
নও ভুলরমভয কালনীঃ ডঃ লফলি স্বরূজীয একলি াক্ষাৎকায 

"জ্ঞানতায দুলনমাম অলভ „বগফান‟ লমমফ ূলজত লিরাভ, অমরালকত লফমে অলভ লনজমক ভানুল 

লমমফ খুঁমজ পমমলি।" 

ডঃ স্বরূজী আরামভ ভুলিয স্বাদ পমরন গত ১০আ পভ ১৯৮৬ আং। বাযমতয াম্প্রলতক কামরয এক 

ভাত্মা ধভমগুরু লমলন পলদন মমন্ত পমদময ফমত্র „বগফান‟ নামভ লযলিত ও ূলজত লিমরন পআ ডঃ 

লফলি স্বরূজী ভাযাজ ঈদামন লনজ স্ত্রী ও কনযা আরাভ ধভম গ্রণ কমযন। তাায নতুন নাভ 

যাখা ম আরাভুর ক , ত্নীয নাভ পখামদজা ক অয কনযা নাভ যাখা ম অমমা ক। গুজযামিয 

প্রবাফারী াপ্তালক „াীন‟ এয তযপ মত ম্প্রলত ডঃ আরাভুর মকয এক াক্ষাৎকয গ্রণ কযা 

ম। ১ ভািম ৮৭ তালযমখ াপ্তালক „াীন] এয প্রকালত ঈি াক্ষাৎকযলি আমেপামকয াঠক-

ালঠকা ফমগময লনকি পপ্রযণ কমযমিন পভাাম্মদ ভাপুজুয যভান , পাষ্ট ফক্স নং-২৫ , পজদ্দা-২১৪১, 
পৌলদ অযফ মত। 

প্রশ্ন : আরাভ গ্রমণয য অলন লক নুবফ কযমিন? 

ঈেযঃ অল্লায াজায পাকয পম , লতলন অভামক ইভামনয ভূরয ম্পদ প্রদান কমযমিন। অলভ 

লনজমক ৃলথফীয এক বাগযফান ও লফজমী ুরুল ফমর ভমন কলয। জ্ঞানতায দুলনমাম অলভ „বগফান‟ 
লমমফ ূলজত লিরাভ, অমরালকত লফমে অলভ লনজমক ভানুল লমমফ খুঁমজ পমমলি। 

প্রশ্নঃ অনামক ধনযফাদ। এখন অলন পভমযফানী কময অনায অমগয নাভ ও লযিম ম্বমে লকিু 

ফরুন? 

ঈেযঃ অভায নাভ ভানত , ডঃ লফলি স্বরূজী ভাযাজ ঈদামন , ধভমিালযমা, অদযলিীঠ। 

ঈেযালধকায ূমত্র প্রাপ্ত অভায পা ভানতলগলয। ফৃন্দাফমন „নাখন্ড অশ্রভ‟ নামভ অভায ফড অশ্রভ 

লির। লিতীম অশ্রভ লির পফাম্বাআমময ভুরুনমড। অয তৃতীম পদফামরআমন অন্তজমালতক মমামময এআ 

অশ্রভলিয লনভমাণ কাজ প্রাম ৫০ একয জলভয ঈয িরলির। „খারা মথ ‟ িরা ভানুমলয ুমথ 

অনায ঈমদ্দময লক্ষাদান‟ থ প্রদমন ও ললয ততযী কযা লির অভায প্রাতযালক কাজ। 

প্রশ্ন: অনায ালন্ডমতযয খযালত ফমত্র। অলন অনায লনমজয ম্পমকম , লনমজয লক্ষা জীফন ও 

ধভমজীফন ম্পমকম লকিু ফরুন। 

ঈেযঃ অশ্রমভআ অভায লক্ষায ূিনা ম। ময এরাাফাদ লফেলফদযারম পথমক ওলযমমন্টালরজমভ 

এভ.এ। গুরুকুর কাংলড পথমক „অিালযমা‟ (অিামম) দফী রাব। ফৃমিমনয ক্সমপাডম লফেলফদযারম 

পথমক লফমেয দলি প্রধানতভ ধমভময ঈয ডক্টয ফ লডবাআলনলি এফং পআ ামথ ওলযমমন্টালরজমভ 

অমযক ল.এআি.লড। পা র-৬ এয অফামন আতারী মাআ। পখামন াতলি লফলবন্ন লফলমম বালণ 

দান কলয। অভামক এক ভাম্মান বালিকামনয নাগলযত্ব দান কযা ম। এফং খ্রীষ্ট ধভম গ্রমণয জনয 

লফমল নুমযাধ জানান ম। অলভ তমদয নুমযাধ ঈমক্ষা কময বাযমত এম লফলধভত ভুকুি ধাযণ 

কময অশ্রমভয গলদমত ফম লড। অভায জন্ম ১৯৩৬ ামরয ২ পপব্রুমাযী। জন্মস্থান ভথুযা , ফৃন্দাফন। 

অলভ প্রাম ১২লি বালা জালন , এয ভমধয আংমযজী , ংস্কৃত, গ্রীক, ললন্দ, ালর, পগাযভুখী, ভাযাঠী, 
গুজযালত, ঈদুম ও অযফী অভায বার রামগ। ... অমগআ ফমরলি , অলভ দুলনমায দলি প্রধানতভ ধমভময 

ঈয তুরনাভূরক ডাশুনা ও গমফলণা কমযলি। প জনয তয স্বীকাময অভায পকান ংমকাি লির না। 

অভায ভকারীনমদয ভমধয লন্দু জগমতয ফড ফড জ্ঞানী-গুণী ফযলিত্ব ও লন্ডত যমমমিন। পমভন 



জগৎগুরু ংকযািামম, যাভমগাার াযওমামর, ুযীয ংকযািামম, ভাভমন্ডরেয স্বাভী খন্ডানন্দজী, 
গুরু পগারওমারকায ফাফা ামফ পদভুখ, ফারঠাকুময, িরলফাযী ফাজামী, নানা ামফ, পদভুখ, 
লফমনাফা বামফ এফং নযানয। একফায লতলন তায “যভধাভ” অশ্রমভ অভামক ফিৃতাদামনয লফমল 

অভন্ত্রণ জানান। পখামন ঈলস্থত পরাকজমনয াভমন দাদা ধভমাধীকাযী অভামক লজজ্ঞাা কময ফমনঃ 

“অলন ৃলথফীয লফলবন্ন ধভম ম্বমে ডাশুনা কমযমিন , ভানুমলয জনয পকান ধভম পশ্রষ্ঠ ফমর ভমন ম ? 
অলভ জফামফ ফমরলিরাভ ,„আরাভ‟ অভায জওমামফ দাদা খুী ন নাআ। লতলন ফমরন , ঈমঠন, 
“আরাভ নানা ফাধা-ফেন অমযা কময। ” অলভ জফাফ লদরাভ , “পম ফেন ফাঁমধ , পআ ফেনআ ভুলি 

লদমত াময। অয পম প্রথভ পথমক স্বাধীন, তায াযা জীফমনয জনয ফেন লৃষ্ট প্রফণতা পথমক মামফ। এ 

ধযনীমত ভানুলমক এক ামথ পফঁধ যাখায জনয ফেনকাযী ধমভময প্রমমাজন যমমমি, মা তামদয ৃলথফীমত 

বার কময পফঁমধ যাখমফ এফং যমরামক ভুি কময পদমফ। অয এ যকভ ধভম অভায ভমত একভাত্র 

আরামভআ যমমমি। আরাভ িাডা এযকভ ধভম অলভ অয পদলখ না।” 

প্রশ্নঃ লনমজয আরাভ গ্রমণয কাযণ ম্পমকম লকিু ফণমনা করুন। 

ঈেযঃ ১৯৮৪ ‟য জানুমাযীয কথা। এক যামত্র অলভ স্বপ্ন পদখরাভ। একদর পরাক অভামক ধাওমা 

কযমি। অলভ পদৌডালি তাযাও পদৌডামি। অলভ দাঁডাআ, তাযাও দাঁডাম। ঠাৎ অলভ ধাক্কা পখরাভ এফং 

ভালিমত মড পগরাভ। দু ‟লি জানা াত অভামক ধময দাঁড কযামরা। দাঁলডমম এক নূযানী পিাযায 

লদমক ফাক মম থালকমম যআরাভ। াম দাঁলডমম থাকা এক বদ্রমরাক অভামক ফরমরন , আলন মযত 

পভাাম্মদ (াঃ)। অভায যীয কাঁমত শুরু কযর। নফীজী ফরমরন , „„করভা ড।” অলভ করভা 

ডরাভ। লতলন অভায ডান াত লনমজয লফত্র ামতয ভমধয পযমখ মা মা ডামত রাগমরন , অলভ তা 

ডমত রাগরাভ। এভলন কময ডা পল মরা। তায য লতলন অভামক অলরঙ্গন কযমরনঃ অয 

ফরমরন, “এ পদমক করভা ডাও।” অলভ কতক্ষণ ধময এ স্বপ্ন পদমখলিরাভ , তা অভায ভমন পনআ। 

মখন পিাখ খুররাভ , পদখরাভ যাত লতনিা ফামজ। একআ যামত , একআ ভমম অভায স্ত্রীও এ ধযমনয 

স্বপ্ন পদমখলিমরন। ... অভযা স্বাভী-স্ত্রী দুজমনআ লনমজমদয প্রথভ তাব্দীয ভুরভান ফমর বাফমত 

রাগরাভ। অলভ লফলধম্মতবামফ ভুরভান ফায ঈাম খুঁজমত রাগরাভ , এখামন পখামন ঘুলয , অয 

ভুরভানমদয ামথ ম্পক ফাডাআ। িুলময নাভাম লড। এফাদত ফমন্দগী কলয। লযমমল 

বাগযক্রমভ অমরভমদয য বুার পৌঁলি। ১৯৮৬-এয ১০আ পভ , যভজান ভাময িাঁদ পদখায ামথ 

ামথ অলভ অভায স্ত্রী অয অভায মুফতী কনযা প্রকাযবামফ আরাভ ধভম গ্রণ কলয। অরাভদুলরল্লা 

প্রশ্নঃ অলন ফহু ধভম ধযামন কমযমিন। আরামভয ূফমফতমী ধভমগ্রমে অল্লা, কুযঅন, পভাাম্মদ (াঃ) 

থফা আরাভ ম্পমকম পকান ফণমনা পদখমত পমমমিন? 

ঈেযঃ পফৌদ্ধ ও তজন ভতফাদ িাডা ফাকী ফ ধভম গ্রমে অল্লা , পভাাম্মদ (াঃ) থফা অভদ নাভ 

াওমা মাম। পফমদ খুফআ স্পষ্টবামফ াওমা মাম। 

প্রশ্নঃ অলন রাখ রাখ িাকায ম্পমদয পভা পিমড লদমম আরাভ কফুর কমযমিন। ফতমভামন অলন 

লকবামফ জীফন লনফমা কযমিন? 

ঈেযঃ অলভ ভগ্র লফমেয যাজত্বও আরামভয এআ ভান ঈামযয ফদমর তযাগ কযমত লিধা ফা 

কুন্ঠামফাধ কযতাভ না। আরাভ গ্রমণয ভাধযমভ পম তৃলপ্ত অলভ পমমলি াতযামজযয ধন ম্পদ রাব 

কমযও তা াওমা ম্ভফ নম। অলভ অমুমফমলদক দ্ধলতমত লিলকৎা কলয। অল্লা তামারায কৃাম 

যাযা ভাআমক্রা োম দুযামযাগয ফযালধয ঈভ ঘিাআ। এমতআ অভায , অভায লযফামযয ডার রুলিয 

ফযফস্থা মম মাম। 



প্রশ্নঃ াযওমাময কামমনাত মযত পভাাম্মদ (াঃ) ম্পমকম অনায ধাযণা লক? 

ঈেযঃ অলভ অল্লা তামারামক লিনতাভ না। অল্লায কভ , লতলন অভামক যামে জুরজারারমক 

লিলনমম লদমমিন.....।  

প্রশ্নঃ আরামভয লাী লমমফ অলন দুলনমায ভুরভানমদয ঈমদ্দময লক ফাণী যাখমত িান। .... 

অনায ভমত ভুরভানমদয পকভন ওমা ঈলিত? 

ঈেয : এ ফযাাময নফীলজ মা ফমরমিন তায পিমম বার লকিু অয পক ফরমত াময ? লতলন 

ভুরাভনমদযমক এভন পানায িুকযায ামথ তুরনা কমযমিন পকান ফস্থামআ মায ঔজ্জ্বরয কমভ না। 

অমযক জামগাম লতলন ভুরভানমদয তুরনা কমযমিন ভধুভক্কীকায ামথ , মা পুমরয ঈয লগমম ফম , 
পনাংযা জামগাম ফম না। পুর পথমক য িুমল ভধু ফানাম , লফল ততযী কময না। অয তা প লনমজয 

জনয নম , মযয জনয ততযী কময। প ডামর ফম , প ডামরয পকান ক্ষলত কময না। নযত্র লতলন 

ফমরমিন, ভুরভান পআ, মায াত ও কথা পথমক নয ভুরভান লনযাদ থামক। 

প্রশ্নঃ অনায বলফলযৎ ম্পমকম লকিু ফরুন। 

ঈেয : স্বাথমযতায জার ঠামত মফ। ভুলরভ ভুজালদমদয নতুন থ লনমম ভমঠ নাভমত মফ। 

া, লনঃস্বাথম ইভান , অয ভন-প্রাণ পঢমর কামজ নাভমত মফ। অভায লনমজয তযপ পথমক 

অমন্দারন গমড পতারায পিষ্টাম অলি। ভগ্র ভুলরভ ভাজমক এক পদ অয এক প্রামণ লযণত 

কযমত মফ। এ লফলমম অভায কামমক্রভ লনম্নরূ ঃঃ (১) আরামভয ুযক্ষা (২) ভুরভানমদয িীন-

দুলনমায ভূরয ও গুরুত্ব ম্পমকম মিতন কযা (৩) াযা লফমেয ভানুমলয কামি তাময বালাম আরামভয 

দাওমাত পৌিান।  
(তদলনক আমেপাক, ফৃস্পলতফায, ২৩ তফাখ ১৩৯৪) 

লতলন ম্প্রলত একলি ফআ লরমখমিন , ঈদুমমত। তায নাভ লদমমমিন “লরলজমম অলব পাঁমি” এয ফাংরা 

থম- লনন অলনও লিন্তা করুন। অা কলয লন্দু বাআমমযা তযআ লিন্তা কযমফন।  
______________________________ 
Source: http://sonarbangladesh.com/blog/mamunipc09/108046 
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