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প্রিাম মন্ত্র

পূে্য-শ্রীগুরুবর ম্ম-বক্দিত-মহাভাবাক্বিতায়া সো 
পপৌবম্মাপরম্ম্য পরম্পরা-প্রচক্লত-প্রাে্য প্রমরূ্ম্ম াকৃজতঃ ।
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বজদি শ্রীগুরুজেবম্ আিত-ক্শরা আচারম্ম্য-বরম্ম্যং ক্িেম্ ॥

অনুিাে :— পজূনীয় শ্রীগুরুি� ম্ম-কর্ম্ম কৃ িদ্ন্দত মহাভাি সমদ্বিত 
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ধারাঙক দ্নভৃতভাঙি সােঙর রক্ষিকারী আচারম্ম্যিরম্ম্য দ্নজ গুরুঙেিঙক 
অিনত মস্তঙক িন্দনা কদ্র ।

পপ্ররকং প্রাচ্য-পাশ্াত্য-ক্শষ্ািাং ভক্তি-বর্ম্ম ক্ি ।
ভক্তি-ক্ির্ম্ম লমাচারম্ম্য-স্াক্মিং প্রণমাম্যহম্ ॥

অনুিাে :— প্রাচ্য এিং পাচিাত্য গেশিাসী দ্শষ্য�িঙক ভদ্তিপঙথ 
গপ্ররিকারী পরমপজূনীয় স্বামী ভদ্তি দ্নর্ম্ম ল আচারম্ম্য মহারাজঙক আদ্ম 
প্রিাম দ্নঙিেন কদ্র ।
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সূচনা   :  “উৎসঙির স্বাথ ম্মকতা”              ৩

উৎসজবর স্ার ম্মকতা
ওঁ দ্িষ্ণু পাে জ�দ্গুরু

শ্রীলভদ্তি সুন্দর গ�াদ্িন্দ গেিঙ�াস্বামী মহারাজ করৃ্ম্মক

আজ আমাঙের শ্রীগুরুপােপদ্ম ওঁ দ্িষ্ণু পাে শ্রীলভদ্তিরক্ষক 
শ্রীধর গেিঙ�াস্বামী মহারাঙজর শুভ আদ্িভম্ম াি দ্তদ্থঙত আপনারা 
সকঙল সমঙিত হঙয়ঙছেন । আমাঙের পরমঙসৌভা�্য গর কতকালই 
শ্রীগুরুপােপদ্ম দ্িগ্রহ রূঙপঙত শ্রীমঙঠঙত প্রকাশীত হঙয় আমাঙের 
সকঙলর গসিা-পজূা গ্রহি করঙছন । আজঙকও এখাঙনঙতই ভ�িান 
শ্রীশ্রীঙ�ৌরা্সুন্দর এিং �ান্র্ম্ম া-গ�াদ্িন্দসুন্দরজীউ নাটমদ্ন্দঙরঙত 
আমরা সকঙল দ্মঙল তাঁর শুভ আদ্িভম্ম াি দ্তদ্থ উৎসি পালন করদ্ছ ।

চিষ্ি ধঙর্ম্ম ঙত িা অন্যান্য ধঙর্ম্ম  সিম্মত্রই উৎসি রখন িলা হয় 
তখন আমরা ‘উৎসঙির’ শঙব্দ সামাদ্জক অনুষ্ান িণুদ্ঝ দ্কন্তু চিষ্ঙির 
গর উৎসি গস তাঙক মঙহাৎসি িঙল িলা হয় । চিষ্িরা মঙহাৎসি 
কঙরন । প্রাকৃত ভািায় তাঙক িলা হয় ‘গমাছেি’—“চিষ্িঙের 
গমাছেি হঙি আজঙক । চল, গসখাঙন দ্�ঙয় প্রসাে পাঙি ।” এই 
দ্জদ্নস আমরা প্রাকৃত ভািাঙত গেখঙত পাই, দ্কন্তু মঙহাৎসঙির প্রকৃত 
স্বাথ ম্মকতা গসখাঙনই আঙস গরখাঙনঙত চিষ্ি গসিা সুষ্ণু ভাঙি সম্পন্ 
হয় । অনন্তকাল ধঙর অহিষ্ঙির গসিা করঙল গসদ্ট মঙহাৎসি হঙি 
না । মঙহাৎসি হঙি চিষ্ঙির গসিা বিারা । চিষ্ঙির সঙন্তাি দ্িধানই 
মঙহাৎসঙির স্বাথ ম্মকতা আঙস । এদ্ট শাঙ্রেঙত আমরা গেদ্খ ।

শ্রীলভদ্তিদ্িঙনাে ঠাকণু র খণুি গুরুঙবের সঙ্ এই দ্িিয়টা আঙলাচনা 
কঙরঙছন তাঁর গ্রঙন্র মঙধ্য । দ্তদ্ন িলঙছন গর, চিষ্ি গসিা রদ্ে 
হয়—গস দুদ্ট-চারদ্ট হঙলও—শুদ্ধ চিষ্ঙির গসিা করঙল গসখাঙনই 
মঙহাৎসঙির স্বাথ ম্মকতা হয় ।



৪            শ্রীলভদ্তি সুন্দর গ�াদ্িন্দ গেিঙ�াস্বামী মহারাজ 

আজঙক আমাঙের পরমঙসৌভা�্য গর, সারা পদৃ্থিীি্যাপী গর 
কৃষ্কীর্ম্মন-সঙ্, কৃষ্-অনুশীলন-সঙ্ রা দ্িধান চঙলঙছ তাঙত 
আপনারা সকঙল অংশ গ্রহি কঙর দ্নঙজঙের ধন্যাদ্তধন্য করঙছন । গসই 
সমস্ত চিষ্ি-হৃেয় আজঙক এখাঙন সমণুপদ্থিত হঙয়ঙছ । 

চিষ্ঙির আনু�ত্য বিারা চিষ্ঙির পদ্রচয় পাওয়া রায় । 
গরখাঙনঙত আনু�ত্য আঙছ গসখাঙন চিষ্িতা আঙছ—গরখাঙন 
তৃিােদ্প সুনীঙচনতা আঙছ গসখাঙনই চিষ্িতা, গরখাঙন তঙরাদ্রি 
সদ্হষ্ণু তা গসখাঙনই চিষ্িতা । এইভাঙিঙত চিষ্ঙির দ্তন দ্িভা� আঙছ 
(ভা�িঙত িা ভদ্তিরসামতৃদ্সন্ণু ঙত আমরা গসগুদ্ল গেখঙত পাই)—
উর্ম, মধ্যম এিং কদ্নষ্ । এখাঙন চিষ্ঙির প্রকার গভে কঙর দ্�ঙয়ঙছ ।

“সকঙলই স্বরূঙপ সিার হয় গ�াঙলাঙকঙত দ্থিদ্ত চিকণু ঙঠে 
ক্ষীঙরােকশায়ী কমলার পদ্ত” : আমাঙের সকঙলর স্বরূপটা হঙছে 
চিষ্ি, আমরা সিাই দ্িষ্ণু র গসিক । দ্িষ্ণু  হঙছেন সঙর্ম্ম শ্বঙরশ্বর 
ব্রঙজন্দ্রনন্দন এিং আমরা সিাই তাঁর গসিক ও গসদ্িকা । অতএি 
স্বরূপটা আমরা “স্বরূঙপ সিার হয় গ�াঙলাঙকঙত দ্থিদ্ত” দ্কন্তু গরঙহতণু  
আজঙকর দ্েন কর্ম্ম -গোঙিঙত আমরা এই দ্িরুপতা প্রাতি হঙয়দ্ছ, 
আজঙক মায়ার মঙধ্য পঙড় হািণুডণু িণু খাদ্ছে । ভ�িাঙনর গসিা ভণু ঙল দ্�ঙয় 
আমরা দ্নঙজর আত্ম-গসিায় দ্নঙজঙক দ্নঙয়াদ্জত কঙর স্ব� ম্ম মতম্ম পাতাল 
আঙলাড়ন কঙর তণু ঙলদ্ছ : শত-কঙর্ম্ম র বিারাঙত কখনও স্বঙ� ম্ম রাদ্ছে, 
অসৎ-কঙর্ম্ম র বিারাঙত নরঙক রাদ্ছে, এই ভাঙিঙত আমরা আমাঙের 
জীিনটাঙক দ্নঙয় দ্ছদ্নদ্মদ্ন-গখলা গখলদ্ছ । এিং এঙত ভ�িান সুখী 
নন । “লাদ্ভং সাচম্ম �র দ্ট লস্ট সাঙভম্মন্ট” গুরুমহারাঙজর একটা 
িই আঙছ—তাঙত িলঙছন গর, ভ�িান অঙপক্ষা করঙছন তাঁর লস্ট 
সাঙভম্ম ঙন্টর (হারাঙনা গসিক) জন্যই ।

সারা গেঙশঙত গজলখানা আঙছ আর গরখাঙন গেঙশ ১২৫ গকাদ্ট 
গলাক গসখাঙন হয়ঙতা ১ লক্ষ গলাক গজলখানায় থাকঙত পাঙর দ্কন্তু 
গসই ১ লক্ষ দুষ্ গলাক জ�ঙতর পদ্রচয় নয় । প্রাকৃত দ্চন্ময়-ধাঙমর 
একটা পদ্রচয় আঙছ এিং গসই পদ্রচয়টা হঙছে ভ�িত-গসিায় সকঙল 
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২৪ ঘন্টার মঙধ্য ২৪ ঘন্টা-ই দ্নঙজঙক দ্নঙয়াদ্জত গরঙখ গসই দ্চন্ময়-
ধাঙমঙত ভ�িত-গসিা কঙর চলা । এই হঙছে আমাঙের প্রকৃত স্বরূঙপর 
তীথ ম্ম এিং স্বরূঙপর রাঙক িঙল একদ্টদ্ভদ্ট (কাজ) । দ্কন্তু আমরা 
গরঙহতণু  আত্মসুখ অনুসন্ান করদ্ছ—হঠাৎ আমাঙের দুভম্ম া�্য গর 
আমরা গজলখানায় এঙস পঙড়দ্ছ । 

এখাঙন সংঙশাধঙনর পথ আঙছ । গসই রাস্তা গিোদ্ে সমস্ত 
শাঙ্রেঙত দ্নঙেম্মশ কঙরঙছন আর মাঙঝ মাঙঝ ভ�িান দ্নঙজ আঙসন িা 
ভ�িত-ভতি�ি জ�ঙত আদ্িভ ূম্মত হন । তাঁরা আমাঙের মত গলাকঙক 
দ্শক্ষা দ্েঙয় আমাঙের মত িদ্ধ জীিঙক করুিা কঙর তণু ঙল দ্নঙয় 
গ�াঙলাক িনৃ্দািঙন তাঁর গসিায় পণুনরায় দ্নরণুতি কঙরন িা করিার 
সুঙরা� কঙর গেন । এই হঙছে গুরু-চিষ্ি-ভ�িান, এইদ্তঙনর সঙ্ 
আমাঙের সম্বন্ হয় । এরা আঙসন গজলখানায় মাঙঝ মাঙঝ রখন  ধর্ম্ম  
অভণু ্যত্ান হয় । দ্প্রজঙনরঙের (িন্দীঙের) সংঙশাধন করার জন্য নানা 
রকঙমর পথ আঙছ—“গিোদ্ে-সর্ম্ম শা্রোনাং সামঞ্জস্য-িধায়কম্” : 
গিোদ্ে সমস্ত শা্রে একটা অ্যাডজাস্টঙমন্ট দ্েঙয়ঙছন রাঙত আমরা গসই 
দ্েঙক চলঙত পাদ্র, তাঁরা পথ কঙর দ্েঙয়ঙছন । 

গস রাস্তাদ্টই হঙছে শরিা�দ্তর পথ ।
শরণারজতর, অক্কঞ্চজির—একই লক্ষণ ।
তার মজ্্য প্রজবশজয় ‘আর্সমপ ম্মণ’ ॥
শরণ লঞা কজর কৃজষ্ণ আর্সমপ ম্মণ ।
কৃষ্ণ তাঁজর কজর তৎকাজল আর্সম ॥
পসই পেহ কজর তার ক্চোিদিময় ।
অপ্রাকৃত-পেজহ তাঁর চরণ ভেয় ॥
(চচঃ চঃ, ২/২২/৯৬, ৯৯ ; ৩/৪/১৯৩)
একিাঙর গসাজাসুদ্জই গ্রান্ড ট্াঙ্ক গরাড—পাহাড় গকঙট রাস্তা 

কঙর গেওয়ার মত শা্রোদ্েঙত এিং চিষ্ি�ঙির কৃপায় আমরা গেখঙত 
পাই আর গসই রাস্তা রদ্ে আমরা ধঙর চলঙত পাদ্র, আমরা “ময়া স্যা 
হ্যকণু ঙতাভয়ঃ” (ভাঃ ১১/১২/১৫)—অকণু ঙতাভয় হঙয় গরঙত পাদ্র ।



৬            শ্রীলভদ্তি সুন্দর গ�াদ্িন্দ গেিঙ�াস্বামী মহারাজ 

ভয়ং ক্বিত়ীয়াক্ভক্িজবশতঃ স্যা-
ে়ীশােজপতস্য ক্বপরম্ম্যজয়াঽস্কৃ্তঃ ।
তন্ায়য়াজতা বু্  আভজের্ং
ভক্তি্যকজয়শং গুরুজেবতার্া ॥
(শ্রীমদ্া�িতম্, ১১/২/৩৭)

“গর ি্যদ্তি ভ�িাঙনর প্রদ্ত দ্িমণুখ হয়, ভ�িাঙনর মায়ািঙল তাহারই 
স্বরূপ-দ্িিঙয় দ্িস্দৃ্ত ঘদ্টয়া থাঙক এিং তাহা হইঙত আদ্ম গেহ এই 
জ্ানরূপ দ্িপরম্ম্যয়, তাহা হইঙত দ্বিতীয়াদ্ভদ্নঙিশ অথ ম্মাৎ উপাদ্ধভতূ 
গেঙহদ্ন্দ্রয়াদ্েঙত অহঙ্কার ও তাহা হইঙত রািতীয় ভঙয়র উপদ্থিদ্ত 
হইয়া থাঙক, সুতরাং দ্িঙিকী ি্যদ্তি গুরুঙেিঙক আরাধ্যঙেিতা ও 
দ্প্রয়তমজ্াঙন কামনান্তর রদ্হত হইয়া অনন্যভদ্তি সহকাঙর গস-ই 
ভ�িানঙক আরাধনা কদ্রঙিন ।”

 আমাঙের রত দ্কছণু  উৎপাত, রত দ্কছণু  অসুদ্িধা আঙস । ভয়টা 
হয় দ্বিতীয়াদ্ভদ্নঙিশ গথঙক । দ্বিতীয়াদ্ভদ্নঙিঙশর ি্যাখ্যা কঙর 
িলঙছন গর, কৃষ্ ছাড়া আলাো কঙর দ্িিঙয় অদ্ভদ্নঙিশ তাঙক িলা 
হয় দ্বিতীয়াদ্ভদ্নঙিশ । কৃষ্ভজঙনর গরখাঙন সম্বন্ আঙছ গসখাঙন 
আর দ্বিতীয়াদ্ভদ্নঙিঙশর গকান থিান গনই । দ্নঙজর একটা আলাো 
কঙর একাউন্ট গখালা থাকঙল এিং গসই একাউঙন্টর মঙধ্য ভালমন্দ 
সি দ্জদ্নসটা এঙস আমার ঘাঙড় গচঙপ রায় । আর আমার গতা 
এমনই একটা দুভম্ম া�্য গর, আদ্ম গসই একাউন্টটা খণুঙল হঠাৎ একিাঙর 
ি্যানক্রা�ট হঙয় িদ্স আদ্ছ ।

গকাথায় আমার স্বরূঙপর দ্থিদ্ত ? ভ�িান কৃপা কঙর আমাঙক 
স্বাধীনতা দ্েঙয়ঙছন তাঁর গসিা করিার জঙন্যই, তাঁর ভজন করিার 
জঙন্যই । উইদ্লং (ইছো), দ্�দ্লং (ভাি), দ্থংদ্কং (ভািনা)—এই 
দ্তনটা উপাোন দ্েঙয় আমার স্বরূপ চতদ্র হঙয়ঙছ আর গসইদ্টঙক 
আদ্ম দ্মস্ইউস (অপি্যিহার) কঙরদ্ছ । আদ্ম গসই আমার স্বরূপ 
গথঙক দ্নঙজঙক দ্িরূঙপর দ্েঙক গটঙন দ্েঙয়দ্ছ আর এখন গভা� কঙর 
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মরদ্ছ । দ্কন্তু আমাঙের আশা আঙছ—আঙলাক গেখাঙছেন সাধণু-গুরু-
চিষ্ি�ি ।

ভ�িান দ্নঙজ িঙলঙছন, “আদ্ম মাঙঝ মাঙঝ আদ্স” :
রো রো ক্হ ্র্ম্ম স্য গ্াক্িভম্মবক্ত ভারত ।
অভ্্যত্ািম্র্ম্ম স্য তোর্ািং সৃোম্যহম্ ॥

পক্রত্রাণায় সা্ূিাং ক্বিাশায় চ দুষৃ্তাম্ ।
্র্ম্ম সংস্াপিার ম্মায় সম্ভবাক্ম রজুর রজুর ॥৮॥
(শ্রীমদ্�িদ্ীতা, ৪/৭-৮) 

দ্তদ্ন দ্নঙজ আঙসন দ্কন্তু ভ�িাঙনর গচঙয় িড় িস্তু কী আঙছ ? 
ভ�িত-ভতি । দ্তদ্ন দ্নঙজ আঙসন িা তাঁর ভতি পাদ্ঠঙয় গেন, “তণু দ্ম 
রাও ! িািা, ওর মদ্ত�দ্তটাঙক গশাধন কঙর োও । আদ্ম ওঙক রদ্ে 
চতণু ভণুম্মজ গেখা গেই ওটা দ্ক কঙর গেখঙি ?” প্রথম চক্ষণু  দ্েঙত হঙি ।

অন়্ীভূত চকু্ষ  রার ক্বষর ্ূক্লজত ।
পকমজি পস পরতত্ত্ব পাইজব পেক্িজত ॥

“আদ্ম দ্নঙজঙক গেখাঙলই ও গেখঙত পাঙি ? তণু দ্ম গেখািার 
ি্যিথিা কঙর োও, তঙি ও গেখঙত পাঙি ।”

ভতি�ি তখন দুঃখ ও কষ্ সহ্য কঙর এই জ�ঙত আঙসন । 
ভ�িাঙনর গসিায় আমাঙের দ্নয়ণুতি করিার জঙন্যই এিং তাঁঙের 
আনন্দ-দ্চন্মঙয় রঙসর সন্ান গেওয়ার জঙন্যই সাধণু-গুরু-চিষ্ি এই 
জ�ঙতঙত আদ্িভণুম্মত হন । কৃষ্ দ্নঙজ আঙসন, দ্নঙজর ভতিঙের পাঠান 
এিং চিষ্িঙের সাহার্যঙত আমরা গসই দ্চন্ময়ধাঙমঙত দ্েি্যঙসিার 
অদ্ধকারী হঙয় দ্নঙজঙের প্রকৃত স্বরূঙপর কারম্ম দ্�ঙর পাই ।

এই জ�ঙত রা করা হয়, গসটা হঙছে কর্ম্ম  আর ভদ্তি জ�ঙত গরটা 
করা হয় গসটা হঙছে গসিা । চিরঙ�্যরও প্রঙয়াজন গনই । এই কথা 
শাঙ্রেঙত িলঙছন—রণুতি চির�্য করঙিন । গকন ? “তণু দ্ম গর দ্েঙক গরঙত 
রাঙি, গতামার এমন কপাল খারাপ গসখাঙন তণু দ্ম একটা গখাঁড়া রাস্তায় 
গ�লঙি । রদ্ে তণু দ্ম একিাঙর খণুি েৃঢ় রাওয়ার গচষ্া করঙি তাও তণু দ্ম 



৮            শ্রীলভদ্তি সুন্দর গ�াদ্িন্দ গেিঙ�াস্বামী মহারাজ

গরঙত পারঙি না—তণু দ্ম গহাঁচট গখঙয় পঙড় পা গভঙে রাঙি । আদ্ম 
গতামাঙক এিাঙর িাঁধাঙনা রাস্তা দ্েঙয় দ্েদ্ছে, এই রাস্তা দ্েঙয় তণু দ্ম চঙল 
এস ।” ভ�িান িঙলঙছন (শ্রীমদ্া�িতম্, ১১/২/৩৪),

পর বব ভরবতা পপ্রাতিা উপায়া হ্ার্লব্ধজয় ।
অঞ্ঃ পংুসামক্বদুষাং ক্বক্ধি ভারবতান্ ক্হ তান্ ॥

“ভ�িান্ অজ্জন�ঙিরও অনায়াঙস আত্মলাঙভর জন্য গর সকল 
উপায় দ্নরূপি কদ্রয়াঙছন, তাহাই ভা�িত-ধর্ম্ম  িদ্লয়া জাদ্নঙি ।”

“তণু দ্ম ভ�িত-ধঙর্ম্ম র আশ্রয় কর, ভ�িতভতিিঙনর চরিাশ্রয় কর 
তাহঙলই তণু দ্ম পরম-দ্নত্য-কল্যাি লাভ করঙত পারঙি । ভ�িান দ্নঙজ 
মণুঙখ িলঙছন গর, আমাঙক পাওয়ার উপায় একমাত্র এটাই । আমাঙের 
একটাই দ্ডউদ্ট (কতম্মি্য) একটাই একদ্টদ্ভদ্ট (কাজ)—ভ�িাঙনর 
চরঙিঙত দ্নঙজঙক সমপ ম্মি কঙর গেওয়া ।

সতাং প্রসঙ্ান্ম ব়ীরম্ম্যসংক্বজো ।
ভবক্তি হৃৎকণ ম্মরসায়িাঃ করাঃ ।
তজ্াষণাোশ্বপবর ম্মবর্ম্ম ক্ি ।
শ্রধিা রক্তভম্ম ক্তিরনুক্রক্মষ্ক্ত ॥
(শ্রীমদ্া�িতম্, ৩/২৫/২৫)

“সাধণুদ্েঙ�র প্রকৃষ্ স্ হইঙত আমার মাহাত্ম্যপ্রকাশক গর সকল 
শুদ্ধহৃেয়-কঙি ম্মর প্রীদ্ত-উৎপােক কথা আঙলাদ্চত হয়, তাহা প্রীদ্তর 
সদ্হত গসিা কদ্রঙত কদ্রঙত শীঘ্রই অদ্িদ্াদ্নিদৃ্র্র িত্মম্ম স্বরূপ 
আমাঙত রথাক্রঙম প্রথঙম শ্রদ্ধা, পঙর রদ্ত ও অিঙশঙি গপ্রমভদ্তি 
পরম্মন্ত উদ্েত হইঙি ।”

ভ�িান দ্নঙজ িলঙছন, “সাধণু�ঙির সঙ্ঙত, সাধণু�ঙির প্রসঙ্ 
গরখাঙনঙত আমার কথা আঙলাদ্চত হয়, আমার গসিা গরখাঙনঙত 
সম্পন্ হয়, গসই সাধণু-স্ তণু দ্ম কর, এিং তাঁঙের কৃপাঙত তণু দ্ম 
সিদ্কছণু  পাঙি ।” তাঁঙের অন্য গকান ি্যিসা গনই, তাঁঙের একটাই 
ি্যিসা একটাই ধারায় চঙলন—আর অন্য দ্কছণু  তাঁরা িণুঙঝন না । 



সূচনা   :  “উৎসঙির স্বাথ ম্মকতা”          ৯

গরখাঙন ভ�িাঙনর গসিা আঙছ, গরখাঙন ভ�িত-ভঙতির গসিা আঙছ, 
গসইখাঙন সাধণু�ি দ্নঙজঙক দ্নরণুতি করার গচষ্া কঙরন । রা দ্কছণু  
আমরা পাই, গসটা সি সাধণু-গুরু-চিষ্ঙির কৃপায় আমরা পাই । 
অতএি একটাই মাত্র পথ আঙছ—সাধণু-গুরু-চিষ্ঙির আনু�ঙত্য 
ভ�িত-আরাধনা করা ।

ভ�িান রখন গুরু রূঙপঙত আঙসন, দ্তদ্ন স্বয়ং আঙসন । গুরুরূপ 
ভ�িান গথঙক অভীন্ ।

শ্রীহচতন্যচদ্রতামঙৃতর গলখা আঙছ (১/১/৪৭) : “দ্শক্ষাগুরুঙক 
ত’ জাদ্ন কৃঙষ্র স্বরূপ” । মাথা ঘণুদ্রঙয় গেঙি এই একটা কথা গথঙক । 
“অন্তরম্মামী, ভতিঙশ্রষ্—এই দুই রূপ ।” আদ্ম গতা িীজটা গপলাম, দ্কন্তু 
তারপঙর িীজটা দ্ক কঙর চতদ্র করঙত হয় ? িীজটা গথঙক দ্ক কঙর 
�াছ গিরঙি ? এিং গসই িীজ গথঙক গর �ণু ঙল �ঙল লতা সুঙশাদ্ভত 
হঙয় চরম ম্ল, চরম �ল আমাঙক গেঙি—গসটা দ্ক কঙর হঙি ? গক 
আমাঙক িণুদ্ঝঙয় গেঙি ? অতএি সাক্ষাৎ কৃষ্ দ্তদ্ন এঙল আদ্ম দ্শখঙত 
পাদ্র । 

ভ�িান শ্রীমদ্া�িঙত (১১/২/৩৪) গসাজাসুদ্জ িঙল দ্েঙলন :
পর বব ভরবতা পপ্রাতিা উপায়া হ্ার্লব্ধজয় ।
অঞ্ঃ পংুসামক্বদুষাং ক্বক্ধি ভারবতান্ ক্হ তান্ ॥

“ভ�িান্ অজ্জন�ঙিরও অনায়াঙস আত্মলাঙভর জন্য গর সকল 
উপায় দ্নরূপি কদ্রয়াঙছন, তাহাই ভা�িত-ধর্ম্ম  িদ্লয়া জাদ্নঙি ।”

ভ�িান দ্নঙজঙক পাওয়ার উপায় (শটম্মকাট রাস্তা) দ্নঙজ মণুঙখ 
িঙল দ্েঙলন । আদ্ম চানা ডাল ভাঙলািাদ্স িা রসঙ�াল্া ভাঙলািাদ্স 
আর তণু দ্ম রদ্ে আমাঙক শুঙতিা দ্েঙয় োও আদ্ম গসটা দ্ক খাি ? 
আমার দ্ক গসটা ভাল লা�ঙি ? আমার ভাঙলািাসা গকানটা গসটা 
গতা আদ্ম চাই । সুতরাং ভ�িান দ্নঙজ মণুঙখ িলঙছন গর, আদ্ম ভঙতির 
িদ্ধ—ভদ্তিঙরাঙ�ঙত আদ্ম সিম্মাঙপক্ষা সন্তুষ্ হই । আদ্ম ভ�িত�ঙির 
অনু�ত ।”
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সা্জবা হৃেয়ং মহ্ং সা্ুিাং হৃেয়ন্ত্বহম্ ।
মেন্যজর্ ি োিক্তি িাহং পতজভ্যা মিারক্প ॥
(শ্রীমদ্া�িতম্, ৯/৬/৬৮)

“সাধণু�ি আমার হৃেয় এিং আদ্মও সাধণুদ্েঙ�র হৃেয় । তাঁহারা 
আমা-ি্যতীত অন্য কাহাঙকও জাঙনন না, আদ্মও তাঁহাঙের ছাড়া 
আর দ্কছণু  জাদ্ন না ।”
গসাজা িাংলা কথাটা । ভ�িান দ্নঙজ িলঙছন গর, “সাধণু�ি 

আমার হৃেয়, আদ্ম সাধণু�ঙির হৃেয় । আমাঙক ছাড়া তাঁরা দ্কছণু  
জাঙনন না, তাঁঙের ছাড়া আদ্ম দ্কছণু ই জাদ্ন না ।”

পর োরারারপতু্রাপ্ত-প্রাণান্ ক্বর্ক্মমং পরম্ ।
ক্হত্া মাং শরণং রাতাঃ করং তাংস্্যতিুমৎুসজহ ॥
(শ্রীমদ্া�িতম্, ৯/৪/৬৫)

“গর সকল সাধণু �হৃ, োরা, পণুত্র, আত্মীয়জন, ধন, প্রাি ইহপরঙলাক 
পদ্রত্যা� কদ্রয়া একমাত্র আমাঙকই আশ্রয় কদ্রয়াঙছ, আদ্ম 
তাহাদ্ে�ঙক দ্করূঙপ পদ্রত্যা� কদ্রি ?”
“োরা, প্রাি, পণুত্র, দ্ির্, সিম্মস্ব পদ্রত্যা� কঙর রাঁরা আমার 

শরিা�ত হঙয় আমার ভজনা করঙছন, তণু দ্ম দ্ক মঙন কর আদ্ম এত িড় 
োতাঙক কখনও গছঙড় গেি ?”

এইভাঙিঙত ভ�িান দ্নঙজ িঙল দ্েঙয়ঙছন শাঙ্রেঙত : “রা গপঙল 
আদ্ম খণুদ্শ হি, গতামরা গসই ভাঙিঙত আমাঙক ভজনা কর তাহঙল 
আমার সম্পিূ ম্ম সম্পদ্র্ গতামরা পাঙি ।”

—    —



শ্রীউপঙেশ

(দ্বিতীয় খণ্ড)





শ্রীউপঙেশ   :  “ভ�িতধাম : পরমকল্যাি ও সাধ্যিস্তু”   ১৩

ভরবত্াম : পরমকল্যাণ ও সা্্যবস্তু

‘কৃষ্ণিাম’ কজর অপরাজ্র ক্বচার ।
কৃষ্ণ বক্লজল অপরা়্ীর িা হয় ক্বকার ॥
(শ্রীহচতন্যচদ্রতামতৃ, ১/৮/২৪)

“কৃষ্ িদ্লঙল অপরাধীর না হয় দ্িকার”—কারিটা কী জাঙনন ? 
এই কৃষ্নাম গচতনিস্তু আর এই গচতনিস্তু সিার মণুঙখ আঙস না । রাঁরা 
নাঙম অপরাধী (কৃষ্নাঙমর প্রদ্ত অপরাধ কঙরন) তাঁঙের মণুঙখ কখনও 
কৃষ্নাম আসঙত পাঙর না । আপনারা দ্নচিয়ই কৃষ্নাঙম অপরাধী নন 
তাই আপনাঙের মণুঙখ গকন কৃষ্নাম আসঙি না ? সিাইঙক কৃষ্নাম 
করঙত হঙি । আদ্ম গকান �ায়ক নই, গকান পাঠক নই—আদ্ম এঙসদ্ছ 
আপনাঙেরঙক কৃষ্নাম করাঙত, জীিঙক েয়া ও সাহার্য করঙত 
এঙসদ্ছ । আপনারা এই কৃষ্নাম রদ্ে করঙিন, এ দ্েঙয় আমাঙের দ্কছণু  
ম্ল হঙি, আপনাঙেরও দ্কছণু  ম্ল হঙি ।

এখন একেম কথা িলঙিন না । গকান কথা গনই । কথাগুলা 
িলঙল আপনাঙের অপরাধ হঙি । আমাঙের চিষ্ি অপরাধ িা ভদ্তির 
গরটা প্রদ্তকলূ গসগুলা করা উদ্চৎ নয় । ভ�িাঙনর কথা গশানার সময় 
অন্য প্রজল্প করা উদ্চত নয় । 

আদ্ম আঙ�ও এটা িণুদ্ঝঙয় দ্েঙয়দ্ছ আর কীর্ম্ম ঙন আমরা প্রদ্তদ্েন 
�াই : “ছয় গি� েদ্ম’, ছয় গোি গশাদ্ধ, ছয় গুি গেহ োঙস” । ছয় গি� 
কী ? ছয় গোি কী ? আর ছয় গুি কী ? এই ছয় গি�টা আর ছয় গোিটা 
আমাঙের ির্ম্ম ন করঙত হঙি । ছয় গোঙির মঙধ্য অত্যাহার, প্রয়াস, 
প্রজল্প, দ্নয়মাগ্রহ, জনস্, গলৌল্য আঙছ । ছয় গিঙ�র মঙধ্য িাক্যঙি�, 
মনঙি�, ঙক্রাধঙি�, দ্জহ্াঙি�, উেরঙি�, উপথিঙি� । আর ছয় গুিটা 
মাঙন উৎসাহ, দ্নচিয়, চধরম্ম্য, ভদ্তিঙপািক কর্ম্ম , স্ত্যা� আর সবিৃদ্র্ ।
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গসইজন্য, প্রজল্প কখনও করঙিন না । আপানারা এঙসঙছন দ্কছণু  
হদ্রকথা শ্রিি কীর্ম্মন করিার জন্য, গসটাই মন দ্েঙর শুনঙত হঙি । 
গসইটা মন দ্েঙয় শুনঙল আপনাঙের পরমকল্যাি িস্তু লাভ হঙি । 

পরমকল্যাি এিং সাধ্যিস্তু কী ? আমাঙের এই শ্রিি কীর্ম্মন করার 
অথ ম্ম কী ? রাধাঙ�াদ্িঙন্দর গসিায় দ্নঙজঙক অপ ম্মি করা, তাঁঙের গসিায় 
দ্নঙজঙক দ্নঙয়াদ্জত করা । গসটা হঙছে আমাঙের পরমািথিা । 

শ্রীমদ্�িদ্ীতায় িঙলঙছন : ভ�িানঙক রদ্ে প্রীদ্ত সহকাঙর দ্নত্য 
গসিা করা হয়, তখন কী হয় ? ভ�িান দ্নঙজই িঙলঙছন : “গস আমার 
কাঙছ চঙল রায় ।” দ্িরজা, ব্রহ্মঙলাক, চিকণু ন্ঠ, পরঙি্যাম গভে কঙর 
গ�াদ্িঙন্দর চরঙি গ�াঙলাক-িনৃ্দািঙন দ্তদ্ন জায়�া পান ।

আপনারা এই জঙন্ম সুদুলম্মভ গেহ গপঙয়ঙছন, এই দুলম্মভ িস্তু গহলায় 
হাদ্রঙয় গ�লঙিন না । গহলায় হারাঙল আিার �তা�ঙতর অনুসাঙর 
আপনাঙের িারিার এই সংসাঙর প্রঙিশ করঙত হঙি । এইজন্য 
আপনাঙের িণুঝঙত হঙি আমাঙের সাধ্যিস্তু কী, সাধ্যিস্তু কী করঙল 
পাওয়া রাঙি ? “‘সাধ্যিস্তু’ ‘সাধন’ দ্িনা গকহ নাদ্হ পায়” (চচঃ চঃ, 
২/৮/১৯৬) এই সাধ্যিস্তু পাওয়ার একমাত্র উপায় হঙছে সাধন । এই 
সাধ্যিস্তু আপনাঙের গপঙত হঙল িার িার রাঙত এই সংসাঙর আসঙত 
না হয়—তাই আপনাঙের কৃষ্ ভজন করঙত হঙি ।

‘শ্রধিা’ শজদে—ক্বস্াস কজহ সুেৃঢ় ক্িশ্য় ।
কৃজষ্ণ ভক্তি বকজল সর্ম্ম কর্ম্ম  কৃত হয় ॥ 
(শ্রীহচতন্যচদ্রতামতৃ, ২/২২/৬২)

সর্ম্ম কর্ম্ম  কীরকম ? দ্পতৃঋি, মাতৃঋি, ঋদ্িঋি, গেিঋি, সি ঋি 
গশাধ হঙয় রায় রদ্ে আমরা কৃষ্পজূা কদ্র আর ভ�িাঙনর গসিা ও 
গুি কীর্ম্মন কদ্র—তার বিারা আমরা ভ�িতধাঙম গপৌঙছ রাি ।

এই দ্চন্তাভািনার মঙধ্য থাকঙত হঙি ।
চাক্র বণ ম্মাশ্রম়ী রক্ে কৃষ্ণ িাক্হ ভজে ।
স্কর্ম্ম  কক্রজলও পস পরৌরজব পক্ড মজে ॥
(শ্রীহচতন্যচদ্রতামতৃ, ২/২২/২৬)
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গরৌরি মাঙন নরঙকর চাইঙত আরও কদ্ঠন জায়�া—গসটা অত্যন্ত 
কঙষ্র জায়�া আপনাঙের গরঙত হঙিই রদ্ে আপনারা কৃষ্ ভজন না 
কঙর িি ম্মাশ্রম পালন করঙিন । আপদ্ন ব্রাহ্মি, ক্ষদ্ত্রয়, চিশ্য িা শুদ্র 
হঙত পাঙরন িা ব্রহ্মচরম্ম, �হৃথিজীিন িা িানপ্রথি আশ্রম পালন করঙত 
পাঙরন, দ্কন্তু এটা বিারা ভ�িানঙক পাওয়া রায় না । িানপ্রথি কঙর 
দ্িদ্ভন্ তীথ ম্ম ভ্রমি করুন । দ্কন্তু শাঙ্রে িঙলঙছন,

ত়ীর ম্মরাত্রা পক্রশ্রম  পকবল মজির ভ্রম,
         সর্ম্ম ক্সক্ধি পরাক্বদিচরণ
(শ্রীলনঙরার্মোস ঠাকণু র)

সর্ম্ম দ্সদ্দ্ধ হঙি দ্ক কঙর ? গ�াদ্িঙন্দর চরঙি আশ্রয় গ্রহি করঙল । 
এটা সি সময় আপনাঙের মঙন রাখঙত হঙি । এটা রদ্ে ভণু ঙল রান 
তাহঙল আপনাঙের দ্কছণু  হঙি না । আপনাঙের সি সময় কৃষ্ঙসিায় 
দ্নঙজঙক দ্নরণুতি থাকঙত হঙি । গসইজন্য আপনাঙের ভদ্তির অনুকলূটা 
স্বীকার করঙত হঙি আর ভদ্তির প্রদ্তকলূটা িজম্ম ন করঙত হঙি । 

—    —
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পকি আমরা প্রচাজর রাই ?

আজঙক িহু ভাঙ�্যর �ঙল আমরা এখাঙন উপদ্থিত হঙয়দ্ছ দ্কছণু  
ভা�িতকথা হদ্রকথা আঙলাচনা করিার জন্য । গমঘাছেন্ দ্েন দুদ্েম্মন 
নয়—হদ্রকথা দ্িহীন দ্েন হঙছে দুদ্েম্মন । আমাঙের হদ্রকথা প্রঙত্যক 
দ্েন অনুশীলন করঙত হঙি, প্রঙত্যক দ্েন আচার-আচরি করঙত হঙি । 
মাঙঝ মাঙঝ গলাক ভািঙছন আজঙক একদ্েন হদ্রনাম করলাম কালঙক 
করি না দ্কন্তু আমাঙের আজঙক গখঙল কালঙকও গখঙত হঙি, আজঙক 
িাথরুঙম গ�ঙল কালঙকও িাথরুঙম গরঙত হঙি । গ�াদ্িঙন্দর গসিা 
প্রঙত্যক দ্েনই করঙত হঙি । এ ছাড়া গকান উপায় গনই  ।

গসইজন্য, আজঙক খণুিই শুভ দ্েন কারি আমরা িহু ভাঙ�্যর �ঙল 
এখাঙন এঙসদ্ছ এিং সাধণু-গুরু-চিষ্ি�ি খণুিই ভাঙ�্যর �ঙল িাদ্ড়ঙত 
এঙস দ্মঙল ।

মহাতি-স্ভাব এই তাক্রজত পামর ।
ক্িে-কারম্ম্য িাক্হ তব ুরাি তার ঘর ॥
(শ্রীহচতন্যচদ্রতামতৃ, ২/৮/৩৯)

তাঁরা অপঙরর িাদ্ড়ঙত রান দ্ক জন্য ? গলাকটাঙক হদ্রকথা 
শুনাঙিন তাঁঙের সাহার্য করিার জন্য, তাঁঙের ম্ঙলর জন্য সাধণু-
গুরু-চিষ্ি�ি গ্রাঙম িা িাদ্ড়ঙত এঙস উপদ্থিত হন । তাঁরা হদ্রকথা 
কৃষ্কথা িলিার জন্য আঙসন । কৃষ্কথা িঙল আমাঙের কৃঙষ্ান্মণুখ, 
ভ�িঙতান্মণুঙখ করঙিন—এই আশায় সাধণু-গুরু-চিষ্ি�ি দ্িদ্ভন্ 
প্রত্যন্ত গ্রাঙম, অজ পাড়া�ায় এঙস উপদ্থিত হন । গকউ মঙন ভািঙছন 
সাধণু�ি িাদ্ড় িাদ্ড় ঘণুঙর গিড়ান শুধণু ভাল খাওয়া োওয়ার জন্য দ্কন্তু 
গসটা আসল িস্তু নয়…
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আপনারা হয়ঙতা শুঙনদ্ছঙলন গর, আমাঙের চচতন্য সারস্বত মঙঠ 
শ্রীলকৃষ্োস িািাজী মহারাজ থাকঙতন । মাঙঝ মাঙঝ দ্তদ্ন একটণু  
ঘণুরঙতও গরঙতন । দ্তদ্ন ভদ্তিদ্সদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকণু ঙরর দ্শষ্য এিং ভাঙলা 
কীর্ম্মনীয়া দ্ছঙলন । আমাঙের গর কীর্ম্মন গ্রন্া ‘শ্রীঙ�ৌড়ীয় �ীতাঞ্জদ্ল’ 
গসটা প্রথঙম রচনা করঙলন শ্রীলকৃষ্োস িািাজী মহারাজ । 

একদ্েন দ্তদ্ন মঙঠ এঙলন । অাপনারা জাঙনন গর, সিাই মঙঠ 
একরকম হয় না । মঙঠ আসঙলই সাধণু হয় না । গুরুমহারাজ িলঙতন, 
এই চার প্রকাঙরর গলাক মঙঠ হদ্রভজন করঙত আঙসন : আর্ম্ম , অথ ম্মাথ্তী, 
দ্জজ্াসু, জ্ানী । আর্ম্ম  মাঙন �দ্রি গলাক । অথ ম্মাথ্তী মাঙন রাঁরা অথ ম্ম 
গলাঙভ আঙসন । দ্জজ্াসু মাঙন গলাকটা দ্কছণু  জানঙত চান । আর রাঁরা 
জ্ানী তাঁরা জ্ানী হঙয় মঙঠ আঙসন আর দ্কছণু  জ্ান উপাজম্ম ন করিার 
জন্য । তাঁরা রদ্ে সদ্ত্যকাঙরর দ্নঃশতম্ম ভাঙি দ্নস্কাম ভাঙি অনুশীলন 
কঙরন তাহঙল তাঁরা ভ�িঙতান্মণুঙখ হঙয় ভ�িদ্ধাঙম সাধণু-গুরু-
চিষ্ঙির গসিা করঙত পাঙরন । সিার ভাঙ�্য এটা হয় না । মঙঠ গতা 
অঙনক গলাকই আঙসন, অঙনক গলাকই রান । অঙনক গলাকই েীক্ষা 
গনন, অঙনক গলাকই গছঙড় গেন । এই পঙথ গশি পরম্মন্ত সিাই থাঙকন 
না । প্রাইমারী স্কণু ঙল অঙনক ছাত্র ভদ্তম্ম হয় দ্কন্তু হাই স্কণু ঙল উঠঙল 
ছাঙত্রর সংখ্যা কঙম রায়, কঙলঙজ উঠঙল আরও কঙম রায় আর গশঙি 
ইউদ্নভাদ্সম্মদ্টঙত উঠঙল শুধণু দুই-এক জন থাঙকন । গুরুমহারাজও 
িলঙলন চালণুনী দ্েঙয় ছাঁকঙল গশি পরম্মন্ত খণুিই কম থাঙক, গিশী 
থাঙক না ।

একদ্েন শ্রীলকৃষ্োস িািাজী মহারাজ মঙঠ এঙলন, আর একজন 
ব্রহ্মচারী �ট কঙর িঙল গ�লঙলন গর, এই সাধণুটা শুধণু খাওয়ার জন্যই 
আঙসন মঙঠ । কথাটা শুঙন িািাজী মহারাজ আর গখঙত গ�ঙলন না—
দ্তদ্ন িন্ ঘঙরর মঙধ্য িঙস থাকঙলন । “গেদ্খ আদ্ম না গখঙয় থাকঙত 
পাদ্র দ্ক না !” এক দ্েন, দুই দ্েন, দ্তন দ্েন ধঙর দ্তদ্ন প্রসাে গপঙতন 
না । দ্তদ্ন মণুঙখ সি সময় শুধণু হদ্রনাম করঙতন দ্কন্তু না গখঙয় কত দ্েন 
থাকা রায় ? গশি পরম্মন্ত দ্তদ্ন আঙস্ত আঙস্ত কঙর হদ্রনাম করঙতন আর 
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সিাই তাঁঙক ঘঙর গেখঙত গ�ঙলন । তাঁর দুিম্মল অিথিাটা গেঙখ তাঁঙক 
গজার কঙর জল ও দ্কছণু  �ঙলর রস খাওয়াঙনা হল । তারপর গর এই 
কাজটা কঙরঙছন তাঁঙক অপরাধ ক্ষমা চাওয়াঙনা হল । পঙর িািাজী 
মহারাজ প্রসাে গপঙলন ।

গসই ভাঙি রাঁরা সদ্ত্যকাঙরর সাধণু-গুরু-চিষ্ি তাঁরা খাওয়া-
োওয়ার জন্য দ্কছণু  পাওয়ার ভরসায় আঙসন না—তাঁরা আঙসন 
এ পামর অধম জীিঙক, পতীত জীিঙক উদ্ধার করিার জন্য, তাঁঙের 
কৃঙষ্ান্মণুখ করিার জন্য । আমরা সিাই এই কৃষ্কথা সি সময় িদ্ল 
এিং কৃষ্কথা সি সময় শুনঙত ইছো কদ্র । শ্রীলমধণুসূেন গ�াস্বামী 
মহারাজ প্রচাঙর গরঙত িলঙতন, “আমরা গকন িারিার প্রচাঙর রাই ? 
গকন উৎসি অনুষ্াঙনর আঙয়াজন কদ্র ? দ্কছণু  হদ্রকথা িলঙল দ্নঙজর 
দ্কছণু  ম্ল হয় এিং রাঁরা শুনঙিন তাঁঙেরও দ্কছণু  ম্ল হয় ।” এটাই 
আসল িস্তু ।

—    —
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আদ্ম, প্রদ্ত িছর ধাম পদ্রক্রমায় রারা আঙসন তাঁঙেরঙক পদ্ঞ্জকা 
দ্েঙয় গেই, তার মঙধ্য সুন্দর সুন্দর ভাঙি কথাগুলা আদ্ম দ্লঙখ 
দ্েঙয়দ্ছ—রদ্ে আপনারা এগুলা আচরি কঙরন তাহঙল আপনাঙেরই 
পরমকল্যাি লাভ হঙি ।

কীর্ম্ম ঙন আমরা প্রঙত্যক দ্েন �াই, “ছয় গি� েদ্ম’, ছয় গোি 
গশাদ্ধ, ছয় গুি গেহ োঙস” । ছয় গি�টা কী ?

বাক্যজবর মাঙন এমন গকান কথা কাউঙক িলঙিন গর 
গলাকটা আপনার কথা বিারা কষ্ পাঙি  । এইরকম কথা গছঙড় 
দ্েঙত হঙি ।

মিজবর মাঙন নানাদ্িধ মঙনর চাঞ্চল্য, মঙনর িেমাদ্শ । মনটা 
এদ্েক, গসদ্েক, খারাপ দ্েঙক রায়—এই গথঙক মনটাঙক কঙট্াল 
করঙত হঙি । িণুদ্দ্ধ দ্েঙয় দ্িচার করঙত হঙি । আদ্ম রখন দ্কছণু  কাজ 
করঙত রাদ্ছে, তখন আঙ� দ্িচার কঙর দ্েঙত হঙি গর, আমার মন এটা 
করঙত িলঙছ দ্কন্তু গসটা দ্ক ভাল না খারাপ ? 

জক্রা্জবর মাঙন রূঢ়িাক্য, খারাপ ভািা ি্যিহার করা, গলাকঙক 
�ালা�াল গেওয়া, গলাকঙক দ্নন্দা করা, রা� কঙর দ্কছণু  িলা । 

ক্েহ্াজবর মাঙন দ্িদ্ভন্ ধরঙনর দ্জদ্নস গখঙত চাই—টক গখঙত 
চাই, লিি গখঙত চাই, দ্মদ্ষ্ গখঙত চাই । দ্িদ্ভন্ খািার দ্জহ্া সি সময় 
চায় । িাদ্হঙরর জ�ঙতর গলাকই এই রকম দ্কন্তু সাধণুরা এত েয়াশীল । 
আদ্ম এটা িারিার িদ্ল, মন দ্েঙয় শুনুন ।

আপনার রদ্ে শরীর খারাপ হয়, আপদ্ন ডাতিার গেখাঙত 
কলকাতায় চঙল রান । গসখাঙন ভাল ডাতিার গেখাঙত হঙল দ্কছণু  দ্েন 
আঙ� আসঙত হয় । দ্লঙস্ট নাম দ্লদ্খঙয় অমণুক দ্েন গডট কঙর গসই 
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গডঙট দ্�ঙয় আপনাঙক ঘন্টার পর ঘণ্া িঙস থাকঙত হঙি । অিঙশঙি 
গস ডাতিার ঔিধ গেন আর ঔিধটা গখঙল তঙি আপনার গরা�টা 
সাঙর । আর সাধণু�ি হঙছেন ভিঙরাঙ�র ডাতিার । এরঁা কত েয়ালণু । 
আপনার িাদ্ড়ঙত এঙস গপ্রসদ্ক্রপশন কঙর দ্েঙয় ঔিধ দ্েঙয় গেন । 
দ্কন্তু গসই ঔিধ আমরা দ্ঠক মত গ্রহি কদ্র না িঙল মায়া গথঙক উদ্ধার 
গপঙত পাদ্র না । 

এক্ষণু দ্ন আমরা কীর্ম্মন করলাম, “শদ্তিিণুদ্দ্ধহীন আদ্ম অদ্ত েীন 
কর গমাঙর আত্মসাথ” । ‘আত্মসাথ’ মাঙন হাইজ্যাক (দ্ছনতাই)
করা । সাধণুরা দ্ক গকান িাদ্ড়ঙত টাকা-পয়সা ধন-গেৌলত �াদ্ড়-
িাদ্ড় হাইজ্যাক করঙত আঙসন ? সাধণুরা হাইজ্যাক করঙত আঙসন 
আপনাঙক । আপনাঙক হাইজ্যাক করঙল তার সি পাওয়া হঙয় রায় । 
আপনাঙক দ্ক কঙর হাইজ্যাক করঙি ? হাইজ্যাকটা মাঙন কী ? এই 
মায়ািদ্ধ জীিঙক মায়ার জ�ৎ গথঙক ভ�িাঙনর গসিায় দ্নঙয়াদ্জত 
করঙিন ।

এই িাদ্ড় এখাঙন রারা আঙছ—দ্তনদ্ট গলাক এই িাদ্ড়ঙত িাস 
কঙরন আর ঠাকণু র (রাধাঙ�াদ্িন্দ আর মহাপ্রভণু ) আঙছন । দ্তনজন 
আর দ্তনজন হঙছে ছয়জন, তাই ছয়জন আঙছ এই িাদ্ড়ঙত । এই িাদ্ড়র 
গলাক কী করঙছন ? দ্নত্য ভ�িাঙনর গসিা করঙছন—দ্নত্য কীর্ম্মন 
করঙছন, দ্নত্য গভা� লা�াঙছেন ।

ভ�িান শাঙ্রে এই কথাই িঙল দ্েঙয়ঙছন গর, “দ্নত্য প্রীদ্ত 
সহকাঙর গর ভতি আমাঙক দ্কছণু ই দ্েঙত না গপঙর অন্ততঃ আমাঙক 
িঙক্ষ ধঙর এক গ�াঁটা �্াজল আর একটা তণু লসীপাতা গেয় আদ্ম তার 
ঋি গশাধ করঙত পাদ্র না । গসই ভতিঙক আদ্ম দ্নঙজঙক দ্েঙয় গেই । 
আদ্ম গসই ভঙতির কাঙছ দ্িদ্ক্র হঙয় রাই ।”

ভ�িানও দ্িদ্ক্র হয় ! কার কাঙছ ? ভঙতির কাঙছ । প্রীদ্ত সহকাঙর 
গসিা করঙল তণু লসী �্াজল দ্েঙয় গসিা করঙল গসই ভঙতির কাঙছ 
ভ�িান দ্িদ্ক্র হঙয় রান । ভ�িানঙক গকনা রায়, তঙি গকাদ্ট গকাদ্ট 
টাকা দ্েঙয় নয়, গকাদ্ট গকাদ্ট পয়সা দ্েঙয় নয়, োরুি দ্িদ্্ডং বিারা নয় । 
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গকান দ্জদ্নস দ্েঙয় ভ�িানঙক দ্কনঙত পারঙিন না । দ্কন্তু ভ�িান 
িঙলঙছন গর, “ভতি রদ্ে আমাঙক একটা গ�াঁটা �্াজল আর তণু লসী 
পাতা গেয় তাহঙল আদ্ম তার কাঙছ দ্িদ্ক্র হঙয় রাই ।

উেরজবর । উেরঙি�টা কী ? এটা হঙছে খাই খাই করা । সি সময় 
খাই এিং দ্জহ্ার লালসা । এক্ষণু দ্ন গপট ভঙর ভাত গখঙয় দ্নলাম—
আর দ্কছণু  খািার েরকার গনই, দ্কন্তু গকউ আমার কাঙছ একটা 
পছঙন্দর দ্জদ্নস দ্নঙয় এঙল (গরমন আদ্ম রসঙ�াল্া গখঙত ভালিাদ্স 
আর গকউ আমাঙক রসঙ�াল্া দ্েঙয় দ্েঙল) আদ্ম এটা গলাঙভর জন্য 
খাই । তারপর আর একটা পছঙন্দর দ্জদ্নস রদ্ে আমার সামঙন আঙস 
আদ্ম আিার গসটা মণুঙখ দ্েঙয় গেই । এটা হঙছে উেরঙি�, সি সময় 
খাই খাই করা । 

উপস্জবর । এটা আপনারা িণুঝঙতই পারঙছন । উপথিঙি�টা 
হঙছে ্রেী-পণুরুঙির গর সংঙরা� গসটা গিঙড় গিদ্শ লালসা, ্রেীর প্রদ্ত 
অত্যাসদ্তি । এটাঙক িলা হঙছে উপথিঙি� । ্রেীর প্রদ্ত ভালিাসা 
থাকঙল গসটা খারাপ নয় দ্কন্তু অত্যন্ত গভাঙ�র িাসনা থাকঙল গসটা 
ভাল নয় । এটা শাঙ্রে িঙলঙছন ।

—    —
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ছয় গি�টা কী আপনারা শুনঙলন । আর ছয় গোিটা আঙছ ।
এক নম্বর গোি হঙছে অত্যাহার—গিদ্শ খাওয়া । 
তারপর প্রয়াস । প্রয়াস মাঙন ভদ্তি-দ্িঙরাধীঙচষ্া ।
“টাকা সঞ্চয় করি”, “আরও চাই, আরও চাই, আরও চাই”—

দ্িিঙয় গমাদ্হত, দ্িিঙয়াদ্ম কাজ, ইত্যাদ্ে । দ্কন্তু ভ�িান রদ্ে পয়সা 
আপনাঙের গেন, তা দ্েঙয় ভ�িাঙনর গসিা করঙত হঙি, ভতি-গসিা 
করঙত হঙি । তাঁর গসিার জন্য ভ�িান আপনাঙের সি গেঙিন । 

আপদ্নও দ্িরতি হঙয় রাঙিন রদ্ে গকউ আপনার কাঙছ গলাঙভর 
জন্য সি সময় চাই চাই চাই কঙরন । রদ্ে আপনারা চাই চাই কঙরন 
ভ�িান আপনাঙের দ্কছণু ই গেঙিন না । সি সময় গকউ রদ্ে ভ�িানঙক 
িঙলন, “আরও চাই, আরও চাই, আরও চাই,” ভ�িান িলঙছন, 
“িািা, আদ্ম ওর কাছ গথঙক েঙূর থাদ্ক !” শাঙ্রে এইভাঙি িঙলঙছন । 

একিার রামানন্দ রাঙয়র সঙ্ মহাপ্রভণু র কৃষ্ কথা হল । প্রথঙম 
রামানন্দ রায় িলঙলন দ্িষ্ণু ভদ্তির কথা—

প্রভ্ কজহ,—পড প্াক সাজ্্যর ক্িণ ম্ময় ।
রায় কজহ—স্্র্ম্ম াচরজণ ক্বষু্ণভক্তি হয় ॥ 
(শ্রীহচতন্যচদ্রতামতৃ, ২/৮/৫৭)

পরঙমশ্বর দ্িষ্ণু  িি ম্মধমম্ম  ও আশ্রম ধঙমম্মর আচাররণুতি পণুরুি করৃ্ম্মক 
আরাদ্ধত হন । িি ম্মাশ্রমাচার ি্যতীত তঁাহাঙক পদ্রতণু ষ্ কদ্রিার জন্য 
গকান কারি নাই ।

প্রভ্ কজহ, এজহা বাহ্, আজর কহ আর ।
রায় কজহ, কৃজষ্ণ কমম্মাপণ—সর্ম্ম  সা্্যসার ॥ 
(শ্রীহচতন্যচদ্রতামতৃ, ২/৮/৫৯)
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শ্রীমদ্�িত�ীতায় (৯/২৭) িঙলঙছন,
রৎ কজরাক্ষ রেশ্াক্স র্ুজহাক্ষ েোক্স রৎ ।
রর্পস্যক্স পকৌজতিয় তৎ কুরুষ্ব মেপ ম্মণম্ ॥

গহ গকৌঙন্তয়, রাহাই কর, রাহাই ভক্ষি কর, রাহাই হিন কর, রাহাই 
োন কর এিং গর তপস্যাই কর, গস সমস্তই, আদ্ম কৃষ্, আমাঙত 
অপ ম্মি কর ।

এটাই হল সদ্ত্যকাঙরর কমম্ম দ্মশ্রা ভদ্তি ।
আর জড়জ�ঙতর গলাঙকর কর্ম্ম দ্মশ্রাভদ্তি কী রকম ? আদ্ম 

ভ�িাঙনর কাঙছ প্রিাম কঙর দ্�ঙয় িদ্ল, “আমার শরীরটা ভাল রাখ”, 
“আমার গছঙলঙক পরীক্ষায় পাস কদ্রঙয় োও”, “আমার গমঙয়র ভাল 
জায়�ায় দ্িঙয় গহাক” । আদ্ম দ্কছণু  চাই—ভ�িানঙক প্রিাম করার 
পদ্রিঙতম্ম, দুইটাকা গেওয়ার পদ্রিঙতম্ম দ্কছণু  চাওয়া । এটা হঙছে ওঙের 
কর্ম্ম দ্মশ্রাভদ্তি । মহাপ্রভণু  িলঙলন, “এঙহা িাহ্য, অঙ� কহ আর : এটা 
গছঙড় োও, আঙ� কহ আর ।” 

প্রভ্ কজহ, এজহা বাহ্, আজর কহ আর ।
রায় কজহ, স্্মম্মত্যার—এই সা্্য সার ॥ 
(শ্রীহচতন্যচদ্রতামতৃ, ২/৮/৬১)

শ্রীমদ্া�িঙত িঙলঙছন, ধমম্মশাঙ্রে আদ্ম ভ�িান রাহা ধমম্ম  িদ্লয়া 
আঙেশ কদ্রয়াদ্ছ, তাহার গুিঙোি দ্িচার পিূম্মক গসই সকল ধমম্মপ্রিদৃ্র্ 
ছাদ্ড়য়া দ্রদ্ন আমাঙক ভজন কঙরন, দ্তদ্নই সঙিম্মাৎকৃষ্ (সাধণু) ।

শ্রীমদ্�িত�ীতায় (১৮/৬৬) িঙলঙছন,
সর্ম্ম ্মম্মাি পক্রত্যে্য মাজমকং শরণং ব্রে ।
অহং ত্াং সবম্মপাজপজভ্যা পমাক্ষক্য়ষ্াক্ম মা শুচঃ ॥

সমস্ত ধমম্ম  পদ্রত্যা� পরূ্ম্ম ক একমাত্র আদ্মই গর ভ�িান আমার 
শরিাপন্ হও । তা হইঙল আদ্ম গতামাঙক সমস্ত পাপ হইঙত মণুতি 
কদ্রি । তণু দ্ম গশাক কদ্রও না ।
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তারপর জ্ানদ্মশ্রাভদ্তি—
প্রভ্ কজহ, এজহা বাহ্, আজর কহ আর ।
রায় কজহ, জ্ািক্মশ্রাভক্তি—সা্্যসার ॥ 
(শ্রীহচতন্যচদ্রতামতৃ, ২/৮/৬৪)

শ্রীমদ্�িে�ীতায় িঙলঙছন (১৮/৫৪)
ব্রহ্মভূত প্রসন্ার্া ি পশাচক্ত ি কাঙ্ক্ষক্ত ।
সমঃ সজর্ম্ম ষ ুভ্জতষ ুমদ্ভক্তিং লভজত পরাম্ ॥

অঙভেব্রহ্মিােরূপ জ্ানচচম্মা বিারা স্বয়ং, গশাক ও িাঞ্া রদ্হত ও 
সর্ম্ম ভঙূত সমভাঙি রণুতি ব্রহ্মতা লাভ কদ্রয়া পঙর আমার পরাভদ্তি 
প্রাতি হয় ।

দ্কন্তু মায়ািদ্ধ জীঙির জ্ানদ্মশ্রাভদ্তি হল,
“আমাঙক একটণু  জ্ান োও”, “আমার গছঙলঙক একটণু  জ্ান োও”, 

“আমার িণুদ্দ্ধ োও”—এসি করা । মহাপ্রভণু  িলঙলন, “এঙহা িাহ্য, 
অঙ� কহ আর । এসি গছঙড় োও, আরও সামঙন আ�াও ।” তখন 
দ্তদ্ন িলঙলন জ্ানশনূ্যভদ্তি ।

প্রভ্ কজহ এজহা বাহ্ আজর কহ আর ।
রায় কজহ জ্ািশনূ্যভক্তি—সা্্য সার ॥ 
(শ্রীহচতন্যচদ্রতামতৃ, ২/৮/৬৬)

শ্রীমদ্া�িঙত (১০/১৪/৩) িঙলঙছন—
জ্াজি প্রয়াসমেুপাস্য িমতি এব
ে়ীবক্তি সর্িুক্বতাং ভবে়ীয়বার্ম্ম াম্ ।
স্াজি ক্স্তাঃ শ্রুক্তরতাং তনুবাঙ্মজিাক্ভ-
পরম্ম প্রায়জশাঽক্েত ক্েজতাঽপ্যক্স বতক্্রিজলাক্যাম্ ॥

ব্রহ্মা ভ�িানঙক কদ্হঙলন—“গহ ভ�িান, দ্নঙভম্মেব্রহ্মদ্চন্তারূপ 
জ্ান গচষ্াঙক সম্পিূ ম্মরূঙপ েরূ কদ্রয়া ভতি�ি সাধণু মণুখদ্ি�দ্লত 
আপনার কথা শ্রিি কঙরন ও কায়মনািাঙক্য সাধণুপঙথ দ্থিত হইয়া 
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জীিনরাত্রা দ্নর্ম্ম াহ কঙরন, চত্রঙলাক্য মঙধ্য আপদ্ন েলূ্ম্ম ভ হইয়াও 
তঁাহাঙের দ্নকট সুলভ হইয়া পঙড়ন ।”

আর তখন মহাপ্রভণু  িলঙলন, “এঙহা হয় ! এইটা হয় ।” আদ্ম 
জাদ্ন না, দ্কছণু  িণুদ্ঝ না, আমার গলখাপড়া গনই, জ্ান গনই, িণুদ্দ্ধ 
গনই—আদ্ম শুধণু তণু লসীপাতা �্াজল দ্েঙয় ভ�িাঙনর একটণু  গসিা 
কদ্র আর রা খাই ভ�িানঙক গভা� লা�াই, তা দ্েঙয় প্রসাে পাই । রা 
গজাঙট তা দ্েঙয় আমার চঙল রায় (গরমন ডাল দ্সদ্ধ আর আলণু দ্সদ্ধ) । 
এটা হঙছে জ্ানশনূ্যভদ্তি । মহাপ্রভণু  িলঙলন, “এঙহা হয়, এভাঙি 
চলঙি ।”

এই ভাঙি করঙত করঙত এঙকিাঙর রামানন্দ রায় গপ্রম-ভদ্তি 
সাধ্যসাধন তত্ত্ব পরম্মন্ত দ্নঙয় গ�ঙলন । তাঁর কথা শুঙন মহাপ্রভণু  িলঙলন, 
“হ্যাঁ হঙয়ঙছ । প্রথম আদ্ম ইক্ষণু  গপলাম, ইক্ষণু  গথঙক রস গপলাম, রস 
গথঙক দ্চদ্ন গপলাম, দ্চদ্ন গথঙক দ্মছদ্র আর অিঙশঙি খণ্ড গপলাম ।” 
আঙস্ত আঙস্ত কঙর রামানন্দ রায় কৃষ্তত্ত্ব, রাধাতত্ত্ব, গপ্রমতত্ত্ব, রসতত্ত্ব, 
লীলাতত্ত্ব, ি্যাখ্যা করঙলন ।

প্রেল্প মাঙন অনািশ্যক কথািাতম্মা িলা । গরটা প্রঙয়াজন নাই গসই 
কথািাতম্মা কম িলঙিন, তখন হদ্রনাম করঙত এনাদ্জম্ম  পাঙিন । কথা 
কম িলঙত হঙি । কথা িলি—মণুখ দ্েঙয়ঙছন ভ�িান দ্কন্তু কৃষ্কথা 
িলিার জন্য । 

িাদ্ড়ঙত রখন রান্ািান্া হঙয় গ�ঙছ দ্িকালঙিলা হঙল পঙরর 
িাদ্ড়ঙত দ্�ঙয় িান্িীর সঙ্ দ্�ঙয় �ল্প করা : “গতার িাদ্ড়ঙত দ্ক রান্া 
হঙয়ঙছ ? গতার স্বামী গতাঙক দ্ক িঙলঙছ ? তণু দ্ম আজঙক কী কঙরঙছা ?” 
এসি �ল্প গলাঙক কঙর । আর কাজ গথঙক দ্�ঙর এঙস সন্্যার সময় 
িাদ্ড়ঙত এঙস হদ্রনাম করঙত পাঙরন, সময় নষ্ না কঙর িাদ্ড়ঙত 
থাকঙত পাঙরন । এদ্েঙক গকহ গকহ চা গোকাঙন িঙস থাঙকন, �ল্প 
কঙরন : গক টাকা চণু দ্র কঙরঙছ ? গক �ম চণু দ্র কঙরঙছ ? গক রাস্তার টাকা 
গমঙর দ্েঙয়ঙছ ? এই সি আঙজ িাঙজ কথা । এসি কথা িলঙল লাভ হঙি 
না । 



প্রজল্প কঙর এনাদ্জম্ম  নষ্ হঙল আর হদ্রনাম করঙত শদ্তি পাঙিন 
না । স্বাভাদ্িক কথা । আদ্ম রদ্ে েশ মাইল হাঁদ্ট তাহঙল আদ্ম আর 
উঠঙত পারি না—এমন দ্ক তণু লসী পদ্রক্রমাও করঙত পারি না । 
তাহঙল, আদ্ম রদ্ে গিদ্শ কথা িদ্ল, আঙজিাঙজ কথা িদ্ল, আমার 
ভ�িাঙনর কথা িলার জন্য গর এনাদ্জম্ম  (শদ্তি) আঙছ গসটা আদ্ম 
হাদ্রঙয় গ�লি—আদ্ম ভ�িাঙনর কথা িা ভ�িাঙনর কীর্ম্মন করঙত 
পারি না । এটা হঙছে প্রজল্প । এটা িন্ করঙত হঙি ।

ক্িয়মাগ্রহ—উচ্াদ্ধকার প্রাতি সমঙয় দ্নম্াদ্ধকার�ত দ্নয়ঙম 
আগ্রহ এিং ভদ্তি গপািক দ্নয়ঙমর অগ্রহি ।

েিসঙ্ িলঙছ কৃষ্ভতি ছাড়া অন্য স্ করা । এটা করঙিন না । 
হ্যাঁ, মাঙঝ মাঙঝ গসটা করার েরকার আঙছ—িাজাঙর গরঙত হঙি, চাল, 
ডাল, সিদ্জ দ্কনঙত হঙি, ইত্যাদ্ে । গসটা রথারথ প্রঙয়াজন অনুসাঙর 
করঙত পাঙরন । আলণুর োম ১০টাকা, আপনার রদ্ে পছন্দ ৫টাকা 
িলঙত পঙরন, তাড়াতাদ্ড় োমাোদ্ম কঙর সি দ্নঙয় চঙল আসুন । এটা 
স্ হঙি না, এটা প্রঙয়াজঙনর জন্য ।

আদ্ম িারিারই িঙলদ্ছ গর আমরা এই জ�ঙত প্রঙত্যক দ্েন কী 
অিথিায় গিঁঙচ আদ্ছ ? প্রঙত্যক দ্েন আমাঙের লক্ষ লক্ষ জীিঙক হত্যা 
কঙর গিঁঙচ থাকঙত হঙি । কত পাপ আমরা কদ্র ! এই জল খাদ্ছে দ্কন্তু 
এই জঙলর মঙধ্যও অঙনক জীিানু । শ্বাস প্রশ্বাস করদ্ছ, শ্বাস দ্নদ্ছে আর 
শ্বাস ছাড়দ্ছ—কত জীিািণু (এটা িলা হঙছে দ্লদ্ভং এনদ্টদ্ট) চঙল রাঙছে 
আর কত জীিানু মঙর রাঙছে । রাস্তা দ্েঙয় হাঁটদ্ছ, পাঙয়র তলায় কত 
দ্পপীদ্লকা, কত দ্কছণু  মঙর রাঙছে । �াদ্ড় দ্�ঙয় তার তলায় কত দ্কছণু  
গপাকা, মাকড়, সাপ, ি্যাে মরঙছ চঙল রাঙছে । ভাত িা আলণু আমরা 
খাদ্ছে আর আমাঙের কতগুলা ধান�াছ িা আলণু�াছ কাটঙত হঙছে । 
এগুঙলা দ্ক পাপ হঙছে না ? একটা জীিঙক একদ্েন গিঁঙচ থাকঙত হঙল 
লক্ষ লক্ষ জীিঙক হত্যা কঙর গিঁঙচ থাকঙত হয় । আর �রুর দুধ আমরা 
খাদ্ছে—�রুটা ঘাসগুঙলা খাঙছে, ঘাসটার দ্ক প্রাি আঙছ না ? তার দ্ক 
কষ্ হঙছে না ? আমাঙের শরীঙর কঁাটা �ণু ঙড় দ্েঙল আমরা ি্যথা পাদ্ছে, 
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আর গসই ঘাসটা �রু রখন খাঙছে তখন ঘাসটাও ি্যথা পাঙছে । এঙতা 
মণুশদ্কল হঙয় গ�ল । দ্কন্তু আসঙল না, গকান মণুশদ্কল গনই । ভ�িান 
এটা সুন্দর ভাঙি শাঙ্রে িণুদ্ঝঙয় দ্েঙয়ঙছন :

গকান অসুদ্িধা হঙি না রদ্ে আপনার জীিনটা আপদ্ন গ�াদ্িঙন্দর 
গসিায় লাদ্�ঙয় দ্েন । আপদ্ন আলণু, ধান, �ম, রাই চাি করুন, 
আপনার সি দ্জদ্নসটা গ�াদ্িঙন্দর গসিায় লা�াঙত হঙি, তাহঙল 
আপনার জীিনটাও গ�াদ্িঙন্দর গসিার জন্য হল—আপদ্ন রা গভা� 
লা�ান সি সময় গ�াদ্িঙন্দর গসিার জন্য হল । ভ�িান কী িঙলঙছন ? 
“রা ধ্যান কর, আমার ধ্যান কর । রা রজ্ কর, আমার রজ্ কর । চণু দ্রও 
কর আমার জন্য চণু দ্র কর !”

আপদ্ন রখন ম্লারদ্ত করঙত রাঙছেন তখন গেখঙছন গর, 
িাদ্ড়ঙত ঠাকণু রঙক �ণু ল গেওয়ার জন্য �ণু ল গনই । আর পাঙশর িাদ্ড়ঙত 
দ্কছণু  �ণু ল�াছ আঙছ, তখন আপদ্ন পাঙশর িাদ্ড়ঙত দ্�ঙয় গসখান গথঙক 
একটা �ণু ল চণু দ্র কঙর দ্নঙয় এঙস আরদ্ত কঙরন । ওই িদ্ড়র গলাকদ্ট 
আপনাঙক �ালা�াল দ্েঙত পাঙরন—গস িলঙছ িলঙছ দ্কন্তু আপদ্ন কী 
কঙরদ্ছঙলন ? ভ�িাঙনর গসিা কঙরদ্ছঙলন । আর ভ�িান িলঙছন গর, 
তণু দ্ম চণু দ্র করঙল গ�াদ্িঙন্দর গসিা করার জন্য তাহঙল গতামার গকান 
পাপ, গকান অপরাধ হঙি না । এই কথাগুলা মঙন রাখঙত হঙি ।

আর পলৌল্য মাঙন চাঞ্চল্য িণুদ্দ্ধ । 
“ছয় গি� েদ্ম’, ছয় গোি গশাদ্ধ, ছয় গুি গেহ োঙস ।” ছয় গি� 

আর ছয় গোিটা ছাড়ঙত হঙি দ্কন্তু আপদ্ন রদ্ে ভািঙছন, “দুটাই 
করি,” এটা রঙথষ্ নয় । দুধ গখঙল পণুদ্ষ্ হয় (দুঙধর মঙধ্য ছয় প্রকার 
দ্ভটাদ্মন আঙছ !) আর তার সঙ্ তামাক গখঙল তাহঙল কী হঙি ? 
দুঙধর গুি সি চঙল রাঙি । গসইজন্য কৃষ্নাম করঙত হঙি । আর 
আপদ্ন রদ্ে িঙলন, আদ্ম গরগুঙলা িন্ করঙত িললাম গসগুলাও 
করি, তাহঙল চলঙি না । দুটা একসঙ্ থাকঙি না । ভদ্তির অনুকলূটা 
স্বীকার করঙত হঙি আর ভদ্তির প্রদ্তকলূটা িজম্ম ন করঙত হঙি ।

—    —



তুয়া ভক্তি-প্রক্তকূল ্র্ম্ম  রাজত রয় ।
পরম রতজি তাহা ত্যক্েব ক্িশ্য় ॥

তুয়া ভক্তি-বক্হর্ুম্ম ি সঙ্ িা কক্রব ।
পরৌরাঙ্ক্বজরাক্্-েি-মিু িা পহক্রব ॥

ভক্তিপ্রক্তকূল স্াজি িা কক্র বসক্ত ।
ভক্তির অক্প্রয় কাজরম্ম্য িাক্হ কক্র রক্ত ॥

ভক্তির ক্বজরা়্ী গ্রন্থ পাঠ িা কক্রব ।
ভক্তির ক্বজরা়্ী ব্যাি্যা কভ্ িা শুক্িব ॥

পরৌরাঙ্বক্ ম্্ম ত স্াি ত়ীর ম্ম িাক্হ মাক্ি ।
ভক্তির বা্ক জ্াি-কর্ম্ম  তুচ্ছ োক্ি ॥

ভক্তির বা্ক পকাি কাজল িা কক্র আের ।
ভক্তি-বক্হর্ুম্ম ি ক্িে েজি োক্ি পর ॥

ভক্তির বাক্্কা স্হৃা কক্রব ব ম্্ম ি ।
অভতি-প্রের্ অন্ িা কক্র গ্রহণ ॥

রাহা ক্কছু ভক্তিপ্রক্তকূল বক্ল’ োক্ি ।
ত্যক্েব রতজি তাহা এ ক্িশ্য় বাণ়ী ॥

ভকক্তক্বজিাে পক্ড’ প্রভ্র চরজণ ।
মারজয় শকক্ত প্রক্তকূজল্যর ব ম্্ম জি ॥
(শ্রীলভদ্তিদ্িঙনাে ঠাকণু র, শরিা�দ্ত)
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সা্্যবস্তুর মলূ : ছয় গুণ

ছয় গুিটা কী ? মন দ্েঙয় শুনুন ।
উৎসাহ । এই গরমন ভতি�ি উৎসাহ কঙর আমাঙক গডঙকঙছন 

আর আপনাঙের সিাইঙক দ্নমন্ত্রি কঙরঙছন, “আসুন, আপনারা 
গুরুঙেঙির কাছ গথঙক হদ্রকথা শুনঙিন আর প্রসাে গপঙয় রাঙিন ।” 
এটা হঙছে উৎসাহ । “গুরুঙেি িছঙরর মঙধ্য একিার আঙসন, 
আপনারা সিাই আসঙিন, আদ্ম ঠাকণু ঙরর গসিা করি, ভতি গসিা 
করি”—গসইটা উৎসাহ, আগ্রহ । ভদ্তির অনুষ্াঙন উৎসাহ—অকাজ 
কণু কাঙজ উৎসাহ নয়, গসটা খারাপ দ্জদ্নস । ভদ্তির কাঙজ উৎসাহ 
থাকঙত হঙি ।

ক্িশ্য় । এটা মাঙন েৃঢ় দ্িশ্বাস । দ্িশ্বাসটা হঙছে মণুখ্য । আদ্ম রখন 
জন্ম দ্নঙয়দ্ছলাম তখন আমার মা আমাঙক দ্শদ্খঙয় দ্েঙয়দ্ছল, “এটা 
গতার িািা ।” িািাঙক গক দ্চদ্নঙয়ঙছ ? মা দ্চদ্নঙয়ঙছ । সত্য কথা না 
দ্মথ্যা কথা গসটা মা-ই জাঙন ? মা রখন িঙল দ্েঙছে এটা গতার িািা—
আমরা দ্িশ্বাস কঙর দ্নদ্ছে । ভ�িাঙনর প্রদ্ত এরকম েৃঢ় দ্িশ্বাস থাকঙত 
হঙি ।

ব্রম্ম্য । গকউ ভািঙছ, “অঙনক দ্েন আঙ� েীক্ষা দ্নলাম, ১৫, ২০ 
িা ৩০ িছর হঙয় গ�ল । গুরুঙেি গতা িঙলঙছন ১৬িার হদ্রনাম করঙত 
হঙি, আর আদ্ম আরও গিদ্শ করদ্ছ দ্কন্তু �লটা পাদ্ছে না । উহু, আর 
করি না !” আর তখন আঙস্ত আঙস্ত অনুশীলনটা কদ্মঙয় গেয়—চধরম্ম্য 
কম িা গনই, টলাঙরন্স (সদ্হষ্ণু তা) গনই ... এটা চলঙিন না ।

ভক্তিজপাষক কর্ম্ম —শ্রিি-কীর্ম্মনাদ্ে এিং শ্রীকৃঙষ্র জন্য দ্নঙজর 
গভা�-সুখ পদ্রত্যা� করা ।



৩০                 শ্রীলভদ্তি দ্নর্ম্ম ল আচারম্ম্য মহারাজ

সঙ্ত্যার । কাঙের স্ ত্যা� করঙত িঙলঙছ ? অধঙর্ম্ম র স্ ত্যা� 
করঙত িঙলঙছ । তারপর, ্রেীস্ ত্যা� করঙত হঙি—্রেীস্ মাঙন 
পঙরর ্রেীর স্, দ্নঙজর ্রেী নয় । রারা পঙরর ্রেীর স্ কঙর, তাঙের 
স্ করঙিন না আর গর দ্িিাদ্হত পণুরুি অহিধ স্ কঙর (পঙরর ্রেীর 
স্ কঙর), আপদ্ন তার স্ করঙিন না, তার মণুখও গেখঙিন না । 
চ্রেি—রারা ্রেীর িশীভতূ, ওঙের স্ করঙত গনই । মায়ািােীর কাছ 
গথঙক েঙূর থাকঙত হঙি । (রারা নাদ্স্তক, রারা ভ�িাঙনর আকার গনই 
িঙল) । ভ�িান আপনাঙের দুঙটা গচাখ, দুঙটা কান, দুঙটা নাসারন্ধ্র, 
দুঙটা পা, দুঙটা হাত দ্েঙয়ঙছন আর আপনারা িঙলন ভ�িান গনই িা 
ভ�িাঙনর আকার গনই । এক ধনী গলাঙকর কাছ গথঙক দ্কছণু  পয়সা 
ধার দ্নঙলন আপদ্ন দ্কছণু  দ্েন পঙর িলঙলন গর, গলাকটার গকান টাকা 
গনই—রার কাছ গথঙক টাকা ধার দ্নঙলন আপদ্ন িলঙছন ওর টাকা 
গনই ! তাই ভ�িানও আমাঙেরঙক হাত, পা, নাক, গচাখ, সি দ্েঙয়ঙছন 
আর আমরা গকন িলদ্ছ ভ�িাঙনর আকার গনই ? এই রকম দ্কছণু  
সম্প্রোয় আঙছ, তারা মায়ািােী, দ্নরীশ্বর—তারা ঈশ্বরঙক দ্িশ্বাস কঙর 
না । তাঙের স্ করঙত গনই ।

সবিৃক্র্—সাধণু�ি গর িদৃ্র্র বিারা জীিন দ্নর্ম্ম াহ কঙর গসই িদৃ্র্ 
স্বীকার করঙত হঙি । আপনারা িাদ্ড়ঙত অষ্প্রহর, পালা কীর্ম্মন, লীলা 
কীর্ম্মন ি্যিথিা কঙরন—তারা ওসি কীর্ম্মন কঙর দ্কঙসর জন্য ? পয়সা 
উপাজম্ম ন করিার জন্য । তারা হদ্রনামঙক দ্িদ্ক্র কঙর ।

রখন গকান িাদ্ড়ঙত একদ্েন কীর্ম্মন হয় তখন তারা দ্নরাদ্মি খায় 
(শুধণু আলণুর েম, তরকাদ্র, গছালার ডাল, লণুদ্চ-টণু দ্চ খায়) আর অন্য 
সময় আঙজিাঙজ িা অঙমধ্য খািার খায় । িাদ্ড়ঙত দুঘন্টা কীর্ম্মন করল, 
দ্কছণু  টাকা দ্নঙয় গ�ল আর গসটাকা দ্েঙয় মে, �াঁজা, দ্িদ্ড়, দ্স�াঙরট 
খায় । এঙত আপনাঙের দ্ক ম্ল হঙি ? সাধণু�ি গরভাঙি জীিন ধারি 
করঙছন গসইভাঙি আপনাঙেরঙকও জীিন ধারি করঙত হঙি । রদ্ে 
গকান ‘সাধণু’ অাপনার কাঙছ দ্�ঙয় িঙলন, “আমাঙক টাকা পয়সা 
দ্েঙত হঙি,” “আমাঙক �াদ্ড় দ্েঙত হঙি,” “এ দ্েঙত হঙি,” “গস দ্েঙত 
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হঙি,” “অমণুক দ্েঙত হঙি,” “তমণুক দ্েঙত হঙি”—এসি সদ্ত্যকাঙরর 
সাধণুরা কঙরন না । একঘন্টা কীর্ম্মন করঙল ১০০০ টাকা দ্েঙত হঙি, 
দুঘন্টা কীর্ম্মন করঙল ২০০০ টাকা দ্েঙত হঙি—এরকম গকান কাজ 
সদ্ত্যকাঙরর সাধণু করঙত পাঙরন না । এরা দ্নঙজরা ি্যািসা করার জন্য 
এসি কঙর, আর এঙের স্ করঙত গনই । এটা সবিৃদ্র্ নয়, এটা অসবিৃদ্র্ 
আচরি । 

গর ভ�িাঙনর নাম কঙর, ভ�িাঙনর পজূা কঙর পয়সার দ্িদ্নমঙয়, 
তাঙের স্ দ্কছণু  ম্ল িঙয় আনঙত পাঙর না । এটা হঙছে নাম িঙল 
পাপাচার : “আদ্ম ৩৬৪ দ্েন হদ্রনাম করি না, আর িছঙর একদ্েন 
একটণু  ভাড়াদ্টয়া েল দ্নঙয় কীর্ম্মন গেি আর আমার পাপ সি চঙল 
রাঙি ।” এই িণুদ্দ্ধ কঙর রারা হদ্রনাম গেয় আর রারা হদ্রনাম কঙর 
উভঙয়ই নরক�ামী প্রাতি হয় । 

এই অষ্প্রহর কীর্ম্মনগুলা আর লীলাকীর্ম্মনগুলা িন্ করঙত হঙি । 
ওইসি নাম িঙল পাপাচার । গর তা করঙি তাঙত তার পাপ (অপরাধ) 
হঙি, তাঙত ক্ষদ্ত হঙি । এগুঙলা ইদ্মদ্ডঙয়টদ্ল (অদ্িলঙম্ব) িন্ করঙত 
হঙি । এগুঙলা িন্ না করঙল আপনাঙের ম্ল িঙয় আনঙি না । এটা 
শাঙ্রের কথা । গসই কথাগুলা শুঙন চলঙত হঙি, গসই কথাগুলা মঙন 
রাখঙত হঙি ।

আপনাঙের দ্নঙজ কীর্ম্মন করঙত হঙি । আদ্ম এঙসদ্ছ কী জন্য ? 
জীিঙক েয়া করঙত এঙসদ্ছ । আপনাঙের িাদ্ড়ঙত কীর্ম্মন করঙত হঙি । 
আপদ্ন দ্নঙজ সারা দ্েন কীর্ম্মন করঙিন । িাদ্ড়ঙত িঙস, খাইঙত, 
শুইঙত, িসঙত—সি সময় “হঙর কৃষ্ হঙর কৃষ্” করঙিন ।

—    —



৩২                 শ্রীলভদ্তি দ্নর্ম্ম ল আচারম্ম্য মহারাজ

কুট়ীিাট়ী পছজড শুধি আচরণ কজরা

একটা গমািাইল দ্কঙন রদ্ে ঘঙর গ�ঙল রাঙখন কঙয়ক দ্েন পঙর 
চাজম্ম টা �ণু দ্রঙয় রাঙি । গমািাইঙলর ি্যাটাদ্রঙক চাজম্ম  দ্েঙত হঙি । 
মাইঙকর ি্যাটাদ্রও চাজম্ম  না দ্েঙল কত দ্েন মাইক চদ্লঙি ? তাঙক চাজম্ম  
দ্েঙত হঙি তা না হঙল ি্যাটাদ্র নষ্ হঙয় রাঙি । গসইরকমই হদ্রকথা 
শুদ্নঙত শুদ্নঙত আপনাঙের ি্যাটাদ্রঙক চাজম্ম  োওয়া হয় তা না হইঙল 
রদ্ে আমরা ি্যাটাদ্রঙক কঙয়ক দ্েন চাজম্ম  না গেই মায়া আমাঙের 
আক্রমি করঙত পাঙরন এিং আমরা আিার কৃষ্িদ্হমণুম্মখ হঙয় রাি ।

মায়া অত্যন্ত শদ্তিশালী । আপনারা দুিম্মল হঙল মায়া আপনাঙের 
আক্রমি করঙত পাঙরন । গসইজন্য সি সময় সাধণুস্, ভতিস্ কদ্রঙল 
মায়া চট কঙর আসঙত পারঙি না । গরখাঙন কৃষ্নাম করা হয় গসখান 
গথঙক মায়া অত্যন্ত েঙূর পাদ্লঙয় রান । মায়া সি সময় চারদ্েঙক ঘণুরঘণুর 
কঙর আপনাঙের ধরঙত গচষ্া কঙর—রাহাঙত আপনারা কৃষ্িদ্হমণুম্মখ 
হঙয় রান । শুধণু তাই নয়, আপনার ভ�িাঙনর গসিা চঙল গরঙত পাঙর ।

দ্িদ্ভন্ গলাক িঙল, “মহারাজ আমাঙক কৃপা করঙিন ।” দ্কন্তু 
কৃপা শঙব্দর অথ ম্ম হঙছে গসিা পাওয়া । গুরু মহারাজও িলঙতন : 
রদ্ে আপনাঙের গসিা থাঙক আপনাঙের কৃপা আঙছ—আর রদ্ে 
আপনাঙের গসিা গনই আপনার কৃপা গনই । গসটা মঙন রাখঙত হঙি । 
আপনাঙের কাঙছ গসিা চঙল এঙসঙছ িহু ভাঙ�্যর �ঙল, ভ�িাঙনর 
গসিায় অংশ গ্রহি করুন । এই গসিা এখাঙন অভ্যাস করঙত করঙত 
আমরা গ�াঙলাক-িনৃ্দািঙন দ্�ঙয়ও এই গসিা পাি । এখাঙন গভৌম 
িনৃ্দািন আর ওখাঙন গ�াঙলাক িনৃ্দািন—গসই গ�াঙলাক িনৃ্দািঙন 
আমরা রাধাঙ�াদ্িঙন্দর গসিায় অংশ গ্রহি করঙত পারি।

“জীিন অদ্নত্য জানহ সার তাঙহ নানাদ্িধ দ্িপে-ভার ।” জীিনটা 
অদ্নত্য গরঙকান সময় চঙল গরঙত পাঙর । মহাজঙনর শ্রীমণুখ গথঙক 



শ্রীউপঙেশ   :  “কণু টীনাটী গছঙড় শুদ্ধ আচরি কঙরা”      ৩৩

শ্রিি কঙরঙছন ‘মতৃণু ্য অদ্ত আসন্’, মাঙন মতৃণু ্য অত্যন্ত কাঙছই আঙছ । 
গরঙকান সময় আমাঙের দ্নঃশ্বাসটা গিদ্রঙয় গরঙত পাঙর । খট্া্ 
মহারাজ িা পরীদ্ক্ষত মহারাঙজর মত এত ভা�্য জন্মায়দ্ন রাঙত আমরা 
জানঙত পারি আমরা কত দ্েন আর িাঁচি । খট্া্ মহারাজ জানঙত 
গপঙরঙছন আটচদ্ল্শ দ্মদ্নট দ্তদ্ন িাঁচঙিন জ�ঙত (তাঁর িাদ্ক আয়ণু 
দ্ছল আটচদ্ল্শ দ্মদ্নট) । পরীদ্ক্ষত মহারাজ জানঙত গপঙরঙছন তাঁর 
আয়ণু দ্ছল সাত দ্েন । এইরকম মণুদ্ন-ঋদ্ি�ি জানঙত পাঙরন তাঁঙের 
কত দ্েন আয়ণু আঙছ দ্কন্তু আমাঙের এত ভা�্য হয়দ্ন গর, আমরা 
জানঙত পারি সাত দ্েন িা সাত সতিাহ িা সাত িছর িাঁচি দ্ক না । 
গকান �্যারাদ্ন্ট গনই—গরঙকান গসঙকঙন্ড চঙল গরঙত পাদ্র । দ্কন্তু 
সময় নষ্ না কঙর আমরা রদ্ে গ�াদ্িঙন্দর গসিায় দ্নঙজঙক দ্নরণুতি কদ্র 
তাহঙল আমাঙের পরমকল্যাি িস্তু, পরম তত্ত্বিস্তু লাভ হঙি । তাহঙল 
আমরা ভ�িত-ধাঙম রাধাঙ�াদ্িঙন্দর গসিায় দ্নঙজঙক অংশ গ্রহি 
করঙত পারি ।

গসইজন্য আমাঙের এই কথাগুঙলা সি সময় শ্রিি করঙত হঙি । 
শ্রিি না করঙল আমরা দ্কছণু  পাি না । শ্রিি মাঙন ‘গশ্রয় + িন’ । 
দুদ্ট কথা আঙছ, ‘গশ্রয়’ এিং ‘গপ্রয়’ । দ্প্রয় কথা মাঙন নাচ, �ান, 
হারঙমাদ্নয়াম িাজনা ইত্যাদ্ে । আপনারা অঙনক কীর্ম্মন গেখঙছন—
অষ্প্রহর, চদ্র্শপ্রহর, লীলা কীর্ম্মন দ্কন্তু এমন কীর্ম্মন সারা জীিনই 
করঙলও ভ�িানঙক লাভ হঙি না । “গকাদ্ট জন্ম রদ্ে কঙর শ্রিি 
কীর্ম্মন তিণু না পায় ব্রঙজন্দ্রনন্দন ।” ওইরকম গকাদ্ট জন্ম কীর্ম্মন করঙল 
ভ�িানঙক পাঙিন না । ভাড়াদ্টয়া কীর্ম্মন শুনঙত দ্�য়া গলাকঙক িলা 
হয় রা ইছো তাই করঙি, রা খণুদ্শ তাই করঙি । তারা আচার আচরি 
দ্কছেণু  শুদ্ধ ভাঙি কঙর না—গ�ৌঙরর কথা মণুঙখ িঙল দ্কন্তু গ�ৌঙরর 
আচরি কঙর না ।

“পরারার আক্ম, পরারার আক্ম” মজুি বক্লজল িাক্হ চজল ।
পরারার আচার, পরারার ক্বচার লইজল ফল ফজল ॥



৩৪                 শ্রীলভদ্তি দ্নর্ম্ম ল আচারম্ম্য মহারাজ

পলাক পেিাি পরারা ভো ক্তলক মাত্র ্ক্র ।
পরাপজিজত অত্যাচার পরারা ্জর চুক্র ॥
(শ্রীশ্রীঙপ্রমদ্িির্ম্ম , ৮/৬-৭)

আপদ্ন ভািঙছন, “আদ্ম আজঙক দ্নর্ম্ম লা একােশী করদ্ছ সিাই 
তা জাঙনন !” দ্কন্তু এদ্েঙক আপদ্ন পণুকণু ঙর স্ান করঙত দ্�ঙয় দ্কছণু  জল 
গখঙয় দ্নঙলন, এিং ভািঙলন—গকউ এটা গেখঙত গপঙলন না—দ্কন্তু 
ভ�িান গেখঙত পাঙিন গর, আপদ্ন চণু দ্র কঙর জল খাঙছেন । এটাঙকই 
িঙল গ�াপঙন অত্যাচার ।

আপদ্ন কী করঙছন না করঙছন “গ�ারা ধঙর চণু দ্র” : গ�ারা জাঙনন 
আপদ্ন গচার, দ্তদ্ন আপনার চণু দ্র ধরঙত পাঙরন । ভ�িাঙনর কাঙছ, 
মহাপ্রভণু র কাঙছ দ্কছণু  লণুকাঙনা রাঙি না । ওইরকম, গুরুঙেঙির কাঙছ 
দ্কছণু  লণুকাঙনা রাঙি না । গুরুঙেি সি জানঙত পাঙরন । রখন গুরুঙেি 
নিবিীপ গথঙক কলকাতা িা পণুরী িা িনৃ্দািঙন গিদ্ড়ঙয় রান তখন আদ্ম 
এখাঙন িঙস ভািদ্ছ, “আদ্ম এখাঙন কী করদ্ছ না করদ্ছ গুরুঙেি দ্ক 
কঙর জানঙত পারঙিন ?” তিণু দ্তদ্ন গতা অন্তরম্মামী দ্তদ্ন সি িণুঝঙত 
পাঙরন । আপদ্ন কী করঙছন না, কী করঙছন, গুরুঙেি সি জানঙত 
পাঙরন । আপদ্ন লণুদ্কঙয় রাখঙল দ্কছণু  হঙি না । গর ভািঙছন গুরুঙেি 
জানঙত পারঙিন না গস গুরুঙক মর্ম্ম ্যিণুদ্দ্ধ কঙর । এটা হঙছে নামাপরাধ । 
গুরুঙেঙি মর্ম্ম ্যিণুদ্দ্ধ, আমাঙের মত মানুি, গস দ্কছণু  িণুঝঙত পারঙছন না, 
গস দ্কছণু  জানঙত পারঙছন না—এটা হয় নামাপরাধ ।

গুরুঙেি সি জানঙত পাঙরন, সি িণুঝঙত পাঙরন । এটা আপনাঙের 
সি সময় মঙন রাখঙত হঙি । কৃঙষ্ান্মণুঙখ হঙয় শুদ্ধ আচরি করঙিন—
সনাতন গ�াস্বামী, রূপ গ�াস্বামী গর দ্শক্ষা দ্েঙয়ঙছন (রূপ-দ্শক্ষা, 
সনাতন-দ্শক্ষা), রঘণুনাথ োস গ�াস্বামীঙক মহাপ্রভণু  গর দ্শক্ষা দ্েঙয়ঙছন, 
গসই দ্শক্ষাগুঙলা আপনাঙের আচরি করঙত হঙি । গসই দ্শক্ষা রদ্ে 
দ্নঙজ আচরি কঙরন তাহঙল আপনাঙের পরমকল্যাি হঙি ।

—    —
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শ্রীলেরন্ারোস বাবাে়ী মহারাজের ক্চর্বকৃ্র্

শ্রীলজ�ন্াথোস িািাজী মহারাঙজর কীরকম দ্চর্িদৃ্র্ দ্ছল ? 
অঙনকই গুরুঙেঙির জন্য রান্া কঙর এঙস িঙল, “গুরুঙেি আমাঙক 

একটণু  প্রসাে দ্েন ।” এটা সি সহাদ্জয়ারা কঙর, এরা এঙস িঙল, “একটণু  
প্রসাে দ্েন ।” গুরুঙেি তখন দ্িরতি হন—গর সদ্ত্যকাঙরর গুরু 
হন, দ্তদ্নই দ্িরতি হন, দ্তদ্ন কখনও দ্নঙজর প্রসাে দ্েঙত চান না । 
আপনার রদ্ে প্রসাে পাওয়ার ইছো থাঙক তাহঙল আপনাঙক লণুদ্কঙয় 
থাকঙত হঙি । রখন গুরুঙেঙির প্রসাে পাওয়া হল আর রদ্ে দ্তদ্ন 
দ্কছণু  প্রসাে থালায় রাখঙলন, তাহঙল আপদ্ন পঙর গসখান গথঙক হাঙত 
কঙর লণুদ্কঙয় দ্কছণু  দ্নঙত পাঙরন । তাঁর কাছ গথঙক গর দ্নঙত হঙি এমন 
গকান কথা গনই । আর দ্নমন্ত্রি কঙর গুরুঙেিঙক আমার িাদ্ড়ঙত দ্নঙয় 
আসি—“আদ্ম তাঁর একটণু  প্রসাে গপঙত চাই”—অঙনকই গেখঙিন 
গজার কঙর খাওয়ায় ।

জ�ন্াথোস িািাজী মহারাজঙক একিার কালনার কাঙছ 
ধাদ্ত্রগ্রাঙম একজন দ্নমন্ত্রি কঙরদ্ছঙলন । িািাজী মহারাঙজর গসিক 
দ্ছঙলন দ্িহারীোস আর একদ্েন এই দ্িহারীোঙসর কাঙছ একদ্ট মদ্হলা 
এঙস িলঙলন, “আদ্ম আপনাঙক আর আপনার গুরুঙেিঙক একিার 
দ্নমন্ত্রি কঙর আমার িাদ্ড়ঙত একটণু  রান্া কঙর প্রসাে দ্েঙত চাই ।” 
দ্িহারীোস িলঙলন, “দ্ঠক আঙছ । আদ্ম িািাজী মহারাজঙক দ্জঙজ্স 
করি, দ্তদ্ন রদ্ে রাদ্জ হন, তাহঙল গডট দ্েঙয় গেি আর গসই গডট 
অনুসাঙর করঙিন ।”

িািাজী মহারাঙজর কাঙছ দ্�ঙয় দ্িহারীোস িলঙলন, “িািাজী 
মহারাজ, একজন ভদ্র মদ্হলা (িয়স্ক দ্িধিা) এঙসঙছন, গস িলঙছন তাঁর 
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িাদ্ড়ঙত আপদ্ন একটণু  রাঙিন, উদ্ন একটণু  রান্া কঙর আপনাঙক গভা� 
লাদ্�ঙয় প্রসাে গেঙিন । আপদ্ন দ্ক রাঙিন ?”

িািাজী মহারাজ রাদ্জ হঙয় িলঙলন, “দ্ঠক আঙছ ।”
“িলঙত পারঙিন গকান দ্েন ?”
“তণু দ্ম গর গডট দ্েঙয় গেঙি, আদ্ম গসই দ্েন রাি ।”
তখন দ্িহারীোস গডট দ্েঙয় দ্েঙলন আর িািাজী মহারাজঙক 

দ্জঙজ্স করঙলন, “গসই দ্েন গরঙত পারঙিন ?”
 িািাজী মহারাজ িলঙলন, “হ্যাঁ, পারি ।”
তখন গসই দ্েন হাঁটঙত হাঁটঙত দ্�ঙয় (আঙ�র কাঙল গতা গকান 

গট্ন দ্ছল না) তাঁরা ভদ্র মদ্হলার িাদ্ড়ঙত উঠঙলন । ভদ্র মদ্হলা 
দ্িহারীোসঙক িলঙলন, “আমার রান্া গরদ্ড (প্রস্তুত) । আপদ্ন গভা�টা 
লাদ্�ঙয় গেন ।” দ্িহারীোস গভা� লাদ্�ঙয় দ্েঙলন, তখন ভদ্র মদ্হলা 
িলঙলন, “আপনারা িসুন, আদ্ম প্রসাে আপনাঙের দুজনঙক গেি ।”

দ্তদ্ন কলাপাতায় প্রসাে দ্েঙয়ঙছন আর রা দ্েঙয়ঙছন িািাজী 
মহারাজ সি পাতা চণু ঙি গখঙয় দ্নঙয়দ্ছঙলন । মদ্হলা ভািঙলন, “িািাজী 
মহারাজঙক এত কষ্ কঙর দ্নমন্ত্রি করলাম… আমার ইছো দ্ছল তাঁর 
একটণু  প্রসাে গনি দ্কন্তু আদ্ম গতা গেখদ্ছ িািাজী মহারাজ দ্কছণু ই 
রাঙখনদ্ন । আদ্ম আরও দ্কছণু  তাঁঙক গেি !” মঙন মঙন ইছো কঙর দ্তদ্ন 
আর একটণু  গজার কঙর দ্েঙত গ�ঙলন দ্কন্তু িািাজী মহারাজ িলঙলন, 
“না, না, না ! দ্কছণু  লা�ঙি না ! আদ্ম গশি কঙর দ্েদ্ছে, আর লা�ঙি 
না । আমার প্রসাে পাওয়া হঙয় গ�ঙছ, আর পাি না ।” মদ্হলা গজার 
কঙর িলঙলন, “না, একটণু  দ্নন, একটণু  দ্নন ।” গশঙি গজার কঙর আিার 
দ্কছণু  প্রসাে দ্েঙয় দ্েঙলন—সিদ্জ, তারকাদ্র, অন্, প্রভৃদ্ত ।

তখন িািাজী মহারাজ িণুঝঙত পারঙলন, আর মঙন মঙন অসন্তুষ্ 
হঙলন, “তণু দ্ম আমাঙক গজার কঙর খাওয়াছে, কারি তণু দ্ম দ্নঙজ প্রসাে 
গপঙত চাও ! গতামার মঙনর কথা আদ্ম িণুঝঙত পারদ্ছ ।” দ্তদ্ন কাউঙক 
দ্কছণু  না িঙল চণু পচাপ রইঙলন আর তারপর কী করঙলন—পণুনরায় ওই  
মদ্হলা তাঁঙক রা দ্েঙলন দ্তদ্ন আিার সি গখঙয় দ্নঙলন । আিার সি 
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গখঙয় দ্নঙয় একিাঙর কলাপাতাও গখঙয় দ্নঙলন ! মদ্হলাদ্ট এটা গেঙখ 
িলঙলন, “হায় কপাল !” দ্িহারীোসও িলঙলন, “হায় কপাল ! প্রভণু র 
এত কষ্ হল ! আদ্ম আর গকান দ্েন এইরকম দ্নমন্ত্রি গনি না ।” 
িািাজী মহারাজ দ্কন্তু দ্কছণু  িলঙলন না ।

এইরকম দ্ছঙলন শ্রীলজ�ন্াথোস িািাজী মহারাজ ।
রখন িািাজী মহারাজ ও দ্িহারীোস এই মদ্হলার িাদ্ড়র দ্েঙক 

রাস্তা দ্েঙয় গহঁঙট রাদ্ছেঙলন, তখন একদ্ট ধনী গলাক তাঁঙের গেঙখ 
ভািঙলন, “উহু, সাধণুদ্ট খণুি �দ্রি—খাদ্ল পাঙয় চঙল রাঙছে, কাপড় সি 
গছঁড়া… আদ্ম তাঙক দ্কছণু  টাকা দ্েঙয় গেই, তাহঙল গস অন্তত একটা 
ভাল কাপড় দ্কনঙত পারঙিন ।” আসঙল ধনী গলাকদ্টর অহঙ্কার, 
অদ্ভমান দ্ছল—টাকা আঙছ, গিশী টাকার �রম আঙছ । তখন এটা 
মঙন কঙর দ্তদ্ন িািাজী মহারাজঙক দ্কছণু  টাকা দ্েঙলন । িািাজী 
মহারাজ গস টাকাটা দ্নঙয় আিার হাঁটঙত হাঁটঙত চলঙলন । দ্কছণু  
েরূ, দ্তন দ্কঙলাদ্মটাঙরর মত, দ্�ঙয় দ্তদ্ন দ্িহারীোসঙক িলঙলন, 
“দ্িহারীোস, আিার গস দ্েঙক চল ! গর দ্েক গথঙক এঙসঙছা গস দ্েঙক 
চলঙি ।” “গকন ?” “চল, তণু দ্ম গসখাঙন চল ।”

গসই ধনীর গলাঙকর িাদ্ড়ঙত দ্�ঙয় গেখঙলন গর গলাকদ্ট ছাঙে 
িঙস দ্ছঙলন । দ্িহারীোস ডাকঙলন (িািাজী মহারাঙজর িয়স হঙয়ঙছ 
িঙল আঙস্ত আঙস্ত কথা িলঙতন আর গজাঙর ডাকঙত পারঙতন না) ।

“িািণু, িাদ্ড়ঙত আঙছন আপদ্ন ?” 
গলাকটা ছাে গথঙক দ্জঙজ্স করঙলন, “হ্যাঁ, আদ্ছ । গকন ?”
“আপদ্ন একটণু  দ্নঙচ আসুন ।”
“গকন ? কী হল ?” 
“িািাজী মহারাজ আপনার সঙ্ কথা িলঙিন ।” িলঙলন 

দ্িহারীোস ।
গলাকটা দ্নঙচ দ্�ঙয় মঙন মঙন ভািদ্ছঙলন, “আমার মঙন হয় দ্তদ্ন 

আর একটণু  চাইঙত এঙসঙছ ।” এইরকম অঙনকই কঙর—ওঙের দ্কছণু  
একিার দ্েঙল ওরা আিার মাঙস-মাঙস আসঙি । দ্কন্তু িািাজী মহারাজ 
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কী করঙলন ? ওইটাকাটা গ�রৎ দ্েঙয় দ্েঙলন । 
“এটা কী ?” গলাকটা অিাক হঙয় গ�ঙলন—“প্রথঙম দ্নঙলন, তঙি 

এখন গ�রৎ দ্েঙছেন ?”
িািাজী মহারাজ তখন িণুদ্ঝঙয় দ্েঙলন, “িািা, গেখ, এতগুঙলার 

টাকার ভার আদ্ম সইঙত পারদ্ছ না । আদ্ম রখন রাদ্ছেলাম গহঁঙট 
গহঁঙট, তখন আমার মঙন মঙন হদ্ছেল গর, আদ্ম টাকা দ্েঙয় কী দ্কনি, 
কী করি, কী হঙি—সি সময় এই টাকার দ্চন্তা করলাম িঙল আর 
হদ্রনাম করঙত পারদ্ছলাম না । িািা, এই ঝাঙমলা আমার মাথায় 
আসঙছ, তণু দ্ম টাকাটা দ্নঙয় নাও ।”

গলাকটা িণুঝঙত না গপঙর িলঙলন, “আদ্ম লক্ষ লক্ষ টাকার ভার 
সইঙত পাদ্র, আর আপদ্ন কী িলঙছন ?”

“আপনার মাথা খণুি িড়, আপদ্ন সি দ্নঙত পাঙরন দ্কন্তু আমার 
মাথা গছাট, আদ্ম অত ঝাঙমলা সইঙত পাদ্র না । িািা, তণু দ্ম আমাঙক 
গরহাই োও, টাকাটা দ্নঙয় নাও । আদ্ম চদ্ল, িািা ।” টাকা গ�রৎ 
দ্েঙয় দ্তদ্ন চঙল গ�ঙলন ।

আমাঙের সি মদ্ন্দঙর গুরুপরম্পরার মঙধ্য িািাজী মহারাঙজর 
ছদ্ি লাঙস্ট গেখঙিন । এইটা চিষ্িতা আর এইভাঙি চিষ্িতা আসঙত 
হঙি । 

“আদ্ম ত’ চিষ্ি’, এ িণুদ্দ্ধ হইঙল” অমাদ্ননা হি আদ্ম । “আদ্ম 
িহৃৎ গুরু হঙয় দ্�ঙয়দ্ছ তঙি এখন আমার পা ধণুঙয় োও, আমার এই 
কঙর োও, গসই কঙর োও, আমাঙক আরদ্ত করঙত হঙি, এই করঙত 
হঙি, গসই করঙত হঙি ।” এসি সহদ্জয়া গুরুরা কঙর—আর দ্নঙজর 
প্রসাে দ্িতরি কঙর ।

ভ�িাঙনর সংজ্া হঙছে এইরকম : দ্তদ্ন হঙছেন ভ�িান য়াঁর সমগ্র 
ঐশ্বরম্ম, সমগ্র িীরম্ম, সমগ্র রশ, সমগ্র শ্রী, সমগ্র জ্ান, সমগ্র চিরা�্য 
আঙছ । ভ�িানঙক গক দ্েঙত পাঙরন ? চিষ্ি ঠাকণু র । গসইজন্য চিষ্ি 
ঠাকণু ঙরর কাঙছ কাঁেঙত কাঁেঙত প্রাথ ম্মনা করঙত হঙি : “গহ চিষ্ি ঠাকণু র, 
তণু দ্ম আমাঙক কৃপা কর আদ্ম গরন গতামার গসিা করঙত পাদ্র ।” 



শ্রীউপঙেশ   :  “শ্রীলজ�ন্াথোস িািাজী মহারাঙজর দ্চর্িদৃ্র্”      ৩৯

“সুঙখ দুঃঙখ ভণু ঙলা নাক, িেঙন হদ্রনাম কর গর” : সুঙখ দুঃঙখ 
ভণু লঙল হঙি না, িেঙন হদ্রনাম করঙত হঙি । সি সময় এই হদ্রনাম 
করঙিন, ভ�িাঙনর গসিা করঙিন, মঙঠ আসঙিন প্রঙত্যক দ্েন, প্রসাে 
পাঙিন, ভ�িাঙনর গসিা করঙিন । অদ্ভমান গছঙড় দ্েঙয় ভ�িাঙনর 
গসিা করঙিন ।

—    —
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অক্ভমাজির পক্রবতম্মি

অদ্ভমানটা ছাড়ঙত হঙি । তা না ছাড়ঙল হঙি না । ভজন করঙত 
করঙত গসিা করঙত করঙত অদ্ভমান চঙল রাওয়া উদ্চত । রদ্ে গসিা 
করঙত করঙত অদ্ভমান চঙল না রায়, তাহঙল গসিা হঙছে না িলঙত 
হঙি । আমাঙের অদ্ভমান গকন গছঙড় দ্েঙত হঙি ? অদ্ভমান-িণুদ্দ্ধ সি 
দ্কছণু  আমাঙের নষ্ কঙর গেয় এিং গসিা গথঙক দ্িচণু ্যত কঙর গেয় । 
গকউ এতদ্েন ধঙর গসিা কঙর ভািঙছন, “আদ্ম অঙনক দ্েন ধঙর 
মঙঠর মাদ্লক দ্ছলাম ! আদ্ম এত িড় গসিা কঙরদ্ছ !” দ্কন্তু আসঙল 
আমাঙের ভািঙত হঙি, “প্রভণু , আদ্ম গতামার গসিক মাত্র ।”

আমরা গভা�ীও নই, ত্যা�ীও নই : আমরা গভা�ও করি না, 
ত্যা�ও করি না । মাঝখাঙনঙত আমরা গসিী—গসিক । আমাঙের 
দ্নঙজঙক গসিক িঙল ভািঙত হঙি । আদ্ম ম্যাঙনজারও নই, মঙঠর ইন-
চাজম্ম ও নই, আমরা সিাই গসিক—ভ�িান কৃপা কঙর গসিা দ্নঙছেন, 
তাই ভাল । এটা না িণুঝঙল আমাঙের দ্কন্তু দ্িপে আঙছ ।

আপনারা অঙনক দ্েন ধঙর এখাঙন অঙনক দ্কছণু ই পাঙঠ শুঙনঙছন, 
দ্কন্তু এখনও দ্ঠক মত সদ্ঠক দ্নষ্া ও সতীবেতা (গচদ্ষ্দ্ট) আপনাঙের 
মঙধ্য আঙসদ্ন  । প্রথঙম দ্নষ্া আসঙত হঙি, দ্নষ্ার পঙর অাসদ্তি, 
অাসদ্তির পঙর রুদ্চ । এইসি করঙত করঙত তারপর সতীবে (গচদ্ষ্দ্ট) 
হয় । গসইটা খণুিই কম গলাঙকর থাঙক । খণুিই কম গলাকই আঙছন গর 
তাঁর ছাড়া দ্কছণু ই জাঙনন না, তাঁর ছাড়া দ্কছণু ই িণুঙঝন না, এইরকম 
ভাি । ব্রজঙ�াপীঙের গসইরকম ভাি, গসইরকম ভািটা আমাঙের 
হৃেঙয়ও আসঙত হঙি ।
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আপনারা দ্নঙজরাই একটণু  দ্চন্তা ভািনা করঙত পাঙরন : গকন এই 
পঙথ আসি ? গকন হদ্রনাম করি ? গকন ভজন করি ? গকন ভ�িাঙনর 
গসিা করি ? এটা দ্নঙজঙক দ্েঙয় দ্িচার করঙত হঙি ।

আপনারা দ্চন্তা করুন । আদ্ম আপনাঙের কাঙছই একটা প্রশ্ন 
রাখঙত পাদ্র : আপনারা এই জ�ঙত প্রঙত্যক দ্েন কত লক্ষ লক্ষ 
জীিঙক হত্যা কঙর গিঁঙচ আঙছন, িলণুন ? রখন আমরা শ্বাসপ্রশ্বাস 
করদ্ছ—শ্বাস দ্নদ্ছে, শ্বাস গিদ্রঙয় চঙল রাঙছে—তখন কত জীিন 
গশি হঙয় রাঙছে, কত জীিন আমরা গমঙর গ�লদ্ছ ! আপনারা রখন 
ভাত খাঙছেন িা সিদ্জ কাটঙছন, তখন কত �াছঙক হত্যা কঙর গিঁঙচ 
আঙছন । আপনারা িাঁধাকদ্পই খান, �ণু লকদ্পই খান, ডাঁটাই খান, 
শাকই খান—দ্কন্তু আপনারা �াছঙক হত্যা কঙর গখঙয় গিঁঙচ আঙছন । 
জল পান কঙর কত জীিঙক আমরা গখঙয় গশি কঙর দ্েদ্ছে । রখন 
দ্নঙজর জন্য রাস্তা দ্েঙয় গহঁঙট রাদ্ছে, তখন কত দ্পপীদ্লকা গমঙর 
গ�ঙলদ্ছ িা রখন �াদ্ড়ঙত কঙর রাদ্ছে �াদ্ড়র তলায় কত পশুপাদ্খ, 
কত দ্কছণু  সাপ ি্যাে ইত্যাদ্ে মঙর রাঙছে । এর জন্য আপদ্নই োয়ী ।

এসি পাঙপর �ল আপনাঙের জঙন্ম জঙন্ম গভা� করঙত হঙি । 
এই জঙন্ম রা আমরা পাপ করদ্ছ, পঙরর জঙন্ম গসই পাঙপর �ল গভা� 
করঙত হঙি (গসটা এই জঙন্ম হঙত পাঙর, পঙরর জঙন্মও হঙত পাঙর) । 
এই পাপ গথঙক গরহাই পাওয়া একমাত্র উপায়টা কী আঙছ ? গসটাও 
শ্রীমদ্া�িতম্ িঙলঙছন (১/১/২):

পকৃ্রব়ীজত রত করা ্র্ম্ম িাজম-চজল ।
ভারবত কজহ সব পক্রপূণ ম্ম ছজল ॥

দ্নঙজর জীিন আপনারা পদ্রিতম্মন করঙত পাঙরন । আপনারা 
গরগুঙলা কাজ করঙছন গসগুঙলা করঙত িারি কদ্রদ্ন (“�ঙৃহ থাক, 
িঙন থাক সো ‘হদ্র’ িঙল ডাক”) দ্কন্তু আপনাঙের জীিনটাঙক 
গ�াদ্িঙন্দর গসিায় লা�াঙত পাঙরন। গকউ সংসাঙর আঙছন, গকউ মঙঠ 
আঙছন, গকউ একা িাস কঙরন—রদ্ে রান্া কঙর ঠাকণু রঙক গভা� দ্েঙয় 
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প্রসাে পান তাহঙল আপনাঙের পরমকল্যাি িস্তু লাভ হঙি । ঠাকণু রঙক 
গভা� দ্েঙয় তাঁর প্রসাে গপঙল তাহঙল আপনাঙের রত পাপ আঙছ 
গসগুঙলা আর থাকঙি না । “প্রসাে-গসিা কদ্রঙত হয় সকল প্রপঞ্চ 
জয় ।” প্রপঞ্চ কী কী ? মঙন আঙছ ?…

—    —

অহং মম-শদে অজরম্ম রাহা ক্কছু হয় ।
অক্প ম্মলঁু পতামার পজে ওজহ েয়াময় ॥

‘আমার’ আক্ম ত’ িার ! িা রক্হনু আর ।
এিি হইনু আক্ম পকবল পতামার ॥

‘আক্ম’-শজদে পেহ়ী ে়ীব অহংতা ছাক্ডল ।
ত্ে়ীয়াক্ভমাি আক্ে হৃেজয় পক্শল ॥

আমার সর্ম্ম স্, পেহ, পরহ, অনুচর ।
ভাই, বনু্, োরা, সুত, দ্রব্য, বিার, ঘর ॥

পস সব হইল তব, আক্ম হইনু োস ।
পতামার রজৃহজত এজব আক্ম কক্র বাস ॥

তুক্ম রহৃস্াম়ী, আক্ম পসবক পতামার ।
পতামার সুজিজত পচষ্া এিি আমার ॥

সূ্ল-ক্লঙ্-পেজহ পমার সুকৃত-দুষৃ্ত ।
আর পমার িজহ, প্রভ্ ! আক্ম ত’ ক্িষৃ্ত ॥

পতামার ইচ্ছায় পমার ইচ্ছা ক্মশাইল ।
ভকক্তক্বজিাে আে আপজি ভ্ক্লল ॥
(শ্রীলভদ্তিদ্িঙনাে ঠাকণু র, শরিা�দ্ত)
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ভবজরাজরর পবারা

েীক্ষা দ্নঙয় শুধণু চারিার মালা জপঙল আর আঙজিাঙজ কথা গিদ্শ 
িলঙল, কাজ হঙি না । শুধণু হদ্রনাম দ্নঙলই হঙি না—হদ্রনাম দ্নঙল 
ঠাকণু ঙরর প্রসাে ভক্ষি করঙত হঙি : “প্রসাে-গসিা কদ্রঙত হয় সকল 
প্রপঞ্চ জয়” । প্রসাে গসিা করঙিন ।

শুধণু ঠাকণু রঙক পজূা করঙলও হঙি না । আপনারা আমাঙক প্রদ্ত 
দ্েন �লায় মালা গেন, পাঙয় �ণু ল গেন, আর আমার রখন দ্ক্ষো 
লা�ঙছ, তখন গখঙত দ্েঙছেন না, তাহঙল দ্ক কাজ হয় ? প্রঙত্যক দ্েন 
ঠাকণু রঙক গভা� দ্েঙত হঙি । আমরা গরমন প্রদ্তদ্েন খাই, ঠাকণু রঙকও 
গখঙত দ্েঙত হঙি । এটা হঙছে দ্নত্যঙসিা । 

ঠাকণু রঙক সকালঙিলা উঙঠ ম্লারদ্ত করঙত হঙি । সকাল সকাল 
শুরু করঙত হঙি—দ্টদ্ভ গেখা, গরদ্ডও গশানা, দ্সদ্রঙয়ল গেখা, ওই 
সি িন্ করঙত হঙি । এগুঙলা হঙছে গবিি ও অদ্ভদ্নঙিশ । সকাঙল উঙঠ 
ম্লারদ্ত করঙত হঙি, িাল্য-গভা� দ্েঙত হঙি, অচ্ম্ম ন করঙত হঙি, 
তারপর ঠাকণু রঙক গভা� দ্েঙত হঙি, গভা� দ্েঙয় গভা�ারদ্ত কীর্ম্মন 
করঙিন । দুপণুঙর ঠাকণু রঙক শয়ন দ্েঙত হঙি, দ্িকাঙল আিার দ্কছণু  
চিকাঙলর গভা� দ্েঙত হঙি (�ল, দ্মদ্ষ্, শসা, গর রা গজাটাঙত পাঙরন, 
গসটা গেঙিন) । সন্্যা সময় আরদ্ত করঙিন আর রা রান্া হঙি গস 
গভা� দ্েঙয় রাঙত্র ঠাকণু রঙক শয়ন দ্েঙয় তাঁর প্রসাে পাঙিন । এটাই হঙলা 
দ্নয়ম, আর এইটা দ্নয়ম কঙর সি সময় চলঙত হঙি । 

“প্রসাে-গসিা কদ্রঙত হয় সকল প্রপঞ্চ জয় ।” প্রসাে গসিা 
করঙত হঙি ।

প্রশ্ : প্রপঞ্চ মাঙন কী ?
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প্রপঞ্চ মাঙন পাঁচটা গরা� আঙছ : অদ্িদ্া, অদ্স্তা, রা�, গবিি, 
অদ্ভদ্নঙিশ । এটা ক্যান্সার গরা� নয়, �ল ব্াডার গস্টান নয়, দ্টউমার 
নয়—প্রপঞ্চ মাঙন ভিঙরা� ।

অক্বদ্া—মাঙন অজ্ান । রাহা জা�দ্তক স্কণু ঙল পড়াঙনা হয় 
গসগুঙলা হঙছে অদ্িদ্া িা জড়দ্িদ্া । এই সি দ্িদ্ার �ঙল জীি দ্নঙজর 
দ্চৎ-স্বরূপ (অথ ম্মাৎ আদ্ম গক) ভণু ঙল রায় । এটা হঙছে গরা� । “আদ্ম 
অমণুক মহারাজ,” “আদ্ম অমণুক মঙঠর ম্যাঙনজার,” “আদ্ম িাদ্ড়র 
মাদ্লক, কতম্মা,” “আমার গছঙল-গমঙয়রা, ্রেী আমার আনু�ঙত্য থাকঙি, 
আমার দ্নঙচ থাকঙি ।”

‘কৃষ্ণ-ক্িত্যোস’—ে়ীব তাহা ভ্ক্ল’ পরল ।
এই পোজষ মায়া তার রলায় বাক্ন্ল ॥
(চচঃ চঃ ২/২২/২৪)

িড় িড় সাঙয়দ্ন্টস্টরা িঙল আমরা সি আদ্িস্কার কঙরদ্ছ, আমরা 
সি কঙরদ্ছ, ভ�িান গনই । আদ্ম িদ্ল : “রদ্ে ভ�িান গনই তাহঙল 
মানুঙির প্রাি োও গেদ্খ । গতামরা মানুঙির জীিন িাঁচাঙত পার দ্কন্তু 
মতৃ মানুিঙক িাঁচাও গেদ্খ ।” জীি গর দ্চৎস্বরূপ গসটা হঙছে “জীি 
দ্নত্যকৃষ্োস ।” জীি দ্নঙজর দ্চৎস্বরূপ—আদ্ম গর একটা গেহ নই, 
আদ্ম গর আত্মা—ভণু ঙল গ�ঙছ । গস ভণু ঙল রাওয়ার নামই হঙছে অদ্িদ্া ।

অক্স্তা—থিলূ জড়ঙেঙহ আত্মিণুদ্দ্ধ । মায়ািােীরা এটা কঙর । 
গেহিণুদ্দ্ধ মাঙন আদ্ম ভািদ্ছ গর, আদ্ম আর আমার গেহ এক িস্তু । 
দ্কন্তু গসটা সত্য কথা নয় । আদ্মটা হঙছে আত্মা আর গেহটা হঙছে 
পঞ্চঙভৌদ্তক (দ্ক্ষদ্ত, অপ, গতজ, মরুৎ, গি্যাম) । গেহিণুদ্দ্ধ বিারা 
আমরা সি সময় ভািদ্ছ, “আমার িাদ্ড়,” “আমার পণুত্র,” “আমার 
্রেী,” “আমার সন্তান,”— আমার আমার কঙর রাই ।

রার—গলাঙকর সঙ্ রা� করা গসই রা� এটা নয় । গেঙহর 
অনুকলূ জড়দ্িিঙয় তীব্র আসদ্তি । এটা মাঙন গেঙহর প্রদ্ত আসদ্তি, 
সি সময় গেঙহর দ্চন্তা, আদ্ম আমার দ্চন্তা করা : “আমার কী হঙি ? 
আদ্ম মঙঠ এঙসদ্ছ, দ্কন্তু িয়স্ক রখন হঙয় রাি আমাঙক গক গেখঙি ? 
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দ্কছণু  টাকা জমাঙত হঙি ।” এটা হঙছে গরা� ।
পবিষ—দ্িিয় গভাঙ�র প্রদ্তকলূ দ্িিঙয় গবিিিণুদ্দ্ধ । রাঁরা হাদ্রনাম 

করঙছন িা গসিা করঙছন তাঁঙের প্রদ্ত দ্হংসা করা—দ্নঙজ করি না 
আর অন্য কাউঙক করঙতও গেি না, আর রদ্ে গকউ দ্কছণু  করঙছন, 
আদ্ম তাঁর দ্পছঙন গোি দ্েদ্ছে না দ্নন্দা করদ্ছ । 

আসঙল আমরা গভা�ীও নই, আমরা ত্যা�ীও নই । গরমন 
একটা �াঙছর আম হঙছে—আদ্ম আমটা রদ্ে গখঙয় দ্নই তাহঙল 
আদ্ম গভা�ী, আর আদ্ম ত্যা�ী মাঙন �াঙছর আমটা গেঙখ আদ্ম 
িলদ্ছ, “খাি না !” এিং �লটা পঙচ রায় । দ্কন্তু দুঙটাই ভণু ল ধারিা । 
রদ্ে আদ্ম আমটা দ্ছঙল গ�াদ্িঙন্দর গসিায় লাদ্�ঙয় গেই আর পঙর 
প্রসাে দ্নই, তাহঙল এইটা হঙছে গসিা । গভা�ও করঙলও হঙি না, 
ত্যা�ও করঙল হঙি না ।

আর অক্ভক্িজবশ মাঙন অনুকলূ দ্িিঙয়র প্রদ্ত মমতা িা আদ্িষ্তা 
এিং তাহার ত্যাঙ� অসদ্হষ্ণু তা । আদ্ম জাদ্ন কী কী ভদ্তির প্রদ্তকলূ 
দ্কন্তু গসটা ছাড়ঙত পারদ্ছ না । আর গর ভতি্য্ আঙছ—সাধণুঙের 
গসিা করঙত হয়, সিদ্জ রান্া করঙত হয়, ঠাকণু ঙরর িাসন মাজঙত 
হয়, জায়�ায় ঝাড়ু দ্েঙত হয়, পদ্রষ্ার করঙত হয়—এই সঙির 
প্রদ্ত আসদ্তি গনই, এসঙির প্রদ্ত আদ্ম অনাসতি দ্কন্তু উলটা দ্েঙক 
(জড়দ্িিঙয়র প্রদ্ত) আমার আসদ্তি আঙছ । জণুয়া গখলা, তাস গখলা ; 
মে, �াঁজা, পান, দ্িদ্ড়, দ্স�াঙরট ; পঙরর গমঙয়র দ্েঙক গচাখ গেওয়া, 
পঙরর ্রেীর দ্েঙক গলাভ ; মাছ মাংস—এসি ছাড়ঙত পারদ্ছ না । এটা 
হঙছে অদ্ভদ্নঙিশ ।

এই পাঁচটা গরা� আঙছ । প্রসাে গসিা করঙল এই পাঁচটা গরা� 
চঙল রাঙি । পাঁচটা গরা� সারাঙত হঙি ।

একটা দ্চন্তা করুন গতা । আপদ্ন আপনার িাদ্ড়ঙত আমাঙক 
দ্নমন্ত্রি করঙছন, “িািা, আমার িাদ্ড় রাঙিন ।” দ্কন্তু আপনার রা ঘর 
আঙছ গস সি ঘঙরর মঙধ্য আপদ্ন ধাঙনর িস্তা (চাঙলর িস্তা, ডাঙলর 
িস্তা, �ঙমর িস্তা আর অন্য সংসাঙরর দ্জদ্নস) গিাঝাই কঙর গরঙখ 
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গেন । গকাথায় আমাঙক িসঙত গেঙিন, িলণুন ? আপনার জায়�াই গতা 
গনই । গসইরকম গুরুঙেি, ভ�িান, ভদ্তিঙেিীঙক িসার জন্য হৃেঙয় 
জায়�া দ্েঙত হঙি । হৃেঙয় কাম, ঙক্রাধ, গলাভ, গমাহ, মে, মাৎসরম্ম্য, 
অদ্ভমান, রূপ, রস, �ন্, শব্দ, স্পশ ম্ম, কনক, কাদ্মনী, প্রদ্তষ্া—এগুঙলা 
দ্েঙয় ভদ্তম্ম কঙর রাঙখন (আপনার হৃেঙয় িসার জায়�া গনই) আর 
ওখাঙন রদ্ে ডাকঙছন ভদ্তিঙেিীঙক িা ভ�িানঙক, তাহঙল তাঁঙের 
রাখঙিন গকাথায় ? ভদ্তিঙেিী এঙস দ্�ঙর রাঙিন ।

—    —



শ্রীউপঙেশ   :  “অদ্নিারম্ম টান—কার প্রদ্ত ?”      ৪৭

অক্িবারম্ম টাি—কার প্রক্ত ?

হদ্রকীর্ম্মন গক করঙত পাঙর ?
বেন্য, েয়া, অজন্য মাি, প্রক্তষ্া ব ম্্ম ি ।
চাক্রগুজণ গুণ়ী হই করহ ক়ীর্ম্মি ॥
(শ্রীভদ্তিদ্িঙনাে ঠাকণু র)

গর চেঙন্য-েয়া করঙত পারঙি, অঙন্য মান দ্েঙত পারঙি, অঙন্য 
সর্ান দ্েঙত পারঙি আর প্রদ্তষ্া (নাম ও রশ) ির্ম্ম ন করঙত পারঙি । 
গসই হঙি একমাত্র কৃষ্নাঙমর অদ্ধকারী ।

গসইভাঙি, দ্িিঙয়র প্রদ্ত অনাসতি হঙয় কৃঙষ্র ভজন করঙত হঙি ।
আসক্তিরক্হত সম্বন্সক্হত ।
ক্বষয়সমহূ সকক্ল মা্ব ॥
(“চিষ্ি গক ?” শ্রীলভদ্তি দ্সদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকণু র)

আসদ্তি থাকঙি না দ্কন্তু সম্বন্ থাকঙি—দ্িিয়সমহূ সকদ্ল 
মাধি । আপনাঙের দ্িিঙয়র প্রদ্ত আসদ্তি থাকঙি না, দ্কন্তু সম্বন্ 
থাকঙি । আপনাঙের ভািঙত হঙি ওইরকম : গর িাদ্ড়ঙত আপদ্ন 
থাঙকন, গস িাদ্ড়টা আপনার নয়, ঘরটা আপনার নয় দ্কন্তু আপদ্ন 
পাহাড়া দ্েঙছেন—গসই সম্বঙন্ই আপদ্ন ওখাঙন থাকঙিন । গরঙহতণু  
ভ�িাঙনর সম্পদ্র্ পাহাড়ার েরকার আঙছ গসঙহতণু  আপদ্ন ওখাঙন 
িাস কঙরন । এইরকম ভাঙি আপনার দ্নঙজর িাদ্ড়টা গেখঙিন ।

ক্বষজয় পর প্র়ীক্ত এজব আছজয় আমার ।
পসই মত প্র়ীক্ত হউক চরজণ পতামার ॥
(শ্রীভদ্তিদ্িঙনাে ঠাকণু র)
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কাম আঙছ কৃষ্-কর্ম্ম াপ ম্মঙি, কৃঙষ্র জন্য : রা দ্কছণু  করঙিন গসটা 
কৃঙষ্র গসিার জন্য করঙিন । রান্া করঙছন ভ�িাঙনর জন্য, ি্যিসা 
করঙছন ভ�িাঙনর জন্য, চাকদ্র করঙছন ভ�িাঙনর জন্য, গর সি দ্কছণু  
করঙছন গসটা ভ�িাঙনর জন্য । এইরকম িণুদ্দ্ধটা রাঁর আসঙি, দ্তদ্ন 
হঙি কৃষ্ভতি । কৃষ্ভতি না হঙল কৃষ্ভঙতির গসিা করা রায় না । 
আঙ� কৃষ্ভতি হঙত হয়, তঙি কৃষ্ভঙতির গসিা করা রায় । 

আসঙল দ্িিয় ছাড়া খণুি দুষ্র । আমরা চাই গর দ্িিয় গছঙড় গেি, 
দ্কন্তু �ঙৃহর আসদ্তি ছাড়ঙত পারদ্ছ না, ্রেীর আসদ্তি ছাড়ঙত পারদ্ছ 
না, পণুঙত্রঙত আসদ্তি ছাড়ঙত পারদ্ছ না । গকানটার আসদ্তি ছাড়ঙত 
পারদ্ছ আমরা ।

দুই সাধণু হদ্রবিাঙর দ্�ঙয় �্ার ধাঙর িঙস দ্ছঙলন । ওখাঙন �্ার 
গতা জল কম (পাথরগুঙলা গেখা রায়) দ্কন্তু গ্াত খণুি গিদ্শ । এিং 
গেখঙত গপঙলন গর, জঙল একটা কাঙলা মত দ্জদ্নস গভঙস রাদ্ছেল । 
এক সাধণু এক সাধণুঙক িলঙছন, “গহ গেখ, এটা দ্ক কম্বল চঙল রাঙছে ? 
কম্বলটাঙক তণু ঙল দ্নঙয় আসঙত পারঙল গতা আমরা দ্েঙনর গিলা 
শুদ্কঙয় গেি আর রাঙত্র �াঙয় দ্েঙত পাদ্র ।” “হ্যাঁ, দ্ঠক িলছ, আদ্ম 
এটাঙক দ্নঙয় আসি ।” 

তখন তার মঙধ্য একজন সাধণু জঙল গনঙম পড়ল । দ্কন্তু ওটা 
গতা কম্বল দ্ছল না—ওটা দ্ছল কাঙলা ভল্ণুক ! গসই ভল্ণুকটা ওই 
গলাকটাঙক গচঙপ ধরল । ভল্ণুকটাও িাঁচঙত চাইল—গস ভাসদ্ছল দ্কন্তু 
গ্াতার টাঙন গস উঠঙত পারদ্ছল না । আপদ্ন রখন �্ায় ডণু ঙি রান 
আর সাঁতরাঙত পাঙরন না, সঙ্ সঙ্ ক্ান্ত হঙয় পঙড় দ্কছণু  খড় গপঙল 
তাঙক ধরার গচষ্া করঙিন, তাই না ? তখন গসই ভাল্ণুকটাও মানুিটাঙক 
গপল আর তাঙক গচঙপ ধরল । ভাল্ণুকটার শদ্তি মানুঙির চাইঙত 
গিদ্শ, তাই সাধণুটা উঠঙত পারদ্ছঙলন না । গর সাধণুটা উপঙর ডাোয় 
দ্ছঙলন অপর সাধণুর অিথিা গেঙখ িলঙলন, “আঙর, তণু দ্ম কম্বলটা গছঙড় 
োও !” কথা শুঙন সাধণুটা উর্ঙর িলঙলন, “আদ্ম গতা কম্বল আঙ�ই 
গছঙড় দ্েঙয়দ্ছ দ্কন্তু কম্বলটা আমাঙক ছাড়ঙছ না !”
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আমরাও দ্িিয় ছাড়ঙত চাইদ্ছ দ্কন্তু দ্িিয় আমাঙের ছাড়ঙছ না ।
ক্বষজয় পর প্র়ীক্ত এজব আছজয় আমার ।
পসই মত প্র়ীক্ত হউক চরজণ পতামার ॥
(শ্রীভদ্তিদ্িঙনাে ঠাকণু র)

কখন ভদ্তি হঙি িণুঝি দ্ক কঙর ? আমার গছঙল, গমঙয়, ্রেী, পণুত্র, 
কন্যার প্রদ্ত গর টানটা থাকঙি, গসই টানটা ভ�িাঙনর প্রদ্ত থাকঙত 
হঙি । “আদ্ম ভ�িানঙক গসিা করঙত পারলাম না !”—এইরকম 
টানটা থাকঙত হঙি, তখন এইরকম প্রীদ্তটা পাওয়া রাঙি । তখন 
িণুঝঙিন গর, আপনার ভদ্তি হঙয়ঙছ ।

স্কণু ঙল েশ িছর পঙড় একটা সাদ্টম্ম দ্�ঙকট পাওয়া রায় । কীরকম 
েশ িছর ধঙর পঙড়ঙছন পরীক্ষায় গেখা হয় । আর সাধণুর পরীক্ষা 
কীরকম ? আমার আঙজিাঙজ কথা শুনঙত ভাল লা�ঙছ না আমার �ল্প 
করঙত ভাল লা�ঙছ না আমার দ্টদ্ভ দ্সদ্রঙয়ল গেখঙত ভাল লা�ঙছ 
না আমার এই হদ্রকথা, ভ�িতকথা শুনঙত ভাল লা�ঙছ ? গকানটা 
ভাল লা�ঙছ আপনাঙের ? রদ্ে আপনাঙের হদ্রকথা শুনঙত ভাল 
লা�ঙছ তখন আপনারা িণুঝঙত পারঙিন গর আপনাঙের কৃঙষ্র প্রদ্ত 
ভদ্তি আর কৃঙষ্র প্রদ্ত রদ্ত-মদ্ত আসঙছ । রদ্ে রদ্ত-মদ্ত আসঙি 
না তাহঙল দ্কছণু  হঙি না । গসইজন্য, কৃঙষ্র চরঙি সমপ ম্মি করঙত হঙি । 
এইটা আপনাঙের সি সময় মঙন রাখঙত হঙি ।

—    —
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সা্ুসজঙ্র প্রভাব

প্রঙত্যক দ্েন কীর্ম্ম ঙন আমরা �াই, “রামচন্দ্র স্ মাঙ� নঙরার্ম 
োস” । নঙরার্মোস ঠাকণু র রামচন্দ্র কদ্িরাঙজর স্ চাইঙছন । দ্িদ্ভন্ 
কীর্ম্ম ঙন দ্নঙজর নাম িা গুরুঙেঙির নাম কঙর গলখা আঙছ, এখাঙন 
দ্�ঙয় নঙরার্মোস ঠাকণু ঙরর গুরু দ্ক রামচন্দ্র ? না । দ্তদ্ন হঙছেন 
তাঁঙের দ্শক্ষা-গুরু িলা চঙল । গকন দ্তদ্ন তাঁর স্ মা�ঙছন ? গকন 
এটা প্রাথ ম্মনা করঙছন ?

মহাপ্রভণু র পঙর দ্তনজন সমসামদ্য়ক দ্ছঙলন—শ্যামানন্দ প্রভণু , 
আচারম্ম্য শ্রীদ্নিাস আর নঙরার্মোস ঠাকণু র । এরঁা মহাপ্রভণু র পঙর তাঁর 
লাইনটা রক্ষা করঙলন ।

একদ্েন আচারম্ম্য শ্রীদ্নিাস আর নঙরার্মোস ঠাকণু র একটা 
দ্নম�াঙছর তলায় িঙস দ্ছঙলন আর ওখান দ্েঙয় রামচন্দ্র কদ্িরাজ দ্িঙয় 
কঙর রাদ্ছেঙলন । আঙ�র রণুঙ� দ্ক কঙর গলাক দ্িঙয় করঙতন আপনারা 
গেঙখঙছন দ্ক না জাদ্ন না, আপনাঙের িািা মা তা গেঙখঙছন, আদ্মও 
িািা মাঙয়র মণুঙখ শুঙনদ্ছ । আঙ� গলাক পি (টাকা) দ্েঙয় গমঙয় দ্কঙন 
পালদ্ক কঙর দ্নঙয় আসত । গসইজন্য, রামচন্দ্র কদ্িরাজ তাঁর িউঙক 
দ্নঙয় একসঙ্ পালদ্কঙত ওঁঙক শ্বশুর িাদ্ড় গথঙক দ্নঙজর িাদ্ড়ঙত 
দ্নঙয় রাদ্ছেঙলন । ওইটা গেঙখই আচারম্ম্য শ্রীদ্নিাস িলঙলন, “গ�ল ! 
এই গলাকটা মায়ার কিঙল পঙড় গ�ল, এর জীিন িথৃা হঙয় গ�ল...”

এটা কথা রামচন্দ্র কদ্িরাঙজর কাঙন গ�ল আর দ্তদ্ন িাদ্ড়ঙত 
দ্�ঙয় দ্চন্তা করঙতন, “রখন দ্নম�াঙছর তলা দ্েঙয় আসদ্ছলাম, দুইজন 
সাধণু ওখাঙন িঙস দ্ছঙলন আর তাঁঙের মঙধ্য একজন সাধণু আমাঙক 
গেঙখই িলঙলন গর, আমার জীিন িথৃা হঙয় দ্�ঙয়ঙছ । মাঙনটা কী ? 
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আমরা সংসার কঙরদ্ছ, জীিন িথৃা হঙয় গ�ল মাঙন কী ?” রামচন্দ্র 
কদ্িরাজ সারা ক্ষি ওই দ্চন্তা করঙতন : “গলাকটা আমাঙক কী 
িলঙলন ?” িউঙয়র দ্চন্তা করদ্ছঙলন না—িাদ্ড়ঙত নতণু ন িউ এঙসঙছন, 
িাসর রাত্র, এসি আর দ্চন্তা গনই, শুধণু ওই সাধণুঙের কথা মাথার মঙধ্য 
আসল । “সাধণু কী িলঙলন ? জীিন চঙল গ�ল ? মায়ার মঙধ্য পঙড় 
গ�লাম - এটার মাঙন কী ?” এসি সারা ক্ষি দ্চন্তা করঙত করঙত পঙরর 
দ্েন সকালঙিলা দ্নম�াছটা খণুঙঁজ গির কঙর সাধণুঙের কাঙছ চঙল এঙস 
িলঙলন, “কালঙক রখন আমরা স্বামী ্রেী রাদ্ছেলাম পালদ্ক কঙর 
তখন আমার কাঙন ওইটা শুনলাম… আপদ্ন িলঙলন গর, আমার 
জীিন িথৃা হঙয় গ�ল, গর আদ্ম মায়ার কিঙল পঙড় গ�লাম । কী 
ি্যাপার ?” (শুধণু কান দ্েঙয় শুনঙল হঙি না—হৃেয় দ্েঙয় শ্রিি করঙত 
হঙি  । রামচন্দ্র কদ্িরাজ হৃেয় দ্েঙয় শ্রিি করঙলন আর তখন সঙ্ 
সঙ্ তাঁর ওই কথাটা হৃেঙয় গলঙ�ঙছ ।) তখন আচারম্ম্য শ্রীদ্নিাস আর 
নঙরার্মোস ঠাকণু র হদ্রকথা িলঙত শুরু করঙলন আর তাঁঙক সি ভাল 
কঙর িণুদ্ঝঙয় দ্েঙলন—মায়া কাঙক িঙল, মায়ার কিঙল পড়ঙল কী 
অিথিা হয় ইত্যাদ্ে ।

সিম্মঙশঙি রামচন্দ্র কদ্িরাজ আচারম্ম্য শ্রীদ্নিাঙসর কথা শুনঙত 
শুনঙত িলঙলন, “আদ্ম আপনার কাছ গথঙক েীক্ষা দ্নঙত চাই ।” েীক্ষা 
দ্েঙয় আচারম্ম্য শ্রীদ্নিাস িলঙলন, “তণু দ্ম েীক্ষা দ্নঙয়ছ, এখন িাদ্ড় চঙল 
রাও ।” িাদ্ড় দ্�ঙয় আর দ্কছণু ঙতই তাঁর সংসাঙর মন লা�ঙছ না । দ্তদ্ন 
আিার চঙল আসঙলন । আচারম্ম্য শ্রীদ্নিাস অিাক হঙয় িলঙলন, “গস 
কী ? তণু দ্ম আিার চঙল এঙসছ ? গতামার িাদ্ড়ঙত নতণু ন ্রেী, কঙয়ক দ্েন 
আঙ� দ্িঙয় হঙয়ঙছ আর কালঙক েীক্ষা দ্নঙয় চঙল দ্�ঙয় আিার পঙরর 
দ্েন চঙল এঙসছ ? তণু দ্ম দ্ঠক কঙর িাদ্ড় দ্�ঙর রাও ।” িণুদ্ঝঙয় টণু দ্ঝঙয় 
দ্েঙয়ঙছন দ্কন্তু দ্তদ্ন িারিার দ্�ঙর চঙল আসঙলন । তখন তাঁঙক আর 
কী িলঙিন ? তখন আচারম্ম্য শ্রীদ্নিাস আর তাঁঙক দ্�রাঙত পারঙলন 
না—গসইভাঙি রামচন্দ্র কদ্িরাজ আচারম্ম্য শ্রীদ্নিাঙসর কাঙছ থাকঙত 
লা�ঙলন আর সিম্মঙশঙি তাঁর সঙ্ িনৃ্দািঙন চঙল গ�ঙলন ।
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এটাই িলা হঙছে সাধণু-স্—দ্তদ্ন সুন্দর ভাঙি হৃেয় দ্েঙয় কথাটা 
শ্রিি কঙরঙছন আর গসই গশানার �ঙল তাঁর গেখণুন কী হঙয় গ�ল ? 
সাধণুসঙ্র প্রভাঙি সদ্গুরুর কাঙছ শরিাপন্ হঙয় দ্তদ্ন হদ্রভজন 
করঙত পারঙলন—শুধণু তাই নয়, িাদ্ড় ঘর গছঙড় দ্েঙয় দ্তদ্ন পণুরাপণুদ্র 
চঙল আসঙলন । তাহঙল শ্রিঙির কী �ল ? িণুঝঙত পারঙছন ? হৃেয় দ্েঙয় 
শ্রিি করঙত হয় । 

গসইজন্য নঙরার্মোস ঠাকণু র িলঙছন, “রামচন্দ্র স্ মাঙ� নঙরার্ম 
োস ।”

‘সা্ুসঙ্’, ‘সা্ুসঙ্’—সর্ম্ম শাজ্রি কয় ।
লবমাত্র সা্ুসজঙ্ সর্ম্ম ক্সক্ধি হয় ॥
(শ্রীহচতন্যচদ্রতামতৃ, ২/২২/৫৪)

প্রকৃত সাধণুস্ হঙল তঙি আমাঙের পরমকল্যাি িস্তু লাভ হঙি ।
অসা্ুসজঙ্ ভাই কৃষ্ণিাম িাক্হ হয় ।   
িামাক্ষর বাক্হরায় বজট তব ুিাম কভ্ িয় ॥
(শ্রীশ্রীঙপ্রমদ্িির্ম্ম , ৭/১)

অসাধণুসঙ্ কখনও কৃষ্নাম হয় না । লিমাত্র সাধণুস্ হঙলই তার 
�ঙল সর্ম্ম দ্সদ্দ্ধ হঙয় রাঙি ।

আপনারা িারিার এখাঙন আঙসন দ্কন্তু সদ্ত্যকাঙরর সাধণুস্ রদ্ে 
হত, তাহঙল আপনারা আরও অঙনক উপঙর উঠঙত পারঙতন । আর 
রদ্ে আপনাঙের মঙন হয় গর, “সাধণু আমার মত খায়, সাধণু আমার 
মত িাথরুঙম রায়, সাধণু আমার মত স্ান কঙর, গস আমার মত একই 
রকম ি্যদ্তি”,—তাহঙল গসটা সাধণুস্ নয় । সাধণুর িাদ্হ্যক দ্িিয় িস্তু 
শুধণু গেঙখন অার তাঁর আসল দ্িিয় িস্তু গেখঙত পাঙরন না । গসইজন্য, 
আমাঙের সদ্ত্যকাঙরর সাধণুস্ করঙত হঙি—হৃেয় দ্েঙয় আর দ্নষ্াম 
ভাঙি ।

—    —
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ভক্তিেরজতর পর়ীক্ষা

চিষ্ঙির ছাদ্র্শটা গুি আঙছ : কৃপালণু, অকৃতঙদ্রাহ, সত্যসার, 
সম, দ্নঙ্দম্ম াি, িোন্য, মদৃু, শুদ্চ, অদ্কঞ্চন, সঙর্ম্ম াপকারক, শান্ত, 
কৃহষ্কশরি, অকাম, দ্নরীহ, দ্থির, দ্িদ্জত-িড়ণুি, দ্মতভণু ক্, অপ্রমর্, 
মানে, অমানী, �ম্ীর, করুি, চমত্র, কদ্ি, েক্ষ, গমৌনী । গসই গুিটা 
আপনার মঙধ্য আঙছ দ্ক না ? ছাদ্র্শটাই গুি েঙূর থাকণু ক তার মঙধ্য 
একটাও আঙছ দ্ক না ? গসইটা আপনাঙের দ্নঙজই দ্নঙজর দ্েঙক দ্িচার 
করঙত হঙি ।

স্কণু ঙল গ�ার ক্াস পরম্মন্ত পড়ঙল প্রাইমাদ্র পাস হয়, তারপর েশম 
ক্াস পরম্মন্ত পড়ঙল হাই স্কণু ল পাস হয়, আর বিােশ ক্াস পরম্মন্ত পড়ঙল 
উচ্মাধ্যদ্মক পাস হয়, তারপর কঙলঙজ ভদ্তম্ম হয় । দ্কন্তু এখাঙন 
পরীক্ষা গনঙি গক ? দ্নঙজর পরীক্ষা দ্নঙজই দ্নঙত হঙি : আপদ্ন 
সদ্ত্যকাঙরর ভজন করঙছন দ্ক করঙছন না ? আপনার হদ্রকথায় মদ্ত 
আসঙছ দ্ক রদ্ত আসঙছ না ? গসটা আপনাঙক দ্নঙজঙক দ্িচার করঙত 
হঙি । আপনার পরীক্ষা আপনাঙকই দ্নঙত হঙি : আপদ্ন সদ্ত্যকাঙরর 
হদ্রভজন করঙছন দ্ক না ? আপদ্ন সাধণু হঙলন দ্ক না ? আপদ্ন পরচচম্মা, 
পরদ্নন্দা করঙছন দ্ক না ? ‘আদ্ম’ ‘আমার’ িস্তুটা গেখঙছন দ্ক না ? 
নাম িঙল পাপাচার করঙছন দ্ক না ? এই ধরঙনর দ্জদ্নি রদ্ে থাঙক, 
তাহঙল এটা হদ্রনাম হল না । কতক্ষি হদ্রনাম হয় গসটা দ্নঙজঙক 
িণুঝঙত হঙি । গসইজন্য চিষ্ি-ভজনটা (গসিা) আমাঙের কতম্মি্য ।

একাদ্ক দ্নজম্ম ন ভজন করঙল তঙি এটা চকতি । “দ্নজম্ম ঙন একাদ্ক 
থাকি ও কারও স্ করি না”—গসটা হঙছে চকতি- অত্মিঞ্চনা । 
দ্নজম্ম ঙন িঙস গথঙক একাদ্ক ভজন করা মাঙন আপদ্ন আত্মিঞ্চনা 
করঙলন । কদ্লরণুঙ�র ভজনটা হঙছে গ�াষ্ভজন, গ�াষ্্যানন্দী—
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দ্নজম্ম ন ভজন নয় । সািাইঙক দ্নঙয় সঙ্কীর্ম্মন করঙত হঙি । তাহঙল এটা 
সদ্ত্যকাঙরর নাম হয় ।

মঙন মঙন হদ্রনাম করঙল আপনার অঙনক দ্চন্তাভািনা এই সময় 
আঙস । এমনদ্ক ১০ দ্মদ্নট এমনই িঙস থাকঙত মণুশদ্কল কারি অঙনক 
দ্চন্তা মঙনর মঙধ্য এঙস রায়, রখন ধ্যাঙন িঙসন অন্য দ্চন্তা মঙনর 
মঙধ্য এঙস রায় । আর রখন আপদ্ন গজাঙর গজাঙর হদ্রনাম কঙরন, 
তখন পশুপাদ্খ, �াছপালা, কীটপত্ (রারা িলঙত না পাঙর, শুনঙত 
না পাঙর) ওরাও দ্কছণু  ম্ল গপঙত পাঙর । তারা সাউন্ড ভাইঙব্রশন 
(শব্দতর্) শুনঙত পায় ।

গুরুমহারাজ িলঙছন শব্দতর্ ইথাঙরর মধ্যঙম এঙস রায় । ইথার 
মাঙন কী ? গরমন গটদ্লদ্ভশঙনর গসন্টার িা আকাশতার (অ্যদ্রঙয়ল) 
গসন্টার হঙছে কলকাতায় দ্কন্তু আপদ্ন এখান গথঙক একটণু  সুইচ 
গেন আর দ্স�ন্যালটা তরঙ্র মধ্যঙম ওখান গথঙক চঙল আঙস । 
গমািাইলটাও এইরকম । টাওয়ারটা হঙছে গকাথায় - অার এখান গথঙক 
আমরা কথা শুনঙত পাই, গেশ দ্িঙেঙশর কথাও শুনঙত পাই । গসটা 
হঙছে শব্দতর্ গরমন ইথাঙরর মাধ্যঙম চঙল আঙস ।

গুরুমহারাজ আর একটা কথা িলঙছন, সুন্দর কঙর মন দ্েঙয় 
শুনঙত হঙি আর মঙন রাখঙত হঙি ।

এই জ�ঙতর গলাকগুঙলা িঙল গর ভদ্তি জ�ৎ গনই । রদ্ে আপনার 
কান না থাঙক (রদ্ে কান িদ্ধর থাঙক), তাহঙল শব্দজ�ৎ িলঙত দ্কছণু  
আঙছ ? আপদ্ন কথা িণুঝঙত পারঙিন ? কাঙন রদ্ে শুনঙত না পাই 
(গলাঙক িঙল ‘কান কালা’), িাদ্হঙর গর অত শব্দ হঙছে (মাইক িাজঙছ, 
গলাক কথা িলঙছ, পাঠও হঙছে) আদ্ম গসটা দ্কছণু ই শুনঙত পারদ্ছ না, 
তাহঙল আদ্ম ভািদ্ছ গর, গকান শব্দ দ্ক গনই এই জ�ঙত ? দ্কন্তু গসটা 
দ্ক সত্য কথা ? আদ্ম রদ্ে শুনঙত পাই, তাহঙলই গিাঝা রায় গর, এটা 
সত্য কথা নয় । শব্দজ�ৎ আঙছ ।

েৃষ্ জ�ৎও আঙছ । রদ্ে গচাখ অন্ হয় তাহঙল আমার কাঙছ 
পদৃ্থিীঙত আর দ্কছণু  গনই—আঙলা গনই, �াছপালা গনই, কীটপত্ 
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গনই, পশুপাখী গনই, দ্কছণু ই গনই কারি আমার েৃষ্ িস্তু দ্কছণু  গনই । 
গচাঙখ গেখঙত পারদ্ছ না িঙল জ�ঙত আদ্ম আর দ্কছণু  গেখঙত পারদ্ছ 
না । এইজন্য, আদ্ম িদ্ল এই জ�ঙত দ্কছণু ই গনই । দ্কন্তু গসটা দ্ক সত্য 
কথা ? গসটা সত্য কথা নয় ।

কান থাকঙল গরমন শব্দজ�ৎ আঙছ, গচাখ থাকঙল গরমন েৃষ্ জ�ৎ 
আঙছ (গেখার িস্তু আঙছ), গসইরকম ভদ্তি থাকঙল ভ�িান আঙছন । 
এটা মঙন রাখঙত হঙি । ভ�িান গনই িলঙল গসটা গকউ শুনঙিন না । 
ভদ্তি থাকঙল ভ�িান আঙছন ।

গচাখ রদ্ে থাঙক, আদ্ম এই দ্িদ্্ডং গেখঙত পারদ্ছ, �াছপালা 
গেখঙত পারদ্ছ, পণুকণু র গেখঙত পারদ্ছ, জ্ল ও রাস্তা গেখঙত পারদ্ছ, 
আপনাঙেরঙক গেখঙত পারদ্ছ । রাঙের গচাখ আঙছ, তারাও এটা 
িলঙি । রদ্ে গচাখটা অন্ হঙতা গেখঙত গপতাম না । তাহঙল, রার 
ভদ্তি আঙছ িঙল, গস-ই ভ�িানঙক গেখঙত পাঙি—ভদ্তি থাকঙল 
ভ�িানঙক েশ ম্মন হঙি । ভ�িান আঙছন িঙল গসটা দ্িশ্বাস করঙত 
হঙি । ভদ্তি থাকঙল গসটা িণুঝঙত পারঙিন । ভদ্তির মাধ্যঙম ভ�িানঙক 
লাভ হয় । এইটা মঙন রাখঙত হঙি ।

এটা পরমগুরুমহারাজ শ্রীল শ্রীধর গেিঙ�াস্বামী মহারাঙজর কথা, 
এটা দ্তদ্ন তাঁর িইঙতও দ্লঙখঙছন ।

আমাঙের গসইভাঙি সি সময় এই দ্চন্তা করঙত হঙি । এই 
দ্চন্তাভািনার মঙধ্য আমাঙের জানঙত হঙি, িণুঝঙত এিং থাকঙত হঙি ।

—    —
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ক্িত্য-পসবা

�ঙৃহ গথঙক ভ�িাঙনর গসিা করা রায় । সারা পদৃ্থিীর গলাঙকর 
গর একিাঙর সংসার গছঙড় দ্েঙয় আসঙত হঙি এমন কথা গনই । কথাটা 
িণুঝঙত হঙি ।

একদ্েন শ্রীলভদ্তিদ্সদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকণু ঙরর কাঙছ দু’জন স্বামী 
ও ্রেী দ্�ঙয় পঙড় তাঁর কাছ গথঙক েীক্ষা দ্নঙত দ্�ঙয়ঙছন । দ্িকাঙল 
প্রভণু পাঙের কাঙছ এঙস িলঙলন,

“আমরা দুজনই েীক্ষা দ্নঙত এঙসদ্ছ আপনার কাঙছ ।”
“েীক্ষা আপনারা গকন গনঙিন ?” প্রভণু পাে দ্জঙজ্স করঙলন ।
তাঁরা উর্ঙর িলঙলন, “গরন আমাঙের সংসার ভাল শাদ্ন্তভাঙি 

থাকঙি, আমাঙের গছঙলঙমঙয়র ভাল গলখাপড়া হঙি—এইজন্য আমরা 
েীক্ষা দ্নঙত এঙসদ্ছ ।”

“ওটার জন্য আদ্ম েীক্ষা দ্েঙত পাদ্র না ।” প্রভণু পাে িলঙলন । 
তারপর দ্তদ্ন প্রস্তাি করঙলন, “আদ্ম িদ্ল কী, আপনারা এক কাজ 
করুন । আপনাঙের ঘর গেওয়া হঙি, গসই ঘঙর সাত-েশ দ্েন ধঙর 
থাকণু ন । আদ্ম প্রঙত্যক দ্েন পাঠ কদ্র সকাল ও সন্্যা, আপনারা 
প্রঙত্যকদ্েন আমার পাঙঠ আসঙিন এিং ভ�িাঙনর কথা শুনঙিন । 
শুনঙত শুনঙত রদ্ে আমাঙক আপনাঙের ভাল লা�ঙি তাহঙল 
আপনাঙের েীক্ষা গেওয়ার উপরণুতি মঙন করি ।”

তারপর সাত দ্েন ধঙর তারা ভা�িতকথা শ্রিি কীর্ম্মন কঙরঙছন । 
প্রভণু পাে তাঁঙেরঙক একদ্েন দ্জঙজ্স করঙলন,

“আপনাঙের দ্ক েীক্ষা গনওয়ার কথা মঙন হঙছে - না দ্ক িাদ্ড় 
দ্�ঙর গরঙত ইছো করঙছ ?”

“না, আমরা েীক্ষা দ্নঙয় তারপর িাদ্ড় িা পিূম্মাশ্রঙম দ্�ঙর রাি ।”
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“এখন িণুঝঙলন গকন েীক্ষা দ্নঙত হঙি ?”
“আমরা আপনার হদ্রকথার মাধ্যঙম কথাগুঙলা সি শুঙন িণুঝঙত 

পারলাম গর, এই কারঙি আমরা েীক্ষা দ্নঙত চাই”
তখন প্রভণু পাে িলঙলন, “েীক্ষা দ্নঙয় আপনারা আমাঙক কী 

গেঙিন ?”
“প্রভণু , আমরা গতা �দ্রি মানুি, গিদ্শ টাকাপয়সা দ্নঙয় আদ্স 

দ্ন । কী আর দ্েঙত পাদ্র আপনাঙক ? রা আমার আঙছ—েশটাকা—
গসটা দ্েঙত পাদ্র ।”

প্রভণু পাে িলঙলন, “এটা হঙি না ।”
“িলণুন কী দ্েঙত হঙি ?”
“আমার টাকার েরকার গনই ।”
“আপদ্ন কী চান ? িলণুন ।”
“আদ্ম চাই এইটা : আপনাঙের গর কণু দ্টর (�হৃ) আঙছ, গস �ঙৃহ 

আমার জন্য একটা ঘর দ্েঙত হঙি । আর প্রঙত্যক দ্েন আদ্ম গর খািার 
খাই গসটা আমাঙক গখঙত দ্েঙত হঙি । আদ্ম আপনাঙের িাদ্ড় দ্�ঙয় 
থাকি আর রত দ্েন থাকি তত দ্েন আপনাঙের আমাঙক গখঙত দ্েঙত 
হঙি ।”

প্রভণু পাঙের কথা শুঙন স্বামী ্রেী মঙন মঙন ভািঙছন, “এঙতা ভাদ্র 
দ্িপঙে পঙড় গ�লাম ! প্রভণু পাে কত োরুি দ্িদ্্ডঙয় থাঙকন আর 
আমাঙের ক্ষণু দ্র কণু দ্টঙরর মঙধ্য গকাথায় প্রভণু পােঙক থাকার জায়�া 
গেি ? আর প্রভণু পােঙক আমরা দ্কই-িা গখঙত গেি ?”

মণুঙখ তাঁঙের ইতস্তত গেঙখ প্রভণু পাে িলঙলন, “আপনারা একটণু  
দ্চন্তা করুন তার পঙর আিার আমার কাঙছ আসুন ।”

তাহঙল তাঁরা িাদ্হঙর দ্�ঙয় দুজঙন কানাকাদ্ন করঙত শুরু 
করঙলন । একজন মহারাজ (প্রভণু পাঙের দ্শষ্য) িলঙলন, “দ্ক ি্যাপার ? 
গতামরা কানাকাদ্ন করছ গকন ? প্রভণু পাে দ্ক েীক্ষা দ্েঙছেন না ?”

“না… দ্তদ্ন অঙনক োদ্ি করঙছন…”
“কী োদ্ি করঙছন ?”
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“দ্তদ্ন িলঙছন আমাঙের গর ঘর আঙছ, গসই ঘঙরর মঙধ্য তাঁর 
জন্য একটা থাকার জায়�া দ্েঙত হঙি আর তাঁঙক প্রঙত্যক দ্েন ছয়িার 
িা পঞ্চিার গখঙত দ্েঙত হঙি… আমরা দ্ক কঙর রাদ্জ হই ? আমরা গতা 
�দ্রি মানুি । আমরা প্রভণু পােঙক দ্ক কঙর দ্নঙয় রাখি ? আর দ্ক কঙর 
গখঙত দ্েঙত পারি ?”

“আঙর গিাকা ! গতামরা প্রভণু পােঙক িণুঝঙত পারছ না !”
“তঙি দ্তদ্ন দ্ক িঙলঙছন ?”
“দ্তদ্ন রখন গতামাঙের হদ্রনাম েীক্ষা গেঙিন, তাঁর এক গসিক 

আঙছ, গস গতামাঙের একটা �ঙটা (আঙলাকদ্চত্র) গেঙি । গসই �ঙটাটা 
ঠাকণু ঙরর দ্সংহাসঙন গরঙখ প্রঙত্যক দ্েন তাঁর চরঙি �ণু ল দ্েঙত হঙি, 
একটা থালা দ্কঙন �্াজল তণু লসী দ্েঙয় প্রভণু পাঙের জন্য গভা� লা�াঙত 
হঙি । আর তাঁর প্রসাে গতামরা পাঙি । গতামরা ভািঙছা দ্ক প্রভণু পাে 
গতামাঙের িাদ্ড় দ্�ঙয় িঙস থাকঙিন ? প্রভণু পাঙের দ্িগ্রহ (�ঙটা) 
রাখা মাঙন প্রভণু পােঙক রাখা । গুরুঙেিঙক গতামাঙের িাড়ীঙত রাখঙত 
হঙি—তাঁর জন্যই একটা ঘর গরঙখ প্রঙত্যক দ্েন তাঁঙক গভা� লাদ্�ঙয় 
প্রসাে পাঙি । গসইটা গতামাঙের খাওয়া ।”

তখন তারা িণুঝঙত পারঙলন, “এটা সত্যই হঙি ! এটা গতা গকান 
ি্যাপারই নয় । প্রভণু পাঙের আঙলাকদ্চত্র দ্সংহাসঙন রাখি আর একটা 
নতণু ন থালা ও গ্াস দ্কঙন তণু লসী পাতা দ্েঙয় তাঁঙক জল গভা� লা�াি 
আর তাঁর প্রসাে গপঙত হঙি । এঙতা সি জাদ্ন, প্রভণু পাে পাঙঠও 
িঙলঙছন । এইটা আমরা প্রথম িণুঝঙত পাদ্রদ্ন !”

“তখন গতামরা রাদ্জ হঙয় রাও !” মহারাজ িলঙলন ।
তখন দুজন প্রভণু পাঙের কাঙছ দ্�ঙয় িলঙলন, “প্রভণু পাে, আমরা 

রাদ্জ ! আমাঙের গকান সমস্যা গনই । আমরা আপনার কাঙছ েীক্ষা 
গনি ।”

এটা হঙছে প্র্যাকদ্টস (অনুশীলন) । আমরা গর গকান অিথিায়ই 
থাদ্ক না গকন, আমাঙের প্রঙত্যক দ্েন দ্নষ্া সহকাঙর ঠাকণু ঙরর দ্নত্য-
গসিা করঙত হঙি ।
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প্রঙত্যক দ্েন দ্নত্য-গসিা করঙত হঙি । প্রঙত্যক দ্েন ম্লারদ্তঙত 
উঠঙত হঙি । স্ান কঙর গধায়া কাপড়-গচাপড় পঙর ঠাকণু রঙক জা�াঙত 
হঙি । ঠাকণু ঙরর আরদ্ত কঙর িাল্য-গভা� দ্েঙত হঙি, তারপর অচ্ম্ম ন 
কঙর ঠাকণু রঙক গভা� লা�াঙত হঙি । সকালঙিলা রদ্ে কাঙজ গিদ্রঙয় 
রান, তাহঙল অচ্ম্ম ন কঙর গর রান্া হঙি গস রান্া গভা� লাদ্�ঙয় 
প্রসাে গপঙয় আিার দ্টদ্�ন িঙসে গসই প্রসাে দ্নঙয় কাঙজ গিদ্রঙয় 
গরঙত পাঙরন । রারা কাজ কঙরন তাঙের গকান অজণুহাত করা চলঙি 
না (গলাক িঙলন গর, “আমরা িাদ্হঙর কাজ করদ্ছ, এত সি দ্ক কঙর 
হঙি ?”) । রদ্ে ভ�িানঙক আপনার ্রেী ভালিাঙস, গস রদ্ে আপনার 
জন্য রান্া করঙত পাঙর তঙি ভ�িাঙনর জন্যও রান্া করঙত পারঙি । 
ভ�িাঙনর জন্য রান্া কঙর গসই প্রসাে আপনাঙের গপঙত হঙি । 
আিার সন্্যার সময় িাদ্ড় দ্�ঙর আসঙলন, আিার সন্্যা আরদ্ত কঙর 
ঠাকণু রঙক রাঙত গভা� লাদ্�ঙয় দ্েঙত হঙি । এইভাঙি দ্নয়ম করঙত 
হঙি । দ্িকাঙলও একটণু  চিকাঙলর গভা� দ্েঙত হঙি—একটণু  �ল-জল, 
রার গররকম গজাঙট গসটা দ্েঙত পাঙরন । কারও আঙপল গজাঙট, 
কারও শসা গজাঙট, কারও গপয়ারা গজাঙট, কারও �াঙছর জাম গজাঙট, 
কারও �াঙছর িাতাদ্িঙলিণু গজাঙট—রার গররকম জণুটঙি, গসটা গভা� 
লা�াঙত পাঙরন । ভ�িাঙনর জন্য গর পাঁচ িা েশ প্রকার �ল দ্েঙত 
হঙি, এমন দ্নয়ম-কানন গনই :

ভজতির ক্েক্িষ প্রভ্ লুক্টপকু্ট িায় । 
অভজতির ক্েক্িষ প্রভ্ উলক্ট িাক্হ চায় ॥

—    —
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আিদিোয়ক কষ্

গ�ৌরকথা হৃেঙয় থাকঙত হঙি । গ�ৌরকথা হৃেঙয় থাকঙল কখনও 
গ�ৌরঙক ছাড়া ভাঙলা লা�ঙি না । মনটা গ�ৌরঙক দ্েঙত হঙি । 
শ্রীলজ�োনন্দ পদ্ণ্ডত িঙলঙছন :

আজির মি রাক্িজত ক্রয়া আপিাজক ক্েজব ফাঁক্ক ।
মজির করা োজি পরারা পকমজি হৃেয় ঢাক্ক ॥
(শ্রীশ্রীঙপ্রমদ্িির্ম্ম , ৮/৪)

গ�ারা সি জাঙনন আপদ্ন মনটা কাঙক দ্েঙয়ঙছন—আপনার 
মনটা গ�ারার দ্েঙক আঙছ না অন্য দ্েঙক আঙছ । গ�ৌরাঙ্র গপ্রম 
কখনও না রায়—আমরা কৃষ্ চাই না, কৃষ্ঙপ্রম চাই । রত অসুদ্িধা 
গহাক, রত ঝাঙমলা গহাক, আমরা এখাঙন ধাম পদ্রক্রমা করঙত, দ্কছণু  
সুকৃদ্ত অজম্ম ন করঙত এঙসদ্ছ । আমরা িাঁেঙরর পায়খানা আর অন্য 
গনাংরা দ্জদ্নস গেখঙত আদ্স দ্ন । খাওয়া-োওয়া, পরা, ভাঙলামন্দ, 
অঙনক দ্কছণু  কষ্ পাঙছেন । আপনাঙের িাদ্ড়ঙত এক এক ঘঙর একা 
থাঙকন, এক এক খাঙট ঘণুমান আর এখাঙন েশদ্ট গলাক খাঙট একসঙ্ 
ঘণুমাঙছেন । একটণু  গতা কষ্ হঙি । িার িার কাঙরন্ট রাঙছে, গজনাঙরটর 
রাঙছে । এই সি নানারকম কষ্ রাঁরা সহ্য করঙত পাঙরন তাঁরা 
ভ�িানঙক গপঙত পাঙরন ।

ভ�িান এইসি কষ্ বিারা আমাঙের পরীক্ষা কঙরন, “গতামায় 
আদ্ম অঙনক কষ্ গেি, গসই কষ্ তণু দ্ম সহ্য করঙত পারঙি গতা ? গসই 
কষ্ তণু দ্ম সহ্য কঙর আমার ভতি-সঙ্ পদ্রক্রমা করঙত পারঙি ?”

পণুদ্রঙত গেখঙছন দ্িরাট দ্িরাট দ্িদ্্ডং, দ্িরাট দ্িরাট গহাঙটল 
আঙছ । দ্কছণু  গহাঙটঙল এক রাত থাকার ৭০০ টাকা ভাড়া আর এমন 
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দ্কছণু  গহাঙটল আঙছও গরখাঙন এক রাত ভাড়া হঙছে ১০০,০০০ টাকা 
(গসখাঙন সুইদ্মং পণুল আঙছ, মে পাঙিন, �াঁজা পাঙিন, গমঙয় পাঙিন, 
সি দ্কছণু  পাঙিন) । আমরা গতা গসগুঙলা করঙত আদ্সদ্ন । আমরা 
সাধণুসঙ্ ধামপদ্রক্রমা করঙত কষ্ করঙত করঙত এঙসদ্ছ ।

সি কষ্ সহ্য কঙর ধাম পদ্রক্রমা করঙত হঙি । ভ�িাঙনর কাঙছ 
আসঙত হঙল অঙনক পদ্রশ্রম করঙত হঙি । আমরা ময়লা গলাক, 
গনাংরা গলাক—িাদ্হঙর কপাঙল দ্তলক কঙর আদ্ছ আর �লায় মালা 
পঙর আদ্ছ দ্কন্তু আদ্ম গ�াপঙন দ্ক করদ্ছ ?

“পরারার আক্ম, পরারার আক্ম” মজুি বক্লজল িাক্হ চজল ।
পরারার আচার, পরারার ক্বচার লইজল ফল ফজল ॥

পলাক পেিাি পরারা ভো ক্তলক মাত্র ্ক্র ।
পরাপজিজত অত্যাচার পরারা ্জর চুক্র ॥
(শ্রীশ্রীঙপ্রমদ্িির্ম্ম , ৮/৬-৭)

আমরা গসইরকম কপটতা কদ্র । তাঁর কাঙছ রািার জন্য ভ�িান 
আমাঙের পরীক্ষা কঙরন—আমাঙেরঙক ধণুঙয় মণুঙছ পদ্রষ্ার কঙর 
তাঁর কাঙছ দ্নঙয় রাঙিন । গসইজন্য আমাঙের দ্নঙজঙক একটণু  ধণুঙয় মণুঙছ 
পদ্রষ্ার করঙত হঙি, তার জন্য পরীক্ষা অঙনক আঙছ । গসই দ্িদ্ভন্ 
পরীক্ষায় পাস করঙত হঙি, দ্িদ্ভন্ দ্নয়মকানুন অনুসাঙর চলঙত হঙি । 
রা�, গবিি, দ্হংসা গসগুঙলা আমাঙের মঙধ্য থাকঙল হঙি না ।

দ্চন্তা করঙত হঙি আদ্মও তা জীিাত্মা । আদ্ম ঘঙরর মঙধ্য আদ্ছ 
আর একটা ি্যাে, গপাকা, সাপ প্রভৃদ্ত কত কষ্ কঙর জ্ঙলর মঙধ্য 
জীিনরাপন করঙছ । �রুর মশাদ্র গনই—আমায় একটা মশায় কামড় 
দ্েঙল আদ্ম ঘণুমাঙত পাদ্র না, মশার কঙয়ল লা�াই আর �রুঙক কত 
মশা কামড় গেয় । তারা কত কষ্ করঙছ এই জীিন গপঙয়, আর আমরা 
এখন মানুি জন্ম লাভ কঙর চঙল এঙসদ্ছ সামান্য একটণু  কষ্ই সহ্য করঙত 
পাদ্র না । গসইজন্য ভ�িানঙক গপঙত হঙল আমাঙের সি কষ্ সহ্য 
করঙত হঙি । এইটা হঙল আমাঙের কথা আজঙক ।
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জীিন চঙল রাঙছে গরঙকান মণুহুঙতম্ম চঙল গরঙত পাদ্র দ্কন্তু আমরা 
এই ধাম পদ্রক্রমা করঙত এঙসদ্ছ আর মঙনর মঙধ্য রদ্ে খারাপ দ্চন্তা 
রাদ্খ তাহঙল ধাম পদ্রক্রমা হঙি না ।

জয় শ্রীলগুরুমহারাজ দ্ক জয় ।

—    —

              মি, তুক্ম ত়ীজর ম্ম সো রত ।
অজরা্্যা, মরুরা, মায়া,  কাশ়ী, কাঞ্চ়ী, অবতি়ীয়া,
              বিারাবত়ী আর আজছ রত ॥

তুক্ম চাহ ভ্রক্মবাজর,        এ সকল বাজর বাজর,

              মকু্তিলাভ কক্রবার তজর ।
পস পকবল তব ভ্রম,           ক্িররম্মক পক্রশ্রম,
              ক্চর্ ক্স্র ত়ীজর ম্ম িাক্হ কজর ॥

ত়ীর ম্মফল সা্ুসঙ্,                    সা্ুসজঙ্ অতিরঙ্,
              শ্রীকৃষ্ণভেি মজিাহর ।
ররা সা্ু, তরা ত়ীর ম্ম,    ক্স্র কক্র, ক্িে-ক্চর্,
              সা্ুসঙ্ কর ক্িরতির ॥

পর ত়ীজর ম্ম ববষ্ণব িাই,                পস ত়ীজর ম্মজত িাক্হ রাই
              ক্ক লাভ হাঁক্টয়া েূরজেশ ।
ররায় ববষ্ণবরণ,                        পসই স্াি বদৃিাবি,
              পসই স্াজি আিদি অজশষ ॥

কৃষ্ণভক্তি পরই স্াজি,        মকু্তিোস়ী পসইিাজি,
              সক্লল তরায় মদিাক্কি়ী ।
ক্রক্র তরা পরাব্ ম্মি,         ভূক্ম তরা বদৃিাবি,
              আক্বভূম্মতা আপক্ি হ্াক্েি়ী ॥

ক্বজিাে কক্হজছ ভাই,       ভ্রক্ময়া ক্ক ফল পাই,
              ববষ্ণব-পসবি পমার ব্রত ॥

(শ্রীলভদ্তিদ্িঙনাে ঠাকণু র, কল্যািকল্পতরু)



শ্রীউপঙেশ   :  “িড় আশার িাধা”  ৬৩

বড আশার বা্া

মকূং কজরাক্ত বাচালং পঙু্ং লঙ্ঘয়জত ক্রক্রম্ ।
রৎকৃপা তমহং বজদি শ্রীগুরুং ে়ীিতারণম্ ॥

“গিািা গলাকও িাচাল হঙত পাঙর, প ণ্ুঙলাকও পাহাড় 
উলঙ্ঘন করঙত পাঙর রদ্ে শ্রীগুরুপােপঙদ্মর কৃপা হয় ।” সর্ম্ম াঙগ্র 
মেীয় গুরুপােপদ্ম ওঁ দ্িষ্ণু পাে জ�ৎগুরু শ্রীল ভদ্তিসুন্দর গ�াদ্িন্দ 
গেিঙ�াস্বামী মহারাঙজর রাতণু লচরঙি িাষ্াঙ্ েণ্ডিৎ পরূ্ম্ম ক গসিামণুঙখ 
তাঁহার অহহতণু কী কৃপা প্রাথ ম্মনা দ্ভক্ষা করদ্ছ । তৎপর গুরুি� ম্ম, 
গুরুভ্রাতৃমণ্ডলী, গশ্রাত্রীমণ্ডলী, মাতৃমণ্ডলী, ভতিমণ্ডলী আপনাঙের 
শ্রীচরঙি অধঙমর েণ্ডিৎ প্রিদ্ত জ্াপন করদ্ছ গর এই অধমঙক কৃপা 
করঙিন ।

পরমপজূ্যপাে শ্রীলভদ্তিদ্সদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকণু র প্রভণু পাে একটা 
কথা িঙলঙছন, গসই কথাটা সি সময় মঙন রাখঙত হঙি । গসটা 
আমাঙের গুরুমহারাজও িঙলদ্ছঙলন, শ্রীলশ্রীধর গেিঙ�াস্বামী 
মহারাজও িঙলদ্ছঙলন । দ্তদ্ন িলঙলন, “চিষ্ি হইঙত মঙন দ্ছল িড় 
আশা, দ্কন্তু ‘তৃিােদ্প সুনীঙচন’ গ্াঙক পদ্ড়ঙলন িাধা ।” কথাটার 
অথ ম্ম িণুঝঙত পারঙছন গকউ ? চিষ্ি হঙত আমার েীঘম্ম  দ্েন ধঙর আশা 
দ্ছল দ্কন্তু একটা গ্াক আঙছ (‘তৃিােদ্প সুনীঙচন’ গ্াক), গসইটাঙতই 
িাধা পঙড় গ�লাম । চিষ্ি হওয়ার আঙ� তৃিােদ্প সুনীচ হঙত হঙি । 
রদ্ে আপনারা দ্নঙজঙক কখনও চিষ্ি িঙলন তাহঙল চিষ্ি হওয়া 
রায় না ।

‘আক্ম ত’ ববষ্ণব’,  এ বকু্ধি হইজল
      অমাি়ী িা হ’ব আক্ম ।
(কল্যািকল্পতরু, শ্রীলভদ্তিদ্িঙনাে ঠাকণু র)



৬৪                 শ্রীলভদ্তি দ্নর্ম্ম ল আচারম্ম্য মহারাজ

কথাগুঙলা মন দ্েঙয় শুনঙিন । এগুঙলা খণুি �ভীঙরর কথা, অত্যন্ত 
আচিরম্ম কথা । এই কথাগুঙলা গকাথাও িইঙত গলখা গনই, এগুলা 
গুরুপােপদ্ম-গুরুিঙ� ম্মর মণুখ গথঙক শ্রিি করা হয় ।

“চিষ্ি হইঙত মঙন দ্ছল িড় আশা, দ্কন্তু ‘তৃিােদ্প সুনীঙচন’ 
গ্াঙক পদ্ড়ঙলন িাধা ।” তৃঙির মত দ্নচণু  হঙত হঙি, তরুর মত সহ্য 
করঙত হঙি, অপরঙক সর্ান করঙত হঙি । প্রঙত্যক দ্েন আমরা 
সকাল-সন্্যা রখন পদ্রক্রমা কদ্র তখনই প্রঙত্যক সকাল-সন্্যা একটা 
কীর্ম্মন আমরা কদ্র—“সকঙল সর্ান কদ্রঙত শকদ্ত গেহ নাথ 
রথারথ ।” সকলঙক সর্ান করঙত হঙি । গহ গুরুঙেি, তণু দ্ম এই শদ্তি 
আমাঙক োও, এই িণুদ্দ্ধ আমাঙক োও গরন আদ্ম দ্নঙজঙক এঙকিাঙর 
দ্নচণু  অধম মঙন কঙর সিাইঙক সর্ান করঙত পাদ্র ।

শ্রীমন দ্নত্যানন্দ প্রভণু  জ�াই মধাইঙক উদ্ধার কঙরঙছন । আমাঙের 
মঙধ্য অঙনঙকই আঙছন গসিা গথঙক িদ্ঞ্চত—তারা জ�াই মাধাইঙয়র 
চাইঙত অধম । “জ�াই মাধাই চহঙত মণুদ্ি গস পাদ্পষ্, পণুরীঙির কীট 
চহঙত মণুদ্ি গস লদ্ঘষ্ !” এটা গক িঙলঙছন ? শ্রীল কৃষ্োস কদ্িরাজ 
গ�াস্বামী । “পণুরীঙির কীট চহঙত মণুদ্ি গস লদ্ঘষ্” মাঙন “পায়খানার 
গপাকার চাইঙত আদ্ম দ্নচণু ” । কত দ্তদ্ন দ্নঙজঙক গহয় মঙন করঙছন, 
কত দ্নঙজঙক হীন মঙন করঙছন !

মন দ্েঙয় শুনুন, এগুঙলা কখনও শুঙনন দ্ন । আপনারা জীিঙন 
অঙনক কথা শুঙনঙছন দ্কন্তু চিষ্ি হঙত কী কী গুিটা েরকার, এসি 
কথাগুঙলা গতা গকউ িদ্লঙিন না । কতিার আদ্ম ওইটা িঙল দ্েদ্ছে :

“পরারার আক্ম, পরারার আক্ম” মজুি বক্লজল িাক্হ চজল ।
পরারার আচার, পরারার ক্বচার লইজল ফল ফজল ॥

পলাক পেিাি পরারা ভো ক্তলক মাত্র ্ক্র ।
পরাপজিজত অত্যাচার পরারা ্জর চুক্র ॥
(শ্রীশ্রীঙপ্রমিীির্ম্ম , ৮/৬-৭)

—    —



শ্রীউপঙেশ   :  “একমাত্র েয়ার সা�র”  ৬৫

একমাত্র েয়ার সারর

আমাঙের উৎসঙির আজঙক গশি দ্েন । সমস্ত ভতি�ি প্রায় চঙল 
দ্�ঙয়ঙছন দ্কন্তু রারা রঙয়ঙছন তারা দ্কছণু  কথা শ্রিি করঙত সুঙরা� 
পাঙছেন । এই দ্েনটার অঙপক্ষায় আমাঙের আ�ামী িছর পরম্ম্যন্ত িঙস 
থাকঙত হঙি, ভািঙত হঙি, “এই দ্েনটা আিার কঙি আসঙি ?”

আজঙক উৎসঙির সমাদ্তি প্রায় । আমরা কঙয়কদ্েন ধঙর শ্রীমন্ 
দ্নত্যানন্দ প্রভণু র কথা আঙলাচনা কঙরদ্ছ, তাঁর মদ্হমা কীর্ম্মন কঙরদ্ছ 
দ্কন্তু শ্রীমন্ দ্নত্যানন্দ প্রভণু র মদ্হমা কীর্ম্মন করা সহজ কাজ নয় তিণু 
আমরা গচষ্া করদ্ছ ।

শ্রীমন্ দ্নত্যানন্দ প্রভণু র কথা রদ্ে আমরা শ্রিি কীর্ম্মন কদ্র এিং 
তাঁর গসিা করঙত পাদ্র তাহঙল আমাঙের পরমকল্যাি িস্তু লাভ হঙি । 
গসই কল্যাি িস্তু লাঙভর জন্য অঙনক গলাক রাধাকৃঙষ্র চরঙি গসিা 
করঙত রান দ্কন্তু গসই গসিা পাওয়ার আঙ� দ্নত্যানন্দ প্রভণু র গসিা 
করঙত হঙি । দ্নতাইচাঁঙের চরি গসিা না কদ্রঙল, দ্নত্যানঙন্দর কৃপা 
না গপঙল আমরা দ্কছণু ই করঙত পারি না ।

দ্নত্যানন্দ প্রভণু  আমাঙের সমস্ত িাধা-দ্িঘ্ন সদ্রঙয় দ্েঙত পাঙরন । 
দ্তদ্ন আমাঙের দ্িিয়িাসনা ছাদ্ড়ঙয় দ্েঙত পাঙরন । একমাত্র দ্নত্যানন্দ 
প্রভণু  আমাঙের দ্িিয় আসদ্তি ছাদ্ড়ঙয় দ্েঙত পাঙরন । গসইজন্য গর 
দ্েনটাঙক দ্তদ্ন অিলম্বন কঙর আদ্িভ ূম্মত হঙয়ঙছন, গসই দ্েনটা আমরা 
প্রদ্ত িৎসর উৎসি কদ্র । এই দ্েনটাও এখাঙন (শ্রীহচতন্য সরস্বাত মঠ 
শ্রীএকচক্রায়) আমাঙের গুরু মহারাঙজর (ওঁ দ্িষ্ণু পাে জ�ৎগুরু শ্রীল 
ভদ্তিসুন্দর গ�াদ্িন্দ গেিঙ�াস্বামী মহারাঙজর) কৃপায় শ্রীশ্রীঙ�ৌর-
দ্নত্যানন্দ দ্িগ্রহ-রূঙপ প্রকদ্টত হঙয়ঙছন । এত সুন্দর গসিা, এত সুন্দর 
দ্িগ্রহ গকাথাও গেখা রায় না ।



শ্রীমন্ দ্নত্যানন্দ প্রভণু  দ্নঙজ কৃপা কঙর এখাঙন অদ্িভ ূম্মত হঙয়ঙছন । 
দ্নত্যানন্দ প্রভণু র কৃপা রাঁরা অিলম্বন কঙরন তাঁর কৃপা মঙন রাখঙত 
পাঙরন, তাঁরা দ্নতাইচাঁঙের গসিা করঙত পাঙরন । দ্নত্যানন্দ প্রভণু র 
কৃপাটা হঙছে এরখম—দ্শিানন্দ গসনঙক দ্তদ্ন লাদ্থ গমঙর কৃপা 
কঙরঙছন, রঘণুনাথ োস গ�াস্বামীঙক দ্তদ্ন মস্তঙক পা তণু ঙল দ্েঙয় 
িলঙলন, “গতার িন্ন মণুতি হঙয় গ�ল ! চঙল রাও মহাপ্রভণু র কাঙছ ।” 
এই ভাঙি গসই দ্নতাইচাঁঙের কৃপা রদ্ে লাভ করঙত পাদ্র তাহঙল 
আমাঙের আর দ্কছণু  অম্ল হঙি না, গকান অসুদ্িধা হঙি না এিং 
আমাঙের সহঙজই রাধাকৃঙষ্র চরি প্রাদ্তি হঙি ।

মাতল হক্রেি ক়ীর্ম্মি রজঙ্ ।
পূেল রারপর পরৌরব ভজঙ্ ॥

দ্নত্যানন্দ প্রভণু র কৃপার কথা কহন না রায় । দ্তদ্ন অত্যান্ত 
পদ্তত অধম জ�াই মাধাইঙক উদ্ধার কঙরঙছন এমনদ্ক মাধাইঙক 
দ্তদ্ন মহাপ্রভণু র চরঙি এঙন দ্েঙলন । মহাপ্রভণু  রাঁঙক অস্বীকার কঙরন 
দ্নত্যানন্দ প্রভণু  তাঁঙক কৃপা কঙরন সুতরং মহাপ্রভণু র গচঙয় তাঁর শদ্তিটা 
অঙনক গিশী ।

গসই দ্নত্যানন্দ প্রভণু র কথা সারাপদৃ্থিীর গলাক জাঙনন, ‘েয়াল 
দ্নতাই’ িঙলন । দ্তদ্ন একমাত্র েয়ার সা�র । দ্তদ্ন উর্ম অধম দ্কছণু  
দ্িচার কঙরন না — তাঁর চরঙি আঙ� গর পঙড় রাঙিন, তাঁঙক দ্তদ্ন 
দ্নস্তার কঙর গেঙিন । গসই দ্নত্যানন্দ প্রভণু র মদ্হমাগুি কীর্ম্মন আমাঙের 
প্রঙত্যক দ্েন অনুশীলন করঙত হঙি ।

ক্িত্যািদি স্রূপ পরম অক্্কার়ী ।
অল্প ভাজর্য তাহাজি োক্িজত িাক্হ পাক্র ॥

অজলৌক্কক পরবা ক্কছু পেি তাি ।
তাহাজত আের কক্রজল পাই ত্রাণ ॥

পক্তজতর ত্রাণ লাক্র তাঁর অবতার ।
তাঁহা বহজত সবম্ম ে়ীব পাইজব উধিার ॥
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তাঁহার আচার ক্বক্্ ক্িজষজ্র পার ।
তাঁহাজর বকু্রজত শক্তি আছজয় কাহার ॥

দ্কন্তু দ্তদ্ন গর আচরি কঙরঙছন গস আচরি অনুকরি করঙল 
হঙি না ।

—    —

“সিার মঙধ্য দ্কছণু  দ্িিয়-িাসনা, দ্কছণু  খারাপ আসদ্তি 
আঙছ, দ্কন্তু আপদ্ন এগুলা েমন করঙত পাঙরন রদ্ে 

এটার সি সময় দ্চন্তা করঙিন :

 আর কজব ক্িতাইচাঁে করুণা কক্রজব ।
 সংসার-বাসিা পমার কজব তুচ্ছ হ’পব ॥

 কজব ক্িত্যািদি পমাজর কক্র’ েয়া ।
 ছাডাইজব পমার ক্বষজয়র মায়া ॥

 আর কজব ক্িতাইচাঁে করুণা কক্রজব ।
 কজব ে়ীজব েয়া হইজব উেয়,
 ক্িে সুি ভ্ক্ল’ সুে়ীি-হৃেয়

 কজব হজব বল, পস ক্েি আমার ।
 অপরা্ ঘকু্চ’ শুধি িাজম রুক্চ
 কৃপা-বজল হজব হৃেজয় সঞ্চার ॥

সি সময় কাঁেঙত কাঁেঙত 
এইগুঙলা দ্চন্তাভািনার মঙধ্য থাকঙত হঙি ।”
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হৃেজয় ক্িতাইজয়র ক়ীর্ম্মি করুি

চণু রাদ্শ লক্ষ গরাদ্ন ভ্রমি কঙর আপনারা এই খণুিই মলূ্যিান দুলম্মভ 
মানি জন্ম গপঙয়ঙছন দ্কন্তু এই জঙন্ম রদ্ে শ্রীমন্ দ্নত্যানন্দ প্রভণু র ভজনা 
করঙত না পাঙরন তাহঙল এই জীিন িথৃা চঙল রাঙি আর গকান দ্েন 
আিার এই মানি জন্ম পাঙিন এিং দ্নতাইঙয়র ভজনা করঙত পারঙিন 
দ্ক না সঙন্দহ আঙছ ।

দ্নত্যানন্দ প্রভণু  পরম করুিাময় :
পরম করুণ         পহঁ দুই েি
    ক্িতাই পরৌরচন্দ্র ।
সব অবতার-     সার ক্শজরামক্ণ
   পকবল আিদি কদি ॥
(শ্রীল গলাচনোস ঠাকণু র)

সি অিতাঙর সার দ্শঙরামদ্ি হঙছেন দ্নতাই আর গ�ৌরচাঁঙের 
অিতার । স্বয়ং ভ�িান এই কদ্ল রণুঙ� এঙসঙছন—রাধাকৃঙষ্র দ্মদ্লত 
দ্িগ্রহরূঙপ গ�ৌরা্ মহাপ্রভণু  এঙসঙছন । তাঁর দুই অ্ হঙছে শ্রীমন্ 
দ্নত্যানন্দ প্রভণু  এিং শ্রীঅহবিত আচারম্ম্য । গসই দুই অঙ্র একই স্বরূপ 
স্বয়ং মহাপ্রভণু  । আমরা এই দ্নত্যানন্দ প্রভণু র ভজনা কদ্র, এই দ্নত্যানন্দ 
প্রভণু র চরঙি প্রাথ ম্মনা কদ্র গরন দ্তদ্ন আমাঙেরঙক কৃপা কঙরন । তাঁর 
কৃপার �ঙল আমরা রাধাকৃঙষ্র চরঙি দ্থিদ্ত লাভ করঙত পারি ।

আপনাঙের কাঙছ আমার প্রাথ ম্মনা গর আপনারা স্বয়ং দ্নত্যানন্দ 
প্রভণু র দ্চন্তা করঙিন । রদ্ে তাঁর চরঙির দ্চন্তা সহঙজ করঙত পাঙরন 
তাহঙল আপনারা পরমকল্যাি িস্তু পাঙিন এিং গসই পরমকল্যাি 
িস্তু লাঙভর �ঙল আপনারা স্বয়ং দ্নত্যানন্দ প্রভণু র কৃপা লাভ করঙত 
পারঙিন ।
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অহঙ্াজর মর্ বহঞা       ক্িতাই-পে পাসক্রয়া
        অসজত্যজর সত্য কক্র’ মাক্ি ।
ক্িতাইজয়র করুণা হজব        ব্রজে রা্াকৃষ্ণ পাজব,
        ্র ক্িতাইজয়র চরণ দুঃিাক্ি ॥
ক্িতাইজয়র চরণ সত্য          তাঁহার পসবক ক্িত্য,
        ক্িতাই-পে সো কর আশ ।
(শ্রীল নঙরার্মোস ঠাকণু র)

এই দ্নতাইপে সিম্মক্ষি আশা করঙত হঙি, তাঁর চরঙি প্রাথ ম্মনা 
করঙত হঙি, “গহ দ্নত্যানন্দ প্রভণু  ! তণু দ্ম আমাঙক রাধাকৃঙষ্র চরম 
অিথিাঙন গপৌঁঙছ োও ।” আপনাঙের গসই দ্চন্তা বিারা আনু�ঙত্যর মঙধ্য 
থাকঙত হঙি । গরখাঙন আপদ্ন থাঙকন এসি িাদ্ড় দ্�ঙয় ভণু ঙল রাঙিন 
না । সংসাঙর, মায়া কিঙল পঙড় রাঙিন না । আমরা প্রঙত্যক দ্েন এই 
কীর্ম্মনটা করদ্ছ :

মায়াোজল বধি হ’পয়, আছ ক্মজছ কাে ল’পয় ।
এিিও পচতি পপজয়, রা্ামা্ব-িাম বল পর ॥
রজৃহ রাক, বজি রাক সো ‘হক্র’ বজল ডাক ।
(শ্রীল ভদ্তিদ্িঙনাে ঠাকণু র)

রখন “েয়াল দ্নতাই, েয়াল দ্নতাই” িঙল ডাকঙিন তখন গেখঙিন 
আপনাঙের সি দ্কছণু  সহঙজই ি্যিথিা হঙয় রাঙি ।

শ্রীমন্ দ্নত্যানন্দ প্রভণু  গছঙলঙিলায় মাত্র িাঙরা িৎসর পরম্মন্ত এখাঙন 
(একচক্রাধাঙম) দ্ছঙলন আর দ্তদ্ন দ্িদ্ভন্ অঙলৌদ্কক লীলা এখাঙন 
কঙরঙছন । তাঁর লীলাগুঙলা ঐরকম দ্ছল গর দ্তদ্ন গকান রা� করঙতন 
না—দ্তদ্ন শুধণু ইছো মত চলঙতন । তাঁর আচরি, ভ্রমি, রার স্ দ্তদ্ন 
করঙতন, দ্তদ্ন দ্কছণু ই মঙন করঙতন না । স্বয়ং শ্রীমন্ মহাপ্রভণু  তাঁর 
সম্বঙন্ িঙলঙছন :

মক্েরা রবি়ী রক্ে ক্িত্যািদি ্জর ।
তরাক্প ব্রহ্মার বদি্য কক্হল পতামাজর ॥
(শ্রীহচতন্যভা�িত, ২/৮/১৫)
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“রদ্ে দ্নত্যানন্দ প্রভণু  মণুসলমান গমঙয় ধঙর দ্নঙয় আঙসন তিণুও 
ব্রহ্মা তাঁঙক িন্দনা কঙরন ।”

আমরা এখন এই দ্নত্যানন্দ প্রভণু র ধাঙম উপদ্থিত হঙয়দ্ছ । তাঁর 
আদ্িভম্ম ািথিলী, লীলা থিাঙনর আমরা রদ্ে একটণু  ধদূ্লকিা মাথায় দ্নঙয় 
গরঙত পাদ্র তাহঙল আমাঙের পরম প্রাদ্তি হঙি, পরমকল্যাি িস্তু লাভ 
হঙি । এখাঙন দ্তদ্ন জন্ম গ্রহি কঙরঙছন, এখাঙনও দ্তদ্ন িাচ্াঙের সঙ্ 
গখলঙতন । গসই জায়�ায় আমরা এঙস গপৌঁঙছদ্ছ ।

আপনাঙের কাঙছ এই আমাঙের প্রাথ ম্মনা গর, আপনারা সি সময় 
এই উৎসঙির কথা মঙন রাদ্খঙিন । দ্নত্যানঙন্দর কৃপা রদ্ে লাভ করঙত 
চান তাহঙল সরল ভাঙি দ্নত্যানঙন্দর গসিা করঙত হঙি । দ্নত্যানন্দ 
হঙছেন অদ্ভন্ গুরুতত্ত্ব, অথ ম্মাৎ গুরুতত্ত্ব হঙছেন দ্নত্যানন্দ প্রভণু —
গসইজন্য গুরুর কাঙছ আশ্রয় লইঙত হয় । “আশ্রয় লইয়া ভঙজ তাঙর 
কৃষ্ নাদ্হ ত্যাঙজ, আর সি মঙর অকারি” (শ্রীল নঙরার্মোস ঠাকণু র) । 
গুরুর কাঙছ আশ্রয় লইয়া ভজনা করঙত হঙি । এই জ�ঙত সন্তাপ-
হরিকারী গুরুর সংখ্যা খণুিই কম দ্কন্তু দ্ির্-হরিকারী গুরুর (গর 
আপনাঙের দ্ির্ হরি কঙর গনঙিন) সংখ্যা অঙনক গিদ্শ ।

ভে পরৌরাঙ্, কহ পরৌরাঙ্, লহ পরৌরাজঙ্র িাম পর ।
পর েি পরৌরাঙ্ ভজে, পসই আমার প্রাণ পর ॥

দ্নত্যানন্দ প্রভণু  িঙলন গর গ�ৌরাঙ্র ভজনা করঙত হঙি । 
আপনারা রদ্ে তাঁর গসিা দ্নষ্পট ও দ্নষ্াম ভাঙি করঙত পাঙরন 
তাহঙল আপনাঙের সি দ্কছণু  প্রাদ্তি হঙয় রাঙি । আর কত দ্েন এই 
জ�ঙত থাকঙিন ? রত দ্েন থাদ্কঙিন তত দ্েন শুধণু কৃষ্নাম কঙর 
রাঙিন । “জীঙি েয়া, নাঙম রুদ্চ, চিষ্ি গসিা— ইহা িদ্হ সনাতন 
নাদ্হ আর ধর্ম্ম  ।” জীিঙক েয়া করঙত হঙি, নাঙম রুদ্চ আসঙত হঙি, 
চিষ্ি গসিা করঙত হঙি । কীর্ম্মন করঙলই সি পাওয়া রায় ।

ক্িতাই-পেকমল       পকাট়ীচন্দ্র-সুশ়ীতল
        পর ছায়ায় েরত েুডায় ।
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সূরম্ম রখন আঙলা গেয় তখন �রম লাঙ�, তাই না ? দ্কন্তু চন্দ্র আঙলা 
রখন গেয় তার আঙলার দ্করি ঠাণ্ডা । দ্নত্যানঙন্দর চরি দ্কঙসর মত ? 
“গকাটীচন্দ্র সুশীতল ।” অথ ম্মাৎ গকাটী চঙন্দ্রর ন্যায় ঠাণ্ডা—তাঁর চরঙির 
ছায়ায় জ�ৎ জণুড়ায় ।

ক্িতাই-পেকমল       পকাট়ীচন্দ্র-সুশ়ীতল
        পর ছায়ায় েরত েুডায় ।
পহি ক্িতাই ক্বজি ভাই   রা্াকৃষ্ণ পাইজত িাই
        েৃঢ় কক্র ্র ক্িতাইজয়র পায় ॥
পস সম্বন্ িাক্হ রার       বরৃা েন্ পরল তার
        পসই পশু বড দুরাচার ।

রার দ্নত্যানঙন্দর সঙ্ সম্বন্ হয় দ্ন, অথ ম্মাৎ রার গুরুর সঙ্ সম্বন্ 
হয় দ্ন, দ্তদ্ন পশু িড় দুরাচার ।

ক্িতাই িা বক্লল মজুি       মক্েল সংসার সুজি
        ক্বদ্াকুজল ক্ক কক্রজব তার ।

গকউ দ্িরাট দ্িবিান হঙত পাঙরন দ্কন্তু দ্তদ্ন রদ্ে দ্নতাইঙয়র 
ভজনা কঙরনদ্ন তাহঙল “দ্নতাই না িদ্লল মণুঙখ মদ্জল সংসার সুঙখ 
দ্িদ্াকণু ঙল দ্ক কদ্রঙি তার ।”

অহঙ্াজর মর্ বহঞা     ক্িতাই-পে পাসক্রয়া
        অসজত্যজর সত্য কক্র’ মাক্ি ।

দ্নতাইপে দ্চন্তা করা িাে দ্েয়া অন্য দ্কছণু  কাজ করঙল কী হঙি ? 
এসি অহঙ্কাঙরর গখলা—ধঙনর অহঙ্কার, দ্িদ্ার অহঙ্কার, জ্াঙনর 
অহঙ্কার, রূঙপর অহঙ্কার—এসি করঙল কী হঙি ? রাঁরা এসি অহঙ্কার 
কঙরন, তাঁরা দ্নতাইপে ভণু ঙল রান (“অসঙত্যঙর সত্য কদ্র’ মাদ্ন”) ।

ক্িতাইজয়র করুণা হজব       ব্রজে রা্াকৃষ্ণ পাজব,
        ্র ক্িতাইজয়র চরণ দুঃিাক্ি ॥
ক্িতাইজয়র চরণ সত্য       তাঁহার পসবক ক্িত্য,
        ক্িতাই-পে সো কর আশ ।

শ্রীউপঙেশ   :  “হেঙয় দ্নতাইঙয়র কীর্ম্মন করুন”  ৭১



এই দ্নতাইঙয়র চরি সি সময় দ্চন্তা করঙত হয় । এসি কীর্ম্মনগুলা 
করঙত হঙি—গসিা করঙত করঙত হৃেঙয় কীর্ম্মন করঙত হঙি ।

অজক্রা্ পরমািদি ক্িত্যািদি রায় ।
অক্ভমাি শনূ্য ক্িতাই িরজর পবডায় ॥
অ্ম পক্তত ে়ীজবর বিাজর বিাজর ক্রয়া ।
হক্রিাম মহামন্ত্র পেি ক্বলাইয়া ॥
রাজর পেজি তাজর কজহ েজতি তৃণ ্ক্র’ ।
আমাজর ক্কক্িয়া লহ ভে পরৌরহক্র ॥
দ্তদ্ন চেন্যতা কঙর িলঙলন, “আমাঙর দ্কদ্নয়া লহ ভজ 

গ�ৌরহদ্র ! আপনারা গ�ৌরাঙ্র ভজনা করুন ।” আর আমরা িদ্ল 
আপনারা দ্নত্যানঙন্দর ভজনা করুন—গুরুঙেঙির ভজনা করুন, গুরুর 
কথা িলার গচষ্া করুন ।

গুরুমহারাঙজর (ওঁ দ্িষ্ণু পাে শ্রীলভদ্তিসুন্দর গ�াদ্িন্দ গেি-
গ�াস্বামী মহারাজ) রখন হসদ্পটাঙল অপাঙরশন হল আর তাঁঙক রুম 
গথঙক অপাঙরশন দ্থঙয়টাঙর দ্নঙয় রাওয়া হল, তখন দ্তদ্ন কীর্ম্মন 
করদ্ছঙলন :

ক্িতাই-পেকমল            পকাট়ীচন্দ্র-সুশ়ীতল
        পর ছায়ায় েরত েুডায় ।
পহি ক্িতাই ক্বজি ভাই      রা্াকৃষ্ণ পাইজত িাই
        েৃঢ় কক্র ্র ক্িতাইজয়র পায় ॥
আপনারা এখাঙন এঙস আিার সংসাঙরর মঙধ্য চঙল রাঙিন দ্কন্তু 

রদ্ে সংসাঙরর মঙধ্য গথঙকও আপনারা হদ্রভজন করঙত পাঙরন 
তাহঙল আপনাঙের পরমকল্যাি লাভ হঙি । আর রাঁরা মঠমদ্ন্দঙর 
থাকঙত চান তাঁঙেরও সুঙরা�সুদ্িধা আঙছ ।

এই ভাঙি দ্চন্তা করঙল িণুদ্ঝঙত পারঙিন গর, এই দ্নত্যানন্দ প্রভণু র 
চরি দ্িনা আর দ্কছণু  নাই ।

—    —
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ক্িতাইজয়র চরজণ চরম প্রাক্প্ত

শ্রীল কৃষ্োস কদ্িরাজ গ�াস্বামী িঙলঙছন,
েরাই মা্াই বহজত মকু্ঞ পস পাক্পষ্ ।
পরু়ীজষর ক়ীট বহজত মকু্ঞ পস লক্ঘষ্ ॥

পমার িাম শুজি পরই তার পণু্য ক্ষয় ।
পমার িাম লয় পরই তার পাপ হয় ॥
(চচঃ চঃ, ১/৫/২০৫-২০৬)

এমন পদ্ততঙক উদ্ধার করিার জন্য এই দ্নত্যানন্দ দ্িনা জ�ঙত 
মাঝাঙর আর গক আঙছ ? িলণুন । এটা একমাত্র দ্নত্যানন্দ প্রভণু র কৃপায় 
সম্ি । দ্নত্যানন্দ প্রভণু র কৃপাটা অিলম্বন কঙর (তাঁর চরি িন্দনা কঙর) 
রদ্ে আমরা হদ্রভজন করঙত পাদ্র তাহঙল আমাঙের পরমকল্যাি 
িস্তু লাভ হঙয় রাঙি । দ্নত্যানন্দ প্রভণু র কৃপা দ্িনা আমরা রাধাকৃঙষ্র 
পােপঙদ্মর দ্চন্তা করঙতই পাদ্র না—শ্রীমতী রাধারািীর চরঙি আমরা 
প্রাতি হঙত পারি না ।

আমরা গুরুতত্ত্ব চাই—দ্নতাই িাে দ্েঙয় গ�ৌরা্ ভজঙল িা গ�ৌর 
িাে দ্েঙয় দ্নতাই ভজঙল হঙি না । “গর গুরু িাে দ্েঙয় গ�ৌরা্ ভঙজ 
গসই পাপী গরৌরঙি পঙড় মঙজ ।” গুরু িাে দ্েঙয় গ�ৌরা্ ভজনা করঙল 
হঙি না—গুরুর ভজনা করঙত ইঙি ।

তাহঙল, আপনারা সি সময় গসই গুরুঙেঙির চরি-িন্দন 
করঙিন । গুরুর আশ্রয় দ্নঙয় তাঁর চরঙি প্রাথ ম্মনা ও তঁার কথামত 
ভজন করঙত হঙি । দ্তদ্ন আমাঙের ম্ল িণুঙঝন ।“দ্কঙস ভাল হয় 
কভণু  না িণুদ্ঝনু” : আমার দ্কঙসর ম্ল হঙি গসটা আদ্ম িণুঝঙত পাদ্র 
না, গসটা আমার গুরুঙেি িণুঝঙত পাঙরন । গসইজন্য গুরুঙক িাে দ্েঙয় 
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দ্কছণু  হয় না । গুরুঙেি সি সময় আপনার ম্ল দ্চন্তা করঙিন, “দ্ক 
কঙর আপদ্ন রন্ত্রিা গথঙক গরহাই পাঙিন ?” রাঁরা গসই দ্চন্তা কঙরন 
তাঁরাই সদ্ত্যকাঙরর গুরু । গসই গুরু গুরু নন গর আপনাঙক মতৃণু ্যরূপ 
সংসার গথঙক উদ্ধার করঙত না পাঙরন, গসই গুরু কখনও গুরু হঙত 
পাঙরন না ।

আমাঙের দ্চন্তাধারার মলূই হঙছে দ্নত্যানন্দ প্রভণু  । তাঁঙক গক 
িণুঝঙত গপঙরঙছ ? তাঁঙক গক জানঙত গপঙরঙছ ? দ্নত্যানন্দ রাঁঙক 
কৃপা কঙরঙছন, দ্তদ্ন একমাত্র দ্নত্যানন্দঙক জানঙত পারঙিন । গসই 
দ্নত্যানন্দ দ্িনা এই সংসাঙর আর গকউ গনই । “েয়াল দ্নতাই চচতন্য 
ি’গল নাচ্  গর আমার মন ।” কৃষ্নাম করঙল অপরাধ হয় দ্কন্তু দ্নতাই 
চচতঙন্যর নাম করঙল অপরাধই হয় না—“অপরাধ েঙূর রাঙি পাঙি 
গপ্রম ধন !”

েয়াল ক্িতাই বচতন্য বজল িাচ্  পর আমার মি ।
(পরৌর-কৃপা হজল পহ )
পশজষ বদৃিাবজি রা্াশ্াজমর পাজব েরশি ॥

—    —
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আমার প্রার ম্মিা

এই কদ্লরণুঙ� মহাপ্রভণু  এঙস িঙলঙছন :
ে়ীব োর, ে়ীব োর, পরারাচাঁি বজল ।
কত ক্িদ্রা রাও মায়া-ক্পশাচ়ীর পকাজল ॥

“জীি আর ঘণুদ্মও না ! উঙঠ পড় ! কৃষ্ ভজ ! গতামাঙক আমার 
কাঙছ গরঙত হঙি : তণু দ্ম আমার কাছ গথঙক চঙল দ্�ঙয়ছ, এখন 
গতামাঙক আিার আমার কাঙছ আসঙত হঙি ।” 

তাহঙল দ্ক কঙর আসঙত হঙি ? 
“শাঙ্রে িঙলদ্ছ : আমাঙক ভজন করঙল তণু দ্ম আমার গলাক প্রাতি 

হঙি । তণু দ্ম দ্শঙির পজূা করঙল দ্শিঙলাঙক রাঙি, মনুঙষ্যর গসিা করঙল 
মনুষ্যঙলাঙক রাঙি, জীঙির গসিা করঙল জীিঙলাঙক রাঙি দ্কন্তু তণু দ্ম 
ভ�িাঙনর গসিা করঙল ভ�িত-গলাঙক—গরখাঙন আমার গুিকীর্ম্মন 
হয়, আমার দ্নত্যঙসিা হয়—গসই দ্নত্যধাঙম প্রঙিশ করঙত পারঙি ।” 

ভ�িাঙনর গসিা করঙত হঙি । ভ�িাঙনর গসিা িাে দ্েঙয় আপদ্ন  
দ্কছণু ই পাঙিন না । গসইজন্য, কৃষ্ দ্নঙজ এই জ�ঙত এঙসঙছন—রাধা-
কৃষ্ দ্মদ্লত দ্িগ্রহ গ�ৌরাঙ্র রূঙপ জ�ঙত এঙস িঙলঙছন, “তণু দ্ম আর 
ঘণুদ্মও না, গতামার দ্ঠকানা, গতামার িাদ্ড় তণু দ্ম হাদ্রঙয় গ�ঙলছ । 
গতামার দ্ঠকানা এটা নয় ! গতামাঙক আমার কাঙছ গরঙত হঙি ।” 
আমরা ভ�িানঙক খণুঙঁজ গিড়াদ্ছে আর ভ�িান আমাঙের মত পদ্তত 
সন্তানঙকও খণুঙঁজ গিড়াঙছেন । তাঁর কাঙছই গরঙত হঙি । তাঁর কাঙছ না 
গ�ঙল আমরা গকান দ্েনই ভ�িানঙক লাভ করঙত পারি না ।

গসইজন্য সাধণু-গুরু-চিষ্ঙির থিাঙন ভা�িত শ্রিি করঙত হঙি, 
সাধণু-গুরু-চিষ্ঙির কথা শুঙন চলঙত হঙি । সাধণু জ�ঙত অঙনক 
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পাওয়া রায় দ্কন্তু সদ্ত্যকাঙরর রাঁরা সাধণু তাঁঙের কাঙছ গরঙত হঙি । 
শা্রে-গ্রঙন্ গর সাধণুঙের লক্ষি িলা আঙছ গসগুঙলার অনুসাঙর 
আপনারা িলঙত পারঙিন গক সদ্ত্যকাঙরর সাধণু হয় ।

“চিষ্ি হইঙত মঙন দ্ছল িড় আশা, দ্কন্তু ‘তৃিােদ্প সুনীঙচন’ 
গ্াঙক পদ্ড়ঙলন িাধা” । চিষ্ি হঙত আমার খণুি আশা দ্ছল দ্কন্তু 
“তৃঙির মত দ্নচণু , তরুর মত সহ্য, অপরঙক সর্ান করা” এটা আদ্ম 
করঙত পারলাম না ।

তৃণাক্্ক হ়ীি ে়ীি অক্কঞ্চি ছার । 
আপজি মািক্ব সো ছাক্ড অহঙ্ার ॥

বকৃ্ষসম ক্ষমাগুণ করক্ব সা্ি ।
প্রক্তক্হংসা ত্যক্ে অজন্য করক্ব পালি ॥

অপরঙক প্রদ্তদ্হংসা করঙল হঙি না । রদ্ে গকউ আপনার প্রদ্ত 
দ্হংসা করঙছ আপনার কাউঙকই প্রদ্তদ্হংসা করঙল হঙি না ।

ে়ীবি-ক্ির্ম্ম াজহ আজি উজবির িা ক্েজব ।
পর-উপকাজর ক্িে-সুি পাসক্রজব ॥

পঙরর উপকাঙরর জন্য দ্নঙজর সুখটাঙক দ্িদ্লঙয় দ্েঙত হঙি । 
তৃঙির মত দ্নচণু  হঙত হঙি, তরুর মত সহ্য করঙত হঙি, অপরঙক সর্ান 
করঙত হঙি । এইটা না করঙল দ্কছণু  পাওয়া রাঙি না । এইটা না করঙল 
আমরা গকান দ্েন ভ�িানঙক লাভ করঙত পারি না ।

এইটা সি সময় আমাঙের িণুঝঙত হঙি, আমাঙের জানঙত হঙি, 
আমাঙের গলাকঙক গিাঝাঙত হঙি—গলাকটাঙকও িণুঝঙত হঙি, 
গলাকটাঙকও এটা জানঙত হঙি ।

তৃণাক্্ক হ়ীি ে়ীি অক্কঞ্চি ছার । 
আপজি মািক্ব সো ছাক্ড অহঙ্ার ॥
বকৃ্ষসম ক্ষমাগুণ করক্ব সা্ি ।
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প্রক্তক্হংসা ত্যক্ে অজন্য করক্ব পালি ॥

ে়ীবি-ক্ির্ম্ম াজহ আজি উজবির িা ক্েজব ।
পর-উপকাজর ক্িে-সুি পাসক্রজব ॥
(শ্রীলভদ্তিদ্িঙনাে ঠাকণু র)

তাহঙল আপনাঙের কাঙছ আমার প্রাথ ম্মনা এই গর, আপনারা সি 
সময় কৃষ্নাম করঙিন, ভ�িানঙক মঙন রাখঙিন, ভ�িানঙক গভা� 
দ্েঙয় তাঁর প্রসাে গ্রহি করঙিন আর সদ্গুরুর চরঙি আশ্রয় গ্রহি 
করঙিন । হদ্রভজন না করঙল গকান দ্েনও আত্ম গরহাই পাঙিন না । 
িারিার এই জ�ঙত আসঙত হঙি :

ভজব কয় বার এক্ল কয় বার পরক্ল 
তব ুতত্ত্ব িা ক্শক্িক্ল ।
ক্িজের মারা ক্িজে িাইক্ল
এ পোষ ক্েক্ব কাজর ভাই ?

গোিটা আমার, আপনার দ্নঙজর,—দ্নঙজই দ্নঙজর িন্ণু  দ্নঙজই 
দ্নঙজর শত্রু । দ্নঙজর জন্য দ্নঙজই রদ্ে উপকার করঙত না পাদ্র, আদ্ম 
পঙরর উপকার করঙত পারি না । এইটা সি সময় মঙন রাখঙত হঙি ।

ে়ীজব েয়া, িাজম রুক্চ, ববষ্ণব পসবা ।
ইহা বক্হ সিাতি িাক্হ আর ্র্ম্ম  ॥

এটা ছাড়া আর গকান ধর্ম্ম  নয় । জীিঙক েয়া করঙত হঙি । 
কৃষ্িদ্হমণুম্মখ জীিঙক এই পঙথ দ্নঙয় অাসঙত হঙি তাহঙল আমাঙের 
পরমকল্যাি লাভ হঙি, পরমিস্তু লাভ হঙি ; আমরা পরম দ্জদ্নস লাভ 
করঙত পারি । 

আমরা এঙসদ্ছ শুধণু হদ্রনাম করঙত নয়—হদ্রনাম করাঙত 
এঙসদ্ছ । আমরা �ান �াইঙত আদ্সদ্ন, আমরা পালা কীর্ম্মন, লীলা 
কীর্ম্মন করঙত আদ্সদ্ন—আপনাঙের হদ্রনাম করাঙত এঙসদ্ছ । 
আপনাঙের মঙধ্য রদ্ে একজনও গলাক মঙঠ দ্�ঙয় হদ্রভজন করঙিন 
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িা মঙঠ থাকঙিন, গসইটা আমাঙের স�লতা । মঙঠর থাকা িড় ভাঙ�্যর 
কথা । মঙঠ গথঙক ভ�িাঙনর গসিা করা িা আশ্রঙম গথঙক ভ�িাঙনর 
গসিা করা—গসটা িহু ভাঙ�্যর কথা ।

গসইভাঙি, আপনারা সিাই হদ্রনাম করঙিন, আপনারা সিাই 
মঙঠ রাঙিন, সি সময় হদ্রভজন করঙিন তাহঙল আদ্মও অত্যন্ত শাদ্ন্ত 
পাি । আদ্ম খণুদ্শ হি দ্ক কঙর ? আমাঙক ভাল খাওয়া দ্েঙল এটা বিারা 
আদ্ম খণুদ্শ নই । রদ্ে আপনারা হদ্রনাম কঙরন, ভ�িাঙনর নাম কঙরন, 
গুরুঙেঙির কথা প্রচার কঙরন, তাহঙল আদ্ম তার চাইঙত অঙনক গিদ্শ 
খণুদ্শ হি । গকাদ্ট টাকা দ্েঙলও আপদ্ন আমাঙক সন্তুষ্ করঙত পারঙিন 
না । দ্কন্তু আপদ্ন আমাঙক সন্তুষ্ করঙত পারঙিন কী কঙর গজঙন 
রাখণুন । রদ্ে আপদ্ন দ্নয়দ্মত দ্নষ্াসহকাঙর ভ�িাঙনর গসিা কঙরন 
তাহঙলই আদ্ম সন্তুষ্ হি ।

চিষ্ি, �্াজল, তণু লসী আর ভ�িাঙনর দ্িগ্রহ—এই চারটা 
আপনারা সি সময় মঙন রাখঙিন । তার মঙধ্য �্াজল, তণু লসী আর 
চিষ্ি সি সময় প্রদ্তদ্ষ্ত । �্াজল গেখঙলও জল মাথায় দ্নঙয় 
প্রিাম করঙিন, তণু লসী রাস্তায় গেখঙলও প্রিাম করঙত হঙি, দ্তদ্ন 
প্রদ্তদ্ষ্ত, আর চিষ্ি গেখঙলও প্রিাম করঙত হঙি । ভ�িাঙনর দ্িগ্রহ 
গেখঙলও প্রিাম করঙত হঙি । এটা আপনারা মঙন রাখঙিন সি সময় । 
তণু লসী�াছ কখনও প্রদ্তষ্া করঙত হয় না আর চিষ্ি�িঙক কখনও 
প্রদ্তষ্া করঙত হয় না : গুরুঙেি, গুরুি� ম্ম�ি রাঁঙক সাদ্টম্ম দ্�ঙকট দ্েঙয় 
গ�ঙছন, তাঁর জন্য আর গকান সাদ্টম্ম দ্�ঙকটর প্রঙয়াজন হয় না । তাহঙল, 
গসই সাদ্টম্ম দ্�ঙকট শুঙন আপনারা রদ্ে সদ্গুরুর আশ্রয় গ্রহি কঙর 
গুরুপােপঙদ্মর গসিা করঙত পাঙরন তাহঙল আদ্ম অত্যন্ত খণুদ্শ হি ।

জয় শ্রীল গুরুমহারাজ দ্ক জয় ।

—    —
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শ্রীক্চতন্য-সারস্ত মজঠর গ্রন্থাবল়ী

শ্রীল ভক্তি ক্িমম্মল আচারম্ম্য মহারাজের প্রকাক্শত গ্রন্থাবল়ী ঃ
- শ্রীউপঙেশ (১, ২, ৩, ৪)
- শ্রীপণুরীধাম-মাহাত্ম্য-মণুতিা-মালা

- শ্রীনিবিীপধাম-মাহাত্ম্য-মণুতিা-মালা

শ্রীল ভক্তি সুদির পরাক্বদি পেবজরাস্াম়ী মহারাজের গ্রন্থাবল়ী :
- শ্রীভদ্তিকল্পিকৃ্ষ
- রচনামতৃ
- শ্রীশ্রীদ্নত্যানন্দ মদ্হমামতৃ

- প্রকৃত উৎঙসর সন্াঙন
- পরমানন্দময় ধাঙমর ধন

শ্রীল ভক্তি রক্ষক শ্রী্র পেবজরাস্াম়ী মহারাজের গ্রন্থাবল়ী :
- শ্রীভদ্তিরক্ষক হদ্রকথামতৃ
- শ্রীগুরুঙেি ও তাঁর করুিা
- গপ্রমময় অঙবিিি
- শাশ্বত সুখদ্নঙকতন
- সুিি ম্ম গসাপান
- শ্রীশ্রীপ্রপন্-জীিনামতৃম্

- শ্রীভদ্তিরক্ষক দ্েি্যিািী
- শ্রীদ্শক্ষাষ্ক
- অদ্ভনি পণুরটসুন্দর ভ�িান 

শ্রীঙ�ৌরসুন্দঙরর িদ্ণি�ভম্ম  দ্িপ্রলম্ 
লীলার সমাহার

-শ্রীভদ্তিরক্ষক দ্েি্যিািী

শ্রীলভক্তিক্বজিাে ঠাকুর :
- শরিা�দ্ত
- শ্রীনিবিীপধাম-মাহাত্ম্য
- শ্রীনিবিীপ-ভািতর্

- কল্যািকল্পতরু
- পরমাথ ম্ম-ধর্ম্ম দ্নি ম্ময়

ক্বক্ব্
- শ্রীশ্রীঙপ্রমদ্িির্ম্ম
- শ্রীশ্রীহচতন্যভা�িত
- শ্রীশ্রীহচতন্যচদ্রতামতৃ
- শ্রীমদ্�িদ্ীতা
- শ্রীভদ্তিরসামতৃদ্সন্ণু ঃ
- শ্রী�� ম্ম-সংদ্হতা

- শ্রীঙ�ৌড়ীয়-দ্�তাঞ্জদ্ল
- শ্রীনাম-ভজন দ্িচার ও প্রিাদ্ল
- শুদ্ধভদ্তি সাধন সম্পে
- শ্রীহদ্রনাম মাহাত্ম্য ও নামাপরাধ



শ্রীক্চতন্য-সারস্ত মজঠর পকন্দ্রসমহূ
ভারত

অাতিেম্ম াক্তক কারম্ম্যালয়
শ্রীহচতন্য সারস্বত মঠ
শ্রীহচতন্য সারস্বত মঠ গরাড,
গকাঙলর�ঞ্জ, গপাষ্ অদ্�স ঃ নিবিীপ
গজলা - নেীয়া, পদ্চিি্, দ্পন - ৭৪১৩০২, 
ভারত, গ�ান : ০৯১ ৯৬০৯৩০২৩১০

িকৃ্সংহপল়্ী
শ্রীহচতন্য সারস্বত মঠ
নদৃ্সংহপল্ী (গেিপল্ী), সুিি ম্মদ্িহার,
নেীয়া, পদ্চিমি্, দ্পন নং ৭৪১৩১৫
গ�ান : ৯৬০৯৩০২৩১০

কলকাতা
শ্রীহচতন্য সারস্বত কৃষ্ানুশীলন সংঘ
৪৮৭, েম েম পাকম্ম (দ্িপরীত ট্যাঙ্ক ৩),
কলকাতা, দ্পন - ৭০০০৫৫, পদ্চিমি্
গ�ান : ৯৬০৯৩০২৩১০

শ্রীহচতন্য সারস্বত কৃষ্ানুশীলন সংঘ
চকখাদ্ল, দ্চদ্ড়য়াঙমাড়,
গপাষ্ - এয়ারঙপাটম্ম , কলকাতা,
দ্পন - ৭০০০৫২, পদ্চিমি্, ভারত

হাপাক্িয়া
শ্রীহচতন্য সারস্বত আশ্রম
গপাষ্ এিং গ্রাম - হাপাদ্নয়া
গজলা - িদ্ধম্ম মান, পদ্চিমি্, ভারত
গ�ান : ৮৯৬৭৭১৯১৫৮

বামিুপাডা 
শ্রীহচতন্য শ্রীধর গ�াদ্িন্দ গসিা আশ্রম
গ্রাম - িামণুনপাড়া, গপাষ্ - খানপণুর
গজলা - িদ্ধম্ম মান, পদ্চিমি্, ভারত

পরু়ী 
শ্রীহচতন্য সারস্বত মঠ
দ্িধিা আশ্রম গরাড, গ�ৌড় িাটসাদ্হ

পণুরী, দ্পন - ৭৫২০০১, ওদ্ড়ষ্যা, ভারত
গ�ান : ৯৯৩৭৪৭৯০৭০, ৯১২৪৪৩৫৪৭৪

পরাবধিম্ম ি
শ্রীলা শ্রীধর স্বামী গসিা আশ্রম
েশদ্িসা, গপাষ্ - গ�ািদ্ধম্ম ন
গজলা - মথণুরা, দ্পন - ২৮১৫০২
উর্র প্রঙেশ, ভারত
গ�ান :  ৮৬৩০৭৪৩০৬৩

বদৃিাবি
শ্রীহচতন্য সারস্বত মঠ ও দ্মশন
১১৩ গসিা কণু ঞ্জ, িনৃ্দািন, গজলা - মথণুরা,
দ্পন - ২৮১১২১, উর্র প্রঙেশ, ভারত,
গ�ান :  ৮২১৮৩৯৯৩০৯

ক্শক্লগুক্ড 
শ্রীহচতন্য সারস্বত মঠ
হায়োর পাড়া, দ্নউ পাল পাড়া,
১৫৫, গনতাজী সরদ্ন, দ্শদ্লগুদ্ড়,
দ্পন - ৭৩৪০০৬, পদ্চিমি্, ভারত
গ�ান :  ৭৬৭৯৬৫২৩৩৪

একচক্রা  ্াম
শ্রীহচতন্য সারস্বত কৃষ্ানুশীলন সংঘ
�ভম্ম ািাস (একচক্রা  ধাম),
গপাষ্ অদ্�স - িীরচন্দ্রপণুর,
গজলা - িীরভমূ, পদ্চিমি্, দ্পন - ৭৩১২৪৫
গ�ান : ৯৬০৯৩০২৩১০

ক্িউ ক্েক্ল্
শ্রীলা শ্রীধর গ�াদ্িন্দ সুন্দর ভদ্তি গরা�া
কালচারাল গসন্টার, ফ্্যাট - ৬ (টপ গফ্ার), 
হাউস ২৩৯৪, দ্তলক স্টীট, (ইঙম্পদ্রয়াল 
দ্সঙনমার দ্পছঙন), গচৌনা মাদ্ণ্ড, পাহার�ঞ্জ,
দ্নউ দ্েদ্ল্ - ১১০০৫৫
গমািাইল : ৯১ ৯৮১০৩০৯৫১১



তারজকশ্বর 
শ্রীহচতন্য সারস্বত মঠ
ভদ্ঞ্জপণুর, তারঙকশ্বর, হু�লী
গ�ান : ৭৪৭৭৮৮১৯২৬, ৯৭৩৫৯৮৫৪১৬

রঙ্া-সারর 
শ্রীহচতন্য সারস্বত মঠ
গ্রাম - চক�ণু লডণু দ্ি, গপাঃ - সা�র,
গজলা - েদ্ক্ষি ২৪ পর�িা, পদ্চিমি্
গ�ান : ৯৭৭৫৩৮৪৬২৩

উলুজবক্ডয়া
শ্রীহচতন্য-সারস্বত মঠ
কাদ্জয়াখাদ্ল, ৭১১৩১৫
পদ্চিমি্
গ�ান ০৯১ ৯৬০৯৩০২৩১০ 

মক্হলা আশ্রম কালিায় 
শ্রীশ্রীধরস্বামী ভদ্তিঙরা� কালচারাল 
গসন্টার
গ্রাম - শাশপণুর, গপাঃ - কালনা,
গজলা - িদ্ধম্ম মান, পদ্চিমি্
গ�ান : ৮৩৪৮৯৪৯৩৬০

িােিঘাট 
শ্রীহচতন্য সারস্বত সংকীর্ম্মন মহামণ্ডল
গ্রাম ও গপাঃ - নােনঘাট,
গজলা - িদ্ধম্ম মান, পদ্চিমি্

পমক্েি়ীপরু
শ্রীহচতন্য সারস্বত মঠ
গ্রাম - জানাপাড়া, গপাঃ - গমদ্েনীপণুর,
গজলা - গমদ্েনীপণুর, পদ্চিমি্
গ�ান : ৯৯৩৩৫৬৫৩০৫

মকু্শ ম্মোবাে
শ্রীহচতন্য সারস্বত মঠ
গ্রাম - মাহাদ্েয়া, গপাঃ - কান্দী,
গজলা - মণুদ্শ ম্মোিাে, পদ্চিমি্
গ�ান : ৯০০২২১০২৪২

ইসলামপরু
শ্রীহচতন্য সারস্বত সংকীর্ম্মন মহামণ্ডল
গ্রাম ও গপাঃ - ইসলামপণুর,
গজলা - মণুদ্শ ম্মোিাে, পদ্চিমি্

ক্েিহাটা
শ্রীহচতন্য সারস্বত কৃষ্ানুশীলন সংঘ
গ্রাম ও গপাঃ - দ্েনহাটা
গজলা - কণু চদ্িহার, পদ্চিমি্

পবতুড
শ্রীহচতন্য সারস্বত কৃষ্ানুশীলন সংঘ
গিতণু ড়, পাত্রসাঙয়র, িঁাকণু ড়া,
পদ্চিমি্, গ�ান : ৯৯৩৩১৪৪৬০৯৬

বিহাট়ী
শ্রীহচতন্য সারস্বত মঠ
চনহাটী, গজলা - উঃ ২৪ পর�িা, 
পদ্চিমি্

পূবম্ম ব্ ম্মমাি
শ্রীঙ�ৌর-দ্নত্যানন্দ ও সোদ্শি আশ্রম
রতনদ্েদ্ঘ, গজলা - পিূম্ম িধ ম্মমান,
পদ্চিমি্, গ�ান : ৯৭৩৪৩২৮৯৬০

পঞ্চপল়্ী
শ্রীহচতন্য সারস্বত মঠ
পঞ্চপল্ী, গজলা - পিূম্ম িধ ম্মমান, পদ্চিমি্
গ�ান : ৯১৪৪১৭৪৩৭৬

কাজটায়া
শ্রীহচতন্য সারস্বত সংকীর্ম্মন মহামণ্ডল
গ্রাম ও গপাঃ - গমদ্জয়ারী, থানা - 
কাঙটায়া
গজলা - পিূম্ম িদ্ধম্ম মান, পদ্চিমি্



পিার ম্ম আজমক্রকা
ইউ.এস.এ
শ্রীহচতন্য সারস্বত গসিা আশ্রম
২৯০০ নথ ম্ম গরদ্ডও �ালচম্ম গরাড
গসাঙকাঙয়ট, দ্সএ ৯৫০৭৩, ইউ.এস.এ
গ�ান : (৮৩১) ৪৬২-৪৭১২
http://sevaashram.com
শ্রীহচতন্য সারস্বত গসিা আশ্রম
২৬৯ই, চসনত গজমস স্টীট
সান গহাঙস, দ্সএ ৯৫১১২, ইউ.এস.এ
গ�ান : ৬০৫ ৫৫০৮৫৭৩
শ্রীহচতন্য সারস্বত দ্মশন
৭৪৫ সাউথ ৭০০ ইষ্ সল্ট গলক দ্সদ্ট,
উটাহ, ৮৪১০২
হাওয়াই
শ্রী চচতন্য শ্রীধর গ�াদ্িন্দ দ্মশন
১৬২৫১ হাদ্লয়াখালা হাইওঙয়, কণু লা, 
মাউই, হাওয়াই ৯৬৭৯০, ইউএসএ,
গ�ান : ৮০৮৮৭৬৬৭২১
কািাডা
শ্রীহচতন্য সারস্বত শ্রীধর আশ্রম
২৯ ৯৯৫৫ ১৪০ স্টীট,
সুঙর, দ্ভ ৩ দ্ট, ৪ এম ৪, কানাডা
গ�ান : ৬০৪৯৬৩০২৮০
পমক্সিজকা
শ্রীহচতন্য সারস্বত শ্রীধর গ�াদ্িন্দ
গসিাশ্রম গে গমদ্সেঙকা, এ.আর.
কঙল ৬৯-দ্ি, নং ৫৩৭, �রাদ্সদ্স, সানতা 
ইসাঙিল, কানাদ্সন, ইউকাটন দ্স.দ্ড. 
৯৭৩৭০, গমদ্সেঙকা
গ�ান : (৫২-৯৯৯) ৯৮২-৮৪৪৪
শ্রীহচতন্য সরস্বতী শ্রীধর গ�াদ্িন্দ
গসিাশ্রম গে গমদ্সেঙকা, এ.আর.
দ্র�রমা নং. ৮৬৪, গসক্টর দ্হডালঙ�া
গুয়াডালাহারা, জাদ্লসঙকা, দ্স.দ্ড. 
৪৪২৮০, গমদ্সেঙকা,গ�ান : ৫২-৩৩ 
৩৮২৬-৯৬১৩
শ্রীহচতন্য সরস্বতী শ্রীধর গ�াদ্িন্দ
গসিাশ্রম গে গমদ্সেঙকা, এ.আর.
দ্েঙয়ঙ�া গে মনঙটমাঙয়ার ৬২৯,
গসনঙট্া, মনঙট্রারী, এন. এল.
দ্স. দ্প. ৬৪৭২০,
গ�ান : ৫২-৮১ ৮০৫৭-১০৯৭

শ্রীহচতন্য সরস্বতী শ্রীধর গ�াদ্িন্দ
গসিাশ্রম গে গমদ্সেঙকা, এ.আর.
এদ্ভদ্নডা গে লাস গরাসাস ৯
ফ্াদ্কওনামাইএনঙটা গডল প্যারাঙডা
তাইওয়ানা, দ্ি.দ্স., দ্স.দ্প. ২২৪৪০
গ�ান : (৫২৬৬৪) ৬০৮-৯১৫৪
শ্রীহচতন্য সারস্বত মঠ দ্ে গভরাক্রণুজ, 
এ.আর., জণুয়ান গে দ্েওস দ্পজা ১৫৭
(এন্টার ই�নাদ্সও দ্ে লা দ্লয়াঙভ 
দ্ন�াঙরট) গভরাক্রণুজ, গভরাক্রণুজ, দ্স.দ্প. 
৯১৭০০
গ�ান : (৫২-২২৯) ৯৫৫ ০৯৪১
শ্রীহচতন্য সারস্বত শ্রীধর গ�াদ্িন্দ
গসিাশ্রম গে গমদ্সেঙকা, এ.আর.
গকাঙলান পঙয়ন্ট ২১৩ - ইনঙট্দ্র ৭
গকাল. গসনঙট্া. দ্স.দ্প. ০৯৪৩০০, 
ওদ্রজািা, ভার., গমদ্সেঙকা,
গ�ান : (৫২-২৭২) ৭২৫-৬৮২৮
শ্রীহচতন্য সারস্বত শ্রীধর গ�াদ্িন্দ
গসিাশ্রম গে গমদ্সেঙকা, এ.আর.
গ�মানঙডা দ্ভলালপ্যানঙডা নং. ১০০ 
- ইনদ্ট. ১০৩ গকাল. গুয়াডলণুঙপ ইন. 
গডদ্ল�াদ্সওন এ্যালভাঙরা ওিাঙর�ন, 
দ্স.দ্প. ০১০২০ গমদ্সেঙকা দ্সদ্ট,
গ�ান : (৫২-৫৫) ৫০৯৭-০৫৩৩
শ্রীহচতন্য সরস্বতী শ্রীধর গ�াদ্িন্দ
গসিাশ্রম গে গমদ্সেঙকা, এ.আর.
কঙল গজড ইদ্ডএ�. ৪০ আইএনদ্ট ২২ 
কল. ইউ এইচ আদ্লয়ানজা 
পপণুলার দ্রঙভাদ্লউসাইওনাদ্রয়া,
গডদ্ল�াদ্সওন গকায়াওকন, দ্স.দ্প. 
০৪৮০০ গমদ্সেঙকা দ্সদ্ট,
গ�ান : (৫২-৫৫) ৫৬৭৭ ৮৩১৫
শ্রীহচতন্য সারস্বত শ্রীধর গ�াদ্িন্দ
গসিাশ্রম গে গমদ্সেঙকা, এ.আর.
গজায়াকণু ইন দ্রভাঙডদ্নয়ারা নং. ৫০
কল. জারদ্ডঙনস গে গুয়াডলণুঙপ
গমাঙরদ্লয়া, দ্মচ., দ্স.দ্প. ৫৮১৪০
গ�ান : (৫২-৪৪৩) ২৭৫-২৮৭৫
শ্রীহচতন্য সারস্বত শ্রীধর গ�াদ্িন্দ
গসিাশ্রম গে গমদ্সেঙকা, এ.আর.
ক্যাদ্রঙটরা টাইকণু ল - ছাপাি, দ্কঙলাদ্মটার 
১.৪, টাইকণু ল, ইউকাটন, গমদ্সেঙকা



সাউর আজমক্রকা
ব্রাক্েল
শ্রীহচতন্য শ্রীধর গ�াদ্িন্দ গসিা আশ্রম
কৃষ্ শদ্তি আশ্রম, দ্প.ও. িসে ৩৮৬
ক্যাম্পাস ডণু  গজারডাও, সাও গপৌঙলা, 
ব্রাদ্জল, গ�ান : ০১২ ৩৬৬৩ ৩১৬৮
http://ashram.com.br
শ্রীহচতন্য সারস্বত শ্রীধর আসন
এিং গকসা গপ্রমা (গরস্টণু ঙরন্ট)
এ্যাঙভদ্নডা ইউঙসদ্িও মাঙটাঙসা, ২৪৬ 
দ্পনঙহদ্য়ঙরাজ, সাও পাউঙলা - এস দ্প 
গসপ: ০৫৪২৩-০১০
গ�ান: (১১) ৩৮১৫-১৪৪৮
http://casaprema.com
শ্রীহচতন্য সারস্বত মঠ গপারঙটা এদ্লদ্গ্র
ইস্টাডা ছাপজণু ডণু  গসাল, ৬২০
গপারঙটা এদ্লদ্গ্র - সাউথ ব্রাদ্জল
গ�ান : (৫১) ৩২৬৮-১৩৮৩ এিং
(৫১) ৩২২২-৫৪১৭
পভজিেুজয়লা 
শ্রীহচতন্য শ্রীধর গ�াদ্িন্দ গসিা আশ্রম,
আঙিদ্নো টণু য় কন আঙিদ্নো ছামা, দ্বিন্তা 
পরমকরুিা, কারাকাস, গভদ্নজণুঙয়লা
গ�ান : ৫৮২১২৭৫৪১২৫৭

শ্রীহচতন্য সারস্বত মঠ, কঙল্ ৭৭ এঙন্ত্র 
আঙিদ্নোস ১০ ও ১১, গফ্ঙন্ত অ 
এঙনলঙিন
গ�ান : ৫৮২৬১৭৯৭৩০৮৯
পাঙসম্মলাঙমন্ত দ্মরান্দ গসক্টর গে, কাঙল্ 
গতঙহঙরা কন গ্বন্ত, কণু মানা, এস্তাঙো সুঙক্র, 
গ�ান: ৫৮০৪১৪৭৭৭৫৯৩৮
ইঙকায়াডর
শ্রীলশ্রীধর স্বামী গসিা, আঙিনু্য গজঙনঙরল 
রুদ্মনাহুই, কাঙল্ এ৭আ, ন৯-২৩৬, 
আঙমম্ম দ্নয়া, গকাঙনাঙকাঙতা, ১৭০৮০১, 
কণু ইঙটা, ইঙকায়াডর
গ�ান : ৫৯৩ ০২২৩৪২৪৭১
কজলাক্ম্বয়া
শ্রীহচতন্য সারস্বত মঠ, গিাঙ�াটা, কাঙরম্মরা 
৭৪আ, নঃ৪৯আ-৭১, ১১০৯১১
গ�ান : ০১১ ৫৭ ১ ৩২৭ ৪৩২ ০৮১৩
শ্রীশ্রীল গ�াদ্িন্দ গসিা আশ্রম, গকএম ৪, 
পাইপা দ্িয়, পান্তাঙনা গে িার�াস, দ্পন-
১৫০৪৪০-১৫০৪৪৯,
গ�ান : ০১১ ৫৭ ৭ ৩১৩ ২২৭ ১১১৯

ইউজরাপ
ইংল্যাণ্ড
শ্রীহচতন্য সারস্বত মঠ
৪৬৬ গ্রীি স্টীট
লণ্ডন ই১৩ ৯০দ্ি, ইউ.গক.
গ�ান : (০২০৮) ৫৫২-৩৫৫১
http://scsmathlondon.org
শ্রীহচতন্য সারস্বত মঠ
ভদ্তি গরা� ইনদ্স্টদ্টউট,
গগ্রদ্ভঙল হাউস, হাঙজলঙমঙর গক্াজ
গ�লথাম, দ্মদ্ডলঙসসে, দ্ট ডব্উ ১৪ ৯দ্প 
এসে, ইউ.গক., গ�ান : ৪৪ ২০৮৮৯০৯৫২৫
http://bhaktiyogainstitute.com
আয়ারল্যাণ্ড
শ্রীহচতন্য সারস্বত সঙ্ঘ
এ্যাঙটন: িদ্রয়ান টাইঙমাদ্ন
(িাদ্লনাঙমার গকা. গলইদ্ট্ম)
গ�ান : ০৭১ ৯৬৪৫৬৬১

১৪, পাকম্মসাইড, ওঙয়সেঙ�াডম্ম  টাউন,
কাদ্ট্ ওঙয়ক্মঙ�াআয়ারল্যাণ্ড
গ�ান : ০৮৬ ২৬২৬ ৪৭৫
ইটাক্ল
দ্ভলা গ�াদ্িন্দ আশ্রম
ভায়া দ্রঙ�ানদ্েঙনা, ৫,২৩৮৮৭ ওলদ্জঙয়ট 
গমাল (এল দ্স) ফ্াজ, দ্রঙ�ানদ্ডঙনা 
গরাঙসা, ইটাঙল, গ�ান : ৩৯ ০৩৯ 
৯২৭৪৪৪৫
http://villagovinda.org
শ্রীহচতন্য সারস্বত মঠ গরাম
গভোদ্ভলা গরা�া স্টণু দ্ডও, ভায়া দ্ে সন 
মাইঙচঙল, ১২০০০১৫৩ গরামা, ইটাঙল
গ�ান : ৩৯ ০৬ ৬৯৩৭১৫৫৬
মালটা
দ্ে গলাটাস গরাম গরা�া গসন্টার মঠ
গ�ান : [+৩৫৬] ৯৯৮৬ ৭০১৫



পিোরল্যাণ্ডস
শ্রীহচতন্য সারস্বত শ্রীধর আশ্রম
এ্যাঙজাঙরনওঙয়� ৮০
১৩৩৯ দ্ভ দ্প আলঙমঙর, ন্যাোরল্যান্ডস
গ�ান : ০৩৬ ৫৩ ২৮১৫০
হাঙ্জগ্র
শ্রীহচতন্য সারস্বত মঠ
এ্যানড্াস গনাভাক নাদ্�ভানওয়াদ্য় ইউ দ্ট 
৫২, এইচ-১০২৫ িণুডাঙপস্ট
হা্ঙগ্র, গ�ান : (৩৬১) ৩৯৮০২৯৫
শ্রীহচতন্য সারস্বত গসিা আশ্রম
ইঙন্ডার গসজাঙপদ্স—অানন্দ িদ্ধম্ম ন দ্ড.
এইচ-১২২৩ িণুডাঙপস্ট
মণুঙভঙলাডস উটকা ১৮/দ্ি, হা্ঙগ্র
টুরজক
শ্রী গ�াদ্িন্দ মঠ গরা�া গসন্টার
অািদুল্া গকভঙডট গসাকক
নং ৩৩/৮, কানঙকয়া ০৬৬৯০
আনকারা, টণু রঙক
গ�ান : ০৯০ ৩১২ ৪৪১৫৮৫৭ এিং
০৯০ ৩১২ ৪৪০ ৮৮ ৮২
উকরাইি
কাইভ. হারমাতনয়া স্টীট, ২৬/২,
“গরাস্টক” গলেস অ� কালচার
গ�ান : +৩৮ (০৪৪) ৪৯৬-১৮-৯১
+৩৮ (০৬৭) ৪৬৪-১৮-৯৪

শ্রীহচতন্য সারস্বত গসিা আশ্রম
১১/৪, পানদ্�ঙলাঙসভ স্টীট
জাঙপাঙরাদ্জয়া, ৬৯০০০, উকরাইন
গ�ান : (০৬১২) ৩৩-৪২-১৪
পতুম্মরাল
শ্রীহচতন্য সারস্বত মঠ, রুঅ গো 
গসাঙব্রইঙরা ৫, দ্চঙদ্রইঙরা ৫, দ্চঙদ্রইঙরা, 
৩০২০-১৪৩,গকাইম্ব ব্র 

রাক্শয়া
শ্রীহচতন্য সারস্বত কালচাঙরল গসন্টার
মঙস্কা, িলশয় দ্কঙসদ্লনয় টণু দ্পক ৭/২
গ�ান : +৭৪৯৫৬২৮৮৮৫
শ্রীহচতন্য সারস্বত মঠ
গসন্টদ্পটাসম্মিা� ম্ম, লাহটা
গ�ান : +৭(৮১২) ৪৯৮২৫৫৫
গতাম্স্ক, াকাঙেঙম্�াঙরাঙোক, িাদ্িঙলািা 
দ্্রেট ১৬-৯০, গ�ান : ৭ ৯১৩ ১০৫ ৯৯ ৮১

আবিাক্েয়া
গশঙলা দজীঘণুটা, ২য় আদ্সিদ্লস্কয় টণু দ্পক ১৫
গ�ান : ৭ ৯৪০ ৭১২ ৫৮৪৮, 
৭ ৯৪০ ৭ ৭০৬ ১০৮

এক্শয়া

রাইল্যান্ড
শ্রীহচতন্য শ্রীধর গ�াদ্িন্দ আশ্রম
৭৯/২৩ গমাওিান ওরাঙিাদ্ডন
এসওআই ওয়াটসাঙডট
পাটণু মাথাদ্ন-রংদ্সট গরাড, পাটণু মাথাদ্ন,
ি্যাংকক, থাইল্যান্ড
গ�ান : +৬৬ ৮১৯ ০৯৫ ৯১৭

মাজলজয়ক্শয়া
শ্রীহচতন্য শ্রীধর গ�াদ্িন্দ গসিা
আশ্রম, সাইদ্টয়ান
গ�ান : ০১৭-৫৮৬২৮১৭ / ০১২-
৫০১২৮০৪

শ্রীহচতন্য সারস্বত সাধণু সংগ্রাম খল্.
নং ১৪, গলারে গিনধারা ৪৬এ,
তামান গমওয়া িারু, ৪১২০০ ক্া্, 
গসলানঙ�ার, মাঙলঙয়দ্সয়া,
গ�ান : +৬০ ৩-৫১৬১৬৭২১

শ্রীহচতন্য শ্রীধর গ�াদ্িন্দ গসিা আশ্রম
গপটাদ্লে জয়া সাদ্ভম্মস গসন্টার,
নং ১৩ জালান ১৮/৬, তামান 
খানা�াপণুরম, ৪৬০০০ গ�টাদ্লে জয়া, 
গসলান�র, মাঙলয়াদ্শয়া, গ�ান : +৬০-
১-৬৩৩৮৬১৩০



ক্সঙ্াপরু

শ্রীহচতন্য সারস্বত মঠ দ্সং�াপণুর
এিং গ�াকণু ল গভদ্জঙটদ্রয়ান গরসষ্ণু ঙরন্ট
১৯ এিং ২১, আপার দ্ডকসন গরাড,
দ্স্াঙপার ২০৭৪৭৮, গ�ান : 
৬৩৪৩৯০১৮
গমািাইল : ৯০২৩৬৩৪১ এিং 
৯১৮৫৬৬১৩

ক্ফক্লপাইন্স
শ্রীলা শ্রীধর স্বামী গসিা আশ্রম
প্ররঙন্ত : গ�াকণু লানন্দ প্রভণু

২৩, রুদ্ি স্টীট, কাদ্শদ্মঙরা টাউনহাউস,
টালন ইউঙনা. লাস দ্পনাস দ্সদ্ট,
গমঙট্া মাদ্নলা, দ্জপ গকাড ১৭৪৭,
গ�ান : ৮০০-১৩৪০

শ্রীহচতন্য সারস্বত মঠ
দ্�দ্লপাইন্স ব্রাঞ্চ (ইসাদ্ন গেিী োস)
লট ১৫ ব্ক ৮, উডব্রীজ সািদ্ডদ্ভসন,
গপাব্াদ্সওন, প্যানদ্ড, িণুলাকান,
দ্�দ্লপাইনস, ৩০১৪
গ�ান : ৬৩ ৯২০৩১ ৬৩৭৫০
http://philippines.scsmath.org

সাউর পপক্সক্ফক

অজ্রেক্লয়া
শ্রীঙ�াদ্িন্দ ধাম
দ্প.ও. িসে ৭২, উদ্ক. ভায়া মণুরউইলমিা, 
এন.এস.ডদ্ব্উ. ২৪৮৪, অঙস্টদ্লয়া, 
গ�ান : ০২৬৬ ৭৯৫৫৪১

শ্রীহচতন্য সারস্বত আশ্রম
১৪, িদ্রয়ান স্টীট িদ্রয়ান্সঙমড
চামম্মস, দ্কউএলদ্ড, অঙস্টদ্লয়া ৪৮৭০
গ�ান : ০৪৩২ ০৫৪ ০৪৮

ক্িউক্েল্যাণ্ড

১০৩০ গকাঙটসভাইল দ্রভারঙহড 
হাইওঙয়,
দ্রভারঙহড, অকল্যান্ড
দ্নউদ্জল্যাণ্ড, গ�ান : ০৯ ৪১২৫৪৬৬

ক্ফক্ে
শ্রীহচতন্য সারস্বত শ্রীধর আসন
দ্প.ও. িক্ম ৪৫০৭, গলৌটকা, দ্�দ্জ
গ�ান : ৬৭৯৮৬৭৬৫৪৭, 
৬৭৯৮৬৭৬৫৪৭

আক্রিকা 

সাউর আক্রিকা
শ্রীহচতন্য সারস্বত আশ্রম 
৪৪৬৪, গমৌন্ট গরইঙন ঙক্রঙসন্ট
গলনাদ্সই সাউথ, এসেঙটন্সন ৪
গজাহাঙনসিা� ম্ম ১৮২০, গ�াম : ০১১ 
৮৫২ ২৭৮১, ০০২৭ ৮৩ ৩৮৪ ৭৩৬৭
শ্রীহচতন্য সারস্বত মঠ
গ�্যদ্নসে ৪০৬৮, দুিম্মন, বিাজণুলণু নাটাল
গ�াম : ২৭ ৩১ ৫০৫ ৮৪ ৩৬

মক্রশাস
শ্রীহচতন্য সারস্বত মঠ আন্তজম্ম াদ্তক
নিবিীপ ধাম দ্্রেট, গলাং মাউন্টন
গ�ান : ২৩০ ২৫৬ ৩৪৬৬, ৭২৪ ৯৩৫২

ওঙয়িসাইট :
scsmathinternational.com

ইঙমইল :
info@scsmathinternational.com
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