
 

বকফান ব্রজানন্দ ম্পর্ওে কওছু ওথা  

ব্রর্জন দা, দকিণ কাাঁ, ঢাওা-১২১৪। 

  

বকফান ব্রজানন্দ ম্পর্ওে ফরায ভত কওান কমাকযতা আভায কনই। আভায না আর্ছ কিাকত কমাকযতা, না আর্ছ জ্ঞার্নয কবীযতা, না কর্েকছ 

ঠাওুর্যয াকিধয। আভায ভত এওজন অধর্ভয র্ি ঠাওযু ম্পর্ওে কওছু ফণেনা ওযা এর্ওফার্যই ফাভনু র্ে চাাঁর্দ াত কদোয াকভর। তফু ঠাওুর্যয 

ওৃার্ও ম্বর ওর্য মতটওুু জানা আর্ছ তা গুরু বাই-কফানর্দয ভার্ঝ ফকণেত ওযায ভানর্ আভায এ কচষ্টা। আভায এ করঔায ভার্ঝ মকদ কওান বুর-

টু্রটি কযরকিত ে তার্র িভাুন্দয দৃকষ্টর্ত ভাজেনা ওর্য কনর্ফন। 
 

কওবার্ফ ফুড়াকফ ধার্ভ আকভন0 

আভায ভা জন্ম কনোয আর্ক আভায কদকদভায কফ ওর্েওকট ন্তান জন্মগ্রন ওর্য কশু অফস্থােই ভতৃুযয কওার্র ঢর্র র্ড়। অর্নও ডাক্তায 

ওকফযাজ কদকঔর্ে কদকদভায ন্তান ফাাঁকচর্ে যাঔর্ত িভ র্ত ার্যকন। এভন অফস্থাে অতযন্ত ভানকও অাকন্তর্ত বকুকছর্রন আভায দাদু এফং 

কদকদভা। ঐ ভেটা কছর ফৃকট ান। আভায দাদু  কদকদভা এরাওায এও ফেস্ক বদ্রভকরায কনওট জানর্ত ার্যন “ ঢাওায যভনাে এও 

ফাওযকদ্ধা নযা+ী আর্ছন কমকন ফাওয কদর্র ভানুর্লয ওাংকঔত পর ান। অথোৎ কম কমই প্রাথেনা কনর্ে তাাঁয যণাি ন এফং কতকন মকদ এওফায 

ফাওয কদন তার্র প্রাথেনাওাযীয আা-আওাংঔা যূণ র্ে মাে। এই ংফাদকট জানর্ত কর্য আভায কদকদভা ঐ বদ্রভকরার্ও কনর্ে এওকদন শ্রী শ্রী 

ফুড়াকফ ধার্ভ কভন ওর্যন। ঐ বদ্রভকরা প্রােই কমর্তন ধার্ভ, কই কার্ফ ধার্ভয অর্নর্ওই বদ্রভকরার্ও কচনর্তন। ধার্ভ কভন ওর্য বদ্রভকরা 

গুরুর্দফর্ও প্রনাভ ওযর্রন এফং কদকদভার্ও প্রনাভ ওযর্ত ফরর্রন। কদকদভা ফাফার্ও প্রনাভ ওর্য তায ন্তান কফাঁর্চ না থাওায ওাকনী ওািাজকযত 

ওর্ে ফর্রন ফাফায কনওট। ফাফা এও দকৃষ্টর্ত কদকদভায কদর্ও তাকওর্ে কদকদভায ফ ওথা শুনর্রন। কদকদভায ওথা শুর্ন ফাফা শুধু ফর্রন “ ভা, আা-

মাো ওর্যা, আা-মাো ওর্যা। এই এওকট ফাওযই দু’ফায ফর্রন। 

  

             এয য র্ত শুরু র্রা দাদু  কদকদভায শ্রী শ্রী ফুড়াকফ ধার্ভ আা-মাো। আা-মাো ওযর্ত ওযর্ত প্রাে ০৫ (াাঁচ) ফছয য 

এওকদন গুরুর্দফ ফাওয কদর্রন, ফর্রন - মা কতায ন্তান র্ফ এফং ফাাঁচর্ফ। এয ফছয ঔার্নও য আভায ভার্েয জন্ম র্রা। ভার্েয জর্ন্ময 

ওর্েওকদন য াতরা ােঔানা শুরু ে এফং এভন মোর্ে চর্র মাে কম ফাাঁচায ম্ভাফনা িীন র্ে মাে। কভর্েয এই অফস্থা কদর্ঔ দাদু অধোকর 

অফস্থাে বয দুুর্য কছার্ট ফুড়াকফ ধার্ভ গুরুর্দফর্ও জানার্নায জনয। তঔন আভার্দয ফাকড় র্ত ধার্ভ ার্ে কাঁর্ট আা-মাো ওযর্ত র্তা। র্থ 

এওকট ঔার কছর, কই ঔার্র তঔন জর কছরনা, শুকওর্ে ককর্েকছর, ভানুল কাঁর্ট ঔার ায র্তা। বয দুযু ভার্ঠ কওান করাওজন কনই (দাদুয ভঔু 

কথর্ও কানা) দাদু মঔন কাঁর্ট কাঁর্ট ঔার ায র্ে, ঔার্রয ভাঝঔার্ন ককর্ে কদর্ঔ ায কথর্ও গুরুর্দফ ঔার্রয কদর্ও নাভর্ছ এফং দাদুয াভর্ন 

এর্ দাদুর্ও কজর্জ্ঞ ওর্যন “ তুই কওাথাে মাকে ? দাদু ফর্র “ ফাফা, আকভর্তা আনায ঔার্নই মাকে, আভায কভর্ে ভযণাি, এতিন কফাঁর্চ 

আর্ছ কও-না জাকননা “ এ ওথা ফর্র দাদু ফাফায চযর্ণ রুকটর্ে র্ড় এফং া ধর্য যার্ঔ। ফাফা তঔন ফর্রন “ ছাড় ছাড় আকভর্তা কতায ঔার্নই 

মাকেরাভ। তুই কও চা ? ? দাদু তঔন ফর্র “ আকভর্তা কভর্ে চাই। ফাফা আফায ফর্রন “ কভর্ে চা ? ? তঔন দাদু ফর্র “ যাাঁ কভর্ে চাই। ফাফা 

নুযাে ফর্রন “ া ছাড়, ফাকড় মা, ফাকড় ককর্ে কদঔ কতায কভর্ে বার র্ে ককর্ছ। এই ওথা শুর্ন দাদু  গুরুর্দর্ফয া কছর্ড় কদর্ে ফাকড়য কদর্ও 

যনা ে এফং ঔার্রয ভাঝ কথর্ও উর্য উর্ঠ কছর্নয কদর্ও তাওাে। তাকওর্ে কদর্ঔ ফাফা কনই, এভনকও আর্-ার্ কওান করাওজন কনই। তঔন 

আভায দাদুয ভর্ন এওটা ফড় ধযর্ণয ধাক্কা রাকর্রা এফং ভর্ন ভর্ন বাফর্রা “ আকভ কও কদঔরাভ এটা, আকভ ওতফড় বরু ওর্যকছ, ওার্ছ কর্ে 

ধর্য যাঔর্ত াযরাভ না। কতকনর্তা আভার্ও কজর্জ্ঞ ওর্যকছর্রন “ ‘আকভ কও চাই’। আকভর্তা কভর্ে কচর্েকছ, আযর্তা কওছু চাইরাভ না, কও বুর 

আকভ ওযরাভ। এই ওথা বাফর্ত বাফর্ত দাদু ফাকড় আর্রন এফং ফাকড় এর্ কদর্ঔন কভর্ে অর্নওটা বার। আর্ে আর্ে ওর্েও কদর্নয ভর্ধয কভর্ে 

ম্পূণে সু্থ র্ে উঠর্রা। এই খটনায য কথর্ও কভর্েয াযীকযও কওান অকুফধা কদঔা কদর্র দাদু কদৌর্ড় কমর্তন গুরুর্দর্ফয কনওট। গুরুর্দফ অভওু 

কার্ছয াতায য, অভওু কার্ছয কওর্যয য ঔাইর্ে কদোয ওথা ফরর্তন এফং ঐগুর্রা ঔাইর্ে কদর্রই অঔু বার র্ে কমত। এবার্ফ আভায 

দাদু-কদকদভায ংায াভর্নয কদর্ও এগুর্ত রাকর্রা। আভায ভার্েয জর্ন্ময য আভায এও ভাভা  এও ভাকয জন্ম ে। দুই কভর্ে এফং এও 

কছর্র কনর্ে আভায দাদুয ংায চরর্ত থার্ও গুরুর্ও াথী ওর্য। 

  

              এবার্ফ চরর্ত চরর্ত াকওোন ৃকষ্টয য য আভায ভার্েয কফর্ে ে গুরুয আীফোদ কনর্ে। ঞ্চা এয দর্ও আভায জন্ম ে 

গুরুর্দর্ফয আীফোর্দ। ভার্েয কনওট জানর্ত াকয “ আভায নাভকট কযর্ঔর্ছন ফাফা ব্রজানন্দ কনর্জ এফং আভায ভরু্ঔ প্রথভ অি তুর্র কদন ঠাওুয 

কনজ ার্ত। আয জানর্ত াকয “ আভায কছাট কফরাে কওান অুঔ র্র আভায ভার্েয ভত আভার্ও কফকবি কার্ছয রতা-াতায য লধ 

কার্ফ ঔাোর্ত ফরর্তন ঠাওযু ব্রজানন্দ এফং কই লর্ধই অুঔ বার র্ে কমত। মঔন আকভ কছাট তঔন ভা  কদকদভায ার্থ ধার্ভ কমতাভ 

ার্ে কাঁর্ট। কাযাোদেী উদযার্নয ভাঝ কদর্ে এওটা কছাট ার্ে-াাঁটা যাো কছর। এঔন ভর্ন র্য ভার্ঝ ভর্ধয কই কদর্নয ওথা।  গুরুর্দফ 

আন খর্য আর্ন ফর্ থাওর্তন, আয বক্তফৃন্দযা তার্দয অবাফ অকবর্মাক, কযাক-কাও ইতযাকদ নানা কফলর্ে ঠাওুর্যয কনওট আর্ফদন ওযর্তন, 

ঠাওুয ব্রজানন্দ শুনর্তন তার্দয আর্ফদন এফং ভার্ঝ-ভর্ধয ওাউর্ও ফাওয কদর্তন, ওাউর্ও ান্তনা কদর্তন। আকভ তঔন কওছুই ফঝুতাভ না, শুধ ু

তাকওর্ে কদঔতাভ। াকওোর্নয কল কদর্ও এওকদন ধার্ভ ককরাভ, গুরুর্দফর্ও প্রনাভ ওযায য নযাী ভওুনু্দানন্দ আভার্ও এফং আভায কজঠার্তা 

বাই (র্কাার) কও ফর্রন “ চর্রা ফাকার্নয পুর কাছগুর্রার্ত জর কদর্ত র্ফ। ককাার দা ওুর্ো কথর্ও জর তুর্র কদে আয আকভ াধু ভওুুন্দানন্দ 

এয কনওট কনর্ে কদই, াধু ভওুুন্দানন্দ পুর কার্ছয ককাড়াে কঢর্র কদে। াড়া ফাকার্ন জর কদো র্রা। এই জর কদোে মতটুও ুকযশ্রান্ত োয 



 

ওথা কছর তা কতন জর্নয এওজন রাভ না। ধার্ভয কম এওটা ভাাত্ব তা উরকি ওযরাভ। প্রাদ কনোয ভে াধু ভওুুন্দানন্দ আভার্ও এও 

চাভচ দদ কফী কদর্রন এফং ফর্রন “ তুই আজ অর্নও কযশ্রভ ওর্যকছ তাই কতার্ও এও চাভচ দদ কফী কদরাভ, আকভ ফররাভ দও কযশ্রভর্তা 

রার্ককন। আজ ভার্ঝ-ভর্ধয ক ওথাকট ভর্ন র্য। 

 

 
গুরুর্দর্ফয ওথা অভানয ওযাে0 

 লাট এয দর্ও এওফায গুরুর্দফ আভায কতার্ও ফর্রন “ াভর্নয ফাংরা ফছযটা কতাভায জনয শুব কদঔকছ না, ওার্জই ফছর্যয প্রথভ 

কদনটা ধার্ভ যাকি মান ওর্য কম।  আভায কতা গুরুু্র্দর্ফয ওথা না শুর্ন আভায ককয ফাকড় অথোৎ তায কফার্নয ফাকড় কফড়ার্ত মাে। কঠও ঐ 

ফছয আভার্দয াড়াে ফন্ত কযাক কদঔা কদে, আভার্দয ফাকড়র্ত আভযা দুই বাই ছাড়া ওর্রই ফন্ত কযার্ক আক্রান্ত ে। আভায কতা আক্রান্ত 

ন এফং ভাযাত্মও আওায ধাযণ ওর্য, ফাাঁচায কওান রিন কছরনা, কচাযা কচনা কমত না, ঐ ভে আভায কছাট দুই কফান এফং এও বাকতজা 

আভার্দয ফাকড় র্ত ভতৃুযফযণ ওর্য, আভার্দয াড়ায কফ ওর্েওজন করাও ঐ ভে ভাযা মাে। আভায কতায অফস্থা ঔুফই ঔাযা। এওকদন দুযু 

কফরা আভায কতা কফছানাে কাো অফস্থাে কদর্ঔন “ গুরুর্দফ খর্যয দযজাে দাড়ার্না, ার্ত এওকট রাকঠ এফং ওার্ও কমন ফরর্ছন “ য উয 

এত ফড় কফাঝা কদর্েছ, র্তা য ওযর্ত াযর্ছ না, তাড়াতাকড় কফাঝা নাভা য উয র্ত। এ ওথা কানায য য তাকওর্ে কদর্ঔন দযজাে 

কওউ কনই, এর্ওফার্য পাাঁওা। কঠও ঐ কদন কথর্ওই আভায কতায যীর্যয ফযাথা-কফদনা ওভর্ত শুরু ওর্য এফং ওর্েও কদর্নয ভর্ধয ুস্থ র্ে উর্ঠন। 

ফাফা সু্থ োয য ভা, কদকদভা ধার্ভ মান এফং গুরুর্দফর্ও কফর্দয ওথা ম্পূণে ঔুর্র ফর্রন। গুরুর্দফ আভায কতায ওথা শুর্ন ফর্রন “ কাছ 

যাঔর্র পর যাঔা মাে না, পর যাঔর্র কাছ যাঔা মাে না, এ অফস্থাে কদঔরাভ কাছ থাওর্র পর এওকদন র্ফ, তাই কাছর্ও যিা ওযরাভ। 

 

ভে ওথা ফর্র0 

 ফাংরার্দ স্বাধীন োয র্যয এওকট খটনা “ এওকদন কফরা আনভুাকনও একাযটা ার্ড় একাযটা র্ফ আকভ ধার্ভ ককর্েকছ। গুরুর্দফর্ও 

প্রনাভ ওর্য আন খর্যয এও কওার্ন চু ওর্য ফর্ ফাফায কদর্ও তাকওর্ে আকছ, আন খর্য আয ২/৩ জন করাও ফা কছর। অল্প কওছুির্ণয 

ভর্ধযই এও বদ্রভকরা আর্রন এও যার্ওট কভকি কনর্ে, এর্ বদ্রভকরা কভকিয যার্ওটকট কযর্ঔ গুরুর্দফর্ও প্রনাভ ওযর্রন, প্রনাভ ওর্য এও 

ার্ ফর্ গুরুর্দফর্ও ফর্রন “ ফাফা, বাড়াকটোযা খয বাড়া কদর্েনা, ফাকড় ছাড়র্ছনা, এঔন আকভ কও ওযফ ? গুরুর্দফ কওছুিণ চু ওর্য কথর্ও 

শুধু ফর্রন “ কভকনিায ত্নী এও ভে তায দার্ট ফাই ওকম্পত কছর, আয আজ াভানয বাড়াকটো বাড়া কদেনা, খয ছার্ড়না, কদঔ ভর্ে কও 

ে। এতটওুুই ফর্রন। র্য জানর্ত াযরাভ বদ্র ভকরাকট ফূে াকওোর্নয ার্ফও কবণেয ড. ভার্রও এয ত্নী। আকভ গুরুর্দফর্ও মতকদন কদর্ঔকছ 

শুধু তাকওর্ে থাওতাভ তাাঁয কদর্ও, কওানকদন কওান কজজ্ঞাা ওযর্ত াকযকন। তাছাড়া কজর্জ্ঞ ওযায ভত কওান জ্ঞান কছরনা। ওার্ও কও ফর্রন কটা 

কানায কচষ্টা ওযতাভ। কওানকদন কদকঔকন ওাউর্ও ২/৪ ওথায কফী ওথা ফরর্ত, তর্ফ কতকন শুনর্তন ওর্রয ওথা, ওথা ফরায ভে ওাউর্ও 

থাকভর্ে কদনকন। বর্ক্তযা ভন ঔুর্র গুরুর্দর্ফয কনওট ফরর্তন, বর্ক্তয ওথা শুর্ন কতকন ২/১ ওথাে তায উত্তয কদর্তন মা কওান াধাযণ ভানুর্লয 

র্ি ম্ভফ নে। গুরুর্দফর্ও কওানকদন যাকাকিত কদকঔকন ফা যাকাকিত ওর্ে ওথা ফরর্ত শুকনকন। আভায এই িদু্র জ্ঞার্ন গুরুর্দফর্ও মতটওুু কচনর্ত 

কর্যকছ কতকন াধাযণ ভানফ কছর্রন না, কতকন কছর্রন বকফার্নয অফতায। ভানুলর্ও কঠও র্থয ন্ধান কদোয জনযই কতকন ভানর্ফয রূ ধাযণ 

ওর্যর্ছন। 

 

কচকওৎও মা ার্যকন0 

              গুরুর্দফ কদ যাঔায য ফে0র্জষ্ঠ গুরুবাইকণ ধার্ভ এওকদন এও বায আর্োজন ওর্যন। উক্ত বাে আকভ কশ্রাতা কার্ফ উকস্থত 

কছরাভ। বাে গুরুবাইকণ ধাভ কওবার্ফ কযচাকরত র্ফ ইতযাকদ নানা কফলর্ে আর্রাচনা ওর্যন। বাে উকস্থত কছর্রন দুইজন ভুকরভ বক্ত (১) 

জনাফ ভকতউয যভান (২) জনাফ আরভ। ভকতউয যভান কওন এফং কওবার্ফ ধার্ভ আা শুরু ওর্যন তা কফোকযতবার্ফ বাে উস্থান ওর্যন। 

কতকন ফর্রন “ আকভ ভকতউয যভান এওজন কঠওাদায, কওছুকদন রূ্ফে আকভ এও ওকঠন কযার্ক আক্রান্ত ই, আভার্ও ককজ াাতার্র বকতে ওযা 

ে, কচকওৎা চরর্ত থার্ও, কওন্তু মথামথ উিকত না োে কভকডওযার কফাডে কঠন ওযা ে। কফকবি যীিা-কনযীিায য কভকডওযার কফাডে এও 

কদ্ধার্ন্ত উনীত ন এফং আভায কযফাযর্ও ফর্রন কম, আকভ আয দুই ভার্য অকধও ফাাঁচফ না, আকভ মা কঔর্ত ইেুও তা কমন আভার্ও ঔাোর্না 

ে। কভকডওযার কফার্ডেয কদ্ধান্ত শুর্ন আভায কযফায তাাে কফমেে র্ে র্ড়। কভকডওযার কফার্ডেয কদ্ধান্তকট আভায কযফায কথর্ও মকদ 

যাকয আভার্ও ফর্রকন তফু আকভ কজর্ন কপর্রকছ, ভনটা ঔুফই ঔাযা র্ে ককর। কও ওযফ বাফর্ত রাকরাভ। এই অফস্থাে আভায এও ফন্ধু আভার্ও 

ফর্রন “ ডাক্তার্যয কচকওৎার্তা অর্নও ওকযর্েছ, এফায অনয এওটা ওাজ ওর্য কদঔর্ত ার্যা, তঔন আকভ কজর্জ্ঞ ওকয কটা আফায কও ওাজ ? 

তাযয আভায ফন্ধুকট আভার্ও ফর্রন “ ঢাওা কভকডওযার্রয উত্তয ার্ কফফাকড়র্ত এও াধু আর্ছন, করাওভরু্ঔ শুর্নকছ কতকন মার্ও মা ফর্রন তা-

ই পর্র, তুকভ মকদ ঔার্ন মা ককর্ে কদঔর্ত ার্যা, ককর্ে কদঔনা াধু কও ফর্রন ? আভায এই ফন্ধুয ওথা শুর্ন আকভ এওকদন এই ধার্ভ আক। 

এর্ কদকঔ ফাফা আর্ন ফা, ওর্েওজন করাও নীর্চ ফা, আকভ বর্ে বর্ে এও কওানাে ককর্ে ফরাভ, ফাফা আভায কদর্ও এওট ুতাাঁওার্রন। 

এযয কদকঔ মাযা ফা কছর তার্দয ভধয কথর্ও এও এও ওর্য কনর্জর্দয অবাফ অকবর্মাক ফাফায কনওট ফরর্ছন এফং কও ওর্য কযিান ার্ফন তা 

কজর্জ্ঞ ওযর্ছন। তার্দয ওথা শুর্ন ফাফা ওাউর্ও ান্তনা কদর্েন আফায ওাউর্ও কযিার্ণয থ ফর্র কদর্েন। আকভ আভায কফর্দয ওথা ফরফ 

বাফকছ, কওন্তু া াকেনা, কওছিুণ ফর্ কথর্ও কওছু না ফর্রই চর্র আক। র্যয কদন ফন্ধুকট আভার্ও কজর্জ্ঞ ওযর্রন আকভ ককর্েকছ কও-না, 

আকভ তঔন ফররাভ ককর্েকছরাভ কওন্তু কওছু কজর্জ্ঞ ওযায া াইকন। ফন্ধুকট ফর্রন তুকভ আফায মা। ওর্েওকদন য আফায আরাভ, কঠও 

আর্কয ভত আন খর্যয এও কওানাে চু ওর্য ফর্ যইরাভ। কওছুিণ য ফাফা আভার্ও ফর্রন “ ফাফা, আা-মাো কযঔ কর্ড় মার্ফ, ফাফায 

ভঔু কথর্ও এ ওথা শুর্ন আকভ অফাও র্ে ককরাভ, বাফরাভ আকভর্তা তাাঁর্ও কওছু ফকরকন, কতকন কওভন ওর্য আভায ভর্নয ওথা জানর্রন ? 



 

কতযইর্তা কতকন াধাযণ ভানলু নন। এযয র্ত আভায কফশ্বা কফর্ড় ককর, আকভ কনেকভত আা-মাো শুরু ওযরাভ এফং আভায কম াযীকযও 

ভযা কছর তা আর্ে আর্ে দূয র্ে ককর, কভকডওযার কফার্ডেয বকফলযৎ ফাণী তয র্রানা, আকভ আজ ফাফায ওৃাে কফাঁর্চ আকছ। তাই ফরকছ 

কওউ মকদ এই ধার্ভয িকত ওযায কচন্তা ওর্য তার্র এই ভকতউয যভার্নয যীর্য এও কফন্দু যক্ত থাওা মেন্ত আকভ ছাড়ফ না। 

 

 

 
জানর্ত চাইর্র গুরু জাকনর্ে কদন0 

           গুরুর্দর্ফয াাঁচারীর্ত ফকণেত আর্ছ “ ককৌযাঙ্গ ভাপ্রবু তাাঁয রীরা ভাপ্ত ওর্য যুীর্ত জকিাথ কদর্ফয কফগ্রর্য ার্থ রীন র্ে মাোয 

রূ্ফে বর্ক্তযা ওর্রই ওািাে কবর্ঙ্গ র্ড়ন। বক্তর্দয এই ওািা কদর্ঔ ভাপ্রবু তঔন কফচকরত র্ে র্ড়ন এফং বক্তর্দয প্রকতশ্রুকত কদন “ কতকন 

আফায আর্ফন ওর্নৌর্জ যাধা-ওৃষ্ণ এও কদর্ ব্রজানন্দ রূর্। াাঁচারীয ফণেনা অনুার্য কমকন শ্রীওৃষ্ণ কতকনই ককৌযাঙ্গ ভাপ্রবু এফং কতকনই ব্রজানন্দ। 

এই ফাওযকট রু্যাকুয কফশ্বা ওযর্ত আভায ওষ্ট র্তা, গুরুর্দফ কদ কযর্ঔর্ছন কফধাে আভায ভর্নয র্ন্দ কওবার্ফ দুয ওকয তা কবর্ফ াকেরাভ 

না। এভন অফস্থাে আকভ এওকদন কবায যার্ত স্বপ্ন কদঔকছ “ (আভায খর্য গুরুর্দর্ফয এওকট ছকফ কছর) গুরুর্দর্ফয ছকফটা কমঔার্ন কছর কঔার্ন 

যাধা-ওৃর্ষ্ণয মুকর ছকফ, তঔন আকভ কনর্জর্ও প্রশ্ন ওকয এঔার্ন যাধা-ওৃর্ষ্ণয ছকফ কও ওর্য আর ? যির্নই কদকঔ ঔার্ন ককৌয-কনতাই’য ছকফ, 

আভায খুভ কবর্ঙ্গ ককর, তাকওর্ে কদকঔ ঐ জােকাে ঠাওুয ব্রজানর্ন্দয ছকফ আর্কয ভতই আর্ছ। আভায ভর্নয ওর কিধা-দন্ধ কওর্ট ককর, আকভ 

কনকিত রাভ ঠাওুয কনর্জই আভায ভর্নয কিধা-দন্ধ দুয ওর্যর্ছন। আকভ আয কনকিত রাভ “ কওউ মকদ অন্তয কদর্ে ঠাওুর্যয ওার্ছ কওছু জানর্ত 

চাে তার্র ঠাওুয কওান না কওান বার্ফ তার্ও জাকনর্ে কদন। প্রংকত উর্েঔয “ আকভ এই স্বপ্ন কদঔায কওছুকদন য কণকত কদর্ফয করঔা ‘রীরা 

কযচে’ ফইঔাকন কড়। ‘রীরা কযচে’ ফইকটর্ত কদঔর্ত াই কণকত কদফ কঠও এই যওভ এওকট স্বপ্ন কদর্ঔকছর্রন, কমঔার্ন এওই জােকাে প্রথর্ভ 

ঠাওুয ব্রজানন্দর্ও এফং যির্নই যাধা-ওৃর্ষ্ণয মকুর ভকুতে কদঔর্ত কর্েকছর্রন। কণকত কদফ এফং আভার্ও গুরুর্দফ এওইবার্ফ স্বর্প্নয ভাধযর্ভ 

ফুকঝর্ে কদর্রন “ কতকনই কছর্রন ককৌযাঙ্গ ভাপ্রবু এফং বকফান শ্রীওৃষ্ণ। 

 

গুরুর্দর্ফয ফাণীয প্রভান কওবার্ফ করাভ0 

 গুরুর্দর্ফয এওকট ফাণী আর্ছ “ ‚আভা র্ত মা ার্ফ এই আন র্ত তাই ার্ফ। জীফ-জকর্তয ওরযার্ণয জনযই আন প্রকতষ্ঠা। 

আনই অনন্তওার থাওর্ফ।‛ এই ফাণী কম, ওতটুওু তয তা আকভ অির্য অির্য প্রভান কর্েকছ। বকক্ত ওার্য প্রাথেনা ওযর্র আন কথর্ও 

ওাকিত ফস্তু াো মাে। আভায জীফর্ন খর্ট মাো ২/১কট খটনা আনার্দয অফককতয জনয ংর্ির্ ফকণেত ওযায কচষ্টা ওযকছ 0 - (১) র্ত্তার্যয 

দর্ও আকভ এওটা প্রাইর্বট পার্ভে চাওুকয ওযতাভ।  চাওুকযয ফে এও ফছর্যয কওছুটা কফী োয য ওভেচাকযর্দয কফতন দফলভয দুযীওযর্ণয 

জনয ওর্েওজন ওভেচাকয আভার্ও ফর্রন “ আনাযর্তা ভাকরর্ওয ার্থ বার ম্পওে আর্ছ, আভার্দয কফতন দফলর্ভযয কফলেকট এওটু আরা ওর্য 

কদর্ঔন কওছু এওটা ওযা মাে কও-না, তার্দয ওথা শুর্ন ভাকরর্ওয ার্থ আকভ আরা ওকয, আরার্য কপ্রকির্ত প্রথভকদর্ও ভাকরও ওর্েওকদন র্ড় 

কদঔায ওথা ফর্রন এফং ওর্েওকদন য যাকজ র্রন দফলভয দূযীওযর্ণ, এযয কফলেকট কনর্ে ভাকরর্ওয ার্থ এওকদন আভায বুর কফাঝাফুকঝ ে 

এফং ভাকরও আভায উয অন্তুষ্ট ন। এও মোর্ে আভার্ও চাওুকয কথর্ও ফযঔাে ওযা ে। চাওুকয চর্র মাোয য কও ওযফ তা কনর্ে কচকন্তত 

র্ে কড়। ওর্েওকদন ফাকড়র্ত ফর্ কথর্ও কঠও ওযরাভ কির্নাগ্রাকপ কঔফ, ঐ ভে কির্নাগ্রাকপয ঔুফ কডভান্ড কছর, কির্নাগ্রাকপ জানা থাওর্র 

চাওুকয াো জ কছর। এযয এওকদন ধার্ভ ককরাভ, গুরুর্দফ তঔন ওরওাতা কছর্রন, কমর্ে আর্ন প্রনাভ ওর্য ফররাভ “ ঠাওুয, আভায এই 

অফস্থাে আকভ কম কও ওযফ তা কবর্ফ উঠর্ত াযকছনা, অফর্র্ল ভর্ন ভর্ন কদ্ধান্ত কনর্েকছ কির্নাগ্রাকপ কঔফ। কির্নাগ্রাকপ কঔা ঔুফই ওষ্টদােও, 

তফু এই অফস্থাে এটা ছাড়া কম আভায চাওুকয াো ম্ভফ র্েনা, তুকভ আভায প্রকত ওৃা ওর্যা মার্ত এটা কঔর্ত াকয এফং চাওুকয াই। 

ঠাওুর্যয কনওট এই প্রাথেনা ওর্য াযাকদন ধার্ভই ওাটাই এফং ন্ধযা আযকতয য ফাকড় আক। র্যযকদন আকভ ইন্সকটকটউর্ট বকতে রাভ এফং 

এওকনষ্ঠবার্ফ প্রাওকট চাকরর্ে ককরাভ। এও ফছর্য আভায কঔা প্রাে ভাপ্ত এফং কফকবি যওাকয অকপর্ আর্ফদন ওযা শুরু ওযরাভ, াাাক 

ইন্টাযকবউ কদো শুরু ওযরাভ। ইনকষ্টকটউর্ট বকতে োয কদন কথর্ও কতয ভা কচৌদ্দ কদর্নয ভাথাে আকভ যওাকয চাওুকযর্ত কমাকদান ওকয। এই 

চাওুকয াইর্ত ওাউর্ও এও ওা চা- ঔাোর্ত েকন আভায। ঠাওুর্যয ওৃা ছাড়া আভায র্ি এই ওকঠন ওার্জ পর ো কওছুর্তই ম্ভফ 

কছরনা।  

 

                    (২) ১৯৭৯ ার্র আকভ যওাকয চাওুকযর্ত কমাকদান ওকয, ১৯৮২ ার্র াভকযও ার্ওয িভতা দঔর্রয য আভার্ও 

ভন্ত্রণারে র্ত উিৃত্ত কখালনা ওযা ে এফং যাঙ্গাভাকট কজরায রঙ্গদু উর্জরাে আত্মীওযণ ওযা ে। যাঙ্গাভাকটর্ত তঔন াকন্তফাকনীয ঔুফ উৎাত 

কছর। আভায এই আত্মীওযণ (ফদরী) আর্দ ফাকতর/কযফতেন ওযায জনয মত ধযর্ণয কাে কছর প্রর্োক ওযরাভ, কওন্তু কওছুর্তই কওছু র্রানা। 

আরাভ ধার্ভ, আর্ন প্রনাভ ওর্য ঠাওুর্যয কনওট এই কফদ কথর্ও উদ্ধায ওযায জনয ওািা-ওাকট ওযরাভ । এই অফস্থাে প্রাে দুই ভা 

অকতফাকত র্ে ককর কওছুই ওযর্ত াকযনা। একদর্ও ংস্থান কচফ আভার্দয কচফর্ও কপান ওর্য জানার্রন “ নতূন ওভেস্থর্র মাোয জনয কওন 

আভার্ও কযকরজ ওযা র্ে না ? যাঙ্গাভাকট র্ত ফায ফায তাকাদা কদো র্ে আভার্ও যাঙ্গাভাকটর্ত কমাকদান ওযায জনয। ংস্থান কচর্ফয কপান 

াোয য আভার্দয কচফ ভর্াদে প্রানর্ও চা ৃকষ্ট ওর্যন আভার্ও কযকরজ ওযায জনয, কওন্তু তাযয আভায যায উ-কচফ (প্রান) 

আভার্ও কযকরজ না ওর্য কওবার্ফ যাঔা মাে কই থ ঔুাঁজর্ত থার্ওন। আভায ওর কচষ্টা ফযথে োয য আফায আরাভ ধার্ভ, আর্ন ঠাওুযর্ও 

প্রনাভ ওর্য কচার্ঔয জর কপর্র ফররাভ “ ঠাওুয, তুকভ চাওুকয কদর্রই ফা কওন ? আয কওনই ফা এত ওকঠন যীিায ভর্ধয কপরর্র ? যাঙ্গাভাকটর্তা 

আকভ চাওুকয ওযর্ত াযফ না, ঔার্ন াকন্তফাকনীয ঔুফই উৎাত, তুকভ এই ফদরী আর্দ ফাকতর ওযায থ কদকঔর্ে দা। ঠাওুর্যয কও ওৃা এয 

যকদন আকভ কমই ওভেওতোয ার্থ ওাজ ওযতাভ উ-কচফ (প্রান) আভার্ও ফর্রন “ ফাফু, আনার্ও যাঔায ভত এওটা থ কর্েকছ, এওটা 



 

আর্দ কর্েকছ কমঔার্ন ফরা আর্ছ “ ভন্ত্রণারর্েয কওান উিৃত্ত ওভেচাকযর্ও ংকিষ্ট ভন্ত্রণারর্েয ভাননীে ভন্ত্রীয অনরু্ভাদর্ন ভন্ত্রণারর্েয অধীনস্থ 

উিেন ঔার্ত শুনযর্দ আত্মীওযণ ওযা মার্ফ। এই আর্দ কর্ে উ-কচফ(প্রান) ভর্াদে ভন্ত্রণারর্েয অধীনস্থ এও অকপর্ শুনযর্দ আভার্ও 

আত্মীওযর্ণয উর্দ্দর্য আভার্ও ফর্রন - আনায ফযকক্তকত নকথ কনর্ে আুন, আকভ ার্থ ার্থ প্রান াঔা কথর্ও আভায ফযকক্তকত নকথ কনর্ে 

আরাভ, কতকন কডওর্টন কদর্রন এফং আভার্ও কনাট কযকড ওর্য কদর্ত ফর্রন। আকভ ার্থ ার্থ কনাট কযকড ওর্য কদরাভ। যায কনর্জ স্বািয ওর্য 

কনর্ে ককর্রন উধেতন ওতের্িয কনওট এফং ার্ত ার্ত স্বািয ওকযর্ে ভন্ত্রী ভর্াদর্েয কএ এয কনওট কদর্রন ভন্ত্রী ভর্াদর্েয অনরু্ভাদর্নয 

জনয। ভন্ত্রী ভর্াদে র্যয কদন অনরু্ভাদন ওর্য কদর্রন। নকথ নীর্চ আায য আর্দ দতযী ওযা র্রা এফং ংস্থান ভন্ত্রণারের্ও এওকট ওক 

কদর্ে জাকনর্ে কদো র্রা। আভায যাঙ্গাভাকটর্ত ফদরী যকত র্ে ককর। আর্দ োয র্যয কদন আকভ আভার্দয ভন্ত্রণারর্েয অধীনস্থ আত্মীওতৃ 

অকপর্ ককর্ে কমাকদান ওযরাভ এফং এয র্যয কদন কডুর্টন অডোয কনর্ে আফায ভন্ত্রণারর্ে কমাকদান ওযরাভ। এও ফছয য ভন্ত্রণারর্ে এওকট 

দ শুনয র্রা, আকভ আফায এই শুনয র্দ আভার্ও আত্মীওযর্ণয জনয উ-কচফ ভর্াদের্ও অনরু্যাধ ওযরাভ। উ-কচফ ভর্াদে আভায 

অনরু্যাধ যিা ওর্য কঠও রূ্ফেয ভত ভাননীে ভন্ত্রীয অনরু্ভাদন কনর্ে আভার্ও আফায ভন্ত্রণারর্ে আত্মীওযণ ওযর্রন। গুরুর্দর্ফয অর্ল ওৃা না 

র্র এই ওকঠন ওাজ কওছুর্তই ওযা ম্ভফ কছরনা।  

 

                   (৩) এই আর্ন প্রাথেনা ওর্য আভায জীফর্ন আকভ আয কফ ওর্েওকট ওকঠন ওার্জ পরতা কর্েকছ, গুরুর্দফ আভার্ও এওটু 

কদযীর্ত র্র পরতা কদর্ের্ছন। 

 

ফে0র্জষ্ঠ গুরুবাই ভর্নাযঞ্জন দা’য ার্থ আরা0 

                             আভায ফে0র্জষ্ঠ গুরুবাই ভর্নাযঞ্জন দা’য ার্থ দীখেকদন গুরুর্দফ ম্পর্ওে আর্রাচনায ুর্মাক র্েকছর আভায। ওর্েও 

ফছয আকভ প্তার্ এওকদন ওার্র ধার্ভ কমতাভ, াড়াকদন ধার্ভ কথর্ও ন্ধযা আযকতয য ফাকড় আতাভ। ভর্নাযঞ্জন দা- ওার্র ধার্ভ 

আর্তন, াড়াকদন ধার্ভ কথর্ও ন্ধযা আযকতয য ফাাে কমর্তন, কওছুকদন কতকন াফেিকনও ধার্ভই কছর্রন। ঐ ভে তাাঁয ার্থ গুরুর্দফ ম্পর্ওে 

আরা আর্রাচনায ভাধযর্ভ কওছু জানর্ত কর্যকছ। জানর্ত াকয কতকন ৪০ (চকে) ফছয গুরুর্দর্ফয াকির্ধয কছর্রন, গুরুর্দফ কওাথা ককর্র 

তাাঁর্ও ার্থ ওর্য কনর্ে কমর্তন। পর্র গুরুর্দফ কফকবি ভে বক্তর্দয ার্থ কম ওর ওথা ফরর্তন তা ওার্ছ কথর্ও শ্রফন ওযায কৌবাকয র্েকছর 

তাাঁয।  

 

                          ভর্নাযঞ্জন দা’য ার্থ আর্রাচনায ভাধযর্ভ এওকদন জানর্ত াযরাভ “ গুরুর্দফ বাযর্তয কিভ ফর্ঙ্গয নদীো কজরায এও 

গ্রার্ভ এও কর্লযয ফাকড় ককর্রন দেন কদর্ত, ঙ্গী কার্ফ কনর্ে ককর্রন ভর্নাযঞ্জন দা এফং আয দুইজনর্ও। গ্রার্ভয ফাকড় “ এও ফাকড়য ার্থ 

আর্যও ফাকড়য ংমুকক্তর্ত াড়াে কযনত। দভদভ গুরুধাভ র্ত মাো র্ের্ছ, তাই দুুর্যয আর্কই ঔার্ন মাো ে। গুরুর্দফ মাোয য 

গুরুর্দফর্ও খর্যয ফাযান্দাে আন ওর্য কদো ে ফায জনয, গুরুর্দফ আন গ্রণ ওর্যন। এয ভর্ধয াড়ায ওর্রয ভার্ঝই জানা-জাকন র্ে 

মাে এফং ২/৪ জন ওর্য আর্ত থার্ও গুরুর্দফর্ও কদঔায জনয। কও এর্ গুরুর্দফর্ও প্রনাভ ওর্য চর্র মাে, আফায কও গুরুর্দফর্ও প্রনাভ ওর্য 

কনর্জয অবাফ/অকবর্মাক কথর্ও কযিাণ াোয জনয গুরুর্দর্ফয কনওট প্রাথেনা ওর্য। গুরুর্দফ ওর্রয ওথাই কার্নন, ওার্যায ওথা শুর্ন ান্তনা 

কদন, আফায ওাউর্ও কযিার্ণয থ ফর্র কদন। এভন অফস্থাে কযধার্ন ারু ওাড় এও তান্ত্রীও কিপ্তককতর্ত গুরুর্দফর্ও মাচাই ওযায জনয 

এর্রন, এর্ই গুরুর্দফর্ও কজজ্ঞাা ওর্যন “ ‘ফর্রনর্তা ভা ফড় না ফাফা ফড়?’ গুরুর্দফ ওর্েও কর্ওন্ড নীযফ কথর্ও ফর্রন “ ফাফা, দু-াোই 

বাযী দু-াোই বাযী। গুরুর্দর্ফয ওথা শুর্ন কই তান্ত্রীও আয কওান ওথা না ফর্র ার্থ ার্থ চর্র ককর্রন ঐ ফাকড় কথর্ও। 

  

                    ভর্নাযঞ্জন দা আর্যওকট খটনায ফণেনা ওযর্রন ঐকদন। খটনাকট র্রা “ গুরুর্দফ তার্ও াথী ওর্য কিভ ফর্ঙ্গয অনয এও গ্রার্ভ 

ককর্রন এও কর্লযয ফাকড়র্ত দেন কদর্ত। যাকিমান ওযর্ফন ঐ ফাকড়র্ত। গুরুর্দফর্ও খর্যয ভর্ধয আন ওর্য কদো র্রা ফায জনয, গুরুর্দফ 

আন গ্রণ ওযর্রন। আর্-ার্য করাওজন ওর্রয ভর্ধয জানা-জাকন র্ে ককর গুরুর্দর্ফয আকভন ফাতো। প্রকতর্ফীর্দয আকভন শুরু র্রা, 

খয করার্ও বর্য ককর। ঐ ভেটা কছর ফলোওার। তঔন ন্ধযাযাকি, গুরুর্দফ আীফোদ কনর্ত আা বক্তর্দয প্রাথেনা শুনর্ছন এফং প্রাযতা অনমুােী 

ান্তনা/ফাওযদান ওযর্ছন। এই অফস্থাে গুরুর্দফ ভর্নাযঞ্জন দা-কও উর্দ্দয ওর্য ফর্রন “ ভর্নাযঞ্জন, জুতাগুর্রা খর্যয কবতয কনর্ে আ, ফৃকষ্ট 

আর্র কবর্জ মার্ফ। গুরুয আর্দ শুর্ন ভর্নাযঞ্জন দা ফাকর্য আর্রন, ফাকর্য এর্ আওার্য কদর্ও তাকওর্ে কদর্ঔন আওার্ কভখ আর্ছ কও-না, 

আওার্ তঔন কভখ কছরনা, আওা কছর তাাঁযাে বযা। আওার্ তাাঁযা কদর্ঔ খর্য ককর্ে ভর্নাযঞ্জন দা গুরুর্দফর্ও ফর্রন “ আওার্ কভখ কনইর্তা, 

আওা তাাঁযাে বযা। ভর্নাযঞ্জন দা’য ওথা শুর্ন গুরুর্দফ কওছু ফরর্রন না, তর্ফ ভর্নাযঞ্জন দা ার্থ ার্থ ফঝুর্ত াযর্রন তায ওথাে গুরুর্দফ 

ঔুক ন কন। কতকন এটা উরকি ওযর্রন কম, গুরুর্দর্ফয আর্দ কভাতার্ফও আওার্য কদর্ও না তাকওর্ে তায উকচৎ কছর জুতাগুর্রা খর্যয ভর্ধয 

কনর্ে কনো, তার্রই গুরুয আর্দ ারন ওযা র্তা। গুরুর্দফ ের্তা এটাই কচর্েকছর্রন আভায কনওট র্ত, কওন্তু আকভ যীিাে উত্তীণে র্ত ফযথে 

র্েকছ। গুরু মা ওযর্ত ফর্রন, চিু ফন্ধ ওর্য তা ফােফােন ওযাই কর্লযয ওতেফয। 

 

                    ফৃকট ার্নয ভে ফধেভার্নয যাজা আর্তন কবনেয াউর্জ (ফতেভার্ন ফঙ্গবফন) অনকুষ্ঠত বাে কমাকদান ওযর্ত যাকিে ওার্জ। 

এওভা থাওর্তন ঢাওাে, তাাঁয অফস্থার্নয জনয দতযী ওযা র্েকছর ফধেভান াউজ (ফতেভার্ন ফাংরা এওার্ডকভ), কতকন এই াউর্জ অফস্থান 

ওযর্তন বা চরাওারীন ভে মেন্ত। এওফায যাজা এর্র্ছন র্েরর্ন কমাকদান ওযর্ত। ঐ ভে যাজায কভর্েয এও অুঔ কদঔা কদর, মথাকযকত 

কচকওৎা ওযা র্রা, কওন্তু কফ ওর্েওকদন কচকওৎা ওযা র্ত্ব অুঔ বার র্েনা। এই অফস্থাে যাণীভা াউর্জয কওোয কটওাযর্ও াঠার্রন 

গুরুর্দর্ফয কনওট। যাণীভা কওোযর্টওাযর্ও ফর্র কদর্রন “ ঔার্ন এও াধু আর্ছ, তাাঁর্ও ককর্ে ফর্রা কম, যাণীভা াকঠর্ের্ছন আনার্ও কজর্জ্ঞ 



 

ওযায জনয “ যাণীভায কভর্ে আজ প্তা ঔার্নও চরর্ছ অুস্থ, কচকওৎা ওযা র্ত্ব কভর্ে বার র্েনা কওন ? যাণীভায কফশ্বা “ কমঔার্ন াধুয 

অফস্থান তায আর্-ার্ অভঙ্গর থাওর্ত ার্যনা। আকন প্রকতর্ফী থাওা র্ত্ব কওন যাণীভায কভর্ে এতকদন অসু্থ থার্ও ? কওোর্টওার্যয ওথা 

শুর্ন গুরুর্দফ ফর্রন “ মা কতাভায  যাণীভার্ও ককর্ে ফর, তায মকদ এই কফশ্বা থার্ও কম - াধুয অফস্থার্নয আর্-ার্ অভঙ্গর থাওর্ত 

ার্যনা, তার্র তায কভর্ে ঔুফ তাড়াতাকড়ই ুস্থ র্ে উঠর্ফ। গুরুর্দর্ফয ওথা শুর্ন কওোযর্টওায যাণীর্ও কমর্ে ফর্র, কওোযর্টওার্যয ওথা শুর্ন 

যাণী ঔুক র্রন। এযয ধীর্য ধীর্য যাজায কভর্ে ুস্থ র্ে উঠর্রা। কভর্ে ম্পূণে ুস্থ োয য যাণী যাজার্ও কফোকযত ঔুর্র ফর্রন এফং 

এওকদন ঝুকয বর্য কফকবি ধযর্ণয পর যাজা  যাণী কভর্ের্ও কনর্ে ধার্ভ আর্ন গুরুর্দর্ফয কনওট। এর্ যাণীভা গুরুর্দফর্ও প্রনাভ ওর্য ফর্রন 

“ ফাফা, আনায আীফোর্দ আভায কভর্ে ুস্থ র্ে উর্ঠর্ছ। যাজা তঔন গুরুর্দফর্ও কজর্জ্ঞ ওর্যন “ আনায কও প্রর্োজন আভার্ও ফর্রন আকভ 

ফযফস্থা ওর্য কদফ। উত্তর্য গুরুর্দফ ফর্রন “ ফাফা, আকভ নযাী, আভায কওান প্রর্োজন কনই। যাজা আয কওান ওথা না ফর্র আন খয র্ত ফাকর্য 

আর্রন চর্র মাোয উর্দ্দর্য। যাজা মঔন ককইট ায র্ফন তঔন ধাভফাী এওজন ফর্রন “ যাজা ভাে, ফৃকষ্ট আর্র কর্ফয ভাথাে জর 

র্ড়, কটর্নয চারা বাঙ্গা, মকদ কটর্নয চারায কযফর্তে ইট কদর্ে কর্ফয খয ওর্য কদর্তন বার র্তা, আয জূায থারা-ফান াভর্নয ওুুয কথর্ও 

ভাঝর্ত ে, ওাাঁদায ভর্ধয ভাঝর্ত ঔুফই অুকফধা ে, মকদ কছাট ওর্য ইট কদর্ে এওকট খাটরা দতযী ওর্য কদর্তন বার র্তা, আয াভর্নয যাোকট 

ফৃকষ্ট র্র ওাাঁদা র্ে মাে, বক্তর্দয আা-মাোে ঔুফই অুকফধা ে, মকদ কওছু ইট কফকছর্ে কদর্তন বার র্তা। যাজা তঔন ফর্রন “ আো আকভ 

কদঔকছ, এ ওথা ফর্র যাজা চর্র ককর্রন। র্যয কদন যাজা ভাে এও ইকঞ্জকনোয াকঠর্ে কদন কফ ভকন্দয, যাো এফং ওুুর্য এওকট াওা খাটরা 

দতযী ওযায একষ্টর্ভট কদোয জনয। এযয অল্প কওছুকদর্নয ভর্ধযই কফ ভকন্দয (ভঠ কফীন), াভর্নয যাো এফং ওুুর্য এওকট াওা খাটরা ওর্য 

কদর্রন ফধেভার্নয যাজা ভাে। 

  

                  এওকদন গুরুর্দর্ফয ফড়ুাকফ ধার্ভ আকভন ম্পর্ওে কতকন ওতটুওু জার্নন তা জানর্ত চাই। আভায কজজ্ঞাায জফার্ফ কতকন ফর্রন “ 

কতকন জানর্ত কর্যর্ছন, ফাফা ব্রজানন্দ বাযর্তয উত্তয প্রর্দর্য ওর্নৌর্জ জন্মগ্রণ ওর্যন এফং জন্ম কনোয অল্প কওছুকদন যই তাাঁয ভাতৃকফর্োক 

ে। তাাঁয কতা কছর্রন স্বাভী কিুযানন্দ যস্বতী, কতকন কছর্রন কর্ফয উাও। স্বাভী কিযুানর্ন্দয এওভাি ন্তান ব্রজানন্দ। ধভেীকন কফর্োর্কয 

য এওকদন স্বাভী কিুযানন্দ স্বর্প্ন আকদষ্ট ন। তাাঁর্ও ফরা ে “ কতাভায খর্য কম ন্তান জন্ম কনর্ের্ছ ক াধাযণ ভানফ নে, তাাঁর্ও কনর্ে তুকভ 

তীর্থে কভন ওর্যা এফং ঢাওা ফুড়াকফ এয ঔার্ন চর্র মা, ঔান কথর্ও তাাঁয রীরা প্রওা ার্ফ জকৎফাীয জনয। স্বাভী কিুযানন্দ স্বর্প্ন 

আর্দপ্রাপ্ত র্ে কশু ব্রজানন্দর্ও ওাাঁর্ধ ওর্য কফকবি তীথেস্থান ভ্রভন ওর্য অফর্র্ল ঢাওা এর্ যভনাে এও ফট ফৃর্িয নীর্চ ফুড়াকর্ফয ন্ধান রাব 

ওর্যন এফং িু ব্রজানন্দর্ও কনর্ে ফর্ র্যন ফুড়াকর্ফয ার্। তৎওার্র এই এরাওাে কওান ভানুর্লয আফা কছরনা, চাযকদর্ও শুধু জঙ্গর, 

আায ওযর্তন কার্ছয পর। স্বাভী কিুযানন্দ কর্ফয জূা ওযর্তন, কওন্তু তাাঁয িু ব্রজানন্দ কওানকদন কর্ফয জূা ওর্যন কন। এওকদন স্বাভী 

কিুযানন্দ কদর্ঔন - কর্ফয করাে কম পুর্রয ভারা কড়র্েকছর্রন জূা ওযায ভে, কই ভারা কশুিু ব্রজানর্ন্দয করাে। এই অফস্থা কদর্ঔ স্বাভী 

কিুযানন্দ িু ব্রজানন্দর্ও ফর্রন “ তুকভ কওন কর্ফয ভারা কনর্জয করাে র্ড়ছ ? তঔন ব্রজানন্দ উত্তয ওর্যন “ আকভর্তা ভারা কড়কন, কও কমন 

কড়র্ে কদর। য য ওর্েওকদন এই ধযর্ণয খটনা কদঔর্ত কর্রন স্বাভী কিুযানন্দ এফং যাকাকিত র্ে এওকদন িু ব্রজানন্দর্ও এওকট কার্ছয 

ার্থ কফাঁর্ধ স্বাভী কিুযানন্দ কর্ফয জূা কদর্ত ফর্রন এফং জূা কদর্রন। ূজা কর্ল িুর্ও ফাাঁধন কথর্ও ভকু্ত ওযায জনয এর্ কদর্ঔন ব্রজানন্দ 

ফাাঁধন অফস্থাে আর্ছ, কওন্তু তাাঁয করাে ফুড়াকফর্ও জূায ভে কদো ভারা, তঔন স্বাভী কিুযানন্দ রু্যাকুয ফুঝর্ত াযর্রন তাাঁয িু রূর্ জন্ম 

কনো ব্রজানন্দ কতযওার্যই াধাযণ ভানফ নন। 

  

                    এইবার্ফ চরর্ত থার্ও কদর্নয য কদন। ব্রজানন্দ াফারও োয ূর্ফেই স্বাভী কিুযানন্দ কদ তযাক ওর্যন। কতায ভযর্দ কনর্ে 

বাফর্ছন ব্রজানন্দ কওবার্ফ ভাীত ওযা মাে এই ভযর্দ। এই অফস্থাে ওর্েওজন াধু এর্রন কওাদার টুওকড় কনর্ে এফং স্বাভী কিুযানর্ন্দয 

ভযর্দ ভাীত ওযা ে। স্বাভী কিযুানর্ন্দয ভযর্দ ভাীর্তয য াধুকণ ব্রজানন্দর্ও কনর্ে মান স্বাভীফার্ক স্বাভীকজয আশ্রর্ভ। যফতেীর্ত কফ 

কওছুকদন ব্রজানন্দ াযাকদন ফুড়াকফ ধার্ভ থাওর্তন এফং যার্ত চর্র কমর্তন স্বাভীফার্ক স্বাভীকজয আশ্রর্ভ, র্যযকদন আফায আর্তন ফুড়াকফ 

ধার্ভ। এইবার্ফ চর্র কওছুকদন, ভানলু ক্রর্ভ ক্রর্ভ ফুড়াকফ এফং ব্রজানর্ন্দয ন্ধান কর্ত থার্ও এফং ২/৪ জন ওর্য আা-মাো শুরু ওর্য। 

প্রথভকদর্ও ধার্ভ যািা র্তানা, বক্তযা পর-পরাকদ কনর্ে আর্তন, ঐ গুর্রা কফা ওর্যই গুরুর্দফ থাওর্তন। যফতেীর্ত কওান কওান বক্ত দুধ 

আনা শুরু ওযর্র কই দুধ কযভ ওযায উর্দ্দর্য আগুন জ্বারার্নায ফযাফস্থা ওযা ে। কই ফযাফস্থা কথর্ওই ক্রভাির্ে যািা ওযা আযম্ভ ে। এযয 

ধীর্য ধীর্য বক্ত-কলয ফাড়র্ত থার্ও এফং ফতেভার্ন এই অফস্থাে এর্ কৌর্ছর্ছ। 

 

 

বকফান ব্রজানন্দ এয ফাণী 0 
০১।  এওভাি ব্রজানন্দই জকৎ ফযাকো আর্ছন। এই জকর্ত মা কওছু ফই “ব্রজানন্দ”। 

০২।  ফেধভে কফজেন ওকযো এওভাি আভায যণ র, আকভ কতাভায ফো দূয ওকযফ। 

০৩।  আভায যণ কম কনর্ের্ছ, আভায বযা কম ওর্যর্ছ, তায আয কফনা নাই। 

০৪।  কনফোন ভুকক্তই এওভাি ওাভয। ভনলুয জন্মরাব কই জনযই। এই জনযইর্তা ভনলুয জন্ম দুরেব। 

০৫।  আভায বর্ক্তয কফনা নাই – যাজে নাই। 

০৬।  ব্রজানন্দ নাভ কনো ফাকান ফনযাে বাাইো রইর্ত াযর্ফ না-না-না। 

০৭।  আকভত্বটার্ও তুকভর্ত্ব ডুফাইো দা। 

০৮।  আকভটার্ও তুকরো কপর, এই আকভই ভে অাকন্তয ভূর। 



 

০৯।  গুরু র্ফেশ্বয, ওর্রয কনেন্তা  কনফো ওতো। 

১০।  গুরু যণাকত কলযর্ও গুরুই াে র্ে যিা ওর্যন। 

১১।  গুরুফাওয ািাৎ বকফৎফাওয ফকরো জাকন। 

১২।  গুরু াে না ইর্র জীর্ফয এওকট তৃণ তুকরফায িভতা নাই। 

১৩।  গুরু বকক্তর্ত জন্ম জন্মান্তর্যয াযাক নষ্ট ে। 

১৪।  জীর্ফয ইোে কওছুই ে না, গুরুয ইোে ফই ে। 

১৫।  দগুরু রাব না ইর্র ংায াকয ায ো মাে না। 

১৬।  গুরুদত্ত নাভ  গুরু এও ওকযো জাকনর্ফ। 

১৭।  গুরু কলয এওই ফস্তু, ভাোর্ত দুই কদঔাে। কই ভাো অাকযত ে জ ওকযর্ত ওকযর্ত। 

১৮।  কালয ারর্ন স্বকেরাব, কালয ীড়র্ন নযও প্রাকপ্ত খর্ট। 

১৯।  তযার্কই ুঔ, কবার্ক ুঔ নাই। 

২০।  জীফ ভাির্ও আনায আত্মা যভাত্মায স্বরূ জাকনো ওর্রয উওায ওযাই স্বাবাকফও ধভে জ্ঞানী রুুর্লয। 

২১।  কম হৃদর্ে িভা নাই, দো নাই, ক হৃদর্ে ভ্তকক্ত  জ্ঞার্নয ফীজ অঙ্কুকযত ইর্ত ার্য না। 

২২।  অকংা, জীর্ফ দো – এইফ ওভেই অন্ধওায ইর্ত আর্রায র্থ রইো মাে। 

২৩।  কতার্ও বকক্ত ওকযর্র স্বকেরাব, ভাতার্ও বকক্ত ওকযর্র ংায ুঔরাব ে, স্ত্রীর্ও বারফার্র রিী ুপ্রি ন। আয গুরুর্ও বারফাকর্র, 

বকক্ত ওকযর্র এই ওেটার্তা ে - উযন্তু দওফরয রাব ে। 

 

২৪।  ুঔ কমার্ক, ুঔ গুরু াদর্ে – কই ুঔ কওান ওার্র পুর্যাে না। ংায ুর্ঔ কওফকর দু0ঔ আয জ্বারা, কওফর খুযাখুকয, আা-মাো, 

ভকুক্ত নাই। 

 

২৫।  আচায কফচায কওফর ভানরু্লয আত্মজ্ঞান রার্বয উাে ভাি। আচায কফচায ভাকনো চরায উর্দ্দয আত্মজ্ঞান রাব। 

 

২৬।  তুকভ মকদ াজায ফছয কঙ্গাস্নান ওর্যা ফা কনযাকভল ঔা তার্ত মকদ কতাভায আত্মর্ফাধ না জর্ন্ম, গুরু কচনর্ত না ার্যা, তর্ফ কতাভায আচায 

কফচায ফই কভথযা। আয আচায ফকজেত ইো কও মকদ আত্মজ্ঞান রাব ওকযর্ত ার্য, তর্ফ জাকনর্ফ কই অনাচাযই কশ্রষ্ঠ আচায। াস্ত্রীে কফকধ-

কনর্লধ ারন ওযায উর্দ্দয কফলর্ে দফযাকয আনায জনয। 

 

২৭।  আজওার করার্ওযা ংমভ কনেভ ারন ওর্য ফর্ট, কওন্তু কইফ কনেভ-কনষ্ঠা কওর্য জনয ওকযর্ত ে, তাা জার্ন না। করৌকওও গুরুযা 

কইফ কিা কদে না। 

 

২৮।  মায কমভন ওভে তায কতভন পর।
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