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শ্রীশ্রীগুরু-গ�ৌরাদ্ৌ জয়তঃ

শ্রীউপদেশ
(তৃতীয় খণ্ড)

অনন্তশ্রীবিভবূিত ওঁ বিষ্ণু পাে 
পরমহংসকণু লচড়ূামবি বিশ্বিদরি্য জ�দ্গুরু

শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিক্ির্ম্ম ল আচারম্ম্য মহারাজের
পদ্মমণুদখর হবরকথামতৃ
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শ্রীগুরুপােপদ্ম ওঁ বিষ্ণু পাে শ্রীল ভবতিবনর্ম্ম ল আচারম্ম্য মহারাদজর তৃবতির জন্য 
ও তাঁর অহহতণুক কৃপায় শ্রীহচতন্য-সারস্বত মঠ হইদত শ্রীভবতি বতলক বনরীহ 
করৃ্ম্মক প্রকাবশত শ্রীমন্ বনত্যানন্দ প্রভণু  শুভাবিম্মভাি বতবথদত শ্রীদ�ৌরাব্দ ৫৩৪, 
ি্াব্দ ১৪২৫, খষৃ্াব্দ ২০১৯ ।

প্রবতষ্াদনর প্রবতষ্াতা : 
ওঁ বিষ্ণু পাে পরমহংসকণু লিদরি্য জ�দ্গুরু 
শ্রীশ্রীল ভবতিরক্ষক শ্রীধর গেিদ�াস্বামী মহারাজ

গসিাদয়ত-সভাপবত-আচারম্ম্য : 
ওঁ বিষ্ণু পাে পরমহংস-বিশ্বপ্রচারক জ�দ্গুরু 
শ্রীশ্রীল ভবতিসুন্দর গ�াবিন্দ গেিদ�াস্বামী মহারাজ

ির্ম্মমান-গসিাদয়ত-সভাপবত-আচারম্ম্য :
ওঁ বিষ্ণু পাে পরমহংসকণু লচড়ূামবি
 শ্রীশ্রীল ভবতিবনর্ম্ম ল আচারম্ম্য মহারাজ

মলূমঠ :
শ্রীহচতন্য-সারস্বত মঠ
গকাদলর�ঞ্জ, নিদ্ীপ, নেীয়া,
পবচিমি্, বপন নং ৭৪১৩০২
গ�ান: ৯৭৩২১১৩২৮৫
Web: SCSMathInternational.com
Email: info@scsmathinternational.com

মণুদ্রি :
Giri Print Service, 91-A, Baithakkhana Road,

কলকাতা ৭০০০০৯
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মখুবন্ধ
পরমারাধ্যতম শ্রী গুরুপােপদ্ম বিশ্বি্যাপী শ্রীহচতন্য সারস্বত মদঠর 

িতম্মমান সভাপবত আচারম্ম্য  বিষ্ণু পাে শ্রীল ভবতি বনর্ম্ম ল আচারম্ম্য 
মহারাদজর মণুখবনঃসৃত হবরকথামতৃ িািী ইবতমদধ্য শ্রীউপদেশ প্রথম 
খণ্ড ও ২য় খণ্ড প্রকাবশত হদয়দে । বিবভন্ন উৎসদি ও গ্াদম�দঞ্জ 
প্রচাদর তঁাহার স্লাভ করার সুদরা� এই অধদমর হদয়দে । তাই 
বতবন শ্রীদ�ৌড়ীয় বিষ্ি-সম্প্রোদয়র সংরক্ষক ও বিশ্বি্যাপী শ্রীভবতি 
বসদ্ান্তিািী প্রচার সংস্াপক আচারম্ম্য ভ�িান্ শ্রীশ্রীল ভবতি বসদ্ান্ত 
গ�াস্বামী ঠাকণু দরর বিবভন্ন উপদেশািলী ও শ্রীমদঠর প্রবতষ্াতা আচারম্ম্য  
বিষ্ণু পাে শ্রীল ভবতিরক্ষক শ্রীধর গেিদ�াস্বামী মহারাদজর হবরকথামতৃ 
ও মেীয় শ্রী পরম গুরুদেি শ্রীমদঠর গসিাদয়ত আচারম্ম্য  বিষ্ণু পাে 
শ্রীল ভবতি সুন্দর গ�াবিন্দদেি গ�াস্বামী মহারাদজর হৃৎকি ম্মরসায়ন কথা 
সকল বিবভন্ন সভায় আদলাকপাত কদরদেন ।

আজ শুক্া গ�ৌর ত্রদয়ােশী বতবথ—কৃপািতার শ্রীমন্ বনত্যানন্দ 
প্রভণু র আবিভম্ম াি বেিস । আমার মত অবিদ্াগ্স্ত জীি এই পরমম্লময়ী 
মণুবতি-স্বরূবপনী বতবথর আরাধনা কদর আত্মদশাধদনর অবভলাি কদর 
শ্রীগুরুপােপদদ্মর মণুখবনঃসৃত িািী “শ্রী উপদেশ” ৩য় খণ্ড প্রকাশ 
করার ইচ্া প্রকাশ করলাম । এই রকম একবি গ্দথে িহু পারমাবথ ম্মক 
ম্দলর সমাধান পাওয়া রাইদি । পারমাবথ ম্মক লাদভচ্ণু  পাঠক�ি 
তঁাদের ক্ষণু ধা বনিবৃর্র অদনক তণু বষ্ ও পণুবষ্ অিশ্যই লাভ কবরদিন ।

অদোিেরশী পাঠকিনৃ্দ! আমার প্রকাশনায় অদরা�্যতা এিং 
পরম করুিায় শ্রীশ্রীদ�ৌর-বনত্যানদন্দর ভতিিদৃন্দর গসিার প্রবত 
আসবতির অভাি িশতঃ গর সমস্ত ভণু ল ত্রুবি এই গ্থেদক মবলন কদরদে 
তঁার জন্য আমাদের ক্ষমা কদর কৃপা করদিন—এই প্রাথ ম্মনা । ইবত—

 বিনীত  েীনাধাম
 প্রকাশক
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ওঁ বিষ্ণু পাে শ্রীল ভবতি বনর্ম্ম ল আচারম্ম্য মহারাদজর
প্রিাম মন্ত্র

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

অনুিাে :— পজূনীয় শ্রীগুরুি� ম্ম-কর্ম্ম কৃ িবন্দত মহাভাি সমববিত 
রূপানু� পরম্পরাক্রদম প্রচবলত প্রভতূ প্রমরূ্ম্ম  বেি্যাকৃবত ভবতির বনমম্মল 
ধারাদক বনভৃতভাদি সােদর রক্ষিকারী আচারম্ম্যিরম্ম্য বনজ গুরুদেিদক 
অিনত মস্তদক িন্দনা কবর ।

গপ্ররকং প্রাচ্য-পাশ্াত্য-ক্িষ্ািাং ভক্তি-বর্ম্ম ক্ি ।
ভক্তি-ক্ির্ম্ম লমাচারম্ম্য-স্াক্মিং প্রণমাম্যহম্ ॥

অনুিাে :— প্রাচ্য এিং পাচিাত্য গেশিাসী বশষ্য�িদক ভবতিপদথ 
গপ্ররিকারী পরমপজূনীয় স্বামী ভবতি বনর্ম্ম ল আচারম্ম্য মহারাজদক আবম 
প্রিাম বনদিেন কবর ।
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শ্রীল ভবতিসুন্দর গ�াবিন্দ গেিদ�াস্বামী মহারাদজর সবহত
শ্রীল ভবতিবনর্ম্ম ল আচারম্ম্য মহারাজ
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ওঁ বিষ্ণু পাে জ�দ্গুরু 
শ্রীশ্রীল ভবতিবনর্ম্ম ল আচারম্ম্য মহারাজ

শ্রীহচতন্য-সারস্বত মদঠর ির্ম্মমান সভাপবত-আচারম্ম্য
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ওঁ বিষ্ণু পাে জ�দ্গুরু 
শ্রীশ্রীল ভবতিসুন্দর গ�াবিন্দ গেিদ�াস্বামী মহারাজ

শ্রীহচতন্য-সারস্বত মদঠর গসিাদয়ত-সভাপবত-আচারম্ম্য 
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ওঁ বিষ্ণু পাে জ�দ্গুরু 
শ্রীশ্রীল ভবতিরক্ষক শ্রীধর গেিদ�াস্বামী মহারাজ

বিশ্বি্যাপী শ্রীহচতন্য-সারস্বত মঠাবে প্রবতষ্াতা-সভাপবত-আচারম্ম্য
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ওঁ বিষ্ণু পাে জ�দ্গুরু 
ভ�িান্ শ্রীশ্রীল ভবতি বসদ্ান্ত সরস্বতী গ�াস্বামী ঠাকণু র প্রভণু পাে

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



12 শ্রীউপদেশ - তৃতীয় খণ্ডআমাজদর ব্রহ্ম-মাধ্ব-গ�ৌড়ীয় গুরুপরম্পরা
ভ�বাি শ্রীকৃষ্ণ

6
শ্রীব্রহ্মা
6

শ্রীনারে
6

শ্রীি্যাসদেি
6

শ্রীমধ্বাচারম্ম্য
6

শ্রীপদ্মনাভ
6

শ্রীনহৃবর
6

শ্রীমাধি
6

শ্রীঅদক্ষ্যাভ্য
6

শ্রীজয়তীথ ম্ম
6

শ্রীজ্ানবসন্ণু
6

শ্রীেয়াবনবধ
6

শ্রীবিদ্াবনবধ
6

শ্রীরাদজন্দ্র
6

শ্রীজয়ধমম্ম
6

শ্রীব্রহ্মন্যতীথ ম্ম
6

শ্রীি্যাসতীথ ম্ম 
6

শ্রীলক্ষীপবত
6

শ্রীমাধদিন্দ্রপণুরী
(শ্রীবনত্যানন্দ, শ্রীঅহদ্ত)

6
শ্রীঈশ্বরপণুরী

6
শ্রীকৃষ্ বচতন্য মহাপ্রভণু

6
শ্রীরূপ, শ্রীসনাতনাবে

6
শ্রীকৃষ্োস কবিরাজ গ�াস্বামী

6
শ্রীনদরার্মোস ঠাকণু র

6
শ্রীবিশ্বনাথ চক্রির্্তী

6
শ্রীিলদেি বিদ্াভিূি

6
শ্রীজ�ন্নাথ োস িািাজী মহারাজ

6
শ্রীভবতিবিদনাে ঠাকণু র

6
শ্রীদ�ৌরবকদশারোস িািাজী মহারাজ

6
শ্রীভবতিবসদ্ান্ত সরস্বতী ঠাকণু র প্রভণু পাে

6
শ্রীভবতিরক্ষক শ্রীধর গেিদ�াস্বামী মহারাজ

6
শ্রীভবতিসুন্দর গ�াবিন্দ গেিদ�াস্বামী 

মহারাজ
6

শ্রীভবতিবনর্ম্ম ল আচারম্ম্য মহারাজ
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উৎসজবর স্ার ম্মকতা
ওঁ বিষ্ণু পাে জ�দ্গুরু

শ্রীলভবতি সুন্দর গ�াবিন্দ গেিদ�াস্বামী মহারাজ করৃ্ম্মক

আজ আমাদের শ্রীগুরুপােপদ্ম ওঁ বিষ্ণু পাে শ্রীলভবতিরক্ষক 
শ্রীধর গেিদ�াস্বামী মহারাদজর শুভ আবিভম্ম াি বতবথদত আপনারা 
সকদল সমদিত হদয়দচ্ন । আমাদের পরমদসৌভা�্য গর কতকালই 
শ্রীগুরুপােপদ্ম বিগ্হ রূদপদত শ্রীমদঠদত প্রকাশীত হদয় আমাদের 
সকদলর গসিা-পজূা গ্হি করদেন । আজদকও এখাদনদতই ভ�িান 
শ্রীশ্রীদ�ৌরা্সুন্দর এিং �ান্র্ম্ম া-গ�াবিন্দসুন্দরজীউ নািমবন্দদরদত 
আমরা সকদল বমদল তাঁর শুভ আবিভম্ম াি বতবথ উৎসি পালন করবে ।

বিষ্ি ধদর্ম্ম দত িা অন্যান্য ধদর্ম্ম  সিম্মত্রই উৎসি রখন িলা হয় 
তখন আমরা ‘উৎসদির’ শদব্দ সামাবজক অনুষ্ান িণুবি বকন্তু বিষ্দির 
গর উৎসি গস তাদক মদহাৎসি িদল িলা হয় । বিষ্িরা মদহাৎসি 
কদরন । প্রাকৃত ভািায় তাদক িলা হয় ‘গমাচ্ি’—“বিষ্িদের 
গমাচ্ি হদি আজদক । চল, গসখাদন ব�দয় প্রসাে পাদি ।” এই 
বজবনস আমরা প্রাকৃত ভািাদত গেখদত পাই, বকন্তু মদহাৎসদির প্রকৃত 
স্বাথ ম্মকতা গসখাদনই আদস গরখাদনদত বিষ্ি গসিা সুষ্ণু ভাদি সম্পন্ন 
হয় । অনন্তকাল ধদর অহিষ্দির গসিা করদল গসবি মদহাৎসি হদি 
না । মদহাৎসি হদি বিষ্দির গসিা দ্ারা । বিষ্দির সদন্তাি বিধানই 
মদহাৎসদির স্বাথ ম্মকতা আদস । এবি শাদ্রেদত আমরা গেবখ ।

শ্রীলভবতিবিদনাে ঠাকণু র খণুি গুরুদবের সদ্ এই বিিয়িা 
আদলাচনা কদরদেন তাঁর গ্দথের মদধ্য । বতবন িলদেন গর, বিষ্ি 
গসিা রবে হয়—গস দুবি-চারবি হদলও—শুদ্ বিষ্দির গসিা করদল 
গসখাদনই মদহাৎসদির স্বাথ ম্মকতা হয় ।
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আজদক আমাদের পরমদসৌভা�্য গর, সারা পবৃথিীি্যাপী গর 
কৃষ্কীর্ম্মন-সদ্, কৃষ্-অনুশীলন-সদ্ রা বিধান চদলদে তাদত 
আপনারা সকদল অংশ গ্হি কদর বনদজদের ধন্যাবতধন্য করদেন । 
গসই সমস্ত বিষ্ি-হৃেয় আজদক এখাদন সমণুপবস্ত হদয়দে । 

বিষ্দির আনু�ত্য দ্ারা বিষ্দির পবরচয় পাওয়া রায় । 
গরখাদনদত আনু�ত্য আদে গসখাদন বিষ্িতা আদে—গরখাদন 
তৃিােবপ সুনীদচনতা আদে গসখাদনই বিষ্িতা, গরখাদন তদরাবরি 
সবহষ্ণু তা গসখাদনই বিষ্িতা । এইভাদিদত বিষ্দির বতন বিভা� 
আদে (ভা�িদত িা ভবতিরসামতৃবসন্ণু দত আমরা গসগুবল গেখদত 
পাই)—উর্ম, মধ্যম এিং কবনষ্ । এখাদন বিষ্দির প্রকার গভে কদর 
ব�দয়দে ।

“সকদলই স্বরূদপ সিার হয় গ�াদলাদকদত বস্বত বিকণু দঠে 
ক্ষীদরােকশায়ী কমলার পবত” : আমাদের সকদলর স্বরূপিা হদচ্ 
বিষ্ি, আমরা সিাই বিষ্ণু র গসিক । বিষ্ণু  হদচ্ন সদর্ম্ম শ্বদরশ্বর 
ব্রদজন্দ্রনন্দন এিং আমরা সিাই তাঁর গসিক ও গসবিকা । অতএি 
স্বরূপিা আমরা “স্বরূদপ সিার হয় গ�াদলাদকদত বস্বত” বকন্তু গরদহতণু  
আজদকর বেন কর্ম্ম -গোদিদত আমরা এই বিরুপতা প্রাতি হদয়বে, 
আজদক মায়ার মদধ্য পদড় হািণুডণু িণু খাবচ্ । ভ�িাদনর গসিা ভণু দল 
ব�দয় আমরা বনদজর আত্ম-গসিায় বনদজদক বনদয়াবজত কদর স্ব� ম্ম 
মতম্ম পাতাল আদলাড়ন কদর তণু দলবে : শত-কদর্ম্ম র দ্ারাদত কখনও 
স্বদ� ম্ম রাবচ্, অসৎ-কদর্ম্ম র দ্ারাদত নরদক রাবচ্, এই ভাদিদত আমরা 
আমাদের জীিনিাদক বনদয় বেবনবমবন-গখলা গখলবে । এিং এদত 
ভ�িান সুখী নন । “লাবভং সাচম্ম �র বি লস্ট সাদভম্মন্ট” গুরুমহারাদজর 
একিা িই আদে—তাদত িলদেন গর, ভ�িান অদপক্ষা করদেন তাঁর 
লস্ট সাদভম্ম দন্টর (হারাদনা গসিক) জন্যই ।

সারা গেদশদত গজলখানা আদে আর গরখাদন গেদশ ১২৫ গকাবি 
গলাক গসখাদন হয়দতা ১ লক্ষ গলাক গজলখানায় থাকদত পাদর বকন্তু 
গসই ১ লক্ষ দুষ্ গলাক জ�দতর পবরচয় নয় । প্রাকৃত বচন্ময়-ধাদমর 
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একিা পবরচয় আদে এিং গসই পবরচয়িা হদচ্ ভ�িত-গসিায় সকদল 
২৪ ঘন্টার মদধ্য ২৪ ঘন্টা-ই বনদজদক বনদয়াবজত গরদখ গসই বচন্ময়-
ধাদমদত ভ�িত-গসিা কদর চলা । এই হদচ্ আমাদের প্রকৃত স্বরূদপর 
তীথ ম্ম এিং স্বরূদপর রাদক িদল একবিবভবি (কাজ) । বকন্তু আমরা 
গরদহতণু  আত্মসুখ অনুসন্ান করবে—হঠাৎ আমাদের দুভম্ম া�্য গর 
আমরা গজলখানায় এদস পদড়বে । 

এখাদন সংদশাধদনর পথ আদে । গসই রাস্তা গিোবে সমস্ত 
শাদ্রেদত বনদেম্মশ কদরদেন আর মাদি মাদি ভ�িান বনদজ আদসন িা 
ভ�িত-ভতি�ি জ�দত আবিভ ূম্মত হন । তাঁরা আমাদের মত গলাকদক 
বশক্ষা বেদয় আমাদের মত িদ্ জীিদক করুিা কদর তণু দল বনদয় 
গ�াদলাক িনৃ্দািদন তাঁর গসিায় পণুনরায় বনরণুতি কদরন িা করিার 
সুদরা� কদর গেন । এই হদচ্ গুরু-বিষ্ি-ভ�িান, এইবতদনর সদ্ 
আমাদের সম্বন্ হয় । এরা আদসন গজলখানায় মাদি মাদি রখন  ধর্ম্ম  
অভণু ্যত্ান হয় । বপ্রজদনরদের (িন্দীদের) সংদশাধন করার জন্য নানা 
রকদমর পথ আদে—“গিোবে-সর্ম্ম শা্রোনাং সামঞ্জস্য-িধায়কম্” 
: গিোবে সমস্ত শা্রে একিা অ্যাডজাস্টদমন্ট বেদয়দেন রাদত আমরা 
গসই বেদক চলদত পাবর, তাঁরা পথ কদর বেদয়দেন । 

গস রাস্তাবিই হদচ্ শরিা�বতর পথ ।
িরণা�জতর, অক্কঞ্চজির—একই লক্ষণ ।
তার মজ্্য প্রজবিজয় ‘আর্সমপ ম্মণ’ ॥
িরণ লঞা কজর কৃজষ্ণ আর্সমপ ম্মণ ।
কৃষ্ণ তাঁজর কজর তৎকাজল আর্সম ॥
গসই গদহ কজর তার ক্চদািদিময় ।
অপ্রাকৃত-গদজহ তাঁর চরণ ভেয় ॥
(বচঃ চঃ, ২/২২/৯৬, ৯৯ ; ৩/৪/১৯৩)

একিাদর গসাজাসুবজই গ্ান্ড ট্াঙ্ক গরাড—পাহাড় গকদি রাস্তা 
কদর গেওয়ার মত শা্রোবেদত এিং বিষ্ি�দির কৃপায় আমরা 
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গেখদত পাই আর গসই রাস্তা রবে আমরা ধদর চলদত পাবর, আমরা 
“ময়া স্যা হ্যকণু দতাভয়ঃ” (ভাঃ ১১/১২/১৫)—অকণু দতাভয় হদয় গরদত 
পাবর ।

ভয়ং ক্বিত়ীয়াক্ভক্িজবিতঃ স্যা-
দ়ীিাদজপতস্য ক্বপরম্ম্যজয়াঽস্কৃ্তঃ ।
তন্ায়য়াজতা বু্  আভজের্ং
ভক্তি্যকজয়িং গুরুজদবতার্া ॥
(শ্রীমদ্া�িতম্, ১১/২/৩৭)

“গর ি্যবতি ভ�িাদনর প্রবত বিমণুখ হয়, ভ�িাদনর মায়ািদল 
তাহারই স্বরূপ-বিিদয় বিস্বৃত ঘবিয়া থাদক এিং তাহা হইদত 
আবম গেহ এই জ্ানরূপ বিপরম্ম্যয়, তাহা হইদত বদ্তীয়াবভবনদিশ 
অথ ম্মাৎ উপাবধভতূ গেদহবন্দ্রয়াবেদত অহঙ্কার ও তাহা হইদত 
রািতীয় ভদয়র উপবস্বত হইয়া থাদক, সুতরাং বিদিকী ি্যবতি 
গুরুদেিদক আরাধ্যদেিতা ও বপ্রয়তমজ্াদন কামনান্তর 
রবহত হইয়া অনন্যভবতি সহকাদর গস-ই ভ�িানদক আরাধনা 
কবরদিন ।”
 আমাদের রত বকেণু  উৎপাত, রত বকেণু  অসুবিধা আদস । ভয়িা 

হয় বদ্তীয়াবভবনদিশ গথদক । বদ্তীয়াবভবনদিদশর ি্যাখ্যা কদর 
িলদেন গর, কৃষ্ োড়া আলাো কদর বিিদয় অবভবনদিশ তাদক িলা 
হয় বদ্তীয়াবভবনদিশ । কৃষ্ভজদনর গরখাদন সম্বন্ আদে গসখাদন 
আর বদ্তীয়াবভবনদিদশর গকান স্ান গনই । বনদজর একিা আলাো 
কদর একাউন্ট গখালা থাকদল এিং গসই একাউদন্টর মদধ্য ভালমন্দ 
সি বজবনসিা এদস আমার ঘাদড় গচদপ রায় । আর আমার গতা 
এমনই একিা দুভম্ম া�্য গর, আবম গসই একাউন্টিা খণুদল হঠাৎ একিাদর 
ি্যানক্রা�ি হদয় িবস আবে ।

গকাথায় আমার স্বরূদপর বস্বত ? ভ�িান কৃপা কদর আমাদক 
স্বাধীনতা বেদয়দেন তাঁর গসিা করিার জদন্যই, তাঁর ভজন করিার 
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জদন্যই । উইবলং (ইচ্া), ব�বলং (ভাি), বথংবকং (ভািনা)—এই 
বতনিা উপাোন বেদয় আমার স্বরূপ বতবর হদয়দে আর গসইবিদক 
আবম বমস্ইউস (অপি্যিহার) কদরবে । আবম গসই আমার স্বরূপ 
গথদক বনদজদক বিরূদপর বেদক গিদন বেদয়বে আর এখন গভা� কদর 
মরবে । বকন্তু আমাদের আশা আদে—আদলাক গেখাদচ্ন সাধণু-
গুরু-বিষ্ি�ি ।

ভ�িান বনদজ িদলদেন, “আবম মাদি মাদি আবস” :
রদা রদা ক্হ ্র্ম্ম স্য গ্াক্িভম্মবক্ত ভারত ।
অভ্্যত্ািম্র্ম্ম স্য তদার্ািং সৃোম্যহম্ ॥
পক্রত্াণায় সা্ূিাং ক্বিািায় চ দুষৃ্তাম্ ।
্র্ম্ম সংস্াপিার ম্মায় সম্ভবাক্ম রজু� রজু� ॥৮॥
(শ্রীমদ্�িদ্ীতা, ৪/৭-৮) 
বতবন বনদজ আদসন বকন্তু ভ�িাদনর গচদয় িড় িস্তু কী আদে ? 

ভ�িত-ভতি । বতবন বনদজ আদসন িা তাঁর ভতি পাবঠদয় গেন, “তণু বম 
রাও ! িািা, ওর মবত�বতিাদক গশাধন কদর োও । আবম ওদক রবে 
চতণু ভণুম্মজ গেখা গেই ওিা বক কদর গেখদি ?” প্রথম চক্ষণু  বেদত হদি ।

অন্ধ়ীভূত চকু্ষ  রার ক্বষর ্ূক্লজত ।
গকমজি গস পরতত্ত্ব পাইজব গদক্খজত ॥

“আবম বনদজদক গেখাদলই ও গেখদত পাদি ? তণু বম গেখািার 
ি্যিস্া কদর োও, তদি ও গেখদত পাদি ।”

ভতি�ি তখন দুঃখ ও কষ্ সহ্য কদর এই জ�দত আদসন । 
ভ�িাদনর গসিায় আমাদের বনয়ণুতি করিার জদন্যই এিং তাঁদের 
আনন্দ-বচন্মদয় রদসর সন্ান গেওয়ার জদন্যই সাধণু-গুরু-বিষ্ি এই 
জ�দতদত আবিভণুম্মত হন । কৃষ্ বনদজ আদসন, বনদজর ভতিদের পাঠান 
এিং বিষ্িদের সাহার্যদত আমরা গসই বচন্ময়ধাদমদত বেি্যদসিার 
অবধকারী হদয় বনদজদের প্রকৃত স্বরূদপর কারম্ম ব�দর পাই ।
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এই জ�দত রা করা হয়, গসিা হদচ্ কর্ম্ম  আর ভবতি জ�দত গরিা 
করা হয় গসিা হদচ্ গসিা । বিরদ�্যরও প্রদয়াজন গনই । এই কথা 
শাদ্রেদত িলদেন—রণুতি বির�্য করদিন । গকন ? “তণু বম গর বেদক 
গরদত রাদি, গতামার এমন কপাল খারাপ গসখাদন তণু বম একিা গখাঁড়া 
রাস্তায় পড়দি । রবে তণু বম একিাদর খণুি েৃঢ় রাওয়ার গচষ্া করদি তাও 
তণু বম গরদত পারদি না—তণু বম গহাঁচি গখদয় পদড় পা গভদে রাদি । 
আবম গতামাদক এিাদর িাঁধাদনা রাস্তা বেদয় বেবচ্, এই রাস্তা বেদয় 
তণু বম চদল এস ।” ভ�িান িদলদেন (শ্রীমদ্া�িতম্, ১১/২/৩৪),

গর বব ভ�বতা গপ্রাতিা উপায়া হ্ার্লব্ধজয় ।
অঞ্ঃ পংুসামক্বদুষাং ক্বক্ধি ভা�বতান্ ক্হ তান্ ॥

“ভ�িান্ অজ্জন�দিরও অনায়াদস আত্মলাদভর জন্য গর 
সকল উপায় বনরূপি কবরয়াদেন, তাহাই ভা�িত-ধর্ম্ম  িবলয়া 
জাবনদি ।”
“তণু বম ভ�িত-ধদর্ম্ম র আশ্রয় কর, ভ�িতভতিিদনর চরিাশ্রয় 

কর তাহদলই তণু বম পরম-বনত্য-কল্যাি লাভ করদত পারদি । ভ�িান 
বনদজ মণুদখ িলদেন গর, আমাদক পাওয়ার উপায় একমাত্র এিাই । 
আমাদের একিাই বডউবি (কতম্মি্য) একিাই একবিবভবি (কাজ)—
ভ�িাদনর চরদিদত বনদজদক সমপ ম্মি কদর গেওয়া ।

সতাং প্রস্ান্ম ব়ীরম্ম্যসংক্বজদা ।
ভবক্তি হৃৎকণ ম্মরসায়িাঃ করাঃ ।
তজ্াষণাদাশ্বপব� ম্মবর্ম্ম ক্ি ।
শ্রধিা রক্তভম্ম ক্তিরনুক্রক্মষ্ক্ত ॥
(শ্রীমদ্া�িতম্, ৩/২৫/২৫)

“সাধণুবেদ�র প্রকৃষ্ স্ হইদত আমার মাহাত্ম্যপ্রকাশক গর সকল 
শুদ্হৃেয়-কদি ম্মর প্রীবত-উৎপােক কথা আদলাবচত হয়, তাহা 
প্রীবতর সবহত গসিা কবরদত কবরদত শীঘ্রই অবিদ্াবনিবৃর্র 
িত্মম্ম স্বরূপ আমাদত রথাক্রদম প্রথদম শ্রদ্া, পদর রবত ও অিদশদি 
গপ্রমভবতি পরম্মন্ত উবেত হইদি ।”
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ভ�িান বনদজ িলদেন, “সাধণু�দির সদ্দত, সাধণু�দির প্রসদ্ 
গরখাদনদত আমার কথা আদলাবচত হয়, আমার গসিা গরখাদনদত 
সম্পন্ন হয়, গসই সাধণু-স্ তণু বম কর, এিং তাঁদের কৃপাদত তণু বম 
সিবকেণু  পাদি ।” তাঁদের অন্য গকান ি্যিসা গনই, তাঁদের একিাই 
ি্যিসা একিাই ধারায় চদলন—আর অন্য বকেণু  তাঁরা িণুদিন না । 
গরখাদন ভ�িাদনর গসিা আদে, গরখাদন ভ�িত-ভদতির গসিা 
আদে, গসইখাদন সাধণু�ি বনদজদক বনরণুতি করার গচষ্া কদরন । রা 
বকেণু  আমরা পাই, গসিা সি সাধণু-গুরু-বিষ্দির কৃপায় আমরা 
পাই । অতএি একিাই মাত্র পথ আদে—সাধণু-গুরু-বিষ্দির 
আনু�দত্য ভ�িত-আরাধনা করা ।

ভ�িান রখন গুরু রূদপদত আদসন, বতবন স্বয়ং আদসন । 
গুরুরূপ ভ�িান গথদক অভীন্ন ।

শ্রীহচতন্যচবরতামদৃতর গলখা আদে (১/১/৪৭) : “বশক্ষাগুরুদক 
ত’ জাবন কৃদষ্র স্বরূপ” । মাথা ঘণুবরদয় গেদি এই একিা কথা গথদক 
। “অন্তরম্মামী, ভতিদশ্রষ্—এই দুই রূপ ।” আবম গতা িীজিা গপলাম, 
বকন্তু তারপদর িীজিা বক কদর বতবর করদত হয় ? িীজিা গথদক 
বক কদর �াে গিরদি ? এিং গসই িীজ গথদক গর �ণু দল �দল লতা 
সুদশাবভত হদয় চরম ম্ল, চরম �ল আমাদক গেদি—গসিা বক কদর 
হদি ? গক আমাদক িণুবিদয় গেদি ? অতএি সাক্ষাৎ কৃষ্ বতবন এদল 
আবম বশখদত পাবর । 

ভ�িান শ্রীমদ্া�িদত (১১/২/৩৪) গসাজাসুবজ িদল বেদলন :
গর বব ভ�বতা গপ্রাতিা উপায়া হ্ার্লব্ধজয় ।
অঞ্ঃ পংুসামক্বদুষাং ক্বক্ধি ভা�বতান্ ক্হ তান্ ॥

“ভ�িান্ অজ্জন�দিরও অনায়াদস আত্মলাদভর জন্য গর 
সকল উপায় বনরূপি কবরয়াদেন, তাহাই ভা�িত-ধর্ম্ম  িবলয়া 
জাবনদি ।”
ভ�িান বনদজদক পাওয়ার উপায় (শিম্মকাি রাস্তা) বনদজ মণুদখ 

িদল বেদলন । আবম চানা ডাল ভাদলািাবস িা রসদ�াল্া ভাদলািাবস 
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আর তণু বম রবে আমাদক শুদতিা বেদয় োও আবম গসিা বক খাি ? 
আমার বক গসিা ভাল লা�দি ? আমার ভাদলািাসা গকানিা গসিা গতা 
আবম চাই । সুতরাং ভ�িান বনদজ মণুদখ িলদেন গর, আবম ভদতির 
িদ্—ভবতিদরাদ�দত আবম সিম্মাদপক্ষা সন্তুষ্ হই । আবম ভ�িত�দির 
অনু�ত ।”

সা্জবা হৃদয়ং মহ্ং সা্ুিাং হৃদয়ন্ত্বহম্ ।
মদন্যজর্ ি োিক্তি িাহং গতজভ্যা মিা�ক্প ॥
(শ্রীমদ্া�িতম্, ৯/৬/৬৮)

“সাধণু�ি আমার হৃেয় এিং আবমও সাধণুবেদ�র হৃেয় । তাঁহারা 
আমা-ি্যতীত অন্য কাহাদকও জাদনন না, আবমও তাঁহাদের োড়া 
আর বকেণু  জাবন না ।”
গসাজা িাংলা কথািা । ভ�িান বনদজ িলদেন গর, “সাধণু�ি 

আমার হৃেয়, আবম সাধণু�দির হৃেয় । আমাদক োড়া তাঁরা বকেণু  
জাদনন না, তাঁদের োড়া আবম বকেণু ই জাবন না ।”

গর দারা�ারপতু্াপ্ত-প্রাণান্ ক্বর্ক্মমং পরম্ ।
ক্হত্া মাং িরণং রাতাঃ করং তাংস্্যতিুমৎুসজহ ॥
(শ্রীমদ্া�িতম্, ৯/৪/৬৫)

“গর সকল সাধণু �হৃ, োরা, পণুত্র, আত্মীয়জন, ধন, প্রাি 
ইহপরদলাক পবরত্যা� কবরয়া একমাত্র আমাদকই আশ্রয় 
কবরয়াদে, আবম তাহাবে�দক বকরূদপ পবরত্যা� কবরি ?”
“োরা, প্রাি, পণুত্র, বির্, সিম্মস্ব পবরত্যা� কদর রাঁরা আমার 

শরিা�ত হদয় আমার ভজনা করদেন, তণু বম বক মদন কর আবম এত 
িড় োতাদক কখনও গেদড় গেি ?”

এইভাদিদত ভ�িান বনদজ িদল বেদয়দেন শাদ্রেদত : “রা গপদল 
আবম খণুবশ হি, গতামরা গসই ভাদিদত আমাদক ভজনা কর তাহদল 
আমার সম্পিূ ম্ম সম্পবর্ গতামরা পাদি ।”

——
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শ্রীক্চতন্য সারস্ত মঠ ক্ক ও তঁার ববক্িষ্্য
শ্রীহচতন্য সারস্বত মঠ বক ও তঁার উদদেশ্য, প্রচারম্ম্য-বিিয় িা বিবশদষ্্যর 

কথা জ�দত গিািাইদত হইদল গররূপ সুদুরূহ ি্যাপার, প্রচবলত ভাি-
ধারায় বিভাবিত ও অনুপ্রাবিত বিদশ্বর তাহা আংবশকভাদি উপলবধি 
করাইিার গচষ্াও তদতাবধক গুরুতর কারম্ম্য । বকন্তু এই মদঠর প্রবতষ্াতা 
আচারম্ম্য  বিষ্ণু পাে শ্রীল ভবতিরক্ষক শ্রীধর গেি গ�াস্বামী মহারাজ ও 
তঁার স্লাবভবিতি গসিাইত আচারম্ম্য  বিষ্ণু পাে শ্রীল ভবতিসুন্দর গ�াবিন্দ 
গেি গ�াস্বামী মহারাজ ও তঁার মদনানীত িতম্মমান সভাপবত আচারম্ম্য  
বিষ্ণু পাে শ্রীল ভবতি বনর্ম্ম ল অাচারম্ম্য মহারাজ শ্রীল ভবতিবসদ্ান্ত সরস্বতী 
ঠাকণু দরর পথ অনুসরি কদর শ্রীকৃষ্হচতন্য মহাপ্রভণু র বশক্ষা শুদ্ভাদি  
আচার-প্রচাদরর মাধ্যদম ভারতসহ সারা পবৃথিীদত িদ্ জীিদক 
উদ্াদরর জন্য অক্ান্ত পবরশ্রম কদর চদলদেন ।

বিশ্বি্যাপী শ্রীহচতন্য মঠ ও গ�ৌড়ীয় মদঠর প্রবতষ্াতা আচারম্ম্য ভ�িান 
শ্রীল ভবতিবসদ্ান্ত গ�াস্বামী ঠাকণু র প্রভণু পাে সারা পবৃথিীদত মহাপ্রভণু র 
িািী প্রচাদরর জন্য গর গর বেকপাল আচারম্ম্য�িদক সাদথ গপদয়বেদলন 
তঁাদের মদধ্য  বিষ্ণু পাে শ্রীল ভবতিরক্ষক শ্রীধর গেি গ�াস্বামী মহারাজ 
বেদলন প্রকৃত সংসৃ্কত পবণ্ডত ও মহা উপদেশক । শ্রীল শ্রীধর মহারাজ 
১৯২৬ সাদল তঁার গুরুদেি শ্রীল ভবতিবসদ্ান্ত সরস্বতী ঠাকণু দরর 
চরিাশ্রয় প্রাতি হন । শ্রীল প্রভণু পাে শ্রীধর গেিদ�াস্বামী মহারাদজর 
খণুি েৃঢ় পাবণ্ডত্য ও অন্যান্য বিষ্িীয় গুি গেদখ ১৯৩০ সাদল তঁাদক 
সন্ন্যাস প্রোন কদরন । শ্রীল শ্রীধর মহারাদজর রবচত শ্রীপ্রভণু পােপদ্ম-
স্তিকঃ “সুজনার্ণুম্ম েরাবধতপােরণু�ং” ইহা সকল ভতি�দির কাদেই 
অত্যন্ত বপ্রয় এিং সকল গ�ৌড়ীয় মদঠ ইহা কীর্ম্মন করা হয় । শ্রীল শ্রীধর 
গেি গ�াস্বামী মহারাদজর রবচত “শ্রীমদ্বতিবিদনােবিরহেশকম্” গেদখ 
শ্রীল প্রভণু পাে অত্যন্ত আনন্দ লাভ কদরবেদলন । আপনারা সকদলই 
জাদনন শ্রীল প্রভণু পাদের অপ্রকদির পিূম্ম মণুণুহদূতম্ম  শ্রীল শ্রীধর মহারাদজর 
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মণুদখ “শ্রীরূপমঞ্জরীপে” এই কীর্ম্মনবি শুদন শ্রীল প্রভণু পাদের হৃেয় স্পশ ম্ম 
কদরবেল ।

শ্রীল প্রভণু পাদের অপ্রকদির পর শ্রীল ভবতিরক্ষক শ্রীধর 
গেিদ�াস্বামী মহারাজ অত্যন্ত ভারাক্রান্ত হদয় িনৃ্দািদন চদল গ�দলন । 
বতবন নন্দ গ্াদমর বনকি পিন সদরািদর অিস্ান কদরবেদলন । গসই সময় 
বতবন শ্রীল প্রভণু পাে ও শ্রীমবত রাধারািীর বনকি গথদক আকাশিািী 
প্রাতি হদয়বেদলন । শ্রীল প্রভণু পাে িদলবেদলন গর “রূপ-রঘণুনাদথর কথা 
প্রচার কদর আপনাদক িদ্ জীি উদ্ার করিার জন্য গরদখ আসবেলাম, 
আর আপবন বকনা বনজম্ম দন ভজন করিার জন্য িনৃ্দািদন চদল এদলন”। 
গসই আকাশিািী গপদয় এক মণুহতূম্ম  গেবর না কদর শ্রীল শ্রীধর মহারাজ 
শ্রীনিদ্ীপ ধাদম  শ্রীদকালদ্ীদপর অন্ত� ম্মত শ্রীদকাদলর �দঞ্জ চদল এদলন । 
তথায় �্াতীর বনকিিত্তীর স্াদন একবি কণু ঁদড়র ঘর স্াপন কদর তার 
নাম বেদলন শ্রীহচতন্য সারস্বত মঠ । গসিা ১৯৪১ সাল । তখন গথদকই 
শ্রীল প্রভণু পাদের অদনক বশষ্যি� ম্ম শ্রীল মহারাদজর বনকি আসদতন । 
তার মদধ্য অদনদকই শ্রীল মহারাদজর বনকি সন্ন্যাস মদন্ত্র েীবক্ষত হন ।

ইস্কন প্রবতষ্াতা আচারম্ম্য  বিষ্ণু পাে শ্রীল ভবতিদিোন্ত স্বামী 
মহারাজ রখন বিবভন্ন গেদশ প্রচাদর বেদলন তখন তঁার বশষ্য�ি 
বজজ্াসা কদরবেদলন গর “আপনার পদর আমরা কার কাদে হবরকথা 
শ্রিি করি” ? তার উর্দর শ্রীল স্বামী মহারাজ িদলবেদলন গর “শ্রীল 
শ্রীধর গেিদ�াস্বামী মহারাজ আমার বশক্ষাগুরু এিং প্রকৃত বিষ্ি ও 
পবণ্ডত । গতামরা রবে তঁার বনকি ব�দয় হবরকথা শ্রিি কর, তাহদল 
গতামরা পারমাবথ ম্মক জ�দত অদনক উন্নবত লাভ কবরদত পাবরদি এিং 
আবমও আনবন্দত হইি ।” এর পর গথদকই প্রচণু র প্রাচ্য পাচিাত্য গেদশর 
ভতি�ি শ্রীল শ্রীধর গেিদ�াস্বামী মহারাদজর শরিা�ত হদয়দেন ।

১৯৪৭ সাদল শ্রীল ভবতিসুন্দর গেিদ�াস্বামী মহারাজ শ্রীল 
গুরুমহারাদজর চরদি আশ্রয় গনন । প্রথদম ব্রহ্মচরম্ম্য েীক্ষা গনওয়ার 
পর তঁার নাম হয় শ্রী গ�ৌদরন্দণু ব্রহ্মচারী । ব্রহ্মচরম্ম্য অিস্াদতই শ্রীল 
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গুরুদেি শ্রীহচতন্য সারস্বত মদঠর অদনক গসিাকারম্ম্য কদর শ্রীল শ্রীধর 
মহারাজদক অদনক সহদরাব�তা কদরদেন । ১৯৮৫ সাদল শ্রীল শ্রীধর 
গেি গ�াস্বামী মহারাজ শ্রীগুরুপােপদ্মদক সন্ন্যাস প্রোন কদরন 
এিং তঁার নাম শ্রীল ভবতিসুন্দর গ�াবিন্দ গেি গ�াস্বামী বেদয় তঁার 
স্লাবভবিতি কদর শ্রীহচতন্য সারস্বত মদঠর সমস্ত ভার অপ ম্মি কদরন । 
১৯৮৮ সাদল শ্রীল গুরু মহারাদজর অপ্রকদির পর গথদক বতবন অক্ান্ত 
পবরশ্রম কদর পবৃথিীর বিবভন্ন প্রাদন্ত শ্রীহচতন্য সারস্বত মদঠর ১৩০বি 
শাখা স্াপন কদর শ্রীদচতন্য িািী প্রচার কদরদেন । ১৯৯২ সাদল শ্রীল 
ভবতিবনর্ম্ম ল আচারম্ম্য মহারাজ শ্রীল গুরুদেদির চরদি আবশ্রত হন । 
প্রথদম গুরুদেদির কাে গথদক আশ্রয়প্রাতি হদয় তঁার ব্রহ্মচরম্ম্য নাম হয় 
শ্রীবিদনাে রঞ্জন ব্রহ্মচারী । গসই গথদক বতবন গুরুদেদির আদেশ পালন 
কদর ভারদত ও পবচিমিাংলার বিবভন্ন প্রাদন্ত শ্রীহচতন্য সারস্বত মদঠর 
শাখা িবৃদ্ প্রাতি কদরন । ১৯৯৯ সাদল শ্রীল গুরুদেি তঁার প্রবতভা গেদখ 
সন্ন্যাস প্রোন কদরন। তঁার সন্ন্যাস নাম হয় শ্রীল ভবতিবনর্ম্ম ল আচারম্ম্য 
মহারাজ । বতবন শ্রীল শ্রীধর মহারাদজর অনুদপ্ররিায় ও শ্রীল গুরুদেদির 
প্রিল ইচ্ায় বতবন নিদ্ীপবস্ত শ্রীহচতন্য সারস্বত মদঠর গ�াবিন্দ কণু ন্ড 
সংস্কার কদর শ্রীব�বররাজ মবন্দর ও বশি মবন্দর প্রবতষ্া কদরন । বতবন 
একচক্রায় শ্রীবনত্যানন্দ প্রভণু র আবিভম্ম াি স্াদন শ্রীদ�ৌরবনত্যানদন্দর 
শ্রীবিগ্হ প্রবতষ্া কদরন । তারপর ২০০৯ সাদল শ্রীল ভবতিসুন্দর গ�াবিন্দ 
গেি গ�াস্বামী মহারাজ তঁার শুভাবিম্মভাি বেদন সমস্ত গেশী-বিদেশী 
ভতি�দির সর্ণুদখ শ্রীভবতিবনর্ম্ম ল আচারম্ম্য মহারাজদক শ্রীমদঠর পরিত্তী 
আচারম্ম্য সভাপবত বহসাদি গঘািিা কদরন ও মদনানীত কদরন । ২০১০ 
সাদল শ্রীল গুরুদেদির অপ্রকদির পর  অদ্ািবধ বতবন প্রিল গচষ্ায় 
শ্রীগুরুদেদির আশ্তীিাদে বতবন গেশ ও বিদেদশর বিবভন্ন জায়�ায় মঠ 
স্াপন কদর শ্রীল গুরুদেদির ইচ্া পরূি কদর রাদচ্ন ।

বনদনে শ্রীহচতন্য সারস্বত মদঠর কদয়কবি বিবশদষ্্যর অসম্পিূ ম্ম ভাদি 
বেক েশ ম্মন কবরিার গচষ্া হইল ।
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১। জ�দত গর-সকল প্রবতষ্ান আদে, শ্রীহচতন্য সারস্বত মঠ 
তাহাদের অন্যতম িা তাহাদের প্রবতদরা�ী বকংিা তাহাদের সবহত 
প্রবতদরাব�তা-মলূক তণু লনায় আপনাদক সর্ম্ম দশ্রষ্ িবলয়া োিী কদর 
না, কারি জ�দতর অবধকাংশ প্রবতষ্ানই ন্ূযনাবধক হয় ধর্ম্ম , অথ ম্ম, 
কাম ও গমাক্ষাবভসবন্, না হয় ভবতির নাদম মদনাধদর্ম্ম র প্রচারকরূদপ 
আত্মপ্রকাশ কবরয়া থাদক ।

২। শ্রীহচতন্য সারস্বত মঠ অহহতণু কী ভ�িদ্বতির অনুশীলনকারী 
প্রচারক । জ�দত অহহতণু কী ভবতির অনুশীলদনর নাদম বমোভবতির 
অনুশীলন িা ভবতির িাহ্যভাদির অনুষ্ান-সমদূহর গর অভাি আদে, 
তাহা নদহ; গসইরূপ ভবতির অবভনয় ও তাহার গনপদথ্য অন্যাবভলাি িা 
ধর্ম্ম াথ ম্মকাম-গমাক্ষ িাসনার গর তাণ্ডি হইদতদে, তাহা হইদত সুরবক্ষত 
হইিার জন্যই উহাদের স্বরূপ বিদলেিি পরূ্ম্ম ক শুদ্ভবতির েদূ� ম্মর পবরখা 
বনর্ম্ম াি করা—শ্রী মদঠর একবি বিবশষ্্য ।

৩। শ্রীহচতন্য সারস্বত মঠ ভবতিদক গেহ িা মদনর িবৃর্বিদশি জ্ান 
কদরন না । ভবতিদক সদর্ম্ম াপাবধ-রবহত কৃষ্বনষ্ আত্মার অপ্রবতহতা, 
অহহতণু কী, স্বাভাবিকী, বনত্য িবৃর্ িবলয়া উপলবধি কদরন । অন্যান্য 
প্রবতষ্ান ‘ভবতি’ শব্দবি স্বীকার কদরন, এমন বক গকহ গকহ ভবতিদক 
গমৌবখকভাদি চতণু র্ম্ম � ম্ম হইদত গশ্রষ্ও িদলন; গকহ িা কর্ম্ম -জ্ান-
গরা�াবের সবহত ভবতিদক সমান অথ ম্মাৎ উহাদেরই অন্যতম উপায় 
বিদশি মদন কদরন; গকহ িা গমৌবখকভাদি কর্ম্ম -জ্ানাবে হইদত ভবতির 
গশ্রষ্বেও স্বীকার কদরন; বকন্তু তঁাহারা সকদলই ভবতিদক ন্ূযনাবধক 
মদনরই িবৃর্বিদশি িবলয়া জ্াত িা অজ্াতসাদর িরি কবরয়া লন । 
শ্রীহচতন্য সারস্বত মঠ ভবতির সবহত অন্যান্য মদনািবৃর্র গকানপ্রকার 
গজাড়া-তাবল বেদত িা আদপাি কবরদত প্রস্তুত নদহন ।

৪। মদনাধদর্ম্ম র গ�াঁঁড়াবম ও বততি অবভজ্তার পণুত্ররূদপ তথাকবথত 
সমবিয়িাে গর ‘প্রচ্ন্ন গ�াঁড়াবমর ধর্ম্ম ’ িা ‘রদথচ্ ধর্ম্ম িাে’ সৃবষ্ কবরয়াদে, 
গসইরূপ গকান প্রকার গ�াঁড়াবমর প্রচারও শ্রীহচতন্য সারস্বত মদঠর িার্ম্ম া 



 শ্রীউপদেশ - তৃতীয় খণ্ড 25

নদহ । অপ্রবতদ্ন্দী িাস্তি সত্যদক ‘সত্য’ িবলদল, “একদমিাবদ্তীয়ম্” 
পরব্রহ্মদক ‘অবদ্তীয়’ িবলদল “ন তৎসমচিাভ্যবধকচি েৃশ্যদত”—
শ্রুবতমন্ত্রানুসাদর পরমতত্ত্বদক ‘অসদমাদ্ম্ম  (রাহার সমান িা রাহা 
হইদত িড় গকহ নাই) িবলদল, পণুদত্রর একমাত্র বপতাদক ‘ইবনই বপতা, 
অপদর বপতা নদহ’, সতীর ‘ইবনই পবত, অপদর আমার পবত নদহ’ 
িবলদল, পণুদত্রর একমাত্র বপতাদক ‘ইবনই বপতা, অপদর বপতা নদহ”, 
সতীর ‘ইবনই পবত, অপদর আমার পবত নদহ’ িবলদল অপদরর বনকি 
িা সাধারদির বনকি ঐসকল ি্যবতির ঐরূপ উবতিদক ‘গ�াঁড়াবম’ িা 
‘োবভিকতা’ িবলয়া রাহা মদন হয়, তাহা অতত্ত্বজ্তা অথ ম্মাৎ সম্বন্-
জ্াদনর অভাি-গিাধক । শ্রীহচতন্য সারস্বত মঠ এই িাস্তি সত্যবনষ্াদক 
গলাকবপ্রয়তা ও জনমদতর রপূকাদষ্ িবল বেদত প্রস্তুত নদহ ।

৫। শ্রীহচতন্য সারস্বত মঠ িবহর্ণুম্ম খ জনমদতর গসিক নদহন, বকন্তু 
পরদমশ্বদরর একান্ত জন�দির অবভমদতর গসিক । শ্রী মদঠর বিচাদর 
প্রকৃবত-জনমত সদত্যর বেঙ্বনি ম্মদয়র কম্পাস নদহ, পরন্তু অপ্রাকৃত 
কৃষ্জনমতই সত্য বনি ম্মদয়র একমাত্র রন্ত্র । প্রকৃবতজনমত-প্রাধাদন্যর 
রণুদ� শ্রীহচতন্য সারস্বত মদঠর এই সত্যবনষ্াবি তঁাহাদক স্বতঃই জ�দতর 
অন্যান্য প্রবতষ্ান হইদত বিবশষ্ কবরয়া রাবখয়াদে ।

৬।  অনথ ম্মবনিবৃর্ অথ ম্মাৎ এই জ�দতর অসুবিধা হইদত মণুবতি পরম্ম্যন্ত 
�ল লাদভর কথাই শ্রীহচতন্য সারস্বত মদঠর ভাণ্ডাদরর গশি কথা নদহ । 
অনথ ম্মবনিবৃর্র পদর অথ ম্ম-প্রিবৃর্ অথ ম্মাৎ জা�বতক সর্ম্ম বিধ অসুবিধা গর 
জন্য েদূর করা, গসই পরম প্রদয়াজদনর অনুশীলদনর জন্য রত্নই মদঠর 
মলূ উদদেশ্য । কৃষ্-প্রীবতর প্রস্রিি উন্মণুবতির জন্য মণুবতির প্রদয়াজন । মণুতি 
হইয়া কৃষ্প্রীবতর অ�ণু রন্ত ও উর্দরার্র িদ্ম্ম নশীল রাদজ্য প্রদিশ করাই 
মদঠর উদদেশ্য ।

৭।  অস্বচ্ গুরু অথ ম্মাৎ বরবন বশদষ্য্যর সর্ণুদখ োঁড়াইদল বশষ্য তঁাহার 
মধ্য বেয়া কৃষ্ গেবখদত পাদরন না, অথ ম্মাৎ বরবন কৃদষ্র প্রবতিন্করূদপ 
মধ্যপদথ গকিল িঞ্চনা কবরিার জন্য কপি গিদশ উপবস্ত হন, গসইরূপ 
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গুরু গ্হি কবরয়াও িা বশদষ্যর কল্পনার দ্ারা সংস্কার ও সৃষ্ গুরু (?) 
নাম মাদত্র স্বীকার অথিা গুরুপােপদ্মদক “ভ�িান্” ও “ভদতির” 
মধ্যপদথ একিা অনািশ্যক তৃতীয় ি্যাপার বিদিচনা কবরয়া তঁাহাদক 
সম্পিূ ম্ম অগ্াহ্য কবরয়াও অভীষ্বসবদ্ হয়, এইরূপ গর সকল কল্পনা 
ধদর্ম্ম র িাজাদর প্রচ্ন্ন িা অপ্রচ্ন্নভাদি প্রচবলত হইয়াদে, শ্রীহচতন্য 
সারস্বত মঠ তাহাদত িাধা প্রোন কদরন । গুরুপােপদদ্মর িরি না 
হইদল এিং গসই গুরুপােপদ্ম সম্পিূ ম্ম স্বচ্ না হইদল পবতত অনাবশ্রত 
জীি কখনও ভ�িৎপোবশ্রত হইদত পাদর না,—এই সদত্যর ঐকাবন্তক 
ভাদি প্রচারও শ্রী মদঠর একবি বিবশষ্্য ।

৮ । হবরকথা প্রচার কবরদত হইদল আচার আিশ্যক এিং গসই 
আচার শা্রেীয় সোচার হওয়া উবচত । গর-সকল স্াদন কবল িাস কদর—
ে্ূযত, পান, বিধ ্রেী-আসবতি িা অহিধ ্রেী গ্হি, পশুিধ, গভাদ�র 
জন্য অথ ম্মাসবতি িা গভা�াথ ম্ম অথ ম্মাবের প্রাবতি হইল না িবলয়া কাবমনী-
কাঞ্চদনর প্রবত বিরা�,—এই সকলই কবলর সহচর । গভা�িবৃদ্দত 
গর গকান িস্তুর স্ই গরাবিৎ স্ । রাহারা ঐরূপ গরাবিদতর স্ 
কদর, আর রাহারা প্রচ্ন্নভাদিই হউক িা স্পষ্ভাদিই হউক একমাত্র 
অদধাক্ষজ কৃদষ্র গসিা ি্যতীত হৃেদয় অন্য গকান প্রকার অবভলাি 
গপািি কদর িা উহাদক িহুমানন কদর িা উহাদের সবহত কৃষ্দসিাদক 
সমান মদন কদর, তাহাদের স্ই—অসৎস্ । জ�দত রবে এই প্রকার 
গলাক অবধক সংখ্যক থাদক, এমন বক, শতকরা প্রায় শতজনও থাদক, 
তথাবপ তাহাদের স্ হইদত গকৌশদল স্বতন্ত্র ও সতকম্ম থাবকয়া বনদজর 
ও পদরর বনত্য উপকাদরর জন্য অপ্রাকৃত শ্রীহবরর গসিানুশীলন ও 
হবরকথার প্রচারময় জীিন-রাপনই সোচার-গ্হি । এই সোচার গ্হদি 
গকান প্রকার আদপাি য়া গ�াঁজাবমদলর অাবিলতা প্রদিশ না করাইয়া 
একান্তভাদি সোচাদরর অনুসরিই শ্রীহচতন্য সারস্বত মদঠর বিবশষ্্য ।

৯। ধ্যান, ধারিা, তপঃ, ব্রত, কর্ম্ম , ধর্ম্ম , (পাপ িা পণুি্য), গলাকরঞ্জন 
িা গলাদকর পরামশ ম্মানুসাদর ধদর্ম্ম র অনুষ্ানগুবলদক কাবিয়া েঁাবিয়া 
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সংস্কার করা বকংিা সামাবজক রাজহনবতক গকান প্রকার আদন্দালনদক 
পরমাদথ ম্মর িাহক কবরয়া লওয়া িা প্রচ্ন্নভাদি বমবশ্রত, তন্মদধ্য প্রবিষ্ 
িা তেন্তভণুম্মতি কবরয়া জা�বতক গকান না গকান প্রকার সুবিধািাদের 
অদবিিি শ্রীহচতন্য সারস্বত মদঠর প্রচাদর নাই । একমাত্র স্বরাট্ লীলা-
পণুরুদিার্ম কৃদষ্র সদর্ম্ম বন্দ্রদয়র সার্ম্ম কালীন সুখানুসন্াদনর গচতদনর 
িবৃর্দক প্রকাশ করাই শ্রীহচতন্য সারস্বত মদঠর প্রচারম্ম্য বিিয় ।

১০। কৃষ্ কবিকল্পনার িস্তু নদহন, কৃষ্ ইবতহাদসর পরীক্ষিীয় 
মরিশীল পাত্র নদহন, কৃষ্ রূপক, আধ্যাবত্মক িা তাবত্ত্বক ভাি িা 
পোথ ম্মবিদশি নদহন, কৃষ্ মানবসক সান্ত্বনা মাত্র নদহন, কৃষ্ লম্পি�দির 
আেশ ম্ম নদহন, কৃষ্ আই, বপ, বসর আসামী নদহন, কৃষ্ সামবয়ক 
পজূার পাত্র মাত্র নদহন । মানি-কবল্পত ঐরূপ কৃদষ্র ভজন (?) প্রচার 
শ্রীহচতন্য সারস্বত মদঠর প্রচার নদহ । কৃষ্ বনবখল কাদি্যর মলূ নায়ক, 
তঁাহার আনখদকশাগ্ অপ্রাকৃত কাদি্যর চরম আেশ ম্ম, রািতীয় রণুবতি, 
বিচার ও ইবতহাস কৃদষ্র পেনখদশাভার আরবত কবরদত পাবরদল 
ধন্যাবতধন্য হয়, কৃষ্ অমর�দির অমতৃ স্বরূপ, বনবখল িাস্তি রূপরাবশ 
কৃদষ্র পেনখচ্িায় আদলাবকত, সমস্ত সান্ত্বনা ও শাবন্ত কৃষ্োদস্যর 
অবত অানুিব্ক প্রাথবমক রাত্রী, কৃষ্লীলা জ�দতর লাম্পি্য েরূ 
কবরিার জন্য পরমতদত্ত্বর বনরঙ্কণু শ গস্বচ্াময়তা প্রচারকাবরিী, কৃষ্ 
স্বরাট্ লীলা পণুরুদিার্ম, কৃষ্ বনত্য�দির মদধ্য পরমবনত্য—এইরূপ 
কৃদষ্র অনুশীলন-প্রচারই শ্রীহচতন্য সারস্বত মদঠর উদদেশ্য । আরবত 
কবরদত পাবরদল ধন্যাবতধন্য হয়, কৃষ্ অমর�দির অমতৃ স্বরূপ, বনবখল 
িাস্তি রূপরাবশ কৃদষ্র পেনখচ্িায় আদলাবকত, সমস্ত সান্ত্বনা 
ও শাবন্ত কৃষ্োদস্যর অবত আনুিব্ক প্রাথবমক রাত্রী, কৃষ্লীলা 
জ�দতর লাম্পি্য েরূ কবরিার জন্য পরমতদত্ত্বর বনরঙ্কণু শ গস্বচ্াময়তা 
প্রচারকাবরিী, কৃষ্ স্বরাট্ লীলা পণুরুদিার্ম কৃষ্ বনত্য�দির মদধ্য 
পরমবনত্য—এইরূপ কৃদষ্র অনুশীলন-প্রচারই শ্রীহচতন্য সারস্বত 
মদঠর উদদেশ্য ।
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১১।  শ্রীহচতন্য সারস্বত মঠদক গরন অদনদক সংস্কারক (Reform-
er) িবলয়া ভণু ল না কদরন । শ্রীহচতন্য সারস্বত মঠ সংস্কারকও নদহন 
িা নতূন-মত-প্রির্ম্মকও নদহন, পরন্তু সনাতদনর পণুনঃসংস্াপক । 
বিষ্িধর্ম্ম  বনত্য ও সনাতন, কাল তাহাদক সৃবষ্ কদর নাই, ইবতহাস 
তাহার আবে �িনা কবরদত পাদর নাই । গর ধর্ম্ম দক ইবতহাস ও কাল 
তাহার অধীন কবরয়াদে, তাহা বনত্য বিষ্ি ধর্ম্ম  নদহ, বনবমবর্ক 
মদনাধর্ম্ম  মাত্র । গসই সর্ম্ম াবে ও অনাবে বনত্য আত্মধদর্ম্ম রই প্রচারক 
শ্রীহচতন্য সারস্বত মঠ । বনত্য ও সনাতনদক কাবিয়া েঁাবিয়া, কমাইয়া 
িাড়াইয়া সংস্কার করা রায় না । সনাতন আত্মধর্ম্ম  গলাদকর িবহর্ণুম্ম খতার 
বনকি রণুদ� রণুদ� অস্তবমত িা লণুতি হয়, তাহা রণুদ� রণুদ� পণুনরাবিষ্ার 
করাই আত্মধর্ম্ম  করাই আত্মধর্ম্ম  প্রচারক আচারম্ম্য�দির অিোন । 
এইজন্য শ্রীমদ্া�িদত ভা�িতধর্ম্ম -সম্বদন্ উদল্খ েৃষ্ হয় ।

১২।  িহু সম্প্রোদয়র গকহ গকহ শ্রীমদ্া�িতদক ঐবতহাবসক 
কাদলর অন্ত� ম্মত, গিেসংবহতা ও উপবনিদের পরিত্তীকাদলর 
রবচত গকহ িা ব্রহ্মসূত্রকার গিেি্যাস হইদত ভা�িতাকার ি্যাদসর 
পাথ ম্মক্য, গকহ িা শ্রীমদ্া�িতদক আধণুবনক গকান ঐবতহাবসক 
গলখদকর প ঁণুবথমাত্র িবলয়া মত প্রকাশ কদরন । িস্তুত শ্রীমদ্া�িদতর 
‘পণুরাদিাদকম্মাহধণুদনাবেত’ “ধমম্মস্তু সাক্ষাদ্ ভ�িৎপ্রিীতং ন বি বিদুঋিদয়া 
নাবপ গেিাঃ, ধর্ম্ম ঃ গপ্রাবখিত বকতদিাদহাত্র পরদমা বনর্ম্ম ৎসরাং সতাং”, 
বন�মকল্পতদরা� ম্মলবতং �লং সর্ম্ম দিোন্ত সারং বহ শ্রীমদ্া�িদতবমষ্যদত 
প্রভৃবত গলোক আদলাচনা কবরদল জানা রায় গর, আজ প্রাতঃকাদল 
আমরা গর সূরম্ম্য েশ ম্মন কবরয়াবে, তাহা আমাদের বনকি নতূন িা 
অমণুক সদনর িা অমণুখ তাবরদখর জন্মগ্হি কবরয়াদে মদন হইদল িস্তুত 
সূরম্ম্য বনত্য, সনাতন ও স্ব-প্রকাশ । সূরম্ম্যই কালচক্র বিধান কবরদতদে, 
কাদলর মদধ্য সূরম্ম্য সৃষ্ হয় নাই । রণুদ� রণুদ� শ্রীমদ্া�িদতর অিতার 
বিবভন্ন ি্যাদসর হৃেয় ও গলখনীর মদধ্য প্রকাবশত হইয়াদেন । গসইজন্য 
শ্রীমদ্া�িত িবলয়াদেন, ভা�িত ধর্ম্ম  সাক্ষাৎ ভ�িাদনর সৃষ্ । ইহা ঋবি 
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িা গেিতার সৃষ্ নদহ—তাহা গিদের পবরপক্ক �ল, সমস্ত বনর্ৎসর 
সাধণু�দির গসবিত । গসখাদন গমাক্ষাবি সবন্রূপা কপিতা পরম্ম্যন্ত 
বনরস্ত হইয়াদে । গিদের বশদরাভা� শ্রুবতসকল বনত্য রঁাহার আরবত 
কদরন, গসই ভ�িান্নাদমর অনুশীলনই ভা�িৎ ধদর্ম্ম র একমাত্র বিিয় । 
গসই নামই প্রিদির প্রস্ণু বিত রূপ । প্রিি গিেমাতা �ায়ত্রীর মলূ িা 
িীজস্বরূপ । গসই িীজ হইদতই ভা�িত ধর্ম্ম রূপ বন�ম কল্যাি কল্পতরু 
পল্বিত হইয়াদে এিং তাহা হইদত গর অমতৃ �ল �বলয়াদে তাহাই 
বনর্ৎসর সাধণু�ি গশ্রৌত-পরম্পরায় জ�দত লইয়া আবসয়াদেন । স্বয়ং 
ভ�িান হইদত ব্রহ্মা, ব্রহ্মা হইদত নারে, নারে হইদত ি্যাস, ি্যাস হইদত 
শুক িা মাধ্বাচারম্ম্য এিং ক্রদম ক্রদম শ্রীহচতন্যদেি তদুন� গ�াস্বামী�ি 
গর ভা�িত ধর্ম্ম  বিতরি কবরয়াদেন, তাহাই গশ্রৌত-পরম্পরার খাদত 
শ্রীহচতন্য সারস্বত মঠ িরি কবরয়াদেন । শ্রীহচতন্যদেি স্বয়ং গপ্রমামরতরু 
হইয়াও অসদমাদ্ম্ম  মাবলরূদপ সর্ম্ম ত্র গসই �ল বিতরি কবরয়াবেদলন । 
এই �দলর রসাস্বােন এিং বনবখল বিদশ্ব তাহার বিতরদির নামই িাস্তি 
সদত্যর রথাথ ম্ম প্রচার ও রথাথ ম্ম জীদি েয়া ।

 ‘ভারত ভবূমদত মনুষ্য জন্ম বহল রার ।
 জন্ম স্বাথ ম্মক কবর কর পর-উপকার ।’ (বচঃ চঃ)
শ্রীহচতদন্যর এই আদেশ িািী—এই গশ্রৌত পরম্পরায় লাভ 

কবরয়া শ্রীহচতন্য সারস্বত মঠ এই প্রচার ব্রত িরি কবরয়াদেন ।
শ্রীহচতদন্যর ভবিষ্যৎ িািী, “পবৃথিীদত রত আদে ন�রাবে গ্াম । 

সর্ম্ম ত্র প্রচার হইদি গমার নাম । (বচঃ ভাঃ)
এই িািী স�ল কবরিার জন্য শ্রীমদঠর ব্রহ্মচারী, সন্ন্যাসী ও 

সোচারী �হৃস্ ভতি�ি প্রবত �দৃহ �দৃহ রাইয়া প্রচারকারম্ম্য চাবলদয় 
রাদচ্ন । এই মঠ বিদশ্বর সর্ম্ম ত্র শ্রীহচতদন্যর ভণু িনম্ল নাম, ধাম ও 
কাদমর প্রচার কবরদতদেন । বিবভন্ন আধণুবনক বিজ্াবনক পদ্বতদত 
প্রদত্যদকর মানদির হৃেদয় জীিন্ত মঠ অথ ম্মাৎ হবরকীর্ম্মন বনদকতদন 
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পবরিত কবরিার জন্য আচার প্রচারময় প্ররত্ন, সোচার প্রির্ম্মন, প্রদত্যক 
জীদির বনকি শাদ্রের সু-বসদ্ান্ত সমহূ কীর্ম্মন, ভতি ও ভ�িাদনর 
স্বৃত উৎসিাবের প্রির্ম্মন, ন�র সংকীর্ম্মন, গ�ৌড়মণ্ডল, ব্রজমণ্ডল, 
গক্ষত্রমণ্ডল ও বিবভন্ন ভ�িতধাম সমহূ পবরক্রমা প্রভৃবত অনুষ্াদনর 
দ্ারা শ্রীহচতন্য সারস্বত মঠ জীদির বনত্য ম্ল বিধাদনর সদর্ম্ম াতভাদি 
গচষ্া কবরদতদেন । সর্ম্ম প্রকার অসৎসং� ির্ম্ম ন পরূ্ম্ম ক সাধণুস্, নাম 
সংকীর্ম্মন, ভা�িত শ্রিি, মথণুরািাস, শ্রদ্ায় শ্রীমবূর্ম্মর গসিন—শ্রীমন্ 
মহাপ্রভণু র কবথত এই  গশ্রষ্ পঞ্চা্ সাধন শ্রীমদঠ সর্ম্ম া্ীন সুষ্ভাদি 
অনুবষ্ত হইদত গেখা রায় ।

১৩।  ‘জীি-গসিা’ ও ‘জীি-েয়া’ শব্দ দুইবি লইয়া অদনক সময়ই 
সাধারদি্য নানপ্রকার ভ্রদমর উেয় হইয়া থাদক । অদনদকই ‘গসিা’-
শদব্দর গর প্রচবলত অথ ম্ম জাদনন িা অনুভি কদরন, তদ্দারা ‘গসিা’র 
প্রকৃত সাথ ম্মকতা সম্পন্ন হয় না । ‘গসিা’ অদথ ম্ম গসদি্যর সুখ িা প্রীবত-
বিধান । গসি্য ও গসিদকর মধ্যস্াদন গসিা ির্ম্মমান । গসিা বনত্য না 
হইদল গসিদকর গসিার বনত্যবে থাদক না, আিার গসিকও বনত্য না 
হইদল বতবনও বনত্যকাল গসিা কবরদত পাদর না, আর ‘গসিা’ বনত্য 
না হইদল গসিক গসি্যদক সামবয়ক ভাদি িথৃা েলনা কদরন মাত্র । 
পবৃথিীদত আমরা অবধকাংশই ন্ূযনাবধক অনাবে-িবহর্ণুম্ম খ জীি, গকিল 
রণুদ� রণুদ� দুই একজন মহাপণুরুি আমাদের ন্যায় িবহর্ণুম্ম খ জীিদক উদ্ার 
কবরিার জন্য জ�দত আদসন, সুতরাং িবহর্ণুম্ম খ জীদির গসিা অথ ম্মাৎ 
তাহাদের ইবন্দ্রয়তৃবতি-বিধাদনর দ্ারা তাহাদের িবহর্ণুম্ম খতা িবৃদ্ িা 
তাহাদের প্রবত বহংসা ও অকরুিাই করা হয় । এ জন্য সমগ্ শ্রীভা�িত 
সাবহদত্য িা শ্রীহচতন্যদেদির বসদ্াদন্ত িা ভা�িতধদর্ম্ম  তথাকবথত 
‘জীিদসিা’ কথার অবস্তবে নাই । ‘বিষ্ি-গসিা’ ‘হবরদসিা’ িা ‘জীদি 
েয়া’ কথাই হইদত পাদর; কারি বিষ্ি হবরর প্রবত সর্ম্ম োই উন্মণুতি, 
তঁাহারই অহহতণু কী গসিায় রত, গসইরূপ বিষ্দির গর-গকানরূপ গসিা 
কবরদল তদ্দারা হবরদসিাই হয় । িবহন্মণুখ জীদির বনকি হবরকথা 
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কীর্ম্মন কবরয়া তাহার প্রবত বনত্য েয়া প্রেশ ম্মন করাই পদরাপকাদরর 
গশ্রষ্ আেশ ম্ম । ক্ষণু ধার্ম্ম দক অন্নোন, িসনহীনদক ি্রেহীনদক ি্রেোন, 
আর্ম্ম দক সান্ত্বনা োন, অবশবক্ষতদক পাবথ ম্মিবশক্ষা োন প্রভৃবত দ্ারা গর 
উপকার িা েয়া করা হয়, তাহা অতীি তাৎকাবলক । ঐরূপ সামবয়ক 
উপকারলধি িদ্ জীি পণুনরায় ক্ষণু ধাগ্স্ত ও িদ্রের অভাদি পবতত হয় । 
গরা�ী গরা�বিদশি হইদত মণুবতি লাভ কবরদলও অন্য প্রকার গরা� িা 
মানবসক অশাবন্তদত আক্রান্ত হয়, অথিা সুস্ হইয়া সমাদজরই গকান 
বিশখৃিলা-কারক পাপকাদরম্ম্য বনরণুতি হয়, পাবথ ম্মি বশক্ষা লাভ কবরয়াও 
কাম, দক্রাধ, বহংসা, গদ্ি, এমন বক পশুবচত আেশ ম্ম হইদতও হীন 
কণু কদর্ম্ম  বলতি হইয়া থাদক । শারীবরক িল সঞ্চয় কবরয়া নানা প্রকার 
অসৎপদথ ও পাশি-িল প্রদয়াদ� রুবচ-বিবশষ্ হয়; বকংিা হয়ত’ গকান 
আবধহেবিক অাবধদভৌবতক িা আধ্যাবত্মক তাদপর দ্ারা এক মণুহদূর্ম্মর 
সমস্ত সামবয়ক লাভ হইদত বিচণু ্যত হইয়া পদড় । এজন্য সর্ম্ম াদগ্ প্রদত্যক 
জীদির গচতনদক উদ্ণুদ্ কবরিার উপদরা�ী পারমাবথ ম্মক বশক্ষা-েীক্ষা 
এিং তেনুকদূল জীিন রাপন কবরিার জন্য গর গর প্রদয়াজন, তাহা 
স্বীকার কবরদলই ি্যবষ্ ও সমবষ্�ত ম্ল হইদত পাদর । শ্রীহচতন্য 
সারস্বত মঠ গসইরূপ ‘জীদি েয়া’র ভার গ্হি কবরয়াদেন । গচতদনর 
প্রবত েয়া কর, তাহা হইদল অদচতদনরও বনরথ ম্মকতা হইদি না—ইহাই 
শ্রীহচতন্য সারস্বত মদঠর িািী; বকন্তু সর্ম্ম াদগ্ গকিল অদচতদনর প্রবত 
েয়া গেখাইদত গেখাইদতই সময় নষ্ কবরয়া গ�বলদল গচতনরাদজ্য 
প্রদিদশর আর সময় থাবকদি না ।

১৪।  গেহাত্মধদর্ম্ম  অবধকতর আকৃষ্ ও আত্মধর্্তী হইদত িবঞ্চত 
হইিার জন্য “শরীরমাদ্ং খলণু ধর্ম্ম  সাধনম্”—িাদক্যর অদনক কেথ ম্ম 
প্রচাবরত আদে । ভা�িতধর্ম্ম  প্রচারকারী শ্রীহচতন্য সারস্বত মদঠর মলূমন্ত্র 
“তণু ি ম্মং রদতত ন পদতেনুমতৃণু ্য রািবন্নঃদশ্রয়সায়, বিিয়ঃ খলণু সর্ম্ম তঃ 
স্যাৎ”; নদৃেহমাদ্ং সুলভং, প্লিং সুকল্পং গুরুকি ম্মধারম্ ময়ানুকদূলন 
নভস্বদতবরতং পণুমান্ ভিাবধিং ন তদরৎ স আত্মহা ।” গচতনশরীদরর 
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বিকাশ-সাধনই সর্ম্ম াদগ্ কর্ম্মি্য । তাহাই প্রদত্যক জীদির পরম ধর্ম্ম  । 
এই শরীর থাবকদত থাবকদত রাহাদত আত্মানুশীলদনর পিূ ম্মতা সাধন 
করা রায়, তবদ্িদয়ই সর্ম্ম াদগ্ রত্ন করা প্রদয়াজন, কারি এইরূপ স্লূ 
শরীর ত’ সকল জদন্মই পাওয়া রাইদি, বকন্তু হবরভজদনর উপদরা�ী ও 
সুদরা�্যপিূ ম্ম মানি জন্ম িহুকদষ্ ও িহু ভা�্য�দলই লাভ হয় । এইরূপ 
“ভজদনর মলূ” নরদেহ প্রাতি হইয়া গর-ি্যবতি আত্মম্দলর জন্য 
আচাদরম্ম্যর বনকি অবভ�মন না কদর, গস ি্যবতি বনচিয়ই আত্মঘাতী । 
আপাত-প্রতীয়মান ও সামবয়ক সৃষ্ অসংখ্য কর্ম্ম দি্যর বেদক না 
তাকাইয়া গসই একমাত্র মলূ কর্ম্মি্য হবরদসিানুশীলদনর জন্য রত্নই 
সর্ম্ম াদগ্ কর্ম্মি্য । রঁাহারা প্রকৃত ম্ল চাবহদিন না, রঁাহারা আপাত 
প্রত্যক্ষদকই িড় মদন কদরন, তঁাহারাই অদগ্ শরীরচর্ম্ম া ও পদর 
অাত্মানুশীলন, অদগ্ জ�দতর, পাবথ ম্মি গেদশর িা সমাদজর সুবিধা, আর 
ভবিষ্যদতর জন্য আত্মরাদজ্যর—প্রকৃত বনত্য স্বদেদশর সন্ান মলূতণু িী 
রাদখন; আর রঁাহারা আত্মার বনত্য স্বভাি গর বনত্যকালীয় হবরদসিা, 
তাহাদকই পরম শুভপ্রে মদন কদরন, তঁাহারা “শুভস্য শীঘ্রম্ অশুভস্য 
কালহরিম্”—এই নীবত অনুসাদর সর্ম্ম শুভপ্রে হবরদসিারই কর্ম্মি্যতা 
সর্ম্ম াদগ্ বস্র কবরয়া থাদকন । শ্রীহচতন্য সারস্বত মঠ তণু লনামলূক 
বনরদপক্ষ আত্মস্বিচাদর হবরদসিাদকই পরম শুভপ্রে িবলয়া সকল 
কর্ম্ম দি্যর সর্ম্ম াগ্িী কর্ম্মি্যরূদপ সুেৃঢ় বসদ্ান্ত কবরয়াদেন ।

১৫।  অদনদকর ধারিা—রঁাহারা �াদয় বিভবূত মাবখদত পাদরন, 
জিা িল্কল ধারি কবরদত পাদরন, জ�দতর রািতীয় ি্যিহারম্ম্য দ্রি্য 
গভাব�-সমাদজর জন্য �বচ্ত রাবখয়া িনচারী, িাতাহারী, �লাহারী 
বে�ম্বর মবূর্ম্ম দত সাবজদত পাদরন, তঁাহারাই ধাবর্ম্ম ক িা পরমসাধণু! 
বকন্তু শ্রীহচতন্য সারস্বত মদঠর বিবশদষ্্যর মদধ্য ইহাই লক্ষ্য কবরিার 
বিিয় গর, ‘খট্াভদ্ ভবূমশর্যা’-নীবত িা বিিয়-সমহূ পবরত্যা� 
কবরদলই বিিদয়র সাথ ম্মকতা িা পবরত্যা�কারীর ম্ল হয় না । বরবন 
পবরত্যা� কবরদলন ও রাহা পবরত্যতি হইল—এই উভদয়র বনত্য 



 শ্রীউপদেশ - তৃতীয় খণ্ড 33

ম্ল ও সদর্ম্ম াৎকৃষ্ সাথ ম্মকতা বকরূপভাদি হইদত পাদর, গসই প্রিালীর 
অনুসন্ান করা কর্ম্মি্য । বিিয়দক োবড়য়া বেদল গভাব�সমাজ বিিদয়র 
ভা� আরও প্রচণু র পবরমাদি প্রাতি হইয়া একবেদক গরমন বনজ অম্ল 
িরি কবরদি, তদ্দারা অপরবেদক বিিদয়র রথাস্াদন প্রদয়াদ�ও িাধা 
জন্মাইদি । এজন্য শ্রী মঠ সমস্ত বিিয়দক, বরবন সমস্ত গভাদ�র মাবলক 
অথ ম্মাৎ সমস্ত বিিয় রঁাহার, তঁাহার গসিায় বনদয়া� কবরয়া বিিদয়র 
সাথ ম্মকতা সম্পােন কদরন । ইহা দ্ারা বিিয়ী�দিরও ম্ল হয় অথ ম্মাৎ 
তঁাহাদের বনকি �বচ্ত ভ�িাদনর সম্পবর্ গর-গকান ভাদি ভ�িাদনর 
গসিায় বনরণুতি হওয়ায় তঁাহারা গসদিান্মণুখী সুকৃবত লাভ কদরন, 
তঁাহাদের হবরদসিা-িবৃর্ উদন্মবিত হইিার পথ পবরষৃ্ত হয়; আিার 
অন্যবেদক বিিদয়র দ্ারা রাহা সাবধত হওয়া প্রদয়াজন, গসই প্রদয়াজনও 
সর্ম্ম দতাভাদি বসদ্ হইয়া থাদক অথ ম্মাৎ বিিয়দভাদ�র মদধ্য গর কণু �ল ও 
বিিয়ত্যাদ�র মদধ্য গর ম্লময় �ল হইদত িবঞ্চতািস্া রবহয়াদে,—ঐ 
উভয় ভাি পবরত্যাতি হইয়া বিিদয়র সুষ্ণু  বনদয়াদ� গর পরমম্লজনক 
�ল উৎপন্ন হইদত পাদর, তাহাই লাভ হইয়া থাদক । হবরদসিায় বনরণুতি 
হইদলই বিিয় পরম �ল প্রসি কদর । অপরবেদক বিিয় ত্যা� কবরয়া 
ত্যা�ী গর  বনবরবন্দ্রয় ও বনদচিষ্ হইয়া িবসয়া থাবকয়া আত্মহত্যা 
কবরদত বেদলন, গসই আত্মহত্যা হইদতও বনষৃ্বত পাইয়া বিিয়দক রথাথ ম্ম 
কাদরম্ম্য বনরণুতি কবরিার অিসর পাওয়া রায় । তাই শ্রীহচতন্য সারস্বত 
মঠ ির্ম্মমান রণুদ�র বিজ্াদনর রািতীয় অিোন, রথা—ইন্টারদনি, 
ওদয়িসাইি, গ�সিণুক, গিবলদ�ান, বিদু্যবতকরান, বিমান, মণুদ্রারন্ত্র, 
বিদু্যৎ এমন বক গর সকল গভাদ�াপকরি গভা�ীর গসিায় বিিয়ময় �ল 
প্রসি কদর, তাহাবে�দকও হবরকথা প্রচাদর বনরণুতি কবরয়া উহাদের 
সাথ ম্মকতা সাধন কবরয়াদেন । অথ ম্ম অনদথ ম্মর মলূ, বকন্তু শ্রীহচতন্য সারস্বত 
মঠ অথ ম্মদক পরমাথ ম্ম প্রচাদর বনদয়া� কবরয়াদেন । গসৌধমালা, অট্াবলকা 
প্রভৃবতদক বিলাস-ি্যসদনর জন্য বচরসংরবক্ষত না কবরয়া উহাবে�দক 
হবরকথা-কীর্ম্ম দনর সভা-সবমবত-অবধদিশদনর স্ান কবরয়াদেন । শ্রীল 
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ভবতিরক্ষক শ্রীধর গেি গ�াস্বামী মহারাজ ও শ্রীল ভবতিসুন্দর গ�াবিন্দ 
গেি গ�াস্বামী মহারাজ এই গর শ্রী মদঠর অট্াবলকা িা উর্চড়ূারণুতি 
মবন্দর বনর্ম্ম াি কবরয়া বেয়াদেন, তাহা আচাদরম্ম্যর বনয়ামকদবে বকরূপ 
কাদরম্ম্য বনরণুতি হইয়াদে, সকদলই প্রত্যক্ষ গেবখদত পাইদতদেন । এই 
অট্াবলকায় স্বয়ং ভ�িান্ (শ্রীশ্রী গুরু-গ�ৌরা্ �ান্র্ম্ম া গ�াবিন্দ সুন্দর 
জীউ) অবধবষ্ত রবহয়াদেন । গকিল নাম মাত্র অবধবষ্ত থাবকদল 
হয়ত’ তঁাহাদক োঁড় করাইয়া অদনক বকেণু  গভাদ�র উপায়ন সং�হৃীত 
হইদত পাদর, বকন্তু শ্রী মঠাচারম্ম্য তাহার প্রশ্রয় গেন নাই । বতবন আচার 
ও প্রচারময় হবরকীর্ম্মনকারীর হবরকীর্ম্ম দন শ্রী মঠদক সর্ম্ম ক্ষি মণুখবরত 
রাবখিার জন্য অনুক্ষিই অনুদপ্ররিা প্রোন কবরদতদেন । তাই শ্রী 
মদঠর এই সভামণ্ডদপর নাম ‘সারস্বত-শ্রিি-সেন’ অথ ম্মাৎ এই স্ান 
শ্রীহচতন্যিািীর শ্রিিা�ার । এখানকার বিদু্যবতক আদলাদকর দ্ারা 
কৃদষ্র পেনখদশাভা ও সাধণু�দির পেনখদশাভা েৃষ্ হয় । এখানকার 
বিদু্যবতক আদলাদকর দ্ারা গিে, ভা�িত, �ীতা, শ্রীচবরতামদৃতর িািী-
সমহূ পাঠ ও ি্যাখ্যা হয় । এখানকার বিদু্যবতক পাখা হবরকথা-শ্রিদি 
সমা�ত সর্ন-মণ্ডলীর ও হবরকথা কীর্ম্মনকারীর গসিা কবরয়া থাদক । 
শ্রীহচতন্য সারস্বত মদঠর গমািররান দ্রুত�বতশীলতার দ্ারা সমদয়র 
বিক্রম অদনক পবরমাদি হ্াস কবরয়া অল্প সমদয়র মদধ্য িহুস্াদন 
হবরকথা প্রচার ও হবরদসিার অনুকলূ কারম্ম্যসমহূ কবরয়া থাদক । অথিা 
রঁাহারা হবরদসিা কদরন, তঁাহাদের কাদরম্ম্য-বনরণুতি হইয়া পদরাক্ষভাদি 
হবরদসিাই সাহার্য কদর । শ্রী মদঠর দ্াররক্ষক হবরকথা-শ্রিদি সমা�ত 
ি্যবতি�দির এিং হবরদসিার সম্পবর্ সংরক্ষদির জন্যই বনরণুতি আদে । 
অথ ম্মাৎ িবহর্ণুম্ম খ চদক্ষ বিিয়ীর বিিয়দভাদ�র ন্যায় রাহা বকেণু  প্রতীয়মান 
হয়, তাহা ও তদ্ ি্যতীত রাহা বকেণু  বিিদয়র উপকরিরূদপ ভবিষ্যদতও 
সৃষ্ হইদি, তৎসমণুেয়দক বনরথ ম্মকভাদি িথৃা ত্যা� না কবরয়া তদ্দারা 
আচাদরম্ম্য বনয়ামকদবে হবরকথা প্রচার, হবরদসিানুশীলন কবরদলই গসই 
সকল িস্তুর সাথ ম্মকতা ও বিদশ্বর ম্ল হইদত পাদর, ইহাই হাদতকলদম 
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প্রেশ ম্মন করা শ্রী মদঠর বিবশষ্্য । তাই শ্রীহচতদন্যর-শ্রীরূদপর এই দুইবি 
িািী প্রচাদরর মলূসূত্ররূদপ বনদনে গেওয়া হল ঃ

 প্রাপবঞ্চকতয়া িণুদ্্যা হবরসম্ববন্িস্তুনঃ।
 মণুমণুক্ষণু বভঃ পবরত্যাদ�া বিরা�্যং �ল্গু কথ্যদত ॥
 অনাসতিস্য বিিয়ান্ রথাহম্মমণুপরণুঞ্জতঃ ।
 বনর্ম্ম ন্ঃ কৃষ্সম্বদন্ রণুতিং বিরা�্যমণুচ্যদত ॥

——

“শ্রীকৃষ্ণেন্ ক্বিা ে়ীজবর ে়ীবি বরৃা”
আজ শ্রীকৃদষ্র জন্মাষ্মী িা জয়ন্তী, আ�ামী কল্য শ্রীনদন্দাৎসি । 

এই উপলদক্ষ শ্রী মদঠ আচাদরম্ম্যর ইচ্ানুসাদর হবরকীর্ম্ম দনাৎসি 
হইদতদে । আচারম্ম্য জানাইয়াদেন, “শ্রীকৃষ্জদন্ম বিনা জীদির জীিন 
িথৃা”; বকন্তু তঁাহার এই িািী—আমাদের কি ম্মকণু হদর প্রদিশ কবরদতদে 
না! আমরা ক্ষণু দ্র ক্ষণু দ্র ইবন্দ্রদয়র ি্যথ ম্ম ও পবরিাদম পরমদুঃদখর সদভিাদ�র 
বপপাসায় শ্রীকৃদষ্র এক একবি ক্ষণু দ্র নকল সংস্করি সাবজয়া রবহয়াবে! 
পরাৎপর-কৃদষ্র পবরিদর্ম্ম  অসুর-কৃদষ্র জন্ম আমাদের অবস্তাদক 
গ্াস কবরয়াদে ।

সদভিাদ� মর্ হইয়া আমরা গকহ মদন কবরদতবে, কৃষ্ভজদনর 
প্রদয়াজন বক ? আমরাই জ�দতর অবদ্তীয় গভাতিার পেিী গ্হি কবরি । 
আব্রহ্মস্তম্ব এই গভাতিার পেিীর জন্যই আকাশ-পাতাল আদলাড়ন 
কবরদতদে—ইহাই তাহাদের কদর্ম্ম র গপ্ররিা । গকহ বিষ্ার কৃবম হইয়া 
গসই পেিীর অনুসবন্ৎসু, গকহ িা মানুদির মদধ্য উর্পে, সর্ান, 
অাবভজাত্য, রূপ, ঐশ্বরম্ম্য প্রভৃবত লাভ কবরয়া গসই গচষ্ায় ধাবিত । 
কখনও জাদর্ম্ম ি কাইসার, কখনও গপ্রবসদডন্ট চ্যান্ স্ লার বহট্ লার, 
কখনও আর গকানও রাষ্ট্র-গনতা, কখনও জাতীয় আদন্দালদনর নায়ক, 
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কখনও সমাজ সংস্কারক, কখনও দুদস্র উপকর্ম্ম া—পরাথ্তী, কখনও 
কবি, সাবহবত্যক, ঐবতহাবসক প্রত্নতাবত্ত্বক, জড়োশ ম্মবনক, সামাবজক, 
অথ ম্মহনবতক, রাজহনবতক, সাংিাবেক, কখনও �ায়ক, নর্ম্মক, িােক, 
কথক, কখনও িা গপিবভখারী, কখনও দুবভম্মক্ষ-পীবড়ত, কখনও 
ভবূমকদম্প, িন্যায় �হৃহীন, স্বজন-হীন, সম্পদহীন, কখনও কৃিক, 
কখনও শ্রবমক, কখনও ধবনক, কখনও জড়দপ্রবমক—কতরূদপ আমরা 
সদভিাদ� মর্ হইয়া কৃষ্জদন্মর আিশ্যকতা অস্বীকার কবরদতবে ।

কৃদষ্র জদন্মর সবহত আমাদের গকান সম্বন্ই রাবখ নাই । 
আমাদের জন্মমরিমালাই আমাবে�দক পাইয়া িবসয়াদে । আমরা 
জীি-জন্তু িা মানদির জন্ম ও মতৃণু ্যর হার �িনা কবরদতবে, িন্যা ও 
দুবভম্ম দক্ষর সংিাে লইয়া ি্যবতি্যস্ত হইয়া পবড়দতবে, আিার সুদখ 
থাবকিার সময় নানপ্রকার স্লূ ও সূক্ষ সদভিা�-বপপাসায় প্রমর্ হইয়া 
উবঠদতবে; আমাদের হৃেদয় সদভিাদ�র অসুর প্রবতমণুহদূর্ম্ম  জন্মগ্হি 
কবরদতদে, কৃদষ্র জদন্ম আমাদের প্রদয়াজন বক ?

বিশুদ্সত্ত্ব অথ ম্মাৎ িসুদেদির ন্যায় হৃেয় না হইদল অজ ভ�িান্ 
িাসুদেি আবিভ ূম্মত হন না । আমরা এ সকল কথায় মণুহদূর্ম্মর জন্য কানও 
বেই না, কান গেওয়া গকান প্রদয়াজনও মদন কবর না । শাদ্রের শাসন-
িািীগুবলদক বশশু�দির উপদরা�ী জণুজণুর ভয় গেখাইিার গমদয়লী 
েড়ার মত মদন কবর । প্রত্যক্ষ আপে-বিপদে পবতত হইয়া সামবয়ক 
বিভীবিকার বনদপেবিত হই িদি; বকন্তু পরমণুহদূর্ম্ম ই ‘কণু কণু দরর গলজ 
িঁাবকয়া রায়’!

কখনও আবস্তদকর সর্ায়, কখনও বনবতদকর সর্ায়, কখনও 
নাবস্তদকর সর্ায় কৃষ্জন্মদক অস্বীকার কবরয়া থাবক । �ীতার 
“অদহাঽবপ সন্নি্যায়াত্মা ভতূানামীশ্বদরাঽবপ সন্ । প্রকৃবতং—
স্বামবধষ্ায় সভিিাম্যাত্ম-মায়য়া॥ জন্ম কর্ম্ম  চ গম বেি্যদমিং গরা গিবর্ 
তত্ত্বতঃ । ত্যক্তা গেহং পণুনজম্ম ন্ম বনবত মাদমবত গসাঽর্ণুম্ম ন ॥” (৪।৬, ৯) 
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প্রভৃবত শ্রীকৃষ্-িািীসমদূহর আবস্তক িবলয়া পবরচয় বেয়াও বিকৃত অথ ম্ম 
কবরয়া থাবক—অদজর বনত্য জন্মলীলার অপ্রাকৃতত্ত্ব স্বীকার কবরদত 
না পারায় আমাদের আবস্তকদবের অবভমান গর প্রচ্ন্ন নাবস্তকদবে 
পরম্ম্যিবসত হইয়া রায়, তাহা িণুবিয়া উবঠদত পাবর না, আবস্তক অবভমান 
কবরয়া সর্ম্ম শবতিমান্ অবিবচন্তাশবতিরণুতি স্বরাি লীলাপণুরুদিার্মদক 
আমার ক্ষণু দ্র িণুবদ্র �বণ্ডর অন্ত� ম্মত কবরদত চাবহ । আিার বনবতক হইয়া 
িবল,—নীবত-দ্ারা জা�বতক সুবিধািাে সংরবক্ষত হয় িবলয়া নীবতই 
ঈশ্বর—পথৃক্ ঈশ্বদরর প্রদয়াজন নাই । আিার ঈশ্বর মণুদখ স্বীকার 
কবরদলও শ্রীকৃষ্ই গর পরাৎপর স্বয়ংরূপ ভ�িান্ তাহা স্বীকার কবরদল 
সাম্প্রোবয়কতা হইয়া রাইদি, সুতরাং িহু তথাকবথত ধাবর্ম্ম ক অথ ম্মাৎ 
জা�বতক সুবিধািােীর সবহত পাংদতিয় থাবকিার জন্য একদমিাবদ্তীয়ম্ 
পরব্রদহ্মর পক্ষপাবতবে পবরত্যা� কবরদল গকান ক্ষবত-িবৃদ্ নাই ভাবিয়া 
লই ।

সদভিা�-িাদের অসংখ্য অাবিলতার গিাপ-জ্ল, উইদয়র 
বিবি, কঁািা ও গভা�-িাসনার জন্ম-জন্মান্তদরর রুদ্ পচা জল প্রভৃবত 
অপ্রদয়াজনীয় িস্তুগুবল সরাইদতই আমাবে�দক সাধণু�দির অসংখ্য 
উপদেশ ও প্রদরাচনা প্রোন কবরদত হয় । আমাদের বিশুদ্সদত্ত্ব কৃদষ্র 
জন্মদশাভার বিবচত্র্য গেবখিার আর সময় থাদক কই ? কৃষ্ জদন্মর 
রাদজ্য কত অ�ণু রন্ত বিবচত্র্য আদে, কৃদষ্র রাদজ্য মণুতি আত্মার কত 
চমৎকারময়ী স্বাধীনতার পরাকাষ্া আদে, কত গসিানন্দ ব্রহ্মানন্দদকও 
বতরষ্ার কবরয়া তাহার মস্তদক নতৃ্য কবরদতদে, তাহা আর আমাদের 
গেবখিার সুদরা� হইল কই ? আমরা পশুপক্ষীর, ইতর প্রািীর 
সদভিা�িাদে আত্ম হারাইয়া গ�বললাম, না হয় সাধণুবে ও ধাবর্ম্ম কতা 
িবলদত পশু-জীিন হইদত সামান্য বনষৃ্বত লাভদকই মানিজীিদনর 
সাথ ম্মকতা মদন কবরয়া লইলাম; মানি-জীিদনর চরম�ল গর কৃষ্জন্ম, 
তাহা বশক্ষা বেিার মত গলাক গররূপ সুবিরল, আমাদের িবহর্ণুম্ম খতার 
স্তপূ ও তদ্রূপই দুলম্মঙ্্য ।
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শ্রীকৃষ্ শ্রীিসুদেি—গেিকীর পণুত্ররূদপ অাবিভ ূম্মত হইদলও 
প্রাকৃত ি্যবতির ন্যায় চরমধাতণু  প্রভৃবতদত প্রবিষ্ হইয়া জন্মগ্হি কদরন 
না । সবর্োনন্দ-বিগ্হ শ্রীকৃষ্ বিশুদ্সত্ত্ব ও তদ্ৃবর্রূপা গেিকী-
িসুদেদির অপ্রাকৃতসদত্ত্ব অাবিষ্ হইয়া জন্ম-লীলা আবিষ্ার কদরন । 
তর্ন্যই শ্রীমদ্া�িদত (১০।২।১৯) িলা হইয়াদে গর, পরূ্ম্ম বেক্ গররূপ 
আনন্দকর চন্দ্রদক ধারি কদর, তদ্রূপ গেিকী-গেিী িসুদেি করৃ্ম্মক 
বিধ-েীক্ষাবিধাদন সমবপ ম্মত জ�ন্ম্ল সর্ম্ম াংশ-পবরপিূ ম্ম সর্ম্ম মলূ-স্বরূপ 
সর্ম্ম সুখবনোন শ্রীহবরদক মদনামদধ্য পণুত্ররূদপ ধারি কবরয়াবেদলন । 
িাৎসল্য-গপ্রম-গহতণু ই শ্রীিসুদেি-গেিকীদত শ্রীকৃদষ্র আবিভম্ম াি 
ঘবিয়াবেল ।

শ্রীকৃদষ্র জন্ম গর প্রাকৃত ি্যবতির জদন্মর ন্যায় নদহ, তাহার আর 
একবি প্রমাি এই গর, প্রাকৃত জন্মশীল বশশু সর্ম্ম দতাভাদি বেগ্ িসন 
হইয়াই মাতৃকণু বক্ষ হইদত ভবূমষ্ হয়; বকন্তু শ্রীকৃষ্ রখন অাবিভ ূম্মত 
হইদলন, তখন ভা�িতীয় িি ম্মনাদত গেখা রায় গর, বতবন চতণু ভ ূম্মজ শখি-
চক্র-�ো-পদ্মধক, বকরীি-কণু ণ্ডলাবে নানাপ্রকার ভিূদি বিভবূিত, 
অপবরবমত গকশোমরণুতি ও পীত-িসন-পবরবহত । প্রাকৃত িালক 
কখনও মাতৃকণু বক্ষ হইদত িসনাবে-পবরবহত িা অলঙ্কারাবে-বিভবূিত 
হইয়া জন্মগ্হি কদর না । ইহা দ্ারা কৃদষ্র নাম-রূদপর ন্যায় অলঙ্কার-
বিভিূিাবেরও বনত্যবে ও অপ্রাকৃতবে প্রমাবিত হইয়াদে ।

শ্রীভ�িাদনর এইরূপ চতণু ভ ূম্মজরূদপ অাবিভম্ম াদির কারি 
শ্রীভ�িান্ স্বমণুদখ জানাইয়াদেন । বদ্ভণু জই তঁাহার স্বরূপ, গকিলমাত্র 
ঐশ্বরম্ম্যজ্ানবমশ্র-িাৎসল্যরসরবসকদ্য়দক পরূ্ম্ম -জদন্মর কথা স্রি 
করাইিার জন্যই বতবন চতণু ভ ূম্মজরূপ প্রকি কবরয়াবেদলন ।

গর সময় জীি কৃদষ্ান্মণুখ হন, গসই সময়ই শ্রীকৃষ্ তঁাহার হৃেদয় 
আবিম্মভতূ হন । জীদির তমসাচ্ন্ন হৃেয়-বনশার মধ্যভাদ� িিম্মাকাদল 
শ্রীগুরুপােপদদ্মর কৃপায় প্রবতিদিম্ম শ্রীকৃদষ্র উেয় হয় । িিম্মাকাদলই 
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হবরশয়ন ও ভাদ্র স্পষৃ্াষ্মীর মধ্যরাদত্র তঁাহার প্রকি কাল । ‘জয়শ্রী’ 
িিৃভানুনবন্দনী শুক্াষ্মী বেিদস মধ্যাদণে প্রবতিদিম্ম অাবিভ ূম্মত হন । 
কৃষ্জন্মবেদনর পক্ষাদন্ত তঁাহার অাবিভম্ম াি বেিস বনত্যকাল ির্ম্মমান 
আদে । শ্রীকৃদষ্র আবিভম্ম াি গকিলমাত্র ঐবতহাবসক সত্য নদহ—ইহা 
বনত্য সত্য ।

শ্রীকৃষ্ ও জয়শ্রী বমবলততনু শ্রীদ�ৌরসুন্দর । বতবন অহচতন্য জীদির 
হৃেদয় কৃদষ্র অাবিভম্ম াি করাইয়া বচতন্যোদনর জন্য কৃষ্ হইয়াও কৃদষ্র 
সদর্ম্ম ার্ম গসিদকর ভাি ও কাবন্ত লইয়া কৃদষ্র পিূ ম্ম সদভিাদ�র বেদন 
অথ ম্মাৎ গোলপবূি ম্মমাদত অাবিভ ূম্মত হন । শ্রীদ�ৌরসুন্দর কৃদষ্র সদভিা� 
ও কৃষ্দসিদকর বিপ্রলভিময় ভজন বশক্ষা বেিার জন্যই সদভিা�মবূর্ম্ম  
হইয়াও বিপ্রলদভির ভাি ও কাবন্ত লইয়া আবিভ ূম্মত হইয়াদেন, তাই 
শ্রীকৃষ্জন্মিাসদর রূপানু� গুরুিদ� ম্মর ও গ�ৌড়ীয় আচারম্ম্যিদ� ম্মর 
শ্রীচরিপরা� মস্তদক ধারি কবরয়া শ্রীকৃষ্াবিভম্ম াদির জয়�াথা �াদনর 
গরা�্যতা বভক্ষা কবরদতবে—

“রেহদ্তং ব্রদহ্মাপবনিবে তেপ্যস্য তনুভা র আত্মান্তরম্মামী পণুরুি 
ইবত গসাঽস্যাংশবিভিঃ ।

িহড়শ্বহরম্ম্যঃ পদূি ম্মা র ইহ স স্বয়ময়ং ন বচতন্যাৎ কৃষ্ার্�বত 
পরতত্ত্বং পরবমহ ॥”

——

সকল ত্যা� কক্রয়াও ক্ক ত্যা� করা রায় িা
সকল ত্যা� কবরয়াও রাহা ত্যা� করা রায় না, তাহা হয় পরমাথ ম্ম, 

না হয় পরম অনথ ম্ম । পরমাথ ম্মবপপাসু পরমাদথ ম্মর জন্য—কৃষ্দসিা-
লাদভর জন্য সমস্ত পবরত্যা� কদরন; বকন্তু পরমাথ ম্ম িা কৃষ্দসিাদক ঐ 
সমদস্তর অন্ত� ম্মত কদরন না, অথ ম্মাৎ রঁাহার জন্য সর্ম্ম স্ব ত্যা�, তঁাহাদক 
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ত্যা� কবরদত পাদরন না । রঁাহারা সমস্ত ত্যা� কবরদত ব�য়া হবরদসিা 
িা পরমাথ ম্মদকও ত্যা� কবরদয় গ�দলন, তঁাহবে�দক ‘মায়ািােী’, 
‘শনূ্যিােী’ প্রভৃবত নাদম অবভবহত করা হয় । সর্ম্ম স্ব ত্যা� কবরয়াও গর-
িস্তু ত্যাদ�র গরা�্য নদহ, তাহাই প্রকৃত পরমাথ ম্ম-পেিাচ্য ।

অনথ ম্মই ত্যাদ�র িস্তু । ‘অথ ম্মঃ-শদব্দর অথ ম্ম—প্রদয়াজন; রাহা 
অপ্রদয়াজনীয় িস্তু, তদ্দারা শরীদরর পণুবষ্-তণু বষ্রূপ প্রদয়াজন বসদ্ 
হয়; বকন্তু খাদদ্র অসারভা� পণুরীি স্বাদস্্যর পদক্ষ অপ্রদয়াজনীয় 
িবলয়া তাহা পবরত্যাদ�র িস্তু, তাহা পবরত্যতি না হইদল শরীদর গ্াবন 
উপবস্ত হয় । আত্মশরীর িা বচন্ময় শরীদরর পদক্ষও তদ্রূপ প্রদয়াজনীয় 
ও অপ্রদয়াজনীয় ি্যাপারসমহূ গেবখদত পাওয়া রায় । রাহা গচতনশরীর 
িা আত্মার স্বাদস্্যর পদক্ষ পরম প্রদয়াজনীয়, তাহাই পরমাথ ম্ম, আর রাহা 
গচতনশরীদরর পদক্ষ অপ্রদয়াজনীয়, তাহাই অনথ ম্ম । এই অনথ ম্মগুবল মল-
মতূ্রাবের ন্যায় পবরত্যাদ�র িস্তু । সকল অনথ ম্ম পবরত্যা� কবরয়াও গর 
অনথ ম্মবিদক পবরত্যা� করা রায় না, তাহাই পরম অনথ ম্ম; উহা বক ? শা্রে 
িদলন,—

 সর্ম্ম ত্যাদ�ঽপ্যদহয়া রাঃ সর্ম্ম ানথ ম্মভণু িচি গত ।
 সুিণুম্ম ্যঃ প্রবতষ্াবিষ্ায়া রত্নমস্পশ ম্মদন িরম্ ॥

(হঃ ভঃ বিঃ ২০শ বিলাস, ৯৮ সংখ্যা)
তাৎপরম্ম্য—সর্ম্ম ত্যা� কবরয়াও রাহা ত্যা� কবরদত পারা রায় না, 

রাহা বনবখল অনদথ ম্মর কারি, তাহা প্রবতষ্াবিষ্া, তাহা রাহাদত স্পশ ম্ম না 
হয়, তবদ্িদয় রত্ন করা উবচত ।

গকান গকান মহাজন প্রবতষ্াশাদক শকূদরর বিষ্ার সদ্ তণু লনা 
কবরয়াদেন । বিষ্া অপ্রদয়াজনীয় ও পবরত্যাদ�র িস্তু; বকন্তু তাহা 
পবরত্যতি হইদলও আিার জীিবিদশদির প্রদয়াজনীয় ও গ্হিীয় হইয়া 
োঁড়ায় । কণু ক্কণু র-শকূরাবে প্রািী গসই সকল অসার-ভা�দকই প্রদয়াজনীয় 
সারভা� িবলয়া গ্হি কদর । প্রবতষ্াশার প্রভািও ঐরূপ । সকল অনথ ম্ম 
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ত্যা� কবরয়াও ইহাদক ত্যা� করা রায় না । গলাক রখন ধাবর্ম্ম ক হইিার 
জন্য অগ্সর হন, তখন “অথ ম্মমনথ ম্মং ভািয় বনত্যং” িবলদত িবলদত 
অথ ম্মদক ত্যা� কদরন, “কা তি কান্তা কদস্ত পণুত্রঃ” িবলদত িবলদত 
্রেী পণুত্রও পবরত্যা� কবরয়া গ�দলন, তথাবপ বতবন গর কাবমনীকাঞ্চন 
পবরত্যা� কবরয়া ত্যা�ী হইয়াদেন—এই �র্ম্ম বি পবরত্যা� কবরদত 
পাদরন না!

জ�দত গেবখদত পাওয়া রায়,—রদশর আকাঙ্কায়—সর্াদনর 
গলাদভ মানুি বক না কবরয়া থাদক । িালক হইদত িদৃ্ পরম্ম্যন্ত গর-
গকান মানদির, এমন বক, গকান গকান বিকবশতজ্ান পশুর মনস্তত্ত্ব 
আদলাচনা কবরদল গেখা রায় গর, সকদলই রদশর গলাদভ তাহাদের 
বপ্রয়তম প্রািদকও তণু চ্ কবরদত পাদর । ক্ষণু দ্র বশশুদক রবে ভাল িলা 
রায়, �হৃপাবলত কণু ক্কণু রাবে ইতর জন্তুদক রবে আের করা রায়, অমবন 
তাহাদের দ্ারা অদনক বকেণু  দুষ্র কারম্ম্যও করান’ রাইদত পাদর । 
আিার তাহাবে�দকই মন্দ িবলদল তাহারা এরূপ রুষ্ হইয়া পদড় গর, 
তাহাদের দ্ারা অদনক অভািনীয় গলামহিম্মক ঘিনাও সংঘবিত হইয়া 
থাদক । রদশর গলাদভ বিদ্ালদয়র োত্র জীিন পি কবরয়া অধ্যয়ন কদর, 
সর্াদনর গলাদভ বিশ্ব-সন্তরি-প্রবতদরাব�তা গেখাইদত ব�য়া অদনদক 
সবলল-সমাবধ লাভ কদর, রদশর আকাঙ্কায় মর্ হইয়া অদনদক মর্ 
বসংহ, ি্যাঘ্র প্রভৃবত বহংস্র জন্তুর করাল িেদনর মদধ্য মস্তক প্রদিশ 
করাইদতও বদ্ধা গিাধ কদর না, প্রবতষ্ার আকাঙ্কায় প্রমর্ হইয়া 
গলাক রণুদ্ গক্ষদত্র প্রাি বিসর্ম্ম ন কদর, �ি-মদতর অবভনন্দন পাইিার 
জন্য গলাক প্রিল রাষ্ট্রশবতির বিরুদদ্ অবভরান কবরয়া কারািরি 
কবরদয় থাদক; এমন বক, আধণুবনক গর সন্ত্রাসিাে এক মহাসমস্যার 
প্রতীকরূদপ উপবস্ত হইয়াদে, তাহার মদূলও রবহয়াদে প্রবতষ্াশার 
প্রিল গপ্ররিা । মানুি জীবিতািস্ায় রদশর ডাবল গভা� না কবরয়াও 
মতৃণু ্যর পদর গ�ৌরিলাদভর জীিনিীমা কবরয়া রাইদত চাদহ! প্রবতষ্াশার 
এইরূপ প্রভাি! কাবমনী-কাঞ্চন-স্পহৃার গেৌড় িা পরমায়ণু মানুদির 
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জীিনকাল পরম্ম্যন্ত, বকন্তু প্রবতষ্াশা মতৃণু ্যর পদরও িঁাবচয়া থাদক; এই 
জন্যই জা�বতক নীবতবিদ্ �ি িদলন,—“কীবর্রম্মস্য স জীিবত ।” এই 
নীবতদত প্রলণুধি হইয়া মানুি আত্মিবল বেদত কণু বঠেত হয় না । রবেও 
জীবিতািস্ায় গসই রদশাদ�ৌরি বতবন গভা� কবরদত পাবরদিন না, 
ইহা বতবন বিলক্ষি জাদনন, তথাবপ তঁাহার অির্ম্মমাদন ভবিষ্যৎকাদল 
তঁাহার গর রশঃ হইদি, ির্ম্মমাদন তাহারই মানবসক গভাদ� প্রমর্ হইয়া 
বতবন রশঃক্রয় কবরিার জন্য মতৃণু ্য পি কবরয়া থাদকন! এইরূপ গপ্ররিায় 
প্রমর্ হইয়া গকহ গ্থেকর্ম্ম া, গকহ সাবহবত্যক, গকহ কবি, গকহ বশল্পী, 
গকহ িা সমণুদদ্রর অতল�দভম্মর সন্ানকারী, গকহ িা গ�ৌরীশঙ্কর-শদৃ্র 
অবভরানকারী, গকহ িা উর্রদমরু-েবক্ষিদমরু-অাবিষ্ারকারী, গকহ 
বহংস্রজন্তুিহুল অরি্যানীর মদধ্য জীিনপিকারী হইয়া পদড়ন ।

গকহ গকহ িবলদত পাদরন,—প্রবতষ্ার আকাঙ্কা অদপক্ষা 
মানিজাবতর উপকাদরর স্পহৃা িা পরাবথ ম্মতাই ঐ সকল অবভরানকারীদক 
তর্ৎ কাদরম্ম্য প্রদিাবেত কবরয়াদে । আজ রবে দুঃসাহবসকতায় প্রদিাবেত 
না হইয়া পর্ণুম্ম �াদলর নাবিক ভাস্কবড�ামা উর্মাশা-অন্তরীদপর পথ 
আবিষ্ার না কবরদতন, ইিালীর নাবিক কলম্বস ভারতিদিম্মর পথ 
অনুসন্ান কবরদত ব�য়া আদমবরকা অাবিষ্ার না কবরদতন, আজ রবে 
উর্র গমরুর ও েবক্ষি গমরুর সন্ান কবরদত ব�য়া ন্যান্দসন্ (Nan-
sen), বপয়ারী (Peary), স্কি (Scott), রস্ (Ross), স্যাক্ ল্ িন (Shakle-
ton), এমণ্ডদসন (Amundsen) প্রভৃবত অবভরানকাবর�ি প্রািপি না 
কবরদতন, আজ রবে বভদ্াবরয়া-জলপ্রপাত, অবষ্ট্রয়ার মরুভবূম-অঞ্চল 
এিং বিবভন্ন গেদশর িন-জ্ল, পাহাড়-পর্ম্ম ত, নেী, হ্ে, দ্ীপ প্রভৃবত 
অাবিষৃ্ত না হইত, তাহা হইদল মানদির বশক্ষা, সভ্যতা সকলই সঙ্কীি ম্ম 
থাবকয়া রাইত; অতএি রঁাহারা অাবিষ্ার-কর্ম্ম া িা অবভরানকারী, 
তঁাহারা গর গকিল প্রবতষ্াশায় তর্ৎকাদরম্ম্য প্রদিাবেত হইয়াদেন, ইহা 
িলা রায় না । গহাবমওপ্যাবথর অাবিষ্র্ম্ম া ডাতিার সামণুদয়ল হ্যাবনমান 
বনদজর শরীদরর উপর কতই না বিি প্রদয়া� কবরয়া ভািী মানিজাবতর 
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উপকাদরর ধ্যান কবরয়া ব�য়াদেন; উহাদক বক গকিল প্রবতষ্াশা-
প্রদিাবেত ি্যাপার িলা রাইদি ? অধ্যাপক চাল্ম্ম স্ ও তঁাহার সহকারী 
রিাট্ রখন হাইদ্াদজন গিলণুদন চবড়য়া প্রথম আকাদশ উবঠয়া বেদলন, 
তখন বতবন জীিি পি কবরয়াই ঐ কারম্ম্য কবরয়া বেদলন; বকন্তু তখন 
গক জাবনত গর, পরিবর্ম্মকাদল এয়ারবশপ্ ও এদরাদপ্লন আবিষৃ্ত হইয়া 
সভ্য-জ�দত রণু�ান্তর উপবস্ত কবরদি ? বিজ্াবনক�ি জ�দতর সর্ণুদখ 
এক একবি অাবিষ্ার প্রকাবশত কবরদত ব�য়া মািম্ম াদরর (Martyr) 
মত প্রাি বিসর্ম্ম ন কবরয়াদেন! ইঁহাদের গচষ্াসমহূ বক প্রবতষ্াশা-
প্রদিাবেত ?

আমাদের মবস্তষ্ জা�বতক সুবিধািাদের বচন্তায় ভরপণুর; গসখাদন 
অন্য গকান সুসূক্ষ বচন্তার বতলধারদিরও স্ান নাই । এই বিরাট্ িবহর্ণুম্ম খ 
মানিজাবতর ধারনায় রাহা পরাবথ ম্মতা-প্রদিাবেত িবলয়া মদন হয়, 
তাহার �ল রখন সম্পিূ ম্মভাদি পরদমশ্বদরর উদদেদশ্য উবদেষ্ না হয়, 
তখন তাহাদত রতই পরাবথ ম্মতার িাহ্য রূপ-লািি্য থাকণু ক না গকন, তাহা 
ি্যবষ্ হইদত সমবষ্র সুবিধািাদে ি্যাতি হইয়া প্রবতষ্াশারই অিগুবঠেত 
মবূর্ম্ম  । মানি কখনও আপনাদত সকল িবহর্ণুম্ম খ আবমবে গুিাইয়া 
লইয়া িা সঙ্কীি ম্ম কবরয়া রশঃ িা সর্ান গভা� কদর, কখনও িা গসই 
প্রবতষ্াকাঙ্কী আবমবেদক প্রসাবরত কবরয়া অথ ম্মাৎ গকান বিদশি জাবত, 
গেশ, অথিা সমগ্ বিদশ্বর সদ্ সারণুজ্য লাভ করাইয়া রদশাদ�ৌরদির 
গভা� আকাঙ্কা কবরয়া থাদক; িরং অাবমবে-প্রসাবরত গশদিাতি 
সর্াদনর আকাঙ্কাবি আরও বিরাট্—আরও ি্যাপক ।

সমবষ্ িা জাবতর পরাবথ ম্মতার প্রবত গচষ্া না থাবকদল সমবষ্ িা 
সমগ্ মানিজাবত গকান বিদশি ি্যবতিবেদক একাবধপবত কবরয়া গকনই 
িা প্রবতষ্াশুল্ক প্রোন কবরদিন ? এখন ঐ পরাবথ ম্মতা অহহতণু কী বক না, 
তাহাই প্রদনের বিিয় । গর-সকল সুহিজ্াবনক সুসূক্ষ আত্মবিচাদরর 
রঞ্জন-রবমিদ্ারা এই পরাবথ ম্মকতা-প্রতীদকর অন্তর েশ ম্মন কবরদত 
পাবরয়াদেন, তঁাহারা িদলন,—গর পরাবথ ম্মকতার �ল পণুরুদিার্দমর 
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গভা�্য না হইয়া জীি িা জাবতবিদশদির গভা�্য হইয়াদে, গসই পরাবথ ম্মতা 
কখনও অহহতণু কী হইদত পাদর না; উহা “�রু মাবরয়া জণুতা-োন” 
ন্যাদয় প্রবতবষ্ত । ভারতীয় ঋবি ো�লাদ্ ঘদৃতর আবিষ্ারই করুন আর 
শর্ম্ম ন্দেদশর ঋবি হ্যাবনম্যান্ বনদজর প্রাি পি কবরয়া মানি জাবতর জন্য 
নতূন বচবকৎসাবিজ্ান আবিষ্ারই করুন, উহা দ্ারা অন্য প্রাবিজাবতর 
পরাবথ ম্মতার পবরিদর্ম্ম  বনষ্ণু রতা হইয়া পবড়য়াদে । গহাবমওপ্যাবথর মদধ্যও 
এমন সকল মলূ অবরষ্ (ক্যাথোবরস্ প্রভৃবত) আদে—রাহা ইতর প্রািীর 
প্রাি গকান না গকান ভাদি ধ্বংস না কবরদল সুলভ্য নদহ । ভারতীয় 
আয়ণুদর্ম্ম োচারম্ম্য চরক, বকম্বা ডাতিার হ্যাবনমান্ কাহারও মানিজাবতদক 
প্রাি বেিার িা একবি বপপীবলকা পরম্ম্যন্ত সৃবষ্ কবরিার সামদথ ম্ম্যর 
কথা গশানা রায় না । তঁাহাদের গকান বিদশি ি্যাবধর প্রািল্য উপশম 
কবরিার ক্ষমতা অদনক গক্ষদত্র পবরেৃষ্ হইয়াদে মাত্র; কাদজই গরখাদন 
তঁাহারা পরাবথ ম্মতা-প্রদিাবেত হইয়া এক জাবতর উপকার কবরদত ব�য়া 
আর একজাবতর ন্ূযনাবধক অপকার কবরদত িাধ্য হইয়াদেন, এমন বক 
অদনক সময় জড়বচবকৎসা-বিজ্ান এক মানদির উপকার কবরদত ব�য়া 
অপর মানদির রতিদশািি—এমন বক প্রাি হরি কবরদত িাধ্য হয়, 
গসখাদন ঐরূপ সাম্প্রোবয়কতাদুষ্ পদরাপকার-বচকীিম্মা িাহ্যমবূর্ম্ম দত 
‘পরাবথ ম্মতা’ িবলয়া মদন হইদলও তন্মদধ্য প্রবতষ্াশার গুতি মােকতা ও 
গপ্ররি আদে ।

আমরা রখন ভতূগ্স্ত হই, তখন বনদজরা তাহা িণুবিদত পাবর 
না; ইহারই নাম—মায়া । আবথ ম্মক গক্ষত্র েদূর থাকণু ক, রখন পরমাথ ম্ম-
পদথর পবথক িবলয়া পবরচয় বেই, তখনও লাভ পজূা-প্রবতষ্াবে 
অনদথ ম্ম অবভভতূ হইয়া আমরা আমাবে�দক উহাদের দ্ারা আক্রান্ত 
িবলয়া িণুবিদত পাবর না । কাবমনী-কাঞ্চন-ত্যা�ী �ল্গুহিরা�ীর বনকি 
রান, তাহাদক বকেণু দতই িণুিাইদত পাবরদিন না গর, বতবন সকল ত্যা� 
কবরয়াও প্রবতষ্াশা ত্যা� কবরদত পাদরন না । হয় ত’ বিরা�ীর গিশ 
লইয়াবে, িবহিম্মাস পরম্ম্যন্ত ত্যা� কবরয়াবে, ব্রদজর (?) িদন িদন মাধণুকরী 
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মাব�য়া খাইদতবে, ধাতণু -দ্রি্য স্পশ ম্ম কবর না, বশষ্য কবর না, কণু িীর িঁাবধ 
না, গকান স্াদন এক বেিদসর অবধক থাবক না—িাহ্যেৃবষ্দত সম্পিূ ম্ম 
বনঃস্ (!!); বকন্তু এত ত্যা� কবরয়াও ধাতণু দ্রি্য স্পশ ম্ম না করা—বশষ্য 
করা—কণু িীদর িাস না করা প্রভৃবতর প্রবতষ্াবি ত্যা� কবরদত পাবর 
নাই । এইজন্যই শ্রীসনাতন গ�াস্বামী প্রভণু  িবলয়াদেন গর, সকল ত্যা� 
কবরদলও রাহা ত্যা� করা রায় না, অথচ রাহা সকল অনদথ ম্মর জননী, 
তাহাই প্রবতষ্াশা ।

প্রবতষ্াশার গকরামতই এই গর, ইহা রাহাদক পাইয়া িদস, বপশাচী-
গ্দস্তর ন্যায় গস তাহা িণুবিদত পাদর না । আবথ ম্মক সাবহবত্যক�িও এজন্য 
ইহাদক এইরূপভাদি িি ম্মনা কবরদত িাধ্য হইয়াদেন,—“Last remains 
of noble Mind”—মহেন্তঃকরি সমস্ত পবরত্যা� কবরয়াও ইহাদক 
পবরত্যা� কবরদত পাদর না । জা�বতক পরাবথ ম্ম-সম্প্রোদয়র অন্তর 
মহৎ—এ বিিদয় গকান প্রবতিাে নাই; বকন্তু গসই মহেন্তঃকরিও 
প্রবতষ্াশার কাদে োসখৎ না বলবখয়া পাদর না ।

রাহা পবরত্যা� করা রায় না, তাহা লইয়া মারামাবর কবরিার 
েরকার বক ? রখন পবরত্যা�ই করা রাইদি না, তখন পবরত্যা� না 
কবরয়া তাহার সদ্ ি্যিহার কবরিার গকান উপায় অাবিষ্াদরর গচষ্াই 
সর্ম্ম াদপক্ষা িণুবদ্মাদনর কারম্ম্য । বকন্তু এই অাবিষ্ার-কারম্ম্যবি আমাদের 
বনদজর পবরকল্পনা িা মতলি-অনুসাদর কবরদত গ�দল এক বিপদ্ 
এড়াইয়া আিার আর একবি ভীিিতর বিপদে পবড়দত হইদি । তাই এ 
বিিদয় সম্পিূ ম্ম অবভজ্�ি গর প্রিালী জানাইয়াদেন, তাহার অনুসরি 
করাই গশ্রয়ঃ । পদূর্ম্ম ই আমরা িবলয়াবে,—সকল অবভজ্�ি গর 
প্রিালী জানাইয়াদেন, তাহার অনুসরি করাই গশ্রয়ঃ । পদূর্ম্ম ই আমরা 
িবলয়াবে,—সকল ত্যা� কবরদলও রাহা বকেণু দতই ত্যা� করা রায় না, 
তাহা হয় পরমাথ ম্ম,—না হয় অনথ ম্ম । প্রবতষ্াদক পরম অনথ ম্ম না কবরয়া 
পরমাদথ ম্ম পরম্ম্যিবসত কবরিার গকান উপায় আদে বক না, তাহাই এখন 
অনুসন্াদনর বিিয় । মহাজদনর �ীবতদত এই সমস্যার একবি সুন্দর 
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সমাধান আদে,—
 জদড়র প্রবতষ্া, শকূদরর বিষ্া,

জান না বক তাহা মায়ার বিভি
 বিষ্িী প্রবতষ্া, তা’গত কর বনষ্া,

তাহা না ভবজদল লবভদি গিৌরি ॥
জদড়র প্রবতষ্াই বিষ্াদভাজী শকূদরর বিষ্ার ন্যায় পবরত্যাদ�র 

িস্তু; বকন্তু তাহা হবরবিমণুখ জ�ৎ—রাহাদক শ্রীমদ্ ভা�িত বিড়্ িরাহ 
িা গ্াম্য শকূদরর সবহত তণু লনা কবরয়াদেন, গসই জ�দতর বনকি পরম 
গলাভনীয় খাদ্ । এই জন্যই তাহাদক মায়ার বিভি িলা হইয়াদে । 
মাবয়ক রাদজ্য এত িড় বিভি আর বকেণু ই নাই ।

রঁাহারা সকল িস্তুদক হবরদসিার উপকরি কবরদত পাবরয়াদেন, 
সকল ি্যাপারদক পরমাথ ম্ম কবরয়াদেন, তঁাহাদের বনকি প্রবতষ্াও 
হবরদসিার উপকরি িা পরমাথ ম্ম হইয়াদে । ইহারই নাম—বিষ্িী 
প্রবতষ্া, ইহাদতই বনষ্া কবরদত হইদি । ইহাদত বনষ্া না থাবকদল কখন 
গভাদ�র, কখনও িা নাবস্তকতাময় ত্যাদ�র পােদ�ালক হইয়া পবড়দত 
হইদি! “আবম হবরদসিক�দির জণুতািরোর,”—এই প্রবতষ্া রাহাদের 
হৃেদয় সুেৃঢ়ভাদি প্রবতবষ্ত হয় নাই, রাহারা অন্যান্য অনথ ম্ম-ত্যাদ�র 
সদ্ সদ্ এইরূপ হবরদসিার অনুকলূ অবভমানদকও অনদথ ম্মর অন্যতম 
মদন  কবরয়া ত্যা� কবরিার জন্য প্রস্তুত, তাহারা কখনও সুেৃঢ় শ্রদ্ার 
সবহত হবরদসিাদকই একমাত্র প্রদয়াজন িবলয়া িরি কবরদত পাদর 
নাই । এজন্য ভ�িান্ শ্রীদ�ৌরসুন্দর গপ্রমকল্পিদৃক্ষর মালাকাররূদপ 
িবলয়াদেন,—

 অতএি সি �ল গেহ’ রাদর তাদর ।
 খাইয়া হউক গলাক অজর অমদর ॥
 জ�ৎ ি্যাবপয়া গমার হ’গি পণুি্যখ্যাবত
 সুখী হইয়া গলাদক গমার �াবহদিক কীবর্ম্ম  ॥ 

(বচঃ চঃ আ ৯।৩৯-৪০)
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আিার শ্রীদ�ৌর-রামানন্দ-সংিাদে শুবনদত পাই,—
 কীবর্ম্ম�ি মদধ্য জীদির গকান িড় কীবর্ম্ম  ?
 ‘কৃষ্ভতি’ িবলয়া রঁাহারা হয় খ্যাবত ॥

(বচঃ চঃ ম ৮।২৪৫)
কৃদষ্র গসিকাবভমানই সর্ম্ম দশ্রষ্ রদশাদ�ৌরি । বিষ্দির পচিাৎ 

পচিাৎ প্রবতষ্া অনু�মন কদর িবলয়া তাহাদক অবনত্য িা মাবয়ক বিভি 
মদন কবরদত হইদি না—
 বিষ্দির পাদে, প্রবতষ্াশা আদে,

তা’ত কভণু  নদহ অবনত্য বিভি ।
 গস হবর-সম্বন্, শনূ্য মায়া�ন্,

তাহা কভণু  নয় জদড়র বিভি ॥
শ্রীল কবিরাজ গ�াস্বামী প্রভণু  শ্রীল মাধদিন্দ্রপণুরীর প্রসদ্ বলবখয়াদেন,—
 প্রবতষ্ার স্বভাি এই জ�দত বিবেত ।
 গর না িাদছে, তা’র হয় বিধাতা-বনবর্ম্ম ত ॥
 প্রবতষ্ার ভদয় পণুরী রদহ পলাঞা ।
 কৃষ্দপ্রদম প্রবতষ্া চদল সদ্ �ড়াঞা ॥

(বচঃ চঃ মঃ ৪।১৪৬-১৪৭)
শ্রীল মাধদিন্দ্রপণুরী কৃষ্দসিার েলনায় িা প্রবতষ্া ত্যাদ�র েলনায় 

প্রবতষ্া-আহরদির গকান অন্তবনম্ম বহত কপি গচষ্া প্রেশ ম্মন কদরন নাই; 
কাদজই রঁাহারা তঁাহার অনুকরি কদরন, তঁাহারা প্রবতষ্া-ত্যাদ�র 
েলনায় প্রবতষ্া আহরিদকই অবভসবন্ লইয়া ভাদির ঘদর চণু বর কবরয়া 
থাদকন । এইজন্য মহাজন �াবহয়াদেন,—
 কীর্ম্মন োবড়ি, প্রবতষ্া মাব�ি,

বক কাজ  িঁণু বড়য়া তােৃশ গ�ৌরি ।
 মাধদিন্দ্রপণুরী, ভািঘদর চণু বর,

না কবরল কভণু  সোই জানি ॥
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 গতামার প্রবতষ্া, শকূদরর বিষ্া,
তা’র সহ সম কভণু  না মানি ।

 মৎসরতািদশ, তণু বম জড়রদস,
মদজে োবড়য়া কীর্ম্মনদসৌষ্ি ॥

জড়-প্রবতষ্াশা মৎসরতার জন্মভবূম । পদরর উৎকিম্ম িা উন্নবত 
রাহারা সহ্য কবরদত পাদর না, তাহারাই মৎসর । অপদরর উন্নবত 
হইদল—অপদরর প্রবতষ্া হইদল পাদে বনদজর অাদপবক্ষক জড়প্রবতষ্ার 
পবরমািিণু কণু  ম্ান হইয়া পদড়, এজন্য আমরা পদরর ভাল শুবনদত 
পাবর না । আবথ ম্মক গক্ষত্র েদূর থাকণু ক, পারমাবথ ম্মকরাদজ্য প্রদিদশর 
অবভনয় কবরয়াও অপদরর পরমাবথ ম্মক উন্নবতর কথা শুবনদল কাহারও 
কাহারও িদক্ষ গরন গশল বিদ্ হয় । রখনই কাহারও এরূপ বচর্িবৃর্ 
উবেত হয়, তখনই জাবনদত হইদি,—তাহার হৃেদয় বিষ্িী প্রবতষ্ার 
গলশমাত্রও উবেত হয় নাই, হৃেয় জড়প্রবতষ্ায় আচ্ন্ন হইয়াদে । 
কারি, ভা�িতধর্ম্ম  িা বিষ্িধর্ম্ম  পরম বনর্ম্ম ৎসর সাধণুবেদ�রই ধর্ম্ম  । 
গরখাদন এক গুরুভ্রাতা, আর এক গুরুভ্রাতার পারমাবথ ম্মক উন্নবত বকম্বা 
হবর-গুরুদসিায় অবধকতর বনপণুদি্যর কথা শুবনয়া প্র�ণু ল্ হইিার 
পবরিদর্ম্ম  ি্যবথত ও ম্ান হইয়া পদড়ন, গসখাদন জাবনদত হইদি জড় 
প্রবতষ্াশা-বপশাচী ধষৃ্া শ্বপচরমিী তঁাহার হৃেয় অবধকার কবহয়াদে । 
তাই মনঃবশক্ষায় শ্রীল রঘণুনাথ োস গ�াস্বামী প্রভণু  আমাবে�দক বশক্ষা 
বেয়াদেন,—

 প্রবতষ্াশা ধষৃ্া শ্বপচরমিী গম হৃবে নদিৎ
 কথং সাধণু গপ্রমা স্পশৃবত শুবচদরতন্ননু মনঃ ।
 সো তৎ গসিস্ব প্রভণু েবয়তসামন্তমতণু লং
 রথা তাৎ বনষ্াশ্য বেবর তবমহ তৎ গিশয়বত সঃ ॥

——
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শ্রীরা্াষ্ম়ী
অা�ামীকাল শ্রী মদঠ শ্রীশ্রীরাধাষ্মী-উৎসি । শ্রীরাধা গ�ৌড়ীদয়রই 

একমাত্র উপাস্য গেিতা—একমাত্র িবলিার কারি এই গর, গ�ৌড়ীয় না 
হইদল শ্রীরাধার ভজদনর গরা�্যতা-লাভ িা মর্ম্ম -উপলবধি গকানওবিই 
হয় না । গ�ৌড়ীয়া-নাথ এই �ঢূ়তম ভজন-রহস্য জ�দত আবিষ্ার 
কবরয়াদেন,—

গপ্রমা নামাদ্তূাথ ম্মঃ শ্রিিপথ�তঃ কস্য নানোং মবহনেঃ
গকা গির্া কস্য িনৃ্দািনবিবপন-মহামাধণুরীিণু প্রদিশঃ ।
গকা িা জানাবত রাধাং পরমরসচমৎকারমাধণুরম্ম্যসীমা-
গমকহচিতন্যচন্দ্রঃ পরমকণু িয়া সর্ম্ম মাবিচিকার ॥

(বচতন্যচন্দ্রামতৃম্ ১০।১৩০)
‘গপ্রম’ নামক পরম পণুরুিাথ ম্ম কাহারই িা শ্রিিদ�াচর হইয়াবেল ? 

গকই িা শ্রীনাদমর মবহমা জাবনত ? কাহারই িা িনৃ্দারদি্যর �হন-
মহামাধণুরী-কেদম্ব প্রদিশ বেল ? গকই িা পরম চমৎকার অবধরূঢ় 
মহাভাি-মাধণুদরম্ম্যর পরাকাষ্া শ্রীিািম্মভানিীদক (উপাস্য-িস্তুরূদপ) 
জাবনত ? এক শ্রীহচতন্যচন্দ্রই পরম ঔোরম্ম্য-লীলা প্রকি কবরয়া এই সমস্ত 
অাবিষ্ার কবরয়াদেন ।

আবিষ্ার ও সৃবষ্—এক কথা নদহ । রঁাহারা গসই পরদেিতার 
োয়া মায়ায় অবভভতূ,—এরূপ প্রাকৃত সাবহবত্যক, পত্নতাবত্ত্বক, বকংিা 
রািতীয় উপাবধক ি্যবতি�ি শ্রীরাবধকাদক শ্রীহচতন্যদেি িা তঁাহার 
পরূ্ম্ম িত্তী গকান গকান পোিলী-গলখক িা গপৌরাবিদকর সৃষ্ ি্যাপার 
িবলয়া মদন কদরন! রবেও গকাথায় গকাথায় ও প্রত্নতাবত্ত্বক অাবিষ্ার-
সমহূ উঁহাদের ধারিার সঙ্কীি ম্মতাদক খাবনকিা প্রশস্ত কবরয়া গেয়, 
তথাবপ জন্ম-মতৃণু ্যর অধীন অবস্তা অপ্রাকৃতদকও অন্যরূপ ভাবিদত 
পাদর না ।
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গকান গকান সাবহবত্যক শ্রীরাবধকা-সম্বদন্ এইরূপ কতকগুবল 
উবতি বলবখয়া গরন তঁাহাদক অদনক িাড়াইয়া বেয়াদেন মদন কবরয়া 
গ�দলন । গকান সাবহবত্যক বলবখয়াদেন,—“ভবতি ও গপ্রদমর উপকরি 
বেয়া শ্রীমতী রাবধকাসুন্দরী সৃষ্;—বতবন ‘আদয়সা’ বক কণু ন্দনবন্দনী 
নদহন, তঁাহার বিরদহর এক কবিকা কষ্ িহন কবরদত পাদর,—তঁাহার 
সুদখর এক লহরী ধারি কবরদত পাদর, এরূপ নারী-বচত্র পবৃথিীর 
কাদি্যাদ্াদন নাই ।” আিার এই জাতীয় সাবহবত্যকই বস্ববরিী-গলখনী 
চালাইয়া বলবখয়া গ�বলয়াদেন—“শ্রীমতী রাধা প্রথমতঃ ব্রহ্মহিির্ম্ম  
পণুরাি ও আর কদয়কখাবন সংসৃ্কত গ্থে আশ্রয় কবরয়া শুভবেদন 
আরম্ম্যািদর্ম্মর গেিমণ্ডদপ প্রদিশ লাভ কবরয়াবেদলন; বচরশ্রদদ্য় 
গেিদেিী�ি প্রকৃবতর এই অািরিহীনা নগ্ন গসৌন্দরম্ম্যময়ীর অন্তরাদল 
পবড়য়া গ�দলন; সদ্চিণু ত অনাঘ্রাত মালতী পণুদপের ন্যায় এই গেিীদক 
পাইয়া কবি ও ভতি আনবন্দত হইল; বচরাধারম্ম্যা দু� ম্মা ও কালীর উদদেদশ্য 
আহৃত পণুপেমালা শ্রীরাবধকার কদঠে গোলাইয়া বেল ।”

সাবহবত্যক�দির প্রিীিতার অিগুঠেদন এই সকল অর্ম্ম াচীনতার 
গকালাহদলর সমাদলাচনা পবরস্ণু ি কবরয়া সাধারদির বনকি প্রকাশ 
কবরদত গ�দল অদনক কথা িবলদত হয় । গর গুহ্যতম মহাবনবধ কাম-
দক্রাধাসতি জ�দতর হাদি প্রকাশ না কবরয়া সরদত্ন গুতি সম্পদের 
মদধ্য সংরবক্ষত হইয়াবেল িবলয়া স্লূিণুবদ্ সাবহবত্যক, পবণ্ডত, মনীিী 
িা সাধারি ভতি-সম্প্রোয় শ্রীমদ্া�িদতর মদধ্যও শ্রীরাবধকাদক েশ ম্মন 
কবরিার গরা�্যতা পান নাই, গসই �ঢূ়তম িাস্তিতাদক জড়দবের বিরাট্ 
রূদপর বনকি বক কবরয়া িণুিান রাইদত পাদর ? স্যর আইজাক বনউিন্ 
ইংলদণ্ডর উল্ সথ্ রপ্ সহদরর গকান িা�াদন মাদ্াকিম্মিশবতি লক্ষ্য 
কবরয়াবেদলন িবলয়া গসখাদনই ঐ শবতির প্রথম জন্ম, ইহার পদূর্ম্ম  
গকহ গসই শবতির িাস্তিতা আদেৌ জাবনদতন না, িা উহার অবস্তবে 
বেল না,—এরূপ অনুমান জ্াদনর রাদজ্য রিবনকা-পতনমাত্র । হয় 
ত’ ১৪৯২ খষৃ্াদব্দ কলম্বসকরৃ্ম্মক আদমবরকার আবিষ্াদরর িহু পদূর্ম্ম  
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এই প্রদেশ অজ্াত বেল না; বকন্তু গসই িহু পদূর্ম্ম র প্রমাি প্রত্নতদত্ত্বর 
সমাবধ�দভম্ম  এখনও হয় ত’ সমাবহত হইয়া রবহয়াদে । গর-কাল পরম্ম্যন্ত 
মদহঞ্জডাদরার সভ্যতা প্রত্নতদত্ত্বর সমাবধ�ভম্ম  হইদত অাবিষৃ্ত না 
হইয়াদে, গস-কাল পরম্ম্যন্ত সকদল ঐরূপ সভ্যতার কথা ভাবিয়া উবঠদত 
পাদর নাই । জদড়র সৃবষ্-সম্বদন্ই মানদির জ্াদনর গেৌড় রখন অসম্পিূ ম্ম, 
তখন আধণুবনক কাদলর প্রাতি অসম্পিূ ম্ম উপকরি এিং অসম্পিূ ম্ম ইবন্দ্রয় 
ও কাম-দক্রাধাবেত দ্ারা অবভভতূ মবস্তষ্ লইয়া অপ্রাকৃদতর সম্বদন্ 
গকান বসদ্ান্ত করা গকিল বিপর্নক নদহ, সদত্যর প্রবত অজ্াত িা 
জ্াতসাদর প্রিল প্রবতবহংসার গচষ্া ।

একবেন আধণুবনক প্রাকৃত সাবহবত্যক�দির িত্মম্ম প্রেশ ম্মকগুরু রায় 
গুিাকর ভারতচন্দ্র শ্রীরাবধকার প্রকৃত স্বরূপ িণুবিদত অসমথ ম্ম হইয়া 
তঁাহারই োয়ার মায়ায় অবভভতূ হইয়া পবড়য়াবেদলন! তাই তঁাহাদক 
অপ্রাকৃত শ্রীরাধা-গসিাসর্ম্ম স্ব শ্রীল োসদ�াস্বামী প্রভণু র ভজনস্ান পণুরীর 
সাতাসনমদঠ বিরতি-গিদি ভজন কবরিার অবভনয় কবরয়াও বিরদতির 
গিশ পবরত্যা� কবরদত হইয়াবেল এিং বতবন হীরা মাবলনী, গসানামণুখীর 
প্রাকৃত গসৌন্দরম্ম্য, কণু িনীর িশীকরিবিদ্া প্রভৃবতদক অপ্রাকৃদতর 
অানুকরবিক েঁাদচ িাবলয়া কাি্যরস সৃবষ্ কবরয়াবেদলন ও তোনীন্তন 
ি্-সমাদজর ভািা ও সাবহদত্যর খাদত কাদমর িন্যা প্রিাবহত কবরয়া 
বেদলন । আমরা রায় গুিাকদরর গোি বেদতবে না, ইহা অঘিন-ঘিন-
পিীয়সী মায়ারই প্রভাি! মায়া প্রিীি ও নিীন সাবহবত্যক, প্রত্নতাবত্ত্বক 
ও রািতীয় প্রত্যয়ান্ত জা�বতদকর চদক্ষ এই োবন সৃবষ্ কবরয়াদে 
িবলয়াই আজও অবখদলশ্বরী দু� ম্মার অংবশনী স্বরূপশবতি শ্রীরাবধকার 
অসদমাদ্ম্ম বে সুদ�াপ্য সম্পদে সংরবক্ষত হইয়া রবহয়াদে ।

শ্রীল প্রভণু পাে ইহাই গ�ৌড়ীদয়র গরা�্য পবরভািা ও বসদ্ান্তধারার 
মদধ্য বিদশি কবরয়া জানাইয়াদেন । অপ্রাকৃত গ�ািদ্ম্ম দনর গসিা না 
কবরদল গ�ািদ্ম্ম দনর বনকিস্ গপ্রমামতৃপ্লািনদক্ষত্র শ্রীরাধাকণু দণ্ডর 
সর্ম্ম দশ্রষ্তা উপলবধি হয় না । রঁাহারা প্রাকৃত গ�ািদ্ম্ম দনর গসিা কদরন 
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অথ ম্মাৎ (‘গ�া’ অদথ ম্ম ইবন্দ্রয় িা বিদ্া) গকিল িবহর্ণুম্ম খ ইবন্দ্রয় িবৃদ্ িা 
িবহর্ণুম্ম খ ইবন্দ্রয় পবরচালনা কবরিার বিদ্ার সংসৃ্কবত সাধন কবরয়া 
থাদকন, তঁাহারা শ্রীরাধার োয়াশবতি মহামায়ার বনরয়কণু দণ্ড বনমবর্ত 
হইয়া থাদকন; আর রঁাহারা অপ্রাকৃত গ�া অথ ম্মাৎ আদত্মবন্দ্রদয়র 
পবরপণুবষ্ িা বিকাশ সাধন কদরন, রঁাহারা পরাবিদ্ার অনুশীলন 
কদরন, তঁাহারা কৃদষ্বন্দ্রয়তপ ম্মিদকই গ�ািদ্ম্ম ন-গসিা িবলয়া জাদনন । 
জড়রণুবতিিােী অবরষ্াসুর তাহার শৃ্ দ্ারা রখন গ�ািদ্ম্ম নদক আক্রমি 
কবরয়া বনজ গভা� িদ্ম্ম ন কবরিার গচষ্া কদর অথ ম্মাৎ রখন পরম 
আবস্তকতা—শান্ত-োস্য-সখ্য-িাৎসল্য-মধণুর রস-পঞ্চদকর বিিয় 
িাস্তি সত্যদক ধ্বংস কবরদত উদ্ত হয়, তখন কৃষ্ গসই অবরষ্াসুরদক 
বনধন কবরয়া সদত্যর প্রবতষ্া কদরন । অবরষ্াসুর (িিৃভাসুর) বনহত 
হইদল গপ্রৌঢ়া গ�াপী মেবনকা তৎকাদরম্ম্যর পণুরস্কাররূদপ শ্রীরাবধকা 
সুন্দরীদক শ্রীকৃদষ্র হদস্ত সমপ ম্মি কদরন । অবরষ্াসুর িদৃির অাকৃবত । 
গ�া—রাহা ধর্ম্ম াচারীর বনকি ধদর্ম্ম র প্রতীকরূদপ বিদিবচত—রাহা 
প্রলয়কারী রুদদ্রর িাহনরূদপ বিবেত, গসইরূপ এক ধদর্ম্ম র ধ্বজা 
লইয়া অবরষ্াসুর রণুবতিিাবেতা প্রেশ ম্মন পরূ্ম্ম ক িাস্তি সত্যদক আক্রমি 
কবরদত আদস । কৃষ্ এই রণুবতিিাবেতামলূক ধর্ম্ম ধ্ববজতাদক বিনাশ 
কদরন । গসই িিৃিাহন রুদদ্রর মস্তক স্বয়ংরূপ কৃদষ্র স্বাংশতত্ত্ব বিষ্ণু র 
পােপদ্ম-িাবহনী �্ার িাহন, গসই রুদ্র মেনবিজয়ী হইদল গর অপ্রাকৃত 
মেনদমাহদনর রাস-বিলাদসর তাৎপরম্ম্য উপলবধি কবরিার জন্য গ�াপী-
কৃপা চান, গসই রাস-নতৃ্য সাধারিী ও সমঞ্জসা গ�াপী�দি পবরিতৃ 
িবলয়া বরবন গসইরূপ রাসস্লীও পবরত্যা� কদরন, শ্রীকৃষ্ গসই একমাত্র 
সর্ম্ম দশ্রষ্ আনন্দবিধাবয়নীর গপ্রদম অাকৃষ্ হইয়া তৎপচিাৎ পচিাৎ 
অনু�মন কবরয়া থাদকন এিং তখন সাধারিী গ�াপী�ি রঁাহার সম্বদন্ 
এইরূপ িবলয়া থাদকন, বতবনই শ্রীমদ্া�িদতর প্রধানা নাবয়কা,—

 অনয়ারাবধদতা ন্ূযনং ভ�িান্ হবররীশ্বরঃ ।
 রদন্না বিহায় গ�াবিন্দঃ প্রীদতা রামনয়দ্রহঃ ॥

(ভাঃ ১০।৩০।২৪)
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গহ সহচবর, আমাবে�দক পবরত্যা� কবরয়া শ্রীকৃষ্ রঁাহাদক 
বনভৃদত লইয়া গ�দলন, বতবনই ঈশ্বর হবরদক অিশ্যই অবধক আরাধনা 
কবরয়াদেন । �ঢূ় অথ ম্ম এই গর, বতবন কৃষ্কান্তা�দিরও বশদরামবি 
িবলয়া তঁাহার নাম ‘রাবধকা’ হইয়াদে । অবরষ্াসুর িা িিৃভাসুদরর 
বনধন-প্রস্ক্রদমই শ্রীশ্যামকণু ণ্ড ও শ্রীরাধাকণু দণ্ডর অাবিভম্ম াদির প্রস্ 
শুবনদত পাওয়া রায় । এই রাধাকণু দণ্ডই শ্রীকৃষ্ শ্রীরাবধকার রণুদথর সবহত 
মধ্যাণেকাদল রাসবিলাস কবরয়া থাদকন । বনশ-বিলাদস অদপক্ষা 
এই মাধ্যাবণেক বিলাদস অবধকতর চমৎকাবরতা আদে । এখাদন 
বকন্তু সাধারিী গ�াপী�দির প্রদিশাবধকার নাই । রঁাহারা শ্রীকৃদষ্র 
িংশীরদি আকৃষ্ হইয়া শ্রীরাবধকার অনু�ত্য অদপক্ষা না কবরয়াই ‘ধীর 
সমীদর’ কৃদষ্র সবহত রাসক্রীড়া কদরন, তঁাহারা রাধাকণু ণ্ড-তিবস্ত 
রাসস্লীদত প্রদিদশর অবধকার পান না । চন্দ্রািলীর এই স্াদন প্রদিদশর 
অবধকার নাই ।

রসরাজ শ্রীকৃদষ্র রাস-নতৃ্য নিরাজমবূর্ম্ম  রুদদ্রর তাণ্ডি িা 
তেনুকরদি প্রাচীন িা আধণুবনক-কাদল কবল্পত বিবভন্ন গেশীয় নদৃত্যর 
ন্যায় নদহ । িস্তুতঃ এই রাসমণ্ডলীদত গ�াপীশ্বর সোবশি গর নতৃ্য-েীক্ষা 
লাভ কবরয়াবেদলন, তাহা হইদত তেংশভতূ রুদ্র তঁাহার নিরাজমবূর্ম্ম  
প্রকাশ কবরয়াদে । আমরা িহৃদ্া�িতামদৃত গেবখদত পাই,—সঙ্কিম্মি-
গসিক রুদ্র রামনাদম বিদভার হইয়া জ�দুন্মােক তাণ্ডি রচনা 
কবরদতদেন । তঁাহার নদৃত্যরই গভা�িদ্ম্ম ন অনুকরি কবরয়া জ�ৎ 
প্রলদয়র অবভসাদর চবলয়াদে ।

চণ্ডীোস, বিদ্াপবত, কি ম্মামতৃ, শ্রী�ীতদ�াবিন্দ প্রভৃবত রস-গ্দথে 
শ্রীরাবধকার গর গসিা-বিলাদসর কথা অনথ ম্মমণুতি ভতি সম্প্রোদয়র বনকি 
প্রকাবশত হইয়াদে, শ্রীরাধার ভাি-কাবন্ত-মবণ্ডত শ্রীদ�ৌরসুন্দদরর 
অনু�ত বনজ-জন�ি তাহা অদপক্ষা অবধকতর গসিা-চমৎকাবরতার 
কথা তর্ৎ গ্দথে েশ ম্মন কবরদত পাদরন; এইজন্যই শ্রীরায় রামানন্দ 
শ্রীজ�ন্নাথিল্ভ-নািক-�ীবত রচনা কবরয়াবেদলন । শ্রীরূপদ�াস্বামী 
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প্রভণু  ‘বিেগ্ধমাধি’, ‘োনদকবলদকৌমণুেী’, ‘স্তিমালা’ এিং শ্রীরূপানু�ির 
শ্রীল রঘণুনাথ োস গ�াস্বামী প্রভণু  ‘মণুতিাচবরত’, ‘স্তিািলী’ ও 
শ্রীরূপরঘণুনাথানু� শ্রীল কবিরাজ গ�াস্বামী প্রভণু  ‘শ্রীদ�াবিন্দলীলামতৃ’ 
প্রভৃবত অপ্রাকৃত রসগ্থে রচনা কবরয়াদেন । গ�ৌড়ীয়�দির �ীতদ�াবিন্দ, 
‘কি ম্মামতৃ’, ‘বিদ্াপবত’, ‘চণ্ডীোস’ পাঠ ও অদ�ৌড়ীয়�দির তর্ৎ গ্থে-
পাঠ—আকাশ-পাতাল প্রদভে—জা�বতক উোহরদির দ্ারা উহা 
িণুিাইিার নদহ । িি ম্মপবরচয় মাত্র লাভ কবরয়া গশক্সপীয়ার িা কাবলোস 
পাঠ অবভজ্ অধ্যাপদকর তর্দ্ গ্থেপাদঠ প্রদভদের উোহরিও ঐস্দল 
অসম্পিূ ম্ম ।

নন্দীশ্বর-পর্ম্ম দতর েবক্ষদি ‘িরসানু’ নাদম এক ব�বররাজ 
গশাবভত রবহয়াদে । গসই িরসানু-পর্ম্ম দতর অবধত্যকায় গ�াপরাজ 
িিৃভানু সহধবর্ম্ম িী কৃবর্কার সবহত িাস কবরয়া শ্রীহবরর আরাধনা 
কবরদতবেদলন । ভাদ্রমাদসর শুক্াষ্মী বতবথদত, বিশাখা-নক্ষদত্র, 
মধ্যাণেকাদল, িিৃভানু রাজার �দৃহ এক কন্যারত্ন অাবিভণুম্মত হইয়া �হৃ, 
পণুর, েশবেক্ উদ্াবসত কবরয়া বেদলন । িিৃভানুপণুদর গ�াপরাজ িিৃভানু, 
রত্নভানু ও সুভানু ভ্রাতৃ�দির সদ্ আনদন্দ নতৃ্য কবরদত লাব�দলন । 
মহাভা�্যিতী কৃবর্কা চন্দ্রকবলকা-দুবহতার েশ ম্মদন আনদন্দ আত্মহারা 
হইদলন । সুরপণুদর ও ব্রজপণুদর আনদন্দর লহরী প্রিাবহত হইল । এই 
অপ্রাকৃত কন্যারত্নই িিৃভানু-নবন্দনী শ্রীরাবধকা-নাদম খ্যাতা হইদলন ।

 “তত আরভ্য নন্দস্য ব্রজঃ সর্ম্ম সমবৃদ্মান্ ।
 হদরবনম্মিাসাত্মগুহি রমাক্রীড়মভনূ্নপৃ ॥”

(ভাঃ ১০।৫।১৮)
শ্রীহবরর বনিাসভবূম নন্দদ�াকণু দল শ্রীনন্দ-নন্দন রািৎ বন�ঢূ়ভাদি 

বিহার কদরন, তািৎ শ্রীরাধাপ্রমণুখা ব্রজরামা�িও বন�ঢূ়ভাদি বিহার 
কবরয়া থাদকন ।

শ্রীনন্দকণু মার রখন প্রকিরূদপ বিহার কদরন, তখন ব্রজরামা-
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বশদরামবি শ্রীরাবধকাও তঁাহার কায়ি ূ্যহ গ�াপ-রামা�দির সবহত 
প্রকিরূদপ বিহার কবরয়া থাদকন ।

রঁাহারা মদন কদরন,—জ�োরাধ্যা দু� ম্মা ও কালীর উদদেদশ্য 
অাহৃত পণুপেমালা শ্রীরাবধকার কদঠে গোলাইয়া গেওয়া হইয়াদে, 
রঁাহারা মদন কদরন,—ব্রহ্মহিির্ম্মপণুরাি আশ্রয় কবরয়া শ্রীরাবধকা 
আরম্ম্যািদর্ম্মর গেিমণ্ডদপ প্রদিশ লাভ কবরয়াদেন, তঁাহাদের বনকি 
গকিল প্রত্নতাবত্ত্বক রিবনকাপাতমাত্র হয় নাই, শা্রেীয় সন্ান হইদতও 
তঁাহারা িবঞ্চত রবহয়াদেন । গর ভণু িনদমাবহনী সৃবষ্-বস্বত-প্রলয়সাবধকা 
দু� ম্মাদক ব্রহ্মসংবহতায় গ�াবিদন্দর স্বরূপশবতি—ভণু িনদমাহন গ�াবিদন্দর 
মদনাদমাবহনী শ্রীরাধার োয়া-শবতি িবলয়া িবি ম্মত হইয়াদে, গসই 
স্বরূপশবতি অংবশনীর বনত্যবিগ্হ অদধাক্ষজ-গসিায় পিূ ম্মেীক্ষা লাভ 
না হইদল বকেণু দতই িণুবদ্ িা মনীিার হস্তামলক হইদত পাদর না । ইহা 
িন্্যারণুবতি নদহ, সাবহবত্যক�দির িণুবদ্ গশাবধত হইদল তঁাহারাও এই 
িাস্তিসদত্যর মর্ম্ম  উপলবধি কবরদত পাবরদিন । িস্তুতঃ রঁাহাদক লইয়া 
সাবহত্য—বরবন সাবহদত্যর বিগ্হ, গসই িিৃভানুনবন্দনীদক অনথ ম্মরণুতি 
জীি বচবনদত না পাবরয়াই গভা�ময় সাবহত্যপদঙ্ক আত্মপাত িরি 
কবরদতদেন । তাই অপ্রাকৃত সাবহবত্যকদশ্রষ্ শ্রীরূপানু�ির শ্রীরঘণুনাথ 
োস গ�াস্বামী প্রভণু  �াবহয়াদে,—

 “তস্যা অপাররসসারবিলাসমদূর্ম্ম -
 রানন্দকন্দপরমাদ্ণুতদসৌখ্যলক্ষ্যাঃ ।
 ব্রহ্মাবেদুর্ল্লভ�দতিৃম্মিভানুজায়ায়াঃ
 বকঙ্করম্ম্যদমি মম জন্মবন জন্মবন স্যাৎ ॥”
 “অপার রদসর সার বিলাস-মরূবত ।
 পরম অদ্ণুত গসৌখ্য আনন্দ বনিৃম্মবত ॥
 ব্রহ্মাবের সুদুর্ল্লভ িিৃভানুকন্যা ।
 জদন্ম জদন্ম তঁার োদস্য হই গরন ধন্যা ॥”
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 “হা গেবি কাকণু ভর�ে�েয়াদ্ িাচা
 রাদচ বনপত্য ভণু বি েণ্ডিদুদ্িাবর্ম্ম ঃ ।
 অস্য প্রসােমিণুধস্য জনস্য কৃবো
 �ান্বর্ম্ম দক তি �দি �িনাং বিদধবহ ॥”
 “িহু েণ্ডিৎ পবড় িহু আবর্ম্মস্বদর ।
 কাকণু ভদর �ে�েিচদন গরাড়কদর ॥
 প্রাথ ম্মনা কবর গ�া গেবি এ অিণুধজদন ।
 তি �দি �বি কৃপা কর অবকঞ্চদন ॥”

——

ররাহম্ম ও রজরচ্ছবাদ
রথাহম্ম’ শব্দবি  অদনদকর বনকি অপবরবচত িবলয়া মদন হইদত 

পাদর । বকন্তু শ্রীল রূপদ�াস্বামী প্রভণু র ‘ভবতিরসামতৃবসন্ণু ’-ধতৃ 
শ্রীমন্মহাপ্রভণু র বশক্ষার গর দুইবি গলোক পাঠকমাদত্ররই েৃবষ্ আকিম্মি 
কবরয়া থাদক, তাহারাই অন্যতম বননেবলবখত গলোকবিদত ‘রথাহম্ম’ শব্দ 
গেবখদত পাওয়া রায়,—

 অনাসতিস্য বিিয়ান্ রথাহম্মমণুপরণুঞ্জতঃ ।
 বনর্ম্ম ন্ঃ কৃষ্ম্বদন্ রণুতিং বিরা�্যমণুচ্যদত ॥

(ভঃ রঃ বসঃ পঃূ বিঃ ২।১২৫)
ইহার পদ্ানুিাে এই—
 আসবতিরবহত সম্বন্-সবহত

বিিয়সমহূ সকবল মাধি ।
‘রথাহম্ম’ শদব্দর অথ ম্ম—রথাদরা�্য । রথাদরা�্য গভাদ�র 

নামই—রণুতিহিরা�্য । এস্াদন ‘গভা�’-শদব্দ জীদির করৃ্ম্মবোবভমাদন 
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ইবন্দ্রয়তৃবতির গচষ্া িণুিায় না । গকিলমাত্র অপরদক িণুিাইিার জন্য 
এস্াদন ‘গভা�’-শদব্দর প্রদয়া� হইয়াদে অথ ম্মাৎ অপদরর েৃবষ্দত ইহা 
গভা�প্রায় িবলয়া লবক্ষত হইদলও ইহা গভা� িা �ল্গুত্যা� নদহ, পরন্তু 
ভ�িৎদসিার অনুকলূ জীিন-রাপদনর জন্য রথাদরা�্য বিিয়-স্বীকার । 
শ্রীল ভবতিবিদনাে ঠাকণু র ‘মনঃবশক্ষা-নামক একবি �ীবতর মদধ্য ইহাই 
অপর ভািায় িবলয়াদেন,—

 কনক,-কাবমনী প্রবতষ্া-িাবঘনী
োবড়য়াদে রাদর, গসইত বিষ্ি ।

 গসই অনাসতি, গসই শুদ্ভতি,
সংসার তথায় পায় পরাভি ॥

 রথাদরা�্য গভা�, নাবহ তথা গরা�,
অনাসতি গসই, বক আর কহি ।

 অাসবতিরবহত সম্বন্সবহত,
বিিয়সমহূ সকবল মাধি ॥

 গস রণুতিহিরা�্য, তাহা ত’ গসৌভা�্য,
তাহাই জদড়দত হবরর বিভি ।

পাঠক, রণুতিহিরা�্য িা অনাসবতির প্রকৃত তাৎপরম্ম্য শ্রীল 
রূপদ�াস্বামী প্রভণু র বলবখত মহাপ্রভণু র বশক্ষায় বকরূপভাদি বিিতৃ 
হইয়াদে, তাহা এই সরল কবিতার মদধ্য গেবখদত পাইদলন । আমরা 
অদনদকই ‘অনাসবতি’, ‘রণুতিহিরা�্য’ প্রভৃবত শব্দগুবলর গোহাই বেয়া 
থাবক । বকন্তু আমাদের অন্তর খণুবজয়া গেবখদল—আমরা ভাদির 
ঘদর চণু বর না কবরয়া অকপদি হৃেয় খণুবলয়া িবলদল গেবখদত ও 
িবলদত িাধ্য হইি গর, আমাদের অনাসবতি িা রণুতিহিরাদ�্যর গোহাই 
গকিল ঐ সকল শব্দাড়দম্বরর আশ্রয় লইয়া রদথচ্ গভা� চালাইিার 
অবভসবন্মাত্র । ইহারই প্রবতবক্রয়ারূদপ একদশ্রিী ধর্ম্ম ধ্ববজ�দির 
মদধ্য ত্যাদ�র িহ্াড়ম্বর গেবখদত পাওয়া রায় । িস্তুতঃ এর উভয়ই 
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কপিতা িা আত্মম্দলর দ্াদর বচরতদর রিবনকা-পাত । অনাসবতি ও 
রণুতিহিরাদ�্যর গোহাই বেয়া জড়দভাদ�র গচষ্া গররূপ কপিতা গভাদ�র 
প্রবত দক্রাধান্ হইয়া ত্যাদ�র িাহাদুরী গেখাইিার গচষ্াও তদ্রূপই 
কপিতা । তাই শুদ্ভতি�ি এই বদ্বিধ কপিতার গকানবির কিদলই 
পবতত হন না, অথিা রঁাহারা এই বদ্বিধ কপিতার কিল হইদত 
উদ্াদরর সন্ান জাদনন, তঁাহারাই শুদ্ভতি অথ ম্মাৎ শ্রীমন্মহাপ্রভণু র 
শ্রীরূদপর বশক্ষার তাৎপরম্ম্য উপলবধি কবরদত পাবরয়াদেন ।

অনাসবতি িা রণুতিহিরাদ�্যর উোহরি-স্বরূপ অদনক উপমা 
গভাব�-সমাদজ প্রচাবরত ও অবভনবন্দত হইয়াদে । হাদত গতল মাবখয়া 
কঁাঠাল ভাব্িার কথা, জদল মাখদনর সন্তরি িা পদ্মপদত্র জদলর 
অসংলগ্নভাদি অিস্াদনর েৃষ্ান্ত, সুেক্ষা নিীর মস্তদকাপবর পিূ ম্মকভি 
স্াপন-পরূ্ম্ম ক রদথচ্ নতৃ্য-গকৌশল প্রেশ ম্মন  প্রভৃবত অদনক েৃষ্ান্তদক 
নবজর গেখাইয়া গভাব�-সমাজ অন্তদর গভা�-রদজ্র পিূ ম্মাহুবতময় তাণ্ডি 
সংরক্ষি কবরিার গকৌশল আবিষ্ার কবরয়া থাদকন । রখনই সাধণু-
বিষ্ি�ি আমাবে�দক একান্ত হবরপোশ্রদয়র উপদেশ প্রোন কদরন, 
রখনই তঁাহারা আমাদের বনকি শ্রীমদ্ ভা�িদতর “লধিা সুদুলম্মভবমেং” 
গলোকবি কীর্ম্মন কদরন, রখনই তঁাহারা শ্রীমদ্া�িত সতিম স্কদন্র 
প্রহ্াে মহারাদজর উপদেশ অনুকীর্ম্মন কবরিার জন্য আমাদের বনকি 
উপবস্ত হন, তখনই আমরা ঐ সকল উপমহাদেশামতৃদক আমাদের 
গভা�প্রািতার পদক্ষ বিিিৎ ভাবিয়া গরন তাহার প্রবতদিধকরূদপ 
“হাদত গতল মাবখয়া কঁাঠাল ভাব্িার” উোহরি অথ ম্মাৎ অনাসবতি িা 
রণুতিহিরাদ�্যর গোহাই প্রোন কবরদত উদ্ত হই । পণুত্র গুরু�দৃহ িাস 
কবরয়া হবরদসিা কবরিার রুবচবিবশষ্ হইদল বপতা রণুতিহিরাদ�্যর 
গোহাই গেন; অশীবতপর-িয়স্ক িদৃ্ বপতাদক িদন �মন কবরয়া িা 
অসদ্ বিিয়, অসৎস্ হইদত বনিরৃ্ হইয়া হবরভজদনর কথা সাধণু�ি 
উপদেশ প্রোন কবরদল বতবনই গসই অনাসবতি ও রণুতিহিরাদ�্যরই 
কিচ-দ্ারা সাধণুর উপদেশ হইদত আত্মরক্ষা (?) কবরিার উপায় খণুবঁজয়া 
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লন । গমািকথা, সকদলই অনাসবতি ও রণুতিহিরাদ�্যর গোহাই বেিারই 
পক্ষপাতী িা গ্াহক; বকন্তু প্রকৃত রণুতিহিরা�্য িা অনাসবতির গ্াহক 
গরন আদেৌ খণুবঁজয়া পাওয়া রায় না ।

একবেন অপ্রাকৃত পণুত্রিাৎসল্যরস-রবসক শ্রীজ�ন্নাথ বমশ্র স্বদনে 
গেবখদত পান গর, পণুত্র বনমাই সন্ন্যাস-গিশ ধারি কবরয়াদেন এিং 
কৃষ্নাদম বিদভার হইয়া নতৃ্য, কীর্ম্মন ও ক্রন্দন কবরদতদেন । এই স্বনে 
গেবখয়া জ�ন্নাথ বমশ্র অত্যন্ত ি্যবথত হইদলন এিং কৃদষ্র বনকি পণুনঃ 
পণুনঃ প্রাথ ম্মনা জানাইয়া িবলদলন,—

 “গহ গ�াবিন্দ, বনমাবঞ রহুক গমার ঘদর ॥
 সদি এই ির, কৃষ্, মাব� গতার ঠাবঞ ।
 �হৃস্ হইয়া ঘদর রহুক বনমাবঞ ॥”

(বচঃ ভাঃ আ ৮।৯৩-৯৪)

অপ্রাকৃত িাৎসল্যরসরবসক িসুদেি-গেিকী, বকম্বা েশরথ-
গকৌশল্যা, অথিা জ�ন্নাথ-শ্রীশচীদেিীর গর কৃদষ্র জন্য, শ্রীরামচদন্দ্রর 
জন্য, অথিা ভ�িান্ শ্রীদ�ৌরস্ণুন্দদরর জন্য এই গর একান্ত আসবতির 
উোহরি-স্বরূপ “�হৃস্ হইয়া ঘজর রহুক ক্িমাক্ঞ” প্রভৃবত প্রাথ ম্মনা, 
তাহার সবহত এই গহয়, বিকৃত, প্রবত�বলত বজি-জ�দতর জড়াসবতির 
উোহরি এক নদহ । অদধাক্ষজ পরাৎপর-তদত্ত্বর জন্য বনর্ম্ম ল গচতদনর 
গর গমাহ, গর আসবতি, গর কাম, তাহাই গপ্রম—তাহাই ভবতি—তাহাই 
অনুরা�—তাহাই গসিা-প্র�াঢ়তা । গরখাদন অহকতিভাদি কৃষ্-
সম্বন্ বিরাবজত, গসখাদন গকান মবলনতা, অাবিলতা নাই । এই জন্যই 
�াবহয়াদেন,—
 “আসবতি রবহত, সম্বন্ সবহত

বিিয়সমহূ সকবল মাধি ।”
অথ ম্মাৎ গরখাদন জড়াসবতি-রবহত, অথচ কৃদষ্র সম্বন্ সবহত 
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রািতীয় বিিয়, গসখাদন সকলই মাধি অথ ম্মাৎ কৃষ্—গসখাদন মায়ার 
গকান অিকাশ নাই ।

রঁাহারা �ল্গুত্যা�ী অথ ম্মাৎ রঁাহারা জা�বতক বিিদয়র বিশ্বাস-
ঘাতকতায় মর্ম্ম াহত হইয়া অতৃবতির সবহত, অথিা অত্যন্ত বিরবতির 
সবহত বিিদয়র প্রবত ক্রণুদ্ হইয়াদেন, গসই সকল তথাকবথত ত্যাব�-
সম্প্রোয়—মায়ািাবে-সম্প্রোয় ও অদনক সময় অপরদক অনাসবতির 
উপদেশ বেয়া থাদকন । িস্তুতঃ তঁাহারা গর অনাসবতির উপদেশ গেন, 
তাহা গকিল ি্যবতদরক ভািপিূ ম্ম িবলয়া একদেশী অথ ম্মাৎ ‘অনাসবতি’—
শদব্দর ি্যবভচার কৃবত্রমতা-পবরপিূ ম্ম । জড়াসবতি পবরত্যাদ�র উপদেশ 
কৃষ্াসবতিময় না হইদল গকিল নপণুংসদকর ন্যায় গকান ম্লময় 
প্রদয়াজন-উৎপােদন অসমথ ম্ম । মায়ািাবে�ি জদড়র আসবতি পবরত্যা� 
কবরয়া গর বিিয় স্বীকার কবরিার উপদেশ গেন, তাহার মদধ্য ি্যবতদরক 
বচন্তা থাবকদলও অবিদয়র বচন্তা নাই অথ ম্মাৎ গকিল বনিধ-মাত্র আদে, 
গকানও িাস্তি িস্তুর সন্ান নাই; কারি িস্তু তঁাহাদের মদত—
বনবর্ম্ম দশি! বিিয় রবে ‘কৃষ্’ না হইল—কৃষ্দসিার অনুকলূ না হইল, 
আর কৃষ্ রবে ‘অদধাক্ষজ’ অথ ম্মাৎ বনত্য না হইদলন, কৃদষ্র নাম-গুি-
রূপ লীলা পবরকর রবে জা�বতক বিিদয়রই মত অবনত্য হইল, তাহা 
হইদল জড়াসবতি পবরত্যা� কবরয়া অনাসবতির অবভনয় প্রেশ ম্মন অথিা 
কৃষ্াসবতির গমৌবখকতা—সকলই কপিতাময় । উহার নাম অনাসবতি 
নদহ, পরন্তু অনাসবতির ি্যবভচার িা অতীি জড়াসবতিরই প্রবতবক্রয়া িা 
প্রচ্ন্ন মবূর্ম্ম  ।

অতএি প্রাকৃত অনাসবতি িা রণুতিহিরা�্য বক, ইহাই বিদিচ্য । 
গর মন্ত্রমদহৌিবধর দ্ারা ভতূ োড়াইি, উহাই রবে গমবক হয়, িা 
উহাদতই রবে ভতূ আশ্রয় কবরয়া থাদক, তাহা হইদল উহা অদপক্ষা 
অবধক বিপদের কথা আর বকেণু ই নাই । বকন্তু মায়াদেিী আত্মম্ল-
িরদি অবনচ্ণু ক আমাদের ন্যায় িদ্জীি�দির উপর গসই বিপেবিই 
অনুক্ষি সঞ্চাবরত কবরিার সুদরা� খণুবঁজয়া থাদক; তাই রণুতিহিরাদ�্যর 
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গোহাই বেয়াও আমরা অরণুতিহিরা�ী গভা�ী হইয়া পবড়, রথাহম্মিাদের 
অনুসবন্ৎসু িবলয়া পবরচয় বেয়াও অন্তদর রদথচ্িােদকই অাবল্ন 
কবর । রণুতিহিরাদ�্যর প্রকৃত মর্ম্ম বি বক, তাহা শ্রীমন্মহাপ্রভণু র পািম্মে শ্রীল 
জ�োনন্দ পবণ্ডত গ�াস্বামী প্রভণু  এইরূপ িবলয়াদেন,—

 “রথা গরা�্য” এই শব্দ-দুইবির মর্ম্ম াথ ম্ম িণুদি লহ ।
 কপিাথ ম্ম লঞা গরন গেহারামী না হ’॥
 শুদ্ভবতির অনুকলূ কর অ্ীকার ।
 শুদ্ভবতির প্রবতকলূ কর অস্বীকার ॥
 মর্ম্ম াথ ম্ম োবড়য়া গরিা শব্দ-অথ ম্ম কদর ।
 রদসর িদশ গেহারামী কপিমা� ম্ম ধদর ॥
 ভাল খায়, ভাল পদর, কদর িহু ধনার্ম্ম ন ।
 গরাবিৎসদ্ রত হঞা ব�দর রাত্রবেন ।
 ভাল শর্যা অট্াবলকা গখাঁদজ অর্ম্ম াচীন ।
 গেহরাত্রার উপদরা�ী বনতান্ত প্রদয়াজন ।
 বিিয় স্বীকার কবর কর গেদহর রক্ষি ॥
 সাবত্ত্বক গসিন কর আসি ির্ম্ম ন ।
 সর্ম্ম ভদূত েয়া কবর কর উর্ সংকীর্ম্মন ॥
 গেিদসিা েল কবর বিিয় নাবহ কর ।
 বিিদয়দত রা�-গদ্ি সো পবরহার ॥
 পরবহংসা, কপিতা, অন্য সদন বির ।
 কভণু  নাবহ কর ভাই! রবে গমার িাক্য ধর ॥
 বিষ্দি আের কর প্রসাোবে বেয়া ।
 অথ ম্ম নাই বেন্যিাদক্য গতাি বমনবত কবরয়া ॥
 পবরজন, পবরকর-কৃষ্োস-োসী ।
 আত্মসম-পালদন হইদি বমষ্ভািী ॥
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 স্রি-কীর্ম্মন-গসিা সর্ম্ম ভদূত েয়া ।
 এই ত’ কবরদি রণুতি বিরা�ী হইয়া ॥
 কৃষ্ রবে নাবহ গেয় পবরজন-পবরকর ।
 অথিা বেয়া ত’ লয় সর্ম্ম সুদখর আকর ॥
 গশাক-গমাহ োড় ভাই নাম কর বনরন্তর ।
 জ�াই িদল, এভাি গ�ৌদরর সদন গমার গকাঁেল বিস্তর ॥

(শ্রীদপ্রমবিির্ম্ম )
শুদ্ভবতির অনুকলূ স্বীকার ও শুদ্ভবতির প্রবতকলূ অস্বীকার,—

ইহাই রণুতিহিরাদ�্যর স্বরূপ-লক্ষি । বকন্তু এখাদনও বনস্তার নাই । 
গকাবিকন্টকরুদ্ শুদ্ভবতিপদথ মায়াদেিী প্রবতপদেই নানা বিপে ও 
কন্টদকর গমাহনমাবলকা েড়াইয়া রাবখয়াদেন । অনুকলূ ও প্রবতকলূ 
বিচার লইয়া আিার নানাপ্রকার কপিতার উদ্ি হইয়াদে । আমার 
িবহর্ণুম্ম খ রুবচর প্রীবতোয়ক বিিয়দক ‘অনুকলূ’ ও িবহর্ণুম্ম খ রুবচর 
অপ্রবতকর বিিয়দক ‘প্রবতকলূ’ মদন কবরদল আবম গর গেহরামী 
কপিমা�্তী হইয়া রাইি, তাহা ‘শ্রীদপ্রমবিির্ম্ম ’কার িবলয়াদেন । 
বিদশিতঃ গসইরূপ স্বতন্ত্র-বিচাদর কৃদষ্র না থাকায় অথ ম্মাৎ “সম্বন্-
সবহত” িাদক্যর সবহত বিদরাধ উপবস্ত হওয়ায় ‘রণুতি’-শদব্দর গকান 
সাথ ম্মকতাই থাদক না । কৃদষ্র সবহত ‘রণুতি’ হইয়া কৃদষ্র গসিায় 
প্রবতকলূ-বিিদয় গর বিরা�্য অথ ম্মাৎ “কৃষ্প্রীদত গভা�-ত্যা�” িা 
অসৎস্-ির্ম্ম ন, তাহাই রণুতিহিরা�্য ।

এখাদন আিার আর একবি কপিতার অাবিভম্ম াদির অিসর আদে । 
কৃষ্ রবে আমার “মন�ড়া-কৃষ্” (?) হয় এিং গসই “মন�ড়া কৃদষ্র” 
(?) অথ ম্মাৎ িস্তুতঃ আমারই গভাদ�র আেশ ম্ম-প্রতীদকর সবহত রণুতি 
কবরয়া আবম অনুকলূ িা প্রবতকলূ বিিয় বনদ্ম্ম ারি কবর, তাহা হইদলও 
উহা রণুতিহিরা�্য িা অনাসবতি হইদি না । এজ�দত কৃদষ্র সবহত বরবন 
সম্বন্ স্াপন করাইদত পাদরন, অরণুতি জীিদক বরবন কৃদষ্র সবহত রণুতি 
করাইদত পাদরন, বরবন অনুক্ষি সবর্োনন্দ-স্বরূদপ অিবস্ত সুতরাং 
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বরবন প্রকৃত সৎ ও অসৎ এর স্বরূপ�ঞ্জ, তাই বরবন সৎ-এর সবহত রণুতি 
হইয়া অসৎস্-ির্ম্ম দনর উপদেশ কবরদত পাদরন, গসই শ্রীগুরুপােপদ্ম 
গর অপ্রাকৃত কৃদষ্র সন্ান বেদিন, গসই কৃদষ্র সবহত অকপি, 
অনাবিল, সর্ম্ম বিধ ি্যিধান-রবহত সম্বন্রণুতি না হইদলও আমাদের 
“রণুতিহিরা�্য” হইদত পাদর না ।

এখাদনও িবহর্ণুম্ম খতা মানিদক অন্য প্রকার কণু -অবভসবন্ িা বিিদর্ম্ম  
গ�দল বেদত পাদর । স্বীকার কবরলাম—শ্রীগুরুপােপদ্মই আমার 
সবহত কৃদষ্র সম্বন্ স্াপন কবরদিন, আমাদক প্রকৃত রণুতিহিরাদ�্যর 
পথ প্রেশ ম্মন কবরদিন, বকন্তু আিার গসই বিপদ্ । গর ওিার দ্ারা ভতূ 
োড়াইি, গসই ওিাই রবে ভতূগ্স্ত হয় এিং ভতূগ্স্ত ওিাদকই রবে আবম 
‘ওিা’ িবলয়া মদন কবর, বকম্বা খাঁবি ওিার কাদে রাইিার অবভনয় 
কবরয়াও রবে কপাল-গোদি তঁাহার বনকি কপিতা কবরয়া আমাদক 
তঁাহার প্রকৃত আশ্রয় হইদত েদূর রাবখ, তাহা হইদলও রণুতিহিরা�্য সভিি 
হইদি না অথ ম্মাৎ গুরুব্রুি িা গুরুনামধারী অসদ্ ি্যবতিদক আশ্রয় কবরদল 
রণুতিহিরাদ�্যর মর্ম্ম  িণুবিদত পাবরি না, আিার গকিল গলাক গেখাইিার 
জন্য িা অন্য গকান উদদেদশ্য ‘সদ্ গুরু-পােপদ্ম আশ্রয় কবরয়াবে’ মণুদখ 
িবলদলও িা মদন ভাবিদলও রবে বনদজর স্বতন্ত্রতার প্রাধান্য স্াপন কবরয়া 
উহাদকই কারম্ম্যতঃ গুরু কবরয়া গ�বল, তাহা হইদলও রণুতিহিরাদ�্যর মর্ম্ম  
িণুবিি না, তাহা রথাহম্মিাে না হইয়া রদথচ্িাে হইদি অথ ম্মাৎ রথা ইচ্া 
িা স্বতন্ত্রতাই গসখাদন আমার উপদেষ্া, পবরচালক িা বনয়ামক হইয়া 
পবড়দি । তাই ‘রণুতিহিরা�’—শব্দ তঁাহার মণুদখই গশাভা পায়, বতবনই 
রণুতিহিরা�্যদক িরি কবরদত পাদরন, বতবনই রণুতিহিরাদ�্যর রহস্য 
উপলবধি কবরদত পাদরন—বরবন রদথষ্ সুকৃবতবিভবূিত হইয়া সর্ম্ম াদগ্ 
প্রকৃত সদ্ গুরু-পােপদদ্মর স্বতন্ত্রতার সবহত বনজ-স্বতন্ত্রতার ঐকতান 
সাধন কবরয়াদেন ।

এখাদন আমরা গরন বনরাশ হইয়া না পবড়, আমার রদথষ্ সুকৃবত 
নাই, সুতরাং আবম হাল োবড়য়া বেয়া িবসয়া থাবকি,—এইরূপ আলস্য 
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ও জাড্য প্রশ্রয় বেিার উপদেশ এই সময় মায়াদেিী কদি ম্ম প্রোন কবরদত 
আবসদলও সর্ম্ম োই বনরলসভাদি স্রি রাবখদত হইদি গর, অকপদি 
প্রকৃত সাধণুস্ ও কৃদষ্র বনকি প্রকৃত সদ্ গুরু-পােপদদ্ম সর্ম্ম দতাভাদি 
আত্মসমপ ম্মদির জন্য সকাতর প্রাথ ম্মনা জানাইদল, তর্ন্য অনুক্ষি আবর্ম্মর 
হুতাশন হৃেদয় প্রেীতি না রাবখদল সুকৃবতসঞ্চয়ই িা আমার বকরূদপ 
হইদি ? আকবস্কী সুকৃবতর অদপক্ষা কবরদত ব�য়া জীিনতরিী 
দুষৃ্বতদত ভাসাইয়া বেদল ম্ল-লাভ সুেরূ-পরাহত হইদি ।

শ্রীভবতিরসামতৃবসন্ণু দত রণুতিহিরাদ�্যর প্রবতপালক আর একবি 
নারেীয়পণুরাদির সুন্দর গলোক েৃষ্ হয়,—

 রািতা স্যাৎ স্ববনর্ম্ম াহঃ স্বীকণু রম্ম্যাৎ তািেথ ম্মবিৎ ।
 আবধদক্য ন্ূযনতায়াঞ্চ চি্যদত পারমাথ ম্মতঃ ॥

(ভঃ রঃ বসঃ পঃ বিঃ ২লঃ ৪৯ গলোক)
তাৎপরম্ম্য—গর-পাবরমাি বিিয় স্বীকার কবরদল স্বীয় ভবতি বনর্ম্ম াহ 

হইদত পাদর, অথ ম্মজ্ পণুরুি গসই পবরমাি বিিয় স্বীকার কবরদিন । 
ভবতিবনর্ম্ম াদহর গরা�্য না হইয়া অবধক িা ন্ূযন বিিয় স্বীকার কবরদল 
পরমাথ ম্ম হইদত বিচণু ্যত হইদত হয় ।

উতি গলোদকর দু� ম্মমস্মনী-িীকায় শ্রীল জীিদ�াস্বামী প্রভণু  
‘স্ববনর্ম্ম াহ’ শদব্দর অথ ম্ম—“স্ব স্ব ভবতিবনর্ম্ম াহ”—এইরূপ কবরয়াদেন । 
অতএি রথাদরা�্য গভা� িা রণুতি-বিরা�্য-শদব্দর গোহাই বেয়া 
ভবতিিাধক গভাদ�র গর প্রচ্ন্ন বপপাসা মানি-হৃেদয় েৃষ্ হয়, তাহা 
সর্ম্ম দতাভাদি বনরস্ত হইয়াদে । ভবতিবনর্ম্ম াদহর গরা�্য বিিয়-স্বীকাদরর 
নামই রণুতিহিরা�্য, আর অবধক িা কম, অরণুতি গভা� িা অরণুতি 
ত্যা�—উভয়ই পরমাথ ম্ম হইদত পতন । অরণুতি গভা�ী অবধক গভাদ�র 
লালসায় প্রমর্, আর অরণুতি ত্যা�ী বিিদয়র ন্ূযনতা স্বীকার কবরয়া 
আত্মহত্যা (গচতনিবৃর্ িা গসিািবৃর্র বিনাশ) কবরদত প্রস্তুত । অতএি 
‘রথাহম্ম’ শদব্দর দ্ারা আবধক্য ও ন্ূযনতারবহত সবহত রণুতিতাই প্রমাবিত 
হইয়াদে ।

——
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অষ্কাল-ল়ীলা
স্বরাট্ লীলা-পণুরুদিার্ম অদধাক্ষজ শ্রীকৃদষ্র লীলা ‘প্রকি’ 

ও ‘অপ্রকি’ গভদে দুই প্রকার । এই উভয় লীলা একই তত্ত্ব । রখন 
অদধাক্ষজ শ্রীকষ্ বনজস্ব গ�াদলাকধাদম বিহার কদরন, তখন গসই 
লীলা ‘অপ্রকি-লীলা’ নাদম কবথত হয় । আর রখন শ্রীকৃষ্ গস্বচ্ায় 
বনজ অপ্রাকৃতধাম ও স্ব�িসহ এই জ�দত প্রকবিত হইয়া প্রকি-বিহার 
কদরন, তখন তাহা ‘প্রকি-ব্রজলীলা’। তখন গ�াকণু দল গ�াদলাক অিতীি ম্ম 
হন—প্রপঞ্চাতীত ধাম প্রপদঞ্চ অিতীি ম্ম হইয়া অবিবচন্ত্যশবতিপ্রভাদি 
তঁাহার প্রপঞ্চাতীত স্বরূপ সংরক্ষি কদরন । কাদজই তাহা ঐবতহাবসক 
খণ্ড স্ান, কাল, পাত্র বকংিা রূপক অথিা আধ্যাবত্মক গকান কল্পনা, 
আদরাপ িা অিাস্তি ভাি মাত্র নদহ ।

প্রকি-ব্রজলীলা বনত্য ও বনবমবর্ক গভদে দুইপ্রকার । গকান 
বনবমর্দক আশ্রয় কবরয়া শ্রীকৃষ্ গর লীলা প্রকাশ কদরন, তাহাই 
বনবমবর্কলীলা—রথা পণুতনািধাবে ও দুরপ্রিাসাবে । আর লীলা-
পণুরুদিার্ম গর লীলা প্রত্যহ িা বনত্য প্রকাশ কদরন, তাহাই বনত্যলীলা । 
ব্রদজর অষ্কালীয় লীলাই বনত্যলীলা । বেিারাত্র অথ ম্মাৎ ২৪ ঘন্টাদক ৮ 
ভাদ� ভা� কবরদল এক এক ভাদ� বতন ঘন্টা অথ ম্মাৎ ৭ ॥ েণ্ড িা এক 
প্রহর কবরয়া পদড় । এই অষ্প্রহর অথ ম্মাৎ চবর্শ ঘন্টার মদধ্য চবর্শ 
ঘন্টা কালই সদভিা�ময় বিগ্হ অপ্রাকৃত শ্রীকৃষ্দক তঁাহার সর্ম্ম দশ্রষ্ 
অপ্রাকৃত গসবিকা তঁাহার বনজস্ব অনুচরী�দির সবহত গররূপভাদি 
গসিা কদরন—তঁাহার সবহত বমবলত হন, তাহা অনথ ম্মমণুতি অথ ম্মাৎ 
রঁাহাদের প্রাকৃত পণুরুি িা ্রেী-অবভমান বিেবূরত হইয়াদে, রঁাহারা 
জ�দতর কামনা-িাসনা হইদত পবরমণুতি হইয়াদেন, রঁাহারা গচতন-
রাদজ্যর গসিা-সংকদল্প বনত্য প্রবতবষ্ত, গসইরূপ জাতমধণুরবত�িই 
অষ্কাল অপ্রাকৃত কৃষ্দসবিকা�দির অানু�দত্য কীর্ম্মনমণুদখ স্রি 
কবরয়া থাদকন । বিিয়ী জীি রুবচর সবহত জড়বিিদয়র কথা শ্রিি 
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ও কীর্ম্মন কবরদত কবরদত গররূপ বিিদয়র অনুধ্যাদনই অবধকতর 
সমাবধগ্স্ত হয়, কামণুক িা কামণুকী গররূপ রুবচিদশ কামকথা শ্রিি-
কীর্ম্মন কবরদত কবরদত সহদজই কামবচন্তায় ও কাম চবরতাথ ম্ম কবরিার 
বিবিধ সংকদল্প ভরপণুর হইয়া উদঠ, তদ্রূপ রঁাহারা জড়বিিয় হইদত মণুতি 
হইয়াদেন, রঁাহাদের গভাদ�র িা জড়ত্যাদ�র রািতীয় সংকল্প-বিকল্প 
িা মদনাধর্ম্ম  বিেবূরত হইয়াদে, তঁাহারা জড়ভািনাপদথর পরপাদর গর 
শুদ্সদত্ত্বাজ্জ্বল গকিল গসদিান্মণুখতাময় বচর্িবৃর্ আদে, তাহাদত রুবচর 
সবহত অপ্রাকৃত কৃদষ্র বিিয় সদ্ গুরুর বনকি হইদত শ্রিি ও অনুক্ষি 
তেনুকীর্ম্মন কবরদত কবরদত অষ্কালীয় লীলার স্রি কবরদত পাদরন ।

অষ্কাল-লীলা অষ্কাল িা অষ্রাদম বিভতি হইয়াদে ঃ—
 বনশান্তঃ প্রাতঃ পরূ্ম্ম াদ্া মধ্যাণেচিাপরা্কঃ ।
 সায়ং প্রদোিরাবত্রচি কালাদষ্ৌ চ রথাক্রমম্ ॥
 মধ্যাদণেৌ রাবমনী গচাদভৌ রন্মণুহদূর্ম্ম াবমদতৌ স্দৃতৌ ।
 বত্রমণুহরূ্ম্ম বমদতা দজ্য়া বনশান্ত প্রমণুখাঽপদর ॥
অথ ম্মাৎ (১) বনশান্ত (রাদত্রর গশি েয় েণ্ড*), (২) প্রাতঃকাল 

(প্রাদত প্রথম েয় েণ্ড), (৩) পরূ্ম্ম া্ (েয় েণ্ড গিলা হইদত বদ্প্রহর 
বেিস পরম্ম্যন্ত), (৪) মধ্যাণে (বদ্প্রহর বেিস হইদত সাদড় বতনপ্রহর 
পরম্ম্যন্ত), (৫) অপরা্ (সাদড় বতনপ্রহর বেিস হইদত সন্্যা পরম্ম্যন্ত), 
(৬) সায়ং (সন্্যার পর েয় েণ্ড), (৭) প্রদোি (েয় েণ্ড রাবত্র হইদত 
মধ্যরাত্র পরম্ম্যন্ত) ও (৮) রাবত্র (মধ্যরাত্র হইদত সাদড় বতনপ্রহর রাবত্র 
পরম্ম্যন্ত) । রাবত্রলীলা ও মধ্যাণেলীলা েয় েয় মণুহরূ্ম্ম ; অন্য সকল লীলাই 
বতন বতন মণুহরূ্ম্ম  । দুই েদণ্ড এক মণুহরূ্ম্ম  ।

সাবেত পঞ্চরাদত্রর অন্যতম ‘সনৎকণু মার-সংবহতা’ ও ‘পদ্মপণুরাি’ 
প্রভৃবত গ্দথে িবি ম্মত এই অষ্কালীয় লীলার কথা অনথ ম্মমণুতি অবধকাবর�ি 
শ্রীগুরুর আদেশ-ক্রদম শ্রীগুরুমণুদখ শ্রিি কবরদত পাদরন । শ্রীল 
রূপদ�াস্বামী প্রভণু  অষ্কালীয় লীলাসম্বদন্ গর কদয়কবি গলোক গ্বথত 
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কবরয়াদেন, তাহা অিলম্বন কবরয়াই শ্রীল কবিরাজ গ�াস্বামী প্রভণু  
ত্রদয়াবিংশবত স� ম্মবিবশষ্ ‘শ্রীদ�াবিন্দলীলামতৃ’ নামক গ্থে বলবখয়াদেন । 
এই অষ্কালীয় লীলা অতীি দুরি�াহ । ইহা কামদক্রাধাবের িশীভতূ 
সাবহবত্যক কবি িা বিিয়ী ি্যবতি েদূর থাকণু ক, অতীি বনর্ম্ম ল-চবরত্র 
তপস্বী-জ্ানী প্রভৃবতরও অনবধ�ম্য ।
————————

* ২৪ বমবনদি এক েণ্ড, ২ ॥ েদণ্ড ১ ঘণ্া, ৭ ॥ েদণ্ড একপ্রহদর, ১ 
প্রহর ৩ ঘণ্া ।

 শ্রীরাধা-প্রািিদন্াচিরিকমলদয়াঃ গকশদশিাদ্�ম্যা
 রা সাধ্যা গপ্রমদসিা ব্রজচবরতপহর� ম্মাঢ়দলৌহল্যকলভ্যা ।
 সা স্যাৎ প্রাতিা রয়া তাং প্রথবয়তণু মধণুনা মানসীমস্য গসিাং
 ভাি্যাং রা�াধ্বপাহথেব্রম্মজমনুচবরতং বনবত্যকং তস্য গনৌবম ।

(১ম স� ম্ম, ৩য় গলোক)
তাৎপরম্ম্য—শ্রীরাধার প্রািিন্ণু  শ্রীকৃদষ্র চরিপদদ্মর গপ্রমদসিা—

রাহা, ব্রহ্মা, বশি, অনন্ত-প্রমণুখ মহাপণুরুি�দির অদজ্য়া, রাহা ব্রদজর 
রা�াবত্মক ও তেনু�জদনর �াঢ় লালসাদ্ারাই একমাত্র লভ্য, অদধাক্ষজ 
শ্রীকৃদষ্র গর প্রাকৃত মানসী গসিা দ্ারা গসই গপ্রমদসিা লাভ করা 
রায়, গর মানসী গসিা শ্রীগুরুর আনু�দত্য ভািনার পথ অবতক্রান্ত 
শুদ্-গচতদনর ভণু বমকায় কীর্ম্মনমণুদখ অকৃবত্রমভাদি স্বৃতপদথ উবেত 
হয়, রা�মাদ� ম্মর পবথক�দির দ্ারা অনুক্ষি পবরভাবিত গসই বনত্য 
কৃষ্চবরত্র অথ ম্মাৎ প্রাত্যবহক লীলাদক এখন বিদশিভাদি কীর্ম্মন কবরিার 
জন্য নমস্কার কবরদতবে ।

পাঠক! গ�াবিন্দলীলামতৃকাদরর এই উবতি হইদত গেবখদত 
পাইদলন, এই অষ্লীলায় লীলা বক দুরি�াহ িস্তু! অন্যাবভলািয়ত, 
বিিয়িাসনায় সর্ম্ম ো বক্ষ্, কামদক্রাধাবে দ্ারা আবভভতূ, নানা জড়ীয় 
সংকল্প-বিকদল্পর দ্ারা প্রবতহত ি্যবতি�দির পদক্ষ ত’ েদূরর কথা স্বয়ং 
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অনন্তদেি, বশি, এমন বক ব্রহ্মাপ্রমণুখ মহাপণুরুি�দির পদক্ষও এই লীলা 
দুরবধ�ম্য ।

রঁাহারা রা�াবত্মকজদনর অনু� িবলয়া কৃবত্রম অবভমান প্রেশ ম্মন 
পণুর্ম্ম ক অন্তদর নানাপ্রকার গভা� ও ত্যা� িণুবদ্র দ্ারা পবরচাবলত, 
নানা অনদথ ম্ম অবভভতূ, তঁাহাদের পদক্ষ অষ্কালীয় লীলা কৃবত্রমভাদি 
স্রি-মনন কবরিার অবভনয় ভবতিদেিীর চরদি অপরাদধর গর 
কতেরূ �ল এিং জ�র্ঞ্জাদলর আেশ ম্ম, তাহা আত্মম্লাকাঙ্কী সুধী 
পাঠক�ি বিচার কবরদিন । রঁাহারা এইরূপ গুহ্যতম িস্তুদক—গুহ্যতম 
ভজনকথাদক রথাতথা গরভাদি গসভাদি েড়াইিার িা অনুশীলদনর 
নাদম গভা� কবরিার গচষ্া কদরন, তঁাহারাই প্রাকৃত-সহবজয়া । গকান 
বেনই তঁাহাদের কৃষ্লীলায় প্রদিশ-লাভ হইদি না । মধণুমবক্ষকা গররূপ 
স্বচ্ কাচভাণ্ডবস্ত মধণুর অি্যিবহত স্পশ ম্ম ও আস্বােন না পাইয়াও 
কবঠন ও স্বচ্ কাচভাদণ্ডর উপদর িবসয়াই ‘মধণুর সংস্পশ ম্ম পাইয়াবে’ 
কল্পনা কদর, কৃবত্রম লীলাস্রিপদথর পবথক�িও গসইরূপ আপবনই 
আপনাদক ‘রদস ড�ম�’ মদন কবরয়া প্রকৃত কৃষ্লীলারস হইদত 
বচরতদর িবঞ্চত থাদক । তাহাদের গমৌবখক ‘তৃিােবপ সুনীচতা’, 
‘রাধারািীর (?) কৃপা রাচ্া’ প্রভৃবতর অবভনয় গকিল সদভিা�ময়ী 
বচর্িবৃর্ হইদত উবত্ত বিকার বিদশি, তাহা প্রচ্ন্ন প্রবতষ্াশাময়ী 
কপিতা, ভবতিপদথর বচর-অ� ম্মলস্বরূপ ।

একদশ্রিীর প্রাকৃত-সহবজয়া-সম্প্রোয় বনশ লীলা হইদত 
অষ্কালীয় লীলা-কীর্ম্মন-স্রি আরভি কবরয়া থাদকন । বকন্তু শ্রীল 
ভবতিবিদনাে ঠাকণু র শ্রীরূদপর বিচার অনুসরি কবরয়া বনশান্তলীলা 
হইদতই অষ্কালীয়লীলার গসিা আরভি কবরিার উপদেশ বেয়াদেন । 
শ্রীকবিরাজ গ�াস্বামী প্রভণু  শ্রীদ�াবিন্দলীলামদৃত শ্রীল রূপদ�াস্বামীপ্রভণু র 
অষ্কালীয় লীলা-বিিয়ক গলোকািলীর সংদক্ষপ কবরয়া একবি গলোদক 
অষ্কাদলর গকান্ গকান্ লীলা অনুস্তৃ হইয়া থাদক, তাহা প্রেশ ম্মন 
কবরয়াদেন । তাহাদত বনশান্ত িা কণু ঞ্জভ্-লীলা হইদত বনত্যলীলার 
গসিানুশীলন কবরিার কথা আদে ।
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কণু ঞ্জাদে�াষ্ং বনশাদন্ত প্রবিবশত কণু রুদত গোহনান্নাশনাদ্াৎ
প্রাতঃ সায়ঞ্চ লীলাং বিহবরত সবখবভঃ স্দি চারয়ন্ �াঃ ।
মধ্যাদণে চাথ নতিং িলবসত বিবপদন রাধয়াদ্া পরাদ্
গ�াষ্ং রাবত প্রদোদি রময়বত সুহৃদো রঃ স কৃদষ্াঽিতারঃ ॥

বরবন বনশাদন্ত অথ ম্মাৎ রাবত্র-গশদি গপ্রয়সী�দির সবহত কণু ঞ্জ হইদত 
গ�াদষ্ অথ ম্মাৎ নন্দগ্ামস্ বনজ�দৃহ প্রদিশ কদরন, বরবন প্রাতঃকাল 
ও সায়ংকাদল গ�াদোহন ও গভাজনাবে লীলা কদরন, বরবন পরূ্ম্ম াদ্ 
গ�াচারি ও সখা�দির সবহত বিহার কদরন, বরবন মধ্যা্ ও রাবত্রকাদল 
িনমদধ্য শ্রীরাধার সবহত বিলাস কদরন এিং বরবন অপরা্-কাদল 
গ�াদষ্ �মন ও প্রদোদি অথ ম্মাৎ রজনীমণুদখ সুহৃদ্ �দির সবহক ক্রীড়া 
কবরয়া থাদকন, গসই শ্রীকৃষ্ আমাবে�দক রক্ষা করুন ।

শ্রীদ�াবিন্দলীলামদৃতর প্রথম সদ� ম্ম (১) বনশান্তলীলা, বদ্তীয় 
হইদত চতণু থ ম্ম স� ম্ম পরম্ম্যন্ত (২) প্রাতল্তীলা, পঞ্চম হইদত সতিম স� ম্ম পরম্ম্যন্ত 
(৩) পরূ্ম্ম া্লীলা, অষ্ম হইদত অষ্ােশ স� ম্ম পরম্ম্যন্ত (৪) মধ্যাণেলীলা, 
ঊনবিংশ সদ� ম্ম (৫) অপরা্লীলা, বিশং সদ� ম্ম (৬) সায়ংলীলা, 
একবিংশ সদ� ম্ম (৭) প্রদোিলীলা এিং দ্ােশ ও ত্রদয়ােশ সদ� ম্ম (৮) 
রাবত্রলীলা িবি ম্মত হইয়াদে ।

এই অষ্কলীয় বনত্যলীলার প্রদত্যক লীলাদতই শ্রীরাধার 
অনুচরী�দির দ্ারা শ্রীকৃদষ্র সবহত শ্রীরাধার বমলনদচষ্া ভজনবিজ্�ি 
েশ ম্মন কবরদত পাদরন । অষ্কালীয় লীলায় সখী�দির কৃষ্ অদপক্ষা 
শ্রীরাধার সবহতই অবধকতর কারম্ম্য । শ্রীরাধাদক কৃদষ্র সবহত বমলন 
করাইিার জন্যই তঁাহাদের সর্ম্ম দতামণুখী গচষ্া । তঁাহারা শ্রীরাধার 
গসিায়ই ি্যস্ত । শ্রীরাধার সহায়তা কবরয়াই তঁাহারা সুখী । বনদজরা 
কৃদষ্র সবহত বমবলত হইি িা পথৃগ্ ভাদি কৃষ্েশ ম্মন কবরি—এরূপ 
দুর্ণুম্ম বদ্ শ্রীরাবধকার অনু�া গ�াপী�দির নাই । রখন তঁাহারা বনশাদন্ত 
শ্রীরাধা কৃদষ্র বনদ্রাভ্ কবরদতদেন, তখনও তদ্দারা শ্রীরাধারই 
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সুদখাৎপােদন গচষ্াববিতা । পাদে শ্রীরাধার সবহত গ�াপদন কৃদষ্র 
বমলন-কথা গুরুজন জাবনদত পাবরয়া শ্রীরাবধকাদক প্রবতরাদত্র কৃদষ্র 
সবহত বমবলত হইদত িাধা প্রোন কদর, গসইজন্যই তঁাহারা রাবত্র 
থাবকদত থাবকদতই শ্রীরাধাদক জা�াইয়া গেন ।

প্রাতঃকাদল শ্রীকৃষ্ গ�াদষ্ �মন কদরন, সখী�িও শ্রীকৃদষ্র 
সবহত বমবলত হইিার জন্য শ্রীরাধাদক সবর্ত কবরয়া গেন এিং গ�াষ্ 
হইদত শ্রীকৃষ্ আ�মন কবরয়া রাহা রাহা গভাজন কবরদিন, গসই গভাজ্য 
দ্রি্য রন্দনর জন্য শ্রীরাধা রদশামতীর অনুদরাদধ শ্রীরাধার সখী�দির 
দ্ারাই নন্দ�দৃহ আনীত হন । তাহাদত শ্রীকৃদষ্র সবহত শ্রীরাধার বমলন 
সংঘবিত হইদি জাবনয়াই সখী�ি েবূতর কারম্ম্য ও নানাবিধ সহায়তা 
কবরয়া থাদকন । শ্রীরাধার প্রবত দুর্ম্ম াসার িদরর ি্যাদজ ও নানােদল 
কণু বিলস্বভািা জবিলাদক ভণু লাইয়া কণু ন্দলতার শ্রীরাবধকাদক নন্দ�দৃহ 
লইয়া আসা প্রভৃবত ি্যাপার ও লবলতা বিশাখা প্রভৃবত সখী�দির 
শ্রীরাধার পাককাদরম্ম্য নানাপ্রকার সহায়তা শ্রীকৃদষ্র সবহত শ্রীরাধার 
বমলদনরই বিবিধ গচষ্া মাত্র ।

এইরূপ অষ্রাদমর অষ্লীলা �ভিীরবচদর্ অনুধািন কবরদল জানা 
রায়, বরবন শ্রীকৃদষ্র সর্ম্ম দশ্রষ্ অারাবধকা, তঁাহার শ্রীকৃষ্দসিার 
সহায়তা কবরিার জন্যই সখী�দির একমাত্র গচষ্া । ইহাই ভবতিরাদজ্যর 
বিচার । বরবন সর্ম্ম দশ্রষ্ গসিক, তঁাহার সর্ম্ম দতামণুখী গসিা করাই 
ভবতির পথ ।

শ্রীকৃদষ্র বনত্যলীলাসমহূ কবিকল্পনা িা আদরাবপত বচন্তাবিদশি 
নদহ । এই কথাবি আধ্যবক্ষক সাবহবত্যক সম্প্রোয় জড়-কামদক্রাদধ 
অাচ্ন্না হইয়া অদনক সময়ই িণুবিদত পাদরন না । ঔপন্যাবসদকর কল্পনা 
িা কবির স্বনেরাদজ্যর বচন্তার মত তঁাহারা গরন অষ্কালীয় লীলাদক 
মদন না কদরন । এইজন্যই ভজনবিজ্�ি এই লীলাকথায় গর, প্রাকৃত 
ি্যবতি�দির প্রদিশাবধকার নাই, তাহা জানাইয়াদেন এিং গকশ-
গশিাবের অনবধ�ম্যা এই অপ্রাকৃত লীলা রাহাদত প্রাকৃত বচন্তাচ্ন্ন 
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ি্যবতি�দির বনকি গকান প্রকাদর প্রকাবশত না হয়, এরূপ শপথ প্রোন 
কবরয়াদেন ।

“আপন ভজন-কথা, না কবহদি রথা তথা ।”

অষ্কালীয় লীলা স্রিানুশীলন একমাত্র রুবচভবূমকায় 
োতম্ুররক্ত ি্যবতি�দির দ্ারা শুদ্নাম-সংকীর্ম্মন-মণুদখই সাবধত 
হইদত পাদর । বনরপরাদধ রদথষ্ নামশ্রিি ও তেনুকীর্ম্মন কবরদত 
কবরদত অকৃবত্রমভাদি গর সহজ স্রি হয় অথ ম্মাৎ শ্রীনামই রখন িাম-
িাম, িাম-রূপ, িাম-গুণ, িাম-পক্রকর ও িাম-ল়ীলা প্রকাশ কবরয়া 
আপনাদক সম্প্রকাবশত কদরন, তখনই স্রি সভিি হয় । শ্রিি ি্যতীত 
কীর্ম্মন-সভিি নদহ, অািার কীর্ম্মন ি্যতীতও স্রি সভিি নদহ । শ্রিিই 
কীর্ম্মনরূদপ প্রকাবশত, কীর্ম্মনই স্রিরূদপ প্রকবিত; আদ� স্রি, পদর 
কীর্ম্মন িা শ্রিি নদহ  । আদ� শ্রিি, তৎপদর কীর্ম্মন এিং কীর্ম্মনমণুদখই 
স্রি । ‘শ্রবণ’পক্রত্যা� কক্রয়া ক়ীর্ম্মজির অনুি়ীলি হয় িা, ক়ীর্ম্মি 
পক্রত্যা� কক্রয়াও স্রজণর অনুি়ীলি হয় িা । বরবন শ্রিি কদরন, 
বতবন কীর্ম্মন না কবরয়া থাবকদত পাদরন না, আিার বরবন কীর্ম্মন 
কদরন, তঁাহার সহদজই কীবর্ম্মত বিিদয়র স্রি হয় । আিার গর সকল 
ি্যবতি প্রথদমই রূপ-গুি-লীলার শ্রিিদকই ‘শ্রিি’ মদন কদরন, গসই 
সকল প্রাকৃতসাহবজক বচর্-িবৃর্ রণুতি ি্যবতি�ি গকান বেনই অপ্রাকৃত 
অষ্কালীয় লীলাস্রদি অবধকার লাভ কবরদত পাদরন না । ভজনবিজ্ 
সদ্ গুরু কখনও প্রথদমই মাবিয়ািণুবদ্দত রূপ-গুি-লীলা স্রি করাইিার 
আেশ ম্ম েশ ম্মন কদরন না । শ্রীনামশ্রিি পবরত্যা� কবরয়া পথৃগ্ ভাদি রূপ-
গুি-লীলা শ্রিি িা কীর্ম্মন অষ্কালীয় লীলা-স্রিানুশীলদনর প্রিালী 
নদহ । সদ্ গুরুপােপদদ্ম সর্ম্ম দতাভাদি আত্মসমপ ম্মি কবরয়া অনুক্ষি 
অপরাধশনূ্য নামশ্রিি ও নামকীর্ম্মন কবরদত কবরদত অকপি-রুবচর 
সবহত কীবর্ম্মত বিিদয়র গর স্রি, তাহাই ক্রদম নাম-নাম শ্রিি, নাম-
রূপ শ্রিি, নাম-গুি শ্রিি, নাম-পবরকর শ্রিি, নাম-লীলা শ্রিি; তাহা 
আিার নাম-নাম কীর্ম্মন, নাম-রূপ কীর্ম্মন, নাম-পবরকর কীর্ম্মন ও নাম-
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লীলা কীর্ম্মন; তাহা হইদত কীর্ম্মনমণুদখ নাম-নাম স্রি, নাম-রূপ স্রি, 
নাম-গুি স্রি, নাম-পবরকর স্রি ও নাম-লীলা স্রিরূদপ পবরস্ণু ি 
হয় । অতএি আমরা গরন অষ্কাল-লীলা-স্রদির কৃবত্রম অনুকরি 
কবরিার অবভনয় প্রেশ ম্মন কবরয়া প্রকৃত ভজন-পথ হইদত বিচণু ্যত না 
হই । িামসংক়ীর্ম্মি পক্রত্যা� কক্রয়া স্রজণর অক্ভিয় কক্রজল িাম়ীর 
স্লাভ আমাজদর দুঘম্মট হইজব ।

অষ্কাল-লীলা সম্বদন্ শ্রীরূপদ�াস্বামী প্রভণু  গর একােশবি গলোক 
গ্বথত কবরয়াদেন, তাহা অনুসরি কবরয়া শ্রীরূপানু�ির শ্রীল কবিরাজ 
গ�াস্বামী প্রভণু  ‘গ�াবিন্দলীলামতৃ’, শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রির্্তী ঠাকণু র ‘সংকল্প-
কল্পদ্রুম’ ও ‘শ্রীকৃষ্ভািনামতৃ’ প্রভৃবত গ্থে বলবখয়াদেন । ঐ সমস্ত গ্থেই 
সংসৃ্কত গলোদক রবচত । ি্ভািায় বলবখত ‘একান্নপে’ ও শ্রীল ঠাকণু র 
মহাশদয়র নাদম প্রচাবরত বিবিধ পে সৃষ্ হয় । শ্রীল ভবতিবিদনাে ঠাকণু র 
পরূ্ম্ম  মহাজন�দির বিবভন্নপে রথাস্াদন সংগ্হ কবরয়া শ্রীমন্মহাপ্রভণু র 
বশক্ষাষ্দক অষ্কালীয় লীলার সবহত সুগুবভিত কবরয়া ‘ভজন-রহস্য’ 
নামক গ্থে ও ি্ভািায় তাহার পদ্ানুিাে প্রকাশ কবরয়াদেন । শ্রীল 
ভবতিবিদনাে ঠাকণু র শ্রীল রূপপ্রভণু র ভবতিরসামতৃবসন্ণু র—

 “আদেৌ শ্রদ্া ততঃ সাধণুসদ্াঽথ ভজনবক্রয়া ।
 তদতাঽনথ ম্মবনিবৃর্ঃ স্যার্দতা বনষ্া রুবচস্ততঃ ॥
 অথাসবতিস্তদতা ভািস্ততঃ গপ্রমাভণু ্যেঞ্চবত ।
 সাধকানায়রং গপ্রনেঃ প্রাদুভম্ম াদি ভদিৎ ক্রমঃ ॥”
গলোক-কবথত (১) শ্রদ্া, (২) সাধণুসদ্ অনথ ম্ম-বনিবৃর্, (৩) বনষ্ার 

সবহত ভজন-বক্রয়া, (৪) রুবচ, (৫) আসবতি, (৬) ভাি, (৭) গপ্রম-
বিপ্রলভি ও (৮) গপ্রমভজন-সদভিা� এই আিবি ভজনক্রমদক রথাক্রদম 
অষ্রাদমর অষ্লীলা-কীর্ম্মনস্রিানুশীলদনর সবহত সংদরাবজত 
কবরয়াদেন ।

প্রথমরাম সাধদন অথ ম্মাৎ বনশান্ত-লীলায় ‘বশক্ষাষ্দকর’ 
‘গচদতােপ ম্মিমার্ম্ম নং’ প্রভৃবত প্রথম গলোক, বদ্তীয়রাম সাধদন অথ ম্মাৎ 
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প্রাতঃকালীন ভজদন বশক্ষাষ্দকর ‘নানোমকাবর’ প্রভৃবত বদ্তীয় গলোদক, 
তৃতীয় রামসাধদন অথ ম্মাৎ পরূ্ম্ম া্কালীয় ভজদন ‘তৃিােবপ সুনীদচন’ 
প্রভৃবত তৃতীয় গলোক, চতণু থ ম্মরাম সাধদন অথ ম্মাৎ মধ্যাণেকালীয় ভজদন 
‘ন ধনং ন জনং’ প্রভৃবত চতণু থ ম্ম গলোক, পঞ্চম রাম সাধদন অথ ম্মাৎ 
অপরা্কালীয় ভজদন ‘অবয় নন্দতনুজ বকঙ্করং’ প্রভৃবত পঞ্চম গলোক, 
িষ্রাম সাধদন অথ ম্মাৎ সায়ংকালীয় ভজদন ‘নয়নং �লেশ্রুধারয়া’ 
প্রভৃবত িষ্ গলোক, সতিম রাম সাধদন অথ ম্মাৎ প্রদোিকালীয় ভজদন 
‘রণু�াবয়তং বনদমদিি’ প্রভৃবত সতিম গলোক, অষ্মরাম সাধদন অথ ম্মাৎ 
রাবত্র-লীলায় ‘আবলেষ্য িা পােরতাং’ প্রভৃবত বশক্ষাষ্দকর অষ্ম 
গলোদকর ঐক্যতান প্রেশ ম্মন কবরয়াদেন । শ্রীমন্মহাপ্রভণু র বশক্ষাষ্দকর 
মদধ্য অষ্কালীয় লীলাদক সুস্পষ্ কবরয়া বচদ্ বিজ্াবনক প্রিালীদত 
প্রেশ ম্মন করায় শ্রীরূপানু�ির শ্রীল ভবতিবিদনাে ঠাকণু র ‘পরং বিজয়দত 
শ্রীকৃষ্সংকীর্ম্মনম্’ এই গ�ৌরিািীরই অনুসরি কবরয়াদেন অথ ম্মাৎ 
শ্রীনামসংকীর্ম্মনমণুদখই অষ্কালীয় লীলার স্রিানুশীলন সভিি, ইহা 
জানাইয়াদেন । শ্রদ্া, সাধণুস্, অকৃবত্রম বনষ্া, স্বাভাবিকী রুবচ, 
কৃষ্াসবতি উবেত না হইদল মাবিয়া-িণুবদ্ লইয়া কৃবত্রমভাদি লীলাস্রি 
ও ভািভবতিদত অিস্াদনর অবভনয় শ্রীরূদপর বশক্ষায় সর্ম্ম দতাভাদি 
পবরিবর্ম্ম ত হইয়াদে । এজন্যই আমরা রবে প্রকৃত আত্মম্দলর 
অবভলািী হই, তাহা হইদল আমাদের সর্ম্ম াদগ্ শ্রীমন্মহাপ্রভণু র 
“বশক্ষাষ্ক” ও শ্রীরূদপর “উপদেশামতৃ” িা ভবতিরসামতৃবসন্ণু র সার-
সমদিত “সাধন পথ” শ্রীগুরুপােপদদ্মর বনকি শ্রিি ও অনুশীলন করা 
কর্ম্মি্য । “�াদে না উবঠদতই এক কাবন্দ”—এই নীবতর অনুসরি কবরয়া 
ভজদনর অবভনদয়র নাদম গরন ‘�াজলাবম’ কবরয়া ভজন-পথ হইদত 
আমরা বচর িবঞ্চত না হই ।

শ্রীল ঠাকণু র মহাশদয়র একবি উপদেদশ জানা রায়,—
“সাধন-স্রি-লীলা, তাহাদত না কর গহলা ।”

কৃষ্-বিস্তৃ জীদির কৃষ্স্রি ি্যতীত ম্দলর আর উপায় নাই ।
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 “অবিস্বৃতঃ কৃষ্পোরবিন্দদয়াঃ ।
 বক্ষদিাত্যভদ্রাবি চ শং তদনাবত ।
 সত্ত্বস্য শুবদ্ং পরমাত্মভবতিং
 জ্ানঞ্চ বিজ্ান-বিরা�-রণুতিম্ ॥
  (ভাঃ ১২।১২।৫৫)
শ্রীকৃদষ্র পােপদ্মরণু�দলর অনুক্ষি স্বৃত জীদির রািতীয় অভদ্র 

অথ ম্মাৎ অম্ল বিনষ্ কবরয়া অদশি কল্যাি বিস্তার কদর । তঁাহার চরি-
স্রদি অন্তঃকরি-শুবদ্ এিং জ্ান-বিজ্ান ও বিরা�-রণুতি গপ্রমলক্ষিা 
ভবতি লাভ হয় ।

কৃষ্স্বৃত রখন বিধ অনুশাসন পবরত্যা� কবরয়া স্বাভাবিক রুবচ 
িা গলৌল্য ও আসবতি হইদত অকৃবত্রম স্ায়ী ভািভবতিদত প্রকাবশত 
হয় এিং রখন গসই ভাি ভবতি গকিলা মধণুর রবতদকই সর্ম্ম দতাভাদি 
িরি কদর, তখন গর কৃষ্স্বৃত, তাহাই সর্ম্ম বিধ কৃষ্স্বৃতর পরাকাষ্া । 
অষ্কালীয় লীলাস্রি-পদ্বতদত জাতমধণুররবত ভতি�দিরই কীর্ম্মনমণুদখ 
স্রদির ভজন প্রিালী বিরত হইয়াদে । ইহাই সদর্ম্ম াপাবধ-বিবনম্মন্মণুতি 
পবরবনর্ম্ম ল গচতদনর সদর্ম্ম ার্ সাধ্য ।

অষ্কালীয় লীলাস্রদি আর একবি বিিয় বিদশি জ্াতি্য ।
 কৃষ্ং স্রন্ জনঞ্চাস্য গপ্রষ্ং বনজসমীবহতম্ ।
 তর্ৎকথারতচিাদসৌ কণু রম্ম্যাদ্ িাসং ব্রদজ সো ॥
 গসিা সাধক রূদপি বসদ্রূদপি চাত্র বহ ।
 তদ্ািবলপ্ণুনা কারম্ম্যা ব্রজদলাকানুসারতঃ ॥

(ভঃ রঃ বসঃ পরূ্ম্ম  বিঃ ২।১৫০-১৫১)
 িাহ্য, অভ্যন্তর,—ইহার দুই ত’ সাধন ।
 ‘িাদহ্য’ সাধক-গেদহ কদর শ্রিি-কীর্ম্মন ॥
 ‘মদন’ বনজ-বসদ্দেহ কবরয়া ভািন ।
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 রাবত্র-বেদন কদর ব্রদজ কৃদষ্র গসিন ॥
 বনজাভীষ্ কৃষ্দপ্রষ্ পাদে ত’ লাব�য়া ।
 বনরন্তর গসিা কদর, অন্তর্ম্ম না বহঞা ॥

(বচঃ চঃ মধ্য ২২।১৫২-৫৩ ও ১৫৫)
অদনদক উপবর উতি বিিয়বি অিধারি কবরদত না পাবরয়া মানসী 

গসিাদক মদনাধর্ম্ম  িা মনঃকল্পনার সবহত একাকার কবরয়া গ�দলন । 
অপ্রাকৃত মানসী গসিা মনঃ কল্পনা িা মদনাধর্ম্ম  নদহ । মদনাধর্ম্ম �ত 
গকৌতণু হলও গলৌল্যপেিাচ্য নদহ, উহা আদত্মবন্দ্রয়তপ ম্মি মাত্র । 
মদনাধদর্ম্ম  ‘সদর্ম্ম াপাবধবিবনম্মন্মণুতিং তৎপরদবেন বনর্ম্ম লম্ । হৃিীদকি 
হৃিীদকশ-গসিনং’ সাবধত হয় না । গসখাদন সাধকাবভমানীই জ্াত 
িা অজ্াতসাদর কারম্ম্যতঃ হৃিীক অথ ম্মাৎ ইবন্দ্রদয়র ঈশ অথ ম্মাৎ অবধপবত 
সাবজয়া কল্পনা প্রভাদি লীলা-স্রদির নাদম কৃষ্দভাদ�র গচষ্া কবরয়া 
থাদক । হবরদভা�—হবরদসিা নদহ । মদনাধর্ম্ম ও মানসীদসিা নদহ । 
ইহা বিদশিভাদি উপবেষ্ না হইদল মনঃকল্পনা িা ইবন্দ্রয়দভা�দকই 
দুষ্ মন মানসীদসিা িবলয়া িঞ্চনা কবরিার গচষ্া কদর । অতএি সাধণু 
সািধান!!

——

্র্ম্ম  ক্ক োত়ীয় অ্ঃপতজির গহতু ?
আধণুবনক জ�দতর একদশ্রিীর ি্যবতির প্রিল মত এই গর, “ধর্ম্ম ই 

জাবতর অধঃপতদনর মলূ কারি; বিদশিতঃ ভািপ্রিি িাংলার গকামল 
অদ্ গর ‘বিষ্িধর্ম্ম ’ �বড়য়া উবঠয়াবেল, তাহা িা্ালী জাবতদক 
সর্ম্ম াদপক্ষা অবধক োসমদনাভাি ও গমদয়লীভাদি বিভাবিত কবরয়া 
বেয়াদে ।”

আধণুবনক রণুবতিিাবে�দির এই রণুবতি ও বসদ্ান্ত আমরা অদনদকই 
এদকিাদর গরন উদপক্ষা কবরদত পাবরদতবে না । আমরা রাহাদক 
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ধর্ম্ম  িবলয়া পবরকল্পনা কবরয়াবে, তাহা গর নানাবেক বেয়া জাবতর 
অধঃপতদনর কারি, ইহা িাস্তবিকই অস্বীকার কবরদত পারা রায় না । 
রাষ্ট্রীয় জ�দতর ি্যাপক বিচার োবড়য়া বেদলও, আমাদের বেনবন্দন 
সামাবজক ইবতহাদসর ঘিনায় গর-সকল প্রত্যক্ষ প্রমাি লক্ষ্য কবর, 
তাহাদতও রণুবতিিাবে�দির ঐ বিচার উড়াইয়া গেওয়া রায় না । সত্য 
সত্যই ধদর্ম্ম ান্মর্তা রখন মানুিদক পাইয়া িদস, তখন তাহাদত কত 
বকেণু ই না প্রহসন অবভনীত হইয়া থাদক । ধদর্ম্ম র পা�লামীর আিরদি 
সমাদজ কতই না দুন্তীবতর তাণ্ডি চবলদতদে । ধদর্ম্ম র রাদু একিার 
রাহার ঘাদড় চাবপয়াদে, গস সামাবজক অপবরহারম্ম্য কর্ম্মি্যগুবলদকও 
বিপরম্ম্যস্ত কবরয়া তাহার গখয়ালদকই একাবধপবত কবরয়াদে ।

অদনক সময় প্রত্যক্ষ েৃষ্াদন্তর মদধ্য গেবখদত পাওয়া ব�য়াদে, 
হয়ত’ গকান বপতার একমাত্র উর্বশবক্ষত সন্তান গকান নিা�তা 
অজ্াত-কণু লশীলা ‘সাধণুমা’র পাল্ায় পবড়য়া তাহার সাধারি বিচার-
িণুবদ্গুবলদকও হারাইয়া গ�বলয়াদে; এমন বক, গ্াসাচ্ােদনর একমাত্র 
সম্বল, বিদশি গলাভনীয় ও লাভিান্ উপজীবিকাদক বিনা বিচাদর 
পবরত্যা� কবরয়া বেয়াদে—একজন অবশবক্ষতা, বিজাতীয়া, ভদণ্ডর 
িাক্ চাতণু রম্ম্য ও ভাি-চাতণু দরম্ম্যর বনকি োসখত বলবখয়া বেদতদে । আিার 
হয়ত’ গকান কণু লিধ ূ গকান অজ্াতকণু লশীল িা জ্াতকণু লশীল সাধণুদিবশ 
ি্যবতির গভাজবিদ্ায় উন্মাবেনী হইয়া পবরদসিা—�হৃদসিায় উোসীন 
হইয়া পবড়য়াদে । বকেণু ্বেন পদর হয়ত ‘সাধণুমা’বি পণুহত্রকসর্ম্ম স্ব মাতা 
বপতার সা�রদসঁচা মাবিকদক লইয়া উধাও হইয়া পবড়য়াদেন । কণু লিধ ূ 
ধদর্ম্ম ন্মর্তায় কদূল কাবল বেয়া ভদণ্ডর অনুসরি কবরয়াদে । ‘সাধণুমা’ 
এর সাধণুদবের পবরচদয়র মদধ্য বতবন হয়ত’ দুিা মদনর কথা িবলয়া বেদত 
পাদরন, অথিা না িবলদত পাবরদলও ধদর্ম্ম ান্মর্তার রাদু আমাবে�দক 
ঐরূপ একবি অন্বিশ্বাস করাইয়া গেয় বকম্বা ঐ ‘সাধণুমা’ দুই চাবরিী 
এমন বক্রয়া-মণুদ্রা গেখাইদত পাদরন, এমন ভাদি গলাদকর মন রাবখয়া 
িাক্যবিন্যাস কবরদত জাদনন গর, সহদজই মানুি তঁাহার �ঁাদে পবড়য়া 
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রায় । আর ঐ সাধণুর সাধণুদবের পবরচদয়র মদধ্য হয়ত’ গেবখদত পাওয়া 
রায় গর, বতবন এক মণুহদূর্ম্ম  সমস্ত �হৃদক গ�ালাপ িা চন্দদনর �দন্ 
আদমাবেত কবরয়া বেিার গভাজবিদ্া জাদনন, না হয় গকাবকলনবন্দত 
কদঠে সুর, লয়, তাদনর ইন্দ্রজাল িণুবনয়া, নানা ভািদকবলর প্রেশ ম্মনী খণুবলয়া 
গ�াকণু ল-না�দরর বদ্তীয় জাল-সংস্করি রূদপ কণু লকাবমনী িা ইবন্দ্রয়-
বিলাবস�দির মন হরি কবরদত পাদরন অথিা কাবমনীকাঞ্চনবনস্পহৃ 
গকান গরা�-বিভবূত, না হয় ধ্যান-ধারিার কৃবত্রম �াভিীরম্ম্য, সবিকল্প (?) 
ও বনবর্ম্ম কল্প (?) বসবদ্র অবভনয় গেখাইদত জাদনন!

এই সকল গেবখয়া শুবনয়া একদশ্রিীর ি্যবতি ধর্ম্ম মাদত্ররই 
নাম�দন্র প্রবত খড়্গ-হস্ত হইয়া উবঠয়াদেন । তঁাহারা রখনই গকান 
সামাবজক িা জাতীয় অিনবত িা অসুবিধা লক্ষ্য কবরদতদেন, তখনই 
‘রত গোি নন্দদঘাি’ ন্যায়ানুসাদর ‘ঘর গপাড়া �রুণুর বসঁদুদর গমঘেশ ম্মদন 
আতদঙ্কর ন্যায় সমস্ত গোদির গিািা আত্মধদর্ম্ম র ঘাদড় চাপাইয়া 
বেদতদেন । ধদর্ম্ম র নাম লইয়া রখন গলাদক ভণ্ডাবম কবরদতদে, তখন 
ধর্ম্ম মাত্রই খারাপ,—এই ধারিা িদ্মলূ হইয়া পবরদতদে! ধদর্ম্ম ান্মদর্র 
(Fanatic) আনুকরবিক আচার ি্যিহার গেবখয়া তঁাহারা িাস্তি সত্য-
ধদর্ম্ম র প্রবতও বিদদ্রাহী হইয়া পবড়য়াদেন । ‘সাধণুমা’র পাল্ায় পবড়য়া, 
ভণ্ড সাধণুর গভাজবিদ্ায় মণুগ্ধ হইয়া ইবন্দ্রয়-গলালণুপ ি্যবতি গররূপ মাতা, 
বপতা, ভারম্ম্যা, গেশ ও জাবতর প্রবত উোসীন হইয়াবেদলন, শ্রীহচতন্যদেি 
বকংিা তঁাহার অনু�ত ভতি-সম্প্রোয়ও গসই ধারার বিচার-গরা�্য 
আসামী, আমরা এইরূপ ও বসদ্ান্ত কবরয়া গ�বলদতবে ।

শুনা রায়, িাংলারই গকান প্রবতথনামা ঐবতহাবসক তঁাহার 
ইবতহাদসর পষৃ্ায় বলবখয়া ব�য়াদেন,—“Chaitanya was the cause 
of downfall of Orissa”. সূরম্ম্যিংদশর কবপদলন্দ্র ও তঁাহার পণুত্র 
পণুরুদিার্ম উবড়ষ্যার বিদশি পরাক্রমশালী রাজা বেদলন, তঁাহারা 
তঁাহাদের রাদজ্যর সীমা �্ার েবক্ষিতীর হইদত আরভি কবরয়া কৃষ্ার 
উর্র তি পরম্ম্যন্ত বিস্তার কবরয়াবেদলন । পণুরুদিার্ম েবক্ষদি কাবঞ্চ 
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পরম্ম্যন্ত তঁাহার রাজ্য-সীমা আয়ত কবরয়া বিজয়-ন�দরর রাজধানী 
পরম্ম্যন্ত অগ্সর হইয়াবেদলন । ঐবতহাবসক�ি গকহ গকহ িদলন গর, 
পণুরুদিার্মদেি বিজয়ন�র রাজ্য হইদতই ‘সাক্ষীদ�াপাল’ ও জ�ন্নাদথর 
‘রত্নদেিী বসংহাসন’ লইয়া আবসয়াবেদলন । পণুরীদত এখন গর জ�ন্নাথ 
মবন্দদরর গভা�মণ্ডপ গেবখদত পাওয়া রায়, তাহা পণুরুদিার্ম গেদিরই 
বনবর্ম্ম ত । বতবন জনক রাজার মত এবেক্ ওবেক্ দুবেক্ রাবখয়া দুদধর 
িািী গভা� কবরয়াবেদলন । বকন্তু পণুরুদিার্দমর পণুত্র রাজা প্রতাপরুদ্র 
পবরিার-পবরজন, আমত্য-ভৃত্য, রাজা-ঐশ্বরম্ম্য,—রথাসর্ম্ম দস্বর সবহত 
শ্রীহচতন্যদেদির পাল্ায় পবড়য়া ধদর্ম্ম ান্মর্ হইয়া পড়ায় বিজয়ন�দরর 
বিখ্যাত সম্াি কৃষ্দেিারম্ম্য প্রতাপরুদদ্রর রাজধানী পণুনঃ পণুনঃ আক্রমি 
কদরন ও গ�াোিরীর েবক্ষিস্ গর সকল প্রদেশ প্রতাপরুদদ্রর অবধকাদর 
বেল, তাহা বিজয়ন�র রাদজ্যর অন্ত� ম্মত কবরয়া লন, অিদশদি 
প্রতাপরুদ্র বিজয়ন�র-রাদজর হদস্ত তঁাহার দুবহতাদক প্রোন কবরয়া 
সবন্ কবরদত িাধ্য হন ।

জড়িাবে�দির বিচাদর এইরূপ ধদর্ম্ম ান্মর্তা (?) গকিল ি্যবতি�ত 
অধঃপতন নয়, জাতীয় অধঃপতন িা অধীনতার গহতণু  । এজন্যই 
গিাধ হয়  রাবশয়া ধদর্ম্ম র নাম�দন্র প্রবত খড়্গহস্ত হইয়া উবঠয়াদে! 
ধর্ম্ম মবন্দরগুবলদক ধবূলসাৎ কবরয়া গসখাদন অক্ষক্রীড়ার উন্মণুতি ময়োন 
প্রস্তুত কবরদতদে, অথিা উহাবে�দক ক্াি হাউস্, গরষ্ণু দরন্ট প্রভৃবতদত 
পবরিত কবরদতদে । পণুরাতন জাবত গর সকল ভণু ল কবরয়া গ�বলয়াদে, 
তাহা সংদশাধন কবরিার জন্য তাহারা নিীন জাবতর বভবর্দক ধদর্ম্ম র 
নাম�ন্হীন কবরয়া সুেৃঢ় কবরিার গচষ্া কবরদতদে! িালক ও তরুি-
সমাদজর বনকি রাহাদত গকান প্রকাদর ধদর্ম্ম র সংস্পশ ম্ম উপবস্ত না 
হয়, এজন্য বশক্ষা প্রবতষ্ান প্রভৃবত হইদত ধর্ম্ম াদলাচনা বচরবনর্ম্ম াবসত 
কবরিার িদন্দািস্ত হইয়াদে । জাদর্ম্ম নীর ‘নাবজ’-আদন্দালদনর 
একাবধপবত গপ্রবসদডন্ট চ্যান্্ লার বহট্ লার, ইিালীর মণুদসাদলবন প্রভৃবতর 
আেদশ ম্মও আজ ন্ূযনাবধক একই জাতীয় ভাি ও পাবরপাবশ্বম্মকতার বিস্তার 
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হইদতদে; সকদলই জাতীয় অধঃপতদনর জন্য ধর্ম্ম দকই ন্ূযনাবধক গোিী 
সাি্যস্ত কবরয়াদেন । খদৃষ্র েশ আজ্া (Ten commandments) অথিা 
ক্রণুশিদ্ হইয়াও ভ�িাদনর বনকি প্রাথ ম্মনা—“Father forgive them, 
for they know not what do.” (Gospel, St’ Luke 23/24.) প্রভৃবত 
বশক্ষাগুবল রাজহনবতক ও সামাবজক উন্নবতর পবরপথেী ।

তাই আমরা ‘অধঃপতন’ ও ‘ধর্ম্ম ’ িবলদত বক িণুবি আর তাহাদের 
প্রকৃত স্বরূপই িা বক, তাহার একিা গখালাখণুবল আদলাচনা সর্ম্ম াদগ্ 
কর্ম্মি্য । জা�বতক প্রদত্যক বিভাদ�ই বকন্তু অনবধকারচর্ম্ম ারও একিা 
সীমা আদে । বকন্তু ধর্ম্ম সম্বদন্ অনবধকারচর্ম্ম ায় গরন সকদলই অবধকারী! 
ধর্ম্ম দক আমরা অদনদকই ি্যাপক অদথ ম্ম গ্হি কবর । হয়ত’ আমাদেরই 
ঘদর দ্াদর খঞ্জনী িাজাইয়া গকান বতলক-গ�ািা-ধারী ‘কৃষ্’ (?) 
‘বিষ্ণু ’ (?) শদব্দর সুবিন্যাসরণুতি �ীত মধণুকদঠে �ান কবরদত উপবস্ত 
হইদলন; বকংিা হয়ত’ গকান িতিা তঁাহার িক্তৃতামাধণুদরম্ম্য জনদস্রাতদক 
আকৃষ্ কবরয়া তাহাবে�দক বচত্রাবপ ম্মদতর ন্যায় অিস্ান করাইদলন, 
অমবন আমরা তঁাহাবে�দক ধাবর্ম্ম ক ও তঁাহাদের কারম্ম্যদক ‘ধর্ম্ম ’ 
িবলয়া ‘রায়’ বেলাম । আিার বকেণু ক্ষি পদর রখন তঁাহাদের চবরদত্রর 
গনপদথ্য অন্য গকানরূপ প্রত্যক্ষ দুন্তীবত, এমন বক, পশুনীবতর অবভনয় 
গেবখলাম, তখনই আমরা ধদর্ম্ম র উপর খড়্গহস্ত হইয়া িবললাম—
‘বিষ্িধর্ম্ম ই রািতীয় ি্যাবভচাদরর আশ্রয়-োতা’! বকন্তু এখাদন 
আমরা লক্ষ্য ও বিচার কবরদত ভণু বলয়া ব�য়াবে গর, রাহাদক মণুহরূ্ম্মপদূর্ম্ম  
‘ধর্ম্ম ’ মদন কবরয়াবেলাম, তাহা ধর্ম্ম  নয়, আমার ইবন্দ্রয়তপ ম্মদির সবহত 
খাপ খাইয়াবেল িবলয়া—আমার ইবন্দ্রদয়র বখদ্ মদ্ �ারী কবরয়াবেল 
িবলয়াই তাহাদক ধর্ম্ম  িবলয়াবে—আমার ইবন্দ্রয়তপ ম্মিদক ধবরয়া 
রাবখয়াবেল িবলয়াই উহা ধর্ম্ম ! আমরা এইরূদপ সুর-তান-লয়-মান 
িা মদনর গখয়াল প্রভৃবত ইবন্দ্রদয়র তৃবতিগুবলদক রখন ধদর্ম্ম র আসদন 
অবভবিতি কবর, তখন গচতদনর স্বাভাবিক িবৃর্র বিকাশদক ধর্ম্ম রূদপ 
গেবখদত পাই না । রখন রখনই আমরা বনত্য িাস্তিধদর্ম্ম র বিদদ্রাহী নই 
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তখনই এইরূপ অধদর্ম্ম র গপ্রতপণুরুিদক ধদর্ম্ম র মণুখদস গেবখয়া আমাদের 
ইবন্দ্রয়-তৃবতি ও বিির্ম্ম দক ধদর্ম্ম র গকাঠায় স্াপন কবর ।

আমাদের অধঃপতদনর স্বরূদপর বিচারও আমরা জদড়র উন্নবত 
ও অিনবতর বনবতিদতই ওজন কবরয়া থাবক । জদড়র প্রভতূা, জদড়র 
গভা�, জদড়র বিলাসদক আেশ ম্ম কবরয়া আমাদের উন্নবত ও অিনবতর 
মাত্রায় পবরমাি করা হয় । সর্ম্ম গ্াসী জড়িাে সমগ্ মানিজাবতর, 
তথাকবথত সভ্যসমাদজর, রাদষ্ট্রর, জাতীয়তার শরীদর কতিা বিিাতি 
িীজািণু প্রদিশ করাইয়া বেয়াদে, তাহা নানা প্রত্যক্ষ উোহরদিও রবে 
এখনও আমাদের উপলবদ্র বিিয় না হয়, তদি িলা রাইদত পাদর গর, 
এই মানি-জাবতর ধ্বংস অবনিারম্ম্য । সমাজ-শরীদরর ভািী পবরিাম 
প্রত্যক্ষ কবরিার জন্য ইবতহাস আমাদের হাদত গর রঞ্জন-রবমি বেয়াদে, 
তাহাদত এতবেন আমাদের সুতিদচতনার গিাধনা হওয়া উবচত বেল ।

আমরা আজ স্বাদেবশকতার মদন্ত্র েীবক্ষত িবলয়া গ�ৌরি অনুভি 
কবরদতবে, বকন্তু আমাদের স্বাদেবশকতার আেশ ম্ম বিদেবশকতার 
অনুকরদি পবরকবল্পত । প্রকৃত প্রস্তাদি বিদেবশক জাবত আমাবে�দক 
কাপড়-গচাপদড় বিদেশী কদরন নাই—বিদেশী কবরয়াদেন আমাদের 
অন্তরতম অন্তরদক । কাপড়-গচাপদড় স্বদেশী-বিদেশী সভ্য-ভি্য িা 
ধাবর্ম্ম ক হওয়া অবত সহজ । ইবতহাস-পাঠক�ি জাদনন, রখন প্রাচীন 
গরামান্ �ি তঁাহাদের বিবজত িদৃিন পবরত্যা� কবরয়া সমস্ত তল্ পী 
তল্ পা লইয়া স্বদেদশ চবলয়া ব�য়াবেদলন, তখনও বকন্তু িদৃিনরা 
গরামান্বেদ�র প্রভাি ভণু বলদত পাদরন নাই ।

আমরা কাপড়-গচাপদড় ভদ্রদলাক হইিার কৃবত্রমতার ন্যায় 
রবে গকিল কাপড়-গচাপদড় স্বদেশী সাবজয়া অন্তরদক জড়িাদের 
বিদেবশকতায় েীবক্ষত কবর, তাহা হইদল আমরা গকিল সনাতন 
আত্মধদর্ম্ম র প্রবত বিদদ্রাহী হইিার জন্যই কৃবত্রম স্বদেশী হইলাম ।

জড়িাে ভারদতর বনজস্ব নদহ—ভারদতর গকন, বিদশ্বর গকান 
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গচতন জীদিরই বনজস্ব নদহ, তাহা আমাদের বনজস্ব গচতদনর উপর 
বিদেবশক আক্রমি মাত্র । এই বিদেবশক আক্রমিই আমাদের গচতদনর 
অধঃপতদনর কারি । গচতদনর অধঃপতন হইদল অথ ম্মাৎ প্রাি বিনষ্ 
হইদল—গমরুেণ্ড ভাব্য়া গ�দল সমস্তই অধঃপবতত হইল, বিনষ্ 
হইল । এইরূপ বিদেবশক আক্রমদি অবভভতূ হইয়াই আমরা বঠক 
উল্া িণুবিয়া গ�বলয়াবে; মদন কবরদতবে, গচতদনর বিকাশ—গচতদনর 
গিাধ—আত্মার অনুশীলনদ্ারাই আমাদের ি্যবষ্�ত ও সমবষ্�ত 
অধঃপতন হইয়াদে । িস্ততঃ বক ি্যবতি�ত, বক জাবত�ত, বক সমাজ�ত 
রািতীয় অধঃপতন একমাত্র আত্মার অনুশীলদনর অভাদিই সংঘবিত 
হইয়া থাদক, ইহা ঐবতহাবসক জীিন্ত বনত্য সত্য ।

আপাত-েৃবষ্দত অবভভতূ হইয়া অদনদক িদলন, আত্মার 
অনুশীলন কবরদত গ�দলই রখন আমাবে�দক সমাজ িা জাবতর উপর 
বনস্পহৃ িা উোসীন হইদত হয়, বিরাদ�্যর তণু �াদনর মদধ্য আমাদের 
জীিন-তরিীদক সঞ্চাবলত কবরদত হয়, তখন গসখাদন বকরূদপই িা 
সামাবজক ও জাতীয় উন্নবত সভিি ? রখন গকান ধর্ম্ম প্রয়াসীর হৃেদয় 
ধদর্ম্ম র নতূন গজায়ার উপবস্ত হয়, তখন গস নিীন উন্মােনায় প্রথদমই 
বিিাদহর প্রবত বিদদ্রাহী হইয়া পদড়; আিার রঁাহারা বিিাহ কবরয়াদেন, 
তঁাহারাও বিিাহ করািা অত্যন্ত �বহম্মত কারম্ম্য মদন কবরয়া ্রেী-পণুদত্রর 
প্রবত বিরবতি গপািি ও প্রকাশ কদরন । এই সময় নিীন রণুিক�দির 
অবভভািক ও শুভানুধ্যাবয়�ি রণুবতি প্রোন কবরয়া িদলন—“বিিাহ 
না কবরদল সৃবষ্ রক্ষা হইদি বকরূদপ ? সৃবষ্ ভ�িাদনর অভীবপ্ত, 
সৃবষ্কাদরম্ম্যর সহায়ক না হইয়া তাহার প্রবত বিদদ্রাহী হইদল তাহা দ্ারা 
ধর্ম্ম াচরি বকরূদপ হইদি ?” এজন্য রঁাহারা ধর্ম্ম  কবরদত ব�য়া ্রেী, পণুত্র, 
মাতা, বপতার প্রবত উোসীন হন, তঁাহাবেদ�র শুভানুধ্যাবয়�ি ধর্ম্ম  
উপদেশ কবরয়া িবলয়া থাদকন, “্রেী-নারায়ি (?), পণুত্র-নারায়ি (?) ও 
মাতাবপতা-নারায়দির (?) গসিাই পরমধর্ম্ম  । রাহারা তাহাদত উোসী, 
তাহারা জাবতর অধঃপতদনর কারি ।”
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শ্রীহচতন্যদেি পত্নী, মাতা, গেশ ও জাবতর প্রবত উোসীন হইয়া 
ধদর্ম্ম র পাগ্ লামী কবরয়াবেদলন িবলয়া তাহা দ্ারা জাবতর অধঃপতন 
হইয়াদে িবলদতই হইদি ।

আর এক গশ্রিীর ি্যবতি রণুবতি গেখাইয়া িদলন, রখন ধর্ম্ম  
কবরদত গ�দল জদড়র প্রবত উোসীন হইদত হয়, তখন তাহাদের দ্ারা 
জাতীয় অভণু ্যেদয়র উপাোন সাবহত্য, বশল্প, বিজ্ান, েশ ম্মন, রাজনীবত, 
সমাজনীবত প্রভৃবত বিিদয়র উন্নবতসাধন বক প্রকাদর হইদি ? পর্ম্ম দতর 
গুহায় িবসয়া ধ্যান কবরদল বক সাবহত্য, বশল্প, বিজ্াদনর নতূন নতূন 
সৃবষ্ আবিষ্ার হইদি ? বিলাস পবরত্যা� কবরয়া বিরা�ী সাবজদল বক 
গেদশর ধন-জন-সম্পদ্ কৃবিিাবিজ্য িবদ্ম্ম ত হইদি ? গরখাদন “�হৃীত 
ইি গকদশিণু মতৃণু ্যনা ধর্ম্ম মাচদরৎ”—গসখাদন ধদর্ম্ম র দ্ারা জাতীয় 
অধঃপতন অবনিারম্ম্য ।

জ�দত গর সকল মিশান-ধাবর্ম্ম ক িা �ল্গুধাবর্ম্ম দকর বচত্র গেবখদত 
পাওয়া রায়, তাহা হইদত কবল্পত রণুবতিিাবে�দির ঐরূপ বসদ্ান্ত 
অদরৌবতিক নদহ । িস্তুতঃ সৃবষ্রক্ষার ভার মানিজাবত িা প্রাবিজাবতরই 
গ্হি কবরদত হইদি, এইরূপ বিচার কবরদল তাহাদের মদধ্যই আিার 
নানাপ্রকার বিপরীত বততি অবভজ্তা, প্রবতবক্রয়া ও প্রবতদরাব�বিচার 
উপবস্ত হইদি । সৃবষ্ রক্ষা কবরিার ভার গ্হি কবরদত ব�য়া আিার 
সৃবষ্ বনদরাধ কবরিার গচষ্ায় অনুপ্রাবিত হইদত হইদি; তখন থমাস্ 
ম্যাল্ থাদসর মতিাে গ্হি কবরয়া িবলদত হইদি গর, মানদির জন্ম-
সংখ্যা Geometrical progression-এ ও তাহাদের খাদদ্র উৎপবর্র 
পবরমাি Arithmetic progression-এ িবৃদ্ পাইয়া থাদক; সুতরাং হয় 
positive checks রথা বশশুমতৃণু ্য, মহামারী, গরা�, দুবভম্মক্ষ, ভবূমকম্প, 
জলপ্লািন, রণুদ্ প্রভৃবত উপাদয়র দ্ারা, না হয় preventive checks 
অথ ম্মাৎ অবধক িয়দস বিিাহ, গস্বচ্ায় জন্মবনদরাধ প্রভৃবত কৃবত্রম উপাদয় 
সৃবষ্-বক্রয়াদক িাধা বেদত হইদি!

ম্যাল্ থাদসর মতিাে গকহ গকহ প্রবতিাে কবরয়া িবলয়াদেন গর, 
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ঐ মত গকিল তঁাহার সমসামবয়ক কাদলই* (*খষৃ্াব্দ ১৭৬০-১৮৩৪) 
(ম্যাল্ থাদসর সময়) খাবিত । প্রবতিােকাবর�ি িদলন,—ভারতিিম্ম, 
চীন প্রভৃবতর ন্যায় েবরদ্র গেদশর পদক্ষই তঁাহার অনুমান সভিি হইদত 
পাদর, বকন্তু গগ্িবিদিন, জাদর্ম্ম নী, ইউনাইদিড্ গষ্ট্ স্ অব্ অাদমবরকা 
প্রভৃবত সম্পৎশালী প্রদেদশ গরখাদন বশক্ষা ও সভ্যতার সমবধক বিস্তার, 
Factory Act প্রভৃবত আইন ও গেশ বিদেশ হইদত শদস্যর আমোনী 
হইয়া থাদক, বিদশিতঃ গর সমদয় কৃবি-িাবিদজ্যর প্রভৃবত উন্নবত সাবধত 
হইয়াদে, গসই সমদয় ঐ মত খাবিদতই পাদর না, বকন্তু Walker** 
(**Political Economy by Walkar.) প্রভৃবত অথ ম্মনীবতবিদ্ �ি িদলন 
গর, ম্যাল্ থাদসর মত সকল সমদয় ও সকল জাবতর প্রবতই খাবিদি এিং 
উহাদত অদনক �ভীর সত্য বনবহত রবহয়াদে ।

রাহা হউক মানিজাবত ভ�িাদনর সৃবষ্ রক্ষার (?) জন্য গভা�িণুবদ্-
গলালণুপ হইয়া রতই পাদিায়ারী িবৃদ্ প্রেশ ম্মন করুন না, তাহাদত জাতীয় 
উন্নবতর পবরিদর্ম্ম  অধঃপতনদকই অভ্যথ ম্মনা করা হইদি । হবরদসিা-
সম্বন্-রবহত হইয়া রঁাহারা সৃবষ্-রক্ষা িা সৃবষ্-ধ্বংদসর পক্ষপাতী, 
গসই উভয় গশ্রিীই সমাজ ও জাবতদক ধ্বংদসর পদথ লইয়া চবলয়াদেন । 
মানি জাবত অদপক্ষা পশু-পক্ষী-কীি-পত্ প্রভৃবত বননে প্রাবি জাবতর 
মদধ্য অবধক পবরমাদি সংখ্যা-িবৃদ্র প্রমাি গেবখদত পাওয়া রায় । 
কাদজই গকিল সৃবষ্-প্রবক্রয়া িবৃদ্ িা বনদরাদধর দ্ারা জাতীয় উন্নবত-
সংরক্ষদির গচষ্া অদরৌবর্ক ও অিাস্তি । তথাকবথত বশবক্ষত, সভ্য, 
স্বাধীন-জাবতসমহূ সৃবষ্প্রবক্রয়ায় রতই উন্নত হউন না গকন, ম্যাল্ থাদসর 
পবরভািায় ‘Positive checks’ রণুদ্-বিগ্হ প্রভৃবত বক তঁাহাদের গচষ্াদক 
ি্যথ ম্ম কবরয়া বেদতদে না ? জন্মবনদরাধ আইন িা কৃবত্রম গচষ্ার সদ্ 
সদ্ অ্রে-বনদরাধ-আইন প্রবতবষ্ত কবরিারও বক প্রদয়াজন হইদতদে 
না ? সভ্যতা, বশক্ষা. স্বাধীনতা, জাতীয় উন্নবত প্রভৃবতর নাদম ইহা বক 
জাবতর অন্তরতম অন্তদর ধ্বংদসর রাজরক্ষার িীজািণু সংক্রাবমত কবরয়া 
বেদতদে না ? সুধী�ি বিচার কবরদিন ।



84 শ্রীউপদেশ - তৃতীয় খণ্ড

শ্রীহচতন্যদেি িা শ্রীহচতদন্যর বশক্ষায় বশবক্ষত গকান ি্যবতি কখনও 
ঐরূপ জাবতধ্বংসকারক কাদরম্ম্য বনরণুতি হইিার পরামশ ম্ম গেন না । িস্তুতঃ 
শ্রীহচতন্যদেি গর িংশ বিস্তার কবরয়াদেন, শ্রীহচতন্যদেদির গসই সকল 
পণুত্রস্ানীয় অচণু ্যতদ�াত্রীয় ি্যবতি�ি গর িংশবিস্তার ও গ�াত্রবিস্তার 
কবরদত পাদরন, গসরূপ বিস্তার-কারম্ম্য ধ্বংদসান্মণুখ মানিজাবত কবরদত 
পাবরদি না । শ্রীহচতন্যদেদির িংশবিস্তাদরর িািী এই—“রাদর 
গেখ তাদর কহ কৃষ্-উপদেশ । আমার আজ্ায় গুরু হঞা তার 
এই গেশ ॥” “গ�াত্রং গনা িদ্ম্ম তাম্”—“গ�াত্র িাড়াউন কৃষ্ আমা 
সিাকার ।” তঁাহার িংদশর সন্তান�ি সি ‘গসানার গেদল’; তঁাহারা 
মরিশীল জাবতর সৃবষ্কারী নদহন, তঁাহারা অমর জাবতর বিস্তারকারী, 
তঁাহাদের িংশ ‘অচণু ্যতিংশ’। কাদজই রঁাহারা হবরভজনকাবর�িদক 
জাবতবিস্তাদরর পবরপথেী মদন কবরয়া অসংরমী ইবন্দ্রয়-গলালণুপ িা 
কৃবত্রম সংরমী প্রচ্ন্ন-ইবন্দ্রয়-গলালণুপ সম্প্রোয়দক জাবতর পষৃ্দপািক 
মদন কদরন, তঁাহারা ভ্রান্ত,—গকিল ভ্রান্ত নয়, তঁাহারাও ধ্বংদসর 
পদথর রাত্রী ।

বিষ্ণু র গসিক-সম্প্রোয় সমাদজর গর বিজ্াবনক ক্রদমান্নবত ও 
িাস্তি ম্দলর পথ প্রেশ ম্মন কবরয়াদেন, তাহা আর অন্যত্র গকাথাও 
গেখা রায় না । বেিিি ম্মাশ্রম-বিবধ রাহা বিষ্ণু পাসনা-মদূল প্রবতবষ্ত, 
তাহা সনাতন-ধর্ম্ম দক্ষত্র ভারতিিম্ম ি্যতীত এরূপ সুন্দরভাদি আর 
গকাথায়ও নাই । গর সকল জাবতর মদধ্য বেিিি ম্মাশ্রম-বিবধ প্রচবলত 
নাই িা রঁাহাদের মদধ্য অহেিিি ম্মাশ্রদমর গপ্রত প্রদিশ কবরয়াদে, 
তাহারা ন্ূযনাবধক ধ্বংদসর পদথ অবভসার-ব্রতদকই ‘প্র�বত’ িবলয়া 
িরি কবরয়াদেন, ইহা বনেক সত্য । বেিিি ম্মাশ্রমধর্ম্ম  গরা�্যতামলূক 
বিজ্াবনক বভবর্র উপর প্রবতবষ্ত ও তাহা পরাৎপর তত্ত্বদক গকন্দ্র 
কবরয়া পবরচাবলত, তাই গসরূপ সমাজই জাতীয় উন্নবত িা প্র�বতর 
বিজ্াবনক গসাপান ।

রঁাহারা িদলন গর, শ্রীহচতন্যদেি গকান গেশ িা জাবতর উন্নবতর 
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বিঘ্নকারী ও অধঃপতদনর কারি, তঁাহারা ন্ূযনাবধক অধঃপতদনর 
প্রপাদতর মধ্য পবতত হইয়াই ঐরূপ উবতি কবরদতদেন, ইহা হাদত 
কলদম গেখান রাইদত পাদর । শ্রীমন্মহাপ্রভণু র কৃপায় উদ্াবসত হইয়া 
েিীর খাস ও সাকর মবল্ক গর তোনীন্তন গ�ৌদড়র িােশাহ হুদসন 
সাদহর প্রধান মবন্ত্রবে, বকংিা শ্রীল রঘণুনাথ োস গ�াস্বামী প্রভণু  ‘ইন্দ্রসম 
ঐশ্বরম্ম্য, অপ্রাসম ভারম্ম্যা পবরত্যা� কবরয়াবেদলন, শ্রীল রঘণুনাথ ভট্ 
গ�াস্বামী প্রভণু  বিিাহ কবরদত বিরত হইয়াবেদলন, বকংিা মহারাজ 
প্রতাপরুদ্র রণুদ্বিগ্হাবের প্রবত উোসীন হইয়াবেদলন, তদ্দারা জাতীয় 
অধঃপতন না হইয়া কতিা প্রকৃত জাতীয় উন্নবত ও সুসভ্যতার 
আনুিব্ক পবরপণুবষ্ হইয়াদে, তাহা ির্ম্মমান রণু� ও ভািী রণুদ�র 
মনীবি�দির ভাবিিার বিিয় হইয়াদে ও হইদি । গলাদক িড় রাজকারম্ম্য 
প্রভৃবত পাইিার জন্য অহিধ েবক্ষিা প্রোন কবরয়া থাদকন, আিার গকহ 
গকহ গেশ ও জাবতদক তথাকবথত সুবিধা প্রোদনর জন্য প্রবতষ্াশুদষ্ 
কারািরি প্রভৃবতও কবরয়া থাদকন; বকন্তু সনাতন, সমগ্ মানিজাবতর 
িা জীিজ�দতর স্বাধীনতার প্রকৃত পথ প্রেশ ম্মদনর জন্য কারািরি 
কবরয়াবেদলন ও গ�ৌদড়র িােশাদহর প্রধানমবন্ত্রবে-পে পবরত্যাদ�র 
জন্য সাত হাজার মণুদ্রা উৎদকাচ প্রোন কবরয়াবেদলন । সনাতদনর 
ি্যিহার হুদসন সাহদকও চমৎকৃত কবরয়াবেল ।

সম্পদ্, জা�বতক স্বাধীনতা, বিলাস, গভা�-সংখ্যাবিস্তার প্রভৃবত 
ি্যাপাদর আধণুবনক বিবভন্ন পাচিাত্য-জাবত আমাদের আেশ ম্মস্ানীয়; 
বকন্তু তঁাহাদের ঐরূপ জাতীয় অভণু ্যেয় ও স্বাধীনতার পবরিাম বক, 
তাহা বক আমরা প্রত্যক্ষ শত শত েৃষ্ান্ত গেবখয়াও বশক্ষা কবরি না ? 
গর জার্ম্ম াি-জাবত বিজ্াদন, িাবিদজ্য, সম্পদে, জাতীয়তায়, অথ ম্মনীবত ও 
রাজনীবতদত, বশক্ষা ও সভ্যতায় অন্যতম গশ্রষ্ জাবত িবলয়া পবর�বিত 
হইয়াবেদলন ও হইয়াদেন, গসই গেশ ও গসই জাবতর অভণু ্যেদয়র পবরিাম 
বক হইয়াদে, তাহা বক বি�ত মহারণুদ্ ও তাহার পরির্্তী একরণুদ�র ইবতহাস 
প্রমাি কবরদতদে না ? গসবেন গকান রাজনীবতবিশারেি্যবতি গস গেদশর 
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রতিনেী-প্রিাদহর বনেশ ম্মন-সমহূ লক্ষ্য কবরয়া বজজ্াসা কবরয়াদেন 
গর, ির্ম্মমান অিস্ায় ঐরূপ গেশ সভ্যদশ্রিীর মদধ্য �বিত হইদি বক ? 
রবেও গস গেদশর নায়ক জাবতদক আশার আদলয়া গেখাইদতদেন, 
তথাবপ গসই আদলয়ার অনুসরি কবরয়া জাবত কতিা লাভিান্ 
হইদিন, তাহাও ইবতহাস প্রমাি কবরয়া বেদি; বকন্তু অনাবেিবহর্ণুম্ম খ 
বনবখলমানিজাবতর উপর অঘিনঘিনপিীয়সীমায়া আিার তাহার 
রাদুর রিবনকা িাবনয়া বেদি । তথাকবথত জাতীয় অভণু ্যেয় ও সভ্যতার 
চরম বশখদর আদরাহি কবরয়া আমাবে�দক হয় চরদম রণুদ্বিগ্দহর 
জন্য গকামর িঁাবধদত হয়, না হয় অ্রেবনদরাধ আইদনর গকান কৃবত্রম 
উপায় অিলম্বন কবরদত হয় । একবি মানদির প্রাি কত মলূ্যিান্—
একবি মানিদক িঁাচাইয়া রাবখিার জন্য কত শত শত ইতরপ্রািীর 
প্রাি বনত্য বিনষ্ হইদতদে, বকন্তু ঐরূপ সহস্র সহস্র মানিদক একসদ্ 
একমণুহদূর্ম্ম  বকরূদপ বিনাশ করা রায়, তাহার কলা-গকৌশল িা উপায়-
উদ্ািন গর সভ্যতা, গর বিজ্ান গর রাজনীবত, সমাজনীবত িা অথ ম্মনীবত 
বশক্ষা বেয়া থাদক, তাহার চরম �ল ধ্বংস ি্যতীত আর বক ? িাস্তি 
অকৃবত্রম অবহংস্যনীবতর বশক্ষাোতা শ্রীহচতন্যদেদির সংস্পদশ ম্ম আবসয়া 
শ্রীপ্রতাপরুদ্র ঐরূপ জ�দ্ ধ্বংসকারক রাজনীবতর আশ্রয় গ্হি না 
কবরয়া, সমস্ত রাজনীবতদক শ্রীহচতদন্যর পােপদ্ম গসিায় বনরণুতি কবরয়া 
গেদশর, সমাদজর ও রাদষ্ট্রর প্রকৃত উন্নবতই কবরয়াদেন । িস্তুতঃ 
আজ শ্রীহচতদন্যর প্রভাদিই উবড়ষ্যার প্রকৃত উন্নবত হইয়াদে । এখনও 
গলাদক উবড়ষ্যার কথা শুবনদলই শ্রীহচতন্যদেদির স্বৃতদত উদ্াবসত 
হইয়া উদঠন । উবড়ষ্যার প্রকৃত সভ্যতা, বশক্ষা, সাবহত্য, বশল্প প্রভৃবত 
শ্রীহচতন্যদেিদক গকন্দ্র কবরয়াই অবধকতর উন্নত হইয়াবেল । ধর্ম্ম দক 
বনর্ম্ম াবসত কবরদল উবড়ষ্যা িা জ�দতর গকান গেশ িা জাবতর গকান মলূ্য 
নাই । বল্রাজ ভণু িদনশ্বদরর মবন্দর, অনন্তিাসুদেদির মবন্দর, পণুরীর 
শ্রীজ�ন্নাথ মবন্দর প্রভৃবত বশল্পকলা-চাতণু রম্ম্য প্রকাশ কবরয়া পাচিাত্য 
সুেক্ষ স্পবতবিদ্ �দিরও বিস্য় উৎপােন কবরয়াদেন । উৎকল কবি 
গ�াবিন্দদেি প্রভৃবত শ্রীহচতন্যদেিদক অিলম্বন কবরয়াই সাবহদত্যর 
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গশাভা িদ্ম্ম ন কবরয়াদেন । এমন বক, গর অবতিাড়ী জ�ন্নাথোস 
কবিবে-প্রবতভায় উৎকলিাসীর বচর্-রঞ্জন কবরয়াদেন, বতবনও গর 
গকান ভাদি হউক শ্রীহচতন্যদেি ও তেনু�ত সম্প্রোদয়র সংস্পদশ ম্ম ঐ 
উন্মােনা লাভ কবরয়াবেদলন, ইহা ঐবতহাবসক�ি ও স্বীকার কদরন । 
শ্রীহচতন্যদেি ও তঁাহার ভতিসম্প্রোদয়র প্রভাি উৎকদলর বনবতক 
উন্নবতদক কতিা বিশুদ্ কবরয়াবেল, তাহাও সুধী�ি িণুবিদত পাদরন । 
সঙ্কীি ম্ম প্রাদেবশকতা িা জাতীয়তার বিচার পারমাবথ ম্মকতায় নাই । 
শ্রীহচতন্যদেদির সাদড় বতনজন অন্তর্ ভতি অথ ম্মাৎ রাবধকার �দির 
মদধ্য অাড়াই জনই উৎকদল অিতীি ম্ম হইয়াবেদলন । রায় রামানন্দ, 
বশবখ-মাবহবত ও তঁাহার ভগ্নী মাধিীদেিী—ইহারাই গসই আড়াই জন । 
ি্দেশীয় শ্রীল পণুরুদিার্ম ভট্াচারম্ম্যও নীলাচদল শ্রীমন্মহাপ্রভণু র সবহত 
অিস্ান কবরয়া তঁাহার অন্যতম অন্তর্ বদ্তীয়-স্বরূপ োদমাের স্বরূপ-
নাদম খ্যাত হইয়াবেদলন । প্রকৃত প্রস্তাদি শ্রীহচতন্যদেদির কৃপায়ই 
পরমাথ ম্ম-রাদজ্যর চরম কথা উৎকল হইদত প্রচাবরত হইয়াদে । গর 
চরমকথার সন্ান এখনও বিদশ্বর সর্ম্ম াদপক্ষা সভ্য ও উন্নত জাবত�ি 
শুবনিার সুদরা�ও পান নাই, গসই পরম চরম ধদনর খবন শ্রীহচতন্যদেিই 
পণুরুদিার্ম হইদত সমগ্ পবৃথিীদত স্বয়ং ও ভতি�দির দ্ারা আবিষ্ার 
করাইয়াদেন ও কবরদতদেন ।

শ্রীহচতন্যদেি উৎকলদক পরম-ম্ল-িািীর পীঠ কবরয়াবেদলন 
িবলয়া বক বতবন জাতীয় অধঃপতদনর কারি হইয়াদেন ? তাহা হইদল 
জাবতর ধ্বংসই বক জাবতর উন্নবত ? মদন করুন, রবে প্রতাপরুদ্র 
শ্রীহচতন্যদেদির চরিাশ্রয় না কবরদতন, রবে শ্রীহচতন্যদেি উৎকদল না 
আবসদতন িা মানিজাবতর চরম দুভম্ম া�্যিশতঃ জ�দত তঁাহার অিতার 
না বহত, তাহা হইদলও তঁাহার অাবিভম্ম াদির পদূর্ম্ম র ও পদরর ইবতহাস 
প্রমাি কবরয়া বেত গর, পরূ্ম্ম  পরূ্ম্ম  প্রিল পরাক্রান্ত নপৃবত�দির, অবধক 
বক, গর বিজয়ন�ররাজ প্রতাপরুদ্রদক পরাভতূ কবরয়াবেদলন, তঁাহারও 
গসানার লঙ্কা বকেণু দতই অক্ষত থাবকত না । কৃষ্দেিাদরম্ম্যর অধস্তন 
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অচণু ্যতারম্ম্য, রামরাজ প্রভৃবতর সময় বিজয়ন�রদক অধীনতার রাহু গ্াস 
কবরয়া িবসল । িাবলদকাদির রণুদদ্ মণুসলমান�ি বহন্দণু�িদক পরাভতূ 
কবরয়া রামরাজদক বনহত ও বিজয়ন�রদক বিনষ্ কবরল, বিজয়ন�দরর 
মর্ম্ম র-গসৌধরাবজ ও প্রাসাে ধবূলসাৎ হইল—বহন্দণু-সাম্াজ্য িা জাবতর 
উন্নবতর (?) উেয়ব�বরই আিার অস্তাচদল পবরিত হইল—জা�বতক 
অভণু ্যেদয়র গ�ৌরিরবির পরমায়ণু কতক্ষি ?

গর পরমাথ ম্মদক আশ্রয় কবরয়া অম্বরীি, পথৃণু প্রভৃবতর ন্যায় সার্ম্ম দভৌম 
সম্াট্ উবেত হইয়াদেন, গর পরমাথ ম্মদক আশ্রয় কবরয়া োবক্ষিাদত্যর 
শ্রীমবন্দর-�াদত্র বশল্পকলার চাতণু রম্ম্য এখনও মবূর্ম্মমান রবহয়াদে, গর 
পরমাথ ম্মদক আশ্রয় কবরয়া গিে, শ্রুবত, রামায়ি, মহাভারত, শ্রীমদ্া�িত 
সাবহদত্যর অভণু ্যেয় হইয়াবেল এিং পরিত্তীকাদল শ্রীহচতন্যদেদির 
পােপদ্মদক গকন্দ্র কবরয়া গর গ�ৌড়ীয়-সাবহত্যরত্নাকদরর অাবিষ্ার 
হইয়াদে, গর পরমাথ ম্মদকই গকন্দ্র কবরয়া নানাপ্রকার রা�রাব�িী 
িাদ্রদন্ত্রর অাবিষ্ার হইয়াদে, গসই পরমাথ ম্মই জাতীয় অধঃপতদনর 
কারি, এই বসদ্ান্ত অধঃপবতত�দির মণুদখই গশাভা পায় । তদি একথা 
বঠক গর, ঐ সকল িস্তু জীিজ�দতর গভাদ�র ইন্নরূদপ পরম্ম্যিবসত 
হইদলই তাহা জাতীয় ধ্বংদসর কারি হইয়া থাদক । হউক না গকন, শত 
শত বিলাসদ্রি্য, শত শত সু�বন্ প্রসাধন সামগ্ীর সৃবষ্, ভ�িদ্তি�ি 
ঐ সকলদক �ল্গুত্যা�ীর ন্যায় অেৃশ্য অস্পশৃ্য িবলয়া পবরত্যা� কদরন 
না, উহাদের গরা�্যতানুসাদর উহাবে�দক তঁাহারা কৃষ্পােপদদ্ম অঞ্জবল 
প্রোন কবরয়া থাদকন । রঁাহারা গ�াবিন্দলীলামতৃ প্রভৃবত বিষ্ি-
সাবহত্য পাদঠর অবধকারী বকংিা রঁাহারা শ্রীহবরভবতিবিলাস প্রভৃবত 
বিধ গসিানুশীলদনর বিবধসমহূ অি�ত আদেন, তঁাহারা জাদনন গর, 
শ্রীরাধা-গ�াবিদন্দর গসিার জন্য ভতি�ি কত প্রকার বিলাস-দ্রি্য, 
প্রসাধন-সামগ্ী, মলূ্যিান্ ি্রে, বিবভন্ন প্রকার পণুপে, মাবলকা প্রভৃবত 
সংগ্হ ও চয়ন কবরয়া থাদকন ।
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ির্ম্মমান সভ্যতা, বশক্ষা য়া তথাকবথত প্র�বত িা উন্নবত ি্যবষ্ ও 
সমবষ্ জীিদক গভাতিা সাজাইয়া জাবতদক ধ্বংদসর অবভরাদনর বসন্য 
কবরয়াদে—কাদমর ইন্ন গরা�াইয়া—গলাদভর গিাপ খাওয়াইয়া 
জাবতদক ইবন্দ্রয়দমধরদজ্ আহুবত বেদতদে । এই নরদমধ-রজ্ই বক 
সভ্যতা ও প্র�বতর তন্ত্রমন্ত্র-উপাসনা ?

কৃবত্রম ধাবর্ম্ম ক সম্প্রোদয়র বিচাদরর সবহত অহকতি পারমাবথ ম্মক-
সম্প্রোদয়র বিচারদক একাকার করায় ও ঐসকল ধর্ম্ম ধ্ববজ�দির 
ধদর্ম্ম র ধারিায় আমাদের মস্তক ভরপণুর রাখায় আমরা প্রকৃত 
সত্যবনরূপদি অসমথ ম্ম হইয়া পবড়য়াবে । পারমাবথ ম্মক�ি কৃবত্রম-
ধাবর্ম্ম ক-সম্প্রোদয়র ন্যায় জ�ৎ িা প্রাবিজাবতবিদদ্িী নদহন আিার 
তাহাদের িবহর্ণুম্ম খতায় অনুরা�ীও নদহন । গর বডনামাইি মানি জাবতর 
গভাদ�র পথ পবরষ্ার কবরিার পবরিদর্ম্ম  হবরদসিার বিঘ্নরূপ পাহাড় 
পর্ম্ম তগুবলদক সরাইয়া গেয়—হবরকথা কীর্ম্ম দন সুবিধা কবরয়া গেয়, 
গর এয়াদরাদপ্লন গভা�রণুদদ্র সহায়ক হইয়া জাবতর প্রাি সংহার 
কবরিার পবরিদর্ম্ম  হবরকথা-প্রচাদরর সুদরা� কবরয়া গেয়, গসরূপ 
বিজ্াদনর অিোনগুবলর প্রবত পারমাবথ ম্মক�ি বিদদ্িী হন না । চরদম 
জাবতধ্বংসকাবরিী বস্ববরিী প্র�বতর মণুখ ব�রাইয়া উহাদক হবর গসিার 
আনুকলূ্যকাবরিী ও আনুিব্কভাদি সমগ্ প্রাবিজাবতর কল্যািোবয়নী 
কবরদত একমাত্র আত্মধর্ম্ম ই সমথ ম্ম । আমরা প্রিন্ান্তদর ঐবতহাবসক 
প্রত্যক্ষ দ্ারা হাদত কলদম গেখাইি গর, জ�দত প্রকৃত আত্মধদর্ম্ম র 
কল্যাদিই অবত আনুিব্কভাদি প্রকৃত জাতীয় উন্নবত সাবধত 
হইয়াদে; গভা� িা ত্যাদ�র িাড়িানল গকিল জাতীয় অধঃপতন নদহ, 
জাবতধ্বংদসর কি ম্মধার ।

——
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�হৃ়ী ও ত্যা�়ী
রঁাহারা হবরদসিার মলূ উদদেদশ্য একবনষ্ নদহন, তঁাহারাই ‘�হৃী’ 

ও ‘ত্যা�ী’ এই দুইপ্রকার উপাবধরণুতি অিস্ার িাোনুিাদে সময় নষ্ 
কবরয়া থাদকন । হবরদসিা হইদত ভ্রষ্ হইদলই ‘�হৃী িড়, না ত্যা�ী 
িড়’—এইরূপ ঔপাবধক বিতকম্ম মানদির হৃেয় অবধকার কদর । 
বরবন গর েদলর গলাক, বরবন গর উপাবধদত আচ্ন্ন, বতবন গসই েল ও 
গসই উপাবধদকই ‘গশ্রষ্’ িবলয়া প্রবতপন্ন কবরদত চাদহন এিং ঐরূপ 
ঔপাবধক গ�াঁড়াবম হইদত নানা প্রকার মদনামাবলন্য, বিদচ্ে, বহংসা-
গদ্ি ও ক্রদম অদনক বকেণু  বিসৃ্তত হইয়া পদড় ।

অন্যাবভলাবি-কবর্ম্ম -জ্াবন-গরাব�-ব্রবত-তপস্বী প্রভৃবত সম্প্রোদয় 
ঐরূপ বিিাে স্বাভাবিক । এ বিিদয় ইবতহাদস নানাপ্রকার �ল্পও শুবনদত 
পাওয়া রায় । গকান গকান বনবর্ম্ম দশিিােী ধর্ম্ম  প্রচারদকর �হৃী ও ত্যা�ী 
বশদষ্যর মদধ্য এইরূপ ‘�হৃী িড় না ত্যা�ী িড়’ বিিাে অিলম্বন কবরয়া 
রতিারবতি পরম্ম্যন্ত হইয়া ব�য়াদে । এমন কতকগুবল সত্য ঘিনা এসম্বদন্ 
প্রবসদ্ আদে, রাহা হয়ত কা�দজ কলদম প্রকাবশত হইদল আধণুবনক 
কাদলও ঐসকলদক গকহ গকহ মানহাবনকর সংিাে িবলয়া প্রবতপন্ন 
কবরিার গচষ্া কবরদত পাদরন । এজন্য আমরা ি্যবতি�ত নাদমাদল্দখ 
বিরত থাবকলাম ।

�ল্গুত্যাব�-সম্প্রোয় ও গভাব�-�বৃহ-সম্প্রোয় ত্যা�ী ও �হৃীর 
গর বচত্র তঁাহাদের ধারিার �লদক অবঙ্কত কবরয়া রাবখয়াদেন, তাহা 
হইদত হবরভজন-পরায়ি �হৃস্ ও বনবষ্ঞ্চন হবরদসিক সন্ন্যাসীর স্বরূপ 
সম্পিূ ম্ম স্বতন্ত্র । গশানা রায়, িবহর্ণুম্ম খ �ি�ড্ডবলকা পবূজত গকান এক 
ি্যবতি িবলয়াদেন, “গরমন রশুদনর িািী শতিার ধণুইদলও উহার �ন্ 
েরূ হয় না, গসইরূপ গর ি্যবতি একিার সমাির্ম্মন কবরয়া ্রেীর সবহত 
বিধভাদিও িাস কবরয়াদেন, বতবনও রতই সাধণু হউন না গকন, তঁাহার 
গসই সমাির্ম্ম দনর দু� ম্মন্বি গকান বেনই তঁাহাদক পবরত্যা� কদর না । 
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গসই উপদেশক আরও িবলয়াদেন, সন্ন্যাসী অথ ম্মাৎ বরবন গকান বেন 
সমাির্ম্মন কদরন নাই বতবন, গরন বনকষ্য কণু লীদনর ন্যায় অপবতত 
ও বনষ্লঙ্ক । গরমন খই ভাবজিার সময় গর-সকল খই গখালা হইদত 
িাবহদর বেিকাইয়া পদড়, গসগুবল বনষ্লঙ্ক । গরমন খই ভাবজিার সময় 
গর-সকল খই গখালা হইদত িাবহদর বেিকাইয়া পদড়, গসগুবল বনষ্লঙ্ক 
হয়, আর গরগুবল গখালায় থাবকয়া রায়, গসগুবলদত একিণু  একিণু  ো� 
ধবরয়াই থাদক, গসইরূপ �হৃী রতই সর্বরত্র ও ভবতিপরায়ি হউন না 
গকন, তাহাদত একিণু  না একিণু  সংসার-তাদপর ‘লাল্দচ’ ো� লাব�দিই, 
বকন্তু সন্ন্যাসীদত গকান ো� নাই ।”

গকহ গকহ সর্ম্ম দতামণুখী (?) অসাম্প্রোবয়কতার (?) গোহাই-
গেওয়া প্রচাদরর মদধ্য ঐ সকল উবতিদক সঙ্কীি ম্ম সাম্প্রোবয়ক িবলয়া 
লক্ষ্য কবরয়া থাদকন । রঁাহারা আত্মার বনত্যবে স্বীকার কদরন না, গেহ 
ও মনই ভ�িদ্জদনর (?) রন্ত্রস্বরূপ িবলয়া কল্পনা কদরন, তঁাহাদের 
মদধ্যই এইরূপ ঔপাবধক বিচার স্ান পায় । িস্তুতঃ আত্মা ঐরূপ গভা�ী 
�হৃীও নদহন িা গভা�প্রবতদরা�ী ত্যা�ীও নদহন । কৃষ্ানুশীলনকারী 
আত্মা �হৃী ও ত্যা�ীর গর গকান গপািাদকই থাবকদত পাদরন । আত্মার 
বিকাদশর তারতম্য লইয়াই অবধকাদরর বিচার শা্রেকার�ি বনি ম্ময় 
কবরয়াদেন । গপািাদকর তারতম্য লইয়া স্বরূদপর গোি িড় বনি্তীত হয় 
না । এজন্য শ্রীহচতন্যদেি জানাইয়াদেন, �হৃী ও ত্যা�ীর গকান গপািাকই 
কৃষ্ভজনকারীর স্বরূপ নদহ ।

 নাহং বিদপ্রা ন চ নরপবতনম্মাবপ বিদশ্যা ন শদূদ্রা
 নাহং িি্তী ন চ �হৃপবরদনম্ম া িনদস্া রবতিম্মা ।
 বকন্তু গপ্রাদ্বন্নবখলপরমানন্দপিূ ম্মামতৃাদদ্-
 গ� ম্মাপীভর্ণুম্ম ঃ পেকমলদয়ােম্মাস-োসানুোসঃ ॥
ভ�িদ্ িবহর্ণুম্ম খতার বচন্তাদস্রাত গরন পরমাথ ম্ম-মবন্দদরর দ্াদরর 

সর্ণুখীন হইদত না পাদর, তবদ্িদয় আমাদের সতকম্ম থাবকদত হইদি । 
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কনক- কাবমনী ও প্রবতষ্া-কামনা হইদত অসৎসম্প্রোদয় গর �হৃী ও 
ত্যা�ীর েল সৃষ্ হয়, গসরূপ েলােবল গর পারমাবথ ম্মক মবন্দদরর বত্রসীমায় 
উপবস্ত না হয় । তথাকবথত �হৃী মদন কদরন,—“আবম বনজ িাহুিদল 
অদথ ম্মর প্রভণু , কাবমনীর প্রভণু  ও প্রবতষ্ার প্রভণু  হইয়াবে । সন্ন্যাসী আমার 
দ্াদরর বভখারী—আমার মণুখাদপক্ষী, আবম তাহার িা তাহাদের পালক 
িা ভরি-গপািিকারী! আবম িা আমাদের সমধবর্ম্ম �ি পবৃথিীদত না 
থাবকদল সন্ন্যাসীর জীবিকা বনর্ম্ম াহই হইত না! আবম িা আমরাই 
তাহাবে�দক িঁাচাইয়া রাবখয়াবে! আমাদের অদথ ম্ম মানুি হইয়া তাহারা 
আমাদের অদপক্ষাও অবধক প্রবতষ্া পাইদি, ইহা আমরা সহ্য কবরদত 
পাবরি না! আমাদের নুন খাইয়া তাহারা আমাদেরই গুি �াবহিার 
পবরিদর্ম্ম  আমাবে�দক ‘্রেীপণুত্রাবেদত আসতি �হৃব্রত’ িবলদি, ইহা 
আমরা বকেণু দতই সহ্য কবরি না ।!”

রখন প্রকৃবতদ্ারা পবরচাবলত হইয়া আমরা অহঙ্কারবিমঢূ়াত্মা হই 
এিং আমাবে�দক প্রকৃবতর প্রভণু  অবভমান কবর, তখন গসইরূপ একেল 
ি্যবতি সম-জাতীয় িবহর্ণুম্ম খ সমদিেনায় ি্যবথত হইয়া এক একবি পথৃক্ 
�বণ্ড সৃবষ্ কবরয়া গ�বল; তখনই অিস্ানুসাদর হয় �হৃীর েল না হয় 
ত্যা�ীর েদলর অন্তভণুম্মতি হই ও একেদলর অন্তভণুম্মতি হইয়া আর এক 
েলদক বনন্দা কবর ।

ঐরূপ অন্যাবভলাদির দ্ারা অবভভতূ তথাকবথত ত্যা�ীও তখন 
�হৃীর েদলর প্রবত অসন্তুষ্ হইয়া মদন কদরন, “আমরা ্রেী-পণুত্র-সংসার 
ত্যা� কবরয়াবে, আর �বৃহ�ি সংসার-নরদক লণুধি হইয়া রবহয়াদে । 
আমরা মধণুমবক্ষকা, আর �বৃহ�ি বিষ্ার কৃবম । আমরা তাহাদের 
ম্লকামী উপদেষ্া, সুতরাং আমাদের সর্ান সর্ম্ম দতাভাদি অবধক ।” 
রখন এইরূপ পথৃক্ দুইবি েল সৃবষ্ হইয়া পদড়, তখন উভদয়ই শাদ্রের 
গোহাই বেয়া বনজ বনজ েলদক গশ্রষ্ িবলয়া সমথ ম্মন কবরিার গচষ্া 
কদরন । �হৃীর েল িদলন, আমরা অন্যান্য বতন আশ্রমদক পালন কবর 
িবলয়া আমরাই গশ্রষ্, ত্যা�ীর েল িদলন সন্ন্যাস-আশ্রমদক ভ�িান্ 
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বনদজ মস্তদকর সবহত তণু লনা কবরয়াদেন, সুতরাং তাহাই সর্ম্ম শীিম্ম 
আশ্রম ।

এখাদন আিার আর এক গশ্রিীর ি্যবতি উপবস্ত হইয়া এই 
দুই েদলর বিিােদক আরও অবধকতর জবিল কবরয়া গেন । তঁাহারা 
িদলন, “আজকালকার �হৃীও গরমন, ত্যা�ীও গতমন । �হৃী িরং ভাল, 
ত্যা�ী �হৃী অদপক্ষা অবধকতর গুতি পাপী । �হৃী—স্পষ্দভা�ী, আর 
ত্যা�ী—প্রচ্ন্ন গভা�ী । �হৃী িরং বিধ ্রেী গ্হি কবরয়া পিূ্য কারম্ম্য 
কদরন, ত্যা�ী গ�াপদন ি্যবভচার কবরয়া পশু অদপক্ষা অত্যন্ত হীন ও 
কপিতাপিূ ম্ম পাপ কবরয়া থাদকন । এইরূপ রণুবতি বেয়া একশ্রিীর ি্যবতি 
�হৃী ও ত্যা�ীর েদলন মণুখরতাদক স্তধি করাইিার গচষ্া কদরন িদি, 
বকন্তু তঁাহাদের পরস্পদরর মধ্য বিদদ্ি লণুক্কাবয়ত অবগ্নর ন্যায় অন্তদর 
অন্তদর িবৃদ্ পাইদতই থাদক ।

অহকতি পরমাথ ম্ম-বশক্ষার আচারম্ম্য এই সকল ঔপাবধক বিিাে-
বিতকম্ম ও রণুবতির গকানবিরই অনুদমােন কদরন না । গর মহাজন, 
শ্রীহচতদন্যর সর্ম্ম দতামণুবখনী সুবশক্ষার প্রচারক, বতবন িদলন,—

 মহাপ্রভণু র ভতি�দির বিরা�্য প্রধান।
 রাহা গেবখ তণু ষ্ হন গ�ৌর ভ�িান্ ॥
গ�ৌরাবশ্রত �হৃস্ভতি�ি ঐকাবন্তক ভতি�দির বিচার অনুশীলন 

কবরদলই ম্ল লাভ কবরদত পাদরন । �হৃস্�দির উহাদত অসন্তুষ্ 
হইিার গকান কারি নাই । প্রবতষ্াকামনা িা বনজম্দলর প্রবত 
বিমণুখতা থাবকদলই অসদন্তাদির ধমূাবয়তিবণে হৃেয়দক েগ্ধ কদর । 
�হৃব্রত�দির ম্ল সাধন বকেণু  ঐকাবন্তক ভতি�দির অকর্ম্মি্য নদহ । 
কৃষ্ণজসবা ও �হৃপক্তত্—এই দুইক্ট বকৃ্র্ ক্বপর়ীত ক্দজক অবক্স্ত । 
প্রাকৃত-সহক্েয়া�জণর সক্হত শ্রীক্চতজন্যর পদাঙ্ানুসরণকার়ী 
ম্লকাম়ী ব্যক্তি�জণর পার ম্মক্য এই গর, তঁাহারা �হৃব্রত�ণজক 
তাহাজদর �হৃাসক্তিজত উৎসাক্হত কজরি িা । গর-সকল ত্যা�ী নামধারী 
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ি্যবতি �হৃব্রত�িদক �হৃাসবতিদত উৎসাবহত কবরদত পাদরন, গসই সকল 
েদ্মদিশী ত্যা�ীর সাধণুদবের গকান প্রবতিাে হয় না! িরং ঐরূপ ত্যা�ীদক 
অন্নিদ্রের দ্ারা িঁাচাইয়া রাবখদত পাবরদল �হৃব্রত�ি �হৃাসবতিদত 
অবধকতর মশগুল্ থাবকদত পাদরন । ‘�হৃাসবতি’ িবলদত মহারাজ�ি 
কৃষ্ ও কৃষ্দসিদকর গসিায় িবঞ্চতািস্াদকই লক্ষ্য কবরয়া থাদকন ।

অদনদক বনত্যলীলা-প্রবিষ্  বিষ্ণু পাে শ্রীল ভবতিবিদনাে ঠাকণু দরর 
বননেবলবখত কদয়কবি িািীর তাৎপরম্ম্য ধবরদত পাদরন না । আমরা 
আচাদরম্ম্যর পােপদ্ম হইদত রতিণু কণু  শ্রিদির সুদরা� পাইয়াবে, তদ্দারা 
ঠাকণু র ভবতিবিদনাদের একান্ত সত্যিািীর তাৎপরম্ম্য উপলবধি কবরদত 
গচষ্া কবরি । অাচাদরম্ম্যর পােপদ্ম আমাদের অনিধানজবনত ভ্রম 
সংদশাবধত কবরদিন, এই আশায়ই আমরা এই সকল কথা আদলাচনায় 
প্রিরৃ্ হইলাম ।

শ্রীল ভবতিবিদনাে ঠাকণু র তঁাহার ‘বজিধর্ম্ম ’ গ্দথের সতিম অধ্যাদয় 
বলবখয়াদেন,—

১। “কবলকাদল জীদির পদক্ষ �হৃস্হিষ্ি হওয়াই উবচত । পতদনর 
আশঙ্কা নাই । ভবতির সমবৃদ্ও সম্পিূ ম্মরূদপ হইদত পাদর । �হৃস্ 
বিষ্দির মদধ্য অদনক তত্ত্বজ্ গুরু আদেন ।

২। �হৃস্ভতি�দির মদধ্যই গকহ গকহ �হৃত্যা�ী বিষ্ি হইিার 
অবধকারী হন । জ�দত তঁাহাদের সংখ্যা স্বল্প এিং তঁাহাদের স্ বিরল ।

৩। বজিধদর্ম্ম র সতিেশ অধ্যাদয় ব্রজনাথ িদৃ্িািাজী মহাশয়দক 
বজজ্াসা কবরদতদেন,—‘বিষ্িজন’ িবলদল বক ‘�হৃত্যা�ী’ বিষ্িদক 
িণুবিদত হইদি ? িািাজী মহাশয় বসদ্ান্ত িা উর্দর িবলদতদেন,—শুদ্ 
কৃষ্ভতিই বিষ্ি, �হৃস্ই হউন িা �হৃত্যা�ীই হউন, ব্রাহ্মিই হউন িা 
চণ্ডালই হউন, ধনীমানীই হউন িা েবরদ্রই হউন, তঁাহার গর পবরমাদি 
কৃষ্ভবতি আদে, গসই পবরমাদি বতবন কৃষ্ভতি ।
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৪। িদৃ্ িািাজী মহাশয় পণুনরায় বজিধদর্ম্ম র দ্াবিংশ অধ্যাদয় 
িবলদতদেন,—গর পরম্ম্যন্ত �হৃত্যাদ�র অবধকার না হয়, গস পরম্ম্যন্ত 
মানি�ি �হৃস্ হইয়া কৃষ্দসিা কবরদি । মহাপ্রভণু  প্রথম চবর্শ িৎসর 
গর লীলা কবরয়াদেন, তাহাই �হৃস্ বিষ্দির আেশ ম্ম এিং গশি চবর্শ 
িৎসর গর লীলা কবরয়াদেন, তাহাই �হৃত্যা�ী-বিষ্দির আেশ ম্ম । 
এরূপ মদন কবরও না গর, �হৃস্াশ্রম-অিস্ায় কৃষ্দপ্রদমর পরাকাষ্া 
লাভ হইদত পাদর না—মহাপ্রভণু র অবধকাংশ কৃপাপাত্রই �হৃস্, গসই 
�হৃস্বেদ�র চরিধণুবল �হৃত্যা�ী বিষ্ি�িও প্রাথ ম্মনা কদরন ।

 বিষ্ণু পাে শ্রীল ভবতিবিদনাে ঠাকণু দরর ঐ সকল িািী শ্রিি কবরয়া 
অদনদক �হৃব্রত ধদর্ম্ম র পাকা খাতায় বচরোসখত বলখাইিার জন্য উদ্ত 
হইয়া থাদকন । রখন গভাদ�র মদধ্য থাবকয়াও বসবদ্র পরাকাষ্া (?) 
লাভ হয়, তখন ‘এবেক্ ওবেক্ দুবেক্ রাবখয়া দুদধর িািী খাইিা’র 
প্ররত্ন গকান্ সুচতণু র ি্যবতি পবরত্যা� কবরদিন ? এই জাতীয় মদনাভাি 
হইদতই মদনাধর্্তী ও গভা�লণুধি সম্প্রোদয় গভাদ�র মধ্য বেয়া ত্যা� িা 
গভাদ�র সবহত বমবশ্রত কবরয়া পরমাথ ম্ম অনুসন্াদনর েলনারূপ প্রাকৃত 
সাহবজক মতিাে অনাবেকাল হইদত জ�দত প্রিাবহত রবহয়াদে । িস্তুতঃ 
গভা�িণুবদ্র েপ ম্মদি শা্রে ও মহাজনিাক্যদক বিকৃতভাদি প্রবত�বলত 
কবরদলই ঐরূপ বিচার উপবস্ত হয় । এই বিপদ্ হইদত উদ্ার কবরিার 
জন্য আমাদের আচারম্ম্যদেি ‘�হৃব্রত’ ও ‘�হৃস্’ এই দুইবি পবরভািার 
বিবশষ্্য বনি ম্ময় কবরয়াদেন । রাঁহারা প্রকৃত �হৃস্, তঁাহারা �হৃব্রত 
িজহি—তঁাহারা কৃষ্ণব্রত । আর রাঁহারা প্রকৃত সন্্যাস়ী, তঁাহারা কৃষ্ণ 
ও কাষ্ণজদজব ত্যা�়ী িজহি—তঁাহারা কৃষ্ণ সংসাজরর সংসার়ী বা কৃষ্ণ 
ও কাষ্ণ-�হৃব্রত । ববষ্ণব �হৃস্ ও ববষ্ণব সন্্যাস়ীজত স্রূপতঃ গকাি 
গভদ িাই ।

�হৃব্রত সর্ম্ম দাই পক্তত এবং অনুক্ষণ পতজির ক্পক্চ্ছল প্রপাজতর 
মজুখ বর্ম্মমাি, সুতরাং গসইরূপ অিস্ায় পতদনর আশঙ্কা নাই, ইহা 
ভবতিবিদনাে প্রভণু র উপদেশ নদহ । ইহা পদরর িাদক্যর দ্ারাই সমবথ ম্মত 
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হইয়াদে । �হৃস্ ভতি�িই �হৃত্যা�ী বিষ্ি হইিার অবধকারী হন । 
শ্রীমন্মহাপ্রভণু র বশক্ষায় গকৌপীন িরি ও মাধণুকরী ব্রদত অন্তরদক 
েীবক্ষত করাই ভজদনর আকাঙ্কা । একবেন না একবেন সকলদকই 
এই ভজন িরি কবরদতই হইদি । এই গকৌপীন �ল্গুত্যা�ী মায়ািােীর 
“গকৌপীনিন্তঃ খলণুভা�্যিন্তঃ”—িাদক্যর উবদেষ্ গকৌপীন নদহ, িা 
মাধণুকরী বভক্ষা ‘গপিবভখারী’র উেরদিদ�াত্ অভাি-গিাদধর তাড়নাও 
নদহ । গ�ৌড়ীদয়র গকৌপীন গ্হি—শ্রীস্রূপরূজপর বকঙ্রম্ম্য, তাহা 
গ�াপ়ীর আনু�ত্য বা স্রূপানুভূক্ত অরম্মাৎ গভাতিা বা পরুুষ অক্ভরাি 
পক্রত্যা�-পূর্ম্ম ক গ�াপ়ীর ক্কঙ্র়ী অক্ভমাি, আর মা্ুকর়ী—বিপ্রলভি 
িা ভজদনর সদর্ম্ম ার্ম অিস্ায় অিবস্ত হইয়া কৃষ্ানুসন্ান, তাহা 
উেরদিদ�র গভা�্য সামগ্ীর অনুসন্ান নদহ ।

শ্রীল ভবতিবিদনাে ঠাকণু র �হৃস্ ও �হৃত্যা�ী উভয়দকই 
শ্রীমন্মহাপ্রভণু র আেশ ম্ম অনুসরি কবরিার উপদেশ বেয়াদেন । ইহা 
দ্ারা ঠাকণু র জানাইয়াদেন গর, �হৃস্�ি মহাপ্রভণু র আেশ ম্ম অনুসরি 
কবরয়া (অনুকরি কবরয়া নদহ) সামবয়ক �াহম্মস্্য জীিন রাপন 
কবরদলও সর্ম্ম দতাভাদি বনবষ্ঞ্চন হইিার জন্য মহাপ্রভণু র অন্ত্যলীলারই 
অনুসরি কবরদিন । মহাপ্রভণু  বচরকাল �দৃহ থাবকিার জন্যই উপদেশ 
গেন নাই; িা স্বয়ং গসই আেশ ম্মও প্রেশ ম্মন কদরন নাই । রায় রামানন্দ 
মহাপ্রভণু র বনত্যবসদ্ পািম্মে হইদলও বতবন শ্রীমন্মহাপ্রভণু র সবহত অনুক্ষি 
অিস্াদনর জন্য বিিয়ত্যা�লীলার আেশ ম্ম প্রেশ ম্মন কবরয়াবেদলন । 
রঁাহারা সমাির্ম্মন কদরন নাই, মহাপ্রভণু  তঁাহাবে�দক বিিাহ কবরিার জন্য 
প্রদরাবচত কদরন নাই । এজন্য বতবন শ্রীল রঘণুনাথ ভট্ গ�াস্বামী প্রভণু দক 
োর পবরগ্হ কবরদত বনদিধ কবরয়াবেদলন, আর পারমাবথ ম্মক জীিদনর 
নিীন প্রভাদত গর িবহর্ণুম্ম খ মানদির প্রবতষ্াশা-জবনত �ল্গুত্যাদ�র 
বপপাসা জাগ্ত হয়, তাহা প্রবতদরাধ কবরিার আেশ ম্ম স্াপন কবরিার 
জন্য বতবন বনজ বনত্যবসদ্  পািম্মে শ্রীল রঘণুনাথ োস গ�াস্বাবম প্রভণু দক 
“�ল্গুহিরা�্য না কর গলাক গেখাইয়া । রথাদরা�্য বিিয় ভণু ঞ্জ অনাসতি 
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বহয়া ॥”—প্রভৃবত উপদেশ-প্রোদনর বকেণু বেন পদরই শ্রীল রঘণুনাথদক 
সর্ম্ম দতাভাদি �হৃত্যা�-লীলার অবভনয়কারী ও অপ্রাকৃত বিরাদ�্যর 
চরম আেশ ম্মরূদপ প্রকি কবরয়াবেদলন ।

�হৃাস্াশ্রজম পতজির আিঙ্া িাই মজি কক্রয়া �হৃজম্-রজঞের 
পূণ ম্মাহুক্ত হইয়া রাওয়া পারমাক্র ম্মজকর আদি ম্ম িজহ বা �জৃহ রাক্কয়া 
কৃজষ্ণর সংসার কক্রজতক্ি, কৃজষ্ণর দাসদাস়ী সৃক্ষ্ (?) কক্রজতক্ি, 
এরূপ িলিা কক্রয়া প্রাকৃত সহক্েয়ার ন্যায় ভাজবর ঘজর চুক্র কক্রজলও 
গকািক্দিই আর্ম্ল হইজব িা । শ্রীল ভবতিবিদনাে ঠাকণু রই িা তঁাহার 
বনদজর জীিদন বক আেশ ম্ম প্রেশ ম্মন কবরয়াদেন ? বনত্যবসদ্ গ�ৌরজন 
হইয়াও তঁাহার অন্ত্যলীলায় বতবন গকৌপীন-গ্হদির আেশ ম্ম প্রেশ ম্মন 
কবরয়াবেদলন । ইহা দ্ারাও তঁাহার অন্তবনম্ম বহত অবভপ্রায় ও িািীর 
তাৎপদরম্ম্যর ইব্ত পাওয়া রাইদত পাদর ।

প্রাকৃত-সহবজয়া-সম্প্রোয় �হৃব্রত থাবকয়া ত্যাব�সম্প্রোদয়র 
দ্ারা আপনাবে�দক পজূা করাইয়া লইিার উর্ আশা গপািি 
কদরন । ত্যাব��দির দ্ারা রবে �হৃব্রতসম্প্রোয় তঁাহাদের স্ব স্ব পজূা, 
িন্দনা, চরিার্ম্ম ন প্রভৃবত গসিা করাইয়া লইদত পাদরন, তদি তঁাহারা 
তঁাহাদের �হৃব্রত ধর্ম্ম দক আরও উর্তার বশখদর স্াপন কবরিার 
সুদরা� পান । এজন্য ঐরূপ �হৃব্রত�দির এক গশ্রিী পরমহংস গিিী 
অথ ম্মাৎ গকৌপীনাবে গিি-গ্হিকারী (িািাজী নামধারী সম্প্রোয়-দ্ারা) 
অদনক সময় ভৃদত্যর রািতীয় কারম্ম্য রথা—িাহদকর কারম্ম্য, তামাক 
পান সাজাইিার কারম্ম্য, জল সংগ্হ, বতলমদেম্ম নাবে কারম্ম্য, এমন বক ্রেী 
পণুত্র পবরিাদরর কারম্ম্যাবেও করাইয়া লন । তথাকবথত পরমহংসদিবি�ি 
(আধণুবনককাদলর গকাবপনধারী িািাজী নাদম পবরবচত গকান গকান 
ি্যবতি) ঐ সকল �হৃব্রতদক সাষ্া্ প্রিাম কদরন, প্রতণু ্যর্দর �হৃব্রত�ি 
আশীর্ম্ম াোবে কবরয়া থাদকন । কখনও িা খণুি েয়া কবরয়া ভদ্রতা-ি্যঞ্জক 
প্রবত নমস্কারিণু কণু মাত্র বেয়া থাদকন । সাধণু সািধান । আমাদের �হৃব্রত-
ধর্ম্ম দক বচরস্ায়ী িদন্দািদস্তর সানদন্দর মদধ্য সসর্াদন স্াপদনর জন্য 
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গর ঐরূপ গকৌশল অিলম্বন না কবর । আর ত্যা�ীর অবভমান কবরয়াও 
গরন আমাবে�দক �হৃব্রত সম্প্রোদয়র প্রবতদরা�ী কবরয়া না তণু বল!

বিষ্িজন �হৃস্ িা �হৃত্যা�ী উভয় গপািাদকই থাবকদত পাদরন, এই 
কথা জানাইয়াও ঠাকণু র ভবতিবিদনাে �হৃব্রত িা �ল্গুত্যা�ব্রদতর বশক্ষা 
গেন নাই । বতবন জানাইয়াদেন, রঁাহারা গর পবরমাদি শুদ্কৃষ্ভবতি 
আদে, বতবন গসই পবরমাদি কৃষ্ভতি । এখাদন ‘শুধিকৃষ্ণভক্তি’ কথাবি 
বিদশিভাদি দ্রষ্ি্য । শুদ্কৃষ্ভবতি নাই, অথচ �হৃী িা ত্যা�ীর েল 
িঁাবধয়া বিষ্দির অরাবচত প্রাপ্য সর্ান আোয় কবরিার বপপাসা 
সম্পিূ ম্ম অহিষ্িতারই লক্ষি, ইহা ঠাকণু র ভবতিবিদনাে—
 “আবম ত’ বিষ্ি এ িণুবদ্ হইদল

‘অমানী’ না হ’ি আবম ।
 প্রবতষ্াশা আবস হৃেয় েবূিদি

হইি বনরয়-�ামী ॥”
প্রভৃবত উবতির মদধ্য কীর্ম্মন কবরয়াদেন ।
গরমন এক গশ্রিীর কর্ম্ম জড়স্ার্ম্ম  ‘বিষ্দিজাবতিণুবদ্’র বিচার 

বকেণু দতই পবরত্যা� কবরদত পাদর না, তদ্রূপ রবে আমরা বিষ্িদক 
‘�হৃী’ িা ‘ত্যা�ী’ জাবতর (?) মদধ্য গ�বলয়া তঁাহাদের বিচার 
কবর, তাহা হইদলও আমরা আমাবে�দক কর্ম্ম জদড়র বদ্তীয় প্রকার 
সংস্করিরূদপ প্রবতপন্ন কবরি । এ জন্যই ঠাকণু র মহাশয় স্বয়ং বনবষ্ঞ্চন ও 
আকণু মার ব্রহ্মচারীর লীলাবভনয় কবরয়াও �াবহয়াদেন,—
 “�দৃহ িা িদনদত থাদক, হা গ�ৌরা্ ি’দল ডাদক

নদরার্ম মাদ� তার স্ ॥”
বরবন ‘হা গ�ৌরা্’ িবলয়া ডাদকন অথ ম্মাৎ অকপদি সর্ম্ম দতাভাদি 

বনর্ম্ম ল অনািতৃ আত্মার দ্ারা ভ�িন্নাম অনুশীলন কদরন, গসইরূপ 
�হৃস্ ও িনস্ ি্যবতিদত গকান গভে নাই । গসইরূপ �হৃস্দক ‘্রেীস্ী’ 
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বিচার কবরদল ঠাকণু র মহাশয় ্রেীস্ীর স্-স্পহৃা কবরদতন না । 
আিার ‘�হৃ’ ও ‘িন’ উভয়ই হবরভজনকারীর পদক্ষ সমান—এইরূপ 
বিচাদরর েলনা লইয়া �দৃহর প্রবত অবধকতর পক্ষপাতী অথ ম্মাৎ কারম্ম্যতঃ 
�হৃাসক্তির প্রক্তই পক্ষপাত়ী হইয়া উহাজক ববষ্ণবতার িদ্মজবজি 
সাোইবার েন্য গর গচষ্া, তাহাও ভাদির ঘদর চণু বর মাত্র ।

কতকগুবল গলাক সন্ন্যাসীর বেদ্রানুসন্ান ও গকান গকান 
স্বকর্ম্ম �লভণু ক্ ি্যবতির সন্ন্যাসাশ্রম হইদত ভ্রষ্ হইিার নবজরসমহূ কবরয়া 
‘িণুবনয়ােী �হৃব্রত’ থাকাই বনরাপে মদন কদরন । ইহা অত্যন্ত িবহর্ণুম্ম খতা 
ও জড়াশবতির লক্ষি মাত্র—গরমন এক গশ্রিীর নাবস্তক হবরভজদন 
নানাপ্রকার অবগ্নপরীক্ষা ও ‘হা্ামা’ আদে গেবখয়া আহার-বিহার ও 
নাবস্তকতায় রত থাকাই সমীচীন িবলয়া বসদ্ান্ত কদরন । তথাকবথত 
ব্রাহ্ম-মতিাদে ্রেীপণুত্র�হৃাশবতিরূদপ বনবতকতা লঙ্দনর বিচার গেখ 
ইহা �হৃাস্াশ্রম-ত্যাদ�র বিদশি প্রদয়াজনীয়তা স্বীকৃত ও গেখাইয়া 
�হৃস্াশ্রম-ত্যাদ�র বিদশি প্রদয়াজনীয়তা স্বীকৃত ও লবক্ষত হয় না । 
এমন বক, ঐ মতিাবে�ি মদন কদরন,—মহাপ্রভণু  সংসার-ত্যাদ�র 
লীলা প্রেশ ম্মন করায় ভারম্ম্যা-গসিা-নীবত হইদত ভ্রষ্ হইয়াবেদলন! জদড় 
অত্যন্ত আসবতি ও ভ�িৎদসিায় আবর্ম্মর অভাি হইদলই নীবতর প্রচ্ে-
পদির অন্তরাদল গভা� িা আরামবপ্রয়তার ঐরূপ আেশ ম্ম বিরাবজত 
থাদক । আমরা একান্ত পারমাবথ ম্মক মহাজদনর িািী শ্রিদির অবভনয় 
কবরয়াও রবে সন্ন্যাসীর বেদ্র অনুসন্ান কবরদত কবরদত ‘একান্ত 
বনবষ্ঞ্চন হইয়া সর্ম্ম দতাভাদি শ্রীগুরুপােপদদ্মর মদনাঽভীষ্ প্রচাদরর 
চরম আেশ ম্ম’দক খর্ম্ম  কবরিার গচষ্া কবর অথ ম্মাৎ রখন ত্যা�ধদর্ম্ম র প্রকৃত 
তাৎপরম্ম্য িণুবিদত না পাবরয়া গকান গকান স্বকর্ম্ম �লভণু ক্ ি্যবতি ত্যা� ধর্ম্ম  
হইদত ভ্রষ্ হইয়াদেন, গোি হবরোস, কালা কৃষ্োদসর আেদশ ম্ম রখন 
ত্যা�-ধদর্ম্ম র বিপরম্ম্যয়ভাি লবক্ষত হয়, ভারতচন্দ্র রায় গুিাকর তঁাহার 
পরূ্ম্ম জীিদন গকৌপীন গ্হি কবরিার পরও রখন ইতরােদশ ম্ম অনুপ্রাবিত 
হইয়া প্রাকৃতভািাপন্ন হইয়াবেদলন, শা্রোবেদত এিং িাস্তি গক্ষদত্রও 
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রখন সন্ন্যাস িা সামবয়ক বিরা�্য-ধর্ম্ম  হইদত ভ্রষ্ িহুদলাদকর বনেশ ম্মন 
পাওয়া রায়, তখন অধস্তন িংদশর মদধ্য বনবষ্ঞ্চনতা িা কৃষ্প্রীদত 
গভা�ত্যাদ�র আেদশ ম্ম রাহাদত গকহই আকৃষ্ না হয়, তর্ন্য িংদশ 
‘তালাক বেয়া রাওয়া সমীচীন মদন কবর, এ জন্যই গিাধ হয় শ্রীমদ্া�িত 
িবলয়াদেন—

ন তস্য তত্ত্বগ্হিায় সাক্ষাদ্ িরীয়সীরবপ িাচঃ সমাশন্ ।
স্বদনে বনরুতি্যা �হৃদমবধদসৌখ্যং ন রস্য গহয়ানুবমতং স্বয়ং স্যাৎ ॥

(ভাঃ ৫।১১।৩)
তাৎপরম্ম্য—স্বনেেৃষ্ গভা�্যিস্তু বমথ্যাবে গরমন স্বতঃই অনুভতূ 

হয়, গসইরূপ �হৃদমবধসুখদক রাহার আপনা হইদতই তণু চ্ িবলয়া 
গিাধ না হয়, তাহার পদক্ষ রথারথ তত্ত্ব জ্াদনােদয়র জন্য সর্ম্ম দশ্রষ্ 
গিেিাক্যসকলও রদথষ্ নদহ । অথ ম্মাৎ গর ি্যবতি �হৃদমধী থাবকদি বস্র 
কবরয়া রাবখয়াদে, তাহার কদি ম্ম কখনও বনবষ্ঞ্চন ভ�িদ্ ভজদনর কথা 
প্রদিশ কবরদি না । গসই ি্যবতি প্রকৃত সন্ন্যাস-ধদর্ম্ম র চরদি অপরাধ 
কবরয়া অবধকতর �হৃব্রত ধদর্ম্ম ই আসতি হইদি এিং ইহা তাহার 
উপরণুতি পণুরস্কারও িদি ।

ভা�িত-ধদর্ম্ম  �দৃহ থাবকয়া হবরভজন কবরিার উপদেশ 
বকরূপভাদি আদে, তাহাও আমরা শুবনদত পাই; (ভাঃ ৫।১।১৮)—

রঃ িট্ সপত্নান্ বিবজ�ীিমাদিা �দহিণু বনবর্ম্ম শ্য রদতত পরূ্ম্ম ম্ ।
অদত্যবত দু� ম্মাবশ্রত ঊবর্ম্ম তারীন্ ক্ষীদিিণু কামং বিচদরবদ্পবচিৎ ॥
তাৎপরম্ম্য—বরবন শত্রুতণু ল্য মন ও পঞ্চ জ্াদনবন্দ্রয়—এই িড়্বরপণুদক 

জয় কবরদত ইচ্া কদরন, প্রথমতঃ তঁাহার �হৃাশ্রদম থাবকয়াই তবদ্িদয় 
রত্ন করা কর্ম্মি্য । শত্রুি� ম্ম বনবর্ম্ম ত হইদল গররূপ তৎপচিাৎ দুদ� ম্ম িা 
তদ্্যতীত অন্য গর গকান স্াদন ইচ্ামত বিচরি করা রায়, গসইরূপ 
িণুবদ্মান্ ি্যবতি িড়্ বরপণু জয় কবরয়া তৎপচিাৎ �দৃহ িা িদন গর গকান 
স্াদন ইচ্ানুসাদর বিচরি কবরদত পাদরন । কারি পণুরুি প্রথদম দু� ম্ম 
আশ্রয় কবরয়াই প্রিল বিপক্ষ সমহূদক জয় কবরয়া থাদকন ।
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�হৃ িড়্ বরপণুর সবহত রণুদ্ কবরিার দু� ম্মস্বরূপ িদি; বকন্তু �হৃদক রবে 
দু� ম্ম কবরদত না পাবরয়া উহাদক �হৃ-শত্রুর আ�ার কবরয়া গ�বল, তাহা 
হইদল উহা িবহঃশত্রুর সবহত রণুদ্ কবরিার স্ান হওয়া েদূর থাকণু ক, 
রণুদদ্ অগ্সর হইিার পদূর্ম্ম ই ঐস্াদন �হৃশত্রুর দ্ারা আমরাই বিবজত 
হইি । �হৃদক শতকরা প্রায় শতস্াদনই আমরা গভাদ�র আ�ার কবরয়া 
গ�বলয়াবে । একান্ত অকপি কৃষ্-গসিাব্রত উদ্ রাপদনর জন্য, িড়্বরপণুর 
সবহত সংগ্াদম জয়ী হইয়া ভ�িৎদসিায় উহাবে�দক বনরণুতি কবরিার 
িণুবদ্ লইয়া কয়জন আমরা �হৃস্ হইয়াবে ? প্রথমমণুদখ গমৌবখকতার 
বকম্বা কল্পনায় ঐরূপ বচত্র িা িণুবদ্ কাহারও কাহারও হৃেদয় থাবকদলও 
সংসাদরর চদক্র পবড়য়া কয়জন গসই উদদেশ্যদক অিণু ি রাবখদত পাবর ?

 এ জন্য শ্রীমদ্া�িত উপবর-উতি গলোদকর অি্যিহবত পদরই 
বপ্রয়ব্রদতর �হৃাশ্রম-িাদসর আেশ ম্ম উদল্খ কবরয়া তঁাহাদক সদম্বাধন 
কবরয়াই গলাক-বশক্ষা বেদতদেন—

বেন্ত্বজনাভাব্রিসদরাজদকাশ-দু� ম্মাবশ্রদতা বনবর্ম্ম তিটসপত্নঃ ।
ভণু দঙ্ক হ গভা�ান্ পণুরুিাবতবেষ্ান্ বিমণুতিস্ঃ প্রকৃবতং ভজস্ব ॥

(ভাঃ ৫।১।১৯)

তাৎপরম্ম্য—গহ বপ্রয়ব্রত! তণু বম শ্রীনারায়দির পােপদ্ম গকাশদু� ম্ম 
আশ্রয় কবরয়া িড়্বরপণুদক বিদশিভাদি জয় কবরয়াে, অতএি এখন 
�হৃাশ্রদম অিস্ান কবরয়া ভ�িৎ প্রের্ প্রচণু র ভ�িদ্ গভা�ািদশদির 
গসিা কর । পচিাৎ পণুত্র-কলত্রাবের স্ পবরত্যা� কবরয়া িদন �মন 
পরূ্ম্ম ক শ্রীহবরর আরাধনা কবরও ।

�হৃস্াশ্রদম ‘রথাদরা�্য বিিয়ভণু ঞ্জ’ িাক্য রথারথ পালদনর 
অবধকার-লাভ গকান্ সমদয় হয়, তাহা ভা�িত, ধর্ম্ম  িবলয়া বেয়াদেন । 
রঁাহারা �হৃদক শ্রীনারায়দির পােপদ্ম-গকাশদু� ম্ম অথ ম্মাৎ হবরবনদকতন 
কবরদত পাবরয়াদেন, তঁাহারাই িড়্ বরপণুদক জয় কবরদত পাদরন । 
তখনই �হৃাশ্রদম অিস্ান পরূ্ম্ম ক রণুতিহিরা�্য রাজদনর অবধকার হয় । 
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বপ্রয়ব্রদতর ন্যায় বিবজদতবন্দ্রয় পরম ভা�িতদকও পচিাৎ পণুত্রকলত্রাবের 
স্ পবরত্যা�পরূ্ম্ম ক িদন �মন কবরয়া শ্রীহবর আরাধনার উপদেশ 
প্রের্ হইয়াদে ।

শ্রীমদ্া�িদতর ৭ম স্কদন্ ১৪শ অধ্যাদয় শ্রীনারে রণুবধবষ্র মহারাজদক 
�হৃস্ধদর্ম্ম র কর্ম্মি্য সম্বদন্ উপদেশ বেয়াদেন । �হৃস্ “িবনয়ােী �হৃব্রত” 
হইিার জন্যই বশক্ষা লাভ কবরদিন না । �হৃ-গেহ-্রেী-পণুত্রাবেদত 
আসবতি পবরত্যা� কবরয়া হবরজনময়ী বনবষ্ঞ্চনতালাদভর বশক্ষার 
উর্দরার্র অনুপ্রাবিত হইিার জন্যই �হৃিাদসর ি্যিস্া । গরমন ্রেীস্-
স্পহৃা সঙ্কণু বচত ও ক্রদম বনর্ ূম্ম ল কবরিার জন্যই বিিাবহত জীিদন বিধ 
্রেীসদ্র ি্যিস্া, ্রেীসদ্ আসবতি িদ্ম্ম দনর জন্য নদহ, তদ্রূপ �হৃাবেদত 
আসবতি পবরত্যা� করাইিার জন্যই হবরভজদনর অনুকলূ �হৃিাদসর 
ি্যিস্া—বচরকাল �হৃিাদসর জন্য নদহ ।

 শণৃ্বন্ ভ�িদতাঽভীক্ষ্ণমিতার-কথামতৃম্ ।
 শ্রদেধাদনা রথাকালমপশান্তজনািতৃঃ ॥
 সৎস্াচ্নহকঃ স্মাত্মজায়াত্মজাবেিণু ।
 বিমণুদঞ্চন্মণুচ্যমাদনিণু স্বয়ং স্বনেিদুবত্তঃ ॥

(ভাঃ ৭।১৪।৩-৪)
তাৎপরম্ম্য—�হৃস্ ি্যবতি কাদল কাদল প্রত্যহ ভ�িদ্তি�দি গিবষ্ত 

হইয়া সৎসদ্ শ্রদ্ার অমতৃস্বরূপ ভ�িাদনর অিতার-কথা শ্রিি 
কবরদত কবরদত জা�বরত পণুরুদির স্বনেিৎ স্বয়ং মণুচ্যমান গেহ-্রেী-
পণুত্রাবেদত ধীদর ধীদর স্ পবরত্যা� কবরদি ।

 রািব্রিদয়ত জঠরং তািৎ স্ববেং বহ গেবহনাম্ ।
 অবধকং গরাঽবভমদন্যত স গস্তদনা েণ্ডমহম্মবত ॥

(ভাঃ ৭।১৪।৮)
তাৎপরম্ম্য—গর পবরমাি অথ ম্মাবের দ্ারা মাত্র ক্ষণু ধা বনিবৃর্ হয়, 
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�হৃস্ি্যবতির তদুপদরা�ী অথ ম্মাবেদতই অবধকার । ইহা অদপক্ষা অবধক 
আকাঙ্কাকারী ি্যবতি গচার অতএি েণ্ডাহম্ম  ।

 অদপ্যকামাত্মদনা োরাং নশৃাং স্ববেগ্দহা রতঃ ॥
(ভাঃ ৭।১৪।১১)

তাৎপরম্ম্য—�হৃস্ ি্যবতি মমতাস্পে একমাত্র ভারম্ম্যাদক আত্মদসিায় 
উদপক্ষা কবরয়াও অবতবথ গসিায় বনরণুতি কবরদিন ।

জহ্যাদিেদথ ম্ম স্বান প্রািান্ স্বান প্রািান্ হন্যাদ্া বপতরং গুরুম্ ।
তস্যাং স্ববেং ব্রেয়াং জহ্যাদ্ রদস্তন হ্যবজদতা বজতঃ ॥

(ভাঃ ৭।১৪।১২)
তাৎপরম্ম্য—রাহার জন্য পণুরুি আপন প্রাি পবরত্যা� কদর, বপতা 

ও গুরুদক হত্যা কদর—বরবন গসই ্রেীর স্বত্ত্ব পবরত্যা� কদরন, তঁাহার 
দ্ারা অবজত ঈশ্বরও বিবজত হইয়া থাদক ।

 কৃবমবিড়ভস্বনষ্ান্তং গক্কেং তণু চ্ং কদলিরম্ ।
 ক্ক তেীয়রবতভম্ম ারম্ম্যা ক্কায়মাবো নভশ্ছবেঃ ॥

(ভাঃ ৭।১৪।১৩)
তাৎপরম্ম্য—কৃবম, বিষ্া ও ভদস্ রাহার গশি পবরিবত, গসই তণু চ্ 

শরীর গকাথায় ? গেদহর সবহত রবতমতী ভারম্ম্যাই িা গকাথায় ? আর স্বীয় 
মবহমাদ্ারা সর্ম্ম ি্যাপী আত্মাই িা গকাথায় ?

এই সকল িাদক্যর দ্ারা গেিবিম্ম নারে বক �হৃস্দক অবধকতর 
�হৃকদর্ম্ম  আসতি হইদত িবলয়াদেন, না �হৃধদর্ম্ম  আসবতি পবরত্যা� 
কবরিার জন্যই �হৃািাদসর গরা�্যতা জানাইয়াদেন ?

অদনক সময় আমরা অন্তদর অক্ভমাি�ভম্ম  বাহ্ বদজন্যর িজল 
ক্িেক্দ�জক ‘�হৃজম়্ী’ ‘�হৃব্রত’ প্রভৃক্ত বক্লয়া বস্তুতঃ ও কারম্ম্যতঃ 
�হৃািক্তিজকই অতিজরর অতিস্জল পূে্যজদবতারূজপ স্াপি কক্রয়া 
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রাক্ক । ঐরূপ বাহ্ বদন্য ত্যাক্�সম্প্রদাজয়র প্রক্ত জক্রা্ বা ক্হংসা 
চক্রতার ম্ম কক্রবার একক্ট প্রচ্ছন্ অস্ত্র মাত্ । ঐরূপ কপি বেদন্যর 
দ্ারা �হৃব্রত-ধদর্ম্ম  আসবতিই িবদ্ম্ম ত হয় । উহার হস্ত হইদত বনষৃ্বত 
পাইয়া ভা�িতধদর্ম্ম  প্রবিষ্ হওয়া রায় না । আিার রবে আমরা ত্যা�ী 
অবভমান কবরয়াও হবরভজন-পরায়ি �হৃস্মাত্রদকই ‘�হৃব্রত’ মদন 
কবর িা হবরদসিাপর �হৃস্ হইদতও আমরা অবধকতর হবরভজন 
কবরদতবে িবলয়া ‘ত্যা�ী’ অবভমাদন আমাদের তণু লনামলূক গশ্রষ্তা 
বনদজ বনদজই কল্পনা কবর,—গর মণুহদূর্ম্ম  আমাদের ঐরূপ িণুবদ্র উেয় 
হয়, আমরা বনজদক গশ্রষ্ জ্ান করায় িা বনদজর সবহত সংরণুতি কবরয়া 
সন্ন্যাসী িা ত্যা�ী সম্প্রোয়দক সমজাতীয়দবে স্াপনপরূ্ম্ম ক হবরভজন-
পরায়ি �হৃস্সম্প্রোয় (?) অদপক্ষা হবরভজনপর সন্ন্যাবসসম্প্রোয় 
(?)গক প্রবতবহংসা ও প্রবতদরাব�তাপিূ ম্ম গশ্রষ্দবের কক্ষায় প্রবতবষ্ত 
কবরদত রাই, গসই মণুহদূর্ম্ম ই প্রকৃত সন্ন্যাস-ধর্ম্ম  হইদত ভ্রষ্ হয় । গর 
মণুহদূর্ম্ম  ‘বনদজর গশ্রষ্তা’ জ্ানরূপ মাৎসরম্ম্য-ধদর্ম্ম র উেয় হয়, গস 
মণুহদূর্ম্ম ই আবম ভা�িতধদর্ম্ম র বত্রসীমানা হইদত েদূর সবরয়া পবড় । 
ত্যাব�সম্প্রোয় (?) �বৃহসম্প্রোয়দক হীন চদক্ষ (?) গেবখদতদেন িবলয়া 
�বৃহসম্প্রোদয়র �হৃস্জাত্যবভমাদন (?) গর বিদদ্িদপািদির প্রবতধ্ববন 
ও তৎপ্রবতদরাব�তা, তাহা গকিল জদড় অবধকতর আসতি হইিার 
বপবচ্ল পথমাত্র ।

সাধণু সািধান! পরমাথ ম্ম-মবন্দদর ঔপাবধক েলােবলর স্ান নাই । 
অহিষ্ি-সুলভ বিচার ভ�িদ্দতির হৃেদয়র গকানস্াদন স্ান পায় না ।

তাই শ্রীদপ্রমবিির্ম্মকার িবলদতদেন—
 “�হৃী হউক, ত্যা�ী হউক, ভদতি গভে নাই ।
 ভদতি গভে হইদল কণু ভিীপাক নরদকদত রাই ॥
          *        *        *         *         *
 �হৃস্ বিষ্ি সো নামাপরাধ রাবখ েদূর
 আনুকলূ্য লয়, প্রাবতকলূ্য ত্যা� কদর ॥
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 সংসাদরর গ�াত্র ত্যবজ’ কৃষ্-গ�াত্র ভদজ ।
 গসই বনত্য গ�াত্র তার, গসই বিদস ব্রদজ ॥”
শ্রীল ঠাকণু র িনৃ্দািনও িবলদতদেন—
 “বশখা-সূত্র ঘণুচাইদলই গস কৃষ্ পাই । 
 �হৃস্ গতামার মদত বিষ্ি বক নাই ?”

(বচঃ ভাঃ মধ্য ২৬।১৭২)
 “�হৃস্ হইয়া ঘদর রহুক বনমাবঞ ।”

(বচঃ ভাঃ আবে ৮।৯৪)

—প্রভৃবত িাক্য গেবখয়া অদনদকই আমরা �হৃদস্র নামানুকরদি 
�হৃব্রত িা �হৃদমধী হইদতই রুবচসম্পন্ন হইয়া থাবক । কারি �হৃব্রত িা 
ত্যা�ব্রত এই দুইবিই কৃষ্িবহর্ণুম্ম খতা অথ ম্মাৎ কৃষ্ব্রদতর পথ হইদত ভ্রষ্ 
জীদির স্বভাদিাত্ বনসব� ম্মক ধর্ম্ম  । বকন্তু রঁাহার বচর্ কৃষ্�দৃহর গসিার 
প্রবত উন্মণুখ, তঁাহার চবরত্র এইরূপ—

 “�দৃহ আইদলও �হৃ-ি্যভার না কদর ।
 বনরিবধ থাদক বিষ্ণু -�দৃহর বভতদর ॥”

(বচঃ ভাঃ আবে ৭।৬৯)

 বিষ্ণু পাে শ্রীল গ�ৌরবকদশার োস গ�াস্বামী মহারাজ বিিাবহত 
ি্যবতিদক উপদেশ বেয়া িবলয়াবেদলন, —গিশ * * িািণু বিিাহ 
কবরয়াদেন ত’ ভালই, এখন বতবন প্রত্যহ বনজ হদস্ত বিষ্ণু হনদিদ্ 
রন্ন কবরয়া বিষ্ণু দক বনদিেদনর পর গসই প্রসাে সহধবর্ম্ম িীদক গসিন 
করাইয়া ‘বিষ্ি’ িণুবদ্দত সহধবর্ম্ম িীর অিদশি গ্হি কবরদিন, তঁাহার 
প্রবত গভা�িণুবদ্র পবরিদর্ম্ম  নানাবিধ গসিা গুরুিণুবদ্ কবরদিন, তাহা 
হইদলই তঁাহার ম্ল হইদি । সমস্ত জ�ৎ—পবৃথিীর সমস্ত ধন, রত্ন, 
্রেী, পণুরুি একমাত্র কৃদষ্রই গভাদ�র িস্তু । বতবন কৃদষ্র িস্তু কৃদষ্র 
গসিায় লা�াইয়া বেন, ্রেীদক বনজ গসবিকা না কবরয়া কৃদষ্র গসবিকা-
িণুবদ্দত সর্ান করুন ।
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অতএি ‘�হৃস্’ হওয়া গসাজা নদহ, িরং উহা সন্ন্যাস অদপক্ষাও 
অবধকতর োবয়বেপিূ ম্ম ও বিঘ্নিহুল । গমাি কথা আেশ ম্ম �াহম্মস্্য ও 
আেশ ম্ম সন্ন্যাদস গকান গভে নাই । আেশ ম্ম �াহম্মস্্য ধর্ম্ম ই পারমহংস । 
জনকাবে, পথৃণু-পরীবক্ষৎ আবে পরম ভা�িত�ি গসই আেশ ম্ম �াহম্মস্্য 
িা পারমহংস্য ধর্ম্ম  রাজদনর উপমান-স্বরূপ । রবেও আেদশ ম্মর উর্তম 
পেিীদত সাধারি জীি প্রথম হইদতই প্রবতবষ্ত থাবকদত পাদর না, 
তথাবপ আেশ ম্মদক খর্ম্ম  কবরয়া গর বহংসামলূক উর্ বিচাদরর বিতকম্ম, 
তাহা ভ�িদ্ ভজদনর পবরপথেী ।

——

প্রাজদক্িকতা ও হক্রজসবা
হবরদসিার রাদজ্য অসংখ্য প্রকার কণ্ক ও েলনা উপবস্ত 

হয় । প্রাদেবশকতা-িণুবদ্ তন্মদধ্য অন্যতম । পাবথ ম্মি সৎকারম্ম্যানুষ্াদন 
গররূপ অদনদক প্রাদেবশকতা-িণুবদ্র দ্ারা পবরচাবলত হইয়া থাদকন, 
হবরদসিানুষ্ানকাদলও অদনকদক গসই িণুবদ্দত আক্রান্ত গেখা রায় । 
িস্তুতঃ ঐরূপ িণুবদ্দত আক্রান্ত গেখা রায় । িস্তুতঃ ঐরূপ িণুবদ্দত আচ্ন্ন 
হইদল প্রকৃত হবরদসিানুষ্াদনর পদথ বিঘ্ন উপবস্ত হয় । প্রাদেবশকতা-
িণুবদ্জাত গচষ্াসমহূ গকান গকান সময় িাহ্যাকাদর হবরদসিার ন্যায় 
গেখাইদলও তাহা �লদভা�পর কদর্ম্ম রই অন্যতম ।

রঁাহারা স্ব-স্ব গেশ িা প্রদেশািদ্ িণুবদ্ লইয়া হবর গসিার কাদরম্ম্য (?) 
উৎসাহ ও উদ্ম প্রেশ ম্মন কদরন, তঁাহারা িস্তুতঃ হবরগুরুহিষ্দির প্রীবত 
িা গসিার অনুসবন্ৎসু নদহন—ন্ূযনাবধক আদত্মবন্দ্রয়তৃ্বতি িা বনজ-
সুবিধািাদেরই বভক্ষণু ক । প্রাদেবশকতা িা স্বজাতীয়তা-িণুবদ্ কণু কর্্তী িা 
সৎকবর্ম্ম  সম্প্রোদয় ‘স্বদেশ-গপ্রম’ ও ‘স্বজাবতদপ্রম’ িবলয়া িহুমাবনত 
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হয়; বকন্তু ঐরূপ পাবথ ম্মি গপ্রম (?) অপাবথ ম্মি বনর্ম্ম ল গপ্রমভবতির রাদজ্য 
অত্যন্ত গহয় ‘কাম’ িবলয়াই পবর�বিত ও বনবন্দত ।

ভ�িদ্বতি-রাজদনর অবভনয় কবরদত আবসয়াও অদনদক অন্তদর 
প্রাদেবশকতা-িণুবদ্র দ্ারা এইরূপ পবরচাবলত হন গর, পরূ্ম্ম াশ্রম িা পরূ্ম্ম  
িবহর্ণুম্ম খ জীিদনর গেশ, সমাজ, জাবতর গলাক গেবখদলই গরন তঁাহাদের 
প্রবত অবধকতর েয়া পরিশ (?) হইয়া পদড়ন! িবহর্ণুম্ম খদেহ ও স্বৃত-
সম্পবকম্মত গেশ িা সমাদজর গলাদকর ম্লবচন্তা (?) গরন অবধকতর 
প্রিল ও সহজভাদি তঁাহাদের হৃেদয় আসন প্রবতবষ্ত কদর । ঐ সকল 
গলাদকর বনকি স্বয়ং হবরকথা কীর্ম্মন িা তঁাহাবে�দক অবধকতর উল্াস 
ও উৎসাদহর সবহত অপদরর দ্ারা হবরকথা শ্রিি (?) করাইিার ও 
তঁাহাবে�দক গসাৎসাহভদর আের রত্ন অভ্যথ ম্মনা পবরচরম্ম্যা প্রভৃবত 
গসিা কবরিার জন্য তঁাহারা এতেরূ ি্যবতি্যস্ত হইয়া পদড়ন গর, অদনক 
সময় বনরদপক্ষ সাধণু�দির কিাদক্ষর ভদয় িাদহ্য বকবঞ্চৎ সঙ্কণু বচত 
থাবকদলও তঁাহাদের হৃেদয়র আদি� িহু গচষ্ায়ও িবহর্ণুম্ম খ স্বদেশ ও 
স্বজন-প্রীবতদক  িাবকয়া রাবখদত পাদর না । কারি রাহা হৃেয় হইদত 
স্বাভাবিকভাদি উচ্বলত ও অনুদপ্রবরত হয়, তাহাদক িাহ্য সদঙ্কাদচর 
আিরি কতক্ষি আত্মদ�াপন কবরয়া রাবখদি ?

গকহ গকহ আিার স্বপ্রদেশস্ িা স্বদেশস্ গলাক গেবখদলই গসই 
েদলর েলভণু তি হইয়া িা গসই েদলর একজন প্রবতভণু  িা গনতৃরূদপ 
আত্মপবরচয় প্রোন কবরয়া হবর গসিানুষ্ান (?) রথা হবরসংকীর্ম্মন, 
শ্রীধামপবরক্রমা, শ্রীধামিাস, হবরকথা-শ্রিিাবে হবরদসিাকাদরম্ম্য 
আনুকলূ্যাবে কবরিার অবভনদয় উৎসাবহত হন । তঁাহারা গসই েলভণু তি 
না হইয়া তর্ৎকারম্ম্যাবে কবরদত গসরূপ উৎসাবহত িা আদেৌ প্রিরৃ্ই 
হইদত চাদহন না ।

গকহ গকহ আিার মদন কদরন, রবে তঁাহাদের স্বদেদশ িা 
স্বপ্রদেদশ ভ�িবন্নদকতন িা মঠায়তন প্রভৃবত বনবর্ম্ম ত হয়, তদিই 
তঁাহারা আনুকলূ্য প্রোন িা সহানুভবূত প্রকাশ কবরদত প্রস্তুত হইদিন । 
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অপর প্রদেদশ মঠমবন্দরাবে বনর্ম্ম াি িা ভ�িৎকথা-প্রচাদর তঁাহাদের 
সহানুভবূত সঙ্কণু বচত, অদনক সময় সম্পিূ ম্ম স্তধি, এমন বক বিদদ্ি-
ভািাপন্ন হইয়া থাদক । লণ্ডদন িা জার্ম্ম ািীদত মঠ-বনর্ম্ম াি িা তথায় 
হবরকথা প্রচাদরর জন্য গকান গকান ভারতিাসী িা ি্িাসী অথ ম্মানুকলূ্য 
কবরদত প্রস্তুত নদহন, আিার হয়ত’ পবচিমি্িাসী িা উর্রি্িাসী 
পরূ্ম্ম িদ্ হবরকথা-প্রচার িা হবরবনদকতন বনর্ম্ম াদির জন্য অথ ম্মানুকলূ্য 
প্রোন বকংিা পরূ্ম্ম ি্িাসী পবচিমি্ িা উর্রিদ্ হবরকথা-প্রচাদর 
সাহার্য কবরদত ইচ্ণু ক নদহন ।

গকহ গকহ আিার স্বপ্রদেশদকও আরও সঙ্কীি ম্মতার �বণ্ডদত আিদ্ 
কবরয়া িদলন গর, রবে আমাদের স্বগ্াদম হবরবনদকতন বনবর্ম্ম ত না হয়, 
হবরকথা প্রচাবরত না হয়, তাহা হইদল আমরা গকানও সহানুভবূত িা 
সাহার্য কবরি না । এমন গলাকও গেবখদত পাওয়া ব�য়াদে, রঁাহারা 
হবরকথা-প্রচাদরর জন্য (?) পদূর্ম্ম  বিদশি উৎসাহ সহানুভবূত প্রেশ ম্মন 
কবরয়াদেন, তঁাহারা রখন শুবনদলন গর, গকান হবরবনদকতন িা মঠায়তন 
তঁাহাদের পল্ী হইদত অদ্ম্ম মাইল ি্যিধাদন অন্য পল্ীদত অবধবষ্ত 
হইদি, তখন আর গসই সকল ি্যবতির হবরবনদকতদনর জন্য সহানুভবূত 
নাই! এইরূপ গশ্রিীর ি্যবতি রণুবতি-দ্ারা িবলয়া থাদকন,—‘আমাদের 
পল্ীদত রবে মঠায়তন থাবকত, তাহা হইদল আমাদের �হৃললনা�ি 
পেব্রদজই ঠাকণু র েশ ম্মনাথ ম্ম রাইদত পাবরদতন । হবর�হৃ বকবঞ্চৎ েদূর নীত 
হইিার প্রস্তাি হওয়ায় �হৃলক্ষী�দির গস সুদরাদ�র অভাি অনুভি 
কবরদতবে । কাদজই ঐরূপ মঠ-বনর্ম্ম াদির জন্য গকানও প্রকার অানুকলূ্য 
িা সহানুভবূত আমরা প্রেশ ম্মন কবরদত পাবর না ।’ ঐরূপ রণুবতিদ্ারা 
ইহাই প্রমাবিত হয়, পদূর্ম্ম র গর উৎসাহ, অধ্যিসায়, তাহা অপ্রাকৃত 
কৃষ্ িা কৃষ্জদনর প্রীবতর জন্য নদহ; উহা আদত্মবন্দ্রয়তপ ম্মদির জন্য, 
গভা�্য িা গভা�্যপদি্যর সুখসুবিধার জন্য । হবরদসিার েলনা গকিল 
িাহ্য প্রচ্েপি মাত্র, তাহার অন্তরাদল হবর িা অপ্রাকৃত হবরজন�দির 
দ্ারা স্ব-স্ব পাবথ ম্মি সুখসুবিধা িা ধর্ম্ম াথ ম্মকামদমাক্ষাবের অবভসবন্দক 
চবরতাথ ম্ম করাইয়া লইিার গচষ্া ।
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সদ্ গুরুপােপদদ্মর সমীদপ উপবস্ত হইিার অবভদনতা গকান 
গকান ি্যবতির মদধ্যও ঐসকল বচত্র অদনক সময় গেবখদত পাওয়া রায় । 
তঁাহাদের গকহ গকহ স্বপ্রদেশস্ অথ ম্ম অপরপ্রদেশস্ মঠমবন্দরাবের গসিায় 
বনরণুতি কবরিার প্রবতপক্ষ েণ্ডায়মান হইয়া পরম বনবতক বনরদপক্ষতা 
প্রেশ ম্মন কবরয়া থাদকন । অপরপ্রদেদশ হবরকথা-প্রচাদরও তঁাহাদের 
সহানুভবূত নাই, এমন বক, অপরপ্রদেশ রবে হবরকথায় অবধকতর 
আকৃষ্ হয়, িা তথায় অবধক প্রিলভাদি হবরকথা প্রচাবরত হয়, তাহা 
হইদল গকহ গকহ গরন অন্তদর ম্ান হইয়া পদড়ন! এইরূপ বচর্িবৃর্ 
বিদলেিি কবরিার প্রদয়াজনীয়তা এই গর, ঐরূপ বচর্িবৃর্দক হবরদসিার 
আগ্হ অদপক্ষা স্বদভা�ানুসবন্ৎসাই প্রিল । একান্ত ম্লকামী ঐরূপ 
বচর্িবৃর্দক পবরহার কবরিার জন্য বনরন্তর হবরগুরুহিষ্দির কৃপা 
প্রাথ ম্মনা কবরদিন, বনরন্তর বনষ্পদি গুরুহিষ্দির বনকি একান্ত ক্রন্দন 
কবরদত কবরদত রাহাদত বনরুপাবধকা অহহতণু কী কৃদষ্বন্দ্রয়তপ ম্মিলালসায় 
গচতদনর িবৃর্ জা�বরত হয়, তর্ন্য প্রাথ ম্মনা জানাইদিন প্রাদেবশকতা- 
িণুবদ্ হবরদসিা নদহ, স্বদেশপ্রীবত িা স্বজাবত প্রীবত পাবথ ম্মি কর্ম্ম রাদজ্য 
নীবতর চরম বশখদর স্াবপত হইদলও িা পবৃথিীর িবহর্ণুম্ম খ জনমদতর 
দ্ারা িহুমাবনত হইদলও তাহা হবরপ্রীবতর বিরুদ্ ি্যাপার । হবরপ্রীবতর 
একান্ত অভাি ও গেহদগ্হ-প্রীবত িা আসবতি হইদতই ঐ সকল অন্তরায় 
িবহর্ণুম্ম খ অন্যাবভলািী িা সাধক�দির হৃেয় অবধকার কদর ।

প্রাদেবশকতা—জীদি েয়া নদহ । ‘জীদি েয়া’ গেশ-কাল-জাবত-
পাত্র—সর্ম্ম বনরদপক্ষ । জীদি েয়ার বনজ সুবিধার অনুসন্ান নাই—
বনজ গেহদ�হ গেশ সমাজাবে পাবথ ম্মি িস্তুর প্রবত আসবতি নাই । একমাত্র 
কৃদষ্বন্দ্রয়তপ ম্মদি রঁাহার গচতদনর িবৃর্ েীবক্ষত হইয়াদে, বতবনই জীদি 
েয়ায় অনুপ্রাবিত হন । �হৃব্রতা িণুবদ্ই উোরতার েদ্মদিদশ-সাবজয়া 
প্রাদেবশকতার গমাবহনী মবূর্ম্ম দত জ�দতর র্মদঞ্চ উপবস্ত হয় । 
তাহা আিার সময় সময় পরমাদথ ম্মর নামািবল পবরয়া, সর্ম্ম াদ্ ধদর্ম্ম র 
োপ মাবরয়া সাধারি গলাদকর চদক্ষ চিক লা�াইয়া থাদক; বকন্তু 
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পরমাথ ম্মবিদ্ �ি গসই কপিতা ও েলনা ধবরয়া গ�দলন । সাধক�ি 
ইহাদত সািধান হইদিন ।

আিার প্রাদেবশকতার প্রবত দক্রাধাববিত হইয়া ি্যবতদরকভাদি 
তৎপ্রবতই আসতি হইয়া পড়াও সাধক জীিদনর বদ্তীয় প্রকার 
বিপদ্ । গকানও বিদশি প্রদেশ—বনদজরই হউক আর পদররই 
হউক, তৎপ্রবত জাতদক্রাধী হওয়াও হবরভজন-চতণু দরর কর্ম্মি্য নদহ । 
উপাবধক বিচার পবরত্যা� কবরয়া—বনদজর ভাদির ঘদর চণু বর না 
কবরয়া—গকানও প্রকার আত্মিঞ্চনা িা পরিঞ্চনাদত অবভমত না 
হইয়া বনরুপাবধকা গচতনিবৃর্দত হবরদসিায় উৎসাবহত হইদত হইদি, 
সকল প্রদেদশই শ্রীগুরুপােপদদ্মর িািীর আরবত কবরদত হইদি, 
সর্ম্ম ত্রই শ্রীগুরুদ�ৌরাদ্র নাম প্রচার কবরদত হইদি, প্রাি, অথ ম্ম, বিদ্া, 
িণুবদ্, িাক্য, সর্ম্ম স্ব অহহতণু কভাদি সকলদেশকালপাদত্রর হবরদসিার 
সাহাদর্যর জন্য উৎস� ম্ম কবরদত হইদি । ি্িাসীর অদথ ম্ম (?) আদমবরকায় 
রবে হবরকথা প্রচাবরত হয়, হবরবনদকতন বনবর্ম্ম ত হয়, তাদ্দারা হবররই 
গসিা হইদি, আর আদমবরকার অদথ ম্ম রবে িদ্র গকান পল্ীদত 
হবরদসিক�দির হবরভজনস্ল বনবর্ম্ম ত িা ি্ভািায় শ্রীমদ্া�িদতর 
অনুিাে প্রচাবরত হয়, তদ্দারা শ্রীহবরই বিসৃ্তত হইদিন, তঁাহারাই 
ইবন্দ্রয়-তৃবতি হইদি, এই িণুবদ্-প্রদিাবেত হইয়া আমাবে�দক হবরদসিা 
কবরদত হইদি । অদথ ম্মর মলূ মাবলক পরূ্ম্ম ি্িাসীও নদহন, বকংিা 
আদমবরকানও নদহন, ভারতিাসীও নদহন; অদথ ম্মর মলূ মাবলক পাবথ ম্মি 
রাজাও নদহন, প্রজাও নদহন । গকান ি্যবতি বিদশদির বনকি বনবদেম্ম ষ্ 
অথ ম্ম �বচ্ত রবহয়াদে মাত্র । সকল অথ ম্ম, সকল বিদ্া, সকল প্রাদির 
একচ্ত্র মাবলক—শ্রীহবর । তঁাহার সন্ান এই পাবথ ম্মি জ�দত একমাত্র 
অপ্রাকৃত শব্দরূদপই পাই । শ্রীঅর্ম্ম া ও অপ্রাকৃত শব্দই এই জ�দত 
তঁাহার অিতার । গসই শ্রীহবরনাদমর গসিা রাহাদত হয়, শ্রীহবরনাম 
প্রভণু র রাহাদত রাহাদত প্রীবত হয়—গেশ-বিদেদশ সর্ম্ম ত্র রাহাদত 
শ্রীহচতন্যনাম বিসৃ্তত হয়, শ্রীহবরনাম প্রভণু র রাহাদত রাহাদত প্রীবত 
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হয়—গেশ-বিদেদশ সর্ম্ম ত্র রাহাদত শ্রীহচতন্যনাম বিসৃ্তত হয়, গসরূপ 
কাদরম্ম্যই সকল গেদশর, সকল প্রদেদশর সকল জাবতর অথ ম্ম, বিদ্া, িণুবদ্, 
প্রাি বনদয়া� কবরদত হইদি । তাহাদত প্রাদেবশকতার রিবনকা িাবনয়া 
হবরদসিাময় েশ ম্মনদক, ‘ঈশািাস্য’ জ�ৎ েশ ম্মনদক প্রবতহত কবরদত 
হইদি না । সাধণু সািধান!

প্রাদেবশকতা-িণুবদ্-প্রদিাবেত হইয়া অদনদক বনজদেশ, বনজজাবত 
ও বনদজর বেবহক িংশ�ত ধর্ম্ম  ি্যতীত পারমাবথ ম্মক বনত্যধদর্ম্ম র িার্ম্ম াও 
শ্রিি কবরদত প্রস্তুত নদহন । রঁাহারা ঐরূপ িণুবদ্-প্রদিাবেত, তঁাহারা 
একান্ত অহকতি আত্মধদর্ম্ম র কথা শ্রিদির অবভনয় কবরয়াও কদি ম্ম 
গসই সকল কথা গ্হি এিং হৃেদয় গসই সকল কথা বনরদপক্ষভাদি 
বিচার কবরদত পাদরন না । ঐরূপ িণুবদ্ হইদতই গলৌবকক ও গকৌবলক 
ধদর্ম্ম  বনষ্ার নাদম গ�াঁড়াবম, স্বজাতীয় িা স্বদেশীয় ধদর্ম্ম  প্রীবতর নাম 
আত্মম্দলর প্রবত ঔোসীদন্যর পবরচয় পাওয়া রায় । ‘আমাদের 
িংদশর ধর্ম্ম  শাতিধর্ম্ম  িা আমাদের সমাজ িা জাবতর ধর্ম্ম  বশি-ধর্ম্ম , 
আমাদের প্রদেদশর ধর্ম্ম  গিৌদ্ধর্ম্ম  িা নানাপ্রকার মদনধর্ম্ম , বকংিা 
আমাদের পরূ্ম্ম পণুরুি পদঞ্চাপাসনার অন্ত� ম্মত তথাকবথত বিষ্ি ধর্ম্ম  
িা প্রাকৃতসহবজয়াধর্ম্ম  অিলম্বন কবরয়াদেন, সুতরাং ‘তাতস্য কপূঃ’ 
এই ন্যায়ানুসাদর আমরাও গসইরূপ মদনাধদর্ম্ম রই অনুসরি কবরয়া 
িংশ, জাবত, সমাজ িা গেদশর প্রবত শ্রদ্াতপ ম্মি বিধান কবরি,—
এইরূপ বিচার প্রকৃত সত্যানুসবন্সু িা আত্মম্লকামীর বিচার নদহ । 
ইউদরাদপ খষৃ্ধদর্ম্ম র প্রচার আদে, এবশয়া মহাদেদশর বিবভন্ন স্াদন 
গিৌদ্ধদর্ম্ম র প্রচার আদে, ভারতিদিম্মর গকান গকান প্রদেদশ মায়ািাে, 
কর্ম্ম জড়-স্ার্ম্মমতিাে, ভতূদপ্রত উপাসনা, সহবজয়ামতিাে, অবতিাড়ী 
মত প্রভৃবত আদে িবলয়া গসই সকল প্রদেদশর গলাক রবে স্বদেশ ও 
স্বজাবত-গপ্রদম অনুপ্রাবিত হইয়া প্রদত্যদকই অহকতি অবদ্তীয় বনত্য 
আত্মধর্ম্ম দক সমাজচণু ্যত কবরিার গচষ্া কদরন, তাহা হইদল িবঞ্চত হইদি 
গক ? “উবড়ষ্যায় জন্মগ্হি কবরয়াবে িবলয়া আমাদক অবতিাড়ী মতদকই 
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সমথ ম্মন কবরদত হইদি, িদ্ জন্মগ্হি কবরয়াবে িবলয়া সহবজয়া-মদতরই 
স্তািক হইদত হইদি, রাজা রামদমাহন রাদয়র সমাদজ িবদ্ম্ম ত হইয়াবে 
িবলয়া গর গকান ভাদি ঐ মতদকই স্াপন কবরদত হইদি িা ইউদরাদপ 
জন্মগ্হি কবরয়াবে িবলয়া খষৃ্ীয় মতিাদের পবরপণুবষ্ ও পবরবশষ্রূদপ 
রবে আরও অদনক উর্তর বিচাদরর কথা থাবকয়া থাদক, তাহা 
বনরদপক্ষভাদি শ্রিিই কবরি না, “এইরূপ েৃঢ়প্রবতজ্া সত্যানুসবন্ৎসা 
িা সত্যপ্রীবত নদহ । আিার সত্যানুসবন্ৎসা িা সত্যপ্রীবতর েলনায় 
আধ্যাবক্ষকতা অথ ম্মাৎ প্রত্যক্ষ ইবন্দ্রদয়র দ্ারা আত্মধর্ম্ম দক পবরমাপ 
কবরিার গচষ্ারূপ গর বদ্তীয় প্রকার প্রাদেবশক অথ ম্মাৎ পাবথ ম্মি িণুবদ্র 
উেয় হয়, তাহাও সত্যানুসবন্ৎসা নদহ । সত্যানুসন্াদনর অািরদি 
বনত্যকল্যািপ্রে আত্মধর্ম্ম দক মাবপয়া লইিার গচষ্ায় রাজা রামদমাহদনর 
বতর্দত অবভরান িা গেশবিদেশীয় ধদর্ম্ম র আদলাচনাও প্রাদেবশক 
িণুবদ্র প্রচ্ন্ন মবূর্ম্ম  । পাবথ ম্মি িণুবদ্ িা মাবিয়া িণুবদ্ প্রাদেবশক িণুবদ্রই 
জননী । গকানও এক মদনাধর্ম্ম  প্রচারক বশিবলদ্র ঘদর মণুবিকদক 
ঘতৃবসতি প্রেীপ অপহরি কবরদত গেবখয়া বিচার কবরয়াবেদলন, “গর 
ভ�িাদনর বনদজর বনদিদ্ রক্ষা কবরিারই সামথ ম্মও নাই, গসই ভ�িান্ 
আিার অপর কাহাদক রক্ষা কবরদিন ?” হয়ত’ বতবন গসই িণুবদ্র িশির্্তী 
হইয়া বনজ প্রাদেবশক ধর্ম্ম  পবরত্যা� ও সত্যানুসবন্ৎসার অবভনয় 
কবরয়াবেদলন; বকন্তু তাহা প্রাদেবশকধর্ম্ম ির্ম্ম ন নদহ, প্রাদেবশকিণুবদ্-
বিসর্ম্ম নও নদহ—অন্য আকাদর, অন্য প্রতীদক প্রাদেবশক অথ ম্মাৎ 
মাবিয়া িণুবদ্রই প্রবত অবধকতর বনষ্া প্রেশ ম্মন িা সর্ম্ম দতাভাদি িরি । 
বতবন প্রাদেবশক চক্ষণু  লইয়া গর প্রাদেবশক মাবিয়া িস্তুই গেবখয়াবেদলন, 
একথা বতবন ধবরদত পাদরন নাই । তঁাহার মনীিা, তঁাহার প্রবতভা, তঁাহার 
পাবণ্ডত্য, তঁাহার বিচক্ষিতা প্রাদেবশক িণুবদ্দকই সত্যানুসবন্ৎসার 
আত্মিঞ্চক প্রচ্েপদি সাজাইয়া অঁাকড়াইয়া ধবরয়াবেলন । গসরূপ 
সত্যানুসবন্ৎসার অবভনয় পাবথ ম্মি িণুবদ্রই অবধকতর বনবন্দত মবূর্ম্ম  । 
আিার ঐরূপ সত্যানুসবন্ৎসার অবভনদয় পাবথ ম্মি িণুবদ্দক অবধকতর 
অাত্মিঞ্চনা ও পরিঞ্চনার বেদক পবরচাবলত কবরিার জন্য তথাকবথত 
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সমবিয়িাদের এক অবভনয় মতিাে প্রচাবরত হইয়াদে । সকদলর 
সর্ম্ম প্রকার প্রাদেবশক িণুবদ্দকই সমথ ম্মন কবরিার অবভনদয় গ�াঁজাবমল 
বেয়া সর্ম্ম বচর্রঞ্জক তথাকবথত সমবিয়িাদের অাবিভম্ম াি হইয়াদে । 
‘একমাত্র আত্ম-ধর্ম্ম  িা ভা�িতধর্ম্ম ই পরমধর্ম্ম ’, এই কথা িবলদল 
সকল প্রাদেবশক িণুবদ্জাত ধর্ম্ম মতিােসমহূ সমভাদি মস্তক উঁচণু  কবরয়া 
রাবখদত পাদর না, এজন্য ‘গরখাদন রত প্রাদেবশক মতিাে সৃষ্ হইয়াদে, 
সকলই সমান’, এই গমৌবলকতার গলাক ভণু লাইয়া বনদজর প্রাদেবশক 
িণুবদ্জাত মতিােদক প্রিল কবরিার গর গকৌশল, তাহাই জনমদনারঞ্জক 
সমবিয়িাে ।

প্রকৃত সত্যানুসবন্ৎসু প্রাদেবশক িণুবদ্র অত্যন্ত প্রচ্ন্ন 
বনবন্দত-সংস্করি ঐ সকল মতিাে হইদত সতকম্ম থাবকদিন । “ধর্ম্ম ন্তু 
সাক্ষাদ্�িৎপ্রিীতং”, “এতািাদনর গলাদকঽবস্ন্ পণুংসাং ধর্ম্ম ঃ পরঃ 
স্তৃঃ । ভবতিদরাদ�া ভ�িবত তন্নামগ্হিাবেবভঃ ॥”, “স বি পণুংসাং পদরা 
ধদর্ম্ম া রদতা ভবতিরদধাক্ষদজ”, “ধর্ম্ম ঃ গপ্রাবঝিত-বকতদিাঽত্র পরদমা 
বনর্ম্ম ৎসরািাং সতাং” প্রভৃবত বিচার হইদত গর সর্ম্ম প্রকার প্রাদেবশক-
িণুবদ্-বিিবর্ম্ম ত বনর্ম্ম ৎসর সাধণু�দির পরদমাপাস্য সর্ম্ম বিধ কপিতা-
লক্ষি-রবহত বনত্য আত্মধদর্ম্ম র অিস্ান, তাহা গর গকান গেদশ, গর 
গকান কাদল, গর গকান পাদত্র প্রকাবশত হউক না গকন, গসখান হইদতই 
গ্হি কবরদত হইদি । পরমাথ ম্ম-রাদজ্য প্রদিদশচ্ণু  বনত্যম্লাবভলািী 
ি্যবতি এিং সত্যবপ্রয় সাধক মাদত্রই এ বিিদয় সতকম্ম থাবকদিন—
প্রাদেবশকিণুবদ্ হইদত গর সকল মতিাে সৃষ্ হইয়াদে, হইদতদে ও 
হইদি, তাহা আত্মধদর্ম্ম র বিদরাধী এিং অনাত্ম ধদর্ম্ম র আপাত-বমত্র—
এই লক্ষি গেবখয়া সর্ম্ম ো গসই সকল মতিাে হইদত েদূর থাবকদিন । 
ঐ সকল মতিােী বনত্য আত্মধর্ম্ম দক প্রাদেবশক িা একদঘদয় ধর্ম্ম  নাদম 
কলবঙ্কত কবরিার গচষ্া কবরদি; বকন্তু বনরদপক্ষভাদি, সুস্বচদর্ এ 
সকল কথা বিচার কবরদত হইদি, বিচার কবরিার কাদল পরদমশ্বদরর 
বনকি বনর্ম্ম ল অন্তঃকরদি আবর্ম্ম  ও বনদিেন জানাইদত হইদি অথ ম্মাৎ 
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সতত রণুতি, প্রীবতপরূ্ম্ম ক ভজনশীল বচদর্ গর বিচার ও িণুবদ্দরা�, 
তদ্দারাই প্রাদেবশক িণুবদ্ হইদত জীি বনর্ণুম্ম তি হইদত পাদরন । গকান 
প্রকার পাবথ ম্মি িা মাবিয়া িণুবদ্দত আসতি থাবকদল অহকতি সদত্যর 
সন্ান লাভ হইদত পাদর না । সাধণু সািধান!!

——

অপরা়্ী
আধণুবনক বচর্ড়-সমবিয়-িাদের আখড়া হইদত বিষ্িধদর্ম্ম র 

প্রবত একবি অনবধকারচর্ম্ম ামলূক মখূ ম্মতাি্যঞ্জক কিাক্ষপাত হইয়াবেল।  
তাঁহারা বিষ্িধর্ম্ম দক গোিাদরাপ কবরয়া িবলয়াবেদলন গর, খষৃ্ধদর্ম্ম  
গরমন পাদপর “শুবচিাই” আদে, গতমন বিষ্িধদর্ম্ম ও প্রবত পেবিদক্ষদপ 
অপরাদধর আতঙ্ক গেবখদত পাওয়া রায়।  বিষ্িধদর্ম্ম র প্রদত্যক কথায় 
কথায় অপরাদধর ভয়!  ঠাকণু দরর গসিা কবরদত রাইদি, পান হইদত 
চিূ নবড়দলই গসখাদনও অপরাধ—গসিাপরাধ, ধামাপরাধ—কত বক 
অপরাধ!

বচর্ড় সমবিয়িােীর ঐ উোরতার উবতিদত রদথচ্াচাবরতাই 
ধর্ম্ম  িবলয়া সমােৃত হইদতদে।  অপরাধ ও পাদপর িাস্তি অবস্তবেদক 
অন্ততঃ মণুদখ বডনামাইি বেয়া উড়াইয়া না বেদল রদথচ্াচাবরতার ধর্ম্ম  
অিাধ�বতদত চবলদত পাদর না।  রাহাদের মদত মণুবড় ও বমবশ্র, সাধণু ও 
অসাধণু, সত্য ও বমথ্যা, বিষ্া ও চন্দন উভয়ই এক, তাহাদের মণুদখ ঐরূপ 
বিচার বকেণু  অদরৌবতিক নদহ।  গকান গকান ধর্ম্ম -সম্প্রোয় গ�ামাংস—
ভক্ষিদক ‘ধর্ম্ম ’ িবলয়া থাদকন।  বচর্ড়-সমবিয়িােী ‘সর্ম্ম ধর্ম্ম -সমবিয়’ 
কবরদত ব�য়া উভয়দকই সমান আসদন স্াপন কদরন, অথ ম্মাৎ গ�া-
খােক ও তাহা হইদত বনিরৃ্ ি্যবতি�ি উভদয়ই তাঁহাদের মদত বিবভন্ন 
পদথ ধর্ম্ম ই রাজন কবরদতদেন, কাদজই তাঁহাদের বিচাদর গস গক্ষদত্র 
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পাপ িবলয়াও বকেণু ই নাই।  এই সকল বচন্তাদস্রাত পবরিবদ্ম্ম ত হওয়ায় 
আধণুবনক নারী-প্র�বতর বেদন গকহ গকহ প্রকাশ কবরয়াদেন গর, ‘্রেী-
জাবত গকান একবি বিদশি পণুরুদি আিদ্ হইয়া না থাবকদল তাহার 
অধর্ম্ম  হইদি,  এরূপ গ�াঁড়াবমর ধর্ম্ম  আমরা স্বীকার কবরি না,—ইহা 
গসদকদল কণু সংস্কার ও গ�াঁড়াবম-মাত্র।  ধর্ম্ম  হইদি সার্ম্ম জনীন ও উোর, 
অথ ম্মাৎ রদথচ্াচাবরতা। 

পাচিাত্য গেদশর গকান গকান সান্্য-ভ্রমদির ময়োদন িা পাদকম্ম 
নারী-প্র�বতর ঐরূপ উোর আেশ ম্ম গেবখদত পাওয়া রায়।  প্রাচ্য-চক্ষণু  
ঐরূপ পরপণুরুি ও পররমিীয় প্রকাশ্য বমলনদক অধদর্ম্ম র চদক্ষ গেবখদত 
গসখানকার উোরধর্ম্ম মদন্ত্র েীবক্ষত ি্যবতি�ি িবলয়া থাদকন, উহা 
‘স্ব�্তীয়দপ্রম’।

রাহা হউক, ঐরূপ উোর ধাবর্ম্ম ক�ি পাপ ও অপরাধ, স্ব� ম্ম ও 
বিকণু ঠে, এই উভদয়র পাথ ম্মক্য উপলবধি কবরদত না পারায় সাবেত-
ধর্ম্ম বিে�দির ভান্ডাদর সাবেতধদর্ম্ম র গুহ্য সম্পে সংরবক্ষত রবহয়াদে।  
বিষ্িধদর্ম্ম  গকান পাদপর আিাহন নাই।  পাপ ও পণুদি্যর অতীত না 
হইদল বিষ্িধদর্ম্ম  সুষ্ণু  েীক্ষালাভ হয় না।  ভ�িদ্তি স্বভািতঃই বনপোপ 
ও পরম পবিত্র।  পাপ ও পণুদি্যর সবহত প্রকৃবতর সম্বন্ আদে, বকন্তু প্রকৃত 
বিষ্ি অপ্রাকৃত। স্ব� ম্ম-প্রাকৃত গভা�ময় নশ্বর স্ান; আর বিকণু ঠে–
অপ্রাকৃত হবরদসিাময় অবিনশ্বর ধাম।  অপর-ধদর্ম্ম র পাপবিচার ও 
শুদ্ বিষ্িধদর্ম্ম র হবরদসিার প্রবতিন্ক েরূীকরিাবভলাদি ‘অপরাধ’ 
িা অনথ ম্মবিচার সম্পিূ ম্ম পথৃক। 

পাপ হইদত অপরাধ স্বতন্ত্র িস্তু, অপরাধ বজবনিবি আত্মধর্ম্ম রাজদন 
অনথ ম্ম  িা িাধা; কাদজই সাধনািস্ায় রাঁহারা অপরাধদক �াদয়র 
গজাদর উড়াইয়া বেদত চাদহন, তাঁহাদের রদথচ্াচাবরতা ভণু িনদমাবহনী 
মায়ারানীরই গচড়ী মাত্র । সদভিা�িােী িা কৃষ্াপরাধী মায়ািােী 
িস্তুতঃ অমার্ম্ম নীয় অপরাদধ অপরাধী হইয়াও আপনাদক “অপরাধী” 
ধারিা কবরদত পাদর না।  বকন্তু বিপ্রলভিভজনবিজ্�ি সর্ম্ম  অপরাধ 
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হইদত বনত্যবসদ্ভাদি বচরবিমণুতি হইয়াও বেন্যভদর আপনাবে�দক 
“অপরাধী” জ্ান কদরন।  শ্রীল কবিরাজ গ�াস্বামীপ্রভণু র “জ�াই মাধাই 
বহদত মণুবঞ গস পাবপষ্” প্রভৃবত উবতিই ইহার প্রমাি।    

আমার বনত্য অথ ম্ম িা প্রদয়াজন গর কৃষ্দসিাসুখতাৎপরম্ম্যরূপ 
ভ�িৎদপ্রম, গসই গপ্রদমর পদথ গর সকল অ� ম্মল, রিবনকা িা প্রবতিন্ক 
আবম গচতনজীিসূদত্র স্বতন্ত্রতার অপি্যিহার কবরয়া বনদজই আনয়ন 
কবরয়াবে, তাহাই আমার অপরাধ।  আবম অপরাধী—গভা�ী ও ত্যা�ী 
সাবজয়া আবম অপরাধী হইয়াবে।  অপকি গসিক হইদত পাবরদল আর 
গসই অপরাধ িা প্রবতিন্ক নাই।

কর্ম্ম মাদ� ম্মর গলাক বনত্য পঞ্চসূনা পাপ কবরয়া থাদক, বকন্তু আবম 
ভবতিমা� ম্ম-প্রদিদশর েলনা করায় পাঁচ প্রকার অপরাধ কবরদতবে।  
কৃদষ্র �রু, কৃদষ্র গভাদ�র িাতাস, জল, �ল িা পঞ্চভতূ এগুবলদক 
কৃদষ্র গসিায় বনরণুতি না কবরয়া মািপদথ আবম আমার বনদজর 
গভাদ�র জন্য আিক কবরয়াবে।  কৃদষ্র �রুর দুধ পান কবরয়া—
কৃদষ্র গভা�্য আকাশ, িাতাস, আদলাক উপদভা� কবরয়া আবম 
কৃষ্দসিা—বিমণুখ জীিন বনর্ম্ম াদহ গকামর িাঁবধয়া লাব�য়াবে, সুতরাং 
আবম কৃদষ্র শান্তরদসর গসিক গ�া-গিত্রাবের বনকি অপরাধী।

সকদলই স্বরূপতঃ কৃদষ্র বনত্য োস, গেিদেিী�িও স্বরূপতঃ 
কৃদষ্র বনত্য ভৃত্য, বকন্তু আবম কৃদষ্র গসিকসম্প্রোয়দক বনদজর 
িবহর্ণুম্ম খ োদস্য বনরণুতি কবরয়াবে। ভ�িাদনর �দৃহর ভৃত্য আমার 
পেপ্রক্ষালদনর জল গরা�াইদতদে, আবম তাহাবেদ�র বনকি হইদত 
নানাভাদি পবরচরম্ম্যা আোয় কবরদতবে, গেিদেিী�নদক বেয়া আমার 
িবহন্মণুম্ম খ সংসাদরর সুখ-সুবিধার ন�রব�বর করাইয়া লইদতবে, সুতরাং 
আবম রতিক, পত্রক, বচত্রকাবের চরদি অপরাধী। 

কতকগুবল গলাকদক আমার সখা িা িয়স্য সাজাইয়া লইয়াবে।  
প্রহ্াদের আেদশ ম্মর আনু�দত্য িয়স্য�নদক হবরকথা—শ্রিন-কীর্ম্মন-
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গসিার সুদরা� োদনর পবরিদর্ম্ম  তাহাবেদ�র সবহত গ্াম্য-রহদস্য বেন 
কািাইদতবে। তাঁহারা আমার ইবন্দ্রয়-রদজ্র ইন্ন গরা�াইদতদে, 
আবম কৃদষ্বন্দ্রয়-তপ ম্মন-রজ্ ভণু বলয়া ব�য়াবে, কাদজই আবম শ্রীোম, 
সুোমাবের চরদি অপরাধী। 

গকান মাতা িা বপতার সন্তানরূদপ পবৃথিীদত আবসয়া তাঁহাদের 
বনকি হইদত আমার িবহম্মন্মণুখ জীিন-রাপদনর উপদরা�ী স্তন্য ও দ্রবিি 
অনুক্ষি গোহন কবরদতবে, বনদজ কৃষ্দসিায় সমবপ ম্মতাত্মা হইদত পাবর 
নাই িবলয়া তাঁহাবে�দকও কৃষ্দসিায় বনরণুতি কবরদত পচিাৎপে 
হইদতবে। বনদজর ইবন্দ্রয়তৃবতি গপািদির জন্য তাঁহাদেরও অন্যাবভলািদক 
গপািি কবরদতবে, সুতরাং আবম শ্রীরদশাো ও শ্রীনদন্দর চরদি 
অপরাধী । 

আবম �হৃস্ সাবজিার ইচ্ায় বিধপত্নী গ্হি কবরয়াবে, মদন 
কবরদতবে গর, আবম রখন অহিধ ইবন্দ্রয়-চালনায় রত নবহ, তখন আমার 
গকান অসুবিধা নাই, আবম পণুি্যিান; বকন্তু শ্রীমদ্া�িদতর কথা ভণু বলয়া 
ব�য়াবে,—হবরদসিার অন্যমনস্ক  ি্যবতির বনকি বিধপত্নীরূবপিী মায়া 
শুশ্রূিাবে েদল ধীদর ধীদর স্কদন্ আদরাহি কবরয়া পণুরুিাবভমানীর 
পাবতত্য সঙ্িন করায়; গরমন পবথক পদথ তৃিাচ্াবেত কদূপর অবস্তবে 
জাবনদত না পাবরয়া সুদকামল নিদুর্ম্ম ােল-গশাবভত তৃদির উপর 
পেসংস্পশ ম্মলালসায় চবলিার সময় অকস্াৎ অজ্াতসাদর অন্কদূপ 
পবতত হইয়া রায়, হবরদসিায় অন্যমনস্ক আমারও গসই অিস্াই 
হইয়াদে।  আবম বিধপত্নীর পণুি্যময় সহিাস ও শুশ্রূিা গ্হি কবরদত 
ব�য়া একপত্নীব্রতধর ভ�িান শ্রীরামচদন্দ্রর চরদি অপরাধী হইয়াবে।  
আিার পদরাঢ়া ও অনঢূ়া কাবমনী�দির েশ ম্মদন রখন আমার বচর্ 
সদভিা�রদসর প্লািদন উদদ্বলত হয়, তখন আবম অবদ্তীয় – গ�াপিধ-ূ
লম্পি শ্রীকৃদষ্র চরদি অপরাধ কবরয়া িবস।  ভণু বলয়া রাই আমার 
স্বরূপ, ভণু বলয়া রাই আমার বনত্যধর্ম্ম , আর ভণু বলয়া রাই আমার বনত্য-
গসি্য িস্তুর কথা। একদচবিয়া রাঁহার জন্য সমস্ত ইবন্দ্রয়তপ ম্মি—বরবন 
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অপ্রাকৃত সদভিা�রদসর অবদ্তীয় বিগ্হ, আবম তাঁহার সদভিা�রদজ্র 
একবি ইন্ন মাত্র, আবম ত’ সদভিা�ী নবহ। 

শ্রীগুরুপােপদদ্মর িীরম্ম্যিতী িািী গসদিান্মণুখবচদর্ ধারন না 
কবরদলই িলদেদির িলদক হারাইয়া গ�বল; তখন নানাভাদি অপরাধী 
হইয়া িবস, তখনই গসিকাবভমাদনর পবরিদর্ম্ম  গসি্যাবভমান আমাদক 
অজ্ান কবরয়া গ�দল।  প্রদত্যক িস্তু ও প্রদত্যক জীি রখন আমাদক 
গসিা কবরিার প্রদলাভন গেখায়, তখন রবে আবম তাঁহাবেদ�র গসই 
িবৃর্দক শ্রীদ�াবিদন্দর সর্ম্ম দশ্রষ্ আরাবধকা শ্রীমতীর কৃপািবৃর্রূদপ 
েশ ম্মন কবরয়া তৎপ্রবত আমার নমস্কার বিধান না কবর, অথ ম্মাৎ আমাদক 
হবরকীর্ম্মনময়ী ভ�িৎদসিায় বনরণুতি কবরয়া সকলদক হবর-কথা-শ্রিন-
কীর্ম্ম দনর সহায়করূদপ িরি না কবর, তাহা হইদল আমার অম্ল ও 
পতন অিশ্যভিািী।  রাঁহারা আমার প্রবত গসিার প্রদলাভন গেখান, 
তাঁহারা িস্তুতঃ আমার ন্যায় পশুপ্রকৃবতদক কিাঘাত কবরয়া – আমার 
চদক্ষ  অ ণ্ুলী প্রোন কবরয়া আমার অনথ ম্মগুবলদক গেখাইয়া বেদতদেন।  
তাঁহারা এই বশক্ষাই বেদতদেন, - “পঞ্চ-প্রকাদর কৃদষ্র চরদি অপরাধী 
হইও না,  তণু বম স্বরূপতঃ হবর-গুরু-বিষ্দির বনত্যোস, গতামার 
স্বরূদপর গসিাব্রত গ্হি কর।“ 

শ্রীগুরুপােপদদ্ম আবম অকপদি কদি বনদিেন কবরদত পাবরি ?— 
 মর্ণু দল্যা নাবস্ত পাপাত্মা নাপরাধী ক কচিন । 
 পবরহাদরহবপ লর্া গম বকং ব্রুদি পণুরুদিার্ম ॥
 ভদূমৌ স্খবলতপাোনাং ভবূমদরিািলম্বনম ।
 বেবয় জাতাপরাধানাং বেদমি শরিং প্রদভা ॥
উতিাবভমান িা ভজনকারীর অবভমান আর আচারম্ম্যাবভমান িা 

আচারম্ম্যাোসাবভমানর মদধ্য বকেণু  বিবশষ্্য ও বিবচত্র্য আদে । ভজনকারীর 
অবভমাদন ‘আবম েয়ার প্রাথ্তী’ এইরূপ বিচার আর আচারম্ম্যাবভমাদন 
‘আবম জীদি েয়া কবরয়া ভ�িাদনর প্রীবতবিধান কবরি’—এই বিচার 
প্রিল । রবেও উভয়-বিচারই কৃদষ্বন্দ্রয়তপ ম্মি-তাৎপরম্ম্যপর, তথাবপ 
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একবি মাধণুরম্ম্য ও অপরবি ঔোরম্ম্যভাি-প্রধান । শ্রীমন্মহাপ্রভণু  িা শ্রীরূপ-
সনাতনাবে বিিয়-বিগ্হ ও আশ্রয়ি� ম্ম ভতিাবভমান কবরয়া গ�ািদ্ম্ম দন 
আদরাহি কদরন নাই । শ্রীল মাধদিন্দ্রপণুরীপাে আচারম্ম্যাবভমাদন 
গ�াপালদেদির আদেদশ তঁাহার গসিার জন্য গ�ািদ্ম্ম দন আদরাহি 
কবরয়াদেন । চিকপর্ম্ম দত আচারম্ম্য�দির আসন হইয়াদে । তঁাহাজদর 
গসবকাক্ভমাজি তরায় আচারম্ম্য ও আচারম্ম্যজসবক�ণ আজরাহণ 
কজরি ।”

——

িরক
অদনদকই প্রনে কবরয়া থাদকন গর, “নরক” িা “স্ব� ম্ম” নামক গকান 

বনবদেম্ম ষ্ স্ান িা গেশ-বিদেদশর অবস্তবে  আদে বক না, অথিা পবৃথিীদত 
গর সকল রাতনা এিং সুহখশ্বরম্ম্য-গভাদ�র আেশ ম্ম গেবখদত পাওয়া রায়, 
ঐগুবলই নরক ও স্ব� ম্ম?  

আধণুবনক জড়হিজ্াবনক উন্নবতর রণুদ� অদনদক নরক ও স্ব� ম্মদক 
ধর্ম্ম ভীরু গলাদকর প্রবত “গসদকদল” শা্রেকার�দির প্রেবশ ম্মত “জণুজণুর 
ভয়” িবলয়া ি্যাখ্যা কবরয়া থাদকন । গকহ গকহ িা মদন কদরন, বিংশ 
শতাব্দীদত নরক িা স্বদ� ম্মর �ল্পগুবল অচল মণুদ্রা মাত্র ।  আধণুবনক রণুদ�ই 
গর গকিল এই জাতীয় বচর্িবৃর্ গেবখদত পাওয়া রায়, তাহা নদহ; 
পরূ্ম্ম রণুদ�র চার্ম্ম াকাবে োশ ম্মবনক�িও ‘নরক’ ও ‘স্বদ� ম্মর’ অবস্তদবের 
বিরুদদ্ প্রিল বিদদ্রাহ গঘািিা কবরয়াদেন । নরদকর অবস্তবেদক 
ধামাচাপা না বেদল রদথচ্ ও অপ্রবতহত গভা� ও নানাপ্রকার লাম্পদি্য 
গকামর িাঁবধয়া নামা রায় না।  েসূ্যতস্কর িা ি্যবভচারী ি্যবতি�ি রাজার 
বিচারলয় িা রাজেন্ডসমহূদক গর ধরাপষৃ্ হইদত বিলণুতি কবরিার ইচ্া 
কবরদি, ইহাদত রণুবতিবিরুদ্ও  বকেণু ই নাই।  িদ্মানদির বনজ্তীি বিদিক 
পাদপর প্রবত সময় গর অবত ক্ষীি রণুরণুৎসা প্রকাশ কদর, গসই বিদিক-
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িণুবদ্িণু কণু দক বনরম্ম্যাবতত ও সম্পিূ ম্ম চলচ্বর্-রবহত বেদত হইদল নরদকর 
অবস্তবে অস্বীকার ি্যতীত �ত্যন্তর নাই।  শা্রে নরকাবের ভয় গেখাইয়া 
অত্যন্ত ভ�িদ্বহন্মণুম্ম খ ও পাপকাদরম্ম্য রুবচবিবশষ্ গভা�ী ি্যবতি�িদক 
গর শাসন কবরয়াদেন, গসই শাসন অমান্য কবরদত হইদল প্রত্যক্ষ 
জ্াদনর সুদরা� লইয়া নরকাবের অবস্তবে অস্বীকার করাই গভা�ী 
শা্রেবিদদ্রাহী�দির একমাত্র অ্রে ।  নাবস্তকতা ও জ�দতর প্রত্যক্ষ 
জ্াদনর প্রবত আস্া এিং গভা�বপপাসার প্রিবৃর্ রতই প্রিল হইদি,  
ততই ঐ সামান্য শা্রে–শাসনিণু কণু র প্রবতও মানুি বিদদ্রাহী হইয়া উবঠদি 
অথ ম্মাৎ নরকাবের অবস্তবেদক অস্বীকার কবরদি। 

ভ�িদ্দতির বকন্তু ‘নরক’ িা ‘স্ব� ম্ম’ লইয়া �দিিিা কবরিার 
বিদশি প্রদয়াজন হয় না।  নরক িা স্বদ� ম্মর অবস্তবে িা অনবস্তবে তাঁহার 
পদক্ষ বিদশি প্রদয়াজনীয় ি্যাপার নদহ ।  কারি, অহহতণু ক ভ�িদ্তি 
নরকাবের ভদয় ভীত হইয়া ভ�িদ্জদন রুবচ-বিবশষ্ বকম্বা স্বদ� ম্মর 
গলাদভ লণুধি হইয়াও ধর্ম্ম  রাজন কবরদত ধাবিত হন না।  নরক, ভদয় ভীত 
ও স্ব� ম্ম-সুদখ লণুধি হইয়া মানিজাবতর হৃেদয় গর—সকল ধর্ম্ম -রাজদনর 
স্পহৃা উবেত হয়, তাঁহাদক ‘শুদ্-ভবতি-ধর্ম্ম ’ িলা রাইদত পাদর না;  
তাহা ‘গলৌবকক ধর্ম্ম ’ মাত্র।  ভ�িদ্তি পাপ িা পণুি্য এই গকান িস্তুদকই 
চাদহন না, িা তাহাদত প্রিরৃ্ হন না। পাপ-�দল নরকদভা� ও পণুি্য-
�দল স্ব� ম্ম লাভ হয়।  রাঁহারা পাপী অথচ কথবঞ্চৎ পবরমাদি পাপভদয়ও 
ভীত, তাঁহারাই নরকভদয় ভীত হইয়া পণুি্য-জনক কদর্ম্ম  প্রদরাবচত হন।  
অদনক সময় নরকভদয় ভীত হইয়া অন্যাবভলািী ি্যবতি�ি বহতণু কী 
ভবতি-রাজদন প্রিরৃ্ হন । এইরূপ ি্যবতি�দির রবে অহহতণু ক শুদ্ভদতির 
স্ অথ ম্মাৎ তাঁহার শ্রীমণুদখ একান্ত ভ�িদ্বতির িািী-শ্রিন ও তেনুশীলন 
কবরিার উর্দরার্র অকপি স্পহৃা ও প্রদচষ্া িবৃদ্ হয়, তদিই তাঁহাদের 
হৃেয় হইদত নরকভয়-জন্য ভ�িদ্বতি-রাজদনর গহতণু মলূা স্পহৃা বিেবূরত 
হইদত পাদর এিং হৃেদয়র স্বাভাবিক আকিম্মদির সবহত ভ�িদ্বতি—
রাজনই গর বনর্ম্ম ল আত্মার ধর্ম্ম , তাহা তাঁহারা িণুবিদত পাদরন।  এইরূপ 
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গক্ষদত্র ঐসকল ি্যবতির গর প্রাথবমক নরকভয় ও তাহা হইদত পাপজীিন 
পবরত্যা� কবরয়া সামান্য-ভবতিজীিদন প্রদিদশর অবভলাি ও গচষ্া,  
তাঁহাদক শুভজনক িলা রাইদত পাদর।  বকন্তু, নরকভয় রবে গকিল 
পাপ-পথ মাত্র পবরত্যা� করাইয়া গলৌবকক পণুি্যপদথ প্রদরাবচত কদর,  
তাহা হইদল গসইরূপ পণুি্য-কামনা মদন্দর ভাদলা মাত্র;  তাহা গকান 
আত্যবন্তক িা বনত্যম্লজনক ি্যাপার নদহ । নরক ও স্ব� ম্ম উভয়ই 
কদর্ম্ম র না�রদোলার বননে ও ঊদ্ম্ম  অিস্ান মাত্র।  নরদকর কদঠার হস্ত 
কখনও েন্ডদরা�্য ি্যবতিদক দুঃদখর অ�াধ-জদল বনমবর্ত কদর,  আর 
স্বদ� ম্মর সুদকামল হস্ত ঐ ি্যবতিদক বকেণু  সমদয়র জন্য গসই রাতনা হইদত 
হাঁপ োবড়িার অিকাশ গেয় । বকন্তু, স্ব� ম্মসুদখর পচিাদতই আিার নরক-
গরা�্য-েণ্ড-প্রোদনর বনর্ম্ম ম হস্ত অদপক্ষা কবরদত থাদক । স্ব� ম্ম-সুখ গরন 
নরকরাতনারই অগ্েতূ । 

চার্ম্ম াক তাঁহার প্রত্যক্ষ—জ্াদনর দ্ারা নরকদলাদকর অবস্তবে 
অস্বীকার কবরয়াও এই জ�দতর প্রত্যক্ষ দুঃখরূপ নরকদক অস্বীকার 
কবরদত পাদরন নাই, িবলদত িাধ্য হইয়াদেন,—

 “কন্টকাবে-জন্যং দুঃখদমি নরকম”
(সর্ম্ম েশ ম্মনসংগ্দহ চার্ম্ম াক্-েশ ম্মন, ১২)

তাৎপরম্ম্য—কন্টকাবে হইদত উৎপন্ন দুঃখই নরক । 
নরদকর গকান বিবশষ্ ও বনবদেম্ম ষ্ স্ান আদে বক না, তবদ্িদয় 

শ্রীমদ্া�িদতও মহারাজ পরীবক্ষত শ্রীশুকদেিদক এইরূপ বজজ্াসা 
কবরয়াবেদলন,—

“শ্রীরাদজািাচ—নরকানাম ভ�িন বকং গেশবিদশিা অথিা 
িবহব্রেদলাক্যা অদহাবস্বেন্তরাল ইবত ।” 

মহারাজ পরীবক্ষত বজজ্াসা কবরদলন,—“গহ ভ�িন, নরকসকল 
এই পবৃথিীর গকান স্ান-বিদশদি, অথিা বত্রদলাদকর িবহভম্ম াদ� বকম্বা 
অন্তরাদল অিবস্ত ?  তদুর্দর শ্রীশুকদেি িবলয়াদেন,— 
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“শ্রীঋবিরুিাচ—অন্তরাল এি বত্রজ�ত্যাস্তু বেবশ েবক্ষিস্যামধস্তাে 
ভদূমরুপবরষ্ার্ জলাে রদ্ামবগ্নস্বার্াদ্ঃ বপতৃ�িা বেবশ স্বানাং 
গ�াত্রািাং পরদমি সমাবধনা সত্যা এিাবশি আশাসানা বনিসবন্ত।  রত্র 
হ িাি ভ�িন বপতৃরাদজ্য বিিস্বতঃ স্ববিিয়ং প্রাবপদতিণু স্বপণুরুহিজম্ম ন্তুিণু  
পদরদতিণু রথা—কর্ম্ম ািদ্ং গোিাদমিানুল্বঙ্ত – ভ�িচ্াসনঃ স�দিা  
েমং ধারারবত।” 

শ্রীঋবি (শুকদেি) কবহদলন,—নরকসমহূ-বত্রদলাকীর অন্তরাদল 
অিবস্ত । েবক্ষিবেদক ভতূদলর অদধাভাদ� এিং জদলর উপবরভাদ� 
নরকসমদূহর অিস্ান।  ঐবেদক অবগ্নস্বর্া প্রভৃবত বপতৃ�ি পরম সমাবধ-
গরাদ� ভ�িাদনর ধ্যান এিং স্ব-স্ব-গ�াদত্রাদ্ি ি্যবতি�দির ম্ল কামনা 
কবরয়া িাস কবরদতদেন। 

ঐস্াদন বপতৃরাজ ঐশ্বরম্ম্যশালী রবিপণুত্র রম সপািম্মদে পরদমশ্বদরর 
আজ্া উল্ঙ্ন না কবরয়া মতৃণু ্যর পর (তাঁহার েতূ�দির দ্ারা) তাঁহার 
অবধকার-মদধ্য আনীত প্রািী�দির স্ব-স্ব-কর্ম্ম ানুসাদর গোিাদোদির 
বিচার-পরূ্ম্ম ক েন্ড প্রোন কবরদতদেন। 

বিবভন্ন নরদকর বিবভন্ন সংস্ান ও তাহাদের নাম ও গসই সকল 
নরদক পাবপি্যবতিদক গর গর রাতনা প্রোন করা হয়, শ্রীমদ্া�িদত 
তাহারও বিস্তাবরত বিিরি গেবখদত পাওয়া রায়—

“তত্র বহদক নরকাদনকবিংশবতং �িয়বন্ত । অথ তাংদস্ত রাজন 
নামরূপলক্ষিদতাহনুক্রবমষ্যামঃ। তাবমদস্রাহন্তাবমদস্রা গরৌরদিা 
মহাদরৌরিঃ কণু ভিীপাকঃ কালসূত্রমবসপত্রিনং  শকূরমণুখমন্কপূঃ 
কৃবমদভাজনঃ সন্দংশস্ততিশ ূবর্ম্ম িম্মজ্রকন্টকশাল্মলী বিতরিী পদূয়ােঃ 
প্রািদরাদধা বিশসনং লালাভক্ষঃ সারদময়ােনমিীবচরয়ঃ 
পানবমবত।  বকঞ্চ ক্ষারকদেম্ম দমা  রদক্ষা�িদভাজনঃ শলূদপ্রাদতা 
েন্দশদূকাহিিবনদরাধনঃ পরম্ম্যাির্ম্মনঃ সূবচমণুখ-বমত্যষ্াবিংশবতনম্মরকা 
বিবিধরাতনাভমূয়ঃ।”
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গসই স্াদন গকহ গকহ নরদকর সংখ্যা একবিংশবত িবলয়া িি ম্মন 
কবরয়া থাদকন।  গহ মহারাজ, আবম নাম, রূপ ও লক্ষি বনদদেম্ম শ 
কবরয়া আপনার বনকি গসই সকল নরদকর কথা িি ম্মন কবরদতবে, 
শ্রিি করুন;—‘তাবমস্র’, ‘অন্তাবমস্র’, ‘গরৌরি’, ‘মহাদরৌরি’, 
‘কণু ভিীপাক’, ‘কালসূত্র’, অবসপত্রিন’, ‘শকূরমখূ’, ‘অন্কপূ’, 
‘কৃবমদভাজন’, ‘সন্দংশ’, ‘ততিশ ূবর্ম্ম , ‘িজ্রকন্টকশাল্মলী’, ‘বিতরিী’, 
‘পদূয়াে’, ‘প্রািদরাধ’, ‘বিশসি’, ‘লালাভক্ষ’, ‘সারদময়ােন’ ‘অিীবচ’ 
ও ‘অয়ঃপান’,—এই একবিংশবত নরক।  এতবদ্ন্ন ‘ক্ষারকদেম্ম ম’, 
‘রদক্ষা�িদভাজন’, ‘শলূদপ্রাত’, ‘েন্দশকূ’, ‘অিিবনদরাধন’, 
‘পরম্ম্যাির্ম্মন’ এিং ‘সূবচমণুখ’ নাদম আরও সাতবি নরক আদে। 
সর্ম্ম সাকণু দল্য এই অষ্াবিংশবত নরক—নানাবিধ রন্ত্রিার স্ান। 

শ্রীমদ্া�িদতর ৩য় স্কদন্ (৩/৩০/২৯) শ্রীকবপলদেি গেিহবূতদক 
জানাইয়াদেন,—

 অহত্রি নরকঃ স্ব� ম্ম ইবত মাতঃ প্রচক্ষ্যদত । 
 রা রাতনা বি নারক্যস্তা ইহাপণু্যপলবক্ষতাঃ ॥     

গহ মাতঃ এই স্াদনই নরক, এই স্াদনই স্ব� ম্ম— 

তত্ত্ববিে�ি ইহাই কবহয়া থাদকন।  নরদক গর সকল রাতনা গভা� 
কবরদত হয়, তাহা এইজ�দতও গেবখদত পাওয়া রায়। 

উপবর-উতি িাদক্যর দ্ারা কবপলদেি জানাইয়াদেন গর, নরক ও 
স্বদ� ম্মর বনবদেম্ম ষ্ গলাক িা স্ান আদে, তদ্রূপ এই পবৃথিীদতও নানা রাতনা 
ও গভা� সুদখর মদধ্য গসইসকল নরক ও স্ব� ম্ম গলাদকর গক্শাবের বচত্র 
গেবখদত পাওয়া রায়।  গকহ িা মাতৃকণু বক্ষদতই নানা গক্দশ বক্ষ্  হইয়া 
মতৃণু ্যগ্স্ত হয়,  গকহ িা মাতৃ�ভম্ম  হইদত বনষ্ক্রমিকাদল অসহ্য গক্শ 
গভা� কবরয়া আজন্ম উপেংশ, �বলতকণু ষ্ িা নানা গক্শকর ি্যাবধদত 
পীবড়ত হয়,  গকহ িা জ্ান লাভ কবরয়া মানবসক তাদপ বচরকাল 
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ততি থাদক, গকহ িা অত্যন্ত েবরদদ্রর ঘদর জন্মগ্হি কবরয়া খাদ্াবের 
অভাদি বশশুকাদলই গক্শ পাইদত থাদক,  গকহ িা গপগু ও গকাদয়িার 
ভবূমকদম্প, গকহ িা বহংস্রজন্তুর মণুখ-বিিদর, গকহ িা জলপ্লািদন, 
দুবভম্ম দক্ষ, মহামারীদত, এদরাদপ্লন ও গট্ন, গমািররানাবের সংঘদিম্ম নানা 
প্রকাদর বক্ষ্ হইয়া থাদক। 

কর্ম্ম �লিাধ্যজীি মাতৃকণু বক্ষদতই নরক গভা� কদর । মাতৃ�দভম্ম  
বকরূদপ নরক-গক্শ গভা� হয়, তৎসম্বদন্ গেিহবূতনন্দন কবপল 
গেিহবূতদক এিং শচীনন্দন গ�ৌরহবর শচীমাতাদক গর সকল কথা 
িবলয়াবেদলন, তাহা শ্রীমদ্া�িত ও শ্রীহচতন্যভা�িত (ম ১ / ২০৩-
২৪০) িবি ম্মত আদে;— 

 মাতণু জম্ম গ্ধাননপানাহদ্দরধদ্াতণু রসর্দত । 
 গশদত বিণ্ূত্রদয়া� ম্মদর্ম্ম  স জন্তুজম্ম ন্তুসভিদি ॥
 কৃবমবভঃ ক্ষতসর্ম্ম া্ঃ গসৌকণু মারম্ম্যাৎ প্রবতক্ষিম । 
 মচূ্ম্ম ামাদনোতণু ্যরুদক্শস্তত্রহত্যঃ ক্ষণু বধহতমহূুম্মঃ ॥
 কিণু তীদক্ষ্ণাষ্লিি—ক্ষারাম্াবেবভরুল্বহিঃ ।
 মাতৃভণু হতিরুপস্পষৃ্ঃ সর্ম্ম াদ্াবত্তদিেনঃ ॥
 উদল্বন সংিতৃস্তবস্ন্নহ্রেচি িবহরািতৃঃ ।
 আদস্ত কৃবো বশরঃ কণু দক্ষৌ ভণু গ্নপষৃ্বশদরাধরঃ ॥
 অকল্যঃ স্বা্দচষ্ায়াং শকণু ন্ত ইি পঞ্জদর ॥
 তত্র লধিস্বৃতহেিাৎ কর্ম্ম  জন্মশদতাদ্িম । 
 স্রন েীঘম্মমনুচ্াসং শর্ম্ম  বকং নাম বিন্দদত ॥
 আরভ্য সতিমান্মাসাল্ধিদিাদধাহবপ গিবপতঃ ॥  
 বনকত্রাদস্ত সূবতিাহতবিষ্ম্ম াভবূরি গসােরঃ ॥ 

(ভাঃ ৩।৩১।৫-১০) 
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গসই জীি মাতৃভণু তি অন্নপানাবের দ্ারা পবরিবদ্ম্ম ত হইদত থাদক।  
সুতরাং তাঁহার অনবভদপ্রত হইদল তাঁহাদক প্রাবি�দির উৎপবর্স্ান 
মলমতূ্র�দর্ম্ম  শয়ন কবরয়া থাবকদত হয়।  গসই �র্ম্মমদধ্য তত্রস্ ক্ষণু ধার্ম্ম  
কৃবম-সকল সুকণু মার গেহখাবন পাইয়া ঐ জীদির সর্ম্ম া্ বনয়ত ক্ষত-
বিক্ষত কবরদত থাদক; তাহাদত গস বনরবতশয় গক্শপ্রাতি হইয়া মণুহুমম্মহুঃ 
মবূচ্ম্ম ত হইদত থাদক।  �ভম্মধাবরনী দুঃসহ কিণু , তীক্ষ্ণ, উষ্, লিি, রুক্ষ, 
অম্াবে গরসকল রস ভক্ষি কদরন, গসই সকদলর সবহত �ভম্মস্ জীদির 
গেহ সংরণুতি হওয়াদত তাহার সর্ম্ম াদ্ গিেনা জদন্ম।  গস বভতদর জরায়ণু-
দ্ারা গিবষ্ত এিং িাবহদর নাড়ী-দ্ারা বিদশিরূদপ আিদ্ হইয়া পষৃ্ ও 
গ্ীিাদেশ কণু বঞ্চত কবরয়া কণু বক্ষদেদশ মস্তক স্াপনপরূ্ম্ম ক অিস্ান কদর। 
সুতরাং বপঞ্জরস্ পক্ষীর ন্যায় স্বীয় অ্ সঞ্চালন কবরদত অসমথ ম্ম হইয়া 
গসই �ভম্ম -মদধ্যই িাস কবরয়া থাদক।  ঐ �ভম্ম  মদধ্য ঐ জীদির বেিক্রদম 
পরূ্ম্ম  পরূ্ম্ম  কৃতকদর্ম্ম র  স্বৃত উবেত হয়। তখন ঐ জীি শত শত জদন্মর 
পাপকর্ম্ম সমহূ স্রি কবরয়া েীঘম্ম বনঃশ্বাস পবরত্যা� কবরদত থাদক।  
এইরূদপ জীি রখন সতিমমাদস পোপ ম্মি কদর, তখন তাহার জ্াদনােয় 
হয়।  বকন্তু প্রসি-কারি িায়ণুদ্ারা পবরচাবলত হইয়া সমাদনাের-জন্মা 
বিষ্াজাত কৃবমর ন্যায় একস্াদন বস্র হইয়া অিবস্ত হয় না। 

জদন্মর পদূর্ম্ম  িদ্জীদির মাতৃ�দভম্ম  অিস্ানকাদল গররূপ নরক 
গভা� কবরদত হয়, হবরদসিাবিহীন ও জড়বিিদয় আসতি হইয়া এই 
জ�ৎ হইদত চবলয়া রাইিার কাদল গসইরূপ রাতনা গভা� কবরদত 
কবরদত নরক �মন কবরদত হয়।  জড়াসতি জীি বকরূদপ গপ্রবরত হয়,  
তাহার বচত্রও শ্রীমদ্া�িত প্রোন কবরয়াদেন,— 

 এিং কণু িণু ম্বভরদি ি্যাপতৃাত্মাবজদতবন্দ্রয়ঃ ।
 বম্য়দত রুেতাং স্বানামণুরুদিেনয়াস্তধীঃ ॥
 রমেদূতৌ তো প্রাদতিৌ ভীদমৌ সরভদসক্ষদিৌ ।
 স েৃষ্া ত্রস্তহৃেয়ঃ  শকৃন্মতূ্রং বিমণুঞ্চবত ॥
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 রাতনা—গেহ আিতৃ্য পাহশর্ম্ম দ্া �দল িলাৎ । 
 নয়দতা েীঘম্মধিানং েন্ড্যং রাজভিা রথা ॥
 তদয়াবনবভন্নহৃেয়স্তর্ম্ম হনজম্ম াতদিপথণুঃ ।
 পবথ স্ববভভম্মক্ষ্যমাি আদর্ম্ম াহঘং স্বমনুস্রন ॥
 ক্ষণু রৃ্িপরীদতাহকম্মেিানলাবনহলঃ
 সন্তপ্যমানঃ পবথ ততিিালণুদক । 
 কৃদচ্ি পদৃষ্ কিয়া চ তাবড়ত— 
 চিলত্যশদতিাহবপ বনরাশ্রদমােদক ॥
 তত্র তত্র পতন শ্রাদন্তা মবূচ্ম্ম তঃ পণুনরুবত্ত ।
 পথা পাপীয়সা নীতস্তমসা রমসােনম ॥
 গরাজনানাং সহস্রাবি নিবতং নি চাধিনঃ । 
 বত্রবভমণুম্মহহূর্ম্ম েম্মিাভ্যাং িা নীতঃ প্রাদনোবত রাতনাঃ ॥
 আেীপনং স্ব�াত্রািাং গিষ্বয়দবোল্মণুকাবেবভঃ ।
 আত্ম মাংসােনং  ক্কাবপ স্বকৃর্ং পরদতাবপ িা ॥
 জীিতচিান্ত্রাভণু ্যদ্ারং শ্ব�হৃরৈরম্মমসােদন।
 সপ ম্মিবৃচিকেংশাহদ্েম্মশবদ্চিাত্মহিশসম।।
 কৃন্তনঞ্চািয়িদশা �জাবেদভ্যা বভোপনম। 
 পাতনং ব�বরশদৃ্দভ্যা গরাধনঞ্চাম্বণু�র্ম্ম দয়াঃ ॥
 রাস্তবমস্রান্তাবমস্র-গরৌরিাদ্াচি রাতনাঃ ॥ 
 ভণু েদতি নদরা িা নারী িা বমথঃ সদ্ন বনবর্তাঃ ॥

(ভাঃ ত/৩০/১৮-২৮) 
কণু িণু ম্বভরদি ি্যাপতৃবচর্, অবজদতবন্দ্রয় �হৃব্রত ি্যবতি এই অিস্াদতও 

গরারুদ্মান আত্মীয় স্বজদনর সাবতশয় দুঃখ সন্দশ ম্মন কবরয়া অধীর হয়;  
অিদশদি গস নষ্-িণুবদ্ হইয়া প্রাি পবরত্যা� কদর । 

তাহার মতৃণু ্য-সমদয় সদক্রাধদনত্র ভয়ঙ্কর রমদুতদ্য় আবসয়া 
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উপবস্ত হয় ।  ঐ ি্যবতি উহাবে�দক েশ ম্মন কবরয়াই ত্রস্ত হৃেয় হয় এিং 
ভদয় পণুনঃ পণুনঃ মলমতূ্র পবরত্যা� কবরদত থাদক । 

অনন্তর ঐ রমেতূদ্য় ঐ �হৃব্রত ি্যবতিদক স্লূ গেহ হইদত রাতনা-
গেদহ বনরুদ্ কবরয়া িলপরূ্ম্ম ক তাহার �লদেদশ পাশ িন্ন কদর এিং 
গররূপ রাজপণুরুদিরা েণ্ডনীয় ি্যবতিদক পাশিদ্ কবরয়া লইয়া রায়, 
রমরাদজর বকঙ্কর�িও গসইরূপ তাহাদক লইয়া েীঘম্মপদথ প্রস্ান কবরদত 
থাদক ।

রমেতূ�দির বতরস্কার িাদক্য ঐ পণুরুদির হৃেয় বিেীি ম্ম হইদত থাদক 
এিং সর্ম্ম শরীদর কম্প উপবস্ত হয়।  পবথমদধ্য কণু ক্কণু রসকল তাহাদক 
ভক্ষি কবরদত থাদক; তাহাদত ঐ ি্যবতি রাতনায় অত্যন্ত ি্যবথত হইয়া 
আপন পাপ স্রি কবরদত কবরদত চবলদত থাদক।  রমেদূতরা তাহাদক 
গর পথ বেয়া লইয়া রায়, তাহা প্রততি িালণুকা পবরপিূ ম্ম; তথায় গকান 
বিশ্রামস্ল িা পানীয় জল নাই; ঐি্যবতি ক্ষণু ধায় প্রপীবড়ত এিং সূরম্ম্য ও 
োিানলদ্ারা সন্ততি হইয়া চবলদত বনতান্ত অসমথ ম্ম হইদলও রমেদূতরা 
তাহার পষৃ্দেদশ কশাঘাত কবরদত থাদক; সুতরাং গস অবতকদষ্ 
চবলদত িাধ্য হয়। 

শ্রাবন্তিশতঃ  গসই ি্যবতি রাইদত রাইদত পবথমদধ্য পেস্খবলত ও 
িারম্বার মবূচ্ম্ম ত হইয়া পদড়; আিার গচতনাতা লাভ কবরয়া পাপ-িহুল 
অন্কারময় পথদ্ারা রমসেদন নীত হয়। 

গর পদথ রম�দৃহ রাইদত হয়, তাহার পবরমাি বনরানর্ই সহস্র 
গরাজন।  রমেদূতরা গকান গকান ি্যবতিদক িা দুই মণুহদূর্ম্মর মদধ্য ঐ 
েীঘম্মপথ অবতক্রম করাইয়া থাদক।  সুতরাং গসই পাপী ি্যবতি রখন 
রমসেদন উপবস্ত হয়, তখন গস গেবখদত পায় – গকাথায়ও জ্বলন্ত 
অ্ার দ্ারা �াত্র গিবষ্ত কবরয়া পাপীর গেহ েগ্ধ হইদতদে, গকাথায়ও 
িা অপদরর দ্ারা, আিার গকাথায়ও িা আপন মাংস আপবনই বেন্ন 
কবরয়া গসই মাংস গভাজন কবরদতদে;  জীিন থাবকদতই রমালয়স্ 
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কণু ক্কণু র, �রৃৈ প্রভৃবত জীি�ি নাড়ী সকল িাবনয়া িাবহর কবরদতদে; 
গকহ িা সপ ম্ম, িবৃচিক ও েংশক প্রভৃবত জন্তু�দির েংশদন অবতশয় 
গিেনা অনুভি কবরদতদে; কাহারও অ্প্রত্য্সকল খন্ড খণ্ড কবরয়া 
গেেন কবরদতদে, কাহাদকও িা পর্ম্ম ত-চড়ূা হইদত বনদক্ষপ কবরদতদে, 
কাহাদকও িা জল ও �দর্ম্মর মদধ্য অিরুদ্ কবরয়া রাবখয়াদে—এই 
সকল রাতনা গস গভা� কবরয়া থাদক।  

অন্তাবমস্র, গরৌরি প্রভৃবত রতপ্রকার নরক-রন্ত্রিা পরস্পদরর 
পাপ-সংস� ম্ম জন্য বনবমম্মত হইয়াদে, ঐ মতৃ �হৃব্রত ি্যবতি পণুরুিই হউক 
আর নারীই হউক, গসই সকল রাতনা গভা� কবরদত িাধ্য হয় ।

——

ভতিভাব
জড় জ�দত অস্াবয়ভাদির আেশ ম্মসমহূ গেবখদত পাওয়া রায় ।  

আর অপ্রাকৃত রাদজ্য বনত্যবসদ্ স্াবয়ভাি গসিক�দি প্রকাবশত হয় ।  
গসিদকর বেক হইদত গর ভাি, তাহা ভতিভাি । আর গসিক হইদত 
গসদি্যর গসিাগ্হদির জন্য গর বনত্যবসদ্ ভাি, তাহা ভ�িদ্াি । 

শ্রীকৃষ্চন্দ্র তাঁহার ঔোরম্ম্যময়ী লীলায় ভতিভাি অ্ীকার কবরয়া 
ভ�িাদনর গসিা বশক্ষা বেয়াদেন । বতবন পঞ্চতত্ত্বাত্মক ঔোরম্ম্যবিগ্হ 
গ�ৌররূদপ স্বয়ং োস্য, সখ্য, িাৎসল্য ও মধণুর—এই চাবররদস বকরূদপ 
অবখলরসামতৃমবূর্ম্ম  শ্রীকৃদষ্র গসিা কবরদত হয়, তাহা তর্েরদসর 
বিবভন্ন ভতি�িদক জানাইয়াদেন।  তাহাঁরই প্রকাশতত্ত্ব শ্রীবনত্যানন্দপ্রভণু  
িাৎসল্য, োস্য ও সখ্য—এই বতনভাদি শ্রীকৃষ্হচতদন্যর সহায় হইয়া 
বনজ অনু�ত ভতিিদৃন্দর বনত্যবসদ্ভাদির ঔজ্জ্বল্য বিধান কবরয়াদেন ।  
অিতারী শ্রীদ�ৌরসুন্দদরর ভতিািতার শ্রীঅহদ্তপ্রভণু   োস্য ও সখ্য এই 
দুইভাদি বনজ অনু�িনৃ্দদক কৃষ্দসিা বশক্ষা বেয়াদেন । শ্রীিাসাবে 
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শুদ্ভতি, শ্রী�োধর পবণ্ডতাবে অন্তর্ ভতি�ি বনজ বনজ বিবশষ্ এক 
একবি রদস শ্রীকৃষ্দসিা কবরয়াদেন।  অতএি ভতিলীলা   অ্ীকারকারী 
স্বয়ংরূপ শ্রীমর্হাপ্রভণু র চাবরবি ভতিভাি—োস্য, সখ্য, িাৎসল্য ও 
মধণুর; স্বয়ংপ্রকাশ প্রভণু তত্ত্ব শ্রীবনত্যানদন্দর োস্য, সখ্য ও িাৎসল্য—বতন 
ভতিভাি এিং ভতিিতার প্রভণু তবে শ্রীঅহদ্তাচারম্ম্য প্রভণু র োস্য, সখ্য—
এই দুইবি ভতিভাি । ইহারা বতনজদনই ভ�িদ্স্তু হইয়াও ভতিভাি 
অ্ীকার কবরয়াদেন । ইহাদের মদধ্য শ্রীদ�ৌরসুন্দর—মহাপ্রভণু  িা 
স্বয়ংরূপ এিং দুইজন প্রভণু  রথাক্রদম স্বয়ংপ্রকাশ ও স্বাংশ মহাবিষ্ণু র 
অিতার । পঞ্চতদত্ত্বর অন্যতম শবতিতত্ত্ব ও ভতিতত্ত্ব শবতিমর্াতীয় 
িা বিিয়জাতীয় তত্ত্ব নদহন, তাঁহারা আশ্রয়তত্ত্ব । শ্রী�োধর পবণ্ডত, 
শ্রীস্বরূপোদমাের, শ্রীরামানন্দ, শ্রীরূপাবে শবতিতত্ত্বসমহূ মধণুররদস 
কৃষ্দসিা কদরন । তাঁহাদের প্রদত্যকরই একবি রস, মহাপ্রভণু  িা 
প্রভণু তদত্ত্বর ন্যায় একাবধক রস নাই । শ্রীিাসাবে শুদ্ভদতির একমাত্র 
োস্যরস, তাঁহাদেরও একাবধক রস নদহ । 

শুদ্ভতি ও অন্তর্ ভতি িবলদত ইহা মদন কবরদত হইদি না গর, 
শ্রীিাসাবে িবহর্ ভতিমাত্র।  অন্তর্া স্বরূপশবতি শ্রীমতী রাবধকা 
মধণুররদসর মরূ্ম্ম ্যবিগ্হ।  �োধর, স্বরূপ, রামানন্দ, শ্রীরূপাবেত গসই 
শ্রীরাবধকার অনুরূপ িা অনু�ত মধণুর রস বনত্যবসদ্ভাদি ির্ম্মমান 
িবলয়া তাঁহাবে�দক অন্তর্ভতি মদধ্য �িনা করা হইয়াদে । আর 
শ্রীিাসাবের শুদ্ োস্যরস িবলয়া তাঁহারা শুদ্ভদতির আেশ ম্মরূদপ �বিত 
হইয়াদেন । 

মহাপ্রভণু  িা বনত্যানন্দপ্রভণু  বিিয়তত্ত্ব হইদলও তাঁহারা রথাক্রদম 
চার, বতন ও দুই “ভতিভাি” গেখাইয়াদেন । ঔোরম্ম্যময়ী লীলায় 
ভ�িদ্াদি ভতি�দির বনকি হইদত রসাস্বােদনর লীলা অথ ম্মাৎ 
মাধণুরম্ম্যময়ী কৃষ্লীলার আেশ ম্ম প্রকাশ না করায় মহাপ্রভণু দক, গ�ৌরনা�রী 
সাজাইিার গভা�িণুবদ্ বনরস্ত হইয়াদে । শ্রীহচতন্যভা�িতকার 
শ্রীমর্হাপ্রভণু র বিষ্ণু খট্ায় আদরাহি, রাম-নবৃসংহ-িরাহ রূপপ্রেশ ম্মন-
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প্রস্ উদল্খ কবরয়া শ্রীহচতন্যািতাদরর ভতিভািময়-লীলার কথা 
জানাইয়াদেন । সুতরাং অিতারী স্বয়ংরূদপর রাসাবে লীলা িা 
পারকীয়া রসাস্বােনলীলা  ঔোরম্ম্যময়ী গ�ৌরলীলায় প্রকাবশত হয় নাই, 
তাহা মাধণুরম্ম্যময়ী কৃষ্লীলারই বিবশষ্্য।  তাই শ্রীল কবিরাজ গ�াস্বামী 
প্রভণু  বলবখয়াদেন,— 
 রদশাোনন্দন হইলা শচীর নন্দন ।
 চতণু বর্ম্ম ধ ভতিভাি কদর আস্বােন ॥
  * * * * 
 িাৎসল্য, সখ্য, োস্য – বতন ভািময় । 
 গসই বনত্যানন্দ – কৃষ্হচতন্য-সহায় ॥
 অহদ্ত আচারম্ম্য গ�াসাবঞ ভতি অিতার । 
 কৃষ্ অিতাবরয়া বকলা ভবতির প্রচার ॥
 সখ্য, োস্য – দুইভাি সহজ তাঁহার ।
 কভণু  প্রভণু  কদরন তাঁদর গুরু-ি্যিহার ॥
 শ্রীিাসাবে রত মহাপ্রভণু র ভতি�ি । 
 বনজ বনজ ভাদি কদরন বচতন্য-গসিন ॥
 পবণ্ডত – গ�াসাবঞ আবে রাঁর গরই রস । 
 গসই গসই রদস কৃষ্ হয় তাঁর িশ ॥
 বতঁহ শ্যাম, - িংশীমণুখ, গ�াপবিলাসী ।
 ইঁহ গ�ৌর, - কভণু  বদ্জ, কভণু  ত’ সন্ন্যাসী ॥
 অতএি আপদন প্রভণু  গ�াপীভাি ধবর’।
 ব্রদজন্দ্রনন্দদন কদহ “প্রািনাথ” কবর” ॥ 

(বচঃ চঃ আ ১৭শ ২৭৫, ২৯৫-৯৬, ২৯৮-৩০৩)  
শ্রীদ�ৌরসুন্দর পারকীয় গ�াপললনা�দির কাদমাদেীপক শ্যামরূপ, 

িংশীমণুখ িা বিলাবসনা�র নদহন ।  পরন্তু বতবন গসই অপ্রাকৃত 
কামদেদির মলূ আশ্রয়বিগ্হ শ্রীরাবধকার স্বাভাবিক গ�ৌররূপ এিং 
সর্ম্ম প্রকার বিলাবসতািবর্ম্ম ত বদ্জ ও সন্ন্যাসীরূপধারী । তাঁহার এই 



 শ্রীউপদেশ - তৃতীয় খণ্ড 131

বনত্যরূদপর ও বনত্যভাদির বিবশষ্্য ধ্বংস কবরিার গচষ্া হইদতই 
গ�ৌরকৃদষ্ গভা� িণুবদ্ময় অদশ্রৌত ‘গ�ৌরনা�রী’ মতিাে কবল্পত হয় । 

শ্রীকৃষ্হচতন্যদেি, শ্রীবনত্যানন্দ ও শ্রী অহদ্তপ্রভণু  পরদমশ্বর িা 
বিিয়তত্ত্ব িবলয়া তাঁহাদের মদধ্য একাবধক ভাদির আেশ ম্ম আদে।  
বকন্তু শবতিতত্ত্ব িা আশ্রয়তদত্ত্বর একাবধকভাদির রণু�পৎ অিস্ান 
সভিি নদহ । আশ্রয়তত্ত্ব�ি রাঁহাদের গরই ভাি, গসই ভািই পিূ ম্ম ও 
সদর্ম্ম ার্ম—এই উপলবধিদত গসই ভািাশ্রদয় কৃষ্দসিা কবরয়া থাদকন।  
শ্রীকৃষ্হচতন্যদেদির চাবরবি ভতিভাদির আেশ ম্ম আদে িবলয়া তাঁহার 
অনু�ত ভতি�দি চাবরবি গসিদকাবচত বনত্যবসদ্ভাি গেবখতা পাওয়া 
রায়।  গরমন, শ্রীিাসাবেদত োস্যভাি, শ্রীবনত্যানন্দাবেদত সখ্যভাি, 
পণুরীদ�াস্বামী প্রভৃবতদত িাৎসল্যভাি, �োধর–স্বরূপ–রামানন্দাবেদত 
মধণুরভাি । শ্রীবনত্যানদন্দ বতনবি ভাি আদে িবলয়া তাঁহার 
অনু�মণ্ডলীদত োস্য-সখ্য-িাৎসল্য—এই বতনরদস ভ�িৎদসিার 
আেশ ম্ম গেবখদত পাওয়া রায়। 

শ্রীঅহদ্তাচাদরম্ম্যর অনু�মণ্ডলীর মদধ্য োস্য ও সখ্যরস গেবখদত 
পাওয়া রায়।  শ্রীঅচণু ্যতানন্দ শ্রী�োধর পবণ্ডত গ�াস্বামী প্রভণু র শাখায় 
প্রবিষ্ হওয়ায় তাঁহাদত তাঁহার বনত্যবসদ্ মধণুররদস কৃষ্দসিার আেশ ম্ম 
প্রকাবশত হইয়াবেল। 

ব্রদজর সখা ও দ্ােশদ�াপাদলর অন্যতম শ্রীদ�ৌরীোস পবণ্ডদতর 
বশষ্য হৃেয়ানদন্দর বশষ্যসূদত্র সখ্য ভাি এিং শ্রীরূপানু� শ্রীল জীি 
গ�াস্বামী প্রভণু র �দি প্রবিষ্ হওয়ায় মধণুর ভাি রণু�পৎ শ্রীল শ্যামানন্দ 
প্রভণু র গসিা-আেদশ ম্ম প্রকাবশত হইয়াবেল । শ্রীশ্যামানন্দ প্রভণু দক 
ঈশ্বরদকাবির মদধ্য �ি্য করা হয়।  এ জন্য তাঁহাদত রণু�পৎ একাবধক 
ভাদির অিস্ান অসভিি নদহ। 

জড়বিদশিরবহত গর শান্তভাি বনবর্ম্ম দশিিােী ি্যবতি�দি গেবখদত 
পাওয়া রায়, অথিা ভ�িেপরাধী অসুর�ি গর প্রস্তরাবে অদচতন�বত 
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লাভ কদর, শান্তভাদির ভতি�দির �বত তদ্রূপ নদহ।  পদূর্ম্ম াতি ি্যবতি�ি 
লীলার বিদরাধী; বকন্তু শান্তভািাপন্ন ভ�িদ্তি�ি লীলার অনুকলূ।  
বচন্মাত্রিােী মায়ািােী িা অবচন্মাত্রিােী গিৌদদ্র প্রাপ্য অিস্ার সবহত 
শান্তভাদির ভতি�দির অিস্াদক সমান মদন কবরদল বিদশি অপরাদধ 
পবতত হইদত হইদি এিং তাহা বসদ্ান্ত ও রণুবতিসর্তও নদহ।  রমণুনার 
জল, রমণুনার িাবল, কৃদষ্র হাদতর গিত্র, িলদেদির বশ্া প্রভৃবত জড় 
িা অবচৎ পোথ ম্ম নদহ।  তাঁহারা বচন্ময় ও কৃদষ্রইবন্দ্রয়তপ ম্মিদসিার 
অনুকলূ ।  োস্যরদস গর মমতা, তাহা শান্তরদস পবরস্ণু ি নদহ—ইহাই 
পাথ ম্মক্য।  বকন্তু মমতা পবরস্ণু ি না হইদলও তাঁহারা অখন্ডকাদল অনুক্ষি 
কৃষ্দসিার আনুকলূ্য বিধান কবরদতদেন।  তাঁহাদের পেিী অত উন্নত 
িবলয়াই ব্রহ্মা, উদ্িাবে ব্রদজ তৃিগুল্মলতা হইয়া জন্মগ্হি কবরিার 
অবভলাি কবরয়াদেন । 
আসামদহা চরি-গরিণুজণুিামহং স্যাং িনৃ্দািদন বকমবপ গুল্মলদতৌিধীনাম।
রা দুস্ত্যজং স্বজনমারম্ম্য পথঞ্চ বহবো গভজণুমণুম্মকণু ন্দ-পেিীং শ্রুবতবভবিম্মম�ৃ্যাম।।     

(ভাঃ ১০।৪৭।৬১)
রাঁহারা দুস্ত্যজ পবতপণুত্রাবে আত্মীয়জন এিং গলাকমা� ম্ম 

পবরত্যা�পরূ্ম্ম ক শ্রুবতসমদূহর অদবিিিীয় শ্রীকৃষ্ পেিীর অনুসন্ান 
কবরয়াদেন, অদহা, আবম িনৃ্দািদন গসই গ�াপী�দির চরি-গরিণুভাক 
গুল্মলতাবের মদধ্য গকান একবি স্বরূদপ জন্ম লাভ কবরি। 
শ্রীল রঘণুনাথ োস গ�াস্বামী প্রভণু  তাঁহার ব্রজবিলাসস্তদি িবলয়াদেন—
 রৎ বকবঞ্চৎ তৃিগুল্মকীকিমণুখং গ�াদষ্ সমস্তং  হই তৎ
 সর্ম্ম ানন্দময়ং মণুকণু ন্দেবয়তং  লীলানুকলূং পরম । 
 শাহ্রেদরি মণুহুমণুম্মহুঃ স্ণু িবমেং বনষ্বঙ্কতং  রাঞয়া
 ব্রহ্মাদেরবপ সস্পদৃহি তবেেং সর্ম্ম ং ময়া িন্দ্যদত ॥ 

(ব্রঃ স্তি ১০২)
গ�াদষ্ রাহা বকেণু  তৃি-গুল্ম-কীি-পত্াবে, তৎসমস্তই সর্ম্ম ানন্দময়, 
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মণুকণু দন্দর বপ্রয় ও তাঁহার লীলার বিদশি অনুকলূ । শ্রীমদ্া�িতাবে শাদ্রে 
ব্রহ্মা উদ্িাবের প্রাথ ম্মনাদত ইহা পণুনঃ পণুনঃ সুস্পষ্ভাদি প্রবতপাবেত 
হইয়াদে । আবম তৎসমস্ত িস্তুর িন্দনা কবর । 

গ�াদলাদক শান্ত, োস্য, সখ্য, িাৎসল্য ও মধণুর—এই পঞ্চভাি 
এিং বিকণু দঠে শান্ত, োস্য ও গ�ৌরিসখ্য—এই আড়াই প্রকার রস 
আদে ।  সদখ্যর দুইবি ভা�—একবি গ�ৌরি সখ্য, অপরবি বিশ্রভি 
সখ্য।  গ�ৌরি সদখ্য সখা ভ�িাদনর স্কদন্ আদরাহি িা বনজ উবচ্ষ্াবে 
প্রোন কবরদত পাদরন না—গ�ৌরি িণুবদ্দত সখ্যভাি প্রকাশ কবরয়া 
থাদকন।  এ জন্য সদখ্যর উর্রাদ্ম্ম  একমাত্র গ�াদলাক িা ব্রদজই গেখা 
রায়,  বিকণু দঠের সখা�দি তাহা নাই । অর্ণুম্ম ন শ্রীকৃদষ্র বিশ্বরূপ েশ ম্মন 
কবরিার পর কৃষ্দক সখা প্রভৃবত িলায় িা তাঁহার দ্ারা সারথ্য করায় 
অর্ণুম্ম দনর অপরাধ হইয়াদে—বিচার কবরয়াবেদলন ।  বকন্তু ব্রদজর 
সখা�দির কৃদষ্র প্রবত গসরূপ গ�ৌরিভাি উবেত হয় না ।  বিকণু দঠের 
শান্ত-োস্য হইদত ব্রদজর শান্ত-োদস্যর বিবশষ্্য আদে ।  ব্রদজর শান্ত-
োস্য অবধকতর চমৎকাবরতাময় ও ঐশ্বরম্ম্য-�ন্হীন।  নারায়দির িহু 
ঐশ্বরম্ম্য আদে গেবখয়া বিকণু দঠের োস�ি  নারায়দির োদস্য আকৃষ্।  
বকন্তু গ�াদপন্দ্রনন্দন শ্রীকৃদষ্র গ�াধদনর গসিা ও অন্যান্য ঐশ্বরম্ম্য-বিহীন 
গসিাকাদরম্ম্য রতিক, পত্রক, বচত্রকাবে ব্রজস্ োস�দির কৃষ্োদস্যর 
স্বাভাবিক অনুরা�।  কৃদষ্র ঐশ্বরম্ম্যহীন ি্যবতিবেই আকিম্মক—অন্য বকেণু  
নদহ।  

বিকণু ঠে ও গ�াদলাদক বকম্বা ব্রদজর মদধ্যই বিবভন্ন রদসর ও ভাদির 
গর বিবচত্র্য ও বিবশষ্্য আদে, তাহা তর্েরবসক�দির প্রদত্যদকর বনকিই 
পিূ ম্ম।  গকিল তিস্ হইয়া বিচার কবরদল অথ ম্মাৎ তৃতীয় ি্যবতির বনকি 
তারতদম্যর অনুভি হয়।  বিকণু দঠে অপ্রাকৃত গেদহর নাবভর ঊদ্ম্ম দেশ 
হইদত উন্নতাদ্র দ্ারা নারায়দির গসিা এিং ব্রদজ অপ্রাকৃত গেদহর 
নাবভর বননো্ প্রদেদশর দ্ারাও গসিা, অথ ম্মাৎ অপ্রাকৃত আনখদকশাগ্ 
সর্ম্ম াদ্র দ্ারা কৃষ্ গসিার বিবশষ্্য বিচার থাবকদলও ইহা মদন 
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কবরদত হইদি না গর, বিকণু দঠের গসিক�ি নাবভর বননেদেশ হইদত 
পেদেশ পরম্ম্যন্ত অ্সমহূ বনদজর গভা�কাদরম্ম্য বনরণুতি রাবখয়াদেন।  
গরখাদন কণু ঠে-ধমম্ম  বি�ত হইয়াদে, গসখান আত্মদভাদ�র গকান কথা 
নাই।  তদি বিকণু দঠের গসিক�দির মরম্ম্যাো-বিচাদরর মদধ্য বননোদ্র 
দ্ারা গসিার আেশ ম্ম প্রকাবশত নদহ।  রাহারা জড়মায়ািদ্ কর্ম্ম �লিাধ্য 
জীি, তাহাদের জন্যই বিকণু ঠেস্ গসিক�ি বননোদ্র দ্ারা িা সর্ম্ম াদ্র 
দ্ারা আত্মদভাদ�র আেশ ম্ম কণু ঠেরাদজ্য সংরবক্ষত কবরয়াদেন।  রাহারা 
স্বরূপবিভ্রান্ত হইয়া গ�াদলাদক স্বরূদপর অিস্ান বিবেত নদহ, তাহারাই 
সর্ম্ম া্দক মাবয়ক জ�দতর গভা�কাদরম্ম্য বনরণুতি রাবখয়াদে ।

——  

�হৃস্ার ম্ম ও মঠস্ার ম্ম
ওঁ বিষ্ণু পাে শ্রীল ভবতিবিদনাে ঠাকণু র তাঁহার ‘তত্ত্ববিদিক’ গ্দথে 

বলবখয়াদেন,—“বনঃস্বাথ ম্মপরতা আকাশ-কণু সুদমর ন্যায় একবি বনরথ ম্মক 
িাক্যবিদশি।  বনঃস্বাথ ম্মপরতার প্রদয়াজন এই গর, ইহাদ্ারা অদক্দশ 
বনজসুখ সাবধত হয় । ‘বনঃস্বাথ ম্ম’ শব্দ শুবনয়া অন্য স্বাথ ম্মবপ্রয় গলাক 
তাহাদত শ্রদ্া কবরদল আমার বপ্রয়–সাধন সহজ হইয়া উবঠদি।  
মাতৃদনেহ, ভ্রাতৃভাি, িন্ণু তা ও ্রেীপণুরুদির প্রীবত বক বনঃস্বাথ ম্মপর ?  রবে 
এই সকল কাদরম্ম্য বনজানন্দ না থাবকত, তাহা হইদল গকহই তাহা কবরত 
না । গকান গকান ি্যবতি আত্মানন্দ-লাদভর জন্য বনজ জীিন পরম্ম্যন্ত 
বিসর্ম্ম ন কদর।  সমস্ত ধর্ম্ম সুখই স্বাথ ম্ম।  ভ�িৎ প্রীবতও-স্বাথ ম্ম।  রাহা 
স্বাভাবিক, তাহাই স্বাথ ম্ম; গরদহতণু  ‘স্বভাি’ শদব্দ স্বীয় অথ ম্মদক িণুিায়।  
স্বাথ ম্মই স্বভাি, বনঃস্বাথ ম্ম অত্যন্ত অস্বাভাবিক।”

উতি বিচার অনুধািন কবরদল আমরা িণুবিদত পাবর গর, স্বাথ ম্মই রখন 
আমাদের বনত্যস্বভাি, তখন আমরা হয় বনদজর গেহ ও গেহসম্পবকম্মত 
িস্তুসমদূহর রথা ্রেী, পণুত্র, অথ ম্ম, �হৃ প্রভৃবতদভা�্যিস্তুর ক্ষিভ ণ্ুর 
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স্বাদথ ম্মর অনুসন্ান কবরি, না হয় পরম বনত্যিস্তু িা তৎসম্পবকম্মত িস্তু 
ও ি্যাপারসমদূহর রথা অদধাক্ষজ ভ�িান ও তেনু�ত গসিকিদৃন্দর 
স্বাদথ ম্মর গচষ্ায় বনরণুতি থাবকি । 

রাঁহারা কৃহষ্কশরি ও কৃষ্তত্ত্ববিৎ সাধণুর স্ লাভ কদরন নাই 
িা তাঁহার বনকি হইদত কৃদষ্র স্বাথ ম্মসাধন-ব্রদত েীবক্ষত হন নাই, 
তাঁহারা স্বস্ব গেহদ�হাবের স্বাথ ম্মদকই িহুমানন কদরন।  গর স্াদন 
ভ�িান িাস কদরন, গরখান ভ�িাদনর গসিার অনুশীলন হয়, রথায় 
ভ�িৎদসিক�ি বনরন্তর হবর-গুরু-বিষ্দির গসিা কদরন ও অপরদক 
নানাপ্রকার গসিার সুদরা� বেয়া থাদকন, গরস্ান হবরকীর্ম্মনকারী�দির 
সঙ্ারাম, গসই ভ�িৎ�হৃ িা মঠাবের সর্ম্ম প্রকার স্বাদথ ম্মর জন্য একমাত্র 
পরমদসৌভা�্যিস্তু েীবক্ষত ি্যবতি�দির অকৃবত্রম ও অপ্রবতহতা গচষ্া 
গেবখদত পাওয়া রায় । 

সেগুরুর পােপদদ্মর বনকি হইদত েীক্ষা-গ্হদির অবভনয় 
কবরয়াও রবে আমাদের �হৃস্বাথ ম্মই মণুখ্য এিং মঠস্বাথ ম্ম গ�ৌি িা গলাক 
গেখাইিার মত ি্যাপারবিদশিই হয়, তাহা হইদল আমরা ম্দলর পদথ 
এখনও প্রবিষ্ হই নাই জাবনদত হইদি।  গকহ গকহ মন কবরদত পাদরন 
গর, সন্ন্যাসী, ব্রহ্মচারী ও িানপ্রস্�িই মদঠর স্বাথ ম্ম গেবখদিন, আমরা 
�হৃস্, �দৃহর স্বাথ ম্ম গেখাই আমাদের কারম্ম্য, সময় সময় গ�ৌিভাদি মদঠর 
জন্য বকেণু  গসিা(?) কবরয়া গেওয়া বকম্বা গকান অন্যাবভলাি চবরতাথ ম্ম  িা 
প্রবতষ্াবে লাদভর জন্য মদঠর গসিার অবভনয় করাই আমাদের পদক্ষ 
রদথষ্, ইহা অদপক্ষা গিবশ বকেণু  আন্তবরক গচষ্া গেখাইদল আমাদের ও 
�হৃস্-পবরজদনর  স্বাদথ ম্মর বিদশি ক্ষবত হয়।  এইরূপ বিচার তাঁহাদেরই 
হৃেদয় প্রিল—রাঁহারা গকিল শ্রীগুরুপােপদদ্মর বনকি আবসিার 
অবভনয় কবরয়াদেন, িস্তুতঃ গুরুপােপদদ্মর বনকি উপনীত হন নাই 
এিং তাঁহার বচর্িবৃর্র অনুসরদির পথ হইদত িহু েদূর বিবক্ষতি আদেন। 

আমরা �হৃী হই, আর সন্ন্যাসী, ব্রহ্মচারীই হই,  মঠস্বাথ ম্মই আমাদের 
ধ্যান, ধারিা, ধ্রুিানুস্বৃত ও রথাসর্ম্ম স্ব না হইদল বকেণু দতই আমাবে�দক 
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মায়ার সংসার পবরত্যা� কবরদি না এিং কৃষ্পােপদদ্মও আমাদের 
প্রীবত হইদি না।  বরবন রতিা অকৃবত্রম মঠস্বাথ ম্মপর, বতবনই ততিা হবর-
গুরুহিষ্দি প্রীবতবিবশষ্।  রাঁহার মঠস্বাথ ম্মপরতা নাই অথচ তাঁহার 
গুরুভবতি িা কৃষ্ভবতি আদে,—ইহা িবলদত রাওয়া আত্মিঞ্চনা ও 
পরিঞ্চনা মাত্র। 

‘সন্ন্যাসী’, ‘ব্রহ্মচারী’ ও ‘িানপ্রস্’, এমন বক, ‘মঠিাসী’নাম 
ধারি কবরয়াও িা মদঠর বিবিধ কাদরম্ম্য বিপণুল আড়ম্বরপিূ ম্ম গচষ্া ও 
তৎপরতা গেখাইয়াও আমরা আন্তবরকভাদি মঠস্বাথ ম্মদক গ�ৌি ও 
গেহ-গ�হ-স্বাথ ম্মদকই মণুখ্য কবরয়া গ�বলদত পাবর, অথিা গলাক-েৃবষ্দত 
মঠস্বাথ ম্মপরতার অবভনয়দক িাহন কবরয়া স্ব-স্ব অপস্বাথ ম্ম পরূি কবরয়া 
লইদত পাবর।  অতএি ঐরূপ ‘ভাদির ঘদর চণু বর’ থাবকদল আমাদের 
ম্দলর পথ বচররুদ্ই থাবকল ।  ‘মঠস্বাথ ম্ম িবলদত ইহাই িণুিায় গর, 
সমস্ত অন্যাবভলাি  হইদত মণুতি হইয়া িা মণুতি হইিার আন্তবরক গচষ্া 
কবরয়া একান্ত শরিা�ত হদয় প্রিবৃর্র সবহত শ্রীহবর-গুরু-বিষ্দির 
প্রীবত-সাধন।  সাংসাবরক কারম্ম্য হইদত বিরাম লাদভর পর একিার 
কবরয়া মদঠ হাবজরা বেয়া গ�লাম, অথিা মদন কবরলাম,—“আবম 
মদঠর একজন বশদষ্যর সংখ্যা িবৃদ্ কবরয়া বেয়াবে, ইহাই ত’ রদথষ্, 
বকংিা আবম বনদজর �দৃহ থাবকয়া সোচারাবে পালন কবরদতবে, 
তাহাদতই ত’ মদঠর উদদেশ্য বসদ্ হইদতদে, অথিা আবম মাবসক বকেণু  
চাঁো প্রোন কবরদতবে, না হয়, বকেণু  বকেণু  কারম্ম্য কবরয়া বেদতবে, ইহাদতই 
ত’ মদঠর স্বাথ ম্ম রবক্ষত হইদতদে” প্রভৃবত আচার ও বিচারগুবল প্রকৃত 
মঠস্বাথ ম্ম ি্যবতির আেশ ম্ম নদহ। �হৃব্রত ি্যবতি গররূপ সমস্ত প্রাি িাবলয়া 
বচরোসখত বলবখয়া বেয়া অত্যন্ত আসবতি ও স্বাভাবিক রুবচর সবহত 
�দৃহর সর্ম্ম প্রকার স্বাথ ম্ম অনুক্ষি অনুসন্ান কদর, তেদপক্ষাও অবধকতর 
স্বাভাবিক আসবতি ও রুবচ লইয়া মদঠর স্বাথ ম্মানুসন্ানই মদঠর সত্য সত্য 
গসিা।  মদঠর জন্য ‘আঠা’ না জবন্মদল, স্বাভাবিক মমতা না জবন্মদল 
এিং তাহাই প্রধানরূদপ সমগ্ জীিন ও আন্তবরকতাদক আত্মসাৎ না 
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কবরদল গকিল মঠদসিার িাহ্য অবভনয় গুরু-বিষ্িদক �াঁবক বেিার িা 
কামারদক ইস্পাত �াঁবক বেিার গচষ্ার ন্যায় আত্মিঞ্চনা মাত্র । 

অকপি ও একান্ত পিূ ম্ম মঠস্বাথ ম্মপর ি্যবতিদকই আমরা ‘মণুতি’ িবলি, 
আর �হৃস্বাথ ম্মপর ি্যবতিদকই ‘িদ্’ িবলি । খণুি গিশী গসৌভা�্য না 
থাবকদল জীদির এই মঠস্বাথ ম্মপরতা জীিদনর ব্রত হইদত পাদর না। রাঁহারা 
প্রকৃত বিষ্ি ও ভ�িানদক �াঁবক বেয়া চালাবক কবরয়া ‘ভ�িাদনর 
গসিক’—নাম  আোয় কবরদত চাদহন, তাঁহাদের বনকি শুদ্কীর্ম্মন 
সঙ্ারাম মদঠর গসিক�ি হয় ত’ মঠদসিার বকেণু  আনুকলূ্য চাবহদল 
তাঁহারা অদনক সময় িবলয়া থাদকন,—“আমাদের �দৃহই গ�ৌরাদ্র 
গসিা, নারায়দির গসিা প্রবতবষ্ত আদেন, আমরা গতামাবে�দক বভক্ষা 
বেি গকন?” রবেও তাঁহারা গকান গকান সমদয় বকেণু  বকেণু  দ্রি্য প্রোন 
কবরয়া মঠ গসিক�িদক বিোয় গেন, তাঁহাদের গসই োন (?) মঠস্বাদথ ম্মর 
চতণু ঃসীমানার মদধ্যও প্রদিশ কদর না; তাঁহারা গকিল চক্ষণু লর্ায় িা 
হা্ামা এড়াইিার জন্য মঠদসিক�িদক বকেণু  প্রোন কবরয়া তাঁহাবে�দক 
বিোয় োন পিূম্মক �দৃহর স্বাদথ ম্ম অবভবনবিষ্ হইদত পাবরদলই গরন হাঁপ 
োবড়য়া িাঁদচন।  নরকভাক্ ি্যবতি�দিরই �হৃস্বাদথ ম্মর প্রবত আকিম্মি এিং 
বিকণু ঠেরাবত্র�দির মদঠ স্বাদথ ম্মর প্রবত স্বাভাবিক অকৃবত্রম রুবচ হয়। 

আমরা অর্ম্ম নকারী �হৃদস্র �হৃদস্র অবভনয় কবরয়া রবে 
আমাদের �হৃদেিতার গসিার নাদম মদঠর শ্রীগুরুপােপদ্ম-মদনাহভীষ্-
গসিাদক সঙ্কণু বচত কবরয়া গ�বল, তাহা হইদল �দৃহ অর্ম্ম দনর অবভনয় 
কবরিার নাদম আমাদের কারম্ম্যতঃ �হৃদসিা িা �হৃস্বাথ ম্মদপািিই হইয়া 
রায়, মঠস্বাথ ম্ম অথ ম্মাৎ গুরুহিষ্িদসিা-স্বাথ ম্মত িহু েদূর পবড়য়া থাদক; 
আমরা �দৃহই িদ্ হইয়া পবড়, মণুতি বিকণু ঠেপদথর পবথক হইদত পাবর 
না ।  �হৃদস্র অর্ম্ম ন একান্ত অিশ্যক সদন্দহ নাই, বকন্তু �দৃহ অর্ম্ম দনর 
আড়ম্বর িাড়াইয়া �হৃদভাদ�র প্রচ্ন্ন প্রিবৃর্ িা �হৃস্বাথ ম্মপরতা প্রিল 
কবরয়া গ�বলদল অনথ ম্ম মণুবতির উপায় ও উদপয়স্বরূপ মঠস্বাথ ম্মপরতায় 
বশবথল্য আবসয়া রায়। �হৃস্ অর্ম্ম ন পবরত্যা� কবরদিন না, বকম্বা 
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�হৃদস্র সন্তান-সন্তবত�ি অর্ম্ম নবিমণুখ হইয়া সোচারহীন হইদিন 
না;  বকন্তু তাঁহাদের সকদলরই মদন রাবখদত হদি ও প্রবত কাদরম্ম্যর 
মদধ্য কারম্ম্যতঃ ইহাই অনুশীলন কবরদত হইদি গর, মঠস্বাদথ ম্মর অনুকলূ্য 
কবরিার জন্যই তাঁহাদের অর্ম্ম নাবে কারম্ম্য । গর অর্ম্ম ন, গর ভজন, গর 
হবরনাম গ্হি ও গর সকল তৎপরতা �হৃস্বাথ ম্মপরতাদক সঙ্কণু বচত কবরয়া 
মঠস্বাথ ম্মপরতায় অবধকতর উৎসাহী কবরয়া না বেদি, গসরূপ অর্ম্ম ন, 
ভজন, তৎপরতা িা হবরনাম গ্হিাবে অবভনদয় বনচিয়ই অপরাধ 
প্রদিশ কবরয়াদে । 

�হৃস্ই হই, আর সন্ন্যাসী ব্রহ্মচারীই হই, শ্রীগুরুপােপদদ্মর 
কীর্ম্মনস্লী, শ্রীগুরুপােপদ্মাবশ্রত বিষ্ি�দির হবর-গুরু-বিষ্ি-
বনদকতন  শ্রীমদঠ অকৃবত্রম আপনিণুবদ্ই আমাদের পরম ম্দলর 
গসতণু ।  মদঠ আপনার িণুবদ্ স্বাভাবিক না হইদল িবলয়া কবহয়া, মাবরয়া 
ধবরয়া কাহাদকও তৎপ্রবত গপ্রম বশক্ষা গেওয়া রায় না; গকন না, 
গপ্রমবজবনিবি—স্বাভাবিক, স্বাথ ম্মও—স্বাভাবিক । স্বাথ ম্মদক প্রদরাচনা-
দ্ারা বশক্ষা গেওয়া রায় না, স্বাথ ম্ম স্বয়ং প্রকাবশত ও বিকবশত হয়।

পরদলাক�ত শ্রীপাে সদন্তাি কৃষ্ প্রভণু র গসিা অদনদকর বনকি 
অপবরজ্াত এিং বতবন বনদজও তাঁহার প্রকিকাদল আপনাদক 
এরূপভাদি প্রেশ ম্মন কবরদতন গর, গরন বতবন একজন ন�ি্য মঠদসিকও 
হইদত পাদরন নাই; বকন্তু তাঁহার ক্ষণু দ্র ক্ষণু দ্র গসিা-কাদরম্ম্যর মদধ্য মঠ-
স্বাথ ম্মপরতার প্রবত এরূপ প্রিল অনুরা� গেখা রাইত গর, তাহা গেবখয়া 
আমাদের জীিদন এখন বধক্কার আবসদতদে । বতবন তাঁহার �দৃহর বিিয়-
সম্পবর্র বহসাি-বনকাশ একবেদনর জন্যই গেদখন নাই; বকম্বা সম্পবর্র 
আদয়র এক কপদেম্ম কও িবৃদ্ হউক, এরূপ গচষ্া কদরন নাই, অথচ গসই 
ি্যবতিই মদঠর চাঁো ও বভক্ষা িবৃদ্র জন্য বকরূপ আন্তবরক গচষ্াই না 
গেখাইয়াদেন । গকহ তাঁহাদক আদেশ না কবরদলও িা গকানরূদপ 
প্রদরাচনা না বেদলও বতবন গরন পাকা�হৃকর্ম্ম ার ন্যায় মদঠর বিবভন্ন 
দ্রি্যাবে গস্বচ্ায় গুোইয়া রাবখদতন, মদঠর একিা না একিা স্বাদথ ম্মর 
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জন্য সর্ম্ম োই তাঁহাদক ি্যবতি্যস্ত গেখা রাইত, অথচ একবেনও বতবন 
গস সকল গসিা-কারম্ম্য ঘণুিাক্ষদরও গলাকদক জানাইয়া কদরন নাই ।  
আমরা গকহ গকহ মদঠর প্রচাদরর আনুকদূল্য বকেণু  অথ ম্মাবে সাহার্য িা 
শারীবরক পবরশ্রমাবে কবরয়া পারমাবথ ম্মক সংিােপদত্রর স্তদভি, অথিা 
ধামপ্রচাবরনী সভায়, বকংিা শ্রীগুরুহিষ্ি�দির প্রশংসাসূচদক িাদক্যর 
মদধ্য আমাদের কথার উদল্খ গেবখদত না পাইদল “মদঠর গসিা কবরয়া 
গকান লাভ নাই, মঠ বনরদপক্ষ বিচারক নদহন, আমাদের জয় �ান 
কদরন না, সুতরাং গকামর িাঁবধয়া �দৃহর স্বাথ ম্মই গেবখি, আর মদঠর 
স্বাদথ ম্ম সময়, অথ ম্ম ও জীিন নষ্ কবরি না”—এইরূপ েৃঢ়সঙ্কল্প কবরয়া 
থাবক।  বকন্তু গর মহাত্মার কথা পদূর্ম্ম  িবলয়াবে, বতবন ‘জয়শ্রী’র গসিা-
কাদরম্ম্য কত প্রকাদর গর অথ ম্ম বেয়াদেন, মণুদি-মজণুদরর ন্যায় বনরন্তর কত 
গর খাবিয়াদেন, তাহা িবলয়া গশি করা রায় না।  বকন্তু সংিােপদত্রর 
স্তদভি তাঁহার প্রশংসা গেবখিার জন্য, এমন বক, মঠ গসিদকর তাবলকার 
মদধ্য তাঁহার নামবি উঠাইিার জন্য বতবন ঘণুিাক্ষদরও গকান কথা িদলন 
নাই, অথচ আমরা প্রত্যক্ষ কবরয়াবে,—মদঠর স্বাথ ম্ম গেবখিার গচষ্া 
ক্রমশঃই তাঁহার িাবড়য়া রাইদতবেল। 

অদনক সময় আমরা গকহ গকহ মদঠর নানা গুরুভার, কাদরম্ম্যর 
জবিলতা, বকংিা নানাদলাদকর নানাপ্রকার �ঞ্জনা ও কানাকাবন শুবনয়া 
মদঠর সংস্রি পবরত্যা� করাদকই সমীচীন মদন কবর; বকন্তু আমাদের 
হৃেদয় অকৃবত্রম মঠ স্বাথ ম্মপরতা থাবকদল আমরা জীিদন-মরদি মঠদসিা 
োবড়য়া অন্য গকান অিস্াদন অিবস্ত হইিার স্বনেদকও গক্শকর মদন 
কবরি । মঠ োড়া আমার আর একবি অিস্ান আদে, আমার �হৃ 
আদে, আমার আশ্রয়-স্ান আদে, আমার বদ্তীয় অিলম্বন আদে, 
এরূপ িণুবদ্র আভাসও িবহম্মন্মণুখতা হইদতই উবেত হয় । মঠদসিাসর্ম্ম স্ব 
ি্যবতির হৃেদয় কখনও ঐরূপ দুর্ম্ম বদ্র উেয় হইদত পাদর না । 

িাবহদরর সাধারি গলাক অথ ম্মাৎ রাঁহারা ভবতি রাদজ্য প্রবিষ্ হন 
নাই, তাঁহারা �হৃস্বাথ ম্ম না গেবখয়া মঠস্বাথ ম্ম গেবখিার আেশ ম্মদক বনবতক 
অন্যায় িবলয়া মদন কবরদত পাদরন,—বকংিা হয় ত’ ঐজাতীয় িবহন্মণুম্ম খ 
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গলাক িবলদত পাদরন,—“স্বািলম্বনিবৃর্, আত্মবনভম্মরতা, পরাবথ ম্মতা 
প্রভৃবতর অনুশীলন পবরত্যা� কবরয়া বিষ্িদের বপর্ িবৃদ্ কবরিার 
িা বপর্ েমন কবরিার ‘আড্ডা’স্বরূপ মঠাবের প্রবত আসবতিদ্ারা বক 
শুভ�ল হইদি?  রাঁহারা হবরদসিার স্বরূপ িণুদিন নাই, রাঁহারা গ্াম্য 
পশুর ন্যায় গভা� ও ত্যা� িবৃর্ বিবশষ্, মায়াদেিীর লণ্ডড়ই রাঁহাদের 
প্রাপ্য িস্তু, গসইরূপ ি্যবতি�দির ন্যায় িণুবদ্ ও বিচার সেগুরুপােপদদ্ম 
েীবক্ষত ি্যবতি�দির চবরদত্র বকেণু দতই িহুমাবনত হইদত পাদর না।  
শ্রীগুরুপােপদদ্মর পীঠস্বরূপ তাহাঁরই কীর্ম্মনস্লী, সৎসদ্র দু� ম্মস্বরূপ 
মদঠর গসিা রবে ‘িাস্তি সত্য’ িবলয়া উপলবধি হইয়া থাদক, তাহা 
হইদল সমস্ত প্রাি িাবলয়া তাহাঁরই স্বাদথ ম্মর জন্য আমাবে�দক বচরব্রত 
গ্হি কবরদত হইদি।  ইহাই �হৃস্, িানপ্রস্, ব্রহ্মচারী ও সন্ন্যাসী—
সকদলরই গুরুদসিা । 

প্রত্যক্ষই গেবখদত পাওয়া রায়,—রাঁহারা মঠস্বাথ ম্মপর নদহন, 
মদঠর সবহত রাঁহাদের সংদরা� েৃঢ় হয় নাই িা নাই, শ্রীগুরুপােপদদ্মর 
সবহতও তাঁহাদের সংদরা� নাই । শ্রীগুরুপােপদদ্মর বচর্িবৃর্ গকান 
বেদক চবলয়াদে, তাঁহার বসদ্ান্ত বক, তাঁহার প্রকৃত আচার-প্রচার 
বক, তাঁহার মদনাহভীষ্ বক, তাঁহার আেশ ম্ম বক, মঠস্বাদথ ম্ম উোসীন 
ি্যবতি তাহা বকেণু ই ধবরদত পাদরন না।  গসইরূপ ি্যবতি গরন িাবহদরর 
গলাদকর মত, পদরর মত, গচাদরর মত—সময় সময় মদঠ গিড়াইদত 
আদসন িা �দৃহর গকান স্বাথ ম্ম-সাধদনাদদেদশ্য সময় সময় মদঠ আবসয়া 
চবকত-েশ ম্মন গেন এিং মঠস্বাথ ম্মপর গুরু-বিষ্ি-িদৃন্দর বক্রয়া—
কলাদপর মর্ম্ম  িণুবিদত না পাবরয়া অপরাধী হইয়া পদড়ন ও সামান্য 
পরূ্ম্ম সুকৃবতিণু কণু ও এদকিাদর হারাইয়া গ�দলন।  মঠস্বাথ ম্মপর ি্যবতি�ি 
অদনক সময় �হৃস্বাথ ম্মপর ি্যবতি�িদক গসরূপ আের অভ্যথ ম্মনা বক্রয়া 
িঞ্চনা কবরদত পাদরন না িবলয়া �হৃস্বাথ ম্মপর  ি্যবতি�ি দুঃবখত ও হত 
শ্রদ্ হইয়া পদড়ন।  অল্প কথায় িবলদত গ�দল মঠস্বাথ ম্মপর না হইদত 
পাবরদল গকানবেনই আমরা শ্রীগুরুপােপদদ্মর সুপ্রসন্নতা লাভ কবরদত 
পাবরি না । শ্রীগুরুপােপদ্মদির সুপ্রসন্নতা লাভ না হইদল আমাদের 
ম্দলােয়ও হইদি না ।  
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মঠস্বাথ ম্মপরতা রাহার রতিা কম তাহার ততিড় অনদথ ম্মর 
বেদদ্র মায়াদেিী নানাপ্রকার তাণ্ডি রচনা কবরদি।  কখনও হয় ত’ 
হৃেয়দেৌর্ম্ম ল্য  আবনয়া অসৎসদ্ আসবতি ও সোচারভ্রষ্ করাইদি, 
কখনও হয় ত’ অবধকতর কপি কবরয়া তণু বলয়া গুরু- বিষ্দির চ’গক্ষ  
ধবূল বনদক্ষপ  কবরিার কণু বিদ্া বশক্ষা বেদি, কখনও হয় ত’ পঞ্চাবয়তী 
ভবতি ও পাঁচবমশাবল  ধদর্ম্ম র সুবিধািাদে প্রলণুধি কবরয়া তণু বলদি এিং 
ক্রদম ক্রদম নারকী �হৃব্রত, না হয় ‘পািণ্ড’—ত্যাব�ি্যবতি�দিরই 
অন্যতম কবরয়া তণু বলদি। 

রাঁহারা মঠস্বাথ ম্ম অদপক্ষা স্বতন্ত্র স্বাথ ম্ম অবধক গপািদির জন্য েীক্ষার 
অবভনয়, ত্যাদ�র অবভনয় িা গসিার অবভনয় কবরয়া থাদক, তাঁহারা 
অবচদরই পবতত হইয়া স্ব-স্ব-পজূা-প্রবতষ্ার জন্য পথৃকভাদি অপরাদধর 
তাণ্ডিনতৃ্য আরভি কদর।

মদঠর গকান না গকান প্রকার সুদরা� লইয়া বনদজর গেহ গ�দহর 
সুবিধা কবরয়া লইি,—এরূপ িণুবদ্রণুতি ি্যবতিই �হৃস্বাথ ম্মপর । এরূপ 
ি্যবতি অন্যাবভলািী,—হবর-গুরু বিষ্িদসিাবভলািী নদহন । হৃেদয় 
ঐরূপ অপস্বাথ ম্মপর প্রিবৃর্ গেখা রাইিা-মাত্রই সাধদকর সতকম্ম হওয়া 
উবচৎ, তর্ন্য শ্রীগুরু–বিষ্দির চরদি প্রবতবনয়ত অকপি আবর্ম্মর 
সবহত বিজ্বতি কবরয়া বনদজর ম্ল িাছো করা কর্ম্মি্য।  মঠসর্ম্ম স্বতা – 
মঠস্বাথ ম্মপরতাই আমাদের প্রকৃত পারমাবথ ম্মক জীিন, আর �হৃসর্ম্ম স্বতা 
িা �হৃস্বাথ ম্মপরতার বেদক একবি মাত্র পেবিদক্ষপও মতৃণু ্যর বেদক 
অবভরান।

——

সংসার ও ভক্তি
অদনদক সংসাদর অনাসতিভাদি িাদসর উপদেশ বেয়া থাদকন ।  

গকহ িা িবহর্ণুম্ম খ-সংসারদকই ভ�িাদনর আবেষ্ কর্ম্মি্য-পালদনর স্ান 
মদন কবরয়া মণুদখ ভ�িাদনর গোহাই মাত্র বেয়া মনদক সান্তনা প্রোন 
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পরূ্ম্ম ক সংসাদরর নানা প্রকার জ্বালা-রন্ত্রনা-সদত্ত্বও সংসার গভাদ�ই 
প্রদরাবচত কবরয়া থাদকন।  গলৌবকক ি্যবতি�দির বনকি হইদত সংসাদর 
অবধকভাদি অবভবনবিষ্ হইিার উপদেদশর েদল এই সকল প্রদরাচনা 
পাওয়া রায়।  আিার মায়ািাবে-সম্প্রোয় সংসাদরর সকল বজবনদির 
অবনত্যতা প্রবতপােন কবরয়া কৃষ্ ও কৃষ্সংসাদররও অবনত্যতা প্রচার 
কবরয়া থাদক।  রাহারা এই উভয় প্রকার বচন্তাদস্রাদতর ঘবূি ম্মপাদক 
পবতত, তাহারা সংসারির্ম্ম  হইদত গকান বেন উদ্ার লাভ কবরদত পাদর 
না, তাহাদের ভবতিলাভ ত’ হয়ই না।  সংসাদরর জ্বালা-রন্ত্রিায় ি্যবথত 
হইয়া খট্াভদ্ ভবূম-শর্যা অিলম্বদনর ন্যায় গকহ গকহ গর সামবয়ক 
সংসার-বিরা�্য িা মিশান বিরা�্য প্রেশ ম্মন কবরয়া থাদক, তাহার 
প্রবতবক্রয়া সংসাদরর প্রবত প্রিল আসবতিই জন্মাইয়া গেয় । গসৌভবর 
প্রভৃবত ঋবি সংসাদর বিরা�্য প্রেশ ম্মন কবরিার পরও সংসার গভাদ�র 
পণুনরাসবতি গেখাইয়াবেদলন ।  কৃদষ্ আসবতি ি্যতীত—কৃদষ্র সবহত 
বনত্যসম্বন্-স্াপন ি্যতীত অনাসবতির েলনাও বদ্তীয় প্রকার সংসার িা 
নাবস্তকতা ।  বনরীশ্বর নাবস্তক�ি িা তথাকবথত গসশ্বর কর্ম্মি্য-পালন-
িাবে�ি সংসার আিদর্ম্ম   পবতত দু� ম্মত জীি ।

সংসারসবতি জীদির স্বাভাবিক ধর্ম্ম ; সংসার প্রিবৃর্ প্রদত্যক 
জীদিই স্বাভাবিক। গসই স্বাভাবিক িবৃর্ িা স্বাভাবিক ধর্ম্ম দক কখনও 
উদচ্ে করা রাইদত পাদর না।  স্বভাদির   গর বিকৃবত িা বিপথ-�মন, 
তাহারই গমাড় ব�রাইয়া বেদল অকৃবত্রম স্বভাি বনত্য স্বাস্্য ও ম্ল 
আনয়ন কদর।  আমাদের গচতদনর িবৃর্দত গর কৃষ্-সংসাদরর সংসারী 
হওয়ার—কৃষ্-সংসাদর আসতি হওয়ার স্বাভাবিক প্রিবৃর্ রবহয়াদে, 
তাহাই ির্ম্মমাদন বিকৃত ও অবনত্যিস্তুদত বনরণুতি হইয়া িদ্েশার 
উেয় করাইয়াদে । মণুতি�িই কৃষ্-সংসাদর আসতি িা কৃষ্-সংসাদর 
আসবতিই প্রকৃত মণুবতি । 
 ঈহা রস্য হদরদেম্ম াদস্য কর্ম্ম িা মনসা ব�রা । 
 বনবখলাস্বপ্যিস্ািণু জীিন্মণুতিঃ স উচ্যদত ॥  
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কৃদষ্র অপ্রাকৃত বনত্য গরাবিৎ গ�াপী�ন কৃষ্-সংসাদর আসতি।  
তাঁহাদের সংসাদর ভৃত্যানুভৃত্য হইিার জন্য মহাদরা�ী বশি-ব্রহ্মাবে  
গেিতা, এমন বক উদ্ি পরম্ম্যন্ত আকাঙ্কা কদরন । গসই গ�াপী�ি 
কণু রুদক্ষদত্রর স্যমন্তপঞ্চদক বক িবলয়াবেদলন ? (ভাঃ ১০।৮২।৪৮)—   
 
 আহুচি গত নবলননাভ পোরবিন্দং 
 গরাদ�শ্বহরহৃম্মবে বিবচন্ত্যম�াধদিাহধঃ ।
 সংসার-কপূ-পবতদতার্রিািলম্বং
 গ�হং জণুিামবপ মনসু্যবেয়াৎ সো নঃ ॥

গ�াপী�ি ধ্যানদরাব��দির ন্যায় কৃবত্রম ধ্যানপরায়ি নদহন; 
গকন না, কৃষ্ তাঁহাদের বনকি েদূরর বিিয় নয় তাই তাঁহারা কৃষ্দক 
িবলয়াবেদলন,—
 বচর্ কাবঢ়’ গতামা বহদত, বিিদয় চাবহ লা�াইদত, 

রত্ন কবর, নাবর কাবঢ়িাদর । 
গ�াপী�দির গেহ-স্বৃতই নাই, তাঁহাদের আর বকরূদপ সংসার 

থাবকদি ?  গেহই ত’ সংসাদরর মলূ ।  কৃদষ্বন্দ্রয়তপ ম্মি গচষ্াই তাঁহাবে�দক 
আত্মসাৎ কবরয়াদে।  তাই তাঁহারা িহুবেদনর পর স্যমন্তপঞ্চদক কৃষ্দক 
পাইয়া িবলয়াবেদলন,— 
 গেহ-স্বৃত নাবহ রা’র, সংসার-কপূ কাঁহা তা’র, 

তাহা বহদত না চাদহ উদ্ার । 
 বিরহ-সমণুদদ্র-জদল কাম-বতবমব্দল ব�দল, 

গ�াপী�দি গনহ’ তা’র পার ॥ 

কৃষ্-সংসার-গসিায় সুতীব্র িাসনা ও বনষ্াই—ভবতি, আর 
তৎপ্রবত উোসীনতা, বনরদপক্ষতা িা বিরা�ই—অভবতি িা মায়ার 
সংসার।  সাধারদির বনকি ‘ভবতি’ শদব্দর বিকৃত অথ ম্ম প্রচাবরত।  ভবতির 
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সংজ্া প্রোন কবরদত ব�য়া গকান গকান জড়সংসার-িদ্ মহামদহাপাধ্যায় 
পবণ্ডত ভবতিদক কাম-দক্রাদধর ন্যায় িবৃর্ বিদশি িবলয়াদেন । কাম-
দক্রাধাবে গররূপ হৃেদয়র সামবয়ক উচ্ছাস ও উদর্জনা, ভবতিও গসইরূপ 
গকান উচ্ছাস-বিদশি িা ভাি-প্রিিতাবিদশি িবলয়াই অভবতি-রাদজ্য 
পবতত �ি-মদতর ধারিা ।  ভাি-প্রিিতা-ি্যঞ্জক আনুষ্াবনক বক্রয়া-
কলাপ িা মানবসক ি্যাপারগুবল সাধারদির বনকি ভবতি িবলয়া 
বিবেত; বকন্তু ভবতিদেিী অি্যবভচাবরনী । এক অবখলরসামতৃবসন্ণু  
কৃষ্পােপদ্ম ি্যতীত উর্মা ভবতি আর কাহাদকও স্বীকার কদর না । 
ভবতির মলূ মহাজন শ্রীল রূপদ�াস্বামী প্রভণু  ভবতিরসামতৃবসন্ণু দত ভবতির 
এই সংজ্া বেয়াদেন,— 

 সদর্ম্ম াপাবধ-বিবনর্ণুম্ম তিং তৎপরদবেন বনর্ম্ম লম ।
 হৃিীদকি হৃিীদকশ-গসিং ভবতিরুচ্যদত ॥ 

সমস্ত জড় উপাবধ হইদত সর্ম্ম দতাভাদি মণুবতি, কৃষ্পরতাদহতণু  
বনর্ম্ম লতা, সমস্ত ইবন্দ্রয় দ্ারা ইবন্দ্রয়াবধপবত কৃদষ্র ইবন্দ্রয়তপ ম্মিই 
ভবতি।  অদনদক কৃষ্োস্যাবভমানদকও উপাবধ মদন কবরয়া থাদকন এিং 
কৃষ্োস্যাবভমান পবরত্যা� কবরদত রাঁহারা প্রস্তুত নদহন, তাঁহাবে�দক 
জড়-উপাবধদত অবভবনবিষ্ মদন কদরন । িস্তুতঃ কৃষ্োস্যাবভমানদক  
জড় উপাবধর ন্যায় জ্ানই মায়ার সংসার ও অভবতি। কৃষ্পর না হইয়া 
গর বনর্ম্ম লতার অবভনয়, তাহারও গকান মলূ্য নাই । কৃষ্-গসিকই 
প্রকৃত-প্রস্তাদি বনর্ম্ম ল ।

শ্রীরূপ গ�াস্বামী প্রভণু  উর্মা ভবতির লক্ষদি িবলয়াদেন, — 
 অন্যাবভলাবিতা-শনূ্যং জ্ানকর্ম্ম াদ্নািতৃম ।
 আনুকদূল্যন কৃষ্ানুশীলনং  ভবতিরুর্মা ॥ 

কৃদষ্বন্দ্রয়তপ ম্মদিচ্া ি্যতীত অন্য অবভলাি-শনূ্যতা, বনদিম্মেজ্ান, 
স্বৃত শাদ্রোতি বনত্য-বনবমবর্কাবে কর্ম্ম , বিরা�্য, গরা�, সাংখ্যাভ্যাস 
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প্রভৃবত পবরত্যা�-পরূ্ম্ম ক অনুকলূ-ভাদি গর কৃষ্ানুশীলন, তাহাই 
উর্মা ভবতি। 

ভবতির সবহত কর্ম্ম -জ্ান-গরা�াবের বমশ্রি-গচষ্া িা গ�াঁজাবমল 
বেিার রাঁহারা পক্ষপাতী, তাঁহাদের উোরতার েলনা অনথ ম্মরণুতি দুর্ম্ম ল 
পদক্ষর ওকালতী মাত্র।  িস্তুতঃ ভবতি বনরদপক্ষা, সিলা, অহহতণু কী, 
অপ্রবতহতা ও বনত্যা ।  তাহা বনত্য, মণুতি, শুদ্ আত্মার অহহতণু কী িবৃর্, 
জীদির পরম ধর্ম্ম  । 
 স বি পণুংসাং পদরা ধদর্ম্ম া  রদতা ভবতিরদধাক্ষদজ।
 অহহতণু ক্যপ্রবতহতা রয়াত্মা সুম্প্রসীেবত ॥ (ভাঃ ১।২।৬)    

দুদগ্ধর সবহত বকবঞ্চৎ চণু িদ�ালা িা গভজাল বমশাইিার পক্ষপাবতবে 
কবরয়া গভজাল-দুগ্ধ-বিক্রয়কাবর�দির প্রবত উোরতা গেখাইদল খাঁবি 
দুগ্ধ-পাদনর �ল গেখা রাইদি না ।     

জয়দেি কবি �ীতদ�াবিদন্দ �াবহয়াদেন,—
 কংসাবররবপ সংসারিাসনািদ্-শখৃিলাম । 
 রাধামাধায় হৃেদয় তত্যাজ ব্রজসুন্দরীঃ ॥      

শ্রীকৃদষ্র রাসলীলা—রাহা অপ্রাকৃত কামদেি কৃদষ্র ইবন্দ্রয়তৃবতি 
িা সদভিাদ�র জন্য বিবহত, গসই রদসর মলূ আশ্রয়ই শ্রীরাধা । ‘সং’ অদথ ম্ম-
সম্যক, সারভতূা গর রাসলীলা িাসনা, তাহা দ্ারা আিদ্ গর শখৃিলরূপ 
শ্রীরাবধকা, তাঁহাদকই হৃেদয় লইয়া শ্রীকৃষ্ অন্যান্য ব্রজসুন্দরীদক ত্যা� 
কবরয়া ব�য়াবেদলন । 

কৃষ্-গসিার মবূর্ম্মমান বিগ্হ বরবন, গসই শ্রীমতী িিৃভানু নবন্দনীর 
আনখদকশাগ্ কৃষ্দসিার উপায়ন ।  বতবন কৃষ্ময়ী, অন্তদর িাবহদর 
তাঁহার কৃদষ্বন্দ্রয়তৃবতি-িাছো; এই জন্যই তাঁহার নাম রাধা।  শ্রীল 
কবিরাজ গ�াস্বামী প্রভণু র ভািায় িলা রায়,— 
 কৃষ্িাছো–পবূর্ম্মরূপ কদর আরাধদন ।   
 অতএি রাবধকা নাম পরূাদি িাখাদন ॥      
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এই কৃষ্িাছো-পবূর্ম্ম ই রাহার একমাত্র ব্রত, তাঁহার অনু�ত 
জন�দির অনু�ত হইয়া গর কৃষ্-সংসাদর প্রদিশ, তাহাই রূপানু�-
�দির ভবতি । 

িবহর্ণুম্ম খ-সংসাদর ‘সং’ অথ ম্মাৎ অবভনয়ই সার, তথায় িাস্তিতা 
বকেণু ই নাই । এই সংসাদরর বততি অবভজ্তা লাভ কবরয়া অদনদক 
ইহাদক ‘বেল্ীর লাড্ডণু ’র সদ্ তণু লনা কবরয়া থাদকন ।  গকহ গকহ ইহার 
বততি অবভজ্তার অদনক েড়াও রচনা কবরয়াদেন । 

কৃদষ্র সংসার সম্যক সারভতূা কৃদষ্বন্দ্রয়-তপ ম্মি-গচষ্ায় পবরপ্লণুত ।  
তাহাদত তাহা পরম িাস্তি িস্তু।  শ্রীরূপানু�ির গুরুপােপদদ্মর কৃপায় 
একান্ত গসৌভা�্যশালী ি্যবতিরই শ্রীরাধাদ�াবিদন্দর কণু ঞ্জদসিার সংসাদর 
প্রবিষ্ হওয়া রায় । 

রাঁহারা কৃষ্দসিার সংসাদর সন্ান পান নাই,  গসই সকল 
অন্যাবভলাবিি্যবতি বনরীশ্বর ও গসশ্বরহনবতক হইয়া এই সংসার গভা� 
কবরিার জন্য নানাপ্রকার পাদিায়ারী িণুবদ্ আঁবিয়া থাদকন । গকহ গকহ 
িদলন,—নীবত-পালন িা কর্ম্মি্য-পালনই ধর্ম্ম , ইহাই ঈশ্বদরর গসি্য;  
সুতরাং সংসাদর সুদখ িাস কবরদত হইদল অথ ম্মাৎ অন্য ভািায় িবলদত 
গ�দল—সংসার গভা� কবরদত হইদল সামাবজক নীবতগুবল পালন না 
কবরদল অপদরর সবহত সংঘিম্ম উপবস্ত হয় এিং তদ্দারা সংসাবরক 
সুখ-গভাদ�র বিঘ্ন ঘদি।  সুতরাং তাঁহারা কর্ম্মি্য ও নীবতপালনদক 
সংসারদভাদ�র িাহন কবরয়া বনরীশ্বরহনবতকরূদপ সংসাদরর 
অিশ্যভিািী শত শত িাধা-বিঘ্নগুবলর সবহত সংগ্াম কবরয়া জীিদনর 
অিসান কবরয়া থাদকন । 

আর একদশ্রনীর ি্যবতি গসশ্বরহনবতক সাবজয়া িবলয়া থাদকন, —
এই সংসার ভ�িানই বেয়াদেন । ্রেী, পণুত্র, পবরিার, গলৌবকক আত্মীয়-
স্বজন, গেশ, সমাজ—সকলই ভ�িাদনর সৃবষ্।  গসই সকদলর গসিা না 
কবরদল—গসই সকল রক্ষা না কবরদল ভ�িাদনর আদেশ ও ইচ্া অমান্য 
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করা হয়।  গকহ গকহ প্রিবৃর্ধদর্ম্ম র িশীভতূ হইয়া িদলন,—“রাঁহারা 
বনিরৃ্জীিন লাভ কবরয়াদেন িা রাঁহারা গলৌবকক সংসাদর উোসীন, 
তাঁহারা ভ�িাদনর অভীবপ্ত সৃবষ্রক্ষাকাদরম্ম্য িাধাপ্রোনকারী”; 
সুতরাং ঈশ্বদরর গোহাই বেয়া সংসারধর্ম্ম  পালদনর নাদম 
সংসারদভা�, ঈশ্বদরর সৃবষ্রক্ষা িা সংসার প্রিাহরূপ ব্রহ্মা িা েদক্ষর 
কারম্ম্যসংরক্ষিরূপ ধর্ম্ম  পালন কবরিার গোহাই বেয়া তাঁহারা ্রেীস্াবে 
কাদরম্ম্য বলতি হন । সংসাদরর ঘবূি ম্মপাদক পবতত হইদল নানাপ্রকার গক্শ 
ও আশঙ্কা আদে গেবখয়া ইহারা গসই গক্শ এড়াইয়া সংসারদভাদ�র 
আকাশ–কণু সুদমর উদ্ান রচনা কবরিার জন্য অদনক প্রকার নীবত ও 
মতলি অিলম্বন কদরন । গকহ গকহ জনকরাজার গোহাই গেন, গকহ 
িা হাদত গতল মাবখয়া কাঁঠাল ভাব্িার েৃষ্ান্ত উদল্খ কদরন ইত্যাবে।  
বকন্তু এই সকল বচর্িবৃর্র অন্দরমহদল হানা বেদল গেবখদত পাওয়া 
রায়,—সংসার ও গভা�–বপপাসাই গসখাদন পািরানী হইয়া বিরাবজত 
রবহয়াদে।  সংসারদভা�-ব্রতই ইহাদের চরম লক্ষ্য,  সংসারদক বচরবেন 
িজায় রাবখদত হইদি,—এই �হৃদমধী িণুবদ্ই ইহাদের মলূ মন্ত্র; এই 
জন্য তাঁহারা ‘সংসাদর থাবকয়া বকরূদপ ভবতি করা রায়’—এইরূপ 
এই েলনাময়ী কথা-দ্ারা আত্মিঞ্চনা ও গলাকিঞ্চনা কবরয়া থাদকন।  
তাই এই সকল গলাদকর মণুদখই ‘�হৃীর ব্রহ্মচরম্ম্য’ ‘সংসারীর সাধনা’ 
প্রভৃবত অদনক প্রকার অন্যাবভলাি�র্ম্ম  ধদর্ম্ম র উপদেশ শুবনদত পাওয়া 
রায় । এইরূপ কপিতারণুতি সংসারদভা�বপপাসা থাবকদল গকান 
বেন ম্ল লাভ হয় না । এইরূপ কপিি্যবতি কখনও অনাসতি হইদত 
পাদর না।  কৃষ্সংসাদর রাঁহাদের আসবতি নাই, অথচ রাঁহারা জনক 
রাজার গোহাই িা হাদত গতল মাবখয়া কাঁঠাল ভাব্িার গোহাই বেয়া 
তাঁহাদের অনাসবতির বিজ্াপন প্রচার কদরন,  তাঁহারা অত্যন্ত কপি, 
অন্যাবভলািী, দুদেম্ম মনীয়া সংসারদভা� বপপাসা আক্রান্ত জীি ।  

ঐ দুইপ্রকার বনরীশ্বর ও গসশ্বর সংসারদভা�ী ি্যতীত সংসার 
ত্যাদ�র অবভনয়কারী কদয়ক প্রকার প্রচ্ন্ন সংসার গভা�ী জীিও 
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আদেন।  গকহ গকহ সংসাদরর বততি অবভজ্তায় ক্ষণু ধি হইয়া ‘খট্াভদ্ 
ভবূমশর্যা’- নীবত অিলম্বনপরূ্ম্ম ক বিধ সংসার ত্যা� কদরন; বকন্তু ঐরূপ 
ত্যা� গকিল অতৃতি গভা�িাসনার প্রবত দক্রাধ অথ ম্মাৎ সংসারাসবতিরই 
বিকার-বিদশি িবলয়া তাঁহারা িনিাসী হইয়াও �ীতার সংসার িা 
অহিধ-সংসার পাবতয়া থাদকন।  িান্তাশী িা িমনদভাজী হইয়া গকহ 
গকহ সংসাদর পণুনরায় প্রদিশ কদরন।  রায়গুিাকর ভারতচদন্দ্রর আেদশ ম্ম  
গেবখদত পাওয়া রায়,—গকৌপীনধারী বিষ্দির অবভনয় কবরয়াও 
অপক্কািস্ায় ‘উজ্জ্বলনীলমবি’ পাঠ কবরিার অবভনয় কবরয়া জীদির 
পণুনরায় বিদ্শাতিধর্ম্ম   অথ ম্মাৎ িবহর্ণুম্ম খ-সংসারদভা� বপপাসায় রুবচ হয়।  
তখন অপ্রাকৃত কামদেদির অপ্রাকৃত আবেরসদক, হৃেদরা�বিনাশনী 
হবরলীলাদক বিকৃত প্রবত�লদন  প্রবত�বলত কবরয়া জীি সংসারদভাদ� 
প্রমর্ হইয়া পদড়।  প্রাকৃত-সহবজয়া�দির ন্যায় চন্ডীোস-বিদ্াপবতর 
পোিলীসমহূ, রাইকানুর অপ্রাকৃতরসময়ী সংসারলীলা তখন গসই 
লীলার চরদি অপরাধ—�দল অহিধ সংসারদভাদ�র রন্ত্র হইয়া 
পদড় । বিদ্শাতি িা িবহর্ণুম্ম খ শাতিধর্ম্ম  এই সংসারপ্রিবৃর্র গপ্ররিা 
ও উদর্জনািদ্ম্ম দনর জন্যই ভ�িন্মায়ার দ্ারা কবল্পত  হইয়াদে; 
আর গেহস্বৃতরূপ সংসারকদূপ পবতত হইয়া অপ্রাকৃত কামদেদির 
লীলাদভা�দচষ্ারূপ অপরাধ হইদত প্রাকৃত-সহবজইয়া ধর্ম্ম রূপ সংসার-
প্রিবৃর্র উেয় হইয়াদে। 

অদনদক সহধবর্ম্ম নীর ভবতির প্রশংসা ও গোহাই বেয়া এিং 
তাঁহাদকই ভবতিবশক্ষার গুরুরূদপ িরি কবরয়া কৃদষ্র সংসাদরর 
সংসারী িবলয়া আত্মপ্রচার কবরয়া থাদকন; ইহাদত গভাব�-সম্প্রোয়দক  
গভা�্য গেওয়া রায়, বনদজর গভা�-বপপাসাদকও ঐরূপ গভা�্য গেওয়া 
রায়, বকন্তু ভবতি, ভতি ও ভ�িানদক  গভা�্য গেওয়া রায় না। 

রাঁহারা বনবষ্ঞ্চন মহাপণুরুদির পােপদ্ম আশ্রয় কবরয়া অনুক্ষি 
ভ�িৎকথায় জীিন রাপন না কদরন—ভ�িৎদসিার অনুশীলন না 
কদরন, তাঁহারা রত িড়ই হউন না গকন, সংসার হইদত উর্ীি ম্ম হইদত 
পাদরন না। এই কথা শ্রীমদ্া�িত পণুনঃ পণুনঃ িবলয়াদেন । 
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আর একবি বিিয় জ্াতি্য এই গর, গকিল িবহর্ণুম্ম খ সংসার-বনিবৃর্ই 
চরম কথা নয়।  সংসার-বনিবৃর্র পদর কৃষ্সংসার-প্রিবৃর্ই জীদির চরম 
প্রদয়াজন।  অন্যান্য ধদর্ম্ম   সংসার-বনিবৃর্ পরম্ম্যন্ত প্রদয়াজন িা লদক্ষ্যর 
কথা আদে।  বকন্তু শ্রীমদ্া�িতধর্ম্ম  িা শ্রীদ�ৌরসুন্দর সংসারবনিবৃর্র পদর 
কৃষ্-সংসার-প্রিবৃর্র নানাপ্রকার চমৎকাবরতার কথা জানাইয়াদেন।  
পবণ্ডত শ্রীিাস, রামানন্দ িসু প্রমণুখ কণু লীনগ্ামিাবস�ি, রঘণুনন্দনাবে 
শ্রীখন্ডিাবস�ি, বশিানন্দ গসনাবে, শ্রীেময়ন্তী গেিী িা বিষ্ি–�বৃহিী�ি 
গর সংসার কবরিার আেশ ম্ম জ�দত প্রকাশ কবরয়াবেদলন, তাহা িবহর্ণুম্ম খ 
সংসার-বনিবৃর্র পর কৃষ্সংসার-প্রিবৃর্র আেশ ম্ম।  শ্রীমন্মহাপ্রভণু  তাঁহার 
�হৃস্-লীলায় গর আেশ ম্ম প্রেশ ম্মন কবরয়াদেন, তাহাও কৃষ্-সংসার-
প্রিবৃর্র সর্ম্ম দশ্রষ্ আেশ ম্ম।  তাঁহার �হৃস্লীলা িা সংসার-লীলায় আর 
একবি বিদশি বশক্ষিীয় বিিয় আদে।  সংসারাশ্রদম বচরবেন জীদির 
থাবকিারও অবধকার নাই । বনিরৃ্-জীিদনর আেদশ ম্ম হবরভজন কবরিার 
আেশ ম্ম জীদির প্রকাবশত হওয়া উবচৎ।  সংসার আসবতিদত জন্ম, আর 
সংসারাসবতির মদধ্য—এইরূপ জীিন গশ্রয়স্কামী ি্যবতির জীিন নদহ; 
তাই শ্রীমন্মহাপ্রভণু  গলাকবশক্ষাকদল্প সংসারী জীদির আেশ ম্ম  প্রকাশ 
কবরয়াও সন্ন্যাস-লীলা আবিষ্ার কবরদলন। 

গকহ গকহ িবলদত পাদরন,—শ্রীজগ্ননাথ বমশ্র, শ্রীশচীমাতা িা 
িসুদেি-গেিকী, বকংিা নন্দ-রদশামতী–ইহারা ত’ িদৃ্ িয়স পরম্ম্যন্ত,  
এমন বক গশি জীিন পরম্ম্যন্ত সংসাদরই িাস কবরয়াবেদলন ?  “পঞ্চাদশাদ্ম্ম ং 
িনং ব্রদজৎ”—এই স্বৃতিাক্য পালন কবরিার প্রদয়াজন তাঁহাদের হয় 
নাই; গকন না, িবহর্ণুম্ম খ সাধক জীদির প্রবত গর েন্ড ি্যিবস্ত, তাঁহারা 
গসই েদণ্ডর আসামী নদহন ।  তাঁহাবেদ�র  বনত্যবসদ্ সংসার।  গসইরূপ 
সংসাদরর তৃি-গুল্-তা-জীিনও প্রদত্যক জীদির কাম্য।  তাঁহারা বক 
কৃষ্দক োবড়য়া িদন রাইদিন? কৃদষ্র গসিা োবড়য়া কৃষ্বিমণুখ জীদির 
বিরা�্য প্রেশ ম্মন কবরদিন? তাঁহাদের গসই বনত্যবসদ্ ভাদিরই অহিধ 
অনুকরি ও বিকৃত প্রবত�লন এই জ�দতর গভা�াসতি জীদি গেবখদত 
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পাওয়া রায়।  অত্যন্ত গভা�াসতি সংসারী জীি অবত িদৃ্কাল পরম্ম্যন্ত এই 
সংসাদরই আসতি হইয়া িাস কদর।  পণুত্র, গপৌত্র, প্রদপৌত্র প্রভৃবতর িথৃা 
মায়ায় মণুগ্ধ হইয়া গশি বনঃশ্বাস িবহর্ণুম্ম খ �দৃহ ও সংসাদর বনরণুতি কবরয়া 
থাদক । তঁাদের ভাি ও গভা�াসতি জীদির ভাি এক কবরদল চবলদি না ।  
ইহা গসই সকল অপ্রাকৃত িাৎসল্য-রস-রবসক বনত্যবসদ্ কৃষ্-গসিক 
শ্রীজ�ন্নাথ বমদশ্র িা শ্রীনদন্দ  বনত্য প্রকাবশত ।

——

প্রশ্ন ও উর্র
১ । প্রশ্ন ঃ ভ�বদ্  গসবায় ক্ক ফল ?

উর্র ঃ ভ�িদ্ গসিায় আশ্রয় গ্হি করাই আমাদের বিচাদর 
একমাত্র কতম্মি্য । রঁাহারা ভ�িাদনর গসিা কদরন, তঁাহারাই ধন্য । সকল 
অসুবিধার মদধ্য ভ�িদ্ কথা শ্রিি, কীর্ম্মন ও স্রি কবরদিন । ইহা 
োড়া আপনাদের কাদে আমার অন্য গকান বনদিেন গনই ।

২। প্রশ্ন ঃ সংসার হইজত উধিাজরর উপায় ক্ক ? 

উর্র ঃ ভ�িাদনর পরীক্ষার স্ল এই পবৃথিী অথ ম্মাৎ সংসার । এই 
পরীক্ষায় উর্্তীন হইদত হইদল ভতি�দির সবহত শ্রিি কীর্ম্মন কবরদত 
হইদি ।

৩। প্রশ্ন ঃ মায়ার ক্র়ীয়া ক্করূপ ?

উর্র ঃ অগ্নীততি জলন্ত গলাহা গররূপ অগ্নীর বনকি োবহকা 
শবতিলাভ কবরয়া অপর িস্তুর েহদন সমথ ম্ম হয় মায়াও গসইরূপ 
ভ�িাদনরও বনকি হইদত উপাোন লাভ কবরয়া ভ�িাদনর গসিা 
গথদক িবঞ্চত কদর ।
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৪। প্রশ্ন ঃ ে়ীজব দয়া ক্করূজপ হয় ?

উর্র ঃ জীদি েয়াই একমাত্র হবরকথা কীর্ম্মন । কৃষ্ কীর্ম্ম দনর ন্যায় 
জীদি েয়ার আর গকান উপায় হদত পাদর না । কৃষ্ িবহমণুম্মখ জীিদক 
হবর কীর্ম্ম দনর মাধ্যদম তাদের হবরদসিায় বনরণুতি করাই হল জীদি েয়া ।

৫। প্রশ্ন ঃ গসবা অক্ভিয় ক্করূপ ?

উর্র ঃ ভ�িাদনর অর্ম্ম ামণুবর্ম্ম র গসিক গর গস হদত পাদর না । েশ 
িাকা গিতন লইয়া গেিল ভ�িাদনর ‘গসিা’ কবরদত পাদর না । বিশ 
িাকা বেয়া নাম কীর্ম্মন হয় না, পঞ্চাশ িাকার চণু বতি কবরয়া ‘হবরকথার’ 
িক্তৃতা হয় না িা ‘ভা�িত’ পাঠ হয় না,—ইহাদত ভািাবিন্যাস িা 
গলাকরঞ্জক আদমাে প্রদমাে হইদত পাদর । ইহা ভবতি িা বিষ্ি ধমম্ম  
নদহ, ইহার নাম গভা� িা, কমম্মমা� ম্ম ।

৬। প্রশ্ন ঃ সা্ু গক ?

উর্র ঃ জিা-জণুি ধারি করদল ত্যা�ী সাজদল িা িড় �হৃস্ হদলই 
তাদক সাধণু িলা রায় না । সিম্মক্ষি হবরকথা বনরত ি্যবতির নামই সাধণু । 
সিম্মক্ষি শ্রীভ�িাদনর গসিার জন্য ি্যস্ত ি্যবতি সাধণু, বনত্যকাল সিম্মক্ষি 
বরবন সকল গচষ্ার মদধ্য কৃদষ্র জন্য ি্যস্ত আদেন, সকল গচষ্াই রঁাহার 
ভ�িাদনর গসিার জন্য, বতবনই সাধণু ।

৭। প্রশ্ন ঃ প্রকৃত ম্ল পর ক্ক ?

উর্র ঃ গর কাল পরম্ম্যন্ত জীদি ভ�িাদনর প্রবত গসিািবৃর্ উবেত 
না হয়, গসকাল পরম্ম্যন্ত তঁাহার গকান কৃষ্জ্ান হয় নাই জানদত 
হদি, শ্রী গ�ৌর সুন্দদরর কথা আমাদের হৃেদয় প্রবিষ্ হয় নাই । কৃষ্, 
কৃষ্ভদতির গসিাই গর আমাদের একমাত্র কর্ম্মি্য । রতবেন না পরম্ম্যন্ত 
এিা আমরা উপলবধি করদত পাবর ততবেন পরম্ম্যন্ত আমরা িবঞ্চত । 
আমরা আমাদের দুিণুম্মবদ্ হদত কখন গরহাই গপদত পাবর ? রখন আমরা 
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বনষ্পদি কৃষ্ভদতির শরিাপথ হই । সূরম্ম্য িহুেদূর অিবস্ত তথাবপ 
সূরম্মরবমি আমাদের বনকি আবসয়া আমাদের আদলা োন কদরন, 
তদ্রূপ ভ�িানও প্রপদঞ্চ আমাদের বনকি অাবির্ম্মূত হদয় থাদকন । 
বনরন্তর রঁাহারা ভ�িাদনর উপাসনা কদরন তঁাদের আশ্রয়ই তাদের 
আনু�দত্যই, তাদের হাদত ধদরই উন্মবলত চদক্ষই আমাদের ভ�িৎ 
েশ ম্মন হয় । বরবন সর্ম্ম ক্ষি ভ�িৎ ভজদন গচষ্া বিবশষ্, বরবন সিম্মত্রভাদি 
প্রবত পেবিদক্ষদপ ভ�িাদনর গসিা কদরন—সিম্মস্ব বেদয় ভ�িাদনর 
গসিা োড়া বকেণু ই কদরন না এমন শুদ্ ভদতির গসিাই আমাদেরদক শুদ্ 
কৃষ্ভজন বেদত পাদর, কৃষ্ই সকল প্রাবতির গশি প্রাবতি । সংকীর্ম্মনরূপী 
কৃষ্ বনতান্ত অদরা�্য ি্যবতির হৃেদয়ও অখ, িক, পণুতনা প্রভৃবত ধ্বংস 
কদরন । কৃষ্ গসিা ি্যতীত আর আমাদের অন্য গকান কৃত্য নাই । গ�ৌর 
সুন্দর স্বয়ং কৃষ্ হদয়ও কৃষ্ভদতির গিদশ নানা প্রকাদরর, নানাভাদি, 
নানা ভািায়—একমাত্র ‘কৃষ্ভজন’ কর ইহাই বশক্ষা বেদয়দেন ।

৮। প্রশ্ন ঃ মজিা্জমম্ম সত্য বস্তু উপলক্ব্ধ আজি ক্ক ?

উর্র ঃ মদনাধদমম্ম  চাবলত রূদপ রদস আচ্ন্ন থাকা কাল পরম্ম্যন্ত 
রারা ইবন্দ্রয় তপ ম্মি কদর তাদের বনকি সত্য িস্তু কৃদষ্র উপলবধি হয় না, 
তারা নাম, রূপ, গুি, লীলা, কীর্ম্মন করদলও ভতি�ি গসগুদলা উপলবধি 
করদত পাদর না ।

৯। প্রশ্ন ঃ অক্বষ্ণবতায় গদাষ ক্ক ?

উর্র ঃ আমাদের মদন হদত পাদর গকউ িা বিষ্ি হয়, গকউিা 
বনজ রুবচ অনুসাদর অহিষ্ি হয়, ইহাদত আর গোি বক ? অহিষ্ি 
হদল আমাদের নানা অসুবিধা এদস হাবজর হয় । আধ্যাবত্মক, আবধ 
বেবিক, আবধ গভৌবতক ইত্যাবে গক্শ এদস উপবস্ত হয় । ভ�িৎ 
বিমণুখই গক্দশর একমাত্র কারি, ভবতিি্যতীত অন্য কারম্ম্য করার জন্য 
আমরা গক্শ পাবচ্ । জীদির স্বতন্ত্র ইচ্াক্রদম ভ�িাদনর উপাসনা িাে 
বেদয় মায়াদেিী তার োসবে করাদচ্ । এই রূপ গচষ্া বনদয় আমরা কর্ম্ম া 
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সাজবচ্ । গরবেন আমরা সাধণুস্ কবর গসইবেনই জানদত পাবর আবম 
কতম্মা নই, ভ�িাদনর গসিাই আমাদের একমাত্র কর্ম্মি্য ।

১০। প্রশ্নঃ অক্বষ্ণজবর করা শুিজল ক্ক ফল হজব ?

উর্র ঃ রবে অহিষ্দির কথা শুবন, অহিষ্দির পরামশ ম্ম গনই, 
তাহদলই এই েৃশ্য জ�দতর প্রদত্যক পরমািণুর গসিা করদত করদত 
মায়ািদ্ অিস্ায় অামার অনন্ত গকাবি জীিন গকদি রাদি ।

১১। প্রশ্ন ঃ ববষ্ণজবর পরামি ম্ম ক্িজল ক্ক ফল হজব ?

উর্র ঃ বিষ্দির বনকি শুনদত পাি গর বিষ্ণু র গসিা করদলই 
সমগ্ গচতন অদচতন পারমািণুর গসিা হদয় রাদি । মহাপ্রভণু  িদলদেন 
‘শ্রদ্া শদব্দ বিশ্বাস কদর সুেৃঢ় বনচিয়, কৃদষ্ ভবতি বকদল সর্ম্ম কর্ম্ম  কৃত 
হয়’।

১২। প্রশ্ন ঃ ভ�বািজক গক ক্দজত পাজর ?

উর্র ঃ বরবন অখণ্ড িস্তুর গসিা কদরন, তঁাহার আনু�দত্যর 
দ্ারাই জীদির ম্ল লাভ হয় । গকান ি্যবতি রবে োতার গিশ গ্হি 
কদর, তাহদল তার রতিণু কণু  সম্পবর্ আদে তা গথদকই গস অপরদক োন 
করদত পারদি । বকন্তু বিষ্দির বনত্য সম্পবর্ সাক্ষাৎ ভ�িান্ । সাক্ষাৎ 
ভ�িান রবে বনদজদক বেদয় গেন তাহদলও তঁার বকেণু  গেওয়া িাবক 
থাদক । বকন্তু ভ�িদ্তি সম্পিূ ম্ম ভাদিই ভ�িানদক বেদয় বেদত পাদরন । 
তাদত ভ�িাদনর বকেণু  ক্ষবত হয় না ।

 ওঁ পিূ ম্মমেঃ পিূ ম্মবমেং পিূ ম্ম্যাৎপিূ ম্মমণুেচ্যদত ।
 পণুি ম্মস্য পিূ ম্মমাোয় পিূ ম্মাদমিািবশষ্যদত ॥

(িহৃোরি্যক উপবনিে ৫।১)
বিষ্ণু  গসিা হইদত বিষ্ি গসিা গশ্রষ্, গসই বিষ্দির গসিা করা 
সকদলরই কর্ম্মি্য । বিষ্ণু র গসিা অদপক্ষা বিষ্দির গসিার মাহাত্ম্য 
অবধক । বিষ্দির গসিা দ্ারাই বিষ্ণু র গসিা হয় ।
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১৩। প্রশ্ন ঃ মজিা্মম্ম ক্ক ?
উর্র ঃ জ�দত িহু সাধন প্রিালীর কথা আদে, একমাত্র ম্ল 

হয় গর হবরনাম কীর্ম্ম দনর দ্ারা, তাহাই আমার ভাদলা লা�দে না । 
শ্রীকৃদষ্র নাম, রূপ, গুি, লীলা অবভন্ন । ইহাদত গর পাথ ম্মক্য স্াপন 
কদর, গস মদনাধম্তী । শ্রীমন মহাপ্রভণু  িদলদেন—

 “বদ্দত ভদ্রাভদ্র জ্ান, সি মদনাধর্ম্ম  ।
 ‘এই ভাল’, ‘এই মন্দ’—এই সি ভ্রম ॥”
১৪। প্রশ্ন ঃ ববষ্ণবতা লাজভর উপায় ক্ক ?

উর্র ঃ অদনদক বিষ্দির োস না হদয়ই বিষ্দির গসিা না কদরই 
বিষ্ি হদত চায় । বকন্তু বিষ্ি োস্য ি্যতীত বিষ্িতা লাভ অসভিি । 
আমরা অদনদক অভতি হদয় বনদজদক ভতি মদন কবর । বকন্তু আবম 
গকাথায় ? আবম গতা ভতি নই—সিম্মক্ষি ভ�িাদনর গসিা করদত 
পাবর না । গকান সময় পণুরুি অবভমান কদর ্রেী রূদপ প্রলণুধি হই, গকান 
সময় ্রেী অবভমান কদর পণুরুদি মণুগ্ধ হই, আমার ন্যায় পািণ্ডী, পাপীষ্, 
নরাধাম কখনও ভতি হদত পাদর ?

১৫। প্রশ্ন ঃ কর্্মী, ঞোি়ী ও গরা�়ী সকজলই ভ্ল পজর চাক্লত এটা 
বলা হয় গকি ?

উর্র ঃ বরবন কর্ম্ম  জ্ান িা গরা� মা� ম্ম গ্হন কদরদেন, ভা�িত 
িদলন বতবন ভণু ল পথ অিলম্বন কদরদেন । ভবতি হদলই ভ�িানদক লাভ 
হদত পাদর । গপ্রয় িস্তু লাভ হদল গশ্রয় িস্তু লাভ নাও হদত পাদর, বকন্তু 
গশ্রয় িস্তুই গপ্রয়ঃ হওয়া উবচত । ভতি িদলন আবম আমার ভ�িাদনর 
গসিাই করি । বতবন গ্হি করদতও পাদরন নাও করদত পাদরন, ইহাই 
ভবতি ।

১৬। প্রশ্ন ঃ কর্্মী ও ভক্তির মজ্্য পার ম্মক্য ক্ক ?

উর্র ঃ কর্্তী�ি এ জীিদন ও পরজীিদন বনদজর গভা� চায় । 
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ভবতিই হল বনর্ম্ম ল আত্মার িবৃর্ । রবে আমরা প্রকৃত স্বাস্্য পণুনরুদ্ার 
করদত পাবর তদিই অনায়াদস আমরা জড়জ�ৎ হইদত পথৃক হদত 
পারি ।

১৭। প্রশ্ন ঃ শ্রীিাজম অক্্কার লাভ ক্কজস হয় ?

উর্র ঃ শ্রীকৃষ্ সংকীর্ম্মনকারী ভতি�দির গসিা �দল শ্রীনাদম 
অবধকার লাভ হয় । গর গর িস্তুর দ্ারা হবরদসিা হয় তাহা সিম্মপ্রকার 
মদঠ িা বনস্কপি শুদ্ �হৃস্ ভদতির িাড়ীদত থাদক, শুদ্ ভতি�ি 
সিম্মো সর্ম্ম ত ভাদি সর্ম্ম  ইবন্দ্রদয়র দ্ারা হবরদসিা কদরন । রঁারা �হৃস্ 
তারাও রবে বনদজদের হবরভজন দ্ারা �দৃহর প্রবত আসবতি হইদত 
মণুতি হদয় গ�ালদক িাস করদত পাদরন, �দৃহর অবধিাসী�িদক স্বীয় 
গভা�উপকরি রূদপ না গজদন কৃষ্ গসিা উপকরি জানদত পাদরন, 
তদি তাদের ম্ল হদি । আমরা ইবন্দ্রয়গুদলাদক রবে িাহ্যজ�দত বনরণুতি 
রাবখ, তদি কখনও শ্রীনামপরায়ি হদত পারি না ।

১৮। প্রশ্ন ঃ কৃষ্ণসংক়ীর্ম্মি ক্ক একমাত্ সা্ি ?

উর্র ঃ হবরভজন ি্যাবতত জীদির আর গকান কতম্মি্য নাই । িালক 
হউক, িদৃ্ হউক, রণুিা হউক, ্রেী হউক, পণুরুি হউক, পবণ্ডত হউক, মখূ ম্ম 
হউক, ধনী হউক, েবরদ্র হউক, রূপিান হউক, পিূ্যিান হউক, পাপী 
হউক, গর গর অিস্ায় থাদক থাকণু ক, তাদের অন্য সাধন প্রিালী আর 
বকেণু ই নাই, “সাধন” একমাত্র “শ্রীকৃষ্ সংকীর্ম্মন”।

১৯। প্রশ্ন ঃ কর্ম্ম কাণ়্ী ও ঞোিকাণ়্ীর অপস্ার ম্মপরতা ক়ীরূপ ?

উর্র ঃ ধর্ম্ম াথ ম্মকাম িা কর্ম্ম �লিাে ও গমাক্ষ—রার জন্য জ�দতর 
তথা কবথত ধর্ম্ম সম্প্রোদয়র শতকরা শতজনই লালাবয়ত । শ্রীমন্মহাপ্রভণু  
িলদলন, গস সকলই বকতি িা েলনা । ঐ সকদলর প্রয়াস রাদের আদে, 
তাদের মণুদখ হবরনাম গিদরাদি না । রারা ধমম্ম , অথ ম্ম, কাম ও গমাদক্ষর 
জন্য নামাশ্রদয়র অবভনয় কদর তারা নাদমর চরদন অপরাধী হয় । 
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বনদজর সুবিধার জন্য ভ�িানদক কখনও চাকর করদিা না, ভ�িানদক 
কখনও খািাদিা না । রারা ধর্াথ ম্মকাম ইচ্া কদরন তারাই কর্ম্ম কাণ্ডী, 
আর রারা কর্ম্ম �ল ত্যাদ�র বিচার কদরন, তাহাবে�দক জ্ানকাণ্ডী 
িলা হয় । তারা উভদয়ই স্বাথ ম্মপর । ভ�িানদক চাকর করার জন্য ি্যস্ত ।
বকন্তু শুদ্ ভতি িদলন—

 ‘নাহং িদন্দ তি চরদিদয়াদ্ম্মন্দমদ্ন্দদহদতাঃ
 কণু ভিীপাকংগুরুমবপ হদর নারকং নাপদনতণু ম্।
 রম্যা-রামা-মদৃুতনুলতা-নন্দদন না বভরন্তুং
 ভাদি ভাদি হৃেয়ভিদন ভািদয়য়ংভিন্তম্ ॥

গহ হবর, আবম বিিয় সুদখর জন্য বকংিা গুরুতর কণু ভিীপাক অথিা নরক 
হইদত বনষৃ্বত লাদভর জন্য গতামার চরি রণু�ল িন্দনা কবর না, বকংিা 
নন্দনকানদন সুন্দরী সুর-কাবমনী�দির সুদকামল তনুলতা সমদূহর 
গরাদ� সুখ লাভ কবরিার জন্য গতামার চরি রণু�ল িন্দনা কবর না, বকন্তু 
গকিল ভবতির প্রবত স্তদর আবশ্রত হইিার জন্যই হৃেয় মবন্দদর গতামার 
পােপদ্ম বচন্তা কবর ।

২০। প্রশ্ন ঃ ববষ্ণব অপরা্ বা িাম অপরাজ্র ফল ক্ক ?

উর্র ঃ বিষ্ি অপরাধ ও নাম অপরাধ দুদিা একই বজবনস । নাম 
অপরাদধর �দল গভাদ�র গচষ্া হয়, কর্ম্ম  ও জ্াদনর গচষ্ায় আগ্হ রণুতি 
হয় । শ্রীমন্মহাপ্রভণু  িদলদেন, নাম অপরাধীর মণুদখ কখদনা কৃষ্নাম গির 
হয় না । নাম অক্ষর গির হদত পাদর বকন্তু শুদ্ নাম হয় না । ভ�িাদনর 
কাদে অপরাধ করদল বিষ্ি�ি গসই অপরাধ ক্ষমা কদর বেদত পাদরন, 
বকন্তু গসই বিষ্দির চরদি অপরাধ হদল জ�দত ক্ষমা করার আর গক 
আদে ? তাই নাম অপরাধ ও বিষ্ি অপরাধ দুবিই পবরত্যাজ্য ।

২১। প্রশ্ন ঃ হক্রকরা কাহার কজণ ম্ম প্রক্বষ্ হয় ?

উর্র ঃ আমরা রবে গসৌভা�্যক্রদম ভ�িাদনর গসিা করিার জন্য 
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উেবগ্ি হই তাহদলই আমাদের কাদন কথা রাদি । আমরা শুনদত 
পারদিা এিং হৃেদয় ধদর রাখদত পারদিা । রারা ভা�্যহীন, তারা 
কথা শ্রিি করদে মদন করদল বকন্তু প্রকৃত অদথ ম্ম শুনদলা না, িবঞ্চত 
হল । গর মণুহদূতম্ম  আমাদের রক্ষাকতম্মা থাকদি না, গসই সময় আমাদের 
পাবরপাবশ্বম্মক সকল িস্তু শত্রু হদয় আমাদেরদক অাক্রমি করদি । গর 
মণুহুদতম্ম আমরা প্রকৃত সাধণুর কাদে হবরকথা না শুনদিা, বনষ্পদি সাধণুর 
গসিা না করদিা, গসই গসই মণুহতূম্মিণু কণু র সুদরা� গপদয় মায়া আমাদেরদক 
গ্াস করদি ।

২২। প্রশ্ন ঃ মািবে়ীবি ক্কভাজব ব্যায় করা উক্চত ?

উর্র ঃ আমরা বশশুকাল গথদকই গর সমাদজ লাবলত পাবলত 
তাহাদত এত জবড়দয় রাই গর, বনত্য জীিদনর আদলাচনার জন্য এক 
মণুহতূম্ম  সময়ও বেদত পাবর না । বিিয় কাদজ চবর্শ ঘণ্া ি্যায় কবর । 
বনদজ গর বক িস্তু তা জাবনিার জন্য গচষ্াও কবর না । অনন্তকাদলর মদধ্য 
শতিিম্ম আয়ণু আর কতিণু কণু  ? সুতরাং িণুবদ্মাদনর কতম্মি্য এই গর শতিিম্ম 
আয়ণু গপদয় জীিনিাদক ইবন্দ্রয়তপ ম্মদির জন্য ি্যায় না কদর বনদজর ম্ল 
অনুসন্ান করা উবচত ।

২৩। প্রশ্ন ঃ ‘অপ্রকট’ ক্তক্রজক ক্করূপ ক্বচাজরর ক্িজদম্মি গদওয়া 
হজয়জি ?

উর্র ঃ সাধারি গলাদক িদল, ‘অকপদির’ বেন; বকন্তু তঁার 
অপ্রকদির বেনই প্রকদির বেন িদল জাবন । আমরা গসই অপ্রকি 
বতবথদতও গুরু গসিা করার সুদরা� পাবচ্, বকন্তু কৃষ্ ও কৃষ্ভদতির 
শ্রীবিগ্হদক আলাো বিচার করিার জন্য আমরা শ্রীগুরুপােপদ্ম হইদত 
উপদেশ পাই নাই । অর্ম্ম া সিসময়ই সকদলর উপাস্য িস্তু ।

২৪। প্রশ্ন ঃ দু� ম্মক্তর কারণ ক্ক?

উর্র ঃ ‘আবম গক’—এ কথার আদলাচনা না হদল আমাদের 
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দু� ম্মবত ঘদি । সংসাদরর নানা প্রদলাভন আমাদেরদক ডণু বিদয় গেয় । 
গকান মণুহদূতম্ম  আমরা রবে একিণু  অসতকম্ম হই, গসই মণুহদূতম্মই মায়া রাক্ষসী 
আমাদের �লা বিদপ আমাদেরদক গ্াস কদর গ�দল । ভা�িত কথা 
বনয়ত শ্রিি না করদল এই মায়ার কিল হইদত উদ্ার পািার আর 
গকান উপায় গনই ।

২৫। প্রশ্ন ঃ ভক্তি ক্ক?

উর্র ঃ কর্ম্ম িীরদের প্রস্তাবিত উপকারিা গলাদক কতবেন পাদি ? 
গক পাদি ? গকান স্াদন পাদি ? এর জন্য বনদজরা বনদজদের মদধ্য বিিাে 
কবর । এই সি কথা বচন্তা না কদর প্রায় সি গলাকই ভণু ল পদথ চাবলত 
হদচ্ । একমাত্র বচতন্য পেদরিণু গসিা রাদের গচতদন বকবঞ্চতমাত্র 
উপলবধি হদয়দে তঁারাই ব্রহ্মা, িহৃস্পবত, ইন্দ্রাবে গেিতার আবধকাবরক 
ও তণু চ্ জ্ান কদর মলমদূত্রর ন্যায় বিসজম্ম ন কদরন । ভণু বতি ও মণুবতিদক 
প্রবতদরাধ করার নামই ভবতি ।

২৬। প্রশ্ন ঃ প্রকৃত ভতিজদর ত্যা� ও অন্যজদর ত্যা� িজদের মজ্্য 
পার ম্মক্য ক্ক?

উর্র ঃ মহাপ্রভণু র ভতি�দির ত্যা�ই হল প্রকৃত ভতি�দির ত্যা� । 
�ল্গু, ত্যা�ী ভদূয়া ত্যাদ�র মত ইহা নদহ । গকউ িদলন, ইবন েশ হাত 
কাপড় ত্যা� কদর পাঁচ হাত কাপড় পড়দেন—গকউ িদলন ইবন জণুতা 
ত্যা� কদর খাবল পাদয় হঁািদেন, গকউ খাওয়া-োওয়া ত্যা� করদেন, 
এসি ত্যাদ�র গচহারা গভা�ীর কাদে িাহাদুরী বনদত পাদর, বকন্তু 
মহাপ্রভণু র ভতি�দির কাদে এগুবলর কপিতা ধরা পদড় ।

২৭। প্রশ্ন ঃ গভা� ও ত্যাজ�র ক্বচার ক্করূপ?

উর্র ঃ গভা� গরমন িস্তুদত ভ�িাদনর প্রকৃত অিস্া গেখদত গেয় 
না গতমবন ত্যা�ও সকল িস্তুই গর ভ�িাদনর গসিা উপকরি তা িণুিদত 
গেয় না; ভ�িৎ সম্বন্ী িস্তুর প্রবত অিজ্া আনায়ন কদরন ত্যা� িা 
গভা� আত্মার িবৃর্ নয় । গসিাই হল আত্মার িবৃর্ ।



 শ্রীউপদেশ - তৃতীয় খণ্ড 159

২৮। প্রশ্ন ঃ শ্রী গ�ৌরসুদিজরর অপূবম্ম দাি গকািক্ট?

উর্র ঃ শ্রী গ�ৌরসুন্দদরর গর অপিূম্ম োন মানি জাবতদক বেদয়দেন 
তা হল সাক্ষাৎ ভ�িৎ গপ্রম । জ�দত গপ্রদমর িড়ই অভাি, গসজন্যই 
বহংসা, বিদদ্ি, কামনা, অন্যান্য কথা এই জীি সকলদকই এত দুঃখকষ্ 
প্রোন করদে । আর একবি মহাপ্রভণু র োন হদচ্ বতবন এই কবলরণুদ� 
মায়ািদ্ জীিদক উদ্াদরর জন্য কবলর মহামন্ত্র ‘হদরকৃষ্’ নাম সিম্ম 
জীদির দ্াদর দ্াদর বিতরি কবরয়াদেন এিং তঁার বনজজনদক এই জ�দত 
গুরুরূদপ গপ্ররি কদর আমাদের মত পবতত জীি সকলদক উদ্াদরর 
জন্য অক্ান্ত পবরশ্রম কদর রাদচ্ন ।

২৯। প্রশ্ন ঃ গুরু গসবার অভাজব কুফল ক্ক?

উর্র ঃ শ্রী গ�ৌরসুন্দদরর গসিা করার পদূিম্ম গুরু গসিা করা েরকার । 
গসই গুরু গসিাই হদচ্ স্বপািম্মে গুরুদেদির গসিা, স্বপািম্মে গুরু গসিা না 
হদল আত্মকল্যাি লাভ হয় না । বনষ্পি গুরুপােপদদ্মর গসিার অভাদি 
গতাতাপাবখ গররূদপ কথা গশদখ িণুবল আওড়ায় আমরাও গসরূপ শব্দ 
উর্ারন কবর মাত্র । আমরা িড় িড় লম্বা লম্বা কথা িবল বকন্তু �ীতার, 
“প্রকৃদতর বক্রয়ামানাবন”, �ীতার চরম গলোক—“মাদমকংশরিং ব্রজ” 
একিারও স্রি কবর না । অপ্রাকৃত ভাি লাভ না কবরদল গকান ম্ল 
লাভ হদি না, বকন্তু প্রাকৃত অিস্ায় গথদক রবে অপ্রাকৃত ভাি লাভ 
কদরবে িদল মদন কবর তা হদল গসইরূপ মদন করা অহিষ্িতা । এই 
অহিষ্িতার উপলবধির নামই হল বেন্যতা । আর গসই অহিষ্িতা 
উপলবধি না করার নাম হল েভি ।”

৩০। প্রশ্ন ঃ ‘শ্রীকৃষ্ণ’ িদেক্টজত ক্ক গুরু অরম্ম ক্িক্হত আজি?

উর্র ঃ ‘শ্রীকৃষ্’—এখাদন গর ‘শ্রী’ কথাবি আদে গসই ‘শ্রী’ আকৃষ্ 
হদয়দেন কৃদষ্র দ্ারা, এ জন্যই ‘শ্রীকৃষ্’। কৃষ্ হল আকিম্মক আর শ্রী 
হল আকৃষ্া ‘শ্রী’ মাদন পরম গসৌন্দরম্ম্যিতী । পরম গসৌন্দরম্ম্যিতীদক বরবন 
বনজ গসৌন্দদরম্ম্যর দ্ারা আকিম্মি করদত সমথ ম্মক, বতবন শ্রীকৃষ্ ।
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৩১। প্রশ্ন ঃ পারমাক্র ম্মজকর মঠ প্রজবি ও �হৃ প্রজবজির মজ্্য 
পার ম্মক্য ক্ক?

উর্র ঃ পারমাবথ ম্মদকর মঠ প্রদিশ ও �হৃ প্রদিদশর মদধ্য গকান 
পাথ ম্মক্য গনই । পারমাবথ ম্মক সি সময় সািধান থাদকন, গর কারম্ম্য করুন 
না গকন, তাহাদত গরন তঁাহার পরদমশ্বদরর উপাসনা হয় ইহাদত গরন 
শয়তাদনর উপাসনা িা বনদজর গভাদ� না লাদ� ।

৩২। প্রশ্ন ঃ মিজক ক্ক আর্ার সজ্ এক করা রায়?

উর্র ঃ মনদক আত্মার সদ্ এক করা রায় না । মনদক সিম্মো 
িবহম্মজ�দত বিচরিশীল । মন িবহম্মজ�দতর স্লূ িস্তু গ্হি কবরদত পাদর 
আর আত্মা হল বনত্য িস্তু ঈশ্বদরর অংশ, তাই আত্মাই ঈশ্বদরর সংিাে 
রাখদত পাদর । ঈশ্বর বক চায়, বক ভাদলািাদস তা শুধণু আত্মাই জানদত 
পাদর, তাই আত্মার ধমম্মই হদচ্ বনত্য িস্তু পরমাত্মার গসিা করা ।

৩৩। প্রশ্ন ঃ ভক্তিলতার ব়ীেজক ক্কভাজব রক্ষা করজত হয় ?

উর্র ঃ আমরা শ্রীহচতন্য চবরতামতৃ গথদক জানদত পাবর জল 
গসচন না কবরদল ভবতিলতার িীজ শুবকদয় নষ্ হদয় রায় । সাধারিত 
জবমদত গকান িীজ পণুতঁদল জল না বেদল িীজ শুবকদয় রায় আর অবধক 
জল বেদল িীজ পদচ রায় । এখাদন শ্রিি কীর্ম্মনই হল ভবতিলতার 
িীজদক রক্ষা করার উপায় বকন্তু অনবধকারী ি্যবতি রবে শ্রিি কীর্ম্মনরূপ 
েলনায় চণ্ডীোস, বিদ্ািতী, রাসপঞ্চাধ্যায় প্রভৃবত উর্তর িস্তু বনদয় 
আদলাচনা কদরন তদি তার ভবতিলতার িীজিণু কণু ও আর অঙ্কণু বরত হদি 
না এিং ইহা অবচদর বিনষ্ হদি ।

৩৪। প্রশ্ন ঃ ববষ্ণব ও ব্রাহ্মজণর পার ম্মক্য ক্ক?

উর্র ঃ সবিদশি বচৎ বিলাস বিষ্ণু র উপাসকই হল বিষ্ি, আর 
বনগুম্মি ব্রদহ্মর উপাসকই হল ব্রাহ্মি । ব্রহ্মদজ্র নাম ‘ব্রাহ্মি’, এিং 
ব্রহ্মজ্ ভ�িৎ উপাসদকর নাম হল ‘বিষ্ি’, সম্বন্ জ্ানময় ব্রাহ্মিই 
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ভজন কদর বিষ্ি হদত পাদর, বিষ্ণু র কৃপায় মায়ািাদের হাত হদত 
বনস্তার গপদলই ব্রাহ্মি ‘অবিবমশ্র ব্রাহ্মি’ িা বিষ্ি হদত পাদরন । 
শ্রীজীি গ�াস্বামী ভবতি সন্দভম্ম  গ্দথে শ্রীি্যাসদেদির �রুড় পণুরাদিাতি গর 
িাক্য উদ্ার কদর িদলদেন তার অথ ম্ম এই গর, সহস্র ব্রাহ্মি অদপক্ষা 
একজন রাবজ্ক গশ্রষ্, সহস্র রাবজ্ক অদপক্ষা সিম্মদিোন্ত শা্রেজ্ গশ্রষ্, 
সিম্মদিোন্ত শা্রেজ্ গকাবি ি্যবতি অদপক্ষা একজন বিষ্ি গশ্রষ্ এিং 
সহস্র বিষ্ি অদপক্ষা একজন একান্ত ভতি গশ্রষ্ । বিষ্িরাও সকদল 
ব্রাহ্মি । ব্রাহ্মিতা বিষ্িতার সিম্মবননে গসাপান । ‘বিষ্িতা’ ব্রাহ্মিতার 
গচদয় অদনক িড় বজবনস । বিষ্দির োসই হল ব্রাহ্মি, গরমন এক লক্ষ 
িাকা রার আদে, তার এক হাজার িাকাও আদে, গসইরূপ বরবন বিষ্ি, 
বতবন ব্রাহ্মিও িদি, বিষ্িতার অন্তভ ূম্মতিই ব্রাহ্মিতা ।

৩৫। প্রশ্ন ঃ ববষ্ণব দি ম্মজির ববক্িষ্্য ক্ক?

উর্র ঃ বিষ্ি েশ ম্মন িাস্তি জ্াদনর কথা িদলদেন । িাস্তি 
জ্ান অবভজ্তািােীর পবরিতম্মন গরা�্য জ্াদনর ন্যায় প্রবতদ্ন্দীর 
আক্রমদির বিিয় নদহ । ইহাই বিষ্ি েশ ম্মদনর বিবশষ্্য । সিম্মশ্রুবতসার, 
সিম্মদিোন্তসার, ভা�িত শা্রে িাস্তি সদত্যর কথা িদলন । এই শা্রে 
মানি সভ্যতা এিং সিম্মপ্রকার বনয়মকানুদনর অতীত বকেণু  কথা কীর্ম্মন 
কদরন এিং আত্মার গেহান্তর প্রাবতির কথা িদলন । বিষ্ি েশ ম্মদনর মলূ 
কথা এই গর, মানুি রত িড়ই পবণ্ডত, মবনিী গহান না গকন রঁাহার 
চবরত্র মরূ্ম্ম  বিষ্ি েশ ম্মনস্বরূপ, গসইরূপ আচাদরম্ম্যর বনকদি সিম্মত্রভাদি 
শরিাপন্ন না হওয়া পরম্ম্যন্ত বিষ্ি েশ ম্মদনর সহজ কথাগুদলা হৃেয়্ম 
করা রায় না । �ীতায় একবি গলোক আদে—

 “তবদ্বদ্ প্রবিপাদতন পবরপ্রদনেন গসিয়া ।
 উপদেক্ষবন্ত গত জ্ানং জ্াবননস্তত্ত্ব েবশ ম্মনঃ”॥

শতম্মবিহীন শরিা�বত, সৎ বজজ্াসা এিং গসিা প্রিবৃর্ এই বতনবি বিিয় 
থাকদল বিষ্ি েশ ম্মদনর কথা ভাদলাভাদিই গিািা রায় ।
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৩৬। প্রশ্ন ঃ শুধি ববষ্ণব�জণর ক্ভক্ষাবকৃ্র্র উজদেশ্য ক্ক?

উর্র ঃ শুদ্ বিষ্ি�দির বভক্ষািবৃর্র উদদেশ্য হল ঃ—

(ক) মায়ামণুগ্ধ জীি গর কৃষ্ গভা�্যদ্রি্যদক বনদজর গভা�্য মদন 
কবরয়া পাপ গভাজদন রত থাদক, তা হইদত তাদের উদ্ার করা ।

(খ) হবর কথা শুনাইয়া তাহাদক সৎ পদথ আনয়ন করাও বনত্য 
ম্দলর পথ গেখাইয়া গেওয়া ।

(�) িবহম্মজ�দতর গলাক বনদজর খাওয়া পরার জন্য অদনক কষ্ 
কদর বকেণু  ধন উপাজম্ম ন কদর, তাহারা ভাদি গর বনদজর গচষ্ায় তারা 
সংসাদরর সুখ সমবৃদ্লাভ করদে, তারা অজ্তািশত ভ�িাদনর বজবনস 
চণু বর কদর পাপ ভক্ষি করদেন । তাই শুদ্ বিষ্ি�ি ওই অজ্ জীিদক 
েয়া করার জন্য তাহার বনকি হইদত বকেণু  গ্হি কবরয়া তার অজাদন্ত 
বকেণু  সুকৃবত সঞ্চয় কবরদত সাহার্য কদর । শুদ্ বিষ্ি�দির বভক্ষািবৃর্ই 
হল জীদি েয়া, জীদির উপর ি্যাক্স চাবপদয় গেয়া নয় ।

৩৭। প্রশ্ন ঃ ভতিজদর আদি ম্ম ও ক্িক্ষা ক্ক হওয়া উক্চত?

উর্র ঃ ভ�িান শীল ভবতিবসদ্ান্ত সরস্বতী ঠাকণু র প্রভণু পাে 
িদলদেন গর, গতামরা ঋি কবরয়াও মহাপ্রভণু র কথা প্রচার কর, তাহা 
হইদল গতামাবে�দক গসই ঋি পবরদশাধ করিার জন্য আরও গিশী কদর 
গসিায় বনরণুতি হইদত হদি । গতামাদের কাদে রখন ঋি পবরদশাদধর 
তা�াো আসদি তখন গতামরা িাধ্য হদয় অবধকতর বভক্ষা সংগ্দহ 
বনরণুতি হইদি । আিার গতামাদের আচার ও চবরত্র সুবনর্ম্ম ল না থাবকদল 
সৎর্ন �হৃস্ ভতি�ি গতামাদের বভক্ষা বেদি না । তখন গতামরা িাধ্য 
হদয় আচারময় পবিত্র জীিন রক্ষা কবরদত রত্নিান হইদি । আবম 
গতামাদের জন্য এক পয়সাও রাবখয়া রাইি না, রাহাদত গতামরা 
পরিত্তীকাদল অলস হদয় হবরকীর্ম্মন হবরদসিা ও সোচারপণুি্য জীিন 
পবরত্যা� কবরদত না পার ।
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৩৮। প্রশ্ন ঃ মঠ ক্ক?

উর্র ঃ মঠ হল হবরকীর্ম্ম দনর গকন্দ্র । হরীকীর্ম্মনই জীিন ও 
গচতনতা । গসখাদন রাহাদত গকান প্রকার অালস্য, অসোচার, গ্াম্য 
বচন্তা, গ্াম্য কথা বকংিা ইতর িাসনা বিন্দণুমাত্রও স্ান না পায় । এজন্য 
গতামাবে�দক দ্াদর দ্াদর ব�য়া সাধারদির বনকি হবরকীর্ম্ম দনর পরীক্ষা 
বেদত হদি । জনসাধারি রখন বনদজদক বভক্ষাোতা, আর গতামাবে�দক 
বভক্ষা গ্হীতা মদন কবরয়া অথ ম্মাৎ গতামাদের অদপক্ষা তাদের পেিী 
িড়, গতামরা তাদের কৃপাপাত্র, এইরূপ িণুবদ্দত তারা গতামাবে�দক 
সমাদলাচনা কবরদি । গকহ গকহ হয়ত গতামাবে�দক �লাধাক্কা বেিার 
জন্য প্রস্তুত থাবকদি, এর �দল গতামাদের সহ্য ক্ষমতা িবৃদ্ পাদি এিং 
বেন্যতা ও অপরদক সর্ান কবরিার সুদরা� পাদি, গতামাদের মদধ্য 
তৃিােবপ সুনীচ, তরুর মদতা সহ্য এিং অপরদক সর্ান করার এই গুি 
থাবকদল সাধারি জীি�ি ইহা গেদখ উপকৃত হইদি ।

৩৯। প্রশ্ন ঃ হক্রক়ীর্ম্মিকার়ীর আর ক্ক ক্ক ক্বষয় রত্ন হওয়া উক্চত?

উর্র ঃ শীল প্রভণু পাে ভবতিবসদ্ান্ত সরস্বতী ঠাকণু র িদলদেন 
গতামাবে�দক ি্যবতি�তভাদি গকউ বকেণু  িবলদল গতামরা তাহাদত রা� 
কবরদি না । বকন্তু গতামাদের গুরুি� ম্ম, শা্রে মহাজন এরা সম্পিূ ম্ম বনদেম্মাি, 
পরম মণুতি, বনত্য ভ�িৎপািম্মে । গকউ অজ্ানক্রদম তাহাবে�দক বকেণু  
িবলদল প্রকৃত সত্য কীর্ম্মন কবরয়া সমাদলাচনাকারীদের ভণু ল সংদশাধন 
কবরয়া বেদি । ইহাদত গতামাদেরও ওই অজ্ ি্যবতিদের পরম ম্ল 
লাভ হইদি । গতামরা আলদস্যর প্রশ্রয় বেয়া অপদরর সমাদলাচনা 
হইদত েণু বি পাইিার জন্য বনর্ম্ম ন ভজন করদত চাও তাহাদত গতামাদের 
চবরত্র সংদশাবধত হইদি না এিং গতামরা আচারময় জীিন লাভ কবরদত 
পাবরদি না । গতামরা প্রবতষ্া পাইিার জন্য বনদজর বনন্দা সহ্য কবরদত না 
পাবরয়া গলাদকর ইবন্দ্রয়তপ ম্মি ও তাহার দ্ারা বনদজর ইবন্দ্রয়তপ ম্মি কদর 
ইহাদত গতামাদের অকল্যাি হইদি এদত আবম িণুবিি গতামরা প্রকৃত 
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ম্দলর পথ পবরত্যা� কবরয়া ভীিি অম্দলর পথ িরি কবরয়াদো । 
গরদহতণু  গতামরা আমার পরম িান্ি বকেণু দতই গতামাবে�দক ইহা আবম 
কবরদত বেদত পাবর না ।

৪০। প্রশ্ন ঃ সদ্ গুরু গক ?

উর্র ঃ সিম্ম বকতি শনূ্যতা লক্ষিবিবশষ্ একমাত্র আত্মধমম্ম  িা 
ভা�িত ধদমম্মর অকৃবত্রম উপদেষ্া ি্যতীত ‘সদ্ গুরু’ কথাবি প্রকৃত 
সাথ ম্মকতা আদেৌ গনই, গকননা একমাত্র ভা�িত ধমম্মই গুরুর বনত্যবে 
ও অপ্রাকৃত তত্ত্ব স্বীকার কদরন । জ�দত বির্হরিকারীর গুরুর সংখ্যা 
অদনক গিবশ, বকন্তু সন্তাপ হরিকারী পারমাবথ ম্মক গুরুর সংখ্যা অদনক 
কম । গর গুরু মতৃণু ্যরূপসংসার গথদক মায়ািদ্ জীিদক উদ্ার কদর 
বনষ্পিভাদি ভ�িাদনর গসিায় বনরণুতি করদত না পাদর গস কখন 
গুরুপদে িাচ্য নদহ ।

৪১। প্রশ্ন ঃ অসৎ স্ ত্যা� বলজত ক্ক গবারায়?

উর্র ঃ জড় জ�দত গভা� িণুবদ্দত প্রাকৃত েশ ম্মন িা গভা�্য েশ ম্মনই 
্রেী স্, গসইরূপ প্রাকৃত েশ ম্মন পবরত্যাদ�র নামই হল অসৎস্ ত্যা� । 
এই ইতর গচষ্া ত্যা� কবরয়া কায়মন িাদক্য কৃদষ্র জন্য অবখল গচষ্ার 
নামই হল সন্ন্যাস । বিষ্ি মাত্রই সর্ম্ম াদপক্ষা উৎকৃষ্ সন্ন্যাস । বিষ্দির 
অপর নাম পরমহংস । গুরুিদ� ম্মর পরমহংস গিদশর সর্ান প্রেশ ম্মন 
কবরিার জন্য িি ম্মাশ্রম ধমম্ম  উপরণুতি গিশ ধারি কবরয়া হবরদসিায় উন্মণুখ 
হওয়াই আমাদের একমাত্র কতম্মি্য ।

৪২। প্রশ্ন ঃ শুধি ক়ীর্ম্মি দুক্ভম্মজক্ষর কারণ ক্ক?

উর্র ঃ গুরুিদ� ম্মর অিমাননা গহতণু ই আজকাল কীর্ম্ম দনর দুবভম্মক্ষ 
হইয়া পবড়য়াদে । আজকাদলর কীর্ম্মন জদড়র কীর্ম্মন, ি্যিসার খাবতদর 
কীর্ম্মন, কনককাবমনী প্রবতষ্া সংগ্দহর জন্য কীর্ম্মন, জদড়বন্দ্রয় গতািদির 
জন্য কীর্ম্মন । এই কীর্ম্মন কৃদষ্র প্রীবতর জন্য িা হবরদতািদনর জন্য নয় । 



 শ্রীউপদেশ - তৃতীয় খণ্ড 165

বকন্তু শুদ্ ভতি�ি ভ�িাদনর প্রীবতর জন্য ও জীদির ম্দলর জন্য গর 
কীর্ম্মন কদরন গসিাই শুদ্ কীর্ম্মন ।

৪৩। প্রশ্ন ঃ ক্িে ও সর্ম্ম  উপকারক গক?
উর্র ঃ একমাত্র ভ�িাদনর শরিা�ত সর্নই বনজ উপকারক ও 

সর্ম্ম  উপকারক । রারা অন্যাবভলািী, কর্্তী ও জ্ানীর স্ কদর তাদের 
এই দুঃস্ োড়াইিার জন্য শুদ্ ভতি�ি সি সময় গচষ্া কদরন ।

৪৪। প্রশ্ন ঃ প্রকৃত গুরুপদাশ্রয় বক্লজত ক্ক বরুায়?
উর্র ঃ শ্রীহচতন্যদেি ও তঁার বনজ জন�ি ও কৃষ্ ভতি�ি গর সি 

উপদেশ আমাদেরদক বেদয় থাদকন তাহা পালন করাই হল প্রকৃত গুরু 
পোশ্রয় ।

শ্রীহবর গুরু বিষ্ি গসিাই সপািম্মে শ্রীদ�ৌরহবরর গসিা ।
৪৫। প্রশ্ন ঃ শ্রী ভ�বাজির সংবাদ ক্কভাজব পাওয়া রায়?
উর্র ঃ ভ�িাদনর বনকি হইদত পত্র পাওয়া রায় না । তঁাহার প্রবত 

অনু�ত ভতি�দির বনকি হইদতই তাহার সংিাে পাওয়া রায়, এিং 
আমাদের সংিাে ও ভদতির দ্ারা ভ�িাদনর বনকি পাঠাদনা রায় ।

৪৬। প্রশ্ন ঃ অম্ল হইজত ক্িসৃ্ক্ত পাবার উপায় ক্ক?
উর্র ঃ বরবন আমাদের গভা� করিার িাসনািা হরি করদত 

পাদরন, বতবন হদচ্ন ‘হবর’। আমাদের এই গভা� িাসনািাই হদচ্ 
অনথ ম্ম । ভ�িাদনর ভদতির স্ কদর রবে কৃষ্ স্বৃত আদস তদি 
অম্দলর হাত হইদত বনসৃ্কবত পাওয়া রায়, নতণু িা নয় ।

৪৭। প্রশ্ন ঃ ‘দক্রদ্র িারায়ণ’ করাটা ক্ক?
উর্র ঃ নারায়ি কখদনা েবরদ্র হদত পাদর না । েবরদ্র ি্যবতি কখদনা 

নারায়ি হদত পাদর না । প্রদত্যক জীিাত্মাই কৃদষ্র অংশবিদশি, জীি 
কখদনা ভ�িান হদত পাদর না, তাই েবরদ্রতাদক নারায়ি িলা িা 
নারায়ি িস্তুদত েবরদ্রতা আদরাপ করা খণুিই পািণ্ডতা ।
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৪৮। প্রশ্ন ঃ ববষ্ণব কাহাজক বজল?

উর্র ঃ শাদ্রে িদল আদে, “সদর্ম্ম  বিষ্ণু জাঃ বিষ্িাচি” অথ ম্মাৎ 
সকদলই গসই পরম পণুরুি বিষ্ণু  হইদত জাত এিং বিষ্ি । স্বরূপতঃ 
সকদলই বিষ্ি হইদলও বরবন মহামায়ার অধীনতা স্বীকার কদরদেন 
তাহাদক অহিষ্ি িলা হয় । পরদমশ্বর বিষ্ণু র ভতি�িই বিষ্ি ।

৪৯। প্রশ্ন ঃ কৃষ্ণ গসবায় অক্্কার ক্কজস হয়?

উর্র ঃ মণুতি না হইদল কৃষ্ গসিায় অবধকার হয় না । কৃষ্দতা 
একমাত্র রাধারািীর িস্তু । রাধারািীর গসিা ি্যাতীত কখদনা কৃষ্ 
গসিার অবধকার লাভ হদত পাদর না । শ্রীগুরুদেি হদলন শ্রীমতী 
রাধারািীর স্বরূপ, শ্রীগুরুদেিই একমাত্র কৃষ্ গসিায় অবধকার বেদত 
পাদরন ।

৫০। প্রশ্ন ঃ মানুজষর একমাত্ কতম্মব্য ক়ী?

উর্র ঃ ভ�িাদনর শ্রীনামকীর্ম্মন ি্যতীত পবৃথিীদত অন্য গকান 
সাধন ভজন নাই ।

৫১। প্রশ্ন ঃ শ্রীমন্হাপ্রভ্ রখি সাক্ষাৎ কৃষ্ণ, তখি শ্রীমি মহাপ্রভ্র 
ভেি কক্রজলই গতা সব হয়, পরৃক কৃষ্ণ আরা্িার দরকার ক়ী?

উর্র ঃ রারা এরকম বিচার কদর, তাদের কৃষ্ ও গ�ৌদর গভে িণুবদ্ 
হদয়দে । কতগুবল গলাক গ�ৌর অানু�দত্যর েলনা কবরয়া এরূপ প্রলাপ 
িবকয়া থাদকন, তাহা গ�ৌর ভজন নদহ, ইহা কপিতা ও ভণ্ডতা মাত্র । 
কৃষ্ হইদত িড় িস্তুর কল্পনাই মদনাধমম্ম  িা মায়া । গসিদকর শ্রীকৃষ্ 
উপাসনার পিূম্মাভাসই গ�ৌর উপাসনা । আর বসদদ্র গ�ৌর উপাসনাই 
শ্রীকৃষ্ উপাসনা ।

৫২। প্রশ্ন ঃ অিরম্ম ক্িবকৃ্র্ ক্কজস হয়?

উর্র ঃ হবরভজন না কবরদল জীি জ্ানী, কর্্তী িা অন্যাবভলািী 



 শ্রীউপদেশ - তৃতীয় খণ্ড 167

হইয়া রায়, গসইজন্য ভ�িানদক মহামন্ত্র উর্ারি কবরয়া ডাবকদিন । 
কৃষ্নাম উর্স্বদর কীর্ম্মন কবরদল অনথ ম্ম বনিবৃর্ হয় ।

৫৩। প্রশ্ন ঃ সজ্র ফল ক়ী?

উর্র ঃ সাধণু স্ই মানি জীিদনর হবরভজদনর প্রধান িবৃর্, আর 
সাধণু সদ্র প্রভাদি আত্মা ক্রদম ক্রদম হবরদসিায় প্রমর্ হয় । মানি 
জীিদন ইহাই একবি সর্ম্ম  প্রধান অিলম্বন । বকন্তু আমরা দুভম্ম া�া, সাধণু 
স্ িবঞ্চত হইয়া িথৃা জীিন কািাইদতবে । এর �দল অন্যান্য কারম্ম 
হবরদসিার জায়�া েখল কদর বনদয়দে ।

৫৪। প্রশ্ন ঃ ‘্াম’ িজদে ক্ক বরুায় ? 

উর্র ঃ ‘ধাম’ শদব্দর অথ ম্ম আদলাক; গর আদলাক আমাবে�দক 
ভ�িাদনর গসিায় বনরণুতি কবরয়া গেয়, গসই আদলারই অনুসন্ান 
হউক । উল্ণুদকর িবৃর্ অিলম্বন কবরয়া আমরা কত জন্ম-জন্মান্তর 
কািাইয়াবে, অন্কাদর প্রবিষ্ হইিার রত্ন কবরয়াবে । আমাদের 
দুরিস্া গেবখয়াই পণুরাি-সূরম্ম্য শ্রীমে ভা�িত গলোক ৭।৫।৩১-৩২-এ 
িবলয়াদেন,—রাঁহারা এই জ�দতর মনুষ্য জাবতর গচষ্া, অথ ম্ম, বিদ্া, 
িণুবদ্, পাবণ্ডত্য প্রভৃবতদত মর্—আচ্ন্ন হইয়া আদেন, তাঁহাদের 
সত্যানুসন্াদন িাধা ঘবিদতদে।  আিার রাঁহারা সত্য জানা কবঠন—
অত্যন্ত দুষ্পাপ্য, এরূপ দুর্ম্ম লতার প্রশ্রয় গেন, তাঁহাদেরও হবরভবতির 
বিচার কম । িাস্তিসদত্যর অনুসন্ান কবরদত হইদল ভবতিরসপাত্র 
ভা�িদতর বনকদিই ভবতিরসশা্রে ভা�িত পাঠ করুন।  ভা�িত 
পাঠদকর অধ্যািসাদয়র অন্যতম জ্াদন গর প্রকার পাঠ হয় িা হইদতদে, 
তাহাদত জ�দতর সমহূ সর্ম্ম নাশ সাবধত হইদতদে—িতিা ও গশ্রাতা 
উভদয়রই অসুবিধা ঘবিদতদে।  ভ�িাদনর অনুগ্হ লাভ ি্যিসায় নদহ, 
আর িাকী সিই ি্যিসায় । 
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৫৫। প্রশ্ন ঃ ববষ্ণব ক্বজবিষ কক্রজল ক্ক হয় ?

উর্র ঃ বিষ্দি বিদদ্ি দ্ারা মহাদরৌরদি পবতত হইদত হয় । 
 বনন্দাং কণু র্ম্ম বন্ত গর মঢূ়া বিষ্িানাং মহাত্মানাম্ ।
 পতবন্ত বপতৃবভঃ সাদ্ম্ম ং মহাদরৌরি-সংবজ্দত ॥ 
ি্দেদশ বিষ্ি বিদদ্ি িহুল পবরমাদি উপবস্ত হইয়াদে । 

িহুদলাক বিষ্ি প্রিরৃ্ হওয়ায় অহিষ্িতা অত্যন্ত প্রিল হইয়াদে । 
বিষ্ি-বিদদ্ি ি্যতীত অহিষ্ি�দির োনাপাবন রুজণু িন্ হইয়া রায়,  
তাই তাঁহাদের এত উদ্ম।  এই অভবতির বিচার—বিষ্ি-বিদদ্ি 
জ�ৎ হইদত থাবময়া রাউক। ধর্ম্ম জ�দতর গেৌরাদত্ম্যর কথা সুষ্ণু ভাদি 
আদলাবচত হউক । 

৫৬। প্রশ্ন ঃ ক্বষয়়ী কাহারা ?

উর্র ঃ গসই সকল ি্যবতিই বিিয়ী, রাঁহারা প্রাকৃত ্রেীপণুত্রাবের 
গসিায় বনরণুতি থাবকয়া বনত্যম্ল লাদভর সময়দক িথৃা ি্যয় কদরন । 

৫৭। প্রশ্ন ঃ ববষ্ণব হওয়ার ক্ক ফল ? 

উর্র ঃ বিষ্ি হওয়াই সদর্ম্ম ার্মতা । ব্রাহ্মি জীিদনর একমাত্র 
কর্ম্মি্য বিষ্িতা গকাবি গকাবি জন্ম বিোবন্তক হইিার পর লাভ হয়।  
িাংলায় গকিলহদ্তিােী পবণ্ডত�ি িদলন —আমরাই গশ্রষ্; বকন্তু অন্য 
কাহারও কথা নয়, সর্ম্ম দশ্রষ্ িণুবদ্মান ি্যাসদেি বলবখয়াদেন,— 

“সহস্র সহস্র ব্রাহ্মদির মদধ্য একজন রাবজ্ক ব্রাহ্মি গশ্রষ্, 
রাবজ্ক সহদস্রর মদধ্য একজন বিোবন্তক ব্রাহ্মি গশ্রষ্, এইরূপ গকাবি 
বিোবন্তদকর মদধ্য একজন বিষ্ণু ভতি গশ্রষ্, আিার বিষ্ণু ভতি সহদস্রর 
মদধ্য একজন একাবন্ত-বিষ্ি গশ্রষ্ ।” 

৫৮। প্রশ্ন ঃ ক্িষ্পট গসবার ফজল ক্ক হয় ?

উর্র ঃ বরবন িা রাঁহারা বনষ্পদি হবরকীর্ম্মন প্রচার িা 
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চতণু দেম্ম শভণু িনপবত শ্রীদ�ৌরসুন্দদরর অর্ম্ম া ও িানীপজূার গসিানুকলূ্য 
কদরন, গ�ৌরজন�ি স্বততঃই তাঁহার িা তাঁহাদের প্রবত গনেহ-বিবশষ্ 
এিং গসই গনেহ ও কৃপার পাবরপাবশ্বকতায় অন্যান্য গলাদকরও গসিার 
সমবৃদ্ হইয়া থাদক । 

৫৯। প্রশ্ন ঃ ভতি�জণর তরাকক্রত অম্ল আজি ক্ক ? 

উর্র ঃ শ্রীল প্রভণু পাে িদলন,—ভতি�দির তথাকবথত অম্ল 
নাই,  বকন্তু অভতি�দির অন্যাবভলাি ও কমম্ম-জ্ানাবে স্পহৃাজবনত 
তথাকবথত শুভ ও ম্দলর মদধ্যও অম্দলর খবনই প্রচ্ন্ন থাদক।  
বতবন আরও িদলন,—ঐকাবন্তক ভ�িদ্তি ভ�িাদনর রািতীয় বিধান 
অিনত মস্তদক স্বীকার কদরন।  ভ�িাদনর ি্যিস্ার চঞ্চলতা প্রকাশ 
কবরদল তাঁহাদত শ্রদ্ার অভাি ও বনদজর অন্যাবভলাি প্রমাবিত হয় ।  
এতৎপ্রসদ্ শ্রীল প্রভণু পাে “তদর্হনু কম্পাং “ এই ভা�িতীয় গলোক ও 
“বিরচয় মবয় েণ্ডং” শ্রীরূপপ্রভণু র এই গলোদকর বিসৃ্তত ি্যাখ্যা কদরন ।  
শ্রীরূদপর গলোদকর তাৎপরম্ম্য এই গর—িবৃষ্ িজ্র�ভম্মই হউক আর 
সুশীতল িাবর�ভম্মই হউক, চাতক গসই িবৃষ্র জল ি্যতীত অন্য গকান 
িস্তুর স্তুবত কদর না।  ভ�িদ্তিও ভ�িৎকৃপা আপাতঃ েৃবষ্দত েণ্ড িা 
বনষ্ণু রতা িবলয়া প্রতীয়মান হউক বকম্বা সম্পেরণুতিই হউক, তৎপ্রবত েৃবষ্ 
না কবরয়া ঐকাবন্তকভাদি শ্রীভ�িাদনই শরিাপন্ন থাদকন । ঐকাবন্তক 
ভ�িদ্তি কমম্ম�ল-িাধ্য নদহন ।  বকন্তু বতবন বনদজ বেন্যক্রদম জাদনন 
গর, আবম কর্ম্ম �ল গভা� কবরদতবে ।

৬০। প্রশ্ন ঃ গসবায় িলিা এবং গুরুক্বষ্ণজবর ক্িদিায় ক্ক ফল হয়?

উর্র ঃ মহাপ্রভণু র িাড়ীদত গর সকল গলাক গকানপ্রকার েলনা 
কবরয়াদে এিং গুরু-বিষ্দির বনন্দা, অিজ্া এিং উদদ্� প্রোন 
কবরয়াদে, তাহাদের পতন হইয়াদে, তাহারা রমেদণ্ড েবণ্ডত হইয়াদে । 

৬১। প্রশ্ন ঃ সকলজক ক্ক ক্িষ্ বলা রাইজব ?

উর্র ঃ অিনত মস্তদক শাসন স্বীকার না কবরদল তাঁহাদক বশষ্য 
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িলা হইদি না।  হবরদসিক�ন মদঠ িাস কদরন।  মঠিাসীর আচার-
বিচার োবড়য়া বেদল কমঠদভাজী হইয়া পবড়দত হইদি।  মঠ-স্বাথ ম্ম ও 
মঠদসিা োবড়য়া বেদল িবহমণুম্মখ জীি কমঠিাসী হয় । *কমঠ – কচ্প ।

৬২। প্রশ্ন ঃ হক্রভেি বাদ গদওয়া রায় ক্ক ?

উর্র ঃ হবরভজন িাে বেদলই জীি �হৃদমধী হয় ।  হবরভজন 
পরায়দির �হৃ বিকণু ঠে সেৃশ ।  মদঠর গসিা কবরদত হইদি ।  মঠদসিা 
গ্হি কবরদত হইদি না । �হৃদক মঠ কবরদত হইদি। বকন্তু মঠদক �দৃহ 
পবরিত কবরদত হইদি না ।

৬৩। প্রশ্ন ঃ কাহারা ববষ্ণজবর ক্িদ্রানুসন্ধাি কজরি?

উর্র ঃ রাঁহারা হবরভজন কদরন, তাঁহারা কখনও বিষ্দির 
বেদ্রানুসন্ান কদরন না।  ভ�িৎপ্রস্-বিমণুখ হইদলই জীদির পতন 
অিশ্যভিািী। 

৬৪। প্রশ্ন ঃ আমাজদর কর্ম্মব্য ক্ক ? 

উর্র ঃ সিম্মক্ষি কৃদষ্র সুহখিিা-ি্যতীত আমাদের আর গকান 
কারম্ম্যই নাই।  কৃদষ্র নাদমর ভজদন ক্রদম রূদপর, গুদির, পবরকর�দির 
ও লীলার গসিা পাওয়া রাইদি।  শ্রীনামভজনই সিম্মবসবদ্।  শ্রীনাদমর 
ভজন ি্যতীত নামীর ভজন হয় না।  ইহজ�দত নানাপ্রকার শব্দ 
আমাদের কদি ম্ম িঙৃ্কত হইদতদে, তাহা অপসাবরত  কবরয়া কৃদষ্র কথা 
শ্রিি কবরদত হইদি । 

৬৫। প্রশ্ন ঃ  গভা�়ী ও ত্যা�়ী ক্বষজয় ক্বচার ক্ক রূপ ?

উর্র ঃ গভা�ী ও ত্যা�ী—ইহজ�দতর গলাক, গভা� ও ত্যা�—
এ-জ�দতর বিচার।  ভ�িদ্তি এ জ�দতর ন’ন, বতবন গভা�ীও 
ন’ন, ত্যা�ীও ন’ন।  গভা�ী সিম্মো গভা�াকাঙ্কা কদর, বকন্তু “ক্ষীদি 
পণুদি্য মর্ম্ম ্যদলাকং বিশবন্ত”—বিচাদর গভা�ীর দুেম্মশা গে’গখ ত্যা�ী 
মদন কদর,—স্ব�ত-স্বজাতীয়-বিজাতীয় গভে-রবহত হ’দল—দ্রষ্া-
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েৃশ্য-েশ ম্মন এক হ’দলই িাস্তি-েশ ম্মন । ভবতিদত গকানপ্রকার তপস্যা 
নাই । ভদতির তপস্যা প্রভৃবত বনজ-ইবন্দ্রয়তপ ম্মদির জন্য নয়, বতবন বনদজর 
জন্য গকান কাজই কদরন না, তঁার রা’ বকেণু  সিই ভ�িৎদসিার জন্য । 
ভ�িান্ ও ভদতির গসিা ক’রদলই তপস্বীর তপস্যার সাথ ম্মকতা, নতণু িা 
তা’র গকান মলূ্যই নাই ।

৬৬। প্রশ্ন ঃ মানুজষর একমাত্ কর্ম্মব্য ক্ক ?

উর্র ঃ মহাপ্রভণু র বশক্ষা,— 
 তৃিােবপ সুনীদচন তদরারবপ সবহষ্ণু না ।
 অমাবননা মানদেন কীর্ম্মনীয়ঃ  সো হবরঃ ॥
হবরকীর্ম্মনই একমাত্র কারম্ম্য । সিম্মো হবরকীর্ম্মন হদলই বনজ 

গভা�াবের কাজ থামদি । অনুক্ষি ভ�িাদনর কথা স্বৃতপদথ না 
থাকদলই জদড়র গভা� হদয় রাদি।  প্রদত্যক িস্তুর সদ্ ভ�িাদনর বক 
সম্বন্ না জানদল গপ্রমাই প্রদয়াজন হদি না।  দুর্ণুম্ম বদ্রণুদতির প্রাথ ম্মনীয় 
বিিয়ই—প্রাকৃত ধর্ম্ম , কর্ম্ম , অথ ম্ম, কাম ও গমাক্ষ।  শ্রীদ�ৌরসুন্দদরর 
কথায় এগুবল বশশু-বশক্ষার কথা, উর্তর ও উর্তম বশক্ষার কথা 
বতবন ি’গলদেন।  উপবনিে, �ীতা হল Infant Class-এর পাঠ, Higher 
Study েরকার—শ্রীমদ্া�িত আদলাচনা আিশ্যক। 

৬৭। প্রশ্ন ঃ শ্রীক্চতন্যভা�বত-পাঠ ও শ্রীমদ্ভা�বত-পাজঠর মজ্্য 
পার ম্মক্য ক্ক ?

উর্র ঃ শ্রীল প্রভণু পাে িদলন গর,—রঁাহারা শ্রীহচতন্য ভা�িত 
ও শ্রীমদ্া�িদত গভেিণুবদ্ কদরন,  তাঁহারা প্রাকৃত িাউল ও প্রাকৃত 
সাহবজক মতািলম্বী । গ�ৌর ও কৃদষ্ গভেিণুবদ্ হইদতই এই সকল 
দুর্ণুম্ম বদ্র উেয় হয়। গসই দুর্ণুম্ম বদ্  বিনাদশর জন্য শ্রীমদ্া�িত অদপক্ষা 
ঔোরম্ম্যময়বশক্ষা গ্থেরাজ শ্রীহচতন্যভা�িদতর বশক্ষাই অবধকতর 
ম্লপ্রে ।
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৬৮। প্রশ্ন ঃ  ববকুন্ঠ হইজত মরুরার গশ্রষ্ঠতা গকি ?

উর্র ঃ বিকণু ঠে এ জ�দত আদসন না । বিকণু ঠে তাঁহার স্বাতন্ত্র্য ধর্ম্ম  
রক্ষা কবরয়া সিম্মোই প্রপঞ্চাতীত স্াদন অিস্ান কবরদতদেন । বকন্তু গর 
বিকণু ঠে পরমকরুিা বিস্তারাথ ম্ম তাঁহার গস স্বাতন্ত্র্য শবতিদক ঔোরম্ম্যময়ী 
কবরয়া আজ কৃদষ্র জন্মলীলা বিস্তাদরর জন্য প্রপঞ্চাতীতভাদি প্রপদঞ্চ 
প্রকাশ কবরয়াদেন, গসই মথণুরার বিকণু ঠে হইদতও বিবশষ্্য আদে । 

৬৯। প্রশ্ন ঃ সা্ুস্ কাহাজক বজল ?

উর্র ঃ অসাধণু িা সাধণুব্রুিদক সাধণু কল্পনা কবরয়া স্ কবরদল 
বকম্বা প্রকৃত সাধণুর বনকি স্বতন্ত্রতা সংরক্ষি কবরিার অবভনয় কবরদল 
তদ্দারা সাধণুস্ হইদি না। 

৭০। প্রশ্ন ঃ মরুরাবাস ক্ক প্রকাজর হইজত পাজর ? 

উর্র ঃ গভা�িণুবদ্দত মথণুরািাদসর অবভনয় মথণুরািাস নদহ । 
৭১। প্রশ্ন ঃ শ্রীে�ন্ারজদব তত্ত্বতঃ ক্ক বস্তু ? 

উর্র ঃ শ্রীজ�ন্নাথদেি—পণুরুদিার্ম িস্তু—স্বয়ংরূপ সম্বন্জ্ান 
তত্ত্ব মেনদমাহন শ্রীকৃষ্ । গপ্রমাঞ্জনচ্ণু বরত ভবতি বিদলাচদনর বনকিই 
তাঁহার গসই স্বরূপ প্রকাবশত হয় । স্বয়ং ভ�িান শ্রীকৃষ্হচতন্য মহাপ্রভণু  
আশ্রয়-বশদরামবির ভাদি বিভাবিত হইয়া শ্রীজ�েীশদক স্বয়ংরূপ 
শ্রীকৃষ্রূদপ েশ ম্মদনর আেশ ম্ম প্রকি করাইয়া তাঁহাদক আবল্ন কবরদত 
প্রধাবিত হইয়াবেদলন । 

৭২। প্রশ্ন ঃ গুরু গক ?

উর্র ঃ বরবন সকল গুরুর একমাত্র আরাধ্য িস্তু, গসই পিূ ম্মিস্তুর 
গসিা বরবন কদরন, বতবন গুরু । গসতার গশখাদনার গুরু িা কসরৎ 
গশখাদনার গুরুর কথা িলবে না, তারা মতৃণু ্য হ’গত রক্ষা করদত পাদর 
না ।  ভা�িদতর গলোক ৫।৫।১৯-এ পাই—গস গুরু, গুরু ন’ন; গস 
বপতা, বপতা ন’ন; গস মাতা, মাতা ন’ন; গস গেিতা, গেিতা ন’ন; গস 
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স্বজন, স্বজন ন’ন;—বরবন আমাবে�দক মতৃণু ্যর মণুখ হ’গত রক্ষা করদত 
না পাদরন—আমাবে�দক বনত্য জীিন বেদত না পাদরন—এই জড় 
জ�দতর অবভবনদিশ-রূপ অজ্ান-মতৃণু ্য হ’গত রক্ষা করদত না পাদরন।  
অজ্তা হ’গতই মতৃণু ্যমণুদখ পবতত হই, বিজ্তা হ’গত মতৃণু ্যমণুদখ পবতত 
হই না । 

৭৩। প্রশ্ন ঃ গকহ গকহ কাল়ী, কৃষ্ণ, �জণি প্রভৃক্ত সমস্ই এক 
বজলি, ইহা ক্ক সত্য ? 

উর্র ঃ কালী, কৃষ্ প্রভৃবত এক নয়। একিা হল জ�ৎ, আর 
একিা জ�ন্নাথ । অদধাক্ষজ িস্তু জ�ন্নাথদক  অক্ষজজ্াদনর দ্ারা মানুি 
ধারিা করদত পাদর না । সদর্ম্ম শ্বদরশ্বর ভ�িান বিষ্ণু  ও তেবভন্ন িস্তুদক 
গর এক অথ ম্মাৎ সমান মদন কদর, গস পািণ্ডী—নারকী ।  পদ্মপণুরাি 
িদলন,—গর ি্যবতি পজূার বিগ্দহ বশলািণুবদ্, বিষ্ি-গুরুদত মরিশীল 
মানিিণুবদ্, বিষ্দি জাবতিণুবদ্, বিষ্ণু -বিষ্ি-পাদোেদকজলিণুবদ্।  
সকল কল্পনাবিনাশী বিষ্ণু নাম মদন্ত্র শব্দসামান্য িণুবদ্ এিং সদর্ম্ম শ্বর 
বিষ্ণু দক অপর গেিতার সমিণুবদ্ কদর গস নারকী।  বিষ্িতন্ত্র-িচন 
িদলন,—গর ি্যবতি ব্রহ্মা-রুদ্রাবে গেিতার সবহত বিষ্ণু দক সমান জ্ান 
কদর, গস বনচিয়ই পািণ্ডী। মায়ামণুগ্ধ, কনক-কাবমনী-প্রবতষ্া-গলালণুপ 
মর্ম্ম ্যজীিদক অদনদক কৃষ্, নারায়ি, হবর, বিষ্ণু , ঈশ্বর, গুরু প্রভৃবত 
নাদম অবভবহত কদর । এরা সি পািণ্ডী । 

৭৪। প্রশ্ন ঃ সা্ুসজ্ কৃষ্ণানুি়ীলজির প্রজয়ােি়ীয়তা ক়ীর্ম্মি ক্বষজয় 
শ্রীল প্রভ্পাদ ক্ক বজলি ?

উর্র ঃ িড় েবরদ্র আমরা, ‘েবরদ্র নারায়ি’ নবহ ।  আমাদের 
এই েবরদ্রতা কবময়া রাওয়া েরকার । ধন সংগ্হ করা প্রদয়াজন । 
কৃষ্দপ্রমই গসই মহাধন । 

 “গপ্রমধন বিনা ি্যথ ম্ম েবরদ্র জীিন । 
 োস কবর গিতন গমাদর গেহ গপ্রমধন ॥
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—ইহাই আমাদের একমাত্র প্রাথ ম্মনীয় বিিয় । কৃষ্প্রীবত প্রদয়াজন 
হইদল কৃদষ্তর িস্তুদত অপ্রীবত স্বাভাবিক হইয়া পদড় । মহাপ্রভণু র 
আদেশ— 

 “পবৃথিীদত আদে রত ন�রাবে গ্াম । 
 সিম্মত্র প্রচার হইদি গমার নাম ॥ 
জ�দত মাবয়ক নামই সিম্মত্র চবলদতদে; বিকণু ঠেনাম প্রচাবরত হউক । 

বিকণু ঠে নাদমর প্রচারই মহাপ্রভণু র মদনাহভীষ্।  আমাদের প্রচার প্রিালী 
এইরূপ হউক—প্রচণু র পবরমাদি Pamphlet করা হউক । মবন্দর না হয়, 
নাই হইল । তাঁহারা গেখণুন—উহাদের গেদশ েশ ম্মন িা প্রদয়া�শাদ্রে 
কতিণু কণু  বক আদলাচনা হইয়াদে, আর আমরা কত িড় বজবনিবি িবলদত 
িবসয়াবে ।  

৭৫। প্রশ্ন ঃ মনুষ্ েজন্র কর্ম্মব্য ক্ক ? 
উর্র ঃ ভ�িাদনর চরদি অকপি েৃঢ় শ্রদ্া বিশ্বাসই প্রদয়াজন । 

ভ�িাদনর চরদি রাঁহাদের অকপি েৃঢ় বিশ্বাস রবহয়াদে, তাঁহাদের 
গসিা করা েরকার । আমরা গকান বেন মবরয়া রাইি, তাহার বস্রতা 
নাই, অতএি আমাদের ক্ষণু দ্র অবনত্য নশ্বর িস্তুর গসিা কবরিার সময় 
নাই।  রখন মানুি হইয়া জন্মগ্হি কবরয়াবে, তখন গোি অস্ায়ী 
বজবনদির গসিা কবরি না, �হৃব্রত হইি না, কণু কণু দরর গসিা কবরয়া ভাব্ 
হইি না—গ�া�েম্মদভর ন্যায় ভারিাহী হইি না । আমরা সারগ্াহী 
হইি । আমরা মবক্ষকার িবৃর্ পবরত্যা� কবরয়া মধণুকদরর িবৃর্ অিলম্বন 
কবরি । এ জ�দত ক্ষণু দ্র িস্তুর ভাল-মন্দ, পাপ-পণুি্য বিচার সকলই 
মদনাধর্ম্ম  ।

 ‘বদ্ত’ ভদ্রাভদ্র জ্ান, সি ‘মদনাধর্ম্ম ’।
 ‘এই ভাল, এই মন্দ’—এই সি ‘ভ্রম’॥  
৭৬। প্রশ্ন ঃ শ্রীরূপ-রঘিুাজরর করা আমাজদর কজণ ম্ম প্রজবি কজর 

িা গকি ? 
উর্র ঃ সংসার–িাসনা রখন সম্পিূ ম্মরূদপ থাবময়া রাইদি, 
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তখনই শ্রীরূপ-রঘণুনাদথর কথা কদি ম্ম প্রদিশ কবরদি, তাহার পদূিম্ম 
নয়।  শ্রীমন্মহাপ্রভণু  কৃষ্-গসিার কথা জানাইয়াদেন । শ্রীবনত্যানন্দ প্রভণু  
শ্রীদ�ৌরসুন্দদরর গসিার কথা জানাইয়াদেন এিং শ্রীবনত্যানন্দপ্রভণু র 
গসিার কথা শ্রীোদমাের-স্বরূপ প্রভণু  বরবন পণুরুদিার্ম ভট্াচারম্ম্য নাদম 
পবরবচত বেদলন, বতবন জ�ৎদক জানাইয়াদেন । শ্রীরূপ-রঘণুনাথও 
গসই স্বরূপ-োদমাের প্রভণু র কথা জানাইয়াদেন । শ্রীল গ�াস্বামী�দির 
গ্থেপাদঠ তাহা জানা রায় । 

৭৭। প্রশ্ন ঃ শ্রীল ঠাকুর ভক্তি ক্বজিাদ দুঃস্ পক্রত্যাজ�র ক্ক 
আদি ম্ম প্রদি ম্মি কজরজিি ? 

উর্র ঃ বতবন িদলদেন,—‘বচতন্যবিমণুখ–বনজজদন জাবন পর।  
রত near and dear ones —সকদলরই স্ গেদড় বেদত হদি, রবে 
তারা বচতন্য-বিমণুখ হন। বচতন্যবিমণুখ বক না, তা’ জানিার উপায় প্রকৃত 
বচতন্য-ভদতির মদনাহভীষ্ পরূদি আনুকলূ্যকারী ি্যবতিই শ্রীহচতদন্যর 
গসিায় উন্মণুখ।  বচতন্যভদতির বিদদ্িকারী সি কৃবম-জাতীয়; আত্মার 
পণুবষ্কর খাদ্রূদপ রা বকেণু  গ্হি করা রাদি, তাদত আত্মশরীর পণুষ্ না 
হদয় কৃবমর শরীর পণুষ্ হদি ।      

৭৮। প্রশ্ন ঃ পজরর গদাষ গদক্খ গকি ? 

উর্র ঃ আবম বনজ মনদক গশাধন কবরদত না পারায় পদরর গোি  
অনুসন্ান কবর । 

৭৯। প্রশ্ন ঃ ত়ীর ম্মস্াি গকারায় অবক্স্ত ? 

উর্র ঃ এতৎসম্বদন্ শ্রীল প্রভণু পাে িবলয়াদেন,—“গরখাদন 
হবরকথা, গসখাদনই তীথ ম্ম ।” 

৮০। প্রশ্ন ঃ একমাত্ রক্ষাকর্ম্ম া গক ? 

উর্র ঃ শ্রীল প্রভণু পাে িবলয়াদেন, “গর মণুহদূতম্ম  আমাদের রক্ষাকর্ম্ম া 
থাবকদি না, গসই মণুহদূতম্মই আমাদের পাবরপাবশ্বম্মক সকল িস্তু শত্রু হ’গয় 
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আমাবে�দক আক্রমি কবরদি । প্রকৃত সা্ুর হক্রকরাই আমাজদর 
রক্ষাকর্ম্ম া ।”

৮১। প্রশ্ন ঃ গদহ্ারজণর স্ার ম্মকতা ক্কজস ? 

উর্র ঃ শ্রীল প্রভণু পাে িবলয়াদেন,—“আমরা জ�দত গিশী বেন 
থাবকি না, হবরকীর্ম্মন কবরদত কবরদত আমাদের গেহপাত হইদলই এ 
গেহ ধারদির স্বাথ ম্মকতা । 

৮২। প্রশ্ন ঃ অস্র্ ভজতির গলাভি়ীয় বস্তু ক্ক ? 

উর্র ঃ শ্রীল প্রভণু পাে ি’গলন,—“রূপানুদ�র বকঙ্করম্ম্য ি্যতীত 
অন্তর্ ভদতির আর গকান লালসা নাই ।” 

৮৩। প্রশ্ন ঃ ে়ীজবর পরম ্র্ম্ম  ক্ক ? 

উর্র ঃ শ্রীল প্রভণু পাে িবলয়াদেন—“মাথণুর-বিরহ-কাতর 
ব্রজিাবস�দির গসিা করাই আমাদের পরম ধর্ম্ম  ।” 

৮৪। প্রশ্ন ঃ “রত মত তত পর”—এই ক্বচারই সমস্ ্ র্ম্ম  ক্ববাজদর 
ম়ীমাংসা ও ভ�বদ দি ম্মিকার়ীর করা । ইহা ক্ক ক্ঠক ?

উর্র ঃ “রত মত তত পথ”—এই মতিাে প্রচ্ন্ন নাবস্তকতার 
চরম ও অধদর্ম্ম র সন্ানহীন বনবর্ম্ম দশি বচন্তাপর-মদনাধম্তী-সম্প্রোদয়র 
গলাকরঞ্জন ও মদনারঞ্জনকাবরিী কথা।    

৮৫। প্রশ্ন ঃ মানুজষর গসবা বা ে়ীজবর গদহ-মজির গসবাই ঈশ্বর-
গসবা ক্ক ? 

উর্র ঃ িদ্জীদির গেহ মদনর গসিা গক ঈশ্বর গসিা িলা চরম 
নাবস্তকতা । তাহা অদধাক্ষজ ভ�িৎ গসিা হইদত সম্পিূ ম্ম পথৃক । 
অদধাক্ষজ ভ�িাদনর একান্ত গসিক িা মহাভা�িদতর গসিা দ্ারা 
পরদমশ্বদর গসিা িণুবদ্র উেয় হয়, বকন্তু িদ্জীদির গেহ মদনর গসিার 
দ্ারা হবরবিস্বৃত ঘদি। 
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৮৬। প্রশ্ন ঃ আজ� রােক্িক্তক-স্া়্ীিতা লাভ করা, পজর 
্র্ম্ম চর্ম্ম া করা, অরবা ্র্ম্ম -রােক্িক্তক সুক্ব্াবাদ সংগ্রজহরই অস্ত্র—
ইহা ক্ক ক্ঠক? 

উর্র ঃ পাবথ ম্মি রাজনীবত প্রবত মণুহদূতম্ম  পবরির্ম্মনশীল।  গেশাত্মদিাধ 
গেহাত্ম-গিাদধরই সদহাের । পাবথ ম্মি রাজনীবত ি্যবষ্ ও সমবষ্�ত 
গভা�িাে সংগ্দহর জননী। একমাত্র স্বরাট্ লীলা পণুরুদিার্দমর ও 
তাঁহার গসিক�দির অবস্তায় িাসই প্রকৃত স্বাধীনতা; আর িাে িাকী 
সকলই িহুরূপী কারা�ার গভা�। 

৮৭। প্রশ্ন ঃ ‘ে়ীব ভ�বাজির দাসানুদাস’—এরূপ অক্ভমাি ক্ক 
ে়ীজবর অজ্া�ক্তকারক ? 

উর্র ঃ জীি—ভ�িদোসানুোস,—ইহাই প্রদত্যক বনর্ম্ম ল আত্মার 
িা পরমমণুতি পণুরুদির স্বরূদপর অবভমান ।  আর ‘আবম প্রভণু  িা জ�দতর 
কর্ম্ম া’—ইহা প্রকৃবত কিবলত, বরপণুতাবড়ত মায়ািদ্-জীদির পতদনর 
পতাকা।  ‘আবমই ব্রহ্ম’—এরূপ অবভমানও আত্মহত্যার পদথর রাত্রীর 
অবভমান । 

৮৮। প্রশ্ন ঃ গভা�়ীরই অজর ম্মর প্রজয়ােি, সা্ু�জণর ক্িকট অরম্ম 
‘ক্বষ’ বক্লয়া পক্রত্যাে্য—ইহাই ক্ক ক্ঠক ? 

উর্র ঃ গভা�ীর বনকিই অথ ম্ম বিিবক্রয়া কদর, গভা�ীর গভাদ�র 
ইন্ন গরা�াইয়া তাহার বনদজর ও সমাদজর সর্ম্ম নাশ করায় ।  ভ�িৎ-
গসিক গভা�ী ও ত্যা�ী নদহন িবলয়া বতবন নারায়দির অথ ম্ম িাহ্য গভা�ী 
আত্মসাৎ কবরয়া বনদজর সর্ম্ম নাশ কবরদত প্রস্তুত হইয়াদে, তাহা েদল, 
িদল, গকৌশদল গ্হি কবরয়া গভা�ীর ি্যবতি�ত অথ ম্ম মাবলদকর গসিায় 
বনরণুতি কদরন । ভ�িৎ গসিক কৃষ্ সম্বন্ীয় িস্তুদক ত্যা� কদরন না, 
তদ্দারা কৃষ্দসিা কদরন ।

৮৯। প্রশ্ন ঃ ববষ্ণব্র্ম্ম  সাম্প্রদাক্য়ক বক্লয়া সঙ়্ীণ ম্ম ও ক্হদুি্র্ম্ম  
অসাম্প্রদাক্য়ক বক্লয়া সার্ম্ম েি়ীি? 

উর্র ঃ বিষ্িধর্ম্ম  ধর্ম্ম াথ ম্মকাম ও গমাক্ষকাদমর েঃূস্-ির্ম্ম নপরূ্ম্ম ক 
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অদধাক্ষজ কৃদষ্বন্দ্রয়-তপ ম্মনপর সৎসং� গ্হদির জন্য সৎসাম্প্রোবয়ক । 
‘সৎস্’ অদথ ম্ম গশ্রৌতপথ । আত্মধর্ম্ম  গশ্রৌতপদথই বিকবশত হয়। 
বিষ্িধর্ম্ম —আত্মধর্ম্ম  িা বজিধর্ম্ম  । উহা গকিল ি্দেশ, ভারতিিম্ম, 
ইউদরাপ, আদমবরকা িা পবৃথিীর জীদির অনািতৃ বনর্ম্ম ল আত্মার 
ধর্ম্ম মাত্র নদহ, পরন্তু অনন্তদকাবি বিদশ্বর, বিকণু ঠে ও গ�াদলাদকর প্রদত্যক 
জীিাত্মার বনত্য-স্বভাি।  অতএি বিষ্ি ধর্ম্ম ই সার্ম্ম জনীন ধর্ম্ম  ।  কারি 
তাহা আত্মবনষ্; বকন্তু তথাকবথত বহন্দণুধর্ম্ম  সকল গেদশর ও সকল 
জীদির ধর্ম্ম  নদহ। প্রদত্যক জীদির পদক্ষ গসই ধর্ম্ম  খাবিদি না।  কারি 
তাহা গেহ ও মদনর রুবচ অনুরায়ী ইষ্ ও উপাসনা-প্রিালী সৃবষ্ কদর।  

৯০। প্রশ্ন ঃ গর গকাজিা ঠাকুর গদবতার মকূ্র্ম্ম  কল্পিা কক্রয়া তাঁহার 
কাজি ক্কিু ফুল, তুলস়ী গদওয়া, ঘন্া বাোজিা, স্বস্তুক্ত করা বা 
সর্জুখ বক্সয়া েপ, ্্যাি করাই ক্ক ভক্তি? 

উর্র ঃ ভ�িান অদধাক্ষজ অথ ম্মাৎ জীদির রািতীয় ইবন্দ্রয়জ জ্ানদক 
বতরসৃ্কত কবরয়া বনত্যবসদ্ বনয়ামকবে ও স্বতঃ করৃ্ম্মবে ধদর্ম্ম র বনরঙ্কণু শ 
পবরচালনকারী।  গসইরূপ পরদমশ্বদরর অপ্রাকৃত ইবন্দ্রদয়র পবরচালনা 
অপ্রাকৃত-স্বরূদপর উেয় অনুভদির বিিয় হয় । অতএি জীদির রুবচ 
অনুরায়ী গর-গকান মবূর্ম্মর কল্পনা িা �ণু ল, তণু লসী দ্ারা পজূা িা ঘণ্া 
িাজাইিার অবভনয় ‘ভবতি’ নদহ – উহা গভা�।  িহুরূপী প্রচ্ন্ন গভা�ই 
‘ভবতি’ িবলয়া িাজাদর প্রচাবরত। 

৯১। প্রশ্ন ঃ গুরুই স্য়ং ভ�বাি অরম্মাৎ ক্বষয়-ক্বগ্রহ ।  এই ক্বশ্বাস 
অনুসাজর গর-গকাি গলাকজক স্য়ং ভ�বাি কল্পিা কক্রয়া গুরু করা 
রায় ক্ক? 

উর্র ঃ গুরুদেি স্বয়ং ভ�িান অথ ম্মাৎ বিিয়-বিগ্হ নদহন; বতবন 
আশ্রয়-বিগ্হ।  তাঁহাদক আশ্রয় কবরয়া স্বয়ং ভ�িান কৃদষ্র গসিা 
পাওয়া রায় । কৃষ্ রাসলীলা কদরন; বতবন গ�াপী�দির গভাতিা।  
বকন্তু আশ্রয়-বিগ্হ গুরুদেিদসরূপ সদভিা�-লীলা প্রকাশ কদরন না।  
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বক কবরয়া কৃদষ্র সদর্ম্ম ার্ম গসিা করা রায়, তাহা বতবনই (গুরুদেি) 
জাদনন।  বিিয়-বিগ্হ কৃদষ্র পােপদদ্ম তণু লসী গেওয়া রায়; বকন্তু 
আশ্রয়বিগ্হ গুরুপােপদদ্ম তণু লসী গেওয়া রায় না।  মানুিদক গকহ 
‘ভ�িান’ কবরদত পাদর না । ভ�িান িা গুরু মানুি িা বশদষ্যর সৃষ্ 
িস্তু নদহ । 

৯২। প্রশ্ন ঃ অিরম্ম ক্িবকৃ্র্র উপায় ক্ক? 

উর্র ঃ সংখ্যা বনিম্মন্ কবরয়া কৃষ্নাম উহর্ঃস্বদর কীর্ম্মন কবরদল 
অনথ ম্ম বনিবৃর্ হয়, জাড্য প্রভৃবত পলায়ন কদর । এমন বক, হবরবিমণুখ 
িবহমণুম্মখ�ি আর তখন বিদ্রূপ কবরদত পাদর না । 

৯৩। প্রশ্ন ঃ অত্যতি অিরম্মগ্রস্ হওয়ায় এই সকল উপজদি-পালজি 
বল ক্ক ভাজব পাওয়া রাইজব? 

উর্র ঃ শ্রীমন মহাপ্রভণু  শ্রীরূপ গ�াস্বামী প্রভণু দক সকল শবতি অপ ম্মি 
কবরয়াদেন, গসই শ্রীরূপপ্রভণু  ও শ্রীরূপানু� প্রভণু �দির চরদি মহাপ্রভণু র 
সঞ্চাবরত কৃপাশবতি অন্তদরর সবহত বভক্ষা কবরদিন । বিদশিতঃ 
শ্রীহবরনাম প্রভণু র বনকি তাঁহার গসিার জন্য হৃেদয়র সবহত গরা�্যতার 
প্রাথ ম্মনা কবরদিন।  নাম প্রভণু  নামীপ্রভণু  হইয়া আপনার হৃেদয় বিরাজ 
কবরদিন । 

৯৪। প্রশ্ন ঃ কৃষ্ণজসবা, কৃষ্ণভতিজসবা ও শ্রীিামক়ীর্ম্মি ক্তিক্ট ক্ক 
পরৃক? 

উর্র ঃ “কৃষ্দসিা, কৃষ্ভতিদসিা ও শ্রীনামকীর্ম্মন—বতনবি 
পথৃক অনুষ্ান হইদলও বতনবিই একতাৎপরম্ম্যপর।  নাম-সংকীর্ম্ম দনর 
দ্ারা কৃষ্ ও কৃষ্ভতিদসিা হয়।  বিষ্দির গসিা কবরদল কৃষ্কীর্ম্মন 
ও কৃষ্দসিা হয়।  কৃষ্দসিা কবরদলই নাম-সংকীর্ম্মন ও বিষ্ি গসিা 
হয়।  শ্রীহচতন্যচবরতামতৃ পাঠ  কবরদল কৃষ্দসিা ও নাম-সংকীর্ম্মন হয় । 
সৎসদ্ শ্রীমাদ্া�িত পাদঠও উহাই লভ্য হয় । অর্ম্ম দনও ঐ বতনবি 
কারম্ম্য হইয়া থাদক । নামভজদনও তাহাই সুষ্ণু ভাদি হয়”। 
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৯৫। প্রশ্ন ঃ আমাক্দ�জক গসবাকারম্ম্য কক্রবার েন্য গর ক্বষয়়ীর 
ন্যায় কারম্ম্য কক্রজত হয়, তাহা ক্ক ভেি প্রক্তকূল?

উর্র ঃ “আমাদের সকদলরই মলূ প্রদয়াজন—ভ�িান ও 
ভদতির গসিা । এই গসিা কবরদত ব�দয় আমাবে�দক সাধারি বিিয়ীর 
ন্যায় গর সমস্ত কারম্ম্য কবরদত হয়, তাহা ভজন-প্রবতকলূ নদহ, িরং 
উহাই ভ�িদ্জদনর অনুকলূ জাবনদিন।  প্রাকৃত গভা� হইদত অিসর 
পাইদত হইদল �হৃস্ ও সন্ন্যাসী উভয় আশ্রমীরই কৃষ্ভজন আিশ্যক । 
কৃষ্ভতি�ি ি্যািহাবরক ও পারমাবথ ম্মক সমস্ত কারম্ম্যদ্ারা কৃদষ্রই 
অনুশীলন কদরন,  তাহাদত মরম্ম্যাো পদথর গসিা মাত্র না হইয়া 
সিম্মদতাভাদি হবরদসিা হইদত থাদক।” 

৯৬। প্রশ্ন ঃ মায়াবধি ক্বষয়়ীক্দজ�র ক্চতিা এই গর—হক্রভেি 
কক্রয়াও আবার দুঃখ গকি?   

উর্র ঃ শ্রীমায়াপণুদর মহাপ্রভণু র বপ্রয়ভতি গখালাদিচা শ্রীধদরর 
িাস।  উবন ভ�িাদনর ঐকাবন্তক ভতি িবলয়া অথ ম্ম উপার্ম্ম ন কবরিার 
গচষ্া কদরন নাই।  বতবন কলা-মণুলা-গথাড় বিক্রয় কবরয়া অবত 
েবরদ্রভাদি জীিন-রাপন কবরদতন।  শ্রীধদরর শুদ্-ভবতিদত প্রীত হইয়া 
মহাপ্রভণু   সখ্যরদস তাঁহার সবহত গকান্দল কবরদতন । মহাপ্রভণু  তাঁহার 
কলার গমাচা-গথাড় কাড়াকাবড় কবরদতন।  শ্রীধদরর বিচার এই গর—
‘ঈশ্বদররই সকল িস্তু’।  সকল িস্তু বেয়া তাঁহারই গসিা কবরদত হয়।  
গকননা—He is all-loving centre. 

৯৭।  প্রশ্ন ঃ খাজযের সক্হত ক্ক ্জর্ম্ম র সম্বন্ধ আজি?  

উর্র ঃ ভতি�ি সতত শরিা�ত, তাঁহাদের প্রদত্যক পেবিদক্ষপ, 
প্রদত্যক আচার-বিচার, প্রদত্যক বনঃশ্বাস-প্রশ্বাস অদধাক্ষজ কৃদষ্র 
ইবন্দ্রয়-তৃবতির অনুকলূ । বনদজর গর দ্রি্যবি ভাল লাদ�—গসই দ্রি্যবি 
গ্হি কবরি এিং গভা� কবরয়া উহা ‘ব্রহ্মদক অাহুবত বেদতবে’ 
কল্পনা কবরি—এরূপ অভবতিপর বনবর্ম্ম দশি বিচার ভতি�দির 
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নদহ । মায়ািাবে�দির উপাস্য—ঠণু দঁিারাম । কাদজই ইবন্দ্রয়�ি-রূদপ 
অদধাক্ষজ ভ�িান গকান িস্তু গ্হি কবরদত না পারায়(?) গভাদ�র 
গহয়তা েশায় কিবলত কদর, বকন্তু ভ�িান গর সকল বপ্রয় দ্রি্য 
শা্রেদ্ারা তাঁহার গভা�্য বনদিদ্ িবলয়া প্রকাশ কবরয়াদেন, গসই সকল 
িস্তুর কৃষ্ গভা�ািদশি—গরা�্যতানুসাদর সর্ান কবরয়া ভ�িদ্তি-
�ি জীিনধারি কবরয়া থাদকন ।  ‘তাম্বণুলাবে দ্রি্য ভ�িাদনর গভা�্য 
হইদলও তাহাদত অনথ ম্মরণুতি আমার গরা�্যতা নাই’—এই বিচাদর 
অদনদক তাহা নমস্কার কবরয়া রাবখয়া গেন।  কৃদষ্র উর্ম ভতি�দির 
উবচ্ষ্ই গসিক�ি শরিা�ত কণু কণু দরর ন্যায় গ্হি কবরয়া হবরভজন 
অনুকলূ জীিন ধারি কদরন । 

৯৮। প্রশ্ন ঃ ক্বষ্ঠা ও চদিজি রাহার সমঞোি, মাক্ট ও টাকায় রাহার 
সমঞোি, চন্াল ও ব্রাহ্মজণ রাহার সমঞোি, গবশ্যা ও সত়ীজত রাহার 
সমঞোি,  ে়ীজব ও ব্রজহ্ম রাহার সমঞোি, গচতি ও অজচতজি রাহার 
সমঞোি—ক্তক্িই  ক্ক পরমহংস?   

উর্র ঃ বরবন গচতনাদচতন সিম্মজীদি অথ ম্মাৎ অন্তর্া, িবহর্া 
শবতির পবরিাদম পরমাত্মা ভ�িাদনর ভািসমহূ েশ ম্মন কদরন, 
গচতনাদচতন সর্ম্ম ভতূদকই ভ�িৎ-পরমাত্মায় অিবস্ত গেদখন, গসইরূপ 
মহাভা�িতই পরমহংস । ব্রজদেিী�দির “িনলতাস্তরি আত্মবন” (ভাঃ 
১০।৩৫।৯), নদ্স্তোতদুপধারম্ম্য (ভাঃ ১০।২১।১৫) ও ‘কণু রবর বিলপবস’ 
(ভাঃ ১০।৩০।১৫) ইত্যাবে গলোদকাতি ভািই পরমহংস মহা ভা�িদতর 
লক্ষন, বরবন স্বীয়হৃেদয় প্রিয়রসন দ্ারা ভ�িৎপােপদ্ম সর্ম্ম ো আিদ্ 
কবরয়াদেন, সাক্ষাৎ হবর রঁাহার হৃেয়দক কখনও পবরত্যা� কদরন না, 
গসইরূপ মহা ভা�িতই পরমহংস।  সনক, সনন্দন, শুকাবে পরমহংস–
বশদরামবি�ি ব্রহ্মজ্ানাবে িা আত্মরাম তাদকও ির্ম্ম ন কবরয়া অনুক্ষি 
হবরকীর্ম্মনদকই সম্বল কবরয়াবেদলন। অতএি পরমহংদসর সকল 
িস্তুদতই গসি্যজ্ান থাকায় বতবন সকলদকই গুরুিস্তুরূদপ েশ ম্মন কদরন।  
তাহা বনবর্ম্ম দশিিােী িা কৃবত্রমপথেীর (গরা�ী, জ্ানীর) বিষ্া ও চন্দদন, 
গিশ্যা ও সতীদবে সমজ্াদনর আেশ ম্ম নদহ। 
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৯৯। প্রশ্ন ঃ পূণ ম্মবস্তুর ল়ীলাভূক্ম গকারায়?       

উর্র ঃ জা�বতক গলাদকর মন সঙ্কল্প-বিকল্প সদন্দদহর ভান্ডার, 
আর গর মন গভা� ও ত্যাদ�র সঙ্কল্পদক বিসজম্ম ন বেয়া বনরন্তর কৃষ্-
গসিায় বনরণুতি—তাহাই পিূ ম্মিস্তুর লীলাভবূম । 

১০০। প্রশ্ন ঃ কাি়ীর পক্ণ্ত�ণ ক্ক শ্রীমদ্ভা�বতজক স়্ীকার কজরি 
িা? 

উর্র ঃ তাঁহারা শ্রীমদ্া�িতদক অন্যান্য পণুস্তদকর ন্যায় একবি মদন 
কদরন । এইবিদক অন্যান্য পণুরািাবের মদধ্য এক পণুরাি বিদশি িবলয়া 
মাদনন।  তাঁহারা এই মহান গ্থেবিদক পণুরাপণুবর মাদনন না । আমাদের 
মদন হয়, ভা�িত ি্যতীত অন্য গকানও গ্দথের প্রদয়াজন নাই । একমাত্র 
গর গ্থেগুবল ইহাদক মাবনয়া লইয়া বকেণু  িদলন গসইগুবল মাত্রই স্বীকারম্ম্য । 
গরগুবল ইহার বিপদক্ষ বকেণু  িদল গসইগুবল পারমাবথ ম্মক পেিাচ্য হইদত 
পাদর না । 

১০১। প্রশ্ন ঃ ‘অিরম্ম’ িজদের অরম্ম ক্ক?      

উর্র ঃ রাহা ‘অথ ম্ম’গক (প্রধান প্রদয়াজনদক) মদূলদতই অিরুদ্ 
কদর, তাহাই অনথ ম্ম (অম্ল)।  এই অনথ ম্ম আমাবে�দক এক েল 
‘গসিদক’ রূপান্তবরত কবরদতদে । 

১০২। প্রশ্ন ঃ কখি এই অিজরম্মর ইক্ত হইজব?    

উর্র ঃ রাহা আমরা আমাদের অক্ষ িা ইবন্দ্রয় দ্ারা মাবপয়া 
লইদত পাবর, তাহা আমাদের ইবন্দ্রদয়র অনুভণু বতদত ভাল িবলয়া গিাধ 
হয়, তাহা আমাদের িণুবদ্র বিচাদর ‘গপ্রয়ঃ িা আমাদের িাবছেত িস্তু 
ও গসইগুবল কর্ম্ম দি্যর আকাদর, গসইগুবল অক্ষজ িা অবজম্ম ত । িকৃ্ষ, 
পশু, বকেণু  গলাক, গেদশর প্রবত এিং িণুবদ্মান িবলয়া পবর�বিত হইিার 
িাসনা এিং সাধণু িবলয়া সর্ানপ্রাবতির ইচ্া—এইগুবল অক্ষদজর িা 
ইবন্দ্রয়িস্তুর গসিা।  কর্্তী, জ্ানী, গরা�ী ও অন্যান্য ইচ্ারণুতি ি্যবতির এই 
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সকল প্রদচষ্া সিই অক্ষদজর গসিা; আর এই সমস্তই ভ�িান কৃদষ্র 
প্রবত বিমণুখ্য ।  

১০৩। প্রশ্ন ঃ আমাক্দ�জক সকল প্রকার গপিা ও বদিক্দিি 
কর্ম্মব্য-কর্ম্ম াক্দ ত্যা� কক্রজত হইজব ক্ক?    

উর্র ঃ আমরা বিষ্ি�দির ন্যায় সি বকেণু ই কবরি, বকন্তু কদর্ম্ম র 
পথ অিলম্বন কবরি না।  আমাবেদ�র পিূম্মতন গুরুদেি শ্রীরূপ গ�াস্বামী 
প্রভণু  িবলয়াদেন (ভবতিরসামতৃবসন্ণু  ১।২।৮৫) ঃ “রাহার সকল গচষ্া 
কায়-মন িাদক্য শ্রীহবরর গসিা করা, তাঁহাদক ‘জীিন্মণুতি’ িলা হয় অথ ম্মাৎ 
‘জীবিত অিস্াদতই মণুতি’, তা’ বতবন জীিদনর গর অিস্াদতই থাকণু ন না 
গকন।“ রখন গকহ পাবথ ম্মি আদমাে-প্রদমাে হইদত বিবচ্ন্ন এিং রাহা 
কৃষ্দসিার অনুকলূ তাহা স্বীকার দ্ারা বতবন অবতশয় আকণু লভাদি 
ভ�িাদনর সবহত রণুতি, এই প্রকৃবতর গলাদকরই প্রকৃত ত্যা� আদে ।” 

১০৪। প্রশ্ন ঃ ববষ্ণজবর কর্ম্মব্য ক্ক?    

উর্র ঃ পঞ্চরাদত্র উতি হইয়াদে গর, রাঁহারা ভবতি লাভ কবরদত 
ইচ্া কদরন, তাঁহারা এই প্রকার ধমম্ম বনরদপক্ষ ও বিবেক বক্রয়াবে 
কবরদিন রাহা হবরদসিায় অনুকলূ । পঞ্চরাদত্র আরও কবথত হইয়াদে 
গর, হবরদসিার জন্য শাদ্রে রাহা রাহা বনবদেম্ম ষ্ আদে, গসই সমস্ত 
বক্রয়াবেদক সাধণু�ি ‘ভবতি’ নাদম উবল্বখত কবরয়াদেন ও ইহার 
অনুষ্াদন উন্নততর প্রকার ভবতি ক্রমশঃ জা�বরত হয় । বনষ্দর্ম্ম র (কমম্ম  
হইদত বিরবতর) মতিাে ইহাই । আমরা রাহা বকেণু  কবর না গকন, তাহা 
গরন হবরদসিার অনুকলূ হয় । মণুবতিকামীর আকাঙ্কা সকল প্রকার কর্ম্ম  
হইদত অি্যাহবত, হবরদসিা হইদত অি্যাহবত । 

১০৫। প্রশ্ন ঃ কায়, মি ও বাক্য বিারা ক্ক প্রকার গসবা করা রাইজত 
পাজর?    

উর্র ঃ বক ভাল বশক্ষা গস লাভ কবরয়াদে এই প্রনে বপতা করৃ্ম্মক 
বজজ্াবসত হইদল শ্রীপ্রহ্াে িবলয়াবেদলন (ভাঃ ৭।৫।২৯-৩১): 
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“ভ�িান বিষ্ণু র প্রবত বনদিবেত নিধা ভবতি রথা,—শ্রিি, কীর্ম্মন, 
স্রি, পােদসিন, অচম্মন, গস্তাত্রাবে দ্ারা িন্দন, গসিদকর ন্যায় গসিা, 
সখ্য ভাদি আচরি ও আত্মবনদিেন—এইগুবল গশ্রষ্ বশক্ষা িবলয়া �ি্য 
হওয়ার গরা�্য । “বহরন্যকবশপণু বনজ পণুদত্রর বনকি হইদত গসিা বিিদয় 
ধারিা শ্রিি কবরয়া িদলন, ‘তণু বম এক নতূন ধরদির ধারিা শুনাইদতে 
রাহা অবভজ্তা িদল অবজম্ম ত জ্ানীর সম্প্রোদয়র গলাক আমরা জাবন 
না ।”   

১০৬। প্রশ্ন ঃ রাঁহারা হক্র গসবা কক্রজবি, তাঁহারা ক্ক ে়ীব-গসবা 
কক্রজবি? 

উর্র ঃ হবরই পিূ ম্মিস্তু; হবরঃ  গসিক�িই প্রকৃতপদক্ষ জীদির 
গসিা কদরন।  রাঁহারা জীদির িাবহ্যক আকৃবতদত মণুদ্ হইয়া মদন 
কদরন গর, হবরর িবহদেম্মদহর গসিাই হবরর গসিা অথিা জীদির 
গসিা তাঁহারা ‘বিির্ম্মিােী’ অথ ম্মাৎ সমস্ত সৃবষ্ই মায়া এই মতিাদের 
পবরদপািক; তাঁহারা জীিদসিা কদরন না, তাঁহারা গকিল ‘মায়ারই 
গসিা কদরন, গর মায়া হবরর িবহদেম্মহ মাত্র।  এইভাদি মায়ার গসিা 
কবরয়া বনদজর উপকারও হয় না, অদন্যরও না।  আপবন রবে নারায়দির 
উপর েবরদ্র আদরাপ কদরন, তাহাদত আপবন গকিল মায়ারই গসিা 
কদরন, নারায়দিরও না, তাঁহার (নারায়দির) গসিক জীি�দিরও না। 
বিিদর্ম্মর (মায়ার) গসিা মায়ার মরীবচকার গসিা, প্রকৃত িস্তুর গসিা 
নদহ।  প্রকৃত (িাস্তি) িস্তু একমাত্র কৃষ্; জীি�ি তাঁহার আনুসাব্ক 
প্রবতরূপ। আমাবে�দক গসিা কবরদত হইদি হবরর, আমাবে�দক গসিা 
কবরদত হইদি হবরজদনর (অথ ম্মাৎ হবরর ভতি�দির)  এিং রাঁহারা 
প্রকৃত হবরজনদক  িণুবিদত পাদর না তাঁহাবেদ�রও, রাহাদত তাহাদের 
হবরজন সম্বদন্ প্রকৃত গিাধ আদস; আমাদের কর্ম্মি্য তাহাবে�দক 
মানবসকভাদি ও শারীবরক ভাদিও সাহার্য করা।  রাহারা হবরজদনর 
বিপদক্ষ তাহাবে�দকও গসিা কবরদত হইদি, বকন্তু উোসীন ভাদি। 
আমাবেদ�র গশ্রষ্ িান্ি ভ�িাদনর গসিকরা মহাবিদশ্বর সবহত 
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আমাদের বমত্রী, আমার এই প্রকার বমত্রবেদ�র বনকি হবরর গসিার 
কথা িবলি, রাঁহাদের গিাধশবতি কম আদে এিং তাঁহারা ক্ষবত্রয়, বিশ্য 
ও শদূ্র�দির কর্ম্মি্য সকল গ্হি কবরয়াদে।  বকন্তু রাহারা বিদরাবধতা 
করদি তাহাদের সবহত আমাদের সহদরাব�তা থাবকদি না, রথা 
রাহারা জাত গখায়াইয়াদে, অদজ্য়িাবে�ি, বেবহক সুখদভাব��ি ও 
চািম্ম্যদকর অনু�াবম�ি রাহারা মদন কদর বেবহক সুখদভা�ই জীিদনর 
চরম কল্যাি, ইত্যাবে । 

১০৭। প্রশ্ন ঃ ে়ীজবর দয়া বা ে়ীব�জণর প্রক্ত দয়া প্রদি ম্মি বক্লজত 
ক্ক বরুাজিা হয়?  অন্-বস্ত্র গরা�াি বিারা সাহার্য করা িয় ক্ক? 

উর্র ঃ রাহারা িহু জদন্মর পর হইদলও ভ�িাদন বিশ্বাস 
স্াপন করদত গপদরদে ও ভ�িানদক গসিা করদত আরভি কদরদে, 
তাহাবে�দকই আমরা সাহার্য করদিা । অভািী�িদক আমরা খাওয়ার, 
পড়ার ও অন্যান্য প্রকার সুবিধা গেওয়ার ি্যিস্া কদর গেি রাদত তারা 
হবরদসিা করদত পাদর, দুধ-কলা বেদয় সাপ গপািার বক প্রদয়াজন ?  
ওিা গকান েয়া নয়, পরন্তু তাহাদত মানুি মায়া কিবলত হ’গত পাদর 
িা সন্ত্রাসিাদের বেদক প্রলণুধি হ’গত পাদর।  গর েয়া শ্রীহচতন্য মহাপ্রভণু  
জীদির প্রবত প্রেশ ম্মন কদরদেন, তাহা দ্ারা সকলদক বচরকাদলর জন্য 
বত্রতাপ জ্বালা গথদক মণুবতি গেয়।  এই েয়ায় গকানও মন্দ নাই ও গর 
জীি তাহা লাভ কবরদত পাবরয়াদে তাদের উপর পবৃথিীর গকান অম্ল 
আসদি না; পরন্তু তাঁহারা গপ্রমামতৃ সমণুদদ্র সন্তরি করদি ও বনত্য-
কাল তা’র মধণুরাস্বাে উপদভা� করদি । 

১০৮। প্রশ্ন ঃ  শ্রীক্চতন্য মহাপ্রভ্র দয়ার সক্হত অপজরর দয়ার 
পার ম্মক্য গকারায়?   

উর্র ঃ শ্রীহচতন্য মহাপ্রভণু র েয়ায় গকান মদন্দর ি্যাপার নাই, রাহা 
অন্য প্রকার েয়ার মদধ্য গেখা রায় না । তাঁহার ঘবনষ্তম পািম্মে শ্রীস্বরূপ 
োদমাের গ�াস্বামী তাঁহার েয়ার িি ম্মনা কবরদত রাইয়া িবলয়াদেন,—
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‘সকল প্রকার অম্লদক েরূীভতূ কারক, স্বচ্ ও বনর্ম্ম ল, পিূ ম্ম প্রস্ণু বিত 
পণুদপের ন্যায় পবিত্র আনন্দোয়ক, সমস্ত শা্রেবিিােদক স্তধিকারী, 
ভবতির সু-মধণুর স্বাে বিতরিকারী, ভ�িৎদপ্রদম উন্মর্কারী, ভবতির 
বনত্যসুখ প্রোয়ী, উর্ ও নীদচর মদধ্য সাম্যভাি পবরদিশনকারী 
এিং অপ্রাকৃত মাধণুদরম্ম্যর চরম সীমা প্রকাশকারী । ‘শ্রীরূপ গ�াস্বামী 
শ্রীহচতন্যদেিদক স্বয়ং শ্রীকৃষ্ িবলয়া বিচার বিদিচনা কদরন—রাঁহারা 
নাম শ্রীকৃষ্হচতন্য ও গ�ৌরিি ম্ম, সদিম্মার্ উপকার বিতরিকারী, কৃষ্দপ্রম 
বিতরিকারী । শ্রীকৃষ্োস কবিরাজ গ�াস্বামীও (শ্রীহচতন্যচবরতামদৃতর 
গ্থেকার) িবলয়াদেন,—“শ্রীহচতন্যচদন্দ্রর েয়া করহ বিচার । বিচার 
কবরদল পাদি বচদর্ চমৎকার ॥”

——



পবরবশষ্



শ্রীক্চতন্য-সারস্ত মজঠর গ্রন্াবল়ী

শ্রীল ভক্তি ক্িমম্মল আচারম্ম্য মহারাজের প্রকাক্িত গ্রন্াবল়ী ঃ
- শ্রীউপদেশ (১, ২, ৩, ৪)
- শ্রীপণুরীধাম-মাহাত্ম্য-মণুতিা-মালা

- শ্রীনিদ্ীপধাম-মাহাত্ম্য-মণুতিা-মালা

শ্রীল ভক্তি সুদির গ�াক্বদি গদবজ�াস্াম়ী মহারাজের গ্রন্াবল়ী :
- শ্রীভবতিকল্পিকৃ্ষ
- রচনামতৃ
- শ্রীশ্রীবনত্যানন্দ মবহমামতৃ

- প্রকৃত উৎদসর সন্াদন
- পরমানন্দময় ধাদমর ধন

শ্রীল ভক্তি রক্ষক শ্রী্র গদবজ�াস্াম়ী মহারাজের গ্রন্াবল়ী :
- শ্রীভবতিরক্ষক হবরকথামতৃ
- শ্রীগুরুদেি ও তাঁর করুিা
- গপ্রমময় অদবিিি
- শাশ্বত সুখবনদকতন
- সুিি ম্ম গসাপান
- শ্রীশ্রীপ্রপন্ন-জীিনামতৃম্

- শ্রীভবতিরক্ষক বেি্যিািী
- শ্রীবশক্ষাষ্ক
- অবভনি পণুরিসুন্দর ভ�িান 

শ্রীদ�ৌরসুন্দদরর িবণে�ভম্ম  বিপ্রলভি 
লীলার সমাহার

-শ্রীভবতিরক্ষক বেি্যিািী

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

- কল্যািকল্পতরু
- পরমাথ ম্ম-ধর্ম্ম বনি ম্ময়

ক্বক্ব্
- শ্রীশ্রীদপ্রমবিির্ম্ম
- শ্রীশ্রীহচতন্যভা�িত
- শ্রীশ্রীহচতন্যচবরতামতৃ
- শ্রীমদ্�িদ্ীতা
- শ্রীভবতিরসামতৃবসন্ণু ঃ
- শ্রী�� ম্ম-সংবহতা

- শ্রীদ�ৌড়ীয়-ব�তাঞ্জবল
- শ্রীনাম-ভজন বিচার ও প্রিাবল
- শুদ্ভবতি সাধন সম্পে
- শ্রীহবরনাম মাহাত্ম্য ও নামাপরাধ



শ্রীক্চতন্য-সারস্ত মজঠর গকন্দ্রসমহূ
ভারত

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

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

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

শ্রীহচতন্য সারস্বত কৃষ্ানুশীলন সংঘ
বকখাবল, বচবড়য়াদমাড়,
গপাষ্ - এয়ারদপািম্ম , কলকাতা,
বপন - ৭০০০৫২, পবচিমি্, ভারত

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

বামিুপাডা 
শ্রীহচতন্য শ্রীধর গ�াবিন্দ গসিা আশ্রম
গ্াম - িামণুনপাড়া, গপাষ্ - খানপণুর
গজলা - িদ্ম্ম মান, পবচিমি্, ভারত

পরু়ী 
শ্রীহচতন্য সারস্বত মঠ
বিধিা আশ্রম গরাড, গ�ৌড় িািসাবহ

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

গ�াবধিম্ম ি
শ্রীলা শ্রীধর স্বামী গসিা আশ্রম
েশবিসা, গপাষ্ - গ�ািদ্ম্ম ন
গজলা - মথণুরা, বপন - ২৮১৫০২
উর্র প্রদেশ, ভারত
গ�ান :  ৮৬৩০৭৪৩০৬৩

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

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

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

ক্িউ ক্দক্ল্
শ্রীলা শ্রীধর গ�াবিন্দ সুন্দর ভবতি গরা�া
কালচারাল গসন্টার, ফ্্যাি - ৬ (িপ গফ্ার), 
হাউস ২৩৯৪, বতলক স্টীি, (ইদম্পবরয়াল 
বসদনমার বপেদন), গচৌনা মাবণ্ড, পাহার�ঞ্জ,
বনউ বেবল্ - ১১০০৫৫
গমািাইল : ৯১ ৯৮১০৩০৯৫১১



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

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

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

মক্হলা আশ্রম কালিায় 
শ্রীশ্রীধরস্বামী ভবতিদরা� কালচারাল গসন্টার
গ্াম - শাশপণুর, গপাঃ - কালনা,
গজলা - িদ্ম্ম মান, পবচিমি্
গ�ান : ৮৩৪৮৯৪৯৩৬০

িাদিঘাট 
শ্রীহচতন্য সারস্বত সংকীর্ম্মন মহামণ্ডল
গ্াম ও গপাঃ - নােনঘাি,
গজলা - িদ্ম্ম মান, পবচিমি্

গমক্দি়ীপরু
শ্রীহচতন্য সারস্বত মঠ
গ্াম - জানাপাড়া, গপাঃ - গমবেনীপণুর,
গজলা - গমবেনীপণুর, পবচিমি্
গ�ান : ৯৯৩৩৫৬৫৩০৫

মকু্ি ম্মদাবাদ
শ্রীহচতন্য সারস্বত মঠ
গ্াম - মাহাবেয়া, গপাঃ - কান্দী,
গজলা - মণুবশ ম্মোিাে, পবচিমি্
গ�ান : ৯০০২২১০২৪২

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

ক্দিহাটা
শ্রীহচতন্য সারস্বত কৃষ্ানুশীলন সংঘ
গ্াম ও গপাঃ - বেনহািা
গজলা - কণু চবিহার, পবচিমি্

গবতুড
শ্রীহচতন্য সারস্বত কৃষ্ানুশীলন সংঘ
গিতণু ড়, পাত্রসাদয়র, িঁাকণু ড়া,
পবচিমি্, গ�ান : ৯৯৩৩১৪৪৬০৯৬

বিহাট়ী
শ্রীহচতন্য সারস্বত মঠ
বনহািী, গজলা - উঃ ২৪ পর�িা, পবচিমি্

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

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

কাজটায়া
শ্রীহচতন্য সারস্বত সংকীর্ম্মন মহামণ্ডল
গ্াম ও গপাঃ - গমবজয়ারী, থানা - কাদিায়া
গজলা - পিূম্ম িদ্ম্ম মান, পবচিমি্



গিার ম্ম আজমক্রকা
ইউ.এস.এ
শ্রীহচতন্য সারস্বত গসিা আশ্রম
২৯০০ নথ ম্ম গরবডও �ালচম্ম গরাড
গসাদকাদয়ি, বসএ ৯৫০৭৩, ইউ.এস.এ
গ�ান : (৮৩১) ৪৬২-৪৭১২
http://sevaashram.com
শ্রীহচতন্য সারস্বত গসিা আশ্রম
২৬৯ই, বসনত গজমস স্টীি
সান গহাদস, বসএ ৯৫১১২, ইউ.এস.এ
গ�ান : ৬০৫ ৫৫০৮৫৭৩
শ্রীহচতন্য সারস্বত বমশন
৭৪৫ সাউথ ৭০০ ইষ্ সল্ গলক বসবি,
উিাহ, ৮৪১০২
হাওয়াই
শ্রী বচতন্য শ্রীধর গ�াবিন্দ বমশন
১৬২৫১ হাবলয়াখালা হাইওদয়, কণু লা, মাউই, 
হাওয়াই ৯৬৭৯০, ইউএসএ,
গ�ান : ৮০৮৮৭৬৬৭২১
কািাডা
শ্রীহচতন্য সারস্বত শ্রীধর আশ্রম
২৯ ৯৯৫৫ ১৪০ স্টীি,
সুদর, বভ ৩ বি, ৪ এম ৪, কানাডা
গ�ান : ৬০৪৯৬৩০২৮০
গমক্সিজকা
শ্রীহচতন্য সারস্বত শ্রীধর গ�াবিন্দ
গসিাশ্রম গে গমবক্সদকা, এ.আর.
কদল ৬৯-বি, নং ৫৩৭, �রাবসবস, সানতা 
ইসাদিল, কানাবসন, ইউকািন বস.বড. ৯৭৩৭০, 
গমবক্সদকা
গ�ান : (৫২-৯৯৯) ৯৮২-৮৪৪৪
শ্রীহচতন্য সরস্বতী শ্রীধর গ�াবিন্দ
গসিাশ্রম গে গমবক্সদকা, এ.আর.
বর�রমা নং. ৮৬৪, গস্র বহডালদ�া
গুয়াডালাহারা, জাবলসদকা, বস.বড. ৪৪২৮০, 
গমবক্সদকা,গ�ান : ৫২-৩৩ ৩৮২৬-৯৬১৩
শ্রীহচতন্য সরস্বতী শ্রীধর গ�াবিন্দ
গসিাশ্রম গে গমবক্সদকা, এ.আর.
বেদয়দ�া গে মনদিমাদয়ার ৬২৯,
গসনদট্া, মনদট্রারী, এন. এল.
বস. বপ. ৬৪৭২০,
গ�ান : ৫২-৮১ ৮০৫৭-১০৯৭

শ্রীহচতন্য সরস্বতী শ্রীধর গ�াবিন্দ
গসিাশ্রম গে গমবক্সদকা, এ.আর.
এবভবনডা গে লাস গরাসাস ৯
ফ্াবকওনামাইএনদিা গডল প্যারাদডা
তাইওয়ানা, বি.বস., বস.বপ. ২২৪৪০
গ�ান : (৫২৬৬৪) ৬০৮-৯১৫৪
শ্রীহচতন্য সারস্বত মঠ বে গভরাক্রণুজ, এ.আর., 
জণুয়ান গে বেওস বপজা ১৫৭
(এন্টার ই�নাবসও বে লা বলয়াদভ বন�াদরি) 
গভরাক্রণুজ, গভরাক্রণুজ, বস.বপ. ৯১৭০০
গ�ান : (৫২-২২৯) ৯৫৫ ০৯৪১
শ্রীহচতন্য সারস্বত শ্রীধর গ�াবিন্দ
গসিাশ্রম গে গমবক্সদকা, এ.আর.
গকাদলান পদয়ন্ট ২১৩ - ইনদট্বর ৭
গকাল. গসনদট্া. বস.বপ. ০৯৪৩০০, ওবরজািা, 
ভার., গমবক্সদকা,
গ�ান : (৫২-২৭২) ৭২৫-৬৮২৮
শ্রীহচতন্য সারস্বত শ্রীধর গ�াবিন্দ
গসিাশ্রম গে গমবক্সদকা, এ.আর.
গ�মানদডা বভলালপ্যানদডা নং. ১০০ - ইনবি. 
১০৩ গকাল. গুয়াডলণুদপ ইন. গডবল�াবসওন 
এ্যালভাদরা ওিাদর�ন, বস.বপ. ০১০২০ গমবক্সদকা 
বসবি,
গ�ান : (৫২-৫৫) ৫০৯৭-০৫৩৩
শ্রীহচতন্য সরস্বতী শ্রীধর গ�াবিন্দ
গসিাশ্রম গে গমবক্সদকা, এ.আর.
কদল গজড ইবডএ�. ৪০ আইএনবি ২২ কল. ইউ 
এইচ আবলয়ানজা 
পপণুলার বরদভাবলউসাইওনাবরয়া,
গডবল�াবসওন গকায়াওকন, বস.বপ. ০৪৮০০ 
গমবক্সদকা বসবি,
গ�ান : (৫২-৫৫) ৫৬৭৭ ৮৩১৫
শ্রীহচতন্য সারস্বত শ্রীধর গ�াবিন্দ
গসিাশ্রম গে গমবক্সদকা, এ.আর.
গজায়াকণু ইন বরভাদডবনয়ারা নং. ৫০
কল. জারবডদনস গে গুয়াডলণুদপ
গমাদরবলয়া, বমচ., বস.বপ. ৫৮১৪০
গ�ান : (৫২-৪৪৩) ২৭৫-২৮৭৫
শ্রীহচতন্য সারস্বত শ্রীধর গ�াবিন্দ
গসিাশ্রম গে গমবক্সদকা, এ.আর.
ক্যাবরদিরা িাইকণু ল - োপাি, বকদলাবমিার ১.৪, 
িাইকণু ল, ইউকািন, গমবক্সদকা



সাউর আজমক্রকা
ব্রাক্েল
শ্রীহচতন্য শ্রীধর গ�াবিন্দ গসিা আশ্রম
কৃষ্ শবতি আশ্রম, বপ.ও. িক্স ৩৮৬
ক্যাম্পাস ডণু  গজারডাও, সাও গপৌদলা, ব্রাবজল, 
গ�ান : ০১২ ৩৬৬৩ ৩১৬৮
http://ashram.com.br
শ্রীহচতন্য সারস্বত শ্রীধর আসন
এিং গকসা গপ্রমা (গরস্টণু দরন্ট)
এ্যাদভবনডা ইউদসবিও মাদিাদসা, ২৪৬ 
বপনদহবয়দরাজ, সাও পাউদলা - এস বপ গসপ: 
০৫৪২৩-০১০
গ�ান: (১১) ৩৮১৫-১৪৪৮
http://casaprema.com
শ্রীহচতন্য সারস্বত মঠ গপারদিা এবলবগ্
ইস্টাডা োপজণু ডণু  গসাল, ৬২০
গপারদিা এবলবগ্ - সাউথ ব্রাবজল
গ�ান : (৫১) ৩২৬৮-১৩৮৩ এিং
(৫১) ৩২২২-৫৪১৭
গভজিেুজয়লা 
শ্রীহচতন্য শ্রীধর গ�াবিন্দ গসিা আশ্রম,
আদিবনো িণু য় কন আদিবনো োমা, ববিন্তা 
পরমকরুিা, কারাকাস, গভবনজণুদয়লা

গ�ান : ৫৮২১২৭৫৪১২৫৭
শ্রীহচতন্য সারস্বত মঠ, কদল্ ৭৭ এদন্ত্র আদিবনোস 
১০ ও ১১, গফ্দন্ত অ এদনলদিন
গ�ান : ৫৮২৬১৭৯৭৩০৮৯
পাদসম্মলাদমন্ত বমরান্দ গস্র গে, কাদল্ গতদহদরা 
কন গ্বন্ত, কণু মানা, এস্তাদো সুদক্র, গ�ান: 
৫৮০৪১৪৭৭৭৫৯৩৮
ইদকায়াডর
শ্রীলশ্রীধর স্বামী গসিা, আদিনু্য গজদনদরল 
রুবমনাহুই, কাদল্ এ৭আ, ন৯-২৩৬, আদমম্ম বনয়া, 
গকাদনাদকাদতা, ১৭০৮০১, কণু ইদিা, ইদকায়াডর
গ�ান : ৫৯৩ ০২২৩৪২৪৭১
কজলাক্ম্বয়া
শ্রীহচতন্য সারস্বত মঠ, গিাদ�ািা, কাদরম্মরা ৭৪আ, 
নঃ৪৯আ-৭১, ১১০৯১১
গ�ান : ০১১ ৫৭ ১ ৩২৭ ৪৩২ ০৮১৩
শ্রীশ্রীল গ�াবিন্দ গসিা আশ্রম, গকএম ৪, পাইপা 
বিয়, পান্তাদনা গে িার�াস, বপন-১৫০৪৪০-
১৫০৪৪৯,
গ�ান : ০১১ ৫৭ ৭ ৩১৩ ২২৭ ১১১৯

ইউজরাপ
ইংল্যাণ্
শ্রীহচতন্য সারস্বত মঠ
৪৬৬ গ্ীি স্টীি
লণ্ডন ই১৩ ৯০বি, ইউ.গক.
গ�ান : (০২০৮) ৫৫২-৩৫৫১
http://scsmathlondon.org
শ্রীহচতন্য সারস্বত মঠ
ভবতি গরা� ইনবস্টবিউি,
গগ্বভদল হাউস, হাদজলদমদর গক্াজ
গ�লথাম, বমবডলদসক্স, বি ডব্লউ ১৪ ৯বপ এক্স, 
ইউ.গক., গ�ান : ৪৪ ২০৮৮৯০৯৫২৫
http://bhaktiyogainstitute.com
আয়ারল্যাণ্
শ্রীহচতন্য সারস্বত সঙ্
এ্যাদিন: িবরয়ান িাইদমাবন
(িাবলনাদমার গকা. গলইবট্ম)
গ�ান : ০৭১ ৯৬৪৫৬৬১

১৪, পাকম্মসাইড, ওদয়ক্সদ�াডম্ম  িাউন,
কাব্রি ওদয়ক্মদ�াআয়ারল্যাণ্ড
গ�ান : ০৮৬ ২৬২৬ ৪৭৫
ইটাক্ল
বভলা গ�াবিন্দ আশ্রম
ভায়া বরদ�ানবেদনা, ৫,২৩৮৮৭ ওলবজদয়ি গমাল 
(এল বস) ফ্াজ, বরদ�ানবডদনা গরাদসা, ইিাদল, 
গ�ান : ৩৯ ০৩৯ ৯২৭৪৪৪৫
http://villagovinda.org
শ্রীহচতন্য সারস্বত মঠ গরাম
গভোবভলা গরা�া স্টণু বডও, ভায়া বে সন মাইদচদল, 
১২০০০১৫৩ গরামা, ইিাদল
গ�ান : ৩৯ ০৬ ৬৯৩৭১৫৫৬
মালটা
বে গলািাস গরাম গরা�া গসন্টার মঠ
গ�ান : [+৩৫৬] ৯৯৮৬ ৭০১৫



গিদারল্যাণ্স
শ্রীহচতন্য সারস্বত শ্রীধর আশ্রম
এ্যাদজাদরনওদয়� ৮০
১৩৩৯ বভ বপ আলদমদর, ন্যাোরল্যান্ডস
গ�ান : ০৩৬ ৫৩ ২৮১৫০
হা্জগ্র
শ্রীহচতন্য সারস্বত মঠ
এ্যান্াস গনাভাক নাব�ভানওয়াবয় ইউ বি 
৫২, এইচ-১০২৫ িণুডাদপস্ট
হা্দগ্, গ�ান : (৩৬১) ৩৯৮০২৯৫
শ্রীহচতন্য সারস্বত গসিা আশ্রম
ইদন্ডার গসজাদপবস—অানন্দ িদ্ম্ম ন বড.
এইচ-১২২৩ িণুডাদপস্ট
মণুদভদলাডস উিকা ১৮/বি, হা্দগ্
টুরজক
শ্রী গ�াবিন্দ মঠ গরা�া গসন্টার
অািদুল্া গকভদডি গসাকক
নং ৩৩/৮, কানদকয়া ০৬৬৯০
আনকারা, িণু রদক
গ�ান : ০৯০ ৩১২ ৪৪১৫৮৫৭ এিং
০৯০ ৩১২ ৪৪০ ৮৮ ৮২
উকরাইি
কাইভ. হারমাতনয়া স্টীি, ২৬/২,
“গরাস্টক” গপ্লস অ� কালচার
গ�ান : +৩৮ (০৪৪) ৪৯৬-১৮-৯১
+৩৮ (০৬৭) ৪৬৪-১৮-৯৪

শ্রীহচতন্য সারস্বত গসিা আশ্রম
১১/৪, পানব�দলাদসভ স্টীি
জাদপাদরাবজয়া, ৬৯০০০, উকরাইন
গ�ান : (০৬১২) ৩৩-৪২-১৪
পতুম্ম�াল
শ্রীহচতন্য সারস্বত মঠ, রুঅ গো 
গসাদব্রইদরা ৫, বচদদ্রইদরা ৫, বচদদ্রইদরা, 
৩০২০-১৪৩,গকাইম্ব ব্র 

রাক্িয়া
শ্রীহচতন্য সারস্বত কালচাদরল গসন্টার
মদস্কা, িলশয় বকদসবলনয় িণু বপক ৭/২
গ�ান : +৭৪৯৫৬২৮৮৮৫
শ্রীহচতন্য সারস্বত মঠ
গসন্টবপিাসম্মিা� ম্ম, লাহিা
গ�ান : +৭(৮১২) ৪৯৮২৫৫৫
গতাম্স্ক, াকাদেদম্�াদরাদোক, িাবিদলািা ব্রেি 
১৬-৯০, গ�ান : ৭ ৯১৩ ১০৫ ৯৯ ৮১

আবখাক্েয়া
গশদলা দজীঘণুিা, ২য় আবপ্বলস্কয় িণু বপক ১৫
গ�ান : ৭ ৯৪০ ৭১২ ৫৮৪৮, 
৭ ৯৪০ ৭ ৭০৬ ১০৮

এক্িয়া

রাইল্যান্
শ্রীহচতন্য শ্রীধর গ�াবিন্দ আশ্রম
৭৯/২৩ গমাওিান ওরাদিাবডন
এসওআই ওয়ািসাদডি
পািণু মাথাবন-রংবসি গরাড, পািণু মাথাবন,
ি্যাংকক, থাইল্যান্ড
গ�ান : +৬৬ ৮১৯ ০৯৫ ৯১৭

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

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

শ্রীহচতন্য শ্রীধর গ�াবিন্দ গসিা আশ্রম
গপিাবলে জয়া সাবভম্মস গসন্টার,
নং ১৩ জালান ১৮/৬, তামান 
খানা�াপণুরম, ৪৬০০০ গ�িাবলে জয়া, 
গসলান�র, মাদলয়াবশয়া, গ�ান : +৬০-১-
৬৩৩৮৬১৩০



ক্স্াপরু

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

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

২৩, রুবি স্টীি, কাবশবমদরা িাউনহাউস,
িালন ইউদনা. লাস বপনাস বসবি,
গমদট্া মাবনলা, বজপ গকাড ১৭৪৭,
গ�ান : ৮০০-১৩৪০

শ্রীহচতন্য সারস্বত মঠ
ব�বলপাইন্ ব্রাঞ্চ (ইসাবন গেিী োস)
লি ১৫ ব্লক ৮, উডব্রীজ সািবডবভসন,
গপাব্লাবসওন, প্যানবড, িণুলাকান,
ব�বলপাইনস, ৩০১৪
গ�ান : ৬৩ ৯২০৩১ ৬৩৭৫০
http://philippines.scsmath.org

সাউর গপক্সক্ফক

অজ্রেক্লয়া
শ্রীদ�াবিন্দ ধাম
বপ.ও. িক্স ৭২, উবক. ভায়া মণুরউইলমিা, 
এন.এস.ডবব্লউ. ২৪৮৪, অদস্টবলয়া, 
গ�ান : ০২৬৬ ৭৯৫৫৪১

শ্রীহচতন্য সারস্বত আশ্রম
১৪, িবরয়ান স্টীি িবরয়ান্দমড
চামম্মস, বকউএলবড, অদস্টবলয়া ৪৮৭০
গ�ান : ০৪৩২ ০৫৪ ০৪৮

ক্িউক্েল্যাণ্
১০৩০ গকাদিসভাইল বরভারদহড হাইওদয়,
বরভারদহড, অকল্যান্ড
বনউবজল্যাণ্ড, গ�ান : ০৯ ৪১২৫৪৬৬

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

আক্রিকা 

সাউর আক্রিকা
শ্রীহচতন্য সারস্বত আশ্রম 
৪৪৬৪, গমৌন্ট গরইদন দক্রদসন্ট
গলনাবসই সাউথ, এক্সদিন্ন ৪
গজাহাদনসিা� ম্ম ১৮২০, গ�াম : ০১১ ৮৫২ 
২৭৮১, ০০২৭ ৮৩ ৩৮৪ ৭৩৬৭
শ্রীহচতন্য সারস্বত মঠ
গ�্যবনক্স ৪০৬৮, দুিম্মন, বিাজণুলণু নািাল
গ�াম : ২৭ ৩১ ৫০৫ ৮৪ ৩৬

মক্রিাস
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