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শ্রীশ্রীমৎ জয়পতাকা স্ামরী গুরুমহারাজ   

কৃষ্ণভাবনাময় বাণরী সম্বলিত একলি মজার কালহনরী লববৃত করছেন

একবার এক গুরু ঘ�াডায় চডড যাচ্ছিডেন। সডগে চছিে তাঁর 

চিষ্য। চেডত চেডত একটা কাপড পডড যায়। গুরু তাঁর চিষ্যচটডক  

চিজ্াসা করডেন, “আমার কাপডটা ঘকাথায়? 

“পডড ঘেডছি,” চিষ্যচট বেে। “ঘকন তুচম কুচডডয় নাওচন?” 

িানডত চান গুরু। 

“আপচন ঘতা আমাডক ওটা তুডে চনডত বডেনচন। আপচন যা 

বেডবন, তাই ঘতা করব,” িবাব ঘেয় চিষ্যচট। 

“এটাও চক ঘতামাডক বডে চেডত হডব ঘয, ঘ�াডা ঘথডক একটা 

কাপড পডড ঘেডে, তুচম অবি্যই তুডে ঘেডব?” 

“গুরুডেব, আপচন না বেডে ঘতা িানডত পারব না। কৃপা কডর 

বডে চেন আমার চক চক কাি করডত হডব?” 

“ঘবি, চিক আডছি! ঘ�াডা ঘথডক যা চকছুি পডড যাডব, তুচম 

চনশ্চয়ই তুডে চনডয় আমাডক ঘেডব।” আবার তারা চেডত থাকে।  

এক মূর্খ শিষ্যের কাশিনী
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খাচনক পডর ঘ�াডাচট চবষ্া ত্যাে করে। চিষ্যচট তখনই ঘ�াডার ঘথডক 

ঘয চবষ্া পডে, তা তুডে চনডয় গুরুডক চেে, “এই চনন, গুরুডেব।” 

“এ কী?” গুরু চমডক উিডেন। “ঘ�াডার চবষ্া।” “ও আচম 

চাইচন!” 

“চকনু্ এটা ঘতা ঘ�াডা ঘথডক পডে। আপচন ঘয আমাডক  

বেডেন, যা চকছুি ঘ�াডা ঘথডক পডড যাডব, তা তুডে চনডয় আপনাডক 

চেডত হডব। তাই ঘতা আপনাডক এটা চেচ্ছি।” 

“আচম এই চবষ্া চাইচন!” 

“এ ঘতা ভাচর ঘোেডমডে হে, গুরুডেব। একবার আপচন বডেন, 

“ঘ�াডা ঘথডক যা চকছুি পডড যাডব, সব তুডে নাও, আর তারপর 

বেডছিন, চবষ্া তুডো না। এ ঘকমন হে? এ আমার কাডছি ভাচর ধানো 

োেডছি। েয়া কডর আমাডক চেডখ চেন না—চক চক চিচনস আমাডক 

তুডে চনডত হডব।” 

তাই গুরু একটা ফে্দ  চেডখ তাডক চেডেন। িামা, চাের, ধুচত, 

থচে, ইত্যাচে। যা চকছুি পডড ঘেডে তাডক তুডে চনডত হডব, তার একটা  

পুডরা ফে্দ  চতচন তাডক কডর চেডেন। “এই ফডে্দ  যা ঘনই, তা তুডো 

না,” চতচন বডে চেডেন। 

ঘযডত ঘযডত হিাৎ কতকগুডো ঘিয়াে ছুিডট এে আর তাডত 
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ঘ�াডাটী ভয় ঘপডয় োচফডয় উিডতই গুরু ঘ�াডা ঘথডক পডড  

ঘেডেন। জ্ান হাচরডয় চতচন মাচটডত পডডই থাকডেন। চিষ্যচট 

তাডাতাচড তার ঘসই ফে্দ চট বার কডর তুডে চনডত থাকে ও িামা, 

চাের, ধুচত, থচে, ইত্যাচে... আর ঘসই সব চকছুি ঘ�াডার ওপডর ঘরডখ 

চেে। ঘবচাচর গুরু জ্ানহারা হডয় মাচটডত পডডই থাকডেন। 

অবডিডষ গুরুর ঘচতনা চফডর এডে চতচন ঘেখডেন, এডকবাডর 

চেেম্বর হডয় চতচন পডড আডছিন। “চক হে? আমাডক এখাডন ঘফডে 

ঘরডখছি ঘকন? আমাডক ঘতােচন?” 

“ফডে্দ  ঘতা আপনার নাম ঘনই, গুরুডেব। ফডে্দ  আপচন যা যা  

চেডখ চেডয়ডছিন, প্রচতচট চিচনস আচম ঘ�াডার চপডি ঘবাঝাই কডর 

ঘরডখচছি!”। 

এই হে এক চিষ্য ঘয নীচতকথা ঘমডন চডে অক্ষডর অক্ষডর, চকনু্ 

গুরুর অচভোষ বুডঝ চনডত পাডর না। গুরু আসডে চক চান, চক তাঁর 

বাসনা, তা ঘবাঝার িন্য আমাডের কাণ্ডজ্ান কাডি োোডত হডব। 

একবার আমার একটা ব্যচতিেত অচভজ্তা হডয়চছিে, যখন  

আমরা মায়াপুডর সুেী�্দ ভবনচট ততচর করচছিোম। স্থপচত নকিা 

চেডয়চছিে, তাডত চছিে সাতফুট চভচতিমূে। চভচতিমূে হে চভচতি, ঘযটা 

মাচট ঘথডক সাতফুট উচু হয় আর রাচবি চেডয় ভরাট করডত হয়।  

শ্ীে প্রভুপাে ঘসটা ঘেডখ বডেচছিডেন, “অত টাকা খরচ করছি ঘকন? 
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সাত ফুট রাচবি! ওটা আর এক ফুট উঁচু কডর এক তোর মডতা  

বাচনডয় নাও।” চকনু্ তার আডেই পুডরা ঘেওয়ােটার সাতফুট োঁথা 

হডয় ঘেডছি। সমস্যা হে চকভাডব ঐ �রগুডো কাডি োেডব। “ঘতামরা 

ওপডর ডাো েরিা বাচনডয় নাও,” চতচন বডেচছিডেন, “সসঁচড োচেডয় 

চনডচ নামা যাডব। প্রডত্যকটা �ডরর ওপডর ডাো েরিা থাকডব আর 

ওগুডোই হডব চনডচর তো।” 

আচম তখন এটার চক উপডযাচেতা, তা চচন্া করচছিোম, কারণ 

ওগুডো ব্যবহার করা ঘতা কষ্টকর হডব—সসঁচড আর ওপরচেডক  

ডাো েরিা। শ্ীে প্রভুপাডের কাডছি চেডয় প্রস্াব করোম ঘয, 

প্রডত্যকটা �ডর একটা কডর েরিা োচেডয় চেই, আর তা হডে ওটা 

একটা পৃথক তো হডয় ঘযডত পারডব। তখন প্রভুপাে চিজ্াসা 

করডেন, “েরিাগুডো ঘকমন কডর োোডব? 

“শুধু ঘভডে চেডয় একটা কডর েত্দ  কডর ঘেব ঘেওয়াডে,” আচম 

বডেচছিোম। 

“তুচম কৃডণের ঘেওয়াে ঘভডগে ঘফেডত চাও, ঘতামার মাথাটা 

তা হডে ভাডো!” বডেচছিডেন শ্ীে প্রভুপাে। আচম শ্ীে প্রভুপাডের 

সডগে কাি করচছিোম, এবং আচম বুঝডত পারোম ঘয, তাঁর ই্ছিা 

চছিে অথ্দ সাশ্য় করা। চতচন কৃডণের অথ্দ অপচয় হডত চেডত চানচন। 

তখন আচম প্রভুপাডের কাডছি চেডয় চবনীতভাডব বডেচছিোম,  

“শ্ীে প্রভুপাে, ওপডর ডাো েরিা োোডনা আর সসঁচড খাটাডনার 
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ঘচডয় যচে ঘেওয়ােটা ঘভডে আর ভাো ইটগুচে খচসডয় ঘফচে তাডত 

কম খরচ হয়, তা হডে চক চেডব?” 

“তাডত যচে কম খরচ হয়, তা হডে ভাে,” চতচন বেডেন, “চকনু্ 

আমরা কাি বন্ধ করব না। কাি চিকমডতা চো চাই।” 

আমরা েু’েফায় কাি চাচেডয় যাচ্ছিোম, সারা চেন আর সারা  

রাত ধডর। প্রচত ৪৫ ঘথডক ৬০ চমচনডটর মডধ্য ওরা একটা কডর নতুন 

ডাো-েরিা কডর ঘফেচছিে। ঘকানও চহডসব কডষও ঘেচখচন তখনও, 

কাডছি চছিে ঘকবে একটা স্াইড-রুোর । আমরা কডষ বার করডত 

চাইচছিোম পচঁাতিরটা েরিা, পচঁাতিরটা ডাো-েরিা, পচঁাতিরটা 

িানোর খরচ কত পডডব, আর তার পডর ইডটর অপচয়, নতুন 

ইডটর খরচ, আর এমচন সব চকছুির োমই-বা কত হডব। তারপডর পুডরা 

চরডপাট্দ টা চনডয় আচম চফডর এোম—এই সব চকছুি করডত এত হািার 

টাকা োেডব... আর এত োেডব েরিা ততচর করডত আর এতগুডো 

ইট নষ্ট হডব এবং অমচন সমস্ চহসাব। ঘেখোম, সারা বাচডটার  

িডন্য ঘমাটমাট ৫০০০ টাকা সাশ্য় করডত পারব, যচে আমরা েরিা 

োোডনা চিক কচর। ততক্ষডণ ওচেডক নটা ডাো-েরিা ততচর ঘিষ। 

তখন শ্ীে প্রভুপাে বেডেন, “বাচকটাডত ঘতামরা েরিা োোডত 

পার, ঘয গুডোডত ডাো-পাল্া োোডনা হডয় ঘেডছি, ঘসগুডো থাকুক।” 

এবার আচম কৃণেকৃপায় বুঝডত পারোম ঘয, প্রভুপাডের অচভোষ 

চছিে টাকার সাশ্য় করা, কৃডণের অডথ্দর অপচয় না করা। আমরা শুধু 
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করব আর ভােব, এটা চতচন চানচন। তাডত চতচন মম্দাহত হডতন, 

কারণ সবই কৃডণের কাছি ঘথডক বহু কডষ্ট অরিঁত েক্ষী সমপে।  

যখন আচম তাঁর বাসনা উপেচধি করডত পারোম, চতচন তখন  

আমাডক বডেচছিডেন, “চিক আডছি, এই ভাডব বরাবর যচে ঘতামরা  

টাকা বাঁচচডয় চে, ঘতা খুব ভাে। আমরা ভুে কডর ঘফেচছি বডে  

কৃডণের টাকার অপচয় করডত ঘতা পাচর না।”

যচে আমরা বুঝডত পাচর গুরুর চক বাসনা, চক তাঁর উডদেি্য, 

তখন ঘসই নীচত কাডি োচেডয়, তুচম আনোি কডর চনডত পার গুরু 

চক চান। ভেবৎ-ঘসবার ঘক্ষডরে, নীচতসূরেগুচে বুঝডত পারাটাই ঘবচি 

প্রডয়ািন, কারণ ঐসব নীচতসূরেগুচে নানা উপেডক্ষ্যই প্রডয়াে করা 

যায়। ঘ�াডার চপডি গুরুডক চনডয় চিষ্য ঘকানও নীচত কাডি োোডত 

পাডরচন, ঘস ঘকবে চনয়ম ঘমডনই চডেচছিে। নীচতটা চছিে গুরু আর 

তাঁর যা চকছুি চিচনসপডরের সুরক্ষা করডত হডব। শুধুমারে অক্ষর ধডর 

বুঝডত ঘেডে চেডব না। মূে ভাবাথ্দ বা তাৎপয্দ চকংবা অচভোষটুকু 

আমাডের বুডঝ চনডত হডব। 

যখন আমরা শ্ীে প্রভুপাডের সাডথ কাি করতাম, চতচন আমাডের 

এইভাডবই চিক্ষা চেডয়চছিডেন-প্রকৃত উডদেি্যটা চক, তা ঘেখডত হডব। 

ঘসই স্র অবচধ আমাডের আত্মসমপ্দণ কডর থাকডত হডব, না হডে 

অগ্রসর হডতই পারব না। যচে ঘকবেই অক্ষডর অক্ষডর নীচত ঘমডন  

তুচম চেডত চাও, তা হডে ঘতামার ঘকবেই ভুে হডত থাকডব। 
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ঘতামাডক ঘেখডত হডব, চক তাঁর বাসনা, আসডে চতচন চক চান। 

ঘসটা খুব কচিন ব্যাপার নয়। ভতিডক িানডত হডব গুরুডেডবর চক  

উডদেি্য, এবং তা হডে ঘসই উডদেি্য পচরপূরডণর িন্য ঘসবাকাডয্দর 

প্রডচষ্টায় নামডত পার,—ঘকবে অক্ষর ঘমডন চেডেই হে না। 

তথ্য সূত্র: শ্রীগুরু মুখ পদ্মবাক্য, প্রথম সংখ্যা, পৃষ্া: ৩১

শ্ীগুরু কথামৃত শিন দ্ু

জে.পি.এস আর্কাইভস

ফ্্যাট এস-১, তৃতীয়তে, প্রভুপাে চনবাস, অভয়নের,

ঘপাঃ- শ্ীধাম মায়াপুর, নেীয়া, পচশ্চমবগে-৭৪১৩১৩।
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