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প্রওাও - ফুড়াতফ প্রওানা, াহ ফাক, ঢাওা, ফাাংরাগদ । 
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১ভ াংস্কযণ- ১৩৩৮ ন  

২ াংস্কযণ - 

৩ াংস্কযণ - ছুরনূতণিভা, ২০দ আলাঢ়, ১৩৬৯ ন 

৪থি াংস্কযণ - ১৩৭৬ ন  

৫ভ াংস্কযণ - ১৩৮০ ন  

৬ষ্ঠ াংস্কযণ - ১৩৮২ ন  

৭ভ াংস্কযণ - ১৩৮৪ ন  

৮ভ াংস্কযণ - ১৩৯০ ন  

৯ভ াংস্কযণ - 

১০ভ াংস্কযণ- ১৪২৫ ন  

 

 

 

 

 

 
অক্ষয তফনযাঃ- তফচন ঘন্দ্র ফভিণ । 
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১। অথ ধযানম্ 
 

 

তযাং তফাং জ্ঞানভনন্ত দভওাং 

াতওী নাভুদ্ধাযা অফতীণিাং দমন 

যাভরীত ওগরফযাং তদ্ধানাং 

আনন্দরূাং ব্রচানন্দাং নভাতভ । 
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২। আফান ( বচন ) 
 

 চকতফাী আগয ঙুটিা আ 

নাতঘা নাতঘা দভায ব্রচযাচ 

ব্রচানন্দ ঐ দপ্রভ তফরা । 

 

দও আঙ ফযতথত আকুতরত তঘত, 

দও আঙ াংায দাফ দা বীত, 

রগয যণ ওরুল-যণ 

ব্রচুন্দয-া । 

 

দও আঙ হৃদগ  ভরুবূতভ রগ, 

দুগঔ বযা ফুও দাগও বযা তগ, 

ঘাতগ দদঔগয দতাভাগদতয তগয 

নফরূগ ঐ দভায ব্রচযা । 

 

তও বাফনা আয এগগঙ এফায 

দাতা তগযাভতণ ওরুণা আধায 

(ঐ দদঔ) াী তাী মত াভয ততত 

ফাই ততযা মা । 

 

দভা তযতয এ নয-নাযী 

দুই ফাহু তুতর ফগর তয তয, 

দদঔ দতাভাগদতয তগয ওাঙ্গার গগঙ 

ঐ দম দয ঐ, দভায ব্রচযা । 
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৩। অফতযতণওা 
 

চাতন, দম ওাগমিয আতভ অগ্রয গতঙ আতভ তায মূ্পণি অগমাকয । অনন্ত রীরা যভ বকফাগনয রীরায ওথা ফণিনা ওযগত মাা আভায ভত বতিীন ফযতিয গক্ষ 

ফাস্ততফওই তনতান্ত দুঃাতও ধৃষ্টতা ।  

 

ভাভা তিত বিকণ দম ওাগমিয অগ্রয গত ইতস্ততঃ ওগযন, অগ্রয গ মাা ুম্পন্ন ওযগত াগযন না, বতিীন ভূঢ় আতভ দওন দ ওাগমিয স্তগক্ষ 

ওগযতঙ তনগচই তায উত্তয ঔুুঁগচ াই না । ‚চঘতনয ঘতযতাভৃত‛ দরঔও ওৃষ্ণদা ওতফযাগচয ওথা ভগন গড় । তততন চঘতনয ঘতযতাভৃত গ্রন্থঔাতন এওতদন ওার দফরা 

দরঔা দল ওগয অতযন্ত আনতন্দত ভগন কঙ্গা স্দান ওযগত ঘরগরন । ভগন ভগন তায দফ অাংওায ’র - বকফান দকৌযাঙ্গগদগফয মূ্পণি রীরায ওথাটি আতভ তরগঔ 

দল ওগযতঙ - তওঙু আয ফাওী নাই । অাংঘূণি দীন ফনু্ধ বকফান ত অন্তমিাভী -অন্তযীক্ষ দথগও দ তদন ওৃষ্ণদা ওতফযাগচয অাংওায দদগঔ ভগন ভগন াস্ তঙগরন । 

স্দাগনয খাগে ফগই ওৃষ্ণদা ওতফযাচ তায অাংওাগযয চফাফ দগরন ।  

তততন কঙ্গায লেগর তকগ দদগঔন- এও ঘড়াই াতঔ এওফায কঙ্গায চগর ডুফ তদগে আফায তপগয এগ তীগয ফারুওায ভগধয কড়াকতড় তদগে । ঘড়াই াতঔোগও ফায ফায 

এইরূ ওযগত দদগঔ ওৃষ্ণদা ওতফযাগচয ফড্ড দওৌতূর ’র, তততন তঔন াতঔোগও গবাধন ওগয তচগজ্ঞ ওযগরন- 

- ‚াতঔ এ তুতভ ওযঙ তও ?‛  

 

াতঔ উত্তয তদর- 

- ‚ওতফযাচ, ভগন ওগযতঙ কঙ্গানদীগত আতভ এওো ফাতরয ফাুঁ ধ দদফ । তাই, তীগয এগ কড়াকতড় তদগ াঔা ফাতর রাতকগ চগর ডুফ তদগ দছগড় দপরতঙ ।‛ 

 

ওৃষ্ণদা  ওতফযাচ উচ্চ াত দগ ফরগরন- 

- ‚াতঔ তুতভ তও ফাতুর গঙ; রক্ষ দওাটি ফৎয দঘষ্টা ওযগর তও তুতভ এইবাগফ এভন তফার নদীগত ফাুঁ ধ তদগত ায ?‛  

 

াতঔ আগযা দচাগয াত দগ চফাফ তদর- 

- ‚ওতফযাচ, তুতভ ত দদতঔ তা’দর আভায দঘগ ফাতুর; এই াভানয নদীয ফুগও এওো ফাুঁ ধ ফাুঁ ধগত মতদ আতভ না াতয, তা’দর তুতভ তও ওগয দবগফঙ দম 

অনন্তরীরা যভ বকফাগনয অনন্তরীরায ওাতনী তুতভ তরগঔ দল ওগযঙ ?‛ 

  

কল্পটি ওাফয দাও আয মাই দাও ওৃষ্ণদা ওতফযাচ ইা দ্বাযা এই তযগও ফুছাগত ঘান দম অনন্ত তফবূতত ম্পন্ন তমতন তফশ্বরূ তফশ্বম্ভয, তাুঁ ায রীরায ওথা দওউ ফণিনা 

ও’দয দল ওযগত াগয না । ভাুরুল ভুাম্মদ (দঃ) ফগরগঙন- 

- ‚অনন্ত আওা মতদ ত্র , অনন্ত তনু্ধ মতদ ভত যাত , অনন্ত স্বকিফাীকণ মতদ দরঔও ন এফাং অনন্ত ওার ধগয মতদ দরঔনী ঘারনা ওযা মা তথাত 

দই অনগন্তয ওণাভাত্র গুনওীতি ন ওযা মা না ।‛   
 

আতভ আচ দম মুকাফতায ভাুরুল  ব্রচানন্দ স্বাভীচীয ওথা আনাতদকগও ফরগত মাতে তততন ফতি ভান মুগকয অফতায ুরুল; তাুঁ ায অূফি রীরা ভাাত্ম্য আভায ভত 

দীন চগনয দ্বাযা ফতণিত া ম্ভফ ন । তফু চাতন – আতভ দীন ীন ালি গত াতয, তওন্তু মাুঁ য ওথা আতভ তরঔগত মাতে তততন দম অনন্ত গুগনয আধায । তাই বযা 

 আভায ফরায অাংঔয দদাল থাওগর ফিফয তফলগয অনন্ত গুনযাতয ভগধয দ দদাল তনতচিহ্ন রুগ তনভগ্ন ’দ মাগফ নাতও ? স্বাং শ্রীওৃষ্ণ চঘতনয ভাপ্রবুই ত 

তনচভুগঔ তনচ গুরু ঈশ্বয ুযীগও ফগরতঙগরন- 
 

‚-বি ফাওয ওৃগষ্ণয ফণিন । 

ইাগত দম দদাল দদগঔ দই াীচন‛ 

বগিয ওতফত্ব দম-দত-ভগত দওগন ন । 

ফিথা ওৃগষ্ণয প্রীতত চাতন তনচি, 

ভূঔি দফাগর ‘তফষ্ণা’ তফষ্ণগফ দফাগর - ধীয 

দুই ফাওয তযগ্র ওগয ওৃষ্ণ ফীয ।। 

ইাগত দম দদাল দদগঔ তাাগত দ দদাল 

বগিয ফণিন ভাত্র ওৃগষ্ণয গন্তাল । 
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বিচগন আভায ওথায দদাল ধযগফ না চাতন তওন্তু তফু ত ব  অল্প তি বতিীন দুযাঘায আতভ অনন্ত দদগফয অনন্ত রীরায ওথা তরঔগত তকগ তাুঁ য ঙতফ আভায 

ঢগঙ্গ এুঁগও তাুঁ গও াগঙ দঙাে ওগয দপতর । দ ত ওযফ তনচিই, তফু দওন চাতন না আভাগওই বকফান ব্রচানন্দ স্বাভী এওতদন স্বনযোগমাগক এই ওাগমিযয বায তদগরন । 

দই ওথাোই বূতভওায ভগধয াঠওফকিগও আভায এ গুরু-দাতগত্বয অাংঔয দদাগলয চওতপতস্বরু শুতনগ ভুি ’দত ঘাই । অনন্ত ওরুণাভগয ওরুণা ওঔন দম 

তওবাগফ ওাগও অতবততিত ওগয তা ফুছফায উা দনই । অগতুওী তাুঁ য দা দওান ধাযা দফগ আগ না - দওান াধগনয অগক্ষা যাগঔ না । 

 

‚আতভ দম দতাভাগয ঘাততন নাথ, 

তুতভই আভাগয দঘগঙ; 

তঘয আদগযয তফতনভগ ঔা, 

তঘয অফগরা দগঙ ।‛ 

 

াধও ত আভায ওথা তফশ্বা ওযগত াযগফন না - তততন ত ফরগফন – াধন ঙাড়া তও াধগনয ধনগও রাব ওযা মা ? তওন্তু াধন বতিীন আতভ চাতন - দ ওথা 

ওত ফড় অতয । তঘযওার বকফাগনয নাভ শুগন বি  বকফানগও উা ওগযতঙ । তফু দ অনন্ত ওরুণা াযাফায আভায দ তঘয অফগরায  তফতনভগ ওত না 

আদগয অফাধয আভাতয াগঙ াগঙ ঙুগে তকগ ওাগঙ দেগন এগনগঙন । স্বাভীচীয ওাগঙ ওাগঙই ত ফহুতদন মাফৎ ফা ওযতঙ, তফু দওান তদন তাুঁ য ওাগঙ আা প্রগাচন 

দফাধ ওতযতন । ফযাং দবগফতঙ  - তাুঁ য ওাগঙ আভায তঔফায তও থাক্ দত াগয; আরগঔল্লা যা এওচন বগিয ওাগঙ মাফায আভায তওই দযওায ? এত ফড় আত্ম্ প্রফিও 

ালি আতভ, এভন ফিত প্রভাণ তঙর আভায অাংওায । তঔন দও চানত - আভায দ অাংওাগযয তভার-তকতয এওতদন দঘাগঔয চগরয আকুর ফনযা ডুগফ মাগফ ।  

 

দ তদন ূতণিভা যাতত্র । উঃ ! দ তও ভাতার ওযা ঘাুঁ দনী যাত, আকুর ওযা পুগরয ঘ্রাণ, উদ্দাভ ওযা দতক্ষণা াা । যাতত্র ততনোয ভ এওফায তফঙানা দঙগড় উগঠ 

তওঙুক্ষণ াঘাযী ও’দয আফায তকগ শুগ ড়রুভ । তন্দ্রাতববূত গ দদঔগত তঙরাভ – দওান্  দম দুকিভ ফগনয ভগধয এও কাগঙয তগর দাুঁ তড়গ আতঙ । আভায 

অনততদূয তদগ ফগনয ভগধযই এওঔাতন থ । দদতঔ - দই থ তদগ এওাওী দেঁগে ঘগরগঙন স্বাভীচী । স্বাভীচীগও আগক আতভ দুই এওফায দদগঔতঙ, তাই দঘাযাো 

তঘনতাভ তওন্তু ওঔন আরা  ওতযতন । স্বগনযোয ভগধয আগকওায উগক্ষায বাগফ ভুঔ তপতযগ তনরাভ । আভাগও ঙাতড়গ তওঙুদূয ঘগর দকগরন, া দথগভ এ 

তফাকাগও তততন আহ্বান ওযগরন-  

- ‚গ তুতভ এতদগও এ’ত ।‛  

 

দ তও ওরুণা বযা ভধুয স্বয । তওন্তু তঘয অাংওাযী এ আভায ালাণ তা তফু করর না । আতভ দম্ভূণি স্বগয উত্তয তদরাভ-  

- ‚দওন, আভাগও তদগ আনায প্রগাচন ?‛  

- ‚যাুঁ  প্রগাচন আগঙ, তুতভ এগ দদঔ না এওফায ।  

 

এতও, য ভুূগতি ই দঘগ দদতঔ - স্বাভীচী দমঔাগন দাুঁ তড়গতঙগরন দঔাগন বূফনভনগভান অূিফ মুকর ভূযতত - শ্রীওৃষ্ণ  যাতধওা । ঙতফয দদাওাগন দম মুকর ভূততি  ঙতফ 

দদতঔ এ দম তাই । ততঔ াঔা ঘূড়া, কগর ফন ভারা, াগতগত দভান ভুযরী ফাগভগত শ্রীভতত যাধাতফগনাতদনী । দ ভূততি  দদগঔ ভুগ্ধ গতঙরাভ তয তওন্তু তঔন ত আভায 

অাংওায দূয তন । ওাগঙ তকগ আতভ ূগফিয ভতই স্পতধিত স্বগয উত্তয তদরাভ -  

- ‚দওন আনাযা আভা ডাওগঙন ?‛  

 

তততন ভৃদু দগ উত্তয তদগরন - 

- ‚এ আভায গঙ্গ - তুতভ মা ঘা আতভ তাই দদফ ।‛  

 

আতভ আফায প্রশ্ন ওযরাভ -  

- ‚আনায ওাগঙ আতভ তও ঘাইফ, তওইফা তদগত াগযন আতন আভাগও ?‛ 

  

তততন ফরগরন - 

- ‚তও আতভ দতাভাগও তদগত াতয – দ ওথা দতাভায দচগন ওাচ দনই তগফ এই দচগনা - মতদ তুতভ প্রাণ ঘা আতভ তা দদফ ।‛ 

 

 তাুঁ য দ ভধু গত ভধুয দপ্রগভ ভাঔা স্বগয তনগচয অজ্ঞাতাগযই তঔন দমন তফস্ম তফভুগ্ধ আত্ম্তফসৃ্মত গতঙ - শুধু  অষু্ফে স্বগয ফররাভ -  

- ‚দওন দদগফন‛  

 



11 
 

তততন তঔন বুফনবূরান ভৃদু ভধুয াত দগ আভায াত ধগয ফল্ দরন - 

- ‚তুতভ দম আভায বি, বি আভায ভাতাততা - বি আভায ফনু্ধভ্রাতা - বি দম আভায প্রাণ । এফায দম আতভ শুধু বগিয চনয ব্রচানন্দ স্বাভীরূগ 

অফতীণি গতঙ । ওৃষ্ণ অফতাগয মঔন অফতীণি ই তঔন শুধু শ্রীভততয াগথ দপ্রভরীরা ওযফায চনযই আভায দ অফতায । তওন্তু দ অফতাগয যাধায গঙ্গ 

দপ্রভরীরা াঙ্গ ওযগত াতয নাই - শ্রীভততয ওাগঙ ঋণী দথগও মাই । তাই ুনযা যাধায দপ্রগভয ঋণ তযগাধ ওযায চনয যাধা দপ্রগভ তফযগাম্মাদ দকৌযাঙ্গ 

রূগ অফতীণি ই । তওন্তু দফায চীগফয ওরযাগণয চনয তফগল তওঙু ওগয দমগত াতযতন । আভায নাভ বিফাঞ্ছা ওল্পদ্রুভ তয - দফায বগিয প্রাগণয 

তাা তভটিগ দমগত াযরাভ না । তাই মঔন রীরায ভ পুতযগ তঔন এওতদন বিফৃন্দ গঙ্গ তনগ শ্রীগক্ষত্রধাগভ তযাংওীতি গন ভাগতাাযা গ া 

চকন্নাথ দদগফয যীগযয গঙ্গ তভতরগ মাই । বগিয প্রাণফল্লব আতভ, আভাগও াতযগ বিকগণয দতদন দম তও ফযগ্র ফযাকুর আকুরতা । আতভ  তঔন 

ুনযা আতফবূি ত গ বিকণগও এই  আশ্বা তদগ তকগতঙরাভ – ‚বিকণ”, দতাভযা উতরা ’দা না; দতাভাগদয প্রাগণয তাা আতভ এফায তভটিগ 

দমগত াযরাভ না, - তাই আতভ অঙ্গীওায ওগয মাতে — আতভ ুনযা অফতীণি ফ । শ্রীগক্ষত্র ’দত ঈান দওাগণ অফতীণি গ দতাভাগদয হৃদগয কু্ষধা 

দভোফ ! অনযফাগযয ভত যাধাগও দঙগড় ৃথও ৃথও দদ ধাযন ও’দয ন – যাধা  আতভ এও দদগ এও গঙ্গ অফতীণি ফ । তঔন আভায ফণি গফ ওৃষ্ণ 

অফতাগযয ভত ওৃষ্ণ ন - দকৌযাঙ্গ অফতাগযয ভত দকৌয ন; যাধায ীত ফণি  শ্রীওৃষ্ণভূততি য ওৃষ্ণ ফণি এই দুই ফগণিয তম্মরগনই যাভরীত ।‛   

 

এফায দঘগ দদতঔ – দমঔাগন যাধাওৃগষ্ণয  মুকর ভূততি  দাুঁ ড়ান দদগঔতঙরাভ - দঔাগন দাুঁ তড়গ যগগঙ - দপ্রভ কম্ভীয ধীয ান্ত দৌভযভূততি  ব্রচানন্দ স্বাভী ।  

 

তততন আফায ফরগত রাকগরন – 

- ‚ফৎ; এফায আতভ শুধু বগিয চনযই অফতীণি  গতঙ – বি মতদ আভায প্রাণ ঘা আতভ তা দদফ । দকৌযাঙ্গ অফতাগয দম ‘অনতিতাং ঘতযাং তঘযাৎ’ । দপ্রভ 

য দদফ ফ’দর প্রততশ্রুত গতঙরাভ - দ য ত তঔন তাাতদকগও তদগত াতযতন, এফায তাই তদগত এগতঙ । তুতভ ত দই ফাঞ্ছা ওগযতঙগর – এ, এফায 

দই য তনগচ দগ চকৎগও তফরা ।‛   

 

আভায তঔন ফাওগযাধ গগঙ – দঘাগঔয চগর দবগ শুধু ফগরতঙরাভ - 

- ‚প্রবুগকা, আতভ দম এয অগমাকয ।‛   

 

স্বাভীচী দগ উঠগরন । স্বনযো দবগঙ্গ দকর । দচগক দদতঔ, দঘাগঔয চগর ফাতর তবগচগঙ । তরুণ অরুণ তঔন ূফিাওা যাতঙ্গগ তুগরগঙ । ভস্ত দদ-ভন-প্রাগণ দতদন 

দ প্রবাগত দ তও আভায অূিফ অওাযণ ুরও ফনযা, দঘাগঔয চগর উৎাতযত ’দ ড়তঙর । তাড়াতাতড় াত-ভুঔ ধুগ ঙুগে এরাভ স্বাভীচীয ওাগঙ; ূগফি দওান তদন 

তাুঁ য গঙ্গ তযঘ তঙর না । তফু দমন তঘয তযতঘগতয ভত দপ্রভ তযর ওগে আভাগও আহ্বান ওযগরন-  

- ‚তওগয দতায ভগধয আভায রীরা দওভন আযম্ভ গগঙ - তওঙু ফুছগত াযতর ?‛ 

 

আভায আয গন্দ যইর না আতভ ফুছগত াযরাভ – স্বনযো শুধু ন - এ দম চাগ্রত তয । তওঙুতদন গয স্বাভীচী আগদ ওযগরন দম - 

- ‚নফমুগকয এ নতুন রীরায ওথা ওরগও শুনা‛ ।  

 

তঔন ওথাোগও দফী গ্রায ওতযতন, শুধু ফগরতঙরাভ –  

- ‚আতভ তও াযফ আভায তি চও ?‛  

 

স্বাভীচী মতদ আগদ ওযতঙগরন, তফু দতদন বাতফতন - তযই এই রীরায ওথা আভাগওই তরগঔ প্রথভ ওরগও শুনাগত গফ আয তওঙুতদন গয আফায স্বনযো 

দদঔরাভ – দমন কঙ্গাস্দান ওযগত দকতঙ - প্রথভ ডুফ তদগ দওফর ভাথা তুগরতঙ – অম্ তন দদতঔ - কঙ্গায ভগধয অগধিাতিতা ভওয ফাতনী কঙ্গা, াগত তাুঁ য এও ঔি তার 

াতায ুুঁতথ - তততন ুুঁতথঔাতন আভায াগত তদগ ফরগরন –  

 

-  ‚ফই তরঔগত তিয ওথা ফরতঙগর - এই র ুুঁতথ - নতুন মুগকয মুকাফতায ব্রচানগন্দয রীরায ওথা চকৎফাীগও শুনা ।‛   
 

ফুছরাভ এ আগদ আয অভানয ওযা ঘগর না । তাই ত এই অতত দুরূ ওাগমিযয গুরু-দাতত্ব গ্রণ ওতযগত ফাধয গতঙ । কু্ষদ্র তি বতিীন দীনীন ওাঙ্গার আতভ - 

া বকফান, দওভন ও’দয দতাভায এ আগদ আতভ ারন ওযফ । তফু চাতন তুতভ ঙু্গগও তকতয রঙ্গন ওযা, ভুওগও ফাঘার ওয - দতাভাযই শ্রীঘযণ শুধু বযা । দীন 

বগিয ফন্দনা গ্রণ ওগযা । 
 

ভুওাং ওগযাতত ফাঘারভ ঙু্গাংরঙ্ঘতত তকতযভ । 

মৎওৃা তভভ ফগন্দ যভানন্দ ভাধফভ । 
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৪। রীরা তযঘ 

 

 

 

 

ব্রচ আনন্দ                              ব্রচানন্দ দ 

তুতভ দপ্রভ াযাফায 

মুগক মুগক তফ                           ঘতরাগঙ রীরা 

ওতরূগ ওতফায । 

 

 

দ্বাগযগত তুতভ ঙাতড়া দকারও 

যাধাগয রইা আতগর বূগরাও, 

দকারগওয ভাগপ্রগভগত চকৎ 

ওগযতঙগর ভাগতাাযা । 

 

 

দপ্রগভগত দফায ঋণী গ তয 

দাঔৎ তরগঔ যাধা দ ধতয 

আগযা ততনফায রীরা ওতযফায 

ওতযগর অঙ্গীওায । 

 

 

গর নদীায তাই ত তনভাই 

যাধা যাধা ঙাড়া আয ফুতর নাই, 

যাধায তফযগ দদ ভন দগ 

নগন ফতত ধায । 

 

 

দই রীরা মঔন  ভান 

বি গঙ্গ ওগযা ওীতি ন; 

শ্রীগক্ষগত্র শ্রীভতন্দয তগর 

দপ্রগভয নাতও ায; 

তঘতযতদন তফ রুগওাঘুতয রীরা 

চকন্নাগথয দদগগত তভতরা; 

বগিযা ওাগন্দ দওাথা তয দকরা 

ঘাতযধাগয াাওায । 

 

বিকগণয াাওায শুতন 

তদগর ফাততযগ আশ্বা ফাণী 

শ্রীগক্ষত্র ’দত ঈান দওাগণগত 

ুনযা অফতায । 

 

যাতধওায ঋণ তযগাধ তগয 

এফাগযয রীরা মাই দল ওগয 

বগিয তগয এফাগযা াতযনু 

দওান তওঙু ওতযফায । 

 

(আতভ) বক্ ত অধীন বগিয দা 

তভোগত াতযনু বগিয আ, 

তাইত শুধুই বগিয রাতক 

ফ ুনঃ অফতায । 

 

ঈান দওাগণগত ‚ফুড়াতফ‛ ধাভ 

তঘয তযতঘত তফত্র নাভ; 

তাইত এফায দ ওরুণাধায, 

দথাতফ অফতায । 

 

দকারও ঙাতড়া গ যাচ যাচ, 

বগিয রাতক তবঔাযীয াচ, 

রগঙ তুতরা ওরুণা াকয, 

ব্রচানন্দ আভায ।। 
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৫। অফতাযফাদ 

 

 

 

মঔনই চকগত উদ্ধত অনযা নযাগয ফগক্ষ দঘগ ফগগঙ ষ্ফীতওা কু্ষধাতুয দরাব দুফির দাতযগদ্রযয ফিস্ব অযণ ওযফায চনয ভুঔ ফযাদান 

ওগযগঙ, কতফিত অতফঘায ভুও দভান দফদনাগও দতরত ও’দয ঘগরগঙ, তঔনই ক্র তনুদন দীনফনু্ধ ভধুূদন অফতীণি ’দ, ওাং ফা যাফণগও ফধ 

ওগয ৃতথফীগও াবায ভুি ওগযগঙন । 

 

‚মদা মদাত ধম্মি য গ্লাতনবি ফতত বাযত । 

অবূযিানভধম্মি য তদাত্ম্ানাং ৃচাভযম্  ।। 

তযত্রাণা াধুনাাং তফনাাঘ দুষৃ্কতাভ । 

ধম্মি াংস্থানাথিা ম্ভফাতভ মুগক মুগক । 

 

ওরুণাভ বকফাগনয শ্রীভুঔ তনৃত অতভ ভধুয আশ্বাগয ফাণী । মুগক মুগক বকফান অধগম্মি য তফনা  ধগম্মি য াংস্থাগনয চনয অফতীণি গগঙন - 

এ, শুধু বাযতফগলিয ন ভগ্র ৃতথফীয ইততা এয জ্বরন্ত প্রভাণ । চুতদা দদগয ওথা আগরাঘনা ওযগর চানা মা, দ দদগ তফরূ দখাযতয 

চাতত চফলভয তঙর । ইহুদীকণ ভগন ওযত তাযাই শুধু ঈশ্বগযয ফযুত্র - অনযানয ওগরই তাগদয দাত্ব ওযফায চনয ৃষ্ট । দওান ইহুদী গথ 

চ রগত থাওগর ভযী  দদগয দওান দরাগওয আয দ গথ ঘরায অতধওায তঙর না । দ তদন অাভয  ইহুদীগদয ভতন্দগয ভতন্দগয আয দম 

ওর অনযা অতফঘায ঘরতঙর - দ ভস্ত দদগঔ স্বকিধাগভ তফধাতায তাংান দেঁগ উঠ র - তততন আয তস্থয থাওগত াযগরন না, দার মীশুখ্রীষ্ট 

রূগ অফতীণি ’দরন ৃতথফীগত । অমুত আতি  ভানগফয নগনয চর ভুতঙগ তদগরন তততন তাুঁ য অনন্ত দস্দগয অির প্রাগন্ত । এওই বকফাগনয ৃতষ্ট 

ভানুল ভাত্রই ভান - যস্পগযয বাই - এই ভা াগভযয ফাণী প্রঘায ওযগরন তততন । ওগও ত ফৎয গয ইহুদীগদয এই অনযা অতযাঘাগযয 

ুনঃ প্রফতি ন ’র আযগফ, তাই দতদন ভাুরুল ভুম্মদরুগ বকফান চকগত অফতীণি ’দরন আভাগদয দদগয ইততা এই এওই ওথা 

প্রভাতণত ওগয । ফহু অতীত মুগক এ দদগয নাতন ধভি মঔন তফওৃত আঘায দ্ধতত  তক্রা ওাগেয ঘাগ রুপ্ত তের মাকমজ্ঞ অাংঔয শু 

ফতরগত এগদগয কঙ্গা বাতকযথী মিন্ত দতদন যি ফণি গ উঠতঙর - দতদন দই ফ অমুত আতি  দভৌন ফযতথগতয াাযগফ স্বকিধাগভ তফধাতায 

তাংান েগর – তততন দায অফতায ফুদ্ধগদফ রূগ অফতীণি গরন ৃতথফীগত । বাযত বযা রক্ষ রক্ষ দফদনাতুয ভানগফয দুঃঔ-চদনয দাতযদ্রয 

দদগঔ যাচুত্র ফুদ্ধ াংায তফযাকী ন্নযাী ,গরন । তততন দখালণা ওযগরন - তভথযা এই চীফযগি ওরতিত মাকমজ্ঞ । অতাংা যভঃ ধভিঃ ।  

 

নফ প্রঘাতযত এই দপ্রভ ধগভিয তফচ তাওা তগর দতদন রক্ষ রক্ষ তদাাযা চকতফাী তা’দদয ভাতনফিাগণয থ ঔুুঁগচ দগতঙর । তাযয 

ওার প্রবাগফ আফায তনগদি তত এই নফ আদি ’দত বাযতফাী ভ্রষ্ট ’দ তদক্ ভ্রান্ত ’দ উঠ তঙর – ততত াফন বকফান তঔন নানারূগ 

অফতীণি ’দ ুণিয আদগি বাযতফলিগও উগদ্বাতধত ওগযগঙন । যাভ, ওৃষ্ণ, দকৌযাঙ্গ, নানও, ওফীয, যাভগভান যা প্রবৃতত অফতাগযয ওথা আভযা 

ওগরই চাতন । ঘাতযত ফৎয ূগফি এগদগ মঔন ফাভাঘায, ভদ, কাুঁ চা প্রবৃততয দ্বাযা ধগভিয নাগভ ফযতবঘাগযয দরাগত আওা-ফাতা কুরুতলত 

’দ উঠর, তঔন ভাপ্রবু দকৌযাঙ্গগদফ নদীা অফতীণি ’দ নতুন আদগি বাযতগও ুনযা উগদ্বাতধত ওযগরন । 

 

তততন ফরগরন- 

- ‚গকা ভ্রান্ত ভানফ, চীগফ দপ্রভ, নাগভ রুতঘ - ইাই দতাভায তয ধভি – ‘গযণিাভ, গযণিাভ, গযণিামভফ দওফরভ’ - তযনাগভই 

দতাভাগদয এওভাত্র কততভুতি ।‛  

দপ্রভ  াকর দকৌযাঙ্গ বাযগতয ল্লীগত ল্লীগত তযনাভ কাগন ভাগতাাযা গরন । দ দপ্রগভয ফনযা ভস্ত দদ প্লাতফত গ দকর । মুকমুকান্তগযয 

দপ্রভ তাতত ভানফকণ দ দপ্রভ চরতদ গত কিুল বগয আওে ুধাাগন তফগবায গ উঠর । তদ্বচ ঙাড়া আয ওাগযা াস্ত্র ধগভি অতধওায নাই, 

যখুনন্দগনয এই তভথযা সৃ্মতত  অনযানয াচায যওগভয তভথযা আঘাগযয অতযাঘায অনুাগনয ৃঙ্খর ’দত দদ ভুতি দগ স্বতস্তয তনঃশ্বা 

দপগর ফাুঁ ঘর । ক্রগভ ক্রগভ আফায নানা তদও তদগ করদ ঢুগও তনু্দ ধভি চীফগনয ওে দঘগ ধযর ।  
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দদড় ত ফৎয ূগফি মঔন ইাংগযচকণ তচিভ গত নানা নতুন যওগভয তফরাততায দভা  আওলিণ তদগ এগদগ ক্রগভ াতচয র, দতদন 

বাযতফাী ভুগ্ধতফস্মগ আত্ম্ তফসৃ্মত গ তচিগভয তফরাতী কুকুয দথগও আযম্ভ ওগয তফরাতী দভভ মিন্ত যভ যভণী আওাঙ্ক্ষায াভগ্রী ভগন 

ওযগত রাকর । দগর দগর ইাংগযচী ততক্ষত তনু্দকণ তচিভগদী ঔৃষ্টধভি গ্রণ ওযগতা । ভাত্ম্া যাভগভান যা নানা দচাড়াতাতর তদগ এও ধভি 

ৃতষ্ট ওগয দতদন নাতন ধভিগও যক্ষা ওযফায দঘষ্টা ওযগরন । তওন্তু তততন দম নাতন ধগভিয তনচস্ব তযটি দঘগ দযগঔ ঔৃষ্টধগভিয গঙ্গ যক্ষা 

ওযগত দকগরন এগতই ফুতছ তাুঁ য দ ভতী দঘষ্টা মূ্পণি াথিও  পরফতী ’দত  াযর না । তাই ফতি ভাগন আফায বকফাগনয অফতাগযয 

প্রগাচন গগঙ । ‘কীতা’ ‚দই ম্ভফাতভ মুগক মুগক‛ এই উতি মতদ অতফশ্বা না ওযা ঘগর, তগফ দম-দওান তঘন্তাীর ফযতিই বাযগতয ফতি ভান 

অফস্থায ওথা তঘন্তা ওযগর ুস্পষ্টরুগ ফুছগত াযগফন - বকফান মতদ ততত াফন ন, তগফ ত যাগে যাধীন, ভাগচ তফতেন্ন, ধগভি উেৃাংঔর, 

অথিমনততও ভযা চচি তযত দদগ আচ আয তততন অফতীণি না ’দ  াগযন না । ুচরা ুপরা য যাভরা কতযী বাযত বূতভ, আচ দীনা 

ীনা গথয ওাঙ্গাতরনী । দ বুগরগঙ তায অতীত তদগনয দকৌযগফয ওথা, দ বুগরগঙ তায দফদ-দফদান্ত দিন াস্ত্র, দ বুগরগঙ তায নাতন ধভি, 

তায আমি ঋতল, তায বকফান, তায যাভ, ওৃষ্ণ, ফুদ্ধ, দকৌযাগঙ্গয ওথা । দ আচ ওর যওগভয আত্ম্তফসৃ্মতা । তায এই দভাওাযী আত্ম্ তফসৃ্মতত 

তফধ্বাং ও’দয অতীত দকৌযগফ প্রতততষ্ঠত ওযফায চনযই আচ বকফান ব্রচানন্দ স্বাভী অফতীণি গ ‘তগফাম্’ ভন্ত্র তফতযণ ওযগঙন । 
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৬। ব্রচানন্দ রূ ফণিনা 

 

 

ফর ব্রচযাচ                                   ন্নযাীযাচ 

দতাভা দও তদর যাগ । 

ততঔ াঔা ঘূড়া                             দওাথা ীত ধযা 

দওন দকা যাতঔগর রুওাগ ।। 

 

 

দপতরগ ফাুঁ যী                              চকতযও তয 

দীন ন্নযাী দওন গ তয ? 

দপ্রগভগত তফগবার                           ভুগঔ তয দফার 

নাতঘঙ ফাগয নাঘাগ ।। 

 

 

ফাুঁ যী ঙাতড়া                                ধগযঙ দে 

চকতযও ওগযঙ ীত ফা ঔি 

ঘন্দন ঘতঘি ত                                   শ্রীঅঙ্গ দাতবত 

তফবূতত বূলণ ভাঔাগ । 

 

 

যাগভয তগত                            দকৌযাঙ্গ তভগর, 

ূণি রূগগত ৃতথফীগত এগর, 

যাগভয যাভর                          ফগণিয গয 

দকাযায দকৌয যগ ভাঔাগ । 

 

 

এফায দ তয                            নগতা দ শুধু 

যাধায দপ্রগভগত নাকারী ফুঁধূ 

বগিয রাতক                               গগঙ তফযাকী 

যাধায দদগ দদ তভরাগ । 

 

 

মুক মুক তুতভ                              ওত রূ ধতয 

চীাইগর চীগফ দথা অফততয 

আতভ দম দ তয                      যগতঙ ভতযগ 

আভাগয দদ দকা ফাুঁ ঘাগ । 
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৭। নফ মুগকয নফ অফতায ব্রচানন্দ স্বাভীয ফাণী 

 

 

 

নফ মুগকয নফ অফতায বকফান ব্রচানন্দ স্বাভীয ফাণী ভাত্র এওটি ওথা ফরা দমগত াগয, দম ফাণী তততন তদফাতনত দা ফিদা উচ্চাযণ ওগযগঙন 

‚তগফাম্ ‛ । এ ফাণী বাযগতয তনচস্ব অতত অন্তগযয ফাণী । এই ফাণীই াংগক্ষতঃ বাযগতয উতনলদ, বাযগতয দফদান্ত, বাযগতয দিন াস্ত্র । 

বাযতফাী আচ এই ভাওাফয বুগরগঙ ফগরই না তায মত দুঃঔ চদনয, দাতযদ্রয  দুকিতত, ব্রচানন্দ স্বাভী তাই আচ এই আত্ম্তফসৃ্মত চাততয 

দুাগয দুাগয ওযাখাত ওগয চরদ কম্ভীয তননাগদ দখালণা ওগযগঙন–  

- ‚গকা বাযতফাী, আত্ম্নম্  তফতদ্ধ ।‛  

 

বাফ এওফায তুতভ দও ? দুঃঔ চদনয দাতযদ্রয প্রীতড়ত ভুঢ় চীফ । তভঙাই তুতভ ম ভান অগথিয ওাঙ্গার গ তবকু্ষগওয ভত দ্বাগয দ্বাগয তপযঙ, 

এওফায তপগয দঘগ দদঔ তনচ অন্তগযয ঐ অন্দয ভগর - আত্ম্ায ভতন দওাঠা; দঘগ দদঔ ওত অকতণত ধন বাোয তিত যগগঙ দথা । 

তগফ দওন দতাভায এ দীন ওাঙ্গাগরয দফ । ধন, চন, ভান, প্রতততত্ত ওাভনা ওযঙ দওন ? তওগয চনয ? ুগঔয চনযই ত ? তওন্তু ুঔ - াতন্ত 

দত ফাইগয ন । াতন্ত অন্তগয, াতন্ত আত্ম্া । াতন্ত আত্ম্াযাভ শ্রীবকফাগন । শ্রুতত ফগরন- 

 

‚দপ্রগা তফত্তাৎ দপ্র ুত্রাৎ দপ্রগানযাস্মাৎ ফিাস্মাৎ অন্তযতযাং লদাং আত্ম্া‛ 

 

অথিাৎ আত্ম্া ধন ’দত তপ্র, ুত্র ’দত তপ্র, অনয ভস্ত তপ্র গতই তপ্রতয এফাং ফিাগক্ষা তপ্রতভ । অতএফ আত্ম্াগতই ভস্ত ুঔ দওতন্দ্রবূত 

। আগক চাগনা তও দই আত্ম্া দতাভায তনচস্ব রূ, তনচ আত্ম্াগওই তুতভ চাগনা না তাইত দতাভায মত দুঃঔ, মত চদনয মত দতাভায াহুতাগয 

এই দম ভযা - ইা ভানফচাততয তঘযন্তন ভযা । এই ভযা চচি তযত গ ভানফচাতত তঘযওার ভুতিয প্রশ্ন তচজ্ঞাা ওগযগঙ । এই প্রগশ্নয 

ভাধানওগল্পই বকফান ফায ফায ভানফগদ ধাযণ ও’দয ৃতথফীগত অফতীণি গগঙন । এই প্রগশ্নয উত্তয অনুন্ধাগন যাচুত্র ফুদ্ধ চীণি ওন্থা তযধান 

ওগয াংায তফযাকী ন্নযাী গগঙন ।  

 

ফতি ভাগন অধগভিয ভগধয তদগাযা আত্ম্তফসৃ্মত ভানফ চাততয ততযওাগযয আত্ম্তচজ্ঞাা এই প্রশ্ন; এই তচজ্ঞাায উত্তয তনগদি  ওযফায চনযই 

বকফান ব্রচানন্দ স্বাভী ভানগফয দ্বাগয দীন ন্নযাীয দফগ উতস্থত গগঙন । ঐ দান দভা – ভুগ্ধ ভানফ দতাভাতয তগয নগ্ন ন্নযাীয দফগ 

ওরুণাভ বকফান ফযগ্র ফযাকুর ওগে দডগও দতাভাগও ফরগঙন- 

 

- ‚গকা াফন্ধ চীফ আত্ম্তফসৃ্মত তফভুঢ় ’দ যগঙ দওন - তুতভ দম তফ; এওফায আত্ম্মঘতনয রাব ওগয া ভুি  । 

‚তনকিগতাত চকজ্জ্বারা, তঞ্জযাতদফ দওযী ।‛ প্রফর যাক্রভ তাং তুতভ, াভানয ফক্ষ তঞ্জগয আফদ্ধ ’দ খুতভগ যগঙ । অভতত 

দতচ তাং াফও গ তুতভ দবড়ায দগর তভগ দবড়া ফগন দকঙ । তনগচয দঘাযায তদগও এওফায দৃওাত ওগযা ! ভাাগভাগয 

অধীনতা াগ আফদ্ধ ’দ আঙ ফগরই তুতভ চীফগনয দাত্ব ওযঙ, এই ভাাগভাগয অধীনতা া তঙন্ন ওগয ভুি’ গ তফত্ব রাব 

ওগযা । দইত দতাভায ততযওাগযয স্বাধীনতা, প্রওৃত স্বযাচ ।‛ 

 

ফস্তুতঃ অধীনতাই চীফত্ব আয স্বাধীনতাই তফত্ব ফা ঈশ্বযত্ব । ভাা দভাগয অধীন গ তযঘাতরত া চীফত্ব আয ভাাগভা গত ভুি অফস্থাই 

ঈশ্বযত্ব । মঔন ভানফ ওাভ, দক্রাধ, দরাব, দভা, ভদ, ভাৎমি ইতযাতদয অধীন গ তাগদয ইতঙ্গগত তযঘাতরত ’দ, ইতন্দ্রগয দা গ, ইতন্দ্র 

দফাগত আত্ম্তনগাক ওগয, তঔন দ চীফ; আয মঔন ইতন্দ্র  তদী ফৃতত্তগুগরাগও ফীবূত ওগয ভানফ তচগততন্দ্র  অথিাৎ মঔন ঐ ওর 

ফৃতত্ততায অধীন  আজ্ঞাধীন ’দ তযঘাতরত , তঔন দ ঈশ্বযতুরয ফা ঈশ্বয । এও ওথা তিয ফীবূত থাওাই চীফত্ব, তিগও স্বফগ 

আনা  তদ্বাযা ইোভত ওামিয ও’দয দনাই ঈশ্বযত্ব । াস্ত্রওায ফরগঙন— 

 

‚াফগদ্ধা বগফজ্জীফ, াভুি দাতফঃ ।‛ 
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           অথিাৎ াফদ্ধ গরই চীফ, আয াতফভুি গরই তফ । খৃণা, িা, ভ্, রজ্জা, চুগুপ্সা (তনন্দা) কুর, ীর  ভান - এই আেটি চীগফয 

ফন্ধগনয ওাযণ, এচনয াগন্ত্র এযা া ফা ফন্ধন যজু্জরূগ ওীততি ত গগঙ । তমতন এই অষ্ট া ’দত ভুি গগঙন তততন দাতফ ফা ঈশ্বযতুরয । 

াফন্ধ চীগফয দুঃগঔ আগক্ষ ওগয তফভুি াধও দকগগঙন – 

 

‚তঘদানন্দ স্বরূগ মায তনতয শুদ্ধ তনযঞ্জন 

তফনু্দনাদ ওরাতীতাং াক্ষীবূত নাতন । 

দ তওনা আচ ভাায দপগয াফন্ধ ওাযাকাগয 

অতনতয ফানা রগ ভাায দঔরা দঔতরগঙগয ।‛ 

 

বকফান  চীফন যভাত্ম্া  আত্ম্া, স্বরূতঃ এও চীফবাফ তযতযাক গরই চীফাত্ম্া যভাত্ম্ায তভরন  । চীফ মত তদন তায এও তয স্বরূগ 

অফস্থান না ওযগফ অথিাৎ মততদন তায তচ্চদানন্দরূ ঈশ্বয রাব না গফ তততদন মিন্ত তওঙুগতই ূণি াতন্ত ফা ূণি আনগন্দয অতধওাযী দ গত 

াযগফ না । চীফ চকৎ যয অফকত ’দ ‚দনতত‛ ‚দনতত‛ ত্ত্বায ‚দনতত‛ তফঘায দ্বাযা চীফ বাফ তযাক ওগয চঘতনযভ ব্রহ্ম ত্ত্বায তত 

তত তনতদধযান ওযগরই ব্রহ্মত্ব রাব ুতনতচিত; এফাং তাগতই চীগফয যা াতন্ত । নইগর দভাভুগ্ধ অজ্ঞানান্ধওাযােন্ন চীফ মতই তনগচয কু্ষদ্রতায 

ভগধয খুযগত থাওগফ ততই তায দুঃঔ দুকিতত । চীগফয দুঃঔ ফযাথাবাযাতুয হৃদগ াধও দকগগঙন – 

 

‚প্রওৃততয দ্রষ্টা ’দ বুগর যইগর তফওাগযগত 

রূ যাতদয ধাুঁ ধা গড়, া, ওাুঁ ন্দ ুঔ দুঃগঔগত । 

ুপ্ত তাং দতাভযা গফ, বুগর দওন যগঙগয, 

অভৃগতয ন্তান ’দ, দন দা াগচ তওগয ।‛ 

 

ফস্তুতঃ চীগফয মতদ এওফায এই জ্ঞান আগ দম দ অভৃগতয ন্তান, ওাগচই অস্ত্র তাগও তঙন্ন ওযগত াগয না, অতগ্ন তাগও দগ্ধ ওযগত াগয না, 

দ অচ অভয তগফ তও আয তায দুঃঔ ওষ্ট থাওগত াগয ?‛ 

ক্র মতদ তাগও তযা ওগয তফু দ চাগন আতভ ত আভায দদ নই - দদগয তফনাগ ত ‚আতভ‛ তফনষ্ট ই না । আতভ ত আভায অচ অভয 

আত্ম্া । এই আত্ম্ায দিন তমতন দগগঙন তততন চীফনু্ি ভাুরুল - াাংাতযও দুঃঔ - চদনয তাগও তফঘতরত ওযগত াগয না । গকা বাযতফাী 

বাযগতয আমি ঋতলকণ এওতদন দতাভাতদকগও দপ্রভাভৃত প্রদাগন অভয ওতযফায চনয গস্দগ াদয আফাগন ভধুয ওগে তফচ তননাগদ ফগরতঙগরন 

- 

ৃন্বন্তু তফগশ্ব অভৃতয ুত্রাঃ । 

 

      দ তফশ্বফাী অভৃগতয ুত্রকণ দতাভযা শ্রফণ ওগযা । মতদ জ্ঞানাভৃত াগন চযা ভযগণয াগত অফযাতত দগ অভয ’দত ঘা, তগফ জ্ঞানভ, 

র্ব্ি গুণাওয; র্ব্ি তিভান, র্ব্ি ফযাী, ফিত্র তযূণি, অঔে তঘন্ বকফৎ ত্তা তঘযতগয ডুগফ মা । ব্রহ্মানন্দ য ান ওয অভযত্ব রাব ওয । 

‚নানযন্থাঃ তফদযগত আাভ ।‛ দ চীফ, এ তবন্ন দম আয দতাভায কতত ভুতি নাই । ভগন গড় প্রাঘীন বাযগতয আমি ঋতলকগণয ওথা । তাযা 

এওতদন চকগতয দুঃঔ - চদনয দাতযগদ্রযয াগত অফযাতত াফায চনয ওগর ভগফত ’দ ভুতিয থ ঔুুঁচতঙর । এ দুকিভ াংায অযগণযয 

ভাগছ ভুতিয থ চও — এ প্রগশ্ন তদগাযা গ তাযা তঔন স্ততম্ভত ’দ ফগরতঙর তঔন দলাড় ফলী ঋতল ফারও দাুঁ ড়াগ চরদ কম্ভীয 

তননাগদ দৃপ্ত ওগে ফগরতঙর - দান তফশ্বচন 

‚দান অভৃগতয ুত্র মদ দদফকণ 

তদফযধাভ ফাী আতভ দচগনতঙ তাুঁ াগয 

ভান্তুরুল তমতন আুঁধাগযয াগয 

দচযাততভি, তাগয দচগন তায াগন ঘাত 

ভৃতুযগয রতঙ্ঘগত াগযা অনয থ নাত ।‛ 
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আচ বকফান ব্রচানন্দ স্বাভী বাযগতয দই বুগর মাা অন্ততনিতত ভাফাণীগওই চাগ্রত ও’দয তুরগঙন । গকা দভাফদ্ধ চীফ, ঙুগে এগ 

আশ্র ভাক তায ঐ অতুর যাতুর ঘযণ তগর । এই ত দতাভায এওভাত্র থ । এই আদগি মতদ তুতভ আচ আগত্ম্ারতি ওযগত না ায তগফ তভথযা 

দতাভায যাচমনততও স্বযাচ াধনা, তভথযা দতাভায ন্বন্ধ াংস্কায প্রগঘষ্টা, তভথযা দতাভায ফড় ফায তনষ্ফর আওাাংঔা । আগক তনগচয, তনচ 

চীফগনয, তনচ আত্ম্ায স্বযাচ রাব ওগযা, তফগশ্বয স্বযাচ এগ াতচয গফ দতাভাতয দুাগয । নইগর ফৃথা দতাভায আষ্ফারন । ওতফ তযই ত 

ফগরগঙন- 

 

‚দয ভৃত বাযত 

শুধু এই এও আগঙ, নাত অনয থ ।‛ 

 

     দ ভাাভুগ্ধ চীফ, আফায ফরতঙ মতদ ব্রহ্মানন্দ যাগন চযাভযগণয গত অফযাতত দগ অভযত্ব রাব ওযগত ঘা, তগফ ঙুগে এ আশ্র 

ভাক এই মুগকয নফ অফতায ব্রচানন্দ স্বাভীয াশ্বত অব ফাণী - ‚তগফাম্ ‛ ‚তগফাম্ ‛ ধ্বতনয তগর । মতদ দপ্রভ ঘা তগফ বি যঞ্জণ, ততত 

াফন দপ্রভভ, ভদন দভান বকফান ব্রচানন্দ স্বাভীয শ্রীঘযণগযাগচ মূ্পণিরূগ আত্ম্ফতর দান ওগযা । মতদ রূগয অতবরাল ওগয থাগওা তগফ  

ফি রূাধায, ওরুণা াযাফায নতুন মুগকয অফতায ব্রচানন্দ স্বাভীয অনন্তরূ ভাধুমি তযূণি রূ দিন ওগয আত্ম্াযা  । আয মতদ য ফা 

আনন্দ দগত ঘা তগফ ফি যানগন্দয আুঁধায ূণিতভ য তফগ্র স্বাভীচীয অনন্ত রীরা য ভাধুমি আস্বাদন ও’দয দপ্রভাভৃত যাণিগফ অনন্তওাগরয 

চনয ডুগফ অনন্ত তভরগন তভতরত  - আযগপ্রভ ওারুণয  ওগে ফগরা— 

 

‚ত্বগভফ ভাতা ঘ ততা ত্বগভফ, ত্বগভফ ফনু্ধচি ঔা ত্বগভফ‛ । 

ত্বগভফ তফদযা দ্রতফনাং ত্বগভফ, ত্বগভফ ফিাং ভভ দদফগদফ‛ ।। 

 

অথিাৎ দ দদফাতদগদফ তুতভ আভায ভাতা, তুতভ আভায ততা, তুতভই আভায ফনু্ধ, তুতভই আভায ঔা, তুতভই আভায ধন, আয তুতভই আভায ফিস্ব । 
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৮। নাভ ভাাত্ম্য 

 

 

আগয ওগর ভন প্রাণ ঔুগর ব্রচানন্দ ফগর নাতঘ কাই । 

গয ভধুভাঔা  ভধুয নাভ দও তনতফ দতাযা আগয বাই । 

নফ কাত্রী এ নাভ ওতরগত, মতই ফতরগফ ভধুয ফতরগত, 

দুস্তয বফ চরতধ বতযগত এ নাভ ঙাড়া আয কতত নাই । 

ব্রচানন্দ নাভ ফড় মাদুওযী, ফতরগত ফতরগত দঘাগঔ আগ ফাতয । 

তও তদফ তুরনা ফর না তাাতয, ব্রচানন্দ দভায ব্রগচয ওানাই । 

 

অধভ ততত াীয রাতকা, দকারগওয নাথ দকারও ঙাতড়া, 

ওাঙ্গার গগঙ দওৌীন তযা এভন দপ্রগভয তুরনা নাই । 

এ নাভ দকাতফন্দ আন াযা, তযতচা ওতর ’র কৃ ঙাড়া, 

‚চটিা ফাফাতচ‛ দপ্রগভ ভাগতাাযা, এ নাভ যগ ভতচা দাই । 

তঙর ভুরভান ‚আরভা আতর‛ দুই ফাহু তুতর তফ তফ ফতর । 

এ নাগভ ভাততা র উতযতর, এ দম দই তযদা দকাুঁ াই । 

তলয দ তফদুয আয মুতধতষ্ঠয, জ্ঞানদা, অন্নদা তত অধীয । 

ব্রচানন্দ গদ রুোগ তয, দেঁগদ ওগ দমন ঘযণ াই । 

এ নাগভ খুঘা কুরভান জ্বারা, কুগরয ওাতভনী আা কুর ফারা, 

’দ তফযাতকনী নাগভগত উতরা, যাতচফ ঘযগণ তনগগঙ ঠাুঁ ই । 

এ ভধুয নাগভ যাভরা উদাী, প্রচা াকতরনী নাভ বারফাত, 

আতভ শুধু ঘাই নাভ যগ বাত, নাভ তনগ ভতযগত াই । 
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৯। াধন থ 

 

 

ূগফিয ‚নফমুগকয অফতায বকফান ব্রচানন্দ স্বাভীয ফাণীয‛ ভগধয দম ব্রহ্মবাফ ফা জ্ঞানগমাগকয ওথা ফরা গগঙ - তায গঙ্গ বতি ফা জ্ঞানগমাগকয 

ভূরতঃ দওানই তফগযাধ নাই । ফতি ভান প্রফগন্ধ ওভিগমাক, জ্ঞানগমাক  বতিগমাক বগন্ধ এওেু আগরাঘনা ওগয দদঔাগত ঘাই, দওভন ওগয এই 

ততনটি আাতঃ তফতবন্ন াধন গথয আদি বকফান ব্রচানন্দ স্বাভীয ভগধয ভন্ব রাব ওগযগঙ  । এভন আয ূগফিয দওান  অফতাগযয ভগধয 

মূ্পণি ভন্ব তযদৃষ্ট  না ফ’দরই স্বাভীচীগও আভযা ূণি অফতায ফরগত ঘাই ।  

 

ফস্তুতঃ ওভিগমাক, জ্ঞানগমাক  বতিগমাক - এই দম ততনটি দমাগকয ওথা আভযা াগস্ত্র দদঔগত াই ইাযা ভূরতঃ এওই আদগি দৌতঙফায এওই 

গথয তফতবন্ন অাং ভাত্র । আকা, ভধয  দকাড়া । দমাকী, জ্ঞানী  বি, ততনচগনই বকফানগও দগত ঘান; ওগরযই এও আদি ব্রহ্মগও 

উরতি ওযা । দমাকী তমতন তততন ঔুুঁগচ তপগযন আন আত্ম্তত্ত্ব, দমাক, প্রাণাাভ, নযা, কুম্ভও নানা প্রওায ওৃচ্ছ্র াধন দ্বাযা । এইবাগফ মঔন তততন 

আত্ম্তত্ত্ব রাগব ভথি ন, তঔন স্বতঃই তায অন্তগযয অন্তচিকু্ষ উতম্মতরত , তততন যভাত্ম্া তগত্ত্বয ন্ধান ান । তঔন দই আত্ম্তত্ত্বজ্ঞান ফা 

Intuition দ্বাযা তততন ভগ্র তফশ্ব ব্রহ্মােভ এও ব্রগহ্ময এওই াশ্বত ত্ত্বা উরতি ওযগত াগযন । এই তদ্বতী স্তগযয নাভই জ্ঞানগমাক । 

ওম্মি গমাকী ওম্মি  অবযা ওযগত ওযগতই জ্ঞানগমাকী ন । াংওাযাঘামি দফদাগন্তয প্রথভ ূত্র ‚অথাগতা ব্রহ্ম তচজ্ঞাা‛ টীওা তরঔগত তকগ এই 

ওথাোই তফগল ও’দয ফুতছগগঙন । ূত্রটিয াধাযণ ফাাংরা অথি গে - এয য ’দত ব্রহ্ম বগন্ধ ফরা গে । এই তরঔগত তকগ গ্রন্থওায দওন 

প্রথগভই ফরগরন - এয য ’দত । তা’দর ইা গচই অনুভান  দম, এয ূগফি তওঙু তঙর । ূগফিয তাা তও ? এই প্রগশ্ন উত্তয তদগত তকা 

াংওাযাঘামিয ফহুতত্ত্ব আগরাঘনা ও’দয দদতঔগগঙন দম, ব্রহ্মজ্ঞাগনয অতধওাযী তততন, তমতন দমাকাস্ত্র অনুমাী তফতফধ ওম্মি ানুষ্ঠান ওতযাগঙন অফয 

দই ওর চটির তত্ত্ব ওর বগন্ধ দওান তওঙু ফরা ম্ভফ নগ । দভাোভুটিবাগফ াস্ত্র তড়গর প্রগতযগওযই এই ধাযণা চতন্গফ দম ব্রহ্মজ্ঞান রাব 

ওতযগত ইগর প্রথভতঃ ওতওগুতর তফতধ অনুমাী ওগম্মি য অনুষ্ঠান ওতযগত  । তাযগয ব্রহ্মজ্ঞাগনয উদ ইগর াধও বতিগত আত্ম্াযা ন; 

- ইাই াধনায ঘযভ তযণতত । তঔন বকফাগনয নাভ তনগত অথফা তাুঁ যই স্মযণ ভাগত্রই তততন আত্ম্তফসৃ্মত ’দ ‚বাফভাতধ‛ রাব ওগযন । এই 

বাফভাতধ রাবই ব্রহ্মত্ব রাব । এই অফস্থা বগিয চদ্বতাফ খুগঘ মা - তততন উরতি ওগযন দম ভগ্র তফশ্বব্রহ্মািভ তততনই যগগঙন, চযা, 

ভযণ, ফযাতধয অতধওাগয ফহু ঊগধ্বি  দপ্রগভ আত্ম্াযা গ তততন শুধু আনায বাগফ আতন তফগবায গ নাঘগত থাগওন । ব্রহ্মজ্ঞান রাব ’দরই 

াধগওয যাবতি উদ  ।  

 

ব্রচানন্দ স্বাভীয চীফনী আগরাঘনা ওযগর আভযা দদঔগত াই এই ততনটি াধন গথয ভন্ব রাব ওগযগঙ তাুঁ য চীফগন । তততন এওাধাগয দমাকী, 

জ্ঞানী  বি । ূগফিয দওান অফতাগযয ভগধযই এই র্ব্ি ভন্ব তযরতক্ষত  না । প্রথভ চীফগন ফহু ওারফতধ তততন তনজ্জি গন কবীয কগন দমাক-

ত ওগয ওাটিগগঙন । দই প্রথভ চীফন তঙর তাুঁ য ওম্মি গমাকভ চীফন । তাযগয তততন দম ভাজ্ঞানী জ্ঞানগমাকী এওথা ূগফিয প্রফগন্ধ তাায 

ফাণীয ভগধয ফরা ’দগঙ ।  

 

ফতি ভান প্রফগন্ধ দদঔাগত ঘাই - তততন দম াধনায থ চকৎগও তনগদি  ওগযগঙন তাা ধু ওম্মি   জ্ঞান তনগ ন, বতিগও তততন ফাদ দদন নাই 

। তনগচ তততন ভাবি এফাং চকতগও বতিয ভাফাতি া শুতনগগঙন ।  

 

ব্রচানন্দ স্বাভীয ওম্মি , জ্ঞান  বতিয ভন্বগ এই দম নতুন ধম্মি  চকতগও তদগগঙন ইা ফাস্ততফওই অতত অতবনফ ।  

 

তনু্দ াগস্ত্র মাুঁ যা ঔুফ ভগনাগমাক ওাগয আগরাঘনা ওগযগঙন তাুঁ যা চাগনন  – অতত আতদ-দফগদয মুগক তনু্দগদয ধম্মি -ওম্মি  দমাক প্রধান তঙর । 

দতদনওায দরাগও তক্রা-ওম্মি , দমাক-মজ্ঞাতদ ওযাোগওই দশ্রষ্ঠধভি ভগন ওযত । দতদনওায াগস্ত্র ওত নযগভধ, দকাগভধ, অশ্বগভধ, যাচূ প্রবৃতত 

মগজ্ঞয ওথা আভযা ড়গত াই । তওঙুওার গয উতনলগদয মুগক ফুদ্ধগদগফয আতফবি াগফয গঙ্গ গঙ্গ আভযা দদঔগত াই ভানুগলয ভতত 

তযফতি ন ’র । তাযা ফুছগত াযর - তভথযা এই মাক-মজ্ঞ - এগত শুধু ফড় ভানুলী প্রঘায ওযা ।  
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আনাযা ওগরই চাগনন - অশ্বগভধ, যাচূ প্রবৃতত মগজ্ঞয অথি তও । দওান যাচা অনযানয যাচাগদয তনওে তায দশ্রষ্ঠত্ব প্রভাতণত ওযগত তঔন 

দ অশ্বগভধ মজ্ঞ ও’দয চনয াভন্ত এওো দখাড়া দঙগড় তদর; দম যাচা দ দখাড়া ফাুঁ ধগফ তাগও যাতচত ও’দয দখাড়া দওগড় এগন প্রভাতণত 

ওগয তদর - দ ওগরয দঘগ ফড় যাচা । যাচূ মগজ্ঞয ত ঐ এওই অথি । এয ভগধয ধগম্মি য স্থান দওাথা ।  

 

তফগলতঃ মাক-মজ্ঞাতদগত দম অাংঔয নযফরী ’ত তা দদগঔ ক্রগভ ক্রগভ ভানুগলয ভগন তধক্কায চতন্গত রাকর, ভগ্র তফশ্বব্রহ্মাগেয ৃতষ্টওতি া 

অনন্ত ওরূণাভ বকফাগনয ূচা ওঔন তাুঁ তয ৃষ্ট চীফগও তযা ওগয গত াগয ? তাগত তততন তনচিই ুঔী ন না । দই শুগও তও তততন 

ৃতষ্ট ওগযন নাই । ফুদ্ধগদগফয আতফবি াগফয াগথ াগথ তাই উতনলগদয মুগক দরাগও ঐ ওর মাক-মজ্ঞাতদ তযতযাক ওগয জ্ঞাগনয আগরাঘনা 

ওযগত রাকর ।  

 

দ তদন বাযতফগলি মাজ্ঞফল্ক্য, ওতর, ওনাদ, ঘার্ব্ি াও, ফযা চাফারী প্রবৃতত ভা ভা ঋতলকণ চন্গ্রণ ওগযতঙগরন - তাুঁ গদয ওাঙ দথগও আভযা 

লড়দিন, উতনলদ, দফদান্ত প্রবৃতত অভূরয গ্রন্থ ওর দগতঙ ।  

যাভচরদফু রীরা যভ শ্রীওৃষ্ণ দতদন অফতীণি ’দ  জ্ঞান তাু বাযতফাীয উত্তপ্ত হৃদগও কীতায াতন্ত ুধা ধাতফত ও’দয তদগরন । 

বাযগতয দতদনওায ধম্মি  তঙর - জ্ঞানগমাক প্রধান । জ্ঞাগনয আগরাঘনা তওঙুতদন মিন্ত এগদফাীয ভন  ভতস্তগষ্কয তৃতপ্ত ’র তয, তওন্তু ভন  

ভতস্তষ্কই ত ভানুগলয ফ ন । তায হৃদ ফ’দর আগযা এওো তচতন আগঙ, দই হৃদগয তৃতপ্ত চও জ্ঞাগন ’র না ।  

 

ফস্তুতঃ দওফরভাত্র জ্ঞাগন ভানফ হৃদগয প্রওৃত াতন্ত চও ? মত চাতন ততইত চানফায তচতনগয অবাফ নাই । ফযাং মত চাতন ততইত দওফতর 

ভগন  তওঙুইত চানা ’র না । ফস্তুতঃ দওফরভাত্র জ্ঞানই ভানুগলয হৃদগয ুযা াতন্ত রাব ’দত াগয না । বাযতফাী দতদন জ্ঞাগনয দ্বাযা 

তাগদয াতন্ত ঔুুঁগচ াতের না, - এওো প্রগশ্ন মতদ উত্তয দভগর, আগযা াচায প্রশ্ন ক্রগভ উদ  । এগদফাী মঔন দতদন জ্ঞাগনয ঘঘি া ও’দয 

ক্রগভই উদ ভ্রান্ত ’দ ড়তঙর - দপ্রভ বতিয অফতায দকৌযাঙ্গগদফ অফতীণি ’দরন নদীা । বতিয নাভ দকগ তততন উম্মাদ । বাযগতয ল্লীগত 

ল্লীগত বতিয ভাাত্ম্য কান দকগ দনগঘ দনগঘ তপযগত রাকগরন তততন । তততন ফরগরন- 

 

‚গযণিাভ গযণিাভ গযণিাভফ দওফরম্  

ওগরৌ নাগস্তযফ নাগস্তযফ কততযনযাথা ।‛ 

 

তযনাভ ঙাড়া চীগফয আয কতত ভুতি নাই জ্ঞান, ওম্মি  ফই তভথযা, চীগফ দপ্রভ, নাগভ রুতঘ ইাই এওভাত্র ধভি । তওন্তু দকৌযাঙ্গগদফ শুধু দপ্রভবতিয 

ধম্মি  তদগত তকগ দম জ্ঞান  ওম্মি গও এওরূ ফাদ তদগরন ইাগতই দফাধ  তাুঁ ায প্রঘাতযত চফষ্ণফ ধম্মি  এগদগ দফী তদন স্থাী ’দত াযর না 

। দওন না ওম্মি  দ্বাযা াধগওয ভন দৃঢ় না গর তাায ব্রহ্মজ্ঞান রাব ’দত াগয ? ূগফি দফদাগন্তয প্রথভ ূত্র ‚অথাগতা ব্রহ্ম তচজ্ঞাা‛য 

িযাঘামিযওৃত বাগলযয উদাযণ দ্বাযা এওথা ফুছফায দঘষ্টা ওগযতঙ । আফায ব্রহ্মজ্ঞান না চতন্গর াধগওয ভগন তয বতিয উদ  না এ 

ওথা ূগফিই ফগরতঙ । ুতযাাং দকৌযাঙ্গগদগফয শুধু বতিয ঐ এওগদী চফষ্ণফ ধগম্মি  ভানফ প্রাগণয ুযা াতন্ত রাব ’র না । তাই ফুতছ আফায 

অফতাগযয প্রগাচন গগঙ । এফায তাই অনন্তগপ্রগভয তনু্ধ ব্রচানন্দ ঘাুঁ দ অফতীণি এওাধাগয দমাকী  ন্নযাীরূগ দপ্রগভয ফনযা দদগও 

বাতগ তদগরন ।  

 

ব্রচানন্দস্বাভী ূণি অফতায তততন এওাধাগয শ্রীওৃষ্ণ, ফরাই, দকৌযাঙ্গ, তনতাই, যাতধওা  তফষু্ণতপ্রা । এফায ূণি অফতায ব্রচানন্দ ঘাুঁ দ অফতীণি ’দ 

দপ্রগভয ফনযা দদগও বাতগ তদগগঙন । মুক-মুকাগন্তয দপ্রভ তাাকুর বিকণ এফায তাুঁ ায অনন্তগপ্রভ চরতদ ’দত কিুল ব’দয ুধা ান 

ও’দয চন্ চগন্য তিত আওে তাায তনফৃতত্ত ওযগঙ । অনযবাগফ আভযা মতদ বকফাগনয ওর অফতাযগুতর য য আগরাঘনা ও’দয দদতঔ 

তা’দর গচই ফুছগত াযফ এই অফতাযই ফিাগক্ষা ূণিতভ । অফতাযগুতরয ভগধয আভযা দফ যস্পয ক্রগভান্নতত ফুছগত াতয ।  

 

প্রথভতঃ ভীন অফতায-ৃতষ্টয অতত আতদ কু্ষদ্রতভ প্রওা । তৎয কুম্মি  অফতায । ভীন অগক্ষা কুম্মি  ৃতষ্টয আগযা এও স্তয উন্নত । তৎগয ফযা 

অফতায ভীন কুম্মি  অগক্ষা আয উন্নততয তফওা । ফযাগয গয – তনৃাং অফতাগয অগধিও ভনুলয  অগধিও শুযীয ৃতষ্টয অতধওতয 

উন্নততগওই ূতঘত ওগয । ফাভন অফতাগয দঙােঔাে এওটি ভানুল এফাং তায গযয অফতাগয অবয কুঠাযধাযী ুরুল যশুযাভ ৃতষ্টয আয 

উন্নততয তফওা । তাযগযয অফতায শ্রীযাভঘন্দ্র ুবয নযাফান আদি নৃতত । তৎগয জ্ঞান  দপ্রগভয অফতায শ্রীওৃষ্ণ শুধু আদি নৃতত নন, 
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তফদযাফুতদ্ধ জ্ঞাগনয কতযভা তততন চকগতয আদি । তৎগয আগযা ূণিতয রূগ অফতীণি ইগরন দায অফতায বকফান ফুদ্ধগদফ । চকগতয দুঃঔ, 

চদনয, দাতযদ্রয দদগঔ যাচুত্র ফুদ্ধচীণি ওন্থা তযধান ও’দয াংায তফযাকী ন্নযাী ’দরন । ফুদ্ধগদগফয গয আতগরন আগযা ূণিতয রূগ 

দপ্রভবতিয অফতায শ্রীওৃষ্ণমঘতনয শ্রীগকৌযাঙ্গগদফ । দপ্রভবতিয আকুর ফনযা ভগ্র বাযতফলিগও তততন প্লাতফত ও’দয তদগরন ।  

 

ইুঁাগদয ওগরয গয ূণিতভ রূগ এফায অফতীণি গগঙন বকফান ব্রচানন্দ ঘাুঁ দ । তততন এওাধাগয জ্ঞান, ওম্মি ,  দপ্রভ-বতি  ভানগফয ভত্তভ 

ভস্ত আদি তনগ এগগঙন । দকৌযাঙ্গরীরা অফাগনয ওাগর দকৌযাঙ্গগদফ বিকগণয ওাগঙ দম প্রততশ্রুতত তদগ তকগতঙগরন, দই প্রততশ্রুতত 

ারন ওযফায চনযই এফায তততন তযূণি রূগ অফতীণি গগঙন । তাুঁ ায ওরুণা ভস্ত চকৎগও অতবতিত ওরুও - এই শুব ওাভনা তনগ 

প্রফন্ধ দল ওতয । 
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১০ । প্রণাভ (বচন) 

 

নভস্তবযাং নভস্তবযাং নভস্তবযাং নগভানভঃ 

 

অনন্ত গুণতফধান                                    ব্রচানন্দ গুণধাভ । 

যভ াতন্ত তনর                                   অতযদু্ভত দচযাততম্মি , 

যাভর ীত ওগরফয                                      যভভগনাযভ । 

ভত্তভ জ্ঞান তনগধ                                 দপ্রভদাতঃ তততফিগধ, 

গুণানাস্ত ভগাদগধ                                 যক্ষ যক্ষ প্রাণাযাভ । 

র্ব্ি াাংস্তত বিান তঃ                            ারত্বাং চকতততঃ 

তি ীনান স্বতিতঃ                             ত্বাং ত দদফ ূণিাং দপ্রভ । 

াতওীনাভ বফবায                               অগনাদনা অফতায 

ত্বাং ত দপ্রভ াযাফায                             াগন্তাজ্জ্বর ওাতন্ত ওভ । 

দদফী নাাং ফা দদফানাাং ফা                                   তি নযানাভথফা, 

ততস্বনাাং গুতণনাাং ফা                                  তজ্জাতা ভাত্তভঃ 
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অাং ঔ 
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তফতফধ 
 

ুঁ ব্রচানন্দ ুঁ 
 

চ চ ব্রচানন্দ মুকাফতায, 

অফতীণি মুগক মুগক তযগত বূ-বায ।। 

চ চ ব্রচানন্দ উায ফায, 

চচ ব্রচানন্দ মুকাফতায ।। 

চচ ব্রচানন্দ নগ উাও । 

আত্ম্যাভ যভাত্ম্া তফশ্ব-তফধাও ।। 

চচ ব্রচানন্দ তচ্চদানন্দরূ ।। 

এওাধাগয যাধাওৃষ্ণ যভব্রহ্মস্বরূ ।। 

চচ ব্রচানন্দ  যভ স্বতন্ত্র । 

ব্রচানন্দ অফতায, নগ াস্ত্র-যতন্ত্র ।। 

চওফগরযয তত তততন আতন ঈশ্বয । 

ওর ঐশ্বমিয ূণি তততন স্বম্ভয । 

‚ব্রচানন্দ ফুগড়াতফ‛ মুকাফতায । 

তগফাম্  ফতর স্বাং ওতযগর প্রঘায ।। 

‚ব্রচানন্দ রীরা’য ‚ওবু নাত তযগেদ । 

আতফিবাফ ততগযাবাফ ভাত্র ওগ দফদ‛ । 

 

                                                               ফুড়াতফ ধাভ, 

                                                                  যভনা, ঢাওা । 

 

 

 

 

 

 

 

 



26 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ুঁ ব্রচানন্দ ুঁ 

 

ডাও এগগঙ ব্রচানগন্দয 

দানগয দগত ওান । 

দম দমঔাগন আগঙ ধযা 

ভানফ-ন্তান । 

 

তাংা দদ্বল তফগবদ বুগর 

আ না গফ দগর দগর 

ভাগপ্রগভয ছািাতগর 

তভল্ তফ প্রাগণ প্রাণ । 

 

দাক্  না ীত াদা ওাগরা 

ফাই ভানুল, বাই; 

ফায দঘগ ভানুল ফড় 

তায দম ফাড়া নাই । 

 

দদখ্ না তুই নন দভগর 

তফার এই ধযাতগর 

খগয খগয তফযাতচগঙ 

ভানুল বকফান । 
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ুঁ ব্রচানন্দ ুঁ 

 

ব্রচানন্দ ভাওারী- 

দদঔগয প্রাগণয প্রদী জ্বাতর । 

 

তায ওরুণায অভর আগরা 

দূয ওগয দম তনতঔর ওাগরা 

বতি হৃতদ ভতন্দগয তাই, 

তনতযঘগর তাুঁ য দদাতর । 

 

তততন   ওঔন যাভা, ওঔন যাভ, 

ব্রচানন্দ, তফ, যাভ, 

দকৌযতয, নাযাণ, 

কড , দঔাদা  দকৌতভ । 

 

বতিরূ ওাযণ তগ 

ওাভ ফানা রুতধয তদগ 

অনুযাগকয যিচফা । 

দদ াতচগ ূচায ডাতর । 
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বূতভওা 
১ চীফগনয রক্ষয উগদ্দয তনধিাযণ ওযা ফিাগগ্র প্রগাচন । 

২ স্বপ্রগাচন অগক্ষা ভুতি প্রগাচনই দশ্রষ্ঠ ।  

৩ তনর্ব্ি ান ভুতিই এওভাত্র ওাভয । ভনুলয চন্ রাব  দই চনযই । 

৪ তুতভ আত্ম্চী ইা চন্ভৃতুযয াত ইগত ভুি  । দতাভায চন্ পর উও ।  

৫ তযাগকই ুঔ, দবাগক ুঔ নাই । তন্  ভন্  ধন্  ফ তওঙুই ধম্মি াগথি রাকাইা দা । চীফগনয উগদ্দয তাই ফগে ।  

৬ ঔান তনধগনয চনয ওাুঁ তদ না । দতাভায দকাার রাব  নাই দই চনয ওাুঁ দ । এ দুতদগনয দবাক ুঔ তদা তও ওতযগফ ? দবাগক তও ুঔ আগঙ ? ুঔ 

দমাগক । ুঔ গুরু াদ গে । দ ুঔ দওান ওাগর পুযা না । াংায ুগঔ দওফতর দুঃঔ আয জ্বারা । দওফর দখাযাখুতয, আা মাা । ভুতি নাই । 

৭ আত্ম্ভিগণয তুরয আয দমাক নাই ।  

৮ মায চকৎ তাগত মত দফী ভন দদগফ তত াতন্ত াগফ । 

৯ তুতভ উগদ্দয াযাইা ঔাতর উা তনা ছকড়া ওতযা আত্ম্তঘন্তা ইগত তফভুঔ ই না । 

১০ ইোভগয ইো ইো তভরাইা দা । তাুঁ ায মাা ইো তাাই বার, তাাই আদগযয তত গ্রণ ওয । বকফান মতই দওন ওষ্ট তদন না 

বি তাুঁ ায তদও তবন্ন অনয তদগও তাওান না । 

১১ বতিয ভত এভন তিধয ফস্তু আভায দঘাগঔ গড় না । 

১২ বকফাগনয বতি তফশ্বা এফাং এওান্ত যণাকতী রাব ওতযা চীফগনয াথিওতা রাব ওয  ুগঔ স্বেগন্দ তদন অততফাতত ওয । 

১৩ বার ভন্দ ফই দতা তাুঁ য, দতাভায তও তওঙু ওযায তি আগঙ ? 

১৪ াধু মাা ফগরন তাাই  । 

১৫ তুতভ ওর ফাধন তঙন্ন ওতযা দদভন ভতিা শ্রীঘযগণয দাী  । 

১৬ দম হৃদগ ক্ষভা নাই, দা নাই দ হৃদগ বতি  জ্ঞাগনয ফীচ অাংকুতযত ইগত াগয না । 

১৭ অতাংা যভ ধম্মি , অতাংা চীগফ দা এইফ ওম্মি ই অন্ধওায ইগত আগরায গথ রইা মা । দমঔাগন তাংা, দদ্বল, অগপ্রভ দঔাগন 

আগরায প্রওা ইগত াগযনা । 

১৮ তনদি গয হৃদ অতত ওঠিন  ালানফৎ  । দই দতু ৎঙ্গধাযী াচায তিন ওতযগর বতিফীচ অঙ্কুতযত ইগত াগযনা ।  

১৯ দম হৃদগ তফয নাই দই হৃদ শ্মান ভান । বকফাগনগয াইগত ইগত দেঁগদ দেঁগদ প্রাথিনা ওযগত  । াতা দঔতরা তও দওউ 

দওানতদন বকফানগও দগগঙ ? 
২০ চদ্বতবাগফ দপ্রভ নাই । অমদ্বগতই দপ্রভ । 

২১ চদ্বত বাফ তযাক ওয, র্ব্ি বূত প্রাণীগত দাীরা  । 

২২ ওৃতঘ্ন ওাটীয তফনা অফযই ইগফ । 

২৩ চীগফয ইো তওঙুই  না, গুরুয ইো ফই  । 

২৪ দুরিব ফস্তু রাব ওতযগত দকগর ফাধা তফঘ্ন ফহুৎ উতস্থত , ইা মুক মুকান্তয ইগতই ঘগর আগঙ ।  

২৫ ভস্ত ওম্মি  ওতযা ফতরগফ, “এতদ্র ওম্মি পর গুরু নাযাগণ ভতিত ভস্ত” ।  

২৬ অন্তদৃিতষ্টীন অতফদযাগ্রস্ত চীফ স্বী আত্ম্াগও  বুতরা ফতদৃিতষ্টগত ফাগযশ্বয আযাধনা  ইতন্দ্রতক্রা তরপ্ত ইা অগল 

দুঃগঔয বাকী  । 

২৭ ন্তান বূতভষ্ঠ গর ভাগয নাড়ীয গঙ্গ দমাক থাগও । নাড়ী ওাো গর তাযা আরাদা  । তওন্তু আভাগদয াগথ ব্রগহ্ময দম-দমাক, তা দওান 

তদন আরাদা ফায ন । 

২৮ গুরু ধযান, গুরু জ্ঞান, গুরু তঘন্তাভতণ, গুরু তফগন অনয তওঙু না চাতন তুতভ । 

২৯ এই গথ তওঙু যাতঔা তওঙু তদগর ঘতরগফ না । পাুঁ ও যাতঔা ধম্মি  ওতযগত নাই । 

৩০ তুতভ তফগদয ভাথা া দপতরা াংায গথ ঘতরা মা । দতাভায কাগ এওো আুঁঘয মিযন্ত রাতকগফ না । াংায মাুঁ তা খুতড়গত থাকুও তুতভ 

ঔুুঁটি আশ্র ওতযা যভানন্দ রাব ওয । 

৩১ দগথি দতাভায ওাতও তযশ্রভ ফয ওতযগর দতাভায প্রাণ বতিূণি  তফত্র ইগফ ।  
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৩২. াায ভত াইগত ইগর দদায ভত তদগত  । তগফ দতা আভায ওৃারাগব ধনয ইগফ । 

৩৩. ইওাগর ুঔী  যওাগর যভৃত রাব ওতযগফ ইাই আভায এওভাত্র আীফিাদ  ইো । এ ইোয কততগযাধ ওগয এভন দও নাই । তুতভ 

তনবি   তনতচিগন্ত থাও আয তদনাগন্ত আভাগও এওেু স্মযণ ওতযগফ তগফই আতভ দতাভাগদয বায দফাছা ফতগত াতযফ । 

৩৪. চফষ্ণগফয আীর্ব্ি াদ তগফয বূলণ, খুুঁঘা াংায দৃঢ ফন্ধন ।  

৩৫. দয পগরয চফদয ব্রচানন্দ াগত াগত পর দদ ফাফা ভন ঔুতরা এওেু তফশ্বা বতি দপর ।  

৩৬. দতাভযা তনবি গ থাও; ব্রচানগন্দয তগলযযা ভাবাকযফান । চর তাাগও তিষ্ট ওতযগত াতযগফনা ফাু তাাতদকগও দালণ ওতযগত াতযগফনা, 

এফাং অতগ্ন তাাতদকগও দগ্ধ ওযগত াতযগফনা ।  

৩৭. আভায বগিয তফনা নাই ।  

৩৮ শ্রীবকফাগনয ঘযণ দফা দতাভায চীফন অততফাতত উও । াধু গুরুয ওৃা দতাভায াংায াকগয ডুফন্ত ভন বাতা তনতরিপ্ত ইা উঠুও 

। তাুঁ াগদয দফা তযঘমিযা দদ প্রাণ ঢাতরা দা তগফই এই নশ্বয দদ াথিও নতুফা এ াড় ভাাংভ দদগয ভূরয তও ? 

৩৯. চফষ্ণগফয দধূতর গয কৃগ মা প্তগওাটী লের তায গতা উদ্ধায” । চফষ্ণফ দম আন চন ফতরা দতাভায প্রাগণ াড়া তদর শুতনা 

দতাভাগও আন ওতযা উদ্ধায ওতযগত ফানা যতর । 

৪০. গুরু দাতা, গুরুভ্রাতা, গুরুই যভাশ্র । 

৪১. আভায ফাওয ফ তয ইগফ, তফশ্বা ওতযা রইগর । 

৪২. ফুড়াতগফয তফযাতত্রগত ফ দরাও ইগত দদফতাযা আকভন ওতযা থাগওন । তাাগদয ঘকু্ষ দকাঘয ইগর দদগয ফ যওভ াগয াতন্ত ।  

৪৩. ফুড়াতগফয তফযাতত্র দিন ওয । ফুড়াতগফয তফযাতত্র দিন ঔুফই পরপ্রদ মতদ তুতভ ফত্তি ভাগন তওঙুই দদতঔগত ানা তওন্তু ূণয ি ইগর 

এওভ দৃতষ্ট দকাঘয ইগফ । 

৪৪. গুরুয অতধও আযগও নাই, গুরু গর্ব্ি শ্বয, ওগরয তনন্তা  তনর্ব্ি া ওত্তি া । 

 ৪৫. গুরু ফাওযাং দা তযাং’ চাতনা আুঁঘগর তকে দা । 

৪৬ র্ব্ি ধম্মি  তফচি ন ওতযা এও ভাত্র আভায স্মযণ র, আতভ দতাভায র্ব্ি  া দূয ওতযফ । 

৪৭ আভায ইোয াগথ দতাভায ইো তভরা; পর আশু গফ । 

৪৮. তফনী, নম্র, দারুহৃদতফতষ্ট ইগর তগফ দ তলয গদয অতধওাযী  । 

৪৯. গুরুভুগঔয অভৃত ফাওয ভগনগত ওতযা ঐওয আয না ওতয আা ।  

৫০. দম্ভ  অাংওাগযয ভাত্রা না ফাড়াইগর আতভ ফতধফ দওভগন । 

৫১. গুরুগফা যান তলযই আভায দফায অতধওাযী । 

৫২. আভায ওৃা রাগবয দমাকয  ।  

৫৩. দুঃঔ, তা জ্বারা নাগভ  দপ্রগভ থাতওগর অফান ইগফই । 

৫৪. শ্রীগুরুই দমন দতাভায বাগফয তফল  ।  

৫৫. ‚ব্রচানগন্দয া দফতাগর গড় না‛ তাুঁ য রীরা দঔরা ঘরন, ফরন ফই দম বগিয ভঙ্গগরয তগয । 

৫৬.  

৫৭. আভায বগিয তফনা নাই । তগফ াধনা ঘাই চধমিয । 

৫৮. ফ আভায উয দঙগড় দা । আতি ূনয  । নাগভ দপ্রগভ থাও । 

৫৯. দতাভযা তনবি   তনতচিত থাও; আভায ভঙ্গরভ দৃতষ্ট র্ব্ি দাই দতাভাগদয উয আগঙ । 

৬০.ওত্তি ায ইো ওম্মি  মা ইগতগঙ ইগত দা দতাভায ওী মা আগ । 

৬১. দতাভায তনবি   বতি মতই ফাড়গফ দতাভায াতন্ত ুঔ ততই দদঔা তদগফ  

৬২. ব্রচানন্দ নাভ দনা ফাকান ফনযা বাাইা রইগত াযগফ না-না-না । 

৬৩. বি আভায হৃদগয ফস্তু । বিগও বুতরা আয ওাাগও রইা থাতওফ । বতি ভাযাণী । ইাগও দওান দওান বাকযফান াইা থাগও । 

চাত ঘালা না ইগর ইাগও ধযা ফড়ই ভুতস্কর । দপ্রভ বতি ভুগঔ ফাই ফগর । তওন্তু ফাতরয ফাুঁ গধয ভত তঘযতদন উা ভান থাগও না । প্রওৃত 

দপ্রভবতি দুষ্প্রায । তগফ াধুচগনয বতি তফশ্বা দওান অফস্থাগতই েগর না । দমভন ঘওভতও াথয াচায ফঙয মতদ ভাটিয নীগঘ থাগও তফু 

তাায আগুন দওান প্রওাগয দূয  না । 

৬৪. ুত্র ওনযাকণগও ফন, বূলণ, দপ্রভ  ভধুয ওথা ন্তুষ্ট যাতঔগফ এফাং তফদযা তক্ষা তদগফ  রারন ওতযগফ । 
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৬৫.  

৬৬. দফহুরায ভত স্বাভীয াড় ওঔানা ফকর তরা ওতযা ভৃত ততগও ফাুঁ ঘাইফায চনয ফাতয ইাতঙর-দই তফশ্বা যাঔ ।  

৬৭. াংায ুঔ দুঃঔভ । ানা ুকুগযয ভত । দঠতরা তদগর তও ইগফ ? আফায আতা তখতযা দপগর । তুতভ নাগভ থাও তগফই াংাগযয 

তাো তওঙু ওভ রাতকগফ । নাভ ঙাতড়গ তদগর দভাগেই যক্ষা নাই । 

৬৮. গুরু া না ইগর চীগফয এওটি তৃণ তুতরফায ক্ষভতা নাই গুরু তি তবন্ন এই স্তদ্ব গ্রণ ওতযগত াগয না, ঘকু্ষ দিন ওতযগত াগয 

না, ভন ভনন ওতযগত, ফুতদ্ধ স্বওামি াধন ওতযগত অক্ষভ  । আভায অপ্রওাগ তাুঁ ায প্রওা, আভায প্রওাগ তাুঁ ায অপ্রওা । 

৬৯. গুরুগত ওতযগত াগয বফতনু্ধ ায । 

৭০. গুরুগত তনবি য দা, তফশ্বা আন দতাভায ইওাগর তও যওাগর দুঃঔ গফ না । 

৭১. তনবি  তনতচিন্ত থাও । নাভ তয । নাগভ থাও, নাভ গগঙ দনৌওা । দনৌওা থাতওগর দমরূ াঙ্গয কুভীগযয ব থাগও না দরূ নাগভ 

থাতওগর াংায ফাগখ তাাগও া না । 

৭২. ফাফা দমঔাগন ব্রচানগন্দয ভতভাওথা ফরগফ, দঔাগন তায  দতাভায ভাগছ আতভ াতচয থাওগফা ফাফা ।  

৭৩. ফাফা, ফ ওয । এ ধাগয এওেু ভন দা । দতাভায ভঙ্গর গফ ।  

৭৪  

৭৫ ৭৬ আতভ দতা ফাইগয নই । দতাভায অন্তগয । 

৭৭ দ গুরু গয াগে কগঞ্জ তভগর না । ফহু চগন্য ুওৃততয পগর  দ গুরু রাব  । দ গুরু তযাকী গুরু । 

৭৮ তফধাতায ওরভ যদ ওযগত াগয এওভাত্র গুরু । এওভাত্র গুরুই াগয ।গুরু, তযাকী গুরু । দ গুরু । তাইগতা ফতর দতাভাগদয, আায তঘন্তা 

দঙগড় তদগ গুরু তঘন্তা ওগযা । তযত্রাণ াগফ । তফগদয ভাথা া তদগ ঘরগফ ।গুরুই ফস্তু । আয ফ অফস্তু ।গুরুই ায আয ফ আরুতন । 

৭৯ বতিগতই ভুতি । 

৮০ এ ঘযণ তগফয ঘযণ । এ-ঘযণ বগচ দওউ তফভুঔ তন । 

৮১ দম আভায এওান্ত যণ দন দ তফগদয ভাথা া তদগ ঘগর । আভায বগিয তফনা নাই । 

৮২ তফধাতায ওরভ এওভাত্র গুরুই যদ  ওযগত াগয ।  

 

 াংাযী দরাও দতা ভতযগত আতাগঙ । আয আভযা ভৃতুযগও চ ওতযগত আতাতঙ । 

 

দতাভাগদয ঐতও  াযতত্রও ওরযাগণয থ ভুি ওতযা দদাই আভায এওভাত্র ওতি ফয । 

 

দতাভাগদয ই -াযগরৌতওও ভঙ্গর ওাভনাই আভায এওভাত্র চীফন ব্রত ।  

 

দতাভাগদয গুরুগদফই ঈষ্ঠ দদফতা । 

 

স্বী তযঘাও ফাণী 
 

১. তুতভ ভযগত ঘাইগর তও ভযগত ায ? তুতভ দম ওায দ ঔফয তও যাঔ ? দতাভায এও া নতযফায ক্ষভতা নাই । র্ব্ি তিভান ব্রচানন্দ দই 

এওভাত্র তনন্তা  র্ব্ি  তনর্ব্ি া ওত্তি া । তুতভ তাুঁ য াগতয ুতুর ভাত্র ।  

২.বি দম আভায প্রাগণয প্রাণ । আতভ ওঔন বিগও াযাই না বি আভাগও াযা না ।   

৩. আভায ওৃায দপাাযা দতা ঙুোইাই দযগঔতঙ । ইোভত ান ওতযা রইগরই  । তুতভ আভায স্মযণ রইা থাও । 

৪. ভুিাত্ম্া বকফাগনয স্মযণ রইগর তততনই ওৃা ওতযা এ ভাভাা ইগত ভুতি দান ওতযগত াগযন, নগঘৎ অনয উা নাই । তুতভ াংায 

ফন্ধগন আফন্ধ ফগে তওন্তু দতাভায গুরুগতা ভুিাত্ম্া ভাুরুল । তততনই দতাভায বফফন্ধন দঙদন ওতযগফন । তুতভ শুধু গুরুগফা  গুরুফাওয হৃদগ 

ধাযণ ওতযা ওগম্মি  অগ্রয  । দতাভায আয তঘন্তা তও ? বফ ব াযী শ্রীতযই গুরুরূগ দতাভায মু্মগঔ ভাীন । 

৫. দতাভায মঔন মা প্রাথিনা, চানাইগত আরয ওতযগফনা, আতভ ূযণ ওতযফ ।  
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৬.দতাভায প্রাণ দতা আভায াগতয ভুগঠ তাা মাগফ তও ওগয এই বাগফ ঔাতর াগত তনগ রাব তও ? তওঙু বর ওগয তদফ, তায য মাগফ । ঔাতর 

াগত, তযি গস্ত তকগ তও দঔাগন থাতওগত াতযগফ ? দ দম তফলভ ঠাুঁ ই । ঔাফায া না থাতওগর, তপগয আগত গফ । তুতভ দতা এঔন গুরুয 

অতধওাগয । মাফায ভত ওগযই াঠাফ । বর ওয । 

৭. আতভ অফযি, তনযাওায তনতর্ব্ি ওায ইা চীগফয দুঃগঔ ওাতয, ইা আচ আতভ াওাগয ভানুলরূগ অফতীণি ইাতঙ । তুতভ তঘন আভাগও, 

দতাভায ইযওার বার ইা মাইগফ । 

৮. দতাভায দদাররীরায আতফয অখিয শ্রীঘযগণ দৌুঁতঙাগঙ । শ্রীঘযণ আতফয অখিয াঠাইরাভ । তগয ধাযণ ওতযা অবীষ্ট পর রাব ওগযা । এ ভ 

দতাভাগদয ওাগঙ থাতওগত াতযরাভ না । দঘতন তফগ্রগয ঘযগণ আতফয ঢাতরা দম তও ুঔ তা বালা তও চানাগফা । আতফয অখিয দকাতফন্দ জ্ঞাগন 

ঢাতরা থাতওগর দতাভায ফানা অফযই ূণি ইগফ এফাং তুতভ মঔন মা ঘাতগফ তাই এই ঘযণ ইগত াইগফ ওাযণ মায দমভন বাফ তায দতভন 

রাব চফষ্ণফ ওতফ ফতরাগঙন-‚ওৃষ্ণ দওভন মায ভন দমভন‛ । জ্ঞানীগশ্রষ্ঠ বীষ্মগদফ ওৃষ্ণগও ঈশ্বয ফতরাই চাতনগতন আফায এ তদগও তশুারাতদ 

ওৃষ্ণগও  াভানয ভনুলয ফতরাই ভগন ওতযগতন । ফাফা, তাই ফতর, ধম্মি , অথি, ওাভ, দভাক্ষ ফই এই ঘযগণ আগঙ-দতাভায তি থাতওগর র । 

আতভ তফরাইগতই আতাতঙ ।  

৯. এই তফশ্ব আভাযই তফবূতত ফা আভায প্রততভা জ্ঞাগন ওগরয দফা ওতযা মা । স্বচনকণগও ন্তুষ্ট যাঔ । প্রীততয তত ারন ওয । ভাতা ততা 

গুরু বামিযা । ইাযা দতাভা দালযফকি । দালয ারগন স্বকিরাব; দালয ীড়গন নযও প্রাতপ্ত খগে । 

১০. আতভ দম বগিয অতধন, বগিয দা, বি আভায তনওে মা প্রাথিনা ওগয আতভ তাাই তদা থাতও । তুতভ তনবি   তনতচিত  । আীর্ব্ি াদ 

ওতয দতাভায াং দূযীবুত উও ।  

১১. আভায ঔা তঔগদয দওান ব নাই । তাাযা দমন আভাগও ভানুল জ্ঞান না ওগয । 
১২. দ্বাগয আতভ ফুগদগফয খগয আকভন ওতযা আভায ফাফা ভাগও ওাযা ভুি ওতযাতঙরাভ । এফায দতাভাগদয কৃধম্মি  ারগনয দৌবাকয তদা 

দদ ইতন্দ্রাতদ ফর ুস্থ যাতঔাতঙ । আয অগনও তওঙু ওতযফায াংওল্প আগঙ ।  

১৩. বগিয প্রাগণয তাা তভোগনয চনযই আভায এ অফতায । দতাভযা যর তফশ্বা তনা তদনাগন্ত এওফায অন্ততঃ “চ ব্রচানন্দ” ফগর 

আভাগও স্মযণ ওতযগফ । আভায আগন প্রাথিনা চানাগফ ! আভাগও দদ ূচা ফা বতি আভায পগোগত তদগফ ফা আভায আগন তদগফ । আতভ 

গ্রণ ওতযফ ।  

১৪. র্ব্ি ধম্মি  তফচি ন ওতযা এও ভাত্র আভায স্মযণ র, আতভ দতাভায র্ব্ি  া দূয ওতযফ । 

১৫. আতভ দতাভায দই ব্রগচয দকাার, আভাগও াইগর তপতযগত  না । 

১৬. আতভ তনগুিণ তনযাওাযরূগ এফাং গুণ াওায রূগ ঘযাঘয তফস্তায আতঙ । আভা ইগত তদ্বতী দও নাই । এই াংাগয ফ উাতধই আভায 

অথঘ দওান উাতধই আভায ন । 

১৭. আভায দৃতষ্টগত শুওনা কাগঙ পর ধগয । 

১৮. আভায স্মযণ দম তনগগঙ, আভায বযলা দম ওগযগঙ তায আয তফনা নাই । 

১৯. আতভ পরদাতা ুপর দদফ । 

২০. আতভ ফিদাই দতাভাগদয অন্তগয ফাতগয ফিত্রই আতঙ । মঔনই ঐওাতন্তও বাগফ ডাতওগফ াড়া াইগফ । দতাভযা ওঔনই তনগচগদয অা 

বাতফ না । 

২১. বগিয হৃদ ফৃন্দাফগন আভায তনফা, আভায বি তঘয অগচ । তগফ ঘাই শ্রদ্ধাবতি দবচার ন’ । 

২২. বগিয দফাছা আতভ ফন ওতযা থাতও । 

২৩. ফাফায চীফন আভায াগতয ভুগঠ, মগভয ব নাই । 

২৪. অন্তগযয শ্রদ্ধাবতি তদা দম দমবাগফ দ বাগফই তায ূচা আতভ গ্রণ ওতযা থাতও । 

২৫. ভঞু্জয বগন্ধ তুতভ আগদৌ দওান তঘন্তা ওতযফা না । ভঞু্জ আভায াগতয ভুগঠ যতাগঙ । আভায াগতয ভুঠ  ঔুরগফ না, তাায প্রাণ াতন গফ 

না । 

২৬. এই চকগত র্ব্ি ত্রই এওভাত্র গুরুগদগফযই রীরা দঔরা । এওভাত্র ব্রচানন্দই চকৎ ফযাতা আগঙন । এই চকগত মা তওঙু ফই  “ব্রচানন্দ” । 

২৭. আতভ ফিবূগত তফদযভান । আভাগও ফগর দমঔাগন মা অিণ ওযগফ তাা আভাগতই মাগফ । 

২৮. আতভ দতাভাগদয তনচ চন । দতাভাগদয হৃদগই আতঙ দঔাগনই দতা আভাগও াইগত ায ।  

২৯. দদগয দৃতষ্টগত আতভ দতাভায দা এফাং আত্ম্ায দৃতষ্টগত আতভ তুতভ অগবদ, এইরূ ধাযণা তনা চপ্  ধযান ইতযাতদ ওতযগফ ।  

৩০. আভায বগিয তফনানাই-যাচ নাই । 
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৩১. দতাভাগদয ভযণ ফাুঁ ঘন ফ আভায াগত । দতাভযা ভুি ুরুল, আভায রীরায াতা ওতযগত যীয ধাযণ ওতযা আতাঙ । আতভ মঔন 

আতাতঙ, দতাভযা আভায াগথ আভায তযলদরূগ আতাঙ । দতাভযা তনবি গ থাও । দতাভাগদয উয অগনযয দওান অতধওায নাই । 

৩২. বগিয ওাঙ্গার তওনা আতভ । তাই তাযা আভাগও োগন, আয আতভ বগিয োগন থাতওগত াতয না । 

৩৩. এই ঘযণ ূচা ওতযা অগনগওই দতা াইগতগঙ । এভন না দম দওই া নাই । তগফ আভায তফশ্বা আগঙ, আভাগও াইগর তপতযগত  

না । 

৩৪. দতাভায গুরুবতি থাতওগর ত্রু তও ওতযগত াগয । গুরু দভগযফান ত দঘরা াগরাান । আতভ মাগয যাতঔ তাগয ভাগয দও । থাগওা যাগঔা 

াুঁ ইা ভাতয দগওনা দপা । তুতভ নাভ তগরাায াগত রইা তনবি  ফতা থাও । দতাভাগদয চ গফই গফ ।  

৩৫. এফায আতভ যাধাওৃগষ্ণয বাফ তনাই অফতীণি গতঙ । তাইগত তুতভ দদঔগত াগফ আভায দদগয ফণি তওঙু ওার আয তওঙু ীত, ওৃষ্ণ 

যাভফণি আয শ্রীভতত ওাফয ফাফুযাণীয ীতফণি দুই ফণি তভতা এফায আভায দদগয ফণি যাভর ীতফণি গগঙ । এয আগকয ফায এগতঙরাভ ৃথও 

ৃথও দদগ । এফায ৃথও দদগ আত নাই দুই দদ এও ওগয এগতঙ । 

৩৬. ফাফা, আতভই তাযওনাথ । ফাফা ভাগদফগুরু ভাগদফ ভাগপ্রতভও । ফাফা, এ ঘযণ তগফয ঘযণ, এই ঘযণ দথগওই ঘতুযফকি পর রাব  । ধভি-

অথি-ওাভ-দভাক্ষ  ফ এই ঘযগণ । ফাফা ব্রহ্মাগেয আধায এই ঘযণ । 

৩৭. আো ফাফা, তশু বূতভষ্ঠ গর ওী ওগয ? আতভ তা ওতয নাই । তগফাভ তগফাভ এই আাচ । এই আাচ ঙাড়া অনয দওান 

আাচ চানতাভ না আতভ । াুঁ ঘ ফঙয ফ মিন্ত আভায স্পষ্ট ভগন আগঙ ফাফা । আভায আতদস্থান ওনযাকুচ । 

৩৮.ৃতথফী তফতবন্ন ধভিাফরবী তঘযস্মযণী াধও ভাূরুলগদয ভগধয ঠাকুয  ব্রচানগন্দয স্থান এওেু স্বতন্ত্র । ওাযণ তততন তনগচই ওগরয উায এফাং 

দওান দদফতায আযাধনা ওগযন না । 

৩৯. ৃতথফীয  তফতবন্ন ধম্মি াফরবী তঘযস্মযণী াধও  ভাুরুলকগণয ভগধয ঠাকুয ব্রচানগন্দয স্থান এওেু স্বতন্ত্র । ওাযণ তততন তনগচই ওগরয 

উায এফাং দওান দদফতায আযাধনা ওগযন না । তততন স্বাং াধয । াধও নন্ । অরতভতত । 

৪০. ‚গয ব্রচানন্দ গয, গয ব্রচানন্দ গয, দকৌয তয ফাুগদফ, যাভ নাযাণ গয ।‛ -এই নাভ আতভ দকারও দথগও এগনতঙ । এই নাগভয  

ভগধযই আভায তযঘ ।  তযমুগক আতভ নাযাণরূগ,  দত্রতামুগক যাভরূগ, দ্বাযমুগক ওৃষ্ণরূগ  ওতরমুগক দকৌযতযরূগ । এঔন দখায 

ওতরগত াী উদ্ধাযী ব্রচানন্দ রূগ । 

৪১. এই নাভ আতভ গঙ্গ এগনতঙ ।‚গয ব্রচানন্দ গয, গয ব্রচানন্দ গয দকৌয তয ফাুগদফ, যাভ নাযাণ গয ।‛ 

৪২. ব্রচানন্দ ভানগফ ওৃষ্ণ, তাচা দকাতফন্দ । আভাগও ভনুলযজ্ঞান ওযগর ফিনা গফ । 

৪৩. মা ফ তনগঘ আভায আনগওাঠা । ওগর আভায ন্ধযাযতত দিন ওগযা তকগ । দততত্র দওাটি দদফতা আগ আভায ন্ধযাযতত দিগন । 

তাগদয দিগন, ফাফা, দতাভাগদয ওভি ক্ষ গফ । মা । তাযওব্রহ্ম নাভ দমাগক  ন্ধযাযতত দিন ওগযা তকগ । 

৪৪. মীশু তও ফগর ফাফা ? মীশু ফগর, I & my sun are one. আয আতভ ওী ফতর ? I am he. 

৪৫. আতভ তুরী – ঘন্দন ারগ্রাভতরা ঘযগণ রই । আভায ুগযাুতয তফশ্বা, আতভ দই । মায এই তফশ্বা নাঈ দ বস্ম গ মাগফ । 

৪৬. এই চকগত র্ব্ি ত্রই এওভাত্র গুরুগদগফযই রীরাগঔরা । এওভাত্র ব্রচানন্দই চকৎ ফযাতা আগঙন । এই চকগত মা তওঙু ফই ব্রচানন্দ । 

৪৭. দম ঘযণ াায আা দমাকী ঋতলযা ধযাগন তনযফতধ, দই ঘযণ দগ দতাযা অফগরা ওতয ? 

৪৮. ব্রচানন্দ র্ব্ি ফযাও ত্ত্বা । 

৪৯ দরাওনাথ দতা আওাগয উয তদগ দেঁগে দমত । য এওফায ঔুফ অুঔ ওগযতঙর তকগতঙরাভ গও দদঔগত । ফগরতঙরাভ দদঔ দও এগঙ 

দতাভায াভগন । ফুড়াতফ এগগঙ দতাভায ওাগঙ । দানা ভাত্র  উগঠ ফগতঙর । অুঔ তনযাভ গতঙর । দদগঔঙ ব্রচানগন্দয রীরা । 

৫০ তততন প্রাই স্বী তযঘাও ধ্বতন তদগতন – ‚দফাল্  এওফায ফ ওা ফানানাারা আতদুরুল বকফান ব্রচানন্দ চীউ ওী ।‛ ‚দফাল্  এওফায 

অগমানী স্বমু্ভ বকফান ব্রচানন্দ চীউ ওী ।‛ ‚আতভ দতা তনযাওায তঙরাভ । াওায রাভ হুাংওায তদরাভ । এই দতাভাগদয ুঁওায ।‛ 

৫১ এই রীরায উগদ্দয চীফ ওরযাণ । আভায ফতওঙু ঔাা-উঠা-ফা চীগফয ওরযাগণয চনয । 

৫২ ফাফা, দমঔাগন  ব্রচানগন্দয ভতভাওথা ফরগফ, দঔাগন তায  দতাভায ভাগছ আতভ াতচয থাওগফা । 

৫৩ আতভ মা তাই ফতর । আতভ তফ, তগফয প্রওাও । আতভ তাই ফতর । আতভ তফ ঙাড়া তও ফরগফা । 

৫৪ আগক্কর দওা দঔল্  দনী । দতাভায ফুতদ্ধ তফঘায তদগ ব্রচানন্দগও তওঙুগতই ফুছগত াযগফ না । তওঙুগতই ফুছগত াযগফ না । 

৫৫ এই চকগত মা তওঙু ফই ব্রচানন্দ । এওভাত্র ব্রচানগন্দযই রীরা দঔরা এই চকৎ । 

৫৬ আভায আগযও নাভ শুততনাথ । 

৫৭ ধভিাঘযণ আয চীফতগতই আভায এফায আতফবি াফ । 
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৫৮ ফাফা মত মাগফ ফ পাুঁ ওা । ফ পাুঁ ওা । ব্রহ্মা তফষু্ণ ভগশ্বযগও আভায আযাধনা ওযগত গগঙ । 

৫৯ ব্রচানগন্দয ঘযণ তগফয ঘযণ । 

৬০  যাুঁ  ফাফা, স্বাং ব্রহ্ম দতাভায াভগন । দওান ভ বুতর না, আতভ দও । 

৬১ ব্রচানগন্দয নাগভ চভ ারা । ব্রচানগন্দয অায রীরা । ফুছরনাগয দমাকী ঋতল ।  

৬২ এই ফৃক্ষআতদ চীফলের মা দদঔগঙা , ফ আভাযই ৃতষ্ট । আফায ফ আভগতই র গফ । তাই আভায এও নাভ তফশ্বনাথ । 

৬৩ যাভওৃষ্ণ যভ াংগদফ প্রগঙ্গ এওতদন ফরতঙগরন – আতভই দতা াঔা প্রাঔা গদয ভগধয ঙতড়গ আতঙ । যা দতা আভাযই নাভ ওগয । 

আভাযই প্রঘায ওগয যা । 

৬৪ ফাফা দতাভযা এগঙ । আতভ ঔুফ ঔুত গতঙ । দতাভযা আল্লাহ ’য ওাগঙই এগঙ ফাফা । দম পতওয দথগও তপাৎ দ আল্লাহ ’য দথগও তপাৎ । 

আতভ আল্লাহ ’য ওাঙ দথগওই এগতঙ । দম দতাভাগদয আল্লাহ , দ-ই দতাভাগদয এই ব্রচানন্দ যুউল্লাহ  । ফুছগর ফাফা ওর ? 

৬৫ আতভ এওা তঙরাভ । ফহু ইফায ইো ইর । হুাংওায তদরাভ । এোই আতদ ফাওয  । ুঁওায । আগক ব্রচানন্দ । তাযয ব্রহ্মা তফষু্ণ ভগশ্বয । 

তাযয দততত্র দওাটি দদফতা । তাযয দতাভযা, ফুছগর ফাফা । 

৬৬ ুঁ ব্রচানগন্দয এওো নাভ । এয দথগওই ব্রহ্মাগেয ৃতষ্ট ।  

৬৭ ওৃগষ্ণয ূণি ওাতন্ত তনগ এগতঙ । 

৬৮ আতভ স্বাং বকফান । এফাগযয দখাযওতরগত ফুড়াতফ আভায ভতি যতযঘ । আতভ এফায আফায এগতঙ চীগফয দুঃঔ দভাঘন ওযগত । দপ্রভ  

াতন্তয ফাণী প্রঘায ওযগত । 

৬৯ মঔনই ধগভিয গ্লাতন  এফাং অধগভিয অবুযদ খগে, তঔনই আতভ অফতীণি ই - ধভিযক্ষায চগনয, াীগদয তফনাওগল্প এফাং তয  ধগভিয 

ুণঃ প্রততষ্ঠায চগনয আতভ মুগক মুগক ওাা ধাযণ ওগয ুণঃ ুণঃ আতফবূি ত ই । আতভ স্বাং ফুড়াতফ । 

৭০ ব্রচানন্দ নাযাণ । মা তা না । আতভ অগমানীস্বমু্ভ । ব্রচানন্দ ফওা ফানানাারা আতদ ুরুল । ব্রচানন্দ যগভশ্বয স্বাং । 

৭১ আতভ মা, তাই ফতর । আতভ তফ । ব্রচানন্দ বূতনাথ । 

৭৩ ব্রচানন্দ ফহুরুী । 

৭৪ দ্বাগযয দই রীরা ফহুমুক আগক দঙগড় এগতঙ । এফায চীফতযাগত চফকুে দথগও ব্রচানন্দ ভানাভ তনগ এগতঙ । ওতরয দগল াী 

উদ্ধাযী ব্রচানন্দ । এফায ব্রচানন্দ ভানাগভয অক্ষ ফীচ ফন ওগযতঙ । এই নাভ এওতদন ভীরু গ খগয খগয ঙতড়গ ড়গফ । 

৭৫ আতভ ভানগফ ওৃষ্ণ ।  

দীক্ষা 
 

১. দতাভায দীক্ষা ভন্ত্রটী তদনাগন্ত অন্ততঃ এওফায রই নাভই দতাভাগদয আত্ম্ উন্নতত  ভুতিয গথ অগ্রয ওযাইগফ ।  

 

 

অফতায 
 

১. এফায আভায অফতীণি ’ফায এওভাত্র উগদ্দয বগিয উদ্ধায । দতাভাগদয উদ্ধায না ওযা মিযন্ত আভায তঘন্তা দূয ’দফ না । 

২. বগিয োন ি োন, দ োন তও আতভ এড়াইগত াতয ? বি আভায ফড় তপ্র । বগিয চনযই আভায এফাযওায আকভন । 

৩. বগিয প্রাগণয তাা তভোগনায চনযই আভায এ অফতায ।  

৪. এফায আভায অফতীণি ইফায এওভাত্র উগদ্দয চীফচকগতয ওরযাণ-চীফ উদ্ধায । তাই আতভ চীগফয র্ব্ি াতধও অাতন্ত তনগচ গ্রণ ওতযা 

াতন্তধাযা তফতযণ ওতয । 

৫. বগিয প্রাগণয তাা তভোগনায চনযই আভায এ অফতায । দতাভযা যর তফশ্বা তনা তদনাগন্ত এওফায ‚চ ব্রচানন্দ‛ ফগর আভাগও স্মযণ 

ওযগফ । আভায আগন প্রাথিনা চানাগফ । আভাগও ূচা ফা বতি আভায পগোগত ফা আভায আগন তদগফ । আতভ গ্রণ ওতযফ । ফাফা দতাভযা 

তনঃগন্দগ াধন ওগয মা । পর রাব ধ্রুফ তয । দতাভযা মতঔাতন ভন তদগফ ততঔাতনই ওাচ াগফ । ঠিও ঠিও বতি ঘাই নইগর গফ না । 

গুরুগত তফশ্বাগুরুগত বতি, গুরুগত এওতনষ্ঠ  ।  
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নাভ 

 
১. দতাভায ধানাই ানাই দঙগড় তদগ আভায নাগভ গয থাও । দতাভাগও আয দওান আদ ফারাইগত াগফ না । 

২. দতাভাগদয নাগভয ভগধযই আভায ূণিতি যতাগঙ । ভ ভত নাভ ওয । নাগভয ওাগঙ দম মা ঘাইগফ দ তাই াগফ ।  

 

৩. নুভান দমভন যাভনাগভয দচাগয এও রাগপই াকয ায ইা দকর আফায কন্ধভাদন ফিতো াগত ওগয তনগ এর,  আভায ইো 

দতাভায আভায নাগভ দইরূ তফশ্বা উও । এফায এওো রীরা দতাভাগও তদগ ওগয মাই, চকগত এওো দাক দযগঔ মাই । আগক দমভন 

নাগভয গুগণ এই ফ রীরা গগঙ তগফ এঔন দওন ইগফ না 

 

৪. আতভ এই ুদীখি চীফন দম নাভ রইা (চতা) চাকততও দুঃঔ ওগষ্টয যাগয তকাতঙ দতাভাগদয াংায জ্বারায াত এড়াইগত  বফ 

াকয ততযগত দই নাভই তদাতঙ । 

 

৫. নাভ ওয । ‚আতভই দই ব্রচানন্দরূ ওৃষ্ণ । আতভ ফড় ফাগয দফো । আভায আফায ব দওাথা‛ ? দচায ওগয ফর । প্রাণ তদগর তও ওগম্মি  

ঙাড়গফ ফাফা ? তগফ দতাভায বাকয বার । দগুরুয তলয ভাবাকযফান ।  

 

৬. দতাভায আয দওান ব নাই । দ গুরুয তলয ভাবাকযফান, তুতভ তদনাগন্ত গুরু নাভো এওফায স্মযণ ওতয । এই নাভই দতাভায চীফগনয থাভ 

। খগয থাভ রাকাইগর দমভন খয বাঙ্গফায ব থাগও না দই রু ইা দতাভায দদখগযয থাভ, দদখয আয বাঙ্গফায ব নাই । 

 

৭. তুতভ তনবি  তনতচিগন্ত থাও দতাভায দুঃঔ নাই । দ গুরুয তলয ভাবাকযফান । তদনাগন্ত গুরুদত্ত নাভটি এওফায রই । নাভগও অক্ষয ভগন 

ওতযনা, গুরুগও ভানুল ভগন ওতযনা, প্রততভাগও ীরা ভগন ওতযনা । তগফই দতাভায উদ্ধি কতত, অধঃকতত নাই । আতভ  আভায নাভ অগবদ । 

নাগভয ওাগঙ দঔাুঁ চ আভাগও াইগত ইগর । আভাগও তদা দতাভায দম ওাচ ইত আভায নাভ তদা দতাভায দ ওাচ ইগফ ।  

 

৮. দতাভযা আভায নাভ ধয । আতভ  আভায নাভ এওই ফস্তু । আভাগও দদ ূচা ফা বতি আভায নাগভ আগনয পগোগত তদগর আতভই াগফা । 

দঔান ইগতই দতাভাগদয অতবষ্ট ূণি গফ । নাগভয দবতয তদগই দতাভাগদয অবীষ্ট ূণি গফ । আতভ দতাভাগদয দওান তওঙুই অূণি যাতঔ নাই, 

ফ তওঙুই ূণি ওগয তদগতঙ । অনয দওাথা দমগত ’দফ না । 

 

৯. নাগভয ফগর ফ দুঃঔ দাতযদ্র িে ইগত উদ্ধায াইগফ । 

 

১০. নাভ তগযাার াগত রইা ফতা থাও । দতাভায দওান ব নাই । 

 

 

১১. তুতভ এওান্তভগন আভায নাভ ওগয মা; নাগভই আতভ আতঙ রীরায অবাফ গফ না । 

 

১২. দতাভযা যর তফশ্বা তনা অন্ততঃ তদনাগন্ত এওফায ‚চ ব্রচানন্দ‛ ফগর আভাগও স্মযণ ওযগফ । আভায আগন প্রাথিনা চানাগফ । আভাগও 

দদ ূচা ফা বতি আভায পগোগত ফা আগন তদগফ । আতভ গ্রণ ওতযফ । ভাই দতাভযা তনঃগন্দগ াধন ওগয মা । পর রাব ধ্রুফ তয । 

দতাভযা মতঔাতন ভন তদগফ ততঔাতনই ওাগঙ াগফ । ঠিও ঠিও বতি ঘাই নইগর গফ না । গুরুগত তফশ্বা, গুরুগত বতি গুরুগত এওতনষ্ট  । 

দতাভযা আভায নাভ ধয । আভায দদোগও ধতয না, দদ এওতদন মাগফই । এ অতনতয দদ ওাগচই দতাভাগদয নাভ তদগতঙ । নাভ ধয, ায গফ, 

াংায জ্বারায াত এড়াগফ । 

১৩. এ নশ্বয দদ আয ওত ওার াওায থাতওগফ । ফাফা তুতভ তনবি  থাও । আভাগও তদা দম ওাচ ইগফ, আভায নাভ তদা দই ওাচ ইগফ । 

আভায নাভই তয দই নাভই দতাভায ওাগঙ যতর । 
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১৪. দম নাভ ওতযা আতভ উদ্ধায াইাতঙ দই নাভই দতাভাগদয তদাতঙ । আভাগও দতাভাগদয ভগধয তফতযণ ওতযা তদাতঙ । শ্রদ্ধা তফশ্বাগয 

তত নাভ চ ওয, দতাভায অাংগও ব্রচানন্দ র র দাম্ ইা মা ।  

 

১৫. নাভই তয তঘযতনতয, নাগভয অায ভতভা, মঔন মা তওঙু অবাফ দফাধ ওয নাগভয ওাগঙ যর তশুয ভত ঘা, াত াত, াইগফ । দতাভায 

দওান তওঙুযই অবাফ থাতওগফ না । 

 

১৬. নাভ তয আয ফ তভথযা । ভন ভুঔ এও ওতযা নাভটি ঘারা । নাগভ অতফশ্বা ফা অশ্রদ্ধা আতননা । দম নাভ ওতযা আতভ উদ্ধায াইাতঙ, 

দই নাভই আতভ দতাভাগও তদাতঙ । আভাগও তদা দতাভায দম ওাচ ইগফ আভায নাভ তদা দতাভায দই ওাচ ইগফ ।  

 

১৭. দতাভায মঔন মা তওঙুয দযওায গড় আভায নাগভয ওাগঙ প্রাণ ঔুতরা ঘাইগফ । তশু দমভন ভাগও ডাগও ওাগঙ, দতভতন তুতভ আভাগও 

ডাওগফ । দতাভায আা আওাঙ্ক্ষা আতভ দভোগফা । দতাভায ফ ওাগচ আভাগও াগথ ওতযা র, গুরুধাভ ঘারা । ইাগতই দতাভায কতত ভুতি 

অতনফামিয ।  

 

১৮. আভায নাগভয ভগধযই ফ তওঙু আগঙ । আভাগও তদা দম ওাচ ’দফ আভায নাভ তদা দই ওাচ ’দফ । “নাভ তফগন দম দও না া 

ভুতি দওান ওাগর” ।  

 

১৯. অুঔ তফুঔ দতাভায তও ওতযগত াগয ? দকাার দম দতাভায আুঁঘর ধতযা ফতা আগঙ । দতাভায দদ খগযয ঔুুঁটি ি আগঙ, ছড় তুপাগন 

দপতরগত াতযগফনা । ভা, নাভ তগযাার াগত যাঔ । ‚তও তদফ তুরনা ফরনা তাুঁ াতয ব্রচানন্দ দভায ব্রগচয ওানাই‛ । আভায ফাফায অফস্থা ঔাযা 

ইগত াগযনা । আতভ তও শুধুই এঔাগন ফতা আতঙ ? আভায ঘাতযতদগওই নচয আগঙ । আভায ফাফায অুঔ নাই । আভায াধুফাফা আভায স্বরূ, 

আভায বাফওাতন্ত এ মাত্রাগত যক্ষা াইগফই । আভায দম আনন্দ ওতযফায আয ইো আগঙ । ুযধণীযভা  ওাওায দযাক উভ ওাভনা যাতঔরাভ  

    

২০. তদনাগন্ত গুরু নাভটি এওফায স্মযণ ওতয । দম নাগভ আতভ ততদ্ধ রাব ওতযাতঙ দই নাভই দতাভাগদয তদাতঙ । আভাগও তদা দতাভাগদয দম 

ওাচ ইত, আভায নাভ তদা দতাভাগদয দ ওাচ ইগফ । দতাভায মঔন মাা দযওায গড় নাগভয ওাগঙ ঘাতগরই াইগফ-আয ।  

 

২১. আতভ দতাভাগদয ূণিতি তদাতঙ, অূণি ফতরা তওঙুই যাতঔ নাই । গুরুনাভই এওভাত্র ায  তয আয ফ আরুতন । দতাভাগদয দওানই ব 

নাই । চ ব্রচানন্দ ফতরা হুিায তদা আনগন্দ বযুয থাও । 

 

২২. গুরুয অতধও আয দও নাই । গুরু গর্ব্ি শ্বয ওগরয তনন্তা  তনর্ব্ি া ওত্তি া । দতাভযা এই দফাগধ নাভ ওয, ধযান ওয, গুরু তঘন্তা ওয, দিন 

ওয, চ ওয, দফা ওয, ূচা ওয, উানা ওয, দতাভাগদয অবীষ্ট রাব ইগফ । অবাফ যাক্ষীয তাড়না য ওতযগত ইগফ না । ওাভনা ফানা 

ূণি ইগফ তফদ আদ, দযাক দাও, দুঃঔ ওষ্ট দূগয মাইগফ । াগ ফাগখ ঔাইগফ না, চদনয থাতওগফ না । এই ওো ত গফই আধযাতত্ম্ও চীফন 

ভঙ্গরভ ইগফ ।  

 

২৩. দতাভযা আভায নাভ ধয । আভায দদোগও ধতয না । দদ এওতদন মাগফই । এ অতনতয দদ তাই দতাভাগদয নাভ তদাতঙ । নাভ ধয ায 

গফ, াংায জ্বারায াত এড়াগফ । 

 

২৪. নাভো ওযগফ নাগভয ভগধযই ফ আগঙ । আতভ দতাভাগদয দওান তওঙুই অূণি যাতঔ নাই । নাগভয ভগধযই আভায ফ তওঙু তদাতঙ ।  

 

২৫. আভায নাভ ধয । আভায দদগও ধতযনা । দদ আচ আগঙ ওার নাই । তাই দতাভাগদয নাভ তদগতঙ । নাভ তঘযতদনই থাওগফ । নাভ তয, 

নাভ তয । মঔন মা তওঙু দযওায গয নাগভয ওাগঙ ঘাইগফ । নাগভয ওাগঙ ফ াা মাগফ ।  
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২৬. তুতভ ফ দঙগড় নাভ ওয । াধুয দতা নাভই এওভাত্র বর  ফর বযা । াধুয চফদয নাযাণ আয নাভ লধ । 

 

২৭. আতভ দতা দতাভাগদয ওাগঙই আতঙ । নাভ, নাভী অগবদ, আভাগও তদগ দতাভাগদয দম ওাভ ইগফ, আভায নাভ তদা দতাভাগদয দই ওাভ 

ইগফ । আভায ওাগঙ ূচা তদা দম পর াইগফ, আভায নাগভয ওাগঙ ূচা তদা দই পরই াইগফ । আভাগও ূচা দদা আভায নাগভয 

ওাগঙ ূচা দদা এওই ওথা ।  

 

২৮. দতাভযা দম এওতদন দই দাাং ব্রচানন্দই দতা তঙগর ! আচগও ভাায পাুঁ গদ তড়া দই রূ াযাগ দপতরাঙ । তাইগতই দতা দযাক 

দাগওয অধীন চন্ ভৃতুযয অধীন ইাগঙ । এক্ষগণ ব্রচানন্দ চ ওগয ব্রচানন্দ গ মা । তাা ইগর দযাক দাগও ফা চন্ ভৃতুযয অধীন 

ইগত ইগফ না ।] 

 

২৯. দতাভযা তদনাগন্ত গুরুদত্ত নাভটি এওফায স্মযণ ওগযা; দতাভাগদয ওাগন দম নাভ তদগতঙ উাতিয আধায গুরুদত্ত নাভ  গুরু অগবদভগন 

ওতযা াধন ওগয মা । নাভ এফাং নাভী অগবদ । যর তফশ্বা বতি রইা থাও, দতাভযা ভস্ত তফতত্ত ইগত তযত্রাণ রাব ওতযগফ । নাভটি 

চ ওতযফায ওারীন গুরুভূতত্তি  রক্ষয ওতযা চ  ধযান ওতযগফ । ন্ধযা আতহ্নও ওতযফায ওাগর প্রাথিনা ওতযগফ ঠাকুয আতভ দতাভাযই স্বরূ তুতভ  

আতভ এও ফস্তুই । ভাা দভাগ আফদ্ধ ইা আচ আভযা দতাভা গত ৃথও গ দকতঙ । এক্ষগন তুতভ আভাগদয দতাভায ওতযা র, দতাভায 

তনতয, তয স্বরূ আভা দা । ভাই দতাভযা এইবাগফ গুরুগও াধন ওতযা মা । দতাভাগদয উব দরাগওই ভঙ্গর ।  

 

গুরু 

 
১. আীফিাদ ওতয দতাভায অবীষ্ট ূণি উও । দতাভায গুরুগত অননয বতি উও । দতাভায ভন গুরুগত ভযও তফরীন উও । ূমিয উদ না গর 

াংাগযয অন্ধওায দখাুঁ গঘনা, দতভনই গুরু তফগন ভানুগলয ভগনয অন্ধওায দূয  না । শ্রী গুরুগদগফয ঘযণ ওৃা ইগত ভানুল াংায াকয ায 

ইা থাগও । গুরু তফগন তনস্তায নাই ।  

 

২. গুরুবতিগত চন্ চন্ান্তগযয াযাত নষ্ট  । দমভন অতগ্নগত মাা তওঙুই গড় তাা বষ্ম ইা মা । দদফতাযা মিযন্ত ইো ওতযা থাগও 

বাযত বূতভগত চন্গ্রণ ওতযা বতি রাব ওতযগত ।  

 

৩. শুদ্ধভগন বাকব্ ত রূগ গুরুগত বতি যাতঔগর তাায ভস্ত ভনস্কাভনাই তদ্ধ ইা মা । বচন, ূচা , াঠ, দান-আতদওম্মি  ওতযগর দম পর 

ইা থাগও তাা এও বতিগতই রাব ইা থাগও । গুরুবতি চাকাইফায চনযই দম গুরুধাগভয প্রততষ্ঠা ইর ।  

 

 

৪. দ গুরুয তলয ভাবাকযফান । দ গুরুয আশ্র াইগর তাায আয তঘন্তা বাফনায তওঙুই থাগও না, ওাভচাযী থাগও না । দ দরা উও, 

তনষ্ঠা উও তদনাগন্ত নাভটি এওফায রইগরই  । তগফই দতাভায ই যওাগরয ওাচ ইা মা । দতাভাগদয দওান াধন বচন নাই, এও ফায 

চগুরু ফগর ডাও তদফা ভাত্র । দার তযয আকভগন চীগফয াধন বচন যর ইা মা ।  

 

৫. দগুরুয তলয ভাবাকযফান, দতাভযা আভায আীর্ব্ি াদ তগয ধাযণ ওতযা তনবি   তনতচিত  ।  

“দগুরুয আশ্র তফগন মত দদঔ ধম্মি , 

ওরই অনথি ভাত্র শ্রুততকগণয ভম্মি  । 

দম ধম্মি  াংায ুনঃ ুনঃ উচা, 

দ ধম্মি  অধম্মি  ভাতনা শ্রুতত কা । 

ফহু বাগকয মতদ  াধুয ঙ্গতত, 

ফুছা মথাথি তগফ খুুঁঘা দূভিতত ।’’ 
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৬. গুরু অগক্ষা দশ্রষ্ঠ ফস্তু চকগত আয তওঙুই নাই । দম তলয র্ব্ি দা গুরু ভূতত্তি  ধযান ওগয দ ওাীফাগয পর রাব ওগয । গুরু তাযওব্রহ্ম  

স্বরূ, নযরূী বকফান । ক এই ফণিটি উচ্চাযণ ওযগর ভাাতও না , উ উচ্চাযগণ ইচগন্য া নষ্ট  । তুতভ এওেু আভা স্মযণ যাতঔগফ 

। তগফই আতভ দতাভাগদয দুটি প্রাণীয ভুঔ উজ্জর  াতন্ত ুঔ দান ওতযগত াতযফ ।  

 

৭. গুরু ওাুঁ ঘ দাওা তুরয  তলয দতরাগাওা স্বরূ । ওাুঁ ঘ দাওা দতরা দাওাগও ধযগর দতরা দাওা ওাুঁ ঘ দাওাগও অতফশ্রান্ত তঘন্তা ওযগত 

ওযগত আনায স্বরূ াযাইা ওাুঁ ঘ দাওায স্বরূ ধাযণ ওগয, দই প্রওায দতাভযা আভায তচ্চদানন্দ স্বরূগয তঘন্তা ওতযা তচ্চদানন্দ ইা 

মা । 

 

৮. আীফিাদ ওতয শ্রীগুরুগত দতাভায অঘরা বতি  অের তফশ্বা উও । গুরু দম দই যভফস্তু, যভাত্ম্া, যগভশ্বয ইা দতাভায ফুতছফায তি 

রাব উও । আভায এই আীর্ব্ি াগদই দতাভায দলার আনা তফশ্বা ইগরই দম তুতভ ত্বতযা মা । দতাভায ভস্ত দুঃগঔয তনফৃতত্ত ইা মা । দই 

দিন াইগরই দম আনন্দ রাব ওতযগত ায, যভ াতন্ত াইগত ায । চীগফ ঠিও ঠিও দিন ানা ফতরাই এত া া যফ  দুঃঔ ওষ্ট ।  

 

৯. দতাভাগদয গুরু ওযণী অগনও তওঙুই ওযা  নাই । ফন, বূলণ আন প্রদান ইতযাতদ ওম্মি দ্বাযা াতত্বওতাভ চীফন রাব ওয । চফধ ওম্মি  

তঘগত্তয ভতরনতা দূয ওগয । তঘত্ত তস্থয গরই অশ্রান্ত জ্বারা, তীব্র ভনস্তা দগত ’দফ না । 

 

১০. আীর্ব্ি াদ ওতয গুরুগত দতাভায ঈশ্বযজ্ঞান রাব উও, তগফই দতাভায গুরু ওযণী াথিও ।  

 

১১. তুতভ আভায তদগও ঘাতা থাও । দতাভায াংায আতনই ঘতরগফ । তুতভ তঘন্তা ওতযা তও এও াত ফাড়াইগত াতযগফ ? গুরুয ইো মা 

ইফায ইগফই । আভায ঔা তঔগদয দওান ব নাই । তাাযা দমন আভাগও ভানুল জ্ঞান না ওগয । গুরুব্রহ্মা, গুরুতফষু্ণ ভাগন আয তওঙুই না 

গুরুগত ফ দভগন দনা । ঈশ্বয দতা অীভ অনন্ত, দই ধাযনা ওতযফায তি তও ভানুগলয আগঙ ? তাই গুরুগত ঈশ্বয জ্ঞান ইগরই তাায আয 

াা দথাায তওঙুই ফাওী থাগও না । ভানুগলয এই ’র াধন বচগনয দল ীভা ।  

 

১২. গুরুয অতধও আয দও নাই । গুরু ফগঘগ আন । গুরু গর্ব্ি শ্বয চকৎ ওত্তি া  তনন্তা, দতাভযা এই দফাগধ নাভ ওয, ধযান ওয, তঘন্তা ওয, 

দিন ওয, চ ওয, দফা ওয, ূচা ওয, উানা ওয; দতাভাগদয অবীষ্টরাব অতত ীঘ্রই  ুতনতচিত । অবাফ যাক্ষীয তাড়না ইগত গফনা, 

ওাভনা ফানা ূযণ গফ, তফদ আদ দুঃঔ ওষ্ট দূগয মাগফ । দওান দবৌততও ব থাওগফ না । এই ওো দতা গফই, আধযাতত্ম্ও চীফন ভঙ্গরভ 

গফ । দতাভা আভা দবদ থাওগফনা । অতফনশ্বয াতন্ত  আনগন্দয উরতি গফ । এই নাগভ দমাক দবাক দুই আগঙ । াংায  যর তফশ্বা 

তনা তদনাগন্ত অন্তত এওফায চ ব্রচানন্দ ফগর আভাগও স্মযণ ওযগফ । আভায আগন প্রাথিনা চানাগফ । আভাগও দদ ূচা ফা বতি আভায 

পগোগত ফা আভায আগন দদগফ আতভ গ্রণ ওযগফা । দতাভযা তনঃগন্দগ াধন ওগয মা, চন্ পর গফ । দতাভযা মতঔাতন ভন দদগফ 

ততঔাতনই ওাচ গফ । গুরুগত তফশ্বা, গুরুগত বতি গুরুগত এওতনষ্ট বাফ যাগঔা ।  

 

১৩. গুরুধয, াংাগয ব াগফ না, এগতা ুগঔয চাকা ন, এওো  গরা, এওো দকর, দ অবাফ দরগকই আগঙ ? তগফ গুরুগত ভন দযগঔ 

ওম্মি  ওগয মা । ঔুো ধযগফ, তগফ আঙাড় ঔাগফ না, ঘূণি গফ না । দদঔ না চাত্তায ভাগছ দম ঔুো যগগঙ, দই ঔুগোয তরা ভেযাতদ ময ওর 

তনগেতলত  না । দতভতন গুরু স্মযণাকত তলযগও গুরুই া গ যক্ষা ওগযন । তওঙু ভ তস্থযবাগফ গুরুভূতত্তি য তঘন্তা ওযগফ, তা ইগরই ফ 

াইগফ, াংায ুগঔয গফ । ঐতও াযতত্রও উবই ভঙ্গর গফ  

 

১৪. গুরুয দঘগ আন আয দও আগঙ ? ততাগও বতি ওযগর স্বকিরাব  । ভাতাগও বতি ওযগর াংায ুঔরাব  । স্ত্রীগও বাগরাফাগর 

রক্ষ্মী ুপ্রন্না ন । আয গুরুগও বারফাগর বতি ওযগর এই ওোগতা ই উযন্ত চওফরয রাব  । তাই গুরুবতি রাগবয চনয 

ফদ্ধতযওয  । গুরুনাভ ওয তাগও ডাও, ডাওগত ডাওগত ভগনয ভরা মাগফ, তগফ গুরুগত ঈশ্বয ফুতদ্ধ গফ, গুরুগত তফশ্বা আগফ, বার 

ফাগত প্রাগণ ঘাইগফ । ঠিও ঠিও বারফাা চ ন াধন ঘাই ।  
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১৫. তাই গুরুগত ঈশ্বয ফুতদ্ধ দপগর গুরুগত ভন দযগঔ তনবি  তনতচিগন্ত ফগ থাও াতন্ত আগনই আগফ । গুরুকীতাই তায াক্ষয । 

 

 

 

দিন 
 

১. ুনঃ ুনঃ দিন  না াইগর এ দুগজ্জি  ওম্মি গবাক ওাটিগফ তও ওগয ? না ওাটিগর ওম্মি  া ওতর দম অতফ । ওাভনা নাতও আয রতবগত 

চনভ , ওম্মি পর দল ওয নগভা নাযাণ । এই ফ অফস্থা রাব তও ওগয ওযগফ ? 

 

২. বকফাগনয চনয অনুযাক, তাুঁ গও দদঔায ইো, তাুঁ য াতন্নধয অতবরাল দ দতা যভ এফাং ঘযভ ওথা, এয উয আয তওঙুই নাই । তাা ’দর ত 

আয দওান তওঙুয অবাফ থাগও না । 

 

 

আতফয 
 

১. আভায ভাই নাগভ তফশ্বা, নাগভ তনবি য তদা আগঙ দতা ? এই গঙ্গ শ্রীঘযণ স্পতিত আতফয াঠাইরাভ । দতাভযা ওগরই ভাথা দঙাুঁ াইা 

বতি ওতয । থাওগফনা দতাভাগদয দুঃঔ ওষ্ট, আদ ফারাই । গুরুব্রহ্মা, গুরুতফষু্ণ, গুরুগদফ ভগশ্বয । 

 

াংায 
 

১. তুতভ আভাগত ভন দযগঔ তনতরিপ্ত াংাযী  । তনতরিপ্ত াংায তওরূ তাা ফতরগততঙ । শ্রীগুরুগত ভন তরপ্ত ওগয, ইতন্দ্রাতদ দ্বাযা াংায 

উগবাক ওগয মাগফ । এই াংায ওযগত দতাভায দওান দদাল নাই । ইাগওই তনতরিপ্ত বাগফ াংায ওযা ফগর ।  

 

২. দতাভায গুরুগত আতি এগরই াংায আতি থাওগফ না । গুরুগত আতি না চতন্গর তনযাি বাগফ তফল দবাক ওযা ঘগর না । গুরুগত 

মূ্পণি তনবি য ওযগত না াতযগর আত্ম্ ভিণ না তদগর তফল বাফনা দূয  না । আগযা তযষ্কায ওগয ফুগছ র –গুরুগত ভন দযগঔ স্ত্রী ুত্র রগ 

তওরূ থাওগফ-দমভন ফড়গরাগওয ফাড়ীগত ঘাওযাণী । ফাড়ীয ভস্ত ওাচ ওগয, দঙগরতগরগদয রারন ারন ওগয ঐ দঙগরতগর ভাযা দকগর 

দযাদন ওগয তওন্তু দ চাগন, তাাযা তাায দওই ন । এই বাগফ ঠিও ঠিও াংায ওযগফ ফাফা । তাগর আয অাতন্ত দতাভা া তও ওগয ? 

তুতভ আভায ওতথত ভত াংায ওয । তুতভ গয মাগফ দওাথা ? আভায আগদ, তুতভ ওাভনা ফানা গত য । তগফই দতাভায াতন্ত, ুঔ, 

উদ্ধায, ভুতি ।  

 

৪. াংায দূগকি দথগও মুদ্ধ ওযাই দম বার এফাং দশ্র । 

 

৫. তুতভ ঔুফ াফধান গ কৃস্থারী ওযগফ । দপ্রভ প্রততষ্ঠায চনযই কৃাশ্রভ । তুতভ ব্রহ্মতনষ্ট কৃস্থ  । ওগম্মি য পর আভাগত অিণ ওয । ওম্মি পগর 

আতি-তগনয ওাযণ । তুতভ তনষ্কাভ াধও  । ওাভনায তাড়না অধীয গানা । ওগম্মি  ফযস্ত থাও । 
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৬. দতাভযা তনতরিপ্ত াংাযী  । াংায ওয, তফলাি ,াংাগয ডুতফা মা তাগত দওান ক্ষতত নাই, তওন্তু হুতায  দমন াংায 

দতাভায উগয দাায না  । ফাফা এই তফলগ ঔুফই তওি  থাতওগফ । ফাতযও াংাযী াচ, াাংাতযও ওত্তি ফয ওভি ওয তওন্তু অন্তগয তযাক 

চফযাগকযয বাফ তনতি তনতরিপ্ত বাফ চাকাইা যাঔ ইাই আভায এওভাত্র তবক্ষা দতাভাগদয ওাগঙ 

 

 

 

আত্ম্ায উন্নততয চনয উগদ 
 

 

১. আত্ম্ায উন্নততয চনয উগদ ঘতুষ্ট তরতঔরাভ ভগনয াগথ কাুঁ তথা যাঔ । 

১. তন ভন ধন ফতদা গুরু দফা ।  

২. অতবভান তযতযাক । 

৩. গুরুফাওয গর্ব্ি াতয এই জ্ঞান, 

৪. গুরু দফা ওারীন আত্ম্ুঔ তফজ্জি ন । 

 

২. দতাভযা এই দফাগধ নাভ ওয, ধযান ওয, গুরু তঘন্তাওয, দিন ওয, চ ওয, দফা ওয, ূচা ওয, উানা ওয । দতাভাগদয অবীষ্ট রাব গফই 

। অবাফ যাক্ষীয তাড়না য ওতযগত ইগফ না । ওাভনা ফানা ূণি ইগফ । তফদ আদ, দযাক দাও, দুঃঔ ওষ্ট দূগয মাগফ । াগ ফাগখ ঔাইগফ 

না । চদনয থাতওগফনা । এই ওো দতা গফই আধযাতত্ম্ও চীফন ভঙ্গরভ ইগফ ।  

 

৩. দতাভাগদয ওগনি দম ভন্ত্র তদাতঙ উা বফ াকয াতয তদফায দনৌও ভগন ওতযগফ । গুরুদত্ত নাভ  গুরু এও ওতযা চাতনগফ । নাভদাতা অগবদ । 

চ  ধযান গুরুভূতত্তি  রক্ষয ওতযা ওতযগফ । ন্ধযা আতহ্নগওয ভ এই ফতর, প্রাথিনা ওতযগফ । ঠাকুয আতভ দতাভাযই রূ, তুতভ আতভ এও, 

অগবদ, ভাা দভাগ আফদ্ধ ইা আচ দতাভা ইগত ৃথও ইা আতঙ । এক্ষগণ তুতভ আভাগদয দতাভায ওতযা র । দতাভায তনতযতযরূ 

আভা দা । 

 

৪. দতাভাগদয আত্ম্ায উন্নতত ওগল্প উগদ ভূরও ফাওয ঘাযটি তরতঔরাভঃ- 

 

(১) দদ ধনভন দ্বাযা শ্রীগুরুয অচ্চি না  

(২) আত্ম্-দফা তফসৃ্মত ইা গুরুগফা  

(৩) অতবভান তযতযাক   

(৪) গুরু ফাওয গর্ব্ি াতয এই জ্ঞান । 

 

 

 

বতি 
 

১. এওান্ত বতি তনগ এগ থাওগর দতাভা বতি অেুেই থাওগফ । মাযা চাত ঘালা তাযা পর উও আয নাই ফা উও প্রতত ফৎয চতভ ঘাল 

ওগযই মাগফ । আয মাযা পগরয আা ঘালা াগচ তাযা এও ফৎয পর না দগরই ার করু ফ তফতক্র ওগয াত গুোইা ফগ ।  

 

২. াতযগতা এঔনই দতাভাগদয দুঃঔ ওষ্ট দূয ওতযা দদই, তওন্তু তও ওতযফ তফশ্বা বতিয অবাফ দম তওঙুই ওতযগত াতযগততঙনা । দলার আনা 

তফশ্বা বতি রইা দওই আভায ওাগঙ আগনা আয আতভ তওঙু ওতযগত াতযনা । ফাফা, এওফায দচাযওগয দাুঁ ড়া চ ব্রচানন্দ ফর  
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৩. বকফাগনয তও দওান অুঔ আগঙ ?  এ ফ রীরা এফাং বগিয বতি যীক্ষা নানারু ধাযণ ফই আয তওঙুই  

 

৪. দতাভযা তনঃগন্দগ াধন ওগয মা । পর রাব ধ্রুফ তয । দতাভযা মতঔাতন ভনগদগফ ততঔাতনই ওাচ াইগফ । ঠিও ঠিও বতি ঘাই নইগর 

গফনা । গুরুগত তফশ্বা, গুরুগত বতি, গুরুগত এওতনষ্ঠ  । দতাভযা আভায নাভ ধয । আভায দদোগও ধতযনা । দদ এওতদন মাগফই । এ 

অতনতয দদ তাই দতাভাগদয নাভ তদগতঙ । নাভধয ায গফ । াংায জ্বারায াত এড়াগফ । 

 

 

৫. বতিয ওাঙ্গার আতভ এততদন বি না াইা দুঃতঔত  রতজ্জত ফতরাই ত্র তদগত াতয নাই । ভা দতাভায দকাার থাতওগত আফায দতাভায 

অাতন্ত দওাথা ? তুতভ ভগন দৃঢ় তফশ্বা আন আভায দকাার াতন্ত দাতা শ্রীবকফান তাগরই দতাভায দওান অাতন্তই থাতওগত াগয না । তুতভ 

ইো ভত ফ তওঙু াইগফ । দতাভায তত্রওাগর র্ব্ি ানা নাই । দতাভায ফ প্রওাগয ভঙ্গর ওতযগত আতভ আতাতঙ । দদঔ, এততদগন দওান অভঙ্গর 

ইাগঙ তও ? এওভাত্র চগরগনয দদনা আগঙ । তাা তযগাধ ওতযা আতভ তদফ । দই দঘষ্টা আতভ আতঙ । চগরগনয বতি থাতওগর আতভ 

তনচিই দদনা তযগাধ ওতযফ । আভায ফাওয ফ তয ইগফ, তফশ্বা ওতযা রইগর । ফাফায অুগঔয চনয দওান ব ওতয না । আতভ ফাওয 

ওতযাতঙ ফাফায দদ যক্ষা ওতযা আতভ যাঔফ এওেু আধেু, মা আগঙ আতভ যাইা রইগততঙ । 

 

৬. আভায উয অঘর অের তফশ্বা থাতওগর অম্ভফ ম্ভফ ইগত ওতক্ষন ? বতি তফশ্বা তনা তনতচিগন্ত ফগ থাও, দওান ছাগভরা াইগফ না  

। 

 

৭. ই যওাগর দতাভযা ুঔী  । াত দদঔাগনা অবযাগয তও প্রগাচন আগঙ ? ওভিপর ঔোগনা  না । তগফ ইা ধ্রুফ তয দম আভায 

বগিয তফনা নাই । বতি ভাকি দথগও তফঘুযত না ইগর দতাভাগদয ওর ফানাই ূণি ইগফ । গুরু দাতা, গুরুভ্রাতা, গুরুই যভাশ্র ! ভ 

ঔাযা, গ্রগয দওা ইতযাতদগত ভন তদ না । নাগভ থাও । ভামবঃভামবঃ আতভ দম যগতঙ ! 

 

৮. ফই গুরুয ইো, অাংওাগযয নাই ফড়াই, মা ওযগঙন ফ আগরও াুঁ ই । বতি ভাধন বতি ভাগকিই থাও । বতি ফগরই ফ ম্ভফয 

অাংওায ওতয না । গুরু ফর গুরু নাভই বর । গুরু ভ্রাতা, গুরু দাতা, গুরু দভগযফান ত দঘরা ারফান্  । চ গুরু, চ গুরু, চ গুরু । 

 

ঈশ্বয 
 

১. তততন ত অীভ অনন্ত তাুঁ য ধাযনা ওযায তি দতা চীগফয নাই । 

 

২.  ঈশ্বয দতা অীভ অনন্ত, দই ধাযনা ওতযফায তি তও ভানুগলয আগঙ ? তাই গুরুগত ঈশ্বয জ্ঞান ইগরই তাায আয াা দথাায 

তওঙুই ফাওী থাগও না । ভানুগলয এই ’র াধন বচগনয দল ীভা ।  

 

ফাৎরয দপ্রভ 
 

১. আীর্ব্ি াদ ওতয, আভায াগথ দতাভায চভত্রী ঔয দায তঘযওারওায ইা থাকুও । ফাৎরয যগয ূণি প্রততভা আভায মগাদাভাই অতঘগযই 

র্ব্ি  ফযাতধ ইগত আগযাকয রাব ওতযগফ । দম খগয দকাাগরয আকভন , দ খগয তও অভঙ্গর থাতওগত াগয ?  

 

 

দপ্রভ বতি 



42 
 

 

১. দম তদগও তপযাই আুঁতঔ, দ তদগওই দতাভা দদতঔ‛ । দপ্রভ বতি াধনায দক্ষগত্র এই অফস্থায দাভ ঔুফ দফত । দমাকী, জ্ঞানী দদগঔ আত্ম্ভ 

চকৎ আয বগি দদগঔ র্ব্ি ভ যাভুন্দগযয ভূতত্তি  ।  

 

নাযাণ চফদয মায কৃগ দকাার রূগ আতফিবূত ইাগঙ, দই কৃগয অভঙ্গর দওাথা ? শুধু কগবি  চন্ তনগরই দম ুত্র , চন্ রায প্রধান 

ওথা ইর-ফাৎরয দপ্রভ । 

 

ধাভদিন 
 

১. গুরুধাগভ তকা প্রাথিনা চানাইগর দতাভায প্রাথিনা ভঞু্জয ইগফ এফাং দুঃঔ ওগষ্টয াত এড়াইগফ । আতভ ধাভ ঙাড়া দওাথা মাইনা । তুতভ 

আশ্বস্ত  । চ গুরু ফগর ভায হুিায ফ অন্ধওায দূয ইা মাইগফ । 

 

২. দতাভাগদয ওরযাগণয চনযই দতা গুরুধাভ চতায ওতযাতঙ । আতভ নাই তাই তও, আভায আন, আভায পগো ফ তওঙুই দতা আগঙ, মঔন 

মাা , বতি ওাগয আগন প্রাথিনা চানাইগরই আতভ াফ এফাং প্রাথিনানুমাী পর তদফ । 

 

৩. গুরুধাভটি আভায ৃতষ্ট উায প্রগতযও অণুযভাণুগত আতভ তফদযাভান যতাতঙ । ধাভ, ধাগভশ্বয দুই ন, ধাভ দিগন আভায দিন চাতনগফ । 

তুতভ দতাভায অফয ভত ধাভ য ওতযা আতগফ ।                                                                                                           

-0- 

 

 

ীক্ষাথী উগদ 
 

১. তুতভ শ্রীগুরুগও স্মযণ  বতি ওতযা দম তফল রইা দাুঁ ড়া তাগতই আতভ দতাভায ভগনাতনগফ ওতযা তদফ এফাং তুতভ বারবাগফ উত্তীণি গত 

াতযগফ । তুতভ গুরু ফাগওয তফশ্বা ওতযা দতাভায ভগন দম তফল (Subject) বাররাগক তনঃগন্দ তঘগত্ত দই ফই াঠ ওগয মা গুরুয ওৃা 

অতীফ চ দফাধ গফ । 

  

২.আভায নাভ  ভূততি  স্মযণ ওতযা দমন প্রশ্ন ত্র াঠ ওগয এফাং ঔাতা তরতঔফায ভ দমন (চ ব্রচানন্দ) ফতরা তরতঔগত আযম্ভ ওগয । 

 

৩. তুতভ ‚চ ব্রচানন্দ‛ তনবি গ ফগর ভতন্দগয মাগফ যীক্ষা দদগফ । আতভ দতাভায ওগে থাওগফা । াভানয দাযগকা ফাড়ীয ঘাওযগও দদগঔ দরাগও 

দওভন ব া, দতাভায দতা বকফান আত্ম্ী, দতাভা দপর ও দও ? এভন তি ওায আগঙ ? তুতভ গড় মা । 

 

 

তনযাভ 
 

১. দতাভায দগেয অুগঔয চনয ওাুঁ ঘা দফর দাড়া ঔাফায ফযফস্থা ওযরাভ । ঙোওঔাতন দফরগাড়া াভানয ইকু্ষগুড় গঙ্গ ওাগর অন্ততঃ প্তা 

ঔাগনও ঔাতর দগে ঔাগফ । দতাভায দগেয অুঔ থাওগফ না । ভাথা ঠাো  সৃ্মতততিয ফৃতদ্ধয চনয আয এওটি ফস্তু আতদষ্ট গতঙ । তুতভ এও 

ওাুঁ চ্চা ইফগুগরয বূতল য গঙ্গ এও ওাুঁ চ্চা তঘতন তভাইা ওাগর তন ভঙ্গরফায ঔাগফ । (দফগন দদাওাগন াা মা) তুতভ তফশ্বা ওগয দঔগর 

াগত াগত পর াগফ । দতাভায ভাথায ঘুর ঠা ফন্ধ ওযায চনয আয এওটি ফস্তু আতদষ্ট ইাতঙ-“আভরা দায অগর” ফাচাগয চতগরয 
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দদাওাগন াা মাগফ । এই চতর ভাথা তদগ স্দাগনয ভ স্দান ওগযা । ফুড়াতগফয আগদ প্রাপ্ত ’দ তরঔরাভ । আভায ফাফা ভাইয দফা বতি 

আভায হৃদগ কাুঁ থা আগঙ । তাগদয মগভ দঙাুঁ গফ না, অুঔ তফুঔ তও ওযগত াগয ?  

 

 

২. ূযফী ভাগয দদগয এরাতচি য এফাং জ্বারাগাড়া বগন্ধ তগফয আগদগ এই ফস্তুটি াইাতঙ-অগাওাতযষ্ট  াতযফাতদতযষ্ট এও ঘাভঘ এও 

ঘাভঘ (ঘা ঘাভঘ) দুইো এওগত্র তভাইা ভধযাগহ্ন দবাচগনয য দফন ওযগফ । আাতীত পরাগফ । তি ফা াধনা লধারগ াা মাগফ ।  

 

৩. ভাতনগওয অুগঔয চনয তফওাগ আগদ াা দকগঙ-দকাাগর াতায তওগড়য য আধাগতারা আয ওাুঁ ঘা দুগ্ধ আধাগাা ওাগর 

চফওাগর দফন ওতযগফ । এগতই তায ফ দযাক দগয মাগফ । 

 

৪. ভাগছ ভাগছ ডাইগর দপাতরওা াতায পাং ঔাইগফ  ঐ াতায ফযা ঔাইগফ । ইাগত দতাভায দদগ দওান যাকই থাতওগফনা এফাং দদ ফর 

এফাং ুষ্ট ইগফ । 

 

৫. দতাভায দে ফযথা দূয ইা মাইগফ, তুতভ এওেু ওতযা ওার চফওার দকাার ব্রচানন্দ ফতরা ওার রফণ ঔা । আভায ফাফাগও এওেু ুযান 

দতুঁ তুর তবচান চর ঔাইগত দা দফায গয । আয ভততাতয দদািা াতা এওেু ভুগঔ যাতঔগত দা । ফ আদ ফারাই দূয ইগফ ! দকাাগরয 

লধ অফযথি । 

 

ফুড়াতফ ফাড়ী ফণিনা 
 

১. ফুড়াতফ ফাড়ীগত দূকিা ভতন্দয আগঙ । ঘাযতদন দূকিা ূচা  । এঔাগন আভায গুরুততায ভাতধ ভতন্দয আগঙ । তাগত চদতনও ূচা  । আভায 

ঘাতযটি তগলযয ভাতধ ভতন্দয আগঙ । তগফয দকাারা কাবী আগঙ । দুগধয ওষ্ট নাই । তগফয পুগরয ফাকান আগঙ । াও তিয ফাকান আগঙ । 

পর, পুর াও িী মগথষ্ট াা মা । এঔাগন “ফাগনশ্বয” তগফয ভতন্দয আগঙ । ‚ভাফীগযয‛ ভতন্দয আগঙ । তগফয ধূতন খয আগঙ । 

 

 

তলয 
 

১. আভায ুীতর াতন্তভ দওাগর স্থান তদাতঙ । স্থানঙাড়া ওতযফ না ইাই আভায তযফাণী । 

২. শ্রীঘযণই মঔন দতাভায এওভাত্র বর তগফ দতা দতাভায তযী বফাকয গত ফ দঘগ আগক পর াইাগঙ । আয তঘন্তা তও ? তনবি   

তনতচিন্ত থাও, াগযয তযীগতা দগঙ । 

৩. নফফগলিয ভঙ্গরভ াতন্ত আীর্ব্ি াদ গ্রণ ওতযা অতীগতয ওর প্রওায তাংা দদ্বল, অাতন্ত বুতরা ওর গুরুবাই দফান তভতরা 

শ্রীশ্রীব্রচানগন্দয অভৃতভ াতন্তয আফাা ৃতষ্ট ওতযা ওগরই চীফনগও াপরয  ধনয ওয ।  

 

৫. দদগ াতন্ত নাই । ‚উল্টা তফঘায ওযতর যাভ‛ । দওাথা স্বাধীনতা ? এ দম যাধীনতায এওগল । ভাতরওগও বুতরা তকাগঙ তাই দরাগওয এত 

দুকিতত আীর্ব্ি াদ ওতয দতাভায াতন্ত তপতযা আুও । তুতভ দতা থ াযা তন । দতাভায অাতন্ত ক্ষতণগওয । তুতভ াধন বচন না চাতনগর 

দকাার াইগর তও ওতযা ? দতাভায দকাার এইটি ঠিও থাতওগর দতাভায ফই ইা দকর । আয দওান তওঙুযই দযওায নাই দতাভায । ভাই 

ুতনায তক্ষা রাগবয ওথা ভগন ওয । মায অায ওরুণা তফগলয তযফগত্তি  অভৃত াইর । ুতনা যাক্ষগয চন্ খুতঘা দকর । দকাতফগন্দয 

আনন্দভ যীয াইা তাুঁ ায তনচ ধাগভ স্থান রাব ইর । আয তুতভগতা আভাগও বারফাতা দস্দ ওতযা দকাার বাফ রইা বার বার 

তচতনল মঔনওায মা দফা তদাঙ । দতাভায বাগকযয দতা ীভাই আতভ াইনা, দওান যভাতন্তয দরাগও । তুতভ বকফাগনয ওাগঙ অফতধ মাইগফ । 
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৬. আচিমিয ইরাভ দম আভায খগয খগয ওাতত্তি ও আয ভাভাা বতত্তি  । তাা না ইগর দতাভায ভুঔ তদা আয এ ওথা ফাতয ইত না । গুরুগদফ 

আগদ ওগযগঙন তাগত আফায তফঘায দওন ? বার ভন্দ ফই দতা তাুঁ য, দতাভায তও তওঙু ওযায তি আগঙ ? মতদ তাই  তগফ এ ওথা ফরগর 

দওন দম ব্রচধাগভয খয তফক্রী আভা দ্বাযা গফ না । গুরুয আগদ-চকৎ চাান্নাগভ মাউও না, দতাভায তাগত তও ? তুতভ শ্রীগুরুয দফও । গুরু 

মাা আগদ ওগযন অম্যান ফদগন তাা দভগন দনা উতঘত । এওরগফযয ওথা স্মযণ ওয, গুরু আগদ ওতযগরন গুরুদতক্ষণা স্বরূ দতাভায 

দতক্ষণ গস্তয ফৃদ্ধাঙু্গতর আভাগও প্রদান ওয, এওরফয তদ্বধা না ওতযা তৎক্ষণাৎ স্ততস্থত ঙুতযওা দ্বাযা আন গস্তয ফৃদ্ধাঙু্গতর দওগে গুরুগদফগও 

তদগরন । চও দ আদি ? দতাভযা াধু দতাভাগদয দদগঔ াংাযী দরাও তঔগফ । এগত তও তক্ষা প্রঘায গফ ? অনয দরাগও ভানা ওগয তাগত 

দতাভায তও ? তাগদয চানাগত  তাযা চানাগফ । তুতভ দতাভায ওাচ ওগয মা । এই দ না ওাচ ! দতাভাগদয দভা ওগফ ওাটিগফ, র্ব্ি ধম্মি  

তফচি ন ওতযা এও ভাত্র আভায স্মযণ র, আতভ দতাভায র্ব্ি  া দূয ওতযফ । দভা ওতযনা । স্বচন তযাতচরা ভাযাচ তফবীলণ, উগতক্ষরা 

ফনু্ধফকি বাই দম যাফণ । ততা তযাক চওরা বাকফত শ্রী প্রহ্লাদ, দমগতু বতি গথ ওতযর তফফাদ । ততুত্র আতদ তযাক চওর ফহুচন, গুরুবতি 

অনুলের দই ফনু্ধচন । ুঃ ওাতত্তি ও াতচনা ।  

 

 

৭. মজ্ঞাহুতত ওতযফায ভ প্রথগভ আঘভন অঙ্গনযা ওতযা তনগচয অতবরতলত ফয প্রাথিনা ওতযগফ ভগন ভগন ওযগচাড় ওতযা । দমভন দ 

আন্তমিাভী, দচযাততঃস্বরূ গুরু আতন অভৃত স্বরূ ভঙ্গর  াতন্তভ, আভযা তফল দবাগক আি ইা আনাগও বুতরা থাতও তওন্তু আতন 

তনচগুগণ আভাতদকগও বুতরগফন না এফাং আভাগদয ওর অযাধ ক্ষভা ওতযা াতন্ত তফধান ূর্ব্ি ও যভানগন্দ আনন্দ যাঔুন, সু্থর যীয ফা ভগন 

দওান প্রওায দুঃঔ ওষ্ট না উও । দ ভঙ্গরভ ভঙ্গর ওরুন । আনাগও ূণিরূগ ফাযাংফায প্রণাভ ওতয । এই বাগফ যর  তনচ বালা প্রাথিনা 

ওতযগফ । তাযয চফাতগ্ন ভঙ্গরওাযী আতগ্ন এই নাভাওযণ ূর্ব্ি  ত্র তরতঔত ভগন্ত্র ৩টী ফা ৫টী আহুতত তদা তনর্ব্ি াণ ওতযগত াতন্তঃ বফ াতন্তঃ বফ, 

াতন্তঃ বফ, াতন্তঃ বফ, ফতরা চর তঙোইা তদ । ইাগত দওান ব ফা াং নাই । আয ফ যওগভ ভঙ্গরই আগঙ । অকয তকয ওাষ্ঠ তফগল 

দফগন দদাওাগন ানা মাইগফ । 

 

৮. দতাভযা ফাই গুরুরূী বকফাগনয াদগে অচ্চি না ওতযাঙ দতাভযা অওৃতওামিয ইগফ না । দতাভায দীক্ষাো দই ফাগযই ইা মাইত । তওন্তু 

ওথা ফাত্তি াগতই তদন অতীত ইা দকর, ওাগচয ওাচ তওঙুই ইর না । বতি যাঔ,আওলিণ যাঔ, এুঁগে দুঁগে ধয তগফ দখাড়া ঘড় । তাা না 

ইগর তও ওাচ  । দ গুরু রাব না ’দর াংায াুঁ কয ায া মানা । 

 

৯. দতাভায  দতাভায তযফাযস্থ ওগরই বকফাগনয বতি তফশ্বা এফাং এওান্ত যণাকতী রাব ওতযা চীফগনয াথিওতা রাব ওয  ুগঔ 

স্বেগন্দ তদন অততফাতত ওয । ফাফা, দতাভযাই দম আভায ওৃায াত্র এই ফ াগত্রই দম আতভ ওতযা ওৃা থাতও । 

 

 

১০. ভগন দওান অাতন্ত আতননা । দতাভায তচ্চদানন্দ শ্রীওৃষ্ণ দপ্রভ বতি চন্াইফায চনযই দম আতভ দকাার গ ভা মগাদা ফগর দতাভা 

ডাও তদগত আতাতঙ । দপ্রভ বতি দফা মত্ন াইগত র্ব্ি দা রারাতত ইাতঙ । এ ফ বাফগরাত ঙুটিগতগঙ দম - দূয ওতযা র । তয 

ফতরা ধাযণ ওয । তগফই আনা ইগত প্রাণ বতিগত বতযা মাইগফ । দপ্রভ াংাগয ডুফ তদগত ওতক্ষণ ? ভাই, দতাভায দপ্রভ াকগয ডুফ তদগত 

ফাওী আগঙ ? তুতভ ডুফ তদাই আঙ, তা না ইগর তও আভায ভাই ইগত াতযগত ? দতাভায ুঔ ঐশ্বগমিযয তদগও ভন থাতওগর ফা ফানা থাতওগর 

তচ্চদানন্দভ গুরু না গত দুরিব ইত । আীর্ব্ি াদ ওতয তুতভ তচ্চদানন্দভ  । 

 

১১. আতভ মাইফ দওাথা ? দতাভাগদয অবীষ্ট ূণি না ওতযা আভায দদগ দযাক ীড়া এগতা বি যীক্ষায চনয ভাত্র । বি চতায না ওতযগর 

বি উদ্ধায তও প্রওাগয ওতযফ ?  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

১২. ফাফায প্রতত আভায ঔুফ তীব্র দৃতষ্ট আগঙ । তুতভ ফাফায ম্পগওি  মূ্পণি তনবি  থাও । ফাফায চীফন আভায াগতয ভুগঠ, মগভয ব নাই । 

ফযাতধাতওয চনয আতভ তওঙু ওাচ ওতযগততঙ, অতত ীঘ্রই ফযাযাভ ঘাা তড়গফ । আভায ফাফায দদ এঔন ফহুওার এ চকগত থাতওগফ । আভায 

‘অভয’ আীর্ব্ি াদ চানা । ভা, তুতভ তনবি  তনতচিন্ত থাগওা ।চগরনগও আতভ দাুঁ ড় ওযাইগততঙ । আভায অগনও আীর্ব্ি াদ ফাওয তায উয 

তড়াগঙ । দ ফ ফাওয ওবু তভথযা ইগফ না । ভা, আতভ দতাভায দকাার ব্রচানন্দ নাগভয ফগর ফ দুঃঔ দাতযদ্র িে ইগত উদ্ধায াইগফ । ভা, 
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তঘন্তা তও দতাভায ? তগফাভ চটি দতাভায এঔন চ ওতযগত  । দ ভ দতাভায এঔন আতাগঙ । তুতভ ওর ভই নাগভ থাও, এ ফ 

দুঃতচিন্তা ঙাতড়া দা । এ নাগভয আগক ফ তফদ ওাটিা মা । চগরগনয কাগ এওটি আুঁঘয ওাগে এভন দরাও চকগত আগ নাই । ুযফারা 

ভাই  যাণীভাই দুচগনয তনওে আতভ অগনও তদন  দুইটি ত্র তদগতঙ । তায দওান উত্তয াই নাই । তফফাগয ঔফয ফা প্রণাভী আভাগও াঠা 

নাই । ফাণীয াগথ তভরন ইা থাতওগর, তফগেদ ইগত দদযী নাই । দম্ভ  অাংওাগযয ভাত্রা না ফাড়াইগর আতভ ফতধফ দওভগন, ওৃতঘ্ন ওাটীয 

তফনা অফযই ইগফ । তুতভ বি  ওরযাণভী, দতাভায দুকিতত নাই । তুতভ আনন্দ ওয । দতাভায অতনষ্ট দওই ওতযগত াতযগফ না । 

  

১৩. দতাভযা ওগর তভতরা তভতা মাও দমভন নানাফগণিয পুর তদা ভারা কাুঁ তথা করা তযগর তও ুন্দয দদঔা দইরূ দতাভযা ফ বি 

তভতরা আভায করায ভারায স্বরূ ইা থাও । ইাই আভায এওভাত্র ফাঞ্ছনী এফাং দতাভাগদয ওরযাণ ওয 

 

১৪. দতাভাগদয চনয গুরুাে যতাগঙ । আতভ দঔাগন ফ ভই তফদযভান আতঙ । দঔাগন দথগও দতাভাগদয আা আওাঙ্ক্ষা তভোইগত ায 

।  

 

১৫. দতাভাগদয ফ তদগওই আভায ভঙ্গরভ দৃতষ্ট দপতরাতঙ, াঔী দমভন আন ডানা তফস্তায ওতযা তায াফওতদকগও আফতযা যাগঔ, আতভ 

দতভনই দতাভাগদয আফতযা যাতঔাতঙ । গুরু নাগভয ভতভা দও তদগত নাগয ীভা । দওাটি রক্ষয চনয দতাভাগও আক্রভণ ওতযগত আতগর 

দতাভায কাগয এওটি দরাভ নষ্ট ওতযগত াতযগফনা । তনবি  , তনঃাংও তঘগত্ত ফতা থাও । 

১৬.  দতাভযা ুঔী ন আয আতভ ুঔী ফ তও ওগয ? দতাভাগত দম য গুগণয অবাফ, ক্ষভাই ভগত্বয রক্ষণ । দম হৃদগ ক্ষভা নাই, দা নাই 

দ হৃদগ বতি  জ্ঞাগনয ফীচ অাংকুতযত ইগত াগয না । অতাংা যভ ধম্মি , অতাংা চীগফ দা এইফ ওম্মি ই অন্ধওায ইগত আগরায গথ 

রইা মা । দমঔাগন তাংা, দদ্বল, অগপ্রভ দঔাগন আগরায প্রওা ইগত াগযনা । জ্ঞান বতি াইগত ইগর দ অন্তঃওযণ তফতষ্ট ইগত 

ইগফ । তনদি গয হৃদ অতত ওঠিন  ালানফৎ  । দই দতু ৎঙ্গধাযী াচায তিন ওতযগর বতিফীচ অঙ্কুতযত ইগত াগযনা । 

অপ্রীততওয ফাওয দমরূ তনগচয তনওে ওণ্টওফৎ ভগন  দইরূ আত্ম্ফৎ জ্ঞান ভগন ভগন চতগর তগফ তাুঁ য আয আন য এই দবদ জ্ঞান 

থাগওনা, দ ওরগওই ভদৃতষ্টগত দদতঔগত ভথি  । তফনী, নম্র, দারুহৃদতফতষ্ট ইগর তগফ দ তলয গদয অতধওাযী  । দকৌযাঙ্গ 

ভাপ্রবু ফতরা তকাগঙন-আনাগও তৃণফৎ জ্ঞান, ফৃগক্ষয নযা াগুণ তফতষ্ট, ভাগনয অগমাকযগও ভান দদা তযবতিযাণ ফযতিয এই 

রক্ষণ । ভাই তুতভ দা চধমিয  ক্ষভায আধায  । তগফইগতা ফুছফ তুতভ আভায দভগ, চদ্বত বাফ তযাক ওয, র্ব্ি বূত প্রাণীগত দাীরা  । 

তুতভ আভায াতন্ত আীর্ব্ি াদ গ্রণ ওয আয ফাইগও দা । ফাফায াগত দতাভায প্রণাভী দগতঙ চাতনগফ । 

‚দঙাে মতদ উচ্চ-বাগল ুফুতদ্ধ উড়া দগর, 

তুতভ তগফ দস্দবগয আদয ওতয তাগয ।‛ 

 

১৭. আতভ ওতরওাতা গত আতা ২/৩ তদন ফযাথা বুতকাতঙ । এঔন ৮/১০ তদন মাফৎ দফ বারই আতঙ । ফাফা াধুয দতা দওান ফযাতধ নাই; 

তগফ বকফাগনয রীরায অনুগযাগধ এই ফ রীরা ওতযা দরাও উদ্ধাগযয থ ফাতয ওযা ফইত আয তওঙুই ন ।  

 

১৮. তুতভ এই ঘযগণ তফশ্বা দপতরা তনবি   তনতচিত ইা তদন ওাো । দতাভায অাতন্ত নাই । স্বাং াতন্তভ মাায া তায আফায বাফনা 

তও ? দতাভায াযীতযও  ভানতও র্ব্ি াতধও াতন্ত আতভ ওতযফ । এফায আভায অফতীণি ইফায এওভাত্র উগদ্দয চীফচকগতয ওরযাণ-চীফ উদ্ধায 

। তাই আতভ চীগফয র্ব্ি াতধও অাতন্ত তনগচ গ্রণ ওতযা াতন্তধাযা তফতযণ ওতয । ফাফা তুতভ তনচিই আগযাকয রাব ওতযগফই ওতযগফ । 

‚রগয যণ ওরুলযণ 

ঐ ব্রচ-ুন্দয া । 

তও বাফনা আয এগগঙ এফায 

দাতা তগযাভতণ ওরুণা আধায; 

াত তাত মত াভয ততত 

ফাই ততযা মা ।‛ 
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১৯. দতাভাগদয গুরুগদফই ঈষ্ঠ দদফতা । গুরু ইগষ্ঠ আরাদা ন গুরুগতই শ্রী ওৃষ্ণ দফাগধ ূচা অঘি না ধযান চ দবাক আযতী ক্ষভাপ্রাথিনা 

ফতওঙুই ওগয মাগফ । ওাগর গুরুভুতত্তি গতই ওৃষ্ণ পুগে উঠগফ । আতভ দতাভাগদয তদফযঘকু্ষদান দই শুবতদগন ওতযা তদাতঙ । গুরুভুতত্তি গতই ফ 

তওঙু-ধযান-চ ওতযা মা । দতাভযা দম এওতদন দই দাাং ব্রচানন্দই দতা তঙগর ! আচগও ভাায পাুঁ গদ তড়া দই রূ াযাগ দপতরাঙ 

। তাইগতই দতা দযাক দাগওয অধীন চন্ ভৃতুযয অধীন ইাগঙ । এক্ষগণ ব্রচানন্দ চ ওগয ব্রচানন্দ গ মা । তাা ইগর দযাক দাগও ফা 

চন্ ভৃতুযয অধীন ইগত ইগফ না । ইফাযই দতাভাগদয ূণঃ ূণঃ আা মাা খুুঁগঘ মাও, ব্রচানন্দ রাব উও । নানা দমাতন ভ্রভণ ওগয আয 

দুঃঔ দবাক ওগযানা ভাই দতাভাগদয ওাগঙ এই এওভাত্র তবক্ষা প্রাথিনা ওতয । চঠয মন্ত্রণা তও বার ? তনর্ব্ি ান ভুতিই এওভাত্র ওাভয । ভনুলয চন্ 

রাব  দই চনযই । এই চনযই দতা ভনুলয চন্ দুরিব । দতাভাগদয ভনুলয চন্ রাব াথিও উও, এই আভায ঐওাতন্তও ফানা । 

 

২০. আীর্ব্ি াদ ওতয দতাভাগদয ওর দুঃঔ তফঘ্ন, অবাফ অুতফধা ভযা  অাতন্ত দূয উও । আভায ূণি ওৃা রাব ওতযা আদি কৃী বি  

। ভধুভ উও চীফন । ‘বগিয দফাছা আতভ ফন ওতযা থাতও । তাই, ভুতিয তফফাওামিয ুষ্ঠবাগফ ইাগঙ । বগিয হৃদ ফৃন্দাফগন আভায 

তনফা, আভায বি তঘয অগচ । তগফ ঘাই শ্রদ্ধাবতি দবচার ন’  

 

২১.দতাভযা আভায আনচন । দতাভাগদয দওান ব নাই-তফদ নাই । দতাভযা মঔন আভাকত, তঔন দতাভাগদয আফায ব তওগয ? তশু 

ভাগয দওাগর থাতওগর তাায ব ফযথা তওঙুই থাগও না । দম ফযতি বকফাগন অনুরূবাগফ তনবি য ওতযগত াগয দ অগচ অপ্রগভ । 

দতাভাগদয ওগরয প্রততই আভায ওৃাদৃতষ্ট আগঙ । 

 

২২.দতাভযা দপ্রভগ তনতযগফা ঘারাইা মা । 

 

২৩. আতভ দতাভাগদয ঔুফই তনওগে আতঙ । চ আয ধযানটি এওেু ওতযগফ । তাা ইগর দূয ফতরা ভগন ইগফ না । দতাভায অাংগও ব্রচানন্দ র 

ওতযা দাভ ইা মা । তগফই দূয ফতরা ভগন ইগফ না, আভাগত তভতরা মাইগফ । এয গয আয াধন নাই । 

 

২৪. দতাভাগদয দঙগড় এগ আতভ ফড় ুগঔ নাই । দতাভাগদয দই তাযওব্রহ্ম নাগভয ুভধুয ুয আচ আভায ওাগন ফাুঁ গচ । নাভো এওেু 

তনবৃত ফগ ভগন ভগন ওগযা; এওেু ারওা গ দথগওা; মূ্পণি আভায উয বয তদগ দথগওানা । 

২৫. দতাভযা আভায আন চন । আভায ফুগওয এওপুো যি । গুরু তলয তও দুইই ? অতবন্ন ওগয ফয, অতবন্ন হৃদ চানগফ । গুরু ফ দঘগ 

আন । আভায গুণ স্মযণ ওয  রূ ধযান ওয । র্ব্ি দাই আভায দিন াইগফ ! দতাভাগদয দুইতদগওই আতভ ঘযগণ স্থান তদগতঙ । গুরুগও তফশ্বা 

ওয দদ ভন ভিন ওয । এই ঔাগনই দতাভাগদয াধন দল । এযগয আয দওানই াধন বচন নাই । ‚মাফৎ তফওাইগত না াগয তগফ তাই 

াধন বচন এয গয আয াধন বচন নাই ।‛ তুতভ তনতয তুতভ শুদ্ধ, ফুদ্ধ, ভুি । 

 

২৬গুরুগত অওে শ্রদ্ধা বতি দযঔ ইা যগরাও আনন্দ মা ইা মাইফায, গুরু ফাগওয ওঔন অতফশ্বা  গন্দ যাতঔ না । গুরু ফাওয 

াক্ষাৎ বকফৎ ফাওয ফতরা চাতন । গুরু ফাওয র্ব্ি ান্ত ওযগণ ারন ওতযগফ । গুরুয াভগন ততাওাঙ্খী দতাভায তত্রবুফগন নাই । গুরু দত্ত অন্তত 

এওফায অফযই স্মযন ওতযগফ । গুরুদত্ত নাগভই আভায ফিতি তনীত আগঙ । আভাগও তদা দমই ওাচ ইগফ, আভায তদক্ষা ভগন্ত্র  দই ওাচ 

ইগফ ভাই এওা আগঙা তাই বাগরা । এওগত্তই ভগন াতন্ত াা মা । ফহুগত্বই মত অাতন্তয ভূর ভনগও ঠাো দযঔ, ঠাো ভনই শ্রীগুরুয 

আযাভ ঔানা, মাই ওয না ওয ভনো গুরুগত যাতঔগফ । ভনো দমন এওো াকয এওেু াা রাকগরই দঢউ উগঠ । াা থাভগর ফতস্থয । 

 

২৭. আভাগও দতাভায ফ তওঙুযই ভাতরও ওগয দা । আতভ দলার আনা ঘাই, যতীঔানা ওভ ইগর রই না । তগফই ত তুতভ দতাভায ফ তঘন্তা গত 

যক্ষা দগত ায । দতাভায রাব দরাওান াগফনা । চ গুরু চ গুরু ওযগত থাও দতাভা যা দও । 

 
২৮. ভঞু্জয বগন্ধ তুতভ আগদৌ দওান তঘন্তা ওতযফা না । ভঞু্জ আভায াগতয ভুগঠ যতাগঙ । আভায াগতয ভুঠ  ঔুরগফ না, তাায প্রাণ াতন 

গফ না । আযাগভয ভাথা আতভ াথয ঘাা তদাতঙ । আযাভ আয ফড় দফী ফাড়াফাতড় ওযগত াযগফ না । এঔন আগস্ত ধীগয ফযাযাভগও ঘারাইগত 

ইগফ । তুতভ তনবি   তনতচিত  ।  
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২৯. তুতভ গুরু তঘন্তা ওয নাভো তদনাগন্ত এওফায রই । এওেু ারওা গ থাতও । মাগত আতভ গচই দতাভাগও াগড় ওযগত াতয । গুরু 

নাযাণ এই তফশ্বাো তুতভ ঠিও ঠিও দগ দকগর তুতভ চন্ ভৃতুযয ইতত ইগত তনষৃ্কতত াইগত াগযা । গুরু নাযাণ তুতভ ফ ভ বাফগফ । 

বাফগত বাফগত তুতভ এও ভ নাযাণ গ মাগফ, রক্ষ্মী গ মাগফ । দতাভায আর রূ দফতযগ ড়গফা । 

 

৩০. তুতভ গুরুনাভ চ ওতযা মা তাাগতই গুরুগত বাগরাফাা আতগফ । দতাভায ভন এওতনষ্ট ইগফ । 

৩১. দতাভায গুরুগত ঈশ্বয ফুতদ্ধ উও । 

 

৩২. ভঙ্গর আযতত, নকয ওীত্তি ন, দবাকযাক আভায নাগভ তদগর আতভই াইা থাতও । আভাগও ভগ ূচা ফা বতি আভায নাগভ আগন ফা 

পগোগত দা । উা আতভ গ্রণ ওগয থাতও । আতভ ফিবূগত তফদযভান । আভাগও ফগর দমঔাগন মা অিণ ওযগফ তাা আভাগতই মাগফ ।  

 

৩৩. আভায দত্ত গুরু ভগন্ত্র ফ তওঙুই আগঙ । আতভ দতাভাগদয ূণি ফস্তুই তদগতঙ, অূণি তওঙুই যাতঔ নাই দম অনয দ্বাযস্থ ইগত গফ । আতভ 

এফায যাধা দকাতফগন্দয বাফওাতন্ত রইা ূণি রূগই আতাতঙ এফাং দতাভাতদকগও ূণিই দান ওতযাতঙ । 

৩৪. ভূরওথা আভাগত ভন যাঔা ঘাই । 
 

৩৫. চীগফয ইো তওঙুই  না, গুরুয ইো ফই  । মা উও, ইা দতাভাগদয ভঙ্গগরয চনযই; দতাভাগদয বতি আয এওেু ফাড়াইা 

দদাই আভায ইো । প্রফর আওাঙ্ক্ষা না চাতকগর দিগন বার তক্রা ওগয না । দমভন আাযাগন্ত ুনযা আাগযয তনতভত্ত তওাংওার তফশ্রাগভয 

প্রগাচন  ওাযণ তাা না ওতযগর ুনযা কু্ষধায উগদ্রও  না আয আায ওতযা দতভন আস্বাদন াা মা না । আয দিগনয চনয 

অত ফযাকুর ইফায তও আগঙ ? আতভ দতা দতাভাগদয দই অগবদ উানাই তদাতঙ ‚দাম্ ‛ আতভ দই, এই বাফনা তনা নাভ, চ, ধযান 

ইতযাতদ ওতযগফ, তাা ইগর আভাগও দতাভাগতই াইগফ । ব্রচানন্দ অতবন্নরুগ দতাভাগতই তফযাচ ওতযগতগঙন । দই দতা তঘযতভরন, দঔাগন 

তফগেদ নাই । দদগয দিন, তভরন এ দতা তভথযা, আচ আগঙ ওার নাই । তঔন তও আফায আয এও গুরু ওযগফ ? ফাফা ক্ষতণগওয উানা দূয 

ওয, দ দতা দুঃগঔয ওাযণ । দ বাগফ আভায উানা ওতযগফ না । আতভ দতাভাগদই আতঙ এই দফাগধ আভায উানা ওয । তত্রওাগর 

ব্রচানগন্দয অবাফ ফা তফগেদ মন্ত্রণা দবাক ওতযগত ইগফ না । চ গুরু, চ গুরু, চ গুরু । 

 

৩৬. আতভ দফাূচা  ত্রাতদ প্রাই াইা থাতও । তওন্তু তও এওো ভাভাায ভাা দম এফায আতভ আভায ত দঘষ্টা গত্ব দতাভাগদয দিন 

তদগত াযরাভ না । দগল এওো ওথা ভগন তড়া আভায হৃদ আনগন্দ ুরতওত ইা উঠির, ‚ব্রচানগন্দয া দফতাগর গড় না‛ তাুঁ য রীরা 

দঔরা ঘরন, ফরন ফই দম বগিয ভঙ্গগরয তগয । দিন না াা দতাভাগদয রাব ঙাড়া দরাওান  নাই । আভায অদিগন দতাভাগদয 

প্রাগণয তাা আয এওেু ফতদ্ধি ত উও । দমভন আাযাগন্ত ুনযা আায তনতভত্ত তওঙুওার উফা প্রগাচন  । আয এও ওথা, আতভ 

দতাভাগদয তনচ চন । দতাভাগদয হৃদগই আতঙ দঔাগনই দতা আভাগও াইগত ায । দতাভাগদয দীক্ষা ভগন্ত্র তাই ফগর । দদগয দৃতষ্টগত আতভ 

দতাভায দা এফাং আত্ম্ায দৃতষ্টগত আতভ তুতভ অগবদ, এইরূ ধাযণা তনা চপ্  ধযান ইতযাতদ ওতযগফ । তঔন তুতভ-আতভ গ মাগফ । আভাগত 

তভতা এওাত্বই গ মাগফ । তগফাবুত্বা তফম্  মগচৎ, ফাফা তফ বগচ তফ গ মাা ঘাই । এইরূ াধনা ওতযাই আতভ তফত্ব রাব ওতযা 

র্ব্ি  তফতত্তয াত এড়াইা ভুি ইা চন্ ভৃতুযয যাগড় দাুঁ ড়াইাতঙ । দতাভাগদয দই াধনা তদাতঙ । এক্ষগণ দতাভযা দুঃগঔয াত 

এড়াইা ভুি ইা বফনদী ায  । ইাই আভায এওভাত্র ইো  আীর্ব্ি াদ । 

 

৩৭. বতি যাঔ, পর পরগফই । গুরুগত এওান্ত তনবি যই াংায গিয দাংন ইগত ভুতি াইফায এওভাত্র উা । 

 

৩৮. গুরুধাভ, গুরুনাভ এই দতাভায চীফন উা । ‚গুরু ধযান, গুরু জ্ঞান, গুরু তঘন্তাভতণ, গুরু তফগন অনয তওঙু না চাতন তুতভ । ‛ 
 

৩৯. আভায ফযাব রাগব দতাভায চীফন র্ব্ি গতাবাগফ ুঔাতন্ত ূণি উও । গুরুওৃা ওর অবীষ্টই ূণি , তগফ তগলযয তদরূ 

অধীওাযী া ঘাই । গুরুগত ঈশ্বযফুতদ্ধ, বতিভুতি রাগবয চনয তীব্র ফযাকুরতা, তফলগ তফতৃষ্ণা, অদভয উৎা ইতযাতদ ঘাই । আভায আকভন 

দতাভাগদয আওলিগণয উয তনবি য ওগয । োনতদগর তও আতভ থাওগত াতয ? 
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৪০. আভায ওৃা রাগবয দমাকয  । শ্রদ্ধা বতি  তফশ্বাগয অতধওাতযণী  । দওানই ব নাই দতাভায । আভায বগিয তফনা নাই । তগফ 

াধনা ঘাই চধমিয । 

 

৪১. তুতভ গুরু গুরু ফতরা ওভি ঘারাইা মা 

 

৪২. আভায ভঙ্গরাীগল দতাভায অওার দূয ইগফ । তগফ তওঙু ভ দযওায । তুতভ আভায নাভ চ ওয । আয ভাগছ ভাগছ ‚চ গুরু‛-‚চ 

গুরু‛ ফরগত থাও । ফ ঠিও গ মাইগফ । আাততঃ তওঙু ওার ঐবাগফই মাও । দতাভায ফযফস্থা মথাভগ আতভই ফ ফযফস্থা ওতযা তদফ । 

আভায বগিয তফনানাই-যাচ  নাই । 

 

৪৩. আীর্ব্ি াদ ওতয এ ফঙয দমন দতাভায ুঔ স্বেগন্দ ওাটিা মা । আয দমন দতাভা দওান প্রওায অবাগফ না া । শ্রীগুরুই দমন দতাভায 

বাগফয তফল  । আয তফল চকগতয বাগফ বতযা অবাফগ্রস্ত না  । ফাফা, দপ্রভ বতি যাঔ আয ঔুফ াফধান থাও । দমভন তাভতও তদন 

আতাগঙ এ অফস্থা গুরুওৃা, প্রাদ, দধূতর আয আশ্র তবন্ন কতত নাই । এগুতরগত বাফোগও চীফ ওতযা যাগঔ । 

 

৪৪. আষু্মগত ুফাতনীভাই, দতাভায বতিূণি নফফগলিয প্রণাভ াইা যভ আনন্দ রাব ওতযরাভ । আীর্ব্ি াদ ওতয এ ফঙয দতাভায ুগঔয উও, 

অভঙ্গর দূয উও, দতাভায ওগর ফাুঁ তঘা থাকুও আয াাংাতযও  আধযাতত্ম্ও উন্নতত উও । এভন ৎঙ্গ দম রাব ওগয, তায দতা াত ুরুল 

উদ্ধায ইা মা । তুতভ দদঔ না, এভন বাগফ দওান খগয গুরুয ঘযগণ ুোঞ্জতর দবাক, আযতত দফা মত্ন রারন ারন ইা থাগও ! আচওার 

দবাকী কৃগস্থযই ঘাতযতদগও ঙড়াঙতড় । দমাক আয দবাক দুই ভান যাতঔা ওচন কৃস্থারী ওগয । কৃস্থ গুরুবতি যাণ, গুরুকত প্রাণ ইগফন 

। ওগভিয পর গুরুগত ভিণ ওতযগফ । ওম্মি পগর আা যাতঔগফ না । উা তগনয ওাযণ । কৃস্থ তনষ্কাভী ইগফ, পগরয প্রতত রক্ষয তদগফ না, দওফর 

ওগম্মি  ফযস্ত থাতওগফ । ভস্ত ওম্মি  ওতযা ফতরগফ, “এতদ্র ওম্মি পর গুরু নাযাগণ ভতিত ভস্ত” । আভায এই তক্ষাভত াংায ওতযা মা । াংায 

আনন্দ বফন ইগফ । াংায তদা ওাচ নাই-এই তও ফর ? াংায ঘাই, নতুফা আভযা তও তদা ভান অজ্জি ন ওতযফ ? কৃগস্থয তভথযাওথা ফরা, 

ফিদা ওযা ভাা । কৃস্থ তদফযবাফমুি াধু  অতততথ দফা যত থাতওগফ । ুত্র ওনযাকণগও ফন, বূলণ, দপ্রভ  ভধুয ওথা ন্তুষ্ট যাতঔগফ । 

এফাং তফদযা তক্ষা তদগফ  রারন ওতযগফ । ভাই, তুতভ আয দুঃতঔনী ফতরা আভায হৃদগ ফযথা তদ না । দতাভায দকাার ফযথা া । 
 

৪৫. নাগভ ফযাাভ ীড়া অবাফ দূয  তও না তা’ তুতভ চাতনগত ায, অগনয চাতনগফ তও ? দম ভস্ত তফগদয ভগধয তদা দতাভাগদয রইা 

মাইগততঙ তা তফশ্বাী বি ঙাড়া অগনয তও ফুতছগফ ? দরাগওয ওথা ওান তদ না । তনগচয অন্তয দদতঔা ঘতর । যাভদা, তুতভ গযয ওথা 

ভগন ওষ্ট আতন না । তনগচয ভন তফঘায ওতযা দদঔ  

 

 

 

৪৬. ঘাতযতদগও ভাভাায াংায রীরা ঘতরগতগঙ । তাড়াতাতড় ত্র তরতঔরাভ । ফাফা, তঘন্তা ওতয না । আতভ দুই াগত তফদাদ দঠতরা যাতঔাতঙ 

। দফহুরায ভত স্বাভীয াড় ওঔানা ফকর তরা ওতযা ভৃত ততগও ফাুঁ ঘাইফায চনয ফাতয ইাতঙর-দই তফশ্বা যাঔ । আতভ দতাভায আদ 

ফারাই দূয ওতযগততঙ । ফাফা, আভায ক্ষভতায ওথা তও বুতরা তকাঙ ? এ মাফৎ দতাভায চীফনমাত্রা ঔুফ ুগঔই ওাটিাগঙ । নতুফা তুতভ দম ফ 

তফগদয মু্মঔীন ইা আতগতঙ অগনযয তি নাই দতাভাগও যক্ষা ওগয । এ দওফর দতাভায ঐওাতন্তও তফশ্বা বতিয পর । 
 

৪৭. ভাই, দতাভাগও আফায তও তঔাইফ । এও ভা মগাদায বাফটি ঠিও ঠিও যক্ষা ওতযগত াতযগরই দতা দতাভায ই াযভাতথওি  ওাচ ইা 

মাইগফ । আভায রীরায ভগধয দওান গুপ্ত াধন বচন নাই । তুতভ ঐ দম তরতঔাঙ দকাাগরয র্ব্ি ভরূ ফ ভগ তগঙ তগঙ যাতঔগত ঘাই, ঐ 

ঔাুঁ টি ওথা । ঐটী গরই ফ ইা মা । দইতদগও ঔুফ ধযান যাঔ । আয অনযতদগও ভন তদ না । াংাগযয ওাচওম্মি  মা ায আভায ওম্মি  ফতরা 

ওতযা মা । তা গরই আয দওান দকার ফাতধগফ না । আভায তঔগদয ঔুফ ঔাোইা র । তাযা াগত াগ ঔুফ আগঙ, আয দুতদন গযত ারাগফ 

। তাযা ওথা না শুনইগর তুতভ তাগদয ফগরা এটী তও ব্রচানগন্দয াংায ন ? তগফই তাযা ভন তদা ওতযগফ দদতঔ । 
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৪৮. দতাভায দকাার তবন্ন এ াংাগয আয দও নাই, তা ঠিওই । দকাার মগাদায চীফন র্ব্ি স্ব । দকাার ঙাড়া মগাভতীয আয তপ্র দও আগঙ ? মগাভতী 

দকাাগরয চনয র্ব্ি স্ব তযাক ওতযাগঙ । এভন তও দদগয ভাা মিযন্ত ওগয নাই । দই দতা তুতভ । দকাাগরয ভাা আয ফ ভাা দূয ইা মাইগফ । 

দকাাগরয ভাায এই দতা দল তযণতত । বকফাগন ফাৎরয দপ্রভ আতগর দুঃঔ চদনয থাগও না । ভগন তায দুঃঔ ফতরা তওঙু থাগও না । ভাই, আতভ দতাভাগও 

ভাাভুি ওতযগত দকাাররূগ দতাভায ওাগঙ প্রতযক্ষ ইাতঙ । আীর্ব্ি াদ ওতয দতাভায ফাৎরয দপ্রগভয পর দতাভায রাব উও । দতাভায আতভত্ব না 

উও, াংায আতি দূয উও । ঔান তনধগনয চনয ওাুঁ তদ না । দতাভায দকাার রাব  নাই দই চনয ওাুঁ দ । এ দুতদগনয দবাক ুঔ তদা তও ওতযগফ ? 

দবাগক তও ুঔ আগঙ ? ুঔ দমাগক । ুঔ গুরু াদ গে । দ ুঔ দওানওাগর পুযা না । াংায ুগঔ দওফতর দুঃঔ আয জ্বারা । দওফর দখাযাখুতয, আা 

মাা । ভুতি নাই । দদঔ, দকাী দপ্রগভ আত্ম্ুঔ তঙর না । ওাভগনাফাগওয শ্রীওৃষ্ণ ুগঔয দফাই তাাগদয স্ববাফ । চ ব্রচানন্দ গয, চ ব্রচানন্দ গয । 

তুতভ দকাারগও বারফা । দই বারফাা এ চকৎ বুর গ মাগফ । দতাভায আতভত্ব মাগফ । তঔন কাতরকারাচ ফওাফতও পুর ঘন্দন তুরয রাতকগফ । চ 

াংওয ! 

 

৪৯. তুতভ আনগন্দ াংায ওয । ভাায াংাগয তড়া দতাভায রাঞ্ছনা দবাক তও যওভ ? াংায দতাভায ন । তুতভ ফৃথা ভাা ওতযা হৃদগ 

অাতন্ত  দবাক ওয দওন ? তুতভ ভন শুদ্ধ ওতযা এওফায ফর এ াংাগয আভায ন, এ াংায বকফাগনয । তা গরই দতা ফ অাতন্ত দতাভায 

তভগে মা । এ াংায “আভায” ফত্তি াইগত দকগরই অাতন্ত দবাক ওতযগতই ইগফ । াংাগযয রাব দরাওান ফই খাগড় ফইগত ইগফ । আয 

াংাগয “আতভ আভায বাফ” ফত্তি াইগত মতদ না মা, তগফ দওান দবাগকই দতাভাগয াইগফ না । তুতভ দানগন্দ ওার ওাোইা  আন খগয 

তপতযা আতগত াতযগফ । দতাভাগয দওান আগগরগ াইগফ না । দমভন ফড়গরাগওয ফাড়ীয তও ঘাওযাণী ঔা দা, ফাায ভস্ত অনয ওাচ 

ওগয, তওন্তু তওঙুই ফুগও রাকা না । এওফায তুতভ ওগযই দদঔ না দওন ? মতদ াগত াগত পর নাইই া, তগফ না  আভায উগদ অভানয 

ওতয । চ গুরু, চ গুরু, চ গুরু । অফতায ুরুলফযাী চকৎ গুরুয চ ।  

 

৫০. ব তও ? ভাই, দকাাররূগ মঔন আভাগও াইাঙ তঔন আয তঘন্তা তও ! আতভ ‚দকাাগরয ভা‛ এইটি তুতভ তনচি ওতযা ভগন ঠিও দা । 

তগফই দতা দতাভায ফ ইা মা । লড় তযুগত দতাভায তও ওতযগত াগয ? লড় তযু তও দভন ওতযগত াগয তফনা গুরুয ইো ।  

 

৫১. তুতভ আঘায তফঘায রইা শুধাশুতধ রড়াই ওতয না । আঘায তফঘায দওফর ভানুগলয আত্ম্জ্ঞান রাগবয উা ভাত্র । আঘায তফঘায ভাতনা ঘরায 

উগদ্দয আত্ম্জ্ঞান রাব । তাা মতদ না ইর, তগফ চাতনগফ আঘায তফঘায ভানা ফৃথা । তুতভ াচায ফঙয কঙ্গাস্দান ওয ফা তনযাতভল ঔা তাগত মতদ 

দতাভায আত্ম্গফাধ না চগন্, গুরু তঘনগত না ায, তগফ দতাভায আঘায তফঘায ফই তভঙা । আয আঘায ফতজ্জি ত ইা দও মতদ আত্ম্জ্ঞান রাব 

ওতযগত াগয, তগফ চাতনগফ দই অনাঘাযই দশ্রষ্ঠ আঘায । াস্ত্রী তফতধতনগলধ ারন ওযায উগদ্দয ইাগঙ তফলগ চফযাকয আতনফায চনয । দই 

তযাক চফযাকয মতদ না আগ, তগফ তফতধ তনগলধ ারন ওতযা তও ইর ! তুতভ তফতধতনগলগধয চাগর তড়া চীফন নষ্ট ওতয না । তুতভ উগদ্দয 

াযাইা ঔাতর উা তনা ছকড়া ওতযা আত্ম্তঘন্তা ইগত তফভুঔ ই না । আচওার দরাগওযা দও াংমভ তনভ ারন ওগয ফগে, তওন্তু দই 

ফ তনভ তনষ্ঠা তওগয চনয ওতযগত , তা চাগন না । দরৌতওও গুরুযা দইফ তক্ষা দদ না । আভায এইফ ফাওয ঔুফ ফুতছা ফুতছা তড়গফ 

। 

 

৫২. তুতভ তঘন্তা ওতয না । ইোভগয ইো ইো তভরাইা দা । তাুঁ ায মাা ইো তাাই বার, তাাই আদগযয তত গ্রণ ওয । বকফান 

মতই দওন ওষ্ট তদন না বি তাুঁ ায তদও তবন্ন অনয তদগও তাওান না । ঘাতও দভখগও ঙাতড়া ওঔন আয ওাায তদগও দৃতষ্টাত ওগয না । 

ফাফা বি চকগতয ওরগও তৃণফৎ ভান ওগযন । যাভপ্রাদ ফতরাতঙর ‘এ াংাগয ডযাই ওাগয যাচা মায ভাভগশ্বযী ।আনগন্দ আনন্দ ভীয 

ঔাতারুগও ফত ওতয । ফাফা, এফায ভিণ, অওগতাব  । বতি এফায অফযই রাব ওতযগত ইগফ । বতিয ভত এভন তিধয ফস্তু আভায 

দঘাগঔ গড় না । তাই, ফাফা, বতিয ওাঙ্গার াতচগতঙ । বতিয চ । 

 

৫৩. তুতভ আভায বি । আভায বগিয নাই তফনা । তুতভ তনবি   তনতচিগন্ত থাও । অতফযাভ নাভ ঘারাইা মা । শ্বাগ শ্বাগ । নাগভয আগক মভ 

বাগক । গন, দবাচগন, উঠিগত ফতগত ঘরাগপযা ওতযগত, ফ ভই, ক্ষণভাত্র ওার তফযাভ তদগফ না । দতাভায আা মাা খুুঁগঘ মাগফ । ভুি 

ইগফ । বফ ফন্ধন থাওগফ না । তঙন্ন গ মাগফ । এই ত চ উা ভুতিয । 
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৫৪. বকফাগনয ভতভা অায তাুঁ য ওৃা তওনা  ভৃত ফযতি চীফন া, তরা চগরবাগ, ওাঠতফড়ারী াকয ফাুঁ গধ ডুগফ অতর চগর, ওগযন 

দখাড়া কাধা তোগ তায রীরা দও ফুগছ, ফাফা, তুতভ আনন্দওগয ঔুফ ওতযা নাভ ঘারাইা মা । ভগনয আধায ফ দূয গ মাউও । তাুঁ য প্রতত-

প্রীতত-বতি স্থান ওতযা ফতা থাও । র্ব্ি ততদ্ধ দতাভায ওযতরকত । 

 

৫৫. তুতভ তফগদয ভাথা া দপতরা াংায গথ ঘতরা মা । দতাভায কাগ এওো আুঁঘয মিযন্ত রাতকগফনা । াংায মাুঁ তা খুতড়গত থাকুও তুতভ 

ঔুুঁটি আশ্র ওতযা যভানন্দরাব ওয । ফাফা আতভ তত্রতয ওতযা ফতরাতঙ আভায বগিয তফনা নাই । আভায ফাওয স্মযণ ওতযা তনবি গ থাও । 

দতাভায তনবি   বতি মতই ফাতড়গফ দতাভায াতন্ত ুঔ ততই দদঔা তদগফ । ব্রচানন্দগও হৃদগ ফাইাঙ দতাভায ভঙ্গর ৃষ্ট ওযগত আভায 

ওতক্ষণ । ফ ওত্তি ায ইো ওঔন ওী ইগতগঙ ইগত দা দতাভায ওী মা আগ । 

 

৫৬. আীর্ব্ি াদ ওতয, তুতভ তনবি   তনতচিন্ত  । তদন এওরূ ঘতরা মাইগফই । তুতভ চ ব্রচানন্দ গয ফতরা আনগন্দ ভতচা থাও । অন্ন 

স্থান দই ওতযগফ । দওান তওঙুযই অবাফ দফাধ ওতয না । আতভ দমাকাইগততঙ । আভায ীভা আাূযণ । ফাফা, দতাভাগও দওানতদন অবাগফ যাতঔ 

নাই আয যাতঔফ না । শ্রীভান যাভদা অতঘগযই বার ইগফ । দ আভায াগতয ভুগঠ । তাাযা অভযণ আভায ঔা । 
 

৫৭. গুরুনাভ তদনাগন্ত এওফায স্মযণ ওতযগফ । আভায র্ব্ি  তি এই নাগভয ভগধযই তদগতঙ । এওেু তনষ্ঠা বতি ওাগয তনগরই দতাভাগদয 

ইগরাগও ুঔ  যগরাগও যাভৃত রাব ইগফ, দতাভাগদয আয দওান াধন বচন নাই 

 

 

ভন 
 

১. ভনগও ঠাো দযঔ, ঠাো ভনই শ্রীগুরুয আযাভ ঔানা, মাই ওয না ওয ভনো গুরুগত যাতঔগফ । ভনো দমন এওো াকয এওেু াা রাকগরই 

দঢউ উগঠ । াা থাভগর ফতস্থয । 

 

 

বি ফৎর বকফান 
 

১. আতভ দতাভাগদয প্রতত প্রন্ন আতঙ । দতাভায দফাবাফ দদতঔা  দস্দ ভভতা, আদয মত্ন াইা আভায মদফ ভগন  দম তুতভ আভাগও 

ফাৎরযবাফ তনা াধন ওতযগত রাতকাঙ । এ অফস্থা দতা আভাগও ওৃা যফ ইা দতাভা ধযা তদগত ইগফই । বি ফৎর বকফান বগিয 

অধীন ইা গড়ন । ভাই, আভাগও রারন ারন ওতযগত ওতযগত দতাভায ওৃষ্ণ দিন ইা মাগফ । দ্বাগয মগদাাভাই দমভন আভায দিন না 

াইগর ফযাকুর ইগতন দইরূ দিন ওতযফায ফযাকুরতা এফায দতাভাগত দদতঔরাভ । দওাথা ফতযার ইগত ঢাওা আতা দিন ওতযা থাও । 

ভাই, এইরূ বতিূর্ব্ি ও আভায বচনা ওতযা মা । দতাভায ভাাচার অফযই তঙন্ন ইগফ । আভায এই বতিগত া অতফদযা দূয  । বকফৎ 

গদ তনষ্ঠা রাব  । তনষ্ঠা ইগত নাগভ রুতঘ  । রুতঘ ইগত আতি চগন্ । আতি ইগত বাগফয উদ  । বাফ ইগত দপ্রভ রাব  । 

এঔাগনই াধন দল ’র । আীর্ব্ি াদ ওতয দতাভায াধন এ মিযন্ত আতা দল উও । 

 

২. দতাভায দফাবতি অতগ্নতঔায নযা আভায হৃদগ জ্বতরগতগঙ । আভায ওৃাদৃতষ্ট ফ ভই দতাভায উয যতাগঙ-দওান ভগয তগয 

উা বুর  নাই । তুতভ দম আভায মগাদাভাই তাায তযঘ অক্ষগয অক্ষগয আভায হৃদগ প্রততপতরত ইা আগঙ । তুতভ ভাবাকযফতী তা 

না গর তও বকফাগন  তাুঁ ায অফতাগয তফশ্বা স্থান ওতযগত াতযগত । দতাভায দকাাগরয প্রতত দতাভায প্রঘুয দস্দ ভভতা আগঙ তা আতভ দফ 

ফুতছগত াতযাতঙ । ভাই, তুতভ তনবি   স্বেন্দ ভগন থাও । দতাভায উদ্ধায, উদ্ধায, উদ্ধায । তুতভ শুদ্ধ ফুদ্ধ ভুি । 

 

৩. দতাভায তঘয ফাতিত ওৃষ্ণরূ আভাগত দদতঔা ধনয ইগত ায । এই দতা দতাভায জ্ঞাগনয তফওা অগল্প অগল্প গে । এই ুকভ গথ 

দতাভাগও ঘারাগফা ফগরই দম ব্রগচয দকাার ভা মগাদায খগয ননী, ভাঔন দঔগত এগগঙ । দই চনয দমতদন দতাভায দঘাঔ স্পি ওতযা তদফয 
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ঘকু্ষ দান ওতযরাভ আয কুেস্থ স্পি ওতযা তাা দবদ ওতযা তদরাভ । এঔন দতা জ্ঞাগনয তফওা গফই, আভা তঘনগত াযগফই । আভা ধযগত 

ফুছগত ভায দওান ইতন্দ্র তনগ্র ওতযগত গফনা । এঔন দওফর ইতন্দ্রওর তদা দগথি ওম্মি  ওতযা দকগরই অথিাৎ ঘকু্ষ, ওণি, তচহ্বা, াত া তদা 

ভৎ দিন, শ্রাফণ, ভৎওীত্তি ন, দবাক চনগফদয ুেঘনাতদ ওতযগত াতযগরই ভন আতনই াংমত ইা আতগফ । ইা ঙাড়া ত দঘাঔ ফুতচা নাও 

টিতা দমাকমাক ওতযগর ওতরয অল্পাগুত দফড় াগফনা । তাই আতভ এই যর থ চীফগনয র্ব্ি বায তফগভাঘগনয এগনতঙ । ভা বতি তফশ্বা ওগয 

ভদিন ফুতদ্ধগত ফ ওাচ  ওগয মা । অতত ীঘ্রই দতাভায তফল ফুতদ্ধ দূয ইা যভ ওরযাণ রাব ইগফ, আয ওম্মি পগর দতাভা াগফ না । তুতভ 

েত্রস্থ  চগরয নযা আরকা দথগও া তযূনয তফঘযণ ওগয দফড়াগফ । 

 

৪. আীর্ব্ি াদ ওতয, দতাভায ইওাগর ুঔ  যাভৃত রাব উও । দতাভাগদয ঐতও  াযতত্রও ওরযাগণয থ ভুি ওতযা দদাই আভায 

এওভাত্র ওতি ফয । তাা দতাভাগদয বতিগত আতভ অায আনন্দ রাব ওতযাতঙ । দতাভাগদয অগবদ উানা আতভ ফাুঁ ধা তড়াতঙ । দতাভাগদয 

প্রতত আভায ভগনয দওান তদ্বধা বাফ নাই । দতাভযা আভাগও অগবগদ বতি ওতযগতঙ । ইা আতভ দফ প্রাগণ প্রাগণ অনুবফ ওতযগততঙ । বি  

বকফাগন অগবদ বাফনা ওতযগত না াতযগর, াধন  তওগ ?  

চদ্বতবাগফ দপ্রভ নাই । অমদ্বগতই দপ্রভ । দতাভযা তনচগও দম বাগফ বারফাতা থাও, আভাগও দই বাগফ বারফাতাঙ । আতভ দতাভাগদয 

অগবদ উানায মগথষ্ট তযঘ াইগততঙ ।  

 

৫. দতাভাগদয অবীষ্ট ততদ্ধ ওগল্প ততই আতভ ওরযাণ ওাভনা ওতযা থাতও । ফাফা, াধু ইো ূণি গফই ইগফ । ওাযণ এ ইো আভায ইো ন, 

এ দম  তাুঁ য ইো । এ ইোয কতত তপযা দও ? 

 

৬. আীর্ব্ি াদ ওতয, তুতভ ত্বয দযাকভুি ইা ূর্ব্ি  অফস্থা রাব ওয । ফাফা তুতভ তনবি   তনতচিত  । আভায এই আীর্ব্ি াদ  ইো তওঙুগতই 

যদ ইফায ন । ইায প্রততগযাধ ওগয এভন দও নাই । তুতভ গুরুবি তলয । আভায এ ইো দতাভায প্রতত ওামিযওযী ইগফ । তুতভ আভায ওৃায 

াত্র ।ওৃায াত্র তফগন ওৃাভ ওঔন ওৃা ওগযন না । 

 

৭. চাতন-নাগভ বিাঃ প্রনযতত তগফ ওভিপর তফগলতঃ প্রাযি পর অঔেনী । অন্ততঃ তওঙুো দবাক ওতযগতই  । তযণাগভ-দমঔাগন আতভ, 

দঔাগন ধভি-দঔাগনই চ । ুতযাাং-‚ভাগভওাং যণাং ব্রচ‛; ফাণীগও চীফন গথয াগথ ওতযা না ।  

 

৮. ভুতিয াংফাদ উৎওো চনও । মাই দাও, তাায উয আভায ওৃাদৃতষ্ট তনগক্ষ ওতযরাভ । দতাভযা তাায চনয তঘন্তা ওতয না । তঘন্তায 

দফাছাঃ আচ ইগত ব্রচানন্দ তঘন্তাভতনই গ্রণ ওতযগরন ।  

 

৯. অন্তগযয শ্রদ্ধাবতি তদা দম দমবাগফ দ বাগফই তায ূচা আতভ গ্রণ ওতযা থাতও । দতাভাগদয দওান অযাধ নাই । মতেুকু ায তনগচযা 

ওতযগফ । ফাদ ফাতওো আতভই ূযণ ওতযা দগ্র ভাওি  তদা া ওযাইা তদফ । ফাফা, ভাই, প্রগভানত আভাযই াগত । 

 

১০. তুতভ আভায তপ্র বি । দতাভায ওর শুব ফানা আতভ ূণি ওতযফ । দতাভায ওর দুঃঔ, অাতন্ত, জ্বারা, তনযানন্দ দূযীবূত উও । আভায 

ূণি ওৃারাব ওয । 

 

১১. মঔন মাা  শ্রীঘযগণ চানাইা যাতঔগফ, তাগতই দতাভায দলার আনা ওাচ ূণি ইগফ । 

 

১২. দতাভায প্রাথিনা মঔন মাা  চানাইা মাইগফ । আতভ দৃতষ্ট তদা ওাচ ওতয ওগোগয ভত দমভন ওে চর ইগত াগড় উঠিা স্থগর 

তডভ ঙাতড়া চগর নাতভা মা দইঔান ইগত দৃতষ্ট তদা তডভ পুঠা, আভায ওাচ  দইরূ চাতনগফ ।  

 

১৩. এঔাগন আভায আয দওান ওত্তি ফয নাই । আতভ আনাগও দতাভাগও তফরাইা তদাতঙ । ঐ দম আভায তদ্ধভাভন্ত্র দতাভায ওভি কুগয ঢাতরা 

তদাতঙ, দই তদনই আভায ওভিগল ইাতকাগঙ । তুতভ এক্ষগন র্ব্ি ান্ত ওযগন ঐ ভন্ত্র আভায স্বরূগ দফা  ারন দ্বাযা ভৎস্বরূত্ব রাব ওতযা 

ব্রচানন্দ ইা মা । এই চগন্ই চন্ ভৃতুযয ফন্ধন দঙদন ওতযা তনতযানন্দভ  । দতাভায ূর্ব্ি  চগন্য দুঃঔমদনয দূযওয । 
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১৪. ফাফা যগভন, দতাভযা আভাগও াইগফ । দতাভযা তযই আভায বচন ওতযফায অতধওাযী । আভায প্রতত দতাভাগদয দফ দরাব আগঙ । 

দতাভাগদয দফা ত্রাতদ প্রাই াইা থাতও । দতাভায গুরুগফা যানত । গুরুগফা যান তলযই আভায দফায অতধওাযী । স্বাভীয তনওে স্ত্রীয 

নাভ  স্ত্রীয তনওে স্বাভীয নাভ দমভন ভধুয রাগক দতভন ওতযা গুরুয নাভটি ভধুয ওতযা র । তগফই নাগভয তভষ্টত্ব অনুবফ ওতযগফ । দমভন 

আতভ এই ুদীখি চীফন দম নাভ রইা (চতা) চাকততও দুঃঔ ওগষ্টয যাগয তকাতঙ দতাভাগদয াংায জ্বারায াত এড়াইগত  বফ াকয 

ততযগত দই নাভই তদাতঙ ।  

 

১৫. যগভন, ফাস্ততফওই দতাভাগদয ধম্মি  তাায উগদ্রও গগঙ । এফায দতাভাগদয গুরু দিগনয ঔুফই আকুর ফানা তঙর । তওন্তু আতভ দতাভাগদয 

ফানা তওঙুগতই ূযণ ওতযগত াতযরাভ না । তাই দদতঔ বকফান বগিয ওাগঙ ায ভাতনর । এ তফলগ আভায ফাওয  আগঙ মুক যম্পযা গত, 

আভায দঘগ আভায বি ফড় । এফায দিন না াা বারই ইাগঙ । দতাভাগদয অনুযাকো আয ফাতড়া আুও । ওাযণ অল্পগত আভায ভন 

উগঠ না । ফাফা এ গথ ফতদগওইগতা রাব দওান তদগকই ক্ষতত নাই । গুরু দিগনয প্রততক্ষা থাওা ইা এওটি বতি রাগবয শুব রক্ষণ । আতভ 

দতাভাগদয হৃদওাগরই তফযাচ ওতযগততঙ । আভায াধন বচন  দম তাই । অগবদ উানা ফ ভই দাভ উচ্চাযন ওয, আয প্রাথিনা 

ওয, ঠাকুয আতভ দতাভাযই স্বরূগ, তুতভ আতভ অগবদ, ভাা দভাগ দতাভা ইগত ৃথও ইা আতঙ । এক্ষগণ দতাভায তনতয স্বরূ আভা দা 

আয দতাভায ওতযা র । ফাফা এইবাগফ াধন, বচন, ওতযা মা । দতাভায াংাগয আা াথিও উও । দতাভাগদয  দকাায ত্র াইরাভ । 

দতাভায দদ ফযাতধ বগন্ধ তরতঔগততঙ দতাভায লধ এওভাত্র গুরুদাদও ান, আয গুরু নাযাণ নাভ চ ইাগতই দতাভায দদফযাতধ 

বফফযাতধ ফই দূয ইা মাইগফ । 

 

১৬. খগয দুঁঘা, প্রগফগয দরুন দম অভঙ্গর তাা গুরু নাভ স্মযণ ভাত্র দূয ইা দকগঙ । তুতভ তনবি   তনতচিত থাও । গুরু বি তলয যভ 

বাকযফান । 

 

১৭. দতাভযা ওগর আভায ভঙ্গরভ াতন্ত আীর্ব্ি াদ র । গুরু বি তলয যভ বাকযফান । দতাভাগদয দওান অভঙ্গর নাই । শ্রীগুরু নাভ স্মযগণ 

ফ অভঙ্গর দুয ইা দকগঙ । 

 

১৮. এফায দতাভাগদয দফাূচা াইা আতভ মগথষ্টই প্রীতত রাব ওতযাতঙ । দতাভাগদয গুরুবতিয ফাস্ততফওই তুরনা নাই, ইা আভায এফায 

ভগন াযা তদাগঙ । ওো তদন দতাভাগদয াগথ তও আনগন্দ ওাোইাতঙ, দতাভায  ভঞু্জয দফা ূচা তও দম অনুযাক দদতঔরাভ ফৃন্দাফন ফতরগর 

অতুযতি  না । 

 

১৯. দুরিব ফস্তু রাব ওতযগত দকগর ফাধা তফঘ্ন ফহুৎ উতস্থত , ইা মুক মুকান্তয ইগতই ঘগর আগঙ । এগত তায দওান ক্ষতত নাই, ফযাং অবীষ্ট 

ফস্তু রাগবয উৎওো আয তদ্বগুণ দফগড় মাগফ । ভাই, দীক্ষায তদন ুনযা ধামিয না া মিন্ত আভায ঔাগন মাা স্থতকত যতর । দতাভায 

উয আভায ওড়া নচয আগঙ । দতাভযা তনবি   তনতচিগন্ত  ‚গয ব্রচানন্দ গয‛ নাভ ওীত্তি ন (ওগয ওগয) প্রাগণয তাা তভোগ মা । আভায 

াতন্ত আীর্ব্ি াদ ফতলিত গফ । দওান তঘন্তা ওতয না । অবীষ্ট ূযণ গফ ।  

২০. আভায দতা ফাওযই আগঙ তুতভ তফগদয ভাথা া দপতরা াংায গথ ঘতরা মা । দতাভায কাগ এওো আুঁঘয মিযন্ত রাতকগফ না । াংায 

মাুঁ তা খুতড়গত থাকুও তুতভ ঔুুঁটি আশ্র ওতযা যভানন্দ রাব ওয । ফাফা আতভ তত্রতয ওতযা ফতরাতঙ আভায বগিয তফনা নাই । আভায ফাওয 

স্মযণ ওতযা তনবি গ থাও । দতাভায তনবি   বতি মতই ফাড়গফ দতাভায াতন্ত ুঔ ততই দদঔা তদগফ । ব্রচানন্দগও হৃদগ ফাইাঙ দতাভায 

অভঙ্গর নষ্ট ওতযগত আভায ওতক্ষণ । ফাফা ওত্তি ায ইো ওম্মি  মা ইগতগঙ ইগত দা দতাভায ওী মা আগ । 

 

২০. ফাফা ফযদা, দতাভায বতিূণি ত্র াইা যভ আনন্দ রাব ওতযরাভ । আভায তফচায াতন্ত আীর্ব্ি াদ গ্রণ ওয । দতাভায ঙন্দভত 

ফাড়ীখয ওতযগফ । এত তাড়াহুড়ায তও প্রগাচন ? দতাভায তত্রওাগর দুঃঔ নাই । তুতভ ুত্র ওরত্রাতদ রইা ুগঔ ওার ওাোইগফ । ব্রচানন্দ নাভ 

দনা ফাকান ফনযা বাাইা রইগত াযগফ না-না-না । ৎ ইগত দম অবফাণী উদু্ভত  তাা অঔেনী চাতনগফ । আয ফাফা, তুতভ চীফগন 

দুঃঔ ওগযা নাই । আচ দুঃঔ ওতযগফ, এতও ইগত াগয ? দতাভায গণয কড়া দদ, গণযই র ইগফ । তুতভ বকফাগনগও ব ওয ফতরা 

দতাভাগও দওই এ চকগত ব দদঔাইগত াতযগফ না । তুতভ বকফানগও বারফা ফতরা দতাভাগও ওগরই (চীফ ভাগত্রই) বার ফাতগফ । এই 
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আভায তয ফাণী । ফাফা, তুতভ আভায দঘাগঔ দঘাগঔ আঙ । আতভ দতাভায ওাচ ওতযা মাইগততঙ । তুতভ তনবি গ তনতচিগন্ত থাও । আতভ ফ ঠিও 

ওতযগততঙ । ফাফা, আতভ তও দতাভাগও দপতরা নীযফ থাতওগত াতয ? তুতভ স্থাগন স্থাগন খুতযগতঙ গঙ্গ গঙ্গ আতভ দতা খুতযগততঙ । দতাভাগও স্থান 

ধযাইা তদগততঙ । আয দফী তফরব নাই । আভায ভাইয জ্বয াতযাগঙ । রুণুয তফফা অনতততফরগব ইা মাইগফ । তযদা  যাভদা 

দরঔাতড়গত বারই অতধওায ওতযগতগঙ । তুতভ দতা ফ ভগ কুগর আঙ । চ গুরু দকৌযাঙ্গ, চগুরু দকৌযাঙ্গ । 

 

২১. চতভদাযীগত বার ভযাগনচায তনমুি ওতযাঙ । এঔন আয দতাভায বাফনা তও ? াংায আয দতাভায াগত যাতঔ না, গুরুয ওতযা দা । 

গুরু ভাযাচ, দতাভায গক্ষ মাা তফগফঘনা বার , তাাই ওতযগফন । তুতভ গযয তঘন্তা খাগড় আতনা তভঙাতভতঙ ভাথা খাভাইগতঙ । ুঁগ দা, 

ুঁগ দা, ুঁগ দা । আত্ম্ভিগণয তুরয আয দমাক নাই । ফাফা, তুতভ াক্ষী স্বরু ইা আনগন্দ বাতা রইা আায তফায ওয । এগত বাযী 

আনন্দ াইগফ । এফায আতভত্বোগও তুতভগত্ব ডুফাইা দা । মথা প্রাতপ্তগত । তফঘযণ ওয । এই আভায ইো  আীর্ব্ি াদ । চ অফতায ুরুলরূী 

চকৎগুরু তও চ ! দতাভায এফাযওায ওীত্তি নটি আভায দফ রাতকাগঙ । দদগয দাঙ্গা াঙ্গাভা আভাগদয তও ? মাই উও না দওন ? মায দমভন 

ওম্মি  তায দতভন পর । আভযা দগুরুয ঙ্গ াইাতঙ । আভাগদয ভুঔ ভতরন ফা তঘন্তামুি ইগফ না । আভযা অফতাযুরুলরূী চকৎ গুরুয ন্তান 

। আভযা তনযানগন্দ, দুঃগঔ, প্ররগ ভারগ তনবীও থাতওফ । ফাফা, াংাযী দরাও দতা ভতযগত আতাগঙ । আয আভযা ভৃতুযগও চ ওতযগত 

আতাতঙ । আভাগদয ভুঔ ভতরন ইগফ দওন ? ফাফা, আচওায ওথাগুগরা আভায ভগন কাুঁ তথা যাঔ । বুতর না, দতাভাগদয ঙ্গ ুঔ রাব ওতযফায 

দতা আভায এওান্ত ফানা আগঙ । তওন্তু ভ ওতযা উঠিগত াতয না । 

 

২২. ফাফা ফযদা, দতাভায বতিূণি ত্র াঠ ওতযা আভায তদ্বগুণতয উথতরা উঠির । মতই াঠ ওতযগত থাতও ততই নতুন তফল াইা আনগন্দ 

দযাভাতঞ্ছত ই । এভন ফ াতযফাতযও, াভাতচও ওথা এত ুন্দযবাগফ গুোইা তরতফদ্ধ ওতযগত ায । তাা াঠ ওতযা আভায আনগন্দয ীভা 

থাগও না । দতাভায ভতস্তষ্ক তি িারন দদতঔা আতভ অফাও ই । তুতভ ওতফ  এওচন বার াতততযও । ফাফা, দতাভায ওম্মি  ঔাযা ন । তুতভ 

চীফগন দুঃঔ া নাই, াইগফ না । আতভ তফযাতত্র ওতযা দতাভাগয এওফায দিন তদফায ফানা যাতঔ । এঔন ভা ঘারাইগর  । াতওস্তানই 

উও, আয দকাযস্থানই উও, তুতভ ুগঔ তনদ্রা মা দোা । ূণি ুলয ুত্র যাতঔগতগঙ । এয আফায অনুভতত তও, ফাফা ? আতভ থাতওগত গুরু 

দওাথা । শ্রীভততগদয তফফাগয চনয তঘন্তা ওতয না । তঘন্তাভতণই উাগদয তঘন্তা ওতযগতগঙন । দতাভায দঘষ্টা তফপর । তনচ তিগত মঔন তওঙুই 

ইগফ না তঔন তুতভ াষ্টাগঙ্গ দতগর তড়া থাও । ফগঘগ এই দঘষ্টাই উত্তভ । দরাগওয ওথা তও ফা আগ মা ? আতভ থাতওগর দতা ফাফা, 

আতভোগও তুতরা দপর । এই আতভই ভস্ত অাতন্তয ভূর । এঔন এওফায ফগরা ‚চ ব্রচানন্দ গয‛ । ‚গুরু দতাভায ইোই ূণি উও । তুতভ 

মাা ওয তাাই বার । আতভ তাাই আদগযয তত গ্রণ ওতযফ । দতাভায মাা ঙন্দ , আতভ যাচী আতঙ । আভায এ ফাফা তত ফাফা‛ । 

ফাফা, এইবাগফ দলার আনা আত্ম্তনগফদন ওতযা আনন্দ র । ইা ঙাড়া আয এই াংাগয আনন্দ াইফায দুযা থ নাই । এই গথ তওঙু যাতঔা 

তওঙু তদগর ঘতরগফ না । পাুঁ ও যাতঔা ধম্মি  ওতযগত নাই । দদালী ওয দতা তনগদি ালী ঔারা দা । এ ফই দতাভায দান । 

 

২৩. দতাভায প্রতত আভায তফগল রক্ষয আগঙ । দতাভায দম ওত্তানা বাফ নাই তা ফুতছ । আভায উযই দম দতাভায ভিণ তনবি য তাা 

দফ হৃদঙ্গভ ওতযগততঙ । আয প্রওৃত তয দম তাই-‚আতভ ওবু আভায ন, এও বাতফ আয  ।‛ আতভ মতদ আভাযই ইতাভ, তগফ আভায 

ক্ষভতাধীন মাা ওতযফ বাতফতাভ তাা দতা ওতযগতই াতযতাভ । তাই গুরু া না ইগর চীগফয এওটি তৃণ তুতরফায ক্ষভতা নাই গুরু তি 

তবন্ন এই স্তদ্ব গ্রণ ওতযগত াগয না, ঘকু্ষ দিন ওতযগত াগয না, ভন ভনন ওতযগত, ফুতদ্ধ স্বওামি াধন ওতযগত অক্ষভ  । আভায অপ্রওাগ 

তাুঁ ায প্রওা, আভায প্রওাগ তাুঁ ায অপ্রওা । 

 

২৪. ভাই, দতাভায দওানই অযাধ নাই আভায শ্রীাদগন্ । তুতভ অকুগতাব  । আতভ তফঘতুদ্দি ীগত দতাভায পুর চগর গ্রণ ওতযফ । তুতভ 

তনভ তনষ্ঠায তত আভাগও তদ । আয তফযাতত্রয য আতভ স্থগর দিন তদফ । তুতভ োন যাতঔ । ুণি আয তযষ্কায তও ফতরগফ ? তায ওাচ ইা 

তকাগঙ । আচ অগনওতদন ধতযা তাায দওান দঔাচ ঔফয াই না । আয দফী তদন নাই । দতাভায দকাার আতা দতাভায প্রাণ চুড়াইগফ । 

আতভ তও াধ ওতযা ধাগভ তপতযা মাইগত ফযস্ত ই, আভাগও দও চাতন ফযস্ত ওগয । আতভ দতাভায ওাগঙ দফা ত ওভ াই না । দই চনযই মাই 

মাই ওতয না । বগিয ওাঙ্গার তওনা আতভ । তাই তাযা আভাগও োগন, আয আতভ বগিয োগন থাতওগত াতয না । দতাভায ফানা যণাগথি 

ওতই না তওঙু ওতয । তওন্তু তা এওো ইা উঠিগত ঘা না । দতাভায দকাাগরয তযঘ দতা অগনগওই দদঔগত াইাগঙ । আতভ দম আভায 

ভাগয ভুঔ উজ্জর ওতযগত তকা তফপর ভগনাযথ ইা তপতয । ইা অফযই দওান তনকূঢ় ওাযণ আগঙ, নইগর এভন গফ দওন ? এই ঘযণ ূচা 

ওতযা অগনগওই দতা াইগতগঙ । এভন না দম দওই া নাই । তগফ আভায তফশ্বা আগঙ, আভাগও াইগর তপতযগত  না । 
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২৫. নফদ্বী ব্রচাধাগভয চনয ভতণওানন্দ াধুগও াঠাইরাভ । দতাভযা উবগ ধাগভ থাতওা তাাগও দফা ূচা, আযতত,বচন, ওীত্তি ন  ধাভ 

তযঘারনায র্ব্ি  ওাগমিয াাময ওতযফা, ইাই আভায এওান্ত ইো । ভতণওানন্দ দতাভাগদয াঘগমিয ধাগভয তযঘারনা মথাাধয ুন্দযরূগ 

ম্পন্ন ওতযগফ, আতভ তনতচিগন্ত থাতওফ । দতাভাগদয তনচ তনচ স্বাগস্থযয প্রতত রক্ষয যাতঔা াধুগও মথাাধয াাময ওতযা ফতি ভাগন ধাগভয 

ুপ্রততষ্ঠায াংওগল্পই দতাভাগদয প্রতত আভায এই আগদ, দতাভাগদয বতফলযত প্রততষ্ঠা রাব আভায রক্ষয । 

 

২৬. দস্দাস্পদা চভ, দতাভায অাংঔয প্রণাভ  ত্র াইা যভ আনন্দ রাব ওতযরাভ । আভায অদিন দতাভায প্রাগণ দম আখাত তদাগঙ ইা 

এওটি বাফ-বতিয রক্ষণ । দতাভায প্রাগণ গুরুবতি চাতকাগঙ ফতরাই এওভাগয অদিন দমন ওততদন ফতরা ভগন ওতযগতঙ । বতি এগর ত 

রগও প্রর জ্ঞান গফই । আভায ভগন  দতাভায বতিয োগন ফড় দফীতদন এঔাগন থাতওগত াতযফ না । গুরুধাগভ তফযাতত্র উৎমান ওতযা 

ঔুফই বার ওতযাঙ । ইাগত দতাভায অগনও চগন্য ুঞ্জীবূত াযাত দুযীবূত ইাগঙ । আতভ দতাভাগও ফতরাতঙ আভায আর ওথা 

ওইগফ ! গুরু বি নফ দুই এওো কান কাইগফ আতভ শুতনফ । ভাভাাগও অুস্থ যাতঔা আতাতঙ, তাায দঔাুঁ চ তনগর দওান অুতফধা দাুঁ ড়াইগর 

তাা দূয ওতযগফ । আতভ তও ধাগভ আতা বিগদয োনাোতনগত তড়া তকাতঙ । আভায সু্থর দদো ফড় ুতফধা মাগে না । তুতভ গুরুগত তনবি য 

দা, তফশ্বা আন দতাভায ইওাগর তও যওাগর দুঃঔ গফ না । দতাভাগদয চনয আভায প্রাণো ঙট পে ওগয তওন্তু তও ওতয ফাই দম আভায 

ন্তান, ফাই দম আভায আন, ওগরই দম আভায ভন দঔর ওগয ফগ আগঙ আীর্ব্ি াদ ওতয-দতাভায স্বাস্থযুঔ রাব উও । 
 

 

২৭. ওৃা দৃতষ্ট দপতরা বিগদয প্রাথিনা ূণি ওতয । দমভন চগর ওে থাগও, তডভ াযফায দফরা োগন এগ তডভ াতযা চগর তকা দ চর 

ইগতই দৃতষ্ট তনগক্ষ ওগয তডভ পুো । বকফান অফতাতয ুরুগলয  ওামিয তাই । তাই এই ফযাযাভ ধাগভ থাওগরই দগয মাগফ । দতাভায এই 

ফযাযাগভয ুথযই র ুঔ াও শুওতায দছার এওেু দতধ দুগ্ধই দতাভায ুথয । 
 

 

তগফাম্ 
 

১. ফ ভ চ ওতযফায চনয শ্বাগ শ্বাগ “তগফাভ” এই ভাভন্ত্রই দতাভায চনয ফযফস্থা ওতযরাভ । ইাগত ওাচ বার ইগফ । এগত ভগনয 

তফতক্ষপ্ত অফস্থা গচ দূয গফ । ইা ফ ভই উঠিগত ফতগত শ্বাগয ঠানাভায গঙ্গ গঙ্গই চ ঘতরগত থাতওগফ । আয ধযান দতা 

গুরুভূতত্তি গত অগবদ  বাগফ ওতযা মাইগত ইগফ । ধযান এওফায চগভ দকগর আয ভনো তস্থয ’দরই ফ ঠিও ইা দকর । তঔন আয এই ভাায 

দুতনা থাতওগফন না । দতাভায দকাার এফায দতাভায চনয বার ফযফস্থা ওতযাগঙ । তুতভ এই নাভ চ ওতযা ঔুফ আযাভ দফাধ ওতযগফ । 

 

২. তুতভ র্ব্ি দা তগফাভ তগফাভ ভাভন্ত্র উচ্চাযণ ওয । হৃদগ তাংগয ফর িায ইগফ । চন্ ভৃতুযয ব থাতওগফ না । আীর্ব্ি াদ ওতয তুতভ 

আত্ম্াংস্থ  ।  

 
 

অগবদ উানা 
 

১. চীফগঙ্গ আন আত্ম্া যভাত্ম্ায স্বরু, এই অগবদ উানা । এই উানা চীফ ওর ততদ্ধ রাব ওতযগত াতযগরই যস্পগয তফফাদ 

তফবাদ, তাংা দদ্বল থাতওগফ না । চীফ ওর  াতন্ত রাব ওতযগফ, অাতন্ত দবাক ওতযগত ইগফ না । আতভ এই জ্ঞান চীগফয অন্তগয প্রওা ওতযা 

র্ব্ি  অভঙ্গর দূয ওতযা ভঙ্গর স্থান ওতযফ । ভা, এই তয জ্ঞান তনগচ আতনা অযগও ভানাইা ভঙ্গর ওয । চীফ ভাত্রগও আনায আত্ম্া 

যভাত্ম্ায স্বরূ চাতনা ওগরয উওায ওযাই স্বাবাতফও ধম্মি  জ্ঞানী ুরুগলয । মাায যভাত্ম্ারূী গুরুগত তনষ্ঠা বতি আগঙ তাায চীফ 



55 
 

ভাগত্রই দা ভদৃতষ্ট আগঙ । ভা, তুতভ দওান তফলগ তঘন্তা ওতযনা । তুতভ আনাগও  আভাগও এও স্বরূ দদঔ । আতভ তনগুিণ তনযাওাযরূগ এফাং 

গুণ াওায রূগ ঘযাঘয তফস্তায আতঙ । আভা ইগত তদ্বতী দও নাই । এই াংাগয ফ উাতধই আভায অথঘ দওান উাতধই আভায ন । 

 

২. ন্ধযা আতহ্নও ওতযফায ওাগর প্রাথিনা ওতযগফ ঠাকুয আতভ দতাভাযই স্বরূ তুতভ  আতভ এও ফস্তুই । ভাা দভাগ আফদ্ধ ইা আচ আভযা 

দতাভা গত ৃথও গ দকতঙ । এক্ষগন তুতভ আভাগদয দতাভায ওতযা র, দতাভায তনতয, তয স্বরূ আভা দা । ভাই দতাভযা এইবাগফ 

গুরুগও াধন ওতযা মা । দতাভাগদয উব দরাগওই ভঙ্গর । 

 

৩. ভাায পাুঁ গদ গড় দতাভায তনচ স্বরূ াযাগ দপগরঙ । এক্ষগন তঘন্তা ওগয দই স্বরূ রাব ওয । 

 

৪. দতাভায র্ব্ি ত্র গুরু জ্ঞান উও । এই চকগত র্ব্ি ত্রই এওভাত্র গুরুগদগফযই রীরা দঔরা । এওভাত্র ব্রচানন্দই চকৎ ফযাতা আগঙন । এই 

চকগত মা তওঙু ফই  “ব্রচানন্দ” । গুরুভ বূভেরত শুগন থাওগফ ? ওাগচই দদঔ দতাভাগত  গুরুগত দওান াথিওয নাই । তুতভ মা গুরু 

তা । এওতবন্ন দুই নাই । তগফ দম দুই দদঔাগে ভাাগত । দমই আতভ দই তুতভ । তুতভ আতভগত দওান দবদ নাই ।  

 

৫. ভগন্ত্র তুতভ দীতক্ষত । দতাভায স্বরূ  শ্রীগুরুগদগফয স্বরূ এওগবগফ ধাযনা ওগয তগফ চ ওতযগফ । দগল দদঔগত াইগফ গুরু তলয এওই 

ফস্তু । ভাাগত দুই দদঔা । দই ভাা অাতযত গফ চ ওতযগত ওতযগত । তাগওই ফগর আতভ তুতভ তভরন বূতভ, তঔনই আতভ তুতভয তভরন 

বূতভগত দাুঁ ড়াফ । এওত্ব জ্ঞান রাব গফ । তঔন আতভ নাই তুতভ নাই, দও ওায দঔাুঁ চ রইগফ ? এগওই ফগর তনতর্ব্ি ওল্প ভাতধ । গুরু নাই 

তলয নাই । ভাচন ফাগওয আগঙ-“দ ফড় ওঠিন ঠাুঁ ই ! গুরু তগলয দদঔা নাই” তঔন মা থাগও তা ভুগঔ ফরা মা না । এই ঘযভ অফস্থা না 

মাা মিন্ত তুতভ আঙ আতভ আতঙ । দতাভায ওতি ফয আগঙ আভায ওতি ফয আগঙ । তুতভ ডাওাডাতও ওযগফ আভা, দফা ূচা দদগফ 

আভা । আভায ওতি ফয প্রাণ ঔুগর আীর্ব্ি াদ ওযা, দফা গ্রণ ওযা । তুতভ পগোয ওাগঙ দযাচই খগয মা তওঙু থাগও দুঁযা, ফাতাা, পর ভূর 

দবাক তদগফ । আয ফতি ভাগনত আতভই যগতঙ অন্ন ফযঞ্জন মা তদগত  গুরুধাগভই ফযফস্থা ওগয তদগফ । দতাভায অবুফাতঘ ওযফায আয প্রগাচন ওগয 

না । অবুফাতঘয ওতদন শ্রীগুরুগদগফয ওাগঙ দবাক তদা প্রাদ ঔাইা রগফ । শ্রীগুরুয াদাে ততর তুরী তদগফ । শ্রীগুরুয ঘযগণ-১২ ভাই 

দফরাতা দদা ঘগর । তুতভ শুধু আভায এই চনগভয আনচন ন । তুতভ আভায ূর্ব্ি  চগন্য আনচন । তদনাগন্ত নাভো আভায এওফায 

স্মযণ ওতয । তগফই দতাভায তফশ্বা বতি ক্রগভই ফাযগফ । 

 

৬. আতভ দতা দতাভাগদয দই অগবদ উানাই তদাতঙ ‚দাম্ ‛ আতভ দই, এই বাফনা তনা নাভ, চ, ধযান ইতযাতদ ওতযগফ, তাা ইগর 

আভাগও দতাভাগতই াইগফ । ব্রচানন্দ অতবন্নরুগ দতাভাগতই তফযাচ ওতযগতগঙন । দই দতা তঘযতভরন, দঔাগন তফগেদ নাই । দদগয দিন, 

তভরন এ দতা তভথযা, আচ আগঙ ওার নাই । তঔন তও আফায আয এও গুরু ওযগফ ? ফাফা ক্ষতণগওয উানা দূয ওয, দ দতা দুঃগঔয ওাযণ । 

দ বাগফ আভায উানা ওতযগফ না । আতভ দতাভাগদই আতঙ এই দফাগধ আভায উানা ওয । তত্রওাগর ব্রচানগন্দয অবাফ ফা তফগেদ মন্ত্রণা 

দবাক ওতযগত ইগফ না । 

 

 

-০- 

 

‘ 

ব্রচানন্দ দফদফাণী 

প্রভথ তভত্র 

 

[ বকফান ব্রচানগন্দয চদনতন্দন উগদফাণী গত াংকৃীত । 

ওথয বালা গত তরতঔত বালা রূান্ততযত ভাত্র । ] 
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১. তযাশ্রী  । তযই জ্ঞাগনয উৎ - তিয অাংকুয - তনষ্ঠায দতু - তৃতী নন । 

২. তয-দপ্রভ-তফত্রতা-বতি-তফশ্বা, াংায চীফন, ধভি-চীফন চ যর ুন্দয ওগয । 

৩. দদফ দিগন া ক্ষ , অভঙ্গর দূয  । বতি-তফশ্বা তনগ দিন ওযগত  । 

৪. যণাকত প্রততারও । দম আভায যণ দন - আতভ তায প্রততারন ওতয । 

৫. বি আভায প্রাণ - বিগও যক্ষা ওযা আভায ধম্মি  - বগিয ভুতি আভায চীফন দফদ । 

৬. ব্রচানন্দ ভানুল-বকফান । বতি-তফশ্বা-অনুবূতত ঘাই । মতদ আয তওঙু ভগন ওয, ভাবুর ওযগফ । 

৭. বকফান চকগতয এওভাত্র তনন্তা, তনফিা ওত্তি া । ব্রচানন্দ চীফন্ত বকফান । দিন ঠিও যাঔ । অনযতওঙু দবগফানা । 

৮. ভাতৃবি ’দর াংায স্বকিযাচয  । ভাগও দদফীজ্ঞাগন ূচা ওযগফ । 

৯. ব্রচানন্দ ভাওারী । বি নানাবাগফ আভাগও দিন ওগয । মায দমভন বাফ । ওঔন যাভা - ওঔন যাভ - ব্রচানন্দ তফ – যাভ । 

১০. এও ওথা র্ব্ি  ধগভিয ভন্বগ ব্রচানন্দ ধভি । ধগভিয ভন্ব াধন ব্রচানগন্দয আতফবি াগফয দতু । 

১১. আতভ তুষ্ট ’দর দতাভায ইওাগর ুঔ - যওাগর যাভৃত রাব । 

১২. ভাা আফদ্ধ ইনা । আভাগও াথী ওগয ফ ওযগফ । াংায ওযগফ ব্রচানগন্দয াংায । দ াংায গফ তযাকীয াংায - দবাকীয াংায 

ন । 

১৩. তাংা-দদ্বল ফতচি ত-প্রাণ াতন্তয প্রফন । তাংা – দদ্বল ফতচি ত  । 

১৪. ওভিই ফন্ধন । ওভি-ফন্ধন ভুি  । ওভি থাওগত উদ্ধায নাই । ওভি ক্ষ ওয - ভুতি ওযাত্ত্ব গফ । 

১৫. চফদয নাযাণ তয - তায যণ র । দযাকভুি ’দফ । 

১৬. জ্ঞাতা-জ্ঞান-দজ্ঞ ফায উগয ব্রচানন্দ বকফান । 

১৭. ফত্তি ভান তক্ষা বযতা তাভতও । অাং প্রততষ্ঠা । 

১৮. যাচধভি প্রচা ারন, প্রচাীড়ন ন, অতয ফগর ান ন । 

১৯. নাভ ওয।নাগভয ভগধয ফ তওঙু আগঙ । আভায ওাগঙ মা আগঙ নাগভয ওাগঙ তাই আগঙ । নাভ অক্ষয তফগল ভগন ওগযানা, নাভ ভূতত্তি ভান 

ভগন যাঔগফ । 

২০. াতন্ত আীফিাদ অগভাখ । অাতন্ত থাগও না । 

২১. নাভ নাতভ অগবদ । নাভ তনগ থাওগত  । আভাগও মা তদগফ নাগভয ওাগঙ তদগরই আতভ াই । গুরুগতা  তঘযতদন থাগও না । নাভই তঘযতয, 

নাভ ওয । নাভ নাতভ অগবদ । 

২২. আভা গত মা াগফ এই আন ’দত তাই াগফ । চীফ-চকগতয ওরযাগণয চনযই আন প্রততষ্ঠা । আনই অনন্তওার থাওগফ । 

২৩. ি ওগয ফাওয ধয ত্বয পর াগফ, বতি-তফশ্বা তনগ ফাওয ারন ওযগফ । 

২৪. ব্রগচয বাফ-বতি দতাভায আদি । এয ওাগঙ আয দওান বাফ-বতি রাগক না । মগাদায দস্দগয ুতুর । দঔাগন আয বকফান থাগও না । 

ফাৎরযবাফ । 

২৫. দফগদ নাই বাকফগত নাই । ব্রগচয বাফ-বতি ফায উগয, তুতভ আভায আতভ দতাভায । ুঁ যভাত্নগণ নভঃ ুঁ ব্রচানন্দা নভঃ ততস্মন তুগষ্ট 

চকৎ তুষ্ট ব্রগচয বাফ । 

 

গুরু-তলয াংফাদ 

(তলয তযণীওান্ত ফুগও তরতঔত গুরুগদগফয গত্রয অাং) 

 

২৬. তলযঃ- ফাফা, াংায ফড় তফলভ স্থান । ফাতযাতাতড়ত তযণীয ভত ভন ততই ঘির; কন্তফযস্থগর দৌঙান ফড়ই দুষ্কয । আভায বতি নাই; 

ভানতও তি নাই । তও ওযা ওত্তি ফয ? 

               

 উত্তযঃ-আভায ফ তওঙু ফযণ ওগয তনগরই দতাভায বতি অঘরা গ মা । আভায ইো াগথ দতাভায ইো তভগর দকগরই  । দতাভায 

প্রওৃততয াগথ আভায প্রওৃততয তভর থাওগরই তা গ মা । আভায ফ তওঙুই দতাভায তভঠা রাকা ঘাই, তা গরই দম দওান াং থাগও না । 

বতি অঘরাই থাগও, তফশ্বা েগর না । তফশ্বা অেুে যাঔগত ’দর Complete Surrender ওযগত  (মূ্পণি যণাকতত) । তনগচয অতস্তত্ব 

থাওা মিযন্ত ন । শুওগদফ চনগওয ওাগঙ ব্রহ্মতফদযারাগবয চনয তকগতঙগরন । তকগ দদগঔ তও চনও ওগওটি উরঙ্গ ুন্দযী মুফতী দভগ 
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দওাগর ওগয ফগ । দদগঔই তাুঁ য খৃণা ’র । এয ওাগঙ উগদ তনফ ? তৎক্ষণাৎ তপগয ঘরগরন, বতি তফশ্বা তাুঁ য দঔাগনই ঘট গও দকর । 

চনও দেয দগ চতরুণি এওটি ফাটি তদগ ফরগরন, তুতভ আভায যাচুযীো দিন ওগয এগা, দদগঔা চতর দমন এও দপাুঁ ো ভাটিগত না গড়; 

তা ’দর দতাভায তযগেদন গফ । এই প্রযী তযফাযী গস্ত দতাভায তঙগন যইগরা । শুওগদফ আয ুযী দদঔগফন তও ? তাুঁ য ভন দতা ফাটীয 

উয । দতভতন আভায ভন গুরুভুঔী গ আগঙ । আভায ওাগঙ স্ত্রীই ফা তও,আয ুরুলই ফা তও; উরঙ্গই ফা তও, ওাড় যাই ফা তও ? ফাফা তযণী, 

তগফই দদঔ, ফই ভগন । ভন াঔীগও এফায ‚চ গুরু‛ ফগর ধ্বাং ওগয দপর ।‛ 

 

তলযঃ- আতন আভাগদয বুগর থাওগর আভাগদয দুকিতত দূয গফ তও ওগয ? াংাগযয খূণীাগও নাগচার গ ড়তঙ । 

 

উত্তযঃ- বগিয ওাঙ্গার তও বিগও বুরগত াগয ? মায চনয আভাগও এই াড় ভাাংগয দদ ধাযণ ওযগত গরা । গুরুগত ভন দযগঔ তফদযায 

াংায ওযগত গফ । আয অতফদযায াংায তযু তনগ াংায । তফদযায াংাগয নাভ নাই । গুরুগত তফশ্বা যাঔ, ভনপ্রাণ ভিণ ওয, ফ গফ । 

আতভ তফশ্বা দযগঔতঙ, ভনপ্রাণ ভিণ ওগযতঙ, তাই অভয-দরাগও ফা ওযতঙ । তুতভ আভায ভত  ।‛ 

 

স্বাভী ব্রচানন্দ 

শ্রীশ্রী ফুড়াতফধাভ 

যভনা, ঢাওা, ১৩/৬/৬৬  

 

২৭. ‚গ্রন্থ-প্রততাদয প্রওৃত তফদযারাব গত অগনও দূগয । গ্রন্থ-প্রততাদয তফলয-তফদযারাব । দম তফদযাগত আত্ম্তফওা, আত্ম্জ্ঞান রাব  না - দ 

তফদযা তফদযাই ন ।‛ 

২৮. ‚ভানুগলয চধমিয ঘাই । চধমিয না থাওগর ভানুলই না । চধমিয ধগয থাও - আতভ আতঙ াগঙ াগঙ ।‛ 

২৯. ভগন্ত্রয ততনটি অাং – প্রণফ, ুঁওায, ফীচ । ফীচভন্ত্র দাাং-তফ-তফষু্ণ-ওৃষ্ণ মায দম উায । প্রণফ চ ওতযগর আত্ম্জ্ঞান রাব  । মত 

প্রওায ফাওয আগঙ দ ভস্ত ফাগওযয তযভাতপ্ত এওভাত্র প্রণগফ । প্রণগফয গয আয ফঘন নাই । ফিদা প্রণফ উচ্চাযণ ওতযগত াতযগর ঘাতয দফগদয 

াঠ ইা মা ? প্রণফ এওাক্ষয ঙন্দ স্ত্রী-ুরুল ওগরই এই ফাওয উচ্চাযণ ওতযফায অতধওাযী । ইায ূক্ষ্মবাফ এই দম আত্ম্াই তয আত্ম্তবন্ন 

প্রণফাতদ তভথযা ভাা ভাত্র । আতভ আত্ম্া - চীফ নই - দদ নই – ভন, ফুতদ্ধ, ইতন্দ্রাতদ নই । এইরূ তনচি যাতঔা প্রণফ উচ্চাযণ তঘন্তা ওতযগফ । 

৩০. আভায প্রওাগই ওগরয প্রওা । দই আত্ম্ায স্বরূ তুতভ । দতাভায প্রওা তদাই ওর প্রওা । তুতভ স্বপ্রওা । দতাভায প্রওাগই 

ওগরয প্রওা । দতাভাগও দওই প্রওা ওতযগত াগয না । তুতভ চঘতনয তনতফিওায ুরুল । দমভন নে নানা প্রওায নােও ওতযা দ নেত্ত্ব 

তনচি াযা না । দইরূ তুতভ প্রাণফাতদ তঘন্তন, ভনন, ধযান ওতযা তনচ স্বরূ ইগত তফঘতরত ইগর তগফই তুতভ াংায াকয ইগত ভুি 

ইা মাইগফ । এফাং দুঃঔ ওগষ্টয াত এড়াইগফ । তুতভত ভুতি - দতাভাগও আফায ভুি ওগয দও ? ভগন্ত্রয ইাই ইর ূক্ষ্ম বাফ । 

৩১. গুরুগথ গুরুরূ ধযান তঘন্তা ভনন দ্বাযা তনচ স্বরূগয প্রওা  । গুরুগদফ নাভ তদা তঘত্ত দিগণয ভরা দূয ওতযা মান । তঔন তনচ স্বরূ 

আতন প্রওা ইা গড় । দমভন ূমিয নাযাণগও দভগখ আফযণ ওগয, দভখ তযা দকগরই ূমিয আতন প্রওা  । 

৩২. নাভ আয তফনু্দগবগদ ৃতষ্ট দুই প্রওায । এও ‚ফাা ৃতষ্ট‛ ততাভাতা ওতৃি ও । আয এও ৃতষ্ট গুরু ওতৃি ও ‚নাভ ৃতষ্ট‛ ।গুরু ওাগণ নাভ তদা 

তগলিযয অজ্ঞান অন্ধওায দূয ওতযা জ্ঞান বতি তদা উদ্ধায ওগযন । গুরু দাাং ফীচ ওাগণ তদা ূফিগদ না ওগয - তুতভ দদ ন আত্ম্া - 

এই  ি বূতাত্ম্ও তাকৎ চয দুঃঔচযা দদ তুতভ ন - তুতভ ৎ তঘৎ আনন্দরূ আত্ম্া এই তনচি চন্াইা দদন । 

৩৩. দাাং ফীচ দাগন তগলযয অগরৌতওও চন্রাব  । দই দতু দাাংগও ফীচভন্ত্র ফগর । দাাং ভগন্ত্রয ূক্ষ্মবাফ এই - ব্রচানন্দরূ 

তফ, তফষু্ণ ফা ওৃষ্ণ দদফতা আন স্বরূ দফাধ ওযা ঘাই । অথিাৎ আতভ চঘতনয স্বরূ আত্ম্া ভস্ত চকগতয তনন্তা  তনফিা ওত্তি া । এই দফাগধ ধযান 

তঘন্তা ূচাই ূক্ষ্মবাগফয াধনা । গুরুগও আওায দফাগধ ূচা ধযানই তনতয পরদাও নতুফা অতনতয পররাব  । 

৩৪. ফাৎরয বাফ তনগ দম আভা রারন ারন ওগয - ওৃা যফ ইা আতভ তাগও ধযা দদই । দাগয মগাদা ভাঈ এয দমভন ওৃষ্ণ দিন 

ইাতঙর । দম দমবাগফ আভা বচনা ওগয - আতভ দই বাগফই তায াগথ এওাত্ম্ ইা মাই । মায দমভন বাফ তায দতভন রাব । 

৩৫. বতি াধন বচগন ভাাচার তঙন্ন  - া অতফদযা দূয  - বকফৎ গদ তনষ্ঠারাব  - তনষ্ঠা ইগত নাগভ রুতঘ  - রুতঘ ইগত 

আতি চগন্ - আতি ইগত বাগফয উদ  । বাফ ইগত দপ্রভরাব  । এইঔাগনই াধনায ভাতপ্ত – ঈশ্বযত্বরাব । 

৩৬. ‘বকফান ভঙ্গরভ াতন্তদাতা, এই দৃঢ় তফশ্বা থাওগর অভঙ্গর দূয  - অাতন্ত থাগও না । দৃঢ়তফশ্বা আন । 
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৩৭. আত্ম্চী ইা চন্ ভৃতুযয াত ইগত ভুি  । দতাভায চন্ পর ওয । শ্রীবকফাগনয ঘযণ দফা দতাভায চীফন অততফাতত ওয । 

াংায াকগয ডুফন্ত ভন বাতা তনতরিপ্ত ইা উঠুও । াধু গুরুয দফা তযঘমিযা দদ প্রাণ ঢাতরা দা । তগফই এই নশ্বয দদগয াথিওতা । 

নতুফা এই াড় ভাাংভ দদগয ভূরয তও ? 

৩৮. বগিয োন ি োন । দ োন তও আতভ এড়াইগত াতয ? বি আভায ফড় তপ্র । বি আভায প্রাগণয প্রাণ । বগিয ওাযগণ আত এ 

বুফগন বিচগন ওতয তযত্রাণ । বগিয চনযই আভায এই আতফবি াফ । 

৩৯. চফষ্ণগফয দধূতর গড় মায কৃগ প্তগওাটি কুর তায ইগফ উদ্ধায । চফষ্ণফগও আচন ফতর মতদ ওাায প্রাগণ াড়া দদ তাাগও 

আভায আন ওতযা রই তাায প্তগওাটি কুর উদ্ধায ওতয । 

 

াংখ তি 

শ্রী তনফাযণ ঘন্দ্র াা 

৪০. ওতরমুগক াংখতি অততপ্রফর । াধগনয এও রগক্ষয দৌুঁতঙগত ইগর ফিাফস্থা াংখফদ্ধ অফস্থা ওাচ ওতযগর তাা গচ ম্পাদন  । 

এগওয দঘষ্টা ফা উগদযাগক তাা ওঔন ম্ভফ  না । ওগরয প্রাগণ আগ্র  ফযাকুরতা ভবাগফ চাগ্রত ইগর াংখ প্রততষ্ঠা রাব ওগয । 

াংখ তি ফযতীত চকগত তওঙুই কঠিত ইগত াগয না । াংগখয তি অতযীভ । দই চনয আভাগদয যভাযাধয শ্রীগুরুগদফ স্বাভী ব্রচানন্দ 

যভাং ভাপ্রবু চীউ ধভি  আতত্ম্ও উন্নতত, তফশ্বওরযাগণ – তফশ্বগরাও ততাগথি, তফশ্বচাকযগণ াংখ তিয তফগল প্রগাচনীতা উরতি 

ওগযন । দইচনয তততন তাুঁ ায দাতশ্রত  যণাকত ন্তান ন্তততকণগও উগদ প্রদান ওতযা াংগখয তি  তাায প্রগাচনীতা প্রগঙ্গ 

ফগরন –  

দতাভাগদয চীফগনয রক্ষয এও । দতাভযা ফিদা ভগন যাতঔ ভস্ত গুরু ভ্রাতা-বতগ্নগও এও তযফায বুি, ওগর এওই ততায ন্তান, এই 

অনুবূতত দতাভাগদয প্রাগণ উদ ইগর দতাভাগদয মাফতী তাংা দদ্বল, কু্ষদ্র অাতন্ত তফদুতযত ইগফ ।  

 

তফশ্বফাী চাতত ধভি তনতফিগগল মঔন ‚তত্ত্বভত‛ ভাওাগফযয ুভান নীতত গ্রণ ওতযগফ তঔন চকগত তচ্চদানগন্দয ূণি আন প্রতততষ্ঠত ইগফ, 

ভগনয ওেতা, তাংা দদ্বল রান ওতযগফ, তফশ্ব আনগন্দয-ভঙ্গর চ াংঔ ুনযা ফাতচগ উঠিগফ, তনতঔর তফগশ্ব াশ্বত অনাতফর াতন্ত প্রততষ্ঠা 

রাব ওতযগফ । প্রাগণ প্রওৃত ভধুয বাফ উতদত ইগর তওঙুই অাধয থাগও না ।  

 

দতাভযা গুরুধাগভয তফগল তফগল উৎগফ এফাং প্তাগ এওটি তনতদি ষ্ট তদফগ এওতত্রত ইা আগন প্রণাভ, ূচাচ্চি না, আযতত, বচন ওীতি ন 

ওতযগফ । দ গুরু বকফাগনয ভাবাফ  ভাগপ্রগভয তফল তঘন্তা, ধভিাগরাঘনা, াধন ভাগকি  আধযাতত্ম্ও গথ উন্নতততফধান, তনঃস্বাথি দফাধভি 

উদমান ওযাই এই গুরুধাভ ভাতভরন ভগঠয প্রধান উগদ্দয তাা তফগলবাগফ মিাগরাঘনা ক্রগভ ওভি ন্থা তনদ্ধি াযণ ওতযগফ, গুরুধাগভয 

ুৃঙ্খরা, যক্ষণাগফক্ষগণয ুষ্ঠ উা উদ্ভাফন ওতযগফ ।  

 

এই গুরুধাভ প্রততষ্ঠায ভূগর তও তয, আদি  উগদ্দয তনতত আগঙ তাা তফগল বাগফ তযসু্ফে ওতযা তফশ্ব ওরযাগণ  দরাওতত ওগভি 

তফশ্বফাীয মু্মগঔ উিাতত ওতযা আদি তনষ্কাভ দফা ধগম্মি য ওথা ধতযা তুতর । াংগখ এওতত্রত ইা বাফ তফতনভ  আগরাঘনা ওতয । আতভ 

সু্থর দদগ ধাগভ উতস্থত থাতওগর দতাভযা দমরূ - াংমভ, শ্রদ্ধা বতিয তত উগফন ওয াংগখ উতস্থত ইা দতাভযা শ্রদ্ধা বতিয 

তত উগফন ওতযগফ ।  

ফিদা আগন আতভ প্রতযক্ষ আতঙ এফাং দতাভাগদয ওামিওরা ভস্তই রক্ষয ওতযগততঙ । আতভ  আভায আন এও । এই তদ্ধ আনই গুরুতি 

। তাা ওদাঘ দও গ্রণ ফা ফযফায ওতযগফ না ।  

 

দতাভযা বতি তনষ্ঠায তত গুরুীঠ ফা গুরুয আগনয গফিাতবাগফ ফিদা তফত্রতা যক্ষা ওতযগফ । আভায আন ওথা ফতরগফ । মাায মাা 

অতবরাল আগন চানাইগফ । আতভ দওাথা নাই ? গুরু দওাথা নাই ? তততন আগঙন আওাগ-ফাতাগ প্রতত চীগফয অন্তগয । তততন বতি রবয, 

বাফকভয । আগনই তাুঁ াগও ঔুুঁতচা াইগফ । ওাগচই গুরুয আগনয তফত্রতা যক্ষা ওযা প্রগতযও বি তগলযয ওতি ফয । গুরুধাভ চওরা ধাভ 

স্বরু, গুরুকৃ তঘন্তাভতণ স্বরূ, গুরু কৃতস্থত তরু ভূ ওল্পফৃক্ষ স্বরূ, চরা অভৃত াঔায স্বরূ, ুে ওর ভতণ স্বরূ । ুফুতদ্ধ ফযতিয 

ওতি ফয গুরুস্থান দিন ভাত্র তদ্ধজ্ঞান ওতযা দিফয নভস্কায ওযা । গুরুয তদ্ধ আন এফাং গুরু অতবন্ন । আগন যর প্রাগণ বতি তফশ্বাগ দম মাা 

প্রাথিনা ওতযগফ আতভ তাা ূণি ওতযা থাতও ।  
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াংগখ মঔন গুরু বাই-দফানকণ ভগফত ইগফ তঔন যস্পগযয ভগধয বাফ তফতনভ ওতয । এইরূ আরা আগরাঘনায ভাধযগভ াধন ভাগকিয 

দদাল ক্রটি ধযা তড়গফ এফাং অগনযয াাগময াধনভাগকি থ ুকভ ইগফ । দ্ভগিয ঙ্গরাব এফাং তনঃস্বাথি তনষ্কাভ ওভি উদমান ওতযা 

াধনগথ অগ্রয ইগফ । তাাগত ভগনয ভতরনতা, আতফরতা দূয ইগফ । প্রাগণ তফভর আনন্দ উগবাক ওতযগফ । তঘত্তশুতদ্ধই এওভাত্র বকফানগও 

রাব ওতযফায প্রওৃষ্ঠ ন্থা । ওাগচই তনষ্কগে ুষ্ঠবাগফ াংখ তযঘারনা ওতযগত াতযগর দতাভযা অতঘগয শ্রীগুরু বকফাগনয ওৃা রাগব ভথি 

ইগত াতযগফ । এই চকগত এভন দওান তি নাই দতাভাগদয অতনষ্ঠ াধন ওতযগত াগয । দতাভযা াংখগও দৃঢ়বাগফ ধতযা যাতঔগত াতযগর - 

ভগ্র তফশ্ব এওতত্রত ইা দতাভাতদকগও তফব্রত  তফন্ন ওতযগত াতযগফ না । গুরু  াংগখয তত দতাভযা ঠিও ঠিও বন্ধ যাঔ । াধু িগল্প 

অতফঘতরত থাও । দই তলয গুরুতি দ্বাযা গফিাতবাগফ ুযতক্ষত । ঘতুদ্দি  বুফগন এভন দওান তি নাই তাায দওাগ্র স্পি ওতযগত াগয ।  

 

এও রক্ষয ফা ইষ্ট ততদ্ধরাগবয চনয ওগরয প্রাগণ আকুরতা চতন্গর াংগখয ৃতষ্ট  । এই  াংখ অতুরনী । দতাভাগদয অমনওয, ভতমফলভয, 

কু্ষদ্র অাতন্ত ভস্ত বুতরা তকা প্রাগণয তনতফড় ফন্ধগন আফদ্ধ ইগত াতযগর দতাভযা চকগত অাধয াধন ওতযগত াতযগফ, ভাাফদ্ধ াংাগয 

থাতওা অভৃতয আস্বাদন ওতযগত াতযগফ । 

শ্রীবকফান কীতা ফতরাগঙনঃ- 

মগজ্ঞ দান তঃ ওভি ন তযাচযাং ওামিযগভফতয । 

মগজ্ঞদানাং তমচিফ াফনাতণ ভণীতলনাম্  ।। 

কীতা-১৮/৫ দলাও 

 

  মজ্ঞ, দান, তযা, ওভি তযাচয নগ । এই ওর ওভিপর তফদ্বানকগণয তঘত্তশুতদ্ধওয । তয মুগক তযা, দ্বাগয মজ্ঞ এফাং ওতরগত এওভাত্র 

দানই দশ্রষ্ঠ ধভি । কৃীগদয ধনম্পতত্ত উাচি গন ফহুতফধ া ি  । দান ধভি দ্বাযা এই ওর াগয প্রততওায  তযগাধন ইগত াগয । 

কৃীগদয াাংাতযও উাচি গনয তওদাং ফয ওতযগত  ।  

 

ওর ধগভিই দাগনয ওথা ফরা ইাগঙ । নগঘৎ তফত্তাঠয-দদাল খগে । অতযতধও ভতণ ওািগনয আতি ভানুলগও খৃতণত শু মিযাগ অফতযণ 

ওযা । অতযাতধও ভতণ ওািগনয আতি ধভিগথয প্রধান অন্তযা । আফায অতযাতধও দান ওতযা তবঔাযী ইগত াস্ত্র ওাাগও উগদ 

প্রদান ওগয নাই । তযতভত ফয এফাং অগথিয দ্বযফাগযয উগদ াগস্ত্র প্রদত্ত ইাগঙ । অথি দ্ভাগফ ফযাতত ইগর ভগন ততযওাগযয আনন্দ 

রাব  ।  

 

অগনও দক্ষগত্র অতুর ঐশ্বগমিযয অতধওাযী তনু্দ দান-ধগভি মূ্পণি তফতশ্রদ্ধ । গুরু দদফতদ্বগচ, ভঠ ভতন্দগয তাাগদয শ্রদ্ধা বতি তফশ্বা এওেুকু 

নাই । অথঘ তনগচগদয অতযতভত ঔযগঘয চনয গযাওায ফযগ তাাগদয কুোগফাধ  । াগস্ত্র আগঙ দম তনচ প্রগাচন তবন্ন অতততযি ি 

যাগঔ ফা তনগ আত্ম্াৎ ওগয দ দঘায । অয তদগও দৃতষ্টাত ওতযগর দদঔা মা কুটীয তনফাী অথি াভথিীন ভুরভান এও া, দুই া 

তবক্ষা ওতযা দঔাদায াওা ভতন্দয (ভস্ তচদ) তনভিাণ ওগযন । এইরূ বকদ্ভতি, ধভিানুষ্ঠাগন ভৎ দপ্রযণা ফাস্ততফও প্রাংনী এফাং অনুওযণ দমাকয 

। অথি তবন্ন াংায চীফন তনফিা ইগত াগয না । াংাযী চীগফয অগথিয প্রগাচন আগঙ । তওন্তু তনচুঔ স্বােগন্দয চনয অমথা অতযতভত ফয 

াস্ত্রতফরুদ্ধ । ধভিজ্ঞ ৎওগভি কৃীয আগয তওদাং ফযতত া াস্ত্রানুগভাতদত । ুতযাাং মথাথি অথি দ্বযফাগযয চনয ভুতষ্ট তবক্ষা াংযক্ষণ, 

ভঠাশ্রগভয চনয ভাতও ঘাুঁ দা ভঠাশ্রগভয ধভি তফলগ এফাং আধযাতত্ম্ও উন্নততওগল্প প্রওাতত তত্রওা গ্রণ, ভঠাশ্রগভ তফগল তফগল অনুতষ্ঠত উৎগফ 

মথাতি াাময দান এফাং তনতভত বাগফ দমাকদান ওযা প্রগাচন । াস্ত্রভগত ভঠাশ্রগভয চনয ফিাগগ্র ভুতষ্ট তবক্ষা যাতঔা দই ওর কৃী 

অন্নগবাচন ওগযন তাুঁ াযা মজ্ঞতফগগলয অভৃত দবাচগনয পর রাব ওতযাগঙন । দফৌদ্ধকণ ফিদা তাুঁ াগদয ঔাগদযয অগ্রবাক দফৌদ্ধ তবকু্ষওগও 

দান ওতযা গয তাুঁ াযা তনগচ দবাচন ওগযন । দম কৃী গুরু বকফানগও অন্নদান না ওতযা এফাং ৎওগভি দান না ওতযা তনগচয উদয তযূণি 

ওগয াগস্ত্রয তফঘাগয তাাযা যাক্ষ । ধম্মি  দঔাগন প্রগফগয থ া না । ভঠাশ্রগভয তযাকী ন্নযাী  ব্রহ্মঘাযীকণ গুরু বাই বগ্নীকগণয ফাড়ীগত 

ফাড়ীগত এফাং তফতবন্নস্থান খুতযা তপতযা দই ওর ভুতষ্ট তবক্ষা উওযণ   অথি াংগ্র ওগয তাা দতাভাগদয গুরু দফা ফযতত  । ভুতষ্ট 

তবক্ষা এফাং আতথিও াাগময ধাভফাী দতাভাগদয তযাকী ন্নযাী ব্রহ্মঘাযীবাইকণ এফাং অতততথকণ প্রাদ বক্ষগণ প্রততাতরত এফাং দতফত 

ইগতগঙ । দতাভাগদয এইরূ কু্ষদ্রদাগন এইরূ ভৎওামি ম্পাতদত ইগতগঙ । ইা চ ওথা নগ । কৃীগদয গক্ষ ভুতষ্টতবক্ষা াংযক্ষণ 

চাধয তযাক অথঘ এই ভুতষ্ট তবক্ষা ভৎ ওামিয অনুতষ্ঠত ইগতগঙ । কৃীকণ অনাাগ াধযানুাগয ক্রভঃ,তযাকধগভি অগ্রয ইগত াগয ।  
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আতভ ঘাই দতাভযা আদি কৃী  । দতাভযা ভগন প্রাগণ দৃঢ়  । কতযষ্ঠ , তযাশ্র  । াংাগয দতাভাগদয দ্বাযা – ুত্র-তযচন তফল-

ম্পতত্ত মঔযাতত ভস্তই থাতওগফ । দতাভযা অনাি বাগফ তনষ্কাভ ওভি ওতযা মাইগফ । বকফাগনয উগদ্দগয দওান পরাওাঙ্ক্ষা না ওতযা ওামিয 

ওযায নাভই তনষ্কাভ তনঃস্বাথি ওভি । এই ওগভি দতাভাগদয ফন্ধন নাই । দতাভযা বকফাগনয াংাগয তনমুি ওভিঘাযী । তাুঁ ায যতঘত তফশ্বারা ওভি 

ওতযা মা । জ্ঞানী াংায ওগয অনািবাগফ আয অজ্ঞানী াংায ওগয তফল-তফগল-আি ইা । তাাগতই ওম্মি  ফন্ধন খগে ।  

 

ফানাই ফাযাংফায চতন্ফায ওাযণ । এই াংাগয মাায মতেুকু ানা ততেুকু তাাগও ওড়া কো তযগাধ ওতযা তদগত ইগফ । অথঘ তনচ 

রগক্ষয ফিদা চাক  ধীয তস্থয থাতওগত ইগফ । প্রগতযগওয ভান অতধওায আগঙ । ওাাগও দাফাইা ওাায অতধওায কু্ষণ্ণ ওযা মা না । 

দমইঔাগন নযাময অতধওায কু্ষণ্ণ  দইঔাগন দপ্রভ আতগত াগয না এফাং ভনুলযপ্রীতত, দপ্রভ-বারফাা তফশ্বভানফতা তফশ্বধগভিয তফরুতপ্ত খগে । 

অনাি আদিকৃী াংাগয াতা দঔতরা বকফাগনয ওামিয ওতযা মাইগতগঙ । ভুতি তাাগদয ওযতরকত । আয তফল ভতদযা ভত্ত ইা 

অজ্ঞান-াংাযী াংায ভরু বূঔগে তৃতলত তযগণয ভত ধাতফত ইগতগঙ । তাুঁ াগদয ভুতি দওাথা ? দমই তততভগয দই তততভগযই তড়া 

থাতওগফ ।  

 

অগগ্র দতাভযা তনগচ আদি  । দতাভাগদয তনচ তযফাযস্থ-তযচনগও আদগি কতড়া দতার । দতাভাগদয আদি অফগরাওন ওতযা গ্রাভফাী 

ভৎ আদগি অনুপ্রাতণত ইগফ । এইবাগফ দদ-তফগদগ আদগিয উজ্জ্বর প্রততেতফ পুটিা উঠিগফ । দতাভাগদয আত্ম্তযাগক  তনষ্কাভ ভৎওাগমিয 

অনুপ্রাতণত ইা ত ত র র ফযতি তযাগকয ভাভগন্ত্র দীতক্ষত ইা দদ-দদান্তগয তফচ অতবমাগন ফাতয ইগফ । আদিগও রূদান 

ওযাই দতাভাগদয ওভি  াধনা । দতাভযা তফশ্বচাকযগণ তযাগকয তনঃস্বাথি ভান ওগভি এতকগ ঘর । ভামবঃ দতাভাগদয ওর বায, ওর দফাছা 

আতভ ফন ওতযফ ।  

 

গুরুয উয তনবি য ওতযা তাুঁ ায তনওে তি াভথি প্রাথিনা ওয । তততন দতাভাতদকগও তি াভথি, দপ্রযণা দমাকাইগফন । আভায বগিয ধ্বাং 

নাই । আভায বি দমইঔাগন মা আতভ তাায চিাগত কভন ওতয । আভায বগিয চিাগত ভুতি স্তুতত ওতযা মা ।  

 

চকগত ওগম্মি যই প্রতস্ত । দও চওতপত শুতনগত ঘা না । দতাভযা আদি তনষ্কাভ ওভি ওতযা মা তফশ্বফাী দতাভাগদয ুভান ওগভিয চনয 

চগয ভারা যাইা তদগফ । দতাভাগদয তনঃস্বাথি ওগভি অনুপ্রাতণত ইা তাাযা নফ নফ ওগভিয দপ্রযণা রাব ওতযগফ । দতাভযা জ্ঞাগন মঔন ভদী 

ইগফ, দপ্রগভ প্রীততভান ইগফ এফাং ওগম্মি  ফিবূত ওরযাগণ ব্রতী ইগফ তঔন এই তফশ্বাতন্তয অতভ তগল্লার ফতগত থাতওগফ ।  

 

কৃীয াাময তবন্ন দওান আশ্রভই তযুতষ্ট রাব ওতযগত াগয না । কৃী  ন্নযাীয তম্মতরত প্রগঘষ্টা চকগত ভৎওামিয প্রততষ্ঠা রাব ওতযগত 

াগয ।  

 

দতাভযা দতাভাগদয তযাকী ন্নযাী  ব্রহ্মঘাযী বাইকণগও তাাগদয ওাগমিয াতা  ৃষ্ঠগালওতা প্রদান ওয । দতাভাগদয াাগময  

ৃষ্ঠগালওতা তাাযা তি  ভৎ ওাগমিযয নফ নফ দপ্রযণা রাব ওতযগফ । তাাগত চকগতয অগনও ওরযাণ াতধত ইগফ । ‚চকতদ্বতা 

ফহুচনততাঘ‛ দম ওভি তাা ম্পাদন ওযাই দৌরুলত্ব এফাং ুদুরিব ভানফচীফগনয ূণিতা  াথিওতা । এওই রক্ষয  আদগিয তবতয তদা 

দম ঐওয  তভরন স্থাতত  তাাই স্থাী তভরন, প্রওৃত বন্ধ । তনঃস্বাথি দপ্রভপ্রীতত বারফাাই ভানুগলয হৃদ চ ওতযগত াগয । ভগফদনা  

ানুবূতত প্রাগণ উতদত ইগর ওগভিযপ্রাগণ াড়া  দপ্রযনা চাগ্রত  । তনগচযা গুরু বাই  বতগ্নগদয ভগধয াধনায তফত্র  তক্ষা প্রদান ওয । 

ভান রক্ষয  আদগিয দফদীভূগর প্রগতযগও অতবভান, অাংওায, ওতৃ্তি ত্ত্ব, প্রবুত্ব ঙাতড়া তনঃস্বাথি দফায বায রইা ুভান ওতি ফযগথ অগ্রয 

 । প্রতত ওগভি, প্রতত দগক্ষগ বকফৎ তি প্রাথিনা ওয । তগফই দতাভাগদয রক্ষয তদ্ধ ইগফ । দতাভাগদয ভধুয তফত্র চীফন ইগত প্রওৃত 

দপ্রযণা রাব ওতযগফ । দতাভাগদয অদভয তি  ৎ াগ ততযওায া  তি রাব ওতযা ভস্ত তফদাদ উগক্ষা ওতযা ওগর 

রগক্ষয উনীত ইগফ । র র দরাও দতাভাগদয তনঃস্বাথি দফায ওতি ফয  দ্বাতত্বগফাধ অফগরাওন ওতযা াগ্রগ দতাভাগদয গঙ্গ তভতরত 

ইা দতাভাগদয ওগভি অাংগ্রণ ওতযগফ । তনঃস্বাথি দপ্রভপ্রীতত বারফাাই ভানুগলয ভগন প্রাগণ ততযওাগযয আনন্দ চাকা, ভানুলগও ৎওগভি 

উদু্বদ্ধ ওগয ।  
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ওতভিকগণয তনওে ইগত মতদ ফাস্ততফও আন্ততযও দৌাদি য  গমাতকতা াইগত ঘা তগফ দতাভায গুরুদাতত্ব, দুঃঔ, দুতচিন্তা  উগদ্বগকয 

তওঙু অাং ওতভিকণগও তফরাইা দা । তাাযা অাংগ্রণ ওরুও । তগফই তাাযা দতাভায তত ভতা যক্ষা ওতযা ভান দাতত্ব  ওতি ফয 

তনা ওভিগক্ষগত্র অগ্রয ইগত াতযগফ । তুতভ দমই ওগভি অগ্রয ইগফ তাাযা ানগন্দ প্রগাচনগফাগধ তফনা তদ্বধা, তফনা আহ্বাগন চীফনণ 

ওতযা ফীয চতনগওয ভত চীফনণ ওতযা দতাভায অনুযণ ওতযগফ । 

 

৪১. শ্রীগুরুগত বতি স্থান ওয - ইা অতত ভঙ্গগরয ওাচ । বিগও দফষ্টন ওতযাই শ্রীগুরুয দৃতষ্ট তনফদ্ধ । 

৪২. ত্তগুণী দরাগও মাা ফগর - তাা তভথযা  না । গুরুফাওয অফযম্ভাফী । 

৪৩. বতিয প্রবাগফ বগিয াপরয অতনফামি - বি ফিচী । 

৪৪. ফুড়াতগফয তফযাতত্র দিগনয পগর ূণয ি  - তদফযদৃতষ্ট দকাঘয , তদফযজ্ঞান রাব  । তদফযজ্ঞান রাব না ইগর অনুবূতত  না । 

৪৫. াস্ত্র ুযাগণয ওথা - াধুয ভঙ্গরভ দৃতষ্ট দম তদগও গড় - দ তদগওয অভঙ্গর দূয ’দ মা । 

৪৬. নাভ তগযাার াগত তনগ ফগ থাও - দওান ব থাওগফ না । তগফাম্  তগফাম্  ভাভন্ত্র উচ্চাযণ ওয - দ্বাদ তাংগয ফর িায ইগফ 

- চন্ ভৃতুয যতত ইগফ । 

৪৭. াধু মাা ফগরন তাাই  । াধুফাওয ওদাঘ তভথযা  না । 

৪৮. প্রতততনত চগয চনয শ্বাগ শ্বাগ তগফাম্  এই ভাভন্ত্রই ফযফস্থা । এগত ভগনয তফতক্ষপ্ত অফস্থা গচ দূয  । ফ ভই উঠিগত 

ফতগত শ্বাগয উঠা নাভায গঙ্গ গঙ্গই চ ঘতরগত থাগও । 

৪৯. ধযান গুরুভূততি গত অগবদ বাগফ ওযগত ’দফ । ধযান এওফায চগভ দকগর - আয ভনতস্থয ’দরই ফ ঠিও ’দ দকর । তঔন আয এই ভাায 

দুতনা থাগও না । 

৫০. আতভ ওৃা-যফ গ চীগফয ঘকু্ষ স্পি ওগয ঘকু্ষদান ওতয - ওে স্পি ওগয তাা দবদ ওতয । পগর জ্ঞাগনয তফওা  - আভা তঘনগত 

াগয । আভা ধযগত ফুছগত ইতন্দ্র তনগ্র ওযগত না দওফর ভদগথি ওভি ওগয দকগরই - (ভৎদিন-ভৎওথাশ্রফণ-ভৎওীতি ন) —ভন আতনই 

াংমত  । স্বল্পাু ওতরয চীগফয চনয এই যর থ – চীগফয ফিবায তফগভাঘগনয চনয এগতঙ । বতি-তফশ্বা ওগয ভৎদিন ফুতদ্ধগত এই ুকভ 

গথ অগ্রয  - তফলফুতদ্ধ দূয গ যভওরযাণরাব গফ - ওভিপগর াগফ না । ে-ত্রস্থ চগরয নযা া তযূণয দদগ তফঘযণ ওযগফ । 

৫১. তগফাম্  গেয অথি – জ্ঞান । আতভ দই ব্রচানন্দরূ তফ, এই বাগফ চ ধযান না ওগয এও ওথা - ‚তগফাম্ ‛ চ ওযা । অথি 

এওই, দওান তফতবন্ন না । তফঃ+অম্  = তগফাম্  তন্ধ ে । তফ অথি যব্রহ্ম-যভাত্না গুরু, আয অম্  অথি আতভ ।  

 

এই আতভ দুই প্রওায - তফদযা আতভ আয অতফদযা আতভ । ফদ্ধচীগফ তনগচগও অতফদযা আতভ ভগন ওতয । আয ভুিচীগফ তনগচগও তফদযা আতভ ভগন 

ওগয । তনগচগও তফদযা আতভ ভগন ওয । এই তফদযা আতভই আত্ম্য - তনচ আত্ম্াগও রক্ষয ওয । দদ ইতন্দ্রাতদ ভন ফুতদ্ধগত রক্ষয ওগয না । 

‘অতফদযা আতভ’ দদ ইতন্দ্রাতদ ভন ফুতদ্ধগও রক্ষয ওগয । তাই ফদ্ধচীফ ুনঃ ুনঃ চন্-ভৃতুযরূ-াংায দুঃঔ দবাক ওগয । আয ভুিচীফ ইায 

তওঙুই দবাক ওগয না । দদগ থাতওা দদগ নাই – তনতরিপ্ত । দতাভায ‘আতভগও‛ গুরুরূী - ‘তফাত্ম্াগও’ তনচ আত্ম্া আতভ ধয । এই অগবদ 

উানা । এইবাগফ অগবদ উানা ওগয - ‘রূচার তঙন্ন ওগয - ভাায কতে দবগঙ্গ তাংগয ভত ফাতয ’দ ড় । জ্ঞান-বতি না ’দর –

তফগফও চফযাকয না গর - তযাকী না গর  না । ভাতঙয ভত এওফায ভধুয বাগি - আয এওফায তফষ্ঠায বাগি ফগ রাব নাই । দবাকীয ভত চ 

ত ওতয আফায াংায ওতয । 

৫২. মজ্ঞাহুতত ওতযফায ভ প্রথগভ আঘভন অঙ্গনযা ওতযা তনগচয অবীতেত ফয প্রাথিনা ওতযগফ, ভগন ভগন ওযগচায ওতযা । দমভন দ 

অন্তমিযাভী ন দচযাততস্বরূ আতন অভৃতস্বরূ, ভঙ্গরভ  াতন্তভ । আভযা তফলগবাগক আি ইা আনাগও বুতরা থাতও । তওন্তু আতন 

তনচগুগণ আভাতদকগও বুতরগফন না । আভাগদয ওর অযাধ ক্ষভা ওতযা াতন্ততফধানূফিও যভানগন্দ যাঔুন । সু্থর যীগয ফা ভগন দওান প্রওায 

দুঃঔ ওষ্ট না উও । দ ভঙ্গরভ, ভঙ্গর ওরুন । আনাগও ূণিরূগ ফাযাংফায প্রণাভ ওতয । এইবাফ যর  তনচ বালা প্রাথিনা ওতযগফ । তাযয 

চফাতগ্ন ভঙ্গরওাযী অতগ্ন এই নাভওযণ ওতযা ূফিায তরতঔত ভগন্ত্র ততনটি ফা াুঁ ঘটি আহুতত তদা তনফিাণ ওতযগফ । াতন্তঃবি ফ াতন্তঃবি ফ াতন্তঃবি ফ 

ফতরা চর তঙোইা তদগফ, ইাগত দওান ব ফা াং নাই । ফ যওগভ ভঙ্গরই আগঙ । 

৫৩. ব্রচানগন্দয ঘযগণ দম ভাথা দনাাইাগঙ – তাায ভাথা আখাত তদফায এ - াংাগয দও চগন্ নাই । দ ভাথা আখাত তদাগঙ, তও 

তনগচয ভাথা আখাত ঔাইাগঙ । 

৫৪. বি আভায প্রাণ । বি ওবু আভায ঘযণ ঙাড়া  না । আয আতভ তাগদয ঙাড়া ই না । গুরুধাভ দতাভাগদয ততওগল্প আতফবূি ত - বি 

বকফাগনয তভরন-ভতন্দয । 
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৫৫. দদগ াতন্ত নাই । উল্টা তফঘায ওযতর যাভ । দওাথা স্বাধীনতা ? এ দম যাধীনতায এওগল । ভাতরওগও বুতরা তকাগঙ - তাই দরাগওয এত 

দুকিতত । 

৫৬. দতাভায দকাার - এই বাফ ঠিও থাতওগরই, দতাভায ফ ইা দকর । আয দওান তওঙুযই দযওায নাই দতাভায । ুতনায দভাক্ষরাগবয ওথা 

ভগন ওয । মায অায-ওরুণা তফগলয তযফগত্তি  অভৃত াইর । ুতনায যাক্ষগয চন্ খুতঘা দকর । দকাতফগন্দয আনন্দভ যীয াইা তাায 

তনচধাগভ স্থানরাব ইর । 

৫৭. দতাভাগদয ততগঘষ্টা আভায চীফনব্রত । দতাভযা আভাগও বারফাতা দস্দ ওতযা দকাারবাফ রইা বার বার তচতনল মঔনওায মা ফ 

তওঙু দফা তদে । দতাভাগদয বাকযয  ীভাই আতভ াইনা । দওান যভ াতন্তয দরাগও বকফাগনয ওাগঙ অফাগধ মাইগফ । ুঁ াতন্তঃ াতন্তঃ 

াতন্তঃ । 

৫৮. বগিয অবীষ্ট ততদ্ধ ওগল্প বকফান ততই ওরযাণ ওাভনা ওতযা থাগওন । াধুয ইো অফযই ূণি  । ওাযণ এই ইো দম ইোভগয 

ইো । এই ইোয কতত তপযা দও ? 

৫৯. শ্রীগুরু দদতযীয ওািাযী । জ্ঞান-ভাতছ ি ওতযা ার ধতযা আগঙন । তও ওগয তযী ডুফগফ ? দাও না াংায াকয । আুও না তুপান 

বাতয । জ্ঞান-ভাতছয দনৌওা চগর বাগ, দদাগর দডাগফ না । াংাগযয ভাাচার, াত-ওান্নায তুপাগন এ চড়গদ দদারাইগফ তাগত ক্ষতত তও ? 

দই তচ্চদানন্দ তুতভ - দতাভায ধ্বাং দওাথা ? তুতভ ৎ - তুতভ তঘযওার থাওগফ । দদ অৎ তাই ক্ষণস্থাী । ৎ মাা তাা গ্রণ ওয - 

অৎগও ফচি ন ওয ।তুতভ ৎ - দতাভায াতন্ত াতন্ত অাতন্ত তও ? এই ভযগদগযই াতস্ত চযা-ফযাতধ । 

৬০. াতন্ত-অাতন্ত-চযা-ফযাতধ এই ফ তঘন্তা অনুক্ষণ ওয ফগরই, ক্ষণস্থাী ফস্তুগত আতি থাতওগরই নানা প্রাওায ব উগদ্বক ইা থাগও । ৎ 

ওাগমি, ৎ ফস্তুগত আতি যাঔ - তাাগত ডয ব নাই । ভগন ভগন ফরগফ আতভ ৎ ওামি ওতযাতঙ - আভায আফায ডয ব তও ? তচ্চদানগন্দয 

ধযান ধাযণা ঙাড়া াতন্ত দওাথা ? তচ্চদানগন্দয ূচা-অচ্চি নাই চীফগনয ভুঔয উগদ্দয । তা ইগর দওান অফস্থাগতই দুঃঔ ওষ্ট ইগফ না । 

াংাগয থাতওা তনতরিপ্তবাগফ গুরু তচ্চদানন্দগও াইগত ইগফ । তগফই চীফন তঘযুগঔয । াংাগযয াত-ওান্না দি াইগত ইগফ না । 

৬১. ‘গুরু’ াঞ্জাফ দভইর । দই দভইগর নাভ - টিগওে ওাোইা উঠিাঙ । এঔন তা-াা দঔগর মা ফা খুভাইা ফতাই মা াঞ্জাফ 

দৌুঁতঙগত ইগফই । এই র তকগ ৎ গুরুয ফযাায । তগফ আয তঘন্তা তও ? আনন্দম্ , আনন্দম্ , আনন্দম্  । আতভইত ফ ওগয তনফ । ুঁ াতন্তঃ 

াতন্তঃ াতন্তঃ । 

৬২. যাগঔ ওৃষ্ণ ভাগয দও ? দও ফুতছগফ দতাভায রীরা – চগরগত বাা ীরা - ওয দখাড়া - কাধা তোগ । ওাঠ-তফড়ারী াকয ফাগধ ডুগফ 

অতর চরাগ ! তফধাতায তফতঘত্র রীরা ।  

৬৩. চ ব্রচানন্দ গয । নাভ তগযাার াগত তনগ ফগ থাও । তফদ-আদ তওঙুই থাওগফ না । 

৬৪. ুতনা ওৃগষ্ণয ধাইভা ইা দভাক্ষপ্রাপ্ত ইর । আভায ভাঈযা ভাায ফন্ধন ইগত ভুতিরাব ওতযগফ । বযা যাঔ, তনবি  তনতচিন্ত  ।   

৬৫. আভায ফাওয অগভাখ । এওফায দম ফাও ফাতয  - তা আয তপগয না । াধুওাফাত - াতীওা দাুঁ ত । াতীয দাুঁ ত ফাতয ইগর আয তপগয না । 

দতভতন াধুয চীফ-ওরযাণ ফাওয অগভাখ । আভায তাং চীফ এই ফাওয অগভাখ । আভায ফিগযাকাগযাকযম্  আীফিাদ অগভাখ ।  

৬৬. অুঔ-তফুঔ তও ওতযগত াগয ? দদ খগযয ঔুটি ি ওতযা র । ছড় তুপাগন তওঙু ওতযগত াতযগফ না । নাভ তগযাার াগত যাঔ । 

৬৭. বকফাগন  তাুঁ য অফতাগয তফশ্বা ভাবাকয শুদ্ধ-ফুদ্ধ-ভুি । উদ্ধায অফযম্ভাফী । 

৬৮. আভায বি আভায ুীতর াতন্তভ দওাগর স্থানরাব ওগয । আভায তযফাণী । 

৬৯. ওৃায অতধওাযী না ইগর দিনরাব  না । ওৃা না ইগর আভায দিন তদফায তি নাই । 

৭০. প্রণফ তঘন্তন ফা ধযান গুরুভূতত্তি য ৃথও দফাধ ওতয না । অথিাৎ আতভ এও - প্রণফাতদ গুরুভূতত্তি  আয এইরূ চদ্বতবাফ তনা উানা ওতয না । 

আতভ এফাং আভায উায অগবদ - এই বাফ ধাযণ ওতযা র । তুতভ এফাং দতাভায উায এও না গর - উাগয তভতা এওাওায ইগফ 

দওভগন ? নানা নাভ আয রূ ওর দতাভাগত ওতল্পত । নাভ রূ উাতধ ওর তযতযাক ওতযা - াযফস্তু দতাভায আত্ম্া যভাত্ম্া স্বরূ চাতনা 

ধযান ওয - তাায নানা নাভ নানারূ ে রইা ফৃথা অাতন্ত দবাক ওতযনা । গুরুগও অওায চাতনগফ অথিাৎ অযীযী, ওাা-যতত দফাগধ বচন 

ওতয । আভায বগিয আভায ভূতত্তি য চনয বাফনা তও ? 

৭১. ভন দঔারা - াত দঔারা - আভায প্রওৃত রূ । 

৭২. াফিগবৌভ দদফার - চকৎ দচাড়া । ব্রচানন্দ নফ মুগকয নফ অফতায । বি াফিগবৌভ ধভি প্রততষ্ঠায বাফ া । ফিধভি ভন্বগ ওতরয মুকধভি । 

৭৩. গুরু মতদ া থাগও - প্রন্ন  - াচায ভাইর দূয দথগওই শুব ওযগত াগয । 

৭৪. আতভ কুা ঔুতদনা - আভায বি াতাগর মাগফ না । আতভ ভঠ তুতর - আভায বি ব্রহ্মগরাগও মাগফ । 

৭৫. বগিয তি না দগর - বকফান তি দওাথা াগফ ? বগিয তিগতই বকফান ফরীান । বিই বকফানগও কগড় দতাগর । 
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৭৬. ব্রচানন্দ ফিত্রই তফদযাভান । াম্  দমা তুভ দা - ফিত্রই যাভ । মাা মাা আুঁতঔ দওাগয তাা তাা ওৃষ্ণ সু্ফগয । দম তদগওই আুঁতঔ মা - দ 

তদগওই ওৃষ্ণ । 

৭৭. গুরু দদন চফযাকয-ভন দবাগকয তদগও । তায রনা । গুরু দদন দঙড়া ওাুঁ থা আয রুটি - ভন দবাগকয তদগও । তায র না । ওগফ দভাগয 

তনতাইঘাুঁ দ ওরুণা ওতযগফ - াংায ফানা দভায ওগফ তুে গফ । এই বাফ ধয । 

৭৮. গুরু তবন্ন আভায কতত নাই । তাই গুরুয ঘযগণ ফ ভিণ ওগয ফগ আতঙ । এওান্ত যণ । 

৭৯. ততস্মন্  তুগষ্ট চকৎ তুষ্ট । তুতভ ুঔভ তুতভ ুগঔ থাও । এইই বগিয ওথা । 

৮০. বতি তনষ্ঠা ঘাই । াত ঔাগন কুা ঔুদগর তও গফ ? াত ঔাগন কুা ঔুদ গর তও আয চর াা মা ? তফশ্বাগ পর া । ঙুোঙুটি ওযগর 

তও গফ ? বতি আনগত গফ - বকফৎ ফুতদ্ধ আনগত গফ । ুগযাুতয তফশ্বা ঘাই ।  

৮১. তমতন ফযাতধ তদগগঙন - তততনই ফযাতধ যণ ওযগত াগযন । ডািায ওতফযাচ তও ওযগফ । বাফ তনগ বাফগত গফ - তগফ ত পর গফ । বাফ 

বতি ঘাই । 

৮২. ঘাতনয দল ওয । ঘাতন দল গরই াইা মাইফা । ঘাতনয দল ওয । 

৮৩.                                        

 

আীর্ব্াণী 

গুরুধাভ 

ফাঙু্গয এতবতনউ, দভদভ ।  

 

নানা ফাধাতফগঘ্নয ভগধয ুদীখি থ অততক্রভ ওগয তফকত ১৯দ চুন, ১৯৭১ ন, তনফায ঢাওা দথগও ওতরওাতা দৌুঁগঙতঙ । অগনও তদগনয 

ফযফধাগনয য বিতলযকগণয ভগধয এঔাগন তপগয আগত দগয বার রাকগঙ ।  

 

ঘাতযতদগও শুতন আনগন্দয চধ্বতন । তফু দওন ভগন আভায তফলাগদয ুয ফাগচ ? ূফিফগঙ্গ াম্প্রততও তফমিগ ঢাওাতস্থত ফুড়াতফধাভ মূ্পণি 

তফধ্বস্ত এফাং শ্রীধাগভ অফস্থানযত াুঁ ঘচন াধু প্রাণ াতযগগঙন । আচীফন তযাক  াধনা কড়া আভায াগধয স্বকিুযী ফুড়াতফধাভ  তায 

অধীশ্বয ফুড়াতফ ফত্তি ভান চফযীগতয তফধ্বস্ত ।  

 

এঔন আতভ দতাভাগদয দুাগয এওচন যণাথী । দতাভাগদয দফা ূচা াায চনয আভায ভন ফিদা অধীয গ আগঙ । দতাভাগদয ভগন আতভ 

দমন এওেু স্থান াই ।  

 

আীফাগদয চনয দরঔতনয প্রগাচন  না । আীফাদ আভায অন্তয গত অতফযাভ দ তদগও অতফশ্রান্ত কততগত ঙুগে মাগে । দম ওাচ ওযগফ, 

দ-ই আীফাদ অনুবফ ওযগত াযগফ এফাং দই আীফিাদগও পর ওগয তনগচয চীফগন প্রসূ্ফটিত ওযগত ভথি গফ ।  

 

শুব গুরু ূতণিভা তততথগত গুরুধাগভয ধম্মী ভুঔত্র ‚গুরুধাভ‛ িভ াংঔযা প্রওাতত গে বিতলযকগণয তফতবন্ন যঘনা তনগ । আতভ আীফাদ 

ওতয বিতলযকগণয এই প্রগঘষ্টা পর উও  এফাং ‚গুরুধাভ‛ দীখিচীফী গ বিতলযকণগও ব্রচানন্দধভি াধনা উদু্বদ্ধ ওরুও ।  

 

                 ুঁ াতন্ত, ুঁ াতন্ত, ুঁ াতন্ত । চ ব্রচানন্দ গয । 

 

গুরুূতণিভা 

১৩৭৮ ন  

আীফাদও 

শ্রীশ্রী স্বাভী ব্রচানন্দ যস্বতী 

৮৪. প্রাতঃওাগর তফাং দৃষ্টা তনতাাং ন তফদযগত । ভধযাগহ্ন আচন্ওৃতাং াাং াাগহ্ন প্ত চন্ন । 

৮৫. প্রততভা ীরা ফুতদ্ধ - ভগন্ত্রগত অক্ষয দফাধ - গুরুগত ভানুল ফুতদ্ধ । নযগও মাফায থ । 
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৮৬. ৎ ওগভিয প্রবাগফ তিত প্রাযগিয অল্পাতধও রাখফ  । দমভন দ ফৎগযয ওগদী দ ফৎয ওাযাফাগয ূগফি ভুতি া । তক্রভান 

প্রাযগিয রাখফ  না । দমভন ধনুও ইগত তীয এওফায ঙাতড়া দপযান মা না । 

৮৭. গুরু া থাতওগর – আগুগন ুড়গফ না - চগর ডুফগফ না - ঙাই ভুঠ ওযগর দানা গফ । 

৮৮. নাভ দনৌওা - নদী ায ওগয – বফাকয ায ওগয । 

৮৯. শ্রীগদগয কুর তচজ্ঞাায উত্তগয - ক্ষগণ রুষ্ট ক্ষগণ তুষ্ট - রুষ্ট তুষ্ট ক্ষমণঃ ক্ষমণ । 

৯০. ওৃারাব ওযগত গর - নাভ ওযগত  - চগুরু-চগুরু ।আল্লা তয ওযগর গফ না ।  আল্লা না  তয - এও আশ্রগ থাও । 

৯১. দকাঘনা নাযাণ শুদ্ধ  । দানুগণয ভগনয ভরা দূয  - দদগয া ক্ষ  । 

৯২. াধুয দচগনয গঙ্গ ওাযফায ওগরয গঙ্গ এও যওভ ফযফায । তা না গর দওভন াধু ? 

৯৩. দভগগদয ওাচ াংায দদঔা - ঘাকুযী ওযা বার না - প্রচনন তি না  । চনাংঔযা ফৃতদ্ধ দওান ভযাই না । 

৯৪. াচিাতয আদগি স্ত্রী-তক্ষায প্রায-তফলাতবভুঔী ফুতদ্ধদ্বাযা তযঘাতরত - অগথিাাচি গন রক্ষয । পগর াংাগযয ওাগচ উদাীন াংাগয 

তফৃাংঔরা । 

৯৫. গুরুগও ফ ভিণ ওযগত  - যণাকত ইগত  - গুরুয গঙ্গ ম্পওি  যাঔগত  । তগফই গুরু যক্ষা ওগযন । স্ত্রীয দমভন স্বাভীয গঙ্গ 

ম্পওি  যাঔগত  - তগফই স্বাভী বারফাগ । াংায তদাই বকফৎ যাগচযয তযঘ াা মা । 

৯৬. বচ বচ বচ বাই শ্রীগুরুয ঘযণ - ভদ দভা ঙাতড় র শ্রীগুরুয যণ । এওান্তযণ - এওান্ত যণ র । ফ চ গ মাগফ । শ্রীগুরুয 

ঘযগণ যণ র চ গ মাগফ । 

৯৭. ওতি া াচগফ না - ওতি া া ফড় ওঠিন - দাচা না । ওতি ায ফ তদগও দৃতষ্ট যাঔগত  - াযগফরা ওািাতয ওয তাুঁ াগয দতাভায ফ চ 

গ মাগফ । 

৯৮. বকফানগও তও ওগয চানগফ ? বকফানগও চানগত গর - দঘষ্টা ওযগত  - াধনা ওযগত  । ‘ফি ধভিাণাং তযতযচয ভাগভওাং যণাং ব্রচ’ 

এয ভভি উরতি ওযগতই াযা চীফন মা দওগে । াযা চীফন তঘন্তা ওযনা তও ঔাফ - তও ঔাফ ? বকফানগও চানগফ তও ওগয ?  

৯৯. গুরুদত্ত ওেী তফদ আদ দথগও যক্ষা ওগয । বতি তফশ্বা তনগ ধাযণ ওযগফ । ওেী ফতড কাডি  । 

১০০. াংায ভুদ্র - দওফরই তযঙ্গ - দওফরই তযঙ্গ । াযা চীফন ঔােনী দঔগে - এওোয য এওো আগঙই আগঙ । বূগতয ওাগঙ ঙুো ঙুটী । 

গুোন মা না । দঙগর নাই - ঠাকুয দদফতায ওাগঙ ভানত ওগয । দঙগর ইগর তঘন্তা দঙগর ফাুঁ ঘগফত ? ঠাকুয দদফতায ওাগঙ ভানত ওগয । দঙগর 

ফড় ইর - তঘন্তা দঙগর ভানুল গফত ? য য দঙগর যীক্ষা া ওযগফত - বার ঘাওযী গফত - ভগনয ভত ুত্রফধু গফ তও ? এগওয য আয 

দল নাই । বূগতয াগথ দদৌড়া দদৌতড় । াংায দওউ গুোগত াগয না । াংায ভুদ্র - দ ওরত ঢার আয দতার – ভান । 

১০১. তদন নাই ক্ষণ নাই । মায খগয গুরু তফযাচ ওগযন তায ওর তততথই ওর ফাযই শুব । মায খগয গুরু তফযাচ ওগযন না - তায ওর তততথই 

ওর অশুব । 

১০২. তফশ্বাগ ফ  । আতভ তুরী ঘন্দন ারগ্রাভ ীরা ঘযগণ রই - আভায ুগযাুতয তফশ্বা - আতভ দই । মায এই তফশ্বা নাই দ বষ্ম গ 

মাগফ । নচগযয বগ ফাই তনবৃগত দফা গ্রণ ওগয । আতভ াচায াচায দঘাগঔয াভগন ফগ দফা রই । আভায এওেু নচগযয ব নাই । 

আভায ুযাুতয তফশ্বা আতভ দই । 

১০৩. রাব দরাওান আগর ভান । বাঙ্গা কড়া াংাগযয তনভ । গুরু া থাওগর - আয এওঔানা তদগ দদ । এওঔানা তদগ দকগর - গুরু 

আয এওঔানা তদগ দদ । 

১০৪. আভাগও দম ঘা - আভাগও দ া । তফশ্বাগ তভরা ওৃষ্ণ । প্রহ্লাগদয তফশ্বা আভায তয থাগভয তবতয । বি নুভান চ যাভ ফগর াকয 

ায গ দকর । ভাতযঘ যাভ যাভ ওযগত ওযগত যাভ গ দকর । বতি তফশ্বাগ ফ  । 

১০৫. তুতভ শুধু আভায তঘন্তা ওয । আতভ ওগরয তঘন্তা ওতয । আতভ স্থানান্তগয তকগ - ফ ভ বাতফ দও দওভন আগঙ । 

১০৬. ব্রচানন্দ ফা ু। তায কতত দও দযাধ ওগয ? স্মযণ ভাত্র আতভ দতাভায অন্তগয তফযাচ ওতয । ছড় তুপাগন আভায কততগযাধ ওযগত াযগফ না ।  

 

আীর্ব্ি াণী 

১০৭.  

 

মুগদ্ধয দাভাভা স্তি গগঙ । ঘাতযতদগও শুধু াতন্তয ফাণী । যণিান্ত ভানুল ুঔ নীগড়য আা থ দঘগ আগঙ । নতুন তদন নতুন চীফন ! অগনও 

তদগনয স্বনযো পর গত ঘগরগঙ ।  
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এই আনগন্দয তদগন ভন দথগও দুফিরতা দূয ওয । ভগন া িায ওয । দতাভায ওর বায আভায ঘযগণ অিণ ওয । তুতভ আতভত্বগফাধ ভুি 

 । শুব আতফবি াফ তদফগ বতি - তফনম্র তঘগত্ত ফর - ‚চ ব্রচানন্দ গয ।‛  

 

তনবি যীরতাই প্রওৃত বগিয রক্ষণ । যর বতি - তফশ্বা তনগ দতাভযা ওগর আভায এওান্ত স্মযণ র । ফ চ গ মাগফ ।  

 

বি আভায ফড় তপ্র । বি আভায প্রাগণয প্রাণ । বগিয োন ি োন । বগিয ওাযগণ আত বুফগন, বিচগন ওতয তযত্রাণ । ভানুগলয 

ওরযাগণয চনযই আভায ভগত্তি য আতফবি াফ ।  

 

শুব ভাখী ূতণিভাতততথগত গুরুধাগভয ধম্মী ভুঔত্র ‚গুরুধাভ তত্রওা‛ – আতফবি াফ-ফাতলিওী াংঔযা বি-তলযকণ তফতবন্ন যঘনা তনগ প্রওাতত র 

। আভায আীফিাগদ ‚গুরুধাভ তত্রওা‛ বাযতী ধভি াধনায চকগত নতুন আগরায তদাযী উও এফাং বিতলযকণগও ব্রচানন্দ ধভি অনুীরগন 

উদু্বদ্ধ ওরুও । 

             ুঁ াতন্তঃ, ুঁ াতন্তঃ, ুঁ াতন্তঃ । চ ব্রচানন্দ গয । 

 

ভাখী ূতণিভা,  

১৩৮৪ ন  

আীফিাদও 

শ্রীশ্রী ব্রচানন্দ যস্বতী 

 

১০৮. বতি ভাযাণী । অম্ভফ ম্ভফ খো । অখেন খো । বতি যাঔ । তফশ্বা যাঔ । 

১০৯. গুরুভ বূভির । গুরুয ইো ঙাড়া তওঙু ইগত াগয না । কাগঙয াতা গড় না গুরুয ইো ঙাড়া । 

১১০. আনন্দভ চকৎ । আনন্দম্  ! আনন্দম্  ! ৃতষ্ট তস্থতত র আনন্দভ । দওফরই আনন্দ । ুঔ দুঃঔ ফগর তওঙু নাই । ুঔ দুঃঔ ভানুগলয ওল্পনা । 

ওল্পনা ুঔ দুঃঔ দবাক ওগয ভানুল । 

১১১. নাযাণ, তফ দুই না । দমই নাযাণ দই তফ । নাযাণ ফড় তফ  ফড় । নাযাণ, তফ তবন্ন ভগন ওগযানা । 

১১২. রতবগত পতণয ভতণ থাগও মতদ ভন, তগফ াতযগফ তও তগত দাংন ? দবগফ দদঔ । াংায দগতঙ ধফাংগয াতভর গানা । অজ্ঞ 

নাতফগওয ভত াংায ওযগত দনই । বফতনু্ধ-াংায বফতনু্ধ । ধীয তস্থয ন । অজ্ঞ নাতফগওয দনৌওা কুগর দৌঙা না । আফত্তি -ঙ্কুর । খুতণিাও 

আগঙ । তযঙ্গ াও তদগ উঠগঙ । ফুগছ ুগচ ঘর - হুুঁতায নাতফগওয ভত । হুুঁতায নাতফগওয দযওায । দমভন দতভন নাতফও না - হুুঁতায 

নাতফগওয দযওায । াংায ফুগছ ুগচ ওযগত  । 

১১৩. াগয দগন্ত তফল । াগয গঙ্গ দঔরা ওযগত গর - তফল-দন্তো উৎােন ওগয দপরগত গফ । তায গয া তনগ দঔরা ওযগত গফ । 

আগক তফলদন্ত দপর । াংাগযয তফল - দাুঁ ত আগঙ । আগক দই তফল-দাুঁ তটী দবগঙ্গ াংায ওয - ভচা াগফ ।   

১১৪. বকফাগনয ওাচ দম ওযগত াগয - দই বাকযফান । দচনগও দম ারন ওগয - দই বকফান । 

১১৫. াধুয ঘতযত্র - ভুদ্রা দফাগছ দও ? গুরু নানও ফগরন - তমন্  দঢাুঁ গয ততন্  া । দম দঔাগচ দই া । অগয ন । 

১১৬. চফকুে - দমঔাগন দওান কুো দনই । বকফাগনয উদ । দীন-দুঃতঔওা তমতলী-বকফান ।  

১১৭. তনভ, নযা, নীতত াগ না  । াগ ভস্ত দুঃঔ আগন । দদগয া দূয  দযণ – যগণ ।  

১১৮. আতভ ওবু আভায না । ফ তওঙুই তুতভ । দদ্রৌদী মতক্ষণ ফুছগত না াযতঙগরন, ওাড় ধগয োনাোতন ওযতঙগরন । না দগয ওাড় 

োনাোতন দঙগড় তদগরন । ফুছগত াযগরন, “আতভ তওঙু না, আতভ দওান তি না”। মঔন ওাড়  োনাোতন দঙগড় যণ তদগরন তঔন যক্ষা দগরন 

।  

১১৯. নাগভয আশ্র তনগর - ওভিগবাক গচ ওাগে । না গর ওভিগবাক ওােগত ঘা না । 

১২০. ুঁ নগভা তফা ! ুঁ নগভা তফা ! ুঁ নগভা তফা ! তফা ান্তা ওাযণত্র দতগফ তনগফদাতভঘাত্ম্াণাং ত্বাং কতত যগভশ্বযাং । 

১২১. ফাইগও ভান ঘগক্ষ দদঔ । প্রগতযগওয প্রতত ভান বাফ যাঔ । পুর-চর তঙোন - এগুগরা তওঙুনা দ্বন্দ তভো । ফাইগও ভান ঘগক্ষ দদঔ । 

এই ধভি । 
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১২২. াংায আনন্দভ । বকফান তও না তদগগঙন ? তফু বাইগ বাইগ দ্বন্দ । ততা-ুগত্রয তভর দনই বাইগ বাইগ তভর দনই । স্বাভী-স্ত্রীয তভর 

দনই ।  

১২৩. গুরুগও াগথ ওগয াংায ওযগত গফ । াংাগয এগঙ ভুি গত, ফাধা ড়গত ন । ভুতিগক্ষত্র । দদফতাযা ইো ওগযন াংাগয 

আগত । ভুতিরাগবয অতধওাযী গত াংাগয আগত  । ভনুলয-দমাতন ভুতিয থ, ভুতিগক্ষত্র । ফাধাপ্রাপ্ত গত না , এ-যওভ ওগয াংায 

ওযগফ । াংাগয এগঙ ভুতি-রাগবয চনয । বকফানগও াগথ ওগয াংায ওযগফ । গুরুগও াগথ ওগয াংায ওযগফ । দো াংায ন । 

ভুতিযই ওাযণ । 

১২৪. আনন্দভী ভা-বুঔাতত অফস্থা-অফগঘতন বাফ । ওগওটি তনষ্কাভ বি তাুঁ গও প্রততষ্ঠা ওগয । ঘতুতদ্দি ও তাুঁ য প্রঘায  । শ্রীগকৌযাঙ্গ ভাপ্রবু 

বুঔাতত অফস্থা তঙর । অফগঘতন বাফ । 

১২৫. গুরুয অায ভতভা । ফতহ্নগও ফিত, ফিতগও ফতহ্ন ফানাগত াগয । 

১২৬. াংায ওভিফহুর - খেনা প্রফা চটির । এই াংাগযয রূ । 

১২৭. অধগভি দুঃঔ - ধগভি ুঔ ।অধভি না ওযগর দুঃঔ আগত াগয না । দুঃঔ গফ দওন ? দুঃঔাযী ন্তাগনয দুঃঔ দূয ওগযন । এই চনযই ততা । 

অধভি দঙগড় দা । দুঃঔ আতনই ারাগফ । 

১২৮. অাং থাওগত প্রবুয দিন  না । অাং না ওয - প্রবুয দিন াগফ । 

১২৯. বফতনু্ধ উত্তার তযঙ্গভ - আফত্তি -ঙ্কুর । াও তদগ তদগ তযঙ্গ গঠ । তস্থয-ধীয ন । 

১৩০. নাগভয দনা নাগভই  - দনাগত  না । নাভ দমভন - দতভন ফস্তু না । 

১৩১. চীফবাফ তনগ ধভিস্থাগন এগর াতন্ত াগফ না । 

১৩২. গুরুগ ওট  - াদগ ঘুতয । গুরুয গঙ্গ ওেতা - াধুয দদফধন ঘুতয । 

১৩৩. তঘতওৎা দম মা ওরুও - বকফান াগথ না থাওগর তওঙু  না । তঘতওৎা বকফানগও াগথ দযগঔ ওযগত ; তগফ তঘতওৎা পরফতী  । 

১৩৪. এওভাত্র তাুঁ য ইো চকৎ তযঘাতরত । চকৎ তাুঁ য ইো তযঘাতরত  । তততনই এওভাত্র চকগতয রষ্টা-তনন্তা-তাুঁ গতই রপ্রাপ্ত  । 

১৩৫. আা অথি চন্ াথিও ওযা । নইগরত আা ফৃথা । তফফা ন ওামিযা । তফফা ধভিা । দুই এ তভগর ধভি ওযা । তফফাগয উগদ্দয ধভি অচি গনয 

চনয । দুই এ তভগর ধভি অচি ন । ন ওামিযা । 

১৩৬. ন ঘ চদফাৎ যম্  ফরম্  । 

১৩৭. বফতনু্ধ - াংায বফতনু্ধ । আফত্তি ভ-উত্তার-তযঙ্গ-ভ । ঘযণ-ঙাড়া ই না । 

১৩৮. দাযভান ইতত দদ । ফ ভ জ্বরগঙ - দওফর জ্বরগঙ । 

১৩৯. ওাগঠয দনৌওা ডুগফ মা । ধগভিয দনৌওা দডাগফ না । 

১৪০. াংায াকগযয ঔযগরাগত কা বাাই না । দদ-তযী বাাইা তদ না । 

১৪১. দপ্রভ আয দফা এই দুই-ই ফস্তু । আয ফ অফস্তু । 

১৪২. নাভ অভূরয দচগনা । বফতনু্ধ াগযয চনয । বফতনু্ধ উত্তার-তযঙ্গভ-আফত্তি -াঙ্কুর । দমভন দতভন তযঙ্গ না । খুগযতপগয দফড়া । উত্তার-

তযঙ্গ । আফত্তি -াঙ্কুর । নাভ-অভূরয । 

১৪৩. ুট তর তনগ দমগত াগয না । াযা চীফন ুট তর ফানাফা-তনগ দমগত াযফা না । পারাইা মাইগত ইফ । ুট তর ফাইন্দ না । আতভ ুট তর 

ফান্দতঙরাভ । এই দদঔ । এওত োওায, াুঁ ঘত োওায দনাে ২৮,০০০ োওা । এই দদঔ ুট তরয দা । এই দদঔ ুট তরয দা-মা তনগ দমগত 

াযফ না । মা ায বকফাগনয দফা রাকাইফা । 

১৪৪. গুরু মতদ গঙ্গয াথী  - মাা স্থাী  । মাায ভত মাা । আয আগত  না । ুট রী থাক্ গর - মাতাাত দওফর মাতাাত । 

আয দঙঘা-গুতাত দদখ্ ঙ । ুনযত চনভম্  ুনযত ভযণভ । দ ভুযাতয ত্রাণ ওয । ফায ফায আা তও বিয ফযাায ! 

১৪৫. দম দওান ওাচ গুরুয । গুরুয ঘযণ অভূরযধন । ঔতযদদায নাই । রক্ষ োওা মায তায ওাভ না । ফড় ফাগয দফটীয ওাভ । অভূরয ধন - গুরুয 

ঘযণ । এও রক্ষ োওা ঘাই । 

১৪৬. তফলগ তফওায । তফল থাওগফ - তফওায থাওগফ না । তফলগ তফওায – তফলানর । তফলানর । 

১৪৭. ধভি - গথ ত-ফাধা । চটিরা কুটিরা  ফাদী । ওৃষ্ণ-দফায ফাদী । তঘযওার ফাধা । ননতদনী - তুই ফল্ গক মা নকগয - ডুগফগঙ যাই ওরতিনী 

ওরি াকগয । 

১৪৮. ব্রহ্মনাভ মায ওাগন - তাগয মগভ দঙাগফ না । 

১৪৯. গুরুনাভ ভা তযত্র নাভ । এই নাভ তনগ দম দমভগন ব্রতী গফ - দ দই ওাগচ চী গফ । 
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১৫০. ফ তততথ ুতততথ - ফ ফায ুফায ফরা মা । গুরুনাভ এভন তযত্র নাভ । তাুঁ য নাভ ওগয দকগর চ ঙাড়া ক্ষ নাই । তাুঁ গও দঙগড় ঔুটিনাটি 

তাুঁ গও ফাদ তদগ - এ চনযই ফগরগঙ - ফ তততথ ুতততথ ফ ফায ুফায - তাুঁ য নাভ ওগয দকগর । তায রাগক বদ্রা - দম বুগর নন্দকুভায । তায রাগক 

বদ্রা - দম তযাগচ নন্দকুভায । ধভি-যাগচযয বাফই আরাদা । দই যাগচয দওউ দানিই ওগয না । 

১৫১. গুরু ফাওয অভৃত ফাওয-ধযগত াযগর  । 

১৫২. আধাযগ দঙাযগদ - দুঃঔ আগ দঙায মাগকা । ওাতও-ভানতও-ফাঘতনক্  ততন দুঃঔই দূয গফ । 

১৫৩. চীফগনয উগদ্দয ঠিও ওযা র্ব্ি াগগ্রওতি ফয । গুরু দফা তফঘ্ন খোইা তনচ উগদ্দয াধন, গুরুওৃা গত ফতিত ওগয । আগক ঠিও ওযগত 

গফ চীফগনয উগদ্দয । তায চনয তনগদি তত গথ ঘরগত গফ । গুরুগফা তফঘ্ন খোইা চীফগনয উগদ্দয াধন  না । 

১৫৪. ব্রচানন্দ চকন্াতা - চকৎ ারও । 

১৫৫. ওত অযাধ ওয ? ধগভি থাও - অাতন্ত দওন গফ ? অধভি দঙগড় দা - গুরুনাভ ওয - আতনই াতন্ত গফ । 

১৫৬. 

আীর্ব্ি াণী 

 

‘গুরুতকতয’ আভায দা ন । ভানুগলয ত্রাণ  ভঙ্গরই আভায উগদ্দয । দইচনযই আভায ভগত্তি য আকভন । াংায বফতনু্ধ আফত্তি ভ - উত্তার 

তযঙ্গভ । দাযভান এই দদ । গুরুগও াগথ ওগয াংায ওযগত  । াংাগয এগঙ ভুি গত - ফাুঁ ধা ড়গত ন । াংায ভুতিগক্ষত্র -

ভুতিরাগবয অতধওাযী গতই াংাগয আগত  । অজ্ঞ নাতফগওয ভত াংায ওযগফ না তফজ্ঞ  দক্ষ নাতফগওয দনৌওা কুগর দৌুঁঙা, হুুঁতায 

নাতফও  । তগফই দানায াংায - আনন্দভ াংায কগড় তুরগত াযগফ । গুরু ূতণিভা গুরুগও এওান্তবাগফ স্মযণ ওযায তদন - গুরুয ঘযগণ 

আত্ম্িণ ওযায তদন । গুরু বকফান - গুরুয অায ভতভা । এই শুবতদগন দতাভযা নাগভয আশ্র গ্রণ ওয । নাভই ায । নাগভয গুগণ ফিা 

তা না  । দতাভাগদয অাং না ওগযা । অাং থাওগত প্রবুয দিন  না । ‚আতভ ওবু আভায না - ফ তওঙুই তুতভ‛ এই বাফ আন । তগফই 

গুরুয আীফিাদ চীফগনয ফিগক্ষগত্র প্রততপতরত গফ - চীফগন ূণিতা আগফ । ‚গুরুধাভ তত্রওা‛ দীখিচীফী গ ব্রচানন্দ ধভিাদি তদগও তদগও 

ঙতড়গ তদও । আভায আীফিাগদ বি তলয ওগরয ওরযাণ উও ।  

ুঁ াতন্তঃ, ুঁ াতন্তঃ,ুঁ াতন্তঃ । চ ব্রচানন্দ গয । 

 

গুরু ূতণিভা, 

শ্রাফণ-১৩৮৫ 

আীফিাদও 

শ্রীশ্রী ব্রচানন্দ যস্বতী 

 

১৫৭. ফাধা তফগঘ্নয ভস্তগও া দপগর ঘগর আগফ । এই গথ ফাধা দনই - তুতভ মতদ ঠিও থাও । দান মফন তযদা তও ফগর - ঔি গ মতদ মা 

দদ প্রাণ, তথাত ফদগন নাত ঙাতড় তযণাভ । দওভন দচাগযয ওথা । এই গথ ফাধা দনই । তনগচ এওেু ঠিও থাওগরই  ।  

১৫৮. নাগভয প্রবাগফ তও না  । নাগভয প্রবাগফ াচায াচায া ক্ষ  । নাগভয তুরয আয তও আগঙ চকগত ? ভানুল ওত া ওযগফ -

তযষ্কায ইগত ওতক্ষণ ? নুভান দতু ফন্ধন না ওগয চ যাভ ফগর এও রাগপ াকয া গ দকর । নাভ এভন ফস্তু । নাভ ধয ি ওগয - ফ 

তযষ্কায গ মাগফ । এ নাভ ুধাভাঔা - চীগফয া ক্ষ ওগয - নাগভ রুতঘ চন্া - গুরুগত দপ্রগভয উদ ।ধয নাভ ি ওগয । নুরাুত গর 

ঘরগফনা । ধয ি ওগয ‘নাভাত্না ফরীগনন রবয’। ফরীন ুরুল তও আয তি িায ওযগত াগয ? নাভ এভন -ওাভ, দক্রাধ, দরাব, দভা, 

ভদ, ভাৎমিয এই লড় তযুগও বষ্ম ওগয দপগর । মফন তযদা তযণাভ চ ওযগঙ । এভন ভ ওাচী াঠাগরন এও অপ্সযাগও তায ধযান বঙ্গ 

ওযগত । ওাচী অপ্সযাগও আগদ ওযগরন - তযদাগয ধযান বঙ্গ ওয, াধুতকতয দা নষ্ট ওগয । তযদা ধযাগন ভগ্ন । ওাভাতুযা অপ্সযা ডাগও চও 

াধু, এ না ! তযদা ফগর, এওেু দদযী ওয । ুনঃ ুনঃ ঐ এওই উত্তয এওেু দদযী ওয । এতদগও যাত প্রবাত গ এর । ওাচী তচজ্ঞাা 

ওযগরন অপ্সযা তও র ? অপ্সযা উত্তয তদর তওঙুই  নাই । তযদা াযাযাত নাগভ ডুগফ তঙর । শুগন ওাচী আগদ ওযগরন - আচ যাগত 

আফায মা । যাত গর অপ্সযা াচ জ্জা ওগয তযদাগয ওাগঙ তকগ ফল্ র - তও াধু তও র ? তযদা উত্তয দদ - আয এওেু চ ফাওী 

আগঙ । অপ্সযা মতফায ডাগও তযদা ততফাযই উত্তয দদ আয এওেু চ ওগয দনই । অপ্সযা বাগফ - এভন াধু আয আতভ তনতান্ত তাতঘনী 

নাযওী । আভায নযগও স্থান দনই । তযদাগয তনওে প্রাথিনা চানা আভাগও দা ওগয দবও তদন । োওা, া দানা কনা ফ কঙ্গা তফচি ন 

তদা ফগর - আভায কতত তও গফ, ফাফা ? আভায নযগও স্থান দনই । ফ কঙ্গা তফচি ন তদগ ন্নযা গ্রণ ওগয অপ্সযা । দগর দগর দরাও দিন 
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ওযগত মা এই ন্নযাতনীগও । দফযা ইর যভ ভন্তী যি ফস্ত্র তযততা দওভন আচিমিয তযফত্তি ন, দফযা ইর ন্নযাতনী । দগর দগর দরাও 

আগ দিন প্রাথী গ । নাগভয ভতভা - নাভ ব্রহ্মাি । 

১৫৯. চফষ্ণগফয দধূতর তগফয বূলণ ওতযা এড়া, বাই, াংায ফন্ধন । 

১৬০. কঙ্গাবু দফন, কঙ্গায তীগয ফা, কঙ্গা স্দান ভা বাকয । তফ তে তনওগে ময তনফা - ঔরু চফকুগে তয তনফা । 

১৬১. দ দম পুযৎ পুরুৎ ওগয দফড়া - ওাগযা ফাধা ভাগন না । াগফ তও ওগয ? াধন না ওযগর াধনায ধন াা মা না । াধন ওযগফ তগফত 

ততদ্ধরাব গফ । প্রতত ভা রা দিন ওগয মাগফ । দওান ঔযঘ-াতত নাই । 

১৬২. দফাগত প্রন্ন গর দভাক্ষরাব  । দফা এভন ফস্তু ।  

১৬৩. ইতন্দ্র  ভগনয কততয প্রবাফ বিয । রাকাভ ওগল ধয । ইতন্দ্রগয রাকাভ ওগল ধয । ভগনয রাকাভ ওগল ধয । 

১৬৪. দীক্ষা গ্রণ ওযগত তদন ক্ষণ ভরভা আেওা না । 

১৬৫. ঘযণ ি ওগয ধযগর তফদ তও ওযগফ ? তফগদয ভাথা া তদগ ঘরগফ । তফদ তও ? আগদ তফগদ মতদ ভগচ যাভগদ , আদ তফদ তও 

ওযগফ ? রূ াকগয দদনা ডুফ, আদ তফদ দূয গফ । 

১৬৭. এও দযাটি দমা দদকা এও দঙগরয ভা গফ । দদা দযাটি দমা দদকা দুই দঙগরয ভা গফ । ততন দযাটি দমা দদকা ততন দঙগরয ভা গফ । রুটিয 

ফগন্দাফস্ত ওয দঙগর আনফ ! এও াধু দুুয দফরা এই ফগর মাতের । ঐ যাস্তায ধাগয এও অুত্রও কৃগস্থয ফাড়ী । তায ওাগন দমই এই ওথা 

দকর দ আনগন্দ আত্ম্াযা । াম্  ততন দযাটি দদকা । ডার-তযওাযী-রুটি তদা াধুয দফা তদর দপ্রভগ । াধুয আীফিাদ ড়র ততন দঙর গফ । 

এওতদন নাযদ ঐ গথ মাতের । ইততভগধয কৃগস্তয ততন দঙগর র । নাযদ কৃগস্তয ততন দঙগর দদগঔ, বাগফন-বকফান ফগরতঙগরন তায ন্তান 

গফ না । এঔন নাযদ ততন দঙগর দদগঔ অফাও । দদগঔ, ততন দঙগর ঙুোঙুটি ওযগঙ । নাযদ কৃগস্তয ফরগরন বকফান ফগরতঙগরন দতাভায ন্তান 

গফ না - দদঔতঙ দতাভায ততন দঙগর গগঙ । তঔন কৃস্ত প্রওৃত খেনা ফগর তদর নাযদগও ! াধুয আীফিাগদই তায ততন দঙগর গগঙ । াধু 

মতদ বকফান  তা গর এই যওভই  ! াধু বকফান । দতাভায ওাগর মতদ ন্তান না থাগও - াধুয ওৃা দৃতষ্টগত ন্তান গফই । দমা না ওগয 

রতওয দা ওগয পতওয । ওাগরয দরঔা মা না ওগয াধু তা ওগয । তচস্ গওা না দদ আল্লা - উস্ গওা দদ - পতওয দভাল্লা - আল্লা মাগও না দদ 

- পতওয দভাল্লা তাগও দদ । 

১৬৮. প্রাগদ দকাতফগন্দ নাভ - ব্রহ্মতণ চফষ্ণগফ, ফি ুণযফতাাং তফশ্বাগামনচাগত । দকাতফগন্দ আয প্রাগদ নাভ ব্রগচ আয চফষ্ণগফ ুগণযয দচায 

ঔুফ দফী মায তফশ্বা ; ওর ুণযফাগনয  না । 

১৬৯. এই ভূতত্তি য ওাগঙ ওাভ, দক্রাধ ওাুঁ গ থয থয । দরাগব, দভা, ভদ, ভাৎমিয ারা ঘতওগত । এই ভূতত্তি  দিগন া তনঃগল গ মা । ুঔ 

াতন্তগত াংায বযুয  । 

১৭০. চীফ ওরযাগণয চনয গুরুধাভ দকারওধাভ প্রততষ্ঠা । চীফ উদ্ধায গফ । চকৎ উদ্ধাযণ নাভ ‘ব্রচানন্দ’ । তদনাগন্ত এওফায স্মযণ ওযগফ । 

১৭১. ব্রচানন্দ এই দু’ দাা দদগয ভগধয ন । ব্রচানন্দ র্ব্ি -ফযাী ত্ত্বা । ব্রচানন্দ অনন্ত, বচগফত তফযাে অনগন্তয - অীগভয বচনা ওযগফ । 

ভীগভয উানা ওযগফ না । ব্রচানন্দ তনতযত্ত্বা । ব্রচানন্দ অীভ, অনন্ত, তফযাে ত্ত্বা । ীগভয উানা ওযগফ না । ব্রচানন্দ তফযাে, অীভ, 

অনন্ত এই বাফ তনগ বচন, তা গরই দই অফস্থা প্রাপ্ত গফ । ভন ঙড়াইা আগঙ গুোইা আনগত গফ । 

১৭২. দদ ও তদগনয ? দদতগও ধয । দদ োনাোতন ওযনা । তমতন অনন্ত অনাতদ তাুঁ য ন্ধান ওয । 

১৭৩. দম তলয গুরু গত দূগয দ বকফান গত দূগয । 

১৭৪. তক্ষায পর আত্ম্-তফওা । প্রওৃত তক্ষারাব ওযা ঘাই । 

১৭৫. মায প্রাগদ বতি আগঙ - আগ্র আগঙ দ আতন আতা ঘাতা র - তাগও ডাওগত  না । 

১৭৬. উতদগত চতত নাগথ । ূগমিযাদগয ূগফি কাগত্রািান ওযগত  - অনযথা ূমিযগদফগও অভানয ওযা  । 

১৭৭. তক্ষায ঘযভ পর - প্রওৃত তক্ষায প্রবাফ এই - ধভি যাণ গফ । প্রওৃত তক্ষা না াইগর ধভিীন তিত  । দম তক্ষা ধভিীন তিত 

চততয ওগয - দ তক্ষা কুতক্ষা । দ তক্ষা তক্ষাই ন । 

১৭৮. শ্রীগুরুয দগধৌত চর ভস্তগও র । চীফন পর - ওৃত ওৃতাথি - তওঙু ফাতও থাগও না । ুঁ গুরুগফ নভঃ । ন গুগযাযতধওম্  । গুরু ফ দঘগ 

আন । পর চনভ - পর চীফন । 

১৭৯. আভায তত উও ফা না উও - গুরুধাগভয তত উও - ধাভ-ফাীগদয এই ভাভন্ত্র চীফন দফদ । এই বাফ তনগ না থাওগর - না গফ ধগভিয 

ভঙ্গর - না গফ দতাভায ভঙ্গর । তযাকী গত গফ - কৃী ন । ধাগভয ততাগথি আন স্বাথি তফচি ন তদগত গফ । বি-তলযগদয আন জ্ঞান ওযগত 

গফ । গুরু ধাগভয আইনই আরাদা । এঔাগন তনচ স্বাথি াযাইগত গফ । অনযথা না গফ ইওাগরয - না গফ যওাগরয ভঙ্গর । 
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১৮০. ব্রচানন্দ তয নাভ - ুঁওায ভগধয ওাীধাভ । এই রীরায উগদ্দয চীফ – ওরযাণ । আভায ফ তওঙু ঔাা-উঠা-ফা চীগফয ওরযাগণয চনয 

। 

১৮১. ভাইযা দানা ফাক্স যাগঔ - দদো দই যওভ । ভাইযা দানায ফাক্সো দঘাগঔ দঘাগঔ যাগঔ । দমঔাগনই থাকুও - দঘাঔ থাগও দানায ফাগক্সয 

উয । দইযওভ দদোয উয দঘাঔ যাঔগত  । দদো দমন ুস্থ ফর থাগও । 

১৮২. ধভি তদা ভানুল াতন্তরাব ওগয । ধভিীন চীফন - তাই দওফর দকারভার আয দকারভার । াতন্ত নাই । ওয ধভি - ওভি াতন্তরাব গফ । ধভি-

ওভি নাই । াতন্তরাব গফ তও ওগয ? তদনযাত অকতণত অধভি ওভি । ধভিীন চীফন - াতন্তরাব গফ তও ওগয ? 

১৮৩. নাভ গ্রণ ওয - দদ তফত্র উও । দদ-ভন তফত্র না গর দওান ওামিযই ততদ্ধরাব  না । নাভ গ্রণ ওয - ফ তদও তদা ভঙ্গর গফ । 

১৮৪. তাুঁ য নাগভ ক্ষ নাই । তাুঁ য নাভ তদগ আযম্ভ ওযগর চ অফযম্ভাফী । 

১৮৫. ওার ফড় বিয । ওাগরয প্রবাগফ ভগনয তযফতি ন গত াগয । শুব-ফানা ফ ভ ভগন চাগক না । ওাগচই শুবয ীঘ্রম্  । তনঃশ্বাগয 

নাই তফশ্বা । ভতযা াতন্ত াগফ না । ভযণইত দল ন - যওার আগঙ । শুব ফানা তও ফ ভ ভগন চাগক ? ভগনয তযফতি ন ’দত 

ওতক্ষণ ? দীক্ষায ফানা মঔনই রুোইা দদ-গঙ্গয াথী দওউ গফ না ।  

১৮৬. বি তলয এওাথি ফাঘও । বি তলয উবগই ভতিত প্রাণ । দীতক্ষগতয ওাচ এওেু তাড়াতাতড়  াধন দক্ষগত্র গুরুয াাময া । 

উবগযই এও অফস্থা । 

১৮৭. দতাভাগদয ূণি ফস্তু তদগতঙ । অমূ্পণি তওঙু যাতঔ নাই । ঐ দম নাভ তদগতঙ - নাগভয ওাগঙ ঘাইগরই ফ াগফ । ঘাইগরই আভায দদঔা াগফ 

। এই যওভ - দমভন আভায দদগ াত ফুরাে - দই যওভ । এই চনয দদ নষ্ট ওযা  না, ভাতধ দদা  । ভাতধ দথগও ভ ভ দিন 

দদন । দদ নশ্বয - এই আইন আভায । আতভ তও এই আইন রঙ্ঘন ওযগত াতয ? াতয না । এই আন দযগঔ দকরাভ । এই আন যক্ষা ওগয 

যাঔগফ তা গর আভাগও াগফ । এই আনই ব্রচানন্দ এই তফশ্বা মতদ যাঔগত ায তগফ দতাভযা ওঔনই আভায অবাফ অনুবফ ওযগফ না । 

আভাগও তঘযওার াগফ । 

১৮৮. এই চকগত ততনটি ফস্তু দুরবি  । াধু দিন, ভনুলয চন্, ৎ গুরুরাব । াধু দিন দুরবি  দিন । ৎগুরুরাব াধন াগক্ষ । ভনুলয-চন্ 

দুরবি  চন্ । ৮৪ রক্ষ দমাতন ভ্রভণ ওগয তগফ ভনুলয দমাতন রাব  । ভনুলয চন্ দুরবি  এই অগথি । ভন ঠিও ওযা াধন-াগক্ষ । ভাা ভুগ্ধ গ 

এই ভন ওত ওার ভতরন গ আগঙ । দই ভনগও শুদ্ধ ান্ত ওযা াধন াগক্ষ । মজ্ঞ ওযগত  তযা ওযগত  । তযা মজ্ঞ এও ওথা 

উগঠই দকগঙ । তযা দওউ দফাগছই না - তযা তও । তফলাতবভুঔী ভন ত ভতরন গ আগঙ । ভনগও শুদ্ধ ান্ত ওয । অঙ্গাগযয ভরা ওাগে 

অতগ্নয দগন । ভগনয ভরা ওাগে াধু গম্মরন – তগামগজ্ঞ । তযা মজ্ঞত উগঠই দকগঙ । চ গথ াধু ঙ্গ ওগয ভগনয ভরা ওাো । 

ভনগও ান্ত শুদ্ধ ওয । ওযগত থাও । ভগতয দিন দমঔাগনই া ওগযা । চ থ দিন যন । এওো ধযগত াযগরই  । ভন এতদও 

দতদও মা ফগর ঙাড়গফ না । ফস্ গফ-ফস্ গফ । মুদ্ধ ওযগত ওযগত ভন ফস্ গফ । ঙাড়গফ না - ঙাড়গফ না । ভনগও দেগন আনগফ । মতফায ভন এতদও 

দতদও মা - দেগন আনগফ গথ । ানা ুকুগয স্দান ওযগর - াত তদগ ানা যাগত  । অবযা যাঔ । এই চনযই নাভ – চ । অবযা যাঔ । 

অবযা দমাক দমাকাবযা । দিন ওয - এতকগ মাগফ । াধন বচন ওযায ভ ুগমাক - ুতফধাত দনই । ওাগচই ভাুরুগলয ওৃারাব ওগযা । 

দমভন ইতঞ্জগনয াগথ ভারকাড়ী । ভাুরুগলয াগথ ঙ্গ ওগযা । ভগনয ভরা ওাগে াধু গম্মরগন । াধন বচগনয মুকত ন - দখায ওতর । 

১৮৯. উাধী, ফাড়াগফনা - অাতন্ত দবাক গফ । াংগওাঘ তি অফরবন ওযগত গফ - উাতধ ফাড়াগফ না । দও তভতনষ্টায - দও রাে । এঔন 

কাড়ী ঙাড়া ঘগরনা - এই উাতধ । এই উাতধ । মঔন কাড়ী যাঔায ক্ষভতায অফান ’দফ –অাতন্ত দবাক ’দফ । ঔুফ াংগক্ষ ওগয ঘরগফ উাতধ 

ফাড়াগফ না । ঔুফ ঠািাবাগফ থাওগফ - ঔুফ তধাবাগফ থাওগফ - ভনো াতন্তগত থাওগফ । ঠািাবাগফ থাও - তওঙুগত াগফ না । উাতধ ফাড়াগরই 

দরাগওয দঘাঔ গড় । 

১৯০. াচ ফযাতধ তনযাভ গত - তীথি, ধভি, দানুনয প্রগাচন । অন্তি ফযাতধ ফতফিযাতধ উবই । 

১৯১. এও যাচযাণী যাভবি তঙগরন - তওন্তু যাচা যাভবি তঙগরন না । যাণী এচনয দুঃতঔত । যাণীয আগক্ষ - যাচা মতদ যাভবি ইগতন - 

তততন দচায াইগতন । এও যাগত্র যানী শুনগত ান যাচা খুভন্ত অফস্থা - যাভ যাভ উচ্চাযণ ওযগঙন । যানীয আনগন্দয তযীভা নাই । যাণী 

বাগফন - এভন যাভবি স্বাভী - এততদন তঘনগত াগযন নাই । এভন ভাুরুল স্বাভী - তাুঁ য উয এই বুর ধাযণা তাুঁ য । যাণী ভগনয আনগন্দ 

প্রচাগদয তভঠাই - ভিা ঔাাগরন । ভন্ত্রীগও আগদ দদন - ভন্ত্রী এই ভভ যাগচয দঢার তোইা তদগরন । প্রচাযা াচজ্জ্বা ওগয দগর দগর এগ 

দবাচগন আপ্পাতত ইর । এতদগও যাচা এ তফলগ অফতত তঙগরন না । দদগঔ শুগন যাণীগও তচজ্ঞাা ওগযন ফযাায তও ? যাণী আনগন্দ ওর 

ওথা যাচাগও ফরগরন । অফগগল ফরগরন এচনযই আতভ প্রচাগদয তভঠাই ভিা দফা তদা আনন্দ ওযগত আগদ ওগযতঙ । আতভ যাভবি - 

তুতভ দওান তদন যাভনাভ ওয নাই । এচনয আভায ভগন দুঃগঔয অফতধ তঙর না । এও যাগত্র তুতভ খুভন্ত অফস্থা যাভযাভ উচ্চাযণ ওগযঙ তাই শুগন 
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আভায এত আনন্দ । এই শুগন যাচা বাগফন দম ওথা এততদন আতভ মগত্ন দকান দযগঔতঙ, খুভন্ত অফস্থা তাা প্রওা গ ড়র । এই ফরগত 

ফগরগতই াংজ্ঞাীন অফস্থা গড় তকগ যাচায ভৃতুয  । াধন ওযগফ - ভগন – ফগন দওাগণ । 

১৯২. ভানুল বকফাগনয দিন দগঙ - চীফন পর - অভঙ্গর দূয গগঙ - ভগনাফানা ূণি গফ । দিগন অভঙ্গর দূয  - ভগনাফানা ূণি  । 

ফ তদও তদগ চ  । 

১৯৩. আত্ম্তিয উয তনবি য তদগতঙগর - ুপর  নাই । এঔন বকফাগন তনবি য তদগঙ - পরপ্রূ গফ । আীফিাদ অগভাখ । 

১৯৪. গুরু এগগঙন - দচায ওয । এভন তদন আয াগফ না । তও বাফনা আয, এগগঙ এফায, দাতা তগযাভতণ ওরুণা আধায । দাতা গ্রীতা দুইই 

ফযাফয । দমভন দাতা - দতভন গ্রীতা । ফতর যাচা আয ফাভন । তত্রাদ বূতভ । আয এও াদ যাঔায চাকা নাই । দুইই ফযাফয ঘাই – যভাযভ । 

দমভন দাতা - দতভন গ্রীতা । ুঁ ওৃষ্ণা ব্রচানন্দা নভঃ । 

১৯৫. বিারগ দফা-আভায ওত আনন্দ । নুুগযয ে ওাগণ দকর দতাভায । নুুগযয ধ্বতন শুগন ধনয গর । আয এওেু অগ্রয গরই - এওো 

রাঠি তনগ - দকাার দিন গ দমত । এও বি আভা দকাার রূগ বচনা ওযত । নুুগযয ধ্বতন শুগন তায ভগন র দঘায এগগঙ তায 

দকাার ঘুতয ওগয তনগ মাগফ । দঘায তাড়াগত রাঠি তনগ এর । গয আভায ঘতুবুচি  ভূতত্তি  দদগঔ - আভায দকাার রূ দিন ওগয ফুছর - দঘায 

ন দকাার স্বাং । াত দথগও রাঠি দপগর তদর - নইগর আভাগও রাঠিয ফাতড় দঔগত ত - মতদ আতভ আভায রূ না দদঔাইতাভ । নুুযত 

ফাচগফই বিারগ আনন্দধ্বতন - নুুযত ফাচগফই । রাঠিয বগ তনচ ভূতত্তি  ধাযণ ওযগত  । আয এওেু অগ্রয গরই - াংঔ-ঘক্র-কদা-

েধাযী নাযাণ দিন ত দতাভায । ভাবাকয ! 

১৯৬. দওান তদন ভগন ওযনা - তুতভ এওা । এওা তুতভ তওঙুগতই গত ায না । দতাভায াগথ থাওফই আতভ । দফড়া ি ওগয তদগফ - পাুঁ ও দমন 

না থাগও । তা গর করু ফাঙুয ঢুগও - ফ নষ্ট ওগয দপরগফ । দফড়া দওান পাুঁ ও দমন না থাগও । হুুঁতায ! 

১৯৭. ঠিও ঠিওভত ফযাতযষ্টাতয ওযগত াযগর না । এওেু ঔাতন দকারভার ওগয দপল্ গর । ভারু বি দদঔ নাই । দফাইত ফগর – ফাফা গন 

আগঙন এঔন দিন গফ না । ভারু বি উত্তয দদ - চকৎ মাক্  আয থাক্  - দিন না ওগয মাফ না । আভায ওভি না ওগয আতভ মাই না । আভায 

আদা ুযা না ওগয মাইনা । ফাফা দম অফস্থা থাকুন - গণ থাকুন তুতভ ঠওাইফায দও ? ভারুবি এগওই ফগর । 

১৯৮. ভ নাই - ভ নাই, দফায দ্রফয াগত তনগ এওেু ভুগঔ তদন । ভুগঔ তদগ দদঔুন । ভ ভত গর  । মঔন তঔন তও দফা গত াগয 

? এঔন তও আতভ দকাার নাতও ? ভ ভত গর  । 

১৯৯. তফ. এ.া, এভ এ া নাগভয গঙ্গ দমাক তদগ আভাগও দানা । কারবযা ওথা - ওথায তযত াকয । প্রশ্ন প্রততাদয তফল প্রওৃত 

তফদযারাব গত অগনও দূগয । দম তফদযাগত আত্ম্তফওা আত্ম্জ্ঞান রাব  না দ তফদযা তফদযাই না । আঘামিযফাণ  এফ তফদ্বান । ঘতযত্রফাণ রবগত 

জ্ঞানম্  । ফত্তি ভান তক্ষা ফযফস্থা এওভাত্র অথিওযী তফদযারাবই  । ফত্তি ভান তক্ষা দদ ঙাযঔায গ দকর । না  ঘতযগত্রান্নতত না  ধগভি 

তফশ্বা । ঘতযত্রফাণ  এফ তফদ্বান্  । 

২০০. ভানুগলয চধমিয থাওা এওান্ত প্রগাচন । চধমিয না থাওগর দ ভানুলই না । তায গদ গদ যাচ । চধমিয ধগয থাও । আতভ আতঙ দতাভায 

াগঙ াগঙ । 

২০১. তঘযস্থাী ওভি ওয । াওা াতও ওভি গর তওঙুতদন থাগও । আভ গন্দত যাত প্রবাত গরই তনঃগল । াওা ওাভ ওয তওঙুওার থাওগফ । 

২০২. কাবী তফষু্ণয অফতায । দদফার কাবী ারন, দকা-দফা াস্ত্র-ম্মত । দকা-দফা যভ ধভি । ূচা-আচ্চি া িাভৃত, দকাযঘনা, দকাফয 

প্রগাচন  । ওাভগধণু কাবী মঔনই দদাাগয দুধ াগফ তঔনই । মত্ন তযঘমিযা অতযাফযও । ভা না ওাভড়া দই চনয ভাতয োতনগ তদগত 

 । আঔড়া, আঔড়া ওাভগধণু ারন ওযা  । ওাভগধণু মঔনই দদাা দুধ দদ । ইায চনয ফাংকত তি, উমুি ঔাদয, মত্ন-তযঘমিযা, 

দফা মত্ন অতযাফযও । দকা-দফা অনুযাক বার কৃগস্থয রক্ষণ । দকাকৃগ-দদফকৃগ-ততাভাতাগও প্রতুযগল শ্রদ্ধাওাগয বতি প্রদিন অফয 

ওত্তি ফয । 

২০৩. দই ভুগদ্রই ছাুঁ  দদ - াতন্তয ভুগদ্র ছাুঁ  দদ - াতন্তয ভুগদ্র - বতিয ভুগদ্র তভগ মা । এওাওায গ মা । াতন্তয চাাগচয 

গঙ্গ চাতরগফাে দফুঁগধ তনফ আতভ । আতভ আভায ওগয তনফ - তুতভ ভগন-প্রাগণ ছাুঁ তগ ড় । মায নাই - আতভ তাগয তদগ দনই । মায আগঙ তায 

যক্ষা ওতয । ওাগযা অবাফ যাতঔনা । ফায অবাফ ূযণ ওতয । 

২০৪. যাম্  থাগওা যাগভ - থাগওা যাগভ াুঁ ইা - চকৎ চফযী গর - চকৎ চফযী গগঙ তব-কুঙ না ওয াগও । দুমভন্  কুঙ না ওয াগও । 

মাগওা যাগঔ াুঁ ইা দুলভন কুঙ না ওয াগও । তফশ্বা যাঔ । 

২০৫. দমা আা যা, দা চাকা তব-যাচা, তবঔাযী, ধনী, তনধিন । ভন ভতয না ভাা ভতয । ওত বি ঘগর দকগঙ - ভাাগও দওউ ভাযগত াগয 

নাই । ভন ভগয না - ভাা ভগযনা । আা তৃষ্ণায দল নাই । ভাা অনন্তওার দথগও আগঙ - অনন্তওার থাওগফ । 
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২০৬. কাগঙ গঠ ভযগত - চাতভন  বযগত । তনচানন্দ াধুয ভৃতুয প্রঙ্গ । ঢাওা যতার । কাবীয চনয খা ক্র ওযা ম্ভফ  নাই য য 

ও তদন । আচ কাবীয অনগনয ম্ভাফনা দূযীওযণাগথি, আম্রত্র াংগ্রগয চনয আম্রফৃগক্ষ উঠিা আম্রত্র তুতরগতগঙন ।এতদগও ঠাকুয তায 

চনয তফঘতরত ইা দঔাুঁ চ ওতযগতগঙন - দওাথা দমন তনচানন্দ াধু ? কাগঙয উয তাুঁ াগও দদতঔা - কাঙ ইগত নাতভগত আগদ ওতযগরন । 

ঠাকুয অভঙ্গর আিাই ওতযগততঙগরন । কাঙ ইগত নাতভা আতগত আগদ ওতযা গফ ভাত্র আগন উগফন ওতযাগঙন - দই ভূহুগত্তি  াধু 

কাঙ ইগত তড়া প্রাণতযাক ওতযগরন । াংফাদ াইফা ভাত্রা ঠাকুয খেনাস্থগর ঙুটিা আতগরন । দাও-ন্তপ্ত হৃদগ তাুঁ ায অগন্তাতষ্ট-তক্রায 

ফযফস্থা ওতযগরন । তফ-ধাগভয প্রাঙ্গগণই তাুঁ ায অগন্তাতষ্ট-তক্রা ম্পন্ন ইর । শ্রীশ্রীঠাকুগযয এওতনষ্ট তগলযয সৃ্মতত-যক্ষাগথি, তগফয অথিফযগ তাুঁ ায 

সৃ্মততভঠ তনতভিত ইর । ওথা প্রগঙ্গ এওতদন ঠাকুয তনচানন্দ াধুয তফতফধ গুণাফতরয উগল্লঔ ওগযন । দই গঙ্গ ঠাকুয এওটি খেনা ফযি ওগযন । 

এওতদন তততন তনচানন্দ াধু প্রভুঔ বি-তগলযয তনওে-ম্ভাফয স্বী ভা-প্রাগণয য দওাথা তওবাগফ শ্রীগদ যক্ষা ওতযগত ইগফ দই তফলগ 

তফদ উগদ প্রদান ওতযগরন । অতঃয তনচানন্দ াধু ওাতয ওগে তনগফদন ওতযগরন - ফাফা আতনত আনায তনগচয দদযক্ষায ফযফস্থা 

ওতযগরন । আভায তও ফযফস্থা ইগফ চাতনগত ফানা , দাভ । ভগন  শ্রীশ্রীঠাকুগযয দদযক্ষায ম্ভাফযতা স্মযণ ওতযা - দাও তফহ্বর তঘগত্ত 

তাায ূগফিই স্বী দদ যক্ষায প্রাথিনা ঘযগণ তনগফদন ওতযাতঙগরন । ওৃাযফ ইা ঠাকুয তাুঁ ায আকুর প্রাথিনা াথিও ওতযগরন । ঠাকুয 

তাুঁ ায প্রাংা িভুঔ । ফরা ফাহুরয তততন তঙগরন এওচন আদি এওতনষ্ট গুরু-দফী । গুরু-দফাই তঙর তায চীফন দফদ । ফাফা ফগরন - 

তফধাভ এগওফাগয অন্ধওায ওগয দকর । 

 ২০৮. গুরু-াগে তত্রযাত্রফা াগস্ত্রয তফধান । 

২০৯. তনযাওায দথগও াওায ভূতত্তি  ধাযণ ওগযতঙ । ফাওয তদরাভ – ফাুঁ ঘাইরাভ । তায দযাক আতভ গ্রণ ওযরাভ । বি ফগর -  ওথা ফরগফা না । 

আতভ ফতর - ভুগঔ এগ গড়গঙ - আতভ তও ওযফ ? আভায বগিয ভগধয কুটিতত আগঙ - ওাযফায ওগয কুটিতত গগঙ । বি ফগর - দতাভায 

দা গগঙ - দতাভায দায নাই তফযাভ - ছগয অতফযাভ । 

 

আীর্ব্ি াণী 

 

২১০. চীফ ওরযাগণয চনয ‚গুরুধাভ‛ দকারওধাভ প্রততষ্ঠা । চীফ উদ্ধায গফ । চকৎ উদ্ধাযণ নাভ ব্রচানন্দ, তদনাগন্ত এওফায স্মযণ ওযগফ । ফাধা 

তফগঘ্নয ভস্তগও া দপগর ঘগর আগফ । এই গথ দওান ফাধা দনই - তুতভ মতদ ঠিও থাও । দান মফন তযদা তও ফগর - ঔি ঔি গ মতদ মা 

দদ প্রাণ, তথাত ফদগন নাত ঙাতড় তযনাভ । দওভন দচাগযয ওথা ! তনগচ এওেু ঠিও থাওগরই  । এই ভূতত্তি য ওাগঙ ওাভ, দক্রাধ, ওাুঁ গ থয 

থয । দরাব, দভা, ভদ, ভাৎমিয ারা ঘতওগত । এই ভূতত্তি  দিগন া তনঃগল গ মা । ুঔ াতন্তগত াংায বযুয  । ব্রচানন্দ এই 

দুগাা দদগয ভগধয ন । ব্রচানন্দ র্ব্ি -ফযাী ত্ত্বা । ব্রচানন্দ অীভ, অনন্ত, র্ব্ি -ফযাী । ব্রচানন্দ তফযাে, অীভ, অনন্ত, এই বাফ রগ 

বচগফ, তা গরই দই অফস্থা প্রাপ্ত গফ । ভন ঙড়াগ আগঙ গুোগ আনগত গফ । ব্রচানন্দ তয নাভ-ুঁওায ভগধয ওাীধাভ । এই রীরায 

উগদ্দয চীফ ওরযাণ । আভায ফ তওঙু ঔাা ঠা ফা চীগফয ওরযাগণয চনয । এই চকগত ততনটি ফস্তু দুরবি  । ভনুলয-চন্ দুরবি  চন্ । াধু 

দিন দুরবি  দিন । ৎগুরুরাব াধন াগক্ষ । ভানুল বকফাগনয দিন দগগঙ - চীফন পর, অভঙ্গর দূয গফ, ভগনাফানা ূণি গফ । দিগন 

অভঙ্গর দূয , ভগনাফানা ূণি  । ফতদও তদগ চ  । াতন্তয ভুগদ্র ছাুঁ  দা - াতন্তয ভুগদ্র - বতিয ভুগদ্র তভগ মা, এওাওায 

গ মা । াতন্তয চাাগচ চাতরগফাে দফুঁগধ দনফ আতভ । আতভ আভায ওয দনফ, তুতভ ভগন প্রাগণ ছাুঁ তগ ড় । 

২১১. মা ি ওগযঙ, তাই তনগই ত আগফ আভায এঔাগন । তায দফী তনগ আগফ দওাথা দথগও ! মা চন্ চন্ ি ওগযঙ তাইগতা 

দতাভায ুুঁতচ । এই আা মাায ভগধযই চন্ চন্ান্তয । মায ুওৃতত আগঙ দল মিযন্ত দ ায গ মা । ধ্রুফ প্রথভ ওাভনা রগই এগতঙর 

বকফাগনয ওাগঙ । গয বকফান দিন গর, তায ওাভনা ফানা দনই । যাচয ঘাই না, যাচা গত ঘাই না । ফ ঘাা াায দল । যভাথি রাব 

গর আয ঘাা াায তওঙুই থাগও না । ঘাইফায  তওঙুই থাগও না । অগনগওই এবাগফ তগয মা । মাযা তনতান্ত ফদ্ধ চীফ, তাযাই শুধু গড় 

থাগও । ভাা দততয ততন নাভ যভা, গযভা, গযযাভ । তনযাওায দথগও াওায ভূতত্তি  ধাযণ ওগযতঙ । ফাওয তদরাভ, ফাুঁ ঘারাভ । তায দযাক আতভ 

গ্রণ ওযরাভ । বি ফগর  ওথা ফরগফন না । আতভ ফতর ভুগঔ এগ গড়গঙ, আতভ তও ওযফ ? বি ফগর দতাভায দায অন্ত দনই, দতাভায 

দায দনই তফযাভ, ছগড় অতফযাভ । শুব ভাখী ূতণিভা আভায আতফবি াফ তদফগ গুরুধাগভয ধভী ভুঔাত্র ‚গুরুধাভ তত্রওায‛ নফভ াংঔযা বি 

তলযকগণয তফতবন্ন যঘনা রগ প্রওাতত র । আীফিাদ ওতয ‚গুরুধাভ তত্রওা‛ বাযতী ধভি াধনায চকগত নূতন আা  আগরায ফতত্তি ওা রগ 

অগ্রয উও এফাং বি তলযকণ ব্রচানন্দ ধভিানুীরগন পর উও । 

ুঁ াতন্তঃ, ুঁ াতন্ত, ুঁ াতন্তঃ । চ ব্রচানন্দ গয । 

 



72 
 

ভাখী ূতনিভা, 

১৩৮৫ ন 

আীফিাদও 

শ্রীশ্রী স্বাভী ব্রচানন্দ  

 

২১২. তমতন দযাক তদগগঙন - তততনই দযাক তনগত াগযন । দম দযাক দদ নাই - দ দযাক দন তও ওগয ? 

২১৩. আত্ম্-ুঔ-দুঃঔ দকাী না ওগয তফঘায । তও তনভির-উদায । ওৃষ্ণ-ুঔ-তগয । চকৎ ঙাড়া বাফ - চকগত নাই । ওৃষ্ণ-ুঔ তগয ওগয ফ 

ফযফায । আত্ম্ুঔ তগয না ওগয তফঘায । ওৃষ্ণ ুগঔ ুঔী । 

২১৪. আনগন্দ াংায ওযগফ - নইগর াংায ফন্ধগনয ওাযণ গফ । াংায দমন ফন্ধগনয ওাযণ না  । তফদযায াংায ওয । অতফদযায াংায 

ফগন্ধয ওাযণ । আভযা াংাগয ভুি ফায চনয এগতঙ । ভারা-ঘন্দন যগত আত নাই । তফদযায াংায ওয - ফন্ধগনয ওাযণ গফ না । 

২১৫. তুতভ ুঔভ - তুতভ ুগঔ থাও । আতভ বষ্ম গ মাই - তাগত ক্ষতত নাই । তুতভ ুগঔ থাও । তাংা ওযগত নাই । 

২১৬. ভাা যাক্ষী - ভাায াত দথগও তও এড়ান চ ? ভাা যাক্ষী । ভাা যাক্ষী এড়াইগত না াযগর-ভযণ । 

২১৭. আনগন্দয াংায ওযগফ – রাবারাগবয তদও ঘাইগফ না । গুরুয াংায - ফ ভই আনগন্দ থাওগফ । দদা তাুঁ য দনা তাুঁ যই । রাব-

দরাওান গুরুয । রাব-দরাওান আভায না । এ াংায আভায না । আভায আতঙ্গনায ধূতরওণা আভায না । রাব-দরাওান গুরুয । ফাধা না য-

দ তদগও রক্ষয দযগঔ াংায ওয । অতফদযায াংায ওয না । রাবারাব গুরুয । আভায দুঃঔ ওযায তওঙু নাই । তফগদ অধীয গত নাই । আভায 

তও তফদ । আভায তফদ নাই । রাব-দরাওান আভায না । আভায তফদ গফ তও ওগয গুরুয াংায-রাব-দরাওান গুরুয । আভায তফদ নাই । 

ুগঔয সৃ্পা যাঔগফ না - তফগদ উতদ্বগ্ন গফ না । এই বাগফ াংায ওযগফ । দমঔাগন আতভ নাই - দঔাগন তুতভ আঙ । দমঔাগন তুতভ - দঔাগন 

আতভ নাই । তনতরিপ্ত াংাযী  । তনতরিপ্তবাগফ াংায ওয । এভন অনাতি গ াংায ওযগফ - দরাগও ফরগফ - তও দভায াংাযীগয ! ফুগও 

রাকগফ না । ফাইগয আতি - ভগন দওান তওঙুগত দভা নাই । এই বাগফ াংায ওযগত গফ । ফাইগয দদঔগত দমন - ঔুফ ওভী । তওন্তু ভগন 

তযষ্কায - দওান তওঙুগতই তরপ্ত ন । এই বাফ তনগ াংায ওযগত াযগর - চন্-ভৃতুয যতত গফ । ফতি দৃতষ্টগত দখায াংাযী - ভন তনতরিপ্ত –

দভাূনয । 

২১৮. দাগনন প্রাযগত স্বকিম্  - দাগনন প্রাযগত শ্রীম্  । স্বকিরাব ওযগত ইো থাগও - দান ওয । দাগনন প্রাযগত স্বকিম্  । 

২১৯. গুরুগত আত্ম্-ভিণ ওযায আগকই তফঘায - গয আয তফঘায ওযা ঘগর না । এওফায গুরুগত আত্ম্-ভিণ গর - আয তায তফঘায ঘগর না । 

২২০. দুঃগঔলু অনুতদ্বগ্ন ুগঔলু অনাি ত এফ ধীযা । দুঃগঔ অনুতদ্বগ্ন ুগঔ অনাি তাুঁ যাই ধীযদফাঘয । 

২২১. তৎতফতদ্ধ প্রতণাগতন – তযশ্রগভন – দফা । তাুঁ াগও চানগত গর প্রতণাত-তযশ্রভ-দফাদ্বাযাই ম্ভফ । 

২২২. আব্  বারাত চকৎ বারা । আব্  ফুড়াত চকৎ ফুড়া । 

২২৩. ুত্র-ওনযায দফা মত্ন াা বাগকযয ওথা । 

২২৪. আতভ চীফ-ওরযাগণয চনয দদ ধাযণ ওগযতঙ । দদগয মা দবাক - তা বুকগতই গফ । 

২২৫. ওাভনাই চগন্য ওাযণ । ওাভনা তনগ াংায ওয । তাই ুনঃ ুনঃ চন্  । ওাভনা যতত গর, ুনিচন্ গফ না । আভায আঘযণ দদঔ -

ফাইগয তফলী - ভগন তওঙু নাই – তযষ্কায । 

২২৬. প্রাযি ওম্মি -ক্ষণ আাংতও ঔিন -তক্রা আযম্ভ গ দকগর । দমভন যাচা চগন্চ । ভাবাযগত আগঙ - াগ্রস্থ চগন্চ - তফাংতত 

প্রওায কুষ্ঠ গফ তাুঁ য । তওন্তু এই এই ওামিয ওযগর - যক্ষা াগফ । অগনও দানুণয, মাকমজ্ঞ ওগয গুরু-দফা, াধু-দফা ওয - তফাংতত প্রওায 

কুগষ্ঠয চাকা - ১৮ প্রওায কুষ্ঠ গতঙর । তায ভগধয এও প্রওায কুষ্ঠ যগ দকর । 

২২৭. তফল ফন্ধগনয ওাযণ ন । আতিই ফন্ধগনয ওাযণ । তফল আতিই ফন্ধগনয ওাযণ । 

২২৮. আতভ ভুি ুরুল - আতভ আন ভগন খুগয দফড়াই । আভাগও বিারগ আফদ্ধ ওগয যাঔা ভীঘীন না । আতভ ভুি ুরুল - আন ইো 

ঘতর-তপতয । দওান তনগভয অধীন না । 

২২৯. ওতয ওতয ওগয - যচগুগণয আশ্র । তয-গুগণয মাযা আশ্র র - া  না । ঙরনা-ওেতা-তভথযা তয-গুগণয মাযা আশ্র র-

া  না । ঙরনা-ওেতা-তভথযা নাই-া  না । এও োওায চতভ - এওত োওা রাগব তফক্রী । এত োওা রাগবয এওো ধভিাধভি 

আগঙ । তভথযায আশ্র তনগ - োওা গফ না দওন ? এও োওায এওত োওা রাব । এত রাব ধগভিয তফতধ – ফতবূি ত । গতযয আশ্র তনগর - 

এত অথি  না । অধগম্মি য গথ দফী োওা  । 

২৩০. আগদ তফগদ - মতদ ভগচ যাভগদ, ম্পগদ তফগদ - গদ গদ ওরই  তাায । 
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২৩১. ওৃষ্ণ-ুগঔ ুঔী - ব্রচ গুীয বাফ । গতও ওৃষ্ণ খগয থাও - দুঃঔ নাই । ওৃষ্ণ ুগঔ ুঔী দভাযা - ব্রচগুীয বাফ । 

২৩২. এই চকৎ বকফাগনয অধীন । তততনইত চকৎ ঘারাগেন । বকফৎ ওৃা ঙাড়া কাগঙয এওটি াতা নগড়না ।  

২৩৩. গন্দগয তুরয া নাই - গন্দ ওযগতই নাই । 

২৩৪. বাকযগও এড়াগত াযগফ না । দতাভায বাগকয মা আগঙ - তা াগফই । মা বাগকয নাই - তা তওঙুগতই াগফ না । তনগচয বাগকযয তদগও দঘগ 

থাও । 

২৩৫. দদাগনা নাত তভগর - যতফ যচনী এও ঠাই । মাা যাভ - তাা ওাভ নাত তভগর । মাা ওাভ - তাা যাভ নাত তভগর । 

২৩৬. দভায তফলী । গুরুকত প্রাণ - গুরুগত আত্ম্ ভিণ - গুরুগত দস্দ ভভতা । পুরই তঙোইর - প্রাদই ঔাইর - খতণ্টই রাড়র তফ ফৎয । 

ফড়ই দুঃগঔয তফলী - দভায তফলী । 

২৩৭. তা ভা ধা ততনো ফস্তুই তদগত গফ গুরুয ঘযগণ । ভন দদা ওঠিন । গুরু তঔনই াওা াতও - দমতদন তলয গুরুয ঘযগণ তন ভন ধন 

ভিন ওগয । যগকাল্লা ঔা - ঔাইগর তগলযয াতন্তরাব  - চওরাফাী ইগত াগয । যগকাল্লা ঔাাইা স্বকিরাব ইগত াগয । 

তনফিাণরাব  না । আা মাা থাওগফই । আা মাা । এও যাচা যাচত্ব গুরুয ঘযগণ ম্পি ন্ন ওগয তদর । গুরু াইা ফগর –ফাফা ! এই াঙ্গাভা 

আতভ ওযগত াযফ না । আভায যাচয আভায ভগন ওইযা তুতভ যাচত্ব ঘারা । আভাগও অগনগও ফাক্স ঔুগর দদ - ফগর ফাফা - মা ঔুত দনন । আতভ 

তও ফ দনই ? আতভ তও ভুগঠ ভুগঠ দনই ? ফতর- মা তনা মা । আতভ মা তনফায তনরাভ ।  

২৩৮. ওৃষ্ণপ্রাতপ্ত গফ ওগফ ? ‘আতভ’ মাগফ মগফ ! 

২৩৯. ফিগতাবাগফ দুঃঔ না ওযগত গর - বতি ভাযাণী ঘাই । ‘আতভ’ থাওগত ‘তুতভ’ নাই । ‘তুতভ থাওগত ‘আতভ’ নাই । দচাড়াতাতর তদা 

 না । তাফ তওতাফ ওগয ওযগত গফ । ‘আতভ’ তনা ‘আতভ’। ‘আতভ’ তদন তদন ফড় গ মা । আতভ ব্রচানন্দ প্রততষ্ঠা ওগযতঙ । খুগয খুগয ওার 

ভুঔই দিন । দীক্ষা তক্ষা ফই  - ওার ফাুঁ দগযয ভুঔই ভগন গয । এতও জ্বারা - ওার ভুঔ ফাুঁ দগযয ভুঔই দঘাগঔ গড় । ঘযণ ধুতর ভাতঔ - 

ঘযণাভৃত ঔাই প্রাদ ঔাই - খুগয খুগয ওার ফাুঁ দগযয ভুঔই । খয ঙাড়রাভ - ফাড়ী ঙাড়রাভ - দদ তযাকী ইরাভ । ন্নযাী রাভ - এও খয ঙাইযা 

অনয এও খগয আইরাভ । আগক তঙরাভ াড়াকা - তা ঙাইড়া আইরাভ ভঠ ভতন্দগয - আগক াদা ধুতত ঘাুঁ দয এঔন দকরুা - এঔন ভঠ ভতন্দগয 

থাতও - খয ঙাড়রাভ চও ? খুগয খুগয ঐ ওার ফাুঁ দগযয ভুঔ । আগক তঙর তীঘন্দ্র - এঔন ব্রচানন্দ । ‘আতভ, ঙাড়রাভ চও ? ঙাড়রাভ তও ? তওঙুই 

ঙাতড় নাই । খুগয খুগয ওার ফাুঁ দগযয ভুঔ ভগন গড় । তঔন াদা ধুতত - এঔন দকরুা-ঙাড়রাভ ? ব্রচানন্দ শুওর - এঔন স্বাভী ব্রচানন্দ । তও 

ঙাড়রাভ ? আগক আতভ - গয আতভ । গফ না ? 

২৪০. ধভি ওযগর - ধন আতনই  । 

২৪১. গুরুগত ভানুল জ্ঞান দমই চন ওগয দ চন নাযওী - ভগন দুঃগঔয াকয । 

২৪২. বি আভায আন চন । বগিয হৃদ আভায ফারাঔানা বগিয হৃদগ আভায আন াতত । 

২৪৩. ব্রচানগন্দয াংওল্প তয । ব্রচানন্দ মা াংওল্প ওগয - তা গতয তযণত  । ব্রচানগন্দয াংওল্প তভথযা  না । ব্রচানগন্দয দফদধ্বতন ।  

২৪৪. মায দওউ নাই - তায আতভ আতঙ । ততত াফন । 

২৪৫. গুরুয াগথ ম্পি ও যাঔগত  - দমভন দঙগর - ভাগয াগথ । গুরুয প্রতত দই যওভ োন া ঘাই । গুরুয দঔাুঁ চ ঔফয ওযগত  । 

২৪৬. ুগঔ অাংওাগয স্ফীত গফ না । ুগঔ দুঃগঔ ভান থাওগফ । ুগঔ দুঃগঔ ভান । 

২৪৭. তনস্বাথিবাগফ ওম্মি  ওযগফ । পগরয আা ওযগফ না । পগরয আা না ওগয ওম্মি  ওগয মাগফ । 

২৪৮. ঙো ম্পতত্ত আভাগদয - োওা া, চাকা চতভ ইতযাতদ । ম্পতত্ত র ভনগও চ ওযা - ফায ইতন্দ্রগও দভন ওযা - য ওযা –

তষু্ণতা – নীরতা – ততততক্ষা - দফদান্ত ফাগওয তফশ্বা – গুরুফাওয তফশ্বা ইতযাতদ ইতযাতদ । 

২৪৯. ভানুল দদালগুগণ মুি । দদাল আগঙ গুণ আগঙ । দদাল দদগঔ ওাাগও উগক্ষা ওযগত দনই । স্বাভী দদফতা । দদাল ওগয এগর ূচয 

। ধান দুফিা তদা ফইযা তনগফ - এই স্ত্রীয ধভি । দদাল দদগঔ অফগরা ওযগফ না । 

২৫০. ওাভনা ফানা চগন্য ওাযণ । ওাভনা ফানা তনগ াংায ওতয - তাই ুন ুন চন্  । ওাভনা যতত গর ুনচি ন্ গফ না । আভায 

আঘযণ দদঔ - ফাইগয দখায তফলী - ভগন তওঙু নাই । তযষ্কায । 

২৫১. বাফ আা তও চ ? তশুয ভত যর না গর - বাফ  না । ভন শুদ্ধ না গর - বাফ  না - অবীষ্ট ূণি  না । 

২৫২. মজ্ঞাফতগষ্টয অতধওাযী মচভান - ফি প্রথভ প্রাদ া । 

২৫৩. চফষ্ণগফয দভগ তফগ তদগ - দঔাচ দন না । শ্বাশুযী ফগর - তফগ তদা দকর - ঔফয দন না । দভগ ুনঃ ুনঃ ত্র দরগঔ ফাগগয । ফাগ 

তযনাভ ওযগত ওযগত এর । তফাইন ভূতত্তি  দদইঔা আচিমিয - দদইঔাই অতগ্নঅফতায । যাগত্র এওো বাঙ্গা খগয তদগঙ ন ওযগত । তায গয 

দফৌগও তচজ্ঞাা ওগয - ফাফা তও তনগ এগরন ? দফৌ উত্তয ওগয না, ওাুঁ গদ । ততায ওাগঙ তকগ ফগর - দওন তুতভ এগর আভাগও ওাুঁ দাগত ? ততায 
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দুঃঔ ইর শুগন । শ্রীতয রক্ষ্মী ফগরন - এয ফাড়ী বগয দবাগকয তচতনল - ত্র এগন দা । রক্ষ্মী চফষ্ণগফয ফাড়ী দবাগকয ভার - ত্র এগন তদগরন 

চফষ্ণফ গ্রাগভয ফাইগও তনভন্ত্রণ ওযগরন । দফৌয ততা চফফাতওাগও ফগরন - আনায আত্ম্ী-স্বচন ফাইগও তনভন্ত্রণ ওরুন । গ্রাগভয ওগরই 

দফা ওগয ধনয ধনয - ভা ওাি ওাযঔানা । চফফাতওা আয রজ্জা - খয দথগও ফায র না । চফফাতওগও আয ভুঔ দদঔান না । রজ্জা । 

২৫৪. বকফাগনয নাগভ মা অিন ওযা মা - তা অভৃত গ মা । 

২৫৫. দকাতফগন্দয দবাক - ফ এও ফাগযই তদগত  । তনগফদন না ওগয গ্রণ ওতয না । দকাতফগন্দয দবাক - এও ফাগযই তদগত  ফ । তা না গর 

ফ তভথযা । ঔাা না দবাক । দকাতফগন্দয দবাক চানগফ - ঔাা ভগন ওয না - কৃগস্থয বাফ । আয দুো অন্ন দদই - আয এওাতা ডার দদই -

কৃগস্থয বাফ । দকাতফগন্দয দবাক এও ফাগযই ফ তনগফদন ওযগত  । 

২৫৬. ঙ ভা মাফৎ ভৃতুয দমাক । মভ আগ াগ খুযগঙ ঙ ভা মাফৎ । ভেয এওতগডন্ট ভৃতুয দমাক । াতওস্থানী চগনযয দুইফায ফনু্দও উঠান 

ভৃতুয দমাক । ঙ ঙটি তগলযয এওগমাগক াতওস্থানী চগনযয গুতরগত ভৃতুয-ফযণ - দমভন দতভন ফযাায না । ঐ ঙ চগনয ওরযাগণয চনয ভগন 

র - এওো শুদ্ধ অনুষ্ঠান - ঔাদযাতদ প্রদান ওযগত  । উচাযঘয মঔন তঙরাভ বাযত প্রতযাফত্তি ন গথ - এই শুব ফানা ভগন উদ গতঙর । 

ভগন ীড়া তদগত রাকর । গথ আখাত াইরাভ । তফলটি ঘাা যর । এই এও ভা দপ্রতাত্ম্া আফায াগঙ আা মাা ওগয । এওতদন দদঔতঙ 

দওান প্রাথিনা নাই - এওচন দকাার পুর তনা আর । দ পুর তনা আর, ভূরত তাগয দদঔরাভ । ভুকুন্দগও দদঔরাভ ওাুঁ দগঙ । তও ওযফ - এই 

দুচনাই দদঔরাভ । 

২৫৭. ওভিপর বুকগত গফই । তগফ ঈশ্বগযয নাভ ওযগর দমঔাগন ওার তুঁধুত দঔাগন ঙুুঁ ঘ পুেগফ । দবাক বুকগতই গফ তগফ বকফাগনয নাভ 

ওযগর এই  - দমঔাগন এওচগনয া দওগে মাফায ওথা তঙর দঔাগন এওো ওাুঁ ো পুগে দবাক দার । ঈশ্বগযয যণাকত গর তাুঁ য তনগচয 

ওরভ তনচ াগত ওােগত  । 

২৫৮. ফযাতধ  তযা এওই তচতনল; তযা ভত ফযাতধগত ওভিক্ষ  । 

২৫৯. গুরুয ওৃা গর তওঙু ব নাই । গুরু চাতনগ দদগফন তুতভ তও দতাভায স্বরূ তও । ওৃা গর াচায ফঙগযয অন্ধওায এও ভুূগত্তি  দূয  ।  

দগুরু রাব গরই চীগফয উদ্ধায । 

২৬০. াংাগয দথগও চানগফ এ  আভায ঠিও খয ন এওো ফাধা ভাত্র । শ্রীশ্রী ব্রচানগন্দয াদেই আভায আর খয । দম দওান প্রওাগযই 

দাও দথা আভাগও দমগত গফ । শ্রীফৃন্দাফগন ভাতনা আধযাতত্ম্ও তযগঙ্গয প্রফা ঘরগত থাগও । দই ভ দঔাগন চ, ধযান ওযগর 

প্রতযক্ষ পর াা মা । 

২৬১. তফদগও দম ব ওগয দ দমন ব্রচানন্দগও না ডাগও । মায উয তাুঁ য মত ওৃা তায তত তফদ চাতন । 

২৬২. গুরুতি । তমতন আশ্র তদগগঙন তততন দওান ওাগর রুষ্ট ন না । গুরু ইষ্ঠ এফাং তনগচগও এও ফগর চানগফ । ইষ্ট  চীফাত্ম্া এওই 

দচযাততয দুই ভূতত্তি  । 

২৬৩. ভাা আফদ্ধ ইনা । আভাগও াথী ওগয ফ ওযগফ । াংায ওযগফ ব্রচানগন্দয াংায । দ াংায গফ তযাকীয াংায দবাকীয 

াংায ন । 

২৬৪. বি আভায প্রাণ । বিগও যক্ষা ওযা আভায ধভি; বগিয ভুতি আভায চীফন দফদ । াতন্ত আীফিাদ অগভাখ । অাতন্ত থাগও না । 

২৬৫. আভায এই আন গত  মাা াগফ, আভা গত তাই াগফ । চীফ চকগতয ওরযাগণয চনযই আন প্রততষ্ঠা । আনই অনন্তওার 

থাওগফ ।   

২৬৬. গুরুয অতধও আয দও নাই; গুরু গফিশ্বয, ওগরয তনন্তা  তনফিা ওত্তি া । দতাভযা এই দফাগধ নাভ ওয, ধযান ওয, গুরু তঘন্তাওয, দিন 

ওয, চ ওয, দফা ওয, ূচা ওয, উানা ওয । দতাভাগদয অবীষ্ট রাব গফই । অবাফ যাক্ষটীয তাড়না য ওতযগত ইগফ না । ওাভনা 

ফানা ূণি ইগফ । তফদ আদ দযাক দাও দুঃঔ ওষ্ট দূগয মাগফ । াগ ফাগখ ঔাইগফ না । দতাভযা যর তফশ্বা তনা তদনাগন্ত এওফায অন্ততঃ 

চ ব্রচানন্দ ফগর আভাগও স্মযণ ওতযগফ । 

২৬৭. এ অতনতয দদ । তাই দতাভাগদয নাভ তদগতঙ । নাভ ধয ায গফ । 

২৬৮. আভাগও দদ ূচা ফা বতি আভায আগন ফা পগোগত তদগর আতভই াগফা । বগিয প্রাগণয তাা তভোগনায চনযই আভায এ অফতায 

।  

২৬৯. গুরুগও দ্বাযগভ কুগত্তগও ভাতপও গড় যগা কুকুগযয ভত আভাগদয প্রবুয  দ্বাগয এওতনষ্ট বাগফ তাুঁ য যণাকত গ গড় থাওগত গফ । 

দম দল মিন্ত তাুঁ য আশ্রগ গড় থাওগত াযগফ, তায উদ্ধায । 

২৭০. ব্রচানন্দই দুকিা, ওারী, যাভ, তফ, শ্রীওৃষ্ণ আফায ব্রচানন্দই দই তনতফিগল শুদ্ধমঘতনয । 

২৭১. গুরু তগলযয বন্ধ াযভাতথিও ততাুত্রবাফ । ফিস্ব অিন ওতযগর গুরুয ঋণ দাধ ওযা মা না । 
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২৭২. গুরুগত মায াক্ষাৎ বকফান ফগর তফশ্বা, তায চন্ দল । দম তদন গুরু ভন্ত্র দদন দ তদন ুনফিায চন্  এফাং ূগফিয মত া ফ ধ্বাং 

গ মা । গুরুই ভস্ত া গ্রণ ওগযন ।  

২৭৩. দতাভযা আভায নাভ ধয । আতভ  আভায নাভ এওই ফস্তু । আভাগও দদ ূচা ফা বতি আভায আগন পগোগত তদগর আতভই াগফা । 

দঔান ইগতই দতাভাগদয অতবষ্ট ূণি গফ । নাগভয দবতয তদগই দতাভাগদয অতবষ্ট ূণি গফ । আতভ দতাভাগদয দওান তওঙুই অূণি যাতঔ নাই । 

ফ তওঙুই ূণি ওগয তদাতঙ । 

২৭৪. শ্রীঘযণই মঔন দতাভায এওভাত্র বর তগফ দতা দতাভায তযী বফ াকয গত ফ দঘগ আগক াইাগঙ । আয তঘন্তা তও, তনবি া  তনতচিন্ত 

থাও । াগযয তযীগতা দগঙ । 

২৭৫. মতক্ষণ ফরগত ায - ততক্ষণই রাব । ওতওার াংায ওযগঙা ? এয তও দল দনই ? মায দল দনই - তায াগঙ ঙুগে রাব তও ? 

২৭৬. া তনঃগল ওগয মা । ুঔ-াতন্তগত াংায বযুয গফ । 

২৭৭. দঠওা-দঠতও যগরই আগফ । চীফ-ওরযাগণয চনয দকারওধাভ প্রততষ্ঠা র । দঠওা-দঠতও উদ্ধায গফ । 

২৭৮. ঘযগণ যণ র তদনাগন্ত এওফায । স্মযণ ওগযা - মগভ দঙাুঁ গফ না । চকৎ-উদ্ধাযণ নাভ-ব্রচানন্দ । 

২৭৯. ভুতিদাতা গুরু । দভাক্ষদ াাগত াগয এওভাত্র গুরু । গুরু ফগঘগ আন । তাুঁ য দঘগ আন আয দও দনই । ততাভাতা ারনী 

- দালযফকি, ারন ওযগত  । গুরু  দালযফকি ারন ওযগত  । দমভন ততাভাতাগও ারন ওযগত  । গুগযাগণাতধওম্  । গুরুয অতধও 

আয দও নাই । 

২৮০. তফদযা, ধন মতদ ৎাগত্র গড় - তগফ অতবভান  না । তফদযায অতবভান, ধগনয অতবভান - এই তফদযায, ধগনয দদাল । ধভি তবন্ন ধন  তফদযা 

দুইই অওম্মি ণয । 

২৮১. ঠাকুয তদগরন প্রাদ-গন্দ । বি তনগ দকর খগয । দদগঔ গন্দগ-তয । প্রাদস্তু বকফান স্বাং । -তও-দুই । 

২৮২. ফাতিওী ভা াতওী - মায ভুগঔ যাভনাভ উচ্চাযণ  না । তায ভস্ত া ক্ষভা গ দকর । ওগফ দম রীরা ওগয দকগঙ - আচ তনু্দয খগয 

খগয তাুঁ য গুণকান । আচ ফাতিওী-ভুতন । 

২৮৩. দতাভায শুদ্ধ দদ - তনভির দদ - তফত্র দদ । দতাভায দওান া দনই । ফ া মা নাগভ । দতাভায দওান া দনই । 

২৮৪. অন্ধ অন্ধগও থ দদঔাগত াগয না - দ অন্ধওায দূয ওযগত াগয না । তফফাগয ূগফিয দীতক্ষত াত্র-াত্রী-তবন্ন গুরু । তফফাগয গয স্ত্রী 

স্বাভীয গুরুয তনওে দীতক্ষত গফ । স্বাভীয গুরুই স্ত্রীয গুরু গফন । উবগয নাভ শুগনই অনুযাক । উফিয বূতভ । ওায দদগঔ অনুযাক  না -

ওায নাভ শুগনই অনুযাক । 

ভ্রতভগত ভ্রতভগত ভন মথা তকগ য, 

দ দম যভ গুরু চাতনগফ তনচি । 

 

২৮৫. নাভ গুরুযই আয এও রূ । 

২৮৬. স্বাভী ভাচন । ভাচন দমন কত  ন্থা । স্বাভীয থইত অনুযণ ওযগত গফ । স্বাভীয গুরুইত স্ত্রীয গুরু গফন ।  

২৮৭. ুনযত চন্ নভ ুনযত ভযণম্ , 

         ুনযত চননী চঠগয নম্  

         াযাতদন বাফনা-তঘন্তা-তও ঔাফ ? ভানুলত ভুতি ঘা না । 

 

২৮৮. নাভ ভুতি দঔাুঁ চ । ওানা দারায নাভ-েগরাঘন । 

২৮৯. ওতফয উাঔযান । ওতফয তঙর ভুরভান দচারা-ওাড় ফুনত । দযাচ এও দচাড়া তফক্র ওগয াংায ঘারাত । এওতদন ফাচাগয এও দচাড়া 

ওাড় রগ দকগঙ তফক্র ওযগত । এও চফষ্ণফ ফগর ‚আভায দযওায‛ । ওতফয চফষ্ণফগও তদর এওঔান এই ভগন ওগয – ভাবাকয । এওঔান ফস্ত্র 

দান ওগয চফষ্ণফগও চফষ্ণফ ফগর - দুইঔানাই দদ । এওঔানা ড়ফ, আয এওঔানা তবচাফ । ওতফয দুইঔানাই ওাড় তদর এঔন ঔাতরাগত বগ 

আয ফাড়ী দমগত াগয না । ন্ধযা চঙ্গগর এও ভতন্দগয ণ দদ । ফাড়ী দকর না । এতদগও বি – অবুি, দওাথা না দঔগ শুগ থাওগফ - 

তয তনগচ ব্রাহ্মগণয দফগ কাধায তগঠ ফস্তা ফগ ঘার ডার তনগ দকর বগিয ফাড়ী । এই দদগঔ ওতফগযয ফাফা ভগন ওগয ‚এত ঘার-ডার দঙগর 

দওাথা দর ? দরাও াঠিগ ওতফযগও ঔুুঁগচ আনা র । ওতফয ভগন ওগয - তয বগিয ওষ্ট ইগত না দগয, বগিয ফ অবাফ ূযণ ওযগত 

দাভ তনগচ এগগঙন । বগিয বকফান তয - বগিয দুঃঔ ইগত াগয না । ওতফয তযবি ভুরভান । 
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২৯০. ধভি দঙগড় তদগর - দুঃঔত ফই । অধভি দঙগড় দা-দুঃঔ দূয গফ, অফয দূয গফই । দঘাগঔ আঙু্গর তদগ না ফুছাগর দফাছ না । আভাগও 

দদগঔ ফুগছ র । আভাগয দদগঔ ফুগছ র । 

২৯১. দুই যাচা - দানায ুযী ঙাযঔায ওগয তদর । ধভিফর না থাওগর ফ তভথযা । ািান-ঔফযদায । ঐ দদঔ আভায আয এও যাচয । যাচা ধভি 

ফগর ফরীান । আভায ধগভিয দচায দচাায গে য ভগনয উয । এই চাকাই এই ঙাড়া চাকা দনই । যাচা ধভিফগর ফরীান । 

২৯২. আতভ দতাভাগদয চনযই আতঙ – নযগদগ । তনগচয দওান প্রগাচন দনই - দতাভাগদয চনযই এগতঙ প্রাথিনা তদগঙ ঠিও চাকা । দিন 

যাঔ ভগন, ফতওঙু গফ । ধভি-অথি-ওাভ-দভাক্ষ ঘতুফকি পররাব গফ । দঙাুঁ া ভাত্র গ দকগঙ । াধু স্পিভতণ । দঙাুঁ াগরই দানা । 

২৯৩. শুওগদফ দমই ভাটিগত ড়গরা - ভতন দদৌড় । ফাফা ফগরন -আ-আ-দওাথা মাতে ? শুওগদফ ফগর না ফাফা - আভায গ দকগঙ । 

ফনভুঔী ঘরর । দই যওভ দওাথা ? 

২৯৪. বচ বচ বচ বাই শ্রীগুরুয ঘযণ - ভদ দভা ঙাতড় র শ্রীগুরুয স্মযণ । গুরুয ঘযণ াংাগযয ভুঔরূী । দঔারা াংায করায পাুঁ ী । 

াংায রূ করায পাুঁ ী দঔারা মা না, শ্রীগুরুয ঘযণ-স্মযণ র । 

২৯৫. াংাগযয ফাখ - বারুগওয দঘগ ফগনয ফাখ - বারুও বার । তফ, এ, এম্ , এ া । করা ওাগে । এই ফাগখয দঘগ ফগনয ফাখ - বারুও বার । 

ওান ওাগে-নাও ওাগে-দঘাঔ উগড় দপগর । ফ ততক্ষত দরাগওয ওামিয । ফগনয ফাখ-বারুও আয তও ! 

২৯৬. গন্দ-প্রাগদয গঙ্গ প্রাতদ পুর । পুগরয ভগধয াা দকর তযতওী এওটি । 

২৯৭. এও ব্রাহ্মণ ওনযা-দাগ এগওফাগয াকর-াযা । দুই দভগ - কৃগ অথিূনয - তও ওগয ? তফশ্বনাগথয ভতন্দগয তযা দদ । অথিূনয কৃ - তুতভ 

ঙাড়া এই দুঃঔ দভাঘন ওযগফ দও ? তফশ্বনাথ আগদ ওযগরন । মা ফৃন্দাফগন নাতন ঠাকুগযয ওাগঙ দকর ওাী দথগও ফৃন্দাফন । োওা দা -

ওনযাদা ভুি ই । নাতন ঠাকুয ফগরন - আতভ ফ োওা দঙগড় পতওয গতঙ । আভায ওাগঙ োওা দনই । ব্রাহ্মণ ফগর - তগফ তফশ্বনাগথ আগদ 

তভথযা গফ ? এই ওথা শুগন নাতন ঠাকুগযয ভগন র য াগগফয ওথা । এগন তদর স্পিভতন । ভাথা দঙাুঁ াগর দরাা দানা  । এওভন 

দরাা দঙাুঁ াগর এওভন দানা  । তঔন ব্রাহ্মণ বাগফ া !  া ! এয ঘাইগত আয ফড় তচতনল আগঙ, মা ঘাইগত  । তঔন ব্রাহ্মণ ফগর 

নাতনগও - দম ধগন ইা ধনী, ভতণগয ভাননা ভতণ - আতভ ঘাই তায এও ওণা । এই ফগর স্পিভতণ দপযৎ তদর নাতন ঠাকুযগও । স্পিভতণ 

দপযৎ র । তুতভ দম ধগন ধনী তায এও ওণা আভাগও দদ । আভায ওাগঙ এই যওভ ৫/৭ টি াধু তঙর । 

২৯৮. দম মায গুণ চাগন না – দ তা তুে ভগন ওগয । দমভন কচভুিা তুে ওগয - গুঞ্জনপগর তযতযাক ওগয । কচভুি তও তঘনগফ - ইো ওগয 

দপগর দদ - তযধান ওগয না । গুঞ্জনপর করা ধাযণ ওগয - াগত ধাযণ ওগয ! ভুিা তযতযাচয - গুঞ্জনপর ভা ভূরযফান । াতত ভগয থাগও -

তঘগন না কচভুিা - কচভুিা দপগর দদ । তযধান ওগয না । 

২৯৯. বগিয ওগষ্টাাতচি ত া - মা বিযা দদ, মগথাতঘত ফযফায ওযগত  । 

৩০০. এও াচায অভৃগতয তুরয - স্বাস্থয মতদ বার থাগও - এও াচায অভৃগতয তুরয াচায তনাভত । স্বাস্থয ুগঔয তনধান । এও তুরী াচায 

তনাভত । 

৩০১. আতভ ওবু আভায না । ওতয এও, া আয । ভানুগলয ফি ধুতরাৎ ।  

৩০২. এততদগনয ফুড়াতফ দরাওারগ তঙর । দরাওার তকগ চঙ্গগর তযণত র । আভযা এগ আন দগত চাকাগত রাকরাভ । াচায াচায 

মাত্রীয তবড় । তঘযওাগরয ফুড়াতফ তঘযওার থাওগফ । দদঔ তও ওাি গ দকর ? এই দম আভায ফাওয - আতভ ওবু আভায না । ওতয এও,  আয । 

৩০৩. এভন এওো অভানুতলও অতফঘায গ দকর - আচিমিয, অবূতূফি । ভাগন গুতর । ফাঙাফাতঙ দনই । এওধায তদগ অতযাঘায । তওন্তু চান্  তকা 

। পুর-ঘন্দন তঙট গও দভায খুযাগদ । 

৩০৪. গ্রন্থ প্রততাদয প্রওৃত তফদযারাব ইগত অগনও দূগয । গ্রস্থ প্রততাদয তফল- তফদযারাব । দম তফদযাগত আত্ম্তফওা, আত্ম্জ্ঞান রাব  না -

দ তফদযা তফদযাই না । 

৩০৫. ভানুগলয চধমিয ঘাই । চধমিয না থাওগর ভানুলই না । চধমিয ধগয থাও - আতভ আতঙ াগঙ াগঙ । 

৩০৬. 

আেঔানা রুটিয ইততওথা 

‘তগফাম্ -তগফাম্ -তগফাম্ ’, - তদফযওাতন্ত তফতষ্ট, দচযাততভিয, দৌভযদিনধাযী এও নফীন ন্নযাী উতস্থত গরন াঞ্জাফ প্রগদগয এও 

কৃগস্থয কুটিগয । কৃস্বাতভনী কৃাবযন্তগয ফযস্ত তঙগরন কৃওগভি, তাড়াতাতড় ঙুগে এগরন কৃদ্বাগয, এগ দঘগ দদঔগরন- দিন ওযগরন 

দু’দঘাঔবগয দিন ওযগরন ওটিভাত্র ফস্ত্রাফৃত ূরাতন ওভগুরুধাযী ফিতযাকী এও ন্নযাীগও - ভন ফাযফায ফরগঙ এগম াক্ষাৎ দদফাতদগদফ 

ভাগদফ তাযই কৃপ্রাঙ্গগণ আচ আতফবূি ত । আনন্দ াকগয বাগত বাগত কৃওত্রী বুগরই দকগরন এই ফিতযাকীগও মথাতত অবযথিনা ওগয 

আন দগত তদগত । বতিভতীয তন্ অফস্থা ওাোগনায চনয তদফযগরাগওয অতধওাযী আকন্তুও ন্নযাী আফায দই ওবুদওগে - দস্দবযা ুগয 
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ফগর উঠগরন, - ‘তওঙু ঔানা ঘাই ভাঈতচ !’ মাুঁ য ধাগভ দওান তওঙুযই অবাফ নাই, মাুঁ য যাগচয অন্নূণি স্বাং তফযাচভান দই চওরাততয আচ 

দীন তবঔাযীয দফ ! এতদগও কৃস্বাতভনীয ভগন তঘন্তা, খগয আগঙ ফাী রুটি ওগওঔানা ভাত্র । তাাগতা এই যভ ুরুগষ্ক দদা মা না । তাগত 

দম কৃগস্থয অওরযাণ গফ । বতিভতী াঞ্জাফী ভতরাটি ন্নযাীয চনয মথা তি আামি প্রস্তুত ওযগরন । অনযানয আাগমিয াগথ ন্নযাীয 

দবাগক তুগর তদগরন ওগওঔানা দয চততয রুটি । দবািা তুগর তনগরন আেঔানা রুটি । এই আেঔানা রুটি তও ? না-তফতন্ত্রানুাগয খৃণা, রজ্জা, 

ব, ভান, দক্রাধ, দভা, কু্ষধা, তৃষ্ণা - দভাে এই আেটি া - মা চীগফয ভুতিগথয প্রধান অন্তযা ফা ফাধা । ওরুণাফতায ফুড়াতফ ব্রচানন্দ 

বাকযফতী ভতরাটিয এই আেটি া ভুি ওগয তাগও ভুতি তদগরন - তযম্ -তফম্ -ুন্দযম্  - এয আনন্দাগরাও চওরা ধাগভ । 

৩০৭. বি মায আগক আগক, আতভ মাই তায াগঙ াগঙ । দগলয তদগনয াথী আতভ । দগলয তদগনয াথী আয দওই ’দফ না । 

৩০৮. াত কুায চর দঔনা; এও কুায চর দঔ । বতি তফশ্বা তনগ এও কুায চর দঔ, তগফই ফ ’দফ । 

৩০৯. ধভি তবন্ন তফদযা, ধন অওভিনয । ধভি তবন্ন তফদযা অতফদয; ধভি তবন্ন ধন তনযথিও । 

৩১০. অতবভান ুযাান । াধুয ধভি অতবভান ূনয া । 

৩১১. স্বাস্থয ুঔ অভৃত তুরয । স্বাস্থয ুঔ না থাওগর ফ ফৃথা । স্বাস্থয তফনা ধন চন তওঙু না । 

৩১২. প্রাগদ তয - বতিয উদ  ।প্রাদস্ত বকফান্  স্বম্  । প্রাগদ ফি দৃঃঔাণাঃ াতনঃ ।  

৩১৩. তযষ্কায ওগয এগতঙ, তওঙু দযগঔ আততন । বাঙ্গা-কড়া আভায স্ববাফ । এওফায বাতঙ্গ এওফায কতড় । আভায স্ববাফই এই । 

৩১৪. দতাভায আভায এওই । আভায ভগন থাও ফা না থাও, দতাভায ভগন থাওগরই ইর । 

৩১৫. গুরুগদফ তফনা নাত বাক চাগক । গুরুগদফ তফনা বাকয চাকাইফায ওায তি নাই । ফনু্দগওয াত দথগও প্রাণ ফাুঁ গঘ, গুরুয নাগভ বূত 

ারা । 

৩১৬. যাচ ধভি প্রচা-ারন, প্রচা ীড়ন ন । যাচ ধভি ারন না ওগয অুয ফৃতত্ত । এই ’দফ ধফাংগয ওাযণ । মুগক মুগক তাই গগঙ । 

৩১৭. বাকয ওাভাই ওইযা না আইগর বাকয - াা মানা । বাকয ওাভাই ওযগত  । 

৩১৮. গথ ভতন্দয, আশ্রভ, তফল্বফৃক্ষ, ফেফৃক্ষ উরঙ্গন ওগয মাা অশুব রক্ষণ । 

৩১৯. আভায ইোয াগথ দতাভায ইো তভরা । পর আশু গফ । বি তদাই বকফাগনয তযঘ । আভায দঘগ আভায বি ফড় । আভায তও 

ভূরয আগঙ ? আভায দঘগ আভায বি ফড় ! 

৩২০. নাভ ভগৌলতধ । নাগভ দযাক াগয । নাগভ বতিয উদ  । 
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তযতষ্ট 

 

ফাফা ফুগড়াতগফয ধাভ ভযক্  ফিাধাযগণয ধম্মি যাচয এফাং চাততধম্মি ফণি তনতফিগগল ভানগফয  তফগশ্বয ওরযাগণয তনতভত্ত যতাগঙ । এঔাগন ওাায 

স্ব স্বাতভতফবাফ নাই  মাা তওঙু আতগতগঙ, বিকগণয ভগধয তফততযত ইগতগঙ । তফগশ্বয ওরযাণওয এভন ধাভ  ধম্মি  ভতন্দয তফযর । 

দভাফতঃ দও দও এ দন ধম্মি যাগচয দওান ওামিযফযগদগ আভায বাফ ফত্তি াইা মদৃোক্রগভ ফযফায ওতযগত উদযত, এইরূ স্ব স্বাতভত্ব 

বাফ থাতওগর ফিাধাযগণয ধম্মি স্থানটি ফযতিতফগগলয ভগধয রুে ইা মাইগত ওতক্ষণ ? 

 

 

ুঁ াতন্তঃ াতন্তঃ াতন্তঃ 
 


