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পূে্য-শ্রীগুরুবর ম্ম-বক্দিত-মহাভাবাক্বিতায়া সো 
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রূপানু� পরম্পরাক্রঙম প্রচবলত প্রভতূ প্রমরূ্ম্ম  বেি্যাকৃবত ভবতির বনমম্মল 
ধারাঙক বনভৃতভাঙি সােঙর রক্ষিকারী আচারম্ম্যিরম্ম্য বনজ গুরুঙেিঙক 
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ভক্তি-ক্ির্ম্ম লমাচারম্ম্য-স্াক্মিং প্রণমাম্যহম্ ॥

অনুিাে :— প্রাচ্য এিং পাচিাত্য গেশিাসী বশষ্য�িঙক ভবতিপঙথ 
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সূচনা   :  “আমাঙের একমাত্ কৃত্য”          ৩

আমাজের একমাত্র কৃত্য
ওঁ বিষ্ণু পাে জ�দ্গুরু

শ্রীলভবতি সুন্দর গ�াবিন্দ গেিঙ�াস্বামী মহারাজ করৃ্ম্মক

আমরা প্রবত অমািস্া বতবথঙত আমাঙের গুরুমহারাঙজর 
বশলীঙত ভ�িান গ�ৌরসুন্দর, বনত্যানন্দ প্রভণু , �ান্র্ম্ম া-গ�াবিন্দসুন্দর, 
ব�বরধারীজীউ এিং আমাঙের গুরু-িঙ� ম্ম তাঁঙের তৃবতির জঙন্য একটণু  
বিঙশি ভাঙিঙত গভা�-রাঙ�র ি্যিস্া কঙর থাবক । শাঙ্রেঙত িঙলঙে :

স্মর্ম্মব্যঃ সততং ক্বষ্ণণু ক্বম্মস্মর্ম্মজব্যা ি োতণু ক্চৎ ।
সজব্ম্ম  ক্বক্িক্িজেিাঃ স্্যজরতজয়াজরব ক্কঙ্করাঃ ॥
(পদ্মপণুরাি)

আমাঙের বহন্দণুধঙর্ম্ম ঙত রত বিবধ-বনঙিধ আঙে, গর সমস্ত শা্রেীয় 
অনুশাসন রঙয়ঙে, সকঙলর একটা উঙদেশ্য আঙে এিং মলূ উঙদেশ্য হঙছে 
গর, ভ�িানঙক সিসময় স্মরি করা । মলূ কথা হঙছে ভ�িানঙক ভণু লঙত 
হঙি না এিং ভ�িানঙক সিসমঙয়র জঙন্য স্মরি করঙত হয় । গসটাই 
আমরা পাবর না, আমাঙের অসুবিধা হঙছে গসইখাঙনঙত ঙর, আমরা 
নানারকম বিিঙয়র মঙধ্য বনঙজ ডণু ঙি আবে এিং নানারকম বিিঙয়র 
মঙধ্য গথঙক িহুরকঙমর কাঙজর মঙধ্য বনঙজবেঙক জবড়ঙয় গ�ঙলবে । গর 
ি্যবতির জন্ম গ্রহি হঙয়ঙে অতএি তার মতৃণু ্য আঙে, জরা আঙে, ি্যাবধ 
আঙে, আত্ীয়ও আঙে, স্বজনও আঙে, গেি আঙে, ববিজ আঙে—
নানারকঙমর একটা পবরবস্বতর মঙধ্য বনঙজঙক আমরা ঢণু বকঙয় বনঙয়বে । 
তার �ঙলঙত, ভ�িাঙনর স্মরি আমাঙের কাঙে সময় ক্ষঙয় পঙড়ঙে বকন্তু 
আমাঙের বনঙজঙের স্বাথ ম্ম গর কতটা ি্যাহত হঙছে, গসটা আমরা জাবন 
না, রার জঙন্যই শা্রেীয় সমস্ত অনুশাসঙনর প্রঙয়াজন হঙয়ঙে ।



৪            শ্রীলভবতি সুন্দর গ�াবিন্দ গেিঙ�াস্বামী মহারাজ 

শ্রীমদ্ভ�িে�ীতায় ভ�িান িঙলঙেন :
রৎ কজরাক্ে রেশ্াক্স রজ্ণুজহাক্ে েোক্স রৎ ।
রর্পস্যক্স পকৌজতেয় তৎ কণু রুষ্ব মেপ ম্মণম্ ॥
(শ্রীমদ্ভ�িদ্ীতা, ৯/২৭)

“গতামার সমস্ত এনাবজম্ম টা আবম চাই । তণু বম আমার এিং আবম 
গতামার । এর মাঝখাঙনঙত আর গকানরকম ভা�িাঁঙটায়ারার ি্যিস্া 
আবম সহ্য করঙত পাবর না ।” গর অন্য গকউ এর মাঝখান গথঙক লণুঙট 
গখঙয় বনঙয় গিবরঙয় রাঙি, গসও ভ�িান সহ্য করঙত পাঙরন না । 
তা না হঙল, এ কথা িলা হয় গকন : “রৎ কঙরাবি রেশ্াবস”—আবম 
রা খাি, তাও ভ�িানঙক বেঙত হঙি, আবম রা করি তাও ভ�িানঙক 
বেঙত হঙি । “রজ্ণুঙহাবি” মাঙন আবম রা ভ�িাঙনর উপাসনার জন্য 
(সমস্ত বক্রয়া-কারম্ম-কর্ম্ম ) করি তাও ভ�িানঙকই বেঙত হঙি । এমন বক 
ভ�িাঙনর গচষ্াটা আমরা গেখঙত পাই  :  গিে-গিোন্ত-উপবনিে সর্ম্ম ত্ 
ভ�িান আমাবে�ঙক উপঙেশ কঙর ব�ঙয়ঙেন গর, “গতামরা আমার 
ভজনা কর,” আিার সমস্ত মঙন্ত্রর মঙধ্য বনঙজঙক ঢণু বকঙয় বেঙয়ঙেন । 
আমরা দু� ম্মা পজূাই কবর আর কালী পজূাই কবর আর বপতৃ-শ্রদ্ধাই 
কবর আর গহাম-রজ্ই কবর িা বিিাঙহর অনুষ্ানই কবর, প্রভৃবত—
সি বকেণু  বক্রয়াকলাঙপর মঙধ্য ভ�িান । বতবন বকন্তু ওই গশয়ার বনঙত 
রাবজ নন । “তাঁর একটা গর গশয়ার আঙে আবম গস তাঁঙক গেি,” তাঙত 
বতবন সন্তুষ্ নন । আবম রা বকেণু  করলাম “কৃহততৎ কর্ম্ম �লং শ্রীকৃষ্ায় 
সমবপ ম্মতমস্তু” ! 

একিাঙরই সিটা গ্রাস করার গচষ্া । রা বকেণু  এতক্ষি ধঙর রজ্ 
করলাম—ব্রহ্মাঙক বেলাম, অবনিঙক বেলাম, িায়ণুঙক বেলাম, িরুিঙক 
বেলাম, রার রা গশয়ার সকলঙক বেঙয় বেলাম—বকন্তু বেঙয় আবম 
গর গরজাল্টটা গপলাম, গসটার বকন্তু আমার রাখার অবধকার গনই । 
“কৃহততৎ কর্ম্ম �লং” এই গর আবম রাঁর রজ্, ওই গর অনুষ্ান আবম 
করলাম িা রা বকেণু  করলাম, এর গর একটা �ল, এর গর একটা ভাঙলা 
গরজাল্ট রঙয়ঙে গসইটা পাওয়ার মাবলক আবম নয়—“শ্রীকৃষ্ায় 
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সমবপ ম্মতমস্তু” । এইটা রবে করঙত পাবর, তঙি এটা কর্ম্ম -বমশ্র ভবতির 
অন্ত� ম্মত হয়, তাহঙল শুদ্ধভবতি হঙি না । আর শুদ্ধভবতির তিণু কথায় ?  
গসখাঙন “All rights reserved” (সর্ম্ম স্বত্ব সংরবক্ষত)—গুরুমহারাজ 
িলঙতন গর, সিটা ভ�িাঙনর জঙন্য বরজাভম্ম  করা আঙে এিং বতবন তার 
মাবলক : “এখান গথঙক আবম একটা ইবচিও কাউঙক বেঙত রাবজ নই ।”

পরমহংস কাঙক িঙল ? সি বজবনঙসর মঙধ্য বরবন ভ�িাঙনর 
ইন্াঙরস্টটা গেঙখন, বতবন হঙছেন পরমহংস । বতবন ভ�িানঙক গেঙখন : 
রা বকেণু  করঙেন (ভাঙলার মঙধ্যও ভ�িান, খারাঙপর মঙধ্যও ভ�িান), 
সমস্ত গতা বিিঙয়র মঙধ্য বতবন ভ�িাঙনর প্রাবতিটা গেঙখন । ভ�িাঙনর 
গশয়ারটা বতবন অনুভি করঙত পাঙরন গর, “এটা আমার নয়, এটা 
ভ�িাঙনর” । এই অনুভবূতটাই হঙচেঙ� পরমহংঙসর অনুভবূত ।  

“রজ্ণুঙহাবি েোবস রৎ, রর্পস্বস গকৌঙন্তয় তৎ কণু রুষ্ব মেপ ম্মিম্ ।” 
এই কর্ম্ম -বমশ্র ভবতি গথঙক অঙনক উচে স্ায়ী বজবনস হঙছেঙ� শুদ্ধভবতি, 
গসখাঙন আর অন্য কাউঙক ঢণু কঙত বেঙত রাবজ নই, গসখাঙন গর বেন-
রাত হঙছে চবর্শ ঘন্ার মঙধ্য চবর্শবট ঘন্া ভ�িান বনঙজর পাওনা-
�ণ্ডা সি িণুঙঝ বনঙত চান এিং গসটা বরবন িণুঝ কঙর বেঙত পাঙরন, বতবন 
হঙছেন শুদ্ধভতি । 

পেবক্েম্মভূতাপ্তিণৃাং ক্পতৃণাং
ি ক্কঙ্কজরা িায়মণৃ়ী চ রােন্ ।
সব্ম্ম ার্িা রঃ সরণং সরণ্যং
রজতা মণুকণু দিং পক্রহৃত্য কর্ম্মম্ ॥

“বরবন অহংভাি পবরত্যা�পরূ্ম্ম ক সর্ম্ম ঙতাভাঙি পরমশরিীয় শ্রীহবরর 
শরিা�ত হ’ন, বতবন সাধারি মানুঙির ন্যায় গেিতা, ঋবি, ভতূ�ি, 
স্বজন িা বপতৃঙলাঙকর বকঙ্কর িা ঋিগ্রস্ত হ’ন না ।”

(শ্রীমদ্ভা�িতম্, ১১/৫/৪১)
এই হঙছে শ্রীমদ্ভা�িঙতর কথা । গেি-ঋবি-বপতৃ সকঙলর কাঙে গতা 

আমাঙের একটা ঋি আঙে । আজঙক মহালয়া, অমািস্া—আজঙক 
সমস্ত বপতৃ পণুরুি�ি আমাঙের উৎপঙন্ তাবকঙয় থাঙকন । গকন ? 
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আজঙকর বেঙন �্া জঙল বকেণু  তপ ম্মি করঙল, তারা সকঙল পরম তৃবতি 
লাভ কঙরন এিং স্ব� ম্মপঙথর আঙলাক তারা আজঙকর বেঙন েশ ম্মন করিার 
তাঙের একটা গসৌভা�্য হয় । অঙনকই অঙনকরকম কঙর্ম্ম র বিারাঙত 
আিদ্ধ হঙয় বিবভন্ েশা প্রাতি হয় । অশরীর অিস্া হঙলও তাঙের 
মানবসক একটা form (রূপ) রঙয়ঙে । মঙনাময় জ�ঙত গর রঙয়ঙে, 
গসখাঙন তারা সিসময় বিচরি করঙেন এিং গসখাঙন রম-বনয়ম কর্ম্ম  
কঙর ব�ঙয়ঙেন, গসই গসই কঙর্ম্ম র �ল তারা লাভ করঙেন । গকউ হয়ঙতা 
অপরঙক গকানবেন বকেণু  োন কঙরনবন অতএি তাঙের আশা গিঙড় রায়, 
বিঙশি কঙর আজঙক, অমািস্া বতবথঙত । সমস্ত আত্া তাবকঙয় থাঙক 
গর, “কখন আমাঙের সন্তানাবে রারা আমাঙের িংশঙত এঙসঙে, তারা 
কখন আমাবে�ঙক থাবল তপ ম্মি করঙি ? কখন তারা আমাবে�ঙক একটণু  
জল গেঙি ? গসই বেঙন রবে �্া জল হয় (ভ�িাঙনর পােপদ্ম গধৌত 
জল), তাহঙল �্ার সম্পকম্মঙত ভ�িাঙনর সঙ্ একটা সম্পকম্ম হঙয় রাঙি 
এিং তারা মস্ত িড় লাইট (বকরি) গেঙখ গসই লাইঙটর বেঙক েণু ঙট গরঙত 
পারঙিন ।” গসই জন্য, আমাঙের তাঙের প্রবত বকেণু  ঋি আঙে ।

সিাই জাঙনন গর, গেিতাঙের কাঙে আমাঙের ঋি আঙে,— 
গেিতারা আমাবে�ঙক জল গেন, �ল গেন, খািার গেন, আমাঙের 
পারমাবথ ম্মক আনুকলূ্য কঙরন এিং তারা আমাঙের কাে গথঙকও আশা 
(পজূা-আশা) কঙরন । এগুঙলা রবে আমরা গেই, তার বিবনমঙয় ইন্দ্র 
আমাবে�ঙক গরমন জল-শস্ ইত্যাবে সমস্ত িঙন্দািস্ত করঙেন বকন্তু 
রবে আমরা তাঁর পাওনা না গেই, তাহঙল বতবন সন্তুষ্ হঙি না । এিং 
automatically (স্বয়ংবক্রয়ভাঙি) বক হঙি ? এমনবক আপনার 
science-এ (বিজ্াঙন) িলা হয় গর, “to every action there 
is equal and opposite reaction” (প্রঙত্যকটা বক্রয়ার একটা 
প্রবতবক্রয়া আঙে) । গসইরকম আমরা রখন অপঙরর কাে গথঙক বকেণু  
গনি, আমরা তখন তাঙক বকেণু  বেঙত িাধ্য থাবক । এইজন্য, গেিতারঙের 
কাে গথঙক আমরা গর সমস্ত বজবনস গনই—তাঙের আশীিম্মাে গথঙক 
আরম্ভ কঙর সি বকেণু—গসটাও আমরা বিবনমঙয়ঙত তাঁবেঙক পজূা 
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করঙত হঙি এিং তাঁঙের পাওনাটা তাবে�ঙক িণুঝ কঙর বেঙত হঙি । 
ঋবিঙের কাঙেও তাই—ঋবিঙের কাঙে আমরা ঋিী গকননা ঋবি�ি 
আমাবে�ঙক শা্রেীয় জ্ান োন কঙর ব�ঙয়ঙেন । রাঁর গথঙক আমাঙের 
পারমাবথ ম্মক জীিন অত্যন্ত সম্পন্ হঙয় ভা�িতপােপঙদ্ম গসিা লাভ কবর 
ধন্যাবতধন্য হঙত পাবর, অতএি তাঁঙের কাঙেও আমরা ঋিী । বপতৃ-
পণুরুি�ি আমাবে�ঙক জন্ম বেঙয়ঙেন, লালন-পালন কঙরঙেন, তাঁঙের 
কাঙেও আমরা ঋিী । তাই শ্রীমদ্ভা�িতম্ িলঙেন এই সমস্ত ঋঙির 
িাধ্য আবম আর কত গেি ? কারি একটা বপপীবলকা গথঙক আরম্ভ কঙর 
চন্দ্র, সূরম্ম সকঙলর কাঙেই আমার ঋঙির পবরমাি গিঁঙধ চঙলঙে । এ 
জ�ঙত জীিনধারি করার জঙন্য আমরা সিসময় ঋঙির গিাঝা িাবড়ঙয় 
গ�ললাম । আবম রখন বনঃশ্বাস-প্রস্বাস বনবে, িহু সংখ্যা জীিঙক হত্যা 
কবর, তঙি আমাঙের গিঁঙচ থাকঙত হঙছে ; রখন রাস্তা বেঙয় চঙল রাবছে, 
অঙনক জীি-জন্তু আমার পাঙয় চাঙপ মারা পঙড় রাঙছে । আবম রখন 
ঘণুমাবছে িা খাবছে গসখাঙনও অঙনকঙক হত্যা করঙত হঙছে—প্রঙত্যঙকর 
কাঙেই আমার ঋঙির অর সীমা গনয় । এর গথঙক গতা মণুবতি পাওয়ার 
একটাই মাত্ উপায়—গসইটাই ভ�িান িলঙলন, “গেক, তণু বম একটা 
বহঙসি কঙর রবে চলঙত চাও, তাহঙল তণু বম এই  সি গকানবেনই গশাধ 
কঙর উঠঙত পারঙি না ।” এই জঙন্য, ভ�িান িলঙলন :

পেবক্েম্মভূতাপ্তিণৃাং ক্পতৃণাং
ি ক্কঙ্কজরা িায়মণৃ়ী চ রােন্ ।
সব্ম্ম ার্িা রঃ সরণং সরণ্যং
রজতা মণুকণু দিং পক্রহৃত্য কর্ম্মম্ ॥

“বরবন অহংভাি পবরত্যা�পরূ্ম্ম ক সর্ম্ম ঙতাভাঙি পরমশরিীয় শ্রীহবরর 
শরিা�ত হ’ন, বতবন সাধারি মানুঙির ন্যায় গেিতা, ঋবি, ভতূ�ি, 
স্বজন িা বপতৃঙলাঙকর বকঙ্কর িা ঋিগ্রস্ত হ’ন না ।”
(শ্রীমদ্ভা�িতম্, ১১/৫/৪১)

শ্রীমদ্ভ�িে�ীতা তাও িঙলঙেন—একই ধরঙনর কথা । ভ�িান 
বনঙজ িলঙেন,
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সব্ম্ম ির্ম্ম ান্ পক্রত্যে্য মাজমকং শরণং ব্রে ।
অহং তাং সব্ম্ম পাজপজভ্যা পমাক্ষক্য়ষ্াক্ম মা শুচঃ ॥

“সর্ম্ম প্রকার ধর্ম্ম  সম্পিূ ম্ম বিসজ্ম্ম ন বেয়া একমাত্ আমারই শরি লও । 
আবম গতামাঙক সর্ম্ম প্রকার পাপ হইঙত মণুতি কবরি, তণু বম গশাক 
কবরও না ।”
(শ্রীমদ্ভা�িে�ীতা, ১৮/৬৬)

“সমস্ত ধর্ম্ম  তণু বম পবরত্যা� কর ।” (ধর্ম্ম  িলঙত কতম্মি্য, duty ।) 
গতামার আর গর বকেণু  চরি-করিই আঙে, গসগুঙলাও তণু বম রবে করঙত 
চাও, তা কঙর তণু বম জীিঙন গশি করঙত পারঙি না । উপরন্তু এক 
জায়�ায় খাল করঙত ব�ঙয় আর এক জায়�ায় উঁচণু  হঙয় রাঙি, আিার 
এক জায়�ায় উঁচণু  করঙত ব�ঙয় আর এক জায়�ায় খাল কঙর গ�লঙি । 
ভ�িান িলঙেন গর, “আমার capacity (শবতি) অত্যন্ত গিবশ, তণু বম 
আমার শরিা�ত হও ।” হজর হজর নেী সমণুঙদ্রর মঙধ্য পড়ঙে—সারা 
পবৃথিীর জল আকাঙশ উঙঠ পবৃথিীঙত পড়ঙে এিং তার গথঙক অিার 
সমণুঙদ্রর কাঙে চঙল রাঙছে কন্তু সমণুদ্র তাঙত গ�ঁঙপ উঙঠ না । গসইরকম 
গতামার রা বকেণু  বক্রয়াকলাপ, কাজ-কর্ম্ম , ভাঙলা-মন্দ আঙে, তণু বম 
সিটা আমাঙক সমপ ম্মি কঙর বেঙয় আমার হঙয় জীিনধারি কর, তাহঙল 
গতামার জ�ঙতর কাঙে ঙকানরকম ঋি থাকঙি না । আর রবে তণু বম মঙন 
কর গর, গতামার পাপ হঙি (গতামার একটা কতম্মি্য বেল, গসটা করঙল 
না, তারজন্য গতামার পাপ হঙি), আবম গতামাঙক আশ্বাস বেঙত পাবর 
গর, গতামার এরজঙন্য রা বকেণু  প্রত্যিায় হঙি, এরজঙন্য রা বকেণু  অসুবিধা 
হঙি, গসটার আবম সম্পিূ ম্ম োবয়ত্ব বনবছে । গতামার রবে গকান পাপ 
হয়, আবম গতামাঙক গস পাপ গথঙক মণুতি করি ; গতামার রবে গকান 
deficiency (অভাি) আঙস, আবম গসখান গথঙক গতামাঙক বনষৃ্বত 
োন করি । আর তণু বম রবে মঙন কর গর, গতামার এই হজর হজর 
গলাকঙক হত্যা করঙত হঙি, তাঙথেঙকও পাপ হঙি, তার জন্য গতামার 
গকান বচন্তা গনই গকননা সি োবয়ত্ব তণু বম আমার উপর গেঙড় বেঙয়ে । 
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গতামার বনঙজর ইন্াঙরস্টটা না গরঙখ আমার ইন্াঙরঙস্ট কাজ কর, 
তাহঙল গতামার সি কাজ সত্য�ত লাভ করঙি ।”

গেি, ঋবি, বপতৃর বেঙক কভণু  না রঙহ ঋিী গর হবরভজন কঙর । 
গর সম্পিূ ম্ম রূঙপ ভ�িাঙনর চরঙি আত্সমপ ম্মি কঙর, গস চবর্শ ঘন্া 
তাঁর গসিার জন্য বনঙজঙক বনরণুতি কঙর থাঙক ; তার বকন্তু আর 
পবৃথিীঙত গকান ঋি থাঙক না—গেিতাঙের কাঙেও না, ঋবিঙের 
কাঙেও না, বপতৃ�ঙির কাঙেও না ।

ভ�িাঙনর কাঙে সর্ম্ম ঙতাভাঙি আত্সমপ ম্মি করা িা সর্ম্ম ঙতাভাঙি 
ভ�িাঙনর ইন্াঙরঙস্ট বনঙজর সমস্ত ইন্াঙরস্টটাঙক বমবশঙয় োও :

পতামার ইচ্ায় পমার ইচ্া ক্মশাইল ।
ভকক্তক্বজিাে আে আপজি ভুক্লল ॥

এই কথা িঙলঙেন শ্রীলভবতিবিঙনাে ঠাকণু র । “মানস, গেহ, গ�হ, 
রা বকেণু  গমার আবপ ম্মলণুঁ  তণু য়া পঙে নন্দবকঙশার” (শরিা�বত, ১১) । 
“গহ নন্দবকঙশার ! আমার মন, আমার গেহ, আমার ঘর, িাবড়, 
আত্ীয়, স্বজন, িন্ণু , িান্ি, রা বকেণু  আঙে, সি আবম গতামাঙক 
বেঙয় বেলাম । সম্পঙে, বিপঙে, জীিঙন, মরঙি, সর্ম্ম  অিস্াঙত আবম 
গতামার আর তণু বম আমার ।” আর একবট �াঙনও শ্রীলভবতিবিঙনাে 
ঠাকণু র িলঙেন, “আবম ত’ গতামার, তণু বম ত’ আমার, বক কাজ অপর 
ধঙন” (শরিা�বত, ১৬)—আবম রবে গতামার হঙয় গরঙত পাবর, 
automatically (স্বয়ংবক্রয়ভাঙি) তণু বম আমার হঙয় রাঙি এিং তণু বম 
রবে আমার হঙয় রাও, তাহঙল আমার গকান অভাি থাকঙি না ।

রক্স্মি জ্াজত সব্ম্ম ক্মেং ক্বজ্াতং ভবক্ত
রক্স্মি প্রাজপ্ত সব্ম্ম ক্মেং প্রাপ্তং ভবক্ত
তদ্ ক্বক্েজ্াসস্ তজেব ব্রহ্ম 

“রাঁঙক জানঙল সি বকেণু  জানা হঙয় রায়, রাঁঙক গপঙল সি বকেণু  
পাওয়া হঙয় রায়, গসই িস্তু হঙছেঙ� ব্রহ্ম িস্তু, গসই হঙছেঙ� ভ�িান ।” 
তাই আমার অভাি বকঙসর ? আমরা গশাক করবে, গশাকটা গকাথা 
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গথঙক আসঙে ? “শদূ্র ধঙর্ম্ম  গথঙক গশাক ।” আমাঙের এই জ�ঙত 
গশাচনীয় িস্তু গভাঁ রঙয়ঙে, তার জন্য গর একটা আকাঙ্কা এিং না 
পাওয়ার অতৃবতি, গসটাঙকই িঙল গশাক িস্তুতপঙক্ষ । বকন্তু আমার রবে 
সি বকেণু  পাওয়াই হঙয় রায়, তাহঙল গশাঙকর গকান কারি থাঙক না । 
এইজঙন্য ভবতিবিঙনাে ঠাকণু র িঙলঙেন (শরিা�বত) :

অজশাক-অভয়,  অমতৃ-আিার
      পতামার চরণদ্বয় ।
তাহাজত এখি  ক্বশ্াম লক্ভয়া
     ছাক্ডনু ভজবর ভয় ॥
ভ�িান বনঙজ মণুঙখ রখন িলঙেন গর, “গতামার সি োয়-োবয়ত্ব 

আবম বনঙয় বনলাম,” তখন আমাঙের ভািনার আর বক আঙে ?  
আমাঙের দুভম্ম ািনা করার বকেণু  গনই । আমাঙের একটাই কৃত্য :

স্মর্ম্মব্যঃ সততং ক্বষ্ণণু ক্বম্মস্মর্ম্মজব্যা ি োতণু ক্চৎ ।
সজব্ম্ম  ক্বক্িক্িজেিাঃ স্্যজরতজয়াজরব ক্কঙ্করাঃ ॥
(পদ্মপণুরাি)

সমস্ত বিবধ, বনঙিধ, রা বকেণু  আঙে, এই িঙলঙেন : ভ�িানঙক 
স্মরঙি রাখঙত হঙি, ভ�িানঙক ভণু লঙত হঙি না । আমরা গতা 
গুরুমহারাঙজর অনু�ত হঙয় েীঘম্মকাল ধঙর চঙল আসবে, বকন্তু কত 
পাঙসম্মন্, গক আমরা কতটা বেঙত গপঙরবে তাঁঙক, এর গকান ইবতহাস 
গলখা গনই । গুরুমহারাজই জাঙনন এিং মহাপ্রভণু  জাঙনন আমরা গক 
কতটা বনষ্পঙট ভ�িানঙক বেঙত গপঙরবে, গুরুমহারাজঙক আমরা গক 
কতটা বনঙজঙক বেঙত গপঙরবে । তার উপরঙত গটস্ট কঙর আমাঙের 
final result (�াইনাল গরজাল্ট) আসঙি এিং তখনই আমরা িণুঝঙত 
পারি গর, আমাঙের বক পবরচয় সবত্যকাঙরর ।

জয় ওঁ বিষ্ণু পাে পরমহংস পবরব্রাজকাচারম্ম্যিরম্ম্য অঙষ্ার্রশতশ্রী
শ্রীমদ্ভবতিরক্ষক শ্রীধর গেিঙ�াস্বামী মহারাজ কী জয় !

  



শ্রীউপঙেশ
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ভক্তির অভাব
 

ভ�িাঙনর কথা, ভ�িাঙনর নাম, রূপ, গুি, লীলা, পবরকর, 
বিবশষ্্য সম্পণুি ম্ম ভ�িান গথঙক অবভন্ । 

সিসময় গতা আমরা ভা�িদকথা, সাধণুস্ করঙত সুঙরা� পাই 
না বকন্তু শাঙ্রে িঙলঙেন, “বিষ্ি-সঙ্ঙত মন আনবন্দত অনুক্ষি” এিং 
“‘সাধণুস্’, ‘সাধণুস্’—সর্ম্ম শাঙ্রে কয়, লিমাত্ সাধণুসঙ্ সর্ম্ম বসবদ্ধ 
হয়” (শ্রীহচতন্য-চবরতামতৃ) । সাধণুস্ (হবর-ভতি-স্) করঙত হয় ।

জ�ঙত অঙনক বকেণু  পাওয়া রায়, বকন্তু জ�ঙতর গলাঙকর ভবতির 
খণুি অভাি । গসই ভবতি টাকা-পয়সা বেঙয় বকনঙত পাওয়া রায় না, 
হৃেয় গথঙক এগুঙলা আসঙত হঙি—হৃেয় বেঙয় ভবতি পাওয়া হয় । 
বকন্তু িাইঙরর জ�ঙতর গলাক গসটা িণুঝঙত পাঙর না : “রারা কৃষ্-
িবহমণুম্মখ-জীি, তাঙের নাবহ কৃঙষ্র স্মবৃত-জ্ান” । তারা ভ�িানঙক 
পজূা কঙর ভ�িাঙনর পজূার বিবনমঙয় বকেণু  চায়—“আবম এই করলাম 
(গেিঙেিীর পজূা, ভ�িাঙনর পজূা করলাম), তার বিবনমঙয় বকেণু  
চাই ।” গসইটা হঙছে কর্ম্ম বমশ্রভবতি ।

ভবতির মঙধ্য ভা� আঙে : কর্ম্ম বমশ্রভবতি, জ্ানবমশ্রভবতি, 
জ্ানশনূ্য-ভবতি । কর্ম্ম বমশ্রভবতি মাঙন গকউ ভািঙছেন, “ভ�িান, 
আবম গতামাঙক প্রিাম করলাম, তার বিবনমঙয় আমার শরীরটা 
ভাঙলা রাখ,” “ভ�িান, গতামাঙক আবম একটা �ণু ল-টণু ল বেলাম, 
তার বিবনমঙয় আমার ঘরটা ভাঙলা রাখ, সংসার ভাঙলা রাখ ।” এই 
সি হঙছে কর্ম্ম বমশ্রভবতি—ভ�িাঙনর জন্য বকেণু  করার বিবনমঙয় বকেণু  
চাওয়া । জ্ানবমশ্রভবতিও এইরকম (বকেণু  করার বিবনমঙয় জ্ান গপঙত 



১৪                 শ্রীলভবতি বনর্ম্ম ল আচারম্ম্য মহারাজ

আশা করা) । আর জ্ানশনূ্যভবতি হঙছে ঙর, “ভ�িান, আবম গতামার 
গসিা করিার জন্য এই মনুষ্য জন্ম, এই মনুষ্য গেহ লাভ কঙরবে আর 
গতামার গসিায় সি বকেণু  করি ।”

এই মনুষ্য গেহ লাঙভর স্বাথ ম্মকতা গকাথায় ? আমরা গুরু-বিষ্ি-
ভ�িাঙনর গসিা করঙত পাবর, আর তা না হঙল এ মনুষ্য জন্ম গপঙয় 
আপনারা হাবরঙয় গ�লঙিন—এ গেহ চঙল রাওরার পর আপনারা 
একটা অন্য গেহ পাঙিন এিং িারিার মায়া-িদ্ধ হঙয় থাকঙিন ।

রখন আপনারা আশ্রঙম না থাঙকন, তখন �হৃস্ আশ্রঙম গথঙক 
�হৃস্ আশ্রঙমর বক্রয়া-কারম্ম কঙরও গুরু-বিষ্ি-ভ�িাঙনর গসিা করা 
রায়, বকন্তু গসই �হৃস্ আশ্রঙম গথঙক রবে সিসময় �ঙৃহর বচন্তা কঙরন, 
তার �লটা তখন খণুিই খারাপ ।

—  •  •  •  —
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রজৃহ আবদ্ধ

�হৃস্ ি্যবতিঙক আবম িারিার িবল গর, সময় গপঙল আশ্রঙম ব�ঙয়, 
মঙঠ ব�ঙয় গসিা করঙত পাঙরন । সময় নষ্ করঙিন না—হবরগুরুর 
সঙ্ গরঙত থাকণু ন, ভতি�ঙির সঙ্ গরঙত থাকণু ন । গেখণুন কত সুন্দর 
কঙর শ্রীমদ্ভা�িতম্ বলঙখ বেঙয়ঙেন :

আপনারা �ঙৃহ থাকঙিন, বকন্তু �ঙৃহ গথঙক বক করঙত হঙি ? �ঙৃহ 
থাকঙত হঙি অবতবথর মত । আপনারা এই িাবড়র অক্তক্ি । গকান 
িাবড়ঙত আপনারা রবে আঙসন (জামাই িাবড়ঙত, শশুর িাবড়ঙত িা 
অন্য গকান আত্ীয়-স্বজঙনর িাবড়ঙত এঙসন), গসখাঙন আপনারা 
অবতবথ (মাবলক নন) । রবে ভাঙিন গর, “এই িাবড়টা আমার িাবড় !” 
তাহঙল অন্তমঃ গরাবনঙত প্রঙিশ করঙত হঙি (খারাপ জন্ম পঙর 
পাঙিন) ।

ইত্ং পক্রমশৃন্ণুজতিা রজৃহষ্বক্তক্িবদ্বসন্ ।
ি রহৃহরনুবজি্যত ক্ির্ম্ম জমা ক্িরহঙৃ্কতঃ ল॥
(শ্রীমদ্ভা�িতম্, ১১/১৭/৫৪)

“রারা বিঙিচনা কঙর অনাসতি ভাঙি অবতবথর ন্যায় �ঙৃহ িাস 
কঙর ‘অহং-মমতা’ ও অহঙ্কারশঙূন্য, তাঙের কখনও �ঙৃহ আিদ্ধ হঙি 
না ।” আপনারা �হৃস্-আশ্রঙম �ঙৃহ িাস করঙত পাঙরন, িারি বকেণু  
গনই, বকন্তু ভ�িান িলঙেন, “আমার ভতি �ঙৃহ গথঙক কর্ম্ম সমঙূহর 
বিারা আমাঙক ভজন কঙর ।” তাই আপনারা গকান চাকবর, ি্যিসা 
কঙর টাকা-পয়সা অজম্ম ন কঙরন আর গসই পয়সা বেঙয় ভ�িাঙনর গসিা 
করঙিন—তখন আপনারা রা বকেণু ই কঙরন, গসই পয়সার উঙদেশ্যটা 
স�ল হঙয় রাঙি ।
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িণুঝঙত পারঙেন ? রবে না িণুঝঙত পাঙরন, এক উোহরি আবম বেঙয় 
বেবছে । গকউ ভািঙেন গর, “টাকা-পয়সা অঙনক আঙে, আমার একটা 
িহৃৎ িাবড়র েরকার”, আর অন্য গকউ ভািঙেন গর, “আমার ঠাকণু ঙরর 
জন্য একটা িাবড়র েরকার ।” তখন �ঙৃহ িাস করঙিন বক রকম ? 
িাবড়ঙত অঙনক গলাকগুঙলা আঙে (সংসাঙরর গেঙলঙমঙয়, আত্ীয় 
হঙছে, ইত্যাবে), বকন্তু আপনারা িণুঝঙত পাঙরন গর, ভ�িান গস সিগুঙলা 
ি্যিস্া কঙর গেন । রতটা আপনার েরকার, ততটাই ভ�িান আপনাঙক 
ি্যিস্া গেঙিন ।

গর ি্যবতির �ঙৃহ আসবতিবচর্ হয়—সিসময় আতণু র হঙয় রায়, 
খাবল পণুঙত্র বচন্তা কঙর, ধঙনর বচন্তা কঙর, ্রেীর বচন্তা কঙর—গসই মঢূ় 
ি্যবতি “আবম” এিং “আমার” জ্াঙন িদ্ধ হয় । আপনারা ভািঙেন, 
“হায়, আমার বপতা-মাতার বক হঙি ? হায়, আমার বশশু-সন্তাঙনর 
বক হঙি ? হায়, আমার ভারম্মা-্রেীর বক হঙি ? আবম না থাকঙল, আমার 
বিনা সিাই অনাথ ও দুঃবখত হঙয় রাঙি !” এইরকম �হৃবিলাস 
অতৃতিবচর্, অসন্তুষ্ ও মন্দ িণুবদ্ধ ি্যবতি পণুত্-কন্যার সর্ম্ম ো ধ্যান কঙর 
আর মতৃণু ্যর পর অন্তমঃ অবততামসীক গরাবনঙত প্রঙিশ কঙর । 
অথ ম্মটা হঙছে এটাই—পঙরর জঙন্ম অন্য প্রািী হঙয় জন্ম গ্রহি করঙত হয় 
(বিড়াল, ো�ল, কণু কণু র, ইত্যাবে) । কী কবঠন বজবনস…

শুধণু দু� ম্মা-কালীর কাঙে ব�ঙয় “ধনং গেবহ, বিদ্াং গেবহ, রূপং 
গেবহ, ভারম্মাং গেবহ”—ধন চাই, বিদ্া চাই, রূপ চাই—িারিার 
চাইঙল ভ�িান িলঙেন, “আবম ওর কাঙে থাকি না ।” গেিঙেিতার 
একটা পজূা করঙল, গর কম আঙে গসটা তারা আপনাঙেরঙক বেঙয় 
সন্তুষ্ করঙিন । তারা আপনাঙের পজূা চান আর তার বিবনমঙয় 
আপনাঙেরঙক সুখ বেঙয় গেঙিন—সামবয়ক সুখ । বকন্তু এই গেহ চঙল 
রাওয়ার পঙর আপনাঙের কী অিস্া হঙি ?

রারা প্রকৃত সাধণু, তারা এই কথা িলিার জন্য আপনাঙের িাবড়ঙত 
আঙসন :
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মহাতে-স্ভাব এই তাক্রজত পামর ।
ক্িে-কারম্ম্য িাক্হ তবণু রাি তার ঘর ॥
(শ্রীহচতন্য-চবরতামতৃ, ২/৮/৩৯)

তাঙের উঙদেশ্যটা কী ? টাকা-পয়সা, ধন-গেৌলত ? না । মণুখ্য 
উঙদেশ্যটা হঙছে এইটা : আমরা এঙসবে আপনাঙেরঙক আত্সাথ 
করিার জন্যই—আপনাঙের িাবড়-ঘর, টাকা-পয়সা, ধন-গেৌলতঙক 
আত্সাথ করিার জন্য আবসবন ! আমরা এঙসবে আপনাঙেরঙক 
আত্সাথ করিার জন্য ।” শুদ্ধ কথা এই গর, আমরা িড় ডাকাত—
িাবড়ঙত গর গর আঙে তাঙেরঙক আত্সাথ কবর আর তাঙেরঙক বনঙয় 
গ�াবিঙন্দর (ভ�িাঙনর) গসিায় লা�াই । এইটা হঙছে আত্সাথ । 
আমরা কীর্ম্ম ঙনই িবল, “গহ প্রভণু , তণু বম আমাঙক আত্সাথ কঙর বনঙয় 
রাও !” গস কথা হৃেয় গথঙক িলঙত হঙি  । আত্সাথ করা মাঙন কী ? 
“আমাঙক তণু বম বনঙয় চল, গতামার গসিায় আমাঙক বনরণুতি কর ।” 
গসইজন্য সাধণু-গুরু-বিষ্ি�ি সিাইঙক গুরু-বিষ্ি-ভ�িাঙনর গসিায় 
লা�াঙত চান । এটা হঙছে সিঙচঙয় উঁচে বচন্তা । গকউ গুরু-বিষ্ি-
ভ�িাঙনর গসিা করঙল (রবে গসটা সবত্যকাঙরর হবর-ভজন হঙছে), 
তাঁর গর পরূ্ম্ম  পণুরুি�ি আঙেন (তার িািা, ঠাকণু রোো, আর তার 
িািাও, তার োোও, এর গর আঙেন), গর অন্তমঃ গরাবনঙত পঙড় 
আঙে, তারাও গসই কষ্ গথঙক উদ্ধার গপঙয় গ�াবিঙন্দর চরঙি চঙল 
গরঙত পাঙরন—শুদ্ধণু  এক জঙনর বিারা ।

—  •  •  •  —
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মাজয়র পপট পিজক মায়ার পপজটর মজি্য

কয় বার এক্ল কয় বার পরক্ল তবণু তত্ত্ব িা ক্শক্খক্ল ।
ক্িজের মািা ক্িজে খাইক্ল এই পোে ক্েক্ব কাজর ভাই ? 

আপনারা েশ মাস েশ বেন মাতৃ�ঙভম্ম  বেঙলন—মাথা বেল বনঙচর 
বেঙক, পা বেল উপঙরর বেঙক… আবম আপনাঙের িারিার িঙল বেবছে 
কত কষ্ জীি করঙে মাঙয়র গপঙটর মঙধ্য । গস কষ্ গথঙক উদ্ধার গপঙত 
গচঙয় জীি প্রভণু ঙক কথা বেঙয়বেল ।

আপনারা রখন মাঙয়র গপঙট বেঙলন কত কষ্ তখন কঙরবেঙলন, 
গসখাঙন আপনারা ভ�িানঙক গডঙকঙেন, “প্রভণু , আবম আর এ 
কষ্ সহ্য করঙত পারবে না !” তখন ভ�িান গকান গকান ভা�্যিান 
জীিঙক মাঙয়র গপঙট বনঙজঙক গেখা গেন, “িল, তণু বম আমাঙক গকন 
গডঙকবেস ?” জীি তখন িঙল, “প্রভণু , আবম এই কষ্ করঙত পারবে না, 
আমাঙক এখান গথঙক গেঙড় োও !” তখনই, ভবূমষ্ হাওয়ার আঙ� 
গসই জীি কথা গেয়, “গচাখ বেঙয় গতামার বিগ্রহ েশ ম্মন করি, মণুখ বেঙয় 
গতামার নাম করি, কান বেঙয় গতামার কথা শুনি”—সি বকেণু  হ্যাঁ 
িঙল বেঙয় এঙসবেলাম । ভ�িান গর ইবন্দ্রয়গুঙলা বেঙয়ঙেন (চক্ষণু , কি ম্ম, 
নাবসকা, বজহ্া, ত্বক্, মন, িণুবদ্ধ, অহঙ্কার) গস ইবন্দ্রয়গুঙলা বেঙয়ঙেন 
গ�াবিঙন্দর গসিা করিার জন্য । এই দুঙটা হাত বেঙয়ঙেন তাঁর গসিা 
করিার জন্য (তাঁর রান্া করিার জন্য, তাঁর িাসন মাজম্ম ন করিার জন্য, 
তাঁর মালা করিার জন্য), পাও বেঙয়ঙেন তাঁর ধাম পবরক্রমা করিার 
জন্য, গচাখ বেঙয়ঙেন তাঁর বিগ্রহ েশ ম্মন করিার জন্য, কান বেঙয়ঙেন 
তাঁর কথা শুনিার জন্য । বকন্তু আমরা বক কঙরবে ? ভবূমষ্ হাওয়ার পর 
মায়ার কিঙল পবতত হঙয়বেলাম—গোিটা আমাঙের না বক ।
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গচাখটাই ভাঙলা প্রথমই বেল বকন্তু রবে একটা োবন পঙড় রায়, 
তখন োবন না গকঙট েবি গেখঙত পাি না । কানও এরকম—রখন 
আমরা িণুঙড়া হঙয় রাই, তখন ভাঙলা শুনঙত পাি না । পাঙয় রবে ি্যথা 
হঙয় রায়, তাহঙল বিবভন্ জায়�ায়, ধাম পবরক্রমা, তণু লসী পবরক্রমাও 
করঙত পারি না । এগুঙলা সি ভ�িান আমাঙেরঙক বেঙয়বেঙলন বকন্তু 
আমরা বক করলাম ? ওই মায়ার কিঙল পবতত হঙয় পড়লাম… 

গস মায়াঙক গক সৃবষ্ কঙরঙেন ? ভ�িান ।
দেব়ী পযেো গুণময়়ী মম মায়া দুরত্যয়া ।
মাজমব পর প্রপদ্যজতে মায়াজমতাং তরক্তে পত ॥
(শ্রীমদ্ভ�িদ্ীতা, ৭/১৪)

ভ�িান িলঙেন, “এই মায়াঙক আবম সৃবষ্ কঙরবে, তণু বম ওঙক 
জয় করঙত পারঙি না । তঙি পারঙি কখন ? ‘মাঙমি গর প্রপদ্ঙন্ত 
মায়াঙমতাং তরবন্ত গত ।’ গর আমাঙক প্রপদ্ কঙর—গর আমার চরঙি 
শরিা�ত হয়, গর আমার চরঙি এঙস পঙড় রায়—আবম তাঙক আঙস্ত 
আঙস্ত মায়া গথঙক গরহাই গেই । রখন তণু বম আমার ভতি ও আমার 
শরিাপন্ হয়, তখন মায়া গেিী গেখঙত পাঙি গর, ‘আমার সৃবষ্কতম্মা 
চঙল এঙসঙেন’ আর গতামার কাে গথঙক আঙস্ত আঙস্ত পাবলঙয় রাঙি । 
‘মাঙমি গর প্রপদ্ঙন্ত মায়াঙমতাং তরবন্ত গত ।’”

মায়াঙক জয় করিার জন্যই সাধণু-স্ করঙত হয় । মায়াঙক সাধণু-স্ 
োড়া জয় করা রায় না :

মায়াজর কক্রয়া েয় ছাডাি িা রায় ।
সািণু-গুরু কৃপা ক্বিা িা পেক্খ উপায় ॥
(‘বক রূঙপ পাইঙি গসিা’, শ্রীল নঙরার্ম োস ঠাকণু র)

—  •  •  •  —



২০                 শ্রীলভবতি বনর্ম্ম ল আচারম্ম্য মহারাজ

ে়ীজবর প্রকৃত েয়া ক়ী ?

 
গসিা কী—জাঙনন ? গসিা মাঙন জীিঙক েয়া ।
আমরা রখন গলাঙকর িাবড়ঙত রাই গকউ এক মণুবষ্ চাল গেন, 

গকউ পাঁচ টাকা, েশ টাকা গেন—গসটা গকান িড় কথা নয় । বকন্তু ওই 
গর বেঙলন, তাঁঙক গনমন্তন্ িঙল বেলাম আর বতবন রবে শুধণু একিার 
নিবিীপ ধাঙম রান—ধাঙম ব�ঙয় সাধণুর েশ ম্মন কঙর, হবরকথা, ভা�িত 
কথা শুঙন, আঙস্ত আঙস্ত এই পঙথ আঙসন । তারপর রবে গুরু-
বিষ্ঙির কাঙে েীক্ষা গনন, বশক্ষা গনন, রবে আচার-আচরি কঙরন—
তখন তাঁঙক আর পণুনরায় জন্ম গ্রহি করঙত হয় না, তাঁঙক আর িারিার 
এই জ�ঙত আসঙত হয় না, জন্ম-মতৃণু ্য-জরা-ি্যাবধ গভা� করঙত হয় না । 
গসটা হঙছে সবত্যকাঙরর জীঙির প্রবত েয়া ।

চণু রাবশ লক্ষ গরাবন ভ্রমি করঙত করঙত মানি জন্ম গপঙয় 
ব�ঙয়বে—আিার বক পাি ? না । গরমনবট কর্ম্ম , গতমনবট �ল গভা� 
করঙত হঙি । আপনারা মনুষ্য জন্ম লাভ কঙর রবে হবরভজন না কঙরন, 
ভ�িাঙনর গসিা না কঙরন, তখন ব�ঙর গরঙত হঙি (আিার চণু রাবশ 
লক্ষ না গরঙত হঙত পাঙরই বকন্তু ব�ঙর গরঙত হঙিই) । গসইজন্য, সদ্-
গুরুর চরঙি আশ্রয় গ্রহি কঙর, হবরভজন কঙর রবে ভ�িাঙনর 
গসিা করঙত পাঙরন, তাহঙল আপনারা পরম কল্যাি, পরম তৃবতি 
লাভ করঙত পাঙরন এিং একিাঙর ভ�িাঙনর কাঙে, ভ�িাঙনর চরঙি 
গপৌোঙত পাঙরন ।

অন্য গকান �বত গনই । আর অন্য গকান ধর্ম্ম ই গনই : “নাম বিনু 
কবল-কাঙল ধর্ম্ম  নাবহ আর ।” (শ্রীহচতন্য-চবরতামতৃ, ১/৩/১০০) 
আিার ভা�িতও িঙলঙেন (১/১/২):
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পকৃ্িব়ীজত রত কিা ির্ম্ম িাজম-চজল ।
ভারবত কজহ সব পক্রপূণ ম্ম ছজল ॥

গলাকবট বিষ্ি-গসিা আঙয়াজন কঙরঙেন, ভতি-গসিা আঙয়াজন 
কঙরঙেন বক জন্য ? শুধণু আপনাঙের খাওয়ার জন্য নয়, আপনাঙেরঙক 
বকেণু  প্রসাে িা মহামহাপ্রসাে গেওয়ার জন্য । প্রসাে মাঙন কী ? গর 
কথাগুল শুনঙল আপনাঙের বকেণু  ম্ল হঙি এিং গর িলঙেন গসও 
ভ�িাঙনর কাঙে বকেণু  ‘কবমশন’ পাঙিন । কী কথাগুল এই ? “জ�ঙতর 
িদ্ধ জীি সি ভ�িাঙনর সন্তান, বকন্তু তারা এই মায়ার কিঙল পবতত 
হঙয় পঙড়ঙে, তারা িণুঙঝও িণুঝঙত পাঙর না, তাঙেরঙক ভ�িান তাঁর 
বনঙজর িাবড়ঙত ব�ঙর বনঙত আঙসন ! আমার কথা শুনুন !” গসইজন্য, 
গর এ কথাগুঙলা িঙল, গস বকেণু  পাওনা পাঙিন ।

এটা জীঙি েয়া িলা হয় ।
রবে আবম আজঙক আপনাঙেরঙক একটা ভাঙলা জামা-

কাপড় বেঙয় গেই, কালঙক আপনাঙের আিার ইছো হঙি । আজঙক 
আপনাঙেরঙক ওিণুধ বেলাম, গরা� সারল, বকন্তু কালঙক আর একটা 
গরা� হঙি—আিার ওিণুধ বেঙত হঙি । এটা হঙছে সামবয়ক শাবন্ত । 
প্রকৃত সাধণুরা গর বজবনস গেয়, গসই বজবনস গপঙল আপনাঙের চাওয়ার 
িাসনাই থাকঙি না । ভ�িান আপনাঙেরঙক সি বেঙয় গেন, আপনার 
চাওয়ার কী েরকার ? রখন আপনারা এটা িণুঝঙত পারঙিন, তখন 
আপনাঙের সি চাওয়ার িাসনাই গকঙট রাঙি ।

—  •  •  •  —
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পভার়ীও িই ত্যার়ীও িই

“বেঙনর মঙধ্য আিল-তািল কত পচাল পাবড়ঙত পার, তার মঙধ্য 
বক একিার গ�াবিন্দ িলঙত নার ?” কত কথা আমরা িবল ! পরচচম্মা 
গেঙড় বেঙয় গুরু-বিষ্ঙির চরি সিসময় বচন্তা করঙত হঙি । বকেণু  রখন 
করঙেন, কথা তখন কম িলঙত হঙি । “গসঙিান্মণুঙখ কহ কৃষ্নাম” : 
হাত বেঙয় গসিা করঙিন, কান বেঙয় শুনঙিন আর মণুখ বেঙয় “কৃষ্, 
কৃষ্” িলঙিন । ভ�িান িঙলন, “তণু বম আমার বচন্তা করঙি, আবম 
গতামার বচন্তা করি, আর রবে গকউ বনঙজর বচন্তা বনঙজই করঙি, ওঙক 
আবম গেখি গকন ?”

এক গেঙল রবে িািার কাঙে িারিার ব�ঙয় িঙল, “িািা আমাঙক 
এই োও, গসই োও, অমণুক োও, তমণুক োও,” িািাও গেঙলর প্রবত 
বিরতি হঙয় রায় । আর রবে গকান গেঙল িািাঙক িঙল, “িািা, গতামার 
িয়স হঙয়ঙে, এিার সংসারটা আবম গেবখ । আবম কাজিাজ কবর, 
গতামাঙক আর বকেণু  কষ্ করঙত হঙি না । তণু বম শুধণু িঙস িঙস খাও,” 
তাহঙল গসই গেঙলর প্রবত িািা সন্তুষ্ হঙি । ভ�িাঙনর বজবনসটা 
ওইরকম : গর ভ�িাঙনর গসিা কঙর, ভ�িান তাঙক সমস্ত বকেণু  গেন, 
ভ�িান তাঙক গেঙখন । এই বিশ্বাস থাকঙত হঙি ।

‘শ্দ্ধা’ শজদে—ক্বস্াস কজহ স্েৃঢ় ক্িশ্য় ।
কৃজষ্ণ ভক্তি দকজল সব্ম্ম কর্ম্ম  কৃত হয় ॥
(শ্রীহচতন্য-চবরতামতৃ মধ্য ২২/৬২)

বপতৃঋি, মাবত্ঋি, ঋবিঋি, গেিঋি—গকান ঋি থাঙক না । 
আপনারা িলঙত পাঙরন, “আবম রবে ভ�িাঙনর গসিা কবর, কালীপজূা 
করি না, দু� ম্মাপজূা করি না, লক্ষীপজূা করি না,” ইত্যাবে  বকন্তু বিশ্বাস 
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থাকঙত হঙি গর, আপনারা রবে ভ�িাঙনর গসিা করঙেন তাহঙল আর 
গকান পজূা করার েরকার গনই ।

অন্য অক্ভলাে ছাক্ড,          জ্াি কর্ম্ম  পক্রহক্র,
               কায়-মজি কক্রব ভেি ।
সািণুসজগে কৃষ্ণজসবা,       িা পূক্েব পেব়ী-পেবা,
               এই ভক্তি পরম কারণ ॥
(শ্রীশ্রীঙপ্রমভবতি-চবন্দ্রকা, ১৩, শ্রীলনঙরার্মোস ঠাকণু র)

জ্ান োড়ঙত িঙলঙে, কর্ম্ম ও োড়ঙত িঙলঙে । আপনারা আমাঙক 
প্রশ্ করঙত পাঙরন, “মহারাজ, শাঙ্রে িঙলঙে কর্ম্ম  োড়ঙত হঙি, বকন্তু 
কর্ম্ম   োড়ঙল গতা খাি কী ? পরি কী ? ি্যিস্া কী করি ?”

অন্যাক্ভলাক্েতা-শনূ্যং জ্াি-কর্ম্ম াদ্যিাবতৃম্ ।
আনুকূজল্যি কৃষ্ণানুশ়ীলিং ভক্তিরুর্মা ॥
(শ্রীভবতিরসামতৃবসন্ণু ঃ, ১/১/১১)

এইটা শ্রীল রূপ গ�াস্বামী প্রভণু  বলঙখঙেন । অন্যাবভলাি োড়ঙত 
হঙি—জ্ানও, কর্ম্ম ও োড়ঙত হঙি । রখন কর্ম্ম টাঙক গসিায় পবরিত 
করা রায়, তখন কর্ম্ম টা আর কর্ম্ম  থাঙক না । অবম একটা উোহরি 
বেবে, আপনারা তখন গসটা িণুঝঙত পারঙিন ।

একজন িাবড়ঙত �ণু ল�াে লাব�ঙয় গরঙখঙে আর একটণু  পঙর গেখঙে 
গর, �ণু লগুঙলা শুবকঙয় রাঙছে—গসই িাবড়র �ণু লগুঙলা গ�াবিঙন্দর 
চরঙি রাঙছে না সুতরাং �ােটার জীিন িথৃা । আর রবে অন্য একজন 
�ণু ল�ােটা লাব�ঙয়, জল বেঙয়, আঙস্ত আঙস্ত �ণু ল হঙয়, গসই �ণু লগুঙলা 
বেঙয় মালা কঙর এিং গ�াবিঙন্দর �লায় ও চরঙি গেয়, তাহঙল 
�ােটারও ম্ল হয়—তখন গসটা গসিা হঙয় রায় ।

পবৃথিীঙত বিবভন্ ধঙর্ম্ম র গলাক আঙে । আপনাঙের িাবড়ঙতও 
রান্া হঙছে আর এক অন্য িাবড়ঙতও রান্া হঙছে । এক িাবড়ঙত ্রেী 
মঙন মঙন ভািঙেন, “আমার গেঙল স্কণু ঙল রাঙছে, স্বামী কাঙজ গিবরঙয় 
রাঙি, তাঙের জন্য আবম রান্া কঙর বেবে ।” আর অন্য ঘঙর ্রেী মঙন 
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মঙন ভািঙেন, “আবম রান্া করবে গ�াপাঙলর জন্য, গ�াবিঙন্দর জন্য ।” 
সুতরাং ভ�িাঙনর জন্য রবে সমস্ত বকেণু  কঙরন, তাহঙল ভ�িান সি 
ি্যিস্াটা কঙর রাখঙিন আর তখন কর্ম্ম টা গসিা হঙয় রায় । বকন্তু কর্ম্ম  
করঙল কর্ম্ম -িন্ঙন পড়ঙত হয় আর কর্ম্ম -িন্ঙনর �ল হঙছে নরক 
রন্ত্রিা । এটা সিসময় মঙন রাখঙিন । কর্ম্ম  করঙল কর্ম্ম -িন্ঙন পড়ঙত 
হয় আর কর্ম্ম -িন্ঙনর �ল হঙছে নরক রন্ত্রিা ।

কর্ম্ম  োড়ঙত হঙি বকন্তু আপনাঙেরঙক আবম তাই িলবে না 
গর, িাবড় গেঙড় বেঙয় আপনারা গরা�ী িা ঋবি হঙয় হবরবিাঙর ব�ঙয়, 
পাহাঙড়র মঙধ্য ব�ঙয় িঙস থাকণু ন । গসইটা আমাঙের শা্রে িঙল বন । 
গভা�টাঙকও ত্যা� করঙত হঙি, ত্যা�টাঙকও ত্যা� করঙত হঙি । 
আপনারা এখাঙন এঙসঙেন গভা� করার জন্য নয়—আপনারা গভা�ী 
নন । এটা ঠাকণু ঙরর িাবড় আর এই ঠাকণু ঙরর িাবড় আপনারা রঙ করঙত 
পাঙরন, ঠাকণু ঙরর িাবড় আপনারা মাঙিম্মল লা�াঙত পাঙরন, সি বকেণু  
করঙত পাঙরন—িাবড়টা ঠাকণু ঙরর িাবড়, আমরা তাহঙল সি ভাঙলা 
কঙরই করি । আমাঙক রবে পয়সা ঠাকণু র গেন, আবম মাঙিম্মল কঙর গনি, 
সি বকেণু  করি—এটা ঠাকণু ঙরর িাবড় গতা, তখন অসুবিধা কী আঙে ? 
গকান অসুবিধা গনই ।

ত্যা�টাঙকও ত্যা� করঙত হঙি । আপনারা কার বজবনস ত্যা� 
করঙিন ? গরটা আপনার নয়, গসটাই ত্যা� করঙত পাঙরন না । 
আপনারা ভারম্মা গ্রহি করঙলন, সি গ্রহি করঙলন আর এখন সি গেঙড় 
বেঙয় জ্ঙল চঙল রাঙিন ? না, আপনাঙের ্রেীঙক ভ�িাঙনর গসিায় 
লা�াঙত হঙি, এ িাবড়টাঙকও ভ�িাঙনর গসিায় লা�াঙত হঙি । িাবড় 
গেঙড় বেঙয় আপনাঙক চঙল রাঙত হঙি না । গসইটা সিসময় মঙন 
রাখঙত হঙি : “গভা� ত্যা�, ত্যা� ত্যা�” । গভা�ঙক ত্যা� করঙত হঙি, 
ত্যা�টাঙকও ত্যা� করঙত হঙি ।

রবে আমাঙক গকউ িঙল, “মহারাজ আপবন ত্যা�ী ?” আবম িবল, 
“না, আবম ত্যা�ী নই, আবম বনঙজর লাঙভর জন্য জ্ঙল ব�ঙয় থাবক 
না ।” আমাঙক সি জায়�ায় গরঙত হয়, �াবড়ঙত চড়ঙত হয়, গলেঙন 
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চড়ঙত হয়, সারা পবৃথিীঙত গরঙত হয় । আপবন ভািঙেন আবম গসটা 
কবর বনঙজর গভাঙ�র জন্য ? না, ভ�িাঙনর গসিার জন্য । আবম রবে 
ভািতাম গর, মঠ গথঙক গসখাঙন গহঁঙট ব�ঙয় গপ্রাগ্রাম করিার জন্য, 
তখন এক মাস গলঙ� রাঙি । বকন্তু ভ�িান এই সুঙরা� ি্যিস্া কঙর 
বেঙয়ঙেন আর তার জন্য গসগুঙলা ভ�িাঙনর গসিায় লা�াঙত হয় । 
গকউ রবে গসটা গেঙখ এটা luxury (‘বিলাস’) মঙন কঙর, গসটা 
ভণু ল ধারিা । এক ভতি �াবড় বেঙয় িলঙলন, “মহারাজ, একটা �াবড়র 
েরকার ?” তাই আবম িললাম, “বঠক আঙে, বেঙয় গেন, ভ�িাঙনর 
গসিায় লা�াঙত পাবর ।”

গসইভাঙি আমাঙেরঙক গুরু-বিষ্ি-ভ�িাঙনর গসিায় বনঙজঙক 
ি্যিহার করঙত হঙি । আমার পণুত্, আমার ্রেী, আমার পবরজন 
আবম রবে এ সি বচন্তা কবর, কখনই বকেণু  কাজ হঙি না । এটাঙক 
োড়ািার জন্য সাধণু-গুরু-বিষ্ি�ঙির সাবন্ঙধ্য আসঙত হঙি, হবরনাম  
(কৃষ্নাম) করঙত হঙি । গকান পজূা করঙল ভ�িানঙক পাঙিন 
না, গকান ধ্যান করঙল ভ�িানঙক পাঙিন না, গকান রজ্ করঙল 
ভ�িানঙকও পাঙিন না । গরটা কবলরণুঙ�র ধর্ম্ম  (হবরনাম সঙ্কীর্ম্মন), 
গসটা আপনাঙের করঙত হঙি ।

—  •  •  •  —
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শ্বণ-ক়ীর্ম্মজি মক্ত

আমাঙের কাজ হঙছে শ্রিিম্-কীর্ম্মনম্ । প্রথঙম সুকৃবত আসঙত 
হঙি—সুকৃবত িলঙত কী ? পণুি্য আর সুকৃবত এক বজবনস নয় । রখন 
আপনারা বকেণু  পণুি্যকমম্ম  কঙরন, তখন এই কঙমম্মর �ল আঙে—�ঙল 
স্ব� ম্ম উপায় । বকন্তু গসটাও ক্ষিস্ায়ী : স্বঙ� ম্ম গ�ঙল পণুি্য রখন ক্ষয় হঙয় 
রাঙি তখন আিার গনঙম আসঙত হয় । তিণু সাধণু-গুরুর গসিার �ল 
হঙছে (পরূ্ম্ম জঙন্মর) সুকৃবত । “তবিস্তু তেীয় গসিায়” : তাঁহার বজবনস 
তাঁহার গসিায় লা�াঙত হঙি ।

িাবড়ঙত লাউ-�াে লাব�ঙয়ঙেন, গস লাউটা গখঙয় গনঙিন না—
লাউটা রবে ঠাকণু ঙরর জন্য রান্া কঙর গভা� লাব�ঙয় গেন, ওই �ােটার 
বকেণু  ম্ল হয় মাঙন আপনাঙের বিারা �ােটা বকেণু  উপকৃত (সুকৃবত) 
পায় । এই ভাঙি জীি পরূ্ম্ম জঙন্মর সুকৃবত গপঙত পাঙর আর সুকৃবতর 
�ল হয় শ্রদ্ধা (faith, বিশ্বাস) ।

শ্রদ্ধার ভা� আঙে । শ্রদ্ধা চার প্রকার : কমল শ্রদ্ধা, তর্ শ্রদ্ধা, 
েৃঢ় শ্রদ্ধা, সুেৃঢ় শ্রদ্ধা । আপনারা �লায় তণুলসী মালা পরঙলন, বতলক 
করঙলন, বশখা লা�াঙলন, বকন্তু আপনাঙেরঙক গেঙখ গকউ বনন্দা 
করঙিন আর আপনারা বতলকটা মণুঙে গ�লঙিন । তাহঙল িণুঝঙত হঙি 
গর, আপনাঙের শ্রদ্ধাটা কম : এইরকম শ্রদ্ধা পঙদ্মর মত—জল গথঙক 
এক পদ্ম রবে তণু ঙল গনন, �ণু লটা শুবকঙয় পঙড় রায় । তর্ শ্রদ্ধা গঢউঙয়র 
মত—“আজঙক এখাঙন হবরকথা হঙছে, আবম মহারাঙজর কাঙে এলাম, 
তাঁর উপঙেশগুল শুনলাম, আর কালঙক গরই গসই হঙয় গ�ল ।” কাজ 
হঙি না । অঙনক অঙনক কথা িলা হয় বকন্তু
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পকৃ্িব়ীজত রত কিা ির্ম্ম িাজম-চজল ।
ভারবত কজহ সব পক্রপূণ ম্ম ছজল ॥
(শ্রীমদ্ভা�িত, ১/১/২, িাংলা অনুিাে)

রখন গনাবটস চঙল আসঙি, তখন সময় পাঙিন না ! পরীবক্ষত 
মহারাজ সাত বেন আঙ� গনাবটস গপঙয়বেঙলন । বতবন রাজা বেঙলন, 
রাজ্য পবরচালনা করঙতন, তাঁর লক্ষ লক্ষ প্রজা বেল বকন্তু এক বেন 
বতবন গনাবটস গপঙয় গ�ঙলন গর, সাত বেন পর তাঁর এই গেহ গেঙড় 
বেঙত হঙি । আমরা কী করতাম ? আমরা মঙন মঙন ভািতাম গর, 
“সাত বেন পর মঙর রাি, তাহঙল এ সি বজবনস কাঙক বেঙয় গেি ? 
জবম-সম্পবর্, টাকা-পয়সা গকাথায় কাঙক বেঙয় রাি ? এই সি ি্যিস্া 
করঙত হয়…” তাই না, িলণুন ? অঙনক অঙনক গলাক িণুবদ্ধ বেঙয়বেঙলন 
পরীবক্ষত মহারাজঙক, বকন্তু পরীবক্ষত মহারাজ গসটা শুনঙলন না, বতবন 
সর্ম্ম ঙশঙি কী শুনঙলন ? শুকঙেি গ�াস্বামী গসখাঙন এঙস িলঙলন, 
“গতামাঙক ভা�িত্ শ্রিি করঙত হঙি !” গসইজন্য বতবন সাত বেন ধঙর 
ভা�িত্ শ্রিি কঙর ভ�িানঙক প্রাতি করঙলন ।

খট্া্ মহারাজও আটচবলিশ বমবনট আঙ� গনাবটস গপঙয়বেঙলন—
বতবন আটচবলিশ বমবনট সময় গপঙয়বেঙলন । রখন গেিতারা অসুঙরর 
সঙ্ রণুদ্ধ করল, অসুঙররা রণুঙদ্ধ পরাবজত হল আর গেিতারা রণুঙদ্ধ 
জয় লাভ করল । তখন গেিতারা খট্া্ মহারাঙজর কাঙে ব�ঙয় তাঁঙক 
িলল, “মহারাজ, আপনার আশীিম্মাঙে আমরা রণুঙদ্ধ জয় লাভ কঙরবে । 
অসুর�ি সি পাবলঙয় ব�ঙয়ঙে আর আমরা সর্ম্ম  স্ব� ম্মরাজ্য লাভ 
কঙরবে । আপবন কী চান ? স্বঙ� ম্ম একটা রাজ্য গপঙত চান ? বেঙয় গেি—
থাকঙিন গসখাঙন ?” খট্া্ মহারাজ উর্ঙর িলঙলন, “আপনারা 
আমাঙক স্ব� ম্মরাজ্য গেঙিন, গসটা পঙর গনি বকন্তু আঙ� িলণুন আমার 
কত বেন আয়ণু আঙে ? আর কত বেন আবম গিঁঙচ থাকি ?” তখন 
গেিতারা একটণু  ধ্যাঙন িঙস িলল, “আপনার আয়ণু মাত্ আটচবলিশ 
বমবনট—আপবন এক মণুহতূম্ম  পঙর চঙল রাঙিন ।” তখন বতবন িলঙলন, 
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“আবম এই এক মণুহঙূতম্মর মঙধ্য একটা বমবনট সময় নষ্ করি না ! রখন 
এক মণুহুতম্ম সময় গপঙয়বে (আটচবলিশ বমবনট), তখন আবম এখন গথঙক 
ভ�িাঙনর বচন্তা করঙত লা�ি ।” বতবন ভ�িাঙনর বচন্তা কঙর, স্মরি 
কঙর সর্ম্ম ঙশঙি ভ�িানঙক লাভ করঙত গপঙরবেঙলন ।

বকন্তু আমাঙের কখন চঙল গরঙত হঙি আমরা জাবন না । গর গকান 
মণুহঙূতম্ম  আমরা চঙল গরঙত পাবর । আমরা এখন—এই মণুহঙূতম্মও—চঙল 
গরঙত পাবর, সময় একটণু ও গেঙিন না বকন্তু আমাঙের বিশ্বাস গনই । 
আমরা রবে হবর-গুরু-বিষ্ঙির কথা শ্রিি কবর, উপায় গপঙত পাবর 
বকন্তু আমরা মঙন মঙন ভািবে, “এখন বঠকই ? না, পঙর করি, পঙর 
হঙি, পঙর হঙি ।” আমরা বচন্তা কবর না : “কঙি আবম ভ�িানঙক 
গসিা করি ?”

 কজব হজব বল, পস ক্েি আমার ।
অপরাি ঘণুক্চ’   শুদ্ধ িাজম রুক্চ
 কৃপা-বজল হজব হৃেজয় সঞ্ার ॥
(শরিা�বত, শ্রীলভবতিবিঙনাে ঠাকণু র)

“আমার কঙি গসই বেন আসঙি আমার গর অপরাধগুঙলা গশি 
হঙয় ব�ঙয় কঙি আিার আবম এই কৃষ্কীর্ম্মন করঙত পারি ?”

িাক্চয়া রাইয়া,    পবডাইব ছণু জট,
 বাতণু জলর প্রায় ছাক্ডয়া ক্বচার ॥
(শরিা�বত, শ্রীলভবতিবিঙনাে ঠাকণু র)

“কৃষ্-কীর্ম্মন করঙত করঙত আবম কখন পা�ল হঙয় রাি ? কঙি 
আমার গসই বেন আসঙি ? কখন কৃষ্-কীর্ম্মন করঙত করঙত আমার 
হৃেয় গথঙক অন্য বজবনস েরূীভতূ হঙয় রাঙি ?!”

—  •  •  •  —
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ভরবাজির কৃপা ও আপিার পচষ্টা

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

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

“কঙি বনতাইচাঁে করুিা করঙিন ? কঙি আমার সংসার-িাসনা 
তণু ছে হঙয় রাঙি ? বনত্যানন্দ প্রভণু  কঙি আমাঙক কৃপা করঙিন আমার গর 
সংসার-আসবতি আঙে, গস আসবতিটা আমার কঙি চঙল রাঙি ? কঙি 
বনতাইচাঁে করুিা করঙিন আমাঙক ? আবম কঙি এই সংসার গথঙক 
উদ্ধার হঙত পারি ?”

সংসার িলঙত কী ? মায়ারূপ সংসার । সংসার গথঙক উদ্ধার মাঙন 
গর আপনারা ্রেী, পণুত্, ঘর গেঙড় বেঙয় উদ্ধার পাঙিন তা নয় । মায়ারূপ 
সংসার মাঙন মায়ার সংসাঙরর মঙধ্য আিদ্ধ হঙয় আঙেন, সমণুঙদ্রর মঙধ্য 
হািণুডণু িণু খাঙছেন  (“মায়ার িঙশ, রাছে গভঙস, খাছে হািণুডণু িণু ভাই”) । গর 
এই মায়ার সংসার গথঙক উদ্ধার হঙয় গরঙত চান, গস বনত্যানন্দ প্রভণু র 
কাঙে কাঁেঙত হঙি । বনত্যানন্দ মাঙন গুরু-তত্ত্ব—গুরুঙেঙির কাঙে 
কাঁেঙত হঙি । “কঙি আমার এই সংসার িাসনা তণু ছে হঙি ? আবম কঙি 
গুরু-বিষ্ি-ভ�িাঙনর গসিা করঙত পারি ? কঙি আবম ভ�িাঙনর 
গসিায় বনঙজঙক বনরণুতি করঙত পারি ?” এইটাই সিসময় আমাঙের 
বচন্তা করঙত হঙি ।

ভ�িাঙনর অংশ বিঙশি জীিাত্া আমাঙের হৃেঙয়র মঙধ্য, 
সিাইঙয়র মঙধ্যই আঙে বকন্তু আমরা একটণু  জং (মবরচা) পঙড় ব�ঙয়ঙে । 
একটা গলাহা রবে কঙয়ক মাস ধঙর িাইঙর থাঙক, গসই গলাহাটার চণু ম্বক 
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আকিম্মি করঙি না গরঙহতণু  গলাহাটায় জং পঙড় ব�ঙয়ঙে । জংটা তণু লঙল 
তণু লঙল তাহঙল চণু ম্বক আকিম্মি করঙত পারঙি । কৃষ্ আমাঙের আকিম্মি 
করঙিন বকন্তু আমরা অনাবেকাল ধঙর কৃষ্-িবহর্ণুম্ম খ হঙয় পঙড়বে :

কৃষ্ণ ভুক্ল’ পসই ে়ীব অিাক্ে-বক্হর্ণুম্ম খ ।
অতএব মায়া তাজর পেয় সংসার-দুঃখ ॥
(শ্রীহচতন্য-চবরতামতৃ, ২/২০/১১৭)

আমরা এই সংসাঙরর বত্তাপ-জ্ালায় জ্ঙল পণুঙড় মরবে ! 
আপনারা ভািঙেন রার টাকা আঙে তার িণুবঝ খণুি শাবন্ত আঙে আর 
রার টাকা নাই তার খণুি কষ্ আঙে । গসটা ভণু ল ধারিা । গর গলাবভ হঙি, 
গস কষ্ও গিবশ পাঙি আর গর জবম-টাকা গপঙয়ঙে, গস বত্তাপ-জ্ালায় 
জ্ঙল পণুঙড় মরঙে—আধ্যাবত্ক রন্ত্রিায় (মানবিক রন্ত্রিায়) েট�ট 
করঙে ।

সুতরাং, বনঙজই বনঙজর িন্ণু , বনঙজই বনঙজর শত্রু । গক আপনাঙের 
উপকার করঙত পাঙরন রবে আপনারা বনঙজঙক উপকার করঙত না 
পাঙরন ? আপনারা রবে ভ�িাঙনর বেঙক এক পা এব�য়া রান, ভ�িান 
আপনাঙের বেঙক েশ পা এব�য়া আসঙিন ।

রখন রঙশাো মা কৃষ্ঙক িাঁধঙত ব�ঙয়ঙেন, বতবন িারিার গচষ্া 
কঙরঙেন বকন্তু িারিার দুই আ ণ্ুল েবড় short (কম) পড়ল । মা গচষ্া 
করঙেন, “আমার গেঙলঙক আবম িাঁধ গেি !” আর গেঙলবট ভািঙেন, 
“মাঙক একটা মজা গেখাই ! মা গতা আমাঙক গেঙলরূঙপই সিসময় 
িাৎসল্য রঙস ভাঙি । আবম ওঙক একটণু  গেখাই !” গ�াপালঙক িাঁধঙত 
না গপঙর িারিার রঙশাো মা আরও েবড় গরা� করঙলন—রতগুঙলা 
গ�ারু আঙে (তাঁর িাবড়ঙত নয়লক্ষ �াভী বেল !), বতবন সি েবড় 
গজাড়া বেঙলন তিণুও গ�াপালঙক িাঁধঙত পারঙেন না—বতবন িাঁধঙেন 
আর গেখঙেন গর, েবড়টা কম ! কী লীলা, গেখণুন ! িারিার েবড়টা দুই 
আ ণ্ুল কম পড়ল । মা গরঙ� গ�ঙলন—সি েবড় বনঙয়ও বকন্তু কাজ 
হঙছে না । গশঙি গ�াপাল পরূ্ম্ম  েবড় বেঙয় িন্ন বস্বকার করঙলন কারি 
বতবন ভািঙেন, “মা খণুি কষ্ পাঙছে, মাঙয়র ঘাম হঙছে—আবম ওঙক 
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এত কষ্ বেবছে, গসটা ভাঙলা নয় । আবম ওঙক আর কষ্ গেি না ।” 
আর তখন গ�াপাল বনঙজঙক গিঁঙধ গরঙখ বেঙলন ।

এই দুঙটা আ ণ্ুল মাঙন কী ? একটা আ ণ্ুল হঙছে ভঙতির গচষ্া আর 
একটা আ ণ্ুল হঙছে ভ�িাঙনর কৃপা । আপনাঙের রবে গচষ্া থাঙক, 
তাহঙল ভ�িান আপনাঙেরঙক কৃপা করঙিন—আপনারা এক পা 
এব�ঙয় গ�ঙল ভ�িান েশ পা এব�ঙয় আসঙিন । গসইজন্য, রবে গুরু-
বিষ্ি-ভ�িাঙনর গসিায় বনঙজঙক বনরণুতি করঙত পাবর, তঙিই গতা 
আমাঙের জীিনটা পরম ধন্য হঙয় রায় । বকন্তু িদ্ধ জীি এটা িণুঝঙত 
পারঙে না :

দুলম্মভ মািব েন্ লক্ভয়া সংসাজর ।
কৃষ্ণ িা ভক্েনু দুঃখ কক্হব কাহাজর ॥

সংসার সংসার কক্র ক্মজছ পরল কাল ।
লাভ িা হইল ক্কছণু  ঘক্টল েঞ্াল ॥

ক্কজসর সংসার এই, ছায়াবাে়ী প্রায় ।
ইহাজত মমতা কক্র বিৃা ক্েি রায় ॥

ক্েি রায় ক্মছা কাজে ক্িশা ক্িদ্াবজশ ।
িাক্হ ভাক্ব মরণ ক্িকজট আজছ বজস ॥
(কল্যািকল্পতরু)

কখনও গসটা গক ভাঙি ?
শ্মশাজি শর়ীর মম পক্ডয়া রক্হজব ।
ক্বহগে পতগে তায় ক্বহার কক্রজব ॥

রখন আত্ীয়-স্বজন, িন্ণু -িান্ি আমাঙক বনঙয় রাঙি, শ্মশাঙন 
গ�ঙল গরঙখ গেঙি, তখন কত গপাকা, মাকড়, মশা, মাবে বিহার 
করঙি—গক উদ্ধার করঙত পারঙি আমাঙক তখন ?

—  •  •  •  —
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ভরবাজির চরজণ রক্ত

ক্েি রায় ক্মছা কাজে ক্িশা ক্িদ্াবজশ ।
িাক্হ ভাক্ব মরণ ক্িকজট আজছ বজস ॥

সংসার সংসার ক’পর ক্মজছ পরল কাল ।
লাভ িা হইল ক্কছণু  ঘক্টল েঞ্াল ॥

ক্কজসর সংসার এই, ছায়াবাে়ী প্রায় ।
ইহাজত মমতা কক্র’ বিৃা ক্েি রায় ॥
(শ্রীলভবতিবিঙনাে ঠাকণু র)

বেন ত চঙল রাঙি । সময় �ণু বরঙয় আসঙি, তখন চঙল গরঙত হঙি 
বকন্তু কতটা গুরু-বিষ্ি-ভ�িাঙনর গসিা করঙত পারি িা পরলাম ? 
কতটা ভ�িাঙনর গসিার বেঙক বনঙজঙক বনরণুতি করঙত পারলাম ? 
গসইটা সিসময় বচন্তা করঙত হঙি ।

ে়ীজব েয়া, িাজম রুক্চ, দবষ্ণব পসবা ।
ইহা বক্হ সিাতি িাক্হ অর ির্ম্ম  ॥

কৃষ্-িবহমণুম্মখ জীিঙক এই পঙথ বক কঙর আনঙত হয় ? কৃষ্-
িবহমণুম্মখ জীঙির জন্য ভতি�ি গচষ্া কঙরন গরন গলাক এই পঙথ এঙস 
হবর-গুরু-বিষ্ঙির গসিা করঙত পারঙি । সিাইঙরর মণুঙখ কৃষ্নাম 
আসঙত পাঙরন না—“কৃষ্নাম কঙর অপরাঙধর বিচার, কৃষ্ 
িবলঙল অপরাধীর না হয় বিকার ।” (শ্রীহচতন্য-চবরতামতৃ, ১/৮/২৪) 
অপরাধীরা (রারা নাম-অপরাধ কঙর) হবরনাম শুনঙল, তাঙের বচঙর্ 
কখনও বিকার আঙস না । এইজন্য গসিা-অপরাধ, বিষ্ি-অপরাধ, 
নাম-অপরাধ েঙূর বিসজম্ম ন করঙত হয় ।
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আমরা সিসময় সকল গিলা উঙঠ কীর্ম্মন কবর :
ভক্তি-অনুকূল মাত্র কাজরম্ম্যর স়্ীকার ।
ভক্তি-প্রক্তকূল ভাব-বজ্ম্ম িাগে়ীকার ॥

ভবতি-অনুকলূ ও ভবতি-প্রবতকলূ মাঙন কী ? অত্যাহার, প্রয়াসচি, 
প্রজল্প, বনয়মাগ্রহ, গলৌল্যচি, জনস্চি । অত্যাহার মাঙন গিবশ 
খাওয়া ; প্রয়াসচি—গিবশ সচিয় করা ; প্রজল্প মাঙন কৃষ্কথা িাে 
বেঙয় অন্য বকেণু  বচন্তা, অন্য ভািনা করা, অন্য গলাকর সঙ্ প্রজল্প করা ; 
বনয়মাগ্রহ মাঙন গরটা ভবতির অনুকলূ গসইটা করা, আর গরটা ভবতির 
প্রবতকলূটা গসটা বিসজম্ম ন না করা । আর জনস্চি মাঙন কৃষ্িবহমণুম্মখ 
গলাঙকর স্ করা । এইগুঙলা “িড়বভর ভবতির বিনশ্যবত”—এই েয়টা 
ভবতির িাধা গেয় । গরটা ভবতির প্রবতকলূ গলাঙকর সঙ্ কথািাতম্মা 
িলা, তাঙের স্ করা আপনাঙেরঙক বিসজম্ম ন িা িজ্ম্ম ন করঙত হঙি । 
না করঙল ভবতি আঙস্ত আঙস্ত বিনষ্ হঙয় রাঙি ।

ভ�িানঙক গপঙত হঙল, ভ�িানঙক জানঙত হঙল, ভঙতির গসিা 
করঙত হঙি । রবে কৃষ্ঙক গপঙত চান, রঙশাো মা, নন্দ মহারাঙজর 
গসিা করঙত হঙি—তাঁঙের গসিা করঙল কৃষ্ঙক পাওয়া রাঙি । 
কৃষ্ঙক বনমন্ত্রি করঙল কৃষ্ আসঙিন না বকন্তু রঙশাো মাঙক বনমন্ত্রি 
করঙল বতবন কৃষ্ঙক গকাঙল তণু ঙল বনঙয় আসঙিন । গসইরকম 
ভ�িদ্ভঙতির গসিা করঙল ভ�িানঙক পাওয়া রায় । ভ�িান বনঙজ 
িঙলঙেন, “রবে গকউ িল ‘আবম কৃষ্ভতি’, গস আমার ভতি নয় বকন্তু 
রবে গকউ িঙল ‘আবম কৃষ্ভঙতির ভঙতির ভঙতির ভতি’, গসই আমার 
ভতি ।” “োবড়য়া বিষ্ি-গসিা বনস্তার পাঙয়ঙে গকিা”—বিষ্ি-গসিা 
গেঙড় বেঙয় গকউ বনস্তার গপঙত পাঙর না ।

গচৌিবটির প্রকার ভতি্য্ আঙে, তার মঙধ্য নয়টা হঙছে গশ্রষ্, 
নয়টার মঙধ্য মণুখ্য পাঁচটা (সাধণু-স্, নাম-সঙ্কীর্ম্মন, ভা�িত-শ্রিি, 
মথণুরা-িাস, শ্রদ্ধায় শ্রীমবূর্ম্মর গসিন), আর তার মঙধ্য মলূ গশ্রষ্ হঙছে 
নাম-সঙ্কীর্ম্মন । “বনরপরাঙধ নাম লইঙল পায় কৃষ্-গপ্রম-ধন”—
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বনরপরাঙধ নাম করঙল কৃষ্-গপ্রম-ধন লাভ করঙত পারি । বকন্তু 
বনরপরাঙধ নাম করঙত হঙি—অপরাধ রণুতি হঙয় হবরনাম করঙল কাজ 
হঙি না ।

অসািণুসজগে ভাই কৃষ্ণিাম িাক্হ হয় ।
িামাক্ষর বাক্হরায় বজট তবণু িাম কভু িয় ॥
(শ্রীশ্রীঙপ্রমবিির্ম্ম , ৭/১)

দুধ গখঙল পণুবষ্ হয় বকন্তু দুঙধর মঙধ্য সাপ রবে মণুখ গেয় গস দুধ 
গখঙল গলাক মতৃণু ্যমণুঙখ পবতত হয় । হবরনাম শুনঙল গলাঙকর ম্ল হয় 
বকন্তু অহিষ্ঙির মণুঙখ হবরনাম, হবরকথা শুনঙল, আমাঙের পরম ক্ষবত 
হঙয় রাঙি । গসইজন্য, সাধণু-সঙ্ কৃষ্নাম করঙত হঙি । আপনারা গসই 
হবরনাম মহামন্ত্র বনঙয়ঙেন বকন্তু গসই মঙন্ত্রর বনঙয় ক্রীড়া করঙিন না । 
হবর-গুরু-বিষ্ঙির চরঙি শরিাপন্ হঙল (হবর-গুরু-বিষ্ঙির চরঙি 
শরি বনঙল) সংসাঙরর মঙধ্য আিদ্ধ থাকঙি না ।

সংসাঙর িসিাস করঙত হঙি অবতবথর ন্যায়, �ঙৃহ আসবতি-বচঙর্ 
নয় । িাবড়টা আবম বতবর করঙত পাবর বকন্তু আবম বচর জীিন গসখাঙন 
থাকি না । রবে আমার বনঙজর ঘর-িাবড়ঙত আসবতি-বচর্ আঙে, 
তাহঙল অন্তমঃ তামসীক গরাবনঙত প্রঙিশ করঙত হঙি । �হৃ বতবর 
কঙর গলাক ভািঙে, “হায়, আমার িদৃ্ধ বপতা-মাতা, বশশু-সন্তান, 
ভারম্মা আমার বিনা সি অনাথ ও দুঃবখত হঙয় রাঙি ! জীিন-রাপন বক 
ভাঙি করঙি ?” এই প্রকার �হৃ অবভলাঙি অতৃতিবচর্, অসন্তুষ্ ও মন্দ 
িণুবদ্ধ ি্যবতি পণুত্-কন্যা সর্ম্ম ো ধ্যান কঙর এিং মতৃণু ্যর পর অন্তমঃ অবত 
তামসীক গরাবনঙত প্রঙিশ কঙর ।

এটা ভা�িঙতর কথা বকন্তু রাওয়াটাই গতা মণুশবকল । গুরুমহারাজ 
িলঙতন শীতকাঙল আপনারা এক পণুকণু ঙরর কাঙে আঙসন স্ান করিার 
জন্য আর মঙন মঙন ভািঙেন, “পণুকণু ঙর ডণু ি গেি ? না ! ঠাণ্ডা লা�ঙে, 
স্ান করি না !” পণুকণু র বঘঙর গহঁঙট ব�ঙয় ভািঙেন, “নামি বক বন ? 
নামি না । নামি বক না ? নামি না…” রবে আপনারা �ামোটা জঙল 
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েণু ঙড় গ�ঙল গেন, তখন �ামোটা ধরার জন্য পণুকণু ঙরর মঙধ্য লা� বেঙয় 
পড়ঙত হয় । এখাঙনও এইরকম—মনটাঙক েণু ঙড় গ�ঙল বেঙত হঙি । 
এই জঙন্ম মানুি-জন্ম লাভ কঙর বকন্তু কত কষ্ মানুি করঙে—“িণুঙড়া 
কাল আমাঙক গক গেখঙি ? িণুঙড়া কাল আমার কী হঙি ? আমার এ সি 
সহ্য হয় না । খাওয়া-োওয়া গক গেঙি ?” এ সি বচন্তা গেঙড় বেঙয় গুরু-
বিষ্ঙির গসিা করঙত হঙি ।

আমার ম্ল রবে আবম না গেবখ, আমার ম্লটা অন্যজন গক 
গেখঙি ? আমার উপকার রবে আবম করঙত না পাবর, আমার 
উপকার অন্য গক করঙত পাঙর ? বনঙজই বনঙজর িন্ণু , বনঙজই বনঙজর 
শত্রু । 

আবম িবল না গর, রাঙের গেঙল-গমঙয় িড় হয় বন, গেঙল-গমঙয় 
গেঙড় বেঙত হঙি,—তাঙেরঙক গেঙড় বেঙয় রাওয়া রায় না, আপনারা 
িাবড়ঙত হবরনাম করঙত পাঙরন । বকন্তু রাঙের গেঙল-গমঙয় িড় হঙয়ঙে 
তাঙের সংসাঙর আিদ্ধ হঙয় থাকার গকান প্রঙয়াজন গনই । গুরুঙেি 
কত আশ্রম বতবর কঙর গরঙখ ব�ঙয়ঙেন, তিণু আমরা গসই �হৃঙমধী হঙয় 
সংসাঙর আিদ্ধ হঙয় পঙড় থাকি আর বক ।

মায়াোজল বদ্ধ হ’পয়, আছ ক্মজছ কাে ল’পয় ।
এখিও পচতি পপজয়, রািামািব-িাম বল পর ॥

মায়া জাঙলর মঙধ্য িদ্ধ হঙয় বনঙজর বমঙে কাজ কঙর িঙস আবে, 
তখন মতৃণু ্যর পর ওই অন্তমঃ অবত তামসীক গরাবনঙত প্রঙিশ করঙত 
হঙি । আমার কথা রবে বিশ্বাস না করঙেন, িই বনঙয় এঙসবে—
শ্রীমদ্ভা�িত গথঙক উদৃ্ধত কঙর িঙল বেবছে ।

“্রেী, পণুত্, োরা, পবরিার, এ গেহ পতন হঙল কী হঙি আমার ?” 
এই গেহ পতন হঙয় গ�ঙল আমার বক থাকঙি আর ? িলণুন । গসইজন্য 
িারিার সাধণু-গুরু-বিষ্ি�ি আপনাঙের িাবড়ঙত আঙসন । কত ভা�্য 
আপনাঙের । আপনারা কীর্ম্মন কঙরন, “কর মঙর আত্সাথ”—“প্রভণু , 
আমাঙক আত্সাথ কঙর বনঙয় রাও ।” সাধণুরা (রবে গসটা প্রকৃত সাধণু 
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হয়) আপনাঙের টাকা-পয়সা, ধন-গেৌলত বনঙত আঙসন না—
আপনাঙের আত্সাথ কঙর বনঙত আর গুরু-গ�াবিঙন্দর গসিায় লাব�ঙয় 
বেঙত আঙসন । গসই বচন্তা-ভািনা করঙত হঙি ।

—  •  •  •  —
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শাক্তের গুপ্ত কিা

 

শ্রিি মাঙন গশ্রয়-গরা�-িন : গরটা শুনঙল আপনাঙের ম্ল হঙি, 
এটা গশ্রয়, গপ্রয় নয় । গপ্রয় আর গশ্রয় জ�ঙত দুই প্রকর কথা আঙে, 
গপ্রয় মাঙন আপনাঙের মঙনর কথা, বকন্তু গশ্রয়টা আপনাঙের মঙনর 
কথা নাও হঙত পাঙর বকন্তু শুনঙল আপনাঙের ম্ল হঙি । গসটা হঙছে 
শ্রিি । বপ্রয়-কথা শুনঙত গনই—গ্রাম্য-কথা, বপ্রয়-কথা, এ সি করঙিন 
না, শুনঙিন না ।

সািণুসজগে কৃষ্ণিাজম—এই মাত্র চাই ।
সংসার ক্েক্িজত আর পকাি বস্তু িাই ॥
(শ্রীশ্রীঙপ্রমবিির্ম্ম , ৬/১৩)

সদ্গুরু কখনও আপনাঙেরঙক প্রাকৃবতর মাঙ� ম্মর উপঙেশ গেঙিন 
না । আপনারা গরমন ডাতিাঙরর কাঙে রান—ডাতিার িািণু গেঙখন 
আপনাঙের শরীরটা গকমন খারাপ লা�ঙে, আপনাঙেরঙক ব্াড গটস্ট 
করঙত গেঙিন আর গরজাল্টটা গপঙয় আপনাঙের গরমন ডায়ঙিবটক 
ধরা পড়ঙিন । তারপর ডাতিার িািণু আপনাঙেরঙক গপ্রসবক্রপশন 
বেঙয় িলঙিন: “ওিণুধগুল খাঙিন আর িাবড়ঙত আলণু ও বমবষ্ গিবশভাি 
খাঙিন না ।” বকন্তু আপনারা ডাতিার িািণুঙক িঙলন, “আমার অঙনক 
পয়সা আঙে—আপবন রা ওিণুধ গলঙখন তা গলঙখন, সি খাি বকন্তু 
বমবষ্ োড়ঙত পারি না !” রবে ডাতিারটা আপনাঙেরঙক ভালিাঙসন, 
তাহঙল কী হঙি ? বতবন িলঙিন, “আপনার মত গলাক আবম চাই না !”  
আর রবে ডাতিারটা আপনাঙের পয়সা ভালিাঙসন, আপনাঙেরঙক 
ভাঙলা না িাঙসন, বতবন িলঙিন, “বঠক আঙে, এই ওিণুধ খাঙিন, 
আপনার গরা� ভাঙলা হঙি । বমবষ্ না োড়ঙিন, আঙস্ত আঙস্ত সি খান, 



৩৮                 শ্রীলভবতি বনর্ম্ম ল আচারম্ম্য মহারাজ

বমবষ্, আলণু কম কম, একটা টণু কঙরা খান, না োড়ঙত পারঙল আর কী 
করঙি ? ওিণুধ খান বকন্তু আমার কাঙে আসঙত হঙি প্রঙত্যক সতিায় ।” 
আর ডাতিাঙরর �ীটা (পয়সাটা) বেঙত হঙি …

এই জ�ঙত অঙনক গুরু ঘণুঙর গিড়ায়, গুরু-ি্যিসা আঙে—কর্্তী-
গুরু, জ্ানী-গুরু, গরা�ী-গুরু, গকৌবলক-গুরু, গলৌবকক-গুরু আঙে । 
এই সি গুরু পাওয়া রায় । তারা আপনাঙেরঙক প্রাকৃবতর মাঙ� ম্মর 
উপঙেশ গেঙিন—“তণু বম রা ইছো তাই কর, আমার কাে গথঙক েীক্ষা 
নাও আর গতামার ইছো মত চল !” বকন্তু তাঙত আপনারা ভ�িানঙক 
লাভ করঙত পারঙিন না । গসইরকম গুরুর কাে গথঙক গকউ রবে েীক্ষা 
গনয়, তাহঙল গর েীক্ষা গনঙি এিং গর গুরু েীক্ষা গেঙি, উভয় নরক 
প্রাতি হয় । মঙন রাখঙিন, এগুল শাঙ্রের কথা ।

রারা এই জ�ঙত বিবভন্ আশ্রঙম ঘণুঙর গিড়ায়, তারা জ�ঙতর 
পারমাবথ ম্মক বচন্তা কঙর না—বনঙজই িন্ঙন গথঙক তারা অপরঙক বক 
কঙর িন্ন গথঙক মণুতি করঙি ? একজন গরমন রবে �ঙতম্ম পঙড় থাঙক 
আর গকউ এঙস ওঙক িঙল, “আবম গতামাঙক �তম্ম গথঙক তণুলি !” বকন্তু 
গস রবে বনঙজই �ঙতম্মর মঙধ্য পঙড় থাঙক, অপরঙক �তম্ম গথঙক বক কঙর 
তণুলঙি ? গস বনঙজই উঠঙত পারঙে না ! এই জ�ঙত অঙনক ওইরকম 
গুরু আঙে—আউল, িাউল, কতম্মাভজা, গনড়া, েরঙিশ, সহবজয়া, জাত-
গ�াসাবি—সিাই িলঙেন, “আবম গতামাঙক উোহরি বেঙত পাবর ।”

এক গুরু বেঙলন । গস গলাঙকর িাবড় িাবড় েীক্ষা বেঙয় গিড়াত—
তার গেঙল আঙে, তার ্রেী আঙে, কন্যা আঙে, আর গস িেঙর িেঙর 
ব�ঙয় গলাঙকর টাকা-পয়সা তণু লত । িাবড়র গলাকঙক েীক্ষা বেঙয় 
গিড়াত আর িলত, “রা খণুবশ তাই কর ।” 

এক বেন ্রেী তাঙক িলল, “শুন, গতামার গতা িয়স হঙয় গ�ঙে, 
িদৃ্ধ হঙয় গ�ে তণু বম । জীিঙনর গশঙি গতামার এই সি বভক্ষা করঙত খণুি 
কষ্ হঙছে । তণু বম গলাঙকর িাবড় িাবড় রাও আর গতামার গেঙলটাও এই 
লাইঙন এল না—সারাবেন ও িাইঙর ঘণুঙর গিড়ায়, গকাথায় রায় তাও 
জাবন না, আর সন্্যা সময় িা দুপণুঙরর সময় বঠক মত খািার গখঙত 
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ব�বরঙয় এস... ওটা গুরুব�বর আর না করঙল আমাঙের সংসাঙরর 
কী অিস্া হঙি ! আর পঙর কী হঙি ? বক কঙর চলি ? বক কঙর গখঙয় 
িাঁচি ?” এই সি গর বচন্তা করল তাই ্রেী স্বামীঙক িলল । হঠাৎ ্রেীর 
মাথায় একটা িণুবদ্ধ গখঙল গ�ল, গস িলল “গেখ, ওই গর রাজা আঙে 
না ? এই রাজাঙক রবে তণু বম বশষ্য করঙত পার, তাহঙল গস অঙনক 
টাকা-পয়সা, চাল-ডাল বেঙত পাঙর! ধবন গলাক রাজা মানুি,—
তাঙক বশষ্য করত পারঙল গতামার আর েশটাকা একশ-পচিাশটাকার 
জন্য সিাইঙয়র কাঙে গরঙত হঙি না । শুধণু এক বশঙষ্যর িাবড়ঙত গ�ঙল 
অঙনক চাল গেঙিন—এঙতই আমাঙের গপািায় সংসার চলঙি ।”

গুরুটা তার কথায় রাজী হঙয় গ�ল, “ভাঙলাই িণুবদ্ধ করঙো ।”
পঙরর বেন গস রাজার কাঙে ব�ঙয় গর গকান গকৌশল কঙর তাঁঙক 

বশষ্য করল (“আপনার রাজ্য ভাঙলা থাকঙি, আপনার সংসার ভাঙলা 
থাকঙি, আপনার সি বকেণু  হঙয় রাঙি । এই হঙি, গসই হঙি, সি 
পাঙিন”) । রাজাঙক বশষ্য কঙর কঙয়ক িের ভাল গকঙটঙে । 

বকেণু ক্ষি পর রাজা গসই গুরুঙেিঙক িলঙলন, “গুরুঙেি, আপবন 
গতা প্রঙত্যক িার অঙনক চাল-ডাল, টাকা-পয়সা বনঙয় রান—
আপনার কাঙে আবম েীক্ষা বনলাম, আপবন আমার গুরুঙেি বকন্তু 
আবম শাবন্ত ও আনন্দ পাবছে না গকন ? আমার রাজ্য আঙে, প্রজা 
আঙে, িাবড়ঙত অপ্সরার মত সুন্দরী রািী আঙে বকন্তু আবম শাবন্ত 
পাবছে না…”

তখন গুরুঙেি বক করল ? ও িলল, “শাবন্ত লাভ করিার জন্য 
আপনার বকেণু  কাজ করঙত হঙি ।”

“কী কাজ ? আপবন ত িঙলন বন গকান বেন !”
“বিরাট কঙর রজ্ করঙত হঙি ।”
“বঠক আঙে । রঙজ্র কী কী লা�ঙি ?” 
গুরুঙেি একটা িহৃৎ �েম্ম রাজাঙক বেল । �েম্মটা গেঙখ রাজা 

িলঙলন, “আমার সময় গনই । গুরুঙেি, আপনার কত টাকা লা�ঙি 
িঙল গেন, আবম বনঙয় আসি ।” গুরুঙেঙির আর ভাঙলা হঙয় গ�ল । 
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তখন গস বিরাট রজ্-গভা� আঙয়াজন করল । রজ্ রখন হঙয় গ�ঙে 
বকেণু বেন পর রাজা গুরুঙেিঙক আিার িলঙলন, “গুরুঙেি, রজ্টা 
করঙলন বকন্তু শাবন্তটা আসঙে না গকন ?”

তখন গুরুঙেি িলল, “আপবন গর টাকা বেঙয়বেঙলন—”
“আবম ত বেই বন, ্রেী বেঙয়বেল ।”
“ভাল মঙন বেঙয়বেল না খারাপ মঙন বেঙয়বেল ? আমার মঙন 

হঙছে গর, বঠক মঙন গেয় বন । রজ্ আিার করঙত হঙি ।”
আিার রজ্ করল । আিার দুমাস কাটল আর এক বেন রাজা 

গুরুঙেিঙক িলঙলন, “শাবন্তটা পাবছে না… গুরুঙেি, আমার সঙ্ 
েল করঙেন না ত ! গেখণুন, আপনাঙক আবম সাতবেন সময় বেবছে, এই 
সাতবেঙনর মঙধ্য রবে আমাঙক শাবন্ত বেঙত না পাঙরন, তাহঙল আমার 
গলাক আপনাঙক ধঙর বনঙয় আসঙি—�লা গকঙট গেি !” (গরমন 
গুরু, গতমন বশষ্য ।)

গুরুর বচন্তা হঙয় গ�ল, “সর্ম্ম  নাশ ! আবম টাকা-পয়সা বনঙয় 
সংসার চাবলঙয়বে, এই কঙরবে, গসই কঙরবে… গলাঙভ পাপ কঙরবে ! 
রাজাঙক েীক্ষা বেঙয় তার কাে গথঙক চাল-ডাল বনঙয় এখন বনঙজই 
মহাবিপঙে পঙড়বে !” িাবড়ঙত এঙস ্রেীঙক িলল, “হায় কপাল ! 
গতামার কথার মত কী গকাথায় গ�লাম, রাজাঙক বশষ্য করঙত ! সি 
ভাঙলাই চলবেল বকন্তু এখন ত রাজা িঙল বেঙছে ওঙক শাবন্ত বেঙত 
হঙি ! সাতবেঙনর মঙধ্য রবে শাবন্ত বেঙত না পাবর, ও িলঙে আমাঙক 
�েম্মান গেঙি—”

একটণু  পঙর ওই গুরুর গেঙল িাবড় ব�ঙর এঙস িলল, “মা গ�া, 
গখঙত োও !” মা দুঃঙখ িঙস রান্া রান্া বকেণু ই কঙর বন । গেঙলঙক 
গেখঙত গপঙয় মা ওঙক িকল, “তণু ই গতা বকেণু ই কবরস না ! গতার িািা 
িণুঙড়া কাঙল গখঙট গখঙট পবরশ্রম কঙর । রাজাঙক বশষ্য করঙত ব�ঙয়, 
এখন রাজা শাবন্ত গচঙয়ঙে আর গতার িািা রজ্টা করল বকন্তু বকেণু  
রাজা শাবন্ত পাঙছে না । বক কঙর শাবন্ত হঙি ? তণু ই ত খাবল খাওয়া আর 
ঘণুঙমর জন্য িাবড়ঙত আবসস ! গিবরঙয় রাও !”
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গেঙল িলল, “আবম রাজিাবড়ঙত রাি !”
“তণু ই গকাথায় রাজিাবড়ঙত রাবি ?! তণু ই পা�ল, বকেণু  গেখবেস না ? 

তণু ই রাজার কাঙে ব�ঙয় কী িলবি ? ওটার েরকার গনই !”
বকেণু  না শুঙন বকেণু  মণুবড় মণুঙখ বেঙয় রাজিাবড়ঙত েণু ঙট 

গ�ল ঙেঙলটা । গজাঙর গজাঙর গহঁঙট এিার রাজিাবড় এঙস হাবজর হল । 
এঙস োঙরায়ানঙক িলঙে, “গ�ট গখাল ! আবম রাজার কাঙে রাি !”

োঙরায়ান িলল, “তণু বম গক ?”
“গতামরা আমাঙক গচন না, রাজাঙক িল ব�ঙয় তাঁর গুরুঙেঙির 

পণুত্ এঙসঙে ।”
তখন োঙরায়ান রাজাঙক ব�ঙয় িলল, “আপনার গুরুঙেঙির পণুত্ 

এঙসঙে ।” আর রাজা িলঙলন, “বঠক আঙে, আবম ওঙক গকাঙনা বেন 
গেখঙত পাইবন, গডঙক বনঙয় এস ।”

গডঙক বনঙয় এঙস রাজা বজঙজ্স করঙলন, “তণু বম গকন এঙসে, 
গুরুর পণুত্ ?”

“আবম আপনার জন্যই এঙসবে । আপনাঙক আবম শাবন্ত গেি ।”
“হ্যাঁ, আবম তাও খণুজঁবে, গতামার িািার কাে গথঙক েীক্ষা বনঙয়বে 

পাঁচ িের আঙ�, তারপর রজ্ করলাম দুিার, অঙনক মাস গকঙট গ�ল 
বকন্তু আবম গকান শাবন্ত পাবছে না । এইজন্য গতামার িািাঙক িললাম 
গর, আবম ওঁঙক সাতবেন সময় বেঙয়বে ।”

“এটা আবম শুঙনবে । শাবন্ত আপনাঙক গেি ।”
“গতামার কী করঙত হঙি ?”
“বকেণু  গিবশ করঙত হঙি না, আমার শুধণুমাত্ দুঙটা বজবনস 

লা�ঙি । দু’�াো েবড় লা�ঙি আর িািাঙক (গুরুঙক) লা�ঙি ।”
“বঠক আঙে, গকান ি্যাপারই না ।”
রাজা গলাক পাবঠঙয় বেঙলন গুরুর িাবড়ঙত, “গুরুঙক গডঙক বনঙয় 

এস ।” গলাকটা রখন গুরুর কাঙে ব�ঙয় িলল, “রাজা আপনাঙক 
গডঙকঙেন ।” গস তখন ভয় গপঙয় মঙন মঙন ভািল, “সাতবেনটা হয় 
বন, এখন রাজা গডঙকঙে আমাঙক গকন ? রাজা কী করঙি ?”
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তখন, গুরু রাজার কাঙে এঙস িলল, “সাতবেন আপবন আমাঙক 
সময় বেঙয়ঙেন, বকন্তু আজঙক গকন আমাঙক ডাকঙলন ?”

রাজা িলঙলন, “আবম বনঙজর জন্য ডাবকবন, আপনার গেঙল 
আপনাঙক গডঙকঙে ।”

“গেঙলটা আমার পা�ল, ওটা িাবড়ঙত থাঙক না, সংসার গেঙখ না, 
বকেণু  কঙর না । ও খাবল সিসময় ঘণুঙর ঘণুঙর গিড়ায় ।”

“ও িলঙে গর, ও আমাঙক শাবন্ত গেঙি—আপনাঙক চায় আর 
েবড় চায় িঙল । গেবখ না ও কী করঙি ।”

তখন রাজা গেঙলঙক িলল, “েবড় এঙস গ�ঙে, আমার গুরুঙেি 
এঙস গ�ঙে, চলণুন !”

এখন কী ? েবড় বনঙয় রাজা ও িািার সঙ্ শ্মশাঙন বেঙক গ�ল । 
তারা ভািল, “আঙর, শ্মশাঙনর বেঙক বনঙয় রাঙছে… কী করা রায় ?!” 
রাস্তা বেঙয় ব�ঙয় তারা গেখঙত গপল গলখা ‘শ্মশাঙনই শাবন্ত’—“এটা 
কী ? আমরা গতা এখনও জ্যান্ত আবে, মবর বন গতা… এ পা�ল 
আমাঙেরঙক জ্যান্ত সমাবধ গেঙি না বক ? কী ও কঙর গেবখ…”

তরপার তারা দু’গটা িড় িড় �াঙের সামঙন এল । গেঙলবট এক 
�াঙের সঙ্ প্রথঙম িািাঙক গিঁঙধঙে, ভাঙলা কঙর গিঁঙধঙে, আিার 
তারপর অপর �াঙের সঙ্ রাজাঙকও গিঁঙধঙে । গিঁঙধ বেঙয় গেঙলবট 
িলল, “িািা, তণু বম এিার রাজার িন্নটা মণুতি কঙর োও ত !”

“তণু বম পা�ল না বক ? আমাঙক গিঁঙধ গরঙখ বেঙয়বেস—আবম 
বনঙজ িন্ঙন আবে, অপঙরর িন্ন বক কঙর খণুলি ?!”

তখন গেঙলবট রাজাঙক িলল, “শুনঙলন ত ? িািা বনঙজই 
িঙলঙে ! গস বনঙজ িন্ঙন আঙে, অপঙরর িন্ন বক কঙর গস খণুলঙি ? 
আমার িািা বনঙজই মায়ার িন্ঙন আছেন্ হঙয় গ�ঙে, মায়ার মঙধ্য 
পঙড় আঙে—অপরঙক বক কঙর মায়া গথঙক উদ্ধার করঙি ? িািা-মা 
িঙল, ‘তণু বম পা�ল, গকাথায় রাও, গকাথায় রাও ?’ বকন্তু আবম একটা 
সাধণুর আশ্রঙম রাই, গসই সাধণু প্রঙত্যক বেন ভা�িত্ পাঠ কঙরন আর 
আবম তাঁর কাঙে ব�ঙয় শ্রিি কবর । িািার গসখাঙন ব�ঙয় ভা�িত্ শ্রিি 
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করা উবচত । তাঁর কাে গথঙক েীক্ষা বনঙয় বনঙজ বশষ্য হঙত হঙি—
বশষ্যর পর গুরু হঙি, তারপর আপনাঙক বশষ্য করঙি । বশষ্য না হঙয় 
আঙ� বনঙজ গুরু হঙয় িঙস আঙে আর বনঙজই মায়া িন্ঙন আঙে, 
আপনার বক কঙর গস িন্ন গথঙক মণুতি করঙি ?”

তখন িািা িণুঝঙত পারল এিং িঙলল, “তণু ই বঠক িঙলবেস, আবম 
কাল গথঙক গতার আশ্রঙম রাি ।”

তারপর রাজা এিং গেঙলর িািা দুইজঙন আশ্রঙম ব�ঙয় ভা�িত্ 
শ্রিি করঙতন । অিঙশঙি দুইজন আনন্দ লাভ করল ; দুইজন পরম 
শাবন্ত লাভ করল আর তাঙের মানবসক রন্ত্রিা চঙল গ�ল ।

আমরা সিাই আনন্দ খণুবঁজ । গকাথায় গ�ঙল আনন্দ পাি ? Search 
for Sri Krishna Reality the Beautiful ! ভ�িানঙক খণুজঁণুন ! 
গকাথায় আমরা সিাই আনন্দ খণুবজ ? আমরা গসই সংসাঙর একটণু  
সামান্য সামবয়ক আনঙন্দর জন্য লা�ালাব� কবর বকন্তু রবে আমরা 
পরমানন্দ ভ�িাঙনর (আনন্দময় ভ�িান শ্রীকৃঙষ্র) গসিা করঙত 
পাবর, তাহঙল ত আমাঙের পরম কল্যাি িস্তু লাভ হঙি, ভাই ! তজ্ন্য  
সদ্আশ্রঙম গরঙত হঙি, সৎসাবন্ধ্য লাভ করঙত হঙি…

—  •  •  •  —
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শ্রীবামিজেজবর কিা

আপনারা িামনঙেঙির কথা শুঙনঙেন । ভ�িাঙনর েশটা অিতার 
আঙে : নবৃসংহ অিতার, িামন অিতার, িরাহ অিতার, কমূম্ম  অিতার, 
মৎস্ অিতার, কবকি অিতার, রাম অিতার, িণুদ্ধ অিতার, পরশুরাম 
অিতার, কৃষ্ অিতার । 

স্ব� ম্মঙলাঙক গরখাঙন গেিতারা থাঙক, গসখাঙন রাজা হঙছেন 
ইন্দ্রঙেি । ভ�িান গেিতা�িঙক স্ব� ম্ম রাজ্য বেঙয়বেঙলন বকন্তু গেিতারা 
স্ব� ম্ম রাজ্য গপঙয় তাঙের অহঙ্কাঙর ভ�িানঙক ভণু ঙল ব�ঙয়ঙে । তাই 
তাঙের কী েশা হঙয়ঙে আপনারা জাঙনন : তাঙের স্ব� ম্ম রাজ্য গথঙক 
বিতাবড়ত হঙত হঙয়ঙে । ভ�িাঙনর ইছোয় অসুর�িও হয়—অসুর�ি 
গেিতা�িঙক উৎপাত কঙর গশঙি স্ব� ম্ম গথঙক বিতাড়ি কঙর বেল । 
তারপর ভ�িান বনঙজ অিতারিা কঙর (জন্ম গ্রহি কঙর) অসুর�িঙক 
বনধন করঙলন ।

স্বঙ� ম্ম অবেবত ও কশ্যপ ঋবি বেঙলন । অবেবত বচন্তা করঙলন, 
“আমার গেিপণুত্�ি সমস্ত স্ব� ম্মরাজ্য গথঙক বিতাবড়ত হঙয় পঙড়ঙে… 
গহ প্রভণু  ! গতামার ইছোয় এ সি হঙছে । আমরা অঙনক অন্যায় 
কঙরবে—গেিতারা অহঙ্কাঙর মর্ হঙয় ব�ঙয়বেল আর এইকারঙি 
অসুররা সি গশি কঙর বেঙয়ঙে, সি স্ব� ম্মটাও েখল কঙর বনঙয়ঙে । 
প্রভণু  ! তণু বম একটণু  ি্যিস্া কঙর োও—তণু বম বনঙজই আবিভণুম্মত হও !” 
তখন, তাঁর প্রাথ ম্মনা শুঙন, ভ�িান অবেবতর �ঙভম্মই িামনরূঙপ আবিভণুম্মত 
হঙলন ।

এবেঙক বেত্যরাজ বেঙলন িবল মহারাজ (বেত্য মাঙন বতবন অসুর 
বেঙলন) । এক বেন গর, সি অসুররা পরাবজত হঙছে, সিাই মঙর রাঙছে 
গেঙখ িবল মহারাজ  ভািঙলন, “আমাঙক বিরাট রজ্ করঙত হঙি ।”
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অঙনক অঙনক ব্রাহ্মি বনঙয় বিরাট রজ্ করঙত ব�ঙয় বেত্যরাজ 
িবল মহারাজ গঘািিা করঙলন, “গরই অচিঙল রত ব্রাহ্মি আঙে, সিাই 
এই বেন আসঙি, আবম সিাইঙক বকেণু  োন গেি—গর রা চাইঙি, তাঙক 
তাই বেঙয় গেি ।” এই গঘািিা করার পঙর ব্রাহ্মিরা সি গসই গলাঙভ 
িবল মহারাঙজর রজ্ স্াঙনর বেঙক হাঁটঙত শুরু করঙলন । হঠাৎ 
ব্রাহ্মি�ঙির নজঙর পড়ল একজন অসাধারি িটণু িামন : একজন গোট 
ব্রাহ্মি (গসটা বেল িামনঙেি, স্বয়ং ভ�িান অবেবতর পণুত্) । বতবন 
একটা োতা বনঙয় আরামভাঙি রাঙছেন । তাঁঙক েরূ গথঙক গেঙখ সিাই 
ভািল, “আঙর ! োতা গহঁঙট রাঙছে !” গকৌতহূলী হঙয় ওরা তাঁর সঙ্ 
গহঁঙট গচষ্ করল বকন্তু পারল না—অিাক হঙয় ভািল, “কী ি্যাপার ? 
গজাঙর এঙসও ওঁঙক গকউ ধরঙত পারঙে না !” এইভাঙি গশি পরম্মন্ত  
িামনঙেি িবল মহারাঙজর রজ্ স্াঙন এঙস হাবজর হঙলন ।

িামনঙেি আসা মাত্ই রজ্ স্াঙন সিাই অিাক হঙয় গ�ল—
রঙজ্র গর অবনি (বঘর আগুন) বেল, িামনঙেঙির এত গিবশ গতজ বেল 
গর তাঁর গতঙজ আগুনটা বনিণু-বনিণু হঙয় প্রায় নষ্ হঙয় গ�ল ! (বতবন 
ভ�িান গতা !)

তখন িবল মহারাজ িামনঙেিঙক িলঙলন, “িটণু িামণুন, আপবন 
বনচিয় আমার কাঙে োন বনঙত এঙসঙেন ।”

িামনঙেি িলঙলন, “হ্যাঁ । োন বনঙত এঙসবে ।”
“কী চান আপবন ? রা চান, তাই গেি ।”
“হ্যাঁ, আপবন অঙনক বকেণু  বেঙত পাঙরন বকন্তু আবম গিবশ চাই 

না । শুধণু বত্পাে-ভবূম চাই । আবম বতনটা পা রাখি এিং ওই বতনটা পা 
রাখার মত আবম জায়�া চাই ।”

িবল মহারাজ অিাক হঙয় িলঙলন, “গস কী ? মাত্ এক টণু কঙরা চান ? 
আপনার বত্পােভবূম বেঙয় কী হঙি ? আপবন তাঙত ঘর কঙর থাকঙত 
পারঙিন না । আধণুবল জবম বেঙয় কী করঙিন ? আপবন জাঙনন আবম গক ? 
আবম বত্ঙলাকপবত—আবম আপনাঙক জম্বণুবিীপ বকংিা স্বঙ� ম্মর অঙধ ম্মক বেঙত 
পাবর ! আপবন অন্য বকেণু  বচন্তা-ভািনা কঙর িলণুন ।”
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“না, আবম গোট িামণুন । আমার পা গোট, চাওয়াটাও গোট । 
আবম গিবশ চাই না—ওই বত্পােভবূম আমাঙক বেঙলই হঙি । তাই 
আপবন কথা গেন ?”

তখন িবল মহারাজ িলঙলন, “বঠক আঙে । আবম রাবজ, 
বত্পােভবূম গেি বকন্তু আপবন আমার কাঙে এই বত্পােভবূম বনঙয় 
আিার অঙন্যর কাঙে োন চাইঙিন না—আমার কলঙ্ক হঙি, আবম 
বিরাট রাজা এখানকার ।” 

িামনঙেি িলঙলন, “বঠক আঙে ।” তখন িবল মহারাজ কথা 
বেঙলন, “হ্যাঁ, আবম আপনাঙক বত্পােভবূম গেি ।”

এবেঙক উপবস্ত সন্্যাসীর মঙধ্য একটা গুরু বেঙলন । গেি-গেিতা-
গুরুর গুরু হঙয়ঙে িহৃস্পবত আর বেত্য-গুরুর গুরু হঙয়ঙে শুক্রচারম্ম্য । 
গসই বেত্যগুরুর গুরু শুক্রচারম্ম্য রজ্-স্াঙনর পাঙশ িঙসবেঙলন আর 
এঙস িবল মহারাজঙক কাঙন কাঙন িলঙলন, “িবল, তণু বম বক করঙো ? 
তণু বম কথা বেঙয় বেঙল ?! বত্পাে-ভবূম বেঙয় গেঙি ?! তণু বম জান না এ 
গক ? িবল, ইবন স্বয়ং ভ�িান ! ইবন অবেবতর �ঙভম্ম  জন্ম গ্রহি কঙরঙেন 
গেিতাঙক রক্ষা করিার জন্য আর অসুরঙক বনধন করিার জন্য—ইবন 
েলনা কঙর গতামার কাঙে োন বনঙয় বত্পােভবূমর নাম কঙর সি বনঙয় 
গনঙি আর গতামার তখন বকেণু ই থাকঙি না ! গতামার থাকার জায়�াই 
থাকঙি না—তণু বম এঙক োন গেঙি আর পঙর গতামার বকেণু  থাকঙি 
না ! কথা ব�বরঙয় নাও !”

িবল মহারাজ িলঙলন, “না, আবম একজন ব্রাহ্মিঙক কথা বেঙয় 
বেঙয়বে । আর রবে ইবন ভ�িানই হন, তাহঙল এর চাইঙত িড় োতা 
গকাথায় পাি ?”

শুক্রচারম্ম্য িলঙলন, “তণু বম িবল মহারাজ িাচো গেঙল । তণু বম গোট 
মানুি, তণু বম বকেণু  গিাঙঝা না । োন-সম্পবর্ রাখা হওয়ার জন্য বমথ্যা 
কথা িলঙত হয়, েলচাতণু রী করঙত হয় । তণু বম কথা ঘণুবরঙয় নাও ।” 

বকন্তু িবল মহারাজ রাবজ হঙলন না, “গুরুঙেি, গর আপবন িলঙেন 
তা আবম করঙত পাবর না ।”
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িবল মহারাজ গুরু ত্যা� কঙর বেঙলন । তখন গেখঙেন গর, গুরু 
ত্যা� করার বিবধ আঙে (শ্রীমদ্ভা�িত, ৫/৫/১৮)—

গুরুিম্ম স স্যাৎ স্েজিা ি স স্যাৎ,
ক্পতা ি স স্যাজ্িি়ী ি সা স্যাৎ ।
দেবং ি তৎ স্যান্ন পক্তশ্ স স্যান্ন,
পমাচজয়দ্ রঃ সমণুজপতমতৃণু ্যম্ ॥

“ভবতিপঙথর উপঙেশবিারা বরবন সমণুপবস্ত মতৃণু ্যরূপ সংসার হইঙত গমাচন 
কবরঙত না পাঙরন, গসই গুরু ‘গুরু’ নঙহন, গসই স্বজন ‘স্বজন’-শব্দিাচ্য 
নঙহন, গসই বপতা ‘বপতা’ নঙহন অথ ম্মাৎ তাঁহার পণুঙত্াৎপবর্-বিিঙয় রত্ন 
করা উবচত নঙহ, গসই জননী ‘জননী’ নঙহন অথ ম্মাৎ গসই জননীর �ভম্মধারি 
কতম্মি্য নঙহ, গসই গেিতা ‘গেিতা’ নঙহন অথ ম্মাৎ গর সকল গেিতা জীঙির 
সংসারঙমাচন অসমথ ম্ম, তাঁহাবেঙ�র মানঙির বনকট পজূাগ্রহি করা উবচৎ 
নঙহ, আর গসই পবত ‘পবত’ নঙহন অথ ম্মাৎ তাঁহার পাবিগ্রহি করা উবচত 
নঙহ ।”

গরই গুরু আপনাঙক প্রিবৃর্ মাঙ� ম্মর উপঙেশ গেন, গসই গুরু ত্যা� 
করার বিবধ আঙে । এখাঙন িবল মহারাজ গুরু ত্যা� কঙর বেঙলন—
তার গুরুঙেঙির কথা শুনঙলন শুনঙলন আর গশঙি িলঙলন, “না, 
না । আবম আপনার কথা শুনি না । রা ব্রাহ্মি চান গসটা আবম ওঙকই 
গেি ।”

তখন িবল মহারাজ কমণ্ডলণু হাঙত বনঙলন আর “ওঁ বিষ্ণু ” িঙল 
জল ঢালঙলন বকন্তু জলটা পড়ল না । তার গুরু শুক্রচারম্ম্য গরা� িঙল 
িবল মহারাজঙক আটকািার জন্য কমণ্ডলণুর মঙধ্য ঢণু ঙক পড়ঙলন—বতবন 
গরা�ী বেঙলন তাই ঢণু কঙত পারঙলন আর �ঙল জলটা গির হঙছে না । 
তখন িবল মহারাজ ঝাড়ুর কাবঠ বনঙয় কমণ্ডলণুর মণুঙখ গখাঁচা বেঙলন 
আর গখাঁচা বেঙয় তখন শুক্রচাঙরম্ম্যর গচাখটা অন্ হঙয় গ�ল । 

শা্রে কী িলা আঙে ? গর ভ�িাঙনর গসিায় বিঘ্ন ঘটায়, তার একটা 
অ্হাবন হঙয় রায় । এটা শাঙ্রের কথা । শুক্রচারম্ম্য ভ�িাঙনর গসিায় 
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বিঘ্ন ঘটায় কাঙজই তার গচাখ অন্ (অ্হাবন) হঙয় গ�ল । এইজন্য তার 
নাম ‘কানা শুক্র’ হঙয় গ�ল ।

গসইভাঙি, িবল মহারাজ আিার “ওঁ বিষ্ণু , ওঁ বিষ্ণু ” িঙল জল 
ঢালঙলন আর বত্পােভবূম িামনঙেিঙক বেঙয় বেঙলন । সঙ্ সঙ্ 
িামনঙেঙির গেহ এত িড় হঙয় গ�ল—বতবন জম্বণুবিীপ ও সি বিশ্ব-
ব্রহ্মাণ্ড একটা পাঙে বনঙয় বনঙলন । আর একটা পাে তণু ঙল বেঙলন 
স্বঙ� ম্ম—স্ব� ম্মটাও বনঙয় বনঙলন । সিাই অিাক হঙয় গ�ল, “এটা কী ? 
বতবন সি বনঙয় বনঙলন !”

তারপর িবল মহারাজ োঁবড়ঙয় িলঙলন, “প্রভণু , আপবন এঙসঙেন, 
আবম িণুঝঙত পাবরবন—”

িামনঙেি িলঙলন, “তণু বম িণুঝঙত পারঙি পঙর, আঙ� গতামার 
কথা রাঙখা ! তণু বম কথা বেঙল গর আমাঙক বত্পােভবূম বেঙয় গেঙি বকন্তু 
আবম মাত্ দুপােভবূম গপঙয়বে । একটা পা গরঙখবে এখাঙন আর একটা 
পা তণু ঙল বেঙয় স্ব� ম্ম বনঙয় বনবছে—দুপােভবূম আবম গপঙয়বে, আর একটা 
পােভবূম আবম গকাথা পাি ? আর একপােভবূম োও ।”

িবল িলঙলন, “প্রভণু , আমার আর বকেণু ই নাই । আপবন দুপাে 
বেঙয় সি বনঙয় বনঙয়ঙেন, আবম গকাথায় কী পাি ?”

িামনঙেি আিার বজঙজ্স করঙলন, “ভাঙলা কঙর গেঙখা, গতামার 
আর বকেণু  আঙে বকনা ?”

“না, প্রভণু , আমার আর বকেণু ই নাই । আপবন সিই গেখঙত 
পারঙেন, আপবন সি গতা বনঙয় বনঙয়ঙেন ।”

িবল মহারাঙজর িণুবদ্ধমতী ্রেী বেল, তার নাম বিন্্যািবল । 
বিন্্যািবল ওখাঙন িঙস সি শুঙনবেঙলন আর তার স্বামীঙক িলঙলন, 
“আঙর ! শুঙনা !” কাঙন কাঙন এঙস িলঙলন, “গতামাঙক প্রভণু  িারিার 
িলঙেন, ‘গতামার আর বকেণু  নাই ? আর বকেণু  নাই ? আর বকেণু  নাই?’ 
আর তণু বম ‘না, না’ কঙর রাঙছো, ‘না, না’ কঙর রাঙছো । তণু বম সি বেঙয় 
বেঙল—বকন্তু বনঙজঙক বেঙয়ঙো ?” িবল মহারাজ রাবজ হঙয় গ�ঙলন, 
“তাই গতা ! গেই বন !”
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তখন িবল মহারাজ প্রভণু র চরঙি সাষ্াঙ্ পঙড় ব�ঙয় িলঙলন, 
“প্রভণু , এিার আবম আমার বনঙজঙক বেবছে ।” (তণু বম আমার, আবম 
গতামার ।) তখন িামনঙেঙির নাবভ-পদ্ম হইঙত একটা পা গিবরঙয় 
আসল আর ওই পা ভ�িান িবল মহারাঙজর মাথার উপঙর রাখঙলন । 
িামনঙেি তাঁর চরি িবল মহারাঙজর মাথায় রাখঙলন ।

তখন িামনঙেি িলঙলন, “তণু বম গতামার কথা গরঙখঙো, আবম 
এিার সন্তুষ্ । গতামার োন তণু বম আমাঙক বেঙত গপঙরঙো আর আবম 
রা গপঙয়বে গসটা বনঙয় আবম সন্তুষ্ । এখন বকন্তু, িবল, একটা কথা 
হঙছে ।”

“কী কথা, প্রভণু  ?”
“এতক্ষি আবম বেলাম �হৃীত আর তণু বম বেঙল োতা, এিার বকন্তু 

আবম হি োতা আর তণু বম হঙি �হৃীত !”
“না, প্রভণু , আপনার চরি কৃপা কঙর আমার মস্তঙক বেঙয়ঙেন, 

আবম আর বকেণু  চাই না ।”
“না, গতামাঙক বকেণু  বনঙত হঙি ।”
গজার কঙর িামনঙেি িবল মহারাজঙক সুতলপণুরী বিকণু ন্ঠ বেঙয় 

বেঙলন (গসখাঙন নারায়ি থাঙকন) আর িলঙলন, “তণু বম ওখাঙন 
ব�ঙয় থাকঙি প্রহ্াে মহারাঙজর সঙ্, আর আবম ওই সুতলপণুরীর 
পাহারা হি ।” তখন ভ�িান পাহারাোর হঙয় গ�ঙলন আর তাঁর ভতি 
ওখানকার িাবসন্দা হঙয় গ�ঙলন ।

তাহঙল ভ�িাঙনর বনলয় গকাথায়, িলণুন ? ভ�িান এঙতা েয়ালণু ! 
বতবন সি বকেণু  আমাঙেরঙক বেঙয়ঙেন তিণু আমরা িবল, “আমরা 
বকেণু  পাইবন !” “আমাঙের বকেণু  নাই ।” ভ�িান আমাঙেরঙক চলঙত 
বেঙয়ঙেন, খািার বেঙয়ঙেন, কথা-িল বেঙয়ঙেন, তিণু আমরা সিসময় 
ভাবি আমরা বকেণু  পাই বন, সিসময় তাঁর গোি গেই…

—  •  •  •  —
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শ্রীিকৃ্সংহজেজবর কিা

আজঙক খণুবি শুভ বেন—ভ�িান শ্রীনবৃসংহঙেঙির আবিভম্ম াি 
বতবথ । ভতিঙক রক্ষা করিার জন্য ভ�িান আবিভ ূম্মত হঙয়ঙেন আজঙকর 
বেঙন ।

সমস্ত বকেণু  ভ�িাঙনর ইছোয় হয় ।
বহরি্যকবশপণু আর বহরি্যাক্ষ আসঙল দুই ভাই বিকণু ঙঠের বিাররক্ষক 

বেঙলন, তাঁঙের নাম জয় আর বিজয় বেল । এক বেন রখন নারায়ি ও 
লক্ষীঙেিী তাঁঙের ঘঙরর বভতঙর বিশ্রাম করবেঙলন, জয় আর বিজয় 
পাহারা বেঙলন । তখন ব্রহ্মার চাবর পণুত্ উল্ অিস্ায় গসখাঙন চঙল 
ব�ঙয়বেঙলন । জয় আর বিজয় তাবছেল্য করবেঙলন, “গতামাঙের এখাঙন 
রাওয়া হঙি না ।” গর তাঁরা ব্রহ্মার পণুত্ বেঙলন, গস তাঁরা জানঙতন না, 
তাই তাঁরা বশশুঙের তাবড়ঙয় বেঙয়বেঙলন । তখন বশশুর মঙধ্য একজন 
িলঙলন, “গতামাঙের আমরা অবভশাপ গেি ! গতামাঙের এই মঙতম্ম্য 
ব�ঙর আসঙত হঙি আর বিকণু ঙঠে থাকঙত পারঙি না ।” জয় আর বিজয় 
অিাক হঙয় গ�ঙলন ।

এই সময় বভতর গথঙক নারায়ি গচঁচাঙমবচ শুঙন িাবহঙর চঙল এঙস 
বজঙজ্স করঙলন, “বক হঙয়ঙে ?”

জয় আর বিজয় িলঙলন, “প্রভণু , আমরা আপনার বিাররক্ষক আর 
এই গেঙলটা আমাঙের আপনার বিশ্রাঙম বিঘ্ন করঙত িলঙলন, আমরা 
রাবজ হঙয় গ�লাম না, তখন তাঁরা আমাঙের অবভশাপ বেঙয় বেঙলন ।”

নারায়ি তখন িলঙলন, “তথাস্তু ! বঠকই হঙয়ঙে, তাই হঙি ।”
“গস কী ? আমাঙের মঙতম্ম্য গরঙত হঙি ??”
“রখন তারা অবভশাপ বেঙয়ঙে, তখন গরঙত হঙি ।” (সি বকেণু  

ভ�িাঙনর ইছোয়ই হঙয়ঙে ।) তখন নারায়ি তাঁঙের এক শতম্ম বেঙলন, 
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“রবে এই জঙন্ম এঙস আমার সঙ্ বমত্তা কর, আমার পজূা, গসিা কর, 
তাহঙল সাত জন্ম লা�ঙি । আর রবে আমার সঙ্ শত্রুতা কর, তাহঙল 
বতন জন্ম লা�ঙি । গকানটা করঙি ?”

“প্রভণু , তাড়াতাবড় চঙল আসি আপনার কাঙে—আমরা শত্রুই 
থাকি !”

তখন তাঁরা সত্যরণুঙ� হঙলন বহরি্যকবশপণু আর বহরি্যাক্ষ, 
গত্তারণুঙ� হঙলন রািি আর কণু ম্ভকি ম্ম, আর বিাপঙর হঙলন বশশুপাল 
আর েন্তিক্র—তাঁরা সিসময় কৃঙষ্র প্রবতবিব্বিতা করঙতন ।

বহরি্যকবশপণু আর বহরি্যাক্ষ দুই ভাই বেঙলন । গসই দুই ভাই 
অসুর সিাইঙক উৎপাটন করঙত শুরু করঙলন । কত ভীিি অত্যাচার 
তাঁরা করঙত লা�ঙলন ! স্ব� ম্ম গথঙক গেিতারা উৎপাত সহ্য করঙত না 
গপঙর স্ব� ম্ম রাজ্য গথঙক পলায়ন করল । এটা শুঙন বহরি্যাক্ষ আরও 
গিবশ অত্যাচার করঙত লা�ঙলন, তখন ভ�িান গরঙ� গরঙ� শকূররূপ 
ধারি কঙর বহরি্যাক্ষঙক িধ করঙলন ।

তখন গর তাঁর ভাই মঙর গ�ঙলন বহরি্যকবশপণু শুঙন আঙরা গিবশ 
গরঙ� গ�ঙলন । তখন কী করঙলন ? জ্ঙল চঙল ব�ঙয় ব্রহ্মার ধ্যান 
করঙত লা�ঙলন । না গখঙয় গেঙয় হাজার হাজার িের ধঙর তপস্া 
কঙরবেঙলন বতবন, তখন ব্রহ্মা তাঁর তপস্ায় খণুি খণুবশ হঙয়ঙেন । 
অসুরটার কাঙে হাবজর হঙয় ব্রহ্মা তাঁঙক বজঙজ্স করঙলন, “িল তণু বম 
কী ির চাও ?”

“আবম অমরতা চাই ।”
“এটা গতা আমার িাবহঙর, এটা আমার হাঙত নয় । আমার অঙনক 

আয়ণু আঙে বকন্তু আমারও এক বেন এই গেহ োড়ঙত হঙি । আবম এটা 
গতামাঙক বেঙত পারি না । আর অন্য বকেণু  চাও ?” 

বহরি্যকবশপণু খাবনক গভঙি িলঙলন, “তখন আবম চাই গর, আবম 
বেঙনও মরি না, রাঙতও মরি না ।”

ব্রহ্মা িলঙলন, “বঠক আঙে ।”
“আবম গতামার গকান সৃষ্ জীি বিারা মরি না ।”
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“তাও বঠক আঙে ।”
“আবম আকাঙশও মরি না, মাবটঙতও মরি না, পাতাঙলও মরি না ।
“তাও বঠক আঙে ।”
“আবম ঘঙরও মরি না, িাবহঙরও মরি না ।”
“তাও বঠক আঙে । তণু বম গরই িরটা চাও, আবম গতামাঙক এই ির 

বেঙয় বেলাম ।”
এই �াঁঙক বহরি্যকবশপণু তাঁর ্রেী িাবড়ঙত গরঙখ গ�বেঙলন—তাঁর 

নাম বেল কয়াধণু । রখন বহরি্যাক্ষঙক ভ�িান িধ কঙরবেঙলন, গেিতারা 
আিার স্বঙ� ম্ম ব�ঙর আসল । এক বেন তারা বহরি্যকবশপণুর িাসস্াঙন এঙস 
অসুঙরর িাবড়টা লণ্ডভণ্ড করল । কয়াধণুঙক একা গেঙখ তারা ওঙক বনঙয় 
চঙল গ�ল হত্যা করঙত । মাঝখাঙন রাস্তায় নারঙের সঙ্ গেখা হল ।

নারে অিাক হঙয় বজঙজ্স করঙলন, “গতামরা এঙক বনঙয় গকাথায় 
রাঙছো ? মবহলাটার স্বামী এখন ব্রহ্মার ধ্যান করঙত জ্ঙল ব�ঙয়ঙেন, 
গতামরা গকাথায় এঙক বনঙয় রাঙছো ?”

“এঙক গমঙর গ�ঙল বেঙত রাবছে ! এর �ঙভম্ম  বহরি্যকবশপণুর সন্তান 
আঙে, এ সন্তানটা রবে জন্ম গ্রহি কঙর, তাহঙল গসও অসুর হঙি । 
আমরা এটা সহ্য করঙত পারি না !”

নারে তখন তাঙেরঙক িণুবঝঙয় বেঙলন, “গতামরা জান না, এই 
�ঙভম্ম  গর সন্তান হঙি, গস মহান ভতি হঙি আর গতামাঙেরবট রক্ষা 
করঙি । িরং মবহলাঙক আমার কাঙে বেঙয় োও ।”

তাই, কয়াধণু নারঙের সঙ্ তাঁর আশ্রঙম চঙল গ�ঙলন । গসখাঙনই 
বতবন ঠাকণু ঙরর িাসন মাজা, সি বকেণু  গসিা, পজূা করঙত লা�ঙলন, 
আর রখন নারে প্রঙত্যক বেন ভা�িত্ পাঠ করঙতন, তখন প্রঙত্যক 
বেন গসই কয়াধণু শ্রিি করঙতন । ভা�িঙত গর বশক্ষাগুঙলা বেঙয়ঙেন, 
প্রহ্াে মহারাজ মাঙয়র গপঙট িঙস গসগুলাই শ্রিি কঙরঙেন আর পঙর 
বতবন িািাঙক আর স্কণু ঙলর িালক�িঙক গসই বশক্ষা বেঙতন । 

কয়াধণুর গসিায় খণুি খণুবশ হঙয় নারে তাঁঙক একবেন িলঙলন, 
“কয়াধণু, গতামার গসিায় আবম খণুি খণুবশ হঙয়বে, তণু বম বক ির চাও, 
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িল ।” কয়াধণু িলঙলন, “বহরি্যকবশপণু চঙল রাঙছে িঙন ব্রহ্মার ধ্যান 
করঙত, গস অসুর হল—ও গতা আমার স্বামী… আপবন আমাঙক এমন 
ির গেন—স্বামী ব�ঙর না আসা পরম্মন্ত আমার সন্তান প্রসি হঙি না । 
গস িরটা আমাঙক গেন ।” নারে রাবজ হঙয় তাঁঙক ওই িরটাই বেঙয় 
বেঙলন ।

এবেঙক বহরি্যকবশপণু ব্রহ্মার কাে গথঙক ির গপঙয় সঙ্ সঙ্ 
িাবড়ঙত ব�ঙর আসঙলন । এঙস বতবন গেখঙলন গর, িাবড়টা লণ্ডভণ্ড 
বেল—গরঙ� ব�ঙয় বতবন হুংকার বেঙলন, “গকাথায় গ�ল আমার ্রেী ?!” 
গকউ তাঁঙক িলল, “নারে মণুবন এখাঙন এঙস বনঙয় গ�ঙলন, আপনার 
্রেী তাঁর আশ্রঙম ।” নারে গ�াস্বামীর আশ্রঙম ব�ঙয় বহরি্যকবশপণু 
্রেীঙক বনঙয় চঙল আসঙলন । তখন তাঁর সন্তান প্রসি হল, নাম রাখল 
প্রহ্াে । 

আঙস্ত আঙস্ত প্রহ্াে িড় হঙত লা�ল । অসুরঙের গুরু বেল 
শুক্রাচারম্ম্য, তাঁর দুই পণুত্ বেল, িণ্ড আর অমকম্ম । বহরি্যকবশপণু গেঙলঙক 
তাঁঙের কাঙে পড়ঙত পাবঠঙয় বেঙয় আজ্া বেঙলন, “সাম-োন-েণ্ড-
গভে সিগুঙলা বশক্ষা তাঙক োও—কার সঙ্ েণ্ড করঙত হঙি, কার 
সঙ্ গভে জ্ান করঙত হঙি, এ সি বশক্ষা গেঙি ।” বকন্তু রা িণ্ড-অমকম্ম 
বশক্ষা বেঙছে, প্রহ্াঙের ওই সি বকেণু ই কাঙন রাঙছে না ।

একবেন বহরি্যকবশপণু িণ্ড-অমঙকম্ম ডাকঙলন, “আমার গেঙল বক 
বশঙখঙে ? তাঙক একিার বনঙয় চঙল এস !” প্রহ্াে িাবড়ঙত এঙলন, মা 
তাঁঙক নতণু ন জামা-কাপড় পবরঙয়, সি বকেণু  কঙর িািার কাঙে িবসঙয় 
বেঙলন । তখন িািা গেঙলঙক বনঙজর গকাঙল বনঙয় বজঙজ্স করঙলন, 
“িািা, তণু বম এই স্কণু ঙল পড়ঙল বক ভাঙলা বশক্ষা গপঙয়ঙো ? তণু বম গরটা 
ভাঙলা বশঙখঙো তার মধ্য গথঙক একটা সিঙচঙয় িড় বশক্ষাটা িল ।”

প্রহ্াে িলঙলন, “িািা, আবম বশক্ষাটা িলি ।” তখন িলঙলন,
ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সক্চিোিদিক্বগ্রহঃ ।
অিাক্েরাক্েজর ম্মাক্বদিঃ সব্ম্ম কারণকারণম্ ॥
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রখন এটা শুনঙলন, বহরি্যকবশপণু তাঁঙক এিার গকাল গথঙক েণু ঙড় 
গ�ঙল বেঙলন, “এটা আমার ঘঙর শত্রু জবন্মঙয়ঙে !! আমার ঘঙর 
শত্রু হঙয়ঙে !” িণ্ড-অমকম্মঙক ডাক কঙর িলঙলন, “ও গর ! আমার 
গেঙলঙক গতামরা বক গশখাছে ?!”

িণ্ড-অমকম্ম সঙ্ সঙ্ িলঙলন, “প্রভণু , বিশ্বাস করুন, এসি বশক্ষা 
আমরা গতাঙক গকান বেন গেইবন ! গকাথা গথঙক গর গপঙয়ঙে আমরা 
িণুঝঙত পারবে না ।”

বহরি্যকবশপণু তখন তাঙেরঙক কঙঠার বনঙেম্মশ বেঙলন, “ভাঙলা 
কঙর লক্ষ্য রাখ : গতামাঙের স্কণু ঙল অন্য গকউ আঙস, গকউও তা বশবখঙয় 
গেয় !”

“বঠক আঙে ।” 
আর প্রহ্াে কী করঙলন ? গর স্কণু ঙল অসুর বেল, তাঙের েঙল বনঙয় 

আসঙলন—স্কণু ঙলর মাস্টরমশাইটা রা িলঙতন, প্রহ্াে তাঙেরঙক 
উলঙটা কথা িলঙতন ।

আর এক বেন বহরি্যকবশপণু িাবড়ঙত প্রহ্ােঙক বনঙয় এঙলন, 
আিার বজঙজ্স করঙলন, “িল, বক ভাঙলা বশক্ষা বশঙখবেস তণু ই ? 
মাস্টরমশাইটা বক বশবখঙয়ঙে ?”

প্রহ্াে তখন িলঙলন, “শ্রিিং, কীর্ম্মনং, স্মরিং, িন্দনং, পাে-
গসিনম্, োস্ং, সখ্যম, আত্বনঙিেনম…” 

“এ বক ??! এসি বক িলবেস ?!”
একিাঙর বহরি্যকবশপণু গরঙ� হয় আর বক ! হুংকার বেঙয় 

িলঙলন, “কণু লা্ার !” আর মঙন মঙন ভািঙলন, “এঙক গর অিস্া 
হয়, এঙক িধ করঙত হঙি !”

নানা উপায় গচষ্া কঙরবেঙলন বহরি্যকবশপণু তাঁর গেঙলঙক গমঙর 
গ�লঙত—জঙলর মঙধ্য গ�ঙল বেঙলন, হবতর পাঙয়র মঙধ্য গিঁঙধ 
বেঙলন, সাঙপর বিি বেঙলন, আগুঙনর মঙধ্য গ�ঙল বেঙলন, ইত্যাবে, 
বিবভন্ উপায় গচষ্া করঙলন বকন্তু বকেণু  গতই তাঁঙক মারঙত পারঙছেন 
না ! অঙনক িহুিার গচষ্া কঙরবেঙলন বকন্তু বি�ল । 
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তখন বহরি্যকবশপণু তাঁর গলাক গডঙক িলঙলন, “গতামার বিারা 
বকেণু  হঙি না, আমার কাঙে তাঙক বনঙয় চঙল এস ! আবম তাঙক উবচত 
বশক্ষা বেঙয় গেি !” প্রহ্াে তাঁর পাঙশ এঙস িসঙলন ।

বহরি্যকবশপণু হুংকার বেঙয় বজঙজ্স করঙলন, “তণু ই এই বশক্ষা 
গকাথা গথঙক গপঙয়বেস ?”

প্রহ্াে শান্ত স্বঙর িলঙলন, “িািা, আমাঙক রাঁর বশক্ষা, গসই 
বশবখঙয় বেঙয়ঙেন ।”

“মাস্টরমশাইও িলঙেন এটা তার বশক্ষা নয় !” মঙন মঙন 
ভািঙলন, “গতামরা মারঙত না পারঙল, আবম ও ি্যিস্া বনবছে !” 
আিার িলঙলন, “গহ কণু লা্ার ! িল, তণু ই এই বশখা গকাথা গথঙক 
গপঙয়বেস ? আগুঙন পণুঙড় মরবেস না, জঙলর মঙধ্য গ�ঙল বেঙল ডণু ঙি 
মরবেস না, গতাঙক পাহাড় গথঙক গ�ঙল বেলাম, তণু ই মরবল না ! িল ! 
গতাঙক গক এমন িল বেঙয় বেল ?”

“গহ বপতা ঠাকণু র ! আপবন গর িঙল িলীয়ান, আবমও গসই িঙল 
িলীয়ান । আপবন গরখান গথঙক িল গপঙয়ঙেন, আবমও গসখান গথঙক 
গপঙয়বেলাম । আপবন ব্রহ্মার কাে গথঙক িল গপঙয়ঙেন আর ব্রহ্মা তাঁর 
শবতি কৃষ্ গথঙক গপঙয়বেঙলন । আপবন ব্রহ্মার কাে গথঙক িল গপঙয় 
অহঙ্কাঙর একিাঙর মর্ হঙয় ভণু ঙল ব�ঙয়ঙেন আপবন িলটা গকাথা 
গথঙক গপঙয়ঙেন । সি িল হবরর কাে গথঙক ।”

“আ ! তণু ই িারিার 'হবর', 'হবর' িলবেস, গতার হবর গকাথায় 
আঙে ?” 

“কৃষ্ সিম্মত্ই আঙেন ।”
“গতার হবর গকাথায় থাঙক ?”
“হবর গকাথায় না থাঙকন ?”
“সি জায়�ায় আঙে ? হবর এই স্তঙম্ভর মঙধ্যও আঙে ?”
“হ্যাঁ, এখাঙনও আঙেন ।”
“এখাঙন আঙে গতার হবর ???!”
তখন বহরি্যকবশপণু স্তঙম্ভ ঘণুবি মারঙলন—স্তম্ভটা গভঙ্ পঙড় গ�ল 
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আর গসখান গথঙক বিশাল বচৎকার শুরু হঙয় গ�ল ! বচৎকারটা শুঙন 
গেিতারা উপঙর ভঙয় কাঁপঙত শুরু করল । লক্ষীঙেিীঙক সিাই িলল, 
“লক্ষী, তণু বম রাও, প্রভণু র হুংকাঙর এই পবৃথিী লয় হঙয় রাঙি !”

লক্ষী িলঙলন, “আবম পারি না, আবম খাণ্ডার নারায়ঙি গসিা 
করঙলই প্রভণু  আঙরা গরঙ� রাঙিন ।”

তখন স্তম্ভ গথঙক নবৃসংহঙেি (আধ নর আধ বসংহ) আবিভণুম্মত 
হঙলন । তাঁঙক গেঙখ বহরি্যকবশপণু খণুি উদেণ্ড মর্ হঙয় রাঙছেন আর 
নবৃসংহঙেিও খণুি উন্মর্ও হঙয় রাঙছেন । ভ�িান জয় আর বিজয় 
িঙলবেঙলন, “আবম গতামাঙের সঙ্ লড়াই করি,” গস লড়াইটার কথা 
বতবন মঙন করবেঙলন ।

তখন বহরি্যকবশপণুর সঙ্ নবৃসংহঙেঙির গজার লড়াই হঙছে । সি 
গেিতারা িলঙে, “হায় হায় ! হায় হায় কী হঙলা ? আমার প্রভণু  এক্ষণু বন 
গহঙর রাঙি ! রবে ভ�িান গহঙর রায়…” বকন্তু ভ�িান বহরি্যকবশপণুঙক 
হাত গথঙক েণু টঙত বেঙয় তখনই তাঁঙক আিার হাঙত ধরঙলন আর 
আিার �ট্ কঙর েণু ঙড় বেঙলন—ভ�িাঙনর ইছো কঙর গেঙড় বেঙলন । 
গেিতারা ভয় গপঙয় িলঙলন, “হায় হায় ! প্রভণু  জয় করঙি ? জয় করঙি 
না ? প্রভণু  লড়াই গহঙর গ�ঙলন ?!” তখন বহরি্যকবশপণু নবৃসংহঙেঙির 
শ্রীঅঙ্ আঘাত করঙলন এিং সঙ্ সঙ্ আর সময় না বেঙয় 
নবৃসংহঙেি তাঁঙক ধঙর তণু ঙল গ�লঙলন । তারপর নবৃসংহঙেি তাঁঙক 
তণু ঙল ঊরুর মঙধ্য গরঙখ (ব্রহ্মা তাঁঙক ির বেঙলন গর, বতবন মাবটঙত 
মরঙিন না, আকাঙশ মরঙিন না, পাতাঙল মরঙিন না, গকান অ্রে বিারা 
মরঙিন না, প্রভৃবত ।) নখ বেঙয় তাঁর উেরটা বেঁঙড় গ�লঙলন আর 
নাবড়ভণু ঁ বড়টাঙক িাবহর কঙর �লায় পড়ঙলন ! 

তারপর প্রহ্াে মহারাজঙক গেঙখ খণুি আনন্দ গপঙলন 
নবৃসংহঙেি । ভ�িান িলঙলন, “প্রহ্াে, িািা, তণু বম একটা বকেণু  ির 
চাও ?”

প্রহ্াে িলঙলন, “প্রভণু , আবম আর কী ির চাইি ? তণু বম আমাঙক 
কৃপা করিার জন্য এঙসঙো, প্রভণু , আবম আর বকেণু  চাই না…”
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“না, বকেণু  বনঙত হঙি ।”
“তাহঙল এই ির োও—আমার িািা গতামার শ্রীঅঙ্ আঘাত 

কঙরঙেন, আমার িািাঙক উদ্ধার কর কৃপা কর ।”
“গতামার িািা আমার অ্ স্পশ ম্ম কঙরঙে । আমার গর কীর্ম্মন 

কঙর, আমার গর নাম কঙর, আমাঙক গর একিার েশ ম্মন কঙর, গস কৃপা 
গপঙয় চঙল রাঙছে, আর গতামার িািা আমাঙক স্পশ ম্ম কঙরঙে—গস 
রখন রাঙ� লড়াই কঙর মারামাবর গখলায় করঙল, তিণু আমাঙক স্পশ ম্ম 
কঙর গস আমার ধাম প্রাতি হঙয় গ�ঙে । তাহঙল এটা ির নয় । িল আর 
কী ির চাও ? কী ির আবম গতামাঙক বেঙত পাবর ?”

তখন প্রহ্ে িলঙলন, “আর কী চাইি ? গতামার রবে বকেণু  বেঙতই 
হয় আমাঙক, তখন এই ির আবম চাই—আবম চাই গর আমার জন্য 
চাওয়ার িাসনাটা গকঙট রায়, এই ির োও, প্রভণু  ।”

এইটা হল মলূ বশক্ষা । ভ�িাঙনর কাে গথঙক চাওয়ার িাসনাটা 
গকঙট গরঙত হঙি । ভ�িানঙক বনঙজর ইবন্দ্রয়তপ ম্মি করিার জন্য আমরা 
সিসময় এই চাই, গসই চাই—এইটা িন্ করঙত হঙি । প্রহ্াে মহারাজ, 
বহরি্যকবশপণু, নবৃসংহঙেঙির অথ ম্ম হঙয়ঙে গর, গলাঙকরা নবৃসংহঙেঙির 
কাঙে সিসময় িঙল, “আমার গেঙল চাকবর গহাক,” “গমঙয়র বিঙয় 
গহাক,” “শরীর ভাঙলা গহাক,” “টাকা-পয়সা গহাক” ইত্যাবে । গর শুদ্ধ 
ভতি, গস প্রাথ ম্মনা কঙর, “ভ�িান, আবম গতামাঙক একমাত্ প্রাথ ম্মনা কবর, 
গরন শুদ্ধ ভবতি আর গতামার চরঙি অচলা ভবতি থাঙক, গতামার চরঙি 
গরন রবতমবত থাঙক, গরন গতামার করুিায় গতামার জন্য বচরন্তর আবম 
গসিা করঙত পাবর । ভবতির বিনাশ না হয় তণু বম শুদ্ধ ভবতির বিঘ্ন বিনাশ 
কর ! ওই মায়ার কিঙল পঙড় গরন আমার গকান ভবতিঙত বিনাশ 
না হয়, গসইটা তণু বম একিার গেঙি । গসই আবম িরটা চাই, বনঙজর 
ইবন্দ্রয়তপ ম্মঙির জন্য বকেণু  চাই বন !”

জয় শ্রীলগুরুমহারাজ কী জয় !

—  •  •  •  —
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পূেি়ীয় ক্বসেম্ম ি

রামানুজ আচাঙরম্ম্যর দুই বিঙশি বশষ্য বেল । বক ভাঙি তারা 
বিসজম্ম ন বেল ? তারা গকান সুঙখর বচন্তা করত না, শুধণু গুরু-গসিার জন্য 
বচন্তা করত আর গুরু-গসিার জন্য তারা জীিনটাও বিপন্ কঙর বেল ।

বশষ্যর নাম বেল ধনুরোস আর গস তার ্রেীঙক বনঙয় থাকত । 
প্রঙত্যক বেন তারা বভক্ষায় গিরত । তারা ভািল, “দুজন দুই বেঙক 
গ�ঙল, তখন গিবশ বভক্ষা হঙি”, তাই তারা এক সঙ্ বভক্ষা করঙত 
গরত না । রা বভক্ষা তারা গপত, তা বেঙয় ঠাকণু ঙরর গভা� বেত আর 
রারা িাবড়ঙত আসত তাঙেরঙকও প্রসাে বেত আর পঙরর বেঙন আিার 
বভক্ষা করত—জমাত না, প্রয়াসচি করত না । তাঙের বকেণু  সচিয়-িণুবদ্ধ 
বেল না ।

গরখাঙন গমঙয়টা গরত, গসখাঙন একটা দুচিবরত্ খারাপ গলাক বেল 
গর তাঙক সিসময় উৎপাত করত । 

িারিার গস তাঙক িলল, “তণু বম গেখঙত কত সুন্দরী, তণু বম এ 
গরাঙের মঙধ্য শরীরটাঙক পণুবড়ঙয় গকন বভক্ষা করঙি ? আমার 
িাবড়ঙত গ�ঙলই, গতামাঙক আবম সি বেঙয় গেি ! আমার িাবড় তণু বম 
এস, গতামার রা প্রঙয়াজন, তাই আবম গতামাঙক বেঙয় গেি ।”

গমঙয়টা িারিার ওঙক উর্ঙর িলত, “বঠক আঙে, বঠক আঙে । 
গতামার আমাঙক িারিার আসার েরকার গনই, আবম গতামার িাবড়ঙত 
বঠক রাি ।”

ও শুনত না । আিার পঙরর বেন তার বপেঙন গথঙক িলল, “আয়, 
চল আমার িাবড়ঙত !”

গমঙয়টা িলল, “বঠক আঙে, এক বেন সময় রখন হঙি, গস বেন 



শ্রীউপঙেশ   :  “পজূনীয় বিসজম্ম ন”  ৫৯

বঠক রাি, গতামার বচন্তা করঙত হঙি না ।” এ অজণুহাত বেঙয় গমঙয়টা 
জলবে চঙল গ�ল আর এই সি কথাগুঙলা তার স্বামীঙক িঙলবন ।

এক বেন গস তার স্বামীঙক িলল, “আজঙক তণু বম বভক্ষায় রাও, 
িাবড়ঙত আমার একটণু  কাজ-কর্ম্ম  আঙে—আমাঙের জামাকাপড় ধণুঙয় 
গ�লি, পবরষ্ার-পবরছেন্ করি । তণু বম রাও বভক্ষায় আজঙক, আবম 
পারি না ।” ধনুরোস িলল, “বঠক আঙে, তাই হঙি,” আর বভক্ষায় 
গিবরঙয় গ�ল ।

একটণু  পঙর হঠাৎ গমঙয়টা 'খরখর' শুনঙত গপল—েরজায় গকউ 
আঘাত কঙরবেল… গলাকটা বকেণু  কথা িলল না, শুধণু আঘাত করল । 
গমঙয়টা মঙন মঙন ভািল, “গক আসল ? আমার স্বামী চঙল গ�ল, আবম 
এখন একা আবে… আজঙক বভক্ষায় রাইবন, আমার মঙন হঙছে দুঃশীল 
পণুরুি এঙসঙে ? এর িাবড়র পাঙশ আবম আজঙক রাইবন, এ আমার 
িাবড়টা গচঙন আজঙক এখাঙনই চঙল এঙসঙে ?” তাই মঙন মঙন িলঙে, 
“গহ গুরুঙেি, েরজা আবম নাও খণুঙল, এ েরজা গভঙ্ বেঙয় ঢণু কঙত 
পারঙি ! আবম িরং খণুঙল গেি…” গুরুঙেঙির নাম বনঙয়, গুরুঙেিঙক 
স্মরি করঙত করঙত েরজাটা খণুঙল বেল আর তখন গেখঙে তার 
গুরুঙেি সামঙন োঁবড়ঙয় আঙেন, “ওঙর, গুরুঙেি এঙসঙেন ! িসুন, 
িসুন !” গুরুঙেি ও তাঁর িান্দারা বভতঙর ঢণু ঙক িসঙলন । গমঙয়টা 
মঙন মঙন ভািল, “গুরুঙেিঙক বক গেি ?” এক গ্াস জল বেঙয় িলল, 
“গুরুঙেি, আপবন জল পান করুন, আবম গেবখ, বকেণু  খািার ি্যিস্া 
করবে ।” 

জল বেঙয় গস বচন্তা করঙে, “আমার স্বামী বভক্ষায় গিবরঙয় গ�ঙে, 
আমার িাবড়ঙত বকেণু ই গনই… আবম গকাথায় গথঙক বক গেি ? গকাথায় 
গথঙক বক গেি ? আঃ ! ওই গলাকটা প্রঙত্যক বেন িঙল আমাঙক গরঙত, 
আমার িাবড় এস, আমার িাবড় এস, আবম গতামাঙক সি বেঙয় গেি—
আবম তার িাবড়ঙত রাি !” তখন গসই িাবড় গেৌবড়ঙয় চঙল গ�ল ।

ব�ঙয় হাঁপাঙত হাঁপাঙত িলল, “এ আবম এঙসবে !”
গলাকটা অিাক হঙয় �ল, “তণু বম এঙসঙো ? িাঃ, খণুি ভাঙলা ! িস, িস !”
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“আবম পঙর িসি, এখন সময় গনই । িাবড়ঙত আমার গুরু োঁবড়ঙয় 
আঙেন ! তণু বম প্রঙত্যক বেন িল গর, গতামার িাবড়ঙত গ�ঙল অঙনক 
বকেণু  গেঙি । োও, রা আঙে, তাই োও ।”

তখন গলাকটা �ল, ডাল, চাল, সি বেঙয় বেল—সঙ্ সঙ্ 
গমঙয়টার সামঙন দুবট িহৃৎ গিাঝা হঙয় গ�ল । গমঙয়টা গিাঝাগুঙলা 
গেঙখ িলল, “এগুঙলা আবম গনি বক কঙর ? তণু বম আমার সঙ্ চল !”

সি গভা�টা িাবড়ঙত বনঙয় এঙস গমঙয়টা গলাকটাঙক িলল, “তণু বম 
গুরুঙেঙির কাঙে িঙস গুরুর কথা শুন আর আবম এবেঙক রান্া করবে, 
একটণু  পঙর আমার স্বামীও চঙল আসঙে ।” আর তাড়াতাবড় রান্াঘঙর 
চঙল গ�ল ।

গলাকটা গুরুর কাে গথঙক হবরকথা শুনল, তারপর প্রসাে গপল, 
আর তখন তার কী হল ? তার ভবতি এঙস গ�ল ! এ মবহলাঙক আঙ� রা 
খারাপ কথা িঙলবেল, গস কথা িাে বেঙয় এখন িলল, “গতামার গুরুর 
কাে গথঙক আমার েীক্ষা গনওয়ার ি্যিস্া কঙর োও ।”

দবষ্ণব-সজগেজত মি      আিক্দিত অনুক্ষণ
        সো হয় কৃষ্ণ-পরসগে 
ছাক্ডয়া দবষ্ণব-পসবা  ক্িস্ার পপজয়জছ পকবা
(শ্রীলনরর্মোস ঠাকণু র)

সাধণুস্ করঙল, হৃেয় গথঙক ময়লা বনিরৃ্ হয় এিং ভবতি িীজ উঠা 
হয় । এটা হঙছে সাধণুসঙ্র �ল । এটা সিসময় মঙন রাখঙত হঙি । 
বিষ্ি-গসিা গেঙড় গকউ বনস্তার গপঙত পাঙর না । আমরা খণুি অল্প বেন 
এ জ�ঙত থাকি, তাই সময় নষ্ না কঙর আমঙের ভ�িাঙনর গসিায় 
বনরণুতি করঙত হঙি আর কৃঙষ্র সংসার করঙত হঙি ।

—  •  •  •  —



শ্রীউপঙেশ   :  “ভতি ও নাবপত”  ৬১

ভতি ও িাক্পত

বিশ্বাস করঙত হয় । সাধণুস্ না করঙল, হয় না । আবম এক 
উোহরি বেঙয় গেি ।

িাইঙরর গলাক সতিাহ ধবরয়া চাকবর-িাকবর কঙর আর রবিিার 
বেঙন সতিাঙহর গশঙি চণু ল-োবড় থাঙক । গসইজন্য রবিিার বেঙন তারা 
চণু ল-োবড় কাঙট—সিাই নাবপঙতর গোকাঙন লাইন বেঙয়ঙে, ওখাঙন 
বঘঙর িঙস আঙে । এক রবিিার বেনঙক পবূি ম্মমা বেল—সাধণুরা পবূি ম্মমায় 
মস্তক মণুণ্ডন কঙরন ।

তাই এক মঙঠর সাধণু নাবপঙতর গোকাঙন ব�ঙয় িলল, “িািা, 
আবমও মস্তকটা মণুণ্ডন করি ।”

নাবপতটা িলল, “এই গতা লাইঙন অঙনক গলাক আঙে, আপবন 
এখন িসুন ।”

সাধণুটা এখাঙন িসল একটা গিঙচির মঙধ্য । সিাই কা�জ পড়ঙে, 
আলতণু -�ালতণু  �ল্প করঙে আর সাধণুটা চণু প কঙর িঙস বেল ।

একটণু  পঙর নাবপতটা িলল, “এই জ�ঙত ভ�িান গনই । গেঙখা 
খিরটা হঙছে—কত গলাক �াবড় দুঘম্মটনায় মরঙে, এখাঙন মারামাবর 
হঙছে, এই গেঙল িািাঙক গমঙর বেঙছে ! ভ�িান থাকঙলই, ভ�িান 
গেখঙত পায় না ! ভ�িান গনই ।”

কথায় কান না বেঙয় সাধণু চণু প কঙর িঙস ভািল, “আবম রবে 
এখাঙন প্রবতিাে কবর, তাহঙল িাবড়র েল আমাঙক ধঙর মারঙি । আবম 
িরং উঙপক্ষা করি এ সি, মাথা মণুণ্ডন কঙর বেঙয় চঙল গরঙত পারবে ।”

পঙর গসখান গথঙক চঙল ব�ঙয় সাধণুবট মঙন মঙন বচন্তা করল, “এ 
গলাকগুঙলাঙক বক কঙর এ পঙথ আনা রায় ? বিঙশি কঙর গোকাঙনর 
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নাবপতটাঙক—গস ওই েঙল সায় বেঙছে, হ্যাঁ, হ্যাঁ করঙে । নাবপতটাঙক 
বক কঙর এ পঙথ আনা রায় ?”

এই বেন গহঁঙট গহঁঙট গস্টশঙনর বেঙক চঙল এঙস গস গেখঙত গপল 
এক পা�ল গলাক—িড় োবড় হঙয় গ�ঙে, অত িড় িড় চণু ল, গনাংরা, 
গকান বেন স্ান কঙর না । একজন আখ খাঙছেন, আঙখর গোিলাগুঙলা 
গ�লঙে আর ও এগুঙলা আিার েণু ড়ঙে—গরেন গথঙক ময়লাগুঙলা 
খাঙছে … এ পা�লটা করঙে । 

সাধণু তখন ওঙক িলল, “িািা, আমার সঙ্ চল !” এ রাঙি না । 
সাধণুটা তখন এক টণু কঙরা চকঙলট বকঙন বেঙয় িলল, “আবম গতামাঙক 
চকঙলট বেঙয় গেি, চল ! চল, আমার সঙ্ চল ।” এঙক চকঙলট-
িকঙলট গেবখঙয় বেঙয় গোকাঙনর কাঙে বনঙয় এল, িলল :

“এই গেঙশ নাবপত নাই ! এই গেঙশ নাবপত নাই ! এই গেঙশ 
নাবপত নাই !”

নাবপতটা তখন রাস্তায় গিবরঙয় িলল, “এ বক ! আপবন গতা 
কালঙকই আমার কাঙে মস্তক মণুণ্ডন কঙর গ�ঙলন, োবড় গকঙট গ�ঙলন 
আর আজঙক িলঙেন নাবপত গনই ? আবম গতা নাবপত !”

সাধণুটা উর্ঙর িলল, “আপবন রবে নাবপত থাঙকন, তাহঙল এর 
বিরাট চণু ল-োবড় গকন ?”

নাবপত িলল, “আপবন পা�ল না বক ? এই গলাকটা বক আমার 
গোকাঙন এঙসঙে গকানবেন চণু ল-োবড় কাটঙত ? আসুন, আবম 
এইক্ষঙিই তার চণু ল-োবড় গকঙট গেি !”

“ওঃ, আপনার গোকাঙন আসঙত হঙি তারপর আপবন চণু ল-োবড় 
গকঙট গেঙি ? আর কালঙক কী িঙলবেঙলন ? ভ�িান গনই ! আপবন বক 
কঙর জাঙনন ? আপবন থাঙকন গি�মপণুঙর আর গসখান গথঙক িঙল গেন 
গর, কলকাতা িলঙত একটা শহর গনই—আপবন কলকাতা গেখঙলন 
না, গ�ঙলন না, িণুঝঙত পারঙলন না, এখান গথঙক এই িঙল বেঙলন ; 
বকন্তু আপবন কলকাতায় ব�ঙয় গেখঙত পাঙিন কলকাতা শহর আঙে । 
আর আপবন এই গোকাঙন িঙস িঙলন ভ�িান গতা গনই—আপবন 
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ভ�িাঙনর মবন্দঙর ব�ঙয়ঙেন ? ভ�িাঙনর ভঙতির কাঙে ব�ঙয়ঙেন ? 
ভঙতির হৃেঙয় ভ�িান অিস্ান কঙরন ! সাধণু-সঙ্র মঙধ্য ভ�িান 
থাঙকন, গরখাঙন হবরকথা গসখাঙন ভ�িান আঙসন আর আপবন 
বক সাধণু-স্ কঙরঙেন ? আপবন ভ�িাঙনর কথা শুঙনঙেন ? আপবন 
ভ�িাঙনর মবন্দঙর ব�ঙয়ঙেন ?”

“তা গতা রাই বন …”
“তারপর আপবন বক কঙর িলঙলন ? কাল গথঙক মবন্দঙর রাঙিন ।”
“বঠক আঙে, রাি ।”
তখন নাবপতটা মবন্দঙর গ�ল আিার তার অনুভবূত হঙত লা�ল—

“সত্যই গতা, ভ�িান িলঙত বকেণু  আঙে ।” সাধণু-স্ করঙত করঙত গস 
ভতি হঙয় গ�ল ।

আবম হাতটা মণুঙখর সামঙন তণু ঙল বক আ ণ্ুলটা গুিঙত পারি ? 
না, হাতটা একটণু  েঙূর, একটণু  বডঙস্টঙসে গরখঙত হঙি । ভ�িাঙনর 
মবন্দঙর ব�ঙয় ভ�িানঙক বক গেখি ? “ভঙতির হৃেঙয় গ�াবিন্দ বিশ্রাম 
কঙরন”—ভঙতির কাঙে গ�ঙল ভ�িান গেখা গেঙিন, তাঁর ভঙতির 
স্ই কঙর গরঙত হঙি । অবত েঙূরও নাই আিার অবত বভতঙরও নাই, 
বনবেম্মষ্ বডঙস্টঙসে গরঙত হঙি ।

—  •  •  •  —
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চকচক করজলই পসািা হয় িা

িহৃৎ স্বাথ ম্ম গপঙত হঙল, ক্ষণু দ্র স্বাথ ম্ম ত্যা� করঙত হয় । 
িধ ম্মমান গজলায় মানকর নাঙম এক গ্রাম বেল । গস মানকঙর এিং 

ব্রাহ্মি বেল, তার নাম বেল জীিন চক্রির্্তী । গস জীিন চক্রির্্তী বশঙির 
পজূা করত এিং তার পজূায় সন্তুষ্ হঙয় বশি ঠাকণু র এক রাঙত্ তার 
কাঙে হাবজর হঙয় বজঙজ্স করঙলন, “জীিন, তণু বম কী চাও ?”

জীিন িলল, “ঠাকণু র, আমার িবড়ঙত গমঙয় িড় হঙয়ঙে বকন্তু আবম 
ওঙক বিঙয় বেঙত পারবে না, তঙি বকেণু  ধন (টাকাপয়সা) চাই…”

বশি ঠাকণু র িলঙলন, “আবম গকাথায় ধন পাি ? ধন গপঙত হঙল, 
গতামাঙক িনৃ্দািঙন গরঙত হঙি ।”

“িনৃ্দািন ? বঠক আঙে, রাি । কার কাঙে গরঙত হঙি ?”
“সনাতন গ�াস্বামীর কাঙে রাও, বতবন গতামাঙক সি বেঙত 

পাঙরন ।”
তখন িনৃ্দািঙন ঢণু ঙক জীিন চক্রির্্তী রাস্তায় এক গলাকঙক বজঙজ্স 

করল, “সনাতন গ�াস্বামী গকাথায় থাঙকন ?”
গলাকটা িলল, “ওই বিােশাবেত্য-বটলায় মেনঙমাহঙনর মবন্দর 

আঙে, ওখাঙনই থাঙকন সনাতন গ�াস্বামী ।”
ওখাঙন ব�ঙয় জীিন রাস্তায় গেখঙত গপল এক �বরি ব্রাহ্মি িঙস 

িঙস হবরনাম করবেঙলন । তাঁর কাঙে ব�ঙয় জীিন বজঙজ্স করল, 
“সনাতন গ�াস্বামী গকাথায় থাঙকন ?”

ব্রাহ্মি িলঙলন, “আবম এটা ।”
“আপবন ?”
“গকন ? বিশ্বাস হঙছে না ?”
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“না, না, মাঙন…”
“গতামাঙক গক পাবঠঙয়ঙে ?”
“বশি ঠাকণু র ।”
“বশি ঠাকণু র গতামাঙক বক জন্য আমার কাঙে পাবঠঙয়ঙেন ?”
জীিন িলল, “ধঙনর জন্য…”
“আবম গকাথায় ধন পাি ?”
“হ্যাঁ, আমার তাই মঙন হঙছে । আমার িাবড়ঙত একটা রূঙপর 

ও বকেণু  বপতঙলর হাবড়-কড়াই আঙে, বকন্তু আপনার তাও নাই । 
আপনার মাবটর একটা িাসন, মাবটর একটা হাবড় আঙে । আবম চঙল 
রাবছে… আমার হয়ঙতা ভণু ল হঙয় গ�ঙে ।”

জীিন রখন চঙল গ�ল তখনই সনাতন গ�াস্বামী �ট কঙর তাঙক 
ডাকঙলন, “শুন, শুন ! মঙন পঙড়ঙে । আবম এক বেন রমণুনায় স্ান 
করঙত ব�ঙয় গপঙয়বেলাম এক পরশমবি, গসটাই আবম রমণুনার পাঙড় 
িাবলর মঙধ্য গরঙখ বেঙয়বে । ওখাঙন গ�ঙল খণুঙঁজ পাওয়া রাঙি ।”

তখন ওখাঙন ব�ঙয় জীিন পরশমবিটা খণুজঁঙত লা�ল কন্তু বকেণু  
গপল না । ব�ঙর এঙস সনাতন গ�াস্বামীঙক িলল, “আবম বকেণু  খণুঙঁজ 
পাবছে না ।”

সনাতন িলঙলন, “আবম গেখবে… গেবখ, ওখাঙন খণুঙঁজা গতা !”
গশঙি বতবন ওই পরশমবিটা িাবলর মঙধ্য গপঙলন । তার হাঙত 

একটা গলাহার কিচ বেল—পরশমবি বেঙয় গসই গলাহার কিচটা 
গসানার হঙয় গ�ল । জীিন সুখী হঙয় গ�ল আর িাবড়ঙত ব�ঙর 
গরঙত লা�ল বকন্তু একটণু  পঙর হঠাৎ মঙন মঙন ভািল, “এই সাধণু এত 
োবম বজবনস গপঙয় গকন রমণুনার পাঙড় গ�ঙল বেঙলন ? সাধণু বনচিয় 
িড় বকেণু  গপঙয়ঙেন… সিাই ক্ষণু দ্র বজবনস গপঙল তণু ছে কঙর আর িড় 
বজবনস গপঙল সিাই কাঙে রাঙখ । বনচিয় বতবন িড় বকেণু  গপঙয়ঙেন !”

তখন জীিন আিার সনাতঙনর কাঙে এল । তাঙক গেখঙত গপঙয় 
সনাতন গ�াস্বামী অিাক হঙয় িলঙলন, “আঙর, গকন তণু বম এঙসঙো ? 
তণু বম োবম বজবনস গপঙয়ঙো, গসই বজবনসটা তণু বম বনঙয় রাও । গতামার 
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সি গসানার হঙয় রাঙি, গমঙয়র বিঙয় গেঙি, িাবড়-ঘর, টাকা-পয়সা, 
ধন-গেৌলত—সি হঙয় রাঙি । রাও !”

“না, প্রভণু , আমার একটা প্রশ্ গজঙ�ঙে…”
“কী প্রশ্ ?”
“কী ধঙন হঙয়ে ধনী, মবিঙর না মাঙন মবি, গসই ধঙনর একটা 

খাবনক মাব� নতবশঙর আপনার শ্রীচরঙি । আপবন কী ধঙন ধনী 
হঙয়ঙেন ? গসই ধনটা আবম চাই ।”

“গসই ধন আবম বেঙত পাবর বকন্তু তণু বম গনঙি, জীিন ?”
“হ্যাঁ, প্রভণু , গনি ।”
“তঙি গতামার পরশমবি গ�ঙল োও আর হাত পাঙতা ।”
পরশমবি গ�ঙল বেঙয় জীিন হাত পাতল আর সনাতন গ�াস্বামী 

তার হাঙত একটা জপ মালাই বেঙয় বেঙলন এিং িলঙলন, “এখন 
িনৃ্দািঙন থাঙকা ।”

…ওবেঙক তার গমঙয় ভাঙলা জায়�ায় বিঙয় হঙয়ঙে, ভাঙলা 
ঘরিাবড় হঙয় রাঙছে আর জীিন চক্রির্্তী িনৃ্দািঙন থাকল ।

গক সি কঙরন ? ভ�িান সি কঙরন । মাবলক হঙছেন ভ�িান । 
ভ�িান িঙলন, “তণু বম আমার বচন্তা করঙি, আবম গতামার বচন্তা 
করি ।” এইজন্য, ভ�িাঙনর বচন্তা সিসময় করঙিন, তাহঙল গেখঙিন 
ভ�িানঙক লাভ করঙত পাঙরন ।

—  •  •  •  —



শ্রীউপঙেশ   :  “আবম গতা সি ি্যিস্া কবর নাবক ?”  ৬৭

আক্ম পতা সব ব্যবস্া কক্র িাক্ক ?

ভ�িাঙনর চরঙি সিসময় সমপ ম্মি করঙত হঙি, কৃষ্নাম করঙত হঙি :
ক্েি রায় ক্মছা কাজে ক্িশা ক্িদ্াবজশ ।
িাক্হ ভাক্ব মরণ ক্িকজট আজছ বজস ॥

আমাঙের বেন বিবভন্ ভাঙি চঙল রায়—“বেন রায় বমো কাঙজ 
বনশা বনদ্রািঙশ” । কালী-পজূা করঙল লক্ষী-পজূা করঙত হয় না,  
লক্ষী-পজূা করঙল সরস্বতী-পজূা করঙত হয় না বকন্তু 

একলা ঈশ্বর কৃষ্ণ, আর সব ভৃত্য ।
রাজর দরজছ িাচায়, পস দতজছ কজর িতৃ্য ॥
(শ্রীহচতন্য-চবরতামতৃ, ১/৫/১৪২)

কৃঙষ্র পজূা করঙল সি গেি-গেিতারার পজূা হঙয় রায় । এইজন্য 
সিটাঙক ভ�িাঙনর গসিায় লা�াঙত হঙি । গরমন িাবড়ঙত একটা 
নাবরঙকল-�াে লাব�ঙয়ঙেন িা একটা আম-�াে লাব�ঙয়ঙেন বকন্তু 
�াঙের আমটা গখঙত পাঙরন ? আপনারা ভাঙিন গর, “আম-�ােটা 
আবম লাব�ঙয়বে, আবম আমটা খাি !” বকন্তু না—আপবন �ােটা 
লা�াঙত পাঙরন বকন্তু আপবন তার �ল গখঙত পাঙরন না, গকননা 
আপবন �াঙে প্রাি বেঙত পাঙরন না । �াঙের মাবলক হঙছেন ভ�িান, 
আপবন সি ভ�িানঙক বনঙিেন কঙর তাঁর প্রসাে গ্রহি করঙত হঙি । 
এইটা হঙছে বনয়ম আর এই বনয়ম অনুসাঙর চলঙত হঙি । �ীতায়ও 
িঙলঙেন : “আমাঙক না বেঙয় গখঙল চণু বর কঙর খাওয়া হয়, পাপ ভক্ষি 
করা হয় ।” আর আপবন ভািঙেন, “আবম সিবকেণু  করবে, আবম 
সিবকেণু  ভক্ষি করি ।”
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আবম একটা কথা িলি, তখন ি্যাপারটা স্পষ্ভাঙি িণুঝঙত 
পারঙিন ।

এক গর বেল ব্রাহ্মি, তাঁর নাম বেল অজ্ণুম্ম ন বমশ্র । বতবন প্রঙত্যক 
বেন �ীতা-পাঠ করঙতন আর প্রঙত্যক বেন বভক্ষায় গিবরঙয় গরঙতন । 
এক বেন বতবন �ীতা-পাঠ কঙর, পড়ঙত পড়ঙত, এই গ্াকটা গেখঙত 
গপঙলন,

অিন্যাক্শ্তেয়জতো মাং পর েিাঃ পরণুম্ম্যপাসজত ।
পতোং ক্িত্যাক্ভরণুতিািাং পরারজক্ষমং বহাম্যহম্ ॥
(শ্রীমদ্ভ�িদ্ীতা, ৯/২২)

“রারা অন্য বচন্তা িাে বেঙয় আমার শরিাপন্ হয়, তাঙের খািারটা 
আবম িঙয় এঙন গেই ।” এটা গ্াকটা পঙড় অজ্ণুম্ম ন বমশ্র ভািঙলন, 
“আবম প্রঙত্যক বেন বভক্ষায় রাই, গলাঙকরা রা চাল, ডাল, তবর-
তরকাবর গেয়, তা বেঙয় আমার ্রেী রান্া কঙর, আবম গভা� লাব�ঙয় 
গেই । আমরা তারপর দুইজঙন প্রসাে পাই আর রা থাঙক গলাকঙক 
খািার বেঙয় গেই । কই, ঠাকণু র গতা িঙয় গেয় না !” এসি মঙন মঙন 
গভঙি গ্াকটা বতবন গকঙট বেঙলন আর বলখঙলন “করাম্যহম্”—
”আবম বনঙজই কবর” ।

�ীতার মাহাত্্যঙম কী গলখা আঙে ? ভ�িান িলঙেন, “�ীতা 
আমার হৃেয়, �ীতা আমার উর্ম স্ান, �ীতাই আমার পরম �হৃ, �ীতা 
আমার উর্ম সার-স্বরূপ” ইত্যাবে । সুতরাং �ীতা-গ্রঙন্ গর আঘাত 
কঙর, গস ভ�িাঙনর শ্রীঅঙ্ আঘাত লাঙ� ।

তাই অজ্ণুম্ম ন বমশ্র রখন �ীতার গ্াকবট গকঙট বেঙলন, তখন 
ভ�িানঙক ি্যাথা বেঙলন আর ওই সময় সঙ্ সঙ্ নারায়ি বচৎকার 
করঙলন, “উঃ ! আমার গলঙ� গ�ল !”

লক্ষীঙেিী নারায়ঙির পা বটঙপ বজঙজ্স করঙলন, “কী হঙছে গ�া ?”
নারায়ি িলঙলন, “আমার ভতি গতা অসুবিধায় পঙড়ঙে, এই 

পবৃথিীঙত আমাঙক আসঙত হঙি ।”
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তখন ভ�িান কী করঙলন ? গস িাঙরা িেঙরর িালক গসঙজ মঙতম্ম্য 
চঙল আসঙলন আর মাথার মঙধ্য চাল, ডাল, তবর-তরকাবর, �ল, মলূ, 
সি গিাঝা কঙর বনঙয় ব্রাহ্মঙির িাবড়র সামঙন এঙস হাবজর হঙলন । 
ব্রাহ্মি ওই সময় বভক্ষায় গিবরঙয় ব�ঙয়বেঙলন এিং তাঁর ্রেী (ব্রাহ্মিী) 
িাবড়ঙত একাই বেঙলন ।

িালকটা িাবড়ঙত এঙস ডাকঙলন, “গহ ব্রাহ্মিী, ব্রাহ্মিী ! ধঙরা ! 
ধঙরা ! আবম আর পাবছে না ! আমার মাথা গভঙঙ রাঙছে !”

ব্রাহ্মিী েরজা খণুঙল বজঙজ্স করঙলন, “তণু বম গক ?”
িালকটা সি গিাঝা মাথা গথঙক গনঙম িলঙলন, “এই গতা !”
“তণু বম এগুঙলা আবনঙল গকন?”
“কী করি ? এগুঙলা ব্রাহ্মি, গতামার স্বামী, বেঙয় বেল । আবম 

তাঙক িললাম পারি না বকন্তু গস আমাঙক থাপ্পড় মারল—গেখ, 
আমার বপঙঠ ো� পঙড় আঙে । “

“গস আিার বিষ্ি হঙছে, তার গতা গকান রা� গনই আর গস 
গতামাঙক মারল ?”

“এই গিাঝাগুঙলা খাবল কঙর বনঙয় এঙসা ।” 
ব্রাহ্মিী গিাঝাগুঙলা খাবল করঙত বভতঙর গ�ঙলন আর এবেঙক 

ভ�িান অন্তধ ম্মান হঙলন । ব�ঙর এঙস ব্রাহ্মিী তাঙক গেখঙত পারঙেন 
না, “গেঙলটা গকাথায় ? গকাথাও খণুঙঁজ পাবছে না—িাবড়ঙত গনই, 
ওবেঙক গনই, এবেঙক গনই…” 

তখন ব্রাহ্মিী রান্া রান্া করঙলন বকন্তু গেখঙলন গর, ব্রাহ্মিটা 
আসঙেন না । 

এবেঙক ব্রাহ্মিটা বভক্ষায় ব�ঙয়ঙেন । ও প্রথম িাবড় গ�ঙলন, 
গলাকটা িলল, “বক গ�া ? আজ গতা িহৃস্পবতিার, বভক্ষায় এসঙো ?” 
ববিতীয় িাবড় গ�ঙলন, গলাকটা িলল, “আমার িাবড়ঙত মামা মঙর 
গ�ঙে, বভক্ষা গেি না…” তৃতীয় িাবড় গ�ঙলন, গলাকটা িলল, 
“িাবড়ঙত অসুস্, বভক্ষা হঙি না ।” চতণু থ ম্ম িাবড় গ�ঙলন, িাবড়টা 
তালািদ্ধ, আিার বভক্ষা গপঙলন না । এই সি িাবড় িাবড় পাড়ায় 
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ঘণুঙর গিড়াঙলন বকন্তু এক মণুবষ্ চালও বমলঙলন না । বতনটা সময় এঙস 
কাঁেঙত কাঁেঙত ব্রাহ্মিীর কাঙে ব�ঙর এঙলন ।

ব্রাহ্মিী তাঁঙক গেঙখ অিাক হঙয় বজঙজ্স করল, “তণু বম কাঁেঙো 
গকন ? গতামার বক হঙয়ঙে ?!”

“আজঙক ঠাকণু ঙরর উপিাস থাকঙত হঙি, আমঙেরও উপিাস 
থাকঙত হঙি… আবম আজঙক বকেণু  বভক্ষা গপলাম না ।”

“গস কী ? তণু বম গতা সকাঙল একটা গেঙলঙক বেঙয় এক ঝণু বর চাল, 
ডাল, �ল, মলূ পাবঠঙয় বেঙয়ঙো, এমন বক তাঙক গমঙরঙো !”

“আবম কাউঙক মাবরবন ! আবম কাউঙক পাঠাইবন ! বক িলঙো 
তণু বম ?”

“আঙর গেঙখা গতা—কত চাল, ডাল আঙে ! কত সিবজ আঙে, 
কত �ল, মলূ আঙে !”

“গস কী ? আবম কাউঙকই পাঠাই বন ! গতামার কী ি্যিস্া হল ? 
তণু বম কী করঙল ?”

তখন ব্রাহ্মঙির গখয়াল হল গর, �ীতাটা বনঙচ পঙড় আঙে । 
বতবন ব্রাহ্মিীঙক বজঙজ্স করল, “গহ ব্রাহ্মিী, তণু বম �ীতা-পাঠ কঙরঙো 
নাবক ?”

“না, আবম গতা পাঠ কবর বন ।”
“আবম গতা �ীতা-পাঠ করার পঙর িইটা উপঙর রাখলাম । তঙি 

গক পাঠ কঙরঙে ?”
অজ্ণুম্ম ন বমঙশ্রর িাবড়ঙত ঠাকণু ঙরর বিগ্রহ বেল (বিগ্রহটা সাক্ষাে 

ব্রঙজন্দ্রনন্দন !) আর ভ�িান এখাঙন এঙস বলঙখ বেঙয় গ�ঙলন : “তণু বম 
গ্াকটা গকঙট বেঙল, এটা বকন্তু ভণু ল । গেখঙল গতা ? আজঙক তণু বম 
বভক্ষায় গ�ঙল বকেণু ই গপঙল না । তণু বম িলঙল করাম্যহম্ (আবম সিবকেণু  
বনঙজই কবর), এখন গেঙখা গক কঙর !”

ভ�িাঙনর ইছো বিনা গকউ এক পা চলঙত পারঙি না । আপবন 
ভািঙেন গর, কালঙক ওব�ঙস রাঙিন, কালঙক রান্া কঙর খাঙিন বকন্তু 
ভ�িান রবে ি্যিস্া কঙরন আপনার তখন গকান ক্ষমতাই থাকঙি না । 
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আমরা িবল, “আবম কবর, আবম সিবকেণু  কবর, আমরা সিবকেণু  ি্যিস্া 
কবর,” বকন্তু এসি ভণু ল ধারিা ! “অহঙ্কাঙর মর্ বহিা বনতাই-পে 
পাসবরয়া অসঙত্যঙর সত্য কবর’ মাবন”—আবম অসত্যঙক সত্য মাবন । 
আমার ইছো সি ভণু ল । রবে আপবন ভ�িাঙন িঙলন, “আবম গতামাঙক 
চাই,” তাহঙল �াবড় হঙি, িাবড় হঙি, টাকাও হঙি, সি হঙি, আর রবে 
ভ�িানঙক গকউ িঙল, “ভ�িান, আবম �াবড় চাই, টাকা চাই,” তাহঙল 
কী হঙি ?

কৃষ্ণ রক্ে ছণু জট ভজতি ভুক্তি মণুক্তি ক্েয়া ।
কভু ভক্তি িা পেি রাজখি লণুকাইয়া ॥
(শ্রীহচতন্য-চবরতামতৃ, ১/৮/১৮)

রখন িািা কাঙজ গিবরঙয় রায়, তখন তার গেঙল খণুি কাঁঙে িলঙে, 
“িািা, আবম গতামার সঙ্ রাি !” িািা কী করঙি ? একটা চকঙলট, 
একটা গখলনার বজবনস বেঙয় গেঙি আর গেঙলঙক ভণু বলঙয় গরঙখ রাঙি, 
তখন িািাটা কাঙজ চঙল রাঙি । ভ�িানও গসইরকম—আমাররা 
সন্তাঙনর মত ভ�িাঙনর কাঙে রবে ভ�িানঙক পাওয়ার পবরিঙতম্ম বকেণু  
চাই, “ভ�িান, আবম �াবড় চাই,” “িাবড় চাই,” “টাকা চাই” ইত্যাবে, 
ভ�িান তখন ওগুঙলা বেঙয় গেঙিন আর মাঝখান গথঙক ভবতিটা বনঙয় 
চঙল রাঙিন—আমাঙের ভবতি পাওয়া রাঙি না । রবে অন্য বকেণু  চাই, 
সি আমরা গপঙত পাবর বকন্তু ভবতি নষ্ হঙয় রাঙি আর শুধণু ভণু বতি 
থাকঙি ।

কৃষ্ণ রক্ে ছণু জট ভজতি ভুক্তি মণুক্তি ক্েয়া ।
কভু ভক্তি িা পেি রাজখি লণুকাইয়া ॥
(শ্রীহচতন্য-চবরতামতৃ, ১/৮/১৮)

এটা সিসময় মঙন রাখঙত হঙি ।

—  •  •  •  —
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েণ্ড মহৎসব

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

“গিািা গলাকও িাচাল হঙত পাঙর, প ণ্ুঙলাকও পাহাড় উলঙ্ঘন 
করঙত পাঙর রবে শ্রীগুরুপােপঙদ্মর কৃপা হয় ।”

আপনারা িহু ভাঙ�্যর �ঙল আজঙক এখঙন রঘণুনাথোস 
গ�াস্বামীর েণ্ড মহৎসি করঙত এঙসঙেন । েণ্ড মাঙন কী ? শাবস্ত । 
এই শাবস্ত এই জ�ঙতর শাবস্ত নয়—এই শাবস্ত গপঙল ভা�িত-ধাঙম 
রাওয়া রায় । এই ‘শাবস্ত’ বনত্যানন্দ প্রভণু  বেঙয়বেঙলন রঘণুনাথোস 
গ�াস্বামীঙক ।

এক আবেসতিগ্রাঙম দুই ভাই জবমোর বেঙলন, বহরি্য ও গ�ািধ ম্মন ; 
আর তাঁঙের একটা মাত্ পণুত্ বেল, তাঁর নাম বেল রাঘণুনাথ । এখাঙন 
রখন রঘণুনাথ এঙসবেঙলন, তখন বনত্যানন্দ প্রভণু  তাঁঙক িলঙলন, “আয়, 
গচার, আয় ! গতাঙক আজ শাবস্ত গেি !” গচার িলঙলন ! বনত্যানন্দ 
প্রভণু  ওঁঙক গচার িঙলবেঙলন গকন ? প্রভণু  জানঙতন, “তণু বম লণুবকঙয় 
লণুবকঙয় আমাঙক িাে বেঙয়, আমাঙক না জাবনঙয় গ�ৌরা্ মহাপ্রভণু র 
স্ করঙত ব�ঙয়ঙো, গতামার গ�ৌরা্ মহাপ্রভণু র কৃপা এইজন্য হয় বন ।”

আপবন জাঙনন, মহাপ্রভণু  সন্যাস বনঙয় রাওয়ার পঙর রখন 
শাবন্তপণুঙর অহবিত-অ্ঙন এঙসবেঙলন, তখন রঘণুনাথোস গ�াস্বামী 
ওখাঙন গেখা করঙত ব�ঙয়বেঙলন গ�ৌরা্ মহাপ্রভণু র সঙ্, তারপর 
িারিার (একিার-দুিার না, হাজারিার !) বতবন গ�ৌরা্ মহাপ্রভণু র 
কাঙে ব�ঙয়ঙেন বকন্তু কৃপা কখনও গপঙলন না । মহাপ্রভণু  তাঁঙক 
সিসময় িলঙলন, “িাবড় ব�ঙর রাও ! ঘঙর রাও, িাতণু ল হও না ! ওই 



শ্রীউপঙেশ   :  “েণ্ড মহৎসি”  ৭৩

মকম্মট বিরা�্য, গলাক গেখাঙনা বিরা�্য কর না ! ঘঙর ব�ঙয় সংসার 
কর ।” এই সি প্রভণু  িলঙলন, কৃপা হয়বন ।

রখন পঙর বনত্যানন্দ প্রভণু  সমস্ত ভতি�িঙক বনঙয় এখাঙন 
(পাবনহাবটঙত) আসঙলন আর এই িড় �াঙেন তঙল িঙসবেঙলন, তখন 
রঘণুনাথ তাঁর িািার কাে গথঙক অনুমবত বনঙয় এখাঙন আসঙলন । 
তাঁঙক গেঙখ একজন বনত্যানন্দ প্রভণু ঙক িলল, “গেখণুন না, প্রভণু , ওই গর 
রাঘণুনাথ আসঙে !”

প্রভণু  িলঙলন, “কই ? গকাথায় ? গকাথায় ? আয়, গচার, আয় ! 
গতাঙক আজঙক শাবস্ত গেি !” 

তখন রঘণুনাথ বনত্যানন্দ প্রভণু ঙক েণ্ডিৎ কঙর বজঙজ্স করঙলন, 
“কী শাবস্ত, প্রভণু  ? িলণুন ।” 

 বনত্যানন্দ প্রভণু  িলঙলন, “এই গর ভতি�ি এখাঙন আঙে, এই 
গতামার সি ভতি�িঙক আজঙক বচড়া, েবধ, আম, ইত্যাবে খাওয়াঙত 
হঙি ।” 

রঘণুনাথ িলঙলন, “এটা আমার শাবস্ত নয় ! এটা আমার ভাঙ�্যর 
কথা ।” 

তখন বতবন গোকান গথঙক সি পাতা খািার ইত্যাবে বকঙন বনঙয় 
এঙস সি গলাকঙক বেঙয় বেঙলন—অঙনক গলাক �্ায় গনঙম ব�ঙয় এই 
প্রসাে পাওয়ার জন্য, কত গলাক বেল ! আজঙকও আপবন গেখঙেন 
কত গলাক এখাঙন এঙসবেল ।

রঘণুনাথোস গ�াস্বামী উর্ম ভতি বেঙলন—উর্ম মাঙন আসল, 
শুদ্ধ ভতি । গসটা বক কঙর হল ? গসটা অবনশীলন করঙত করঙত হয় । 
রঘণুনাথোস গ�াস্বামীর উর্ম, আসল সতীত্ব বেল (সতীত্ব মাঙন গরমন 
গমঙয়র িড় বনষ্া িা সতীত্ব) । বক রকম তাঁর সতীত্ব বেল ? বতবন 
রাধারািীর-জন—তাঁঙক গেঙড় বকেণু  িণুঝঙতন না ।

রখন িনৃ্দািঙন রঘণুনাথোস গ�াস্বামী বেঙলন, তখন প্রঙত্যক বেন 
জাঙনন বক গখঙতন ? মাঠা (আমরা িবল ‘গঘাল’) । েই বেঙয় গঘাল 
হত—ওইটা বতবন প্রঙত্যক বেন গখঙতন । এক জন ব্রজ-িাসী প্রঙত্যক 
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বেন এক পদ্ম পাতায় গোনা কঙর তাঁর কাঙে এ গঘাল বনঙয় আসঙতা । 
রঘণুনাথোস গ�াস্বামী ভািঙতন, “রাধাকণু ণ্ড বিনা অন্য বেঙক মবত 
নাই—গরই বেঙক আমার মন, প্রাি বেঙয় গেি, গসই বেক গথঙক সি 
বকেণু  বনঙয় গনি ।” গসইরকম প্রঙত্যক বেন এই ব্রজ-িাসী রাধাকণু ঙণ্ডর 
পঙদ্মর গোনায় মাঠা বনঙয় আসঙতা, বকন্তু এক বেন হঠাৎ কঙর গসই 
পাতা গেঙখ রঘণুনাথোস গ�াস্বামী বজঙজ্স করঙলন, “িািা, পাতাটা 
গকাথা গথঙক বনঙয় এঙসঙো ?”

ব্রজ-িাসী িলল, “আজঙক রাধাকণু ঙণ্ড গরঙত পাবর বন, আজঙক 
আবম ওই চন্দ্রািলীর কণু ঙঞ্জ গ�ঙয়বে…”

(চন্দ্রািলীর সাঙথ রাধারািীর কী সম্পকম্ম ? তারা শত্রু । রাধারািীর 
ভািটা িাম্য-ভাি আর তাঁরা পস্পঙকম্ম সহ্য করঙত পাঙরন না । কৃষ্ঙক 
রাধারািী হঙছেন বপ্রয় আর চন্দ্রািলী তাঁঙক বহংসা কঙরন ।) 

তাই রখন রঘণুনাথোস গ�াস্বামী শুনঙলন, “চন্দ্রিলীর-কণু ঙঞ্জ 
ব�ঙয় ওখান গথঙক বনঙয় এঙসবে,” বতবন সঙ্ সঙ্ এই পাতাটা মাঠার 
সাঙথ েণু ঙড় গ�ঙল বেঙলন—প্রসাে বনঙলন না ! এটা িলা হঙছে সতীত্ব 
(চ্যাবস্টবট) ।

এইটা সিসময় গুরু মহারাজ িলঙতন । আমাঙের লাইনটাও হঙছে 
এইরকম—আমরা সি জায়�ায় বমবশ না, আমরা সি জায়�ায় রাই 
না, সি জায়�ায় খাই না, সি জায়�ায় চবল না, সিার সঙ্ বমবশ না, 
সিাইঙয়র প্রসাে খাই না, পরঙেিঙেিীর প্রসাে পাই না, পরঙেিঙেিীর 
পজূা কবর না । আমার লাইনটা হঙছে রাধারািীর লাইন, শ্রীরূপানু� 
লাইন (রূপ গ�াস্বামীর লাইন) আর গসই লাইঙন আমাঙেরঙক চলঙত 
হঙি । গসই লাইন োড়া অন্য লাইন আমরা চলঙত পারি না ।

গসইভাঙি, রঘণুনাথোস গ�াস্বামীর চ্যাবস্টবট (সতীত্ব) আপনারা 
মঙন রাখঙিন ।

—  •  •  •  —
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ক্শবে়ী মহারাে : পরম দবষ্ণব

গকউ িঙল, “তণু বম বশি ভতি, আবম কৃষ্ ভতি !” এরকম িলঙিন 
না । বশি আর কৃষ্ আলাোও নয়, আিার বশি আর কৃষ্ একও নয় । 
বশি হঙছেন কৃঙষ্র অংশবিঙশি ।

ব্রজেন্দ্রিদিি কৃষ্ণ সজব্ম্ম শ্বজরশ্বর ।
মজহশ্বর আক্ে তাঁর পসবি-তৎপর ॥
(শ্রীলভবতিসুন্দর গ�াবিন্দ গেিঙ�াস্বামী মহারাজ, েশবিধ নামাপরাধ)

প্রশ্  :  আমাঙের িাবড়ঙত বিরাট বশি মবন্দর আঙে, বশঙির 
পবজশনটা (সম্বন্টা) কী ?

বশঙির পজূা করঙল অসুবিধা বকেণু  গনই । বশি হঙছেন পরম 
বিষ্ি । বকন্তু বশিজী মহারাজঙক নকল করঙিন না । বশি বিি হজম 
কঙরঙেন, আপবন বিি গখঙত পারঙিন ? বশি �াঁজা গখঙত পাঙরন বকন্তু 
আপবন রবে �াঁজা খাওয়া শুরু কঙরন, গসটা খণুি খারাপ হঙছে । 

আমার গুরুঙেি হঙছেন বশঙির পণুত্, জাঙনন গতা ? জামালপণুঙর 
িণুঙড়ারাজ বশিজী মহারাজ আঙে, তাঁর পণুত্ হঙছেন আমাঙের গুরুঙেি । 
গুরুঙেঙির মা সন্তান না গপঙয় জামালপণুঙর গ�ঙলন আর বশিজী 
মহারাজঙক িলঙলন, “আমার গেঙল-সন্তান হয় না । ঠাকণু র, গেঙল 
হঙল, আবম তাঙক গতামাঙক বেঙয় গেি ।” তারপর একটণু  পঙর বতবন 
সন্তান গপঙলন—এটাই আমাঙের গুরুঙেি হঙছেন । গেঙলটা হাওয়ার 
পঙর িাবড়ঙত অঙনক ভতূ-গপত্নী ঘণুরঙত লা�ল িঙল িািা-মা তাঁঙক 
গ�াির-কাজল কপাঙল বেঙলন গরন বকেণু  অশুভ হয় না । তখন গুরু 
মহারাঙজর িািা (বনতাইপাে) জামালপণুঙর ব�ঙয় রখন ওখাঙন প্রিাম 
করঙলন তখন ওখান গথঙক বেিিািী শুনঙত গপঙলন—বশিজী 
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মহারাজ িলঙলন, “কই ! তণু বম আঙ� িঙলবেঙল গেঙলটা আমাঙক বেঙয় 
গেঙি । গেঙল গতামার কাঙেই থাকঙি বকন্তু গেঙলটা আমার গেঙল, তার 
মাথায় তণু বম গ�াির বেঙয়ঙো গকন ?? গ�ািরটা গ�ঙল বেঙয় চন্দন বেঙয় 
োও !” তখন বনতাইপাে িাবড় ব�ঙয় তাঁর মাঙক িলঙলন রা ধর্ম্ম রাজ 
(িণুঙড়ারাজ বশিজী মহারাজ) িঙল বেঙয়বেঙলন, আর বতবন গ�ািরটা 
সবরঙয় বেঙয় চন্দন গেঙলর কপাঙল বেঙলন ।

একিার বশিজী মহারাজঙক ভ�িান পরীক্ষা করঙলন । বশিজী 
মহারাজ িলঙলন কৃষ্ঙক, “প্রভণু , একটা লীলা আমাঙক গেখাও গতা ।” 
তখন কৃষ্ সঙ্ সঙ্ বনঙজ গমাবহনী-রূপ ধারি করঙলন । গমঙয় হঙয় 
বতবন একটা িল বনঙয় বপং পং কঙর গখলা করবেঙলন । তাঁঙক গেখঙত 
গপঙয় বশিজী মহারাজ গমাবহত হঙয় পঙড়ঙলন আর গমঙয়টার বপেঙন 
বপেঙন গেৌড়াঙত লা�ল । সিাই তাঁঙক গেঙখ িলল, “আঙর িািা ! সাধণু 
গলাক একটা গমঙয়র বপেঙন গেৌড়াঙে গকন ? ও বক পা�ল হঙয় গ�ল ?” 
পািম্মতীও িলঙলন, “আঙর ! তণু বম গকাথায় রাঙছো, প্রভণু  ?! আবম 
গতামার ্রেী আবে !” গকানবট ্রেী ? সি গেঙড় বেঙয় বশিজী মহারাজ 
বকেণু  শুনঙত পারঙলন না । গেৌঙড় ব�ঙয় অিঙশঙি গমঙয়টাঙক ধঙর 
গ�লঙলন বকন্তু বতবন রখন তাঁঙক আবল্ন করঙলন তখনই গমঙয়টা 
কৃষ্-রূপ হঙয় গ�ঙলন আর উভঙয়র দুই অ্ বমঙশ গ�ল—একটা 
হবর আর একটা হর । গর স্াঙন এসি হঙয় গ�ল, গস স্াঙনর নাম হল 
‘হবরহর গক্ষত্’ । আপবন নিবিীঙপ গ�ঙল এই গক্ষত্টা গেখঙত পাঙিন । 

বশিজী মহারাজ পরমভতি । আপবন রবে রান িনৃ্দািঙন, গসখাঙন 
রাঙসশ্বর মহাঙেি, চকঙলশ্বর, ভঙূতশ্বর, গ�াঙপশ্বর, এসি মহাঙেি 
গেখঙত পাওয়া রায় । একিার রাঙসশ্বর মহাঙেি গ�াকণু ঙল এঙস িঙস 
বেঙলন গ�াপালঙক েশ ম্মন করিার জন্য বকন্তু রঙশাো মা তাঁঙক গেখঙত 
গপঙয় িলঙলন, “না, না, আমার গ�াপাল গতামার গেখঙল ভয় গপঙয় 
রাঙি ! গতামার বিরাট বিরাট জটা, বিরাট বিরাট োবড়, �লায় সাপ 
বনঙয় এঙসঙো ! এসি কী ? আবম গ�াপালঙক গেখাি না ।” তখন  
রাঙসশ্বর মহাঙেি গসখান গথঙক তাঁর আস্তানায় চঙল গ�ঙলন আর 
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গসখাঙন িঙস ধ্যান করঙলন, “কঙি ভ�িাঙনর েশ ম্মন পাি ?” এবেঙক 
গ�াপাল, ভ�িান শ্রীকৃষ্, কাঁেঙত শুরু করঙলন—তাঁর ভতি তাঁঙক 
না গেঙখ চঙল �াঙে, তাঁর কষ্ হঙয়ঙে… খণুি কাঁেঙত কাঁেঙত গ�াপাল 
মাঙক িলঙলন, “মহাঙেিঙক বনঙয় এঙসা তাহঙল আবম কাঁেঙত 
থামাি !” 

এইজন্য বশি ভ�িাঙনর গসিক, অংশবিঙশি—একও নয় আিার 
আলাোও নয় । মঙন রাখঙিন ।

—  •  •  •  — 
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মায়ার ক্চতো বা কৃজষ্ণর ক্চতো ?

 
রঘণুনাথোস গ�াস্বাবমর িার লাখ মণুদ্রা ইনকাম (উপাজম্ম ন) বেল, 

অপ্সরার মত সুন্দরী ্রেী গপঙয়বেঙলন বকন্তু সিবকেণু  গেঙড় বেঙয় বতবন 
পাবনহাবটঙত চঙল এঙলন ।

রখন উৎসিটা গশি হঙয় গ�ল তখন বনত্যানন্দ প্রভণু  �াঙের তলায় 
িসঙলন আিার রঘণুনাথ তাঁর চরঙি এঙস েণ্ডিৎ করঙলন । বনত্যানন্দ 
প্রভণু  তখন তাঁর মাথার উপর পা তণু ঙল বেঙয় িলঙলন, “কৃষ্ কৃপা 
কঙরঙেন রাঁঙর, তাঁঙর গক িাবন্য়া রাবখঙত পাঙর ? কৃষ্ রাঁঙক কৃপা 
করঙেন, তাঁঙক গকউ গিঁঙধ রাখঙত পাঙর না ! রাও, এিার তণু বম চঙল 
রাও ।” তখন রঘণুনাথোস গ�াস্বামী মহাপ্রভণু র কাঙে চঙল গ�ঙলন । 
এিার মহাপ্রভণু  তাঁঙক িলঙলন, “আয়, রঘণুনাথ, চঙল আয় । গতাঙক 
আজঙক আবম গসিা বেবছে !”

গসিা না গপঙল, কৃপা হয় না । গুরু মহারাজও িলঙতন : রাঁর 
গসিা আঙে, তাঁর কৃপা আঙে । আমরা এখাঙন পাবনহাবটর মহৎসঙি 
প্রবত িৎসর আবস বকঙসর জন্য ? বিষ্ি�ঙির গসিা করিার জন্য । 
গলাকঙক প্রসাে বেঙত হঙি তাহঙল এই ভতিঙসিা বেঙয় আমাঙের কৃপা 
হঙি । গসিা না করঙল ভ�িানঙক লাভ হয় না, আর গসিা হঙলই কৃপা 
হঙয় রায় ।

গসইরকম রঘণুনাথোস গ�াস্বামী মহাপ্রভণু র কাে গথঙক কৃপা ও 
গসিা গপঙয়বেঙলন—তার আঙ� বতবন িারিার তাঁর কাঙে ব�ঙয়ঙেন 
বকন্তু বি�ল । গশি পরম্মন্ত জাঙনন তাঁর বক অিস্া হঙয়বেল ? 

রঘণুনাথ িড় জবমোঙরর পণুত্ বেঙলন, তাই রখন এ িাবড় গেঙড় 
বেঙয় মহাপ্রভণু র কাঙে চঙল গ�ঙলন, তখন তাঁর িািা তাঁঙক প্রঙত্যক 
মাস চারঙশা টাকা পাঠাঙতন । তাঁর িািা ভািঙতন, “আমার গেঙলটা 
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আশ্রঙম চঙল গ�ঙে, বঠকমত গখঙত পায় না…” বকন্তু রঘণুনাথোস 
গ�াস্বামী বক করঙতন ? এই পয়সা বেঙয় সিাইঙক বিষ্ি-গসিা 
বেঙতন । মহাপ্রভণু  জাঙনন গর, রঘণুনাথ বিষ্ি গসিা করঙতন বকন্তু বতবন 
ভািঙতন এঙতা ভাঙলা বজবনস নয় । গকন ? কারিটা বিষ্ি-গসিা 
বিারা তাঁর অহঙ্কার হঙয় রাবছেল, “আমার িািার টাকা বেঙয় গলাকঙক 
খাওয়াবে !”—এটা অহঙ্কার হঙয় রাবছেল, প্রবতষ্া হবছেল ।  রঘণুনাথ 
িণুঝঙত পারঙলন গর, মহাপ্রভণু র পেন্দ হবছেল না, িািাঙক িলঙলন, 
“আর টাকা পাবঠও না, আবম গনি না ।”

ক্বেয়়ীর অন্ন খাইজল মক্লি হয় মি ।
মক্লি মি দহজল, িজহ কৃষ্ণ-িাম গ্রহণ ॥
(শ্রীহচতন্য-চবরতামতৃ, ৩/৬/২৭৮) 

মঠ মক্দির োলাি বাড়ীর িা কর প্রয়াস ।
অিম্ম িাজক কর ভাই পরমি অক্ভলাে ॥
(শ্রীশ্রীঙপ্রমবিির্ম্ম , ৯/২৯)

রবে অথ ম্ম না থাঙক, তখন বক করঙিন ?
অিম্ম িাই তজব মাত্র সাক্ত্ত্বক পসবা কর ।
েল-তণুলস়ী ক্েয়া ক্রক্রিার়ীজক বজক্ষ ির ॥
(শ্রীশ্রীঙপ্রমবিির্ম্ম , ৯/৩০)

আপনার অথ ম্ম না থাঙক গতা বক হঙয়ঙে ? আপনার জল আঙে, 
আপনার তণু লসী আঙে, গসই বেঙয় আপবন গ�াবিন্দঙক হৃেঙয় ধারি 
কঙরন । টাকার বকেণু  েরকার গনই ।

গসইরকম রঘণুনাথোস গ�াস্বামী চারঙশা মণুদ্রা টাকা গ�রত বেঙয় 
বেঙলন এিং আর গকান টাকা বনঙতন না । এক বেন মহাপ্রভণু  স্বরূপ 
োঙমােঙর বজঙজ্স করঙলন, “বক ি্যাপার ? রঘণুনাথ গতা আর বনমন্ত্রি 
করঙে না ?” স্বরূপ োঙমাের িলঙলন, “প্রভণু , ওর মঙন কী হঙছে আর 
টাকা বনঙছে না ।” এটা শুঙন মহাপ্রভণু  খণুি আনবন্দত হঙয় িলঙলন, 
“গশি ! ওর সি বিিয় গকঙট গ�ল !” 
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এইরকম আমাঙের বিিয় োড়ঙত হঙি, বিিঙয়র অসবতি থাকঙত 
হঙি । প্রকাশানন্দ সরস্বতী এক গ্াক গলঙখঙেন, আপনারা গ্াকটা 
শুনঙল হাসঙিন আর মমম্মাথ ম্মটা িণুঝঙিন ।

আপবন গলাকাল গরেঙন চাঙপন বকন্তু গস গরেঙন পায়খানা গনই 
আর রবে পায়খানা চাঙপ আপনার বক অিস্া হয় ? খণুি করুি অিস্া ! 
আপবন ভািঙেন, “গকাথায় পায়খানায় রাি ? পায়খানা গচঙপ রাখঙত 
পারবে না, বক কষ্ !” খণুি কষ্ ! আর রখন পায়খানা হঙয় গ�ল, তখন 
শাবন্ত গপঙলন । গসইরখম, টাকা-পয়সা, ধন-গেৌলত এগুঙলার প্রবত 
আসবতি রখন গেঙড় গেঙিন, তখন শাবন্ত লাভ করঙিন, আর রঙতা ধঙর 
রাখঙিন, তঙতাই অশাবন্ত আসঙি ।

আপনার গরটা েরকার প্রঙরাজন, গসইটা আপবন গ্রহি করঙিন—
গরটা জীিন িাঁচািার জন্য, খাওয়া-পাওয়ার জন্য রা বকেণু  েরকার, গসই 
টণু কণু  আপনাঙক গ্রহি করঙত হঙি—এর গিবশ আপনাঙক েরকার 
গনই । তা োড়া আপবন শাবন্ত লাভ করঙত পারঙিন না । “আরও 
চাই, আরও চাই, আরও চাই”—অত্যাহার (গিবশ খাি), প্রয়াস 
(গিবশ সচিয় করি), প্রজল্প (গিবশ কথা িলি)—ওগুঙলা ভবতির-
প্রবতকলূ আর এগুঙলা িন্ করঙত হঙি । এটা সি মহাপ্রভণু  রঘণুনাথোস 
গ�াস্বামীঙক িঙলঙেন । আর কী বশক্ষা বতবন বেঙয়ঙেন ?

“পরারার আক্ম, পরারার আক্ম” মণুজখ বক্লজল িাক্হ চজল ।
পরারার আচার, পরারার ক্বচার লইজল ফল ফজল ॥
(শ্রীশ্রীঙপ্রমবিির্ম্ম , ৮/৬)

খাবল আবম িবল, “আবম মহাপ্রভণু র ভতি, মহাপ্রভণু র ভতি, 
মহাপ্রভণু র ভতি !” বকন্তু মহাপ্রভণু র আচার, বিচার বনবছে না । আবম 
গলাক গেবখঙয় বতলক কঙরবে বকন্তু :

পলাক পেখাি পরারা ভো ক্তলক মাত্র িক্র ।
পরাপজিজত অত্যাচার পরারা িজর চণু ক্র ॥
(শ্রীশ্রীঙপ্রমবিির্ম্ম , ৮/৭)
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“গ�ারা ধঙর চণু বর !” গ�ারা জাঙনন আপবন গচার ! গলাক গেখান 
গ�ারা ভজা—এটা করঙল হঙি না ।

গসইজন্য, আপনাঙের সিসময় ভ�িাঙনর বচন্তা করঙত হঙি । 
এক মণুহুঙতম্মর জন্য ভ�িানঙক ভণু ঙল গ�ঙল চলঙি না, এক মণুহুঙতম্মর জন্য 
কৃষ্ঙক ভণু ঙল গ�ঙল চলঙি না । সিসময় কৃঙষ্র বচন্তা করঙত হঙি ।

কৃষ্ঙক রবে গপঙত চান, মহাপ্রভণু র ভতি হঙত হঙি—গ�ৌরঙক 
িাে বেঙয় কৃষ্ ভজন হয় না, আর বনতাই িাে বেঙয় গ�ৌর ভজন হয় 
না । বনত্যানন্দ প্রভণু  িলঙলন, “আয় গচার ! তণু ই গচার ! আমাঙক 
িাে বেঙয় তণু ই মহাপ্রভণু র কাঙে ব�ঙয়বেস, তিণু কৃপা হঙয়ঙে বক ?” 
িারিার রঘণুনাথোস গ�াস্বামীঙক মহাপ্রভণু  গ�রত বেঙয় বেঙতন । গশঙি 
বনত্যানন্দ প্রভণু  িলঙলন, “এিার তণু ই এঙসবেস । সমস্ত বিষ্ি�ঙির 
গসিা কঙরবেস—রাও এিার ! এিার গতার মায়ার িন্ন মণুতি হঙয় 
গ�ল !”

এই মায়ার সংসার োড়ঙত হঙি ! আমরা এখাঙন এঙসবে সিাই 
একই পবরিাঙরর গলাক—কার পবরিার ? গকান সংসাঙরর গলাক 
আমরা ? কৃঙষ্র সংসার । আমরা কৃঙষ্র সংসাঙর গরা�োন কঙরবে—
কৃঙষ্র সংসাঙরর মানুি । আমরা মায়ার সংসাঙরর মানুি নয় । অমণুক 
গচৌধণুরীর িাবড় নয়, অমণুক কবিরাঙজর িাবড়র িউ নয়, আবম অঙনক 
োস পবরিাঙরর িউ নয়—আবম কৃঙষ্র পবরিাঙরর িউ, আবম কৃঙষ্র 
পবরিাঙরর গমঙয়, আবম কৃঙষ্র পবরিাঙরর সন্তান, আবম কৃঙষ্র 
পবরিাঙরর গেঙল ! গসই পবরিাঙর আমার অংশ গ্রহি করঙত হঙি । 
গসই পবরিাঙরর অংশ গ্রহি করঙল ভ�িান গরখাঙন থাঙকন, গসখাঙন 
আপনারা গপৌোঙত পারঙিন এিং গসখান গথঙক আর ব�ঙর আসঙত 
হঙি না । 

বিকণু ন্ঠ গথঙকও জীি ব�ঙর আসঙত পাঙর । জয় আর বিজয়, দুই 
বিকণু ঙঠের বিাররক্ষক, ব্রহ্মার সন্তাঙনর প্রবত অপরাধ করঙলন আর 
তাঁঙের কাে গথঙক অবভশাপ গপঙয় গর, তাঁঙের বিকণু ন্ঠ গথঙক মঙতম্ম্য 
ব�ঙর আসঙত হল । আর এক গেিতার বশশু দুিম্মাসা মণুবনর জটা 
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গকঙট বেঙয়বেল, এই অপরাঙধর �ঙল তার কণু বমর রূঙপ জন্মা গ্রহি 
করঙত হল । গসই হঙছে অপরাঙধর �ল । গসইজন্যই, বিষ্ি-অপরাধ, 
গসিা-অপরাধ, নাম-আপরাধ, ধাম-অপরাধ সিসময় িজম্ম ন করঙিন । 
অঙনকই অঙনক বকেণু  কঙরন বকন্তু �ল পাঙছেন না—কারি নাম-
অপরাধ তা গিবশ কঙরন । গসইজন্য, আপনাঙের চরঙি এই আমাঙের 
প্রাথ ম্মনা—নাম-অপরাধ, বিষ্ি-অপরাধ, গসিা-অপরাধ, ধাম-
অপরাঙধর সিসময় আপনাঙের বচন্তা করঙত হঙি ।

—  •  •  •  —
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আমাজের একমাত্র উপায়

িনৃ্দািঙনর চণু রাশী লাঙখর মঙধ্য এক িন কাম্যিন নাঙম আঙে । 
গস কাম্যিঙন এক গেিবশশু (গেিতার বশশু) িাস করল । এক বেন গস 
গহলায়-েলনায় দুর্ম্ম াসা মণুবনর জটা গকঙট বেঙয়ঙে  । 

দুর্ম্ম াসা মণুবন তখন তাঙক ঙক্রাঙধ অবভশাপ বেঙলন, “তণু ই চার জন্ম 
কণু বমর হবি !”

গেিবশশু কাঁেঙত কাঁেঙত শুরু করল, “প্রভণু , আমাঙক ক্ষমা 
করুন ! কৃপা করুন !”

মণুবন তখন িলঙলন, “অবভশাপটা আবম বেঙয় বেঙয়বে আর 
প্রত্যাহার করঙত এখন পাবর না বকন্তু তণু ই উদ্ধার হঙয় রাবি । বতন জন্ম 
পঙর, চার জন্ম রখন আসঙি, নঙন্দর নন্দন শ্রীকৃষ্ তখন এই কবলরণুঙ� 
গ�ৌরা্ মহাপ্রভণু র রূঙপ আসঙিন—বতবন নাম-কীর্ম্মন করঙত করঙত 
গলঙকর ধাঙর চঙল রাঙিন আর ওই হবরনাম করার �ঙল তণু ই উদ্ধার 
হঙয় রাবি ।”

তখন মহাপ্রভণু  কবলরণুঙ� এক বেন কীর্ম্মন করঙত করঙত ওই 
গলঙকর ধাঙর গরখাঙন গেিবশশু কণু বমর রূঙপ থাকত চঙল এঙলন । 

রাখাল�ি প্রভণু ঙক গলকটার কাোকাবে গেঙখ িলল, “প্রভণু , এই 
বেঙক রাঙিন না ! মামা, রাঙিন না !” 

মহাপ্রভণু  বজঙজ্স করঙলন, “গকন ?”
“এই গলঙকর মঙধ্য একটা কণু বমর আঙে । আমরা ভঙয় ওখাঙন রাই 

না আর �রুগুঙলাও ওখাঙন জল পান কঙর না ।”
বকন্তু মহাপ্রভণু  সি জাঙনন—বতবন কীর্ম্মন করঙত করঙত ওখাঙন 

চঙল ব�ঙয়ঙেন আর তখন গেখঙলন গর, গলঙকর জল গথঙক একটা 
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বশশু চঙল এল । বশশুটা মহাপ্রভণু র পাঙয়র বনঙচ পড়ল আর কাঁেঙত 
শুরু করল…

মহাপ্রভণু  বশশুঙক বজঙজ্স করঙলন, “তণু বম কাঁেঙো গকন ?”
বশশুটা িলল, “প্রভণু , আবম আঙ�র জঙন্ম কণু বমর বেলাম না, 

আবম গেিবশশু বেলাম বকন্তু আবম গখলায় দুর্ম্ম াসা মণুবনর জটা গকঙট 
বেঙয়বেলাম িঙল বতবন আমাঙক অবভশাপ বেঙলন । আর আপবন এই 
হবরনাম কঙর আমাঙক উদ্ধার কঙরঙেন !”

এটা হঙছে নাঙমর �ল ।
হবরনাম করঙত হঙি বকন্তু মঙনর মঙধ্য কণু টীনাবট গেঙখ নয়—সরল 

ভাঙি । সরল ভাঙি গ�ারা ভজনা করুন, তঙি আপনারা ভ�িানঙক লাভ 
করঙত পারঙিন । কণু টীনাবট িাে বেঙয় সরল ভাঙি বিষ্ঙির গসিা রবে 
কঙরন, তাহঙল গেখঙিন আপনারা ভ�িানঙক লাভ করঙত পাঙরন এিং 
গকান বেন আর এই জন্ম-মতৃণু ্য-জরা-ি্যাবধ গভা� করঙত হঙি না । 

কী হঙি, িলণুন ? গকাথায় স্বঙ� ম্ম থাকি ? গকাথায় গেিতা হি ? 
গকাথায় কীটপত্ হি ? গকাথায় পশুপাবখ হি ? গকাথায় �াে�ল হি ? 
গকাথায় গেিবশশু হি ? বকন্তু সিাইঙক ব�ঙর আসঙত হঙি, সিাইঙক 
চঙল গরঙত হঙি  । এই মনুষ্য জন্ম লাভ কঙর রবে আপনারা ভ�িান 
লাভ না কঙরন, হবর ভজনা না কঙরন, তাহঙল আপনাঙের জীিনটা 
িথৃা চঙল রাঙি ! গসইজন্য, আপনাঙের চরঙিই প্রাথ ম্মনা গর, আপনারা 
সিসময় কৃষ্নাম করঙিন । সিসময় ।

ভ�িাঙনর নাম োড়া গকান �বত নাই—এই কৃষ্নাম করঙল অন্য 
গকান নাঙমর �ল পাওয়া রায় : অন্য গর সি নাম আপনারা শুনঙত 
পারঙেন, এই সি নাঙমর �ল একাই কৃষ্নাঙম আঙে  । গসইজন্য, এই 
হবরনাঙমর �ল, অন্য বকেণু টা হয় না । আর বিষ্ি�ঙির গসিা করঙল 
সমস্ত িন্ন মণুতি হঙয় রায় । আপবন গ�াহত্যা করঙেন, ব্রাহ্মিহত্যা 
করঙেন, ্রেীহত্যা করঙেন, স্বামীহত্যা করঙেন—এই সি হত্যার পাপ 
এক কৃষ্নাঙম চঙল রায় । হবরনাম করঙল সি পাওয়া রায়, নাম রবে 
গহলায় কঙরন তিণুও মণুবতি গপঙয় রাঙিন—নাঙমর এটা প্রভাি ।
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বডবসট�ণু ল বডঙভাশন (কণু টীনাবট) োড়ঙত হঙি ।
“পরারার আক্ম, পরারার আক্ম” মণুজখ বক্লজল িাক্হ চজল ।
পরারার আচার, পরারার ক্বচার লইজল ফল ফজল ॥

পলাক পেখাি পরারা ভো ক্তলক মাত্র িক্র ।
পরাপজিজত অত্যাচার পরারা িজর চণু ক্র ॥
(শ্রীশ্রীঙপ্রমবিির্ম্ম , ৮/৬-৭)

গ�ারার আচার-বিচার বনঙত হঙি । এখাঙন গতা অঙনক সম্প্রোয় 
আসঙেন—এখাঙনই সি নাম শুনঙেন আিার িাবড় ব�ঙয় সি ভণু ঙল 
রাঙিন । আবম কী িলবে ? এক মণুহঙূতম্মর জন্য  ভ�িানঙক ভণু লঙত চলঙি 
না ! বকন্তু মায়া খণুি শবতিশালী—মায়া আমাঙের সময়টা বনঙয় গনয় । 
কী িঙলন আপনারা ? “এখন সময় হয় বন, একটণু  পঙর হবরনাম করি, 
একটণু  পঙর ।” বকন্তু সময়টা গনই, কখন গর চঙল রাি গকউই িলঙত 
পাঙর না ।

—  •  •  •  —
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পক্বত্র ে়ীবি

নিবিীপ ধাম পবরক্রমায় প্রঙত্যক িৎসর আপনারা অঙনঙকই রান, 
ব�ঙয় রবে আচার আচরি কঙরন, বনঙজ বনয়মকানুন পালন কঙরন, 
বকেণু ই ক্ষবত হঙি না । আপনারা ভাঙিন গর, “আশ্রঙম রাি !” আশ্রঙম 
ব�ঙয় গসখান গথঙক েীক্ষা বনঙয় িাবড়ঙত এঙস বনরাবমি গখঙত হঙি, 
একােশী করঙত হঙি, হবরনাম করঙত হঙি । এটাই গতা জীিন !

চারটা জায়�ায় কবল অিস্ান কঙর—ে্ূযত, পান, ্রেীয়, সূনা ।
(১) েূ্যত মাঙন জণুয়া গখলা, তাস গখলা, পাশা গখলা । এইটা 

আমরা িারি কবর । তা আপনারা বনঙজরাই িণুঙঝন । রাঁরা েীক্ষা 
গননবন, রাঁরা সংসাঙরর মঙধ্য আিদ্ধই আঙেন, তাঁরা িণুঙঝন না । রবে 
িাবড়র কতম্মা জণুয়া গখঙল আর গেঙল জণুয়া গখঙল, তাহঙল এই িাবড়র 
সংসার থাকঙি, িলণুন ?

(২) পাি িলঙত আপনার িাবড়ঙত সুখ সারাক্ষি িঙস আঙেন, 
পবরশ্রম করঙেন, রান্া করঙেন, আর আপনার স্বামী িাবড়ঙত মে 
গখঙয় ঢণু কঙে, গেঙল মে গখঙয় ঢণু কঙে । মে গখঙয় এঙস মাতলাঙমা 
করঙে, িউঙক গপঠাঙে… গসই সংসাঙর শাবন্ত আঙে, িলণুন ? পান 
হঙছে পান, মে, �াঁজা, ভাং, বিবড়, বস�াঙরট—এগুঙলা শরীঙররও 
ক্ষবত কঙর, পয়সাও নষ্ হয়, সংসাঙররও ক্ষবত হয় ।

(৩) স্ত়ীয় িলঙত অহিধ ্রেী-স্ । আপবন িাবহঙর কাজ করঙত 
ব�ঙয় ্রেীঙক িাবড়ঙত গরঙখ গ�ঙলন আর ইবতমঙধ্য আপনার ্রেী 
আপনাঙক না গপঙয় পর পণুরুঙির স্ করঙে—গস সংসার ভাল 
থাকঙি ? আর আপবনও িাবহঙর ব�ঙয় পর্রেীর স্ করঙেন—গস 
সংসার বটকঙি, িলণুন ? গস হঙছে অহিধ ্রেী-স্ ।
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(৪) সূিা িলঙত জীি বহংসা, মাঙন গকান জীিঙক হত্যা করা চলঙি 
না । “সর্ম্ম  জীঙি কৃষ্-অবধষ্ান” : সর্ম্ম  জীঙির মঙধ্য ভ�িান আঙে, 
একটা বপপীবলকার মঙধ্য গরটা আঙে আমার মঙধ্য একই বজবনস 
আঙে, হাবতর মঙধ্য একই বজবনস আঙে—এ ‘বজবনস’ হঙছে আত্া । 
একটা আত্া আরবক ? প্রশ্টা আবম গক ? আবম অমণুক রায়, অমণুক 
গচৌধণুরী, অমণুক মণুখাজ্তী, অমণুক ব্রাহ্মি, অমণুক রাজা, অমণুক মহারাজ—এ 
সি পবরচয় নয় !

ে়ীজবর ‘স্রূপ হয়’—কৃজষ্ণর ‘ক্িত্যোস’ ।
কৃজষ্ণর ‘তটস্া-শক্তি’, ‘পভোজভে-প্রকাশ’ ॥

‘কৃষ্ণ-ক্িত্যোস’—ে়ীব তাহা ভুক্ল’ পরল ।
এই পোজে মায়া তার রলায় বাক্ধিল ॥
(শ্রীহচতন্য-চবরতামতৃ, ২/২০/১০৮ , ২/২২/২৪)

আমরা ভণু ঙল ব�ঙয়বে গর, আমরা কৃঙষ্র চাকর, কৃঙষ্র পণুত্ 
আর এই জন্য আমরা মায়ার মঙধ্য পঙড় আবে : মায়ার মঙধ্য হািণুডণু িণু 
খাবছে, মায়ার সংসাঙর ডণু ঙি আবে । “জীি বনত্য কৃষ্োস”—এটা 
হঙছে আমার পবরচয় । “কৃঙষ্র তটস্া-শবতি, গভোঙভে-প্রকাশ” : 
গভে গরা� অঙভে । গভে মাঙন জীি ভ�িান নয় । আমরা িবল, 
“আবম ভ�িান নই” বকন্তু বিবভন্ আশ্রঙম অঙনক গলাঙকরা িঙল, 
“আবম গতামাঙক রক্ষা করি !” গহ তণু বম গক, িািা ? তণু বম রক্ষা করিার 
গক ? ওরা ভণু ঁইঙ�াড় ভ�িান সাঙজ ! (ভ�িান জবম গথঙক ঘণুঙর ঘণুঙর 
গিড়ায় ?) আিার িড় িড় সাইনঙিাডম্ম  লা�ায়—“জীঙি গপ্রম কঙর গরই 
জন গসই জন গসবিঙে ঈশ্বর” ! মণুঙখ িঙল “জীঙি গপ্রম” আর গখঙত 
গ�ঙল মণুরব�র মাংস আর খাবসর মাংস—তারা িঙল গর, “তারা জীি 
নয়, সুতরাং গস জীি হত্যা করা হয় ।”

আর আপনারা প্রশ্ করঙত পাঙরন, “মহারাজ, আপনারা বক 
জীিঙক হত্যা কঙরন না ? আমরা ো�ল গকঙট জীিঙক হত্যা কবর 
বকন্তু আপবনও জীি হত্যা কঙরন—আপনারা িঙলন বনরাবমি খান, 
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বনরাবমি প্রসাে পান বকন্তু িা�ান গথঙক ওই কচণু  শাকগুঙলা গকঙট বনঙয় 
আঙসন, লাউঙয়র ড�া, ডাটাগুঙলা গকঙট বনঙয় আঙসন—গসগুঙলাটাও 
জীি হত্যা হয় !” কী িলণুন না ? বক প্রশ্ আসঙত পাঙর না ? িারিার 
গলাঙকরা আমাঙক এই প্রশ্ কঙরঙে । আবমই প্রশ্ কঙর বেবছে, তাহঙল 
উর্রটাও গপঙয় রাঙিন । প্রশ্টা এইভাঙিই : আমরা শাক-সিবজ গকঙট 
বনঙয় আবস বকন্তু গসটা গতা আমরা বনঙজর খািার জন্য বনঙয় আবস ? 
না । গসটা গতা আমরা আমাঙের খািার জন্য বনঙয় আবস না । আমরা 
এগুঙলা বনঙয় আবস ভ�িাঙনর জন্য ; এ সি ভ�িাঙনর জন্যই সৃবষ্ হঙছে 
আর আমরা ভ�িানঙক বেঙয়বে । ব�তায় ওইটাই িঙলঙে গর, “আমাঙক 
না বেঙয় গখঙল চণু বর কঙর খাওয়া হয়, পাপ ভক্ষি করা হয় ।” এই জ�ঙত 
রা বকেণু  সৃবষ্ হঙয়ঙে গ�াবিঙন্দর গসিার জন্য, আমাঙের গভাঙ�র জন্য নয় 
। আমরা সি গ�াবিঙন্দর গসিায় লাব�ঙয় গেই…

িাইঙরর গলাক িাজার গথঙক ো�ল বকঙন রবে কাবলর কাঙে 
িা গকান অন্য গেিতার কাঙে (রারা গসইভাঙি পেন্দ হয়) িবল গেন, 
তাহঙল ওই ো�লটা বকেণু  ম্ল, বকেণু  সদ্বত হয়—গেিতার গসিা 
কঙরঙে  িঙল অঙনক জন্ম ো�লটা গপবরঙয় রাঙি । বকন্তু রবে আপবন 
িাবড়ঙত �রু গপাঙিন, গস �রু দুধ গেয়, আর আপবন ওই দুধ গথঙক 
পাঙয়স কঙরন, তাহঙল ওই �রুটা সুকৃবত পায় । বকংিা িাজাঙর গতা 
অঙনক বকেণু  বিবক্র হয়, গকউ দুধও বিবক্র কঙর, গস দুধ রবে বকঙন বনঙয় 
এঙসন আপবন িাবড়ঙত পাঙয়স কঙর ভ�িাঙনর গসিায় গেন, কার �রু 
দুধ আপবন তা িণুঝঙত পারঙলন না বকন্তু মাঝখান বেঙয় ওই �রুরটা 
সুকৃবত হঙয় গ�ল ।

গসইভাঙি, সূনা মাঙন জীি বহংসা—গকান জীিঙক হত্যা করা 
চলঙি না । আপনার রা বকেণু  আঙে গ�াবিঙন্দর গসিার জন্য ি্যিহার 
কঙরন, গ�াবিন্দঙক গভা� লাব�ঙয় গেন । আপনার গতা ভাঙলা বজবনস 
গখঙত ইছো করঙে, তথা িাজাঙর গ�ঙলন বস্ারা গখঙত ইছো করঙে 
বকংিা কলা িা বমবষ্ গখঙত ইছে করঙে—আপনার গখঙত গ�া, িারি 
কঙরবন বকন্তু প্রথমই আপবন বনঙয় আসঙিন, িাবড়ঙত ঠাকণু র আঙে—
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তণু লসী পাতা বেঙয় ঠাকণু রঙক গভা� লা�াঙিন আর গভা� বেঙয় তাঁর 
প্রসাে পাঙিন ।

“প্রসাে-গসিা কবরঙত হয় সকল প্রপচি জয় ।”  মঙনর মঙধ্য 
অঙনক িাসনা আঙে : “িাঙচা-গি�ং, মনস-গি�ং, ঙক্রাধ-গি�ং, 
বজহ্া-গি�ং, উেঙরাপস্-গি�ং…” িাক্য-গি�, মানস-গি�, ঙক্রাধ-
গি�, বজহ্া-গি�, উের- ও উপস্-গি�—মঙনর মঙধ্য অঙনক খণুি 
খারাপ বচন্তা থাকঙত পাঙর প্রভৃবত—এ সি প্রপচি আঙে । এগুঙলা 
আপনার সি জয় হঙয় রায় রবে প্রসাে গ্রহি কঙরন । এইজন্য প্রসাে 
পাওয়ার সময় কীর্ম্ম ঙন প্রসাঙের গুি �াইঙত হয়—

(েয়) মহাপ্রসাজে পরাক্বজদি িামব্রহ্মণ়ী দবষ্ণজব ।
স্ল্পপণুণ্যবতাং রােি ক্বশ্বাজসা দিব োয়জত ॥

শর়ীর অক্বদ্যা-োল   েজডক্ন্দ্রয় তাজহ কাল
     ে়ীজব পফজল ক্বেয় সারজর ।
তার মজি্য ক্েহ্া অক্ত         পলাভময় স্দুর্ম্ম ক্ত
    তা’পক পেতা কক্ঠি সংসাজর ॥
কৃষ্ণ বড েয়াময়   কক্রবাজর ক্েহ্া েয়
     স্প্রসাে অন্ন ক্েল ভাই ।
পসই অন্নামতৃ পাও      রািাকৃষ্ণ গুণ রাও
     পপ্রজম ডাক দচতন্য ক্িতাই ॥

“জীঙি গ�ঙল বিিয় সা�ঙর”—ওই বজহ্া আপনাঙক বিিয়-
সা�ঙরর মঙধ্য গ�ঙল বেল । “তার মঙধ্য বজহ্া অবত গলাভময় 
সুদুর্ম্ম বত”—ওই বজহ্া শুধণু দুর্ম্ম বত নয়, সুদুর্ম্ম বত, আরও খারাপ… 
এই বজহ্াই কঙট্াল (েমন, বনয়ন্ত্রি) রবে করঙত না পাঙরন, তাহঙল 
আপনার অন্য বকেণু  কঙট্াল (বনয়বন্ত্রত) হঙি না ।

ক্েহ্ার লালজস পরই ইক্ত-উক্ত িায় ।
ক্শজশ্ােরপরায়ণ পস কৃষ্ণ িাক্হ পায় ॥
(শ্রীহচতন্য-চবরতামতৃ, ৩/৬/২২৭)
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গর বজহ্ায় বনয়বন্ত্রত হয়, গস বশঙশ্ােরপরায়ি হঙয় রায় আর গর 
বশঙশ্ ও উেঙর পরায়ি হয় গস কৃষ্ঙক পায় না ।

গসইভাঙি, গলাক সাইনঙিাডম্ম  বলঙখ গেয় “জীঙি গপ্রম” আর ঘঙরর 
মঙধ্য ো�ল খাঙছে, মণুরব� খাঙছে… এটা জীঙি গপ্রম ? গরমন আপবন 
বলঙখ গেন “অমণুখ গ্াস �্যাক্টরী” আর িঙলন এখাঙন গ্াস (কাচ) 
বতবর হয় । আবম গসখাঙন ব�ঙয় বকন্তু এক টণু কঙরা গ্াস খণুঙঁজ পাই না । 
ওইরকমই আমাঙের গেঙশ িড় িড় সাইনঙিাডম্ম  লা�ায় অঙনকই বকন্তু 
িণুঝঙত পাঙর না—মানুিঙকই জীি িণুঝায় আর পশু-প্রািীর জীি নয়, 
�রু, ো�ল, গভড়া, গিড়াল জীি নয়, ওগুঙলাঙক তণু বম রা খণুবশ করঙত 
পাঙরা । এটা ভণু ল ধারিা হয় । “সর্ম্ম  জীঙি কৃষ্-অবধষ্ান,” গসটা িণুঝঙত 
হঙি । এক িঙৃক্ষর মঙধ্যও জীি আঙে । আছোবেত-গচতন, সঙ্কণু বচত-
গচতন, মণুকণু বলত-গচতন, বিকবসত-গচতন, পিূ ম্ম-বিকবসত-গচতন—
এই ভাঙি গচতন শবতি জা�রি হয় । আপনার চামড়াটা রবে এখাঙন 
গকউ টান বেঙয় গখাঙল আপবন তখন বচৎকার কঙর িলঙিন, “িািা-
মা গ�া !” তাই না, িলণুন ? বচৎকার কঙর িলঙিন । বকন্তু আপবন রবে 
�াঙের োল োবড়ঙয় আপনার হাঙটম্মর জন্য তার রস খান—গস �ােটাও 
বচৎকার কঙর বকন্তু আপবন গসটা িণুঝঙত পারঙেন না ।

আমাঙের এই বসদ্ধান্তগুঙলা শুঙন চলঙত হঙি ।

—  •  •  •  —
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শ্রীহক্রিাম ে়ীক্ষা : গুরুপােপজমের োি

ব্রহ্মাণ্ড ভ্রক্মজত পকাি ভার্যবান্ ে়ীব ।
গুরু-কৃষ্ণ-প্রসাজে পায় ভক্তিলতা-ব়ীে ॥

মাল়ী হঞা কজর পসই ব়ীে আজরাপণ ।
শ্বণ-ক়ীর্ম্মি-েজল করজয় পসচি ॥
(শ্রীহচতন্য-চবরতামতৃ, ২/১৯/১৫১-১৫২)

এই কবলরণুঙ� ভ�িানঙক পাওয়ার একমাত্ উপায় হঙছেন—
হবরনাম সঙ্কীর্ম্মন ।

হজরিম্মাম হজরিম্মাম হজরিম্মাহমব পকবলম্ ।
কজলৌ িাজস্্যব িাজস্্যব িাজস্্যব রক্তরন্যিা ॥
(শ্রীহচতন্য-চবরতামতৃ, ১/৭/৭৬)

কবলরণুঙ� হবরনাম বিনা অন্য গকান �বত নাই, �বত নাই, �বত নাই ।
সত্যরণুঙ�র ধর্ম্ম , গত্তারণুঙ�র ধর্ম্ম , বিাপররণুঙ�র ধর্ম্ম  কবলরণুঙ�র 

ধঙর্ম্ম র আলাো । সত্যরণুঙ� গলাক এক লাখ িের িাঁচঙতন আর ধ্যান 
কঙর ভ�িানঙক গপঙতন । গত্তারণুঙ� গলাক রজ্ করঙতন, তখন েশ 
হাজার িের আয়ণু বেল, আর বিাপররণুঙ� গলাঙকর আয়ণু গনঙম আসল 
এক হাজার িের । বিাপররণুঙ�র ধর্ম্ম  বেল অচম্মনা-পজূা । আর কবলরণুঙ�র 
ধর্ম্ম  হঙছে হবরনাম সঙ্কীর্ম্মন ।

এই নাম গ�াঙলাক-িনৃ্দািন গথঙক এঙসঙে । এই নাম ব্রহ্মা 
গপঙয়ঙেন কৃষ্ গথঙক, ব্রহ্মা গথঙক নারে গপঙয়ঙেন, নারে গথঙক 
ি্যাসঙেি গপঙয়ঙেন, ি্যাসঙেি গথঙক মধ্বাচারম্ম্য গপঙয়ঙেন—এই ভাঙি 
করঙত করঙত মাধঙিন্দ্রপণুরী গপঙয়ঙেন, মাধঙিন্দ্রপণুরী গথঙক ঈশ্বরপণুরী 
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গপঙয়ঙেন, আর ঈশ্বরপণুরী গথঙক মহাপ্রভণু  গপঙয়ঙেন । মহাপ্রভণু  বনঙজও 
েীক্ষা বনঙয়ঙেন । “বনঙজ আচাবর ধর্ম্ম  জীিঙক বশখায়, আচরি না 
করঙল বশখন না রায়”—বতবন �য়ায় ব�ঙয় িলঙলন, “�য়া-রাত্া স�ল 
আমার ।” গকননা বতবন ওখাঙন গুরু গপঙয়বেঙলন ।

সংসার-সমণুদ্ দহজত উদ্ধারহ পমাজর ।
এই অক্ম পেহ সমক্প ম্মলাঙ পতামাজর ॥
(শ্রীহচতন্য ভা�িত, ১/১৭/৫৪)

েীক্ষা গনওয়ার আঙ� মহাপ্রভণু  ঈশ্বরপণুরীঙক িঙলবেঙলন, “এই 
গেহ, প্রাি, মন সমবপ ম্মলাঙ গতামাঙর । সংসার-সমণুদ্র বহঙত উদ্ধাবরয়া 
গমাঙর এই গেহ, প্রাি, মন সমবপ ম্মলাম গতামাঙর ।”

ে়ীক্ষাকাজল ভতি কজর আর্সমপ ম্মণ ।
পসইকাজল কৃষ্ণ তাজর কজর আর্সম ॥
(শ্রীহচতন্য-চবরতামতৃ, ৩/৪/১৯২)

গসইজন্য, এই গুরুপরম্পরার মঙধ্য মহাপ্রভণু  চঙল রাওয়ার পঙর 
বকেণু  আউল, িাউল, কতম্মাভজা, গনড়া, েরঙিশ, সাবন, সহবজয়া, 
সখীঙভকী, স্মাতম্ম, জাতঙ�াসাঁই সম্প্রোয় সৃবষ্ হঙয়বেল, তারপর 
শ্রীলঙ�ৌরবকঙশারোস িািাজী মহারাজ, শ্রীলজ�ন্াথোস িািাজী 
মহারাজ আর শ্রীলভবতিবিঙনাে ঠাকণু র এঙস আিার গ�ৌর ধর্ম্ম টা 
প্রচবলত করঙলন । তারপর শ্রীলভবতিবসদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকণু র, তাঁর 
অবন্তমকাঙল, গশি সময় রূপঙ�াস্বামীর পাওয়ারটা শ্রীলশ্রীধর 
গেিঙ�াস্বামী মহারাজঙক বেঙয় গ�ঙেন । শ্রীলশ্রীধর গেিঙ�াস্বামী 
মহারাজ আমাঙের মঙঠর �াউন্ার (প্রবতষ্াতা), বতবন পাওয়ারটা  
আমাঙের গুরুঙেিঙক (ওঁবিষ্ণু পাে শ্রীলভবতিসুন্দর গ�াবিন্দ 
গেিঙ�াস্বামী মহারাজঙক) বেঙয়বেঙলন তাঁর জীিদেশায় । আর গুরুঙেি 
তাঁর জীিদেশায় আমাঙক িঙল ব�ঙয়বেঙলন, “রাঁরা সত্যকাঙর হবরনাম 
বনঙত চান, রাঁরা সত্যকাঙর বনয়ম-কানুন মানঙিন, তাঁঙের তণু বম এই 
হবরনাম বেঙয় বেঙত পার ।” 
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চারটা বনয়মটা আবম িঙলবে—ে্ূযত, পান, ্রেীয়, সূনা । জণুয়া 
গখলা, তাস গখলা, পাশা গখলা, পান, মে, �াঁজা, ভাং, বিবড়, বস�াঙরট, 
চা, এসি বকেণু  খাঙিন না । ্রেীয় িলঙত অহিধ ্রেী স্, গসটা করঙিন 
না । আর সূনা িলঙত জীি-বহংসা—মাে, মাংস, বডম, গপয়ঁাজ, রসুন 
খাঙিন না । এইভাঙি রবে কঙরন, খণুি ভাঙলা, এই ভাঙি হবরনাম করঙল 
ভ�িানঙক পাঙিন ।

হাত পাতণু ন । এই দুই আ ণ্ুঙল মালা ধঙর (িদৃ্ধা ণ্ুঙল ও মধ্যমায়—
তজম্ম নী আঙণুলবিারা মালা স্পশ ম্ম করঙিন না) প্রথঙম পাঁচ-তঙত্ত্বর নাম 
করঙিন :

শ্রীকৃষ্ণহচতন্য প্রভু ক্িত্যািদি ।
শ্রীঅহদ্বত রোির শ্রীবাসাক্ে পরৌরভতিবদৃি ॥

এইটা হঙছে পাঁচ-তঙত্ত্বর নাম তাঁঙেরঙক প্রিাম করঙিন, িলঙিন, 
“প্রভণু , আবম অধম, আমার গরা�্যতা নাই, গতামরা আমাঙক কৃপা কর, 
গরন আবম হবরনাম করঙত পারি ।” তাঁরা এই জ�ঙত হবরনাম বনঙয় 
এঙসঙেন । তারপর এই দুই বেঙক দুটা মালা আঙে, একটা িড় আর 
একটা গোট । িড় মালা গথঙক শুরু করঙিন । প্রঙত্যক মালায়, এঙক 
এঙক, এই মন্ত্র করঙিন :

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

এই িড় মালা গথঙক করঙত করঙত এই গোট মালায় আসঙিন, 
আর মালা ঘণুঙর এই গোটা মালা গথঙক করঙত করঙত িড় মালায় 
আসঙিন—গশঙি সিঙচঙয় িড় মালা (তার নাম হঙছে ‘সুঙমরু’) 
বডবঙঙয় চঙল আসঙিন না । 

এইভাঙি জপ করঙিন বেঙনর মঙধ্য গিালিার । রবে অসুবিধা হয় 
গকান বেন, সময় পাঙছেন না, চারিার করঙিন, বকন্তু মণুঙখ সিসময় 
হবরনাম করঙিন । আপবন গকান কাজ করার সময় মণুঙখ “হঙর কৃষ্ 
হঙর কৃষ্ কৃষ্ কৃষ্ কৃষ্ হঙর হঙর হঙর রাম হঙর রাম রাম রাম হঙর 
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হঙর” করঙিন । মালা বনঙয় সিসময় করঙত হঙি এমন গকান কথা 
গনই । িাথরুঙম িঙস হবরনাম করা রায়, স্ান করার সময় হবরনাম করা 
রায়, খািার সময় হবরনাম করা রায় ইত্যাবে ।

আর এই হবরনাম করঙল গলাঙক গিবশ �ল পায় না, কারিটা কী 
জাঙনন ? কারি হঙছে েশটা নাম-অপরাধ আঙে । এই িই বনঙয় পড়ঙিন, 
এখাঙন েশটা-অপরাধ গলখা আঙে । গুরুঙেি কবিতাকাঙর বলঙখ 
বেঙয়ঙেন এখাঙন, অথ ম্ম কঙর বলঙখ বেঙয়ঙেন । এই সি পড়ঙিন আর 
মণুখস্ করঙিন । এই েশটা-অপরাধ িজম্ম ন কঙর হবরনাম করঙল তঙি 
আপনার পরম কল্যাি িস্তু লাভ হঙি আর তাড়াতাবড় �ল হঙয় রাঙি ।

—  •  •  •  —

েশক্বি িামাপরাি

(১) সাধণুবনন্দা,
(২) কৃঙষ্তর গেিতায় স্বতন্ত্র ভ�িদ্ জ্ান,
(৩) গুিম্মিজ্া,
(৪) বতশা্রে-বনন্দন,
(৫) শ্রীহবরনাঙম অথ ম্মিাে,
(৬) শ্রীনাঙম কল্পনা জ্ান,
(৭) শ্রীনামিঙল পাপিণুবদ্ধ,
(৮) শ্রীহবরনাম গ্রহিঙক প্রমােিশতঃ অন্য শুভকঙমম্মর সবহত 
সমান জ্ান,
(৯) জড়-আসবতি-ক্রঙম শ্রদ্ধাহীঙন নাম-োন,
(১০) শ্রীনাম-মাহাত্্য শ্রিি কবরয়াও জড় অহং-মমাবে 
ভািপ্ররণুতি নাঙমর প্রবত অপ্রীবত ।
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আমার পশাচি

শ্রীলগুরুপােপঙদ্মর কৃপায়, গ�ৌরহবরর কৃপায় আপনারা সুষ্ণু  
ভাঙি, সুন্দর ভাঙি, গকান বিঘ্ন োড়াই ধামপবরক্রমা সমাতি কঙরঙেন । 
প্রবত িৎসঙরর মত এই িৎসরও ২০১৬ ধামপবরক্রমা আজঙক সমাতি 
কঙরঙেন ।

গুরুর, ধাঙমর কৃপা োড়া, ধামিাসী-বিষ্ি�ঙির কৃপা োড়া, 
ধাঙমশ্বর মহাপ্রভণু র কৃপা োড়া, বনত্যানঙন্দর কৃপা োড়া, সিাই এই 
ধামপবরক্রমা সমাতি করঙত পাঙরন না । সিার বিারা ধামবপ্রক্রমা হয় 
না, এইটা সিসময় মঙন রাখঙিন ।

আজঙক আবধিাস গ�ৌরাবিভম্ম াি বতবথর, আমাঙের খণুবি 
আনঙন্দর বেন বকন্তু মাঝখাঙন আিার বনরানন্দ হঙয় রায় । আপনারা 
এই পবরক্রমা কঙর ি্যাসঙেি গ�াস্বামী, শুকঙেি গ�াস্বামী, ব্রহ্মা, 
বশিাবে, সমস্তা ভতি�ঙির সঙ্, গ�ৌরহবরর সঙ্, বনত্যানন্দ প্রভণু র 
সঙ্, গুরুপােপঙদ্মর সঙ্, বিষ্ি�ঙির সঙ্, কত গেি-গেিতার 
সঙ্ । আপনারা গকউই িণুঝঙত পারঙেন না, আমরাও এটা িণুঝঙত 
পারবে না । পবরক্রমার সময় কত গেিঙেিী এই ধামপবরক্রমা করঙতই 
স্ব� ম্মঙলাক গথঙক এখাঙন চঙল আঙস—ব্রহ্মাঙলাক গথঙক ব্রহ্মা চঙল 
আঙস, বশিঙলাক গথঙক বশি চঙল আঙস, ি্যাসঙেি গ�াস্বামী, শুকঙেি 
গ�াস্বামী ইত্যাবে—তারা সিাই এই ধামপবরক্রমা করঙত আঙসন । 
স্বয়ম ভ�িাঙনর লীলা-ভবূম, এই লীলা গক্ষত্ তারাই পবরক্রমা করঙত 
আঙসন বকন্তু আমরা এই সাধারি চক্ষণু  বিারা গসটা িণুঝঙত পাবর না, 
গসটা জানঙতও পাবর না । বকন্তু সিঙচঙয় দুঃঙখর কথা এটাই গর, 
আপনারা এই ধামপবরক্রমা কঙর ভািঙেন, “কখন চঙল রাি ?” 
অঙনকই মধ্যম পবরক্রমার কঙর বিকাঙলই গিবরঙয় ব�ঙয়ঙেন । পবরক্রমা 
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গশি না কঙর বতন বেন কঙর আজঙক িঙলন, “একবেন থাকল, িাবড় 
চঙল রাই ।” অঙনকই চঙল রাঙছেন বকন্তু পবরক্রমাটা সম্পিূ ম্ম হয় না, 
তাঁঙের ভাঙ�্যরও ক্ষবত হয়…

এই বেন গথঙক প্রভণু পাে শ্রীলভবতিবসদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকণু র সিসময় 
িলঙতন, “নিবিীপ ধামপবরক্রমার পঙর, জ�ন্াথ বমঙশ্রর আনন্দ-
মঙহাৎসঙির পঙর অঙনকই গসই �্া গপবরঙয় আিার তারা মায়ার 
জ�ঙত চঙল রায় !” তাই, গর বেন সিাই চঙল রাঙি, প্রভণু পােঙক গেখা 
কঙর, একটণু  প্রিাম কঙর, বকন্তু গস বেন প্রভণু পাে গেখা বেঙছেন না । 
প্রভণু পাে খণুি কষ্ পাঙছেন । এরাই সবত্যকাঙরর গুরু, িণুঝঙত পারঙেন ? 
েরজার আড়াঙল িঙস লণুবকঙয় লণুবকঙয় গচাঙখর জল গ�লঙেন ! 
প্রভণু পাে িলঙতন, “আপনারা ধামপবরক্রমা করঙলন, আপনাঙের সঙ্ 
একটা সম্বন্ সৃবষ্ হঙয়বেল, গসটা আপনারা ভণু ঙল রান নাঙতা !” 

এই জ�ঙতর বপতা, মাতা, ভাই, গিান, এইসি সম্বন্ দুবেঙনর সম্বন্ 
বকন্তু গুরুর সঙ্ বশঙষ্যর সম্বন্টা হঙয়ঙে জন্ম-জন্ম-অন্তঙরর সম্বন্ । 
গসইটা গর িণুঝঙত না পাঙর, গস সবত্যকাঙরর গুরু হঙত পাঙর না, গস 
সবত্যকাঙরর বশষ্য হঙত পাঙর না । এটা সিসময় আপনাঙের মঙন 
রাখঙত হঙি । সম্বন্-জ্ানটা িণুঝঙত হয়, সম্বন্-জ্ানটা জানঙত হয় । 
সম্বন্-জ্ানটা সাধারি এই িবহ্যক বিশ্বঙত গেখঙল হয় না, িবহ্যক বিশ্বঙত 
িণুঝঙত পারা রায় না ।

গসইভাঙি, গসই বেন সিাই খণুঙঁজ গিড়াঙেন, “প্রভণু পাে গকাথায় 
গ�ঙলন ?” ঘঙর তাঙক খণুঙঁজ পাঙছে না বকন্তু গশঙি গকউ গেখল 
িাথরুঙমর েরজা গখালা বেল—গসখাঙন ঢণু ঙক গেখঙত গপল গর, 
িাথরুঙমর েরজার আড়াঙল লণুবকঙয় লণুবকঙয় প্রভণু পাে কাঁেঙেন । 
সিাই এখনই তাঁঙক ধঙর বনঙয় এঙস বনঙজর গচয়াঙর িবসঙয় বেল, 
আর তখন প্রভণু পাে িলঙলন, “আপনারা এতবেন পবরক্রমা করঙলন, 
কৃঙষ্র সংসাঙরর সেস্ হঙয় থাকঙলন বকন্তু এখন আিার গসই মায়ার 
জ�ঙত চঙল রাঙছেন, গসই মায়ার িন্ঙন পঙড় রাঙছেন ! গসই মায়ার 
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জ�ত গথঙক আমরা বিাঙর বিাঙর ভতি�িঙক পাবঠঙয় আপনাঙক কৃঙষ্র 
পবরিাঙর সেস্ করলাম, আিার আপনারা গসই মায়ার জ�ঙত চঙল 
ব�ঙয় ভ�িানঙক ভণু ঙল রাঙিন নাঙতা ! আমাঙক ভণু ঙল রাঙিন নাঙতা ! 
আমার সঙ্ গর সম্বন্টা হঙয়ঙে, গস সম্বন্টা ভণু লঙিন নাঙতা !”

শ্রীলশ্রীধর গেিঙ�াস্বামী মহারাজও িলঙতন, “গলাঙকরা পবরক্রমা 
করঙত আসল, রার রার ঘঙর চঙল রাঙছে আিার প্রভণু পাঙের সঙ্ সম্বন্ 
োড়া আর কষ্ কী আঙে ?” 

আপনারা অনুভি করঙত পারঙলন গর, প্রভণু পাে কত গুঙহ্যর কথা 
িঙলঙেন, কত অন্তর্ সম্বঙন্র কথা িঙলঙেন । এটা সাধারি ি্যবতিরা 
কখনও িণুঝঙত পাঙরন না । এঙক িলা হয় বিরহ ।

রখন কৃষ্ িনৃ্দািন গেঙড় মথণুরা এিং বিারকায় চঙল গ�ঙলন, 
ব্রজঙ�াপীরা তখন গচাঙখর জঙল, নাঙকর জঙলই সি বকেণু  একাকার 
কঙরই কৃঙষ্র জন্য শুধণু হাহাকার করঙেন । রাঁঙক গেখঙত পারঙেন,  
তাঁরা কৃষ্ঙক গেখঙত গপল । িকৃ্ষঙক জবড়ঙয় জবড়ঙয় তাঁরা িলঙলন, 
“এই পথ বেঙয় ব�ঙয়ঙে ! এই গয় পাঙয়র নপূণুর �ণু টলই গসগুঙলা পঙড় 
আঙে ! প্রভণু  বক আমাঙের ভণু ঙল গ�ল ? এত বনষ্ণু র ! ওঙক আমাঙক 
মঙর রাখঙত পারল না ! ওঙক আমাঙেরঙক গেঙড় চঙল গ�ল ! এত 
বনষ্ণু র ! ওঙক আমরা এত ভালিাবস, ওঙকর োড়া বকেণু  জাবন না, 
ওঙকর োড়া বকেণু  িণুঝঙত পাবর না বকন্তু আমাঙক গেঙড় চঙল গ�ল !” 

গসইভাঙি, শ্রীহচতন্য মহাপ্রভণু  রখন সন্যাস বনঙয় পণুরীঙত থাকঙতন, 
বতবন তখন গস বিরহ আস্বােন করঙতন । এঙক িলা হয় বিপ্রলম্ভ-লীলা, 
বিরহ-লীলা । বিরহ বেঙয় আনন্দটা গিবশ পাওয়া রায়—সংঙরাঙ� 
আনন্দ পাওয়া রায় না, সংঙরাঙ� গর ইছোই, গস বিঙয়াঙ�ই আনন্দটা 
গিবশ । সংঙরাঙ� আনন্দটা ক্ষিস্ায়ী আনন্দ বকন্তু বিঙয়াঙ�র গর আনন্দ 
গস আনন্দ ক্ষঙি ক্ষঙি, মণুহঙূতম্ম  মণুহঙূতম্ম  আপনারা ভাি করঙত পারঙিন । 
রবে কৃঙষ্র সঙ্ সবত্যকাঙরর সম্বন্ হয়, গুরুর সঙ্ সম্বন্ হয়, তাহঙল 
আপানারা সি িণুঝঙত পারঙিন । 
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গসইভাঙি, এই সম্বন্-জ্াঙনর কথা আপনাঙের ভাঙলা কঙর 
িণুঝাঙত হঙি । গস রামানঙন্দর সংিাে রবে আপনারা পঙড়ন, তখন 
গেখঙত পাঙিন গর এটা অত্যন্ত উঙচের মাঙ� ম্মর কথা ।

আজঙক আপনারা গেখঙলন গর, চম্পাহাবটঙত ব�ঙয় গসখাঙন 
আমরা �ীতঙ�াবিন্দ কীর্ম্মনটা করলাম না । �ীতঙ�াবিন্দ গথঙক “গেবহ 
পেপলিিমণুোরম্” গসই জয়ঙেি-পদ্মািতীর কথা এখাঙন আমরা 
িললাম, আবম এখাঙন িণুঝঙত গপঙরবে বকন্তু গসই জয়ঙেঙির বিরঙহর 
কথা কাঙক িলি, কাঙক শুনাি ? গক িণুঝঙত পারঙি, িলণুন ? 

জয়ঙেি �ীতঙ�াবিন্দ রচনা আরম্ভ কঙরবেঙলন অন্য জায়�ায় 
নিবিীঙপ বকন্তু ওখাঙন গশি করঙত পারঙলন না । পঙর বতবন ওই 
চম্পাহাবটঙত থাকঙতন, গসখাঙন িঙস ব�তঙ�াবিন্দ রচনা কঙরঙেন । 
এক বেন চম্পাহাবটঙত িঙস �ীতঙ�াবিন্দ রচনা করঙত ব�ঙয় বতবন ভণু ঙল 
ব�ঙয়ঙেন পঙরর লাইটা কী । মঙন বকেণু  রাখঙল না ।

তাই বতবন তাঁর ্রেী পদ্মািতীঙক িলঙলন, “আবম �্ায় স্ান করঙত 
রাবছে, আমার জন্য একটণু  প্রসাঙের ি্যিস্া কঙর রাঙখা ।”

ভ�িান শ্রীকৃষ্ তখন গসখাঙন গসই জয়ঙেি গসঙজ চঙল এঙস 
িলঙলন, “পদ্মািতী, প্রসাে প্রস্তুত হঙয়ঙে ?”

“হ্যাঁ, তণু বম গতা িঙলঙো স্ান কঙর এঙস প্রসাে পাঙি—প্রসাে 
গপঙয় নাও ।”

প্রসাে গপঙয় তখন কী বতবন করঙলন ? জয়ঙেি গরখাঙন িঙস 
�ীতঙ�াবিন্দ রচনা করঙলন, ভ�িান গসই ঘঙর ঢণু ঙক গ�ঙলন আর 
�ীতঙ�াবিঙন্দর গ্াকটা গশি করঙলন । গ্াকটা গশি কঙর বতবন ঘর 
গথঙক গিবরঙয় চঙল গ�ঙলন ।

একটণু  পঙর আসল জয়ঙেি িাবড় এঙস িলঙলন, “পদ্মািতী, আমার 
প্রসাে গকাথায় ?”

পদ্মািতী অিাক হঙয় িলঙলন, “কী িলঙো ? তণু বম গতা এই মাত্ 
প্রসাে গপঙয় আিার ঘঙর ঢণু কঙল । ঢণু ঙক তণু বম কী গলখা বলবখ করবেঙল ।”

জয়ঙেি িলঙলন, “গস কী ? আবম গতা আবস বন এখাঙন !” 



শ্রীউপঙেশ   :  “আমার গশাচন”  ৯৯

তখন ঘঙরর মঙধ্য ব�ঙয় গেখঙত পারঙলন গসই গলখা “গেবহ 
পেপলিিমণুোরম্” (“গতামার চরিকমল আমার মস্তঙক বিন্যস্ত কর”) । 
গসই রচনা গসখাঙন পঙড় আঙে । ভ�িান বনঙজ এঙস বলঙখ বেঙয় চঙল 
গ�ঙলন । রাধারািীর সম্বঙন্ কী বলখঙত হঙি ? কৃষ্ বনঙজই গসইটা 
বলবখ বেঙয়ঙেন !

তাই এই সম্বন্টা ভণু ঙল গ�ঙল চলঙি না । এই সম্বন্ দুইবেঙনর 
সম্বন্ নয় । শুধণু েীক্ষা বনঙয় চঙল গ�লাম, শুধণু বচন্তা করঙত পারলাম 
না, বকন্তু িণুঝঙত হঙি : গুরুঙক কী বেঙত গপঙরবে ? গুরুর জন্য কতটা 
ভালিাসঙত গপঙরবে ? গুরুর জন্য কতটা করঙত গপঙরবে ? গসইটা 
সিসময় আপনাঙের বচন্তা করঙত হঙি ।

ে়ীক্ষাকাজল ভতি কজর আর্সমপ ম্মণ ।
পসইকাজল কৃষ্ণ তাজর কজর আর্সম ॥
(শ্রীহচতন্য-চবরতামতৃ, ৩/৪/১৯২)

েীক্ষা মাঙন বেি্য-জ্ান । রারা গসই কঙর তারাই আত্সম—
তাঙেরঙক বনঙজর আত্ার সম ভ�িান শ্রীকৃষ্ মঙন কঙরন । 
আপনাঙের সিসময় গসই বচন্তা করঙত হঙি, গসই ভািটা আসঙত 
হঙি । গসই ভািটার জন্যই, গসই লীলা করিার জন্যই শ্রীঙ�ৌরা্ 
মহাপ্রভণু  এঙসবেঙলন । রবে রাধা-বিরহ শুঙনন, আপনারা িণুঝঙত 
পারঙেন তাঁর কী বিরঙহর জ্ালা ।

বাঁক্শ বারণও মাজি িা,            কিা পর শুজি িা,
        ও মরা পকি মজর িা ।
বাঁক্শর পকাি লাে িাই,       ক্েবাক্িক্শ ডাজক-তাই
আক্ম রত েূজর রাই,          বাঁক্শ বজল এস রাই,
        পকি পর সময় বণুজর িা ।

কৃষ্ও িঙলন, “ওঙর সুিল ! আজঙক গতা িলরাম গনই, আজঙক 
আবম আর গ�া চারঙি রাি না !” িলরামও গস বেন িঙলন, “আজঙক 
গতা কৃষ্ গনই, আজঙক আবম আর গ�া চারঙি রাি না !”



১০০                 শ্রীলভবতি বনর্ম্ম ল আচারম্ম্য মহারাজ

গসই বিরহটা িণুঝঙত হঙি, গসই বিরহটা বচন্তা করঙত হঙি । 
ভ�িাঙনর বনঙজর জন গুরুপােপদ্মঙক ভণু ঙল গ�ঙল চলঙি না । আমরা 
মীরািাইঙয়র মত ভজনা কবর না—শুধণু কৃষ্ কৃষ্ করা আমাঙের 
লাইন নয় ।

রািা-ভেজি রক্ে মক্ত িাক্হ পভলা ।
কৃষ্ণ-ভেি তব অকারণ পরলা ॥

রাধা ভজন রবে করঙত না পাবর, কৃষ্ ভজন কঙর বকেণু  হঙি না । 
বনত্যানন্দ বিনা গ�ৌর পাওয়া রাঙি না, গুরুপােপদ্ম িাে বেঙয় কৃষ্ 
পাওয়া রাঙি না ! গুরু িাে বেঙয় ভ�িানঙক ভজন করঙল বকেণু  হঙি 
না । এই সিসময় বচন্তা করঙত হঙি ।

—  •  •  •  —



পবরবশষ্



শ্রীহচতন্য-সারস্ত মজঠর গ্রন্াবল়ী

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

- শ্রীনিবিীপধাম-মাহাত্্য-মণুতিা-মালা

শ্রীল ভক্তি স্দির পরাক্বদি পেবজরাস্াম়ী মহারাজের গ্রন্াবল়ী :
- শ্রীভবতিকল্পিকৃ্ষ
- রচনামতৃ
- শ্রীশ্রীবনত্যানন্দ মবহমামতৃ

- প্রকৃত উৎঙসর সন্াঙন
- পরমানন্দময় ধাঙমর ধন

শ্রীল ভক্তি রক্ষক শ্রীির পেবজরাস্াম়ী মহারাজের গ্রন্াবল়ী :
- শ্রীভবতিরক্ষক হবরকথামতৃ
- শ্রীগুরুঙেি ও তাঁর করুিা
- গপ্রমময় অঙবিিি
- শাশ্বত সুখবনঙকতন
- সুিি ম্ম গসাপান
- শ্রীশ্রীপ্রপন্-জীিনামতৃম্

- শ্রীভবতিরক্ষক বেি্যিািী
- শ্রীবশক্ষাষ্ক
- অবভনি পণুরটসুন্দর ভ�িান 

শ্রীঙ�ৌরসুন্দঙরর িবণি�ভম্ম  বিপ্রলম্ভ 
লীলার সমাহার

-শ্রীভবতিরক্ষক বেি্যিািী

শ্রীলভক্তিক্বজিাে ঠাকণু র :
- শরিা�বত
- শ্রীনিবিীপধাম-মাহাত্্য
- শ্রীনিবিীপ-ভািতর্

- কল্যািকল্পতরু
- পরমাথ ম্ম-ধর্ম্ম বনি ম্ময়

ক্বক্বি
- শ্রীশ্রীঙপ্রমবিির্ম্ম
- শ্রীশ্রীহচতন্যভা�িত
- শ্রীশ্রীহচতন্যচবরতামতৃ
- শ্রীমদ্ভ�িদ্ীতা
- শ্রীভবতিরসামতৃবসন্ণু ঃ
- শ্রী�� ম্ম-সংবহতা

- শ্রীঙ�ৌড়ীয়-ব�তাঞ্জবল
- শ্রীনাম-ভজন বিচার ও প্রিাবল
- শুদ্ধভবতি সাধন সম্পে
- শ্রীহবরনাম মাহাত্্য ও নামাপরাধ



শ্রীহচতন্য-সারস্ত মজঠর পকন্দ্রসমহূ
ভারত

অাতেেম্ম াক্তক কারম্ম্যালয়
শ্রীহচতন্য সারস্বত মঠ
শ্রীহচতন্য সারস্বত মঠ গরাড,
গকাঙলর�ঞ্জ, গপাষ্ অব�স ঃ নিবিীপ
গজলা - নেীয়া, পবচিি্, বপন - ৭৪১৩০২, 
ভারত, গ�ান : ০৯১ ৯৬০৯৩০২৩১০

িকৃ্সংহপল়্ী
শ্রীহচতন্য সারস্বত মঠ
নবৃসংহপলিী (গেিপলিী), সুিি ম্মবিহার,
নেীয়া, পবচিমি্, বপন নং ৭৪১৩১৫
গ�ান : ৯৬০৯৩০২৩১০

কলকাতা
শ্রীহচতন্য সারস্বত কৃষ্ানুশীলন সংঘ
৪৮৭, েম েম পাকম্ম (বিপরীত ট্যাঙ্ক ৩),
কলকাতা, বপন - ৭০০০৫৫, পবচিমি্
গ�ান : ৯৬০৯৩০২৩১০

শ্রীহচতন্য সারস্বত কৃষ্ানুশীলন সংঘ
বকখাবল, বচবড়য়াঙমাড়,
গপাষ্ - এয়ারঙপাটম্ম , কলকাতা,
বপন - ৭০০০৫২, পবচিমি্, ভারত

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

বামণুিপাডা 
শ্রীহচতন্য শ্রীধর গ�াবিন্দ গসিা আশ্রম
গ্রাম - িামণুনপাড়া, গপাষ্ - খানপণুর
গজলা - িদ্ধম্ম মান, পবচিমি্, ভারত

পণুর়ী 
শ্রীহচতন্য সারস্বত মঠ
বিধিা আশ্রম গরাড, গ�ৌড় িাটসাবহ

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

পরাবদ্ধম্ম ি
শ্রীলা শ্রীধর স্বামী গসিা আশ্রম
েশবিসা, গপাষ্ - গ�ািদ্ধম্ম ন
গজলা - মথণুরা, বপন - ২৮১৫০২
উর্র প্রঙেশ, ভারত
গ�ান :  ৮৬৩০৭৪৩০৬৩

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

ক্শক্লগুক্ড 
শ্রীহচতন্য সারস্বত মঠ
হায়োর পাড়া, বনউ পাল পাড়া,
১৫৫, গনতাজী সরবন, বশবলগুবড়,
বপন - ৭৩৪০০৬, পবচিমি্, ভারত
গ�ান :  ৭৬৭৯৬৫২৩৩৪

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

ক্িউ ক্েক্ল্
শ্রীলা শ্রীধর গ�াবিন্দ সুন্দর ভবতি গরা�া
কালচারাল গসন্ার, ফ্্যাট - ৬ (টপ গফ্ার), 
হাউস ২৩৯৪, বতলক স্টীট, (ইঙম্পবরয়াল 
বসঙনমার বপেঙন), গচৌনা মাবণ্ড, পাহার�ঞ্জ,
বনউ বেবলি - ১১০০৫৫
গমািাইল : ৯১ ৯৮১০৩০৯৫১১



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

রগো-সারর 
শ্রীহচতন্য সারস্বত মঠ
গ্রাম - চক�ণু লডণু বি, গপাঃ - সা�র,
গজলা - েবক্ষি ২৪ পর�িা, পবচিমি্
গ�ান : ৯৭৭৫৩৮৪৬২৩

উলণুজবক্ডয়া
শ্রীহচতন্য-সারস্বত মঠ
কাবজয়াখাবল, ৭১১৩১৫
পবচিমি্
গ�ান ০৯১ ৯৬০৯৩০২৩১০ 

মক্হলা আশ্ম কালিায় 
শ্রীশ্রীধরস্বামী ভবতিঙরা� কালচারাল 
গসন্ার
গ্রাম - শাশপণুর, গপাঃ - কালনা,
গজলা - িদ্ধম্ম মান, পবচিমি্
গ�ান : ৮৩৪৮৯৪৯৩৬০

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

পমক্েি়ীপণুর
শ্রীহচতন্য সারস্বত মঠ
গ্রাম - জানাপাড়া, গপাঃ - গমবেনীপণুর,
গজলা - গমবেনীপণুর, পবচিমি্
গ�ান : ৯৯৩৩৫৬৫৩০৫

মণুক্শ ম্মোবাে
শ্রীহচতন্য সারস্বত মঠ
গ্রাম - মাহাবেয়া, গপাঃ - কান্দী,
গজলা - মণুবশ ম্মোিাে, পবচিমি্
গ�ান : ৯০০২২১০২৪২

ইসলামপণুর
শ্রীহচতন্য সারস্বত সংকীর্ম্মন মহামণ্ডল
গ্রাম ও গপাঃ - ইসলামপণুর,
গজলা - মণুবশ ম্মোিাে, পবচিমি্

ক্েিহাটা
শ্রীহচতন্য সারস্বত কৃষ্ানুশীলন সংঘ
গ্রাম ও গপাঃ - বেনহাটা
গজলা - কণু চবিহার, পবচিমি্

পবতণুড
শ্রীহচতন্য সারস্বত কৃষ্ানুশীলন সংঘ
গিতণু ড়, পাত্সাঙয়র, িঁাকণু ড়া,
পবচিমি্, গ�ান : ৯৯৩৩১৪৪৬০৯৬

দিহাট়ী
শ্রীহচতন্য সারস্বত মঠ
বনহাটী, গজলা - উঃ ২৪ পর�িা, 
পবচিমি্

পূবম্ম বি ম্মমাি
শ্রীঙ�ৌর-বনত্যানন্দ ও সোবশি আশ্রম
রতনবেবঘ, গজলা - পিূম্ম িধ ম্মমান,
পবচিমি্, গ�ান : ৯৭৩৪৩২৮৯৬০

পঞ্পল়্ী
শ্রীহচতন্য সারস্বত মঠ
পচিপলিী, গজলা - পিূম্ম িধ ম্মমান, পবচিমি্
গ�ান : ৯১৪৪১৭৪৩৭৬

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



পিাি ম্ম আজমক্রকা
ইউ.এস.এ
শ্রীহচতন্য সারস্বত গসিা আশ্রম
২৯০০ নথ ম্ম গরবডও �ালচম্ম গরাড
গসাঙকাঙয়ট, বসএ ৯৫০৭৩, ইউ.এস.এ
গ�ান : (৮৩১) ৪৬২-৪৭১২
http://sevaashram.com
শ্রীহচতন্য সারস্বত গসিা আশ্রম
২৬৯ই, বসনত গজমস স্টীট
সান গহাঙস, বসএ ৯৫১১২, ইউ.এস.এ
গ�ান : ৬০৫ ৫৫০৮৫৭৩
শ্রীহচতন্য সারস্বত বমশন
৭৪৫ সাউথ ৭০০ ইষ্ সল্ট গলক বসবট,
উটাহ, ৮৪১০২
হাওয়াই
শ্রী বচতন্য শ্রীধর গ�াবিন্দ বমশন
১৬২৫১ হাবলয়াখালা হাইওঙয়, কণু লা, 
মাউই, হাওয়াই ৯৬৭৯০, ইউএসএ,
গ�ান : ৮০৮৮৭৬৬৭২১
কািাডা
শ্রীহচতন্য সারস্বত শ্রীধর আশ্রম
২৯ ৯৯৫৫ ১৪০ স্টীট,
সুঙর, বভ ৩ বট, ৪ এম ৪, কানাডা
গ�ান : ৬০৪৯৬৩০২৮০
পমক্সিজকা
শ্রীহচতন্য সারস্বত শ্রীধর গ�াবিন্দ
গসিাশ্রম গে গমবসিঙকা, এ.আর.
কঙল ৬৯-বি, নং ৫৩৭, �রাবসবস, সানতা 
ইসাঙিল, কানাবসন, ইউকাটন বস.বড. 
৯৭৩৭০, গমবসিঙকা
গ�ান : (৫২-৯৯৯) ৯৮২-৮৪৪৪
শ্রীহচতন্য সরস্বতী শ্রীধর গ�াবিন্দ
গসিাশ্রম গে গমবসিঙকা, এ.আর.
বর�রমা নং. ৮৬৪, গসক্টর বহডালঙ�া
গুয়াডালাহারা, জাবলসঙকা, বস.বড. 
৪৪২৮০, গমবসিঙকা,গ�ান : ৫২-৩৩ 
৩৮২৬-৯৬১৩
শ্রীহচতন্য সরস্বতী শ্রীধর গ�াবিন্দ
গসিাশ্রম গে গমবসিঙকা, এ.আর.
বেঙয়ঙ�া গে মনঙটমাঙয়ার ৬২৯,
গসনঙরো, মনঙরেরারী, এন. এল.
বস. বপ. ৬৪৭২০,
গ�ান : ৫২-৮১ ৮০৫৭-১০৯৭

শ্রীহচতন্য সরস্বতী শ্রীধর গ�াবিন্দ
গসিাশ্রম গে গমবসিঙকা, এ.আর.
এবভবনডা গে লাস গরাসাস ৯
ফ্াবকওনামাইএনঙটা গডল প্যারাঙডা
তাইওয়ানা, বি.বস., বস.বপ. ২২৪৪০
গ�ান : (৫২৬৬৪) ৬০৮-৯১৫৪
শ্রীহচতন্য সারস্বত মঠ বে গভরাক্রণুজ, 
এ.আর., জণুয়ান গে বেওস বপজা ১৫৭
(এন্ার ই�নাবসও বে লা বলয়াঙভ 
বন�াঙরট) গভরাক্রণুজ, গভরাক্রণুজ, বস.বপ. 
৯১৭০০
গ�ান : (৫২-২২৯) ৯৫৫ ০৯৪১
শ্রীহচতন্য সারস্বত শ্রীধর গ�াবিন্দ
গসিাশ্রম গে গমবসিঙকা, এ.আর.
গকাঙলান পঙয়ন্ ২১৩ - ইনঙরেবর ৭
গকাল. গসনঙরো. বস.বপ. ০৯৪৩০০, 
ওবরজািা, ভার., গমবসিঙকা,
গ�ান : (৫২-২৭২) ৭২৫-৬৮২৮
শ্রীহচতন্য সারস্বত শ্রীধর গ�াবিন্দ
গসিাশ্রম গে গমবসিঙকা, এ.আর.
গ�মানঙডা বভলালপ্যানঙডা নং. ১০০ 
- ইনবট. ১০৩ গকাল. গুয়াডলণুঙপ ইন. 
গডবল�াবসওন এ্যালভাঙরা ওিাঙর�ন, 
বস.বপ. ০১০২০ গমবসিঙকা বসবট,
গ�ান : (৫২-৫৫) ৫০৯৭-০৫৩৩
শ্রীহচতন্য সরস্বতী শ্রীধর গ�াবিন্দ
গসিাশ্রম গে গমবসিঙকা, এ.আর.
কঙল গজড ইবডএ�. ৪০ আইএনবট ২২ 
কল. ইউ এইচ আবলয়ানজা 
পপণুলার বরঙভাবলউসাইওনাবরয়া,
গডবল�াবসওন গকায়াওকন, বস.বপ. 
০৪৮০০ গমবসিঙকা বসবট,
গ�ান : (৫২-৫৫) ৫৬৭৭ ৮৩১৫
শ্রীহচতন্য সারস্বত শ্রীধর গ�াবিন্দ
গসিাশ্রম গে গমবসিঙকা, এ.আর.
গজায়াকণু ইন বরভাঙডবনয়ারা নং. ৫০
কল. জারবডঙনস গে গুয়াডলণুঙপ
গমাঙরবলয়া, বমচ., বস.বপ. ৫৮১৪০
গ�ান : (৫২-৪৪৩) ২৭৫-২৮৭৫
শ্রীহচতন্য সারস্বত শ্রীধর গ�াবিন্দ
গসিাশ্রম গে গমবসিঙকা, এ.আর.
ক্যাবরঙটরা টাইকণু ল - োপাি, বকঙলাবমটার 
১.৪, টাইকণু ল, ইউকাটন, গমবসিঙকা



সাউি আজমক্রকা
ব্রাক্েল
শ্রীহচতন্য শ্রীধর গ�াবিন্দ গসিা আশ্রম
কৃষ্ শবতি আশ্রম, বপ.ও. িসি ৩৮৬
ক্যাম্পাস ডণু  গজারডাও, সাও গপৌঙলা, 
ব্রাবজল, গ�ান : ০১২ ৩৬৬৩ ৩১৬৮
http://ashram.com.br
শ্রীহচতন্য সারস্বত শ্রীধর আসন
এিং গকসা গপ্রমা (গরস্টণু ঙরন্)
এ্যাঙভবনডা ইউঙসবিও মাঙটাঙসা, ২৪৬ 
বপনঙহবয়ঙরাজ, সাও পাউঙলা - এস বপ 
গসপ: ০৫৪২৩-০১০
গ�ান: (১১) ৩৮১৫-১৪৪৮
http://casaprema.com
শ্রীহচতন্য সারস্বত মঠ গপারঙটা এবলবগ্র
ইস্টাডা োপজণু ডণু  গসাল, ৬২০
গপারঙটা এবলবগ্র - সাউথ ব্রাবজল
গ�ান : (৫১) ৩২৬৮-১৩৮৩ এিং
(৫১) ৩২২২-৫৪১৭
পভজিেণুজয়লা 
শ্রীহচতন্য শ্রীধর গ�াবিন্দ গসিা আশ্রম,
আঙিবনো টণু য় কন আঙিবনো োমা, ববিন্তা 
পরমকরুিা, কারাকাস, গভবনজণুঙয়লা
গ�ান : ৫৮২১২৭৫৪১২৫৭

শ্রীহচতন্য সারস্বত মঠ, কঙলি ৭৭ এঙন্ত্র 
আঙিবনোস ১০ ও ১১, গফ্ঙন্ত অ 
এঙনলঙিন
গ�ান : ৫৮২৬১৭৯৭৩০৮৯
পাঙসম্মলাঙমন্ত বমরান্দ গসক্টর গে, কাঙলি 
গতঙহঙরা কন গ্বন্ত, কণু মানা, এস্তাঙো সুঙক্র, 
গ�ান: ৫৮০৪১৪৭৭৭৫৯৩৮
ইঙকায়াডর
শ্রীলশ্রীধর স্বামী গসিা, আঙিনু্য গজঙনঙরল 
রুবমনাহুই, কাঙলি এ৭আ, ন৯-২৩৬, 
আঙমম্ম বনয়া, গকাঙনাঙকাঙতা, ১৭০৮০১, 
কণু ইঙটা, ইঙকায়াডর
গ�ান : ৫৯৩ ০২২৩৪২৪৭১
কজলাক্বিয়া
শ্রীহচতন্য সারস্বত মঠ, গিাঙ�াটা, কাঙরম্মরা 
৭৪আ, নঃ৪৯আ-৭১, ১১০৯১১
গ�ান : ০১১ ৫৭ ১ ৩২৭ ৪৩২ ০৮১৩
শ্রীশ্রীল গ�াবিন্দ গসিা আশ্রম, গকএম ৪, 
পাইপা বিয়, পান্তাঙনা গে িার�াস, বপন-
১৫০৪৪০-১৫০৪৪৯,
গ�ান : ০১১ ৫৭ ৭ ৩১৩ ২২৭ ১১১৯

ইউজরাপ
ইংল্যাণ্ড
শ্রীহচতন্য সারস্বত মঠ
৪৬৬ গ্রীি স্টীট
লণ্ডন ই১৩ ৯০বি, ইউ.গক.
গ�ান : (০২০৮) ৫৫২-৩৫৫১
http://scsmathlondon.org
শ্রীহচতন্য সারস্বত মঠ
ভবতি গরা� ইনবস্টবটউট,
গগ্রবভঙল হাউস, হাঙজলঙমঙর গ্াজ
গ�লথাম, বমবডলঙসসি, বট ডব্উ ১৪ ৯বপ 
এসি, ইউ.গক., গ�ান : ৪৪ ২০৮৮৯০৯৫২৫
http://bhaktiyogainstitute.com
আয়ারল্যাণ্ড
শ্রীহচতন্য সারস্বত সঙ্ঘ
এ্যাঙটন: িবরয়ান টাইঙমাবন
(িাবলনাঙমার গকা. গলইবরেম)
গ�ান : ০৭১ ৯৬৪৫৬৬১

১৪, পাকম্মসাইড, ওঙয়সিঙ�াডম্ম  টাউন,
কাবট্ ওঙয়ক্মঙ�াআয়ারল্যাণ্ড
গ�ান : ০৮৬ ২৬২৬ ৪৭৫
ইটাক্ল
বভলা গ�াবিন্দ আশ্রম
ভায়া বরঙ�ানবেঙনা, ৫,২৩৮৮৭ ওলবজঙয়ট 
গমাল (এল বস) ফ্াজ, বরঙ�ানবডঙনা 
গরাঙসা, ইটাঙল, গ�ান : ৩৯ ০৩৯ 
৯২৭৪৪৪৫
http://villagovinda.org
শ্রীহচতন্য সারস্বত মঠ গরাম
গভোবভলা গরা�া স্টণু বডও, ভায়া বে সন 
মাইঙচঙল, ১২০০০১৫৩ গরামা, ইটাঙল
গ�ান : ৩৯ ০৬ ৬৯৩৭১৫৫৬
মালটা
বে গলাটাস গরাম গরা�া গসন্ার মঠ
গ�ান : [+৩৫৬] ৯৯৮৬ ৭০১৫



পিোরল্যাণ্ডস
শ্রীহচতন্য সারস্বত শ্রীধর আশ্রম
এ্যাঙজাঙরনওঙয়� ৮০
১৩৩৯ বভ বপ আলঙমঙর, ন্যাোরল্যান্স
গ�ান : ০৩৬ ৫৩ ২৮১৫০
হাগেজগ্র
শ্রীহচতন্য সারস্বত মঠ
এ্যানরোস গনাভাক নাব�ভানওয়াবয় ইউ বট 
৫২, এইচ-১০২৫ িণুডাঙপস্ট
হা্ঙগ্র, গ�ান : (৩৬১) ৩৯৮০২৯৫
শ্রীহচতন্য সারস্বত গসিা আশ্রম
ইঙন্ার গসজাঙপবস—অানন্দ িদ্ধম্ম ন বড.
এইচ-১২২৩ িণুডাঙপস্ট
মণুঙভঙলাডস উটকা ১৮/বি, হা্ঙগ্র
টণু রজক
শ্রী গ�াবিন্দ মঠ গরা�া গসন্ার
অািদুলিা গকভঙডট গসাকক
নং ৩৩/৮, কানঙকয়া ০৬৬৯০
আনকারা, টণু রঙক
গ�ান : ০৯০ ৩১২ ৪৪১৫৮৫৭ এিং
০৯০ ৩১২ ৪৪০ ৮৮ ৮২
উকরাইি
কাইভ. হারমাতনয়া স্টীট, ২৬/২,
“গরাস্টক” গলেস অ� কালচার
গ�ান : +৩৮ (০৪৪) ৪৯৬-১৮-৯১
+৩৮ (০৬৭) ৪৬৪-১৮-৯৪

শ্রীহচতন্য সারস্বত গসিা আশ্রম
১১/৪, পানব�ঙলাঙসভ স্টীট
জাঙপাঙরাবজয়া, ৬৯০০০, উকরাইন
গ�ান : (০৬১২) ৩৩-৪২-১৪
পতণু ম্মরাল
শ্রীহচতন্য সারস্বত মঠ, রুঅ গো 
গসাঙব্রইঙরা ৫, বচঙদ্রইঙরা ৫, বচঙদ্রইঙরা, 
৩০২০-১৪৩,গকাইম্ব ব্র 

রাক্শয়া
শ্রীহচতন্য সারস্বত কালচাঙরল গসন্ার
মঙস্কা, িলশয় বকঙসবলনয় টণু বপক ৭/২
গ�ান : +৭৪৯৫৬২৮৮৮৫
শ্রীহচতন্য সারস্বত মঠ
গসন্বপটাসম্মিা� ম্ম, লাহটা
গ�ান : +৭(৮১২) ৪৯৮২৫৫৫
গতাম্স্ক, াকাঙেঙম্�াঙরাঙোক, িাবিঙলািা 
ব্রেট ১৬-৯০, গ�ান : ৭ ৯১৩ ১০৫ ৯৯ ৮১

আবখাক্েয়া
গশঙলা দজীঘণুটা, ২য় আবপ্সবলস্কয় টণু বপক ১৫
গ�ান : ৭ ৯৪০ ৭১২ ৫৮৪৮, 
৭ ৯৪০ ৭ ৭০৬ ১০৮

এক্শয়া

িাইল্যান্ড
শ্রীহচতন্য শ্রীধর গ�াবিন্দ আশ্রম
৭৯/২৩ গমাওিান ওরাঙিাবডন
এসওআই ওয়াটসাঙডট
পাটণু মাথাবন-রংবসট গরাড, পাটণু মাথাবন,
ি্যাংকক, থাইল্যান্
গ�ান : +৬৬ ৮১৯ ০৯৫ ৯১৭

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

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

শ্রীহচতন্য শ্রীধর গ�াবিন্দ গসিা আশ্রম
গপটাবলঙ জয়া সাবভম্মস গসন্ার,
নং ১৩ জালান ১৮/৬, তামান 
খানা�াপণুরম, ৪৬০০০ গ�টাবলঙ জয়া, 
গসলান�র, মাঙলয়াবশয়া, গ�ান : +৬০-
১-৬৩৩৮৬১৩০



ক্সগোপণুর

শ্রীহচতন্য সারস্বত মঠ বসং�াপণুর
এিং গ�াকণু ল গভবজঙটবরয়ান গরসষ্ণু ঙরন্
১৯ এিং ২১, আপার বডকসন গরাড,
বস্াঙপার ২০৭৪৭৮, গ�ান : 
৬৩৪৩৯০১৮
গমািাইল : ৯০২৩৬৩৪১ এিং 
৯১৮৫৬৬১৩

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

২৩, রুবি স্টীট, কাবশবমঙরা টাউনহাউস,
টালন ইউঙনা. লাস বপনাস বসবট,
গমঙরো মাবনলা, বজপ গকাড ১৭৪৭,
গ�ান : ৮০০-১৩৪০

শ্রীহচতন্য সারস্বত মঠ
ব�বলপাইসে ব্রাচি (ইসাবন গেিী োস)
লট ১৫ ব্ক ৮, উডব্রীজ সািবডবভসন,
গপাব্াবসওন, প্যানবড, িণুলাকান,
ব�বলপাইনস, ৩০১৪
গ�ান : ৬৩ ৯২০৩১ ৬৩৭৫০
http://philippines.scsmath.org

সাউি পপক্সক্ফক

অজ্রেক্লয়া
শ্রীঙ�াবিন্দ ধাম
বপ.ও. িসি ৭২, উবক. ভায়া মণুরউইলমিা, 
এন.এস.ডবব্উ. ২৪৮৪, অঙস্টবলয়া, 
গ�ান : ০২৬৬ ৭৯৫৫৪১

শ্রীহচতন্য সারস্বত আশ্রম
১৪, িবরয়ান স্টীট িবরয়াসেঙমড
চামম্মস, বকউএলবড, অঙস্টবলয়া ৪৮৭০
গ�ান : ০৪৩২ ০৫৪ ০৪৮

ক্িউক্েল্যাণ্ড

১০৩০ গকাঙটসভাইল বরভারঙহড 
হাইওঙয়,
বরভারঙহড, অকল্যান্
বনউবজল্যাণ্ড, গ�ান : ০৯ ৪১২৫৪৬৬

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

আক্রিকা 

সাউি আক্রিকা
শ্রীহচতন্য সারস্বত আশ্রম 
৪৪৬৪, গমৌন্ গরইঙন ঙক্রঙসন্
গলনাবসই সাউথ, এসিঙটসেন ৪
গজাহাঙনসিা� ম্ম ১৮২০, গ�াম : ০১১ 
৮৫২ ২৭৮১, ০০২৭ ৮৩ ৩৮৪ ৭৩৬৭
শ্রীহচতন্য সারস্বত মঠ
গ�্যবনসি ৪০৬৮, দুিম্মন, বিাজণুলণু নাটাল
গ�াম : ২৭ ৩১ ৫০৫ ৮৪ ৩৬

মক্রশাস
শ্রীহচতন্য সারস্বত মঠ আন্তজম্ম াবতক
নিবিীপ ধাম ব্রেট, গলাং মাউন্ন
গ�ান : ২৩০ ২৫৬ ৩৪৬৬, ৭২৪ ৯৩৫২

ওঙয়িসাইট :
scsmathinternational.com

ইঙমইল :
info@scsmathinternational.com
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