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ওঁ বিষু্পাদ শ্রীল ভবক্ বনর্ম্ম ল আচারম্মম্য মহারাঙজর
প্রিাম মন্ত্র

পূে্য-শ্রীগুরুবর ম্ম-বক্দিত-মহাভাবাক্বিতায়া সদা 
পপৌবম্মাপরম্ম্য পরম্পরা-প্রচক্লত-প্রাে্য প্রমরূ্ম্ম াকৃজতঃ ।
ভজতিক্িম্মর্ম্ম ল-ক্িরম্ম রস্য ক্িভৃতং সংরক্ষকং সাদরম্
বজদি শ্রীগুরুজদবম্ আিত-ক্িরা আচারম্ম্য-বরম্ম্যং ক্িেম্ ॥

অনুিাদ :— পজূনীয় শ্রীগুরুি� ম্ম-কর্ম্ম কৃ িবন্দত মহাভাি সমববিত 
রূপানু� পরম্পরাক্রঙম প্রচবলত প্রভতূ প্রমরূ্ম্ম  বদিম্যাকৃবত ভবক্র বনমম্মল 
ধারাঙক বনভৃতভাঙি সাদঙর রষেিকারী আচারম্মম্যিরম্মম্য বনজ গুরুঙদিঙক 
অিনত মতিঙক িন্দনা কবর ।

পপ্ররকং প্রাচ্য-পাশ্াত্য-ক্িষ্ািাং ভক্তি-বত্ম্ম ক্ি ।
ভক্তি-ক্ির্ম্ম লমাচারম্ম্য-স্াক্মিং প্রণমাম্যহম্ ॥

অনুিাদ :— প্রাচম্য এিং পাচিাতম্য গদিিাসী বিষ্য�িঙক ভবক্পঙথ 
গপ্ররিকারী পরমপজূনীয় স্বামী ভবক্ বনর্ম্ম ল আচারম্মম্য মহারাজঙক আবম 
প্রিাম বনঙিদন কবর ।
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ওঁ বিষু্পাদ জ�দ্গুরু 
ভ�িান্ শ্রীশ্রীল ভবক্ বসদ্ান্ত সরস্বতী গ�াস্বামী ঠাকুর প্রভুপাদ

শ্রীব্রহ্ম-মাধ্ব-গ�ৌড়ীয়-সম্প্রদায়াচারম্মম্যভাস্কর-শ্রীরূপানু�প্রির



জয় গুরু মহারাজ করুিাসা�র ।
শ্রীভবক্ রষেক গদিঙ�াস্বামী শ্রীধর ॥১॥
প্রকাবিঙল নীলাচঙল ভুিনম্ল ।
বনতাই-চচতন্য-গদি-গসিা সমজু্জ্বল ॥২॥
গ�ারাঙপ্রঙম মাঙতায়ারা বনতম্যানন্দরূপ ।
রসরাজ মহাভাি চচতন্যস্বরূপ ॥৩॥
কবসতকাঞ্চন বরবন শ্রীঅ্ লািবি ।
দঁহঁ�ঙল িনমালা ভাঙির গ�ালনী ॥৪॥
মরুব�ত গকাটীকাম রূপরাসরঙ্ ।
মধুর নর্ম্মন-ভাি িরাভয় ভঙ্ ॥৫॥
গকাটী-চন্দ্র-ভানুঙিাভা রত্ব-বসংহাসঙন ।
গপ্রম গনঙত্ গদঙে মহাভা�ম্যিান জঙন ॥৬॥

মদৃ্ মবন্দরািাঙজ মিুঙ্খধ্ববনত ।
শ্রুবত-গমৌবল-রত্নমালা দীপ-বনরাবজত ॥৭॥
ভুিনঙমাহন দঁহঁ রূঙপর আরবত ।
গুতি-িনৃ্দারিম্যিাসী গদঙে বনরিবধ ॥৮॥
রীস্বরূপ-রামানন্দ রূপ-সনাতন ।
রঘুনাথ হবরদাস �দাধরধন ॥৯॥
সার্ম্ম ঙভৌম গ�াপীনাথ জীিানু�জন ।
গদঙেন আরবতঙিাভা দর্ম্ম ভদি ম্মন ॥১০॥
নদীয়া প্রকাঙি বনতম্যানন্দ-গ�ৌরবনবধ ।
পবততপািন-গষেঙত্ বমলাইলবিবধ ॥১১॥
অবিবচন্তম্য বনতম্যানন্দ-চচতন্যপ্রকাি ।
শ্রীগুরুপ্রসাঙদ গদঙে এই অধম দাস ॥১১॥

শ্রীগুরু-শ্রীজরৌর-শ্রীক্িত্যািদি-আরক্ত
(শ্রীলভবক্সুন্দর গ�াবিন্দ গদিঙ�াস্বামী মহারাজ বিরবচত)

শ্রীশ্রীবনতাইহচতন্যঙদি, শ্রীপুরীধাম, শ্রীহচতন্য-সারস্বত মঠ



শ্রীহচতন্যসরস্বাত মঠ, শ্রীপুরীধাম 
বিধিা আরেম গরাড়্, গ�ৌরিাটসাহী, পুরী, উবড়ষ্যা, 

বপন নং- ৭৫২০০১
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6

শ্রীজ্ানবসনু্
6

শ্রীদয়াবনবধ
6

শ্রীবিদ্াবনবধ
6

শ্রীরাঙজন্দ্র
6

শ্রীজয়ধমম্ম
6

শ্রীব্রহ্মন্যতীথ ম্ম
6

শ্রীিম্যাসতীথ ম্ম 
6

শ্রীলক্ষীপবত
6
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(শ্রীবনতম্যানন্দ, শ্রীঅহদ্ত)

6
শ্রীঈশ্বরপুরী

6
শ্রীকৃষ্ চচতন্য মহাপ্রভু

6
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6
শ্রীকৃষ্দাস কবিরাজ গ�াস্বামী
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6
শ্রীিলঙদি বিদ্াভিূি

6
শ্রীজ�ন্াথ দাস িািাজী মহারাজ

6
শ্রীভবক্বিঙনাদ ঠাকুর

6
শ্রীঙ�ৌরবকঙিারদাস িািাজী মহারাজ

6
শ্রীভবক্বসদ্ান্ত সরস্বতী ঠাকুর প্রভুপাদ

6
শ্রীভবক্রষেক শ্রীধর গদিঙ�াস্বামী মহারাজ

6
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শ্রীেরন্াথজদব

আমরা রেন শ্রীপুরীধাঙম শ্রীজ�ন্াথঙদি দি ম্মন করঙত আবস, তেন 
শ্রীকৃষ্হচতন্য মহাপ্রভুর কথা বচন্তা কবর এিং ভক্সঙ্ তাঁর ধাম, সমতি 
তীথ ম্মস্ান গরোঙন বতবন ব�ঙয়ব�ঙলন, গসোঙন ব�ঙয় পবরক্রমা কবর ।

পরৌর আমার পর সব স্াজি করল ভ্রমণ রজগে ।
পস সব স্াি পহক্রব আক্ম প্রণক্য়-ভকত-সজগে ॥
(শ্রীলভবক্বিঙনাদ ঠাকুর)

অঙনঙকই বজঙজ্স কঙরন, “জ�ন্াথঙদঙির বিগ্রহ বক কঙর 
হল ?” তার সম্বঙন্ একটা প্রাচীন ও সুন্দর ইবতহাস আঙ� ।

অঙনক ি�র আঙ� উবড়ষ্যার রাজা ব�ঙলন রাজা ইন্দ্রদম্যম্ন । রাজা 
হঙয়ও বতবন ভ�িদ্ভক্ ব�ঙলন : অতম্যন্ত প্রীবত সহকাঙর ভ�িদঙসিা 
করঙতন । একবদন রাজা ইন্দ্রদম্যম্ন ভািঙলন, “আবম গতা রাজা, আমার 
সিই আঙ�—রাজম্য আঙ�, ধন-গদৌলত আঙ�, সুন্দরী রািী আঙ�—
বকন্তু শুধু একবটমাত্ বজবনস আবম জীিঙন করঙত পাবরবন : আবম 
কেনও ভ�িানঙক গসিা কবর বন !” তেন ভ�িান তাঁর কাঙ� স্বঙনে 
এঙস িলঙলন, “আবম গতামার জন্য অঙপষো করব� । আবম গতামার 
রাঙজম্যই আব� ! তুবম আমাঙক েুঙঁজ িার কর ।”

পঙরর বদন সকালঙিলা রাজা ইন্দ্রদম্যম্ন সমতি চসন্য গেঙক দবষেি, 
পবচিম ও উর্র বদঙক পাবঠঙয় বদঙয় আজ্া বদঙলন, “ভ�িান আমার 
রাঙজম্য লবুকঙয় আঙ�ন । গতামরা তাঁঙক গোঁজ কঙর বনঙয় এস ।”

সিাই েুজঁঙত আরম্ভ করঙলন বকন্তু গকউ ভ�িানঙক েুঙঁজ গপঙলন 
না । বক�ু না গপঙয়, অঙনক বদন পর সমতি চসন্য গ�রৎ এঙস গ�ঙলন । 
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রাজা ইন্দ্রদম্যম্ন েুি দঃবেত হঙয় পঙড় ভ�িানঙক প্রাথ ম্মনা করঙলন । গসই 
সময় প্রধানমন্ত্রী বিদ্াপবত রাজার কাঙ� এঙলন । রাজা ওঁঙক িলঙলন, 
“তুবম পরূ্ম্ম  বদঙক রাও । ঠাকুঙরর নাম বনঙয় গদেঙি তুবম গর গকান 
ভাঙি বঠকই ঠাকুরঙক েুঙঁজ পাঙি ।”

বিদ্াপবত পরূ্ম্ম  বদঙক একা একা হাঁটঙত শুরু করঙলন । অঙনক 
দরূ হাঁটঙত হাঁটঙত একটা জ্ঙলর মঙধম্য এঙলন । গসই জ্ঙল বিরাট 
পর্ম্ম ত আর নদী ব�ল আর চারবদঙক ঘন িন । তার মঙধম্য বতবন হঠাৎ  
কঙর একটা গ�াট কুবটর গদেঙত গপঙলন আর তার পাঙি একবট গমঙয় 
দাঁবড়ঙয় ব�ঙলন ।

গমঙয়টাঙক গদো মাত্ই বিদ্াপবত আিার ওোন গথঙক চঙল 
গরঙত শুরু করঙলন বকন্তু গমঙয়টা (ওঁর নাম ব�ল লবলতা) ওঁঙক গেঙক 
িলঙলন, “আপনাঙক গদেঙত ব্রাহ্মি সন্তাঙনর মত লা�ঙ� । আমরা 
জাবতঙত িির, �াঙ�র �ল-মলূ গেঙয় থাবক । আপবন বক আমার হাত 
গথঙক এক গ্াস জলও োঙিন না ?”

“না । তুবম একাই এোঙন আ�, গতামার িািা িা গকউ আসঙল কী 
মঙন করঙিন ? এটা বঠক নয় ।”

“না, িািা শুনঙিন গর, আপবন এঙসঙ�ন আর আবম আপনাঙক 
এক গ্াস জলও গদইবন, তাহঙল আমার প্রবত রা� করঙিন ।”

বিদ্াপবত এঙস িসঙলন আর সঙ্ সঙ্ লবলতার িািা িাবড় 
ব�ঙর এঙলন । লবলতা িািাঙক িলঙলন, “িািা, ইবন চঙল গরঙত 
চাইব�ঙলন বকন্তু আবম িললাম 'থাকুন, এক গ্াস জল অন্ততপঙষে পান 
করুন ।'” িািা িলঙলন, “বঠকই গতা িঙল� । আপবন রাঙিন গকন ? 
এই সন্ম্যার সময় এঙসঙ�ন—সারা বদন হাঁটঙত হাঁটঙত গকাথা গথঙক 
এঙসঙ�ন জাবন না, বকন্তু আপবন এোঙনই থাকুন ।”

বিদ্াপবত ওোঙন থাকঙত লা�ঙলন । থাকঙত থাকঙত লবলতার 
সঙ্ তাঁর ভাি হঙয় গ�ল এিং িািার আিীিম্মাদ গপঙয় বতবন 
লবলতাঙক বিঙয় করঙলন । তাই লবলতার িািা বিদ্াপবতর শ্বশুর হঙয় 
গ�ঙলন ।
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লবলতার িািার নাম ব�ল বিশ্বািসু । তাঁর কাঙ� একবট বিগ্রহ ব�ল 
আর বতবন প্রবত বদন বিগ্রঙহর কাঙ� ব�ঙয় পজূা করঙতন । এক বদন 
বিশ্বািসুর কাঙ� ভ�িান স্বঙনে হাবজর হঙয় িলঙলন, “বিশ্বািসু, তুবম 
অঙনক বদন ধঙর �াঙ�র কন্দমলূ আমাঙক োওয়াচ্ বকন্তু আমার একটু 
ভাঙলামন্দ রাজঙভা� োওয়ার ইচ্া হঙয়ঙ� ।” ঙক্রাধ-ভয় গপঙয় বতবন 
ভািঙলন, “রাজা গকান বদন জানঙত পারঙি ? উবন আমার ঠাকুর 
বনঙয় চঙল রাঙি !” তাই তেন বিশ্বািসু ভ�িানঙক জ্ঙলর মঙধম্য 
লবুকঙয় লবুকঙয় গসিা করঙতন ।

এক বদন বিদ্াপবত তাঁর স্তীঙক বজঙজ্স করঙলন, “লবলতা, 
গতামার িািা প্রবতবদন সকালঙিলা উঙঠ চঙল রান আর রেন সন্ম্যা 
সময় ব�ঙর আঙসন, তেন ওঁর িরীর গথঙক অঙনক সু�বন্ গির হয় । 
উবন গকাথায় রান গ�া ?” 

লবলতা উর্ঙর িলঙলন, “উবন পজূা করঙত রান ।”
“পজূা করঙত ? গকাথায় ? ওঁর কাঙ� বক ঠাকুর আঙ� ?”
“আবম শুধু জাবন গর, উবন ঠাকুঙরর পজূা করঙত রান । গকাথায় 

রান আবম গসটা িলঙত পাবর না ।”
রাঙত রেন বিশ্বািসু িাবড় ব�ঙর এঙলন, তেন লবলতা ওঁঙক িলঙলন, 

“িািা, গতামার জামাই আমাঙক বজঙজ্স করঙ� তুবম গকাথায় প্রবতবদন 
রাও । আবম ওঙক িললাম গর, তুবম প্রবতবদন পজূা করঙত রাও । বকন্তু ও 
জানঙত চাইঙ� গকাথায় তুবম পজূা কর, আবম গসটা িবলবন ।”

বিশ্বািসু িলঙলন, “বঠকই কঙর�, বক�ু ওঙক িলঙি না ।” আর 
বনঙজ বনঙজ ভািঙলন, “গহ কপাল, ও বক আমার ঠাকুরঙক বনঙত 
এঙসঙ� ! গিাধহয় ও রাজার গ�াঙয়ন্দা হঙচ্, আবম গতা ওর সম্বঙন্ 
বক�ুই জাবন না । আবম ওঙক জীবিত রােি না, আজই ওঙক গমঙর 
গ�লি !” বকন্তু বক�ুষেি বচন্তা করার পর বতবন ভািঙলন, “জীিহতম্যা 
মহাপাপ, আবম ঠাকুঙরর পজূা কঙর এটা করঙত পারি না ।”

তেন বতবন লবলতাঙক গেঙক িলঙলন, “বঠক আঙ� । গতামার 
স্বামী রেন গদেঙত চাইঙ�, তেন আবম গর জায়�ায় পজূা কবর গসই 
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জায়�াটা ওঙক গদোি । আবম ওোঙন ব�ঙয় ওঙক বনঙয় রাি বকন্তু 
আমার একটা িতম্ম  আঙ� । তুবম ওঙক ভাল কঙর গচাে কাল কাপড় 
বদঙয় গিঁঙধ গদঙি গরন ও রাতিাটা গদেঙত পাঙর না । আর ঠাকুরঙক 
গদঙে ওর গচাে আিার গিঁঙধ বদঙয় আমার সঙ্ ব�ঙর আসঙত 
হঙি ।”

লবলতা িলঙলন, “বঠক আঙ�, আবম ওঙক িলি ।” 
ইবন বিদ্াপবতর কাঙ� ব�ঙয় ওঁঙক িলঙলন, “িািা রাবজ হঙলন 

গতামাঙক জায়�াটা গদোঙত, বকন্তু আবম গতামার সঙ্ গিইমাবন করঙত 
পারি না । তুবম কাজ কর : এক হাঙতর মঙধম্য বক�ু সবরিা নাও, রেন 
িািা গতামাঙক হাত ধঙর বনঙয় রাঙিন, তুবম ওই সবরিা �ড়াঙত �ড়াঙত 
রাঙি । তেন তুবম পঙর রাতিা বচনঙি ।”

বিদ্াপবত গসটাই করঙলন । পঙরর বদন সকালঙিলা লবলতা ওঁর 
স্বামীর হাঙত বক�ু সবরিা বদঙলন আর ওঁঙক গচাে গিঁঙধ বদঙয় বিশ্বািসু 
নীলমাধঙির কাঙ� ওঁঙক বনঙয় গ�ঙলন । ওোঙন এঙল বিদ্াপবট 
গচােটা েুঙল বদঙয় ঠাকুরঙক গদঙে প্রিাম করঙলন আর আিার গচাে 
গিঁঙধ বদঙয় বিশ্বািসুর সঙ্ িাবড় ব�ঙর গ�ঙলন ।

বক�ু বদন পর িবৃষ্র মঙধম্য সবরিা-�া� আঙতি আঙতি িড়  হঙয় 
গ�ল আর বিদ্াপবত বনঙজ ব�ঙয় গদেঙত গচঙয়ব�ঙলন, “আবম রাতিা 
বচনি বক না ? বনঙজ ব�ঙয় ঠাকুরঙক গদেঙত পাি বক না ?” সবরিা-
�া� অনুসরি কঙর ব�ঙয় বতবন ঠাকুঙরর কাঙ� সহঙজ এঙলন । তাঁর 
উঙদেশ্য স�ল হঙয় গ�ল ।

তারপর বিদ্াপবত একবদন স্তীঙক িলঙলন, “লবলতা, শুন, অঙনক 
বদন গকঙট গ�ঙ�, আবম গতামার কাঙ� থাকলাম বকন্তু আমারও িািা-মা 
আঙ� । তাঙদর অঙনক বদন গদো হয়বন, আমায় ব�ঙর গরঙত হঙি... ।”

“তুবম বক চঙল রাচ্ ?”
“হাঁ, বকন্তু আবম একটু পঙর ব�ঙর আসি । গকান বচন্তা কর না, 

তুবম আমার স্তী, আবম গতামাঙক গ�ঙড় গদি না ।”
“বঠক আঙ�...”—লবলতা দঃে কঙর িলঙলন ।
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এবদঙক বিদ্াপবত পুরীঙত ব�ঙর এঙস সরাসবর রাজার কাঙ� ব�ঙয় 
িলঙলন, “আপনারই কৃপায়, ভ�িাঙনর কৃপায় ঠাকুরঙক গপঙয়ব� !”

রাজা ইন্দ্রদম্যম্ন উঙর্বজত হঙলন, “গকাথায় ? গকাথায় আমার ঠাকুর 
আঙ� ?”

“জায়�াটা আবম গদোি বকন্তু গর ঠাকুঙরর পজূা কঙর, তার নাম 
বিশ্বািসু, গস ঠাকুরঙক বক�ুঙতই গদঙি না ।”

রাজা িলঙলন, “কী ? ও একবট িির জাবতর গলাক আর আবম 
রাজা ! আমার রাঙজম্য িাস করঙ� আর ঠাকুরঙক রােঙি ? আবম ওঙক 
িন্দী কঙর রােি !”

তেন রাজা ইন্দ্রদম্যম্ন চসন্য, হাবত-গঘাড়া বনঙয় বিশ্বািসুর কাঙ� 
এঙস ওঙক িন্দী কঙর রােঙলন বকন্তু গসইষেঙি ঠাকুর আকাি-িািী বদঙয় 
িলঙলন, “আবম এই ভাঙি রাি না ! বিশ্বািসু এত বদন পরম্মন্ত আমার 
গসিা কঙরঙ�ন আর তুবম তাঙক অপমান কঙর� । তুবম এিার ব�ঙর 
রাও । আঙ� আমার ঘর চতবর কর, তারপর আবম বনঙজই আসি—
আমাঙক বনঙত আসঙত হঙি না ! আর বিশ্বািসু, তুবম ঝ�ড়া কর না । 
আবম গতামাঙক আঙ�ই িঙল বদঙয়ব� গর, আবম চঙল গরঙত চাই ।”

তেন রাজা বিশ্বািসুঙক মকু্ কঙর পুরীঙত ব�ঙর এঙলন আর 
বিরাট জ�ন্াঙথর মবন্দর চতবর করঙলন ।

মবন্দরটা চতবর কঙর রাজা ইন্দ্রদম্যম্ন ভািঙলন, “কঙি ঠাকুর 
আসঙিন ? বতবন িলঙলন বনঙজই আসঙিন বকন্তু আসঙ�ন না... কঙি 
ঠাকুর আসঙিন ?” পঙরর বদন ঠাকুর রাজার কাঙ� স্বঙনে হাবজর হঙয় 
িলঙলন, “মন বদঙয় শুন, রাজা । আবম সমদু্র তীঙর বতনটা কাঠিরূঙপ 
আসি । ওই কাঠিগুঙলা শুধু বতনজনই স্পি ম্ম করঙত পারঙি—আমার 
আঙ�র গসিক বিশ্বািসু, বিদ্াপবত আর তুবম ।”

তেন বিশ্বািসুঙক জ্ল গথঙক বনঙয় রাজা বিদ্াপবতর সঙ্ 
চক্র তীঙথ ম্ম এঙলন । এঙস গদেঙলন গর, সমদু্র গথঙক বতনটা কাঠি 
ভাসঙত ভাসঙত আসঙ�ন । কাঠিগুঙলা গদঙে রাজা ভািঙলন, “এত 
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িড় কাঠিগুঙলা আমরা মাথায় বক কঙর বনঙয় রাি ? এটা অসম্ভি 
িম্যাপার !” বকন্তু রেনই রাজা কাঠিটায় হাত বদঙলন, তেনই কাঠিটা 
গসালার মত হালকা হঙয় গ�ল । তারপর বতনজন এক এক কাঠি বনঙয় 
তাঙদরঙক জ�ন্াথ মবন্দঙরর মঙধম্য রােঙলন ।

রাজা বিগ্রহ করিার জন্য কাঠবমবস্ত েুজঁঙত আরম্ভ করঙলন । 
প্রবতিার রেন কাঠবমবস্ত বিগ্রহ গোদাই করঙত গ�ল, প্রবতিার তার 
হাতুবড়-িাটাল গভঙ্ গ�ল—গকউ বিগ্রহ চতবর করঙত পারল না । 
তেন ভ�িান রাজাঙক িলঙলন, “আবম বনজজনঙক পাবঠঙয় গদি, তাঁর 
নাম বিশ্বকর্ম্ম া । তাঁর কথা শুঙন চলঙল বিগ্রহ হঙয় রাঙি ।”

বক�ু বদন পর এক িয়স্ক গলাক এঙস িলঙলন, “রাজা িাি,ু আমার 
নাম বিশ্বকর্ম্ম া । আবম কাঠবমবস্ত । শুঙনব� আপবন ঠাকুঙরর বিগ্রহ 
চতবর করঙত চান । রবদ অনুমবত গদঙিন, আবম করঙত পাবর ।”

“বনচিয় । তঙি এেন পরম্মন্ত গকউ ওইটা করঙত পারল না । আপবন 
করঙত পারঙল করুন ।”

“বঠক আঙ� বকন্তু আমার একটা িতম্ম আঙ� ।”
“কী িতম্ম ?”
“আবম বভতঙর একুি বদন থাকি । আবম দরজা বপ�ন বদঙয় 

লাব�ঙয় গদি আর আপনারাও সামঙন গথঙক লাব�ঙয় গদঙিন । রেন 
একুি বদন গকঙট রায়, তেন আপবন দরজা েুঙল গদঙিন আর ঠাকুঙরর 
বিগ্রহ গদেঙত পাঙিন । আর তার আঙ� গকউ গসোঙন ঢুকঙত পারঙি 
না ।”

রাজা ইন্দ্রদম্যম্ন রাবজ হঙলন । ঠাকুঙরর ঘর পবরষ্ার হাওয়ার পর 
কাঠবমবস্ত গসোঙন ঢুকঙলন আর দরজা বপ�ন বদঙয় িন্ করঙলন ।

পঙরর বদন ইন্দ্রদম্যম্ন রাজা আর রািী গুবডিচাঙদিী ভািঙলন, “গসই 
গলাকবট কাজ করঙ� বক না, আমরা বক কঙর িঝুি ?” তাঁরা দরজার 
সামঙন ব�ঙয় কান পাতঙলন—হাতুবড়-িাটাঙলর িব্দ শুনঙত গপঙয় 
তাঁরা সন্তুষ্ হঙলন । গসইভাঙি তাঁরা প্রঙতম্যক বদন গরঙতন আর “ঠুক-
ঠুক-ঠুক” আওয়াজ শুনঙত গপঙয় সন্তুষ্ মঙন চঙল গরঙতন  ।
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পঙনর বদন চঙল গ�ল রেন তাঁরা গটর গপঙলন গর, গকান িব্দ 
ঘঙরর মঙধম্য গনই । তেন সিাই িলঙলন, “গর ঠাকুর চতবর করঙত 
এঙসঙ� এত িয়স্ক মানুি, গিাধ হয় গস মারা গ�ঙ� । বতবন ওোঙন 
বভতঙর পঙনর বদন ধঙর না গেঙয় আঙ�—গস বক কঙর আঙ� ? রবদ 
সতম্যই গলাকবট মারা গ�ঙ�, মবন্দরটা মবলন হঙয় রাঙি, তেন ভাঙলা 
কঙর ধুঙত হঙি ।” আর অঙপষো করঙত না গপঙর রাজা দরজা গভঙ্ 
বদঙত আঙদি বদঙলন ।

দরজা েুঙল বদঙয় রাজা গদেঙলন গর, গকহ বভতঙর গনই আর 
ঘঙরর মধম্য বিগ্রহ দাঁবড়ঙয় ব�ল : জ�ন্াথ, িলঙদি ও সুভদ্রা আর 
তাঁঙদর আকার গর ভাঙি ব�ল তা আজও আঙ�—হাত গনই, আ্ুল 
গনই, পা গনই, কান গনই । রাজা বিবমিত হঙয় গ�ঙলন ।

তেন ভ�িান আিার তাঁর কাঙ� হাবজর হঙয় িলঙলন, “রবদ 
গকউ আমাঙক ইচ্া কঙর অ্ুল লা�ায়, লা�াঙত পাঙর, বকন্তু আমাঙক 
�াপান্িার গভা� লা�াঙত হঙি—এই অিস্ায় গথঙক আবম সি গ্রহি 
করি । এই অিস্ায়ই আবম জ�ঙত থাকি এিং রঙথর বদন সর্ম্ম  জীিঙক 
কৃপা করি । আর একটা িতম্ম হঙচ্ গর, আমার মবন্দর একুি ঘণ্া ধঙর 
েুঙল রােঙত হঙি ।” রাজা বঠক মত গসই ভাঙিই করঙলন আর ঐসময় 
গথঙক জ�ন্াথঙদঙির মবন্দর ওই ভাঙি চলঙ� ।

তাই িলঙদি, সুভদ্রা ও জ�ন্াথ এই রূঙপ প্রকট হঙলন ।

আঙরকটা কথা িলা হয় । জ�ন্াথ মবন্দঙরর পাঙি একটা 
আঠারনালা নাঙম গসতু আঙ�—তার মঙধম্য আঠাঙরা �তম্ম আঙ� । 
তার একটা কারি আঙ� । রাজা ইন্দ্রদম্যঙম্নর আঠাঙরা পুত্ হঙয়ব�ল 
বকন্তু “পঙর সি পুত্ িলঙি গর, ‘গসটা আমার ঠাকুর ! গসটা আমার 
মবন্দর !’ আর বিিাদ করঙি ।”—গভঙি রাজা ইন্দ্রদম্যম্ন তাঁর আঠাঙরা 
পুত্ঙক হতম্যা কঙরব�ঙলন । গসইভাঙি বতবন স্াপন কঙরব�ঙলন 
গর, জ�ন্াথঙদঙির মবন্দর কারও নয়—জ�ন্াথ িলঙদি সুভদ্রা 
সর্ম্ম  জ�ঙতর বিগ্রহ হঙচ্ন । ‘জ�ন্াথ’ মাঙন ‘জ�ঙতর নাথ’ । এই 
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জ�ন্াথঙদঙির মবন্দঙর গরঙত সিাইঙয়র অবধকার আঙ�, সিাই তাঁর 
গসিা করঙত পাঙর । এই ভাঙি জ�ন্াঙথর গসিা হঙচ্ ।

আমরা এই জ�ন্াঙথর রথ রাত্া দি ম্মন করঙত রাি, তঙি সিঙচঙয় 
িড় কথা হঙচ্, জ�ন্াথ দি ম্মন করিার আমাঙদর বক চষুে আঙ� ?

অন্ীভূত চকু্ষরার ক্বষয় ধূক্লজত ।
ক্করূজপ পস পরতত্ত্ব পাইজব পদক্িজত ॥

আমাঙদর চষুে বিিয় ধবূলঙত অন্ হঙয় ব�ঙয়ঙ� । আমরা বক কঙর 
জ�ন্াথঙদিঙক গদেঙত পাি িলনু ?

অপ্রাকৃত বস্তু িজহ প্রাকৃত-পরাচর ।
পবদ-পরুাজণজত এই কজহ ক্িরন্তর ॥
(চচঃ চঃ ২/৯/১৯৫)

অপ্রাকৃত িস্তু এই প্রাকৃত বজবনস বদঙয় গদো রায় না । রেন 
আমরা ঠাকুঙরর কাঙ� আসি, তেন ঠাকুর িঝুঙত পারঙিন ঙর, আমরা 
গসোঙন তাঁর সামঙনই আব� । ঠাকুঙরর কাঙ� ব�ঙয় কী িলঙত হঙি ? 
“গহ জ�ন্াথ, আমায় দয়া কর, তুবম আমার অপরাধ ষেমা কর । িহ 
কাল ধঙর, িহ জীিন ধঙর, িহ র�ু ধঙর আবম অনন্ত অনন্ত অপরাধ 
কঙরব�, তঙি গর গকান ভাঙি আবম এেন গতামার চরঙি এঙসব� । প্রভু, 
আমার অপরাধ েডিন কর ।” জ�ন্াথঙদঙির কাঙ� এই প্রাথ ম্মনা করঙত 
হঙি ।  

—    —



শ্রীভক্তিক্সদ্ান্ত-বাণী
(প্রভুপাদ শ্রীলভবক্বসদ্ান্ত সরস্বতী ঠাকুর করৃ্ম্মক)

 ক্িক্িল-ভুবি-মায়া-ক্িন্ক্বক্ছিন্কত্র্রী
 ক্ববধুবহুল-মরৃ্যা-মকু্তি-পমাহান্ত-দাত্রী ।
 ক্িক্থক্লত-ক্বক্ধ-রারারাধ্য-রাজধি-ধািী
 ক্বলসতু হৃক্দ ক্িত্যং ভক্তিক্সদ্ান্ত-বাণী ॥

 
বকন্তু জ�ঙতর গলাক “আবম জ�ন্াথঙক গদবেয়া লইি, আমার 

মাংসচষুে সবচিদানন্দ-বিগ্রহঙক মাবপয়া লইঙি ও গভা� কবরঙি”—
জ্াত িা অজ্াতসাঙর এই িবুদ্ঙত বিভ্ান্ত হয় । তাই জ�ন্াথ-দি ম্মন 
�লনার পরও জ�ঙতর নানা কুরূপ গদবেিার জন্য তাহাঙদর বচর্িবৃর্ 
ধাবিত হইয়া থাঙক ।

—    —

সূচনা :“শ্রীভবক্বসদ্ান্ত-িািী” (শ্রীলভবক্বসদ্ান্ত সরস্বতী ঠাকুর)  ১১
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মহাপ্রভুর ইছিা ও পরুীজত রাত্রার আরম্ভ

মকূং কজরাক্ত বাচালং পগুেং লঙ্ঘয়জত ক্রক্রম্ ।
রৎকৃপা তমহং বজদি শ্রীগুরুং দীিতারণম্ ॥

“গিািা গলাক িাচাল হঙত পাঙর, প্ুঙলাক পাহাড় উলঙ্ঘন 
করঙত পাঙর রবদ শ্রীগুরুপাদপঙদ্মর কৃপা হয় ।” সর্ম্ম াঙগ্র মদীয় 
গুরুপাদপদ্ম ওঁ বিষু্পাদ জ�ৎগুরু শ্রীল ভবক্সুন্দর গ�াবিন্দ 
গদিঙ�াস্বামী মহারাঙজর রাতুলচরঙি িাষ্াঙ্ দডিিৎ পরূ্ম্ম ক 
গসিামঙুে তাঁহার অহহতুকী কৃপা প্রাথ ম্মনা বভষো করব� । তৎপর 
গুরুি� ম্ম, গুরুভ্াতৃমডিলী, গরোত্মডিলী, মাতৃমডিলী, ভক্মডিলী 
আপনাঙদর শ্রীচরঙি অধঙমর দডিিৎ প্রিবত জ্াপন করব� গর 
এই অধমঙক কৃপা করঙিন ।
এই কবলরঙু� ভ�িান দবট কারঙি এঙসঙ�ন, একটা িবহর্ আর 

একটা অন্তর্ । তাঁর িবহর্ কতম্মিম্য হঙচ্ এইরকম : এোঙন এঙস তাঁর 
বক�ু বদঙত হঙি—কী বতবন গদঙিন ? বতবন রঙু�র ধর্ম্ম  স্াপন কঙর 
সি জীি�িঙক হবরনাম মহামন্ত্র বিতরি কঙরঙ�ন । আর তাঁর অন্তর্ 
কতম্মিম্য হঙচ্ এইরকম :

শ্রীরাধায়াঃ প্রণয়মক্হমা কীদৃজিা বািয়য়বা-
স্াজ্া পরিাদু্ভতমধুক্রমা কীদৃজিা বা মদীয়ঃ ।
পসৌি্যঞ্াস্যা মদনুভবতঃ কীদৃিং পবক্ত পলাভা-
র্দ্ভাবাঢ্যঃ সমেক্ি িচীরভম্ম ক্সজন্ৌ হরীদুিঃ ॥
(চচঃ চঃ, ১/১/৬)

“রাধারািী প্রিয়মবহমা কী ? রাধারািী আমার নাম কঙর এত 
গকন কাঁঙদ ? রাধারািী আমার গসিা কঙর কী িাবন্ত পায় ?”—এই 
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বতনবট প্রকাঙরর রসটাঙক আস্বাদন করিার জন্যই ভ�িান শ্রীকৃষ্ এই 
কবলরঙু� রাধারািীর ভাি ও কাবন্ত ধঙর অিতীি ম্ম হঙয়ঙ�ন । 

গসইজন্য ভ�িান শ্রীকৃষ্হচতন্য রাধাভাি ধারিা করার জন্য 
নিদ্ীপ গ�ঙড় বদঙয় পুরীধাঙম ব�ঙলন । জ�ন্াথঙদঙির কা�াকাব� ব�ঙয় 
বতবন �ম্ভীরায় গথঙক এই বিপ্রলম্ভ লীলা আঠার ি�র ধঙর আস্বাদন 
করঙতন । বিরহ-লীলা িা বিপ্রলম্ভ-লীলা মাঙন কৃষ্ িনৃ্দািন গ�ঙড় 
রাওয়ার পর রাধারািীর গর বিরহ হঙয়ঙ�, রাধারািীর গর অতম্যন্ত 
কাতর হঙয় পঙড়ব�ল, গর ভাি তাঁর হঙয়ব�ল, গস ভািটাঙক আস্বাদন 
করিার জন্যই মহাপ্রভু ওই �ম্ভীরায় আরেয় গ্রহি কঙরব�ঙলন ।

রেন বনমাই বিশ্বম্ভর তাঁর গুরু শ্রীঈশ্বর পুরীর শ্রীচরঙি আরেয় 
গ্রহি কঙরলন, তেন রাধাভাি প্রকাি করঙত শুরু কঙর বতবন কৃষ্ঙপ্রম 
বিতরি করঙত িাসনার জ্বাঙল অবভভতূ হঙয়ব�ঙলন, বকন্তু সাধারি 
গলাক গসটা িঝুঙত পারঙতন না—সিাই িলঙলন বনমাই পা�ল হঙয় 
ব�ঙয়ব�ঙলন । তেন বনমাই বঠক করঙলন, “আবম এত কষ্ কঙর এই 
হতভা�ম্য জীি�িঙক উদ্ার করিার জন্য গচষ্া করব� বকন্তু আবম গদেব� 
গর, ওরা আরও গিিী পাপ করঙ�, আমাঙক �ালা�াবল বদঙচ্ আর 
িাবতিও বদঙত চাইঙ� । আবম বক জন্য এোঙন এঙসব� ? ওঙদরঙক বক 
কঙর পার করি ? আমার সন্ম্যাসী হঙত হঙি ! নইঙল আমাঙক ওঙদর 
মত �হৃস্ মানুি গদঙে ওরা নরঙক রাঙি । আবম রবদ সন্ম্যাস গ্রহি 
কবর, তেন ওরা আমাঙক মানঙি ।” সন্ম্যাস গ্রহি করঙত মন কঙর 
বনমাই বনতম্যানন্দ প্রভু ও আরও কঙয়ক ভক্�িঙক জানাঙলন, “এই 
ি�র মাঘ মাঙসর প্রথম বদঙন আবম সন্ম্যাস গ্রহি করি ।” রেন গসই 
বদন মহাপ্রভু কাঙটায়ায় এঙসব�ঙলন, তেন বনতম্যানন্দ প্রভু ভক্�িঙক 
বনঙয় তাঁর সঙ্ উপবস্ত ব�ঙলন ।

কাঙটায়ায় সন্ম্যাস গ্রহি করার পর মহাপ্রভু বঠক করঙলন 
গর, বতবন িনৃ্দািঙন রাঙিন । সমতি নিদ্ীপিাসী�ি, এমনকী রারা 
মহাপ্রভুঙক বনন্দা করঙতন, রারা মহাপ্রভুঙক বহংসা করঙতন, েির 
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গপঙলন গর, মহাপ্রভু নিদ্ীপ গ�ঙড় চঙল ব�ঙয়ব�ঙলন তারাও সিাই 
গচাঙের জল গ�লল । সিাই তীব্রভাঙি গটর গপঙলন গর, নিদ্ীপ 
এঙকিাঙর অন্কারময় হঙয় গ�ল ।

কাঙটায়া গথঙক মহাপ্রভু মর্বসংঙহর মত িনৃ্দািঙন �ুটঙত �ুটঙত 
গরঙত শুরু করঙলন । একবদন রাত কাটাঙনার জন্য বতবন এক ব্রাহ্মঙির 
িাবড়ঙত আরেয় গ্রহি করঙলন । সমতি ভক্�ি তাঁর সঙ্ ব�ঙলন বকন্তু 
গভাঙরর সময় রেন সিাই ঘুবমঙয় ব�ঙলন তেন মহাপ্রভু পাবলঙয় 
গ�ঙলন । ম্লারবতর সময় সিাই উঙঠ গদেঙলন মহাপ্রভুর ঘঙর 
গনই । তাঁরা প্রভুঙক চারবদঙক েুজঁঙত লা�ঙলন বকন্তু শুধু মাত্ �ভীর 
রাঙত রেন আঙিপাঙি সি বক�ু িান্ত ব�ল তাঁরা হঠাৎ কঙর মহাপ্রভুর 
কান্াকাবটর িব্দ শুনঙত গপঙলন । িঙব্দর বদঙক ব�ঙয় তাঁরা এক মাঙঠ 
গপৌঁঙ� মহাপ্রভুঙক েুঙঁজ গপঙলন ।

মহাপ্রভু এঙঁকঙিঁঙক চঙল রাবচ্ঙলন—মাঙঝ মাঙঝ বতবন পিূম্ম বদঙক 
গরঙতন, মাঙঝ মাঙঝ পবচিম বদঙক । গকাথায় প্রভু রাবচ্ঙলন তা না 
গজঙন ভক্�ি বপঙ� বপঙ� গ�ঙলন । রেন মহাপ্রভু হঠাৎ কঙর পিূম্ম 
বদঙক ঘুঙর গ�ঙলন তাঁরা আনবন্দত হঙয় পঙড় ভািঙলন গর, মহাপ্রভু 
হয়ঙতা নিদ্ীঙপ ব�ঙর রাঙিন । বনতম্যানন্দ প্রভু ভক্�ঙির বচন্তাভািনা 
িঙুঝ বঠক করঙলন, “হয়ঙতা মহাপ্রভু তাঁর জন্মস্ান কেনও আর ব�ঙর 
রাঙিন না, রাই গহাক । আবম তাঁঙক অন্ততঃপঙষে গ�ৌড় মডিঙলর মঙধম্য 
রােঙত গচষ্া করি ।” গিঙি বতবন বঠক করঙলন গর, বতবন মহাপ্রভুঙক 
অহদ্ত প্রভুর িাবড়ঙত বনঙয় রাঙিন—তাঁর িাবড় নিদ্ীঙপর কা�াকাব�, 
তাই সমতি ভক্�ি ওোঙন ব�ঙয় প্রভুর দি ম্মন গপঙত পারঙিন । গর 
গকান ভাঙি বনতম্যানন্দ প্রভু স�ল হঙয়ব�ঙলন—িনৃ্দািঙন রাওয়ার 
পবরিঙতম্ম বতবন মহাপ্রভুঙক িাবন্তপুঙর বনঙয় ব�ঙয়ব�ঙলন ।

—    —
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মহাপ্রভুর পরুীজত রাত্রা : িাক্ন্তপরু

মহাপ্রভু কালনাঘাঙট গপৌঁঙ� গ�ঙলন—গসোঙন �্ায় অপর 
তীঙর িাবন্তপুর ব�ল । অহদ্ত প্রভু ওোঙন নদীর মঙধম্য গনৌকায় 
িঙস অঙপষো করব�ঙলন । গদেুন, এটা বক কঙর সম্ভি ব�ল ? ওই 
সময় স্াঙটলাইট ব�ল না, গ�ান-গটান ব�ল না, গমািাইল ব�ল না, 
গকান গহায়াটস্াপ (whatsapp) িা গ�ইসিকু (facebook) ব�ল 
না—অহদ্ত আচারম্মম্য বক কঙর জানঙত গপঙলন গর, মহাপ্রভু ওোঙন 
আসঙিন ? গসইরকম ব�ল তাঁর ভবক্র িল । মহাপ্রভু �্ায় স্ান 
করঙত ব�ঙয় জঙল �লা পরম্মন্ত ঢুকঙলন আর গচাে িন্ কঙর রমনুার তিি 
আিবৃর্ করঙলন (বনতম্যানন্দ প্রভুর প্রতারঙির জন্য বতবন ভািঙলন গর, 
বতবন িনৃ্দািঙন গপৌঁঙ� ব�ঙয়ব�ঙলন) । বতবন ভািঙলন, “আবম িনৃ্দািঙন 
গপৌঁঙ� গ�লাম । ভাল, আবম েুি েুবি ।” তেন বতবন গচাে েুঙল 
অহদ্ত প্রভুঙক গদেঙলন ।

অিাক হঙয় মহাপ্রভু বজঙজ্স করঙলন, “আঙর, অহদ্ত, তুবম বক 
কঙর জানঙল আবম িনৃ্দািঙন ? তুবম কী কর� এোঙন ?”

অহদ্ত প্রভু উর্ঙর িলঙলন, “প্রভু, গরোঙন তুবম গসোঙন 
িনৃ্দািন—গরোঙন তুবম গসোঙন রমনুা !”

“কী ?! কী িল� তুবম ?!”
“ঘুঙর গদে ।” 
“উঃ, এটা রমনুা গমাঙটই নয়, এটা গতা �্া ! বকন্তু আবম রমনুার 

তিি কঙরব�…”
“গসটা ভুল নয়, প্রভু । এোঙন এই তীঙর �্া আর অপর তীঙর 

রমনুা, তাই তুবম গকান ভুল কঙর� না ।”
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তারপর অহদ্ত প্রভু মহাপ্রভুঙক নতুন কাপড় বদঙয় িলঙলন, 
“প্রভু, কৃপা কঙর এটা বনঙয় পর । কাপড় পবরিতম্মন না কঙর তুবম 
বতন বদন ধঙর ঘুঙর গিবড়ঙয়� ।” মহাপ্রভু গনৌকায় উঙঠ ব�ঙয় কাপড় 
পবরিতম্মন করঙলন । তারপর সিাই বমঙল অহদ্ত আচাঙরম্মম্যর িাবড়ঙত 
গ�ঙলন ।

অহদ্ত প্রভুর স্তী সীতা ঠাকুরািী মহাপ্রভুর জন্য অঙনক অঙনক 
গভা� রান্া কঙরব�ঙলন (“িবর্িা-আবঠয়া-কলার আ্বটয়া পাঙত 
দই ঠাবি গভা� িাড়াইল ভালমঙত”) আর মহাপ্রভু ও বনতম্যানন্দ 
প্রভুর জন্য দঙটা আসন গরঙে বদঙলন । রেন মহাপ্রভু ষুেধাতম্ম হন বতবন 
সহঙজ সহ করঙত পাঙরন বকন্তু রেন বনতম্যানন্দ প্রভু ষুেধাতম্ম হন বতবন 
গমাঙটই সহ করঙত পাঙরন না । বতবন মহাপ্রভুর সঙ্ বতন বদন ধঙর 
বক�ু না গেঙয় গহঁঙট গহঁঙট ব�ঙয়ব�ঙলন িঙল িাবন্তপুঙর এঙস তাঁর ভীিি 
ষুেধা গলঙ� গ�ঙ� । বতবন েুি কষ্ গপঙয়ব�ঙলন । তাই বনতম্যানন্দ প্রভু 
অঙপষো করঙত না গপঙর আসনটার উপঙর িঙস গেঙত লা�ঙলন । 
গদঙে মহাপ্রভু অহদ্ত প্রভুঙক অপর আসনটার বদঙক গটঙন িলঙলন, 
“তুবম িস, তুবম িস, এটা গতামার আসন !” অহদ্ত প্রভু অপবর্ 
করঙলন, “না, প্রভু, সীতা রািীঙক বজঙজ্স কর কার এই অসানটা । 
ও গতামার জন্য এটা রােল । তুবম সন্ম্যাস গনওয়ার পর বতন বদন ধঙর 
বক�ু না গেঙয় গহঁঙট গহঁঙট ব�ঙয়ব�ঙল, তাই তুবম কৃপা কঙর এোঙন িঙস 
োও ।” তেন মহাপ্রভু িঙস প্রসাদ বনঙলন ।

এবদঙক িচীমাতা, নিদ্ীপিাসী�ি ও মহাপ্রভুর ভক্�ি েির 
গপঙয়ব�ঙলন গর, মহাপ্রভু িাবন্তপুঙর গপৌঁঙ� ব�ঙয়ঙ�ন । সিাই িীঘ্র 
িাবন্তপুঙর ব�ঙয় হাবজর হঙলন । গর বনমাই কাঙটায়ায় তাঁর �হৃস্ 
গপািাক, সুিবলত চাঁচর গকি গ�ঙড় বদঙয়ব�ঙলন, তাঁর মবুডিত মতিক 
গদেঙত গপঙয় তারা েুি দঃবেত হঙয় পড়ল । 

িচীমাতাও িাবন্তপুঙর এঙলন । েুি দঃে কঙর বতবন শ্রীিাস পবডিত 
ও অহদ্ত প্রভুঙক িলঙলন, “আবম িবুঝ গর, বনমাই কেনও নিদ্ীঙপ 
ব�ঙর আসঙি না, আবম জাবন ও চঙল গ�ঙ�… বকন্তু আবম ওর জন্য 
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একিার রান্া করঙত পারি বক না ? রবদ আবম রান্া কবর, ও গসটা 
োঙি ? এেন ও সন্ম্যাসী, তাই আমাঙক বজঙজ্স করঙত হঙি । আবম 
বনঙজ ওঙক বজঙজ্স করঙত পাবর না, গতামরা কৃপা কঙর ওঙক বজঙজ্স 
কর । আবম ভািব� বতবন দঙূর চঙল রাঙি, গতামরা সি সময় ওর জন্য 
রান্া করঙত পারঙি বকন্তু আবম কেনও পারি না । আমার একমাত্ 
ভরসা গর, আবম এোঙন অন্তত একিার ওর জন্য বক�ু রান্া করঙত 
পারি । কৃপা কঙর বজঙজ্স কর ।” শ্রীিাস পবডিত ও অহদ্ত প্রভু 
মহাপ্রভুঙক বজঙজ্স করঙলন আর মহাপ্রভু রাবজ হঙলন ।

মহাপ্রভু কঙয়ক বদন ধঙর িাবন্তপুঙর থাকঙলন আর সারা 
বদনরাত ভক্�িঙক বিষো বদঙয় হবরকথা িলঙতন আর গনঙচ গনঙচ 
কীর্ম্মন করঙতন । মাঙঝমাঙঝ বতবন মচু্ম্ম া গরঙতন, মাঙঝমাঙঝ �াঙয় 
অষ্সাব্বিকবিকার প্রকাি করঙলন—এসি শুরু করল সন্ম্যাস গ্রহি 
করার পর । 

রেন চঙল রাওয়ার সময় হঙয় গ�ঙ�, তেন মাঙয়র অনুমবত বনঙয় 
বনতম্যানন্দ প্রভু, মকুুন্দ দর্, চন্দ্রঙিের আচারম্মম্য ও �দাধর পবডিঙতর সঙ্ 
মহাপ্রভু িাবন্তপুর গ�ঙড় বদঙয় পুরী বদঙক হাঁটঙত শুরু করঙলন ।

—    —
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মহাপ্রভুর পরুীজত রাত্রা : পরমণুা

গরমিুায় এঙস মহাপ্রভু ভক্�িঙক গ�াপীনাঙথর কথা িলঙলন । 
এই কথা বতবন তাঁর গুরুঙদি শ্রীঈশ্বরপুরীর কা� গথঙক আঙ� 
শুঙনব�ঙলন ।

শ্রীহচতন্যচবরতামঙৃত গলো আঙ� গর, শ্রীমাধঙিন্দ্রপুরীপাদ 
ভবক্কল্পতরুর অঙু্র হঙচ্ন ।

েয় শ্রীমাধবপরুী কৃষ্ণজপ্রমপূর ।
ভক্তিকল্পতরুর পতঁজহা প্রথম অঙু্র ॥
(চচঃ চঃ ১/৯/১০)

এক সময় ভ্মি করঙত করঙত মাধঙিন্দ্রপুরী িনৃ্দািঙন গপৌঁঙ� 
গ�ঙলন । এঙস গ�াবিন্দকুঙডি এক �াঙ�র তলায় িাস করঙত লা�ঙলন । 
সি সময় রাধাকৃষ্প্রঙম বিভাবিত হঙয় বতবন অরাবচত-িবৃর্ ব�ঙলন : 
বভষো করঙতন না । মাঙঝ মাঙঝ গকউ তাঁঙক বক�ু বদঙয় বদঙলন, তাই 
বতবন গেঙতন, তা না হঙল বতবন উপিাস করঙতন । গসইভাঙি বতবন 
সি সময় হবরনাম করঙত করঙত জীিনরাপন করঙতন ।

একবদন সন্ম্যা সময় রেন বতবন গ�াবিন্দকুঙডির তীঙর িঙস ব�ঙলন, 
তেন তাঁর কাঙ� এক সুন্দর গদেঙত গ�াপিালক এঙস িলঙলন, “মাধি, 
আবম শুঙনব� তুবম সারা বদন না গেঙয় আ�...”

“তুবম এটা বক কঙর জান ?”
“মবহলাগুঙলা জল বনঙত এঙসব�ল । তারা আমাঙক িলল, 

গ�াবিন্দকুঙডির পাঙি এক সন্ম্যাসী িঙস আঙ�ন, বক�ু না গেঙয় শুধু 
হবরনাম করঙ�ন । তাই ওরা আমাঙক গতামার কাঙ� দধ বনঙয় পাবঠঙয় 
বদল । দধটা তুবম নাও ।”
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অিাক হঙয় মাধঙিন্দ্রপুরী বজঙজ্স করঙলন, “তুবম গক ? গকাথায় 
থাক ?”

“তুবম দধটা োও, আবম পঙর পাত্ বনঙত আসি, তেন কথা 
িলি । আমায় এেন �রু চড়াঙত গরঙত হঙি ।”

দধটা গেঙয় মাধঙিন্দ্রপুরীপাদ বিবমিত হঙয় ভািঙলন, “আচিরম্ম ! 
এটা োঁবট অমতৃ ! আবম জীিঙন অঙনকিার দধ গেঙয়ব�, বকন্তু এমন 
স্বাদ কেনও পাইবন !”

িালঙকর জন্য অঙপষো করঙত করঙত বতবন সারা রাত ওোঙন 
িঙস থাকঙলন আর গিি পরম্মন্ত ঘুবমঙয় পড়ঙলন । গ�াপ-িালকবট তাঁর 
কাঙ� স্বঙনেই এঙস িলঙলন, “মাধি, তুবম আমাঙক বজঙজ্স কঙরব�ঙল 
আবম গক—আমার নাম গ�ািদ্ম্ম ন-ধারী গ�াপাল । অঙনক ি�র আঙ� 
কৃঙষ্র প্রঙপৌত্ আমার বিগ্রহ প্রবতঠিা কঙরব�ঙলন বকন্তু রেন রিন�ি 
এঙলন, তেন ওরা আমার মবন্দর গভঙ্ বদল । পজূারী আমাঙক 
জ্ঙলর মঙধম্য ভাল কঙর লবুকঙয় গরঙেব�ঙলন । তুবম আমাঙক গসোন 
গথঙক গির কঙর নাও, মাধি ! আবম গতামার জন্য অঙনক বদন ধঙর 
অঙপষো করব� ।”

বহুক্দি পতামার পথ কক্র ক্িরীক্ষণ ।
কজব আক্স’ মাধব আমা কক্রজব পসবি ॥
পতামার পপ্রমবজি কক্র পসবা অগেীকার ।
দি ম্মি ক্দয়া ক্িস্াক্রব সকল সংসার ॥
(চচঃ চঃ ২/৪/৩৯-৪০)

স্বনে গভঙ্ গ�ল আর মাধঙিন্দ্রপুরী কাঁদঙত কাঁদঙত িলঙলন, 
“হাই, কপাল ! গ�াপাল শ্রীকৃষ্ বনঙজ এঙসব�ঙলন আর আবম তাঁঙক 
বচনঙত পারলাম না ! বক দভম্ম া�ম্য আমার !”

সকালঙিলা বতবন িনৃ্দািনিাসী�ঙির কাঙ� ব�ঙয় সি কথা িঙল 
বদঙলন । উঙর্বজত হঙয় গ্রামিাসীরা কুড়াল-গকাদাল বনঙয় তাঁর সঙ্ 
জ্ঙলর মঙধম্য গ�ঙলন । জ্ঙলর পথ পবরষ্ার করঙত করঙত এব�ঙয় 
ব�ঙয় অঙনক পবররেম কঙর তাঁরা গ�াপালঙক েুঙঁজ গপঙলন আর 
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গ�ািদ্ম্ম ঙনর উপঙর এঙনব�ঙলন । গসোঙন মাধঙিন্দ্রপুরীপাদ একটা 
পাথর বসংহাসঙনর মত গরঙে বদঙয় গ�াপালঙক তার উপঙর রােঙলন 
আর আঙরকটা পাথর গ�াপাঙলর বপ�ঙন গরঙে বদঙলন । তেন েির 
গপঙয় সমতি িনৃ্দািনিাসী�ি গসোঙন ব�ঙয় অঙনক অঙনক বনঙিদন 
এঙনব�ঙলন—প্রথম কীর্ম্মন কঙর অবভঙিক হঙয় গ�ল, তারপর 
গ�াপালঙক নতুন ভাল কাপড় বদঙয় অঙনক অঙনক গভা� লাব�ঙয় 
বদঙলন । গসই ভাঙি কঙয়ক বদন ধঙর বিরাট অন্কটূ মঙহাৎসি হঙয় 
গ�ল ।

দই ি�র পর গ�াপাল মাধঙিন্দ্রপুরীর কাঙ� স্বঙনে আিার এঙস 
অনুঙরাধ কঙর িলঙলন, “মাধি, আমার তাপ নাবহ রায়, মলয়জ-চন্দন 
আনঙল, তেন গস জুড়ায় । পুরীধাঙম ব�ঙয় গসোন গথঙক চন্দন বনঙয় 
এস ।”

গদবর না কঙর গ�াপাঙলর আঙদি অনুসাঙর মাধঙিন্দ্রপুরীপাদ 
তেনই জ�ন্াথ পুরীধাঙম চঙল গ�ঙলন । গসোঙন ব�ঙয় বতবন কঙয়ক 
বদন িাবন্তপুঙর অহদ্ত আচাঙরম্মম্যর িাবড়ঙত কাবটঙয়ব�ঙলন । রেন 
অহদ্ত আচারম্মম্য তাঁঙক গদেঙলন, বতবন তেন আনবন্দত হঙয় তাঁর 
পাদপদ্ম ধুঙয় স্বা�ত জাবনঙয়ব�ঙলন । গিঙি অহদ্ত আচারম্মম্য তাঁর কাঙ� 
বমনবত করঙলন গরন বতবন তাঁঙক দীষো গদঙিন । চঙল রাওয়ার আঙ� 
মাধঙিন্দ্রপুরী তাঁঙক দীষো বদঙলন ।

বক�ুবদন পর বতবন গরমিুায় গপৌঁঙ� গ�ঙলন । গসোঙন বিেম্যাত 
গ�াপীনাঙথর বিগ্রহ প্রবতবঠিত আঙ� । গ�াপীনাঙথর গসিা-পজূা 
দি ম্মন কঙর বতবন অতম্যন্ত আনবন্দত হঙয় গ�ঙলন । পজূারীর কাঙ� 
ব�ঙয় বজঙজ্স করঙলন, “প্রভু, আপনারা কী গভা� গ�াপীনাথঙক 
লাব�ঙয় গদন ?” পজূারী প্রভু িলঙলন গর, তাঁরা প্রবত বদন 
গ�াপীনাথঙক দ্াদি পাঙত্ বিঙিি ষেীর “অমতৃ-গকবল” গভা� গদন । 
শুঙন মাধঙিন্দ্রপুরী ভািঙলন, “এই ষেীঙরর স্বাদ গপঙল আবম আমার 
গ�াপালঙক এটা গভা� লাব�ঙয় বদঙত পারি ।” বকন্তু গসইষেিই বতবন 
লর্া গপঙয় ভািঙলন, “না, না, আমার বজহ্া গি হঙয় গ�ল ! আবম 
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অপরাধ কঙরব� ! এটা ভাল নয় ।” তাই বতবন িীঘ্র গসোন গথঙক চঙল 
গ�ঙলন । একটা িনূ্য-হাঙট এঙস বতবন কাঁদঙত কাঁদঙত হবরনাম কঙর 
িঙস থাকঙলন ।

রাঙত রেন পজূারীপ্রভু ঘুবমঙয় গ�ঙলন, তেন গ�াপীনাথ তাঁর 
কাঙ� স্বঙনে হাবজর হঙয় িলঙলন, “গহ পজূারী, শুন । উঙঠ পড় ! 
আবম কাপঙড়র বভতঙর এক পাত্ ষেীর গরঙেব� । আমার বপ্রয় ভক্ 
মাধঙিন্দ্রপুরী এঙসঙ� । ও িাবহঙর হাঙট একা িঙস আঙ� । ওঙক 
েুঙঁজ িার কঙর ষেীরটা বদঙয় দাও ।” পজূারী উঙঠ সঙ্ সঙ্ গিবড়ঙয় 
গ�ঙলন । মাধঙিন্দ্রপুরীঙক েুঙঁজ েুঙঁজ রাতিায় ব�ঙয় বচৎকার করঙত 
লা�ঙলন, “গকাথায় মাধঙিন্দ্রপুরী ? গকাথায় গস ? গ�াপীনাথ 
গতামার জন্য ষেীর চুবর কঙরঙ�ন ! তুবম গকাথায় ?” গসই িনূ্যহাঙট 
এঙস বতবন গদেঙত গপঙলন গর, এক সাধুজন িঙস গকঁঙদ গকঁঙদ হবরনাম 
করব�ঙলন । পজূারী অনুমান করঙলন গর, উবন বনচিয়ই মাধঙিন্দ্রপুরী 
হঙিন । ওঁর কাঙ� ব�ঙয় িলঙলন, “আপবন গতা মাধঙিন্দ্রপুরী ?”

মাধঙিন্দ্রপুরী লাজুক হঙয় িলঙলন, “হাঁ । আবম গতা ।”
“গ�াপীনাথ আপনার জন্য এই ষেীর চুবর কঙরঙ�ন । এটা বনন ।”
পজূারীপ্রভু ওঁঙক ষেীরটা বদঙলন—মাধঙিন্দ্রপুরীর ভাি গদঙে 

অিাক হঙয় প্রিাম করঙলন আর মবন্দঙর ব�ঙর চঙল গ�ঙলন ।
মাধঙিন্দ্রপুরী ষেীরটা গপঙয় পাত্টা কপাঙল স্পি ম্ম করঙত করঙত 

প্রসাদ পাওয়ার পর পাত্টা ভাল কঙর ধুঙয় েডি-েডি কঙর িবহিম্মাঙস 
গরঙে বদঙলন আর প্রবত বদন এক টুকরা এক টুকরা গেঙতন । প্রবত িার 
রেন বতবন এই পাত্টা গেঙতন, প্রবতিার তাঁর কৃষ্ঙপ্রম হঙয়ব�ল ।

প্রসাদ পাওয়ার পর মাধঙিন্দ্রপুরী ভািঙলন, “আবম এোঙন 
থাকঙল সকালঙিলা সিাই জানঙত পাঙি কী হঙয়ব�ল । আমার 
এইষেঙিই এোন গথঙক চঙল গরঙত হঙি !”

প্রক্তষ্ার ভজয় পরুী রজহ পলাঞা ।
কৃষ্ণ-পপ্রজম প্রক্তষ্া বজল সজগে রডাঞা ॥
(চচঃ চঃ, ২/৪/১৪৭)
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সারা পবৃথিীর গলাক কত গচষ্া কঙর প্রবতঠিা পাওয়ার জন্য বকন্তু 
মাধঙিন্দ্রপুরীপাদ প্রবতঠিা এড়াঙনার জন্য গদবর না কঙর গরমিুা গথঙক 
চঙল ব�ঙয়ব�ঙলন । 

কঙয়ক বদন পর বতবন পুরীঙত আ�মন করঙলন । তি ু পুরীধাঙম 
এঙস গদেঙলন গর, সিাই ইবতমঙধম্য জানঙত গপঙয়ঙ�ন কী হঙয়ব�ল । 
�ঙল বতবন িীঘ্র ও অনায়াঙস গ�াপাঙলর জন্য চন্দনটা গপঙয়ব�ঙলন । 
গপঙয় িনৃ্দািঙন ব�ঙর গরঙত শুরু কঙর বতবন পঙথ আিার গরমিুায় 
থামঙলন গ�াপীনাথ দি ম্মন করিার জন্য । গসই বদন রাঙত গ�াপাল আিার 
তাঁর কাঙ� স্বঙনে হাবজর হঙয় িলঙলন, “মাধি, গতামার এত কষ্ করঙত 
হঙি না, গতামার িনৃ্দািঙন গরঙত হঙি না । এোঙন থাক । গ�াপীনাথ 
আমার গথঙক অবভন্, তাঁঙক চন্দন বদঙল গমার তাপ বিদবূরত হঙয় রাঙি । 
আমাঙক বিশ্বাস কর ।” উঙঠ মাধঙিন্দ্রপুরী িীঘ্র কঙর পজূারীর কাঙ� 
ব�ঙয় সি িঙল বদঙলন আর পজূারী আনবন্দত ভাঙি চন্দনটা বনঙয় পঙরর 
বদন গথঙক গ�াপীনাথঙক গসটা লা�াঙত শুরু করঙলন ।

গসই সময় গথঙক মাধঙিন্দ্রপুরী গরমিুায় িাস করঙত লা�ঙলন । 
মাঙঝ মাঙঝ বতবন পুরীঙতও গরঙতন । তি ুগিিীর ভাঙ� বতবন গরমিুায় 
থাকঙতন । গসোঙনই বতবন ভজন করঙতন ।

মাধঙিন্দ্রপুরীর কথা গিি কঙর মহাপ্রভু িলঙলন,
প্রভু কজহ, “ক্িত্যািদি, করহ ক্বচার ।
পরুী-সম ভার্যবান্ েরজত িাক্হ আর” ॥
“দুগ্ধদাি-িজল কৃষ্ণ রাঁজর পদিা ক্দল ।
ক্তিবাজর স্জনে আক্স’ রাঁজর আজ্া ককল” ॥
(চচঃ চঃ, ২/৪/১৭১-১৭২)

পরম-ক্বরতি, পমৌিী, সর্ম্ম ত্র উদাসীি ।
গ্াম্যবার্ম্ম া-ভজয় ক্বিতীয়-সগে-হীি ॥
(চচঃ চঃ, ২/৪/১৭৯)

গদহ পবরতম্যা� করার আঙ� মাধঙিন্দ্রপুরী সি সময় এই গ্াক 
কবহঙতন :
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অক্য় দীিদয়ার্ম্ম িাথ পহ
মথুরািাথ কদাবজলাক্যজস ।
হৃদয়ং ত্বদজলাককাতরং
দক্য়ত ভ্রাম্যক্ত ক্কং কজরাম্যহম্ ॥
(চচঃ চঃ, ২/৪/১৯৭)

এই গ্াকটা কঙহ মহাপ্রভু সি সময় মবূ�ম্মত হঙয় পড়ঙতন । 
শ্রীলকৃষ্দাস কবিরাজ গ�াস্বামী বলঙেঙ�ন :

এই প্াক কক্হয়াজিি রাধা-ঠাকুরাণী ।
তাঁর কৃপায় সু্ক্রয়াজি মাধজবন্দ্র-বাণী ॥
পিষকাজল এই প্াক পক্ঠজত পক্ঠজত ।
ক্সক্দ্প্রাক্তি হইল পরুীর প্াজকর সক্হজত ॥
(চচঃ চঃ, ২/৪/ ১৯৪ , ১৯৬)

গসই মাধঙিন্দ্রপুরীপাঙদর মাহাত্ম্য িলঙত িলঙত মহাপ্রভুর অষ্-
সাব্বিক-বিকার হঙয়ঙ� । বনতম্যানন্দ প্রভু তাঁঙক গকাঙল বনঙলন আর 
মহাপ্রভু আিার উঙঠ নাচঙত কাঁদঙত শুরু করঙলন ।

রাঙত সময় পজূারী প্রভু তাঁঙদরঙক ষেীর প্রসাদ বদঙয় বদঙলন আর 
রাত ওোঙন কাবটঙয় মহাপ্রভু ভক্�িঙক বনঙয় আঙ� চঙল গ�ঙলন ।

জয় শ্রীমাধঙিন্দ্রপুরীপাদ বক জয় ।

—    —
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মহাপ্রভুর পরুীজত রাত্রা : সাক্ষীজরাপাল

কটকন�ঙর এঙস মহাপ্রভু সাষেী গ�াপাঙলর দি ম্মন করার পর 
বনতম্যানন্দ প্রভুর শ্রীমঙুে গ�াপাঙলর কথা শুঙনব�ঙলন ।

আঙ�র রঙু� একজন বিদ্ান�ঙরর িাবসন্দা কুলীন ব্রাহ্মি িানপ্রস্ 
হঙয় িড় গ�ঙলঙক সি ভার বদঙয় তীথ ম্মরাত্া করঙত গিবড়ঙয় ব�ঙয়ব�ঙলন । 
তীথ ম্ম ভ্মি করঙত করঙত িনৃ্দািঙন গপৌঙঁ� তাঁর আর একজন ব্রাহ্মঙির 
সঙ্ গদো হঙয়ব�ল—এই ব্রাহ্মিটা বনচু জাবতর রিুাবিপ্র ব�ঙলন ।

িদৃ্বিপ্রঙক গদো মাত্ই রিুাবিপ্র িলঙলন, “আবম বক আপনাঙক 
একটু সাহারম্য করঙত পাবর ? আপবন এত িড় িতিা বনঙয় তীথ ম্ম ভ্মি 
করঙ�ন । আপবন এইসি বনঙয় বক কঙর িইঙিন ?” িদৃ্বিপ্র রাবজ 
হঙয় িলঙলন, “হাঁ, রবদ সাহারম্য করঙি, ভালই হঙি ।”

তেন তাঁরা একসঙ্ সি তীথ ম্মস্ান ঘুবরঙয় গদেঙলন আর রিুাবিপ্র 
িড় জ্ানী না হঙয়ও তি ুতাঁর গসিার দ্ারা িদৃ্বিপ্র েুি সন্তুষ্ ব�ঙলন । 

েুবি হঙয় বতবন রিুাবিপ্রঙক িলঙলন, “এেন আবম িাবড় ব�ঙর 
রাবচ্, তুবমও িাবড় রাঙি, বকন্তু গতামার উপকার আবম ভুলি না । 
আমার একমাত্ কন্যা আঙ�, আবম ওঙক গতামাঙক বদঙত চাই ।”

“না, না, গসটা বক কঙর হয় ? আপবন গতা কুলীন ব্রাহ্মি আর আবম 
বনচু জাবতর ব্রাহ্মি । আপনার িাবড়ঙত গ�ঙল, স্তী, পবরিার আঙ�—এরা 
বক গমঙন গনঙি ? আপনার অসুবিধা গদেঙল আমার গকান লাভ গনই । 
আবম আপনার গমঙয় পাওয়ার জন্য আপনাঙক তীঙথ ম্ম সাহারম্য কবর বন । 
আবম বনঙজর ম্ঙলর জন্য আপনাঙক তীথ ম্ম ভ্মি করঙত সাহারম্য কঙরব�, 
আপনার কাঙ� তার পবরিঙতম্ম আবম বক�ু চাই না ।”

“বচন্তা কর না । আমার গমঙয়, আবমই গদি । গকউ িারি করঙি 
না । তুবম কথা স্বীকার কর ।”



“বঠক আঙ�, রা ইচ্া তাই করুন তঙি রবদ আপবন এটা সতম্যই 
করঙত বঠক কঙরঙ�ন, তাহঙল গ�াপাঙলর সামঙন কথা বদন ।”

িদৃ্বিপ্র গ�াপাঙলর সামঙন ব�ঙয় িলঙলন, “প্রভু, আমার গমঙয়ঙক 
আবম ওঙক বদি । গকউ রবদ আপবর্ করঙি, তুবম গসোঙন ব�ঙয় সাষেী 
গদঙি ।”

তারপর তারা বনঙজ বনঙজ িাবড় ব�ঙর ব�ঙয়ব�ঙলন ।
িয়স্ক ব্রাহ্মিঙক স্বা�ত জানািার জন্য সি আত্ীয়স্বজন বমঙল তার 

িাড়ীঙত ব�ঙয়ব�ঙলন । ব্রাহ্মি স্বজনঙক েুঙল িলঙলন, “আবম তীথ ম্ম 
ভ্মি কঙর কথা বদঙয়ব� গর, আমার গমঙয়টাঙক রিুাবিপ্রঙক বদঙয় গদি । 
ও আমাঙক েুি সহঙরাব�তা কঙরঙ�ন ।”

কথা শুঙন তাঁর স্তী গরঙ� গ�ঙলন, “গস কী ? আমাঙক বজঙজ্স না 
কঙর তুবম আমার গমঙয়ঙক গ�াট বনচু জাঙতর গ�ঙলঙক বদঙত চাই� ? 
গর পরম্মন্ত আবম জীবিত আব�, গস পরম্মন্ত এটা হঙি না, আবম অনুমবত 
গদি না ! আবম িরং গতামাঙক গ�ঙড় গদি !” িড় গ�ঙলও িলঙলন, 
“বঠকই িল�, মা । আবমও িাবড় গ�ঙড় পাবলঙয় রাি ! িািা, তুবম বক 
কঙর কুলীন ব্রাহ্মি হঙয় একজনঙক গর গলোপড়াও জাঙন না আমাঙদর 
বপ্রয় গিানঙক গদঙি ? এটা অসম্ভি । তুবম কথা ব�বরঙয় নাও !”

তারপর দমাস গকঙট গ�ল । দমাস পঙর বিঙয় করিার জন্য 
প্রস্তুবত কঙর গ�াট বিপ্র িয়স্ক ব্রাহ্মঙির িাবড় এঙস িলঙলন, “নমস্কার, 
প্রভু । তীথ ম্মরাত্া করঙত করঙত আপবন আমাঙক কথা বদঙয়ব�ঙলন 
গর, আপনার কন্যাঙক আমাঙক গদঙিন । আপবন গ�াপালঙকও 
সাষেী গরঙেব�ঙলন ।” িদৃ্বিপ্র বক�ু িলঙলন না । গ�াট বিপ্র বজঙজ্স 
করঙলন, “মঙন আঙ� ? আপবন চুপ কঙর আঙ�ন গকন ? কী 
হঙয়ঙ�, প্রভু ?” কথা শুঙন বিঙপ্রর িড় গ�ঙলবট লাবঠ বনঙয় িাবড় 
গথঙক গিবড়ঙয় ব�ঙয় গ�াট বিপ্রঙক িলঙলন, “তুবম িামন হঙয় 
আকাঙির চাঁদ ধরঙত এঙস� ?! রাও এোন গথঙক !”

গ�াট ব্রাহ্মি তেন গ্রাঙমর গনতার কাঙ� ব�ঙয় িলঙলন, “হজুর, 
গদেুন, তীঙথ ম্ম ব�ঙয় এই ব্রাহ্মি কথা বদঙয়ঙ�ন, গ�াপালও সাষেী আঙ� । 
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আবম অঙনক তীথ ম্ম দি ম্মন কঙরঙয়ব�, তাঁর গমঙয়র জন্য নয় বকন্তু রবদ 
বতবন কথা রােঙত পারঙিন না, তাঁরই পাপ হঙচ্, গসই জন্য আবম 
আপনাঙদর কাঙ� এঙসব� ।”

গ্রাঙমর গনতা িম্যাপারটা িঙুঝ উর্ঙর িলঙলন, “বঠক আঙ�, বচন্তা 
কর না, আমরা গ্রাঙম বিচার করি ।”

একটু পঙর বিচার হল এইরকম । বিঙপ্রর গ�ঙলবট নাবতিক হঙয় 
ভািঙলন, “ও িলঙ� গ�াপাল সাষেী, বকন্তু গ�াপাল বক কঙর সাষেী 
বদঙত পাঙর ? তাই ওঙক িলা হল গর, গ�াপাল রবদ বনঙজ এঙস সাষেী 
গদঙি, তেন গমঙয়টাঙক আমরা ওঙক গদি ।” গ্রাঙমর গনতা গ�াট 
বিপ্রঙক তাই িঙলঙ�ন । শুঙন িদৃ্বিপ্র গরঙ� গ�ল । বতবন গ�াপালঙক 
প্রাথ ম্মনা করঙলন, “গ�াপাল, তুবম বনচিয় সাষেী বদঙত পারঙি । কৃপা 
কঙর আমার কথা রােঙত সাহারম্য কর ।”

গ�াট ব্রাহ্মি তেন িনৃ্দািঙন ব�ঙর গ�ঙলন আর গ�াপাঙলর কাঙ�  
আিার এঙস িলঙলন, “গহ গ�াপাল, তুবম গতা সি জান । চল, গতামায় 
সাষেী বদঙত হঙি ।”

গ�াপাল প্রথম িলঙলন, “এটা বক কঙর হঙি ? আবম গতা বিগ্রহ, 
আবম বক কঙর রাি ?”

“কথা িলঙত পারঙল, সাষেীও বদঙত পারঙি !”
“বঠক আঙ�, রাি । বকন্তু মঙন রাে—প্রথম তুবম আমার জন্য এক 

গসর চাল রান্া করঙি (আমার হাঁটঙত হাঁটঙত বষেঙদ গপঙয় রাঙি ), 
গেঙয় আবম গতামার বপ�ঙন বপ�ঙন রাি আর তুবম বপ�ন বদঙক 
তাকাঙি না—তাকাঙল, আবম গসোঙনই দাঁবড়ঙয় পড়ি ।”

বিপ্র গ�াপালঙক বজঙজ্স করঙলন, “আবম বক কঙর িঝুি গর, তুবম 
বপ�ঙন আস� ?”

গ�াপাল িলঙলন, “তুবম আমার নপুূঙরর ধ্ববন শুনঙত গপঙয় গসটা 
িঝুঙি ।”

তেন গভা� লাব�ঙয় বদঙয় গ�াট ব্রাহ্মি গ�াপালঙক বনঙয় আঙতি 
আঙতি হাঁটঙত শুরু করঙলন । গরঙত গরঙত বিপ্র নপুূঙরর ধ্ববন শুনঙত 
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গপঙলন বকন্তু বিদ্ান�ঙরর বনকঙট প্রায় আ�মন কঙর বিপ্রবট গকৌতহূলী 
হঙয় ভািঙলন, “গ�াপাল আসঙ� বক না ?” তেন ঘুঙর বতবন বপ�ন 
বদঙক তাকাঙলন আর গদেঙত গপঙলন গর, হঠাৎ কঙর গ�াপাল বিগ্রহ 
হঙয় গসোঙনই দাঁবড়ঙয় হাসঙ�ন, “আবম সাষেী বদঙত এঙসব� ।”

গ�াট বিপ্র বিদ্ান�র গ্রাঙম ব�ঙয় সিাইঙক গেঙক িলঙলন, “এস, 
গ�াপাল সাষেী বদঙত এঙসঙ�ন ! বতবন গ্রাঙমর পাঙিই আঙ�ন ।”

গ্রাঙমর গনতা, িদৃ্বিপ্র, তাঁর স্তী-পুত্াবদ সিাই চঙল এঙলন আর 
গদেঙলন গর, গ�াপাল সতম্যই ওোঙনই দাঁবড়ঙয় ব�ঙলন । গসই ভাঙি 
গ�াপাল  তাঁর ভঙক্র জন্য সাষেী বদঙত এঙসব�ঙলন । একটু পঙর গ�াট 
বিপ্র িদৃ্বিঙপ্রর কন্যাঙক বিঙয় করঙলন, গকউ আর গকান আপবর্ 
করঙত পারঙলন না । 

পঙর এক সময় উবড়ষ্যার রাজা ইন্দ্রদম্যম্ন তাবমলনাড়ু জয় করঙলন 
আর সাষেী গ�াপালঙক বিদ্ান�র গথঙক এোঙন ভুিঙনশ্বঙরর পাঙি 
বনঙয় এঙসব�ঙলন । বতবন রঙুদ্ বিজয়ী হঙয় গ�াপাঙলর কাঙ� ব�ঙয় 
িলঙলন, “গ�াপাল, এই গসানা, ধন, টাকা-পয়সা গর আবম গপঙয়ব�, 
গসটা সি গতামার । আবম গতামাঙক আমার রাঙজম্য বনঙত এঙসব� ।” 
বকন্তু গ�াপাল তাঁঙক িলঙলন, “আঙ� তুবম আমার জন্য মবন্দর কর, 
তারপর আবম রাি ।” তাই রাজা গ�াপাঙলর জন্য বিরাট মবন্দর চতবর 
কঙরব�ঙলন ।

আপনারা সিাই জাঙনন গর, িা্ালী গমঙয়রা গরমন িাঁো-
বসঁদর পঙর বিিাবহত মঙন হয়, গতমন উবড়ষ্যায় গমঙয়রা নাঙকর নথ 
পঙর বিিাবহত মঙন হয় আর রার নথ নাই গস অবিিাবহত িা বিধিা । 
তাই, রেন রাজা মবন্দর চতবর করঙলন আর গ�াপাল গসোঙন চঙল 
এঙসব�ঙলন, তেন বতবন বিরাট উৎসি কঙরব�ঙলন । সাষেী গ�াপাঙলর 
দি ম্মন করার সময় রাজার স্তী গুবন্দচারািী ব�ঙয় িলঙলন, “রবদ ঠাকুঙরর 
নাঙক ব�দ্র থাকত, আবম বনঙজর নথটা েুঙল পবরঙয় বদতাম । ঠাকুর 
গতা আমার স্বামী ।” তাই ঠাকুঙরর নথ পরঙত ইচ্া হল । উৎসি গিি 
হল আর রেন গসই বদন রাঙত্ রািী ঘুবমঙয় পড়ঙলন তেন গ�াপাল 
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স্বঙনে তাঁর কাঙ� এঙস িলঙলন, “রািী মা ! আমার মা বিশুকাঙল 
আমার নাঙকর ব�দ্র কঙরব�ল, আবম নথ পঙড়ব�লাম বকন্তু বিরাট ব�দ্র 
গর আঙ� তুবম গদেঙত গপঙল না । তুবম রবদ নথটা িাবনঙয় দাও, েুি 
ভাল হঙি ।” পঙরর বদন রািী উঙঠ এক গকবজ গসানা বদঙয় বিরাট কঙর 
নথ িানাঙত আঙদি বদঙলন আর নথটা পবরঙয় বদঙয় আিার বিরাট 
উৎসঙির আঙয়াজন কঙরব�ঙলন ।

এই ভাঙি ভ�িান তাঁর ভঙক্র কা� গথঙক সি বক�ু গ্রহি কঙরন । 
“ভঙক্র অধীন ভ�িান”—ভঙক্র ইচ্ায় ভ�িান চঙলন ।

ভজতির হৃদজয় সদা পরাক্বদি-ক্বশ্াম ।
পরাক্বদি কজহি—মম কবষ্ণব পরাণ ॥

শ্রীহচতন্য মহাপ্রভু এই সি সাষেী গ�াপাঙলর লীলা শ্রীবনতম্যানন্দ 
প্রভুর কা� গথঙক শুঙনব�ঙলন । শ্রীবনতম্যানন্দ প্রভু তার আঙ� 
এোঙন শ্রীলমাধঙিন্দ্রপুরীর সঙ্ এঙসব�ঙলন । সাষেী গ�াপাল দি ম্মন 
করিার পর মহাপ্রভু ভক্�িঙক বনঙয় আঙ� ব�ঙয় ভুিঙনশ্বঙর চঙল 
ব�ঙয়ব�ঙলন ।

জয় শ্রীসাষেীঙ�াপাল বক জয় ।

—    —



৩২         শ্রীলভবক্ বনর্ম্ম ল আচারম্মম্য মহারাজ

মহাপ্রভুর পরুীজত রাত্রা : ভুবজিশ্বর
(ক্বদুি সজরাবর, শ্রীঅিন্তবাসুজদব)

এই প্রাচীন তীঙথ ম্মর সম্বঙন্ একটা বিরাট িি ম্মনা আঙ� ।
িহ কাল আঙ� পািম্মতী তাঁর স্বামীর মঙুে শুঙনব�ঙলন গর, জ�ঙত 

এক স্ান আঙ� গর কাবির চকলাঙসর চাইঙত রমিীয় । শুঙন তাঁর গসই 
স্ান দি ম্মন করঙত ইচ্া গজঙ� উঠল । ঐ স্ানটায় গপৌঁঙ� ব�ঙয় পািম্মতী 
গদেঙলন গর, গসই স্ান সতম্যই চকলাঙসর চাইঙত মঙনারম । তাই বতবন 
এোঙন ১৫ ি�র ধঙর গ�াপীরূঙপ থাকঙতন ।

এক বদন দঙটা অসুর ওই িঙন ব�ঙয়ব�ল । পািম্মতীঙক গদঙে ওরা 
অিাক হঙয় গ�ল, “বক সুন্দরী গমঙয় ! তুবম এোঙন একা কী কর� ?” 
পািম্মতী ওঙদরঙক গদঙে ভঙয় স্বামীঙক প্রাথ ম্মনা করঙত লা�ঙলন । 
মহাঙদি বিিবজ মহারাজ গসইষেঙিই ওোঙন গ�াপীরূঙপ হাবজর 
হঙয়ব�ঙলন । িদমাঙির কথা শুঙন বিিবজ মহারাজ পািম্মতীঙদিীঙক 
িলঙলন, “ওরা গদিতার গথঙক এমন ির গপঙয়ব�ল গর, রার িঙল 
ওঙদরঙক গকান অস্ত দ্ারা মারা রাঙি না । ভ�িাঙনর ইচ্ায় গতামাঙক 
বনঙজ ওঙদরঙক িধ করঙত হঙি । বচন্তা কর না, আবম গতামাঙক িঙল 
গদি বক কঙর ওঙদরঙক িধ করা রায় ।”

তেন পািম্মতীঙদিী অসুরঙদর কাঙ� ব�ঙয় িলঙলন, “আবম 
গতামাঙদর ইচ্া পিূ ম্ম করি, বকন্তু আমার একটা িতম্ম আঙ� । গর 
আমাঙক কাঙন্ িহন করঙত পারঙি, তারই স্তী আবম হি ।” দঙটা অসুর 
ঝ�ড়া করঙত লা�ল (গক ওঙদর মঙধম্য পািম্মতীঙদিীঙক িহন করঙি ?), 
তেন পািম্মতীঙদিী উভয় অসুঙরর কাঙন্ এক এক পা গরঙে বদঙলন আর 
ভীিি ভাবর হঙয় ব�ঙয় উভয়ঙক চাপ বদঙয় গমঙর গ�লঙলন ।



শ্রীপুরীধাম মাহাত্ম্য :“মহাপ্রভুর পুরীঙত রাত্া : ভুিঙনশ্বর, বিনু্দ সঙরাির”  ৩৩

অসুরঙদর িধ কবরয়া পািম্মতীঙদিী ক্ান্ত হঙয় শুঙয় পড়ল । হঠাৎ 
তাঁর দারুন তৃষ্া গপল । বিিবজ মহারাজ এঙস তাঁর জন্য একটা পুকুর 
সৃবষ্ করঙলন বকন্তু পািম্মতীঙদিী িলঙলন, “আবম শুধু বনতম্য প্রবতবঠিত 
জলািয় গথঙক জল োি !” তেন বিিবজ মহারাজ সি তীঙথ ম্মর জল 
বিনু্দ বিনু্দ কঙর বনঙয় এঙসব�ঙলন আর গসই পুকুঙরর মঙধম্য রােঙলন । 
গসই জন্য সঙরাির নাম হঙচ্ “বিনু্দ সঙরাির” । গসই সঙরাির বিিবজ 
মহারাজ বনঙজ বনমম্ম াি কঙরব�ঙলন ।

রেন ব্রহ্মাবদ সহ সি গদিতা�ি ওোঙন স্ান কঙরব�ঙলন, 
তেন বিিবজ মহারাজ ভ�িানঙক প্রাথ ম্মনা করঙলন, “গহ প্রভু, 
গহ পুরুঙিার্ম ! তুবম কৃপা কঙর অনন্তর িাসুঙদঙির কাঙ�  এই 
সঙরািঙরর তীঙর িাস করার অনুমবত দাও ।” বিিবজ মহারাঙজর 
প্রাথ ম্মনা শুঙন ভ�িান অনন্তিাসুঙদি বনজ বপ্রয় ভঙক্র ইচ্া পিূ ম্ম কঙর 
বতবন গষেত্পালকরূঙপ বিনু্দ সঙরািঙরর তীঙর িাস কঙরব�ঙলন ।

বিিবজ মহারাজও কাবি গ�ঙড় বদঙয় তাঁর সঙ্ ওোঙন িাস করঙত 
লা�ঙলন । আর গসই সময় গথঙক প্রথঙম গভা� শ্রীঅনন্তিাসুঙদিঙক 
বনঙিদন করা রায়, তারপরই গসই প্রসাদ শ্রীবিিবজ মহারাজঙক 
বনঙিদন করা রায় । গসই শ্রীঅনন্তিাসুঙদঙির সুপ্রাচীন মবন্দর আজও 
বিরাজমান রঙয়ঙ� । এই বিনু্দ সঙরািঙর স্ান করঙল বপতৃঙদঙির আত্া 
মবুক্ গপঙয় থাঙক । এই বিনু্দ সঙরািঙর স্ান সর্ম্ম  তীঙথ ম্মর স্াঙনর তুলম্য । 
শ্রীঅনন্তিাসুঙদঙির দি ম্মঙন অনন্ত �ল হয় ।

গসই বিঙির বপ্রয় সঙরািঙর মহাপ্রভু এঙস স্ান করার পর 
শ্রীভুিঙনশ্বর অনন্তিাসুঙদঙির মবন্দঙর এঙস তার সামঙন নতৃম্য কীর্ম্মন 
কঙরব�ঙলন ।

জয় শ্রীঅনন্তিাসুঙদি বক জয় ।

—    —



৩৪         শ্রীলভবক্ বনর্ম্ম ল আচারম্মম্য মহারাজ

মহাপ্রভুর পরুীজত রাত্রা : ভুবজিশ্বর শ্রীক্লগেরাে

প্রাচীনকাঙল কাবিধামস্ বিি গদিবিম্ম নারদঙক িলঙলন, “আবম 
আর এোঙন থাকি না । রথাথ ম্ম ধর্ম্ম ও এোঙন থাকঙি না—সি গলাক 
অধর্ম্ম চারী ও দিুম্মবদ্ হঙয় পড়ঙি ! এই স্াঙন আবম আমার তপস্া 
করঙত আর পাবর না । বকন্তু গকাথায় রাি ?” তেন নারদ মবুির 
উপঙদি অনুসাঙর বিিজী মহারাজ পািম্মতীর সঙ্ চকলাঙস �মন 
করঙলন । 

এবদঙক রেন বিি কাবি-ন�র গ�ঙড় বদঙলন, তেন নর-
রাজা�ি কাবি অিাঙধ গভা� করঙত লা�ঙলন । তার মঙধম্য এক রাজা 
কাবিরাজা নাঙম ব�ল । সঙ্ সঙ্ এই কাবিরাজারর দিুম্মবদ্ গিঙড় গ�ল 
এিং বতবন কৃষ্ঙক জয় করিার জন্য উগ্র তঙপ বিঙির পজূা করঙত 
লা�ঙলন । বিিঠাকুঙরর নাম হঙচ্ আশুঙতাি—তাঁঙক সন্তুষ্ করঙত 
সহজ, তাই বতবন রাজার তঙপর দ্ারা সন্তুষ্ হঙয় তার সামঙন হাবজর 
হঙয় বজঙজ্স করঙলন বতবন বক চাইঙ�ন ? রাজা িলঙলন, “আবম 
কৃষ্ঙক িধ করঙত চাই ।” বিি তেন কথা বদঙলন গর, বতবন তাঙক 
পাশুপত অঙস্তর দ্ারা সাহারম্য করঙিন ।

কৃষ্ তঙি সঙিম্মশ্বর, বতবন সি জাঙনন । কৃষ্ সুদি ম্মন চক্র গেঙক 
তার দ্ারা কাবিরাঙজর মাথা গ�দন করঙলন । তেন সমতি িারািসী 
কাঁপঙত কাঁপঙত কৃঙষ্র কাঙ� প্রাথ ম্মনা করঙলন আর বিিঠাকুর 
সুদি ম্মন চঙক্রর ভঙয় শ্রীকৃঙষ্র চরঙি আরেয় গ্রহি কঙর তাঁর অপরাধ 
ষেমা চাইব�ঙলন । শ্রীকৃষ্ গলাকঙক বিষো গদওয়ার জন্য তাঁর বপ্রয় 
বনতম্যঙসিক বিঙির অপরাধ ষেমা করঙলন । 

বিিবজ মহারাজ তেন শ্রীকৃষ্ঙক কাকুবত-বমনবত কঙর বজঙজ্স 
করঙলন, “গহ প্রভু, আবম গকাথায় রাি ? গকাথায় িাস করি ?” 



শ্রীপুরীধাম মাহাত্ম্য :“মহাপ্রভুর পুরীঙত রাত্া : ভুিঙনশ্বর শ্রীবল্রাজ”  ৩৫

কৃপাময় শ্রীকৃষ্ িলঙলন, “একাম্রক-িঙন রাও, এোঙন তুবম িাস 
করঙত পারঙি ।” 

গসই একাম্রক-িঙনর নাম হঙচ্ ‘গুতি কাবি’ িা ‘ভুিঙনশ্বর’ । 
ভ�িান শ্রীকৃষ্ বনঙজই িঙলঙ�ন :

পহি পস আমার পরুী তাহার উর্জর ।
পতামাজর ক্দলাঙ স্াি রক্হবার তজর ॥

ভুক্তি-মকু্তি-প্রদ পসই স্াি মজিাহর ।
তথা তুক্ম ি্যাত কহবা ‘শ্রীভুবজিশ্বর’ ॥ 
(চচঃভঃ, ৩/২/৩৭৮-৩৭৯)

শুি ক্িব, তুক্ম পমার ক্িে-পদহ সম ।
পর পতামার ক্প্রয়, পস পমাহার ক্প্রয়তম ॥

রথা তুক্ম, তথা আক্ম, ইক্থ িাক্হ আি ।
সর্ম্ম জক্ষজত্র পতামাজর ক্দলাঙ আক্ম স্াি ॥

পক্ষজত্রর পালক তুক্ম সর্ম্ম থা আমার ।
সর্ম্ম জক্ষজত্র পতামাজর ক্দলাম অক্ধকার ॥

একাম্রক-বি পর পতামাজর ক্দল আক্ম ।
তাহাজতও পক্রপূণ ম্ম রূজপ থাক তুক্ম ॥

পসই পক্ষজত্র আমার পরম ক্প্রয় স্াি ।
পমার প্রীজত তথায় থাক্কজব সর্ম্ম ক্ষণ ॥
(চচঃভঃ, ৩/২/৩৮৯-৩৯৩)

জয় শ্রীভুিঙনশ্বর বল্রাজ বক জয় ।

—    —



৩৬         শ্রীলভবক্ বনর্ম্ম ল আচারম্মম্য মহারাজ

মহাপ্রভুর পরুীজত রাত্রা : আঠারিালা

রেন শ্রীহচতন্য মহাপ্রভু সন্ম্যাস গ্রহি কঙরব�ঙলন, তেন বতবন 
তাঁর দডি (রা বতবন সন্ম্যাস গুরুর কা� গথঙক গপঙয় ব�ঙয়ব�ঙলন) 
বনঙয় বনতম্যানন্দ প্রভু মকুুন্দাবদ ভক্�ঙির সঙ্ পুরীঙত ব�ঙয়ব�ঙলন । 
গহঁঙট গহঁঙট বনতম্যানন্দ প্রভু ভািঙলন, “মহাপ্রভু আমাঙক গকন িহন 
করঙিন ?”

শ্রীকৃষ্হচতন্য মহাপ্রভু ভ�িান শ্রীকৃষ্ গথঙক অবভন্রূপ । 
একিার বিশুকাঙল কৃষ্ বক�ু ভুল কঙরব�ঙলন আর িলরাম ওঁঙক চড় 
গমঙরঙ�ন । গকঁঙদ গকঁঙদ রঙিাদা মাঙয়র কাঙ� ব�ঙয় গ�াপাল নাবলি 
করঙলন, “মা, আজঙক িলাইদা আমাঙক গমঙরঙ� !” রঙিাদা মা 
িলরামঙক একটু িকঙলন, “ও গতার গ�াট ভাই । তুই ওঙক গিাঝাবি, 
�াঙয় হাত বদবি গকন ?” 

িলরাম মাথা বনচু কঙর চুপ কঙর শুনঙলন আর রেন মা রঙিাদা 
চঙল গ�ঙলন, তেন কৃষ্ঙক কাঁধ ধঙর এমন দৃঢ় ঝাঁকুবন বদঙয় িলঙলন, 
“আবম গতাঙক একটু গমঙরব�, গতার তা ম্ঙলর জন্যই ! আর তুই 
আিার মাঙক নাবলি করঙত ব�ঙয়ব�স ! তুই মঙন কঙরব�স কী ? মা 
গতাঙক আমার চাইঙত গিিী ভালিাঙস ? তুবম মাঙয়র কাঙ� কতষেি 
থাবকস ?! সারাষেি এইবদঙক গসইবদঙক ঘুঙর, ঘিূ ম্মািঙতম্মর মঙধম্য 
ঢুবকস, অঘাসুর, িকাসুর, িৎসসুর—সি অসুর বিনাি কবরস আর 
এোঙন এঙস বনঙদম্মাি ভাঙি কান্াকাবট কবরস । কান্াগুঙলা করঙল গক 
গতাঙক সাহারম্য করঙি ? গতাঙক গক গিিী ভালিাঙস ?”গ�াপাল 
গচাঙের জল গ�ঙল িলঙলন, “দাদা, তুই আমাঙক গিিী ভালিাবসস ।”

গসই রকম হঙচ্ তাঁর প্রীবত । িলরাম কৃষ্ঙক দি গদঙহ গসিা 
কঙরন—এক গদঙহ নয়, দি গদঙহ :
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কচতন্যচজন্দ্রর ক্প্রয়-ক্বগ্হ বলাই ।
তাি-স্াজি অপরাজধ মজর সর্ম্ম  ঠাঁই ॥

মকূ্র্ম্মজভজদ আপজি হজয়ি প্রভু-দাস ।
পস-সব লক্ষণ অবতাজরই প্রকাি ॥

সিা, ভাই, ব্যেি, িয়ি, আবাহি ।
রহৃ, িত্র, বস্ত্র, রত ভূষণ, আসি ॥

আপজি সকল-রূজপ পসজবি আপজি ।
রাজর অনুগ্হ কজরি, পায় পসই েজি ॥
(চচঃ ভঃ ১/১/৪২-৪৫)

গসইজন্য, বনতম্যানন্দ প্রভু িলরাম গথঙক অবভন্ রূপ হঙয় বচন্তা 
করঙলন, “প্রভু দডি বনঙয় চঙল রাঙচ্ন—বতবন আমাঙক গকন িহন 
করঙি ?” তেন বতবন কী করঙলন ? বতবন দডিটাঙক বতন েডি কঙর 
গভঙ্ বদঙয় ভা�্তী নদীঙত ভাবসঙয় বদঙলন । কৃষ্ঙপ্রঙম অবভভতূ হঙয় 
মহাপ্রভু বক�ু লষেম্য করঙলন না, বতবন শুধু আঙ� গহঁঙট গহঁঙট গরঙত 
থাকঙলন ।

পুরীর পাঙি আঠারনাল গসতুর বনকঙট এঙস মহাপ্রভুর দঙডির 
কথা মঙন পঙড় গ�ল । বতবন বজঙজ্স করঙলন, “বনতম্যানন্দ, আমার 
দডিটা দাও !”

বনতম্যানন্দ প্রভু তেন বমথম্যা কথা িলঙলন, “গতামার রেন কীর্ম্ম ঙন 
ভাি এঙসঙ� আর অষ্-সাব্বিক-বিকার হঙয়ঙ�, তেন তুবম দঙডির 
উপর পঙড় ব�ঙয়ব�ঙলন । দডিটা বতন েডি হঙয় গ�ঙ� িঙল আবম তাঙক 
ভা�্তীঙত ভাবসঙয় বদলাম ।”

মহাপ্রভু গরঙ� ব�ঙয় িলঙলন, “বনতাই, তুবম বক আমার সঙ্ 
চালাবক কর� ? আবম সি বক�ু গ�ঙড় বদঙয় নিদ্ীপ গথঙক এই সঙি 
মাত্া ধন বনঙয় এঙসব� আর তুবম বক কঙর� ! তুবম এটা নষ্ কঙর� ! 
আবম কী জন্য এই জ�ঙত অিতীি ম্ম হঙয়ব� ? তুবম গতা সি জান । আবম 
আর বক�ুই বনঙয় আবসবন, সঙি ধন নীলমবি একটা দডি—লাবঠ !—
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বনঙয় এঙসব�, গসটাও তুবম গ�ঙল বদঙল ? রাও ! আবম গতামাঙদর 
সঙ্ রাি না । হয় আবম আঙ� রাি, গতামরা বপ�ঙন আসঙি ; তা 
না হয় গতামরা আঙ� রাও, আবম বপ�ঙন আসি । গকানটা করঙি ? 
তাড়াতাবড় িল ।”

িবুদ্ কঙর সিাই ভািঙলন, “আমরা রবদ আঙ� চঙল রাই, প্রভু 
বপ�ঙন ব�ঙয় গকান বদঙক চঙল রাঙি ? আমরা ওঙক কেনও েুঙঁজ পাি 
না । আর রবদ প্রভু সামঙন রাঙি ওঙক দরূ গথঙক গদো রাঙি ।” তাই 
বনতম্যানন্দ প্রভু িলঙলন, “তুবম এব�ঙয় রাও আর আমরা বপ�ঙন রাি ।”

শুঙন মহাপ্রভু ওোন গথঙক এমন দ্রুত ভাঙি হাঁটঙত শুরু 
করঙলন—মর্হতিীর ন্যায় !—গর ওরা সি গদৌবড়ঙয়ও তাঁর পাঙি 
গরঙত পারঙলন না ! গহঁঙট গহঁঙট মহাপ্রভু একিাঙর জ�ন্াথ মবন্দঙরর 
মঙধম্য ঢুঙক পড়ঙলন ।

জ�ন্াথ মবন্দঙর ঠাকুঙরর সামঙন একটা িাধা আঙ�—মহাপ্রভু 
মবন্দঙর গদৌবড়ঙয় ঢুঙক গসই িাধায় আটঙক পঙড় গ�ঙলন । পঙড় ব�ঙয় 
মেু বদঙয় গ�না গিরঙত শুরু করল, বতবন ‘জ�ন্াথ’ও িলঙত পারঙলন 
না—শুধু “জ-জ-�-�, জ-জ-�-�” িলঙত থাকঙলন । তাঁর গচহারাও 
বিকট হঙয় গ�ল—মানুঙির আকৃবতর মত গমাঙটই গদেঙত নয় ।

গর পা�ঙলর মত মানুি মবন্দঙরর মঙধম্য গদৌবড়ঙয় রাবচ্ঙলন গদঙে 
মবন্দঙরর পাহারাদাররা তাঁঙক মারঙত রাবচ্ল । বকন্তু মহাপ্রভুর প্রভাঙি 
ওরা আর মারঙত পারল না—মহাপ্রভুর গচহারা, তাঁর উজ্জ্বলম্য, তাঁর 
ঐশ্বরম্ম গদঙে গকউ সাহস গপল না । একজন সািম্মঙভৌম ভট্াচাঙরম্মম্যর 
কাঙ� ব�ঙয় েির বদঙলন, “ প্রভু, এই বদঙক আসুন, মবন্দঙর বকরকম 
গলাক এঙসঙ� ! একিাঙর জ-জ-�-� িঙল মেু বদঙয় গ�না গিরঙচ্ ! 
ও বচৎ হঙয় পঙড়ঙ�  ।” জ�ন্াথ মবন্দঙর ব�ঙয় আর মহাপ্রভুর অিস্া 
গদঙে সািম্মঙভৌম ভট্াচারম্মম্য িলঙলন, “গর হউক আর গস হউক, আমার 
িাবড়ঙত এঙক বনঙয় চল ।”

গসইভাঙি মহাপ্রভু পুরীঙত আ�মন কঙরব�ঙলন ।

—    —
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সাবম্মজভৌম ভট্াচাজরম্ম্যর সজথ ক্মলি

আঙ�র রঙু� সািম্মঙভৌম ভট্াচারম্মম্য িহৃস্পবত ব�ঙলন । িহৃস্পবত 
জানঙত গপঙলন গর, ভ�িান গ�ৌরসুন্দররূঙপ নিদ্ীঙপ অিতীি ম্ম হঙয় 
তাঁর বিদ্ালীলা বিলাস করঙিন, তাই বতবন ইন্দ্র-সভা গ�ঙড় বদঙয় এই 
কবলরঙু� সািম্মঙভৌম ভট্াচারম্মম্য-রূঙপ নিদ্ীঙপর বিদ্ান�ঙর অিতীি ম্ম 
হঙয়ঙ�ন । গসোঙন বতবন বিদ্ালয় স্াপন করঙলন আর গ�ঙলঙদর 
বিোঙত শুরু করঙলন । বকন্তু পঙর সািম্মঙভৌম ভট্াচারম্মম্য ভািঙলন, 
“আবম এোঙন থাকঙল, বিদ্াজাঙল েুঙি প্রভুঙক ভুঙল রাি । িরং 
আবম এোন গথঙক চঙল রাি—আবম রবদ সবতম্যই গ�ৌরদাঙসর গসিা 
করঙত পাবর, তাহঙল প্রভু আমাঙক কৃপা কঙর তাঁর কাঙ� বনঙয়  
গনঙিন ।” তাই মহাপ্রভুর অিতীি ম্ম হাওয়ার আঙ�ই বতবন নিদ্ীপ 
গ�ঙড় বদঙয় এোঙন শ্রীপুরুঙিার্মধাঙম এঙস ব�ঙয়ঙ�ন আর মায়ািাদ 
িাস্ত প্রচার করঙত লা�ঙলন ।

শ্রীপুরীধাঙম সািম্মঙভৌম ভট্াচারম্মম্য ব�ঙলন জ�ন্াথ মবন্দঙরর 
পবরচালক । বতবন মবন্দঙরর সি বক�ু গদোঙিানা করঙতন বকন্তু বতবন 
ওইসময় মায়ািাদী ভক্ ব�ঙলন (মায়ািাদী মাঙন বতবন ব্রহ্ম-জ্ান 
মানঙতন) । প্রথম বতবন বিশ্বাসও করঙত পারঙলন না গর, মহাপ্রভু স্বয়ং 
ভ�িান এঙসঙ�ন ।

সািম্মঙভৌম ভট্াচাঙরম্মম্যর িাবড়ঙত তাঁর স্তী ও ভগ্ীপবত গ�াপীনাথ 
আচারম্মম্য িাস করঙতন । গ�াপীনাথ আচারম্মম্য মহাপ্রভুঙক গদঙে তাঁঙক 
বচনঙত পারঙলন আর সািম্মঙভৌম ভট্াচারম্মম্যঙক িলঙলন :

“তুবম বক এঙঁক বচনঙত পার� না ?”
“মাঙন ?”
“তুবম বিদ্ান�ঙর (নিদ্ীপ, মায়াপুঙর) থাকঙতও—তুবম এঙঁক 
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বচনঙত পার� না ? ইবন নীলাম্বর চক্রিত্তীর নাবত আর জ�ন্াথ 
বমঙরের পুত্ । িচীমাতার �ঙভম্ম  আবিভ ূম্মত হঙয় ইবন জ�ৎবপতা স্বয়ং 
ভ�িান ! এেন ইবন গকিি ভারতীর কা� গথঙক সন্ম্যাস বনঙয়ঙ�ন 
আর এরঁ নাম হঙচ্ শ্রীকৃষ্হচতন্য ।”

সািম্মঙভৌম ভট্াচারম্মম্য িলঙলন, “না, আমার গতা ওঙক ভ�িান িঙল 
মঙন হঙচ্ না ।”

“গতামার কৃপা নাই, তাই গতামার মঙন হঙচ্ না । আমার কৃপা 
আঙ�, তাই আমার মঙন হঙচ্ ।”

ঈশ্বজরর কৃপা-পলি হয় ত’ রাহাজর ।
পসই ত’ ঈশ্বর-তত্ত্ব োক্িবাজর পাজর ॥
(চচঃ চঃ ২/৬/৮৩)

ঈশ্বর রবদ আপনাঙক কৃপা কঙরন, তাহঙল আপবন ঈশ্বরঙক 
জানঙত পারঙিন । গুরুঙক জানা সহজ নয়—রবদ গুরু আপনাঙক 
কৃপা কঙরন, তাহঙল গুরুঙক জানা রায় । গুরু কৃপা না করঙল গুরুঙক 
কেনও জানা রায় না ।

তাই গ�াপীনাথ আচারম্মম্য িলঙলন, “আমার কৃপা আঙ�, আবম 
এঙঁক বচনঙত পারব� ।”

সািম্মঙভৌম ভট্াচারম্মম্য বিরক্ হঙয় িলঙলন, “রাই গহাক, তুবম এেন 
রাও, প্রসাদ নাও, পঙর কথা িলি ।”

এবদঙক বনতম্যানন্দ প্রভু, মকুুন্দ ও �দাধর (এক গ্রঙন্ এইবতনজনবট 
গলো হয়, অন্য গ্রঙন্ পাঁচজন গলো হয়) �ুঙট �ুঙট পুরীঙত এঙসব�ঙলন । 
এঙস জ�ন্াথ মবন্দঙর একবট গলাকঙক বজঙজ্স করঙলন, “এরকম 
একজন গলাক গকহ এোঙন এঙসব�ঙলন, চচতন্য মহাপ্রভুর নাঙম ?” 

গলাকবট তাঁঙদরঙক িলঙলন, “নামটা জাবন না, বকন্তু একটু আঙ� 
একজন এঙস মবন্দঙরর মঙধম্য ঢুকঙত রাবচ্ল আর এোঙন এঙস হঠাৎ 
কঙর একিাঙর বচৎ হঙয় পড়ল, মেু বদঙয় শুধু গ�না গিরঙচ্ আর 
‘জ-জ-�-�’ িলঙ� ।”
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“গস গকাথায় আঙ� ?”
“আমরা ওঙক সািম্মঙভৌম ভট্াচাঙরম্মম্যর িাবড়ঙত বনঙয় ব�ঙয়ব� ।”
সািম্মঙভৌম ভট্াচাঙরম্মম্যর িাবড় এঙস ভক্রা গদেঙলন গর, মহাপ্রভু 

ঘঙরর মঙধম্য শুঙয় ব�ঙলন । বনতম্যানন্দ প্রভু জানঙলন মহাপ্রভু অজ্ান 
হঙয় পড়ঙল কী করঙত হয়, তাই বতবন প্রভুর কাঙ� ব�ঙয় কাঙনর মঙধম্য 
“হঙর কৃষ্ হঙর কৃষ্ কৃষ্ কৃষ্ হঙর হঙর / হঙর রাম হঙর রাম রাম রাম 
হঙর হঙর” িলঙলন । আঙতি আঙতি মহাপ্রভু কমল-গলাচন েুলঙলন : 

“গতামরা আমায় গকাথায় বনঙয় এঙস� ?”—আঙতি আঙতি উঙঠ 
বতবন িসঙলন—“আবম গতা িনৃ্দািঙন রাধাকৃষ্ লীলা দি ম্মন করব�লাম 
আর গতামরা গকাথায় আমাঙক বনঙয় এঙস� ?!”

তেন সািম্মঙভৌম ভট্াচারম্মম্য সিাইঙক জ�ন্াথ প্রসাদ বদঙলন আর  
গ�াপীনাথ আচারম্মম্যঙক িলঙলন, “মামীর িাবড়ঙত গকউ িাস করঙ� না, 
তাই তুবম এঙক ওোঙন বনঙয় রাও । তুবম এর থাকার জন্য সি িম্যিস্া 
কঙর দাও ।”

পঙরর বদন সািম্মঙভৌম ভট্াচারম্মম্য গ�াপীনাথ আচারম্মম্যঙক িলঙলন,  
“এই গ�ঙল-সন্ম্যাসীর বিনীত-প্রকৃবত গদঙে আমার েুি ভাল লা�ঙ� । 
আবম ভািব� ও এত অল্প িয়ঙস সন্ম্যাস বনঙয় বক কঙর সন্ম্যাস ধর্ম্ম  
রােঙিন ? তাই আবম ওঙক গিদান্ত ও চিরাঙ�ম্যরম� ম্ম বিোঙত চাই, তার 
�ঙল ও উর্ম সন্ম্যাসী হঙয় গরঙত পারঙি ।”

এটা শুঙন গ�াপীনাথ আচাঙরম্মম্যর মন োরাপ হঙয় গ�ল । বতবন 
িলঙলন, “তুবম বক জান না ও গক ? ও স্বয়ং ভ�িান, আবম গতামাঙক 
আঙ�ই িঙল বদলাম । তুবম বক কঙর ওঙক বিষো বদঙত রাচ্ ?”

“কী িল� তুবম ? আবম গদেব� তুবম সি জান, বকন্তু িাঙস্ত িঙলঙ� 
গর, কবলরঙু� গকান অিতার গনই, গসইজন্যই ভ�িাঙনর নামও হঙচ্ 
‘বত্র�ু’ ।”

“তুবম সি িাস্ত পঙড়�, বকন্তু তুবম বক ভা�িতম্ িা মহাভারত 
পঙড়� ? গসোঙনই গলো আঙ� গর, কবলরঙু� অিতার আঙ�ই—
লীলা অিতার গনই, তঙি ভ�িান সাষোৎ এঙস র�ু-অিতাররূঙপ । 
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তুবম এত িড় পবডিত বকন্তু গতামার কৃপা-গলিই গনই কারি ভ�িান 
গতামার িাবড়ঙতও আঙ�ন, বকন্তু তুবম ওঁঙক বচনঙত পার� না । আবম 
িবুঝ, এটা আসঙল গতামার গদাি নয়, িাঙস্ত গলো আঙ� গর, গকউ 
জ্ান দ্ারা ভ�িানঙক িঝুঙত পাঙর না ।”

“তার মাঙন আমার কৃপা গনই আর গতামার আঙ� ? তার প্রমাি কী ?”
“আবম ওঁঙক বচনঙত পারব� আর তুবম পার� না, গসইটা হঙচ্ 

কৃপার প্রমাি । আবম িাস্ত গথঙক অঙনক প্রমাি বদঙত পাবর বকন্তু 
গতামার হৃদয় মায়ািাদী-ভাষ্য ভবতম্ম, তাই গতামাঙক বক�ু িলা গরমন 
ঊিরভবূমঙত িীঙজর গরাপন । ভ�িান রেন গতামাঙক কৃপা করঙিন, 
তেন তুবম এটা িঝুঙত পারঙি ।”

গরঙ� ব�ঙয় সািম্মঙভৌম ভট্াচারম্মম্য িলঙলন, “তাই না ? রাও, প্রসাদ 
বনঙয় ওঙক বনঙয় এস । আবম বনঙজ গদেি ! পঙর তুবম আমাঙক ভাল 
কঙর বিোঙত পারঙি !”

—    —
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সাবম্মজভৌম ভট্াচাজরম্ম্যর ক্িক্ষা

সািম্মঙভৌম ভট্াচাঙরম্মম্যর আঙদি অনুসাঙর গ�াপীনাথ আচারম্মম্য 
মহাপ্রভুর ঘঙর এঙস িলঙলন গর, সািম্মঙভৌম ভট্াচারম্মম্য তাঁঙক োকঙ�ন । 
মকুুন্দ দর্ সািম্মঙভৌম ভট্াচাঙরম্মম্যর কথা শুঙনব�ঙলন আর মহাপ্রভুঙক  
সি িঙল বদঙয়ঙ�ন, বকন্তু মহাপ্রভু িলঙলন, “মঙন কর না, বতবন এটা 
আমারই ম্ঙলর জন্য িঙলঙ�ন । তাঁর গকান অপরাধ গনই ।”

তেন সািম্মঙভৌম ভট্াচাঙরম্মম্যর কাঙ� ব�ঙয় িলঙলন, “প্রভু, আপবন 
আমাঙক গেঙকঙ�ন ?”

“হাঁ, িস । এত অল্প িয়ঙস সন্ম্যাস বনঙয় তুবম কী পড়াঙিানা 
কঙর� ? গিদ-গিদান্ত পঙড়� ?”

“এমন বক�ু পবড়বন, িম্যাকরি-টম্যাকরি পঙড়ব�—”
“িম্যাকরি পঙড় কী হঙি ? তুবম সন্ম্যাস বনঙয়� আর তুবম গিদান্তই 

পড়বন !”
“ভ�িান নাবহ কঙহ মইু ভ�িান” : ভ�িান কেনও িঙলন না 

গর, “আবম ভ�িান হঙয় গ�ব� ।” বতবন বনঙজঙক কেনও ভ�িান িঙল 
বিচার কঙরন না । সবতম্যকাঙরর রারা চিষ্ি হয়, তারা কেনও িঙলন 
না গর, “আবম চিষ্ি হঙয় গ�ব� ।” তেন কী হল ?

মহাপ্রভু হাত গজাড় কঙর িলঙলন, “প্রভু, আমাঙক কৃপা করুন । 
মাঙয়র গসিা গ�ঙড় বদঙয় আবম িাতুল হঙয় সন্ম্যাস বনঙয়ব� । আপবন 
আমাঙক আিীিম্মাদ করুন গরন আমার সন্ম্যাসটা থাঙক ।”

সািম্মঙভৌম ভট্াচারম্মম্য িলঙলন, “হাঁ, গতামার গিদান্ত পড়ঙত হঙি ! 
বঠক আঙ�, আবম গতামাঙক গিদান্ত বিোি ।”

তারপর সাত বদন ধঙর মহাপ্রভু সািম্মঙভৌম ভট্াচাঙরম্মম্যর কাঙ� 
গিদান্ত রেিি কঙরব�ঙলন—িাধম্য �াঙত্র মত চুপচাপ িঙস শুনঙতন ।
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সাত বদন পঙর আর বনঙজঙক সংরত করঙত না গপঙর সািম্মঙভৌম 
ভট্াচারম্মম্য বজঙজ্স করঙলন, “কী, নিীন সন্ম্যাসী ? তুবম গিদান্ত শুন� 
বকন্তু তুবম গতা বক�ু িঝুঙত পার� বক না ? গরঙহতু তুবম আমাঙক 
গকান প্রশ্ন কর� না, গসঙহতু আবম বক কঙর িঝুি, তুবম বক�ু িঝুঙত 
গপঙর� বক না ?”

মহাপ্রভু বিনীতভাঙি িলঙলন, “প্রভু, আপবন রেন গিদান্ত-পাঠ 
করঙ�ন, তেন আবম বদবিম্য িঝুঙত পারব�, বকন্তু রেন আপবন অথ ম্ম 
িম্যােম্যা করঙ�ন, তেন আবম বক�ুই িঝুঙত পারব� না ।”

সািম্মঙভৌম ভট্াচারম্মম্য অিাক হঙয় ভািঙলন, “কী িলঙ� এই 
গ�ঙলবট ? আবম সাত বদন ধঙর ওঙক অঙনক গচষ্া কঙর ভালমঙন বিষো 
বদঙয়ব� আর ওর িলঙ� গর, আবম সি আঙজিাঙজ কথা িলব� ?”

তেন সািম্মঙভৌম ভট্াচারম্মম্য “আত্ারামাচি মনুঙয়া” গ্াক িঙল 
বদঙলন । মহাপ্রভু িলঙলন, “প্রভু, এই গ্াঙকর বভতঙর বকিা গদাি, 
বকিা গুি একটু িম্যােম্যা করুন ।”

সািম্মঙভৌম ভট্াচারম্মম্য গরঙ� ব�ঙয় ভািঙলন, “গদাি ?” বকন্তু 
গ্াকটার িম্যােম্যা করঙলন—বতবন নয় প্রকার িম্যােম্যা কঙর মহাপ্রভুঙক 
িলঙত অনুঙরাধ করঙলন । তেন মহাপ্রভু গসই গ্াকটার আরও 
আঠাঙরর প্রকার িম্যােম্যা কঙরব�ঙলন—সািম্মঙভৌম ভট্াচাঙরম্মম্যর নয় 
প্রকার িম্যােম্যা িাদ বদঙয় (তাঁর সি মায়ািাদী ভাষ্য িন্ কঙর বদঙয়) 
নতুন ভবক্মঙ� ম্মর িম্যােম্যা কঙরব�ঙলন ।

মায়ািাদীর ভাষ্যটা হঙচ্ ব্রহ্ম-জ্ান : ব্রহ্মা সি সৃবষ্ কঙরঙ�ন । 
আমরা গুরু-পরম্পরার কীর্ম্ম ঙন �াই, “কৃষ্ চহঙত চতুর্ুম্ম ে, হন 
কৃষ্ঙসঙিান্মেু, ব্রহ্মা চহঙত নারঙদর মবত ।” ব্রহ্মা কৃষ্ গথঙক িল 
গপঙয়ঙ�ন আর মায়ািাদীরা িঙলন গর, ব্রহ্মা গথঙক সি এঙসঙ� । গসটা 
হঙচ্ ব্রহ্ম-জ্ান । রবিন্দ্রনাথ ঠাকুর, রামকৃষ্ বমিন, সারদা আরেম, 
ভারত গসিা আরেম—এরা মায়ািাদী, কৃষ্িাঙদ তারা বিশ্বাস কঙরন না । 

মায়ািাদীরা িঙলন, “ব্রহ্মাই সৃবষ্কতম্মা । মানুি মঙর গ�ঙল তারপর 
আর বক�ু হয় না ।” তারা জন্মান্তর-িাঙদও বিশ্বাস কঙরন না । রারা 



শ্রীপুরীধাম মাহাত্ম্য :“সািম্মঙভৌম ভট্াচাঙরম্মম্যর বিষো”  ৪৫

মায়ািাদী, তাঙদর মেু দি ম্মন করঙত গনই ! তারা িঙলন কৃঙষ্র আকার 
গনই—কৃষ্ আমাঙদর দঙটা হাত বদঙয়ঙ�ন, দঙটা গচাে বদঙয়ঙ�ন, দঙটা 
কান বদঙয়ঙ�ন আর আমরা িবল গর, কৃঙষ্র আকার গনই ।” গরমন 
আবম আপনার কাঙ� এঙস িবল, “প্রভু, আমাঙক ১০ হাজার টাকা 
ধারর বদন । আমার টাকা গনই ।” আপবন আমাঙক টাকাটা বদঙয় 
বদঙলন আর একটু পঙর আবম গলাঙকর কাঙ� িবল, “ওই গলাকটার 
গকান টাকা-পয়সা গনই !” কথা হয় ? তাই ভ�িানও আমাঙদর 
হাত বদঙয়ঙ�ন, পা বদঙয়ঙ�ন, নাক বদঙয়ঙ�ন, কান বদঙয়ঙ�—সিাইঙক 
সি বক�ু বদঙয়ঙ�ন, সারা পবৃথিী সৃবষ্ কঙরঙ�ন (ব্রহ্মা কৃঙষ্র ইচ্ায় 
সৃবষ্ কঙরঙ�ন) বকন্তু আমরা িবল কৃঙষ্র গকান আকার গনই, কৃষ্ 
বনরাকার । গসটা অপরাধ ! শুনঙত গনই, িলঙত গনই, আর গর এটা 
িঙল, তার মেুও গদেঙত গনই !” ভ�িান বনঙজই িঙলঙ�ন,

কৃজষ্ণর রজতক পিলা,    সজর্ম্ম ার্ম িরলীলা,
        িরবপ ুতাহার স্রূপ ।
পরাপজবি, পবণকুর,   িবক্কজিার, িটবর,
        িরলীলার হয় অনুরূপ ॥
 কৃজষ্ণর মধুর রূপ,  শুি, সিাতি ।
পর রূজপর এক কণ,      ডুবায় পর ক্ত্রভুবি,
        সর্ম্ম  প্রাণী কজর আকষম্মণ ॥ 
(চচঃ চঃ ২/২১/১০১-১০২)

“আমার রত লীলা আঙ�, তার মঙধম্য আমার নরলীলা (িনৃ্দািঙনর 
কৃঙষ্র রূপ) েুি ভাল লাঙ� ।”

এ সি িম্যােম্যা শুঙন সািম্মঙভৌম ভট্াচারম্মম্য তেন বিবমিত হঙয় 
পড়ঙলন—গচােগুঙলা গিবরঙয় গ�ল : লাল গহঙয় ট�ি� কঙর 
ভািঙলন, “আবম সাত বদন ধঙর কাঙক িঙস িঙস গিদান্ত পবড়ঙয়ব� ? 
এ গক ?!” বকন্তু ওইসময়ও তাঁর বিশ্বাস হল না ।

তেন মহাপ্রভু তাঁর িড়ভুজরূপ গদবেঙয় বদঙলন । সািম্মঙভৌম 
ভট্াচারম্মম্য আর মহাপ্রভুঙক গদেঙত পারঙলন না—এই িড়ভুজরূপটা 
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গদঙে বতবন সাষ্া্ দডিিঙত ভ�িাঙনর চরঙির সামঙন পড়ঙলন । 
শুধুমাত্ রেন বতবন িরিা�ত হঙয় মহাপ্রভু চরঙি পড়ঙলন, তেনই 
বতবন গিিপরম্মন্ত বিশ্বাস গপঙলন । গসইষেি মহাপ্রভু িড়ভুজরূপটা 
লবুকঙয় গরঙে আিার তাঁর সাধারি মানুঙির মত সন্ম্যাসীরূপ প্রকাি 
করঙলন আর সািম্মঙভৌম ভট্াচারম্মম্য সাষ্া্-প্রিাঙম পঙড় আর উঠঙলন 
না । মহাপ্রভু ওঙক গেঙক িলঙলন, “সািম্মঙভৌম, উঙঠ পড় ! এিার 
উঙঠা ! হঙয়ঙ� !”

আঙতি আঙতি বতবন উঠঙলন । চারবদঙক ঘুঙর গদঙে বতবন িলঙলন, 
“এ কী, প্রভু ? আপনার কী রূপ গদেলাম ? আপবন িঙ্খ, চক্র, �দা, পদ্ম 
ধঙর দাঁবড়ঙয় ব�ঙলন । আিার কী রূপ গদেব� ?” 

বনঙজর স্বরূপ লবুকঙয় মহাপ্রভু িলঙলন, “ওইসি আপবন ভুল 
গদঙেঙ�ন, আপনার কৃঙষ্র একটু প্রীবত জবন্ময়াঙ�, এইজন্য আপবন 
ওইসি িঙ্খ-চক্র গদেঙ�ন ।”

তারপর সািম্মঙভৌম ভট্াচারম্মম্য মহাপ্রভুর ভক্ ও িড় চিষ্ি হঙলন । 
সি মায়ািাদী ভাষ্য গ�ঙড় বদঙয় বতবন শুদ্বসদ্ান্ত প্রচার করঙত 
লা�ঙলন ।

জয় শ্রীলসািম্মঙভৌম ভট্াচারম্মম্য বক জয় ।

—    —

কবরার্য-ক্ব্া-ক্িেভক্তিজরার-
ক্িক্ষাথ ম্মজমকঃ পরুুষঃ পরুাণঃ ।
শ্রীকৃষ্ণয়চতন্যিরীরধারী
কৃপাম্কু্ধরম্মস্মহং প্রপজ্ ॥

“চিরা�ম্য, বিদ্া ও বনজভবক্ঙরা� বিষো বদিার জন্য 
শ্রীকৃষ্হচতন্যরূপধারী এক সনাতন পুরুি—

সর্ম্ম দা কৃপাসমদু্র তাঁহার প্রবত আবম প্রপন্ হই ।”



শ্রীপুরীধাম মাহাত্ম্য :“কািী বমঙরের কথা”  ৪৭

কািী ক্মজশ্র কথা

কািী বমরে গক দ্াপর রঙু� ব�ঙলন ? কুব্া, একবট গমঙয় গর 
েুবঁড়ঙয় হাঁটঙতন, �াঙয়র রং কাল, আর িনৃ্দািঙন তার একটা অন্য রকম 
ইচ্া গজঙ� উঠল—বতবন ভািঙলন, “কৃষ্ গতা সি জায়�ায়ই রায়, 
সি গ�াপীঙদর কাঙ� থাঙক । আমার কাঙ�ও রবদ একটা রাত কাটাঙত 
পারত, তাহঙল ভাল হত ।” তেন তার কী হল ? রেন বতবন কৃষ্ঙক 
তার ইচ্া  িঙল বদল, কৃষ্ িলঙলন, “গতামার িাসনা পিূ ম্ম হঙি, বকন্তু 
এেন নয়—কবলরঙু� ।”

তেন কবল রঙু� কুব্া কািী বমরে হঙয় জন্ম গ্রহি করঙলন আর 
স্বয়ং শ্রীকৃষ্হচতন্য মহাপ্রভু (স্বয়ং শ্রীকৃষ্) ১৮ ি�র ধঙর  তার িাবড়ঙত 
থাকঙতন । এক রাত নয়—১৮ ি�র বতবন ওোঙন কাবটঙয় বদঙলন ।

সািম্মঙভৌম ভট্াচারম্মম্যঙক উদ্ার করিার পর মহাপ্রভু দবষেি গদঙি 
ভ্মি করঙত গ�ঙলন আর চঙল রাওয়ার আঙ� কািী বমরে তাঁঙক 
িলঙলন, “তঙতামার গঘারাঘুবর হঙয় গ�ঙলই পুরীঙত থাকঙি । গতামার 
জন্য আবম জায়�া বঠক কঙর গরঙে গদি ।” মহাপ্রভু কথা বদঙলন গর, 
ব�ঙর আসার পর বতবন তাঁর িাবড়ঙত থাকঙি । এই ঘঙরর নামটাই 
হঙচ্ �ম্ভীরা—“ঘঙরর মঙধম্য ঘর” । গসোঙনই মহাপ্রভু থাকঙতন ।

—    —
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রামািদি রাজয়র পিুক্মম্মলি ও প্রকৃক্ত

রেন মহাপ্রভু িলঙলন গর, বতবন দবষেি গদঙি ভ্মি করঙত রাঙিন, 
তেন সািম্মঙভৌম ভট্াচারম্মম্য তাঁঙক িলঙলন, “গ�াদািরী তীঙর গতামার 
মত একজন রবসক ভক্ আঙ� । তাঁর নাম রামানন্দ রয় । তুবম ওোঙন 
ব�ঙয় তাঁঙ সঙ্ সাষোৎ কর ।”

তেন দবষেি গদঙি ব�ঙয় মহাপ্রভুর রামানন্দ রাঙয়র সঙ্ গদো-
সাষোৎ হল । তাঁঙদর মঙধম্যও অঙনক কথা-িথ ম্মা হঙয়ব�ল । গিি পরম্মন্ত 
মহাপ্রভু তাঁঙক িলঙলন, “আবম রেন পুরীঙত ব�ঙর রাি, তেন তুবমও 
চঙল এস । আবম গতামার গ�ঙড় আরও থাকি না ।”

শ্রীকৃষ্ণয়চতন্য প্রভু েীজব দয়া কক্র’ ।
স্পাষম্মদ স্ীয় ধাম সহ অবতক্র ॥

রাধার ভাঙি বিভাবিত হঙয় শ্রীকৃষ্ গ�ৌর হঙয় গ�ঙলন আর 
রাধারািীঙক গক সাহারম্য করঙতন ? লবলতা ও বিিাো । তাই দ্াপর-
রঙু� স্বরূপ দাঙমাদর ব�ঙলন লবলতা আর বিিাো রামানন্দ রাঙয়র 
রূঙপ অিতীি ম্ম হঙয়ব�ঙলন । তাঁরা উভয় সি সময় মহাপ্রভুর সঙ্ই 
থাকঙতন ।

রামানন্দ রায় রাজার মন্ত্রী ব�ঙলন । রেন মহাপ্রভু তাঙক 
পুরীঙত গরঙত িলঙলন, বতবন রাজা প্রতাপরুঙদ্রর কাঙ� ব�ঙয় তাঁঙক 
জানাঙলন গর, বতবন  চাকবর গ�ঙড় বদঙয় পুরীঙত মহাপ্রভুর সঙ্ 
থাকঙিন । রাজা তাঁঙক িলঙলন, “হাঁ, রাও, বনচিয়ই রাও ! ভাল 
কঙর গসিা কর আর তুবম রত বদন িাঁচঙি, তত বদন আবম বনঙজ 
গতামার সম্পিূ ম্ম গিতন বদঙয় গদি । তুবম মহাপ্রভুর গসিা কর, গতামার 
এোঙন বক�ু কাজ করঙত হঙি না ।” গসইভাঙি রাজার অনুমবত বনঙয় 
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রামানন্দ রায় পুরীঙত এঙস ব�ঙয় জ�ন্াথ মবন্দঙরর পািাপাবি িাস 
করঙত লা�ঙলন ।

গরোঙন বতবন িাস করঙতন, গসোন জ�ন্াথঙদঙির উদ্ান 
আঙ� । গর জ�ন্াথঙদঙির মালা হয়, �ুল হয়, তুলসী হয়, সি গসোন 
গথঙক রায় । গসইজন্য গসই জায়�াঙক জ�ন্াথ-উদ্ানও িলা হয় ।

এক বদন একজন ব্রাহ্মি প্রদম্যম্ন বমরে নাঙম মহাপ্রভুর কাঙ� এঙস 
িলঙলন, “প্রভু, আমাঙক একটু কৃষ্কথা গিানাঙিন ?”

মহাপ্রভু িলঙলন, “আবম কৃষ্ কথা জাবন না । রবদ আপবন কৃষ্ 
কথা শুনঙত চান, তাহঙল রামানন্দ রাঙয়র কাঙ� রান । বতবন সি 
জাঙনন ।”

তেন প্রদম্যম্ন বমরে রামানন্দ রাঙয়র িাবড়ঙত চঙল গ�ঙলন । এঙস 
একজনঙক বজঙজ্স করঙলন, “রামানন্দ রায় প্রভু গকাথায় ?”

ভৃতম্যটা িলঙলন, “বতবন একটু কাঙজ িম্যতি আঙ�ন ।” তেন বতবন 
গদেঙত গপঙলন গর, িা�াঙনর মঙধম্য জ�ন্াঙথর গর রিুতী ১৩-১৬ ি�র 
গমঙয়ঙদরঙক গসবিকা আঙ�, বতবন তা িা�াঙনর মঙধম্য বনঙয় জ�ন্াঙথর 
গসিার জন্য বনঙজর হাঙত কাপড় পরাঙচ্ন, বনজ হাঙত মালা পরাঙচ্ন 
আর নাচ-�ান বিোবচ্ঙলন ।

প্রদম্যম্ন বমঙরের এটা গদঙে ভাল লা�ল না । মন োরাপ হঙয় 
গ�ল—বতবন ভািঙলন, “এই সাধু মানুি গমঙয়ঙদর �াঙয় হাত বদঙচ্, 
গমঙয়ঙদর কাপড় পরাঙ�ন, এ সি কী হঙচ্ ?” বতবন অঙপষো না কঙর 
মাহপ্রভুর কাঙ� ব�ঙর এঙলন । 

মহাপ্রভু তাঁর বচবন্তত মেু গদঙে বজঙজ্স করঙলন, “কী িম্যাপার ? 
কৃষ্কথা শুঙনঙ�ন ?” 

প্রদম্যম্ন বমরে িলঙলন, “আমার ওোঙন ভাল লা�ল না ।” 
মহাপ্রভু তাঁর মন িঝুঙত গপঙর িলঙলন, “গদেুন, আবম সন্ম্যাসী 

হঙয়ও প্রাকৃত গমঙয়ঙদর �বি গদেঙল আমার মনও বিকৃত হঙত পাঙর 
বকন্তু রামানন্দ রায় গমঙয়ঙদর বনজ হাঙত অ্ স্পি ম্ম করঙ�ন বকন্তু তাঁর 
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মন বিকৃত হঙচ্ না ! তুবম বক ভাি� গস সাধারি মানুি ? রেন বতবন 
এ সি কঙরন, বতবন তেন গ�াপী হঙয় রান—তাঁর তেন গকান পুরুি 
অবভমান থাঙক না । এই জ�ঙত শুধু এক রামানন্দ রায় আঙ�, আর 
গকউ তাঁর মত বদ্তীয় গনই । আপবন আিার তাঁর কাঙ� রান ।”

পঙরর বদন প্রদম্যম্ন বমরে আিার রামানন্দ রাঙয়র িাবড়ঙত গ�ঙলন  ।  
রামানন্দ রায় তাঁঙক গদঙে কাঙ� এঙস িলঙলন, “প্রভু, আমার অপরাধ 
হঙয় গ�ঙ�, আপবন কালঙক এঙসব�ঙলন বকন্তু আবম িম্যতি হঙয় সময় 
বদঙত পাবর বন আর আপবন চঙল গ�ঙলন । আপবন বক�ু িলঙত 
চাইঙ�ন ? আপনার বক�ু প্রশ্ন আঙ� ?”

তেন প্রদম্যম্ন বমরে বক�ু প্রশ্ন কঙর তাঁঙক কৃষ্কথা িলঙত অনুঙরাধ 
কঙরব�ঙলন আর রামানন্দ রাঙয়র মঙুে মহাপ্রভু বনঙজ িক্া হঙয় বতবন 
বিকাল গথঙক সারা রাত ধঙর কৃষ্কথা িঙলব�ঙলন । রাঙত প্রসাদ 
চঙল এঙসব�ঙলন বকন্তু প্রসাঙদর বদঙক উভঙয়র মনও গনই । রেন 
সকালঙিলা সূরম্ম উঙঠ গ�ঙ�, তেন প্রদম্যম্ন বমরে িলঙলন, “প্রভু, অঙনক 
হঙয়ঙ�, আজঙক আবস ।”

তারপর প্রদম্যম্ন বমরে মহাপ্রভুর কাঙ� ব�ঙয় িলঙলন, “প্রভু, 
আপবন আমাঙক সবতম্যকাঙরর গলাঙকর কাঙ� পাবঠঙয়ঙ�ন ! সতম্যই  
উবনই কৃষ্ কথা জাঙনন ।”

গসই রকম কৃষ্ কথা রামানন্দ রায় িলঙলন আর বতবন ও স্বরূপ 
দাঙমাদর সি সময় মহাপ্রভুর সঙ্ থাকঙতন । এই দইজন সি সময় 
মহাপ্রভুর কাঙ� গথঙক সারাবদন আর সিম্মষেি কৃষ্কথা আঙলাচনা 
করঙতন । বনজ জন বপ্রয় গলাক না হঙল, কার সঙ্ কৃষ্কথা িলা 
রায় ? গরোঙন বক�ু বনজ বপ্রয় জন না থাঙক, গসোঙন কারও কাঙ� 
কৃষ্কথা িলা রায় না ।

গুরুমহারাজও িলঙলন : “মহাপ্রভুর রাওয়ার পর সমতি  
পবৃথিীঙত, বিঙিি ভাঙি পুরীধাঙম, ভক্�ঙির মন অতম্যন্ত দঃবেত হঙয় 
পড়ল । অঙনক ভক্�িও তেন গদহ গ�ঙড় বদঙলন, স্বরূপ দাঙমাদরও 
মহাপ্রভুর চঙল রাওয়ার পঙর চঙল ব�ঙয়ব�ঙলন বকন্তু রামনন্দ রায় 



শ্রীপুরীধাম মাহাত্ম্য :“রামানন্দ রাঙয়র পুনবমম্মলন ও প্রকৃবত”  ৫১

রঙয়ঙ�ন আর সিাইঙক লালনপালন করঙতন, সি ঝাঙমলা manage 
(মম্যাঙনজ) করঙতন । তাঁর লালনপালন দ্ারা পুরীধাঙম সি আিার 
বস্র হঙয় গ�ল । আমরা জাবন না মহাপ্রভু তাঁঙক এরকম আঙদি 
বদঙয়ব�ঙলন বক না, বকন্তু আমরা গদেঙত পারব� গর, রবদ রামানন্দ রায় 
না থাকঙতন, সি অিস্া েুি কষ্কর ও গিাচনীয় হত ।”

জয় শ্রীরায় রামানন্দ প্রভু বক জয় ।

—    —
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ভতিজদর সক্হত শ্রীজক্ষজত্র বাক্ষম্মক ক্মলি 

রেন মহাপ্রভু নিদ্ীপ গথঙক চঙল ব�ঙয়ব�ঙলন, বতবন তেন 
বনতম্যানন্দ প্রভুঙক আঙদি বদঙয়ব�ঙলন, গর বতবন সমতি গ�ৌড়মডিঙলর 
ভক্�িঙক গদোঙিানা করঙিন । তাঁর ইচ্া অনুসাঙর বনতম্যানন্দ প্রভু 
সারা গ�ৌড়মডিঙল ঘুঙর ঘুঙর প্রচার করঙতন আর রঙথর সময় বতবন 
প্রবত ি�র দল-িল বনঙয় শ্রীপুরীধাঙম হাঁটঙত হাঁটঙত আসঙতন । 
রাত্া সময় তাঁঙক সাহারম্য কঙর অঙনক ভক্�িঙক বনঙয় বিিানন্দ গসন 
কুলীন গ্রাম গথঙকও গরঙতন । পবনহাবটঙতও রাঘি পবডিঙতর িাবড় 
আঙ�, গসোঙন তাঁর গিান দময়ন্তী সারা ি�র ধঙর মহাপ্রভুর জন্য 
বিবভন্ গভা� চতবর করঙতন আর রাঘি পবডিত গসটা বক�ু ভক্�ঙির 
সাঙথ পাঠাঙতন িা বক�ু বনঙজ পুরীঙত িঙয় িঙয় বনঙয় আসঙতন । এই 
বদন পরম্মন্ত রাঘি পবডিঙতর িাবড়ঙত ভক্�ি অঙনক বক�ু চতবর কঙর 
(বিবভন্ আচার, চাটবন, ইতম্যাবদ) আর রঙথর সময় পুরীঙত বনঙয় 
আঙসন ।

আমরা রেন শ্রীপুরীধাঙম রাই, তেন �াবড় িা গরেন বনঙয় িীঘ্র 
রাই, বকন্তু ওই সময় ভক্�ি অন্তত দমাস ধঙর হাঁটঙত হাঁটঙত 
আসঙতন । এঙস তাঁরা সিাই জ�ন্াঙথর মবন্দঙর গরঙতন না—তাঁরা 
এঙস গসাজা �ম্ভীরায় (কািী বমঙরের িাবড়ঙত) মহাপ্রভুর কাঙ� গরঙতন, 
তাঁর দি ম্মন পাওয়ার জন্য । চিষ্ি�িঙক গদঙে মহাপ্রভু তাঁঙদরঙক েুি 
উঙর্বজত ভাঙি স্বা�ত জানাঙতন : এইষেঙিই বতবন িলঙতন, “আঙর ! 
থাকার জায়�া হঙচ্ ?” “ঘর গপঙয়ঙ�ন ?” “উমকু-সুমকু এসি হঙচ্ ?” 
“গহ বনতম্যানন্দ ! তুবম সি িম্যিস্া কঙর দাও ! প্রসাদ বনঙয় রাও !”

রাজা প্রতাপরুদ্র সমতি ঘঙরর িম্যিস্া কঙর বদঙতন—বনতম্যানন্দ 
প্রভু তাঁঙক বজঙজ্স করঙতন, “সিাই বক ঘর গপঙয়ঙ�ন ?” বতবন 
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িলঙতন, “হাঁ, আঙ�র ি�র গরোঙন সমতি ভক্ থাকঙতন, সিাই 
গসোঙন চঙল ব�ঙয়ব�ঙলন ।” তাই, িধ ম্মমাঙনর গলাক িধ ম্মমাঙনর 
জায়�ায়, মবুি ম্মদািাঙদর গলাক মবুি ম্মদািাঙদর জায়�ায় থাকঙতন, 
ইতম্যাবদ । সিাই জানঙতন গকাথায় তাঁঙদর গলাক থাকঙিন ।

ভক্�িঙক গদঙে পুরীর গলাক হাসঙত হাসঙত বক�ু ঘিৃা কঙর 
িলঙতন, “এই িাংলার গলাক শুধু গেঙত আঙস !” গকন তারা এটা 
িলঙতন ? কারি ভক্�ি এঙস শুধু মহাপ্রভুর দাি ম্মন গপঙত উঙর্বজত 
ব�ঙলন । আর দি ম্মন সময় মহাপ্রভু িলঙতন, “এত দরূ গথঙক গহঁঙট 
গতামরা এঙসঙ�া ! গহ গ�াবিন্দ, গহ বনতম্যানন্দ, এঙদর গেঙত দাও । 
প্রসাদ গকাথায় ?” তাই সিম্মাঙগ্র বতবন সিাইঙরর জন্য জ�ন্াঙথর 
প্রসাদ িম্যিস্া করঙতন—সমঙুদ্র স্ান না কঙর, মতিক মডুিন না কঙর, 
বক�ু না কঙর, সিাই মহাপ্রভুর কাঙ� গরঙতন আর উবন তাঁঙদরঙক 
গেঙত বদঙতন । মহাপ্রভুও িলঙতন, “আঙর, কী িম্যাপার ? গতামরা 
পুরীঙত এঙস�,  জ�ন্াথঙদি দি ম্মন গকন করঙত রাচ্ না ?” তেন 
সমতি ভক্রা িলঙতন “প্রভু, গতামার দি ম্মন করঙল আমাঙদর জ�ন্াথ 
দি ম্মনই হঙয় রায় ।” আর মহাপ্রভু কী িলঙিন ?

গসই ভাঙি ভক্�ি প্রবত ি�র মহাপ্রভুর কাঙ� আসঙতন ।

—    —
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রাো প্রতাপরুজর্র প্রক্ত কৃপা

রাজা হঙয়ও রাজা প্রতাপরুদ্র সি চিষ্ি�িঙক গসিা করঙতন, 
সমতি ভক্�ঙির জন্য সি আঙয়াজন করঙতন, তি ু মহাপ্রভু প্রবতজ্া 
কঙরব�ঙলন গর, বতবন তাঁর মেু দি ম্মন করঙিন না কারি বতবন রাজা । 
বকন্তু রাজা হঙয়ও তাঁর এত গিিী আবর্ম্ম  ব�ল । আবর্ম্ম  থাকঙল ভ�িান 
কৃপা করঙিই । আমরাও আবর্ম্মটা চাই, ভ�িানঙক োকার মত োকঙত 
হঙি—পারঙল তঙি গতা ভ�িান কৃপা করঙি !

তাই রাজা প্রতাপরুদ্র মহাপ্রভুর কাঙ� আসঙত পারঙতন না । 
বকন্তু সমতি চিষ্ঙির গসিা করার �ঙল বতবন গিি পরম্মন্ত তাঁর দি ম্মন 
গপঙয়ব�ঙলন । ঘটনাটা ব�ল এই রকম ।

বনতম্যানন্দ প্রভু, বিিনান্দ গসন, স্বরূপ দাঙমাদর, প্রভৃবত িারিার 
মহাপ্রভুঙক িলঙতন, “প্রভু, রাজা প্রতাপরুঙদ্রর গতামার সঙ্ গদো 
কৃপায় ইচ্া হঙচ্, তাঁঙক দি ম্মন বদঙত পারঙি ? বতবন ধনী গলাক, 
রাজা, বকন্তু বতবন ভাল গলাক, তাঁর মন েুি ভাল । বতবন অঙনক 
গচষ্া কঙর সি সময় ভঙক্র গসিা করঙ�ন । রেন বনতম্যানন্দ প্রভু ও 
বিিানন্দ গসন ভক্ বনঙয় এঙসন, বতবন সি সময় তাঁঙদর জন্য ঘর-
টর িম্যিস্া কঙর গদন ।” তি ুমহাপ্রভু রাবজ হঙলন না, বতবন িলঙলন, 
“গসটা আবম জাবন, বকন্তু বতবন রাজা, তাই আবম তাঁর মঙুে দি ম্মন করি 
না ।” িার িার ভক্রা প্রভুর মন �লাঙত গচষ্া করঙতন বকন্তু গিঙি 
রা� প্রকাি কঙর মহাপ্রভু িলঙলন, “গতামরা রবদ আিার ওর সম্পঙকম্ম 
িলঙি, আবম আর এোঙন থাকি না । আবম চঙল রাি, গতামরা কেনও 
আমাঙক আিার গদেঙি না ।” শুঙন ভক্�ি কাঙন অ্ুল বদঙয় কথা 
বদঙলন, “আমরা এটা শুনঙত চাই না । প্রভু, আমরা কেনও আিার 
তাঁর উপাঙর কথা িলি না ।”
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এবদঙক রাজা প্রতাপরুদ্র বচন্তা কঙর থাকঙতন । বতবন প্রবত বদন 
বজঙজ্স করঙতন, “কী হঙয়ঙ� ? কী হঙয়ঙ� ? কঙি আবম প্রভুর কৃপা 
লাভ করি ?” 

অদি ম্মিীয়ািক্প িীচোতীন্
সংবীক্ষজত হন্ত তথাক্প পিা মাম্ ।
মজদকবর্ম্ম ্যং কৃপক্য়ষ্তীক্ত
ক্িণ্রীয় ক্কং পসাঽবততার পদবঃ ॥

“অদি ম্মনীয় নীচজাবত�িঙকও দি ম্মন বদঙতঙ�ন, তথাবপ আমাঙক 
দি ম্মন বদঙিন না ! আবম বিনা সকল জীিঙক কৃপা কবরঙিন, ইহাই 
বস্র কবরয়া বক বতবন (শ্রীহচতন্যঙদি) অিতীি ম্ম হইয়াঙ�ন ?”
(শ্রীশ্রীপ্রপন্জীিনামতৃম্, ৮/২০)

গকউ তাঁঙক মহাপ্রভুর বক�ু িসন বদঙলন আর রাজা তাঁর পজূা 
করঙত লা�ঙলন । এক বদন বতবন বজঙজ্স করঙলন, বতবন তাঁর 
পুত্ঙক মহাপ্রভুর কাঙ� পাঠাঙত পারঙিন বকনা । মহাপ্রভু রাবজ 
হঙলন । ভক্রা রাজার পুত্ঙক চিষ্ি গপািাক বদঙয় মহাপ্রভুর কাঙ� 
এঙনব�ঙলন । রেন বতবন িাবড় ব�ঙর এঙলন, রাজা তাঙক  আবল্ন 
কঙর িলঙলন, “তুবম এত ভা�ম্যিান ! তুবম মহাপ্রভুর কৃপা গপঙয়� ! 
আবম এত দভম্ম া�া...”

বক�ু পঙর বনতম্যানন্দ প্রভু তাঁঙক দয়া কঙর িলঙলন, “রাজা, 
গতামার এত গিিী আবর্ম্ম  আঙ�, তাই তুবম এইিার মহাপ্রভুর কৃপা 
পাঙি ! মন বদঙয় শুন, আবম গতামাঙক প্রিালীটা িঙল গদি । রেন 
প্রভু জ�ন্াঙথর রঙথর সামঙন ব�ঙয় গনঙচ গনঙচ কীর্ম্মন করঙি, 
অষ্সাব্বিকবিকার হঙয় বতবন আিার অজ্ান হঙয় পড়ঙি । গসইষেি 
তুবম তার কাঙ� ব�ঙয় পা মাবলি করঙত করঙত একটা গ্াকা িলঙি ।” 
রাজা তাই করঙলন । 

রঙথর বদন রাজার গপািাক গ�ঙড় বদঙয়, চিষ্ি ধুবত কুতম্মা পঙর 
বতবন বিনীতভাঙি রঙথর সামঙন রাতিা ঝাড়ু বদঙলন । আর রেন 
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মহাপ্রভু ক্ান্ত হঙয় িল�ডিী উদ্ঙন ব�ঙয় অজ্ান হঙয় পড়ঙলন, তেন 
রাজা তাঁর কাঙ� ব�ঙয় পা মাবলি কঙর িলঙলন,

তব কথামতৃং ততিেীবিং
কক্বক্ভরীক্ডতং কল্মষাপহম্ ।
শ্বণমগেলং শ্রীমদাততং
ভুক্ব রণৃক্ন্ত পত ভূক্রদা েিাঃ ॥

“গতামার কথামতৃ ত্বদীয় বিরহকাতর জন�ঙির জীিন স্বরূপ, 
প্রহ্াদ, ধ্রুি প্রভৃবত ভক্�িও তাহার তিি কবরয়া থাঙকন । উহা 
প্রারব্ধ ও অপ্রারব্ধ পাপ-বিনািক, রেিিমাঙত্ ম্লপ্রদ, গপ্রম-
সম্পবর্দায়ক এিং কীর্ম্মনকাবর�ি করৃ্ম্মক বিতৃিত । সুতরাং গর িম্যবক্ 
উহা কীর্ম্মন কঙরন বতবনই সর্ম্ম ঙরেঠি দাতা ।”
(ভাঃ ১০/৩১/৯)

গসই গ্াক শুঙন মহাপ্রভু উঙঠ “ভবূরদা জনাঃ ভবূরদা জনাঃ” িঙল 
রাজাঙক গজার কঙর আবল্ন করঙলন । ‘ভবূরদা’ মাঙন কী ? দাতা । 
এই জ�ঙত গক সিঙচঙয় িড় দাতা ? রারা টাকা গদয়, ধন গদয়—তারা 
বক দাতা ?না । এই জ�ঙত রারা গলাঙকর দ্াঙর দ্াঙর ব�ঙয় হবরনাম 
বিতরি কঙরন, কৃষ্নাম বিতরি কঙরন, তারাই সিঙচঙয় িড় দাতা । 

—    —
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পরাক্বদি প্রভুর ক্িক্ষা

শ্রীঈশ্বর পুরীর বিষ্য হঙয় গ�াবিন্দ প্রভু মহাপ্রভুর গুরুভাই ব�ঙলন । 
বকন্তু গুরুভাই হঙয়ও বতবন বিষ্য রূঙপ তাঁঙক সর্ান করঙতন ।

এক বদন গ�াবিন্দ ঈশ্বরপুরীর কাঙ� ব�ঙয় কাঁদঙত কাঁদঙত িলঙলন, 
“প্রভু, আপবন চঙল গ�ঙল আবম কার গসিা করি ?” 

ঈশ্বরপুরীর িলঙলন, “তুবম কাঁদ� গকন ? আমার পঙর তুবম 
মহাপ্রভুর গসিা করঙি । কান্াকাবট করার দরকার গনই ।”

বক�ুবদন পঙর শ্রীঈশ্বরপুরী গদহ গ�ঙড় বদঙয় স্বধাঙম চঙল গ�ঙলন 
আর গ�াবিন্দ তাঁর গুরুর আঙদি অনুসাঙর মহাপ্রভুর চরঙি এঙস 
পড়ঙলন । 

এঙস উবন িলঙলন, “প্রভু, আপনার গসিার জন্য আমাঙক বনঙয় 
বনন ।”

মহাপ্রভু িলঙলন, “গসটা বক কঙর হয়, প্রভু ? আবম শুঙনব� 
গর, ‘গুরুর বকঙ্র হয় মান্য গস আমার’—গুরুঙদঙির গসিকঙক মান্য 
করঙত হয় আর আবম বক কঙর গতামাঙক বনঙজর গসিায় লা�াি ? 
আবম রবদ গুরুভাইঙক বনঙজর গসিায় লাব�ঙয় বদই গদেঙল, সিাই 
িঙলঙি গর, আবম অন্যায় করব� ।” 

তঙি শ্রীঈশ্বর পুরীর বিষ্য হঙয় গ�াবিন্দ প্রভু েুি িবুদ্মান ব�ঙলন । 
ইবন মহাপ্রভুঙক বজঙজ্স করঙলন, “প্রভু, ঐসি গ্রঙন্ গলো আঙ�, 
বকন্তু আপনার গুরুঙদি িঙল বদঙয়ঙ�ন গর, আমাঙক আপনার গসিা 
করঙত হঙি, তাই আপবন গকানটা মানঙিন ? গ্রন্ মানঙিন না 
গুরুঙদঙির কথা মানঙিন ?”

মহাপ্রভু গহঙর গ�ঙলন—আর বক�ু িলঙত পারঙলন না । স্বরূপ 
দাঙমাদর, রামানন্দ রায়ও ওোঙন ব�ঙলন, তাঁরা উভয় িলঙলন, 
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“গ�াবিন্দ বঠকই িলঙ�ন, প্রভু !” তেন মহাপ্রভুর আর গকান উপায় 
গনই— বতবন গ�াবিন্দঙক বনঙজর গসিায় লাব�ঙয় বদঙলন । গসই সময় 
গথঙক গ�াবিন্দ প্রভু তাঁর কাঙ� গথঙক তাঁর অন্তর্ গসিা করঙতন ।

এক বদন �ম্ভীরায় একটা েুি গুরুত্বপিূ ম্ম লীলা হঙয়ব�ল, তার  
বসদ্ান্ত আমাঙদর িঝুঙত হঙি । এই বসদ্াঙন্তর মলূ কথা হঙচ্ গর, 
ভ�িাঙনর গসিার জন্য অপরাধ স্বীকার করা উবচৎ আর বনঙজর 
গভাঙ�র জন্য অপরাঙধর বকবঞ্চৎ মাত্ করা উবচৎ নয় । 

গরমন আপনাঙদর প্রবত বদন ঠাকুরঙক �ুল বদঙত হয়, আর রবদ 
গকান বদন িা�াঙন �ুল গনই, তাহঙল আপবন কী করঙিন ? আপবন 
রবদ পাড়া-পড়বির িা�ান গথঙক বক�ু �ুল চুবর করঙলন, তেন 
অসুবিধা কী ? ব্রজঙ�াপীরা বচন্তা করঙলন, “ভ�িাঙনর জন্য পাঙয়র 
ধলূা বদঙল আমাঙদর কী ষেবত হঙি ?” বকন্তু ”আমরা পঙড় রাি,” 
“আমরা মঙর রাি,” “আমাঙদর পাপ হঙি”—এসি বচন্তা তাঁরা গকান 
বদন কঙরন বন । তাঁঙদর পা পচা রাক, �ারোর হঙয় রাক, কুঠিিম্যাবধ 
হঙয় রাক—তাঁরা গকান বচন্তা কঙরন বন ।

তাই এক বদন মহাপ্রভু উদেডি-নতৃম্য কীর্ম্মন করঙত করঙত এত ক্ান্ত 
হঙয় পঙড়ব�ঙলন গর সন্ম্যার সময় বতবন আঙতি আঙতি গহঁঙট �ম্ভীরায় 
এঙস গসোঙনই দরজার সামঙনই শুঙয় পঙড়ব�ঙলন । �ম্ভীরায় দরজাটা 
েুিই গ�াট আর মহাপ্রভু ৭ �ুট ৬ ইবঞ্চ লম্বা ব�ঙলন । তাই গ�াবিন্দ 
এঙস তাঁর পা বটপঙত রাবচ্ঙলন বকন্তু পা না�াঙল পাওয়া রাঙচ্ না—
তেন পাগুঙলা কী কঙর বটপঙিন ? মহাপ্রভুর মাথা ওবদঙক, পা 
এবদঙক, বভতঙরও গরঙত পারঙ�ন না । 

গ�াবিন্দ মহাপ্রভুঙক িলঙলন, “প্রভু একু সঙর গিাঙিন ? 
আপনার পাগুঙলা একটু বটপি ?”

মহাপ্রভু িলঙলন, “আজঙক আবম এত ক্ান্ত নড়ঙত-চড়ঙতও 
পারব� না ।”

“তঙি আবম আপনার পা প্রবত বদন বটবপ আর আজ কী হঙি ?”
“তুবম করঙি বক না, এটা গতামার িম্যাপার ।”
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এইরকম গুরুঙদি বিষ্যঙক পরীষো কঙরন । সবতম্যকাঙরর 
রারা বিষ্য, তাঙদর বনঠিা (sincerity, বসনবসবড়বট) আঙ� । বনঠিা 
মাঙন তারা ভাঙিন, “আবম প্রঙতম্যক বদন গর গসিাটা কবর, গসটাই 
আমার প্রঙতম্যক বদনই করঙত হঙি ।” আপনারা গরমন প্রঙতম্যক বদন 
পায়োনায় রান, প্রঙতম্যক বদন টয়ঙলঙট রান, প্রঙতম্যক বদন োন, গতমন 
ভ�িানঙকও গসরকম প্রঙতম্যক বদন গসিা করঙত হঙি—প্রঙতম্যক বদন 
বনঠিা সহকাঙর গসিা করঙত হঙি ।

আপনারা প্রশ্ন করঙিন, “আবম িাবড়ঙত প্রঙতম্যক বদন ঠাকুরঙক 
গভা� লা�াই, ঠাকুঙরর গসিা কবর, বকন্তু এেন রঙথর সময় এঙল কী 
করা হয় ? আপনার িাবড়ঙত আঙলাকবচত্টা আঙ�—শ্রীশ্রীগুরু-
গ�ৌরা্-�ান্র্ম্ম া-গ�াবিন্দসুন্দরবজউ িা শ্রীশ্রীগুরু-গ�ৌর-বনতম্যানন্দ 
িা গুরুঙদঙির আঙলাকবচত্ । সি আঙলাকবচঙত্র বিগ্রহ গরোঙনই 
আঙ�, গসোঙনও তাঁঙদর গভা� হঙচ্—নিদ্ীপ, একচক্র, নবৃসংহ 
পর্ী, ইতম্যাবদ, সি স্াঙন ঠাকুঙরর গভা� লা�াঙনা হয় । গসইজন্য 
গকান অপরাধ হঙি না, ভ�িান ওোঙন গেঙত পারঙ�ন । বকন্তু রবদ 
আপনারা বিগ্রহ রাঙেন, তাহঙল গভা� বদঙত হঙিই, বিগ্রহ গ�ঙড় বদঙয় 
বিবভন্ জায়�ায় ঘুঙর গিড়াঙত পারঙিন না । বিগ্রঙহর গসিা কেনও 
গ�ঙড় বদঙয় হঙি না ।

তাই গ�াবিঙন্দর বনঠিা এইরকম ব�ল—বতবন ভািঙলন, “আবম 
প্রবত বদন এই গসিাটা কবর আর আজঙক আবম গসটা িন্ করি ? 
আবম প্রভুঙক গজার কঙর সরাঙতও পাবর না...”

তেন বতবন কী করঙলন ? বতবন বনঙজর উর্রীয় েুলঙলন আর 
তাঙক মহাপ্রভুর িরীঙরর উপঙর বিব�ঙয় বদঙয় প্রভুঙক বেব্ঙয় বভতঙর 
চঙল আসঙলন । গর ধুলা উর্রীঙয় পড়ল, বতবন গস সি ধলূা মাথায় 
বনঙয় রােঙলন । তেন বতবন ঘঙর বভতঙর িঙস ভাল কঙর মহাপ্রভুর পা 
বটঙপ বদঙয়ব�ঙলন । 

মহাপ্রভুর বিরোম হঙয় গ�ঙ� আর গ�াবিন্দ আঙতি আঙতি পা গটপা 
িন্ কঙর বদঙলন আর ঘঙরর গকাঙি িঙস ঘুবমঙয় পড়ঙলন ।
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মহাপ্রভুর �ভীর রাঙত্ ঘুম গভঙ্ গ�ল । বতবন উঙঠ গদেঙলন গর, 
গ�াবিন্দ ওোঙন িঙস আঙ�ন, বতবন তাঁঙক গেঙক িলঙলন, “আঙর 
গ�াবিন্দ ! তুবম িঙস আ� এোঙন গকন ? তুবম ঘুমাঙত রাও বন ? 
প্রসাদ গপঙত রাও বন ?”

গ�াবিন্দ িলঙলন, “প্রভু, আপবন গতা দরজার সামঙন শুঙয় 
আঙ�ন, আবম আপনাঙক বেব্ঙয় বক কঙর রাি ?”

“মাঙন ? তুবম বক কঙর বভতঙর ঢুকঙল ? বনচিয়ই বেবিঙয় চঙল 
আসঙল !”

“প্রভু ওই সময় আবম এঙসব� আপনার গসিা করার জন্যই, বকন্তু 
বনঙজর আঙত্বন্দ্রয় তপ ম্মি করিার জন্য (গপট ভবতম্ম করিার জন্য না 
ঘুমািার জন্য) আবম আপনাঙক বেব্ঙয় গরঙত পাবর না । আবম এত 
অপরাধ করঙত পাবর না ।”

তাঁর কথা শুঙন মহাপ্রভু েুবি হঙলন ।
এই লীলার অথ ম্মটা িঝুঙত হঙি । ভ�িাঙনর গসিার জন্য গ�াবিন্দ 

বভতঙর ভ�িানঙক বেব্ঙয়ও চঙল এঙলন বকন্তু বনঙজর গভাঙ�র জন্য, 
বনঙজর প্রসাদ পাওয়ার জন্য বতবন মহাপ্রভুঙক বেব্ঙয় গ�ঙলন না, 
অপরাধ করঙলন না ।

—    —
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দি ম্মজির আক্র্ম্ম

আপনারা অঙনক পবররেম কঙর এঙসঙ�ন পবরক্রমা করিার জন্য । 
শুধু মাত্ ভাঙ�ম্যর �ঙল জ�ন্াথ পবরক্রমায় গরঙত পাবর । শুধু মাত্ 
ভা�ম্যিান জীি শ্রীপুরীধাঙম জ�ন্াথঙদিঙক রঙথ দি ম্মন করঙত পাঙরন—
জ�ন্াথঙদিঙক রঙথ গদেঙল, আর পুনরায় জন্ম গ্রহি করঙত হঙি না । 

জ�ন্াথঙক রঙথ দি ম্মন করঙত হঙি বকন্তু দি ম্মন করার আমাঙদর 
গসই ভা�ম্য থাকঙত হঙি—সমস্াটা হঙচ্ গর, জ�ন্াঙথর দি ম্মন করিার 
আমাঙদর চষুে গনই ।

এক বদন আমাঙক একজন প্রশ্ন কঙরব�ল, “মহারাজ, জ�ন্াথ 
মবন্দঙর ব�ঙয়ব� বকন্তু আবম গসোঙন অঙনক আঙজিাঙজ �বি গদেলাম । 
ওই সি �বি ওোঙন গকন ?”

আবম ভািলাম, “আবম ১৯৯৯ সাল গথঙক এোঙন আসব� বকন্তু 
আমার গচাঙে তা গকান বদন পঙড়বন । ও গতা িলঙ� গর, ও গসটা 
গদঙেঙ�, তেন উর্রটা বদঙত হঙি ।” আবম ওঙক িললাম, “রারা ওই 
সি �বি গদঙে, তাঙদর মন বিকৃত হঙয় রায় আর তারা জ�ন্াথ দি ম্মন 
করঙত পারঙি না । রাঙদর ওই সি গদঙে মন বিকৃত না হয়, তাঙদরই 
এক মাত্া জ�ন্াথ দি ম্মন হয় ।”

তার সম্বঙন্ গকান িাঙস্ত গলো গনই, তাই আবম পঙর 
গুরুমহারাজঙক িললাম গর, এই রকম প্রশ্ন এঙসব�ল আর গস রকম 
জিাি আবম বদঙয় বদলাম । গুরুমহারাজ িলঙলন, “গতামার সবঠক 
জিাি হঙয়ঙ� ।”

মহাপ্রভুও গদবেঙয় বদঙলন গসরকম আবর্ম্ম  থাকঙত হঙি । 
রেন বতবন জ�ন্াথ দি ম্মন করঙত গ�ঙলন, বতবন জ�ন্াঙথর দি ম্মন 

করঙত পারঙলন না—বতবন সি সময় রাধাকৃঙষ্র দি ম্মন করঙতন । 
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রেন মহাপ্রভু আরবতঙত গরঙতন, বতবন অঙনক বপ�ঙন জ�ন্াথ 
মবন্দঙরর সামঙন �রুড়-তিঙম্ভর পাঙি দাঁবড়ঙয় ব�ঙলন । মহাপ্রভু  গকান 
সময় সামঙন গরঙতন না কারি বতবন অঙনক লম্বা ব�ঙলন—সামঙন 
গ�ঙল তাঁর বপ�ন গথঙক গকউ বক�ু গদেঙত গপত না ।

তাই এক বদন একবট মবহলা হঠাৎ কঙর মহাপ্রভুর �াঙয় ধঙর 
বদঙয় উঙঠ কাঙন্ পা গরঙেব�ঙলন । গক কল্পনা করঙত পাঙর বকরকম 
জ�ন্াথঙক গদো আবর্ম্ম  তার ব�ল ! গস চট কঙর মহাপ্রভুর �াঙয় ধঙর 
বদঙয় তাঁর কাঙন্ উঠল !

মহাপ্রভু িঝুঙত পারঙলন কী হঙয়ব�ল বকন্তু বক�ু িলঙলন না । তি ু
গ�াবিন্দ, তাঁর গসিক, অিাক হঙয় মবহলাঙক িলঙলন, “আঙর তুবম কী 
কর� ? প্রভু এোঙন দাঁবড়ঙয় আঙ�ন আর তুবম প্রভুর �াঙয়র মঙধম্য পা 
বদঙয় উঠ� ?!” 

মহাপ্রভু মঙুে আ্ুল বদঙয় িলঙলন, “চুপ । ওঙক িাধা দাও না ।” 
রেন আরবত হঙয় গ�ল, তেন মহাপ্রভু গ�াবিন্দঙক িবুঝঙয় বদঙলন, 
“আবম জাবন তুবম কী ভাি� বকন্তু গররকম এই মবহলার আবর্ম্ম  আঙ�, 
গসরকম আবর্ম্ম  জ�ন্াথ দি ম্মন করিার আমার হল না !”

এইরকম মহাপ্রভু বিষো বদঙয়ব�ঙলন, গসরকম জ�ন্াথঙদি দি ম্মন 
করিার অথ্তী হঙত হঙি । এমন আবর্ম্ম , এমন চষুে জ�ন্াথঙদি দি ম্মন 
পাওয়ার জন্য আমাঙদর গনই ।

অন্ীভূত চকু্ষ রার ক্বষয় ধূক্লজত ।
ক্করূজপ পস পরতত্ত্ব পাইজব পদক্িজত ॥
আমাঙদর চষুে বিিয় ধবূলঙত অন্ হঙয় ব�ঙয়ঙ�—আমরা বক কঙর 

জ�ন্াথ দি ম্মন করি ? জ�ন্াথ দি ম্মন করিার জন্য অঙনকই জ�ন্াঙথর 
রঙথ উপঙর উঙঠ, দবড় ধরার জন্য পা�লাবম কঙর, বকন্তু গসটা আমাঙদর 
উবচৎ নয়—গকান িাঙস্ত এসি করার কথা উঙর্ে গনই । আমরা 
জ�ন্াথঙক দরূ গথঙক প্রিাম কবর ।

আর একটা কথা হঙচ্ গর, প্রবত ি�র জ�ন্াথঙদঙির অসুস্ লীলা 
হঙচ্—এই সময় জ�ন্াথ মবন্দর িন্ হঙয় থাঙক আর গকউ তাঁর দি ম্মন 
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করঙত পাঙরন না । গসই সময় জ�ন্াথঙদঙির দি ম্মন করঙত না গপঙর 
মহাপ্রভু ক্রন্দন করব�ঙলন, “গকাথায় গ�ঙল প্রভুঙক গদেঙত পাি ?” 
িঙুক বিরহ িম্যাথা গপঙয় বতবন আলালনাঙথ �ুঙট এঙলন । এঙস মহাপ্রভু 
দডিিৎ কঙর শুঙয় পড়ঙলন আর তাঁর িরীঙরর বনঙচ গর পাথর ব�ল, গস 
পাথরটা �ঙল ব�ঙয়ঙ� ।

ভবক্ দ্ারা পাথরও �ঙল রায় । গসই রকম আবর্ম্ম  থাকঙত হঙি ।

—    —

কৃষ্ণভক্তিরসভাক্বতা মক্তঃ
ক্ীয়তাং রক্দ কুজতাঽক্প লভ্যজত ।
তত্র পলৌল্যমক্প মলূ্যজমকলং 
েন্মজকাক্টসুকৃয়তিম্ম লভ্যজত ॥

“গকাবটজন্মকৃত সুকৃবত দ্ারা রাহা পাওয়া রায় না, অথচ 
গলাভরূপ একটী মলূম্য বদয়া রাহা পাওয়া রায়, এরূপ 

কৃষ্ভবক্রসভাবিত মবত রাহা হইঙতই পাও,
 ক্রয় কবরয়া গ�ল ।”
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শ্রীআলালিাজথর কথা

শ্রীপুরুঙিার্ঙমর পাঙি সমঙুদ্রর তীঙর প্রয় ৬ ঙক্রাি দঙূর ব্রহ্মব�বর 
িা আলালনাথ নাঙম একটা সুপ্রাচীন বদিম্য স্ান আঙ� । এই স্াঙন 
ব্রহ্মা সতম্যরঙু� বিষু্র পজূা করঙতন কাঙজই গসই স্াঙনর নামও হঙচ্ 
ব্রহ্মব�বর ।

ভ�িাঙনর পািম্মদ�িঙক (‘ভক্’ িা ‘devotee’) তাবমল ভািায় 
িলা হয় ‘আঙলায়ার’ িা ‘আলির’, তাই অলরনাঙথর নাঙমর অথ ম্ম 
হঙচ্ ‘আলির নাথ’ িা ‘ভক্ঙদর নাথ’ ।

এক সময় কঙয়ক ভক্ এই স্াঙন ব�ঙয় তার বনজম্ম নতা, পবিত্তা 
ও ভ�িাঙনর গসিায় আকৃষ্ হঙয় চতুভুম্মজ শ্রীনারায়ি মবূতম্ম  স্াপন কঙর 
িারিত গকামা ব্রাহ্মিঙক তাঁর গসিায় লাব�ঙয় বদঙলন । (গসই ভাঙি 
শ্রীনারায়ঙির মবূতম্মর নাম হঙচ্ আলালনাথ আর গসই চতুভুম্মজ নারায়ি 
মবূতম্মর দি ম্মন আমরা আজও আলালনাঙথর মবন্দঙর গপঙত পাবর—তাঁর 
োন বদঙক বনম্ন হঙস্ পদ্ম, উদ্ম্ম  হঙতি চক্র, িাম বদঙক উদ্ম্ম  হঙতি িঙ্খ 
এিং বনম্ন হঙতি �দা আঙ� ।) 

এক সময় পজূারী বিপ্র িাবহঙর চঙল ব�ঙয়ব�ঙলন আর রাওয়ার 
আঙ� বতবন তাঁর গ�াট গ�ঙলর উপর ভার বদঙয় িলঙলন, “িািা, আবম 
রাবচ্, তুই এবদঙক গসিা-পজূা করবি ।” 

সঙ্ সঙ্ গভা� বনঙিদন করার সময় হঙয়ব�ল । গ�ঙলবটর মন 
ব�ল সরল—বনঙিদঙনর মন্ত্র বক�ু না গজঙন গস গভা�টা বনঙয় ঠাকুঙরর 
কাঙ� এঙস িলল, “প্রভু, বপতা বিঙদঙি �মন কঙরঙ�ন আর আবম 
অজ্ িালক, গকান মন্ত্র-তন্ত্র জাবন না । আপবন কৃপা কঙর এই গভা� 
গ্রহি করুন ।” আলালনাঙথর বনকঙট এই গভা� গরঙে বদঙয় গস দরজা 
িন্ করঙলন আর িাবহঙর িাচ্া গ�ঙলঙদর সঙ্ গেলা করঙত ব�ঙয়ঙ� ।
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গ�ঙলর মা পুত্ঙক এইরকম গেলাধুলায় গদঙে ওঙক গেঙক বজঙজ্স 
করঙলন, “বক গর িািা ! ঠাকুরঙক গভা� বদঙয়ব�স ? গভা� সমাতি 
হঙয়ঙ� ?” 

গ�ঙলবট িঙলল, “হাঁ, বদঙয়ব� ।”
“তাই গভা� গতা গকাথায় গ�ল ?”
“মবন্দঙরর বভতঙর ।”
“গভা� বদঙয় বক�ু কাল পঙর গতা গভা�টা সরাঙত হয় । গভা�টা 

আিার িাবহঙত আনঙত হয় ! প্রসাদটা িাবড়ঙত বনঙয় এঙস সিাইঙক 
বিতরি করঙত হয় । তুবম বক এটা জাবনস না ?” 

“বঠক আঙ�, মা, আবম গদেব� ।”
তেন মাঙয়র আঙদি মতও মবন্দঙর গভা� সরািার জন্য গ�ল বকন্তু 

গকাথাও গস গভা� গদেঙত গপল না—গর গভা�টা ও আঙ� বনঙয় 
এঙলন, গস গভা�টা মবন্দঙর আর গনই ।

গ�ঙলবট মাঙক এটা িঙলল, বকন্তু মা ওঙক বিশ্বাস কঙরলন না । 
ইবন বনঙজ মবন্দঙর ব�ঙয় গভা�টা গকাথাও না গদঙে মঙন করঙলন, 
“হয়ঙতা এই িদমাি গ�ঙল ঠাকুঙরর গভা�টা সি গেঙয় গ�ঙলঙ� আর 
এেন প্রহাঙরর ভঙয় বমথম্যা কথা িলঙ� ।” আর গ�ঙলঙক িলঙলন, “তুই 
বক সি গেঙয় গ�ঙলব�স ? গতার লর্া গনই ?”

“মা আবম বক�ু োই বন! ঠাকুর সমতি গভা� গ্রহি কঙরঙ�ন ! 
আবম বক�ু কবর বন ! বিশ্বাস কর ।”

“গতার বপতা গিাড়ঙিাপচাঙর আলালনাঙথর পজূা কঙর বকন্তু 
ভ�িান গকান বদনই বক�ু ভষেি কঙর গ�ঙলন না । আর তুই ভ�িাঙনর 
পজূা-বিবধ বক�ুই জাবনস না, গকান মন্ত্র জাবনস না, আর একিার 
গভা� বনঙিদন কঙর ভ�িান সি গতার গভা� গেঙয় বনঙলন ? এটা বক 
হঙত পাঙর ? তুবম বক আমার সঙ্ চালাবক করব�স ?”

বক�ু সময় পঙর গ�ঙলর িািা িাবড় ব�ঙর এঙলন । স্তী তাঙক সি 
কথা িঙল বদঙলন আর ব্রাহ্মিবট িলঙলন, “বঠক আঙ� । তুবম আিার 
রান্া কর আর আবম ওঙক আিার গভা� বনঙিদন করঙত পাবঠঙয় 
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গদি । তেন আমরা বনঙজর গচাঙে গদেি বক কঙর ঠাকুর গভা� গ্রহি 
করঙ�ন ।”

রেন সি রান্া-িান্া হঙয়ব�ল, তেন ব্রাহ্মি গ�ঙলঙক গেঙক 
িলঙলন, “শুন, িািা । তুই এই গভা� বনঙয় মবন্দঙর রাও আর ঠাকুরঙক 
বনঙিদন কর । মা গতাঙক বিশ্বাস করঙ� না, তাই তুবম আিার ওোঙন 
ব�ঙয় গভা� লাব�ঙয় দাও ।”

গ�ঙলবট িলঙলন, “বঠক আঙ�, িািা । আমাঙক বিশ্বাস কর, আবম 
বক�ু োই বন ।”

তেন গভা� বনঙয় ও মবন্দঙর গ�ঙলন । এবদঙক ব্রাহ্মিবট মবন্দঙর 
�ুঙট গ�ঙলন আর ওোঙন ব�ঙয় গকাঙি লবুকঙয় থাকঙলন । গসোন 
গথঙক বতবন গদেঙলন গর, গ�ঙলবট গভা�টা ঠাকুঙরর সামঙন গরঙেঙ� 
আর ঠাকুরঙক িলঙ�, “গহ ঠাকুর, আবম মন্ত্র-তন্ত্র জাবন না, আপনাঙক 
গভা� বনঙিদন বক রকম করা হয়ও জাবন না । িািা এেন উপবস্ত 
গনই—বতবন না আসা পরম্মন্ত আপবন কৃপা কঙর গভা� আমার হাত 
গথঙক গ্রহি করুন ।” এই িঙল গ�ঙলবট মবন্দঙরর দরজা আিার িন্ 
করল । তেন িািা গদেঙলন গর, আলালনাথ চার হাত বদঙয় সমতি 
গভা�টা গ্রহি করঙ�ন ।

গদঙে বনঙজঙক সংরত করঙত না গপঙর ব্রাহ্মিবট িলঙলন, “প্রভু, 
আপবন রেন সমতি গভা� গেঙয় বনঙয়ঙ�ন, আমরা তেন বক কঙর 
িাঁচি ? আমরা বক না গেঙয় থাকি ?”

তেন শ্রীঅলরনাথ িলঙলন, “আবম গতামার িালঙকর প্রীবতঙত 
সমতি গভা� ভষেন কঙরব� । তুবম আমার গথঙক কী ির চাও ? িল ।”

পজূারী ব্রাহ্মি িলঙলন, “ আবম আর বক ির চাইি ? আপবন রেন 
আমার প্রাপম্য সমতি ভষেি কঙরন তেন আমাঙদর অনাহাঙর প্রাি তম্যা� 
করঙত হঙি । আবম আর বক ির চাইি ? আমার সি োওয়া দাওয়া সি 
গিি ! আপবন সি গেঙয় বনঙয়ঙ�ন !”

শ্রীআলালনাথ িলঙলন, “শুন বিপ্র । আজ গথঙক আবম আর 
গতামার প্রদর্ গকান িস্তু গ্রহি করি না । এই জ�ঙত রা বক�ু আঙ� 
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আমার গভাঙ�র জন্য—আবম রা বক�ু প্রদান কবর, গসই সি গতামার 
আমার উবচ্ষ্রূঙপ গ্রহি করার অবধকার আঙ� । বকন্তু গতামরা 
অহঙ্াঙর িিীভতূ হঙয় ‘আমার িল’, ‘আমার োওয়া’, ‘আমার 
পরা’, ‘আমার ঠাকুর’, ‘আমার িাবড়’, ‘আমার �াবড়’—সি সময় 
‘আমার’ ‘আমার’ কর—গসইজন্য শুধু গতামার গ�ঙল আমার ধাঙম 
গপৌঁ�াঙত পারঙি আর তুবম ও গতার স্তী-স্বজন অবচরাৎ ধর্ম্ম �ত গথঙক 
বিচুম্যত হঙয় রাঙি ।”

রেন আপনারা ভ�িানঙক বক�ু বনঙিদন কঙরন, তেন ভ�িান 
সি গ্রহি কঙর আিার তাঁর ভঙক্র জন্য সি গরঙে গদন—এই বিশ্বাস 
থাকঙত হি ।

গসটা হঙচ্ আলালনাঙথর মবন্দঙরর মাহাত্ম্য ।
মহাপ্রভু গকন এোঙন এঙসব�ঙলন ? আপনারা রবদ জ�ন্াথ 

রথরাত্ার বক�ু আঙ� মবন্দঙর রাঙিন, তেন জ�ন্াথ দি ম্মন করঙত 
পারঙিন না কারি জ�ন্াথঙদঙির স্ানরাত্া পঙর ১৫ বদন ধঙর বতবন 
অসুস্ লীলা প্রকাি কঙরন—ওই সময় তাঁঙক আয়হুিম্মবদক পাঁচন 
োওয়ায় আর এবদঙক ভক্রা রঙথর জন্য সি িম্যিস্া কঙরন । এই ১৫ 
বদন ধঙর জ�ন্াথ মবন্দর িন্ থাঙক আর রঙথর আঙ�র বদন আিার েুঙল 
রায় ।

গসই সময় মহাপ্রভুর মন েুি দঃবেত হঙয় পড়ল কারি বতবন 
জ�ন্াথ মবন্দঙর প্রবত বদন গরঙতন আর গসই সময় গরঙত পারঙলন না । 
তেন এক বদন জ�ন্াথঙদি তাঁঙক িলঙলন, “আলালনাথ গ�ঙল তুবম 
আমাঙক গদেঙত পাঙি ।” বতবন গসইষেিই গসোঙন কাঁদঙত কাঁদঙত 
�ুঙট এঙলন । বতবন অতম্যন্ত বিঙভার হঙয় পড়ঙলন—বিকার লাভ হঙয় 
বতবন এোঙন এঙস প্রিাম করঙলন আর তাঁর প্রিাঙমর �ঙল গরোঙন 
বতবন শুঙয় পড়ঙলন, গসোঙন পুঙরা পাথরটা �ঙল ব�ঙয়ব�ল—
গরোঙন তাঁর �া পাথরটা স্পি ম্ম করল, গসোঙন দা� রইল । 

গসই পাথরটা এেনও বিদ্মান আঙ�—আলালনাঙথ ব�ঙয় সি 
গদঙহর দা�গুঙলা পাথরটার মঙধম্য গদেঙত পাঙিন ।
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তাঁর এত ভবক্, এত ভ�িাঙন প্রীবত ব�ল...
পদি ওজর ভাই   ক্ত্রভুবজি িাই
       এমি দয়াল দাতা ।
পশুপািী রুজর    পাষাণ ক্বদজর
       শুক্ি’ রার গুণ-রাথা ॥

এমন বক পশু-পােীও বনতাইঙ�ৌঙরর গুি কীর্ম্মন শুঙন কাঁদঙত 
শুরু করঙলন, বকন্তু আমরা গতা এত বনঠুির গর আমার মন পািাঙির 
চাইঙত কবঠন কারি আমরা কৃষ্কথা, গ�ৌরা্ কথা, বনতম্যানন্দ প্রভুর 
কথা শুঙন কাঁদব� না ।

আমরা এোঙন আবস বক জন্য ? আলালনাঙথর গসিা করিার 
জন্য আর গরঙহতু ওোঙন গ�ৌরা্ মহাপ্রভু এঙসব�ঙলন । 

পরৌর আমার পর সব স্াজি করল ভ্রমণ রজগে ।
পস সব স্াি পহক্রব আক্ম প্রণক্য়-ভকত-সজগে ॥

গ�ৌর গর সি স্াঙন ব�ঙয়ঙ�ন আমরা ভঙক্র সঙ্ গসই স্াঙন 
রাই । বনঙজ বনঙজ রাি না । আমরা পজূনীয় চিষ্ি�ঙির সঙ্ এোঙন 
এঙসব� । আবম আপনাঙদরঙক গুরুঙদঙির আঙদি অনুসাঙর এোঙন 
বনঙয় এঙসব� আর তাঁর শ্রীমঙুে গর কথা শুঙনব� তাই আপনাঙদরঙক 
িঙল বদবচ্ । গস কথা শুনঙল, আপনাঙদর ম্ল হঙি ।

—    —
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কাক্লদাজসর ব্যক্তক্ম

মহাপ্রভু বিষো বদঙয় গ�ঙ�ন গর গকউ তাঁর পাঙয় হাত বদঙয় প্রিাম 
করঙিন না বকন্তু শুধু একমাত্ ভঙক্র সম্বঙন্ বতবন িলঙলন, “ওঙক 
িারি কর না !” কারিটা কী ?

গস ভঙক্র নাম কাবলদাস, বতবন রঘুনাথদাস গ�াস্বামী কাকা 
ব�ঙলন । এক বদন বতবন আম �ল বনঙয় ঝড়ু ঠাকুঙরর িাবড় এঙস 
ব�ঙলন । এঙস বতবন ঝড়ু ঠাকুর ও তাঁর স্তীঙক প্রিাম কঙর বক�ু কথা 
িলঙলন আর ঝড়ু ঠাকুর তাঁঙক িলঙলন, “প্রভু, তুবম গতা ব্রাহ্মি আর 
আবম বনচু জাবত, চামড়া বিবক্র কঙর োই । তুবম আমার িাবড়ঙত 
এঙস�, গতামাঙক প্রসাদ বদঙত হঙি বকন্তু আবম মবুচ, গতামাঙক প্রসাদ 
বদঙত পারি না, আমার অপরাধ হঙি । রবদ বক�ু মঙন না কঙর, তাহঙল 
কা�াকাব� একজন ব্রাহ্মি আঙ�, আবম তাঁঙক প্রসাদ বদঙত অনুঙরাধ 
করি ।”

কাবলদাস িলঙলন, “গকান অসুবিধা গনই । আবম গতামাঙদর দি ম্মন 
গপঙত এঙসব� । আপনাঙদর গদঙে আবম পবিত্ হঙয় গ�ব� । আবম এই 
আম বনঙয় এঙসব�, তাই গতামরা আমটা পঙর ঠাকুরঙক গভা� লাব�ঙয় 
বদঙয় প্রসাদ পাঙি । আবম আসব�, বচন্তা কর না ।”

আমটা গরঙে বদঙয় আর বিদায় বনঙয় বতবন রাতিা ধঙর বক�ু  দরূ 
ব�ঙয় ঝড়ু ঠাকুঙরর িাবড়র বপ�ঙন জ্ঙলর মঙধম্য লবুকঙয় পড়ঙলন । 
ঝড়ু ঠাকুর বক�ু গটর করঙলন না, আর একটু পঙর তাঁর স্তী আমটা 
ঠাকুরঙক গভা� লাব�ঙয় বদঙলন । গভা� গদওয়ার পর বতবন ও তার 
স্তী প্রসাদ বনঙয়ব�ঙলন । আমটা গেঙয় স্তী আঙমর আঁবঠ চুঙি চুঙি 
গেঙয় জ্ঙলর বদঙক গ�ঙল বদঙলন আর িাবড়র মঙধম্য ঢুকঙলন । 
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এটা গদঙে কাবলদাস গিবরঙয় ব�ঙয় আঁবটটা েুঙঁজ গপঙয় বনঙজ চুিঙত 
শুরু করঙলন । গসই ভাঙি বতবন তাঁঙদর প্রসাদ গর-গকানভাঙি 
গপঙয়ব�ঙলন ।

বতবন গসইভাঙি সমতি চিষ্ি�ঙির প্রসাদ বনঙতন । চিষ্ঙির 
কাঙ� ব�ঙয় বতবন তাঁর উবচ্ঙষ্র বভষো করঙতন আর বক�ু না গপঙল 
বতবন লবুকঙয় থাকঙতন আর পঙর তাঁঙদর গ�লা পাতা গচঙত গেঙতন । 
মাঙঝমাঙঝ রেন গকাথাও চিষ্ন-গসিা হত, বতবন গসোঙন গ�ঙলন 
বকন্তু চিষ্ি�ঙির সঙ্ িসঙতন না—রেন সমতি চিষ্ি�ি প্রসাদ 
ভষেি করঙতন, তেন তাঁরা পাত্ এক জায়�ায় গ�ঙল বদঙতন আর 
কাবলদাস গসোঙন ব�ঙয় সি পাত্ বনঙয় িাবক প্রসাদটা গচঙট পুঙট 
গেঙতন ।

রেন এই কাবলদাস পুরীঙত এঙসব�ঙলন, বতবন মহাপ্রভুর কাঙ� 
গ�ঙলন । সিাই জানঙতন গর, গকউ মহাপ্রভুর পাঙয় হাত বদঙত 
পারঙিন না, গসটা বনবিদ্ ব�ল, বকন্তু কাবলদাস তাঁর কাঙ� ব�ঙয় 
প্রিাম করঙলন আর রেন গ�াবিন্দ মহাপ্রভুর পা ধুঙত শুরু করঙলন 
বতবন পাঙয় হাত বদঙয় জলটা গেঙয় বনঙলন । সিাই তাঁঙক গজার কঙর 
থামাঙত ব�ঙয়ব�ঙলন বকন্তু মহাপ্রভু িলঙলন, “থাক । ওঙক িারি কর 
না ।” বতবন জানঙলন বক রকম তাঁর চিষ্ঙির প্রবত ভবক্ ব�ল আর 
তার �ঙল বতবন তাঁঙক িারি করঙলন না ।

গসই রকম প্রীবত, গসই রকম চিষ্ঙির প্রবত, ভক্ঙদর প্রসাঙদর 
প্রবত ভবক্ আসঙত হয় ।

—    —
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সাবম্মজভৌম ভট্াচাজরম্ম্যর প্রসাজদ রুক্চ

সািম্মঙভৌম ভট্াচারম্মম্যঙক উদ্ার করার পর মহাপ্রভু তাঁঙক ভ�িাঙনর 
গসিায় লাব�ঙয় বদঙলন ।

সািম্মঙভৌম ভট্াচাঙরম্মম্যর জ�ন্াথঙদঙির মবন্দঙর িড় চাকবর ব�ল—
বতবন সি িম্যিস্া করঙতন বকন্তু মবন্দঙর প্রসাদ গপঙতন না । গরঙহতু তাঁর 
প্রসাঙদ ভবক্, প্রসাঙদ রুবচ ব�ল না, গসঙহতু বতবন জ�ন্াথ প্রসাদ না 
গেঙয় িাবড়ঙত সি সময় গেঙতন । 

মহাপ্রভু ভািঙলন, “সািম্মঙভৌম ভট্াচাঙরম্মম্যর জন্য প্রসাঙদ রুবচ 
আনঙত হঙি ! মহাপ্রসাদটা কত সুস্বাদ ! তা না গেঙল উবন গসটা বক 
কঙর িঝুঙি ?”

তাই এক বদন মহাপ্রভু জ�ন্াথ মবন্দঙর ম্লারবতঙত ব�ঙয়ব�ঙলন 
আর তারপর গসোঙন বক�ু প্রসাদ বনঙয় চট্ কঙর সািম্মঙভৌম ভট্াচাঙরম্মম্যর 
িাবড়ঙত এঙস হাবজর হঙলন । 

মহাপ্রভু বচৎকার কঙর িলঙলন, “সািম্মঙভৌম ! িাবড়ঙত আ� ?”
সািম্মঙভৌম ভট্াচারম্মম্য গতা তেন ঘুমাবচ্ঙলন আর মহাপ্রভুর 

আর্য়াজ গপঙয় হঠাৎ কঙর বি�ানায় উঙঠ িঙস িলঙলন, “প্রভু, তুবম এই 
অসময় ?...”

“তুবম উঙঠ� ?”
“হাঁ, উঙঠব�... বকন্তু এত সকলঙিলা তুবম এোঙন গকন ?”
মহাপ্রভু িলঙলন, “আবম গতামার জন্য জ�ন্াঙথর প্রসাদ বনঙয় 

এঙসব� !”
“তঙি আবম এেন পরম্মন্ত দাঁত মাবজ বন, মেু ধুইও বন…”
“জ�ন্াঙথর প্রসাদ গপঙত গ�ঙল দাঁত মাজঙত হয় না, মেু ধুঙতও 

হয় না !”
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“তাই নাবক….”
“হাঁ ! প্রসাদটা তুবম নাও ।”
তেন সািম্মঙভৌম ভট্াচারম্মম্য কী করঙিন ? আর গকান উপায় 

গনই—বতবন প্রসাদ গ্রহি করঙলন আর বিবমিত হঙয় িলঙলন, 
“আঙর! এটা গতা েুি ভাঙলা ! আবম জীিঙন কল্পনা করঙত পারতাম 
না গর, প্রসাদ এত বমবষ্ হঙত পাঙর !”

গসই বদন গথঙক সািম্মঙভৌম ভট্াচাঙরম্মম্যর প্রসাঙদ রুবচ হল ।

—    —



“ষাঠী ক্বধবা হজয় রাক !”

আমরা আঙ� িঙলব�লাম গর, রেন মহাপ্রভু সািম্মঙভৌম 
ভট্াচারম্মম্যঙক উদ্ার করঙলন, বতবন তেন িড় চিষ্ি হঙয় গ�ঙলন আর 
মহাপ্রভুর প্রবত তাঁর বিশ্বাস েুিই দৃঢ় হঙয়ব�ল ।

আপনারা অঙনকই আপনাঙদর গ�ঙল-গমঙয়ঙক জামাইঙক 
ভালিাঙসন—তাই না ? আপনারা অবতিয় তাঁঙদরঙক ভালিাঙসন 
বকন্তু রারা সবতম্যকাঙরর ভক্, তারা আত্ীয়-স্বজঙনর চাইঙত গুরুঙদি, 
মহাপ্রভু ও ভ�িানঙক গিিী ভালিাঙসন । এোঙন তার প্রমািটা হঙচ্ 
সািম্মঙভৌম ভট্াচারম্মম্য ।

মাঙঝ মাঙঝ মহাপ্রভু সািম্মঙভৌম ভট্াচাঙরম্মম্যর িাবড়ঙত প্রসাদ গ্রহি 
করঙতন—তাঁর জন্য সািম্মঙভৌম ভট্াচাঙরম্মম্যর কন্যা ও স্তী সি রান্া 
করঙতন । তাঁর কন্যার নাম ব�ল িাঠী । এক বদন সািম্মঙভৌম ভট্াচাঙরম্মম্যর 
জামাই এঙস লবুকঙয় লবুকঙয় গদেঙ�, “িাঃ িাঃ ! এই সাধুটা এত োয় !”

মহাপ্রভুর জন্য তাঁরা সুন্দর কঙর সি বক�ু সাবজঙয় বদঙয়ব�ঙলন— 
অঙনক গুঙলা িাবটঙত �াপ্ান্িম্যঞ্জন গরঙে বদঙয় গ�ঙ�ন—আর মহাপ্রভু 
শুধু একটু একটু বনঙয় আস্বাদন করঙতন, বতবন সি গেঙতন না । 

জামাইঙয়র কথা শুঙন সািম্মঙভৌম ভট্াচারম্মম্য লাবঠ বনঙয় তাঙক এমন 
তাড়া কঙরব�ঙলন ! আর িাঠীর মাতা িলঙলন, “িাঠী বিধিা হঙয় 
রাক !” গসটা মাঙন “জামাইটা মঙর রাক ! ও আমার প্রভুর বনন্দা 
কঙরঙ�, বতবন মঙর গ�ঙল আমার আপবর্ গনই ।”

মহাপ্রভু িলঙ�, “ব�ঃ ! ওঙক মার� গকন ? ও বঠকই গতা িঙলঙ�, 
সাধু হঙয় এত োই গকন ? ওঙক মারামাবর করার, অিাবন্ত করার 
দরকার গনই ।” তাই আপনারা িঝুঙত পারঙ�ন বক রকম তাঁঙদর 
ভ�িাঙনর প্রবত ভালিাসা ।

—    —
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রগো মাতা পরাস্াক্মণী

আপনারা সািম্মঙভৌম ভট্াচাঙরম্মম্যর িাবড়ঙত গ�ঙল গদেঙত পাঙিন গর 
তাঁর িাবড়ঙত বিগ্রহ আঙ� । এ বিগ্রঙহর গক গসিা করঙতন ? �্া মাতা 
গ�াস্বাবমিী । তাঁর পরূ্ম্ম নাম ব�ল িচীঙদিী (মহাপ্রভুর গর মাতা গস তা 
নয়) । বতবন পর এোঙন এঙস বিেম্যাত গুরু হঙয় ব�ঙয়ব�ঙলন আর ভাল 
হবরকথা িলঙতন, অঙনক গলাক আসঙতন তাঁর কা� গথঙক হবরকথা 
গিানািার জন্য । আর বতবন জ�ন্াঙথর বিঙিি কৃপা লাভ কঙরব�ঙলন ।

িচীঙদিী রাজকন্যা হঙয় রাজিাহীঙত (ির্ম্মমান পরূ্ম্ম পাবকতিাঙন) 
জন্ম গ্রহি কঙরব�ঙলন । রেন তাঁর িয়স হঙয় গ�ঙ�, তাঁর মা-িািা 
তাঁঙক বিঙয় বদঙত চাইঙলন বকন্তু বতবন বদিম্য সুন্দরী রাজকন্যা হঙয়ও 
িলঙলন, “আবম শ্রীকৃঙষ্র চরঙি মনটা বদঙয় বদঙয়ব� । আবম গকান 
মর্ম্ম  পুরুিঙক বিঙয় করি না গর আমাঙক গভা� করঙি, গর আমাঙক 
িম্যিহার করঙি! আবম গস সি চাই না ।” িািা-মাঙক বমনবত করঙত 
করঙত বতবন স�ল হঙয়ব�ঙলন—তাঁরা তাঙক বিঙয় বদঙলন না । রেন 
িচীঙদিীর িািা-মা পরঙলাক �মন করঙলন, তেন গদবর না কঙর বতবন 
তীথ ম্ম-ভ্মি করঙত চঙল ব�ঙয়ব�ঙলন । িনৃ্দািঙন ব�ঙয় বতবন গসোঙন 
এক গুরুর কাঙ� গ�ঙলন । 

এঙস িলঙলন, “প্রভু, আমাঙক দীষো গদঙিন ?”
“এত সুন্দরী গদেঙত গমঙয়, অবিিাবহত রাজকন্যা—তুবম বক 

বনয়মকাননটা মানঙত পারঙি ?”
“হাঁ, পারি ।”
“তুবম প্রথম এোঙন থাক আর সি বনয়মকানন অনুসাঙর অভম্যাস 

কর । আবম এক ি�র পঙর গদেি । তুবম রবদ বভষো কঙর জীিনরাপন 
করঙত পারঙি, তাহঙল আবম গতামাঙক দীষো গদি ।”
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গসইভাঙি িচীঙদিী িনৃ্দািঙন থাকঙলন আর অতম্যন্ত চিরা�ম্য 
অভম্যাস করঙত লা�ঙলন—এক বদন গেঙয় এক বদন না গেঙয় থাঙক 
তাঁর সি গসৌন্দরম্ম, রার প্রবত গলাক গলাভ করঙত পারত, শুবকঙয় গ�ল ।

এক ি�র হঙয় রাওয়ার পর বতবন আিার গসই গুরুর কাঙ� ব�ঙয় 
িলঙলন, “প্রভু, আমাঙক দীষো গদঙিন ?”

তাঁর গচহারার এমন পবরিতম্মন হঙয় ব�ঙয়ব�ল, গর গুরু তাঁঙক প্রথঙম 
বচনঙতই পারঙলন না । বতবন তাঁঙক এইিার দীষো বদঙত রাবজ হঙলন 
আর দীষো গদওয়ার পর তাঁঙক শ্রীপুরীধাঙম সািম্মঙভৌম ভট্াচাঙরম্মম্যর 
িাবড়ঙত পাবঠঙয় বদঙলন । গসোঙন ব�ঙয় বতবন মাধুকরী বভষো দ্ারা 
একবট িালগ্রাম বিলার গসিা-পজূা করঙত লা�ঙলন আর অন্য সময় 
ভা�িত পাঠ করঙত আরম্ভ করঙলন । তাঁর পাঠ এত ভাল ব�ল গর 
এমনবক উবড়ষ্যার রাজা তাঁর কাঙ� ব�ঙয় হবরকথা শুনঙত লা�ঙলন ।

তঙি িচীঙদিীর নাম �্ামাতা হঙয়ব�ল গকন ? 
মাঙঝমাঙঝ পুরীর গলাক �্ায় স্ান করঙত �মন করঙতন । বকন্তু 

বতবন তাঁর গসিা করঙত করঙত সন্তুষ্ ব�ঙলন আর গকান পুিম্যকঙর্ম্ম র 
দরকার ব�ল না । বকন্তু এক রাঙত্ জ�ন্াথঙদি বনঙজ তাঁর কাঙ� স্বঙনে 
এঙস িলঙলন, “িচী, গতার রবদ গকান সময় �্ায় স্ান করঙত ইচ্া 
হয়, তাহঙল িাবড়র সামঙন গশ্বত�্ায় স্ান করঙল তুবম �্ায় স্াঙনর 
�ল পাঙি ।” 

উঙঠ বতবন জ�ন্াথঙদর কথা অনুসাঙর লবুকঙয় লবুকঙয় গশ্বত�্ায় 
ব�ঙয় েুি বদঙলন । হঠাৎ কঙর ভীিি গ্াত এঙস তাঁঙক ভাবসঙয় বনঙয় 
গ�ল । বক�ুষেি পঙর বতবন গদেঙলন গর, বতবন জ�ন্াথ মবন্দঙরর মঙধম্য 
অিবস্ত ব�ল আর তাঁর আঙি পাঙি অঙনক গলাকজন �্ায় স্ান করঙ�ন 
আর গলাঙকর স্াঙনর �ঙল মবন্দঙর বভতঙর অঙনক গ�ালমাল হবচ্ল ।

গসটা রাঙত অঙনক সময় হঙয় গ�ঙ� । একটু আঙ� রেন মবন্দর িন্ 
করার সময় হঙয়ব�ল, তেন গ�ট রষেকবট মবন্দঙর তালা লাব�ঙয় বদঙলন 
(জ�ন্াঙথর মবন্দঙর অঙনক িড় িড় তালা আঙ�—৪০ গকবজ, ৫০ 
গকবজ, ৬০ গকবজ তালা আঙ�, এমনবক ১ কুইন্াঙলর ভাডিাঙরর তালা 
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আঙ�) । তাই তালা লাব�ঙয় সিাই মবন্দর গথঙক গিবরঙয় এঙলন আর 
একজন মবন্দঙরঙর িাবহঙর থাকঙলন পাহারা গদওয়ার জন্য । হঠাৎ কঙর 
�ভীর রাঙত বতবন শুনঙত গপঙলন গর, মবন্দঙরর মঙধম্য জঙলর আর্য়াজ 
কলকল করঙ� ! অিাক হঙয় পাহারাদার পজূারীর কাঙ� �ুঙট োক 
বদঙলন, “আঙর আসুন ! আপবন মবন্দরটা েুলনু গতা ! বভতঙর বক�ু 
হঙচ্ ! এত ভীিি গ�ালমাল ওোঙন !”

তাঁরা মবন্দর েুঙল বদঙয় বভতঙর ব�ঙয় �্া স্ান করা বক�ু এ সি 
গদেঙত গপঙলন না—তারা শুধু মাত্ গদেঙলন গর, মবন্দঙরর মঙধম্য 
একবট �ুট�ুঙট গমঙয় দাঁবড়ঙয় ব�ল । সিাই তাঁঙক আক্রমি করঙলন, 
“গদে, এ ঠাকুঙরর গসানার অলঙ্ার চুবর করঙত এঙসঙ� ! এঙক িবন্দ 
কঙর দাও !”

গমঙয়বটঙক হাজত কঙর বদঙয় সিাই আিার বনঙজ বনঙজ ঘঙর 
ব�ঙর এঙস ঘুবমঙয় পড়ঙলন । ওই সময় রাজাও ঘুবমঙয় ব�ঙলন বকন্তু 
জ�ন্াথঙদি তাঁর কাঙ� স্বঙনে হাবজর হঙয় িলঙলন, “গহ রাজা, উঠ । 
গতামার আঙদঙি আমার ভক্ িচী মাতাঙক িবন্দ করা হঙয়ঙ� ! তুবম 
তার চরঙি অপরাধ কঙর� । গতামায় তার কাঙ� ষেমা চাইঙত হঙি । 
তার কাঙ� রাও, তাঙক হাবতর বপঙঠ রঙথ িঙস বদঙয় চবড়ঙয় ব�ঙর বনঙয় 
এস ! সসর্াঙন রবদ ব�ঙর আনঙত না পার, তাহঙল কাল গথঙক বক�ু 
গভা� রান্া করঙত হঙি না—আবম োি না !”

ভয় গপঙয় রাজা উঙঠ ব�ঙয় ভািঙলন, “এটা কী ?! আবম কী 
এেন গদেলাম ?!” তেন বতবন িীঘ্র কঙর �্ মাতা গ�াস্বাবমিীর 
কাঙ� ব�ঙয় ষেমা গচঙয়ব�ঙলন আর তাঁঙক হাবতর বপঙঠ রঙথর মঙধম্য 
চবড়ঙয় ঢাকঙঢাল বপবটঙয় সসর্াঙন ব�বরঙয় বদঙয়ব�ঙলন । তারপর 
জ�ন্াথঙদঙির গভা� লা�াঙনা হল । ওইসময় গথঙক  শ্রীিচীঙদিীর 
নাম হঙয়ব�ল শ্রী�্ামাতা গ�াস্বাবমিী । বতবন এত িড় গুরু হঙয়ব�ল গর 
এমনবক স্বয়ং রাজা বনঙজ তাঁর কাঙ� এঙস দীষো গ্রহি কঙরব�ঙলন ।

তাই আপনারা িঝুঙত পারঙ�ন ভঙক্র মবহমা কাঙক িঙল ।

—    —
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শ্রীজরাপাল গুরুর কথা 

মহাপ্রভু �ম্ভীরায় গরোঙন থাকঙতন, আজ গস মবন্দঙরর নাম হঙচ্ 
শ্রীরাধাকান্ত মঠ । মহাপ্রভুর সময় গসোঙন গর বিগ্রঙহর পজূারী গসিক 
ব�ল, তাঁর নাম ব�ল গ�াপাল ।

সািম্মঙভৌম ভট্াচাঙরম্মর িাবড় কািী বমঙরের িাবড়র পাঙি । এক বদন 
গ�াপাল গদেঙলন গর, মহাপ্রভু বজহ্ায় কামড় বদঙয় িাথরুঙম রাঙচ্ন ।

গ�াপাল বজঙজ্স করঙলন, “প্রভু, আপনার গকান অসুবিধা হঙচ্ ? 
কী হঙয়ঙ� ?”

মহাপ্রভু বক�ু িলঙলন না, আর রেন বতবন িাথরুম গথঙক গিবরঙয় 
এঙলন, তেন গ�াপাল তাঁঙক আিার বজঙজ্স করঙলন, “প্রভু, আপনার 
কী িম্যাপার ? আপবন ওোঙন বজহ্ায় কামড় বদঙয় গ�ঙলন গকন ?”

তেন মহাপ্রভু িবুঝঙয় বদঙলন, “িম্যাপারটা হঙচ্ গর, আমার 
বজহ্াটা এত দষ্ হঙয় গ�ঙ�—সি সময় হবরনাম করঙত চায় ! আবম 
িাথরুঙম রাবচ্, এটা গতা গনাংরা জায়�া আর বজহ্াটা পায়োনার 
মঙধম্যও হবরনাম করঙত রাঙচ্ ! তাই আবম বজহ্াঙক থামাঙত গচষ্া 
করলাম ।” আমরা কী কীর্ম্ম ঙন �াই  ?

িরীর অক্ব্া-োল        েজডক্দিয় তাজহ কাল
      েীজব পেজল ক্বষয় সারজর ।
তার মজধ্য ক্েহ্া    অক্ত পলাভময় সুদুর্ম্ম ক্ত
      তা’পক পেতা কক্ঠি সংসাজর ॥

বজহ্াটা অবত গলাভী, সুদর্ম্ম বত—বজহ্াঙক এোঙন গকমন �াল 
গদওয়া হয় ! দর্ম্ম বত গতা োরাপ আর সুদর্ম্ম বত আরও গিিী োরাপ ! 
বজহ্া গতা সি সময় সি চায়—আমরা রেন রাতিা বদঙয় গহঁঙট রাই, 
তেন গহঁঙট গহঁঙট বস্ারা গেঙত চাই, একটা চপ গেঙত চাই, তাই না ?

শ্রীপুরীধাম মাহাত্ম্য :“শ্রীঙ�াপাল গুরুর কথা”  ৭৭



ক্েহ্ার লালজস পরই ইক্ত-উক্ত িায় ।
ক্িজ্াদরপরায়ণ পস কৃষ্ণ িাক্হ পায় ॥
(চচঃ চঃ ৩/৬/২২৭)

মহাপ্রভু িলঙলন, “আমার বজহ্া এত দষ্ হঙয় গ�ঙ� গর সি সময় 
হবরনাম �াড়া বক�ু মঙুে আঙস না ।” আর আমরা গতা উঙ্া রকম—
আধ ঘণ্া একঘণ্া হবরনাম কবর আর িাবক সময় আকথা কুকথা 
িলব� । হবরনাম করঙত পারব� না ।

মহাপ্রভুর কথা শুঙন গ�াপাল তেন একটু �ম্ভীর হঙয় িলঙলন, 
“গকন প্রভু ? আপবন গতা বনঙজই িঙলঙ�ন:

ক্ক িয়জি, ক্ক পভােজি, ক্কবা োররজণ ।
অহক্িম্মি ক্চন্ত কৃষ্ণ, বলহ বদজি ॥
(চচঃ চঃ ২/২৮/২৮)

“এটা গতা আপনারই কথা প্রভু । অহবনম্মি মাঙন ২৪ ঘণ্া—২৪ 
ঘণ্া কীর্ম্মন করঙত হঙি । গসই ২৪ ঘণ্ার মঙধম্য আপনার িাথরুঙমও 
গরঙত হঙি, তাই িাথরুঙম িঙস হবরনাম করঙল কী অপরাধ আঙ� ? 
মালা বনঙয় গরঙত হঙি না, বকন্তু মঙুে হবরনাম করঙল কী অপরাধ 
আঙ� ?”

উঙর্বজত হঙয় মহাপ্রভু বচৎকার করঙলন, “হাঁ, তাই গতা ! 
গ�াপাল, তুবম বঠকই িঙল� ! আজ গথঙক তুবম আর গ�াপাল নয়—
আজ গথঙক গতামার নাম হঙি গ�াপাল গুরু !”

—    —
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ক্কবা ক্বপ্র, ক্কবা ন্যাসী, িরূ্ পকজি িয় ।
পরই কৃষ্ণতত্ত্বজবর্া, পসই ‘গুরু’ হয় ॥

(চচঃ চঃ ২/৮/১২৭)



শ্রীেরদািদি পক্ডিজতর পপ্রম

আমরা শ্রীপুরীধাম পবরক্রমা করঙত করঙত জ�দানন্দ পবডিঙতর 
ভজনকুবটঙরও রাই । তাঁর বদিম্য সুন্দর গ্রন্ হঙচ্ শ্রীশ্রীঙপ্রমবিিতম্ম । গপ্রম 
বিিতম্ম—গপ্রম কাঙক িঙল ? বতবন গ্রন্টার মঙধম্য এটা আমাঙদরঙক 
বিবেঙয় বদঙয়ঙ�ন ।

গর আমাঙদর রঙু� গ�ঙল-গমঙয়রা গপ্রম কঙর, গসটা গপ্রম নয় । 
গসটা হঙচ্ কাম । “কাম অন্কার, গপ্রম বনর্ম্ম ল ভাস্কর ।” গপ্রম কঙর, 
বিঙয় কঙর, তারপর কী হয় ? গসটা রবদ গপ্রম, তাহঙল স্বামী তার স্তীঙক 
বক কঙর গমঙর ঝুবলঙয় গদয় গকন ? গস বক গপ্রম হয় ? আমরা প্রবত বদন 
েির কা�জ পবড় গর, প্রঙতম্যক বদন কত গলাক স্বামী তার স্তীঙক েুন 
কঙর গদয় ।

িাংলায় একটা কথা আঙ� : “কয়লা িত ধুইঙলও ময়লা রায় 
না ।” অথ ম্মটা হঙচ্ গর, ভাল স্ করঙল ভাল বজবনস পাঙিন আর 
োরাপ স্ করঙল োরাপ বজবনস পাঙিন । সাধারিভাঙি চুম্বক 
গলাহাঙক আকিম্মি কঙর বকন্তু গলাহাটা রবদ জং পঙড় থাঙক, তাহঙল 
চুম্বকটা তাঙক ধরঙি না । আমরাও গসইরকম—অবিদ্া দ্ারা এই 
গদঙহর সি সময় বচন্তা কঙর আমরা মবরচা পঙড় গ�ব�, তাই কৃষ্ 
আমাঙদর আকিম্মি কঙরন না । বকন্তু আমরা রবদ আিার বিশুদ্ হঙয় 
রাি, তেন আমরা ভ�িাঙনর চরঙি গপৌঁ�াঙত পারি আর বনর্ম্ম ল গপ্রম 
কাঙক িঙল স্পষ্ভাঙি িঝুঙত পারি ।

তাই আমাঙদর পবতত অিস্ার কথা বচন্তা কঙর শ্রীজ�দানন্দ 
পবডিত তাঁর শ্রীশ্রীঙপ্রমবিিতম্ম রচনা কঙরব�ঙলন । গসোঙন বতবন গপ্রম 
কাঙক িঙল িবুঝঙয় বদঙলন । গসই গপ্রম মহাপ্রভু এই জ�ঙত আবিভ ূম্মত 
হঙয় বিতরি করঙতন আর গর প্রীবত জ�দানন্দ পবডিঙতর ব�ল, গসরকম 
প্রীবত কেনও গদো না রায় ।
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জ�দানঙন্দর জন্মস্ান বসঙলঙটর কাঙ� । একটু পঙর বতবন গর 
গ্রাঙম থাকঙতন, আজ গসই গ্রাঙমর নাম জ�দানন্দপুর, এটা আমাঙদর 
হাপাবনয়া মঙঠর েুি কাঙ� । ওোঙন বিরাট জবমদার িাবড়র মত 
িাবড় আঙ� আর অঙনক ি�র আঙ� গর গলাক গসোঙন থাকঙতন, 
গস শ্রীল শ্রীধর গদিঙ�াস্বামী মহারাঙজর কাঙ� ব�ঙয় অঙনক অনুঙরাধ 
কঙরঙ�ন গরন, বতবন গসই স্াঙনর ভার গ্রহি করঙিন, বকন্তু শ্রীলশ্রীধর 
গদিঙ�াস্বামী মহারাজ িলঙলন গর, তাঁর গসিক গনই এই জায়�ায় 
গদোঙিানা করিার জন্য । গিঙি জবমদারবট এই িাবড় শ্রীলশ্রীধর 
মহারাঙজর গুরুভাইঙক বদঙয়ব�ঙলন । গসইভাঙি আজও জ�দানন্দ 
পবডিঙতর িাবড়ঙত গসিা চলঙ� ।

জ�দানন্দ পবডিত েুি অল্প িয়স (৭-৮ িয়স) গথঙক মহাপ্রভুর 
সঙ্ থাকঙতন—মহাপ্রভু জ�দানন্দ পবডিঙতর গচঙয় িয়ঙস িড় হঙয়ও 
তারা উভয় এক গটাঙল িম্যাকরি পড়ঙতন । 

গরমন িাচিাঙদর মঙধম্য সু্কঙল ঝ�ড়া হয়, গতমন মাঙঝ মাঙঝ তাঁঙদর 
মঙধম্যও ঝ�ড়া ব�ল । এক বদন রেন গটাঙল ব�ঙয় দজঙনর ঝ�ড়া 
�ল তেন জ�দানন্দ পবডিত ঙক্রাঙধ িাবড়ঙত মাঙয়র কাঙ� ব�ঙর গ�ঙলন 
না—বতবন �্ার ঘাঙট ব�ঙয় গসোঙন চুপ কঙর িঙস থাকঙলন । 

একটু পঙর তাঁর মা তাঁঙক গোঁঙজ গিবরঙয় ব�ঙয় িচীমাতার কাঙ� 
এঙস বজঙজ্স করঙলন, “িাচী মা, আমার জ�া এঙসঙ� ?”

িচী মাতা িলঙলন, “না গতা ! ও এোঙন আঙস বন ।” 
বকন্তু বনমাই কথাটা শুঙন একিাঙর উঙঠ গ�ঙলন, “জ�া কথায় 

গ�ল ?” বতবন লণ্ঠন (কুবপ, গকঙরাবসঙনর গ�াট বেঙি) বনঙয় েুজঁঙত 
গিবরঙয় গ�ঙলন । েুঙঁজ েুঙঁজ বতবন গদেঙত গপঙলন গর, জ�দানন্দ 
�্ার ধাঙর িঙস আঙ�ন । মহাপ্রভু তাঁঙক বনঙজর িাবড়ঙত বনঙয় এঙলন 
আর িচী মাঙক িলঙলন, “মা, বক�ু প্রসাদ ওঙক দাও ।” প্রসাদ গপঙয় 
তাঁরা রাঙত্ এক বি�ানায় ঘুবমঙয় পড়ঙলন । আর পঙরর বদন আিার 
একসঙ্ গটাঙল গ�ঙলন—গটাঙল �ুবট হাওয়ার পর জ�দানন্দ আিার 
বনঙজর িাবড়ঙত ব�ঙর গ�ঙলন ।
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রেন মহাপ্রভু নিদ্ীপ গ�ঙড় শ্রীপুরীধাঙম গ�ঙলন, জ�দানন্দ 
পবডিত তাঁর সঙ্ গ�ঙলন ।

বকরকম তাঁর ভাি ব�ল ? বতবন আসঙল কার অিতার 
ব�ঙলন ? সতম্যভামার । দ্ারকায় গ�ঙল গদেঙত পাঙিন গর, ওোঙন 
রুক্ীনী, সতম্যভামাবদ ১৬ ১০৮ মবহিী�ি গর কৃষ্ঙক গসিা কঙরন 
গসটা ঐশ্ববরম্মম্যক গসিা হয় ; িনৃ্দািঙন গ�াপী�ি গর রাধা-কৃষ্ঙক 
গসিা কঙরন, গসটা হঙচ্ মাধুরম্ম  ; আর মহাপ্রভু গর লীলা কঙরব�ঙলন, 
গসটা হঙচ্ ঔদারম্ম লীলা । ঔদারম্ম , মাধুরম্ম , ঐশ্বরম্ম—এই বতনটা ভাি 
আঙ� ।

গসইজন্য সতম্যভামা জ�দানন্দ পবডিত হঙয় এই কবলয়ঙু� অিতীি ম্ম 
হঙয়ব�ঙলন এিং বতবন মহাপ্রভুর গসিা করার সুঙরা� গপঙয়ব�ঙলন । 

আপনারা সিাই জাঙনন গর, একটা গলাঙকর দঙটা িউ থাকঙল 
গ�াট িউঙয়র দাপটটা একটু গিিী হয় । স্বামী ওঙক একটু বিঙিি 
সুবিধা িা অবধকার গদয় আর ও তেন ওর কতৃম্মত্ব �লায় । তাই না ? 
দ্ারকায় সতম্যভামা সি সময় কতৃম্মত্ব �লাঙতন আর এোঙনও জ�দানন্দ 
পবডিতও কতৃম্মত্ব �লাঙতন । 

এক বদন জ�দানন্দ পবডিত গ�াবিন্দঙক কতৃম্মত্ব গ�লাঙয় িলঙলন, 
“গ�াবিন্দ, তুবম প্রবত বদন প্রভুর পা একটু মাবলি কঙর দাও । ও ২৪ 
ঘণ্া নতৃম্য কীর্ম্মন করঙ�ন সন্ম্যার সময় এঙস তাঁর পাঙয়র িম্যথা হঙচ্ ।”

গ�াবিন্দ বিনীত ভাঙি িলঙলন, “বঠক আঙ� ।”
একটু পঙর জ�দানন্দ পবডিত গ�াবিঙন্দর কাঙ� আিার এঙস 

বজঙজ্স করঙলন, “তুবম বক মাবলি কঙর বদচ্ ?”
“হাঁ, বদবচ্, প্রভু ।”
“কী বদঙয় মাবলি কর� ? গতার গতল-গটল আঙ� ?”
গ�াবিন্দ িলঙলন, “প্রভু এসি বক�ু চান না । জল বদঙলও গরঙ� 

রান । আবম শুধু হাত বদঙয়ই বটঙপ বদই ।”
জ�দানন্দ পবডিত উঙর্বজত হঙয় িলঙলন, “না, ও সি হঙি না ! 

আবম িঙ্ রাবচ্, গতল বনঙয় আসি ।”
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গ�াবিন্দ বক�ু িলঙলন না—জ�দানন্দ পবডিত রা েুবি তাই 
করঙিন, তাঁঙক বক�ু িঙল কাজ গনই ।

জ�দানন্দ পবডিত িঙ্ ব�ঙয় বনঙজর হাঙত দারুন সু�বন্ গতল চতবর 
কঙরব�ঙলন আর পুরীঙত ব�ঙর এঙস গতলটা গ�াবিন্দঙক বদঙয় িলঙলন, 
“শুন, গ�াবিন্দ, আজ গথঙক প্রভুর পাঙয় এই গতল মাবেঙয় বদবি ।”

সন্ম্যার সময় মহাপ্রভু ঘঙর ঢুঙক গ�াবিন্দঙক বজঙজ্স করঙলন, 
“আঙর, ঘঙর একটা সু�বন্র মত �ন্ এসঙ� ! এটা বকঙসর ?”

গ�াবিন্দ ভয় ভঙয় িলঙলন, “প্রভু, জ�দানন্দ প্রভু একবট সু�বন্ 
গতল বনঙয় এঙসঙ� । আমাঙক িলঙ� শুধু হাঙত মাবলি করা চলঙি না, 
তাই এই গতলটা বদঙয় িলল গরন আপনার পাঙয় মাবেঙয় গদই ।”

এ কথা শুঙন মহাপ্রভু গরঙ� গ�ঙলন, “ও কী ভািঙ� ? আবম 
কী দারী সন্যাসী হি ? আবম গতল গমঙে আর রেন রাতিা ধঙর 
হাঁটি, গলাক আমার �া গথঙক �ন্টা গপঙয় িলঙি গর, এর ঘঙর িউও 
আঙ� ! এ দারী সন্যাসী হল ।”

কথাটা শুঙন গ�াবিন্দ কাঁপঙত শুরু করঙলন । আর মহাপ্রভু অত 
গরঙ� ব�ঙয় দ্াপর-রঙু�র সম্পঙকম্মর কথা িঙল গ�লঙলন, “জ�াই 
গিাধহয় আমাঙক বনঙয় আিার পুনরায় সংসার করার ইচ্া হঙয়ঙ� !” 
(দ্াপর-রঙু� সতম্যভামা কৃঙষ্র স্তী ব�ঙলন আর তাঁঙক অঙনক বক�ু 
বদঙয় গসিা করঙতন—আর কবল-রঙু� কৃষ্ হঙয় গ�ঙলন গ�ৌরা্ আর 
সতম্যভামা হঙয় গ�ঙলন জ�দানন্দ ।)

পঙরর বদন জ�দানন্দ পবডিত �ম্ভীরায় এঙস গ�াবিন্দঙক বজঙজ্স 
করঙলন, “তুবম বক প্রভুঙক গতল মাবেঙয়� ?”

গ�াবিন্দ কী িলঙিন ? বতবন েুঙল িলঙলন, “আবম গচষ্া করলাম 
বকন্তু প্রভু অত গরঙ� গ�ঙলন” আর গর মহাপ্রভু িলঙলন, গস সি কথা 
বতবন জ�দানন্দঙক িঙল বদঙলন । শুঙন জ�দানঙন্দর একিাঙর মাথা 
োরাপ হঙয় গ�ল, বতবন িলঙলন, “এত িড় কথা ?!”

তেন মহাপ্রভু এঙস িলঙলন, “শুন, তুবম গতলটা সবরঙয় দাও । 
জ�ন্াথঙদঙির মবন্দঙর বদঙল গতামার বক�ু ম্ল হঙি, তাই ভাঙলা, তুবম  
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গতা অঙনক পবররেম কঙর এটা বনঙয় এঙস�—গতলটা মবন্দঙর বদঙল 
গতামার পবররেম িথৃা রাঙি না ।”

তেন বক�ু না িঙল, জ�দানন্দ পবডিত গতলটা ঘঙরর মঙধম্য �ুবড়ঙয় 
গভঙ্ বদঙলন—একিার গরঙ� টং হঙয় বতবন বনঙজর ঘঙরর মঙধম্য গহঁঙট 
গহঁঙট গ�ঙলন আর দরজা িন্ কঙর ওোঙন িঙস থাকঙলন । এক বদন 
নয়, দবদন নয়, বতন বদন না গেঙয় বতবন ঘঙরর মঙধম্য দরজা না েুঙল 
িঙস থাকঙলন ।

মহাপ্রভু গ�াবিন্দঙক প্রবত বদন বজঙজ্স করঙলন, “েির-টির 
বনঙয়� ? জ�দানন্দ এঙসব�ল ? দরজা েুঙলব�ল ? তুবম আিার ব�ঙয় 
গদে ।”

িার িার গ�াবিন্দ ব�ঙর এঙস িলঙলন, “না, প্রভু । দরজা এেনও 
িন্ আঙ� । ও েুলঙ� না । প্রসাদও পায় বন ।”

মহাপ্রভু গতা অন্তরম্মামী, বতবন সি জাঙনন । রেন বতনবদন গকঙট 
ব�ঙয়ব�ল তেন বতবন বনঙজ জ�দানন্দ পবডিঙতর িাবড়ঙত ব�ঙয় দরজা 
েটেট কঙর িলঙলন, “জ�া ! ভাই, আবম এঙসব� ! তুবম গতা দরজা িন্ 
কঙর বতন বদন এোঙন না গেঙয় িঙস আ�, আবমও না গেঙয় আব� ।”

গদেুন বক �াঁবক িম্যিসা ! মহাপ্রভু গতা প্রবত বদন জ�ন্াথঙদঙির 
প্রসাদ গেঙতন আর তাঁর ভঙক্র জন্য বকরকম বমথম্যা কথা 
িঙলব�ঙলন ! বতবন িলঙলন, “তুবম একটু দরজাটা গোল না ! গতামার 
হাঙত রান্া না গেঙল আমার গপট গকান বদঙনই ভরঙি না । আবমও না 
গেঙয় থাকি !” 

মহাপ্রভুর কথা শুঙন জ�দানন্দ পবডিঙতর বক কঙর দরজা িন্ 
রােঙত পাঙরন ? তেন বতবন দরজা েুঙল বদঙয় মহাপ্রভুঙক প্রিাম 
করঙলন আর চুপচাপ, গকান কথা না িঙল, এিার রান্াঘঙর ঢুঙক 
গ�ঙলন । মহাপ্রভুও বক�ু িলঙলন না, বতবন গদেঙত চাইব�ঙলন, কী 
বতবন করঙিন । সঙ্ সঙ্ জ�দানন্দ পবডিত বক�ু রান্া কঙর তাড়াতাবড় 
গভা�-গটা� লাব�ঙয় বদঙলন আর একটা আসন ও থালা মহাপ্রভুর জন্য 
গরঙে বদঙয় িলঙলন, “িস, প্রসাদ গপঙয় নাও ।”
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মহাপ্রভু গতা প্রসাদ পাওয়ার জন্য এঙসব�ঙলন না—বতবন 
জ�দানন্দ পবডিঙতর রা� ভা্ািার জন্য এঙসব�ঙলন, তাই বতবন 
িলঙলন, “না, আমরা একসঙ্ প্রসাদ পাি ।”

জ�দানন্দ পবডিত িলঙলন, “না, না, না । গতামার কষ্ হবচ্ল, তুবম 
আঙ� নাও, আবম পঙর োি । আমার এক থালা শুধু আঙ� ।”

“গিাধহয় আবম রাি আর তুবম আিার দরজা িন্ কঙর না গেঙয় 
থাকঙি ?”

“না প্রভু, বিশ্বাস কর । আবম গতামার জন্য রান্া কঙর বদঙয়ব� । 
তুবম প্রসাদ পাও, আবম পঙর পাি ।”

“বঠক গতা ? সতম্য গতা িল� ?”
“সতম্য, সতম্য, সতম্য । এেন প্রসাদ পাও ।”
গিঙি মহাপ্রভু রাবজ হঙয় গ�ঙলন আর প্রসাদ গনওয়ার পর 

িলঙলন, “িাঃ, গতামার ঙক্রাঙধর রান্া িড় বমবষ্ ! রাই গহাক, আবম 
প্রসাদ গপঙয়ব�, আিার আসব� । বকন্তু তুবম প্রসাদ গপঙয় নাও !”

“বঠক আঙ�, গতামার গকান বচন্তা গনই । ব�ঙয় বিরোম নাও, আবম 
প্রসাদ গপঙয় গনি ।”

মহাপ্রভু বিরোম বনঙত গ�ঙলন তি ু তাঁর মনটা েটেট করঙ�, “ও 
প্রসাদ গপল বক গপল না ?” বতবন গ�াবিন্দঙক গেঙক িলঙলন, “গ�াবিন্দ, 
জ�দানন্দ পবডিঙতর িাবড় রাও, গদে ও প্রসাদ পাঙচ্ বক না ।”

গ�াবিন্দ জ�দানন্দ পবডিঙতর িাবড়ঙত ব�ঙয় লবুকঙয় গদেঙত 
গপঙলন গর, জ�দানন্দ পবডিত িঙস আঙ�ন আর প্রসাদ পাঙচ্ন । 
বকন্তু হঠাৎ কঙর জ�দানন্দ পবডিত তাঁঙক গদঙে গ�ঙলন, “ওঃ ! তুবম 
এোঙন অসময় এঙস� ? গকান বক�ু িলঙি ? তুবম িবুঝ এঙস� গদেিার 
জন্য, আবম প্রসাদ পাবচ্ বক পাবচ্ না, তাই না ? গতামাঙক প্রভু পাবঠঙয় 
বদল ?”

এই ভাঙি মহাপ্রভু জ�দানন্দ পবডিঙতর মান গভঙ্ ব�ঙয়ব�ঙলন । 
তাঁর আরও অঙনক লীলা হঙয়ব�ল—বতবন সারা জীিন মহাপ্রভুর 
কাঙ� গথঙক গসিা করঙতন । 
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জ�দানন্দ পবডিত জানঙতন মাহাপ্রভু গক (স্বয়ং কৃষ্) । দ্ারকায় 
বতবন মররু পাো, চামর, িাবলি বদঙয় কৃষ্ঙক গসিা করঙতন আর 
আজ প্রভু গকাথায় শুঙয় আঙ�ন ? মাবটঙত । 

সন্ম্যাসী হঙয় মহাপ্রভু শুকঙনা কলা�াঙ�র গোলা মাবটঙত গরঙে 
িয়ন করঙতন । জ�দানন্দ এটা সহ করঙত না গপঙর কী করঙলন ? 
বতবন ভাল সূক্ষ িস্ত গপঙয়ব�ঙলন আর তাঙত বিমলু তুলা বদঙয় ভঙর 
বদঙয় একটা গলপ ও িাবলি চতবর কঙরব�ঙলন । গ�াবিঙন্দর কাঙ� 
ব�ঙয় বতবন িলঙলন, “গ�াবিন্দ, এটা বনঙয় প্রভুর জন্য লাব�ঙয় দাও ।”

গ�াবিন্দ গলপ ও িাবলিটা বনঙয়ব�ঙলন বকন্তু রেন মহাপ্রভু 
এটা  ঘঙর গদেঙত গপঙলন, বতবন তেন গরঙ� গ�ঙলন আর স্বীকার 
করঙলন না, “রাও, একটা োটও বনঙয় এস ! আবম সন্ম্যাসী মানুি, 
আমার মাবটঙত গিায়া উবচৎ ।” প্রভুর কথা শুঙন জ�দানন্দ পবডিত 
দঃবেত হঙয় পড়ঙলন আর স্বরূপ দাঙমাদরঙক নাবলি করঙলন । তেন 
স্বরূপ দাঙমাদঙরর মাথায় একটা িবুদ্ গেঙল গ�ল—বতবন কলা পাতা 
শুবকঙয় ব�ন্ ব�ন্ করঙলন আর বনজ উর্রীয় কাপড় গথঙক একটা 
িাবলি ও একটা গলপ িাবনঙয় বদঙয় তার মঙধম্য কলা পাতাটা গরঙে 
বদঙয়ব�ঙলন  । তারপর মহাপ্রভুর কাঙ� ব�ঙয় িলঙলন, “নাও । এই 
কলা পাতাই নাও গতা ।” মহাপ্রভু আর বক�ু িলঙত পারঙলন না । 

এই রকম ব�ল তাঁর গসিা-প্রিবৃর্ ! এই রকম ব�ল জ�দানন্দ 
পবডিঙতর প্রীবত ।

—    —
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শ্রীলসিাতি পরাস্ামীর সগে

মহাপ্রভু সনাতন গ�াস্বামী এিং রূপ গ�াস্বামীঙক িনৃ্দািঙন থাকঙত 
িঙলব�ঙলন আর গরঙহতু তাঁরা েুি দঃবেত হঙয় পড়ঙলন গর, তাঁরা 
প্রভুর দি ম্মন গকান সময় পাঙিন না, গসঙহতু মহাপ্রভু তাঁঙদরঙক িলঙলন 
অন্ততপঙষে রঙথর সময় পুরীঙত আসঙত । তাই তাঁরা শ্রীপুরীধাঙম 
আসঙতন ।

রেন সনাতন গ�াস্বামী িনৃ্দািন গথঙক শ্রীপুরীধাঙম রাবচ্ঙলন, 
বতবন মাঙঝ মাঙঝ না গেঙয় রাবচ্ঙলন, মাঙঝ মাঙঝ জ্ঙলর মঙধম্য ব�ঙয় 
রাবচ্ঙলন, তার �ঙল তাঁর �াঙয় ভীিি কডুি িম্যাবধ হঙয় গ�ল—সমতি 
�া গথঙক রস পড়ত । এই অিস্ায় তাঁর মন োরাপ হঙয় গ�ল, বতবন 
ভািঙলন, “আমার সি �া পঙঁচ গ�ঙ�, এই গদহ দ্ারা আবম আর গকান 
গসিা করঙত পারি না । রবদ আবম মঙর রাই, তাই ভাল হয় ।”

মহাপ্রভুঙক বতবন বক�ু িলঙলন না, বকন্তু বতবন হবরদাস ঠাকুরঙক 
(রাঁর ঘঙর বতবন থাকঙতন) িলঙলন, “আবম শ্রীপুরীধাঙম এঙসব� বক�ু 
গসিা করিার জন্য, বকন্তু আসঙল এটা উ্ হঙয় রাঙচ্—এই গদহ 
গসিায় লা�াঙত না পারঙল আবম গদহটা রঙথর চাকার বনঙচ গ�ঙল 
বদঙয় আত্হতম্যা করি ! রবদ জ�ন্াথঙদঙির দি ম্মন গপঙয় আবম প্রভুর 
শ্রীমুে গদঙে গদহ গ�ঙড় গদি, গসটাই আমার পরম কলম্যাি হঙি ।”

একটু পঙর রেন মহাপ্রভু হবরদাস ঠাকুঙরর কাঙ� এঙসব�ঙলন, 
বতবন হঠাৎ কঙর সনাতন গ�াস্বামীঙক িলঙলন, “সনাতন, তুবম কী 
ভাি� গর, এই গদহ গতামার সম্পবর্ ? এটা গতামার সম্পবর্ নয়—
গতামার গদহ আমারই বনজ ধন ! তুবম এই গদহটা নষ্ করঙি না ।
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দীক্ষাকাজল ভতি কজর আত্সমপ ম্মণ ।

পসইকাজল কৃষ্ণ তাজর কজর আত্সম ॥ 
(চচঃ চঃ ৩/৪/১৯২)
“রেন তুবম িরিাপন্ হঙয় গ�ঙল, তেন তুবম আমার কা� 

গথঙক দীষো গ্রহি কঙর সি বক�ু আমাঙক বদঙয় বদঙয়� আর এেন 
তুবম আমার বজবনস নষ্ করঙত রাচ্ ?! গতামার বক লর্া গনই ? 
উপরন্তু গদহ-তম্যা� তঙমাধর্ম্ম —তুবম বক ভাি� গর, তুবম গদহ তম্যা� 
কঙর বদঙয় কৃষ্ প্রাতি হঙি ? সতম্য হল, আবম গকাবটিার গদহ তম্যা� 
করি বকন্তু ভবক্ �াড়া কৃষ্-প্রাঙতিম্যর উপায় গকান গনই । তাই আমার 
গিি কথা হঙচ্ গর, এই গদহ গতামার গদহ নয়, এটা আমার গদহ আর 
তুবম এটাঙক বিনষ্ করঙি না ।”

সনাতন গ�াস্বামী লর্া গপঙয় িলঙলন, “প্রভু,  এই গদহ গতা পচা 
হঙয় গ�ঙ�... আবম বক কঙর এর বদঙয় গসিা করি ?”

“এটা গতামার িম্যাপার নয় । আবম গতামার গদহ দ্ারা অঙনক 
গসিা করি । তুবম িনৃ্দািঙন প্রচার করঙি ও িহ গ্রন্ বলেঙি । আবম এই 
সম্পবর্ গতামার কাঙ� রােলাম আর তুবম এঙক অপিম্যিহার কর� !” 
তেন মহাপ্রভু হবরদাস ঠাকুরঙক িলঙলন, “হবরদাস, তুবম ভাল কঙর 
ওঙক গদে, গরন ও বক�ু অন্যায় কঙর না !”

এ সি কথা িঙল মহাপ্রভু গজার কঙর সনাতন গ�াস্বামীঙক 
আবল্ন করঙলন । মহাপ্রভু প্রবত বদন সনাতন গ�াস্বামীঙক গদঙে 
তাঁঙক আবল্ন করঙলন, আর সনাতন গ�াস্বামী প্রবত িার আপবর্ 
বদঙতন, “আমার এত িড় অপরাধ হয় ! প্রভু, আমার গদহ সি পচা—
তুবম আমাঙক স্পি ম্ম করঙল, আমারই অপরাধ হয় । আবম সি সময় 
দঙূর থাকঙত চাই আর তুবম আমার কাঙ� সি সময় এঙস আবল্ন 
কর ।” বকন্তু মহাপ্রভু তাঁর কথা না শুঙন সি সময় তাঁঙক আবল্ন 
করঙতন । আর গসই সময় রেন মহাপ্রভু তাঁঙক আবল্ন করঙলন, 
হঠাৎ কঙর সনাতন গ�াস্বামীর গদহ গসানার মত হঙয় গ�ল আর সি 
কডুি িম্যাবধ বিদবূরত হঙয় পড়ল ! 
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মহাপ্রভু িলঙলন, “আবম গতামাঙক স্পি ম্ম কবর আমারই কলম্যাঙির 
জন্য ! গতামার গদহ স্পি ম্ম করঙল আবম পবিত্ হঙয় রাই । আসঙল কৃষ্ 
এই কডুি িম্যাবধ পাবঠঙয় বদঙলন আমাঙক পরীষো করিার জন্য—রবদ 
আবম বনরতি হঙয় গরতাম, তাহঙল আমারই অপরাধ হত ।”

আর এক বদন মহাপ্রভু সনাতন গ�াস্বামীঙক পরীষো করঙলন । 
গসই বদন বতবন দপুর সময় তাঁঙক রঙমশ্বর গটাটায় আসঙত িলঙলন । 
(�দাধর পবডিঙতর গরোঙন গসবিত গটাটা-গ�াপীনাথ-বিগ্রঙহর মবন্দর 
আঙ�, তার পাঙি এক িা�ান িা ‘গটাটা’ আঙ�, গসই িা�াঙনর নামই 
হঙচ্ রঙমশ্বর গটাটা ।) রঙমশ্বর গটাটায় গপৌঁ�াঙত সনাতন গ�াস্বামীঙক 
জ�ন্াথঙদঙির মবন্দঙরর পাঙি গরঙত হল বকন্তু বতবন কেনও গসোঙন 
গরঙতন না কারি গসোঙন জ�ন্াথঙদঙির গসিক�ি এবদঙক গসবদঙক 
সি সময় রান আর বতবন কেনও চাইঙতন না গর, তাঁরা হঠাৎ কঙর 
গর-গকানভাঙি তাঁঙক স্পি ম্ম করঙিন । বতবন সি সময় বনঙজঙক বনচু ও 
অধম বিচার করঙতন ।

তাই বতবন সমুদ্রতীঙর িালুকাপথ বদঙয় রঙমশ্বর গটাটায় গহঁঙট 
গহঁঙট আসঙতন, বকন্তু মধম্যবদঙনর সময় িাবল গতা আগুঙনর মত 
�রম ! তার �ঙল সনাতন গ�াস্বামীর পাঙয় অঙনক ভীিি গ�াসকা 
পঙড় গ�ল বকন্তু আনবন্দত হঙয় গর, প্রভু তাঁঙক গেঙকব�ঙলন, বতবন 
বক�ু গটর গপঙলন না ।

রেন বতবন রঙমশ্বর গটাটায় গপৌঁঙ� গ�ঙলন, মহাপ্রভু তাঁঙক 
বজঙজ্স করঙলন, “সনাতন, তুবম গকান রাতিা বদঙয় চঙল এঙস� ?”

“সমদু্রতীর বদঙয় ।”
“তুবম ওোঙন বক কঙর রাবচ্ঙল ? িালকুা গতা এত �রম ! তুবম 

এটা বক কঙর সহ করঙত গপঙর� ?”
“আবম গতা বক�ু গটর গপলাম না—আবম গমাঙটই জাবন না গর, 

আমার গ�াসকা পঙড় গ�ঙ� ।”
“তুবম বসংহ-দ্াঙরর রাতিা বদঙয় গকন গ�ঙল না ? িীতল বসংহ-

দ্াঙরর রাতিা ব�ঙয় রবদ আসঙত, তাহঙল গকান অসুবিধা হত না ।”
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“আমার বসংহ-দ্াঙরর পাঙি রাওয়ার গকান অবধকার গনই, 
প্রভু । ঠাকুঙরর গসিক�ি রবদ আমার �াঙয় গলঙ� রাঙি িা আমাঙক 
গদেঙতই পাঙিন, আমার সর্ম্ম নাি হঙি । গসই জন্য আবম ঘুঙর ঘুঙর 
িালকুাপথ বদঙয় রাই ।” 

শুঙন মহাপ্রভু েুবি হঙলন আর সনাতন গ�াস্বামীঙক আবল্ন 
করঙলন ।

রেন জ�ন্াথঙদঙির রথ আর উ্ রথ গিি হঙয় গ�ঙ�, সনাতন 
গ�াস্বামী জ�দানন্দ পবডিতঙক িলঙলন, “আমাঙদর গতা রাওয়ার সময় 
হঙয় গ�ঙ� । গতামরা েুি ভা�ম্যিান গর গতামরা প্রভুর কাঙ� সি সময় 
থাকঙত পার । বকন্তু আবম গতা কত দঙূর থাবক—রথ হঙয় গ�ল, উ্া 
রথও হঙয় গ�ল, আমাঙক চঙল গরঙত হঙি ।...”

জ�দানন্দ পবডিত গদেঙলন গর, মহাপ্রভু সি সময় সনাতন 
গ�াস্বামীঙক এত গিিী আদর করঙতন, তাই বতবন তাঁর প্রবত বক�ু 
বহংসা করঙতন । রেন সনাতন গ�াস্বামী িঙল বদঙলন গর, তাঁঙক চঙল 
গরঙত হঙি, জ�দানন্দ পবডিত সহঙজ িঙল গ�লঙলন, “হাঁ, রথটা হঙয় 
গ�ঙ�, গতামার রাওয়ার সময় হঙয় গ�ঙ�—তুবম এোঙন আ� গকন ? 
রাও ।” 

আসঙল এটা িলঙত তাঁর অবধকার গনই । চচতন্য মহাপ্রভু মাবলক 
হন আর জ�দানন্দ পবডিত গসিা—তাঁর গসটা করার অবধকার গনই । 
গসটা শ্রীলসনাতন গ�াস্বামীঙক িঙল বতবন মরম্মাদা লঙ্ঘন কঙরব�ঙলন ।

তেন সনাতন গ�াস্বামী কাঁদঙত কাঁদঙত ব�ঙয় মহাপ্রভুর কাঙ� 
এঙস িলঙলন, “প্রভু, আমার গতা সময় হঙয় গ�ঙ� িনৃ্দািঙন গরঙত 
হঙি । জ�দানন্দ পবডিতও িলঙ�ন আমার সময় হঙয় গ�ঙ�, আমার 
গরঙত হঙি...”

শুঙন মহাপ্রভু গরঙ� গ�ঙলন, “কী ?! কালঙকর িটুয়া জ�া এই 
কথা িঙলঙ� ? ওঙক গেঙক বনঙয় এস !” রেন জ�দানন্দ পবডিত এঙস 
সামঙন িঙসব�ঙলন, তেন মহাপ্রভু তাঁঙক িলঙলন, “তুবম জান সনাতন 
গ�াস্বামী গক ? তাঙক আবমও রেদ্া কবর আর তুই তাঙক চঙল গরঙত 
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িঙলব�স ?! সনাতন গ�াস্বামী আমাঙকও বিষো গদন । বতবন সি 
বক�ু তম্যা� কঙর বদঙয় িনৃ্দািঙন কত কষ্ কঙর আঙ� আর তুবম তাঁঙক 
িল� তুবম এোঙন আ� গকন ? গতাঙক এ অবধকার গক বদঙয়ঙ� ?”

এই কথা শুঙন জ�দানন্দর পবডিত মাথা বনচু করঙলন আর 
সনাতন গ�াস্বামী মাথা বনচু কঙর গচাঙের জল গ�লঙলন । একজনঙক 
িকঙল অন্য কারও বক গচাে বদঙয় জল পঙড় ? মহাপ্রভু জ�দানন্দঙক 
িকা ঝকা করঙলন বকন্তু গক কাঁদঙত লা�ঙলন ? সনাতন গ�াস্বামী ।

সনাতন গ�াস্বামী গচাঙের জল গ�ঙল িলঙলন, “প্রভু, তুবম 
আমাঙক গকান বদন িক বন । গহ জ�দানন্দ, গতামার মত এত ভা�ম্যিান 
আর গকউ গনই ! প্রভু গতামাঙক বদঙচ্ বমবষ্ আর আমাঙক বদঙচ্ 
গতঙতা । আবম এত ভা�ম্যিান হঙত পারলাম না—প্রভু আমাঙক গকান 
বদন িকা গদয় বন ।”

গসটা আমাঙদর সি সময় মঙন রােঙত হঙি । গুরুর িকা োওয়া 
কত ভাঙ�ম্যর কথা—এটা সহঙজ গকউ িঝুঙত পাঙর না ।

গসই ভাঙি শ্রীলসনাতন গ�াস্বামী পুরীধাঙম আসঙতন আর 
আমাঙদর বিষো গদওয়ার জন্য অঙনক লীলা কঙরব�ঙলন ।

—    —
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রামচন্দ্র পরুীর কথা

শ্রীমাধঙিন্দ্র পুরীপাঙদর দঙটা বিেম্যাত বিষ্য ব�ল—শ্রীঈশ্বর পুরী 
আর শ্রীরামচন্দ্র পুরী । গিিপরম্মন্ত মাধঙিন্দ্র পুরী সি সময় এই গ্াক 
কাঁদঙত কাঁদঙত আস্বাদন করঙতন :

অক্য় দীিদয়ার্ম্ম িাথ পহ
মথুরািাথ কদাবজলাক্যজস ।
হৃদয়ং ত্বদজলাককাতরং
দক্য়ত ভ্রাম্যক্ত ক্কং কজরাম্যহম্ ॥
“ওঙহ দীনদয়াদ্রম্মনাথ ! ওঙহ মথরুানাথ ! কঙি গতামাঙক দি ম্মন 

করি ! গতামার দি ম্মনাভাঙি আমার কাতর হৃদয় অবস্র হঙয় পঙড়ঙ� ! 
গহ দবয়ত, আবম এেন বক করি ? গহ প্রভু ! গতামাঙক আবম গকাথায় 
গ�ঙল পাি ?”

এক বদন গসই রামচন্দ্র পুরী মাধঙিন্দ্র পুরীর কাঙ� ব�ঙয় িলঙলন, 
“প্রভু, আপবন গতা ব্রহ্মবিৎ—আপবন কাঁদঙ�ন গকন ? ব্রহ্ম মিরি 
করঙল সি দঃে দঙূর রাঙি ।”

তাঁর মায়ািাদী কথা শুঙন মাধঙিন্দ্র পুরী গরঙ� ব�ঙয় িলঙলন, 
“দরূ হও পাবপঠি ! গতামার মেু আিার গদেঙল, আমার সিম্মনাি হঙয় 
রাঙি ! গহ প্রভু, আবম গতামাঙক না গপঙয় মবর আর এই মেূ ম্ম এঙস 
আরও িম্যথা বদঙচ্!”

গসই ভাঙি রামচন্দ্র পুরী গুরু তম্যা� কঙর পুরীঙত এঙসব�ঙলন । 
বিষ্যর মঙধম্য বতনপ্রকার বিষ্য আঙ�—গুরু-গভা�ী, গুরু-গসিী আর 
গুরু-তম্যা�ী । গসই রামচন্দ্র পুরী গুরু-তম্যা�ী হঙয়ব�ঙলন ।

শ্রীপুরীধাঙম এঙস বতবন শুধু সি সময় চিষ্ি�ঙির বনন্দা করঙতন । 
সিাই মহাপ্রভুঙক িলঙলন, “আপবন তাঁঙক এত গিিী সর্ান করঙ�ন 
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গকন ? বতবন সিাইঙক বনন্দা কঙরন, আপনাঙকও বনন্দা কঙরন, আর 
আপবন তাঙক উবঠয়া আসন বদঙচ্ন ।” বকন্তু মহাপ্রভু এ সি কথায় 
কান বদঙলন না—মহাপ্রভুর বিষো হঙচ্ :

তৃণাদক্প সুিীজচি তজরাক্রব সক্হষু্ণিা ।
 অমাক্িিা মািজদি কীর্ম্মিীয়ঃ সদা হক্রঃ ॥
(চচঃ চঃ ৩/৬/২৩৯)

মাহপ্রভুর গুরু শ্রীঈশ্বপুরী । আর রামচন্দ্রপুরী ও ঈশ্বরপুরী গুরু-
ভ্াত্া ব�ঙলন, গসইজন্য মহাপ্রভু রামচন্দ্রপুরীঙক সি সময় সর্ান 
করঙতন । গসই জন্য রেন ভক্রা নাবলি করঙতন, মহাপ্রভু বক�ু 
িলঙতন না ।

এক বদন রামচন্দ্র পুরী �ম্ভীরায় লবুকঙয় গ�ঙলন আর ব�ঙয় 
গদেঙলন গর মহাপ্রভুর ঘঙর অঙনক বপপীবলকা আঙ� । বতবন 
মহাপ্রভুঙক িলঙলন, “কী, নিীন সন্ম্যাসী ? ঘঙরর মঙধম্য এত বপপীবলকা, 
তুবম িবুঝ ঙিিী বমবষ্ োচ্ ?”

মহাপ্রভু কী িলঙিন ? বতবন কেনও বমবষ্ ঘঙর রােঙতন না 
আর  সিাই জাঙনন গর, বপপীবলকা ইচ্া মত সি জায়�ায় রায় । তাই 
মহাপ্রভু উর্ঙর িলঙলন, “হাঁ, প্রভু, আমার বজহ্া এত দষ্ হঙয় গ�ল, 
ওঙক সংরম করঙত না গপঙর আবম বমবষ্ সি সময় োই ।”

এটা িঙল মহাপ্রভু মঙন করঙলন, “আবম আঙ� শুঙনব� গর, ও 
আমার বপ�ঙন বনন্দা করত আর এেন গদেব� আমার সামঙন বতবন 
আঙজিাঙজ কথা িলঙ� ।” বকন্তু বতবন আর বক�ু তাঁঙক িলঙলন না ।

পুরীঙত ভক্রা সি সময় মহাপ্রভুঙক বনমন্ত্রি করঙতন এক এক 
িাবড়ঙত প্রসাদ পাওয়ার জন্য । বকন্তু রামচন্দ্র পুরীঙক সিাই অপ�ন্দ 
করঙতন, তাই তাঁঙক গকউ বনমন্ত্রি কেনও করঙতন না । এক বদন 
মহাপ্রভু এক ভঙক্র িাবড়ঙত প্রসাদ পাওয়ার সময় এঙলন আর হঠাৎ 
কঙর রামচন্দ্র পুরী গসোঙন এঙস হাবজর হঙলন ।

মহাপ্রভুর থালাটা গদঙে বতবন িলঙলন, “িাঃ, সাধুরা গতা এত 
োয় !” 
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শুঙন মহাপ্রভু ভক্�িঙক িলঙলন, “বঠকই গতা । আজ গথঙক 
আমাঙক আিার বনমন্ত্রি কর না । আবম আর গকান িাবড়ঙত োি না । 
আর রবদ গকউ আমাঙক োওয়াঙত চান, দঙটা-একটা তরকাবর রান্া 
করঙত হি, আর বক�ু োি না ।”

প্রভুর কথা শুঙন সমতি ভঙক্র মন োরাপ হঙয় গ�ল । তেন সিাই 
জ�ন্াথঙদঙির কাঙ� ব�ঙয় প্রাথ ম্মনা করঙলন, “গহ প্রভু, রামচন্দ্র পুরীঙক 
এোন গথঙক বিদায় কঙর দাও । ও কত কষ্, কত বনন্দা আমাঙদর 
প্রভুঙক গদয় !” 

জ�ন্াথ ভক্ঙদর প্রাথ ম্মনা শুনঙলন আর সঙ্ সঙ্ রামচন্দ্র 
পুরীঙক শ্রীপুরীধাম গথঙক চঙল গরঙত হল । গসই ভাঙি গুরু-অপরাঙধর 
�ঙল, চিষ্ি-বনন্দার �ঙল বতবন সি বক�ু হাবরঙয় গ�ঙলন—গুরুর 
আরেয়হীন হঙয়, গুরুঙদঙির কৃপা বিনা গসিা গথঙক বিচুম্যত হঙয় বতবন 
নরক প্রাতি হঙয়ঙ�ন ।

আমাঙদর সি সময় সািধান থাকঙত হঙি ।

—    —
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শ্রীপরমািদি পরুীর ভক্তিকূপ

প্রভু বজল—“আক্ম পর আক্িজয় পকৃ্থবীজত ।
োক্িহ পকবল পরুী পরাসাক্ঞর প্রীজত ॥
(চঃ ভঃ ৩/৩/২৫৫)

মাধঙিন্দ্র পুরীর আর একবট বিষ্য ব�ল—তাঁর নাম হঙচ্ পরমানন্দ 
পুরী । পরমানন্দ পুরী মহাপ্রভুর সঙ্ নিদ্ীপ গথঙক এঙসব�ঙলন 
আর তাঁর সঙ্ শ্রীপুরীধাঙম থাকঙতন । বতবন মহাপ্রভুর বপ্রয় পািম্মদ 
আর িাঙস্ত উঙর্ে আঙ� গর, বতবন দ্াপর-রঙু� স্বয়ং উদ্ি মহারাজ 
ব�ঙলন । গসই জন্য মহাপ্রভুর সঙ্ তাঁর বক�ু িৎসলম্য-রস ভাবক্ ব�ল ।

মহাপ্রভু কািী বমঙরের কাঙ� আর একটা ঘর বভষো কঙরব�ঙলন—
গসই ঘর বতবন পরমানন্দ পুরীঙক বদঙয় বদঙলন । মহাপ্রভু তাঁঙক গিিী 
সর্ান করঙতন । গসই ভাঙি পরমানন্দ পুরী জ�ন্াথ মবন্দঙরর পাঙি 
িাস করঙত লা�ঙলন ।

বক�ু পর বতবন িাবড়ঙত গ�াট মবন্দর চতবর করঙলন আর তার 
পাঙি একটা কপূ । বকন্তু এই কঙূপর জল গতঙতা ব�ল িঙল গকউ 
জলটা পান করঙত পারঙতন না । এক বদন মহাপ্রভু গসোঙন ব�ঙয় 
জ�ন্াথঙদঙির প্রাথ ম্মনা করঙলন গরন �্া এই কঙূপর মঙধম্য এঙস জলটা 
বমবষ্ করঙিন । জ�ন্াথঙদি ভ�িাঙনর প্রাথ ম্মনা শুনঙলন—স্বয়ং �্া 
এই কঙূপর মঙধম্য প্রকাি হঙয়ব�ঙলন । 

মহাপ্রভু সমতি ভক্�িঙক গঘািিা করঙলন গর, গসই বদন গথঙক 
এই কঙূপর জল �্া হঙয় গ�ল আর গর গসই জঙল স্ান করঙি িা গসই 
জল পান করঙি, তার �্ায় স্ান িা দি ম্মন �ল প্রাতি হঙি ।

—    —
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দাজমাদর পক্ডিজতর ক্বদায়

আপনারা সি জাঙনন গর, সন্ম্যাসীরা কেনও িাচিাঙদর গকাঙল 
গনন না, গেলা কঙরন না । গকন কঙরন না ? কারিটা িাচিাঙদর 
আদর করঙল সংসার িাসনা জন্মায় । গুরুমহারাজ এটা গদেঙতই 
পারঙতন না । কাউঙক অপমান করঙত আমরা চাই না, বকন্তু গুরুঙক 
অসন্তুষ্ করঙত আমরা পাবর না ।

মহাপ্রভু জানঙতন গক ১০% ভক্, গক ২০% ভক্, গক ৫০% ভক্ 
আর গক সবতম্যকাঙরর ১০০% ভক্ । বতবন সি পািম্মদ�িঙক সহঙজ 
িঝুঙত পারঙতন । বতবন জানঙতন গর, দাঙমাদর পবডিত েুি সরল ভক্ 
ব�ল আর এক বদন বতবন তাঁঙক পরীষো করঙলন, “আবম রবদ বক�ু 
অন্যায় করি, ও আমাঙক বক�ু িলঙি বক না ?”

পুরীঙত এক িাচিা গ�ঙল ব�ল গর মাঙঝ মাঙঝ মহাপ্রভুর কাঙ� 
গরঙত প�ন্দ করত । মহাপ্রভু ওঙক বক�ু বমবষ্ বদঙয়, প্রসাদ বদঙয় আদর 
করঙত লা�ঙলন আর দাঙমাদর পবডিতঙক নজর কঙর গদেঙলন—বতবন 
কী করঙিন ?

দাঙমাদর পবডিত এটা গদঙে গমাঙটই প�ন্দ করঙতন না, “মহাপ্রভু 
সি সময় সিাইঙক বনঙজর আচরি বদঙয় বিষো বদঙচ্ন আর এটা গদঙে 
গলাক কী িলঙি ?”

এক বদন দাঙমাদর পবডিত গ�ঙলঙক গেঙক িলঙলন, “শুন, তুবম 
এোঙন বকঙসর জন্য এঙস� ? কাল গথঙক আসঙি না !”

িাচিাটা ভয় গপঙয় মহাপ্রভুর কাঙ� ব�ঙয় নাবলি করঙলন, “প্রভু, 
এই কাকা সি সময় আমাঙক �ালা�াবল বদঙয় আসঙত িারি কঙরন ।”

 মহাপ্রভু সি িঝুঙত পারঙলন—বতবন জানঙলন গকন দাঙমাদর 
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পবডিত গসটা করঙলন বকন্তু মহাপ্রভু এেঙনা বক�ু িলঙলন না আর 
গ�ঙলঙক আসঙত িারি করঙলন না ।

বক�ু বদন পঙর দাঙমাদর পবডিত আর সহ করঙত না গপঙর 
মহাপ্রভুর সামঙন ব�ঙয় েুঙল িলঙলন, “প্রভু, আমার অপরাধ গনঙিন 
না । আপবন সি সময় ওই গ�ঙলঙক আদর কঙরন, আবম গতা জাবন 
এটা করঙল বক�ু অন্যায় গনই বকন্তু গলাঙকর মেু বক কঙর থামঙি ? 
রবদ গলাক আপনার বনন্দা কঙর, তারাই অধঃপতন রাঙি । আপবন 
কাল গথঙক গ�ঙলটাঙক আসঙত িারি করঙিন । গ�ঙলটা ভাল ঙ�ঙল, 
বকন্তু আপবন জাঙনন গর, ওর মা আঙ�—বিধিা এিং সুন্দরী গমঙয় । 
গলাঙকর মন োরাপ বদঙক রাঙি—মহাপ্রভু গ�ঙলটাঙক আদর কঙর 
গকন ? বনচিয়ই মাঙয়র সঙ্ বক�ু ভাি আঙ� ।”

মহাপ্রভু মঙন মঙন করঙলন, “এটা কী ? আবম গতা সন্ম্যাসী 
আর ও ব্রহ্মচারী—ব্রহ্মচারী হঙয় সন্ম্যাবসঙক বিষো বদঙচ্ ?” আর 
দাঙমাদর পবডিতঙক উর্ঙর িলঙলন, “বঠক িল� । তুবম গতা আমার 
একমাত্ উপরকু্ িম্যবক্ ! আমার গতামার জন্য একটা গসিা আঙ� । 
তুবম জ�ন্াথ প্রসাদ ও নতুন কাপড় মাঙয়র জন্য বনঙয় মায়াপুঙর রাও । 
আবম এেন পরম্মন্ত তাঁর জন্য বক�ু পাবঠঙয় গদই বন, তাই তুবম ওোঙন 
গরঙত পার । আবম আর কাঙক বিশ্বাস করঙত পাবর ?”

“উপরকু্ িম্যবক্” গকন বতবন িলঙলন ? আবম এক বদন গুরু 
মহারাজঙক প্রশ্ন কঙরব�লাম আর গুরু মহারাজ িবুঝঙয় বদঙলন গর, 
মায়াপুঙর ব�ঙয় বক একমাত্ িচীমাতা ব�ঙলন ? আর গক তাঁর 
িাবড়ঙত ব�ঙলন ? বিষু্বপ্রয়াঙদিী । বতবন একবট রিুতী গমঙয়, তাঁর 
কাঙ� একটা বিশ্বতি গলাক না পাঠাঙল চঙল ? গসইজন্য মহাপ্রভু 
গসোঙন দাঙমাদর পবডিতঙক পাবঠঙয় বদঙলন । 

এসি মহাপ্রভুর বিষো—এই বিষোগুঙলা আমাঙদর গ্রহি করঙত 
হঙি ।

—    —
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পিাট হক্রদাজসর িাক্স্

রক্দ চাহ প্রণয় রাক্িজত পরৌরাজগের সজি ।
পিাট হক্রদাজসর কথা থাজক পরি মজি ॥

(শ্রীশ্রীপঙরমবিিতম্ম, ৭/১২)

িাঙস্ত গলো আঙ� গর, মহাপ্রভুর সাড়া বতন জন অন্তর্ গসবিকা 
ব�ল : রায় রামানন্দ, স্বরূপ দামদার, বিবে মাবহবত হঙচ্ বতনজন আর  
িাবক অঙধ ম্মক হঙচ্ বিবে মাবহবতর ভগ্ী শ্রীমাধিীঙদিী ।

রেন আবম রাবিয়ায় ব�ঙয়ব�লাম, আবম ওোন একিার িড় 
বিপাঙদ পঙড়ব�লাম—গুরুঙদি আমাঙক উদ্ার কঙর বদঙয়ঙ�ন । গসই 
বদন সন্ম্যার সময় অঙনক মঙঠর গদবি-বিঙদবি সন্ম্যাসীরা গটেঙজর 
উপঙর িঙস ব�ঙলন । গুরুঙদঙির অঙপষোয় গথঙক ভক্রা এবদঙক 
এক এক সন্ম্যাসীঙক বিবভন্ প্রশ্ন করঙলন আর এক এক সন্ম্যাসীর 
কাঙ� পালম্ম াঙমঙন্র মত মাইঙক্রাঙ�ান থাকল । হঠাৎ কঙর এক 
মবহলা লাব�ঙয় উঙঠ িলঙলন, “আচারম্মম্য মহারাজ সকালঙিলা পাঠ 
কঙর িলঙলন গর, মহাপ্রভুর সাড়া বতন জন অন্তর্ ভক্রা ব�ল আর 
মাধিীঙদিী অঙধ ম্মক ব�ল । আমরা গমঙয়রা গতা অঙনক গসিা কবর, 
আমরা গকন অঙধ ম্মক ?” তাঁর সঙ্ সি মবহলাগুঙলাও উর্র গপঙত 
দািী কঙর লাব�ঙয় উঙঠ গ�ল ।

আবম ভািলাম, “গুরুঙদি, িাঁচাও !” আমার উর্রই জানা গনই 
কারি গকান গ্রঙন্ উর্রটা গলো গনই, তাই কী কঙর িলি ? আবম 
গুরুঙদিঙক িরি বনলাম, “গুরুঙদি, উর্র গতা তুবম িঙল দাও !” 
তেন সঙ্ সঙ্ উর্রটা মঙন এঙস… উর্রটা ব�ল ঐরকম :

গকালকাতার কাঙ� �্ার ধাঙর পাবনহাবট নাঙম গ্রাম আঙ�, 
গসোঙন রঘুনাথদাস গ�াস্বামী বচড়া-দবধ মঙহাৎসি করিার �ঙল 
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বনতম্যানন্দ প্রভুর কৃপা লাভ কঙরব�ঙলন । আর গসোঙনও প্রঙতম্যক 
ি�র মহাপ্রভুর জন্য একবট গমঙয় দময়ন্তী নাঙম িত িত প্রকার বিবভন্ 
গভা� রান্া করঙতন । গসই গভা�টা নিদ্ীপ গথঙক গিবড়ঙয় রাঘি 
পবডিত গহঁঙট গহঁঙট পুরীঙত বনঙয় আসঙতন । এই গভাঙ�র নাম হবচ্ল 
‘রাঘঙির ঝাবল’—মহাপ্রভু গসটা েুি প�ন্দ করঙতন আর আনঙন্দর 
সবহত স্বীকার করঙতন । গসই গভা� গক িানাঙতন ? দময়ন্তী । বতবন 
সি করঙতন বকন্তু বতবন বনঙজ আসঙত পারঙতন না—বতবন প্রভুর 
কাঙ� বনঙজ এঙস গসিা করঙত পারঙতন না, বনঙজ হাঙত মহাপ্রভুঙক 
োওয়াঙত পারঙতন না । গসই জন্য তাঁঙক অঙধ ম্মক গসবিকা িলা হয় ।

পুরীঙত মাধিীঙদিীও সি োিার চতবর করঙতন বকন্তু গর  
মহাপ্রভুর সামঙন বতবন ভাঙলা কঙর পবরঙিিন কঙর োওয়াঙিন, গসটা 
তাঁর কপাঙল গকান বদন হয় বন । তাই বতবন অঙধ ম্মক গসিা করঙতন । 

রেন আবম এসি উদাহরি বদঙয় িবুঝঙয় বদলাম, তেন গমঙয়বট গর 
প্রশ্ন কঙরব�ঙলন, িলঙলন, “হাঁ, এিার িঝুঙত গপঙরব� ।”

পঙর আবম গুরুমহারাঙজর কাঙ� ব�ঙয় িললাম গর, আবম গসই 
বদন েুি বিপঙদ পঙড়ব�লাম । গর প্রশ্ন এঙসব�ল আর গর উর্র  আবম 
বদঙয়ব�লাম, গসটা গুরুমহারাজঙক িঙল বদলাম । গুরু মহারাজ 
িলঙলন, “গতামার সবঠক উর্র হঙয়ঙ� ।” এটা ঘটনা আমার সন্ম্যাস 
গনওয়ার একি�র পঙর ব�ল ।

তাই কথা হঙচ্ গসই মাধিীঙদিীর উপঙর । এক বদন মহাপ্রভুর ভক্ 
ভ�িান আচারম্মম্য গ�াট হবরদাসঙক তাঁর কাঙ� পাবঠঙয় বদঙলন বক�ু চাল 
গনওয়ার জন্য (মাধিীঙদিীর িাবড় আলালনাঙথর কাঙ�) । ইবন িয়স্ক 
মবহলা, য়িুতী সুন্দরী গমঙয় গমাঙটই নয়, বতবন সি সময় তপস্া করঙত 
আর সি বনয়মকানন রথারথ মানঙতন । মহাপ্রভু তাঁর গসিা স্বীকার 
করঙতন । গ�াট হবরদাস মহাপ্রভুর জন্য ভঙক্র আঙদি অনুসাঙর তাঁর 
কা� গথঙক বক�ু ভাল চাল বনঙয় এঙসব�ঙলন আর প্রসাদ পাওয়ার সময় 
মহাপ্রভু বজঙজ্স করঙলন, চালটা গকাঙথেঙক আসল । ভক্রা িলঙলন 
গর, গ�াট হবরদাস গসটা মাধিীঙদিীর কা� গথঙক বনঙয় এঙসঙ�ন ।
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মহাপ্রভু বক�ু িলঙলন না । প্রসাদ গপঙয় বতবন �ম্ভীরায় বিরোম 
বনঙত গ�ঙলন আর ঘঙর এঙস গ�াবিন্দঙক িলঙলন, “গ�াট হবরদাস 
এোঙন আর আসঙত পারঙি না । আবম ওর মেু গদেঙত চাই না ।” 

প্রভু কজহ,—”কবরারী কজর প্রকৃক্ত সম্ভাষণ ।
পদক্িজত িা পাজরাঁ আক্ম তাহার বদি ॥”
(চচঃ চঃ, ৩/২/১১৭)

দুর্ম্ম ার-ইক্ন্দ্রয় কজর ক্বষয়-গ্হণ ।
দারু-প্রকৃক্ত হজর মজুিরক্প মি ॥
মাত্রা স্স্া দুক্হত্রা বা িাক্বক্বতিাসজিা বজসৎ ।
বলবাক্িক্ন্দ্রয়গ্াজমা ক্ববিাংসমক্প কষম্মক্ত ॥

“মাতার সবহত, ভগ্ীর সবহত এিং দবহতার সবহত বনর্ম্ম ঙন কেনও 
থাবকঙি না ;  গকননা, িলিান্ ইবন্দ্রয়-সমহূ বিদ্ান্-পুরুঙিরও মন 
আকিম্মি করঙত পাঙর ।”
(চচঃ চঃ ৩/২/১১৭-১১৮)

বতবন ভীিি গরঙ� গ�ঙলন আর কথাটা শুঙন সি ভক্রা চুপচাপ 
হঙয় পড়ল । গ�াবিঙন্দর কা� গথঙক মহাপ্রভুর কথা শুঙন গ�াট হবরদাস 
অিাক হঙয় গ�ঙলন—এমন িাবতি প্রভু তাঁঙক বদঙলন ! 

সমতি ভক্রা মহাপ্রভুর কাঙ� ব�ঙয় বমনবত করঙলন, “প্রভু, গ�াট 
হবরদাস একটা সামান্য গদাি কঙরঙ� । কৃপা কঙর ওঙক ষেমা কঙর 
দাও । ও োওয়া-দাওয়া, স্ান-টান সি িন্ কঙর বদঙয়ঙ�, এেন অঙনক 
বদন ধঙর বক�ু না গেঙয় আঙ� ।”

তেন মহাপ্রভু িলঙলন, “গতামরা রবদ আর একিার এর কথা 
িলঙি, গতামরা আমাঙক আর এোঙন গদেঙত পাঙি না ।”

তেন ভক্রা আর বক�ু িলঙলন না... এভাঙি এক ি�র গকঙট 
গ�ল । মাঙঝ মাঙঝ গ�াট হবরদাস অঙনক দরূ গথঙক মহাপ্রভুর দি ম্মন 
গপঙতন—রেন মহাপ্রভু জ�ন্াথ মবন্দঙর গরঙতন, বতবন লবুকঙয় 
দঙূর গথঙক তাঁঙক গদেঙত গপঙতন । আর অঙপষো করঙত না গপঙর, 
বতবন বঠক করঙলন গর, বতবন গরঙকানরকম মহাপ্রভুর পাদপদ্ম 
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লাভ করঙিন । প্ররাঙ� ব�ঙয় বতবন বত্ঙিিীঙত ঝাঁপ বদঙয় আত্হতম্যা 
করঙলন । 

সমতি ভক্রা েুি দঃবেত হঙয় পড়ঙলন আর মহাপ্রভু িঝুঙত 
পারঙলন, সি ভঙক্র মন োরাপ হঙয় পড়ল । 

এক বদন হঠাৎ কঙর মহাপ্রভু বজঙজ্স করঙলন, “আঙর, গ�াট 
হবরদাস গতা কথায় ? ওঙক গেঙক বনঙয় এস ।”

ভক্রা িলঙলন, “ওঙক বক কঙর বনঙয় আসি ? ও �্ায় ঝাঁপ 
বদঙয়ঙ� । আত্হতম্যা কঙরঙ� ।”

মহাপ্রভু হাসঙলন “তাই না ?” আর সিাই অিাক হঙয় গ�ঙলন । 
মহাপ্রভু িলঙলন, “তাই গতামরা ভাি� আমার ভক্ কেনও আমাঙক 
গ�ঙড় বদঙয় চঙল গরঙত পাঙর ? এটা হঙত পাঙর ?”

“প্রভু, ওর রেদ্াও হঙয় গ�ল । চিষ্ি-গসিাও হঙয় গ�ল । এেন 
ওঙক পাওয়া বক কঙর সম্ভি ?”

“বঠক আঙ� । গতামরা আমাঙক বিশ্বাস কর� না ।” আর 
বচৎকার কঙর মহাপ্রভু োক বদঙলন, “আঙর হবরদাস !! একটা কীর্ম্মন 
শুনাও  !”

গ�াট হবরদাস ভাল কঙর কীর্ম্মন করঙত পারঙতন । ওই সময় গকান 
গটপ গরকেম্ম ার ব�ল না, গকান DVD, CD ব�ল না—বকন্তু সিাই 
শুনঙত গপঙলন গর, গ�াট হবরদাস কীর্ম্মন �াইঙত শুরু করঙলন । 

সিাই অিাক হঙয় িঙলন, “আঙর, গকাঙথেঙক কীর্ম্ম ঙনর আওয়াজ 
আসঙ� ? গ�াট হবরদাস বক ভতূ হঙয় গ�ঙ� ?”

ভ�িাঙনর ভক্ বক কেঙনা ভতূ হয় ? গপত্নী হয় ? আত্হতম্যা 
করঙলও, কেনও ভতূ হয় না । মহাপ্রভু তেন িলঙলন, “আবম গরোঙন 
থাবক, আমার ভক্ গসোঙন আমার কাঙ�ই থাঙক ।”

গসই ভাঙি শ্রীহচতন্য মহাপ্রভু গলাকঙক বিষো বদঙয়ব�ঙলন ।

—    —
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গুক্ডিচা-মার্ম্ম ি লীলা

মহাপ্রভু সমতি ভক্�িঙক িলঙতন, “প্রতম্যব্দ আবসঙি গুবডিচা 
গদবেঙত ।” মহাপ্রভু বনঙজ বক িলঙত পাঙরন “আমাঙক গদেঙত 
আসঙি” ? গসইজন্য বতবন িলঙতন, “প্রবত ি�র গতামরা পুরীঙত 
আসঙি এই গুবডিচা মার্ম্ম ন করঙত ।” 

আপনারা রথঙক বনঙয় রাঙিন গকাথায় ? সুন্দরাচল । এটা হঙচ্ 
রঙথর মাহাত্ম্য । পুরীঙত জ�ন্াথ মবন্দরটা হঙচ্ বনলাচল আর গুবডিচা 
মবন্দর হঙচ্ সুন্দরাচল । কৃষ্ রেন িনৃ্দািন গ�ঙড় মথরুায়, দ্ারকায় 
চঙল ব�ঙয়ব�ঙলন, ব্রজ-গ�াপী�ি তাঁঙক টানঙত টানঙত িনৃ্দািঙন বনঙয় 
এঙসব�ঙলন । 

গসইজন্য, রথঙক রারা টানঙিন, ব্রজঙ�াপীর সমতুলম্য । কীর্ম্ম ঙন 
আমরা �াই, “শ্রীকৃষ্হচতন্য প্রভু জীঙি দয়া কবর’ স্বপািম্মদ স্বীয় ধাম 
সহ অিতবর ।” গর লীলা কৃষ্ দ্াপর-রঙু� কঙরঙ�ন, গস লীলা ব্রজ 
গ�াপী�ি অিার ভক্রূঙপ অিতীি ম্ম হঙয় কঙরঙ�ন (গকউ রায় রামানন্দ, 
গকউ স্বরূপ দাঙমাদর, গকউ রূপ গ�াস্বামী, গকউ সনাতন গ�াস্বামী, 
প্রভৃবত) । তাই স্বয়ং ভ�িান শ্রীরাধার ভাি ও কাবন্ত ধঙর পািম্মদ�ঙির 
সবহত অিতীি ম্ম হঙয় এই রথ লীলা কঙরঙ�ন—কৃষ্ঙক টানঙত টানঙত  
রঙথ িনৃ্দািঙনর বদঙক বনঙয় গরঙতন । 

আর িনৃ্দািন-সুন্দরাচঙল রাওয়ার আঙ�র বদন মহাপ্রভু সমতি 
ভক্�িঙক বনঙয় গুবডিচা মবন্দর (গর িনৃ্দািন গথঙক অবভন্) পবরষ্ার 
করঙতন । এটা হঙচ্ গুবডিচা-মার্ম্ম ন লীলা । 

প্রভুপাদ শ্রীলভবক্বসদ্ান্ত সরস্বতী ঠাকুর েুি সুন্দর ভাঙি এই 
লীলার রহস্র সম্বঙন্ বলঙে বদঙয়ঙ�ন :

শ্রীপুরীধাম মাহাত্ম্য :“গুবডিচা-মার্ম্ম ন লীলা”  ১০১



গুক্ডিচা-মার্ম্ম ি-লীলা-রহস্য

এই িক্তৃতা শ্রীলপ্রভুপাদ ভবক্বসদ্ান্ত সরস্বতী ঠাকুর  শ্রীপুরুঙিার্ম গষেঙত্ 
িবলয়াব�ঙলন—িা্ালা চজম্যঠি ১৩২৯, ইংরাজী জুন ১৯২২, গ�ৌরাব্দ বত্বিক্রম ৮৩৬ ।

 এই সাঙল বতবন চটকপর্ম্ম ঙতর শ্রীপুরুঙিার্ম গ�ৌড়ীয় মঠ স্াপন কবরঙলন ।

জ�দ্গুরু মহাপ্রভু এই লীলাটীর দ্ারা এই বিষো বদঙয়ঙ�ন 
গর, শ্রীকৃষ্ঙক রবদ গকান গসৌভা�ম্যিান জীি স্বীয় হৃদয় বসংহাসঙন 
িসাইঙত ইচ্া কঙরন, তঙি সর্ম্ম াঙগ্র তাঁহার হৃদঙয়র মল গধৌত 
করা উবচৎ, হৃদয়বটঙক বনর্ম্ম ল, িান্ত ও উজ্জ্বল করা আিশ্যক । 
হৃদয়-গষেঙত্ কন্কপিূ ম্ম-তৃি িা আ�া�া, ধবূল ও কঙ্রাবদরূপ 
অনথ ম্ম বক�ুমাত্ থাবকঙলও পরমঙসিম্য ভ�িানঙক িসাঙনা রায় না । 
হৃদঙয়র ঐ সমতি মল িা আির্ম্ম নাগুবল অন্যাবভলাি, কর্ম্ম , জ্ান 
ও গরা� গচষ্াবদ িম্যতীত আর বক�ুই নয় । শ্রীল রূপ গ�াস্বামী প্রভু 
িঙলন,—”অন্যাবভলাবিতািনূ্যং জ্ানকর্ম্ম াদ্নািতৃম্ । আনুকঙূলম্যন 
কৃষ্ানুিীলনং ভবক্রুর্মা ॥” 

গরোঙন ভক্ীতর অন্যাবভলাি, জ্ান কর্ম্ম ঙরা� তপস্াবদ িা 
ভবক্প্রবতকলূ ভািদ্ারা আত্ার বনতম্য স্বাভাবিকিবৃর্ ভবক্ আিতৃ 
হইয়াঙ�, গসোঙন শুদ্ভবক্ নাই । শুদ্স্বিময়ী শুদ্ভবক্ িম্যতীত 
কৃঙষ্র আবিভম্ম াি হয় না ।

অন্যাবভলাি অথ ম্মাৎ “জ�ঙত রতষেি থাবকি, ততষেি গকিল বনজ 
ইবন্দ্রঙয়র তপ ম্মিই কবরি”—এইরূপ ইতর অবভলাি ; উহা কন্কময় 
তৃঙির মত শুদ্জীঙির সুঙকামল হৃদিবৃর্ গকিলা ভবক্ঙক বিদ্ কঙর । 
কর্ম্ম -গচষ্া অথ ম্মাৎ “রা�, রজ্, দান, তপস্া প্রভৃবত দ্ারা স্ব� ম্মাবদ 
উচিঙলাঙক িা ইহঙলাঙক সুেঙভা� কবরি,”—এইরূপ িাসনাময়ী 
বক্রয়া ; উহা ধবূল সদৃি । কর্ম্ম ািঙর্ম্মর ঘবূি ম্মিায়ঙুত িাসনারূপ ধবূলরাবি 
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আমাঙদর স্বচ্ ও বনর্ম্ম ল হৃদয়-দপ ম্মিঙক আিতৃ কবরঙয় গদয় । সৎ ও 
অসৎ কঙর্ম্ম র িাসনারূপ অসংেম্য ধবূলরাবি হবরবিমেু জীঙির হৃদয়ঙক 
জন্মজন্মান্তর ধবরয়া মবলন কবরয়াঙ�, তাই তাঁহার কর্ম্ম িাসনা দরূ 
হইঙতঙ� না । হবরবিমেু জীি মঙন কঙরন, কঙর্ম্ম র দ্ারা গিাধ হয় কর্ম্ম -
িঙলম্যর বনহম্মরি হইঙত পাঙর, বকন্তু ঐ ধারিা ভুল ; তদ্িির্্তী হইয়া 
বতবন গকিল আত্িবঞ্চত হইঙত থাঙকন মাত্ । হতিীঙক স্ান করাইয়া 
বদঙল গরমন গসই হতিী আিার �াঙয় ধবূল মাবেয়া থাঙক, তদ্রূপ কঙর্ম্ম র 
দ্ারা কর্ম্ম িাসনা বিদবূরত হয় না । একমাত্ গকিলাভবক্ দ্ারাই 
জীঙির সমতি অসুবিধা দরূ হয়, অথিা গসই তাঁহার গসই বনর্ম্ম ল হৃদয়-
বসংহাসঙনই শ্রীভ�িান্ বিরোম গরা�ম্য স্ান লাভ কবরয়া থাঙকন । এজন্য 
ঠাকুর মহািয় �াবহয়াঙ�ন,—”ভঙক্র হৃদঙয় সদা গ�াবিন্দ বিরোম ।”

বনবর্ম্ম ঙিি ও চকিলম্য গরা� িা জ্ান-গরা�াবদ গচষ্া বঠক কঙ্ঙরর 
মত । তদ্দারা শ্রীহবরর গতািি িা গসিা ত’ দঙূরর কথা, শ্রীহবরর গদঙহ 
গিলবিদ্ কবরিারই প্রয়াস করা হয় । রবদও বনবর্ম্ম ঙিি ব্রহ্মানুসন্াঙন 
প্রথঙম মমুষুুে অিস্ায় শ্রীহবরর নামাবদ গ�ৌিভাঙি স্বীকার করা হয়, 
বকন্তু মকু্ িা ব্রহ্ম অবভমানকাঙল তাঁহার স্বতন্ত্র অবতিত্ব স্বীকার করা 
হয় না ; সুতরাং ভ�িান্ তাদৃি দভম্ম া�া বিমকু্াবভমানী জীঙির হৃদঙয় 
আবিভ ূম্মত হন না । গসইজন্য শ্রীঙ�ৌরসুন্দর ঐ সকল তৃি, ধবূল, বঝঁকুরাবদ 
আির্ম্ম নারাবি ভ�িন্মবন্দঙরর চতুঃসীমানার বভতরও রাবেঙলন না ; 
পরন্তু বনজ িবহর্ম্ম াস দ্ারা তৎসমদুয় িাবহঙর গ�বলয়া বদঙলন—পাঙ� 
িম্যাতম্যার সহায়তায় ঐ সকল জঞ্জাল পুনরায় শ্রীমবন্দঙর প্রঙিষ্ হইয়া 
পঙড়।

অঙনক সময় কর্ম্ম জ্ানাবদ গচষ্া বিদবূরত হইঙলও হৃদঙয় সূক্ষ সূক্ষ 
মল থাবকয়া রায় । উহাঙক ‘কুবটনাবট’, ‘প্রবতঠিািা’, ‘জীিবহংসা’, 
‘বনবিদ্াচার’, ‘লাভ’, ‘পজূা’ প্রভৃবতর সবহত তুলনা করা রাইঙত 
পাঙর । ‘কুবটনাবট’ িঙব্দ কপটতা ; ‘প্রবতঠিািা’ িঙব্দ বনর্ম্ম ন ভজনাবদ 
িা িজু্ রু�ী দ্ারা ‘বনঙর্ম্ম াধ গলাক আমাঙক একজন িড় সাধু িা 
মহান্ত িলকু’ এইরূপ জড়ীয় সর্ানাবদ আিা অথিা বিিয়ঙভা�ক্রঙম 
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স্বাথ ম্মপরূঙিাঙদেঙশ্য কাবঠন্যপ্রাতি হৃদঙয় কৃবত্ম বিকারাবদ ভািাভাস 
প্রদি ম্মন দ্ারা ‘ভক্’ িা ‘অিতার’ সাবজিার আিা ; ‘জীিবহংসা’ িঙব্দ 
শুদ্ভবক্ প্রচাঙর কুন্ঠতা িা কৃপিতা, মায়ািাদী কর্্তী ও অন্যাবভলািীঙক 
প্ররেয় গদওয়া িা তাঁহাঙদর মন রাবেয়া কথা িলা ; ‘লাভ-পজূা’ 
িঙব্দ ধঙর্ম্ম র নাঙম হবরনাম-মন্ত্র বিগ্রহ ও ভা�িতজীিী হইয়া বনঙর্ম্ম াধ 
গলাকঙক ঠকাইয়া ধনাবদ অথিা সর্ান প্রাবতি ; ‘বনবিদ্াচার’ িঙব্দ 
স্তীস্ এিং কর্্তী, জ্ানী ও অন্যাবভলািী প্রভৃবত কৃষ্াভঙক্র সঙ্ 
িঝুায় ।

এইরূঙপ িহবদঙনর সবঞ্চত িড় িড় কাঁকর, তৃি, ধবূলরাবি প্রভৃবত 
ঝাঁটাইয়া গ�বলয়া বদয়া শ্রীঙ�ৌরসুন্দর দই দইিার কবরয়া মবন্দঙরর 
সমগ্রাংি মার্ম্ম ন ও জলদ্ারা প্রষোলন কবরিার পর, রবদ গকাথাও 
আিার গকানও সূক্ষ দা� লাব�ঙয় থাঙক, তর্ন্য বতবন পবরঙধয় শুষ্ 
িঙস্তর দ্ারা ঘবিয়া ঘবিয়া শ্রীমবন্দর ও ভ�িৎ পীঠস্ানরূপ বসংহাসন 
মার্ম্ম ন কবরঙত লাব�ঙলন।

এত কবরয়া প্রষোলন মার্ম্ম ন ঘিম্মিাবদর পর শ্রীমবন্দঙর আর 
ধবূলকিার গলি, এমন বক, একবট সূক্ষ দা�ও নাই, শ্রীমবন্দরবট 
স্ফবটকিৎ বনর্ম্ম ল, গকিল তাহাই নঙহ, আিার সুিীতল হইল, অথ ম্মাৎ 
সাধঙকর হৃদয়বট রবিততিমরুভবূমসমতাপ হীন অথ ম্মাৎ বিিয়ঙভা� 
িাসনাজবনত আধম্যাবত্কাবদ তাপত্য়ানল-জ্বালা-রবহত হইয়াঙ� । 
িস্তুতঃ তাঁহার হৃদয় হইঙত অন্যাবভলাি ও কর্ম্ম -জ্ান-গরা�াবদ 
গচষ্ারূপা ভুবক্-মবুক্-কামনা বিদবূরত হইয়া আত্িবৃর্ শুদ্ভবক্ 
প্রকবটত হইঙল উহা এইরূপই িান্ত ও সুিীতল হয় ।

অঙনক সময় সমতি কামনা-িাসনা বিদবূরত হইঙলও হৃদঙয়র 
গকানও গকানও অজ্াত গকাঙি এক একবট সূক্ষ দা� গলঙ� থাঙক, 
তাহা বনঙর্ম্ম াধ জীি িবুঝঙত পাঙর না ; উহাই ‘মবুক্কামনা’ । 
বনবর্ম্ম ঙিিঁাদীর সারজুম্যমবুক্ কামনা ত’ দঙূরর কথা, অপর চতুবর্ম্ম ধ 
মবুক্-কামনারূপ সূক্ষদা�ঙকও শ্রীমন্মহাপ্রভু স্বীয় িস্তদ্ারা ঘবিয়া 
উঠাইঙলন ।
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এইরূঙপ শ্রীঙ�ৌরসুন্দর, বকরূঙপ সাধক স্বীয় হৃদয়ঙক িনৃ্দািনরূঙপ 
পবরিত কবরয়া স্বরাট্ কৃঙষ্র স্বচ্ন্দবিহার স্ল কবরিার জন্য, 
কৃঙষ্বন্দ্রয়প্রীবতিাঞ্ার জন্য, মঙহাৎসাঙহর সবহত উহচিঃস্বঙর 
কৃষ্নাম কবরঙত কবরঙত কৃষ্াঙথ ম্ম স্ব-হৃদয় মার্ম্ম ন কবরঙিন, তাহা 
জীঙির ম্লাথ ম্ম আপনাঙক জীিাবভমান কবরয়া জ�দ্ গুরুরূঙপ 
স্বয়ং বিষো বদঙত লাব�ঙলন—”রদ্ন্যা ভবক্ঃ কঙলৌ কর্ম্মিম্যা, তদা 
কীর্ম্মনােম্যভবক্সংঙরাঙ�হনি ।” মহাপ্রভু প্রবত ভঙক্র বনকঙট 
ব�য়া হাঙত ধবরয়া মবন্দর-মার্ম্ম ন-গসিা বিষো বদঙত লাব�ঙলন । 
রাঁহার কারম্মম্য ভাল হইঙতঙ�, তাঁহাঙক প্রিংসা এিং রাঁহার গসিা 
কৃষ্িাঞ্াপবূর্ম্মময়ী শ্রীরাধার ভািসুিবলত প্রভুর বনজ মঙনামত হইঙতঙ� 
না, তাঁহাঙকও পবিত্ ভৎম্মসনপরূ্ম্ম ক হাঙত ধবরয়া কৃষ্ঙসিাপ্রিালী 
বিষো বদঙলন । শুধু তাহাই নঙহ, চচতন্যবিষোনু�ত লব্ধ ভজনঙকৌিল, 
অদ্য়জ্াঙন ভবক্ঙরা�রকু্ শুদ্হৃদয় ভক্�িঙক অপর বিমেুজীি�ঙির 
‘আচাঙরম্মম্য’র কারম্মম্য কবরিার জন্যও আঙদিপরূ্ম্ম ক উৎসাহাবম্বত 
কবরঙলন । (“তুবম ভাল কবরয়া�, বিোহ অঙন্যঙর । এইমত ভালকর্ম্ম  
গসই গরন কঙর ॥”) আিার, বরবন রত গিিী পবরমাঙি অভদ্ররাবি 
হৃদয় হইঙত আহরি-পরূ্ম্ম ক পবরষ্ার কবরঙত সমথ ম্ম হইঙিন, বতবন তত 
গিিী প্রভুবপ্রয় হইঙিন এিং রাঁহার অনথ ম্মবনিবৃর্ সামান্যই ঘবটয়াঙ�, 
তাঁহার পঙষে িাবতিস্বরূপ হবরগুরুহিষ্ি গসিাই  বিবধ িবলয়া বনবদেম্ম ষ্ 
হইল ।

—    —
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শ্রীিারায়ণ িাতায় 

গুরুদং গ্ন্থদং পরৌরধামদং িামদং মদুা ।
ভক্তিদং ভূক্রদং বজদি ভক্তিক্বজিাদকং সদা ॥

শ্রীলভবক্বিঙনাদ ঠাকুর মহািয় উলা িা িীরন�র গ্রাঙম (নবদয়া 
গজলায়) আবিভ ূম্মত হঙয় জীিঙন অঙনক জায়�ায় ব�ঙয়ব�ঙলন । চাকবরর 
জন্য বতবন অঙনক ন�ঙর মম্যাবজঙ্রেট ব�ঙলন আর তারমাঙঝ ১৮৭০ 
সাঙল বতবন শ্রীপুরীধাঙমও এঙলন । ওই সময় বতবন নারায়ি �াতায় িসা 
িাস করঙতন ।

পুরীঙত বতবন অতম্যন্ত আনবন্দত ভাঙি থাকঙতন । বতবন প্রথঙম 
শ্রীজ�ন্াথ ির্ভ উদ্াঙনর িাবড়ঙত ভা�িত পাঠ সভা স্াপন কঙর 
পবডিত�ঙির সঙ্ গ্রন্ পাঠ করঙত শুরু করঙলন । প্রবত বদন বতবন 
জ�ন্াথঙদঙির দি ম্মন, নাম-কীর্ম্মন, সাধুসঙ্র জন্য শ্রীজ�ন্াথ মবন্দঙর 
গরঙতন । ওই সময় পুরীঙত অঙনক মায়ািাদী ও অপ-সম্প্রদাবয়ক 
গলাক ব�ল িঙল ভবক্বিঙনাদ ঠাকুর সি সময় চিষ্ি�িঙক গোঁজ 
করঙতন আর তাঁর সঙ্ থাকঙত গচষ্া করঙতন । রেন বতবন ভা�িৎ 
পাঠ সভাটা স্াপন করঙলন, তেন অঙনক পবডিত�ি তাঁর কাঙ� 
গরঙতন আর সি মায়ািাদী ও অপসম্প্রদাবয়ক গলাক তার জন্য বিরক্ 
হল ।

শ্রীলভবক্বিঙনাদ ঠাকুর মহািয় বলঙেঙ�ন, “শ্রীজ�ন্াথঙদঙির 
মবন্দঙর গররূপ উচি ও মঙনাহারী গসিা ও তদ্রূপ অপরূপ । গর 
লীলাও দি ম্মন করা রায় তাহাই বচর্ঙক মগু্ধ কঙর । সন্ম্যা আরাবত্ক 
প্রভৃবত চদনবন্দন উৎসি প্রতম্যহই ৫-৭ িত গলাক উপবস্ত থাঙকন । 
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বক আনন্দ । পর্ম্ম  রাত্ায় নানাবিধ রাত্ী সমতি ভারত হইঙত আবসঙত 
থাঙক ; গদবেঙল চষুে জুড়াইয়া রায় । তুবম রেন শুদ্ বচঙর্ গস সি লীলা 
দি ম্মন কবরঙি তেনই বক িম্যাপার তাহা িবুঝঙত পাবরঙি ।”

শ্রীলভবক্বিঙনাদ ঠাকুঙরর পরম দাঙনর সম্বঙন্ শ্রীলভবক্ রষেক 
শ্রীধর গদিঙ�াস্বামী মহারাজ এই গ্াকটা রচনা কঙরঙ�ন :

গুরুদং গ্ন্থদং পরৌরধামদং িামদং মদুা
ভক্তিদং ভূক্রদং বজদি ভক্তিক্বজিাদকং সদা

গুরুদং । শ্রীলভবক্বিঙনাদ ঠাকুর আমাঙদর গুরু বদঙয়ঙ�ন । 
আসঙল রবদ বতবন আমাঙদর শ্রীলভবক্বসদ্ান্ত সরস্বতী ঠাকুর না 
বদঙতন, তেন গকাথায় আমরা আরেয় গপতাম ? কার চরঙি আমরা 
আরেয় গ্রহি করতাম ?

শ্রীলভবক্বিঙনাদ ঠাকুর অঙনক জায়�ায় উবড়ষ্যা িা পবচিমিঙ্ 
গেপুবট মম্যাবজঙ্রেট ব�ঙলন । আঙতি আঙতি বতবন িঝুঙত গপঙরঙ�ন গর, 
মহাপ্রভুর শুদ্ ভবক্, শুদ্বসদ্ান্ত প্রায় হাবরঙয় ব�ঙয়ব�ল—মহাপ্রভুর 
পর আউল, িাউল, কতম্মাভজা, গনড়া, দরঙিি, সহবজয়া, জাত-
গ�াসাবি সি জ�ঙত ঘুঙর গিড়াত । তাই শ্রীলভবক্বিঙনাদ ঠাকুর তাঁর 
স্তীর সাঙথ ভ�িতীঙদিী জ�ন্াথ মবন্দঙরর বিমলাঙদিীর কাঙ� ব�ঙয় 
প্রাথ ম্মনা করঙলন, “গহ গদিী ! তুবম একজনঙক পাঠাও গর এই শুদ্ 
ভবক্র বসদ্ান্ত প্রিাবহত করঙত পারঙি !” বিমলাঙদিী কৃপা কঙর 
ভবক্বিঙনাদ ঠাকুরঙক সন্তানই বদঙলন—তাঁর নাম হঙয়ব�ল বিমলা 
প্রসাদ ।

বিমলা প্রসাদ আবিভ ূম্মত হঙয় কঙয়কমাস পর রথ-রাত্া ব�ল । 
গসই বদন রেন জ�ন্াঙথর রথ রাবচ্ল, তেন রথটা শ্রীলভবক্বিঙনাদ 
ঠাকুঙরর িাবড়র সামঙন (গসই নারায়ি �াতায়ই) এঙস গথঙম গ�ল । 
শ্রীজ�ন্াথঙদিও চান তাঁর ভঙক্র সঙ্ গদো করঙত । সি ভক্�ি 
গজার কঙর রথটা টানঙত শুরু করঙলন বকন্তু রথটা বক�ুঙতই রাবচ্ল 
না । তেন শ্রীলভবক্বিঙনাদ ঠাকুর তাঁর সন্তান বিমলা প্রসাদঙক বনঙয় 
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শ্রীরঙথ মাথা তাবকঙয় বদঙলন । হঠাৎ কঙর জ�ন্াথঙদঙির �লার মালা 
িাচিার �লায় পড়ল আর রথটা তেন চলঙত শুরু করল । গসই বিমলা 
প্রসাদ পঙর শ্রীভবক্বসদ্ান্ত সরস্বতী ঠাকুর হঙয়ঙ�ন আর বতবন পঙর 
সর্ম্ম  গদঙি এমনবক বিঙদঙিও প্রচার করঙতন এিং ৬৪বট মঠ স্াপন 
কঙরব�ঙলন ।

(এেনও, প্রবত ি�র হয় না, বকন্তু মাঙঝ মাঙঝ রাত্ার সময় 
জ�ন্াথঙদঙির রথটা গসই নারায়ি �াতায় এঙস গথঙম রায় ।)

শ্রীভবক্ঙনাদ ঠাকুঙরর ১৪ সন্তান ব�ল । তার মঙধম্য একজন 
শ্রীলভবক্বসদ্ান্ত সরস্বতী ঠাকুঙরর প্রবত একটু বহংসা করঙতন । বতবন 
িলঙলন, “আবমও ভবক্বিঙনাদ ঠাকুঙরর পুত্, বকন্তু বিমলা প্রসাঙদর 
এত বিষ্য, সর্ান, মঠ, মবন্দর, বিিালতা—সি তার হঙয় গ�ল । আবম 
তার বক�ু ভা� পাি না গকন ?” তেন বিমলা প্রসাদ (শ্রীলপ্রভুপাদ) 
তাঙক বলঙেঙ�ন, “িািা িাধা রাধা । তুবম ভবক্বিঙনাদ ঠাকুরঙক শুধু 
িািা িঙলই গদঙে� তাই গতামার রাধারািীঙক পাওয়ার িাধা হঙয় 
গ�ল । তুবম রাধারািীর কৃপা লাভ করঙত পারঙল না । বকন্তু আবম 
তাঁঙক স্বয়ং রাধারািীর জঙনর রূঙপ গদঙেব� । এই চামড়া সম্পকম্ম 
গতামার আঙ� আর আমার গনই ।”

গসইজন্য িলা হয় গর, শ্রীলভবক্বিঙনাদ ঠাকুর মহািয় আমাঙদর 
গুরু বদঙয়ঙ�ন ।

গ্ন্থদং । শ্রীলভবক্বিঙনাদ ঠাকুর অঙনক গ্রন্, অঙনক �ীবত-
কবিতা, গ্রন্ভাষ্য, িক্তৃতা, প্রিন্ রচনা কঙরব�ঙলন । প্রবত বদন আমরা 
গর সকাল-সন্ম্যা কীর্ম্মন কবর, গস প্রায় সমতি কীর্ম্মন বতবনই রচনা 
কঙরব�ঙলন (জীি জা�, জীি জা�, গ�ারাচাঁদ িঙল ; রঙিামতীনন্দন 
ব্রজির না�র ; জয় জয় গ�ারাচাঁঙদর আরবতক গিাভা ; ইতম্যাবদ) । 
অঙনক কীর্ম্মনগুঙলাও িরিা�বত গথঙক আঙ� (সর্ম্ম স্ব গতামার চরঙি 
সঁবপয়া ; আত্বনঙিদন, তুয়া পঙদ কবর’ ; আমার জীিন সদা পাঙপ 
রত ; এমন দর্ম্ম বত সংসার-বভতঙর ; কঙি হঙি িল, গস বদন আমার, 
ইতম্যাবদ) ।
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পরৌরদং । বতবন আমাঙদর গ�ৌর বদঙয়ঙ�ন । শ্রীলিাসুঙদি গঘাি 
বলঙেঙ�ন :

রক্দ পরৌর িা হ’ত   তজব ক্ক হইত
      পকমজি ধক্রতাম পদ ।
রাধার মক্হমা   পপ্রমরস-সীমা
      েরজত োিাত পক ? ॥

এইভাঙিও রবদ শ্রীলভবক্বিঙনাদ ঠাকুর না আসঙতন, তেন গক 
আমাঙদর শ্রীহচতন্য মহাপ্রভুর সম্বঙন্ িঙল বদঙতন ? বতবন আমাঙদর 
গ�ৌরহবর দান কঙরব�ঙলন । 

পরৌরধামদং । শ্রীলভবক্বিঙনাদ ঠাকুর আমাঙদর শ্রীনিদ্ীপ ধাম 
বদঙয়ঙ�ন ।

রেন শ্রীলভবক্বিঙনাদ ঠাকুর এই জ�ঙত আবিভ ূম্মত হঙয়ঙ�ন, তেন 
অঙনকই ভািঙতন গর মহাপ্রভুর জন্মস্ান �্ায় হাবরঙয় ব�ঙয়ব�ল । 

এক বদন শ্রীলভবক্বিঙনাদ ঠাকুর তাঁর িাবড়ঙত �াঙদর উপঙর 
হবরনাম করব�ঙলন (তাঁর অভম্যাস ব�ল এইরকম : রেন প্রায় 
সন্ম্যাঙিলা হত তেন বতবন ঘুমাঙত গরঙতন আর মধম্যরাত উঙঠ বতবন 
গ্রন্ বলেঙতন ও হবরনাম করঙতন ।) �াঙদ দাঁবড়ঙয় বতবন বক�ু দঙূর 
একটা অদু্ভত আঙলা গদেঙত গপঙলন । 

পঙরর বদন বতবন ওোঙন ব�ঙয় গদেঙলন গর এটা োবল মাঙঠর 
মত জায়�া ব�ল আর চারবদঙক ওোঙন অঙনক তুলসী �া� । বতবন 
গলাকঙক স্ানটার নাম বজঙজ্স করঙলন বকন্তু গকউ নামটা িলঙত 
পারল না । তারা শুধু িলঙলন গর, তারা মাঠটা চাি করঙত গচষ্া 
কঙরঙ�ন বকন্তু বক�ু হয় না, শুধু তুলসী �া� উৎপন্ হয় । 

শ্রীলভবক্বিঙনাদ ঠাকুর বচন্তা করঙলন, “তুলসী �া� এোঙন 
গকন ?” বতবন নিদ্ীঙপ ব�ঙর শ্রীলজ�ন্াথদাস িািাজী মহারাঙজর 
কাঙ� এঙলন । ওই সময় শ্রীলজ�ন্াথদাস িািাজী মহারাঙজর িয়স 
১৩৭ ি�র ব�ল । শ্রীলভবক্বিঙনাদ ঠাকুর তাঁঙক বজঙজ্স করঙলন, 
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“প্রভু, আপবন আমার সঙ্ রাঙিন ?” িয়স্ক হঙয় শ্রীলজ�ন্াথদাস 
িািাজী মহারাজ হাঁটঙত পারঙতন না, তাই তাঁর গসিক তাঁঙক ঝুবড়ঙত 
িবসঙয় বদঙলন আর ভবক্বিঙনাদ ঠাকুঙরর সঙ্ তাঁঙক মাথায় িঙয় 
বনঙয় গ�ঙলন । রেন শ্রীলজ�ন্াথদাস িািাজী মহারাজ ওই স্াঙন 
গপৌঁঙ� ব�ঙলন, তেন বতবন ঝুবড়র গথঙক লা� বদঙয় নাচঙত শুরু 
করঙলন ! বতবন বচৎকার করঙত থাকঙলন, “হাঁ ! গপঙয়ব� ! এইটা 
প্রভুর জন্মস্ান ! এইটা গরা�বপঠ !”

এইভাঙি শ্রীলভবক্বিঙনাদ ঠাকুর মহাপ্রভুর জন্মস্ান প্রকাি 
করঙলন ।

িামদং । বতবন আমাঙদর হবরনাম বদঙয়ঙ�ন । মহাপ্রভু িঙল 
বদঙয়ঙ�ন :

হজর কৃষ্ণ হজর কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হজর হজর ।
হজর রাম হজর রাম রাম রাম হজর হজর ॥

হজরিম্মাম হজরিম্মাম হজরিম্মায়মব পকবলম্ ।
কজলৌ িাজস্্যব িাজস্্যব িাজস্্যব রক্তরন্যথা ॥

বকন্তু সঙ্ সঙ্ মহাপ্রভুর পঙর অঙনক নাম-অপরাধী উৎপন্ 
হঙয় গ�ল । অঙনক অপসম্প্রদায় হবরনাম বিতরি করঙত শুরু করল 
বকন্তু তাঁঙদর হবরনাম ইচ্ামত । শ্রীলভবক্বিঙনাদ ঠাকুর ভািঙলন, 
“বনতম্যানন্দ প্রভু নামহট্ স্াপন কঙরব�ঙলন আর আবম এই নামহঙট্ 
ঝাড়ুদার হি—ঝাড়ু বদঙয় আবম সম ভুল বসদ্ান্ত নামহট্ গথঙক 
বিতাড়ন করি !” বতবন এটা গঘািিা কঙর তাই করঙলন ।

ভক্তিদং ভূক্রদং । বতবন হঙচ্ সতিম গ�াস্বামী ।
মহাপ্রভু িনৃ্দািঙন �য় গ�াস্বামীঙক পাবঠয়াঙ�ন : শ্রীল রূপ 

গ�াস্বামী, শ্রীল সনাতন গ�াস্বামী, শ্রীল রঘুনাথ ভট্ গ�াস্বামী, শ্রীল জীি 
গ�াস্বামী, শ্রীল গ�াপাল ভট্ গ�াস্বামী এিং শ্রীল রঘুনাথ দাস গ�াস্বামী । 
মহাপ্রভু আঙদি বদঙলঙন গর, এই �য় গ�াস্বামী িনৃ্দািঙন ব�ঙয় 
মহাপ্রভুর মলূবসদ্ান্ত প্রচার করঙিন । আর তাঁরা স�ল ব�ঙলন—
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তাঁরা মহাপ্রভুর অভীষ্ সম্পিূ ম্মরূঙপ বসদ্ করঙলন ।
বকন্তু তারপর তাঁরা সি স্বধাঙম চঙল গ�ঙলন... গক তাঁঙদর পর 

প্রচার করঙিন ? এক বদন বিবির গঘাি বলঙেঙ�ন, “গক সতিম গ�াস্বামী 
হঙত পাঙরন ? রবদ এই জ�ঙত �য় গ�াস্বামীর পঙর গকউ গ�াস্বামী হঙত 
পাঙরন, তাহঙল গসটা মাত্ই শ্রীলভবক্বিঙনাদ ঠাকুর হঙত পাঙর ।”

শ্রীলভবক্বিঙনাদ ঠাকুঙরর সম্বঙন্ আমরা অঙনক বক�ু িলঙত পাবর 
বকন্তু তাঁর মলূ বিষো তাঁর গ্রঙন্র মঙধম্যই আঙ� । রবদ আপনারা তাঁর 
িইগুল পড়ঙিন, আপনারা িঝুঙত পারঙিন সনাতন-ধর্ম্ম  িা চজি-ধর্ম্ম  
বক িলা হয়, আমাঙদর বসদ্ান্ত কী হয় । 

আমরা িঝুঙত পাবর গর, শ্রীলভবক্বিঙনাদ ঠাকুর এই জ�ঙত না 
আসঙতন গকাথায় ও কার কমলচরঙি আমরা আরেয় গপতাম ? বতবন 
আমাঙদর এই সি দান বদঙয়ঙ�ন, বতবন আমাঙদর শ্রীলভবক্বসদ্ান্ত 
সরস্বতী ঠাকুর বদঙয়ঙ�ন । রবদ আপনারা বচন্তা করঙিন, আপনারা 
িঝুঙত পারঙিন কত বতবন অমাঙদরঙক, পবতত অধম জীিঙক, 
বদঙয়ঙ�ন...

—    —

শ্রীপুরীধাম মাহাত্ম্য :“শ্রীনারায়ি �াতায়”  ১১১



চটকপর্ম্ম জতর কথা

শ্রীপুরীধাঙম এক জায়�া চটকপর্ম্ম ত নাঙম আঙ� । এটা হঙচ্ 
অবভন্ গ�ািদ্ম্ম ন । 

মাঙঝ মাঙঝ স্ান করঙত ব�ঙয় মহাপ্রভু এই স্ান গদেঙত গপঙয় 
কাঁদঙত কাঁদঙত গ�ািদ্ম্ম ঙনর তিি করঙত করঙত িায়রু মত এোঙন 
গদৌড়ঙত শুরু করঙলন । এোঙন গপৌঁঙ� ব�ঙয় বিরহজ্বঙল তাঁর 
অষ্সাব্বিকবিকার হঙয় গ�ল—তাঁর অপ্রাকৃত লীলা প্রকাি কঙর বতবন 
কৃষ্লীলা দি ম্মন করঙতন । রেন সমতি ভক্�ি এোঙন ব�ঙয় তাঁর কাঙন 
“হঙর কৃষ্” মহামন্ত্র করঙত শুরু করঙলন, তেন সঙ্ সঙ্ মহাপ্রভু 
আিার িান্ত হঙয় হঠাৎ কঙর উঙঠ বিরক্ হঙয় িলঙলন, “গক আমাঙক 
গ�ািদ্ম্ম ন গথঙক এোঙন এঙনঙ� ?! আবম কৃষ্লীলা গদেব�লাম আর 
এেন আবম গকাথায় ? গকন গতামরা আমাঙক দঃে বদঙয় এোঙন 
এঙন� ?” মহাপ্রভু কাঁদঙত শুরু করঙলন ।

এইটা হঙচ্ েুি উচি, গ�াপনীয় স্ান ।
গসই জায়�ায় প্রভুপাদ শ্রীলভবক্বসদ্ান্ত সরস্বতী ঠাকুর 

শ্রীপুরুঙিার্ম-গ�ৌড়ীয় মঠ স্াপন করঙলন । গসোঙন বতবন প্রবত ি�র 
উৎসি, প্রচার এিং ভজন করঙতন । গসোঙন আজও তাঁর ভজন কুবটর 
বিদ্মান আঙ� । 

আপনারা বনচিয় শুঙনঙ�ন গর, আমাঙদর পরম গুরুঙদি ওঁ 
বিষু্পাদ শ্রীলভবক্ রষেক শ্রীধর গদিঙ�াস্বামী মহারাজ শ্রীলপ্রভুপাঙদর 
কাঙ� আরেয় গ্রহি কঙরঙ�ন । বতবন তাঁর সম্বঙন্ বলঙেঙ�ন:

ক্িক্িল-ভুবি-মায়া-ক্িন্ক্বক্ছিন্কত্র্রী
ক্ববধুবহুল-মরৃ্যা-মকু্তি-পমাহান্ত-দাত্রী ।

১১২         শ্রীলভবক্ বনর্ম্ম ল আচারম্মম্য মহারাজ



ক্িক্থক্লত-ক্বক্ধ-রারারাধ্য-রাজধি-ধািী
ক্বলসতু হৃক্দ ক্িত্যং ভক্তিক্সদ্ান্ত-বাণী ॥

প্রভুপাদ শ্রীলভবক্ বসদ্ান্ত সরস্বতী ঠাকুর মায়ার বিরুঙদ্ রদু্ 
গঘািিা কঙরঙ�ন এিং বিবধঙকও বিবথল কঙরঙ�ন । রেন বতবন 
নিদ্ীঙপ ব�ঙয়ঙ�ন, তেন গলাক তাঁঙক অঙনক অতম্যাচার কঙরঙ� । 
বতবন িলঙলন:

েরজত ককজল প�াষণা ‘তজরাক্রব সক্হষু্ণিা’
হি ‘কীর্ম্মিীয়ঃ সদা হক্রঃ’ ।

এই বতবন গঘািিা করঙলন । তাঁর ভবক্-বসদ্ান্ত-িািী দ্ারা বতবন 
এই জ�ঙত রা�ানু� ভবক্ প্রদান কঙরঙ�ন ।

শ্রীঅহদ্ত প্রভু শ্রীমন্মহাপ্রভুঙক আহ্ান কঙর বনঙয় এঙসব�ঙলন  
কারি বতবন দঃবেত হঙয় পঙড় গদেঙত গপঙলন গর, এই জ�ঙতর 
শুদ্ ধর্ম্ম  বিবচ্ন্ হঙয় পঙড়ব�ল । মহাপ্রভুর রাওয়ার পর অঙনক 
অপসম্প্রদায় উৎপন্ হঙয়ব�ল—আউল, িাউল, কতম্মাভজা, গনড়া, 
দরঙিি, সাঁই, সহবজয়া, সেীঙভকী, মিাতম্ম, জাত-গ�াসাবি, অবতিাড়ী, 
চড়ূাধারী, গ�ৌরা্না�রী (আর এেনই গতরটার গথঙক গতর হজার 
হঙয় ব�ঙয়ঙ� !) । এইটার গথঙক মবুক্ গদওরার জন্য শ্রীলভবক্বিঙনাদ 
ঠাকুর ভ�িতীঙদিীঙক বনঙয় বিমলাঙদিীর কাঙ� প্রাথ ম্মনা করঙলন, “গহ 
গদিী, এমন একজনঙক পাঠাও গর এইজ�ঙত শুদ্-ভবক্-বসদ্াঙন্তর 
কথা জ�ঙত প্রদান করঙত পারঙি !” তেন জ�ন্াথঙদঙির কৃপায় 
শ্রীলভবক্বসদ্ান্ত সরস্বতী ঠাকুর (বিমলা প্রসাদ) জ�ঙত আসঙলন ।

বতবন অঙনক উপঙদি বদঙয়ঙ�ন : 
“গকাবট গকাবট হসবপটাল চতবর না করার গচঙয়, গকাবট গকাবট 

গরা�ী গসিা না করার গচঙয় একজন কৃষ্-িবহমুম্মে িম্যবক্ঙক তুবম রবদ 
এই পঙথ আনঙত পার, তাহঙল গকাবট গুন উর্ম হঙি !”

“গতািাঙমাদকারী কেনও গুরু হঙত পাঙরন না ।”
“জীঙির গসিা করঙত করঙত আত্কলম্যাি লাভ হয় ।”

শ্রীপুরীধাম মাহাত্ম্য :“চটকপর্ম্ম ঙতর কথা”  ১১৩



“মঙনর গেয়াল েুবিমত ভজঙনর অবভনয়ঙক ভজন িঙল না । 
গুরু-চিষ্ঙির আনু�ঙতম্য, গুরু-চিষ্ঙির গসিা কঙর তাঁঙদর মন সন্তুবষ্ 
বিধান করার নামই হইল ভজন ।”

 এইভাঙি অঙনক বতবন উপঙদি বদঙয়ঙ�ন, অঙনক তীথ ম্ম ভ্মি 
কঙরঙ�ন আর ৬৪বট মঠ স্াপন কঙরঙ�ন । 

রবদ আমাঙদর গুরুর প্রবত আনু�তম্য গনই—রবদ আমরা রূপ-
রঘুনাঙথর বসদ্ান্ত প্রচার না কঙর অন্যান্য ভাঙি চবল—তাহঙল আমরা 
শ্রীলভবক্বসদ্ান্ত সরস্বতী ঠাকুঙরর কৃপা কেনও লাভ করঙত পারি 
না।

শ্রীজরৌরাগে-পাক্রষদ ঠাকুর ভক্তিক্বজিাদ
 দীিহীি পক্রজতর বনু্ ।
কক্লতমঃ ক্বিাক্িজত  আক্িজলি অবিীজত
 পতামা’ অকলঙ্ পূণ ম্ম ইদুি ॥

বতবন সারা জ�ঙতর প্রবত বিষো বদঙয়ঙ� :
তৃণাদক্প সুিীজচি তজরাক্রব সক্হষু্ণিা ।
অমাক্িিা মািজদি কীর্ম্মিীয়ঃ সদা হক্রঃ ॥

এই বিষো রবদ আমরা সি গ্রহি কবর, তাহঙলই আমরা 
ভবক্বসদ্ান্ত সরস্বতী ঠাকুঙরর কৃপা লাভ করঙত পারি ।

জয় শ্রীলভবক্বসদ্ান্ত সরস্বতী ঠাকুর প্রভুপাদ বক জয় ।

—    —

১১৪         শ্রীলভবক্ বনর্ম্ম ল আচারম্মম্য মহারাজ



রম্ভীরা—ক্বরজহর জ্বলন্ত �র

�ম্ভীরার অথ ম্মটা কী ? ‘�ম্ভীরা’ মাঙন ঘঙরর মঙধম্য ঘর । এই েুি 
গ�াট ঘঙরই মহাপ্রভু থাকঙতন । আমার গুরুমহারাঙজর কথা মঙন 
পঙড়—রেন বতবন পুরীঙত এঙসঙ�ন, বতবন এক িার আমাঙক একটা 
প্রশ্ন করঙলন, “বিঙনাদ, তুবম বক জান ওই ঘঙরর মঙধম্য মহাপ্রভু বক 
কঙর িাহ তুঙল নতৃম্য করঙতন ? মহাপ্রভু এত লম্বা (৭ �ুত ৬ ইঞ্চ), 
বতবন অজানুলবম্বত ভুজা (হাতগুলা হাঁটুর বনঙচ পঙড়) আর �ম্ভীরাটা 
এত গ�াট ঘর ।” এই রকম প্রশ্ন গুরুমহারাজ করঙলন । কাঙকই িা 
িলি আর কাঙকই িা শুনাইি ? গসটা হঙচ্ েুি �ভীর কথা । উদেডি 
নতৃম্য করঙল, ঘর উঁচু হঙয় রায় । ভ�িাঙনর কাঙ� সি বক�ুই সম্ভি ।

এই ঘঙর িঙস মহাপ্রভু বিপ্রলম্ভ লীলা আস্বাদন করঙতন । বিপ্রলম্ভ 
লীলা মাঙন বিরহ লীলা ।

অক্য় দীিদয়ার্ম্ম িাথ পহ
মথুরািাথ কদাবজলাক্যজস ।
হৃদয়ং ত্বদজলাককাতরং
দক্য়ত ভ্রাম্যক্ত ক্কং কজরাম্যহম্ ॥

“তুবম আমাঙক একিার দি ম্মন বদঙল আর দি ম্মন বদচ্ না ।”
মহাপ্রভু গক ব�ঙলন ? রেন এক বদন দ্াপর-রঙু� কৃষ্ 

আমলীতলায় িঙস ধম্যান করব�ঙলন, তেন বতবন রমনুার মঙধম্য তাঁর 
�বিটা গদেঙত গপঙয় ভািঙলন, “িাঃ ! আবম কত সুন্দর !” আর 
বতবন মঙন করঙলন, “আবম গদেঙত চাই রাধারািী আমার নাম 
কঙর এত কাঁঙদ গকন ? রাধারািী আমার গসিা কঙর বক িাবন্ত 
পায় ? গসই রাধার রসটা আমাঙক জানঙত হঙি ! আবম রাধার ভাি 
ধঙর এই কবল-রঙু� আসি !”

শ্রীপুরীধাম মাহাত্ম্য :“�ম্ভীরা—বিরঙহর জ্বলন্ত ঘর”  ১১৫



তাঁর ইচ্া মত বতবন এই কবল-রঙু� শ্রীনিদ্ীপ ধাঙম জ�ন্াথবমরে-
িচীমাতাঙক অিলম্বন কঙর এিং শ্রীরাধার ভাি ও কাবন্ত চুবর কঙর 
জ�ঙত অিতীি ম্ম হঙলন । এই গ�ৌরহবররূঙপ বতবন দ্াঙর দ্াঙর গরঙত 
গরঙত িঙলঙ�ন, “জীি জা�, জীি জা� ! কত বনদ্রা রাও মায়া-
বপিাচীর গকাঙল ! জীি, তুবম কত ঘুমাঙি ? তুবম উঠ পড় ! গতামরা 
বঠকানা হাবরঙয় গ�ঙল� ! আবম গতামাঙক বনঙত এঙসব�—আমার 
সঙ্ চল, আবম গতামাঙদরঙক বনঙজর িাবড়ঙত পাবঠঙয় গদি !”

মহাপ্রভু ১২ ি�র ধঙর �ম্ভীরায় বিপ্রলম্ভ লীলা আস্বাদন কঙরঙ�ন । 
রেন মহাপ্রভু নিদ্ীঙপ (মায়াপুঙর) ব�ঙলন, বতবন তেন এই লীলা 
প্রকাি শুরু করঙলন । তাঁর মা িচীমাতা হায় হায় কঙর িলঙলন, 
“বিশ্বরূপ চঙলই গ�ঙ� আর এেন আমার একবট মাত্ গ�ঙলবট পা�ল 
হঙয় গ�ঙ� ! ও অিল-তািল িলঙ� । আবম কী করি এেন ?” বতবন 
োক্াঙরর কাঙ� গ�ঙলন আর োক্ারিাি ুতাঁঙক িলঙলন গর, বনমাইঙক 
ঠাডিা গতল মাথায় বদঙত হঙি । িচীমাতা তাই করঙলন । 

এবদঙক শ্রীিাস পবডিত এঙস িলঙলন, “বদবদ, তুবম কী কর� ? 
ওর রা হঙয়ঙ� গসটা গতল বদঙয় বক�ু হঙি না ! আবমও এর মত পা�ল 
হঙত চাই ! ওর রা হঙয়ঙ�, আবমও গসটা চাই বকন্তু আমার গসরকম 
ভা�ম্য হয় বন ।” 

শ্রীিাস পবডিঙতর কথা শুঙন মহাপ্রভু হঠাৎ কঙর �ম্ভীর হঙয় পঙড় 
তাঁর হাত ধঙর িলঙলন, “শ্রীিাস, তুবমও রবদ িলঙত গর আবম পা�ল 
হঙয় গ�ব�, আবম �্ায় লাব�ঙয় আত্হতম্যা করতাম ! গর অন্তত তুবম 
িঝুঙত পার�, গসটা আমার ভরসা ।”

কৃষ্ণবণ ম্মং ক্ত্বষাঽকৃষ্ণং সাজগোপাগোস্ত্রপাষম্মদম্ ।
রয়জ্ঃ সঙ্ীর্ম্মিপ্রায়য়রম্মেক্ন্ত ক্হ সুজমধসঃ ॥

“বরবন ‘কৃষ্’ এই িি ম্মদ্য়-কীর্ম্মনপর কৃঙষ্াপঙদষ্া অথিা ‘কৃষ্’ 
এই িি ম্মদ্য় কীর্ম্ম ঙনর দ্ারা কৃষ্ানুসন্ান তৎপর, রাঁহার ‘অ্’—  
শ্রীমবন্তম্যানন্দাহদ্তপ্রভুদ্য় এিং ‘উপা্’—তদাবরেত শ্রীিাসাবদ 

১১৬         শ্রীলভবক্ বনর্ম্ম ল আচারম্মম্য মহারাজ



শুদ্ভক্�ি, রাঁহার ‘অস্ত’—হবরনামিব্দ এিং পািম্মদ—শ্রী�দাধর-
দাঙমাদরস্বরূপ-রামানন্দ-সনাতন-রূপাবদ বরবন কাবন্তঙত ‘অকৃষ্’ 
অথ ম্মাৎ পীত (গ�ৌর), গসই অন্তঃকৃষ্ িবহঙ� ম্মৌর রাধাভািদম্যবতসুিবলত 
শ্রীঙ�ৌরসুন্দরঙক কবলরঙু� সুঙমধা�ি সঙ্ীর্ম্মনপ্রধান রঙজ্র দ্ারা 
আরাধনা কবরয়া থাঙকন ।”
(শ্রীমদ্ভা�িতম্, ১১/৫/৩২)

শ্রীরাধার ভাজব ক্রক্ি সুবণ ম্ম বরণ ।
সাজগোপাজগে িববিীজপ রাঁর সংকীর্ম্মি ॥
কক্লজত উপাস্য পসই কৃষ্ণ পরৌরহক্র ।
িবধা ভক্তিজত তাঁজর উপাসিা কক্র ॥ ১॥
(শ্রীলভবক্বিঙনাদ ঠাকুর)

তেন নিদ্ীি গ�ঙড় বদঙয় মহাপ্রভু শ্রীপুরীধাঙম এঙসঙ�ন আর 
গসোঙন তাঁর গিি লীলা প্রকাি কঙর িাস করঙতন । এক বদন 
জ�দানন্দ পবডিত তাঁঙক একবট বচবঠ বনঙয়ঙ�ন, বচবঠটা অহদ্ত প্রভুর 
কা� গথঙক ব�ল ওইরকম :

বাইলজক কক্হহ,—পলাক হইল বাউল ।
বাইলজক কক্হহ,—হাজট িা ক্বকায় চাউল ॥
বাইলজক কক্হহ,—কাজে িাক্হক আউল ।
বাইলজক কক্হহ,—ইহা কক্হয়াজি বাউল ॥

“মহাপ্রভুঙক কবহও গর, গলাক গপ্রঙম উন্মর্ হইয়াঙ�, আর গপ্রঙমর 
হাঙট গপ্রমরূপ চাউল-বিক্রঙয়র স্ল নাই । মহাপ্রভুঙক কবহও গর, 
আউল অথ ম্মাৎ গপ্রঙমান্মর্ িাউল আর সংসাবরক-কাঙরম্মম্য নাই । 
মহাপ্রভুঙক কবহও গর, গপ্রঙমান্মর্ হইয়াই অহদ্ত একথা কবহয়াঙ� । 
তাৎপরম্ম এই গর, প্রভুর আবিভম্ম াি হইিার গর তাৎপরম্মম্য ব�ল, তাহা 
সম্পিূ ম্ম হইল, এেন প্রভুর রাহা ইচ্া, তাহাই হউক ।”
(চচঃ চঃ ৩/১৯/২০-২১)

এই কবিতা পঙড় মহাপ্রভু �ম্ভীর হঙয় পড়ঙলন । স্বরূপ দাঙমাদর 
বজঙজ্স করঙলন, “প্রভু, তার অথ ম্মটা কী ?”

শ্রীপুরীধাম মাহাত্ম্য :“�ম্ভীরা—বিরঙহর জ্বলন্ত ঘর”  ১১৭



মহাপ্রভু িলঙলন, “আবম আসল অথ ম্মটা জাবন না, বকন্তু অহদ্ত 
আচারম্মম্য িড় পজূক—গস প্রথম গদিঙক পজূা করিার জন্য গদিঙক 
বনমন্ত্রি কঙর, আর একটু পঙর তার পজূা গিি কঙর গদিঙক বিদায় 
কঙর গদয় । গিাধহয় আহদ্ত ভািঙ� গর, গদঙির চঙল রাওয়ার সময় 
হঙয়ঙ� ।”

গসই কাল গথঙক মহাপ্রভুর লীলা অতম্যন্ত �ম্ভীর হঙয় গ�ল—বতবন 
সি প্রচার িন্ কঙর গিি বদনগুঙলা বিরঙহর জ্বালায় ঙকঙটঙ�ন ।

বাঁক্ি বারণও মাজি িা,            কথা পর শুজি িা,
        ও মরা পকি মজর িা ।
বাঁক্ির পকাি লাে িাই,       ক্দবাক্িক্ি ডাজক-তাই
আক্ম রত দূজর রাই,          বাঁক্ি বজল এস রাই,
        পকি পর সময় বজুর িা ।

এই বিরঙহর জ্বালায় শ্রীঙ�ৌরহবর রাবধকার ভাি ধঙর কৃঙষ্র জন্য 
উন্মাদ হঙয় ব�ঙয়ঙ�ন । ব্রজঙ�াপীরা িলঙলন, “কৃষ্, তুবম আমাঙদরঙক 
িনৃ্দািন গ�ঙড় চঙল ব�ঙয়�—আমাঙদর রত কাঁবদঙয়�, গতামাঙকও  তত 
এই জ�ঙত এঙস কাঁদঙত হঙি !”

গসইরকম লীলা �ম্ভীরায় হঙয়ব�ল ।

—    —
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শ্রীল হক্রদাসঠাকুর : িামাচারম্ম্য ক্িজরামক্ণ

শ্রীলভবক্ সুন্দর গ�াবিন্দ গদিঙ�াস্বামী মহারাজ িঙলঙ�ন:  
“শ্রীলহবরদাস ঠাকুঙরর গুি মবহমা মিরি করঙত করঙত 

আমাঙদর সি অপবিত্তা চঙল রাঙি ।”

ক্সদ্বকুল । এটা হঙচ্ শ্রীলহবরদাস ঠাকুঙরর ভজন কুবটর । 
মহাপ্রভু রেন শ্রীপুরীধাঙম এঙসব�ঙলন, তেন কািী বমরেঙক িলঙলন, 

“প্রভু, আমার জন্য আর একটা গ�াট জায়�া রােঙত হঙি, পারঙিন ?” 
মহাপ্রভু িলঙলন না, কার জন্য ঘরটা দরকার—বনঙজর জন্য অনুঙরাধ 
করঙলন ; আর কার জন্য ঘরটা ব�ল, গসটা বজঙজ্স করঙত গকউ সাহস 
করঙলন না । কািী বমরে িলঙলন, “হাঁ, বনচিয় । িাবড়র পাঙি একটা ঘর 
আঙ� । এই ঘরটা আবম আপনাঙক বদঙয় গদি ।” 

তেন মহাপ্রভু দবষেি গদঙি গ�ঙয়ব�ঙলন আর ব�ঙর এঙস কািী 
বমরেঙক আিার বজঙজ্স করঙলন, “আমার ঘরটা গকাথায় ?” কািী 
বমরে  ঘরটা তাঁঙক গদবেঙয় বদঙলন ।

আবম আঙ�ও িলব�লাম গর, ভ�িান বতনবট করাঙি এই জ�ঙত 
এঙসব�ঙলন : ১) হবরনাম বিতরি করিার জন্য; ২) আমার নাম কঙর 
রাধারািী এত গকন কাঁঙদ ? ৩) রাধারাবি আমার গসিা কঙর কী 
িাবন্ত পায় ?—গসই রসটাঙক আস্বাদন করিার জন্যই ভ�িান শ্রীকৃষ্ 
এই কবলরঙু� গ�ৌরহবররূঙপ অিতীি ম্ম হঙয়ঙ�ন । এঙস বতবন দ্াঙর দ্াঙর 
গরঙত গরঙত গলাকঙক গেঙক িলঙলন, “জীি জা�, জীি জা� ! কত 
বনদ্রা রাও মায়া-বপিাচীর গকাঙল ! জীি, ঘুমাইও না ! তুবম উঠ 
পড় !” আর তাঁর কাঙ� সি সময় দঙটা গসনাপবত ব�ল : শ্রীলহবরদাস 
ঠাকুর ও শ্রীবনতম্যানন্দ প্রভু :

শ্রীপুরীধাম মাহাত্ম্য :“শ্রীল হবরদাসঠাকুর : নামাচারম্মম্য বিঙরামবি”  ১১৯



শুি শুি ক্িত্যািদি, শুি হক্রদাস ।
সর্ম্ম ত্র আমার আজ্া করহ প্রকাি ॥

প্রক্ত �জর �জর ক্রয়া কর এই ক্ভক্ষা ।
‘বল কৃষ্ণ, ভে কৃষ্ণ, কর কৃষ্ণ ক্িক্ষা’ ॥
(চচঃ ভঃ ২/১৩/৮-৯)

শ্রীপুরীধাঙম এঙস মহাপ্রভু বনতম্যানন্দ প্রভুঙক নবদয়ায় গরঙে বদঙয় 
হবরদাস ঠাকুরঙক তাঁর সঙ্ শ্রীপুরীঙত এঙনব�ঙলন আর তাঁর বনঙজর 
ঘঙরর পাঙি একটা ঘর বদঙয়ব�ঙলন । গসই ঘরটা হঙচ্ বসদ্িকুল ।

এক বদন মহাপ্রভু এোঙন এঙস গদেঙলন রা, হবরদাস ঠাকুর 
হবরনাম করঙত করঙত ঘঙরর িাবহঙর গরাঙদর মঙধম্য িঙস আঙ�ন । 
তেন বতবন জ�ন্াঙথর দাঁতনকাবঠ বনঙয় এোঙন পুঙঁত বদঙয়ব�ঙলন । 
সঙ্ সঙ্ গসই স্াঙন এই িকুল �া� হঙয় ব�ঙয়ব�ল । তাঁর ভক্ঙক �ায়া 
গদওয়ার জন্য মহাপ্রভু এত িড় �া� প্রকাি করঙলন ।

আঙতি আঙতি �া� িড় হঙয় গ�ল িঙল পাডিারা এই �াঙ�র জন্য 
তারা জ�ন্াঙথর চড়ূা গদেঙত গপঙতন না । এই �া� কাটার জন্য 
জ�ন্াথ মবন্দঙর রারা বিভা�ীয় মম্যাঙনজার ব�ঙলন, আর গর হতম্মাকতম্মা 
ব�ঙলন, গস �া�টা গকঙট বদঙত আঙদি বদঙলন । হবরদাস ঠাকুর 
মহাপ্রভুর কাঙ� প্রাথ ম্মনা করঙলন, “প্রভু, �া�টাঙক রষো কর ।”

পঙরর বদন রেন কাঠুবরয়ারা সকাল �া�টা কাটঙত এঙসব�ঙলন, 
তেন তারা গদেঙলন গর, �া�টাই গনই—শুধু �াঙ�র িাকলটা  থাকল 
(সারাংি চঙল ব�ঙয়ব�ল) ! �াঙ�র �ালটা বনঙয় বক করঙিন ? গকান 
�ালটাঙক কাঙজ লা�াঙত পারঙিন না, তাই তারা বক�ু না গপঙয় ব�রৎ 
চঙল গ�ঙলন । 

আজও আপবন গদেঙত পাঙরন গর, আসঙল এোঙন �া�টাই 
গনই—িাকলটা পঙড় আঙ� । এই জন্য গসই স্াঙনর নাম হঙচ্ 
বসদ্িকুল । এই �াঙ�র তলায় হবরদাস ঠাকুর ভজন করঙতন ।
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শ্রীলহক্রদাস ঠাকুজরর ক্িরম্মাণ-লীলা ।

এই বসদ্-িকুঙলর �াঙ�র পাঙি শ্রীল হবরদাস ঠাকুঙরর বনরম্মাি 
লীলা হঙয়ব�ল । 

রেন সমতি ভক্�ি গ�ৌড়ঙদি গথঙক রঙথর সময় আসঙতন, 
তেন উবড়ষ্যার গলাকগুঙলা িলঙতন, “গর িাংলা গথঙক গলাকগুঙলা 
আঙস, তারা সি েুি গিিী গিিী োয়, ওরা োবল োওয়ার জন্যই 
আঙস । ওঙদর জ্ান-ধম্যান গনই, এরা এঙস সমঙুদ্র স্ান না কঙর, 
মতিক মডুিন না কঙর, সিম্মাঙগ্র এঙস মহাপ্রভুর কাঙ� গেঙত িঙস ! 
এমনবক জ�ন্াথঙদিঙক না গদঙে মহাপ্রভুঙক গদেঙত রায় ।” মহাপ্রভুও 
িলঙলন, “সতম্যই গতা িলঙ�ন—গতামরা জ�ন্াথঙদঙির দি ম্মন না কঙর 
আঙ� আমার কাঙ� গকন এস ?” বকন্তু সমতি ভক্�ি িলঙলন, “প্রভু, 
আপনাঙক দি ম্মন করঙল আমাঙদর জ�ন্াথ দি ম্মন হয় !”

আর শ্রীলহবরদাস ঠাকুর কী িলঙতন ? “আমার জ�ন্াথ দি ম্মন 
করিার অবধকার গনই । আবম অবত পাপী, রিন, বনচু জাবত, আমার 
নাবহ লষেি-গুি, তাহঙল আবম বক কঙর জ�ন্াথ মবন্দঙর রাি ? 
আমার গকান গরা�ম্যতা গনই ।” তাই মহাপ্রভু বনঙজ প্রঙতম্যক বদন 
জ�ন্াথঙদঙির মবন্দঙর ম্লারবতঙত রাওয়ার পঙর হবরদাস ঠাকুঙরর 
কাঙ� আসঙতন । 

মহাপ্রভু ভঙক্র মবহমা বক কঙর প্রকাি কঙরঙ�ন ? হবরদাস ঠাকুর 
গক ব�ঙলন ? বতবন স্বয়ং ব্রহ্মা, জ�ঙতর সৃবষ্কতম্মা আর ভ�িান বনঙজ 
তাঁর কাঙ� এঙস হবরকথা িলঙতন ।

আপনারা সিাই জাঙনন গর, হবরদাস ঠাকুঙরর চিবিষ্ম্য ব�ঙল 
গর, বতবন প্রবত বদন বতন লষে হবরনাম উচিঃস্বঙর �া�টার তলার িঙস 
িঙস করঙতন । গকন বতবন উহচিঃস্বঙর কীর্ম্মন করঙতন ? হবরনাম 
করার বতনটা প্রকার আঙ�—১) মঙন মঙন কীর্ম্মন করঙল জপ হয়, ২) 
উচিঃস্বঙর করঙল সংকীর্ম্মন হয় আর ৩) গনঙচ গনঙচ হাত তুঙল কীর্ম্মন 
করঙল মহাসংকীর্ম্মন হয় । বতনরকম কীর্ম্মন আঙ� আর বতনরকমও 
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�ল আঙ� । শ্রীল হবরদাস ঠাকুর উচিঃস্বাঙর কীর্ম্মন করঙতন কারি 
পশুপাবে, �া�পালা, কীটপত্, সি প্রািী গর বনঙজ হবরনাম িলঙত 
পাঙর না, উচিঃস্বাঙর কীর্ম্মন করঙল গস সি হবরনাম অন্তত শুনঙত 
পায় । তাই সি জীঙির ম্ল করিার জন্য শ্রীলবহরদাস ঠাকুর 
উচিঃস্বাঙর কীর্ম্মন করঙতন ।

আরও একটা কথা হঙচ্ গর, শ্রীল শ্রীধর গদিঙ�াস্বামী মহারাজ 
িঙলঙ�ন গর, মঙন মঙন কীর্ম্মন করঙল গসটা সহঙজ আ্ুঙলর িম্যায়াম  
(finger exercise) হঙত পাঙর কারি জপ করঙত করঙত আমাঙদর মন 
এবদঙক গসবদঙক রায় (“আমার লাউ �া�টা বক রকম িড় হঙচ্?” 
“ওই �া�ল গকাথায় রাঙচ্ ? লাউ �া� গেঙত রাঙচ্ বক না ?”) 
িা আবম গদঙেব� অঙনক গলাক মালা করঙ�ন আর কথা িলঙ�ন, 
“আপবন গকমন আঙ�ন ? গকাঙথেঙক এঙসঙ�ন ? আপনার িাবড় 
গকাথায় ? ইতম্যাবদ ।” এটা সি কী হবরনাম হঙচ্ ? বজহ্ায় ওঠি 
স্পন্দন করঙলই অন্ততপঙষে মন সি জায়�ায় ঘুঙর গিড়াঙি না ।

এক বদন মহাপ্রভু এঙস হবরদাস ঠাকুরঙক বজঙজ্স করঙলন, 
“হবরদাস, একটা কথা িলি ? এই রিন গকান মঙত হইঙি বনতিার ? 
তাহার গহতু না গদবেঙয় এ দঃে অপার ।” (চচঃ চঃ, ৩/৩/৫১) 
“রিনরা বক কঙর উদ্ার পাঙিন ?”

হবরদাস ঠাকুর উর্ঙর িলঙলন, “প্রভু, নামাভাস হইঙত হয় 
সর্ম্ম পাপষেয়—তারা হবরনাম রবদ কঙরন, তা নাম হঙত পাঙর না, 
বকন্তু রবদ গসটা নামাভাস হয়, তাঙতও তারা মকু্ হঙয় রাঙি ।”

তাই আমাঙদর রবদ নামাভাস হয়, তাও ভাঙলা, বকন্তু সিঙচঙয় িড় 
কথা হঙচ্ গর, আমাঙদর সািধান থাকঙত হঙি গরন আমরা নামাপরাধ 
করি না ।

তাই গসরকম হবরনাঙমর প্রবত সুদৃঢ় বিশ্বাস সহকাঙর শ্রীলহবরদাস 
ঠাকুর প্রবতবদন বতন লষে হবরনাম করঙতন । আর প্রবত বদন 
জ�ন্াথঙদঙির প্রসাদ গর মহাপ্রভুর জন্য আসঙতন, মহাপ্রভু গসটা 
গপঙয় িাবক গর থাকত, গসটা গ�াবিন্দ (মহাপ্রভু গসিক) হবরদাস 
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ঠাকুরঙক এঙন বদঙতন । গসই জন্য হবরহাস ঠাকুর প্রবত বদন মহাপ্রভুর 
প্রসাদ গপঙতন ।

এক বদন গ�াবিন্দ হবরদাস ঠাকুঙরর কাঙ� এঙস গদেঙলন, গর উবন 
েুি আঙতি আঙতি মঙন মঙন হবরনাম করব�ঙলন । 

গ�াবিন্দ িলঙলন, “প্রভু, প্রসাদ বনঙয় এঙসব� ।”
“আজঙক আবম লঙ্ঘন করি ।”
“মাঙন ?”
“প্রবত বদন আবম বতন লষে নাম গিি কঙর প্রসাদ পাই আর 

আজঙক হবরনাম গিি না কঙর আবম বক কঙর প্রসাদ পাি ? বকন্তু 
তুবম প্রসাদ বঠক সময় বনঙয় এঙস�, আবম প্রসাদটা বক কঙর গ�রৎ 
বদঙয় গদি ? তাই আজঙক আমাঙক আঙ� প্রসাদ বনঙত হঙি ।”

তেন বতবন একটু একটু হাঙতর বকবঞ্চৎ মাত্ বনঙয় মঙুে বদঙলন 
আর গ�াবিন্দঙক িলঙলন, “ প্রভু, তুবম এেন রাও ।”

গ�াবিন্দ মহাপ্রভুর কাঙ� এঙস িলঙলন, “প্রভু, হবরদাঙসর েির 
ভাল নয় । তাঁঙক সুস্ গদেঙত গপলাম না ।”

পঙরর বদন সকালঙিলা মহাপ্রভু হবরদাস ঠাকুঙরর কাঙ� ব�ঙয় 
বজঙজ্স করঙলন, “হবরদাস, গতামার কী হঙয়ঙ� ? তুবম কী অসুস্ ?” 

হবরদাস ঠাকুর িলঙলন, “প্রভু, অসুস্ নয় গমার িরীর, অসুস্ হয় 
গমার মন ।”

“কী হঙয়ঙ� ? গতামার কী গরা� ?”
আমরা হইঙল কী িলতাম ? “আমার িরীর োরাপ হঙয়ঙ�, অসুস্ 

হঙয়ব�, জ্বর হঙয়ঙ�, কাবি হঙয়ঙ�, িবম হঙয়ঙ�”—তাই না ? বকন্তু 
হবরদাস ঠাকুর িলঙলন, “প্রভু আজঙক আমার সংেম্যা নাম পরূি হয়বন, 
গসইজন্য আমার মন অসুস্ হঙয় পঙড়ঙ� ।”

মহাপ্রভু িলঙলন, “নাঙমর তুবম বিঙরামবি । তুবম নামাচারম্মম্য 
হবরদাস আর তুবম কী িল� ? গতামার সংেম্যা নাম পরূি হয় বন, বকন্তু 
গতামার এেন গতা িয়স হঙয়ঙ�, একটু কম কম কঙর হবরনাম করঙত 
পার ? এত গিিী হবরনাম করার কী দরকার ?”
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হবরদাস ঠাকুর মাথা গনঙড় িলঙলন, “বঠক আঙ� । প্রভু, বক�ু 
িলি ?”

“িল, কী হঙয়ঙ� ?”
“প্রভু, আবম গলেচ্ হঙয়ই, তুবম আমাঙক ব্রাহ্মঙির অিঙিি পাত্ 

বদঙয়�, কত সর্ান তুবম আমাঙক বদঙয়� । গতামার কাঙ� আজ পরম্মন্ত 
আবম বক�ু চাই বন বকন্তু আজ একটা বনঙিদন করি । তুবম আমাঙক 
গতামার সি লীলা গদবেঙয়� । গতামার জন্ম লীলা, িালম্য লীলা, চিিি 
লীলা, �হৃস্ লীলা, সন্ম্যাস লীলা, বিরহ লীলাও আবম সি গদঙেব�, 
তঙি এেন আমার মঙন হঙচ্ গর, তুবম এই জ�ঙত আর গিিী বদন 
থাকঙি না... তাহঙল আমার একটা ইচ্া হঙচ্, প্রভু—ওই লীলাটা গর 
তুবম আমার আঙ� চঙল রাঙি, গসই লীলাটা তুবম আমাঙক গদবেও না, 
প্রভু । আবম ওই লীলা গদেঙত চাই না । তুবম আমাঙক কৃপা কর, তুবম 
আমাঙক আিীিম্মাদ কর, গরন আবম গতামার আঙ� চঙল গরঙত পাবর ।”

“কী িল�, হবরদাস ?! ভ�িান গতামার ইচ্া পরূি করঙিন 
বকন্তু—”

হবরদাস ঠাকুর মহাপ্রভুর মঙুে হাত বদঙয় িন্ কঙর িলঙলন, “কৃপা 
কঙর আর গকান বকন্তু নয়, প্রভু !” প্রভুর পাঙয় পঙড় হবরদাস ঠাকুর 
প্রাথ ম্মনা করঙলন, “প্রভু কৃপা কঙর আমাঙক গকান মায়া বদও না । 
আবম জাবন তুবম আমাঙক কত ভালিাস, গসইজন্য আবম আর বক�ু 
শুনঙত চাই না । তুবম আমাঙক চঙল গরঙত দাও ।”

“তুবম চঙল রাঙি, বঠক আঙ�, বকন্তু আমার লীলা বক কঙর গিি 
হঙি ?”

হবরদাস ঠাকুর মহাপ্রভুর পাঙয় হাত ধঙর গজার কঙর িলঙলন, 
“প্রভু, আমার মত বপপীবলকা মঙর গ�ঙলই, গতামার কী ষেবত হঙি ? 
কত গলাক গতামার কাঙ� আসঙি । তুবম আমার ইচ্া সম্পিূ ম্ম কর ।”

হৃদজয় ধক্রম ুপতামার কমল চরণ ।
িয়জি পদক্িম ুপতামার চাঁদ বদি ॥
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ক্েহ্ায় উচ্াক্রম ুপতামার ‘কৃষ্ণয়চতন্য’ িাম ।
এইমত পমার ইছিা,—িাক্ডম ুপরাণ ॥
(চচঃ চঃ ৩/১১/৩৩-৩৪)

“এই গচাে বদঙয় গতামার শ্রীিদন দি ম্মন করি । এই মেু বদঙয় আবম 
গতামার নাম শ্রীকৃষ্হচতন্য উচিারি করি । আর গতামার শ্রীচরির�ুল 
আমার িঙষে ধারি করি । গরন এই বতনটা করঙত করঙত গতামার নাম 
িঙল চঙল গরঙত পাবর, গসটা আমার ইচ্া, প্রভু ।”

চিঙষ্র ইচ্া ভ�িান কেনও অপিূ ম্ম রাঙেন না । তাই বক�ু  িলঙত 
না গপঙর মহাপ্রভু  িলঙলন, “বঠক আঙ�, আসব� । কালঙক আসি…” 
হবরদাস ঠাকুরঙক আবল্ন কঙর মহাপ্রভু সমঙুদ্র স্ান করঙত গ�ঙলন ।

পঙরর বদন ভক্�িঙক বনঙয় মহাপ্রভু এঙসব�ঙলন :
প্রভু কজহ,—“হক্রদাস, কহ সমাচার” ।
হক্রদাস কজহ,— “প্রভু, পর কৃপা পতামার” ॥
(চচঃ চঃ ৩/১১/৪৭)

মহাপ্রভু িলঙলন, “হবরদাস, গতামার কী েির ?”
হবরদাস ঠাকুর িলঙলন, “প্রভু, রা ইচ্া গতামার ।”
তেন মহাপ্রভুর আঙদি অনুসাঙর সমতি ভক্�ি হবরদাস ঠাকুরঙক 

গিড় কঙর কীর্ম্মন ও পবরক্রমা করঙত শুরু করঙলন । হবরদাস ঠাকুর 
মহাপ্রভুর হাতটাঙক টান বদঙয় গজার কঙর বনঙজর পাঙি িবসঙয় 
বদঙলন । তাঁর চরির�ুলটা িঙষে বনঙয়, তাঁর মঙুের বদঙক তাবকঙয় 
বতবন িলঙলন, “শ্রীকৃষ্হচতন্য, শ্রীকৃষ্হচতন্য, শ্রীকৃষ্হচতন্য” আর এই 
নাঙমর সবহত তাঁর প্রাি চঙল গ�ঙলন... ।

মহাপ্রভু হবরদাঙসর গদহ গকাঙল বনঙয় নাচঙত শুরু করঙলন । 
তারপর বতবন তাঁর িরীর বনঙজ কাঁঙধ কঙর সমঙুদ্র বনঙয় এঙস স্ান 
কবরঙয় বদঙলন আর গঘািিা করঙলন, “আজ এই সমদু্র মহাতীথ ম্ম 
হল!” সিাই বক�ু সমঙুদ্রর জল মঙুে বদঙয় হবরদাস ঠাকুঙরর িরীর 
তীঙর গরঙেব�ঙলন আর মহাপ্রভু বনঙজ হাঙত িাবল েুড়ঁঙত েুড়ঁঙত �তম্ম 
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কঙরব�ঙলন আর গিঙি হবরদাস ঠাকুঙরর িরীর গসোঙন সমাবধ কঙর 
বদঙলন ।

জ�ন্াথ মবন্দঙর পাঙি ‘আনন্দ িাজার’ একটা জায়�া আঙ�—
গসোঙন জ�ন্াথঙদঙির প্রসাদ বিবক্র করা হয় । উর্রীয় সামঙন ধঙর 
মহাপ্রভু এক এক গদাকাঙন ব�ঙয় িলঙলন, “আমার হবরদাস চঙল 
ব�ঙয়ঙ�—আজঙক আবম উৎসি করি । গতামরা রা পার গসটা দাও ।” 
সিাই এত গিিী প্রসাদ বদঙয়ব�ঙলন গর গসই বদন বিরাট মঙহাৎসি হঙয় 
গ�ল, গসোঙন মহাপ্রভু বনঙজ হাঙত প্রসাদ পবরঙিিন কঙরব�ঙলন । 

গসই ভাঙি হবরদাঙসর বনরম্মাঙির লীলা হঙয়ব�ল ।

জয় শ্রীনামাচারম্মম্য হবরদাস ঠাকুর বক জয় ।

—    —
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রদাধর পক্ডিত : মহাপ্রভুর িায়া

শ্রী�দাধর পবডিত বিশু কাল গথঙকই মহাপ্রভুর সঙ্ই 
থাকঙতন । তাঁর বপতার নাম ব�ল মাধি বমরে আর মাতার নাম ব�ল 
রত্নািলীঙদিী । তাঁরা মায়াপুঙর জ�ন্াথ বমঙরের িাড়ীর বনকঙট িাস 
করঙতন আর িচীঙদিীঙক িড় িাগ্ীর মত গদেঙতন । 

বিশুর লীলার সময় শ্রীঙ�ৌরহবর �দাধর পবডিঙতর সঙ্ গেলা 
করঙতন । রবদও �দাধর পবডিঙতর িয়ঙস মহাপ্রভুর কঙয়ক ি�র গ�াট, 
তাঁরা গ্রাঙমর পাঠিালায় একসঙ্ অধম্যয়ন করঙতন । মহাপ্রভু গকান 
সময় �দাধর �াড়া থাকঙত পারঙতন না আর �দাধরও মহাপ্রভুর 
�াড়া একষেিও থাকঙত পারঙতন না । (দ্াপর-রঙু� ব্রঙজ বতবন স্বয়ং 
শ্রীমতীরাধারািী ব�ঙলন ।)

এক বদন শ্রীঈশ্বর পুরী মায়াপুঙর ব�ঙয় �দাধরঙক কৃষ্-লীলামতৃ 
নাঙম গ্রন্ অধম্যায়ন করাঙলন আর �দাধর পবডিত ঙসই গ্রন্ তাঁর শ্রীমঙুে 
শুঙন বিমগু্ধ হঙলন । �দাধর পবডিত চিিিকাল গথঙক ধীর, িান্ত, 
বনজম্ম ন এিং চিরা�ম্যিান ব�ঙলন । চিিঙি গ�ৌরহবর েুি চঞ্চলভাি 
প্রকট কঙর মাঙঝ মাঙঝ তাঁঙক ন্যাঙয়র �াঁবক বজঙজ্স করঙতন আর 
�দাধর পবডিত তা বিঙিি প�ন্দ না কঙর কেঙনা তাঁর কা� গথঙক দঙূর 
থাকঙত চাইঙতন (মাঙঝ মাঙঝ বনমাইঙক রাতিায় গদঙে বতবন উ্া বদঙক 
ঘুঙর তাঁঙক এবড়ঙয় গরঙত গচষ্া করঙতন ।) বকন্তু গ�ৌরসুন্দর তাঁঙক 
�াড়ঙতন না ।

এক বদন �দাধর পবডিত মহাপ্রভুর কাঙ� এঙস িলঙলন, “প্রভু, 
আমাঙক দীষো দাও ।” বকন্তু মহাপ্রভু িলঙলন, “গতামার গুরু 
আসঙ�ন । ও গতামাঙক বঠক দীষো বদঙয় গদঙি ।”

বক�ু পঙর চট্গ্রাম গথঙক শ্রীপুডিরীক বিদ্াবনবধ নিদ্ীঙপ এঙলন । 
মহাপ্রভু তাঁঙক সি সময় “িািা” িঙল োকঙতন । 
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এক বদন মকুুন্দ দর্ �দাধর পবডিঙতর কাঙ� ব�ঙয় িলঙলন, “প্রভু, 
তুবম বক চিষ্ি গদেঙত চাও ?”

�দাধর পবডিত িলঙলন, “হাঁ, বনচিয় ! চল ।”
রেন তাঁরা পুডিরীক বিদ্াবনবধর িাবড় এঙসব�ঙলন, তেন �দাধর 

পবডিত গর বিঙিি রেদ্া বনঙয় এঙসব�ঙলন, গসটা হাবরঙয় গ�লঙলন :
বতবন গদেঙলন গর, পুডিরীক বিদ্াবনবধ �হৃস্ ভক্ ব�ঙলন—

বতবন পালঙঙ্ আরাঙম শুঙয় দামী ধুবত ও ভাল জামা পড়ঙতন আর 
পান গেঙতন । �দাধর পবডিত গতা সাধু গদেঙত এঙসব�ঙলন বকন্তু সাধু 
গদেঙত লা�ঙ� বিিয়ীর মত—তাঁর একটা অপরাধ হঙয়ব�ল । �দাধর 
পবডিত ভািঙলন, “এ গলাকটা কী ? চিষ্ি হঙয় এক বিিয়ীর মত 
িম্যািহার গকন ?” মকুুন্দ দর্ তাঁর মন িঝুঙত গপঙয় একটা কৃষ্লীলা 
গ্াক কীর্ম্মন করঙলন :

অজহা বকী রং স্িকালকূটং
ক্ে�াংসয়াপায়য়দপ্যসাধ্বী ।
পলজভ রক্তং ধাক্্যক্বতাং তজতাঽন্যং
কং বা দয়ালুং িরপং ব্রজহম ॥

“অঙহা বক আচিরম্মম্য ! িকাসুরভব�নী দষ্া পতূনা কৃষ্বিনাঙিচ্া-
প্রঙিাবদত হইয়া কালকটূ বমবরেত তিন পান করাইয়াও ধাত্ীপ্রাপম্য 
�বত লাভ কবরয়াব�ল ; অতএি, কৃষ্ বিনা এমন আর গক দয়াল ু
আঙ� গর, তাঁহার িরিাপন্ হইি ?”
(ভাঃ ৩/২/২৩)

মকুুঙন্দর অবতসুমধুর কঙন্ঠ কৃষ্লীলা�ীত শুঙন পুডিরীকবিদ্াবনবধ  
অমবন “কৃষ্ ! কৃষ্ !” িঙল কাঁদঙত কাঁদঙত ম ূব�ম্মত হঙয় পড়ঙলন । 
�দাধর পবডিঙতর এিার মঙন হল, “না িঙুঝ গহন মহাভা�িত পুরুিঙক 
বিিয়ী-জ্ান কঙরব� ! আমার অপরাধ হঙয়ঙ� ! তাঁর কাঙ� মন্ত্র গ্রহি না 
করঙল আবম বনতিার পাি না—আমার অপরাধ দরূ হঙি না ।”

মহাপ্রভু তাঁঙক “িািা” িঙল োকঙতন গকন ? কারিটাই আঙ� । 
এই শ্রীপুডিরীক বিদ্াবনবধ দ্াপর-রঙু� ব�ঙলন রাজা িিৃভানু, শ্রীমতী 
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রাধারািীর িািার অিতার । আর �দাধর পবডিত গক হঙচ্ ? �দাধর 
পবডিত হঙচ্ রাধারািীর অিতার । গসইজন্য রেন �দাধর পবডিত 
মহাপ্রভুঙক কী হঙয়ব�ল িলঙলন, তেন মহাপ্রভু তাঁঙক িলঙলন, 
“গতামার অপরাধ েডিন করিার জন্য ওঁর কা� গথঙক দীষো বনঙত 
হঙি ! ওই গতামার গুরু হঙি !”

তেন এক বদন মকুুন্দ দর্ পুডিরীক বিদ্াবনবধর বনকঙট �দাধর 
পবডিঙতর সবিঙিি পবরচয় িঙল বদঙলন আর গসটা শুঙন পুডিরীক 
বিদ্াবনবধ হাসঙলন:

শুক্িয়া হাজসি পডুিরীক ক্ব্াক্িক্ধ ।
“আমাজর ত’ মহারত্ন ক্মলাইলা ক্বক্ধ ॥

করাইম ুইহাজত সজদিহ ক্কিু িাই ।
বহু েন্ম-ভাজর্য পস এমত ক্িষ্ পাই ॥
(চচঃ ভঃ ২/৭/১১৭-১১৮)

“এঙঁক বিষ্য কঙর আবম কৃতাথ ম্ম হলাম ! তাই আবম এঙঁক কৃপা 
করলাম না, উবন আমাঙক কৃপা করঙলন গর আবম এরঁ মত বিষ্য 
গপলাম !”

�দাধর পবডিত পুডিরীক বিদ্াবনবধর সামঙন ব�ঙয় প্রিাম করঙলন 
আর পুডিরীক বিদ্াবনবধ তাঁঙক মন্ত্র বদঙলন । রেন �দাধর পবডিত িাবড় 
ব�ঙর এঙলন, তেন বতবন এিার নতুন জীিন প্রকট করঙলন—অহবনম্ম বি 
কৃষ্ঙপ্রঙম ভাসঙত লা�ঙলন ।

�দাধর পবডিত ও মহাপ্রভু নদীয়া লীলার এক সঙ্ থাকঙতন, আর 
রেন মহাপ্রভু সন্ম্যাস লীলা করঙলন, �দাধর পবডিত তেন মহাপ্রভুর 
আঙদঙি গষেত্-সন্ম্যাস গ্রহি কঙর বনলাচঙল িাস করঙত লা�ঙলন—
বতবন ওোঙন মহাপ্রভুর �ায়ার মত থাকঙতন । শ্রীলশ্রীধর গদিঙ�াস্বামী 
মহারাজ �দাধর পবডিঙতর সম্বঙন্ প্রিাম মন্ত্র রচনা কঙরব�ঙলন :

িীলামজভাক্ধতজট সদা স্ক্বরহাজক্ষপাক্বিতং বান্বং ।
শ্রীমদ্ভারবতীকথা মক্দরয়া সঞ্ীবয়ি ভাক্ত য়ঃ ॥
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শ্রীমদ্ভারবতং সদা স্িয়িাশ্রূপায়য়ণঃ ণেূয়ন্ ।
পরাস্াক্মপ্রবজরা রদাধরক্বভুভূম্ময়াৎ মজদকারক্তঃ ॥ 

“রেন মহাপ্রভু অন্তঙর বিরহ-জ্বালায় জ্বঙল পুঙড় মরব�ঙলন, তেন 
নীলামঙভাবধ তঙট িঙস িঙস �দাধর পবডিত তাঁর সর্ঙুে শ্রীমদ্ভা�িতম 
পড়ঙতন । তাঁর বপ্রয় িম্যবথত িনু্ঙক উন্মাদ গদবেঙয় তাঁঙক বক�ু উপিম 
করিার জন্য �দাধর পবডিত কৃষ্লীলা-পাঠ করঙতন । পড়ঙত পড়ঙত 
বতবন গচাঙের জল গ�ঙলব�ঙলন আর গসই গচাঙের জল পুষ্াঞ্জবলর 
ন্যায় ভা�িঙতর উপঙর পড়ত । গসই মহাপুরুি গ�াস্বামীর গরেঠি �দাধর 
পবডিঙতর তৃবতিটা এই গ্রন্ রচনা করঙত করঙত আমারই একবট মাত্ 
উঙদেশ্য হউক ।”

মহাপ্রভুর আঙদঙি গষেত্-সন্ম্যাস বনঙয় �দাধর পবডিত শ্রীঙটাটা-
গ�াপীনাথ-বিগ্রঙহর গসিা করঙতন । উবড়ষ্যার ভািায় ‘গটাটা’ মাঙন 
‘িা�ান’ ।

এক বদন মহাপ্রভু �দাধর পবডিঙতর কাঙ� ব�ঙয় িলঙ�ন, “�দাধর, 
আজঙক আবম গতামাঙক একবট দারুন উপহার গদি !”

�দাধর পবডিত উঙর্বজত হঙয় গ�ঙলন, “দাও না, প্রভু ।”
তেন মহাপ্রভু তাঁর সঙ্ এক িা�াঙন গ�ঙলন আর গসোঙন 

েুড়ঁঙত েুড়ঁঙত িাবলর মঙধম্য একবট দারুন বিগ্রহ গির করঙলন—
বিগ্রহবট গপঙয় বতবন িলঙলন, “ এই গতা গতামার উপহার !”

গসই কাল গথঙক �দাধর পবডিত এই বিগ্রঙহর (শ্রীঙটাটা-
গ�াপীনাঙথর) গসিা করঙতন ।

এক সময় �দাধর পবডিত ভািঙলন, “মহাপ্রভু সি সময় বিবভন্ 
জায়�ায় প্রচার কঙর ঘুঙর গিড়াঙচ্ন আর আবম গকাথাও গরঙত পারব� 
না । আবম সি সময় শুধু পজূা কঙর রাবচ্...” মহাপ্রভুর সঙ্ গরঙত 
ইচ্া কঙর তাঁর মন োরাপ হঙয় গ�ল । 

এক বদন মহাপ্রভু চঙল গরঙত রাবচ্ঙলন । �দাধর পবডিত তাঁর বপ�ঙন 
বপ�ঙন গ�ঙলন । মহাপ্রভু ঘুঙর তাবকঙয় িলঙলন, “তুবম গকাথায় রাচ্ ?”
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�দাধর পবডিত তাঁঙক েুঙল িলঙলন, “আবম গতামার সঙ্ রাি !”
মহাপ্রভু িলঙলন, “গতামার বক গসিা গনই ? গতামায় গক অনুমবত 

বদঙয়ঙ� ? তুবম বক ভাি� গর, তুবম আমার সঙ্ ব�ঙয় গলাঙকর িাবড় 
িাবড় থাকঙি আর ভাঙলামন্দ োঙি না বক ?” 

�দাধর পবডিত চালাবক কঙর িলঙলন, “না, না, আবম গমাঙটই 
গতামার সঙ্ রাবচ্ না । আবম আইঙক (িচীঙদিী মাঙক) গদেঙত 
রাি !”

“শুন, গতামার গসিা আঙ� । তুবম গসিা গ�ঙড় এোন গথঙক রাঙি 
না । গ�াপীনাঙথর গসিা কর !”

�দাধর পবডিত তেন কী িলঙলন ? বতবন েুঙল িঙল গ�লঙলন, 
“গতামার গসিা করঙল গকাটী গ�াপীনাঙথর গসিা হঙয় রাঙি !  আসঙল 
গতামার চরঙির দি ম্মন করঙলই, গকাবট গ�াপীনাঙথর গসিা তুলম্য হয় 
না ।”

“চুপ ! একদম চুপ ! একটা কথাও নয় ।” মহাপ্রভু তাঁঙক বনঙলন 
না—রেন বতবন গনৌকায় উঙঠ িসঙলন, তেন �দাধর পবডিত গসোঙনই 
অজ্ান হঙয় পড়ঙলন । গসরকম ব�ল তাঁর প্রীবত ।

তাই �দাধর পবডিত কেনও পুরীধাম গ�ঙড় গ�ঙলন না । বতবন 
প্রঙতম্যক বদন গ�াপীনাঙথর গসিা করঙতন । রেন �দাধর পবডিত 
িয়স্ক হঙয় গ�ঙলন, বতবন এক বদন গ�াপীনাঙথর কাঙ� ব�ঙয় প্রাথ ম্মনা 
করঙলন, “প্রভু, আবম অতম্যন্ত িদৃ্ হঙয় ব�ঙয় আর গতামার গসিা 
করঙত পারব� না ! গতামাঙক আবম কাপড়-গচাপড়, �লায় মালা 
পরম্মন্ত পড়াঙত পারব� না । বঠক মত বক�ু করঙত পারব� না । প্রভু, তুবম 
আমাঙক গসিা গথঙক মবুক্ দাও ।”

তেন তাঁর বপ্রয় ভঙক্র বনঙিদন শুঙন ভ�িান তাঁর ভঙক্র গসিার 
জন্য িঙস পড়ঙলন ! গপ্রমময় অঙবিিি (Loving search for the lost 
servant) । পঙরর বদন �দাধর পবডিত সকালঙিলা ম্লারবতর সময় 
উঙঠ মবন্দঙর গ�ঙলন আর কী গদেঙলন ? �দাধর পবডিঙতর গসিা 
গনওয়ার জন্য গ�াপীনাথ িঙস পঙড়ব�ঙলন ।
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মহাপ্রভু গকাথায় বিলীন হঙয় গ�ঙ�ন—গসই বিিঙয়র সম্বঙন্ 
বিবভন্ ইবতহাসও আঙ� । গকউ িঙলন গর, বতবন জ�ন্াথ মবন্দঙর 
ব�ঙয় জ�ন্াঙথর সঙ্ বিলীন হঙয় গ�ঙ�ন, আিার গকউ িঙলন গর, 
বতবন এই গটাটা গ�াপীনাঙথর মবন্দঙর প্রঙিি কঙর আর গির হন বন—
বতবন গ�াপীনাঙথর ঊরুর মঙধম্য বিলীন হঙয় গ�ঙ�ন । এেনও আপবন 
গদেঙত পাঙিন গর, গ�াপীনাঙথর ঊরুর মঙধম্য বক�ু রঙক্র দা� আঙ� । 
দঙটা কথা আঙ�, দঙটাই বঠক ।

প্রায় প্রবত বদন �দাধর পবডিত আঙিানা িাক রান্া করঙতন আর  
মহাপ্রভুঙক বনমন্ত্রি করঙতন । মহাপ্রভু তাঁর কাঙ� চঙল এঙস প্রসাদ 
গপঙয় েুি েুবি ব�ঙলন । আর এক বদন �দাধর পবডিত ভািঙলন, 
“গদবে, আবম িাক রান্া করি আর ও বনমন্ত্রি �াড়া আসঙি বক 
আসঙি না ? আমায় কতটা ও মঙন রাঙে ? কতটা ওর আমার প্রবত 
টান আঙ� ? আবম গসটা গদেঙত চাই ।” তাই গসই বদন বতবন আঙিানা 
িাকাবদ রান্া কঙরঙ�ন আর বনতম্যানন্দ প্রভুও ভক্�িঙক বনমন্ত্রি 
করঙলন—তাঁরা সিাই চঙল আসঙলন । বকন্তু মহাপ্রভুঙক বনমন্ত্রি 
না করঙল বতবন ভািঙলন, “ও আসঙি বক আসঙি না ?” হঠাৎ কঙর  
মহাপ্রভু এঙস িলঙলন, “কী, গ�াসাবি, িাক ভাল ভাল রান্া কর� 
আর আমাঙক বনমন্ত্রি কর� না ? আমাঙক �াঁবক বদচ্ নাবক ? আমাঙক 
�াঁবক বদঙল চলঙি না !” তারপর �দাধর পবডিত েুবি হঙয় মহাপ্রভুঙক 
িবসঙয় প্রসাদ বদঙলন ।

জয় শ্রীঙটাটাঙ�াপীনাথ বক জয় ! 
জয় শ্রী�দাধর পবডিত গ�াস্বামী প্রভু বক জয় ।

—    —
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শ্রীর�িুাথদাস পরাস্ামীর শ্রীপরুীধাজম 
আরমি ও ভেি

নিদ্ীপ গথঙক পুরী আসিার সময় এক বদন রেন বিিানন্দ গসন 
বক�ু গদবর কঙর গ�লঙলন, তেন বনতম্যানন্দ প্রভু  গরঙ� ব�ঙয় িলঙলন, 
“ওর দঙটা পুত্ মঙর রাক !” রেন বিিানন্দ গসন এঙসব�ঙলন, তাঁর 
স্তী তাঁঙক কাঁদঙত কাঁদঙত িলঙলন, “সাধুবট অবভিাপ বদঙয়ঙ�ন 
গর, আমাঙদর দঙটা গ�ঙল মঙর রাঙি !” বকন্তু বিিানন্দ গসন নাচঙত 
নাচঙত িলঙলন, “তুবম িঝুঙত পার� না ! এটা হঙচ্ আিীিম্মাদ, এই 
অবভিাপ গমাঙটও নয় ! গতামার গ�ঙলঙদর মতুৃম্য হঙল তাঙদর পরম 
কলম্যাি হঙি ।” আমরা িঝুঙত পারব� না, িড় িড় চিষ্ি�ঙির বকরকম 
কৃপা হয় ।

আপনারা রঘুনাথদাস গ�াস্বামীর কথা বনচিয় শুঙনঙ�ন । 
রেন রঘুনাথ দাস গ�াস্বামী েির গপঙয়ব�ঙলন গর, মহাপ্রভু সন্ম্যাস 
গ্রহি কঙর কাঙটায়া গথঙক িাবন্তপুঙর এঙলন, বতবন তেন িীঘ্র কঙর 
মহাপ্রভুর কাঙ� গ�ঙলন । বতবন অল্প িয়স গথঙক মহাপ্রভুর কাঙ� চঙল 
গরঙত গচষ্া করঙলন—একিার নয়, দিার নয়, দিিারও নয় ; বতবন 
িারিার মহাপ্রভুর কাঙ� গরঙতন বকন্তু মহাপ্রভু তাঁঙক িারিার ব�রৎ 
পাবঠঙয় িলঙলন, “মকম্মট চিরা�ম্য করঙি না ! িাবড় ব�ঙর রাও! িাতুল 
হইও না !”

মকম্মট-কবরার্য িা কর পলাক পদিাঞা ।
রথাজরার্য ক্বষয় ভুঞ্' অিাসতি হঞা ॥ 
(চচঃ চঃ, ২/১৬/২৩৮)
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“িাঁদঙরর মত গলাক-গদোন চিরা�ম্য করঙত হঙি না ! ঘঙর ব�ঙর 
রাও !” এক িার রঘুনাথদাস গ�াস্বামী হতাি হঙয় বজঙজ্স করঙলন, 
“প্রভু, আবম আপনার চরঙি আসি বক কঙর ? িাবড়ঙত িািা 
এ�ারজন পাহাড়াদার গরঙে বদঙয়ঙ�ন—আবম ওোন গথঙক পালাি 
বক কঙর ?” মহাপ্রভু তাঁঙক উপঙদি বদঙলন,

পস িল পসকাজল কৃষ্ণ সু্রাজব পতামাজর ।
কৃষ্ণকৃপা রাঁজর, তাঁজর পক রাক্িজত পাজর ॥
(চচঃ চঃ, ২/১৬/২৪১)

হতাি হঙয় বতবন ঘঙর ব�ঙর গ�ঙলন । বকন্তু একিার বতবন শুনঙত 
গপঙলন গর, বনতম্যানন্দ প্রভু সমতি ভক্�িঙক বনঙয় পাবনহাবটঙত 
চঙল এঙলন । শুঙন বতবন গসই ষেিই িািার অনুমবত বনঙয় গসোঙন 
গ�ঙলন ।

পাবনহাবটঙত বনতম্যানন্দ প্রভু সমতি ভক্�িঙক বনঙয় এক �াঙ�র 
তলায় বিরোম কঙর িঙস ব�ঙলন । রেন ভক্রা দরূ গথঙক রঘুনাথদাস 
গ�াস্বামীঙক গদেঙত গপঙলন (তাঁর িািাঙক সিাই জানঙতন কারি বতবন 
বিেম্যাত জবমদার ব�ঙলন, তাই সিাই রঘুনাথদাস গ�াস্বামীঙকও বচনঙত 
পারঙলন), তেন একজন বনতম্যানন্দ প্রভুঙক িঙল বদঙলন, “গদেুন, 
গদেুন, প্রভু, রঘুনাথ চঙল আসঙ�ন !”

রেন রঘুনাথদাস গ�াস্বামী গঘাড়া গথঙক গনঙম বনতম্যানন্দ প্রভুঙক 
প্রিাম করঙত রাবচ্ঙলন, বনতম্যানন্দ প্রভু তেন তাঁঙক গদঙে িলঙলন, 
“আয় গচার, এবদঙক আয় ! আবম গতামাঙক আজ িাবতি গদি !”

গকন বতবন “গচার” িলঙলন ? রঘুনাথদাস গ�াস্বামী গতা বক�ু 
কঙরব�ঙলন না—বতবন কী চুবর কঙরব�ঙলন ? “গচার”টা মাঙন 
বতবন বনতম্যানন্দ প্রভুঙক িাইপাস (bypass) কঙর মহাপ্রভুর কাঙ� 
ব�ঙয়ব�ঙলন—গুরু িাদ বদঙয় বক গ�ৌরা্ পাওয়া রায় ? বনতম্যানন্দ 
প্রভু হঙচ্ন গুরুত্বি ।

বনতম্যানন্দ প্রভুর কথা শুঙন রঘুনাথদাস গ�াস্বামী বজঙজ্স করঙলন, 
“কী িাবতি গদঙিন, প্রভু ?” 
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“আজঙক এই গর ভক্�ি এোঙন িঙস আঙ�ন, গতামায় সিাইঙক 
বচড়া-দবধ বদঙত হঙি !”

“এটা গতা িাবতি নয়, এটা গতা হঙচ্ আিীিম্মাদ ! গকান অসুবিধা 
গনই, প্রভু । আবম সি িম্যিস্া কঙর গদি ।”

আনবন্দত হঙয় গর পয়সা পঙকঙট ব�ল, গস সি পয়সা বদঙয় বতবন 
গদাকাঙন রা গদেঙত গপঙলন, গস সি বকনঙলন । আর এত গিিী গলাক 
গসোঙন এঙস গ�ঙলন—অঙনঙকই �্া-তীঙর জায়�া না গপঙয়  �লা 
পরম্মন্ত জঙল দাঁবড়ঙয় প্রসাদ বনঙলন !

প্রসাদ হঙয় রাওয়ার পর বনতম্যানন্দ প্রভু েুবি হঙলন আর রেন 
রঘুনাথদাস গ�াস্বামীপ্রভু বনতম্যানন্দ প্রভুর চরঙি পঙড় ব�ঙয় িলঙলন, 
“প্রভু আমাঙক বনতিার করুন !” তেন বনতম্যানন্দ প্রভু তাঁর মাথার মঙধম্য 
পা গরঙে বদঙয় িলঙলন, “রাও, এিার চঙল রাও ! গতামার গর মায়ার 
িন্ন ব�ল, গস সি িন্ন গথঙক তুবম মক্ হঙয় গ�� ! চিষ্ি গসিা 
করঙল গতামার আর িন্ন থাকল না । তুবম এিার প্রভুর কাঙ� চঙল 
রাও ।” তেন সি বক�ু গ�ঙড় বদঙয় বতবন পাবলঙয়ব�ঙলন ।

গদেুন, মায়ার গেলা কী রকম ? সারা বদন িািার গলাক পাহার 
বদঙতন বকন্তু এক বদন বনঙজর গলাক এঙস িলঙলন, “রঘুনাথ, চল 
আমার সঙ্, একটা কাজ আঙ� ।” তাঁর িািা বক�ু বচন্তা না কঙর তাঁর 
সঙ্ গরঙত অনুমবত বদঙলন বকন্তু কাজটা করঙল বতবন গলাকটাঙক 
িলঙলন, “বঠক আঙ�, প্রভু, তুবম িাবড় ব�ঙর রাও, আবম পঙর 
আসব� ।”

আর আসঙল বতবন একিার হাঁটঙত হাঁটঙত দমাঙসর রাতিা 
িারবদঙন গহঁঙট চঙল গ�ঙ�ন । আর তার মঙধম্য বতবন শুধু বতনিার 
গেঙয়ব�ঙলন (শুধু মাত্ বক�ু দধ গ�ায়ালার িাবড়ঙত গেঙতন) । 
এইভাঙি বতবন সি সময় মহাপ্রভুর বচন্তা করঙত করঙত শ্রীপুরীধাঙম 
এঙসব�ঙলন ।

গসই িার মহাপ্রভু তাঁঙক স্বীকার করঙলন । গসটা কাঁর কৃপার �ঙল 
হবচ্ল ? বনতম্যানন্দ প্রভুর কৃপায় । গসইজন্য আমরা ভ�িানঙক গদেব� 
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না, আমরা গুরুঙক গদেব�—আমরা গুরুর চরঙি আরেয় বনবচ্ । 
আমাঙদর গুরুর বচন্তা করঙত হঙি, “গুরুঙক কী ভাঙি সন্তুষ্ করা রায় ?”

তীথ ম্মরাত্রা পক্রশ্ম  পকবল মজির ভ্রম,
       সর্ম্ম ক্সক্দ্ পরাক্বদিচরণ ।
এক বদন রঘুনাথদাস গ�াস্বামী স্বরূপ দাঙমাদরঙক িলঙলন (বতবন 

মহাপ্রভুর সামঙন বক�ু িলঙতন না, তার পবরিঙতম্ম বতবন সি সময় 
মহাপ্রভুর গসিক�ি দ্ারা কথা িলঙতন), “আবম সি গ�ঙড় বদঙয় 
প্রভুর চরঙি িরিাপন্ হঙয়ব�, বকন্তু এেন আমার কতম্মিম্য কী ?” স্বরূপ 
দাঙমাদর মহাপ্রভুর কাঙ� ব�ঙয় তাঁর কথা িঙল বদঙলন, আর মহাপ্রভু 
তেন তাঁঙক শ্রীউপঙদি বদঙলন :

“গ্াম্যকথা িা শুক্িজব, গ্াম্যবার্ম্ম া িা কক্হজব ।
ভাল িা িাইজব আর ভাল িা পক্রজব ॥

অমািী মািদ হঞা কৃষ্ণিাম সদা ল’পব ।
ব্রজে রাধাকৃষ্ণ পসবা মািজস কক্রজব ॥

তৃণাদক্প সুিীজচি তজরাক্রব সক্হষু্ণিা ।

অমাক্িিা মািজদি কীর্ম্মিীয়ঃ সদা হক্রঃ ॥”
(চচঃ চঃ, ৩/৬/২৩৬-৭, ২৩৯)

তারপর মহাপ্রভু রঘুনাথদাস গ�াস্বামীঙক তাঁর অন্তর্ গসিক 
স্বরূপ দামদঙরর হাঙত বদঙলন আর রঘুনাথদাস গ�াস্বামী ওইরকম 
শ্রীপুরীধাঙম ১৬ ি�র ধঙর মহাপ্রভুর অন্তর্ গসিা করঙলন ।

রঘনাথদাস গ�াস্বামী একজন িড় ও ধনী জবমদাঙরর পুত্ ব�ঙলন  । 
রেন তাঁর িািা িঝুঙত গপঙরঙ�ন গর, বতবন ব�ঙর আসঙিন না, বতবন 
তেন প্রবত মাস তাঁর জন্য ৪০০ টাকা পাঠাঙত শুরু করঙলন । প্রথঙম 
রঘনাথদাস গ�াস্বামী টাকাটা স্বীকার কঙর মাঙস দঙটা বদন ধঙর সমতি 
চিষ্ি�িঙক বনমন্ত্রি কঙর বিরাট চিষ্িঙসিা উৎসি করঙত লা�ঙলন । 

গসইভাঙি দঙটা ি�র গকঙট গ�ল । সঙ্ সঙ্ বতবন িঝুঙত 
পঙরঙ�ন গর, মহাপ্রভু গসটা গদঙে গিিী প�ন্দ করঙলন না কারি তাঁর 
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প্রবতঠিা আসঙত লা�ঙলন : “শুঙনঙ�ন গতা ? রঘুনাথ িড় চিষ্ি হঙয় 
গ�ঙলন ! তাঁর উৎসঙি সিাই আসঙ�ন, সিাই তাঁঙক আদর করঙ�ন, 
সর্ান বদঙচ্ন !” বতবন তেন সি টাকা ব�রৎ বদঙয় িািাঙক বচবঠ 
বলঙেঙ�ন, “টাকা বদঙত হঙি না, আবম আর বক�ু গনি না ।” ওই সময় 
গথঙক বতবন সি উৎসি িন্ কঙর বদঙলন ।

একবদন মহাপ্রভু স্বরূপ দাঙমাদরঙক বজঙজ্স করঙলন, “স্বরূপ, কী 
হঙয়ঙ� ? আবম শুঙনব� রঘুনাথ চিষ্িঙসিা উৎসি িন্ কঙরঙ� ? 
গকন ? বতবন আর কাউঙক বনমন্ত্রি করঙ� না ?” স্বরূপ দাঙমাদর 
আিার মহাপ্রভুঙক িবুঝঙয় বদঙলন গর, তাঁর প্রবত প্রবতঠিা আসব�ল 
কাঙজ রঘুনাথদাস গ�াস্বামী িািার টাকা গ�ঙড় বদঙয় আর উৎসন 
আঙয়াজন করঙতন না । এটা শুঙন মহাপ্রভু েুি েুবি হঙলন বকন্তু 
রঘুনাথদাস গ�াস্বামীঙক বক�ু িলঙলন না ।

এবদঙক রঘুনাথদাস গ�াস্বামী বকরকম জীিনরাপন করঙত শুরু 
করঙলন ? প্রথঙম স্বরূপ দাঙমাদর তাঁঙক মহাপ্রভুর প্রসাদ বক�ু বদঙলন 
িা রেন গকউ চিষ্ি গসিা করব�ঙলন তেন বতবন গসোঙন ব�ঙয় বক�ু 
প্রসাদ গপঙলন, বকন্তু এক বদন বতবন ভািঙলন, “এটা বঠক নয় । আবম 
িরং জ�ন্াথ মবন্দঙর ব�ঙয় িাবহঙর দাঁবড়ঙয় বভষো করি । রেন রাঙতর 
সময় গকউ প্রসাদ বনঙয় গসোন গথঙক গিবড়ঙয় রাঙিন, তেন গলাকবট 
আমাঙক কৃপা কঙর বনচিয় বক�ু গদঙিন ।” তাই করঙলন । বকন্তু বক�ু 
বদন পঙর বতবন আিার ভািঙলন, “বসংহদ্াঙর বভষো-িবৃর্—গিশ্যার 
আচার ! রবদ আবম কারও কা� গথঙক বক�ু আিা কবর, গসটা গিশ্যার 
িম্যিহার । আবম প্রসাঙদর জন্য অঙপষো করব�, গর গকান সময় গকউ 
গিবড়ঙয় রাঙচ্ন, আবম তাঁর প্রবত বক�ু আিা কবর আর রেন গলাকবট 
আমাঙক বক�ু গদঙিন না, আবম বিরক্ হঙয় রাই । এটা গতা বঠক নয় ! 
চিষ্ি কারও কাঙ� বক�ু আিা কঙরন না ।” তেন বতবন এটাও গ�ঙড় 
বদঙয় বভষো আর করঙলন না ।

বতবন তেন চরম চিরা�ম্য প্রকাি করঙলন । জ�ন্াথ মবন্দঙরর 
পাঙি এক জায়�া ব�ল গরোঙন সি গদাকানদার পচা প্রসাদ 
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রােঙতন—গর তাঁরা কঙয়ক বদন পঙর বিবক্র করঙত পারঙতন না, গর 
প্রসাদ দ� ম্মঙন্র জন্য �রুও গেঙতন না, গস ভাত প্রসাদ রঘুনাথদাস 
গ�াস্বামী প্রভু রাঙত চয়ন কঙর জল বদঙয় ধুঙয় বক�ু লিি বদঙয় বনঙতন ।

এক বদন রঘুনাথ দাস গ�াস্বামীর োওয়া গদঙে স্বরূপ দাঙমাদর 
গহঙস িলঙলন, “তুবম কী োচ্ ? আমাঙক বক�ু বদচ্ না গকন ?” 
তেন গজার কঙর বক�ু হাঙত বনঙয় গেঙয় গ�লঙলন, “হাই, তুবম প্রবত 
বদন এত অমতৃ োও আর আমাঙদর বদচ্ না ! বক গতামার প্রকৃবত ?”

রেন মহাপ্রভু স্বরূপ দামদঙরর কা� গথঙক শুনঙলন গররকম 
রঘুনাথদাস গ�াস্বামী গেঙতন, তেন বতবনও পঙরর বদন বনঙজ তাঁর 
কাঙ� ব�ঙয় িলঙলন, “আঙর, তুবম কী সি বজবনস োও আর আমাঙক 
বদচ্ না গকন ?” তেন বতবনও গজার কঙর এক গ্রাস বনঙলন আর রেন 
বদ্তীয় গ্রাস বনঙত রাবচ্ঙলন, তেন স্বরূপ দাঙমাদর তাঁঙক থামাঙলন, 
“গ�ঙড় দাও, প্রভু ! গসই োিার গতামার গরা�ম্য নয়  ।” মহাপ্রভু 
িলঙলন, “প্রবত বদন আবম নানারকম প্রসাদ োই বকন্তু এর মত স্বাদ 
আবম গকান বদন পাই বন !”

তার আঙ� রেন মহাপ্রভু শুনঙলন গর, রঘুনাথদাস গ�াস্বামী 
বভষো করঙত িন্ করঙলন (আর কী কারঙি বতবন এটা করঙত িন্ 
করঙলন), তেন বতবন অতম্যন্ত েুবি হঙয় তাঁঙক তাঁর গরেঠি গ�ািদ্ম্ম ন-
বিলা ও গুঞ্জামালা বদঙলন । রঘুনাথ দাস গ�াস্বামী বনঠিা-প্রীবত 
সহকাঙর এই বিলা ও গুঞ্জামালা আরাধানা করঙত লা�ঙলন । 

তাঁর অবত চিরা�ম্য, আচরি, বনয়ম-পালন ও বনঠিার তুলনা গনই । 
বতবন সাঙড় িাইি ঘণ্া হবরনাম করঙত করঙত বনঙজঙক গসিায় বনরকু্ 
করঙতন আর রেন বতবন সময় গপঙতন, তেন িাবক গদড় ঘণ্া স্ান 
করঙতন এিং বিরোম, প্রসাদ বনঙতন । গসইভাঙি বতবন ১৬ ি�ঙর ধঙর 
পুবরঙত গসিা কঙর থাকঙলন । রেন মহাপ্রভু অঙ�াচর হঙয় গ�ঙলন, 
বতবন তেন অতম্যন্ত দঃবেত হঙয় পঙড় আত্হতম্যা করিার জন্য িনৃ্দািঙন 
চঙল গ�ঙলন বকন্তু গসোঙন ব�ঙয় রূপ-সনাতন গ�াস্বামীর স্ লাভ 
কঙর বতবন নতুন জীিন গপঙলন... ।

—    —
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পক্রজিষ

কালঙক আমাঙদর রথরাত্া সম্পন্ হঙয় গ�ল । আপনারা গুরু-
চিষ্ঙির কৃপায় রথরাত্া েুি সুন্দর ভাঙি, সুঠুি ভাঙি কাবটঙয় বদঙলন । 
িহ কষ্ কঙর এঙসঙ�ন, িহ কষ্ কঙর রাঙচ্ন—বকন্তু কষ্ না করঙল 
ভ�িানঙক পাওয়া রাঙি না । িড় িড় গ�াস্বামী�ি �াঙ�র তলায় সারা 
জীিন কাবটঙয় বদঙলন আর আপনারা মঙঠ কঙয়ক বদঙনর জন্য এঙস 
পান্াঙলর বনঙচ শুঙয় থাকঙলন, জল িবৃষ্ মাথায় পড়ল, ল্রোনার 
মত প্রসাদ গপঙলন—তি ু গতা সিাই গিঁঙচ আঙ�ন নাবক ? 
গুরুমহারাজ িলঙতন গর, গলাক গেঙয় মঙর, না গেঙয় মঙর না । 
আপনারা ভাঙলামন্দ অঙনক বক�ু িাবড়ঙত গ্রহি কঙরন বকন্তু এই অল্প 
বদঙনর জন্য এঙস আপনারা কষ্ কঙর ভ�িাঙনর জন্য ভ�িাঙনর প্রসাদ 
গ্রহি কঙর  ব�ঙলন । গসটা গতা েুি িড় ভাঙ�ম্যর িম্যাপার ।

আমরা কী উঙদেঙশ্য এই তীথ ম্ম করঙত আবস ? জ�ন্াথঙক রঙথর 
উপঙর দি ম্মন করঙলন আমাঙদর বক চষুে আঙ� রথ দি ম্মন করিার জন্য, 
িলনু ? ভ�িানঙক দি ম্মন করিার মত আমাঙদর চষুে গনই । বকন্তু রঙথর 
সামঙন গ�ঙল ভ�িান আপনাঙদর দি ম্মন করঙত গপঙরঙ�ন । উপরন্তু 
ভ�িান বক শুধু রঙথর মঙধম্যই িঙস আঙ�ন ? ভ�িান সর্ম্ম ত্ই আঙ�ন । 
আপনারা ভািঙ�ন ভ�িান গিাধহয় রঙথর মঙধম্য শুধু িঙস আঙ�ন িা 
শুধু মবন্দঙর িঙস আঙ�ন ? বতবন সারা বিশ্ব-ব্রহ্মাডিিম্যাবপ—বতবন 
অতল, বিতল, সুতল, তলাতল, মহাতল, রসাতল, পাতাঙলও আঙ�ন । 

অঙনকই ভািঙ�ন, “কালঙক ভ�িানঙক রঙথর মঙধম্য গদেঙত পাই 
বন, আজঙক আিার গদেঙত রাি ।” বকন্তু আমাঙদর বক চষুে আঙ�, 
িলনু ? এক বদন এক সন্ম্যাসী গুরুমহারাজঙক িলঙলন, “মহারাজ, 
আবম হাপানীয়া ঠাকুঙরর দি ম্মন করঙত ব�ঙয়ব�লাম ।” গুরুমহারাজ 

শ্রীপুরীধাম মাহাত্ম্য :“পবরঙিি”  ১৩৯



তেন িলঙলন, “উঃ, দি ম্মন... গহ ভাই, আপনার গতা চষুে আঙ�, 
আপবন গতা দি ম্মন করঙত পাঙরন, বকন্তু আমার গসই চষুে গনই দি ম্মন 
করিার মত ।” গসটা আমাঙদর িঝুঙত হঙি গর, আমাঙদর প্রকৃত চষুে 
গনই, বকন্তু আমাঙদর হৃদঙয়ও একটা চষুে আঙ�—রবদ আমরা হৃদঙয় 
ভ�িাঙনর কথাগুঙলা ধঙর রােঙত পারি, তাহঙল আমরা এোঙন 
িঙস দি ম্মন করঙত পারি । গর জ�ন্াঙথর রঙথর সামঙন ব�ঙয়ব�ঙলন, 
তাঁঙক জ�ন্াথঙদি বঠক গদেঙত গপঙয়ঙ�ন, রবদ চরম আবর্ম্মটা থাঙক । 
রবদ আপনাঙদর হৃদঙয়র চষুেটা অন্ না থাঙক, রবদ আপনাঙদর হৃদঙয় 
চষুেটা পবরষ্ার থাঙক, তাহঙল আপনারা এোঙন িবসঙয়ই জ�ন্াথঙক 
দি ম্মন করঙত পারঙিন ।

শ্রীলভবক্সুন্দর গ�াবিন্দঙদিঙ�াস্বামী মহারাজ বনঙজ রঙথর বভঙড় 
আসঙতন না । েুি কম আসঙতন, গিাধহয় শুধু দই-একিার । বতবন 
মাঙঝ মাঙঝ িলঙতন, “গদেুন, কত গলাক পবরক্রমায় আসঙ�ন—
�নন কঙর আর গিি হয় না ।” পুরীঙত অ�িন গলাক আঙস : গকহ 
�ুবতম্ম করঙত আঙস, গকহ পুিম্যর জন্য ঘুরঙত আঙস । পুরীঙত গহাঙটল 
ভাড়া গনয়, অঙনক অন্যায় কাজ হয়, গলাক ঘুরঙত এঙস এোঙন মদ-
মাংসা োয় । তারা তীথ ম্ম, ধামঙক অপবিত্ কঙর বদঙয় চঙল রায় । 
আর আপনারা চিষ্ি�ি এোঙন কী জন্য এঙসঙ�ন ? তীথ ম্মটাও 
চান এিং অঙপষো করঙ�ন, “আপনারা আসুন ! আমার ধাঙম এঙস 
নাম কীর্ম্মন করুন, তাহঙল আবমই একটু পবিত্ হঙয় রাই ।”গসইজন্য 
আপনাঙদরঙক আবম কীর্ম্মন করঙত িবল—ধাঙম এঙস কীর্ম্মন করুন ।

রবদ আপনারা ধাঙম ব�ঙয় গচাঙের িম্যায়াম করঙ�ন, তাহঙল 
পারমাবথ ম্মক বক�ু হল না । িরং .অপরাধ হল । বকন্তু আবম কেনও 
চাই না গর, আপানঙদর বক�ু ষেবত হঙয় রায় । “গসই গুরু গুরু নন গর, 
আপনাঙদরঙক সবঠক পঙথ না আনঙত পারঙতন ।”

পরৌর আমার পর সব স্াজি করল ভ্রমণ রজগে ।
পস সব স্াি পহক্রব আক্ম প্রণক্য়-ভকত-সজগে ॥
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মহাপ্রভু গরোঙন ব�ঙয়ব�ঙলন, আবম আপনাঙদরঙক গসই সি 
জায়�ায় বনঙয় ব�ঙয়ব� । তার িবহঙর গকাথাও নয় ।

রারা গুবডিচা-মবন্দঙর বভঙড়র জন্য গরঙত পাঙরন বন, তারা িাবহঙর 
গথঙক ঝাড়ু বদঙয়ঙ�ন, িাবহঙর গথঙক প্রিাম কঙরঙ�ন । গকান অসুবিধা 
গনই । গকান সমস্া গনই । মন োরাপ করার গকান প্রঙয়াজনই গনই । 
দরূ গথঙক প্রিাম করঙল, গসটা গতা রঙথষ্, সামঙন আসঙত হঙি না 
গকননা গসিা করঙত হঙি, িাঁচঙত হঙি—বভঙড়র মঙধম্য ব�ঙয় গদহটাঙক  
নষ্ কঙর লাভ গনই ।

গসই ভাঙি আপনাঙদর চলঙত হঙি । সিাই গতা “হবরিল”, 
“হবরিল” কঙরন, বকন্তু রেদ্া-ভবক্-আবর্ম্ম  অনুসাঙর ভ�িাঙনর 
ভবক্ হঙি । গলাক টাকা-পয়সা, ধন-গদৌলত, �াবড়-িাবড়র বপ�ঙন 
গদৌড়াঙচ্ন—কত বদন থাকঙিন আপনারা িলনু ? আপনারা বক�ু 
বনঙয় আঙসন বন, বক�ু বনঙয়ও রাঙিন না । অতম্যাহারও নয়, প্রয়াসচিও 
নয়, প্রজল্পও নয়, বনয়মাগ্রহও নয়, গলৌলম্যঞ্চও নয়, জনস্ঞ্চও নয় ।

আপনারা গসই পবরক্রমা কঙর জ�ন্াঙথর কাঙ� প্রাথ ম্মনা করঙিন, 
“গহ জ�ন্াথ ! এইিার আমায় দয়া কর ! এইিার আমার ষেমা 
কর ।” কত অপরাধ কবর, কত বক�ু অন্যায় কবর—ভ�িাঙনর কাঙ� 
ষেমা চাওয়া তাই কাজ । ভ�িান এত দয়াল,ু বতবন অতম্যন্ত কৃপািীল 
বকন্তু রবদ গুরুর আনু�ঙতম্য না থাবক, ভ�িাঙনর লষেি রবদ িঝুঙত না 
পাবর, তাহঙল আমরা বক�ুই িঝুঙত পারি না । গসইজন্য, আপনাঙদর 
শ্রীমবন্তম্যানন্দ প্রভুর কৃপা রবদ না থাঙক, গুরুপাদপঙদ্মর কৃপা না 
থাঙক, তাহঙল আপনারা বক�ুই িঝুঙত পারঙিন না । 

বনতম্যানন্দ প্রভু বক ভাঙি কৃপা করঙতন ? বতবন লাবথ 
মারঙতন ! আপনাঙদরঙক একটু িকঙল আপনারা িলঙিন, “আমার 
এরকম গুরু দরকার গনই ! আবম চাই গসরকম গুরু গর আমাঙক 
ভালিাসঙিন ।” বকন্তু ভালিাসাটা কী ? িাচিাঙদর ভালিাসা বক 
রকম ?  িািা রেন কাঙজ রাঙচ্, িাচিা বিশু তেন কাঁদঙ�, “িািা, 
গতামার সঙ্ রাি !” গর িািা কাঙজ গিবড়ঙয় রাঙচ্, িঝুঙত না গপঙর 
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িাচিাটা িািাঙক বেটোিম্ম (disturb) করঙ� । িািা কী কঙর ? 
চকঙলট-গেলনা বদঙয় িাচিাঙক ভুবলঙয় গরঙে চঙল রায় । ভ�িাঙনর 
কাঙ�ও এইরকম : ভ�িাঙনর কাঙ� আমরা রবদ �াবড় চাই, িাবড় 
চাই, টাকা চাই, পয়সা চাই—ভ�িান তেন ওই সি বদঙয় আপনাঙক 
ভুবলঙয় গরঙে বদঙয় চঙল রাঙিন ।

তাই গুরুপাদপঙদ্মর কৃপায় আমরা সমতি জায়�া দি ম্মন কঙরব� । 
জ�ন্াথ জ�ঙতর নাথ—তাঁর নাম উচিারি করঙলই তাঁর কৃপা হঙয় 
রায় । গকউ ভািঙ�ন, “আবম দবড় টানলাম !” গকউ ভািঙ�ন,  “আবম 
রঙথ উঙঠ গ�ব� !” “এই করলাম”, “গসই করলাম”—ওগুলা গকান 
িম্যাপার নয় । জ�ন্াথঙদি আপনাঙদরঙক গদেঙত গপঙয়ঙ�ন আর 
বতবন জাঙনন গর, আপনারা কত দরূ গথঙক পুরীধাঙম এঙসঙ�ন তাঁর 
কৃপা লাঙভর জন্য । শ্রীঙ�ৌরা্ মহাপ্রভুর কৃপা রবদ আমাঙদর হয়, 
তাহঙল আমরা কৃঙষ্র কৃপা, জ�ন্াঙথর কৃপা লাভ করঙত পারি ।

পহি ক্িতাই ক্বজি ভাই         রাধাকৃষ্ণ পাইজত িাই
           দৃঢ় কক্র ধর ক্িতাই পায় ॥

দৃঢ় কঙর বনতাইঙয়র চরি ধরঙত হঙি ! িহ গরাবন ভ্মি করঙত 
করঙত আমরা এই মনুষ্য জন্ম লাভ কঙরব� । 

ব্রহ্মাডি ভ্রক্মজত পকাি ভার্যবান্ েীব ।
গুরু-কৃষ্ণ-প্রসাজদ পায় ভক্তিলতা-বীে ॥
(চচঃচঃ ২/১৯/১৫১)

এই ব্রহ্মাডি ভ্মি করঙত করঙত গকান ভা�ম্যিান জীি রবদ গুরু-
কৃষ্ প্রসাঙদ ভবক্লতা-িীজ গপঙয় গসই ভবক্র িীজটা রবদ বঠক মত  
লালনপালন কঙর কল্পিষৃে পরম্মন্ত করা রায়, তাহঙল আমাঙদর জীিন 
স্বাথ ম্মক হঙয় রাঙি । রাঁঙক বনতম্যানন্দ প্রভু কৃপা কঙরঙ�ন, তাঁঙদর কৃষ্ 
কৃপা লাভ হঙি । এটা মঙন রােঙত হঙি ।

আরও একটা কথা হঙচ্ গর, ভক্ হঙত হঙল, ভঙক্র দাস প্রথম 
হঙত হঙি । আমরা মঙঠ িা এই লাইঙন এঙসব� ভক্ হঙত নয়—
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আমাঙদর ভঙক্র দাস হঙত হঙি । এটা মঙন রােঙত হঙি । আমরা 
চিষ্ি হঙত নয়, চিষ্ঙির দাস হঙত এঙসব� ।

ভবক্ কার সিঙচঙয় গিিী আঙ� ? ব্রজঙ�াপীঙদর । বকন্তু গসই 
ব্রজঙ�াপীরা কী িঙলন ? এটা েুি গুরুত্বপিূ ম্ম কথা, মন বদঙয় এটা 
িঝুঙত হঙি । গ�াপীরা িঙলন, “আমাঙদর বক�ুই কৃষ্ভবক্ গনই ! 
গর ভবক্ প্রহ্াদ মহারাঙজর আঙ� (তাঁর ভবক্ দ্ারা কৃষ্ একিাঙর 
নরবসংহরূপ বনঙয় চঙল এঙসঙ�ন !), গসরকম ভবক্ আমাঙদর হয় 
না । আমাঙদর কঙি গসরকম ভবক্ হঙি ?” ওঁঙদর এত ভবক্ বকন্তু 
তাঁরা বনঙজ িঙলন গর, আমাঙদর গকান ভবক্ গনই ।

গর ভক্ হয়, তাঁর লষেি হঙচ্ গর, গস কেনও িলঙিন না, “আবম 
চিষ্ি হঙয় গ�ব� !” িা “আবম ভক্ হঙয় গ�ব�”, “আবম বক�ু িড় 
হঙয়ব�”—গর সবতম্যকাঙরর চিষ্ি হয়, গস ভািঙ�ন, “আমার গকান 
গরা�ম্যতা গনই । আবম অধম পবতত জীি ।” আমরা কীর্ম্ম ঙনও �াই, 
“গরা�ম্যতা বিচাঙর বক�ু নাবহ পাই গতামার করুিা সার ।” আমাঙদর 
এটা সি সময় মঙন রােঙত হঙি । “আমার বক�ু গনই, বক�ুু গদওয়ার 
মত গনই । প্রভু, আবম গতামার দাঙসর রবদ ধবূলকানা হঙয় থাকঙত 
পাবর, গসটা গতা রঙথষ্ । আবম িড় বক�ু হঙত চাই না ।”

'আক্ম ত' কবষ্ণব',         এ বকু্দ্ হইজল
            অমািী িা হ'ব আক্ম ।

বনঙজঙক চিষ্ি িঙল মঙন করঙল আমরা অপরঙক সর্ান করঙত 
পারি না । শুধু গসিা করঙত হঙি । “আবম গুরু হঙয় গ�ব�, আমাঙক 
সিাই গসিা করঙি”—গসটা ভুল বসদ্ান্ত । মহাপ্রভু গসটা বনঙজই 
বিবেঙয় বদঙয়ঙ�ন : ভ�িানই হঙয় বতবন বনঙজ গসিা কঙরঙ�ন, বতবন 
প্রঙতম্যক জায়�ায় ব�ঙয় হবরনাম প্রচার কঙরঙ�ন । ভ�িান তাঁর বনঙজর 
জায়�ায় িঙস থাকঙত পারঙতন (নারায়ি গরমন এক জায়�ায় িঙস 
আঙ�ন), বকন্তু আমার গ�ৌরহবর, আমার প্রভু বনঙজ আচরি কঙর সি 
জায়�ায় ব�ঙয় হবরনাম বিতরি কঙরঙ�ন ।

শ্রীপুরীধাম মাহাত্ম্য :“পবরঙিি”  ১৪৩



গক কীর্ম্মন করঙত পাঙরন ? কার গসরকম অবধকার আঙ� ?
কদন্য, দয়া, অজন্য মাি, প্রক্তষ্া বর্ম্ম ি ।
চাক্রগুজণ গুণী হই করহ কীর্ম্মি ॥

চদন্য হঙত হঙি । দয়া থাকঙত হি । অপরঙক সর্ান করঙত হঙি । 
প্রবতঠিা ির্ম্ম ন করঙত হঙি—গকান নাম, রি অজম্ম ন করার গকান বক�ু 
দরকার গনই ।

আমরা গকন ধাঙম রাবচ্ ? ধাঙম গসিা করঙত । ধাঙম ব�ঙয় গসিা 
বক কঙর করি ? ঘঙরর মঙধম্য িঙস ঘুমাঙনা আর �ল্প করা নয় । ঘুম 
আসঙত পাঙর, আপনারা ঘুমাঙিন বকন্তু পাঠ কীর্ম্মন িঙস শুনঙিন, 
আরবতর সময় ঠাকুঙরর দি ম্মন করঙিন । আমরা রাবচ্ তীথ ম্ম রাত্া 
করঙত নয়—আমরা রাবচ্ ধাঙমর গসিা করঙত ।

তীথ ম্মরাত্রা পক্রশ্ম  পকবল মজির ভ্রম,
    সর্ম্ম ক্সক্দ্ পরাক্বদিচরণ ।

শ্রীলভবক্বিঙনাদ ঠাকুরও কত সুন্দর কঙর গলঙেঙ�ন :
              মি, তুক্ম তীজথ ম্ম সদা রত ।
অজরাধ্যা, মথুরা, মায়া,  কািী, কাঞ্ী, অবন্তীয়া,
              বিারাবতী আর আজি রত ॥
তুক্ম চাহ ভ্রক্মবাজর,        এ সকল বাজর বাজর,
              মকু্তিলাভ কক্রবার তজর ।
পস পকবল তব ভ্রম,           ক্িরথম্মক পক্রশ্ম,
              ক্চর্ ক্স্র তীজথ ম্ম িাক্হ কজর ॥
তীথ ম্মেল সাধুসগে,                    সাধুসজগে অন্তরগে,
              শ্রীকৃষ্ণভেি মজিাহর ।
রথা সাধু, তথা তীথ ম্ম,      ক্স্র কক্র, ক্িে-ক্চর্,
              সাধুসগে কর ক্িরন্তর ॥
পর তীজথ ম্ম কবষ্ণব িাই,         পস তীজথ ম্মজত িাক্হ রাই
              ক্ক লাভ হাঁক্টয়া দূরজদি ।
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রথায় কবষ্ণবরণ,          পসই স্াি বদৃিাবি,
              পসই স্াজি আিদি অজিষ ॥
কৃষ্ণভক্তি পরই স্াজি,        মকু্তিদাসী পসইিাজি,
              সক্লল তথায় মদিাক্কিী ।
ক্রক্র তথা পরাবধ ম্মি,          ভূক্ম তথা বদৃিাবি,
              আক্বভূম্মতা আপক্ি হ্াক্দিী ॥
ক্বজিাদ কক্হজি ভাই,       ভ্রক্ময়া ক্ক েল পাই,
              কবষ্ণব-পসবি পমার ব্রত ॥

“থাকা, োওয়া, ভাল জায়�া গপলাম না”—এটা সি ষুেদ্র স্বাথ ম্ম । 
গুরুমহারাজ িলঙতন, “িহৃৎ স্বাথ ম্ম পাইঙত হইঙল, ষুেদ্র স্বাথ ম্ম তম্যা� 
করঙত হয় ।” ষুেদ্র স্বাঙথ ম্মর জন্য আমরা এই জ�ঙত িহৃৎ স্বাথ ম্ম গকন 
হাবরঙয় গ�লি ? আপনারা সিঙচঙয় িড় স্বাথ ম্ম গপঙত পাঙরন : আপবন 
গরোন গথঙক এঙসঙ�ন গসোঙন গরঙত পাঙরন । বনঙজর িাবড়ঙত চঙল 
গরঙত হঙি ! আমরা িার িার এই সমঙুদ্রর মঙধম্য হািেুুি ু োবচ্ । 
মায়াঙদিী আমাঙদর বিিয় সমঙুদ্রর মঙধম্য গ�ঙল বদঙলন আর এেন 
উপায় বক কঙর পাওয়া রায় ? আমরা আঙ� �া�ল, বিড়াল, �রুর জন্ম 
গ্রহি করলাম—বিবভন্ গদঙি জন্ম গ্রহি কঙর এই সংসার সমঙুদ্রর মঙধম্য 
পঙড় আব� বকন্তু এই জঙন্ম আমরা গকান ভাঙ�ম্যর �ঙল গুরুর কাঙ� 
এঙসব�লাম । রেন মহাপ্রভু বনঙজ তাঁর গুরুর চরঙি এঙস গ�ঙ�ন, বতবন 
িঙলঙ�ন :

সংসার-সমরু্ কহজত উদ্ারহ পমাজর ।
এই আক্ম পদহ সমক্প ম্মলাঙ পতামাজর ॥ 
(চচঃ চঃ, ১/১৭/৫৪)

আপনারা সাধু-গুরু-চিষ্ঙির সঙ্ পবরক্রমা করঙত এঙসঙ�ন । 
আপনারা এই সংসার সমদু্র হইঙত উদ্ার গপঙত পাঙরন—ভ�িাঙনর 
কাঙ� বনঙজর িাবড়ঙত ব�ঙর চলনু ! ভ�িান আপনাঙদরঙক োকঙ�ন, 
আপনাঙদরঙক েুজঁঙ�ন গকননা আপনারা গতা তাঁর হারাঙনা সন্তান । 

শ্রীপুরীধাম মাহাত্ম্য :“পবরঙিি”  ১৪৫



আপনাঙদর বপতার িাবড়ঙত ব�ঙর গরঙত হঙি । গসই জন্য আমরা 
সাধু-সঙ্ ধামপবরক্রমায় কৃষ্-কীর্ম্মন করঙত করঙত এঙসব� ।

আপনারা িাবড় ব�ঙর রাঙিন আর সিাই দঃে কঙর 
আপনাঙদরঙক িলঙি, “দাদ (িািা, মা), তুবম পুরীঙত গ�ঙল কী বনঙয় 
এঙস� ?” আপনারা এঙস কী বনঙয় রাঙিন ? কৃষ্ঙপ্রম ! বকন্তু গসটা 
ওরা িঝুঙি না—িাচিা গ�ঙল কৃষ্ঙপ্রম িঝুঙি না, িাচিা গ�ঙল োওয়া-
দাওয়া িঝুঙি । আমরাও গসই িাচিা গ�ঙলর মত টাকা, োওয়া, পরা 
বনঙয় ঝ�ড়া করব� । আবম গদঙেব� গর, গকউ বনঙজর স্বাঙথ ম্মর বচন্তা কঙর 
রাঙত ঘুমাঙতও পাঙর না ।

কজব েীজব দয়া হইজব উদয় ।
ক্িে সুি ভুক্ল' সুদীি-হৃদয় ॥

বনঙজর সুেটা বিবলঙয় বদঙয় অপঙরর বচন্তা করঙত হঙি । “আমার 
কষ্ হয় গহাক, বকন্তু অপঙরর গরন কষ্ না হয়,”—এটাঙক িঙল দয়া । 
গসই ভাঙি আমাঙদর বচন্তা করঙত হঙি ।

ক্িজের পপাষণ  কভু িা ভাক্বব
      রক্হব ভাজবর ভজর ।

“আবম বনঙজর বচন্তা করি না । আবম ভাল বচন্তা করি ।” গকান 
বচন্তা করঙল হঙি না । রবদ আপনারা ভ�িাঙনর বচন্তা করঙিন, ভ�িান  
আপনাঙদর সি িম্যিস্া কঙর গদঙিন । গকান বচন্তার কারি নয় ।

জয় শ্রীলগুরুমহারাজ বক জয় ।

—    —

১৪৬         শ্রীলভবক্ বনর্ম্ম ল আচারম্মম্য মহারাজ



পবরবিষ্





শ্রীসমদু্র মহাতীঙথ ম্মর দি ম্মন

শ্রীহচতন্য-সারস্বত মঙঠর গসিক-ভিঙন : শ্রীপুরীধাম পবরক্রমা শুরু



শ্রীনামাচারম্মম্য হবরদাস ঠাকুঙরর সমাবধ মবন্দর

শ্রীজ�দানন্দ পবডিঙতর ভজন-কুবটর



শ্রীচটকপর্ম্ম ঙত (শ্রীলভবক্বসদ্ান্ত সরস্বতী ঠাকুর প্রভুপাঙদর ভজন-কুবটঙর)

শ্রীনামাচারম্মম্য হবরদাস ঠাকুঙরর সমাবধ



শ্রীঙটাটাঙ�াপীনাঙথর মবন্দঙরর বভতঙর

শ্রীল�দাধর পবডিত গ�াস্বামীর গসবিত শ্রীঙটাটাঙ�াপীনাথ-বিগ্রঙহর মবন্দঙর



শ্রীআলালনাঙথ : শ্রীব্রহ্ম-গ�ৌড়ীয় মঠ

গরমিুায় : শ্রীলমাধঙিন্দরপুরীপাঙদর সমাবধ



শ্রীআলালনাঙথ : এই গ�াট মবন্দঙর �লাঙনা পাথরটা রাো হয় রার উপঙর মহাপ্রভু প্রিাম কঙরব�ঙলন

শ্রীআলালনাঙথর মবন্দর



শ্রীভুিঙনশ্বঙর : শ্রীঅনন্তিাসুঙদঙির মবন্দর

শ্রীভুিঙনশ্বঙরর সামঙন : শ্রীসাষেীঙ�াপাঙলর মবন্দর



শ্রীবসদ্িকুঙল : শ্রীনামাচারম্মম্য হবরদাস ঠাকুঙরর ভজন-কুবটর

শ্রীভুিঙনশ্বঙর : শ্রীবিনু্দ সঙরাির



শ্রীবসদ্িকুঙলর �া� তলায় শ্রীলহবরদাস ঠাকুর ভজন করঙতন

শ্রীগুরুপাদপঙদ্মর হবরকথা শ্রীবসদ্িকুঙল



শ্রী�ম্ভীরা : মহাপ্রভুর গ�াট ঘর (কািী বমঙরের িাবড়ঙত)

কািী বমঙরের িাবড়ঙত



শ্রীলসািম্মঙভৌম ভট্াচাঙরম্মম্যর িাবড়র পাঙি : শ্রীঙশ্বত�্া গরোঙন শ্রীমতী �্ামাতা গ�াস্বাবমিী স্ান কঙর 
জ�ন্াথঙদঙির কৃপা লাভ কঙরঙ�ন ।

শ্রীরাধাকান্ত গ�ৌড়ীয় মঠ : শ্রীলসািম্মঙভৌম ভট্াচাঙরম্মম্যর িাবড়ঙত



শ্রীনারায়ি �াতায় : শ্রীহচতন্যঙ�ৌড়ীয় মঙঠ

শ্রীনারায়ি �াতা : শ্রীহচতন্যঙ�ৌড়ীয় মঠ (শ্রীল প্রভুপাঙদর আবিভম্ম াি স্ালী)



শ্রীল রামানন্দ রাঙয়র িাবড়ঙত

শ্রীল রামানন্দ রাঙয়র িাবড়র গ�ট



শ্রীজ�ন্াথঙদঙির মবন্দর

শ্রীগুরুপাদপঙদ্মর হবরকথা শ্রীজ�ন্াথঙদঙির উদ্ান



শ্রীগুবডিচাঙদিী মবন্দর

শ্রীপরীধাম পবরক্রমার দল



শ্রীগুবডিচা-মবন্দঙরর পাঙি : শ্রীইন্দ্রদম্যম্ন সঙরাির 

শ্রীগুবডিচা-মার্ম্ম ন (শ্রীগুবডিচাঙদিীর মবন্দঙর)



শ্রীরথরাত্ার শুরু করার আঙ� শ্রীপুরীর রাজা �জপবত রথগুঙলা ঝাড়ু বদঙচ্ন ।

শ্রীশ্রীজ�ন্াথঙদঙির শ্রীরথরাত্া



শ্রীজ�ন্াথঙদঙির শ্রীরথরাত্ায়

শ্রীজ�ন্াথঙদঙির শ্রীরথরাত্ায়



শ্রীজ�ন্াথঙদঙির প্রসাঙদ গসিনকরী ভক্িনৃ্দ

শ্রীহচতন্য-সারস্বত মঙঠ : সন্ম্যা সময় পাঠ-কীর্ম্মন



শ্রীয়চতন্য-সারস্ত মজঠর গ্ন্থাবলী

শ্রীল ভক্তি ক্িমম্মল আচারম্ম্য মহারাজের প্রকাক্িত গ্ন্থাবলী ঃ
- শ্রীউপঙদি (১, ২, ৩, ৪)
- শ্রীপুরীধাম-মাহাত্ম্য-মকু্া-মালা

- শ্রীনিদ্ীপধাম-মাহাত্ম্য-মকু্া-মালা

শ্রীল ভক্তি সুদির পরাক্বদি পদবজরাস্ামী মহারাজের গ্ন্থাবলী :
- শ্রীভবক্কল্পিষৃে
- রচনামতৃ
- শ্রীশ্রীবনতম্যানন্দ মবহমামতৃ

- প্রকৃত উৎঙসর সন্াঙন
- পরমানন্দময় ধাঙমর ধন

শ্রীল ভক্তি রক্ষক শ্রীধর পদবজরাস্ামী মহারাজের গ্ন্থাবলী :
- শ্রীভবক্রষেক হবরকথামতৃ
- শ্রীগুরুঙদি ও তাঁর করুিা
- গপ্রমময় অঙবিিি
- িাশ্বত সুেবনঙকতন
- সুিি ম্ম গসাপান
- শ্রীশ্রীপ্রপন্-জীিনামতৃম্

- শ্রীভবক্রষেক বদিম্যিািী
- শ্রীবিষোষ্ক
- অবভনি পুরটসুন্দর ভ�িান 

শ্রীঙ�ৌরসুন্দঙরর িবণি�ভম্ম  বিপ্রলম্ভ 
লীলার সমাহার

-শ্রীভবক্রষেক বদিম্যিািী

শ্রীলভক্তিক্বজিাদ ঠাকুর :
- িরিা�বত
- শ্রীনিদ্ীপধাম-মাহাত্ম্য
- শ্রীনিদ্ীপ-ভািতর্

- কলম্যািকল্পতরু
- পরমাথ ম্ম-ধর্ম্ম বনি ম্ময়

ক্বক্বধ
- শ্রীশ্রীঙপ্রমবিির্ম্ম
- শ্রীশ্রীহচতন্যভা�িত
- শ্রীশ্রীহচতন্যচবরতামতৃ
- শ্রীমদ্ভ�িদ্ীতা
- শ্রীভবক্রসামতৃবসনু্ঃ
- শ্রী�� ম্ম-সংবহতা

- শ্রীঙ�ৌড়ীয়-ব�তাঞ্জবল
- শ্রীনাম-ভজন বিচার ও প্রিাবল
- শুদ্ভবক্ সাধন সম্পদ
- শ্রীহবরনাম মাহাত্ম্য ও নামাপরাধ



শ্রীয়চতন্য-সারস্ত মজঠর পকন্দ্রসমহূ
ভারত

অান্তেম্ম াক্তক কারম্ম্যালয়
শ্রীহচতন্য সারস্বত মঠ
শ্রীহচতন্য সারস্বত মঠ গরাে,
গকাঙলর�ঞ্জ, গপাষ্ অব�স ঃ নিদ্ীপ
গজলা - নদীয়া, পবচিি্, বপন - ৭৪১৩০২, 
ভারত, গ�ান : ০৯১ ৯৬০৯৩০২৩১০

িকৃ্সংহপল্ী
শ্রীহচতন্য সারস্বত মঠ
নবৃসংহপর্ী (গদিপর্ী), সুিি ম্মবিহার,
নদীয়া, পবচিমি্, বপন নং ৭৪১৩১৫
গ�ান : ৯৬০৯৩০২৩১০

কলকাতা
শ্রীহচতন্য সারস্বত কৃষ্ানুিীলন সংঘ
৪৮৭, দম দম পাকম্ম (বিপরীত টম্যাঙ্ ৩),
কলকাতা, বপন - ৭০০০৫৫, পবচিমি্
গ�ান : ৯৬০৯৩০২৩১০

শ্রীহচতন্য সারস্বত কৃষ্ানুিীলন সংঘ
চকোবল, বচবড়য়াঙমাড়,
গপাষ্ - এয়ারঙপাটম্ম , কলকাতা,
বপন - ৭০০০৫২, পবচিমি্, ভারত

হাপাক্িয়া
শ্রীহচতন্য সারস্বত আরেম
গপাষ্ এিং গ্রাম - হাপাবনয়া
গজলা - িদ্ম্ম মান, পবচিমি্, ভারত
গ�ান : ৮৯৬৭৭১৯১৫৮

বামিুপাডা 
শ্রীহচতন্য শ্রীধর গ�াবিন্দ গসিা আরেম
গ্রাম - িামনুপাড়া, গপাষ্ - োনপুর
গজলা - িদ্ম্ম মান, পবচিমি্, ভারত

পরুী 
শ্রীহচতন্য সারস্বত মঠ
বিধিা আরেম গরাে, গ�ৌড় িাটসাবহ

পুরী, বপন - ৭৫২০০১, ওবড়ষ্যা, ভারত
গ�ান : ৯৯৩৭৪৭৯০৭০, ৯১২৪৪৩৫৪৭৪

পরাবদ্ম্ম ি
শ্রীলা শ্রীধর স্বামী গসিা আরেম
দিবিসা, গপাষ্ - গ�ািদ্ম্ম ন
গজলা - মথরুা, বপন - ২৮১৫০২
উর্র প্রঙদি, ভারত
গ�ান :  ৮৬৩০৭৪৩০৬৩

বদৃিাবি
শ্রীহচতন্য সারস্বত মঠ ও বমিন
১১৩ গসিা কুঞ্জ, িনৃ্দািন, গজলা - মথরুা,
বপন - ২৮১১২১, উর্র প্রঙদি, ভারত,
গ�ান :  ৮২১৮৩৯৯৩০৯

ক্িক্লগুক্ড 
শ্রীহচতন্য সারস্বত মঠ
হায়দার পাড়া, বনউ পাল পাড়া,
১৫৫, গনতাজী সরবন, বিবলগুবড়,
বপন - ৭৩৪০০৬, পবচিমি্, ভারত
গ�ান :  ৭৬৭৯৬৫২৩৩৪

একচক্া  ধাম
শ্রীহচতন্য সারস্বত কৃষ্ানুিীলন সংঘ
�ভম্ম ািাস (একচক্রা  ধাম),
গপাষ্ অব�স - িীরচন্দ্রপুর,
গজলা - িীরভমূ, পবচিমি্, বপন - ৭৩১২৪৫
গ�ান : ৯৬০৯৩০২৩১০

ক্িউ ক্দক্ল্
শ্রীলা শ্রীধর গ�াবিন্দ সুন্দর ভবক্ গরা�া
কালচারাল গসন্ার, ফ্ম্যাট - ৬ (টপ গফ্ার), 
হাউস ২৩৯৪, বতলক ্রেীট, (ইঙম্পবরয়াল 
বসঙনমার বপ�ঙন), গচৌনা মাবডি, পাহার�ঞ্জ,
বনউ বদবর্ - ১১০০৫৫
গমািাইল : ৯১ ৯৮১০৩০৯৫১১



তারজকশ্বর 
শ্রীহচতন্য সারস্বত মঠ
ভবঞ্জপুর, তারঙকশ্বর, হ�লী
গ�ান : ৭৪৭৭৮৮১৯২৬, ৯৭৩৫৯৮৫৪১৬

রগো-সারর 
শ্রীহচতন্য সারস্বত মঠ
গ্রাম - চক�ুলেুবি, গপাঃ - সা�র,
গজলা - দবষেি ২৪ পর�িা, পবচিমি্
গ�ান : ৯৭৭৫৩৮৪৬২৩

উলুজবক্ডয়া
শ্রীহচতন্য-সারস্বত মঠ
কাবজয়াোবল, ৭১১৩১৫
পবচিমি্
গ�ান ০৯১ ৯৬০৯৩০২৩১০ 

মক্হলা আশ্ম কালিায় 
শ্রীশ্রীধরস্বামী ভবক্ঙরা� কালচারাল 
গসন্ার
গ্রাম - িািপুর, গপাঃ - কালনা,
গজলা - িদ্ম্ম মান, পবচিমি্
গ�ান : ৮৩৪৮৯৪৯৩৬০

িাদি�াট 
শ্রীহচতন্য সারস্বত সংকীর্ম্মন মহামডিল
গ্রাম ও গপাঃ - নাদনঘাট,
গজলা - িদ্ম্ম মান, পবচিমি্

পমক্দিীপরু
শ্রীহচতন্য সারস্বত মঠ
গ্রাম - জানাপাড়া, গপাঃ - গমবদনীপুর,
গজলা - গমবদনীপুর, পবচিমি্
গ�ান : ৯৯৩৩৫৬৫৩০৫

মকু্ি ম্মদাবাদ
শ্রীহচতন্য সারস্বত মঠ
গ্রাম - মাহাবদয়া, গপাঃ - কান্দী,
গজলা - মবুি ম্মদািাদ, পবচিমি্
গ�ান : ৯০০২২১০২৪২

ইসলামপরু
শ্রীহচতন্য সারস্বত সংকীর্ম্মন মহামডিল
গ্রাম ও গপাঃ - ইসলামপুর,
গজলা - মবুি ম্মদািাদ, পবচিমি্

ক্দিহাটা
শ্রীহচতন্য সারস্বত কৃষ্ানুিীলন সংঘ
গ্রাম ও গপাঃ - বদনহাটা
গজলা - কুচবিহার, পবচিমি্

পবতুড
শ্রীহচতন্য সারস্বত কৃষ্ানুিীলন সংঘ
গিতুড়, পাত্সাঙয়র, িঁাকুড়া,
পবচিমি্, গ�ান : ৯৯৩৩১৪৪৬০৯৬

কিহাটী
শ্রীহচতন্য সারস্বত মঠ
চনহাটী, গজলা - উঃ ২৪ পর�িা, 
পবচিমি্

পূবম্ম বধ ম্মমাি
শ্রীঙ�ৌর-বনতম্যানন্দ ও সদাবিি আরেম
রতনবদবঘ, গজলা - পিূম্ম িধ ম্মমান,
পবচিমি্, গ�ান : ৯৭৩৪৩২৮৯৬০

পঞ্পল্ী
শ্রীহচতন্য সারস্বত মঠ
পঞ্চপর্ী, গজলা - পিূম্ম িধ ম্মমান, পবচিমি্
গ�ান : ৯১৪৪১৭৪৩৭৬

কাজটায়া
শ্রীহচতন্য সারস্বত সংকীর্ম্মন মহামডিল
গ্রাম ও গপাঃ - গমবজয়ারী, থানা - 
কাঙটায়া
গজলা - পিূম্ম িদ্ম্ম মান, পবচিমি্



পিাথ ম্ম আজমক্রকা
ইউ.এস.এ
শ্রীহচতন্য সারস্বত গসিা আরেম
২৯০০ নথ ম্ম গরবেও �ালচম্ম গরাে
গসাঙকাঙয়ট, বসএ ৯৫০৭৩, ইউ.এস.এ
গ�ান : (৮৩১) ৪৬২-৪৭১২
http://sevaashram.com
শ্রীহচতন্য সারস্বত গসিা আরেম
২৬৯ই, চসনত গজমস ্রেীট
সান গহাঙস, বসএ ৯৫১১২, ইউ.এস.এ
গ�ান : ৬০৫ ৫৫০৮৫৭৩
শ্রীহচতন্য সারস্বত বমিন
৭৪৫ সাউথ ৭০০ ইষ্ স্ গলক বসবট,
উটাহ, ৮৪১০২
হাওয়াই
শ্রী চচতন্য শ্রীধর গ�াবিন্দ বমিন
১৬২৫১ হাবলয়াোলা হাইওঙয়, কুলা, 
মাউই, হাওয়াই ৯৬৭৯০, ইউএসএ,
গ�ান : ৮০৮৮৭৬৬৭২১
কািাডা
শ্রীহচতন্য সারস্বত শ্রীধর আরেম
২৯ ৯৯৫৫ ১৪০ ্রেীট,
সুঙর, বভ ৩ বট, ৪ এম ৪, কানাো
গ�ান : ৬০৪৯৬৩০২৮০
পমক্সিজকা
শ্রীহচতন্য সারস্বত শ্রীধর গ�াবিন্দ
গসিারেম গদ গমবসিঙকা, এ.আর.
কঙল ৬৯-বি, নং ৫৩৭, �রাবসবস, সানতা 
ইসাঙিল, কানাবসন, ইউকাটন বস.বে. 
৯৭৩৭০, গমবসিঙকা
গ�ান : (৫২-৯৯৯) ৯৮২-৮৪৪৪
শ্রীহচতন্য সরস্বতী শ্রীধর গ�াবিন্দ
গসিারেম গদ গমবসিঙকা, এ.আর.
বর�রমা নং. ৮৬৪, গসক্টর বহোলঙ�া
গুয়াোলাহারা, জাবলসঙকা, বস.বে. 
৪৪২৮০, গমবসিঙকা,গ�ান : ৫২-৩৩ 
৩৮২৬-৯৬১৩
শ্রীহচতন্য সরস্বতী শ্রীধর গ�াবিন্দ
গসিারেম গদ গমবসিঙকা, এ.আর.
বদঙয়ঙ�া গদ মনঙটমাঙয়ার ৬২৯,
গসনঙরো, মনঙরেরারী, এন. এল.
বস. বপ. ৬৪৭২০,
গ�ান : ৫২-৮১ ৮০৫৭-১০৯৭

শ্রীহচতন্য সরস্বতী শ্রীধর গ�াবিন্দ
গসিারেম গদ গমবসিঙকা, এ.আর.
এবভবনো গদ লাস গরাসাস ৯
ফ্াবকওনামাইএনঙটা গেল পম্যারাঙো
তাইওয়ানা, বি.বস., বস.বপ. ২২৪৪০
গ�ান : (৫২৬৬৪) ৬০৮-৯১৫৪
শ্রীহচতন্য সারস্বত মঠ বদ গভরাক্রুজ, 
এ.আর., জুয়ান গদ বদওস বপজা ১৫৭
(এন্ার ই�নাবসও বদ লা বলয়াঙভ 
বন�াঙরট) গভরাক্রুজ, গভরাক্রুজ, বস.বপ. 
৯১৭০০
গ�ান : (৫২-২২৯) ৯৫৫ ০৯৪১
শ্রীহচতন্য সারস্বত শ্রীধর গ�াবিন্দ
গসিারেম গদ গমবসিঙকা, এ.আর.
গকাঙলান পঙয়ন্ ২১৩ - ইনঙরেবর ৭
গকাল. গসনঙরো. বস.বপ. ০৯৪৩০০, 
ওবরজািা, ভার., গমবসিঙকা,
গ�ান : (৫২-২৭২) ৭২৫-৬৮২৮
শ্রীহচতন্য সারস্বত শ্রীধর গ�াবিন্দ
গসিারেম গদ গমবসিঙকা, এ.আর.
গ�মানঙো বভলালপম্যানঙো নং. ১০০ 
- ইনবট. ১০৩ গকাল. গুয়ােলঙুপ ইন. 
গেবল�াবসওন এম্যালভাঙরা ওিাঙর�ন, 
বস.বপ. ০১০২০ গমবসিঙকা বসবট,
গ�ান : (৫২-৫৫) ৫০৯৭-০৫৩৩
শ্রীহচতন্য সরস্বতী শ্রীধর গ�াবিন্দ
গসিারেম গদ গমবসিঙকা, এ.আর.
কঙল গজে ইবেএ�. ৪০ আইএনবট ২২ 
কল. ইউ এইচ আবলয়ানজা 
পপুলার বরঙভাবলউসাইওনাবরয়া,
গেবল�াবসওন গকায়াওকন, বস.বপ. 
০৪৮০০ গমবসিঙকা বসবট,
গ�ান : (৫২-৫৫) ৫৬৭৭ ৮৩১৫
শ্রীহচতন্য সারস্বত শ্রীধর গ�াবিন্দ
গসিারেম গদ গমবসিঙকা, এ.আর.
গজায়াকুইন বরভাঙেবনয়ারা নং. ৫০
কল. জারবেঙনস গদ গুয়ােলঙুপ
গমাঙরবলয়া, বমচ., বস.বপ. ৫৮১৪০
গ�ান : (৫২-৪৪৩) ২৭৫-২৮৭৫
শ্রীহচতন্য সারস্বত শ্রীধর গ�াবিন্দ
গসিারেম গদ গমবসিঙকা, এ.আর.
কম্যাবরঙটরা টাইকুল - �াপাি, বকঙলাবমটার 
১.৪, টাইকুল, ইউকাটন, গমবসিঙকা



সাউথ আজমক্রকা
ব্রাক্েল
শ্রীহচতন্য শ্রীধর গ�াবিন্দ গসিা আরেম
কৃষ্ িবক্ আরেম, বপ.ও. িসি ৩৮৬
কম্যাম্পাস েু গজারোও, সাও গপৌঙলা, 
ব্রাবজল, গ�ান : ০১২ ৩৬৬৩ ৩১৬৮
http://ashram.com.br
শ্রীহচতন্য সারস্বত শ্রীধর আসন
এিং গকসা গপ্রমা (গরটুেঙরন্)
এম্যাঙভবনো ইউঙসবিও মাঙটাঙসা, ২৪৬ 
বপনঙহবয়ঙরাজ, সাও পাউঙলা - এস বপ 
গসপ: ০৫৪২৩-০১০
গ�ান: (১১) ৩৮১৫-১৪৪৮
http://casaprema.com
শ্রীহচতন্য সারস্বত মঠ গপারঙটা এবলবগ্র
ইটোো �াপজু েু গসাল, ৬২০
গপারঙটা এবলবগ্র - সাউথ ব্রাবজল
গ�ান : (৫১) ৩২৬৮-১৩৮৩ এিং
(৫১) ৩২২২-৫৪১৭
পভজিেুজয়লা 
শ্রীহচতন্য শ্রীধর গ�াবিন্দ গসিা আরেম,
আঙিবনদা টুয় কন আঙিবনদা �ামা, ববিন্তা 
পরমকরুিা, কারাকাস, গভবনজুঙয়লা
গ�ান : ৫৮২১২৭৫৪১২৫৭

শ্রীহচতন্য সারস্বত মঠ, কঙর্ ৭৭ এঙন্ত্র 
আঙিবনদাস ১০ ও ১১, গফ্ঙন্ত অ 
এঙনলঙিন
গ�ান : ৫৮২৬১৭৯৭৩০৮৯
পাঙসম্মলাঙমন্ত বমরান্দ গসক্টর গদ, কাঙর্ 
গতঙহঙরা কন গ্বন্ত, কুমানা, এতিাঙদা সুঙক্র, 
গ�ান: ৫৮০৪১৪৭৭৭৫৯৩৮
ইঙকায়াের
শ্রীলশ্রীধর স্বামী গসিা, আঙিনুম্য গজঙনঙরল 
রুবমনাহই, কাঙর্ এ৭আ, ন৯-২৩৬, 
আঙমম্ম বনয়া, গকাঙনাঙকাঙতা, ১৭০৮০১, 
কুইঙটা, ইঙকায়াের
গ�ান : ৫৯৩ ০২২৩৪২৪৭১
কজলাক্ম্য়া
শ্রীহচতন্য সারস্বত মঠ, গিাঙ�াটা, কাঙরম্মরা 
৭৪আ, নঃ৪৯আ-৭১, ১১০৯১১
গ�ান : ০১১ ৫৭ ১ ৩২৭ ৪৩২ ০৮১৩
শ্রীশ্রীল গ�াবিন্দ গসিা আরেম, গকএম ৪, 
পাইপা বিয়, পান্তাঙনা গদ িার�াস, বপন-
১৫০৪৪০-১৫০৪৪৯,
গ�ান : ০১১ ৫৭ ৭ ৩১৩ ২২৭ ১১১৯

ইউজরাপ
ইংল্যাডি
শ্রীহচতন্য সারস্বত মঠ
৪৬৬ গ্রীি ্রেীট
লডিন ই১৩ ৯০বি, ইউ.গক.
গ�ান : (০২০৮) ৫৫২-৩৫৫১
http://scsmathlondon.org
শ্রীহচতন্য সারস্বত মঠ
ভবক্ গরা� ইনবটেবটউট,
গগ্রবভঙল হাউস, হাঙজলঙমঙর গক্াজ
গ�লথাম, বমবেলঙসসি, বট েব্লউ ১৪ ৯বপ 
এসি, ইউ.গক., গ�ান : ৪৪ ২০৮৮৯০৯৫২৫
http://bhaktiyogainstitute.com
আয়ারল্যাডি
শ্রীহচতন্য সারস্বত সঙ্ঘ
এম্যাঙটন: িবরয়ান টাইঙমাবন
(িাবলনাঙমার গকা. গলইবরেম)
গ�ান : ০৭১ ৯৬৪৫৬৬১

১৪, পাকম্মসাইে, ওঙয়সিঙ�ােম্ম  টাউন,
কাব্রি ওঙয়ক্ঙ�াআয়ারলম্যাডি
গ�ান : ০৮৬ ২৬২৬ ৪৭৫
ইটাক্ল
বভলা গ�াবিন্দ আরেম
ভায়া বরঙ�ানবদঙনা, ৫,২৩৮৮৭ ওলবজঙয়ট 
গমাল (এল বস) ফ্াজ, বরঙ�ানবেঙনা 
গরাঙসা, ইটাঙল, গ�ান : ৩৯ ০৩৯ 
৯২৭৪৪৪৫
http://villagovinda.org
শ্রীহচতন্য সারস্বত মঠ গরাম
গভদাবভলা গরা�া টুেবেও, ভায়া বদ সন 
মাইঙচঙল, ১২০০০১৫৩ গরামা, ইটাঙল
গ�ান : ৩৯ ০৬ ৬৯৩৭১৫৫৬
মালটা
বদ গলাটাস গরাম গরা�া গসন্ার মঠ
গ�ান : [+৩৫৬] ৯৯৮৬ ৭০১৫



পিদারল্যাডিস
শ্রীহচতন্য সারস্বত শ্রীধর আরেম
এম্যাঙজাঙরনওঙয়� ৮০
১৩৩৯ বভ বপ আলঙমঙর, ন্যাদারলম্যান্স
গ�ান : ০৩৬ ৫৩ ২৮১৫০
হাগেজগ্
শ্রীহচতন্য সারস্বত মঠ
এম্যানড্াস গনাভাক নাব�ভানওয়াবয় ইউ বট 
৫২, এইচ-১০২৫ িেুাঙপটে
হা্ঙগ্র, গ�ান : (৩৬১) ৩৯৮০২৯৫
শ্রীহচতন্য সারস্বত গসিা আরেম
ইঙন্ার গসজাঙপবস—অানন্দ িদ্ম্ম ন বে.
এইচ-১২২৩ িেুাঙপটে
মঙুভঙলােস উটকা ১৮/বি, হা্ঙগ্র
টুরজক
শ্রী গ�াবিন্দ মঠ গরা�া গসন্ার
অািদর্া গকভঙেট গসাকক
নং ৩৩/৮, কানঙকয়া ০৬৬৯০
আনকারা, টুরঙক
গ�ান : ০৯০ ৩১২ ৪৪১৫৮৫৭ এিং
০৯০ ৩১২ ৪৪০ ৮৮ ৮২
উকরাইি
কাইভ. হারমাতনয়া ্রেীট, ২৬/২,
“গরাটেক” গলেস অ� কালচার
গ�ান : +৩৮ (০৪৪) ৪৯৬-১৮-৯১
+৩৮ (০৬৭) ৪৬৪-১৮-৯৪

শ্রীহচতন্য সারস্বত গসিা আরেম
১১/৪, পানব�ঙলাঙসভ ্রেীট
জাঙপাঙরাবজয়া, ৬৯০০০, উকরাইন
গ�ান : (০৬১২) ৩৩-৪২-১৪
পতুম্মরাল
শ্রীহচতন্য সারস্বত মঠ, রুঅ গদা 
গসাঙব্রইঙরা ৫, বচঙদ্রইঙরা ৫, বচঙদ্রইঙরা, 
৩০২০-১৪৩,গকাইম্ব ব্র 

রাক্িয়া
শ্রীহচতন্য সারস্বত কালচাঙরল গসন্ার
মঙস্কা, িলিয় বকঙসবলনয় টুবপক ৭/২
গ�ান : +৭৪৯৫৬২৮৮৮৫
শ্রীহচতন্য সারস্বত মঠ
গসন্বপটাসম্মিা� ম্ম, লাহটা
গ�ান : +৭(৮১২) ৪৯৮২৫৫৫
গতাম্স্ক, াকাঙদঙম্�াঙরাঙদাক, িাবিঙলািা 
বস্তট ১৬-৯০, গ�ান : ৭ ৯১৩ ১০৫ ৯৯ ৮১

আবিাক্েয়া
গিঙলা দজীঘুটা, ২য় আবসিবলস্কয় টুবপক ১৫
গ�ান : ৭ ৯৪০ ৭১২ ৫৮৪৮, 
৭ ৯৪০ ৭ ৭০৬ ১০৮

এক্িয়া

থাইল্যান্ড
শ্রীহচতন্য শ্রীধর গ�াবিন্দ আরেম
৭৯/২৩ গমাওিান ওরাঙিাবেন
এসওআই ওয়াটসাঙেট
পাটুমাথাবন-রংবসট গরাে, পাটুমাথাবন,
িম্যাংকক, থাইলম্যান্
গ�ান : +৬৬ ৮১৯ ০৯৫ ৯১৭

মাজলজয়ক্িয়া
শ্রীহচতন্য শ্রীধর গ�াবিন্দ গসিা
আরেম, সাইবটয়ান
গ�ান : ০১৭-৫৮৬২৮১৭ / ০১২-
৫০১২৮০৪

শ্রীহচতন্য সারস্বত সাধু সংগ্রাম েল্.
নং ১৪, গলারি গিনধারা ৪৬এ,
তামান গমওয়া িারু, ৪১২০০ ক্া্, 
গসলানঙ�ার, মাঙলঙয়বসয়া,
গ�ান : +৬০ ৩-৫১৬১৬৭২১

শ্রীহচতন্য শ্রীধর গ�াবিন্দ গসিা আরেম
গপটাবলি জয়া সাবভম্মস গসন্ার,
নং ১৩ জালান ১৮/৬, তামান 
োনা�াপুরম, ৪৬০০০ গ�টাবলি জয়া, 
গসলান�র, মাঙলয়াবিয়া, গ�ান : +৬০-
১-৬৩৩৮৬১৩০



ক্সগোপরু

শ্রীহচতন্য সারস্বত মঠ বসং�াপুর
এিং গ�াকুল গভবজঙটবরয়ান গরসষু্ঙরন্
১৯ এিং ২১, আপার বেকসন গরাে,
বস্াঙপার ২০৭৪৭৮, গ�ান : 
৬৩৪৩৯০১৮
গমািাইল : ৯০২৩৬৩৪১ এিং 
৯১৮৫৬৬১৩

ক্েক্লপাইন্স
শ্রীলা শ্রীধর স্বামী গসিা আরেম
প্ররঙন্ত : গ�াকুলানন্দ প্রভু

২৩, রুবি ্রেীট, কাবিবমঙরা টাউনহাউস,
টালন ইউঙনা. লাস বপনাস বসবট,
গমঙরো মাবনলা, বজপ গকাে ১৭৪৭,
গ�ান : ৮০০-১৩৪০

শ্রীহচতন্য সারস্বত মঠ
ব�বলপাইন্স ব্রাঞ্চ (ইসাবন গদিী দাস)
লট ১৫ ব্লক ৮, উেব্রীজ সািবেবভসন,
গপাব্লাবসওন, পম্যানবে, িলুাকান,
ব�বলপাইনস, ৩০১৪
গ�ান : ৬৩ ৯২০৩১ ৬৩৭৫০
http://philippines.scsmath.org

সাউথ পপক্সক্েক

অজ্রেক্লয়া
শ্রীঙ�াবিন্দ ধাম
বপ.ও. িসি ৭২, উবক. ভায়া মরুউইলমিা, 
এন.এস.েবব্লউ. ২৪৮৪, অঙ্রেবলয়া, 
গ�ান : ০২৬৬ ৭৯৫৫৪১

শ্রীহচতন্য সারস্বত আরেম
১৪, িবরয়ান ্রেীট িবরয়ান্সঙমে
চামম্মস, বকউএলবে, অঙ্রেবলয়া ৪৮৭০
গ�ান : ০৪৩২ ০৫৪ ০৪৮

ক্িউক্েল্যাডি

১০৩০ গকাঙটসভাইল বরভারঙহে 
হাইওঙয়,
বরভারঙহে, অকলম্যান্
বনউবজলম্যাডি, গ�ান : ০৯ ৪১২৫৪৬৬

ক্েক্ে
শ্রীহচতন্য সারস্বত শ্রীধর আসন
বপ.ও. িক্ ৪৫০৭, গলৌটকা, ব�বজ
গ�ান : ৬৭৯৮৬৭৬৫৪৭, 
৬৭৯৮৬৭৬৫৪৭

আক্রিকা 

সাউথ আক্রিকা
শ্রীহচতন্য সারস্বত আরেম 
৪৪৬৪, গমৌন্ গরইঙন ঙক্রঙসন্
গলনাবসই সাউথ, এসিঙটন্সন ৪
গজাহাঙনসিা� ম্ম ১৮২০, গ�াম : ০১১ 
৮৫২ ২৭৮১, ০০২৭ ৮৩ ৩৮৪ ৭৩৬৭
শ্রীহচতন্য সারস্বত মঠ
গ�ম্যবনসি ৪০৬৮, দিম্মন, বিাজুল ুনাটাল
গ�াম : ২৭ ৩১ ৫০৫ ৮৪ ৩৬

মক্রিাস
শ্রীহচতন্য সারস্বত মঠ আন্তজম্ম াবতক
নিদ্ীপ ধাম বস্তট, গলাং মাউন্ন
গ�ান : ২৩০ ২৫৬ ৩৪৬৬, ৭২৪ ৯৩৫২

ওঙয়িসাইট :
scsmathinternational.com

ইঙমইল :
info@scsmathinternational.com
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