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দশম ফিফজর্াল সংখ্যা 

 
ওঁ পূর্টমদঃ পূর্টফমদং পূর্টাৎ পূর্টমুদচ্যকত। 
পূর্টসয পূর্টমাদায় পূর্টকমবাবফিষ্যকত। 

ওঁ িাফতঃ িাফতঃ িাফতঃ।।  
 
ওঁ 

অখ্ণ্ডমণ্ডলাকারং বযাপ্তং দেন চ্রাচ্রম । 
তৎপদং দফিটতং দেন তস্মৈ শ্রীগুরকব নমঃ ।।  

 

 
স উ প্রার্সয প্রার্ঃ 

রার্যোগ পক্রয়াযোগ পমশন 
 

রাজক াগ - ফিয়াক াগ ফমিন - এর মুখ্পত্র 
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 Editorial 
 

মন দর কত পিকার্ র্াযনা না 

এমন মানব র্পমন রইযলা পপতত 

আবাদ করযল ফলত দসানা 

The above lines were written by Rāmprasād Sen, a Shakta poet and saint of eighteenth-century Bengal. The 

translation of the above lines is as follows: 

O Mind, you know not to till 

Such human-land stays fallow 

tended, would yield gold. 

A Sadhaka writes these for a Sadhaka; this is how true wisdom is enveloped in allegorical expression so that it 

remains relevant for centuries. Likewise, Gurudev also urges the kriyāvāns to be always alert because if the mind 

is given even a little freedom, it deviates from the spiritual path. Just as if a farmer allows weeds to grow on his 

fertile land and does not clean it from time to time, these weeds will absorb all the nutrition of his crop and result 

in poor harvest or infested by insects. 

For the harvest (God's attainment), one should not allow weeds like ego, malice, discrimination, hatred to flourish 

and should be uprooted from time to time with the help of the power of discretion. This power of discretion comes 

to those who follow Guru’s words by heart and acts as per his instructions. 

We were fortunate enough to be in the company of Master during the Haridwar pilgrimage; those who had missed 

the event can get a detailed article on the same in this edition. 

RYKYM is celebrating Parma Guru Dubey Baba’s 87th birth anniversary this year. His book Kriya Yoga Rahasya 

in English is now available for purchase within India, and we are hopeful we will soon be able to ship them in other 

countries as well. 

Be the grace of Guru’s, Parmguru’s and Guru Lineage always shower upon us. 

Jai Gurudeb! 
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Guru-Disciple Talk – Gurudeva Dr. Sudhin Ray 

Through Kriya Yoga, one can certainly attain the 

highest mental state. After correctly practicing 

Kriya Yoga, when the mind becomes subtle and 

merges with Prana, Kriyaban acquires certain 

qualities or powers. Still, without showing 

enthusiasm for these siddhis or abilities, one has to 

take refuge in a real Guru. To attain various powers 

or mental peace, one often proceeds on the path of 

Kriya Yoga and wants to fulfil his personal desires. 

Without understanding spirituality (the real 

purpose of Kriya), he wants to move forward, as a 

result of which he has to face various obstacles and 

adversities. If there is no dedication to yoga 

sadhana, one should not walk on this path [of Kriya 

Yoga]. You have to be alert at all times while 
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conversing. Lahiri Mahashaya has given Kriya 

Yoga to worldly people so that they can move 

forward at a faster pace towards the ultimate goal 

of their life. You have to be alert to the thoughts 

and feelings that arise in your mind, as they can 

bring trouble at any moment. One should not 

blindly trust the words of an ordinary person but 

listen and pay attention to the words of a spiritual 

person. Confidence will come only when you 

become innocent like a child. We have to leave the 

past behind and move forward. Kriyaban should 

pay special attention to his thoughts so that lust, 

anger, enmity, jealousy, and hatred do not arise in 

his mind. Nothing is inert in the world; only inert 

intellect gives the sense of inertia. A truly blessed 

Kriyaban sees only the qualities of others.  

RYKYM Guru Lineage 
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“Haridwar Satsang” 

A rare opportunity to be in the presence of our Master 

 

- Ambarish Kumar Verma 

ॐ न गुरोरधिकं तत्व ंन गुरोरधिकं तपः  
तत्त्व ज्ञानात् परं नास्तत ततम ैश्री गुरवे नमः ॥ 

 

There is no Reality higher than Guru. There is no austerity higher than Guru. There is 

no wisdom higher than that transmitted by Guru. Salutations to that glorious Guru. 

t’s rare to have a chance to receive Guru’s grace, be in his presence for a few days, and have one-to-one 

dialogues involving various aspects of kriya for most of us Kriyāvān. Our revered Gurudev Dr. Sudhin 

Ray provided such a rare opportunity in October 2022 when a Satsang was organized in Haridwar 

(literally meaning The Gateway to Vishnu) in Uttarakhand. This provided us Kriyāvān to be in the company 

of Gurudev and Guruma. 

 

This is a recollection of the events during this period for the benefit of all kriyāvāns who couldn’t physically 

attend the Satsang. 

The Journey (21-22 October 2022) 

 
Gurudev, Guruma, and fellow Kriyāvān started their journey from Howrah junction via Upasana express on 

October 21, 2022. Some Kriyāvān joined this journey on the same train on-the-way and many others reached 

Haridwar directly for the Satsang. 

I was fortunate enough to join the journey to Haridwar from Lucknow on the same train and be in the same 

coach as Gurudev and Guruma. 

With Gurudev's Kripa, everyone safely reached Haridwar station by 5.45 pm on October 22, 2022. The 

Satsang group was accommodated in Sri Sri Bholagiri Dharamshala Haridwar, situated on the Holy Ganges 

river banks. Our Gurudev's kindness knows no bounds. He personally visited all rooms where Kriyāvān 

were staying to check if they were comfortable and needed anything else. The dinner arrangement was at Sri 

Sri Bholagiri Sanyas Ashram (Old), which is around 400 meters walking distance from the Sri Sri Bholagiri 

Dharamshala. Post dinner, we all retired to our rooms for the day. 

 

I 
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Satsang – Day 1 (October 23 2022) 

 
In the morning, after taking blessings of Gurudev and Guruma, we all kriyāvāns got ready for the tour of 

Haridwar's prominent spiritual places.  

 

MORNING SELFIE WITH GURUDEV DR. SUDHIN RAY (SECOND FROM RIGHT) 

 

Shri Sureshwari Devi Temple 

 

The first location of the visit was Shri Sureshwari Devi temple which is dedicated to the goddess Sureshwari 

(Ma Parvati) and is situated in the middle of Rajaji National Park. It was an off-road adventure through 

multiple patches of sand-dominated roads, clean water streams teaming with small fish and other aquatic 

animals, and surrounded by the serene natural beauty of mountains and forests. We all reached Shri 

Sureshwari Devi temple by 2.40 PM.  

 



 

Volume 4:  Issue 1 

Pa
ge

1
0 

Anweshan 

© 2011-23 RYKYM.org All Rights Reserved January 2023 

  

ENTRANCE GATE OF SHRI SURESHWARI DEVI TEMPLE, RAJA JI NATIONAL PARK, HARIDWAR 

RUDRAKSH TREE SITUATED IN THE COURTYARD OF SHRI SURESHWARI DEVI TEMPLE, RAJA JI NATIONAL PARK, 

HARIDWAR 

 

In the courtyard of Shri Sureshwari Devi temple, we got to see a Rudraksh tree bearing small fruits. 
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MAIN GATE OF SHRI SURESHWARI DEVI TEMPLE, RAJA JI NATIONAL PARK, HARIDWAR 

 

We began our ascent from the main gate as shown in the above picture. 
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HISTORY OF SHRI SURESHWARI DEVI TEMPLE, RAJA JI NATIONAL PARK, HARIDWAR 

 

Shri Sureshwari Devi temple is dedicated to Goddess Durga and Devi Bhagavati. It is located on Soorkoot 

Mountain inside Rajaji National Park, Haridwar.  

It is considered as a Siddhapeeth and also finds mention in Skadpuran’s Kedarkhand.  

 

Legend of Shri Sureshwari Devi Temple 

 

Defeated by the son of Chandravanshi Raja Raji and expelled from heaven, a fearful Indra praised Maa 

Bhagwati at this place in consultation with Devguru Brihaspati. The belief of this temple is that when Devraj 

Indra hid in fear from Raja Raji's son, Brihaspati Guru asked him to praise Lord Vishnu. After praising Lord 

Vishnu, Vishnu ji said “Maya, which is a power, can protect you; you go to her shelter; she rains in the form 

of cloud, heats in the form of the sun, exploits in the form of air. Pleased with the praise of Devraj Indra, 

Maa Bhagwati had given darshan to Indra at this place. 
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SHRI SURESHWARI DEVI TEMPLE, RAJA JI NATIONAL PARK, HARIDWAR 
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VIEW FROM TOP OF SHRI SURESHWARI DEVI TEMPLE, RAJA JI NATIONAL PARK, HARIDWAR 

 

 

GROUP PHOTO WITH GURUDEV AND GURUMA AT SHRI SURESHWARI DEVI TEMPLE COURTYARD 

 

We took a group photo with Gurudev and Guruma after the temple darshan and started our journey to the 

next destination. 

None of us had the slightest of clues about what awaited us on the return journey. While returning from Shri 

Sureshwari devi temple, our convoy was stopped by something that even the local drivers had yet to 

encounter on this road. We were stopped by an over 30 feet long giant python that looked like a speed 

breaker. It looked like the python had a heavy lunch and was least interested in us kriyāvāns. We were not in 
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danger in the midst of Gurudev’s presence, but it was an exciting experience for all of us. The magnificent 

reptilian decided to clear our way and made its way to nearby dense bushes after almost 15 minutes. 

 

 

 

 

A GIANT PYTHON BLOCKING OUR ROAD WHILE RETURNING FROM SHRI SURESHWARI DEVI TEMPLE 

 

Shree Shree Maa Anandamayee Ashram Haridwar 

 

Our next destination was Ma Anadamayi Ashram. We reached there by 4.15 PM. 

Ma Anandamayi ashram is located on the serene banks of the Ganga Canal in the Kankhal area of Haridwar. 

It is a spiritually uplifting place built in memory of Shree Shree Ma Anadamayi. She was born on April 30, 

1896. Ma Anandamayi was a Bengali mystic and an eminent spiritual personality. When the venerated lady 
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departed on August 27, 1982, a Samadhi was built to honour her peaceful existence. The mortal remains of 

Ma Anandamayi are buried inside the Samadhi or tomb. The Samadhi of Maa Anandmayi is made up of 

white marble with an enclosed crypt. Akhand Diya, a perpetual flame, always lightens the place, offering a 

peaceful and divine feeling. 

 

 

SHREE SHREE MA ANANDAMAYI  SAMADHI STHAL, HARIDWAR 

In the presence of our Gurudev and Guruma, we all Kriyāvān performed meditation in front of the Samadhi 

of Shree Shree Ma Anadamayi. 
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Shri Keshav Ashram Haridwar 

 

Our last destination for the day was Shri Keshav Ashram which was built by Swami Keshavanand ji and is 

located on the banks of the Holy Ganges River. It is said that Swamiji Keshavanand ji himself swam in the 

Ganges river and collected the stones in a boat to build some caves and a concrete square/plinth /platform 

(chabutra). This platform is 30 x 40 feet and is 6 feet high. It was made to build a Samadhi for his Guruji 

(Shri Lahiri Mahasaya) and a temple for Sri Shyameshwar Mahadev. After some time, he built an Ashram 

that we know today as the Keshav Ashram. Below the chabutra, a small cave was built where yogis and 

disciples could do their prayers and meditation. 

 

 

 

SHRI KESHAV ASHRAM, HARIDWAR ENTRANCE GATE 
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IDOLS OF SHRI LAHIRI MAHASHAY, MAHAVATAR BABAJI BABAJI MAHARAJ AND SWAMI KESHAVANAND JI 

(LEFT TO RIGHT) AT SHRI KESHAV ASHRAM, HARIDWAR 
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SAMADHI OF SHRI LAHIRI MAHASAYA AND SRI SHYAMESHWAR MAHADEV TEMPLE AT SHRI KESHAV 

ASHRAM, HARIDWAR 

 

The land of the Ashram has a panchvati garden in which there are five trees, which are considered very 

special. These are Rudraksha, Amla, Ashok, Mango, and Jaamun, amongst others. The Keshav Ashram has 

the Mansa Devi temple on one side and the Chandi Devi temple on the other. It has a facility for guests to 

stay in. Some of the Kriyāvān from our group were accommodated in the Keshav Ashram, where they had 

the privilege to meditate daily in the caves under Shri Lahiri Mahashaya’s Samadhi. 
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INSIDE VIEW OF A MEDITATION CAVE UNDER SAMADHI OF SHRI LAHIRI MAHASAYA AT SHRI KESHAV 

ASHRAM, HARIDWAR 

 

We all were back at Sri Sri Bholagiri Dharamshala by 8 PM. 

 

Satsang – Day 2 (October 24 2022) 

 
It was an important day as it was Deepawali, and the initiation of the new Kriyāvān was also scheduled on 

this auspicious day. In the morning, after taking blessings of Gurudev and Guruma, we all Kriyāvān got 

ready to go for Shri Keshav Ashram, where the initiation ceremony was planned.  

Initiation is a powerful ceremony that links a Guru with the disciple forever. The initiation was conducted in 

a meditation cave under the Samadhi of Shri Lahiri Mahashaya at Keshav Ashram. I was fortunate enough 

to witness the initiation on such an auspicious day and at an auspicious location. Almost all Kriyāvān felt the 

rising spiritual energy on this day, especially near Gurudev Dr. Sudhin Ray. All I can say is that this was the 

best Deepawali of my life. 
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GURUDEV DR. SUDHIN RAY IN DHYAN MUDRA AFTER INITIATION 
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GURUDEV DR. SUDHIN RAY WITH NEWLY INITIATED KRIYĀVĀN AT SHRI KESHAV ASHRAM, HARIDWAR 

 

More than ten new Kriyāvān were initiated on this day. Gurudev also gave each of us a Rudraksha energized 

by him as his blessing. These Rudrakshas were from the various Rudraksha trees located in Shri Keshav 

Ashram.     

After initiation, we all had lunch at Keshav Ashram and then returned to Sri Sri Bholagiri Dharamshala.              

 

In the evening, Guruma had planned to visit Har Ki Paudi, Haridwar, to participate in Ganga Aarti. The 

Ganga Aarti Sthal is around 900 meters’ walking distance from Sri Sri Bholagiri Dharamshala. We 

participated in the evening Ganga Aarti and were joined by thousands of people who had come to celebrate 

their Deepawali in Haridwar.  

It was a memorable evening spent on the banks of the holy river Ganges. 
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GANGA AARTI AT HAR KI PAUDI HARIDWAR 
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Satsang – Day 3 (25th October 2022) 
 

This day was planned as a Shri Bholagiri Sanyas Ashram (old) tour and spiritual seminar.  

Shri Bholagiri Sanyas Ashram is located near Birla Ghat in Haridwar. This Ashram was founded in 1939 by 

his Holiness Mandaleshwar Swami Bholananda Giri. It is a huge red mansion having temples and shrines of 

Shri Bholagiriji, Shankaracharya, and Mahavir ji. 

 

 

GURUDEV AND GURUMA AT SHRI SHRI BHOLAGIRI SANYAS ASHRAM, (OLD) HARIDWAR DURING SPIRITUAL 

SEMINAR 

 

 

 

SATSANG GROUP PHOTO AT SHRI SHRI BHOLAGIRI SANYAS ASHRAM, (OLD) HARIDWAR AFTER SPIRITUAL 

SEMINAR 
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GURUDEV IN DISCUSSION WITH SWAMIJI AT SHRI SHRI BHOLAGIRI SANYAS ASHRAM POST SPIRITUAL SEMINAR 

 

During the seminar, we got an opportunity to hear Gurudev and other saints about spiritual processes and 

yoga. A book titled “Yog Prasar - An Integral Guidebook of Yogic Practice” by Dr. Oindri Ray was also 

inaugurated during this seminar as seen in the above photograph. This was followed by Vishnu 

Sahasranama, recited by Dr. Oindri Ray and the Group of Kriyāvān. 
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Post spiritual seminar, we got a chance to meditate with Gurudev in the meditation room located in the 

temple at Shri Bholagiri Sanyas Ashram.  

In the evening, it was the last Surya Grahan (सूर्य ग्रहण, Solar Eclipse) of 2022. As instructed by Guruma, we 

all Kriyāvān practiced kriya from 4.15PM to 5.30PM for the well-being of all humanity.  

When most shops reopened post Surya Grahan, many of us went for local sightseeing at the marketplace and 

various Ganga ghats.  

Satsang – Day 4 (October 26 2022) 
 

The day began with a temple visit within Shri Bholagiri Sanyas Ashram (old) premises which was followed 

by morning tea. We all assembled at Shri Bholagiri Sanyas Ashram by 6.40 AM and got the darshan of Split 

Shivlinga of Lord Shiva and Ma Parvati, Ma Durga at the temple.  

 

LORD SHIVA AND MA PARVATI SPLIT SHIVLINGA AND MA DURGA IDOL AT SHRI BHOLAGIRI SANYAS ASHRAM 

TEMPLE 
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ROOM IN WHICH LORD SHIVA AND MA PARVATI HAD GIVEN DARSHAN TO SWAMIJI AT SHRI BHOLAGIRI 

SANYAS ASHRAM 

 

OTHER SHIVALINGA AT SHRI BHOLAGIRI SANYAS ASHRAM, HARIDWAR 
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Post temple visit, we had morning tea at Shri Bholagiri Sanyas Ashram.  

A trip to Rishikesh was planned for later in the day by bus. We reached Rishikesh by 11 AM and took a 

guided tour of various places of interest, including Ganga Mandir Swargashram, Rameshwar Temple, Gita 

Bhawan, Lakshmi Narayan Mandir, and Parmarth Niketan Ashram. 

 

 

VIEW OF RIVER GANGES FROM RAM JHULA CABLE SUSPENDED BRIDGE, RISHIKESH 

 

We all had lunch at Hridayam restaurant at Parmarth Niketan Ashram. Aftert lunch, we spent some time at 

Ganga ghat. 
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IDOL OF LORD SHIVA AT PARMARTH AARTI STHALL, RISHIKESH 

 

We returned to catch our bus via Janki Jhoola bridge and reached Haridwar in the evening. 
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Satsang – Day 5 (27th October 2022) 
 

A Bhai Dooj celebration was organized in the morning by Guruma, which all guru brothers attended. All 

guru sisters performed the bhai-dooj ritual and celebrated the festival in the presence of Gurudev and 

Guruma. 

 

GURUMA PERFORMING BHAI DOOJ CEREMONY AT SRI SRI BHOLAGIRI DHARAMSHALA, HARIDWAR 

 

Post the Bhai Dooj ceremony, we all went to Sri Sri Bholagiri Sanyas Ashram (Old) where a Bhandara was 

organized by Raj Yoga Kriya Yoga Mission.  

Gurudev and Guruma performed a puja at Sri Sri Bholagiri Sanyas Ashram (Old) before the Bhandara. 
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GURUDEV AND GURUMA AT SHRI SHRI BHOLAGIRI SANYAS ASHRAM, (OLD) HARIDWAR PERFORMING PUJA 

BEFORE BHANDARA 

 

After the puja, we all had lunch in the Bhandara at Sri Sri Bholagiri Sanyas Ashram (Old), Haridwar. 
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BHANDARA ORGANIZED BY RAJ YOGA KRIYA YOGA MISSION AT SHRI SHRI BHOLAGIRI SANYAS ASHRAM, 

(OLD) HARIDWAR 

After the puja, we all had lunch in the Bhandara at Sri Sri Bholagiri Sanyas Ashram (Old), Haridwar.  

It was the last day of our Satsang at Haridwar, and the Bhandara marked an end to a journey that was full of 

excitement, spiritual encounters, and Gurudev and Guruma’s blessings for all of us.  

Gurudev and Guruma left Haridwar by a late-night train and reached Kolkata along with the other fellow 

kriyāvāns.  

Haridwar Satsang provided us with a rare opportunity to be in the presence of Gurudev, Guruma, and fellow 

Guru brothers and sisters, which will definitely be remembered for the rest of our lives. 

 

ॐ चिन्मयं व्याप्तम्सरं्व तै्रलोकं्य सिारािारम् 

तत्पदं दचशितं येन तसै्म श्रीगुररे्व नमः II 

Salutations to that glorious Guru who has shown me the Self-effulgent Consciousness that pervades all three worlds 

and everything movable and immovable 
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গুরুসযে দোগতীর্জ-হপরদ্বার 
এক পশিযার পদনপলপপ 

- পশউপল গােুপল 

শপনবার ২২.১০.২২ 

গতকাল শুক্রবার উপাসনা এক্সযপ্রযস আমরা সবাই পমযল হপরদ্বার উযেযশয োত্রা কযরপি, গুরুকদকবর সাকে তীর্জ ভ্রমণ, এ য  
কত দসৌভাগয আর কত র্যের পূণয তা বযল দবাঝাবার নয়। ফ ফন পনযর্ই সবজ তীর্জস্বরূপ পতপন আমাযদর সাযর্ োযেন, 
আমাযদরযক তাঁর কত পা সাপিধ্য দদযবন বযল। 

 

সবাই পমযল োত্রা শুরু করা হযলা, এফস কম্পার্টকমন্ট দর্যক শুরু 
ককর ফিপার ক্লাস অবপধ্ সবজত্রই পশিয, ফিষ্যারা িপ়িযয় আযিন, 
গুরুযদব ফনদর্ এতগুযলা কম্পাটজযমন্ট পার হযয় সকযলর কাকে 
োযেন, সবাই ফিক আযি পকনা দদখযত। অযনক পশিয, ফিষ্যারা 
প্রচু্র খাবার এযনযিন সবার র্যনয, গুরুভাইরা আবার দসগুযলা 
সবার কাযি দপৌঁযি ফদকয় আসযিন গুরুযদযবর কর্া মযতা। 
দেযনর মযধ্যই পবষু্ণ সহস্রনাম, গীতা দ্বাদি অধ্যায় পাঠ হযলা। 
খুব আনন্দ হযলা, মযন হযে ককলাশ োপে, স্বয়ং মহাদদব সাযর্ 
কযর পনযয় োযেন। 

আজ আমরা দভালাপগপর আশ্রযম এযস উযঠপি, সবার ঘযরর 
বযাবস্থা করা ফনদয় ঐন্দ্রী ও পকিু গুরুভাই এর খুবই পপরশ্রম হযয়যি, তবুও তারা হাপসমুযখ সবার র্নয কযর োযেন। দভালাফগফর 
আশ্রম, দভালাপগপর ধমটিালা, য ালাপগপর সিযাস আশ্রম এই পতনযটই কািাকাপি এবং এই ফতনদট পমপলযয়ই পশিয, ফিষ্যাকদর 
র্াকবার বযাবস্থা হযয়যি। দমাটামুপট ৫০ র্যনর মযতা এই দোগতীযর্জ এযসযিন। পকিুর্ন পদল্লী দর্যকও এযসযিন, আবার পকিুজন 
যকদার ভ্রমণ ককর এখাযন এযস েুক্ত হযয়যিন। 

রাদত গুরুযদব পনযর্ আবার দদখযত এযসপিযলন, সবাই ঘর পঠকঠাক দপযয়যি পকনা! দখাোঁর্ পনপেযলন কারও দকাযনাও অসুপবধ্া 
হযে পকনা। স্বামীপর্র বইযত পয়িপিলাম স্বামীপর্ বদলযিন, “ঠাকুর শ্রী শ্রী রামকত ষ্ণ তাঁকক েত  াকলাবাসকতন তত ভাযলা 
দবাধ্হয় তাোঁর বাবা মা ও তাঁকক বাসযত পারযতন না”। গুরুযদবযক দদখযলও আমার পঠক একই কর্া মযন হয়,  ত ভাযলা পতপন 
তাোঁর পশিয, ফিষ্যাকদর বাযসন আর েত কত পা পতপন আমাযদর কযরন তা হৃদযয় ধ্ারণ করার ক্ষমতাও হয়যতা আমরা শত র্যেও 
কযর উঠযত পারযবা না। ঈশ্বর আমাকদর সকলদকই ভাযলাবাযসন , আমরাই তাঁর ভাযলাবাসা ভূযল র্াপক। আমরা েপদ তাোঁর পদযক 
এক পা বা়িাই পতপন পনযর্ আমাযদর পদযক দশ পা এপগযয় আযসন, নাহযল আমাযদর মযতা নুযনর পুতুযলর সাধ্য পক দে 
গুরুযদযবর কত পা, ভালবাসার সমুদ্র মাপযত পাপর! 
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রফববার ২৩.১০.২২ 

সকাকল সবাই একসাযর্ র্মা হযলা বাবা মা দেখাযন আযিন দসই দভালাপগপর আশ্রযমর সামযন, উযেযশয সবারই গুরুদশজন ও 
গুরুপ্রণাম। কত পিকা ও গায়ত্রী নাযম দুই মপহলা এযসপিযলন, োোঁরা সম্পযকজ মা ও যমকয়, ওনারা আগামীকাল গুরুযদযবর কাযি 
দীো দনযবন। এযসপিযলন যদবানন্দ মহারার্ নাযমর আর একর্ন পবযদশী, উপন ভারতবযিজর দপেণ দর্যক উির ঘুযর দব়িাযেন 
ভারতবযিজর আধযাফিকতাদক র্ানবার র্নয। উপন একর্ন সিযাসী ও গুরুযদযবর পশিয। ওনার প্রশান্ত মুযখর দীপি বুপঝযয় দদয় 
দে উপন সপতযই সিযাসী। 

গুরুকদব ও গুরুমাযক প্রণাম র্াপনযয় অযনক ফিষ্য ও পশিযা দগযলন “হর পক কপরী” ঘাযট গো দশজন করযত আবার অযনযক 
দগযলন গুরুযদযবর সাযর্ দভালাপগপর সন্ন্যাস আশ্রযম গুরুযদযবর ফপতামকহর ধ্যানগুহা দদখযত। এখাযন র্াপনযয় রাখা প্রযয়ার্ন শ্রী 
শ্রী দভালাফগপর মহারাযজর অনযতম পশিয শ্রী শ্রী স্বামী মহাযদবানন্দফগপর মহামন্ডযলশ্বর মহারার্ হযলন সম্পযকজ গুরুযদযবর 
পপতামহ। য ালাফগফর আশ্রযমর সবজত্র শ্রী শ্রী দভালাগীপর মহারাযর্র িপবর পাযশ ওনারই িপব দদপখ আমরা।  

 

দভালাফগপর সন্ন্যাস আশ্রদমর মযধ্য রযয়যি ওনার পনভত ত ধ্যান গুহা। দসই ধ্যান গুহার পনস্তব্ধতা ও স্পন্দন অতুলনীয়, গুরুকৃপায় 
ফিষ্য, ফিষ্যাকদর অযনযকই দসই গুহাযত বযস পক্রয়া করার দসৌভাগয প্রাপ্ত হযয়যিন। শ্রী শ্রী মহাযদবানন্দগীপর মহারাযর্র ধ্যান 
গুহার পাযশই রযয়যি স্বয়ং শ্রী শ্রী দভালাফগপর মহারাযর্র ধ্যান গুহা। গুরুকদদবর পশিয, পশিযা বদলই ওখানকার সিযাসী 
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মহারাযর্রা আমাযদর এই গুযলা দদপখযয়যিন। শ্রী শ্রী য ালাফগপর মহারার্ ওই গুহাকত ধ্যাযন বযসই পশব দূগজার দশজন 
দপযয়পিযলন। সিযাসী মহারাযজরাা  আমাযদর আরও দদপখযয়যিন  গুরুযদযবর পপতামহ শ্রী শ্রী মহাযদবানন্দফগপর মহারাযর্র িয়ন 
কে। গুরুকদব ও পমশযনর অনযানয গুরুভাই দবানযদর সাযর্ এই সমস্ত দশজন সব পকিুযকই এক অনয মাত্রা এযন 
পদযয়পিলদাা,এক অপূবজ আনন্দ হৃদয় দক কানায় কানায় পূর্ট ককর দরযখপিযলন। 

শ্রকেয় স্বপনদা, পেপন এই য াগতীযেটর অনযতম বযবস্থাপক পতপন বলযলন আর্ দুপুযর সুযরশ্বরী মপন্দযর োবার কর্া। এফর্ একফর্ 
ফসে পপঠ। দুপুযর সবাই একসাযর্ োওয়া হযলা সুযরশ্বরী দদবীর মপন্দযর। পনর্জন র্েযলর মযধ্য পাহায়ির ওপর দসই মপন্দর। 
র্েযলর পযর্ দফরবার সময় সামযনই দদখা পদযলা এক অপতকায় ময়াল সাপ। গুরুযদব বযলন উপন দেখাযনই োন দসখাযনই শুভ 
কাযর্র সাযর্ দকানও না দকানও ভাযব সাযপর দশজন হয়। মহাযদব দেখাযন সাপ দতা দসখাযন র্াকযবই। দসখান যেকক  াওয়া 
হযলা মা আনন্দময়ীর আশ্রম, তারপর দকশব আশ্রম। 

 

দকশব আশ্রম শ্রী শ্রী লাপহ়িীবাবার অনযতম পশিযযদর এক পশিয শ্রী দকশব মহারাযর্র প্রপতপিত। অতযত মযনারম দসই পপরযবশ, 
দসখাযন আযি পঞ্চবপট বন ও পবশাল বটগাযির পনযচ্ প্রশস্ত ধ্যাযনর র্ায়গা। দসখাযন বযস সব পশিয, পশিযাযক পনযয় গুরুযদব 
পক্রয়া সঙ্কল্প করাযলন। এই পরম প্রাপির অনুভূপত পলযখ দবাঝাযনা  ায় না। এই দকশব আশ্রযমর মযধ্য রযয়যি লাপহ়িীবাবার 
সমাপধ্ মপন্দর, রযয়যি ওনার স্বহযস্ত বসাযনা রুদ্রাে গাে। আগামীকাল কালীপূর্া এবং আগামীকাল সকাযল দকশব আশ্রকমই 
আযি দীোদান অনুিান। 

যসামবার ২৪.১০.২২ 
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আজ সকাযল আমরা সবাই দকশব আশ্রযম পগযয়পিলাম। গুরুযদব ওখাযন আর্ দুই পবযদপশনী সহ দমাট ১১ র্ন দক পক্রয়া দীো 
পদযলন শ্রী শ্রী লাপহ়িীবাবার সমাপধ্ মপন্দর সংলগ্ন গুহাপটযত। গুরুকদদবর সাযর্ই পিযলন ঐন্দ্রী । সব অযর্জ তাযক গুরুযদযবর 
পাযশই ফিক লাযগ, গুরুযদযবর মযতাই তার অসাধ্ারণ পাপণ্ডতয সবপদযক, যসই সাকে সকযলর র্নয ভাযলাবাসা, সকযলর দখয়াল 
রাখা। গুরু ভাই ও দবাযনরা সকযলই খুব ভাযলা, সকযলই খুব আন্তপরক, না হযল গুরুযদযবর কাযি োবার ডাক পাযব দকযনা! 
তযব পকিুর্ন পবযশি ভাযব ভাযলা, োরা সমস্ত দাপয়ত্ব পনিঃশযে পালন কযর দগযিন। 

 

গুরুদদব েখন দীো পদপেযলন তখন আমরা দকশব আশ্রযমর বটগাযির তলায় পবশাল ধ্যাযনর র্ায়গাযত বযস, ধ্যাযন প্রভুযক 
স্মরণ করার দচ্ষ্টা করপিলাম। সংসারী মানুযির র্নয পদন দে এমন সুন্দর হযয় উঠযত পাযর তা এই গুরুসযে দোগতীযর্জ না এযল 
দবাঝাই হযতা না। 

ফবকাযল মা এর সযে আমরা “হর কী কপরী” ঘাযট গঙ্গা আরপত দদখযত দগলাম। মাতত  সাপিযধ্য মা গোর আরপত দশজন!  ুগ েুগ 
ধ্যর বযয় চ্লা মা গো মযনর সমস্ত অন্ধকার ভাপসযয় পনযয় দগযলা, অন্তর আরপতর আযলায় আযলাপকত হযয় উঠযলা। 

মঙ্গলবার ২৫.১০.২২ 

আজ সকাযল দভালাফগপর সিযাস আশ্রকম যসফমনার পিযলা। আশ্রযমর সিযাসী মহারার্রা আমাযদর গুরুভাইযবানযদর পাঠ করা 
“ফবষু্ণ সহস্রনাম” শুনযলন। “পবষু্ণ সহস্রনাম” পাঠ করযলন- ঐন্দ্রী ও আরও অযনকর্ন গুরুভাই ও দবান। পক অসাধ্ারণ 
অধ্যাবসায় পনযয় এনারা এই অপূবজ পাঠ আিস্থ কযরযিন! সিযাসীরা তাযদর পাযঠর অযনক প্রসংশা করযলন। 
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 আশ্রযমর কণজধ্ার পনমজল মহারার্ ও আরও অকনক সিযাসী মহারার্রা তাোঁযদর বক্তবয খুব সুন্দর কযর বলযলন। ধনয, আপু্লত 
হলাম আমরা, এই গতহী মানুযিরা তাোঁযদর সাপিধ্য দপযয়। তাঁকদর মূল বক্তবয পিযলা, “পনিঃস্বাযর্জ মানুযির দসবা, সব কমজফল ঈশ্বর  
দক সমপজণ ককর তাঁর স্মরণ, মনন” এই তাোঁযদর পর্। সবযশযি বক্তবয রাখযলন গুরুযদব। বলযলন, “সব পর্ই পর্, য  
দেযকাযনা ভাযব দেযকাযনা পযর্ই তাোঁর পদযক এযগাযত পাযর, এপগযয় োওয়ার পনিা ও দসই পরমানকন্দ েুক্ত হওয়াই আসল 
উযেশয। আমাযদর পক্রয়াযোযগর উযেশযও দতা তাই, তাঁর সাকে েুক্ত হওয়া। তাঁর সাযর্ েুক্ত হযল সব কার্ই দসবা হযয় োয়। 
গতযহ দর্যকও সিযাসী হওয়ার দচ্ষ্টাই পক্রয়াযোগ, এই  ুক্ততা কতরী হযল দলাভ, যমাহ, আকাঙ্খা এমফনই তযাগ হযয় োয়, যজার 
কযর তযাগ করযত হয় না”। পমশযনর পে যেকক সিযাসী মহারার্যদর উত্তরীয় ও মালযদান করা হযলা, যদওয়া হযলা পক্রয়া 
দোযগর বই। আমরা সবাই সিযাসআশ্রযম প্রাসাদ দপলাম। 

বুধবার,২৬.১০.২২ 

আজ সবাই ঋপিযকশ োওয়া হযয়পিযলা। মা অদতা দবশী হাোঁটযত পারযবন না, তাই গুরুযদব, মা, ঐন্দ্রী ও আরও কজন ভক্ত পশিয 
ঋপিযকশ োনপন। গীতাভবন ও অনযানয দশজনীয় স্থান দঘারা হযয়যি- পকন্ত গুরুযদব দনই, তাই সবার কাযিই এই োওয়াটা 
সাধ্ারণ পেজাযয় দর্যক দগযি। 
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বৃহস্পফতবার ২৭.১০.২২ 

আজ ভ্রাতত পদ্বতীয়া। সকালযবলাকত সব গুরুভাইযদর দবাযনরা ভাইযফাোঁটা পদযলা। তারপর োওয়া হযলা দভালাফগপর সিযাসআশ্রম। 
আজ দসখাযন পমশযনর পে দর্যক ভান্ডারা পিযলা। সমস্ত অনুিান সুন্দর ভাযব দশি হযলা, আমরা সবাই আর্ দসখাযনই প্রসাদ 
দখলাম। সিযাস আশ্রযমর পে যেকক আমাযদর সকলযক শ্রী শ্রী দভালানন্দ চ্রনামতত বইপট দদওয়া হযলা। আর্ আমাযদর পফযর 
োওয়ার পদন। 
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শুিবার ২৮.১০.২২ 

গতকাল রাকত আমরা সবাই দেযন উযঠপি পফযর োবার উযেযশয। পদল্লী ও অনযানয র্ায়গা দর্যক আসা পশিযরাও পফযর দগযিন। 
গুরুসকঙ্গ এই দোগতীর্জ আমাযদর সকযলর হৃদযয় পচ্রপদযনর র্নয এক অপূবজ আনন্দময় অনুভূপত হযয় দর্যক োযব। দেখাযন পদন 
শুরু হকতা ফিয়া ধ্যান, গুরুদশজন ও গোদশজন পদযয়, সমস্ত ফদন সিযাসী, গুরুযদব, মা এবং গুরুভাইযবানযদর সৎসঙ্গ এবং ফদন 
যিষ্ও হযতা এই একই সুযর। 

হফরদ্বার প্রকত ত অকেটই হপরদ্বার বযল অনুভূত হযলা। 

জয় গুরুযদব। 
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‘গুরু’ পযদর বাসনা 

- অপমত চ্যাটার্জী  
কবীর: গুরু দলাভী পশখ লালপচ্ দদাযনা দখযল দাও । 

দদাযনা বুয়ি বাপুযর, চ্প়ি পথ্র্ল পক নাও ।। 
অর্জ: “কবীর বপলযতযিন: দলাভী গুরু এবং লালসা েুক্ত পশিয 
দুইর্যনই দাও মাপরবার দচ্ষ্টায় আযিন, এরূপ গুরু ও পশিয  
উভযয়ই পার্যরর দনৌকায়  চ্প়িয়া ডুপবয়া মযর ।“  (কবীর 
ভািয : লাপহ়িী মহাশয়) 
ভ্রাপন্ত: 
আমার সবজাপধ্ক দলাভ গুরুযদযবর দসাফা । আপম দদযখপি, 
উপন পক সুন্দর দসাফায় বযস-বযস উপযদশ দদন। আমার মযন 
হয়, এ আবার এমন পক কপঠন কার্? দোগাচ্ােজ পহসাযব 
গুরুযদযবর সম্মান প্রপতপপিও অযনক। 
তাই দীো পদবযস মযন হযয়পিল, পক্রয়া সাধ্নার প্রযয়ার্নীয়তা 
দকবল গুরুপদ লাযভর র্নযই। দসই কারযণই গুরুযদযবর 
দসাফাপট আমার েপফ, এবং গুরুভ্রাতারা প্রপতযোগী, সযবজাপপর 
পক্রয়াযোগ একপট প্রপতযোপগতা। এই দলাযভর আযরা একপট 
কারণ: আপম দদযখপি, সমস্ত পনয়ম, পপরশ্রম সবই পশিযযদর 
র্নয; গুরুযদব এসযবর দর্যক মুক্ত। তাই পশিয হওয়া অতযন্ত 
কপঠন এবং গুরু হওয়া অতযন্ত সহর্ বযল আমার ধ্ারণা। 
দসই কারযণই পশিয হওয়ার আযগই গুরু হবার র্নয আমার 
এত উৎসাহ। কখযনা কখযনা আপম পদবার স্বপ্ন দদপখ- আপম 
শাম্ভবী মুদ্রায় বযস আপি এবং সমস্ত পক্রয়াযোগীগণ আমার 
সমু্মযখ কযরাযর্াযর দাোঁপ়িযয় আযিন এই অযপোয়, ‘কখন 
প্রভু দচ্াখ দখাযলন’। 
আপম পনযর্র পকিু পপরপচ্ত বযপক্তযদর বযলও দরযখপি - 
গুরুযদব পনযর্র উিরসূরী রূযপ আমাযকই মযনানীত 
করযবন। দসই কারযণই, গুরুযদব দক সন্তুষ্ট করার র্নয 
আশ্রযম দপৌঁযিই প্রাণায়াম শুরু হযয় োয়; েপদও বাপ়িযত আপম 
দসভাযব অভযাসই কপর না। 
মাযঝ মাযঝ আবার দচ্াখ কপাযল তুযল বযস র্াপক এবং 
গুরুযদব দক পর্জ্ঞাসা কপর –“গুরুযদব আমার পক শাম্ভবী 

হযয়যি?” উপন আমার আন্তপরক মযনাভাব বুযঝ মার্জনা পূবজক 
করুণার দচ্াযখ দদযখন এবং হাযসন। বারবার এভাযব পবরক্ত 
করায় একপদন উপন র্ানাযলন- “শাম্ভবীযত দতা বাবা দচ্াযখর 
পাতা নয়ি না। দতামার দতা দচ্াযখ পাতা ন়িযি”। অর্জাৎ 
আপম ধ্রা পয়ি দগলাম। 
আমার আবার মানপসক পবকার এতটাই প্রবল, দে েপদ উপন 
আমায় দীো দাযনর অপধ্কার না দদন তাহযল হয়যতা সাধ্নাই 
তযাগ করব। ওনার নাযম কুৎসা করযতও হয়যতা পদ্বধ্াযবাধ্ 
করব না। 
মীমাংসা: 
দেযহতু আমার মযনর এই ভাব পকিু পবর্াতীয় প্রবতপির 
সমাহাযর সতপষ্ট, তাই এই পবকাযরর পবযেিণ একটু র্পটল 
বযলই মযন হয়। খুব সু্থল ভাযব পবচ্ার করযল বলা োয় ‘গুরু’ 
অর্জাৎ ‘পশেক’। ভাযলা পশেক হযত দগযল আযগ ভাযলা িাত্র 
হযতই হযব- এই পবিযয় সযন্দহ দনই। সাধ্ারণত পশোযেযত্র 
ভাযলা িাযত্রর পকিু গুণ বা লেণ র্াযক। দস বুপিমান হযব, 
প্রচু্র প়িাযশানা করযব, পচ্ি পবযেপকারী বস্তু দেমন 
দখলাধু্লা, পভপডও দগম, চ্লপিত্র, প্রভত পত এপ়িযয় চ্লযব 
ইতযাপদ। পঠক একই ভাযব একর্ন সুযোগয পশযিযর পকিু 
বণজনা গীতা শাযে দ্বাদশ অধ্যাযয় দদওয়া আযি: 

“অযদ্বষ্টা সবজভূতানাং কমত্রিঃ করুণ এব চ্ ।  
পনমজযমা পনরহঙ্কারিঃ সমদুিঃখসুখিঃ েমী ।।১৩।। 

সন্তুষ্টিঃ সততং দোগী েতাত্মা দতঢ়পনশ্চয়িঃ । 
মেযপপজতমযনাবুপিযেজা মদ্ভক্তিঃ স দম পপ্রয়িঃ ।।১৪।।“ 

অর্জ: “পেপন সমস্ত র্ীযবর প্রপত দদ্বিশূনয, বনু্ধ-ভাবাপি, কত পালু, 
মমত্ববুপিশূনয, পনরহঙ্কার, সুযখ ও দুিঃযখ সম ভাবাপি, 
েমাশীল, সবজদা সন্তুষ্ট, সবজদা ভপক্তযোযগ েুক্ত, সংেত স্বভাব, 
দতঢ় সংকল্পেুক্ত এবং োোঁর মন ও বুপি সবজদা আমাযত অপপজত, 
দসই পশিযই আমার পপ্রয় ।“ 

“েস্মাযিাপদ্বর্যত দলাযকা দলাকাযিাপদ্বর্যত চ্ েিঃ 
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হিজামিজভযয়াযদ্বগগমুজযক্তা েিঃ স চ্ দম পপ্রয়িঃ ।।১৫।।“ 
অর্জ: “োোঁর দর্যক দকউ উযদ্বগ প্রাি হয় না, পেপন কারও দ্বারা 
উযদ্বগ প্রাি হন না এবং পেপন হিজ, দক্রাধ্, ভয় ও উযদ্বগ দর্যক 
মুক্ত, দসই পশিয আমার অতযন্ত পপ্রয়।“ 

“অনযপেিঃ শুপচ্দজে উদাসীযনা গতবযর্িঃ । 
সবজারন্তপপরতযাগী দো মদ্ভক্তিঃ স দম পপ্রয়িঃ ।।১৬।।“ 

অর্জ: “পেপন পনরযপে, শুপচ্, দে, উদাসীন, উযদ্বগশূনয এবং 
সমস্ত কযমজর ফলতযাগী, পতপন দসই পশিযই আমার পপ্রয়।“ 

“দো ন হৃিযপত ন দদ্বপষ্ট ন দশাচ্পত ন কাঙ্ক্ষপত ।  
শুভাশুভপপরতযাগী ভপক্তমান্ েিঃ স দম পপ্রিিঃ ।।১৭।।“ 

অর্জ: “পেপন পপ্রয় বস্তুর প্রাপিযত হৃষ্ট হন না এবং অপপ্রয় বস্তুর 
প্রাপিযত দদ্বি কযরন না, পেপন পপ্রয় বস্তুর পবযয়াযগ দশাক কযরন 
না, অপ্রাি ইষ্ট বস্তু আকাঙ্ক্ষা কযরন না এবং শুভ ও অশুভ 
সমস্ত কমজ পপরতযাগ কযরযিন এবং পেপন ভপক্তেুক্ত, দসই 
পশিযই আমার পপ্রয়।“ 

“সমিঃ শযত্রৌ চ্ পমযত্র চ্ তর্া মানাপমানযয়ািঃ ।  
শীযতাষ্ণসুখদুিঃযখিু সমিঃ সেপববপর্জতিঃ ।।১৮।। 
তুলযপনন্দাস্তুপতযমজৌনী সন্তুযষ্টা দেন দকনপচ্ৎ ।  

অপনযকতিঃ পস্থরমপতভজপক্তমাযে পপ্রযয়া নরিঃ ।।১৯।।“ 
অর্জ: “পেপন শত্রু ও পমযত্রর প্রপত সমবুপি, পেপন সম্মাযন ও 
অপরমাযন, শীযত ও গরযম, সুযখ ও দুিঃযখ এবং পনন্দা ও 
স্তুপতযত সম-ভাবাপি, পেপন কুসে-বপর্জত, সংেতবাক্, 
েৎপকপঞ্চৎ লাযভ সন্তষ্ট, গতহাসপক্তশূনয এবং পেপন পস্থরবুপি ও 
আমার দপ্রমময়ী দসবায় েুক্ত, দসই আমার অতযন্ত পপ্রয়।“ 
 
এই গুনগুপলর প্রযতযকপট দক এক নম্বর কযর পদযয় েপদ 
পাস মাকজস মাত্র ১০% ও রাখা হয়, তবুও এই পরীোয় 
আপম উিীণজ হযত পারযবা না এই আমার অকপট 
স্বীকাযরাপক্ত।  উপরন্তু আমার প্রকত ত স্বভাব সম্পযকজ গীতা 
শাে পদ্বতীয় অধ্যাযয় বযলযি: 

  “ধ্যায়যতা পবিয়ান্ পুংসিঃ সেযস্তিূপর্ায়যত ।  
সোৎ সঞ্জায়যত কামিঃ কামাৎ দক্রাযধ্াহপভর্ায়যত ।।৬২।। 

দক্রাধ্াদ্ ভবপত সযম্মাহিঃ সযম্মাহাৎ স্মতপতপবভ্রমিঃ ।  
স্মতপতভ্রংশাদ্ বুপিনাযশা বুপিনাশাৎ প্রণশযপত ।।৬৩।।“ 

অর্জ: “ইপন্দ্রযয়র পবিয়সমূহ সম্বযন্ধ পচ্ন্তা করযত করযত 
মানুযির তাযত আসপক্ত র্োয়, আসপক্ত দর্যক কাম উৎপি 
হয় এবং কামনা দর্যক দক্রাধ্ উৎপি হয়। দক্রাধ্ দর্যক 
সযম্মাহ, সযম্মাহ দর্যক স্মতপতপবভ্রম, স্মতপতপবভ্রম দর্যক বুপিনাশ 
এবং বুপিনাশ হওয়ার ফযল সবজনাশ হয়। অর্জাৎ, মানুি 
পুনরায় র়্ি র্গযতর অন্ধকূযপ অধ্িঃপপতত হয়। “  
 
অর্জাৎ, এই পবর্াতীয় প্রবতপি গুপল এখযনা আমার মযধ্য এখনও 
পবদযমান। এযদর সাযর্ েুি কযর তার ঊযবজ উঠযত পারযল 
তযবই আমার প্রারপম্ভক োত্রা শুরু হযব বযল মযন হয়। 
সুতরাং পপরষ্কার হযয় দগল আপম এখযনা দসভাযব আশুরী 
সম্পদযক হাপরযয় মানুিই হযয় উঠযত পাপরপন। অসুর দর্যক 
প্রারপম্ভক পপরবতজন- ‘মানুি’, দসখান দর্যক পকিু কদব সম্পদ 
অর্জন করযত পারযল মানুি পক্রয়াবান হয়, এবং সবজযশি 
চ্রযণ দস পক্রয়াযোগী হযয় ওযঠ। শুধু্মাত্র গুরুযদযবর কাযি 
দীো পনযয় পকিু শে েুক্ত বায়ুপক্রয়া করযলই পক্রয়াবান হওয়া 
োয় না। 
পনযর্র এই অবস্থা সম্পযকজ আপম দে এযকবাযরই অজ্ঞ পিলাম 
তা নয়, দস দেযত্র পশেক বা গুরু হবার বাসনা আমার মযধ্য 
এল পক কযর? 
বস্তুত র্ীযবর ইো অনন্ত। েতেণ িঠচ্ক্রপস্থত বতপি শান্ত 
হয়পন, ততেণ পবপভি ইো র্ীবযক  োতনা দদযবই। তাই 
কবীর বযলযিন : 

“ইো কায়া, ইো মায়া, 
ইো দস পহ র্গ উপোয়া 

কযহ কবীর, দো ইো পববপর্জত 
তাকা পার না পায়া।” 

অর্জ: ইোই র্গযতর সতপষ্টর মূল কারণ।  ইো রপহত 
হওয়াই মুপক্ত। 
এই ইোই পববপতজত হযয় পদ লাযভর আশাযত রূপান্তপরত 
হয়। এই ধ্রযনর ইো মূলত পাোঁচ্পট কারযণ হযত পাযর: 
১) প্রপতযোপগতা: 
পাশ্চাতয পশোর ধ্ারাই প্রপতযোপগতা বুপির মূল কারণ বযল 
মযন হয়। আধু্পনক পাশ্চাতয পশোর আযলাযক আপম োই কপর 
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না দকন, আমাযক প্রযতযক দেযত্রই প্রপতযোপগতার সমু্মখীন 
হযত হয়। এই পশো বযবস্থা বনু্ধযকও প্রপতযোগী কযর দতাযল। 
দসই প্রপতযোগীতা মূলক দিাটযবলার অভযাসই পক্রয়ায় 
প্রপতযোপগতার মূল কারণ। 
২) পপরশ্রযম অনীহা: 
মানব মপস্তষ্ক এমন ভাযবই কতপর দে, দস শুধু্মাত্র আহার, 
পবশ্রাম এবং কমরু্ন দপযল আর পকিুই করযত চ্ায় না। দসই 
পহসাযব আমরা দদপখ, েত পপরশ্রম অনুশাসন সব আমাযদর 
র্নযই। গুরুযদব এসব দর্যক মুক্ত বযলই আমাযদর মযন হয়। 
তাই এই ধ্রযনর ইো পপরশ্রমযক এপ়িযয় োওয়ার প্রযচ্ষ্টা 
হযত পাযর। 
৩) প্রপতপপি: 
মানুি অনুসরণ নয়, অনুকরণ করযত ভাযলাবাযস। আমাযদর 
আকিজণ- কমজ দর্যক কমজফযলর প্রপত দবপশ। তাইযতা দকান 
পবখযাত বযপক্তর পপরশ্রম আমরা দদখযতই পাই না- দদপখ 
শুধু্মাত্র তার প্রপতপপি। দসই একই কারযণ গুরুযদযবর 
প্রপতপপিও আমাযক প্রলুব্ধ কযর। 
৪) প্রদশজন: 
গুরুযদযবর দসৌমযমূপতজ, তার কর্াবাতজা, বযপক্তত্ব, দোগসামর্জয 
সবপকিুই আমাযক আকিজণ কযর এবং এই আকিজযণর র্নয 
আপমও তার মতই হযত চ্াই। েপদ সপঠক পিপতযত তার মত 
সাধ্না করা োয়, তযব অবশযই একপদন প্রযতযযকর পযেই  
তার মত হওয়া সম্ভব। পকন্তু মন চ্ায়, “আপম সবপকিু 
তা়িাতাপ়ি পাব”। তাই আপম গুরুযদবযক অনুকরণ করার 
দচ্ষ্টা কপর এবং প্রপতিা বুপির প্রাবলয দর্যক পনযর্র েৎ 
সামানয অনুভূপত ো আযি তা সতীর্জ পক্রয়াবান দদর সামযন 
প্রদশজন করার দচ্ষ্টা কপর, ফযল তারা আমার প্রশংসা কযর। 
এই প্রশংসা রূপ ভ্রমও আমায় গুরুপযদর প্রপত প্রলুব্ধ কযর। 
৫) প্রশ্রয়: 
দেযহতু আপম দীঘজপদন এই চ্ার ধ্রযনর পবর্াতীয় 
পচ্ন্তাভাবনাযক প্রশ্রয় পদযয় এযসপি, তাই এরা আমার মযনর 
েুদ্র ইোযক ধ্ীযর-ধ্ীযর আশারূপ মহীরূযহ পপরণত কযরযি। 
এই আশা রূপ পাশই  বন্ধযনর প্রধ্ান কারণ। এই পাশ 

এতটাই তীব্র, ো েপনযকর মযধ্যই সাধ্যকর পতন ঘপটযয় 
দদয়।  
প্রশ্ন উঠযত পাযর ‘পকভাযব?’ 
দিাটযবলায় আমরা অযনযকই িপব আোঁকা, সেীত, তবলা, 
পক্রযকট, সহ পবপভি পবিযয় পশযখ র্াপক। আপম পক্রযকট 
পশখতাম। পক্রযকযট আমার আদশজ সপচ্ন। অল্প পকিুপদন বযাপটং 
অভযাযসর পযর আমার মযন হযত লাগযলা আপম শচ্ীযনর মযতা 
পক্রযকযটর হব। এটা আশা। 
এই আশাই আমার মযধ্য প্রতযাশা সতপষ্ট করল, দবাধ্ হয় 
দেযকাযনা ধ্রযনর দবালাযরর সমু্মখীন আপম হযত পারব। 
দেযহতু আপম অল্প কযয়ক মাযসর পশোর্জী, তাই দিাট দিাট 
দবালারযদর পবরুযি ভাযলা বযাপটং করযলও, ব়ি দবালারযদর 
সমু্মখীন হওয়ার সামর্জয আমার তখনও কতপর হয়পন। তাই 
তাযদর বযল আপম বারবার আউট হযয় দেযত লাগলাম। পকন্তু 
প্রতযাশা এত দবপশ, তাই পনযর্র এই আপাত পরার্য় দমযন 
পনযত পারপিলাম না। খুবই দুিঃখ হপেল, এটা সবজযশি স্তর- 
‘হতাশা’। দশযি হতাশ হযয় আপম পক্রযকট দিয়ি পদলাম। 
অবশযই আমার মযধ্য প্রপতভা পিল, পকন্তু আশাই সব দশি 
কযর পদল। পঠক একইভাযব আশা নামক পাশ সাধ্কযক পক্রয়া 
বা আত্মকমজ দর্যক পবচু্যত কযর র্ে মততুযর চ্যক্র আবি কযর 
রাযখ। 
অযনক দেযত্র দদখা দগযি এরূপ পর্ভ্রষ্ট বযপক্তরা গুরুর 
অনুযমাদযনর পযরায়া না কযরই পনযর্যকই গুরু বযল দঘািণা 
কযর এবং মঠ-পমশন খুযল বযস। এই পপরপস্থপত আরও 
দবপশ ভয়াবহ। এইপদযক লেয দরযখ অপধ্কাংশ মহাপুরুিই 
এইরূপ স্ব দঘাপিত গুরুযদর তীব্র ভািায় ভৎসনা কযরযিন: 
 
“গুরু পমযল হার্ার হার্ার দচ্লা দমযল না এক। পক্রয়ার 
গোয় বহু হাের কুপমর আযি। দকহই এখন পশিয নযহ, 
সকযলই গুরু হইয়া উপঠযলন এবং পনযর্র পনযর্র মত 

আোঁপটযত লাপগযলন”। 
  
(আচ্ােজয পঞ্চানন ভট্টাচ্ােজ) 
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“দবপশরভাগ মানুিই হয় স্বার্জাযেিী, স্বার্জটাযকই তারা ব়ি 
কযর দদযখ। ফযল পনযর্ও দেমন পক্রয়াযোযগর উিত পশখযর 
দপৌঁিাযত পাযরনা, দতমপন অপরযকও সপঠক পর্ দদখাযত 
পাযর না। দবপশরভাগই দদখা োয়, পকিুপদন পক্রয়া সাধ্না 
করার পরই গুরু হবার বাসনা র্াযগ, দতমন দলাযকর কাযি 
দর্যক কতটুকুই বা আশা করা োয়। এরাই পক্রয়াযোযগর দু 
পতনপট অে পদযয় বযল পক্রয়াযোগ দীো পদলাম। এমনও দদখা 
দগযি, দেখাযন আসল পক্রয়াযোযগর সাযর্ তার দকান সম্পকজই 
দনই। পকন্তু পপতামহ দচ্যয়পিযলন মানুি দেন সপঠক পক্রয়াযোগ 
পায়, ো করযল সপতযই মেল হযব।”  
 
(আচ্ােজয সতযচ্রণ লাপহ়িী) 
 
তাই সবজাযে পশিয হওয়া প্রযয়ার্ন, গুরু দতামার অন্তযরই 
প্রকট হযবন। 
 
 

কত তজ্ঞতা স্বীকার:  

অপমতাভ দি, অপভর্য় পমত্র, সুর্য় পবশ্বাস, দীপাঞ্জন দদ  

তর্যসূত্র: 

❖ স্বামী অ়িগরানন্দ পরমহংস, োর্ার্জ গীতা. 

❖ https://krishnalela.blogspot.com/2019/0

3/srimad-bhagavad-gita-in-bengali-

chapter.html 

❖ Jiddu Krishnamurti, “Freedom from the 
known”. 

❖ অযশাক কুমার চ্যট্টাপাধ্যায়, " সতযযলাযক 

সতযাচ্রণ". 

❖ অযশাক কুমার চ্যট্টাপাধ্যায়, "দোগীরার্ েন্থাবলী". 

❖ রর্ত দগাপ, "মহযোগী পপন্ডত পঞ্চানন ". 
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 How has KriyaYoga Influenced my Life 

 
- Papia Chatterjee 

 have been a Kriyabaan for past seven years. 

Like many other spiritual seekers, initially I 

was also drawn towards this path of spirituality 

after having read Paramhans Yogananda’s book – 

‘An Autobiography of a Kriya Yogi’.   

As time passed, I tried to delve deeper into this 

spiritual realm of KriyaYoga because I always had 

an immense faith in it. However, I also always had 

the apprehension whether I am doing my Kriya 

practice in a proper way or not because I could not 

find any change in myself. I have always heard 

GuruBaba telling all Kriyabaans to continue with 

their kriya practice regularly, and everything else 

in life will automatically fall into place. He also 

says that Kriya transforms a person in a positive 

manner. Though I believe his words, yet I had lots 

of apprehensions about myself as a Kriyabaan 

because I felt that nothing has changed in me in the 

last seven years, since the time I have been 

practicing Kriya. However, inspite of my 

apprehensions, like an obedient disciple I 

continued with my Kriya practice in the hope that I 

am at least walking on my journey of spirituality, if 

nothing else. 

What Kriya Yoga has given me and how it has 

transformed me as a person, is extremely difficult 

to explain. One day Life suddenly threw me in the 

most unexpected situation, where the new ‘me’ 

suddenly appeared infront of me, and I was forced 

to realize that KriyaYoga has surely renovated me. 

The changes that KriyaYoga brings in a person’s 

life is so subtle that unless one is put into an 

extreme situation, he/she will not realize it. 

I have always stayed with my parents, and I 

constantly used to have this fear in my mind that 

one day when they will leave this earth, how will I 

ever be able to tackle that situation. How will I be 

able to live once my parents are gone. In fact, I 

didn’t know how I would react then. This thought 

troubled me a lot because I knew this is bound to 

happen one day as this is the universal truth of this 

life. In the heart of my heart, I had always prayed 

to GuruBaba to give me strength and make me 

realize this bitter fact of our life, so that if and when 

I come face to face with a situation like this, I 

should be able to handle it properly.  

Not just Kriyabaans, but every human being knows 

that losing their loved ones is the ultimate truth in 

this life and one day every person will need to face 

this situation. However, reading these hard facts is 

one thing, and understanding and registering them 

in our brains when the actual situation arises, is 

another. 

Last month, unfortunately I lost my father after a 

short bout of ill-health. No person is ever prepared 

to face something like this; the moment that I had 

been dreading all my life eventually stood right 

infront of me. Being the eldest, I had been with my 

father right from the moment he was hospitalized 

till the moment he left his mortal body in front of 

me. I had expected myself to be inconsolable due 

to my sorrow but surprisingly, the moment I saw 

the lifeless body of my father, it felt as if someone 

was telling me that the soul never dies, and this is 

just his body so stop lamenting. It was as if my 

heart was telling me that whatever I have learned 

while doing Kriya, now is the time to realize and 

implement it, and if I don’t realize this bitter truth 

today, I won’t be able to realize it ever in my life. I 

do not know where from I gathered courage to hold 

myself upright in that situation. It felt as if I was 

channelizing all my strength and courage from 

GuruBaba and my Kriya practice that I have been 

doing since past seven years. Being the eldest, I not 

only performed the last rites of my father but also 

gave strength to my mother and my younger sisters, 

apart from taking care of the household as well; and 

all these duties I could perform keeping myself 

I 
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level-headed, something that I had never ever 

thought I could do.  

That was the day I realized how KriyaYoga and 

Gurubaba have transformed me subtly. I always 

had this doubt that inspite of doing Kriyayoga for 

past seven years, it did not impact me the way I had 

read about it in so many spiritual literatures, and 

most importantly as per GuruBaba’s words. I found 

a new ‘me’ in that most unexpected and sorrowful 

situation of my life. I owe everything to GuruBaba 

and his teachings of KriyaYoga. Had it not been for 

our venerable GuruBaba and Kriyayoga, I know 

that I would not have been able to face this situation 

in my life and emerge stronger. I was introduced to 

my newer self because of GuruBaba’s blessings 

and his teachings of Kriya Yoga and I will forever 

remain indebted to him for this. 

KriyaYoga surely transforms a person in a subtle 

manner, and probably that was why Lahiri Baba 

used to tell his disciples that keep doing kriya 

because that is the panacea for all the issues in our 

life. 

We are truly blessed to have found GuruBaba and 

through him the knowledge of KriyaYoga. Let’s 

continue to walk on this path and enrich ourselves 

physically, emotionally, and most importantly 

spiritually. 

Om Guruve Namah!  
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                                    Faith and Guru 
- Sneha Mukherjee 

Faith is what we understand as the only medium 

where we humans can connect with the divine. In 

our day-to-day life that we lead, knowingly or 

unknowingly, we do conversation with the 

Supreme, in the form of prayers, complaints, and 

gratitude. But in all these actions, the common 

factor is faith. 

In my life, my guru is my divine faith. He is like a 

light house amidst this dark ocean of delusional life 

- Maya. The best part is, whenever I pray, he 

answers. Whenever I request him to protect me 

from any hiccups in this life, he always says he will 

look into it. The faith that he is hearing every single 

thing of mine which I utter in my mind, is what I 

call my faith in my Guru. 

There have been many instances in my life where 

my faith in my Guru has been answered. I would 

like to share one such instance with my fellow 

kriyabans.  

I stay in a Mumbai suburb in Maharashtra, and with 

Gurubaba’s blessings, after lots of difficulties we 

were able to buy a small house here recently. The 

Griha Pravesh was scheduled on an auspicious day 

as per Baba’s blessings. Like always, I called him 

up on his mobile to invite him to be my guest and 

bless us on this such a big occasion of our lives. As 

always, he told me ‘achha, thik ache’, meaning 

‘ok…fine’. Even while praying to him in my mind, 

I had requested him to visit our house, praying in 

my heart and mind to GuruBaba if he could please 

visit our house. Though I was quite sure that he had 

a long queue of things, still I was very keen that he 

should come, and I asked him, “Will you come 

Baba?” 

I had immense faith that he will surely come, and 

with that faith in my heart, after the Grih Pravesh 

puja completion, I rang him up again and 

surprisingly he picked up my call. Within seconds, 

before I could utter a single word, he started talking 

about my house with proper description of every 

nook and corner of the house. I was amazed to hear 

all this because unless a person has seen it in 

person, it was impossible to describe the interiors 

of the house with such accuracy. When I asked him 

if he really came in the puja, he laughed. He even 

told me by when we commenced the Grih Pravesh 

puja and by what time we completed it. So…yes, 

GuruBaba did visit my house since he had told me 

that he will. This mere realization gave me 

goosebumps. 

This is just one of the instances of my Guru’s 

omnipresence. Right from any big or small 

problem in my life to any achievement, I do not 

require to say him anything explicitly because my 

light house is always there listening to me and 

guiding me in this dark ocean of life. My faith is 

only my Guru. I have this faith that whatever I tell 

him or think in my mind, my Guru is listening. This 

mere thought itself makes me feel that it must be 

surely my past life good karma that I’ve my 

GuruBaba in this life.  The remarkable thing is that 

almost all his disciples will have so many personal 

experiences about our GuruBaba that might have 

impacted their lives as well. We all our truly 

blessed to have our GuruBaba in our lives. 

 

Om Guruve Namah! 
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दररया का डर 
Based on “Fear by Khalil Gibran” 

- सुदीप चििती 
 

सुिा है सागर में कमलिे से पहले , 

दररया डर से काांप जाती है | 

पीछे मुड़कर सोचती है , 

कक जािे कहााँ-कहााँ से गुजर के आती है || 

 

पहाड़ों की चोटी से किकलकर  - 

असांख्य जांगल और गााँिों से होकर, 

उसका सफ़र होता है | 

किर कहीं जाकर उसका सामिा  

सागर से होता है || 

 

िह जािती है सागर में कमलिा , 

मतलब खुद को हमेिा के शलए खोिा है | 

पर िापस पहाड़ों पर लौटिा , 

अब कहााँ मुमककि होिा है | 

जोखखम उठाकर अब उसे , 

सागर में ही ििा होिा है || 

क्योंकक सागर में कमलिा ही उसकी कियकत है , 

दकुिया के हर दररया की यही अांकतम गकत है || 

 

सागर में कमलकर उसमें खोिा िहीं होता , 

क्योंकक खुद सागर बििे का  आिांद उसे पता िहीं होता || 

 

पर सागर भी कहााँ खुदगजज होता है , 

दररया के दबी इच्छा को उसे पता होता है | 

अगर लौटिे की इच्छा उसके कदल में होती है  

सागर को इसकी खबर जरूर होती है || 

 

किर िही दररया बादल बिकर  

पहाड़ों पर पहाँचता है, 

कहम और पािी बिकर घाकटयों में बरसता है | 

किर से पहाड़ों की गोद में िदी अांगड़ाई लेती है  

और सागर से कमलिे के शलए  

कुछ रोज बाद चल देती है || 

 

 

 



 

Volume 4:  Issue 1 

Pa
ge

4
8 

Anweshan 

© 2011-23 RYKYM.org All Rights Reserved January 2023 

 

       

  

 

 
Order Ashram books and publications from our Website 

www.rykym.org 

 

ABOUT “ANWESHAN” 

Anweshan is the editorial mouthpiece of RYKYM. This magazine is being 

published for readers interested in Kriya Yoga and spirituality. Please 

send your suggestions/ feedbacks on articles published in the magazine 

at info@rykym.org 

TO KNOW MORE ABOUT KRIYA YOGA KINDLY SCAN THIS CODE FROM 

YOUR MOBILE DEVICE 

 

http://www.rykym.org/
mailto:info@rykym.org
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