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

প�ৌর্বাপর্য্য পরম্পরা-প্রচলিত-প্রাজ্য প্রমর্
ূ ত্তাকৃতেঃ ।

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

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

অনুবাদ :— প্রাচ্য এবং পাশ্চাত্য দেশবাসী শিষ্যগণকে ভক্তিপথে
প্রেরণকারী পরমপজনীয়
স্বামী ভক্তি নির্ম্মল আচার্য ্য মহারাজকে আমি
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প্রণাম নিবেদন করি ।
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আমাদের একমাত্র কৃত্য
ওঁ বিষ্ণুপাদ জগদ্গুরু
শ্রীলভক্তি সুন্দর গ�োবিন্দ দেবগ�োস্বামী মহারাজ কর্ত্তৃক

আমরা প্রতি অমাবস্যা তিথিতে আমাদের গুরুমহারাজের
শৈলীতে ভগবান গ�ৌরসুন্দর, নিত্যানন্দ প্রভু , গান্ধর্ব্বা-গ�োবিন্দসুন্দর,
গিরিধারীজীউ এবং আমাদের গুরু-বর্গে তাঁ দের তৃপ্তির জন্যে একটু
বিশেষ ভাবেতে ভ�োগ-রাগের ব্যবস্থা করে থাকি । শাস্ত্রেতে বলেছে :
স্মর্ত্তব্যঃ সততং বিষ্ণুর্বিস্মর্ত্তব্যো ন জাতুচিৎ ।
সর্ব্বে বিধিনিষেধাঃ স্যুরেতয়োরেব কিঙ্করাঃ ॥
(পদ্মপুরাণ)

আমাদের হিন্দুধর্ম্মেতে যত বিধি-নিষেধ আছে, যে সমস্ত শাস্ত্রীয়
অনুশাসন রয়েছে, সকলের একটা উদ্দেশ্য আছে এবং মলূ উদ্দেশ্য হচ্ছে
যে, ভগবানকে সবসময় স্মরণ করা । মলূ কথা হচ্ছে ভগবানকে ভু লতে
হবে না এবং ভগবানকে সবসময়ের জন্যে স্মরণ করতে হয় । সেটাই
আমরা পারি না, আমাদের অসুবিধা হচ্ছে সেইখানেতে যে, আমরা
নানারকম বিষয়ের মধ্যে নিজে ডুবে আছি এবং নানারকম বিষয়ের
মধ্যে থেকে বহুরকমের কাজের মধ্যে নিজেদিকে জড়িয়ে ফেলেছি । যে
ৃ ্যু আছে, জরা আছে, ব্যাধি
ব্যক্তির জন্ম গ্রহণ হয়েছে অতএব তার মত
আছে, আত্মীয়ও আছে, স্বজনও আছে, দেব আছে, দ্বিজ আছে—
নানারকমের একটা পরিস্থিতির মধ্যে নিজেকে আমরা ঢুকিয়ে নিয়েছি ।
তার ফলেতে, ভগবানের স্মরণ আমাদের কাছে সময় ক্ষয়ে পড়েছে কিন্তু
আমাদের নিজেদের স্বার্থ যে কতটা ব্যাহত হচ্ছে, সেটা আমরা জানি
না, যার জন্যেই শাস্ত্রীয় সমস্ত অনুশাসনের প্রয়োজন হয়েছে ।

৪ 			

শ্রীলভক্তি সুন্দর গ�োবিন্দ দেবগ�োস্বামী মহারাজ

শ্রীমদ্ভগবদগীতায় ভগবান বলেছেন :
যৎ কর�োষি যদশ্নাসি যজ্জুহ�োষি দদাসি যৎ ।
যত্তপস্যসি ক�ৌন্তেয় তৎ কু রুষ্ব মদর্পণম্ ॥
(শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, ৯/২৭)

“ত�োমার সমস্ত এনার্জি টা আমি চাই । তুমি আমার এবং আমি
ত�োমার । এর মাঝখানেতে আর ক�োনরকম ভাগবাঁ ট�োয়ারার ব্যবস্থা
আমি সহ্য করতে পারি না ।” যে অন্য কেউ এর মাঝখান থেকে লুটে
খেয়ে নিয়ে বেরিয়ে যাবে, সেও ভগবান সহ্য করতে পারেন না ।
তা না হলে, এ কথা বলা হয় কেন : “যৎ কর�োষি যদশ্নাসি”—আমি
যা খাব, তাও ভগবানকে দিতে হবে, আমি যা করব তাও ভগবানকে
দিতে হবে । “যজ্জুহ�োষি” মানে আমি যা ভগবানের উপাসনার জন্য
(সমস্ত ক্রিয়া-কার্য -কর্ম্ম) করব তাও ভগবানকেই দিতে হবে । এমন কি
ভগবানের চেষ্টাটা আমরা দেখতে পাই  :  বেদ-বেদান্ত-উপনিষদ সর্ব্বত্র
ভগবান আমাদিগকে উপদেশ করে গিয়েছেন যে, “ত�োমরা আমার
ভজনা কর,” আবার সমস্ত মন্ত্রের মধ্যে নিজেকে ঢুকিয়ে দিয়েছেন ।
আমরা দুর্গা পজাই
করি আর কালী পজাই
করি আর পিতৃ-শ্রদ্ধাই
ূ
ূ
করি আর হ�োম-যজ্ঞই করি বা বিবাহের অনুষ্ঠানই করি, প্রভৃতি—
সব কিছু ক্রিয়াকলাপের মধ্যে ভগবান । তিনি কিন্তু ওই শেয়ার নিতে
রাজি নন । “তাঁ র একটা যে শেয়ার আছে আমি সে তাঁ কে দেব,” তাতে
তিনি সন্তুষ্ট নন । আমি যা কিছু করলাম “কৃতৈতৎ কর্ম্মফলং শ্রীকৃষ্ণায়
সমর্পিতমস্তু” !
একবারেই সবটা গ্রাস করার চেষ্টা । যা কিছু এতক্ষণ ধরে যজ্ঞ
করলাম—ব্রহ্মাকে দিলাম, অগ্নিকে দিলাম, বায়ুকে দিলাম, বরুণকে
দিলাম, যার যা শেয়ার সকলকে দিয়ে দিলাম—কিন্তু দিয়ে আমি
যে রেজাল্টটা পেলাম, সেটার কিন্তু আমার রাখার অধিকার নেই ।
“কৃতৈতৎ কর্ম্মফলং” এই যে আমি যাঁ র যজ্ঞ, ওই যে অনুষ্ঠান আমি
করলাম বা যা কিছু করলাম, এর যে একটা ফল, এর যে একটা ভাল�ো
রেজাল্ট রয়েছে সেইটা পাওয়ার মালিক আমি নয়—“শ্রীকৃষ্ণায়
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সমর্পিতমস্তু” । এইটা যদি করতে পারি, তবে এটা কর্ম্ম-মিশ্র ভক্তির
অন্তর্গত হয়, তাহলে শুদ্ধভক্তি হবে না । আর শুদ্ধভক্তির তবু কথায় ?
সেখানে “All rights reserved” (সর্ব্বস্বত্ব সংরক্ষিত)—গুরুমহারাজ
বলতেন যে, সবটা ভগবানের জন্যে রিজার্ভ করা আছে এবং তিনি তার
মালিক : “এখান থেকে আমি একটা ইঞ্চিও কাউকে দিতে রাজি নই ।”
পরমহংস কাকে বলে ? সব জিনিসের মধ্যে যিনি ভগবানের
ইন্টারেস্টটা দেখেন, তিনি হচ্ছেন পরমহংস । তিনি ভগবানকে দেখেন :
যা কিছু করছেন (ভাল�োর মধ্যেও ভগবান, খারাপের মধ্যেও ভগবান),
সমস্ত ত�ো বিষয়ের মধ্যে তিনি ভগবানের প্রাপ্তিটা দেখেন । ভগবানের
শেয়ারটা তিনি অনুভব করতে পারেন যে, “এটা আমার নয়, এটা
ভগবানের” । এই অনুভতিটাই
হচ্চেগে পরমহংসের অনুভতি ।
ূ
ূ
“যজ্জুহ�োষি দদাসি যৎ, যত্তপস্যসি ক�ৌন্তেয় তৎ কু রুষ্ব মদর্পণম্ ।”
এই কর্ম্ম-মিশ্র ভক্তি থেকে অনেক উচ্চ স্থায়ী জিনিস হচ্ছেগে শুদ্ধভক্তি,
সেখানে আর অন্য কাউকে ঢু কতে দিতে রাজি নই, সেখানে যে দিনরাত হচ্ছে চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে চব্বিশটি ঘন্টা ভগবান নিজের পাওনাগণ্ডা সব বুঝে নিতে চান এবং সেটা যিনি বুঝ করে দিতে পারেন, তিনি
হচ্ছেন শুদ্ধভক্ত ।
দেবর্ষিভূতাপ্তনণৃ াং পিতৃণাং
ন কিঙ্কর�ো নায়মণ
ৃ ী চ রাজন্ ।
সর্ব্বাত্মনা যঃ সরণং সরণ্যং
গত�ো মুকুন্দং পরিহৃত্য কর্ত্তম্ ॥

“যিনি অহংভাব পরিত্যাগপর্
ূ ব্ব ক সর্ব্বত�োভাবে পরমশরণীয় শ্রীহরির
শরণাগত হ’ন, তিনি সাধারণ মানুষের ন্যায় দেবতা, ঋষি, ভতগণ,
ূ
ৃ
স্বজন বা পিতল�োকের কিঙ্কর বা ঋণগ্রস্ত হ’ন না ।”
(শ্রীমদ্ভাগবতম্, ১১/৫/৪১)

এই হচ্ছে শ্রীমদ্ভাগবতের কথা । দেব-ঋষি-পিতৃ সকলের কাছে ত�ো
আমাদের একটা ঋণ আছে । আজকে মহালয়া, অমাবস্যা—আজকে
সমস্ত পিতৃ পুরুষগণ আমাদের উৎপন্নে তাকিয়ে থাকেন । কেন ?
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আজকের দিনে গঙ্গা জলে কিছু তর্পণ করলে, তারা সকলে পরম তৃপ্তি
লাভ করেন এবং স্বর্গপথের আল�োক তারা আজকের দিনে দর্শন করবার
তাদের একটা স�ৌভাগ্য হয় । অনেকই অনেকরকম কর্ম্মে র দ্বারাতে
আবদ্ধ হয়ে বিভিন্ন দশা প্রাপ্ত হয় । অশরীর অবস্থা হলেও তাদের
মানসিক একটা form (রূপ) রয়েছে । মন�োময় জগতে যে রয়েছে,
সেখানে তারা সবসময় বিচরণ করছেন এবং সেখানে যম-নিয়ম কর্ম্ম
করে গিয়েছেন, সেই সেই কর্ম্মে র ফল তারা লাভ করছেন । কেউ হয়ত�ো
অপরকে ক�োনদিন কিছু দান করেননি অতএব তাদের আশা বেড়ে যায়,
বিশেষ করে আজকে, অমাবস্যা তিথিতে । সমস্ত আত্মা তাকিয়ে থাকে
যে, “কখন আমাদের সন্তানাদি যারা আমাদের বংশতে এসেছে, তারা
কখন আমাদিগকে থালি তর্পণ করবে ? কখন তারা আমাদিগকে একটু
জল দেবে ? সেই দিনে যদি গঙ্গা জল হয় (ভগবানের পাদপদ্ম ধ�ৌত
জল), তাহলে গঙ্গার সম্পর্কতে ভগবানের সঙ্গে একটা সম্পর্ক হয়ে যাবে
এবং তারা মস্ত বড় লাইট (কিরণ) দেখে সেই লাইটের দিকে ছুটে যেতে
পারবেন ।” সেই জন্য, আমাদের তাদের প্রতি কিছু ঋণ আছে ।
সবাই জানেন যে, দেবতাদের কাছে আমাদের ঋণ আছে,—
দেবতারা আমাদিগকে জল দেন, ফল দেন, খাবার দেন, আমাদের
পারমার্থিক আনুকল্য
ূ করেন এবং তারা আমাদের কাছ থেকেও আশা
(পজা-আশা)
করেন । এগুল�ো যদি আমরা দেই, তার বিনিময়ে ইন্দ্র
ূ
আমাদিগকে যেমন জল-শস্য ইত্যাদি সমস্ত বন্দোবস্ত করছেন কিন্তু
যদি আমরা তাঁ র পাওনা না দেই, তাহলে তিনি সন্তুষ্ট হবে না । এবং
automatically (স্বয়ংক্রিয়ভাবে) কি হবে ? এমনকি আপনার
science-এ (বিজ্ঞানে) বলা হয় যে, “to every action there
is equal and opposite reaction” (প্রত্যেকটা ক্রিয়ার একটা
প্রতিক্রিয়া আছে) । সেইরকম আমরা যখন অপরের কাছ থেকে কিছু
নেব, আমরা তখন তাকে কিছু দিতে বাধ্য থাকি । এইজন্য, দেবতারদের
কাছ থেকে আমরা যে সমস্ত জিনিস নেই—তাদের আশীর্বাদ থেকে
আরম্ভ করে সব কিছু —সেটাও আমরা বিনিময়েতে তাঁ দিকে পজা
ূ
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করতে হবে এবং তাঁ দের পাওনাটা তাদিগকে বুঝ করে দিতে হবে ।
ঋষিদের কাছেও তাই—ঋষিদের কাছে আমরা ঋণী কেননা ঋষিগণ
আমাদিগকে শাস্ত্রীয় জ্ঞান দান করে গিয়েছেন । যাঁ র থেকে আমাদের
পারমার্থিক জীবন অত্যন্ত সম্পন্ন হয়ে ভাগবতপাদপদ্মে সেবা লাভ করি
ধন্যাতিধন্য হতে পারি, অতএব তাঁ দের কাছেও আমরা ঋণী । পিতৃপরু
ু ষগণ আমাদিগকে জন্ম দিয়েছেন, লালন-পালন করেছেন, তাঁ দের
কাছেও আমরা ঋণী । তাই শ্রীমদ্ভাগবতম্ বলছেন এই সমস্ত ঋণের
বাধ্য আমি আর কত দেব ? কারণ একটা পিপীলিকা থেকে আরম্ভ করে
চন্দ্র, সূর্য সকলের কাছেই আমার ঋণের পরিমাণ বেঁধে চলেছে । এ
জগতে জীবনধারণ করার জন্যে আমরা সবসময় ঋণের ব�োঝা বাড়িয়ে
ফেললাম । আমি যখন নিঃশ্বাস-প্রস্বাস নিছি, বহু সংখ্যা জীবকে হত্যা
করি, তবে আমাদের বেঁচে থাকতে হচ্ছে ; যখন রাস্তা দিয়ে চলে যাচ্ছি,
অনেক জীব-জন্তু আমার পায়ে চাপে মারা পড়ে যাচ্ছে । আমি যখন
ঘম
ু াচ্ছি বা খাচ্ছি সেখানেও অনেককে হত্যা করতে হচ্ছে—প্রত্যেকের
কাছেই আমার ঋণের অর সীমা নেয় । এর থেকে ত�ো মুক্তি পাওয়ার
একটাই মাত্র উপায়—সেইটাই ভগবান বললেন, “দেক, তুমি একটা
হিসেব করে যদি চলতে চাও, তাহলে তুমি এই সব ক�োনদিনই শ�োধ
করে উঠতে পারবে না ।” এই জন্যে, ভগবান বললেন :
দেবর্ষিভূতাপ্তনণৃ াং পিতৃণাং
ন কিঙ্কর�ো নায়মণ
ৃ ী চ রাজন্ ।
সর্ব্বাত্মনা যঃ সরণং সরণ্যং
গত�ো মুকুন্দং পরিহৃত্য কর্ত্তম্ ॥

“যিনি অহংভাব পরিত্যাগপর্
ূ ব্ব ক সর্ব্বত�োভাবে পরমশরণীয় শ্রীহরির
শরণাগত হ’ন, তিনি সাধারণ মানুষের ন্যায় দেবতা, ঋষি, ভতগণ,
ূ
স্বজন বা পিতৃল�োকের কিঙ্কর বা ঋণগ্রস্ত হ’ন না ।”
(শ্রীমদ্ভাগবতম্, ১১/৫/৪১)

শ্রীমদ্ভগবদগীতা তাও বলেছেন—একই ধরনের কথা । ভগবান
নিজে বলছেন,
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সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ ।
অহং ত্বাং সর্ব্ব পাপেভ্যো ম�োক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ ॥

“সর্ব্বপ্রকার ধর্ম্ম সম্পূর্ণ বিসর্জ্জ ন দিয়া একমাত্র আমারই শরণ লও ।
আমি ত�োমাকে সর্ব্বপ্রকার পাপ হইতে মুক্ত করিব, তুমি শ�োক
করিও না ।”
(শ্রীমদ্ভাগবদগীতা, ১৮/৬৬)

“সমস্ত ধর্ম্ম তুমি পরিত্যাগ কর ।” (ধর্ম্ম বলতে কর্তব্য, duty ।)
ত�োমার আর যে কিছু চরণ-করণই আছে, সেগুল�োও তুমি যদি করতে
চাও, তা করে তুমি জীবনে শেষ করতে পারবে না । উপরন্তু এক
জায়গায় খাল করতে গিয়ে আর এক জায়গায় উঁচু হয়ে যাবে, আবার
এক জায়গায় উঁচু করতে গিয়ে আর এক জায়গায় খাল করে ফেলবে ।
ভগবান বলছেন যে, “আমার capacity (শক্তি) অত্যন্ত বেশি, তুমি
আমার শরণাগত হও ।” হজর হজর নদী সমুদ্রের মধ্যে পড়ছে—সারা
ৃ ীর জল আকাশে উঠে পথিব
ৃ ীতে পড়ছে এবং তার থেকে অবার
পথিব
সমুদ্রের কাছে চলে যাচ্ছে কন্তু সমুদ্র তাতে ফেঁ পে উঠে না । সেইরকম
ত�োমার যা কিছু ক্রিয়াকলাপ, কাজ-কর্ম্ম, ভাল�ো-মন্দ আছে, তুমি
সবটা আমাকে সমর্পণ করে দিয়ে আমার হয়ে জীবনধারণ কর, তাহলে
ত�োমার জগতের কাছে ক�োনরকম ঋণ থাকবে না । আর যদি তুমি মনে
কর যে, ত�োমার পাপ হবে (ত�োমার একটা কর্তব্য ছিল, সেটা করলে
না, তারজন্য ত�োমার পাপ হবে), আমি ত�োমাকে আশ্বাস দিতে পারি
যে, ত�োমার এরজন্যে যা কিছু প্রত্যবায় হবে, এরজন্যে যা কিছু অসুবিধা
হবে, সেটার আমি সম্পূর্ণ দায়িত্ব নিচ্ছি । ত�োমার যদি ক�োন পাপ
হয়, আমি ত�োমাকে সে পাপ থেকে মুক্ত করব ; ত�োমার যদি ক�োন
deficiency (অভাব) আসে, আমি সেখান থেকে ত�োমাকে নিষ্কৃতি
দান করব । আর তুমি যদি মনে কর যে, ত�োমার এই হজর হজর
ল�োককে হত্যা করতে হবে, তাত্থেকেও পাপ হবে, তার জন্য ত�োমার
ক�োন চিন্তা নেই কেননা সব দায়িত্ব তুমি আমার উপর ছেড়ে দিয়েছ ।

সূচনা : “আমাদের একমাত্র কৃত্য”
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ত�োমার নিজের ইন্টারেস্টটা না রেখে আমার ইন্টারেস্টে কাজ কর,
তাহলে ত�োমার সব কাজ সত্যগত লাভ করবে ।”
দেব, ঋষি, পিতৃর দিকে কভু না রহে ঋণী যে হরিভজন করে ।
যে সম্পূর্ণ রূপে ভগবানের চরণে আত্মসমর্পণ করে, সে চব্বিশ ঘন্টা
তাঁ র সেবার জন্য নিজেকে নিযুক্ত করে থাকে ; তার কিন্তু আর
ৃ ীতে ক�োন ঋণ থাকে না—দেবতাদের কাছেও না, ঋষিদের
পথিব
কাছেও না, পিতৃগণের কাছেও না ।
ভগবানের কাছে সর্ব্বত�োভাবে আত্মসমর্পণ করা বা সর্ব্বত�োভাবে
ভগবানের ইন্টারেস্টে নিজের সমস্ত ইন্টারেস্টটাকে মিশিয়ে দাও :
ত�োমার ইচ্ছায় ম�োর ইচ্ছা মিশাইল ।
ভকতিবিন�োদ আজ আপনে ভুলিল ॥
এই কথা বলেছেন শ্রীলভক্তিবিন�োদ ঠাকু র । “মানস, দেহ, গেহ,
যা কিছু ম�োর আর্পিলুঁ তুয়া পদে নন্দকিশ�োর” (শরণাগতি, ১১) ।
“হে নন্দকিশ�োর ! আমার মন, আমার দেহ, আমার ঘর, বাড়ি,
আত্মীয়, স্বজন, বন্ধু , বান্ধব, যা কিছু আছে, সব আমি ত�োমাকে
দিয়ে দিলাম । সম্পদে, বিপদে, জীবনে, মরণে, সর্ব্ব অবস্থাতে আমি
ত�োমার আর তুমি আমার ।” আর একটি গানেও শ্রীলভক্তিবিন�োদ
ঠাকু র বলছেন, “আমি ত’ ত�োমার, তুমি ত’ আমার, কি কাজ অপর
ধনে” (শরণাগতি, ১৬)—আমি যদি ত�োমার হয়ে যেতে পারি,
automatically (স্বয়ংক্রিয়ভাবে) তুমি আমার হয়ে যাবে এবং তুমি
যদি আমার হয়ে যাও, তাহলে আমার ক�োন অভাব থাকবে না ।
যস্মিন জ্ঞাতে সর্ব্বমিদং বিজ্ঞাতং ভবতি
যস্মিন প্রাপ্তে সর্ব্বমিদং প্রাপ্তং ভবতি
তদ্ বিজিজ্ঞাসস্ব তদেব ব্রহ্ম
“যাঁ কে জানলে সব কিছু জানা হয়ে যায়, যাঁ কে পেলে সব কিছু
পাওয়া হয়ে যায়, সেই বস্তু হচ্ছেগে ব্রহ্ম বস্তু, সেই হচ্ছেগে ভগবান ।”
তাই আমার অভাব কিসের ? আমরা শ�োক করছি, শ�োকটা ক�োথা
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থেকে আসছে ? “শদ্রূ ধর্ম্মে থেকে শ�োক ।” আমাদের এই জগতে
শ�োচনীয় বস্তু ভ�োঁ রয়েছে, তার জন্য যে একটা আকাঙ্ক্ষা এবং না
পাওয়ার অতৃপ্তি, সেটাকেই বলে শ�োক বস্তুতপক্ষে । কিন্তু আমার যদি
সব কিছু পাওয়াই হয়ে যায়, তাহলে শ�োকের ক�োন কারণ থাকে না ।
এইজন্যে ভক্তিবিন�োদ ঠাকু র বলেছেন (শরণাগতি) :
অশ�োক-অভয়,
অমত
ৃ -আধার
ত�োমার চরণদ্বয় ।
তাহাতে এখন		বিশ্রাম লভিয়া
ছাড়িনু ভবের ভয় ॥
ভগবান নিজে মুখে যখন বলছেন যে, “ত�োমার সব দায়-দায়িত্ব
আমি নিয়ে নিলাম,” তখন আমাদের ভাবনার আর কি আছে ?
আমাদের দুর্ভাবনা করার কিছু নেই । আমাদের একটাই কৃত্য :
স্মর্ত্তব্যঃ সততং বিষ্ণুর্বিস্মর্ত্তব্যো ন জাতুচিৎ ।
সর্ব্বে বিধিনিষেধাঃ স্যুরেতয়োরেব কিঙ্করাঃ ॥
(পদ্মপুরাণ)

সমস্ত বিধি, নিষেধ, যা কিছু আছে, এই বলেছেন : ভগবানকে
স্মরণে রাখতে হবে, ভগবানকে ভু লতে হবে না । আমরা ত�ো
গুরুমহারাজের অনুগত হয়ে দীর্ঘকাল ধরে চলে আসছি, কিন্তু কত
পার্সেন্ট, কে আমরা কতটা দিতে পেরেছি তাঁ কে, এর ক�োন ইতিহাস
লেখা নেই । গুরুমহারাজই জানেন এবং মহাপ্রভু জানেন আমরা কে
কতটা নিষ্কপটে ভগবানকে দিতে পেরেছি, গুরুমহারাজকে আমরা কে
কতটা নিজেকে দিতে পেরেছি । তার উপরতে টেস্ট করে আমাদের
final result (ফাইনাল রেজাল্ট) আসবে এবং তখনই আমরা বুঝতে
পারব যে, আমাদের কি পরিচয় সত্যিকারের ।

জয় ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য ্যবর্য ্য অষ্টোত্তরশতশ্রী
শ্রীমদ্ভক্তিরক্ষক শ্রীধর দেবগ�োস্বামী মহারাজ কী জয় !

শ্রীউপদেশ

শ্রীউপদেশ : “ভক্তির অভাব”

		

১৩

ভক্তির অভাব

ভগবানের কথা, ভগবানের নাম, রূপ, গুণ, লীলা, পরিকর,
বৈশিষ্ট্য সম্পুর্ণ ভগবান থেকে অভিন্ন ।
সবসময় ত�ো আমরা ভাগবদ্কথা, সাধুসঙ্গ করতে সুয�োগ পাই
না কিন্তু শাস্ত্রে বলেছেন, “বৈষ্ণব-সঙ্গেতে মন আনন্দিত অনুক্ষণ” এবং
“‘সাধুসঙ্গ’, ‘সাধুসঙ্গ’—সর্ব্বশাস্ত্রে কয়, লবমাত্র সাধুসঙ্গে সর্ব্বসিদ্ধি
ৃ ) । সাধুসঙ্গ (হরি-ভক্ত-সঙ্গ) করতে হয় ।
হয়” (শ্রীচৈতন্য-চরিতামত
জগতে অনেক কিছু পাওয়া যায়, কিন্তু জগতের ল�োকের ভক্তির
খুব অভাব । সেই ভক্তি টাকা-পয়সা দিয়ে কিনতে পাওয়া যায় না,
হৃদয় থেকে এগুল�ো আসতে হবে—হৃদয় দিয়ে ভক্তি পাওয়া হয় ।
কিন্তু বাইরের জগতের ল�োক সেটা বুঝতে পারে না : “যারা কৃষ্ণবহির্মুখ-জীব, তাদের নাহি কৃষ্ণের স্মৃতি-জ্ঞান” । তারা ভগবানকে
পজা
বিনিময়ে কিছু চায়—“আমি এই করলাম
ূ করে ভগবানের পজার
ূ
(দেবদেবীর পজা,
ভগবানের পজা
ূ
ূ করলাম), তার বিনিময়ে কিছু
চাই ।” সেইটা হচ্ছে কর্ম্মমিশ্রভক্তি ।
ভক্তির মধ্যে ভাগ আছে : কর্ম্মমিশ্রভক্তি, জ্ঞানমিশ্রভক্তি,
জ্ঞানশন্য-ভক্তি
। কর্ম্মমিশ্রভক্তি মানে কেউ ভাবচ্ছেন, “ভগবান,
ূ
আমি ত�োমাকে প্রণাম করলাম, তার বিনিময়ে আমার শরীরটা
ভাল�ো রাখ,” “ভগবান, ত�োমাকে আমি একটা ফু ল-টু ল দিলাম,
তার বিনিময়ে আমার ঘরটা ভাল�ো রাখ, সংসার ভাল�ো রাখ ।” এই
সব হচ্ছে কর্ম্মমিশ্রভক্তি—ভগবানের জন্য কিছু করার বিনিময়ে কিছু
চাওয়া । জ্ঞানমিশ্রভক্তিও এইরকম (কিছু করার বিনিময়ে জ্ঞান পেতে
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আশা করা) । আর জ্ঞানশন্যভক্তি
হচ্ছে যে, “ভগবান, আমি ত�োমার
ূ
সেবা করবার জন্য এই মনুষ্য জন্ম, এই মনুষ্য দেহ লাভ করেছি আর
ত�োমার সেবায় সব কিছু করব ।”
এই মনুষ্য দেহ লাভের স্বার্থকতা ক�োথায় ? আমরা গুরু-বৈষ্ণবভগবানের সেবা করতে পারি, আর তা না হলে এ মনুষ্য জন্ম পেয়ে
আপনারা হারিয়ে ফেলবেন—এ দেহ চলে যাওযার পর আপনারা
একটা অন্য দেহ পাবেন এবং বারবার মায়া-বদ্ধ হয়ে থাকবেন ।
ৃ স্থ আশ্রমে থেকে
যখন আপনারা আশ্রমে না থাকেন, তখন গহ
ৃ
গহস্থ আশ্রমের ক্রিয়া-কার্য করেও গুরু-বৈষ্ণব-ভগবানের সেবা করা
ৃ স্থ আশ্রমে থেকে যদি সবসময় গহে
ৃ র চিন্তা করেন,
যায়, কিন্তু সেই গহ
তার ফলটা তখন খুবই খারাপ ।

— • • • —

ৃ আবদ্ধ”
শ্রীউপদেশ : “গহে

		

১৫

গহে
ৃ আবদ্ধ
ৃ স্থ ব্যক্তিকে আমি বারবার বলি যে, সময় পেলে আশ্রমে গিয়ে,
গহ
মঠে গিয়ে সেবা করতে পারেন । সময় নষ্ট করবেন না—হরিগুরুর
সঙ্গে যেতে থাকু ন, ভক্তগণের সঙ্গে যেতে থাকু ন । দেখুন কত সুন্দর
করে শ্রীমদ্ভাগবতম্ লিখে দিয়েছেন :
ৃ থাকবেন, কিন্তু গহে
ৃ থেকে কি করতে হবে ? গহে
ৃ
আপনারা গহে
থাকতে হবে অতিথির মত । আপনারা এই বাড়ির অতিথি । ক�োন
বাড়িতে আপনারা যদি আসেন (জামাই বাড়িতে, শশুর বাড়িতে বা
অন্য ক�োন আত্মীয়-স্বজনের বাড়িতে এসেন), সেখানে আপনারা
অতিথি (মালিক নন) । যদি ভাবেন যে, “এই বাড়িটা আমার বাড়ি !”
তাহলে অন্ধতমঃ য�োনিতে প্রবেশ করতে হবে (খারাপ জন্ম পরে
পাবেন) ।
ইত্থং পরিমশ
ৃ ন্মুক্তো গহে
ৃ ষ্বতিথিবদ্বসন্ ।
ন গহৃ ৈরনুবধ্যেত নির্ম্মম�ো নিরহঙ্কৃ তঃ ল॥
(শ্রীমদ্ভাগবতম্, ১১/১৭/৫৪)

ৃ বাস
“যারা বিবেচনা করে অনাসক্ত ভাবে অতিথির ন্যায় গহে
ৃ আবদ্ধ হবে
করে ‘অহং-মমতা’ ও অহঙ্কারশন্যে,
ূ তাদের কখনও গহে
ৃ
ৃ
না ।” আপনারা গহস্থ-আশ্রমে গহে বাস করতে পারেন, বারণ কিছু
ৃ থেকে কর্ম্মসমহের
নেই, কিন্তু ভগবান বলছেন, “আমার ভক্ত গহে
ূ

দ্বারা আমাকে ভজন করে ।” তাই আপনারা ক�োন চাকরি, ব্যবসা
করে টাকা-পয়সা অর্জ ন করেন আর সেই পয়সা দিয়ে ভগবানের সেবা
করবেন—তখন আপনারা যা কিছু ই করেন, সেই পয়সার উদ্দেশ্যটা
সফল হয়ে যাবে ।
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বুঝতে পারছেন ? যদি না বুঝতে পারেন, এক উদাহরণ আমি দিয়ে
দিচ্ছি । কেউ ভাবছেন যে, “টাকা-পয়সা অনেক আছে, আমার একটা
ৃ ৎ বাড়ির দরকার”, আর অন্য কেউ ভাবছেন যে, “আমার ঠাকুরের
বহ
ৃ বাস করবেন কি রকম ?
জন্য একটা বাড়ির দরকার ।” তখন গহে
বাড়িতে অনেক ল�োকগুল�ো আছে (সংসারের ছেলেমেয়ে, আত্মীয়
হচ্ছে, ইত্যাদি), কিন্তু আপনারা বুঝতে পারেন যে, ভগবান সে সবগুল�ো
ব্যবস্থা করে দেন । যতটা আপনার দরকার, ততটাই ভগবান আপনাকে
ব্যবস্থা দেবেন ।
ৃ আসক্তিচিত্ত হয়—সবসময় আতু র হয়ে যায়,
যে ব্যক্তির গহে
খালি পুত্রের চিন্তা করে, ধনের চিন্তা করে, স্ত্রীর চিন্তা করে—সেই মঢ়ূ
ব্যক্তি “আমি” এবং “আমার” জ্ঞানে বদ্ধ হয় । আপনারা ভাবছেন,
“হায়, আমার পিতা-মাতার কি হবে ? হায়, আমার শিশু-সন্তানের
কি হবে ? হায়, আমার ভার্যা-স্ত্রীর কি হবে ? আমি না থাকলে, আমার
ৃ বিলাস
বিনা সবাই অনাথ ও দুঃখিত হয়ে যাবে !” এইরকম গহ
অতৃপ্তচিত্ত, অসন্তুষ্ট ও মন্দ বুদ্ধি ব্যক্তি পুত্র-কন্যার সর্ব্বদা ধ্যান করে
ৃ ্যুর পর অন্ধতমঃ অতিতামসীক য�োনিতে প্রবেশ করে ।
আর মত
অর্থটা হচ্ছে এটাই—পরের জন্মে অন্য প্রাণী হয়ে জন্ম গ্রহণ করতে হয়
(বিড়াল, ছাগল, কু কু র, ইত্যাদি) । কী কঠিন জিনিস…
শুধু দুর্গা-কালীর কাছে গিয়ে “ধনং দেহি, বিদ্যাং দেহি, রূপং
দেহি, ভার্যাং দেহি”—ধন চাই, বিদ্যা চাই, রূপ চাই—বারবার
চাইলে ভগবান বলছেন, “আমি ওর কাছে থাকব না ।” দেবদেবতার
একটা পজা
ূ করলে, যে কম আছে সেটা তারা আপনাদেরকে দিয়ে
সন্তুষ্ট করবেন । তারা আপনাদের পজা
ূ চান আর তার বিনিময়ে
আপনাদেরকে সুখ দিয়ে দেবেন—সাময়িক সুখ । কিন্তু এই দেহ চলে
যাওয়ার পরে আপনাদের কী অবস্থা হবে ?
যারা প্রকৃত সাধু, তারা এই কথা বলবার জন্য আপনাদের বাড়িতে
আসেন :
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মহান্ত-স্বভাব এই তারিতে পামর ।
নিজ-কার্য্য নাহি তবু যান তার ঘর ॥
ৃ , ২/৮/৩৯)
(শ্রীচৈতন্য-চরিতামত

তাদের উদ্দেশ্যটা কী ? টাকা-পয়সা, ধন-দ�ৌলত ? না । মুখ্য
উদ্দেশ্যটা হচ্ছে এইটা : আমরা এসেছি আপনাদেরকে আত্মসাথ
করবার জন্যই—আপনাদের বাড়ি-ঘর, টাকা-পয়সা, ধন-দ�ৌলতকে
আত্মসাথ করবার জন্য আসিনি ! আমরা এসেছি আপনাদেরকে
আত্মসাথ করবার জন্য ।” শুদ্ধ কথা এই যে, আমরা বড় ডাকাত—
বাড়িতে যে যে আছে তাদেরকে আত্মসাথ করি আর তাদেরকে নিয়ে
গ�োবিন্দের (ভগবানের) সেবায় লাগাই । এইটা হচ্ছে আত্মসাথ ।
আমরা কীর্ত্তনেই বলি, “হে প্রভু , তুমি আমাকে আত্মসাথ করে নিয়ে
যাও !” সে কথা হৃদয় থেকে বলতে হবে । আত্মসাথ করা মানে কী ?
“আমাকে তুমি নিয়ে চল, ত�োমার সেবায় আমাকে নিযুক্ত কর ।”
সেইজন্য সাধু-গুরু-বৈষ্ণবগণ সবাইকে গুরু-বৈষ্ণব-ভগবানের সেবায়
লাগাতে চান । এটা হচ্ছে সবচেয়ে উঁচ্চ চিন্তা । কেউ গুরু-বৈষ্ণবভগবানের সেবা করলে (যদি সেটা সত্যিকারের হরি-ভজন হচ্ছে),
তাঁ র যে পর্
ূ ব্ব পুরুষগণ আছেন (তার বাবা, ঠাকু রদাদা, আর তার
বাবাও, তার দাদাও, এর যে আছেন), যে অন্ধতমঃ য�োনিতে পড়ে
আছে, তারাও সেই কষ্ট থেকে উদ্ধার পেয়ে গ�োবিন্দের চরণে চলে
যেতে পারেন—শুদ্ধু এক জনের দ্বারা ।

— • • • —

১৮ 		

		

শ্রীলভক্তি নির্ম্মল আচার্য ্য মহারাজ

মায়ের পেট থেকে মায়ার পেটের মধ্যে

কয় বার এলি কয় বার গেলি তবু তত্ত্ব না শিখিলি ।
নিজের মাথা নিজে খাইলি এই দ�োষ দিবি কারে ভাই ?
আপনারা দশ মাস দশ দিন মাতৃগর্ভে ছিলেন—মাথা ছিল নিচের
দিকে, পা ছিল উপরের দিকে… আমি আপনাদের বারবার বলে দিচ্ছি
কত কষ্ট জীব করছে মায়ের পেটের মধ্যে । সে কষ্ট থেকে উদ্ধার পেতে
চেয়ে জীব প্রভুকে কথা দিয়েছিল ।
আপনারা যখন মায়ের পেটে ছিলেন কত কষ্ট তখন করেছিলেন,
সেখানে আপনারা ভগবানকে ডেকেছেন, “প্রভু , আমি আর এ
কষ্ট সহ্য করতে পারছি না !” তখন ভগবান ক�োন ক�োন ভাগ্যবান
জীবকে মায়ের পেটে নিজেকে দেখা দেন, “বল, তুমি আমাকে কেন
ডেকেছিস ?” জীব তখন বলে, “প্রভু , আমি এই কষ্ট করতে পারছি না,
আমাকে এখান থেকে ছেড়ে দাও !” তখনই, ভমিষ্ঠ
হাওয়ার আগে
ূ
সেই জীব কথা দেয়, “চ�োখ দিয়ে ত�োমার বিগ্রহ দর্শন করব, মুখ দিয়ে
ত�োমার নাম করব, কান দিয়ে ত�োমার কথা শুনব”—সব কিছু হ্যাঁ
বলে দিয়ে এসেছিলাম । ভগবান যে ইন্দ্রিয়গুল�ো দিয়েছেন (চক্ষু , কর্ণ,
নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক্, মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার) সে ইন্দ্রিয়গুল�ো দিয়েছেন
গ�োবিন্দের সেবা করবার জন্য । এই দুট�ো হাত দিয়েছেন তাঁ র সেবা
করবার জন্য (তাঁ র রান্না করবার জন্য, তাঁ র বাসন মার্জ ন করবার জন্য,
তাঁ র মালা করবার জন্য), পাও দিয়েছেন তাঁ র ধাম পরিক্রমা করবার
জন্য, চ�োখ দিয়েছেন তাঁ র বিগ্রহ দর্শন করবার জন্য, কান দিয়েছেন
তাঁ র কথা শুনবার জন্য । কিন্তু আমরা কি করেছি ? ভমিষ্ঠ
হাওয়ার পর
ূ
মায়ার কবলে পতিত হয়েছিলাম—দ�োষটা আমাদের না কি ।
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চ�োখটাই ভাল�ো প্রথমই ছিল কিন্তু যদি একটা ছানি পড়ে যায়,
তখন ছানি না কেটে ছবি দেখতে পাব না । কানও এরকম—যখন
আমরা বুড়ো হয়ে যাই, তখন ভাল�ো শুনতে পাব না । পায়ে যদি ব্যথা
হয়ে যায়, তাহলে বিভিন্ন জায়গায়, ধাম পরিক্রমা, তু লসী পরিক্রমাও
করতে পারব না । এগুল�ো সব ভগবান আমাদেরকে দিয়েছিলেন কিন্তু
আমরা কি করলাম ? ওই মায়ার কবলে পতিত হয়ে পড়লাম…
সে মায়াকে কে সৃষ্টি করেছেন ? ভগবান ।
দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া ।
মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে ॥
(শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, ৭/১৪)

ভগবান বলছেন, “এই মায়াকে আমি সৃষ্টি করেছি, তুমি ওকে
জয় করতে পারবে না । তবে পারবে কখন ? ‘মামেব যে প্রপদ্যন্তে
মায়ামেতাং তরন্তি তে ।’ যে আমাকে প্রপদ্য করে—যে আমার চরণে
শরণাগত হয়, যে আমার চরণে এসে পড়ে যায়—আমি তাকে আস্তে
আস্তে মায়া থেকে রেহাই দেই । যখন তুমি আমার ভক্ত ও আমার
শরণাপন্ন হয়, তখন মায়া দেবী দেখতে পাবে যে, ‘আমার সৃষ্টিকর্তা
চলে এসেছেন’ আর ত�োমার কাছ থেকে আস্তে আস্তে পালিয়ে যাবে ।
‘মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে ।’”
মায়াকে জয় করবার জন্যই সাধু-সঙ্গ করতে হয় । মায়াকে সাধু-সঙ্গ
ছাড়া জয় করা যায় না :
মায়ারে করিয়া জয় ছাড়ান না যায় ।
সাধু-গুরু কৃপা বিনা না দেখি উপায় ॥

(‘কি রূপে পাইবে সেবা’, শ্রীল নর�োত্তম দাস ঠাকু র)
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জীবের প্রকৃত দয়া কী ?
সেবা কী—জানেন ? সেবা মানে জীবকে দয়া ।
আমরা যখন ল�োকের বাড়িতে যাই কেউ এক মুষ্টি চাল দেন,
কেউ পাঁ চ টাকা, দশ টাকা দেন—সেটা ক�োন বড় কথা নয় । কিন্তু ওই
যে দিলেন, তাঁ কে নেমন্তন্ন বলে দিলাম আর তিনি যদি শুধু একবার
নবদ্বীপ ধামে যান—ধামে গিয়ে সাধুর দর্শন করে, হরিকথা, ভাগবত
কথা শুনে, আস্তে আস্তে এই পথে আসেন । তারপর যদি গুরুবৈষ্ণবের কাছে দীক্ষা নেন, শিক্ষা নেন, যদি আচার-আচরণ করেন—
তখন তাঁ কে আর পুনরায় জন্ম গ্রহণ করতে হয় না, তাঁ কে আর বারবার
ৃ ্যু-জরা-ব্যাধি ভ�োগ করতে হয় না ।
এই জগতে আসতে হয় না, জন্ম-মত
সেটা হচ্ছে সত্যিকারের জীবের প্রতি দয়া ।
চু রাশি লক্ষ য�োনি ভ্রমণ করতে করতে মানব জন্ম পেয়ে
গিয়েছি—আবার কি পাব ? না । যেমনটি কর্ম্ম, তেমনটি ফল ভ�োগ
করতে হবে । আপনারা মনুষ্য জন্ম লাভ করে যদি হরিভজন না করেন,
ভগবানের সেবা না করেন, তখন ফিরে যেতে হবে (আবার চু রাশি
লক্ষ না যেতে হতে পারেই কিন্তু ফিরে যেতে হবেই) । সেইজন্য, সদ্
গুরুর চরণে আশ্রয় গ্রহণ করে, হরিভজন করে যদি ভগবানের
সেবা করতে পারেন, তাহলে আপনারা পরম কল্যাণ, পরম তৃপ্তি
লাভ করতে পারেন এবং একবারে ভগবানের কাছে, ভগবানের চরণে
প�ৌছাতে পারেন ।
অন্য ক�োন গতি নেই । আর অন্য ক�োন ধর্ম্মই নেই : “নাম বিনু
ৃ , ১/৩/১০০)
কলি-কালে ধর্ম্ম নাহি আর ।” (শ্রীচৈতন্য-চরিতামত
আবার ভাগবতও বলেছেন (১/১/২):
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পথৃ িবীতে যত কথা ধর্ম্মনামে-চলে ।
ভাগবত কহে সব পরিপূর্ণ ছলে ॥
ল�োকটি বৈষ্ণব-সেবা আয়োজন করেছেন, ভক্ত-সেবা আয়োজন
করেছেন কি জন্য ? শুধু আপনাদের খাওয়ার জন্য নয়, আপনাদেরকে
কিছু প্রসাদ বা মহামহাপ্রসাদ দেওয়ার জন্য । প্রসাদ মানে কী ? যে
কথাগুল শুনলে আপনাদের কিছু মঙ্গল হবে এবং যে বলছেন সেও
ভগবানের কাছে কিছু ‘কমিশন’ পাবেন । কী কথাগুল এই ? “জগতের
বদ্ধ জীব সব ভগবানের সন্তান, কিন্তু তারা এই মায়ার কবলে পতিত
হয়ে পড়েছে, তারা বুঝেও বুঝতে পারে না, তাদেরকে ভগবান তাঁ র
নিজের বাড়িতে ফিরে নিতে আসেন ! আমার কথা শুনুন !” সেইজন্য,
যে এ কথাগুল�ো বলে, সে কিছু পাওনা পাবেন ।
এটা জীবে দয়া বলা হয় ।
যদি আমি আজকে আপনাদেরকে একটা ভাল�ো জামাকাপড় দিয়ে দেই, কালকে আপনাদের আবার ইচ্ছা হবে । আজকে
আপনাদেরকে ওষুধ দিলাম, র�োগ সারল, কিন্তু কালকে আর একটা
র�োগ হবে—আবার ওষুধ দিতে হবে । এটা হচ্ছে সাময়িক শান্তি ।
প্রকৃত সাধুরা যে জিনিস দেয়, সেই জিনিস পেলে আপনাদের চাওয়ার
বাসনাই থাকবে না । ভগবান আপনাদেরকে সব দিয়ে দেন, আপনার
চাওয়ার কী দরকার ? যখন আপনারা এটা বুঝতে পারবেন, তখন
আপনাদের সব চাওয়ার বাসনাই কেটে যাবে ।
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ভ�োগীও নই ত্যাগীও নই

“দিনের মধ্যে আবল-তাবল কত পচাল পাড়িতে পার, তার মধ্যে
কি একবার গ�োবিন্দ বলতে নার ?” কত কথা আমরা বলি ! পরচর্চা
ছেড়ে দিয়ে গুরু-বৈষ্ণবের চরণ সবসময় চিন্তা করতে হবে । কিছু যখন
করছেন, কথা তখন কম বলতে হবে । “সেব�োন্মুখে কহ কৃষ্ণনাম” :
হাত দিয়ে সেবা করবেন, কান দিয়ে শুনবেন আর মুখ দিয়ে “কৃষ্ণ,
কৃষ্ণ” বলবেন । ভগবান বলেন, “তুমি আমার চিন্তা করবে, আমি
ত�োমার চিন্তা করব, আর যদি কেউ নিজের চিন্তা নিজেই করবে, ওকে
আমি দেখব কেন ?”
এক ছেলে যদি বাবার কাছে বারবার গিয়ে বলে, “বাবা আমাকে
এই দাও, সেই দাও, অমুক দাও, তমুক দাও,” বাবাও ছেলের প্রতি
বিরক্ত হয়ে যায় । আর যদি ক�োন ছেলে বাবাকে বলে, “বাবা, ত�োমার
বয়স হয়েছে, এবার সংসারটা আমি দেখি । আমি কাজবাজ করি,
ত�োমাকে আর কিছু কষ্ট করতে হবে না । তুমি শুধু বসে বসে খাও,”
তাহলে সেই ছেলের প্রতি বাবা সন্তুষ্ট হবে । ভগবানের জিনিসটা
ওইরকম : যে ভগবানের সেবা করে, ভগবান তাকে সমস্ত কিছু দেন,
ভগবান তাকে দেখেন । এই বিশ্বাস থাকতে হবে ।
‘শ্রদ্ধা’ শব্দে—বিস্বাস কহে সুদৃঢ় নিশ্চয় ।
কৃষ্ণে ভক্তি কৈলে সর্ব্ব কর্ম্ম কৃত হয় ॥
ৃ মধ্য ২২/৬২)
(শ্রীচৈতন্য-চরিতামত

পিতৃঋণ, মাত্রিঋণ, ঋষিঋণ, দেবঋণ—ক�োন ঋণ থাকে না ।
আপনারা বলতে পারেন, “আমি যদি ভগবানের সেবা করি, কালীপজা
ূ
করব না, দুর্গাপজা
করব
না,
লক্ষ্মী
প
জা
করব
না,”
ইত্যাদি
কিন্তু
বিশ্বাস
ূ
ূ
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থাকতে হবে যে, আপনারা যদি ভগবানের সেবা করছেন তাহলে আর
ক�োন পজা
ূ করার দরকার নেই ।
অন্য অভিলাষ ছাড়ি,
জ্ঞান কর্ম্ম পরিহরি,
কায়-মনে করিব ভজন ।
সাধুসঙ্গে কৃষ্ণসেবা,
না পূজিব দেবী-দেবা,
এই ভক্তি পরম কারণ ॥
(শ্রীশ্রীপ্রেমভক্তি-চন্দ্রিকা, ১৩, শ্রীলনর�োত্তমদাস ঠাকু র)

জ্ঞান ছাড়তে বলেছে, কর্ম্মও ছাড়তে বলেছে । আপনারা আমাকে
প্রশ্ন করতে পারেন, “মহারাজ, শাস্ত্রে বলেছে কর্ম্ম ছাড়তে হবে, কিন্তু
কর্ম্ম ছাড়লে ত�ো খাব কী ? পরব কী ? ব্যবস্থা কী করব ?”
অন্যাভিলাষিতা-শন্যং
ূ জ্ঞান-কর্ম্মাদ্যনাবত
ৃ ম্ ।
আনুকূল্যেন কৃষ্ণানুশীলনং ভক্তিরুত্তমা ॥
ৃ সিন্ধুঃ, ১/১/১১)
(শ্রীভক্তিরসামত

এইটা শ্রীল রূপ গ�োস্বামী প্রভু লিখেছেন । অন্যাভিলাষ ছাড়তে
হবে—জ্ঞানও, কর্ম্মও ছাড়তে হবে । যখন কর্ম্মটাকে সেবায় পরিণত
করা যায়, তখন কর্ম্মটা আর কর্ম্ম থাকে না । অমি একটা উদাহরণ
দিছি, আপনারা তখন সেটা বুঝতে পারবেন ।
একজন বাড়িতে ফু লগাছ লাগিয়ে রেখেছে আর একটু পরে দেখছে
যে, ফু লগুল�ো শুকিয়ে যাচ্ছে—সেই বাড়ির ফু লগুল�ো গ�োবিন্দের
ৃ া । আর যদি অন্য একজন
চরণে যাচ্ছে না সুতরাং গাছটার জীবন বথ
ফু লগাছটা লাগিয়ে, জল দিয়ে, আস্তে আস্তে ফু ল হয়ে, সেই ফু লগুল�ো
দিয়ে মালা করে এবং গ�োবিন্দের গলায় ও চরণে দেয়, তাহলে
গাছটারও মঙ্গল হয়—তখন সেটা সেবা হয়ে যায় ।
ৃ ীতে বিভিন্ন ধর্ম্মে র ল�োক আছে । আপনাদের বাড়িতেও
পথিব
রান্না হচ্ছে আর এক অন্য বাড়িতেও রান্না হচ্ছে । এক বাড়িতে স্ত্রী
মনে মনে ভাবছেন, “আমার ছেলে স্কুলে যাচ্ছে, স্বামী কাজে বেরিয়ে
যাবে, তাদের জন্য আমি রান্না করে দিছি ।” আর অন্য ঘরে স্ত্রী মনে
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মনে ভাবছেন, “আমি রান্না করছি গ�োপালের জন্য, গ�োবিন্দের জন্য ।”
সুতরাং ভগবানের জন্য যদি সমস্ত কিছু করেন, তাহলে ভগবান সব
ব্যবস্থাটা করে রাখবেন আর তখন কর্ম্মটা সেবা হয়ে যায় । কিন্তু কর্ম্ম
করলে কর্ম্ম-বন্ধনে পড়তে হয় আর কর্ম্ম-বন্ধনের ফল হচ্ছে নরক
যন্ত্রণা । এটা সবসময় মনে রাখবেন । কর্ম্ম করলে কর্ম্ম-বন্ধনে পড়তে
হয় আর কর্ম্ম-বন্ধনের ফল হচ্ছে নরক যন্ত্রণা ।
কর্ম্ম ছাড়তে হবে কিন্তু আপনাদেরকে আমি তাই বলছি না
যে, বাড়ি ছেড়ে দিয়ে আপনারা য�োগী বা ঋষি হয়ে হরিদ্বারে গিয়ে,
পাহাড়ের মধ্যে গিয়ে বসে থাকু ন । সেইটা আমাদের শাস্ত্র বলে নি ।
ভ�োগটাকেও ত্যাগ করতে হবে, ত্যাগটাকেও ত্যাগ করতে হবে ।
আপনারা এখানে এসেছেন ভ�োগ করার জন্য নয়—আপনারা ভ�োগী
নন । এটা ঠাকুরের বাড়ি আর এই ঠাকুরের বাড়ি আপনারা রঙ করতে
পারেন, ঠাকুরের বাড়ি আপনারা মার্বেল লাগাতে পারেন, সব কিছু
করতে পারেন—বাড়িটা ঠাকুরের বাড়ি, আমরা তাহলে সব ভাল�ো
করেই করব । আমাকে যদি পয়সা ঠাকু র দেন, আমি মার্বেল করে নেব,
সব কিছু করব—এটা ঠাকুরের বাড়ি ত�ো, তখন অসুবিধা কী আছে ?
ক�োন অসুবিধা নেই ।
ত্যাগটাকেও ত্যাগ করতে হবে । আপনারা কার জিনিস ত্যাগ
করবেন ? যেটা আপনার নয়, সেটাই ত্যাগ করতে পারেন না ।
আপনারা ভার্যা গ্রহণ করলেন, সব গ্রহণ করলেন আর এখন সব ছেড়ে
দিয়ে জঙ্গলে চলে যাবেন ? না, আপনাদের স্ত্রীকে ভগবানের সেবায়
লাগাতে হবে, এ বাড়িটাকেও ভগবানের সেবায় লাগাতে হবে । বাড়ি
ছেড়ে দিয়ে আপনাকে চলে যাতে হবে না । সেইটা সবসময় মনে
রাখতে হবে : “ভ�োগ ত্যাগ, ত্যাগ ত্যাগ” । ভ�োগকে ত্যাগ করতে হবে,
ত্যাগটাকেও ত্যাগ করতে হবে ।
যদি আমাকে কেউ বলে, “মহারাজ আপনি ত্যাগী ?” আমি বলি,
“না, আমি ত্যাগী নই, আমি নিজের লাভের জন্য জঙ্গলে গিয়ে থাকি
না ।” আমাকে সব জায়গায় যেতে হয়, গাড়িতে চড়তে হয়, প্লেনে
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ৃ ীতে যেতে হয় । আপনি ভাবছেন আমি সেটা
চড়তে হয়, সারা পথিব
করি নিজের ভ�োগের জন্য ? না, ভগবানের সেবার জন্য । আমি যদি
ভাবতাম যে, মঠ থেকে সেখানে হেঁটে গিয়ে প্রোগ্রাম করবার জন্য,
তখন এক মাস লেগে যাবে । কিন্তু ভগবান এই সুয�োগ ব্যবস্থা করে
দিয়েছেন আর তার জন্য সেগুল�ো ভগবানের সেবায় লাগাতে হয় ।
কেউ যদি সেটা দেখে এটা luxury (‘বিলাস’) মনে করে, সেটা
ভু ল ধারণা । এক ভক্ত গাড়ি দিয়ে বললেন, “মহারাজ, একটা গাড়ির
দরকার ?” তাই আমি বললাম, “ঠিক আছে, দিয়ে দেন, ভগবানের
সেবায় লাগাতে পারি ।”
সেইভাবে আমাদেরকে গুরু-বৈষ্ণব-ভগবানের সেবায় নিজেকে
ব্যবহার করতে হবে । আমার পুত্র, আমার স্ত্রী, আমার পরিজন
আমি যদি এ সব চিন্তা করি, কখনই কিছু কাজ হবে না । এটাকে
ছাড়াবার জন্য সাধু-গুরু-বৈষ্ণবগণের সান্নিধ্যে আসতে হবে, হরিনাম
(কৃষ্ণনাম) করতে হবে । ক�োন পজা
ূ করলে ভগবানকে পাবেন
না, ক�োন ধ্যান করলে ভগবানকে পাবেন না, ক�োন যজ্ঞ করলে
ভগবানকেও পাবেন না । যেটা কলিযুগের ধর্ম্ম (হরিনাম সঙ্কীর্ত্তন),
সেটা আপনাদের করতে হবে ।

— • • • —

২৬ 		

		

শ্রীলভক্তি নির্ম্মল আচার্য ্য মহারাজ

শ্রবণ-কীর্ত্তনে মতি

আমাদের কাজ হচ্ছে শ্রবণম্-কীর্ত্তনম্ । প্রথমে সুকৃতি আসতে
হবে—সুকৃতি বলতে কী ? পুণ্য আর সুকৃতি এক জিনিস নয় । যখন
আপনারা কিছু পুণ্যকর্ম করেন, তখন এই কর্মের ফল আছে—ফলে
স্বর্গ উপায় । কিন্তু সেটাও ক্ষণস্থায়ী : স্বর্গে গেলে পুণ্য যখন ক্ষয় হয়ে
যাবে তখন আবার নেমে আসতে হয় । তবু সাধু-গুরুর সেবার ফল
হচ্ছে (পর্
ূ ব্ব জন্মের) সুকৃতি । “তদ্বস্তু তদীয় সেবায়” : তাঁ হার জিনিস
তাঁ হার সেবায় লাগাতে হবে ।
বাড়িতে লাউ-গাছ লাগিয়েছেন, সে লাউটা খেয়ে নেবেন না—
লাউটা যদি ঠাকুরের জন্য রান্না করে ভ�োগ লাগিয়ে দেন, ওই গাছটার
কিছু মঙ্গল হয় মানে আপনাদের দ্বারা গাছটা কিছু উপকৃত (সুকৃতি)
পায় । এই ভাবে জীব পর্
ূ ব্ব জন্মের সুকৃতি পেতে পারে আর সুকৃতির
ফল হয় শ্রদ্ধা (faith, বিশ্বাস) ।
শ্রদ্ধার ভাগ আছে । শ্রদ্ধা চার প্রকার : কমল শ্রদ্ধা, তরঙ্গ শ্রদ্ধা,
দৃঢ় শ্রদ্ধা, সুদৃঢ় শ্রদ্ধা । আপনারা গলায় তু লসী মালা পরলেন, তিলক
করলেন, শিখা লাগালেন, কিন্তু আপনাদেরকে দেখে কেউ নিন্দা
করবেন আর আপনারা তিলকটা মুছে ফেলবেন । তাহলে বুঝতে হবে
যে, আপনাদের শ্রদ্ধাটা কম : এইরকম শ্রদ্ধা পদ্মের মত—জল থেকে
এক পদ্ম যদি তুলে নেন, ফু লটা শুকিয়ে পড়ে যায় । তরঙ্গ শ্রদ্ধা ঢেউয়ের
মত—“আজকে এখানে হরিকথা হচ্ছে, আমি মহারাজের কাছে এলাম,
তাঁ র উপদেশগুল শুনলাম, আর কালকে যেই সেই হয়ে গেল ।” কাজ
হবে না । অনেক অনেক কথা বলা হয় কিন্তু
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পথৃ িবীতে যত কথা ধর্ম্মনামে-চলে ।
ভাগবত কহে সব পরিপূর্ণ ছলে ॥
(শ্রীমদ্ভাগবত, ১/১/২, বাংলা অনুবাদ)

যখন ন�োটিস চলে আসবে, তখন সময় পাবেন না ! পরীক্ষিত
মহারাজ সাত দিন আগে ন�োটিস পেয়েছিলেন । তিনি রাজা ছিলেন,
রাজ্য পরিচালনা করতেন, তাঁ র লক্ষ লক্ষ প্রজা ছিল কিন্তু এক দিন
তিনি ন�োটিস পেয়ে গেলেন যে, সাত দিন পর তাঁ র এই দেহ ছেড়ে
দিতে হবে । আমরা কী করতাম ? আমরা মনে মনে ভাবতাম যে,
“সাত দিন পর মরে যাব, তাহলে এ সব জিনিস কাকে দিয়ে দেব ?
জমি-সম্পত্তি, টাকা-পয়সা ক�োথায় কাকে দিয়ে যাব ? এই সব ব্যবস্থা
করতে হয়…” তাই না, বলুন ? অনেক অনেক ল�োক বুদ্ধি দিয়েছিলেন
পরীক্ষিত মহারাজকে, কিন্তু পরীক্ষিত মহারাজ সেটা শুনলেন না, তিনি
সর্ব্বশেষে কী শুনলেন ? শুকদেব গ�োস্বামী সেখানে এসে বললেন,
“ত�োমাকে ভাগবত্ শ্রবণ করতে হবে !” সেইজন্য তিনি সাত দিন ধরে
ভাগবত্ শ্রবণ করে ভগবানকে প্রাপ্ত করলেন ।
খট্বাঙ্গ মহারাজও আটচল্লিশ মিনিট আগে ন�োটিস পেয়েছিলেন—
তিনি আটচল্লিশ মিনিট সময় পেয়েছিলেন । যখন দেবতারা অসুরের
সঙ্গে যুদ্ধ করল, অসুরেরা যুদ্ধে পরািজত হল আর দেবতারা যুদ্ধে
জয় লাভ করল । তখন দেবতারা খট্বাঙ্গ মহারাজের কাছে গিয়ে তাঁ কে
বলল, “মহারাজ, আপনার আশীর্বাদে আমরা যুদ্ধে জয় লাভ করেছি ।
অসুরগণ সব পালিয়ে গিয়েছে আর আমরা সর্ব্ব স্বর্গরাজ্য লাভ
করেছি । আপনি কী চান ? স্বর্গে একটা রাজ্য পেতে চান ? দিয়ে দেব—
থাকবেন সেখানে ?” খট্বাঙ্গ মহারাজ উত্তরে বললেন, “আপনারা
আমাকে স্বর্গরাজ্য দেবেন, সেটা পরে নেব কিন্তু আগে বলুন আমার
কত দিন আয়ু আছে ? আর কত দিন আমি বেঁচে থাকব ?” তখন
দেবতারা একটু ধ্যানে বসে বলল, “আপনার আয়ু মাত্র আটচল্লিশ
মিনিট—আপনি এক মুহর্তূ পরে চলে যাবেন ।” তখন তিনি বললেন,
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“আমি এই এক মুহর্তের
মধ্যে একটা মিনিট সময় নষ্ট করব না ! যখন
ূ
এক মুহুর্ত সময় পেয়েছি (আটচল্লিশ মিনিট), তখন আমি এখন থেকে
ভগবানের চিন্তা করতে লাগব ।” তিনি ভগবানের চিন্তা করে, স্মরণ
করে সর্ব্বশেষে ভগবানকে লাভ করতে পেরেছিলেন ।
কিন্তু আমাদের কখন চলে যেতে হবে আমরা জানি না । যে ক�োন
মুহর্তে
ূ আমরা চলে যেতে পারি । আমরা এখন—এই মুহর্তেও—চলে
ূ
যেতে পারি, সময় একটু ও দেবেন না কিন্তু আমাদের বিশ্বাস নেই ।
আমরা যদি হরি-গুরু-বৈষ্ণবের কথা শ্রবণ করি, উপায় পেতে পারি
কিন্তু আমরা মনে মনে ভাবছি, “এখন ঠিকই ? না, পরে করব, পরে
হবে, পরে হবে ।” আমরা চিন্তা করি না : “কবে আমি ভগবানকে
সেবা করব ?”
কবে হবে বল, সে দিন আমার ।
অপরাধ ঘুচি’		
শুদ্ধ নামে রুচি
কৃপা-বলে হবে হৃদয়ে সঞ্চার ॥
(শরণাগতি, শ্রীলভক্তিবিন�োদ ঠাকু র)

“আমার কবে সেই দিন আসবে আমার যে অপরাধগুল�ো শেষ
হয়ে গিয়ে কবে আবার আমি এই কৃষ্ণকীর্ত্তন করতে পারব ?”
নাচিয়া গাইয়া,
বেড়াইব ছুটে,
বাতুলের প্রায় ছাড়িয়া বিচার ॥
(শরণাগতি, শ্রীলভক্তিবিন�োদ ঠাকু র)

“কৃষ্ণ-কীর্ত্তন করতে করতে আমি কখন পাগল হয়ে যাব ? কবে
আমার সেই দিন আসবে ? কখন কৃষ্ণ-কীর্ত্তন করতে করতে আমার
হৃদয় থেকে অন্য জিনিস দরীভ
ূ ত
ূ হয়ে যাবে ?!”
— • • • —
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ভগবানের কৃপা ও আপনার চেষ্টা
কবে নিত্যানন্দ ম�োরে করি’ দয়া ।
ছাড়াইবে ম�োর বিষয়ের মায়া ॥
আর কবে নিতাইচাঁদ করুণা করিবে ।
সংসার-বাসনা ম�োর কবে তুচ্ছ হ’বে ॥
“কবে নিতাইচাঁ দ করুণা করবেন ? কবে আমার সংসার-বাসনা
তুচ্ছ হয়ে যাবে ? নিত্যানন্দ প্রভু কবে আমাকে কৃপা করবেন আমার যে
সংসার-আসক্তি আছে, সে আসক্তিটা আমার কবে চলে যাবে ? কবে
নিতাইচাঁ দ করুণা করবেন আমাকে ? আমি কবে এই সংসার থেকে
উদ্ধার হতে পারব ?”
সংসার বলতে কী ? মায়ারূপ সংসার । সংসার থেকে উদ্ধার মানে
যে আপনারা স্ত্রী, পুত্র, ঘর ছেড়ে দিয়ে উদ্ধার পাবেন তা নয় । মায়ারূপ
সংসার মানে মায়ার সংসারের মধ্যে আবদ্ধ হয়ে আছেন, সমুদ্রের মধ্যে
হাবুডুবু খাচ্ছেন (“মায়ার বশে, যাচ্ছ ভেসে, খাচ্ছ হাবুডুবু ভাই”) । যে
এই মায়ার সংসার থেকে উদ্ধার হয়ে যেতে চান, সে নিত্যানন্দ প্রভু র
কাছে কাঁ দতে হবে । নিত্যানন্দ মানে গুরু-তত্ত্ব—গুরুদেবের কাছে
কাঁ দতে হবে । “কবে আমার এই সংসার বাসনা তুচ্ছ হবে ? আমি কবে
গুরু-বৈষ্ণব-ভগবানের সেবা করতে পারব ? কবে আমি ভগবানের
সেবায় নিজেকে নিযুক্ত করতে পারব ?” এইটাই সবসময় আমাদের
চিন্তা করতে হবে ।
ভগবানের অংশ বিশেষ জীবাত্মা আমাদের হৃদয়ের মধ্যে,
সবাইয়ের মধ্যেই আছে কিন্তু আমরা একটু জং (মরিচা) পড়ে গিয়েছে ।
একটা ল�োহা যদি কয়েক মাস ধরে বাইরে থাকে, সেই ল�োহাটার চু ম্বক

৩০ 		

		

শ্রীলভক্তি নির্ম্মল আচার্য ্য মহারাজ

আকর্ষণ করবে না যেহেতু ল�োহাটায় জং পড়ে গিয়েছে । জংটা তু ললে
তু ললে তাহলে চু ম্বক আকর্ষণ করতে পারবে । কৃষ্ণ আমাদের আকর্ষণ
করবেন কিন্তু আমরা অনাদিকাল ধরে কৃষ্ণ-বহির্ম্মুখ হয়ে পড়েছি :
কৃষ্ণ ভুলি’ সেই জীব অনাদি-বহির্ম্মুখ ।
অতএব মায়া তারে দেয় সংসার-দুঃখ ॥
ৃ , ২/২০/১১৭)
(শ্রীচৈতন্য-চরিতামত

আমরা এই সংসারের ত্রিতাপ-জ্বালায় জ্বলে পুড়ে মরছি !
আপনারা ভাবছেন যার টাকা আছে তার বুঝি খুব শান্তি আছে আর
যার টাকা নাই তার খুব কষ্ট আছে । সেটা ভু ল ধারণা । যে ল�োভি হবে,
সে কষ্টও বেশি পাবে আর যে জমি-টাকা পেয়েছে, সে ত্রিতাপ-জ্বালায়
জ্বলে পুড়ে মরছে—আধ্যাত্মিক যন্ত্রণায় (মানষিক যন্ত্রণায়) ছটফট
করছে ।
সুতরাং, নিজেই নিজের বন্ধু , নিজেই নিজের শত্রু । কে আপনাদের
উপকার করতে পারেন যদি আপনারা নিজেকে উপকার করতে না
পারেন ? আপনারা যদি ভগবানের দিকে এক পা এগিয়া যান, ভগবান
আপনাদের দিকে দশ পা এগিয়া আসবেন ।
যখন যশ�োদা মা কৃষ্ণকে বাঁ ধতে গিয়েছেন, তিনি বারবার চেষ্টা
করেছেন কিন্তু বারবার দুই আঙ্গুল দড়ি short (কম) পড়ল । মা চেষ্টা
করছেন, “আমার ছেলেকে আমি বাঁ ধ দেব !” আর ছেলেটি ভাবছেন,
“মাকে একটা মজা দেখাই ! মা ত�ো আমাকে ছেলেরূপেই সবসময়
বাৎসল্য রসে ভাবে । আমি ওকে একটু দেখাই !” গ�োপালকে বাঁ ধতে
না পেরে বারবার যশ�োদা মা আরও দড়ি য�োগ করলেন—যতগুল�ো
গ�োরু আছে (তাঁ র বাড়িতে নয়লক্ষ গাভী ছিল !), তিনি সব দড়ি
জ�োড়া দিলেন তবুও গ�োপালকে বাঁ ধতে পারছেন না—তিনি বাঁ ধছেন
আর দেখছেন যে, দড়িটা কম ! কী লীলা, দেখুন ! বারবার দড়িটা দুই
আঙ্গুল কম পড়ল । মা রেগে গেলেন—সব দড়ি নিয়েও কিন্তু কাজ
হচ্ছে না । শেষে গ�োপাল পর্
ূ ব্ব দড়ি দিয়ে বন্ধন স্বিকার করলেন কারণ
তিনি ভাবছেন, “মা খুব কষ্ট পাচ্ছে, মায়ের ঘাম হচ্ছে—আমি ওকে
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এত কষ্ট দিচ্ছি, সেটা ভাল�ো নয় । আমি ওকে আর কষ্ট দেব না ।”
আর তখন গ�োপাল নিজেকে বেঁধে রেখে দিলেন ।
এই দুট�ো আঙ্গুল মানে কী ? একটা আঙ্গুল হচ্ছে ভক্তের চেষ্টা আর
একটা আঙ্গুল হচ্ছে ভগবানের কৃপা । আপনাদের যদি চেষ্টা থাকে,
তাহলে ভগবান আপনাদেরকে কৃপা করবেন—আপনারা এক পা
এগিয়ে গেলে ভগবান দশ পা এগিয়ে আসবেন । সেইজন্য, যদি গুরুবৈষ্ণব-ভগবানের সেবায় নিজেকে নিযুক্ত করতে পারি, তবেই ত�ো
আমাদের জীবনটা পরম ধন্য হয়ে যায় । কিন্তু বদ্ধ জীব এটা বুঝতে
পারছে না :
দুর্ল ভ মানব জন্ম লভিয়া সংসারে ।
কৃষ্ণ না ভজিনু দুঃখ কহিব কাহারে ॥
সংসার সংসার করি মিছে গেল কাল ।
লাভ না হইল কিছু ঘটিল জঞ্জাল ॥
কিসের সংসার এই, ছায়াবাজী প্রায় ।
ইহাতে মমতা করি বথ
ৃ া দিন যায় ॥
দিন যায় মিছা কাজে নিশা নিদ্রাবশে ।
নাহি ভাবি মরণ নিকটে আছে বসে ॥
(কল্যাণকল্পতরু)

কখনও সেটা কে ভাবে ?
শ্মশানে শরীর মম পড়িয়া রহিবে ।
বিহঙ্গ পতঙ্গ তায় বিহার করিবে ॥
যখন আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু -বান্ধব আমাকে নিয়ে যাবে, শ্মশানে
ফেলে রেখে দেবে, তখন কত প�োকা, মাকড়, মশা, মাছি বিহার
করবে—কে উদ্ধার করতে পারবে আমাকে তখন ?
— • • • —
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ভগবানের চরণে গতি
দিন যায় মিছা কাজে নিশা নিদ্রাবশে ।
নাহি ভাবি মরণ নিকটে আছে বসে ॥
সংসার সংসার ক’রে মিছে গেল কাল ।
লাভ না হইল কিছু ঘটিল জঞ্জাল ॥
কিসের সংসার এই, ছায়াবাজী প্রায় ।
ইহাতে মমতা করি’ বথ
ৃ া দিন যায় ॥
(শ্রীলভক্তিবিন�োদ ঠাকু র)

দিন ত চলে যাবে । সময় ফুরিয়ে আসবে, তখন চলে যেতে হবে
কিন্তু কতটা গুরু-বৈষ্ণব-ভগবানের সেবা করতে পারব বা পরলাম ?
কতটা ভগবানের সেবার দিকে নিজেকে নিযুক্ত করতে পারলাম ?
সেইটা সবসময় চিন্তা করতে হবে ।
জীবে দয়া, নামে রুচি, বৈষ্ণব সেবা ।
ইহা বহি সনাতন নাহি অর ধর্ম্ম ॥
কৃষ্ণ-বহির্মুখ জীবকে এই পথে কি করে আনতে হয় ? কৃষ্ণবহির্মুখ জীবের জন্য ভক্তগণ চেষ্টা করেন যেন ল�োক এই পথে এসে
হরি-গুরু-বৈষ্ণবের সেবা করতে পারবে । সবাইযের মুখে কৃষ্ণনাম
আসতে পারেন না—“কৃষ্ণনাম করে অপরাধের বিচার, কৃষ্ণ
ৃ , ১/৮/২৪)
বলিলে অপরাধীর না হয় বিকার ।” (শ্রীচৈতন্য-চরিতামত
অপরাধীরা (যারা নাম-অপরাধ করে) হরিনাম শুনলে, তাদের চিত্তে
কখনও বিকার আসে না । এইজন্য সেবা-অপরাধ, বৈষ্ণব-অপরাধ,
নাম-অপরাধ দরে
ূ বিসর্জ ন করতে হয় ।
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আমরা সবসময় সকল বেলা উঠে কীর্ত্তন করি :
ভক্তি-অনুকূল মাত্র কার্য্যের স্বীকার ।
ভক্তি-প্রতিকূল ভাব-বর্জ্জনাঙ্গীকার ॥
ভক্তি-অনুকল
ূ ও ভক্তি-প্রতিকল
ূ মানে কী ? অত্যাহার, প্রয়াসশ্চ,
প্রজল্প, নিয়মাগ্রহ, ল�ৌল্যঞ্চ, জনসঙ্গঞ্চ । অত্যাহার মানে বেশি
খাওয়া ; প্রয়াসশ্চ—বেশি সঞ্চয় করা ; প্রজল্প মানে কৃষ্ণকথা বাদ
দিয়ে অন্য কিছু চিন্তা, অন্য ভাবনা করা, অন্য ল�োকর সঙ্গে প্রজল্প করা ;
নিয়মাগ্রহ মানে যেটা ভক্তির অনুকল
ূ সেইটা করা, আর যেটা ভক্তির
প্রতিকলটা
সেটা বিসর্জ ন না করা । আর জনসঙ্গঞ্চ মানে কৃষ্ণবহির্মুখ
ূ
ল�োকের সঙ্গ করা । এইগুল�ো “ষড়ভির ভক্তির বিনশ্যতি”—এই ছয়টা
ভক্তির বাধা দেয় । যেটা ভক্তির প্রতিকল
ূ ল�োকের সঙ্গে কথাবার্তা
বলা, তাদের সঙ্গ করা আপনাদেরকে বিসর্জ ন বা বর্জ্জ ন করতে হবে ।
না করলে ভক্তি আস্তে আস্তে বিনষ্ট হয়ে যাবে ।
ভগবানকে পেতে হলে, ভগবানকে জানতে হলে, ভক্তের সেবা
করতে হবে । যদি কৃষ্ণকে পেতে চান, যশ�োদা মা, নন্দ মহারাজের
সেবা করতে হবে—তাঁ দের সেবা করলে কৃষ্ণকে পাওয়া যাবে ।
কৃষ্ণকে নিমন্ত্রণ করলে কৃষ্ণ আসবেন না কিন্তু যশ�োদা মাকে নিমন্ত্রণ
করলে তিনি কৃষ্ণকে ক�োলে তুলে নিয়ে আসবেন । সেইরকম
ভগবদ্ভক্তের সেবা করলে ভগবানকে পাওয়া যায় । ভগবান নিজে
বলেছেন, “যদি কেউ বল ‘আমি কৃষ্ণভক্ত’, সে আমার ভক্ত নয় কিন্তু
যদি কেউ বলে ‘আমি কৃষ্ণভক্তের ভক্তের ভক্তের ভক্ত’, সেই আমার
ভক্ত ।” “ছাড়িয়া বৈষ্ণব-সেবা নিস্তার পায়েছে কেবা”—বৈষ্ণব-সেবা
ছেড়ে দিয়ে কেউ নিস্তার পেতে পারে না ।
চ�ৌষট্টির প্রকার ভক্ত্যঙ্গ আছে, তার মধ্যে নয়টা হচ্ছে শ্রেষ্ঠ,
নয়টার মধ্যে মুখ্য পাঁ চটা (সাধু-সঙ্গ, নাম-সঙ্কীর্ত্তন, ভাগবত-শ্রবণ,
মথুরা-বাস, শ্রদ্ধায় শ্রীমর্ত্তি
ূ র সেবন), আর তার মধ্যে মলূ শ্রেষ্ঠ হচ্ছে
নাম-সঙ্কীর্ত্তন । “নিরপরাধে নাম লইলে পায় কৃষ্ণ-প্রেম-ধন”—
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নিরপরাধে নাম করলে কৃষ্ণ-প্রেম-ধন লাভ করতে পারব । কিন্তু
নিরপরাধে নাম করতে হবে—অপরাধ যুক্ত হয়ে হরিনাম করলে কাজ
হবে না ।
অসাধুসঙ্গে ভাই কৃষ্ণনাম নাহি হয় ।
নামাক্ষর বাহিরায় বটে তবু নাম কভু নয় ॥
(শ্রীশ্রীপ্রেমবিবর্ত্ত, ৭/১)

দুধ খেলে পুষ্টি হয় কিন্তু দুধের মধ্যে সাপ যদি মুখ দেয় সে দুধ
ৃ ্যুমুখে পতিত হয় । হরিনাম শুনলে ল�োকের মঙ্গল হয়
খেলে ল�োক মত
কিন্তু অবৈষ্ণবের মুখে হরিনাম, হরিকথা শুনলে, আমাদের পরম ক্ষতি
হয়ে যাবে । সেইজন্য, সাধু-সঙ্গে কৃষ্ণনাম করতে হবে । আপনারা সেই
হরিনাম মহামন্ত্র নিয়েছেন কিন্তু সেই মন্ত্রের নিয়ে ক্রীড়া করবেন না ।
হরি-গুরু-বৈষ্ণবের চরণে শরণাপন্ন হলে (হরি-গুরু-বৈষ্ণবের চরণে
শরণ নিলে) সংসারের মধ্যে আবদ্ধ থাকবে না ।
ৃ আসক্তি-চিত্তে
সংসারে বসবাস করতে হবে অতিথির ন্যায়, গহে
নয় । বাড়িটা আমি তৈরি করতে পারি কিন্তু আমি চির জীবন সেখানে
থাকব না । যদি আমার নিজের ঘর-বাড়িতে আসক্তি-চিত্ত আছে,
ৃ তৈরি
তাহলে অন্ধতমঃ তামসীক য�োনিতে প্রবেশ করতে হবে । গহ
ৃ পিতা-মাতা, শিশু-সন্তান,
করে ল�োক ভাবছে, “হায়, আমার বদ্ধ
ভার্যা আমার বিনা সব অনাথ ও দুঃখিত হয়ে যাবে ! জীবন-যাপন কি
ৃ অভিলাষে অতৃপ্তচিত্ত, অসন্তুষ্ট ও মন্দ
ভাবে করবে ?” এই প্রকার গহ
ৃ ্যুর পর অন্ধতমঃ অতি
বুদ্ধি ব্যক্তি পুত্র-কন্যা সর্ব্বদা ধ্যান করে এবং মত
তামসীক য�োনিতে প্রবেশ করে ।
এটা ভাগবতের কথা কিন্তু যাওয়াটাই ত�ো মুশকিল । গুরুমহারাজ
বলতেন শীতকালে আপনারা এক পুকুরের কাছে আসেন স্নান করবার
জন্য আর মনে মনে ভাবছেন, “পুকুরে ডুব দেব ? না ! ঠাণ্ডা লাগছে,
স্নান করব না !” পুকুর ঘিরে হেঁটে গিয়ে ভাবছেন, “নামব কি নি ?
নামব না । নামব কি না ? নামব না…” যদি আপনারা গামছাটা জলে
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ছুড়ে ফেলে দেন, তখন গামছাটা ধরার জন্য পুকুরের মধ্যে লাফ দিয়ে
পড়তে হয় । এখানেও এইরকম—মনটাকে ছুড়ে ফেলে দিতে হবে ।
এই জন্মে মানুষ-জন্ম লাভ করে কিন্তু কত কষ্ট মানুষ করছে—“বুড়ো
কাল আমাকে কে দেখবে ? বুড়ো কাল আমার কী হবে ? আমার এ সব
সহ্য হয় না । খাওয়া-দাওয়া কে দেবে ?” এ সব চিন্তা ছেড়ে দিয়ে গুরুবৈষ্ণবের সেবা করতে হবে ।
আমার মঙ্গল যদি আমি না দেখি, আমার মঙ্গলটা অন্যজন কে
দেখবে ? আমার উপকার যদি আমি করতে না পারি, আমার
উপকার অন্য কে করতে পারে ? নিজেই নিজের বন্ধু , নিজেই নিজের
শত্রু ।
আমি বলি না যে, যাদের ছেলে-মেয়ে বড় হয় নি, ছেলে-মেয়ে
ছেড়ে দিতে হবে,—তাদেরকে ছেড়ে দিয়ে যাওয়া যায় না, আপনারা
বাড়িতে হরিনাম করতে পারেন । কিন্তু যাদের ছেলে-মেয়ে বড় হয়েছে
তাদের সংসারে আবদ্ধ হয়ে থাকার ক�োন প্রয়োজন নেই । গুরুদেব
ৃ মেধী হয়ে
কত আশ্রম তৈরি করে রেখে গিয়েছেন, তবু আমরা সেই গহ
সংসারে আবদ্ধ হয়ে পড়ে থাকব আর কি ।
মায়াজালে বদ্ধ হ’য়ে, আছ মিছে কাজ ল’য়ে ।
এখনও চেতন পেয়ে, রাধামাধব-নাম বল রে ॥
মায়া জালের মধ্যে বদ্ধ হয়ে নিজের মিছে কাজ করে বসে আছি,
ৃ ্যুর পর ওই অন্ধতমঃ অতি তামসীক য�োনিতে প্রবেশ করতে
তখন মত

হবে । আমার কথা যদি বিশ্বাস না করছেন, বই নিয়ে এসেছি—
শ্রীমদ্ভাগবত থেকে উদ্ধৃ ত করে বলে দিচ্ছি ।
“স্ত্রী, পুত্র, দারা, পরিবার, এ দেহ পতন হলে কী হবে আমার ?”
এই দেহ পতন হয়ে গেলে আমার কি থাকবে আর ? বলুন । সেইজন্য
বারবার সাধু-গুরু-বৈষ্ণবগণ আপনাদের বাড়িতে আসেন । কত ভাগ্য
আপনাদের । আপনারা কীর্ত্তন করেন, “কর মরে আত্মসাথ”—“প্রভু ,
আমাকে আত্মসাথ করে নিয়ে যাও ।” সাধুরা (যদি সেটা প্রকৃত সাধু
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হয়) আপনাদের টাকা-পয়সা, ধন-দ�ৌলত নিতে আসেন না—
আপনাদের আত্মসাথ করে নিতে আর গুরু-গ�োবিন্দের সেবায় লাগিয়ে
দিতে আসেন । সেই চিন্তা-ভাবনা করতে হবে ।

— • • • —

শ্রীউপদেশ : “শান্তির গুপ্ত কথা”
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শান্তির গুপ্ত কথা

শ্রবণ মানে শ্রেয়-য�োগ-বন : যেটা শুনলে আপনাদের মঙ্গল হবে,
এটা শ্রেয়, প্রেয় নয় । প্রেয় আর শ্রেয় জগতে দুই প্রকর কথা আছে,
প্রেয় মানে আপনাদের মনের কথা, কিন্তু শ্রেয়টা আপনাদের মনের
কথা নাও হতে পারে কিন্তু শুনলে আপনাদের মঙ্গল হবে । সেটা হচ্ছে
শ্রবণ । প্রিয়-কথা শুনতে নেই—গ্রাম্য-কথা, প্রিয়-কথা, এ সব করবেন
না, শুনবেন না ।
সাধুসঙ্গে কৃষ্ণনামে—এই মাত্র চাই ।
সংসার জিনিতে আর ক�োন বস্তু নাই ॥
(শ্রীশ্রীপ্রেমবিবর্ত্ত, ৬/১৩)

সদ্গুরু কখনও আপনাদেরকে প্রাকৃতির মার্গের উপদেশ দেবেন
না । আপনারা যেমন ডাক্তারের কাছে যান—ডাক্তার বাবু দেখেন
আপনাদের শরীরটা কেমন খারাপ লাগছে, আপনাদেরকে ব্লাড টেস্ট
করতে দেবেন আর রেজাল্টটা পেয়ে আপনাদের যেমন ডায়বেটিক
ধরা পড়বেন । তারপর ডাক্তার বাবু আপনাদেরকে প্রেসক্রিপশন
দিয়ে বলবেন: “ওষুধগুল খাবেন আর বাড়িতে আলু ও মিষ্টি বেশিভাব
খাবেন না ।” কিন্তু আপনারা ডাক্তার বাবুকে বলেন, “আমার অনেক
পয়সা আছে—আপনি যা ওষুধ লেখেন তা লেখেন, সব খাব কিন্তু
মিষ্টি ছাড়তে পারব না !” যদি ডাক্তারটা আপনাদেরকে ভালবাসেন,
তাহলে কী হবে ? তিনি বলবেন, “আপনার মত ল�োক আমি চাই না !”
আর যদি ডাক্তারটা আপনাদের পয়সা ভালবাসেন, আপনাদেরকে
ভাল�ো না বাসেন, তিনি বলবেন, “ঠিক আছে, এই ওষুধ খাবেন,
আপনার র�োগ ভাল�ো হবে । মিষ্টি না ছাড়বেন, আস্তে আস্তে সব খান,
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মিষ্টি, আলু কম কম, একটা টু কর�ো খান, না ছাড়তে পারলে আর কী
করবে ? ওষুধ খান কিন্তু আমার কাছে আসতে হবে প্রত্যেক সপ্তায় ।”
আর ডাক্তারের ফীটা (পয়সাটা) দিতে হবে …
এই জগতে অনেক গুরু ঘুরে বেড়ায়, গুরু-ব্যবসা আছে—কর্ম্মীগুরু, জ্ঞানী-গুরু, য�োগী-গুরু, ক�ৌলিক-গুরু, ল�ৌকিক-গুরু আছে ।
এই সব গুরু পাওয়া যায় । তারা আপনাদেরকে প্রাকৃতির মার্গের
উপদেশ দেবেন—“তুমি যা ইচ্ছা তাই কর, আমার কাছ থেকে দীক্ষা
নাও আর ত�োমার ইচ্ছা মত চল !” কিন্তু তাতে আপনারা ভগবানকে
লাভ করতে পারবেন না । সেইরকম গুরুর কাছ থেকে কেউ যদি দীক্ষা
নেয়, তাহলে যে দীক্ষা নেবে এবং যে গুরু দীক্ষা দেবে, উভয় নরক
প্রাপ্ত হয় । মনে রাখবেন, এগুল শাস্ত্রের কথা ।
যারা এই জগতে বিভিন্ন আশ্রমে ঘুরে বেড়ায়, তারা জগতের
পারমার্থিক চিন্তা করে না—নিজেই বন্ধনে থেকে তারা অপরকে কি
করে বন্ধন থেকে মুক্ত করবে ? একজন যেমন যদি গর্তে পড়ে থাকে
আর কেউ এসে ওকে বলে, “আমি ত�োমাকে গর্ত থেকে তু লব !” কিন্তু
সে যদি নিজেই গর্তের মধ্যে পড়ে থাকে, অপরকে গর্ত থেকে কি করে
তুলবে ? সে নিজেই উঠতে পারছে না ! এই জগতে অনেক ওইরকম
গুরু আছে—আউল, বাউল, কর্তাভজা, নেড়া, দরবেশ, সহজিয়া, জাতগ�োসাঞি—সবাই বলছেন, “আমি ত�োমাকে উদাহরণ দিতে পারি ।”
এক গুরু ছিলেন । সে ল�োকের বাড়ি বাড়ি দীক্ষা দিয়ে বেড়াত—
তার ছেলে আছে, তার স্ত্রী আছে, কন্যা আছে, আর সে বছরে বছরে
গিয়ে ল�োকের টাকা-পয়সা তু লত । বাড়ির ল�োককে দীক্ষা দিয়ে
বেড়াত আর বলত, “যা খুশি তাই কর ।”
এক দিন স্ত্রী তাকে বলল, “শুন, ত�োমার ত�ো বয়স হয়ে গেছে,
ৃ হয়ে গেছ তুমি । জীবনের শেষে ত�োমার এই সব ভিক্ষা করতে খুব
বদ্ধ
কষ্ট হচ্ছে । তুমি ল�োকের বাড়ি বাড়ি যাও আর ত�োমার ছেলেটাও এই
লাইনে এল না—সারাদিন ও বাইরে ঘুরে বেড়ায়, ক�োথায় যায় তাও
জানি না, আর সন্ধ্যা সময় বা দুপুরের সময় ঠিক মত খাবার খেতে
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ফিরিয়ে এস... ওটা গুরুগিরি আর না করলে আমাদের সংসারের
কী অবস্থা হবে ! আর পরে কী হবে ? কি করে চলব ? কি করে খেয়ে
বাঁ চব ?” এই সব যে চিন্তা করল তাই স্ত্রী স্বামীকে বলল । হঠাৎ স্ত্রীর
মাথায় একটা বুদ্ধি খেলে গেল, সে বলল “দেখ, ওই যে রাজা আছে
না ? এই রাজাকে যদি তুমি শিষ্য করতে পার, তাহলে সে অনেক
টাকা-পয়সা, চাল-ডাল দিতে পারে! ধনি ল�োক রাজা মানুষ,—
তাকে শিষ্য করত পারলে ত�োমার আর দশটাকা একশ-পঞ্চাশটাকার
জন্য সবাইয়ের কাছে যেতে হবে না । শুধু এক শিষ্যের বাড়িতে গেলে
অনেক চাল দেবেন—এতেই আমাদের প�োষায় সংসার চলবে ।”
গুরুটা তার কথায় রাজী হয়ে গেল, “ভাল�োই বুদ্ধি করছ�ো ।”
পরের দিন সে রাজার কাছে গিয়ে যে ক�োন ক�ৌশল করে তাঁ কে
শিষ্য করল (“আপনার রাজ্য ভাল�ো থাকবে, আপনার সংসার ভাল�ো
থাকবে, আপনার সব কিছু হয়ে যাবে । এই হবে, সেই হবে, সব
পাবেন”) । রাজাকে শিষ্য করে কয়েক বছর ভাল কেটেছে ।
কিছু ক্ষণ পর রাজা সেই গুরুদেবকে বললেন, “গুরুদেব, আপনি
ত�ো প্রত্যেক বার অনেক চাল-ডাল, টাকা-পয়সা নিয়ে যান—
আপনার কাছে আমি দীক্ষা নিলাম, আপনি আমার গুরুদেব কিন্তু
আমি শান্তি ও আনন্দ পাচ্ছি না কেন ? আমার রাজ্য আছে, প্রজা
আছে, বাড়িতে অপ্সরার মত সুন্দরী রাণী আছে কিন্তু আমি শান্তি
পাচ্ছি না…”
তখন গুরুদেব কি করল ? ও বলল, “শান্তি লাভ করবার জন্য
আপনার কিছু কাজ করতে হবে ।”
“কী কাজ ? আপনি ত বলেন নি ক�োন দিন !”
“বিরাট করে যজ্ঞ করতে হবে ।”
“ঠিক আছে । যজ্ঞের কী কী লাগবে ?”
ৃ ৎ ফর্দ রাজাকে দিল । ফর্দটা দেখে রাজা
গুরুদেব একটা বহ
বললেন, “আমার সময় নেই । গুরুদেব, আপনার কত টাকা লাগবে
বলে দেন, আমি নিয়ে আসব ।” গুরুদেবের আর ভাল�ো হয়ে গেল ।
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তখন সে বিরাট যজ্ঞ-ভ�োগ আয়োজন করল । যজ্ঞ যখন হয়ে গেছে
কিছুদিন পর রাজা গুরুদেবকে আবার বললেন, “গুরুদেব, যজ্ঞটা
করলেন কিন্তু শান্তিটা আসছে না কেন ?”
তখন গুরুদেব বলল, “আপনি যে টাকা দিয়েছিলেন—”
“আমি ত দিই নি, স্ত্রী দিয়েছিল ।”
“ভাল মনে দিয়েছিল না খারাপ মনে দিয়েছিল ? আমার মনে
হচ্ছে যে, ঠিক মনে দেয় নি । যজ্ঞ আবার করতে হবে ।”
আবার যজ্ঞ করল । আবার দুমাস কাটল আর এক দিন রাজা
গুরুদেবকে বললেন, “শান্তিটা পাচ্ছি না… গুরুদেব, আমার সঙ্গে
ছল করছেন না ত ! দেখুন, আপনাকে আমি সাতদিন সময় দিচ্ছি, এই
সাতদিনের মধ্যে যদি আমাকে শান্তি দিতে না পারেন, তাহলে আমার
ল�োক আপনাকে ধরে নিয়ে আসবে—গলা কেটে দেব !” (যেমন
গুরু, তেমন শিষ্য ।)
গুরুর চিন্তা হয়ে গেল, “সর্ব্ব নাশ ! আমি টাকা-পয়সা নিয়ে
সংসার চালিয়েছি, এই করেছি, সেই করেছি… ল�োভে পাপ করেছি !
রাজাকে দীক্ষা দিয়ে তার কাছ থেকে চাল-ডাল নিয়ে এখন নিজেই
মহাবিপদে পড়েছি !” বাড়িতে এসে স্ত্রীকে বলল, “হায় কপাল !
ত�োমার কথার মত কী ক�োথায় গেলাম, রাজাকে শিষ্য করতে ! সব
ভাল�োই চলছিল কিন্তু এখন ত রাজা বলে দিচ্ছে ওকে শান্তি দিতে
হবে ! সাতদিনের মধ্যে যদি শান্তি দিতে না পারি, ও বলছে আমাকে
গর্দান দেবে—”
একটু পরে ওই গুরুর ছেলে বাড়ি ফিরে এসে বলল, “মা গ�ো,
খেতে দাও !” মা দুঃখে বসে রান্না রান্না কিছু ই করে নি । ছেলেকে
দেখতে পেয়ে মা ওকে বকল, “তু ই ত�ো কিছু ই করিস না ! ত�োর বাবা
বুড়ো কালে খেটে খেটে পরিশ্রম করে । রাজাকে শিষ্য করতে গিয়ে,
এখন রাজা শান্তি চেয়েছে আর ত�োর বাবা যজ্ঞটা করল কিন্তু কিছু
রাজা শান্তি পাচ্ছে না । কি করে শান্তি হবে ? তু ই ত খালি খাওয়া আর
ঘুমের জন্য বাড়িতে আসিস ! বেরিয়ে যাও !”
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ছেলে বলল, “আমি রাজবাড়িতে যাব !”
“তু ই ক�োথায় রাজবাড়িতে যাবি ?! তু ই পাগল, কিছু দেখছিস না ?
তু ই রাজার কাছে গিয়ে কী বলবি ? ওটার দরকার নেই !”
কিছু না শুনে কিছু মুড়ি মুখে দিয়ে রাজবাড়িতে ছুটে
গেল ছেলেটা । জ�োরে জ�োরে হেঁটে এবার রাজবাড়ি এসে হাজির হল ।
এসে দার�োয়ানকে বলছে, “গেট খ�োল ! আমি রাজার কাছে যাব !”
দার�োয়ান বলল, “তুমি কে ?”
“ত�োমরা আমাকে চেন না, রাজাকে বল গিয়ে তাঁ র গুরুদেবের
পুত্র এসেছে ।”
তখন দার�োয়ান রাজাকে গিয়ে বলল, “আপনার গুরুদেবের পুত্র
এসেছে ।” আর রাজা বললেন, “ঠিক আছে, আমি ওকে ক�োন�ো দিন
দেখতে পাইনি, ডেকে নিয়ে এস ।”
ডেকে নিয়ে এসে রাজা জিজ্ঞেস করলেন, “তুমি কেন এসেছ,
গুরুর পুত্র ?”
“আমি আপনার জন্যই এসেছি । আপনাকে আমি শান্তি দেব ।”
ঁ
“হ্যাঁ , আমি তাও খুজছি,
ত�োমার বাবার কাছ থেকে দীক্ষা নিয়েছি
পাঁ চ বছর আগে, তারপর যজ্ঞ করলাম দুবার, অনেক মাস কেটে গেল
কিন্তু আমি ক�োন শান্তি পাচ্ছি না । এইজন্য ত�োমার বাবাকে বললাম
যে, আমি ওঁকে সাতদিন সময় দিয়েছি ।”
“এটা আমি শুনেছি । শান্তি আপনাকে দেব ।”
“ত�োমার কী করতে হবে ?”
“কিছু বেশি করতে হবে না, আমার শুধুমাত্র দুট�ো জিনিস
লাগবে । দু’গাছা দড়ি লাগবে আর বাবাকে (গুরুকে) লাগবে ।”
“ঠিক আছে, ক�োন ব্যাপারই না ।”
রাজা ল�োক পাঠিয়ে দিলেন গুরুর বাড়িতে, “গুরুকে ডেকে নিয়ে
এস ।” ল�োকটা যখন গুরুর কাছে গিয়ে বলল, “রাজা আপনাকে
ডেকেছেন ।” সে তখন ভয় পেয়ে মনে মনে ভাবল, “সাতদিনটা হয়
নি, এখন রাজা ডেকেছে আমাকে কেন ? রাজা কী করবে ?”
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তখন, গুরু রাজার কাছে এসে বলল, “সাতদিন আপনি আমাকে
সময় দিয়েছেন, কিন্তু আজকে কেন আমাকে ডাকলেন ?”
রাজা বললেন, “আমি নিজের জন্য ডাকিনি, আপনার ছেলে
আপনাকে ডেকেছে ।”
“ছেলেটা আমার পাগল, ওটা বাড়িতে থাকে না, সংসার দেখে না,
কিছু করে না । ও খালি সবসময় ঘুরে ঘুরে বেড়ায় ।”
“ও বলছে যে, ও আমাকে শান্তি দেবে—আপনাকে চায় আর
দড়ি চায় বলে । দেখি না ও কী করবে ।”
তখন রাজা ছেলেকে বলল, “দড়ি এসে গেছে, আমার গুরুদেব
এসে গেছে, চলুন !”
এখন কী ? দড়ি নিয়ে রাজা ও বাবার সঙ্গে শ্মশানে দিকে গেল ।
তারা ভাবল, “আরে, শ্মশানের দিকে নিয়ে যাচ্ছে… কী করা যায় ?!”
রাস্তা দিয়ে গিয়ে তারা দেখতে পেল লেখা ‘শ্মশানেই শান্তি’—“এটা
কী ? আমরা ত�ো এখনও জ্যান্ত আছি, মরি নি ত�ো… এ পাগল
আমাদেরকে জ্যান্ত সমাধি দেবে না কি ? কী ও করে দেখি…”
তরপার তারা দু’ট�ো বড় বড় গাছের সামনে এল । ছেলেটি এক
গাছের সঙ্গে প্রথমে বাবাকে বেঁধেছে, ভাল�ো করে বেঁধেছে, আবার
তারপর অপর গাছের সঙ্গে রাজাকেও বেঁধেছে । বেঁধে দিয়ে ছেলেটি
বলল, “বাবা, তুমি এবার রাজার বন্ধনটা মুক্ত করে দাও ত !”
“তুমি পাগল না কি ? আমাকে বেঁধে রেখে দিয়েছিস—আমি
নিজে বন্ধনে আছি, অপরের বন্ধন কি করে খুলব ?!”
তখন ছেলেটি রাজাকে বলল, “শুনলেন ত ? বাবা নিজেই
বলেছে ! সে নিজে বন্ধনে আছে, অপরের বন্ধন কি করে সে খুলবে ?
আমার বাবা নিজেই মায়ার বন্ধনে আচ্ছন্ন হয়ে গেছে, মায়ার মধ্যে
পড়ে আছে—অপরকে কি করে মায়া থেকে উদ্ধার করবে ? বাবা-মা
বলে, ‘তুমি পাগল, ক�োথায় যাও, ক�োথায় যাও ?’ কিন্তু আমি একটা
সাধুর আশ্রমে যাই, সেই সাধু প্রত্যেক দিন ভাগবত্ পাঠ করেন আর
আমি তাঁ র কাছে গিয়ে শ্রবণ করি । বাবার সেখানে গিয়ে ভাগবত্ শ্রবণ
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করা উচিত । তাঁ র কাছ থেকে দীক্ষা নিয়ে নিজে শিষ্য হতে হবে—
শিষ্যর পর গুরু হবে, তারপর আপনাকে শিষ্য করবে । শিষ্য না হয়ে
আগে নিজে গুরু হয়ে বসে আছে আর নিজেই মায়া বন্ধনে আছে,
আপনার কি করে সে বন্ধন থেকে মুক্ত করবে ?”
তখন বাবা বুঝতে পারল এবং বলেল, “তু ই ঠিক বলেছিস, আমি
কাল থেকে ত�োর আশ্রমে যাব ।”
তারপর রাজা এবং ছেলের বাবা দুইজনে আশ্রমে গিয়ে ভাগবত্
শ্রবণ করতেন । অবশেষে দুইজন আনন্দ লাভ করল ; দুইজন পরম
শান্তি লাভ করল আর তাদের মানসিক যন্ত্রণা চলে গেল ।
ঁ
আমরা সবাই আনন্দ খুজি ।
ক�োথায় গেলে আনন্দ পাব ? Search
for Sri Krishna Reality the Beautiful ! ভগবানকে খুজুঁ ন !
ক�োথায় আমরা সবাই আনন্দ খুজি ? আমরা সেই সংসারে একটু
সামান্য সাময়িক আনন্দের জন্য লাফালাফি করি কিন্তু যদি আমরা
পরমানন্দ ভগবানের (আনন্দময় ভগবান শ্রীকৃষ্ণের) সেবা করতে
পারি, তাহলে ত আমাদের পরম কল্যাণ বস্তু লাভ হবে, ভাই ! তজ্জন্য
সদ্আশ্রমে যেতে হবে, সৎসান্নিধ্য লাভ করতে হবে…
— • • • —

৪৪ 		

		

শ্রীলভক্তি নির্ম্মল আচার্য ্য মহারাজ

শ্রীবামনদেবের কথা
আপনারা বামনদেবের কথা শুনেছেন । ভগবানের দশটা অবতার
ৃ ংহ অবতার, বামন অবতার, বরাহ অবতার, কর্মূ অবতার,
আছে : নসি
মৎস্য অবতার, কল্কি অবতার, রাম অবতার, বুদ্ধ অবতার, পরশুরাম
অবতার, কৃষ্ণ অবতার ।
স্বর্গল�োকে যেখানে দেবতারা থাকে, সেখানে রাজা হচ্ছেন
ইন্দ্রদেব । ভগবান দেবতাগণকে স্বর্গ রাজ্য দিয়েছিলেন কিন্তু দেবতারা
স্বর্গ রাজ্য পেয়ে তাদের অহঙ্কারে ভগবানকে ভুলে গিয়েছে । তাই
তাদের কী দশা হয়েছে আপনারা জানেন : তাদের স্বর্গ রাজ্য থেকে
বিতাড়িত হতে হয়েছে । ভগবানের ইচ্ছায় অসুরগণও হয়—অসুরগণ
দেবতাগণকে উৎপাত করে শেষে স্বর্গ থেকে বিতাড়ণ করে দিল ।
তারপর ভগবান নিজে অবতারণা করে (জন্ম গ্রহণ করে) অসুরগণকে
নিধন করলেন ।
স্বর্গে অদিতি ও কশ্যপ ঋষি ছিলেন । অদিতি চিন্তা করলেন,
“আমার দেবপুত্রগণ সমস্ত স্বর্গরাজ্য থেকে বিতাড়িত হয়ে পড়েছে…
হে প্রভু ! ত�োমার ইচ্ছায় এ সব হচ্ছে । আমরা অনেক অন্যায়
করেছি—দেবতারা অহঙ্কারে মত্ত হয়ে গিয়েছিল আর এইকারণে
অসুররা সব শেষ করে দিয়েছে, সব স্বর্গটাও দখল করে নিয়েছে ।
প্রভু ! তুমি একটু ব্যবস্থা করে দাও—তুমি নিজেই আবির্ভু ত হও !”
তখন, তাঁ র প্রার্থনা শুনে, ভগবান অদিতির গর্ভে ই বামনরূপে আবির্ভু ত
হলেন ।
এদিকে দৈত্যরাজ ছিলেন বলি মহারাজ (দৈত্য মানে তিনি অসুর
ছিলেন) । এক দিন যে, সব অসুররা পরাজিত হচ্ছে, সবাই মরে যাচ্ছে
দেখে বলি মহারাজ ভাবলেন, “আমাকে বিরাট যজ্ঞ করতে হবে ।”
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অনেক অনেক ব্রাহ্মণ নিয়ে বিরাট যজ্ঞ করতে গিয়ে দৈত্যরাজ
বলি মহারাজ ঘ�োষণা করলেন, “যেই অঞ্চলে যত ব্রাহ্মণ আছে, সবাই
এই দিন আসবে, আমি সবাইকে কিছু দান দেব—যে যা চাইবে, তাকে
তাই দিয়ে দেব ।” এই ঘ�োষণা করার পরে ব্রাহ্মণরা সব সেই ল�োভে
বলি মহারাজের যজ্ঞ স্থানের দিকে হাঁ টতে শুরু করলেন । হঠাৎ
ব্রাহ্মণগণের নজরে পড়ল একজন অসাধারণ বটুবামন : একজন ছ�োট
ব্রাহ্মণ (সেটা ছিল বামনদেব, স্বয়ং ভগবান অদিতির পুত্র) । তিনি
একটা ছাতা নিয়ে আরামভাবে যাচ্ছেন । তাঁ কে দরূ থেকে দেখে সবাই
ভাবল, “আরে ! ছাতা হেঁটে যাচ্ছে !” ক�ৌতহলী
হয়ে ওরা তাঁ র সঙ্গে
ূ
হেঁটে চেষ্ট করল কিন্তু পারল না—অবাক হয়ে ভাবল, “কী ব্যাপার ?
জ�োরে এসেও ওঁকে কেউ ধরতে পারছে না !” এইভাবে শেষ পর্য ন্ত
বামনদেব বলি মহারাজের যজ্ঞ স্থানে এসে হাজির হলেন ।
বামনদেব আসা মাত্রই যজ্ঞ স্থানে সবাই অবাক হয়ে গেল—
যজ্ঞের যে অগ্নি (ঘির আগুন) ছিল, বামনদেবের এত বেশি তেজ ছিল
যে তাঁ র তেজে আগুনটা নিবু-নিবু হয়ে প্রায় নষ্ট হয়ে গেল ! (তিনি
ভগবান ত�ো !)
তখন বলি মহারাজ বামনদেবকে বললেন, “বটুবামুন, আপনি
নিশ্চয় আমার কাছে দান নিতে এসেছেন ।”
বামনদেব বললেন, “হ্যাঁ । দান নিতে এসেছি ।”
“কী চান আপনি ? যা চান, তাই দেব ।”
“হ্যাঁ , আপনি অনেক কিছু দিতে পারেন কিন্তু আমি বেশি চাই
না । শুধু ত্রিপাদ-ভমি
ূ চাই । আমি তিনটা পা রাখব এবং ওই তিনটা পা
রাখার মত আমি জায়গা চাই ।”
বলি মহারাজ অবাক হয়ে বললেন, “সে কী ? মাত্র এক টুকর�ো চান ?
আপনার ত্রিপাদভমি
ূ দিয়ে কী হবে ? আপনি তাতে ঘর করে থাকতে
পারবেন না । আধুলি জমি দিয়ে কী করবেন ? আপনি জানেন আমি কে ?
আমি ত্রিল�োকপতি—আমি আপনাকে জম্বুদ্বীপ কিংবা স্বর্গের অর্ধেক দিতে
পারি ! আপনি অন্য কিছু চিন্তা-ভাবনা করে বলন
ু ।”
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“না, আমি ছ�োট বামুন । আমার পা ছ�োট, চাওয়াটাও ছ�োট ।
আমি বেশি চাই না—ওই ত্রিপাদভমি
ূ আমাকে দিলেই হবে । তাই
আপনি কথা দেন ?”
তখন বলি মহারাজ বললেন, “ঠিক আছে । আমি রাজি,
ত্রিপাদভমি
ূ দেব কিন্তু আপনি আমার কাছে এই ত্রিপাদভমি
ূ নিয়ে
আবার অন্যের কাছে দান চাইবেন না—আমার কলঙ্ক হবে, আমি
বিরাট রাজা এখানকার ।”
বামনদেব বললেন, “ঠিক আছে ।” তখন বলি মহারাজ কথা
দিলেন, “হ্যাঁ , আমি আপনাকে ত্রিপাদভমি
ূ দেব ।”
এদিকে উপস্থিত সন্ন্যাসীর মধ্যে একটা গুরু ছিলেন । দেব-দেবতাৃ স্পতি আর দৈত্য-গুরুর গুরু হয়েছে শুক্রচার্য ্য ।
গুরুর গুরু হয়েছে বহ
সেই দৈত্যগুরুর গুরু শুক্রচার্য ্য যজ্ঞ-স্থানের পাশে বসেছিলেন আর
এসে বলি মহারাজকে কানে কানে বললেন, “বলি, তুমি কি করছ�ো ?
তুমি কথা দিয়ে দিলে ?! ত্রিপাদ-ভমি
ূ দিয়ে দেবে ?! তুমি জান না এ
কে ? বলি, ইনি স্বয়ং ভগবান ! ইনি অদিতির গর্ভে জন্ম গ্রহণ করেছেন
দেবতাকে রক্ষা করবার জন্য আর অসুরকে নিধন করবার জন্য—ইনি
ছলনা করে ত�োমার কাছে দান নিয়ে ত্রিপাদভমির
নাম করে সব নিয়ে
ূ
নেবে আর ত�োমার তখন কিছু ই থাকবে না ! ত�োমার থাকার জায়গাই
থাকবে না—তুমি একে দান দেবে আর পরে ত�োমার কিছু থাকবে
না ! কথা ফিরিয়ে নাও !”
বলি মহারাজ বললেন, “না, আমি একজন ব্রাহ্মণকে কথা দিয়ে
দিয়েছি । আর যদি ইনি ভগবানই হন, তাহলে এর চাইতে বড় দাতা
ক�োথায় পাব ?”
শুক্রচার্য ্য বললেন, “তুমি বলি মহারাজ বাচ্চা ছেলে । তুমি ছ�োট
মানুষ, তুমি কিছু ব�োঝ�ো না । দান-সম্পত্তি রাখা হওয়ার জন্য মিথ্যা
কথা বলতে হয়, ছলচাতু রী করতে হয় । তুমি কথা ঘুরিয়ে নাও ।”
কিন্তু বলি মহারাজ রাজি হলেন না, “গুরুদেব, যে আপনি বলছেন
তা আমি করতে পারি না ।”
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বলি মহারাজ গুরু ত্যাগ করে দিলেন । তখন দেখছেন যে, গুরু
ত্যাগ করার বিধি আছে (শ্রীমদ্ভাগবত, ৫/৫/১৮)—
গুরুর্ন স স্যাৎ স্বজন�ো ন স স্যাৎ,
পিতা ন স স্যাজ্জননী ন সা স্যাৎ ।
দৈবং ন তৎ স্যান্ন পতিশ্চ স স্যান্ন,
ম�োচয়েদ্ যঃ সমুপেতমত
ৃ ্যুম্ ॥
ৃ ্যুরূপ সংসার হইতে ম�োচন
“ভক্তিপথের উপদেশদ্বারা যিনি সমুপস্থিত মত
করিতে না পারেন, সেই গুরু ‘গুরু’ নহেন, সেই স্বজন ‘স্বজন’-শব্দবাচ্য
নহেন, সেই পিতা ‘পিতা’ নহেন অর্থাৎ তাঁ হার পুত্রোৎপত্তি-বিষয়ে যত্ন
করা উচিত নহে, সেই জননী ‘জননী’ নহেন অর্থাৎ সেই জননীর গর্ভ ধারণ
কর্তব্য নহে, সেই দেবতা ‘দেবতা’ নহেন অর্থাৎ যে সকল দেবতা জীবের
সংসারম�োচন অসমর্থ, তাঁ হাদিগের মানবের নিকট পজাগ্রহণ
করা উচিৎ
ূ
নহে, আর সেই পতি ‘পতি’ নহেন অর্থাৎ তাঁ হার পাণিগ্রহণ করা উচিত
নহে ।”

ৃ মার্গের উপদেশ দেন, সেই গুরু ত্যাগ
যেই গুরু আপনাকে প্রবত্তি
করার বিধি আছে । এখানে বলি মহারাজ গুরু ত্যাগ করে দিলেন—
তার গুরুদেবের কথা শুনলেন শুনলেন আর শেষে বললেন, “না,
না । আমি আপনার কথা শুনব না । যা ব্রাহ্মণ চান সেটা আমি ওকেই
দেব ।”
তখন বলি মহারাজ কমণ্ডলু হাতে নিলেন আর “ওঁ বিষ্ণু” বলে
জল ঢাললেন কিন্তু জলটা পড়ল না । তার গুরু শুক্রচার্য ্য য�োগ বলে
বলি মহারাজকে আটকাবার জন্য কমণ্ডলুর মধ্যে ঢুকে পড়লেন—তিনি
য�োগী ছিলেন তাই ঢু কতে পারলেন আর ফলে জলটা বের হচ্ছে না ।
তখন বলি মহারাজ ঝাড়ুর কাঠি নিয়ে কমণ্ডলুর মুখে খ�োঁ চা দিলেন
আর খ�োঁ চা দিয়ে তখন শুক্রচার্য্যের চ�োখটা অন্ধ হয়ে গেল ।
শাস্ত্র কী বলা আছে ? যে ভগবানের সেবায় বিঘ্ন ঘটায়, তার একটা
অঙ্গহানি হয়ে যায় । এটা শাস্ত্রের কথা । শুক্রচার্য ্য ভগবানের সেবায়
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বিঘ্ন ঘটায় কাজেই তার চ�োখ অন্ধ (অঙ্গহানি) হয়ে গেল । এইজন্য তার
নাম ‘কানা শুক্র’ হয়ে গেল ।
সেইভাবে, বলি মহারাজ আবার “ওঁ বিষ্ণু, ওঁ বিষ্ণু” বলে জল
ঢাললেন আর ত্রিপাদভমি
ূ বামনদেবকে দিয়ে দিলেন । সঙ্গে সঙ্গে
বামনদেবের দেহ এত বড় হয়ে গেল—তিনি জম্বুদ্বীপ ও সব বিশ্বব্রহ্মাণ্ড একটা পাদে নিয়ে নিলেন । আর একটা পাদ তুলে দিলেন
স্বর্গে—স্বর্গটাও নিয়ে নিলেন । সবাই অবাক হয়ে গেল, “এটা কী ?
তিনি সব নিয়ে নিলেন !”
তারপর বলি মহারাজ দাঁ ড়িয়ে বললেন, “প্রভু , আপনি এসেছেন,
আমি বুঝতে পারিনি—”
বামনদেব বললেন, “তুমি বুঝতে পারবে পরে, আগে ত�োমার
কথা রাখ�ো ! তুমি কথা দিলে যে আমাকে ত্রিপাদভমি
ূ দিয়ে দেবে কিন্তু
আমি মাত্র দুপাদভমি
ূ পেয়েছি । একটা পা রেখেছি এখানে আর একটা
পা তুলে দিয়ে স্বর্গ নিয়ে নিচ্ছি—দুপাদভমি
ূ আমি পেয়েছি, আর একটা
পাদভমি
আমি
ক�োথা
পাব ?
আর
একপাদভ
মি
ূ
ূ দাও ।”
বলি বললেন, “প্রভু , আমার আর কিছু ই নাই । আপনি দুপাদ
দিয়ে সব নিয়ে নিয়েছেন, আমি ক�োথায় কী পাব ?”
বামনদেব আবার জিজ্ঞেস করলেন, “ভাল�ো করে দেখ�ো, ত�োমার
আর কিছু আছে কিনা ?”
“না, প্রভু , আমার আর কিছু ই নাই । আপনি সবই দেখতে
পারছেন, আপনি সব ত�ো নিয়ে নিয়েছেন ।”
বলি মহারাজের বুদ্ধিমতী স্ত্রী ছিল, তার নাম বিন্ধ্যাবলি ।
বিন্ধ্যাবলি ওখানে বসে সব শুনেছিলেন আর তার স্বামীকে বললেন,
“আরে ! শুন�ো !” কানে কানে এসে বললেন, “ত�োমাকে প্রভু বারবার
বলছেন, ‘ত�োমার আর কিছু নাই ? আর কিছু নাই ? আর কিছু নাই?’
আর তুমি ‘না, না’ করে যাচ্ছো, ‘না, না’ করে যাচ্ছো । তুমি সব দিয়ে
দিলে—কিন্তু নিজেকে দিয়েছ�ো ?” বলি মহারাজ রাজি হয়ে গেলেন,
“তাই ত�ো ! দেই নি !”
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তখন বলি মহারাজ প্রভু র চরণে সাষ্টাঙ্গে পড়ে গিয়ে বললেন,
“প্রভু , এবার আমি আমার নিজেকে দিচ্ছি ।” (তুমি আমার, আমি
ত�োমার ।) তখন বামনদেবের নাভি-পদ্ম হইতে একটা পা বেরিয়ে
আসল আর ওই পা ভগবান বলি মহারাজের মাথার উপরে রাখলেন ।
বামনদেব তাঁ র চরণ বলি মহারাজের মাথায় রাখলেন ।
তখন বামনদেব বললেন, “তুমি ত�োমার কথা রেখেছ�ো, আমি
এবার সন্তুষ্ট । ত�োমার দান তুমি আমাকে দিতে পেরেছ�ো আর আমি
যা পেয়েছি সেটা নিয়ে আমি সন্তুষ্ট । এখন কিন্তু, বলি, একটা কথা
হচ্ছে ।”
“কী কথা, প্রভু ?”
ৃ ীত আর তুমি ছিলে দাতা, এবার কিন্তু
“এতক্ষণ আমি ছিলাম গহ
ৃ ীত !”
আমি হব দাতা আর তুমি হবে গহ
“না, প্রভু , আপনার চরণ কৃপা করে আমার মস্তকে দিয়েছেন,
আমি আর কিছু চাই না ।”
“না, ত�োমাকে কিছু নিতে হবে ।”
জ�োর করে বামনদেব বলি মহারাজকে সুতলপুরী বৈকু ন্ঠ দিয়ে
দিলেন (সেখানে নারায়ণ থাকেন) আর বললেন, “তুমি ওখানে
গিয়ে থাকবে প্রহ্লাদ মহারাজের সঙ্গে, আর আমি ওই সুতলপুরীর
পাহারা হব ।” তখন ভগবান পাহারাদার হয়ে গেলেন আর তাঁ র ভক্ত
ওখানকার বাসিন্দা হয়ে গেলেন ।
তাহলে ভগবানের নিলয় ক�োথায়, বলুন ? ভগবান এত�ো দয়ালু !
তিনি সব কিছু আমাদেরকে দিয়েছেন তবু আমরা বলি, “আমরা
কিছু পাইনি !” “আমাদের কিছু নাই ।” ভগবান আমাদেরকে চলতে
দিয়েছেন, খাবার দিয়েছেন, কথা-বল দিয়েছেন, তবু আমরা সবসময়
ভাবি আমরা কিছু পাই নি, সবসময় তাঁ র দ�োষ দেই…
— • • • —
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শ্রীনসি
ৃ ংহদেবের কথা
ৃ ংহদেবের আবির্ভাব
আজকে খুবি শুভ দিন—ভগবান শ্রীনসি
তিথি । ভক্তকে রক্ষা করবার জন্য ভগবান আবির্ভূ ত হয়েছেন আজকের
দিনে ।
সমস্ত কিছু ভগবানের ইচ্ছায় হয় ।
হিরণ্যকশিপু আর হিরণ্যাক্ষ আসলে দুই ভাই বৈকুণ্ঠের দ্বাররক্ষক
ছিলেন, তাঁ দের নাম জয় আর বিজয় ছিল । এক দিন যখন নারায়ণ ও
লক্ষ্মীদেবী তাঁ দের ঘরের ভিতরে বিশ্রাম করছিলেন, জয় আর বিজয়
পাহারা দিলেন । তখন ব্রহ্মার চারি পুত্র উলঙ্গ অবস্থায় সেখানে চলে
গিয়েছিলেন । জয় আর বিজয় তাচ্ছিল্য করছিলেন, “ত�োমাদের এখানে
যাওয়া হবে না ।” যে তাঁ রা ব্রহ্মার পুত্র ছিলেন, সে তাঁ রা জানতেন না,
তাই তাঁ রা শিশুদের তাড়িয়ে দিয়েছিলেন । তখন শিশুর মধ্যে একজন
বললেন, “ত�োমাদের আমরা অভিশাপ দেব ! ত�োমাদের এই মর্ত্যে
ফিরে আসতে হবে আর বৈকুণ্ঠে থাকতে পারবে না ।” জয় আর বিজয়
অবাক হয়ে গেলেন ।
এই সময় ভিতর থেকে নারায়ণ চেঁচামেচি শুনে বাহিরে চলে এসে
জিজ্ঞেস করলেন, “কি হয়েছে ?”
জয় আর বিজয় বললেন, “প্রভু , আমরা আপনার দ্বাররক্ষক আর
এই ছেলেটা আমাদের আপনার বিশ্রামে বিঘ্ন করতে বললেন, আমরা
রাজি হয়ে গেলাম না, তখন তাঁ রা আমাদের অভিশাপ দিয়ে দিলেন ।”
নারায়ণ তখন বললেন, “তথাস্তু ! ঠিকই হয়েছে, তাই হবে ।”
“সে কী ? আমাদের মর্ত্যে যেতে হবে ??”
“যখন তারা অভিশাপ দিয়েছে, তখন যেতে হবে ।” (সব কিছু
ভগবানের ইচ্ছায়ই হয়েছে ।) তখন নারায়ণ তাঁ দের এক শর্ত দিলেন,
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“যদি এই জন্মে এসে আমার সঙ্গে মিত্রতা কর, আমার পজা,
ূ সেবা কর,
তাহলে সাত জন্ম লাগবে । আর যদি আমার সঙ্গে শত্রুতা কর, তাহলে
তিন জন্ম লাগবে । ক�োনটা করবে ?”
“প্রভু , তাড়াতাড়ি চলে আসব আপনার কাছে—আমরা শত্রুই
থাকব !”
তখন তাঁ রা সত্যযুগে হলেন হিরণ্যকশিপু আর হিরণ্যাক্ষ,
ত্রেতাযুগে হলেন রাবণ আর কু ম্ভকর্ণ, আর দ্বাপরে হলেন শিশুপাল
আর দন্তবক্র—তাঁ রা সবসময় কৃষ্ণের প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতেন ।
হিরণ্যকশিপু আর হিরণ্যাক্ষ দুই ভাই ছিলেন । সেই দুই ভাই
অসুর সবাইকে উৎপাটন করতে শুরু করলেন । কত ভীষণ অত্যাচার
তাঁ রা করতে লাগলেন ! স্বর্গ থেকে দেবতারা উৎপাত সহ্য করতে না
পেরে স্বর্গ রাজ্য থেকে পলায়ন করল । এটা শুনে হিরণ্যাক্ষ আরও
বেশি অত্যাচার করতে লাগলেন, তখন ভগবান রেগে রেগে শকররূপ
ূ
ধারণ করে হিরণ্যাক্ষকে বধ করলেন ।
তখন যে তাঁ র ভাই মরে গেলেন হিরণ্যকশিপু শুনে আর�ো বেশি
রেগে গেলেন । তখন কী করলেন ? জঙ্গলে চলে গিয়ে ব্রহ্মার ধ্যান
করতে লাগলেন । না খেয়ে দেয়ে হাজার হাজার বছর ধরে তপস্যা
করেছিলেন তিনি, তখন ব্রহ্মা তাঁ র তপস্যায় খুব খুশি হয়েছেন ।
অসুরটার কাছে হাজির হয়ে ব্রহ্মা তাঁ কে জিজ্ঞেস করলেন, “বল তুমি
কী বর চাও ?”
“আমি অমরতা চাই ।”
“এটা ত�ো আমার বাহিরে, এটা আমার হাতে নয় । আমার অনেক
আয়ু আছে কিন্তু আমারও এক দিন এই দেহ ছাড়তে হবে । আমি এটা
ত�োমাকে দিতে পারব না । আর অন্য কিছু চাও ?”
হিরণ্যকশিপু খানিক ভেবে বললেন, “তখন আমি চাই যে, আমি
দিনেও মরব না, রাতেও মরব না ।”
ব্রহ্মা বললেন, “ঠিক আছে ।”
“আমি ত�োমার ক�োন সৃষ্ট জীব দ্বারা মরব না ।”
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“তাও ঠিক আছে ।”
“আমি আকাশেও মরব না, মাটিতেও মরব না, পাতালেও মরব না ।
“তাও ঠিক আছে ।”
“আমি ঘরেও মরব না, বাহিরেও মরব না ।”
“তাও ঠিক আছে । তুমি যেই বরটা চাও, আমি ত�োমাকে এই বর
দিয়ে দিলাম ।”
এই ফাঁ কে হিরণ্যকশিপু তাঁ র স্ত্রী বাড়িতে রেখে গেছিলেন—তাঁ র
নাম ছিল কয়াধু । যখন হিরণ্যাক্ষকে ভগবান বধ করেছিলেন, দেবতারা
আবার স্বর্গে ফিরে আসল । এক দিন তারা হিরণ্যকশিপর
ু বাসস্থানে এসে
অসুরের বাড়িটা লণ্ডভণ্ড করল । কয়াধুকে একা দেখে তারা ওকে নিয়ে
চলে গেল হত্যা করতে । মাঝখানে রাস্তায় নারদের সঙ্গে দেখা হল ।
নারদ অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, “ত�োমরা একে নিয়ে ক�োথায়
যাচ্ছো ? মহিলাটার স্বামী এখন ব্রহ্মার ধ্যান করতে জঙ্গলে গিয়েছেন,
ত�োমরা ক�োথায় একে নিয়ে যাচ্ছো ?”
“একে মেরে ফেলে দিতে যাচ্ছি ! এর গর্ভে হিরণ্যকশিপুর সন্তান
আছে, এ সন্তানটা যদি জন্ম গ্রহণ করে, তাহলে সেও অসুর হবে ।
আমরা এটা সহ্য করতে পারব না !”
নারদ তখন তাদেরকে বুঝিয়ে দিলেন, “ত�োমরা জান না, এই
গর্ভে যে সন্তান হবে, সে মহান ভক্ত হবে আর ত�োমাদেরটি রক্ষা
করবে । বরং মহিলাকে আমার কাছে দিয়ে দাও ।”
তাই, কয়াধু নারদের সঙ্গে তাঁ র আশ্রমে চলে গেলেন । সেখানেই
তিনি ঠাকুরের বাসন মাজা, সব কিছু সেবা, পজা
ূ করতে লাগলেন,
আর যখন নারদ প্রত্যেক দিন ভাগবত্ পাঠ করতেন, তখন প্রত্যেক
দিন সেই কয়াধু শ্রবণ করতেন । ভাগবতে যে শিক্ষাগুল�ো দিয়েছেন,
প্রহ্লাদ মহারাজ মায়ের পেটে বসে সেগুলাই শ্রবণ করেছেন আর পরে
তিনি বাবাকে আর স্কুলের বালকগণকে সেই শিক্ষা দিতেন ।
কয়াধুর সেবায় খুব খুশি হয়ে নারদ তাঁ কে একদিন বললেন,
“কয়াধু, ত�োমার সেবায় আমি খুব খুশি হয়েছি, তুমি কি বর চাও,
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বল ।” কয়াধু বললেন, “হিরণ্যকশিপু চলে যাচ্ছে বনে ব্রহ্মার ধ্যান
করতে, সে অসুর হল—ও ত�ো আমার স্বামী… আপনি আমাকে এমন
বর দেন—স্বামী ফিরে না আসা পর্য ন্ত আমার সন্তান প্রসব হবে না ।
সে বরটা আমাকে দেন ।” নারদ রাজি হয়ে তাঁ কে ওই বরটাই দিয়ে
দিলেন ।
এদিকে হিরণ্যকশিপু ব্রহ্মার কাছ থেকে বর পেয়ে সঙ্গে সঙ্গে
বাড়িতে ফিরে আসলেন । এসে তিনি দেখলেন যে, বাড়িটা লণ্ডভণ্ড
ছিল—রেগে গিয়ে তিনি হুংকার দিলেন, “ক�োথায় গেল আমার স্ত্রী ?!”
কেউ তাঁ কে বলল, “নারদ মুনি এখানে এসে নিয়ে গেলেন, আপনার
স্ত্রী তাঁ র আশ্রমে ।” নারদ গ�োস্বামীর আশ্রমে গিয়ে হিরণ্যকশিপু
স্ত্রীকে নিয়ে চলে আসলেন । তখন তাঁ র সন্তান প্রসব হল, নাম রাখল
প্রহ্লাদ ।
আস্তে আস্তে প্রহ্লাদ বড় হতে লাগল । অসুরদের গুরু ছিল
শুক্রাচার্য ্য, তাঁ র দুই পুত্র ছিল, ষণ্ড আর অমর্ক । হিরণ্যকশিপু ছেলেকে
তাঁ দের কাছে পড়তে পাঠিয়ে দিয়ে আজ্ঞা দিলেন, “সাম-দান-দণ্ডভেদ সবগুল�ো শিক্ষা তাকে দাও—কার সঙ্গে দণ্ড করতে হবে, কার
সঙ্গে ভেদ জ্ঞান করতে হবে, এ সব শিক্ষা দেবে ।” কিন্তু যা ষণ্ড-অমর্ক
শিক্ষা দিচ্ছে, প্রহ্লাদের ওই সব কিছু ই কানে যাচ্ছে না ।
একদিন হিরণ্যকশিপু ষণ্ড-অমর্কে ডাকলেন, “আমার ছেলে কি
শিখেছে ? তাকে একবার নিয়ে চলে এস !” প্রহ্লাদ বাড়িতে এলেন, মা
তাঁ কে নতু ন জামা-কাপড় পরিয়ে, সব কিছু করে বাবার কাছে বসিয়ে
দিলেন । তখন বাবা ছেলেকে নিজের ক�োলে নিয়ে জিজ্ঞেস করলেন,
“বাবা, তুমি এই স্কুলে পড়লে কি ভাল�ো শিক্ষা পেয়েছ�ো ? তুমি যেটা
ভাল�ো শিখেছ�ো তার মধ্য থেকে একটা সবচেয়ে বড় শিক্ষাটা বল ।”
প্রহ্লাদ বললেন, “বাবা, আমি শিক্ষাটা বলব ।” তখন বললেন,
ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ ।
অনাদিরাদির্গোবিন্দঃ সর্ব্ব কারণকারণম্ ॥
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যখন এটা শুনলেন, হিরণ্যকশিপু তাঁ কে এবার ক�োল থেকে ছুড়ে
ফেলে দিলেন, “এটা আমার ঘরে শত্রু জন্মিয়েছে !! আমার ঘরে
শত্রু হয়েছে !” ষণ্ড-অমর্ককে ডাক করে বললেন, “ও রে ! আমার
ছেলেকে ত�োমরা কি শেখাচ্ছ ?!”
ষণ্ড-অমর্ক সঙ্গে সঙ্গে বললেন, “প্রভু , বিশ্বাস করুন, এসব শিক্ষা
আমরা ত�োকে ক�োন দিন দেইনি ! ক�োথা থেকে যে পেয়েছে আমরা
বুঝতে পারছি না ।”
হিরণ্যকশিপু তখন তাদেরকে কঠ�োর নির্দেশ দিলেন, “ভাল�ো
করে লক্ষ্য রাখ : ত�োমাদের স্কুলে অন্য কেউ আসে, কেউও তা শিখিয়ে
দেয় !”
“ঠিক আছে ।”
আর প্রহ্লাদ কী করলেন ? যে স্কুলে অসুর ছিল, তাদের দলে নিয়ে
আসলেন—স্কুলের মাস্টরমশাইটা যা বলতেন, প্রহ্লাদ তাদেরকে
উলট�ো কথা বলতেন ।
আর এক দিন হিরণ্যকশিপু বাড়িতে প্রহ্লাদকে নিয়ে এলেন,
আবার জিজ্ঞেস করলেন, “বল, কি ভাল�ো শিক্ষা শিখেছিস তু ই ?
মাস্টরমশাইটা কি শিখিয়েছে ?”
প্রহ্লাদ তখন বললেন, “শ্রবণং, কীর্ত্তনং, স্মরণং, বন্দনং, পাদসেবনম্, দাস্যং, সখ্যম, আত্মনিবেদনম…”
“এ কি ??! এসব কি বলছিস ?!”
একবারে হিরণ্যকশিপু রেগে হয় আর কি ! হুংকার দিয়ে
বললেন, “কু লাঙ্গার !” আর মনে মনে ভাবলেন, “একে যে অবস্থা
হয়, একে বধ করতে হবে !”
নানা উপায় চেষ্টা করেছিলেন হিরণ্যকশিপু তাঁ র ছেলেকে মেরে
ফেলতে—জলের মধ্যে ফেলে দিলেন, হতির পায়ের মধ্যে বেঁধে
দিলেন, সাপের বিষ দিলেন, আগুনের মধ্যে ফেলে দিলেন, ইত্যাদি,
বিভিন্ন উপায় চেষ্ঠা করলেন কিন্তু কিছু তেই তাঁ কে মারতে পারচ্ছেন
না ! অনেক বহুবার চেষ্টা করেছিলেন কিন্তু বিফল ।
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তখন হিরণ্যকশিপু তাঁ র ল�োক ডেকে বললেন, “ত�োমার দ্বারা
কিছু হবে না, আমার কাছে তাকে নিয়ে চলে এস ! আমি তাকে উচিত
শিক্ষা দিয়ে দেব !” প্রহ্লাদ তাঁ র পাশে এসে বসলেন ।
হিরণ্যকশিপু হুংকার দিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, “তু ই এই শিক্ষা
ক�োথা থেকে পেয়েছিস ?”
প্রহ্লাদ শান্ত স্বরে বললেন, “বাবা, আমাকে যাঁ র শিক্ষা, সেই
শিখিয়ে দিয়েছেন ।”
“মাস্টরমশাইও বলছেন এটা তার শিক্ষা নয় !” মনে মনে
ভাবলেন, “ত�োমরা মারতে না পারলে, আমি ও ব্যবস্থা নিচ্ছি !”
আবার বললেন, “হে কু লাঙ্গার ! বল, তু ই এই শিখা ক�োথা থেকে
পেয়েছিস ? আগুনে পুড়ে মরছিস না, জলের মধ্যে ফেলে দিলে ডুবে
মরছিস না, ত�োকে পাহাড় থেকে ফেলে দিলাম, তু ই মরলি না ! বল !
ত�োকে কে এমন বল দিয়ে দিল ?”
“হে পিতা ঠাকু র ! আপনি যে বলে বলীয়ান, আমিও সেই বলে
বলীয়ান । আপনি যেখান থেকে বল পেয়েছেন, আমিও সেখান থেকে
পেয়েছিলাম । আপনি ব্রহ্মার কাছ থেকে বল পেয়েছেন আর ব্রহ্মা তাঁ র
শক্তি কৃষ্ণ থেকে পেয়েছিলেন । আপনি ব্রহ্মার কাছ থেকে বল পেয়ে
অহঙ্কারে একবারে মত্ত হয়ে ভুলে গিয়েছেন আপনি বলটা ক�োথা
থেকে পেয়েছেন । সব বল হরির কাছ থেকে ।”
“আ ! তু ই বারবার 'হরি', 'হরি' বলছিস, ত�োর হরি ক�োথায়
আছে ?”
“কৃষ্ণ সর্বত্রই আছেন ।”
“ত�োর হরি ক�োথায় থাকে ?”
“হরি ক�োথায় না থাকেন ?”
“সব জায়গায় আছে ? হরি এই স্তম্ভের মধ্যেও আছে ?”
“হ্যাঁ , এখানেও আছেন ।”
“এখানে আছে ত�োর হরি ???!”
তখন হিরণ্যকশিপু স্তম্ভে ঘুষি মারলেন—স্তম্ভটা ভেঙ্গে পড়ে গেল
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আর সেখান থেকে বিশাল চিৎকার শুরু হয়ে গেল ! চিৎকারটা শুনে
দেবতারা উপরে ভয়ে কাঁ পতে শুরু করল । লক্ষ্মীদেবীকে সবাই বলল,
ৃ ী লয় হয়ে যাবে !”
“লক্ষ্মী, তুমি যাও, প্রভু র হুংকারে এই পথিব
লক্ষ্মী বললেন, “আমি পারব না, আমি খাণ্ডার নারায়ণে সেবা
করলেই প্রভু আর�ো রেগে যাবেন ।”
ৃ ংহদেব (আধ নর আধ সিংহ) আবির্ভু ত
তখন স্তম্ভ থেকে নসি
হলেন । তাঁ কে দেখে হিরণ্যকশিপু খুব উদ্দণ্ড মত্ত হয়ে যাচ্ছেন আর
ৃ ংহদেবও খুব উন্মত্তও হয়ে যাচ্ছেন । ভগবান জয় আর বিজয়
নসি
বলেছিলেন, “আমি ত�োমাদের সঙ্গে লড়াই করব,” সে লড়াইটার কথা
তিনি মনে করছিলেন ।
ৃ ংহদেবের জ�োর লড়াই হচ্ছে । সব
তখন হিরণ্যকশিপুর সঙ্গে নসি
দেবতারা বলছে, “হায় হায় ! হায় হায় কী হল�ো ? আমার প্রভু এক্ষুনি
হেরে যাবে ! যদি ভগবান হেরে যায়…” কিন্তু ভগবান হিরণ্যকশিপুকে
হাত থেকে ছু টতে দিয়ে তখনই তাঁ কে আবার হাতে ধরলেন আর
আবার ফট্ করে ছুড়ে দিলেন—ভগবানের ইচ্ছা করে ছেড়ে দিলেন ।
দেবতারা ভয় পেয়ে বললেন, “হায় হায় ! প্রভু জয় করবে ? জয় করবে
ৃ ংহদেবের
না ? প্রভু লড়াই হেরে গেলেন ?!” তখন হিরণ্যকশিপু নসি
শ্রীঅঙ্গে আঘাত করলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে আর সময় না দিয়ে
ৃ ংহদেব তাঁ কে ধরে তুলে ফেললেন । তারপর নসি
ৃ ংহদেব তাঁ কে
নসি
তুলে ঊরুর মধ্যে রেখে (ব্রহ্মা তাঁ কে বর দিলেন যে, তিনি মাটিতে
মরবেন না, আকাশে মরবেন না, পাতালে মরবেন না, ক�োন অস্ত্র দ্বারা
মরবেন না, প্রভৃতি ।) নখ দিয়ে তাঁ র উদরটা ছিঁ ড়ে ফেললেন আর
নাড়িভু ঁ ড়িটাকে বাহির করে গলায় পড়লেন !
তারপর প্রহ্লাদ মহারাজকে দেখে খুব আনন্দ পেলেন
ৃ ংহদেব । ভগবান বললেন, “প্রহ্লাদ, বাবা, তুমি একটা কিছু বর
নসি
চাও ?”
প্রহ্লাদ বললেন, “প্রভু , আমি আর কী বর চাইব ? তুমি আমাকে
কৃপা করবার জন্য এসেছ�ো, প্রভু , আমি আর কিছু চাই না…”

ৃ ংহদেবের কথা”
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“না, কিছু নিতে হবে ।”
“তাহলে এই বর দাও—আমার বাবা ত�োমার শ্রীঅঙ্গে আঘাত
করেছেন, আমার বাবাকে উদ্ধার কর কৃপা কর ।”
“ত�োমার বাবা আমার অঙ্গ স্পর্শ করেছে । আমার যে কীর্ত্তন
করে, আমার যে নাম করে, আমাকে যে একবার দর্শন করে, সে কৃপা
পেয়ে চলে যাচ্ছে, আর ত�োমার বাবা আমাকে স্পর্শ করেছে—সে
যখন রাগে লড়াই করে মারামারি খেলায় করলে, তবু আমাকে স্পর্শ
করে সে আমার ধাম প্রাপ্ত হয়ে গেছে । তাহলে এটা বর নয় । বল আর
কী বর চাও ? কী বর আমি ত�োমাকে দিতে পারি ?”
তখন প্রহ্লদ বললেন, “আর কী চাইব ? ত�োমার যদি কিছু দিতেই
হয় আমাকে, তখন এই বর আমি চাই—আমি চাই যে আমার জন্য
চাওয়ার বাসনাটা কেটে যায়, এই বর দাও, প্রভু ।”
এইটা হল মলূ শিক্ষা । ভগবানের কাছ থেকে চাওয়ার বাসনাটা
কেটে যেতে হবে । ভগবানকে নিজের ইন্দ্রিয়তর্পণ করবার জন্য আমরা
সবসময় এই চাই, সেই চাই—এইটা বন্ধ করতে হবে । প্রহ্লাদ মহারাজ,
ৃ ংহদেবের অর্থ হয়েছে যে, ল�োকেরা নসি
ৃ ংহদেবের
হিরণ্যকশিপু, নসি
কাছে সবসময় বলে, “আমার ছেলে চাকরি হ�োক,” “মেয়ের বিয়ে
হ�োক,” “শরীর ভাল�ো হ�োক,” “টাকা-পয়সা হ�োক” ইত্যাদি । যে শুদ্ধ
ভক্ত, সে প্রার্থনা করে, “ভগবান, আমি ত�োমাকে একমাত্র প্রার্থনা করি,
যেন শুদ্ধ ভক্তি আর ত�োমার চরণে অচলা ভক্তি থাকে, ত�োমার চরণে
যেন রতিমতি থাকে, যেন ত�োমার করুণায় ত�োমার জন্য চিরন্তর আমি
সেবা করতে পারি । ভক্তির বিনাশ না হয় তুমি শুদ্ধ ভক্তির বিঘ্ন বিনাশ
কর ! ওই মায়ার কবলে পড়ে যেন আমার ক�োন ভক্তিতে বিনাশ
না হয়, সেইটা তুমি একবার দেবে । সেই আমি বরটা চাই, নিজের
ইন্দ্রিয়তর্পণের জন্য কিছু চাই নি !”

জয় শ্রীলগুরুমহারাজ কী জয় !
— • • • —
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পজনী
য় বিসর্জন
ূ
রামানুজ আচার্য্যের দুই বিশেষ শিষ্য ছিল । কি ভাবে তারা
বিসর্জ ন দিল ? তারা ক�োন সুখের চিন্তা করত না, শুধু গুরু-সেবার জন্য
চিন্তা করত আর গুরু-সেবার জন্য তারা জীবনটাও বিপন্ন করে দিল ।
শিষ্যর নাম ছিল ধনুরদাস আর সে তার স্ত্রীকে নিয়ে থাকত ।
প্রত্যেক দিন তারা ভিক্ষায় বেরত । তারা ভাবল, “দুজন দুই দিকে
গেলে, তখন বেশি ভিক্ষা হবে”, তাই তারা এক সঙ্গে ভিক্ষা করতে
যেত না । যা ভিক্ষা তারা পেত, তা দিয়ে ঠাকুরের ভ�োগ দিত আর
যারা বাড়িতে আসত তাদেরকেও প্রসাদ দিত আর পরের দিনে আবার
ভিক্ষা করত—জমাত না, প্রয়াসশ্চ করত না । তাদের কিছু সঞ্চয়-বুদ্ধি
ছিল না ।
যেখানে মেয়েটা যেত, সেখানে একটা দুশ্চরিত্র খারাপ ল�োক ছিল
যে তাকে সবসময় উৎপাত করত ।
বারবার সে তাকে বলল, “তুমি দেখতে কত সুন্দরী, তুমি এ
র�োদের মধ্যে শরীরটাকে পুড়িয়ে কেন ভিক্ষা করবে ? আমার
বাড়িতে গেলেই, ত�োমাকে আমি সব দিয়ে দেব ! আমার বাড়ি তুমি
এস, ত�োমার যা প্রয়োজন, তাই আমি ত�োমাকে দিয়ে দেব ।”
মেয়েটা বারবার ওকে উত্তরে বলত, “ঠিক আছে, ঠিক আছে ।
ত�োমার আমাকে বারবার আসার দরকার নেই, আমি ত�োমার বাড়িতে
ঠিক যাব ।”
ও শুনত না । আবার পরের দিন তার পিছনে থেকে বলল, “আয়,
চল আমার বাড়িতে !”
মেয়েটা বলল, “ঠিক আছে, এক দিন সময় যখন হবে, সে দিন
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ঠিক যাব, ত�োমার চিন্তা করতে হবে না ।” এ অজু হাত দিয়ে মেয়েটা
জলদি চলে গেল আর এই সব কথাগুল�ো তার স্বামীকে বলেনি ।
এক দিন সে তার স্বামীকে বলল, “আজকে তুমি ভিক্ষায় যাও,
বাড়িতে আমার একটু কাজ-কর্ম্ম আছে—আমাদের জামাকাপড় ধুয়ে
ফেলব, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করব । তুমি যাও ভিক্ষায় আজকে, আমি
পারব না ।” ধনুরদাস বলল, “ঠিক আছে, তাই হবে,” আর ভিক্ষায়
বেরিয়ে গেল ।
একটু পরে হঠাৎ মেয়েটা 'খরখর' শুনতে পেল—দরজায় কেউ
আঘাত করেছিল… ল�োকটা কিছু কথা বলল না, শুধু আঘাত করল ।
মেয়েটা মনে মনে ভাবল, “কে আসল ? আমার স্বামী চলে গেল, আমি
এখন একা আছি… আজকে ভিক্ষায় যাইনি, আমার মনে হচ্ছে দুঃশীল
পুরুষ এসেছে ? এর বাড়ির পাশে আমি আজকে যাইনি, এ আমার
বাড়িটা চেনে আজকে এখানেই চলে এসেছে ?” তাই মনে মনে বলছে,
“হে গুরুদেব, দরজা আমি নাও খুলে, এ দরজা ভেঙ্গে দিয়ে ঢু কতে
পারবে ! আমি বরং খুলে দেব…” গুরুদেবের নাম নিয়ে, গুরুদেবকে
স্মরণ করতে করতে দরজাটা খুলে দিল আর তখন দেখছে তার
গুরুদেব সামনে দাঁ ড়িয়ে আছেন, “ওরে, গুরুদেব এসেছেন ! বসুন,
বসুন !” গুরুদেব ও তাঁ র বান্দারা ভিতরে ঢুকে বসলেন । মেয়েটা
মনে মনে ভাবল, “গুরুদেবকে কি দেব ?” এক গ্লাস জল দিয়ে বলল,
“গুরুদেব, আপনি জল পান করুন, আমি দেখি, কিছু খাবার ব্যবস্থা
করছি ।”
জল দিয়ে সে চিন্তা করছে, “আমার স্বামী ভিক্ষায় বেরিয়ে গেছে,
আমার বাড়িতে কিছু ই নেই… আমি ক�োথায় থেকে কি দেব ? ক�োথায়
থেকে কি দেব ? আঃ ! ওই ল�োকটা প্রত্যেক দিন বলে আমাকে যেতে,
আমার বাড়ি এস, আমার বাড়ি এস, আমি ত�োমাকে সব দিয়ে দেব—
আমি তার বাড়িতে যাব !” তখন সেই বাড়ি দ�ৌড়িয়ে চলে গেল ।
গিয়ে হাঁ পাতে হাঁ পাতে বলল, “এ আমি এসেছি !”
ল�োকটা অবাক হয়ে গল, “তুমি এসেছ�ো ? বাঃ, খুব ভাল�ো ! বস, বস !”
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“আমি পরে বসব, এখন সময় নেই । বাড়িতে আমার গুরু দাঁ ড়িয়ে
আছেন ! তুমি প্রত্যেক দিন বল যে, ত�োমার বাড়িতে গেলে অনেক
কিছু দেবে । দাও, যা আছে, তাই দাও ।”
তখন ল�োকটা ফল, ডাল, চাল, সব দিয়ে দিল—সঙ্গে সঙ্গে
ৃ ৎ ব�োঝা হয়ে গেল । মেয়েটা ব�োঝাগুল�ো
মেয়েটার সামনে দুটি বহ
দেখে বলল, “এগুল�ো আমি নেব কি করে ? তুমি আমার সঙ্গে চল !”
সব ভ�োগটা বাড়িতে নিয়ে এসে মেয়েটা ল�োকটাকে বলল, “তুমি
গুরুদেবের কাছে বসে গুরুর কথা শুন আর আমি এদিকে রান্না করছি,
একটু পরে আমার স্বামীও চলে আসছে ।” আর তাড়াতাড়ি রান্নাঘরে
চলে গেল ।
ল�োকটা গুরুর কাছ থেকে হরিকথা শুনল, তারপর প্রসাদ পেল,
আর তখন তার কী হল ? তার ভক্তি এসে গেল ! এ মহিলাকে আগে যা
খারাপ কথা বলেছিল, সে কথা বাদ দিয়ে এখন বলল, “ত�োমার গুরুর
কাছ থেকে আমার দীক্ষা নেওয়ার ব্যবস্থা করে দাও ।”
বৈষ্ণব-সঙ্গেতে মন
আনন্দিত অনুক্ষণ
সদা হয় কৃষ্ণ-পরসঙ্গ
ছাড়িয়া বৈষ্ণব-সেবা 	নিস্তার পেয়েছে কেবা
(শ্রীলনরত্তমদাস ঠাকু র)

ৃ হয় এবং ভক্তি বীজ উঠা
সাধুসঙ্গ করলে, হৃদয় থেকে ময়লা নিবত্ত
হয় । এটা হচ্ছে সাধুসঙ্গের ফল । এটা সবসময় মনে রাখতে হবে ।
বৈষ্ণব-সেবা ছেড়ে কেউ নিস্তার পেতে পারে না । আমরা খুব অল্প দিন
এ জগতে থাকব, তাই সময় নষ্ট না করে আমদের ভগবানের সেবায়
নিযুক্ত করতে হবে আর কৃষ্ণের সংসার করতে হবে ।
— • • • —
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ভক্ত ও নাপিত
বিশ্বাস করতে হয় । সাধুসঙ্গ না করলে, হয় না । আমি এক
উদাহরণ দিয়ে দেব ।
বাইরের ল�োক সপ্তাহ ধরিয়া চাকরি-বাকরি করে আর রবিবার
দিনে সপ্তাহের শেষে চু ল-দাড়ি থাকে । সেইজন্য রবিবার দিনে তারা
চু ল-দাড়ি কাটে—সবাই নাপিতের দ�োকানে লাইন দিয়েছে, ওখানে
ঘিরে বসে আছে । এক রবিবার দিনকে পর্ণিমা
ছিল—সাধুরা পর্ণিমায়
ূ
ূ
মস্তক মুণ্ডন করেন ।
তাই এক মঠের সাধু নাপিতের দ�োকানে গিয়ে বলল, “বাবা,
আমিও মস্তকটা মুণ্ডন করব ।”
নাপিতটা বলল, “এই ত�ো লাইনে অনেক ল�োক আছে, আপনি
এখন বসুন ।”
সাধুটা এখানে বসল একটা বেঞ্চের মধ্যে । সবাই কাগজ পড়ছে,
আলতু -ফালতু গল্প করছে আর সাধুটা চু প করে বসে ছিল ।
একটু পরে নাপিতটা বলল, “এই জগতে ভগবান নেই । দেখ�ো
খবরটা হচ্ছে—কত ল�োক গাড়ি দুর্ঘটনায় মরছে, এখানে মারামারি
হচ্ছে, এই ছেলে বাবাকে মেরে দিচ্ছে ! ভগবান থাকলেই, ভগবান
দেখতে পায় না ! ভগবান নেই ।”
কথায় কান না দিয়ে সাধু চু প করে বসে ভাবল, “আমি যদি
এখানে প্রতিবাদ করি, তাহলে বাড়ির দল আমাকে ধরে মারবে । আমি
বরং উপেক্ষা করব এ সব, মাথা মুণ্ডন করে দিয়ে চলে যেতে পারছি ।”
পরে সেখান থেকে চলে গিয়ে সাধুটি মনে মনে চিন্তা করল, “এ
ল�োকগুল�োকে কি করে এ পথে আনা যায় ? বিশেষ করে দ�োকানের
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নাপিতটাকে—সে ওই দলে সায় দিচ্ছে, হ্যাঁ , হ্যাঁ করছে । নাপিতটাকে
কি করে এ পথে আনা যায় ?”
এই দিন হেঁটে হেঁটে স্টেশনের দিকে চলে এসে সে দেখতে পেল
এক পাগল ল�োক—বড় দাড়ি হয়ে গেছে, অত বড় বড় চু ল, ন�োংরা,
ক�োন দিন স্নান করে না । একজন আখ খাচ্ছেন, আখের ছ�োবলাগুল�ো
ফেলছে আর ও এগুল�ো আবার ছুড়ছে—ড্রেন থেকে ময়লাগুল�ো
খাচ্ছে … এ পাগলটা করছে ।
সাধু তখন ওকে বলল, “বাবা, আমার সঙ্গে চল !” এ যাবে না ।
সাধুটা তখন এক টু কর�ো চকলেট কিনে দিয়ে বলল, “আমি ত�োমাকে
চকলেট দিয়ে দেব, চল ! চল, আমার সঙ্গে চল ।” একে চকলেটবকলেট দেখিয়ে দিয়ে দ�োকানের কাছে নিয়ে এল, বলল :
“এই দেশে নাপিত নাই ! এই দেশে নাপিত নাই ! এই দেশে
নাপিত নাই !”
নাপিতটা তখন রাস্তায় বেরিয়ে বলল, “এ কি ! আপনি ত�ো
কালকেই আমার কাছে মস্তক মুণ্ডন করে গেলেন, দাড়ি কেটে গেলেন
আর আজকে বলছেন নাপিত নেই ? আমি ত�ো নাপিত !”
সাধুটা উত্তরে বলল, “আপনি যদি নাপিত থাকেন, তাহলে এর
বিরাট চু ল-দাড়ি কেন ?”
নাপিত বলল, “আপনি পাগল না কি ? এই ল�োকটা কি আমার
দ�োকানে এসেছে ক�োনদিন চু ল-দাড়ি কাটতে ? আসুন, আমি
এইক্ষণেই তার চু ল-দাড়ি কেটে দেব !”
“ওঃ, আপনার দ�োকানে আসতে হবে তারপর আপনি চু ল-দাড়ি
কেটে দেবে ? আর কালকে কী বলেছিলেন ? ভগবান নেই ! আপনি কি
করে জানেন ? আপনি থাকেন বেগমপুরে আর সেখান থেকে বলে দেন
যে, কলকাতা বলতে একটা শহর নেই—আপনি কলকাতা দেখলেন
না, গেলেন না, বুঝতে পারলেন না, এখান থেকে এই বলে দিলেন ;
কিন্তু আপনি কলকাতায় গিয়ে দেখতে পাবেন কলকাতা শহর আছে ।
আর আপনি এই দ�োকানে বসে বলেন ভগবান ত�ো নেই—আপনি
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ভগবানের মন্দিরে গিয়েছেন ? ভগবানের ভক্তের কাছে গিয়েছেন ?
ভক্তের হৃদয়ে ভগবান অবস্থান করেন ! সাধু-সঙ্গের মধ্যে ভগবান
থাকেন, যেখানে হরিকথা সেখানে ভগবান আসেন আর আপনি
কি সাধু-সঙ্গ করেছেন ? আপনি ভগবানের কথা শুনেছেন ? আপনি
ভগবানের মন্দিরে গিয়েছেন ?”
“তা ত�ো যাই নি …”
“তারপর আপনি কি করে বললেন ? কাল থেকে মন্দিরে যাবেন ।”
“ঠিক আছে, যাব ।”
তখন নাপিতটা মন্দিরে গেল আবার তার অনুভতি
ূ হতে লাগল—
“সত্যই ত�ো, ভগবান বলতে কিছু আছে ।” সাধু-সঙ্গ করতে করতে সে
ভক্ত হয়ে গেল ।
আমি হাতটা মুখের সামনে তুলে কি আঙ্গুলটা গুণতে পারব ?
না, হাতটা একটু দরে,
একটু ডিস্টেন্সে রেখতে হবে । ভগবানের
ূ
মন্দিরে গিয়ে ভগবানকে কি দেখব ? “ভক্তের হৃদয়ে গ�োবিন্দ বিশ্রাম
করেন”—ভক্তের কাছে গেলে ভগবান দেখা দেবেন, তাঁ র ভক্তের
সঙ্গই করে যেতে হবে । অতি দরেও
নাই আবার অতি ভিতরেও নাই,
ূ
নির্দিষ্ট ডিস্টেন্সে যেতে হবে ।
— • • • —
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চকচক করলেই স�োনা হয় না
ৃ ৎ স্বার্থ পেতে হলে, ক্ষু দ্র স্বার্থ ত্যাগ করতে হয় ।
বহ
বর্ধমান জেলায় মানকর নামে এক গ্রাম ছিল । সে মানকরে এবং
ব্রাহ্মণ ছিল, তার নাম ছিল জীবন চক্রবর্ত্তী । সে জীবন চক্রবর্ত্তী শিবের
পজা
সন্তুষ্ট হয়ে শিব ঠাকু র এক রাত্রে তার
ূ করত এবং তার পজায়
ূ
কাছে হাজির হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, “জীবন, তুমি কী চাও ?”
জীবন বলল, “ঠাকু র, আমার বড়িতে মেয়ে বড় হয়েছে কিন্তু আমি
ওকে বিয়ে দিতে পারছি না, তবে কিছু ধন (টাকাপয়সা) চাই…”
শিব ঠাকু র বললেন, “আমি ক�োথায় ধন পাব ? ধন পেতে হলে,
ৃ
ত�োমাকে বন্দাবনে
যেতে হবে ।”
ৃ ন ? ঠিক আছে, যাব । কার কাছে যেতে হবে ?”
“বন্দাব
“সনাতন গ�োস্বামীর কাছে যাও, তিনি ত�োমাকে সব দিতে
পারেন ।”
ৃ
তখন বন্দাবনে
ঢুকে জীবন চক্রবর্ত্তী রাস্তায় এক ল�োককে জিজ্ঞেস
করল, “সনাতন গ�োস্বামী ক�োথায় থাকেন ?”
ল�োকটা বলল, “ওই দ্বাদশাদিত্য-টিলায় মদনম�োহনের মন্দির
আছে, ওখানেই থাকেন সনাতন গ�োস্বামী ।”
ওখানে গিয়ে জীবন রাস্তায় দেখতে পেল এক গরিব ব্রাহ্মণ বসে
বসে হরিনাম করছিলেন । তাঁ র কাছে গিয়ে জীবন জিজ্ঞেস করল,
“সনাতন গ�োস্বামী ক�োথায় থাকেন ?”
ব্রাহ্মণ বললেন, “আমি এটা ।”
“আপনি ?”
“কেন ? বিশ্বাস হচ্ছে না ?”
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“না, না, মানে…”
“ত�োমাকে কে পাঠিয়েছে ?”
“শিব ঠাকু র ।”
“শিব ঠাকু র ত�োমাকে কি জন্য আমার কাছে পাঠিয়েছেন ?”
জীবন বলল, “ধনের জন্য…”
“আমি ক�োথায় ধন পাব ?”
“হ্যাঁ , আমার তাই মনে হচ্ছে । আমার বাড়িতে একটা রূপের
ও কিছু পিতলের হাড়ি-কড়াই আছে, কিন্তু আপনার তাও নাই ।
আপনার মাটির একটা বাসন, মাটির একটা হাড়ি আছে । আমি চলে
যাচ্ছি… আমার হয়ত�ো ভু ল হয়ে গেছে ।”
জীবন যখন চলে গেল তখনই সনাতন গ�োস্বামী ফট করে তাকে
ডাকলেন, “শুন, শুন ! মনে পড়েছে । আমি এক দিন যমুনায় স্নান
করতে গিয়ে পেয়েছিলাম এক পরশমণি, সেটাই আমি যমুনার পাড়ে
ঁ পাওয়া যাবে ।”
বালির মধ্যে রেখে দিয়েছি । ওখানে গেলে খুজে
ঁ
তখন ওখানে গিয়ে জীবন পরশমণিটা খুজতে
লাগল কন্তু কিছু
ঁ
পেল না । ফিরে এসে সনাতন গ�োস্বামীকে বলল, “আমি কিছু খুজে

পাচ্ছি না ।”
ঁ ত�ো !”
সনাতন বললেন, “আমি দেখছি… দেখি, ওখানে খুজ�ো
শেষে তিনি ওই পরশমণিটা বালির মধ্যে পেলেন । তার হাতে
একটা ল�োহার কবচ ছিল—পরশমণি দিয়ে সেই ল�োহার কবচটা
স�োনার হয়ে গেল । জীবন সুখী হয়ে গেল আর বাড়িতে ফিরে
যেতে লাগল কিন্তু একটু পরে হঠাৎ মনে মনে ভাবল, “এই সাধু এত
দামি জিনিস পেয়ে কেন যমুনার পাড়ে ফেলে দিলেন ? সাধু নিশ্চয়
বড় কিছু পেয়েছেন… সবাই ক্ষু দ্র জিনিস পেলে তুচ্ছ করে আর বড়
জিনিস পেলে সবাই কাছে রাখে । নিশ্চয় তিনি বড় কিছু পেয়েছেন !”
তখন জীবন আবার সনাতনের কাছে এল । তাকে দেখতে পেয়ে
সনাতন গ�োস্বামী অবাক হয়ে বললেন, “আরে, কেন তুমি এসেছ�ো ?
তুমি দামি জিনিস পেয়েছ�ো, সেই জিনিসটা তুমি নিয়ে যাও । ত�োমার
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সব স�োনার হয়ে যাবে, মেয়ের বিয়ে দেবে, বাড়ি-ঘর, টাকা-পয়সা,
ধন-দ�ৌলত—সব হয়ে যাবে । যাও !”
“না, প্রভু , আমার একটা প্রশ্ন জেগেছে…”
“কী প্রশ্ন ?”
“কী ধনে হয়েছ ধনী, মণিরে না মানে মণি, সেই ধনের একটা
খানিক মাগি নতশিরে আপনার শ্রীচরণে । আপনি কী ধনে ধনী
হয়েছেন ? সেই ধনটা আমি চাই ।”
“সেই ধন আমি দিতে পারি কিন্তু তুমি নেবে, জীবন ?”
“হ্যাঁ , প্রভু , নেব ।”
“তবে ত�োমার পরশমণি ফেলে দাও আর হাত পাত�ো ।”
পরশমণি ফেলে দিয়ে জীবন হাত পাতল আর সনাতন গ�োস্বামী
তার হাতে একটা জপ মালাই দিয়ে দিলেন এবং বললেন, “এখন
ৃ
বন্দাবনে
থাক�ো ।”
…ওদিকে তার মেয়ে ভাল�ো জায়গায় বিয়ে হয়েছে, ভাল�ো
ৃ
ঘরবাড়ি হয়ে যাচ্ছে আর জীবন চক্রবর্ত্তী বন্দাবনে
থাকল ।
কে সব করেন ? ভগবান সব করেন । মালিক হচ্ছেন ভগবান ।
ভগবান বলেন, “তুমি আমার চিন্তা করবে, আমি ত�োমার চিন্তা
করব ।” এইজন্য, ভগবানের চিন্তা সবসময় করবেন, তাহলে দেখবেন
ভগবানকে লাভ করতে পারেন ।

— • • • —
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৬৭

আমি ত�ো সব ব্যবস্থা করি নাকি ?

ভগবানের চরণে সবসময় সমর্পণ করতে হবে, কৃষ্ণনাম করতে হবে :
দিন যায় মিছা কাজে নিশা নিদ্রাবশে ।
নাহি ভাবি মরণ নিকটে আছে বসে ॥
আমাদের দিন বিভিন্ন ভাবে চলে যায়—“দিন যায় মিছা কাজে
নিশা নিদ্রাবশে” । কালী-পজা
ূ করলে লক্ষ্মী-পজা
ূ করতে হয় না,
লক্ষ্মী-পজা
ূ করলে সরস্বতী-পজা
ূ করতে হয় না কিন্তু
একলা ঈশ্বর কৃষ্ণ, আর সব ভৃত্য ।
যারে যৈছে নাচায়, সে তৈছে করে নত
ৃ ্য ॥
ৃ , ১/৫/১৪২)
(শ্রীচৈতন্য-চরিতামত

কৃষ্ণের পজা
ূ করলে সব দেব-দেবতারার পজা
ূ হয়ে যায় । এইজন্য
সবটাকে ভগবানের সেবায় লাগাতে হবে । যেমন বাড়িতে একটা
নারিকেল-গাছ লাগিয়েছেন বা একটা আম-গাছ লাগিয়েছেন কিন্তু
গাছের আমটা খেতে পারেন ? আপনারা ভাবেন যে, “আম-গাছটা
আমি লাগিয়েছি, আমি আমটা খাব !” কিন্তু না—আপনি গাছটা
লাগাতে পারেন কিন্তু আপনি তার ফল খেতে পারেন না, কেননা
আপনি গাছে প্রাণ দিতে পারেন না । গাছের মালিক হচ্ছেন ভগবান,
আপনি সব ভগবানকে নিবেদন করে তাঁ র প্রসাদ গ্রহণ করতে হবে ।
এইটা হচ্ছে নিয়ম আর এই নিয়ম অনুসারে চলতে হবে । গীতায়ও
বলেছেন : “আমাকে না দিয়ে খেলে চুরি করে খাওয়া হয়, পাপ ভক্ষণ
করা হয় ।” আর আপনি ভাবছেন, “আমি সবকিছু করছি, আমি
সবকিছু ভক্ষণ করব ।”
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আমি একটা কথা বলব, তখন ব্যাপারটা স্পষ্টভাবে বুঝতে
পারবেন ।
এক যে ছিল ব্রাহ্মণ, তাঁ র নাম ছিল অর্জ্জু ন মিশ্র । তিনি প্রত্যেক
দিন গীতা-পাঠ করতেন আর প্রত্যেক দিন ভিক্ষায় বেরিয়ে যেতেন ।
এক দিন তিনি গীতা-পাঠ করে, পড়তে পড়তে, এই শ্লোকটা দেখতে
পেলেন,
অনন্যাশ্চিন্তয়ন্তো মাং যে জনাঃ পর্য্যুপাসতে ।
তেষাং নিত্যাভিযুক্তানাং য�োগক্ষেমং বহাম্যহম্ ॥
(শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, ৯/২২)

“যারা অন্য চিন্তা বাদ দিয়ে আমার শরণাপন্ন হয়, তাদের খাবারটা
আমি বয়ে এনে দেই ।” এটা শ্লোকটা পড়ে অর্জ্জু ন মিশ্র ভাবলেন,
“আমি প্রত্যেক দিন ভিক্ষায় যাই, ল�োকেরা যা চাল, ডাল, তরিতরকারি দেয়, তা দিয়ে আমার স্ত্রী রান্না করে, আমি ভ�োগ লাগিয়ে
দেই । আমরা তারপর দুইজনে প্রসাদ পাই আর যা থাকে ল�োককে
খাবার দিয়ে দেই । কই, ঠাকু র ত�ো বয়ে দেয় না !” এসব মনে মনে
ভেবে শ্লোকটা তিনি কেটে দিলেন আর লিখলেন “করাম্যহম্”—
”আমি নিজেই করি” ।
গীতার মাহাত্ম্যমে কী লেখা আছে ? ভগবান বলছেন, “গীতা
ৃ , গীতা
আমার হৃদয়, গীতা আমার উত্তম স্থান, গীতাই আমার পরম গহ
আমার উত্তম সার-স্বরূপ” ইত্যাদি । সুতরাং গীতা-গ্রন্থে যে আঘাত
করে, সে ভগবানের শ্রীঅঙ্গে আঘাত লাগে ।
তাই অর্জ্জু ন মিশ্র যখন গীতার শ্লোকটি কেটে দিলেন, তখন
ভগবানকে ব্যাথা দিলেন আর ওই সময় সঙ্গে সঙ্গে নারায়ণ চিৎকার
করলেন, “উঃ ! আমার লেগে গেল !”
লক্ষ্মীদেবী নারায়ণের পা টিপে জিজ্ঞেস করলেন, “কী হচ্ছে গ�ো ?”
নারায়ণ বললেন, “আমার ভক্ত ত�ো অসুবিধায় পড়েছে, এই
ৃ ীতে আমাকে আসতে হবে ।”
পথিব
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৬৯

তখন ভগবান কী করলেন ? সে বার�ো বছরের বালক সেজে মর্ত্যে
চলে আসলেন আর মাথার মধ্যে চাল, ডাল, তরি-তরকারি, ফল, মল,
ূ
সব ব�োঝা করে নিয়ে ব্রাহ্মণের বাড়ির সামনে এসে হাজির হলেন ।
ব্রাহ্মণ ওই সময় ভিক্ষায় বেরিয়ে গিয়েছিলেন এবং তাঁ র স্ত্রী (ব্রাহ্মণী)
বাড়িতে একাই ছিলেন ।
বালকটা বাড়িতে এসে ডাকলেন, “হে ব্রাহ্মণী, ব্রাহ্মণী ! ধর�ো !
ধর�ো ! আমি আর পাচ্ছি না ! আমার মাথা ভেঙে যাচ্ছে !”
ব্রাহ্মণী দরজা খুলে জিজ্ঞেস করলেন, “তুমি কে ?”
বালকটা সব ব�োঝা মাথা থেকে নেমে বললেন, “এই ত�ো !”
“তুমি এগুল�ো আনিলে কেন?”
“কী করব ? এগুল�ো ব্রাহ্মণ, ত�োমার স্বামী, দিয়ে দিল । আমি
তাকে বললাম পারব না কিন্তু সে আমাকে থাপ্পড় মারল—দেখ,
আমার পিঠে দাগ পড়ে আছে । “
“সে আবার বৈষ্ণব হচ্ছে, তার ত�ো ক�োন রাগ নেই আর সে
ত�োমাকে মারল ?”
“এই ব�োঝাগুল�ো খালি করে নিয়ে এস�ো ।”
ব্রাহ্মণী ব�োঝাগুল�ো খালি করতে ভিতরে গেলেন আর এদিকে
ভগবান অন্তর্ধান হলেন । ফিরে এসে ব্রাহ্মণী তাকে দেখতে পারছেন
ঁ পাচ্ছি না—বাড়িতে নেই,
না, “ছেলেটা ক�োথায় ? ক�োথাও খুজে
ওদিকে নেই, এদিকে নেই…”
তখন ব্রাহ্মণী রান্না রান্না করলেন কিন্তু দেখলেন যে, ব্রাহ্মণটা
আসছেন না ।
এদিকে ব্রাহ্মণটা ভিক্ষায় গিয়েছেন । ও প্রথম বাড়ি গেলেন,
ৃ স্পতিবার, ভিক্ষায় এসছ�ো ?”
ল�োকটা বলল, “কি গ�ো ? আজ ত�ো বহ
দ্বিতীয় বাড়ি গেলেন, ল�োকটা বলল, “আমার বাড়িতে মামা মরে
গেছে, ভিক্ষা দেব না…” তৃতীয় বাড়ি গেলেন, ল�োকটা বলল,
“বাড়িতে অসুস্থ, ভিক্ষা হবে না ।” চতুর্থ বাড়ি গেলেন, বাড়িটা
তালাবদ্ধ, আবার ভিক্ষা পেলেন না । এই সব বাড়ি বাড়ি পাড়ায়
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ঘুরে বেড়ালেন কিন্তু এক মুষ্টি চালও মিললেন না । তিনটা সময় এসে
কাঁ দতে কাঁ দতে ব্রাহ্মণীর কাছে ফিরে এলেন ।
ব্রাহ্মণী তাঁ কে দেখে অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল, “তুমি কাঁ দছ�ো
কেন ? ত�োমার কি হয়েছে ?!”
“আজকে ঠাকুরের উপবাস থাকতে হবে, আমদেরও উপবাস
থাকতে হবে… আমি আজকে কিছু ভিক্ষা পেলাম না ।”
“সে কী ? তুমি ত�ো সকালে একটা ছেলেকে দিয়ে এক ঝুরি চাল,
ডাল, ফল, মলূ পাঠিয়ে দিয়েছ�ো, এমন কি তাকে মেরেছ�ো !”
“আমি কাউকে মারিনি ! আমি কাউকে পাঠাইনি ! কি বলছ�ো
তুমি ?”
“আরে দেখ�ো ত�ো—কত চাল, ডাল আছে ! কত সবজি আছে,
কত ফল, মলূ আছে !”
“সে কী ? আমি কাউকেই পাঠাই নি ! ত�োমার কী ব্যবস্থা হল ?
তুমি কী করলে ?”
তখন ব্রাহ্মণের খেয়াল হল যে, গীতাটা নিচে পড়ে আছে ।
তিনি ব্রাহ্মণীকে জিজ্ঞেস করল, “হে ব্রাহ্মণী, তুমি গীতা-পাঠ করেছ�ো
নাকি ?”
“না, আমি ত�ো পাঠ করি নি ।”
“আমি ত�ো গীতা-পাঠ করার পরে বইটা উপরে রাখলাম । তবে
কে পাঠ করেছে ?”
অর্জ্জু ন মিশ্রের বাড়িতে ঠাকুরের বিগ্রহ ছিল (বিগ্রহটা সাক্ষাদ
ব্রজেন্দ্রনন্দন !) আর ভগবান এখানে এসে লিখে দিয়ে গেলেন : “তুমি
শ্লোকটা কেটে দিলে, এটা কিন্তু ভু ল । দেখলে ত�ো ? আজকে তুমি
ভিক্ষায় গেলে কিছু ই পেলে না । তুমি বললে করাম্যহম্ (আমি সবকিছু
নিজেই করি), এখন দেখ�ো কে করে !”
ভগবানের ইচ্ছা বিনা কেউ এক পা চলতে পারবে না । আপনি
ভাবছেন যে, কালকে ওফিসে যাবেন, কালকে রান্না করে খাবেন কিন্তু
ভগবান যদি ব্যবস্থা করেন আপনার তখন ক�োন ক্ষমতাই থাকবে না ।
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আমরা বলি, “আমি করি, আমি সবকিছু করি, আমরা সবকিছু ব্যবস্থা
করি,” কিন্তু এসব ভু ল ধারণা ! “অহঙ্কারে মত্ত হৈঞা নিতাই-পদ
পাসরিয়া অসত্যেরে সত্য করি’ মানি”—আমি অসত্যকে সত্য মানি ।
আমার ইচ্ছা সব ভু ল । যদি আপনি ভগবানে বলেন, “আমি ত�োমাকে
চাই,” তাহলে গাড়ি হবে, বাড়ি হবে, টাকাও হবে, সব হবে, আর যদি
ভগবানকে কেউ বলে, “ভগবান, আমি গাড়ি চাই, টাকা চাই,” তাহলে
কী হবে ?
কৃষ্ণ যদি ছুটে ভক্তে ভুক্তি মুক্তি দিয়া ।
কভু ভক্তি না দেন রাখেন লুকাইয়া ॥
ৃ , ১/৮/১৮)
(শ্রীচৈতন্য-চরিতামত

যখন বাবা কাজে বেরিয়ে যায়, তখন তার ছেলে খুব কাঁ দে বলছে,
“বাবা, আমি ত�োমার সঙ্গে যাব !” বাবা কী করবে ? একটা চকলেট,
একটা খেলনার জিনিস দিয়ে দেবে আর ছেলেকে ভুলিয়ে রেখে যাবে,
তখন বাবাটা কাজে চলে যাবে । ভগবানও সেইরকম—আমাররা
সন্তানের মত ভগবানের কাছে যদি ভগবানকে পাওয়ার পরিবর্তে কিছু
চাই, “ভগবান, আমি গাড়ি চাই,” “বাড়ি চাই,” “টাকা চাই” ইত্যাদি,
ভগবান তখন ওগুল�ো দিয়ে দেবেন আর মাঝখান থেকে ভক্তিটা নিয়ে
চলে যাবেন—আমাদের ভক্তি পাওয়া যাবে না । যদি অন্য কিছু চাই,
সব আমরা পেতে পারি কিন্তু ভক্তি নষ্ট হয়ে যাবে আর শুধু ভুক্তি
থাকবে ।
কৃষ্ণ যদি ছুটে ভক্তে ভুক্তি মুক্তি দিয়া ।
কভু ভক্তি না দেন রাখেন লুকাইয়া ॥
ৃ , ১/৮/১৮)
(শ্রীচৈতন্য-চরিতামত

এটা সবসময় মনে রাখতে হবে ।
— • • • —
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দণ্ড মহৎসব
মক
ূ ং কর�োতি বাচালং পঙ্গুং লঙ্ঘয়তে গিরিম্ ।
যৎকৃপা তমহং বন্দে শ্রীগুরুং দীনতারণম্ ॥

“ব�োবা ল�োকও বাচাল হতে পারে, পঙ্গুল�োকও পাহাড় উলঙ্ঘন
করতে পারে যদি শ্রীগুরুপাদপদ্মের কৃপা হয় ।”
আপনারা বহু ভাগ্যের ফলে আজকে এখনে রঘুনাথদাস
গ�োস্বামীর দণ্ড মহৎসব করতে এসেছেন । দণ্ড মানে কী ? শাস্তি ।
এই শাস্তি এই জগতের শাস্তি নয়—এই শাস্তি পেলে ভাগবত-ধামে
যাওয়া যায় । এই ‘শাস্তি’ নিত্যানন্দ প্রভু দিয়েছিলেন রঘুনাথদাস
গ�োস্বামীকে ।
এক আদিসপ্তগ্রামে দুই ভাই জমিদার ছিলেন, হিরণ্য ও গ�োবর্ধন ;
আর তাঁ দের একটা মাত্র পুত্র ছিল, তাঁ র নাম ছিল রাঘুনাথ । এখানে
যখন রঘুনাথ এসেছিলেন, তখন নিত্যানন্দ প্রভু তাঁ কে বললেন, “আয়,
চ�োর, আয় ! ত�োকে আজ শাস্তি দেব !” চ�োর বললেন ! নিত্যানন্দ
প্রভু ওঁকে চ�োর বলেছিলেন কেন ? প্রভু জানতেন, “তুমি লুকিয়ে
লুকিয়ে আমাকে বাদ দিয়ে, আমাকে না জানিয়ে গ�ৌরাঙ্গ মহাপ্রভু র
সঙ্গ করতে গিয়েছ�ো, ত�োমার গ�ৌরাঙ্গ মহাপ্রভু র কৃপা এইজন্য হয় নি ।”
আপনি জানেন, মহাপ্রভু সন্যাস নিয়ে যাওয়ার পরে যখন
শান্তিপুরে অদ্বৈত-অঙ্গনে এসেছিলেন, তখন রঘুনাথদাস গ�োস্বামী
ওখানে দেখা করতে গিয়েছিলেন গ�ৌরাঙ্গ মহাপ্রভু র সঙ্গে, তারপর
বারবার (একবার-দুবার না, হাজারবার !) তিনি গ�ৌরাঙ্গ মহাপ্রভু র
কাছে গিয়েছেন কিন্তু কৃপা কখনও পেলেন না । মহাপ্রভু তাঁ কে
সবসময় বললেন, “বাড়ি ফিরে যাও ! ঘরে যাও, বাতু ল হও না ! ওই
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মর্কট বৈরাগ্য, ল�োক দেখান�ো বৈরাগ্য কর না ! ঘরে গিয়ে সংসার
কর ।” এই সব প্রভু বললেন, কৃপা হয়নি ।
যখন পরে নিত্যানন্দ প্রভু সমস্ত ভক্তগণকে নিয়ে এখানে
(পানিহাটিতে) আসলেন আর এই বড় গাছেন তলে বসেছিলেন, তখন
রঘুনাথ তাঁ র বাবার কাছ থেকে অনুমতি নিয়ে এখানে আসলেন ।
তাঁ কে দেখে একজন নিত্যানন্দ প্রভুকে বলল, “দেখুন না, প্রভু , ওই যে
রাঘুনাথ আসছে !”
প্রভু বললেন, “কই ? ক�োথায় ? ক�োথায় ? আয়, চ�োর, আয় !
ত�োকে আজকে শাস্তি দেব !”
তখন রঘুনাথ নিত্যানন্দ প্রভুকে দণ্ডবৎ করে জিজ্ঞেস করলেন,
“কী শাস্তি, প্রভু ? বলুন ।”
নিত্যানন্দ প্রভু বললেন, “এই যে ভক্তগণ এখানে আছে, এই
ত�োমার সব ভক্তগণকে আজকে চিড়া, দধি, আম, ইত্যাদি খাওয়াতে
হবে ।”
রঘুনাথ বললেন, “এটা আমার শাস্তি নয় ! এটা আমার ভাগ্যের
কথা ।”
তখন তিনি দ�োকান থেকে সব পাতা খাবার ইত্যাদি কিনে নিয়ে
এসে সব ল�োককে দিয়ে দিলেন—অনেক ল�োক গঙ্গায় নেমে গিয়ে এই
প্রসাদ পাওয়ার জন্য, কত ল�োক ছিল ! আজকেও আপনি দেখছেন
কত ল�োক এখানে এসেছিল ।
রঘুনাথদাস গ�োস্বামী উত্তম ভক্ত ছিলেন—উত্তম মানে আসল,
শুদ্ধ ভক্ত । সেটা কি করে হল ? সেটা অনিশীলন করতে করতে হয় ।
রঘুনাথদাস গ�োস্বামীর উত্তম, আসল সতীত্ব ছিল (সতীত্ব মানে যেমন
মেয়ের বড় নিষ্ঠা বা সতীত্ব) । কি রকম তাঁ র সতীত্ব ছিল ? তিনি
রাধারাণীর-জন—তাঁ কে ছেড়ে কিছু বুঝতেন না ।
ৃ
যখন বন্দাবনে
রঘুনাথদাস গ�োস্বামী ছিলেন, তখন প্রত্যেক দিন
জানেন কি খেতেন ? মাঠা (আমরা বলি ‘ঘ�োল’) । দই দিয়ে ঘ�োল
হত—ওইটা তিনি প্রত্যেক দিন খেতেন । এক জন ব্রজ-বাসী প্রত্যেক
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দিন এক পদ্ম পাতায় দ�োনা করে তাঁ র কাছে এ ঘ�োল নিয়ে আসত�ো ।
রঘুনাথদাস গ�োস্বামী ভাবতেন, “রাধাকু ণ্ড বিনা অন্য দিকে মতি
নাই—যেই দিকে আমার মন, প্রাণ দিয়ে দেব, সেই দিক থেকে সব
কিছু নিয়ে নেব ।” সেইরকম প্রত্যেক দিন এই ব্রজ-বাসী রাধাকুণ্ডের
পদ্মের দ�োনায় মাঠা নিয়ে আসত�ো, কিন্তু এক দিন হঠাৎ করে সেই
পাতা দেখে রঘুনাথদাস গ�োস্বামী জিজ্ঞেস করলেন, “বাবা, পাতাটা
ক�োথা থেকে নিয়ে এসেছ�ো ?”
ব্রজ-বাসী বলল, “আজকে রাধাকুণ্ডে যেতে পারি নি, আজকে
আমি ওই চন্দ্রাবলীর কুঞ্জে গেয়েছি…”
(চন্দ্রাবলীর সাথে রাধারাণীর কী সম্পর্ক ? তারা শত্রু । রাধারাণীর
ভাবটা বাম্য-ভাব আর তাঁ রা পস্পর্কে সহ্য করতে পারেন না । কৃষ্ণকে
রাধারাণী হচ্ছেন প্রিয় আর চন্দ্রাবলী তাঁ কে হিংসা করেন ।)
তাই যখন রঘুনাথদাস গ�োস্বামী শুনলেন, “চন্দ্রবলীর-কুঞ্জে
গিয়ে ওখান থেকে নিয়ে এসেছি,” তিনি সঙ্গে সঙ্গে এই পাতাটা মাঠার
সাথে ছুড়ে ফেলে দিলেন—প্রসাদ নিলেন না ! এটা বলা হচ্ছে সতীত্ব
(চ্যাস্টিটি) ।
এইটা সবসময় গুরু মহারাজ বলতেন । আমাদের লাইনটাও হচ্ছে
এইরকম—আমরা সব জায়গায় মিশি না, আমরা সব জায়গায় যাই
না, সব জায়গায় খাই না, সব জায়গায় চলি না, সবার সঙ্গে মিশি না,
সবাইয়ের প্রসাদ খাই না, পরদেবদেবীর প্রসাদ পাই না, পরদেবদেবীর
পজা
ূ করি না । আমার লাইনটা হচ্ছে রাধারাণীর লাইন, শ্রীরূপানুগ
লাইন (রূপ গ�োস্বামীর লাইন) আর সেই লাইনে আমাদেরকে চলতে
হবে । সেই লাইন ছাড়া অন্য লাইন আমরা চলতে পারব না ।
সেইভাবে, রঘুনাথদাস গ�োস্বামীর চ্যাস্টিটি (সতীত্ব) আপনারা
মনে রাখবেন ।
— • • • —
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শিবজী মহারাজ : পরম বৈষ্ণব
কেউ বলে, “তুমি শিব ভক্ত, আমি কৃষ্ণ ভক্ত !” এরকম বলবেন
না । শিব আর কৃষ্ণ আলাদাও নয়, আবার শিব আর কৃষ্ণ একও নয় ।
শিব হচ্ছেন কৃষ্ণের অংশবিশেষ ।
ব্রজেন্দ্রনন্দন কৃষ্ণ সর্ব্বেশ্বরেশ্বর ।
মহেশ্বর আদি তাঁর সেবন-তৎপর ॥

(শ্রীলভক্তিসুন্দর গ�োবিন্দ দেবগ�োস্বামী মহারাজ, দশবিধ নামাপরাধ)

প্রশ্ন : আমাদের বাড়িতে বিরাট শিব মন্দির আছে, শিবের
পজিশনটা (সম্বন্ধটা) কী ?
শিবের পজা
ূ করলে অসুবিধা কিছু নেই । শিব হচ্ছেন পরম
বৈষ্ণব । কিন্তু শিবজী মহারাজকে নকল করবেন না । শিব বিষ হজম
করেছেন, আপনি বিষ খেতে পারবেন ? শিব গাঁ জা খেতে পারেন কিন্তু
আপনি যদি গাঁ জা খাওয়া শুরু করেন, সেটা খুব খারাপ হচ্ছে ।
আমার গুরুদেব হচ্ছেন শিবের পুত্র, জানেন ত�ো ? জামালপুরে
বুড়োরাজ শিবজী মহারাজ আছে, তাঁ র পুত্র হচ্ছেন আমাদের গুরুদেব ।
গুরুদেবের মা সন্তান না পেয়ে জামালপুরে গেলেন আর শিবজী
মহারাজকে বললেন, “আমার ছেলে-সন্তান হয় না । ঠাকু র, ছেলে
হলে, আমি তাকে ত�োমাকে দিয়ে দেব ।” তারপর একটু পরে তিনি
সন্তান পেলেন—এটাই আমাদের গুরুদেব হচ্ছেন । ছেলেটা হাওয়ার
পরে বাড়িতে অনেক ভত-পেত্নী
ঘুরতে লাগল বলে বাবা-মা তাঁ কে
ূ
গ�োবর-কাজল কপালে দিলেন যেন কিছু অশুভ হয় না । তখন গুরু
মহারাজের বাবা (নিতাইপাদ) জামালপুরে গিয়ে যখন ওখানে প্রণাম
করলেন তখন ওখান থেকে দৈববাণী শুনতে পেলেন—শিবজী
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মহারাজ বললেন, “কই ! তুমি আগে বলেছিলে ছেলেটা আমাকে দিয়ে
দেবে । ছেলে ত�োমার কাছেই থাকবে কিন্তু ছেলেটা আমার ছেলে, তার
মাথায় তুমি গ�োবর দিয়েছ�ো কেন ? গ�োবরটা ফেলে দিয়ে চন্দন দিয়ে
দাও !” তখন নিতাইপাদ বাড়ি গিয়ে তাঁ র মাকে বললেন যা ধর্ম্মরাজ
(বুড়োরাজ শিবজী মহারাজ) বলে দিয়েছিলেন, আর তিনি গ�োবরটা
সরিয়ে দিয়ে চন্দন ছেলের কপালে দিলেন ।
একবার শিবজী মহারাজকে ভগবান পরীক্ষা করলেন । শিবজী
মহারাজ বললেন কৃষ্ণকে, “প্রভু , একটা লীলা আমাকে দেখাও ত�ো ।”
তখন কৃষ্ণ সঙ্গে সঙ্গে নিজে ম�োহিনী-রূপ ধারণ করলেন । মেয়ে হয়ে
তিনি একটা বল নিয়ে পিং পং করে খেলা করছিলেন । তাঁ কে দেখতে
পেয়ে শিবজী মহারাজ ম�োহিত হয়ে পড়েলেন আর মেয়েটার পিছনে
পিছনে দ�ৌড়াতে লাগল । সবাই তাঁ কে দেখে বলল, “আরে বাবা ! সাধু
ল�োক একটা মেয়ের পিছনে দ�ৌড়াছে কেন ? ও কি পাগল হয়ে গেল ?”
পার্বতীও বললেন, “আরে ! তুমি ক�োথায় যাচ্ছো, প্রভু ?! আমি
ত�োমার স্ত্রী আছি !” ক�োনটি স্ত্রী ? সব ছেড়ে দিয়ে শিবজী মহারাজ
কিছু শুনতে পারলেন না । দ�ৌড়ে গিয়ে অবশেষে মেয়েটাকে ধরে
ফেললেন কিন্তু তিনি যখন তাঁ কে আলিঙ্গন করলেন তখনই মেয়েটা
কৃষ্ণ-রূপ হয়ে গেলেন আর উভয়ের দুই অঙ্গ মিশে গেল—একটা
হরি আর একটা হর । যে স্থানে এসব হয়ে গেল, সে স্থানের নাম হল
‘হরিহর ক্ষেত্র’ । আপনি নবদ্বীপে গেলে এই ক্ষেত্রটা দেখতে পাবেন ।
ৃ
শিবজী মহারাজ পরমভক্ত । আপনি যদি যান বন্দাবনে
, সেখানে
রাসেশ্বর মহাদেব, চকলেশ্বর, ভতেশ্বর,
গ�োপেশ্বর, এসব মহাদেব
ূ
দেখতে পাওয়া যায় । একবার রাসেশ্বর মহাদেব গ�োকুলে এসে বসে
ছিলেন গ�োপালকে দর্শন করবার জন্য কিন্তু যশ�োদা মা তাঁ কে দেখতে
পেয়ে বললেন, “না, না, আমার গ�োপাল ত�োমার দেখলে ভয় পেয়ে
যাবে ! ত�োমার বিরাট বিরাট জটা, বিরাট বিরাট দাড়ি, গলায় সাপ
নিয়ে এসেছ�ো ! এসব কী ? আমি গ�োপালকে দেখাব না ।” তখন
রাসেশ্বর মহাদেব সেখান থেকে তাঁ র আস্তানায় চলে গেলেন আর
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সেখানে বসে ধ্যান করলেন, “কবে ভগবানের দর্শন পাব ?” এদিকে
গ�োপাল, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ, কাঁ দতে শুরু করলেন—তাঁ র ভক্ত তাঁ কে
না দেখে চলে গাছে, তাঁ র কষ্ট হয়েছে… খুব কাঁ দতে কাঁ দতে গ�োপাল
মাকে বললেন, “মহাদেবকে নিয়ে এস�ো তাহলে আমি কাঁ দতে
থামাব !”
এইজন্য শিব ভগবানের সেবক, অংশবিশেষ—একও নয় আবার
আলাদাও নয় । মনে রাখবেন ।

— • • • —
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মায়ার চিন্তা বা কৃষ্ণের চিন্তা ?
রঘুনাথদাস গ�োস্বামির বার লাখ মুদ্রা ইনকাম (উপার্জ ন) ছিল,
অপ্সরার মত সুন্দরী স্ত্রী পেয়েছিলেন কিন্তু সবকিছু ছেড়ে দিয়ে তিনি
পানিহাটিতে চলে এলেন ।
যখন উৎসবটা শেষ হয়ে গেল তখন নিত্যানন্দ প্রভু গাছের তলায়
বসলেন আবার রঘুনাথ তাঁ র চরণে এসে দণ্ডবৎ করলেন । নিত্যানন্দ
প্রভু তখন তাঁ র মাথার উপর পা তুলে দিয়ে বললেন, “কৃষ্ণ কৃপা
করেছেন যাঁ রে, তাঁ রে কে বান্ধিয়া রাখিতে পারে ? কৃষ্ণ যাঁ কে কৃপা
করছেন, তাঁ কে কেউ বেঁধে রাখতে পারে না ! যাও, এবার তুমি চলে
যাও ।” তখন রঘুনাথদাস গ�োস্বামী মহাপ্রভু র কাছে চলে গেলেন ।
এবার মহাপ্রভু তাঁ কে বললেন, “আয়, রঘুনাথ, চলে আয় । ত�োকে
আজকে আমি সেবা দিচ্ছি !”
সেবা না পেলে, কৃপা হয় না । গুরু মহারাজও বলতেন : যাঁ র
সেবা আছে, তাঁ র কৃপা আছে । আমরা এখানে পানিহাটির মহৎসবে
প্রতি বৎসর আসি কিসের জন্য ? বৈষ্ণবগণের সেবা করবার জন্য ।
ল�োককে প্রসাদ দিতে হবে তাহলে এই ভক্তসেবা দিয়ে আমাদের কৃপা
হবে । সেবা না করলে ভগবানকে লাভ হয় না, আর সেবা হলেই কৃপা
হয়ে যায় ।
সেইরকম রঘুনাথদাস গ�োস্বামী মহাপ্রভু র কাছ থেকে কৃপা ও
সেবা পেয়েছিলেন—তার আগে তিনি বারবার তাঁ র কাছে গিয়েছেন
কিন্তু বিফল । শেষ পর্য ন্ত জানেন তাঁ র কি অবস্থা হয়েছিল ?
রঘুনাথ বড় জমিদারের পুত্র ছিলেন, তাই যখন এ বাড়ি ছেড়ে
দিয়ে মহাপ্রভু র কাছে চলে গেলেন, তখন তাঁ র বাবা তাঁ কে প্রত্যেক
মাস চারশ�ো টাকা পাঠাতেন । তাঁ র বাবা ভাবতেন, “আমার ছেলেটা
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আশ্রমে চলে গেছে, ঠিকমত খেতে পায় না…” কিন্তু রঘুনাথদাস
গ�োস্বামী কি করতেন ? এই পয়সা দিয়ে সবাইকে বৈষ্ণব-সেবা
দিতেন । মহাপ্রভু জানেন যে, রঘুনাথ বৈষ্ণব সেবা করতেন কিন্তু তিনি
ভাবতেন এত�ো ভাল�ো জিনিস নয় । কেন ? কারণটা বৈষ্ণব-সেবা
দ্বারা তাঁ র অহঙ্কার হয়ে যাচ্ছিল, “আমার বাবার টাকা দিয়ে ল�োককে
খাওয়াছি !”—এটা অহঙ্কার হয়ে যাচ্ছিল, প্রতিষ্ঠা হচ্ছিল । রঘুনাথ
বুঝতে পারলেন যে, মহাপ্রভু র পছন্দ হচ্ছিল না, বাবাকে বললেন,
“আর টাকা পাঠিও না, আমি নেব না ।”
বিষয়ীর অন্ন খাইলে মলিন হয় মন ।
মলিন মন হৈলে, নহে কৃষ্ণ-নাম গ্রহণ ॥
ৃ , ৩/৬/২৭৮)
(শ্রীচৈতন্য-চরিতামত

মঠ মন্দির দালান বাড়ীর না কর প্রয়াস ।
অর্থ থাকে কর ভাই যেমন অভিলাষ ॥
(শ্রীশ্রীপ্রেমবিবর্ত্ত, ৯/২৯)

যদি অর্থ না থাকে, তখন কি করবেন ?
অর্থ নাই তবে মাত্র সাত্ত্বিক সেবা কর ।
জল-তু লসী দিয়া গিরিধারীকে বক্ষে ধর ॥
(শ্রীশ্রীপ্রেমবিবর্ত্ত, ৯/৩০)

আপনার অর্থ না থাকে ত�ো কি হয়েছে ? আপনার জল আছে,
আপনার তু লসী আছে, সেই দিয়ে আপনি গ�োবিন্দকে হৃদয়ে ধারণ
করেন । টাকার কিছু দরকার নেই ।
সেইরকম রঘুনাথদাস গ�োস্বামী চারশ�ো মুদ্রা টাকা ফেরত দিয়ে
দিলেন এবং আর ক�োন টাকা নিতেন না । এক দিন মহাপ্রভু স্বরূপ
দাম�োদরে জিজ্ঞেস করলেন, “কি ব্যাপার ? রঘুনাথ ত�ো আর নিমন্ত্রণ
করছে না ?” স্বরূপ দাম�োদর বললেন, “প্রভু , ওর মনে কী হচ্ছে আর
টাকা নিচ্ছে না ।” এটা শুনে মহাপ্রভু খুব আনন্দিত হয়ে বললেন,
“শেষ ! ওর সব বিষয় কেটে গেল !”
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এইরকম আমাদের বিষয় ছাড়তে হবে, বিষয়ের অসক্তি থাকতে
হবে । প্রকাশানন্দ সরস্বতী এক শ্লোক লেখেছেন, আপনারা শ্লোকটা
শুনলে হাসবেন আর মর্মার্থটা বুঝবেন ।
আপনি ল�োকাল ট্রেনে চাপেন কিন্তু সে ট্রেনে পায়খানা নেই
আর যদি পায়খানা চাপে আপনার কি অবস্থা হয় ? খুব করুণ অবস্থা !
আপনি ভাবছেন, “ক�োথায় পায়খানায় যাব ? পায়খানা চেপে রাখতে
পারছি না, কি কষ্ট !” খুব কষ্ট ! আর যখন পায়খানা হয়ে গেল, তখন
শান্তি পেলেন । সেইরখম, টাকা-পয়সা, ধন-দ�ৌলত এগুল�োর প্রতি
আসক্তি যখন ছেড়ে দেবেন, তখন শান্তি লাভ করবেন, আর যত�ো ধরে
রাখবেন, তত�োই অশান্তি আসবে ।
আপনার যেটা দরকার প্রয�োজন, সেইটা আপনি গ্রহণ করবেন—
যেটা জীবন বাঁ চাবার জন্য, খাওয়া-পাওয়ার জন্য যা কিছু দরকার, সেই
টু কু আপনাকে গ্রহণ করতে হবে—এর বেশি আপনাকে দরকার
নেই । তা ছাড়া আপনি শান্তি লাভ করতে পারবেন না । “আরও
চাই, আরও চাই, আরও চাই”—অত্যাহার (বেশি খাব), প্রয়াস
(বেশি সঞ্চয় করব), প্রজল্প (বেশি কথা বলব)—ওগুল�ো ভক্তিরপ্রতিকল
ূ আর এগুল�ো বন্ধ করতে হবে । এটা সব মহাপ্রভু রঘুনাথদাস
গ�োস্বামীকে বলেছেন । আর কী শিক্ষা তিনি দিয়েছেন ?
“গ�োরার আমি, গ�োরার আমি” মুখে বলিলে নাহি চলে ।
গ�োরার আচার, গ�োরার বিচার লইলে ফল ফলে ॥
(শ্রীশ্রীপ্রেমবিবর্ত্ত, ৮/৬)

খালি আমি বলি, “আমি মহাপ্রভু র ভক্ত, মহাপ্রভু র ভক্ত,
মহাপ্রভু র ভক্ত !” কিন্তু মহাপ্রভু র আচার, বিচার নিচ্ছি না । আমি
ল�োক দেখিয়ে তিলক করেছি কিন্তু :
ল�োক দেখান গ�োরা ভজা তিলক মাত্র ধরি ।
গ�োপনেতে অত্যাচার গ�োরা ধরে চুরি ॥
(শ্রীশ্রীপ্রেমবিবর্ত্ত, ৮/৭)
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“গ�োরা ধরে চুরি !” গ�োরা জানেন আপনি চ�োর ! ল�োক দেখান
গ�োরা ভজা—এটা করলে হবে না ।
সেইজন্য, আপনাদের সবসময় ভগবানের চিন্তা করতে হবে ।
এক মুহুর্তের জন্য ভগবানকে ভুলে গেলে চলবে না, এক মুহুর্তের জন্য
কৃষ্ণকে ভুলে গেলে চলবে না । সবসময় কৃষ্ণের চিন্তা করতে হবে ।
কৃষ্ণকে যদি পেতে চান, মহাপ্রভু র ভক্ত হতে হবে—গ�ৌরকে
বাদ দিয়ে কৃষ্ণ ভজন হয় না, আর নিতাই বাদ দিয়ে গ�ৌর ভজন হয়
না । নিত্যানন্দ প্রভু বললেন, “আয় চ�োর ! তু ই চ�োর ! আমাকে
বাদ দিয়ে তু ই মহাপ্রভু র কাছে গিয়েছিস, তবু কৃপা হয়েছে কি ?”
বারবার রঘুনাথদাস গ�োস্বামীকে মহাপ্রভু ফেরত দিয়ে দিতেন । শেষে
নিত্যানন্দ প্রভু বললেন, “এবার তু ই এসেছিস । সমস্ত বৈষ্ণবগণের
সেবা করেছিস—যাও এবার ! এবার ত�োর মায়ার বন্ধন মুক্ত হয়ে
গেল !”
এই মায়ার সংসার ছাড়তে হবে ! আমরা এখানে এসেছি সবাই
একই পরিবারের ল�োক—কার পরিবার ? ক�োন সংসারের ল�োক
আমরা ? কৃষ্ণের সংসার । আমরা কৃষ্ণের সংসারে য�োগদান করেছি—
কৃষ্ণের সংসারের মানুষ । আমরা মায়ার সংসারের মানুষ নয় । অমুক
চ�ৌধুরীর বাড়ি নয়, অমুক কবিরাজের বাড়ির বউ নয়, আমি অনেক
দাস পরিবারের বউ নয়—আমি কৃষ্ণের পরিবারের বউ, আমি কৃষ্ণের
পরিবারের মেয়ে, আমি কৃষ্ণের পরিবারের সন্তান, আমি কৃষ্ণের
পরিবারের ছেলে ! সেই পরিবারে আমার অংশ গ্রহণ করতে হবে ।
সেই পরিবারের অংশ গ্রহণ করলে ভগবান যেখানে থাকেন, সেখানে
আপনারা প�ৌছাতে পারবেন এবং সেখান থেকে আর ফিরে আসতে
হবে না ।
বৈকু ন্ঠ থেকেও জীব ফিরে আসতে পারে । জয় আর বিজয়, দুই
বৈকুণ্ঠের দ্বাররক্ষক, ব্রহ্মার সন্তানের প্রতি অপরাধ করলেন আর
তাঁ দের কাছ থেকে অভিশাপ পেয়ে যে, তাঁ দের বৈকু ন্ঠ থেকে মর্ত্যে
ফিরে আসতে হল । আর এক দেবতার শিশু দুর্বাসা মুনির জটা
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কেটে দিয়েছিল, এই অপরাধের ফলে তার কুমির রূপে জন্মা গ্রহণ
করতে হল । সেই হচ্ছে অপরাধের ফল । সেইজন্যই, বৈষ্ণব-অপরাধ,
সেবা-অপরাধ, নাম-আপরাধ, ধাম-অপরাধ সবসময় বর্জ ন করবেন ।
অনেকই অনেক কিছু করেন কিন্তু ফল পাচ্ছেন না—কারণ নামঅপরাধ তা বেশি করেন । সেইজন্য, আপনাদের চরণে এই আমাদের
প্রার্থনা—নাম-অপরাধ, বৈষ্ণব-অপরাধ, সেবা-অপরাধ, ধামঅপরাধের সবসময় আপনাদের চিন্তা করতে হবে ।

— • • • —
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আমাদের একমাত্র উপায়
ৃ
বন্দাবনে
র চু রাশী লাখের মধ্যে এক বন কাম্যবন নামে আছে ।
সে কাম্যবনে এক দেবশিশু (দেবতার শিশু) বাস করল । এক দিন সে
হেলায়-ছলনায় দুর্ব্বাসা মুনির জটা কেটে দিয়েছে ।
দুর্ব্বাসা মুনি তখন তাকে ক্রোধে অভিশাপ দিলেন, “তু ই চার জন্ম
কুমির হবি !”
দেবশিশু কাঁ দতে কাঁ দতে শুরু করল, “প্রভু , আমাকে ক্ষমা
করুন ! কৃপা করুন !”
মুনি তখন বললেন, “অভিশাপটা আমি দিয়ে দিয়েছি আর
প্রত্যাহার করতে এখন পারি না কিন্তু তু ই উদ্ধার হয়ে যাবি । তিন জন্ম
পরে, চার জন্ম যখন আসবে, নন্দের নন্দন শ্রীকৃষ্ণ তখন এই কলিযুগে
গ�ৌরাঙ্গ মহাপ্রভু র রূপে আসবেন—তিনি নাম-কীর্ত্তন করতে করতে
লেকের ধারে চলে যাবেন আর ওই হরিনাম করার ফলে তু ই উদ্ধার
হয়ে যাবি ।”
তখন মহাপ্রভু কলিযুগে এক দিন কীর্ত্তন করতে করতে ওই
লেকের ধারে যেখানে দেবশিশু কুমির রূপে থাকত চলে এলেন ।
রাখালগণ প্রভুকে লেকটার কাছাকাছি দেখে বলল, “প্রভু , এই
দিকে যাবেন না ! মামা, যাবেন না !”
মহাপ্রভু জিজ্ঞেস করলেন, “কেন ?”
“এই লেকের মধ্যে একটা কুমির আছে । আমরা ভয়ে ওখানে যাই
না আর গরুগুল�োও ওখানে জল পান করে না ।”
কিন্তু মহাপ্রভু সব জানেন—তিনি কীর্ত্তন করতে করতে ওখানে
চলে গিয়েছেন আর তখন দেখলেন যে, লেকের জল থেকে একটা
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শিশু চলে এল । শিশুটা মহাপ্রভু র পায়ের নিচে পড়ল আর কাঁ দতে
শুরু করল…
মহাপ্রভু শিশুকে জিজ্ঞেস করলেন, “তুমি কাঁ দছ�ো কেন ?”
শিশুটা বলল, “প্রভু , আমি আগের জন্মে কুমির ছিলাম না,
আমি দেবশিশু ছিলাম কিন্তু আমি খেলায় দুর্ব্বাসা মুনির জটা কেটে
দিয়েছিলাম বলে তিনি আমাকে অভিশাপ দিলেন । আর আপনি এই
হরিনাম করে আমাকে উদ্ধার করেছেন !”
এটা হচ্ছে নামের ফল ।
হরিনাম করতে হবে কিন্তু মনের মধ্যে কু টীনাটি দেখে নয়—সরল
ভাবে । সরল ভাবে গ�োরা ভজনা করুন, তবে আপনারা ভগবানকে লাভ
করতে পারবেন । কু টীনাটি বাদ দিয়ে সরল ভাবে বৈষ্ণবের সেবা যদি
করেন, তাহলে দেখবেন আপনারা ভগবানকে লাভ করতে পারেন এবং
ৃ ্যু-জরা-ব্যাধি ভ�োগ করতে হবে না ।
ক�োন দিন আর এই জন্ম-মত
কী হবে, বলুন ? ক�োথায় স্বর্গে থাকব ? ক�োথায় দেবতা হব ?
ক�োথায় কীটপতঙ্গ হব ? ক�োথায় পশুপাখি হব ? ক�োথায় গাছফল হব ?
ক�োথায় দেবশিশু হব ? কিন্তু সবাইকে ফিরে আসতে হবে, সবাইকে
চলে যেতে হবে । এই মনুষ্য জন্ম লাভ করে যদি আপনারা ভগবান
লাভ না করেন, হরি ভজনা না করেন, তাহলে আপনাদের জীবনটা
ৃ া চলে যাবে ! সেইজন্য, আপনাদের চরণেই প্রার্থনা যে, আপনারা
বথ
সবসময় কৃষ্ণনাম করবেন । সবসময় ।
ভগবানের নাম ছাড়া ক�োন গতি নাই—এই কৃষ্ণনাম করলে অন্য
ক�োন নামের ফল পাওয়া যায় : অন্য যে সব নাম আপনারা শুনতে
পারছেন, এই সব নামের ফল একাই কৃষ্ণনামে আছে  । সেইজন্য, এই
হরিনামের ফল, অন্য কিছু টা হয় না । আর বৈষ্ণবগণের সেবা করলে
সমস্ত বন্ধন মুক্ত হয়ে যায় । আপনি গ�োহত্যা করছেন, ব্রাহ্মণহত্যা
করছেন, স্ত্রীহত্যা করছেন, স্বামীহত্যা করছেন—এই সব হত্যার পাপ
এক কৃষ্ণনামে চলে যায় । হরিনাম করলে সব পাওয়া যায়, নাম যদি
হেলায় করেন তবুও মুক্তি পেয়ে যাবেন—নামের এটা প্রভাব ।
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ডিসিটফু ল ডিভ�োশন (কু টীনাটি) ছাড়তে হবে ।
“গ�োরার আমি, গ�োরার আমি” মুখে বলিলে নাহি চলে ।
গ�োরার আচার, গ�োরার বিচার লইলে ফল ফলে ॥
ল�োক দেখান গ�োরা ভজা তিলক মাত্র ধরি ।
গ�োপনেতে অত্যাচার গ�োরা ধরে চুরি ॥
(শ্রীশ্রীপ্রেমবিবর্ত্ত, ৮/৬-৭)

গ�োরার আচার-বিচার নিতে হবে । এখানে ত�ো অনেক সম্প্রদায়
আসছেন—এখানেই সব নাম শুনছেন আবার বাড়ি গিয়ে সব ভুলে
যাবেন । আমি কী বলছি ? এক মুহর্তের
জন্য ভগবানকে ভু লতে চলবে
ূ
না ! কিন্তু মায়া খুব শক্তিশালী—মায়া আমাদের সময়টা নিয়ে নেয় ।
কী বলেন আপনারা ? “এখন সময় হয় নি, একটু পরে হরিনাম করব,
একটু পরে ।” কিন্তু সময়টা নেই, কখন যে চলে যাব কেউই বলতে
পারে না ।
— • • • —
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পবিত্র জীবন
নবদ্বীপ ধাম পরিক্রমায় প্রত্যেক বৎসর আপনারা অনেকেই যান,
গিয়ে যদি আচার আচরণ করেন, নিজে নিয়মকানুন পালন করেন,
কিছু ই ক্ষতি হবে না । আপনারা ভাবেন যে, “আশ্রমে যাব !” আশ্রমে
গিয়ে সেখান থেকে দীক্ষা নিয়ে বাড়িতে এসে নিরামিষ খেতে হবে,
একাদশী করতে হবে, হরিনাম করতে হবে । এটাই ত�ো জীবন !
চারটা জায়গায় কলি অবস্থান করে—দ্যূত, পান, স্ত্রীয়, সূনা ।
(১) দ্যূত মানে জুয়া খেলা, তাস খেলা, পাশা খেলা । এইটা
আমরা বারণ করি । তা আপনারা নিজেরাই বুঝেন । যাঁ রা দীক্ষা
নেননি, যাঁ রা সংসারের মধ্যে আবদ্ধই আছেন, তাঁ রা বুঝেন না । যদি
বাড়ির কর্তা জুয়া খেলে আর ছেলে জুয়া খেলে, তাহলে এই বাড়ির
সংসার থাকবে, বলুন ?
(২) পান বলতে আপনার বাড়িতে সুখ সারাক্ষণ বসে আছেন,
পরিশ্রম করছেন, রান্না করছেন, আর আপনার স্বামী বাড়িতে মদ
খেয়ে ঢু কছে, ছেলে মদ খেয়ে ঢু কছে । মদ খেয়ে এসে মাতলাম�ো
করছে, বউকে পেঠাছে… সেই সংসারে শান্তি আছে, বলুন ? পান
হচ্ছে পান, মদ, গাঁ জা, ভাং, বিড়ি, সিগারেট—এগুল�ো শরীরেরও
ক্ষতি করে, পয়সাও নষ্ট হয়, সংসারেরও ক্ষতি হয় ।
(৩) স্ত্রীয় বলতে অবৈধ স্ত্রী-সঙ্গ । আপনি বাহিরে কাজ করতে
গিয়ে স্ত্রীকে বাড়িতে রেখে গেলেন আর ইতিমধ্যে আপনার স্ত্রী
আপনাকে না পেয়ে পর পুরুষের সঙ্গ করছে—সে সংসার ভাল
থাকবে ? আর আপনিও বাহিরে গিয়ে পরস্ত্রীর সঙ্গ করছেন—সে
সংসার টিকবে, বলুন ? সে হচ্ছে অবৈধ স্ত্রী-সঙ্গ ।
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(৪) সূনা বলতে জীব হিংসা, মানে ক�োন জীবকে হত্যা করা চলবে
না । “সর্ব্ব জীবে কৃষ্ণ-অধিষ্ঠান” : সর্ব্ব জীবের মধ্যে ভগবান আছে,
একটা পিপীলিকার মধ্যে যেটা আছে আমার মধ্যে একই জিনিস
আছে, হাতির মধ্যে একই জিনিস আছে—এ ‘জিনিস’ হচ্ছে আত্মা ।
একটা আত্মা আরকি ? প্রশ্নটা আমি কে ? আমি অমুক রায়, অমুক
চ�ৌধুরী, অমুক মুখার্জী, অমুক ব্রাহ্মণ, অমুক রাজা, অমুক মহারাজ—এ
সব পরিচয় নয় !
জীবের ‘স্বরূপ হয়’—কৃষ্ণের ‘নিত্যদাস’ ।
কৃষ্ণের ‘তটস্থা-শক্তি’, ‘ভেদাভেদ-প্রকাশ’ ॥
‘কৃষ্ণ-নিত্যদাস’—জীব তাহা ভুলি’ গেল ।
এই দ�োষে মায়া তার গলায় বান্ধিল ॥
ৃ , ২/২০/১০৮ , ২/২২/২৪)
(শ্রীচৈতন্য-চরিতামত

আমরা ভুলে গিয়েছি যে, আমরা কৃষ্ণের চাকর, কৃষ্ণের পুত্র
আর এই জন্য আমরা মায়ার মধ্যে পড়ে আছি : মায়ার মধ্যে হাবুডুবু
খাচ্ছি, মায়ার সংসারে ডুবে আছি । “জীব নিত্য কৃষ্ণদাস”—এটা
হচ্ছে আমার পরিচয় । “কৃষ্ণের তটস্থা-শক্তি, ভেদাভেদ-প্রকাশ” :
ভেদ য�োগ অভেদ । ভেদ মানে জীব ভগবান নয় । আমরা বলি,
“আমি ভগবান নই” কিন্তু বিভিন্ন আশ্রমে অনেক ল�োকেরা বলে,
“আমি ত�োমাকে রক্ষা করব !” হে তুমি কে, বাবা ? তুমি রক্ষা করবার
কে ? ওরা ভু ঁ ইফ�োড় ভগবান সাজে ! (ভগবান জমি থেকে ঘুরে ঘুরে
বেড়ায় ?) আবার বড় বড় সাইনব�োর্ড লাগায়—“জীবে প্রেম করে যেই
জন সেই জন সেবিছে ঈশ্বর” ! মুখে বলে “জীবে প্রেম” আর খেতে
গেলে মুরগির মাংস আর খাসির মাংস—তারা বলে যে, “তারা জীব
নয়, সুতরাং সে জীব হত্যা করা হয় ।”
আর আপনারা প্রশ্ন করতে পারেন, “মহারাজ, আপনারা কি
জীবকে হত্যা করেন না ? আমরা ছাগল কেটে জীবকে হত্যা করি
কিন্তু আপনিও জীব হত্যা করেন—আপনারা বলেন নিরামিষ খান,
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নিরামিষ প্রসাদ পান কিন্তু বাগান থেকে ওই কচু শাকগুল�ো কেটে নিয়ে
আসেন, লাউয়ের ডগা, ডাটাগুল�ো কেটে নিয়ে আসেন—সেগুল�োটাও
জীব হত্যা হয় !” কী বলন
ু না ? কি প্রশ্ন আসতে পারে না ? বারবার
ল�োকেরা আমাকে এই প্রশ্ন করেছে । আমিই প্রশ্ন করে দিচ্ছি, তাহলে
উত্তরটাও পেয়ে যাবেন । প্রশ্নটা এইভাবেই : আমরা শাক-সবজি কেটে
নিয়ে আসি কিন্তু সেটা ত�ো আমরা নিজের খাবার জন্য নিয়ে আসি ?
না । সেটা ত�ো আমরা আমাদের খাবার জন্য নিয়ে আসি না । আমরা
এগুল�ো নিয়ে আসি ভগবানের জন্য ; এ সব ভগবানের জন্যই সৃষ্টি হচ্ছে
আর আমরা ভগবানকে দিয়েছি । গিতায় ওইটাই বলেছে যে, “আমাকে
না দিয়ে খেলে চুরি করে খাওয়া হয়, পাপ ভক্ষণ করা হয় ।” এই জগতে
যা কিছু সৃষ্টি হয়েছে গ�োবিন্দের সেবার জন্য, আমাদের ভ�োগের জন্য নয়
। আমরা সব গ�োবিন্দের সেবায় লাগিয়ে দেই…
বাইরের ল�োক বাজার থেকে ছাগল কিনে যদি কালির কাছে
বা ক�োন অন্য দেবতার কাছে (যারা সেইভাবে পছন্দ হয়) বলি দেন,
তাহলে ওই ছাগলটা কিছু মঙ্গল, কিছু সদ্গতি হয়—দেবতার সেবা
করেছে বলে অনেক জন্ম ছাগলটা পেরিয়ে যাবে । কিন্তু যদি আপনি
বাড়িতে গরু প�োষেন, সে গরু দুধ দেয়, আর আপনি ওই দুধ থেকে
পায়েস করেন, তাহলে ওই গরুটা সুকৃতি পায় । কিংবা বাজারে ত�ো
অনেক কিছু বিক্রি হয়, কেউ দুধও বিক্রি করে, সে দুধ যদি কিনে নিয়ে
এসেন আপনি বাড়িতে পায়েস করে ভগবানের সেবায় দেন, কার গরু
দুধ আপনি তা বুঝতে পারলেন না কিন্তু মাঝখান দিয়ে ওই গরুরটা
সুকৃতি হয়ে গেল ।
সেইভাবে, সূনা মানে জীব হিংসা—ক�োন জীবকে হত্যা করা
চলবে না । আপনার যা কিছু আছে গ�োবিন্দের সেবার জন্য ব্যবহার
করেন, গ�োবিন্দকে ভ�োগ লাগিয়ে দেন । আপনার ত�ো ভাল�ো জিনিস
খেতে ইচ্ছা করছে, তথা বাজারে গেলেন সিঙ্গারা খেতে ইচ্ছা করছে
কিংবা কলা বা মিষ্টি খেতে ইচ্ছ করছে—আপনার খেতে গ�ো, বারণ
করেনি কিন্তু প্রথমই আপনি নিয়ে আসবেন, বাড়িতে ঠাকু র আছে—
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তু লসী পাতা দিয়ে ঠাকু রকে ভ�োগ লাগাবেন আর ভ�োগ দিয়ে তাঁ র
প্রসাদ পাবেন ।
“প্রসাদ-সেবা করিতে হয় সকল প্রপঞ্চ জয় ।” মনের মধ্যে
অনেক বাসনা আছে : “বাচ�ো-বেগং, মনস-বেগং, ক্রোধ-বেগং,
জিহ্বা-বেগং, উদর�োপস্থ-বেগং…” বাক্য-বেগ, মানস-বেগ, ক্রোধবেগ, জিহ্বা-বেগ, উদর- ও উপস্থ-বেগ—মনের মধ্যে অনেক খুব
খারাপ চিন্তা থাকতে পারে প্রভৃতি—এ সব প্রপঞ্চ আছে । এগুল�ো
আপনার সব জয় হয়ে যায় যদি প্রসাদ গ্রহণ করেন । এইজন্য প্রসাদ
পাওয়ার সময় কীর্ত্তনে প্রসাদের গুণ গাইতে হয়—
(জয়) মহাপ্রসাদে গ�োবিন্দে নামব্রহ্মণী বৈষ্ণবে ।
স্বল্পপুণ্যবতাং রাজন বিশ্বাস�ো নৈব জায়তে ॥
শরীর অবিদ্যা-জাল
জড়েন্দ্রিয় তাহে কাল
জীবে ফেলে বিষয় সাগরে ।
তার মধ্যে জিহ্বা অতি
ল�োভময় সুদুর্ম্মতি
তা’কে জেতা কঠিন সংসারে ॥
কৃষ্ণ বড় দয়াময়
করিবারে জিহ্বা জয়
স্বপ্রসাদ অন্ন দিল ভাই ।
সেই অন্নামত
রাধাকৃষ্ণ গুণ গাও
ৃ পাও
প্রেমে ডাক চৈতন্য নিতাই ॥
“জীবে ফেলে বিষয় সাগরে”—ওই জিহ্বা আপনাকে বিষয়সাগরের মধ্যে ফেলে দিল । “তার মধ্যে জিহ্বা অতি ল�োভময়
সুদুর্ম্মতি”—ওই জিহ্বা শুধু দুর্ম্মতি নয়, সুদুর্ম্মতি, আরও খারাপ…
এই জিহ্বাই কন্ট্রোল (দমন, নিয়ন্ত্রণ) যদি করতে না পারেন, তাহলে
আপনার অন্য কিছু কন্ট্রোল (নিয়ন্ত্রিত) হবে না ।
জিহ্বার লালসে যেই ইতি-উতি ধায় ।
শিশ্নোদরপরায়ণ সে কৃষ্ণ নাহি পায় ॥
ৃ , ৩/৬/২২৭)
(শ্রীচৈতন্য-চরিতামত
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যে জিহ্বায় নিয়ন্ত্রিত হয়, সে শিশ্নোদরপরায়ণ হয়ে যায় আর যে
শিশ্নে ও উদরে পরায়ণ হয় সে কৃষ্ণকে পায় না ।
সেইভাবে, ল�োক সাইনব�োর্ড লিখে দেয় “জীবে প্রেম” আর ঘরের
মধ্যে ছাগল খাচ্ছে, মর
ু গি খাচ্ছে… এটা জীবে প্রেম ? যেমন আপনি
লিখে দেন “অমখ
ু গ্লাস ফ্যাক্টরী” আর বলেন এখানে গ্লাস (কাচ)
ঁ পাই না ।
তৈরি হয় । আমি সেখানে গিয়ে কিন্তু এক টু কর�ো গ্লাস খুজে
ওইরকমই আমাদের দেশে বড় বড় সাইনব�োর্ড লাগায় অনেকই কিন্তু
বুঝতে পারে না—মানুষকেই জীব বুঝায় আর পশু-প্রাণীর জীব নয়,
গরু, ছাগল, ভেড়া, বেড়াল জীব নয়, ওগুল�োকে তুমি যা খুশি করতে
পার�ো । এটা ভুল ধারণা হয় । “সর্ব্ব জীবে কৃষ্ণ-অধিষ্ঠান,” সেটা বুঝতে
ৃ র মধ্যেও জীব আছে । আচ্ছাদিত-চেতন, সঙ্কুচিতহবে । এক বক্ষে
চেতন, মক
ু ুলিত-চেতন, বিকসিত-চেতন, পর্ণ-বিকসিত-চেতন—
ূ
এই ভাবে চেতন শক্তি জাগরণ হয় । আপনার চামড়াটা যদি এখানে
কেউ টান দিয়ে খ�োলে আপনি তখন চিৎকার করে বলবেন, “বাবামা গ�ো !” তাই না, বলন
ু ? চিৎকার করে বলবেন । কিন্তু আপনি যদি
গাছের ছাল ছাড়িয়ে আপনার হার্টের জন্য তার রস খান—সে গাছটাও
চিৎকার করে কিন্তু আপনি সেটা বুঝতে পারছেন না ।
আমাদের এই সিদ্ধান্তগুল�ো শুনে চলতে হবে ।
— • • • —
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ব্রহ্মাণ্ড ভ্রমিতে ক�োন ভাগ্যবান্ জীব ।
গুরু-কৃষ্ণ-প্রসাদে পায় ভক্তিলতা-বীজ ॥
মালী হঞা করে সেই বীজ আর�োপণ ।
শ্রবণ-কীর্ত্তন-জলে করয়ে সেচন ॥
ৃ , ২/১৯/১৫১-১৫২)
(শ্রীচৈতন্য-চরিতামত

এই কলিযুগে ভগবানকে পাওয়ার একমাত্র উপায় হচ্ছেন—
হরিনাম সঙ্কীর্ত্তন ।
হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্ ।
কল�ৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা ॥
ৃ , ১/৭/৭৬)
(শ্রীচৈতন্য-চরিতামত

কলিযুগে হরিনাম বিনা অন্য ক�োন গতি নাই, গতি নাই, গতি নাই ।
সত্যযুগের ধর্ম্ম, ত্রেতাযুগের ধর্ম্ম, দ্বাপরযুগের ধর্ম্ম কলিযুগের
ধর্ম্মে র আলাদা । সত্যযুগে ল�োক এক লাখ বছর বাঁ চতেন আর ধ্যান
করে ভগবানকে পেতেন । ত্রেতাযুগে ল�োক যজ্ঞ করতেন, তখন দশ
হাজার বছর আয়ু ছিল, আর দ্বাপরযুগে ল�োকের আয়ু নেমে আসল
এক হাজার বছর । দ্বাপরযুগের ধর্ম্ম ছিল অর্চনা-পজা
ূ । আর কলিযুগের
ধর্ম্ম হচ্ছে হরিনাম সঙ্কীর্ত্তন ।
ৃ ন থেকে এসেছে । এই নাম ব্রহ্মা
এই নাম গ�োল�োক-বন্দাব
পেয়েছেন কৃষ্ণ থেকে, ব্রহ্মা থেকে নারদ পেয়েছেন, নারদ থেকে
ব্যাসদেব পেয়েছেন, ব্যাসদেব থেকে মধ্বাচার্য ্য পেয়েছেন—এই ভাবে
করতে করতে মাধবেন্দ্রপুরী পেয়েছেন, মাধবেন্দ্রপুরী থেকে ঈশ্বরপুরী
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পেয়েছেন, আর ঈশ্বরপুরী থেকে মহাপ্রভু পেয়েছেন । মহাপ্রভু নিজেও
দীক্ষা নিয়েছেন । “নিজে আচারি ধর্ম্ম জীবকে শিখায়, আচরণ না
করলে শিখন না যায়”—তিনি গয়ায় গিয়ে বললেন, “গয়া-যাত্রা সফল
আমার ।” কেননা তিনি ওখানে গুরু পেয়েছিলেন ।
সংসার-সমুদ্র হৈতে উদ্ধারহ ম�োরে ।
এই অমি দেহ সমর্পিলাঙ ত�োমারে ॥
(শ্রীচৈতন্য ভাগবত, ১/১৭/৫৪)

দীক্ষা নেওয়ার আগে মহাপ্রভু ঈশ্বরপুরীকে বলেছিলেন, “এই
দেহ, প্রাণ, মন সমর্পিলাঙ ত�োমারে । সংসার-সমুদ্র হৈতে উদ্ধারিয়া
ম�োরে এই দেহ, প্রাণ, মন সমর্পিলাম ত�োমারে ।”
দীক্ষাকালে ভক্ত করে আত্মসমর্পণ ।
সেইকালে কৃষ্ণ তারে করে আত্মসম ॥
ৃ , ৩/৪/১৯২)
(শ্রীচৈতন্য-চরিতামত

সেইজন্য, এই গুরুপরম্পরার মধ্যে মহাপ্রভু চলে যাওয়ার পরে
কিছু আউল, বাউল, কর্তাভজা, নেড়া, দরবেশ, সানি, সহজিয়া,
সখীভেকী, স্মার্ত, জাতগ�োসাঁ ই সম্প্রদায় সৃষ্টি হয়েছিল, তারপর
শ্রীলগ�ৌরকিশ�োরদাস বাবাজী মহারাজ, শ্রীলজগন্নাথদাস বাবাজী
মহারাজ আর শ্রীলভক্তিবিন�োদ ঠাকু র এসে আবার গ�ৌর ধর্ম্মটা
প্রচলিত করলেন । তারপর শ্রীলভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকু র, তাঁ র
অন্তিমকালে, শেষ সময় রূপগ�োস্বামীর পাওয়ারটা শ্রীলশ্রীধর
দেবগ�োস্বামী মহারাজকে দিয়ে গেছেন । শ্রীলশ্রীধর দেবগ�োস্বামী
মহারাজ আমাদের মঠের ফাউন্ডার (প্রতিষ্ঠাতা), তিনি পাওয়ারটা
আমাদের গুরুদেবকে (ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীলভক্তিসুন্দর গ�োবিন্দ
দেবগ�োস্বামী মহারাজকে) দিয়েছিলেন তাঁ র জীবদ্দশায় । আর গুরুদেব
তাঁ র জীবদ্দশায় আমাকে বলে গিয়েছিলেন, “যাঁ রা সত্যকারে হরিনাম
নিতে চান, যাঁ রা সত্যকারে নিয়ম-কানুন মানবেন, তাঁ দের তুমি এই
হরিনাম দিয়ে দিতে পার ।”
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৯৩

চারটা নিয়মটা আমি বলেছি—দ্যূত, পান, স্ত্রীয়, সূনা । জুয়া
খেলা, তাস খেলা, পাশা খেলা, পান, মদ, গাঁ জা, ভাং, বিড়ি, সিগারেট,
চা, এসব কিছু খাবেন না । স্ত্রীয় বলতে অবৈধ স্ত্রী সঙ্গ, সেটা করবেন
ঁ
না । আর সূনা বলতে জীব-হিংসা—মাছ, মাংস, ডিম, পেয়াজ,
রসুন
খাবেন না । এইভাবে যদি করেন, খুব ভাল�ো, এই ভাবে হরিনাম করলে
ভগবানকে পাবেন ।
ৃ
হাত পাতু ন । এই দুই আঙ্গুলে মালা ধরে (বদ্ধাঙ্গুলে
ও মধ্যমায়—
তর্জ নী আঙু লদ্বারা মালা স্পর্শ করবেন না) প্রথমে পাঁ চ-তত্ত্বের নাম
করবেন :
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য প্রভু নিত্যানন্দ ।
শ্রীঅদ্বৈত গদাধর শ্রীবাসাদি গ�ৌরভক্তবন্দ
ৃ ॥
এইটা হচ্ছে পাঁ চ-তত্ত্বের নাম তাঁ দেরকে প্রণাম করবেন, বলবেন,
“প্রভু , আমি অধম, আমার য�োগ্যতা নাই, ত�োমরা আমাকে কৃপা কর,
যেন আমি হরিনাম করতে পারব ।” তাঁ রা এই জগতে হরিনাম নিয়ে
এসেছেন । তারপর এই দুই দিকে দুটা মালা আছে, একটা বড় আর
একটা ছ�োট । বড় মালা থেকে শুরু করবেন । প্রত্যেক মালায়, একে
একে, এই মন্ত্র করবেন :
হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে ।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে ॥
এই বড় মালা থেকে করতে করতে এই ছ�োট মালায় আসবেন,
আর মালা ঘুরে এই ছ�োটা মালা থেকে করতে করতে বড় মালায়
আসবেন—শেষে সবচেয়ে বড় মালা (তার নাম হচ্ছে ‘সুমেরু’)
ডিঙিয়ে চলে আসবেন না ।
এইভাবে জপ করবেন দিনের মধ্যে ষ�োলবার । যদি অসুবিধা হয়
ক�োন দিন, সময় পাচ্ছেন না, চারবার করবেন, কিন্তু মুখে সবসময়
হরিনাম করবেন । আপনি ক�োন কাজ করার সময় মুখে “হরে কৃষ্ণ
হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে
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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) গুিম্ম িজ্া,
(৪) বতশা্রে-বনন্দন,
(৫) শ্রীহবরনাঙম অথ ম্মিাে,

(৬) শ্রীনাঙম কল্পনা জ্ান,
(৭) শ্রীনামিঙল পাপিণুবদ্ধ,
(৮) শ্রীহবরনাম গ্রহিঙক প্রমােিশতঃ অন্য শুভকঙমম্ম র 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 শ�োচন
শ্রীলগুরুপাদপদ্মের কৃপায়, গ�ৌরহরির কৃপায় আপনারা সুষ্ঠু
ভাবে, সুন্দর ভাবে, ক�োন বিঘ্ন ছাড়াই ধামপরিক্রমা সমাপ্ত করেছেন ।
প্রতি বৎসরের মত এই বৎসরও ২০১৬ ধামপরিক্রমা আজকে সমাপ্ত
করেছেন ।
গুরুর, ধামের কৃপা ছাড়া, ধামবাসী-বৈষ্ণবগণের কৃপা ছাড়া,
ধামেশ্বর মহাপ্রভু র কৃপা ছাড়া, নিত্যানন্দের কৃপা ছাড়া, সবাই এই
ধামপরিক্রমা সমাপ্ত করতে পারেন না । সবার দ্বারা ধামপ্রিক্রমা হয়
না, এইটা সবসময় মনে রাখবেন ।
আজকে আধিবাস গ�ৌরাবির্ভাব তিথির, আমাদের খুবি
আনন্দের দিন কিন্তু মাঝখানে আবার নিরানন্দ হয়ে যায় । আপনারা
এই পরিক্রমা করে ব্যাসদেব গ�োস্বামী, শুকদেব গ�োস্বামী, ব্রহ্মা,
শিবাদি, সমস্তা ভক্তগণের সঙ্গে, গ�ৌরহরির সঙ্গে, নিত্যানন্দ প্রভু র
সঙ্গে, গুরুপাদপদ্মের সঙ্গে, বৈষ্ণবগণের সঙ্গে, কত দেব-দেবতার
সঙ্গে । আপনারা কেউই বুঝতে পারছেন না, আমরাও এটা বুঝতে
পারছি না । পরিক্রমার সময় কত দেবদেবী এই ধামপরিক্রমা করতেই
স্বর্গল�োক থেকে এখানে চলে আসে—ব্রহ্মাল�োক থেকে ব্রহ্মা চলে
আসে, শিবল�োক থেকে শিব চলে আসে, ব্যাসদেব গ�োস্বামী, শুকদেব
গ�োস্বামী ইত্যাদি—তারা সবাই এই ধামপরিক্রমা করতে আসেন ।
স্বয়ম ভগবানের লীলা-ভমি,
ূ এই লীলা ক্ষেত্র তারাই পরিক্রমা করতে
আসেন কিন্তু আমরা এই সাধারণ চক্ষু দ্বারা সেটা বুঝতে পারি না,
সেটা জানতেও পারি না । কিন্তু সবচেয়ে দুঃখের কথা এটাই যে,
আপনারা এই ধামপরিক্রমা করে ভাবছেন, “কখন চলে যাব ?”
অনেকই মধ্যম পরিক্রমার করে বিকালেই বেরিয়ে গিয়েছেন । পরিক্রমা
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শেষ না করে তিন দিন করে আজকে বলেন, “একদিন থাকল, বাড়ি
চলে যাই ।” অনেকই চলে যাচ্ছেন কিন্তু পরিক্রমাটা সম্পূর্ণ হয় না,
তাঁ দের ভাগ্যেরও ক্ষতি হয়…
এই দিন থেকে প্রভু পাদ শ্রীলভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকু র সবসময়
বলতেন, “নবদ্বীপ ধামপরিক্রমার পরে, জগন্নাথ মিশ্রের আনন্দমহ�োৎসবের পরে অনেকই সেই গঙ্গা পেরিয়ে আবার তারা মায়ার
জগতে চলে যায় !” তাই, যে দিন সবাই চলে যাবে, প্রভু পাদকে দেখা
করে, একটু প্রণাম করে, কিন্তু সে দিন প্রভু পাদ দেখা দিচ্ছেন না ।
প্রভু পাদ খুব কষ্ট পাচ্ছেন । এরাই সত্যিকারের গুরু, বুঝতে পারছেন ?
দরজার আড়ালে বসে লুকিয়ে লুকিয়ে চ�োখের জল ফেলছেন !
প্রভু পাদ বলতেন, “আপনারা ধামপরিক্রমা করলেন, আপনাদের সঙ্গে
একটা সম্বন্ধ সৃষ্টি হয়েছিল, সেটা আপনারা ভুলে যান নাত�ো !”
এই জগতের পিতা, মাতা, ভাই, ব�োন, এইসব সম্বন্ধ দুদিনের সম্বন্ধ
কিন্তু গুরুর সঙ্গে শিষ্যের সম্বন্ধটা হয়েছে জন্ম-জন্ম-অন্তরের সম্বন্ধ ।
সেইটা যে বুঝতে না পারে, সে সত্যিকারের গুরু হতে পারে না, সে
সত্যিকারের শিষ্য হতে পারে না । এটা সবসময় আপনাদের মনে
রাখতে হবে । সম্বন্ধ-জ্ঞানটা বুঝতে হয়, সম্বন্ধ-জ্ঞানটা জানতে হয় ।
সম্বন্ধ-জ্ঞানটা সাধারণ এই বহ্যিক বিশ্বতে দেখলে হয় না, বহ্যিক বিশ্বতে
বুঝতে পারা যায় না ।
ঁ বেড়াছেন, “প্রভু পাদ ক�োথায়
সেইভাবে, সেই দিন সবাই খুজে
ঁ
গেলেন ?” ঘরে তাকে খুজে
পাচ্ছে না কিন্তু শেষে কেউ দেখল
বাথরুমের দরজা খ�োলা ছিল—সেখানে ঢুকে দেখতে পেল যে,
বাথরুমের দরজার আড়ালে লুকিয়ে লুকিয়ে প্রভু পাদ কাঁ দছেন ।
সবাই এখনই তাঁ কে ধরে নিয়ে এসে নিজের চেয়ারে বসিয়ে দিল,
আর তখন প্রভু পাদ বললেন, “আপনারা এতদিন পরিক্রমা করলেন,
কৃষ্ণের সংসারের সদস্য হয়ে থাকলেন কিন্তু এখন আবার সেই মায়ার
জগতে চলে যাচ্ছেন, সেই মায়ার বন্ধনে পড়ে যাচ্ছেন ! সেই মায়ার
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জগত থেকে আমরা দ্বারে দ্বারে ভক্তগণকে পাঠিয়ে আপনাকে কৃষ্ণের
পরিবারে সদস্য করলাম, আবার আপনারা সেই মায়ার জগতে চলে
গিয়ে ভগবানকে ভুলে যাবেন নাত�ো ! আমাকে ভুলে যাবেন নাত�ো !
আমার সঙ্গে যে সম্বন্ধটা হয়েছে, সে সম্বন্ধটা ভু লবেন নাত�ো !”
শ্রীলশ্রীধর দেবগ�োস্বামী মহারাজও বলতেন, “ল�োকেরা পরিক্রমা
করতে আসল, যার যার ঘরে চলে যাচ্ছে আবার প্রভু পাদের সঙ্গে সম্বন্ধ
ছাড়া আর কষ্ট কী আছে ?”
আপনারা অনুভব করতে পারলেন যে, প্রভু পাদ কত গুহ্যের কথা
বলেছেন, কত অন্তরঙ্গ সম্বন্ধের কথা বলেছেন । এটা সাধারণ ব্যক্তিরা
কখনও বুঝতে পারেন না । একে বলা হয় বিরহ ।
ৃ ন ছেড়ে মথুরা এবং দ্বারকায় চলে গেলেন,
যখন কৃষ্ণ বন্দাব
ব্রজগ�োপীরা তখন চ�োখের জলে, নাকের জলেই সব কিছু একাকার
করেই কৃষ্ণের জন্য শুধু হাহাকার করছেন । যাঁ কে দেখতে পারছেন,
ৃ কে জড়িয়ে জড়িয়ে তাঁ রা বললেন,
তাঁ রা কৃষ্ণকে দেখতে পেল । বক্ষ

“এই পথ দিয়ে গিয়েছে ! এই য়ে পায়ের নপুূ র ফু টলই সেগুল�ো পড়ে
আছে ! প্রভু কি আমাদের ভুলে গেল ? এত নিষ্ঠু র ! ওকে আমাকে
মরে রাখতে পারল না ! ওকে আমাদেরকে ছেড়ে চলে গেল ! এত
নিষ্ঠু র ! ওকে আমরা এত ভালবাসি, ওকের ছাড়া কিছু জানি না,
ওকের ছাড়া কিছু বুঝতে পারি না কিন্তু আমাকে ছেড়ে চলে গেল !”
সেইভাবে, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু যখন সন্যাস নিয়ে পুরীতে থাকতেন,
তিনি তখন সে বিরহ আস্বাদন করতেন । একে বলা হয় বিপ্রলম্ভ-লীলা,
বিরহ-লীলা । বিরহ দিয়ে আনন্দটা বেশি পাওয়া যায়—সংয�োগে
আনন্দ পাওয়া যায় না, সংয�োগে যে ইচ্ছাই, সে বিয়োগেই আনন্দটা
বেশি । সংয�োগে আনন্দটা ক্ষণস্থায়ী আনন্দ কিন্তু বিয়োগের যে আনন্দ
সে আনন্দ ক্ষণে ক্ষণে, মুহর্তে
ূ মুহর্তে
ূ আপনারা ভাব করতে পারবেন ।
যদি কৃষ্ণের সঙ্গে সত্যিকারের সম্বন্ধ হয়, গুরুর সঙ্গে সম্বন্ধ হয়, তাহলে
আপানারা সব বুঝতে পারবেন ।
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সেইভাবে, এই সম্বন্ধ-জ্ঞানের কথা আপনাদের ভাল�ো করে
বুঝাতে হবে । সে রামানন্দের সংবাদ যদি আপনারা পড়েন, তখন
দেখতে পাবেন যে এটা অত্যন্ত উচ্চের মার্গের কথা ।
আজকে আপনারা দেখলেন যে, চম্পাহাটিতে গিয়ে সেখানে
আমরা গীতগ�োবিন্দ কীর্ত্তনটা করলাম না । গীতগ�োবিন্দ থেকে “দেহি
পদপল্লবমুদারম্” সেই জয়দেব-পদ্মাবতীর কথা এখানে আমরা
বললাম, আমি এখানে বুঝতে পেরেছি কিন্তু সেই জয়দেবের বিরহের
কথা কাকে বলব, কাকে শুনাব ? কে বুঝতে পারবে, বলুন ?
জয়দেব গীতগ�োবিন্দ রচনা আরম্ভ করেছিলেন অন্য জায়গায়
নবদ্বীপে কিন্তু ওখানে শেষ করতে পারলেন না । পরে তিনি ওই
চম্পাহাটিতে থাকতেন, সেখানে বসে গিতগ�োবিন্দ রচনা করেছেন ।
এক দিন চম্পাহাটিতে বসে গীতগ�োবিন্দ রচনা করতে গিয়ে তিনি ভুলে
গিয়েছেন পরের লাইটা কী । মনে কিছু রাখলে না ।
তাই তিনি তাঁ র স্ত্রী পদ্মাবতীকে বললেন, “আমি গঙ্গায় স্নান করতে
যাচ্ছি, আমার জন্য একটু প্রসাদের ব্যবস্থা করে রাখ�ো ।”
ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তখন সেখানে সেই জয়দেব সেজে চলে এসে
বললেন, “পদ্মাবতী, প্রসাদ প্রস্তুত হয়েছে ?”
“হ্যাঁ , তুমি ত�ো বলেছ�ো স্নান করে এসে প্রসাদ পাবে—প্রসাদ
পেয়ে নাও ।”
প্রসাদ পেয়ে তখন কী তিনি করলেন ? জয়দেব যেখানে বসে
গীতগ�োবিন্দ রচনা করলেন, ভগবান সেই ঘরে ঢুকে গেলেন আর
গীতগ�োবিন্দের শ্লোকটা শেষ করলেন । শ্লোকটা শেষ করে তিনি ঘর
থেকে বেরিয়ে চলে গেলেন ।
একটু পরে আসল জয়দেব বাড়ি এসে বললেন, “পদ্মাবতী, আমার
প্রসাদ ক�োথায় ?”
পদ্মাবতী অবাক হয়ে বললেন, “কী বলছ�ো ? তুমি ত�ো এই মাত্র
প্রসাদ পেয়ে আবার ঘরে ঢু কলে । ঢুকে তুমি কী লেখা লিখি করছিলে ।”
জয়দেব বললেন, “সে কী ? আমি ত�ো আসি নি এখানে !”

শ্রীউপদেশ : “আমার শ�োচন”

৯৯

তখন ঘরের মধ্যে গিয়ে দেখতে পারলেন সেই লেখা “দেহি
পদপল্লবমুদারম্” (“ত�োমার চরণকমল আমার মস্তকে বিন্যস্ত কর”) ।
সেই রচনা সেখানে পড়ে আছে । ভগবান নিজে এসে লিখে দিয়ে চলে
গেলেন । রাধারাণীর সম্বন্ধে কী লিখতে হবে ? কৃষ্ণ নিজেই সেইটা
লিখি দিয়েছেন !
তাই এই সম্বন্ধটা ভুলে গেলে চলবে না । এই সম্বন্ধ দুইদিনের
সম্বন্ধ নয় । শুধু দীক্ষা নিয়ে চলে গেলাম, শুধু চিন্তা করতে পারলাম
না, কিন্তু বুঝতে হবে : গুরুকে কী দিতে পেরেছি ? গুরুর জন্য কতটা
ভালবাসতে পেরেছি ? গুরুর জন্য কতটা করতে পেরেছি ? সেইটা
সবসময় আপনাদের চিন্তা করতে হবে ।
দীক্ষাকালে ভক্ত করে আত্মসমর্পণ ।
সেইকালে কৃষ্ণ তারে করে আত্মসম ॥
ৃ , ৩/৪/১৯২)
(শ্রীচৈতন্য-চরিতামত

দীক্ষা মানে দিব্য-জ্ঞান । যারা সেই করে তারাই আত্মসম—
তাদেরকে নিজের আত্মার সম ভগবান শ্রীকৃষ্ণ মনে করেন ।
আপনাদের সবসময় সেই চিন্তা করতে হবে, সেই ভাবটা আসতে
হবে । সেই ভাবটার জন্যই, সেই লীলা করবার জন্যই শ্রীগ�ৌরাঙ্গ
মহাপ্রভু এসেছিলেন । যদি রাধা-বিরহ শুনেন, আপনারা বুঝতে
পারছেন তাঁ র কী বিরহের জ্বালা ।
বাঁশি বারণও মানে না,
কথা যে শুনে না,
ও মরা কেন মরে না ।
বাঁশির ক�োন লাজ নাই,
দিবানিশি ডাকে-তাই
আমি যত দূরে যাই,
বাঁশি বলে এস রাই,
কেন যে সময় বুঝে না ।
কৃষ্ণও বলেন, “ওরে সুবল ! আজকে ত�ো বলরাম নেই, আজকে
আমি আর গ�ো চারণে যাব না !” বলরামও সে দিন বলেন, “আজকে
ত�ো কৃষ্ণ নেই, আজকে আমি আর গ�ো চারণে যাব না !”

১০০ 		

		

শ্রীলভক্তি নির্ম্মল আচার্য ্য মহারাজ

সেই বিরহটা বুঝতে হবে, সেই বিরহটা চিন্তা করতে হবে ।
ভগবানের নিজের জন গুরুপাদপদ্মকে ভুলে গেলে চলবে না । আমরা
মীরাবাইয়ের মত ভজনা করি না—শুধু কৃষ্ণ কৃষ্ণ করা আমাদের
লাইন নয় ।
রাধা-ভজনে যদি মতি নাহি ভেলা ।
কৃষ্ণ-ভজন তব অকারণ গেলা ॥
রাধা ভজন যদি করতে না পারি, কৃষ্ণ ভজন করে কিছু হবে না ।
নিত্যানন্দ বিনা গ�ৌর পাওয়া যাবে না, গুরুপাদপদ্ম বাদ দিয়ে কৃষ্ণ
পাওয়া যাবে না ! গুরু বাদ দিয়ে ভগবানকে ভজন করলে কিছু হবে
না । এই সবসময় চিন্তা করতে হবে ।
— • • • —

পরিশিষ্ট

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

- কল্যাণকল্পতরু
- পরমার্থ-ধর্ম্মনির্ণয়

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

শ্রীচৈতন্য-সারস্বত মঠের কেন্দ্রসমহ
ূ
ভারত

অান্তর্জাতিক কার্য্যালয়

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

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

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

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

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

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

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

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

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

বামুনপাড়া

নিউ দিল্লি

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

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

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

তারকেশ্বর

ইসলামপুর

গঙ্গা-সাগর

দিনহাটা

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

থাইল্যান্ড

আবখাজিয়া

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

এশিয়া

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

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

রাশিয়া

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

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

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

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

সাউথ পেসিফিক
অস্ট্রেলিয়া

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

সাউথ আফ্রিকা

ফিজি

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

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

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

আফ্রিকা

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

মরিশাস

শ্রীচৈতন্য সারস্বত মঠ আন্তর্জাতিক
নবদ্বীপ ধাম স্ত্রিট, ল�োং মাউন্টন

ফ�োন : ২৩০ ২৫৬ ৩৪৬৬, ৭২৪ ৯৩৫২

ওয়েবসাইট :

scsmathinternational.com
ইমেইল :
info@scsmathinternational.com

