
অননন্দ্য ভজুভদায  

দীঘঘকার ধরয নভাররে মাওোয অবযা জানয আরছ মায সই অননন্দ্য নকন্তু এখনও তরুণ। শুরু সথরকই নতনন 

অপ্রচনরত রথ সমরত অনধক ছন্দ্ করযন। দমাত্রা সাক, ফা ননছক সফড়ারনা সাক, স্থান এফং কার 

ননফঘাচরনয সেরত্র একটু নফরলবারফ মাওোয ইরেটা তাাঁয থারকই। এখনও ভে সররই সফনযরে রড়ন, 

সরখাররনখও করযন। জননপ্রে নত্রকাে সরখাররনখয ুফারদ তাাঁয সফ নযনচনত আরছ। অননন্দ্যয আয এক 

নযচে ’র, নতনন এক দে ছনফ-নকানয। কযারভযাে াতমরয কাযরণ তাাঁয মাত্রারথ ুনাভ ও স্বীকৃনত দুইই 

এররছ। এফারয করভ ধরযরছন আভারদয ওরেফ-নত্রকায জনয। 

২০১৪ ারর 'নজগরভত' নারভ 
এক তরুণ রাভায রে আরা 
রেনছর রাদারখয সনভ 
সগাম্ফাে। নতনন আশ্বা 
নদরেনছররন প্ররোজরন সগাম্ফায 
সগষ্টাউর একটা ঘরযয ফযফস্থা 
করয সদরফন। দু’ফছয ফারদ, 
সগাম্ফাে তায নাভ করয সখাাঁজ 
কযরত, ফাই জানরত চাে- 
"সকান নজগরভত? নভউনজোভ 
নজগরভত, নানক ভূনতঘগড়া 
নজগরভত? অভুক গ্রারভয 

নজগরভত, নানক তভুক গ্রারভয নজগরভত?" এ সম সদনখ 'সানায সকল্লা'য "াজায াজায ডক্টয াজযা"-য 
ভরতা কান্ড! ভগ্র সগাম্ফা নজগরভতভে! মাই সাক, সল অফনধ ভানুলনটরক খুাঁরজ াওো সগর, সগষ্টাউরয 
ঘযও সজাগাড় ’র।  
          রয শুনরাভ সম, াধাযণত, রাদানখ নারভয প্রথভ অংনট ে সকারনা নফখযাত রাভায নারভ (সমভন, 
ফতঘভান দরাই রাভায নারভ, 'যাননজন' অতযন্ত প্রচনরত নাভ)। সতভনই, রাদারখয ফৃত্তভ সফৌদ্ধরগানি, দ্রুকা-
সগানিয ফঘানধনতয াংানযক নাভ নজগরভ সভা ওোংরচন। তাই রাদারখয রাভাভাজ, ড্রাইবাযকুর, 
সারটরভানরক- ফঘত্র 'নজগরভত'-এয ছড়াছনড়! 
           এরনছ রাদারখয ফৃত্তভ সগাম্ফা সনভর, সচু উৎফদঘরন। প্রনতফছয নতব্বনত ঞ্চভ ভারয ১০ 
ও ১১ তানযরখ (ইংরযনজ জুন-জুরাই ভা নাগাদ) গুরু দ্মম্ভরফয জন্মনতনথ উররেয এখারন এই উৎফ 
অনুনিত ে। তরফ এফছয (২০১৬) একটু আরাদা। প্রনত ফারযা ফছরয একফায, সনভ সচু উৎরফ নফরশ্বয 
ফৃত্তভ থাংকা প্রদনঘত কযা ে ভাত্র করেক ঘন্টায জরনয। ধভঘপ্রাণ ভানুলরদয নফশ্বা, এই থাংকাদঘন তারদয 
জীফনরক গবীযবারফ ুপ্রবানফত কযরফ। তাই সদী-নফরদন অংখয ভানুরলয বীরড় সগাম্পা চত্বয উরচ রড় 
উৎফ সদখরত। এফছযটা এভনই এক নফরল ফছয।  
          ফননফঘরশ্ব সনভ সগাম্ফায ভুর খযানত এক প্রাচীন ুাঁনথয সদৌররত। ১৮৮৭ ারর যানোন মঘটক 



ননরকারা নরটানবচ (এফং যফতঘীকারর আযও করেকজন, মারদয ভরধয ফাংরায স্বাভী অরবদানন্দ্ আরছন) 
দানফ করযন সম সনভ সগাম্ফাে তাযা একনট ুাঁনথ সদরখরছন মারত সরখা আরছ নমশুখৃষ্ট তাাঁয ধভঘপ্রচায শুরু 
কযায আরগ দীঘঘ ভে বাযতফরলঘ কাটান। তাই নানক সফৌদ্ধধরভঘয রে খৃষ্টধরভঘয অরনক নভর আরছ। 
এভননক, ক্রনফদ্ধ ওোয রয ফাইরফর-ফনণঘত স্বগঘমাত্রা নে, নমশুখৃষ্ট আরর যাজরযাল এড়ারত বাযতফরলঘ 
ানররে আরন, এভন কথাও আরছ সখারন। সগাাঁড়া খৃষ্টানযা অফয এফ নফশ্বা করযন না। এভননক, ওই 
ুাঁনথয অনিত্বও ভারনন না তাযা। সনভরয রাভারদয নজজ্ঞাা করযনছরাভ এনফলরে। তাযা শুরনরছন সম একটা 
তারাফন্ধ ফারে সই ুনথাঁ বযা আরছ। নকন্তু স ফাে সখারায অনুভনত সনই কারুয। 
                  আগাভীকার ও যশুনদন সচু উৎরফয ভুর অনুিান। তায আরগ আজ, মারক ফরর, নকছু 
ররত াকারনা আরছ। সমভন, সগষ্টাউরয ঘরয ঢুকরত না ঢুকরত নজগরভত রাভা জানান, "থুকর নযনরারচ 
আরছন। মনদ ছনফ তুররত চান সতা তাড়াতানড় চরুন।" খুফ ফড়ভারয রাভারদয ডাকা ে "নযনরারচ" 
ফরর। এক সদরয ভৃতুয ঘটরর, সই নযনরারচয আত্মা আশ্রে সনন নতুন সকারনা নশুয যীরয। তখন সই 
নশুরক খুাঁরজ সফয করয, তারক নতুন নযনরারচ নারফ ুরজা কযা ে। অথঘাৎ, ুনজঘরন্ময ুত্র ধরয এরদয 
এক অরথঘ অভয ফরা মাে। 
          সগষ্টাউরয ঘয সথরক সফনযরে সদনখ নযনরারচরক স্বাগত জানারত জমন্ত্র সঘাযারত সঘাযারত এরক 
এরক স্থানীে ভানুলজন জরড়া রেরছন। াদা খাদা (স্কাপঘ) ারত াযফন্দ্ী রে দাাঁনড়রে আরছ নশু রাভাযা। 
নজযকাড়া যঙচরঙ টুন ভাথাে নতব্বনত নঙা ারত প্রস্তুত ফংনফাদক দুজন রাভা। নযনরারচনজ এররন। 
গানড় সথরক নাভরতই নঙা ফাজররা, ভাগত জনাধাযণ উরেনরত, ফেস্ক রাভাযা সজাড়ারত নতভিক। নবড় 
সেরর াভরন নগরে সদনখ - ওভা, এ সম ফছয নত্রররকয এক মুফক!  
              ভাগত জনগরণয প্রফর উচ্ছ্বারয ভরধয ভাননীে থুকর নযনরারচ দরফরর সগাম্ফায নবতরয 
তাাঁয ফযনিগত আফার চরর মান। আভযাও ঘুরয ঘুরয সনভ সগাম্ফা সদখরত থানক। চরায রথ কখনও তাাঁয 
সদখা াই। আগাভী অনুিারনয জরনয ফাইরক ননরে ফযফস্থানা তদাযনক কযরছন। ফরে অল্প ররও ফযনিত্ব 
তাাঁরক অনযরদয সথরক আরাদা করয সযরখরছ। ুরমাগ সররই তাাঁরক কযারভযাফন্দ্ী করয যানখ। এইভারয 
ধভঘীে ফযনিত্বরক কারছ াওোয ুরমাগ সতা খুফ একটা ে না। 
               সনভ সগাম্ফায অনরগনর সমন রখরনৌ’য বুরবুরাইো। সকাথা নদরে সম ঢুকনছ আয সকাথা 
নদরে সম সফরযানে - আন্দ্াজ যাখা কনেন। সকানও ঘয জনশুণয, সকাথাও একজন রাভা নফযানত্রয ররত রে 
ুরজা াযরছন, সকাথাও আফায নতনয-চনল্লজন রাভা নানানফধ ফাজনামন্ত্র ননরে ঘন্টায য ঘন্টা 
জাাঁকজভকূণঘ ুরজা কযরছন। এই ঘরযই ফছয দুরেক আরগ পরটা তুরর নগরেনছ। নকন্তু আজ এখারন পরটা 
সতারা নননলদ্ধ। 
            "টুযনযষ্টযা পরটা সতারা ননরে এভন আরদখরানা করয, কী ফররফা! সকউ রাভারদয আরন ফর 
ড়রছ, সকউ ননরজয ারত ুরজায াভগ্রী নযরে নদরে, সকউ রাভারদয নারকয ডগাে কযারভযা ধরয পরটা 
তুররছ। ফাধয রে ুরজায ঘরয কযারভযা নননলদ্ধ কযা রেরছ" - জানান এক রাভা। 
        ছনফ সতারায ফাধা-ননরলধ ননরে অফয তায আরগই আযও খাযা খফয সরেনছ। আগাভী দুনদন 
(অথঘাৎ, উৎফকারর) সম প্রােরণ নফখযাত ছাভ (ফা, ভুরখানৃতয) রফ, তায চানযধারযয প্রাে ভি আন 
নফরদীরদয কারছ নফনক্র রে সগরছ। একভাত্র নভনডোয সরাক রর কাছাকানছ সথরক পরটা সতারায অনুভনত 
াওো মারফ; আভারদয ভরতা বুইাঁরপাড়রদয সকারনা ুরমাগ সনই। 



          সগাম্ফাে ঘুযরত ঘুযরত ভরন ’র এ সমন এক স্বেংমু্পণঘ ভাজ। আভারদয প্রচনরত ধাযণা সম 
রাভানজযা নদফাযাত্র শুধুভাত্র ুরজাআচ্চাে ফযি থারকন। তারদয প্রধান কাজ অফযই আযাধনা। নকন্তু তায 
ফাইরয, জীফন চারারত সগরর সম ফ অতযাফযকীে কাজগুনর যরেরছ, তাও তাযা ননরজযাই করযন। সকউ ফযি 
সগাম্ফারক নযষ্কায যাখরত, সকউ কার সথরক ন্ধযা প্রাে এক-সদড়রাজরনয সাঁরর াভরারেন, সকউ 
সগাম্ফায প্রাচীণ ভূনতঘগুররা নেকোক কযরছন, সকউফা অতযন্ত ম্পদানর ংগ্রারায যেণারফেণ কযরছন 
(আভারদয ূফঘনযনচত নজগরভত-রাভা এই দানেরত্ব আরছন)। 
           আরযকদর ভানুল, ংখযাে াাঁচ-ছেজন, দররফাঁরধ ঘুরয সফড়ারেন। রাভানজরদয ভরতা সভরুন 
সালাক, তরফ তায ওরয াতরা, াদা চাদয জড়ারনা; সফাধে নভনা ার। াধাযণ রাভারদয ভরতা এযা 
ভুনন্ডতভিক নন। যীনতভরতা জটাড়া চুর, রম্বা রম্বা দানড়রগাাঁপ। এনগরে নগরে আরা কনয। শুনরাভ, এযা 
সমাগী। াধাযণ রাভারদয ভরধয সথরক এক েুদ্র অংরক সফরছ সনওো ে সমাগী ওোয জরনয। ফহু জনটর, 
কনেন ও সগান তানন্ত্রক প্রনক্রোয ভরধয নদরে তারদয এক অনতেুদ্রাংরয সমাগীত্বপ্রানি ঘরট। ভে রারগ ছে 
সথরক দ ফছয। "তানন্ত্রক" শুনররই সমভন একটা ফদরভজানজ, যিচেু সরারকয ছনফ ভরন সবর ওরে, এযা 
সভারটও সযকভ নন। সফ পুযপুরয ভরনয ভানুল। একজন ফরররন, "জীফরনয াযভভঘ আভযা ফুরঝ সগনছ-  
ুখ-দুুঃখ ফরর ননতয নকছু সনই, ফ আরনেক। আজ ননরজরক ুন্দ্যী সবরফ মায ভরন অংকায, কার তায 
সথরকও ুন্দ্যী সকউ এরর স ঈলঘাে জ্বরর ভযরফ। আজ মনদ সভাটা ফরর কারুয ভরন দুুঃখ থারক, আরযা 
সভাটা সকউ তায াভরন এরর, তখন তারক সযাগা সদখারফ।" 
               োৎ সদনখ সগাম্পা প্রােরন দাাঁনড়রে অনবনজরতয ারথ কথা ফররছন স্বেং থুকর নযনরারচ। 
আভারক সদরখ ভজা করয ইংরযনজরত ফরর ওরেন, "আনন সতা ভাই, কার সথরক শুধু আভায পরটা তুরর 
সফড়ারেন!" দানজঘনরং-এয দ্রুক াো সচানরং সগাম্ফা তাাঁয প্রধান ভে। তাই অল্পস্বল্প ফাংরাও ফররত ারযন। 
শুধু দানজঘনরং নে, এই অল্প  ফেরই তাাঁয ওরয সনার, ইওরযা এফং সনভ তথা ভগ্র রাদারখয দানেত্ব 
নযি। এরতা গুরুত্বূনঘ ভানুল, অথচ কথাফাতঘা যভাত্মীরেয ভরতা। ুরমাগ সরর তাাঁয নযচানরত দ্রুক দ্মা 
কাযরা সু্কর ('নি ইনডরেট' নরনভাখযাত যানরচা-সু্কর) ঘুরয ননরত ফররন। রজ্জায ভাথা সখরে ফররই সপনর, 
"আভযা পরটা তুররত সনভর এরনছ, অথচ সপ্রকাডঘ ছাড়া ইরেভরতা ছনফ সতারাটা ভুনকর। আনন মনদ 
একটু াাময করযন....." 
              "সকারনা অুনফধা সনই। আনাযা আনারদয ভরতা ছনফ তুরুন। আনভ আভায সরাকরদয ফরর 
সদরফা"। সল অফনধ উনন সখোর করয কাউরক নকছু ফররনছররন নকনা জানন না। তরফ রযযনদন সম ফ 
বররনন্টোযরক ওাঁনায ারথ আভারদয পরটা সদনখরে করথাকথনটা ফররনছ, ে তাযা আভারদয ছনফ সতারায 
জােগাে ঢুকরত নদরেরছন; নারর, "যাাঁ সয, সক ডাকনছ?", ফরর সখান সথরক রয আভারদয সঢাকায 
ুরমাগ করয নদরেরছন। 
               রযযনদন। সনভ সচু উৎরফয প্রথভনদন। সবারযয আররা সপাটায আরগ সথরকই 
তীথঘমাত্রীরদয রম্বা রাইন, সগাম্ফাচত্বরয নথকনথরক নবড়। সগাম্ফায ছাদ সথরক ঝুনররে যাখা আরছ প্রাে নতনতরা 
ফানড়য ভান এক সল্লাই থাংকা। কাতারয কাতারয স্থানীে ভানুলজন এররছন থাংকাদঘন করয ননজ ননজ 
জীফন ধনয কযরত।  
              প্রাে নতনরা ফছরযয প্রাচীণ থাংকা। গুরু দ্মম্ভরফয ছনফ। নল্পীয নাভ সজাা ারর। প্রাচযয 



প্রাচীণ নল্পীযা াধাযনত অনাভা সথরক মান। অজন্তায নফখযাত 'কৃষ্ণ-যাজকুভানয' ছনফনট সক এাঁরকনছররন, 
এনরপযান্টা গুায 'নত্রভূনতঘ' সখাদাই করযরছন সকান বাস্কয, সকান ুযাধরকয ৃনষ্ট নফযঞ্জনন যাগ - সকউ 
জানন না। আনরন্দ্য কথা, এখারন নল্পী তায প্রায স্বীকৃনত সরেরছন। এভননক, ভৃত নল্পীয প্রনত অীভ 
ম্মারন, সম াত একনদন এই থাংকা ফাননরেনছর, তাাঁরকও ংযেণ করয যাখা আরছ সগাম্ফাে। ছাভ-নারচয 
নেতীেনদরন তা প্রদনঘত কযা ে। 
           সফরা দটা নাগাদ ছাভ-নৃরতযয শুরু। প্রথরভই সল্লাই দুই নঙা পুাঁরক আনুিাননক উরোধন সঘালণা 
’র। তাযয নফনবন্ন নতব্বনত ফাজনায নম্মনরত সনাধযারনা ুয। ঝরভরর সালাক আয সল্লাই ভারয 
ভুরখা রয প্রােরন আরন নতঘক রাভায দর। নফগত ভা খারনক ধরয তাযা ভন সঢরর নননফড় অনুীরন 
করযরছন আজরকয এই নদননটয জনয। ফারযা ফছরয একফাযই ুরমাগ আর এভন নফুর জনভাগরভয 
াভরন ননরজয নল্পননুনয সদখাফায। 
           নতব্বনত সফৌদ্ধধভঘাচযরণয এক গুরুত্বূণঘ উাদান এই ছাভনৃতয। ভরন কযা ে, সদফতায ভুরখা 
যা রাভাযা সই ভুহুরতঘয জরনয সদফতায অং রে মান। তাই ান্ত নচরত্ত, শুদ্ধ ফরন ভুরখা যরত ে। 
নফনবন্ন সদফতা, তাই যকভানয ভুরখা। চনযত্রানুমানে সকারনা ভুরখা রার, সকারনাটা নীর, সকারনাটা রুদ, 
সকারনাটা াদা। সফনযবাগ সদফতা সফাধে উগ্র সভজারজয, সকভন সমন যানগ যানগ ভুখ। নারচয ভরধয অফয 
সকারনা উগ্রতা সনই। ধীয ররে া সপরা, ধীরয ধীরয াত নাড়ারনা। এভননরতই রাদানখযা একটু ধীয-নস্থয, 
ানন্তনপ্রে ভানুল ন। তায উয ওই নফার ভুরখা, উচ্চতায কাযরণ অনেরজন স্বল্পতা - ফ নভনররে, দ্রুত 
নড়াচড়া কযাটা ানযযীক কাযরণও সফ কনেন।  
              ছাভ-নারচয দঘক দুই ধযরণয। এক, আভারদয ভরতা ফনযাগত ভ্রভণাথঘী; দুই, স্থানীে 
ভানুলজন। অনুিান সদখায দৃনষ্টবনেও স্বাবফতই নবন্ন। সফনযবাগ মঘটক নযরফ-ভাারত্ময নপদা। 
কানধাাঁধাাঁরনা অরচনা ফাজনা, অদু্ভত বালাে অং-ফং-চং ভরন্ত্রাচ্চাযণ, বেঙ্কয-দঘন জফযজং ভুরখা রয 
রাভারদয নাচ - ফ নভনররে ভধযমুগীে সযাভারঞ্চ ভরজরছ ফাই। তরফ ভরেয ারথ অনযনচনতয চভক সকরট 
সগরর, তারদয উৎা করভ মাে। একই ধযরনয ভুদ্রা, একই ধযরণয নঢরভ চরন, শুধু ভুরখাগুনরই মা 
আরাদা। একরঘরেনভ নঘরয ধরয ভ্রভনাথঘীরদয। 
             আভারদয অনবযি সচাখ ছারভয এক নাচ সথরক অনয নারচয তপাৎ কযরত না াযররও, 
স্থানীেযা নকন্তু তায প্রকৃত ভঝদায। আভায ারই ফর নছররন প্রাে ত্তয ফছরযয এক ফৃদ্ধ। বদ্রররারকয 
নাভটা বুরর সগনছ, নকন্তু কথা শুনরর ভরন ে সমন অজে ফুয ধাযানফফযনন শুননছ। এক একটা নাচ শুরু ে, 
আয নতনন আভারক সফাঝারত থারকন, "ওই সম কাররা টুন ভাথাে মাযা নাচরছন, তারদয সনতারক ফরর 
োগৃবা। নক ননখুাঁতবারফ া সভর সভর এনগরে সগর, সদখররন! আয ওই সম নকরায রাভাযা ুন্দ্য করয 
সরজগুরজ ডভরু ফাজারে- ওযা ররা যী। গুরু নযভরারচরক অবযথঘনা কযরফ ওযা।"  
             সই সকান সছাটরফরাে দাদুয াত ধরয সনভ সচু উৎফ সদখায শুরু রেরছ তায। আজ 
জীফরনয সলবারগ ননরজয নানতয াত ধরয আরছন। শুধু ইনন নন, প্রাে প্রনতনট স্থানীে ভানুল আজন্মকার 
সথরক এই উৎফ সদরখ আরছন। সমভন সদরখনছররন তারদয ফা-োকুযদা, ফা তারদয ফা-োকুযদা। মখন 
রাদারখ সকারনা নটনব-সযনডও নছর না, সগাম্ফায উৎফ নছর তারদয প্রধান নফরনাদন। মখন রাদারখ সকারনা 
সু্কর-কররজ নছর না, সগাম্ফায উৎফ নছর তারদয নযাে-নীনত নোয প্রধান উাদান। নারচয প্রনতনট ভুদ্রা 



তারদয নযনচত, প্রনতনট গল্প তারদয জানা। ফছরযয য ফছয, একই নজনন সদখরছন। তফু ভুগ্ধতাে সকারনা 
সছদ সনই। তায ভুর কাযণ, আভারদয ভরতা ননছক দ্রষ্টফয নারফ ছাভরক সদরখন না তাযা। এই উৎফ 
তারদয জীফরন শ্বা-প্রশ্বারয ভরতা একাত্ম রে নভর সগরছ। সদরখ খাযা রাগররা আজরকয ফঘগ্রাী 
ফানণজযােরনয মুরগ, এই ভানুলগুনরয সফনযবাগ ফর আরছন সছরনয ানযরত, আয াভরনয সচোয আররা 
করয আরছন াইরতারা, ডরারযরভাড়া নফরদীযা! 
           োৎ দঘকরদয ভরধয ইচই, "গুরুনজ আরছন, গুরুনজ আরছন।" রাদারখয াধাযণ ভানুলজন 
সম সকান রাভারক "গুরুনজ" ফরর ডারকন। তরফ আজ "গুরুনজ" একজনই—গুরু দ্মম্ভফ, নতব্বনত 
সফৌদ্ধধভঘারনম্বযা মারক ফররন "গুরু নযনরারচ"। ৮ভ তাব্দীরত বাযতফলঘ সথরক নতব্বরত এর সফৌদ্ধধরভঘয 
প্রনতিা করযন নতনন। প্রথাগত সফৌদ্ধধরভঘয ারথ তন্ত্রভন্ত্র নভনরে প্রচরন করযন নতুন ধাযা ফজ্রমান 
সফৌদ্ধধরভঘয। শুধু নতব্বত নে, সনার, বুটান প্রবৃনত নভাররেয নফনবন্ন অংর ছনড়রে আরছ তাাঁয অররৌনকক 
কীনতঘয কাননী। ফস্তুত, ফজ্রমানানুগাভী সফৌদ্ধরদয কারছ গুরু দ্মম্ভরফয ম্মান সফৌদ্ধধরভঘয প্রফতঘক াকযভুনন 
ফুরদ্ধয ভান, ফা তাাঁয সথরকও সফন। 
            নফার দরফর ননরে গুরু দ্মম্ভফ এররন। ভুরখাযা নতঘক রাভা ছাড়াও াধাযণ সালারকয 
অরনক রাভা যরেরছন। সকউ গুরুয াভরন ানাই ফাজারেন, সকউ াখা নদরে াওো কযরছন, সকউফা ছাতা 
ধযরছন ভাথাে। গুরু তাাঁয আট অফতাযরক ননরে সফ জাাঁনকরে ফররছন সচোরয। সছারটা ভারয সদফতা-াজা 
রাভাযা নফনবন্নবারফ সনরচ-সগরে তাাঁয ভরনাযঞ্জন কযরছন।  
            সনভ সচু উৎরফয দীঘঘতভ তথা ফরচরে আড়ম্বযূণঘ অং ’র এই গুরু দ্মম্ভফ-ফঘ। 
প্রাথনভক নাচগারনয রয গুরুয আট অফতায এরক এরক নাচ কযরত ওরে। সগাম্ফায অনবজ্ঞ এফং কুরী 
রাভাযা এই অফতাযরদয বুনভকাে অংগ্রণ করযরছন। 'রাদানখ অজে ফু' আফায ধাযানফফযণী শুরু করযন, 
"নীর ভুরখা রয নাচ কযরছন গুরু সারক সদাযরজ। ওনায এক ারত ঘন্টা, অনযারত ফজ্র। রুদ 
ভুরখাযা সদফতানটরক সতা অফযই সচরনন - গুরু াকয সরে, মারক আনাযা ফররন বগফান ফুদ্ধ। ওই 
ভারঝযজনা ররন গুরু সরে দ্রারদাগ। দুার তায দুই সছরর। ওযা নতনজরন নভরর অধরভঘয নফনা 
কযরছন।" নতয, বদ্রররাকরক ার সরেনছরাভ ফরর, আভায এই সচু-দঘন অনয ভাত্রা সর। সল সম 
অফতায নাচ কযররন, তায নাভ গুরু সদাযরজ সদ্রাররাদ। ঘন ফাদানভ-রার ভুরখা, আনিকানরদয ভরতা 
সকাাঁচকারনা চুর, একারত ফজ্র, অনযারত সছাযা। এই উগ্র যরণান্মাদরূর নতনন নতব্বত ও বুটারনয মাফতীে 
দুষ্টাত্মারক যাি করযন ফরর কনথত। অফতাযরদয নাচ সল রর, নফনবন্ন সদফরদফী এর গুরু দ্মম্ভরফয 
নানা প্রনি করয এই রফঘয ভানি সঘালণা কযররন। 
         সগাম্ফায ছাদ সথরক ধীরয ধীরয গুরু দ্মম্ভরফয থাংকা সগাটারনা শুরু ররা। বিরদয ভরধয হুরড়াহুনড় 

রড় মাে থাংকা সছাাঁোয জরনয। এয রয আযও নাচ রফ; আজ, আগাভীকার। নকন্তু উৎরফয ভুর আকলঘণ সমন 

ওই থাংকা সগাটারনায ারথ সল রে মাে। আগাভী ফারযা ফছয ওটা সগাম্পায সকারনা ননবৃরত রুকারনা থাকরফ। 
আফায নদরনয আররা সদখরফ ২০২৮ ারর। থাংকায সবতয সথরক ফদরর মাওো সকান ৃনথফী সদখরফন তখন গুরু 

দ্মম্ভফ!  


