট শ্রীভান  শ্রীভতী বার শফদ্বান উও ইাই আভায এওভাত্র ইচ্ছা  আীফৃাদ, গতাভযা ফােীয ওরর কুরর আি জাশনয়া ু ঔী ইরাভ । আশভ আশ্রভফাী
বারই আশি । বক্তরদয বীে বারে গভারটই অফয াইনা । এফায গতাভারদয গঔাঁজ রইরত আভায এওটু গদযী ইয়া গকর । আভায অিয দৃশি ঠিওই শিররা । তুশভ
আভায াশি আীফৃাদ র । আভায ভাঈরও  অনোনে ওররওই আভায গস্দাীল জানা । আভায ওশরওাতা মায়া দূকৃা ূ জায ভয় ইরত ারয ।
ঁ াশিপ াশিপ াশিপ ।

আীফৃাদও
স্বাভী ব্রজানন্দ ।
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ফু োশফধাভ,
ঢাওা ।

ওরোণীয়া নাযায়ণী আীফৃাদ শচযঞ্জীফ,
আয়ুষ্মতী কুভু শদনী ভাঈ, আজ অরনওশদন রয গতাভায এওঔানা বশক্তূ ণৃ ত্র াইয়া আশভ আনরন্দ নাশচরত রাশকরাভ । বশক্তয ওাঙ্গার
আশভ এতশদন বক্ত না াইয়া দপশঔত  রশজত শিরাভ ফশরয়াই ত্র শদরত াশয নাই । ভা গতাভায গকাার থাশওরত আফায গতাভায অাশি গওাথায় ? তুশভ ভরন দৃঢ়
শফরা আন, আভায গকাার াশি দাতা শ্রীবকফান, তাররই গতাভায গওান অাশিই থাশওরত ারয না । তুশভ ইচ্ছা ভত ফ শওিু াইরফ । গতাভায শত্রওারর ফৃনা
নাই । গতাভায ফ প্রওারয ভঙ্গর ওশযরত আশভ আশয়াশি । গদঔ, এতশদরন গওান অভঙ্গর ইয়ারি শও ? এওভাত্র বরররনয গদনা আরি । তাা শযরাধ ওশযয়া আশভ
শদফ । গই গচিায় আশভ আশি । বরররনয বশক্ত থাশওরর আশভ শনিয়ই গদনা শযরাধ ওশযফ । আভায ফাওে ফ তে ইরফ, শফরা ওশযয়া রইরর । ফাফায অুরঔয
জনে গওান বয় ওশয না । আশভ ফাওে ওশযয়াশি ফাফায গদ যক্ষা ওশযয়া আশভ যাঔফ, এওটু আধটু মা আরি আশভ যাইয়া রইরতশি । যাভজী যভুং ফাফায গদ যক্ষা
ওশযয়ারিন । আশভ  রশনয়া ভরন ওি াইরাভ । ফাফা ফু োশরফয শফযাশত্র ২৩ গ পারৃন । এফায আশয়া দৃন ওশযরর ফেই বার ইত । ফু োশরফয শফযাশত্ররত ফ
গরাও ইরত গদফতাযা আকভন ওশযয়া থারওন । তাারদয চক্ষু গকাচয ইরর গদরয ফ যওভ ারয াশি য় । ফু োশরফয ভশন্দরযয র্ম্ু ঔস্থ টিরনয ফাযান্দা বাশঙ্গয়া
ঔু ফ ফে অশত ু ন্দয াওা ভশন্দয ইয়ারি । ু যফারাভাঈ  যাণীভাঈ গমঔারনই মাউও শফরা না পরাইরত াশযরর ফ শভথো । ভাইয ারথ এরূ তায বার ইরফ না ।
আফায আশরফ ।
ইশত-

আীফৃাদও
স্বাভী ব্রজানন্দ ।
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ফু োশফধাভ,
ঢাওা ।
১৫ই বচত্র ১৩৪৪ ন ।

ওরোণীয়া নাযায়ণী আীফৃাদ শচযঞ্জীফ,
যভবশক্তভয়ী ভাঈ কুভু শদনী, এফায গতাভায ত্র াইয়া যভ আনন্দ রাব ওশযরাভ । গফ শররঔি, গতাভায শচয ফাশিত ওৃষ্ণরূ
আভারত গদশঔয়া ধনে ইরত ায । এই গতা গতাভায জ্ঞারনয শফওা অরএ অরএ রচ্ছ । এই ুকভ রথ গতাভারও চারারফা ফররই গম ব্ররজয গকাার ভা মরাদায খরয
ননী, ভাঔন গঔরত এররি । গই জনে গমশদন গতাভায গচাঔ স্পৃ ওশযয়া শদফে চক্ষু দান ওশযরাভ আয কুটস্থ স্পৃ ওশযয়া তাা গবদ ওশযয়া শদরাভ । এঔন গতা জ্ঞারনয
শফওা রফই, আভায় শচনরত াযরফই । আভায় ধযরত ফু ঝরত গতাভায গওান ইশন্দ্রয় শনগ্র ওশযরত রফনা । এঔন গওফর ইশন্দ্রয়ওর শদয়া দরথৃ ওর্ম্ৃ ওশযয়া গকররই
অথৃাৎ চক্ষু, ওণৃ, শজহ্বা, াত া শদয়া ভৎ-দৃন, শ্রফণ, ভৎওীর্ত্ৃন, গবাক বনরফদে ু ষ্পচয়নাশদ ওশযরত াশযররই ভন আশনই ুংমত ইয়া আশরফ । ইা িাো ত
গচাঔ ফু শজয়া নাও টিশয়া গমাকমাক ওশযরর ওশরয অএায়ুরত গফে ারফনা । তাই আশভ এই যর থ জীফরনয ফৃবায শফরভাচরনয জনে এরনশি । ভা বশক্ত শফরা ওরয
ভদৃন ফু শদ্ধরত ফ ওাজ ওরয মা । অশত ীঘ্রই গতাভায শফলয় ফু শদ্ধ দূয ইয়া যভ ওরোণ রাব ইরফ, আয ওর্ম্ৃপরর গতাভায় ারফ না । তুশভ েত্রস্থ জররয
নোয় আরকা গথরও া শযূ নে শফচযণ ওরয গফোরফ ।
আশভ কুম্ভ গভরায় শও ওরয মাফ, ভা কঙ্গা ওৃা না ওযরর । গতাভায  ফাফায গদরয কুর শরশঔয়া ু ঔী ওযরফ । আশ্রভস্থ আভযা ওররই বার আশি । ইশত –
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ফু োশফধাভ,
ঢাওা ।
ভঙ্গরফায, ২৮গ আশরন, ১৩৫৩ ন

ওরোণফয নাযায়ণ আীফৃাদ শচযঞ্জীফ,
ফাফা বররন, গতাভায বশক্তূ ণৃ শফজয়ায প্রণাভ াইয়া যভানন্দানু বফ ওশযরাভ । শ্রীধাভস্থ াধু রদয গতাভায শফজয়ায প্রণাভ জানাইয়াশি
। তুশভ আভায শফজয়ায ফৃাশবি ূ ণৃ াশি আীফৃাদ গ্রণ ওয  আভায মরাদাভাঈ, প্রাণকুভায এফুং ফােীয অনোনে ফাইরও জানা । ফহুশদন মাফত আশভ
গতাভাশদকরও গওান ত্রাশদ শরশঔ নাই ফরট শওন্তু গতাভারদয স্মৃশত আভায হৃদরয় ফ ভয় জাশকয়া আরি । গতাভারদয অবীি শশদ্ধ ওরএ ততই আশভ ওরোণ ওাভনা
ওশযয়া থাশও । ফাফা, াধু ইচ্ছা ূ ণৃ রফই রফ । ওাযণ এ ইচ্ছা আভায ইচ্ছা নয়, এরম তাঁয ইচ্ছা । এ ইচ্ছায কশত শপযায় গও ? আশভ বারই আশি । শওন্তু এঔানওায
অফস্থা বীলণ ঔাযা । গিাযা ভাযাভাশয, কৃ দা, রু ন্ঠন, ফােী আিভন ঔু ফই চররি । ফাফায যভ শফত্র ধাভ ফশরয়া এ মাফৎ আিভণ য় নাই । তরফ যারত্র খু ভ নাই ।
শিত বারফ আশি । অরনও বরক্তযা শযয়া মাইরত ফশররতরি । শওন্তু শফরও িাশেয়া মাইরত আভায প্রাণ চায় না । গওাথা মায়া আা নাই । ভটরয এোশড
ভারয । িেরফর ভারয । আভযা গরাও ুংঔোয় ু রুল শতনজন, গভরয় দইজন এই ভাত্র । ঔাদোশদ গমাকাে ঔু ফ ওি য় । ফাফা, আভায জনে গওান শচিা ওরযা না । আশভ
ঠিও থাশওফ । শ্রীভান প্রাণকুভারযয ারয ঔফয  ওরররজ বশর্ত্ৃ ইয়ারি জাশনয়া আভায আনন্দ আয ধরয না ।
ঁ াশিপ াশিপ াশিপ
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ফু োশফধাভ,
ঢাওা ।
১৮ই বজঠারে, ১৩৫৬

ওরোণীয়া নাযায়ণী আীফৃাদ শচযঞ্জীফ,
আভায মরাদা ভাঈ, গতাভায বশক্তূ ণৃ ত্র  গফায জনে টাওা াইয়া যভ আনন্দ ওারয গ্রণ ওশযরাভ । এফায এশদরওয আভ
ফে শভশি না । ধারভ এফায আভ অশত াভানে ইয়ারি । তশযতযওাশয য় নাই । ফাজারয মা ায়া মায় তাা অশত দভূ ৃরে । গদর াশি নাই । ‚উল্টা শফচায ওযশর
যাভ‛ । গওাথায় স্বাধীনতা ? এ গম যাধীনতায এওরল । ভাশরওরও বুশরয়া শকয়ারি তাই গরারওয এত দকৃশত, আীফৃাদ ওশয গতাভায াশি শপশযয়া আু ও । তুশভ গতা
থ াযা শন । গতাভায অাশি ক্ষশণরওয । তুশভ াধন বজন না জাশনরর গকাার াইরর শও ওশযয়া ? গতাভায গকাার এইটি ঠিও থাশওরর গতাভায ফই ইয়া গকর
। আয গওান শওিু যই দযওায নাই গতাভায । ভাঈ ু তনায শক্ষা রারবয ওথা ভরন ওয । মায অায ওরুণায় শফরলয শযফরর্ত্ৃ অভৃ ত াইর । ু তনা যাক্ষরয জন্ম খু শচয়া
গকর । গকাশফরন্দয আনন্দভয় যীয াইয়া তাঁায শনজ ধারভ স্থান রাব ইর । আয তুশভরতা আভারও বারফাশয়া গস্দ ওশযয়া গকাার বাফ রইয়া বার বার শজশনল
মঔনওায মা গফা শদয়াি । গতাভায বারকেয গতা ীভাই আশভ াইনা, গওান যভাশিয গরারও । তুশভ বকফারনয ওারি অফশধ মাইরফ । আশভ স্থুরর বারই আশি ।
ধারভয াধু ফৃন্দ বার । গতাভারদয শতরচিা আভায জীফনব্রত ।
ঁ াশিপ াশিপ াশিপ
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ফু োশফধাভ,
ঢাওা ।
২/১০/৬৭

ওরোণীয়া নাযায়ণী আীফৃাদ শচযঞ্জীফ,
ু জাতা ভাঈ, গুরুয গচরয় অশধও আয গও নাই । গুরু রফৃরয, ওররয শনয়িা  শনফৃা ওর্ত্ৃা । গতাভযা এই গফারধ নাভ ওয, ধোন ওয,
গুরুশচিা ওয, দৃন ওয, জ ওয, গফা ওয, ূ জা ওয, উানা ওয, গতাভারদয অবীি রাব ইরফ । অবাফ যাক্ষীয তােনা ে ওশযরত ইরফ না । ওাভনা ফানা
ূ ণৃ ইরফ । শফদ-আদ, গযাক, গাও, দপঔ ওি, দূরয মারফ । ার ফারখ ঔাইরফ না । বদনে থাশওরফ না । এই ওয়টাত রফই আধোশত্মও জীফন ভঙ্গরভয় ইরফ ।
বরক্তয প্রারণয শাা শভটারনায জনেই আভায এ অফতায । গতাভযা যর শফরা শনয়া অিতপ শদনারি এওফায ‚জয় ব্রজানন্দ‛ ফরর আভারও স্মযণ ওযরফ । আভায
আরন প্রাথৃনা জানারফ । আভারও গদয় ূ জা ফা বশক্ত আভায পরটারত ফা আরন শদরফ । আশভ গ্রণ ওশযফ । ভাঈ গতাভযা শনপরন্দর াধন ওরয মা । পর রাব ধ্রুফ
তে । গতাভযা মতঔাশন ভন শদরফ ততঔাশনই ওারি ারফ । ঠিও ঠিও বশক্ত চাই, নইরর রফ না । গুরুরত শফরা, গুরুরত বশক্ত, গুরুরত এওশনি  । গতাভযা আভায
নাভ ধয । আভায গদটারও ধশয না, গদ এওশদন মারফই । এ অশনতে গদ ওারজই গতাভারদয নাভ শদরয়শি । নাভ ধয, ায রফ, ুংায জ্বারায াত এোরফ । আজ
আভায এইঔারনই আরদ উরদ গল ’গরা ।
ঁ াশিপ াশিপ াশিপ
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ফু োশফধাভ,
ঢাওা ।
৭ই বচত্র, ১৩৫১

ওরোণফয নাযায়ণ আীফৃাদ শচযঞ্জীফ,
ফাফা ভাঔন, গতাভায বশক্তূ ণৃ ত্র াইয়া যভ আনন্দ রাব ওশযরাভ । তুশভ ফায়ুরযারক মোকত আজ জাশনরত াশযয়া দপশঔত আশি ।
আভায এই দপঔ বকফান শ্রীগুরুরদফ অফেই রশনরফন । আীফৃাদ ওশয, তুশভ ত্বয গযাকভুক্ত ইয়া ূ ফৃ অফস্থা রাব ওয । ফাফা তুশভ শনবৃ য়  শনশিি  । আভায এই
আীফৃদ  ইচ্ছা শওিু রতই যদ ইফায নয় । ইায প্রশতরযাধ ওরয এভন গও নাই । তুশভ গুরুবক্ত শলে । আভায এ ইচ্ছা গতাভায প্রশত ওামৃেওযী ইরফ । তুশভ আভায
ওৃায াত্র । ওৃায াত্র শফরন ওৃাভয় ওঔন ওৃা ওরযন না । গতাভায ফােী ইরত ভাই ত্র শদয়ারি । আভায স্থুর যীয বারই আরি । তুশভ আভায আয়ু 
আরযাকেভয় আীফৃাদ র ।
আভায বরক্তয শফনা নাই, শফনা নাই, শফনা নাই ।
ঁ াশিপ াশিপ াশিপ ।
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ফু োশফ ধাভ,
ঢাওা ।
১১ই শ্রাফণ, ১৩৫৫

ওরোণফয নাযায়ণ আীফৃাদ শচযঞ্জীফ,
ফাফা ভাঔন, গতাভায বশক্তূ ণৃ ত্র াইয়া যভ আনন্দ রাব ওশযয়াশি । আীফৃাদ ওশয, গতাভায ইওারর ু ঔ  যওারর যাভৃ ত রাব
উও । গতাভারদয ঐশও  াযশত্রও ওরোরণয থ ভু ক্ত ওশযয়া গদয়াই আভায এওভাত্র ওতৃ ফে । তাা গতাভারদয বশক্তরত আশভ অায আনন্দ রাব ওশযয়াশি ।
গতাভারদয অরবদ উানায় আশভ ফাঁধা শেয়াশি । গতাভারদয প্রশত আভায ভরনয গওান শদ্বধা বাফ নাই । গতাভযা আভারও অরবরদ বশক্ত ওশযরতি । ইা আশভ গফ
প্রারণ প্রারণ অনু বফ ওশযরতশি । বক্ত  বকফারন অরবদ বাফনা ওশযরত না াশযরর, াধন য় শওর ? বদ্বতবারফ গপ্রভ নাই; অনদ্বরতই গপ্রভ । গতাভযা শনজরও গম
বারফ বারফাশয়া থাও, আভারও গই বারফ বারফাশয়াি । আশভ গতাভারদয অরবদ উানায মরথি শযচয় াইরতশি । ফাফা আভায গদরয অফস্থা জাশনরত চাশয়াি
তাই শরশঔরতশি-আভায ইনরজওন গল ইয়ারি । তাযরয গফদনা উঠিয়াশির । তাই, ডাক্তাযযা িশফ উঠাইয়া গদশঔরত চায় । গই ু শফধা আশভ এঔন ওশযরত
াশয নাই । ু শফধা ওশযরত াশযরর জানাইফ । যীয দফৃর । অন্ন গফা ওশযরতশি । অন্ন গফায য গরট এওটু মন্ত্রণায ভত গফাধওশয । তুশভ মা গদশঔয়া শকয়াি তায গচরয়
এঔন অফস্থা আয ঔাযা । এ নরয গদ আয ওত ওার াওায থাশওরফ । ফাফা তুশভ শনবৃ য় থাও । আভারও শদয়া গম ওাজ ইরফ, আভায নাভ শদয়া গই ওাজ ইরফ ।
আভায নাভই তে গই নাভই গতাভায ওারি যশর ।
ঁ াশিপ াশিপ াশিপ
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ফু োশফধাভ,
ঢাওা ।
১১/৭/৭০

ওরোণীয়া নাযায়ণী আীফৃাদ শচযঞ্জীফ,
আভায মরাদা ভাঈ, গতাভায বশক্তূ ণৃ ত্র াইয়া যভ আনন্দ রাব ওশযরাভ ।মজ্ঞাহুশত ওশযফায ভয় প্রথরভ আচভন অঙ্গনো ওশযয়া
শনরজয অশবরশলত ফয প্রাথৃনা ওশযরফ ভরন ভরন ওযরজাে ওশযয়া । গমভন গ অিমৃাভী, গজোশতপস্বরূ গুরু আশন অভৃ ত স্বরূ ভঙ্গর  াশিভয়, আভযা শফলয়
গবারক আক্ত ইয়া আনারও বুশরয়া থাশও শওন্তু আশন শনজগুরণ আভাশদকরও বুশররফন না এফুং আভারদয ওর অযাধ ক্ষভা ওশযয়া াশি শফধান ূ ফৃও
যভানরন্দ আনন্দ যাঔু ন, স্থুর যীয ফা ভরন গওান প্রওায দপঔ ওি না উও । গ ভঙ্গরভয় ভঙ্গর ওরুন । আনারও ূ ণৃরূর ফাযুংফায প্রণাভ ওশয । এই বারফ যর
 শনজ বালায় প্রাথৃনা ওশযরফ । তাযয বফাশি ভঙ্গরওাযী আশি এই নাভাওযণ ূ ফৃ ত্র শরশঔত ভরন্ত্র ৩টী ফা ৫টী আহুশত শদয়া শনফৃআপণ ওশযরত াশিপ বফ াশিপ বফ,
াশিপ বফ, াশিপ বফ ফশরয়া জর শিটাইয়া শদ । ইারত গওান বয় ফা ুংয় নাই । আয ফ যওরভ ভঙ্গরই আরি । অকয তকয ওাঠার শফরল গফরন গদাওারন ায়া
মাইরফ ।
আভায গদ এও যওভ আরি । শ্রীধারভ ওররই বার আরি । ঢাওায অফস্থা ঔু ফ ঔাযা । গওাথা ফাশয য়া মায় না । ঔাদোশদয অবাফ  ওি ।
ফহুররাও ভাযা শকয়ারি । এই দই শতন শদন মাফৎ এওটু াশি গদঔা মায় । আশ্ররভ গম গকাী উশেয়া আশত রশনরাভ তারও গিাযা ভাশযয়ারি, াাতারর আরি । ঢাওা
উজায ইয়ারি । ফা অরমাকে ইয়ারি । আভায ফাফারও আভায ভঙ্গর আীফৃাদ দা  তুশভ গ্রণ ওয ।

আীফৃাদও গতাভায গকাার
স্বাভী ব্রজানন্দ ।
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ফু োশফধাভ,
ঢাওা ।
১৭/৪/৭০

ওরোণফয নাযায়ণ আীফৃাদ শচযঞ্জীফ,
ফাফা ফরানন্দ, গতাভযা ওররই আভায রব নফফরলৃয ভঙ্গরভয় াশি আীফৃাদ গ্রণ ওশযয়া অতীরতয ওর প্রওায শুংা গদ্বল, অাশি
বুশরয়া ওর গুরুবাই গফান শভশরয়া শ্রীশ্রী ব্রজানরন্দয অভৃ তভয় াশিয আফায়া ৃ শি ওশযয়া ওররই জীফনরও াপরে  ধনে ওয । গতাভারদয দৃন গদয়ায
এওাি ইচ্ছা আভায আরি । শওন্তু গতাভারদয গচিায শওিু অবাফ রচ্ছ । শশবর াজৃরনয াটিৃশপরওট এফুং গটশরগ্রাপ দযওায, ীঘ্র াঠা । মু ফযাজ, মু কর াধু এফুং
শ্রীভতী যাধাযাণীরও আভায াশি আীফৃাদ ওশযরাভ এফুং তাারদয ওররয প্রশত দৃশি যাশঔরাভ । শকযীন াায বাই গফৌয উয াশি আীফৃাদ গপশররাভ ।

আীফৃাদও
স্বাভী ব্রজানন্দ ।
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ফু োশফধাভ,
ঢাওা ।
৯/৪/৬৬

ওরোণফয ব্রজানন্দ আীফৃাদ শচযঞ্জীফ,
ফাফা ফরানন্দ, আভায এই াে ভাুংরয গদ আজ আরি ওার গনই । এয জনে গতাভারদয উশদ্বি ফা উদগ্রীফ য়ায গওানই ওাযণ নাই
। গম নাভ ওশযয়া আশভ উদ্ধায াইয়াশি গই নাভই গতাভারদয শদয়াশি । আভারও গতাভারদয ভরধে শফতযণ ওশযয়া শদয়াশি । শ্রদ্ধা শফরারয শত নাভ জ ওয, গতাভায
অুংরও ব্রজানন্দ রয় রয় ওশযয়া গাম্ ইয়া মা । নাভই তে শচযশনতে, নারভয অায ভশভা, মঔন মা শওিু অবাফ গফাধ ওয নারভয ওারি যর শরয ভত চা,
াত াত, াইরফ । গতাভায গওান শওিু যই অবাফ থাশওরফ না । গুরুধারভয গ্রীর শনভৃারনয জনে আভায ওারি গরঔা ফাহুরে । গতাভযা ফাই এও ইররই গতা ফ শওিু
ইরত ারয । গজাযর গুরুধাভ চারা ইারতই ভু শক্ত বশক্ত ফ শওিু ।
আশভ শও শওিু শনয়া আশয়াশি ? আশভ আভারও শফরাইয়াই শদয়া আশয়াশি । শযযানরন্দয রত্র জাশনরাভ ব্রজধারভয জনে যওায গনাটী ওশযয়ারি । শওন্তু
গতাভায রত্র শওিু জাশনরাভ না । শফলয়টি তে ইয়া থাশওরর তাায যক্ষায ফেফস্থা ওয । তোরকই ু ঔ, গবারক ু ঔ নাই । তন্ ভন্ ধন্ ফ শওিু ই ধর্ম্ৃারথৃ রাকাইয়া দা
। জীফরনয উরর্দ্ে তাই ফরট ।
ঁ াশিপ াশিপ াশিপ

আীফৃাদও
স্বাভী ব্রজানন্দ ।

-0-

61

জয় ব্রজানন্দ রয

ফু োশফধাভ,
ঢাওা ।
২২/৯/৬৬

ওরোণফয নাযায়ণ আীফৃাদ শচযঞ্জীফ,
ফরানন্দ, ফাফা নাভ তে আয ফ শভথো । ভন ভু ঔ এও ওশযয়া নাভটি চারা । নারভ অশফরা  অশ্রদ্ধা আশননা । গম নাভ ওশযয়া
উদ্ধায াইয়াশি, গই নাভই আশভ গতাভারও শদয়াশি । আভারও শদয়া গতাভায গম ওাজ ইরফ আভায নাভ শদয়া গতাভায গই ওাজ ইরফ । গতাভায মঔন মা শওিু য
দযওায রে আভায নারভয ওারি প্রাণ ঔু শরয়া চাইরফ । শর গমভন ভারও ডারও ওারি, গতভশন তুশভ আভারও ডাওরফ । গতাভায আা আওাঙ্ক্ষা আশভ গভটারফা ।
গতাভায ফ ওারজ আভারও ারথ ওশযয়া র, গুরুধাভ চারা । ইারতই গতাভায কশত ভু শক্ত অশনফামৃে । ব্রজধাভ যক্ষারথৃ গমটুকু ওশযরত য় তাই ওশযয়া স্থানটি যক্ষা
ওয । াজায কন্ডা ধাভ ওশযয়া ওাভ শও ? ধাভ এওটি প্রফর য়া উশচৎ ।
এফায আভায গদ ঔু ফই অু স্থ ইয়া রেশির, এঔন এওটু বাররায শদরও । তুশভ  শযয আভায অটুট আনন্দ  অীভ গপ্রভ র ।
ঁ াশিপ াশিপ াশিপ

আীফৃাদও
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ফু োশফধাভ,
ঢাওা ।
১১/৭/৬৭

ওরোণফয নাযায়ণ আীফৃাদ শচযঞ্জীফ,
ফাফা ফরানন্দ, আশভ কতওার শ্রী শ্রী শফধারভ ভঙ্গর ভতই গৌঁরিশি । আশভ মশদ স্থুর গদর ৃ থও রয়শি শওন্তু হৃদয়  ভন ইরত
শওিু রতই ৃ থও ইরত াশয নাই । অফে গতাভায শফয গফদনায় ওাতয রয়রি, আাধাযী রয় থ ারন গচরয় থাও, আফায দৃন স্পৃন রফ । গম হৃদরয় শফয নাই
গই হৃদয় শ্মান ভান । বকফানরও াইরত ইরর গেঁরদ গেঁরদ প্রাথৃনা ওযরত য়; াশয়া গঔশরয়া শও গওউ গওানশদন বকফানরও গরয়রি ? গম গরয়রি গ
ওাঁশদয়াই গরয়রি । মরাদা ভাঈরও াঠাইফায গচিা যাঔ । ভরঠয ওাজ শও আযম্ভ ওরযি ? জানাইরর ু ঔী ফ । গুরুধাভ শযষ্কায শযচ্ছন্ন যাঔ । আরজ ফারজ শজশনল
যাইযা দা । কযরদয ধু শত  ওাকরজয ফারে গম গকঞ্জী আরি মত্ন ওরয গযরঔ দা ।
আভায ডাক্তায ফাফারও শজজ্ঞাা ওশযফা গট এঔন এওটু পাঁর লধ ফ শনরয় এরশি । গওানটা ওঔন শও বারফ গঔরত রফ জানাইফা । গতাভযা
ওররই আভায াশি আীফৃাদ র ।
ঁ াশিপ াশিপ াশিপ

আীফৃাদও
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ফু োশফধাভ,
ঢাওা ।
৩১/৮/৬৮

ওরোণফয ব্রজানন্দ আীফৃাদ শচযঞ্জীফ,
ফাফা ফরানন্দ, গতাভযা ওররই আভায অকুন্ঠ ভঙ্গরভয় াশি আীফৃাদ গ্রণ ওশযয়া শচযজীশফ শচযু ঔী  আদৃ  । য়নভশন্দরযয
দইার দইটি দযজা শদয়া ঔারটয র্ম্ু রঔ মশদ দযজা না য় তরফ গওভন গদঔারফ । শদ্বতীয়তপ র্ম্ু রঔ নফৎ ঔানায ফাযান্দা যরয়রি, ওারজই দযজা ৩টি য়াই শনতাি
প্ররয়াজন । শতনটি দযজা শতন শদরও শদয়া গমঔারন গমভন জানারা দযওায শদরফ ।
এঔারন আা অফশধ শ্রীরদ গতভন বার মারচ্ছ না । মাক্ শচিায গওান ওাযণ নাই । আভায নারভয ভরধেই ফ শওিু আরি । আভারও শদয়া গম ওাজ ’গফ আভায নাভ
শদয়া গই ওাজ ’গফ । ‚নাভ শফরন গম গও না ায় ভু শক্ত গওান ওারর‛ ।
ূ যফী ভারয়য গদরয এরাশজৃয এফুং জ্বারারাো ম্বরন্ধ্ শরফয আরদর এই ফস্তুটি াইয়াশি-অরাওাশযি  াশযফাশদশযি এও চাভচ এও চাভচ (চা চাভচ) দইটা এওরত্র
শভাইয়া ভধোরে গবাজরনয য গফন ওযরফ । আাতীত পর ারফ । শক্ত ফা াধনা লধাররয় ায়া মারফ ।
ভাশনরওয অু রঔয জনে শফওার আরদ ায়া গকরি-গকায়ারর াতায শওরেয য আধারতারা আয ওাঁচা দগ্ধ আধারায়া ওারর বফওারর গফন ওশযরফ ।
এরতই তায ফ গযাক গরয মারফ ।
ূ যফী ভাঈ, আভায ফাফাজীয দফৃরতা দূয ওশযরত রচি যশরাভ । যশফরও ু রথ আশনরত দৃশি গপশররাভ । ব্রজানন্দরও ওৃষ্ণ, ু বদ্রা, ফরযাভ ভঙ্গরভয় জকন্নাথরূর
দৃন ওশযয়া থাশওরর তাই শরঔরত ফরর দা । আশভ াদরয তায অভৃ তভয় গরঔনী গ্রণ ওশযফ ।
ঁ াশিপ াশিপ াশিপ

আীফৃাদও
স্বাভী ব্রজানন্দ ।
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ফু োশফধাভ,
ঢাওা ।
১১/১/৬৬

ওরোণফয নাযায়ণ আীফৃাদ শচযঞ্জীফ,
গস্দাষ্পদ ুংওয, গতাভায নফফরলৃয ু প্রবারত প্রণাভ াইয়া যভ প্রীশত রাব ওশযরাভ । আীফৃাদ ওশয এই ফিয গতাভায
ু রঔই অশতফাশত উও । গতাভায যীক্ষায প্রশত দৃশি যাশঔয়াশি । গতাভায ারয জনে ফেই শচিায় আশি । বশক্ত স্থান ওয । গতাভায অশবি ূ ণৃ ইরফ, া ওশযরত
াশযরফ ।
১রা বফাঔ ধারভ ঔু ফ আনন্দ ইয়ারি জাশনরত াশযয়া ঔু ফ ঔু ী ইরাভ । ধারভয শদরও রক্ষে যাশঔরফ গফা ৃ ঙ্খরা মারত বার য় । আভায ফাফা, ভাঈ  গতাভযা ফাই
আভায াশি আীফৃাদ র । গতাভায দাদায ত্র াইয়াশি । তাায যীক্ষায শদরও রক্ষে যাশঔরাভ ।
ঁ াশিপ াশিপ াশিপ

আীফৃাদও
স্বাভী ব্রজানন্দ ।
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ফু োশফধাভ,
ঢাওা ।
৩১/১/৬৫

ওরোণীয়া নাযায়ণী আীফৃাদ শচযঞ্জীফ,
আয়ুষ্মরত নীায ভাঈ, গতাভায বশক্তূ ণৃ ত্র াইয়া যভ আনন্দ রাব ওশযরাভ । আীফৃাদ ওশয গতাভায ফৃশশদ্ধ রাব উও । দীরওয
যীক্ষায প্রশত রক্ষে যাশঔরাভ । গ বার যীক্ষাই শদরফ । ভারঝ ভারঝ গুরুধারভ মা গ গতা উর্ত্ভ ওথা, গতাভারদয ওরোরণয জনেই গতা গুরুধাভ বতয়ায ওশযয়াশি ।
আশভ নাই তাই শও, আভায আন, আভায পরটা ফ শওিু ই গতা আরি, মঔন মাা য়, বশক্ত ওারয আরন প্রাথৃনা জানাইররই আশভ াফ এফুং প্রাথৃনানু মায়ী পর
শদফ । আজ ওরয়ওশদন র গুরুধারভয এও রত্র জাশনরত াশযরাভ ১রা বফাঔ যাশত্ররত ফাঙ্গু য ওররানীয এওদর গুন্ডা আশ্ররভয শবতয ঢু শওয়া অওথে কাশরকারাজ ওরয
 ফরশযরও দ এওটা খু শল ভারয । ফোাযটা শও রূর ুংখটিত ’র তাা ফু শঝরত াশযরতশিনা । গতাভযা এওটু গঔাঁজ ঔফয শন । ুংওযরও আশভ ঠিও ওশযফ,
গতাভযা গওান শচিা ওশযনা । আভায উয অচর অটর শফরা থাশওরর অম্ভফ ম্ভফ ইরত ওতক্ষণ ? বশক্ত শফরা শনয়া শনশিরি ফর থাও, গওান ঝারভরায়
াইরফ না । তুশভ আভায াশি আীর্ব্ৃাদ র, এফুং অনোনে ফাইরও জানা ।
আয়ুষ্মান দীও, গতাভায বশক্তূ ণৃ ত্র াইয়া যভ আনন্দ রাব ওশযরাভ । তুশভ শনশিরি যীক্ষা দা, আশভ যীক্ষায ভয় গতাভায ারথ ারথ থাশওফ, গওান শচিা
ওশযনা । ভারঝ ভারঝ গুরুধারভয গঔাঁজ ঔফয শন । গতাভারদয ওরোরণয জনেই ধাভ বতয়ায ওশযয়াশি । গদঔারনায বায গতাভারদয উরযই ।
ঁ াশিপ াশিপ াশিপ

আীর্ব্ৃাদও
স্বাভী ব্রজানন্দ ।
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ফু োশফধাভ,
ঢাওা ।
২২/৫/৬৫

ওরোণফয ব্রজানন্দ আীফৃাদ শচযঞ্জীফ,
আয়ুষ্মান দীও, গতাভায ত্র াইয়া যভ আনন্দ রাব ওশযয়াশি । তুশভ গওান শচিা ওশযনা, যীক্ষায় তুশভ া ইরফ । ৎ শতা
ভাতায খরয গতাভায জন্ম, ফ ওারমৃেই তুশভ পরতা রাব ওশযরফ । গতাভযা ফাই গুরুরূী বকফারনয াদরে অচ্চৃনা ওশযয়াি গতাভযা অওৃতওামৃে ইরফ না ।
গতাভায দীক্ষাটা গই ফারযই ইয়া মাইত । শওন্তু ওথা ফার্ত্ৃারতই শদন অতীত ইয়া গকর, ওারজয ওাজ শওিু ই ইর না । বশক্ত যাঔ,আওলৃণ যাঔ, এঁরট গঁরট ধয তরফ
গখাো চে । তাা না ইরর শও ওাজ য় । দ্গুরু রাব না ’গর ুংায াঁকয ায য়া মায়না । আওলৃণী শক্ত ধাযণ ওয গদঔ াভরনয ফারয-শন রয় মায় । গতাভায
গদরয শদরও ঔু ফ রক্ষে যাঔ । গতাভায গদটা ফে দফৃর । ভারঝ ভারঝ ডাইরর গপাশরওা াতায পুং ঔাইরফ  ঐ াতায ফযা ঔাইরফ । ইারত গতাভায গদর গওান
গযাকই থাশওরফনা এফুং গদ ফর এফুং ু ি ইরফ ।
ঁ াশিপ াশিপ াশিপ
আীফৃাদও
স্বাভী ব্রজানন্দ ।
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ফু োশফধাভ,
ঢাওা ।
২২/৫/৬৫

আয়ুষ্মতী নীায ভাঈ,
গতাভায গরঔনী াঠ ওশযয়া ফেই আনন্দ রাব ওশযরাভ । গতাভায গফা বশক্তয ওথা ভূহুভূ ৃহু ভরন জাশকয়া উরঠ । দূকৃা নফভী শতথীয আারথ
চাশয়াশি । ঈররযচ্ছায় গইশদন দৃন রফ । আশভ এঔন বাররাই আশি । তরফ শ্রীশ্রী গুরুূ শণৃভায় ধারভয এওটি াধু রও াঠাইরতশি । তায এওটু গঔাজ ঔফয শনফা ।
আভায যীয বার থাশওরর ূরফৃয ভত ফর নই । তুশভ আভায াশি আীফৃাদ র ফাইরও জানা ।
ঁ াশিপ াশিপ াশিপ

আীফৃাদও
স্বাভী ব্রজানন্দ ।
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ফু োশফধাভ,
ঢাওা ।
২০/১১/৬৪

ওরোণফয নাযায়ণ আীফৃাদ শচযঞ্জীফ,
ফাফা ভণীন্দ্র, গতাভায বশক্তূ ণৃ ত্র গরয় যভ আনন্দ রাব ওশযরাভ । আীফৃাদ ওশয গতাভায  গতাভায শযফাযস্থ ওররই বকফারনয
বশক্ত শফরা এফুং এওাি যণাকতী রাব ওশযয়া জীফরনয াথৃওতা রাব ওয  ুরঔ স্বাচ্ছরন্দ শদন অশতফাশত ওয । ফাফা, গতাভযাই গম আভায ওৃায াত্র, এইফ
ারত্রই গম আশভ ওৃা ওশযয়া থাশও । এফায তুশভ শনবৃ য়  শনশিি  আশফায ওারর এয়াযরারটৃ আভায ভাঈরয়য ভুরঔয ারন চাশয়া গদশঔ গম ওাঁদ ওাঁদ ভু ঔ । তাই
আভায ভরন ভয় ভয় জাশকয়া উরঠ । এভন ৎ ঙ্গ িাশেয়া শও আশভ ু রঔ আশি, ভারয়য ভত এভন গফা মত্নইফা আশভ াই গওাথা । দীও যীক্ষায় া ওশযরফ ।
ুংওরযয প্রশত আভায ভঙ্গরভয় দৃশি আরি । তায জীফন শভথো রফ না । গতাভায টিউরনয ওারজ ম রাব রফ, ফাফা গতাভায দকৃশত নাই । জয় ব্রজানন্দ ফরর শনশিি
 । আভায ফু োশফ ধারভ গৌঁিুংফারদ গতাভায ঠিওানা না জানায় গুরুধারভই ুংফাদ শদয়াশিরাভ, গতাভযা গঔান ইরত জাশনরত াশযরফ ফশরয়া । ফরশযয শনওরট
িভান্বরয় ২ ঔানা ত্র শদরয়শি । উর্ত্য এমাফৎ এওটিয াই নাই । গ শফলরয় গঔাঁজ ওশযয়া আভারও জানাইরফ । তাায শনওট জাশনফায অরনও শওিু শফলয় শির, গ
জনে শচিায় আশি । ফাফা গুরুধারভ মায়া আা ওশযরফ । উা আভাযই প্রতীও শফরল । আভায গরটয গফদনা দূয য় নাই । গঔানওায ফেফস্থা ভতই ইনরজক্ন
ইরতরি । আয ৪ টী ফাশও আরি । আভায াযীশযও অফস্থা ভরন্দয শদরও ।
ঁ াশিপ াশিপ াশিপ
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ফু োশফধাভ,
ঢাওা ।
১৭ই গৌল, ১৩৪৯

ওরোণফয নাযায়ণ আীফৃাদ শচযঞ্জীফ,
আয়ুষ্মরত ভা মরাদা, গতাভায বশক্তূ ণৃ ত্র াইয়া যভ রিাল রাব ওশযয়াশি । অু ঔ শফুঔ গতাভায শও ওশযরত ারয ? গকাার গম
গতাভায আঁচর ধশযয়া ফশয়া আরি । গতাভায গদ খরযয ঔুঁ টি ক্ত আরি, ঝে তুপারন গপশররত াশযরফনা । ভা, নাভ তরযায়ার ারত যাঔ । ‚শও শদফ তুরনা ফরনা
তাঁাশয ব্রজানন্দ গভায ব্ররজয ওানাই‛ । আভায ফাফায অফস্থা ঔাযা ইরত ারযনা । আশভ শও রধু ই এঔারন ফশয়া আশি ? আভায চাশযশদরওই নজয আরি । আভায
ফাফায অু ঔ নাই । আভায াধু ফাফা আভায স্বরূ, আভায বাফওাশি এ মাত্রারত যক্ষা াইরফই । আভায গম আনন্দ ওশযফায আয ইচ্ছা আরি । ু যধণীযভা  ওাওায
গযাক উভ ওাভনা যাশঔরাভ । আভায গদ বারই আরি । এফায ীত ে ওশযরত াশযনা । গারও ওাটা শঔলওা ঔু ফ ওাভ শদরতরি । ফশযার ইরত যাণীভায ত্র
াইয়াশি । উর্ত্য ওশযয়া জফাফ াইনাই । ওশরওাতা ইরত ু যফারা ভায ত্র াইয়াশি । তাায উর্ত্য ওশযয়া জফাফ াই নাই । শফরল শচিায় আশি । ভাই আভায
আীর্ব্ৃাদ গ্রণ ওয  ফাইরও দা ।

আীর্ব্ৃাদও
গতাভায গকাার
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ফু োশফধাভ,
ঢাওা ।
১৫ই ওাশর্ত্ৃও, ১৩৫৪

ওরোণীয়া নাযায়ণী আীফৃাদ শচযঞ্জীফ,
আয়ুষ্মরত মরাদা ভাঈ, গতাভারদয শফজয়ায ত ত প্রণাভ াদরয গ্রণ ওশযরাভ । আভায আীফৃাদ  ইচ্ছা গতাভযা ওরর শচযু ঔী 
শচযজীশফ  । আসরচ ফিয এরূ প্রণাভ াইরত ফানা যশর । গতাভায বশক্ত প্রদর্ত্ শভঠাই গফায জনে টাওা াইয়াশি । এঔারন শতন ভা ধশযয়া ভয়যা গদাওারন গওান
শভঠাই বতয়াশয য় না, আশ্ররভ ু শজ, শচশন  খৃ ত শদয়া রােু বতয়াশয ওশযয়া গফা ওশযয়া গফ তৃশপ্ত রাব ওশযয়াশি । গতাভায গকাার থাশওরত গতাভায অাশি নাই ।
গতাভায চতুষ্পারৃ শন্দু ফােী খয না থাশওরর তুশভ অনেত্র ফােী ওশযয়া র । আয চাশযধারয শন্দু ফােী থাশওরর গতাভায থাওায গওান অু শফধা নাই । যারঔ ওৃষ্ণ ভারয
গও ? গতাভায শফজয়ায প্রণাভ শ্রী ধাভফাী াধু রদয জানাইয়াশি । ধারভ মাত্রীয কতাকশত নাই । আভায ূ ফৃ শিভ উর্ত্য ফ গখযা রয় গকরি গওফর দশক্ষরণ াফ্
আরি ।
গও গফারঝ গতাভায রীরা,
জরররত বাা ীরা,
গখাো কাধা শটায়
ওাঠ শফোরী াকয ফাঁরধ,
ডু রফ অতর জরারয় ।
ভাঈ শফধাতায শফশচত্র রীরা ।

আীফৃাদও
গতাভায গকাার ।
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ফু োশফধাভ,
ঢাওা ।
১৯/১২/৬১

ওরোণফয নাযায়ণ আীফৃাদ শচযঞ্জীফ,
ফাফা বররন, গতাভায বশক্তূ ণৃ ত্র াইয়া যভ আনন্দ রাব ওশযরাভ । ারুর গম যীক্ষায় উর্ত্ীণ ইয়ারি জাশনয়া মাযয নাই
ু ঔী ইরাভ । ইা গম বশক্তয ভশভা তাারত আয গওানই রন্দ নাই । বশক্তরত বকফান শভরর, াুংাশযও ু ঔ, ঐরমৃে, ভান, ম াইরতরতা গওান ওথাই নাই ।
ফােী শফিী শদয়া বারই ওশযয়াি, আশভ আনন্দই াইয়াশি ওাযণ আভায ফযাফরযযই ইচ্ছা শির গতাভযা ফাই এওঔারনই থাও । আীফৃাদ ওশয শন্দু স্থারন গতাভায
এওঔান বার ফােী উও । গুরুয ফােী রয়রি এঔন শরলেয ফােীরতা রফই রফ । আভায ভাঈরদয আভায াশি আীফৃাদ দা  গতাভযা গ্রণ ওয ।
ঁ াশিপ াশিপ াশিপ

আীফৃাদও
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ফু োশফধাভ,
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ওরোণীয়া নাযায়ণী আীর্ব্ৃাদ শচযঞ্জীফ,
আভায মরাদা ভাঈ, গতাভায বশক্তূ ণৃ ত্র  টাওা াইয়া াদরয গ্রণ ওশযরাভ । আভায গদরয অফস্থা এঔন বারই, তরফ ফ যওভ
ঔাইরত ফাই ফাযন ওরয, তাই, এওটু শনয়ভ ওরয আশি । ভাই, তুশভ গম ভন শদয়া গফা ওশযয়াি তা আশভ মরথি াইয়াশি, এরতই গতাভায ফ অযাধ ভাজ
ৃ না ইয়ারি
। ভরন গওান অাশি আশননা । গতাভায শচ্চদানন্দ শ্রীওৃষ্ণ গপ্রভ বশক্ত জন্মাইফায জনেই গম আশভ গকাার রয় ভা মরাদা ফরর গতাভায় ডাও শদরত আশয়াশি ।
গপ্রভ বশক্ত গফা মত্ন াইরত ফৃদা রারাশয়ত ইয়াশি । এ ফ বাফররাত িু টিরতরি গম - দূয ওশযয়া র । তে ফশরয়া ধাযণ ওয । তরফই আনা ইরত প্রাণ
বশক্তরত বশযয়া মাইরফ । গপ্রভ ুংারয ডু ফ শদরত ওতক্ষণ ? ভাঈ, গতাভায গপ্রভ াকরয ডু ফ শদরত ফাওী আরি ? তুশভ ডু ফ শদয়াই আি, তা না ইরর শও আভায ভাঈ
ইরত াশযরত ? গতাভায ু ঔ ঐররমৃেয শদরও ভন থাশওরর ফা ফানা থাশওরর শচ্চদানন্দভয় গুরু না রত দরৃব ইত । আীফৃাদ ওশয তুশভ শচ্চদানন্দভয়  । চীন
 োভরা ভাইরও গতাভায ওথা জানাইয়াশি । আভায জনে গওান শচিা ওশযনা । আশভ মাইফ গওাথায় ? গতাভারদয অবীি ূ ণৃ না ওশযয়া আভায গদর গযাক ীো
এরতা বক্ত যীক্ষায জনে ভাত্র । বক্ত বতয়ায না ওশযরর বক্ত উদ্ধায শও প্রওারয ওশযফ ? আভায আীফৃাদ ফাফারও শদ । আভায ফাফায গযাক ীো ফ আশভ রইয়াশি ।
আভায ফাফায আয গওান বয় নাই ।
ঁ াশিপ াশিপ াশিপ
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ফু োশফধাভ,
ঢাওা ।
২৪গ আশরন, ১৩৪৯

ওরোণীয়া নাযায়ণী আীফৃাদ শচযঞ্জীফ,
ভা মরাদা, গতাভায বশক্তূ ণৃ ত্র াইয়া যভ আনন্দ রাব ওশযরাভ । দপরঔয শফলয় গতাভায রত্রয উর্ত্য মথা-ভরয় শদরত াশয নাই
। আশভ শদন ওরয়রওয জনে ঢাওায শনওটফতী স্থারন গফোইরত শকয়াশিরাভ । আভায গদ ফতৃ ভারন বারই আরি । তুশভ শদরও শওিু শওিু ওশযয়া নাভ প্রচায ওশযয়া দা ।
আয ফশয়া থাশওরত বার রারক না । জীফরঙ্গ আন আত্মা যভাত্মায স্বরু, এই অরবদ উানা । এই উানায় জীফ ওর শশদ্ধ রাব ওশযরত াশযররই যস্পরয
শফফাদ শফম্বাদ, শুংা গদ্বল থাশওরফ না । জীফ ওর াশি রাব ওশযরফ, অাশি গবাক ওশযরত ইরফ না । এই তে জ্ঞারনয অবাফ গতুই জীফ ওর অাশি গবাক
ওশযরতরি । আশভ এই জ্ঞান জীরফয অিরয প্রওা ওশযয়া ফৃ অভঙ্গর দূয ওশযয়া ভঙ্গর স্থান ওশযফ । ভা, এই তে জ্ঞান শনরজ আশনয়া অযরও ভানাইয়া ভঙ্গর ওয ।
জীফ ভাত্ররও আনায আত্মা যভাত্মায স্বরূ জাশনয়া ওররয উওায ওযাই স্বাবাশফও ধর্ম্ৃ জ্ঞানী ু রুরলয । মাায যভাত্মারূী গুরুরত শনঠারা বশক্ত আরি তাায জীফ
ভারত্রই দয়া ভদৃশি আরি ।
ভা, তুশভ গওান শফলরয় শচিা ওশযনা । তুশভ আনারও  আভারও এও স্বরূ গদঔ । আশভ শনগুৃণ শনযাওায রূর এফুং গুণ াওায রূর চযাচয শফস্তায আশি । আভা
ইরত শদ্বতীয় গও নাই । এই ুংারয ফ উাশধই আভায অথচ গওান উাশধই আভায নয় ।
ভা, তুশভ আভায াশি আীফৃাদ গ্রণ ওয  ফাইরও দা । আভায ফাফায প্রশত দৃশি আরি । তুশভ এই ভাভোয় শনবৃ য় থাও । আভায বরক্তয শফনা নাই । তুশভ
গকাাররয ভা গতাভায শত্রওারর দপঔ নাই ।

আীফৃাদও
গতাভায গকাার
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ফু োশফধাভ,
ঢাওা ।

ওরোণীয়া নাযায়ণী আীফৃাদ শচযঞ্জীফ,
আয়ুষ্মতী ভা মরাদা, আজ ওরয়ওশদন য় গতাভায ত্র াইয়া যভ আনন্দ রাব ওশযরাভ । ফাফায প্রশত আভায ঔু ফ তীব্র দৃশি আরি
। তুশভ ফাফায ম্পরওৃ ম্পূ ণৃ শনবৃ য় থাও । ফাফায জীফন আভায ারতয ভুরঠ, মরভয বয় নাই । ফোশধাশওয জনে আশভ শওিু ওাজ ওশযরতশি, অশত ীঘ্রই ফোযাভ চাা
শেরফ । আভায ফাফায গদ এঔন ফহুওার এ জকরত থাশওরফ । আভায ‘অভয’ আীফৃাদ জানা । ভা, তুশভ শনবৃ য়  শনশিি থারওা । বররনরও আশভ দাঁে ওযাইরতশি
। আভায অরনও আীফৃাদ ফাওে তায উয শেয়ারি । গফ ফাওে ওবু শভথো ইরফ না । ভা, আশভ গতাভায গকাার ব্রজানন্দ, নারভয ফরর ফ দপঔ দাশযদ্র িট
ইরত উদ্ধায াইরফ । ভা, শচিা শও গতাভায ? শরফাম্ জটি গতাভায এঔন জ ওশযরত য় । গ ভয় গতাভায এঔন আশয়ারি । তুশভ ওর ভয়ই নারভ থাও, এ
ফ দপশিিা িাশেয়া দা । এ নারভয আরক ফ শফদ ওাটিয়া মায় । বরররনয কারয় এওটি আঁচয ওারট এভন গরাও জকরত আর নাই ।
ু যফারা ভাঈ  যাণীভাঈ দজরনয শনওট আশভ অরনও শদন য় দইটি ত্র শদরয়শি । তায গওান উর্ত্য াই নাই । শফফারয ঔফয ফা প্রণাভী আভারও াঠায় নাই । ফাণীয
ারথ শভরন ইয়া থাশওরর, শফরচ্ছদ ইরত গদযী নাই । দম্ভ  অুংওারযয ভাত্রা না ফাোইরর আশভ ফশধফ গওভরন, ওৃতঘ্ন ওাটীয শফনা অফেই ইরফ । তুশভ বক্ত
 ওরোণভয়ী, গতাভায দকৃশত নাই । তুশভ আনন্দ ওয । গতাভায অশনি গওই ওশযরত াশযরফ না । আভায যীয বারই আরি । শ্রীধাভস্থ ওররই বার । এঔন তুশভ
আভায চযণধূ রী র ।

আীফৃাদও
স্বাভী ব্রজানন্দ ।
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ওরোণীয়া নাযায়ণী আীফৃাদ শচযঞ্জীফ,
মরাদা ভাঈ, গতাভায গকাার শ্রীধারভ না থাওায় মথা ভয় রত্রয উর্ত্য শদরত ারয নাই  গতাভায গপ্রশযত ভাশনঅডৃায গ্রণ
ওশযরত ারয নাই । টাওা গপযৎ শকয়ারি । আভায গদ বারই আরি । আভায ফাফা বাররা আরি জাশনয়া ঔু ফই আনন্দ াইরতশি । আশভ ফাফায প্রশত ফ ভয়ই ওৃা
দৃশি গপশরয়া ফশয়া আশি । নাভ তররায়ায ারত রইয়া ফশয়া থাও । গতাভায গওান বয় নাই । তুশভ ফৃদা শরফাম্ শরফাম্ ভাভন্ত্র উচ্চাযণ ওয । হৃদরয় শুংরয ফর
িায ইরফ । জন্ম ভৃ তুেয বয় থাশওরফ না । আীফৃাদ ওশয তুশভ আত্মস্থ  । শ্রীভান ধীরযন্দ্র া ওশযরত ারয নাই জাশনয়া দপশঔত ইরাভ । গ শেরর এফায া
ওশযরফ । শ্রীভান প্রাণকুভায বাররা া শও ওশযয়া ইর । গ গম গভারটই রেনা । আশভ ফাফা ফু োশরফয শফযাশত্র শনয়া এওটু ফেস্ত আশি । গতাভায গচারঔয শদরও রক্ষে
যাশঔরাভ । গওান বয় নাই । াশযয়া মাইরফ । গতাভযা ওরর আভায আীফৃাদ গ্রণ ওয । ওশরওাতা ইরত যাণীয এও ত্র াইয়াশি । তাাযা মুরদ্ধয বরয় অশস্থয আরি
।
আীফৃাদও
স্বাভী ব্রজানন্দ ।
-0জয় ব্রজানন্দ রয

ফু োশফধাভ,
ঢাওা ।

ওরোণীয়া নাযায়ণী আীফৃাদ শচযঞ্জীফ,
কুভু শদনী ভাঈ, আজ অরনওশদন য় গতাভায ত্র াইরাভ । শওন্তু আভায গদ অু স্থ য়ায় মথা ভয় উর্ত্য ওশযরত াশয নাই ।
গতাভায গরারওয গজাকাে না য়ায় ফেই দপশঔত ইরাভ । ওাযণ আভায এওাি ইচ্ছা গম তুশভ এফায ফাফা ফু োশরফয শফযাশত্র দৃন ওয । ফু োশরফয শফযাশত্র দৃন
ঔু ফই পরপ্রদ মশদ তুশভ ফর্ত্ৃভারন শওিু ই গদশঔরত ানা শওন্তু ূ ণে িয় ইরর এওভয় দৃশি গকাচয ইরফ । ভাঈরয়য গপ্রশযত টাওা দইটি গফায় রাকাইয়াশি ।
আভায ফাফায অুরঔয জনে গওান শচিা ওশযনা । ফাফা গম আভায ারতয ভুরঠ । বররন ফাফায জনে আশভ ঔু ফই ভযরভ আখাত াইয়াশি । ইারত শ্রীভারনয দপরঔয
অফান অফেই ইরফ ।
ু যফারা ভাঈ জাশনরত াশযরাভ ওশরওাতা আরি । গ গমঔারনই থাও ঔাটশন ঔাটরত রফ, গওউ শকরাইয়া শদরফনা, শনরজরওই শকশররত রফ । গতাভায ঙ্গ গিরে
আভায ফাওে যক্ষা ওরয নাই । তাই ফে দপঔ াইরতশি । আভায ফাওে যক্ষা ওশযরর গতাভায ওাি গথরওই ফ াইত । মাও, ারত শনরয় আভায রয়রি শফদ । তুশভ
অকুর াকয ইরত উদ্ধায ারফ ফররই আভায ভা রয়ি । আভায আীফৃাদ ফাফারও শদরফ  তুশভ গ্রণ ওশযরফ । ইশত-
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আীফৃাদও
স্বাভী ব্রজানন্দ ।
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ফু োশফধাভ,
ঢাওা ।
১১/৩/৬৩

ওরোণীয়া নাযায়ণী আীফৃাদ শচযঞ্জীফ,
আয়ুষ্মতী তরুভাঈ, গতাভায বশক্তূ ণৃ ত্র াইয়া যভ আনন্দ রাব ওশযরাভ । আীফৃাদ ওশয তুশভ শনবৃ য়  শনশিত  । গতাভায
ধনক্ষয় নাই, ফৃ শদ্ধ িাো । গম ফাশত জ্বাশরয়াশি গই ফাশত আয শনবরফ না, শনবরফ না, শনবরফ না । ফাফা  গতাভায ত্রাশদ ইশতূ রফৃ াইয়াশি । উর্ত্য ওশযরত ভয় াই
নাই, দৃশি গপরর ফর আশি । আশভ গঔারন গকরর ভয় াই-না, এঔারন এরর ভয় াই-না । বরক্তযা গমন শিরে গপররত চায় । এঔানওায াধু রও গুরুধারভ
াঠাইয়া গদয়ায় আয টানাটাশনরত শেয়া শকয়াশি । াধু শও আয গুরু ূ শণৃভা না ওরয আরফ । আভায যণ গম শনরয়রি, আভায বযলা গম ওরযরি তায আয শফনা
নাই । শশফ  গভান আভায গচারঔ গচারঔ আরি । আভায দৃশিরত রওনা কারি পর ধরয । কীতা  গপারীয প্রশত আভায দৃশি আরি । ননীয রত্রয উর্ত্য ওশযয়াশি ।
আীফৃাদ ওশয গুরুরতই গমন গতাভারদয ওর প্রীশত  ম্বন্ধ্ স্থাশত য় । গতাভযা মথারারব রিাল  ু ঔ গফাধ ওশযয়া শ্রীগুরু াদরে গস্দ ওয ।
ঁ াশিপ াশিপ াশিপ

আীফৃাদও
স্বাভী ব্রজানন্দ ।
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ফু োশফধাভ,
ঢাওা ।
৬ই বফাঔ, ১৩৫৯

ওরোণীয়া নাযায়ণী আীফৃাদ শচযঞ্জীফ,
আয়ুষ্মতী যীণা, গতাভায নফফরলৃয বশক্তূ ণৃ প্রণাভ গ্রণ ওশযরাভ । এই ফিয গতাভারদয ুংারযয শফদাদ  অাশি ফ দূয ওযরাভ ।
গতাভযা ‘গুরু ফাওেুং দা তেুং’ জাশনয়া আঁচরর শকট দা । আশভ এ ফিয গতাভারদয কৃ র আনন্দধাযা িু টাইয়া শদয়া াশিপুরঔ বযু য ওশযয়া যাশঔফ । গতাভযা ওরর
শভশরয়া শভশয়া থাও গমভন নানাফরণৃয পু র শদয়া ভারা কাঁশথয়া করায় শযরর শও ু ন্দয গদঔায় গইরূ গতাভযা ফ বক্ত শভশরয়া আভায করায ভারায স্বরূ ইয়া থাও ।
ইাই আভায এওভাত্র ফাঞ্ছনীয় এফুং গতাভারদয ওরোণওয । আভায শ্রীরদ এও-প্রওায বাররাই মাইরতরি ।
ঁ াশিপ াশিপ াশিপ

আীফৃাদও
স্বাভী ব্রজানন্দ ।
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ফু োশফধাভ,
ঢাওা ।
৭ই বফাঔ, ১৩৬০

ওরোণীয়া নাযায়ণী আীফৃাদ শচযঞ্জীফ,
গস্দাষ্পদা যীণা, গতাভায নফফরলৃয শ্ররদ্ধয় বশক্তূ ণৃ ত্র াইয়া যভ আনন্দ রাব ওশযরাভ । আীফৃাদ ওশয গতাভায জীফন ু ঔভয় 
ধননররমৃে ূ ণৃ উও । আভায নফফরলৃয এই ভঙ্গরভয় আীফৃাদ গ্রণ ওয  শযফাযস্থ ওররওই গৌঁিাইয়া শনবৃ য়  শনশিি  । গিরররভরয়রদয গযাকভু শক্তয জনে
ওৃাদৃশি গপশররাভ । গকৌযীয জনে ৎারত্রয অরন্বলরণ আভায ওৃাদৃশি শনরক্ষ ওশযরাভ । শ্রীভতী এফায মারত া ওশযরত ারয তায জনে রক্ষে যাশঔরাভ । আভায
বক্ত ভারঝ ভারঝ আভায দৃরন আর এফুং ূ জা গফা চারায় ।
ঁ াশিপ াশিপ াশিপ

আীফৃাদও
স্বাভী ব্রজানন্দ ।
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ফু োশফধাভ,
ঢাওা ।
৩১/১/৬৫

ওরোণীয়া নাযায়ণী আীফৃাদ শচযঞ্জীফ,
আয়ুষ্মতী শযণ ভাই, গতাভায রব নফফরলৃয বশক্তূ ণৃ ত্র াইয়া যভ আনন্দ রাব ওশযরাভ । আীফৃাদ ওশয এ ফৎয গতাভায ুঔ
াশিরত অশতফাশত উও । ভারঝ ভারঝ ধারভ মাইয়া ধাভ দৃন ওশযয়া আশফা, ধাভ দৃনই আভায দৃন ভরন ওযরফ এফুং পর ারফ । আভায যীয ফর্ত্ৃভারন বারই
আরি । তুশভ আভায াশি আীফৃাদ র  অনোনে ফাইরও জানা ।
ঁ াশিপ াশিপ াশিপ

আীফৃাদও
স্বাভী ব্রজানন্দ ।
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ফু োশফধাভ,
ঢাওা ।

ওরোণীয়া নাযায়ণী আীফৃাদ শচযঞ্জীফ,
আয়ুষ্মতী যীণা ভাঈ, গতাভায নফফরলৃয বশক্তূ ণৃ ত্র াইয়া যভ আনন্দ রাব ওশযরাভ । আীফৃাদ ওশয এ ফৎয তুশভ স্বাভী গিরর গভরয়
শনয়া যভুরঔ ওারাশতাত ওয । আভায যীয ফর্ত্ৃভারন বারই আরি । তুশভ ভারঝ ভারঝ গুরুধাভ দৃন ওশয । গতাভারদয উয আভায ভঙ্গরভয় ওৃাদৃশি যশর ।
১রা বফাঔ ফাফা শফধাভ দৃন ওশযয়া শকয়ারি । আভায াশি আীফৃাদ গতাভায  শযফাযস্থ ওররওই গৌঁরি শদ ।
ঁ াশিপ াশিপ াশিপ

আীফৃাদও
স্বাভী ব্রজানন্দ ।
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ফু োশফধাভ,
ঢাওা ।
৩/১০/৬৬

যভ ওরোণীয়ালু ,
আয়ুষ্মতী যীণা ভাঈ, শদনারি গুরু নাভটি এওফায স্মযণ ওশয । গম নারভ আশভ শশদ্ধ রাব ওশযয়াশি গই নাভই গতাভারদয শদয়াশি । আভারও শদয়া
গতাভারদয গম ওাজ ইত, আভায নাভ শদয়া গতাভারদয গ ওাজ ইরফ । গতাভায মঔন মাা দযওায রে নারভয ওারি চাশররই াইরফ-আয । গতাভারদয জনে
গুরুাট যশয়ারি । আশভ গঔারন ফ ভয়ই শফদেভান আশি । গঔারন গথরও গতাভারদয আা আওাঙ্ক্ষা শভটাইরত ায । আশভ গতাভারদয ূ ণৃশক্ত শদয়াশি, অূ ণৃ
ফশরয়া শওিু ই যাশঔ নাই । গুরুনাভই এওভাত্র ায  তে, আয ফ আরু শন । গতাভারদয গওানই বয় নাই । জয় ব্রজানন্দ ফশরয়া হুিায শদয়া আনরন্দ বযু য থাও ।
আভায গদ ফে ু শফধায নয়, আশি গওান ভরত ।

আীফৃাদও
স্বাভী ব্রজানন্দ ।
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ফু োশফধাভ,
ঢাওা ।
২২গ পারৃন, ১৩৬০

যভ ওরোণীয়ালু ,
আয়ুষ্মতী যীণা ভাঈ, আশভ ভঙ্গরভত শ্রীধারভ গৌঁশিয়াশি । শ্রীশ্রীফু রোশরফয শফযাশত্র বাররূরই ু ম্পন্ন ইয়ারি । বাযপ্রাপ্ত আশ্রভফাী াধু যা
শফযাশত্রয আরয়াজন ভস্তই ঠিও ওশযয়া যাশঔয়াশির, তাই আভারও গওান গফক াইরত য় নাই । শ্রীভান অভূ রে াযরনয প্রাদ গফা ওশযয়া ওৃতাথৃ ইয়ারি । গতাভযা
ফােীয ওরর আভায াশি আীফৃাদ র । গতাভারদয ফ শদরওই আভায ভঙ্গরভয় দৃশি গপশরয়াশি, াঔী গমভন আন ডানা শফস্তায ওশযয়া তায াফওশদকরও আফশযয়া
যারঔ, আশভ গতভনই গতাভারদয আফশযয়া যাশঔয়াশি । গুরু নারভয ভশভা গও শদরত নারয ীভা । গওাটি রক্ষে বনে গতাভারও আিভণ ওশযরত আশরর গতাভায
কারয়য এওটি গরাভ নি ওশযরত াশযরফনা । শনবৃ য় , শনপুংও শচরর্ত্ ফশয়া থাও ।
ঁ াশিপ াশিপ াশিপ

আীফৃাদও
স্বাভী ব্রজানন্দ ।
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ফু োশফধাভ,
ঢাওা ।
২/১০/৬৭

ওরোণফয নাযায়ণ আীফৃাদ শচযঞ্জীফ,
ফাফা শফওা, গুরুয অশধও আয গও নাই । গুরু রফৃরয ওররয শনয়িা  শনফৃা ওর্ত্ৃা । গতাভযা এই গফারধ নাভ ওয, ধোন ওয, গুরু
শচিা ওয, দৃন ওয, জ ওয, গফা ওয, ূ জা ওয, উানা ওয, গতাভারদয অবীি রাব ইরফ । অবাফ যাক্ষীয তােনা ে ওশযরত ইরফ না । ওাভনা ফানা ূ ণৃ
ইরফ, শফদ আদ, গযাক গাও, দপঔ ওি দূরয মাইরফ । ার ফারখ ঔাইরফ না, বদনে থাশওরফ না । এই ওয়টা ত রফই আধোশত্মও জীফন ভঙ্গরভয় ইরফ । বরক্তয
প্রারণয শাা শভটারনায জনেই আভায এ অফতায । গতাভযা যর শফরা শনয়া শদনারি এওফায ‚জয় ব্রজানন্দ‛ ফরর আভারও স্মযণ ওযরফ । আভায আরন প্রাথৃনা
জানারফ । আভারও গদয় ূ জা ফা বশক্ত আভায পরটারত ফা আভায আরন শদরফ । আশভ গ্রণ ওশযফ । ফাফা গতাভযা শনপরন্দর াধন ওরয মা । পর রাব ধ্রুফ তে ।
গতাভযা মতঔাশন ভন শদরফ ততঔাশনই ওাজ ারফ । ঠিও ঠিও বশক্ত চাই, নইরর রফ না । গুরুরত শফরা, গুরুরত বশক্ত, গুরুরত এওশনঠার  । গতাভযা আভায নাভ ধয
। আভায গদটারও ধশয না । গদ এওশদন মারফই । এ অশনতে গদ তাই গতাভারদয নাভ শদয়াশি । নাভ ধয ায রফ, ুংায জ্বারায াত এোরফ । আজ আভায
এইঔারনই আরদ উরদ গল ররা ।
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ফু োশফধাভ,
ঢাওা ।
১৮/৫/৬৮

যভ ওরোণীয়ালু ,
ফীণা ভাঈ, গতাভায রব নফফরলৃয বশক্তূ ণৃ ত্র াইয়া যভ আনন্দ রাব ওশযরাভ । আীফৃাদ ওশয এ ফৎয গতাভায ুঔভয় উও । নাভটা ওযরফ
নারভয ভরধেই ফ আরি । আশভ গতাভারদয গওান শওিু ই অূ ণৃ যাশঔ নাই । নারভয ভরধেই আভায ফ শওিু শদয়াশি । দৃন ওযা শনতািই দযওায । মাও, ১০/১৫ শদরনয
ভরধে আশভ ওশরওাতা যয়ানা ইফ, গঔারন দৃন ওযায গচিা ওশয । আভায শ্রীরদ আয এঔন ফে বার থারও না । এটা গটা গররকই আরি । আভায ফাফারও
আভায ভঙ্গরভয় াশি আীফৃাদ জানাই । অত্র ধাভস্থ এও প্রওায কুর ।
ঁ াশিপ াশিপ াশিপ ।
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ফু োশফধাভ,
ঢাওা ।
২৭গ শ্রাফণ, ১৩৬০

ওরোণীয়ালু ,
আয়ুষ্মতী যীণা, অরনওশদন য গতাভায বশক্তূ ণৃ এওঔানা ত্র শ্রীচযরণ াইরাভ । আশভ যীযকত এও প্রওায আশি । গতাভযা ু ঔী ন আয আশভ ু ঔী ফ
শও ওরয ? গতাভারত গম ে গুরণয অবাফ, ক্ষভাই ভরত্বয রক্ষণ । গম হৃদরয় ক্ষভা নাই, দয়া নাই গ হৃদরয় বশক্ত  জ্ঞারনয ফীজ অুংকুশযত ইরত ারয না ।
অশুংা যভ ধর্ম্ৃ, অশুংা জীরফ দয়া এইফ ওর্ম্ৃই অন্ধ্ওায ইরত আররায রথ রইয়া মায় । গমঔারন শুংা, গদ্বল, অরপ্রভ গঔারন আররায প্রওা ইরত ারযনা
। জ্ঞান বশক্ত াইরত ইরর দয় অিপওযণ শফশি ইরত ইরফ । শনদৃ রয়য হৃদয় অশতয় ওঠিন  ালানফৎ য় । গই গতু ৎঙ্গধাযী াজায শিন ওশযরর
বশক্তফীজ অঙ্কুশযত ইরত ারযনা । অপ্রীশতওয ফাওে গমরূ শনরজয শনওট ওণ্টওফৎ ভরন য় গইরূ অরনেয  য় এইরূ আত্মফৎ জ্ঞান ভরন ভরন জশরর তরফ
তাঁয আয আন য এই গবদ জ্ঞান থারওনা, গ ওররওই ভদৃশিরত গদশঔরত ভথৃ য় । শফনয়ী, নম্র, দয়ারুহৃদয়শফশি ইরর তরফ গ শলে রদয অশধওাযী য় ।
গকৌযাঙ্গ ভাপ্রবু ফশরয়া শকয়ারিন-আনারও তৃণফৎ জ্ঞান, ফৃ রক্ষয নোয় েগুণ শফশি, ভারনয অরমাকেরও ভান গদয়া শযবশক্তযায়ণ ফেশক্তয এই রক্ষণ । ভাঈ
তুশভ দয়া বধমৃে  ক্ষভায আধায  । তরফইরতা ফু ঝফ তুশভ আভায গভরয়, বদ্বত বাফ তোক ওয, ফৃবূত প্রাণীরত দয়াীরা  । তুশভ আভায াশি আীফৃাদ গ্রণ ওয
আয ফাইরও দা । ফাফায ারত গতাভায প্রণাভী গরয়শি জাশনরফ ।
‚গিাট মশদ উচ্চ-বারল ু ফুশদ্ধ উোয় গরর,
তুশভ তরফ গস্দবরয আদয ওশয তারয ।‛
ঁ াশিপ াশিপ াশিপ
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ফু োশফধাভ,
ঢাওা ।
২৫/১০/৬৭

ওরোণফয নাযায়ণ আীফৃাদ শচযঞ্জীফ,
ফাফা অভূ রে, গুরুয অশধও আয গও নাই । গুরু ফরচরয় আন । গুরু রফৃরয জকৎ ওর্ত্ৃা  শনয়িা, গতাভযা এই গফারধ নাভ ওয,
ধোন ওয, শচিা ওয, দৃন ওয, জ ওয, গফা ওয, ূ জা ওয, উানা ওয; গতাভারদয অবীিরাব অশত ীঘ্রই  ু শনশিত । অবাফ যাক্ষীয তােনা ইরত রফনা,
ওাভনা ফানা ূ যণ রফ, শফদ আদ দপঔ ওি দূরয মারফ । গওান গবৌশতও বয় থাওরফ না । এই ওয়টা গতা রফই, আধোশত্মও জীফন ভঙ্গরভয় রফ । গতাভায় আভায়
গবদ থাওরফনা । অশফনরয াশি  আনরন্দয উরশি রফ । এই নারভ গমাক গবাক দই আরি । ুংায  যর শফরা শনয়া শদনারি অিত এওফায ‘জয় ব্রজানন্দ’
ফরর আভারও স্মযণ ওযরফ । আভায আরন প্রাথৃনা জানারফ । আভারও গদয় ূ জা ফা বশক্ত আভায পরটারত ফা আভায আরন গদরফ আশভ গ্রণ ওযরফা । গতাভযা
শনপরন্দর াধন ওরয মা, জন্ম পর রফ । গতাভযা মতঔাশন ভন গদরফ ততঔাশনই ওাজ রফ । গুরুরত শফরা, গুরুরত বশক্ত, গুরুরত এওশনি বাফ যারঔা । আভায
নাভ ধয । আভায গদরও ধশযনা । গদ আজ আরি ওার নাই । তাই গতাভারদয নাভ শদরয়শি । নাভ শচযশদনই থাওরফ । নাভ তে, নাভ তে । মঔন মা শওিু দযওায
রয নারভয ওারি চাইরফ । নারভয ওারি ফ ায়া মারফ । ফাফা গতাভায ত্র গরয়শি । নফভীয শদন দৃন শদরত াশয নাই । গশদন তুশভ বাযী ওি গরয়ি । শ্রীভান
ু রয দৃরন আশয়াশির । শযযরও শররঔশি ‚তুশভ ফ গিরে শদরয় নাভ ওয । াধু য গতা নাভই এওভাত্র ম্বর  ফর বযা । াধু য বফদে নাযায়ণ আয নাভ লধ
।‛ফাফা তুশভ শনবৃ য় শনশিি  আয ভাঈরও শনশিি রত ফর । আশভ নজয গপররই আশি । গতাভায কুভায কুভাযীরদয আভায াশিপ আীফৃাদ গৌঁরি শদ । এথায়
ধাভস্থ আশভ  অনোনে ওররই এওপ্রওায আশি  আরি ।
ঁ াশিপ াশিপ াশিপ
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ফু োশফধাভ,
ঢাওা ।
৩/১২/৬৪

ওরোণফয নাযায়ণ আীফৃাদ শচযঞ্জীফ,
ফাফা নন্দরার, গতাভায বশক্তূ ণৃ ত্র াইয়া যভ আনন্দ রাব ওশযরাভ । আশভ ওশরওাতা রত আশয়া ২/৩ শদন ফোথায় বুশকয়াশি
। এঔন ৮/১০ শদন মাফৎ গফ বারই আশি । ফাফা াধু য গতা গওান ফোশধ নাই; তরফ বকফারনয রীরায অনুরযারধ এই ফ রীরা ওশযয়া গরাও উদ্ধারযয থ ফাশয ওযা
ফইত আয শওিু ই নয় । তুশভ এই চযরণ শফরা গপশরয়া শনবৃ য়  শনশিি ইয়া শদন ওাটা । গতাভায অাশি নাই । স্বয়ুং াশিভয় মাায ায় তায আফায বাফনা শও ?
গতাভায াযীশযও  ভানশও ফৃাশধও াশি আশভ ওশযফ । এফায আভায অফতীণৃ ইফায এওভাত্র উরর্দ্ে জীফজকরতয ওরোণ-জীফ উদ্ধায । তাই আশভ জীরফয ফৃাশধও
অাশি শনরজ গ্রণ ওশযয়া াশিধাযা শফতযণ ওশয । ফাফা তুশভ শনিয়ই আরযাকে রাব ওশযরফই ওশযরফ ।
‚ররয যণ ওরু লযণ
ঐ ব্রজ-ু ন্দয ায় ।
শও বাফনা আয এররি এফায
দাতা শরযাভশণ ওরুণা আধায;
াশ তাশ মত াভয শতত
ফাই তশযয়া মায় ।‛
ফাফা তুশভ আভায াশি আীফৃাদ গ্রণ ওয ।
ঁ াশিপ াশিপ াশিপ
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ফু োশফধাভ,
যভনা, ঢাওা ।
২/৬/৬৩

ওরোণীয়ালু ,
গস্দরতাভাঈ, এঔন আয গতাভারদয অাশিয শও আরি ? আশভ গতা গতাভারদয ওারিই আশি । নাভ, নাভী অরবদ, আভারও শদরয় গতাভারদয গম ওাভ
ইরফ, আভায নাভ শদয়া গতাভারদয গই ওাভ ইরফ । আভায ওারি ূ জা শদয়া গম পর াইরফ, আভায নারভয ওারি ূ জা শদয়া গই পরই াইরফ । আভারও ূ জা
গদয়া আভায নারভয ওারি ূ জা গদয়া এওই ওথা । গতাভারদয গুরুরদফই ঈঠার গদফতা । গুরু ইরঠার আরাদা নয় গুরুরতই শ্রীওৃষ্ণ গফারধ ূ জা অচ্চৃনা ধোন জ গবাক
আযতী ক্ষভাপ্রাথৃনা ফশওিু ই ওরয মারফ । ওারর গুরুভু শর্ত্ৃরতই ওৃষ্ণ পু রট উঠরফ । আশভ গতাভারদয শদফেচক্ষুদান গই রবশদরন ওশযয়া শদয়াশি । গুরুভু শর্ত্ৃরতই ফ শওিু
ধোন-জ ওশযয়া মা । গতাভযা গম এওশদন গই গাম্ ব্রজানন্দই গতা শিরর ! আজরও ভায়ায পাঁরদ শেয়া গই ‘রূ’ াযারয় গপশরয়াি । তাইরতই গতা গযাক
গারওয অধীন জন্ম ভৃ তুেয অধীন ইয়াি । এক্ষরণ ব্রজানন্দ জ ওরয ব্রজানন্দ রয় মা । তাা ইরর গযাক গারও ফা জন্ম ভৃ তুেয অধীন ইরত ইরফ না । এফাযই
গতাভারদয ূ ণপ ূ ণপ আা মায়া খুঁরচ মাও, ব্রজানন্দ রাব উও । নানা গমাশন ভ্রভণ ওরয আয দপঔ গবাক ওরযানা, ভাঈ গতাভারদয ওারি এই এওভাত্র শবক্ষা প্রাথৃনা
ওশয । জঠয মন্ত্রণা শও বার ? শনফৃান ভু শক্তই এওভাত্র ওাভে । ভনুলে জন্ম রাব  গই জনেই । এই জনেই গতা ভনু লে জন্ম দরৃব । গতাভারদয ভনু লে জন্ম রাব াথৃও
উও, এই আভায ঐওাশিও ফানা । গতাভায ারয়য গযারকয প্রশত দৃশি গপশরয়াশি, াশযয়া মাইরফ বয় নাই । আভায আয কুরশও ? গদ এওপ্রওায চারু আরি । ধাভস্থ
অনোনে ওররই বার । এওফায গতাভারদয ধাভ য ওযরত াযরর ফেই বার ইত ।
ঁ াশিপ াশিপ াশিপ ।

আীফৃাদও
স্বাভী ব্রজানন্দ ।
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জয় ব্রজানন্দ রয

গুরুধাভ
ফাঙ্গু য এশবশনউ, ওশরওাতা-৫৫

শপ্রয়জন,
আকাভী ১৬ই গৌল, ১৩৭৮ ফাুং, ১রা জানু য়াযী ১৯৭২ ইুং, শনফায ‘গুরুধাভ প্রশতঠারা ফাশলৃওী উৎফ এফুং ধারভরয শফরগুরু শ্রী শ্রী ব্রজানন্দ ভা প্রবুজীয ূ জা
এফুং আকাভী ১৬ই ভাখ ১৩৭৮ ফাুং, ৩০ গ জানু য়াযী ১৯৭২ ইুং যশফফায, মু কাফতায শ্রী শ্রী ব্রজানন্দ ভাপ্রবুজীয রব ‘ভাশফবৃ াফ ভরাৎফ অত্রভশন্দরয উদ্ মাশত
ইরফ । বকফান ব্রজানন্দ জীউ স্থূরর ূ জা গ্রণ ওশযরফন । এই ভাূ জায় মথা গমাকে অুং গ্রণ ওরুন ।

শফনয়াফনত
বক্তফৃ ন্দ
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জয় ব্রজানন্দ রয

গুরুধাভ
ফাঙ্গু য এশবশনউ
ওশরওাতা-৫৫

ওরোণীয় ব্রজানন্দ আীফৃাদ শচযঞ্জীফ,
ফাফা যরভন, গতাভায বশক্তূ ণৃ ত্রঔানায জফারফ জানাইরতশি গম ভরনাযঞ্জন, ুযথ  প্রভীরা প্রবৃশত ফাই ফাুংরারদর মারফ । ঢাওাধাভ
ু নপপ্রশতঠারায জনে এঔানওায এও াধু রও ঔারন াঠাইরতশি । তুশভ মা । বাররাই রফ । তরফ শওিু শদন য মা । গদরয অফস্থা স্বাবাশফও উও । গিরর
গভরয়রদয গঔারনই বশর্ত্ৃ ওশয । অশধও শও অত্র রব । গতাভারদয ফৃাঙ্গীন কুর চাই ।
ঁ াশিপ াশিপ াশিপ

আীফৃাদও
স্বাভী ব্রজানন্দ ।
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ুংগ্রারভয য
( ৬ লিভ ত্র )

ঁ ব্রজানন্দ ঁ

গুরুধাভ
ওশর-৫৫
২৫/১০/৭২

ওরোণীয় ব্রজানন্দ আীফৃাদ শচযঞ্জীফ,
ফাফা যরভন  ভাঈ এইভাত্র গতাভারদয শফজয়ায বশক্ত অখৃে এফুং শ্রীভান ভরনাযঞ্জরনয ভাযপত গপ্রশযত নাশযরওর নােু, আচায 
ফস্ত্রঔন্ড ইতোশদ ূ জায উাচায াইয়া যভ আনন্দ রাব ওশযরাভ । আয গতাভায ওভৃ প্রাশপ্তয ুংফারদ ঔু ফই আনন্দ রাব ওশযরাভ । গতাভযা আভায শপ্রয় িান ।
গতাভারদয প্রশত আভায ওৃাদৃশি ফৃদাই আরি । ফৃদা শনবৃ রয় থাশও । গকাা  গদফীয বশর্ত্ৃয ফোারয ওৃাদৃশি গপশররাভ ভরনাযঞ্জন যা আয শবন্নত্র শদর না ।
অশধও শও অত্র কুর গতাভারদয ফৃাঙ্গীন কুর চাই । জয় ব্রজানন্দ রয ।
ঁ াশিপ াশিপ াশিপ

আীফৃাদও
স্বাভী ব্রজানন্দ ।
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ুংগ্রারভয য
(৫ িভ ত্র)

জয় ব্রজানন্দ

গুরুধাভ,
ফাঙ্গু য এশবশনউ, ওশর-৫৫
৩১/৩/৭২

ওরোণীয় ব্রজানন্দ আীফৃাদ শচযু ঔীবফ,
ভাঈ গস্দরতা  ফাফা যরভন, গতাভারদয বশক্তূ ণৃ প্রীশতজনও ত্র এফুং গবারকয টাওা চাউর, রন্দ, নাশযরওর ইতোশদ
মথাভরয়ই াইয়াশি । শওন্তু জফাফ শদরত গদযী ইর নানা ওাযরণ । আভায ওাি গথরও ফভয় জফাফ না াইরর গতাভযা ত্রাশদ শদয়া মাইফা । গতাভারদয জনে
এতশদন শচিায় শিরাভ । মাই গাও গতাভারদয প্রশত ফৃদাই আভায ভঙ্গর দৃশি যশয়ারি । যানু , ভু শক্ত, গদফী ফায প্রশতই আশভ রক্ষে যাশঔয়াশি ।রদয জনে শচিা
ওশযনা । ফর্ত্ৃভারন গতাভারদয ুংফাদ জানাই । ওরফ ঢাওা মাই এঔন ঠিও য় নাই । ফাই আভায ভঙ্গরাীল গ্রণ ওয । অত্র রব । কুর চাই ।
ঁ াশিপ াশিপ াশিপ

আীফৃাদও
স্বাভী ব্রজানন্দ ।
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ুংগ্রারভয য
(৪ চতুথৃ ত্র)

ঁ ব্রজানন্দ ঁ

গুরুধাভ
ফাঙ্গু য এশবশনউ
ওশরওাতা-৫৫
২১/৭/৭২

ওরোণীয় ব্রজানন্দ আীফৃাদ শচযঞ্জীফ,
ফাফা যরভন গতাভায  ভাঈয বশক্তূ ণৃ ওাডৃঔানা াইয়া যভ প্রীশত রাব ওশযরাভ । আীফৃাদ ওশয গতাভারদয ওর দপঔ, শফঘ্ন,
অবাফ অু শফধা, ভো  অাশি দূয উও । আভায ূ ণৃ ওৃা রাব ওশযয়া আদৃ কৃ ী বক্ত  । ভধু ভয় উও জীফন । ‘বরক্তয গফাঝা আশভ ফন ওশযয়া থাশও ।
তাই, ভু শক্তয শফফাওামৃে ু ঠারবারফ ইয়ারি । বরক্তয হৃদয়-ফৃ ন্দাফরন আভায শনফা, আভায বক্ত শচয অরজয় । তরফ চাই শ্রদ্ধাবশক্ত, গবজার নয়’ । তাযয ঢাওা
ইরত আায য ু নীররয গওান শনবৃ যরমাকে ুংফাদ াই নাই । গযনু ভাই ডাক্তায ফীরযরনয ঔফয রশনয়া শচশিত ইরাভ । আভায ওৃায় তাাযা ফৃপ্রওায শফদ
ইরত যক্ষা াউও । আভায ফাভ ারয়য খা রওাইয়ারি । তরফ ভরন য় এঔন শবতরয খা আরি । এঔন চরাচর ওশযরত াশয না । অত্র রব । গতাভারদয ফৃাঙ্গীন
কুর চাই । গতাভারদয উয আভায ওৃা দৃশি যাশঔরাভ ।
ঁ াশিপ াশিপ াশিপ

আীফৃাদও
স্বাভী ব্রজানন্দ ।
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জয় ব্রজানন্দ রয

ফু োশফ ধাভ
যভনা, ঢাওা-২, ১৬/৩/৬৫ইুং ?

ওরোণীয় ব্রজানন্দ আীফৃাদ শচযঞ্জীফ,
ফাফা যরভন, গতাভায বশক্তূ ণৃ ত্র াইয়া যভ আনন্দ রাব ওশযরাভ । আীফৃাদ ওশয গতাভায ইওারর ু ঔ  যওারর যাভৃ ত
রাব উও । গতাভায রত্রয প্রাথৃনানুারয আভায এই শনরর্দ্ৃ, আশভ বফাঔ ভারয প্রথভ প্তার ফাকারন মাফ, অতএফ তুশভ এয ভরধেই খু রয আরফপ(১) গকাারও রঙ্গ ওরয শনরয় মারফ, আফায রঙ্গ ওরযই শনরয় আরফ;
(২) তুশভ আয অনে গওাথা ওারজয গচিা ওশযনা ;
(৩) এঔন এঔারনই থাও ।
গতাভযা ওররই আভায াশিভয় ভঙ্গর আীফৃাদ র।
ঁ াশিপ াশিপ াশিপ

আীফৃাদও
স্বাভী ব্রজানন্দ ।
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জয় ব্রজানন্দ রয

ফু োশফধাভ
যভনা, ঢাওা-২
১৫/৬/৬৪ইুং

ওরোণীয়ালু ,
গস্দরতা ভাঈ, এইভাত্র গতাভায এওঔানা বশক্তূ ণৃ ত্র াইয়া যভ আনন্দরাব ওশযরাভ । আীফৃাদ ওশয গতাভায ইওারর ু ঔ  যওারর যাভৃত
রাব উও । গতাভযা শদনারি গুরুদর্ত্ নাভটি এওফায স্মযণ ওরযা, গতাভারদয ওারন গম নাভ শদরয়শি উাশক্তয আধায । গুরুদর্ত্ নাভ  গুরু অরবদ ভরন ওশযয়া
াধন ওরয মা । নাভ এফুং নাভী অরবদ । যর শফরা  বশক্ত রইয়া থাও, গতাভযা ভস্ত শফশর্ত্ ইরত শযত্রাণ রাব ওশযরফ । নাভটি জ ওশযফায ওারীন গুরুভূ শর্ত্ৃ
রক্ষে ওশযয়া জ  ধোন ওশযরফ । ন্ধ্ো আশেও ওশযফায ওারর প্রাথৃনা ওশযরফ ঠাকুয আশভ গতাভাযই স্বরূ, তুশভ  আশভ এও ফস্তুই । ভায়া গভার আফদ্ধ ইয়া আজ
আভযা গতাভা রত ৃ থও রয় গকশি । এক্ষরণ তুশভ আভারদয গতাভায ওশযয়া র, গতাভায শনতে, তে স্বরূ আভায় দা । ভাঈ গতাভযা এইবারফ গুরুরও াধন
ওশযয়া মা । গতাভারদয উবয় গরারওই ভঙ্গর । আশভ গুরু ূ শণৃভায ২/৪ শদন ূরফৃ যয়ানা ইফ । গতাভারদয গশদনওায গফাূ জা আজ বুশররত াশয নাই ।
গতাভারদয গই আশত্মওতা দাই ভরন রে ।
ঁ াশিপ াশিপ াশিপ

আীফৃাদও
স্বাভী ব্রজানন্দ ।
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নরভা বকফরত শ্রীশ্রী ব্রজানন্দায় নভপ

গুরুধাভ
৮/১১/৬৩

ওরোণীয়া  ওরোণফয ব্রজানন্দ আীফৃাদ শচযঞ্জীফ,
ভাঈ গস্দরতা  ফাফা যরভন্দ্র গভান, গতাভারদয শফজয়ায প্রণাভ গ্রণ ওশযরাভ । গতাভারদয ূ জা ঠিওই ইয়ারি ।
প্রীরতাশস্ম ! গতাভযা আভায ভঙ্গরাীল গ্রণ ওশয । ইওার  যওারর গতাভযা ুঔী  । াত গদঔারনা অবোরয শও প্ররয়াজন আরি ? ওভৃপর ঔন্ডারনা য় না ।
তরফ ইা ধ্রুফ তে গম আভায বরক্তয শফনা নাই । বশক্ত ভাকৃ গথরও শফচুেত না ইরর গতাভারদয ওর ফানাই ূ ণৃ ইরফ । গুরু দাতা, গুরুত্রাতা, গুরুই যভাশ্রয় !
ভয় ঔাযা, গ্ররয গওা ইতোশদরত ভন শদনা । নারভ থাও । ভানবপ ভানবপ আশভ গম যরয়শি ! আশভ এওপ্রওায আশি । গতাভারদয ঐশও  াযশত্রও ভঙ্গর উও ।
ঁ াশিপ াশিপ াশিপ
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ফু োশফধাভ
যভনা, ঢাওা ।
৩/৭/৬৪

ওরোণফয নাযায়ণ আীফৃাদ শচযঞ্জীফ,
ফাফা যরভন্দ্র, গতাভায বশক্তূ ণৃ ত্র াইয়া যভ আনন্দ রাব ওশযরাভ । আীফৃাদ ওশয গতাভযা শনশরৃপ্ত ুংাযী  । ুংায ওয,
শফলয়াক্ত ,ুংারয ডু শফয়া মা তারত গওান ক্ষশত নাই, শওন্তু হুশয়ায  গমন ুংায গতাভায উরয গায়ায না য় । ফাফা এই শফলরয় ঔু ফই তওৃ থাশওরফ ।
ফাশেও ুংাযী াজ, াুংাশযও ওর্ত্ৃফে ওভৃ ওয, শওন্তু অিরয তোক বফযারকেয বাফ শনশিয় শনশরৃপ্ত বাফ জাকাইয়া যাঔ ইাই আভায এওভাত্র শবক্ষা গতাভারদয ওারি ।
শ্রীভারনয ো ম্বরন্ধ্ শরশঔরতশি তাারও তাায রুশচভত শেরত দা । আশভ পরদাতা ু পর গদফ । শ্রীভান বাকেফান ইরফ । গতাভায শচিায গওানই ওাযণ নাই ।
গুরুভু রঔয অভৃ ত ফাওে ভরন ওশযয়া ঐওে আয না ওশয আা ।
ঁ াশিপ াশিপ াশিপ
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গুরুধাভ
ফাঙ্গু য এশবশনউ
ওশরওাতা-৫৫
২৭/৮/৭১

ওরোণীয়  ওরোণীয়া ব্রজানন্দ আীফৃাদ শচযঞ্জীফ,
ফাফা যরভন  ভাঈ গস্দরতা, গতাভারদয বশক্তূ ণৃ ত্র দইঔাশন গুরু ওৃাউর্দ্ীও । তাই, গতাভযা শনবৃ রয় থাও । জাশননারভ বক্তাপ প্রনেশত তফ ওভৃপর শফরলতপ প্রাযি পর অঔন্ডনীয় । অিতপ শওিু টা গবাক ওশযরতই য় । শযণারভ-গমঔারন আশভ, গঔারন ধভৃ-গঔারনই জয় ।
ু তযাুং-‚ভারভওুং যণুং ব্রজ‛; ফাণীরও জীফন রথয ারথয় ওশযয়া না ।
তাযরয গতাভারদয গপ্রশযত ৩৫.০০ টাওা প্রন্ন শচরর্ত্ই গ্রণ ওশযয়াশি । শওন্তু ভু শক্তয ুংফাদ উৎওণ্ঠা জনও । মাই গাও, তাায উয আভায ওৃাদৃশি শনরক্ষ
ওশযরাভ । গতাভযা তাায জনে শচিা ওশয না । শচিায গফাঝা আজ ইরত ব্রজানন্দ শচিাভশনই গ্রণ ওশযররন । যীতা এফুং নফ জাশতওায ভঙ্গর ইরফ । আশভ ফৃদাই
গতাভারদয অিরয ফাশরয ফৃত্রই আশি । মঔনই ঐওাশিও বারফ ডাশওরফ াো াইরফ । গতাভযা ওঔনই শনরজরদয অায় বাশফ না । অিরযয শ্রদ্ধাবশক্ত শদয়া গম
গমবারফ আভায ূ জা ওরয গ বারফই তায ূ জা আশভ গ্রণ ওশযয়া থাশও । গতাভারদয গওান অযাধ নাই । মতটুকু ায শনরজযা ওশযরফ । ফাদ ফাশওটা আশভই ূ যণ
ওশযয়া গগ্র ভাওৃ শদয়া া ওযাইয়া শদফ । ফাফা, ভাঈ, প্ররভানরতা আভাযই ারত । ু নীর  ভরনাযঞ্জন বারই আরি । রশনয়াশি গযণু রস্কযু য চা ফাকারন এফুং ভঞ্জু
ওািাে আরি । শওিু শদন আরকয ঔফয-প্রশভরাভাঈ  ু যথ ফাই বারই আরি । অত্র রব কুর চাই ।
ঁ াশিপ াশিপ াশিপ
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গুরুধাভ
ফাঙ্গু য এশবশনউ
১৯৭১

ওরোণীয় ব্রজানন্দ আীফৃাদ শচযঞ্জীফ,
ফাফা যরভন, গতাভায এওঔানা ত্র াইয়া স্বশস্তয শনরা গপশররাভ । গতাভায চাকুযীয ুংফারদ আয ন্তুি ইরাভ । তুশভ
আভায শপ্রয় বক্ত । গতাভায ওর রব ফানা আশভ ূ ণৃ ওশযফ । গতাভায ওর দপঔ, অাশি, জ্বারা, শনযানন্দ দূযীবূত উও । আভায ূ ণৃ ওৃারাব ওয । গতাভায ওনো
শ্রীভতী ভু শক্তয শফফা শনশফৃরঘ্ন ু ম্পন্ন উও । নফদম্পতী ু ঔী  দীখৃজীশফ উও । ভধু ভয় উও তারদয জীফন । গতাভযা ফাই আভায ভঙ্গরাীল গ্রণ ওয । আশভ কত
১৯ জু ন শনফায যাশত্র ারে দ খটিওায় গওান যওরভ অুস্থরদ শনয়া ধারভ আশয়া গৌঁশিয়াশি । াট গক্ষত, ধান গক্ষত শডঙ্গারত ইয়ারি । তাারত ফাভরদ
ক্ষতৃ শি ইয়ারি । এঔন বদশনও ফোরন্ডজ ফাঁধা ইরতরি । তরফ আরযারকেয রথ । অশধও শও ফাই আভায ভঙ্গরাীল গ্রণ ওয ।
ঁ াশিপ াশিপ াশিপ
ু নপ গযণু য জনে শচিায় আশি । তায ঔফয জাশনরর জানাই ।
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ফু োশফধাভ
যভনা ঢাওা-২
৩১গ শ্রাফণ ১৩৭৩

ওরোণীয়া নাযায়ণী আীফৃাদ শচযঞ্জীফ,
আয়ুষ্মতী গস্দরতা ভাঈ, আশভ গতাভায ভস্ত ত্রই াইয়াশি । এইবারফ মঔন মাা য় শ্রীচযরণ জানাইয়া যাশঔরফ, তারতই গতাভায
গলার আনা ওাজ ূ ণৃ ইরফ । আভায রত্রয অরক্ষায় থাশওরফ না । ুংারয বয় ারফ না, এ-গতা ুরঔয জায়কা নয়, এওটা ররা, এওটা গকর, গ অবাফ গররকই
আরি ? তরফ গুরুরত ভন গযরঔ ওর্ম্ৃ ওরয মা । ঔু টা ধযরফ, তরফ আিাে ঔারফ না, চূণৃ রফ না । গদঔ না জাতায ভারঝ গম ঔু টা যরয়রি, গই ঔু রটায তরায় ভটযাশদ
মে ওর শনরষ্পশলত য় না । গতভশন গুরু যণাকত শলেরও গুরুই ায় রয় যক্ষা ওরযন । শওিু ভয় শস্থযবারফ গুরুভূ শর্ত্ৃয শচিা ওযরফ, তা ইররই ফ াইরফ,
ুংায ু রঔয রফ । ঐশও াযশত্রও উবয়ই ভঙ্গর রফ । গকাারও ো, আভায দৃশি যশর গতাভায চাশযশদরওই, গতাভযা উবরয় আভায আীফৃাদ র ।
ঁ াশিপ াশিপ াশিপ
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ফু োশফধাভ
যভনা, ঢাওা-২,
১৬/৪/৬৫

ওরোণীয় ব্রজানন্দ আীফৃাদ শচযঞ্জীফ,
ফাফা যরভন গতাভায ত্র াইয়া যভ আনন্দ রাব ওশযরাভ । গতাভায ত্র আশভ ফ ভয়ই াইয়া থাশও, আভায উর্ত্রযয আায়
থাশও না । গতাভায প্রাথৃনা মঔন মাা য় জানাইয়া মাইরফ । আশভ দৃশি শদয়া ওাজ ওশয ওরচ্ছারয ভত গমভন ওচ্ছ জর ইরত ারে উঠিয়া স্থরর শডভ িাশেয়া
জরর নাশভয়া মায় গইঔান ইরত দৃশি শদয়া শডভ পু টায়, আভায ওাজ গইরূ জাশনরফ । এক্ষরণ আভায আয গওান ওর্ত্ৃফে নাই । আশভ আনারও গতাভারও শফরাইয়া
শদয়াশি ঐ গম আভায শদ্ধভাভন্ত্র গতাভায ওণৃ কুরয ঢাশরয়া শদয়াশি, গই শদনই আভায ওভৃ গল ইয়া শকয়ারি । তুশভ এক্ষরণ ফৃাি ওযরণ ঐ ভন্ত্র আভায স্বরূর
গফা  ারন দ্বাযা ভৎস্বরূত্ব রাব ওশযয়া ব্রজানন্দ ইয়া মা । এই জরন্মই জন্ম ভৃ তুেয ফন্ধ্ন গিদন ওশযয়া শনতোনন্দভয় ; গতাভায ূ ফৃ জরন্ময দপঔনদনে দূয ওয
। আশভ গতাভারদয দৃন শদরত শনতািই উৎওশণ্ঠত, শওন্তু ফর্ত্ৃভারন াযীশযও অুস্থতা শনফন্ধ্ন ফর্ত্ৃভান ভারয গরল শদয়া দৃন শদফায ইচ্ছা যাশঔ । আয গতাভারদয
বশক্তয আওলৃরণ মশদ এয আক শদয়া য়রতা ইয়াই গকর ।
ঁ াশিপ াশিপ াশিপ
ু নপ আীফৃাদ ওশয এই ফৎরযই গতাভায গমন ওর আওাুংঔা ূ ণৃ য় । আভায আীফৃাদ আভায ভাঈ  ঔা ঔীরদয গমন গৌঁরি ।
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ফু োশফধাভ
যভনা ঢাওা-২,
১৭/১২/৬৫

ওরোণীয় ব্রজানন্দ আীফৃাদ শচযঞ্জীফ,
ফাফা যরভন, গতাভযা আভারও াইরফ । গতাভযা তেই আভায বজন ওশযফায অশধওাযী । আভায প্রশত গতাভারদয গফ গরাব
আরি । গতাভারদয গফা ত্রাশদ প্রায়ই াইয়া থাশও । গতাভযা গুরুরফা যায়নত । গুরুরফা যায়ন শলেই আভায গফায অশধওাযী । স্বাভীয শনওট স্ত্রীয নাভ  স্ত্রীয
শনওট স্বাভীয নাভ গমভন ভধু য রারক গতভন ওশযয়া গুরুয নাভটি ভধু য ওশযয়া র । তরফই নারভয শভিত্ব অনু বফ ওশযরফ । গমভন আশভ এই ু দীখৃ জীফন গম নাভ রইয়া
( জশয়া ) জাকশতও দপঔ ওরিয যারয শকয়াশি, গতাভারদয ুংায জ্বারায াত এোইরত, বফ াকয তশযরত গই নাভই শদয়াশি । ফাফা আভায এই শবক্ষা গম
শদনারত অিতপ নাভটি এওফায রইরফ । ফাফা ১রা জানু য়াযী এওফায ধারভ দৃন ওযরত াযরর ভন্দ য় না । ইশতঁ াশিপ াশিপ াশিপ
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ফু োশফধাভ
যভনা, ঢাওা-২,
১৮/৯/৬৫

ওরোণফয ব্রজানন্দ আীফৃাদ শচযঞ্জীফ,
ফাফা যরভন, ফাস্তশফওই গতাভারদয ধর্ম্ৃ শাায উরদ্রক রয়রি । এফায গতাভারদয গুরু দৃরনয ঔু ফই আকুর ফানা শির । শওন্তু
আশভ গতাভারদয ফানা শওিু রতই ূ যণ ওশযরত াশযরাভ না । তাই গদশঔ বকফান বরক্তয ওারি ায ভাশনর । এ শফলরয় আভায ফাওে আরি মুক যম্পযা রত-আভায
গচরয় আভায বক্ত ফে । এফায দৃন না ায়ায় বারই ইয়ারি । গতাভারদয অনুযাকটা আয ফাশেয়া আু ও । ওাযণ অএরত আভায ভন উরঠ না । ফাফা এরথ
ফশদরওইরতা রাব, গওান শদরওই ক্ষশত নাই । গুরু দৃরনয প্রশতক্ষায় থাওা ইা এওটি বশক্ত রারবয রব রক্ষণ । আশভ গতাভারদয হৃদয়ওাররই শফযাজ ওশযরতশি ।
আভায াধন বজন গম তাই । অরবদ উানা ফ ভয়ই গাম্ উচ্চাযণ ওয, আয প্রাথৃনা ওয- ঠাকুয আশভ গতাভাযই স্বরূর, তুশভ আশভ অরবদ, ভায়া গভার
গতাভা ইরত ৃ থও ইয়া আশি । এক্ষরণ গতাভায শনতে স্বরূ আভায় দা আয গতাভায ওশযয়া র । ফাফা এইবারফ াধন-বজন ওশযয়া মা । গতাভায ুংারয আা
াথৃও উও ।
গতাভারদয  গকাায ত্র াইরাভ । গতাভায গদ ফোশধ ম্বরন্ধ্ শরশঔরতশি গতাভায লধ এওভাত্র গুরুদাদও ান, আয গুরু নাযায়ণ নাভ জ ইারতই গতাভায
গদফোশধ বফফোশধ ফই দূয ইয়া মাইরফ ।
ঁ াশিপ াশিপ াশিপ ।
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শ্রীশ্রী ফু োশফধাভ
যভনা, ঢাওা-২

ওরোণীয় ব্রজানন্দ আীফৃাদ শচযঞ্জীফ,
ফাফা যরভন, গুরুয গচরয় আন আয গও আরি ? শতারও বশক্ত ওযরর স্বকৃরাব য় । ভাতারও বশক্ত ওযরর ুংায ু ঔরাব য় ।
স্ত্রীরও বাররাফারর রক্ষ্মী ু প্রন্ন ন । আয গুরুরও বারফারর বশক্ত ওযরর এই ওয়টারতা য় উযন্তু বওফরে রাব য় । তাই গুরুবশক্ত রারবয জনে ফদ্ধশযওয
 । গুরুনাভ ওয তারও ডাও, ডাওরত ডাওরত ভরনয ভয়রা মারফ, তরফ গুরুরত ঈরয ফু শদ্ধ রফ, গুরুরত শফরা আরফ, বারফারত প্রারণ চাইরফ । ঠিও ঠিও
বারফাা জ নয় াধন চাই ।
ঁ াশিপ াশিপ াশিপ

আীফৃাদও
স্বাভী ব্রজানন্দ ।

-0-

105

জয় ব্রজানন্দ রয

শ্রীশ্রী ফু োশফধাভ
যভনা, ঢাওা-২,
২১/৯/৬৮

ওরোণীয় ব্রজানন্দ আীফৃাদ শচযঞ্জীফ,
ফাফা যরভন, গতাভযা ওররই আভায ভঙ্গরভয় াশি আীফৃাদ র । ূ জায ভয় এফায আশভ শ্রীধারভ আশি । তুশভ গতাভায শিয়া
ওযরত চরর এরা । রধু তুশভ আররই চররফ । আভায শ্রীরদ গভারটই বাররা মারচ্ছ না । ধারভ ফৃ শি ফাদররয াত ইরত চরারপযায ু শফধায জনে মাত্রীরওাটা ইরত
দূকৃাভশন্দয মৃেি এফুং দূকৃাভশন্দয ইরত শফভশন্দয মৃেি ঢারাই িাদ রয়রি । ধাভফাী ওররই বাররা ।
ঁ াশিপ াশিপ াশিপ
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শ্রীশ্রী ফু োশফধাভ
যভনা, ঢাওা-২,
৩১/১/৬৯

ওরোণীয়া ব্রজানন্দ আীফৃাদ শচযঞ্জীফ,
গস্দরতা ভাঈ, খরয গঁ চা প্ররফরয দরুন গম অভঙ্গর তাা গুরু নাভ স্মযণ ভাত্র দূয ইয়া গকরি । তুশভ শনবৃ য়  শনশিি থাও ।
গুরুবক্ত শলে যভ বাকেফান ।
ঁ াশিপ াশিপ াশিপ
আীফৃাদও
স্বাভী ব্রজানন্দ ।

ওরোণীয় ব্রজনন্দ আীফৃাদ শচযঞ্জীফ,
ফাফা যরভন, গতাভযা ওরর আভায ভঙ্গরভয় াশি আীফৃাদ র । গুরু বক্ত শলে যভ বাকেফান । গতাভারদয গওান অভঙ্গর নাই ।
শ্রীগুরু নাভ স্মযরণ ফ অভঙ্গর দয ইয়া গকরি । শফধারভ ভস্তফে এও অভঙ্গর ইয়া গকর কত গাভফায গফরা ২-২০ শভপ শ্রীভৎ শনজানন্দ (শরফয াধু ) আভায শ্রীচযরণ
আশ্রয় শনয়া শচযশনদ্রায় শনশদ্রত ইয়ারি । ধারভয গফর কারিয তরায় ভাশধ ভশন্দরযয ার পু রফাকারন ভাশধস্থ ওযা রয়রি । আভায আরদ শ্রীভান ু ধীয গটুংযারতই
ফাা ওযরর ফরচরয় বার য় । তাই তুশভ জানারয় দা ।
ঁ াশিপ াশিপ াশিপ
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গুরুধাভ
ওশর-৫৫,
৭/১১/৭২

ওরোণীয়া ব্রজানন্দ আীফৃাদ শচযঞ্জীফ,
ভাঈ গস্দরতা  গযণু , গতাভারদয বশক্তূ ণৃ ত্র দঔানা াইয়া যভ প্রীশতরাব ওশযরাভ । গতাভযা আভায আনজন । গতাভারদয
গওান বয় নাই-শফদ নাই । গতাভযা মঔন আভাকত তঔন গতাভারদয আফায বয় শওরয ? শর ভারয়য গওারর থাশওরর তাায বয় ফেথা শওিু ই থারও না । গম ফেশক্ত
বকফারন অনু রূবারফ শনবৃ য ওশযরত ারয গ অরজয় অপ্ররভয় । গতাভারদয ওররয প্রশতই আভায ওৃাদৃশি আরি । কতওার ভঞ্জুয শনওট শচঠি শদয়াশি । গওতওীরও
শরশঔয়াশি । গতাভযা গপ্রভর শনতেরফা চারাইয়া মা । প্রভীরা ভারয়য প্রশত দৃশিাত ওশযরাভ । গকাা  গদফীয যীক্ষা শফলরয় দৃশিাত ওশযরতশি । আভায নাভ 
ভূ শতৃ স্মযণ ওশযয়া গমন প্রশ্ন ত্র াঠ ওরয এফুং ঔাতায় শরশঔফায ভয় গমন ‚জয় ব্রজানন্দ‛ ফশরয়া শরশঔরত আযম্ভ ওরয । অশধও শও অত্ররব । গতাভারদয কুর চাই ।
ঁ াশিপ াশিপ াশিপ
ু নপ শফধারভ মাফ । তরফ ওরফ গটা এঔন ঠিও ওশয নাই । গফোভরও যা বার আরি ।
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শ্রীশ্রী ফু োশফধাভ
যভনা, ঢাওা-২,
১৩/৪/৬৬ইুং

ওরোণীয়া নাযায়ণ আীফৃাদ শচযঞ্জীফ,
গযণু ভাঈ, গতাভায বশক্তূ ণৃ ত্র াইয়া অূ ফৃ আনন্দ রাব ওশযরাভ । গতাভায শচঠি ঔু ফই দযওাযী শির, শওন্তু তাোতাশে উর্ত্য
ওযরত াশয নাই । ওাযণ ভঞ্জুয শফরয় আভায এওটু ভন শদরয়ই গদঔরত রয়রি । ফযটি বারই, গতাভারদয িন্দ ইরর ভঞ্জুরও অৃণ ওশযয়া শদরত াশয । আশভ
গতাভারদয ঔু ফই শনওরট আশি । জ আয ধোনটি এওটু ওশযরফ । তাা ইরর দূয ফশরয়া ভরন ইরফ না । গতাভায অুংরও ব্রজানন্দ রয় ওশযয়া গাম্ ইয়া মা ।
তরফই দূয ফশরয়া ভরন ইরফ না, আভারত শভশরয়া মাইরফ । এয রয আয াধন নাই । আশভ বফারঔয প্রথভ প্তার গদউশন্দরত আশরতশি । গতাভায মারত দৃন রাব
য় । গই গচিা যাশঔরফ ।
যাভ ব্রজানন্দ, যাভ ব্রজানন্দ, ত্রাশভাভ, ত্রাশভাভ ।
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ফু োশফধাভ
যভনা, ঢাওা-২,
৩০/৪/৬২ ইুং

ওরোণীয়া নাযায়ণ আীফৃাদ শচযঞ্জীফ,
আয়ুষ্মতী গযণু , গতাভায বশক্তূ ণৃ ত্র াইয়া যভ আনন্দ রাব ওশযরাভ । গতাভারদয গিরে এর আশভ ফে ুরঔ নাই । গতাভারদয
গই তাযওব্রহ্ম নারভয ু ভধু য ু য আজ আভায ওারন ফাঁরজ । নাভটা এওটু শনবৃত ফর ভরন ভরন ওরযা; এওটু ারওা রয় গথরওা; ম্পূ ণৃ আভায উয বয শদরয়
গথরওানা । শ্রীভতী ভঞ্জুরও আভায গস্দাীল জানাই । গ- গমন আভায নাভটা এওটু ওরয । তুশভ আভায াশিপ আীফৃাদ র, অনোনে ফ বক্তরদয জানা ।
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ফু োশফধাভ
যভনা, ঢাওা-২,
২১/৯/৬২ ইুং

ওরোণীয়া নাযায়ণ আীফৃাদ শচযঞ্জীফ,
আয়ুষ্মতী গযণু , গতাভায বশক্তূ ণৃ ত্র াইয়া যভ আনন্দ রাব ওশযরাভ । ভয়াবারফ রত্রয উর্ত্য ওশযরত াশয নাই । তাই ফশরয়া
শও আশভ গতাভারদয বুশরয়া থাশওরত াশয ? গতাভযা আভায আনজন । আভায ফু রওয এওপু টা যক্ত । গুরু শলে শও দই ? অশবন্ন হৃদয় জানরফ । গুরু ফরচরয় আন
। আভায গুণ স্মযণ ওয  রূ ধোন ওয । ফৃদাই আভায দৃন াইরফ । গতাভারদয দইশদরওই আশভ চযরণ স্থান শদরয়শি । গুরুরও শফরা ওয, গদ ভন ভৃণ ওয ।
এইঔারনই গতাভারদয াধন গল । এযরয আয গওানই াধন বজন নাই । ‚মাফৎ শফওাইরত না ারয, তরফ তাই াধন বজন -এয রয আয াধন বজন নাই ।‛ তুশভ
শনতে, তুশভ রদ্ধ, ফু দ্ধ  ভুক্ত । আশভ আকাভী ১২ই আশরন যাশত্ররত Surma mail train এ Surma garden এ মাইফ । গঔান ইরত গদউশন্দরত রবাকভন ওশযরত
াশয । ২/১ শদরনয গফী গঔারন থাওা মারফনা । এঔারন শ্রীশ্রী শফধারভ Durga puja এয ভয় ভা গভরা । তাই আভারও এঔারন উশস্থত থাওরত রফ ।
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শ্রীশ্রী ফু োশফধাভ
যভনা, ঢাওা-২,
৮/১২/৬৬ ইুং

ওরোণীয়া নাযায়ণ আীফৃাদ শচযঞ্জীফ,
গযনু ভাঈ, গুরুরত অওট শ্রদ্ধা বশক্ত গযঔ, গুরু ফারওে ওঔন অশফরা  রন্দ যাশঔ না । গুরু ফাওে াক্ষাৎ বকফৎ ফাওে
ফশরয়া জাশন । গুরু ফাওে ফৃাি ওযরণ ারন ওশযরফ । গুরুয াভরন শতাওাঙ্খী গতাভায শত্রবুফরন নাই । গুরু দর্ত্ নাভ অিত এওফায অফেই স্মযণ ওশযরফ । গুরুদর্ত্
নারভই আভায ফৃশক্ত শনীত আরি । আভারও শদয়া গমই ওাজ ইরফ, আভায শদক্ষা-ভরন্ত্র গই ওাজ ইরফ । ভাঈ এওা আরিা তাই বাররা । এওরর্ত্ই ভরন াশি
ায়া মায়; ফহুরত্বই মত অাশিয ভূর, ভনরও ঠান্ডা গযঔ, ঠান্ডা ভনই শ্রীগুরুয আযাভ-ঔানা, মাই ওয না ওয ভনটা গুরুরত যাশঔরফ । ভনটা গমন এওটা াকয, এওটু
ায়া রাকররই গঢউ উরঠ । ায়া থাভরর ফ শস্থয । ভঞ্জু, যানু য ুংওএটাই বাররা, ীত ওারর এওফায দৃন ওরয গকররই বার, ীরতয দারট অত ওাতয রত
রফ না । আভারও রধু কাবীয ভাশরও ওযরফ গওন ? আভারও গতাভায ফ শওিু যই ভাশরও ওরয দা । আশভ গলার আনা চাই, যতীঔানা ওভ ইরর রই না । তরফই ত
তুশভ গতাভায ফ শচিা রত যক্ষা গরত ায । গতাভায রাব গরাওারন ারফনা । জয় গুরু জয় গুরু ওযরত থাও গতাভায় যায় গও । গতাভায যীয ফ ভয়ই বাররা
থাওরফ । কারয় কযভ ওাে যাঔরফ; ঠান্ডা রাকারফনা । গতাভায গফা ূ জা শনতেই আশভ গ্রণ ওরয আশি । আীফৃাদ ওশয তুশভ ভঞ্জু, যানু ওররই ু রঔ ওারাশতাত
ওয । আশভ গদ রইয়া গওান প্রওারয আশি । শ্রী ধারভ গরারওয ফেই অবাফ ।
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ফু োশফধাভ
যভনা, ঢাওা-২,
৪/৬/৬৩ ইুং

ওরোণীয়া নাযায়ণ আীফৃাদ শচযঞ্জীফ,
আয়ুষ্মতী গযনু ওা, আশভ ফ ভয়ই গতাভায ত্র াইয়া থাশও শওন্তু আভায ভয়াবারফ উর্ত্য ওশযরত াশয না । গতাভায ওাজ আশভ
ঠিওই ওশযয়া থাশও । গওফর উর্ত্যটা গদয়া য় না-এইভাত্র । গইজনে তুশভ ফেস্ত ইনা । ভঞ্জুয ম্বরন্ধ্ তুশভ আরদৌ গওান শচিা ওশযফা না । ভঞ্জু আভায ারতয ভু রঠ
যশয়ারি । আভায ারতয ভু ঠ ঔু ররফ না, তাায প্রাণ াশন রফ না । ফোযারভয ভাথায় আশভ াথয চাা শদয়াশি । ফোযাভ আয ফে গফী ফাোফাশে ওযরত াযরফ না ।
এঔন আরস্ত ধীরয ফোযাভরও চারাইরত ইরফ । তুশভ শনবৃ য়  শনশিি  । তুশভ গুরু শচিা ওয, নাভটা শদনারি এওফায রই । এওটু ারওা রয় থাশও । মারত
আশভ রজই গতাভারও াে ওযরত াশয । গুরু নাযায়ণ এই শফরাটা তুশভ ঠিও ঠিও গরয় গকরর তুশভ জন্ম ভৃ তুেয ইশত ইরত শনষ্কৃশত াইরত ারযা । গুরু নাযায়ণ
তুশভ ফ ভয় বাফরফ । বাফরত বাফরত তুশভ এও ভয় নাযায়ণ রয় মারফ, রক্ষ্মী রয় মারফ । গতাভায আর স্বরূ গফশযরয় েরফ ।
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ফু োশফধাভ
যভনা, ঢাওা-২,
১৫/৬/৬৪ইুং

ওরোণীয়া নাযায়ণ আীফৃাদ শচযঞ্জীফ,
আয়ুষ্মতী গযনু , গতাভারদয ঔান ইরত আশয়া এয ভরধে গওান গৌঁি ুংফাদ ওশয নাই । তুশভই ঔফয রইয়ারিা, এফায গতাভারদয
গফাূ জা াইয়া আশভ মরথিই প্রীশত রাব ওশযয়াশি । গতাভারদয গুরুবশক্তয ফাস্তশফওই তুরনা নাই, ইা আভায এফায ভরন াযা শদয়ারি । ওয়টা শদন গতাভারদয ারথ
আনরন্দ ওাটাইয়াশি, গতাভায  ভঞ্জুয গফা ূ জায় শও গম অনু যাক গদশঔরাভ ফৃ ন্দাফন ফশররর অতুেশক্ত য় না । এই রত্র গতাভারদয াধন বজন ম্বরন্ধ্ শওিু শরশঔরতশি
–গতাভারদয ওরণৃ গম ভন্ত্র শদয়াশি উা বফ াকয াশয শদফায গনৌও ভরন ওশযরফ । গুরুদর্ত্ নাভ  গুরু এও ওশযয়া জাশনরফ । নাভদাতা  নাভ অরবদ । জ  ধোন
গুরুভূ শর্ত্ৃ রক্ষে ওশযয়া ওশযরফ । ন্ধ্ো আশেরওয ভয় এই ফশরয়া, প্রাথৃনা ওশযরফ - ঠাকুয আশভ গতাভাযই স্বরূ, তুশভ আশভ এও, অরবদ, ভায়া গভার আফদ্ধ ইয়া
আজ গতাভা ইরত ৃ থও ইয়া আশি । এক্ষরণ তুশভ আভারদয গতাভায ওশযয়া র । গতাভায শনতেরূ আভায় দা । আশভ গুরু ূ শণৃভায ভয় গুরু ধারভ মাফ,
ভশতরাররয এওঔানা ত্র াইরাভ ।

ভায়ায পাঁরদ রে গতাভায শনজ স্বরূ াযারয় গপররি । এক্ষরণ শচিা ওরয গই স্বরূ রাব ওয । আশভ এওপ্রওায বাররাই আশি । গদটা ভয় ভয় এওটু উৎাত
ওরয । আভায মাফায ভয় ইয়া আরি । ওশরওাতা মাফায ূরর্ব্ৃ তুশভ ঔফয ারফ ।
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ফু োশফধাভ
যভনা, ঢাওা-২,
৩/২/৬৮(ফাুং)

ওরোণীয়া নাযায়ণ আীফৃাদ শচযঞ্জীফ,
প্রশভরা ভাঈ, গতাভায বশক্তূ ণৃ ত্র  গফায জনে টাওা ১০ টা াইয়া যভ আনন্দ রাব ওশযরাভ । আীফৃাদ ওশয গতাভায ফৃত্র
গুরু জ্ঞান উও । এই জকরত ফৃত্রই এওভাত্র গুরুরদরফযই রীরা গঔরা । এওভাত্র ব্রজানন্দই জকৎ ফোশয়া আরিন । এই জকরত মা শওিু ফই ‚ব্রজানন্দ‛ । গুরুভয়
বূভন্ডর ররন থাওরফ । ওারজই গদঔ গতাভারত  গুরুরত গওান াথৃওে নাই । তুশভ মা গুরু তা । এওশবন্ন দই নাই । তরফ গম দই গদঔারচ্ছ ভায়ারত । গমই আশভ
গই তুশভ । তুশভ আশভরত গওান গবদ নাই । ভরন্ত্র তুশভ দীশক্ষত । গতাভায স্বরূ  শ্রীগুরুরদরফয স্বরূ এওরবরফ ধাযনা ওরয তরফ জ ওশযরফ । গরল গদঔরত াইরফ
গুরু শলে এওই ফস্তু । ভায়ারত দই গদঔায় । গই ভায়া অাশযত রফ জ ওশযরত ওশযরত । তারওই ফরর আশভ তুশভ শভরন বূশভ, তঔনই আশভ তুশভয শভরন বূশভরত
দাঁোফ । এওত্ব জ্ঞান রাব রফ । তঔন আশভ নাই তুশভ নাই, গও ওায গঔাঁজ রইরফ ? এরওই ফরর শনশর্ব্ৃওএ ভাশধ । গুরু নাই শলে নাই । ভাজন ফারওে
আরি-‚গ ফে ওঠিন ঠাঁই ! গুরু শরলে গদঔা নাই‛ তঔন মা থারও তা ভু রঔ ফরা মায় না । এই চযভ অফস্থায় না মায়া মৃি তুশভ আি আশভ আশি । গতাভায
ওতৃ ফে আরি আভায ওতৃ ফে আরি । তুশভ ডাওাডাশও ওযরফ আভায়, গফা ূ জা গদরফ আভায় । আভায ওতৃ ফে প্রাণ ঔু রর আীফৃাদ ওযা, গফা গ্রণ ওযা । তুশভ
পরটায ওারি গযাজই খরয মা শওিু থারও গঁ যা, ফাতাা, পর ভূ র গবাক শদরফ । আয ফতৃ ভারনত আশভই যরয়শি অন্ন ফেঞ্জন মা শদরত য় গুরুধারভই ফেফস্থা ওরয শদরফ ।
গতাভায অম্বুফাশচ ওযফায আয প্ররয়াজন রয না । অম্বুফাশচয ওয়শদন শ্রীগুরুরদরফয ওারি গবাক শদয়া প্রাদ ঔাইয়া ররফ । শ্রীগুরুয াদারে শতর তুরী শদরফ ।
শ্রীগুরুয চযরণ - ১২ ভাই গফরাতা গদয়া চরর । তুশভ রধু আভায এই জনরভয আনজন ন । তুশভ আভায ূ ফৃ জরন্ময আনজন । শদনারি নাভটা আভায
এওফায স্মযণ ওশয । তরফই গতাভায শফরা বশক্ত িরভই ফােরফ । আশভ স্থুরর এওপ্রওায বাররাই আশি । গ শদন ঝরে শ্রীধারভয শওিু ক্ষশত ওশযয়ারি । আশভ এই
বজঠারে ভারয গল শদও শদরয় ওশরওাতায় মাফ । তুশভ শনবৃ য় শনশিরি থাও । গতাভায প্রণাভ ধাভস্থ ভু কুন্দ, শফদোভাঈ ফাইরও জাশনরয়শি । ভয় ওরয আভায দধূ শর
গতাভায ফাায় েরফ, শচিা ওশয না ।
ঁ াশিপ াশিপ াশিপ

আীফৃাদও
স্বাভী ব্রজানন্দ ।
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গুরুধাভ
বাঙ্গু য এশবশনউ
দভদভ, ওশরওাতা-২৮
২৪গ আলাঢ় ১৩৬৮ (ফাুং)

ওরোণীয়া নাযায়ণী আীফৃাদ শচযঞ্জীফ,
ভাঈ প্রভীরা, গতাভায বশক্তূ ণৃ ত্র াইয়া যভ আনন্দ রাব ওশযরাভ । আীফৃাদ ওশয গতাভায গুরুরত ঈরয ফু শদ্ধ উও ।
ইশতূ রফৃ গতাভায বশক্তূ ণৃ এওঔানা ত্র াইয়াশি । তুশভ গম গফায জনে চা াঠাইয়াি গই ুংফাদ আশভ াইয়াশি । গতাভায চা গবাক আশভ ওার ন্ধ্োয়
াইরতশি । তুশভ গুরুনাভ জ ওশযয়া মা তাারতই গুরুরত বাররাফাা আশরফ । গতাভায ভন এওশনি ইরফ । গতাভায অম্বুফাশচ ঠিওই ইয়ারি । আশভ শফধারভ
আকাভী ঝু রণ ূ শণৃভায আরকয শদন যনা ইফ । আভায নাশত গফাভরও শফশধূ ফৃওই দৃন ওশযয়ারি । তাায আশভ আনন্দ রাবই ওশযয়াশি এফুং গ প্রতেই এওফায
আভায দৃরন আশয়া থারও । তুশভ গুরুূ শণৃভা শদফ আভায পরটারত শঔচুযী গবাক শদয়া প্রাদ াইরফ  উশস্থত বক্তফৃ ন্দরও শফরাইয়া শদরফ । গতাভায গিরর গতাভায
চাইরত বশক্তভান । তাায ফেফারয আশভ ঔু ফই াশি াইরতশি । আশভ স্থুর গদর ফে গফী বাররা না ।
ঁ াশিপ াশিপ াশিপ

আীফৃাদও
স্বাভী ব্রজানন্দ ।
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ফু োশফধাভ
যভনা, ঢাওা-২,
২২/৮/৬৫ ইুং

ওরোণীয়া নাযায়ণী আীফৃাদ শচযঞ্জীফ,
প্রভীরা ভাঈ, গতাভায ত্র াইরাভ । গতাভযা ওররই আভায াশিভয় ভঙ্গর আীফৃাদ গ্রণ ওয । নারু ফাফা আরর তায রঙ্গই
যয়ানা ইফ ভনস্থ ওরযশি ।
ঁ াশিপ াশিপ াশিপ

আীফৃাদও
স্বাভী ব্রজানন্দ ।
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শ্রীশ্রী ফু োশফধাভ
যভনা, ঢাওা-২,
২৮/১/৬৯ ইুং

ওরোণীয়া ব্রজানন্দ আীফৃাদ শচযঞ্জীফ,
প্রভীরা ভাঈ, গতাভযা ওররই আভায ভঙ্গরভয় াশি আীফৃাদ র । গতাভায গপ্রশযত ১০০ টাওা অিপ্রয ওীতৃ রনয ূরর্ব্ৃ
গরয়শি । যীনা, ান্না া ওশযয়ারি জাশনয়া ুঔী ইরাভ । কতওার শফধারভয এও অূ যণীয় ক্ষশত রয় গকর । শনজানন্দ াধু কতওার ২-২০ শভপ Medical College
Hospital- এ গদতোক ওশযয়ারি । আজ ১২টায য শফধারভয গফরকারিয তরায় ভাশধ ভশন্দরযয াররৃ ভাশধ ওযা ইয়ারি ।

১৩ শদরন গতয রফ-আকাভী ৮ই গপব্রুয়াযী শনফায ১৩ শদন য় । ৫০/৬০ জন ভাটি গদয়ায ভয় াজীয শির । গইশদন তারদয ওররও রু শচ ( কায়া শখয )
তযওাযী, দশধ  শভশি ঔায়ান রফ ।
ঁ াশি, াশি, াশি ।

আীফৃাদও
স্বাভী ব্রজানন্দ ।
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শ্রীশ্রী ফু োশফধাভ
যভনা, ঢাওা-২,
১৭/৯/৬৭ ইুং

ওরোণীয়া ব্রজানন্দ আীফৃাদ শচযঞ্জীফ,
প্রভীরা ভাঈ, মায জকৎ তারত মত গফী ভন গদরফ তত াশি ারফ । শতশন ত অীভ অনি তাঁয ধাযনা ওযায শক্ত গতা জীরফয নাই
। তাই গুরুরত ঈরয ফু শদ্ধ গপরর গুরুরত ভন গযরঔ শনবৃ য় শনশিরি ফর থাও াশি আরনই আরফ । গুরুকীতাই তায াক্ষে ।
‚ভারয়ায শদন ভশন্দরয শফগ্র স্থান ওয‛।
ঁ াশি, াশি, াশি ।

আীফৃাদও
স্বাভী ব্রজানন্দ ।
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শ্রীশ্রী ফু োশফধাভ
যভনা, ঢাওা-২,
৫/১১/৬৭ ইুং

ওরোণীয়া নাযায়ণী আীফৃাদ শচযঞ্জীফ,
প্রভীরা ভাঈ, গতাভায রব শফজয়ায প্রণাভ াইরাভ । ভঙ্গর আযশত, নকয ওীর্ত্ৃন, গবাকযাক আভায নারভ শদরর আশভই াইয়া থাশও ।
আভারও ভরয় ূ জা ফা বশক্ত আভায নারভ আরন ফা পরটারত দা । উা আশভ গ্রণ ওরয থাশও । আশভ ফৃবূরত শফদেভান । আভারও ফরর গমঔারন মা অৃণ ওযরফ
তাা আভারতই মারফ । আভায দর্ত্ গুরুভরন্ত্র ফ শওিু ই আরি । আশভ গতাভারদয ূ ণৃ ফস্তুই শদরয়শি, অূ ণৃ শওিু ই যাশঔ নাই গম অনে দ্বাযস্থ ইরত রফ । আশভ এফায
যাধা গকাশফরন্দয বাফওাশি রইয়া ূ ণৃ রূরই আশয়াশি এফুং গতাভাশদকরও ূ ণৃই দান ওশযয়াশি । উদয় অস্ত ওীর্ত্ৃরনয ুঔ ু শফধা থাওরর ওযরফ । মাই ওয না গওন,
ভূ রওথা আভারত ভন যাঔা চাই । আভায গদ ত বাঙ্গা গওান প্রওারয চারাইয়া রইরতশি । এই ত আশভ গতাভারও ত্র শদয়াই ফাশরয়ারঔাো ূ ণৃানন্দ ধারভ চশররাভ ।
আকাভী রিফায শপশযফায ুংওএ ওশযয়াশি । গতাভায গপ্রশযত টাওা আজ াই নাই । ফৃ ন্দাফনফাীরদয আভায াশি আীফৃাদ গৌঁশি । এক্ষরণ তুশভ আভায াশি
আীর্ব্ৃাদ র । ভয় অশত ুংওীণৃ আভায যয়ানা ইরত য় ।
ঁ াশিপ াশিপ াশিপ

আীফৃাদও
স্বাভী ব্রজানন্দ ।
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ফু োশফ গুরুধাভ
ফাঙ্গু য এশবশনউ
গাপ দভদভ, ওশরওাতা-২৮,
১৯৬৫ ইুং

ওরোণীয়া নাযায়ণী আীফৃাদ শচযঞ্জীফ,
ভা প্রভীরা, গতাভায বশক্তূ ণৃ ত্রঔানা াইয়া আনশন্দত ইরাভ । তদর্ত্রয জানাইরতশি গম বক্তফাঞ্ছা ূ ণৃ ওযাই আভায ওাজ । তাই,
রিফায শনয়ভাচযণ ওশযয়া যশফফাযই উৎফ ওশয । আশভ ূ জা গ্রণ ওশযফ । শকযীরও জানাইয়া শদ । গতাভযা শ্রদ্ধা বশক্তয অশধওাযী  । গতাভারদয ভঙ্গর উও
। গফোভরওরয ভঙ্গর উও । দপঔ, তা জ্বারা নারভ  গপ্ররভ থাশওরর অফান ইরফই । আভায ওারনয ফেথা এঔন ারয নাই । গওান রূর রীরা ওশযয়া
মাইরতশি । গতাভযা ফাই আভায ভঙ্গরাীফৃাদ গ্রণ ওশয । জয় ব্রজানন্দ রয ।
ঁ াশিপ, াশিপ, াশিপ ।

আীফৃাদও
স্বাভী ব্রজানন্দ ।
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ফু োশফধাভ,
যভনা, ঢাওা-২,
২৮/৯/৬৫ ইুং

ওরোণীয় ব্রজানন্দ আীফৃাদ শচযঞ্জীফ,
ফাফা বররন, আশভ ওশয এও য় আয এও, আভায মায়ায ঔযচ মৃেি াঠাইয়া শদরা তফু আভায ত গচিা রত্ব মায়া ইর না
। ইারত তাই ফু শঝয়া র জীরফয ইচ্ছায় শওিু ই য় না, গুরুয ইচ্ছায় ফই য় । মা উও, ইা গতাভারদয ভঙ্গররয জনেই; গতাভারদয বশক্ত আয এওটু ফাোইয়া
গদয়াই আভায ইচ্ছা । প্রফর আওাঙ্খা না জাশকরর দৃরন বার শিয়া ওরয না । গমভন আাযারি ু নযায় আারযয শনশভর্ত্ শওয়ুংওার শফশ্রারভয প্ররয়াজন য় ওাযণ
তাা না ওশযরর ু নযায় ক্ষুধায উরদ্রও য় না আয আায ওশযয়া গতভন আস্বাদন ায়া মায় না । আয দৃরনয জনে অত ফোকুর ইফায শও আরি ? আশভ গতা
গতাভারদয গই অরবদ উানাই শদয়াশি ‚গাম্‛ আশভ গই, এই বাফনা শনয়া নাভ, জ, ধোন ইতোশদ ওশযরফ, তাা ইরর আভারও গতাভারতই াইরফ । ব্রজানন্দ
অশবন্নরুর গতাভারতই শফযাজ ওশযরতরিন । গই গতা শচযশভরন, গঔারন শফরচ্ছদ নাই । গদরয দৃন, শভরন এ গতা শভথো, আজ আরি ওার নাই । তঔন শও আফায
আয এও গুরু ওযরফ ? ফাফা ক্ষশণরওয উানা দূয ওয, গ গতা দপরঔয ওাযণ । গ বারফ আভায উানা ওশযরফ না । আশভ গতাভারতই আশি এই গফারধ আভায
উানা ওয । শত্রওারর ব্রজানরন্দয অবাফ ফা শফরচ্ছদ মন্ত্রণা গবাক ওশযরত ইরফ না । জয় গুরু, জয় গুরু, জয় গুরু । শ্রীভান গদরফরনয ওাে  প্রণাভী াইয়া
গফায় রাকাইয়াশি । গৌবাকে রাব ওয । গতাভারদয ওররয ওরোণ উও এই আভায ইচ্ছা ।
ঁ াশিপ াশিপ াশিপ

আীফৃাদও
স্বাভী ব্রজানন্দ ।
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ফু োশফধাভ
যভনা, ঢাওা-২,
২৩/৯/৬৫ ইুং

ওরোণীয় ব্রজানন্দ আীফৃাদ শচযঞ্জীফ,
ফাফা শকযী, আশভ গফাূ জা  ত্রাশদ প্রায়ই াইয়া থাশও । শওন্তু শও এওটা ভাভায়ায ভায়া গম এফায আশভ আভায ত গচিা
রত্ব গতাভারদয দৃন শদরত াযরাভ না । গরল এওটা ওথা ভরন শেয়া আভায হৃদয় আনরন্দ ু রশওত ইয়া উঠির, ‚ব্রজানরন্দয া গফতারর রে না‛ তাঁয রীরা
গঔরা চরন, ফরন ফই গম বরক্তয ভঙ্গররয তরয । দৃন না ায়া গতাভারদয রাব িাো গরাওান য় নাই । আভায অদৃরন গতাভারদয প্রারণয শাা আয এওটু
ফশদ্ধৃত উও । গমভন আাযারি ুনযায় আায শনশভর্ত্ শওিু ওার উফা প্ররয়াজন য় । আয এও ওথা, আশভ গতাভারদয শনজজন । গতাভারদয হৃদরয়ই আশি
গঔারনই গতা আভারও াইরত ায । গতাভারদয দীক্ষা ভরন্ত্র তাই ফরর । গদরয দৃশিরত আশভ গতাভায দা এফুং আত্মায দৃশিরত আশভ তুশভ অরবদ, এইরূ ধাযণা
শনয়া জপ্ ধোন ইতোশদ ওশযরফ । তঔন তুশভ-আশভ রয় মারফ । আভারত শভশয়া এওাত্ব রয় মারফ । শরফাবুত্বা শফম্ মরজৎ, ফাফা শফ বরজ শফ রয় মায়া চাই ।
এইরূ াধনা ওশযয়াই আশভ শফত্ব রাব ওশযয়া ফৃ শফশর্ত্য াত এোইয়া ভু ক্ত ইয়া জন্ম ভৃ তুেয যারে দাঁোইয়াশি । গতাভারদয গই াধনাই শদয়াশি । এক্ষরণ
গতাভযা দপরঔয াত এোইয়া ভুক্ত ইয়া বফনদী ায  । ইাই আভায এওভাত্র ইচ্ছা  আীফৃাদ ।
ঁ াশিপ াশিপ াশিপ

আীফৃাদও
স্বাভী ব্রজানন্দ ।
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জয় ব্রজানন্দ রয

ফু োশফধাভ
যভনা, ঢাওা-২, ১২/৫/৬০

ওরোণীয়া ব্রজানন্দ আীফৃাদ শচযঞ্জীফ,
আয়ুষ্মতী গমাকভায়া ভাঈ, গতাভায বশক্তূ ণৃ ত্র াইয়া যভ আনন্দ রাব ওশযরাভ । আীফৃাদ ওশয তুশভ ফৃদাই আনন্দ াকরয
ডু শফয়া মা । ১রা বফাঔ ফাই গুরুধারভ শকয়াশিরা তারত আশভ বাযী ঔু ী ইরাভ । আশভ গতা গশদন ূরক্ষ্ম ঔারনই শিরাভ । গকৌযীয যীক্ষায ওথা আশভ ভরন
যাশঔয়াশি । নারভয ওরি শও ইরত ারয ? বশক্ত যাঔ, পর পররফই । গুরুরত এওাি শনবৃ যই ুংায রৃয দুংন ইরত ভু শক্ত াইফায এওভাত্র উায় । তুশভ আভায
াশি আীফৃাদ র  অনোনে ফাইরও জানা ।
ঁ াশিপ াশিপ াশিপ

আীফৃাদও
স্বাভী ব্রজানন্দ ।
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জয় ব্রজানন্দ রয

গুরুধাভ
ফাঙ্গু য এশবশনউ
ওশরওাতা

ওরোণীয় ব্রজানন্দ আীফৃাদ শচযঞ্জীফ,
ফাফা ভু কুন্দানন্দ, গতাভায ত্রঔানা াইয়া যভানন্দ রাব ওশযরাভ । ফই গুরুয ইচ্ছা, অুংওারযয নাই ফোই, মা ওযরিন ফ
আররও াঁই । বশক্ত ভাধন বশক্ত ভারকৃই থাও । বশক্ত ফররই ফ ম্ভফয অুংওায ওশয না । গুরু ফর গুরু নাভই ম্বর । গুরু ত্রাতা, গুরু দাতা, গুরু গভরযফান ত
গচরা ররফান্ । জয় গুরু, জয় গুরু, জয় গুরু । গতাভযা ধাভ ফাীযা  ঔানওায বক্তশলেযা আভায ভঙ্গর আীফৃাদ গ্রণ ওশযফা ।

আীফৃাদও
স্বাভী ব্রজানন্দ ।
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জয় ব্রজানন্দ রয

ফু োশফধাভ
যভনা, ঢাওা-২,
৩০/৫/৬২ ইুং

ওরোণীয়া নাযায়ণী আীফৃাদ শচযঞ্জীফ,
আয়ুষ্মতী প্রশভরা ভাঈ, গতাভায গপ্রশযত চাটশন, রন্দ, আভ াইয়াশি । আশভ আকাভী ভঙ্গরফায ২২গ বজেঠার ওশরওাতা গুরুধারভ
যনা ইফ । এত তাোহুোয ভরধে গতাভায আয এঔন এরর ু শফধা রফ না । আজ দইশদন মাফৎ আভায শ্রীরদ শফরল বারনা । গফীযওভ ায়ঔানা রচ্ছ । আজ
গতাভায এওঔানা ত্র াইরাভ । গতাভায বশক্ত শফরার অশতয় প্রীত ইরাভ । গুরু বক্ত ইরত ইরর গতাভাযই ভত য়া দযওায । এফায গতাভায ঔারন আশভ
গমরূ আনন্দ গরয়শি এরূ আনন্দ আয গওাথা াই নাই । তুশভ আভায অরভাখ াশি আীফৃাদ র ।
ঁ াশিপ াশিপ াশিপ

আীফৃাদও
স্বাভী ব্রজানন্দ ।
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জয় ব্রজানন্দ রয

ফু োশফধাভ
যভনা, ঢাওা-২,
৩/৬/৬২ ইুং

ওরোণীয়া নাযায়ণী আীফৃাদ শচযঞ্জীফ,
আয়ুষ্মতী প্রভীরা ভাঈ, গতাভায গপ্রশযত ত্র াইরাভ । গতাভযা ওররই আভায াশি আীফৃাদ র । আশভরতা ভঙ্গরফায চরর
মাশচ্ছ, আভারও গুরুধারভই ত্র শদরফ । গুরুধাভ, গুরুনাভ এই গতাভায জীফন উায় । ‚গুরু ধোন, গুরু জ্ঞান, গুরু শচিাভশণ, গুরু শফরন অনে শওিু না জাশন তুশভ‛ ।
আীফৃাদ ওশয এই গতাভায জীফন ধনে উায় উও । ইাই গতাভায প্রাণাযাভ ।
ঁ াশিপ াশিপ াশিপ ।

আীফৃাদও
স্বাভী ব্রজানন্দ ।
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জয় ব্রজানন্দ রয

ফু োশফধাভ
যভনা, ঢাওা-২,
২৪/৯/৬২ ইুং

ওরোণীয়া নাযায়ণী আীফৃাদ শচযঞ্জীফ,
আয়ুষ্মতী প্রশভরা ভাঈ, শ্রীভান শচর্ত্যঞ্জরনয দীক্ষায শদন ১৩ই আশরন ধামৃে শির । শওন্তু দরৃব ফস্তু রাব ওশযরত গকরর ফাধা শফঘ্ন
ফহুৎ উশস্থত য়, ইা মু ক মুকািয ইরতই চরর আরি । এরত তায গওান ক্ষশত নাই, ফযুং অবীি ফস্তু রারবয উৎওন্ঠা আয শদ্বগুণ গফরে মারফ । ভাঈ, দীক্ষায শদন
ু নযায় ধামৃে না য়া মৃি আভায ঔারন মায়া স্থশকত যশর । গতাভায উয আভায ওো নজয আরি । গতাভযা শনবৃ য়  শনশিরি ‚রয ব্রজানন্দ রয‛ নাভ
ওীর্ত্ৃন ওরয ওরয প্রারণয শাা শভটারয় মা । আভায াশি আীফৃাদ ফশলৃত রফ । গওান শচিা ওশয না । অবীি ূ যণ রফ ।
ঁ াশিপ াশিপ াশিপ ।

আীফৃাদও
স্বাভী ব্রজানন্দ ।
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জয় ব্রজানন্দ রয

ফু োশফধাভ,
যভনা, ঢাওা-২,
২৬/৯/৬২ ইুং

ওরোণীয়া নাযায়ণী আীফৃাদ শচযঞ্জীফ,
আয়ুষ্মতী প্রশভরা ভাঈ, গতাভায বশক্তূ ণৃ ত্র াইরাভ । গতাভযা এত উতরা রর গওন ? এইত গশদন ভাত্র দৃন শদরয় আসরাভ
। এঔন গতাভারদয দৃরনয ভয় য় নাই । মঔন ভয় রফ তঔন আশভই দৃন শদফ । গতাভযা গওফর আভায উয শনবৃ য শদরয় থাও । গফায ভস্ত গজাকায ওরয
গপররি জাশনয়া ফেই দপশঔত ইরাভ । ভাঈ গতাভযা ভা বাকেফান গম এভন বশক্ত, শফরা হৃদরয় ধাযণ ওযরত ভথৃ রয়ি । ভাঈ, শচর্ত্য ফোাযটা ফেই ােস্পদ ।
গতাভারদয উয ফ ভয়ই আভায ওো নজয যশয়ারি । গতাভযা গওান শচিা ওশয না । তুশভ আভায াশি আীফৃাদ র ।
ঁ াশিপ াশিপ াশিপ ।

আীফৃাদও
স্বাভী ব্রজানন্দ ।
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জয় ব্রজানন্দ রয

ফু োশফধাভ,
যভনা, ঢাওা-২,
২৮/১২/৬২ ইুং

ওরোণীয়া নাযায়ণী আীফৃাদ শচযঞ্জীফ,
আয়ুষ্মতী প্রশভরা ভাঈ, আশভ গতাভায ফগুশর ত্রই াইয়াশি । আশভ অদ্ধৃু স্থ অফস্থারতই আকাভী যশফফায গুরুধারভ চশরয়া
মাইরতশি । অরনও ভয় গদঔা মায় স্থান শযফতৃ রন গদরয অফস্থায শযফতৃ ন য় । এওফায ভরন ইয়াশির গতাভারদয ঔারনই মাফ শওন্তু ীত শফধায় মায়া ইর না
। আভায গচৌধু যী ফাফা আশয়াশির । গ আভায এই ওথায ভথৃন ওশযয়া গকর । আয এফায আশভ ীত গভারটই ে ওশযরত াশযরতশি না । ভাখী ূ শণৃভা আশভ ফযাফয
গুরুধারভই ওরয থাশও, গই শনয়ভ বঙ্গ ওযা মায় না । গতাভায ঔারন আভায আকভন ূ রফৃওায ভতই রফ । এঔন আভারও ঔফযাঔফয ওযরত রর গুরুধারভয ঠিওানাই
ওযরফ । তুশভ এওািভরন আভায নাভ ওরয মা; নারভই আশভ আশি, রীরায অবাফ রফ না ।
ঁ াশিপ াশিপ াশিপ

আীফৃাদও
স্বাভী ব্রজানন্দ ।
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জয় ব্রজানন্দ রয

ফু োশফধাভ,
যভনা, ঢাওা-২,
১৯/৪/৬৪ ইুং

ওরোণীয়া নাযায়ণী আীফৃাদ শচযঞ্জীফ,
আয়ুষ্মতী প্রশভরা ভাঈ, গতাভায নফফরলৃয প্রণাভ াইয়া আীফৃাদ ওশযরতশি-আভায ওৃা রারব গতাভায জীফন ফৃরতাবারফ
ু ঔাশি ূ ণৃ উও । গুরুওৃায় ওর অবীিই ূ ণৃ য়, তরফ শরলেয তদরূ অশধওাযী য়া চাই । গুরুরত ঈরযফু শদ্ধ, বশক্ত, ভু শক্ত রারবয জনে তীব্র ফোকুরতা,
শফলরয় শফতৃষ্ণা, অদভে উৎা ইতোশদ চাই । আভায আকভন গতাভারদয আওলৃরণয উয শনবৃ য ওরয । টান শদরর শও আশভ থাওরত াশয ? গফোভরও আভায আায
শদন গঔারন দৃন ওরযশির । অত্র ভঙ্গর, গতাভায রব ইচ্ছা ওাভনা ওশয ।
ঁ াশিপ াশিপ াশিপ

আীফৃাদ
স্বাভী ব্রজানন্দ ।
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জয় ব্রজানন্দ রয

ফু োশফধাভ,
যভনা, ঢাওা-২,
৪/৫/৬৪ ইুং

ওরোণীয়া নাযায়ণী আীফৃাদ শচযঞ্জীফ,
আয়ুষ্মতী প্রশভরা ভাঈ, আকাভী ২৬গ বফাঔ শনফায গবায ৬টায কােীরত রব আকভরনয ভনস্থ ওরযশি । গতাভযা াাজীফাজায
গেরন নাভাইফায গচিা ওশযরফ । াাজী ফাজারযয টিশওট ওযা ইরফ, এঔন গতাভারদয বশক্ত শফরা ।
ঁ াশিপ াশিপ াশিপ ।

আীফৃাদও
স্বাভী ব্রজানন্দ ।
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জয় ব্রজানন্দ রয

ফু োশফধাভ,
যভনা, ঢাওা-২,
১০/৭/৬৪ ইুং

ওরোণীয়া নাযায়ণী আীফৃাদ শচযঞ্জীফ,
আয়ুষ্মতী প্রশভরা ভাঈ, গতাভায রত্রয গরঔনী াঠ ওশযয়া যভ আনন্দ রাব ওশযরাভ । শ্রীভশত ভঞ্জুয শফলয়টা গমবারফ ফেফস্থা ওযরত
চা গটা রর বারই, শওন্তু আকযতরায গওাথায়, শও ঠিওানা গটাত জানা নাই এফুং গঔারন ওত গভরয় আরি ? আভায শ্রীরদ ফে বার না আজ এটা ওার
গটা ইতোশদ ।
ঁ াশিপ,াশিপ,াশিপ,

আীফৃাদও
স্বাভী ব্রজানন্দ ।
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ঁ ব্রজানন্দ ঁ

গুরুধাভ
৩০/১০/৬৪ ইুং

ওরোণীয়া নাযায়ণী আীফৃাদ শচযঞ্জীফ,
ভা প্রশভরা, গতাভায বশক্তূ ণৃ শফজয়ায প্রণাভ রাব ওশযয়া যভানন্দ রাব ওশযরাভ । তুশভ াশি  আনন্দ রাব ওয । আভায ওৃা
রারবয গমাকে  । শ্রদ্ধা বশক্ত  শফরারয অশধওাশযণী  । গওান বয় নাই গতাভায । আভায বরক্তয শফনা নাই । তরফ াধনায় চাই বধমৃে । গফোভরও এঔন
আর নাই । ফািী  ঝণৃা আশয়াশির । অশধও শও অত্ররব । গতাভায ফৃঙ্গীন কুর চাই ।
ঁ াশিপ াশিপ াশিপ

আীফৃাদও
স্বাভী ব্রজানন্দ ।
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ঁ ব্রজানন্দ ঁ

গুরুধাভ
১৩/১১/৬৪ ইুং

ওরোণীয়া নাযায়ণী আীফৃাদ শচযঞ্জীফ,
ভা প্রশভরা, গতাভায বশক্তূ ণৃ ত্রঔানা াইয়া যভানন্দ রাব ওশযরাভ । তুশভ উর্ত্রযার্ত্য আভায ওৃারাব ওয । গতাভায ফৃাঙ্গীন
ভঙ্গর উও । গতাভায গওান বয় নাই । শচিা শনরজ ওশয না । ফ গফাঝা শচিাভশনয উয িাশেয়া দা । গফোভরওরয জনে বাশফ না । গ বারই আরি । ওার
আশয়া দৃন ওশযয়া শকয়ারি । তািাো আশভ ওৃাদৃশি গপশরয়াশি । গতাভারও শও আয শরশঔফ-ফ আভায উয গিরে দা । আশক্ত রণে  । নারভ গপ্ররভ থাও ।
গতাভায ূ জা াশচ্ছ  গরত চাই । অত্ররব । ভঙ্গরাীল শন ।
ঁ াশিপ াশিপ াশিপ

আীফৃাদও
স্বাভী ব্রজানন্দ ।
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জয় ব্রজানন্দ রয

ফু োশফধাভ,
যভনা, ঢাওা ।

ওরোণীয়া নাযায়ণী আীফৃাদ শচযঞ্জীফ,
গস্দাস্পদা তরু, গতাভায বশক্তূ ণৃ ত্র াইয়া যভ আনন্দ রাব ওশযরাভ । আীফৃাদ ওশয তুশভ ফৃ িট ইরত ভু শক্তরাব ওয ।
ুতশভ শনবৃ য়  শনশিি , আভায এই আীফৃারদ গতাভায ওর শফদ দূযীবূত ইরফ । গতাভায ভাভায প্রশত  শযফাযস্থ ওররয প্রশত আভায ওৃা দৃশি আরি,
গতাভযা শনবৃ য়  শনশিি থাও; আভায ভঙ্গরভয় দৃশি ফৃদাই গতাভারদয উয আরি । আশভ শ্রীধারভ না থাওায় ত্র াইরত গদযী ইর । আভায যীয এওপ্রওায
বারই, শফদা  অনোনে আশ্রভফাী ফাই বারই আরি ।
ঁ াশিপ াশিপ াশিপ

আীফৃাদও
স্বাভী ব্রজানন্দ ।
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জয় ব্রজানন্দ রয

ফু োশফধাভ,
যভনা, ঢাওা,
১৪ই বফাঔ, ১৩৬০

ওরোণীয়া নাযায়ণী আীফৃাদ শচযঞ্জীফ,
গস্দাস্পদা তরু, গতাভায বশক্তূ ণৃ নফফরলৃয প্রণাভ শ্রীচযরণ াইয়া যভ ু ঔী ইয়াশি, আীফৃাদ ওশয গতাভারদয জীফন ু ঔভয়
উও । গতাভযা নফফরলৃয আভায এই ভঙ্গরাীফৃাদ গ্রণ ওশযয়া শনবৃ য়  শনশিি , নফজাত শরটিয উয আশভ ওৃা দৃশি গপশররাভ মারত গ াশিভয় ূ দীখৃ জীফন
রাব ওশযরত ারয । গতাভায গদরয প্রশত আশভ রক্ষে গপশররাভ; অশচরযই ঠিও ইয়া মাইরফ । আভায ভঙ্গরভয় ওৃাদৃশিরত গতাভারদয ভস্ত আদ শফদ দূযীবূত
ইরফ । শচৎু রযয ভাঔনরও আভায ভঙ্গরভয় দৃশিয ভরধে যাশঔয়াশি । নফফরলৃয রবাকভরন গতাভারদয আত্মায উন্নশত ওরএ উরদ ভূ রও ফাওে চাযটি শরশঔরাভপ(১) গদ ধনভন দ্বাযা শ্রীগুরুয অচ্চৃনা
(২) আত্ম-গফা শফস্মৃত ইয়া গুরুরফা
(৩) অশবভান শযতোক 
(৪) গুরু ফাওে রফৃাশয এই জ্ঞান ।
ঁ াশিপ াশিপ াশিপ

আীফৃাদও
স্বাভী ব্রজানন্দ ।
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জয় ব্রজানন্দ রয

ফু োশফধাভ,
যভনা, ঢাওা

ওরোণফয নাযায়ণ আীফৃাদ শচযঞ্জীফ,
ফাফা ফযদা, গতাভায বশক্তূ ণৃ ত্র াইয়া যভ আনন্দ রাব ওশযরাভ । শ্রীভান াশিয জ্বয  আভায ভাঈয দাস্ত অরএরতই াশযয়া
শকয়ারি, ইা গতাভাযই বশক্তয গুরণ । আভায গতা ফাওেই আরি তুশভ শফরদয ভাথায় া গপশরয়া ুংায রথ চশরয়া মা । গতাভায কারয় এওটা আঁচয মৃেি রাশকরফ
না । ুংায মাঁতা খু শেরত থাকুও তুশভ ঔুঁ টি আশ্রয় ওশযয়া যভানন্দ রাব ওয । ফাফা আশভ শত্রতে ওশযয়া ফশরয়াশি ‘আভায বরক্তয শফনা নাই’ । আভায ফাওে স্মযণ
ওশযয়া শনবৃ রয় থাও । গতাভায শনবৃ য়  বশক্ত মতই ফােরফ গতাভায াশি ু ঔ ততই গদঔা শদরফ । ব্রজানন্দরও হৃদরয় ফাইয়াি গতাভায অভঙ্গর নি ওশযরত আভায
ওতক্ষণ । ফাফা ওর্ত্ৃায ইচ্ছায় ওর্ম্ৃ মা ইরতরি ইরত দা গতাভায ওী মায় আর ।
ঁ াশিপ াশিপ াশিপ ।

আীফৃাদও
স্বাভী ব্রজানন্দ ।
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জয় ব্রজানন্দ রয

ফু োশফধাভ
যভনা, ঢাওা,
২১গ অগ্রায়ণ

ওরোণীয়া নাযায়ণী আীফৃাদ শচযঞ্জীফ,
আয়ুষ্মতী ু ফাশনী ভাঈ, গতাভায বশক্তূ ণৃ শফজয়ায প্রণাভ ত্র াইয়া যভ আনন্দ রাব ওশযরাভ । শফজয়ায আীফৃাদ আভায ূ ফৃ
রত্র াইয়াি  এই রত্র ওশযরতশি । গতাভযা ওররই অশচরয গযাকভুক্ত ইয়া ু স্থ ইয়া শ্রীগুরুনাভ ওীর্ত্ৃন ওশযয়া, ফােী ওশযয়া শডসরনাশয শদয়া উাজ
ৃ রনয
থ গঔালা ওশযয়া র এফুং ফৃশফধ ু ঔ স্বাচ্ছন্দ রাব ওয । আভায এই আীফৃারদ এফায গতাভায গলার আনা ু ঔ াশি রাব ইরফ । ইা আভায ওথায ওথা ফশরয়া
ধশয না । ইা জ্ঞান শফরা ওশযয়া ধয ‚ াইয়াশি ‛ ফশরয়া টিও দা । গতাভায শতনভারয ভরধে ফ ওামৃেশশদ্ধ ইয়া মাইরফ । গতাভায ফৃরতাবারফ অবীি শশদ্ধ ইরফ
। ভাঈ, গতাভায গট ফেথা দূয ইয়া মাইরফ, তুশভ এওটু ওশযয়া ওার বফওার গকাার ব্রজানন্দ ফশরয়া ওার রফণ ঔা । আভায ফাফারও এওটু ু যান গতঁতুর শবজান
জর ঔাইরত দা গফায রয । আয ভশতাশয গদাক্তা াতা এওটু ভু রঔ যাশঔরত দা । ফ আদ ফারাই দূয ইরফ ! গকাাররয লধ অফেথৃ । ঁ াশি গতাভায ঔারভয
ত্র এই ভাত্র াইরাভ । গতাভায গকাার ।

আীফৃাদও
স্বাভী ব্রজানন্দ ।
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জয় ব্রজানন্দ রয

গুরুধাভ
ফাঙ্গু য এশবশনউ,
১৭/১/৭২

ওরোণীয় ব্রজানন্দ আীফৃাদ শচযঞ্জীফ,
ফাফা ীমু  ! গতাভায বশক্তূ ণৃ ত্র াইয়া যভ আনন্দ রাব ওশযরাভ । শ্রীভানরও Science োইররই বার য় । শফরল শচিা ওশযয়া
গদশঔরাভ । এওফায গতাভায জনফকৃরও দৃন ওযাইরত াশযররই ঔু ফ বার য় । রদয ওররয গচাযা আভায ভরন নাই । ত্ররর্ত্ারয কুর চাই । আভায শ্রীরদ বার
নয় । এওটায য এওটা রাশকয়াই আরি ।

আীফৃাদও
স্বাভী ব্রজানন্দ ।
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জয় ব্রজানন্দ রয

ফু োশফধাভ,
যভনা, ঢাওা-২,
১১/১১/৬৭

ওরোণীয় ব্রজানন্দ আীফৃাদ শচযঞ্জীফ,
ফাফা ীমু ওাশি, গতাভায বশক্তূ ণৃ ত্র াইয়া যভ আনন্দ রাব ওশযরাভ, আীফৃাদ ওশয গতাভায গচিা াপরেভশিত উও,
গতাভায ফই ূ যন উও । তুশভ শ্রীগুরুরও স্মযণ  বশক্ত ওশযয়া গম শফলয় রইয়া দাঁো তারতই আশভ গতাভায ভরনাশনরফ ওশযয়া শদফ এফুং তুশভ বারবারফ উর্ত্ীণৃ
রত াশযরফ । তুশভ গুরু ফারওে শফরা ওশযয়া গতাভায ভরন গম শফলয় (Subject) বাররারক শনপরন্দ শচরর্ত্ গই ফই াঠ ওরয মা, গুরুয ওৃায় অতীফ জ গফাধ
রফ । তুশভ আভায াশি আীফৃাদ র ।
ঁ াশিপ াশিপ াশিপ ।

আীফৃাদও
স্বাভী ব্রজানন্দ ।
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ঁ ব্রজানন্দ ঁ

ফু োশফধাভ
যভনা, ঢাওা,
২৪গ আলাঢ়

ওরোণফয ব্রজানন্দ আীফৃাদ শচযঞ্জীফ,
ফাফা ীমু , নফারুণরও মাদফুরয বশতৃ ওযাই বার ভরন ওশযরাভ । ‚অথৃ ভো গুরুই শভটাইরফন‛ । গতাভায ফ শদরওই আভায
দৃশি আরি । ‚তুশভ গুরু গুরু ফশরয়া ওভৃ চারাইয়া মা‛ । আশভ আশরতশি, গওান শচিা ওশযনা । নফ+অরুন = নফারুণ, তুশভ আভায াশি আীফৃাদ র । দাদরত
গতাভায ঠিও ঠিও ভন থাশওরর তুশভ ফে এওটা পােিা অশপায রয় মারফ ।
ঁ াশিপ াশিপ াশিপ
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ঁ ব্রজানন্দ ঁ

গুরুধাভ
ওশর-৫৫,
৩০/৩/৭২

ওরোণীয় ব্রজানন্দ আীফৃাদ শচযঞ্জীফ,
শচযু ঔী-বফ ফাফা ীমু , গতাভায বশক্তূ ণৃ ত্রঔানা াইয়া গতাভায দপরঔয ওথা অফকত ইরাভ । আভায ভঙ্গরাীরল গতাভায
অওার দূয ইরফ । তরফ শওিু ভয় দযওায । তুশভ আভায নাভ জ ওয । আয ভারঝ ভারঝ ‚জয় গুরু‛-‚জয় গুরু‛ ফররত থাও । ফ ঠিও রয় মাইরফ । আাততপ
শওিু ওার ঐবারফই মাও । গতাভায ফেফস্থা মথাভরয় আশভই ফ ফেফস্থা ওশযয়া শদফ । আভায বরক্তয শফনা নাই-যাজয় নাই । ফাই ভঙ্গরাীল শনরফ ।
ঁ াশিপ াশিপ াশিপ
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জয় ব্রজানন্দ রয

ফু োশফধাভ
যভনা, ঢাওা-২,
২৭গ আশরন, ১৩৫৫ ন

ওরোণফয ব্রজানন্দ আীফৃাদ শচযঞ্জীফ,
ফাফা ফযদা, গতাভায বশক্তূ ণৃ ত্র াইয়া যভ আনন্দ রাব ওশযরাভ । আভায শফজয়ায াশি আীফৃাদ গ্রণ ওয । গতাভায িন্দভত
ফােীখয ওশযরফ । এত তাোহুোয শও প্ররয়াজন ? গতাভায শত্রওারর দপঔ নাই । তুশভ ু ত্র ওরত্রাশদ রইয়া ু রঔ ওার ওাটাইরফ । ব্রজানন্দ নাভ গনয়া ফাকান ফনোয়
বাাইয়া রইরত াযরফ না-না-না । ৎ ইরত গম অবয়ফাণী উদ্ভুত য় তাা অঔন্ডনীয় জাশনরফ । আয ফাফা, তুশভ জীফরন দপঔ ওরযা নাই । আজ দপঔ ওশযরফ, এশও
ইরত ারয ? গতাভায ূ রণে কো গদ, ূ রণেই রয় ইরফ । তুশভ বকফানরও বয় ওয ফশরয়া গতাভারও গওই এ জকরত বয় গদঔাইরত াশযরফ না । তুশভ বকফানরও
বারফা ফশরয়া গতাভারও ওররই ( জীফ ভারত্রই ) বার ফাশরফ । এই আভায তে ফাণী । ফাফা, তুশভ আভায গচারঔ গচারঔ আি । আশভ গতাভায ওাজ ওশযয়া মাইরতশি
। তুশভ শনবৃ রয় শনশিরি থাও । আশভ ফ ঠিও ওশযরতশি । ফাফা, আশভ শও গতাভারও গপশরয়া নীযফ থাশওরত াশয ? তুশভ স্থারন স্থারন খু শযরতি রঙ্গ রঙ্গ আশভ গতা
খু শযরতশি । গতাভারও স্থান ধযাইয়া শদরতশি । আয গফী শফরম্ব নাই । আভায ভাঈয জ্বয াশযয়ারি । রুণুয শফফা অনশতশফররম্ব ইয়া মাইরফ । শযদা  োভদা
গরঔাশেরত বারই অশধওায ওশযরতরি । তুশভ-গতা ফ ভয় কুরর আি । জয় গুরু গকৌযাঙ্গ, জয়গুরু গকৌযাঙ্গ । আশভ স্থুরর ফে বার না । শ্রীধাভফাীযা বারই আরি ।
শফদো বাযী উৎাত আযম্ভ ওশযয়ারি । তাায মন্ত্রণায় ধারভ থাওা দষ্কয । স্বাভীরত বশক্ত নাই । গুরুরত বশক্ত নাই । আয গফী শরঔা মায় না । আশভ ভাঔাশনও শলোরয়
ইরত খু শযয়া আশয়াশি । আভায শফজয়ায াশি আীফৃাদ ফাইরও জানা ।
ঁ াশিপ াশিপ াশিপ
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জয় ব্রজানন্দ রয

ফু োশফধাভ,
যভনা, ঢাওা-২,
১৯গ বফাঔ, ১৩৫৪ ন

ওরোণফয নাযায়ণ আীফৃাদ শচযঞ্জীফ,
ফাফা ফযদা, গতাভায বশক্তূ ণৃ নফফরলৃয প্রণাভ াইয়া যভ আনন্দ রাব ওশযয়াশি । আীফৃাদ ওশয এ ফিয গমন গতাভায ুঔ
স্বাচ্ছরন্দ ওাটিয়া মায় । আয গমন গতাভায় গওান প্রওায অবারফ না ায় । শ্রীগুরুই গমন গতাভায বারফয শফলয় য় । আয শফলয় জকরতয বারফ বশযয়া অবাফগ্রস্ত না 
। ফাফা, গপ্রভ বশক্ত যাঔ আয ঔু ফ াফধান থাও । গমভন তাভশও শদন আশয়ারি এ অফস্থায় গুরুওৃা, প্রাদ, দধূ শর আয আশ্রয় শবন্ন কশত নাই । এগুশররত বাফটারও
জীফ ওশযয়া যারঔ । এফায আভায ভাঈয রারন াররনয ওথা ভরন শেরর আশভ গমন শও এওটা ইয়া মাই । তঔন আশভ গওান ওারজই ডু শফয়া থাশওরত াশয না । ফাফা,
ধনে তুশভ, ধনে গতাভায বশক্ত, ধনে গতাভায শযজনফকৃ । আভায এওাি আীফৃাদ  ইচ্ছা গতাভায আা ূ ণৃ উও । আয গতাভায বশক্ত অটুট  অচরা উও । ফিরযয
প্রথভ শদন শ্রীধারভ গফ মাত্রীয আকভন ইয়াশির । ঔফয াইয়া যরভন ফাফা আশদ দই চাশযজন বক্ত আশরতশির, শওন্তু ঠাৎ ঢাওায় Riot জাশনয়া বক্তরদয মাতায়াত
ফন্ধ্ ইয়ারি । এভন শও ফাজায াট ওযা দষ্কয ইয়ারি । খরযয ফাশয এওা য়া মায় না । ফাফা, বক্ত আভায হৃদরয়য ফস্তু । বক্তরও বুশরয়া আয ওাারও রইয়া
থাশওফ । বশক্ত ভাযাণী । ইারও গওান গওান বাকেফান াইয়া থারও । জাত চালা না ইরর ইারও ধযা ফেই ভু শস্কর । গপ্রভ বশক্ত ভুরঔ ফাই ফরর, শওন্তু ফাশরয ফাঁরধয
ভত শচযশদন উা ভান থারও না । প্রওৃত গপ্রভবশক্ত দষ্প্রাে । তরফ াধু জরনয বশক্ত শফরা গওান অফস্থারতই টরর না । গমভন চওভশও াথয াজায ফিয মশদ ভাটিয
নীরচ থারও তফু  তাায গুণাগুন গওান প্রওারয দূয য় না । ফাফা, তুশভ ভাবাকেফান গম, এ ধরনয ধনী ইয়াি । তাই গতা এতোনীয ফাদা গতাভায দয়ারয কোকশে
শদয়া আশর । গতাভায আশশ্রত শযফাযফকৃ গতাভায রঙ্গ রঙ্গ ধনে ইয়া গকর এফুং গতাভায গুরণ ইাযা ঐওাশিওতা যক্ষা ওশযরত াশযরফ । ফাফা, আশভ স্থুরর
বারই আশি । গতাভারদয ওররয উরযই তীক্ষ্ণ দৃশি যাশঔরাভ । শনবৃ য়   শনশিি  ।
ঁ াশিপ াশিপ াশিপ
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জয় ব্রজানন্দ রয

ফু োশফধাভ
যভনা, ঢাওা-২,
৭ই গৌল ১৩৫৩ ন

ওরোণফয নাযায়ণ আীফৃাদ শচযঞ্জীফ,
ফাফা ফযদা, গতাভায বশক্তূ ণৃ ত্র াইয়া যভ আনন্দ রাব ওশযরাভ । গতাভায রত্রয উর্ত্য ওশযরত শওিু গদযী ওশযয়া গপশরয়াশি
। ঁঁ অফরাওাি যররারও কভন ওশযয়ারি । তাায শ্রারদ্ধ ওরয়ওশদরনয জনে শকয়াশিরাভ । ধারভ আশয়া গদশঔরত াই গতাভায ত্র আশয়ারি । জশভদাযীরত বার
ভোরনজায শনমু ক্ত ওশযয়াি । এঔন আয গতাভায বাফনা শও ? ুংায আয গতাভায ারত যাশঔ না, গুরুয ওশযয়া দা । গুরু ভাযাজ, গতাভায রক্ষ মাা শফরফচনায়
বার য়, তাাই ওশযরফন । তুশভ রযয শচিা খারে আশনয়া শভিাশভশি ভাথা খাভাইরতি । ঁর দা, ঁর দা, ঁর দা । আত্মভৃরণয তুরে আয গমাক নাই । ফাফা,
তুশভ াক্ষী স্বরু ইয়া আনরন্দ বাতা রইয়া আায শফায ওয । এরত বাযী আনন্দ াইরফ । এফায আশভত্বটারও তুশভরত্ব ডু ফাইয়া দা । মথা প্রাশপ্তরত শফচযণ ওয । এই
আভায ইচ্ছা  আীফৃাদ । জয় অফতায ু রুলরূী জকৎগুরু শও জয় ! গতাভায এফাযওায ওীর্ত্ৃনটি আভায গফ রাশকয়ারি । গদরয দাঙ্গা াঙ্গাভায় আভারদয শও ? মাই
উও না গওন ? মায গমভন ওর্ম্ৃ তায গতভন পর । আভযা দগুরুয ঙ্গ াইয়াশি । আভারদয ভুঔ ভশরন ফা শচিামু ক্ত ইরফ না । আভযা অফতাযু রুলরূী জকৎ গুরুয
িান । আভযা শনযানরন্দ, দপরঔ, প্রররয় ভাররয় শনবীও থাশওফ । ফাফা, ুংাযী গরাও গতা ভশযরত আশয়ারি । আয আভযা ভৃ তুেরও জয় ওশযরত আশয়াশি ।
আভারদয ভু ঔ ভশরন ইরফ গওন ? ফাফা, আজওায ওথাগুররা আভায ভরন কাঁশথয়া যাঔ । বুশর না, গতাভারদয ঙ্গ ু ঔ রাব ওশযফায গতা আভায এওাি ফানা আরি ।
শওন্তু ভয় ওশযয়া উঠিরত াশয না । াশিয যীক্ষায পর আভারও জানারফ । োভদা, শযদা গতা আভায দাই । রদয বয় গওাথায় ? তুশভ আভায াশি আীর্ব্ৃাদ
র ।
ঁ াশিপ াশিপ াশিপ
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ফু োশফধাভ
যভনা, ঢাওা-২,
২৭গ ভাখ, ১৩৫৩

ওরোণফয নাযায়ণ আীফৃাদ শচযঞ্জীফ,
গস্দাষ্পদ োভদা, গতাভায শরশওা ারঠ অতেি আনশন্দত ইরাভ । তুশভ গম এফায া ওশযয়াি  H. School- এ বশর্ত্ৃ ইয়াি
ইা জাশনয়া আভায ঔু ফই আনন্দ ইয়ারি । আীফৃাদ ওশয উর্ত্রযার্ত্য তুশভ এইরূ া ওশযয়া মা । আশভ শফযাশত্র ওশযয়া আশরতশি । ফিরয এওফায মশদ
গতাভারদয দৃন না গদই তরফ আশভ শও ওশযয়া গতাভারদয রদ্ধ  শনষ্পামু ক্ত ওশযফ । এইভার শরফয াও খয ইরত শরফয ফানত্র ফ গচারয রইয়া শকয়ারি এফুং
আজওায অফস্থা ঢাওায বার না । এইফায শফযাশত্র গম ফে ু শফধা ইরফ তা ভরন ওরযা না । তুশভ আভায আীফৃাদ র আয গিাট ফাইরও আীফৃাদ দা ।
ঁ াশিপ াশিপ াশিপ

আীর্ব্ৃাদও
স্বাভী ব্রজানন্দ ।
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শ্রীশ্রী ফু োশফধাভ
যভনা, ঢাওা-২,
৭ই গৌল, ১৩৫৩ ন ।

ওরোণফয নাযায়ণ আীফৃাদ শচযঞ্জীফ,
গস্দাষ্পদ োভদা, গতাভায বশক্তূণৃ ভধু ভাঔা ত্রঔানা াঠ ওশযয়া আনরন্দ কদকদ ইয়া গকরাভ । গতাভায অযাধ গতা আভায
গচারঔ ধযাই রে না । ফযি আভায অযাধ ইরত ারয । আশভ অফররা ওশযয়া গতাভারও ফযাফয ত্র গদই নাই । এঔন ইরত আশভ ফযাফয গতাভায ওারি ঔু ফ
উরদূ ণৃ ত্র শদফ । তুশভ বার ওশযয়া ফু শঝয়া আভারও উর্ত্য ওশয । আভায এফায আশফায ঔু ফই ইচ্ছা আরি । এঔন ভা রয়াইররই য় । যীক্ষায পর আভারও
জানাইরফ । ারুয যীয বারই থাশওরফ । তুশভ যীযকত বারই থাও । তুশভ আভায আীফৃাদ র । ারুরও আীফৃাদ শদ ।
ঁ াশিপ াশিপ াশিপ

আীফৃাও
স্বাভী ব্রজানন্দ ।
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ফু োশফধাভ
যভনা, ঢাওা-২,
১৯গ বফাঔ, ১৩৫৪ ন ।

ওরোণীয়া নাযায়ণী আীফৃাদ শচযঞ্জীফ,
আয়ুষ্মতী ু ফাশনীভাঈ, গতাভায বশক্তূ ণৃ নফফরলৃয প্রণাভ াইয়া যভ আনন্দ রাব ওশযরাভ । আীফৃাদ ওশয এ ফিয গতাভায
ু রঔয উও, অভঙ্গর দূয উও, গতাভায ওরর ফাঁশচয়া থাকুও আয াুংাশযও  আধোশত্মও উন্নশত উও । গতাভায ওভৃরতা ঔু ফই বার । গতাভায বাকে
রইয়া শফযর গও আশয়া থারও । এভন ৎঙ্গ গম রাব ওরয, তায গতা াত ু রুল উদ্ধায ইয়া মায় । তুশভ গদঔ না, এভন বারফ গওান খরয গুরুয চযরণ
ু ষ্পাঞ্জশর, গবাক, আযশত গফা মত্ন রারন ারন ইয়া থারও ! আজওার গবাকী কৃ রস্থযই চাশযশদরও িোিশে । গমাক আয গবাক দই ভান যাশঔয়া ওয়জন
কৃ স্থারী ওরয ? কৃ স্থ গুরুবশক্ত যায়ণ, গুরুকত প্রাণ ইরফ । ওরভৃয পর গুরুরত ভৃণ ওশযরফ । ওর্ম্ৃপরর আা যাশঔরফ না । উা তরনয ওাযণ । কৃ স্থ
শনষ্কাভী ইরফ, পররয প্রশত রক্ষে শদরফ না, গওফর ওরর্ম্ৃ ফেস্ত থাশওরফ । ভস্ত ওর্ম্ৃ ওশযয়া ফশররফ ‚এতদ্র ওর্ম্ৃপর গুরু নাযায়রণ ভশৃত ভস্ত‛ । আভায এই
শক্ষাভত ুংায ওশযয়া মা । ুংায আনন্দ বফন ইরফ । ুংায শদয়া ওাজ নাই-এই শও ফর ? ুংায চাই, নতুফা আভযা শও শদয়া ভান অজ
ৃ ন ওশযফ ?
কৃ রস্থয শভথোওথা ফরা, ফৃদা ভাা । কৃ স্থ শদফেবাফমুক্ত াধু  অশতশথ গফায় যত থাশওরফ । ু ত্র ওনোকণরও ফন, বূলণ, গপ্রভ  ভধু য ওথায় ন্তুি
যাশঔরফ এফুং শফদো শক্ষা শদরফ  রারন ওশযরফ । ভাঈ, তুশভ আয দপশঔনী ফশরয়া আভায হৃদরয় ফেথা শদ না । গতাভায গকাার ফেথা ায় । গতাভায
গকাাররও গতা আয ওয়শদন যাশঔয়া গফা মত্ন ওশযয়া শদরত ায নাই । রথ শতনশদন থাশওরত ইর । ভাই, আশভ ধারভ আশয়া ফে ুরঔ নাই । ঢাওায়
যায়ট রাশকয়ারি । খরযয ফাশয য়া মায় না । গফাধ য় রধু ডাইর ঔাইয়াই থাশওরত ইরফ । আশভ স্থুরর বারই আশি । গতাভায কুর ওরোণ ফাঞ্ছনীয় ।
ঁ াশিপ াশিপ াশিপ

আীফৃাদও
গতাভায গকাার ।
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ফু োশফধাভ
যভনা, ঢাওা-২,
২৬গ পারৃন, ১৩৫৫

ওরোণী নাযায়ণী আীফৃাদ শচযঞ্জীফ,
আয়ুষ্মতী মরাদাভাঈ, অরনও শদন মাফৎ গতাভায গওান কুর ুংফাদ না াইয়া শচশিত  দপশঔত আশি । আভায ুংফাদ ফা উর্ত্য না
াইরর গতাভায গতা রবারব জানাইরত রারক । আশভ শচঠিয উর্ত্য না শদরত াশযরর শচঠিয প্রাথৃনানু মায়ী ওাজ ওরয থাশও । এশদরও শওিু শদন মাফৎ গতাভারদয
গওানই ুংফাদ াই না । আভায ধাভ গদশঔরত য়, বক্তরদয গদশঔরত য় । আশভ ভয় গভারটই াই না । এই রঙ্গ শফযাশত্রয শনর্ম্ৃরে আীফৃাদ াঠাইরাভ । প্রাশপ্তুংফাদ
ফাশরয়া গঔাোয ঠিওানায় শদররই ারফা । আশভ আকাভীওরে যনা ইফ ।
ঁ াশিপ াশিপ াশিপ

আীফৃাদও
স্বাভী ব্রজানন্দ ।
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ফু োশফধাভ,
যভনা, ঢাওা

ওরোণফয নাযায়ণ আীফৃাদ শচযঞ্জীফ,
গস্দাস্পদ োভদা, গতাভায শরশওাঔানা াইয়া াদরয গ্রণ ওশযয়াশি । তুশভ আভায ভঙ্গর আীফৃাদ র  অনোনে ওররও দা ।
গতাভায রুণু -শদশদরও গমবারফ এফায যক্ষা ওশযয়াশি তাা গতা তুশভ এওটু শচিা ওশযররই ফু শঝরত ায । গতাভারদয এওটু শওিু ইরর আভায শচিা বাফনায ীভা থারও
না । জর উঠিয়ারি, তা’ আয আভায বারকে গদঔা খটিয়া উঠির না । আজ ওয় ফিয মাফৎ ভরন ওশযরতশি ফলৃায় গতাভারদয ঔারন মাফ । নারভ ফোযাভ ীো অবাফ দূয
য় শও না তা’ তুশভ জাশনরত ায, অরনে জাশনরফ শও ? গম ভস্ত শফরদয ভরধে শদয়া গতাভারদয রইয়া মাইরতশি তা শফরাী বক্ত িাো অরনে শও ফু শঝরফ ? গরারওয
ওথায় ওান শদ না । শনরজয অিয গদশঔয়া চশর । োভদা, তুশভ রযয ওথায় ভরন ওি আশন না । শনরজয ভন শফচায ওশযয়া গদঔ । আশভ ঔু ফ ফেস্ত এঔন । আয শও
শরশঔ ।
ঁ াশিপ াশিপ াশিপ

আীফৃাদও
স্বাভী ব্রজানন্দ ।
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ফু োশফধাভ
যভনা, ঢাওা,
১৩ই বাদ্র, ১৩৫৫ ন ।

ওরোণফয নাযায়ণ আীফৃাদ শচযঞ্জীফ,
ফাফা ফযদা, গতাভায ওাডৃ  এন্রবর উবয় ত্রই এওই শদরন াইয়াশি । ত্রদ্বয় াঠ ওশযয়া শফরল আনন্দ রাব ওশযয়াশি ।
আীফৃাদ ওশয, তুশভ শযফারয ু ত্রওনোশদ  শনযারদ ভরনয ু রঔ ু দীখৃজীশফ  । আভায ভাঈ শত্রাররয় ায়া শযফতৃ ন ভানর শকয়ারি জাশনয়া যভ ু ঔী
ইয়াশি  মাারত ু স্থ ফর ইয়া শপশযয়া আর গই গচিায় যশরাভ । আশভ ভাঈয ত্র াইয়াশি  তাায উর্ত্য ওশযয়াশি । অদে অরনও শদন রয রুনু য এওঔানা
ত্র াইয়াশি । গ তাায স্বাভী ওনো  বারই আরি । আা ওশয গ আশরন ভা নাকাত গতাভায ওারি মাইরত ারয । আভায ভাঈয ইচ্ছা গম, ফােী ওশযরর দই ঔানা
ফােী ইরর গ বার ভরন ওরয । শ্রীভান ধীরযরনয প্রশত ভঙ্গরভয় দৃশিাত ওশযরাভ । গ মাারত ওামৃে উদ্ধায ওশযয়া ভঙ্গরভত শপশযরত ারয, গই দৃশি যাশঔরাভ ।
শ্রীভান শ্রীভশতরদয যীক্ষায পর শওিু শওিু ফাশয ইয়ারি তাারদয রত্র জাশনরত াশযরাভ । তাাযা বার নম্বযই যাশঔয়ারি । তাশযনী এঔন াাতাররই আরি ।
তাায ত্নী  গিরর আশ্ররভ থাশওয়া তাায তত্ত্ব তারা ওশযরতরি । শন্ডত গনৌওা ইরতই াাতারর উঠিয়াশির । আশ্ররভ আর নাই । তাায ত্নী  গিরর
অনেত্র স্থান ওশযরত না াশযয়া ধারভ আশয়ারি । তাাযা গম বফষ্ণফ অযারধ অনু তপ্ত ইয়া ধারভ আশয়ারি তা নয় । তরফ তাায স্ত্রী  গিররয ভরন শওিু শওিু
জাশকয়ারি । এঔন আরযাকে রাব ওশযয়া শও ওরয, গদঔা মাউও । আশভ এও প্রওায আশি । গদ কত ফে বার না । আনন্দ াধু , শনজানন্দ বারই আরি । আজওার
শফদোয অফস্থা ফে বার নয় । তাায চরন ফরন ফে ু শফধায না, আশ্ররভ বাযী অাশি ওশযয়া তুশরয়ারি । আভায ভাঈয এও ত্র াইয়াশি । শরশঔয়ারি, তুশভ নাশও
শচশওৎায জনে ঔযচ শদরফ, তা’ দা নাই । আয শরশঔয়ারি, ‚আভায প্রাদ না ঔাইরর ভুরঔ রুশচ ইরফ না’’। শও ওশয, আভায এশদরও যীয বার থারও না গম, শকয়া
দৃন শদয়া প্রাদ গফায ফেফস্থা ওশয । তরফ গদটা এওটু বার গফাধ ওশযররই দৃন শদফায গচিা ওশযফ । তুশভ আভায াশি আীফৃাদ র ।
ঁ াশিপ াশিপ াশিপ

আীফৃাদও
স্বাভী ব্রজানন্দ ।
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ফু োশফধাভ
যভনা, ঢাওা-২,
১৩ই বাদ্র

ওরোণফয নাযায়ণ আীফৃাদ শচযঞ্জীফ,
গস্দাষ্পদ োভদা, গতাভায বশক্তূ ণৃ ত্র াইয়া যভ আনন্দরাব ওশযয়াশি । আীফৃাদ ওশয, তুশভ বার শফদ্বান  । তুশভ ইুংযাজী,
ফাুংরা, স্বাস্থে শফজ্ঞান ড্রইুং শড্রর ইতোশদরত বারই নম্বয যাশঔয়াি । শ্রীভান ারু  গনা এফুং ফজু First ইয়ারি আয গফরী 3rd Stand ওশযয়ারি জাশনয়া আনন্দ
াইয়াশি । শ্রীভান াশিয ারয ুংফাদ আভারও জানাই । Annual –এ গতাভযা বার নম্বয যাশঔয়া া  এই আভায ইচ্ছা । গতাভায ভায ত্র াইয়াশি এফুং
জফাফ আশভ শদয়াশি । ভায জনে তুশভ গওান শচিা ওশয না । গ ত্ত্বযই আরযাকে রাব ওশযয়া শপশযরফ । গতাভযা আভায অশত শপ্রয় । গতাভারদয ভঙ্গর ওাভনা আশভ
তত ওশযরতশি ।
ঁ াশিপ াশিপ াশিপ

আীফৃাদও
স্বাভী ব্রজানন্দ ।
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জয় ব্রজানন্দ রয

ফু োশফধাভ
যভনা, ঢাওা,
ফৃ স্পশতফায

ওরোণফয নাযায়ণ আীফৃাদ শচযঞ্জীফ,
ফাফা ফযদা, গতাভায গওান কুর ুংফাদ এশদরও াই নাই । তায জনে াশি াইরতশি না । গতাভায শফলয় শরশঔয়া শনশিি ওয ।
গতাভায গওান ুংফাদ না াইয়া অশস্থয ইয়া উঠিয়াশি । আশভ ওশরওাতা ইরত আশয়া শফযাশত্রয ফোারয ওরয়ওশদন গফ আনরন্দই ওাটাইয়াশি । আকাভীওরে গদার
ওশযরত ফাশরয়ারঔাো যনা ইফ । তুশভ গই ঠিওানায় ত্র শদয়া আভারও াি ওশযরফ । এই রঙ্গ শফচতুর্দ্ৃীয শনর্ম্ৃরে আীফৃাদ াঠাইরাভ ।
ঁ াশিপ াশিপ াশিপ

আীফৃাদও
স্বাভী ব্রজানন্দ ।
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জয় ব্রজানন্দ রয

ফু োশফধাভ
যভনা, ঢাওা,
৯ই বাদ্র, ১৩৫৩ ন

ওরোণফয নাযায়ণ আীফৃাদ শচযঞ্জীফ,
ফাফা ফযদা, গতাভায বশক্তূ ণৃ ত্র াইয়া যভ আনন্দ রাব ওশযয়াশি । আজ ওরয়ওশদন য় গতাভায ত্র াইয়াশি, শওন্তু ভয় অবারফ
ূ জা াফৃনাশদ উররক্ষে উর্ত্য ওশযরত গদযী ইর । আফায এঔানওায ফতৃ ভান শযশস্থশত বার নয় শফধায় গদযী ইর । শদফাযাশত্র ফেই দশিিায় ওাটাইরত রচ্ছ ।
চতুশর্দ্ৃরও বক্তফৃ রন্দয অফস্থায শদরও চাশয়া থাশওরত য় । চাশযশদরও ভাভায়ায ুংায রীরা চশররতরি । তাোতাশে ত্র শরশঔরাভ । ফাফা, শচিা ওশয না । আশভ দই
ারত শফদাদ গঠশরয়া যাশঔয়াশি । গফহুরায ভত স্বাভীয াে ওয়ঔানা ফকর তরায় ওশযয়া ভৃ ত শতরও ফাঁচাইফায জনে ফাশয ইয়াশির-গই শফরা যাঔ । আশভ
গতাভায আদ ফারাই দূয ওশযরতশি । ফাফা, আভায ক্ষভতায ওথা শও বুশরয়া শকয়াি ? এ মাফৎ গতাভায জীফনমাত্রা ঔু ফ ুরঔই ওাটিয়ারি । নতুফা তুশভ গম ফ শফরদয
র্ম্ু ঔীন ইয়া আশরতি অরনেয শক্ত নাই গতাভারও যক্ষা ওরয । এ গওফর গতাভায ঐওাশিও শফরা বশক্তয পর । ফাফা, গতাভায ভরনয আা ূ ণৃ ইরফ । এওটু আয
অরক্ষা ওশযয়া মা । আয শওিু শরশঔরত াশযনা । চাশযশদও ইরত অশস্থয ওশযয়া তুশররতরি ।
ঁ াশিপ াশিপ াশিপ

আীফৃাদও
স্বাভী ব্রজানন্দ ।
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জয় ব্রজানন্দ রয

ফু োশফধাভ
যভনা, ঢাওা-২

ওরোণীয়া নাযায়ণী আীফৃাদ শচযঞ্জীফ,
ু ফাশনী ভাঈ, গতাভায বশক্তূ ণৃ ত্র াইয়া যভ আনন্দ রাব ওশযয়াশি । গতাভারদয ফোযাভ ীোয ুংফাদ াইয়া গই ফ ফোশধ
াশিয শনশভর্ত্ ঔু ফই ফেশতফেস্ত শিরাভ । আয রত্রয উর্ত্য শদরত অফয াই নাই । আভায এশদরও ওারজয বীরেবারয অশস্থয থাশওরত ইয়ারি । শ্রীধাভ শযচারন গ
এও ভস্ত ফোায । নানাশফধ গকারভার আশয়া উশস্থত য় । তায ভরধে ধারভ গরাওজরনয ঔু ফ অবাফ । ৫/৬ জন গফরওয ভরধে ভাত্র ৩ জন গফও দ্বাযা ধারভয ওর্ম্ৃশনর্ব্ৃা ওশযরত রচ্ছ । আভায গদরয উয গফী ঔাটশন শেয়া শকয়ারি । এওশদরও িু রটই ারাফ নাশও তাাই বাশফরতশি । ভাঈ, গতাভারও আফায শও শঔাইফ । ভা
মরাদায বাফটি ঠিও ঠিও যক্ষা ওশযরত াশযররই গতা গতাভায ই াযভাশথওৃ ওাজ ইয়া মাইরফ । আভায রীরায ভরধে গওান গুপ্ত াধন বজন নাই । তুশভ ঐ গম
শরশঔয়াি গম গকাাররয র্ব্ৃভয়রূর ফ ভরয় শরি শরি যাশঔরত চা, ঐ ঔাঁটি ওথা । ঐটী ররই ফ ইয়া মায় । গইশদরও ঔু ফ ধোন যাঔ । আয অনেশদরও ভন
শদ না । ুংারযয ওাজওর্ম্ৃ মা ায আভায ওর্ম্ৃ ফশরয়া ওশযয়া মা । তা ররই আয গওান গকার ফাশধরফ না । আভায শঔরদয ঔু ফ ঔাটাইয়া র । তাযা ারত ারয় ঔু ফ
আরি, আয দশদন রযত ারারফ । তাযা ওথা না রশনরর তুশভ তারদয ফররা এটী শও ব্রজানরন্দয ুংায নয় ? তরফই তাযা ভন শদয়া ওশযরফ গদশঔ । আভায ফাফায
ওথায় গওান জফাফ ওশয না । গ গতাভারও দ’ ওথা ফশররফ না গতা গওাথায় ফশররফ । আীফৃাদ ওশয গতাভায শচর্ত্ আভারত উও এফুং শনর্ম্ৃর উও ।
ঁ াশিপ াশিপ াশিপ

আীফৃাদও
গতাভায গস্দরয গকাার
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জয় ব্রজানন্দ রয

ফু োশফধাভ
যভনা, ঢাওা,
৯ই বাদ্র, ১৩৫৩ ন ।

ওরোণীয়া নাযায়ণী আীফৃাদ শচযঞ্জীফ,
ু ফাশনী ভা, গতাভায ১রা শ্রাফরণয বশক্তূ ণৃ ত্র াইয়া যভ আনন্দ রাব ওশযয়াশি । শরশঔয়াি, গতাভায গকাার শবন্ন এ ুংারয আয গও নাই, তা ঠিওই । গকাার
মরাদায জীফন ফৃস্ব । গকাার িাো মরাভতীয আয শপ্রয় গও আরি ? মরাভতী গকাাররয জনে ফৃস্ব তোক ওশযয়ারি । এভন শও গদরয ভায়া মৃেি ওরয নাই । গই গতা তুশভ ।
গকাাররয ভায়ায় আয ফ ভায়া দূয ইয়া মাইরফ । গকাাররয ভায়ায এই গতা গল শযণশত । বকফারন ফাৎরে গপ্রভ আশরর দপঔ বদনে থারও না । ভরন তায দপঔ ফশরয়া শওিু থারও
না । ভাঈ, আশভ গতাভারও ভায়াভু ক্ত ওশযরত গকাাররূর গতাভায ওারি প্রতেক্ষ ইয়াশি । আীর্ব্ৃাদ ওশয গতাভায ফাৎরে গপ্ররভয পর রাব উও । গতাভায আশভত্ব না উও,
ুংায আশক্ত দূয উও । ঔান শনধরনয জনে ওাঁশদ না । গতাভায গকাার রাব য় নাই গই জনে ওাঁদ । এ দশদরনয গবাক ু ঔ শদয়া শও ওশযরফ ? গবারক শও ু ঔ আরি ? ু ঔ
গমারক । ু ঔ গুরু াদ রে । গ ু ঔ গওানওারর পুযায় না । ুংায ু রঔ গওফশর দপঔ আয জ্বারা । গওফর গখাযাখু শয, আা মায়া । ভু শক্ত নাই । গদঔ, গকাী গপ্ররভ আত্মু ঔ শির না ।
ওায়ভরনাফারওে শ্রীওৃষ্ণ ু রঔয গফাই তাারদয স্ববাফ । জয় ব্রজানন্দ রয, জয় ব্রজানন্দ রয । তুশভ গকাাররও বারফা । গই বারফাায় এ জকৎ বুর রয় মারফ । গতাভায আশভত্ব
মারফ । তঔন কাশরকারাজ ফওাফশও পুর চন্দন তুরে রাশকরফ । জয় ুংওয ! ভাঈ, আশভ এঔন আশ ।

আীফৃাদও
গতাভায গকাার ।
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জয় ব্রজানন্দ রয

ফু োশফধাভ
যভনা, ঢাওা,
২৭গ ভাখ, ১৩৫৩ ন ।

ওরোণফয নাযায়ণ আীফৃাদ শচযঞ্জীফ,
ফাফা ফযদা, গতাভায বশক্তূ ণৃ ত্র াঠ ওশযয়া আভায শদ্বগুণতয উথশরয়া উঠির । মতই াঠ ওশযরত থাশও ততই নতুন শফলয় াইয়া
আনরন্দ গযাভাশঞ্ছত ই । এভন ফ াশযফাশযও, াভাশজও ওথা এত ু ন্দযবারফ গুটাইয়া শরশফদ্ধ ওশযরত ায । তাা াঠ ওশযয়া আভায আনরন্দয ীভা থারও না ।
গতাভায ভশস্তষ্ক শক্ত িারন গদশঔয়া আশভ অফাও ই । তুশভ ওশফ  এওজন বার াশশতেও । ফাফা, গতাভায ওর্ম্ৃ ঔাযা নয় । তুশভ জীফরন দপঔ া নাই, াইরফ
না । আশভ শফযাশত্র ওশযয়া গতাভারয এওফায দৃন শদফায ফানা যাশঔ । এঔন ভা চারাইরর য় । াশওস্তানই উও, আয গকাযস্থানই উও, তুশভ ু রঔ শনদ্রা মা
দচ্ছায়ায় । ূ ণৃ ু লে ু ত্র যাশঔরতি । এয আফায অনু ভশত শও, ফাফা ? গুরু থাশওরত শচিা গওাথায় । শ্রীভশতরদয শফফারয জনে শচিা ওশয না । শচিাভশণই উারদয শচিা
ওশযরতরিন । গতাভায গচিা শফপর । শনজ শক্তরত মঔন শওিু ই ইরফ না তঔন তুশভ িারঙ্গ দতরর শেয়া থাও । ফরচরয় এই গচিাই উর্ত্ভ । গরারওয ওথায় শও ফা
আর মায় ? আশভটারও তুশরয়া গপর, এই আশভই ভস্ত অাশিয ভূ র । এঔন এওফায ফররা ‚জয় ব্রজানন্দ রয‛, ‚গুরু গতাভায ইচ্ছাই ূ ণৃ উও । তুশভ মাা ওয
তাাই বার । আশভ তাাই আদরযয শত গ্রণ ওশযফ । গতাভায মাা িন্দ য়, আশভ যাজী আশি । আভায এ ফাফা তত ফাফা‛ । ফাফা, এইবারফ গলার আনা
আত্মশনরফদন ওশযয়া আনন্দ র । ইা িাো আয এই ুংারয আনন্দ াইফায দযা থ নাই । এই রথ শওিু যাশঔয়া শওিু শদরর চশররফ না । পাঁও যাশঔয়া ধর্ম্ৃ ওশযরত
নাই । গদালী ওয গতা শনরদৃ ালী ঔারা দা । এ ফই গতাভায দান । আশভ শফযাশত্র ওশযয়া গতাভারও এওফায দৃন শদফায ইচ্ছা আরি । শ্রীভান োভদা, াশি  গফরা
া ওশযয়ারি এফুং োভদারও H.School-এ বশতৃ ওশযয়া গদয়া ইয়ারি । ইারত অতেি আনন্দ াইরাভ । গতাভায ওারয শদরও দৃশি যাশঔরাভ । আয
ভস্তশদরওই দৃশিাত ওশযয়াশি । ধারভ আনন্দ আশয়ারি । গ ফেই অু স্থ । শফযাশত্রয ভয় আভায ওারজয আয অফয থারও না । গতাভায কুর ওরোণ ওাভনা
ওশযরতশি । তুশভ শনবৃ য়  শনশিি  ।
ঁ াশিপ াশিপ াশিপ

আীফৃাদও
স্বাভী ব্রজানন্দ ।
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ফু োশফধাভ,
যভনা, ঢাওা-২,
৭ই গৌল, ১৩৫৩ ন ।

ওরোণীয়া নাযায়ণী আীফৃাদ শচযঞ্জীফ,
আয়ুষ্মতী ু ফাশনী ভাঈ, গতাভায বশক্তূ ণৃ ত্র াইয়া যভ আনন্দ-রাব ওশযয়াশি । আভায কান্ডীযা শনফাী শলে অফরাওাি
যররাওকত ইয়ারি, আশভ ওরয়ওশদরনয জনে তাায শ্রারদ্ধ শনভশন্ত্রত ইয়া শকয়াশিরাভ । তথা ইরত শপশযয়া আশয়া ধারভ গতাভায ত্র াইয়াশি । তাই রত্রয উর্ত্য
ওশযরত গদযী ইর । আশভ মঔন গমঔারন থাশও আভায ভঙ্গরভয় দৃশি গতাভারদয উয থারওই । গতাভারদয ভযণ ফাঁচন ফ আভায ারত । গতাভযা ভু ক্ত ু রুল, আভায
রীরায় ায়তা ওশযরত যীয ধাযণ ওশযয়া আশয়াি । আশভ মঔন আশয়াশি, গতাভযা আভায ারথ আভায শযলদরূর আশয়াি । গতাভযা শনবৃ রয় থাও । গতাভারদয
উয অরনেয গওান অশধওায নাই । তুশভ আনরন্দ ুংায ওয । ভায়ায ুংারয শেয়া গতাভায রাঞ্ছনা গবাক শও যওভ ? ুংায গতাভায নয় । তুশভ ফৃ থা ভায়া ওশযয়া
হৃদরয় অাশি গবাক ওয গওন ? তুশভ ভন রদ্ধ ওশযয়া এওফায ফর এ ুংায আভায নয়, এ ুংায বকফারনয । তা ররই গতা ফ অাশি গতাভায শভরট মায় । এ
ুংায ‚আভায‛ ফর্ত্ৃাইরত গকররই অাশি গবাক ওশযরতই ইরফ । ুংারযয রাব গরাওান ফই খারে ফইরত ইরফ । আয ুংারয ‚আশভ আভায বাফ‛ ফর্ত্ৃাইরত
মশদ না মা, তরফ গওান গবারকই গতাভারয াইরফ না । তুশভ দানরন্দ ওার ওাটাইয়া আন খরয শপশযয়া আশরত াশযরফ । গতাভারয গওান আরররর াইরফ না ।
গমভন ফেররারওয ফােীয চাওযাণী শও ঔায় দায়, ফাায ভস্ত ওাজ ওরয, শওন্তু শওিু ই ফু রও রাকায় না । এওফায তুশভ ওরযই গদঔ না গওন ? মশদ ারত ারত পর নাইই
া, তরফ না য় আভায উরদ অভানে ওশয । জয় গুরু, জয় গুরু, জয় গুরু । অফতায ু রুলরূী জকৎ গুরুয জয় । বয় শও ? ভাঈ, গকাাররূর মঔন আভারও
াইয়াি তঔন আয শচিা শও ! আশভ ‚গকাাররয ভা‛ এইটি তুশভ শনশিত ওশযয়া ভরন টিও দা । তরফই গতা গতাভায ফ ইয়া মায় । লে শযুরত গতাভায শও ওশযরত
ারয ? লে শযু শও দভন ওশযরত ারয গুরুয ইচ্ছা শফরন । তুশভ আচায শফচায রইয়া রধারশধ রোই ওশয না । আচায শফচায গওফর ভানু রলয আত্মজ্ঞান রারবয উায়
ভাত্র । আচায শফচায ভাশনয়া চরায উরর্দ্ে আত্মজ্ঞান রাব । তাা মশদ না ইর, তরফ জাশনরফ আচায শফচায ভানা ফৃ থা । তুশভ াজায ফিয কঙ্গাস্দান ওয ফা শনযাশভল ঔা
তারত মশদ গতাভায আত্মরফাধ না জরন্ম, গুরু শচনরত না ায, তরফ গতাভায আচায শফচায ফই শভিা । আয আচায ফশজৃত ইয়া গও মশদ আত্মজ্ঞান রাব ওশযরত ারয,
তরফ জাশনরফ গই অনাচাযই গশ্রঠার আচায । াস্ত্রীয় শফশধশনরলধ ারন ওযায উরর্দ্ে ইয়ারি শফলরয় বফযাকে আশনফায জনে । গই তোক বফযাকে মশদ না আর, তরফ
শফশধ শনরলধ ারন ওশযয়া শও ইর ! তুশভ শফশধশনরলরধয জারর শেয়া জীফন নি ওশয না । তুশভ উরর্দ্ে াযাইয়া ঔাশর উায় শনয়া ঝকো ওশযয়া আত্মশচিা ইরত
শফভু ঔ ই না । আজওার গরারওযা গও গও ুংমভ শনয়ভ ারন ওরয ফরট, শওন্তু গই ফ শনয়ভ শনঠারা শওরয জনে ওশযরত য়, তা জারন না । গরৌশওও গুরুযা
গইফ শক্ষা গদয় না । আভায এইফ ফাওে ঔু ফ ফু শঝয়া ফু শঝয়া শেরফ । গতাভায শত্রাররয় নজয যাশঔয়াশি ।
ঁ াশিপ াশিপ াশিপ
আীফৃাদও
গতাভায গকাার ।
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ফু োশফধাভ,
যভনা, ঢাওা-২

ওরোণফয নাযায়ণ আীফৃাদ শচযঞ্জীফ,
ফাফা ফযদা, গতাভায বশক্তূ ণৃ ত্র াইয়া যভ রিাল রাব ওশযয়াশি । তুশভ আভায ত্র না াইয়া ফেই শচশিত  দপশঔত ইয়াি
জাশনয়া আভায আনরন্দয ীভা নাই । গতাভায তুরে বক্ত  বাকেফান এ জকরত দরৃব । গুরু রাশক মায প্রাণ ওাঁরদ তায তুরনা শও আরি এ বরফ ? ফাফা, এ ভাজন
ফাওে শও শভথো রত ারয ? ফাস্তশফওই তুশভ বক্তযাজ নারভয গমাকে । গতাভায ুংারয মত ফ শফদাদ দপঔ বদনে শও বারফ গম গভরখয ভত আশয়া আফায উশেয়া
মাইরতরি, আশভ বাশফয়া কুর াই না । গতাভায এও এওটা ুংফাদ াই আয আভায হৃদওম্প উশস্থত য় । আফায তায যক্ষরণই গদশঔ আনরন্দ ফু ও বশযয়া উরঠ । এ
ভস্তই গতাভায বশক্তফর, আয শওিু ই না । আশভ গতাভায রত্রয উর্ত্য মথাভরয় ওশযরত াশয না, ওাযণ বক্তরদয ওাজ ওশযয়াই অফয াই না । আফায উর্ত্য ওশযফ
গওান ভয় । গতাভায ওাজ ওশযয়া গমই অফয াইরাভ গতভশন আয এও বরক্তয ওাজ রইয়া শেরাভ । এইবারফই মথাভরয় আভায ত্র গদয়া য় না । ত্র
গদয়ায শদওটায় আশভ ফেস্ত ই না, ওামৃে উদ্ধারযয শদও শদয়াই আভায গঝাঁও থারও । বজেঠার ভার মাফ ফশরয়া ইচ্ছা শির । শওন্তু এঔারন শ্রীধারভ এফায মরথি আভ
ইয়াশির । ওার শফওার বক্তরদয রইয়া আম্র উৎফ ওশযয়াশি । ওারজই আয মায়া য় না । রু, োভদা, রুণু ইারদয ত্র আশভ ধারভ থাশওয়া গ্রণ ওশযয়াশি ।
গতাভারও, ফাফা, ফাদ ফা তোক ওশযরর আভায আয গৌরুল শও ? তুশভ শনশিি ইয়া গুরু গুণকান ওশযয়া আনন্দ রাব ওয গই গচিাই আভায এওভাত্র জাশনরফ । এফায
ধান তরাইয়া মাারত না মায় গই গচিায় যশরাভ । ধান তরাইয়া মাইরফ না শনবৃ য় থাও । ফাফা, ওি নাই গতাভায, আয এওটু স্বচ্ছর ইররই য় । শ্রীভশতরদয শফফারয
শদরও রক্ষে যাশঔরাভ । তুশভ শচিা ওশয না । ইচ্ছাভরয়য ইচ্ছায় ফ ইরফ । াাজাদু য ত্র শদয়াশি । ইচ্ছাভরয়য ইচ্ছায় ইচ্ছা শভরাইয়া দা । তাঁায মাা ইচ্ছা
তাাই বার, তাাই আদরযয শত গ্রণ ওয । বকফান মতই ওি শদন না গওন বক্ত তাঁায শদও শবন্ন অনে শদরও তাওান না । চাতও গভখরও িাশেয়া ওঔন আয
ওাায শদরও দৃশিাত ওরয না । ফাফা বক্ত জকরতয ওররও তৃণফৎ ভান ওরযন । যাভপ্রাদ ফশরয়াশির ‘এ ুংারয ডযাই ওারয যাজা মায ভা ভররযী ।আনরন্দ
আনন্দ-ভয়ীয ঔাতারুরও ফত ওশয । ফাফা, এফায ভৃণ, অওরতাবয়  । বশক্ত এফায অফেই রাব ওশযরত ইরফ । বশক্তয ভত এভন শক্তধয ফস্তু আভায গচারঔ
রে না । তাই, ফাফা, বশক্তয ওাঙ্গার াশজরয়শি । বশক্তয জয় । ফাফা, আভায আীফৃাদ র ।
ঁ াশিপ াশিপ াশিপ

আীফৃাদও
স্বাভী ব্রজানন্দ ।
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ফু োশফধাভ,
যভনা, ঢাওা,
১০ই বজেঠার, ১৩৫২ ন ।

ওরোণীয়া নাযায়ণী আীফৃাদ শচযঞ্জীফ,
ু ফাশনী ভাঈ, গতাভায বশক্তূ ণৃ ত্র াইয়া যভ প্রীশত রাব ওশযরাভ । আীফৃাদ ওশযরতশি, তুশভ, াশি, গফরা, গনা, োভদা,
রু  অনোনে ফাই শনযারদ ু স্থ যীরয  ুরঔ থাও । ফাফায ভানশও ঔু ফ াশি, বদশও ু স্থতা এফুং অথৃাবাফ শফলরয় শফরল ওৃাদৃশি যাশঔরাভ । এঔন ইরত
গতাভায বারই মাইরফ । তুশভ শনবৃ য়  শনশিি  । এঔন আয গতাভায ুংারয গওান শফদাদ নাই । গ শফলরয় আশভ শনশিি আশি । আশভ শক্তবয গতাভারদয
ভঙ্গররয গচিা ওভ ওশযরতশি না । তরফ শওনা ুংায ু ঔ দপঔভয় । ানা ু কুরযয ভত । গঠশরয়া শদরর শও ইরফ ? আফায আশয়া শখশযয়া গপরর । তুশভ নারভ থাও
তরফই ুংারযয তাটা শওিু ওভ রাশকরফ । নাভ িাশেয়া শদরর গভারটই যক্ষা নাই । গতাভায ওথাভত গতাভায বাইরয়য আরযাকে ওাভনা ওশযয়া আীফৃাদ াঠাইয়াশিরাভ
। গ আরযাকে রাব ওশযয়ারি জাশনয়া ু ঔী ইরাভ । গতাভারদয ওার মাইফায গতা গওান ম্ভফনা গদশঔ না । এরও ত আশভ এশদরও অফয গভারটই াই না । চারু
গওাথায় শও রশনরত াইয়ারি তা আশভ জাশন না । তরফ গদঔা মাক্ । তুশভ শত্রাররয় আয শওিু শদন রয মা । তুশভ ফোযাভ ীো ুংারযয অবাফ অনটন ম্বরন্ধ্ শচিা
ওশয না । এ ফ অাশি শওিু রতই থাশওরত ারয না । আশভ এওপ্রওায গতাভায ুংারযয ারথ মু দ্ধ ওশযরতশি, তা ফশরয়া গওান রাব নাই । পর ধশযররই ফু শঝরত
াশযরফ ।
ঁ াশিপ াশিপ াশিপ
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ফু োশফধাভ
যভনা, ঢাওা-২,
১৪ই বফাঔ, ১৩৫৬ ন ।

ওরোণফয নাযায়ণ আীফৃাদ শচযঞ্জীফ,
ফাফা ফযদা, গতাভায এওঔানা ত্র ফাশরয়ারঔাোয় াইয়া যভ আনন্দ রাব ওশযয়াশি । এফায ফাশরয়ারঔাো ইরত অু স্থ ইয়া
আশয়াশি । তাই গতাভায রত্রয উর্ত্য ওশযরত গদযী ইর । এঔন ম্পূ ণৃ আরযাকে াই নাই । গট শযষ্কায য় না । রুণুয রত্র জাশনরাভ রুণু য শফফা ইয়ারি ।
আভারও ঔফয ওরয নাই । ফাফা, শফযাশত্র  গদারর আভায প্রতীও রইয়া আনন্দ ওশযয়াি । আভায াক্ষাৎ দৃন াইফায থ গতা গঔারা ওশযয়াই যাশঔয়াি । গতাভায
স্থান ঠিও ইর শওনা জাশনফায ঔু ফই ইচ্ছা জাশকয়ারি । ওাযণ আশভ দৃশি গপশরয়া ফশয়া আশি । যাণাখারটয ঐরূ ফাা িাশেয়া শদয়া বারই ইয়ারি । টাওা গপযৎ
াইয়াি শও ? পু শরয়া গিরনয ধারয গজাকাে ওত দূয শও ইর ? ফাফা, গতাভায এওটা ফফারয ঠিও না য়া মৃেি আভাযই ফা াশি গওাথায় ? গতাভায প্রশত
আভায শফরল রক্ষে আরি । গতাভায গম ওর্ত্ানা বাফ নাই তাা ফু শঝ । আভায উযই গম গতাভায ভৃণ শনবৃ য তাা গফ হৃদয়ঙ্গভ ওশযরতশি । আয প্রওৃত
তে গম তাই-‚আশভ ওবু আভায নয়, এও বাশফ আয য় ।‛ আশভ মশদ আভাযই ইতাভ, তরফ আভায ক্ষভতাধীন মাা ওশযফ বাশফতাভ তাা গতা ওশযরতই াশযতাভ
। তাই গুরু ায় না ইরর জীরফয এওটি তৃণ তুশরফায ক্ষভতা নাই, গুরু বশক্ত শবন্ন এই স্তদ্বয় গ্রণ ওশযরত ারয না, চক্ষু দৃন ওশযরত ারয না, ওণৃ শ্রফণ
ওশযরত ারয না, শজহ্বা আস্বাদন ওশযরত ারয না, ভন ভনন ওশযরত, ফু শদ্ধ স্বওামৃ াধন ওশযরত অক্ষভ য় । আভায অপ্রওার তাঁায প্রওা, আভায প্রওার তাঁায
অপ্রওা । নণী ভাঈয ভাথা ঔাযা ইয়াশির । আশভ মায়ায় ুস্থ য় । এঔারন Passport ইয়া গকর । ফাফা, গতাভায ওরভৃ ঔাযা শওিু নাই । গতাভায অদৃি বার । গুরু
মায ায় তাঁয আফায শওরয বয় ?
ঁ াশিপ াশিপ াশিপ
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ফু োশফধাভ,
যভনা, ঢাওা-২,
২৭গ ভাখ, ১৩৫৩ ন ।

ওরোণীয়া নাযায়ণী আীফৃাদ শচযঞ্জীফ,
আয়ুষ্মতী ু ফাশনী ভাঈ, গতাভায বশক্তূ ণৃ ত্র াইয়া যভ আনন্দ রাব ওশযয়াশি । ভাঈ, গতাভায গওান অযাধ নাই আভায
শ্রীাদরে । তুশভ অকুরতাবয়  । আশভ শফচতুর্দ্ৃীরত গতাভায পু র জর গ্রণ ওশযফ । তুশভ শনয়ভ শনঠারায শত আভারও শদ । আয শফযাশত্রয য আশভ স্থুরর দৃন
শদফ । তুশভ টান যাশঔ । ু ণৃ আয শযষ্কায শও ফশররফ ? তায ওাজ ইয়া শকয়ারি । আজ অরনওশদন ধশযয়া তাায গওান গঔাজ ঔফয াই না । আয গফী শদন নাই ।
গতাভায গকাার আশয়া গতাভায প্রাণ জু োইরফ । আশভ শও াধ ওশযয়া ধারভ শপশযয়া মাইরত ফেস্ত ই, আভারও গও জাশন ফেস্ত ওরয । আশভ গতাভায ওারি গফা ত ওভ
াই না । গই জনেই মাই মাই ওশয না । বরক্তয ওাঙ্গার শওনা আশভ । তাই তাযা আভারও টারন, আয আশভ বরক্তয টারন থাশওরত াশয না । গতাভায ফানা ু যণারথৃ
ওতই না শওিু ওশয । শওন্তু তা এওটা ইয়া উঠিরত চায় না । গতাভায গকাাররয শযচয় গতা অরনরওই গদঔরত াইয়ারি । আশভ গম আভায ভারয়য ভু ঔ উজর
ওশযরত শকয়া শফপর ভরনাযথ ইয়া শপশয । ইা অফেই গওান শনকূ ঢ় ওাযণ আরি, নইরর এভন রফ গওন ? এই চযণ ূ জা ওশযয়া অরনরওই গতা াইরতরি । এভন না
গম গওই ায় নাই । তরফ আভায শফরা আরি, আভারও াইরর শপশযরত য় না । আজ ঢাওায অফস্থা ফে ু শফধা নয় । জয় ব্রজানন্দ রয । জয় ব্রজানন্দ রয ।
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ঁ ব্রজানন্দ ঁ

গুরুধাভ,
ফাঙ্গু য এশবশনউ, ওশরওাতা-৫৫,
তাুং ২/৫/১৯৭৭

ওরোণফয ফাফা জকদী  ওরোণীয়া বভ ভাই,
নফদ্বী ব্রজধারভয জনে ভশণওানন্দ াধু রও াঠাইরাভ । গতাভযা উবরয় ধারভ থাশওয়া তাারও গফা ূ জা, আযশত, বজন,
ওীর্ত্ৃন  ধাভ শযচারনায ফৃ ওারমৃে াামে ওশযফা, ইাই আভায এওাি ইচ্ছা । ভশণওানন্দ গতাভারদয াচরমৃে ধারভয শযচারনা মথাাধে ু ন্দযরূর ম্পন্ন ওশযরফ,
আশভ শনশিরি থাশওফ । গতাভারদয শনজ শনজ স্বারস্থেয প্রশত রক্ষে যাশঔয়া াধু রও মথাাধে াামে ওশযয়া ফতৃ ভারন ধারভয ু প্রশতঠারায ুংওরএই গতাভারদয প্রশত আভায
এই আরদ, গতাভারদয বশফলেৎ প্রশতঠারা রাব আভায রক্ষে ।
গস্দাীল শন ।

ইশতআীফৃাদও
স্বাভী ব্রজানন্দ ।
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12.12.75
C/o, Ladha Ram Sindha Dharamsala
P.O. Brindaban Ahir para
Dt:Mathura (U.P.)

গস্দাস্পদা বভ,
গতাভায Reply Post card াইয়া শযরত শফলাদ ইরাভ । তুশভ আভায বক্ত । আভায বরক্তয নাই শফনা । তুশভ শনবৃ য়  শনশিরি থাও । অশফযাভ নাভ
চারাইয়া মা । রার রার । নারভয আরক মভ বারক । য়রন, গবাজরন, উঠিরত, ফশরত, চরারপযা ওশযরত, ফ ভয়ই, ক্ষণভাত্র ওার শফযাভ শদরফ না । গতাভায
আা-মায়া খুঁরচ মারফ । ভুক্ত ইরফ । বফ ফন্ধ্ন থাওরফ না শিন্ন রয় মারফ । এই ত জ উায় ভু শক্তয ।
ঁ াশিপ াশিপ াশিপ
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29.11.75
C/o, Seth Ladha Ram Sindhi Dharamsala
P.O.Brindaban Ahirpara
Dt.Mathura, (U.P.)

ওরোণীয়া াশি আীফৃাদ শচযঞ্জীফ,
ভা বভ, গতাভায ত্র াইয়া ফহুশদরনয আা আভায ূ ণৃ ইর । আভায ফাওে পর ইর । ঔু ফ াফধারন ফাওী ওাজ াশযয়া গফশযরয়
ে । গতাভায গুরুবশক্ত থাশওরর ত্রু শও ওশযরত ারয । গুরু গভরযফান ত গচরা াররায়ান । আশভ মারয যাশঔ তারয ভারয গও । থারওা যারঔা াঁইয়া ভাশয গরওনা
গওা । তুশভ নাভ তররায়ায ারত রইয়া শনবৃ য় ফশয়া থাও । গতাভারদয জয় রফই রফ । আশভ ত আভায বাঙ্গা গদ শনরয় ু দূয ফৃ ন্দাফরন রে আশি । এঔন শওিু ই য়
নাই । ঔাদোশদ অতেি দূর্ম্ুৃ রে । ীত গতভশন অেনীয় । আভায গদ বাঙ্গা । এঔন শও ওশয উায় গদশঔ না । গুরু ওশযরত ারয বফশন্ধ্ু ায । এ শফরার ফর
আশি, আভযা ওরয়ওটি প্রাণী এঔারন আশি । গতাভরদয কুর ভঙ্গরওরোণ উও ।
ঁ াশিপ াশিপ াশিপ
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গুরুধাভ
৭ই আলাঢ়, ফু ধফায

ওরোণীয়া ব্রজানন্দ আীফৃাদ শচযঞ্জীফ,
ভা বভ, আকাভী ১৩ই আলাঢ়, ২৭গ জু ন, ভঙ্গরফায গফরা ৮ টায ভরধে তুশভ গুরুধারভ আশয়া গৌঁশিরফ । গতাভারও আভায ারথ
এও বক্তাররয় মাইরত ইরফ । গতাভারদয উবরয়য জীফন ভধু ভয় উও । গতাভযা আভায ওৃায অশধওাযী  । অত্র রব । আভায ভঙ্গরাীল গ্রণ ওয ।
ঁ াশিপ াশিপ াশিপ ।
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ফু োশফধাভ
যভনা, ঢাওা-২,
১৪/১২/৬৭

ওরোণীয়াব্রজানন্দ আীফৃাদ শচযঞ্জীফ,
গস্দাস্পদা বভ, গতাভায অুংঔে প্রণাভ  ত্র াইয়া যভ আনন্দ রাব ওশযরাভ । আভায অদৃন গতাভায প্রারণ গম আখাত শদয়ারি
ইা এওটি বাফ-বশক্তয রক্ষণ । গতাভায প্রারণ গুরুবশক্ত জাশকয়ারি ফশরয়াই এওভারয অদৃন গমন ওতশদন ফশরয়া ভরন ওশযরতি । বশক্ত এররত ররও প্ররয় জ্ঞান
রফই । আভায ভরন য় গতাভায বশক্তয টারন ফে গফশ শদন এঔারন থাশওরত াশযফ না । গুরুধারভ শফযাশত্র উৎমান ওশযয়া ঔু ফই বার ওশযয়াি । ইারত গতাভায
অরনও জরন্ময ু ঞ্জীবূত াযাশ দযীবূত ইয়ারি । গুরুধাভটি আভায ৃ শি উায প্ররতেও অণু যভাণু রত আশভ শফদোভান যশয়াশি । ধাভ, ধারভরয দই নয়, ধাভ
দৃরন আভায দৃন জাশনরফ । তুশভ গতাভায অফয ভত ধাভ য ওশযয়া আশরফ । আশভ গতাভারও ফশরয়াশি আভায আর ওথা ওইরফ ! গুরু বশক্ত নফ দই এওটা
কান কাইরফ আশভ রশনফ । ভাভায়ারও অু স্থ যাশঔয়া আশয়াশি, তাায গঔাঁজ শনরর গওান অু শফধা দাঁোইরর তাা দূয ওশযরফ । আশভ ধারভ আশয়া বক্তরদয
টানাটাশনরত শেয়া শকয়াশি । আভায স্থুর গদটা ফে ু শফধা মারচ্ছ না । তুশভ গুরুরত শনবৃ য দা, শফরা আন গতাভায ইওারর শও যওারর দপঔ রফ না ।
গতাভারদয জনে আভায প্রাণটা িটপট ওরয শওন্তু শও ওশয ফাই গম আভায িান, ফাই গম আভায আন, ওররই গম আভায ভন দঔর ওরয ফর আরি, আীফৃাদ
ওশয-গতাভায স্বাস্থেু ঔ রাব উও । গতাভায গিাট গফারনয যীক্ষায শদরও দৃশি যাশঔরাভ । গতাভায ফে গফান াাতার ইরত ভঙ্গরভতই শপশযয়া আশয়ারি জাশনয়া
ঔু ফই আনন্দ াশচ্ছ । গতাভায গিােদায যীয বারই মারফ । রশরতা বার আরি জাশনয়া আভায আনন্দ রচ্ছ । গতাভায ভারয়য গদরয অফস্থা বারই মারফ, ভরন
যাশঔরাভ । গতাভায খরয আভায শলে, মাযা গস্পন গকরি তারদয নাভ বুশরয়া শকয়াশি । পরটাগুশর ঔাযা রয় গকর, আশভ আয ভরন ওরযশিরাভ পরটাগুশর তুশভ
াঠারফ ।
ঁ াশিপ াশিপ াশিপ

আীফৃাদও
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ফু োশফ ব্রজানন্দধাভ
যাধাশনফা, ফৃ ন্দাফন,
৭/৩/৭৬

ওরোণফয গুরু আীফৃাদ শচযঞ্জীফ,
ফাফা অবয়, গতাভায বশক্তূ ণৃ ত্র াইয়া ঔু ফই প্রীশতরাব ওশযরাভ । আজ ওরয়ওশদন য় ফু োশফ ব্রজানন্দ ধারভয গযরজশি ইয়া
শকয়ারি । থাওায খয ইতোশদ গফ আরি । তফু  এওটা আন ভশন্দয ওশযরত ইর । ২/৫ শদরনয ভরধেই শুংান াতফ । এঔারন আন গরত আভায এত আনন্দ
রয়রি গম গদ ওি থাশওরর ওি ফশরয়া ভরন ওশয না । আভায রীরাবূশভ, এফায আশভ যাধাওৃরষ্ণয বাফ শনয়াই অফতীণৃ রয়শি । তাইরত তুশভ গদঔরত ারফ আভায
গদরয ফণৃ শওিু ওার আয শওিু ীত, ওৃষ্ণ োভফণৃ আয শ্রীভশত ওাফে ফাফু যাণীয ীতফণৃ দই ফণৃ শভশয়া এফায আভায গদরয ফণৃ োভর ীতফণৃ রয়রি । এয আরকয
ফায এরশিরাভ ৃ থও ৃ থও গদর । এফায ৃ থও গদর আশ নাই দই গদ এও ওরয এরশি । শ্রীফৃ ন্দাফরন আভায আয গওান অবাফ আওাঙ্ক্ষা নাই । ফই শভরটরি ।
আশভ গদাররয যই গুরুধারভ আশরতশি । গতাভায খয গিরে আফায খরয গঢাওা ঠিও য় নাই । তুশভ জয় ব্রজানন্দ ফরর রয থাওরত, গদঔরত গরত অররৌশওও
রীরা, গতাভায গরটয অুঔ অররৌশওও বারফ দয রয় গমত ।
জয় গুরু, জয় গুরু, জয় গুরু ।

আীফৃাদও
স্বাভী ব্রজানন্দ ।
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ফু োশফ ব্রজানন্দধাভ
যাধাশনফা, ফৃ ন্দাফন,
২২/২/৭৬

ওরোণফয গুরু আীফৃাদ শচযঞ্জীফ,
ফাফা অবয়, গতাভায ওরয়ওঔানা ত্রই াইয়াশি । ফয়াশধরওে শনরজ শরঔরত াশয না ফররই মথাভরয় উর্ত্য শদরত াশয নাই । তরফ
গতাভায রত্রয ভভৃ গ্রণ ওশযয়া ওৃা দৃশিাত ওশযয়াশি । বক্তারয় ইরত বদশনওই ২/৪ ঔানা ত্র াইয়া থাশও । উর্ত্য ওশযরত াশয না । রত্রয প্রাথৃনা অনু মায়ী ওাজ
ওশযয়া থাশও । ওৃা দৃশি গপশরয়া বক্তরদয প্রাথৃনা ূ ণৃ ওশয । গমভন জরর ওচ্ছ থারও, শডভ াযফায গফরায় টারন এর শডভ াশযয়া জরর শকয়া গ জর ইরতই দৃশি
শনরক্ষ ওরয শডভ পু টায় । বকফান অফতায-ু রুরলয ওামৃে তাই । তাই এই ফোযাভ ধারভ থাওররই গরয মারফ । গতাভায এই ফোযারভয ু থেই র ু ঔ াও
রওতায গঝার এওটু দশধ দগ্ধই গতাভায ু থে । ইা ধারভ থাওররই ফেফস্থা ওযা গমত । ফাফা আশভ এই দযরদর শযয়া আশি । এই দারুণ ীত আভায উয শদয়া
গকর । আন াতরত এর এই গদরয য শদয়া বাযী ওি গকর । অথৃ দন্ড র । এঔন গবারকয অফান য় নাই । ফৃ ন্দাফরন ফ শওিু ই বাশয দভূ ৃরে । এতশদরন
ভাত্র ফােী িরয়য গযরজিী রয়রি । আর খয শনভৃারণয ওামৃে আযম্ভ ওশযয়াশি ।
ঁ াশিপ াশিপ াশিপ।

আীফৃাদও
স্বাভী ব্রজানন্দ ।
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1.12.75
C/o,Ladha Ram Sindhi Dharamsala
P.O. Brindaban Ahir Para
Dt.Mathura(U.P.)

ওরোণফয াশি আীফৃাদ শচযঞ্জীফ,
ফাফা ঊলাযঞ্জন, গতাভায বশক্তূ ণৃ ত্র াইয়া যভ আনন্দরাব ওশযরাভ । শওন্তু দপশঔত ইরাভ গতাভায অু স্থতায ঔফয াইয়া, শওিু
শচিা ওশয না । শনবৃ য়  । গুরু গভরযফান ত গচরা াররায়ান । গুরুত গতাভায প্রশত প্রন্ন । শলে শও অফন্ন ইরত ারয । যাধাযাণী গম শও রীরা আভায ারথ
আযম্ভ ওশযয়ারি আজ এওটা ঠাই ওশযরত াশযরাভ না । ফে আা ওরয এই বাঙ্গা গদ শনরয় আশয়াশিরাভ । শওন্তু যাধাযাণী গভারটই আভর শদরচ্ছ না । ূ রফৃয স্থানটা
স্বাস্থেওয শির না তাই শযফতৃ ন ওরয গল রাদ্ধাযাভ শশদ্ধ ধর্ম্ৃারায় গওান প্রওায ঠাই শনয়াশি । বক্তযা রঙ্গ আরি তাই চারাইয়া শনরতশি । বক্তযা গওাভয গফরধ
ঠাই ওযায জনে গররকরি, গদঔা মাও শও য় । ধারভ মায়া ফন্ধ্ ও’য না । ঐ গতাভায লধ ।
ঁ াশিপ াশিপ াশিপ

আীফৃাদও
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৫ রডৃ শুং গযাড, ওশরওাতা
১৫/৩/৫০

ওরোণফয নাযায়ণ আীফৃাদ শচযঞ্জীফ,
ফাফা ফযদা, আশভ এতশদন ওশরওাতাই-শিরাভ, অদে ঢাওা শফধারভ গেরন যনা ইরাভ । মশদ  গতাভায শত ত্র ফেফায য় নাই
শওন্তু গতাভায প্রশত আভায ভন শির । ওরোণওয দৃশি শির । আশভ ঢাওায় শকয়াই গতাভারও গৌি ুংফাদ শদফ । তুশভ শনবৃ য় শনশিি থাও । নাভ তে । নারভ থাও, নাভ
রয়রি গনৌওা । গনৌওায় থাশওরর গমরূ াঙ্গয কুভীরযয বয় থারও না, গরূ নারভ থাশওরর ুংায ফারখ তাারও ায় না । আভায াশি আীফৃাদ না এফুং ওররও
জানা । গতাভায কুর ওরোণওাভী ।

আীফৃাদও
স্বাভী ব্রজানন্দ ।
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ফু োশফধাভ
যভনা, ঢাওা-২,
২৬গ বাদ্র, ১৩৫৯ ন ।

ওরোণফয নাযায়ণ আীফৃাদ শচযঞ্জীফ,
ফাফা ধীরযন, গতাভায বশক্তূ ণৃ ত্র াইয়া যভ আনন্দ রাব ওশযরাভ । আশরন ভার আভায ওশরওাতা মাইফায ইচ্ছা আরি । গওান
তাশযরঔ মাইফ তাায গওান ঠিও নাই । গই ভয় হুশন্ড ওশযয়া টাওা রইয়া মায়া মায় । ওশরওাতা ইরত শ্রীভান ফযদারও ডারও শওম্বা শনরজ শকয়া শদয়া আশরত াশয,
ইা িাো গতা আশভ আয অনে গওান থ াইরাভ না । এক্ষরণ মাা বার য় ফাফা তাাই ওয । শ্রীভান াশিয এওটি বার ওারজয গচিায় আশি । শ্রীভান গনশবরত
‚Navy‛ এওটি ওারজয ওথা আভারও শরশঔয়া শির আশভ দৃশি ওশযয়া গদশঔরাভ গ ওাজ গতা ভন্দ নয় । গতাভায কুর ওরোণ ইচ্ছু ও ।
ঁ াশিপ াশিপ াশিপ ।

আীর্ব্ৃাদও
স্বাভী ব্রজানন্দ ।
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ফু োশফধাভ,
যভনা, ঢাওা-২,
২০/৪/৬৫

ওরোণফয নাযায়ণ আীফৃাদ শচযঞ্জীফ,
আয়ুষ্মরত োভদা, গতাভারদয বশক্তূ ণৃ ত্র াইরর ফেই আনন্দ াই, তরফ ফাদ্ধৃওে ফতপ রত্রয উর্ত্য ওশযরত শফরম্ব য় ।
গতাভারদয মঔন মাা য় জানাইফা আশভ দৃশি গপশরফ, গতাভারদয উয ফভয়ই আভায ওৃাদৃশি আরি । গতাভারদয শও আশভ বুশররত াশয ? শফরনারথয ওাজ
শদরয়শি, গতাভারও শদফ, এওটু ফু য ওয । এঔন শনতানন্দ াধু ওশরওাতা গুরুধারভ আরি তায শনওট আভায টাওাটা শদরর আশভ াফ । গ য়রতা বাদ্রভারয প্রথভ
প্তারয ভরধেই শপরয আরফ । গতাভযা ওঔন এইবারফ রে থাওরফনা, গতাভারদয উন্নশত রফ । শযদারয প্রশত রক্ষে যাশঔরাভ । তুশভ আভায াশি আীফৃাদ
র এফুং শনবৃ য়  শনশিি থাও ।
ঁ াশিপ াশিপ াশিপ

আীফৃাদও
স্বাভী ব্রজানন্দ ।
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জয় ব্রজানন্দ রয

ফু োশফধাভ,
যভনা, ঢাওা

ওরোণীয়া নাযায়ণী আীফৃাদ শচযঞ্জীফ,
আয়ুষ্মতী গনা, গতাভারদয বশক্তূ ণৃ ত্র াইরর ওতই গম আনন্দ াই তাা আয শও ফশরফ । গতাভযা আভায আনজন ।
গতাভারদয মঔন মাই য় শরশঔয়া জানাইফা । রত্রয উর্ত্য ানা ফররই গম আভায ওৃা ানা, তা নয় । গতাভারদয প্রাথৃনানু মায়ী আশভ ভঙ্গরভয় ওৃাদৃশি গপশরয়া
থাশও । শ্রীভান ব্রজনারভয প্রশত রক্ষে যাশঔরাভ, তুশভ শনবৃ য় থাও । আভায নাতীন জাভাইরয়য মারত উন্নশত য় গ শফলরয় আভায নজয আরি । গফরারও ফররা গ গমন
শচিা ওরযনা, তায অবাফ আশভ ূ যণ ওযরফা । গতাভযা ওররই আভায াশিপ আীফৃাদ র ।
ঁ াশিপ াশিপ াশিপ ।

আীফৃাদও
স্বাভী ব্রজানন্দ ।
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জয় ব্রজানন্দ রয

ফু োশফধাভ,
যভনা, ঢাওা,
২০গ শ্রাফণ ১৩৬৫

ওরোণীয়া নাযায়ণী আীফৃাদ শচযঞ্জীফ,
শওযণ ভাঈ, অদে ফযদায ত্র াইরাভ, প্রাথৃনা ফু শঝয়া াইরাভ । ফাফা ফযদায অুরঔয ওথা জাশনয়া শফরল শচিায় আশি । মশদ
গওান বরয়য ওাযণ নাই, আশভ ফযদায অুঔ ইফায ভয় এওঔানা ত্র আীফৃাদ  শদয়াশি । গতাভারদয ফ শদরওই আশভ চাশয়া আশি । গতাভযা গওান শচিা ওশযনা
। ফযদায অুঔ াশযয়া মাইরফ । গদ থাশওরর তায অুঔ শফু ঔ আরি । এরত বরয়য শও আরি ! আশভ গতাভায ওথা ওঔনই বুশরয়া থাশওনা । শ্রীভান াশি যীক্ষায়
া ওশযরফ । গতাভারদয যীয গওভন আরি জানাইরফ । গতাভারদয রটাশয গঔরায় শও ইর, গঔরা ইয়া শকয়া থাশওরর জানাইরফ । ত্র াইয়া-ফযদায যীয এঔন
শওরূ জানাইরফ, আশভ এওপ্রওায আশি । ধাভস্থ ওররই এওপ্রওায আরি । ধীরযন গতাভায যীয শওরূ জানাইরফ ।
ঁ াশিপ াশিপ াশিপ ।

আীফৃাদও
স্বাভী ব্রজানন্দ ।

গস্দাষ্পদ াশিপ,
গতাভায গরঔনী াঠ ওশযয়া মাযয নাই াশি রাব ওশযরাভ । গতাভারদয যীক্ষায় দৃশি যাশঔরাভ । গতাভারদয রটাযী গঔরা শও ইয়া শকয়ারি শরশঔফা ।
আভায াশি আীফৃাদ গতাভযা ফাই গ্রণ ওরযা ।
ঁ াশিপ াশিপ াশিপ ।

আীফৃাদও
স্বাভী ব্রজানন্দ ।
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জয় ব্রজানন্দ রয

ফু োশফধাভ
যভনা, ঢাওা,
১৩/১০/৬০

ওরোণফয নাযায়ণ আীফৃাদ শচযঞ্জীফ,
ফাফা শফরনাথ, আশভ ওার P.G. Hospital, Mackenzie word, Bed No.6 এ আশয়াশি । প্তা দরয়ও এঔারন থাশওরত ইরফ ।
ফাফা গতাভায ঈশস্পত স্থারনই গতাভায চাকুযী উও-এই আভায ইচ্ছা । প্রণাভী াঠাইরত ইরর-ব্রহ্মচাযী ফরশয, গুরুধাভ, ফাঙ্গু য এশবশনউ, ওশরওাতা-২৮ ঠিওানায়
াঠাইরফ ।
গতাভযা ফাই আভায াশি আীফৃাদ গ্রণ ওশযরফ ।
ঁ াশিপ াশিপ াশিপ

আীফৃাদও
স্বাভী ব্রজানন্দ ।
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জয় ব্রজানন্দ রয

ফু োশফধাভ
যভনা, ঢাওা,
বাদ্র, ১৩৫৮ ন ।

ওরোণফয নাযায়ণ আীফৃাদ শচযঞ্জীফ,
ফাফা অশতাযঞ্জন, গতাভায বশক্তূ ণৃ ত্র াইয়া যভ াশি রাব ওশযরাভ । গতাভায ওাওায ত্র আশভ অরনওশদন ধশযয়া াই
না । গতাভায ওাওায শযশচত জননও বরক্তয এওঔানা ত্র াইয়াশিরাভ । তাারত জাশনরাভ গতাভারদয ফাা নযচয ইরফ তাই ত্র শদরত াশয নাই । এশদরও আশভ
কত ৫ই বাদ্র া শিরাইয়া শেয়া চরনশক্ত যশত ই । তাযয বরক্তযা াাতারর রইয়া মায় । গঔারন X-ray য় । বাঙ্গাটুকু নাই ারফ গওফর শফশ্রাভ শদয়া
গায়াইয়া যারঔ । তাযয ৪/৫ শদন আরট্রা বারয়াররট গয শদয়া ারফ আশ্ররভ াঠাইয়া গদয় এফুং আয ৪ প্তারয শফশ্রাভ রইরত ফরর । এঔন ৮/৯ শদন মাফৎ
আশ্ররভ, চরাচর ওশযরত াশযনা । গওফর খরযই এওটু নযাচযা ওশয ভাত্র । এই ঔফয াইয়া জননও বক্ত শরশঔয়ারিন- (আভযা নযাধভ ভাাশকরণ অুংঔে ভাা
শনরয় আনায ঐ াশিভয় চযণ মুকর স্পৃ ওশয গই ার এইরূ খটিয়ারি, তাা না ইরর ফাফা ফু োশরফয শপ্রয়তভ এওরদ ূ ণৃা ফতায তাঁয এ অফস্থা শওিু রতই
ইরত ারয না । ফাফা ফু োশরফয শনওট এই প্রাথৃনা গম, মত ত্বয তাঁায া বার ওশযয়া শদয়া আভাশদকরও াশি দান ওরুন ) । আশভ ূ জায ভয় উশস্থত ইরত না
াশযরর ূ জায য অফেই দৃন শদফ । গতাভারদয ওররয উরযই আভায ভঙ্গরভয় দৃশি যশর । গতাভারদয এওটু স্বচ্ছর অফস্থা গদশঔরত াইররই াশি াইতাভ ।
আশভ অশচরযই গতাভারদয াশি দারনয গচিায় যশরাভ । বরক্তয দপঔ শও আশভ ইরত াশয ! ফাফা বশক্ত যাঔ ।
ঁ াশিপ াশিপ াশিপ

আীফৃাদও
স্বাভী ব্রজানন্দ ।
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জয় ব্রজানন্দ রয

ফু োশফধাভ
যভনা, ঢাওা

ওরোনফয নাযায়ণ আীফৃাদ শচযঞ্জীফ,
ফাফা ফযদা, গতাভায বশক্তূ ণৃ ত্র াইয়া যভ আনন্দ রাব ওশযয়াশি । আীফৃাদ ওশয, তুশভ ধরন জরন ু ঔী  । গতাভায গওান
ঔারনই বয় নাই । ফােীরতই ফা অনেত্র গম গওান স্থারন থাও তুশভ শনযারদ  স্বচ্ছরন্দই থাশওরত াশযরফ । ইা আশভ শফরল বারফ জাশনয়াই ওশরতশি । ফােীরত
থাশওরর গতাভায গওান বরয়য ওাযণ নাই । এঔন গদরয অফস্থা িভই বারয শদরও কোরফ । ূরফৃয ভত প্রারণয বয় আয এঔন নাই । আয এও ওথা তুশভরতা
বক্তযাজ, বকফারনয ওৃায াত্র, গতাভায রজই ভস্ত রব  ওরোণ ইরফ । বকফারনয ভশভা অায তাঁয ওৃায় শও-না য়, ভৃ ত ফেশক্ত জীফন ায়, শরা
জররবার, ওাঠশফোরী াকয ফাঁরধ, ডু রফ অতর জরর তাঁয রীরা গও ফু রঝ । ফাফা, তুশভ আনন্দওরয ঔু ফ ওশযয়া নাভ চারাইয়া মা । ভরনয আধায ফ দূয রয় মাউও ।
তাঁয প্রশত-বশক্ত স্থান ওশযয়া ফশয়া থাও । ফৃশশদ্ধ গতাভায ওযতরকত । কাবী ফাচ্চা শদয়ারি জাশনয়া ফেই আনন্দ ইর, গফায় রাকাইয়া র । তাযয মা ওশযরত
য় ওশয । আশভ বারই আশি, ধাভস্থ ওররই বার আরি । তুশভ আভায াশি আীফৃাদ র । ভাঈ ফােী আশরর আভারও জানাই ।
ঁ াশিপ াশিপ াশিপ

আীফৃাদও
স্বাভী ব্রজানন্দ ।
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জয় ব্রজানন্দ রয

ফু োশফধাভ
যভনা, ঢাওা-২,
১০ই ওাশর্ত্ৃও, ১৩৫৫ ন ।

ওরোণফয নাযায়ণ আীফৃাদ শচযঞ্জীফ,
ফাফা ফযদা, গতাভায ঁঁশফজয়ায প্রণাভ গ্রণ ওশযয়াশি । আীফৃাদ ওশয, তুশভ শনবৃ য়  শনশিি  । শদন এওরূ চশরয়া মাইরফই ।
তুশভ জয় ব্রজানন্দ রয ফশরয়া আনরন্দ ভশজয়া থাও । অন্ন স্থান গই ওশযরফ । গওান শওিু যই অবাফ গফাধ ওশয না । আশভ গমাকাইরতশি । আভায ীভা আাূ যণ ।
ফাফা, গতাভারও গওানশদন অবারফ যাশঔ নাই আয যাশঔফ না । শ্রীভান োভদা অশচরযই বার ইরফ । গ আভায ারতয ভুরঠ । তাাযা আভযণ আভায ঔা । াাজাদ
ু য ইরত ত্র াইরাভ । ভাঈ শরশঔরতরি, ীরতয ভয় াশিুরয গকরর আভায অুঔ গদঔা শদরত ারয, ডাক্তায ফরর । শওন্তু আশভ গতাভায ুংারযয ওাজ ওশযরত
চাই । এঔন তুশভ মাা বার ভন ওরযা তাাই ওশযফ ।
ঁ াশিপ াশিপ াশিপ

আীফৃাদও
স্বাভী ব্রজানন্দ ।
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জয় ব্রজানন্দ রয

ফু োশফধাভ
যভনা, ঢাওা-২

ওরোণীয়া নাযায়ণী আীফৃাদ শচযঞ্জীফ,
ঝু নু , গতাভায ঁঁশফজয়ায প্রণাভ গ্রণ ওশযরাভ । আীফৃাদ ওশয, তুশভ শচয ু ঔী  । আভায দৃন াইফায জনে শরশঔয়াি – শও বারফ
গম গতাভারও দৃন শদফ তাা আশভ ফু শঝয়া উঠি না । আভায কত গৌল ইরত উদরয এওটা গফদনা য় । গফদনা ভারঝ ভারঝই ইয়া উরঠ গজনে গওাথা মাইরত
াশয না । নারর, এতশদরন অফে দৃন াইরত । মারাও, গতাভারদয মশদ বারকে থারও, তরফ ঈরদয ভয় গচিা ওশযয়া গদশঔফ ।
ঁ াশিপ াশিপ াশিপ

আীফৃাদও
স্বাভী ব্রজানন্দ ।
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জয় ব্রজানন্দ রয

ফু োশফধাভ
যভনা, ঢাওা-২,
৩১/১/৬৬

ওরোণফয নাযায়ণ আীফৃাদ শচযঞ্জীফ,
আয়ুষ্মরত োভদা, গতাভায নফফরলৃয প্রণাভ াইয়া আীফৃাদ ওশযরতশি এই ফিরযই গতাভায চাওযী উও । অথৃ ওি দূয
উও । রু প্ত ভান, গকৌযফ শপরয আুও । ফাঞ্ছা ূ যণ উও । এই ফিরয গতাভায ূ ণৃ াশি শফস্তায ইরফ । তুশভ শনবৃ য়  শনশিি  । এফায আশভ দৃন শদফ । গতাভারদয
দপঔ ওি আভায ে ইরত চায়না । এফায গতাভারদয ওাি িাযী নাই । গওফর গুরুনাভ শদনারি এওফায স্মযণ ওশযরফ । আভায ফৃশক্ত এই নারভয ভরধেই শদরয়শি ।
এওটু শনঠারা বশক্ত ওারয শনররই গতাভারদয ইররারও ু ঔ  যররারও যাভৃ ত রাব ইরফ, গতাভারদয আয গওান াধন বজন নাই । ঁঁফযদায ফগুশর বজন
আভায ওারি নাই । আয আভারও গদয় নাই । তুশভ, রু, ধীরযন, াশ, গনা, শফরনাথ, গফণী, ফন্দু , রুনু , াশি ওররই আভায াশি আীফৃাদ র ।
ঁ াশিপ াশিপ াশিপ

আীফৃাদও
স্বাভী ব্রজানন্দ ।
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