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ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তি নির্ম্মল আচার্য্য মহারাজের
প্রণাম মন্ত্র
পূজ্য-শ্রীগুরুবর ্গ-বন্দিত-মহাভাবান্বিতায়া সদা

প�ৌর্বাপর্য্য পরম্পরা-প্রচলিত-প্রাজ্য প্রমর্
ূ ত্তাকৃতেঃ ।

ভক্তের্নির্ম্মল-নির্ঝরস্য নিভৃতং সংরক্ষকং সাদরম্
বন্দে শ্রীগুরুদেবম্ আনত-শিরা আচার্য্য -বর্য্যং নিজম্ ॥
অনুবাদ :— পজনীয়
শ্রীগুরুবর্গ-কর্ত্তকৃ বন্দিত মহাভাব সমন্বিত
ূ
রূপানুগ পরম্পরাক্রমে প্রচলিত প্রভত
ূ প্রমর্ূ ত্ত দিব্যাকৃতি ভক্তির নির্মল
ৃ
ধারাকে নিভতভাবে সাদরে রক্ষণকারী আচার্য্যবর্য্য নিজ গুরুদেবকে
অবনত মস্তকে বন্দনা করি ।

প্রেরকং প্রাচ্য-পাশ্চাত্য-শিষ্যানাং ভক্তি-বর্ত্মনি ।
ভক্তি-নির্ম্মলমাচার্য্য -স্বামিনং প্রণমাম্যহম্ ॥

অনুবাদ :— প্রাচ্য এবং পাশ্চাত্য দেশবাসী শিষ্যগণকে ভক্তিপথে
প্রেরণকারী পরমপজনীয়
স্বামী ভক্তি নির্ম্মল আচার্য্য মহারাজকে আমি
ূ
প্রণাম নিবেদন করি ।

ওঁ বিষ্ণুপাদ জগদ্গুরু
শ্রীশ্রীল ভক্তিনির্ম্মল আচার্য্য মহারাজ
শ্রীচৈতন্য-সারস্বত মঠের বর্ত্তমান সভাপতি-আচার্য্য

ওঁ বিষ্ণুপাদ জগদ্গুরু
শ্রীশ্রীল ভক্তিসুন্দর গ�োবিন্দ দেবগ�োস্বামী মহারাজ
শ্রীচৈতন্য-সারস্বত মঠের সেবায়েত-সভাপতি-আচার্য্য

ওঁ বিষ্ণুপাদ জগদ্গুরু
শ্রীশ্রীল ভক্তিরক্ষক শ্রীধর দেবগ�োস্বামী মহারাজ
বিশ্বব্যাপী শ্রীচৈতন্য-সারস্বত মঠাদি প্রতিষ্ঠাতা-সভাপতি-আচার্য্য

ওঁ বিষ্ণুপাদ জগদ্গুরু
ভগবান্ শ্রীশ্রীল ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী গ�োস্বামী ঠাকু র প্রভু পাদ
শ্রীব্রহ্ম-মাধ্ব-গ�ৌড়ীয়-সম্প্রদায়াচার্য্যভাস্কর-শ্রীরূপানুগপ্রবর

শ্রীশ্রীনিতাইচৈতন্যদেব, শ্রীপুরীধাম, শ্রীচৈতন্য-সারস্বত মঠ
শ্রীগুরু-শ্রীগ�ৌর-শ্রীনিত্যানন্দ-আরতি

(শ্রীলভক্তিসুন্দর গ�োবিন্দ দেবগ�োস্বামী মহারাজ বিরচিত)

জয় গুরু মহারাজ করুণাসাগর ।
শ্রীভক্তি রক্ষক দেবগ�োস্বামী শ্রীধর ॥১॥

মদৃ ঙ্গ মন্দিরাবাজে মুশঙ্খধ্বনিত ।
শ্রুতি-ম�ৌলি-রত্নমালা দীপ-নিরাজিত ॥৭॥

প্রকাশিলে নীলাচলে ভু বনমঙ্গল ।
নিতাই-চৈতন্য-দেব-সেবা সমুজ্জ্বল ॥২॥

ভু বনম�োহন দুঁহুঁ রূপের আরতি ।
ৃ রণ্যবাসী দেখে নিরবধি ॥৮॥
গুপ্ত-বন্দা

গ�োরাপ্রেমে মাত�োয়ারা নিত্যানন্দরূপ ।
রসরাজ মহাভাব চৈতন্যস্বরূপ ॥৩॥

রীস্বরূপ-রামানন্দ রূপ-সনাতন ।
রঘুনাথ হরিদাস গদাধরধন ॥৯॥

কসিতকাঞ্চন যিনি শ্রীঅঙ্গ লাবণি ।
দুঁহুঁগলে বনমালা ভাবের গ�োলনী ॥৪॥
মুরছিত ক�োটীকাম রূপরাসরঙ্গে ।
মধুর নর্ত্তন-ভাব বরাভয় ভঙ্গে ॥৫॥

সার্ব্বভ�ৌম গ�োপীনাথ জীবানুগজন ।
দেখেন আরতিশ�োভা দুর্ভদর্শন ॥১০॥
ল্ল
নদীয়া প্রকাশে নিত্যানন্দ-গ�ৌরনিধি ।
পতিতপাবন-ক্ষেত্রে মিলাইলবিধি ॥১১॥

ক�োটী-চন্দ্র-ভানুশ�োভা রত্ব-সিংহাসনে ।
প্রেম নেত্রে দেখে মহাভাগ্যবান জনে ॥৬॥

অবিচিন্ত্য নিত্যানন্দ-চৈতন্যপ্রকাশ ।
শ্রীগুরুপ্রসাদে দেখে এই অধম দাস ॥১১॥

শ্রীচৈতন্যসরস্বাত মঠ, শ্রীপুরীধাম
বিধবা আশ্রম র�োড়্, গ�ৌরবাটসাহী, পুরী, উড়িষ্যা,
পিন নং- ৭৫২০০১

সূচনা

আমাদের ব্রহ্ম-মাধ্ব-গ�ৌড়ীয় গুরুপরম্পরা
ভগবান শ্রীকৃষ্ণ
6
শ্রীব্রহ্মা
6
শ্রীনারদ
6
শ্রীব্যাসদেব
6
শ্রীমধ্বাচার্য্য
6
শ্রীপদ্মনাভ
6
ৃ রি
শ্রীনহ
6
শ্রীমাধব
6
শ্রীঅক্ষ্যোভ্য
6
শ্রীজয়তীর্থ
6
শ্রীজ্ঞানসিন্ধু
6
শ্রীদয়ানিধি
6
শ্রীবিদ্যানিধি
6
শ্রীরাজেন্দ্র
6
শ্রীজয়ধর্ম
6
শ্রীব্রহ্মন্যতীর্থ
6
শ্রীব্যাসতীর্থ
6
শ্রীলক্ষ্মীপতি
6

শ্রীমাধবেন্দ্রপুরী
(শ্রীনিত্যানন্দ, শ্রীঅদ্বৈত)
6
শ্রীঈশ্বরপুরী
6
শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য মহাপ্রভু
6
শ্রীরূপ, শ্রীসনাতনাদি
6
শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ গ�োস্বামী
6
শ্রীনর�োত্তমদাস ঠাকু র
6
শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী
6
শ্রীবলদেব বিদ্যাভষণ
ূ
6
শ্রীজগন্নাথ দাস বাবাজী মহারাজ
6
শ্রীভক্তিবিন�োদ ঠাকু র
6
শ্রীগ�ৌরকিশ�োরদাস বাবাজী মহারাজ
6
শ্রীভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকু র প্রভু পাদ
6
শ্রীভক্তিরক্ষক শ্রীধর দেবগ�োস্বামী মহারাজ
6
শ্রীভক্তিসুন্দর গ�োবিন্দ দেবগ�োস্বামী মহারাজ
6
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শ্রীজগন্নাথদেব
আমরা যখন শ্রীপুরীধামে শ্রীজগন্নাথদেব দর্শন করতে আসি, তখন
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু র কথা চিন্তা করি এবং ভক্তসঙ্গে তাঁ র ধাম, সমস্ত
তীর্থস্থান যেখানে তিনি গিয়েছিলেন, সেখানে গিয়ে পরিক্রমা করি ।
গ�ৌর আমার যে সব স্থানে করল ভ্রমণ রঙ্গে ।
সে সব স্থান হেরিব আমি প্রণয়ি-ভকত-সঙ্গে ॥
(শ্রীলভক্তিবিন�োদ ঠাকু র)

অনেকেই জিজ্ঞেস করেন, “জগন্নাথদেবের বিগ্রহ কি করে
হল ?” তার সম্বন্ধে একটা প্রাচীন ও সুন্দর ইতিহাস আছে ।
অনেক বছর আগে উড়িষ্যার রাজা ছিলেন রাজা ইন্দ্রদ্যুম্ন । রাজা
হয়েও তিনি ভগবদ্ভক্ত ছিলেন : অত্যন্ত প্রীতি সহকারে ভগবদসেবা
করতেন । একদিন রাজা ইন্দ্রদ্যুম্ন ভাবলেন, “আমি ত�ো রাজা, আমার
সবই আছে—রাজ্য আছে, ধন-দ�ৌলত আছে, সুন্দরী রাণী আছে—
কিন্তু শুধু একটিমাত্র জিনিস আমি জীবনে করতে পারিনি : আমি
কখনও ভগবানকে সেবা করি নি !” তখন ভগবান তাঁ র কাছে স্বপ্নে
এসে বললেন, “আমি ত�োমার জন্য অপেক্ষা করছি । আমি ত�োমার
ঁ বার কর ।”
রাজ্যেই আছি ! তু মি আমাকে খুজে
পরের দিন সকালবেলা রাজা ইন্দ্রদ্যুম্ন সমস্ত সৈন্য ডেকে দক্ষিণ,
পশ্চিম ও উত্তর দিকে পাঠিয়ে দিয়ে আজ্ঞা দিলেন, “ভগবান আমার
রাজ্যে লুকিয়ে আছেন । ত�োমরা তাঁ কে খ�োঁ জ করে নিয়ে এস ।”
ঁ
ঁ পেলেন
সবাই খুজতে
আরম্ভ করলেন কিন্তু কেউ ভগবানকে খুজে
না । কিছু না পেয়ে, অনেক দিন পর সমস্ত সৈন্য ফেরৎ এসে গেলেন ।

৪ 				

শ্রীলভক্তি নির্ম্মল আচার্য্য মহারাজ

রাজা ইন্দ্রদ্যুম্ন খুব দুঃখিত হয়ে পড়ে ভগবানকে প্রার্থনা করলেন । সেই
সময় প্রধানমন্ত্রী বিদ্যাপতি রাজার কাছে এলেন । রাজা ওঁকে বললেন,
“তু মি পর্
ূ ব্ব দিকে যাও । ঠাকু রের নাম নিয়ে দেখবে তু মি যে ক�োন
ঁ পাবে ।”
ভাবে ঠিকই ঠাকু রকে খুজে
বিদ্যাপতি পর্
ূ ব্ব দিকে একা একা হাঁ টতে শুরু করলেন । অনেক
দরূ হাঁ টতে হাঁ টতে একটা জঙ্গলের মধ্যে এলেন । সেই জঙ্গলে বিরাট
পর্ব্বত আর নদী ছিল আর চারদিকে ঘন বন । তার মধ্যে তিনি হঠাৎ
করে একটা ছ�োট কু টির দেখতে পেলেন আর তার পাশে একটি মেয়ে
দাঁ ড়িয়ে ছিলেন ।
মেয়েটাকে দেখা মাত্রই বিদ্যাপতি আবার ওখান থেকে চলে
যেতে শুরু করলেন কিন্তু মেয়েটা (ওঁর নাম ছিল ললিতা) ওঁকে ডেকে
বললেন, “আপনাকে দেখতে ব্রাহ্মণ সন্তানের মত লাগছে । আমরা
জাতিতে শবর, গাছের ফল-মলূ খেয়ে থাকি । আপনি কি আমার হাত
থেকে এক গ্লাস জলও খাবেন না ?”
“না । তু মি একাই এখানে আছ, ত�োমার বাবা বা কেউ আসলে কী
মনে করবেন ? এটা ঠিক নয় ।”
“না, বাবা শুনবেন যে, আপনি এসেছেন আর আমি আপনাকে
এক গ্লাস জলও দেইনি, তাহলে আমার প্রতি রাগ করবেন ।”
বিদ্যাপতি এসে বসলেন আর সঙ্গে সঙ্গে ললিতার বাবা বাড়ি
ফিরে এলেন । ললিতা বাবাকে বললেন, “বাবা, ইনি চলে যেতে
চাইছিলেন কিন্তু আমি বললাম 'থাকু ন, এক গ্লাস জল অন্ততপক্ষে পান
করুন ।'” বাবা বললেন, “ঠিকই ত�ো বলেছ । আপনি যাবেন কেন ?
এই সন্ধ্যার সময় এসেছেন—সারা দিন হাঁ টতে হাঁ টতে ক�োথা থেকে
এসেছেন জানি না, কিন্তু আপনি এখানেই থাকু ন ।”
বিদ্যাপতি ওখানে থাকতে লাগলেন । থাকতে থাকতে ললিতার
সঙ্গে তাঁ র ভাব হয়ে গেল এবং বাবার আশীর্বাদ পেয়ে তিনি
ললিতাকে বিয়ে করলেন । তাই ললিতার বাবা বিদ্যাপতির শ্বশুর হয়ে
গেলেন ।
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ললিতার বাবার নাম ছিল বিশ্বাবসু । তাঁ র কাছে একটি বিগ্রহ ছিল
আর তিনি প্রতি দিন বিগ্রহের কাছে গিয়ে পজা
ূ করতেন । এক দিন
বিশ্বাবসুর কাছে ভগবান স্বপ্নে হাজির হয়ে বললেন, “বিশ্বাবসু, তু মি
অনেক দিন ধরে গাছের কন্দমলূ আমাকে খাওয়াচ্ছ কিন্তু আমার একটু
ভাল�োমন্দ রাজভ�োগ খাওয়ার ইচ্ছা হয়েছে ।” ক্রোধ-ভয় পেয়ে তিনি
ভাবলেন, “রাজা ক�োন দিন জানতে পারবে ? উনি আমার ঠাকু র
নিয়ে চলে যাবে !” তাই তখন বিশ্বাবসু ভগবানকে জঙ্গলের মধ্যে
লুকিয়ে লুকিয়ে সেবা করতেন ।
এক দিন বিদ্যাপতি তাঁ র স্ত্রীকে জিজ্ঞেস করলেন, “ললিতা,
ত�োমার বাবা প্রতিদিন সকালবেলা উঠে চলে যান আর যখন সন্ধ্যা
সময় ফিরে আসেন, তখন ওঁর শরীর থেকে অনেক সুগন্ধি বের হয় ।
উনি ক�োথায় যান গ�ো ?”
ললিতা উত্তরে বললেন, “উনি পজা
ূ করতে যান ।”
“পজা
ূ করতে ? ক�োথায় ? ওঁর কাছে কি ঠাকু র আছে ?”
“আমি শুধু জানি যে, উনি ঠাকু রের পজা
ূ করতে যান । ক�োথায়
যান আমি সেটা বলতে পারি না ।”
রাতে যখন বিশ্বাবসু বাড়ি ফিরে এলেন, তখন ললিতা ওঁকে বললেন,
“বাবা, ত�োমার জামাই আমাকে জিজ্ঞেস করছে তু মি ক�োথায় প্রতিদিন
যাও । আমি ওকে বললাম যে, তু মি প্রতিদিন পজা
ূ করতে যাও । কিন্তু ও
জানতে চাইছে ক�োথায় তু মি পজা
কর,
আমি
সেটা
বলিনি ।”
ূ
বিশ্বাবসু বললেন, “ঠিকই করেছ, কিছু ওকে বলবে না ।” আর
নিজে নিজে ভাবলেন, “হে কপাল, ও কি আমার ঠাকু রকে নিতে
এসেছে ! ব�োধহয় ও রাজার গ�োয়েন্দা হচ্ছে, আমি ত�ো ওর সম্বন্ধে
কিছু ই জানি না । আমি ওকে জীবিত রাখব না, আজই ওকে মেরে
ফেলব !” কিন্তু কিছু ক্ষণ চিন্তা করার পর তিনি ভাবলেন, “জীবহত্যা
মহাপাপ, আমি ঠাকু রের পজা
ূ করে এটা করতে পারব না ।”
তখন তিনি ললিতাকে ডেকে বললেন, “ঠিক আছে । ত�োমার
স্বামী যখন দেখতে চাইছে, তখন আমি যে জায়গায় পজা
ূ করি সেই
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জায়গাটা ওকে দেখাব । আমি ওখানে গিয়ে ওকে নিয়ে যাব কিন্তু
আমার একটা শর্ত আছে । তু মি ওকে ভাল করে চ�োখ কাল কাপড়
দিয়ে বেঁধে দেবে যেন ও রাস্তাটা দেখতে পারে না । আর ঠাকু রকে
দেখে ওর চ�োখ আবার বেঁধে দিয়ে আমার সঙ্গে ফিরে আসতে
হবে ।”
ললিতা বললেন, “ঠিক আছে, আমি ওকে বলব ।”
ইনি বিদ্যাপতির কাছে গিয়ে ওঁকে বললেন, “বাবা রাজি হলেন
ত�োমাকে জায়গাটা দেখাতে, কিন্তু আমি ত�োমার সঙ্গে বেইমানি করতে
পারব না । তু মি কাজ কর : এক হাতের মধ্যে কিছু সরিষা নাও, যখন
বাবা ত�োমাকে হাত ধরে নিয়ে যাবেন, তু মি ওই সরিষা ছড়াতে ছড়াতে
যাবে । তখন তু মি পরে রাস্তা চিনবে ।”
বিদ্যাপতি সেটাই করলেন । পরের দিন সকালবেলা ললিতা ওঁর
স্বামীর হাতে কিছু সরিষা দিলেন আর ওঁকে চ�োখ বেঁধে দিয়ে বিশ্বাবসু
নীলমাধবের কাছে ওঁকে নিয়ে গেলেন । ওখানে এলে বিদ্যাপটি
চ�োখটা খুলে দিয়ে ঠাকু রকে দেখে প্রণাম করলেন আর আবার চ�োখ
বেঁধে দিয়ে বিশ্বাবসুর সঙ্গে বাড়ি ফিরে গেলেন ।
ৃ র মধ্যে সরিষা-গাছ আস্তে আস্তে বড় হয়ে
কিছু দিন পর বষ্টি
গেল আর বিদ্যাপতি নিজে গিয়ে দেখতে চেয়েছিলেন, “আমি রাস্তা
চিনব কি না ? নিজে গিয়ে ঠাকু রকে দেখতে পাব কি না ?” সরিষাগাছ অনুসরণ করে গিয়ে তিনি ঠাকু রের কাছে সহজে এলেন । তাঁ র
উদ্দেশ্য সফল হয়ে গেল ।
তারপর বিদ্যাপতি একদিন স্ত্রীকে বললেন, “ললিতা, শুন, অনেক
দিন কেটে গেছে, আমি ত�োমার কাছে থাকলাম কিন্তু আমারও বাবা-মা
আছে । তাদের অনেক দিন দেখা হয়নি, আমায় ফিরে যেতে হবে... ।”
“তু মি কি চলে যাচ্ছ ?”
“হ্যাঁ , কিন্তু আমি একটু পরে ফিরে আসব । ক�োন চিন্তা কর না,
তু মি আমার স্ত্রী, আমি ত�োমাকে ছেড়ে দেব না ।”
“ঠিক আছে...”—ললিতা দুঃখ করে বললেন ।
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এদিকে বিদ্যাপতি পুরীতে ফিরে এসে সরাসরি রাজার কাছে গিয়ে
বললেন, “আপনারই কৃপায়, ভগবানের কৃপায় ঠাকু রকে পেয়েছি !”
রাজা ইন্দ্রদ্যুম্ন উত্তেজিত হলেন, “ক�োথায় ? ক�োথায় আমার ঠাকু র
আছে ?”
“জায়গাটা আমি দেখাব কিন্তু যে ঠাকু রের পজা
ূ করে, তার নাম
বিশ্বাবসু, সে ঠাকু রকে কিছু তেই দেবে না ।”
রাজা বললেন, “কী ? ও একটি শবর জাতির ল�োক আর আমি
রাজা ! আমার রাজ্যে বাস করছে আর ঠাকু রকে রাখবে ? আমি ওকে
বন্দী করে রাখব !”
তখন রাজা ইন্দ্রদ্যুম্ন সৈন্য, হাতি-ঘ�োড়া নিয়ে বিশ্বাবসুর কাছে
এসে ওকে বন্দী করে রাখলেন কিন্তু সেইক্ষণে ঠাকু র আকাশ-বাণী দিয়ে
বললেন, “আমি এই ভাবে যাব না ! বিশ্বাবসু এত দিন পর্য ন্ত আমার
সেবা করেছেন আর তু মি তাকে অপমান করেছ । তু মি এবার ফিরে
যাও । আগে আমার ঘর তৈরি কর, তারপর আমি নিজেই আসব—
আমাকে নিতে আসতে হবে না ! আর বিশ্বাবসু, তু মি ঝগড়া কর না ।
আমি ত�োমাকে আগেই বলে দিয়েছি যে, আমি চলে যেতে চাই ।”
তখন রাজা বিশ্বাবসুকে মুক্ত করে পুরীতে ফিরে এলেন আর
বিরাট জগন্নাথের মন্দির তৈরি করলেন ।
মন্দিরটা তৈরি করে রাজা ইন্দ্রদ্যুম্ন ভাবলেন, “কবে ঠাকু র
আসবেন ? তিনি বললেন নিজেই আসবেন কিন্তু আসছেন না... কবে
ঠাকু র আসবেন ?” পরের দিন ঠাকু র রাজার কাছে স্বপ্নে হাজির হয়ে
বললেন, “মন দিয়ে শুন, রাজা । আমি সমুদ্র তীরে তিনটা কাষ্ঠরূপে
আসব । ওই কাষ্ঠগুল�ো শুধু তিনজনই স্পর্শ করতে পারবে—আমার
আগের সেবক বিশ্বাবসু, বিদ্যাপতি আর তু মি ।”
তখন বিশ্বাবসুকে জঙ্গল থেকে নিয়ে রাজা বিদ্যাপতির সঙ্গে
চক্র তীর্থে এলেন । এসে দেখলেন যে, সমুদ্র থেকে তিনটা কাষ্ঠ
ভাসতে ভাসতে আসছেন । কাষ্ঠগুল�ো দেখে রাজা ভাবলেন, “এত
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বড় কাষ্ঠগুল�ো আমরা মাথায় কি করে নিয়ে যাব ? এটা অসম্ভব
ব্যাপার !” কিন্তু যখনই রাজা কাষ্ঠটায় হাত দিলেন, তখনই কাষ্ঠটা
স�োলার মত হালকা হয়ে গেল । তারপর তিনজন এক এক কাষ্ঠ নিয়ে
তাদেরকে জগন্নাথ মন্দিরের মধ্যে রাখলেন ।
ঁ
রাজা বিগ্রহ করবার জন্য কাঠমিস্ত্রি খুজতে
আরম্ভ করলেন ।
প্রতিবার যখন কাঠমিস্ত্রি বিগ্রহ খ�োদাই করতে গেল, প্রতিবার তার
হাতু ড়ি-বাটাল ভেঙ্গে গেল—কেউ বিগ্রহ তৈরি করতে পারল না ।
তখন ভগবান রাজাকে বললেন, “আমি নিজজনকে পাঠিয়ে দেব, তাঁ র
নাম বিশ্বকর্ম্মা । তাঁ র কথা শুনে চললে বিগ্রহ হয়ে যাবে ।”
কিছু দিন পর এক বয়স্ক ল�োক এসে বললেন, “রাজা বাবু, আমার
নাম বিশ্বকর্ম্মা । আমি কাঠমিস্ত্রি । শুনেছি আপনি ঠাকু রের বিগ্রহ
তৈরি করতে চান । যদি অনুমতি দেবেন, আমি করতে পারি ।”
“নিশ্চয় । তবে এখন পর্য ন্ত কেউ ওইটা করতে পারল না । আপনি
করতে পারলে করুন ।”
“ঠিক আছে কিন্তু আমার একটা শর্ত আছে ।”
“কী শর্ত ?”
“আমি ভিতরে একু শ দিন থাকব । আমি দরজা পিছন দিয়ে
লাগিয়ে দেব আর আপনারাও সামনে থেকে লাগিয়ে দেবেন । যখন
একু শ দিন কেটে যায়, তখন আপনি দরজা খুলে দেবেন আর ঠাকু রের
বিগ্রহ দেখতে পাবেন । আর তার আগে কেউ সেখানে ঢু কতে পারবে
না ।”
রাজা ইন্দ্রদ্যুম্ন রাজি হলেন । ঠাকু রের ঘর পরিষ্কার হাওয়ার পর
কাঠমিস্ত্রি সেখানে ঢু কলেন আর দরজা পিছন দিয়ে বন্ধ করলেন ।
পরের দিন ইন্দ্রদ্যুম্ন রাজা আর রাণী গুণ্ডিচাদেবী ভাবলেন, “সেই
ল�োকটি কাজ করছে কি না, আমরা কি করে বুঝব ?” তাঁ রা দরজার
সামনে গিয়ে কান পাতলেন—হাতু ড়ি-বাটালের শব্দ শুনতে পেয়ে
তাঁ রা সন্তুষ্ট হলেন । সেইভাবে তাঁ রা প্রত্যেক দিন যেতেন আর “ঠু কঠু ক-ঠু ক” আওয়াজ শুনতে পেয়ে সন্তুষ্ট মনে চলে যেতেন ।

সূচনা :“শ্রীজগন্নাথদেব”			

৯

পনের দিন চলে গেল যখন তাঁ রা টের পেলেন যে, ক�োন শব্দ
ঘরের মধ্যে নেই । তখন সবাই বললেন, “যে ঠাকু র তৈরি করতে
এসেছে এত বয়স্ক মানুষ, ব�োধ হয় সে মারা গেছে । তিনি ওখানে
ভিতরে পনের দিন ধরে না খেয়ে আছে—সে কি করে আছে ? যদি
সত্যই ল�োকটি মারা গেছে, মন্দিরটা মলিন হয়ে যাবে, তখন ভাল�ো
করে ধুতে হবে ।” আর অপেক্ষা করতে না পেরে রাজা দরজা ভেঙ্গে
দিতে আদেশ দিলেন ।
দরজা খুলে দিয়ে রাজা দেখলেন যে, কেহ ভিতরে নেই আর
ঘরের মধ্য বিগ্রহ দাঁ ড়িয়ে ছিল : জগন্নাথ, বলদেব ও সুভদ্রা আর
তাঁ দের আকার যে ভাবে ছিল তা আজও আছে—হাত নেই, আঙ্গুল
নেই, পা নেই, কান নেই । রাজা বিস্মিত হয়ে গেলেন ।
তখন ভগবান আবার তাঁ র কাছে হাজির হয়ে বললেন, “যদি
কেউ আমাকে ইচ্ছা করে অঙ্গুল লাগায়, লাগাতে পারে, কিন্তু আমাকে
ছাপান্নবার ভ�োগ লাগাতে হবে—এই অবস্থায় থেকে আমি সব গ্রহণ
করব । এই অবস্থায়ই আমি জগতে থাকব এবং রথের দিন সর্ব্ব জীবকে
কৃপা করব । আর একটা শর্ত হচ্ছে যে, আমার মন্দির একু শ ঘণ্টা ধরে
খুলে রাখতে হবে ।” রাজা ঠিক মত সেই ভাবেই করলেন আর ঐসময়
থেকে জগন্নাথদেবের মন্দির ওই ভাবে চলছে ।
তাই বলদেব, সুভদ্রা ও জগন্নাথ এই রূপে প্রকট হলেন ।
আরেকটা কথা বলা হয় । জগন্নাথ মন্দিরের পাশে একটা
আঠারনালা নামে সেতু আছে—তার মধ্যে আঠার�ো গর্ত আছে ।
তার একটা কারণ আছে । রাজা ইন্দ্রদ্যুম্নের আঠার�ো পুত্র হয়েছিল
কিন্তু “পরে সব পুত্র বলবে যে, ‘সেটা আমার ঠাকু র ! সেটা আমার
মন্দির !’ আর বিবাদ করবে ।”—ভেবে রাজা ইন্দ্রদ্যুম্ন তাঁ র আঠার�ো
পুত্রকে হত্যা করেছিলেন । সেইভাবে তিনি স্থাপন করেছিলেন
যে, জগন্নাথদেবের মন্দির কারও নয়—জগন্নাথ বলদেব সুভদ্রা
সর্ব্ব জগতের বিগ্রহ হচ্ছেন । ‘জগন্নাথ’ মানে ‘জগতের নাথ’ । এই

১০				

শ্রীলভক্তি নির্ম্মল আচার্য্য মহারাজ

জগন্নাথদেবের মন্দিরে যেতে সবাইয়ের অধিকার আছে, সবাই তাঁ র
সেবা করতে পারে । এই ভাবে জগন্নাথের সেবা হচ্ছে ।
আমরা এই জগন্নাথের রথ যাত্রা দর্শন করতে যাব, তবে সবচেয়ে
বড় কথা হচ্ছে, জগন্নাথ দর্শন করবার আমাদের কি চক্ষু আছে ?
অন্ধীভূত চক্ষুযার বিষয় ধূলিতে ।
কিরূপে সে পরতত্ত্ব পাইবে দেখিতে ॥
আমাদের চক্ষু বিষয় ধলিতে
অন্ধ হয়ে গিয়েছে । আমরা কি করে
ূ
জগন্নাথদেবকে দেখতে পাব বলুন ?
অপ্রাকৃত বস্তু নহে প্রাকৃত-গ�োচর ।
বেদ-পুরাণেতে এই কহে নিরন্তর ॥
(চৈঃ চঃ ২/৯/১৯৫)

অপ্রাকৃত বস্তু এই প্রাকৃত জিনিস দিয়ে দেখা যায় না । যখন
আমরা ঠাকু রের কাছে আসব, তখন ঠাকু র বুঝতে পারবেন যে, আমরা
সেখানে তাঁ র সামনেই আছি । ঠাকু রের কাছে গিয়ে কী বলতে হবে ?
“হে জগন্নাথ, আমায় দয়া কর, তু মি আমার অপরাধ ক্ষমা কর । বহু
কাল ধরে, বহু জীবন ধরে, বহু যুগ ধরে আমি অনন্ত অনন্ত অপরাধ
করেছি, তবে যে ক�োন ভাবে আমি এখন ত�োমার চরণে এসেছি । প্রভু ,
আমার অপরাধ খণ্ডন কর ।” জগন্নাথদেবের কাছে এই প্রার্থনা করতে
হবে ।

——

সূচনা :“শ্রীভক্তিসিদ্ধান্ত-বাণী” (শ্রীলভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকু র)

১১

শ্রীভক্তিসিদ্ধান্ত-বাণী

(প্রভু পাদ শ্রীলভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকু র কর্ত্তৃক)
নিখিল-ভুবন-মায়া-ছিন্নবিচ্ছিন্নকর্ত্রী
বিবুধবহুল-মগ্যা
ৃ -মুক্তি-ম�োহান্ত-দাত্রী ।
শিথিলিত-বিধি-রাগারাধ্য-রাধেশ-ধানী
বিলসতু হৃদি নিত্যং ভক্তিসিদ্ধান্ত-বাণী ॥

কিন্তু জগতের ল�োক “আমি জগন্নাথকে দেখিয়া লইব, আমার
মাংসচক্ষু সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহকে মাপিয়া লইবে ও ভ�োগ করিবে”—
জ্ঞাত বা অজ্ঞাতসারে এই বুদ্ধিতে বিভ্রান্ত হয় । তাই জগন্নাথ-দর্শন
ৃ
ছলনার পরও জগতের নানা কু রূপ দেখিবার জন্য তাহাদের চিত্তবত্তি
ধাবিত হইয়া থাকে ।
——

শ্রীপুরীধাম : মাহাত্ম্য-মক্
ু তা-মালা

শ্রীপুরীধাম মাহাত্ম্য :“মহাপ্রভু র ইচ্ছা ও পুরীতে যাত্রার আরম্ভ”

১৫

মহাপ্রভুর ইচ্ছা ও পুরীতে যাত্রার আরম্ভ
মক
ূ ং কর�োতি বাচালং পঙ্গুং লঙ্ঘয়তে গিরিম্ ।
যৎকৃপা তমহং বন্দে শ্রীগুরুং দীনতারণম্ ॥
“ব�োবা ল�োক বাচাল হতে পারে, পঙ্গুল�োক পাহাড় উলঙ্ঘন
করতে পারে যদি শ্রীগুরুপাদপদ্মের কৃপা হয় ।” সর্ব্বাগ্রে মদীয়
গুরুপাদপদ্ম ওঁ বিষ্ণুপাদ জগৎগুরু শ্রীল ভক্তিসুন্দর গ�োবিন্দ
দেবগ�োস্বামী মহারাজের রাতু লচরণে ষাষ্টাঙ্গে দণ্ডবৎ পর্
ূ ব্ব ক
ৃ
সেবামুখে তাঁ হার অহৈতু কী কপা প্রার্থনা ভিক্ষা করছি । তৎপর
গুরুবর্গ, গুরুভ্রাতৃমণ্ডলী, শ্রোত্রমণ্ডলী, মাতৃমণ্ডলী, ভক্তমণ্ডলী
আপনাদের শ্রীচরণে অধমের দণ্ডবৎ প্রণতি জ্ঞাপন করছি যে
এই অধমকে কৃপা করবেন ।
এই কলিযুগে ভগবান দুটি কারণে এসেছেন, একটা বহিরঙ্গ আর
একটা অন্তরঙ্গ । তাঁ র বহিরঙ্গ কর্তব্য হচ্ছে এইরকম : এখানে এসে তাঁ র
কিছু দিতে হবে—কী তিনি দেবেন ? তিনি যুগের ধর্ম্ম স্থাপন করে
সব জীবগণকে হরিনাম মহামন্ত্র বিতরণ করেছেন । আর তাঁ র অন্তরঙ্গ
কর্তব্য হচ্ছে এইরকম :
শ্রীরাধায়াঃ প্রণয়মহিমা কীদৃশ�ো বানয়ৈবাস্বাদ্যো যেনাদ্ভুতমধুরিমা কীদৃশ�ো বা মদীয়ঃ ।
স�ৌখ্যঞ্চাস্যা মদনুভবতঃ কীদৃশং বেতি ল�োভাত্তদ্ভাবাঢ্যঃ সমজনি শচীগর্ভসিন্ধৌ হরীন্দুঃ ॥
(চৈঃ চঃ, ১/১/৬)

“রাধারাণী প্রণয়মহিমা কী ? রাধারাণী আমার নাম করে এত
কেন কাঁ দে ? রাধারাণী আমার সেবা করে কী শান্তি পায় ?”—এই
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তিনটি প্রকারের রসটাকে আস্বাদন করবার জন্যই ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এই
কলিযুগে রাধারাণীর ভাব ও কান্তি ধরে অবতীর্ণ হয়েছেন ।
সেইজন্য ভগবান শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য রাধাভাব ধারণা করার জন্য
নবদ্বীপ ছেড়ে দিয়ে পুরীধামে ছিলেন । জগন্নাথদেবের কাছাকাছি গিয়ে
তিনি গম্ভীরায় থেকে এই বিপ্রলম্ভ লীলা আঠার বছর ধরে আস্বাদন
ৃ ন ছেড়ে
করতেন । বিরহ-লীলা বা বিপ্রলম্ভ-লীলা মানে কৃষ্ণ বন্দাব
যাওয়ার পর রাধারাণীর যে বিরহ হয়েছে, রাধারাণীর যে অত্যন্ত
কাতর হয়ে পড়েছিল, যে ভাব তাঁ র হয়েছিল, সে ভাবটাকে আস্বাদন
করবার জন্যই মহাপ্রভু ওই গম্ভীরায় আশ্রয় গ্রহণ করেছিলেন ।
যখন নিমাই বিশ্বম্ভর তাঁ র গুরু শ্রীঈশ্বর পুরীর শ্রীচরণে আশ্রয়
গ্রহণ করেলন, তখন রাধাভাব প্রকাশ করতে শুরু করে তিনি কৃষ্ণপ্রেম
বিতরণ করতে বাসনার জ্বালে অভিভত
ূ হয়েছিলেন, কিন্তু সাধারণ
ল�োক সেটা বুঝতে পারতেন না—সবাই বললেন নিমাই পাগল হয়ে
গিয়েছিলেন । তখন নিমাই ঠিক করলেন, “আমি এত কষ্ট করে এই
হতভাগ্য জীবগণকে উদ্ধার করবার জন্য চেষ্টা করছি কিন্তু আমি দেখছি
যে, ওরা আরও বেশী পাপ করছে, আমাকে গালাগালি দিচ্ছে আর
শাস্তিও দিতে চাইছে । আমি কি জন্য এখানে এসেছি ? ওদেরকে কি
করে পার করব ? আমার সন্ন্যাসী হতে হবে ! নইলে আমাকে ওদের
ৃ স্থ মানুষ দেখে ওরা নরকে যাবে । আমি যদি সন্ন্যাস গ্রহণ
মত গহ
করি, তখন ওরা আমাকে মানবে ।” সন্ন্যাস গ্রহণ করতে মন করে
নিমাই নিত্যানন্দ প্রভু ও আরও কয়েক ভক্তগণকে জানালেন, “এই
বছর মাঘ মাসের প্রথম দিনে আমি সন্ন্যাস গ্রহণ করব ।” যখন সেই
দিন মহাপ্রভু কাট�োয়ায় এসেছিলেন, তখন নিত্যানন্দ প্রভু ভক্তগণকে
নিয়ে তাঁ র সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন ।
কাট�োয়ায় সন্ন্যাস গ্রহণ করার পর মহাপ্রভু ঠিক করলেন
ৃ
যে, তিনি বন্দাবনে
যাবেন । সমস্ত নবদ্বীপবাসীগণ, এমনকী যারা
মহাপ্রভু কে নিন্দা করতেন, যারা মহাপ্রভু কে হিংসা করতেন, খবর
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পেলেন যে, মহাপ্রভু নবদ্বীপ ছেড়ে চলে গিয়েছিলেন তারাও সবাই
চ�োখের জল ফেলল । সবাই তীব্রভাবে টের পেলেন যে, নবদ্বীপ
একেবারে অন্ধকারময় হয়ে গেল ।
ৃ
কাট�োয়া থেকে মহাপ্রভু মত্তসিংহের মত বন্দাবনে
ছু টতে ছু টতে
যেতে শুরু করলেন । একদিন রাত কাটান�োর জন্য তিনি এক ব্রাহ্মণের
বাড়িতে আশ্রয় গ্রহণ করলেন । সমস্ত ভক্তগণ তাঁ র সঙ্গে ছিলেন কিন্তু
ভ�োরের সময় যখন সবাই ঘুমিয়ে ছিলেন তখন মহাপ্রভু পালিয়ে
গেলেন । মঙ্গলারতির সময় সবাই উঠে দেখলেন মহাপ্রভু র ঘরে
ঁ
নেই । তাঁ রা প্রভু কে চারদিকে খুজতে
লাগলেন কিন্তু শুধু মাত্র গভীর
রাতে যখন আশেপাশে সব কিছু শান্ত ছিল তাঁ রা হঠাৎ করে মহাপ্রভু র
কান্নাকাটির শব্দ শুনতে পেলেন । শব্দের দিকে গিয়ে তাঁ রা এক মাঠে
ঁ পেলেন ।
প�ৌঁছে মহাপ্রভু কে খুজে
মহাপ্রভু এঁকেবেঁকে চলে যাচ্ছিলেন—মাঝে মাঝে তিনি পর্বূ দিকে
যেতেন, মাঝে মাঝে পশ্চিম দিকে । ক�োথায় প্রভু যাচ্ছিলেন তা না
জেনে ভক্তগণ পিছে পিছে গেলেন । যখন মহাপ্রভু হঠাৎ করে পর্বূ
দিকে ঘুরে গেলেন তাঁ রা আনন্দিত হয়ে পড়ে ভাবলেন যে, মহাপ্রভু
হয়ত�ো নবদ্বীপে ফিরে যাবেন । নিত্যানন্দ প্রভু ভক্তগণের চিন্তাভাবনা
বুঝে ঠিক করলেন, “হয়ত�ো মহাপ্রভু তাঁ র জন্মস্থান কখনও আর ফিরে
যাবেন না, যাই হ�োক । আমি তাঁ কে অন্ততঃপক্ষে গ�ৌড় মণ্ডলের মধ্যে
রাখতে চেষ্টা করব ।” শেষে তিনি ঠিক করলেন যে, তিনি মহাপ্রভু কে
অদ্বৈত প্রভু র বাড়িতে নিয়ে যাবেন—তাঁ র বাড়ি নবদ্বীপের কাছাকাছি,
তাই সমস্ত ভক্তগণ ওখানে গিয়ে প্রভু র দর্শন পেতে পারবেন । যে
ৃ
ক�োন ভাবে নিত্যানন্দ প্রভু সফল হয়েছিলেন—বন্দাবনে
যাওয়ার
পরিবর্তে তিনি মহাপ্রভু কে শান্তিপুরে নিয়ে গিয়েছিলেন ।

——

১৮ 				

শ্রীলভক্তি নির্ম্মল আচার্য্য মহারাজ

মহাপ্রভুর পুরীতে যাত্রা : শান্তিপুর

মহাপ্রভু কালনাঘাটে প�ৌঁছে গেলেন—সেখানে গঙ্গায় অপর
তীরে শান্তিপুর ছিল । অদ্বৈত প্রভু ওখানে নদীর মধ্যে ন�ৌকায়
বসে অপেক্ষা করছিলেন । দেখুন, এটা কি করে সম্ভব ছিল ? ওই
সময় স্যাটেলাইট ছিল না, ফ�োন-ট�োন ছিল না, ম�োবাইল ছিল না,
ক�োন হ�োয়াটস্যাপ (whatsapp) বা ফেইসবুক (facebook) ছিল
না—অদ্বৈত আচার্য্য কি করে জানতে পেলেন যে, মহাপ্রভু ওখানে
আসবেন ? সেইরকম ছিল তাঁ র ভক্তির বল । মহাপ্রভু গঙ্গায় স্নান
করতে গিয়ে জলে গলা পর্য ন্ত ঢু কলেন আর চ�োখ বন্ধ করে যমুনার স্তব
ৃ করলেন (নিত্যানন্দ প্রভু র প্রতারণের জন্য তিনি ভাবলেন যে,
আবত্তি
ৃ
ৃ
তিনি বন্দাবনে
প�ৌঁছে গিয়েছিলেন) । তিনি ভাবলেন, “আমি বন্দাবনে
প�ৌঁছে গেলাম । ভাল, আমি খুব খুশি ।” তখন তিনি চ�োখ খুলে
অদ্বৈত প্রভু কে দেখলেন ।
অবাক হয়ে মহাপ্রভু জিজ্ঞেস করলেন, “আরে, অদ্বৈত, তু মি কি
ৃ
করে জানলে আমি বন্দাবনে 
? তু মি কী করছ এখানে ?”
অদ্বৈত প্রভু উত্তরে বললেন, “প্রভু , যেখানে তু মি সেখানে
ৃ ন—যেখানে তু মি সেখানে যমুনা !”
বন্দাব
“কী ?! কী বলছ তু মি ?!”
“ঘুরে দেখ ।”
“উঃ, এটা যমুনা ম�োটেই নয়, এটা ত�ো গঙ্গা ! কিন্তু আমি যমুনার
স্তব করেছি…”
“সেটা ভু ল নয়, প্রভু । এখানে এই তীরে গঙ্গা আর অপর তীরে
যমুনা, তাই তু মি ক�োন ভু ল করেছ না ।”
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তারপর অদ্বৈত প্রভু মহাপ্রভু কে নতু ন কাপড় দিয়ে বললেন,
“প্রভু , কৃপা করে এটা নিয়ে পর । কাপড় পরিবর্তন না করে তু মি
তিন দিন ধরে ঘুরে বেড়িয়েছ ।” মহাপ্রভু ন�ৌকায় উঠে গিয়ে কাপড়
পরিবর্তন করলেন । তারপর সবাই মিলে অদ্বৈত আচার্য্যের বাড়িতে
গেলেন ।
অদ্বৈত প্রভু র স্ত্রী সীতা ঠাকু রাণী মহাপ্রভু র জন্য অনেক অনেক
ভ�োগ রান্না করেছিলেন (“বত্তিশা-আঠিয়া-কলার আঙ্গটিয়া পাতে
দুই ঠাঞি ভ�োগ বাড়াইল ভালমতে”) আর মহাপ্রভু ও নিত্যানন্দ
প্রভু র জন্য দুট�ো আসন রেখে দিলেন । যখন মহাপ্রভু ক্ষু ধার্ত হন তিনি
সহজে সহ্য করতে পারেন কিন্তু যখন নিত্যানন্দ প্রভু ক্ষু ধার্ত হন তিনি
ম�োটেই সহ্য করতে পারেন না । তিনি মহাপ্রভু র সঙ্গে তিন দিন ধরে
কিছু না খেয়ে হেঁটে হেঁটে গিয়েছিলেন বলে শান্তিপুরে এসে তাঁ র ভীষণ
ক্ষু ধা লেগে গেছে । তিনি খুব কষ্ট পেয়েছিলেন । তাই নিত্যানন্দ প্রভু
অপেক্ষা করতে না পেরে আসনটার উপরে বসে খেতে লাগলেন ।
দেখে মহাপ্রভু অদ্বৈত প্রভু কে অপর আসনটার দিকে টেনে বললেন,
“তু মি বস, তু মি বস, এটা ত�োমার আসন !” অদ্বৈত প্রভু অপত্তি
করলেন, “না, প্রভু , সীতা রাণীকে জিজ্ঞেস কর কার এই অসানটা ।
ও ত�োমার জন্য এটা রাখল । তু মি সন্ন্যাস নেওয়ার পর তিন দিন ধরে
কিছু না খেয়ে হেঁটে হেঁটে গিয়েছিলে, তাই তু মি কৃপা করে এখানে বসে
খাও ।” তখন মহাপ্রভু বসে প্রসাদ নিলেন ।
এদিকে শচীমাতা, নবদ্বীপবাসীগণ ও মহাপ্রভু র ভক্তগণ খবর
পেয়েছিলেন যে, মহাপ্রভু শান্তিপুরে প�ৌঁছে গিয়েছেন । সবাই শীঘ্র
ৃ স্থ
শান্তিপুরে গিয়ে হাজির হলেন । যে নিমাই কাট�োয়ায় তাঁ র গহ
প�োশাক, সুবলিত চাঁ চর কেশ ছেড়ে দিয়েছিলেন, তাঁ র মুণ্ডিত মস্তক
দেখতে পেয়ে তারা খুব দুঃখিত হয়ে পড়ল ।
শচীমাতাও শান্তিপুরে এলেন । খুব দুঃখ করে তিনি শ্রীবাস পণ্ডিত
ও অদ্বৈত প্রভু কে বললেন, “আমি বুঝি যে, নিমাই কখনও নবদ্বীপে
ফিরে আসবে না, আমি জানি ও চলে গেছে… কিন্তু আমি ওর জন্য

২০ 				

শ্রীলভক্তি নির্ম্মল আচার্য্য মহারাজ

একবার রান্না করতে পারব কি না ? যদি আমি রান্না করি, ও সেটা
খাবে ? এখন ও সন্ন্যাসী, তাই আমাকে জিজ্ঞেস করতে হবে । আমি
নিজে ওকে জিজ্ঞেস করতে পারি না, ত�োমরা কৃপা করে ওকে জিজ্ঞেস
কর । আমি ভাবছি তিনি দরে
ূ চলে যাবে, ত�োমরা সব সময় ওর জন্য
রান্না করতে পারবে কিন্তু আমি কখনও পারব না । আমার একমাত্র
ভরসা যে, আমি এখানে অন্তত একবার ওর জন্য কিছু রান্না করতে
পারব । কৃপা করে জিজ্ঞেস কর ।” শ্রীবাস পণ্ডিত ও অদ্বৈত প্রভু
মহাপ্রভু কে জিজ্ঞেস করলেন আর মহাপ্রভু রাজি হলেন ।
মহাপ্রভু কয়েক দিন ধরে শান্তিপুরে থাকলেন আর সারা
দিনরাত ভক্তগণকে শিক্ষা দিয়ে হরিকথা বলতেন আর নেচে নেচে
কীর্ত্তন করতেন । মাঝেমাঝে তিনি মুর্চ্ছা যেতেন, মাঝেমাঝে গায়ে
অষ্টসাত্ত্বিকবিকার প্রকাশ করলেন—এসব শুরু করল সন্ন্যাস গ্রহণ
করার পর ।
যখন চলে যাওয়ার সময় হয়ে গেছে, তখন মায়ের অনুমতি নিয়ে
নিত্যানন্দ প্রভু , মুকুন্দ দত্ত, চন্দ্রশেখর আচার্য্য ও গদাধর পণ্ডিতের সঙ্গে
মহাপ্রভু শান্তিপুর ছেড়ে দিয়ে পুরী দিকে হাঁ টতে শুরু করলেন ।

——
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মহাপ্রভুর পুরীতে যাত্রা : রেমুণা
রেমুণায় এসে মহাপ্রভু ভক্তগণকে গ�োপীনাথের কথা বললেন ।
এই কথা তিনি তাঁ র গুরুদেব শ্রীঈশ্বরপুরীর কাছ থেকে আগে
শুনেছিলেন ।
ৃ
শ্রীচৈতন্যচরিতামতে
লেখা আছে যে, শ্রীমাধবেন্দ্রপুরীপাদ
ভক্তিকল্পতরুর অঙ্কু র হচ্ছেন ।

জয় শ্রীমাধবপুরী কৃষ্ণপ্রেমপূর ।
ভক্তিকল্পতরুর তেঁহ�ো প্রথম অঙ্কু র ॥
(চৈঃ চঃ ১/৯/১০)

ৃ
এক সময় ভ্রমণ করতে করতে মাধবেন্দ্রপুরী বন্দাবনে
প�ৌঁছে
গেলেন । এসে গ�োবিন্দকু ণ্ডে এক গাছের তলায় বাস করতে লাগলেন ।
ৃ ছিলেন :
সব সময় রাধাকৃষ্ণপ্রমে বিভাবিত হয়ে তিনি অযাচিত-বত্তি
ভিক্ষা করতেন না । মাঝে মাঝে কেউ তাঁ কে কিছু দিয়ে দিলেন, তাই
তিনি খেতেন, তা না হলে তিনি উপবাস করতেন । সেইভাবে তিনি
সব সময় হরিনাম করতে করতে জীবনযাপন করতেন ।
একদিন সন্ধ্যা সময় যখন তিনি গ�োবিন্দকু ণ্ডের তীরে বসে ছিলেন,
তখন তাঁ র কাছে এক সুন্দর দেখতে গ�োপবালক এসে বললেন, “মাধব,
আমি শুনেছি তু মি সারা দিন না খেয়ে আছ...”
“তু মি এটা কি করে জান ?”
“মহিলাগুল�ো জল নিতে এসেছিল । তারা আমাকে বলল,
গ�োবিন্দকু ণ্ডের পাশে এক সন্ন্যাসী বসে আছেন, কিছু না খেয়ে শুধু
হরিনাম করছেন । তাই ওরা আমাকে ত�োমার কাছে দুধ নিয়ে পাঠিয়ে
দিল । দুধটা তু মি নাও ।”
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অবাক হয়ে মাধবেন্দ্রপুরী জিজ্ঞেস করলেন, “তু মি কে ? ক�োথায়
থাক ?”
“তু মি দুধটা খাও, আমি পরে পাত্র নিতে আসব, তখন কথা
বলব । আমায় এখন গরু চড়াতে যেতে হবে ।”
দুধটা খেয়ে মাধবেন্দ্রপুরীপাদ বিস্মিত হয়ে ভাবলেন, “আশ্চর্য !
ৃ ! আমি জীবনে অনেকবার দুধ খেয়েছি, কিন্তু এমন
এটা খাঁ টি অমত
স্বাদ কখনও পাইনি !”
বালকের জন্য অপেক্ষা করতে করতে তিনি সারা রাত ওখানে
বসে থাকলেন আর শেষ পর্য ন্ত ঘুমিয়ে পড়লেন । গ�োপ-বালকটি তাঁ র
কাছে স্বপ্নেই এসে বললেন, “মাধব, তু মি আমাকে জিজ্ঞেস করেছিলে
আমি কে—আমার নাম গ�োবর্দ্ধ ন-ধারী গ�োপাল । অনেক বছর আগে
কৃষ্ণের প্রপ�ৌত্র আমার বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন কিন্তু যখন যবনগণ
এলেন, তখন ওরা আমার মন্দির ভেঙ্গে দিল । পজারী
আমাকে
ূ
জঙ্গলের মধ্যে ভাল করে লুকিয়ে রেখেছিলেন । তু মি আমাকে সেখান
থেকে বের করে নাও, মাধব ! আমি ত�োমার জন্য অনেক দিন ধরে
অপেক্ষা করছি ।”
বহুদিন ত�োমার পথ করি নিরীক্ষণ ।
কবে আসি’ মাধব আমা করিবে সেবন ॥
ত�োমার প্রেমবশে করি সেবা অঙ্গীকার ।
দর্শন দিয়া নিস্তারিব সকল সংসার ॥
(চৈঃ চঃ ২/৪/৩৯-৪০)

স্বপ্ন ভেঙ্গে গেল আর মাধবেন্দ্রপুরী কাঁ দতে কাঁ দতে বললেন,
“হাই, কপাল ! গ�োপাল শ্রীকৃষ্ণ নিজে এসেছিলেন আর আমি তাঁ কে
চিনতে পারলাম না ! কি দুর্ভাগ্য আমার !”
ৃ নবাসীগণের কাছে গিয়ে সব কথা বলে
সকালবেলা তিনি বন্দাব
দিলেন । উত্তেজিত হয়ে গ্রামবাসীরা কু ড়াল-ক�োদাল নিয়ে তাঁ র সঙ্গে
জঙ্গলের মধ্যে গেলেন । জঙ্গলের পথ পরিষ্কার করতে করতে এগিয়ে
ঁ পেলেন আর
গিয়ে অনেক পরিশ্রম করে তাঁ রা গ�োপালকে খুজে
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গ�োবর্দ্ধনের উপরে এনেছিলেন । সেখানে মাধবেন্দ্রপুরীপাদ একটা
পাথর সিংহাসনের মত রেখে দিয়ে গ�োপালকে তার উপরে রাখলেন
আর আরেকটা পাথর গ�োপালের পিছনে রেখে দিলেন । তখন খবর
ৃ নবাসীগণ সেখানে গিয়ে অনেক অনেক নিবেদন
পেয়ে সমস্ত বন্দাব
এনেছিলেন—প্রথম কীর্ত্তন করে অভিষেক হয়ে গেল, তারপর
গ�োপালকে নতু ন ভাল কাপড় দিয়ে অনেক অনেক ভ�োগ লাগিয়ে
দিলেন । সেই ভাবে কয়েক দিন ধরে বিরাট অন্নকটূ মহ�োৎসব হয়ে
গেল ।
দুই বছর পর গ�োপাল মাধবেন্দ্রপুরীর কাছে স্বপ্নে আবার এসে
অনুর�োধ করে বললেন, “মাধব, আমার তাপ নাহি যায়, মলয়জ-চন্দন
আনলে, তখন সে জু ড়ায় । পুরীধামে গিয়ে সেখান থেকে চন্দন নিয়ে
এস ।”
দেরি না করে গ�োপালের আদেশ অনুসারে মাধবেন্দ্রপুরীপাদ
তখনই জগন্নাথ পুরীধামে চলে গেলেন । সেখানে গিয়ে তিনি কয়েক
দিন শান্তিপুরে অদ্বৈত আচার্য্যের বাড়িতে কাটিয়েছিলেন । যখন
অদ্বৈত আচার্য্য তাঁ কে দেখলেন, তিনি তখন আনন্দিত হয়ে তাঁ র
পাদপদ্ম ধুয়ে স্বাগত জানিয়েছিলেন । শেষে অদ্বৈত আচার্য্য তাঁ র কাছে
মিনতি করলেন যেন তিনি তাঁ কে দীক্ষা দেবেন । চলে যাওয়ার আগে
মাধবেন্দ্রপুরী তাঁ কে দীক্ষা দিলেন ।
কিছু দিন পর তিনি রেমুণায় প�ৌঁছে গেলেন । সেখানে বিখ্যাত
গ�োপীনাথের বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত আছে । গ�োপীনাথের সেবা-পজা
ূ
দর্শন করে তিনি অত্যন্ত আনন্দিত হয়ে গেলেন । পজারীর
কাছে
ূ
গিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, “প্রভু , আপনারা কী ভ�োগ গ�োপীনাথকে
লাগিয়ে দেন ?” পজারী
প্রভু বললেন যে, তাঁ রা প্রতি দিন
ূ
ৃ -কেলি” ভ�োগ দেন ।
গ�োপীনাথকে দ্বাদশ পাত্রে বিশেষ ক্ষীর “অমত
শুনে মাধবেন্দ্রপুরী ভাবলেন, “এই ক্ষীরের স্বাদ পেলে আমি আমার
গ�োপালকে এটা ভ�োগ লাগিয়ে দিতে পারব ।” কিন্তু সেইক্ষণই তিনি
লজ্জা পেয়ে ভাবলেন, “না, না, আমার জিহ্বা বে হয়ে গেল ! আমি
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অপরাধ করেছি ! এটা ভাল নয় ।” তাই তিনি শীঘ্র সেখান থেকে চলে
গেলেন । একটা শন্য-হাটে
এসে তিনি কাঁ দতে কাঁ দতে হরিনাম করে
ূ
বসে থাকলেন ।
রাতে যখন পজারীপ্রভু
ঘুমিয়ে গেলেন, তখন গ�োপীনাথ তাঁ র
ূ
কাছে স্বপ্নে হাজির হয়ে বললেন, “হে পজারী,
শুন । উঠে পড় !
ূ
আমি কাপড়ের ভিতরে এক পাত্র ক্ষীর রেখেছি । আমার প্রিয় ভক্ত
মাধবেন্দ্রপুরী এসেছে । ও বাহিরে হাটে একা বসে আছে । ওকে
ঁ বার করে ক্ষীরটা দিয়ে দাও ।” পজারী
খুজে
উঠে সঙ্গে সঙ্গে বেড়িয়ে
ূ
ঁ
ঁ
গেলেন । মাধবেন্দ্রপুরীকে খুজে খুজে রাস্তায় গিয়ে চিৎকার করতে
লাগলেন, “ক�োথায় মাধবেন্দ্রপুরী ? ক�োথায় সে ? গ�োপীনাথ
ত�োমার জন্য ক্ষীর চু রি করেছেন ! তু মি ক�োথায় ?” সেই শন্যহাটে
ূ
এসে তিনি দেখতে পেলেন যে, এক সাধুজন বসে কেঁ দে কেঁ দে হরিনাম
করছিলেন । পজারী
অনুমান করলেন যে, উনি নিশ্চয়ই মাধবেন্দ্রপুরী
ূ
হবেন । ওঁর কাছে গিয়ে বললেন, “আপনি ত�ো মাধবেন্দ্রপুরী ?”
মাধবেন্দ্রপুরী লাজু ক হয়ে বললেন, “হ্যাঁ । আমি ত�ো ।”
“গ�োপীনাথ আপনার জন্য এই ক্ষীর চু রি করেছেন । এটা নিন ।”
পজারীপ্রভু
ওঁকে ক্ষীরটা দিলেন—মাধবেন্দ্রপুরীর ভাব দেখে
ূ
অবাক হয়ে প্রণাম করলেন আর মন্দিরে ফিরে চলে গেলেন ।
মাধবেন্দ্রপুরী ক্ষীরটা পেয়ে পাত্রটা কপালে স্পর্শ করতে করতে
প্রসাদ পাওয়ার পর পাত্রটা ভাল করে ধুয়ে খণ্ড-খণ্ড করে বহির্বাসে
রেখে দিলেন আর প্রতি দিন এক টু করা এক টু করা খেতেন । প্রতি বার
যখন তিনি এই পাত্রটা খেতেন, প্রতিবার তাঁ র কৃষ্ণপ্রেম হয়েছিল ।
প্রসাদ পাওয়ার পর মাধবেন্দ্রপুরী ভাবলেন, “আমি এখানে
থাকলে সকালবেলা সবাই জানতে পাবে কী হয়েছিল । আমার
এইক্ষণেই এখান থেকে চলে যেতে হবে !”
প্রতিষ্ঠার ভয়ে পুরী রহে পলাঞা ।
কৃষ্ণ-প্রেমে প্রতিষ্ঠা বলে সঙ্গে গড়াঞা ॥
(চৈঃ চঃ, ২/৪/১৪৭)
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ৃ ীর ল�োক কত চেষ্টা করে প্রতিষ্ঠা পাওয়ার জন্য কিন্তু
সারা পথিব
মাধবেন্দ্রপুরীপাদ প্রতিষ্ঠা এড়ান�োর জন্য দেরি না করে রেমুণা থেকে
চলে গিয়েছিলেন ।
কয়েক দিন পর তিনি পুরীতে আগমন করলেন । তবু পুরীধামে
এসে দেখলেন যে, সবাই ইতিমধ্যে জানতে পেয়েছেন কী হয়েছিল ।
ফলে তিনি শীঘ্র ও অনায়াসে গ�োপালের জন্য চন্দনটা পেয়েছিলেন ।
ৃ
পেয়ে বন্দাবনে
ফিরে যেতে শুরু করে তিনি পথে আবার রেমুণায়
থামলেন গ�োপীনাথ দর্শন করবার জন্য । সেই দিন রাতে গ�োপাল আবার
তাঁ র কাছে স্বপ্নে হাজির হয়ে বললেন, “মাধব, ত�োমার এত কষ্ট করতে
ৃ
হবে না, ত�োমার বন্দাবনে
যেতে হবে না । এখানে থাক । গ�োপীনাথ
আমার থেকে অভিন্ন, তাঁ কে চন্দন দিলে ম�োর তাপ বিদরিত
হয়ে যাবে ।
ূ
আমাকে বিশ্বাস কর ।” উঠে মাধবেন্দ্রপুরী শীঘ্র করে পজারীর
কাছে
ূ
গিয়ে সব বলে দিলেন আর পজারী
আনন্দিত ভাবে চন্দনটা নিয়ে পরের
ূ
দিন থেকে গ�োপীনাথকে সেটা লাগাতে শুরু করলেন ।
সেই সময় থেকে মাধবেন্দ্রপুরী রেমুণায় বাস করতে লাগলেন ।
মাঝে মাঝে তিনি পুরীতেও যেতেন । তবু বেশীর ভাগে তিনি রেমুণায়
থাকতেন । সেখানেই তিনি ভজন করতেন ।
মাধবেন্দ্রপুরীর কথা শেষ করে মহাপ্রভু বললেন,
প্রভু কহে, “নিত্যানন্দ, করহ বিচার ।
পুরী-সম ভাগ্যবান্ জগতে নাহি আর” ॥
“দুগ্ধদান-ছলে কৃষ্ণ যাঁরে দেখা দিল ।
তিনবারে স্বপ্নে আসি’ যাঁরে আজ্ঞা কৈল” ॥
(চৈঃ চঃ, ২/৪/১৭১-১৭২)

পরম-বিরক্ত, ম�ৌনী, সর্ব্বত্র উদাসীন ।
গ্রাম্যবার্ত্তা-ভয়ে দ্বিতীয়-সঙ্গ-হীন ॥
(চৈঃ চঃ, ২/৪/১৭৯)

দেহ পরিত্যাগ করার আগে মাধবেন্দ্রপুরী সব সময় এই শ্লোক
কহিতেন :
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অয়ি দীনদয়ার্দ্র নাথ হে
মথুরানাথ কদাবল�োক্যসে ।
হৃদয়ং ত্বদল�োককাতরং
দয়িত ভ্রাম্যতি কিং কর�োম্যহম্ ॥
(চৈঃ চঃ, ২/৪/১৯৭)

এই শ্লোকটা কহে মহাপ্রভু সব সময় মর্ছিূ ত হয়ে পড়তেন ।
শ্রীলকৃষ্ণদাস কবিরাজ গ�োস্বামী লিখেছেন :
এই শ্লোক কহিয়াছেন রাধা-ঠাকু রাণী ।
তাঁর কৃপায় স্ফুরিয়াছে মাধবেন্দ্র-বাণী ॥
শেষকালে এই শ্লোক পঠিতে পঠিতে ।
সিদ্ধিপ্রাপ্তি হইল পুরীর শ্লোকের সহিতে ॥
(চৈঃ চঃ, ২/৪/ ১৯৪ , ১৯৬)

সেই মাধবেন্দ্রপুরীপাদের মাহাত্ম্য বলতে বলতে মহাপ্রভু র অষ্টসাত্ত্বিক-বিকার হয়েছে । নিত্যানন্দ প্রভু তাঁ কে ক�োলে নিলেন আর
মহাপ্রভু আবার উঠে নাচতে কাঁ দতে শুরু করলেন ।
রাতে সময় পজারী
প্রভু তাঁ দেরকে ক্ষীর প্রসাদ দিয়ে দিলেন আর
ূ
রাত ওখানে কাটিয়ে মহাপ্রভু ভক্তগণকে নিয়ে আগে চলে গেলেন ।
জয় শ্রীমাধবেন্দ্রপুরীপাদ কি জয় ।

——
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মহাপ্রভুর পুরীতে যাত্রা : সাক্ষীগ�োপাল
কটকনগরে এসে মহাপ্রভু সাক্ষী গ�োপালের দর্শন করার পর
নিত্যানন্দ প্রভু র শ্রীমুখে গ�োপালের কথা শুনেছিলেন ।
আগের যুগে একজন বিদ্যানগরের বাসিন্দা কু লীন ব্রাহ্মণ বানপ্রস্থ
হয়ে বড় ছেলেকে সব ভার দিয়ে তীর্থযাত্রা করতে বেড়িয়ে গিয়েছিলেন ।
ৃ
তীর্থ ভ্রমণ করতে করতে বন্দাবনে
প�ৌঁছে তাঁ র আর একজন ব্রাহ্মণের
সঙ্গে দেখা হয়েছিল—এই ব্রাহ্মণটা নিচু জাতির যুবাবিপ্র ছিলেন ।
ৃ বিপ্রকে দেখা মাত্রই যুবাবিপ্র বললেন, “আমি কি আপনাকে
বদ্ধ
একটু সাহায্য করতে পারি ? আপনি এত বড় বস্তা নিয়ে তীর্থ ভ্রমণ
ৃ বিপ্র রাজি
করছেন । আপনি এইসব নিয়ে কি করে বইবেন ?” বদ্ধ
হয়ে বললেন, “হ্যাঁ , যদি সাহায্য করবে, ভালই হবে ।”
তখন তাঁ রা একসঙ্গে সব তীর্থস্থান ঘুরিয়ে দেখলেন আর যুবাবিপ্র
ৃ বিপ্র খুব সন্তুষ্ট ছিলেন ।
বড় জ্ঞানী না হয়েও তবু তাঁ র সেবার দ্বারা বদ্ধ
খুশি হয়ে তিনি যুবাবিপ্রকে বললেন, “এখন আমি বাড়ি ফিরে
যাচ্ছি, তু মিও বাড়ি যাবে, কিন্তু ত�োমার উপকার আমি ভু লব না ।
আমার একমাত্র কন্যা আছে, আমি ওকে ত�োমাকে দিতে চাই ।”
“না, না, সেটা কি করে হয় ? আপনি ত�ো কু লীন ব্রাহ্মণ আর আমি
নিচু জাতির ব্রাহ্মণ । আপনার বাড়িতে ছেলে, স্ত্রী, পরিবার আছে—এরা
কি মেনে নেবে ? আপনার অসুবিধা দেখলে আমার ক�োন লাভ নেই ।
আমি আপনার মেয়ে পাওয়ার জন্য আপনাকে তীর্থে সাহায্য করি নি ।
আমি নিজের মঙ্গলের জন্য আপনাকে তীর্থ ভ্রমণ করতে সাহায্য করেছি,
আপনার কাছে তার পরিবর্তে আমি কিছু চাই না ।”
“চিন্তা কর না । আমার মেয়ে, আমিই দেব । কেউ বারণ করবে
না । তু মি কথা স্বীকার কর ।”
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“ঠিক আছে, যা ইচ্ছা তাই করুন তবে যদি আপনি এটা সত্যই
করতে ঠিক করেছেন, তাহলে গ�োপালের সামনে কথা দিন ।”
ৃ বিপ্র গ�োপালের সামনে গিয়ে বললেন, “প্রভু , আমার মেয়েকে
বদ্ধ
আমি ওকে দিব । কেউ যদি আপত্তি করবে, তু মি সেখানে গিয়ে সাক্ষী
দেবে ।”
তারপর তারা নিজে নিজে বাড়ি ফিরে গিয়েছিলেন ।
বয়স্ক ব্রাহ্মণকে স্বাগত জানাবার জন্য সব আত্মীয়স্বজন মিলে তার
বাড়ীতে গিয়েছিলেন । ব্রাহ্মণ স্বজনকে খুলে বললেন, “আমি তীর্থ
ভ্রমণ করে কথা দিয়েছি যে, আমার মেয়েটাকে যুবাবিপ্রকে দিয়ে দেব ।
ও আমাকে খুব সহয�োগিতা করেছেন ।”
কথা শুনে তাঁ র স্ত্রী রেগে গেলেন, “সে কী ? আমাকে জিজ্ঞেস না
করে তু মি আমার মেয়েকে ছ�োট নিচু জাতের ছেলেকে দিতে চাইছ ?
যে পর্য ন্ত আমি জীবিত আছি, সে পর্য ন্ত এটা হবে না, আমি অনুমতি
দেব না ! আমি বরং ত�োমাকে ছেড়ে দেব !” বড় ছেলেও বললেন,
“ঠিকই বলছ, মা । আমিও বাড়ি ছেড়ে পালিয়ে যাব ! বাবা, তু মি কি
করে কু লীন ব্রাহ্মণ হয়ে একজনকে যে লেখাপড়াও জানে না আমাদের
প্রিয় ব�োনকে দেবে ? এটা অসম্ভব । তু মি কথা ফিরিয়ে নাও !”
তারপর দুমাস কেটে গেল । দুমাস পরে বিয়ে করবার জন্য
প্রস্তুতি করে ছ�োট বিপ্র বয়স্ক ব্রাহ্মণের বাড়ি এসে বললেন, “নমস্কার,
প্রভু । তীর্থযাত্রা করতে করতে আপনি আমাকে কথা দিয়েছিলেন
যে, আপনার কন্যাকে আমাকে দেবেন । আপনি গ�োপালকেও
ৃ বিপ্র কিছু বললেন না । ছ�োট বিপ্র জিজ্ঞেস
সাক্ষী রেখেছিলেন ।” বদ্ধ
করলেন, “মনে আছে ? আপনি চু প করে আছেন কেন ? কী
হয়েছে, প্রভু ?” কথা শুনে বিপ্রের বড় ছেলেটি লাঠি নিয়ে বাড়ি
থেকে বেড়িয়ে গিয়ে ছ�োট বিপ্রকে বললেন, “তু মি বামন হয়ে
আকাশের চাঁ দ ধরতে এসেছ ?! যাও এখান থেকে !”
ছ�োট ব্রাহ্মণ তখন গ্রামের নেতার কাছে গিয়ে বললেন, “হুজু র,
দেখুন, তীর্থে গিয়ে এই ব্রাহ্মণ কথা দিয়েছেন, গ�োপালও সাক্ষী আছে ।
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আমি অনেক তীর্থ দর্শন করেয়েছি, তাঁ র মেয়ের জন্য নয় কিন্তু যদি
তিনি কথা রাখতে পারবেন না, তাঁ রই পাপ হচ্ছে, সেই জন্য আমি
আপনাদের কাছে এসেছি ।”
গ্রামের নেতা ব্যাপারটা বুঝে উত্তরে বললেন, “ঠিক আছে, চিন্তা
কর না, আমরা গ্রামে বিচার করব ।”
একটু পরে বিচার হল এইরকম । বিপ্রের ছেলেটি নাস্তিক হয়ে
ভাবলেন, “ও বলছে গ�োপাল সাক্ষী, কিন্তু গ�োপাল কি করে সাক্ষী
দিতে পারে ? তাই ওকে বলা হল যে, গ�োপাল যদি নিজে এসে সাক্ষী
দেবে, তখন মেয়েটাকে আমরা ওকে দেব ।” গ্রামের নেতা ছ�োট
ৃ বিপ্র রেগে গেল । তিনি গ�োপালকে
বিপ্রকে তাই বলেছেন । শুনে বদ্ধ
প্রার্থনা করলেন, “গ�োপাল, তু মি নিশ্চয় সাক্ষী দিতে পারবে । কৃপা
করে আমার কথা রাখতে সাহায্য কর ।”
ৃ
ছ�োট ব্রাহ্মণ তখন বন্দাবনে
ফিরে গেলেন আর গ�োপালের কাছে
আবার এসে বললেন, “হে গ�োপাল, তু মি ত�ো সব জান । চল, ত�োমায়
সাক্ষী দিতে হবে ।”
গ�োপাল প্রথম বললেন, “এটা কি করে হবে ? আমি ত�ো বিগ্রহ,
আমি কি করে যাব ?”
“কথা বলতে পারলে, সাক্ষীও দিতে পারবে !”
“ঠিক আছে, যাব । কিন্তু মনে রাখ—প্রথম তু মি আমার জন্য এক
সের চাল রান্না করবে (আমার হাঁ টতে হাঁ টতে ক্ষিদে পেয়ে যাবে ),
খেয়ে আমি ত�োমার পিছনে পিছনে যাব আর তু মি পিছন দিকে
তাকাবে না—তাকালে, আমি সেখানেই দাঁ ড়িয়ে পড়ব ।”
বিপ্র গ�োপালকে জিজ্ঞেস করলেন, “আমি কি করে বুঝব যে, তু মি
পিছনে আসছ ?”
গ�োপাল বললেন, “তু মি আমার নপুূ রের ধ্বনি শুনতে পেয়ে সেটা
বুঝবে ।”
তখন ভ�োগ লাগিয়ে দিয়ে ছ�োট ব্রাহ্মণ গ�োপালকে নিয়ে আস্তে
আস্তে হাঁ টতে শুরু করলেন । যেতে যেতে বিপ্র নপুূ রের ধ্বনি শুনতে
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পেলেন কিন্তু বিদ্যানগরের নিকটে প্রায় আগমন করে বিপ্রটি ক�ৌতহলী
ূ
হয়ে ভাবলেন, “গ�োপাল আসছে কি না ?” তখন ঘুরে তিনি পিছন
দিকে তাকালেন আর দেখতে পেলেন যে, হঠাৎ করে গ�োপাল বিগ্রহ
হয়ে সেখানেই দাঁ ড়িয়ে হাসছেন, “আমি সাক্ষী দিতে এসেছি ।”
ছ�োট বিপ্র বিদ্যানগর গ্রামে গিয়ে সবাইকে ডেকে বললেন, “এস,
গ�োপাল সাক্ষী দিতে এসেছেন ! তিনি গ্রামের পাশেই আছেন ।”
ৃ বিপ্র, তাঁ র স্ত্রী-পুত্রাদি সবাই চলে এলেন আর
গ্রামের নেতা, বদ্ধ
দেখলেন যে, গ�োপাল সত্যই ওখানেই দাঁ ড়িয়ে ছিলেন । সেই ভাবে
গ�োপাল তাঁ র ভক্তের জন্য সাক্ষী দিতে এসেছিলেন । একটু পরে ছ�োট
ৃ বিপ্রের কন্যাকে বিয়ে করলেন, কেউ আর ক�োন আপত্তি
বিপ্র বদ্ধ
করতে পারলেন না ।
পরে এক সময় উড়িষ্যার রাজা ইন্দ্রদ্যুম্ন তামিলনাড়ু জয় করলেন
আর সাক্ষী গ�োপালকে বিদ্যানগর থেকে এখানে ভু বনেশ্বরের পাশে
নিয়ে এসেছিলেন । তিনি যুদ্ধে বিজয়ী হয়ে গ�োপালের কাছে গিয়ে
বললেন, “গ�োপাল, এই স�োনা, ধন, টাকা-পয়সা যে আমি পেয়েছি,
সেটা সব ত�োমার । আমি ত�োমাকে আমার রাজ্যে নিতে এসেছি ।”
কিন্তু গ�োপাল তাঁ কে বললেন, “আগে তু মি আমার জন্য মন্দির কর,
তারপর আমি যাব ।” তাই রাজা গ�োপালের জন্য বিরাট মন্দির তৈরি
করেছিলেন ।
আপনারা সবাই জানেন যে, বাঙ্গালী মেয়েরা যেমন শাঁ খাসিঁ দুর পরে বিবাহিত মনে হয়, তেমন উড়িষ্যায় মেয়েরা নাকের নথ
পরে বিবাহিত মনে হয় আর যার নথ নাই সে অবিবাহিত বা বিধবা ।
তাই, যখন রাজা মন্দির তৈরি করলেন আর গ�োপাল সেখানে চলে
এসেছিলেন, তখন তিনি বিরাট উৎসব করেছিলেন । সাক্ষী গ�োপালের
দর্শন করার সময় রাজার স্ত্রী গুন্দিচারাণী গিয়ে বললেন, “যদি ঠাকু রের
নাকে ছিদ্র থাকত, আমি নিজের নথটা খুলে পরিয়ে দিতাম । ঠাকু র
ত�ো আমার স্বামী ।” তাই ঠাকু রের নথ পরতে ইচ্ছা হল । উৎসব শেষ
হল আর যখন সেই দিন রাত্রে রাণী ঘুমিয়ে পড়লেন তখন গ�োপাল
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স্বপ্নে তাঁ র কাছে এসে বললেন, “রাণী মা ! আমার মা শিশুকালে
আমার নাকের ছিদ্র করেছিল, আমি নথ পড়েছিলাম কিন্তু বিরাট ছিদ্র
যে আছে তু মি দেখতে পেলে না । তু মি যদি নথটা বানিয়ে দাও, খুব
ভাল হবে ।” পরের দিন রাণী উঠে এক কেজি স�োনা দিয়ে বিরাট করে
নথ বানাতে আদেশ দিলেন আর নথটা পরিয়ে দিয়ে আবার বিরাট
উৎসবের আয়োজন করেছিলেন ।
এই ভাবে ভগবান তাঁ র ভক্তের কাছ থেকে সব কিছু গ্রহণ করেন ।
“ভক্তের অধীন ভগবান”—ভক্তের ইচ্ছায় ভগবান চলেন ।
ভক্তের হৃদয়ে সদা গ�োবিন্দ-বিশ্রাম ।
গ�োবিন্দ কহেন—মম বৈষ্ণব পরাণ ॥
শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু এই সব সাক্ষী গ�োপালের লীলা শ্রীনিত্যানন্দ
প্রভু র কাছ থেকে শুনেছিলেন । শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু তার আগে
এখানে শ্রীলমাধবেন্দ্রপুরীর সঙ্গে এসেছিলেন । সাক্ষী গ�োপাল দর্শন
করবার পর মহাপ্রভু ভক্তগণকে নিয়ে আগে গিয়ে ভু বনেশ্বরে চলে
গিয়েছিলেন ।
জয় শ্রীসাক্ষীগ�োপাল কি জয় ।

——
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মহাপ্রভুর পুরীতে যাত্রা : ভুবনেশ্বর
(বিন্দু সর�োবর, শ্রীঅনন্তবাসুদেব)
এই প্রাচীন তীর্থের সম্বন্ধে একটা বিরাট বর্ণনা আছে ।
বহু কাল আগে পার্বতী তাঁ র স্বামীর মুখে শুনেছিলেন যে, জগতে
এক স্থান আছে যে কাশির কৈলাসের চাইতে রমণীয় । শুনে তাঁ র সেই
স্থান দর্শন করতে ইচ্ছা জেগে উঠল । ঐ স্থানটায় প�ৌঁছে গিয়ে পার্বতী
দেখলেন যে, সেই স্থান সত্যই কৈলাসের চাইতে মন�োরম । তাই তিনি
এখানে ১৫ বছর ধরে গ�োপীরূপে থাকতেন ।
এক দিন দুট�ো অসুর ওই বনে গিয়েছিল । পার্বতীকে দেখে ওরা
অবাক হয়ে গেল, “কি সুন্দরী মেয়ে ! তু মি এখানে একা কী করছ ?”
পার্বতী ওদেরকে দেখে ভয়ে স্বামীকে প্রার্থনা করতে লাগলেন ।
মহাদেব শিবজি মহারাজ সেইক্ষণেই ওখানে গ�োপীরূপে হাজির
হয়েছিলেন । বদমাশের কথা শুনে শিবজি মহারাজ পার্বতীদেবীকে
বললেন, “ওরা দেবতার থেকে এমন বর পেয়েছিল যে, যার বলে
ওদেরকে ক�োন অস্ত্র দ্বারা মারা যাবে না । ভগবানের ইচ্ছায় ত�োমাকে
নিজে ওদেরকে বধ করতে হবে । চিন্তা কর না, আমি ত�োমাকে বলে
দেব কি করে ওদেরকে বধ করা যায় ।”
তখন পার্বতীদেবী অসুরদের কাছে গিয়ে বললেন, “আমি
ত�োমাদের ইচ্ছা পর্ণূ করব, কিন্তু আমার একটা শর্ত আছে । যে
আমাকে কান্ধে বহন করতে পারবে, তারই স্ত্রী আমি হব ।” দুট�ো অসুর
ঝগড়া করতে লাগল (কে ওদের মধ্যে পার্বতীদেবীকে বহন করবে ?),
তখন পার্বতীদেবী উভয় অসুরের কান্ধে এক এক পা রেখে দিলেন আর
ভীষণ ভারি হয়ে গিয়ে উভয়কে চাপ দিয়ে মেরে ফেললেন ।
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অসুরদের বধ করিয়া পার্বতীদেবী ক্লান্ত হয়ে শুয়ে পড়ল । হঠাৎ
তাঁ র দারুন তৃষ্ণা পেল । শিবজি মহারাজ এসে তাঁ র জন্য একটা পুকুর
সৃষ্টি করলেন কিন্তু পার্বতীদেবী বললেন, “আমি শুধু নিত্য প্রতিষ্ঠিত
জলাশয় থেকে জল খাব !” তখন শিবজি মহারাজ সব তীর্থের জল
বিন্দু বিন্দু করে নিয়ে এসেছিলেন আর সেই পুকুরের মধ্যে রাখলেন ।
সেই জন্য সর�োবর নাম হচ্ছে “বিন্দু সর�োবর” । সেই সর�োবর শিবজি
মহারাজ নিজে নির্মাণ করেছিলেন ।
যখন ব্রহ্মাদি সহ সব দেবতাগণ ওখানে স্নান করেছিলেন,
তখন শিবজি মহারাজ ভগবানকে প্রার্থনা করলেন, “হে প্রভু ,
হে পুরুষ�োত্তম ! তু মি কৃপা করে অনন্তর বাসুদেবের কাছে এই
সর�োবরের তীরে বাস করার অনুমতি দাও ।” শিবজি মহারাজের
প্রার্থনা শুনে ভগবান অনন্তবাসুদেব নিজ প্রিয় ভক্তের ইচ্ছা পর্ণূ করে
তিনি ক্ষেত্রপালকরূপে বিন্দু সর�োবরের তীরে বাস করেছিলেন ।
শিবজি মহারাজও কাশি ছেড়ে দিয়ে তাঁ র সঙ্গে ওখানে বাস করতে
লাগলেন । আর সেই সময় থেকে প্রথমে ভ�োগ শ্রীঅনন্তবাসুদেবকে
নিবেদন করা যায়, তারপরই সেই প্রসাদ শ্রীশিবজি মহারাজকে
নিবেদন করা যায় । সেই শ্রীঅনন্তবাসুদেবের সুপ্রাচীন মন্দির আজও
বিরাজমান রয়েছে । এই বিন্দু সর�োবরে স্নান করলে পিতৃদেবের আত্মা
মুক্তি পেয়ে থাকে । এই বিন্দু সর�োবরে স্নান সর্ব্ব তীর্থের স্নানের তু ল্য ।
শ্রীঅনন্তবাসুদেবের দর্শনে অনন্ত ফল হয় ।
সেই শিবের প্রিয় সর�োবরে মহাপ্রভু এসে স্নান করার পর
ৃ ্য কীর্ত্তন
শ্রীভু বনেশ্বর অনন্তবাসুদেবের মন্দিরে এসে তার সামনে নত
করেছিলেন ।
জয় শ্রীঅনন্তবাসুদেব কি জয় ।
——
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মহাপ্রভুর পুরীতে যাত্রা : ভুবনেশ্বর শ্রীলিঙ্গরাজ
প্রাচীনকালে কাশিধামস্থ শিব দেবর্ষি নারদকে বললেন, “আমি
আর এখানে থাকব না । যথার্থ ধর্ম্মও এখানে থাকবে না—সব ল�োক
অধর্ম্মচারী ও দুর্বুদ্ধি হয়ে পড়বে ! এই স্থানে আমি আমার তপস্যা
করতে আর পারি না । কিন্তু ক�োথায় যাব ?” তখন নারদ মুণির
উপদেশ অনুসারে শিবজী মহারাজ পার্বতীর সঙ্গে কৈলাসে গমন
করলেন ।
এদিকে যখন শিব কাশি-নগর ছেড়ে দিলেন, তখন নররাজাগণ কাশি অবাধে ভ�োগ করতে লাগলেন । তার মধ্যে এক রাজা
কাশিরাজা নামে ছিল । সঙ্গে সঙ্গে এই কাশিরাজারর দুর্বুদ্ধি বেড়ে গেল
এবং তিনি কৃষ্ণকে জয় করবার জন্য উগ্র তপে শিবের পজা
ূ করতে
লাগলেন । শিবঠাকু রের নাম হচ্ছে আশুত�োষ—তাঁ কে সন্তুষ্ট করতে
সহজ, তাই তিনি রাজার তপের দ্বারা সন্তুষ্ট হয়ে তার সামনে হাজির
হয়ে জিজ্ঞেস করলেন তিনি কি চাইছেন ? রাজা বললেন, “আমি
কৃষ্ণকে বধ করতে চাই ।” শিব তখন কথা দিলেন যে, তিনি তাকে
পাশুপত অস্ত্রের দ্বারা সাহায্য করবেন ।
কৃষ্ণ তবে সর্বেশ্বর, তিনি সব জানেন । কৃষ্ণ সুদর্শন চক্র ডেকে
তার দ্বারা কাশিরাজের মাথা ছেদন করলেন । তখন সমস্ত বারাণসী
কাঁ পতে কাঁ পতে কৃষ্ণের কাছে প্রার্থনা করলেন আর শিবঠাকু র
সুদর্শন চক্রের ভয়ে শ্রীকৃষ্ণের চরণে আশ্রয় গ্রহণ করে তাঁ র অপরাধ
ক্ষমা চাইছিলেন । শ্রীকৃষ্ণ ল�োককে শিক্ষা দেওয়ার জন্য তাঁ র প্রিয়
নিত্যসেবক শিবের অপরাধ ক্ষমা করলেন ।
শিবজি মহারাজ তখন শ্রীকৃষ্ণকে কাকু তি-মিনতি করে জিজ্ঞেস
করলেন, “হে প্রভু , আমি ক�োথায় যাব ? ক�োথায় বাস করব ?”
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কৃপাময় শ্রীকৃষ্ণ বললেন, “একাম্রক-বনে যাও, এখানে তু মি বাস
করতে পারবে ।”
সেই একাম্রক-বনের নাম হচ্ছে ‘গুপ্ত কাশি’ বা ‘ভু বনেশ্বর’ ।
ভগবান শ্রীকৃষ্ণ নিজেই বলেছেন :
হেন সে আমার পুরী তাহার উত্তরে ।
ত�োমারে দিলাঙ স্থান রহিবার তরে ॥
ভুক্তি-মুক্তি-প্রদ সেই স্থান মন�োহর ।
তথা তু মি খ্যাত হৈবা ‘শ্রীভুবনেশ্বর’ ॥
(চৈঃভঃ, ৩/২/৩৭৮-৩৭৯)

শুন শিব, তু মি ম�োর নিজ-দেহ সম ।
যে ত�োমার প্রিয়, সে ম�োহার প্রিয়তম ॥
যথা তু মি, তথা আমি, ইথি নাহি আন ।
সর্ব্বক্ষেত্রে ত�োমারে দিলাঙ আমি স্থান ॥
ক্ষেত্রের পালক তু মি সর্ব্বথা আমার ।
সর্ব্বক্ষেত্রে ত�োমারে দিলাম অধিকার ॥
একাম্রক-বন যে ত�োমারে দিল আমি ।
তাহাতেও পরিপর্ণ
ূ রূপে থাক তু মি ॥
সেই ক্ষেত্রে আমার পরম প্রিয় স্থান ।
ম�োর প্রীতে তথায় থাকিবে সর্ব্বক্ষণ ॥
(চৈঃভঃ, ৩/২/৩৮৯-৩৯৩)

জয় শ্রীভু বনেশ্বর লিঙ্গরাজ কি জয় ।
——
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মহাপ্রভুর পুরীতে যাত্রা : আঠারনালা
যখন শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু সন্ন্যাস গ্রহণ করেছিলেন, তখন তিনি
তাঁ র দণ্ড (যা তিনি সন্ন্যাস গুরুর কাছ থেকে পেয়ে গিয়েছিলেন)
নিয়ে নিত্যানন্দ প্রভু মুকুন্দাদি ভক্তগণের সঙ্গে পুরীতে গিয়েছিলেন ।
হেঁটে হেঁটে নিত্যানন্দ প্রভু ভাবলেন, “মহাপ্রভু আমাকে কেন বহন
করবেন ?”
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু ভগবান শ্রীকৃষ্ণ থেকে অভিন্নরূপ ।
একবার শিশুকালে কৃষ্ণ কিছু ভু ল করেছিলেন আর বলরাম ওঁকে চড়
মেরেছেন । কেঁ দে কেঁ দে যশ�োদা মায়ের কাছে গিয়ে গ�োপাল নালিশ
করলেন, “মা, আজকে বলাইদা আমাকে মেরেছে !” যশ�োদা মা
বলরামকে একটু বকলেন, “ও ত�োর ছ�োট ভাই । তু ই ওকে ব�োঝাবি,
গায়ে হাত দিবি কেন ?”
বলরাম মাথা নিচু করে চু প করে শুনলেন আর যখন মা যশ�োদা
চলে গেলেন, তখন কৃষ্ণকে কাঁ ধ ধরে এমন দৃঢ় ঝাঁ কু নি দিয়ে বললেন,
“আমি ত�োকে একটু মেরেছি, ত�োর তা মঙ্গলের জন্যই ! আর তু ই
আবার মাকে নালিশ করতে গিয়েছিস ! তু ই মনে করেছিস কী ? মা
ত�োকে আমার চাইতে বেশী ভালবাসে ? তু মি মায়ের কাছে কতক্ষণ
থাকিস ?! সারাক্ষণ এইদিকে সেইদিকে ঘুরে, ঘর্ণাবর্তের
মধ্যে
ূ
ঢু কিস, অঘাসুর, বকাসুর, বৎসসুর—সব অসুর বিনাশ করিস আর
এখানে এসে নির্দোষ ভাবে কান্নাকাটি করিস । কান্নাগুল�ো করলে কে
ত�োকে সাহায্য করবে ? ত�োকে কে বেশী ভালবাসে ?”গ�োপাল
চ�োখের জল ফেলে বললেন, “দাদা, তু ই আমাকে বেশী ভালবাসিস ।”
সেই রকম হচ্ছে তাঁ র প্রীতি । বলরাম কৃষ্ণকে দশ দেহে সেবা
করেন—এক দেহে নয়, দশ দেহে :
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চৈতন্যচন্দ্রের প্রিয়-বিগ্রহ বলাই ।
তান-স্থানে অপরাধে মরে সর্ব্ব ঠাঁই ॥
মর্ত্তিভেদে
আপনে হয়েন প্রভু-দাস ।
ূ
সে-সব লক্ষণ অবতারেই প্রকাশ ॥
সখা, ভাই, ব্যজন, শয়ন, আবাহন ।
গহ
ৃ , ছত্র, বস্ত্র, যত ভূষণ, আসন ॥
আপনে সকল-রূপে সেবেন আপনে ।
যারে অনুগ্রহ করেন, পায় সেই জনে ॥
(চৈঃ ভঃ ১/১/৪২-৪৫)

সেইজন্য, নিত্যানন্দ প্রভু বলরাম থেকে অভিন্ন রূপ হয়ে চিন্তা
করলেন, “প্রভু দণ্ড নিয়ে চলে যাচ্ছেন—তিনি আমাকে কেন বহন
করবে ?” তখন তিনি কী করলেন ? তিনি দণ্ডটাকে তিন খণ্ড করে
ভেঙ্গে দিয়ে ভার্গী নদীতে ভাসিয়ে দিলেন । কৃষ্ণপ্রেমে অভিভত
ূ হয়ে
মহাপ্রভু কিছু লক্ষ্য করলেন না, তিনি শুধু আগে হেঁটে হেঁটে যেতে
থাকলেন ।
পুরীর পাশে আঠারনাল সেতু র নিকটে এসে মহাপ্রভু র দণ্ডের
কথা মনে পড়ে গেল । তিনি জিজ্ঞেস করলেন, “নিত্যানন্দ, আমার
দণ্ডটা দাও !”
নিত্যানন্দ প্রভু তখন মিথ্যা কথা বললেন, “ত�োমার যখন কীর্ত্তনে
ভাব এসেছে আর অষ্ট-সাত্ত্বিক-বিকার হয়েছে, তখন তু মি দণ্ডের
উপর পড়ে গিয়েছিলেন । দণ্ডটা তিন খণ্ড হয়ে গেছে বলে আমি তাকে
ভার্গীতে ভাসিয়ে দিলাম ।”
মহাপ্রভু রেগে গিয়ে বললেন, “নিতাই, তু মি কি আমার সঙ্গে
চালাকি করছ ? আমি সব কিছু ছেড়ে দিয়ে নবদ্বীপ থেকে এই সবে
মাত্রা ধন নিয়ে এসেছি আর তু মি কি করেছ ! তু মি এটা নষ্ট করেছ !
আমি কী জন্য এই জগতে অবতীর্ণ হয়েছি ? তু মি ত�ো সব জান । আমি
আর কিছু ই নিয়ে আসিনি, সবে ধন নীলমণি একটা দণ্ড—লাঠি !—
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নিয়ে এসেছি, সেটাও তু মি ফেলে দিলে ? যাও ! আমি ত�োমাদের
সঙ্গে যাব না । হয় আমি আগে যাব, ত�োমরা পিছনে আসবে ; তা
না হয় ত�োমরা আগে যাও, আমি পিছনে আসব । ক�োনটা করবে ?
তাড়াতাড়ি বল ।”
বুদ্ধি করে সবাই ভাবলেন, “আমরা যদি আগে চলে যাই, প্রভু
ঁ পাব
পিছনে গিয়ে ক�োন দিকে চলে যাবে ? আমরা ওকে কখনও খুজে
না । আর যদি প্রভু সামনে যাবে ওকে দরূ থেকে দেখা যাবে ।” তাই
নিত্যানন্দ প্রভু বললেন, “তু মি এগিয়ে যাও আর আমরা পিছনে যাব ।”
শুনে মহাপ্রভু ওখান থেকে এমন দ্রুত ভাবে হাঁ টতে শুরু
করলেন—মত্তহস্তীর ন্যায় !—যে ওরা সব দ�ৌড়িয়েও তাঁ র পাশে
যেতে পারলেন না ! হেঁটে হেঁটে মহাপ্রভু একবারে জগন্নাথ মন্দিরের
মধ্যে ঢু কে পড়লেন ।
জগন্নাথ মন্দিরে ঠাকু রের সামনে একটা বাধা আছে—মহাপ্রভু
মন্দিরে দ�ৌড়িয়ে ঢু কে সেই বাধায় আটকে পড়ে গেলেন । পড়ে গিয়ে
মুখ দিয়ে ফেনা বেরতে শুরু করল, তিনি ‘জগন্নাথ’ও বলতে পারলেন
না—শুধু “জ-জ-গ-গ, জ-জ-গ-গ” বলতে থাকলেন । তাঁ র চেহারাও
বিকট হয়ে গেল—মানুষের আকৃতির মত ম�োটেই দেখতে নয় ।
যে পাগলের মত মানুষ মন্দিরের মধ্যে দ�ৌড়িয়ে যাচ্ছিলেন দেখে
মন্দিরের পাহারাদাররা তাঁ কে মারতে যাচ্ছিল । কিন্তু মহাপ্রভু র প্রভাবে
ওরা আর মারতে পারল না—মহাপ্রভু র চেহারা, তাঁ র উজ্জ্বল্য, তাঁ র
ঐশ্বর্য দেখে কেউ সাহস পেল না । একজন সার্বভ�ৌম ভট্টাচার্য্যের
কাছে গিয়ে খবর দিলেন, “ প্রভু , এই দিকে আসুন, মন্দিরে কিরকম
ল�োক এসেছে ! একবারে জ-জ-গ-গ বলে মুখ দিয়ে ফেনা বেরচ্ছে !
ও চিৎ হয়ে পড়েছে ।” জগন্নাথ মন্দিরে গিয়ে আর মহাপ্রভু র অবস্থা
দেখে সার্বভ�ৌম ভট্টাচার্য্য বললেন, “যে হউক আর সে হউক, আমার
বাড়িতে একে নিয়ে চল ।”
সেইভাবে মহাপ্রভু পুরীতে আগমন করেছিলেন ।
——
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সার্বভ�ৌম ভট্টাচার্য্যের সথে মিলন
ৃ স্পতি ছিলেন । বহ
ৃ স্পতি
আগের যুগে সার্বভ�ৌম ভট্টাচার্য্য বহ
জানতে পেলেন যে, ভগবান গ�ৌরসুন্দররূপে নবদ্বীপে অবতীর্ণ হয়ে
তাঁ র বিদ্যালীলা বিলাস করবেন, তাই তিনি ইন্দ্র-সভা ছেড়ে দিয়ে এই
কলিযুগে সার্বভ�ৌম ভট্টাচার্য্য-রূপে নবদ্বীপের বিদ্যানগরে অবতীর্ণ
হয়েছেন । সেখানে তিনি বিদ্যালয় স্থাপন করলেন আর ছেলেদের
শিখাতে শুরু করলেন । কিন্তু পরে সার্বভ�ৌম ভট্টাচার্য্য ভাবলেন,
“আমি এখানে থাকলে, বিদ্যাজালে ডু বে প্রভু কে ভু লে যাব । বরং
আমি এখান থেকে চলে যাব—আমি যদি সত্যিই গ�ৌরদাসের সেবা
করতে পারি, তাহলে প্রভু আমাকে কৃপা করে তাঁ র কাছে নিয়ে
নেবেন ।” তাই মহাপ্রভু র অবতীর্ণ হাওয়ার আগেই তিনি নবদ্বীপ
ছেড়ে দিয়ে এখানে শ্রীপুরুষ�োত্তমধামে এসে গিয়েছেন আর মায়াবাদ
শাস্ত্র প্রচার করতে লাগলেন ।
শ্রীপুরীধামে সার্বভ�ৌম ভট্টাচার্য্য ছিলেন জগন্নাথ মন্দিরের
পরিচালক । তিনি মন্দিরের সব কিছু দেখাশ�োনা করতেন কিন্তু তিনি
ওইসময় মায়াবাদী ভক্ত ছিলেন (মায়াবাদী মানে তিনি ব্রহ্ম-জ্ঞান
মানতেন) । প্রথম তিনি বিশ্বাসও করতে পারলেন না যে, মহাপ্রভু স্বয়ং
ভগবান এসেছেন ।
সার্বভ�ৌম ভট্টাচার্য্যের বাড়িতে তাঁ র স্ত্রী ও ভগ্নীপতি গ�োপীনাথ
আচার্য্য বাস করতেন । গ�োপীনাথ আচার্য্য মহাপ্রভু কে দেখে তাঁ কে
চিনতে পারলেন আর সার্বভ�ৌম ভট্টাচার্য্যকে বললেন :
“তু মি কি এঁকে চিনতে পারছ না ?”
“মানে ?”
“তু মি বিদ্যানগরে (নবদ্বীপ, মায়াপুরে) থাকতেও—তু মি এঁকে
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চিনতে পারছ না ? ইনি নীলাম্বর চক্রবর্তীর নাতি আর জগন্নাথ
মিশ্রের পুত্র । শচীমাতার গর্ভে আবির্ভূ ত হয়ে ইনি জগৎপিতা স্বয়ং
ভগবান ! এখন ইনি কেশব ভারতীর কাছ থেকে সন্ন্যাস নিয়েছেন
আর এঁর নাম হচ্ছে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ।”
সার্বভ�ৌম ভট্টাচার্য্য বললেন, “না, আমার ত�ো ওকে ভগবান বলে
মনে হচ্ছে না ।”
“ত�োমার কৃপা নাই, তাই ত�োমার মনে হচ্ছে না । আমার কৃপা
আছে, তাই আমার মনে হচ্ছে ।”
ঈশ্বরের কৃপা-লেশ হয় ত’ যাহারে ।
সেই ত’ ঈশ্বর-তত্ত্ব জানিবারে পারে ॥
(চৈঃ চঃ ২/৬/৮৩)

ঈশ্বর যদি আপনাকে কৃপা করেন, তাহলে আপনি ঈশ্বরকে
জানতে পারবেন । গুরুকে জানা সহজ নয়—যদি গুরু আপনাকে
কৃপা করেন, তাহলে গুরুকে জানা যায় । গুরু কৃপা না করলে গুরুকে
কখনও জানা যায় না ।
তাই গ�োপীনাথ আচার্য্য বললেন, “আমার কৃপা আছে, আমি
এঁকে চিনতে পারছি ।”
সার্বভ�ৌম ভট্টাচার্য্য বিরক্ত হয়ে বললেন, “যাই হ�োক, তু মি এখন
যাও, প্রসাদ নাও, পরে কথা বলব ।”
এদিকে নিত্যানন্দ প্রভু , মুকুন্দ ও গদাধর (এক গ্রন্থে এইতিনজনটি
লেখা হয়, অন্য গ্রন্থে পাঁ চজন লেখা হয়) ছু টে ছু টে পুরীতে এসেছিলেন ।
এসে জগন্নাথ মন্দিরে একটি ল�োককে জিজ্ঞেস করলেন, “এরকম
একজন ল�োক কেহ এখানে এসেছিলেন, চৈতন্য মহাপ্রভু র নামে ?”
ল�োকটি তাঁ দেরকে বললেন, “নামটা জানি না, কিন্তু একটু আগে
একজন এসে মন্দিরের মধ্যে ঢু কতে যাচ্ছিল আর এখানে এসে হঠাৎ
করে একবারে চিৎ হয়ে পড়ল, মুখ দিয়ে শুধু ফেনা বেরচ্ছে আর
‘জ-জ-গ-গ’ বলছে ।”
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“সে ক�োথায় আছে ?”
“আমরা ওকে সার্বভ�ৌম ভট্টাচার্য্যের বাড়িতে নিয়ে গিয়েছি ।”
সার্বভ�ৌম ভট্টাচার্য্যের বাড়ি এসে ভক্তরা দেখলেন যে, মহাপ্রভু
ঘরের মধ্যে শুয়ে ছিলেন । নিত্যানন্দ প্রভু জানলেন মহাপ্রভু অজ্ঞান
হয়ে পড়লে কী করতে হয়, তাই তিনি প্রভু র কাছে গিয়ে কানের মধ্যে
“হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে / হরে রাম হরে রাম রাম রাম
হরে হরে” বললেন । আস্তে আস্তে মহাপ্রভু কমল-ল�োচন খুললেন :
“ত�োমরা আমায় ক�োথায় নিয়ে এসেছ ?”—আস্তে আস্তে উঠে
ৃ
তিনি বসলেন—“আমি ত�ো বন্দাবনে
রাধাকৃষ্ণ লীলা দর্শন করছিলাম
আর ত�োমরা ক�োথায় আমাকে নিয়ে এসেছ ?!”
তখন সার্বভ�ৌম ভট্টাচার্য্য সবাইকে জগন্নাথ প্রসাদ দিলেন আর
গ�োপীনাথ আচার্য্যকে বললেন, “মামীর বাড়িতে কেউ বাস করছে না,
তাই তু মি একে ওখানে নিয়ে যাও । তু মি এর থাকার জন্য সব ব্যবস্থা
করে দাও ।”
পরের দিন সার্বভ�ৌম ভট্টাচার্য্য গ�োপীনাথ আচার্য্যকে বললেন,
“এই ছেলে-সন্ন্যাসীর বিনীত-প্রকৃতি দেখে আমার খুব ভাল লাগছে ।
আমি ভাবছি ও এত অল্প বয়সে সন্ন্যাস নিয়ে কি করে সন্ন্যাস ধর্ম্ম
রাখবেন ? তাই আমি ওকে বেদান্ত ও বৈরাগ্যেরমর্গ শিখাতে চাই, তার
ফলে ও উত্তম সন্ন্যাসী হয়ে যেতে পারবে ।”
এটা শুনে গ�োপীনাথ আচার্য্যের মন খারাপ হয়ে গেল । তিনি
বললেন, “তু মি কি জান না ও কে ? ও স্বয়ং ভগবান, আমি ত�োমাকে
আগেই বলে দিলাম । তু মি কি করে ওকে শিক্ষা দিতে যাচ্ছ ?”
“কী বলছ তু মি ? আমি দেখছি তু মি সব জান, কিন্তু শাস্ত্রে বলেছে
যে, কলিযুগে ক�োন অবতার নেই, সেইজন্যই ভগবানের নামও হচ্ছে
‘ত্রিযুগ’ ।”
“তু মি সব শাস্ত্র পড়েছ, কিন্তু তু মি কি ভাগবতম্ বা মহাভারত
পড়েছ ? সেখানেই লেখা আছে যে, কলিযুগে অবতার আছেই—
লীলা অবতার নেই, তবে ভগবান সাক্ষাৎ এসে যুগ-অবতাররূপে ।
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তু মি এত বড় পণ্ডিত কিন্তু ত�োমার কৃপা-লেশই নেই কারণ ভগবান
ত�োমার বাড়িতেও আছেন, কিন্তু তু মি ওঁকে চিনতে পারছ না । আমি
বুঝি, এটা আসলে ত�োমার দ�োষ নয়, শাস্ত্রে লেখা আছে যে, কেউ
জ্ঞান দ্বারা ভগবানকে বুঝতে পারে না ।”
“তার মানে আমার কৃপা নেই আর ত�োমার আছে ? তার প্রমাণ কী ?”
“আমি ওঁকে চিনতে পারছি আর তু মি পারছ না, সেইটা হচ্ছে
কৃপার প্রমাণ । আমি শাস্ত্র থেকে অনেক প্রমাণ দিতে পারি কিন্তু
ত�োমার হৃদয় মায়াবাদী-ভাষ্য ভর্তি, তাই ত�োমাকে কিছু বলা যেমন
ঊষরভমিতে
বীজের র�োপন । ভগবান যখন ত�োমাকে কৃপা করবেন,
ূ
তখন তু মি এটা বুঝতে পারবে ।”
রেগে গিয়ে সার্বভ�ৌম ভট্টাচার্য্য বললেন, “তাই না ? যাও, প্রসাদ
নিয়ে ওকে নিয়ে এস । আমি নিজে দেখব ! পরে তু মি আমাকে ভাল
করে শিখাতে পারবে !”

——
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সার্বভ�ৌম ভট্টাচার্য্যের শিক্ষা
সার্বভ�ৌম ভট্টাচার্য্যের আদেশ অনুসারে গ�োপীনাথ আচার্য্য
মহাপ্রভু র ঘরে এসে বললেন যে, সার্বভ�ৌম ভট্টাচার্য্য তাঁ কে ডাকছেন ।
মুকুন্দ দত্ত সার্বভ�ৌম ভট্টাচার্য্যের কথা শুনেছিলেন আর মহাপ্রভু কে
সব বলে দিয়েছেন, কিন্তু মহাপ্রভু বললেন, “মনে কর না, তিনি এটা
আমারই মঙ্গলের জন্য বলেছেন । তাঁ র ক�োন অপরাধ নেই ।”
তখন সার্বভ�ৌম ভট্টাচার্য্যের কাছে গিয়ে বললেন, “প্রভু , আপনি
আমাকে ডেকেছেন ?”
“হ্যাঁ , বস । এত অল্প বয়সে সন্ন্যাস নিয়ে তু মি কী পড়াশ�োনা
করেছ ? বেদ-বেদান্ত পড়েছ ?”
“এমন কিছু পড়িনি, ব্যাকরণ-ট্যাকরণ পড়েছি—”
“ব্যাকরণ পড়ে কী হবে ? তু মি সন্ন্যাস নিয়েছ আর তু মি বেদান্তই
পড়নি !”
“ভগবান নাহি কহে মুই ভগবান” : ভগবান কখনও বলেন না
যে, “আমি ভগবান হয়ে গেছি ।” তিনি নিজেকে কখনও ভগবান বলে
বিচার করেন না । সত্যিকারের যারা বৈষ্ণব হয়, তারা কখনও বলেন
না যে, “আমি বৈষ্ণব হয়ে গেছি ।” তখন কী হল ?
মহাপ্রভু হাত জ�োড় করে বললেন, “প্রভু , আমাকে কৃপা করুন ।
মায়ের সেবা ছেড়ে দিয়ে আমি বাতু ল হয়ে সন্ন্যাস নিয়েছি । আপনি
আমাকে আশীর্বাদ করুন যেন আমার সন্ন্যাসটা থাকে ।”
সার্বভ�ৌম ভট্টাচার্য্য বললেন, “হ্যাঁ , ত�োমার বেদান্ত পড়তে হবে !
ঠিক আছে, আমি ত�োমাকে বেদান্ত শিখাব ।”
তারপর সাত দিন ধরে মহাপ্রভু সার্বভ�ৌম ভট্টাচার্য্যের কাছে
বেদান্ত শ্রবণ করেছিলেন—বাধ্য ছাত্রের মত চু পচাপ বসে শুনতেন ।
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সাত দিন পরে আর নিজেকে সংযত করতে না পেরে সার্বভ�ৌম
ভট্টাচার্য্য জিজ্ঞেস করলেন, “কী, নবীন সন্ন্যাসী ? তু মি বেদান্ত শুনছ
কিন্তু তু মি ত�ো কিছু বুঝতে পারছ কি না ? যেহেতু তু মি আমাকে
ক�োন প্রশ্ন করছ না, সেহেতু আমি কি করে বুঝব, তু মি কিছু বুঝতে
পেরেছ কি না ?”
মহাপ্রভু বিনীতভাবে বললেন, “প্রভু , আপনি যখন বেদান্ত-পাঠ
করছেন, তখন আমি দিব্যি বুঝতে পারছি, কিন্তু যখন আপনি অর্থ
ব্যাখ্যা করছেন, তখন আমি কিছু ই বুঝতে পারছি না ।”
সার্বভ�ৌম ভট্টাচার্য্য অবাক হয়ে ভাবলেন, “কী বলছে এই
ছেলেটি ? আমি সাত দিন ধরে ওকে অনেক চেষ্টা করে ভালমনে শিক্ষা
দিয়েছি আর ওর বলছে যে, আমি সব আজেবাজে কথা বলছি ?”
তখন সার্বভ�ৌম ভট্টাচার্য্য “আত্মারামাশ্চ মুনয়ো” শ্লোক বলে
দিলেন । মহাপ্রভু বললেন, “প্রভু , এই শ্লোকের ভিতরে কিবা দ�োষ,
কিবা গুণ একটু ব্যাখ্যা করুন ।”
সার্বভ�ৌম ভট্টাচার্য্য রেগে গিয়ে ভাবলেন, “দ�োষ ?” কিন্তু
শ্লোকটার ব্যাখ্যা করলেন—তিনি নয় প্রকার ব্যাখ্যা করে মহাপ্রভু কে
বলতে অনুর�োধ করলেন । তখন মহাপ্রভু সেই শ্লোকটার আরও
আঠারের প্রকার ব্যাখ্যা করেছিলেন—সার্বভ�ৌম ভট্টাচার্য্যের নয়
প্রকার ব্যাখ্যা বাদ দিয়ে (তাঁ র সব মায়াবাদী ভাষ্য বন্ধ করে দিয়ে)
নতু ন ভক্তিমর্গের ব্যাখ্যা করেছিলেন ।
মায়াবাদীর ভাষ্যটা হচ্ছে ব্রহ্ম-জ্ঞান : ব্রহ্মা সব সৃষ্টি করেছেন ।
আমরা গুরু-পরম্পরার কীর্ত্তনে গাই, “কৃষ্ণ হৈতে চতু র্ম্মুখ, হন
কৃষ্ণসেব�োন্মুখ, ব্রহ্মা হৈতে নারদের মতি ।” ব্রহ্মা কৃষ্ণ থেকে বল
পেয়েছেন আর মায়াবাদীরা বলেন যে, ব্রহ্মা থেকে সব এসেছে । সেটা
হচ্ছে ব্রহ্ম-জ্ঞান । রবিন্দ্রনাথ ঠাকু র, রামকৃষ্ণ মিশন, সারদা আশ্রম,
ভারত সেবা আশ্রম—এরা মায়াবাদী, কৃষ্ণবাদে তারা বিশ্বাস করেন না ।
মায়াবাদীরা বলেন, “ব্রহ্মাই সৃষ্টিকর্তা । মানুষ মরে গেলে তারপর
আর কিছু হয় না ।” তারা জন্মান্তর-বাদেও বিশ্বাস করেন না । যারা
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মায়াবাদী, তাদের মুখ দর্শন করতে নেই ! তারা বলেন কৃষ্ণের আকার
নেই—কৃষ্ণ আমাদের দুট�ো হাত দিয়েছেন, দুট�ো চ�োখ দিয়েছেন, দুট�ো
কান দিয়েছেন আর আমরা বলি যে, কৃষ্ণের আকার নেই ।” যেমন
আমি আপনার কাছে এসে বলি, “প্রভু , আমাকে ১০ হাজার টাকা
ধারর দিন । আমার টাকা নেই ।” আপনি আমাকে টাকাটা দিয়ে
দিলেন আর একটু পরে আমি ল�োকের কাছে বলি, “ওই ল�োকটার
ক�োন টাকা-পয়সা নেই !” কথা হয় ? তাই ভগবানও আমাদের
হাত দিয়েছেন, পা দিয়েছেন, নাক দিয়েছেন, কান দিয়েছে—সবাইকে
ৃ ী সৃষ্টি করেছেন (ব্রহ্মা কৃষ্ণের ইচ্ছায়
সব কিছু দিয়েছেন, সারা পথিব
সৃষ্টি করেছেন) কিন্তু আমরা বলি কৃষ্ণের ক�োন আকার নেই, কৃষ্ণ
নিরাকার । সেটা অপরাধ ! শুনতে নেই, বলতে নেই, আর যে এটা
বলে, তার মুখও দেখতে নেই !” ভগবান নিজেই বলেছেন,
কৃষ্ণের যতেক খেলা,
সর্ব্বোত্তম নরলীলা,
নরবপু তাহার স্বরূপ ।
গ�োপবেশ, বেণুকর,
নবকিশ�োর, নটবর,
নরলীলার হয় অনুরূপ ॥
কৃষ্ণের মধুর রূপ, শুন, সনাতন ।
যে রূপের এক কণ,
ডু বায় যে ত্রিভুবন,
সর্ব্ব প্রাণী করে আকর্ষণ ॥
(চৈঃ চঃ ২/২১/১০১-১০২)

ৃ
“আমার যত লীলা আছে, তার মধ্যে আমার নরলীলা (বন্দাবনে
র
ৃ
কষ্ণের রূপ) খুব ভাল লাগে ।”
এ সব ব্যাখ্যা শুনে সার্বভ�ৌম ভট্টাচার্য্য তখন বিস্মিত হয়ে
পড়লেন—চ�োখগুল�ো বেরিয়ে গেল : লাল হেয়ে টগবগ করে
ভাবলেন, “আমি সাত দিন ধরে কাকে বসে বসে বেদান্ত পড়িয়েছি ?
এ কে ?!” কিন্তু ওইসময়ও তাঁ র বিশ্বাস হল না ।
তখন মহাপ্রভু তাঁ র ষড়ভু জরূপ দেখিয়ে দিলেন । সার্বভ�ৌম
ভট্টাচার্য্য আর মহাপ্রভু কে দেখতে পারলেন না—এই ষড়ভু জরূপটা
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দেখে তিনি সাষ্টাঙ্গ দণ্ডবতে ভগবানের চরণের সামনে পড়লেন ।
শুধুমাত্র যখন তিনি শরণাগত হয়ে মহাপ্রভু চরণে পড়লেন, তখনই
তিনি শেষপর্য ন্ত বিশ্বাস পেলেন । সেইক্ষণ মহাপ্রভু ষড়ভু জরূপটা
লুকিয়ে রেখে আবার তাঁ র সাধারণ মানুষের মত সন্ন্যাসীরূপ প্রকাশ
করলেন আর সার্বভ�ৌম ভট্টাচার্য্য সাষ্টাঙ্গ-প্রণামে পড়ে আর উঠলেন
না । মহাপ্রভু ওকে ডেকে বললেন, “সার্বভ�ৌম, উঠে পড় ! এবার
উঠ�ো ! হয়েছে !”
আস্তে আস্তে তিনি উঠলেন । চারদিকে ঘুরে দেখে তিনি বললেন,
“এ কী, প্রভু ? আপনার কী রূপ দেখলাম ? আপনি শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্ম
ধরে দাঁ ড়িয়ে ছিলেন । আবার কী রূপ দেখছি ?”
নিজের স্বরূপ লুকিয়ে মহাপ্রভু বললেন, “ওইসব আপনি ভু ল
দেখেছেন, আপনার কৃষ্ণের একটু প্রীতি জন্মিয়াছে, এইজন্য আপনি
ওইসব শঙ্খ-চক্র দেখছেন ।”
তারপর সার্বভ�ৌম ভট্টাচার্য্য মহাপ্রভু র ভক্ত ও বড় বৈষ্ণব হলেন ।
সব মায়াবাদী ভাষ্য ছেড়ে দিয়ে তিনি শুদ্ধসিদ্ধান্ত প্রচার করতে
লাগলেন ।
জয় শ্রীলসার্বভ�ৌম ভট্টাচার্য্য কি জয় ।
——

বৈরাগ্য-বিদ্যা-নিজভক্তিয�োগশিক্ষার্থমেকঃ পুরুষঃ পুরাণঃ ।
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যশরীরধারী

কৃপাম্বুধির্যস্তমহং প্রপদ্যে ॥
“বৈরাগ্য, বিদ্যা ও নিজভক্তিয�োগ শিক্ষা দিবার জন্য
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যরূপধারী এক সনাতন পুরুষ—
সর্ব্বদা কৃপাসমুদ্র তাঁ হার প্রতি আমি প্রপন্ন হই ।”
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কাশী মিশ্রের কথা
কাশী মিশ্র কে দ্বাপর যুগে ছিলেন ? কু ব্জা, একটি মেয়ে যে
ঁ
ৃ
খুড়িয়ে
হাঁ টতেন, গায়ের রং কাল, আর বন্দাবনে
তার একটা অন্য রকম
ইচ্ছা জেগে উঠল—তিনি ভাবলেন, “কৃষ্ণ ত�ো সব জায়গায়ই যায়,
সব গ�োপীদের কাছে থাকে । আমার কাছেও যদি একটা রাত কাটাতে
পারত, তাহলে ভাল হত ।” তখন তার কী হল ? যখন তিনি কৃষ্ণকে
তার ইচ্ছা বলে দিল, কৃষ্ণ বললেন, “ত�োমার বাসনা পর্ণূ হবে, কিন্তু
এখন নয়—কলিযুগে ।”
তখন কলি যুগে কু ব্জা কাশী মিশ্র হয়ে জন্ম গ্রহণ করলেন আর
স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু (স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ) ১৮ বছর ধরে তার বাড়িতে
থাকতেন । এক রাত নয়—১৮ বছর তিনি ওখানে কাটিয়ে দিলেন ।
সার্বভ�ৌম ভট্টাচার্য্যকে উদ্ধার করবার পর মহাপ্রভু দক্ষিণ দেশে
ভ্রমণ করতে গেলেন আর চলে যাওয়ার আগে কাশী মিশ্র তাঁ কে
বললেন, “তত�োমার ঘ�োরাঘুরি হয়ে গেলেই পুরীতে থাকবে । ত�োমার
জন্য আমি জায়গা ঠিক করে রেখে দেব ।” মহাপ্রভু কথা দিলেন যে,
ফিরে আসার পর তিনি তাঁ র বাড়িতে থাকবে । এই ঘরের নামটাই
হচ্ছে গম্ভীরা—“ঘরের মধ্যে ঘর” । সেখানেই মহাপ্রভু থাকতেন ।

——
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রামানন্দ রায়ের পুনর্মি লন ও প্রকৃতি
যখন মহাপ্রভু বললেন যে, তিনি দক্ষিণ দেশে ভ্রমণ করতে যাবেন,
তখন সার্বভ�ৌম ভট্টাচার্য্য তাঁ কে বললেন, “গ�োদাবরী তীরে ত�োমার
মত একজন রসিক ভক্ত আছে । তাঁ র নাম রামানন্দ রয় । তু মি ওখানে
গিয়ে তাঁ ে সঙ্গে সাক্ষাৎ কর ।”
তখন দক্ষিণ দেশে গিয়ে মহাপ্রভু র রামানন্দ রায়ের সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ হল । তাঁ দের মধ্যেও অনেক কথা-বর্থা হয়েছিল । শেষ পর্য ন্ত
মহাপ্রভু তাঁ কে বললেন, “আমি যখন পুরীতে ফিরে যাব, তখন তু মিও
চলে এস । আমি ত�োমার ছেড়ে আরও থাকব না ।”
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য প্রভু জীবে দয়া করি’ ।
স্বপার্ষদ স্বীয় ধাম সহ অবতরি ॥
রাধার ভাবে বিভাবিত হয়ে শ্রীকৃষ্ণ গ�ৌর হয়ে গেলেন আর
রাধারাণীকে কে সাহায্য করতেন ? ললিতা ও বিশাখা । তাই দ্বাপরযুগে স্বরূপ দাম�োদর ছিলেন ললিতা আর বিশাখা রামানন্দ রায়ের
রূপে অবতীর্ণ হয়েছিলেন । তাঁ রা উভয় সব সময় মহাপ্রভু র সঙ্গেই
থাকতেন ।
রামানন্দ রায় রাজার মন্ত্রী ছিলেন । যখন মহাপ্রভু তাকে
পুরীতে যেতে বললেন, তিনি রাজা প্রতাপরুদ্রের কাছে গিয়ে তাঁ কে
জানালেন যে, তিনি চাকরি ছেড়ে দিয়ে পুরীতে মহাপ্রভু র সঙ্গে
থাকবেন । রাজা তাঁ কে বললেন, “হ্যাঁ , যাও, নিশ্চয়ই যাও ! ভাল
করে সেবা কর আর তু মি যত দিন বাঁ চবে, তত দিন আমি নিজে
ত�োমার সম্পূর্ণ বেতন দিয়ে দেব । তু মি মহাপ্রভু র সেবা কর, ত�োমার
এখানে কিছু কাজ করতে হবে না ।” সেইভাবে রাজার অনুমতি নিয়ে
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রামানন্দ রায় পুরীতে এসে গিয়ে জগন্নাথ মন্দিরের পাশাপাশি বাস
করতে লাগলেন ।
যেখানে তিনি বাস করতেন, সেখান জগন্নাথদেবের উদ্যান
আছে । যে জগন্নাথদেবের মালা হয়, ফু ল হয়, তু লসী হয়, সব সেখান
থেকে যায় । সেইজন্য সেই জায়গাকে জগন্নাথ-উদ্যানও বলা হয় ।
এক দিন একজন ব্রাহ্মণ প্রদ্যুম্ন মিশ্র নামে মহাপ্রভু র কাছে এসে
বললেন, “প্রভু , আমাকে একটু কৃষ্ণকথা শ�োনাবেন ?”
মহাপ্রভু বললেন, “আমি কৃষ্ণ কথা জানি না । যদি আপনি কৃষ্ণ
কথা শুনতে চান, তাহলে রামানন্দ রায়ের কাছে যান । তিনি সব
জানেন ।”
তখন প্রদ্যুম্ন মিশ্র রামানন্দ রায়ের বাড়িতে চলে গেলেন । এসে
একজনকে জিজ্ঞেস করলেন, “রামানন্দ রায় প্রভু ক�োথায় ?”
ভৃত্যটা বললেন, “তিনি একটু কাজে ব্যস্ত আছেন ।” তখন তিনি
দেখতে পেলেন যে, বাগানের মধ্যে জগন্নাথের যে যুবতী ১৩-১৬ বছর
মেয়েদেরকে সেবিকা আছে, তিনি তা বাগানের মধ্যে নিয়ে জগন্নাথের
সেবার জন্য নিজের হাতে কাপড় পরাচ্ছেন, নিজ হাতে মালা পরাচ্ছেন
আর নাচ-গান শিখাচ্ছিলেন ।
প্রদ্যুম্ন মিশ্রের এটা দেখে ভাল লাগল না । মন খারাপ হয়ে
গেল—তিনি ভাবলেন, “এই সাধু মানুষ মেয়েদের গায়ে হাত দিচ্ছে,
মেয়েদের কাপড় পরাছেন, এ সব কী হচ্ছে ?” তিনি অপেক্ষা না করে
মাহপ্রভু র কাছে ফিরে এলেন ।
মহাপ্রভু তাঁ র চিন্তিত মুখ দেখে জিজ্ঞেস করলেন, “কী ব্যাপার ?
ৃ
কষ্ণকথা শুনেছেন ?”
প্রদ্যুম্ন মিশ্র বললেন, “আমার ওখানে ভাল লাগল না ।”
মহাপ্রভু তাঁ র মন বুঝতে পেরে বললেন, “দেখুন, আমি সন্ন্যাসী
হয়েও প্রাকৃত মেয়েদের ছবি দেখলে আমার মনও বিকৃত হতে পারে
কিন্তু রামানন্দ রায় মেয়েদের নিজ হাতে অঙ্গ স্পর্শ করছেন কিন্তু তাঁ র
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মন বিকৃত হচ্ছে না ! তু মি কি ভাবছ সে সাধারণ মানুষ ? যখন তিনি
এ সব করেন, তিনি তখন গ�োপী হয়ে যান—তাঁ র তখন ক�োন পুরুষ
অভিমান থাকে না । এই জগতে শুধু এক রামানন্দ রায় আছে, আর
কেউ তাঁ র মত দ্বিতীয় নেই । আপনি আবার তাঁ র কাছে যান ।”
পরের দিন প্রদ্যুম্ন মিশ্র আবার রামানন্দ রায়ের বাড়িতে গেলেন ।
রামানন্দ রায় তাঁ কে দেখে কাছে এসে বললেন, “প্রভু , আমার অপরাধ
হয়ে গেছে, আপনি কালকে এসেছিলেন কিন্তু আমি ব্যস্ত হয়ে সময়
দিতে পারি নি আর আপনি চলে গেলেন । আপনি কিছু বলতে
চাইছেন ? আপনার কিছু প্রশ্ন আছে ?”
তখন প্রদ্যুম্ন মিশ্র কিছু প্রশ্ন করে তাঁ কে কৃষ্ণকথা বলতে অনুর�োধ
করেছিলেন আর রামানন্দ রায়ের মুখে মহাপ্রভু নিজে বক্তা হয়ে তিনি
বিকাল থেকে সারা রাত ধরে কৃষ্ণকথা বলেছিলেন । রাতে প্রসাদ
চলে এসেছিলেন কিন্তু প্রসাদের দিকে উভয়ের মনও নেই । যখন
সকালবেলা সূর্য উঠে গেছে, তখন প্রদ্যুম্ন মিশ্র বললেন, “প্রভু , অনেক
হয়েছে, আজকে আসি ।”
তারপর প্রদ্যুম্ন মিশ্র মহাপ্রভু র কাছে গিয়ে বললেন, “প্রভু ,
আপনি আমাকে সত্যিকারের ল�োকের কাছে পাঠিয়েছেন ! সত্যই
উনিই কৃষ্ণ কথা জানেন ।”
সেই রকম কৃষ্ণ কথা রামানন্দ রায় বললেন আর তিনি ও স্বরূপ
দাম�োদর সব সময় মহাপ্রভু র সঙ্গে থাকতেন । এই দুইজন সব সময়
মহাপ্রভু র কাছে থেকে সারাদিন আর সর্বক্ষণ কৃষ্ণকথা আল�োচনা
করতেন । নিজ জন প্রিয় ল�োক না হলে, কার সঙ্গে কৃষ্ণকথা বলা
যায় ? যেখানে কিছু নিজ প্রিয় জন না থাকে, সেখানে কারও কাছে
কৃষ্ণকথা বলা যায় না ।
গুরুমহারাজও বললেন : “মহাপ্রভু র যাওয়ার পর সমস্ত
ৃ ীতে, বিশেষ ভাবে পুরীধামে, ভক্তগণের মন অত্যন্ত দুঃখিত হয়ে
পথিব
পড়ল । অনেক ভক্তগণও তখন দেহ ছেড়ে দিলেন, স্বরূপ দাম�োদরও
মহাপ্রভু র চলে যাওয়ার পরে চলে গিয়েছিলেন কিন্তু রামনন্দ রায়
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রয়েছেন আর সবাইকে লালনপালন করতেন, সব ঝামেলা manage
(ম্যানেজ) করতেন । তাঁ র লালনপালন দ্বারা পুরীধামে সব আবার
স্থির হয়ে গেল । আমরা জানি না মহাপ্রভু তাঁ কে এরকম আদেশ
দিয়েছিলেন কি না, কিন্তু আমরা দেখতে পারছি যে, যদি রামানন্দ রায়
না থাকতেন, সব অবস্থা খুব কষ্টকর ও শ�োচনীয় হত ।”
জয় শ্রীরায় রামানন্দ প্রভু কি জয় ।
——
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ভক্তদের সহিত শ্রীক্ষেত্রে বার্ষিক মিলন
যখন মহাপ্রভু নবদ্বীপ থেকে চলে গিয়েছিলেন, তিনি তখন
নিত্যানন্দ প্রভু কে আদেশ দিয়েছিলেন, যে তিনি সমস্ত গ�ৌড়মণ্ডলের
ভক্তগণকে দেখাশ�োনা করবেন । তাঁ র ইচ্ছা অনুসারে নিত্যানন্দ প্রভু
সারা গ�ৌড়মণ্ডলে ঘুরে ঘুরে প্রচার করতেন আর রথের সময় তিনি
প্রতি বছর দল-বল নিয়ে শ্রীপুরীধামে হাঁ টতে হাঁ টতে আসতেন ।
যাত্রা সময় তাঁ কে সাহায্য করে অনেক ভক্তগণকে নিয়ে শিবানন্দ সেন
কু লীন গ্রাম থেকেও যেতেন । পনিহাটিতেও রাঘব পণ্ডিতের বাড়ি
আছে, সেখানে তাঁ র ব�োন দময়ন্তী সারা বছর ধরে মহাপ্রভু র জন্য
বিভিন্ন ভ�োগ তৈরি করতেন আর রাঘব পণ্ডিত সেটা কিছু ভক্তগণের
সাথে পাঠাতেন বা কিছু নিজে পুরীতে বয়ে বয়ে নিয়ে আসতেন । এই
দিন পর্য ন্ত রাঘব পণ্ডিতের বাড়িতে ভক্তগণ অনেক কিছু তৈরি করে
(বিভিন্ন আচার, চাটনি, ইত্যাদি) আর রথের সময় পুরীতে নিয়ে
আসেন ।
আমরা যখন শ্রীপুরীধামে যাই, তখন গাড়ি বা ট্রেন নিয়ে শীঘ্র
যাই, কিন্তু ওই সময় ভক্তগণ অন্তত দুমাস ধরে হাঁ টতে হাঁ টতে
আসতেন । এসে তাঁ রা সবাই জগন্নাথের মন্দিরে যেতেন না—তাঁ রা
এসে স�োজা গম্ভীরায় (কাশী মিশ্রের বাড়িতে) মহাপ্রভু র কাছে যেতেন,
তাঁ র দর্শন পাওয়ার জন্য । বৈষ্ণবগণকে দেখে মহাপ্রভু তাঁ দেরকে খুব
উত্তেজিত ভাবে স্বাগত জানাতেন : এইক্ষণেই তিনি বলতেন, “আরে !
থাকার জায়গা হচ্ছে ?” “ঘর পেয়েছেন ?” “উমুক-সুমুক এসব হচ্ছে ?”
“হে নিত্যানন্দ ! তু মি সব ব্যবস্থা করে দাও ! প্রসাদ নিয়ে যাও !”
রাজা প্রতাপরুদ্র সমস্ত ঘরের ব্যবস্থা করে দিতেন—নিত্যানন্দ
প্রভু তাঁ কে জিজ্ঞেস করতেন, “সবাই কি ঘর পেয়েছেন ?” তিনি
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বলতেন, “হ্যাঁ , আগের বছর যেখানে সমস্ত ভক্ত থাকতেন, সবাই
সেখানে চলে গিয়েছিলেন ।” তাই, বর্ধমানের ল�োক বর্ধমানের
জায়গায়, মুর্শিদাবাদের ল�োক মুর্শিদাবাদের জায়গায় থাকতেন,
ইত্যাদি । সবাই জানতেন ক�োথায় তাঁ দের ল�োক থাকবেন ।
ৃ া করে
ভক্তগণকে দেখে পুরীর ল�োক হাসতে হাসতে কিছু ঘণ
বলতেন, “এই বাংলার ল�োক শুধু খেতে আসে !” কেন তারা এটা
বলতেন ? কারণ ভক্তগণ এসে শুধু মহাপ্রভু র দার্শন পেতে উত্তেজিত
ছিলেন । আর দর্শন সময় মহাপ্রভু বলতেন, “এত দরূ থেকে হেঁটে
ত�োমরা এসেছ�ো ! হে গ�োবিন্দ, হে নিত্যানন্দ, এদের খেতে দাও ।
প্রসাদ ক�োথায় ?” তাই সর্বাগ্রে তিনি সবাইযের জন্য জগন্নাথের
প্রসাদ ব্যবস্থা করতেন—সমুদ্রে স্নান না করে, মস্তক মুণ্ডন না করে,
কিছু না করে, সবাই মহাপ্রভু র কাছে যেতেন আর উনি তাঁ দেরকে
খেতে দিতেন । মহাপ্রভু ও বলতেন, “আরে, কী ব্যাপার ? ত�োমরা
পুরীতে এসেছ, জগন্নাথদেব দর্শন কেন করতে যাচ্ছ না ?” তখন
সমস্ত ভক্তরা বলতেন “প্রভু , ত�োমার দর্শন করলে আমাদের জগন্নাথ
দর্শনই হয়ে যায় ।” আর মহাপ্রভু কী বলবেন ?
সেই ভাবে ভক্তগণ প্রতি বছর মহাপ্রভু র কাছে আসতেন ।
——
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রাজা প্রতাপরুদ্রের প্রতি কৃপা
রাজা হয়েও রাজা প্রতাপরুদ্র সব বৈষ্ণবগণকে সেবা করতেন,
সমস্ত ভক্তগণের জন্য সব আয়োজন করতেন, তবু মহাপ্রভু প্রতিজ্ঞা
করেছিলেন যে, তিনি তাঁ র মুখ দর্শন করবেন না কারণ তিনি রাজা ।
কিন্তু রাজা হয়েও তাঁ র এত বেশী আর্ত্তি ছিল । আর্ত্তি থাকলে ভগবান
কৃপা করবেই । আমরাও আর্ত্তি টা চাই, ভগবানকে ডাকার মত ডাকতে
হবে—পারলে তবে ত�ো ভগবান কৃপা করবে !
তাই রাজা প্রতাপরুদ্র মহাপ্রভু র কাছে আসতে পারতেন না ।
কিন্তু সমস্ত বৈষ্ণবের সেবা করার ফলে তিনি শেষ পর্য ন্ত তাঁ র দর্শন
পেয়েছিলেন । ঘটনাটা ছিল এই রকম ।
নিত্যানন্দ প্রভু , শিবনান্দ সেন, স্বরূপ দাম�োদর, প্রভৃতি বারবার
মহাপ্রভু কে বলতেন, “প্রভু , রাজা প্রতাপরুদ্রের ত�োমার সঙ্গে দেখা
কৃপায় ইচ্ছা হচ্ছে, তাঁ কে দর্শন দিতে পারবে ? তিনি ধনী ল�োক,
রাজা, কিন্তু তিনি ভাল ল�োক, তাঁ র মন খুব ভাল । তিনি অনেক
চেষ্টা করে সব সময় ভক্তের সেবা করছেন । যখন নিত্যানন্দ প্রভু ও
শিবানন্দ সেন ভক্ত নিয়ে এসেন, তিনি সব সময় তাঁ দের জন্য ঘরটর ব্যবস্থা করে দেন ।” তবু মহাপ্রভু রাজি হলেন না, তিনি বললেন,
“সেটা আমি জানি, কিন্তু তিনি রাজা, তাই আমি তাঁ র মুখে দর্শন করব
না ।” বার বার ভক্তরা প্রভু র মন গলাতে চেষ্টা করতেন কিন্তু শেষে
রাগ প্রকাশ করে মহাপ্রভু বললেন, “ত�োমরা যদি আবার ওর সম্পর্কে
বলবে, আমি আর এখানে থাকব না । আমি চলে যাব, ত�োমরা কখনও
আমাকে আবার দেখবে না ।” শুনে ভক্তগণ কানে অঙ্গুল দিয়ে কথা
দিলেন, “আমরা এটা শুনতে চাই না । প্রভু , আমরা কখনও আবার
তাঁ র উপারে কথা বলব না ।”
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এদিকে রাজা প্রতাপরুদ্র চিন্তা করে থাকতেন । তিনি প্রতি দিন
জিজ্ঞেস করতেন, “কী হয়েছে ? কী হয়েছে ? কবে আমি প্রভু র কৃপা
লাভ করব ?”
অদর্শনীয়ানপি নীচজাতীন্
সংবীক্ষতে হন্ত তথাপি ন�ো মাম্ ।
মদেকবর্জ্জ্যং কৃপয়িষ্যতীতি
নির্ণীয় কিং স�োঽবততার দেবঃ ॥

“অদর্শনীয় নীচজাতিগণকেও দর্শন দিতেছেন, তথাপি আমাকে
দর্শন দিবেন না ! আমি বিনা সকল জীবকে কৃপা করিবেন, ইহাই
স্থির করিয়া কি তিনি (শ্রীচৈতন্যদেব) অবতীর্ণ হইয়াছেন ?”
ৃ ম্, ৮/২০)
(শ্রীশ্রীপ্রপন্নজীবনামত
কেউ তাঁ কে মহাপ্রভু র কিছু বসন দিলেন আর রাজা তাঁ র পজা
ূ
করতে লাগলেন । এক দিন তিনি জিজ্ঞেস করলেন, তিনি তাঁ র
পুত্রকে মহাপ্রভু র কাছে পাঠাতে পারবেন কিনা । মহাপ্রভু রাজি
হলেন । ভক্তরা রাজার পুত্রকে বৈষ্ণব প�োশাক দিয়ে মহাপ্রভু র কাছে
এনেছিলেন । যখন তিনি বাড়ি ফিরে এলেন, রাজা তাকে আলিঙ্গন
করে বললেন, “তু মি এত ভাগ্যবান ! তু মি মহাপ্রভু র কৃপা পেয়েছ !
আমি এত দুর্ভাগা...”
কিছু পরে নিত্যানন্দ প্রভু তাঁ কে দয়া করে বললেন, “রাজা,
ত�োমার এত বেশী আর্ত্তি আছে, তাই তু মি এইবার মহাপ্রভু র কৃপা
পাবে ! মন দিয়ে শুন, আমি ত�োমাকে প্রণালীটা বলে দেব । যখন
প্রভু জগন্নাথের রথের সামনে গিয়ে নেচে নেচে কীর্ত্তন করবে,
অষ্টসাত্ত্বিকবিকার হয়ে তিনি আবার অজ্ঞান হয়ে পড়বে । সেইক্ষণ
তু মি তার কাছে গিয়ে পা মালিশ করতে করতে একটা শ্লোকা বলবে ।”
রাজা তাই করলেন ।
রথের দিন রাজার প�োশাক ছেড়ে দিয়ে, বৈষ্ণব ধুতি কু র্তা পরে
তিনি বিনীতভাবে রথের সামনে রাস্তা ঝাড়ু দিলেন । আর যখন
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মহাপ্রভু ক্লান্ত হয়ে বলগণ্ডী উদ্যনে গিয়ে অজ্ঞান হয়ে পড়লেন, তখন
রাজা তাঁ র কাছে গিয়ে পা মালিশ করে বললেন,
তব কথামত
ৃ ং তপ্তজীবনং
কবিভিরীড়িতং কল্মষাপহম্ ।
শ্রবণমঙ্গলং শ্রীমদাততং
ভুবি গণৃ ন্তি তে ভূরিদা জনাঃ ॥

ৃ ত্বদীয় বিরহকাতর জনগণের জীবন স্বরূপ,
“ত�োমার কথামত
প্রহ্লাদ, ধ্রুব প্রভৃতি ভক্তগণও তাহার স্তব করিয়া থাকেন । উহা
প্রারব্ধ ও অপ্রারব্ধ পাপ-বিনাশক, শ্রবণমাত্রে মঙ্গলপ্রদ, প্রেমসম্পত্তিদায়ক এবং কীর্ত্তনকারিগণ কর্ত্তৃক বিস্তৃ ত । সুতরাং যে ব্যক্তি
উহা কীর্ত্তন করেন তিনিই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দাতা ।”
(ভাঃ ১০/৩১/৯)

সেই শ্লোক শুনে মহাপ্রভু উঠে “ভরিদা
জনাঃ ভরিদা
জনাঃ” বলে
ূ
ূ
রাজাকে জ�োর করে আলিঙ্গন করলেন । ‘ভরিদা’
মানে কী ? দাতা ।
ূ
এই জগতে কে সবচেয়ে বড় দাতা ? যারা টাকা দেয়, ধন দেয়—তারা
কি দাতা ?না । এই জগতে যারা ল�োকের দ্বারে দ্বারে গিয়ে হরিনাম
বিতরণ করেন, কৃষ্ণনাম বিতরণ করেন, তারাই সবচেয়ে বড় দাতা ।
——
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গ�োবিন্দ প্রভুর শিক্ষা
শ্রীঈশ্বর পুরীর শিষ্য হয়ে গ�োবিন্দ প্রভু মহাপ্রভু র গুরুভাই ছিলেন ।
কিন্তু গুরুভাই হয়েও তিনি শিষ্য রূপে তাঁ কে সম্মান করতেন ।
এক দিন গ�োবিন্দ ঈশ্বরপুরীর কাছে গিয়ে কাঁ দতে কাঁ দতে বললেন,
“প্রভু , আপনি চলে গেলে আমি কার সেবা করব ?”
ঈশ্বরপুরীর বললেন, “তু মি কাঁ দছ কেন ? আমার পরে তু মি
মহাপ্রভু র সেবা করবে । কান্নাকাটি করার দরকার নেই ।”
কিছু দিন পরে শ্রীঈশ্বরপুরী দেহ ছেড়ে দিয়ে স্বধামে চলে গেলেন
আর গ�োবিন্দ তাঁ র গুরুর আদেশ অনুসারে মহাপ্রভু র চরণে এসে
পড়লেন ।
এসে উনি বললেন, “প্রভু , আপনার সেবার জন্য আমাকে নিয়ে
নিন ।”
মহাপ্রভু বললেন, “সেটা কি করে হয়, প্রভু ? আমি শুনেছি
যে, ‘গুরুর কিঙ্কর হয় মান্য সে আমার’—গুরুদেবের সেবককে মান্য
করতে হয় আর আমি কি করে ত�োমাকে নিজের সেবায় লাগাব ?
আমি যদি গুরুভাইকে নিজের সেবায় লাগিয়ে দিই দেখলে, সবাই
বলেবে যে, আমি অন্যায় করছি ।”
তবে শ্রীঈশ্বর পুরীর শিষ্য হয়ে গ�োবিন্দ প্রভু খুব বুদ্ধিমান ছিলেন ।
ইনি মহাপ্রভু কে জিজ্ঞেস করলেন, “প্রভু , ঐসব গ্রন্থে লেখা আছে,
কিন্তু আপনার গুরুদেব বলে দিয়েছেন যে, আমাকে আপনার সেবা
করতে হবে, তাই আপনি ক�োনটা মানবেন ? গ্রন্থ মানবেন না
গুরুদেবের কথা মানবেন ?”
মহাপ্রভু হেরে গেলেন—আর কিছু বলতে পারলেন না । স্বরূপ
দাম�োদর, রামানন্দ রায়ও ওখানে ছিলেন, তাঁ রা উভয় বললেন,
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“গ�োবিন্দ ঠিকই বলছেন, প্রভু !” তখন মহাপ্রভু র আর ক�োন উপায়
নেই— তিনি গ�োবিন্দকে নিজের সেবায় লাগিয়ে দিলেন । সেই সময়
থেকে গ�োবিন্দ প্রভু তাঁ র কাছে থেকে তাঁ র অন্তরঙ্গ সেবা করতেন ।
এক দিন গম্ভীরায় একটা খুব গুরুত্বপর্ণূ লীলা হয়েছিল, তার
সিদ্ধান্ত আমাদের বুঝতে হবে । এই সিদ্ধান্তের মলূ কথা হচ্ছে যে,
ভগবানের সেবার জন্য অপরাধ স্বীকার করা উচিৎ আর নিজের
ভ�োগের জন্য অপরাধের কিঞ্চিৎ মাত্র করা উচিৎ নয় ।
যেমন আপনাদের প্রতি দিন ঠাকু রকে ফু ল দিতে হয়, আর যদি
ক�োন দিন বাগানে ফু ল নেই, তাহলে আপনি কী করবেন ? আপনি
যদি পাড়া-পড়শির বাগান থেকে কিছু ফু ল চু রি করলেন, তখন
অসুবিধা কী ? ব্রজগ�োপীরা চিন্তা করলেন, “ভগবানের জন্য পায়ের
ধলা
ূ দিলে আমাদের কী ক্ষতি হবে ?” কিন্তু ”আমরা পড়ে যাব,”
“আমরা মরে যাব,” “আমাদের পাপ হবে”—এসব চিন্তা তাঁ রা ক�োন
দিন করেন নি । তাঁ দের পা পচা যাক, ছারখার হয়ে যাক, কু ষ্ঠব্যাধি
হয়ে যাক—তাঁ রা ক�োন চিন্তা করেন নি ।
ৃ ্য কীর্ত্তন করতে করতে এত ক্লান্ত
তাই এক দিন মহাপ্রভু উদ্দণ্ড-নত
হয়ে পড়েছিলেন যে সন্ধ্যার সময় তিনি আস্তে আস্তে হেঁটে গম্ভীরায়
এসে সেখানেই দরজার সামনেই শুয়ে পড়েছিলেন । গম্ভীরায় দরজাটা
খুবই ছ�োট আর মহাপ্রভু ৭ ফু ট ৬ ইঞ্চি লম্বা ছিলেন । তাই গ�োবিন্দ
এসে তাঁ র পা টিপতে যাচ্ছিলেন কিন্তু পা নাগালে পাওয়া যাচ্ছে না—
তখন পাগুল�ো কী করে টিপবেন ? মহাপ্রভু র মাথা ওদিকে, পা
এদিকে, ভিতরেও যেতে পারছেন না ।
গ�োবিন্দ মহাপ্রভু কে বললেন, “প্রভু একু সরে শ�োবেন ?
আপনার পাগুল�ো একটু টিপব ?”
মহাপ্রভু বললেন, “আজকে আমি এত ক্লান্ত নড়তে-চড়তেও
পারছি না ।”
“তবে আমি আপনার পা প্রতি দিন টিপি আর আজ কী হবে ?”
“তু মি করবে কি না, এটা ত�োমার ব্যাপার ।”
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এইরকম গুরুদেব শিষ্যকে পরীক্ষা করেন । সত্যিকারের
যারা শিষ্য, তাদের নিষ্ঠা (sincerity, সিনসিড়িটি) আছে । নিষ্ঠা
মানে তারা ভাবেন, “আমি প্রত্যেক দিন যে সেবাটা করি, সেটাই
আমার প্রত্যেক দিনই করতে হবে ।” আপনারা যেমন প্রত্যেক দিন
পায়খানায় যান, প্রত্যেক দিন টয়লেটে যান, প্রত্যেক দিন খান, তেমন
ভগবানকেও সেরকম প্রত্যেক দিন সেবা করতে হবে—প্রত্যেক দিন
নিষ্ঠা সহকারে সেবা করতে হবে ।
আপনারা প্রশ্ন করবেন, “আমি বাড়িতে প্রত্যেক দিন ঠাকু রকে
ভ�োগ লাগাই, ঠাকু রের সেবা করি, কিন্তু এখন রথের সময় এলে কী
করা হয় ? আপনার বাড়িতে আল�োকচিত্রটা আছে—শ্রীশ্রীগুরুগ�ৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বা-গ�োবিন্দসুন্দরজিউ বা শ্রীশ্রীগুরু-গ�ৌর-নিত্যানন্দ
বা গুরুদেবের আল�োকচিত্র । সব আল�োকচিত্রের বিগ্রহ যেখানেই
ৃ ংহ
আছে, সেখানেও তাঁ দের ভ�োগ হচ্ছে—নবদ্বীপ, একচক্র, নসি
পল্লী, ইত্যাদি, সব স্থানে ঠাকু রের ভ�োগ লাগান�ো হয় । সেইজন্য
ক�োন অপরাধ হবে না, ভগবান ওখানে খেতে পারছেন । কিন্তু যদি
আপনারা বিগ্রহ রাখেন, তাহলে ভ�োগ দিতে হবেই, বিগ্রহ ছেড়ে দিয়ে
বিভিন্ন জায়গায় ঘুরে বেড়াতে পারবেন না । বিগ্রহের সেবা কখনও
ছেড়ে দিয়ে হবে না ।
তাই গ�োবিন্দের নিষ্ঠা এইরকম ছিল—তিনি ভাবলেন, “আমি
প্রতি দিন এই সেবাটা করি আর আজকে আমি সেটা বন্ধ করব ?
আমি প্রভু কে জ�োর করে সরাতেও পারি না...”
তখন তিনি কী করলেন ? তিনি নিজের উত্তরীয় খুললেন আর
তাকে মহাপ্রভু র শরীরের উপরে বিছিয়ে দিয়ে প্রভু কে ডিঙ্গিয়ে ভিতরে
চলে আসলেন । যে ধুলা উত্তরীয়ে পড়ল, তিনি সে সব ধলা
ূ মাথায়
নিয়ে রাখলেন । তখন তিনি ঘরে ভিতরে বসে ভাল করে মহাপ্রভু র পা
টিপে দিয়েছিলেন ।
মহাপ্রভু র বিশ্রাম হয়ে গেছে আর গ�োবিন্দ আস্তে আস্তে পা টেপা
বন্ধ করে দিলেন আর ঘরের ক�োণে বসে ঘুমিয়ে পড়লেন ।
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মহাপ্রভু র গভীর রাত্রে ঘুম ভেঙ্গে গেল । তিনি উঠে দেখলেন যে,
গ�োবিন্দ ওখানে বসে আছেন, তিনি তাঁ কে ডেকে বললেন, “আরে
গ�োবিন্দ ! তু মি বসে আছ এখানে কেন ? তু মি ঘুমাতে যাও নি ?
প্রসাদ পেতে যাও নি ?”
গ�োবিন্দ বললেন, “প্রভু , আপনি ত�ো দরজার সামনে শুয়ে
আছেন, আমি আপনাকে ডিঙ্গিয়ে কি করে যাব ?”
“মানে ? তু মি কি করে ভিতরে ঢু কলে ? নিশ্চয়ই ডিঙিয়ে চলে
আসলে !”
“প্রভু ওই সময় আমি এসেছি আপনার সেবা করার জন্যই, কিন্তু
নিজের আত্মেন্দ্রিয় তর্পণ করবার জন্য (পেট ভর্তি করবার জন্য না
ঘুমাবার জন্য) আমি আপনাকে ডিঙ্গিয়ে যেতে পারি না । আমি এত
অপরাধ করতে পারি না ।”
তাঁ র কথা শুনে মহাপ্রভু খুশি হলেন ।
এই লীলার অর্থটা বুঝতে হবে । ভগবানের সেবার জন্য গ�োবিন্দ
ভিতরে ভগবানকে ডিঙ্গিয়েও চলে এলেন কিন্তু নিজের ভ�োগের জন্য,
নিজের প্রসাদ পাওয়ার জন্য তিনি মহাপ্রভু কে ডিঙ্গিয়ে গেলেন না,
অপরাধ করলেন না ।
——
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দর্শনের আর্ত্তি
আপনারা অনেক পরিশ্রম করে এসেছেন পরিক্রমা করবার জন্য ।
শুধু মাত্র ভাগ্যের ফলে জগন্নাথ পরিক্রমায় যেতে পারি । শুধু মাত্র
ভাগ্যবান জীব শ্রীপুরীধামে জগন্নাথদেবকে রথে দর্শন করতে পারেন—
জগন্নাথদেবকে রথে দেখলে, আর পুনরায় জন্ম গ্রহণ করতে হবে না ।
জগন্নাথকে রথে দর্শন করতে হবে কিন্তু দর্শন করার আমাদের
সেই ভাগ্য থাকতে হবে—সমস্যাটা হচ্ছে যে, জগন্নাথের দর্শন করবার
আমাদের চক্ষু নেই ।
এক দিন আমাকে একজন প্রশ্ন করেছিল, “মহারাজ, জগন্নাথ
মন্দিরে গিয়েছি কিন্তু আমি সেখানে অনেক আজেবাজে ছবি দেখলাম ।
ওই সব ছবি ওখানে কেন ?”
আমি ভাবলাম, “আমি ১৯৯৯ সাল থেকে এখানে আসছি কিন্তু
আমার চ�োখে তা ক�োন দিন পড়েনি । ও ত�ো বলছে যে, ও সেটা
দেখেছে, তখন উত্তরটা দিতে হবে ।” আমি ওকে বললাম, “যারা ওই
সব ছবি দেখে, তাদের মন বিকৃত হয়ে যায় আর তারা জগন্নাথ দর্শন
করতে পারবে না । যাদের ওই সব দেখে মন বিকৃত না হয়, তাদেরই
এক মাত্রা জগন্নাথ দর্শন হয় ।”
তার সম্বন্ধে ক�োন শাস্ত্রে লেখা নেই, তাই আমি পরে
গুরুমহারাজকে বললাম যে, এই রকম প্রশ্ন এসেছিল আর সে রকম
জবাব আমি দিয়ে দিলাম । গুরুমহারাজ বললেন, “ত�োমার সঠিক
জবাব হয়েছে ।”
মহাপ্রভু ও দেখিয়ে দিলেন সেরকম আর্ত্তি থাকতে হবে ।
যখন তিনি জগন্নাথ দর্শন করতে গেলেন, তিনি জগন্নাথের দর্শন
করতে পারলেন না—তিনি সব সময় রাধাকৃষ্ণের দর্শন করতেন ।
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যখন মহাপ্রভু আরতিতে যেতেন, তিনি অনেক পিছনে জগন্নাথ
মন্দিরের সামনে গরুড়-স্তম্ভের পাশে দাঁ ড়িয়ে ছিলেন । মহাপ্রভু ক�োন
সময় সামনে যেতেন না কারণ তিনি অনেক লম্বা ছিলেন—সামনে
গেলে তাঁ র পিছন থেকে কেউ কিছু দেখতে পেত না ।
তাই এক দিন একটি মহিলা হঠাৎ করে মহাপ্রভু র গায়ে ধরে
দিয়ে উঠে কান্ধে পা রেখেছিলেন । কে কল্পনা করতে পারে কিরকম
জগন্নাথকে দেখা আর্ত্তি তার ছিল ! সে চট করে মহাপ্রভু র গায়ে ধরে
দিয়ে তাঁ র কান্ধে উঠল !
মহাপ্রভু বুঝতে পারলেন কী হয়েছিল কিন্তু কিছু বললেন না । তবু
গ�োবিন্দ, তাঁ র সেবক, অবাক হয়ে মহিলাকে বললেন, “আরে তু মি কী
করছ ? প্রভু এখানে দাঁ ড়িয়ে আছেন আর তু মি প্রভু র গায়ের মধ্যে পা
দিয়ে উঠছ ?!”
মহাপ্রভু মুখে আঙ্গুল দিয়ে বললেন, “চু প । ওকে বাধা দাও না ।”
যখন আরতি হয়ে গেল, তখন মহাপ্রভু গ�োবিন্দকে বুঝিয়ে দিলেন,
“আমি জানি তু মি কী ভাবছ কিন্তু যেরকম এই মহিলার আর্ত্তি আছে,
সেরকম আর্ত্তি জগন্নাথ দর্শন করবার আমার হল না !”
এইরকম মহাপ্রভু শিক্ষা দিয়েছিলেন, সেরকম জগন্নাথদেব দর্শন
করবার অর্থী হতে হবে । এমন আর্ত্তি , এমন চক্ষু জগন্নাথদেব দর্শন
পাওয়ার জন্য আমাদের নেই ।
অন্ধীভূত চক্ষু যার বিষয় ধূলিতে ।
কিরূপে সে পরতত্ত্ব পাইবে দেখিতে ॥
আমাদের চক্ষু বিষয় ধলিতে
অন্ধ হয়ে গিয়েছে—আমরা কি করে
ূ
জগন্নাথ দর্শন করব ? জগন্নাথ দর্শন করবার জন্য অনেকই জগন্নাথের
রথে উপরে উঠে, দড়ি ধরার জন্য পাগলামি করে, কিন্তু সেটা আমাদের
উচিৎ নয়—ক�োন শাস্ত্রে এসব করার কথা উল্লেখ নেই । আমরা
জগন্নাথকে দরূ থেকে প্রণাম করি ।
আর একটা কথা হচ্ছে যে, প্রতি বছর জগন্নাথদেবের অসুস্থ লীলা
হচ্ছে—এই সময় জগন্নাথ মন্দির বন্ধ হয়ে থাকে আর কেউ তাঁ র দর্শন
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করতে পারেন না । সেই সময় জগন্নাথদেবের দর্শন করতে না পেরে
মহাপ্রভু ক্রন্দন করছিলেন, “ক�োথায় গেলে প্রভু কে দেখতে পাব ?”
বুকে বিরহ ব্যাথা পেয়ে তিনি আলালনাথে ছু টে এলেন । এসে মহাপ্রভু
দণ্ডবৎ করে শুয়ে পড়লেন আর তাঁ র শরীরের নিচে যে পাথর ছিল, সে
পাথরটা গলে গিয়েছে ।
ভক্তি দ্বারা পাথরও গলে যায় । সেই রকম আর্ত্তি থাকতে হবে ।
——

কৃষ্ণভক্তিরসভাবিতা মতিঃ
ক্রীয়তাং যদি কু ত�োঽপি লভ্যতে ।
তত্র ল�ৌল্যমপি মল
ূ ্যমেকলং
জন্মক�োটিসুকৃতৈর্ন লভ্যতে ॥
“ক�োটিজন্মকৃত সুকৃতি দ্বারা যাহা পাওয়া যায় না, অথচ
ল�োভরূপ একটী মল্য
ূ দিয়া যাহা পাওয়া যায়, এরূপ
কৃষ্ণভক্তিরসভাবিত মতি যাহা হইতেই পাও,
ক্রয় করিয়া ফেল ।”
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শ্রীআলালনাথের কথা
শ্রীপুরুষ�োত্তমের পাশে সমুদ্রের তীরে প্রয় ৬ ক্রোশ দরে
ূ ব্রহ্মগিরি
বা আলালনাথ নামে একটা সুপ্রাচীন দিব্য স্থান আছে । এই স্থানে
ব্রহ্মা সত্যযুগে বিষ্ণুর পজা
ূ করতেন কাজেই সেই স্থানের নামও হচ্ছে
ব্রহ্মগিরি ।
ভগবানের পার্ষদগণকে (‘ভক্ত’ বা ‘devotee’) তামিল ভাষায়
বলা হয় ‘আল�োয়ার’ বা ‘আলবর’, তাই অলরনাথের নামের অর্থ
হচ্ছে ‘আলবর নাথ’ বা ‘ভক্তদের নাথ’ ।
এক সময় কয়েক ভক্ত এই স্থানে গিয়ে তার নির্জ নতা, পবিত্রতা
ও ভগবানের সেবায় আকৃষ্ট হয়ে চতু র্ভু জ শ্রীনারায়ণ মর্তি
ূ স্থাপন করে
বারশত ক�োমা ব্রাহ্মণকে তাঁ র সেবায় লাগিয়ে দিলেন । (সেই ভাবে
শ্রীনারায়ণের মর্তির
নাম হচ্ছে আলালনাথ আর সেই চতু র্ভু জ নারায়ণ
ূ
মর্তির
দর্শন আমরা আজও আলালনাথের মন্দিরে পেতে পারি—তাঁ র
ূ
ডান দিকে নিম্ন হস্থে পদ্ম, উর্দ্ধ হস্তে চক্র, বাম দিকে উর্দ্ধ হস্তে শঙ্খ
এবং নিম্ন হস্তে গদা আছে ।)
এক সময় পজারী
বিপ্র বাহিরে চলে গিয়েছিলেন আর যাওয়ার
ূ
আগে তিনি তাঁ র ছ�োট ছেলের উপর ভার দিয়ে বললেন, “বাবা, আমি
যাচ্ছি, তু ই এদিকে সেবা-পজা
ূ করবি ।”
সঙ্গে সঙ্গে ভ�োগ নিবেদন করার সময় হয়েছিল । ছেলেটির মন
ছিল সরল—নিবেদনের মন্ত্র কিছু না জেনে সে ভ�োগটা নিয়ে ঠাকু রের
কাছে এসে বলল, “প্রভু , পিতা বিদেশে গমন করেছেন আর আমি
অজ্ঞ বালক, ক�োন মন্ত্র-তন্ত্র জানি না । আপনি কৃপা করে এই ভ�োগ
গ্রহণ করুন ।” আলালনাথের নিকটে এই ভ�োগ রেখে দিয়ে সে দরজা
বন্ধ করলেন আর বাহিরে বাচ্ছা ছেলেদের সঙ্গে খেলা করতে গিয়েছে ।
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ছেলের মা পুত্রকে এইরকম খেলাধুলায় দেখে ওকে ডেকে জিজ্ঞেস
করলেন, “কি রে বাবা ! ঠাকু রকে ভ�োগ দিয়েছিস ? ভ�োগ সমাপ্ত
হয়েছে ?”
ছেলেটি বলেল, “হ্যাঁ , দিয়েছি ।”
“তাই ভ�োগ ত�ো ক�োথায় গেল ?”
“মন্দিরের ভিতরে ।”
“ভ�োগ দিয়ে কিছু কাল পরে ত�ো ভ�োগটা সরাতে হয় । ভ�োগটা
আবার বাহিতে আনতে হয় ! প্রসাদটা বাড়িতে নিয়ে এসে সবাইকে
বিতরণ করতে হয় । তু মি কি এটা জানিস না ?”
“ঠিক আছে, মা, আমি দেখছি ।”
তখন মায়ের আদেশ মতও মন্দিরে ভ�োগ সরাবার জন্য গেল কিন্তু
ক�োথাও সে ভ�োগ দেখতে পেল না—যে ভ�োগটা ও আগে নিয়ে
এলেন, সে ভ�োগটা মন্দিরে আর নেই ।
ছেলেটি মাকে এটা বলেল, কিন্তু মা ওকে বিশ্বাস করেলন না ।
ইনি নিজে মন্দিরে গিয়ে ভ�োগটা ক�োথাও না দেখে মনে করলেন,
“হয়ত�ো এই বদমাশ ছেলে ঠাকু রের ভ�োগটা সব খেয়ে ফেলেছে আর
এখন প্রহারের ভয়ে মিথ্যা কথা বলছে ।” আর ছেলেকে বললেন, “তু ই
কি সব খেয়ে ফেলেছিস ? ত�োর লজ্জা নেই ?”
“মা আমি কিছু খাই নি! ঠাকু র সমস্ত ভ�োগ গ্রহণ করেছেন !
আমি কিছু করি নি ! বিশ্বাস কর ।”
“ত�োর পিতা ষ�োড়শ�োপচারে আলালনাথের পজা
ূ করে কিন্তু
ভগবান ক�োন দিনই কিছু ভক্ষণ করে ফেলেন না । আর তু ই ভগবানের
পজা-বিধি
কিছু ই জানিস না, ক�োন মন্ত্র জানিস না, আর একবার
ূ
ভ�োগ নিবেদন করে ভগবান সব ত�োর ভ�োগ খেয়ে নিলেন ? এটা কি
হতে পারে ? তু মি কি আমার সঙ্গে চালাকি করছিস ?”
কিছু সময় পরে ছেলের বাবা বাড়ি ফিরে এলেন । স্ত্রী তাকে সব
কথা বলে দিলেন আর ব্রাহ্মণটি বললেন, “ঠিক আছে । তু মি আবার
রান্না কর আর আমি ওকে আবার ভ�োগ নিবেদন করতে পাঠিয়ে
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দেব । তখন আমরা নিজের চ�োখে দেখব কি করে ঠাকু র ভ�োগ গ্রহণ
করছেন ।”
যখন সব রান্না-বান্না হয়েছিল, তখন ব্রাহ্মণ ছেলেকে ডেকে
বললেন, “শুন, বাবা । তু ই এই ভ�োগ নিয়ে মন্দিরে যাও আর ঠাকু রকে
নিবেদন কর । মা ত�োকে বিশ্বাস করছে না, তাই তু মি আবার ওখানে
গিয়ে ভ�োগ লাগিয়ে দাও ।”
ছেলেটি বললেন, “ঠিক আছে, বাবা । আমাকে বিশ্বাস কর, আমি
কিছু খাই নি ।”
তখন ভ�োগ নিয়ে ও মন্দিরে গেলেন । এদিকে ব্রাহ্মণটি মন্দিরে
ছু টে গেলেন আর ওখানে গিয়ে ক�োণে লুকিয়ে থাকলেন । সেখান
থেকে তিনি দেখলেন যে, ছেলেটি ভ�োগটা ঠাকু রের সামনে রেখেছে
আর ঠাকু রকে বলছে, “হে ঠাকু র, আমি মন্ত্র-তন্ত্র জানি না, আপনাকে
ভ�োগ নিবেদন কি রকম করা হয়ও জানি না । বাবা এখন উপস্থিত
নেই—তিনি না আসা পর্য ন্ত আপনি কৃপা করে ভ�োগ আমার হাত
থেকে গ্রহণ করুন ।” এই বলে ছেলেটি মন্দিরের দরজা আবার বন্ধ
করল । তখন বাবা দেখলেন যে, আলালনাথ চার হাত দিয়ে সমস্ত
ভ�োগটা গ্রহণ করছেন ।
দেখে নিজেকে সংযত করতে না পেরে ব্রাহ্মণটি বললেন, “প্রভু ,
আপনি যখন সমস্ত ভ�োগ খেয়ে নিয়েছেন, আমরা তখন কি করে
বাঁ চব ? আমরা কি না খেয়ে থাকব ?”
তখন শ্রীঅলরনাথ বললেন, “আমি ত�োমার বালকের প্রীতিতে
সমস্ত ভ�োগ ভক্ষন করেছি । তু মি আমার থেকে কী বর চাও ? বল ।”
পজারী
ব্রাহ্মণ বললেন, “ আমি আর কি বর চাইব ? আপনি যখন
ূ
আমার প্রাপ্য সমস্ত ভক্ষণ করেন তখন আমাদের অনাহারে প্রাণ ত্যাগ
করতে হবে । আমি আর কি বর চাইব ? আমার সব খাওয়া দাওয়া সব
শেষ ! আপনি সব খেয়ে নিয়েছেন !”
শ্রীআলালনাথ বললেন, “শুন বিপ্র । আজ থেকে আমি আর
ত�োমার প্রদত্ত ক�োন বস্তু গ্রহণ করব না । এই জগতে যা কিছু আছে
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আমার ভ�োগের জন্য—আমি যা কিছু প্রদান করি, সেই সব ত�োমার
আমার উচ্ছিষ্টরূপে গ্রহণ করার অধিকার আছে । কিন্তু ত�োমরা
অহঙ্কারে বশীভত
ূ হয়ে ‘আমার বল’, ‘আমার খাওয়া’, ‘আমার
পরা’, ‘আমার ঠাকু র’, ‘আমার বাড়ি’, ‘আমার গাড়ি’—সব সময়
‘আমার’ ‘আমার’ কর—সেইজন্য শুধু ত�োমার ছেলে আমার ধামে
প�ৌঁছাতে পারবে আর তু মি ও ত�োর স্ত্রী-স্বজন অচিরাৎ ধর্ম্মগত থেকে
বিচ্যুত হয়ে যাবে ।”
যখন আপনারা ভগবানকে কিছু নিবেদন করেন, তখন ভগবান
সব গ্রহণ করে আবার তাঁ র ভক্তের জন্য সব রেখে দেন—এই বিশ্বাস
থাকতে হব ।
সেটা হচ্ছে আলালনাথের মন্দিরের মাহাত্ম্য ।
মহাপ্রভু কেন এখানে এসেছিলেন ? আপনারা যদি জগন্নাথ
রথযাত্রার কিছু আগে মন্দিরে যাবেন, তখন জগন্নাথ দর্শন করতে
পারবেন না কারণ জগন্নাথদেবের স্নানযাত্রা পরে ১৫ দিন ধরে তিনি
অসুস্থ লীলা প্রকাশ করেন—ওই সময় তাঁ কে আয়ুর্বৈদিক পাঁ চন
খাওয়ায় আর এদিকে ভক্তরা রথের জন্য সব ব্যবস্থা করেন । এই ১৫
দিন ধরে জগন্নাথ মন্দির বন্ধ থাকে আর রথের আগের দিন আবার খুলে
যায় ।
সেই সময় মহাপ্রভু র মন খুব দুঃখিত হয়ে পড়ল কারণ তিনি
জগন্নাথ মন্দিরে প্রতি দিন যেতেন আর সেই সময় যেতে পারলেন না ।
তখন এক দিন জগন্নাথদেব তাঁ কে বললেন, “আলালনাথ গেলে তু মি
আমাকে দেখতে পাবে ।” তিনি সেইক্ষণই সেখানে কাঁ দতে কাঁ দতে
ছু টে এলেন । তিনি অত্যন্ত বিভ�োর হয়ে পড়লেন—বিকার লাভ হয়ে
তিনি এখানে এসে প্রণাম করলেন আর তাঁ র প্রণামের ফলে যেখানে
তিনি শুয়ে পড়লেন, সেখানে পুর�ো পাথরটা গলে গিয়েছিল—
যেখানে তাঁ র গা পাথরটা স্পর্শ করল, সেখানে দাগ রইল ।
সেই পাথরটা এখনও বিদ্যমান আছে—আলালনাথে গিয়ে সব
দেহের দাগগুল�ো পাথরটার মধ্যে দেখতে পাবেন ।
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তাঁ র এত ভক্তি, এত ভগবানে প্রীতি ছিল...
দেখ ওরে ভাই		
ত্রিভুবনে নাই
এমন দয়াল দাতা ।
পশুপাখী ঝু রে 		
পাষাণ বিদরে
শুনি’ যার গুণ-গাথা ॥
এমন কি পশু-পাখীও নিতাইগ�ৌরের গুণ কীর্ত্তন শুনে কাঁ দতে
শুরু করলেন, কিন্তু আমরা ত�ো এত নিষ্ঠু র যে আমার মন পাষাণের
চাইতে কঠিন কারণ আমরা কৃষ্ণকথা, গ�ৌরাঙ্গ কথা, নিত্যানন্দ প্রভু র
কথা শুনে কাঁ দছি না ।
আমরা এখানে আসি কি জন্য ? আলালনাথের সেবা করবার
জন্য আর যেহেতু ওখানে গ�ৌরাঙ্গ মহাপ্রভু এসেছিলেন ।
গ�ৌর আমার যে সব স্থানে করল ভ্রমণ রঙ্গে ।
সে সব স্থান হেরিব আমি প্রণয়ি-ভকত-সঙ্গে ॥
গ�ৌর যে সব স্থানে গিয়েছেন আমরা ভক্তের সঙ্গে সেই স্থানে
যাই । নিজে নিজে যাব না । আমরা পজনীয়
বৈষ্ণবগণের সঙ্গে এখানে
ূ
এসেছি । আমি আপনাদেরকে গুরুদেবের আদেশ অনুসারে এখানে
নিয়ে এসেছি আর তাঁ র শ্রীমুখে যে কথা শুনেছি তাই আপনাদেরকে
বলে দিচ্ছি । সে কথা শুনলে, আপনাদের মঙ্গল হবে ।
——
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কালিদাসের ব্যতিক্রম
মহাপ্রভু শিক্ষা দিয়ে গেছেন যে কেউ তাঁ র পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম
করবেন না কিন্তু শুধু একমাত্র ভক্তের সম্বন্ধে তিনি বললেন, “ওকে
বারণ কর না !” কারণটা কী ?
সে ভক্তের নাম কালিদাস, তিনি রঘুনাথদাস গ�োস্বামী কাকা
ছিলেন । এক দিন তিনি আম ফল নিয়ে ঝড়ু ঠাকু রের বাড়ি এসে
ছিলেন । এসে তিনি ঝড়ু ঠাকু র ও তাঁ র স্ত্রীকে প্রণাম করে কিছু কথা
বললেন আর ঝড়ু ঠাকু র তাঁ কে বললেন, “প্রভু , তু মি ত�ো ব্রাহ্মণ আর
আমি নিচু জাতি, চামড়া বিক্রি করে খাই । তু মি আমার বাড়িতে
এসেছ, ত�োমাকে প্রসাদ দিতে হবে কিন্তু আমি মুচি, ত�োমাকে প্রসাদ
দিতে পারব না, আমার অপরাধ হবে । যদি কিছু মনে না করে, তাহলে
কাছাকাছি একজন ব্রাহ্মণ আছে, আমি তাঁ কে প্রসাদ দিতে অনুর�োধ
করব ।”
কালিদাস বললেন, “ক�োন অসুবিধা নেই । আমি ত�োমাদের দর্শন
পেতে এসেছি । আপনাদের দেখে আমি পবিত্র হয়ে গেছি । আমি এই
আম নিয়ে এসেছি, তাই ত�োমরা আমটা পরে ঠাকু রকে ভ�োগ লাগিয়ে
দিয়ে প্রসাদ পাবে । আমি আসছি, চিন্তা কর না ।”
আমটা রেখে দিয়ে আর বিদায় নিয়ে তিনি রাস্তা ধরে কিছু দরূ
গিয়ে ঝড়ু ঠাকু রের বাড়ির পিছনে জঙ্গলের মধ্যে লুকিয়ে পড়লেন ।
ঝড়ু ঠাকু র কিছু টের করলেন না, আর একটু পরে তাঁ র স্ত্রী আমটা
ঠাকু রকে ভ�োগ লাগিয়ে দিলেন । ভ�োগ দেওয়ার পর তিনি ও তার
স্ত্রী প্রসাদ নিয়েছিলেন । আমটা খেয়ে স্ত্রী আমের আঁঠি চু ষে চু ষে
খেয়ে জঙ্গলের দিকে ফেলে দিলেন আর বাড়ির মধ্যে ঢু কলেন ।
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ঁ পেয়ে নিজে চু ষতে
এটা দেখে কালিদাস বেরিয়ে গিয়ে আঁটিটা খুজে
শুরু করলেন । সেই ভাবে তিনি তাঁ দের প্রসাদ যে-ক�োনভাবে
পেয়েছিলেন ।
তিনি সেইভাবে সমস্ত বৈষ্ণবগণের প্রসাদ নিতেন । বৈষ্ণবের
কাছে গিয়ে তিনি তাঁ র উচ্ছিষ্টের ভিক্ষা করতেন আর কিছু না পেলে
তিনি লুকিয়ে থাকতেন আর পরে তাঁ দের ফেলা পাতা চেতে খেতেন ।
মাঝেমাঝে যখন ক�োথাও বৈষ্ণন-সেবা হত, তিনি সেখানে গেলেন
কিন্তু বৈষ্ণবগণের সঙ্গে বসতেন না—যখন সমস্ত বৈষ্ণবগণ প্রসাদ
ভক্ষণ করতেন, তখন তাঁ রা পাত্র এক জায়গায় ফেলে দিতেন আর
কালিদাস সেখানে গিয়ে সব পাত্র নিয়ে বাকি প্রসাদটা চেটে পুটে
খেতেন ।
যখন এই কালিদাস পুরীতে এসেছিলেন, তিনি মহাপ্রভু র কাছে
গেলেন । সবাই জানতেন যে, কেউ মহাপ্রভু র পায়ে হাত দিতে
পারবেন না, সেটা নিষিদ্ধ ছিল, কিন্তু কালিদাস তাঁ র কাছে গিয়ে
প্রণাম করলেন আর যখন গ�োবিন্দ মহাপ্রভু র পা ধুতে শুরু করলেন
তিনি পায়ে হাত দিয়ে জলটা খেয়ে নিলেন । সবাই তাঁ কে জ�োর করে
থামাতে গিয়েছিলেন কিন্তু মহাপ্রভু বললেন, “থাক । ওকে বারণ কর
না ।” তিনি জানলেন কি রকম তাঁ র বৈষ্ণবের প্রতি ভক্তি ছিল আর
তার ফলে তিনি তাঁ কে বারণ করলেন না ।
সেই রকম প্রীতি, সেই রকম বৈষ্ণবের প্রতি, ভক্তদের প্রসাদের
প্রতি ভক্তি আসতে হয় ।
——
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সার্বভ�ৌম ভট্টাচার্য্যের প্রসাদে রুচি
সার্বভ�ৌম ভট্টাচার্য্যকে উদ্ধার করার পর মহাপ্রভু তাঁ কে ভগবানের
সেবায় লাগিয়ে দিলেন ।
সার্বভ�ৌম ভট্টাচার্য্যের জগন্নাথদেবের মন্দিরে বড় চাকরি ছিল—
তিনি সব ব্যবস্থা করতেন কিন্তু মন্দিরে প্রসাদ পেতেন না । যেহেতু তাঁ র
প্রসাদে ভক্তি, প্রসাদে রুচি ছিল না, সেহেতু তিনি জগন্নাথ প্রসাদ না
খেয়ে বাড়িতে সব সময় খেতেন ।
মহাপ্রভু ভাবলেন, “সার্বভ�ৌম ভট্টাচার্য্যের জন্য প্রসাদে রুচি
আনতে হবে ! মহাপ্রসাদটা কত সুস্বাদু ! তা না খেলে উনি সেটা কি
করে বুঝবে ?”
তাই এক দিন মহাপ্রভু জগন্নাথ মন্দিরে মঙ্গলারতিতে গিয়েছিলেন
আর তারপর সেখানে কিছু প্রসাদ নিয়ে চট্ করে সার্বভ�ৌম ভট্টাচার্য্যের
বাড়িতে এসে হাজির হলেন ।
মহাপ্রভু চিৎকার করে বললেন, “সার্বভ�ৌম ! বাড়িতে আছ ?”
সার্বভ�ৌম ভট্টাচার্য্য ত�ো তখন ঘুমাচ্ছিলেন আর মহাপ্রভু র
আত্তয়াজ পেয়ে হঠাৎ করে বিছানায় উঠে বসে বললেন, “প্রভু , তু মি এই
অসময় ?...”
“তু মি উঠেছ ?”
“হ্যাঁ , উঠেছি... কিন্তু এত সকলবেলা তু মি এখানে কেন ?”
মহাপ্রভু বললেন, “আমি ত�োমার জন্য জগন্নাথের প্রসাদ নিয়ে
এসেছি !”
“তবে আমি এখন পর্য ন্ত দাঁ ত মাজি নি, মুখ ধুইও নি…”
“জগন্নাথের প্রসাদ পেতে গেলে দাঁ ত মাজতে হয় না, মুখ ধুতেও
হয় না !”
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“তাই নাকি….”
“হ্যাঁ ! প্রসাদটা তু মি নাও ।”
তখন সার্বভ�ৌম ভট্টাচার্য্য কী করবেন ? আর ক�োন উপায়
নেই—তিনি প্রসাদ গ্রহণ করলেন আর বিস্মিত হয়ে বললেন,
“আরে! এটা ত�ো খুব ভাল�ো ! আমি জীবনে কল্পনা করতে পারতাম
না যে, প্রসাদ এত মিষ্টি হতে পারে !”
সেই দিন থেকে সার্বভ�ৌম ভট্টাচার্য্যের প্রসাদে রুচি হল ।
——
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“ষাঠী বিধবা হয়ে যাক !”
আমরা আগে বলেছিলাম যে, যখন মহাপ্রভু সার্বভ�ৌম
ভট্টাচার্য্যকে উদ্ধার করলেন, তিনি তখন বড় বৈষ্ণব হয়ে গেলেন আর
মহাপ্রভু র প্রতি তাঁ র বিশ্বাস খুবই দৃঢ় হয়েছিল ।
আপনারা অনেকই আপনাদের ছেলে-মেয়েকে জামাইকে
ভালবাসেন—তাই না ? আপনারা অতিশয় তাঁ দেরকে ভালবাসেন
কিন্তু যারা সত্যিকারের ভক্ত, তারা আত্মীয়-স্বজনের চাইতে গুরুদেব,
মহাপ্রভু ও ভগবানকে বেশী ভালবাসেন । এখানে তার প্রমাণটা হচ্ছে
সার্বভ�ৌম ভট্টাচার্য্য ।
মাঝে মাঝে মহাপ্রভু সার্বভ�ৌম ভট্টাচার্য্যের বাড়িতে প্রসাদ গ্রহণ
করতেন—তাঁ র জন্য সার্বভ�ৌম ভট্টাচার্য্যের কন্যা ও স্ত্রী সব রান্না
করতেন । তাঁ র কন্যার নাম ছিল ষাঠী । এক দিন সার্বভ�ৌম ভট্টাচার্য্যের
জামাই এসে লুকিয়ে লুকিয়ে দেখছে, “বাঃ বাঃ ! এই সাধুটা এত খায় !”
মহাপ্রভু র জন্য তাঁ রা সুন্দর করে সব কিছু সাজিয়ে দিয়েছিলেন—
অনেক গুল�ো বাটিতে ছাপ্পান্নব্যঞ্জন রেখে দিয়ে গেছেন—আর মহাপ্রভু
শুধু একটু একটু নিয়ে আস্বাদন করতেন, তিনি সব খেতেন না ।
জামাইয়ের কথা শুনে সার্বভ�ৌম ভট্টাচার্য্য লাঠি নিয়ে তাকে এমন
তাড়া করেছিলেন ! আর ষাঠীর মাতা বললেন, “ষাঠী বিধবা হয়ে
যাক !” সেটা মানে “জামাইটা মরে যাক ! ও আমার প্রভু র নিন্দা
করেছে, তিনি মরে গেলে আমার আপত্তি নেই ।”
মহাপ্রভু বলছে, “ছিঃ ! ওকে মারছ কেন ? ও ঠিকই ত�ো বলেছে,
সাধু হয়ে এত খাই কেন ? ওকে মারামারি করার, অশান্তি করার
দরকার নেই ।” তাই আপনারা বুঝতে পারছেন কি রকম তাঁ দের
ভগবানের প্রতি ভালবাসা ।
——

৭৪ 				

শ্রীলভক্তি নির্ম্মল আচার্য্য মহারাজ

গঙ্গা মাতা গ�োস্বামিণী
আপনারা সার্বভ�ৌম ভট্টাচার্য্যের বাড়িতে গেলে দেখতে পাবেন যে
তাঁ র বাড়িতে বিগ্রহ আছে । এ বিগ্রহের কে সেবা করতেন ? গঙ্গা মাতা
গ�োস্বামিণী । তাঁ র পর্
ূ ব্ব নাম ছিল শচীদেবী (মহাপ্রভু র যে মাতা সে তা
নয়) । তিনি পর এখানে এসে বিখ্যাত গুরু হয়ে গিয়েছিলেন আর ভাল
হরিকথা বলতেন, অনেক ল�োক আসতেন তাঁ র কাছ থেকে হরিকথা
শ�োনাবার জন্য । আর তিনি জগন্নাথের বিশেষ কৃপা লাভ করেছিলেন ।
শচীদেবী রাজকন্যা হয়ে রাজশাহীতে (বর্ত্তমান পর্
ূ ব্ব পাকিস্তানে)
জন্ম গ্রহণ করেছিলেন । যখন তাঁ র বয়স হয়ে গেছে, তাঁ র মা-বাবা
তাঁ কে বিয়ে দিতে চাইলেন কিন্তু তিনি দিব্য সুন্দরী রাজকন্যা হয়েও
বললেন, “আমি শ্রীকৃষ্ণের চরণে মনটা দিয়ে দিয়েছি । আমি ক�োন
মর্ত্ত পুরুষকে বিয়ে করব না যে আমাকে ভ�োগ করবে, যে আমাকে
ব্যবহার করবে! আমি সে সব চাই না ।” বাবা-মাকে মিনতি করতে
করতে তিনি সফল হয়েছিলেন—তাঁ রা তাকে বিয়ে দিলেন না । যখন
শচীদেবীর বাবা-মা পরল�োক গমন করলেন, তখন দেরি না করে তিনি
ৃ
তীর্থ-ভ্রমণ করতে চলে গিয়েছিলেন । বন্দাবনে
গিয়ে তিনি সেখানে
এক গুরুর কাছে গেলেন ।
এসে বললেন, “প্রভু , আমাকে দীক্ষা দেবেন ?”
“এত সুন্দরী দেখতে মেয়ে, অবিবাহিত রাজকন্যা—তু মি কি
নিয়মকাননটা মানতে পারবে ?”
“হ্যাঁ , পারব ।”
“তু মি প্রথম এখানে থাক আর সব নিয়মকানন অনুসারে অভ্যাস
কর । আমি এক বছর পরে দেখব । তু মি যদি ভিক্ষা করে জীবনযাপন
করতে পারবে, তাহলে আমি ত�োমাকে দীক্ষা দেব ।”
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ৃ
সেইভাবে শচীদেবী বন্দাবনে
থাকলেন আর অত্যন্ত বৈরাগ্য
অভ্যাস করতে লাগলেন—এক দিন খেয়ে এক দিন না খেয়ে থাকে
তাঁ র সব স�ৌন্দর্য , যার প্রতি ল�োক ল�োভ করতে পারত, শুকিয়ে গেল ।
এক বছর হয়ে যাওয়ার পর তিনি আবার সেই গুরুর কাছে গিয়ে
বললেন, “প্রভু , আমাকে দীক্ষা দেবেন ?”
তাঁ র চেহারার এমন পরিবর্তন হয়ে গিয়েছিল, যে গুরু তাঁ কে প্রথমে
চিনতেই পারলেন না । তিনি তাঁ কে এইবার দীক্ষা দিতে রাজি হলেন
আর দীক্ষা দেওয়ার পর তাঁ কে শ্রীপুরীধামে সার্বভ�ৌম ভট্টাচার্য্যের
বাড়িতে পাঠিয়ে দিলেন । সেখানে গিয়ে তিনি মাধুকরী ভিক্ষা দ্বারা
একটি শালগ্রাম শিলার সেবা-পজা
ূ করতে লাগলেন আর অন্য সময়
ভাগবত পাঠ করতে আরম্ভ করলেন । তাঁ র পাঠ এত ভাল ছিল যে
এমনকি উড়িষ্যার রাজা তাঁ র কাছে গিয়ে হরিকথা শুনতে লাগলেন ।
তবে শচীদেবীর নাম গঙ্গামাতা হয়েছিল কেন ?
মাঝেমাঝে পুরীর ল�োক গঙ্গায় স্নান করতে গমন করতেন । কিন্তু
তিনি তাঁ র সেবা করতে করতে সন্তুষ্ট ছিলেন আর ক�োন পুণ্যকর্ম্মে র
দরকার ছিল না । কিন্তু এক রাত্রে জগন্নাথদেব নিজে তাঁ র কাছে স্বপ্নে
এসে বললেন, “শচী, ত�োর যদি ক�োন সময় গঙ্গায় স্নান করতে ইচ্ছা
হয়, তাহলে বাড়ির সামনে শ্বেতগঙ্গায় স্নান করলে তু মি গঙ্গায় স্নানের
ফল পাবে ।”
উঠে তিনি জগন্নাথদের কথা অনুসারে লুকিয়ে লুকিয়ে শ্বেতগঙ্গায়
গিয়ে ডু ব দিলেন । হঠাৎ করে ভীষণ স্রোত এসে তাঁ কে ভাসিয়ে নিয়ে
গেল । কিছু ক্ষণ পরে তিনি দেখলেন যে, তিনি জগন্নাথ মন্দিরের মধ্যে
অবস্থিত ছিল আর তাঁ র আশে পাশে অনেক ল�োকজন গঙ্গায় স্নান করছেন
আর ল�োকের স্নানের ফলে মন্দিরে ভিতরে অনেক গ�োলমাল হচ্ছিল ।
সেটা রাতে অনেক সময় হয়ে গেছে । একটু আগে যখন মন্দির বন্ধ
করার সময় হয়েছিল, তখন গেট রক্ষকটি মন্দিরে তালা লাগিয়ে দিলেন
(জগন্নাথের মন্দিরে অনেক বড় বড় তালা আছে—৪০ কেজি, ৫০
কেজি, ৬০ কেজি তালা আছে, এমনকি ১ কু ইন্টালের ভাণ্ডারের তালা
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আছে) । তাই তালা লাগিয়ে সবাই মন্দির থেকে বেরিয়ে এলেন আর
একজন মন্দিরেের বাহিরে থাকলেন পাহারা দেওয়ার জন্য । হঠাৎ করে
গভীর রাতে তিনি শুনতে পেলেন যে, মন্দিরের মধ্যে জলের আত্তয়াজ
কলকল করছে ! অবাক হয়ে পাহারাদার পজারীর
কাছে ছু টে ডাক
ূ
দিলেন, “আরে আসুন ! আপনি মন্দিরটা খুলন
ত�ো !
ভিতরে কিছু
ু
হচ্ছে ! এত ভীষণ গ�োলমাল ওখানে !”
তাঁ রা মন্দির খুলে দিয়ে ভিতরে গিয়ে গঙ্গা স্নান করা কিছু এ সব
দেখতে পেলেন না—তারা শুধু মাত্র দেখলেন যে, মন্দিরের মধ্যে
একটি ফু টফু টে মেয়ে দাঁ ড়িয়ে ছিল । সবাই তাঁ কে আক্রমণ করলেন,
“দেখ, এ ঠাকু রের স�োনার অলঙ্কার চু রি করতে এসেছে ! একে বন্দি
করে দাও !”
মেয়েটিকে হাজত করে দিয়ে সবাই আবার নিজে নিজে ঘরে
ফিরে এসে ঘুমিয়ে পড়লেন । ওই সময় রাজাও ঘুমিয়ে ছিলেন কিন্তু
জগন্নাথদেব তাঁ র কাছে স্বপ্নে হাজির হয়ে বললেন, “হে রাজা, উঠ ।
ত�োমার আদেশে আমার ভক্ত শচী মাতাকে বন্দি করা হয়েছে ! তু মি
তার চরণে অপরাধ করেছ । ত�োমায় তার কাছে ক্ষমা চাইতে হবে ।
তার কাছে যাও, তাকে হাতির পিঠে রথে বসে দিয়ে চড়িয়ে ফিরে নিয়ে
এস ! সসম্মানে যদি ফিরে আনতে না পার, তাহলে কাল থেকে কিছু
ভ�োগ রান্না করতে হবে না—আমি খাব না !”
ভয় পেয়ে রাজা উঠে গিয়ে ভাবলেন, “এটা কী ?! আমি কী
এখন দেখলাম ?!” তখন তিনি শীঘ্র করে গঙ্গ মাতা গ�োস্বামিণীর
কাছে গিয়ে ক্ষমা চেয়েছিলেন আর তাঁ কে হাতির পিঠে রথের মধ্যে
চড়িয়ে ঢাকঢ�োল পিটিয়ে সসম্মানে ফিরিয়ে দিয়েছিলেন । তারপর
জগন্নাথদেবের ভ�োগ লাগান�ো হল । ওইসময় থেকে শ্রীশচীদেবীর
নাম হয়েছিল শ্রীগঙ্গামাতা গ�োস্বামিণী । তিনি এত বড় গুরু হয়েছিল যে
এমনকি স্বয়ং রাজা নিজে তাঁ র কাছে এসে দীক্ষা গ্রহণ করেছিলেন ।
তাই আপনারা বুঝতে পারছেন ভক্তের মহিমা কাকে বলে ।
——
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শ্রীগ�োপাল গুরুর কথা
মহাপ্রভু গম্ভীরায় যেখানে থাকতেন, আজ সে মন্দিরের নাম হচ্ছে
শ্রীরাধাকান্ত মঠ । মহাপ্রভু র সময় সেখানে যে বিগ্রহের পজারী
সেবক
ূ
ছিল, তাঁ র নাম ছিল গ�োপাল ।
সার্বভ�ৌম ভট্টাচার্যের বাড়ি কাশী মিশ্রের বাড়ির পাশে । এক দিন
গ�োপাল দেখলেন যে, মহাপ্রভু জিহ্বায় কামড় দিয়ে বাথরুমে যাচ্ছেন ।
গ�োপাল জিজ্ঞেস করলেন, “প্রভু , আপনার ক�োন অসুবিধা হচ্ছে ?
কী হয়েছে ?”
মহাপ্রভু কিছু বললেন না, আর যখন তিনি বাথরুম থেকে বেরিয়ে
এলেন, তখন গ�োপাল তাঁ কে আবার জিজ্ঞেস করলেন, “প্রভু , আপনার
কী ব্যাপার ? আপনি ওখানে জিহ্বায় কামড় দিয়ে গেলেন কেন ?”
তখন মহাপ্রভু বুঝিয়ে দিলেন, “ব্যাপারটা হচ্ছে যে, আমার
জিহ্বাটা এত দুষ্ট হয়ে গেছে—সব সময় হরিনাম করতে চায় ! আমি
বাথরুমে যাচ্ছি, এটা ত�ো ন�োংরা জায়গা আর জিহ্বাটা পায়খানার
মধ্যেও হরিনাম করতে যাচ্ছে ! তাই আমি জিহ্বাকে থামাতে চেষ্টা
করলাম ।” আমরা কী কীর্ত্তনে গাই ?
শরীর অবিদ্যা-জাল
জড়েন্দিয় তাহে কাল
জীবে ফেলে বিষয় সাগরে ।
তার মধ্যে জিহ্বা
অতি ল�োভময় সুদুর্ম্মতি
তা’কে জেতা কঠিন সংসারে ॥
জিহ্বাটা অতি ল�োভী, সুদুর্ম্মতি—জিহ্বাকে এখানে কেমন গাল
দেওয়া হয় ! দুর্ম্মতি ত�ো খারাপ আর সুদুর্ম্মতি আরও বেশী খারাপ !
জিহ্বা ত�ো সব সময় সব চায়—আমরা যখন রাস্তা দিয়ে হেঁটে যাই,
তখন হেঁটে হেঁটে সিঙ্গারা খেতে চাই, একটা চপ খেতে চাই, তাই না ?
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জিহ্বার লালসে যেই ইতি-উতি খায় ।
শিশ্নোদরপরায়ণ সে কৃষ্ণ নাহি পায় ॥
(চৈঃ চঃ ৩/৬/২২৭)

মহাপ্রভু বললেন, “আমার জিহ্বা এত দুষ্ট হয়ে গেছে যে সব সময়
হরিনাম ছাড়া কিছু মুখে আসে না ।” আর আমরা ত�ো উল্টো রকম—
আধ ঘণ্টা একঘণ্টা হরিনাম করি আর বাকি সময় আকথা কু কথা
বলছি । হরিনাম করতে পারছি না ।
মহাপ্রভু র কথা শুনে গ�োপাল তখন একটু গম্ভীর হয়ে বললেন,
“কেন প্রভু ? আপনি ত�ো নিজেই বলেছেন:
কি শয়নে, কি ভ�োজনে, কিবা জাগরণে ।
অহর্নিশ চিন্ত কৃষ্ণ, বলহ বদনে ॥
(চৈঃ চঃ ২/২৮/২৮)

“এটা ত�ো আপনারই কথা প্রভু । অহর্নিশ মানে ২৪ ঘণ্টা—২৪
ঘণ্টা কীর্ত্তন করতে হবে । সেই ২৪ ঘণ্টার মধ্যে আপনার বাথরুমেও
যেতে হবে, তাই বাথরুমে বসে হরিনাম করলে কী অপরাধ আছে ?
মালা নিয়ে যেতে হবে না, কিন্তু মুখে হরিনাম করলে কী অপরাধ
আছে ?”
উত্তেজিত হয়ে মহাপ্রভু চিৎকার করলেন, “হ্যাঁ , তাই ত�ো !
গ�োপাল, তু মি ঠিকই বলেছ ! আজ থেকে তু মি আর গ�োপাল নয়—
আজ থেকে ত�োমার নাম হবে গ�োপাল গুরু !”
——

কিবা বিপ্র, কিবা ন্যাসী, শদ্র
ূ কেনে নয় ।
যেই কৃষ্ণতত্ত্ববেত্তা, সেই ‘গুরু’ হয় ॥
(চৈঃ চঃ ২/৮/১২৭)
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শ্রীজগদানন্দ পণ্ডিতের প্রেম
আমরা শ্রীপুরীধাম পরিক্রমা করতে করতে জগদানন্দ পণ্ডিতের
ভজনকু টিরেও যাই । তাঁ র দিব্য সুন্দর গ্রন্থ হচ্ছে শ্রীশ্রীপ্রেমবিবর্ত । প্রেম
বিবর্ত—প্রেম কাকে বলে ? তিনি গ্রন্থটার মধ্যে এটা আমাদেরকে
শিখিয়ে দিয়েছেন ।
যে আমাদের যুগে ছেলে-মেয়েরা প্রেম করে, সেটা প্রেম নয় ।
সেটা হচ্ছে কাম । “কাম অন্ধকার, প্রেম নির্ম্মল ভাস্কর ।” প্রেম করে,
বিয়ে করে, তারপর কী হয় ? সেটা যদি প্রেম, তাহলে স্বামী তার স্ত্রীকে
কি করে মেরে ঝু লিয়ে দেয় কেন ? সে কি প্রেম হয় ? আমরা প্রতি দিন
খবর কাগজ পড়ি যে, প্রত্যেক দিন কত ল�োক স্বামী তার স্ত্রীকে খুন
করে দেয় ।
বাংলায় একটা কথা আছে : “কয়লা শত ধুইলেও ময়লা যায়
না ।” অর্থটা হচ্ছে যে, ভাল সঙ্গ করলে ভাল জিনিস পাবেন আর
খারাপ সঙ্গ করলে খারাপ জিনিস পাবেন । সাধারণভাবে চু ম্বক
ল�োহাকে আকর্ষণ করে কিন্তু ল�োহাটা যদি জং পড়ে থাকে, তাহলে
চু ম্বকটা তাকে ধরবে না । আমরাও সেইরকম—অবিদ্যা দ্বারা এই
দেহের সব সময় চিন্তা করে আমরা মরিচা পড়ে গেছি, তাই কৃষ্ণ
আমাদের আকর্ষণ করেন না । কিন্তু আমরা যদি আবার বিশুদ্ধ হয়ে
যাব, তখন আমরা ভগবানের চরণে প�ৌঁছাতে পারব আর নির্ম্মল প্রেম
কাকে বলে স্পষ্টভাবে বুঝতে পারব ।
তাই আমাদের পতিত অবস্থার কথা চিন্তা করে শ্রীজগদানন্দ
পণ্ডিত তাঁ র শ্রীশ্রীপ্রেমবিবর্ত রচনা করেছিলেন । সেখানে তিনি প্রেম
কাকে বলে বুঝিয়ে দিলেন । সেই প্রেম মহাপ্রভু এই জগতে আবির্ভূ ত
হয়ে বিতরণ করতেন আর যে প্রীতি জগদানন্দ পণ্ডিতের ছিল, সেরকম
প্রীতি কখনও দেখা না যায় ।
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জগদানন্দের জন্মস্থান সিলেটের কাছে । একটু পরে তিনি যে
গ্রামে থাকতেন, আজ সেই গ্রামের নাম জগদানন্দপুর, এটা আমাদের
হাপানিয়া মঠের খুব কাছে । ওখানে বিরাট জমিদার বাড়ির মত
বাড়ি আছে আর অনেক বছর আগে যে ল�োক সেখানে থাকতেন,
সে শ্রীল শ্রীধর দেবগ�োস্বামী মহারাজের কাছে গিয়ে অনেক অনুর�োধ
করেছেন যেন, তিনি সেই স্থানের ভার গ্রহণ করবেন, কিন্তু শ্রীলশ্রীধর
দেবগ�োস্বামী মহারাজ বললেন যে, তাঁ র সেবক নেই এই জায়গায়
দেখাশ�োনা করবার জন্য । শেষে জমিদারটি এই বাড়ি শ্রীলশ্রীধর
মহারাজের গুরুভাইকে দিয়েছিলেন । সেইভাবে আজও জগদানন্দ
পণ্ডিতের বাড়িতে সেবা চলছে ।
জগদানন্দ পণ্ডিত খুব অল্প বয়স (৭-৮ বয়স) থেকে মহাপ্রভু র
সঙ্গে থাকতেন—মহাপ্রভু জগদানন্দ পণ্ডিতের চেয়ে বয়সে বড় হয়েও
তারা উভয় এক ট�োলে ব্যাকরণ পড়তেন ।
যেমন বাচ্চাদের মধ্যে স্কুলে ঝগড়া হয়, তেমন মাঝে মাঝে তাঁ দের
মধ্যেও ঝগড়া ছিল । এক দিন যখন ট�োলে গিয়ে দুজনের ঝগড়া
ছল তখন জগদানন্দ পণ্ডিত ক্রোধে বাড়িতে মায়ের কাছে ফিরে গেলেন
না—তিনি গঙ্গার ঘাটে গিয়ে সেখানে চু প করে বসে থাকলেন ।
একটু পরে তাঁ র মা তাঁ কে খ�োঁ জে বেরিয়ে গিয়ে শচীমাতার কাছে
এসে জিজ্ঞেস করলেন, “শাচী মা, আমার জগা এসেছে ?”
শচী মাতা বললেন, “না ত�ো ! ও এখানে আসে নি ।”
কিন্তু নিমাই কথাটা শুনে একবারে উঠে গেলেন, “জগা কথায়
ঁ
গেল ?” তিনি লণ্ঠন (কু পি, কের�োসিনের ছ�োট ডিবে) নিয়ে খুজতে
ঁ খুজে
ঁ তিনি দেখতে পেলেন যে, জগদানন্দ
বেরিয়ে গেলেন । খুজে
গঙ্গার ধারে বসে আছেন । মহাপ্রভু তাঁ কে নিজের বাড়িতে নিয়ে এলেন
আর শচী মাকে বললেন, “মা, কিছু প্রসাদ ওকে দাও ।” প্রসাদ পেয়ে
তাঁ রা রাত্রে এক বিছানায় ঘুমিয়ে পড়লেন । আর পরের দিন আবার
একসঙ্গে ট�োলে গেলেন—ট�োলে ছু টি হাওয়ার পর জগদানন্দ আবার
নিজের বাড়িতে ফিরে গেলেন ।
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যখন মহাপ্রভু নবদ্বীপ ছেড়ে শ্রীপুরীধামে গেলেন, জগদানন্দ
পণ্ডিত তাঁ র সঙ্গে গেলেন ।
কিরকম তাঁ র ভাব ছিল ? তিনি আসলে কার অবতার
ছিলেন ? সত্যভামার । দ্বারকায় গেলে দেখতে পাবেন যে, ওখানে
রুক্মীনী, সত্যভামাদি ১৬ ১০৮ মহিষীগণ যে কৃষ্ণকে সেবা করেন
ৃ
সেটা ঐশ্বর্য্যিক সেবা হয় ; বন্দাবনে
গ�োপীগণ যে রাধা-কৃষ্ণকে

সেবা করেন, সেটা হচ্ছে মাধুর্য ; আর মহাপ্রভু যে লীলা করেছিলেন,
সেটা হচ্ছে ঔদার্য লীলা । ঔদার্য , মাধুর্য, ঐশ্বর্য —এই তিনটা ভাব
আছে ।
সেইজন্য সত্যভামা জগদানন্দ পণ্ডিত হয়ে এই কলিয়ুগে অবতীর্ণ
হয়েছিলেন এবং তিনি মহাপ্রভু র সেবা করার সুয�োগ পেয়েছিলেন ।
আপনারা সবাই জানেন যে, একটা ল�োকের দুট�ো বউ থাকলে
ছ�োট বউয়ের দাপটটা একটু বেশী হয় । স্বামী ওকে একটু বিশেষ
সুবিধা বা অধিকার দেয় আর ও তখন ওর কর্তৃত্ব ফলায় । তাই না ?
দ্বারকায় সত্যভামা সব সময় কর্তৃত্ব ফলাতেন আর এখানেও জগদানন্দ
পণ্ডিতও কর্তৃত্ব ফলাতেন ।
এক দিন জগদানন্দ পণ্ডিত গ�োবিন্দকে কর্তৃত্ব ফেলায়ে বললেন,
“গ�োবিন্দ, তু মি প্রতি দিন প্রভু র পা একটু মালিশ করে দাও । ও ২৪
ৃ ্য কীর্ত্তন করছেন সন্ধ্যার সময় এসে তাঁ র পায়ের ব্যথা হচ্ছে ।”
ঘণ্টা নত
গ�োবিন্দ বিনীত ভাবে বললেন, “ঠিক আছে ।”
একটু পরে জগদানন্দ পণ্ডিত গ�োবিন্দের কাছে আবার এসে
জিজ্ঞেস করলেন, “তু মি কি মালিশ করে দিচ্ছ ?”
“হ্যাঁ , দিচ্ছি, প্রভু ।”
“কী দিয়ে মালিশ করছ ? ত�োর তেল-টেল আছে ?”
গ�োবিন্দ বললেন, “প্রভু এসব কিছু চান না । জল দিলেও রেগে
যান । আমি শুধু হাত দিয়েই টিপে দিই ।”
জগদানন্দ পণ্ডিত উত্তেজিত হয়ে বললেন, “না, ও সব হবে না !
আমি বঙ্গে যাচ্ছি, তেল নিয়ে আসব ।”
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গ�োবিন্দ কিছু বললেন না—জগদানন্দ পণ্ডিত যা খুশি তাই
করবেন, তাঁ কে কিছু বলে কাজ নেই ।
জগদানন্দ পণ্ডিত বঙ্গে গিয়ে নিজের হাতে দারুন সুগন্ধি তেল তৈরি
করেছিলেন আর পুরীতে ফিরে এসে তেলটা গ�োবিন্দকে দিয়ে বললেন,
“শুন, গ�োবিন্দ, আজ থেকে প্রভু র পায়ে এই তেল মাখিয়ে দিবি ।”
সন্ধ্যার সময় মহাপ্রভু ঘরে ঢু কে গ�োবিন্দকে জিজ্ঞেস করলেন,
“আরে, ঘরে একটা সুগন্ধির মত গন্ধ এসছে ! এটা কিসের ?”
গ�োবিন্দ ভয় ভয়ে বললেন, “প্রভু , জগদানন্দ প্রভু একটি সুগন্ধি
তেল নিয়ে এসেছে । আমাকে বলছে শুধু হাতে মালিশ করা চলবে না,
তাই এই তেলটা দিয়ে বলল যেন আপনার পায়ে মাখিয়ে দেই ।”
এ কথা শুনে মহাপ্রভু রেগে গেলেন, “ও কী ভাবছে ? আমি
কী দারী সন্যাসী হব ? আমি তেল মেখে আর যখন রাস্তা ধরে
হাঁ টব, ল�োক আমার গা থেকে গন্ধটা পেয়ে বলবে যে, এর ঘরে বউও
আছে ! এ দারী সন্যাসী হল ।”
কথাটা শুনে গ�োবিন্দ কাঁ পতে শুরু করলেন । আর মহাপ্রভু অত
রেগে গিয়ে দ্বাপর-যুগের সম্পর্কের কথা বলে ফেললেন, “জগাই
ব�োধহয় আমাকে নিয়ে আবার পুনরায় সংসার করার ইচ্ছা হয়েছে !”
(দ্বাপর-যুগে সত্যভামা কৃষ্ণের স্ত্রী ছিলেন আর তাঁ কে অনেক কিছু
দিয়ে সেবা করতেন—আর কলি-যুগে কৃষ্ণ হয়ে গেলেন গ�ৌরাঙ্গ আর
সত্যভামা হয়ে গেলেন জগদানন্দ ।)
পরের দিন জগদানন্দ পণ্ডিত গম্ভীরায় এসে গ�োবিন্দকে জিজ্ঞেস
করলেন, “তু মি কি প্রভু কে তেল মাখিয়েছ ?”
গ�োবিন্দ কী বলবেন ? তিনি খুলে বললেন, “আমি চেষ্টা করলাম
কিন্তু প্রভু অত রেগে গেলেন” আর যে মহাপ্রভু বললেন, সে সব কথা
তিনি জগদানন্দকে বলে দিলেন । শুনে জগদানন্দের একবারে মাথা
খারাপ হয়ে গেল, তিনি বললেন, “এত বড় কথা ?!”
তখন মহাপ্রভু এসে বললেন, “শুন, তু মি তেলটা সরিয়ে দাও ।
জগন্নাথদেবের মন্দিরে দিলে ত�োমার কিছু মঙ্গল হবে, তাই ভাল�ো, তু মি
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ত�ো অনেক পরিশ্রম করে এটা নিয়ে এসেছ—তেলটা মন্দিরে দিলে
ৃ া যাবে না ।”
ত�োমার পরিশ্রম বথ
তখন কিছু না বলে, জগদানন্দ পণ্ডিত তেলটা ঘরের মধ্যে ছু ড়িয়ে
ভেঙ্গে দিলেন—একবার রেগে টং হয়ে তিনি নিজের ঘরের মধ্যে হেঁটে
হেঁটে গেলেন আর দরজা বন্ধ করে ওখানে বসে থাকলেন । এক দিন
নয়, দুদিন নয়, তিন দিন না খেয়ে তিনি ঘরের মধ্যে দরজা না খুলে
বসে থাকলেন ।
মহাপ্রভু গ�োবিন্দকে প্রতি দিন জিজ্ঞেস করলেন, “খবর-টবর
নিয়েছ ? জগদানন্দ এসেছিল ? দরজা খুলেছিল ? তু মি আবার গিয়ে
দেখ ।”
বার বার গ�োবিন্দ ফিরে এসে বললেন, “না, প্রভু । দরজা এখনও
বন্ধ আছে । ও খুলছে না । প্রসাদও পায় নি ।”
মহাপ্রভু ত�ো অন্তর্যামী, তিনি সব জানেন । যখন তিনদিন কেটে
গিয়েছিল তখন তিনি নিজে জগদানন্দ পণ্ডিতের বাড়িতে গিয়ে দরজা
খটখট করে বললেন, “জগা ! ভাই, আমি এসেছি ! তু মি ত�ো দরজা বন্ধ
করে তিন দিন এখানে না খেয়ে বসে আছ, আমিও না খেয়ে আছি ।”
দেখুন কি ফাঁ কি ব্যবসা ! মহাপ্রভু ত�ো প্রতি দিন জগন্নাথদেবের
প্রসাদ খেতেন আর তাঁ র ভক্তের জন্য কিরকম মিথ্যা কথা
বলেছিলেন ! তিনি বললেন, “তু মি একটু দরজাটা খ�োল না ! ত�োমার
হাতে রান্না না খেলে আমার পেট ক�োন দিনেই ভরবে না । আমিও না
খেয়ে থাকব !”
মহাপ্রভু র কথা শুনে জগদানন্দ পণ্ডিতের কি করে দরজা বন্ধ
রাখতে পারেন ? তখন তিনি দরজা খুলে দিয়ে মহাপ্রভু কে প্রণাম
করলেন আর চু পচাপ, ক�োন কথা না বলে, এবার রান্নাঘরে ঢু কে
গেলেন । মহাপ্রভু ও কিছু বললেন না, তিনি দেখতে চাইছিলেন, কী
তিনি করবেন । সঙ্গে সঙ্গে জগদানন্দ পণ্ডিত কিছু রান্না করে তাড়াতাড়ি
ভ�োগ-ট�োগ লাগিয়ে দিলেন আর একটা আসন ও থালা মহাপ্রভু র জন্য
রেখে দিয়ে বললেন, “বস, প্রসাদ পেয়ে নাও ।”
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মহাপ্রভু ত�ো প্রসাদ পাওয়ার জন্য এসেছিলেন না—তিনি
জগদানন্দ পণ্ডিতের রাগ ভাঙ্গাবার জন্য এসেছিলেন, তাই তিনি
বললেন, “না, আমরা একসঙ্গে প্রসাদ পাব ।”
জগদানন্দ পণ্ডিত বললেন, “না, না, না । ত�োমার কষ্ট হচ্ছিল, তু মি
আগে নাও, আমি পরে খাব । আমার এক থালা শুধু আছে ।”
“ব�োধহয় আমি যাব আর তু মি আবার দরজা বন্ধ করে না খেয়ে
থাকবে ?”
“না প্রভু , বিশ্বাস কর । আমি ত�োমার জন্য রান্না করে দিয়েছি ।
তু মি প্রসাদ পাও, আমি পরে পাব ।”
“ঠিক ত�ো ? সত্য ত�ো বলছ ?”
“সত্য, সত্য, সত্য । এখন প্রসাদ পাও ।”
শেষে মহাপ্রভু রাজি হয়ে গেলেন আর প্রসাদ নেওয়ার পর
বললেন, “বাঃ, ত�োমার ক্রোধের রান্না বড় মিষ্টি ! যাই হ�োক, আমি
প্রসাদ পেয়েছি, আবার আসছি । কিন্তু তু মি প্রসাদ পেয়ে নাও !”
“ঠিক আছে, ত�োমার ক�োন চিন্তা নেই । গিয়ে বিশ্রাম নাও, আমি
প্রসাদ পেয়ে নেব ।”
মহাপ্রভু বিশ্রাম নিতে গেলেন তবু তাঁ র মনটা খটখট করছে, “ও
প্রসাদ পেল কি পেল না ?” তিনি গ�োবিন্দকে ডেকে বললেন, “গ�োবিন্দ,
জগদানন্দ পণ্ডিতের বাড়ি যাও, দেখ ও প্রসাদ পাচ্ছে কি না ।”
গ�োবিন্দ জগদানন্দ পণ্ডিতের বাড়িতে গিয়ে লুকিয়ে দেখতে
পেলেন যে, জগদানন্দ পণ্ডিত বসে আছেন আর প্রসাদ পাচ্ছেন ।
কিন্তু হঠাৎ করে জগদানন্দ পণ্ডিত তাঁ কে দেখে গেলেন, “ওঃ ! তু মি
এখানে অসময় এসেছ ? ক�োন কিছু বলবে ? তু মি বুঝি এসেছ দেখবার
জন্য, আমি প্রসাদ পাচ্ছি কি পাচ্ছি না, তাই না ? ত�োমাকে প্রভু পাঠিয়ে
দিল ?”
এই ভাবে মহাপ্রভু জগদানন্দ পণ্ডিতের মান ভেঙ্গে গিয়েছিলেন ।
তাঁ র আরও অনেক লীলা হয়েছিল—তিনি সারা জীবন মহাপ্রভু র
কাছে থেকে সেবা করতেন ।
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জগদানন্দ পণ্ডিত জানতেন মাহাপ্রভু কে (স্বয়ং কৃষ্ণ) । দ্বারকায়
তিনি মযুর পাখা, চামর, বালিশ দিয়ে কৃষ্ণকে সেবা করতেন আর
আজ প্রভু ক�োথায় শুয়ে আছেন ? মাটিতে ।
সন্ন্যাসী হয়ে মহাপ্রভু শুকন�ো কলাগাছের খ�োলা মাটিতে রেখে
শয়ন করতেন । জগদানন্দ এটা সহ্য করতে না পেরে কী করলেন ?
তিনি ভাল সূক্ষ্ম বস্ত্র পেয়েছিলেন আর তাতে শিমুল তু লা দিয়ে ভরে
দিয়ে একটা লেপ ও বালিশ তৈরি করেছিলেন । গ�োবিন্দের কাছে
গিয়ে তিনি বললেন, “গ�োবিন্দ, এটা নিয়ে প্রভু র জন্য লাগিয়ে দাও ।”
গ�োবিন্দ লেপ ও বালিশটা নিয়েছিলেন কিন্তু যখন মহাপ্রভু
এটা ঘরে দেখতে পেলেন, তিনি তখন রেগে গেলেন আর স্বীকার
করলেন না, “যাও, একটা খাটও নিয়ে এস ! আমি সন্ন্যাসী মানুষ,
আমার মাটিতে শ�োয়া উচিৎ ।” প্রভু র কথা শুনে জগদানন্দ পণ্ডিত
দুঃখিত হয়ে পড়লেন আর স্বরূপ দাম�োদরকে নালিশ করলেন । তখন
স্বরূপ দাম�োদরের মাথায় একটা বুদ্ধি খেলে গেল—তিনি কলা পাতা
শুকিয়ে ছিন্ন ছিন্ন করলেন আর নিজ উত্তরীয় কাপড় থেকে একটা
বালিশ ও একটা লেপ বানিয়ে দিয়ে তার মধ্যে কলা পাতাটা রেখে
দিয়েছিলেন । তারপর মহাপ্রভু র কাছে গিয়ে বললেন, “নাও । এই
কলা পাতাই নাও ত�ো ।” মহাপ্রভু আর কিছু বলতে পারলেন না ।
ৃ ! এই রকম ছিল জগদানন্দ
এই রকম ছিল তাঁ র সেবা-প্রবত্তি 
পণ্ডিতের প্রীতি ।
——
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শ্রীলসনাতন গ�োস্বামীর সঙ্গ

ৃ
মহাপ্রভু সনাতন গ�োস্বামী এবং রূপ গ�োস্বামীকে বন্দাবনে
থাকতে
বলেছিলেন আর যেহেতু তাঁ রা খুব দুঃখিত হয়ে পড়লেন যে, তাঁ রা
প্রভু র দর্শন ক�োন সময় পাবেন না, সেহেতু মহাপ্রভু তাঁ দেরকে বললেন
অন্ততপক্ষে রথের সময় পুরীতে আসতে । তাই তাঁ রা শ্রীপুরীধামে
আসতেন ।
ৃ ন থেকে শ্রীপুরীধামে যাচ্ছিলেন,
যখন সনাতন গ�োস্বামী বন্দাব
তিনি মাঝে মাঝে না খেয়ে যাচ্ছিলেন, মাঝে মাঝে জঙ্গলের মধ্যে গিয়ে
যাচ্ছিলেন, তার ফলে তাঁ র গায়ে ভীষণ কণ্ডু ব্যাধি হয়ে গেল—সমস্ত
গা থেকে রস পড়ত । এই অবস্থায় তাঁ র মন খারাপ হয়ে গেল, তিনি
ঁ গেছে, এই দেহ দ্বারা আমি আর ক�োন
ভাবলেন, “আমার সব গা পচে
সেবা করতে পারব না । যদি আমি মরে যাই, তাই ভাল হয় ।”
মহাপ্রভু কে তিনি কিছু বললেন না, কিন্তু তিনি হরিদাস ঠাকু রকে
(যাঁ র ঘরে তিনি থাকতেন) বললেন, “আমি শ্রীপুরীধামে এসেছি কিছু
সেবা করবার জন্য, কিন্তু আসলে এটা উল্ট হয়ে যাচ্ছে—এই দেহ
সেবায় লাগাতে না পারলে আমি দেহটা রথের চাকার নিচে ফেলে
দিয়ে আত্মহত্যা করব ! যদি জগন্নাথদেবের দর্শন পেয়ে আমি প্রভু র
শ্রীমুখ দেখে দেহ ছেড়ে দেব, সেটাই আমার পরম কল্যাণ হবে ।”
একটু পরে যখন মহাপ্রভু হরিদাস ঠাকু রের কাছে এসেছিলেন,
তিনি হঠাৎ করে সনাতন গ�োস্বামীকে বললেন, “সনাতন, তু মি কী
ভাবছ যে, এই দেহ ত�োমার সম্পত্তি ? এটা ত�োমার সম্পত্তি নয়—
ত�োমার দেহ আমারই নিজ ধন ! তু মি এই দেহটা নষ্ট করবে না ।
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দীক্ষাকালে ভক্ত করে আত্মসমর্পণ ।
সেইকালে কৃষ্ণ তারে করে আত্মসম ॥
(চৈঃ চঃ ৩/৪/১৯২)

“যখন তু মি শরণাপন্ন হয়ে গেলে, তখন তু মি আমার কাছ
থেকে দীক্ষা গ্রহণ করে সব কিছু আমাকে দিয়ে দিয়েছ আর এখন
তু মি আমার জিনিস নষ্ট করতে যাচ্ছ ?! ত�োমার কি লজ্জা নেই ?
উপরন্তু দেহ-ত্যাগ তম�োধর্ম্ম—তু মি কি ভাবছ যে, তু মি দেহ ত্যাগ
করে দিয়ে কৃষ্ণ প্রাপ্ত হবে ? সত্য হল, আমি ক�োটিবার দেহ ত্যাগ
করব কিন্তু ভক্তি ছাড়া কৃষ্ণ-প্রাপ্ত্যের উপায় ক�োন নেই । তাই আমার
শেষ কথা হচ্ছে যে, এই দেহ ত�োমার দেহ নয়, এটা আমার দেহ আর
তু মি এটাকে বিনষ্ট করবে না ।”
সনাতন গ�োস্বামী লজ্জা পেয়ে বললেন, “প্রভু , এই দেহ ত�ো পচা
হয়ে গেছে... আমি কি করে এর দিয়ে সেবা করব ?”
“এটা ত�োমার ব্যাপার নয় । আমি ত�োমার দেহ দ্বারা অনেক
ৃ
সেবা করব । তু মি বন্দাবনে
প্রচার করবে ও বহু গ্রন্থ লিখবে । আমি এই
সম্পত্তি ত�োমার কাছে রাখলাম আর তু মি একে অপব্যবহার করছ !”
তখন মহাপ্রভু হরিদাস ঠাকু রকে বললেন, “হরিদাস, তু মি ভাল করে
ওকে দেখ, যেন ও কিছু অন্যায় করে না !”
এ সব কথা বলে মহাপ্রভু জ�োর করে সনাতন গ�োস্বামীকে
আলিঙ্গন করলেন । মহাপ্রভু প্রতি দিন সনাতন গ�োস্বামীকে দেখে
তাঁ কে আলিঙ্গন করলেন, আর সনাতন গ�োস্বামী প্রতি বার আপত্তি
দিতেন, “আমার এত বড় অপরাধ হয় ! প্রভু , আমার দেহ সব পচা—
তু মি আমাকে স্পর্শ করলে, আমারই অপরাধ হয় । আমি সব সময়
দরে
ূ থাকতে চাই আর তু মি আমার কাছে সব সময় এসে আলিঙ্গন
কর ।” কিন্তু মহাপ্রভু তাঁ র কথা না শুনে সব সময় তাঁ কে আলিঙ্গন
করতেন । আর সেই সময় যখন মহাপ্রভু তাঁ কে আলিঙ্গন করলেন,
হঠাৎ করে সনাতন গ�োস্বামীর দেহ স�োনার মত হয়ে গেল আর সব
কণ্ডু ব্যাধি বিদরিত
হয়ে পড়ল !
ূ
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মহাপ্রভু বললেন, “আমি ত�োমাকে স্পর্শ করি আমারই কল্যাণের
জন্য ! ত�োমার দেহ স্পর্শ করলে আমি পবিত্র হয়ে যাই । আসলে কৃষ্ণ
এই কণ্ডু ব্যাধি পাঠিয়ে দিলেন আমাকে পরীক্ষা করবার জন্য—যদি
আমি নিরস্ত হয়ে যেতাম, তাহলে আমারই অপরাধ হত ।”
আর এক দিন মহাপ্রভু সনাতন গ�োস্বামীকে পরীক্ষা করলেন ।
সেই দিন তিনি দুপুর সময় তাঁ কে যমেশ্বর ট�োটায় আসতে বললেন ।
(গদাধর পণ্ডিতের যেখানে সেবিত ট�োটা-গ�োপীনাথ-বিগ্রহের মন্দির
আছে, তার পাশে এক বাগান বা ‘ট�োটা’ আছে, সেই বাগানের নামই
হচ্ছে যমেশ্বর ট�োটা ।) যমেশ্বর ট�োটায় প�ৌঁছাতে সনাতন গ�োস্বামীকে
জগন্নাথদেবের মন্দিরের পাশে যেতে হল কিন্তু তিনি কখনও সেখানে
যেতেন না কারণ সেখানে জগন্নাথদেবের সেবকগণ এদিকে সেদিকে
সব সময় যান আর তিনি কখনও চাইতেন না যে, তাঁ রা হঠাৎ করে
যে-ক�োনভাবে তাঁ কে স্পর্শ করবেন । তিনি সব সময় নিজেকে নিচু ও
অধম বিচার করতেন ।
তাই তিনি সমুদ্রতীরে বালুকাপথ দিয়ে যমেশ্বর ট�োটায় হেঁ টে
হেঁ টে আসতেন, কিন্তু মধ্যদিনের সময় বালি ত�ো আগুনের মত
গরম ! তার ফলে সনাতন গ�োস্বামীর পায়ে অনেক ভীষণ ফ�োসকা
পড়ে গেল কিন্তু আনন্দিত হয়ে যে, প্রভু তাঁ কে ডেকেছিলেন, তিনি
কিছু টের পেলেন না ।
যখন তিনি যমেশ্বর ট�োটায় প�ৌঁছে গেলেন, মহাপ্রভু তাঁ কে
জিজ্ঞেস করলেন, “সনাতন, তু মি ক�োন রাস্তা দিয়ে চলে এসেছ ?”
“সমুদ্রতীর দিয়ে ।”
“তু মি ওখানে কি করে যাচ্ছিলে ? বালুকা ত�ো এত গরম ! তু মি
এটা কি করে সহ্য করতে পেরেছ ?”
“আমি ত�ো কিছু টের পেলাম না—আমি ম�োটেই জানি না যে,
আমার ফ�োসকা পড়ে গেছে ।”
“তু মি সিংহ-দ্বারের রাস্তা দিয়ে কেন গেলে না ? শীতল সিংহদ্বারের রাস্তা গিয়ে যদি আসতে, তাহলে ক�োন অসুবিধা হত না ।”

শ্রীপুরীধাম মাহাত্ম্য :“শ্রীলসনাতন গ�োস্বামীর সঙ্গ”

৮৯

“আমার সিংহ-দ্বারের পাশে যাওয়ার ক�োন অধিকার নেই,
প্রভু । ঠাকু রের সেবকগণ যদি আমার গায়ে লেগে যাবে বা আমাকে
দেখতেই পাবেন, আমার সর্ব্বনাশ হবে । সেই জন্য আমি ঘুরে ঘুরে
বালুকাপথ দিয়ে যাই ।”
শুনে মহাপ্রভু খুশি হলেন আর সনাতন গ�োস্বামীকে আলিঙ্গন
করলেন ।
যখন জগন্নাথদেবের রথ আর উল্ট রথ শেষ হয়ে গেছে, সনাতন
গ�োস্বামী জগদানন্দ পণ্ডিতকে বললেন, “আমাদের ত�ো যাওয়ার সময়
হয়ে গেছে । ত�োমরা খুব ভাগ্যবান যে ত�োমরা প্রভু র কাছে সব সময়
থাকতে পার । কিন্তু আমি ত�ো কত দরে
ূ থাকি—রথ হয়ে গেল, উল্টা
রথও হয়ে গেল, আমাকে চলে যেতে হবে ।...”
জগদানন্দ পণ্ডিত দেখলেন যে, মহাপ্রভু সব সময় সনাতন
গ�োস্বামীকে এত বেশী আদর করতেন, তাই তিনি তাঁ র প্রতি কিছু
হিংসা করতেন । যখন সনাতন গ�োস্বামী বলে দিলেন যে, তাঁ কে চলে
যেতে হবে, জগদানন্দ পণ্ডিত সহজে বলে ফেললেন, “হ্যাঁ , রথটা হয়ে
গেছে, ত�োমার যাওয়ার সময় হয়ে গেছে—তু মি এখানে আছ কেন ?
যাও ।”
আসলে এটা বলতে তাঁ র অধিকার নেই । চৈতন্য মহাপ্রভু মালিক
হন আর জগদানন্দ পণ্ডিত সেবা—তাঁ র সেটা করার অধিকার নেই ।
সেটা শ্রীলসনাতন গ�োস্বামীকে বলে তিনি মর্যাদা লঙ্ঘন করেছিলেন ।
তখন সনাতন গ�োস্বামী কাঁ দতে কাঁ দতে গিয়ে মহাপ্রভু র কাছে
ৃ
এসে বললেন, “প্রভু , আমার ত�ো সময় হয়ে গেছে বন্দাবনে
যেতে
হবে । জগদানন্দ পণ্ডিতও বলছেন আমার সময় হয়ে গেছে, আমার
যেতে হবে...”
শুনে মহাপ্রভু রেগে গেলেন, “কী ?! কালকের বটু য়া জগা এই
কথা বলেছে ? ওকে ডেকে নিয়ে এস !” যখন জগদানন্দ পণ্ডিত এসে
সামনে বসেছিলেন, তখন মহাপ্রভু তাঁ কে বললেন, “তু মি জান সনাতন
গ�োস্বামী কে ? তাকে আমিও শ্রদ্ধা করি আর তু ই তাকে চলে যেতে
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বলেছিস ?! সনাতন গ�োস্বামী আমাকেও শিক্ষা দেন । তিনি সব
ৃ
কিছু ত্যাগ করে দিয়ে বন্দাবনে
কত কষ্ট করে আছে আর তু মি তাঁ কে
বলছ তু মি এখানে আছ কেন ? ত�োকে এ অধিকার কে দিয়েছে ?”
এই কথা শুনে জগদানন্দর পণ্ডিত মাথা নিচু করলেন আর
সনাতন গ�োস্বামী মাথা নিচু করে চ�োখের জল ফেললেন । একজনকে
বকলে অন্য কারও কি চ�োখ দিয়ে জল পড়ে ? মহাপ্রভু জগদানন্দকে
বকা ঝকা করলেন কিন্তু কে কাঁ দতে লাগলেন ? সনাতন গ�োস্বামী ।
সনাতন গ�োস্বামী চ�োখের জল ফেলে বললেন, “প্রভু , তু মি
আমাকে ক�োন দিন বক নি । হে জগদানন্দ, ত�োমার মত এত ভাগ্যবান
আর কেউ নেই ! প্রভু ত�োমাকে দিচ্ছে মিষ্টি আর আমাকে দিচ্ছে
তেত�ো । আমি এত ভাগ্যবান হতে পারলাম না—প্রভু আমাকে ক�োন
দিন বকা দেয় নি ।”
সেটা আমাদের সব সময় মনে রাখতে হবে । গুরুর বকা খাওয়া
কত ভাগ্যের কথা—এটা সহজে কেউ বুঝতে পারে না ।
সেই ভাবে শ্রীলসনাতন গ�োস্বামী পুরীধামে আসতেন আর
আমাদের শিক্ষা দেওয়ার জন্য অনেক লীলা করেছিলেন ।
——

শ্রীপুরীধাম মাহাত্ম্য :“রামচন্দ্র পুরীর কথা”

৯১

রামচন্দ্র পুরীর কথা
শ্রীমাধবেন্দ্র পুরীপাদের দুট�ো বিখ্যাত শিষ্য ছিল—শ্রীঈশ্বর পুরী
আর শ্রীরামচন্দ্র পুরী । শেষপর্য ন্ত মাধবেন্দ্র পুরী সব সময় এই শ্লোক
কাঁ দতে কাঁ দতে আস্বাদন করতেন :
অয়ি দীনদয়ার্দ্র নাথ হে
মথুরানাথ কদাবল�োক্যসে ।
হৃদয়ং ত্বদল�োককাতরং
দয়িত ভ্রাম্যতি কিং কর�োম্যহম্ ॥

“ওহে দীনদয়ার্দ্রনাথ ! ওহে মথুরানাথ ! কবে ত�োমাকে দর্শন
করব ! ত�োমার দর্শনাভাবে আমার কাতর হৃদয় অস্থির হয়ে পড়েছে !
হে দয়িত, আমি এখন কি করব ? হে প্রভু ! ত�োমাকে আমি ক�োথায়
গেলে পাব ?”
এক দিন সেই রামচন্দ্র পুরী মাধবেন্দ্র পুরীর কাছে গিয়ে বললেন,
“প্রভু , আপনি ত�ো ব্রহ্মবিৎ—আপনি কাঁ দছেন কেন ? ব্রহ্ম স্মরণ
করলে সব দুঃখ দরে
ূ যাবে ।”
তাঁ র মায়াবাদী কথা শুনে মাধবেন্দ্র পুরী রেগে গিয়ে বললেন,
“দরূ হও পাপিষ্ঠ ! ত�োমার মুখ আবার দেখলে, আমার সর্বনাশ হয়ে
যাবে ! হে প্রভু , আমি ত�োমাকে না পেয়ে মরি আর এই মর্খূ এসে
আরও ব্যথা দিচ্ছে!”
সেই ভাবে রামচন্দ্র পুরী গুরু ত্যাগ করে পুরীতে এসেছিলেন ।
শিষ্যর মধ্যে তিনপ্রকার শিষ্য আছে—গুরু-ভ�োগী, গুরু-সেবী আর
গুরু-ত্যাগী । সেই রামচন্দ্র পুরী গুরু-ত্যাগী হয়েছিলেন ।
শ্রীপুরীধামে এসে তিনি শুধু সব সময় বৈষ্ণবগণের নিন্দা করতেন ।
সবাই মহাপ্রভু কে বললেন, “আপনি তাঁ কে এত বেশী সম্মান করছেন
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কেন ? তিনি সবাইকে নিন্দা করেন, আপনাকেও নিন্দা করেন, আর
আপনি তাকে উঠিয়া আসন দিচ্ছেন ।” কিন্তু মহাপ্রভু এ সব কথায়
কান দিলেন না—মহাপ্রভু র শিক্ষা হচ্ছে :
তৃণাদপি সুনীচেন তর�োরিব সহিষ্ণুনা ।
অমানিনা মানদেন কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ ॥
(চৈঃ চঃ ৩/৬/২৩৯)

মাহপ্রভু র গুরু শ্রীঈশ্বপুরী । আর রামচন্দ্রপুরী ও ঈশ্বরপুরী গুরুভ্রাত্রা ছিলেন, সেইজন্য মহাপ্রভু রামচন্দ্রপুরীকে সব সময় সম্মান
করতেন । সেই জন্য যখন ভক্তরা নালিশ করতেন, মহাপ্রভু কিছু
বলতেন না ।
এক দিন রামচন্দ্র পুরী গম্ভীরায় লুকিয়ে গেলেন আর গিয়ে
দেখলেন যে মহাপ্রভু র ঘরে অনেক পিপীলিকা আছে । তিনি
মহাপ্রভু কে বললেন, “কী, নবীন সন্ন্যাসী ? ঘরের মধ্যে এত পিপীলিকা,
তু মি বুঝি বেশী মিষ্টি খাচ্ছ ?”
মহাপ্রভু কী বলবেন ? তিনি কখনও মিষ্টি ঘরে রাখতেন না
আর সবাই জানেন যে, পিপীলিকা ইচ্ছা মত সব জায়গায় যায় । তাই
মহাপ্রভু উত্তরে বললেন, “হ্যাঁ , প্রভু , আমার জিহ্বা এত দুষ্ট হয়ে গেল,
ওকে সংযম করতে না পেরে আমি মিষ্টি সব সময় খাই ।”
এটা বলে মহাপ্রভু মনে করলেন, “আমি আগে শুনেছি যে, ও
আমার পিছনে নিন্দা করত আর এখন দেখছি আমার সামনে তিনি
আজেবাজে কথা বলছে ।” কিন্তু তিনি আর কিছু তাঁ কে বললেন না ।
পুরীতে ভক্তরা সব সময় মহাপ্রভু কে নিমন্ত্রণ করতেন এক এক
বাড়িতে প্রসাদ পাওয়ার জন্য । কিন্তু রামচন্দ্র পুরীকে সবাই অপছন্দ
করতেন, তাই তাঁ কে কেউ নিমন্ত্রণ কখনও করতেন না । এক দিন
মহাপ্রভু এক ভক্তের বাড়িতে প্রসাদ পাওয়ার সময় এলেন আর হঠাৎ
করে রামচন্দ্র পুরী সেখানে এসে হাজির হলেন ।
মহাপ্রভু র থালাটা দেখে তিনি বললেন, “বাঃ, সাধুরা ত�ো এত
খায় !”

শ্রীপুরীধাম মাহাত্ম্য :“রামচন্দ্র পুরীর কথা”

৯৩

শুনে মহাপ্রভু ভক্তগণকে বললেন, “ঠিকই ত�ো । আজ থেকে
আমাকে আবার নিমন্ত্রণ কর না । আমি আর ক�োন বাড়িতে খাব না ।
আর যদি কেউ আমাকে খাওয়াতে চান, দুট�ো-একটা তরকারি রান্না
করতে হব, আর কিছু খাব না ।”
প্রভু র কথা শুনে সমস্ত ভক্তের মন খারাপ হয়ে গেল । তখন সবাই
জগন্নাথদেবের কাছে গিয়ে প্রার্থনা করলেন, “হে প্রভু , রামচন্দ্র পুরীকে
এখান থেকে বিদায় করে দাও । ও কত কষ্ট, কত নিন্দা আমাদের
প্রভু কে দেয় !”
জগন্নাথ ভক্তদের প্রার্থনা শুনলেন আর সঙ্গে সঙ্গে রামচন্দ্র
পুরীকে শ্রীপুরীধাম থেকে চলে যেতে হল । সেই ভাবে গুরু-অপরাধের
ফলে, বৈষ্ণব-নিন্দার ফলে তিনি সব কিছু হারিয়ে গেলেন—গুরুর
আশ্রয়হীন হয়ে, গুরুদেবের কৃপা বিনা সেবা থেকে বিচ্যুত হয়ে তিনি
নরক প্রাপ্ত হয়েছেন ।
আমাদের সব সময় সাবধান থাকতে হবে ।
——
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শ্রীপরমানন্দ পুরীর ভক্তিকূপ
প্রভু বলে—“আমি যে আছিয়ে পথি
ৃ বীতে ।
জানিহ কেবল পুরী গ�োসাঞির প্রীতে ॥
(চঃ ভঃ ৩/৩/২৫৫)

মাধবেন্দ্র পুরীর আর একটি শিষ্য ছিল—তাঁ র নাম হচ্ছে পরমানন্দ
পুরী । পরমানন্দ পুরী মহাপ্রভু র সঙ্গে নবদ্বীপ থেকে এসেছিলেন
আর তাঁ র সঙ্গে শ্রীপুরীধামে থাকতেন । তিনি মহাপ্রভু র প্রিয় পার্ষদ
আর শাস্ত্রে উল্লেখ আছে যে, তিনি দ্বাপর-যুগে স্বয়ং উদ্ধব মহারাজ
ছিলেন । সেই জন্য মহাপ্রভু র সঙ্গে তাঁ র কিছু বৎসল্য-রস ভাক্তি ছিল ।
মহাপ্রভু কাশী মিশ্রের কাছে আর একটা ঘর ভিক্ষা করেছিলেন—
সেই ঘর তিনি পরমানন্দ পুরীকে দিয়ে দিলেন । মহাপ্রভু তাঁ কে বেশী
সম্মান করতেন । সেই ভাবে পরমানন্দ পুরী জগন্নাথ মন্দিরের পাশে
বাস করতে লাগলেন ।
কিছু পর তিনি বাড়িতে ছ�োট মন্দির তৈরি করলেন আর তার
পাশে একটা কপ
জল তেত�ো ছিল বলে কেউ
ূ । কিন্তু এই কপের
ূ
জলটা পান করতে পারতেন না । এক দিন মহাপ্রভু সেখানে গিয়ে
জগন্নাথদেবের প্রার্থনা করলেন যেন গঙ্গা এই কপের
মধ্যে এসে জলটা
ূ
মিষ্টি করবেন । জগন্নাথদেব ভগবানের প্রার্থনা শুনলেন—স্বয়ং গঙ্গা
এই কপের
মধ্যে প্রকাশ হয়েছিলেন ।
ূ
মহাপ্রভু সমস্ত ভক্তগণকে ঘ�োষণা করলেন যে, সেই দিন থেকে
এই কপের
জল গঙ্গা হয়ে গেল আর যে সেই জলে স্নান করবে বা সেই
ূ
জল পান করবে, তার গঙ্গায় স্নান বা দর্শন ফল প্রাপ্ত হবে ।
——
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দাম�োদর পণ্ডিতের বিদায়
আপনারা সব জানেন যে, সন্ন্যাসীরা কখনও বাচ্চাদের ক�োলে
নেন না, খেলা করেন না । কেন করেন না ? কারণটা বাচ্চাদের
আদর করলে সংসার বাসনা জন্মায় । গুরুমহারাজ এটা দেখতেই
পারতেন না । কাউকে অপমান করতে আমরা চাই না, কিন্তু গুরুকে
অসন্তুষ্ট করতে আমরা পারি না ।
মহাপ্রভু জানতেন কে ১০% ভক্ত, কে ২০% ভক্ত, কে ৫০% ভক্ত
আর কে সত্যিকারের ১০০% ভক্ত । তিনি সব পার্ষদগণকে সহজে
বুঝতে পারতেন । তিনি জানতেন যে, দাম�োদর পণ্ডিত খুব সরল ভক্ত
ছিল আর এক দিন তিনি তাঁ কে পরীক্ষা করলেন, “আমি যদি কিছু
অন্যায় করব, ও আমাকে কিছু বলবে কি না ?”
পুরীতে এক বাচ্চা ছেলে ছিল যে মাঝে মাঝে মহাপ্রভু র কাছে
যেতে পছন্দ করত । মহাপ্রভু ওকে কিছু মিষ্টি দিয়ে, প্রসাদ দিয়ে আদর
করতে লাগলেন আর দাম�োদর পণ্ডিতকে নজর করে দেখলেন—তিনি
কী করবেন ?
দাম�োদর পণ্ডিত এটা দেখে ম�োটেই পছন্দ করতেন না, “মহাপ্রভু
সব সময় সবাইকে নিজের আচরণ দিয়ে শিক্ষা দিচ্ছেন আর এটা দেখে
ল�োক কী বলবে ?”
এক দিন দাম�োদর পণ্ডিত ছেলেকে ডেকে বললেন, “শুন, তু মি
এখানে কিসের জন্য এসেছ ? কাল থেকে আসবে না !”
বাচ্চাটা ভয় পেয়ে মহাপ্রভু র কাছে গিয়ে নালিশ করলেন, “প্রভু ,
এই কাকা সব সময় আমাকে গালাগালি দিয়ে আসতে বারণ করেন ।”
মহাপ্রভু সব বুঝতে পারলেন—তিনি জানলেন কেন দাম�োদর
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পণ্ডিত সেটা করলেন কিন্তু মহাপ্রভু এখন�ো কিছু বললেন না আর
ছেলেকে আসতে বারণ করলেন না ।
কিছু দিন পরে দাম�োদর পণ্ডিত আর সহ্য করতে না পেরে
মহাপ্রভু র সামনে গিয়ে খুলে বললেন, “প্রভু , আমার অপরাধ নেবেন
না । আপনি সব সময় ওই ছেলেকে আদর করেন, আমি ত�ো জানি
এটা করলে কিছু অন্যায় নেই কিন্তু ল�োকের মুখ কি করে থামবে ?
যদি ল�োক আপনার নিন্দা করে, তারাই অধঃপতন যাবে । আপনি
কাল থেকে ছেলেটাকে আসতে বারণ করবেন । ছেলেটা ভাল ছেলে,
কিন্তু আপনি জানেন যে, ওর মা আছে—বিধবা এবং সুন্দরী মেয়ে ।
ল�োকের মন খারাপ দিকে যাবে—মহাপ্রভু ছেলেটাকে আদর করে
কেন ? নিশ্চয়ই মায়ের সঙ্গে কিছু ভাব আছে ।”
মহাপ্রভু মনে মনে করলেন, “এটা কী ? আমি ত�ো সন্ন্যাসী
আর ও ব্রহ্মচারী—ব্রহ্মচারী হয়ে সন্ন্যাসিকে শিক্ষা দিচ্ছে ?” আর
দাম�োদর পণ্ডিতকে উত্তরে বললেন, “ঠিক বলছ । তু মি ত�ো আমার
একমাত্র উপযুক্ত ব্যক্তি ! আমার ত�োমার জন্য একটা সেবা আছে ।
তু মি জগন্নাথ প্রসাদ ও নতু ন কাপড় মায়ের জন্য নিয়ে মায়াপুরে যাও ।
আমি এখন পর্য ন্ত তাঁ র জন্য কিছু পাঠিয়ে দেই নি, তাই তু মি ওখানে
যেতে পার । আমি আর কাকে বিশ্বাস করতে পারি ?”
“উপযুক্ত ব্যক্তি” কেন তিনি বললেন ? আমি এক দিন গুরু
মহারাজকে প্রশ্ন করেছিলাম আর গুরু মহারাজ বুঝিয়ে দিলেন যে,
মায়াপুরে গিয়ে কি একমাত্র শচীমাতা ছিলেন ? আর কে তাঁ র
বাড়িতে ছিলেন ? বিষ্ণুপ্রিয়াদেবী । তিনি একটি যুবতী মেয়ে, তাঁ র
কাছে একটা বিশ্বস্ত ল�োক না পাঠালে চলে ? সেইজন্য মহাপ্রভু
সেখানে দাম�োদর পণ্ডিতকে পাঠিয়ে দিলেন ।
এসব মহাপ্রভু র শিক্ষা—এই শিক্ষাগুল�ো আমাদের গ্রহণ করতে
হবে ।
——
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ছ�োট হরিদাসের শাস্তি
যদি চাহ প্রণয় রাখিতে গ�ৌরাঙ্গের সনে ।
ছ�োট হরিদাসের কথা থাকে যেন মনে ॥
(শ্রীশ্রীপরেমবিবর্ত, ৭/১২)

শাস্ত্রে লেখা আছে যে, মহাপ্রভু র সাড়া তিন জন অন্তরঙ্গ সেবিকা
ছিল : রায় রামানন্দ, স্বরূপ দামদার, শিখি মাহিতি হচ্ছে তিনজন আর
বাকি অর্ধেক হচ্ছে শিখি মাহিতির ভগ্নী শ্রীমাধবীদেবী ।
যখন আমি রাশিয়ায় গিয়েছিলাম, আমি ওখান একবার বড়
বিপাদে পড়েছিলাম—গুরুদেব আমাকে উদ্ধার করে দিয়েছেন । সেই
দিন সন্ধ্যার সময় অনেক মঠের দেশি-বিদেশি সন্ন্যাসীরা স্টেজের
উপরে বসে ছিলেন । গুরুদেবের অপেক্ষায় থেকে ভক্তরা এদিকে
এক এক সন্ন্যাসীকে বিভিন্ন প্রশ্ন করলেন আর এক এক সন্ন্যাসীর
কাছে পার্লামেন্টের মত মাইক্রোফ�োন থাকল । হঠাৎ করে এক
মহিলা লাফিয়ে উঠে বললেন, “আচার্য্য মহারাজ সকালবেলা পাঠ
করে বললেন যে, মহাপ্রভু র সাড়া তিন জন অন্তরঙ্গ ভক্তরা ছিল আর
মাধবীদেবী অর্ধেক ছিল । আমরা মেয়েরা ত�ো অনেক সেবা করি,
আমরা কেন অর্ধেক ?” তাঁ র সঙ্গে সব মহিলাগুল�োও উত্তর পেতে
দাবী করে লাফিয়ে উঠে গেল ।
আমি ভাবলাম, “গুরুদেব, বাঁ চাও !” আমার উত্তরই জানা নেই
কারণ ক�োন গ্রন্থে উত্তরটা লেখা নেই, তাই কী করে বলব ? আমি
গুরুদেবকে শরণ নিলাম, “গুরুদেব, উত্তর ত�ো তু মি বলে দাও !”
তখন সঙ্গে সঙ্গে উত্তরটা মনে এসে… উত্তরটা ছিল ঐরকম :
ক�োলকাতার কাছে গঙ্গার ধারে পানিহাটি নামে গ্রাম আছে,
সেখানে রঘুনাথদাস গ�োস্বামী চিড়া-দধি মহ�োৎসব করবার ফলে
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নিত্যানন্দ প্রভু র কৃপা লাভ করেছিলেন । আর সেখানেও প্রত্যেক
বছর মহাপ্রভু র জন্য একটি মেয়ে দময়ন্তী নামে শত শত প্রকার বিভিন্ন
ভ�োগ রান্না করতেন । সেই ভ�োগটা নবদ্বীপ থেকে বেড়িয়ে রাঘব
পণ্ডিত হেঁটে হেঁটে পুরীতে নিয়ে আসতেন । এই ভ�োগের নাম হচ্ছিল
‘রাঘবের ঝালি’—মহাপ্রভু সেটা খুব পছন্দ করতেন আর আনন্দের
সহিত স্বীকার করতেন । সেই ভ�োগ কে বানাতেন ? দময়ন্তী । তিনি
সব করতেন কিন্তু তিনি নিজে আসতে পারতেন না—তিনি প্রভু র
কাছে নিজে এসে সেবা করতে পারতেন না, নিজে হাতে মহাপ্রভু কে
খাওয়াতে পারতেন না । সেই জন্য তাঁ কে অর্ধেক সেবিকা বলা হয় ।
পুরীতে মাধবীদেবীও সব খাবার তৈরি করতেন কিন্তু যে
মহাপ্রভু র সামনে তিনি ভাল�ো করে পরিবেশন করে খাওয়াবেন, সেটা
তাঁ র কপালে ক�োন দিন হয় নি । তাই তিনি অর্ধেক সেবা করতেন ।
যখন আমি এসব উদাহরণ দিয়ে বুঝিয়ে দিলাম, তখন মেয়েটি যে
প্রশ্ন করেছিলেন, বললেন, “হ্যাঁ , এবার বুঝতে পেরেছি ।”
পরে আমি গুরুমহারাজের কাছে গিয়ে বললাম যে, আমি সেই
দিন খুব বিপদে পড়েছিলাম । যে প্রশ্ন এসেছিল আর যে উত্তর আমি
দিয়েছিলাম, সেটা গুরুমহারাজকে বলে দিলাম । গুরু মহারাজ
বললেন, “ত�োমার সঠিক উত্তর হয়েছে ।” এটা ঘটনা আমার সন্ন্যাস
নেওয়ার একবছর পরে ছিল ।
তাই কথা হচ্ছে সেই মাধবীদেবীর উপরে । এক দিন মহাপ্রভু র ভক্ত
ভগবান আচার্য্য ছ�োট হরিদাসকে তাঁ র কাছে পাঠিয়ে দিলেন কিছু চাল
নেওয়ার জন্য (মাধবীদেবীর বাড়ি আলালনাথের কাছে) । ইনি বয়স্ক
মহিলা, য়ুবতী সুন্দরী মেয়ে ম�োটেই নয়, তিনি সব সময় তপস্যা করতে
আর সব নিয়মকানন যথাযথ মানতেন । মহাপ্রভু তাঁ র সেবা স্বীকার
করতেন । ছ�োট হরিদাস মহাপ্রভু র জন্য ভক্তের আদেশ অনুসারে তাঁ র
কাছ থেকে কিছু ভাল চাল নিয়ে এসেছিলেন আর প্রসাদ পাওয়ার সময়
মহাপ্রভু জিজ্ঞেস করলেন, চালটা ক�োত্থেকে আসল । ভক্তরা বললেন
যে, ছ�োট হরিদাস সেটা মাধবীদেবীর কাছ থেকে নিয়ে এসেছেন ।

শ্রীপুরীধাম মাহাত্ম্য :“ছ�োট হরিদাসের শাস্তি”
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মহাপ্রভু কিছু বললেন না । প্রসাদ পেয়ে তিনি গম্ভীরায় বিশ্রাম
নিতে গেলেন আর ঘরে এসে গ�োবিন্দকে বললেন, “ছ�োট হরিদাস
এখানে আর আসতে পারবে না । আমি ওর মুখ দেখতে চাই না ।”
প্রভু কহে,—”বৈরাগী করে প্রকৃতি সম্ভাষণ ।
দেখিতে না পার�োঁ আমি তাহার বদন ॥”
(চৈঃ চঃ, ৩/২/১১৭)

দুর্ব্বার-ইন্দ্রিয় করে বিষয়-গ্রহণ ।
দারু-প্রকৃতি হরে মুনেরপি মন ॥

মাত্রা স্বস্রা দুহিত্রা বা নাবিবিক্তাসন�ো বসেৎ ।
বলবানিন্দ্রিয়গ্রাম�ো বিদ্বাংসমপি কর্ষতি ॥
“মাতার সহিত, ভগ্নীর সহিত এবং দুহিতার সহিত নির্জ্জনে কখনও
থাকিবে না ; কেননা, বলবান্ ইন্দ্রিয়-সমহূ বিদ্বান্-পুরুষেরও মন
আকর্ষণ করতে পারে ।”
(চৈঃ চঃ ৩/২/১১৭-১১৮)

তিনি ভীষণ রেগে গেলেন আর কথাটা শুনে সব ভক্তরা চু পচাপ
হয়ে পড়ল । গ�োবিন্দের কাছ থেকে মহাপ্রভু র কথা শুনে ছ�োট হরিদাস
অবাক হয়ে গেলেন—এমন শাস্তি প্রভু তাঁ কে দিলেন !
সমস্ত ভক্তরা মহাপ্রভু র কাছে গিয়ে মিনতি করলেন, “প্রভু , ছ�োট
হরিদাস একটা সামান্য দ�োষ করেছে । কৃপা করে ওকে ক্ষমা করে
দাও । ও খাওয়া-দাওয়া, স্নান-টান সব বন্ধ করে দিয়েছে, এখন অনেক
দিন ধরে কিছু না খেয়ে আছে ।”
তখন মহাপ্রভু বললেন, “ত�োমরা যদি আর একবার এর কথা
বলবে, ত�োমরা আমাকে আর এখানে দেখতে পাবে না ।”
তখন ভক্তরা আর কিছু বললেন না... এভাবে এক বছর কেটে
গেল । মাঝে মাঝে ছ�োট হরিদাস অনেক দরূ থেকে মহাপ্রভু র দর্শন
পেতেন—যখন মহাপ্রভু জগন্নাথ মন্দিরে যেতেন, তিনি লুকিয়ে
দরে
ূ থেকে তাঁ কে দেখতে পেতেন । আর অপেক্ষা করতে না পেরে,
তিনি ঠিক করলেন যে, তিনি যেক�োনরকম মহাপ্রভু র পাদপদ্ম
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লাভ করবেন । প্রযাগে গিয়ে তিনি ত্রিবেণীতে ঝাঁ প দিয়ে আত্মহত্যা
করলেন ।
সমস্ত ভক্তরা খুব দুঃখিত হয়ে পড়লেন আর মহাপ্রভু বুঝতে
পারলেন, সব ভক্তের মন খারাপ হয়ে পড়ল ।
এক দিন হঠাৎ করে মহাপ্রভু জিজ্ঞেস করলেন, “আরে, ছ�োট
হরিদাস ত�ো কথায় ? ওকে ডেকে নিয়ে এস ।”
ভক্তরা বললেন, “ওকে কি করে নিয়ে আসব ? ও গঙ্গায় ঝাঁ প
দিয়েছে । আত্মহত্যা করেছে ।”
মহাপ্রভু হাসলেন “তাই না ?” আর সবাই অবাক হয়ে গেলেন ।
মহাপ্রভু বললেন, “তাই ত�োমরা ভাবছ আমার ভক্ত কখনও আমাকে
ছেড়ে দিয়ে চলে যেতে পারে ? এটা হতে পারে ?”
“প্রভু , ওর শ্রদ্ধাও হয়ে গেল । বৈষ্ণব-সেবাও হয়ে গেল । এখন
ওকে পাওয়া কি করে সম্ভব ?”
“ঠিক আছে । ত�োমরা আমাকে বিশ্বাস করছ না ।” আর
চিৎকার করে মহাপ্রভু ডাক দিলেন, “আরে হরিদাস !! একটা কীর্ত্তন
শুনাও !”
ছ�োট হরিদাস ভাল করে কীর্ত্তন করতে পারতেন । ওই সময় ক�োন
টেপ রেকর্ডার ছিল না, ক�োন DVD, CD ছিল না—কিন্তু সবাই
শুনতে পেলেন যে, ছ�োট হরিদাস কীর্ত্তন গাইতে শুরু করলেন ।
সবাই অবাক হয়ে বলেন, “আরে, ক�োত্থেকে কীর্ত্তনের আওয়াজ
আসছে ? ছ�োট হরিদাস কি ভত
ূ হয়ে গেছে ?”
ভগবানের ভক্ত কি কখন�ো ভত
ূ হয় ? পেত্নী হয় ? আত্মহত্যা
করলেও, কখনও ভত
ূ হয় না । মহাপ্রভু তখন বললেন, “আমি যেখানে
থাকি, আমার ভক্ত সেখানে আমার কাছেই থাকে ।”
সেই ভাবে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ল�োককে শিক্ষা দিয়েছিলেন ।
——
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গুণ্ডিচা-মার্জ্জন লীলা
মহাপ্রভু সমস্ত ভক্তগণকে বলতেন, “প্রত্যব্দ আসিবে গুণ্ডিচা
দেখিতে ।” মহাপ্রভু নিজে কি বলতে পারেন “আমাকে দেখতে
আসবে” ? সেইজন্য তিনি বলতেন, “প্রতি বছর ত�োমরা পুরীতে
আসবে এই গুণ্ডিচা মার্জ্জন করতে ।”
আপনারা রথকে নিয়ে যাবেন ক�োথায় ? সুন্দরাচল । এটা হচ্ছে
রথের মাহাত্ম্য । পুরীতে জগন্নাথ মন্দিরটা হচ্ছে নিলাচল আর গুণ্ডিচা
ৃ ন ছেড়ে মথুরায়, দ্বারকায়
মন্দির হচ্ছে সুন্দরাচল । কৃষ্ণ যখন বন্দাব
ৃ
চলে গিয়েছিলেন, ব্রজ-গ�োপীগণ তাঁ কে টানতে টানতে বন্দাবনে
নিয়ে
এসেছিলেন ।
সেইজন্য, রথকে যারা টানবেন, ব্রজগ�োপীর সমতু ল্য । কীর্ত্তনে
আমরা গাই, “শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য প্রভু জীবে দয়া করি’ স্বপার্ষদ স্বীয় ধাম
সহ অবতরি ।” যে লীলা কৃষ্ণ দ্বাপর-যুগে করেছেন, সে লীলা ব্রজ
গ�োপীগণ অবার ভক্তরূপে অবতীর্ণ হয়ে করেছেন (কেউ রায় রামানন্দ,
কেউ স্বরূপ দাম�োদর, কেউ রূপ গ�োস্বামী, কেউ সনাতন গ�োস্বামী,
প্রভৃতি) । তাই স্বয়ং ভগবান শ্রীরাধার ভাব ও কান্তি ধরে পার্ষদগণের
সহিত অবতীর্ণ হয়ে এই রথ লীলা করেছেন—কৃষ্ণকে টানতে টানতে
ৃ
রথে বন্দাবনে
র দিকে নিয়ে যেতেন ।
ৃ ন-সুন্দরাচলে যাওয়ার আগের দিন মহাপ্রভু সমস্ত
আর বন্দাব
ৃ ন থেকে অভিন্ন) পরিষ্কার
ভক্তগণকে নিয়ে গুণ্ডিচা মন্দির (যে বন্দাব
করতেন । এটা হচ্ছে গুণ্ডিচা-মার্জ্জন লীলা ।
প্রভু পাদ শ্রীলভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকু র খুব সুন্দর ভাবে এই
লীলার রহস্যর সম্বন্ধে লিখে দিয়েছেন :
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গুণ্ডিচা-মার্জ্জন-লীলা-রহস্য
এই বক্তৃতা শ্রীলপ্রভু পাদ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকু র শ্রীপুরুষ�োত্তম ক্ষেত্রে
বলিয়াছিলেন—বাঙ্গালা জ্যৈষ্ঠ ১৩২৯, ইংরাজী জু ন ১৯২২, গ�ৌরাব্দ ত্রিবিক্রম ৮৩৬ ।
এই সালে তিনি চটকপর্ব্বতের শ্রীপুরুষ�োত্তম গ�ৌড়ীয় মঠ স্থাপন করিলেন ।

জগদ্গুরু মহাপ্রভু এই লীলাটীর দ্বারা এই শিক্ষা দিয়েছেন
যে, শ্রীকৃষ্ণকে যদি ক�োন স�ৌভাগ্যবান জীব স্বীয় হৃদয় সিংহাসনে
বসাইতে ইচ্ছা করেন, তবে সর্ব্বাগ্রে তাঁ হার হৃদয়ের মল ধ�ৌত
করা উচিৎ, হৃদয়টিকে নির্ম্মল, শান্ত ও উজ্জ্বল করা আবশ্যক ।
হৃদয়-ক্ষেত্রে কন্টকপর্ণ-ত
ও কঙ্করাদিরূপ
ূ
ূ ৃ ণ বা আগাছা, ধলি
অনর্থ কিছু মাত্র থাকিলেও পরমসেব্য ভগবানকে বসান�ো যায় না ।
হৃদয়ের ঐ সমস্ত মল বা আবর্জ্জনাগুলি অন্যাভিলাষ, কর্ম্ম, জ্ঞান
ও য�োগ চেষ্টাদি ব্যতীত আর কিছু ই নয় । শ্রীল রূপ গ�োস্বামী প্রভু
ৃ ম্ । আনুকল্যেন
বলেন,—”অন্যাভিলাষিতাশন্যং
জ্ঞানকর্ম্মাদ্যনাবত
ূ
ূ
কৃষ্ণানুশীলনং ভক্তিরুত্তমা ॥”
যেখানে ভক্তীতর অন্যাভিলাষ, জ্ঞান কর্ম্ময�োগ তপস্যাদি বা
ৃ ভক্তি আবত
ৃ
ভক্তিপ্রতিকল
ূ ভাবদ্বারা আত্মার নিত্য স্বাভাবিকবত্তি
হইয়াছে, সেখানে শুদ্ধভক্তি নাই । শুদ্ধসত্ত্বময়ী শুদ্ধভক্তি ব্যতীত
কৃষ্ণের আবির্ভাব হয় না ।
অন্যাভিলাষ অর্থাৎ “জগতে যতক্ষণ থাকিব, ততক্ষণ কেবল নিজ
ইন্দ্রিয়ের তর্পণই করিব”—এইরূপ ইতর অভিলাষ ; উহা কন্টকময়
ৃ কেবলা ভক্তিকে বিদ্ধ করে ।
তৃণের মত শুদ্ধজীবের সুক�োমল হৃদবত্তি
কর্ম্ম-চেষ্টা অর্থাৎ “যাগ, যজ্ঞ, দান, তপস্যা প্রভৃতি দ্বারা স্বর্গাদি
উচ্চল�োকে বা ইহল�োকে সুখভ�োগ করিব,”—এইরূপ বাসনাময়ী
ক্রিয়া ; উহা ধলি
তে বাসনারূপ ধলিরাশি
ূ সদৃশ । কর্ম্মাবর্ত্তে র ঘর্ণিবায়ু
ূ
ূ
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ৃ করিয়ে দেয় । সৎ ও
আমাদের স্বচ্ছ ও নির্ম্মল হৃদয়-দর্পণকে আবত
অসৎ কর্ম্মে র বাসনারূপ অসংখ্য ধলিরাশি
হরিবিমুখ জীবের হৃদয়কে
ূ
জন্মজন্মান্তর ধরিয়া মলিন করিয়াছে, তাই তাঁ হার কর্ম্মবাসনা দরূ
হইতেছে না । হরিবিমুখ জীব মনে করেন, কর্ম্মে র দ্বারা ব�োধ হয় কর্ম্মশল্যের নির্হরণ হইতে পারে, কিন্তু ঐ ধারণা ভু ল ; তদ্বশবর্ত্তী হইয়া
তিনি কেবল আত্মবঞ্চিত হইতে থাকেন মাত্র । হস্তীকে স্নান করাইয়া
দিলে যেমন সেই হস্তী আবার গায়ে ধলি
ূ মাখিয়া থাকে, তদ্রূপ কর্ম্মে র
দ্বারা কর্ম্মবাসনা বিদরিত
হয় না । একমাত্র কেবলাভক্তি দ্বারাই
ূ
জীবের সমস্ত অসুবিধা দরূ হয়, অথবা সেই তাঁ হার সেই নির্ম্মল হৃদয়সিংহাসনেই শ্রীভগবান্ বিশ্রাম য�োগ্য স্থান লাভ করিয়া থাকেন । এজন্য
ঠাকু র মহাশয় গাহিয়াছেন,—”ভক্তের হৃদয়ে সদা গ�োবিন্দ বিশ্রাম ।”
নির্ব্বিশেষ ও কৈবল্য য�োগ বা জ্ঞান-য�োগাদি চেষ্টা ঠিক কঙ্করের
মত । তদ্দ্বারা শ্রীহরির ত�োষণ বা সেবা ত’ দরের
কথা, শ্রীহরির দেহে
ূ
শেলবিদ্ধ করিবারই প্রয়াস করা হয় । যদিও নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মানুসন্ধানে
প্রথমে মুমক্ষু
ু অবস্থায় শ্রীহরির নামাদি গ�ৌণভাবে স্বীকার করা হয়,
কিন্তু মুক্ত বা ব্রহ্ম অভিমানকালে তাঁ হার স্বতন্ত্র অস্তিত্ব স্বীকার করা
হয় না ; সুতরাং ভগবান্ তাদৃশ দুর্ভাগা বিমুক্তাভিমানী জীবের হৃদয়ে
আবির্ভূ ত হন না । সেইজন্য শ্রীগ�ৌরসুন্দর ঐ সকল তৃণ, ধলি,
ূ ঝিঁ কু রাদি
আবর্জ্জনারাশি ভগবন্মন্দিরের চতু ঃসীমানার ভিতরও রাখিলেন না ;
পরন্তু নিজ বহির্ব্বাস দ্বারা তৎসমুদয় বাহিরে ফেলিয়া দিলেন—পাছে
ব্যাত্যার সহায়তায় ঐ সকল জঞ্জাল পুনরায় শ্রীমন্দিরে প্রবেষ্ট হইয়া
পড়ে।
অনেক সময় কর্ম্মজ্ঞানাদি চেষ্টা বিদরিত
হইলেও হৃদয়ে সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম
ূ
মল থাকিয়া যায় । উহাকে ‘কু টিনাটি’, ‘প্রতিষ্ঠাশা’, ‘জীবহিংসা’,
‘নিষিদ্ধাচার’, ‘লাভ’, ‘পজা’
প্রভৃতির সহিত তু লনা করা যাইতে
ূ
পারে । ‘কু টিনাটি’ শব্দে কপটতা ; ‘প্রতিষ্ঠাশা’ শব্দে নির্জ্জন ভজনাদি
বা বুজ্রুগী দ্বারা ‘নির্ব্বোধ ল�োক আমাকে একজন বড় সাধু বা
মহান্ত বলুক’ এইরূপ জড়ীয় সম্মানাদি আশা অথবা বিষয়ভ�োগক্রমে
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স্বার্থপরণ�োদ্দেশ্যে
কাঠিন্যপ্রাপ্ত হৃদয়ে কৃত্রিম বিকারাদি ভাবাভাস
ূ
প্রদর্শন দ্বারা ‘ভক্ত’ বা ‘অবতার’ সাজিবার আশা ; ‘জীবহিংসা’ শব্দে
শুদ্ধভক্তি প্রচারে কু ন্ঠতা বা কৃপণতা, মায়াবাদী কর্ম্মী ও অন্যাভিলাষীকে
প্রশ্রয় দেওয়া বা তাঁ হাদের মন রাখিয়া কথা বলা ; ‘লাভ-পজা’
ূ
শব্দে ধর্ম্মে র নামে হরিনাম-মন্ত্র বিগ্রহ ও ভাগবতজীবী হইয়া নির্ব্বোধ
ল�োককে ঠকাইয়া ধনাদি অথবা সম্মান প্রাপ্তি ; ‘নিষিদ্ধাচার’ শব্দে
স্ত্রীসঙ্গ এবং কর্ম্মী, জ্ঞানী ও অন্যাভিলাষী প্রভৃতি কৃষ্ণাভক্তের সঙ্গে
বুঝায় ।
এইরূপে বহুদিনের সঞ্চিত বড় বড় কাঁ কর, তৃণ, ধলিরাশি
প্রভৃতি
ূ
ঝাঁ টাইয়া ফেলিয়া দিয়া শ্রীগ�ৌরসুন্দর দুই দুইবার করিয়া মন্দিরের
সমগ্রাংশ মার্জ্জন ও জলদ্বারা প্রক্ষালন করিবার পর, যদি ক�োথাও
আবার ক�োনও সূক্ষ্ম দাগ লাগিয়ে থাকে, তজ্জন্য তিনি পরিধেয় শুষ্ক
বস্ত্রের দ্বারা ঘষিয়া ঘষিয়া শ্রীমন্দির ও ভগবৎ পীঠস্থানরূপ সিংহাসন
মার্জ্জন করিতে লাগিলেন।
এত করিয়া প্রক্ষালন মার্জ্জন ঘর্ষণাদির পর শ্রীমন্দিরে আর
ধলিকণার
লেশ, এমন কি, একটি সূক্ষ্ম দাগও নাই, শ্রীমন্দিরটি
ূ
স্ফটিকবৎ নির্ম্মল, কেবল তাহাই নহে, আবার সুশীতল হইল, অর্থাৎ
সাধকের হৃদয়টি রবিতপ্তমরুভমিসমতাপ
হীন অর্থাৎ বিষয়ভ�োগ
ূ
বাসনাজনিত আধ্যাত্মিকাদি তাপত্রয়ানল-জ্বালা-রহিত হইয়াছে ।
বস্তুতঃ তাঁ হার হৃদয় হইতে অন্যাভিলাষ ও কর্ম্ম-জ্ঞান-য�োগাদি
ৃ
চেষ্টারূপা ভু ক্তি-মুক্তি-কামনা বিদরিত
হইয়া আত্মবত্তি
শুদ্ধভক্তি
ূ
প্রকটিত হইলে উহা এইরূপই শান্ত ও সুশীতল হয় ।
অনেক সময় সমস্ত কামনা-বাসনা বিদরিত
হইলেও হৃদয়ের
ূ
ক�োনও ক�োনও অজ্ঞাত ক�োণে এক একটি সূক্ষ্ম দাগ লেগে থাকে,
তাহা নির্ব্বোধ জীব বুঝিতে পারে না ; উহাই ‘মুক্তিকামনা’ ।
ঁ
নির্ব্বিশেবাদীর
সাযুজ্যমুক্তি কামনা ত’ দরের
কথা, অপর চতু র্ব্বি ধ
ূ
মুক্তি-কামনারূপ সূক্ষ্মদাগকেও শ্রীমন্মহাপ্রভু স্বীয় বস্ত্রদ্বারা ঘষিয়া
উঠাইলেন ।

শ্রীপুরীধাম মাহাত্ম্য :“গুণ্ডিচা-মার্জ্জন লীলা”

১০৫

ৃ নরূপে
এইরূপে শ্রীগ�ৌরসুন্দর, কিরূপে সাধক স্বীয় হৃদয়কে বন্দাব
পরিণত করিয়া স্বরাট্ কৃষ্ণের স্বচ্ছন্দবিহার স্থল করিবার জন্য,
কৃষ্ণেন্দ্রিয়প্রীতিবাঞ্ছার জন্য, মহ�োৎসাহের সহিত উচ্চৈঃস্বরে
কৃষ্ণনাম করিতে করিতে কৃষ্ণার্থে স্ব-হৃদয় মার্জ্জন করিবেন, তাহা
জীবের মঙ্গলার্থ আপনাকে জীবাভিমান করিয়া জগদ্গুরুরূপে
স্বয়ং শিক্ষা দিতে লাগিলেন—”যদ্যন্যা ভক্তিঃ কল�ৌ কর্ত্তব্যা, তদা
কীর্ত্তনাখ্যভক্তিসংয�োগেনৈব ।” মহাপ্রভু প্রতি ভক্তের নিকটে
গিয়া হাতে ধরিয়া মন্দির-মার্জ্জন-সেবা শিক্ষা দিতে লাগিলেন ।
যাঁ হার কার্য্য ভাল হইতেছে, তাঁ হাকে প্রশংসা এবং যাঁ হার সেবা
কৃষ্ণবাঞ্ছাপর্ত্তি
ূ ময়ী শ্রীরাধার ভাবসুবলিত প্রভু র নিজ মন�োমত হইতেছে
না, তাঁ হাকেও পবিত্র ভর্ৎসনপর্
ূ ব্ব ক হাতে ধরিয়া কৃষ্ণসেবাপ্রণালী
শিক্ষা দিলেন । শুধু তাহাই নহে, চৈতন্যশিক্ষানুগত লব্ধ ভজনক�ৌশল,
অদ্বয়জ্ঞানে ভক্তিয�োগযুক্ত শুদ্ধহৃদয় ভক্তগণকে অপর বিমুখজীবগণের
‘আচার্য্যে’র কার্য্য করিবার জন্যও আদেশপর্
ূ ব্ব ক উৎসাহাম্বিত
করিলেন । (“তু মি ভাল করিয়াছ, শিখাহ অন্যেরে । এইমত ভালকর্ম্ম
সেই যেন করে ॥”) আবার, যিনি যত বেশী পরিমাণে অভদ্ররাশি
হৃদয় হইতে আহরণ-পর্
ূ ব্ব ক পরিষ্কার করিতে সমর্থ হইবেন, তিনি তত
ৃ সামান্যই ঘটিয়াছে,
বেশী প্রভু প্রিয় হইবেন এবং যাঁ হার অনর্থনিবত্তি
তাঁ হার পক্ষে শাস্তিস্বরূপ হরিগুরুবৈষ্ণব সেবাই বিধি বলিয়া নির্দ্দিষ্ট
হইল ।

——
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শ্রীনারায়ণ ছাতায়
গুরুদং গ্রন্থদং গ�ৌরধামদং নামদং মুদা ।
ভক্তিদং ভূরিদং বন্দে ভক্তিবিন�োদকং সদা ॥

শ্রীলভক্তিবিন�োদ ঠাকু র মহাশয় উলা বা বীরনগর গ্রামে (নদিয়া
জেলায়) আবির্ভূ ত হয়ে জীবনে অনেক জায়গায় গিয়েছিলেন । চাকরির
জন্য তিনি অনেক নগরে ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন আর তারমাঝে ১৮৭০
সালে তিনি শ্রীপুরীধামেও এলেন । ওই সময় তিনি নারায়ণ ছাতায় বসা
বাস করতেন ।
পুরীতে তিনি অত্যন্ত আনন্দিত ভাবে থাকতেন । তিনি প্রথমে
শ্রীজগন্নাথ বল্লভ উদ্যানের বাড়িতে ভাগবত পাঠ সভা স্থাপন করে
পণ্ডিতগণের সঙ্গে গ্রন্থ পাঠ করতে শুরু করলেন । প্রতি দিন তিনি
জগন্নাথদেবের দর্শন, নাম-কীর্ত্তন, সাধুসঙ্গের জন্য শ্রীজগন্নাথ মন্দিরে
যেতেন । ওই সময় পুরীতে অনেক মায়াবাদী ও অপ-সম্প্রদায়িক
ল�োক ছিল বলে ভক্তিবিন�োদ ঠাকু র সব সময় বৈষ্ণবগণকে খ�োঁ জ
করতেন আর তাঁ র সঙ্গে থাকতে চেষ্টা করতেন । যখন তিনি ভাগবৎ
পাঠ সভাটা স্থাপন করলেন, তখন অনেক পণ্ডিতগণ তাঁ র কাছে
যেতেন আর সব মায়াবাদী ও অপসম্প্রদায়িক ল�োক তার জন্য বিরক্ত
হল ।
শ্রীলভক্তিবিন�োদ ঠাকু র মহাশয় লিখেছেন, “শ্রীজগন্নাথদেবের
মন্দিরে যেরূপ উচ্চ ও মন�োহারী সেবা ও তদ্রূপ অপরূপ । যে
লীলাও দর্শন করা যায় তাহাই চিত্তকে মুগ্ধ করে । সন্ধ্যা আরাত্রিক
প্রভৃতি দৈনন্দিন উৎসব প্রত্যহই ৫-৭ শত ল�োক উপস্থিত থাকেন ।
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কি আনন্দ । পর্ব্ব যাত্রায় নানাবিধ যাত্রী সমস্ত ভারত হইতে আসিতে
থাকে ; দেখিলে চক্ষু জু ড়াইয়া যায় । তু মি যখন শুদ্ধ চিত্তে সে সব লীলা
দর্শন করিবে তখনই কি ব্যাপার তাহা বুঝিতে পারিবে ।”
শ্রীলভক্তিবিন�োদ ঠাকু রের পরম দানের সম্বন্ধে শ্রীলভক্তি রক্ষক
শ্রীধর দেবগ�োস্বামী মহারাজ এই শ্লোকটা রচনা করেছেন :
গুরুদং গ্রন্থদং গ�ৌরধামদং নামদং মুদা
ভক্তিদং ভূরিদং বন্দে ভক্তিবিন�োদকং সদা
গুরুদং । শ্রীলভক্তিবিন�োদ ঠাকু র আমাদের গুরু দিয়েছেন ।
আসলে যদি তিনি আমাদের শ্রীলভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকু র না
দিতেন, তখন ক�োথায় আমরা আশ্রয় পেতাম ? কার চরণে আমরা
আশ্রয় গ্রহণ করতাম ?
শ্রীলভক্তিবিন�োদ ঠাকু র অনেক জায়গায় উড়িষ্যা বা পশ্চিমবঙ্গে
ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন । আস্তে আস্তে তিনি বুঝতে পেরেছেন যে,
মহাপ্রভু র শুদ্ধ ভক্তি, শুদ্ধসিদ্ধান্ত প্রায় হারিয়ে গিয়েছিল—মহাপ্রভু র
পর আউল, বাউল, কর্তাভজা, নেড়া, দরবেশ, সহজিয়া, জাতগ�োসাঞি সব জগতে ঘুরে বেড়াত । তাই শ্রীলভক্তিবিন�োদ ঠাকু র তাঁ র
স্ত্রীর সাথে ভগবতীদেবী জগন্নাথ মন্দিরের বিমলাদেবীর কাছে গিয়ে
প্রার্থনা করলেন, “হে দেবী ! তু মি একজনকে পাঠাও যে এই শুদ্ধ
ভক্তির সিদ্ধান্ত প্রবাহিত করতে পারবে !” বিমলাদেবী কৃপা করে
ভক্তিবিন�োদ ঠাকু রকে সন্তানই দিলেন—তাঁ র নাম হয়েছিল বিমলা
প্রসাদ ।
বিমলা প্রসাদ আবির্ভূ ত হয়ে কয়েকমাস পর রথ-যাত্রা ছিল ।
সেই দিন যখন জগন্নাথের রথ যাচ্ছিল, তখন রথটা শ্রীলভক্তিবিন�োদ
ঠাকু রের বাড়ির সামনে (সেই নারায়ণ ছাতায়ই) এসে থেমে গেল ।
শ্রীজগন্নাথদেবও চান তাঁ র ভক্তের সঙ্গে দেখা করতে । সব ভক্তগণ
জ�োর করে রথটা টানতে শুরু করলেন কিন্তু রথটা কিছু তেই যাচ্ছিল
না । তখন শ্রীলভক্তিবিন�োদ ঠাকু র তাঁ র সন্তান বিমলা প্রসাদকে নিয়ে
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শ্রীরথে মাথা তাকিয়ে দিলেন । হঠাৎ করে জগন্নাথদেবের গলার মালা
বাচ্চার গলায় পড়ল আর রথটা তখন চলতে শুরু করল । সেই বিমলা
প্রসাদ পরে শ্রীভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকু র হয়েছেন আর তিনি পরে
সর্ব্ব দেশে এমনকি বিদেশেও প্রচার করতেন এবং ৬৪টি মঠ স্থাপন
করেছিলেন ।
(এখনও, প্রতি বছর হয় না, কিন্তু মাঝে মাঝে যাত্রার সময়
জগন্নাথদেবের রথটা সেই নারায়ণ ছাতায় এসে থেমে যায় ।)
শ্রীভক্তিন�োদ ঠাকু রের ১৪ সন্তান ছিল । তার মধ্যে একজন
শ্রীলভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকু রের প্রতি একটু হিংসা করতেন । তিনি
বললেন, “আমিও ভক্তিবিন�োদ ঠাকু রের পুত্র, কিন্তু বিমলা প্রসাদের
এত শিষ্য, সম্মান, মঠ, মন্দির, বিশালতা—সব তার হয়ে গেল । আমি
তার কিছু ভাগ পাব না কেন ?” তখন বিমলা প্রসাদ (শ্রীলপ্রভু পাদ)
তাকে লিখেছেন, “বাবা বাধা রাধা । তু মি ভক্তিবিন�োদ ঠাকু রকে শুধু
বাবা বলেই দেখেছ তাই ত�োমার রাধারাণীকে পাওয়ার বাধা হয়ে
গেল । তু মি রাধারাণীর কৃপা লাভ করতে পারলে না । কিন্তু আমি
তাঁ কে স্বয়ং রাধারাণীর জনের রূপে দেখেছি । এই চামড়া সম্পর্ক
ত�োমার আছে আর আমার নেই ।”
সেইজন্য বলা হয় যে, শ্রীলভক্তিবিন�োদ ঠাকু র মহাশয় আমাদের
গুরু দিয়েছেন ।
গ্রন্থদং । শ্রীলভক্তিবিন�োদ ঠাকু র অনেক গ্রন্থ, অনেক গীতিকবিতা, গ্রন্থভাষ্য, বক্তৃতা, প্রবন্ধ রচনা করেছিলেন । প্রতি দিন আমরা
যে সকাল-সন্ধ্যা কীর্ত্তন করি, সে প্রায় সমস্ত কীর্ত্তন তিনিই রচনা
করেছিলেন (জীব জাগ, জীব জাগ, গ�োরাচাঁ দ বলে ; যশ�োমতীনন্দন
ব্রজবর নাগর ; জয় জয় গ�োরাচাঁ দের আরতিক শ�োভা ; ইত্যাদি) ।
অনেক কীর্ত্তনগুল�োও শরণাগতি থেকে আছে (সর্ব্বস্ব ত�োমার চরণে
সঁ পিয়া ; আত্মনিবেদন, তু য়া পদে করি’ ; আমার জীবন সদা পাপে
রত ; এমন দুর্ম্মতি সংসার-ভিতরে ; কবে হবে বল, সে দিন আমার,
ইত্যাদি) ।
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গ�ৌরদং । তিনি আমাদের গ�ৌর দিয়েছেন । শ্রীলবাসুদেব ঘ�োষ
লিখেছেন :
যদি গ�ৌর না হ’ত
তবে কি হইত
কেমনে ধরিতাম দে ।
রাধার মহিমা 		প্রেমরস-সীমা
জগতে জানাত কে ? ॥
এইভাবেও যদি শ্রীলভক্তিবিন�োদ ঠাকু র না আসতেন, তখন কে
আমাদের শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু র সম্বন্ধে বলে দিতেন ? তিনি আমাদের
গ�ৌরহরি দান করেছিলেন ।
গ�ৌরধামদং । শ্রীলভক্তিবিন�োদ ঠাকু র আমাদের শ্রীনবদ্বীপ ধাম
দিয়েছেন ।
যখন শ্রীলভক্তিবিন�োদ ঠাকু র এই জগতে আবির্ভূ ত হয়েছেন, তখন
অনেকই ভাবতেন যে মহাপ্রভু র জন্মস্থান গঙ্গায় হারিয়ে গিয়েছিল ।
এক দিন শ্রীলভক্তিবিন�োদ ঠাকু র তাঁ র বাড়িতে ছাদের উপরে
হরিনাম করছিলেন (তাঁ র অভ্যাস ছিল এইরকম : যখন প্রায়
সন্ধ্যাবেলা হত তখন তিনি ঘুমাতে যেতেন আর মধ্যরাত উঠে তিনি
গ্রন্থ লিখতেন ও হরিনাম করতেন ।) ছাদে দাঁ ড়িয়ে তিনি কিছু দরে
ূ
একটা অদ্ভু ত আল�ো দেখতে পেলেন ।
পরের দিন তিনি ওখানে গিয়ে দেখলেন যে এটা খালি মাঠের
মত জায়গা ছিল আর চারদিকে ওখানে অনেক তু লসী গাছ । তিনি
ল�োককে স্থানটার নাম জিজ্ঞেস করলেন কিন্তু কেউ নামটা বলতে
পারল না । তারা শুধু বললেন যে, তারা মাঠটা চাষ করতে চেষ্টা
করেছেন কিন্তু কিছু হয় না, শুধু তু লসী গাছ উৎপন্ন হয় ।
শ্রীলভক্তিবিন�োদ ঠাকু র চিন্তা করলেন, “তু লসী গাছ এখানে
কেন ?” তিনি নবদ্বীপে ফিরে শ্রীলজগন্নাথদাস বাবাজী মহারাজের
কাছে এলেন । ওই সময় শ্রীলজগন্নাথদাস বাবাজী মহারাজের বয়স
১৩৭ বছর ছিল । শ্রীলভক্তিবিন�োদ ঠাকু র তাঁ কে জিজ্ঞেস করলেন,
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“প্রভু , আপনি আমার সঙ্গে যাবেন ?” বয়স্ক হয়ে শ্রীলজগন্নাথদাস
বাবাজী মহারাজ হাঁ টতে পারতেন না, তাই তাঁ র সেবক তাঁ কে ঝু ড়িতে
বসিয়ে দিলেন আর ভক্তিবিন�োদ ঠাকু রের সঙ্গে তাঁ কে মাথায় বয়ে
নিয়ে গেলেন । যখন শ্রীলজগন্নাথদাস বাবাজী মহারাজ ওই স্থানে
প�ৌঁছে ছিলেন, তখন তিনি ঝু ড়ির থেকে লাফ দিয়ে নাচতে শুরু
করলেন ! তিনি চিৎকার করতে থাকলেন, “হ্যাঁ ! পেয়েছি ! এইটা
প্রভু র জন্মস্থান ! এইটা য�োগপিঠ !”
এইভাবে শ্রীলভক্তিবিন�োদ ঠাকু র মহাপ্রভু র জন্মস্থান প্রকাশ
করলেন ।
নামদং । তিনি আমাদের হরিনাম দিয়েছেন । মহাপ্রভু বলে
দিয়েছেন :
হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে ।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে ॥
হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্ ।
কল�ৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা ॥
কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে মহাপ্রভু র পরে অনেক নাম-অপরাধী উৎপন্ন
হয়ে গেল । অনেক অপসম্প্রদায় হরিনাম বিতরণ করতে শুরু করল
কিন্তু তাঁ দের হরিনাম ইচ্ছামত । শ্রীলভক্তিবিন�োদ ঠাকু র ভাবলেন,
“নিত্যানন্দ প্রভু নামহট্ট স্থাপন করেছিলেন আর আমি এই নামহট্টে
ঝাড়ুদার হব—ঝাড়ু দিয়ে আমি সম ভু ল সিদ্ধান্ত নামহট্ট থেকে
বিতাড়ন করব !” তিনি এটা ঘ�োষণা করে তাই করলেন ।
ভক্তিদং ভূরিদং । তিনি হচ্ছে সপ্তম গ�োস্বামী ।
ৃ
মহাপ্রভু বন্দাবনে
ছয় গ�োস্বামীকে পাঠিয়াছেন : শ্রীল রূপ
গ�োস্বামী, শ্রীল সনাতন গ�োস্বামী, শ্রীল রঘুনাথ ভট্ট গ�োস্বামী, শ্রীল জীব
গ�োস্বামী, শ্রীল গ�োপাল ভট্ট গ�োস্বামী এবং শ্রীল রঘুনাথ দাস গ�োস্বামী ।
ৃ
মহাপ্রভু আদেশ দিলেনে যে, এই ছয় গ�োস্বামী বন্দাবনে
গিয়ে
মহাপ্রভু র মলসিদ্ধান্ত
প্রচার করবেন । আর তাঁ রা সফল ছিলেন—
ূ
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তাঁ রা মহাপ্রভু র অভীষ্ট সম্পূর্ণরূপে সিদ্ধ করলেন ।
কিন্তু তারপর তাঁ রা সব স্বধামে চলে গেলেন... কে তাঁ দের পর
প্রচার করবেন ? এক দিন শিশির ঘ�োষ লিখেছেন, “কে সপ্তম গ�োস্বামী
হতে পারেন ? যদি এই জগতে ছয় গ�োস্বামীর পরে কেউ গ�োস্বামী হতে
পারেন, তাহলে সেটা মাত্রই শ্রীলভক্তিবিন�োদ ঠাকু র হতে পারে ।”
শ্রীলভক্তিবিন�োদ ঠাকু রের সম্বন্ধে আমরা অনেক কিছু বলতে পারি
কিন্তু তাঁ র মলূ শিক্ষা তাঁ র গ্রন্থের মধ্যেই আছে । যদি আপনারা তাঁ র
বইগুল পড়বেন, আপনারা বুঝতে পারবেন সনাতন-ধর্ম্ম বা জৈব-ধর্ম্ম
কি বলা হয়, আমাদের সিদ্ধান্ত কী হয় ।
আমরা বুঝতে পারি যে, শ্রীলভক্তিবিন�োদ ঠাকু র এই জগতে না
আসতেন ক�োথায় ও কার কমলচরণে আমরা আশ্রয় পেতাম ? তিনি
আমাদের এই সব দান দিয়েছেন, তিনি আমাদের শ্রীলভক্তিসিদ্ধান্ত
সরস্বতী ঠাকু র দিয়েছেন । যদি আপনারা চিন্তা করবেন, আপনারা
বুঝতে পারবেন কত তিনি অমাদেরকে, পতিত অধম জীবকে,
দিয়েছেন...

——
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চটকপর্ব্বতের কথা
শ্রীপুরীধামে এক জায়গা চটকপর্ব্বত নামে আছে । এটা হচ্ছে
অভিন্ন গ�োবর্দ্ধ ন ।
মাঝে মাঝে স্নান করতে গিয়ে মহাপ্রভু এই স্থান দেখতে পেয়ে
কাঁ দতে কাঁ দতে গ�োবর্দ্ধনের স্তব করতে করতে বায়ুর মত এখানে
দ�ৌড়তে শুরু করলেন । এখানে প�ৌঁছে গিয়ে বিরহজ্বলে তাঁ র
অষ্টসাত্ত্বিকবিকার হয়ে গেল—তাঁ র অপ্রাকৃত লীলা প্রকাশ করে তিনি
কৃষ্ণলীলা দর্শন করতেন । যখন সমস্ত ভক্তগণ এখানে গিয়ে তাঁ র কানে
“হরে কৃষ্ণ” মহামন্ত্র করতে শুরু করলেন, তখন সঙ্গে সঙ্গে মহাপ্রভু
আবার শান্ত হয়ে হঠাৎ করে উঠে বিরক্ত হয়ে বললেন, “কে আমাকে
গ�োবর্দ্ধ ন থেকে এখানে এনেছে ?! আমি কৃষ্ণলীলা দেখছিলাম আর
এখন আমি ক�োথায় ? কেন ত�োমরা আমাকে দুঃখ দিয়ে এখানে
এনেছ ?” মহাপ্রভু কাঁ দতে শুরু করলেন ।
এইটা হচ্ছে খুব উচ্চ, গ�োপনীয় স্থান ।
সেই জায়গায় প্রভু পাদ শ্রীলভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকু র
শ্রীপুরুষ�োত্তম-গ�ৌড়ীয় মঠ স্থাপন করলেন । সেখানে তিনি প্রতি বছর
উৎসব, প্রচার এবং ভজন করতেন । সেখানে আজও তাঁ র ভজন কু টির
বিদ্যমান আছে ।
আপনারা নিশ্চয় শুনেছেন যে, আমাদের পরম গুরুদেব ওঁ
বিষ্ণুপাদ শ্রীলভক্তি রক্ষক শ্রীধর দেবগ�োস্বামী মহারাজ শ্রীলপ্রভু পাদের
কাছে আশ্রয় গ্রহণ করেছেন । তিনি তাঁ র সম্বন্ধে লিখেছেন:
নিখিল-ভুবন-মায়া-ছিন্নবিচ্ছিন্নকর্ত্রী
বিবুধবহুল-মগ্যা
ৃ -মুক্তি-ম�োহান্ত-দাত্রী ।
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শিথিলিত-বিধি-রাগারাধ্য-রাধেশ-ধানী
বিলসতু হৃদি নিত্যং ভক্তিসিদ্ধান্ত-বাণী ॥
প্রভু পাদ শ্রীলভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকু র মায়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ
ঘ�োষণা করেছেন এবং বিধিকেও শিথিল করেছেন । যখন তিনি
নবদ্বীপে গিয়েছেন, তখন ল�োক তাঁ কে অনেক অত্যাচার করেছে ।
তিনি বললেন:
জগতে কৈলে ঘ�োষণা ‘তর�োরিব সহিষ্ণুনা’
হন ‘কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ’ ।
এই তিনি ঘ�োষণা করলেন । তাঁ র ভক্তি-সিদ্ধান্ত-বাণী দ্বারা তিনি
এই জগতে রাগানুগ ভক্তি প্রদান করেছেন ।
শ্রীঅদ্বৈত প্রভু শ্রীমন্মহাপ্রভু কে আহ্বান করে নিয়ে এসেছিলেন
কারণ তিনি দুঃখিত হয়ে পড়ে দেখতে পেলেন যে, এই জগতের
শুদ্ধ ধর্ম্ম বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিল । মহাপ্রভু র যাওয়ার পর অনেক
অপসম্প্রদায় উৎপন্ন হয়েছিল—আউল, বাউল, কর্তাভজা, নেড়া,
দরবেশ, সাঁ ই, সহজিয়া, সখীভেকী, স্মার্ত, জাত-গ�োসাঞি, অতিবাড়ী,
চড়াধারী,
গ�ৌরাঙ্গনাগরী (আর এখনই তেরটার থেকে তের হজার
ূ
হয়ে গিয়েছে !) । এইটার থেকে মুক্তি দেওযার জন্য শ্রীলভক্তিবিন�োদ
ঠাকু র ভগবতীদেবীকে নিয়ে বিমলাদেবীর কাছে প্রার্থনা করলেন, “হে
দেবী, এমন একজনকে পাঠাও যে এইজগতে শুদ্ধ-ভক্তি-সিদ্ধান্তের
কথা জগতে প্রদান করতে পারবে !” তখন জগন্নাথদেবের কৃপায়
শ্রীলভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকু র (বিমলা প্রসাদ) জগতে আসলেন ।
তিনি অনেক উপদেশ দিয়েছেন :
“ক�োটি ক�োটি হসপিটাল তৈরি না করার চেয়ে, ক�োটি ক�োটি
র�োগী সেবা না করার চেয়ে একজন কৃষ্ণ-বহির্মুখ ব্যক্তিকে তু মি যদি
এই পথে আনতে পার, তাহলে ক�োটি গুন উত্তম হবে !”
“ত�োষাম�োদকারী কখনও গুরু হতে পারেন না ।”
“জীবের সেবা করতে করতে আত্মকল্যাণ লাভ হয় ।”
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“মনের খেয়াল খুশিমত ভজনের অভিনয়কে ভজন বলে না ।
গুরু-বৈষ্ণবের আনুগত্যে, গুরু-বৈষ্ণবের সেবা করে তাঁ দের মন সন্তুষ্টি
বিধান করার নামই হইল ভজন ।”
এইভাবে অনেক তিনি উপদেশ দিয়েছেন, অনেক তীর্থ ভ্রমণ
করেছেন আর ৬৪টি মঠ স্থাপন করেছেন ।
যদি আমাদের গুরুর প্রতি আনুগত্য নেই—যদি আমরা রূপরঘুনাথের সিদ্ধান্ত প্রচার না করে অন্যান্য ভাবে চলি—তাহলে আমরা
শ্রীলভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকু রের কৃপা কখনও লাভ করতে পারব
না।
শ্রীগ�ৌরাঙ্গ-পারিষদ
ঠাকু র ভক্তিবিন�োদ
দীনহীন পরিতের বন্ধু ।
কলিতমঃ বিনাশিতে
আনিলেন অবনীতে
	ত�োমা’ অকলঙ্ক পর্ণ
ূ ইন্দু ॥
তিনি সারা জগতের প্রতি শিক্ষা দিয়েছে :
তৃণাদপি সুনীচেন তর�োরিব সহিষ্ণুনা ।
অমানিনা মানদেন কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ ॥
এই শিক্ষা যদি আমরা সব গ্রহণ করি, তাহলেই আমরা
ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকু রের কৃপা লাভ করতে পারব ।
জয় শ্রীলভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকু র প্রভু পাদ কি জয় ।

——
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গম্ভীরা—বিরহের জ্বলন্ত ঘর
গম্ভীরার অর্থটা কী ? ‘গম্ভীরা’ মানে ঘরের মধ্যে ঘর । এই খুব
ছ�োট ঘরেই মহাপ্রভু থাকতেন । আমার গুরুমহারাজের কথা মনে
পড়ে—যখন তিনি পুরীতে এসেছেন, তিনি এক বার আমাকে একটা
প্রশ্ন করলেন, “বিন�োদ, তু মি কি জান ওই ঘরের মধ্যে মহাপ্রভু কি
ৃ ্য করতেন ? মহাপ্রভু এত লম্বা (৭ ফু ত ৬ ইঞ্চ),
করে বাহু তু লে নত
তিনি অজানুলম্বিত ভু জা (হাতগুলা হাঁ টু র নিচে পড়ে) আর গম্ভীরাটা
এত ছ�োট ঘর ।” এই রকম প্রশ্ন গুরুমহারাজ করলেন । কাকেই বা
বলব আর কাকেই বা শুনাইব ? সেটা হচ্ছে খুব গভীর কথা । উদ্দণ্ড
ৃ ্য করলে, ঘর উঁচু হয়ে যায় । ভগবানের কাছে সব কিছু ই সম্ভব ।
নত
এই ঘরে বসে মহাপ্রভু বিপ্রলম্ভ লীলা আস্বাদন করতেন । বিপ্রলম্ভ
লীলা মানে বিরহ লীলা ।
অয়ি দীনদয়ার্দ্র নাথ হে
মথুরানাথ কদাবল�োক্যসে ।
হৃদয়ং ত্বদল�োককাতরং
দয়িত ভ্রাম্যতি কিং কর�োম্যহম্ ॥
“তু মি আমাকে একবার দর্শন দিলে আর দর্শন দিচ্ছ না ।”
মহাপ্রভু কে ছিলেন ? যখন এক দিন দ্বাপর-যুগে কৃষ্ণ
আমলীতলায় বসে ধ্যান করছিলেন, তখন তিনি যমুনার মধ্যে তাঁ র
ছবিটা দেখতে পেয়ে ভাবলেন, “বাঃ ! আমি কত সুন্দর !” আর
তিনি মনে করলেন, “আমি দেখতে চাই রাধারাণী আমার নাম
করে এত কাঁ দে কেন ? রাধারাণী আমার সেবা করে কি শান্তি
পায় ? সেই রাধার রসটা আমাকে জানতে হবে ! আমি রাধার ভাব
ধরে এই কলি-যুগে আসব !”
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তাঁ র ইচ্ছা মত তিনি এই কলি-যুগে শ্রীনবদ্বীপ ধামে জগন্নাথমিশ্রশচীমাতাকে অবলম্বন করে এবং শ্রীরাধার ভাব ও কান্তি চু রি করে
জগতে অবতীর্ণ হলেন । এই গ�ৌরহরিরূপে তিনি দ্বারে দ্বারে যেতে
যেতে বলেছেন, “জীব জাগ, জীব জাগ ! কত নিদ্রা যাও মায়াপিশাচীর ক�োলে ! জীব, তু মি কত ঘুমাবে ? তু মি উঠ পড় ! ত�োমরা
ঠিকানা হারিয়ে ফেলেছ ! আমি ত�োমাকে নিতে এসেছি—আমার
সঙ্গে চল, আমি ত�োমাদেরকে নিজের বাড়িতে পাঠিয়ে দেব !”
মহাপ্রভু ১২ বছর ধরে গম্ভীরায় বিপ্রলম্ভ লীলা আস্বাদন করেছেন ।
যখন মহাপ্রভু নবদ্বীপে (মায়াপুরে) ছিলেন, তিনি তখন এই লীলা
প্রকাশ শুরু করলেন । তাঁ র মা শচীমাতা হায় হায় করে বললেন,
“বিশ্বরূপ চলেই গেছে আর এখন আমার একটি মাত্র ছেলেটি পাগল
হয়ে গেছে ! ও অবল-তাবল বলছে । আমি কী করব এখন ?” তিনি
ডাক্তারের কাছে গেলেন আর ডাক্তারবাবু তাঁ কে বললেন যে, নিমাইকে
ঠাণ্ডা তেল মাথায় দিতে হবে । শচীমাতা তাই করলেন ।
এদিকে শ্রীবাস পণ্ডিত এসে বললেন, “দিদি, তু মি কী করছ ?
ওর যা হয়েছে সেটা তেল দিয়ে কিছু হবে না ! আমিও এর মত পাগল
হতে চাই ! ওর যা হয়েছে, আমিও সেটা চাই কিন্তু আমার সেরকম
ভাগ্য হয় নি ।”
শ্রীবাস পণ্ডিতের কথা শুনে মহাপ্রভু হঠাৎ করে গম্ভীর হয়ে পড়ে
তাঁ র হাত ধরে বললেন, “শ্রীবাস, তু মিও যদি বলতে যে আমি পাগল
হয়ে গেছি, আমি গঙ্গায় লাফিয়ে আত্মহত্যা করতাম ! যে অন্তত তু মি
বুঝতে পারছ, সেটা আমার ভরসা ।”
কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাঽকৃষ্ণং সাঙ্গোপাঙ্গাস্ত্রপার্ষদম্ ।
যজ্ঞৈঃ সঙ্কীর্ত্তনপ্রায়ৈর্যজন্তি হি সুমেধসঃ ॥

“যিনি ‘কৃষ্ণ’ এই বর্ণদ্বয়-কীর্ত্তনপর কৃষ্ণোপদেষ্টা অথবা ‘কৃষ্ণ’
এই বর্ণদ্বয় কীর্ত্তনের দ্বারা কৃষ্ণানুসন্ধান তৎপর, যাঁ হার ‘অঙ্গ’—
শ্রীমন্নিত্যানন্দাদ্বৈতপ্রভু দ্বয় এবং ‘উপাঙ্গ’—তদাশ্রিত শ্রীবাসাদি

শ্রীপুরীধাম মাহাত্ম্য :“গম্ভীরা—বিরহের জ্বলন্ত ঘর”
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শুদ্ধভক্তগণ, যাঁ হার ‘অস্ত্র’—হরিনামশব্দ এবং পার্ষদ—শ্রীগদাধরদাম�োদরস্বরূপ-রামানন্দ-সনাতন-রূপাদি যিনি কান্তিতে ‘অকৃষ্ণ’
অর্থাৎ পীত (গ�ৌর), সেই অন্তঃকৃষ্ণ বহির্গৌর রাধাভাবদ্যুতিসুবলিত
শ্রীগ�ৌরসুন্দরকে কলিযুগে সুমেধাগণ সঙ্কীর্ত্তনপ্রধান যজ্ঞের দ্বারা
আরাধনা করিয়া থাকেন ।”
(শ্রীমদ্ভাগবতম্, ১১/৫/৩২)

শ্রীরাধার ভাবে যিনি সুবর্ণ বরণ ।
সাঙ্গোপাঙ্গে নবদ্বীপে যাঁর সংকীর্ত্তন ॥
কলিতে উপাস্য সেই কৃষ্ণ গ�ৌরহরি ।
নবধা ভক্তিতে তাঁরে উপাসনা করি ॥ ১॥
(শ্রীলভক্তিবিন�োদ ঠাকু র)

তখন নবদ্বীণ ছেড়ে দিয়ে মহাপ্রভু শ্রীপুরীধামে এসেছেন আর
সেখানে তাঁ র শেষ লীলা প্রকাশ করে বাস করতেন । এক দিন
জগদানন্দ পণ্ডিত তাঁ কে একটি চিঠি নিয়েছেন, চিঠিটা অদ্বৈত প্রভু র
কাছ থেকে ছিল ওইরকম :
বাইলকে কহিহ,—ল�োক হইল বাউল ।
বাইলকে কহিহ,—হাটে না বিকায় চাউল ॥
বাইলকে কহিহ,—কাজে নাহিক আউল ।
বাইলকে কহিহ,—ইহা কহিয়াছে বাউল ॥

“মহাপ্রভু কে কহিও যে, ল�োক প্রেমে উন্মত্ত হইয়াছে, আর প্রেমের
হাটে প্রেমরূপ চাউল-বিক্রয়ের স্থল নাই । মহাপ্রভু কে কহিও যে,
আউল অর্থাৎ প্রেম�োন্মত্ত বাউল আর সংসারিক-কার্য্যে নাই ।
মহাপ্রভু কে কহিও যে, প্রেম�োন্মত্ত হইয়াই অদ্বৈত একথা কহিয়াছে ।
তাৎপর্য এই যে, প্রভু র আবির্ভাব হইবার যে তাৎপর্য্য ছিল, তাহা
সম্পূর্ণ হইল, এখন প্রভু র যাহা ইচ্ছা, তাহাই হউক ।”
(চৈঃ চঃ ৩/১৯/২০-২১)

এই কবিতা পড়ে মহাপ্রভু গম্ভীর হয়ে পড়লেন । স্বরূপ দাম�োদর
জিজ্ঞেস করলেন, “প্রভু , তার অর্থটা কী ?”
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মহাপ্রভু বললেন, “আমি আসল অর্থটা জানি না, কিন্তু অদ্বৈত
আচার্য্য বড় পজক—সে
প্রথম দেবকে পজা
ূ
ূ করবার জন্য দেবকে
নিমন্ত্রণ করে, আর একটু পরে তার পজা
ূ শেষ করে দেবকে বিদায়
করে দেয় । ব�োধহয় আদ্বৈত ভাবছে যে, দেবের চলে যাওয়ার সময়
হয়েছে ।”
সেই কাল থেকে মহাপ্রভু র লীলা অত্যন্ত গম্ভীর হয়ে গেল—তিনি
সব প্রচার বন্ধ করে শেষ দিনগুল�ো বিরহের জ্বালায় কেটেছেন ।
বাঁশি বারণও মানে না,
কথা যে শুনে না,
ও মরা কেন মরে না ।
বাঁশির ক�োন লাজ নাই,
দিবানিশি ডাকে-তাই
আমি যত দূরে যাই,
বাঁশি বলে এস রাই,
কেন যে সময় বুঝে না ।
এই বিরহের জ্বালায় শ্রীগ�ৌরহরি রাধিকার ভাব ধরে কৃষ্ণের জন্য
উন্মাদ হয়ে গিয়েছেন । ব্রজগ�োপীরা বললেন, “কৃষ্ণ, তু মি আমাদেরকে
ৃ ন ছেড়ে চলে গিয়েছ—আমাদের যত কাঁ দিয়েছ, ত�োমাকেও তত
বন্দাব
এই জগতে এসে কাঁ দতে হবে !”
সেইরকম লীলা গম্ভীরায় হয়েছিল ।
——

শ্রীপুরীধাম মাহাত্ম্য :“শ্রীল হরিদাসঠাকু র : নামাচার্য্য শির�োমণি”
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শ্রীল হরিদাসঠাকু র : নামাচার্য্য শির�োমণি
শ্রীলভক্তি সুন্দর গ�োবিন্দ দেবগ�োস্বামী মহারাজ বলেছেন:
“শ্রীলহরিদাস ঠাকু রের গুণ মহিমা স্মরণ করতে করতে
আমাদের সব অপবিত্রতা চলে যাবে ।”

সিদ্ধবকু ল । এটা হচ্ছে শ্রীলহরিদাস ঠাকু রের ভজন কু টির ।
মহাপ্রভু যখন শ্রীপুরীধামে এসেছিলেন, তখন কাশী মিশ্রকে বললেন,
“প্রভু , আমার জন্য আর একটা ছ�োট জায়গা রাখতে হবে, পারবেন ?”
মহাপ্রভু বললেন না, কার জন্য ঘরটা দরকার—নিজের জন্য অনুর�োধ
করলেন ; আর কার জন্য ঘরটা ছিল, সেটা জিজ্ঞেস করতে কেউ সাহস
করলেন না । কাশী মিশ্র বললেন, “হ্যাঁ , নিশ্চয় । বাড়ির পাশে একটা ঘর
আছে । এই ঘরটা আমি আপনাকে দিয়ে দেব ।”
তখন মহাপ্রভু দক্ষিণ দেশে গেয়েছিলেন আর ফিরে এসে কাশী
মিশ্রকে আবার জিজ্ঞেস করলেন, “আমার ঘরটা ক�োথায় ?” কাশী
মিশ্র ঘরটা তাঁ কে দেখিয়ে দিলেন ।
আমি আগেও বলছিলাম যে, ভগবান তিনটি করাণে এই জগতে
এসেছিলেন : ১) হরিনাম বিতরণ করবার জন্য; ২) আমার নাম করে
রাধারাণী এত কেন কাঁ দে ? ৩) রাধারাণি আমার সেবা করে কী
শান্তি পায় ?—সেই রসটাকে আস্বাদন করবার জন্যই ভগবান শ্রীকৃষ্ণ
এই কলিযুগে গ�ৌরহরিরূপে অবতীর্ণ হয়েছেন । এসে তিনি দ্বারে দ্বারে
যেতে যেতে ল�োককে ডেকে বললেন, “জীব জাগ, জীব জাগ ! কত
নিদ্রা যাও মায়া-পিশাচীর ক�োলে ! জীব, ঘুমাইও না ! তু মি উঠ
পড় !” আর তাঁ র কাছে সব সময় দুট�ো সেনাপতি ছিল : শ্রীলহরিদাস
ঠাকু র ও শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু :
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শুন শুন নিত্যানন্দ, শুন হরিদাস ।
সর্ব্বত্র আমার আজ্ঞা করহ প্রকাশ ॥
প্রতি ঘরে ঘরে গিয়া কর এই ভিক্ষা ।
‘বল কৃষ্ণ, ভজ কৃষ্ণ, কর কৃষ্ণ শিক্ষা’ ॥
(চৈঃ ভঃ ২/১৩/৮-৯)

শ্রীপুরীধামে এসে মহাপ্রভু নিত্যানন্দ প্রভু কে নদিয়ায় রেখে দিয়ে
হরিদাস ঠাকু রকে তাঁ র সঙ্গে শ্রীপুরীতে এনেছিলেন আর তাঁ র নিজের
ঘরের পাশে একটা ঘর দিয়েছিলেন । সেই ঘরটা হচ্ছে সিদ্ধবকু ল ।
এক দিন মহাপ্রভু এখানে এসে দেখলেন যা, হরিদাস ঠাকু র
হরিনাম করতে করতে ঘরের বাহিরে র�োদের মধ্যে বসে আছেন ।
ঁ দিয়েছিলেন ।
তখন তিনি জগন্নাথের দাঁ তনকাঠি নিয়ে এখানে পুতে
সঙ্গে সঙ্গে সেই স্থানে এই বকু ল গাছ হয়ে গিয়েছিল । তাঁ র ভক্তকে ছায়া
দেওয়ার জন্য মহাপ্রভু এত বড় গাছ প্রকাশ করলেন ।
আস্তে আস্তে গাছ বড় হয়ে গেল বলে পাণ্ডারা এই গাছের জন্য
তারা জগন্নাথের চড়া
ূ দেখতে পেতেন না । এই গাছ কাটার জন্য
জগন্নাথ মন্দিরে যারা বিভাগীয় ম্যানেজার ছিলেন, আর যে হর্তাকর্তা
ছিলেন, সে গাছটা কেটে দিতে আদেশ দিলেন । হরিদাস ঠাকু র
মহাপ্রভু র কাছে প্রার্থনা করলেন, “প্রভু , গাছটাকে রক্ষা কর ।”
পরের দিন যখন কাঠু রিয়ারা সকাল গাছটা কাটতে এসেছিলেন,
তখন তারা দেখলেন যে, গাছটাই নেই—শুধু গাছের বাকলটা থাকল
(সারাংশ চলে গিয়েছিল) ! গাছের ছালটা নিয়ে কি করবেন ? ক�োন
ছালটাকে কাজে লাগাতে পারবেন না, তাই তারা কিছু না পেয়ে ফিরৎ
চলে গেলেন ।
আজও আপনি দেখতে পারেন যে, আসলে এখানে গাছটাই
নেই—বাকলটা পড়ে আছে । এই জন্য সেই স্থানের নাম হচ্ছে
সিদ্ধবকু ল । এই গাছের তলায় হরিদাস ঠাকু র ভজন করতেন ।
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শ্রীলহরিদাস ঠাকু রের নির্যাণ-লীলা ।
এই সিদ্ধ-বকু লের গাছের পাশে শ্রীল হরিদাস ঠাকু রের নির্যাণ
লীলা হয়েছিল ।
যখন সমস্ত ভক্তগণ গ�ৌড়দেশ থেকে রথের সময় আসতেন,
তখন উড়িষ্যার ল�োকগুল�ো বলতেন, “যে বাংলা থেকে ল�োকগুল�ো
আসে, তারা সব খুব বেশী বেশী খায়, ওরা খালি খাওয়ার জন্যই
আসে । ওদের জ্ঞান-ধ্যান নেই, এরা এসে সমুদ্রে স্নান না করে,
মস্তক মুণ্ডন না করে, সর্বাগ্রে এসে মহাপ্রভু র কাছে খেতে বসে !
এমনকি জগন্নাথদেবকে না দেখে মহাপ্রভু কে দেখতে যায় ।” মহাপ্রভু ও
বললেন, “সত্যই ত�ো বলছেন—ত�োমরা জগন্নাথদেবের দর্শন না করে
আগে আমার কাছে কেন এস ?” কিন্তু সমস্ত ভক্তগণ বললেন, “প্রভু ,
আপনাকে দর্শন করলে আমাদের জগন্নাথ দর্শন হয় !”
আর শ্রীলহরিদাস ঠাকু র কী বলতেন ? “আমার জগন্নাথ দর্শন
করবার অধিকার নেই । আমি অতি পাপী, যবন, নিচু জাতি, আমার
নাহি লক্ষণ-গুণ, তাহলে আমি কি করে জগন্নাথ মন্দিরে যাব ?
আমার ক�োন য�োগ্যতা নেই ।” তাই মহাপ্রভু নিজে প্রত্যেক দিন
জগন্নাথদেবের মন্দিরে মঙ্গলারতিতে যাওয়ার পরে হরিদাস ঠাকু রের
কাছে আসতেন ।
মহাপ্রভু ভক্তের মহিমা কি করে প্রকাশ করেছেন ? হরিদাস ঠাকু র
কে ছিলেন ? তিনি স্বয়ং ব্রহ্মা, জগতের সৃষ্টিকর্তা আর ভগবান নিজে
তাঁ র কাছে এসে হরিকথা বলতেন ।
আপনারা সবাই জানেন যে, হরিদাস ঠাকু রের বৈশিষ্ট্য ছিলে
যে, তিনি প্রতি দিন তিন লক্ষ হরিনাম উচ্চঃস্বরে গাছটার তলার বসে
বসে করতেন । কেন তিনি উচ্চৈঃস্বরে কীর্ত্তন করতেন ? হরিনাম
করার তিনটা প্রকার আছে—১) মনে মনে কীর্ত্তন করলে জপ হয়, ২)
উচ্চঃস্বরে করলে সংকীর্ত্তন হয় আর ৩) নেচে নেচে হাত তু লে কীর্ত্তন
করলে মহাসংকীর্ত্তন হয় । তিনরকম কীর্ত্তন আছে আর তিনরকমও
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ফল আছে । শ্রীল হরিদাস ঠাকু র উচ্চঃস্বারে কীর্ত্তন করতেন কারণ
পশুপাখি, গাছপালা, কীটপতঙ্গ, সব প্রাণী যে নিজে হরিনাম বলতে
পারে না, উচ্চঃস্বারে কীর্ত্তন করলে সে সব হরিনাম অন্তত শুনতে
পায় । তাই সব জীবের মঙ্গল করবার জন্য শ্রীলহিরদাস ঠাকু র
উচ্চঃস্বারে কীর্ত্তন করতেন ।
আরও একটা কথা হচ্ছে যে, শ্রীল শ্রীধর দেবগ�োস্বামী মহারাজ
বলেছেন যে, মনে মনে কীর্ত্তন করলে সেটা সহজে আঙ্গুলের ব্যায়াম
(finger exercise) হতে পারে কারণ জপ করতে করতে আমাদের মন
এদিকে সেদিকে যায় (“আমার লাউ গাছটা কি রকম বড় হচ্ছে?”
“ওই ছাগল ক�োথায় যাচ্ছে ? লাউ গাছ খেতে যাচ্ছে কি না ?”)
বা আমি দেখেছি অনেক ল�োক মালা করছেন আর কথা বলছেন,
“আপনি কেমন আছেন ? ক�োত্থেকে এসেছেন ? আপনার বাড়ি
ক�োথায় ? ইত্যাদি ।” এটা সব কী হরিনাম হচ্ছে ? জিহ্বায় ওষ্ঠ
স্পন্দন করলেই অন্ততপক্ষে মন সব জায়গায় ঘুরে বেড়াবে না ।
এক দিন মহাপ্রভু এসে হরিদাস ঠাকু রকে জিজ্ঞেস করলেন,
“হরিদাস, একটা কথা বলব ? এই যবন ক�োন মতে হইবে নিস্তার ?
তাহার হেতু না দেখিয়ে এ দুঃখ অপার ।” (চৈঃ চঃ, ৩/৩/৫১)
“যবনরা কি করে উদ্ধার পাবেন ?”
হরিদাস ঠাকু র উত্তরে বললেন, “প্রভু , নামাভাস হইতে হয়
সর্ব্বপাপক্ষয়—তারা হরিনাম যদি করেন, তা নাম হতে পারে না,
কিন্তু যদি সেটা নামাভাস হয়, তাতেও তারা মুক্ত হয়ে যাবে ।”
তাই আমাদের যদি নামাভাস হয়, তাও ভাল�ো, কিন্তু সবচেয়ে বড়
কথা হচ্ছে যে, আমাদের সাবধান থাকতে হবে যেন আমরা নামাপরাধ
করব না ।
তাই সেরকম হরিনামের প্রতি সুদৃঢ় বিশ্বাস সহকারে শ্রীলহরিদাস
ঠাকু র প্রতিদিন তিন লক্ষ হরিনাম করতেন । আর প্রতি দিন
জগন্নাথদেবের প্রসাদ যে মহাপ্রভু র জন্য আসতেন, মহাপ্রভু সেটা
পেয়ে বাকি যে থাকত, সেটা গ�োবিন্দ (মহাপ্রভু সেবক) হরিদাস
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ঠাকু রকে এনে দিতেন । সেই জন্য হরিহাস ঠাকু র প্রতি দিন মহাপ্রভু র
প্রসাদ পেতেন ।
এক দিন গ�োবিন্দ হরিদাস ঠাকু রের কাছে এসে দেখলেন, যে উনি
খুব আস্তে আস্তে মনে মনে হরিনাম করছিলেন ।
গ�োবিন্দ বললেন, “প্রভু , প্রসাদ নিয়ে এসেছি ।”
“আজকে আমি লঙ্ঘন করব ।”
“মানে ?”
“প্রতি দিন আমি তিন লক্ষ নাম শেষ করে প্রসাদ পাই আর
আজকে হরিনাম শেষ না করে আমি কি করে প্রসাদ পাব ? কিন্তু
তু মি প্রসাদ ঠিক সময় নিয়ে এসেছ, আমি প্রসাদটা কি করে ফেরৎ
দিয়ে দেব ? তাই আজকে আমাকে আগে প্রসাদ নিতে হবে ।”
তখন তিনি একটু একটু হাতের কিঞ্চিৎ মাত্র নিয়ে মুখে দিলেন
আর গ�োবিন্দকে বললেন, “ প্রভু , তু মি এখন যাও ।”
গ�োবিন্দ মহাপ্রভু র কাছে এসে বললেন, “প্রভু , হরিদাসের খবর
ভাল নয় । তাঁ কে সুস্থ দেখতে পেলাম না ।”
পরের দিন সকালবেলা মহাপ্রভু হরিদাস ঠাকু রের কাছে গিয়ে
জিজ্ঞেস করলেন, “হরিদাস, ত�োমার কী হয়েছে ? তু মি কী অসুস্থ ?”
হরিদাস ঠাকু র বললেন, “প্রভু , অসুস্থ নয় ম�োর শরীর, অসুস্থ হয়
ম�োর মন ।”
“কী হয়েছে ? ত�োমার কী র�োগ ?”
আমরা হইলে কী বলতাম ? “আমার শরীর খারাপ হয়েছে, অসুস্থ
হয়েছি, জ্বর হয়েছে, কাশি হয়েছে, বমি হয়েছে”—তাই না ? কিন্তু
হরিদাস ঠাকু র বললেন, “প্রভু আজকে আমার সংখ্যা নাম পরণ
ূ হয়নি,
সেইজন্য আমার মন অসুস্থ হয়ে পড়েছে ।”
মহাপ্রভু বললেন, “নামের তু মি শির�োমণি । তু মি নামাচার্য্য
হরিদাস আর তু মি কী বলছ ? ত�োমার সংখ্যা নাম পরণ
ূ হয় নি, কিন্তু
ত�োমার এখন ত�ো বয়স হয়েছে, একটু কম কম করে হরিনাম করতে
পার ? এত বেশী হরিনাম করার কী দরকার ?”
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হরিদাস ঠাকু র মাথা নেড়ে বললেন, “ঠিক আছে । প্রভু , কিছু
বলব ?”
“বল, কী হয়েছে ?”
“প্রভু , আমি ম্লেচ্ছ হয়েই, তু মি আমাকে ব্রাহ্মণের অবশেষ পাত্র
দিয়েছ, কত সম্মান তু মি আমাকে দিয়েছ । ত�োমার কাছে আজ পর্য ন্ত
আমি কিছু চাই নি কিন্তু আজ একটা নিবেদন করব । তু মি আমাকে
ত�োমার সব লীলা দেখিয়েছ । ত�োমার জন্ম লীলা, বাল্য লীলা, শৈশব
ৃ স্থ লীলা, সন্ন্যাস লীলা, বিরহ লীলাও আমি সব দেখেছি,
লীলা, গহ
তবে এখন আমার মনে হচ্ছে যে, তু মি এই জগতে আর বেশী দিন
থাকবে না... তাহলে আমার একটা ইচ্ছা হচ্ছে, প্রভু —ওই লীলাটা যে
তু মি আমার আগে চলে যাবে, সেই লীলাটা তু মি আমাকে দেখিও না,
প্রভু । আমি ওই লীলা দেখতে চাই না । তু মি আমাকে কৃপা কর, তু মি
আমাকে আশীর্বাদ কর, যেন আমি ত�োমার আগে চলে যেতে পারি ।”
“কী বলছ, হরিদাস ?! ভগবান ত�োমার ইচ্ছা পরণ
ূ করবেন
কিন্তু—”
হরিদাস ঠাকু র মহাপ্রভু র মুখে হাত দিয়ে বন্ধ করে বললেন, “কৃপা
করে আর ক�োন কিন্তু নয়, প্রভু !” প্রভু র পায়ে পড়ে হরিদাস ঠাকু র
প্রার্থনা করলেন, “প্রভু কৃপা করে আমাকে ক�োন মায়া দিও না ।
আমি জানি তু মি আমাকে কত ভালবাস, সেইজন্য আমি আর কিছু
শুনতে চাই না । তু মি আমাকে চলে যেতে দাও ।”
“তু মি চলে যাবে, ঠিক আছে, কিন্তু আমার লীলা কি করে শেষ
হবে ?”
হরিদাস ঠাকু র মহাপ্রভু র পায়ে হাত ধরে জ�োর করে বললেন,
“প্রভু , আমার মত পিপীলিকা মরে গেলেই, ত�োমার কী ক্ষতি হবে ?
কত ল�োক ত�োমার কাছে আসবে । তু মি আমার ইচ্ছা সম্পূর্ণ কর ।”
হৃদয়ে ধরিমু ত�োমার কমল চরণ ।
নয়নে দেখিমু ত�োমার চাঁদ বদন ॥
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জিহ্বায় উচ্চারিমু ত�োমার ‘কৃষ্ণচৈতন্য’ নাম ।
এইমত ম�োর ইচ্ছা,—ছাড়িমু পরাণ ॥
(চৈঃ চঃ ৩/১১/৩৩-৩৪)

“এই চ�োখ দিয়ে ত�োমার শ্রীবদন দর্শন করব । এই মুখ দিয়ে আমি
ত�োমার নাম শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য উচ্চারণ করব । আর ত�োমার শ্রীচরণযুগল
আমার বক্ষে ধারণ করব । যেন এই তিনটা করতে করতে ত�োমার নাম
বলে চলে যেতে পারি, সেটা আমার ইচ্ছা, প্রভু ।”
বৈষ্ণের ইচ্ছা ভগবান কখনও অপর্ণূ রাখেন না । তাই কিছু বলতে
না পেরে মহাপ্রভু বললেন, “ঠিক আছে, আসছি । কালকে আসব…”
হরিদাস ঠাকু রকে আলিঙ্গন করে মহাপ্রভু সমুদ্রে স্নান করতে গেলেন ।
পরের দিন ভক্তগণকে নিয়ে মহাপ্রভু এসেছিলেন :
প্রভু কহে,—“হরিদাস, কহ সমাচার” ।
হরিদাস কহে,— “প্রভু, যে কৃপা ত�োমার” ॥
(চৈঃ চঃ ৩/১১/৪৭)

মহাপ্রভু বললেন, “হরিদাস, ত�োমার কী খবর ?”
হরিদাস ঠাকু র বললেন, “প্রভু , যা ইচ্ছা ত�োমার ।”
তখন মহাপ্রভু র আদেশ অনুসারে সমস্ত ভক্তগণ হরিদাস ঠাকু রকে
বেড় করে কীর্ত্তন ও পরিক্রমা করতে শুরু করলেন । হরিদাস ঠাকু র
মহাপ্রভু র হাতটাকে টান দিয়ে জ�োর করে নিজের পাশে বসিয়ে
দিলেন । তাঁ র চরণযুগলটা বক্ষে নিয়ে, তাঁ র মুখের দিকে তাকিয়ে
তিনি বললেন, “শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য, শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য, শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য” আর এই
নামের সহিত তাঁ র প্রাণ চলে গেলেন... ।
মহাপ্রভু হরিদাসের দেহ ক�োলে নিয়ে নাচতে শুরু করলেন ।
তারপর তিনি তাঁ র শরীর নিজে কাঁ ধে করে সমুদ্রে নিয়ে এসে স্নান
করিয়ে দিলেন আর ঘ�োষণা করলেন, “আজ এই সমুদ্র মহাতীর্থ
হল!” সবাই কিছু সমুদ্রের জল মুখে দিয়ে হরিদাস ঠাকু রের শরীর
ঁ
ঁ
তীরে রেখেছিলেন আর মহাপ্রভু নিজে হাতে বালি খুড়তে
খুড়তে
গর্ত
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করেছিলেন আর শেষে হরিদাস ঠাকু রের শরীর সেখানে সমাধি করে
দিলেন ।
জগন্নাথ মন্দিরে পাশে ‘আনন্দ বাজার’ একটা জায়গা আছে—
সেখানে জগন্নাথদেবের প্রসাদ বিক্রি করা হয় । উত্তরীয় সামনে ধরে
মহাপ্রভু এক এক দ�োকানে গিয়ে বললেন, “আমার হরিদাস চলে
গিয়েছে—আজকে আমি উৎসব করব । ত�োমরা যা পার সেটা দাও ।”
সবাই এত বেশী প্রসাদ দিয়েছিলেন যে সেই দিন বিরাট মহ�োৎসব হয়ে
গেল, সেখানে মহাপ্রভু নিজে হাতে প্রসাদ পরিবেশন করেছিলেন ।
সেই ভাবে হরিদাসের নির্যাণের লীলা হয়েছিল ।
জয় শ্রীনামাচার্য্য হরিদাস ঠাকু র কি জয় ।

——
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গদাধর পণ্ডিত : মহাপ্রভুর ছায়া
শ্রীগদাধর পণ্ডিত শিশু কাল থেকেই মহাপ্রভু র সঙ্গেই
থাকতেন । তাঁ র পিতার নাম ছিল মাধব মিশ্র আর মাতার নাম ছিল
রত্নাবলীদেবী । তাঁ রা মায়াপুরে জগন্নাথ মিশ্রের বাড়ীর নিকটে বাস
করতেন আর শচীদেবীকে বড় বাগ্নীর মত দেখতেন ।
শিশুর লীলার সময় শ্রীগ�ৌরহরি গদাধর পণ্ডিতের সঙ্গে খেলা
করতেন । যদিও গদাধর পণ্ডিতের বয়সে মহাপ্রভু র কয়েক বছর ছ�োট,
তাঁ রা গ্রামের পাঠশালায় একসঙ্গে অধ্যয়ন করতেন । মহাপ্রভু ক�োন
সময় গদাধর ছাড়া থাকতে পারতেন না আর গদাধরও মহাপ্রভু র
ছাড়া একক্ষণও থাকতে পারতেন না । (দ্বাপর-যুগে ব্রজে তিনি স্বয়ং
শ্রীমতীরাধারাণী ছিলেন ।)
ৃ
এক দিন শ্রীঈশ্বর পুরী মায়াপুরে গিয়ে গদাধরকে কৃষ্ণ-লীলামত

নামে গ্রন্থ অধ্যায়ন করালেন আর গদাধর পণ্ডিত সেই গ্রন্থ তাঁ র শ্রীমুখে
শুনে বিমুগ্ধ হলেন । গদাধর পণ্ডিত শৈশবকাল থেকে ধীর, শান্ত,
নির্জ ন এবং বৈরাগ্যবান ছিলেন । শৈশবে গ�ৌরহরি খুব চঞ্চলভাব
প্রকট করে মাঝে মাঝে তাঁ কে ন্যায়ের ফাঁ কি জিজ্ঞেস করতেন আর
গদাধর পণ্ডিত তা বিশেষ পছন্দ না করে কখন�ো তাঁ র কাছ থেকে দরে
ূ
থাকতে চাইতেন (মাঝে মাঝে নিমাইকে রাস্তায় দেখে তিনি উল্টা দিকে
ঘুরে তাঁ কে এড়িয়ে যেতে চেষ্টা করতেন ।) কিন্তু গ�ৌরসুন্দর তাঁ কে
ছাড়তেন না ।
এক দিন গদাধর পণ্ডিত মহাপ্রভু র কাছে এসে বললেন, “প্রভু ,
আমাকে দীক্ষা দাও ।” কিন্তু মহাপ্রভু বললেন, “ত�োমার গুরু
আসছেন । ও ত�োমাকে ঠিক দীক্ষা দিয়ে দেবে ।”
কিছু পরে চট্টগ্রাম থেকে শ্রীপুণ্ডরীক বিদ্যানিধি নবদ্বীপে এলেন ।
মহাপ্রভু তাঁ কে সব সময় “বাবা” বলে ডাকতেন ।
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এক দিন মুকুন্দ দত্ত গদাধর পণ্ডিতের কাছে গিয়ে বললেন, “প্রভু ,
তু মি কি বৈষ্ণব দেখতে চাও ?”
গদাধর পণ্ডিত বললেন, “হ্যাঁ , নিশ্চয় ! চল ।”
যখন তাঁ রা পুণ্ডরীক বিদ্যানিধির বাড়ি এসেছিলেন, তখন গদাধর
পণ্ডিত যে বিশেষ শ্রদ্ধা নিয়ে এসেছিলেন, সেটা হারিয়ে ফেললেন :
ৃ স্থ ভক্ত ছিলেন—
তিনি দেখলেন যে, পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি গহ
তিনি পালঙ্কে আরামে শুয়ে দামী ধুতি ও ভাল জামা পড়তেন আর
পান খেতেন । গদাধর পণ্ডিত ত�ো সাধু দেখতে এসেছিলেন কিন্তু সাধু
দেখতে লাগছে বিষয়ীর মত—তাঁ র একটা অপরাধ হয়েছিল । গদাধর
পণ্ডিত ভাবলেন, “এ ল�োকটা কী ? বৈষ্ণব হয়ে এক বিষয়ীর মত
ব্যাবহার কেন ?” মুকুন্দ দত্ত তাঁ র মন বুঝতে পেয়ে একটা কৃষ্ণলীলা
শ্লোক কীর্ত্তন করলেন :
অহ�ো বকী যং স্তনকালকূটং
জিঘাংসয়াপায়য়দপ্যসাধ্বী ।
লেভে গতিং ধাক্র্যবিতাং তত�োঽন্যং
কং বা দয়ালুং শরপং ব্রহেম ॥
“অহ�ো কি আশ্চর্য্য ! বকাসুরভগিনী দুষ্টা পতনা
কৃষ্ণবিনাশেচ্ছাূ
প্রণ�োদিত হইয়া কালকটূ মিশ্রিত স্তন পান করাইয়াও ধাত্রীপ্রাপ্য
গতি লাভ করিয়াছিল ; অতএব, কৃষ্ণ বিনা এমন আর কে দয়ালু
আছে যে, তাঁ হার শরণাপন্ন হইব ?”
(ভাঃ ৩/২/২৩)

মুকুন্দের অতিসুমধুর কন্ঠে কৃষ্ণলীলাগীত শুনে পুণ্ডরীকবিদ্যানিধি
অমনি “কৃষ্ণ ! কৃষ্ণ !” বলে কাঁ দতে কাঁ দতে মর্ছিূ ত হয়ে পড়লেন ।
গদাধর পণ্ডিতের এবার মনে হল, “না বুঝে হেন মহাভাগবত পুরুষকে
বিষয়ী-জ্ঞান করেছি ! আমার অপরাধ হয়েছে ! তাঁ র কাছে মন্ত্র গ্রহণ না
করলে আমি নিস্তার পাব না—আমার অপরাধ দরূ হবে না ।”
মহাপ্রভু তাঁ কে “বাবা” বলে ডাকতেন কেন ? কারণটাই আছে ।
ৃ ভানু, শ্রীমতী
এই শ্রীপুণ্ডরীক বিদ্যানিধি দ্বাপর-যুগে ছিলেন রাজা বষ
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রাধারাণীর বাবার অবতার । আর গদাধর পণ্ডিত কে হচ্ছে ? গদাধর
পণ্ডিত হচ্ছে রাধারাণীর অবতার । সেইজন্য যখন গদাধর পণ্ডিত
মহাপ্রভু কে কী হয়েছিল বললেন, তখন মহাপ্রভু তাঁ কে বললেন,
“ত�োমার অপরাধ খণ্ডন করবার জন্য ওঁর কাছ থেকে দীক্ষা নিতে
হবে ! ওই ত�োমার গুরু হবে !”
তখন এক দিন মুকুন্দ দত্ত পুণ্ডরীক বিদ্যানিধির নিকটে গদাধর
পণ্ডিতের সবিশেষ পরিচয় বলে দিলেন আর সেটা শুনে পুণ্ডরীক
বিদ্যানিধি হাসলেন:
শুনিয়া হাসেন পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি ।
“আমারে ত’ মহারত্ন মিলাইলা বিধি ॥
করাইমু ইহাতে সন্দেহ কিছু নাই ।
বহু জন্ম-ভাগ্যে সে এমত শিষ্য পাই ॥
(চৈঃ ভঃ ২/৭/১১৭-১১৮)

“এঁকে শিষ্য করে আমি কৃতার্থ হলাম ! তাই আমি এঁকে কৃপা
করলাম না, উনি আমাকে কৃপা করলেন যে আমি এঁর মত শিষ্য
পেলাম !”
গদাধর পণ্ডিত পুণ্ডরীক বিদ্যানিধির সামনে গিয়ে প্রণাম করলেন
আর পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি তাঁ কে মন্ত্র দিলেন । যখন গদাধর পণ্ডিত বাড়ি
ফিরে এলেন, তখন তিনি এবার নতু ন জীবন প্রকট করলেন—অহর্নিশি
কৃষ্ণপ্রেমে ভাসতে লাগলেন ।
গদাধর পণ্ডিত ও মহাপ্রভু নদীয়া লীলার এক সঙ্গে থাকতেন, আর
যখন মহাপ্রভু সন্ন্যাস লীলা করলেন, গদাধর পণ্ডিত তখন মহাপ্রভু র
আদেশে ক্ষেত্র-সন্ন্যাস গ্রহণ করে নিলাচলে বাস করতে লাগলেন—
তিনি ওখানে মহাপ্রভু র ছায়ার মত থাকতেন । শ্রীলশ্রীধর দেবগ�োস্বামী
মহারাজ গদাধর পণ্ডিতের সম্বন্ধে প্রণাম মন্ত্র রচনা করেছিলেন :
নীলামভ�োধিতটে সদা স্ববিরহাক্ষেপান্বিতং বান্ধবং ।
শ্রীমদ্ভাগবতীকথা মদিরয়া সঞ্জীবয়ন ভাতি য়ঃ ॥
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শ্রীমদ্ভাগবতং সদা স্বনয়নাশ্রূপায়ণৈঃ ণজয়
ূ ন্ ।
গ�োস্বামিপ্রবর�ো গদাধরবিভুর্ভূয়াৎ মদেকাগতিঃ ॥
“যখন মহাপ্রভু অন্তরে বিরহ-জ্বালায় জ্বলে পুড়ে মরছিলেন, তখন
নীলামভ�োধি তটে বসে বসে গদাধর পণ্ডিত তাঁ র সম্মুখে শ্রীমদ্ভাগবতম
পড়তেন । তাঁ র প্রিয় ব্যথিত বন্ধুকে উন্মাদ দেখিয়ে তাঁ কে কিছু উপশম
করবার জন্য গদাধর পণ্ডিত কৃষ্ণলীলা-পাঠ করতেন । পড়তে পড়তে
তিনি চ�োখের জল ফেলেছিলেন আর সেই চ�োখের জল পুষ্পাঞ্জলির
ন্যায় ভাগবতের উপরে পড়ত । সেই মহাপুরুষ গ�োস্বামীর শ্রেষ্ঠ গদাধর
পণ্ডিতের তৃপ্তিটা এই গ্রন্থ রচনা করতে করতে আমারই একটি মাত্র
উদ্দেশ্য হউক ।”
মহাপ্রভু র আদেশে ক্ষেত্র-সন্ন্যাস নিয়ে গদাধর পণ্ডিত শ্রীট�োটাগ�োপীনাথ-বিগ্রহের সেবা করতেন । উড়িষ্যার ভাষায় ‘ট�োটা’ মানে
‘বাগান’ ।
এক দিন মহাপ্রভু গদাধর পণ্ডিতের কাছে গিয়ে বলছেন, “গদাধর,
আজকে আমি ত�োমাকে একটি দারুন উপহার দেব !”
গদাধর পণ্ডিত উত্তেজিত হয়ে গেলেন, “দাও না, প্রভু ।”
তখন মহাপ্রভু তাঁ র সঙ্গে এক বাগানে গেলেন আর সেখানে
ঁ
ঁ
খুড়তে খুড়তে
বালির মধ্যে একটি দারুন বিগ্রহ বের করলেন—
বিগ্রহটি পেয়ে তিনি বললেন, “ এই ত�ো ত�োমার উপহার !”
সেই কাল থেকে গদাধর পণ্ডিত এই বিগ্রহের (শ্রীট�োটাগ�োপীনাথের) সেবা করতেন ।
এক সময় গদাধর পণ্ডিত ভাবলেন, “মহাপ্রভু সব সময় বিভিন্ন
জায়গায় প্রচার করে ঘুরে বেড়াচ্ছেন আর আমি ক�োথাও যেতে পারছি
না । আমি সব সময় শুধু পজা
ূ করে যাচ্ছি...” মহাপ্রভু র সঙ্গে যেতে
ইচ্ছা করে তাঁ র মন খারাপ হয়ে গেল ।
এক দিন মহাপ্রভু চলে যেতে যাচ্ছিলেন । গদাধর পণ্ডিত তাঁ র পিছনে
পিছনে গেলেন । মহাপ্রভু ঘুরে তাকিয়ে বললেন, “তু মি ক�োথায় যাচ্ছ ?”
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গদাধর পণ্ডিত তাঁ কে খুলে বললেন, “আমি ত�োমার সঙ্গে যাব !”
মহাপ্রভু বললেন, “ত�োমার কি সেবা নেই ? ত�োমায় কে অনুমতি
দিয়েছে ? তু মি কি ভাবছ যে, তু মি আমার সঙ্গে গিয়ে ল�োকের বাড়ি
বাড়ি থাকবে আর ভাল�োমন্দ খাবে না কি ?”
গদাধর পণ্ডিত চালাকি করে বললেন, “না, না, আমি ম�োটেই
ত�োমার সঙ্গে যাচ্ছি না । আমি আইকে (শচীদেবী মাকে) দেখতে
যাব !”
“শুন, ত�োমার সেবা আছে । তু মি সেবা ছেড়ে এখান থেকে যাবে
না । গ�োপীনাথের সেবা কর !”
গদাধর পণ্ডিত তখন কী বললেন ? তিনি খুলে বলে ফেললেন,
“ত�োমার সেবা করলে ক�োটী গ�োপীনাথের সেবা হয়ে যাবে ! আসলে
ত�োমার চরণের দর্শন করলেই, ক�োটি গ�োপীনাথের সেবা তু ল্য হয়
না ।”
“চু প ! একদম চু প ! একটা কথাও নয় ।” মহাপ্রভু তাঁ কে নিলেন
না—যখন তিনি ন�ৌকায় উঠে বসলেন, তখন গদাধর পণ্ডিত সেখানেই
অজ্ঞান হয়ে পড়লেন । সেরকম ছিল তাঁ র প্রীতি ।
তাই গদাধর পণ্ডিত কখনও পুরীধাম ছেড়ে গেলেন না । তিনি
প্রত্যেক দিন গ�োপীনাথের সেবা করতেন । যখন গদাধর পণ্ডিত
বয়স্ক হয়ে গেলেন, তিনি এক দিন গ�োপীনাথের কাছে গিয়ে প্রার্থনা
ৃ হয়ে গিয়ে আর ত�োমার সেবা
করলেন, “প্রভু , আমি অত্যন্ত বদ্ধ
করতে পারছি না ! ত�োমাকে আমি কাপড়-চ�োপড়, গলায় মালা
পর্য ন্ত পড়াতে পারছি না । ঠিক মত কিছু করতে পারছি না । প্রভু , তু মি
আমাকে সেবা থেকে মুক্তি দাও ।”
তখন তাঁ র প্রিয় ভক্তের নিবেদন শুনে ভগবান তাঁ র ভক্তের সেবার
জন্য বসে পড়লেন ! প্রেমময় অন্বেষণ (Loving search for the lost
servant) । পরের দিন গদাধর পণ্ডিত সকালবেলা মঙ্গলারতির সময়
উঠে মন্দিরে গেলেন আর কী দেখলেন ? গদাধর পণ্ডিতের সেবা
নেওয়ার জন্য গ�োপীনাথ বসে পড়েছিলেন ।
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মহাপ্রভু ক�োথায় বিলীন হয়ে গেছেন—সেই বিষয়ের সম্বন্ধে
বিভিন্ন ইতিহাসও আছে । কেউ বলেন যে, তিনি জগন্নাথ মন্দিরে
গিয়ে জগন্নাথের সঙ্গে বিলীন হয়ে গেছেন, আবার কেউ বলেন যে,
তিনি এই ট�োটা গ�োপীনাথের মন্দিরে প্রবেশ করে আর বের হন নি—
তিনি গ�োপীনাথের ঊরুর মধ্যে বিলীন হয়ে গেছেন । এখনও আপনি
দেখতে পাবেন যে, গ�োপীনাথের ঊরুর মধ্যে কিছু রক্তের দাগ আছে ।
দুট�ো কথা আছে, দুট�োই ঠিক ।
প্রায় প্রতি দিন গদাধর পণ্ডিত আব�োনা শাক রান্না করতেন আর
মহাপ্রভু কে নিমন্ত্রণ করতেন । মহাপ্রভু তাঁ র কাছে চলে এসে প্রসাদ
পেয়ে খুব খুশি ছিলেন । আর এক দিন গদাধর পণ্ডিত ভাবলেন,
“দেখি, আমি শাক রান্না করব আর ও নিমন্ত্রণ ছাড়া আসবে কি
আসবে না ? আমায় কতটা ও মনে রাখে ? কতটা ওর আমার প্রতি
টান আছে ? আমি সেটা দেখতে চাই ।” তাই সেই দিন তিনি আব�োনা
শাকাদি রান্না করেছেন আর নিত্যানন্দ প্রভু ও ভক্তগণকে নিমন্ত্রণ
করলেন—তাঁ রা সবাই চলে আসলেন । কিন্তু মহাপ্রভু কে নিমন্ত্রণ
না করলে তিনি ভাবলেন, “ও আসবে কি আসবে না ?” হঠাৎ করে
মহাপ্রভু এসে বললেন, “কী, গ�োসাঞি, শাক ভাল ভাল রান্না করছ
আর আমাকে নিমন্ত্রণ করছ না ? আমাকে ফাঁ কি দিচ্ছ নাকি ? আমাকে
ফাঁ কি দিলে চলবে না !” তারপর গদাধর পণ্ডিত খুশি হয়ে মহাপ্রভু কে
বসিয়ে প্রসাদ দিলেন ।
জয় শ্রীট�োটাগ�োপীনাথ কি জয় !
জয় শ্রীগদাধর পণ্ডিত গ�োস্বামী প্রভু কি জয় ।
——
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শ্রীরঘুনাথদাস গ�োস্বামীর শ্রীপুরীধামে
আগমন ও ভজন
নবদ্বীপ থেকে পুরী আসবার সময় এক দিন যখন শিবানন্দ সেন
কিছু দেরি করে ফেললেন, তখন নিত্যানন্দ প্রভু রেগে গিয়ে বললেন,
“ওর দুট�ো পুত্র মরে যাক !” যখন শিবানন্দ সেন এসেছিলেন, তাঁ র
স্ত্রী তাঁ কে কাঁ দতে কাঁ দতে বললেন, “সাধুটি অভিশাপ দিয়েছেন
যে, আমাদের দুট�ো ছেলে মরে যাবে !” কিন্তু শিবানন্দ সেন নাচতে
নাচতে বললেন, “তু মি বুঝতে পারছ না ! এটা হচ্ছে আশীর্বাদ, এই
ৃ ্যু হলে তাদের পরম
অভিশাপ ম�োটেও নয় ! ত�োমার ছেলেদের মত
কল্যাণ হবে ।” আমরা বুঝতে পারছি না, বড় বড় বৈষ্ণবগণের কিরকম
কৃপা হয় ।
আপনারা রঘুনাথদাস গ�োস্বামীর কথা নিশ্চয় শুনেছেন ।
যখন রঘুনাথ দাস গ�োস্বামী খবর পেয়েছিলেন যে, মহাপ্রভু সন্ন্যাস
গ্রহণ করে কাট�োয়া থেকে শান্তিপুরে এলেন, তিনি তখন শীঘ্র করে
মহাপ্রভু র কাছে গেলেন । তিনি অল্প বয়স থেকে মহাপ্রভু র কাছে চলে
যেতে চেষ্টা করলেন—একবার নয়, দুবার নয়, দশবারও নয় ; তিনি
বারবার মহাপ্রভু র কাছে যেতেন কিন্তু মহাপ্রভু তাঁ কে বারবার ফিরৎ
পাঠিয়ে বললেন, “মর্কট বৈরাগ্য করবে না ! বাড়ি ফিরে যাও! বাতু ল
হইও না !”
মর্কট-বৈরাগ্য না কর ল�োক দেখাঞা ।
যথায�োগ্য বিষয় ভুঞ্জ' অনাসক্ত হঞা ॥
(চৈঃ চঃ, ২/১৬/২৩৮)
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“বাঁ দরের মত ল�োক-দেখান বৈরাগ্য করতে হবে না ! ঘরে ফিরে
যাও !” এক বার রঘুনাথদাস গ�োস্বামী হতাশ হয়ে জিজ্ঞেস করলেন,
“প্রভু , আমি আপনার চরণে আসব কি করে ? বাড়িতে বাবা
এগারজন পাহাড়াদার রেখে দিয়েছেন—আমি ওখান থেকে পালাব
কি করে ?” মহাপ্রভু তাঁ কে উপদেশ দিলেন,
সে ছল সেকালে কৃষ্ণ স্ফু রাবে ত�োমারে ।
কৃষ্ণকৃপা যাঁরে, তাঁরে কে রাখিতে পারে ॥
(চৈঃ চঃ, ২/১৬/২৪১)

হতাশ হয়ে তিনি ঘরে ফিরে গেলেন । কিন্তু একবার তিনি শুনতে
পেলেন যে, নিত্যানন্দ প্রভু সমস্ত ভক্তগণকে নিয়ে পানিহাটিতে
চলে এলেন । শুনে তিনি সেই ক্ষণই বাবার অনুমতি নিয়ে সেখানে
গেলেন ।
পানিহাটিতে নিত্যানন্দ প্রভু সমস্ত ভক্তগণকে নিয়ে এক গাছের
তলায় বিশ্রাম করে বসে ছিলেন । যখন ভক্তরা দরূ থেকে রঘুনাথদাস
গ�োস্বামীকে দেখতে পেলেন (তাঁ র বাবাকে সবাই জানতেন কারণ তিনি
বিখ্যাত জমিদার ছিলেন, তাই সবাই রঘুনাথদাস গ�োস্বামীকেও চিনতে
পারলেন), তখন একজন নিত্যানন্দ প্রভু কে বলে দিলেন, “দেখুন,
দেখুন, প্রভু , রঘুনাথ চলে আসছেন !”
যখন রঘুনাথদাস গ�োস্বামী ঘ�োড়া থেকে নেমে নিত্যানন্দ প্রভু কে
প্রণাম করতে যাচ্ছিলেন, নিত্যানন্দ প্রভু তখন তাঁ কে দেখে বললেন,
“আয় চ�োর, এদিকে আয় ! আমি ত�োমাকে আজ শাস্তি দেব !”
কেন তিনি “চ�োর” বললেন ? রঘুনাথদাস গ�োস্বামী ত�ো কিছু
করেছিলেন না—তিনি কী চু রি করেছিলেন ? “চ�োর”টা মানে
তিনি নিত্যানন্দ প্রভু কে বাইপাস (bypass) করে মহাপ্রভু র কাছে
গিয়েছিলেন—গুরু বাদ দিয়ে কি গ�ৌরাঙ্গ পাওয়া যায় ? নিত্যানন্দ
প্রভু হচ্ছেন গুরুতত্ত্ব ।
নিত্যানন্দ প্রভু র কথা শুনে রঘুনাথদাস গ�োস্বামী জিজ্ঞেস করলেন,
“কী শাস্তি দেবেন, প্রভু ?”
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“আজকে এই যে ভক্তগণ এখানে বসে আছেন, ত�োমায় সবাইকে
চিড়া-দধি দিতে হবে !”
“এটা ত�ো শাস্তি নয়, এটা ত�ো হচ্ছে আশীর্বাদ ! ক�োন অসুবিধা
নেই, প্রভু । আমি সব ব্যবস্থা করে দেব ।”
আনন্দিত হয়ে যে পয়সা পকেটে ছিল, সে সব পয়সা দিয়ে তিনি
দ�োকানে যা দেখতে পেলেন, সে সব কিনলেন । আর এত বেশী ল�োক
সেখানে এসে গেলেন—অনেকেই গঙ্গা-তীরে জায়গা না পেয়ে গলা
পর্য ন্ত জলে দাঁ ড়িয়ে প্রসাদ নিলেন !
প্রসাদ হয়ে যাওয়ার পর নিত্যানন্দ প্রভু খুশি হলেন আর যখন
রঘুনাথদাস গ�োস্বামীপ্রভু নিত্যানন্দ প্রভু র চরণে পড়ে গিয়ে বললেন,
“প্রভু আমাকে নিস্তার করুন !” তখন নিত্যানন্দ প্রভু তাঁ র মাথার মধ্যে
পা রেখে দিয়ে বললেন, “যাও, এবার চলে যাও ! ত�োমার যে মায়ার
বন্ধন ছিল, সে সব বন্ধন থেকে তু মি মক্ত হয়ে গেছ ! বৈষ্ণব সেবা
করলে ত�োমার আর বন্ধন থাকল না । তু মি এবার প্রভু র কাছে চলে
যাও ।” তখন সব কিছু ছেড়ে দিয়ে তিনি পালিয়েছিলেন ।
দেখুন, মায়ার খেলা কী রকম ? সারা দিন বাবার ল�োক পাহার
দিতেন কিন্তু এক দিন নিজের ল�োক এসে বললেন, “রঘুনাথ, চল
আমার সঙ্গে, একটা কাজ আছে ।” তাঁ র বাবা কিছু চিন্তা না করে তাঁ র
সঙ্গে যেতে অনুমতি দিলেন কিন্তু কাজটা করলে তিনি ল�োকটাকে
বললেন, “ঠিক আছে, প্রভু , তু মি বাড়ি ফিরে যাও, আমি পরে
আসছি ।”
আর আসলে তিনি একবার হাঁ টতে হাঁ টতে দুমাসের রাস্তা
বারদিনে হেঁটে চলে গেছেন । আর তার মধ্যে তিনি শুধু তিনবার
খেয়েছিলেন (শুধু মাত্র কিছু দুধ গ�োয়ালার বাড়িতে খেতেন) ।
এইভাবে তিনি সব সময় মহাপ্রভু র চিন্তা করতে করতে শ্রীপুরীধামে
এসেছিলেন ।
সেই বার মহাপ্রভু তাঁ কে স্বীকার করলেন । সেটা কাঁ র কৃপার ফলে
হচ্ছিল ? নিত্যানন্দ প্রভু র কৃপায় । সেইজন্য আমরা ভগবানকে দেখছি
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না, আমরা গুরুকে দেখছি—আমরা গুরুর চরণে আশ্রয় নিচ্ছি ।
আমাদের গুরুর চিন্তা করতে হবে, “গুরুকে কী ভাবে সন্তুষ্ট করা যায় ?”
তীর্থযাত্রা পরিশ্রম 	কেবল মনের ভ্রম,
সর্ব্বসিদ্ধি গ�োবিন্দচরণ ।
এক দিন রঘুনাথদাস গ�োস্বামী স্বরূপ দাম�োদরকে বললেন (তিনি
মহাপ্রভু র সামনে কিছু বলতেন না, তার পরিবর্তে তিনি সব সময়
মহাপ্রভু র সেবকগণ দ্বারা কথা বলতেন), “আমি সব ছেড়ে দিয়ে
প্রভু র চরণে শরণাপন্ন হয়েছি, কিন্তু এখন আমার কর্তব্য কী ?” স্বরূপ
দাম�োদর মহাপ্রভু র কাছে গিয়ে তাঁ র কথা বলে দিলেন, আর মহাপ্রভু
তখন তাঁ কে শ্রীউপদেশ দিলেন :
“গ্রাম্যকথা না শুনিবে, গ্রাম্যবার্ত্তা না কহিবে ।
ভাল না খাইবে আর ভাল না পরিবে ॥
অমানী মানদ হঞা কৃষ্ণনাম সদা ল’বে ।
ব্রজে রাধাকৃষ্ণ সেবা মানসে করিবে ॥
তৃণাদপি সুনীচেন তর�োরিব সহিষ্ণুনা ।
অমানিনা মানদেন কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ ॥”
(চৈঃ চঃ, ৩/৬/২৩৬-৭, ২৩৯)

তারপর মহাপ্রভু রঘুনাথদাস গ�োস্বামীকে তাঁ র অন্তরঙ্গ সেবক
স্বরূপ দামদরের হাতে দিলেন আর রঘুনাথদাস গ�োস্বামী ওইরকম
শ্রীপুরীধামে ১৬ বছর ধরে মহাপ্রভু র অন্তরঙ্গ সেবা করলেন ।
রঘনাথদাস গ�োস্বামী একজন বড় ও ধনী জমিদারের পুত্র ছিলেন ।
যখন তাঁ র বাবা বুঝতে পেরেছেন যে, তিনি ফিরে আসবেন না, তিনি
তখন প্রতি মাস তাঁ র জন্য ৪০০ টাকা পাঠাতে শুরু করলেন । প্রথমে
রঘনাথদাস গ�োস্বামী টাকাটা স্বীকার করে মাসে দুট�ো দিন ধরে সমস্ত
বৈষ্ণবগণকে নিমন্ত্রণ করে বিরাট বৈষ্ণবসেবা উৎসব করতে লাগলেন ।
সেইভাবে দুট�ো বছর কেটে গেল । সঙ্গে সঙ্গে তিনি বুঝতে
পরেছেন যে, মহাপ্রভু সেটা দেখে বেশী পছন্দ করলেন না কারণ তাঁ র
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প্রতিষ্ঠা আসতে লাগলেন : “শুনেছেন ত�ো ? রঘুনাথ বড় বৈষ্ণব হয়ে
গেলেন ! তাঁ র উৎসবে সবাই আসছেন, সবাই তাঁ কে আদর করছেন,
সম্মান দিচ্ছেন !” তিনি তখন সব টাকা ফিরৎ দিয়ে বাবাকে চিঠি
লিখেছেন, “টাকা দিতে হবে না, আমি আর কিছু নেব না ।” ওই সময়
থেকে তিনি সব উৎসব বন্ধ করে দিলেন ।
একদিন মহাপ্রভু স্বরূপ দাম�োদরকে জিজ্ঞেস করলেন, “স্বরূপ, কী
হয়েছে ? আমি শুনেছি রঘুনাথ বৈষ্ণবসেবা উৎসব বন্ধ করেছে ?
কেন ? তিনি আর কাউকে নিমন্ত্রণ করছে না ?” স্বরূপ দাম�োদর
আবার মহাপ্রভু কে বুঝিয়ে দিলেন যে, তাঁ র প্রতি প্রতিষ্ঠা আসছিল
কাজে রঘুনাথদাস গ�োস্বামী বাবার টাকা ছেড়ে দিয়ে আর উৎসন
আয়োজন করতেন না । এটা শুনে মহাপ্রভু খুব খুশি হলেন কিন্তু
রঘুনাথদাস গ�োস্বামীকে কিছু বললেন না ।
এদিকে রঘুনাথদাস গ�োস্বামী কিরকম জীবনযাপন করতে শুরু
করলেন ? প্রথমে স্বরূপ দাম�োদর তাঁ কে মহাপ্রভু র প্রসাদ কিছু দিলেন
বা যখন কেউ বৈষ্ণব সেবা করছিলেন তখন তিনি সেখানে গিয়ে কিছু
প্রসাদ পেলেন, কিন্তু এক দিন তিনি ভাবলেন, “এটা ঠিক নয় । আমি
বরং জগন্নাথ মন্দিরে গিয়ে বাহিরে দাঁ ড়িয়ে ভিক্ষা করব । যখন রাতের
সময় কেউ প্রসাদ নিয়ে সেখান থেকে বেড়িয়ে যাবেন, তখন ল�োকটি
আমাকে কৃপা করে নিশ্চয় কিছু দেবেন ।” তাই করলেন । কিন্তু কিছু
ৃ —বেশ্যার
দিন পরে তিনি আবার ভাবলেন, “সিংহদ্বারে ভিক্ষা-বত্তি
আচার ! যদি আমি কারও কাছ থেকে কিছু আশা করি, সেটা বেশ্যার
ব্যবহার । আমি প্রসাদের জন্য অপেক্ষা করছি, যে ক�োন সময় কেউ
বেড়িয়ে যাচ্ছেন, আমি তাঁ র প্রতি কিছু আশা করি আর যখন ল�োকটি
আমাকে কিছু দেবেন না, আমি বিরক্ত হয়ে যাই । এটা ত�ো ঠিক নয় !
বৈষ্ণব কারও কাছে কিছু আশা করেন না ।” তখন তিনি এটাও ছেড়ে
দিয়ে ভিক্ষা আর করলেন না ।
তিনি তখন চরম বৈরাগ্য প্রকাশ করলেন । জগন্নাথ মন্দিরের
পাশে এক জায়গা ছিল যেখানে সব দ�োকানদার পচা প্রসাদ
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রাখতেন—যে তাঁ রা কয়েক দিন পরে বিক্রি করতে পারতেন না, যে
প্রসাদ দুর্গন্ধের জন্য গরুও খেতেন না, সে ভাত প্রসাদ রঘুনাথদাস
গ�োস্বামী প্রভু রাতে চয়ন করে জল দিয়ে ধুয়ে কিছু লবণ দিয়ে নিতেন ।
এক দিন রঘুনাথ দাস গ�োস্বামীর খাওয়া দেখে স্বরূপ দাম�োদর
হেসে বললেন, “তু মি কী খাচ্ছ ? আমাকে কিছু দিচ্ছ না কেন ?”
তখন জ�োর করে কিছু হাতে নিয়ে খেয়ে ফেললেন, “হাই, তু মি প্রতি
ৃ খাও আর আমাদের দিচ্ছ না ! কি ত�োমার প্রকৃতি ?”
দিন এত অমত
যখন মহাপ্রভু স্বরূপ দামদরের কাছ থেকে শুনলেন যেরকম
রঘুনাথদাস গ�োস্বামী খেতেন, তখন তিনিও পরের দিন নিজে তাঁ র
কাছে গিয়ে বললেন, “আরে, তু মি কী সব জিনিস খাও আর আমাকে
দিচ্ছ না কেন ?” তখন তিনিও জ�োর করে এক গ্রাস নিলেন আর যখন
দ্বিতীয় গ্রাস নিতে যাচ্ছিলেন, তখন স্বরূপ দাম�োদর তাঁ কে থামালেন,
“ছেড়ে দাও, প্রভু ! সেই খাবার ত�োমার য�োগ্য নয় ।” মহাপ্রভু
বললেন, “প্রতি দিন আমি নানারকম প্রসাদ খাই কিন্তু এর মত স্বাদ
আমি ক�োন দিন পাই নি !”
তার আগে যখন মহাপ্রভু শুনলেন যে, রঘুনাথদাস গ�োস্বামী
ভিক্ষা করতে বন্ধ করলেন (আর কী কারণে তিনি এটা করতে বন্ধ
করলেন), তখন তিনি অত্যন্ত খুশি হয়ে তাঁ কে তাঁ র শ্রেষ্ঠ গ�োবর্দ্ধ নশিলা ও গুঞ্জামালা দিলেন । রঘুনাথ দাস গ�োস্বামী নিষ্ঠা-প্রীতি
সহকারে এই শিলা ও গুঞ্জামালা আরাধানা করতে লাগলেন ।
তাঁ র অতি বৈরাগ্য, আচরণ, নিয়ম-পালন ও নিষ্ঠার তু লনা নেই ।
তিনি সাড়ে বাইশ ঘণ্টা হরিনাম করতে করতে নিজেকে সেবায় নিযুক্ত
করতেন আর যখন তিনি সময় পেতেন, তখন বাকি দেড় ঘণ্টা স্নান
করতেন এবং বিশ্রাম, প্রসাদ নিতেন । সেইভাবে তিনি ১৬ বছরে ধরে
পুরিতে সেবা করে থাকলেন । যখন মহাপ্রভু অগ�োচর হয়ে গেলেন,
ৃ
তিনি তখন অত্যন্ত দুঃখিত হয়ে পড়ে আত্মহত্যা করবার জন্য বন্দাবনে
চলে গেলেন কিন্তু সেখানে গিয়ে রূপ-সনাতন গ�োস্বামীর সঙ্গ লাভ
করে তিনি নতু ন জীবন পেলেন... ।
——
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পরিশেষ
কালকে আমাদের রথযাত্রা সম্পন্ন হয়ে গেল । আপনারা গুরুবৈষ্ণবের কৃপায় রথযাত্রা খুব সুন্দর ভাবে, সুষ্ঠু ভাবে কাটিয়ে দিলেন ।
বহু কষ্ট করে এসেছেন, বহু কষ্ট করে যাচ্ছেন—কিন্তু কষ্ট না করলে
ভগবানকে পাওয়া যাবে না । বড় বড় গ�োস্বামীগণ গাছের তলায় সারা
জীবন কাটিয়ে দিলেন আর আপনারা মঠে কয়েক দিনের জন্য এসে
ৃ মাথায় পড়ল, লঙ্গরখানার
পান্ডালের নিচে শুয়ে থাকলেন, জল বষ্টি
মত প্রসাদ পেলেন—তবু ত�ো সবাই বেঁচে আছেন নাকি ?
গুরুমহারাজ বলতেন যে, ল�োক খেয়ে মরে, না খেয়ে মরে না ।
আপনারা ভাল�োমন্দ অনেক কিছু বাড়িতে গ্রহণ করেন কিন্তু এই অল্প
দিনের জন্য এসে আপনারা কষ্ট করে ভগবানের জন্য ভগবানের প্রসাদ
গ্রহণ করে ছিলেন । সেটা ত�ো খুব বড় ভাগ্যের ব্যাপার ।
আমরা কী উদ্দেশ্যে এই তীর্থ করতে আসি ? জগন্নাথকে রথের
উপরে দর্শন করলেন আমাদের কি চক্ষু আছে রথ দর্শন করবার জন্য,
বলুন ? ভগবানকে দর্শন করবার মত আমাদের চক্ষু নেই । কিন্তু রথের
সামনে গেলে ভগবান আপনাদের দর্শন করতে পেরেছেন । উপরন্তু
ভগবান কি শুধু রথের মধ্যেই বসে আছেন ? ভগবান সর্ব্বত্রই আছেন ।
আপনারা ভাবছেন ভগবান ব�োধহয় রথের মধ্যে শুধু বসে আছেন বা
শুধু মন্দিরে বসে আছেন ? তিনি সারা বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডব্যাপি—তিনি
অতল, বিতল, সুতল, তলাতল, মহাতল, রসাতল, পাতালেও আছেন ।
অনেকই ভাবছেন, “কালকে ভগবানকে রথের মধ্যে দেখতে পাই
নি, আজকে আবার দেখতে যাব ।” কিন্তু আমাদের কি চক্ষু আছে,
বলুন ? এক দিন এক সন্ন্যাসী গুরুমহারাজকে বললেন, “মহারাজ,
আমি হাপানীয়া ঠাকু রের দর্শন করতে গিয়েছিলাম ।” গুরুমহারাজ
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তখন বললেন, “উঃ, দর্শন... হে ভাই, আপনার ত�ো চক্ষু আছে,
আপনি ত�ো দর্শন করতে পারেন, কিন্তু আমার সেই চক্ষু নেই দর্শন
করবার মত ।” সেটা আমাদের বুঝতে হবে যে, আমাদের প্রকৃত চক্ষু
নেই, কিন্তু আমাদের হৃদয়েও একটা চক্ষু আছে—যদি আমরা হৃদয়ে
ভগবানের কথাগুল�ো ধরে রাখতে পারব, তাহলে আমরা এখানে
বসে দর্শন করতে পারব । যে জগন্নাথের রথের সামনে গিয়েছিলেন,
তাঁ কে জগন্নাথদেব ঠিক দেখতে পেয়েছেন, যদি চরম আর্ত্তি টা থাকে ।
যদি আপনাদের হৃদয়ের চক্ষু টা অন্ধ না থাকে, যদি আপনাদের হৃদয়ে
চক্ষু টা পরিষ্কার থাকে, তাহলে আপনারা এখানে বসিয়েই জগন্নাথকে
দর্শন করতে পারবেন ।
শ্রীলভক্তিসুন্দর গ�োবিন্দদেবগ�োস্বামী মহারাজ নিজে রথের ভিড়ে
আসতেন না । খুব কম আসতেন, ব�োধহয় শুধু দুই-একবার । তিনি
মাঝে মাঝে বলতেন, “দেখুন, কত ল�োক পরিক্রমায় আসছেন—
গনন করে আর শেষ হয় না ।” পুরীতে অগণন ল�োক আসে : কেহ
ফু র্তি করতে আসে, কেহ পুণ্যর জন্য ঘুরতে আসে । পুরীতে হ�োটেল
ভাড়া নেয়, অনেক অন্যায় কাজ হয়, ল�োক ঘুরতে এসে এখানে মদমাংসা খায় । তারা তীর্থ, ধামকে অপবিত্র করে দিয়ে চলে যায় ।
আর আপনারা বৈষ্ণবগণ এখানে কী জন্য এসেছেন ? তীর্থটাও
চান এবং অপেক্ষা করছেন, “আপনারা আসুন ! আমার ধামে এসে
নাম কীর্ত্তন করুন, তাহলে আমিই একটু পবিত্র হয়ে যাই ।”সেইজন্য
আপনাদেরকে আমি কীর্ত্তন করতে বলি—ধামে এসে কীর্ত্তন করুন ।
যদি আপনারা ধামে গিয়ে চ�োখের ব্যায়াম করছেন, তাহলে
পারমার্থিক কিছু হল না । বরং .অপরাধ হল । কিন্তু আমি কখনও
চাই না যে, আপানদের কিছু ক্ষতি হয়ে যায় । “সেই গুরু গুরু নন যে,
আপনাদেরকে সঠিক পথে না আনতে পারতেন ।”
গ�ৌর আমার যে সব স্থানে করল ভ্রমণ রঙ্গে ।
সে সব স্থান হেরিব আমি প্রণয়ি-ভকত-সঙ্গে ॥
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মহাপ্রভু যেখানে গিয়েছিলেন, আমি আপনাদেরকে সেই সব
জায়গায় নিয়ে গিয়েছি । তার বহিরে ক�োথাও নয় ।
যারা গুণ্ডিচা-মন্দিরে ভিড়ের জন্য যেতে পারেন নি, তারা বাহিরে
থেকে ঝাড়ু দিয়েছেন, বাহিরে থেকে প্রণাম করেছেন । ক�োন অসুবিধা
নেই । ক�োন সমস্যা নেই । মন খারাপ করার ক�োন প্রয়�োজনই নেই ।
দরূ থেকে প্রণাম করলে, সেটা ত�ো যথেষ্ট, সামনে আসতে হবে না
কেননা সেবা করতে হবে, বাঁ চতে হবে—ভিড়ের মধ্যে গিয়ে দেহটাকে
নষ্ট করে লাভ নেই ।
সেই ভাবে আপনাদের চলতে হবে । সবাই ত�ো “হরিবল”,
“হরিবল” করেন, কিন্তু শ্রদ্ধা-ভক্তি-আর্ত্তি অনুসারে ভগবানের
ভক্তি হবে । ল�োক টাকা-পয়সা, ধন-দ�ৌলত, গাড়ি-বাড়ির পিছনে
দ�ৌড়াচ্ছেন—কত দিন থাকবেন আপনারা বলুন ? আপনারা কিছু
নিয়ে আসেন নি, কিছু নিয়েও যাবেন না । অত্যাহারও নয়, প্রয়াসশ্চও
নয়, প্রজল্পও নয়, নিয়মাগ্রহও নয়, ল�ৌল্যঞ্চও নয়, জনসঙ্গঞ্চও নয় ।
আপনারা সেই পরিক্রমা করে জগন্নাথের কাছে প্রার্থনা করবেন,
“হে জগন্নাথ ! এইবার আমায় দয়া কর ! এইবার আমার ক্ষমা
কর ।” কত অপরাধ করি, কত কিছু অন্যায় করি—ভগবানের কাছে
ক্ষমা চাওয়া তাই কাজ । ভগবান এত দয়ালু, তিনি অত্যন্ত কৃপাশীল
কিন্তু যদি গুরুর আনুগত্যে না থাকি, ভগবানের লক্ষণ যদি বুঝতে না
পারি, তাহলে আমরা কিছু ই বুঝতে পারব না । সেইজন্য, আপনাদের
শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভু র কৃপা যদি না থাকে, গুরুপাদপদ্মের কৃপা না
থাকে, তাহলে আপনারা কিছু ই বুঝতে পারবেন না ।
নিত্যানন্দ প্রভু কি ভাবে কৃপা করতেন ? তিনি লাথি
মারতেন ! আপনাদেরকে একটু বকলে আপনারা বলবেন, “আমার
এরকম গুরু দরকার নেই ! আমি চাই সেরকম গুরু যে আমাকে
ভালবাসবেন ।” কিন্তু ভালবাসাটা কী ? বাচ্চাদের ভালবাসা কি
রকম ? বাবা যখন কাজে যাচ্ছে, বাচ্চা শিশু তখন কাঁ দছে, “বাবা,
ত�োমার সঙ্গে যাব !” যে বাবা কাজে বেড়িয়ে যাচ্ছে, বুঝতে না পেরে
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বাচ্চাটা বাবাকে ডিস্টার্ব (disturb) করছে । বাবা কী করে ?
চকলেট-খেলনা দিয়ে বাচ্চাকে ভু লিয়ে রেখে চলে যায় । ভগবানের
কাছেও এইরকম : ভগবানের কাছে আমরা যদি গাড়ি চাই, বাড়ি
চাই, টাকা চাই, পয়সা চাই—ভগবান তখন ওই সব দিয়ে আপনাকে
ভু লিয়ে রেখে দিয়ে চলে যাবেন ।
তাই গুরুপাদপদ্মের কৃপায় আমরা সমস্ত জায়গা দর্শন করেছি ।
জগন্নাথ জগতের নাথ—তাঁ র নাম উচ্চারণ করলেই তাঁ র কৃপা হয়ে
যায় । কেউ ভাবছেন, “আমি দড়ি টানলাম !” কেউ ভাবছেন, “আমি
রথে উঠে গেছি !” “এই করলাম”, “সেই করলাম”—ওগুলা ক�োন
ব্যাপার নয় । জগন্নাথদেব আপনাদেরকে দেখতে পেয়েছেন আর
তিনি জানেন যে, আপনারা কত দরূ থেকে পুরীধামে এসেছেন তাঁ র
কৃপা লাভের জন্য । শ্রীগ�ৌরাঙ্গ মহাপ্রভু র কৃপা যদি আমাদের হয়,
তাহলে আমরা কৃষ্ণের কৃপা, জগন্নাথের কৃপা লাভ করতে পারব ।
হেন নিতাই বিনে ভাই
রাধাকৃষ্ণ পাইতে নাই
দৃঢ় করি ধর নিতাই পায় ॥
দৃঢ় করে নিতাইয়ের চরণ ধরতে হবে ! বহু য�োনি ভ্রমণ করতে
করতে আমরা এই মনুষ্য জন্ম লাভ করেছি ।
ব্রহ্মাণ্ড ভ্রমিতে ক�োন ভাগ্যবান্ জীব ।
গুরু-কৃষ্ণ-প্রসাদে পায় ভক্তিলতা-বীজ ॥
(চৈঃচঃ ২/১৯/১৫১)

এই ব্রহ্মাণ্ড ভ্রমণ করতে করতে ক�োন ভাগ্যবান জীব যদি গুরুকৃষ্ণ প্রসাদে ভক্তিলতা-বীজ পেয়ে সেই ভক্তির বীজটা যদি ঠিক মত
ৃ পর্য ন্ত করা যায়, তাহলে আমাদের জীবন
লালনপালন করে কল্পবক্ষ
স্বার্থক হয়ে যাবে । যাঁ কে নিত্যানন্দ প্রভু কৃপা করেছেন, তাঁ দের কৃষ্ণ
কৃপা লাভ হবে । এটা মনে রাখতে হবে ।
আরও একটা কথা হচ্ছে যে, ভক্ত হতে হলে, ভক্তের দাস প্রথম
হতে হবে । আমরা মঠে বা এই লাইনে এসেছি ভক্ত হতে নয়—
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আমাদের ভক্তের দাস হতে হবে । এটা মনে রাখতে হবে । আমরা
বৈষ্ণব হতে নয়, বৈষ্ণবের দাস হতে এসেছি ।
ভক্তি কার সবচেয়ে বেশী আছে ? ব্রজগ�োপীদের । কিন্তু সেই
ব্রজগ�োপীরা কী বলেন ? এটা খুব গুরুত্বপর্ণূ কথা, মন দিয়ে এটা
বুঝতে হবে । গ�োপীরা বলেন, “আমাদের কিছু ই কৃষ্ণভক্তি নেই !
যে ভক্তি প্রহ্লাদ মহারাজের আছে (তাঁ র ভক্তি দ্বারা কৃষ্ণ একবারে
নরসিংহরূপ নিয়ে চলে এসেছেন !), সেরকম ভক্তি আমাদের হয়
না । আমাদের কবে সেরকম ভক্তি হবে ?” ওঁদের এত ভক্তি কিন্তু
তাঁ রা নিজে বলেন যে, আমাদের ক�োন ভক্তি নেই ।
যে ভক্ত হয়, তাঁ র লক্ষণ হচ্ছে যে, সে কখনও বলবেন না, “আমি
বৈষ্ণব হয়ে গেছি !” বা “আমি ভক্ত হয়ে গেছি”, “আমি কিছু বড়
হয়েছি”—যে সত্যিকারের বৈষ্ণব হয়, সে ভাবছেন, “আমার ক�োন
য�োগ্যতা নেই । আমি অধম পতিত জীব ।” আমরা কীর্ত্তনেও গাই,
“য�োগ্যতা বিচারে কিছু নাহি পাই ত�োমার করুণা সার ।” আমাদের
এটা সব সময় মনে রাখতে হবে । “আমার কিছু নেই, কিছুু দেওয়ার
মত নেই । প্রভু , আমি ত�োমার দাসের যদি ধলিকানা
হয়ে থাকতে
ূ
পারি, সেটা ত�ো যথেষ্ট । আমি বড় কিছু হতে চাই না ।”
'আমি ত' বৈষ্ণব',
এ বুদ্ধি হইলে
অমানী না হ'ব আমি ।
নিজেকে বৈষ্ণব বলে মনে করলে আমরা অপরকে সম্মান করতে
পারব না । শুধু সেবা করতে হবে । “আমি গুরু হয়ে গেছি, আমাকে
সবাই সেবা করবে”—সেটা ভু ল সিদ্ধান্ত । মহাপ্রভু সেটা নিজেই
শিখিয়ে দিয়েছেন : ভগবানই হয়ে তিনি নিজে সেবা করেছেন, তিনি
প্রত্যেক জায়গায় গিয়ে হরিনাম প্রচার করেছেন । ভগবান তাঁ র নিজের
জায়গায় বসে থাকতে পারতেন (নারায়ণ যেমন এক জায়গায় বসে
আছেন), কিন্তু আমার গ�ৌরহরি, আমার প্রভু নিজে আচরণ করে সব
জায়গায় গিয়ে হরিনাম বিতরণ করেছেন ।
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কে কীর্ত্তন করতে পারেন ? কার সেরকম অধিকার আছে ?
দৈন্য, দয়া, অন্যে মান, প্রতিষ্ঠা বর্জ্জন ।
চারিগুণে গুণী হই করহ কীর্ত্তন ॥
দৈন্য হতে হবে । দয়া থাকতে হব । অপরকে সম্মান করতে হবে ।
প্রতিষ্ঠা বর্জ্জন করতে হবে—ক�োন নাম, যশ অর্জ ন করার ক�োন কিছু
দরকার নেই ।
আমরা কেন ধামে যাচ্ছি ? ধামে সেবা করতে । ধামে গিয়ে সেবা
কি করে করব ? ঘরের মধ্যে বসে ঘুমান�ো আর গল্প করা নয় । ঘুম
আসতে পারে, আপনারা ঘুমাবেন কিন্তু পাঠ কীর্ত্তন বসে শুনবেন,
আরতির সময় ঠাকু রের দর্শন করবেন । আমরা যাচ্ছি তীর্থ যাত্রা
করতে নয়—আমরা যাচ্ছি ধামের সেবা করতে ।
তীর্থযাত্রা পরিশ্রম 	কেবল মনের ভ্রম,
সর্ব্বসিদ্ধি গ�োবিন্দচরণ ।
শ্রীলভক্তিবিন�োদ ঠাকু রও কত সুন্দর করে লেখেছেন :
মন, তু মি তীর্থে সদা রত ।
অয�োধ্যা, মথুরা, মায়া, কাশী, কাঞ্চী, অবন্তীয়া,
দ্বারাবতী আর আছে যত ॥
তু মি চাহ ভ্রমিবারে,
এ সকল বারে বারে,
মুক্তিলাভ করিবার তরে ।
সে কেবল তব ভ্রম,
নিরর্থক পরিশ্রম,
চিত্ত স্থির তীর্থে নাহি করে ॥
তীর্থফল সাধুসঙ্গ,
সাধুসঙ্গে অন্তরঙ্গ,
শ্রীকৃষ্ণভজন মন�োহর ।
যথা সাধু, তথা তীর্থ,
স্থির করি, নিজ-চিত্ত,
সাধুসঙ্গ কর নিরন্তর ॥
যে তীর্থে বৈষ্ণব নাই,
সে তীর্থেতে নাহি যাই
কি লাভ হাঁটিয়া দূরদেশ ।
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যথায় বৈষ্ণবগণ,
সেই স্থান বন্দা
ৃ বন,
সেই স্থানে আনন্দ অশেষ ॥
কৃষ্ণভক্তি যেই স্থানে,
মুক্তিদাসী সেইখানে,
সলিল তথায় মন্দাকিনী ।
গিরি তথা গ�োবর্ধন,
ভূমি তথা বন্দা
ৃ বন,
আবির্ভূতা আপনি হ্লাদিনী ॥
বিন�োদ কহিছে ভাই,
ভ্রমিয়া কি ফল পাই,
বৈষ্ণব-সেবন ম�োর ব্রত ॥
“থাকা, খাওয়া, ভাল জায়গা পেলাম না”—এটা সব ক্ষু দ্র স্বার্থ ।
ৃ ৎ স্বার্থ পাইতে হইলে, ক্ষু দ্র স্বার্থ ত্যাগ
গুরুমহারাজ বলতেন, “বহ
ৃ ৎ স্বার্থ কেন
করতে হয় ।” ক্ষু দ্র স্বার্থের জন্য আমরা এই জগতে বহ
হারিয়ে ফেলব ? আপনারা সবচেয়ে বড় স্বার্থ পেতে পারেন : আপনি
যেখান থেকে এসেছেন সেখানে যেতে পারেন । নিজের বাড়িতে চলে
যেতে হবে ! আমরা বার বার এই সমুদ্রের মধ্যে হাবুডুবু খাচ্ছি ।
মায়াদেবী আমাদের বিষয় সমুদ্রের মধ্যে ফেলে দিলেন আর এখন
উপায় কি করে পাওয়া যায় ? আমরা আগে ছাগল, বিড়াল, গরুর জন্ম
গ্রহণ করলাম—বিভিন্ন দেশে জন্ম গ্রহণ করে এই সংসার সমুদ্রের মধ্যে
পড়ে আছি কিন্তু এই জন্মে আমরা ক�োন ভাগ্যের ফলে গুরুর কাছে
এসেছিলাম । যখন মহাপ্রভু নিজে তাঁ র গুরুর চরণে এসে গেছেন, তিনি
বলেছেন :
সংসার-সমুদ্র হৈতে উদ্ধারহ ম�োরে ।
এই আমি দেহ সমর্পিলাঙ ত�োমারে ॥
(চৈঃ চঃ, ১/১৭/৫৪)

আপনারা সাধু-গুরু-বৈষ্ণবের সঙ্গে পরিক্রমা করতে এসেছেন ।
আপনারা এই সংসার সমুদ্র হইতে উদ্ধার পেতে পারেন—ভগবানের
কাছে নিজের বাড়িতে ফিরে চলুন ! ভগবান আপনাদেরকে ডাকছেন,
ঁ
আপনাদেরকে খুজছেন
কেননা আপনারা ত�ো তাঁ র হারান�ো সন্তান ।
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আপনাদের পিতার বাড়িতে ফিরে যেতে হবে । সেই জন্য আমরা
সাধু-সঙ্গে ধামপরিক্রমায় কৃষ্ণ-কীর্ত্তন করতে করতে এসেছি ।
আপনারা বাড়ি ফিরে যাবেন আর সবাই দুঃখ করে
আপনাদেরকে বলবে, “দাদু (বাবা, মা), তু মি পুরীতে গেলে কী নিয়ে
এসেছ ?” আপনারা এসে কী নিয়ে যাবেন ? কৃষ্ণপ্রেম ! কিন্তু সেটা
ওরা বুঝবে না—বাচ্চা ছেলে কৃষ্ণপ্রেম বুঝবে না, বাচ্চা ছেলে খাওয়াদাওয়া বুঝবে । আমরাও সেই বাচ্চা ছেলের মত টাকা, খাওয়া, পরা
নিয়ে ঝগড়া করছি । আমি দেখেছি যে, কেউ নিজের স্বার্থের চিন্তা করে
রাতে ঘুমাতেও পারে না ।
কবে জীবে দয়া হইবে উদয় ।
নিজ সুখ ভুলি' সুদীন-হৃদয় ॥
নিজের সুখটা বিলিয়ে দিয়ে অপরের চিন্তা করতে হবে । “আমার
কষ্ট হয় হ�োক, কিন্তু অপরের যেন কষ্ট না হয়,”—এটাকে বলে দয়া ।
সেই ভাবে আমাদের চিন্তা করতে হবে ।
নিজের প�োষণ
কভু না ভাবিব
রহিব ভাবের ভরে ।
“আমি নিজের চিন্তা করব না । আমি ভাল চিন্তা করব ।” ক�োন
চিন্তা করলে হবে না । যদি আপনারা ভগবানের চিন্তা করবেন, ভগবান
আপনাদের সব ব্যবস্থা করে দেবেন । ক�োন চিন্তার কারণ নয় ।
জয় শ্রীলগুরুমহারাজ কি জয় ।
——

পরিশিষ্ট

শ্রীচৈতন্য-সারস্বত মঠের সেবক-ভবনে : শ্রীপুরীধাম পরিক্রমা শুরু
শ্রীসমুদ্র মহাতীর্থের দর্শন

শ্রীজগদানন্দ পণ্ডিতের ভজন-কু টির
শ্রীনামাচার্য্য হরিদাস ঠাকু রের সমাধি মন্দির

শ্রীনামাচার্য্য হরিদাস ঠাকু রের সমাধি
শ্রীচটকপর্ব্বতে (শ্রীলভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকু র প্রভু পাদের ভজন-কু টিরে)

শ্রীলগদাধর পণ্ডিত গ�োস্বামীর সেবিত শ্রীট�োটাগ�োপীনাথ-বিগ্রহের মন্দিরে
শ্রীট�োটাগ�োপীনাথের মন্দিরের ভিতরে

রেমুণায় : শ্রীলমাধবেন্দরপুরীপাদের সমাধি
শ্রীআলালনাথে : শ্রীব্রহ্ম-গ�ৌড়ীয় মঠ

শ্রীআলালনাথের মন্দির
শ্রীআলালনাথে : এই ছ�োট মন্দিরে গলান�ো পাথরটা রাখা হয় যার উপরে মহাপ্রভু প্রণাম করেছিলেন

শ্রীভু বনেশ্বরের সামনে : শ্রীসাক্ষীগ�োপালের মন্দির
শ্রীভু বনেশ্বরে : শ্রীঅনন্তবাসুদেবের মন্দির

শ্রীভু বনেশ্বরে : শ্রীবিন্দু সর�োবর
শ্রীসিদ্ধবকু লে : শ্রীনামাচার্য্য হরিদাস ঠাকু রের ভজন-কু টির

শ্রীগুরুপাদপদ্মের হরিকথা শ্রীসিদ্ধবকু লে
শ্রীসিদ্ধবকু লের গাছ তলায় শ্রীলহরিদাস ঠাকু র ভজন করতেন

কাশী মিশ্রের বাড়িতে
শ্রীগম্ভীরা : মহাপ্রভু র ছ�োট ঘর (কাশী মিশ্রের বাড়িতে)

শ্রীরাধাকান্ত গ�ৌড়ীয় মঠ : শ্রীলসার্বভ�ৌম ভট্টাচার্য্যের বাড়িতে
শ্রীলসার্বভ�ৌম ভট্টাচার্য্যের বাড়ির পাশে : শ্রীশ্বেতগঙ্গা যেখানে শ্রীমতী গঙ্গামাতা গ�োস্বামিণী স্নান করে
জগন্নাথদেবের কৃ পা লাভ করেছেন ।

শ্রীনারায়ণ ছাতা : শ্রীচৈতন্যগ�ৌড়ীয় মঠ (শ্রীল প্রভু পাদের আবির্ভাব স্থালী)

শ্রীনারায়ণ ছাতায় : শ্রীচৈতন্যগ�ৌড়ীয় মঠে

শ্রীল রামানন্দ রায়ের বাড়ির গেট
শ্রীল রামানন্দ রায়ের বাড়িতে

শ্রীগুরুপাদপদ্মের হরিকথা শ্রীজগন্নাথদেবের উদ্যান
শ্রীজগন্নাথদেবের মন্দির

শ্রীপরীধাম পরিক্রমার দল

শ্রীগুণ্ডিচাদেবী মন্দির

শ্রীগুণ্ডিচা-মার্জ্জন (শ্রীগুণ্ডিচাদেবীর মন্দিরে)
শ্রীগুণ্ডিচা-মন্দিরের পাশে : শ্রীইন্দ্রদ্যুম্ন সর�োবর

শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের শ্রীরথযাত্রা
শ্রীরথযাত্রার শুরু করার আগে শ্রীপুরীর রাজা গজপতি রথগুল�ো ঝাড়ু দিচ্ছেন ।

শ্রীজগন্নাথদেবের শ্রীরথযাত্রায়
শ্রীজগন্নাথদেবের শ্রীরথযাত্রায়

শ্রীচৈতন্য-সারস্বত মঠে : সন্ধ্যা সময় পাঠ-কীর্ত্তন
শ্রীজগন্নাথদেবের প্রসাদে সেবনকরী ভক্তবৃন্দ

শ্রীচৈতন্য-সারস্বত মঠের গ্রন্থাবলী
শ্রীল ভক্তি নির্মল আচার্য্য মহারাজের প্রকাশিত গ্রন্থাবলী ঃ
- শ্রীউপদেশ (১, ২, ৩, ৪)
- শ্রীনবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য-মুক্তা-মালা
- শ্রীপুরীধাম-মাহাত্ম্য-মুক্তা-মালা
শ্রীল ভক্তি সুন্দর গ�োবিন্দ দেবগ�োস্বামী মহারাজের গ্রন্থাবলী :
ৃ
- শ্রীভক্তিকল্পবক্ষ
- প্রকৃত উৎসের সন্ধানে
ৃ
- রচনামত
- পরমানন্দময় ধামের ধন
ৃ
- শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ মহিমামত
শ্রীল ভক্তি রক্ষক শ্রীধর দেবগ�োস্বামী মহারাজের গ্রন্থাবলী :
ৃ
- শ্রীভক্তিরক্ষক হরিকথামত
- শ্রীভক্তিরক্ষক দিব্যবাণী
- শ্রীগুরুদেব ও তাঁ র করুণা
- শ্রীশিক্ষাষ্টক
- প্রেমময় অন্বেষণ
- অভিনব পুরটসুন্দর ভগবান
- শাশ্বত সুখনিকেতন
শ্রীগ�ৌরসুন্দরের বহ্ণিগর্ভ বিপ্রলম্ভ
- সুবর্ণ স�োপান
লীলার সমাহার
ৃ ম্
- শ্রীশ্রীপ্রপন্ন-জীবনামত
-শ্রীভক্তিরক্ষক দিব্যবাণী
শ্রীলভক্তিবিন�োদ ঠাকু র :
- শরণাগতি
- শ্রীনবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য
- শ্রীনবদ্বীপ-ভাবতরঙ্গ
বিবিধ
- শ্রীশ্রীপ্রেমবিবর্ত্ত
- শ্রীশ্রীচৈতন্যভাগবত
ৃ
- শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামত
- শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা
ৃ সিন্ধুঃ
- শ্রীভক্তিরসামত
- শ্রীগর্গ-সংহিতা

- কল্যাণকল্পতরু
- পরমার্থ-ধর্ম্মনির্ণয়

- শ্রীগ�ৌড়ীয়-গিতাঞ্জলি
- শ্রীনাম-ভজন বিচার ও প্রণালি
- শুদ্ধভক্তি সাধন সম্পদ
- শ্রীহরিনাম মাহাত্ম্য ও নামাপরাধ

শ্রীচৈতন্য-সারস্বত মঠের কেন্দ্রসমহ
ূ
ভারত

অান্তর্জাতিক কার্য্যালয়

শ্রীচৈতন্য সারস্বত মঠ
শ্রীচৈতন্য সারস্বত মঠ র�োড,
ক�োলেরগঞ্জ, প�োষ্ট অফিস ঃ নবদ্বীপ
জেলা - নদীয়া, পশ্চিবঙ্গ, পিন - ৭৪১৩০২,
ভারত, ফ�োন : ০৯১ ৯৬০৯৩০২৩১০

নসি
ৃ ংহপল্লী

শ্রীচৈতন্য সারস্বত মঠ
ৃ ংহপল্লী (দেবপল্লী), সুবর্ণবিহার,
নসি
নদীয়া, পশ্চিমবঙ্গ, পিন নং ৭৪১৩১৫
ফ�োন : ৯৬০৯৩০২৩১০

কলকাতা

শ্রীচৈতন্য সারস্বত কৃষ্ণানুশীলন সংঘ
৪৮৭, দম দম পার্ক (বিপরীত ট্যাঙ্ক ৩),
কলকাতা, পিন - ৭০০০৫৫, পশ্চিমবঙ্গ
ফ�োন : ৯৬০৯৩০২৩১০
শ্রীচৈতন্য সারস্বত কৃষ্ণানুশীলন সংঘ
কৈখালি, চিড়িয়াম�োড়,
প�োষ্ট - এয়ারপ�োর্ট, কলকাতা,
পিন - ৭০০০৫২, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত

হাপানিয়া

পুরী, পিন - ৭৫২০০১, ওড়িষ্যা, ভারত
ফ�োন : ৯৯৩৭৪৭৯০৭০, ৯১২৪৪৩৫৪৭৪

গ�োবর্দ্ধন

শ্রীলা শ্রীধর স্বামী সেবা আশ্রম
দশবিসা, প�োষ্ট - গ�োবর্দ্ধ ন
জেলা - মথুরা, পিন - ২৮১৫০২
উত্তর প্রদেশ, ভারত
ফ�োন : ৮৬৩০৭৪৩০৬৩

বন্দা
ৃ বন

শ্রীচৈতন্য সারস্বত মঠ ও মিশন
ৃ ন, জেলা - মথুরা,
১১৩ সেবা কু ঞ্জ, বন্দাব
পিন - ২৮১১২১, উত্তর প্রদেশ, ভারত,
ফ�োন : ৮২১৮৩৯৯৩০৯

শিলিগুড়ি

শ্রীচৈতন্য সারস্বত মঠ
হায়দার পাড়া, নিউ পাল পাড়া,
১৫৫, নেতাজী সরনি, শিলিগুড়ি,
পিন - ৭৩৪০০৬, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত
ফ�োন : ৭৬৭৯৬৫২৩৩৪

একচক্রা ধাম

শ্রীচৈতন্য সারস্বত আশ্রম
প�োষ্ট এবং গ্রাম - হাপানিয়া
জেলা - বর্দ্ধ মান, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত
ফ�োন : ৮৯৬৭৭১৯১৫৮

শ্রীচৈতন্য সারস্বত কৃষ্ণানুশীলন সংঘ
গর্ভাবাস (একচক্রা ধাম),
প�োষ্ট অফিস - বীরচন্দ্রপুর,
জেলা - বীরভম,
ূ পশ্চিমবঙ্গ, পিন - ৭৩১২৪৫
ফ�োন : ৯৬০৯৩০২৩১০

বামুনপাড়া

নিউ দিল্লি

শ্রীচৈতন্য শ্রীধর গ�োবিন্দ সেবা আশ্রম
গ্রাম - বামুনপাড়া, প�োষ্ট - খানপুর
জেলা - বর্দ্ধ মান, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত

পুরী

শ্রীচৈতন্য সারস্বত মঠ
বিধবা আশ্রম র�োড, গ�ৌড় বাটসাহি

শ্রীলা শ্রীধর গ�োবিন্দ সুন্দর ভক্তি য�োগা
কালচারাল সেন্টার, ফ্ল্যাট - ৬ (টপ ফ্লোর),
হাউস ২৩৯৪, তিলক স্ট্রীট, (ইম্পেরিয়াল
সিনেমার পিছনে), চ�ৌনা মাণ্ডি, পাহারগঞ্জ,
নিউ দিল্লি - ১১০০৫৫
ম�োবাইল : ৯১ ৯৮১০৩০৯৫১১

তারকেশ্বর

ইসলামপুর

গঙ্গা-সাগর

দিনহাটা

শ্রীচৈতন্য সারস্বত মঠ
ভঞ্জিপুর, তারকেশ্বর, হুগলী
ফ�োন : ৭৪৭৭৮৮১৯২৬, ৯৭৩৫৯৮৫৪১৬
শ্রীচৈতন্য সারস্বত মঠ
গ্রাম - চকফু লডু বি, প�োঃ - সাগর,
জেলা - দক্ষিণ ২৪ পরগণা, পশ্চিমবঙ্গ
ফ�োন : ৯৭৭৫৩৮৪৬২৩

উলুবেড়িয়া

শ্রীচৈতন্য-সারস্বত মঠ
কাজিয়াখালি, ৭১১৩১৫
পশ্চিমবঙ্গ
ফ�োন ০৯১ ৯৬০৯৩০২৩১০

মহিলা আশ্রম কালনায়

শ্রীশ্রীধরস্বামী ভক্তিয�োগ কালচারাল
সেন্টার
গ্রাম - শাশপুর, প�োঃ - কালনা,
জেলা - বর্দ্ধ মান, পশ্চিমবঙ্গ
ফ�োন : ৮৩৪৮৯৪৯৩৬০

নাদনঘাট

শ্রীচৈতন্য সারস্বত সংকীর্ত্তন মহামণ্ডল
গ্রাম ও প�োঃ - নাদনঘাট,
জেলা - বর্দ্ধ মান, পশ্চিমবঙ্গ

মেদিনীপুর

শ্রীচৈতন্য সারস্বত মঠ
গ্রাম - জানাপাড়া, প�োঃ - মেদিনীপুর,
জেলা - মেদিনীপুর, পশ্চিমবঙ্গ
ফ�োন : ৯৯৩৩৫৬৫৩০৫

মুর্শিদাবাদ

শ্রীচৈতন্য সারস্বত মঠ
গ্রাম - মাহাদিয়া, প�োঃ - কান্দী,
জেলা - মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ
ফ�োন : ৯০০২২১০২৪২

শ্রীচৈতন্য সারস্বত সংকীর্ত্তন মহামণ্ডল
গ্রাম ও প�োঃ - ইসলামপুর,
জেলা - মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ
শ্রীচৈতন্য সারস্বত কৃষ্ণানুশীলন সংঘ
গ্রাম ও প�োঃ - দিনহাটা
জেলা - কু চবিহার, পশ্চিমবঙ্গ

বেতু ড়

শ্রীচৈতন্য সারস্বত কৃষ্ণানুশীলন সংঘ
বেতু ড়, পাত্রসায়ের, বঁাকু ড়া,
পশ্চিমবঙ্গ, ফ�োন : ৯৯৩৩১৪৪৬০৯৬

নৈহাটী

শ্রীচৈতন্য সারস্বত মঠ
নৈহাটী, জেলা - উঃ ২৪ পরগণা,
পশ্চিমবঙ্গ

পূর্ব বর্ধমান

শ্রীগ�ৌর-নিত্যানন্দ ও সদাশিব আশ্রম
রতনদিঘি, জেলা - পর্বূ বর্ধমান,
পশ্চিমবঙ্গ, ফ�োন : ৯৭৩৪৩২৮৯৬০

পঞ্চপল্লী

শ্রীচৈতন্য সারস্বত মঠ
পঞ্চপল্লী, জেলা - পর্বূ বর্ধমান, পশ্চিমবঙ্গ
ফ�োন : ৯১৪৪১৭৪৩৭৬

কাট�োয়া

শ্রীচৈতন্য সারস্বত সংকীর্ত্তন মহামণ্ডল
গ্রাম ও প�োঃ - মেজিয়ারী, থানা কাট�োয়া
জেলা - পর্বূ বর্দ্ধ মান, পশ্চিমবঙ্গ

ন�োর্থ আমেরিকা
ইউ.এস.এ
শ্রীচৈতন্য সারস্বত সেবা আশ্রম
২৯০০ নর্থ রেডিও গালর্চ র�োড
স�োক�োয়েট, সিএ ৯৫০৭৩, ইউ.এস.এ
ফ�োন : (৮৩১) ৪৬২-৪৭১২
http://sevaashram.com

শ্রীচৈতন্য সরস্বতী শ্রীধর গ�োবিন্দ
সেবাশ্রম দে মেক্সিক�ো, এ.আর.
এভিনিডা দে লাস র�োসাস ৯
ফ্রািকওনামাইএনট�ো ডেল প্যারাড�ো
তাইওয়ানা, বি.সি., সি.পি. ২২৪৪০
ফ�োন : (৫২৬৬৪) ৬০৮-৯১৫৪

শ্রীচৈতন্য সারস্বত সেবা আশ্রম
২৬৯ই, সৈনত জেমস স্ট্রীট
সান হ�োসে, সিএ ৯৫১১২, ইউ.এস.এ
ফ�োন : ৬০৫ ৫৫০৮৫৭৩

শ্রীচৈতন্য সারস্বত মঠ দি ভেরাক্রুজ,
এ.আর., জু য়ান দে দিওস পিজা ১৫৭
(এন্টার ইগনাসিও দি লা লিয়াভে
নিগারেট) ভেরাক্রুজ, ভেরাক্রুজ, সি.পি.
৯১৭০০
ফ�োন : (৫২-২২৯) ৯৫৫ ০৯৪১

শ্রীচৈতন্য সারস্বত মিশন
৭৪৫ সাউথ ৭০০ ইষ্ট সল্ট লেক সিটি,
উটাহ, ৮৪১০২
হাওয়াই
শ্রী চৈতন্য শ্রীধর গ�োবিন্দ মিশন
১৬২৫১ হালিয়াখালা হাইওয়ে, কু লা,
মাউই, হাওয়াই ৯৬৭৯০, ইউএসএ,
ফ�োন : ৮০৮৮৭৬৬৭২১
কানাডা
শ্রীচৈতন্য সারস্বত শ্রীধর আশ্রম
২৯ ৯৯৫৫ ১৪০ স্ট্রীট,
সুরে, ভি ৩ টি, ৪ এম ৪, কানাডা
ফ�োন : ৬০৪৯৬৩০২৮০
মেক্সিক�ো
শ্রীচৈতন্য সারস্বত শ্রীধর গ�োবিন্দ
সেবাশ্রম দে মেক্সিক�ো, এ.আর.
কলে ৬৯-বি, নং ৫৩৭, ফরাসিসি, সানতা
ইসাবেল, কানাসিন, ইউকাটন সি.িড.
৯৭৩৭০, মেক্সিক�ো
ফ�োন : (৫২-৯৯৯) ৯৮২-৮৪৪৪
শ্রীচৈতন্য সরস্বতী শ্রীধর গ�োবিন্দ
সেবাশ্রম দে মেক্সিক�ো, এ.আর.
রিফরমা নং. ৮৬৪, সেক্টর হিডালগ�ো
গুয়াডালাহারা, জালিসক�ো, সি.ডি.
৪৪২৮০, মেক্সিক�ো,ফ�োন : ৫২-৩৩
৩৮২৬-৯৬১৩
শ্রীচৈতন্য সরস্বতী শ্রীধর গ�োবিন্দ
সেবাশ্রম দে মেক্সিক�ো, এ.আর.
দিয়েগ�ো দে মনটেমায়�োর ৬২৯,
সেনট্রো, মনট্রেরারী, এন. এল.
সি. পি. ৬৪৭২০,
ফ�োন : ৫২-৮১ ৮০৫৭-১০৯৭

শ্রীচৈতন্য সারস্বত শ্রীধর গ�োবিন্দ
সেবাশ্রম দে মেক্সিক�ো, এ.আর.
ক�োল�োন পয়েন্ট ২১৩ - ইনট্রেরি ৭
ক�োল. সেনট্রো. সি.পি. ০৯৪৩০০,
ওরিজাবা, ভার., মেক্সিক�ো,
ফ�োন : (৫২-২৭২) ৭২৫-৬৮২৮
শ্রীচৈতন্য সারস্বত শ্রীধর গ�োবিন্দ
সেবাশ্রম দে মেক্সিক�ো, এ.আর.
ফেমানড�ো ভিলালপ্যানড�ো নং. ১০০
- ইনটি. ১০৩ ক�োল. গুয়াডলুপে ইন.
ডেলিগাসিওন এ্যালভার�ো ওবারেগন,
সি.পি. ০১০২০ মেক্সিক�ো সিটি,
ফ�োন : (৫২-৫৫) ৫০৯৭-০৫৩৩
শ্রীচৈতন্য সরস্বতী শ্রীধর গ�োবিন্দ
সেবাশ্রম দে মেক্সিক�ো, এ.আর.
কলে জেড ইডিএফ. ৪০ আইএনটি ২২
কল. ইউ এইচ আলিয়ানজা
পপুলার রিভ�োলিউসাইওনারিয়া,
ডেলিগাসিওন ক�োয়াওকন, সি.পি.
০৪৮০০ মেক্সিক�ো সিটি,
ফ�োন : (৫২-৫৫) ৫৬৭৭ ৮৩১৫
শ্রীচৈতন্য সারস্বত শ্রীধর গ�োবিন্দ
সেবাশ্রম দে মেক্সিক�ো, এ.আর.
জ�োয়াকু ইন রিভাডেনিয়ারা নং. ৫০
কল. জারডিনেস দে গুয়াডলুপে
ম�োরেলিয়া, মিচ., সি.পি. ৫৮১৪০
ফ�োন : (৫২-৪৪৩) ২৭৫-২৮৭৫
শ্রীচৈতন্য সারস্বত শ্রীধর গ�োবিন্দ
সেবাশ্রম দে মেক্সিক�ো, এ.আর.
ক্যারিটেরা টাইকু ল - ছাপাব, কিল�োমিটার
১.৪, টাইকু ল, ইউকাটন, মেক্সিক�ো

সাউথ আমেরিকা
ব্রাজিল
শ্রীচৈতন্য শ্রীধর গ�োবিন্দ সেবা আশ্রম
কৃষ্ণ শক্তি আশ্রম, পি.ও. বক্স ৩৮৬
ক্যাম্পাস ডু জ�োরডাও, সাও প�ৌল�ো,
ব্রাজিল, ফ�োন : ০১২ ৩৬৬৩ ৩১৬৮
http://ashram.com.br

শ্রীচৈতন্য সারস্বত মঠ, কল্লে ৭৭ এন্ত্রে
আবেনিদাস ১০ ও ১১, ফ্রেন্তে অ
এনেলবেন
ফ�োন : ৫৮২৬১৭৯৭৩০৮৯
পার্সেলামেন্ত মিরান্দ সেক্টর দে, কাল্লে
তেহের�ো কন গ্বন্ত, কু মানা, এস্তাদ�ো সুক্রে,
ফ�োন: ৫৮০৪১৪৭৭৭৫৯৩৮
ইক�োয়াডর

শ্রীচৈতন্য সারস্বত শ্রীধর আসন
এবং কেসা প্রেমা (রেস্টুরেন্ট)
এ্যাভেনিডা ইউসেবিও মাট�োস�ো, ২৪৬
পিনহেয়ির�োজ, সাও পাউল�ো - এস পি
সেপ: ০৫৪২৩-০১০
ফ�োন: (১১) ৩৮১৫-১৪৪৮
http://casaprema.com

শ্রীলশ্রীধর স্বামী সেবা, আবেন্যু জেনেরেল
রুমিনাহুই, কাল্লে এ৭আ, ন৯-২৩৬,
আর্মেনিয়া, ক�োন�োক�োত�ো, ১৭০৮০১,
কু ইট�ো, ইক�োয়াডর
ফ�োন : ৫৯৩ ০২২৩৪২৪৭১

শ্রীচৈতন্য সারস্বত মঠ প�োরট�ো এলিগ্রি
ইস্টাডা ছাপজু ডু স�োল, ৬২০
প�োরট�ো এলিগ্রি - সাউথ ব্রাজিল
ফ�োন : (৫১) ৩২৬৮-১৩৮৩ এবং
(৫১) ৩২২২-৫৪১৭

কল�োম্বিয়া
শ্রীচৈতন্য সারস্বত মঠ, ব�োগ�োটা, কার্রেরা
৭৪আ, নঃ৪৯আ-৭১, ১১০৯১১
ফ�োন : ০১১ ৫৭ ১ ৩২৭ ৪৩২ ০৮১৩

ভেনেজু য়েলা
শ্রীচৈতন্য শ্রীধর গ�োবিন্দ সেবা আশ্রম,
আবেনিদা টু য় কন আবেনিদা ছামা, ক্বিন্তা
পরমকরুণা, কারাকাস, ভেনিজু য়েলা
ফ�োন : ৫৮২১২৭৫৪১২৫৭

শ্রীশ্রীল গ�োবিন্দ সেবা আশ্রম, কেএম ৪,
পাইপা বিয়, পান্তান�ো দে বারগাস, পিন১৫০৪৪০-১৫০৪৪৯,
ফ�োন : ০১১ ৫৭ ৭ ৩১৩ ২২৭ ১১১৯

ইউর�োপ
ইংল্যাণ্ড
শ্রীচৈতন্য সারস্বত মঠ
৪৬৬ গ্রীণ স্ট্রীট
লণ্ডন ই১৩ ৯০বি, ইউ.কে.
ফ�োন : (০২০৮) ৫৫২-৩৫৫১
http://scsmathlondon.org
শ্রীচৈতন্য সারস্বত মঠ
ভক্তি য�োগ ইনস্টিটিউট,
গ্রেভিলে হাউস, হাজেলমেরে ক্লোজ
ফেলথাম, মিডিলসেক্স, টি ডব্লউ ১৪ ৯পি
এক্স, ইউ.কে., ফ�োন : ৪৪ ২০৮৮৯০৯৫২৫
http://bhaktiyogainstitute.com
আয়ারল্যাণ্ড
শ্রীচৈতন্য সারস্বত সঙ্ঘ
এ্যাটেন: বরিয়ান টাইম�োনি
(বালিনাম�োর ক�ো. লেইট্রিম)
ফ�োন : ০৭১ ৯৬৪৫৬৬১

১৪, পার্কসাইড, ওয়েক্সফ�োর্ড টাউন,
কান্ট্রি ওয়েক্মফ�োআয়ারল্যাণ্ড
ফ�োন : ০৮৬ ২৬২৬ ৪৭৫
ইটালি
ভিলা গ�োবিন্দ আশ্রম
ভায়া রিগ�োনদিন�ো, ৫,২৩৮৮৭ ওলজিয়েট
ম�োল (এল সি) ফ্রাজ, রিগ�োনডিন�ো
র�োস�ো, ইটালে, ফ�োন : ৩৯ ০৩৯
৯২৭৪৪৪৫
http://villagovinda.org
শ্রীচৈতন্য সারস্বত মঠ র�োম
ভেদাভিলা য�োগা স্টুডিও, ভায়া দি সন
মাইচেলে, ১২০০০১৫৩ র�োমা, ইটালে
ফ�োন : ৩৯ ০৬ ৬৯৩৭১৫৫৬
মালটা
দি ল�োটাস র�োম য�োগা সেন্টার মঠ
ফ�োন : [+৩৫৬] ৯৯৮৬ ৭০১৫

নেদারল্যাণ্ডস
শ্রীচৈতন্য সারস্বত শ্রীধর আশ্রম
এ্যাজ�োরেনওয়েগ ৮০
১৩৩৯ ভি পি আলমেরে, ন্যাদারল্যান্ডস
ফ�োন : ০৩৬ ৫৩ ২৮১৫০

শ্রীচৈতন্য সারস্বত সেবা আশ্রম
১১/৪, পানফিল�োসেভ স্ট্রীট
জাপ�োর�োজিয়া, ৬৯০০০, উকরাইন
ফ�োন : (০৬১২) ৩৩-৪২-১৪

হাঙ্গগ্রে
শ্রীচৈতন্য সারস্বত মঠ
এ্যানড্রাস ন�োভাক নাগিভানওয়ায়ি ইউ টি
৫২, এইচ-১০২৫ বুডাপেস্ট
হাঙ্গগ্রে, ফ�োন : (৩৬১) ৩৯৮০২৯৫

পর্তুগাল
শ্রীচৈতন্য সারস্বত মঠ, রুঅ দ�ো
স�োব্রেইর�ো ৫, চিদ্রেইর�ো ৫, চিদ্রেইর�ো,
৩০২০-১৪৩,ক�োইম্ ব্র

শ্রীচৈতন্য সারস্বত সেবা আশ্রম
ইন্ডোর সেজাপেসি—অানন্দ বর্দ্ধ ন ডি.
এইচ-১২২৩ বুডাপেস্ট
মুভেল�োডস উটকা ১৮/বি, হাঙ্গগ্রে

শ্রীচৈতন্য সারস্বত কাল্চারেল সেন্টার
মস্কো, বলশয় কিসেল্নিয় টু পিক ৭/২
ফ�োন : +৭৪৯৫৬২৮৮৮৫
শ্রীচৈতন্য সারস্বত মঠ
সেন্টপিটার্সবার্গ, লাহ্টা
ফ�োন : +৭(৮১২) ৪৯৮২৫৫৫
ত�োম্স্ক, াকাদেম্গোর�োদ�োক, বাবিল�োবা
স্ত্রিট ১৬-৯০, ফ�োন : ৭ ৯১৩ ১০৫ ৯৯ ৮১

টু রকে
শ্রী গ�োবিন্দ মঠ য�োগা সেন্টার
অাবদুল্লা কেভডেট স�োকক
নং ৩৩/৮, কানকেয়া ০৬৬৯০
আনকারা, টু রকে
ফ�োন : ০৯০ ৩১২ ৪৪১৫৮৫৭ এবং
০৯০ ৩১২ ৪৪০ ৮৮ ৮২
উকরাইন
কাইভ. হারমাতনয়া স্ট্রীট, ২৬/২,
“র�োস্টক” প্লেস অফ কালচার
ফ�োন : +৩৮ (০৪৪) ৪৯৬-১৮-৯১
+৩৮ (০৬৭) ৪৬৪-১৮-৯৪

থাইল্যান্ড

আবখাজিয়া

শেল�ো দ্জীঘুটা, ২য় আপ্সিল্স্কিয় টু পিক ১৫
ফ�োন : ৭ ৯৪০ ৭১২ ৫৮৪৮,
৭ ৯৪০ ৭ ৭০৬ ১০৮

এশিয়া

শ্রীচৈতন্য শ্রীধর গ�োবিন্দ আশ্রম
৭৯/২৩ ম�োওবান ওরাব�োডিন
এসওআই ওয়াটসাডেট
পাটু মাথানি-রংসিট র�োড, পাটু মাথানি,
ব্যাংকক, থাইল্যান্ড
ফ�োন : +৬৬ ৮১৯ ০৯৫ ৯১৭

মালেয়েশিয়া

শ্রীচৈতন্য শ্রীধর গ�োবিন্দ সেবা
আশ্রম, সাইটিয়ান
ফ�োন : ০১৭-৫৮৬২৮১৭ / ০১২৫০১২৮০৪

রাশিয়া

শ্রীচৈতন্য সারস্বত সাধু সংগ্রাম খলঙ্গ.
নং ১৪, ল�োরঙ বেনধারা ৪৬এ,
তামান মেওয়া বারু, ৪১২০০ ক্লাঙ্গ,
সেলানগ�োর, মালেয়েসিয়া,
ফ�োন : +৬০ ৩-৫১৬১৬৭২১
শ্রীচৈতন্য শ্রীধর গ�োবিন্দ সেবা আশ্রম
পেটালিঙ জয়া সার্ভি স সেন্টার,
নং ১৩ জালান ১৮/৬, তামান
খানাগাপুরম, ৪৬০০০ ফেটালিঙ জয়া,
সেলানগর, মালেয়াশিয়া, ফ�োন : +৬০১-৬৩৩৮৬১৩০

সিঙ্গাপুর
শ্রীচৈতন্য সারস্বত মঠ সিংগাপুর
এবং গ�োকু ল ভেজিটেরিয়ান রেসষ্টুরেন্ট
১৯ এবং ২১, আপার ডিকসন র�োড,
সিঙ্গাপ�োর ২০৭৪৭৮, ফ�োন :
৬৩৪৩৯০১৮
ম�োবাইল : ৯০২৩৬৩৪১ এবং
৯১৮৫৬৬১৩

ফিলিপাইন্স

শ্রীলা শ্রীধর স্বামী সেবা আশ্রম
প্রযন্তে : গ�োকু লানন্দ প্রভু

২৩, রুবি স্ট্রীট, কাশিমির�ো টাউনহাউস,
টালন ইউন�ো. লাস পিনাস সিটি,
মেট্রো মানিলা, জিপ ক�োড ১৭৪৭,
ফ�োন : ৮০০-১৩৪০
শ্রীচৈতন্য সারস্বত মঠ
ফিলিপাইন্স ব্রাঞ্চ (ইসানি দেবী দাস)
লট ১৫ ব্লক ৮, উডব্রীজ সাবডিভিসন,
প�োব্লাসিওন, প্যানডি, বুলাকান,
ফিলিপাইনস, ৩০১৪
ফ�োন : ৬৩ ৯২০৩১ ৬৩৭৫০
http://philippines.scsmath.org

সাউথ পেসিফিক
অস্ট্রেলিয়া

শ্রীগ�োবিন্দ ধাম
পি.ও. বক্স ৭২, উকি. ভায়া মুরউইলমবা,
এন.এস.ডব্লিউ. ২৪৮৪, অস্ট্রেলিয়া,
ফ�োন : ০২৬৬ ৭৯৫৫৪১

সাউথ আফ্রিকা

ফিজি

শ্রীচৈতন্য সারস্বত শ্রীধর আসন
পি.ও. বক্ম ৪৫০৭, ল�ৌটকা, ফিজি
ফ�োন : ৬৭৯৮৬৭৬৫৪৭,
৬৭৯৮৬৭৬৫৪৭

শ্রীচৈতন্য সারস্বত আশ্রম
১৪, বরিয়ান স্ট্রীট বরিয়ান্সমেড
চার্মস, কিউএলডি, অস্ট্রেলিয়া ৪৮৭০
ফ�োন : ০৪৩২ ০৫৪ ০৪৮

নিউজিল্যাণ্ড

১০৩০ ক�োটেসভাইল রিভারহেড
হাইওয়ে,
রিভারহেড, অকল্যান্ড
নিউজিল্যাণ্ড, ফ�োন : ০৯ ৪১২৫৪৬৬

আফ্রিকা

শ্রীচৈতন্য সারস্বত আশ্রম
৪৪৬৪, ম�ৌন্ট রেইনে ক্রেসেন্ট
লেনাসিই সাউথ, এক্সটেন্সন ৪
জ�োহানেসবার্গ ১৮২০, ফ�োম : ০১১
৮৫২ ২৭৮১, ০০২৭ ৮৩ ৩৮৪ ৭৩৬৭
শ্রীচৈতন্য সারস্বত মঠ
ফ্যেনিক্স ৪০৬৮, দুর্বন, ক্বাজু লু নাটাল
ফ�োম : ২৭ ৩১ ৫০৫ ৮৪ ৩৬

মরিশাস

শ্রীচৈতন্য সারস্বত মঠ আন্তর্জাতিক
নবদ্বীপ ধাম স্ত্রিট, ল�োং মাউন্টন

ফ�োন : ২৩০ ২৫৬ ৩৪৬৬, ৭২৪ ৯৩৫২

ওয়েবসাইট :

scsmathinternational.com
ইমেইল :
info@scsmathinternational.com

