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শ্রীশ্রীগুরু-গ�ৌরাদ্ৌ জয়তঃ

শ্রীউপদেশ
(চতুর ্থ খণ্ড)

অনন্তশ্রীবিভবূিত ওঁ বিষু্পাে 
পরমহংসকুলচড়ূামবি বিশ্বিদরি্য জ�দ্গুরু

শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিক্ির্ম্ম ল আচারম্ম্য মহারাজের
পদ্মমদুখর হবরকরামতৃ
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শ্রীগুরুপােপদ্ম ওঁ বিষু্পাে শ্রীল ভবতিবনর্্থ ল আচার্থ্য মহারাদজর তৃবতির জন্য 
ও তাঁর অহহতুক কৃপায় শ্রীহচতন্য-সারস্বত মঠ হইদত শ্রীভবতি বতলক বনরীহ 
করৃ্্থক প্রকাবশত শ্রীমন্ মহাপ্রভুর শুভাবি্থভাি বতবরদত শ্রীদ�ৌরাব্দ ৫৩৫, ি্াব্দ 
১৪২৬, খষৃ্াব্দ ২০২০ ।

প্রবতষ্াদনর প্রবতষ্াতা : 
ওঁ বিষু্পাে পরমহংসকুলিদরি্য জ�দ্গুরু 
শ্রীশ্রীল ভবতিরক্ষক শ্রীধর গেিদ�াস্বামী মহারাজ

গসিাদয়ত-সভাপবত-আচার্থ্য : 
ওঁ বিষু্পাে পরমহংস-বিশ্বপ্রচারক জ�দ্গুরু 
শ্রীশ্রীল ভবতিসুন্দর গ�াবিন্দ গেিদ�াস্বামী মহারাজ

ির্্থমান-গসিাদয়ত-সভাপবত-আচার্থ্য :
ওঁ বিষু্পাে পরমহংসকুলচড়ূামবি
 শ্রীশ্রীল ভবতিবনর্্থ ল আচার্থ্য মহারাজ

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

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

কলকাতা ৭০০০০৯
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শ্রীশ্রীগুরু-গ�ৌরাজ্ৌ েয়তঃ

মখুবন্ধ
পরমারাধ্যতম শ্রী গুরুপােপদ্ম বিশ্বি্যাপী শ্রীহচতন্য সারস্বত 

মদঠর িত্থমান সভাপবত আচার্থ্য  বিষু্পাে শ্রীল ভবতি বনর্্থ ল 
আচার্থ্য মহারাদজর মখুবনঃসৃত হবরকরামতৃ িািী ইবতমদধ্য শ্রীউপদেশ 
প্ররম খণ্ড, ২য় খণ্ড ও ৩য় 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 আচার্থ্য ভ�িান্ শ্রীশ্রীল ভবতি 
বসদ্ান্ত গ�াস্বামী ঠাকুদরর বিবভন্ন উপদেশািলী ও শ্রীমদঠর প্রবতষ্াতা 
আচার্থ্য  বিষু্পাে শ্রীল ভবতিরক্ষক শ্রীধর গেিদ�াস্বামী মহারাদজর 
হবরকরামতৃ ও মেীয় শ্রী পরম গুরুদেি শ্রীমদঠর গসিাদয়ত আচার্থ্য 
 বিষু্পাে শ্রীল ভবতি সুন্দর গ�াবিন্দদেি গ�াস্বামী মহারাদজর 
হৃৎকি ্থরসায়ন করা সকল বিবভন্ন সভায় আদলাকপাত কদরদেন ।

আজ শ্রী গ�ৌরপবূি ্থমা বতবর—কৃপািতার শ্রীমন্ মহাপ্রভুর 
আবিভ্থ াি বেিস । আমার মত অবিদ্াগ্স্ত জীি এই পরমম্লময়ী 
মবুতি-স্বরূবপনী বতবরর আরাধনা কদর আত্মদশাধদনর অবভলাি কদর 
শ্রীগুরুপােপদদ্মর মখুবনঃসৃত িািী “শ্রী উপদেশ” ৪র ্থ খণ্ড প্রকাশ 
করার ইচ্া প্রকাশ করলাম । এই রকম একবি গ্দথে িহু পারমাবর ্থক 
ম্দলর সমাধান পাওয়া রাইদি । পারমাবর ্থক লাদভচু্ পাঠক�ি 
তঁাদের কু্ষধা বনিবৃর্র অদনক তুবষ্ ও পুবষ্ অিশ্যই লাভ কবরদিন ।

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

 বিনীত  েীনাধাম
 প্রকাশক
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ওঁ বিষু্পাে শ্রীল ভবতি বনর্্থ ল আচার্থ্য 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� ্থ-কর্্থ কৃ িবন্দত মহাভাি সমববিত 
রূপানু� পরম্পরাক্রদম প্রচবলত প্রভতূ প্রমরূ্্থ  বেি্যাকৃবত ভবতির বনম্থল 
ধারাদক বনভৃতভাদি সােদর রক্ষিকারী আচার্থ্যির্থ্য 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 ভবতিপদর 
গপ্ররিকারী পরমপজূনীয় স্বামী ভবতি বনর্্থ ল আচার্থ্য মহারাজদক আবম 
প্রিাম বনদিেন কবর ।
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শ্রীল ভবতিসুন্দর গ�াবিন্দ গেিদ�াস্বামী মহারাদজর সবহত
শ্রীল ভবতিবনর্্থ ল আচার্থ্য মহারাজ
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ওঁ বিষু্পাে জ�দ্গুরু 
শ্রীশ্রীল ভবতিবনর্্থ ল আচার্থ্য মহারাজ

শ্রীহচতন্য-সারস্বত মদঠর ির্্থমান সভাপবত-আচার্থ্য
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ওঁ বিষু্পাে জ�দ্গুরু 
শ্রীশ্রীল ভবতিসুন্দর গ�াবিন্দ গেিদ�াস্বামী মহারাজ

শ্রীহচতন্য-সারস্বত মদঠর গসিাদয়ত-সভাপবত-আচার্থ্য 
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ওঁ বিষু্পাে জ�দ্গুরু 
শ্রীশ্রীল ভবতিরক্ষক শ্রীধর গেিদ�াস্বামী মহারাজ

বিশ্বি্যাপী শ্রীহচতন্য-সারস্বত মঠাবে প্রবতষ্াতা-সভাপবত-আচার্থ্য
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ওঁ বিষু্পাে জ�দ্গুরু 
ভ�িান্ শ্রীশ্রীল ভবতি বসদ্ান্ত সরস্বতী গ�াস্বামী ঠাকুর প্রভুপাে

শ্রীব্রহ্ম-মাধ্ব-গ�ৌড়ীয়-সম্প্রোয়াচার্থ্যভাস্কর-শ্রীরূপানু�প্রির
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আমাজদর ব্রহ্ম-মাধ্ব-গ�ৌড়ীয় গুরুপরম্পরা

ভ�বাি শ্রীকৃষ্ণ
6

শ্রীব্রহ্মা
6

শ্রীনারে
6

শ্রীি্যাসদেি
6

শ্রীমধ্বাচার্থ্য
6

শ্রীপদ্মনাভ
6

শ্রীনহৃবর
6

শ্রীমাধি
6

শ্রীঅদক্ষ্যাভ্য
6

শ্রীজয়তীর ্থ
6

শ্রীজ্ানবসনু্
6

শ্রীেয়াবনবধ
6

শ্রীবিদ্াবনবধ
6

শ্রীরাদজন্দ্র
6

শ্রীজয়ধম্থ
6

শ্রীব্রহ্মন্যতীর ্থ
6

শ্রীি্যাসতীর ্থ 
6

শ্রীলক্ষীপবত
6

শ্রীমাধদিন্দ্রপুরী
(শ্রীবনত্যানন্দ, শ্রীঅহদ্ত)

6
শ্রীঈশ্বরপুরী

6
শ্রীকৃষ্ বচতন্য মহাপ্রভু

6
শ্রীরূপ, শ্রীসনাতনাবে

6
শ্রীকৃষ্োস কবিরাজ গ�াস্বামী

6
শ্রীনদরার্মোস ঠাকুর

6
শ্রীবিশ্বনার চক্রির্্তী

6
শ্রীিলদেি বিদ্াভিূি

6
শ্রীজ�ন্নার োস িািাজী মহারাজ

6
শ্রীভবতিবিদনাে ঠাকুর

6
শ্রীদ�ৌরবকদশারোস িািাজী মহারাজ

6
শ্রীভবতিবসদ্ান্ত সরস্বতী ঠাকুর প্রভুপাে

6
শ্রীভবতিরক্ষক শ্রীধর গেিদ�াস্বামী মহারাজ

6
শ্রীভবতিসুন্দর গ�াবিন্দ গেিদ�াস্বামী 

মহারাজ
6

শ্রীভবতিবনর্্থ ল আচার্থ্য মহারাজ
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শ্রীশ্রীগুরুদ�ৌরাদ্ৌ জয়তঃ
শ্রীশ্রীল গুরু-মহারাজের

উপজদিাবল়ী
ক়ীতম্মিমাজ� ম্ম শ্রীশ্রীজ�ৌরসুদিজরর গসবা সজবম্মার্ম

পরমারাধ্যতম শ্রীল গুরু-মহারাজ শ্রীল গুরুদেিদক লক্ষ্য কদর 
িল্দলন,—গতামার সুকণ্ঠ আদে, কীত্থদন বমষ্তা আদে, বকন্তু এদত 
প্রাি আনা চাই । কীত্থদন রবে প্রাি গেদল বেদত পার, তা’হদল মং�ল 
অবনিার্থ  । প্রাদির সদ্ তঁার সুদখর জন্য কীত্থি ক’রদল শ্রীশ্রীদ�ৌরসুন্দর 
িড় সুখী হন । বতবন বিচবলত হদয় পদড়ন । গতামাদের এই ঠাকুর িড় 
উোর; িড় করুিাময়, ইবন ‘শ্রী�ান্াবব্্থ কা গ�াবিন্দসুন্দর’ নাম ধারি 
কদর এখাদন িদস আদেন । কত গলাকদক করুিা বিতরি ক’রদেন, কত 
গলাকদক আকি্থি কদর আন্দেন । কত গলাদকর ভা�্য পবরিত্থন কদর 
বেদচ্ন । কত গলাক তঁার অপিূ্থ মধুর ও গমাহন রূপ গেদখ মবন্দদরর 
সামদন তন্ময় হ’দয় িদস রাদক । তঁার গজ্যাবতম্থয় রূপচ্িায় তাদের 
হৃেয় আদলাবকত হ’দয় উদঠ ।

শ্রীদ�াবিন্দজীর গসিা কীত্থন মাদ� ্থ সি গরদক সুষু্ভাদি অনুবষ্ত 
হয় । কীত্থন বতন রকম । গখাল-করতাল-সহদরাদ� কীত্থন হয়, িহুজন 
বমবলত হদয় তঁার সুখকর কীত্থন করা হয়; —এই ধরদির কীত্থন 
প্রচবলত আদে, সকদল ইহা িঝুদত পাদর, িক্তৃতা বেদলও কীত্থন হয় । 
িক্তৃতার দ্ারা, পাদঠর দ্ারা তঁার মদনামগু্ধকর কীত্থন হয় । রঁারা 
িক্তৃতার দ্ারা তঁার নাম, রূপ, গুি, লীলা-পবরকরাবে কীত্থন ক’রদেন, 
তঁারাও শ্রীশ্রীদ�ৌরসুন্দদরর ভজন িা গসিা ক’রদেন । আর রঁারা Prees 
এর মাধ্যদম শ্রীভবতিগ্থোবে প্রকাবশত কদর “িহৃদ্ মেৃং�” পবরচালন 
ক’রদেন; তঁারাও তঁার কীত্থন ক’রদেন । গখাল-করতাল-গরাদ� কীত্থন 
একিা জায়�ায় সীমািদ্ রাদক । বকন্তু ‘িহৃদ্ মেৃংদ�’র কীত্থদন িহু গেদশ 
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িহু স্াদন তঁার করা েবড়দয় গেওয়া রায় । পরমারাধ্যতম শ্রীল প্রভুপাে 
িক্তৃতা বেদয় ও িহৃদ্ মেৃংদ�র কীত্থন এত গিশী কদরদেন; রার �দল 
শ্রীশ্রীদ�ৌরসুন্দদরর করা ভারদতর বিবভন্ন স্াদন—এমন বক বিদেদশও 
েবড়দয় গ�দে । তঁার প্রাদির ঠাকুদরর কীত্থদন শ্রীশ্রীদ�ৌরসুন্দর বিচবলত 
হ’দয় পদড়দেন । শ্রীল প্রভুপাে কীত্থনমাদ� ্থ তঁার উপাসনা ক’দরদেন—
সমস্ত প্রাি বেদয় । শ্রীল প্রভুপাে গর কত করুিাময়, কত েয়াল! শ্রীল 
প্রভুপাে বক রকম গলখনী চাবলদয়দেন! শ্রীল প্রভুপাে এই দুই রকদমর 
কীত্থন োড়াও কোবচৎ কখনও �ান কদর কীত্থন ক’রদতন । সুর, তাল 
হয়ত রাকদতা না । তঁার এ ধরদির কীত্থন তঁার সমদয় গিশী গলাক 
গশাদন বন । এখন রঁারা আদেন—তঁাদের মদধ্যও খুি অল্প গলাকই তঁার 
�ান শুদনদেন । তঁার অন্তর্ বপ্রয়জন োড়া এ ধরদির কীত্থন গিশী 
গকউ গশাদন বন । এই িদল শ্রীল গুরু-মহারাজ অশ্রু-উদ্গত বচদর্ 
ভািাদিদশ ক্রন্দন কদরন । কীত্থদনর মাধ্যদম শ্রীশ্রীদ�ৌরসুন্দদরর গসিা 
সি্থদরেষ্ শ্রীদ�ৌর-বনত্যানন্দজী জাগ্ত ।

 “রজ্ঞঃ সংক়ীতম্মিপ্রাজয়রম্মেক্তি ক্হ সুজমধসঃ ।”
  —(শ্রীমদ্ভা�বত ১১।৫।৩২)
সুদমধা�ি, ভজনাচতুর�ি, গকৌশলী�ি শ্রীশ্রীদ�ৌরসুন্দদরর 

উপাসনা কীত্থন-দ্ারাই কদর রাদকন । শ্রীল রূপদ�াস্বাবমপাে সংসৃ্কত-
ভািায় িহু গ্থে রচনা ও স্তিাবে রচনা ক’দর তঁার উপাসনা কদরদেন 
এিং ভতি-সাধকদের জন্য এই ভজন-পদরর সন্ান োন কদরদেন । 
শ্রীল সনাতন গ�াস্বাবমপাে, শ্রীল শ্রীজীি গ�াস্বাবমপাে গ্থোবে রচনা 
কদর শ্রীশ্রীদ�ৌরসুন্দদরর কীত্থন কদরদেন । এদঁের অাবিভ্থ াদির পদর 
শ্রীল ভবতিবিদনাে-ধারার আবিভ্থ াি । শ্রীল ভবতিবিদনাে ঠাকুর ও শ্রীল 
প্রভুপাে অপিূ্থভাদি মনপ্রাি গেদল বেদয় প্রচুরভাদি শ্রীশ্রীদ�ৌরসুন্দদরর 
িািী প্রচার কদরদেন—“নমদস্ত গ�ৌরিািী-শ্রীমতূ্থদয় েীনতাবরদি”। 
অন্যান্য জায়�ায় অদনক গুরু গেখা রায়; বকন্তু এমনভাদি 
শ্রীশ্রীদ�ৌরসুন্দদরর গসিাসুখ-রচনা গকারাও গেখা রায় না । শ্রীল 
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প্রভুপাদের কীত্থদন মগু্ধ হদয় শ্রীশ্রীদ�াবিন্দসুন্দর জীউ এখাদন আবি্থভ ূ্থ ত 
হদয় অিস্ান ক’রদেন ।

অচম্মি মাজ� ম্ম তঁার গসবা-ঔজ্জ্বজল্যর ক্িদি ম্মি
অচ্থন-মাদ� ্থ তঁার গসিা হয় না—তা নয় । তঁাদক ভাল ভাল খাদ্ 

খাওয়াদল, ভাল ভাল গপািাক পরাদল, ভাল ভাল অলংকার বেদয় 
সাজাদল বতবন খুশী হন । বকন্তু অচ্থন-মা� ্থ গরদক গ�ৌড়ীয়�দির কীত্থন-
মাদ� ্থর উপাসনায় বতবন গিশী খুশী হন । শ্রীমান প্রভু শ্রীদ�াবিন্দসুন্দর 
জীউর গসিায় মনপ্রাি গেদল বেদয়দেন । বতবন তঁার প্রাদির ঠাকুদরর 
গসিা এত িদৃ্ িয়দস, মাজা ভা্া বনদয় চাবলদয় রাদচ্ন । গসিায় 
তঁার বক উৎসাহ—এই গসিা তঁার প্রাি । তঁার সুন্দর সুন্দর খািার 
শ্রীশ্রীদ�ৌরসুন্দর গ্হি ক’রদেন । বতবন গখদয় খুি খুশী হ’ন । তঁার 
গসিাপ্রািতায় মগু্ধ হদয় ঠাকুর তঁার গসিা গ্হি কদর তঁাদক কৃতার ্থ 
ও ধন্য ক’দরদেন । তঁার গকানরকম ময়লা গনই । বভতরিা এদকিাদর 
পবরষ্ার । কত গলাদক তঁাদক ঠাট্া ও বিদ্রূপ কদর, কত গলাক তঁাদক 
ধমকায়—আমাদক এতিুকু দুধ বেদলন—কত গলাক তঁার সদ্ ঝ�ড়া 
কদর । বকন্তু শ্রীমান প্রভুর মত বিষ্ি খুি কম আদে । তঁাদক গেখ্দল 
আমার িড় আনন্দ হয় । তঁাদক আমার িড় ভাল লাদ� । এই সি বনন্দা-
প্রশংসা তঁাদক স্পশ ্থ ক’রদত পাদর না । বতবন তঁার হৃেদয়র প্রীবত বেদয় 
প্রাদির ঠাকুদরর গসিা কদর চদলদেন—এতিুকু বিরোম গনই, গসিায় 
বশবরল্য গনই । বক সুন্দর! বক মহান্!—এই িদল শ্রীল গুরু-মহারাজ 
আিার গপ্রমাশ্রু বিসজ্থ ন কদরন ।

অচম্মজির গচজয় ক়ীতম্মি-মাজ� ম্মর উপাসিায়
শ্রীশ্রীজ�ৌরসুদিজরর অত্যাক্ধক উল্াস

অচ্থদনর গচদয় কীত্থন-মাদ� ্থর উপাসনায় শ্রীশ্রীদ�ৌরসুন্দর িড় খুশী 
হন । অদনদক গলাকদেখাদনা কীত্থন কদর রাদক, বকন্তু তাদত বিদশি 
ম্দলােদয়র সম্ািনা গনই । গরোতা রাকদল পাদঠ, িক্তৃতায়’ কীত্থদন 
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ও নদৃত্য উল্াস হয় । এদঁের গপ্রমাস্পদের সুখ-বচন্তার অভাি । গকউ 
রাক িা না রাক্—ঠাকুর ত শুন্দেন । বতবন বপ্রয়রেিা, সুতরেিা । রঁারা 
তঁার সুদখর বেদক লক্ষ্য কদর কীত্থন কদরন, তঁারা সি গরদক লাভিান 
হন্ । গকউ না রাকদল িরং খুি ভাল । কারি তঁার বপ্রয়তম একা 
আদেন । গরমন স্তী স্বামীদক গসিা কদর । গসই গসিা বক গলাক গেবখদয় 
কদর ? গেখ গহ গেখ, আবম বকভাদি স্বামীর গসিা কবর, গতামরা 
গেখ । সতী িা সাধ্বী স্তী কখনও এরূপ কদর না । বঠক গসইরকম রঁারা 
ররার ্থ গপ্রবমক গসিক, তঁারা শ্রীদ�ৌরসুন্দদরর গসিা কদরন গলাকদক 
গশানািার জন্য নয়, গলাকদক গেখািার জন্য নয় । আমরা শ্রীহবরনাম 
কবর । বতবন গতা গশাদনন । কাউদক গেবখদয় গেবখদয় ত হবরনাম 
কবর না । গতমবন পাঠ করদিা, কীত্থন করদিা, নতৃ্য করদিা—তঁাদক 
গশানাদিা । এর �ল দ্রুত, অবনিার্থ  । ইহা ধ্রুি সত্য । রার গর গরা�্যতা 
আদে, গসই গরা�্যতা বেদয় তঁার গসিা ক’রদল খুি তাড়াতাবড় ভবতি-
পদর উন্নবত লাভ করা রায় । গকউ বভক্ষা করদত পাদর । “দুদিা িাকা 
োও ত ভ�িাদনর গসিা করদিা ।” এদত ভ�িান্ খুশী হন । আর গকউ 
িা িাকা আদন, বকন্তু গসিার িাকা বনদজর জন্য গরদখ গেয়—এদত 
অম্দলর উেয় হয় । প্রাদির প্রীবতরস মাবখদয় গসিা-সমদুদ্র বনমবজিত 
হওয়া েরকার । অদনক প্রভু আদে বেন গনই, রাত গনই—বতবন গসিা 
কদর জীিদনর সার ্থকতা লাভ কদর গ�দেন । গকউ রাক্ িা না রাক্—
বতবন একাকী রাবরি ১০িা গনই, ১২িা গনই গসিা কদর রাদচ্ন । কলম 
চাবলদয় রাদচ্ন । শ্রীমান প্রভু সকাদল কীত্থন কদরন—গকউ রাক্ িা না 
রাক্—বতবন কীত্থন কদর রাদচ্ন । গকউ রায় ভাল, না রায় তাদত বকেু 
ক্ষবত গনই, বতবন তঁার প্রভুদক কীত্থন শুবনদয় রাদচ্ন । শ্রীল প্রভুপাে 
িল্দতন,—“গকউ শ্রীশ্রীদ�ৌরসুন্দদরর কীত্থন িা গসিা করুক িা না 
করুক—আবম ত তঁার গসিা কদর রাই ।”

শ্রীমান প্রভু এত গভা�াবে রান্না কদর ঠাকুরদক খাওয়ান; বকন্তু 
বতবন বনদজ গসই প্রসাে একিুকুও গ্হি কদরন না । শ্রীমান প্রভু 
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সকলদক প্রসাে বিতরি কদর বেদত িদলন । বতবন সকলদক তা গেন । 
বকন্তু বনদজ এতিুকুও গ্হি কদরন না । বতবন িদলন,—“আমার গলাভ 
হদয় রাদি ।” বতবন কত িড় বিষ্ি! এই করার দ্ারা গতামরা িঝু্দত 
পারদি ।

——

হক্রভেজি  সুদৃঢ়সংকল্পই অগ্র�ক্তর উপায়
আজদক সকাদল শ্রীশ্রীল গুরু-মহারাজ শ্রীপাে প্রভুদক লক্ষ্য কদর 

িল্দলন,—গতামাদক জীিদনর সবন্ক্ষদি িান বেদয়বেলাম । বকন্তু বঠক 
গসই সমদয় একবি wrong decision (ভুল বসদ্ান্ত) করার জন্য গতামার 
পারমাবর ্থক জীিন প্রায় নষ্ হ’দত িদসদে । গসই সময় রবে সাড়া বেদত 
অর ্থাৎ কত্থি্যদিাধ তুচ্ কদর আসদত পারদত, তাহ’দল জীিন অন্য turn 
(�বত) বনদত পারদতা । গতামার মা, স্তী, গেদল-গমদয় মায়া-রাক্ষসী । মা 
হ’দয়ও মাংস খায়, গেদলর রতি খায় । গতামার স্বাস্্য খারাপ হ’দচ্, 
এবেদক পুরি-কন্যা িাড়্দে । এদত সংসার-িন্ন আরও ঘবনদয় উঠ্দে । 
তুবম শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর বকেু করা শুদনে । তাই পাকা বিিয়ীর মত 
সংসার-সুখ গভা� করদত পারে না । আিার শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর গসিাও 
গেদড় বেদল গকানিাদত পুদরাপুবর ডুিদত পারদি না ।

শ্রীপাে প্রভুর প্রবত লক্ষ্য কদর িলদলন,—শ্রীহবরভজন করার জন্য 
বিরাি ভা�্য চাই । অল্পভাদ�্য শ্রীভ�িাদনর ভজন করা রায় না । মদঠ 
এদসও অদনক গলাক ভজন গেদড় চদল রায় । তাদত গিাঝা রায় গর, 
তাদের বিরাি ভাদ�্যর অভাি । মদঠর বভতদর অদনক সময় দুি্থ্যিহার, 
�ঞ্জনা, অপমান, লাবর, ঝঁািা, আহারাবে না গেওয়া প্রভৃবত—
অস্ববস্তকর, অশাবন্তময়-পবরদিশ সৃবষ্ কদর । গসই সময় তাদত বিচবলত 
হ’দয় অদনদক ভজন গেদড় গেয় । তাদের েৃঢ়রেদ্া হয়বন িঝুদত হদি । 
রত রকম দুি্থ্যিহার, লাঞ্ছনা, �ঞ্জনা, অপমান আসুক না গকন—‘ম্যায় 
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গোড়ং�া গনবহ ।’ গতামার পােপদ্মদক ধদরবে ঠাকুর, গতামার গসিা 
োড়দিা না । রা আদস আসুক, গখদত না পাই অপমান আসুক, বকেুদতই 
গতামার ভজন োড়দিা না । গুরু�দৃহ এদসবে, আর রাদিা গকারায় ? 
এখাদন শ্রীল গুরু-মহারাজ তঁার মঠ-জীিদনর প্রারবমক অিস্ার 
করা িল্দলন,—‘আবম রখন মদঠ আবস’, তখন গকউ গকউ আমার 
অসর্ান কদরদে, গখদত গেয় বন । আবম িরাির রুই-কাতলার েদল 
বেলাম । এই রুই-কাতলাদক পর্থন্ত বিদপ গমদর গ�লার গচষ্া কদরদে; 
তি ুত আবম মঠ গেদড় বেই বন । রা হদি গহাক, গতামার গসিা োড়দিা 
না প্রভু ।’ প্ররম গরদক এই ভাি, এই determination (েৃঢ় সংকল্প) 
বেল । তাই এই সমস্ত দুি্থ্যিহার আমায় বকেু করদত পাদর বন । িাবহদরর 
এই সি শত্রুর গরদকও অন্তদরর শত্রু আরও প্রিল । অন্তদরর শত্রু 
হদলা অরেদ্া, গসিা-বশবরল্য । েরূ োই—মদঠ গরদক ত গেখ্ লাম—
বকেু লাভ গতা হদলা না—এখন রাই আিার সংসার কবর । এখাদনর 
মজা ত গেখ্ লাম । বিদয়-বিদয় কদর সংসাদরর মজািা একিার গেবখ । 
বচবড়য়াখানায় কত প্রকার জীিইত গেখ্ লাম । কতকগুবল জীি বিদয় 
কদর আদস; বকন্তু এখাদন অসুবিধা গেদখ আিার গসই সংসাদর চদল 
রায় । আিার কতকগুবল জীি অল্পিয়দস আদস, বকেুবেন মদঠ গরদক 
বিদয় করার মন হয় । িাড়ী ব�দয় বিদয় কদর আিার সংসাদর ডুদি রায় । 
বচবড়য়াখানায় গরমন সি রকম পাখী বকবচর-বমবচর কদর, িানর গরমন 
োঁত বখচায়, গতমবন অন্তদরর মদধ্য সংসার-িাসনা শ্রীহবরভজদন িাধা 
গেয় ।

শ্রীপাে প্রভুদক লক্ষ্য কদর িল্দলন—গতামাদক একিা পরৃক 
ঘর গেওয়া হদয়দে । সর্ান-ির্ান বেদচ্, খাবতর করদে আজ । বকন্তু 
গরবেন খাবতর করদি না, নাি্যমবন্দদর শুদয় রাকদত হদি, গরাদ� ঔিধ 
বেদি না, তখন েরূ োই িদল হবরভজন গেদড় গেদি । গুরুদেি রখন 
শাসন কর্দিন বকংিা অন্যদলাদক অসর্ান ক’রদি, তখন হবরভজন 
গেদড় বেি—এই মদনাভাি জানাদি ত ? 
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আবম বিদশি কাউদক শাসন কবর না । কারি শাসন করিার মত 
গরা�্য বশষ্য গনই । এখাদন একিু প্রবতষ্া, একিু গতািামে পাওয়া রায়, 
তাই মদঠ আবে । রখন কড়া শাসন আস্দি, তখন িল্দি—‘হদয়দে; 
েণ্ডিৎ’। গুরুদেিই রখন আমাদক পেন্দ কদরন না, তখন আর ভরসা 
বক ? �ালা�াবল কদরন, ঘিৃা কদরন, তখন আর মদঠ গরদক লাভ 
বক ? শ্রীল প্রভুপাে িল্দতন,—“সকদল আমার গুরু—আমার বশষ্য 
গনই ।” তাই বতবন কাউদক শাসন করদতন না । আবমও কাউদক শাসন 
কদরবে—মদন পদড় না । শাসন করদল রবে অপরাধ কদর িদস—
এজন্য শাসন কবর না ।

গুরু কদরবে, অরচ তঁার শাসন স্বীকার করি না; তাহদল িঝুদত 
হদি গর, গস বশষ্য নয় । শাসদনর মদধ্য ম্দলর িীজ বনবহত রাদক ।

শ্রীপাে প্রভুদক লক্ষ্য কদর িল্দলন,—“গতামাদক গকউ কড়া 
করা িল্দল, লাবর, ঝঁািা গখদল বক করদি ?” উর্দর বতবন িল্দলন,—
“আপনার কৃপায় আবম িদুঝবে গর, আপবন োড়া আমাদের �বত গনই । 
গকারায় রাদিা ? বক ক’রদিা ?  গুরু�দৃহ গরদকই জীিনপাত ক’রদিা ।”

শ্রীপাে প্রভু বজজ্াসা করদলন,—‘আমার বক গকান উপায় গনই’ 
আপনার কৃপা হদল ত আমার মা, স্তী আমাদক গেদড় বেদত পাদরন ।’ 
শ্রীল গুরু মহারাজ বেন্য কদর িল্দলন—“আমার বক কৃপা ক’রিার 
ক্ষমতা আদে ? তারা গতামায় গেদড় গেদি, বকন্তু তুবমই তাদের োড়দত 
পারদি না । ইহা অতীি �ঢ়ূ সত্য করা ।”

শ্রীপাে প্রভুর কীত্থদন  েশ ্থদনর করা আদে । দু’চারবি করা 
গিেিাদক্যর মত । ঐ কীত্থদন হয়ত সাবহত্যকরা িা কাি্য গনই, বকন্তু প্রাি 
আদে, উপলবধি আদে, েশ ্থন আদে । এদত তঁার বিষ্িতা প্রকাবশত 
হ’দয় পদড়দে । শ্রীগুরুপজূার সময়মত প্রায় শতাবধক কবিতা আদস, 
গসগুবলর অবধকাংশই কাি্য েশ ্থন গনই, অনুভবূত গনই । বকন্তু এত সি 
গলখার মদধ্য এই কীত্থনিীদত েশ ্থন ও অনুভবূতর পবরচয় আদে ।

——
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শ্রীহক্রকথাহ়ীি ক্দিই দুক্দম্মি
শ্রীশ্রীল গুরুদেি িলদলন্—আজ গভার ৪িা গরদকই অবিরোন্ত 

িাবরপাত হদচ্, শুধু ঝম্ ঝম্ িবৃষ্পাদতর শব্দ । Morning shows 
the day, তদি গমঘাচ্ন্ন িা গমঘলা বেনিাই দুবে্থন নয় । শ্রীল প্রভুপাে 
িল্দতন,—,‘হবরকরা গর বেন শুন্দত পাওয়া রায় না, গসই বেনিাই 
দুবে্থন । গরবেন শ্রীশ্রীহবর-গুরু-বিষ্ি-গসিা ও শ্রীহবরকরা কীত্থন 
ক’রদত পারা গ�ল না, গসই বেনিাই দুবে্থন ।’ জীিদনর গক্ষদরিও গসই 
বেনিা, গসই সময়িা worst period গর বেনিা, গর period (কালিা) 
হবরকরায় অবতিাবহত না হয় । রখন স্বাস্্য রদয়দে, গরৌিন রদয়দে, 
সুদরা� রদয়দে, গসই সময়িা ঘর-সংসার, অদর ্থাপাজ্থ ন, বিদ্াজ্থ ন, 
ি্যিসায়, চাি ইত্যাবেদত সময় কািায় । জীিদনর best period (উৎকৃষ্ 
কাদল)-এ শ্রীহবর-ভজদনর সুদরা� গ্হি কদর না । “হবরভজন পদর 
করা রাদি ।”—এই রকম উবতি কদর (পদর মাদন—ভবিষ্যদত) । 
ভবিষ্যদতর উপর বকেু বিশ্বাস গনই । ভবিষ্যদত আবম মর্দিা, বক 
িঁাচদিা—হবরভজদনর সুদরা� আদস বক না, তার বকেু বঠক গনই । 
িত্থমান কালিাই একমারি ভরসা । িত্থমান কালিাই best opportu-
nity (সদি্থাৎকৃষ্ সুদরা�)। অদনদক অল্প িয়দস মদঠ এদস হবরভজন 
আরম্ কদরবেল, বকন্তু তারা আিার িাড়ী ব�দর ব�দয় সংসার গপদত 
িদসদে । এরাই দুবে্থদনর মদধ্য পদড়দে, অসুবিধার মদধ্য পদড়দে । িাড়ী 
ব�দয় চাি কর্দে ব�বর ক’রদে, গেদল গমদয় ক’রদে । মদঠ বক অত 
কষ্ ক’রদতা ? মদঠ হবরদসিাময়, বিষ্িদসিাময় জীিন কত সুন্দর! 
কত আনদন্দর বেল—িঝুদি এক সময় । রারা মহাজদনর েশ ্থন িা 
গোঁয়াচ একিু গপদয়দে, তারা সময় চদল গ�দল আ�দশাি ক’রদি । 
রারা জীিদন একিু না একিু মহাজদনর স্ িা তঁার কৃপা গপদয়দে, 
একবেন না একবেন তাদের হৃেদয় হবরভজদনর স্পহৃা িা ইচ্া জাগ্দিই 
জাগ্দি । িত্থমাদন উহা suppressed (চাপা) রাকদলও, জীিদনর best 
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period (উৎকৃষ্ কালিা) এখন অবনত্য সংসাদরর জন্য ি্যয় ক’রদলও, 
রখন হবরভজদনর আর সুদরা� রাকদি না, তখনই অনুদশাচনা 
জাগ্ব্দি । হায়! হায়! জীিনিা িরৃাই কািালমু—সংসাদরর গমাদহ 
পদড় জীিনিা নষ্ কদরই বেদয়বে । এমন অমলূ্য জীিন গপদয়বেলাম! 
মহাজদনর স্ও গপদয়বেলাম—বকন্তু বক রকম হতভা�া আবম, সময় 
রাক্দত হবরভজন ক’রলাম না ? িদৃ্ািস্ায় রখন স্বাস্্য গনই, পরমায় ু
সমাতিপ্রায় হৃেদয়, প্রাদি িল গনই—তখন এই অনুদশাচনা জা�দলও 
আর হবরভজদনর পদর অগ্সর হ’দত পাদর না । গরৌিদনর সময় উদঠ 
পদড় গোকানিাদক �ঁাপািার জন্য গচষ্া কদর, চািিাস, অদর ্থাপাজ্থ ন, 
গেদলদমদয়র গেখাদশানা, স্তীর বখেমৎ করা, প্রবতষ্াবে অজ্থ ন করিার 
জন্য আপ্রাি গচষ্া কদর । বকন্তু পয়সায় গর ভি-সমদু্র পাবড় গেওয়া রাদি 
না—এিা গরৌিদনর সমদয় মদন রাদক না িা বচন্তায় আদস না । তখন 
ভািিা রাদক—গিশ স্বাধীনভাদি জীিন রারিা বনি্থাহ ক’রবে । মদঠ 
রাক্দল পরাধীন হদয় রাক্দত হয় । মদঠর গসিা কর্দলও �ালা�াবল, 
লাবর, ঝঁািা গখদত হয়; শ্রীগুরু-বিষ্দির ধমক গখদত হয় এিং শাসন 
গমদন চল্দত হয় । অসুখ-বিসুখ হ’দল ঔিধ গেয় না, পর্য গেয় না, 
ডাতিার গেখায় না, গকউ শুশ্রূিা কদর না, িদৃ্ হ’দলও গকই গেখ্দি 
না । এখন খাট্দত পারবে, তাই কাপড়-গচাপড়, আহারাবে ি্যিস্া কদর 
বেদচ্ন । রখন invalid (অকম্থি্য) হদয় রাি, তখন বক এরঁা গেখদিন ? 
এখবন এই রকম, অচল হদয় গ�দলত আর করা গনই । এই সি মায়ার 
িবৃদ্ । মায়ার প্রদলাভদন পদর মঠিাস ও হবরভজন গেদড় গেয় । িয়স 
রাক্দত—সময় রাক্দত রারা গোকানোবর, চাকবর, ঘরকন্না বনদয় 
রাদক, তাদের জীিদন ম্দলর পরিা রুদ্ হদয় রায়—এ করািা 
একবেন িঝু্দত পারদি । বকন্তু তখন আর হবরভজন করিার সুদরা� 
রাকদি না, আ�দশাি করদি । জীিদনর best period (উৎকৃষ্ কাদল) 
এ গর ideas (ধারিাগুবল) সংগ্হ কদর, গসইগুবলর ধাক্া সামলাদত 
িদৃ্ িয়দসর বেনগুবল কাবিদয় একবেন মদর রায় । জীিনিা িরৃাই গকদি 
গ�ল—এই অনুতাপানদল েগ্ধ হ’দত হ’দত মতুৃ্যমদুখ পবতত হয় ।
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রারা গকানবেন জীিদন—মহদতর স্ িা কৃপা পায় বন; তাদের 
বকন্তু এভাি, এবচন্তা িা এদিাধ জাদ� না । রারা গকানবেন শ্রীহবর-গুরু-
বিষ্ি-গসিা কদরবন, েশ ্থন পায়বন, স্ পায়বন, কৃপা পায়বন, রারা 
গকিল খায়-োয়, রাদক, সংসাদর িাচ্া-কাচ্া গপািি কদর, তাদের 
এ অনুদশাচনা আদস না । বকন্তু মহদতর স্ রারা জীিদন অন্ততঃ 
একবিিার গপদয়দে, তাদের একবেন না একবেন �ভীর অনুদশাচনা 
আস্দি । মহদতর স্ িরৃা রায় না । আজ গহা’ক, কাল গহা’ক, 
পরজদন্ম গহা’ক—এ স্বৃত জাগ্দিই জাগ্দি । “ভাল সময়িায় শ্রীগুরু-
গসিা, শ্রীহবর-গসিা করলাম না”—এ করািা মদন আস্দি—রখন 
সামর ্থ্য রাক্দি না, িয়স রাকদি না । তখন গকিল েীঘ্থ  বনঃশ্বাস পড়দি, 
হা-হুতাশ ক’রদি, কান্নায় িকু গভদস রাদি । বকন্তু তখন আর গকান 
উপায় রাক্দি না ।

জীিদনর best period (উৎকৃষ্ কাদল) িায় হবরভজন করা একান্ত 
েরকার । শ্রীল ভবতিসুধাকর প্রভু িল্দতন,—‘চবল্শ িেদরর পদর 
হবরভজন আরম্ ক’রদল বসবদ্লাভ করা সুকবঠন । কারি শারীবরক 
ও মানবসক শবতির হ্াস হয়, ইবন্দ্রদয়র পিুতা কদম রায়, গরা�-ি্যাবধ 
শরীর ও মনদক পীবড়ত কদর । সারাজীিন গর বিিয়গুবল বচন্তা কদরদে, 
গসই অসৎ বচন্তাগুবল মদন মদন বকলবিল ক’রদত রাদক । গসগুবল 
োড়দতও পাদর না । চবল্শ িৎসদরর পদর শ্রীহবর-ভজন আরম্ করদল 
গিশীেরূ অগ্সর হদত পাদর না ।’

শ্রীল গুরুদেি িল্দলন,—এখন গতামাদের উৎকৃষ্ সময় । এখন 
গরদক হবরগুরু-বিষ্ি-গসিায় উদঠ পদড় গলদ� রাও ভা�্য রাক্দল 
বসবদ্ লাভ হ’দয় রাদি । শ্রীগুরু-বিষ্দির গোি-েশ ্থন, তাদের আচার-
বিচাদরর সমাদলাচনা, তঁাদের প্রবত অরেদ্া, অনাের পবরত্যা� কদর 
রবে শ্রীগুরু-গসিায়, শ্রীহবরদসিায় উদঠ পদড় গলদ� গরদত পার, তাহদল 
এই জদন্মই শীঘ্র বসবদ্লাভ সুবনবচিত । ৮০ িের িয়দস গরমন ি্যিসায় 
�ঁাপাদত পাদর না, গতমবন িদৃ্ িয়দস হবর-ভজদনর বিদশি সুবিধা 
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হয় না । প্ররম িয়দস ি্যিসা অারম্ ক’রদল গরমন দ্রুত উন্নবত হয়, 
পড়ন্ত িয়দস তা হয় না । গতমবন শ্রীহবরদতািি, শ্রীগুরুদতািি প্ররম 
িয়স গরদকই ক’রদত হয় । রঁারা ভা�্যিান, িবুদ্মান্, তঁারা প্ররম িয়স 
গরদকই শ্রীহবর-গুরু বিষ্ি-গসিা আরম্ কদর রাদকন । সুবেন রাক্দত 
রারা হবরভজন কদর না, তারা োঁত রাকদত োঁদতর মর্থাো-গিাধ 
কদর না । িয়দসর গজার রাক্দত হবরভজদনর সুদরা� গ্হি করদত 
হয় । তখবন গুরুদেদির েশ ্থন, তঁার স্, তঁার কৃপা লাভ করা বিদশি 
েরকার । তখন গসিা করার সুদরা� হারাদল জীিদন পদর পস্তাদত 
হ’দি । এই সময় অদনক সুদরা�—অদনক বকেু ক’রদত পারা রায় । এ 
সুদরা� গহলায় হারাদল অনুদশাচনায় েগ্ধীভতূ হদত হ’দি । বকন্তু রারা 
অল্পিয়দস মহদতর স্ পায়বন, তাদের এই অনুদশাচনা আদসবন । এই 
সি জীদির আরও খারাপ অিস্া । এদের গচতনা জাদ� বন । “খাই োই 
রাবক পবর বচন্তাহীন”—আরও অদচতনতা, আরও জড় অিস্া । ররার ্থ 
মহাজদনর স্ রার গলদ�দে, তার জীিদন একবেন না একবেন িদুঝ 
উঠ্দিই উঠ্দি । মহাজদনর এত িড় কৃপােৃবষ্, এত শুদভচ্া িত্থমাদন 
স্তবম্ত গেখ্দলও তার িীজ একবেন না একবেন অঙু্বরত হদিই হদি  । 
মহাজদনর এ রকম অহহতুকী কৃপা-েৃবষ্র মদধ্য পড়্দল স্বাস্্য নষ্ হ’দয় 
গ�দলও, বিপদে পড়্দলও, অসুবিধা রাক্দলও গস হবরভজন, হবর-
অনুশীলন োদড় না ।

শ্রীল গুরুদেি িল্দলন,—গতামার সুদরা� বেল অরচ হবরভজন 
করদল না—পদর েীঘ্থ বনঃশ্বাস গ�ল্দি । Best সময়, best opportu-
nity নষ্ কদর বেদচ্া । গতামাদক গর রকম িাদঘ ধদরবেল, তার গরদক 
উদ্াদররও সম্ািনা বেল না । িাঘ গতামাদক গখদয় গ�ল্দত পারদতা, 
বকন্তু ভ�িদ্-ইচ্ায় িাঘ গতামাদক খায় বন । িাদঘর মখু গরদক গিঁদচ 
বসংদহর মদুখ পদড়ে । িাদঘর মখু গরদক গিঁদচ এখন ত গসিা করদি, 
ভজন করদি—বকন্তু তা না কদর বিিদয়র মদধ্য  েুদকে । স্বাস্্য ব�দর 
গপদল বক বিিয় গভা� ক’রিার জন্য ? গর রকম গতামাদক অসুখ 
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ধদরবেল, তুবম ত মদরই গরদত । মরার মখু গরদক গিঁদচ এখন বঘদয়র 
গোকান ও ভাইদয়র সংসার গেখা-গশানা করে ? এর পদর গকান্ বেন 
বিদয় কদর িস্দি । শ্রীশ্যামদসিক বক করদলা—স্বাস্্যিা ব�দর গপদয় 
হবরদসিা ক’রদে ।

শ্রীল গুরুদেি একজনদক বজদজ্স করদলন,—“সংসাদর ব�দয় 
বিদয় করদি না হবরভজন করদি—বক বঠক কদরে ?” প্রতু্যর্দর 
িল্দলন, ‘না, সংসার করদিা না । হবরভজন করদিা বস্র কদরবে ।’ 
শ্রীল গুরু-মহারাজ বজদজ্স ক’রদলন,—“গতামার িয়স কত এিং 
কদি মদঠ এদসে ?” প্রতু্যর্দর বেদলন গর, তঁার িয়স ৪০ িের এিং 
১৯ িের িয়দস মদঠ এদসদে । শ্রীল গুরুদেি জানাদলন—তদি আর 
বক ? এখবন উৎকৃষ্ সময় হবরভজন করার । ২১ িের মদঠ কাবিদয় বকেু 
গসিা কদরে । এখন তীব্রভাদি উদঠ পদড় গলদ� রাও । আবম গুরুোস, 
কৃষ্োস, বিষ্িোস—এই অবভমান বনদয় গলদ� রাও । আবম মায়ার 
োস নই । আমার জীিদনর সঙ্ল্প বস্র হদয়দে রখন, ভাল গহা’ক মন্দ 
গহা’ক এই আমার জীিদনর পর—এই আমার রাস্তা । সঙ্দল্প রখন 
েৃঢ়, তখন seriously গলদ� রাও । পরীক্ষা আস্দে—পাশ ক’রদত 
হ’দি । রখন গেদলদের পরীক্ষা আদস, তখন োদরিরা বক রকম পদড়, 
গর গকান প্রকাদর পরীক্ষায় পাশ ক’রদত হ’দি । গতমবন গতামরা 
হবরভজদনর জন্য গুরু�দৃহ এদসে । গুরু�দৃহ গরদক ভ�িৎ-গসিা লাভ 
ক’রদত হ’দি । এখন গরদক উদঠ পদড় গলদ� রাও । এক মহুতূ্থ  আর নষ্ 
কদরা না । গর গকান প্রকাদর বসবদ্লাভ ক’রদত হ’দি ।

বসবদ্লাদভর পদর পরবনন্দা, পরচচ্থা, গোি-েশ ্থন িড় িাধা—সি 
গরদক িড় অপরাধ । এই অপরাধ না কর’দল বসবদ্লাভ সুবনবচিত ।

“কাহাজর িা কজর ক্িদিা, ‘কৃষ্ণ কৃষ্ণ’ বজল ।
অজেয় চচতন্য গসই ক্েক্িজবক গহজল ॥”

—(শ্রীজচতন্যভা�বত মধ্য ১০/৩১২)
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মদঠর মদধ্য অদনদক অদনক গসিা কদর । আিার পরচচ্থা কদর, 
পরবনন্দা কদর ঐ বেদ্র বেদয় গসিার �ল গিবরদয় রায় । অদনদকর নানা 
গোি আদে, নানা গুি আদে, অমদুকর চবররি খারাপ, অমদুক স্তীস্ 
কদর, অমদুক গিশী খায়, অমদুক গরখাদন গসখাদন রায়—এসি করায় 
আমার েরকার বক ? পদরর বেদ্র গেখ্দত গনই, শুন্দত গনই, এমন বক 
গেখদলও িল্দত গনই । আমার জীিদনর সাধনা বনদয় পদড় রাক্দত 
হ’দি রেিি, কীত্থন, গসিা বনদয় বনমগ্ন রাক্দত হদি । পরচচ্থা পর-
বেদ্রাদবিিি না কদর রবে গুরুদসিা ও হবরদসিা কদর রাও, তাহ’দল 
অবত অল্পকাদলর মদধ্য �ল গেখ্দত পাদি । বকন্তু পরচচ্থা ক’রদল ঐ 
বেদ্র বেদয় গসিার �ল গিবরদয় রাদি । গর স্তীসং� কদর, গস পাপ কদর । 
বকন্তু পাপিা ভবতিপদর িাধা সৃবষ্ কদর না । তদি ভবতিদত উন্নবত আদন 
না । বকন্তু গর স্তীসং� গেদখ উহার গোি েশ ্থন কদর গস ি্যবতির অপরাধ 
হয় । অপরাধ—ভবতির িাধা এিং উহার মলূ উৎপাবিত কদর । বকন্তু 
পাপ মলূ উৎপাবিত কদর না, তদি ভবতিলতা িবধ ্থত কদর না ।

মদঠ অদনদক আদে—গসিা কর্দে, আিার গোি েশ ্থন, পর বনন্দা, 
পরচচ্থা করদে । বকন্তু ঐ �ুদিা বেদয় সি গসিার �ল গিবরদয় রাদচ্ । 
পাদরি রত দুধ োদলা—রবে বেদ্র রাদক, সিই �ুদিা বেদয় গিবরদয় রাদি । 
বিষ্ি বনন্দা কদর অদনদক এদকিাদর গ�াল্ায় গ�দে । অবিয়-ভাদি রবে 
গসিা কদরা, অচ্থন কদরা, অবত দ্রুত, খুি শীঘ্র promotion (উন্নবত) 
হদি । গোি েশ ্থন না ক’রদল প্রচুর উন্নবত লাভ করদত পারদি । এ হদত 
িাধ্য । তা না হদল ভবতি-বিজ্ান বমর্যা হদয় রাদি । এখাদন অদনক 
েৃষ্ান্ত আদে—গসিার কসরৎ ক’রদে, বকন্তু গেঁো বেদয় সি গিবরদয় 
রাদচ্ । এরা হতভা�া । বিষ্ি-অপরাদধর জন্য এদের কপাল পুড়দে ।

জীিদনর সংকল্প বস্র কদর গসিায় গলদ� রাও, গর রকম কদর 
গহা’ক—এিার ভি-সা�র পাবড় বেদত হদি । পাদর রাওয়ার ভাল 
ও সুপিু জাহাজ এদসদে । বিবকিও গপদয়বে । এিার ভি-সমদু্র পাবড় 
গেিই—পার হদিাই—এরূপ সুেৃঢ় সংকল্প বনদয় হবর-ভজন শুরু 
কর্দল সংসার গরদক উদ্ার পাওয়া রাদি ।
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শ্রীল গুরুদেি িলদলন—আপবন আপনার সি ভু-সম্পবর্ 
শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর গসিায় োন কদর রক্ষিাদিক্ষি ক’দর তঁার গসিার 
ি্যিস্া করদেন । এিা অপ ্থি, এিা কমভাদ�্য হয় না । খুি ভাল করা । 
বকন্তু এখাদনই সি্থ গশি নয় । শুধু বিিয় অপ ্থি ও অর ্থ অপ ্থি ক’রদলও 
হ’দি না, বনদজদক ভ�িৎ-গসিায় িবল বেদত হদি । সি্থদতাভাদি তঁার 
গসিা ক’রদত হ’দি ।

——

ক্িষ্া থাকজল শুদ্ধ ভেি সম্ভব
অনর ্থ-প্রিল রাকদল ভবতিদত বনষ্া হয় না অনর ্থ রার রত ক্ষীি 

হদয় আসদে তার তত ভজদন বনষ্া হয় । রারা ভজনশীল তাদের 
আহার, বনদ্রা, স্ান ইত্যাবে বেবহক বক্রয়ার loosenes (বশবরলতা) 
রাদক না । গসিায় অবভবনদিশ রক্ষার জন্য বেবহক বক্রয়ার প্রবত নজর 
রাদক । উৎসদি কতকগুবল বখচুবড় ইত্যাবে গখদয় তারপর বেন পায়খানা 
করদত রাক্দলা—এদত ভজন িাধা-প্রাতি হ’দলা, বকন্তু গসিা হ’দলা না 
আহার, বনদ্রা, করািাত্থায় সংরম রাকা প্রদয়াজন । গেহাবভবনদিদশর 
জন্য নয়, প্রভুর গসিার রাদত ত্রুবি না হয় গসজন্য । গভা�ীরা গেদহর 
বেদক particularly (বিদশিভাদি) নজর গেয় । গকননা শরীর খারাপ 
হ’দল গভা� করদত পারদি না ।

সৎসাধক বনয়মপিূ্থক খায় োয়, বনদ্রা রায়—এ বিিদয় রদরষ্ 
সংরম কদর । ঐগুবল উদপক্ষা ক’রদল গসিায় গ�ালমাল হ’দয় রায় । 
গসিা বঠক রাখার জন্য গেহদক বঠক রাখা । কঁািা ধদর স্ান কদর, কঁািা 
ধদর খায়—এদত মদন হদি পাক্া গেহারামী; বকন্তু তা নয় । গেদহর 
বক্রয়ার সংদ� সমস্ত ভজন-বক্রয়ার সম্বন্ রাদক । গেহ বঠক রাক্দল তদি 
গসিাও বঠক রাদক । তা নাহ’দল সি গ�ালমাল হ’দয় রায় ।

গসিা-বনষ্ায় গেহ ও মন িাধা গেয় । রাদের অন্যাবভলাি িা িাসনা 
রাদক, তারা বনয়মমত গসিা করদত পাদর না । মদন গকান প্রকার 
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গশাক, দুঃখ, আঘাত িা কারও সদ্ ঝ�ড়া হদলা—মনিা বিচবলত 
হদয় গ�ল—গসিাগুবল disturbed (এদলাদমদলা) হ’দয় গ�ল । কারও 
সদ্ ঝ�ড়া কদর পবরদিশন করা িন্ কদর বেল । এগুবল internal 
(বভতদরর) িাধা হয়, গতমবন মানবসক অশাবন্ত রাক্দলও গসিায় িাধা 
উপবস্ত হয় ।

অনর ্থ-বনিবৃর্র পর বনষ্া উবেত হয় । অনর ্থ হালকা হ’দল ভজদন 
বনষ্া হয় । রার অনর ্থ গিশী, তার ভজদন বনষ্া কম রাদক । একবেন 
নাচা-গকাঁো খুি করদল, তারপর বেন চুপ-চাপ । একবেন নতৃ্য-কীত্থন 
কদর, আর একবেন কদর না।—এরকম ক’রদল গিাঝা রাদি গর, 
ভবতিদত বনষ্া হয় বন । রার বনষ্া হদয়দে, গস বস্রভাদি চদল ।

“রঘিুাজথর ক্িয়ম,—গরি পাষাজণর গরখা ॥”
—(শ্রীজচতন্যচক্রতামতৃ অতি্য ৬/৩০৯)

শ্রীল রঘুনারোস গ�াস্বামী প্রত্যহ স্তি-স্তুবত, েণ্ডিৎ প্রিাম, অচ্থন, 
গ্থোনুশীলন, শ্রীরাধাকুণ্ড পবরক্রমি কর্দতন এ বনয়মগুবল পািাদির 
উপর গরখাপাদতর মত । এগুবল �াঢ়বপ্রয়তা গরদক কর্দতন । বনবষ্ক 
সাধদকর অনর ্থ কম ।

গুরুদেদির কৃপায় তঁার স্-�দল গসিা কর্দত অনর ্থ কম হদয় 
এদল; তখন বনয়মমত ভতি্যাং� রাজন করদত সমর ্থ হয় । গরমন বিিয়ীরা 
গরাজ অব�দস রায়, বকংিা োরিরা গরাজ সু্কদল রায়, গতমবন বনষ্া ভজদন 
হওয়া েরকার । গতামাদের আর সু্কল বক ? অব�স বক ? গতামাদের 
ভতি্যাং�-রাজদন বনষ্া হওয়া চাই । তপস্ার মত অধ্যািসায়-সহকাদর 
ভবতিসাধন করা উবচত ।

একবেন হবরকরা শুন্দল ত, আর একবেন শুন্দল না । এরা বনম্ন 
অবধকারী। মাদঝ মাদঝ শুদন, মাদঝ মাদঝ আরবত গেদখ—এদত বকেু 
কম �ল পায় । তদি এদকিাদর না গেখার গরদক মাদঝ মাদঝ গেখাও 
ভাদলা । ভজদন রত উন্নবত হয়, তত বনষ্া হয় । ‘বনষ্া’ মাদন অনর ্থ 
হাল্ কা হদয় আস্দে । অচ্থন-মাদ� ্থ বনষ্া আরও গিশী েরকার । রারা 
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রান্না কদর, অচ্থন কদর, তাদের বনষ্া খুি েরকার । একবেন রান্না 
কর্দলা, একবেন কর্দলা না—তাদত ঠাকুরদক উপিাসী রাক্দত হদি । 
রান্না করদত না পাবর ি্যিস্া কদর বেদত পাবর । এও অদনকিা ভাল । 
Desultory way (এদলাদমদলা ভাদি) গত করদল বিদশি �ল লাভ হয় 
না । রঁার বনষ্া এদসদে, তঁার প্রাি কঁােদি । আমার গসিার ত্রুবি হদি—
এই গভদি দুঃখ পায়; গশি মহুতূ্থ  পর্থন্ত গসিা চাবলদয় রায় । জড় জ�দত 
গেখা রায় গর, জ্বর হ’দলও গেদলর জন্য মা ভাত �ুবিদয় গেয়—এিা 
বপ্রয়তার লক্ষি ।

বনষ্ার উেয় হ’দল গসিা করদত ভাল লাগ্দি । আমার কীত্থন 
ক’রদত ভাল লাদ�, আমার পাঠ ক’রদত ভাল লাদ� । আমার 
পবরদিশন ক’রদত ভাল লাদ� । Routine work (বনত্যহনবমবর্ক কাজ) 
কদর রাবচ্—তা নয় । বকেু কাজ মদঠ রাক্দল করদতই হদি—নইদল 
গখদত রাক্দত গেদি গকন ? এই গিাদধ কদর না । বনষ্া হ’দল প্রীবতর 
সদ্ কদর, আেদরর সদ্ কদর । পবরদিশন ক’রদত ভাল লাদ�—এদত 
একিা আনন্দ আসদি । বনষ্ার পর রুবচ । এিা আরও ওপদরর করা । 
রার গর গসিা; তাদত বনষ্া রাকা উবচত । গর গর গসিা কদর, desultory 
(ভাসা-ভাসা) ভাদি গরন না কদর । বনষ্ার উেয় হ’দল শুদ্ ভজন শুরু 
হয় । ধীরতা ও বনষ্া রাক্দল ভজদন উন্নবত হয়, তখন গসিািা সুখকর 
মদন হয় । রঁার প্রবত গসিা কর্দে, তঁারও সুখকর হয় ।

——

স্-স্ অক্ধকারানুরায়়ী গসবা করা উক্চত
শ্রীশ্রীল গুরুদেি এক প্রভুদক বজজ্াসা ক’রদলন,—বনষ্পদি 

অপ ্থি ত কদরদেন—এখন আর বক ক’রদত চান ? প্রভু িল্দলন—
এখন আর বক করদিা ? শরীদর িল গনই মদঠ গরদক রেিি-কীত্থন বনদয় 
রাক্দিা—এমন ত ভরসা গেখবে না ।
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শ্রীল গুরু-মহারাজ িলদলন,—িদৃ্ িয়সদক রিুক িয়স করা রায় 
বক ? কাল-ধম্থ—শরীর-ধম্থ  ত আদেই, িাধ ্থক্যদরাধ করদিন বক কদর ? 
আপবন রবে রেিি-কীত্থনাবে বনদয় অন্য জায়�ায় রাদকন তাহ’দল ঐ 
জবমগুবল গভদস রাদি না বক ? অন্য জায়া�ায় রাক্দল রক্ষিাদিক্ষদির 
অসুবিধা হদি না বক ?

প্রভু িল্দলন,—আবম না রাক্দল বকেু ক্ষবত হদি । …আর 
ত গকউ গসখাদন গনই মদঠ িা ধাদম রাক্দত ইদচ্ কদর । বকন্তু মদঠ 
গরদকও গকান গসিা ক’রদত পারদিা না, িরং গসখাদন গরদক জবমগুদলা 
গেদখ বকেু গসিার উপায়ন সংগ্হ কদর বেবচ্ । এই োড়া ত আর বকেু 
ক’রদত পারবে না ।

শ্রীল গুরু-মহারাজ িল্দলন,—গসিা করািাই ভাল । রেিি-
কীত্থদনর নাম কদর মদঠ বকংিা ধাদম িাস করদল অদনক সময় 
আল্ সাবম গেখা গেয় । একিা উদদেশ্যদক লক্ষ্য ধদর চলা—এিা ভাল 
করা । সাধদকর একিাদত আন্তবরকতাপিূ ্থ ভাি রাকা চাই । িবুদ্দক 
বস্র কদর seriously (অান্তবরকভাদি) একিা লাইদন রাকা চাই । বক 
ক’রবে না ক’রবে জাবন না । উদদেশ্য সম্বদন্ বস্র গনই—এিা বঠক নয় । 
লক্ষ্য বস্র রাক্দল জীিদন শীঘ্র উন্নবত হয় । এিা ভাল, এিা শুভ । 
আপনার বনষ্পি অপ ্থি গরদক এই �লিা এদসদে ।

“গস্ গস্ঽক্ধকাজর রা ক্িষ্া স গুণঃ পক্রক়ীক্তম্মতঃ ।”
 —(শ্রীমদ্ভা�বত ১১/২১/২)

রার রাদত অবধকার, গসই অবধকারানুরায়ী গসিা করা ভাল । রার 
গর অিস্া, গেদহর ও মদনর পিূ্থসংস্কারিশতঃ গর অিস্ার মাঝখাদন 
পদড়দে; গসই অিস্ার মাঝখাদন গরদক ভজন করা ভাল । এিা 
প্রদত্যদকর ি্যবতি�ত (Individual) ভজন । প্রদত্যদকর গররূপ রার 
বনদজর অবধকার িা সংস্কার, গসই বনদয় চলা ভাল । শ্রীব্রদজন্দ্রনন্দদনর 
মত রবে গকউ গলখক িা িতিা হদত চায়, তদি তার ভুল হ’দি । তুবম 
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রা আে, গসখান গরদক অিস্া িদুঝ চদলা । মদঠর অদনদক ভাদি, 
রবে সন্ন্যাসিা না পাই, তা’হদল জীিনিাই িরৃা । এ সি অনর ্থ । তুবম 
রা আে, গসই গরদক ক্রমশঃ ভজদনর উন্নবত করিার গচষ্া কদরা । 
সৎসাধক এসি বিিদয় বচন্তাশীল, seriously (অান্তবরকভাদি) বচন্তা 
কদর—ইহাই তঁার সাধন-চতুরতা, সাধন-বিচক্ষিতা, সাধন-বিজ্তা ।

রান্না করার গলাক রবে কীত্থন কবরদত চায়, তদি এখাদন অসুবিধার 
করা । শ্রীগুরুদেদির বনদে্থশানুসাদর গকউ অচ্থন কদর, গকউ িা পাঠ 
কদর, গকউ িা বভক্ষা কদর, গকউ িা গ্থোবে গলদখ । বতবন রার উপর গর 
গসিা বেদয়দেন, গসইিা বনয়ম-মত, বনষ্ার সদ্ কদর গ�দলই ভাল �ল 
গেয় । গুরুদেদির আবেষ্ গসিায় রুবচ হ’দলই ভাল । অদনদকর আিার 
মঠরক্ষক হিার রুবচ হয় । মঠুরক্ষক হদল প্রভুত্ব করদত পায় িাকা-কবড় 
ইচ্ামত খরচ ক’রদত পাদর, স্বাধীনভাদি চলাদ�রা ক’রদত পাদর । 
গসইজন্য মঠরক্ষক হিার জন্য রুবচ, বকন্তু এগুবল িদ্-রুবচ । করৃ্্থত্বাবভমান 
রায় বন, অরচ মঠরক্ষক হদত চাও—এরূপ রুবচ বনদজর পাদয় বনদজ 
কুড়াল মারা । রার বনরবভমানত্ব আদে, করৃ্্থত্বাবভমান গনই, বমবষ্মখু 
আদে, সদ্্যিহার আদে—এমন ি্যবতির উপর রবে গুরুহিষ্ি�ি 
মঠরক্ষদির ভার গেন, তখন করা উবচত । আবম এইিাই চাই—এিা 
অনর ্থ, অসুবিধার করা । আবম বভক্ষা করদত চাই, আবম মঠরক্ষক হদত 
চাই । আবম পাঠ করদত চাই । আবম সন্ন্যাসী হ’দত চাই—এ সিই 
অনর ্থ, গ�ালদমদল করা । আিার ‘আবম মঠরক্ষক হ’দত চাই না, অরচ 
গুরু-বিষ্ি�ি বেদচ্ন—এিাও অনর ্থ—অসুবিধার করা । এই চাওয়া 
িা না চাওয়া অবধকার-অনুসাদর হওয়া চাই । ভজদনর line-গক বঠক 
গরদখ বনদজর অবধকাদরর বেক গরদক এ চাওয়ািা বঠক রাকা চাই । 
এখন রবে সংসৃ্কত পড়দত চাই, তাহদল ভুল হ’দি গুরুদেি রবে িদলন, 
—িক্তৃতা কদরা, তখন িক্তৃতা করদিা অবধকার গনই অরচ মঠরক্ষক 
হদত চাই, িক্তৃতা বেদত চাই—এগুবল গ�ালদমদল করা ।

আর আমার গরা�্যতা রাক্ িা না রাক্—গুরুদেি রখন আদেশ 
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কদরন, তখন বনবি্থচাদর কদর গরদত হদি । তখন রবে গরা�্যতা িা 
অদরা�্যতার করা গভদি গসিা না কবর, গসিাও ভুল হদি । মঠিাসীর 
অদনদকর মঠরক্ষক হ’িার ইচ্া আদে, বকন্তু অদনদকর আিার 
মঠরক্ষক হ’িার ইচ্া গনই । গরমন একজন মঠরক্ষক হ’দত চান না । 
আিার আদরকজন মঠরক্ষক হ’দত চায়—এ দুদিাই অনর ্থ । একজনদক 
বেদল গনয় না । আর একজদনর অবধকার গনই, তি ু চায়—এ দুইবি 
অনর ্থ । শান্তভাদি, বনচিলতা, বিচাদরর বস্র্থ রার আদস বন, তার 
মঠরক্ষক হ’িার অবধকার গকারায় ? গুরুদেি িা বিষ্ি�ি রখন রা 
িদলন, তখন বনবি্থচাদর কদর গ�দল হাদত হাদত �ল পাওয়া রাদি । 
আবম িােক নই, অরচ আবম িােক হদত চাই । আবম �ায়ক নই, 
তি ু�ায়ক হদত চাই; আবম িতিা নই, তরাবপ আবম িতিা হদত চাই । 
এগুবল অন্যাবভলাবিতা । গতামার রা গরা�্যতা আদে, তাই বনদয় 
রাদকা । অবধকাদর বনষ্া না রাকদল অন্যাবভলাবিতা আস্দি । আবম 
গকান department (বিভাদ�র) এর incharge (অধ্যক্ষ) হদত চাই । 
মদঠ সাধদকর মদধ্য এই গোিিা অদনদকর আদে । Department 
(বিভাদ�র) এর charge (করৃ্্থত্ব িা অধ্যক্ষতা) না গপদল গসিায় 
উৎসাহ আদস না । গসিায় এগুবল িাধা । এগুবল অনবধকার-চচ্থা । 
‘গুরুদেি রা বেয়াদেন, তাই কদর রাদি’—এই ইচ্ায় ররার ্থ ইচ্া । 
আনু�ত্যই বিষ্িধম্থ  । অানু�ত্য গেখ্দল গুরু-বিষ্ি�ি খুশী হন । 
গুরুদেদির আদেদশর প্রতীক্ষায় রাদক । তখন বনবি্থচাদর উল্াদসর 
সদ্ কদর রায় । তঁার বনদে্থশ অনুসরি করাই ভজদনর সহজ রাস্তা । 
গতামার বকেু discretion (স্বাধীন বিদিচনা) রাকদল গরিা চাইদি, 
গসিায় অবধকার আদে বক না বচন্তা কদর গেখদত হদি । বকেু না চাওয়া 
safest (সি চাইদত বনরাপে) । মঠরক্ষক হওয়ার জন্য বভতদর বভতদর 
�জ�জ কর’বে, মঠরক্ষক হদত না পারদল “িাড়ী চললাম ।” আপনারা 
রখন বিশ্বাস কদরন না, তখন আর মদঠ গরদক লাভ বক ? সি গচদয় 
সুবিধার করা হ’দলা—অানু�ত্য ।
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মঠিাসীদের প্ররম বশক্ষা হ’দলা—বনবি্থচাদর গুরু-বিষ্ি�দির 
আদেশ পালন করা । উল্াদসর সদ্ আদেশ পালন ক’রদত পারদল 
ভজদন দ্রুত উন্নবত হয়, আর উল্াদসর সদ্ না ক’রদলও অবনচ্ার সদ্ 
আদেশ পালন কদর রায় । তাহদলও বকেু �ল পায় । বনদজর ইচ্ার 
বিরুদদ্ তাদের আদেশ পালন ক’রদল বকেুিা ম্ল উেয় করাদি । 
বকন্তু আদেশ পালন না ক’রদত পারদল অম্দলর করা ।

শ্রীল গুরুদেি প্রভুদক িল্দলন বনষ্পদি অপ ্থি করার জন্য অাপনার 
বিচারিা সুন্দর হ’দয়দে । িাড়ীদত জবম-জায়�া গেখা-গশানা-রূপ 
গসিািা ক’রদিন এিং পাঠকীত্থন ক’রদিন । রাদের একিু রেদ্া আদে, 
তাদের গডদক এদন পাঠ গশানাদিন । িাড়ীিা মঠ হ’দয় রাদি । এ রকম 
atmosphere (আিহাওয়া) এর মদধ্য গরদক ভজন কদর উন্নবত হয় । 
‘তুবম রা ইদচ্, তাই কদরা প্রভু । বনষ্পদি, বনরপরাদধ ক’রদল বঠক 
পুরস্কার বতবন গেন । বতবন ত অন্ নন; গিাকাও নন—বতবন সিদচদয় 
িবুদ্মান্ । সুতরাং সরলতা, বনষ্পিতা গেখ্দল বতবন প্রীত হন । অন্যদক 
অনুকরি করিার েরকার গনই । গর ি্যবতির গর অবধকার, ররাকাদল 
ররাস্াদন গসই ি্যবতিদক বতবন গসই �ুল গেন ।

সন্ন্যাসই গেয় না—এত গসিা করলমু—এত িক্তৃতা বেলমু—
েণ্ডধারি ক’রদত পারলমু না—জীিনিা ি্যর ্থ হদয় গ�ল । এিা অত্যন্ত 
ভুল । গরমন এক প্রভু সন্ন্যাস গনওয়ার জন্য উন্মর্ । সন্ন্যাসী হওয়া 
আমাদের আেশ ্থ নয় । আমার service (গসিা), আমার গরা�্যতা এরা 
রবে appreciate (গুিগ্হি) করদত পারদতন, তদি সন্ন্যাসিা বেদতন । 
গজার কদর সন্ন্যাস বনদল উৎপাত সৃবষ্ হয় । সন্ন্যাসী হওয়ািা আমার 
মঠজীিদনর চরম উদদেশ্য নয় । সন্ন্যাস রবে না পাই, মনমরা ভাি রাদি 
না । এগুবল অনবধকার-চচ্থা । অদনদক আিার ভাদি বভতরিা লাল 
গহা’ক, পদর সন্ন্যাস গনওয়া রাদি, অরচ গুরুদেি বেদত চান । আবম 
বনদত চাই গরমন অনর ্থ, আবম বনদত চাই না—গতমবন অনর ্থ ।

প্রভুর তর� গরদক রখন গরিা আদস, গসইিা িরি কদর বনই । 
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আমার গকানবেন এিা পাওয়া উবচত—একরা আবম গকানবেন িবল 
বন । গকানবেন এভাি আমার রাকদতা না । গতামার রা ইদচ্—তাই 
বেও, গকান প্রার ্থনা কবর নাই । আমার পড়ার ঘদর গরদখবেলাম—

“ি ধিং ি েিং ি সুদির়ীং কক্বতাং বা ে�দ়ীি কামজয় ।
মম েন্মক্ি েন্মি়ীশ্বজর ভবতাদ্ ভক্তিরজহতুক়ী ত্বক্য় ॥”

——

সবম্মাবস্ায় গসবা করাই ম্ল—লাজভর উপায়
গসিাই আমাদের জীিদনর মলূ উদদেশ্য । মদঠ রাবক, �দৃহ রাবক 

িা িদন রাবক, রখন গরখাদন রাবক না গকন, শ্রীহবরর সুখ-বিধান 
করাই একমারি উদদেশ্য । শ্রীহবর-গসিার জন্য সি সময় প্রস্তুত রাকা 
েরকার । মদনর এই রকম ভাি, এই রকম attitude রাকা উবচত । 
শ্রীহবর অনন্তভাদি সুখী হন, অনন্ত ইবন্দ্রয়-দ্াদর তঁার সদম্া�-বপপাসা 
চবরতার ্থ কদরন । বতবন বক চান—তার তুলনা গনই । আমার কু্ষদ্র 
শবতিদত তঁার বক কদর গসিা করদত পাবর ? আমার তর� গরদক অনন্ত 
লীলামদয়র গসিা স্পশ ্থ করা এদকিাদরই অসম্ি । বকন্তু বনদজর তর� 
গরদক গকানরকম শাঠ্য, অলসতা, অিদহলা না ক’দর তঁার বকেু গসিা 
করিার জন্য বতরী রাকা চাই । গসিা করিার জন্য একিা আঁকুপাঁকু ভাি 
বকংিা ঔৎসুক্য রাখদত হ’দি । গসিার সুদরা� উপবস্ত হ’দলই চট্ কদর 
ওিাদক ধরদত হ’দি গ্হি ক’রদত হ’দি ।

সাধকািস্ায় িা অনর ্থগ্স্ত অিস্ায় শ্রীহবরর শুদ্-গসিা অসম্ি । 
কারি ভ�িান্ বিকুণ্ঠিস্তু । গসখাদন গকান প্রকার গহয়তা, অিরতা, 
বনকৃষ্ ভাি গনই । িদ্জীি অশুদ্ কামনা-িাসনা-তাবড়ত ও হৃেদয় 
ময়লা-আিজ্থ নায় ভরা । এরকম অপবিরি অিস্ায় বিকুণ্ঠ-ভবূমকায় 
শুদ্-গসিা করা অসম্ি । বকন্তু আমার এই অশুদ্ ভবূমকায় আমার 
অবধকারানুরায়ী শ্রীভ�িাদনর শুদ্ গসিা করার জন্য একিা গঝাঁক িা 
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একিা গচষ্া বনরন্তর রাকদি । তঁার শুদ্ গসিা করার জন্য তঁার কাদে 
আদিেন বকংিা প্রার ্থনা জানাদত হ’দি ।

গসিা বনরন্তর কদর গরদত হ’দি । গসই গসিা গ্হি করা িা না করা 
তঁার ইচ্া । বকন্তু গসিা করিার জন্য আমাদের সি সময় alert (জাগ্ত) 
রাকা প্রদয়াজন । আমার চাকবরর প্রদয়াজন; সি সময় application 
পাঠাদত হ’দি এিং চাকবর করার জন্য ইচ্াও রাখদত হ’দি । আবম তঁার 
এিা ওিা গসিা কবর, গ্হি করা িা না করা তঁার ইচ্ার উপর বনভ্থর 
কদর । শুদ্ হওয়া না হওয়া আমার ভা�্য । শুদ্ভাদি ক’রদত পারদল 
বতবন গ্হি করদিন—এিা ধ্রুি সত্য । শুদ্ভাদি রবে গসিা ক’রদত 
পাবর, তাহদল মহাভাদ�্যরই করা । আমার বচর্ মবলন, তাই আবম গর 
গসিা কবর, তা অশুদ্ । বতবন ত গ্হি ক’রদেন না । তা’হদল আবম 
বক গসিা গেদড় গেদিা ? না, গসিা বকেুদতই োড়দত হ’দি না । বনরন্তর 
শুদ্ গসিা ক’রিার জন্য সাহার্য, কৃপা ও প্রার ্থনা-রূপ application 
(েরখাস্ত) পাঠাদত হ’দি । আমার তর� গরদক সাধ্যানুরায়ী গচষ্া, রত্ন 
ও একাগ্তা রাকা প্রদয়াজন । বতবন করুিাময়, বনরন্তর গচষ্া, রত্ন ও 
অধ্যািসাদয়র �ল একবেন বেদিনই বেদিন । ধদরা বতবন গর খাওয়ািা 
পেন্দ কদরন, গসই খাওয়ািাই তুবম ক’রদল । বকন্তু ভাল হ’দলা না । 
কারি বতবন গ্হি ক’রদলন না । ভাল করদত পারলাম না রখন, তখন 
গমাদিই গসিা করদিা না—এ মদনাভািিা দুভ্থ াদ�্যর পবরচয় । ইহা 
আত্ম-প্রিঞ্চনা িা শাদঠ্যরই করা । গতামাদক আবম গরমন পাবর—
আমার সাধ্যানুরায়ী রত সুন্দর পাবর, ততিুকু কদর বেদত কখনও 
অলসতা িা শাঠ্য করদিা না । এই ভাি রাকা েরকার । এই িবৃর্ বনদয় 
গসিা করদত রাকদল আমার ভাদ�্য শুদ্ গসিা এদস জুট্দি । আবম গর 
রকম গস রকম ক’রদিা । গসিার জন্য উৎসাহ, রত্ন রাকা েরকার । এর 
মদধ্য একবি মজার করা আদে ।

রবেও গ�াদলাকপবত—বিকুণ্ঠপবত সকুণ্ঠ জ�দতর গকান গসিা 
গ্হি কদর না, তরাবপ তঁার গসিক গুরুদেি িা বিষ্ি�ি একিু 
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গোিরতুি গসিা গ্হি কদরন । শ্রীগুরুদেি ও বিষ্ি�ি বিকুণ্ঠতত্ত্ব 
হ’দয়ও শ্রীভ�িান্ ও িদ্জীদির মাঝখাদন গসতুর মত, medium এর 
মত, ঘিদকর মত বিরাজ কদরন । িদ্জীি সাধক-অিস্ার বিকুণ্ঠ-
ভবূমকার উপদরা�ী শুদ্-গসিা না করদত পারদলও, একিু মবলন ও 
খারাপ হ’দলও গুরুদেদির কাদে বনদয় গ�দল বতবন তা reject (িজ্থ ন) 
কদরন না । শ্রীহবর ঠাকুর আমার বজবনিিা বনম্থল হ’দলা না িদল গ্হি 
করদিন না; বকন্তু তঁার গসিক-গপ্রষ্ গুরুদেি ঐ গসিা গ্হি কদরন । 
গকননা, বতবন জীদির প্রবত েয়াশীল ও ক্ষমাশীল । গসিা সম্পিূ ্থ শুদ্ 
না হ’দলও বতবন গ্হি কদরন—রাদত জীদির গসিা-প্রদচষ্ায় উৎসাহ, 
উদ্ম না গভদ্ রায় । জীদির উৎসাহ ভ্ রাদত না হয়, গসইজন্য 
একিু গভজাল, একিু মবলন, একিু গোিরতুি গসিা বতবন গ্হি কদরন । 
শ্রীগুরু-ঠাকুর শ্রীহবর-ঠাকুদরর কৃপাশবতি । বতবন মাঝখাদন রাদকন 
িদল—তঁার position (স্ান)-িা এই রকম িদল অনর ্থরতুি-গসিািাও 
বতবন গ্হি কদরন—এিা fact িা িাস্তি সত্য । এইজন্য অনর ্থরতুিািস্ায় 
শ্রীহবর-ঠাকুদরর গচদয়ও শ্রীগুরু-ঠাকুদরর প্রদয়াজনীয়তা গিশী । ধদরা, 
শ্রীভ�িানদক বকেু গখদত বেদল—বতবন গ্হি করদলন বক করদলন 
না, এিা গিাঝা গ�ল না িা অনুভবূতদত এদলা না । বকন্তু গুরুদেদির 
কাদে গকান খািার বনদয় গ�দল বতবন খান—এিাদত গেখ্দত পাই । 
তঁার পেন্দমত কদর আন্দত পাবর বন—এিা বঠক, তরাবপ বতবন গ্হি 
কদরন—এিাও বঠক । এইখাদন শ্রীগুরুদেদির বিবশষ্্য ।

শ্রীগুরুদেি ময়লা, গভজাল, গোিরতুি-গসিা পেন্দ কদরন—তা 
নয় । বকন্তু অনর ্থরতুি অিস্ায় গসিার রদরষ্ ত্রুবি রাক্দিই রাকদি । 
আমার গোি, ত্রুবি, ভুল ইত্যাবে গেদখ বতবন reject (িজ্থ ন) কদরন না । 
বতবন রবে reject (অগ্াহ্য) কদরন, তদি গসিক বতরী হ’দি না । এদত 
শ্রীহবর-ঠাকুর িবঞ্চত হদিন । সুতরাং মবলন গলাকগুবলদক বনদয় বতবন 
শুদ্দসিক বতরী কদরন । গসদহতু শ্রীগুরুদেি অত্যন্ত েয়ািান্ । আমার 
মবলন গসিা রখন গ্হিই কদরদেন, আমাদক তাবড়দয় বেদচ্ন না িা 
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reject ক’রদেন না; তখন এই রকম মবলন-গসিা—িরাির ত্রুবিরতুি 
গসিা রারা ক’রদত রাদক, তারা এই অহহতুকী েয়ার advantage 
(সুবিধা) গ্হি কদর । বকন্তু তাদের মদন রাখা েরকার—তারও একিা 
সীমা আদে । শঠতা, িেমাশী িবুদ্ সি সময় চাবলদয় গরদত রাকদল 
অপরাধ সবঞ্চত হয় । গশদি ভজন গরদক েুবি হ’দয় রায় ।

সৎ-সাধদকর মবলনতা রাকদি । তাদত বনরুৎসাহ হওয়া উবচত 
নয় । শ্রীগুরুদেি ধুইদয় মবুেদয় বনম্থল কদর গনদিন—এিা বঠক । বকন্তু 
ভুল-ত্রুবি সাধদকর ধীদর ধীদর সংদশাধন করা উবচত । রাদক হয়ত 
িাজার ক’রদত গেওয়া হ’দয়দে—গস পয়সা চুবর কদর । এই গচৌর্থিবৃর্ 
গর রবে চালাদতই রাদক, তদি তার অপরাধ হদি । ভ�িাদনর গসিার 
পয়সা গরদক চুবর অপরাধমলূক । সৎসাধদকর এিা রাকা উবচত নয় । 
গুরুদেদিরও সবহষু্তা, ক্ষমার সীমা আদে । সীমা োবড়দয় গ�দল 
অসুবিধার করা ।

ভালমদত ক’রদত পারবে না, অতএি গসিা গেদড় বেই—এিা গর-
রকম অন্যায় ও অদশাভন, গতমবন অশুদ্ভাদি বচরকাল কদর রাি—এ 
মদনাভািও খারাপ । সাধক-জীিদন এই রকম অিস্া আদস । বভন্ন বভন্ন 
সাধদকর বভন্ন বভন্ন স্তদর অিস্ান-গহতু এইসি মদনািবৃর্ জাদ� । বতবন 
মবলন বজবনি গ্হি কদরন—এিা বঠক, বকন্তু সাধদকর গচষ্ািা মবলন 
নয়—গচষ্ািার মদধ্য গকান �লে গনই—গচষ্া বনষ্পিভাদি হদচ্—
এিা রবে বতবন গেদখন—এদতই আমার িহু লাভ হ’দয় রাদি । সাধন 
ক’রদত ব�দয় এই রকম stage (অিস্া) এদল শ্রীগুরুদেিদক refer 
করদল অর ্থাৎ বিচাদরর ভার বেদল বতবন ভুল-ত্রুবি সংদশাধন ক’রিার 
উপায় িদল গেন এিং প্রচুর উৎসাহ গেন । বনষ্পিভাদি গুরুদেদির 
সাহার্য প্রার ্থনা করদল বতবন এ বিপে গরদক িঁাবচদয় গেন । শ্রীহবর-
ঠাকুর আমার সাধনার পদর গকান response (সাড়া) না ক’রদলও—
সাড়া না বেদলও তঁার প্রবতভ ূশ্রীগুরুদেি response (উর্র) কদরন । 
বতবন ভুল-ত্রুবি গেবখদয় গেন, আিার উহা সংদশাধন করার গকৌশল 
িদল গেন ।
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এদত শ্রীহবর-ঠাকুরদক িাে গেওয়ার করা িলা হদচ্ না । হবরদক 
িাে বেদয় গর গুরু, গস গুরুমায়া । গস গুরুর করা িলা হদচ্ না । মা 
গেদলর কাদে গিশী প্রদয়াজনীয়, মা না হ’দল গেদলর এক মহুতূ্থও চদল 
না । গতমবন সাধক-জীিদন গুরুদেদির স্, কৃপা, আশ্তীিাে, উপদেশ 
অত্যন্ত প্রদয়াজনীয় ।

——

আনু�ত্যময়়ী গসবার ফজল ভেজি
দ্রুত উন্নক্ত-লাভ

পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীল গুরু-মহারাজ এক প্রভুদক বজজ্াসা 
করদলন,—গতামার বক ভাল লাদ� ? প্রভু জিাি বেদলন—কীত্থদনর 
গোহার আমার ভাল লাদ� ।

শ্রীশ্রীল গুরু-মহারাজ ঃ আর বক পাদরা ? প্রভু িলদলন,—বকেু 
অর ্থাবে অপ ্থি করদত ইচ্া কবর । শ্রীশ্রীল গুরু-মহারাজ মলূ �ায়করূদপ 
কীত্থন ক’রদত পাদরা বকনা গচষ্া কদর গেখদত পাদরা, trial বেদত 
পার; আর গর গরা�্যতা আদে, গর বিিদয় উৎসাহ আদে, গস বিিদয় 
সুষু্ভাদি মদনাবনদিশ ক’রদল পুদরাপুবর �ল পাওয়া রায় । রেিি, 
কীত্থন, স্রি, অচ্থন ইত্যাবে নিবিধা ভবতির গর গকান একবি অ্ সাধন 
ক’রদল বসবদ্লাভ হয় । সিগুবল সাধন ক’রদলও �ল পাওয়া রায় ।

 “এক অং� সাজধ, গকহ গকহ বহু-অ্ ।
  * * * *
 এক অজ্ ক্সক্দ্ধ পাইল ভতি�ণ ।
 অম্বর়ীষাক্দ ভজতির বহু অ্-সাধি ॥”

—(শ্রীজচতন্যচক্রতামতৃ মধ্য ২২/১৩৪-১৩৫)
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“শ্রীক্বজষ্ণাঃ শ্রবজণ পর়ীক্ক্ষদভবজবৈয়াসক্কঃ ক়ীতম্মজি,
প্রহ্াদঃ স্মরজণ তদক্্রি-ভেজি লক়্ীঃ পথুৃঃ পূেজি ।
অক্ুরস্ত্বক্ভবদিজি কক্পপক্তদম্মাজস্যঽথ সজখ্যঽেুম্ম িঃ,
সবম্মস্ার্ক্িম্মজবদজি বক্লরভূৎ কৃষ্ণাক্তিজরষাৎ পরম্ ॥”

—শ্রীজচতন্যচক্রতামতৃ মধ্য ২২/১৩৬ গ্াকধতৃ
শ্রীভক্তিরসামতৃক্সনু্ধ-বচি ১/২/২৬৫)

অর ্থাৎ শ্রীপরীবক্ষত মহারাজ শ্রীবিষু্র করা-রেিদি, শ্রীশুকদেি 
গ�াস্বাবমপাে তৎকীত্থদন, শ্রীপ্রহ্াে মহারাজ তৎস্রদি, শ্রীলক্ষী-
গেিী তেব্রি-গসিদন, শ্রীপরৃমুহারাজ তৎপজূদন, অক্রুর তেবভ-িন্দদন, 
কবপ ্থপবত হনুমান্ তদোদস্, অজু্থ ন তৎসহ সদখ্য এিং িলী তচ্রদি সি্থস্ব 
োন ও আত্মবনদিেন দ্ারা বসবদ্ িা শ্রীভ�িৎ-গপ্রম লাভ কদরবেদলন । 
বকন্তু শ্রীঅম্বরীি প্রমখু ভতিিদৃন্দর িহু অ্-সাধন-দ্ারা শ্রীভ�িৎ-গপ্রম-
প্রাবতি হদয়বেল ।

“স চব মিঃ কৃষ্ণপদারক্বদিজয়াবম্মচাংক্স চবকুণ্ঠগুণানুবণ ম্মজি ।
কজরৌ হজরমম্মক্দির-মােম্ম িাক্দষ ুশ্রুক্তঞ্চকারাচু্যত-সৎকজথাদজয় ॥
মকুুদিক্ল্ালয়দি ম্মজি দৃজিৌ, তদ্ ভৃত্য�াত্র-স্পজি ম্মঽ্স্মম্ ।
ঘ্াণঞ্চ-তৎপাদসজরােজসৌরজভ, শ্রীমর্ লস্যা রসিাং তদক্প ম্মজত ॥
পাজদৌ হজরঃ গক্ষত্রপদানুসপ ম্মজণ ক্িজরা হৃষ়ীজকি-পদাক্ভবদিি ।
কামঞ্চ দাজস্য           *              *                  *                  ॥”

—(শ্রীমদ্ভা�বত ৯/৪/১৮-২০)

অর ্থাৎ অম্বরীি-মহারাজা স্বীয় মন কৃষ্পােপদ্ম-ধ্যাদন, স্বীয় 
িাক্য বিকুণ্ঠগুিানুিি ্থদন, স্বীয় করদ্য় হবরমবন্দর-মাজ্থ নাবেদত ও 
কি ্থ কৃষ্করা-রেিদি এিং স্বীয় চকু্ষদ্য় কৃদষ্র শ্রীমবূত্থ-েশ ্থদন, স্বীয় 
অ্ কৃষ্োদসর �ারিস্পদশ ্থ, স্বীয় ঘ্রাি (নাবসকা) কৃদষ্র পাে পদ্ম-
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গসৌরভাঘ্রাদি, স্বীয় রসনা কৃষ্াবপ ্থত তুলসীর আস্বােদন, স্বীয় পােদ্য় 
শ্রীধাম-পবরক্রমদি, স্বীয় মস্তক হৃিীদকদশর চরদি প্রিবত কাদর্থ এিং 
স্বীয় কামনা শ্রীভ�িদোদস্ অর ্থাৎ শ্রীভ�িাদনর োস্প্রাবতির জন্য বনরতুি 
কদরবেদলন ।

রার গর অদ্ স্বাভাবিক রুবচ আদে, গস বিিদয় বনদজর গজার 
গেওয়া ভাল । রখন কীত্থন হয় না, তখন বক করদিা ? কাদরা রুবচ 
আদে বভক্ষায়, বকন্তু রখন বভক্ষা কদরা না, তখন বক কদরা ? িাকী 
সময় আল্ সাবম, প্রজল্প, বনন্দা—এই ভাদি সময় কািাদি ? রার গর 
বিিদয় রুবচ আদে—গসই বিিদয় রতিা সম্ি সময় মত সুদরা� গনওয়া 
উবচত । অন্য সমদয় অন্য বিিদয় সুদরা� গনওয়া উবচত । বকন্তু এদকিাদর 
উোসীনতা ভাল নয় ।

ধদরা, অচ্থদন কা’রও রুবচ আদে । শৃ্ ার করায় কারও উৎসাহ 
আদে, বকন্তু গুরুিদ� ্থর ইচ্া হ’দলা—তাদক অচ্থন না বেদয় বভক্ষায় 
গেওয়া, বকন্তু বভক্ষায় তার রুবচ গনই । এ-রকম গক্ষদরি রুবচ, উৎসাহ িা 
উৎসাহ িা উল্াস না রাক্দলও গুরুিদ� ্থর রখন আদেশ আসদে, তখন 
বনবি্থচাদর তা পালন করা উবচত । বকন্তু অদনদক তদি �জ্ �জ্ ক’রদত 
রাদক, অরেদ্ার ভাি গপািি ক’রদত রাদক । “তঁারা এরকম গকন 
চান ?  আমার বভক্ষায় রুবচ গনই, উল্াস গনই, আবম বভক্ষা করদত পাবর 
না; তরাবপ আমাদক বভক্ষায় পাঠাদত চান গকন ? আবম হঁাবড় �ড়া 
হদিা না, বকন্তু আবম কলসী �ড়া হদিা ।” সমাদজর রুবচ ও উৎসাদহর 
গচদয়ও গুরুিদ� ্থর রুবচ ও উৎসাদহর প্রাধান্য বেদত হ’দি । গকননা 
গতামার রুবচর বভতদর অনর ্থ ও অসুবিধা রাকদত পাদর । গুরুি� ্থ গরিা 
গেখ্দেন তা শ্রীহবর-সাধদনর বভতর বেদয় গেখ্দেন । শ্রীহবরর সি্থাং�ীি 
গসিার প্রদয়াজন । গসইজন্য গতামার রুবচ না রাক্দলও গতামাদক 
বভক্ষা িা রান্নার গসিা গেন । সাধদকর একদেবশক নজর । গসইজন্য 
বনদজর ইচ্া িা রুবচদক স্তধি ক’দর তঁার ইচ্ার প্রাধান্য বেদত হদি । 
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আবম আমার পিূ্থসংস্কারাবে বনদয় গেখ্বে, আর গুরুদেি সি্থদতাভাদি 
গেখ্দেন । আমার ভাল লাদ� কলকাতায় রাকদত, বতবন গতামায় 
পাঠাদত চান �ং�াসা�দর । তুবমত আমার সংসাদরর বেক গরদক বচন্তা 
কদরা না । গসইজন্য গুরুিদ� ্থর কৃদষ্র ইচ্ার উপদর বনভ্থর করা ভাল । 
এিা ভবতির অনুকলূ । গরখাদন সাক্ষাৎ আদেশ পািার সুবিধা গনই 
িা বনদে্থশ আস্দে না গসখাদন বনদজর রুবচ-অনুরায়ী গসিায় বনরতুি 
রাকা ভাল । মদঠ রাক্দল সাক্ষাৎ আদেশ পািারই সুদরা� গিশী । রারা 
বিবচ্ন্নভাদি আদে, তাদের সাক্ষাৎ আদেশ পািার সুদরা� কম । �দৃহ 
গরদক সাক্ষাৎ গুরুদেদির বনদে্থশ পালন করা রায় ।

আবম চাই বলখ্দত, আবম চাই িক্তৃতা কর্দত, আবম চাই বভক্ষা 
ক’র্দত । বভক্ষা করা কষ্কর, গিা গিা কদর গঘারা,—গলাদকর িাড়ীদত 
ধাক্া খাওয়া—এই সি ত । এখাদন অরেদ্ার ভাি । গুরুদেি সি্থা্ীন 
গসিাভাি বনদয় আদেন । তুবম ঐ বভক্ষা-গসিািা না ক’রদল ঠাকুদরর 
গসিা িাে পদড় রাদি িা ত্রুবি হ’দি—এইরকম ভািা ভুল । গুরুদেি 
সি্থা্ীন গসিার সুষু্তার জন্য ঐ রকম ি্যিস্া কদর গেন । গসই জন্য 
রঁারা শরিা�ত, তঁারা গুরুদেদির ইচ্ানুরায়ী চদলন । আর রারা 
অশরিা�ত, তারা তঁার ইচ্ার বিরুদদ্ চদল, বভতদর অরেদ্ার ভাি 
গপািি কদর । গুরুিদ� ্থর ইচ্ার অনুকদূল বনদজর ইচ্াদক submit 
(বনদিেন) ক’রদত হদি ।

বঠক জায়�ায় বঠক সময়মত আমাদক বতবন গপৌঁদে বেদিন—
োবয়ত্ব গুরুদেদির । সুতরাং এই বিশ্বাস বনদয় রঁারা বঠক বঠক ভাদি তঁার 
বনদে্থশানুসাদর চদলন, তঁারা সৎসাধক । রারা তঁার বনদে্থশমত চল্দত 
পাদর না, তার কারি (১) তাদের স্বতন্ত্রতা, (২) গুরুদেি আমাদের 
ম্ল ক’রদত পাদরন—এ বিশ্বাদসর অভাি, (৩) বনদজদের গকান 
অন্যাবভলাি-গপািি ইত্যাবে ।

বক মঠিাসী বক �হৃস্ সকদলরই হৃেয় গুরুদেদির  কাদে খুদল গেওয়া 
উবচত । গরমন ডাতিাদরর কাদে সি করা খুদল িলদত হয়, গুরুদেদির 
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কাদে গতমবন বনদজদক খুদল গেওয়া উবচত । রখন বনদজদক খুদল গেয়, 
তখন গুরুদেদির নজর আদস । গুরুদেদির কাদে সি করা খুদল িলা 
ভাল । খুি কম সাধকদক গেদখবে—বনদজদের সাধক-জীিদনর সমস্ার 
করা িড় িদল না । তার কারি কপিতা ও অন্যাবভলাি । মঠিাসীর 
বভতদরও এ-রকম সাধক কম । গর আত্মসমপ ্থদির দ্ারা বনদজদক 
গুরুদেদির কাদে খুদল গেয়, তার জন্য গুরুদেদির বচন্তা হয় । সাধদকর 
তর� গরদক এ-রকম বনদজদের খুদল গেওয়ার ভাি রাকা উবচত । 
বনদজদক সম্পিূ ্থভাদি Place (সমপ ্থি) করা উবচত । সিদচদয় ভাল 
করা—অানু�ত্যময় জীিনরাপন ক’রা, শরিা�ত হওয়া, তঁার কাদে 
গেদড় গেওয়া ।

অদনদক আদস মখুস্ করা করা িদল, ‘কৃপা করুি’, েণ্ডিৎ প্রিাম 
কদর, �া গঘঁদস, প্রািহীন করা িদল, বিিবয়ক সুবিধা-অসুবিধার করা 
জানায় । ঠাকুর-ঘদর ব�দয় গরমন বিিয় পািার করা জানায়, গতমবন 
গুরুদেদির কাদেও জানায় । বকন্তু বনদজর সাধন-ভজদনর অসুবিধার 
করা জানায় না । তদি এিা গর কদর, গস লাভিান্ হয় । তখন গুরুদেদির 
sympathy (সহানুভবূত) পায় । জয় পরমহংস বেদচ্, �া গঘঁস্দে, 
েণ্ডিত বেদয় রাদচ্—বক উদদেদশ্য করদে  ?

শ্রীল প্রভুপাে িল্দতন,—এরঁা সকদল ত আমার গুরু অর ্থাৎ 
গুরুদক বিশ্বাস কদর না । তঁার মত গুরুদকও গুরুদত্বর আসদন িসায় 
বন । সৎ-সাধদকর তঁার উপর সম্পিূ ্থ বনভ্থরতা রাক্দল বতবন খুি 
ভা�্যিান্ হন । বতবন বনচিয়ই অল্পকাদলর মদধ্য ভজদন উন্নবত কদরন । 
এিা সাধন-ভজদনর একিা �ঢ়ূ রহস্ ।

অদনদকই �দিাদত �ুল-িুল গেয়, েণ্ডিৎ প্রিাম কদর—প্রািহীন 
বক্রয়াবে কদর । বকন্তু তাদত প্রকৃত ম্ল-লাদভর আশা সুেরূ-পরাহত । 
সৎ-সাধদকর সাধন-ভজদনর জীিন্ত বক্রয়াগুবলর প্রবত তীব্র লক্ষ্য রাকা 
েরকার ।

——  
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ভক্তি-সাধজকর ক্মক্বকাি—সাধক
প্রবতম্মক ও ক্সদ্ধ

শ্রীনিদ্ীপমণ্ডল, শ্রীদক্ষরিমণ্ডল ও শ্রীব্রজমণ্ডল এ বতনবি ধামদক 
গ�ৌড়ীয় বিষ্ি�ি আরেয় কদর রাদকন । রারা কবনষ্ অবধকারী, 
অনর ্থগ্স্ত, সদি-মারি ভবতিসাধন আরম্ ক’রদে, তাদের পদক্ষ 
শ্রীনিদ্ীপমণ্ডল প্রশস্ত । রারা সি্থবনম্ন অবধকারী, তাদের পদক্ষ কৃপা 
খুি গিশী েরকার । রাদের ভজন-িল গনই গকিলমারি সাধন আরম্ 
কদরদে, তাদের পদক্ষ শ্রীনিদ্ীপমণ্ডল ভাল । আর রারা সাধদন 
বকেুেরূ অগ্সর হদয়দে, seriously (আন্তবরকভাদি) ভজন আরম্ 
ক’দরদে, Preliminary (প্রারবমক) গকান অসুবিধা গনই, তাদের পদক্ষ 
শ্রীদক্ষরিধাম প্রশস্ত । রঁারা শ্রীভ�িল্ীলা স্রি করদত পাদরন, শুদ্ 
গসিা ক’রদত পাদরন অর ্থাৎ রঁারা বসদ্, তঁাদের জন্য শ্রীব্রজমণ্ডল । এই 
বতনবি ধামই গ�ৌড়ীয় বিষ্ি�দির প্রধান আরেয়িীয় । এই বতনবির 
মদধ্য গর গকান একবি জায়�ায় গরদক ভজন করা, রত্ন করা, গসিা-
আনুকলূ্য করা সকদলর উবচত । রঁারা তা না পাদরন অর ্থাৎ গকানবিরই 
আরেয় ক’রদত পাদরন না, িা গস রকম সুবিধা জীিদন গনই, গসইসি 
ি্যবতি�ি ধাদমর স্বৃত, ধাদমর গসিা, ধাদমর আনুকলূ্য ক’রদলও 
কতকিা অভাি গমাচন করা হয় । ধাম আরেয় ক’রদত না পারদলও 
ধাম-িাসী, ধামদসিক ও ধাদমর অানুকলূ্য সংগ্হ ও অর ্থাবের দ্ারা 
গসিা ক’রদত পারদল কতকিা অভাি পিূ ্থ হয় অর ্থাৎ বকেু �ল-লাভ 
হয় । গ�ৌড়ীয় বিষ্িদের প্রধান এই বতনবি তীর ্থ । েবক্ষি গেদশও তীর ্থ 
আদে, গসগুবল খারাপ বকেু নয় । রারা seriously (অান্তবরকভাদি) 
ভজন ক’রদত চায়, এই ধামরিদয়র উপর তঁাদের েৃবষ্, গসিা করিার 
িবৃর্, রত্ন প্রভৃবত রাকা বিদশি প্রদয়াজন । 

এদের মদধ্য আিার গেখা রায়—শ্রীল ভবতিবিদনাে-ধারার গুরুি� ্থ 
সকদলই শ্রীনিদ্ীপধামদক আরেয় কদরবেদলন । শ্রীল-জ�ন্নারোস 



 শ্রীউপদেশ - চতুর ্থ খণ্ড 43

িািাজী মহারাজ, শ্রীল গ�ৌরবকদশার োস িািাজী মহারাজ, শ্রীল 
ভবতিবিদনাে ঠাকুর, শ্রীল প্রভুপাে, শ্রীল-িংশীোস িািাজী মহারাজ 
এরঁা সকদলই শ্রীনিদ্ীপধাদম গরদক ভজন কদরদেন ।

“গ�ৌড-ব্রেেজি            গভদ িা গদক্খব,
হইব বরেবাস়ী ।”

—(িরণা�ক্ত, ক্সক্দ্ধলালসা—৪)

শ্রীল জ�ন্নারোস িািাজী মহারাজ ও শ্রীল গ�ৌরবকদশার োস 
িািাজী �ুবলয়াদত, শ্রীল ভবতিবিদনাে ঠাকুর শ্রীদ�াদ্রুদম, শ্রীল প্রভুপাে 
শ্রীধাম-মায়াপুদর গরদক ভজন কদরদেন । এদঁের শ্রীনিদ্ীপ-ধাদমর 
প্রবত affinity িা বপ্রয়তা গিশী । তঁারা শ্রীদক্ষরি ও শ্রীব্রজধামদক অগ্াহ্য 
কদরদেন—তা নয়; বকন্তু এরঁা সকদলই শ্রীদ�ৌরমণ্ডলদক গকন্দ্র কদরই 
ভজন ও গসিা কদরদেন । গ�ৌড়ীয় বিষ্ি-অবভমান রঁাদের আদে, 
অর ্থাৎ রঁারা শ্রীদ�ৌরসুন্দদরর অানু�দত্য কৃদষ্াপাসনা কদর রাদকন, 
তঁাদের শ্রীদ�ৌরধামই িড় প্রশস্ত । আমাদের গুরুি� ্থ শ্রীনিদ্ীপ-ধাদমর 
গসিার প্রবত গজার বেদয়দেন । অন্য তীর ্থ বকেু নয়—একরা নয় । বকন্তু 
শ্রীনিদ্ীপ-ধাদমর গসিা না হ’দল চল্দিই না । রঁারা বিদশি কৃপাপ্রার্তী 
অর ্থাৎ কৃপা না হ’দল রঁাদের চদল না, দুঃখী’ তাপী তঁাদের নিদ্ীপ-
ধামিাসীর গসিার বেদক েৃবষ্, নজর, লক্ষ্য ও রত্ন রাকা একান্ত আিশ্যক ।

শ্রীভ�িাদনর লীলা ভতিলীলা গরখাদন আদে, ত হ’দলা তীর ্থ । 
ভতি�ি শ্রীভ�িাদনর লীলা-স্লীদক আরেয় কদর রাদকন । রঁারা 
ভজনশীল, ভজন-চতুর, ভজন-পিু, ভজন-বিজ্, তঁারা শ্রীনিদ্ীপধাদমর 
গসিা কর্দত পারদল বনজবে�দক ধন্য মদন কদরন ।

রঁারা সাধন-চতুর হ’দত চান, তঁাদের এবেদক গখয়াল রাক্দল 
ভাল হয় । গুরুদেি আমাদক গরখাদন রাদখন, গসিা প্রদত্যক সাধদকর 
গমদন গনওয়া উবচত । “গুরুকৃপা বহ গকিলম্ ।” তদি ভজন-চতুর, 
সাধন-চতুর গুরুোস�ি গুরুদেদির গতািি, গুরুদেদির প্রসন্নতা 
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অান্দত চায়; তাদের গুরুদেদির বপ্রয়তা গকারায় ? এ বিিদয় েৃবষ্ রাখা 
েরকার ।

গরমন পুষ্ান্ন, গখচরান্ন ও পরমান্ন বতনবি ঠাকুদরর গভা�্য । বকন্তু 
আমার ঠাকুর বক ভালিাদসন ? এরঁ গকান্ িা বিদশি গভা�্য—গসিা 
গজদন গভাদ�র আদয়াজন ক’রদত পার্দল ভাল । রঁারা ভজদন খুি 
হুঁবশয়ার, তঁাদের গসবেদক েৃবষ্ রাখদত হ’দি । আমাদের গুরুদেদির 
বপ্রয় ধাম গকান্ িা ? গসই ধাদমর প্রবত নজর, েৃবষ্, গসিায় রত্ন ক’রদল 
ভজদন দ্রুত উন্নবত লাভ হয় ।

——

সমগ্র ে়ীবিটাই ভেিময়
মহাপ্রসাে গসিন ভতি্যাং� । Whole (সারা) জীিনিাই ভজন-

ময় । ঘুমাদত রাই—এিাও ভজন, গশৌদচ রাবচ্—এিাও ভজন । বিরোম 
কবর—এিাও ভজন । বিরোম, গশৌচ, মহাপ্রসাে-গসিন—ইত্যাবে বঠক 
রাকদল ভজদন সুষু্তা আদস । সমগ্ জীিনিাই ভজন-ময় । “গুরুদেদির 
শরীরিা ভাল নয়, শরীরিা দুি্থল, জ্বর, ‘তঁার শরীর খারাপ’ রাদিন 
না”—এ সি উবতিদত েশ ্থদনর অভাি । প্রসাে পাওয়া ভজন । ভজন না 
হ’দল গিগুন ভাজািা আমাদক না বেদয় ওদক বেদল,—এদত মন খারাপ 
হ’দয় রায় । পিলগুদলা গিদে গিদে োও । গর পবরদিশন কদর; তারও 
ভজন হয় । বিষ্িদের পবরদিশন করাও ভজন । পবরদিশনকারীর রার 
উপর রা� আদে তাদক তুচ্-তাবচ্ল্য কদর বেল । বকন্তু রার প্রবত প্রীবত 
আদে, তাদক ভাল কদর বেল । —এদত ভজন হদি না । এরকম ক’রদল 
ভজন গরদক েুবি হদয় রায় । 

প্রসাে-গসিদনর সময় মহাপ্রসাদের মবহমা কীত্থন করা উবচত । 
অন্য কীত্থনও করা গরদত পাদর । �ান �াওয়া আর কীত্থন—এক করা 
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নয় । শ্রীশ্রীহবরগুরু-বিষ্দির সুখ-বিধাদনর নাম ভজন িা কীত্থন । 
শ্রীমন্মমহাপ্রভু �ান ক’রদত িদলন বন । বতবন কীত্থন ক’রদত িদলদেন । 
কীত্থনই ভজন । বনদজর সাধন-ভজদনর পদক্ষ অনুকলূ গকান্ কীত্থনিা 
ক’রদি, তা আদ� গরদক বচন্তা করা উবচত । ম্লারাবরিক, মধ্যাহ্ণ 
গভা�ারাবরিক ও সন্্যারাবরিক কীত্থন fixed (বনবে্থষ্) । আরবতর সময় 
অন্য কীত্থন করা চদল না । অচ্থদনর মন্ত্র fixed (বনবে্থষ্) । গসই গসই 
মদন্ত্রই অচ্থন ক’রদত হয় । বকন্তু পবরক্রমা-কীত্থন পবরিত্থনদরা�্য । রঁারা 
seriously (অান্তবরকতার সবহত) ভজন কদরন, তঁাদের হৃেদয় স্বূত্থ 
হয় । কীত্থদনর সময় প্রাি গেদল বেদত হয় । প্রাদির রস মাবখদয় কীত্থন 
ক’রদল শ্রীহবরগুরুহিষ্ি�ি খুশী হন । বকন্তু রারা সুর-তাল-মাদনর 
বেদক লক্ষ্য কদর, তাদের অবধকাংদশরই কীত্থন জন�দির মন-গতািি 
হয় । �ান �াওয়া হয়, বকন্তু কীত্থন হয় না । আরবত একবি শ্রীভ�িাদনর 
লীলা—এিা একিা গসিা । তঁার সদ্ বনদজদক identified (সম্বন্রতুি) 
কদর কীত্থন ক’রদল �ললাভ গিশী হয় । পাদঠর পদর বকংিা পাদঠর 
আদ� কীত্থন বনদজর ভজদনাবচত হওয়া উবচত ।

নাম, রূপ, গুি, লীলা-কীত্থদনর মদধ্য নাম-সংকীত্থনই best 
(গরেষ্) । শ্রীমন্মহাপ্রভু নাম-সংকীত্থদনর উপর গজার িা emphasis 
বেদয়দেন । বতবন বনদজ গকিল নাম-কীত্থন কদরদেন এিং অন্যদকও 
কবরদয়দেন । অবধকার-বিদশদি লীলা-কীত্থন ক’রদত পাদর । মদঠ 
এইরকম অবধকারী বিষ্ি গনই, রেদ্ািান্, ভজনশীল বিষ্ি�ি গর 
কীত্থনিা ক’রদত আদেশ কদরন, গসইিা করা উবচত । প্রার ্থনাজাতীয় 
কীত্থন িা বনদজর হৃেদয়র করা বনদিেন করা সাধদনর পদক্ষ খুি 
অনুকলূ । কীত্থন করার সময় পেগুবলর অদর ্থর সদ্ বনদজদক iden-
tifide িা বমবলদয় বনদত হদি । কীত্থনিা ভজন না হদল �ান �াওয়া 
হদয় রাদি । কীত্থনিা ভজন, তাদত বনদজর পারমাবর ্থক অনুশীলন হয়, 
ভজদন uplift (উন্নবত) হয় । �ান �াইদল বনদজর ইবন্দ্রয়-তপ ্থি হয়, 
অপদরর ইবন্দ্রয়-তপ ্থি হয়, বকন্তু কীত্থদন শ্রীহবরগুরু-বিষ্দির গতািি 
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হয় । কীত্থন ভজন না হদল গভাদ�র বেদক বনদয় রায় । কীত্থন একিা 
বিদশি ভজন । শ্রীমন্মহাপ্রভুর ইহা বিদশি অিোন । কীত্থন বেদয় ভজন 
বশক্ষা—এমনবি তঁার পদূি্থ আর গকউ কদরন বন । �ান �াওয়ািা 
ভজদন লা�াদনা রায় । মহাজন�ি গর নাম-সংকীত্থন প্রিত্থন কদরদেন, 
তা সি্থদরেষ্ । কবনষ্ অবধকাদর নাম-সংকীত্থনই সি্থদরেষ্ । অদনদক �ান 
�ায়—“িনৃ্দািদন চিতুারা, তাদহ গমার মদনাদঘরা—(শ্রীল নদরার্ম-
�ীবত)” মনিা গর গকারায় গঘরা, তা আমার গিশ জানা আদে ।

——

গভৌম-প্রপজঞ্চ শ্রীভ�বাজির
শ্রীক্বগ্রহ-ল়ীলা

শ্রীভ�িান্ বিকুণ্ঠধাম গরদক গভৌম-প্রপদঞ্চ এদস লীলা কদরন—
এবি তঁার অিতার-লীলা । গতমবন অচ্থাবিগ্হও তঁার অিতার-লীলা । 
শ্রীবিগ্হরূদপ, শ্রীমবূত্থরূদপ, শ্রীঅচ্থারূদপ তঁার অিতারলীলার বন�ঢ়ূ 
বিবশষ্্য আদে । অচ্থািতার শ্রীভ�িাদনর করুিার বিদশি প্রকাশ । 
শ্রীভ�িান্ গরমন শ্রীদ�ৌরসুন্দররূদপ, শ্রীকৃষ্চন্দ্ররূদপ, শ্রীরামচন্দ্ররূদপ 
আবিভ ূ্থত হ’ন, গতমবন শ্রীবিগ্হও স্বয়ং আবিভ ূ্থত হ’ন । গরখাদন তঁার 
স্বয়ং অচ্থারূদপ আবিভ্থ াি হয়, তঁাদক স্বয়মু্ অচ্থা িদল । শ্রীবিগ্হরূদপ 
হ’দলও সাক্ষাৎ বতবনই অর ্থাৎ জীদির কল্যাদির জন্য ভ�িান্ বনদজই 
শ্রীমবূত্থরূদপ আবিভ ূ্থত হ’ন! গরমন গিািা-গ�াপীনার, সাবক্ষদ�াপাল, 
শ্রীজ�ন্নারদেি । এরঁাও মনৃ্ময়ী, ধাতুময়ী, োরুময়ী, বশলাময়ী প্রভৃবত 
অষ্াবিধরূপ-গভদে প্রপদঞ্চ প্রকবিত হন ।

 “চিল়ী দারুময়়ী গলৌহ়ী গলপ্যা গলখ্যা চ চসকত়ী ।
 মজিাময়়ী মক্ণময়়ী প্রক্তমাষ্টক্বধা স্মতৃা ॥”

—(শ্রীমদ্ভা�বত ১১/২৭/১২)



 শ্রীউপদেশ - চতুর ্থ খণ্ড 47

অর ্থাৎ শ্রীভ�িাদনর শ্রীঅচ্থািতার িা অচ্থামবূত্থ  আি প্রকার—
(১) বশলাময়ী, (২) োরুময়ী, (৩) সুিি ্থাবে ধাতুময়ী, (৪) মণৃ্ময়ী, (৫) 
বচরিপিময়ী, (৬) িালকুাময়ী, (৭) মদনাময়ী ও (৮) মবিময়ী । স্বয়ম্ ূ
বিগ্হরূদপ গরখাদন গরখাদন বতবন আদেন, গসইখাদন বতবন সাক্ষাদ্ রূদপ 
বিরাজমান । স্বয়ম্ ূমবূত্থ  গকউ প্রবতবষ্ত কদরন বন, উহা স্বয়ং প্রকবিত 
বিগ্হ । এদঁের পবরচর্থা করা, গসিা করা খুিই ভাদ�্যর করা । স্বয়মু্ 
অচ্থা—করুিার মতূ্থ  বিগ্হ । গকৌশল্যার ঘদর শ্রীরামচন্দ্ররূদপ গরমন 
এদসদেন, রদশাোর �দৃহ গ�াপালরূদপ গরমন এদসদেন, শচীমাতার 
অ্দন গরমন বনমাইচঁােরূদপ এদসদেন, গতমবন স্বয়ম্ ূবিগ্হ গর গকান 
স্াদন আবিভ ূ্থত হন । গ�াপাল একাকী আবিভ ূ্থত হ’দয় ঝড়িবৃষ্দত 
জ্দল বেদলন । মাধদিন্দ্র পুরীপাদের গসিা পাওয়ার জন্য তঁার হৃেদয় 
গপ্ররিা বেদলন । স্বয়মু্ মবূত্থর গসিা, তঁার েশ ্থন, তঁার পবরচর্থার োম 
অদনক গিশী । স্বয়ম্ ূবিগ্দহর বিবশষ্্যই আলাো ।

শ্রীপুরীধাদম শ্রীশ্রীজ�ন্নারদেি সমদুদ্র গভদস এদলন । এইজন্য 
শ্রীশ্রীজ�ন্নারদেদির কত লীলা, কত মাহাত্ম্য ! অন্য জায়�ায় এ রকম 
গেখা রায় না ।

এই স্বয়মু্ বিগ্হ োড়া মহাজন�ি তঁাদের হৃেদয়র ঠাকুরদক 
শ্রীমবন্দদর প্রবতবষ্ত কদরন । জীি-কল্যাদির জন্য মহাভা�িদতার্ম 
বসদ্ মহাজন�ি তঁাদের হৃেদয়র ধনদক িাবহদর শ্রীমবূত্থরূদপ প্রকাবশত 
কদরন । [ শ্রীল রূপ গ�াস্বাবমপাদের শ্রীদ�াবিন্দ (স্বয়ম্)ূ, শ্রীল সনাতন 
গ�াস্বামী প্রভুর শ্রীমেনদমাহন ইত্যাবে ।]

এই দুই রকম োড়া শাদস্তর বিবধ-অনুসাদর শ্রীমবন্দদর শ্রীবিগ্হ 
প্রবতবষ্ত হন । এোড়া িাজাদরর Calendar, গকান েবি বকংিা গর-
গকান ঠাকুদরর শ্রীমবূত্থ িাজার গরদক বকদন এদন পজূা কদর, �ুল 
গেয়, গভা� গেয় । শ্রীমবূত্থর এইসি বিবভন্নভাদি প্রকাশ । রঁারা সৎ-
সাধক, ভ�িাদনর সি প্রকাদশর প্রবত তঁাদের আের রাদক । অিশ্য 
শ্রীবিগ্হ�দির বভতদর তারতম্য িা লীলা-বিবশষ্্য আদে । শুদ্ভদতির 
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হৃেদয় তঁার এই বিগ্হ-লীলা প্রকবিত হয় । ভতি�দির সদ্ এই 
বিগ্হ�ি লীলা কদর রাদকন । এিা একিা সু�ভীর রহস্ । সিই ঠাকুর, 
বকন্তু সি ঠাকুর সমান নন, বিবশষ্্য আদে ।

ভবতি-সাধক�ি গকান প্রকাদশর প্রবত অনাের কদর না । 
ক্যাদলণ্ডাদরর েবিদত �ুল গেয় । গসই সকল রেদ্াদক encourage 
(উৎসাবহত) কদরন । শ্রীবিগ্হ�দির প্রকাশ-বিবশষ্্য আদে । প্রকাশ-
বিবশদষ্্যর তারতম্য নজদর আসা েরকার । গকান্ বিগ্দহর বক মবহমা, 
গকান্ বিগ্হ জাগ্ত—এসি শুদ্ ভদতির প্রাদি গখদল রাদক । শ্রীশ্রীল 
মাধদিন্দ্রপুরীপাদের কাদে গ�াপাদলর বকেু লকু্দনা নাই । বকন্তু অন্য 
গলাদকর কাদে বতবন গভা�া বেদয় গেন ।

শ্রীবিগ্হ�ি শ্রীভ�িাদনর করুিািতার । ভবতি-সাধক�দির 
শ্রীবিগ্হদসিার বেদক েৃবষ্ গেওয়া খুি ভাল ।

——

গুরু-ক্িজষ্র ক্িত্য মধুর সম্বন্ধ
রার গরমন অবধকার, তার গতমন মর্থাো করা উবচত । ভবতি-

সাধদকর প্রদত্যদকর একিা মর্থাোদিাধ রাকা চাই । রঁাদের ভবতিিল, 
গসিািল িা প্রীবতিল গিশী, তঁারা গরেষ্ সাধক । রঁারা গসিার োবয়ত্ব 
িহন ক’রদেন, তঁাদের গেখ্দল গুরু-বিষ্দির আনন্দ হয় । ভবতিরাদজ্য 
সি সমান নয় । শ্রীশ্রীরাধারািী রা, অমদুকও তা—এিা নয় । িয়স 
গিশীর জন্য position (গরা�্যতা) পয়সা গিশীর জন্য position 
(সর্ান) জড় জ�দত হয় । বকন্তু ভবতিরাদজ্য এসদি position হয় না । 
ভবতিিল, প্রীবতিল রাকা চাই ।

অদনদক গুরুদেদির কাদে কৃপা চায়—বচবঠদত গলদখ, মদুখও 
িদল । বকন্তু গকান বকেু ক’রদত িল্দলই অমবন েণ্ডিৎ বেদয় চদল রায় । 
গুরু ও বশদষ্যর সম্বন্ হওয়া চাই ।
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বপতা ও পুদরির গরমন সম্বন্, স্বামী ও স্তীর মদধ্য গরমন সম্বন্, 
বঠক গতমবন গুরু ও বশদষ্যর সম্বন্ । বকন্তু গোকানোর ও খবরদোদরর 
সদ্ সম্বন্ রাদক না । ‘গ�ল কবড় মাখ গতল’—ইহা গেনাোর ও 
পাওনাওয়ালার সম্বন্ । মাষ্ার োরিদক পড়ায়, মাবহদন গনয়, তদি 
পড়ায় । এগুবলর মদধ্য গকান সম্বন্ গনই । বকন্তু িািা ও গেদলর মদধ্য 
সম্বন্ আদে । গেদল কত বক অন্যায় কদর, কত অসুবিধা কদর! তি ু
তার স্বাদর ্থর জন্য জবম-জমা ও িাকাকবড় গরদখ রায় । বপতা ও পুদরির 
সম্বদন্র মদধ্য প্রীবত িা বপ্রয়তা রাদক িদল পুরি অন্যায় ক’রদলও তার 
জন্যই সি িাকাকবড় গরদখ রায় । গসই রকম স্বামী ও স্তীর সম্বন্ । স্বামী 
স্তীদক গখদত গেয় না, তি ু স্তী স্বামীর গসিা োদড় না । স্তীদক ভাল 
কাপড় ও �হনা গেয় না, তি ুগকান অসুবিধার করা জানায় না । কারি 
বপ্রয়তা আদে । আর গর স্তীদলাক গখদত গপলাম না, পরদত গপলাম 
না িদল, গস কুলিা । বপ্রয়তা গরদকই সম্বন্ হয় । স্বার ্থ বনদয় প্রীবত হয় 
না । গরখাদন স্বার ্থ, গসখাদন গোকানোরী ি্যিসা । গুরু আর বশদষ্যর 
সম্বন্ গরখাদন, গসখাদন বপ্রয়তা রাদক । গসখাদনই গপ্রম �ল ধদর । 
গুরু কদরবে—বতবন মন্ত্র বেদয়দেন, আবম প্রিামী বেদয়বে । আর বক 
সম্বন্ ? এগুবল গোকানোরী করা গরখাদন গুরু-বশদষ্যর সম্বন্ হয়, 
গসখাদন পরমার ্থ লাভ হয় । সম্বদন্র গ�াড়ািা হ’দলা প্রীবত িা গসিা । 
প্রীবত না হ’দল গসিাও হয় না, সম্বন্ও হয় না । গসজন্য মদন্ত্রর আোন-
প্রোন হ’দলও গুরু-বশদষ্যর সম্বন্ হয় না, তদি মন্ত্র বনদল সম্বন্ হওয়ার 
সম্ািনা আদে । গরখাদন প্রীবতর সম্বন্ হয়, গসখাদন �ল অবনিার্থ  । 
গরমন বপতা ও পুদরির মদধ্য একিা সম্বন্ স্বামী ও স্তীর একিা সম্বন্, 
গতমবন গুরু ও বশদষ্যর একিা সম্বন্ । জ�দত গুরু অদনক আদে । মন্ত্র 
গেয়, েবক্ষিা গনয়—এমন গুরু গোকান অর ্থাৎ মঠ, মবন্দর ও আরেম 
খুদল িদস আদেন । তঁাদের কাদে গ�দল ব�বরদয় গেন না । গুরু অদনক 
গজাদি, বকন্তু বশষ্য অদনক কম । গকউ হয়ত িল্দত পাদরন—এখাদন ত 
আপনার অদনক বশষ্য । এরা মন্ত্র বনদত পাদর, বকন্তু বশষ্য নয় । অদনক 
মঠ, মবন্দর-আরেম গেখ্দত পাওয়া রায়, বকন্তু বশষ্য খুি কম গজাদি । 
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বশষ্য গক ? গর শাসন স্বীকার কদর । ‘শাসন’ মাদন মারধর করা, প্রহার 
করা, �ালা�াবল গেওয়া । বকন্তু ‘শাসন’ শদব্দর প্রকৃত অর ্থ প্রহার নয়, 
‘শাসন’ মাদন সংদশাধন, উন্নয়ন িা ম্ল-বিধান । গর position-এ 
বশষ্য আদে, তার গসই অিস্া গরদক উন্নয়ন অর ্থাৎ উপদর উঠাইয়া 
গেওয়া । গর শাসনদরা�্য, গস বশষ্য । রাদক শাসন, regulate (বনয়মন) 
করা, diaect (পবরচাবলত) করা রায়, পবরপালন করা রায়, গস বশষ্য । 
গুরুদেি আমাদক গরমন ইচ্া গস রকম আমাদক চালান, আবম তঁার 
শাসন, বনয়ম, guidance (পবরচালন) মারা গপদত বনদত প্রস্তুত । 
এরকম বশষ্য খুি কম । মন্ত্র গনওয়ার বশষ্য হাজার হাজার । অবধকাংশ 
গক্ষদরিই গুরু-বশদষ্যর সম্বন্ হয় না । কাদজই গর বশষ্য হয়, গস বনদজদক 
গুরুদেদির হাদত পবরচাবলত হদত চায় । অবধকাংশ গলাদকরই শাসন 
গ্হি ক’রিার ইচ্া গনই । খুি কম গলাদকরই শাসন গ্হি ক’রিার 
ইচ্া আদে । রাদের আিার ইচ্া আদে, তারা সি সময় গুরুদেদির 
আদেশানুরায়ী গপদর উদঠ না । প্রাতিন কদম্থর �দল তঁারা বঠকমত 
আদেশ মান্দত পাদরন না । বনদজদক গুরুদেদির ইচ্ায় পবরচাবলত 
করদিা—এই সংকল্প গ্হি ক’রদল ‘বশষ্য’ নাদমর অবধকার এদলা । 
আর রারা শাসন স্বীকার ক’রদত চায়, এিং গ্হি করদত পাদর গস 
মহা-ভা�্যিান্ । গর বশষ্য শাসন চায় এিং গুরুদেদির কাে গরদক 
শাসন পায়, গস ররার ্থ বশষ্য । বশষ্যদের মদধ্য বতনবি category (গরেিী) 
িা বতনবি class (গরেিী) এর করা িলা হদচ্—(১) একেল আদে 
রারা শাসন চায় না, শাসন পায় না—অবধকাংশ গলাকই এই গরেিীর; 
(২) আর এক গরেিীর গলাক আদে, তারা শাসন চায়, বকন্তু তা পালন 
ক’রদত পাদর না । এই গরেিীর গলাক বকেু বকেু আদে । রারা শাসন 
করদলও মাদন না, িল্দলও কদরও না—তাদের গচদয় এরা ভাল । (৩) 
গর গুরুদেদির শাসন চায়, বনয়মন চায়, guidance চায় এিং গুরুদেদির 
শাসন গপদয় গসই অনুরায়ী চল্দত পাদর, গস উঁচু class (গরেিীর) এর 
বশষ্য, গসই ররার ্থ বশষ্য, খুি ভা�্যিান্ । এরঁা শাসন চায়, শাসন পায়—
এরূপ বশষ্যই গুরু হয় । শাসন গচদয়দে, গুরুদেদির শাসন গপদয়দে, 
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গর বশষ্যদক গুরুদেি �ঠন ক’দরদেন এিং �ঠন ক’রদেন, গস বশদষ্যর 
গুরুত্ব আদে ।

অদনদকর ভুল ধারিা আদে গর, মন্ত্র বনদলই বশষ্য হদয় রায় । তদি 
মদন্ত্রর আোন-প্রোন হ’দল বশষ্য হিার সম্ািনা রদয়দে । রারা শাসন 
গমদনদে, তাদের বশষ্য হিার অবধকার এদসদে । গর শাসন গচদয়দে, 
শাসন গপদয়দে—গর ররার ্থ বশষ্য । গুরুি� ্থ তঁাদক বনয়মন, পবরচালন 
ও পরমার ্থ-পদরর ইংব�ত গেন । ওপদর গরও না—এপদর রাও । গর 
তঁার বনয়মন গমদন বঠক পদর চদল, গস বশষ্যই গুরু ।

অদনক মন্ত্র গনওয়া বশষ্য এদস িদল,—“প্রদভা ! আমাদক কৃপা 
করুি, আশীি্থাে করুন”—গকন এরূপ প্রার ্থনা কদর । সাংসাবরক 
অসুবিধাগুবল গরদক রক্ষা পাওয়ার জন্য এরূপ প্রার ্থনা জানায় । 
পরমার ্থ-ম্ল-লাদভর জন্য প্রার ্থনা কদর না । “আপনার ইচ্ামত 
আমাদক �ড়ন”—আবম কাো-মাবি—আমাদক কলসী, ঘি, রা 
আপনার ইচ্া তাই �ড়ন । বশষ্য রবে serious হয়, তদি গসখাদন সম্বন্ 
�দড় উদঠ । গরখাদন ররার ্থ সম্বন্ স্াবপত হয়, গসখাদন গপ্রম-�ল এদস 
রায় ।

স্বামী-স্তীর গরমন সম্বন্’ গতমবন গুরু-বশদষ্যর সম্বন্ । গুরুদেি 
বশষ্যদক রা ইচ্া, তাই ক’রদিন । রাদক �াল গেওয়া রায়, লাবর মারা 
রায়, গস বশষ্য । রাদক �াবল গেওয়া রায় না, লাবর মারা রায় না, প্রহার  
ক’রদত পারা রায় না—গস বশষ্য নয় । রাদক শাসন, পবরচালনা 
ক’রদত পাবর না, আদেশ ক’রদত পাবর না—গস বশষ্য নয় । গুরু রবে 
বঠক গুরু হয়, বশষ্য-গুরুর সম্বন্ িা প্রীবত রবে হয়, তাহ’দল বঠক �ল 
�দল । এর—কম বশদষ্যর খুি অভাি । ররার ্থ বশষ্য হ’িার জন্য রত্ন করা 
উবচত ।

গুরুদেদির শাসন চাই—তঁার আদেশ অক্ষদর অক্ষদর পালন 
ক’রদিা । শুধু মদুখ চাইদল হ’দি না, গলখায় চাই, প্রাদি চাই মদন 
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চাই—সি্থদতাভাদি শাসন চাই । এ রকম হ’দল ম্ল অবনিার্থ  । এ 
রকম বচর্িবৃর্ হ’দল �ল �ল্দত গেরী হয় না । প্রিাম-প্রিামীর অভাি 
গনই । েবিদত �ুল গেওয়ার বশষ্য অদনক আদে । বকন্তু ররার ্থ শাসন 
গমদন জীিন �ঠন করার মত ইচ্া খুি কম গলাদকরই আদে । রারা 
মন্ত্র গপদয়দে, তাদের বশষ্য হিার জন্য সাধন করা েরকার । ররার ্থ বশষ্য 
গরমন কম, গতমবন ররার ্থ গুরুও কম । গুরু অদনক হয় না । পরমার ্থ 
গুরু একজনই হয় । গরমন ভ�িান্ এক, গতমবন গুরুও এক । গিশী হয়  
না—এিা আলাো করা ।

পক্রক্মারূপ ভতি্যং�-রােিজক পাদজসবি বজল ।
শ্রীমবন্দর তুলসী বেদয় সাজাদনা হদয়দে । তাই শ্রীিনৃ্দািদনর স্বৃতর 

উদেীপন হয় । আদলা ও পাতািাহার বেদয় সাজাদল beauty (গসৌন্দর্থ) 
�ুদি উঠ্দতা না । রাদের গচাখ আদে, তারা এ অপ্রাকৃত গসৌন্দর্থ গেখ্দত 
পায়, অনুভি কদর । রারা ভতি্যং� রাজন কদর, তাদের প্রবত আমার 
খুি েৃবষ্ রায় । প্রদত্যক বিিদয় আমার interest (আগ্হ) আদে । আবম 
সি ভতি্যংদ� হয়ত গরা�োন কবর না বকন্তু রারা কদর, তাদের গসই 
প্রদচষ্া গেদখ আনন্দ পাই ।

——

গসবার ফজল আরও গসবা-লাভ
অচ্্থ ন-মাদ� ্থ বিদশি সািধানতা, বিদশি শুবচতা অিলম্বন করা 

েরকার । এই শুবচতা রান্নাঘদর, ভাণ্ডাদর ও মবন্দদর রাকা বিদশি 
প্রদয়াজন । ঠাকুর-গসিায় সি রকদমর শুবচতা না হ’দল অচ্্থ দনর 
অপরাধ হ’দি । গসিদকর অসািধানতায় গভাদ�র রালায় পা গলদ� 
গ�ল—সদ্ সদ্ ধুদয় গ�লা েরকার । গকউ হয়ত মদন ক’রদত 
পাদর—অত বক আর পারা রায় । গসিা ক’রদত গ�দল এ রকম প্রায়ই 
হদয় রাদক । এগুবল অপরাধমলূক করা । অচ্্থ দন বিদশি মর্থাো চাই । 
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রারা এসি অপরাধ কদর, তারা গসিা গরদক িবঞ্চত হ’দয় রায় । বপতা 
ঝুবলদয় বেদলই ব্রাহ্মি হ’দয় রায় না । মর্থাোদিাদধ, শুবচতাদিাধ এদল 
ব্রাহ্মিতা এদসদে িঝুদত হ’দি । নইদল চণ্ডালত্ব আদে, বপতা পরদল বক 
হদি ? রারা অচ্থদনর িা পদূজার গরা�াড় কদর বেদচ্, তাদেরও হুঁবশয়ার 
রাকদত হ’দি । তঁার গসিা-সম্বদন্ সািধান রাক্দল বতবন খুশী হন । 
গসিার পুরস্কার হ’দলা আরও গিশী গসিা-লাভ । তখন আর leisure 
(বিরোম) গনই । বতবন রঁার গসিা গ্হি কদরন, তঁাদক আরও গিশী 
গসিা গেন । আর রার গসিা গ্হি কদরন না, রার গসিায় অপরাধ 
হয়, তাদের গসিা গরদক েুবি হদয় রায় । গসিা-অপরাদধর �ল হ’দলা 
গসিা গরদক বিচু্যবত । রাদের গসিা গ্হি ক’রদেন না, তাদের বতবন 
পেন্দ ক’রদেন না, তাদের মদঠর গসিা গরদক েদূর বনদয় রান । মখু 
�ুবিদয় বকেু িল্দেন না, বকন্তু এমন একবি বচর্িবৃর্র উেয় করান, 
রার �দল মদঠ রাকা আর সম্ি হয় না । এগুবল লক্ষ্য করিার বিিয় । 
তুবম এমন বকেু কদরা, রা বতবন চাদচ্ন না । রার গসিা গ্হি কদরন 
না, তার সংসার-িবৃদ্র িাসনা হ’দি, সংসাদরর প্রবত গভা�-িাসনা 
িাড়্দি, স্বাস্্য ভাল হ’দি, প্রবতষ্া িাড়্দি, ধন িবৃদ্ হদি বকংিা মদনর 
মদধ্য এমন একবি িবৃর্ জাগ্দি, রার �দল আর গসিা ক’র্দত পারদি 
না বকংিা স্বাস্্য খারাপ হ’দয় রাদি—এমন ি্যারাম হ’দি রার �দল 
গসিা গরদক বচরতদর িবঞ্চত হ’দয় রাদি । এ সমস্ত অপরাদধর �ল । 
অপরপদক্ষ রার গসিা ঠাকুর গ্হি ক’দরদেন, তার সংসার িাসনা 
ক্ষীি গরদক ক্ষীিতর হদত রাক্দি । রার গসিা বতবন গ্হি ক’রদেন, 
তার েীনতা, বনষ্ঞ্চনতা এদস রায়; বনদজ েীন-হীন, কাঙাল, বিরা�ী 
হয়; গপ্রদম ভাসদত রাদক’ করায় করায় অশ্রু গিবরদয় আস্দি; হৃেয় 
বি�বলত হদি—গসিায় উৎসাহ হ’দি । রঁারা গচতন রাদজ্যর অনুভবূত 
লাভ ক’দরদেন, তঁারা এসি গেখ্দত পান । বকন্তু রাদের গসিায় অপরাধ 
হদচ্, তাদের বচর্ কবঠন হ’দয় রায়, তাদের মদধ্য অদচনতা, জড়তা 
গেখা গেয় । রাদের বচর্ তাদতও না, মাদতও না, তাদের বতবন েদূর 
গ�দল বেদচ্ন । ঠাকুদরর গসিায় দ্রদি্য পা গলদ� গ�ল—তাদত ভ্রুদক্ষপ 
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কদর না, ভয় কদর না—ইহা বচর্-কাবঠদন্যর লক্ষি । খুি কবঠন বচর্ 
হ’দল গুরুদেি বকংিা হবরদেিদকও ভয় কদর না । গিপদরায়া হ’দয় 
মরিার পদর োঁবড়দয়দে, ব্রাহ্মদির িংদশ জন্মাদলও পািণ্ড হয়—পািণ্ড 
অর ্থাৎ বচর্-কাবঠন্য । রাদের েীনতা, ভয় ও মর্থাোদিাধ গনই, তাদের 
অচ্্থ ন-মাদ� ্থ অবধকার গনই । বতবন ত অন্তর্থামী । সি িঝু্দত পাদরন, 
সি গেদখন, তঁাদক ঠকাদনা রায় না । অন্তর্থাবমরূদপ শ্রীশ্রীদ�ৌরসুন্দর 
কখন গর বক কল গিদপন, রাদের গচাখ আদে, তারা গেখ্দত পায় । 
রাদের গসিা গ্হি কদরন, তাদের অবধকতর গসিা লাভ হয় । একবি 
গসিার পর আর একবি গসিা এদস রায় । এই গসিা বেদয় বনরন্তর 
ডুবিদয় রাদখন, কাদে রাদখন, আত্মসাৎ কদরন ।

——

সজবম্মক্্রিজয় শ্রীকৃষ্ণজসবার িামই 
আর্ক্িজবদি

গর ি্যবতির শ্রীভ�িাদনর চরিকমদল আত্মবনদিেন করার িবৃর্  
গেখা রায়, তঁার আর পরৃক্ গকান কত্থি্য গনই । আত্মসমপ ্থদির ভাি রঁার 
বভতদর আদে, তঁার আদখদরর বচন্তা-ভবিষ্যদতর বচন্তা, স্তী, পুরি, ভাই, 
আত্মীয়-স্বজদনর বচন্তা রাদক না । আত্মবনদিেদনর মদধ্য গোকানোরী 
িবুদ্ রাদক না । তরাকবরত িনু্-িান্ি, স্তী, পুরি, ভাই স্বজনাখ্য-েসু্য । 
এরা আত্মবনদিেদনর পদর িাধা গেয় । শ্রীভ�িাদনর গসিায় সি বেদয় 
বেদল িঁাচ্দি বক কদর—ভ�িান্দক সি বেদত চাচ্—বনদজ খাদি বক ? 
শ্রীবিষু্দসিায় গকন গেদি ? আমাদের গভাদ�র জন্য বকেু রাখ্দি না ?

“চচতন্যচজ্রির ‘বাতুল’ গক রাক্খজত পাজর ?”
—(শ্রীজচতন্যচক্রতামতৃ, অতিা ৬/৪১)

গর আত্মবনদিেন ক’রদত চায়, তাদক গকউ িাধা বেদত পাদর না । 
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গস পা�ল হদয় রায়, অর ্থাৎ তার আর কত্থি্যদিাধ রাদক না । স্তী-বপতা-
মাতার প্রবত কত্থি্যদিাধ আর গনই এইিার নাম িাতুলতা ।

“আমাজর ক্বষয়়ী,                 পা�ল বক্লয়া,
অজ্জত ক্দজবক ধূক্ল ।”

—(িরণা�ক্ত, ভেি-লালসা ১৩/৪)
তখন ধম্থাধম্থ-জ্ান রাদক না, আত্মহারা হ’দয় রায় । রঁার বচদর্ 
ভ�িাদনর িান এদসদে, ভ�িাদনর আকি্থি গর অনুভি কদরদে, গস 
িাতুল হ’দয় রায় । সাংসাবরক বিিদয় ভাল-মন্দ পাপ-পুি্য-বিচার 
রাদক না । ভ�িাদনর আহ্ান এদসদে রার কাদে, তার গেদল-গমদয়র 
বচন্তা রাদক না, গকান কত্থি্যদিাদধ রাদক না । এই সি না রাকার 
জন্যই গলাদক িাতুল িদল । িাতুলতা আত্মবনদিেদনর বক্রয়া । পাপ-
পুি্য, ভাল-মন্দ, ধম্থ াধম্থ  বিচার নষ্ হ’দয় রায় । গেদল-গমদয়, স্তী-পুরি, 
আত্মীয়-স্বজন গতামার মদুখর বেদক তাবকদয় আদে । তাদের গেখ্দি 
না—তারা বক গখল না গখল গেখ্দত চাও না—এরা স্বজনাখ্য েসু্য । 
রাদের হৃেদয় আত্মসমপ ্থদির ডাক এদসদে, তারা এসি িাধা মাদন না । 
ঐসি বিচারশনূ্য হয়—পা�ল হ’দয় রায় । শ্রীল প্রভুপাদের সময় এক 
প্রভুদক তঁার আত্মীয়-স্বজদনরা পা�ল িল্দতা । ওঁর মারা খারাপ হ’দয় 
গ�দে । বতবন রা আয় কর্দতন, সিই শ্রীল প্রভুপাদের পাদয় গপৌঁদে 
বেদতন । গশি কপে্থক পর্থন্ত বেদয় বেদতন । কত্থি্যদিাদধর আকি্থি 
তার কাদে তুচ্ হ’দয় গ�দে । কারি আত্মবনদিেদনর �ভীর আহ্ান 
তঁার হৃেদয় সঞ্চার হদয়দে । গসইজন্য আত্মীয়-স্বজদনরা তঁাদক পা�ল 
িদলদেন । আর শ্রীশ্রীগুরু-বিষ্ি�ি িদলদেন গর, এিা তঁার বসবদ্ । 
গলাদক গরিা ভাল িদল, গসিা মরি, গসিা িন্ন । তারা িদল,—
‘আমাদের সুখবিধান ক’রদত শ্রীশ্রীগুরু-বিষ্দির গতািি পর্থন্ত 
গেদড় বেল ।’ তাদের এই certificate মতুৃ্য-সেৃশ । িবল মহারাজ রখন 
আত্মসমপ ্থি কদরন, তখন অদনদক তঁাদক িাধা বেদয়বেল । বকন্তু বতবন 
িাধা মাদনন বন ।
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“রসবেম্ম ং রজসাঽপ্যস্য পরং দৃষ্টা ক্িবতম্মজত ॥”
—(শ্রীমদ্ভ�বদ্ �়ীতা ২।৫৯)

পররস, পরানন্দ চাওয়াই গশাভন ও সুন্দর । তখন মাবয়ক জ�দতর 
জড়রস শকূরী-বিষ্ার মত হ’দয় রায় । ভ�িাদনর গসিা গপদয় গস ধন্য 
হ’দয় রায় ।

 “মািস, গদহ, গ�হ, গরা ক্কছু গমার ।
 অক্প ম্মলুঁ তুয়া পজদ, িদিক্কজিার ! ॥”
 —(িরণা�ক্ত)
ভ�িানদক সি্থস্ব বেদত হ’দি । অদনদকর ভাি আদে—আবম ভাল 

বলখ্দত পাবর, িরৃ্্থতা ক’রদত পাবর—এিা বিষু্র গসিায় লাগ্দি । 
Brainিা, গলখাপড়ার গরা�্যতািা, intellectual capacityিা ভ�িানদক 
গেদিা, আর সম্পবর্িা, িাকা-কবড়িা গেি না—এিা আত্মসমপ ্থি নয় ।

‘আত্মসমপ ্থি’ মাদন গেহ, আত্মা, ধন, গরৌিন, মন-অহংকার—এ 
সি বেদত হ’দি । শরীরিার দ্ারা মবন্দর-মাজ্থ ন, িা�াদন, গকাোল 
মারার কাজ ত ক’রদত হ’দি । আমার শুধু কলম চালাদনার কাজ, 
হাতা-খুবন্ত চালাি গকন ? এরকম হ’দল আত্মসমপ ্থি হ’দি না ।

শ্রীমতী রাবধকা সি্থদরেষ্ আরাবধকা । শ্রীরাধারািী শ্রীদ�াবিন্দ-
গসিায় সি বেদয়দেন । গেহ, আত্মা, রূপ, গরৌিন—সি বকেু ।

——

গসজব্যর সুখক্বধািই সাধি-ভেজির
প্রাণজক্রি

শ্রীদ�ৌর-বনত্যানন্দ ও শ্রীরাধাদ�াবিদন্দর উপাসনা, পবরচর্থা ও 
গসিা আমাদের প্রদত্যদকরই জীিদনর আেশ ্থ । আরাধ্য-তত্ত্ব, উপাস্-
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তত্ত্ব িা গসি্যতদত্ত্বর সুখ-বিধানই আমাদের জীিদনর একমারি লক্ষ্য । 
রখন গর ভতি্যাং�-সাধন কবর না গকন, আমাদের লক্ষ্য রাকদি গসদি্যর 
প্রীবত-বিধান । রেিি কবর, কীত্থন কবর, রান্না কবর, বভক্ষা কবর—গর রা 
কবর না গকন—সকদলরই গসি্য িস্তুর গসিা ও পবরচর্থা অর ্থাৎ তঁার 
সুখ-বিধাদনর বেদক নজর রাখা উবচত । শ্রীশ্রীদ�ৌর বনতাইদক সুখী 
করাই আমাদের জীিদনর উদদেশ্য । আমার বক সুবিধা-অসুবিধা—
গস বেদক লক্ষ্য রাকা বঠক নয় । আমাদের আরাধ্যদেদির সুখ-বিধান 
করাই উদদেশ্য ।

“বনতাইর করুিা হ’দি, ব্রদজ রাধাকৃষ্ পাদি ।” (শ্রীল নদরার্ম-
�ীবত ৩৭) ব্রদজ রাধাকৃদষ্র গসিা গপদত হ’দল বনতাইর করুিাদক 
েরকার । “েৃঢ় কবর”, ধর বনতাইর পায়”—(শ্রীল নদরার্ম-�ীবত 
৩৭) । ‘আরাধ্য’ মাদন গসিা ।

গর গেদলবি সু্কদল রায়, তার মলূ উদদেশ্য বক—পরীক্ষায় পাশ 
করা । গসইজন্য বনয়বমত সু্কদল গরদত হয়, মাষ্াদরর কাদে পড়দত 
হয় । বনদজদকও মদনাদরা� বেদয় পড়াদশানা ক’রদত হয়, তদি Ma-
triculation (প্রদিবশকা) পরীক্ষায় পাশ কদর । গতমবন আমাদের এই 
ভবতি-প্রবতষ্াদনর উদদেশ্য হ’দলা—শ্রীশ্রীদ�ৌরসুন্দরদক সুখী করা । 
গর গকান কাজ কবর না গকন, তার মলূ উদদেশ্য রাকদি গসদি্যর সুখ-
রচনা । আবম পাঠ কবর, িক্তৃতা কবর, ঘর ঝাড় বেই, রান্না কবর, �ুল 
তুবল, মালা �াঁবর, অচ্থন কবর, বভক্ষা কবর, পবরদিশন কবর গ�া-পালন 
কবর, িা�াদন চাি কবর—এ ভতি্যং�-সাধদনর মলূ উদদেশ্য রাক্দি 
শ্রীশ্রীরাধাদ�াবিদন্দর সুখ-বচন্তা । সি সময় এই মলূ উদদেশ্যর প্রবত লক্ষ্য 
না রাখ্দল িা এই উদদেশ্য ভুদল গ�দল িা এই উদদেশ্য গরদক বিচু্যত হ’দল 
ভবতি-সাধন হ’দি না, ভজন হদি না । ভবতি-সাধক রা বকেু ক’রদি, 
তাদত শ্রীশ্রীগুরু-গ�ৌরাদ্র সুখ হয় বকনা গেখ্দত হ’দি । এই মলূদকন্দ্র, 
মলূ লক্ষ্য, মলূ আেশ ্থ, মলূ উদদেশ্য বঠক রাক্দল আমার সাধন হ’দি । 
এবি রাক্দল সম্বদন্র সদ্ সাধন হদি । গর গরখাদন রাকুক্—মদঠ 
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রাকুকু, �দৃহ রাকুক্—সকদলরই এক লক্ষ্য রাক্দি ভ�িাদনর প্রীবত-
বিধান করা । মদঠ রাবক, লাল কাপড় পদরবে, সন্ন্যাসী হদয়বে, পাঠ 
কীত্থন কবর, বভক্ষা কবর, গলখাপড়ার কাজ কবর, শুধু গতামাদক সুখী 
ক’রিার জন্য । তুবম রবে সুখী না হও, সিই ি্যর ্থ । গকদন্দ্র িা লদক্ষ্য 
শ্রীহবরদতািি হয় বকনা, তা সকদলর নজদর রাখা উবচত । �হৃস্ হও, 
গেদলদমদয় পালন কর, চাকরী কর, চাি কর িা ি্যিসায় কদরা বকংিা 
মঠিাসী হও—গর গর অিস্ায় রাক্, সি কাদজর মদধ্য এই লক্ষ্য রাকা 
চাই । —এিীর নাম সাধন । তঁাদের সুখ-বিধাদনর প্রদচষ্ার নামই 
সাধন । এ লক্ষ্য িা উদদেশ্য বস্র না রাক্দল সাধদনর নাদম, ভজদনর 
নাদম কম্থকাণ্ড ও জ্ানকাণ্ড হ’দয় রায় । খুি গ্থে অনুশীলন কর, অরচ 
তঁার সুদখর বেদক লক্ষ্য গনই । এগুবল জ্ান-চচ্থা হদি, জ্ানানুশীলন 
হদি, intellectual pursuit হদি । “কম্থকাণ্ড জ্ানকাণ্ড, গকিবল বিদির 
ভাণ্ড, অমতৃ িবলয়া গরিা খায় । নানা গরাবন সো ব�দর, কের্থ ভক্ষি 
কদর, তার জন্ম অধঃপাদত রায় ।” —(শ্রীল নদরার্ম-�ীবত) । সাধক-
জীিদন রারা গসদি্যর সুখ-বিধাদনর বেদক লক্ষ্য রাদখ, তারা িবুদ্মান্, 
তারা সাধন ক’রদল বসবদ্লাভ কদর । রাদের এই মলূ মন্ত্র, মলূ লক্ষ্য, 
মলূ উদদেশ্য বঠক গনই, তাদের জীিন ি্যর ্থ হয়’ সাধনও হয় না । গর 
রতিা এই লক্ষ্যদক বস্র গরদখ গসিা ক’রদি, গস তত িড় সাধক । গ্থে 
পড়দো ? বক জন্য পড়দো ? শ্রীহবরর সুখ-বিধাদনর জন্য রবে পদড়া, তা, 
হদল বঠক হদলা অর ্থাৎ সাধন হ’দলা ।

িাড়ী গেদড় মদঠ এদসে ? বক জন্য এদসে ? রবে তার সুখ-বিধাদনর 
জন্য হয়, তা’হদল সুন্দর হ’দলা । তা রবে না হয়, ভদূতর গি�ার খািা 
হ’দলা । শ্রীহবর-গুরু-বিষ্দির সুখ-বিধাদনর জন্য রবে মঠ িাস কদর 
রাবক, তা’হদল ভবতির সাধন হদচ্ । এিা সম্বন্, এিা অবভদধয় । এই 
লক্ষ্যদক বঠক গরদখ চলা প্রদত্যদকরই কত্থি্য । ভবতি-প্রবতষ্াদনর বক 
গপ্রবসদডণ্ট, বক গসদক্রিারী, বক সেস্�ি সকদলরই এই েৃবষ্ বস্র ও 
অচল রাক্দি । এই লক্ষ্য রবে বঠক না রাদক, গসই গুরু বেদয় আমার 
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বক হদি ? রার ভ�িাদনর গতািদির বেদক লক্ষ্য গনই গস গুরু নয়, গস 
গুরু মায়া । গর গুরু বনদজ অন্যদক শ্রীহবরদতািদি বনরতুি কদরন, বতবন 
ররার ্থ সদ্ গুরু । গর বনদজ শ্রীহবরদতািি কদর না িা অন্যদক হবরদতািদি 
বনরতুি কদর না, গসিা একিা বকদসর আচার্থ । গস গুরু মায়া িা ভতূ । 
“গুরুন্থ  স স্াৎ”—(শ্রীভা ৫।৫।১৮) গপ্রবসদডণ্ট গহা’ক, গসদক্রিারী 
গহা’ক, বিষ্ি গহাক—রবে হবরদতািি না রাদক, তদি বকদসর 
গপ্রবসদডণ্ট, বকদসর গসদক্রিারী, বকদসর বিষ্ি ? বতলক গকদিদে, েণ্ড 
বনদয়দে, পবরব্রাজক হ’দয়দে, শ্রীরাধা-গ�াবিদন্দর সুখানুসন্ান গনই, 
তঁাদের সুখ বিধান কদর না—গস বকদসর বিষ্ি ? “গরই ভদজ, গসই 
িড় ।”(শ্রীহচ চ. অ ৪।৬৭) গর হবরদতািি কদর না, তার শরীর-ধারিই 
িরৃা । বমর্যা শরীর গকন িদয় গিড়াবচ্ ? সকদলর প্রিাম গনওয়ার তার 
গকান অবধকার গনই ।

সাধনরাদজ্য প্রদিশ ক’দর সি সময় শ্রীহবরদতািদির বেদক লক্ষ্য 
রাখ্দল সাধন-ভজন হয় । রা বকেু কবর, রা বকেু আমার আদে, সি 
বকেু তঁার সুদখর জন্য বেদত হ’দি । তদিই সম্বন্ হ’দি, সাধন হ’দি । 
শ্রীহবর-সুখ-বিধানই ভবতি-সাধদকর মলূ আেশ ্থ, মলূ মন্ত্র—এই িািী 
হৃেদয় �াঁরা রাক্দি; িদুক গলখা রাক্দি, তদিই সাধনপদর অগ্সর 
হওয়া রাদি । িজ্া্জীদক হার উপহার গেওয়ার পর বতবন িল্দলন—
এদত বক রাম নাম আদে ? রবে রাম নাম না রাদক, তদি এিা বেদয় বক 
ক’রদিা ? গতামার শরীদর বক ‘রাম-নাম’ আদে ? িজ্া্জী তখন িক্ষ 
বিেীি ্থ কদর গেখাদলন গর, তঁার হৃেদয় শ্রীরামচন্দ্র ও শ্রীসীতাদেিী িদস 
আদেন । ভতি-সাধক জীিদনর আেশ ্থ হ’দলা শ্রীহবর-গুরু বিষ্দির 
সুখ-বিধান । শ্রীগুরুর গতািি, শ্রীহবরর গতািি, বিষ্ি�দির গতািি 
জীিদন চাই—এদত প্রবতবষ্ত হদত চাই । সম্বদন্র সদ্ এই লক্ষ্য বঠক 
গরদখ রবে গসিা কবর, পবরচর্থা কবর, পাঠ কবর, িক্তৃতা কবর, পবরচালন 
কবর, তদি সার ্থক হদি । এর বেদক েৃবষ্ বনিদ্ রাক্দল সি বঠক রাক্দি । 
প্রদত্যক গুরুর, প্রদত্যক বিষ্দির, প্রদত্যক বশদষ্যর—এই এক লক্ষ্য 
ধদর চলা উবচত ।
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এই লক্ষ্য বঠক গরদখ রতিুকু ক’রদি, ততিুকু তার ভবতিরাদজ্য 
প্রদিদশর অবধকার, ততিুকু তার বিষ্িতা ।

এসি করা ভতি-সাধদকর জীিন-মরদির করা, শ্বাস-প্রশ্বাদসর 
করা, প্রাদির করা । মঠ, মবন্দর, গ্থেপাঠ, শাস্তাদলাচনা, িক্তৃতা, রান্না 
করা, বভক্ষা করা, অচ্থন করা—সি িরৃা, রবে তঁার সুখ-বিধাদনর 
বেদক েৃবষ্ না রাদক । গর অন্য গকান মতলি বনদয় এখাদন আদে, 
তাদক একবেন না একবেন এখান গরদক সদর পড়দত হদি । এ রকম 
অন্যাবভলািীদের জন্য মঠ বমশন নয় ।

সাধনভবতি অর ্থাৎ বিধী সাধনভবতি—অদনক সময় গিাঝা রায়, 
ধরা রায় । বকন্তু গপ্রমভবতির line-িাই আলাো । গপ্রম ভবতি অত্যন্ত 
peculiar (অদ্তূ) ভাদি চদল । এ সাধারি জীি এমন বক সাধক জীিও 
িঝুদত পাদর না । কারি গপ্রমভবতির বক্রয়াকলাপাবে সম্পিূ ্থ পরৃক্ ।

——

ভজতির ে়ীবজি গসবাই ব্রত,
গসবাই প্রাণ ও গসবাই ক্িয়ম

ভাল খাওয়া, ভাল পরা, ভাল ঘদর রাকা িা গর গকান ইবন্দ্রয়-
তপ ্থি—এগুবল ভুবতিিাঞ্ছা িা িভুুক্ষা । গভা� করিার ইচ্ার নাম 
িভুুক্ষা । রাদের এসি গভা�িাঞ্ছা আদে, তারা কম্থ  কদর । কম্থকাদণ্ডর 
সদ্ িভুুক্ষার ঘবনষ্ সম্বন্ । বনদজর আদত্মবন্দ্রয়-তপ ্থদির জন্য, বনদজর 
সদম্া�-বপপাসা বমিািার জন্য চাকবর, ি্যিসা ও চাি ক’রদতই হদি । 
বনদজর এই ইবন্দ্রয়-তপ ্থনিা ভবতির প্রবতকলূ । ভুবতিিাঞ্ছা গর ভবতির 
বিদরাধী, এিা ভবতিসাধদকর জানা আদে । বকন্তু মবুতি-বপপাসাও গর 
ভবতির প্রবতকলূ, এ করািা অদনদক িঝু্দত পাদর না, ধর্দত পাদর না, 
এিা খুিই সূক্ষ করা । ‘মবুতি’ মাদন িন্ন গরদক গরহাই । দুঃখ চাই 
না, গলেশ চাই না, অশাবন্ত, ঝঞ্াি গভা� ক’রদত চাই না । এগুবল 
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হদলা মবুতি-বপপাসা িা মমুকু্ষা । শুদ্ভবতি-সাধদকর পদক্ষ মমুকু্ষা 
অত্যন্ত ভবতিপ্রবতকলূ । অদনদকরই মদন এই শাবন্ত-বপ্রয়তা িা শাবন্ত-
কাবমতা আদে । গকান বকেু অসুবিধা-গভা� হদি না, বিনা হা্ামায় 
সি বকেু হ’দয় রাদি,—এরই নাম মবুতি-বপপাসা িা শাবন্ত কাবমতা । 
রারা শাবন্তদত রাক্দত চায়, তারা জ্ানী সাধক । শাবন্ত চায় ি’দল তারা 
বহমালদয়র �হ্দর িাস কদর । রারা ভবতি-সাধনা ক’রদত চায়, তাদের 
শাবন্তকাবমতা, শাবন্তবপ্রয়তা িা মবুতি-িাসনাদক সি্থদতাভাদি পবরত্যা� 
ক’রদত হ’দি ।

কাম িা সদম্া� ভবতি-সাধদকর পদক্ষ েিূিীয়,—এিা সহদজই 
িঝু্দত পাদর । বকন্তু শাবন্ত-বপ্রয়তা গর ভবতির-পদরর অবধকতর েিূিীয় 
ও সূক্ষ িাধা,—এিা অদনদকই ধর্দত পাদর না ।

“ভাল না খাইদি, আর ভাল না পবরদি ।” এ করািা গিাঝা সহজ । 
বকন্তু শাবন্তদত রাক্দত চাই, বনঝ্থ ঞ্াদি রাক্দত চাই, উদদ্�, উৎপাত, 
হা্ামা চাই না—এগুবলও ভবতিপদর িাধা,—একরািা অদনদকই 
গিাদঝ না । বিনা হা্ামায়, বিনা উদদ্দ�, বিনা উৎপাদত, বিনা 
অসুবিধায় রা হয়, তাই ক’রদত চাই । ভবতি-সাধদকর অবধকাংদশর 
মদধ্য এরূপ ‘ভাি’ আদে । এ রকম বচর্িবৃর্র নামই মমুকু্ষা । এইখাদন 
জ্ানী ও ভদতির সদ্ মস্ত িড় ত�াৎ । উদদ্�, অশাবন্ত, অসুবিধা রাদত 
হয়, জ্ানী তাদত পা বেদি না । গসইজন্য বনজ্থ ন পাহাদড়র �হ্দর, নেীর 
তীদর একাকী রাক্দত চায় । বকন্তু রঁারা ভতি, তঁার ঝঞ্ািদক ভয় কদরন 
না । সদম্া�-বপপাসা গরদক গরমন তঁারা েদূর রাদকন, গতমবন বনঝ্থ ঞ্াি, 
শাবন্তকাবমতা, বনজ্থ নবপ্রয়তা গরদকও েদূর রাদকন । অদনদক মদন কদর 
গর, িাড়ীদত গররকম ঝঞ্াি-অশাবন্ত, অসুবিধা গভা� ক’দরবে, মদঠ 
গরদকও গসই ঝঞ্াি, গসই অশাবন্তর মদধ্য পড়্ লাম । মদঠ এদসও ত 
বনঝ্থ ঞ্াি হ’দত পার্ লাম না । এখাদন তদি এলাম গকন ? বনঝ্থ ঞ্াদি 
গরিা হয়, গসিা ক’রদত রাবজ আবে । আবম বনঝ্থ ঞ্াি হদত চাই—এ 
রকম বচর্িবৃর্ মমুকু্ষার লক্ষি । বকন্তু রারা শুদ্ভতি, শুদ্দসিাই রাদের 



62 শ্রীউপদেশ - চতুর ্থ খণ্ড

জীিদনর একমারি ব্রত, জীিদনর একমারি লক্ষ্য, একমারি আেশ ্থ, তারা 
ঝঞ্াি এড়াদত চায় না । রারা ভ�িাদনর গসিা ক’রদত চায়, তারা 
অসুবিধাগুবলর মদধ্য গরদকই গসিা ক’দর রায় । “গসিা গস বনয়ম”—
ভদতির জীিদন গসিাই ব্রত, গসিাই বনয়ম ।

আবম গকান সুখ চাই না, শাবন্ত চাই না, আরাম চাই না, বিরাম 
চাই না, চাই বনরন্তর গসিা । গসিা ক’রদত ব�দয় অসুবিধা আসুক, দুঃখ 
আসুক, হা্ামা আসুক,—সিদক স্বীকার ক’দর বনদত হয় । অদনক 
ভতি-সাধদকর মদন এই শাবন্তকাবমতা লবুকদয় রাদক । অদনদক মদন 
কদর, িাড়ীদত ত গিশ বেলাম—এখাদন এদস দু’দিা পয়সার জন্য 
গিা গিা কদর ঘুদর গিড়াদত হ’দচ্, অব�দস কাজ ক’রদত ক’রদত 
কলম গভাঁতা হ’দয় গ�ল । ভবতি করদত এদসবে, এত অসুবিধা গকন ? 
সংসাদরর জন্য এই উদদ্�, এত অসুবিধা গকন ? সংসাদরর জন্য এই 
উদদ্� এই অশাবন্ত, ঝঞ্াি গভা� করা িন্দনর কারি, এদত জীদির 
অম্ল লাভ হয় । আর শ্রীহবরদসিার জন্য উদদ্�, অশাবন্ত ও গলেশ 
স্বীকার ক’রদত পারদল ম্ল হয় । এই গলেদশর বিবনমদয় ভ�িাদনর 
সুখ হয় । “গতামার গসিায় দুঃখ হয় রত, গসও ত’ পরম সুখ ।”—
(শরিা�বত, আত্মবনদিেন ১৬/৪) ভ�িানদক সুখী গেদখ জীি আরও 
সুখ পায় । এবি তার পুরস্কার ।

এই মদঠর মদধ্য গভা�ী আদে অদনদকই । আত্ম-সদন্তাি ভবতির 
বিদরাধী । এদক োড়দতই হ’দি । বকন্তু মবুতিকাবমতা, শাবন্তকাবমতা 
ভয়ািহ েিূিীয় । রাদের শাবন্ত-কামনা আদে, তারা শয়তান গিশী । 
িাবহদর এদের সাধু গেখায় । শাবন্তকামীর েল গনংবি পদর ঘুদর গিড়ায়, 
বনজ্থ দন একা রাদক, বিরা�্য গেখায়—এরা real (ররার ্থ) সাধু নয় । 
সাধুর মদুখাস পদর িদি, বকন্তু বভতদর রাদক আত্মসুখ । তাই এরা চরম 
অসাধু ।

রারা ভতি, তারা ঝঞ্াদির মদধ্য ঝঁাবপদয় পদড়, তদি গসই ঝঞ্াদির 
মদধ্য হবরদতািি হয় । গসিার বচন্তার জন্য রাদরি রবে ঘুম না হয়, গসও 
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ভাল । আবম ঝঞ্াি এড়াদত চাই না, আবম শাবন্ত চাই বন; আবম চাই 
শুধু ভ�িাদনর শ্রীচরিকমদলর গসিা । শাবন্তকাবমতা অদনদকর হৃেদয়র 
মদধ্য লবুকদয় আদে । তারা মদন কদর গর, সংসাদর বেলাম ভাল, বকন্তু 
ভবতি-প্রবতষ্াদন এদস রত ঝঞ্াি । ঝঞ্াি এড়াদনার বচর্িবৃর্ রাদের 
আদে, তারা জ্ানী । বকন্তু বিরা�্য ভদতির এ আেশ ্থ নয় । কুন্তীদেিী 
প্রার ্থনা কদরদেন গর, রত দুঃখ আদস আসুক্, দুঃখ এড়াদত চাই না । 
কারি দুঃদখর মাদঝই গতামার স্বৃত গিশী ক’দর মদন পদড় । দুঃখ হ’দি 
না, উদদ্� হ’দি না, িদস িদস ভাল ভাল প্রসাে জুদি রাদি—ঠাকুদরর 
গসিা বক হ’দলা না হ’দলা গসবেদক লক্ষ্য গনই । ভবতিপদরর এই সূক্ষ 
িাধা অদনদকই ধরদত পাদর না ।

গলাকিা মদঠ এদসদে, অরচ ভাল গখদত চায়—এ আিার বকদসর 
ভতি ? গ�রুয়া পদরদে, এবেদক আিার ব�ি�াি রাদক—এ সি 
গোিগুবল সহদজই ধরা পদড় । ঝঞ্াদির মদধ্য গরদত চায় না—এই ত 
সাধু, বকন্তু ওিা জ্ানী-সাধুর আেশ ্থ । গ�ৌড়ীয় মদঠর মঠরক্ষকরা প্রায়ই 
এরূপ বচবঠ বলদখ । “প্রদভা! বক হা্ামার মদধ্য আমাদক গরদখদেন, 
গসিকরা করা শুন্দত চায় না, একা গখদি গখদি মর্বে ।” এমন com-
plaint (অবভদরা�) বনয়তই আস্দে । মদঠর গসিকগুবলও গতমবন িদল 
রাদক—“প্রদভা! এ মঠরক্ষদকর কাদে রাক্দত পাবর না । বেঁড়া জামা 
পরদত হয়, ি্যারাদম ঔিধ গেয় না, ভাল গখদত গেয় না” ইত্যাবে কত 
রকম অবভদরা� । ভবতি-সাধদকর, মঠরক্ষকদের, মঠ-গসিকদের এই 
সি ভাি রাকা উবচত নয় । বনঝ্থ ঞ্াদি গসিা ক’দর রাদি, এ হয় না । 
ঠাকুর গসিা ক’রদত গ�দল ঝঞ্াদির মদধ্যই ক’রদত হ’দি । বনদজ ঝঞ্াি 
গভা� ক’রদিা, তরাবপ গুরুদেি িা বিষ্িদের ঝঞ্াি গেি না—এই 
বচর্িবৃর্িা ভবতি-সাধদকর আেশ ্থ । গুরুদেিদক, বিষ্িবে�দক উদদ্� 
না গেওয়ািাই গসিা । গসিার জন্য গর ঝঞ্াি আদস আসুক, আবম এর 
মদধ্য প্রভুর সুখ-রচনা ক’দর রাদিা । একবেন না একবেন এই গসিার 
�ল পাওয়া রাদিই রাদি । একবেন বতবন এই গসিকদক বিকুদণ্ঠ স্ান 
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বেদিন—গকাদল তুদল বনদিন । ঝঞ্াদির মদধ্য গসিায় রত রাক্দল গর 
পুরস্কার পাওয়া রায়, তার তুলনা হয় না । এই গসিায় বিমল গপ্রমানন্দ 
পাওয়া রায় । শাবন্তকাবমতার সদ্ এই গসিানদন্দর তুলনা হয় না । 
ঝঞ্াি আমার উপর বেদয় রাক্, প্রভুর গরন গকানরূপ কষ্ না হয় । 
বতবন সুদখ ভজন করুন । গচার এদল রবে প্রভুদকই গচঁচাদমবচ করদত 
হয়, তদি পাহারাওয়ালা বতবন গরদখদেন গকন ?

আমার স্পষ্ মদন আদে গর, আবম একবি সমস্া বনদয় শ্রীল 
গুরুদেদির কাদে ব�দয়বেলাম । বতবন গসই সমস্ার করা শুদন আমাদক 
িলদলন গর, আবম বনদচ একবি অ্যালদসবসয়ান কুকুর পুদি গরদখবে 
আমাদক পাহাড়া গেিার জন্য, গস রখন বিপদে পদড়দে তখন লা� 
বেদয় অামার ঘাদড় উদঠ িলদে ‘আমাদক িঁাচাও’ ‘আমাদক িঁাচাও’। 
গসই গরদক আবম গকান বিদশি সমস্ার করা শ্রীল গুরুদেিদক 
জানাতাম না ।

আবম রখন শ্রীনিদ্ীপ-মদঠর োবয়দত্ব বেলাম, তখন কত োবয়ত্ব 
আমাদক পালন ক’রদত হ’দতা । অবধকাংশ অবশবক্ষত, গ্াম্য গলাক 
বনদয়ই আমার কাজ ক’রদত হ’দতা । অদনক সময় তারা আমাদক 
উদদ্� বেত । বকন্তু গকানবেন আবম শ্রীল গুরুদেদির কাদে অবভদরা� 
কবরবন গর, এ গসিকবিদক সবরদয় বেন । আমার ভাদ�্য রা জুদিদে, 
তাদকই িরি কদর বনদয়বে । বনদজ গকানবেন অবভদরা� কবরবন, তরাবপ 
শ্রীল গুরুদেি িঝু্দত গপদর সবরদয় গেিার করা িদলদেন । বকন্তু আবম 
িদলবে—রাক্ trouble (উদদ্�) বেদচ্ বেক, পদর বঠক হ’দয় রাদি । 
বনদজ ঝঞ্াি গপাহাদিা, তি ুগুরুি� ্থদক বিরতি কর্ ি না—এই ভািিা 
আমার মদধ্য স্বাভাবিক ভাদিই বেল । গকান গসিদকর বিরুদদ্ গকানরূপ 
complain (অবভদরা�) করা, আমার ধাদতই গনই । বনঝ্থ ঞ্াদির মদধ্য 
বেদয় প্রভুর গসিা করা রায় না,—এ গিাধিা আমার সি সময় জাগ্ত 
বেল । ঝঞ্াদির মধ্য বেদয় সাধ্যমত প্রভুর গসিা কদর রাদিা,—আমার 
এই বচর্িবৃর্ আ�াদ�াড়াই বেল ।
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শ্রীধাম-�য়াদত শ্রীবিষু্পােপদদ্ম গভা�-বনদিদ্ গেওয়া হয় । 
গসখাদন বতবন পা বেদয়ই গভাজন কদরদেন । ভ�িাদনর এক একবি 
অ্ সি করা করদত পাদরন । তঁার কদি ্থবন্দ্রয় শুধু শুনদত পাদরন 
তা নয়, গখদত পাদরন, গেখ্দত পাদরন, সি কাজ ক’রদত পাদরন । 
গতমবন নয়দনবন্দ্রয় শুধু গেখ্দত পাদর তা নয়, গখদত পাদর, শুনদত 
পাদর । এমন বক তঁার সদি্থবন্দ্রয় সি কাজ ক’রদত পাদরন । শ্রী�য়াধাদম 
শ্রীবিষু্পােপদদ্মর শৃ্ ার হয় । রাবরি ১০িা না�াে সহস্র নাম উচ্ারি 
করা হয় । এক একবি তুলসী গেওয়া হয় । শ্রীপােপদদ্ম তুলসী-
চন্দনাবের দ্ারা শংৃ�ার করা হয় । শ্রীভ�িাদনর শ্রীঅ্ প্রাকৃত নয় 
অর ্থাৎ অপ্রাকৃত, বচন্ময় এদতই গিাঝা রায় । মানুদির গচাখ শুধু গেখ্দত 
পাদর, বকন্তু গখদত পাদর না । মানুদির ইবন্দ্রদয়র কাজ সীমািদ্ । 
শ্রীজ�ন্নারদেদিরও সি্থ অংশ প্রকাবশত গনই, বকন্তু তঁার কমল-
নয়দনর বিবশষ্্য পবরসু্ি । শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভু তঁার কমল-নয়ন েশ ্থদনর 
জন্য গরদতন । শ্রীল জ�ন্নারদেি স্বয়ং কৃষ্ । বতবন শ্রীধাম-িনৃ্দািদন 
ব্রজবিহারীলাল । এখাদন এদকিাদর ভ�ির্ার পরাকাষ্া-প্রকাশ ।

——

সংক়ীতম্মি-বৈাজর শ্রীজ�ৌরসুদিজরর
আরাধিা সবম্মজশ্রষ্

সংকীত্থদনর দ্ারা শ্রীশ্রীদ�ৌরসুন্দদরর ভজন সহজত িদিই, অবধকন্তু 
এর আকি্থি-শবতি খুি গিশী । গর নাম কীত্থন কদর, তার পদক্ষ এ সাধন 
করা সহজ । অল্প সাধদনই গপ্রম ও উল্াস পাওয়া রায় । সংকীত্থদনর 
দ্াদর শ্রীশ্রীদ�ৌরসুন্দদরর আরাধনা সি্থদরেষ্ । এিা সত্য করা—এদত 
শ্রীশ্রীদ�ৌরসুন্দদরর নজর এদস রায় । তঁার একিা উল্াস হয় । গর 
কীত্থন কদর, গসও সহদজ আত্মসাৎকৃত হ’দয় রায় । রবে প্রাি বেদয়, 
হৃেদয়র উল্াস বেদয় কীত্থন কদর, তাহ’দল শ্রীশ্রীদ�ৌরসুন্দদরর আকৃষ্ 
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হ’দয় রান । রারা ৩।৪ ঘণ্টা ধদর গ্থে অনুশীলন ক’রদে, তারা রা �ল 
পায়; তার গরদক রারা মারি আধ ঘণ্টা প্রাি বেদয় কীত্থন কদর, তারা 
গিশী �ল পায় । কীত্থদন হৃেদয়র মাজ্থ ন হয়, অমদৃতর আস্বােন হয় । 
গ্থোনুশীলন-দ্ারা সাক্ষাৎ-গসিাও হয় না । বকন্তু কীত্থন ক’রদল বতবন 
সাক্ষাৎ বকেু পান । কীত্থদন তঁার হৃেদয়র আনন্দ িাদড় । বতবন অন্যবেদক 
গচাখ গ�রাদত পাদরন না । রা�, রজ্, ধ্যান ক’দর রা হয় না, কীত্থদন 
অবত সহদজ গিশী �ল লাভ হয় । ইহা শ্রীশ্রীদ�ৌরসুন্দদরর অদ্তূ োন । 
কবলকাদল জীি মদনর concentration ক’রদত পারদি না । এ জন্য 
বতবন কীত্থন প্রিত্থন করদলন । তদি এই কীত্থদনর মলূিা হ’দলা প্রাি । 
কীত্থদন প্রাি রাকা চাই । সুর, তাল, মান, লয়—এগুবল কীত্থদনর প্রাি 
নয়, এগুবল গ�ৌি । কীত্থদনর সার ্থকতা হ’দলা হৃেয় িা প্রাি । প্রাি না 
রাকদল কীত্থন সুষু্ হয় না । শ্রীশ্রীদ�ৌর-বনতাই নতৃ্য কদরন, বকন্তু কীত্থন 
কদরন না । অন্য সকদল কীত্থন কদর, শ্রীদ�ৌর-বনতাই নত্থন কদরন । 
নতৃ্য-কীত্থন প্রাি বেদয় কর্দত পারদল বতবন সহদজ আকৃষ্ হন । অনর ্থ 
রাক্দল কুবিলতা রাদক, বভতদর গ�ালমাল রাকদল কীত্থদন প্রাি বেদত 
পাদর না । সুর-তাল, মান, লয় প্রভৃবত গরদক প্রািিা হ’দলা কীত্থদনর 
সি্থপ্রধান সামগ্ী । গরমন রান্নায় ননূিাই প্রধান । ননূ না বেদল অন্য সি 
মস্ লা বেদলও গস রান্না খাওয়া রায় না । বচর্ বনম্থল হ’দল সহদজ প্রাি 
এদস রায় । সুতরাং কীত্থদন ও নত্থদন প্রািিা সিদচদয় িড় করা ।

এই কীত্থদনর ন্যায় আর একবি সহজ পথো আদে, তা হদলা তঁাদক 
খাওয়াদনা । তদি কীত্থদনর সদ্ এর তুলনা হয় না । কীত্থদন বতবন রত 
নবন্দত হন, অন্য বকেুদতই তা হন না । তদি সুন্দর সুন্দর আহার্থ বতবর 
ক’দর তঁাদক গখদত বেদল বতবন সন্তুষ্ হন । কীত্থদনর পদরই এই ‘সুখকর 
গভা�-রচনার’ স্ান । তদি এই খাওয়ানদত হা্ামা অদনক । প্ররমতঃ 
মবন্দর চাই, শ্রীবিগ্হ চাই, অর ্থ চাই, ভাল ভাল বজবনি চাই, ভালভাদি 
রান্না করা চাই । তারপর ভালভাদি গখদত গেওয়া চাই । এদত বকন্তু 
অপরাদধর ভয় আদে, অসািধানতা, ত্রুবির সম্ািনা গিশী । নতৃ্য-
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কীত্থদন অত িাধা গনই । অচ্থন করা, িাজার করা, রান্না করার কত 
হা্ামা! তা োড়া এই অচ্থন-গসিা গরদক নতৃ্য-কীত্থদন �ল গিশী । 
এদত তঁার উল্াস গিশী হয় । তদি এই পড়া অর ্থাৎ গ্থোনুশীলন গরদক 
এদত �ল গিশী পাওয়া রায় । এিা পবরচর্থা, এিা গসিা । আবম িই 
পড়বে, এদত বতবন বক পান ? এগুবল মনন । এদত বতবন খুশী হন । বকন্তু 
নতৃ্য-কীত্থদন বতবন এদকিাদর িশীভতূ হ’দয় রান । বতবন গচাখ গ�রাদত 
পাদরন না । বকন্তু িই পড়দল ও-রকম হয় না ।

অচ্থনিা �হৃস্দের জন্য । গকননা, অচ্থন না কর্দল লবুকদয় িা 
চুবর কদর খাওয়া হয় । অর ্থ, বির্, স্বাস্্য রাকদল �হৃস্দের অচ্থন করা 
উবচত । মানস-অচ্থনিা theoretical করা, কার্থকরী বকেু করা নয় । 
ওিা আবম পেন্দ কবর না । কারি উহা Intellectual িা জ্ান-চচ্থার 
মত । কীত্থনাদ্ বসবদ্লাভ তাড়াতাবড় হয় । অচ্থনাদ্ ও গ্থোনুশীলদন 
বসবদ্ গপদত গেরী হয় ।

——

শ্রীধাম-মায়াপরু শ্রীল প্রভুপাজদর প্রাণ
শ্রীশ্রীদ�ৌরসুন্দর রঁার কাদে গরদক রখন রতিুকু গসিা গ্হি 

ক’রদিন, গস তখন ততিুকু গসিা ক’রদত পাদর । আমরা application 
পাঠাদত পাবর । বকন্তু মঞু্জর করা িা না করা সিই তঁার ইচ্ার উপর 
বনভ্থর । 

শ্রীল প্রভুপাে সি সময় tour-এ রাক্দতন । রখনই ভারদতর বিবভন্ন 
স্ান গরদক কল্ কাতায় আসদতন, তখন তার ২।৩ বেন পদরই বতবন 
শ্রীধাম-মায়াপুদর গরদতন । শ্রীধাম-মায়াপুর গর তঁার প্রাি, হৃৎবপণ্ড 
বেল । মােদক ডা্ায় তুলদল গরমন েঠ্ �ি ক’রদত রাদক, গতমবন শ্রীল 
প্রভুপাে শ্রীধাম-মায়াপুদর রািার জন্য অবস্র হ’দতন । কারও িাধা-
বনদিধ বতবন না শুদন শ্রীধাম-মায়াপুদর চদল গরদতন । একবেন সকদল 
শ্রীধাম-মায়াপুদর শ্রীহচতন্যমদঠর ভবতিভিদন শ্রীল প্রভুপাদের কাদে 
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িদস আদেন; এমন সময় একজন এদস খির বেদলন গর, গরখাদন নতূন 
মবন্দদরর বভত খনন করা হদচ্, গসইখাদন ‘অদধাক্ষজ বিষু্র’ আবিভ্থ াি 
হ’দয়দে । সংিাে শুদন সকদলই িলদলন, ‘আচির্থ হ’দয় গ�বে’ শ্রীল 
প্রভুপােও িলদলন,—“আবমও আচির্থ হদয়বে, আবম অদধাক্ষদজর 
সম্বদন্ এতবেন কীত্থন কদরবে িদলই বক বতবন আজ এতবেদন ধরা 
বেদলন ? এই অদধাক্ষজ শ্রীবি্থষু্মবূর্্থ  শ্রীল জ�ন্নারবম্থরেদেদির পবূজত 
শ্রীবিগ্হ ।”

——

শুদ্ধ চবষ্ণজবর সংক়ীতম্মজি 
শ্রীশ্রীজ�ৌরসুদিজরর পরম সজতিাষ

সংকীত্থদন শ্রীশ্রীদ�ৌরসুন্দদরর সুখবিধান হয় । সংকীত্থদন 
ভজন সহজ হয় । সংকীত্থদন বচর্-েপ ্থি মাবজ্থ ত হয়, ভি-মহাোিাবগ্ন 
বনি্থাবপত হয়—এিা গ�ৌি �ল । মবলন বচর্ পবরষ্ার হয়, ভি-ভয়, 
ভি-িন্ন েরূীভতূ হয় । অদনদকর বচদর্ দুি্থাসনা আদে, অর ্থ-বপপাসা 
আদে, সংসাদরর বচন্তা আদে,—সংকীত্থদনর আভাদসই—এসি নষ্ 
হ’দয় রায় । বকন্তু শ্রীহবর-সংকীত্থদনর মখু্য �ল হ’দলা “প্রবতপেং 
পিূ ্থামতৃাস্বােনম্ ।” অমদৃতর আস্বােন হয় সংকীত্থদন । হবর-কীত্থদনর 
সাক্ষাৎ �ল পিূ ্থামতৃাস্বােন । এদত নামামতৃ, রুপামতৃ, লীলামতৃ ও 
পবরকরামতৃ আস্বাবেত হয় অর ্থাৎ উপলবধি হয়, অনুভবূত জাদ� । 
ভ�িান অবখলরসামতৃবসনু্ । গসই রদসর অর ্থাৎ অমদৃতর আস্বােন 
হয় । শুধু ভি-নাশ হয় না, নামামতৃ, লীলামতৃ প্রভৃবতর আস্বােন হয় । 
নামামতৃ, রূপামতৃ, গুিামতৃ, লীলামতৃ, পবরকরামতৃ সিই অমতৃময় 
এই সি অমতৃদত্বর উপলবধি হয় । নাম অমতৃময়, রূপ অমতৃময়, গুি 
অমতৃময়, লীলা অমতৃময় । তঁার শ্রীবিগ্হ, তঁার শ্রীঅ্—আনখ-
গকশাগ্ অমতৃময় । তঁার পবরকর�ি-গসিক�ি অমতৃময় । শ্রীল 
রূপদ�াস্বামী, শ্রীসনাতন গ�াস্বামী—সকদলই অমতৃময় ।
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 “এই ছয় গ�াসাক্ি রজব ব্রজে চকলা বাস ।
 রাধাকৃষ্ণ-ক্িত্যল়ীলা কক্রলা প্রকাি ॥”

—(শ্রীল িজরার্ম-�়ীক্ত)

এরঁা রখন ভজন ক’দরদেন, তখন শ্রীশ্রীরাধাকৃদষ্র লীলা প্রকাবশত 
হ’দয়দে । বতবন প্রভু, সখা, গস্হময়, মধুর—তঁার রূপ, গুি-মবহমা—
সি প্রসু্বিত হদয়দে । পবরকর�দির সাবন্নদধ্য তঁার অবখলরসামতৃবসনু্ত্ব 
উদদ্বলত হয়, প্রকবিত হয় । বতবন রসময়, রসস্বরূপ । এই রস শুদন 
আওড়ায় না, বনদজ আস্বােন কদরন । এই অমতৃ হৃেদয়র অনুভবূতদত 
এদসদে, অন্তদর আস্বােন ক’দরদেন । তঁার রূপ অমতৃময়, তঁার গুি 
অমতৃময়, তঁার লীলা অমতৃময়, তঁার পবরকর�ি অমতৃময়—এসি 
বতবন উপলবধি ক’দরদেন, সাক্ষাৎকার ক’দরদেন, বনদজর বভতদর এদস 
ব�দয়দে । ইহাই পিূ ্থামতৃ-আস্বােন । রঁাদের বচর্ মবলন নয়, কামনা-
িাসনা রঁাদের বচদর্ গনই, রঁাদের সংসাদরর িন্ন গনই, তঁাদের বচদর্ 
এই রসামতৃ-সমদুদ্রর আস্বােন গখদল । সাবহবত্যকতার সদ্ �াইদে িা 
িল্দে তা নয়, বনদজ আস্বােন ক’দর িল্দেন । রসদ�াল্া গখদয় তার 
আস্বােন করা এক করা । আর রসদ�াল্া সম্বদন্ গশানা করা িলা অন্য 
ি্যাপার । না গখদয় িলার মদধ্য আস্বােনত্ব ও উপলবধিত্ব গনই । বনম্থল 
বচর্ িা অনর ্থ-বনিরৃ্ হৃেদয় এই রসমদয়র সাক্ষাৎকার িা েশ ্থন হয় । 
ইহাই শুদ্ সংকীত্থন ।

কৃষ্সংকীত্থন মাদনিা বক  ? গখাল-করতাল গজা�াড় ক’দর 
কতগুবল গলাক বনদয় �ান �াইদলই কীত্থন হয় না । গরবডও আবি্থষ্ 
বকংিা স্ীতজ্ বনদয় �ান �াইদল স্ীদতর চচ্থা হ’দত পাদর, বকন্তু 
গরবডওর কীত্থদনর দ্ারা উপদরাতি গপ্রমামতৃ-আস্বােন হদি না বকংিা 
সংসার িন্নও ক্ষয় হদি না । এখাদন শুদ্ সংকীত্থদনর করা িলা হদচ্ । 
এই শুদ্ সংকীত্থন প্রিত্থন কর্দত শুদ্ মহাজদনর প্রদয়াজন । শুদ্ 
মহাজন িলদত রঁাদক কীত্থনা্ভবতি আত্মসাৎ কদরদেন, ভবতিদেিী 
রঁাদক স্বীকার কদরদেন । এই শুদ্ বিষ্দির কীত্থদন, নত্থদন, গরা�োন 
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করদল অানুকলূ্য ক’রদল, এ কীত্থন গেখ্দল, শুনদল, িল্দল ভিক্ষয় 
হয় এিং কামনা-িাসনা স্তধি হ’দয় রায় এিং বচর্ বনম্থল হ’দল অবখল 
রসামতৃবসনু্র আস্বােন িা realisation হয় । শ্রীশ্রীদ�ৌরসুন্দর রঁাদক 
আপনজন ি’দল স্বীকার ক’দরদেন, রঁাদক বনজজন ি’দল গ্হি 
কদরদেন, গসই কীত্থন-রস-রবসক, কীত্থন-পরায়ি, কীত্থন-গসিী, 
কীত্থন-োস রখন কীত্থন কদরন িা করান, তখনই “নাম অমবন উবেত 
হয় ভকত-�ীত-সাদম ।” গরবডও আবি্থষ্, বকংিা গপশাোর কীত্থনীয়ার 
কীত্থদন শ্রীনাম-প্রভু উবেত হন না, তঁার আবিভ্থ াি হয় না । ভবতিমান্ 
গকান ভদতির প্রিবত্থত কীত্থদন শ্রীনাম-প্রভু আপনা আপবন উবেত 
হন । বকন্তু অভদতির কীত্থদন বতবন উবেত হন না । �াঁজায় েম বেদয়, 
বিবড় িা চা গখদয় এদস সুদরর ঝঙ্ার বেদয় �ান �াইদলই কীত্থন হয় না । 
ভতি রখন প্রাি বেদয় হৃেয় বেদয় কীত্থন কদরন, তখন শ্রীশ্রীদ�ৌরসুন্দর 
উপবস্ত হন । এই মহাজন প্রিবত্থত এই সংকীত্থন রেিি ক’রদল, েশ ্থন 
ক’রদল, গরা�োন ক’রদল অমদৃতর আস্বােন হয় । অবখল রসামতৃ-মবূত্থ  
শ্রীকৃদষ্র নাম, রূপ, গুি, লীলা, পবরকরাবের এত মবহমা । মহাজন-
কতৃ্থক শুদ্ কীত্থদন এইসি �ল উেয় করায় । মাে খায়, মাংস খায়, 
িাকা-পয়সার বহসাি কদর—এরূপ ি্যবতির কীত্থনদক “েঁুদচার কীত্থন” 
িদল । অপর পদক্ষ ভবতিদেিী রঁার গসিা গ্হি ক’রদেন, তঁার কীত্থদন 
পিূ ্থামতৃ আস্বাবেত হয় । এই মহাজন-প্রিবত্থত নতৃ্যকীত্থদনর আভাদসর 
�দল বচর্ মাবজ্থ ত হয়, বিিয়-িাসনা েরূীভতূ হয়, ভিক্ষয় হ’দয় রায় । 
আর রখন বনম্থল বচদর্ এই সংকীত্থদন গরা� গেয়, তখন নামরসামদৃতর 
উপলবদ্ হয়, রূপরসামতৃ অনুভবূতদত আদস, লীলারসামদৃতর realisa-
tion (উপলবদ্) হয় পবরকরামদৃতর েশ ্থন হয় । এদত এদকিাদর ড�ম� 
হ’দয় রায়, সমাবধস্ হ’দয় রায় ।

কীত্থদন রার প্রাি আদে, তার সংকীত্থন-রেিি িা কীত্থদনর �দল 
উতি �ল আসদত িাধ্য । কীত্থদন মেৃ্, োক-গোল িাজদে; �লেঘম্থ  
হ’দয় রাদচ্, অরচ প্রকৃত �ল উেয় করাদচ্ না, তখন িঝুদত হদি গর, 
এ ররার ্থ কীত্থন নয় । এ সি কীত্থন নামাপরাধরতুি, অশুদ্ নাম । তদি 
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এগুবল সদম্াদ�র করা । কবমউবনদষ্র গচঁচাদমবচ গরদক লক্ষ গুদি ভাল । 
অশুদ্ ভাদি িাইজীর �ান, গরবডওর �ান, বসদনমার �ান, Politics 
(রাজনীবত) এর চীৎকার গরদক ভাল । বকন্তু তাদত এ সমস্ত �ল উেয় 
করাদি না । সংসাদরর করা গরদক এই নাম-অপরাধ-রতুি নামকীত্থন 
ভাল ি’দল বচরকাল ঐ ক’রদতই রাবক । এ মদনাভাি হ’দল ভজদন 
অবধকতর উন্নবতর পর িন্ হ’দয় রাদি । শুদ্ বিষ্দির সংকীত্থদনই 
ররার ্থ �ল পাওয়া রায় ।

——

গর ক্দি �জৃহ ভেি গদক্খ, �জৃহজত
গ�াজলাজক ভায়

সকাদল উদঠ শ্রীশ্রীঠাকুদরর ম্ল-আরবত-েশ ্থন, শ্রীমবন্দর-
পবরক্রমি, ভতি-সদ্ নতৃ্য-কীত্থন প্রভৃবত ভতি্যা্ রাজন ক’দর বেনিা 
আরম্ ক’রদল সারাবেনই ভাল রায় । “গরবেন �দৃহ ভজন গেবখ, �দৃহদত 
গ�াদলাক ভায় ।”—(শরিা�বত) গভারদিলা প্ররম শ্রীশ্রীঠাকুদরর 
েশ ্থন, ভতিসদ্ কীত্থন-সহদরাদ� পবরক্রমা, আেদরর সবহত, বপ্রয়তার 
সবহত, প্রাদির রস মাবখদয় বেনিা আরম্ ক’রদল বেনিা শুভ হয় । 
অর ্থাৎ গসবেন হবরদসিা, হবরর সুখানুসন্ান, হবর-রুবচকর অনুষ্াদনর 
মদধ্য বেনিা অবতিাবহত হয় । শ্রীশ্রীঠাকুদরর শ্রীম্ল-আরবত বেদনর 
প্ররম লীলা । “প্রভাদত গহবরলাম তি মখু, বেন রাদি ভাল ।” শ্রীশ্রীমবূর্্থর 
েশ ্থন ক’দর বেদনর রারিা শুরু ক’রদল ম্ল-লাভ হয় । এমন গলাক 
আদে, রাদক গেখ্দল বেনিা খারাপ রায় । শ্রীঠাকুদরর ম্লারবত-
কীত্থন, পবরক্রমায় গরা�োন ক’রদল বনদজর সুখ-স্বাচ্ন্দ্য, িাকা-পয়সা 
ও প্রবতষ্া লাভ হয়,—এরূপ মদনাভাি ভাল নয়। এদত আত্মম্ল 
লাভ হয় অর ্থাৎ তঁার গসিায়, তঁার অনুশীলদন, রেিদি, কীত্থদন বেনিা 
অবতিাবহত হয় । তদি এই প্রাতঃকালীন অনুষ্ান প্রািহীনভাদি ক’রদল 
ভাল �ল পাওয়া রায় না । রারা seriously (আন্তবরকতার সবহত), 



72 শ্রীউপদেশ - চতুর ্থ খণ্ড

earnestly (বনষ্ার সবহত) হৃেদয় গপ্রম মাবখদয় ক’রদত পাদর, তাদের 
দ্রুত ম্ল লাভ হয় । The childhood shows the man, as morning 
shows the day.”—(John Milton) গভারদিলািা গেখ্দল সারাবেনিা 
গকমন রাদি, তা িঝুা রায়; গতমবন বশশুর িাল্যকাদলর মদনাভাি, 
জীিনরারিা, likes (পেন্দ), dislikes (অপেন্দ) গেখদল িঝুা রায় গর, 
িড় হদল গস গকমন মানুি হদি । প্ররম গরদকই শ্রীহবরর সুখ বিধাদনর 
মধ্য বেদয় রবে বেনিা আরম্ করা রায়, তদি সারাবেনিা শ্রীহবর-গসিায় 
কাট্দত পাদর । শুদ্ ভতিসদ্ রবে বেনিা আরম্ হয়, তা’হদল খুি ভাল 
করা, আনদন্দর করা । বকন্তু জীিদনর সি সময় শুদ্ ভতিস্ পাওয়া 
রায় না । তখন বক শ্রীঠাকুদরর প্রাতঃকালীন লীলাগুবলদত গরা�োন 
ক’রদত হদি না ? তা নয়, শ্রীঠাকুদরর প্রাতঃকালীন লীলাগুবল সাধক-
মাদরিরই ম্লকর । গমাদি না খাওয়ার গরদক বচদড় খাওয়া ভাল । অন্ন 
পাওয়া গ�ল না; সুতরাং বচদড়ও খাই গকন, এ বিচার বঠক নয়, গতমবন 
শুদ্ ভতি-স্ না গপদলও ম্লারাবরিক েশ ্থন ক’রদলই ম্ল হয় । 
আেদরর সদ্, বপ্রয়তার সদ্ গর রতিা ক’রদত পাদর, তার তত গিশী 
�ল লাভ হয় ।

গভার গরদক রাবরি পর্থন্ত হবরস্বৃতর মদধ্য জাগ্ত রাখার জন্য 
গুরুি� ্থ সাধক�দির সাধনার গসৌকর্থাদর ্থ এই সমস্ত programme 
(কার্থ-তাবলকা) ক’রদেন ।

িাইদিদল আদে—সারা সতিাদহ গর পাপ, অন্যায়, অশুবচতা ও 
মবলনতা হৃেদয় জদম, গসইিা ব�জ্থ ায় ব�দয় হঁািু গ�দড় ভ�িাদনর কাদে 
প্রার ্থনা ক’রদল ধুদয় মদুে রায়; বেদন্যর সদ্ প্রার ্থনা ক’রদল সতিাদহর 
পুঞ্জীভতূ আবিলতা মাবজ্থ ত হয়, েরূীভতূ হয় । ওরা সতিাদহ একিার 
কদর; বকন্তু শুদ্ভদতির প্রত্যকবি বেন, প্রদত্যকবি মহুতূ্থ  শ্রীহবরদসিায় 
ি্যবয়ত হয় ।

গভারদিলায় ম্লারবতর েশ ্থন ও কীত্থন, পবরক্রমাবে প্রািহীন 
routine-works (কার্থসূচী) এর মত ক’দর গ�দল খুি ভাল �ল লাভ 
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হয় না । তদি এদকিাদর না করার গরদক routine (কার্থতাবলকা) 
এর মদতাও কদর রাওয়া ভাল । প্রীবতর সদ্ আরবত েশ ্থন করদল 
শ্রীঠাকুদরর সুখকর হয়, সাধদকরও আনন্দ লাভ হয় ।

ভাল ডাতিার ঔিদধর prescription গরমন কদরন, গতমবন 
খািাদরর chartও ক’দর গেন; এক েক এদঁক বেদয় রান, রাদত শীঘ্র 
গরা� বনরাময় হয় । গতমবন আমাদের গুরুি� ্থ বেনবন্দন গসিা-তাবলকার 
chart ক’দর বেদয় বেদয়দে, এদত পারমাবর ্থক জীিদনর দ্রুত উন্নবতলাভ 
সম্ি । গুরুি� ্থ পারমাবর ্থক জীিদনর অবভভািক । তঁারা আবরেদতর িা 
বশদষ্যর ম্ল চান । গসই জন্য তঁারা িদলন,—এ রকম ভাদি চল্দল, 
এই ভাদি গসিা ক’রদল, বনয়ম-পদ্বতগুবল বঠক বঠক মত ক’রদল 
পরমার ্থ সম্পে লাভ হ’দি । আমাদের সদ্ গসই আদেশ, বনদে্থশ ও 
উপদেশদক follow ক’রদল (গমদন চল্দল), অনুসরি ক’রদল, ররারর 
পালন ক’রদল সাধনিাও বঠক হয় । আনু�ত্য-সহকাদর তঁাদের বনদে্থশ 
গমদন চল্দত পারদল ভজদন উন্নবত হয় । োরিদের অধ্যয়নই তপস্া । 
বশক্ষক�ি োরিদের গরমন direction গেন িা চালনা কদরন, গরমন 
coaching (বশক্ষা) গেন, গসইিাদি পড়দল, মখুস্ করদল ভাল result 
(�ল) করদত পাদর, গতমবন শুদ্-ভবতি-সাধক�িও গুরুদেদির 
বনদে্থশ, আদেশ ও উপদেশ বঠকমত পালন ক’রদল ভাল �ল গপদত 
পাদর । গর সি সৎসাধক বঠক বঠক হবরভজন ক’রদত চায়, তাদের 
গুরুদেদির বনকি গরদক আদেশ, বনদে্থশ ও উপদেশ বনদয় তঁার প্রেবশ ্থত 
পদর চল্দত হদি । গুরুি� ্থ রেিি, কীত্থন, পবরক্রমি ও গসিাবের বনদে্থশ 
ও ইব্ত োন কদরন । গসই বনদে্থশানুসাদর কাজ আরম্ ক’রদল �ল-
লাভ সুবনবচিত । গুরুদেদির বনদে্থদশ গর seriously (েৃঢ়তার সবহত) 
সাধন কদর, গস দ্রুত �ল গেখ্দত পায় । গর গকিল হুজুদক মাদত, 
বনদজর ভজন-বনষ্া ও সাধদনর প্রিালীর প্রবত লক্ষ্য গনই, তার �ল-
লাভ অবনবচিত ি্যাপার । গর োরি রা খুশী তাই পদড়, desultory 
(শৃ্ লাহীন ভাদি) reading পদড়, গস ভাল �ল ক’রদত পাদর না । 
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Seriously (েৃঢ়তার সবহত), sincerely (আন্তবরকভাদি সবহত), 
বনষ্ার সদ্ হবরভজন করা েরকার । গুরুদেদির বনদে্থশ-মত চল্দল 
এক িেদরর মদধ্য ভাল �ল গপদয় রায় । রাদের Seriousness গনই, 
বনষ্া গনই, তাদের �ল গপদত গেরী হয় । Seriousness-িাও সাধন । 
Seriousness-িা আদস গুরুদেদির কাে গরদক । বতবন গর সমস্ত করা 
িদলন, বনদে্থশ গেন, ইব্ত কদরন, গসগুবল হৃেদয় গ�দঁর রাখ্দত হয় । 
গর করািা, গর বনদে্থশিা বতবন বেদচ্ন, গসই বনদে্থদশর প্রবত tenacity 
(নাদোড়িান্দা ভাি) রাকা চাই । হবরভজন রারা ক’রদত চায়, তাদের 
গুরুদেদির প্রেবশ ্থত পদর তঁার বনদে্থদশ চল্দতই হদি । অদনক সময় 
গুরুদেি হয়ত “এিা কদরা, গসিা কদরা”, এরকম clear (স্পষ্ভাদি) 
িল্দেন না । বকন্তু তঁার বেদক রাদের নজর আদে, তঁার নাক, মখু, গচাখ, 
কান বেদয় বক গিরুদচ্, তারা তঁার ইব্ত িঝু্দত পাদর । বতবন করায়, 
ইশারায় সাধদনর ইব্ত বেদয় রান । রারা িবুদ্মান্ (intelligent), তা 
িদুঝ বনদয় সাধনায় গলদ� রায় । Intelligent মাদন রারা খুি মখুস্ 
ক’রদত পাদর, ভাল reproduce ক’রদত পাদর, ভাল প্রিন্ বলখদত 
পাদর—এসি গলাদকর করা িলা হদচ্ না । তদি িবুদ্মান্ কারা ? 
তারা ঐ সি ইব্ত গপদয় জীিদন practice (সাধন) কদর, অনুশীলন 
কদর, অভ্যাস কদর তাদের িবুদ্মান্ িলা হদচ্ । গুরুদেদির কাে গরদক 
সাধদনর inspiration (অনুদপ্ররিা) আদস । গুরুদেিই ভজন-সাধন-
পদরর পরপ্রেশ ্থক, বতবন light (আদলা), বতবন আমাদের guide 
(পবরচালক) । গুরুদেি অনক সময় শুধু ইব্ত কদরন, বশষ্যরা গস 
ইব্ত িদুঝ সাধন ক’র্দত পাদর । গরমন পাঠশালার মাষ্ার মহাশয়রা 
গেদলদের হাদত ধ’দর বলদখ গেন । বকন্তু Post-gradiate Professor িা 
Theacher তা কদরন না, শুদ্ hint (ইব্ত) বেদয় রান । গসই রকম 
সাধনরাদজ্য রঁারা গুরুদেদির ইব্ত, তঁার হৃেদয়র ইদচ্ িঝু্দত গপদর 
গসই অনুসাদর কাজ কদরন, তঁার অল্প সমদয়র মদধ্য �ল লাভ অর ্থাৎ 
বসবদ্ লাভ ক’রদত পাদরন ।

——
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দ়ীি কৃষ্ণদাস কজহ িাম-সংক়ীতম্মি
রঁারা কৃষ্োস কৃষ্দসিক, তঁাদের প্রধান লক্ষি হ’দলা—তঁারা 

েীন । কৃষ্োস�দির প্রধান পবরচয় হ’দলা েীনতা অর ্থাৎ তারা বনদজদক 
েীন-হীন মদন কদর । ‘েীন’ মাদন বকেু গনই, গরা�্যতাহীন, আবম গর 
বকেু করদত পাবর, এ গিাধিা রাদক না । আবম রা কর্দত রাই, সিই 
খারাপ হদয় রায়; গসদি্যর সুখবিধান হয় না । “বেন্য’িা অন্য ভািায় 
শ্রীশ্রীদ�ৌরসুন্দর িদলদেন,—

 “তৃণাদক্প সুি়ীজচি তজরারক্প সক্হষু্ণিা ।
 অমাক্িিা মািজদি ক়ীতম্মি়ীয়ঃ সদা হক্রঃ ॥”

—(ক্িক্ষাষ্টক ৩য় গ্াক)

বনদজ অমানী অর ্থাৎ বনদজ গকান মান চায় না, অরচ অন্যদক মান 
গেয়—এর নাম হ’দলা সুনীচতা । বেন্যই হ’দলা বিষ্দির ভিূি, গিশ, 
অলঙ্ার । বেন্যই বিষ্দির গসৌন্দর্থ এদন গেয় । বিষ্দির গশাভা িা 
গপািাক-পবরচ্ে হ’দলা এই বেন্য । এই বেদন্য শ্রীশ্রীদ�ৌরসুন্দর িড় 
প্রীত হ’ন । শ্রীহবরোস ঠাকুর ও শ্রীসনাতন গ�াস্বামীপাদের বেদন্য 
বতবন বিচবলত হ’দয় পদড়দেন । শ্রীল হবরোস ঠাকুর বিষ্িদের সদ্ 
এক পঙ্বতিদত প্রসাে গপদত চান বন । তঁাদক অনুদরাধ করা সদত্ত্বও 
বতবন িল্দলন,—“বিষ্ি�ি আদ� প্রসাে পান, আবম পদর পাদিা ।” 
শ্রীসনাতন গ�াস্বামীদক শ্রীশ্রীদ�ৌরসুন্দর আবল্ন কর্দত চান্, বকন্তু 
শ্রীসনাতনপ্রভু বনদজদক রিন, অস্পশৃ্য, নীচ জাবত িদল েদূর রাখ্দত 
চান; অরচ বনদজ কি ্থািদেশীয় ব্রাহ্মি, অত িড় পবণ্ডত, তি ুতঁার বক 
বেন্য ! “আবম untouchable (অস্পশৃ্য), গতামাদত আমার বকেুমারি 
প্রীবত গনই, গসিািবৃর্ গনই ।” শ্রীল রঘুনার োস গ�াস্বামী ইন্দ্রসম ঐশ্বর্থ 
ও অপ্সরাসম ভার্থা গেদড় এত িড় qualified (গুিী) হ’দয় পুরীদত 
নে্থমা গরদক পচা অন্ন ধুদয় ধুদয় গখদয় হবরভজন ক’দরদেন । কারও বেন্য 
গেখ্দল শ্রীশ্রীশ্যামসুন্দদরর অত্যন্ত আনন্দ হয় । বিষ্ি�দির সিদচদয় 
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িড় ভিূি—বেন্য । রার বেন্য গনই, তার বিষ্িতা গনই । “আবম খুি 
িড় গসিা কবর, আবম না হদল এিা ওিা হয় না ।”—এগুবল োবম্দকর 
করা, অহঙ্ারীর করা, এগুবল বিষ্িতা নয় । এত গসিা কদরও গর 
বনদজদক হীন মদন কদর অর ্থাৎ “আবম েীন-কা্াল, আবম বকেু ক’রদত 
পাবর না, রা কবর তাদত ত্রুবি গরদক রায় ।” এ-মদনাভাি বিষ্দির 
অলঙ্ার । এ-েীনতাই তঁার গশাভা । গর বিষ্দির রত েীনতা আদে, 
গস তত শ্রীগুরুদেদির ও শ্রীহবরদেদির কৃপা আকি্থি ক’রদত পাদর । 
বকন্তু গকউ গকউ সিার আদ� ব�দয় িদস, তাদত মর্থাো-লঙ্ঘন হয় । 
আদ� োঁড়ািার, আদ� িসিার গরা�্যতাই গনই । এগুবল েম্, এগুবল 
মর্থাো-লঙ্ঘন । “মর্থাো-লঙ্ঘন আবম না পাদরাঁ সবহদত ।”—(শ্রীহচঃ 
চঃ অঃ ৪।১৬৬) এর বিপরীদত হদলা েীনতা । “তৃিােবপ সুনীদচন”—
তৃি গরমন মাবির সদ্ গলদ� রাদক, গতমবন এই তৃদির গরদক আরও 
নীচ হ’দত হ’দি । রাদের এ-বেন্য আদে, তাদেরই সবহষু্তা-গুদির 
উেয় হয় । রত বনন্দা, রত উৎপীড়ন আসুক, তি ুগস কাউদক আঘাত 
কদর না । আমাদক মর্থাো বেদচ্ না—আমাদক appreciate (সম্যক্ 
সমাের) ক’রদে না, আমার গুি গ্হিীয় হদচ্ না, তরাবপ সি সদয় 
রাবচ্ । িকৃ্ষদক কাট্দে, গকাপাদচ্, তি ুবকেু িল্দে না । এিা সবহষু্তা । 
বেদন্যর গরদকই এ-সবহষু্তা আদস । গলাদক িদল,—এর িড় গরা�্যতা, 
সুন্দর বলখ্দত পাদর, ভাল িক্তৃতা বেদত পাদর—কত গসিা কদর ! অদন্য 
এসি িলদত পাদর । বকন্তু গর ররার ্থ গসিক, গস ভাদি বকেু ক’রদত 
পারলাম না, আমার গসিায় তঁার সুখ হয় না । কারি বতবন অবদ্তীয় 
সদম্াতিা, তঁার সুখদসিা আবম বক ক’রদত পাবর ? আমার গসিা অদনক 
বনম্নস্তদরর । “িহু গসিা অল্প কবর মান । “আবম বকদসর বিষ্ি, আবম 
বকদসর গসিক, পদে পদে আমার অসংখ্য ত্রুবি-বিচু্যবত হদয় রাদচ্ । 
আমার অদরা�্যতার েরুি কত হা্ামা সৃবষ্ হদচ্ । শ্রীরামচন্দ্রদক 
একজন ব্রাহ্মি ব�দয় িল্দলন,—“গতামার পাদপর জন্য গতামার রাদজ্য 
অকাল মতুৃ্য হদচ্ । রাজা হ’দয় তুবম বকেু ত্রুবি, অন্যায় কদরে, তার 
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�দল Premature death (অকাল মতুৃ্য) গেখা রাদচ্ ।” মদঠর আবম 
কত কু্ষদ্র গসিক ! আমার অদরা�্যতার �দল গসিায় কত ত্রুবি-বিচু্যবত 
হ’দয় রাদচ্ ।

েীনতা বিষ্দির ভিূি । রার বভতদর রত বেন্য আদে, তার প্রবত 
শ্রীশ্রীদ�ৌরসুন্দর তত প্রসন্ন । শ্রীহবরকীত্থন ক’রদত হ’দল অমাবনতা, 
সুনীচতা ও েীনতা েরকার । কীত্থদন, রেিদি, িন্দদন—সমস্ত ভতি্যাদ্ 
তৃিােবপ সুনীচতাবে গুিগুবল প্রদয়াজন । শুধু গর হবরকরা িল্দি, 
তারই বেন্য েরকার, গর অচ্থন ক’রদি, তার বেন্য েরকার গনই—এমন 
নয় । সমস্ত ভতি্য্-রাজদন বেন্য চাই । ভবতিদরা� সাধন ক’রদত হ’দল 
সুনীচতা অভ্যাস ক’রদত হ’দি । গর ভবতি-সাধক রত বেন্য আন্দত 
পাদর, গস তত িড় বিষ্ি ।

বেন্য, অমাবনতা, সুনীচতা সম্বদন্ প্রিন্ বলখ্দত পাদর, thesis 
বলখ্দত পাদর, ভাল িক্তৃতা বেদত পাদর; অরচ রাদের এক বিনু্দ েীনতা, 
সুনীচতা, সবহষু্তা ও অমাবনতা গুি গনই, তারা বিষ্ি নয় । ‘বেন্য’ 
সম্বদন্ িক্তৃতা গেওয়া সহজ, ি্যাখ্যা করা সহজ । বকন্তু সুনীচ হওয়া 
একিা আলাো বজবনি, অনুশীলন করা কবঠন ।—“বিষ্ি হিার বেল 
িড় সাধ । তৃিােবপ সুনীচ গ্াদক পদড় গ�ল িাধ ॥” জীিদন হবরভজন 
ক’রদত হ’দল এ-গুিগুবল অনুশীলন করা েরকার । সুনীচতা practice 
(অভ্যাস) করা েরকার । সাবহবত্যদকর গলখা, িক্তৃতা গেওয়া সহজ । 
বকন্তু এগুবল অনুশীলন করা কবঠন । রতিুকু সুনীচতা, আমাবনতা, 
েীনতা আস্দি, ততিুকু বিষ্িতার পদর চলার সুদরা� হ’দি । সারা 
জীিন ধদর এ-গুিগুবল সাধন ক’রদত হদি । েণ্ড গনওয়া, লাল কাপড় 
পরা অদনক সহজ; বকন্তু সুনীচ হওয়া সারা জীিদন সাধন ক’রদত হয় । 
েীনতা, সুনীচতা, সবহষু্তার জন্য শ্রীগুরু-বিষ্দির কাদে কৃপা প্রার ্থনা 
ক’রদত হয় ।

——
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শ্রীহক্রকথা-প্রচাজরর আদি ম্ম
বস্গ্ধ অনু�ত বশষ্য�ি গুরু�হৃ োড়া অন্যরি রাদকন না । প্রচাদর 

গ�দল ত অন্যরি রাক্দত হয় । তখন গসখাদন গুরু�হৃ, আরেম ও মদঠর 
atmosphere (আিহাওয়া) সৃবষ্ ক’দর বনদত হয় । রখন গরখাদন 
রাক্দিা, মদন রাখ্দত হদি গর, আমার ঠাকুর আদেন, আমার গুরুদেি 
আদেন, আমার গসিা আদে । এ-রকম ভািিা সি্থো মদন রাখা চাই । 
কবলর ব্রহ্মাদণ্ড বিষ্ি�ি রাদকন না । শ্রীহবরদসিা, শ্রীগুরুদসিার 
বনদকতদন তঁারা রাদকন । প্রচাদর গ�দল মদঠই আবে—এ ভািিা 
রাখ্দত হয় । মদঠ গরমন গভারদিলা পাঠ-কীত্থন, ম্ল-আরবত, 
তুলসী-পবরক্রমা, হবরদসিা, হবরকরা রাদক, গতমবন প্রচাদর গ�দলও 
হবরদসিাময়, হবরকরাময়, পাঠকীত্থনময় জীিন কািাদত হদি । এইসি 
বনত্য অনুশীলনীয় ভতি্যা্গুবল বনয়মপিূ্থক সংরক্ষি কর্দত হয় । রতিা 
পারা রায়, এই ভািগুবল রক্ষা ক’দর চল্দল বনদজর ভজদন উন্নবত হয় । 
তা না হ’দল মায়া আক্রমি ক’রদত পাদর । গসিার আনুকলূ্য-সংগ্হই 
প্রচাদরর মখু্য উদদেশ্য নয় । শুধু িাকা পয়সার মদধ্য পড়্দল ভজন গরদক 
েুবি হ’দয় রায় । রতেরূ সম্ি মদঠর আিহাওয়া সৃবষ্ ক’দর বনদয় তাদত 
রাক্দত হয় ।

প্রচাদর ব�দয় ভবতির অনুকলূ আিহাওয়া সৃবষ্ ক’দর বনদত হয় । 
বনদজরা রখন পাঠ কীত্থনাবে ক’রদি, তখন পাদশর রেদ্াল ুগলাকবে�দক 
গসই কীত্থদন গরা�োন গেওয়ার জন্য উৎসাবহত ক’রদি । বনদজদের 
আত্মরক্ষা অর ্থাৎ ভজন িা গসিা সংরক্ষদির জন্য মদঠর আিহাওয়া-
সৃবষ্ বিদশি প্রদয়াজন । গেখা রায় গর, সন্ন্যাসীরা চাবরপাদশ আগুন 
গজ্বদল মাঝখাদন িদস রাদকন । এই আগুন জ্বালায় গকন ? রাদত ঠাণ্ডায় 
collapse (অিসন্ন) না হ’দয় রায় । পাঠকীত্থন, হবরদসিা, গুরুদসিাই 
আগুন । এই গসিারূপ ধুনী গজ্বদল গরদখ জীিদন সাধনার পদর অগ্সর 
হ’দত হয় । এই আগুনবি বক ? তা হদলা-ভজন-চতুরতা । বনদজদের 
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ম্ল ও অপদরর ম্দলােয় করাদনার জন্যই প্রচাদরর ি্যিস্া । একা 
একা প্রচাদর রাওয়া সুবিধাজনক নয় । বিষ্িসদ্ প্রচাদর রাওয়া 
সুবিধাজনক । বিষ্িস্ োড়া রাকা উবচত নয় । একা একা রারা 
প্রচাদর রায়, তাদের ভা�্য মন্দ ।

প্রচাদর ব�দয় এ-ভািিা সি্থো রাখা উবচত গর, আবম শ্রীবিগ্দহর 
গসিা অর ্থাৎ শ্রীগুরু, শ্রীদ�াবিন্দ, শ্রীদ�াপীনার, শ্রীমেনদমাহদনর 
গসিার জন্য এদসবে । িহু জায়�ায় প্রচাদর ব�দয় মঠ পাওয়া রায় না, 
রেদ্াল ুগলাক পাওয়া রায় না । গসজন্য মঠ সৃবষ্ ক’রদত হয় ।

——

দ়ীক্ষাকাজল ভতি কজর আর্সমপ ম্মণ
‘েীক্ষা, মাদন আত্মসমপ ্থি । েীক্ষাকাদল আবম গতামার—এ-

গিাধিা জাদ� । ‘কৃষ্, গতামার হঙ’ রবে িদল একিার । মায়ািন্ বহদত 
কৃষ্ তাদর কদর পার ॥”—(শ্রীহচঃ চঃ মঃ ২২।৩৩) বনদজর স্বতন্ত্রতা, 
আবমত্বদিাধ বিসজ্থ ন বেদয় গেয় । েীক্ষাকাদল নতূন জন্মলাভ হয় । 
আবম ব্রাহ্মি, আবম গোি জাত, আবম ভাল, আবম মন্দ—এসি ভাি 
রাদক না । আবম এখন গতামার হ’লাম—এভাি অন্তদর উবেত হয় । 
গহ কৃষ্ ! আবম গতামার গসিক, আবম গতামার োস, তুবম গতামার 
গর গসিায় লা�াদত চাও, আবম গসই গসিাই ক’রদত চাই । আমার 
অহবমকা, েম্, requisition (প্রভুত্বসহকাদর চাওয়া) রা বকেু আদে, 
সি বকেু েীক্ষাকাদল সমপ ্থি ক’রদত হয় । েীক্ষাকাদল আত্মসমপ ্থি  
চাই অর ্থাৎ বনদজদক সম্পিূ ্থরূদপ বেদয় গেওয়া চাই । বনদজদক তঁার 
ইচ্ানুরায়ী �বঠত হওয়ার জন্য তঁার শ্রীচরিকমদল গেদড় গেওয়া । বতবন 
আমাদক বনদয় রা ইদচ্, তা করুন ।

 “দ়ীক্ষাকাজল ভতি কজর আর্সমপ ম্মণ ।”
—(শ্রীজচ. চ. অ ৪।১৯২)
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গর ভতি হদত চায়, গর ভবতিদরাদ� েীবক্ষত হদত চায়, বনদজর 
অহবমকা, অহংদিাধ িা অহংভািিা গেদড় বেদয় তুবম আমাদক িরি কর, 
আমাদক গ্হি কর । আমার সুখ-দুঃখ, ভাল-মন্দ সি এখন গতামার । 
তুবম আমাদক guide (পবরচালনা) কর, পর গেখাও । গকান রকম hes-
itation (বদ্ধা) না ক’দর absolutely surrender to His Lotus Feet 
(শ্রীগুরুপােপদদ্ম শত্থশনূ্যভাদি আত্মসমপ ্থি কর) । েীক্ষার mean-
ing (তাৎপর্থ) হ’দলা এই আত্মসমপ ্থি । গর রতিা আত্মাদক বনদিেন 
করদত পারদলা, তার জীিদন ততিা success (সা�ল্য) এদলা । “গসই 
কাদল কৃষ্ তাদর কদর আত্মসম । গসই গেহ কদর তার বচোনন্দময় ।” 
—(শ্রীহচ, চ, অ ৪।১৯২-১৯৩) । ‘আত্মসম’ মাদন বনজ-সম । বনজ-সম 
মাদন বক চতুভু্থজ, িড়্ ভুজ হদয় রাওয়া নাবক ? তা নয় । তঁার গসিায় 
উপদরা�ী ক’দর গনন, অর ্থাৎ গর রত surrender (আত্মসমপ ্থি) কদর, 
বতবন তত তাদক আত্মাসৎ কদরন । Stiffness (কাবঠন্য), objection 
(আপবর্) এিং িাধা গরন গকানরূদপ না আদস । ‘েীক্ষাকাদল ভদতি 
কদর আত্মসম’—অর ্থাৎ জড়ত্ব, জড়-অবভমান, জড়াশবতি োবড়দয় 
বেদয় অপ্রাকৃত কৃষ্োসদত্ব প্রবতবষ্ত কদরন । ইহাই েীক্ষার ideal 
(আেশ ্থ) । এই আেদশ ্থ গপৌঁোিার জন্য মলূ্য বেদত হয় । গর রত গিশী 
মলূ্য বেদত পাদর, তার তত্ত্ব success (সা�ল্য) । গরগুবল গতামার আদে, 
গসগুবল কত বেদত পারদো, তার জন্য প্রস্তুত (Prepared) রাকা চাই । 
গর বি. এ. পাশ ক’রদত চায়, তাদক ক্রমশঃ ধাদপ ধাদপ গরদত হদি । 
েীক্ষা হ’দলই বসবদ্ হ’দয় রায় না । েীক্ষাকাদল গুরুকৃপাবসবঞ্চত হ’দয় 
অনুশীলন ক’রদত হয় । গর রতিা Seriously (আন্তবরকতার সবহত) 
এিং অকপিভাদি গুরুদেদির অানু�ত্য ও ইচ্ানুসাদর চল্দত পার্দি, 
গস ততিা success (বসবদ্) িা �ল ক’রদত পার্দি ।

েীক্ষা না হদল ভজন হয় না । েীক্ষা গ্হি না ক’দর নাম জপ ক’রবে, 
পজূা ক’রবে, কীত্থন ক’রবে,—এগুবল unscientific (অহিজ্াবনক) । 
“আদেৌ গুরু-পোরেয়ঃ”—গুরুপোরেয় ক’রদলই সি হ’দয় রায়, তা 
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নয় । এিা আরম্ হ’দলা মারি । গরমন কদলদজ ভবত্থ হ’দলই পাশ হ’দয় 
রায় না । তদি পাদশর সম্ািনা গেখা রায় ।

েীক্ষার পর বক ? ‘রেিি-কীত্থন-জদল ক’রদয় গসচন ।” —(শ্রীহচ, 
চ, ম ১৯।১৫২) রেিি, কীত্থন, অচ্থন ও গসিা ক’রদত হদি । বপ্রয়তার 
সদ্, ভালিাসার সদ্, প্রাদির রস মাবখদয় তঁার গসিা ক’রদত হদি । 
বতবন বকদস সুখী হন, গস বিিদয় সি্থো বচন্তা ক’রদত হদি । তঁার সুখ-
বিধাদন তৎপরতা এিং তঁার সুদখর বেদক নজর রাকা চাই । তঁার সুদখর 
জন্য sacrifice (স্বার ্থত্যা�), তঁার সুদখর জন্যই গসিা । েীক্ষা না হ’দল, 
কৃপা না হ’দল বতবন গসিা স্বীকার কদরন না । গসিা গ্হি করা না করা 
সিই তঁার উপর বনভ্থর কদর । বনদজর তর� গরদক application প্রার ্থনা 
পাঠাদনা চাই । পারমাবর ্থক অনুশীলদনর পদ্বত হ’দলা এই েীক্ষা । 
এই বিজ্াবনক বনয়মানুসাদর না চল্দল �ল আস্দি না । পারমাবর ্থক 
জীিদনর প্ররম কত্থি্য হ’দলা েীক্ষা ।

——

্ঞািজরা� ও ভক্তিজরাজ�র মজধ্য
সূক্ পাথ ম্মক্য

জ্ানদরা� ও ভবতিদরাদ�র মদধ্য পার ্থক্য লক্ষ্য করা েরকার । 
জ্ান-গরাদ�র দ্ারা ব্রদহ্মর উপাসনা হয় । জ্ানানুশীলন ও ভবতি-
অনুশীলন দু’বি আলাো । জ্ানদরাদ�র বিবশষ্্য হ’দলা গ্থোনুশীলন, 
ধ্যান, ধারিা, বনবেধ্যাসন—বিরা�্য-সাধন, শাস্ত-পাঠ ইত্যাবে ।

গকিল গ্থোনুশীলন intellectualism (িবুদ্-ঘািবত ি্যাপার) 
োড়া বকেু নয়, তার হৃেদয় আদে জ্ানদরাদ�র িীজ । জ্ান-গরাদ�র 
সাধন-বিবশষ্্য হ’দলা বনজ্থ দন-িাস, গকৌপীন-ধারি, সমাবধ-লাভ ও 
শাস্তানুশীলন । এিা বকেু খারাপ নয় । তদি এগুবল হ’দলা জ্ানদরাদ�র 
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সাধন । Ramkrishna Mission দু’দিা বেক্ । একিা Mission, আর 
একিা মঠ । রঁারা Mission-এর কাজ কদরন, তঁারা relief work 
(দুবভ্থক্ষ-পীবড়ত গলাদকদের সাহার্যার ্থ কার্থ), Hospital (বচবকৎসালয় 
িা গরাব�-বনিাস), সু্কল-কদলজ ইত্যাবে কদরন । আর রঁারা মদঠ 
রাদকন, তঁারা শাস্ত অনুশীলন ও ব্রদহ্মর উপাসনা ক’দর রাদকন । 
বিরা�্যানুশীলদনর দ্ারা সদম্া� গরদক েদূর রাদক । এর দ্ারা ব্রহ্ম-
সাক্ষাৎকার হয় । অর ্থাৎ ব্রদহ্ম লীন হ’দয় রায় । এসি লক্ষ্য রাদের রাদক, 
তাদের িই-পড়ার বেদক গঝাঁক । Tendency (ভািপ্রিিতা িা গঝাঁক) 
গেদখ গক কম্থদরাদ�র অবধকারী, গক জ্ানদরাদ�র অবধকারী, গক 
ভবতিদরাদ�র অবধকারী, তা গিাঝা রায় । পরতত্ত্ব-বিজ্াবনক�ি কার 
রুবচ গকান্ বেদক, তা বনি ্থয় কদরদেন । িই পড়া, বিরা�্যসাধন, বনজ্থ ন-
িাদসর বেদক রাদের গঝাঁক, তাদের ব্রহ্ম-সাক্ষাৎকার হয় । বনবি্থদশদি, 
বনরাকার ব্রদহ্ম লীন িা ‘অহং ব্রহ্মাবস্’—এ সমস্ত জ্নদরাদ�র করা । 
ভবতি-প্রবতষ্াদন অদনক গলাক আদে, তারা অন্য পদর পবরচাবলত হয় । 
ভবতিদরাদ� করা হ’দলা—“রেিি, কীত্থন, স্রি, পােদসিন, অচ্থন, 
িন্দন, আত্মবনদিেন ইত্যাবে ।” ভবতি-প্রবতষ্াদন এদসও অদনদকর িই 
পড়ার বেদক গঝাঁক রাদক গকিল �ীতা-ভা�িতাবে শাস্তপাঠ ক’রদত 
চায় । গুরুমদুখ রেিিই ভবতিদরা� । অধ্যয়নদক ভবতিদরা� িদলন 
বন । অধ্যয়ন হ’দলা বনদজ বনদজ পড়া । বকন্তু শ্রীমদ্-ভা�িত living 
personality-র কাে গরদকই রেিি ক’রদত হয় । গুরুদেি তঁার উপলবধি, 
অনুভতূ বসদ্াদন্তর করা রখন প্রাদির রস মাবখদয় িদলন, গসই িািী 
রেিি করাই হ’দলা ভবতি । ভবতিদরাদ�র মদধ্য অধ্যয়দনর স্ান গনই । 
গুরুদেদির শ্রীমদুখ বকংিা গুরুদেদির বপ্রয়জদনর মদুখ বসদ্ান্ত ও 
উপদেশিািী রেিি ক’রদত হয় । গরেৌতিািী বনদজর রুবচর মত twist 
(প্রকৃত অর ্থ গরদক বিচু্যত) ক’দর িদল না । গুরুদেদির িািী, বঠক বঠক 
অনুশীলন ও অনুসরি ক’দর ি’দল । গুরুদেদির করা কীত্থনকারীর 
হৃেদয় উপলবধি হয় । গুরুমদুখ রা গশান, গসইিা িদলা । বনজ্থ দন ধ্যান 
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ভবতিদরাদ� গনই । হবরকরা িলাই কীত্থন । �ান গ�দয় কীত্থন হদত 
পাদর, িক্তৃতা বেদয়ই বকংিা বলদখও কীত্থন হদত পাদর । এই কীত্থন 
ক’রদত হদল গরোতা চাই । গর একা রাক্দত চায়, বনজ্থ দন রাক্দত চায়, 
গস কীত্থন ক’রদত পাদর না । কীত্থন ক’রদত হ’দল রেদ্ািান্ গরোতা 
চাই । গরোতা বনদয় রাক্দত হ’দল বনজ্থ ন-িাস রাদক না । অসৎ স্ 
বনদয় রাকা ভবতি নয় । সৎস্ অর ্থাৎ রেদ্ালরু সদ্ রাক্দত হয় । 
“একাকী আমার নাবহ পায় িল হবরনাম-সংকীত্থদন ।”—(শরিা�বত) 
বনজ্থ দন রাক্দল কীত্থন করা চদল না, ধ্যান চল্দত পাদর । কীত্থনকারী 
গুরুদেদির কাদে গ�দল রেিি হয় । ভবতিদত স্রনা্ও আদে । বক 
স্রি ? নাম, রূপ, গুি, লীলা-পবরকরাবের স্রি । স্রদির অদপক্ষা 
রাদখ রেিি ও কীত্থন । কীত্থন-প্রভাদি স্রি হ’দি । জ্ানদরাদ� ধ্যান 
ভবতিদরাদ� স্রি, রেিদি ও কীত্থদন স্রি হয় । জ্ানদরাদ�র ধ্যানিা 
গর অবভদধয় নয়, তা িলা হদচ্ না । বকন্তু ভবতিদরাদ� স্রদির পর 
অচ্থন অর ্থাৎ শ্রীবিগ্দহর পবরচর্থা িা গসিা ক’রদত হয় ।

গর ভতি-সংঘারাদম গরদক সাধন ক’রদত চায়, তাদক নজর রাখদত 
হ’দি রেিি, কীত্থন ও অচ্থদনর প্রবত । ভতিদরা�ীর এগুবল সাধন । ত্যা�, 
বিরা�্য িা সমস্ত গলাক গরদক েদূর রাকা—ভবতিদরাদ�র সাধন নয় । 
রারা ভ�িত-গসিা, ভ�িৎ-গপ্রম, ভ�িদ্-ভবতি চায়, তাদের রেিি-
কীত্থদনর মধ্য বেদয় গরদত হদি । রারা ভবতি-প্রবতষ্াদনর মদধ্য গরদক 
বিরাদ�্যর বেদক ও িই পড়ার বেদক গঝাঁক গেয় জ্ান চচ্থা ক’রদত 
ভালিাদস, তাদের বঠক পুদরাপুরী ভবতি-সংস্কার গনই । অহহতুকী িা 
গকিলা ভবতিদত গকান বমরেি রাদক না । ভবতিদরা� কদর, রাজদরা� 
কদর, শাস্তানুশীলন কদর—এগুবল বমরো ভবতি । গকিলা ভবতির অ্ 
হ’দলা শুধু রেিি, কীত্থন, স্রি, পােদসিন, অচ্থন, িন্দন, আত্মবনদিেন 
ইত্যাবে । অদনদক জ্ানাদরাদ�র বকংিা রাজদরাদ�র গভজাল বেদয় 
ভবতিদরা� কদর, সু্কল কদর, আিার হবরকরার lecture (িক্তৃতা) গেয় । 
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এখাদন কম্থদরাদ�র বমরেি । গকিলা ভবতিদত অন্য বকেু বমরেি রাক্দি 
না । রার গরমন ভা�্য, রার গরমন রুবচ, রার গরমন পিূ্থসংস্কার, গস 
গতমবন �ল লাভ কদর । শবতিশালী মহাজদনর কৃপা গপদল পিূ্থ-সংস্কার 
ও বমরে-সংস্কারদক পবরিত্থন কদর বেদয় বতবন গকিলা ভবতি বেদত 
পাদরন । শুদ্ ভদতির অহহতুকী ও অিঞ্চনাময়ী কৃপা রবে িরি করদত 
পাদর, গসরকম মহাভা�িদতার্দমর কৃপা, স্ ও আশীি্থাে পায়, তঁার 
আেশ ্থ ও উপদেদশ অনুপ্রাবিত হয়, তদিই জীদির শুদ্া ভবতির পদর 
চলিার মত ভাদ�্যােয় হয় । গকিলা ভবতি িা অি্যবভচাবরিী ভবতিদত 
অন্য গকান রকম গভজাল গনই ।

অদনক রকম ভবতিসাধক আদে ররা জ্ান-বমরো ভবতি-সাধক, 
কম্থ বমরো ভবতি-সাধক, গরা�বমরো ভবতি-সাধক ও গকিলা-ভবতি-
সাধক । শ্রীশ্রীদ�ৌরসুন্দদরর গর ধারায় আমরা অিবস্ত, তা শুদ্া 
ভবতির ধারা । শুদ্ভদতির কৃপা লাভ হদল গকিলা ভবতি-লাভ হয় । 
ভবতিদরাদ� প্রাপ্য হদলা ভ�িান্ । এ ভবতিদত আদে কৃষ্ানুশীলন । 
গ্থোনুশীলদনর করা গনই । রেদ্া মানবসক িবৃর্, ভবতি বক্রয়াময়ী রেিি-
কীত্থন-অচ্থন সিই বক্রয়া । গুরুদেি ভজদনর ইব্ত বেদয় রান ।গর 
ইব্ত ধ’রদত পাদর, গ্হি ক’রদত পাদর, গস শুদ্া ভবতির পদর এব�দয় 
রাদি । গর িবুদ্মান্ হয়, গস িঝুদত পাদর কম্থ বমরো ভবতি ও জ্ানবমরো 
ভবতি গরদক গকিলা সম্পিূ ্থ পরৃক্ । কৃষ্চদন্দ্রর গসিা গকিলা ভবতিদত 
হয় । ভতিদরা�ীদের মদধ্য রারা হুঁবশয়ার, তারা Royal Road-িা বঠক 
ভাদি ধদরন, অন্যবেদক diverted হন না । রারা জীিদন গরেষ্ বজবনি 
গপদত চায়, তাদের চতুর হদত হয় । রা শুনলাম’ তাই গ্হি করলাম—
তাহদল হদি না । গজার কপাল েরকার, িড় ভা�্য প্রদয়াজন । এরকম 
ভা�্য গিশী গলাদকর হয় না । শুদ্া ভবতির কাোকাবে হয়ত অদনদক 
রান, বকন্তু রা�ানু�া গকিলা ভবতি লাভ করা খুিই কবঠন ।

——
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“একজল ঈশ্বর কৃষ্ণ, আর সব ভৃত্য”
ব্রদজন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ আরাধ্য-তত্ত্ব; আর সি আরাবধকাতত্ত্ব । 

বতবন গসি্য, আর সকদল োস ।
 “একজল ঈশ্বর কৃষ্ণ, আর সব ভৃত্য ।
 রাজর চরজছ িাচায়, গস চতজছ কজর িতৃ্য ॥”

—(শ্রীজচঃ চঃ আ ৫।১৪২)

শ্রীকৃষ্ই সকদলর গসি্য—একমারি আরাধ্য, তঁার গসিার জন্য 
সকদল গচষ্া ক’রদে । গকউ �ুল তুলদে, গকউ মালা �াঁরদে, গকউ 
অচ্থন ক’রদে, গকউ রান্না ক’রদে, গকউ কীত্থন ক’রদে, গকউ বভক্ষা 
ক’রদে, গকউ ঝাড় বেদচ্, গকউ িাসন মাজ্দে, গকউ িা পবরদিশন 
ক’রদে—সকদলই তঁার সুদখর জন্য ক’রদে । রার গরমন গরা�্যতা, 
রার গরমন রুবচ, গসই রকম ভাদি সকদল গসিা ক’রদে । সকদলই 
তঁার গসিক ও গসবিকা । সকদলই প্রভুর বভন্ন বভন্ন গসিায় বনরতুি । 
গসই জন্য একজদনর সদ্ আর একজদনর বিদরাধ আস্দত পাদর 
না । পরস্পদরর কলহ, দ্ন্দ্ব, মাৎসর্থ ও বহংসা রাদক না । ব্রদজন্দ্রনন্দন 
শ্রীকৃষ্ই সদি্থশ্বদরশ্বর, আর সকদল ভৃত্য । গকউ মানুক আর না মানুক, 
সকদলই তঁার ভৃত্য । এই েৃবষ্দত সকলদক গেখদল পরস্পদরর গদ্ি-
বহংসা, ঝ�ড়া কলহ রাদক না । ‘সকদলই ভ�িাদনর গসিক’। গসইজন্য 
কাউদক বনন্দা কদর না, বহংসা কদর না, ঘিৃা কদর না, মাৎসর্থ িা ঈি্থা 
কদর না । রঁারা কৃষ্োদস্ সুপ্রবতবষ্ত হ’দয় গ�দেন, তঁাদের গকান 
রকম গভে েৃবষ্ রাদক না । বিষ্ি�ি ভাদিন গর, সিই ভ�িাদনর সৃষ্ 
পোর ্থ । ইন্দ্র, চন্দ্র, সূর্থ, িরুি ইত্যাবে সকদলই প্রভুর গসিা ক’রদে । 
“প্রভুর আরবত কদর চন্দ্র ও তপন ।” রত গেি-গেিী আদেন, তঁাদের 
তাৎপর্থ্য এক । বকন্তু সকদলর function (কার্থশবতি) বিবভন্ন । বনবে্থষ্ 
গসিা গেি-গেিী�ি ব্রহ্মা-বশিাবে গলাকপাল�ি ক’দর রাদচ্ন । তঁারা 
সকদলই গসিক, গসইজন্য কাউদক ঘিৃা ও অিদহলা করা চদল না । 
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গকউ রবে বিষু্র গসিক-গসবিকাদক অিমাননা, তুচ্-তাবচ্ল্য ও বনন্দা 
কদর, তদি গস সিই বিষু্র ঘাদড় ব�দয় পদড় । গকান গেিদেিীদক ঘিৃা 
ক’রদল, তুচ্তাবচ্ল্য ক’রদল, অমর্থাো ক’রদল আরাধ্যদেি কৃষ্দকই 
বনন্দা করা হয় । শুদ্ বিষ্ি�ি কাউদক বনন্দা কদরন না । কারি ঘিৃা, 
বনন্দা, তুচ্-তাবচ্ল্য-ভাি রাক্দল বিষু্োস্ হয় না । গকান জীদির 
অন্তদর বিষু্-োস্-রূপ সম্বন্ জা�দল বতবন কাউদক বনন্দা ক’রদত 
পাদরন না । গসজন্য—

 “কাহাজর িা কজর ক্িদিা, ‘কৃষ্ণ কৃষ্ণ’ বজল
 অেয় চচতন্য গসই ক্েক্িজবক গহজল ॥

—(শ্রীজচ. ভা. ম. ১০।৩১২)

গর গলাকিা ঘঁুদি বেদচ্, গর গলাকিা িাসন মাজদে, তাদের ঘিৃা 
ক’রদল, অিদহলা ক’রদল ভুল করা হয় । এরাও গসিক—এ বিচার 
রাকার জন্য কাউদক বনন্দা ক’রদত পাদর না । গসই জন্য কৃষ্ভতি�ি 
সকদলর কাদে ‘ব্রদজন্দ্রনন্দন শ্রীকৃদষ্ প্রীবত োও’ িদল প্রার ্থনা কদরন । 
প্রভুর প্রবত গতামাদের গর রকম ভবতি িা প্রীবত, আমাদক গসই রকম 
ভবতি িা প্রীবত োও । ব্রজদেিী�ি চীরঘাদি কাত্যায়নীদেিীর বনকি 
কৃষ্-ভবতি, কৃষ্দপ্রম ও কৃষ্দসিা প্রার ্থনা ক’রদেন । তঁাহাদের ি্যাকুল 
প্রার ্থনা বেল,—“গহ গেিী ! আমার নন্দদ�াপসুদত ভবতি গহাক্, প্রীবত 
গহাক্ ॥” ব্রজদেিীরা গেিদেিীদর সর্ান বেদয়দেন । শ্রীরাধারািী 
সূর্থপজূার েল ক’দর কৃষ্পজূা ক’দরদেন । সূর্থদক বতবন অনাের 
কদরন বন । সূদর্থর কাদে কৃষ্দপ্রম প্রার ্থনা কদরদেন । ব্রজিাবস�ি িা 
বিষ্ি�ি বশিদক অগ্াহ্য কদরন না । তঁার কাদে প্রার ্থনা কদরন—“গহ 
শদম্া! তুবম বনরন্তর পঞ্চমদুখ হবরনাম কর্ ে । গতামার গরমন শ্রীকৃদষ্ 
ভবতি, প্রীবত ও গপ্রম আদে, আমাদের গসই রকম প্রীবত োও ।” 
শ্রীিনৃ্দািদন গ�াদপশ্বর বশি-পাি্থতী, মররুায় গ�া-কদি ্থশ্বর প্রভৃবত 
আদেন । ভতি�ি তাহাদের কাদে প্রার ্থনা কদরন,—“আমার ভবতি 
গনই, গতামরা আমাদক ভবতি োও ।” বিষ্ি�ি শান্তদের সদ্ ঝ�ড়া 
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কদরন না । সম্বন্-গিাধ রাদের হয়বন, তারা ঝ�ড়া ও বনন্দা, তক্থ কদর । 
বিষ্ি-মহাজন গেি-গেিীদক স্বতন্ত্র ঈশ্বর িা ঈশ্বরীজ্াদন পজূা ক’রদত 
বনদিধ কদরন । কারি স্বতন্ত্র ঈশ্বরিবুদ্ নামাপরাধ-মলূক । শ্রীকৃদষ্র 
আজ্াদতই গেিদেিী�ি গর রার গসিা ক’দর চদলদেন, তাদের সর্ান 
ক’রদত হদি, অন্যদেদি স্বতন্ত্র ঈশ্বরজ্াদন পজূা ক’রদত হদি না । রঁাদের 
হৃেদয় কৃষ্ িদসদেন, তঁারা স্বতন্ত্র ঈশ্বর-জ্াদন কখনও পজূা কদরন না । 
ব্রদজন্দ্রনন্দন শ্রীকৃদষ্র সদ্ রঁার সম্বন্ হদয়দে, তঁার কারও সদ্ বিিাে 
রাক্দত পাদর না । গকান গেিদেিীদক, গকান ি্যবতিদক ঘিৃা ক’রদত পাদর 
না । কাউদক বনন্দা ক’রদল অপরাধ হয় । ভবতিদত সুন্দর করা আদে । 
রারা অদন্যর কৃষ্োসত্ব গেদখ না, তারা বিষ্ি নয় । গর বিষ্ি, গস 
অদন্যর কৃষ্োসত্ব গেদখ । গস ররার ্থ গসিক, গস ঘঁুদি গেওয়ার গলাকদক 
বকংিা পায়খানা পবরষ্ারকারী গলাকদক ঘিৃা ক’রদত পাদর না । স্বতন্ত্র 
ঈশ্বরদিাদধ কাদরা পজূাও কদর না, বনন্দাও কদর না । এই বসদ্ান্ত গজদন 
বনদজদের জীিদন এই েৃবষ্, এই বিচার, এই ভাি আনা েরকার । এ ভাি 
রাক্দল আরাধ্যদেদির কাে গরদক বিচু্যত হদি না । মররুায় ভদূতশ্বর, 
গ�াকদি ্থশ্বর প্রভৃবত আদেন । শ্রীধাম-মায়াপুদর শ্রীদরা�পীদঠ শ্রীল 
প্রভুপাে গক্ষরিপাল বশি গরদখদেন । শ্রীল গুরুদেি শ্রীমদঠ শ্রীসোবশি-
�্াধর গরদখদেন । এরঁা সি কৃষ্োস, এরঁা নতৃ্যসহকাদর গ�ৌরগুি �ান 
কদরন । নীলাচদল শ্রীশ্রীদ�ৌরসুন্দদরর গসিার জন্য রদমশ্বর, নীলকণ্ঠ, 
কপালদমাচন প্রভৃবত বশি আদেন । এইসি বশিদক বিষ্ি �ি অগ্াহ্য 
কদরন না । বিষ্িধম্থ  অবত চমৎকার, বকন্তু আচরি করা খুিই কবঠন । 
এিা গপ্রদমর ধম্থ  । কাউদক ঘিৃা, বিদরাধ, বিদদ্ি কদর না ও তাদের 
মদধ্য rivalry (প্রবতদরা�ীতা) রাদক না । গরখাদন গপ্রম আদে, গসখাদন 
বিদরাধ, মাৎসর্থ রাদক না । বিষ্িদের হৃেদয় ঘিৃা রাদক না । তা’দের 
ি্যিহাদরও ঘিৃার ও বিদদ্দির স্ান গনই । কংস এত িড় বিদদ্িী, তি ু
তঁাদক বিষ্ি�ি প্রিাম কদরন । গকন ? কংস ি্যবতদরকভাদি শ্রীকৃদষ্র 
মবহমা প্রচার ক’দরদেন । রারা বনম্ন অবধকারী, রারা বিষ্িতার 
উপদরর স্তদর রায়বন, তারা অদনক সময় ঘিৃা কদর, বনন্দা কদর । রঁারা 
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কৃষ্দপ্রবমক, তঁারা ঘিৃা ক’রদত পাদরন না । শ্রীদ�ৌরসুন্দর “আচণ্ডাদল 
ধবর গেয় গকাল”—সকলদক গপ্রমাবলং�ন বেদলন । বেত্য, নাবস্তক, 
পাপী সকলদক গপ্রবমক ভতি�ি গপ্রমাংবল�ন বেদয় রাদকন । গপ্রমধদম্থ  
বিদরাধ গনই, বনন্দা গনই, বিদদ্ি গনই,—এই গপ্রমধর্্থ িা গর রতিা সাধন 
ক’রদি, গস ততিা লাভিান্ হদি । তার আপনা গরদকই ক্ষমার ভাি 
এদস রায় । রঁারা গপ্রদমর ভবূমকায় আদেন, তঁারা দুচিবররি গলাকদকও 
ঘিৃা কদরন না । অদনক িদল রাদকন গর, মদঠ গচাদরর স্ান, দুচিবররি 
গলাদকর আড্া গসখাদন রাকা রায় বক কদর ? মহাজন�ি গকন এইসি 
গলাকদক রাদখন । ঐ গচার িেমাদয়শ গলাকগুদলাদক সংদশাধদনর জন্য 
রাদখন, তাদের ম্দলর জন্য রাদখন । তঁার এ রকম গপ্রম-েৃবষ্ । রার 
বভতদর গপ্রম এদসদে, গস কাউদক ঘিৃা ক’রদত পাদর না । এই ভাদি 
আমাদের জীিন �ঠন করা েরকার ।

——

শ্রীগুরুজদবই ক্িজষ্র প্রাণজক্রি
শ্রীগুরুদেিই বশদষ্যর একমারি আরেয় । গর বশষ্য হদয়দে, গস তঁার 

পিূ ্থানু�দত্য রাক্দি । স্বতন্ত্রতা রাক্দল বশষ্যপেিাচ্য হদি না । মন্ত্র 
বনদত পাদর, েীক্ষা বনদত পাদর, রবে শ্রীগুরুদেদির অানু�ত্য িা শাসন 
স্বীকার না কদর, তাদক প্রকৃত বশষ্য িলা হদি না । গুরুদেদির িহু 
সম্পবর্ আদে । তার িংদশ জন্মগ্হি ক’রদল তঁার সম্পবর্র অবধকার 
লাভ করা রায় । রাজার িংদশ জন্মগ্হি ক’রদল রাজপুরি হয় । গতমবন 
গুরুদেদির িংদশ জন্মগ্হি ক’রদল তঁার বশষ্য িা সন্তান হওয়া রায় । 
গুরুদেদির সম্পবর্ িল্দত মঠ, মবন্দর, োলান-িাড়ী, িাকা-কবড় নয়; 
তঁার সম্পবর্ হদলা রেদ্া, ভবতি ও গপ্রম । গুরুদেদির িংদশ জন্মগ্হি 
ক’রদল—এইসি পারমাবর ্থক অমলূ্য সম্পদের অবধকারী হয় । গসই 
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গুরুদেদির গসিা গেদড় রারা েদূর গরদত চায়, তারা কপাল-গপাড়া । 
গুরুদেদির প্রবত গকান রকম অরেদ্া, অবিশ্বাস এদল ভবতিরাদজ্য 
কপাি পদড় রায় । গকননা গুরুদেি অসন্তুষ্ হদল শ্রীশ্রীদ�ৌরসুন্দর 
বকেুদতই ক্ষমা কদরন না । শ্রীবনত্যানন্দ প্রভুদক রখন জ�াই-মাধাই 
আঘাত কদর, তখন শ্রীশ্রীদ�ৌরসুন্দর সুেশ ্থন-চক্রদক আহ্ান কদরন । 
বকন্তু শ্রীল বনত্যানন্দ প্রভু তাদের ক্ষমা ক’দর শ্রীদ�ৌরসুন্দরদক প্রশবমত 
কদরন । গুরুদেিদক গিাঝা অত সহজ নয় । কু্ষদ্র িস্তুদক গিাঝা রায় । 
বকন্তু মহান্ত গুরুদেিদক গিাঝা কবঠন । কারি বতবন িহৃৎ, বতবন মহান্ ।

গুরুদেি আর বিষ্ি এক করা নয় । গরমন িািা কাকা এক নয় । 
সন্তাদনর অম্ল হ’দল, মতুৃ্য হ’দল িািার গশাক হয়, মম্থ াবন্তক গিেনা 
অনুভি কদরন । কাকা িা প্রবতদিশীর এক-আধিু দুঃখ হ’দত পাদর ।

তীব্রদিদ� ভবতির পদর েুিদত েুিদত হঠাৎ accident হদল েশ 
িেদরর সাধনা নষ্ হদয় রায় । �াড়ীিা এিার গিদ� েুদি চদলদে বকন্তু 
পদর accident হদল চুরমার হদয় রায় । গতমবন ভবতিপদর উন্নবত করা 
সুকবঠন, বকন্তু গনদম রাওয়া খুিই সহজ, uphill করা কবঠন । তাদত কত 
সময় কষ্ করদত হয় । বকন্তু মহুদূত্থ  নীদচ গনদম রাওয়া রায় ।

শ্রীল প্রভুপাে িলদতন,—‘গতামাদের Delhiর বিবকি গেওয়া 
হদয়দে । বকন্তু বেল্ী পর্থন্ত না ব�দয় িধ ্থমাদন গনদম গ�দল । এদত 
গতামাদের ক্ষবত হদলা । হবরভজন ক’রদত এদস লাভ না উবঠদয় 
গলাকসাদন পদড় রাদি । ঘরিাড়ী গেদড় এদস ভবতি িা প্রীবত লাভ 
কর্দত না পারদল, ররার ্থ গসিা করদত না পারদল জীিনিা িরৃাই রাদি ।

গুরুদেি আগুন গরদক বশষ্যদক রক্ষা কর্দত পাদরন । বতবন কখন 
বক ভাদি গসিা কদরন, তা গিাঝা কবঠন । গসইখাদন কণ্টক পদড় গ�দল 
খুিই মম্থ াবন্তক করা । বিষ্ি-অপরাধ ভবতিপদরর বিরাি অন্তরায় । গক 
বিষ্ি অহিষ্ি আবম বক বচবন ? গসইজন্য বিষ্িদের সদ্ ি্যিহাদরর 
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ত্রুবি হ’দল ভবতিপদর কঁািা পদড় রাদি । গুরুদেদির চরদি অপরাধ 
হ’দল আর বক রাক্দলা ? ভবতিজীিন এদকিাদর পুদড় োই হ’দয় গ�ল ।

——

েয় েজয়াজ্জ্বলরস সবম্মরসসার
রার গরিা স্বাভাবিক, রার গর গসিা, তার পদক্ষ গসইিাই গরেষ্, 

গসইিাই গশাভন ও সুন্দর ।
 “স্ধজমম্ম ক্িধিং গশ্রয়ঃ পরধজমম্মা ভয়াবহঃ ।”

—(শ্রীমদ্ভ�বদ়্ীতা ৩।৩৫)

উন্নত উজ্জ্বল-রস সি্থরদসর গসরা । মধুর রদসর গসিায় রাদের 
অবধকার, স্বাভাবিকভাদি রাদের বচদর্ ঐ রদসর গসিায় স্বূত্থ আদস 
তাদের পদক্ষ এিা ভাল । শান্ত, োস্, িাৎসল্য ও সখারদস রাদের 
অবধকার, তাদের পদক্ষও ঐ রদসর গসিা ভাল । বকন্তু রার অচ্থন-
গসিায় অবধকার, গস রবে িদল কীত্থন-গসিায় রাদিা, তা সমীচীন হদি 
না । আিার রার কীত্থদন অবধকার, তার রন্ন-গসিায় গরদত হদি না । 
প্রদত্যদকর স্বরূদপ গর গসিা স্বাভাবিকভাদি উবচত হয়, গসইিাই ভাল । 
অদন্যর অনুকরি কর্দত রাওয়া বঠক নয় । গুরুদেি রার গরিা গসিা, তা 
বতবন পবরস্কাররূদপই জাদনন । তঁার বনদে্থশানুরায়ী রার গরিা স্বরূদপর 
গসিা, গসইিা করা ভাল । এদতই গসিাদত স্বূত্থ হয় ম্ল উবেত হয় ।

পারকীয় রস সি্থরসসার হদলও শ্রীোম, সুোম প্রভৃবত সখ্যরস 
গেদড় শৃ্ ার-রদসর বেদক রান বন । শ্রীশ্রীনন্দ-মহারাজ িাৎসল্যভািদক 
গেদড় মধুররদসর গসিা করদত রান্ বন । সুতরাং অদন্যর ভতি্যাং�দক 
অনুকরি করা বঠক নয় । শান্ত, োস্, সখ্য, িাৎসল্যদক অবতক্রম ক’দর 
মধুর-রসদক সি্থদরেষ্ সার িল্দলন গকন ? এর মদধ্য একবি বিদশি 
বন�ঢ়ূ তাৎপর্থ আদে ।
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অদনক ধম্থপরায়ি নীবতিাবেদলাক িনৃ্দািদনর পারকীয় রসদক 
অন্যায়, �বহ্থত মদন কদরন । গকৌমার ধম্থ , বিিাবহক ধম্থ  গেদড় বেদয় 
অবি্থিাবহতা কুমারীরা শ্রীকৃদষ্র গসিার জন্য েুদি চদলদে; এিা 
অদশাভন ও অসুন্দর,—এদত সমাদজর বিশঙৃ্খলা সৃবষ্ হয় । এই সি 
সাধারি বনম্নস্তদরর moralist ি্যবতি পারকীয় রদসর মাধুর্থ অনুভি 
করদত পাদর না । এই রস গর অদনক িড় করা—এ ধারিা ক’রদত 
তারা অক্ষম । এই বনম্ন স্তদরর নীবতিাবে�ি পাদে অপরাধ কদর িদস, 
গসইজন্য “জয় জদয়াজ্জ্বলরস সব্্থ রসসার ।”—এইিাই সি্থদরেষ্, এইিাই 
সমীচীর িদল মহাজন�ি তাদের সািধান ক’দর বেদলন । শ্রীউদ্ি 
মহারাদজর উবতিদত পারকীয় রদসর সি্থদরেষ্ত্ব স্পষ্ভাদি বিদঘাবিত 
হ’দয়দে । বতবন পারকীয় রদসর উপাবসকা�দির চরিধবূল পাওয়ার 
আকাক্ষ ক’দরদেন । গ�াপীদের পাদয়র ধবূল শ্রীউদ্ি মহারাজ চাদচ্ন 
না ? গকননা এরঁা পারকীয় রদসর গসবিকা । আর্থপর, নীবতপর, গিেপর 
সমস্ত পবরত্যা� ক’দর পারকীয় রদসর করা গসিা ক’দরদেন । গসইজন্য 
এরঁা সি্থরস-বশদরামবন । সুতরাং গহ নীবতিাবে�ি ! এবঁে�দক গতামার 
�হ্থিীয়, িজ্থ নীয় মদন কদরা না । বনম্নস্তদরর moralist-গের গিাঝািার 
জন্য এই সািধান িািী মহাজন�ি উচ্ারি কদরদেন । এরঁা গোি নন, 
বনন্দনীয় িা �হ্থিীয় নন, এরঁা সকদলর গরেষ্ ।

গুরুদেি রখন রাদক গর গসিায় বনরতুি রাদখন, গসইিাই গরেষ্ । 
গুরুদেদির অচ্থনাং�, কীত্থনাং�, রেিিাং� প্রভৃবতর মদধ্য আমাদক 
গরিা বেদয়দে, গসইিা মদনপ্রাদি কদর রাওয়া খুি ভাল । বকন্তু আবম 
গস গসিািা গেদড় অন্যিা করদত চাবচ্ । এখাদনই গ�ালমান সৃবষ্ হদি । 
আমাদক গুরুদেি কীত্থনাং� বেদয়দেন, বকন্তু আবম কীত্থনাং� গেদড় 
িক্তৃতা করদত রাবচ্ । গকননা, িক্তৃতা ক’রদত গ�দল �ুদলর মালা 
পাওয়া রায়, হাততাবল ও প্রশংসা লাভ করা রায় । গুরুদেি কাউদক 
রন্ন গসিা বেদয়দেন । বকন্তু গসই রন্ন-গসিা গেদড় বেদয় শৃ্ ার-
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গসিা ক’রদত চায় । এগুবল বঠক নয় । গুরুদেি গচদনন কার বক গসিা ? 
কারও অনুকরি ক’রদত ব�দয় বনদজর স্বভাদির িবৃর্-অনুসাদর গসিা 
রবে গেদড় বেই, তাহদল গসিা সুষু্ভাদি হদি না । গুরুদেি চান কলসী 
�ড়দত । বকন্তু আবম রবে িবল গর, আবম কলসী হদিা না, ঘি হদিা িা 
হঁাবড় হদিা; এিা ভুল হদি ।

গুরুদেদির আবেষ্ গসিা—গর গরিা ক’রদে, গসিাদক বনন্দা কদরা 
না; অসুবিধায় পদড় রাদি । বনদজর স্বরূদপর গসিা কদর রাও । অদন্যর 
গসিাি গ্হি িা বনন্দা কদরা না, অনুকরিিা ভাল নয় । বকন্তু গুরুদেদির 
অনুসরি করা ভাল । কার গকান্ িা স্বরূদপর ধম্থ , তা গুরুদেি জাদনন । 
তঁার বনদে্থশিা অনুসরি করা ভাল । বতবন িল্দল বক হদি । আমার ওিা 
ভাল লাদ� না—এিা গকান করা নয় ।

——

শ্রীক্িতাইর করুণায় শ্রীশ্রীরাধাকৃজষ্ণর গসবালাভ
“ক্িতাইর করুণা হজব,          ব্রজে রাধা-কৃষ্ণ পাজব,

ধর ক্িতাইর-চরণ দু’খাক্ি ॥”
—(শ্রীল িজরার্ম -�়ীক্ত)

শ্রীবনতাই-চঁাদের করুিা বক কদর হয় ? শ্রীবনত্যানন্দ সংকীত্থদনর 
বপতা, সংকীত্থদনর অবধদেিতা । কীত্থদন রবে রস পাওয়া রায়, তদি 
বনতাইর করুিা লাভ হয় । ‘কীত্থন’ মাদন বনদজর ইবন্দ্রয়-তপ ্থি নয়, 
শ্রীবনত্যানন্দ প্রভু কীত্থন শুদন আনন্দ পাদিন । শ্রীবনতাইচঁােদক আনন্দ 
গেওয়ার মত গরা�্যতা-লাভ, কীত্থদন অবধকার-লাভ ও কীত্থদন আনন্দ-
লাভ খুি িড় করা বিরাট্ ভাদ�্যর করা । তঁার করুিায় কীত্থদন আনন্দ-
লাভ হয় । কীত্থদন রবে বনত্যানন্দ প্রভু রস পান, তঁার রবে ভাল লাদ�, বতবন 
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রবে নবন্দত হন, কীত্থনকারীর বভতদরও তার reflection পড়্দি অর ্থাৎ 
তারও অানন্দ লাভ হদি । ‘কীত্থন’মাদন সং�ীত; সুরভঁাজা িা ওস্তােী 
নয় । কীত্থদনর মাধ্যদম শ্রীবনতাইচঁােদক নবন্দত ক’রদত পারদল—
বতবন কীত্থদন রস িা আনন্দ লাভ ক’রদল ব্রদজর রাধাকৃষ্দক পাওয়া 
রায় অর ্থাৎ িনৃ্দািদনর শৃ্ ার-রদসর, মাধুর্থভাদির গসিায় অবধকার 
পাওয়া রায় । কীত্থদন রাদের রসদিাধ আদে, গসই কীত্থনদ্াদর ব্রদজর 
রাধাকৃষ্দক পাওয়া রায় । শ্রীশ্রীদ�ৌরসুন্দদরর অনু�তজন কীত্থদনর 
বভতর বেদয় ব্রদজর রাধাকৃদষ্র গসিা লাভ ক’দরদেন । গ�ৌড়ীয়�দির 
শ্রীশ্রীরাধাদ�াবিদন্দর গসিার বিবশষ্্যবি লক্ষ্য করিার বিিয় । তঁার 
কীত্থন বেদয় শ্রীরাধাদ�াবিদন্দর আরবত, তঁাদের ইবন্দ্রদয়র সুখবিধান 
কদরন । ইহা অত্যন্ত রসস্ময়ী গসিা । গ�াপী�দির অানু�ত্য োড়া 
শ্রীশ্রীরাধাদ�াবিদন্দর গসিালাভ হয় না । শ্রীশ্রীদ�ৌরসুন্দদরর বপ্রয়জন�ি 
গ�ৌরবিবহত কীত্থদনর মাধ্যদম শ্রীশ্রীরাধাদ�াবিদন্দর সুখবিধান, 
তঁাদের আরবত ক’দর রাদকন । ‘বনতাইর করুিালাভ’ মাদন কীত্থন-
রদস অবধকার-লাভ । গর উন্নত উজ্জ্বলরদসর গসিালাভ গ�াপীজদনর 
আনু�ত্য োড়া হয় না, গসই গসিা লাভ হ’দত পার্দি শ্রীদ�ৌরবিবহত 
�াদন, কীত্থন-গসিার মাধ্যদম । শ্রীবনতাইচঁাদের অনু�ত পথোয় বনতাইর 
সুখবিধান কর্দত পার্দল শ্রীশ্রীরাধাদ�াবিদন্দর গসিা লাভ হয়; এবি 
একবি মজার করা, অত্যন্ত রহস্ময়ী করা, খুি �ঢ়ূ করা । গ�াপী�দির 
অানু�দত্য শ্রীশ্রীরাধাদ�াবিদন্দর গসিালাভ অত্যন্ত কবঠন করা, খুি িড় 
করা । পুরুিাবভমান বনদয় কখনও আনু�ত্য স্বীকার করা রায় না ।

কীত্থদনর বভতর বেদয় শ্রীশ্রীরাধাদ�াবিদন্দর গসিা, তঁাদের আরবত 
হয় । এর দ্ারাই তঁাদের আকি্থি করা রায় । এই রহস্পিূ ্থ বন�ঢ়ূ করা 
ভবতিসাধকদের মদধ্যও অদনদকই জাদনন না ।

এই কীত্থন-মাদন �ান �াওয়া নয়, সুর-তাল-মান-লয় বনদয় বিবনদয় 
বিবনদয় �াওয়া নয় । গ�ৌড়ীয় গুরুি� ্থ বিদশি কদর পরমারাধ্যতম 
শ্রীল প্রভুপাে এদের এদকিাদর িজ্থ ন ক’দরদেন । �ান �াইদত �াইদত 
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মাবিদত প’দড় �ড়া�বড় গেয় । এই সি physical কসরৎ, ভণ্ডাবম—
ইহা গলাকদেখাদনা । পিূ্থিদ্ কীত্থদনর সময় অদনক ি্যবতি এই রকম 
গপ্রদমর েশায় পদড়দে িদল মাবিদত �ড়া�বড় গেয় । শ্রীল প্রভুপাে 
এই সমস্ত ভণ্ডাবমর মদুখাশ খুদল বেদয়দেন । ‘কীত্থন’ মাদন এ সমস্ত 
ভণ্ডাবম নয় ।

‘বনতাইর করুিা হদি, ব্রদজ রাধাকৃষ্ পাদি’—এ দুদিা করার 
link (গরা�সূরি) গকারায় ? ব্রদজর শ্রীরাধাকৃদষ্র গসিা শৃ্ ার-রস 
োড়া হয় না । ‘বনতাইর করুিা হদি’—অর ্থাৎ কীত্থন-রদস তঁাদক সুখী 
ক’রদত পারদল ব্রদজর রাধাকৃদষ্র গসিা পাওয়া রায় ।

“ব্যত়ীত্য ভাবিাবর্ম্ম  রশ্মৎকারভারভূঃ ।
হৃক্দ সজত্াজ্জ্বজল বাঢ়ং স্দজত সরজসা মতঃ ॥”

—(শ্রীভক্তিরসামতৃক্সনু্ধ)

শুদ্সত্ত্ব পবরমাবজ্থ ত উজ্জ্বল হৃেদয় কীত্থনরদসর আবিভ্থ াি হয় । 
এ খুি িড় করা । হৃেদয় শুদ্সদত্ত্বর আবিভ্থ াি না হ’দল কীত্থন-
রদসর আবিভ্থ াি হয় না । বনতাইর কৃপা োড়া, তঁার করুিা োড়া এই 
কীত্থনরদসরও আবিভ্থ াি সম্ি নয় । গসই বনতাইর করুিা োড়া ব্রদজর 
রাধাকৃদষ্র গসিালাভ হয় না । বনতাইর কৃপাবসবঞ্চত জন�ি কীত্থদনর 
মাধ্যদম তঁাদক সুখী ক’দর ব্রদজর শ্রীশ্রীরাধাকৃদষ্র গসিা লাভ ক’র্দত 
সমর ্থ হন ।

——

শ্রীভ�বাজির গসবায় ম্ল-লাভ সুক্িক্শ্ত
“গতামার সংসাজর            কক্রব গসবি,

িক্হব ফজলর ভা�়ী ।”
—(িরণা�ক্ত)
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বনরন্তর গসিা কদর রাও, গরা�্যতা ও সামর ্থ্যানুরায়ী কায়মদনা-
িাদক্য শ্রীহবরগুরুহিষ্দির গসিা করদত পারদল বনত্য িাস্তি ম্ললাভ 
সুবনবচিত । রঁারা বনষ্পদি গসিা কদরন, তঁারা শ্রীহবরর বপ্রয়জন; আর 
রঁারা সাধ্যাতীতভাদি গসিা কদরন, তঁারা শ্রীভ�িাদনর অন্তর্ বপ্রয়তম 
জন, গরেষ্জন । গসিায় সি সময় উৎসাহ, েৃঢ়তা ও বধর্থ রাকা চাই ।

“উৎসাহাক্ন্নশ্য়াজদ্ধরম্মাৎ তর্ৎকমম্মপ্রবতম্মিাৎ ।”
—(শ্রীউপজদিামতৃ ৩য় গ্াক)

ভ�িান্ বপ্রয় । গসই বপ্রয়তম ভ�িাদনর গসিা না কদর ক’রদি 
বক ? রেিি, কীর্্থন, শ্রীহবরনাম-গ্হি ইত্যাবে গসিা না কদর সংসারদক 
গজার কদর আকদড় ধরদি নাবক ? গোকানদক আরও �ঁাবপদয় তুলদি 
নাবক ? গেদলগুবলদক আরও িদুক জবড়দয় ধ’রদি নাবক ? ভ�িাদনর 
বনরন্তর প্রীবতপিূ ্থ গসিা োড়া জীদির �ত্যন্তর গনই ।

গসিায় অতৃবতি িা বেন্য রাকা ভাল । এিা গোদির বকেু নয় । রতই 
গসিা কবর িা গকন, প্রদয়াজনানুসাদর অত্যন্ত কম । আমার আরও প্রচুর 
গসিা করা েরকার । গর গসিা কদরবে, খুি কদরবে, আর বক ? এ রকম 
মদনাভািিা ভাল নয় । প্রদয়াজনানুসাদর আমার আেদশ ্থর তুলনায় 
অদনক কম কর্বে,—এ রকম ভািিা ভাল । গসিা কদর অতৃবতিদিাধিা 
খুি ভাল—এিা ভবতিবিদরাধী নয়, অতৃবতিিা ভবতি-অনুকলূ । রা গসিা 
কর্বে, তাদত আমার আেশ ্থ পিূ ্থ হদচ্ না । এই মদনাভাি আরও গিশী 
গসিার বেদক এব�দয় গেয় ।

এ সি গসিা ক’দর বক হদি ? রা কর্বে, এদত বকেু হ’দি না । 
এই রকম মদনাভান রাদের, তাদের বচদর্ বিশ্বাদসর অভাি । ইহা 
ভবতিবিরুদ্ করা । এই অনাস্া, অবিশ্বাস গরদক চঞ্চলতা আদস এিং 
পদর নাবস্তক্যভাি উবেত হয় । গরবেন রার বচদর্ এ অবিশ্বাস আস্দি, 
গসবেন তার পারমাবর ্থক জীিদনর মতুৃ্য হদি । অবিশ্বাসিা মারাত্মক । 
ভ�িাদনর গসিা না ক’রদল মায়ার গসিা ক’রদত হ’দি । ভ�িাদনর 
গসিা-রজ্ গরদক েুবি বনদয় আরও সংসারদক গিশী কদর জবড়দয় ধর্দি 
নাবক ? ভ�িাদনর গসিায় অর ্থ িবুদ্, িাক্য ি্যয় করদত পার্দো না । তার 
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কারি গতামার সংসাদরর প্রবত এখন আসবতি িা গমাহ আদে । কৃদষ্র 
সংসাদর গসিা কদর রাও । শ্রীশ্রীশ্যামসুন্দর, শ্রীশ্রীদ�ৌরসুন্দর গপ্রদমর 
ঠাকুর । ঠাকুদরর প্রবত আপনদিাধ এ’দল গসিায় আনন্দ ও উৎসাহ 
পাদি । শ্রীল গুরুদেি শ্রীপাে লক্ষীনারায়ি প্রভুর করা িলদতন । প্রভুর 
শ্রীবিগ্হ-গসিায় প্রাদির স্পশ ্থ গেখদত পাই । মা গরমন গেদলদক বনত্য 
নতূন পে কদর খাওয়ান । উবন খুি সবহষু্ ও গসিাপ্রাি । এ গসিার 
পুরস্কার পাদিন । অদনদক পাঠ-িক্তৃতা কদর, বসদ্ান্ত িদল; প্রিন্ 
গলদখ, িড় িড় মখুস্ করা িবুল আওড়ায় । বকন্তু এরঁ কাদে গরদত তাদের 
অদনক গেরী আদে ।

ঠাকুরদক গতা অদনদক েশ ্থন ক’রদত আদস এিং েশ ্থন কদর চদল 
রায় । বকন্তু ঠাকুর েশ ্থন কদর কাদক ? গক বক গেখদত এদসদে, তা ঠাকুর 
সি জাদনন । বতবন কারও বেদক তাকান না । রবে গকানবেন কারও 
বেদক একিু শুভ েৃবষ্পাত কদরন, তা’হদল তার জীিন ধন্য হ’দয় রায় ।

——

শ্রীকৃষ্ণসুখানুসন্ধািময় আচরণই 
ভক্তির প্রাণ

িদু্দেি সংসাদরর জরা, ি্যাবধ, িাধ ্থক্য ও মতুৃ্য ইত্যাবে গেদখ 
তপস্া করিার জন্য �হৃত্যা� কদরন । তপস্া ক’দর বনি্থাি িা মবুতি লাভ 
কদরন । বতবন জ�ৎদক মবুতির পর িা মহাবনি্থাদির পর গেবখদয়দেন । 
বকন্তু ভতি�ি মবুতিও চান না । তঁারা গলেশ ও হাবসমদুখ িরি ক’রদত 
পাদরন, রবে তঁার সুখ হয় ।

“গতামার গসবায়,             দুঃখ হয় রত,
গসও ত’ পরম সুখ”

—(িরণা�ক্ত)
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ভতিরা তঁার সুখবিধাদনর জন্য দুঃখ চান । তঁার জন্য কঁােদতও 
রাবজ আদেন । কান্না গরদক অি্যাহবত গপদত চান না ।

দুঃখ চায়—এমন গলাক খুি কম । ভ�িাদনর নাম ক’রবে, গসিা 
ক’রবে; রাদত ভালভাদি রাক্দত পাবর । দুঃখ রাদত না হয়, এিাই 
চাই । আমার শরীরিা খারাপ না গহাক, গকান অভাি না রাকুক, 
ি্যারাম না গহাক—এই জন্যই ভ�িাদনর গসিা কবর । গর বনদজর 
শরীদরর জন্য চায়, গস শরীর গরদক জাত পুরিকন্যাদের জন্যও চাইদি । 
এই সমস্ত নানাবিধ গলেশ গরদক অি্যাহবত পাওয়ার জন্য জ�দতর গলাক 
ি্যস্ত । ভ�িাদনর সুদখর জন্য দুঃখও স্বীকার করদত রাজী,—এমন ভতি 
খুিই বিরল । “গতামার গসিায় দুঃখ হয় রত, গসও ত’ পরম সুখ ।”—
একরা িলা সহজ । কীত্থন করাও সহজ । বকন্তু আচরদি আনা খুিই 
কবঠন । “আমার দুঃখ হয় গহাক, বকন্তু তুবম সুখী হও ।”—এ বসদ্াদন্ত 
প্রবতবষ্ত হওয়া সহজ নয় । মবুতি চাই না, বনি্থাি চাই না, —এ সি 
করা িক্তৃতায় িল্দত পাদর, প্রিদন্ বলখ্দত পাদর, গলাকদক উপদেশ 
বেদত পাদর,—এগুবল সহজ । বকন্তু আচরদি আনা অত সহজ নয় । 
রঁারা শুদ্ভতি, তঁাদের ইহা স্বাভাবিক অিস্া । মা গেদলর জন্য রান্না 
করদত ধুয়ঁায় কষ্ পায়, তি ু পবরপাবির সদ্ রান্না কদর । কারি মা 
তার সন্তানদক ভালিাদস । গসখাদন গস্হ আদে, প্রীবত আদে, মমতা 
আদে । রাদক ভালিাসা রায়, তার জন্য কষ্ স্বীকার ক’রদতও প্রাি 
চায় । ভবতি চাই, মবুতি চাই না—এ করা িদল, উপদেশও গেয় । বকন্তু 
জীিদন আচরদি �ুবিদয় গতালা অত সহজ নয় । ময়নাপাখীদক ‘হদর 
কষ্’ িবুল গশখায় । গশখাদনা িবুল ‘হদর কৃষ্’ নাম ও উচ্ারি কদর । 
গলাক আস্দল ‘িস্ুন’ ‘িসুন’ এিবুলও আওড়ায় । বকন্তু বিড়াল এদস 
িঁুবি গচদপ ধর্দল ‘হদর কৃষ্’ িবুল আর আওড়াদত পাদর না । তখন 
ি্যঁা ি্যঁা শব্দ তার মখু গরদক গির হয় । গসই রকম পাঠ ক’রদত িদস, 
‘ভুবতি চাই না, মবুতি চাই না’, িদল । বকন্তু রখনই দুঃদখ পদড়, তখনই 
িদল উদঠ—‘প্রভু ! আমার দুঃখ েরূ কদর োও ।” তখন “ন ধনং ন 
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জনং ন সুন্দরীং কবিতাং িা” এই গ্াদকর �ভীর তাৎপর্থ ভুদল রায় । 
বকন্তু রারা ভুদল না, তাদের খুি গিশী ভা�্য আদে, িঝু্দত হদি । এই 
িাক্যানুসাদর জীিন �বঠত করা এিং তাদত প্রবতবষ্ত রাকা খুি িড় 
করা । বকন্তু পারা অত সহজ নয় ।

রবেও আমার অবধকার গনই, তিওু গশানা েরকার, িলা েরকার । 
গরদহতু আবম ত এিা পাবর না, সুতরাং িল্দিা গকন ? এিা গকান করা 
নয় । িল্দত িল্দত, শুনদত শুনদত গলাভ আসদি । এিা করার ইচ্া 
জা�দি । আেদশ ্থর পদর ধীদর ধীদর এব�দয় রাদি ।

শ্রীল িংশীোস িািাজী মহারাজ িল্দতন,—“তুবম ত’ পদড় 
গ�দল । গর গলখবেল, গস গির গপদয়দে ।” তুবম ত কীত্থন ক’রদল, 
িক্তৃতা কর্দল—‘কম্থকাণ্ড, জ্ানকাণ্ড গকিবল বিদির ভাণ্ড ।’ করািা 
কত িড় ! বরবন বলদখদেন, বতবনই জাদনন । িক্তৃতা কবর, পাঠ কবর, 
বকন্তু বনদজদের আচরি রখন উপবস্ত হয়, তখন অন্য রকম কবর । 
প্রচার করা সহজ, িলা সহজ । বকন্তু আচার করাই কবঠন, জীিদন 
পালন করা কবঠন । িক্তৃতা গেওয়া, প্রিন্ গলখা সহজ । কীত্থদনর পেিা 
সুদর-তাদল গ�দয় রাওয়া সহজ । বকন্তু কীত্থদনর ভািিার বেদক, �ভীর 
অর ্থিার বেদক খুি কম গলাদকরই েৃবষ্ রাদক । সত্য করা িল্দত গ�দল 
অবধকাংশ গলাদকর এবেদক েৃবষ্ রাদক না ।

“প্রভু ! তব পদরজু� গমার ক্িজবদি ।
িাক্হ মাক্� গদহ-সুখ, ক্বদ্া’ ধি, েি ॥”

—(শ্রীল ভক্তিক্বজিাদ-�়ীক্ত)

পেিা সারাজীিন গ�দয় রায় । বকন্তু ভািিার সদ্ বনদজর identi-
fication গনই । আরবত-কীত্থন করদে, বকন্তু ঠাকুদরর বেদক লক্ষ্য গনই । 
গলাদকরা রারা শুন্দে; তাদের ভাল লা�দে বকনা গসইিা লক্ষ্য কদর । 
ঠাকুদরর ভাল লাগ্দে বক না এিার বেদক নজর গনই । ঠাকুদরর সুখ 
হদচ্ বকনা রখন এইিা গিাধ ক’রদত পারদি, তখন হদি শুদ্ভবতি । 
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শ্রীহবরর গসিায় গলদ� রাক্দত হদি । এ-করািা িলার হয়ত আমার 
অবধকার গনই, তি ুশুন্দত হদি । শুন্দত শুন্দত িল্দত িল্দত বনদজর 
অবধকাদরর করা বচন্তায় আস্দি । বনদজর প্রবত উপদেশ—পদরর প্রবত 
উপদেশ নয়, এ-করািা সি সময় মদন রাখদত হদি ।

——

ে�জত গুরু ও ক্িষ্ সুদুলম্মভ
“তস্মাদ্ গুরুং প্রপজদ্ত ক্ে্ঞাসুঃ গশ্রয় উর্মম্ ।”

—(শ্রীভা ১১।৩২১)
বরবন ম্ল লাভ ক’রদত চান; তঁাদক সদ্ গুরুদত প্রপন্ন অর ্থাৎ 

শরিা�ত হ’দত হ’দি । সদ্ গুরু জ�দত অত্যন্ত দুল্থভ । সদ্ গুরুর 
আদেশ, বনদে্থশ ও উপদেশ অনুসরি িা অনুিত্থন ক’রদত পারদল 
বশষ্য হওয়া রায় । জ�দত অদনক মন্ত্রোতা গুরু আদেন, তঁার প্রিাম ও 
প্রিামী আোয় কদরই কত্থি্য গশি কদরন । বশদষ্যর উপর এরূপ গেৌরাত্ম 
করিার অদনক গুরু আদেন । কুলগুরু, জড় বিদ্া-বশক্ষার গুরু, 
বিিদয়র গুরু আদেন । বকন্তু পরমাবর ্থক গুরু সুদুল্থভ । পারমাবর ্থক 
গুরুর কৃপায় ম্ল-লাভ হয় । এ রকম সদ্ গুরু রবেও সুলভ হয়, তরাবপ 
ররার ্থ বশষ্য পাওয়া রায় না । রারা শুধু মন্ত্র গ্হি কদর, তারা প্রকৃত বশষ্য 
নয় । অিশ্য বশষ্যত্ব লাভ ক’রার জন্য মন্ত্র গ্হি েরকার আদে । গকননা 
মন্ত্র গ্হি না ক’রদল বশষ্যত্ব বসদ্ হয় না । গুরুর কাদে মন্ত্র বনদয়দে, 
‘পরমহংস’ িদল জয় বেবচ্ পাদয়, �ুল বেবচ্, মালা পরাবচ্, গভাজ্য 
বেবচ্—এগুবল বশষ্যদত্বর লক্ষি নয় । বশষ্যত্ব মাদন গুরুদেদির প্রবত 
বপ্রয়ত্বদিাধ । গুরুদেদির সদ্ সম্বন্-গিাধ চাই । ইবনই আমার ম্ল-
বিধাতা,—এই বিশ্বাস বনদয় তঁার গসিা ক’রদত হ’দি । তঁার আদেশ-
বনদে্থশ পালন করা, তঁাদক প্রসন্ন রাখাই বশষ্যদত্বর লক্ষি । বশদষ্যর 
আচরি, তার করািাত্থা এমন হওয়া চাই, রা’দত গুরুদেি তা’র প্রবত 
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প্রসন্ন রাদকন । গুরুদেদির গসিা করা মাদন তঁার সুখানুসন্ান করা । 
গুরু-বশদষ্যর এ রকম সম্বন্ না রাক্দল ম্ল লাভ হয় না ।

গুরুদেদির বনকি মন্ত্র বনদয়বে; অরচ তঁার আদেশ-বনদে্থশ 
উপদেশ পালন কবর না । বশষ্য হ’দয় এমন আচরি, এমন বক্রয়া 
কদর, রা’দত গুরুদেি প্রাদি আঘাত পান; বতবন উদদ্�দিাধ কদরন; 
বশদষ্যর ি্যিহাদর বলেষ্ হন । এ রকম ি্যিহাদরর জন্য বশষ্য ম্ললাভ 
ক’রদত পাদর না । গুরুদেদির আদেশ বনদে্থদশর বিপরীত আচরিশীল 
বশষ্য অসুবিধায় পদড় এিং নরক-রন্ত্রিা গভা� কদর । পক্ষান্তদর রঁারা 
গুরুদেিদক সুখী ক’রিার গচষ্া কদরন, তঁারা এমন ি্যিহার িা আচরি 
কদরন, রাদত বতবন প্রসন্ন হন; বতবন গলেশ পান, এমন গকান বক্রয়া 
কদরন না, তঁাদের ম্ললাভ অবনিার্থ  । ররার ্থ অনু�ত বশষ্য রঁারা তঁারা 
গুরুদেদির আদেশ-বনদে্থশ-উপদেশ পালন কদরন, শাসন স্বীকার 
কদরন এিং গকান প্রকার উদদ্� পান—এমন কাজ কদরন না । তঁারা 
দ্রুত বিকুদণ্ঠর পদর অগ্সর হ’দয় রান । গুব্্থ াপরাধীরা তঁার পাদয় �ুল 
েড়ায়, স্তি স্তুবত আওতায় । গুরুদেদির পক্ষ হ’দয় লড়াই কদর, িাবহদর 
গেখায়—গুরুদেিদক কত ভালিাবস ! গুরুদেি গরন কত আপনজন ! 
বকন্তু বভতদর বভতদর বতবন রা’দত কষ্ পান, এমন আচরি কদর 
রাদক । িাবহদর কপি গুরু-ভবতি গেখায় । এরূপ কপি বশষ্যনামধারীর 
সংখ্যাই গিশী । সদ্ গুরু গরমন দুল্থভ, সৎ বশষ্যও গতমবন দুল্থভ । হাজার 
হাজার বশদষ্যর মদধ্য এমন বশষ্যও অত্যন্ত বিরল । বশষ্য হ’দয় বশষ্যদত্বর 
অবধকার লাভ করা খুি কম গলাদকর ভাদ�্যই ঘদি রাদক । বরবন ররার ্থ 
বশষ্য, তঁার ম্ললাভ হ’দিই হ’দি । তঁার শাবন্ত, আনন্দ ও গপ্রমলাদভর 
পদর গকান িাধা হ’দত পাদর না । রারা কপি, বভতদর নানা প্রকার 
অসদ্-আচরি দ্ারা গুরুদেদির অপ্রসন্নতা অজ্থ ন ক’দর সি্থনাদশর 
পদর তারা এব�দয় রায় । এদের এ রকম কপি ি্যিহাদরর জন্য এদের 
অম্দলর পর গরদক গকউ রক্ষা ক’রদত পাদর না । িাবহদর েণ্ডিৎ 
প্রিাম ক’রলাম, খাওয়ালাম, জামা বেলাম, এ রকম ক’দর গুরুদেিদক 
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ঠকান রায় না । গুরুদেদির ররার ্থ বশষ্য হ’দল গুরুদেদির সুখবিধাদনর 
বেদক বশদষ্যর সি্থক্ষি লক্ষ্য রাক্দি । এ রকম বশদষ্যর েশ ্থদন ও স্লাদভ 
গুরুদেি উল্বসত ও প্রীবত হ’ন । অদনদক ভাদি গর, গুরুদেি আমাদের 
কপিতা িঝু্দত পারদেন না । এরা অত্যন্ত হতভা�া—এদের জীিদন 
দুঃখ অবনিার্থ  । এদের জীিদন গলেদশর অন্ত গনই  । এরা সদ্ গুরুর 
আরেয় গরদক িবঞ্চত হ’দয় রায় । গুরু গরমন কম বমদল, বশষ্যও গতমবন 
খুি কম । অদনকদক িাবহদর গেখা রায় গর, আদলদখ্য �ুল গেয়, স্তি-
স্তুবত কদর গেখায় গুরুদেিদক সুখী ক’রবে; অরচ বভতদর কপি, ধতূ্থ , 
নরক-পদরর রারিী । এরা জদন্ম-জদন্ম কষ্ পাদি । কপিতা তাহাবে�দক 
অধঃপাদত বনদয় রাদি । গুরুদেিদক গকউ ঠকাদত পাদর না । রারা 
গুরুদেিদক িঞ্চনা কদর, তারাই গঘার বিপে ও ভীিি অসুবিধার মদধ্য 
পদড় রায় ।

ইহদলাদক ও পরদলাদক তাদের জীিদন শাবন্ত গনই । পক্ষান্তদর 
রঁারা িাস্তবিক বশষ্যত্ব স্বীকার কদরন, তঁারা উপদেশ পালন কদরন, 
তঁাদের ম্ললাভ অবনিার্থ  । আর রারা ে্াবত কদর, তাদের ভীিি 
গলেশ, ভীিি বিপে । তাদের জদন্ম-জদন্ম দুঃখ । গরখাদন গুরুদেদির 
সদ্ সম্বন্দিাধ গনই, গসখাদন তাদের ম্ল গনই; গসখাদন শয়তাবন, 
দুষ্াবম । ররার ্থ বশষ্য না হ’দল ভজনও হয় না । বশষ্য না হদল ভ�িানদক 
পাওয়া রায় না । গুরুদেদির সদ্ সম্বন্ পাবতদয় ভজন ক’রদত পারদল 
শুভ লাভ হয় এিং বিকুদণ্ঠর পদর চদল রায় ।

——

স্ত়ী-স়্ী এক অসাধু, কৃষ্ণাভতি আর”
শ্রীহবরভজন িা শ্রীহবর-গসিা রারা কদর না, তারা অসৎ । বকন্তু 

রঁারা শ্রীহবরর গসিা কদরন, তঁারা সাধু । শ্রীহবরর করা রেিি, কীত্থন, 
স্রি, িন্দন, অচ্থন ইত্যাবে ভবতি । শ্রীহবরর গসিায় জন্য পুষ্চয়ন, মালা 
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�াঁরা, চন্দন ঘসা, মবন্দর মাজ্থ ন করা, তঁার শৃ্ ার করা, তঁার খাওয়ার 
জন্য রন্ন করা, তঁার গসিার জন্য িাসন মাজা—সিই ভবতি—সিই 
গসিা । রেিি, কীত্থন, স্রি, অচ্থন—এই সি ভতি্যাদ্র গকান একবি 
গর কদর না, গস অভতি । এ রকম অভতি গরদক েদূর রাক্দত হদি । রারা 
ভজন ক’রদত চায়, তারা গরন এদের স্ পবরত্যা� কদর । রারা ভজদন 
আগ্হশীল, অভদতির স্-প্রভাদি রাদত ভজদন তাদের িাধা সৃবষ্ না 
হয়, গসবেদক নজর বেদত হদি ।

‘অসৎ’ িল্দত রারা চুবর কদর, লাম্পি্য কদর, বমর্যা করা িদল—
অসচ্বররি ইত্যাবে । বমর্যািােী, গচার, অসচ্বররি—তারা ত অসাধু 
িদি । এ োড়া রারা শ্রীহবরভজন কদর না, তারাও অসৎ । শ্রীহবরর 
রেিি, কীত্থন, স্রি, অচ্থনাবের মদধ্য গকান একবি অ্ গর কদর না, 
গস সচ্বররি, সত্যিােী হদলও অসৎ । এই সি অসৎ-স্ পবরত্যা� না 
ক’রদল সাধুস্-লাভ হয় না ।

“অসৎ-স্-ত্যা�—এই চবষ্ণব-আচার ।”
—(শ্রীজচ চ ম ২২।৮৭)

গর গকান রকম ভবতি রাজন কদর না, গস বনতান্ত আত্মীয়, পুরি 
স্বজন হ’দলও তার স্ ত্যা� ক’রদত হ’দি । হবরভবতি হীন গলাদকর 
স্ ক’রদল ভবতিদত িাধা সৃবষ্ হয় । এদের স্ ক’রদল সময় ও অর ্থ 
নষ্ হয় এিং বচর্ বিবক্ষতি হয় । এই অন্য ভবতিসাধক�ি �হৃ-দ্ার, পুরি 
গেদড় মদঠ িাস কদর এিং অসৎ-স্ হদত েদূর গরদক হবরদসিায় আত্ম-
বনদয়া� কদর । মদঠ গরদকও রারা গুরুহিষ্দির সদ্ বমর্যা করা িল্দত 
বদ্ধাদিাধ কদর না, তাদের স্ও ত্যা� ক’রদত হ’দি । মদঠ গরদকও 
ভবতির অনুষ্াদন গরা�োন কদর না, রাদের সংরম গনই, তারাও অসৎ । 
এ রকম অসৎ-এর স্ ত্যা� ক’রদত না পারদল ভজদন উন্নবত হদি 
না; গরমন প্রকৃত ডাতিার গরা�ীদক ঔিধ গেন এিং কুপর্য গখদত 
বনদিধ কদর গেন । শুধু ঔিধ গখদল অসুখ ভাল হয় না, রবে কুপর্য 
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খায় । ঔিধও খাদচ্, কুপর্যও খাদচ্—এদত �ল পাওয়া রায় না । গস 
রকম ভবতিসাধদনও বিবধগুবল গরমন পালন ক’রদত হ’দি বনদিধগুবল 
গতমবন িজ্থ ন ক’রদত হ’দি । রেিি, কীত্থন স্রি, অচ্থন ও িন্দনাবে 
কর্দে; বকন্তু অসৎ স্ ত্যা� কর্দত পার্দে না, তাদত ভবতিসাধদনর 
�ল পাদি না । মদঠর মদধ্য অসৎ স্ হওয়ার সুদরা� কম । তরাবপ 
মদঠর মদধ্য রারা প্রজল্প কদর, পরবনন্দা ও পরচচ্থা কদর, তাদের স্ও 
অসৎ স্ । জীিদনর এত িড় সুদরা� নষ্ কর্দে ! এরা হতভা�্য—এরা 
পাপ, অপরাধ কদর, তাই ভবতিসাধদন উৎসাহ পায় না, মনমরা ভাি, 
বিিাদ্, বিপে ও অসুবিধা গভা� কদর রাদক ।

“স্ত়ীস়্ী এক অসাধু, কৃষ্ণাভতি আর ।”

—(শ্রীজচ চ ম ২২/৮৭)

কৃষ্-অভতি অসৎ । রারা অসচ্বররি, লম্পি, অসদ্ উপাদয় 
অদর ্থাপাজ্থ ন কদর, দুন্তীবত-পরায়ন, পাপী-অপরাধী, তারা ত অসৎ 
িদিই । আর রারা শ্রীকৃদষ্র রেিি, কীত্থন, স্রি, অচ্থন—গর গকান 
একবি ভতিা্ রাজন কদর না, তারা সচ্বররি, সত্যিােী, নীবত-পরায়ি 
হ’দলও অসৎ । এদের োড়া রারা স্তীস্ী, তারাও অসৎ । পুরুি স্তীর 
স্ কদর, বকংিা স্তীদলাক পুরুদির সদ্ কদর—উভদয়ই অসৎ । রারা 
অহিধ স্তীস্ কদর, তাদের স্ গরদক েদূর রাক্দত হ’দি । এদের স্ 
িজ্থ ন না ক’রদল ভবতিদেিীর কাদে অপরাধ হ’দি এদত গকান রকম 
ম্ল উেয় করাদি না �হৃদস্রা বিিাহ ক’দরও রবে অসংরত জীিন 
রাপন কদর, শাদস্তর বনয়মদক না গমদন উচৃ্ঙ্খল জীিন রারিা বনি্থাহ 
কদর, তারাও স্তীস্ী । বিিাহ ক’দর অসংরত জীিন রাপন করািাও 
অন্যায়, অদশাভন । এসি স্তীস্ীদের স্ ক’রদল ভবতিসাধদন গকানও 
�ললাভ হদত পাদর না । এরা পাপী, অপরাধী এিং জদন্ম-জদন্ম কষ্ 
পায় । অন্যায়, পাপ, অহিধ স্তীস্ পবরত্যা� ক’দর রারা ভবতির 
অনুষ্ানগুবল ক’দর রায়, তারা অল্পকাদলর মদধ্যই �ল গপদয় রায় ।
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স্ নানাপ্রকার নানাভাদি হ’দত পাদর । অসদ্ িবৃর্ বনদয় 
েৃবষ্ বনদক্ষপ ক’রদলও স্ হয় । কাম-ভািাপন্ন হ’দয় কা’রও বেদক 
তাকাদল স্ হয় । তাকাদচ্ না, কাদেও রাদচ্ না, বকন্তু মদন মদন 
বচন্তা ক’রদে—এদতও স্ হয় । পুরুদিরা মদন মদন স্তীদলাদকর করা 
বচন্তা কদর বকংিা স্তীদলাদকরা মদন মদন পুরুদির করা ভাদি,—এরা 
সকদলই স্তীস্ী িা পুরি-স্ী । মদন মদন গরমন স্ হয়, গতমন 
সাক্ষাৎ েশ ্থন এিং স্পশ ্থনাবেদতও স্ হয় । স্তীস্ীরা িা পুরিস্ীরা 
ভবতিসাধন ক’রদলও �ল গেখ্দত পায় না । এই সমস্ত অভতি ও অহিধ 
স্তীস্ীদের সংস্পশ ্থ পবরত্যা� ক’দর শ্রীগুরুদেদির কৃপা, গসিা ও 
শাসনদক রবে িরি কদর গনয়, ম্ললাভ হয় । শরীর রাক্দল গরমন 
গরা� হয়, গতমবন সাধকদেরও নানা অনর ্থ রাক্দত পাদর । গরা� হদল 
গরমন ভাল বিদদ্র পরামশ ্থানুরায়ী ঔিধ ও পর্য ি্যিহার ক’রদল 
অবচদরই গরা� গরদক মতুি হওয়া রায়, গতমবন সদ্ গুরুর  অানু�দত্য 
ভবতি সাধন ক’র্দল ভবতিপদরর কণ্টকগুবল, অসুবিধাগুবল েদূর চদল 
রায় । শ্রীগুরুদেিই ভবতিলাদভর পদর পরম িান্ি । তঁার বনদে্থশ-
উপদেশ পালন ও বনবিদ্াচারগুবল িজ্থ ন ক’রদল ম্ললাভ অবনিার্থ  । 
রারা সদ্ গুরুর শাসন-বনয়ম গমদন চদল, তাদের খুি শীঘ্র ম্ল হয় । 
সাধু-গুরুর মত এ জ�দত আর গকউ ম্লাকাঙ্কী গনই । বপতা গরমন 
পুরিদক খারাদপর বেদক গরদত গেখদল শাসন কদরন এিং বিপোপে 
গরদক রক্ষা কদরন, গতমবন সদ্ গুরুও তঁার বশষ্যদের শাসন ক’দর বিপে 
ও অধঃপতন গরদক রক্ষা কদরন ।

অভতি, স্তীস্ী, বিিাবহত জীিদন স্তীর প্রবত অত্যাসতি, বস্তি ও 
অবজদতবন্দ্রয় ি্যবতিদের স্ সম্পিূ ্থরূদপ িজ্থ ন ক’রদত হ’দি । �হৃদস্রাও 
অদনদক স্তীস্ী । হবরভজদনর পদর বিঘ্নজনক গর গকান স্ই অম্দলর 
বেদক শীঘ্র গিদন বনদয় রায় । রারা ভবতি-সাধন আরম্ কদরদে, গর গকান 
রূপ অসৎ-স্ গরদক িহু েদূর রাকদি; নতুিা িহু পবররেম ক’দরও �ল 
লাভ ক’রদত পারদি না । পাপী, অপরাধী, অভতি, অহিধ স্তীস্ীদের 
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স্ গরদক িহু েদূর অিস্ান ক’দর খুি সািধাদন ভতি্যা্গুবল সাধন 
ক’রদল �ললাভ বনচিয়ই হদি ।

——

শ্রীল রূপজ�াস্াম়ীর ক্িক্ষামতৃ
 “বাজচা গব�ং মিসঃ জক্াধজব�ং
 ক্েহ্াজব�মদুজরাপস্জব�ম্ ।
 এতান্ গব�ান্ গরা ক্বষজহত ধ়ীরঃ
 সর্ম্ম ামপ়ীমাং পকৃ্থব়ীং স ক্িষ্াৎ ॥”

শ্রীল রূপ গ�াস্বাবমপাে িদলদেন,—িাদক্যর গি� িা িাদক্যর 
অসংরম ভবতিসাধদনর পদর মস্ত িড় একিা িাধা । রা মদন আসদে, 
তাই িদল বেল, রা গেখ্দলা, তাই িদল গ�ল্দলা, রা শুনদলা, তাই বনদয় 
প্রজল্প করদলা—এর �দল ভবতি বিনষ্ হয় । িাদক্যর গি�, দক্রাদধর 
গি�, উেরদি� ও উপস্দি� রারা সংরত ক’রদত পাদর না, তারা ভবতি 
সাধন ক’রদলও �ললাভ ক’রদত পাদর না । শ্রীহবরর করা শুন্বে, 
িল্বে, তঁার স্তিস্তুবত ক’রবে, তঁার অচ্থন-িন্দনাবে ক’রবে—এই সমস্ত 
ভতি্যা্-রাজদন একিা �ল পাওয়া রায় । এই সি ভবতির অনুষ্ান 
কর্দল ভ�িাদন বনষ্া, রুবচ, আসবতি, ভাি ও গপ্রম উেয় হয় । বকন্তু 
রারা িাদক্যর গি�, দক্রাদধর গি�, কাদমর গি�, উেদরর গি�, সংরত 
ক’রদত পাদর না, তাদের �ল লাভ ত েদূর রাকুক, পরন্তু রা সবঞ্চত 
রাদক, তাও বিনষ্ হয় । গরমন �ুদিা ঘবিদত জল রাখ্দলও সি গিবড়দয় 
রায়; গসই রকম সাধনভজন রা কর্দে গেঁো রাক্দল সি গিবড়দয় রাদি । 
িড়্বরপুর েমন গনই; সংরম গনই—এই বেদ্র বেদয় সাধন-ভজদনর �ল 
সি গিবড়দয় রায় । প্রজল্প ভবতিপদরর প্রধান কন্টক । হবরকরা োড়া 
আর সি িাদজ করা । িাক্যদি� েমন ক’রদত না গপদর রারা পরবনন্দা 
ও পরচচ্থা ক’দর তারা গকান কাদলও ভবতিপদর উন্নবত ক’রদত পাদর 
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না । রারা পদরর চবরদরির সমাদলাচনা কদর, তাদের ম্ললাভ হদি 
না; তাদের ভবতিপদরর প্র�বত হ’দি না ।

 “কাহাজর িা কজর ক্িদিা ‘কৃষ্ণ কৃষ্ণ’ বজল ।
 অজেয় চচতন্য গসই ক্েক্িজবক গহজল ॥”

—(শ্রীজচ ভা ম ১০।৩২২)
বনন্দা ক’রদল বচতন্যদক জয় করা রাদি না । আিার সহদজই তঁাদক 
পাওয়া রায় । পরবননু্দক িা বিশ্ববননু্দদকর প্রবত শ্রীহচতদন্যর কৃপা হয় 
না । মদন রা এদলা, তাই িদল বেল । রা শুন্দলা—তাই িদল বেল, রা 
গেখ্দলা—তাই িদল বেল; অরচ কৃষ্ নাম ক’রদে । পবঁচশ হাজার 
করুক, পঞ্চাশ হাজার করুক বকংিা এক লক্ষ কৃষ্নাম করুক্ গসই 
বজহ্ায় রবে কারও বনন্দা কদর, তাহ’দল �ল পাদি না । পর-বনন্দা 
ক’রদল ভবতি নষ্ হ’দয় রায় এিং ভবতিজীিদন সি্থনাশ গডদক আদন । 
অন্ন গখদল গপি ভদর, স্বাস্্য রক্ষা পায় । বকন্তু চানাচুর গখদল গপি 
ভদর না; স্বাস্্য রক্ষা পায় না, অরচ উহা মখুদরাচক িদল খায় । গসই 
রকম পরবনন্দাই মখুদরাচক । পদরর বেদ্র শুন্দত, িল্দত, গেখ্দত খুি 
ভাল লাদ� । এদের গকান কাদলই ম্ললাভ হয় না । এরা গ�াল্ায় 
চদল রায় । রত বকেু রেিি, কীত্থন ও হবরনামাবে কর্দে, সি নষ্ হ’দয় 
রাদচ্ । অদন্যর গোি-েশ ্থদন সি নষ্ হ’দয় রায় । আর রঁারা মহাজন, 
তঁারা পরচচ্্থ া কদরন না, িরং বিষ্দির প্রংশসা কদরন । মহাজন�ি 
বিষ্দির গোি িদলন না, শুন্দলও গেখদলও গোিবি িদলন না । 
রারা বনদজরা কামকু, স্তীবজত, স্তীস্ী ও বনতান্ত অসংরত, বনদজদের 
মদধ্য িহু অসুবিধা আদে; তারাই পদরর গোি গেদখ িদল গিড়ায় । 
রারা বনদজর অসংখ্য গোি গেখদত পায় না, বকন্তু পদরর বেদ্র গিশী 
কদর গেদখ । উি কঁািা ঘাস খায়, মখু গরদক রতি পদড়, তি ুোড়দত 
পাদর না; গতমবন রারা ভবতি সাধন ক’রদত এদস পরবনন্দা, পরচচ্থা 
োড়দত পাদর না, তাদের ম্ললাদভর আসা গনই । ভবতিসাধক�িদক 
খুি সািধাদন ভবতিপদর চল্দত হয় । এই সি সািধানী িািী পালন না 
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ক’দর রারা পরবনন্দা ক’দর গিড়ায়, তারা বনদজর পাদয় বনদজই কুড়ল 
মারদে । পরবেদ্রাদবিিীরা ও পরচচ্থদকর খুি স্বূত্থ ক’দর বনন্দা ক’দর 
গিড়ায় । অদনদক িদল, “আমরা ত গেখবে তাদক প্রসাে চুবর ক’দর 
গখদত, সত্যকরা িলবে, তাদত গোদির বক হদলা ?” ঐ সত্য করািা 
িলাই গোি—িাদক্যর গোি । গর গখদয়দে, গস ত �ল পাদিই । বকন্তু 
তুবম গর তার গোি িদল গিড়াচ্, এদত গতামার গিশী ক্ষবত হ’দয় 
রাদি । সৎসদ্, সদ্ গুরুর শ্রীচরিারেয় ক’দরও এই পরবননু্দক �ল লাভ 
ক’রদত পাদর না । এরা গ�াল্ায় রায়, শদূন্যর মদধ্য পদড় রায় । এরা 
িবঞ্চত হ’দয় রায়, জীিদন ঠদক রায় । পর-গোি গেখদত গনই, শুন্দত 
গনই গেদখ শুদনও িলদত গনই । গকউ ভাণ্ডার গরদক চুবর কদর খায় । 
তুবম বক বিধাতা ? চুবর ক’রদত গেখলাম—সত্য করা িল্ লাম—তাদত 
গোদির বক হ’দলা ? ঐ সত্য করা িলাই গোি, এদতই সি্থনাশ হয়,—
ভবতিসাধক অধঃপাদত চদল রায় । গস জীিদন রত ভাল কাজ করুক, 
বজহ্ায় রত হবরনাম করুক, তার ম্ল আদস না । গস অম্দলর পদর, 
অসুবিধার পদর, মতুৃ্যর পদর এব�দয় রায় । এই সি সািধানী িািী রারা 
রেিি কদর না, তাদের গপাড়া কপাল । 

রারা কুলগুরু, অসদ্ গুরু আরেয় কদর, তাদের অম্দলর হাত 
গরদক উদ্ার ক’রিার গকউ গনই । বকন্তু সদ্ গুরু danger singal বেদয় 
গেন । বতবন ররাসমদয় বঠক বঠক উপদেশ গেন । গুরুদেদির উপদেশ 
শুন্দল ম্ল হয় । বকন্তু তঁার উপদেশ না শুন্দল অধঃপাদত রায় । 
কাম, দক্রাধ মদন জা�দল গরন অবস্র হ’দয় পদড় । এরা রত ভতি্যাং� 
রাজন করুক, অধঃপাদত চদল রাদি । গচাদখর উপর গেখা রাদচ্—কত 
ভাল গুি আদে, কত গসিা ক’র্দে; বকন্তু পরচচ্থা ও পরবনন্দা করার 
�দল অধঃপাদত চদল রাদচ্ । গর বেদ্র গস িলদে, তার শত গুি গিশী 
প্রভাি বনদজর উপর বিস্তার ক’দর । খুি সািধান । পরবেদ্র অদবিিি 
ক’রদত কখদনা গরও না । ঐ সত্য গেখা, িলাই অত্যন্ত গোি । ঐ সত্যই 
সি্থনাশ এদন গেদি । এই সি হুবশয়ারী করা সদত্ত্বও রারা সংদশাবধত হয় 
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না, তারা জন্ম-জন্ম কষ্ পায় । অদনক ভাল গুি রাকদলও ভবতিপদরর 
উন্নবতর গকান সম্ািনা গনই । পরবননু্দক ও পরচচ্থদকর বক্রয়ামদু্রায় 
গুরুদেদির প্রাদি খুি আঘাত লাদ� । মহদতর প্রাদি আঘাত বেদয় বকেু 
ম্ললাভ হয় না ।

——

স্ত়ীস্ সবম্মজতাভাজব বেম্ম ি়ীয়
 “ক্িক্কিঞ্চিস্য ভ�বদ্ভেজিানু্ম খস্য
 পারং পরং ক্ে�ক্মজষাভম্মবসা�রস্য ।
 সদিি ম্মিং ক্বষক্য়ণামথ গরাক্ষতাঞ্চ ।
 হা হতি হতি ক্বষভক্ষণজতাঽপ্যসাধু ॥”

—(শ্রীজচতন্যচজ্রিাদয়িাটক ৭।২৪)

বনবষ্ঞ্চন হ’দয় একান্তভাদি রঁারা ভ�িদ্ ভজন করদত চান এিং 
রঁারা ভিসমদুদ্রর পর পাদর গরদত চান, তঁাদের বিিয়ীদের সদ্ গিশী 
িনু্ত্ব, গমলাদমশা, কিুবম্বতা, আত্মীয়তা বকংিা ঘবনষ্তা করা অত্যন্ত 
অন্যায় ও অদশাভন । রারা পুরুি হ’দয় স্তীদলাদকর সদ্ গমলাদমশা 
কদর বকংিা স্তী হ’দয় পুরুদির সদ্ গমলাদমশা কদর, তারা উভদয়ই 
অসাধু । রারা হবরভজন ক’রদত চায়, হবরদক সুখী ক’রদত চায়, তাদের 
পদক্ষ বিিয়ীর স্ করা এিং স্তীদলাদকর িা পুরুদির স্ করা—বিি 
খাওয়ার গরদকও অবধকতর অম্লকর । বিি গখদল রত অবনষ্ না 
হয়, তার গরদক গিশী অবনষ্ হয় বিিয়ী ও স্তীদলাদকর সদ্র দ্ারা । 
বনবষ্ঞ্চন কারা  ? রারা সংসাদরর সি সুখ ত্যা� ক’দর ভ�িাদনর 
গসিায় আত্মবনদয়া� ক’দরদেন । স্তীস্ ও গেদলদমদয়দের আসবতি বেন্ন 
ক’দর রঁারা ভ�িৎ-গসিা ক’রদত চান, তঁারা বনবষ্ঞ্চন । এরঁা ভ�িৎ-
গসিা োড়া জ�দতর সি বকেুদক তুচ্ জ্ান কদর রাদকন । জীিদনর 
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মলূ উদদেশ্য ভ�িদ্-ভজন । সংসাদর অিবস্ত গরদকও বনবষ্ঞ্চন হদত 
পাদরন । �হৃস্ হ’দয়ও বনবষ্ঞ্চন হন । �দৃহদত অিস্ান কদরও বভতদর 
বভতদর �দৃহ িাস ক’রার ইচ্া গনই, বকন্তু ভ�িদ্ �দৃহ  িা গুরু�দৃহ 
িাস করার একান্ত ইচ্া । এরঁা িাহ্যতঃ ত্যা� না ক’রদলও মদনর গরদক 
সবত্য সবত্যই এদঁের সংসার মদুে গ�দে । এরা অন্তদর ভ�িৎ-গসিার 
জন্য বস্র সংকল্প গ্হি ক’দরদেন ।

রারা হবরভজন ক’রদত চায়, তাদের স্তীদলাদকর স্ গরদক েদূর 
রাক্দত হদি । এই গ্াদক-সাধকদের সািধান ক’দর বেদয়দেন । সন্দশ ্থন 
মাদন গলালপু েৃবষ্দত, কামিবুদ্দত, গভা�্যিবুদ্দত তাকাদনা বকংিা মদন 
মদন তাদের বচন্তা করা । গেখা হদল কামিবৃর্ বনদয় স্তী-গলাকদের বেদক 
তাকাদনা, স্তীদলাদকর সদ্ আোন-প্রোন, তাবে�দক খাওয়ায়, তাদের 
প্রের্ খািার খাওয়া, একাকী গুহ্যকরা আলাপ করা,—এগুবলর দ্ারা 
স্ হয় । স্তীদলাদকর পদক্ষ পুরুদির স্ এিং পুরুদির পদক্ষ স্তীদলাদকর 
স্ বিিভক্ষি গরদকও অবধকতর অম্লজনক । শ্রীহবরগুরু-বিষ্ি 
গসিা ক’দর স্লাভ করদত চায়, তাদের এ সি বিিদয় খুি সািধান 
রাকদত হয় । সংসাদরর মদধ্য পদড় রবে ডুদি মরদত না চাও, নানারকম 
উদদ্� ও অসুবিধা গরদক অি্যাহবত গপদত চাও, তদি বিিয়ীদের কাে 
গরদক েদূর রাক্দত হদি । বিিয়ী কারা ? রারা ধন, স্বাস্্য, উপাজ্থ ন 
করাদকই মস্ত িড় কাজ িদল মদন কদর । বিিয়ী তারা, রারা মদন কদর 
পরীক্ষায় পাশ ক’র্দলই মস্ত িড় লাভ—পরীক্ষায় গ�ল করদলই 
জীিনিা ি্যর ্থ । বিদ্া, ধন, স্বাস্্য, প্রবতষ্া, সদম্া�-বিলাস গজা�ার করায় 
ি্যস্ত এিং ওগুদলাদকই জীিদনর সার মদন কদরদে, তারা বিিয়ী । এই 
সি বিিয়ীদের সদ্ গমলাদমশা করা, খুি ঘবনষ্তা করা, এদের িাড়ীদত 
রাওয়া-আসা করা, এগুবল ভবতিসাধদকর পদক্ষ বিি-ভক্ষদির গচদয়ও 
অবধকতর ক্ষবতকর । সাধকদের হুঁবশয়াবর হ’দয় চলদত হয় । রার এ 
সি বিিদয় হুঁবশয়াবর গনই হবরভজদনর আনন্দ ও ম্ললাভ গরদক তার 
েুবি হ’দয় রায় । গস শ্রীগুরু-বিষ্দির গস্হ গরদক িবঞ্চত হ’দয় রায় । 
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হবরভজদনচু্�িদক এ সি বিিদয় খুি সািধানতা অিলম্বন ক’দর চল্দত 
হ’দি । গুরুিদ� ্থর কৃপা, উপদেশ পালন না ক’রদল অধঃপাদত রাদি, 
জদন্ম-জদন্ম গলেশ পাদি; বনদজর পাদয় বনদজ কুড়ল গমদর নানাপ্রকার 
অসুবিধার মদধ্য পড়্দি । নানবিধ শারীবরক গলেশ, মানবসক উদদ্�, 
দুদভ্থ া� ও নরক রন্ত্রিা তাদের ভাদ�্য রদয়দে । বিিয়ী ও স্তীদলাকদের 
কাে গরদক সাধকদের সািধান হ’দয় চলা েরকার ।

——

রন্ধি ও িৃ্ ার শ্রীক্বগ্রহ-গসবার
প্রধাি অ্

অচ্থন করা, শৃ্ ার করা, মবন্দর মাজ্থ ন করা শ্রীবিগ্হ গসিা । 
বকন্তু অচ্থদনর প্রধান কাজ হ’দলা রন্ন । ভাল ক’দর পবরপাবির সদ্ 
রান্না ক’দর কৃষ্দক খাওয়াদল তঁার সুখ হয় । “তৃতি হ’দয় খায় কৃষ্ 
রদশাো-ভিদন ॥”—(শ্রীভবতিবিদনাে-�ীবত) গকান মদত রান্না কদর 
বেদয় খালাস—গকানিাদত নুন গিশী, গকানিাদত কম, গকানিাদত 
ঝাল গিশী, গকানিাদত মশলা কম । এই সি রান্না গখদয় তঁার তৃবতি 
হয় না । ভাল রান্না হ’দল প্রবত গ্াদস গ্াদস রসাস্বােন হয় । রন্ন-
গসিা অত্যন্ত গুরুত্বপিূ ্থ-গসিা, রন্দনর বেদক বিদশি নজর বেদত হদি । 
শ্রীজ�ন্নারমবন্দদর, শ্রীনারদ্াদর, শ্রীদ�াবিন্দজীর গভা�মবন্দদরর বেদক 
বিদশি নজর রাকা েরকার । রন্নশালা পবরষ্ার-পবরচ্ন্ন রাকা চাই, 
গভাদ�র রালাখাবন সুন্দর ক’দর চাই । গসানার রালায় গভা� বেল, 
বকন্তু গভা� ঠাকুর মদুখ বেদত পারদলন না । ভাল রান্না হ’দল পাতাদত 
বেদলই খুি তৃবতির সদ্ খাওয়া রায় । সাধারিতঃ গেখা রায় গর, রারা 
অচ্থন কদর, মন্ত্র পদড়, ঘণ্টা নাদড়, গলাদকরা তাদেরই পাদয়র ধুদলা 
গনয় । বকন্তু রঁারা ভজন-চতুর, তঁারা জাদনন রন্নকারীই িড় গসিক । 
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স্তি-স্তুবত করার গরদক রন্ন-গসিা অদনক িড় । পজূারীর গরদকও 
রন্ন-গসিার মলূ্য অদনক গিশী । ঠাকুদরর গসানার চড়ূারতুি মবন্দদরর 
চাবরবেদক electric light (বিজলী আদলা) ঝলমল ক’রদে; বকন্তু 
ঠাকুদরর বেনবন্দন খািাদরর বেদক েৃবষ্ গনই । এদত তঁার গসিা সুষু্ হয় 
না । ঠাকুদরর প্রধান স্ান হ’দলা গভা�-মবন্দর । ঠাকুদরর গভা� রান্নায় 
মনপ্রাি গেদল বেদত হ’দি, রান্না গ�াপদন হ’দি, গকউ গেখদি না । ঐ 
ধ্যাদনব্, ঐ গসিায় ডুদি গরদত হ’দি ।

রন্দনর পদরই শ্রীবিগ্হদসিায় শংৃ�াদরর মলূ্য । শ্রীবিগ্দহ মালা 
পরায়, গলাদক গেদখ প্রশংসা কদর । বকন্তু রন্ন-গসিা গকউ গেখ্দত 
পায় না । রন্নকারীদক রারা সাহার্য ক’রদি, তারাও �ল পাদি । 
ভাল িাজার ক’দর আনা হ’দলা, বকন্তু ভাল রান্না হ’দলা না । সি ি্যর ্থ 
হ’দয় গ�ল । সুতরাং রন্নদসিা খুি মদনাদরা� ও পবরপাবির সদ্ করা 
েরকার ।

——

সম্বন্ধজবাধরতুি চবষ্ণব সকজলর পূে্য
শরীরিার সদ্ মনিার সদ্ আমার সম্বন্-গিাধ আদে । আমার 

বপতা, আমার মাতা, আমার আত্মীয়—এই রকম আমার গিাধ গরখাদন, 
গসখাদনই সম্বন্ । বকন্তু গরখাদন আমার গিাধ গনই, গসখাদন সম্বন্ 
হয় বন । সংসারী গলাদকর স্তী, পুরি, মা, িািা, আত্মীয়-স্বজদনর সদ্ 
সম্বন্-গিাধ রাদক । ভবতিসাধদকরও সম্বন্-গিাধ রাকা চাই । কাদের 
সদ্ সম্বন্ রাক্দি ? শ্রীহবর-ঠাকুর ও বিষ্ি-ঠাকুদরর সদ্ সম্বন্-
গিাধ রাকা চাই । শ্রীদ�ৌরসুন্দর ও শ্রীশ্যামসুন্দর আমার ঠাকুর, আমার 
আরাধ্য, আমার গসি্য—এই রকম আপনদিাধ হৃেদয়র মদধ্য রাকা 
চাই । বনদজর হৃেদয়র মদধ্য শ্রীশ্রীহবর-ঠাকুর ও শ্রীগুরু ঠাকুরদক িসাদনা 
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চাই । আমার ঠাকুর কৃষ্, আমার গুরুদেি—এইরূপ আপনদিাধ 
হ’দল ভজন আরম্ হ’দি । শ্রীশ্রীহবর-গুরু-বিষ্দির সদ্ রার সম্বন্-
গিাধ হ’দয়দে অর ্থাৎ আমার গিাধ িা আপনদিাধ হ’দয়দে, তার ভজন 
আরম্ হ’দয়দে । রার ভাদ�্য এমন সম্বন্-গিাধ হ’দয়দে, তার ভবতিপদর 
চলা শুরু হ’দয় গ�দে । শ্রীহবর-ঠাকুর, শ্রীগুরু ঠাকুর বকদস সুখী হন, 
তা আমাদক গেখদত হ’দি । আমার ঠাকুর ত সকদলর ঠাকুর । বকন্তু 
সকদল তঁার গসিা, তঁার সুখ-বচন্তা করুক িা না করুক—আমাদক ত 
ক’রদতই হ’দি । ঠাকুদরর আজ রান্না হয়বন, তঁার আরবত হ’দলা না, 
তঁার কীত্থন হয় বন—এদত আমার বক ? আমায় গসিা ত িাসন মাজা 
িা বভক্ষা িা বভক্ষা করা । রার সম্বন্-গিাধ হ’দয়দে, গস উোসীন হ’দয় 
রাক্দত পা’রদি না; গরদহতু ঠাকুর আমার । ঠাকুদরর আজ খাওয়া 
হয়বন, আমার প্রাদি ি্যারা লা�দে । ঠাকুদরর সদ্ সম্বন্দিাধ রাক্দল 
তঁার সি্থা্ীি গসিার প্রবত েৃবষ্ রাদক । রার সম্বন্দিাধ এদসদে, তঁার 
গসিার মদধ্য Compartmental ভাি মদন আস্দি না । আমার কাজ 
শুধু �ুল গতালা, িাসন মাজা, আমার কাজ শুধু কীত্থন—এ রকম ভাি 
রাদের আদে, তাদের পবরপিূ ্থ সম্বন্দিাধ হয় বন ।

এই মমত্বদিাধ বকদসর গরদক হয় ? রেদ্া, ভবতি িা প্রীবত গরদক 
এই মমত্বদিাধ আদস । আত্মীয়তা-গিাধ, স্বজনদিাধ ও সম্বন্দিাধ বনদয় 
ভজন আরম্ হয় । বকন্তু ভা�িত পদড় এ গিাধিা হ’দি না । গুরুদেদির 
রারা োস গুরুদেদির রারা বপ্রয়জন, গুরুদেিদক রারা ভালিাদস, 
তাদের সদ্ও সম্বন্দিাধ হয় । শ্রীহবর-ঠাকুর, শ্রীগুরু-ঠাকুর ও বিষ্ি-
ঠাকুদরর সদ্ রেদ্ার সম্বন্, ভবতির সম্বন্ িা প্রীবতর সম্বন্ রবে হয়, 
তদি ভবতি-সাধন আরম্ হ’দলা । আপনদিাধ গনই, বপ্রয়তা গনই 
আমার-গিাধ গনই, তি ু �ুল বেদয় গ�ল, একিা আম বেদয় গ�ল,—
এদত সম্বন্ গনই, িদুঝ বনদত হদি । গরখাদন আপনদিাধ গনই, গসখাদন 
সম্বন্ গনই, গসখাদন ভজনও গনই ।

আরও একিু �ভীর রহস্ময় মজার করা আদে । শ্রীহবর-ঠাকুর 



 শ্রীউপদেশ - চতুর ্থ খণ্ড 113

আমার আরাধ্য, আমার গসি্য । বকন্তু শ্রীহবর-ঠাকুদরর সদ্ সহসা 
আপনদিাধ আন্দত পারা রায় না । শ্রীহবর-ঠাকুর রতিমাংদসর গচহারা 
ধারি ক’দর আমার কাদে আদস না । তঁার আের, তঁার গস্হ, তঁার সদ্ 
আলাপন, তঁার সদ্ ভাদির আোন-প্রোন directly (সাক্ষাদ্ ভাদি) 
করা রায় না । বকন্তু শ্রীগুরু-ঠাকুদরর কাে গরদক আের, গস্হ, directly 
পাওয়া রায় । শ্রীহবরঠাকুদরর সদ্ সম্বন্দিাদধর গচদয় শ্রীগুরু-ঠাকুদরর 
সদ্ সম্বন্দিাদধর Particability (িাস্তিতা) গিশী । বতবন খান, করা 
িদলন, বতবন ঘুমান, বতবন শাসন কদরন, বতবন আমার ভালমন্দ গেখা-
গশানা কদরন । রেদ্া, ভবতি ও প্রীবতর সম্বন্-গিাধিা শ্রীগুরুঠাকুদরর 
সদ্ সহদজ হয় । মা তার গেদলদক সহদজ ভালিাদস । গকননা তাদক 
গকাদল কদর এিং দুধ খাওয়ায়; তার সদ্ করািাত্থা, আলাপ, হাবস-
কান্না চদল । সুতরাং গেদলদক ভালিাস্দত সুবিধা । বকন্তু গকান �দিার 
সদ্ গতমন ভালিাসা চদল না । গুরুদেি রতিমাংদসর গচহারা ধদর 
আদেন । তঁার সদ্ সম্বন্দিাধ সহদজ হয় । গুরুদেদির সদ্ আপনদিাধ 
িা মমত্ব-গিাধ, রেদ্া, ভবতি ও প্রীবতর ভাি আনা সহজ । গুরুদেিদক 
রঁারা আপন জন িদল জাদনন, তঁাদের সদ্ও আমার আপনদিাধ হয় ।

গুরুদেদির কাে গরদক শুধু মন্ত্র বনদলই সম্বন্দিাধ হয় না । গর 
কারদি গহা’ক গুরুদেিদক রবে গকউ ভালিাদস, তার সম্বন্দিাধ 
হ’দয়দে । পিূ্থ সংস্কার-িশতঃ গহা’ক, ভা�্য িশতঃ-গহাক, গর গকান 
কারদি না গকন, রবে গুরুদেদির সদ্ আপনদিাধ, মমত্বদিাধ 
সম্বন্দিাধ হয়, তা’হদল ভবতিপদর চলা শুরু হ’দয় ব�দয়দে । ইহা 
ভবতিপদরর প্ররম গসাপান । রা’র আপন-গিাধ আদে, তার রেদ্া-
ভবতি-প্রীবত আদে ।

‘গুরুদেি আমার’—এ গিাধ রা’র জন্মায় বন, তা’র ভজন 
আরম্ হয় বন । মা আমার, বেবে আমার এিা আমরা গিশ িবুঝ । বকন্তু 
শ্রীহবরঠাকুর আমার, শ্রীগুরুঠাকুর আমার—এিা িঝুদত বশবখ বন; 
অরচ “জয় গুরু” িদল আদলদখ্য খুি �ুল েড়াবচ্ । এিা গোদির বকেু 
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নয় । বকন্তু সম্বন্-গিাধিা আনদত হ’দি । আবম গুরুদেিদক ভালিাবস, 
বতবন আমায় ভালিাদসন । হৃেদয়র এই প্রীবতর সম্বন্ শাস্ত পদড় িঝুদত 
পারদি না, কীত্থদনর িই পদড় িঝুদত পারদি না । ভবতি প্রাদির গরদক 
িা হৃেদয়র গরদক উদঠ । তখন খুি অল্পকাদল দ্রুত ভজনরাদজ্যর উন্নবত 
হয় । আমার গুরুদেদির দুই হাজার বশষ্য আদে । তারা গেখুক িা না 
গেখুক আমাদক ত গেখ্দত হদি আমার মবন্দর, আমার ঠাকুর । আজ 
ঠাকুদরর ভাল রান্না হয় বন । বতবন ত না গখদয় রাক্দলন । এদত আমার 
প্রাদি ি্যরা লা�দি । রার মমত্বদিাধ আদে, তা’র ভজন হ’দি । তা’র 
পাপ, অপরাধ, গোি-ত্রুবি রাক্দত পাদর । বকন্তু ঐ ভুল-ত্রুবি গিশী বেন 
রাক্দি না । সম্বন্দিাধ এদল গপ্রদমর িন্যায় সি ভাবসদয় বনদয় রা’দি । 
আপন-গিাদধর এত গজার—এত তার শবতি ও সামর ্থ্য! আবম তঁাদক 
হৃেদয় িবসদয়বে—এ গিাধিা এদল গুরুকরি সার ্থক হদয়দে ।

রা’র এ সম্বন্ এদসদে, গসই নমস্ । রার সম্বন্দিাধ এদসদে, গস 
রবে গোট্ গমদয় হয়, বকংিা গস রবে িদুড়া হয়, গসই পজূ্য । গস অন্যায় 
ক’র্দলও গস হবর-ঠাকুর ও গুরু-ঠাকুরদক ভালদিদসদে, গসই আমার 
প্রিম্য । গস হয়ত �ান �াইদত পাদর না, রান্না ক’রদত পাদর না । অর ্থাৎ 
তা’র গকান গরা�্যতা গনই, তরাবপ গস হবর-ঠাকুর ও গুরু-ঠাকুরদক 
ভালদিদসদে িদল তা’র পাদয় গকাবি নমস্কার । গস বনতান্ত িাবলকা 
হ’দত পাদর’ গস অকম্থি্য হ’দত পাদর, তা’র গকান গুি না রাক্দত 
পার, তরাবপ গস পজূ্য ও নমস্ ।

——

ক্দব্য্ঞাি তথা সম্বন্ধ-্ঞাি
 “ক্দব্যং ্ঞািং রজতা দদ্াৎ কুরম্মাৎ পাপস্য সংক্ষয়ম্
 তস্মাদ়্ীজক্ষক্ত সা গপ্রাতিা গদক্িজকস্তত্জকাক্বজদঃ ॥”

—(শ্রীহক্রভক্তিক্বলাস ২।৯)
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বেি্যজ্ান িা সম্বন্-জ্াদনর দ্ারা অবিদ্া সমদূল বনম ূ্থল হয় । 
গসজন্য ভ�িৎ-তত্ত্ববিৎ পবণ্ডত�ি এই অনুষ্ানদক “েীক্ষা” নাদম 
অবভবহত কদরন ।

গকান্ িা সত্য, গকান্ িা অসত্য,—এিা রঁারা উপলবধি ক’দরদেন 
তঁারা তত্ত্বেশ্তী । ভবতি-বিজ্াবনক�ি িদলদেন গর, রঁার গরদক বেি্য-
জ্ান পাওয়া রায়, বতবনই তত্ত্বদ্রষ্া িা বেি্যদ্রষ্া । বেি্যজ্ান অর ্থাৎ 
সম্বন্জ্ান—ররার ্থ সম্যগ্ জ্ান । ভ�িান্ ও জীদির মদধ্য গর বনত্য 
সম্বন্ আদে, হৃেদয় তার উপলবধি করাদকই বেি্যজ্ান িদল । এই 
বেি্যজ্ান লাভ ক’র্দল হৃেদয়র অন্কার চদল রায়, সদত্যর আদলাক 
উদ্াবসত হ’দয় উদঠ ।

জ্ান অদনক রকম আদে  । সু্কল-কদলজ ও ইউবনভারবসবিদত গর 
জ্ান হয়, তা হ’দলা জড় জ্ান । অঙ্ গশখা, ইংদরবজ গশখা, ডাতিাবর 
গশখা—এগুবলদক বেি্যজ্ান িদল না । গর জ্াদনর দ্ারা সািধান কদর 
গেন । তঁারা িদলন,—“বনদজর গোি গেখ । অদন্যর গোি না গেদখ তার 
গুিগুবল গেখ । বনদজর গোি গেখদত বশখদল অন্তদর বেন্য আসদিই 
আস্দি । ‘েীদনর অবধক েয়া কদরন ভ�িান্ ।’ রার েীনতা আদে, তার 
িাদক্য, আচরদি, ভাদির মদধ্য েীনতা �ুদি উঠদি । তার প্রবত শ্রীহবর-
গুরু-বিষ্দির কৃপা িবি্থত হয় । হামিড়াভাি রাক্দল ভবতিরাজ্য গরদক 
বিচু্যত হ’দয় রাদি । এর �দল বিষ্দির কৃপা ও আশীি্থাে আকি্থি 
ক’রদত পারদি না । অমানী মানে হদল শ্রীদ�ৌর-করুিা লাভ করদি । 
রার মদধ্য িাস্তবিক ভবতিদেিীর আবিভ্থ াি হদয়দে, তার অন্তদর বেদন্যর 
ভাি এদস রাদি । রার সি্থনাশ উপবস্ত, তার মদধ্য োবম্কতা গেখা 
গেদি । সুতরাং বনদজদক িড় মদন করা ও অদন্যর গোি গেখা ভবতিপদরর 
বিরাি িাধা । এই িাধা সম্পদক্থ সদচতন গরদক ভবতি-অনুষ্ানগুবল 
কদর গ�দল বনত্য ম্ললাভ অবনিার্থ  ।

——
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শ্রীহক্রজতাষণই শ্রীজচতন্য সারস্ত
কৃষ্ণানুি়ীলি সংজঘর প্রাণ

আজদক সংদঘর সাধারি সভা । এখাদন আজ বিবশষ্ বিষ্িিনৃ্দ 
উপবস্ত আদেন । মলূ উদদেশ্য সম্বদন্ আমাদের সি্থো সজা� রাক্দত 
হ’দি । কৃষ্-োস্, কৃদষ্র সুখানুসন্ানই আমাদের বমশদনর মখু্য 
উদদেশ্য । এই কৃষ্ানুশীলনই জীদির একমারি ও সি্থপ্রধান কত্থি্য ।

“ে়ীজবর স্রূপ হয় কৃজষ্ণর ক্িত্যদাস ।”
—(শ্রীজচ চ ম ২০।১০৮)

কৃষ্োস্, কৃদষ্র প্রবত প্রীবত রাদত লাভ করদত পাবর, গসইজন্য 
মহাজন�ি এই সংঘ স্াপন কদরদেন । ি্যবতি�ত জীিদন ও সমবষ্�ত 
জীিদন রাদত কৃষ্লাভ ক’রদত পারা রায়, তার জন্য এই সংদঘর উদ্ি । 
কৃদষ্র প্রীবতময় গসিার জন্য রা বকেু েরকার, রা বকেু তঁার গসিার 
অনুকলূ; তাই আমাদের গ্হি করদত হ’দি; বকন্তু ভবতিপ্রবতকলূ রা 
বকেু, তা সি িজ্থ ন ক’রদত হ’দি । তাই মহাজন িদলদেন—
“আনুকূল্যস্য সংকল্পঃ প্রাক্তকূল্য-ক্ববেম্ম িম্”—(চবষ্ণবতন্ত্র-বাক্য)

জীিদন রাদত কৃষ্-সুখানুসন্াদন আনুকলূ্য করদত পাবর, তজিন্য 
বমশদন িাস । সংদঘর মলূ উদদেশ্য কৃষ্ানুশীলন গরন কখনও আমরা 
বিস্তৃ না হই । সংদঘর গরা�োদনর মলূ উদদেশ্যিা রাদত কখনও 
আিতৃ না হয়, গস বেদক তীক্ষ্ণ েৃবষ্ রাখা সকদলরই কত্থি্য । ি্যবতি�ত 
জীিদন ও সমবষ্�ত জীিদন শ্রীহবরদতািিই মলূ করা—ইহাই central 
ও fundamental করা । ভবতিপ্রবতষ্াদন গরদক এই কৃষ্-সুখানুসন্ান 
িবৃর্ রাদত বেদন বেদন িবৃদ্প্রাতি হয়,—গসবেদক নজর রাখা উবচত । 
ভবতিপদর রাদত সকদলর Progress বকংিা Promotion হয়, সংদঘর 
পবরচালক�ি গরন এই মলূ বিিয়বির প্রবত নজর রাদখন । কৃষ্-
সুখানুসন্ানদক বপেদন গরদখ রবে অন্য গকান বক্রয়াকলাদপর প্রবত 
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গজার বেই, তাহদল ভবতিপ্রবতষ্াদন গরা�োন কদরও ঠক্দত হ’দি । 
আমাদের েৃবষ্ গরন গকান বেদক diverted না হয়, গসবেদক নজর না 
বেদল জীিদন সা�ল্যলাভ হ’দি না ভবতিপ্রবতষ্াদন এদস রবে কম্থ  ও 
জ্াদনর প্রাধান্য বেই, তাহদল মঠ স্াপদনর মহান্ আেশ ্থ গরদক বিচু্যত 
হদয় গরদত হদি, ইহা suicidal িা আত্মহত্যারই করা । পবৃরিীদত 
অদনক বমশন আদে, গসখাদন কম্থ  ও জ্াদনর প্রাধান্য । গসখাদন �ি-
গতািি ও গেহ-মদনর উপকার বনদয় তারা ি্যস্ত । গকান প্রবতষ্াদন in-
tellectual Pursuit এর প্রাধান্য গেখা রায় । বকন্তু আমাদের বমশদনর 
মলূ উদদেশ্য হ’দলা শ্রীহবরর গতািি । গুরুি� ্থ�ি কৃষ্ানুশীলন সংঘ 
নাদম একবি সংস্া �ঠন ক’দরদেন । এর বপেদন গর বিরাি আেশ ্থ 
রদয়দে, তা আমাদের প্রদত্যকদক মদম্থ  মদম্থ  উপলবধি ক’রদত হদি । 
আমাদের জীিনধারদির মম্থ  করা হদলা কৃষ্ানুশীলন; বকন্তু আমাদের 
িবহজ্থ দতর নানা পবরবস্বতর মদধ্য রাক্দত হ’দচ্ । িবহজ্থ �দতর 
িাধাবিঘ্ন এদস উৎপাত সৃবষ্ ক’দর রাদত আমাদের কৃষ্সুখানুসন্ান 
গরদক ভ্রষ্ ক’রদত পাদর না পাদর; তজিন্য গুরুি� ্থ এই সংঘদক regis-
tered society-গত পবরিত কদরদেন । বনবচিদন্ত, বনবি্থদঘ্ন রাদত আমরা 
কৃষ্ানুশীলন ক’রদত পাবর, তজিন্য গুরুি� ্থ রদু�াপদরা�ী এই গকৌশল 
আবিষ্ার ক’রদত পাবর, তজিন্য গুরুি� ্থ রদু�াপদরা�ী এই গকৌশল 
আবিষ্ার ক’দরদেন । অদনক সময় আমরা অদনক করা িদল রাবক—
বমশদন এই রকম করদত হদি এিা করদত হদি,—ওিা করদত হদি,—
এই সি আদলাচনার সার ্থকতা গকারায় ? কৃষ্সুখানুসন্ান রতিা হদলা, 
ততিাই এর সার ্থকতা । এই মলূ উদদেশ্য গেদড় বেদয় িা ভুদল ব�দয় 
েদূর গ�দল সংদঘর ি্যর ্থতা । গরমন গিঁদচ রাক্দত হ’দল শ্বাস-প্রশ্বাসিা 
অপবরহার্থ  । শ্বাস-প্রশ্বাসদক িন্ গরদখ গকউ স্ান কদর না, খায় না িা 
ঘুমায় না । শ্বাস-প্রশ্বাসিা সি সময় চাইই চাই । শ্বাস-প্রশ্বাসিা িজায় 
রাখার জন্যই স্ানাহার ও বিরোম ইত্যাবে আিশ্যক হয় । শ্বাস প্রশ্বাস না 
রাকদল স্ানাহার ইত্যাবের গকান প্রদয়াজনীয়তা গনই । গতমবন বমশন-
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জীিদন রবে আমরা মহুতূ্থকাল শ্রীহবরদতািিরূপ মলূ উদদেশ্য বিস্তৃ 
হই, তাহদল আমরা জীিণ্মৃত । সুতরাং আমরা মদঠ রা Programme 
কবর না গকন গকদন্দ্র শ্রীহবরদতািি রাকা চাইই চাই । পবৃরিীর িত্থমান 
পবরবস্বতদত নানা রকম social ও Political Problems গেখা রাদচ্ । 
গসই সি Problems-এর adjustment ক’দর বমশদনর ভজনপদ্বত 
chalk out করা হদয়দে । রাজহনবতক ও সমাজহনবতক পবরবস্বতর 
মাঝখাদনও আমরা রাদত কৃষ্ানুশীলন করদত পাবর, তার জন্য সংদঘর 
উদ্ি ।

স্ না ক’দর বনজ্থ ন ভজনও করা চদল,—এ রকম বচন্তা কারও 
কারও মদন জাগ্দত পাদর । বকন্তু িত্থমান পবরবস্বত ও পবরদিদশর 
মদধ্য গরদক বনজ্থ ন-ভজন িা ি্যবতি�ত ভজন বনবি্থদঘ্ন করা সম্ি নয় । 
শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর সময় শ্রীল রূপদ�াস্বাবমপাে শ্রীরঘুনারদ�াস্বামী 
প্রভৃবত গুরুি� ্থ শ্রীিনৃ্দািদন গর ভজনােশ ্থ গেবখদয়দেন, তা িত্থমান 
রাজহনবতক ও সামাবজক পবরদিদশ সম্ি হদি না । আজদকর বেদন 
বঠক গসইভাদি কৃষ্ানুশীলন হদি না । আমাদের পক্ষ ঐ রকম ভজন 
আর Practical হদি না ।

এ রদু�র করা বচন্তা কদরই সমদয়াপদরা�ী কৃষ্ানুশীলন করার 
জন্য গুরুি� ্থ সংঘ স্াপন কদরদেন । এিা তঁাদের বিরাি অিোন—
তঁাদের করুিা-বিতরদির এই রদু�াপদরা�ী ভ্ী আজ সকলদক মদম্থ  
মদম্থ  অনুভি ক’রদত হ’দি । এই সংদঘর প্রািদকন্দ্র হ’দলা বনবি্থদঘ্ন 
শ্রীহবরদতািি । প্রািিাদক িাে বেদয় গেহ-মদনর উপর গজার বেদল 
আমাদের িবঞ্চত হ’দত হদি । গুরুিদ� ্থর করুিা গরদক অামরা েদূর 
চদল রাদিা । বমশদনর মলূ উদদেশ্য রাদত ি্যাহত িা আচ্াবেত না হয়; 
গসজন্য িবহজ্থ �দতর সদ্ তাল ঠুদক চলার জন্য কতকগুবল িাবহ্যক 
বক্রয়াকলাপ সামবয়কভাদি করদত হয় । জ�দতর গলাকদক গভা�া 
গেওয়ার জন্য এই রকম ি্যিস্া । ঘদর িদস রাদত বনবি্থদঘ্ন ভজন ক’রদত 
পাবর, গসইজন্য প্রাচীর, গ�ি ও দ্াদরায়ান রাখার ি্যিস্া । বকন্তু প্রাচীর 
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ও গ�দির উপর রবে আমরা গজার বেই, তাহদল বঠক হ’দি না । 
আমাদের Constitution-এ গকান গকান বিিদয়র প্রাধান্য গেওয়া 
আদে—সত্য । বকন্তু সংদঘর মলূ spirit িা অন্তবন্থ বহত ভািিা গরন 
আমরা কখনও ভুদল না রাই, গসজন্য পবরচালক�দির তীব্র েৃবষ্ রাকা 
েরকার । আমাদের প্রািদকন্দ্রিাদক কখনও আচ্াবেত করদত গেওয়া 
হ’দি না । প্রািদকন্দ্রিা আিতৃ হদয় গ�দল আমাদের বমশদনর ি্যর ্থতা 
এদস রাদি । Constitution-এর Cumborous situation মলূ উদদেশ্যদক 
অদনক সময় আচ্াবেত ক’রদত চায়—এই সময় খুি হুঁবশয়ার রাক্দত 
হয় । মলূ উদদেশ্য শ্রীহবরদতািি গসই সময় forefornt-এ আন্দত হদি ।

শ্রীমতী বিদনােিািী তঁার homage এর মদধ্য একবি করা অবত 
সুন্দরভাদি িদলদেন । বতবন িাবহ্যক আড়ম্বরদক Sensational deeds 
িদল আখ্যা বেদয়দেন । িবহজ্থ �দতর কাদে outwards show এর একিা 
value আদে । ভবতির নাম কদর অদনদক জনসমাদজ তাক্ লাব�দয় 
বেদচ্ । এিা Sensational deeds িা Spectacular deed অর ্থাৎ িাবহ্যক 
demonstration. িবহজ্থ �দতর গলাকদক তাক লাব�দয় গেওয়ার জন্য 
ভবতির নাম কদর রারা demontration কদর, তাদের জীিন সম্পিূ ্থ ি্যর ্থ । 
ভবতিরাদজ্য অদনক গ্থে-প্রকাদশর মদধ্যও intellectual show আদে । 
িহু িই, িহু পবরিকা-প্রকাশ ও জ্ানরাদজ্যর spectacular deeds 
আমাদের গচাখদক ঝল্দস গেয় । িড় িড় িক্তৃতা, িড় িড় সভা, িহু 
গলাদকর হাততাবল সংগ্হ করার মদধ্য demonstrative value আদে । 
এই সি বজবনিগুবল ভবতিরাদজ্য আমাবে�দক সাহার্য করদত পাদর 
রবে মদূলর বেদক তীব্র লক্ষ্য রাদক । এই সি বজবনি এক-আধিু হ’দল 
ক্ষবত হয় না । বকন্তু এগুবল রবে আমদের গচাখদক ঝলবসদয় গেয়, এর 
চাকবচদক্য রবে আমরা জীিদনর মলূ উদদেশ্য ভুদল রাই, তাহদল গসিা 
গোিািহ ও িজ্থ নীয় । অদনদক এই সি ক’রদত ব�দয় শ্রীল প্রভুপাদের 
করা উদল্খ কদর । বতবন মহাভা�িদতার্ম । তঁার পদক্ষ এই সি গশাভা  
হ’দয়দে । এই সি কদরও তঁার ইষ্ েশ ্থন আিতৃ হ’দয় রায় বন । এ সি 
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িস্তুদক বতবন শ্রীহবরদতািদি বনরতুি কদরদেন । বতবন এমন চতুর, এমন 
ভজনবিজ্ বেদলন গর, িহু গ্থোবে প্রকাশ ক’দর িহু মঠমবন্দর প্রবতষ্া 
এিং িড় িড় সবমবত ক’দর বতবন ইদষ্রই সুখবিধান কদরদেন । তঁার 
অবধকাদর এিা সম্ি হদয়দে । বকন্তু শ্রীল প্রভুপাদের অনুকরদি তঁাদক 
নকল করদত ব�দয় রারা এসি কদর, তাদত শ্রীহবরদতািিরূপ মলূ গকন্দ্র 
গরদক বিচু্যত হ’িার আশংকা আদে । িাস্তবিক গকউ রবে অবধকারী 
হ’ন তাহদল এগুবল কদরও ভবতিরাদজ্যর গশাভা িধ ্থন কদরন ।

শ্রীল প্রভুপাে কৃষ্দতািদির সি্থদরেষ্ পুদরাবহত । বতবন গুরু 
সাদজন বন,—স্বতঃবসদ্ মহাজনরূদপ এ প্রপদঞ্চ তঁার আবিভ্থ াি 
হদয়বেল । রারা তঁাদক অনুকরি ক’রদত রাদচ্, শ্রীল প্রভুপাদের 
দ্ারা হ’দয়বেল ি’দল বচৎকার ক’দর গঘািিা করদে, এদের েৃবষ্ভ্ী 
অদনক বনম্ন স্তদরর । তঁার মতদক অনুকরি ক’দর মদন ক’রদে,—
এদতই জীিদনর সার ্থকতা । রবে তঁার বশষ্য বহসাদি অনুকরি ক’রদত 
চাই, অরচ মদম্থ  মদম্থ  তঁার ভজনপদ্বতর Spirit অনুভি না কবর, 
তাহদল জীিদনর সার ্থকতা আস্দি না । শ্রীল প্রভুপাদের জন�দির 
মদধ্য এই রকম বিপে এদস পদড়দে । কম্থকাণ্ড ও জ্ানকাদণ্ডর Spec-
tacular deed এর উপর তারা গজার বেদচ্ । তঁার বশষ্য বহসাদি শুধু 
রবে আনুষ্াবনকতার উপর গজার বেদত চায়, অরচ তার মদধ্য প্রাদির 
স্পন্দন গনই,—এ রকম অনুকরদির �দল তারা ভবতিরাজ্য গরদক েদূর 
সদর রাদচ্,—অতল সমদুদ্র ডুদি রাদচ্, তাদের ভবতিরাদজ্য অভু্যেয় 
হদচ্ না । শ্রীল প্রভুপাদের অনুকরদি মঠ-মবন্দর, Exhibution, সভা-
সবমবত, গ্থে প্রকাশ চল্দে । এগুবল প্রািহীন অনবধকার চচ্থা োড়া আর 
বকেু নয় । িবহজ্থ �দতর বক্রয়া-কলাদপর বেদক গঝাঁক না বেদয় বনজ বনজ 
অবধকার-অনুসাদর ভবতিপদর চলাই গরেয় ।

 “গস্জস্হক্ধ ম্মকাজর রা ক্িষ্া স গুণঃ পক্রক়ীক্র্ম্মতঃ ।
 ক্বপরম্ময়স্তু গদাষঃ স্যাদুভজয়াজরষ ক্িশ্য়ঃ ॥”

—(শ্রীমদ্ভা�বত ১১।২১২)
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অবধকার অনুসাদর চলদলই ম্ল । এদত শ্রীশ্রীদ�ৌরসুন্দর সুখী 
হদিন । গতামাদের রা আদে, তাই বেদয় তঁার সদন্তািবিধান কদরা । 
গতামাদের অর ্থ, বিদ্া িবুদ্ ও স্বাস্্য—সি বকেু বেদয় তঁার সুখময়ী গসিা 
কদরা, মং�ল অনুিার্থ । গতামাদের রা resources আদে, গতামাদের 
ধনিল, জনিল—অর ্থাৎ গতামাদের সি্থস্ব বেদয় তঁার গসিা কদরা । শ্রীল 
রূপদ�াস্বাবমপাে, শ্রীল রায়রামানন্দ, শ্রীল প্রভুপাে মহাজন�ি তঁাদের 
সি্থস্ব বেদয় শ্রীশ্রীদ�ৌরসুন্দদরর প্রীবতবিধান কদরদেন । তাদের এই মহান্ 
আেশ ্থদক অনুসরি করা উবচত । তঁাদের আেশ ্থদক অনুসরি না ক’দর 
রবে অনুকরি করদত রাও; তাহদল ভুল হদি । শ্রীল রূপদ�াস্বাবমপাে 
িনৃ্দািদন এক একবেন একবি �ােতলায় রাবরি রাপন ক’দর শুষ্ 
চানা বচবিদয় শ্রীশ্রীদ�ৌরসুন্দদরর প্রীবতবিধাদনর জন্য কত গ্থে রচনা 
কদরদেন । তঁার এই অতু্যজ্জ্বল আেশ ্থদক অনুসরি কদর অনুকরি 
করদল জীিদন বিপর্থয় আসদি । তঁাদক ভ্যাঙ্ চাদনা হ’দি । গতমবন শ্রীল 
প্রভুপােদকও অনুকরি করার েরকার গনই । তঁাদক জীিদন অনুসরি 
কদরা । গতামার সামদর ্থ্য রতিুকু পাদরা, ততিুকু গসিা কদরা; তাদত 
শ্রীশ্রীদ�ৌরসুন্দর খুবশ হদিন । বতবন গরিা গতামার কাদে চান না, গসিা 
করািা বঠক হদি না । গতামাদের জনিল, অর ্থিল রা আদে, তার মদধ্য 
শাঠ্য কদরা না, অলসতা কদরা না । গহ অন্তর্থামী ঠাকুর ! তুবম আমাদক 
িবুদ্দরা� োও, রাদত গতামার গসিায় শাঠ্য বকংিা অনবধকার চচ্থা না 
কবর ।” কপিতা, প্রবতষ্া, প্রবতদরাব�তা, অন্যাবভলাি গসিার পদর িাধা 
সৃবষ্ কদর । অদন্যর গেখাদেবখ, অদন্যর অনুকরদি গরন গতামাদের মবত 
না রায় । িাবহদরর চাকবচক্য গরন শ্রীশ্রীদ�ৌরসুন্দদরর পােপদ্ম-গশাভা 
গরদক েদূর গিদন বনদয় না রায়, গসবেদক বিদশি লক্ষ্য রাখা প্রদয়াজন ।

আমাদের িল গকারায় ? কদয়কজন বনষ্পি শুদ্ বিষ্দির 
স্লাভ কত িড় ভা�্য,—এ ভাদ�্যর তুলনা গনই । একজন শুদ্ 
বনষ্পি বিষ্দির স্ জীিদন রদরষ্ । এরা গকান, দুষ্ শয়তানী মতলি 
বনদয় বমশদন আদস বন, গকান Position পাওয়ার জন্য আদস বন । হয়ত 
এদের খুি গিবশ গরা�্যতা গনই । বকন্তু এদত বকেু রায় আদস না । ভয় 
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শুধু গসইখাদন, রবে গতামার পােপদ্ম গসিা গরদক বিচু্যত হদয় পবড় । 
হাজার হাজার বশষ্য, �ণ্ডায় �ণ্ডায় মবন্দর চাই না । লক্ষ লক্ষ িাকার 
েরকার গনই । রজস্তদমাগুি-তাবড়ত িহু গলাদকর সমা�ম চাই না । 
Quantative success চাই না; qualitative success চাই । অদনক 
গলাক হ’দল লাঠালাবঠ হ’দি । িহু গলাদকর হাদত রবে েণ্ড োও, গশদি 
েণ্ড বনদয় মারামাবর হদি । সন্ন্যাসীর েণ্ড রবে লাবঠদত পবরিত হয়, 
তাহদল ভবতিরাদজ্য মহা দুদর্থা� ঘনীভতূ হদয় উদঠ । েণ্ড বেদয় গরন 
লাঠালাবঠ না কবর, ভবতিিল রাদত িবৃদ্ হয়, গসবেদক গরন তীব্র েৃবষ্ 
কবর । বিরা�ী হদয় গরন আলস্পরায়ি হদয় জীিন না কািাই,—
গসবেদকও েৃবষ্ রাখদত হদি । পঞ্চাশ জন শুদ্ বনষ্পি বিষ্ি পাওয়া 
রায়, তাহদল ভবতিদক আিতৃ করদি না । এদত ভবতি িবৃদ্প্রাতি হদি, 
এদত গকান উৎপাত সৃবষ্ হদি না, কদম্থর বেদক গঝাঁক ও জ্াদনর বেদক 
গঝাঁক ভবতিদক আিতৃ কদর । কতকগুবল গ্থে প্রকাশ করা, কতকগুবল 
মঠমবন্দর করা অদনক সময় ভবতিদক আিতৃ কদর । গসিার রখন 
প্রদয়াজন, তখন গরন ঘুবমদয় না পবড়, ঘুবমদয় পড়দলও িনু্রা আমাদক 
পবরচালন করদিন ।

——

গুবম্মানু�ত্য ও গ�ৌড়ীয় গুরুবজ� ম্মর
কৃপা চবক্িষ্ট্য

ভ�িাদনর করুিামবূত্থ শ্রীগুরুপােপদ্ম । শ্রীগুরুচরিপদ্ম গকিবল 
ভকবত সদ্ম । ভতূদ্রষ্াজীি�ি গুরুেশ ্থন করদত পাদর না । গসজন্য তারা 
িাস্তি ম্ল গরদক েদূর অিস্ান কদর । গুরুদেি ভ�িাদনর গসিা 
মবূত্থ—এই েশ ্থনই সুেশ ্থন । গুরুদেিদক শ্রুবতর সাহাদর্য েশ ্থন করা 
রায় । জড়চকু্ষর দ্ারা গুরুপাে-পদদ্মর ররার ্থ েশ ্থন হয় না, গরেৌতেশ ্থদনর 
মাধ্যদম গুরুদেদির গুরুত্ব উপলধি হয় ।
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গিেেৃক্-জনই শ্রীগুরুদেি । তত্ত্বদ্রষ্া গুরুদেদির স্, কৃপা ও 
সাবন্নধ্য লাদভ জীদির ভুত-েশ ্থন িা মাংস েশ ্থদনর উপরম হয় । বরিবিধ 
তত্ত্ব-েৃবষ্-সম্পন্ন বতন গরেিীর গুরু আদেন । জ্ানী গুরুর স্ কৃপায় 
ব্রহ্ম সাক্ষাৎকার িা ব্রহ্মানুভবূত লাভ করা রায় । গরা�ী গুরুর স্ ও 
কৃপাসাবন্নদধ্য পরমাত্ম সাক্ষাৎকার লাভ হয় বকন্তু ভ�িদ্ দ্রষ্া ভতিগুরুর 
স্ ও কৃপায় ভ�িদ্ েশ ্থন, ভ�িাদনর প্রীবতময়ী পবরচর্থ্যা লাভ হয় ।

ভ�িান্ ভবতি িা প্রীবতর বিিয় । ভ�িান্ এিং ভদতির মধ্য 
ভবতি বনত্য িত্থমান । গুরুপােপদ্ম ভ�িদ্ গপ্রষ্জন । ‘গুরু কৃষ্ গপ্রষ্ 
জদনদর’। গুরুদেদির কৃপায় ভ�ির্ত্ব-ও ভবতিতত্ত্ব জ্ান লাভ হয় এিং 
ভ�িাদন প্রীবতলাভ হয় । প্রীয়ত্বধদম্থ  প্রবতবষ্ত শ্রীগুরুদেিদক প্রবিপাত, 
পবরপ্রশ্ন ও পবরচর্থ্যার দ্ারা ভ�িদেশ ্থন ও ভ�িদ্-গসিা প্রাবতি হয় ।

গুরুদেদির হৃেয়-কমদল িহড়শ্বর্থ্যশালী ভ�িান্ বনত্য বিলবসত । 
শ্রীকৃষ্ তঁার হৃেদয়র সম্পে স্বরূপ । আবরেতজনদক বতবন কৃষ্দক প্রোন 
করদত পাদরন । তঁার কৃপা ও স্ ি্যতীত জীদির সংসার সমদু্র হদত 
বনস্তাদরর অন্য গকান উপায় গনই । পবূ্্থ  পবূ্্থ  জদন্মর পুঞ্জীভতূ অনর ্থ 
শ্রীগুরুপােপদ্ম আরেদয়র সদ্ সদ্ বিনষ্ হয় । তঁার শ্রীচরিারেদয়র 
�দল ভ�িদ্-সম্বন্জ্ান লাভ হয় এিং সংসাদরর আত্মীয় স্বজদনর প্রবত 
কত্থি্যদিাধ ও আসবতি িা মমত্বদিাধ েরূীভতূ হয়; অর ্থস্বরূপ ভ�িাদনর 
করা এিং গসিায় রেদ্া-রুবচ-আসবতি—ভবতির ক্রমানুরায়ী পবরিবধ ্থত 
হয় । ভ�িান্ কাহাদকও সাক্ষাৎভাদি কৃপা কদরন না । গুরুদেদির 
মাধ্যদমই আবরেতজদনর প্রবত কৃষ্-কৃপা িবি্থত হয় । বতবন বশষ্যি� ্থদক 
গকিল নাম মন্ত্র প্রোন কদরন তা নয়, নাম মদন্ত্রর সদ্ কৃষ্ সম্বন্বিজ্ান 
এিং ভজন বশক্ষা উপদেশ প্রোন কদর বশদষ্যর িাস্তি ম্ল লাদভর 
পর পবরষ্ার কদর গেন । গুরুদেদির কৃপা, স্ ও বশক্ষাবে প্রাতিজদনর 
হৃেদয় ভ�িন্নাম ও মন্ত্রাবে স্বাভাবিক স্বূত্থপ্রাতি হয় ।

ভবতিতর সাধক�ি অর ্থাৎ জ্ানী এিং গরা�ী�িও তর্ৎ গুরুর 
প্রবত রেদ্া বনদিেন কদর রাদকন, বকন্তু তর্ৎ সাধদনর মদধ্য মবুতি িা 
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বসবদ্লাদভর পর গুরুদসিা িা গুরুপজূা তঁারা পবরত্যা� কদর রাদকন । 
ভতি সাধক�ি বকন্তু সাধনকাদল গরমন গুরুদসিা কদর রাদকন, ভবতির 
বসবদ্ অর ্থাৎ গপ্রমলাদভর পর বনত্যকাল গুরুদসিা কদর রাদকন ।

শাস্তীয় রেদ্াবিহীন গকামল রেদ্াবিবশষ্ ভতি�ি ভ�িে গসিার 
জন্য গচষ্াশীল রাদকন । তঁারা গুরুদসিার বেদক বিদশি গুরুত্ব গেওয়ার 
প্রদয়াজন মদন কদরন না, বকন্তু তঁাদের গসই প্রকার ভ�িদ্ গসিা 
বিজ্ান সর্ত হয় না অর ্থাৎ ভ�িাদনর সুদখ পর্থ্যিবসত হয় না । গসজন্য 
ভ�িান তাহা প্রীবতপিূ্থক গ্হি কদরন না । বকন্তু ভ�িদ্-গসিাকুশলী 
শ্রীগুরুপােপদদ্মর গসিার �দল, গসিার পবরপাবি সহদজ হৃেদয় 
উপলধি হয় । গুরুপােপদ্ম ঐকাবন্তক ভদতির গসিাবি আত্মসাৎ কদরন 
না । বতবন সমাশয় বনত্য ম্ল সাধন কদরন । গ�ৌড়ীয় বিষ্িাচার্থ্য 
শ্রীলরূপদ�াস্বাবমপাে গচৌিবট্ প্রকার ভতি্যা্ রাজদনর করা িলদত 
ব�দয় সব্্থ প্ররদম গুরুপাোরেয় এিং গুরুদেদির বনকি ভ�িদ্ বিিয়ক 
বশক্ষা ও েীক্ষাবে গ্হদির বনদদে্থ শ বেদয়দেন । সুতরাং ভতিসাধক 
মাদরিরই গুরুদসিা ও গুি্থানু�ত্য চরম এিং পরম প্রদয়াজন । গুরুদেদির 
বক অবভপ্রায়, তঁার বক মদনাভীষ্, বতবন বকদস সুখী হদিন, এিা বশদষ্যর 
একমারি বচন্তনীয় এিং করিীয় । অনুরূদপ গুরুদেিও বশদষ্যর পরমার ্থ 
পদরর বনত্য িান্ি, স্ী এিং বনত্যম্লকামী । গুরু-বশদষ্যর এই 
সম্বন্বি বনত্য িত্থমান রাদক ।

গ�ৌড়ীয় গুরুি� ্থ রবসকদশখর কৃষ্-পােপদদ্মর গসিারস 
উপাসনার বশক্ষা গেন । রঁারা গুরুদেিদক গকিলমারি ব্রহ্মা, বিষু্ ও 
মদহশ্বর-স্বরূপ িবলয়া িন্দনা কদরন, তঁারা ব্রহ্ম, পরমাত্মা ও ভ�িদ্-
স্বরূপ সাক্ষাৎকাদরর উপায়—জ্ান, গরা� ও বিধী ভবতির উপাসনা 
কদর রাদকন । রবসকদশখর ব্রদজন্দ্রনন্দন কৃষ্-ব্রহ্ম পরমাত্মা-ভ�িাদনর 
অংশী ও মধুর রস-স্বরূপ এিং মধুর গপ্রমভবতির িশ্য । মধুর গপ্রমভবতির 
স্ান গ�াদলাক । তরায় রবসকদশখর কৃষ্ মধুর রদসর পবরকরিদ� ্থর 
মধুর-গপ্রমরদসর বিিয় হদয়, মধুর গপ্রমরদসর আরেয় পবরকরিদ� ্থর 
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গসিা স্বীকার কদর গপ্রম-রস আস্বােন কদরন ও তোবরেত�িদক গপ্রম-
গসিারস আস্বােন করান । এই রবসকদশখর কৃদষ্র গপ্রম-গসিারস 
আস্বােন করাদত পাদরন—ব্রহ্মা-বিষু্ ও মদহশ্বদরর অংশী শ্রীকৃদষ্র 
বদ্তীয় স্বরূপ একমারি শ্রীিলদেি ও হ্াবেনী-প্রধান স্বরূপশবতির মতূ্থ  
বিগ্হ শ্রীরাধারািী । গসইদহতু গ�ৌড়ীয় গুরুি� ্থদক অবভন্ন িলদেি 
িা বনত্যানন্দ-স্বরূপ এিং শ্রীরাধার বনত্য বকংকরী গজদন তঁাদের 
আবরেতি� ্থ িন্দনা কদর রাদকন ।

প্রমািশাস্তচড়ূামবি শ্রীমদ্া�িদত বনবম নিদরাদ�ন্দ্র সংিাদে 
বিদেহরাজ-বনবমহক নিদরাদ�দন্দ্রর অন্যতম শ্রীপ্রিদু্ঋবি তত্ত্ব বজজ্াসু 
অর ্থাৎ বনজ আত্মম্লকামী, জীদির একমারি কর্্থি্য গুরুপােপদদ্মর 
শরি িা আরেয় প্রার ্থনা—এই প্রসদ্ এিং গুরুর স্বরূপ লক্ষি সম্বদন্ 
িদলদেন—

 “তস্মাৎগুরুং প্রপজদ্ত ক্ে্ঞাসুঃ গশ্রয়ঃ উর্মম্ ।
 িাজদে পজর চ ক্িষ্ণাতং ব্রহ্মনু্যপিমাশ্রয়ম্ ॥
 তত্র ভা�বতান্ ধমম্মাি ক্িজক্ষদ্ গুর্ম্ম াত্বজদবতঃ ।
 অমায়য়ানুবরৃ্্যা চরস্তুজষ্দার্জদা হক্রঃ ॥”

ভাঃ ১১।৩।২১-২২
আত্মার বনজম্লকামী ি্যবতি গিোবে শাদস্তর তাৎপর্থ অিধারদি বরবন 
সুবনপুি এিং অপদরাক্ষ অনুভবূত সম্পন্ন, বরবন ভা�িদ্-সাক্ষাৎকার 
লাভ কদরদেন অর ্থাৎ গপ্রম-গনদরি ভ�িদেশ ্থন কদরদেন এিং অপরদকও 
বরবন কৃপাপবূ্্থ ক ভ�ির্ত্ব-বিজ্ান প্রোনপবূ্্থ ক ভ�িদ্ সাক্ষাৎকার 
করাদত পাদরন, এইরূপ আচরিশীল (মহাভা�িত) গুরুদেদির 
শ্রীপােপদদ্মর শরি িা আরেয় গ্হি করদিন । কারি শ্রুবতশাদস্ত 
পারং�ত ভ�ির্ত্ত্ববিদ্-জনই জীদির সব্্থ প্রকার সংশয়, সদন্দহ ও তদক্থর 
গেেন কবরদত সমর ্থ । গুরুদেিদক পরমার ্থ পদরর বনত্য পরম িান্ি 
এিং সব্্থ দেিময় হবরস্বরূপ জ্াত হদয় তঁার বনকি ভ�িদর্ািিাত্মক 
ভা�িদ্ম্থ   বশক্ষা গ্হি ক’রদত হদি । ভা�িদ্ম্থানুশীলদনর বশক্ষা 
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প্রোনকারী শ্রীগুরুদেদির আরেয় ি্যবতদরদক জীদির বনত্য িাস্তি 
প্রদয়াজন পুরুিার ্থ-গরেষ্ ভ�িদ্দপ্রম লাদভর অন্য উপায় নাই । 
ভা�িত-গুরুপােপদ্ম আরেয়কারীর ভ�িদ্দসিা ি্যতীত ইতরাবভলাি 
সমদূল বচরতদর বিনষ্ হয় । কপিতাশনূ্য হদয় গভা�সুখ িা মবুতিসুখ 
এমনবক বসবদ্সুখ কামনা পবরত্যা� কদর বনরন্তর গুরু-গসিার দ্ারা 
হৃেদয়র জন্মজন্মান্তদরর অজ্ানতা, মাবলন্য, কাবলমা বিেবূরত হয়; 
তখন পবরমাবজ্থ ত হৃেদয় কৃষ্কাষ্ জ্াদন বস্ত হদয় ভ�িদর্ািিাত্মক 
ভ�িদ্ম্থানুশীলন করদত সমর ্থ হন ।

ভা�িত-মবূত্থ স্বয়ং ভ�িান্ শ্রীকৃষ্হচতন্য মহাপ্রভু কবলরদু� 
গুরুরূদপ অিতীি ্থ হদয় কবলকিবলত অবিদ্াগ্স্ত ভ�িদ্বিমখু জীিদকও 
নামসংকীত্থনাত্মক ভা�িদ্দম্থর বশক্ষা ও েীক্ষা প্রোন কদরদেন । বতবন 
স্বয়ং গুরুপােপদ্ম আরেয় করিান্তর পারিাপারি গরা�্যাদরা�্য বিচার না 
কদর আচণ্ডাদল গ�ালদকর �ঢ়ূধনস্বরূপ ভ�িদ্-গপ্রম নাম-সংকীর্্থন 
দ্ারা বিতরি কদর জ�দ্ গুরুর কার্থ কদরদেন । তঁার সুমহান আেশ ্থ ও 
বশক্ষা এিং বনদে্থশগুবল গ্থোকাদর বলবপিদ্ না রাকদলও বশক্ষাষ্দক 
তার বকেু বেগ্ েশ ্থন প্রাতি হওয়া রায় । ঈশ্বরবিমখু জীিদক ভ�িদ্ 
সার্খু্য প্রোন করার জন্য শ্রীহচতন্য মহাপ্রভুর প্রের্ সম্বন্ অবভদধয় 
প্রদয়াজনাত্মক উপদেশগুবলদক গ�ৌড়ীয় বমশদনর মলূ পুরুি শ্রীল 
সবচ্োনন্দ ভবতিবিদনাে ঠাকুর স্বরবচত েশমলূ বশক্ষা পুবস্তকায় বিশদ্-
ভাদি আদলাচনা কদরদেন ।

শ্রীল ভবতিবিদনাে, ঠাকুদরর সমদয় গ�ৌড়ীয় সম্প্রোদয় অপধম্থ  
িা েলধর্্থ  গেখা গেয় । বতবন মহাপ্রভুর প্রচাবরত বিমল গপ্রমধদম্থর 
সুপ্রচারাদর ্থ তাবত্ত্বক রেদ্া লাদভর জন্য উতি েশমলূ-বশক্ষা গ্দথে 
সম্বন্ অবভদধয় প্রদয়াজনাত্মক বিচাদর িদলদেন—গুরু পরম্পরায় 
প্রাতি গিেিািীবি প্ররম বশক্ষা এিং গিে ও তেনু�ত শ্রীমদ্া�িতাবে 
শ্রুবতশাস্তানু�ত প্রত্যক্ষাবে প্রমাি দ্ারা নয়বি বশক্ষা প্রাতি হওয়া 
রায়—
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১ । শ্রীহবর পরমতত্ত্ব ২। বতবন সি্থশবতি সম্পন্ন ৩ । বতবন অবখল 
রসামতৃবসনু্ ৪। জীিসমহূ তঁাহার বিবভন্নাংশ ৫। িদ্জীি মায়াগ্স্ত 
৬। মতুিজীি মায়ামতুি ৭। বচেবচৎ বিশ্বই শ্রীহবরর অবচন্ত্য গভোদভে প্রকাশ 
৮। ভবতিই একমারি সাধন ৯। প্রীবতই একমারি প্রদয়াজন ।”—শ্রীকৃষ্ 
বচতন্য মহাপ্রভুর বশক্ষা অিলম্বদন বতবন সম্বন্াবভদধয়প্রদয়াজনাত্মক 
বিজ্ান-সম্ববলত িহু ভবতিগ্দথে ভ�ির্ত্ব-বিচার ও জীিতত্ত্ব বিচার 
আদলাচনা কদর অচাদর্থ্যর কার্থ কদরদেন । তৎপ্রিীত গ্দথে উদল্খ 
আদে—জীদির গেহি্যাবধ বনরাময়াদর ্থ গরমন েশমলূাবরষ্ িা েশমলূ 
পাঁচন গসিনীয়, তদ্রূপ ভিি্যাবধর উপশমাদর ্থ েশমলূ বশক্ষা গ্থেবি 
জীিমাদরিরই অনুশীলনীয়; েশমলূ বশক্ষায় বশবক্ষত েীবক্ষত না 
করাইয়া গ�ৌড়ীয় সম্প্রোদয় পঞ্চম সংস্কার প্রোন কবরদল সম্প্রোয় 
কলবুিত হইদি ।

শ্রীল ভবতিবিদনাে ঠাকুদরর সুমহান বশক্ষা ও আেদশ ্থ বশবক্ষত 
শ্রীল ভবতিবসদ্ান্ত সরস্বতী গ�াস্বামী প্রভুপাে গেদশ গেদশ ও স্াদন 
স্াদন মঠ-মবন্দরাবে স্াপন এিং বিষ্ি সন্ন্যাসী প্রচারকাবে গপ্ররি কদর 
শুদ্ভবতি প্রচাদরর সুি্যিস্া কদরদেন । বতবন বেদলন ভা�িত িািীর 
মরূ্্থ বিগ্হ । তঁার উপদেশািলীদত িদলদেন “আমরা ইি, কাঠ পারদরর 
বমবস্ত হইদত আবস নাই । িািীর বপয়ন মারি ।”
“শত লাঞ্ছনায় শত �ঞ্জনায় আপনারা হবরকীর্্থন োবড়দিন না । 
গর সময় আমরা হবরকীর্্থন োবড়ি পাবরপাবশ্ব্থক অিস্া আবসয়া 
আমাবে�দক আক্রমি কবরদি ।” তঁার সি্থঅবন্তম উপদেশ আবরেত�দির 
প্রবত গুি্থানু�দত্যর চরম উপদেশ জাবনদয়দেন—আপনারা সকদল 
বমবলয়া বমবশয়া মলূ আরেয়-বিগ্দহর (শ্রীগুরুপােপদদ্মর) আনু�দত্য 
রাবকয়া এক তাৎপর্থ্যপর  হইয়া শ্রীরূপরঘুনাদরর িািী কীর্্থন কবরদত 
রাবকদিন ।” 

নয় প্রকার ভতি্যাং�গুবলর মদধ্য গ�ৌড়ীয়গুরুি� ্থ মহাপ্রভু-প্রেবশ ্থত 
নতৃ্যসংকীত্থন ও শ্রীবিগ্দহর পবরচর্থ্যা এই দুইবির উপর বিদশি গুরুত্ব 
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বেদয়দেন । এই দুই প্রকার ভতি্যং� রাজদনর দ্ারা ভ�িাদনর িাচক 
স্বরূপ নাম-প্রভুর এিং িাচ্যািতার শ্রীবিগ্দহর সুদখাৎপাবেকা গসিা ও 
পবরচর্থ্যা করা রায় । গুি্থানু�দত্যর সদ্ শ্রীহবরসদন্তািিাত্মক িবৃর্ বনদয় 
বনষ্পিভাদি গ�ৌড়ীয়গুরুি� ্থ-প্রেবশ ্থত ভতি্যাং�গুবলর অনুশীলন 
করদল সজাতীয়াশয় ও বস্গ্ধ ভতি�দির প্রবত শ্রীগুরুপােপদদ্মর 
কৃপাশীি বিদশিভাদি িবি্থত হয় ।

——

শ্রীশ্রীগুরুতত্ ও মক্হমা
 রস্য প্রসাদদ্ ভ�বৎ-প্রসাজদা
 রস্যাপ্রসাদ্ৎ ি�ক্তঃ কুজতাঽক্প
 ধ্যায়ং স্তুবংতস্য রিক্স্তসন্ধ্যং
 বজদি গুজরাঃ শ্রীচরণারক্বদিম্ ॥

শ্রীিনৃ্দািন ধাদম শ্রীগুরুপােপদদ্মর প্রবতবষ্ত শ্রীহচতন্য সারস্বত মঠ 
ও বমশদন স্ানীয় ভতি�দির আগ্হাবতশদর্য আদয়াবজত গুরুপজূায় 
ভতি�ি শ্রীগুরুদেদির গর মবহমা কীত্থন কদর আত্ম-কল্যাি িরি 
কদরদেন—তা শুনিার গসৌভা�্য লাভ কদর কৃতার ্থ হদয়বে ।

গুরুদেিদক জানদত হদল গুরু-কৃপা লাভ করদত হদি । গভৌবতক 
ভবূমকায় গুরুতত্ত্ব জ্াত হওয়া রায় না । ভদূতর সদ্ রাদের সম্বন্ 
রদয়দে অর ্থাৎ বপতামাতা হদয় পুরিকন্যার সদ্ সম্বন্ পাবতদয় রারা 
প্রীবত করদে, িা স্বামী হদয় স্তীর সদ্ ও আত্মীয়-স্বজন িনু্-িান্দির 
সদ্ গভৌবতক ভবূমকায় গর প্রীবত করা রায়—এই প্রীবত ক্ষিস্ায়ী, 
নাশশীল এিং পবরিাদম দুঃখ ও তাপ প্রোন কদর । পাঞ্চদভাবতক 
গেহ ও মদনর দ্ারা অাপাতরম্য িস্তুর অনুশীলদন স্বাবনিক সুখ িা 
তাৎকাবলক ও বনবমবর্ক আনন্দ লাভ হয় । গেহ ও মন—জড় িস্তু । 
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এর মদধ্য গচতনিস্তু আত্মা রদয়দে িদল গেহ, ইবন্দ্রয় ও মন গচতদনর 
ন্যায় প্রতীত হয় । আত্মার সদ্ বিভু ও সবচ্োনন্দ-স্বরূপ ভ�িাদনর 
বনত্য সম্বন্ রদয়দে । জীদির িাস্তি পবরচয় হল—গস বিভু গচতন স্বরূপ 
পরমাত্মা িা ভ�িাদনর বনত্য োস, শবতি এিং অংশ । ভ�িাদনর সদ্ 
জীদির এই সম্বন্বি বনত্য । ভ�িবন্নজজন শ্রীগুরুপােপদ্ম অহহতুকী কৃপা 
পরিশ হদয় ভা�্যিান জীিদক এই প্রকার ভ�িদ্-সম্বন্-বিজ্ান প্রোন 
কদরন । জীি তার বনজ স্বরূপ বিভ্রান্ত হওয়ার েরুি মায়া-সৃষ্ গেহ, 
�হৃ, আত্মীয় স্বজদনর সদ্ আত্মদিাধ কদর আধ্যাবত্মক, আবধদভৌবতক 
ও অাবধহেবিকাবে তাপরিয় দ্ারা জজ্থ বরত হদচ্ । ভ�িদ্ বিস্তৃ হদয় 
আত্মীয়-স্বজন পবরিারি� ্থ, গেশ-েদশর সদ্ প্রীবতর ি্যিহার কদরও 
বনত্য আনন্দ লাভ করদত পারদে না । ভ�িবদ্মখু অিস্ায় জন্মমতুৃ্য 
মালায় তাদক �তায়াত করদত হদচ্ ।

ভ�িাদনর করুিামবূত্থ শ্রীগুরুপােপদ্ম এই প্রকার কৃষ্ গভালা 
জীদির প্রবত েয়াদ্র্থ-বচর্ হদয়, তাদক স্বরূদপর জ্ান অর ্থাৎ ভ�িদ্-
সম্বন্-বিজ্ান োন কদরন । গুরুদেদির স্ ও সাবন্নধ্য এিং উপদেশ 
লাভ কদর ভা�্যিান জীদির মাবয়ক েশার উপরম হয় । তখন গস 
গেহ, মন আবে গভাবতক ভবূমকা হদত আত্মভবূমকায় বস্ত হয় । 
ভ�িান্ একমারি প্রভু, জীি তঁার োস িা গসিক এিং ভ�িাদনর গসিা 
করাই জীদির কর্্থি্য—এই গিাধিা শ্রীগুরুদেি স্বরূপ-বিস্তৃ জীদির 
হৃেদয় জাব�দয় গেন । স্বরূদপর উদদ্াধন হদল বপতামাতা, পুরি-কন্যা, 
আত্মীয়স্বজন�দির প্রবত প্রাকৃত ভবূমকা কত্থি্যদিাধ বশবরল হদয় রায় । 
আত্মীয় স্বজদনর প্রবত গভৌবতক ভবূমকায় কর্্থি্য করাদক িি ্থারেম ধম্থ  
িদল । িি ্থারেম-ধম্থানুষ্ান দ্ারা সাক্ষাৎ হবরদতািি হয় না । গুরুদেি 
আবরেত জনদক আত্মার বনত্যশাবন্ত লাদভর জন্য ভা�িদ্ম্থানুশীলদনর 
উপদেশ কদর রাদকন । ভা�িদ্র্্থ ানুশীলদনর অপর নাম হবরদতািি । 
হবরদতািিই গুরুদেদির একমারি ব্রত । বতবন বনদজ হবরদতািি সব্্থ ক্ষি 
করদেন এিং অপরদকও হবরদতািি—হবরদসিায় বনরতুি রাদখন । এই 
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প্রকার লক্ষি গ�াষ্ানন্দী গুরুর মদধ্য পবরলবক্ষত হয় । বিবিতিানন্দী 
গুরু একাকী ভজন কদরন; অন্যদক ভজন বশক্ষা োন িা উপদেশ প্রোন 
কদরন না । শ্রীল ভবতিবিদনাে ঠাকুর, শ্রীল প্রভুপাে, শ্রীগুরুমহারাজ 
প্রমখু গ�ৌড়ীয় গুরুি� ্থ গ�াষ্ানন্দীর ভজনােশ ্থ গেবখদয় তোবরেত জদনর 
বনত্য িাস্তি কল্যাি সাধন কদরদেন । তঁারা উর্ম ভা�িত হদলও মধ্যম 
অবধকাদর গনদম এদস ভ�িাদনর সদ্ প্রীবতর ি্যিহার এিং ভতি�দির 
সদ্ বমরিী, অজ্ জনদক কৃপা এিং বিদদ্িীদক উদপক্ষা কদর রাদকন ।

গুরুপাে-পদ্মাবরেতজন গুরুদেিদক গর পজূা কদরন, প্রকি গুরুদেি 
গসই পজূা পিূ্থ পিূ্থ গুরুিদ� ্থর মাধ্যদম শ্রীহবর গেদির বনকি গপৌঁদে 
গেন । বতবন বশদষ্যর পজূার গকান উপায়ন আত্মসাৎ িা বনদজর গভাদ� 
বনরতুি কদরন না । প্রকি আচাদর্থ্য পজূার দ্ারাই ররার ্থ হবরদেদির পজূা 
িা সদন্তাি বিধান করা হয় ।

“ে�জত প্রকট ভাই               তাহা ক্বিা �ক্ত িাই,
রক্দ চাও আপি কুিল ।”

কৃষ্ই জীদির বনত্য ম্ল বিধাদনর জন্য গুরুরূদপ জ�দত প্রকি 
হদয়দেন । সুতরাং িত্থমান আচাদর্থ্যর আরাধনা োড়া িাস্তি কল্যাি 
লাদভর অন্য উপায় গনই ।

গুরুতত্ত্ব ও ভ�ির্ত্ত্ব এক এিং অবভন্ন হদলও গুরুদেি হদলন—
ভ�িাদনর গসিক বিগ্হ । বতবন গিেেৃক্ এিং ভ�িদে দ্রষ্া । তঁার সাবন্নধ্য 
এিং কৃপায় অনবত বিলদম্বই জীদির ভতূ েশ ্থন িা মাংস েশ ্থন বিনষ্ 
হয় । মাংসেৃক্ জন গুরুপােপদদ্মর ররার ্থ স্বরূপ উপলবধি করদত পাদর 
না; তারা তঁাদক মনুষ্যমারি জ্ান কদর তার চরদি অপরাধ কদর রাদক । 
এই অপরাদধর �দল অদধা�বত হয় । শ্রীবনত্যানন্দ প্রভু গরমন পবতত, 
পাপী তাপী, েীন, হীন, আচণ্ডাদল কৃষ্দপ্রদম বিতরি কদরবেদলন । 
বনত্যানন্দা বভন্ন শ্রীগুরুপােপদ্ম গতমবন গরা�্যাদরা�্য, পারিাপারি 
বনবি্থচাদর অহহতুকী কৃপা কদর শ্রীকৃষ্দপ্রদম গসিা প্রোন কদর 
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সকলদক বনত্য িাস্তি ম্ল লাদভর পদর চাবলত করদেন । বতবন ভ�িদ্ 
তত্ত্ব-জ্ান প্রোন কদর জীি-হৃেদয়র সব্্থ প্রকার অনর ্থ, অন্যাবভলাি ও 
কপিতা বিেবূিত কদর সকলদক কৃষ্-কাষ্ গসিায় উদ্ুদ্ কদরন ।

�ীতায় শ্রীকৃষ্ অজুি্থ নদক গুরুদসিার দ্ারা তত্ত্বজ্ান লাদভর 
উপদেশ কদরদেন—

 ‘তক্বৈক্দ্ধ প্রক্ণপাজতি পক্রপ্রজনেি গসবয়া ।
 উপজদক্ষ্যক্তি গত ্ঞািং ্ঞাক্িিংস্তত্-দক্ি ম্মিঃ’ ॥

(�়ীঃ ৪।৩৪)

ভ�িত্ত্বদ্রষ্া গুরুদেদির বনকি প্রবিপাত অর ্থাৎ েণ্ডিন্নবত সহকাদর 
এিং সহকাদর এিং গসদিান্মখু বচদর্ জীিতত্ত্ব ও পরতত্ত্বাবে বিিদয় প্রশ্ন 
করদল কৃপামবূর্্থ  শ্রীগুরুপােপদ্ম শুশ্রূি,ু অনু�ত এিং বজজ্াসুজনদক 
ভ�িদ্-সম্বন্ বিজ্ান প্রোন কদর তার ভ�িদ্ ভজদনর অন্তারায়-স্বরূপ 
সব্্থ  প্রকার সদন্দহ ও সংশয়াবে বনরসন কদর গেন । তক্থ, রবুতি, পাবণ্ডত্য 
িা গরা�্যতার দ্ারা সম্বন্-জ্ান লাভ করা রায় না, গুরুদসিার মাধ্যদম 
অল্পকাদলর মদধ্য আবরেত জদনর হৃেদয় স্বাভাবিক ভাদি জীিতত্ত্ব ও 
ভ�ির্ত্ত্বাবে সু্বরত হয় । গুরুপাে-পদদ্মর গসিা ি্যবতদরদক তত্ত্বজ্ান 
লাদভর সি্থপ্রকার গচষ্া বি�ল হয় ।

শ্রীল প্রহ্াে মহারাজ অসুর িালক�িদক ভ�িদ্ ভজদনর 
উপদেশ প্রোন কাদল অন্যান্য ভতি্যাং� রাজন অদপক্ষা গুরুদসিারূপ 
ভতি্যাং� অনুষ্াদনর উপর বিদশিভাদি গুরুত্ব বেদয় িদলদেন—

 গুরুশুশ্রূষয়া ভতি্যা সর্ম্ম লব্াপ ম্মজণি চ ।
 সংজ�ি সাধুভতিািাম়ীশ্বরারাধজিি চ ॥

(ভাঃ ৭।৭।৩০)

গুরুশুশ্রূিার দ্ারা জীদির ভ�িদ্-ইতর বিিয়াসবতি সব্্থ প্রকাদর 
বিনষ্ হয় এিং ভুবতি, মবুতি বসবদ্ লাদভর স্পহৃাবে অন্যাবভলািরূপ 
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সব্্থ প্রকার অনদর ্থর উপশম হয় ও পরমার ্থ-স্বরূপ ভ�িদ্ গসিা এিং 
পবরচর্থ্যায় রুবচ, আসবতি ক্রমশঃ পবরিবধ ্থত হয় । ভ�িদর্ািি করদত 
হদল শুদ্ভবতি-সাধদকর পদক্ষ গুরুদসিাই সব্্থ দরেষ্ ও একমারি কর্্থি্য ।

গুরুপােপদ্ম অনু�ত জনদক গকিল আরেয় োন কদরন, তা নয়; 
আরেয় োদনর সদ্ নাম, মন্ত্র বশক্ষা ও তদত্ত্বাপদেশজ্ানাবে প্রোন কদর  
বশষ্যদক ভজন রাদজ্য দ্রুত অগ্সর কবরদয় গেন । তরাকবরত গুরু�ি 
বশষ্যদক গকিল নাম মন্ত্রাবে বেদয় রাদকন; বকন্তু নাম বক িস্তু, মন্ত্র 
বক িস্তু এিং জীি বক তত্ত্ব ও ভ�িান্ বক তত্ত্ব—এই সি সম্বন্-জ্ান 
োদনর গচষ্া কদরন না । এর �দল বশদষ্যর সংসার িন্ন, অবিদ্া ও 
অনর ্থাবের উপশম হয় না । নাম-মন্ত্র-উপলধি মহান্ত গুরুপােপদদ্মর 
সাক্ষাৎ সং�, কৃপা ও উপশম লাভ না করদল নাম ও মন্ত্রাবে সুষু্ভাদি 
স্বূরত হয় না । মহান্ত গুরুপােপদ্ম বশষ্যদক নাম-মন্ত্রাবে োদনর সদ্ 
ভ�িদ্ শ্রুবতও বেদয় গেন । ভ�িদ্-সাক্ষাৎকার লাভ করদত হদল গুরু-
পােপদদ্মর বনকি গরেৌত-জ্ান লাভ করদত হদি । গরেৌত েশ ্থন োড়া 
ভ�িদ্ সাক্ষাৎকার িা ভ�িদ্ গসিা লাভ সম্ি হয় না । ‘কান বেয়া 
ভ�িান্দক গেখ’। গুরুমখুবনঃসৃত তত্ত্বজ্ান লাভ করদল বেি্য চকু্ষর 
দ্ারা ররার ্থ ভ�িদেশ ্থন হয় ।

কম্তী�ি, জ্ানী�ি ও গরা�ী�ি গুরুপজূা কদর রাদকন । কম্থ , 
জ্ান, গরা�াবে সাধদনর �লস্বরূপ ভুবতি মবুতি ও বসবদ্ ইত্যাবে লাভ 
হদল তর্ৎ সাধক�ি তর্ৎ গুরুদক িজ্থ ন কদর রাদকন । শুদ্ ভতি�ি 
বনরন্তর গুরু-আরাধনা কদর রাদকন । ভবতিদত বসবদ্ অর ্থাৎ গপ্রমলাভ 
করদলও তঁারা সি্থক্ষি গুি্থানু�ত্যই কদর রাদকন; কখনও গুরুপােপদ্ম 
গরদক বিবচ্ন্ন রাদকন না । গপ্রবমক মহান্ত গুরুর অনু�মন শুদ্ভতি�ি 
সি্থকাদল সব্্থ ািস্ায় কদরন । শ্রীল জীিপাে ভবতিদত বসবদ্ অর ্থাৎ 
গপ্রমলাদভর উপায় িদলদেন—‘গুরু শাস্ত, রেদ্া, রুবচ, অনু�বত 
বসবদ্ ।

গুরুদেদির বনকিই গরেৌত শাদস্তর ররার ্থ তাৎপর্থ অিধারি করা 
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রায় । বতবন হদলন শাস্তমবূর্্থ  । বতবন গরমন পরব্রহ্ম অনুভিশীল অর ্থাৎ 
অপদরাক্ষ-অনুভবূত সম্পন্ন, গতমবন শব্দব্রদহ্মও পারেশ্তী । গিেসার 
শ্রীমদ্া�িতাবে শাদস্তর সমস্ত বসদ্ান্ততত্ত্ব তঁার বজহ্ায় সি্থক্ষি সু্বরত 
হয় । শ্রীগুরুদেদির স্ ও কৃপার �দল ভবতি সাধদকর শাস্তীয় রেদ্া 
লাভ হয় । এই অিস্ার গরদক ক্রমশঃ রুবচ ও আসবতি প্রভৃবত ভবতির 
ভবূমকায় দ্রুত অগ্সর হওয়া রায় এিং গুি্থানু�ত্যময়ী ও বনরন্তর্থময়ী 
হবরদসিার দ্ারা ভবতিদত বসবদ্ অর ্থাৎ গপ্রমলাভ হয় ।

গুরুর স্বরূপ হল—বতবন হ্াবেনী-প্রধান স্বরূপশবতিমদ্ বিগ্হ । 
বতবন সি্থক্ষি কৃষ্দক সদি্থবন্দ্রদয়র দ্ারা নবন্দত করদেন । কৃষ্দতািি 
ি্যতীত তঁার আর অন্য গকান কৃত্য গনই । শ্রীরাধা-গ�াবিদন্দর সি্থপ্রকার 
সুখ-বিধাদন বতবন সি্থক্ষি তৎপর রাদকন । রসস্বরূপ কৃদষ্র ররার ্থ 
উপলবধি কবরদয় গেন শ্রীগুরুপােপদ্ম । বতবন সৎবশষ্যদক মধুর বিগ্হ 
শ্রীরাধাদ�াবিদন্দর প্রীবতময়ী গসিা ও পবরচর্থ্যার অবধকার প্রোন 
কদর রাদকন । তঁার কৃপাকিাক্ষ ি্যতীত ব্রদজশ-তনয় শ্রীকৃদষ্র মধুর 
প্রীবতময়ী গসিা সম্ি হয় না । কৃষ্-গপ্রদমর প্রধান বশক্ষা-োতা হদলন 
শ্রীগুরুদেি । গুরুদেদির পজূা—সাধারি ি্যবতিবিদশদির পজূা নয় । 
গুরুদেি ভ�িাদনর কৃপামবূত্থ  । ভ�িান্ কখদনা কাহাদকও সাক্ষাৎভাদি 
কৃপা কদরন না । ভ�িাদনর কৃপা তঁার বনজজন শ্রীগুরুপােপদদ্মর 
মাধ্যদমই সজাতীয়াশয় বস্গ্ধ বশদষ্যর উপর িবি্থত হয় । শাদস্ত সব্্থ াদগ্ 
গুরুপজূার বিবধ আদে । গুরুপজূা গকিল বতবর বিদশদি করিীয় এরূপ 
নয় । আবরেত জদনর পদক্ষ সি্থািস্ায় ও সি্থকাদল গুরুদেদির পজূা 
কর্্থি্য ।

——

করুণাল়ীল শ্রীজ�ৌরহক্র
মহািোন্য শ্রীশ্রীদ�ৌরসুন্দর করুিািতার । গ�ালদকর বন�ঢ়ূ 

গপ্রম, গর িস্তু জ�দত ইতঃ পদূব্্থ  গকান অিতার-কতৃ্থক প্রের্ হয়বন, 
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শ্রীদ�ৌরহবর কবলহত জীিদক গিদের দুল্থভ গসই শ্রীকৃষ্-গপ্রম প্রোদনর 
জন্য এই নেীয়ায় আবিভ ূ্থত হদয়বেদলন প্রায় পাঁচশত পয়ঁবরিশ িৎসর 
পদূি্থ । বতবন গিে ও উপবনিোবের সারিস্তু শ্রীমদ্া�িদতর অকৃবরিম 
বশক্ষা জ�জিীিদক প্রোন কদরদেন । ভ�িান্ বক তত্ত্ব, জীি বক তত্ত্ব, 
জ�ৎ বক তত্ত্ব এিং জীদির সদ্ ভ�িাদনর বক সম্বন্ রদয়দে—ভ�িদ্ 
বিস্তৃ জীিদক এই সম্বন্জ্াদন প্রবতবষ্ত কবরদয় জীদির সব্্থ দরেষ্ 
অবভদধয় িা সাধন গর শুদ্াভবতি বতবন বনদজ আচরি কদর সমগ্ 
জীিদক বশক্ষা বেদয়দেন এিং ভবতি সাধদনর সাধ্যিস্তু িা �ল স্বরূপ 
গর ভ�িদ্ গপ্রম—গসই িস্তুবি আপামর জীি কলূদক প্রোন কদরদেন ।

ভ�িাদনর অনন্ত স্বরূপ রদয়দে । শ্রীদ�ৌরহবর গর স্বরূদপর 
উপাসনার করা িদলদেন বতবন হদলন নন্দনন্দন শ্রীকৃষ্ । ভ�িান্-অনন্ত 
লীলািান্ এিং রসস্বরূপ । রসস্বরূপ শ্রীকৃদষ্র আরাধনার উৎকি্থতা 
শ্রীশ্রীদ�ৌরসুন্দর গেবখদয়দেন । মধুর লীলািান্ শ্রীকৃষ্দতই সি্থপ্রকার 
রস এিং গপ্রদমর পরাকাষ্ার সীমা । গসই গপ্রম বশক্ষাোদনর জন্য 
শ্রীদ�ৌরসুন্দর স্বয়ং, তঁার প্রকাশ রূপ বিগ্হ শ্রীবনত্যানন্দ, ভতিািতার 
শ্রীঅহদ্তাচার্থ, ভ�িচ্বতি-স্বরূপ শ্রী�োধর, ভতিতত্ত্ব শ্রীিাস পবণ্ডত 
প্রভৃবত পঞ্চতত্ত্ব এিং গুরুতত্ত্ব এই েয় রূদপ অিতীি ্থ হদয়দেন । মধুর 
লীলাকারী শ্রীকৃষ্ই সমস্ত অিতাদরর অিতারী এিং ইবনই একমারি 
আরাধ্য এইবি শ্রীদ�ৌর-হবরর অবভমত ।

শ্রীকৃষ্চন্দ্র ভ�িদ্ অিতাদরর মদধ্য পবর�বিত হদলও বতবন হদলন 
স্বয়ং ভ�িান্ । তঁার গরদকই অন্যান্য ভ�িদ্-স্বরূদপর ভ�ির্া প্রকাবশত 
হদয়দে । মধুর-গপ্রম স্বরূপ শ্রীকৃষ্দক গর সাধদনর দ্ারা লাভ করা রায়, 
শ্রীহচতন্য মহাপ্রভু তঁার বেগ্ েশ ্থন শ্রীল সনাতন গ�াস্বামীদক লক্ষ্য কদর 
সমগ্ জীিদক বেদয়দেন—

 গবদিাস্ত কজহ সম্বন্ধ, অক্ভজধয়-প্রজয়ােি ।
 কৃষ্ণ, কৃষ্ণভক্তি গপ্রম ক্তি মহাধি ॥

(চচঃ চঃ মধ্য ২০।১৪৩)
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গিদে ধম্থ াবে অনুশীলদনর করা কীবত্থত-হদলও এিং ধম্থ , অর ্থ, 
কাম, গমাক্ষাবে লাদভর উপায় িবি ্থত হদলও গিদের সদব্্থ াৎকৃষ্ সার 
বশক্ষা হল—সম্বন্, অবভদধয়, প্রদয়াজন বিজ্ান উপলবধি । গপ্রদমর 
বিিয় শ্রীকৃষ্ই জীদির একমারি সম্বন্ীভতূ িস্তু । সমগ্ বচজি�ৎ ও 
অবচজি�ৎ তঁার শবতির পবরিাম-বিচাদর, তঁার গভোদভে প্রকাশ 
বিবশষ্ । পরতদত্ত্বর িহু স্বরূদপর িহু লীলা আদে । গসই গসই স্বরূদপর 
পরাকাষ্া প্রকাশ হদলন ব্রদজন্দ্রনন্দন মধুর শ্রীকৃষ্ । ভ�িান গকিল 
সৃবষ্ কর্্থ া নন িা বতবন জীিদক মবুতি গেন এিা তঁার িড় োন নয় । 
বতবন ভতিদক বনজ গপ্রম োন কদরন ও ভতি তঁাদক িশ কদরন । ভদতির 
প্রীবতময়ী গসিায় ভতিদক গপ্রমোন কদর বতবন ভদতির িশীভতূ হন, এিা 
তঁার মহা মহা অিোন । বতবন গপ্রদমর বিিয় হদয় গপ্রদমর আরেয়স্বরূপ 
ভতিদক সুখ বেদয় বনদজ সুখী হন । ভতি�দির সদ্ বতবন সি্থক্ষি গপ্রম 
ি্যিহার কদর রাদকন । বতবন িহুপ্রকার ভতি�দির সদ্ গপ্রম ি্যিহার 
করদলও মধুর পবরকর ব্রজিাসী�দির সদ্ গর গপ্রমলীলা কদরন, গসই 
মধুর গপ্রম লীলার চমৎকাবরতা সি্থাদপক্ষা অবধক । ব্রজিাসী�দির 
মদধ্য শ্রীরাধারািীর গপ্রমাবতশদর্য শ্রীকৃষ্ সি্থাদপক্ষা অবধক িশীভতূ 
হদয়দেন । এই প্রকার শুদ্ বনম্থল গপ্রমই গর জীদির সব্্থ দরেষ্ সাধ্য, 
গরবি গ�ৌরসুন্দর স্বীয় আচরি দ্ারা জ�জিীিদক বশক্ষা বেদয়দেন ।

এই গপ্রম লাভ করদত হদল ধম্থ , জ্ান বিরা�্যাবে কৃচ্ সাধদনর 
প্রদয়াজন গনই । ধম্থ , জ্ান ও বিরা�্যাবে অনুষ্াদনর দ্ারা জীদির 
ধম্থ ার ্থকাম ও গমাক্ষ পর্থ্যন্ত লাভ হদত পাদর বকন্তু ঐগুবল জীদির বনত্য 
িাস্তি প্রদয়াজন নয় । জীদির চরম িা পরম কৃষ্-গপ্রম লাভ করদত 
হদল তার সাধন শুদ্ভবতির অনুশীলন করদত হদি । গপ্রদমর বিিয় 
হল—ভ�িান এিং গপ্রদমর আরেয় হল ভতি । ভতি ও ভ�িাদনর মদধ্য 
গপ্রদমর বনত্য বস্বত । এই প্রকার বিশুদ্ গপ্রদমর সাধন—শুদ্া ভবতি 
বশক্ষা প্রোদনর জন্য মধুর-কৃষ্ কবলরদু� এই নিদ্ীদপ শ্রীদ�ৌরহবররূদপ 
অিতীি ্থ হদয়দেন । এই গ�ৌরধাম ব্রজধাদমরই অিতার । ব্রজধাদম 
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গরমন মাধুদর্যর েড়ােবড়, গপ্রমদক্ষরি শ্রীদ�ৌরধাম গতমবন ঔোদর্থ্য 
পবরপিূ ্থ । শ্রীকৃদষ্র মাধুর্থদক দক্রাড়ীভুত কদর কারুি্যঘন বিগ্হ 
শ্রীদ�ৌরহবরর আবিভ্থ াি । কৃষ্ই উোর শ্রীদ�ৌর-হবর রূদপ আবিভ ূ্থত । 
মধুর কৃষ্-স্বরূপ শ্রীদ�ৌরহবরর আরেদয় জীি অবত সহদজ গপ্রদমর সাধন 
করদত পাদর । গপ্রদমর সাধন করদত হদল সাধদকর হৃেদয় জড় বিিয় 
সুখ এমনবক মবুতি-সুখ কামনা রাকদল গপ্রম লাভ হদি না । গপ্রদমর 
বিিয় ভ�িান এিং আরেয় ভদতির স্ ও কৃপার �দল গপ্রম লাভ হয় । 
ঔোদর্থ্য মরূ্্থ -বিগ্হ শ্রীদ�ৌর-সুন্দর উোর পবরকরিনৃ্দ সহ এই প্রপদঞ্চ 
অিতীি ্থ হয় জীিকুলদক ভতি-স্ বশক্ষা করার উপদেশ কদরদেন ।

িদ্ািস্ায় জীি মায়াসৃষ্ জড়-বিিয়াবের স্ কদর প্রাকৃত সুখ-
দুঃখ লাভ কদর । ভ�িদ্-বিমখু জীি মাবয়ক িস্তুদত অবভবনবিষ্ হদয় 
গভৌবতক সর্ায় প্রীবত করদে । এই প্রকার প্রীবতর অনুশীলদন গস 
অবিবমরে সুখ িা বনরবিবচ্ন্ন শাবন্ত লাভ করদত পাদর না । বপতা 
হদয় পুদরির স্ করদল িা স্বামী হদয় স্তীর স্ করদল িা মাতা হদয় 
কন্যার স্ করদল তাৎকাবলক ও বনবমবর্ক সুখ লাভ করা রায়, 
বকন্তু ভ�িান্—প্রভু, জীি তঁার োস িা গসিক এই ভবূমকায় বস্ত 
না হওয়া পর্থ্যন্ত বনত্য সুখ িা বচর-শাবন্ত লাদভর অন্য উপায় গনই । 
মমুকুু্ষ�ি মাবয়ক জড়ীয় স্ রাবহত্য কদর আত্মার সুখ অর ্থাৎ সংসার 
গরদক বনষৃ্বত লাদভর জন্য প্ররত্নশীল হন, বকন্তু মবুতিই জীদির বনত্য 
িা চরম প্রদয়াজন নয় । গপ্রমািতার—শ্রীদ�ৌরহবর গভা�সুখ, মবুতিসুখ 
ও বসবদ্সুখদক তুবচ্কৃত কদর ভ�িদ্-গপ্রমলাদভর সদব্্থ াৎকি্থত্ব স্াপন 
কদরদেন । ভ�িদ্-প্রীবতই জীদির একমারি চরম পরম প্রদয়াজন । 
করুিার মতূ্থ বিগ্হ শ্রীদ�ৌরসুন্দর বিিয় লধুি ও অনর ্থগ্স্ জীদির পদক্ষ 
এই গপ্রমলাদভর সহজতম উপায় আবিষ্ার কদর বেদয়দেন—গসিা হল 
গপ্রবমক ভদতির সদ্ নাম-সংকীর্্থন । গ�ৌর-ভতি সদ্ গ�ৌর-প্রেবশ ্থত 
নাম সংকীর্্থন বনরপরাদধ করদল অনবতবিলদম্ব জীদির সি্থ গরেষ্ সাধ্য 
কৃষ্-গপ্রম লাভ হদি । শুদ্ভতি সদ্ ভ�িন্নাম কীর্্থন, রেিি এিং 



 শ্রীউপদেশ - চতুর ্থ খণ্ড 137

স্রি ও তঁার পবরচর্থ্যার দ্ারা জীদির সব্্থ প্রকার অনর ্থ, অবিদ্া এিং 
বদ্তীয়াবভবনদিশাবে সমদূল বিনষ্ হয় ।

 কৃষ্ণভক্তি েন্মমলূ হয় সাধুস্ ।
 কৃষ্ণজপ্রম েজন্ম ক্তজহাঁ পিুঃ মখু্য অ্ ॥

চচঃ চঃ মধ্য ২২।৮৩

ভ�িদ্-ভদতির স্ ও সাবন্নধ্য বিদশিতঃ ভতিদরেষ্ শ্রীগুরুপাে-
পদদ্মর স্ ও কৃপালাদভ জীদির সব্্থ প্রকার দুব্্থ াসনা এিং 
অন্যাবভলািাবে েরূীভুত হদয় পরমার ্থস্বরূপ ভ�িাদনর নাম, গুি, মবহমা 
ও লীলার রেিি কীর্্থন ও গসিা পবরচর্থ্যাবেদত উর্দরার্র রুবচ িবদ্্থ ত 
হয় । বরিতাপবলেষ্ কৃষ্দভালা জীিদক অমায়ায় কৃপা কদর পরমাদর ্থর 
পদর উদ্ুধি করার জন্য শ্রীদ�ৌরহবর গরমন ভতিস্ বশক্ষার উপদেশ 
কদরদেন, গতমবন তঁার আবিভ্থ াি গক্ষরি শ্রীনিদ্ীপ ধাদমর সদব্্থ ার্ম 
কৃপার করা িদলদেন ।

‘শ্রীদ�ৌড়মণ্ডল ভবূম গরিা জাদন বচন্তামবি’ । শ্রীনিদ্ীপ ধাম 
মাধুর্থ্য-দক্রাড়ীভতূ উোর গপ্রমদক্ষরি । এই ধাদমর প্রবতবি অনু পরমািু 
জীিদক কারুি্যঘন শ্রীদ�ৌরহবরর স্পশ ্থ গেয় । এই ধাদমর ধুবল বচন্ময় । 
এবি গকিল বচন্ময় নয় িরং বচন্তামবি । এই ধাদমর বচন্ময় ধবূলদত 
�ড়া�বড় বেদল জীদির পাপ, তাপ, দুঃখ কষ্, জ্বালা, রন্ত্রিার উপশম 
আনুসব্কভাদি সংঘবিত হয় এিং বনত্যম্ল িা িাস্তি শাবন্তর 
পদর অগ্�বত হয় । নয়বি দ্ীপরতুি নিদ্ীপ মণ্ডদলর পবরক্রমার 
সদ্ সদ্ গপ্রবমক ভদতির বচদর্ মহািোন্য বশদরামবি শ্রীদ�ৌরহবরর 
করুিামাধুরী স্বৃত পদর উবেত হয় । ব্রজধাম গরমন মধুর লীলাক্ষরি, 
তদ্রূপ গ�ৌরধাম কৃপািতার গ�ৌরহবরর উোর ক্রীড়াদক্ষরি । এই ধাদমর 
জল, হাওয়া, ধবূলকিা, িকৃ্ষ তরু সমস্ত বকেুই শ্রীদ�ৌদরর গপ্রদম রবঞ্জত । 
‘িনৃ্দািনাদভদে নিদ্ীপ ধাদম িঁাবধর কুিীর খাবন’। কৃষ্ধাম িা িনৃ্দািন 
ধাম মতুিকুদলর আরেয়নীয়; বকন্তু গ�ৌরধাম—পাপী-তাপী, েীন-হীন, 
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পবতত দু� ্থত সকদলরই আরেয়োতা । ‘গর রত পবতত হয়, তি েয়া লতা 
তায়’।

গ�ৌর গকিল পবতত জদনর িনু্ । কবলকিবলত কামদক্রাদধর 
ক্রীড়াম�ৃ-স্বরূপ অধম জীিকুলদক আমায়ায় কৃপা করার জন্যই 
শ্রীদ�ৌরধাদমর প্রাকি্য । বসদ্িািা শ্রীল জ�ন্নারোস িািাজী, শ্রীল 
ভবতিবিদনাে ঠাকুর, শ্রীল গ�ৌরবকদশার োস িািাজী, শ্রীল প্রভুপাে 
প্রভৃবত গুরুি� ্থ এই ধাম আরেয় কদর বসবদ্ লাভ কদরদেন । গ�ৌরধাম ও 
ব্রজধাদম গকান গভে নাই । গ�ৌরধাদম গরদক কৃষ্ভজন এিং কৃষ্ধাদম 
গরদক গ�ৌরভজন একই করা । গ�ৌর ব্রজিদন গভে না গেবখি হইি 
িরজিাসী’।

শুদ্ ভতিসদ্ এিং শ্রীগুরুপােপদদ্মর অনু�মদন এই বচন্ময় ধাম 
পবরক্রমা করদল গ�ৌরসুন্দর সুখী হন । গ�ৌরসুন্দদরর পো্ পতূ নিদ্ীপ 
মণ্ডল এিং �্ার তিভবূম—তঁার ঔোর্থ্য লীলার স্বৃত উদেীপনা কদর । 
শ্রীধাম পবরক্রমাকাদল কায়শাঠ্য িা কদর, গ�ৌরবিবহত কীর্্থ দনর সদ্ 
সদ্ গপ্রবমকভদতির অনু�মদন পেচালনা করদল গ�ৌদরর কৃপালাভ 
করা রায় । ভতিসদ্ গ�ৌর বনদদে্থ বশত সংকীর্্থনানুশীলন োড়া অন্য 
গকান অনুষ্ান দ্ারা তঁার কৃপা লাভ হয় না । অন্যাবভলাি িবজ্থ ত হদয় 
হবর সুখানুসন্ানময়ী ভতি্যা্ অনুশীলনই গপ্রমলাদভর প্রকৃষ্ সাধন ।

সমস্ত জড়দক ভ�িদ্-সম্বদন্ েশ ্থন কদর অর ্থাৎ সমস্ত িস্তুই 
ভ�িাদনর গসিার উপকরি গজদন এিং তদ্দারা বনদজর ইবন্দ্রয় তপ ্থি 
চবরতার ্থ না কদর, তর্দ্ িস্তুদক ভ�িাদনর গসিায় বনরতুি করানই 
ররার ্থ ভদতির পবরচয় । ভতি গুরুদেদির বনরন্তর্থ্যময়ী আনু�দত্য এই 
প্রকার গসি্য-গসিক েশ ্থদন প্রবতবষ্ত হদয় অনুকলূ কৃষ্ানুশীলদনর 
�দল অবত অল্পকাদলর মদধ্য জীদির বনত্য িাস্তি প্রদয়াজন গপ্রম লাভ 
হয় । নিধাভবতির মদধ্য শ্রীদ�ৌরহবর িাচকািতার শ্রীনাম-সংকীত্থদনর 
উপর বিদশি প্রাধান্য বেদয়দেন । অপরাধ শনূ্য হদয় গ�ৌরপ্রিবত্থত 
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নাম-কীত্থদনর দ্ারাই গপ্রমলাদভর পদর অগ্সর হওয়া রায় । নাম-
সংকীত্থন করদলও হৃেদয়র মদধ্য লাভ পজূা প্রবতষ্াবে কামনা গপািি 
করদল, ভবতির �ল গপ্রমলাভ গরদক বচরিবঞ্চত হদত হয় । মহাজন�ি 
িদলদেন—

 রক্দ কক্রজব কৃষ্ণিাম সাধুস্ কর ।
 ভুক্তি-মকু্তি ক্সক্দ্ধ বাঞ্া দূজর পক্রহর ॥

ভতিদরেষ্ মহান্তগুরুর অনু�মদন সংকীর্্থনকারীর হৃেদয় ভ�িদ্-
গতািিাবভলাি োড়া ইতর কামনা স্ান পায় না । শুদ্ ভদতির কীর্্থ দন 
গ�ৌরহবরর ররার ্থ অাবিভ্থ াি হয় । বতবন সংকীর্্থ দনর বপতা । শুদ্ কীর্্থ দন 
বতবন অিতীি ্থ হন । নাম-সংকীর্্থ দনর মদধ্য তঁার সব্্থ প্রকার শবতি 
বনবহত আদে । মলূ আরেয় বিগ্দহর আনু�দত্য হবরদতািি তাৎপর্থ্যপর 
হদয় কীর্্থন করদল গ�ৌরসুন্দর আনবন্দত হন । গ�ৌরসুন্দদরর আবিভ্থ াি 
অর ্থ শুদ্ নাম-সংকীর্্থ দনর আবিভ্থ াি । গ�ৌরবিবহত ভজন প্রিালীদত 
নাম-কীর্্থন না করদল গপ্রমলাদভর পবরিদত্থ জ�জিঞ্জাল সৃবষ্ হয় 
এিং এরূপ কীর্্থনকারী গ�ৌদরর কৃপালাদভ িবঞ্চত হন । ভা�িত-
গুরু আরেদয় বনষ্পিভাদি গসদিান্মখু বচদর্ হবর কীর্্থ দনর মাধ্যদম 
গ�ৌরসুন্দর অিতীি ্থ হদয় রাদকন এিং আবরেতজনদক কৃপাবভবসবঞ্চত 
কদর রাদকন ।

——

ভক্তির বৈারা আর্ার সুপ্রসন্নতা লাভ
কবলরদু�র প্রারদম্ বনবমিারদি্য িাি হাজার ঋবি বিষু্দলাক 

প্রাবতির উদদেদশ্য সহস্রিি্থি্যাপী রজ্ানুষ্ান কদরন । তঁারা সুেীঘ্থকার 
রজ্ানুষ্ান কদরও তঁাদের বচদর্র সুপ্রসন্নতা আনদত পাদরন 
বন । একবেন তঁারা প্রাতঃকাদল ররারীবত রদজ্ আহুবত প্রোদনর 
সমাবতিকাদল গিেি্যাদসর বশষ্য গরামহি্থি মবুনর পুরি শ্রীসূত গ�াস্বামীদক 
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েশ ্থন কদরন । শ্রীসূত গ�াস্বামী বেদলন সব্্থ রোদস্ত পারং�ত । বতবন 
ব্রহ্মশাপগ্স্ত পরীবক্ষৎ মহারাদজর সভায় শ্রীল শুকদেদির মখু-বনঃসৃত 
ভা�িত িািী রেিি কদরবেদলন । শ্রীল সূতদ�াস্বামী ব্রাহ্মদিতর কুদল 
জন্মলাভ করদলও ভ�ির্ত্ত্ব-বিজ্ান ও অপদরাক্ষ অনুভবূত সম্পন্ন 
হওয়ায় ঋবি�ি তঁাদকই গুরুপদে িরি কদর বজজ্াসা করদলন জীদির 
আত্যবন্তক গরেয়ঃ বক ? গকান্ ধদম্থর অনুষ্াদন আত্মার সুপ্রসন্নতা লাভ 
হয় ?  *    *    *  প্রভৃবত েয়বি প্রশ্ন ।

ঋবি�দির প্রদশ্নর িহুমানন কদর শ্রীল সূতদ�াস্বাবমপাে তদ্ 
উর্দর িলদলন—

 স চব পংুসাং পজরা ধজমম্মা রজতা ভক্তিরজধাক্ষজে্ ।
 অজহতুক্যাপ্রক্তহতা রয়ার্া সুপ্রস়ীদক্ত ॥

ভাঃ ১।২।৭

জীি স্ব-স্ব অবধকারানুরায়ী িহুবিধ ধম্থ ানুষ্ান করদলও সি্থাদপক্ষা 
গরেষ্ ধম্থ  হল—ভা�িদ্ম্থ  অর ্থাৎ সদি্থশ্বদরশ্বর ভ�িাদন ভবতি । 
পরধর্্থ রূপ ভবতি অনুষ্াদনর দ্ারাই আত্মার সুপ্রসন্নতা লাভ হয় । 
কবলরদু� ক্ষীিায়,ু মন্দভা�্য, গরাদ�র দ্ারা উপদ্রুত এিং নানাপ্রকার 
অনর ্থগ্স্ত জীি, ভ�িাদন ভবতি কদর অর ্থাৎ ভ�িাদনর নাম, করা, লীলা 
ও গুিসমদূহর রেিি, কীর্্থি স্রিাবে অনুশীলদনর দ্ারা বনত্য ম্ল ও 
পরাশাবন্ত লাভ করদত পাদর । ভ�িান্ িাসুদেদি ভবতি ি্যতীত রা�, 
রজ্, তপ, ব্রতাবের অনুষ্ান কদর আত্মার সুপ্রসন্নতা অজ্থ ন করা রায় 
না । শাস্তকার�ি এই ভবতিদক অহহতুকী এিং অপ্রবতহতা িদলদেন । 
কম্থ , জ্ান ও গরা�াবে সাধন এই প্রকার শুদ্ভবতিদক প্রবতহত িা িাধা 
প্রোন করদত পাদর না । �্ানেীর গস্রাদতর গরমন স্বাভাবিক ভাদি 
সমদুদ্রর বেদক �বত হয়, তদ্রূপ ভবতি মন্দাবকনী গপ্রবমক ভদতির স্ ও 
কৃপায় ভবতিতর সুখ অর ্থাৎ ভুবতি—গভা�সুখ, মবুতিসুখ িা আত্মসুখ 
এিং বসবদ্সুখদক তুচ্ীকৃত কদর শুদ্ভবতি সাধদকর হৃেদয় গপ্রমলাদভর 
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উদদেদশ্য অপ্রবতহতভাদি প্রিাবহত হয় । এই ভবতির নাম গকিলা িা 
বনগু্থিা িা সাক্ষাদ্ ভবতি । মায়া রবচত সত্ত্ব-রজ-তমাবে বরিগুিজাত গকান 
ধম্থ াবে অনুষ্াদনর দ্ারা এই ভবতি লাভ করা রায় না । ভবতির গকান 
জন্য-জনকত্ব গনই । ভবতিই ভবতিলাদভর গহতু । ভবতি, ভ�িান্ ও ভতি, 
অদধাক্ষজতত্ত্ব ও বনত্য িস্তু । বকন্তু বক প্রকাদর ভবতি লাভ করা রায় ? 
বিিয় বিগ্হ শ্রীভ�িান্ এিং আরেয় বিগ্হ শ্রীগুরুপােপদদ্মর কৃপায় 
এই ভবতি লাভ হয় । কম্থাবে অনুষ্াদনর দ্ারা জড়বিিয় গভা� অর ্থাৎ 
প্রাকৃত ইবন্দ্রয়-তপ ্থি করা রায়, এর গরদক অবধক স্ব� ্থসুখ এমনবক 
ব্রহ্মার পেিীও প্রাতি হওয়া রায় । বকন্তু এইগুবল বনবমবর্ক সুখ । প্রলদয় 
ব্রহ্মদলাদকরও বিনাশ হয় । ‘কম্থিাং পবরিাবমত্বাোবিবরঞ্চােম্লম্’ 
বনবমবর্ক কম্থাবে অনুষ্াদনর মাধ্যদম অবমরে সুখ িা বনরবিবচ্ন্ন আনন্দ 
লাভ করা রায় না । কম্থাবের �ল নশ্বর ও ক্ষিভ্ুর গজদন কম্থানুশীলন 
পবরত্যা� ক’দর জ্ানী�ি বিরা�্যাবের অনুশীলন কদর জড় বিিয়-
গভা�-সুখ গরদক বনিরৃ্ হদয় আত্ম ভবূমকায় বস্ত হওয়ার জন্য রত্নশীল 
হন । এই ভবূমকায় জীি িদ্ািস্া গরদক মতুি হদত পাদর এিং আত্মার 
আনন্দ লাভ করদলও আত্মার বনত্যসুখ িা িাস্তি শাবন্ত লাভ করদত 
পাদর না । অনুসবচ্োনন্দ স্বরূপ আত্মা গর পর্থ্যন্ত বিভু সবচ্দোনন্দ 
স্বরূপ পরমাত্মা িা ভ�িাদনর সদ্ প্রীবতর ি্যিহার না করদত পাদর 
অর ্থাৎ ভ�িান্ গসি্য এিং আরাধ্য ও জীি তঁার গসিক এই ভবূমকায় 
বস্ত হদয় ভ�িাদনর গসিা, পবরচর্থ্যা, পজূাবে ভতি্যানুশীলন না করা 
পর্থন্ত জীদির িাস্তি ও বনত্য শাবন্তলাদভর অন্য উপায় গনই ।

আত্মার সুপ্রসন্নতা আনদত হদল কম্থ , জ্ান গরা�াবের অনুষ্ান না 
কদর বনত্যকাল এক মন বেদয় ভ�িাদনর গুি, লীলা, মবহমার রেিি-
কীত্থন স্রি এিং তঁার পবরচর্থ্যা িা গসিা করদত হদি । সদি্থবন্দ্রদয় 
ভ�িদ্-অনুশীলদনর নাম ভা�িদ্ম্থ  িা ভবতি ধম্থ  । ভবতির দুইবি অিস্া 
আদে—একবি সাধনভবতি অপরবি গপ্রমভবতি । গপ্রমলাদভর উদদেদশ্য 
ইবন্দ্রয় দ্ারা ভ�িাদনর গসিা, পজূা ও তঁার গুি-লীলার রেিি-কীর্্থনাবে 



142 শ্রীউপদেশ - চতুর ্থ খণ্ড

অনুষ্াদনর নাম সাধনভবতি । সাধদনর পবরপক্ািস্াদক গপ্রমভবতি 
িদল । ভবতির সাধনকাদল, ভতি সাধদকর ভ�িদ্-ইতর িস্তু জড়-বিিয় 
গভা�াবেদত স্বাভাবিক বিরা�্য িা বিতৃষ্া আদস ।

শাস্তাবেদত স্বভাি এিং গুি-কম্থানুসাদর িি ্থারেম পালদনর 
বিধান আদে । ব্রাহ্মি, ক্ষবরিয়, বিশ্য ও শদূ্রাবে িদি ্থ অিবস্ত হদয় স্ব-স্ব 
অবধকারানুরায়ী ব্রহ্মচর্থ্য, �াহ্থস্্য, িািপ্রস্ ও সন্ন্যাসাবে আরেদমাবচত 
ধম্থ াবের অনুষ্ান দ্ারা রবে বনত্য এিং িাস্তি ম্লোয়ক ভ�িাদনর 
নাম, লীলা-করা রেিি কীত্থনাবেদত রুবচ উৎপাবেত না হয় তদি তদি 
উতিপ্রকার িি ্থারেমরূপ ধম্থপালদনর ি্যর ্থত্ব—প্রমািশাস্ত চড়ূামবি 
শ্রীমদ্া�িদত কীবত্থত হদয়দে । ‘ধম্থ-মলূং বহ ভ�িান্’—ধম্থাবে 
অনুষ্াদনর প্রকৃত উদদেশ্য হল হবর সদন্তাি । হবর সদন্তাদির বেদক লক্ষ্য 
গরদখ ধম্থ াবের অনুষ্ান করদল হবরকরায় রুবচ উৎপন্ন হয় । ভ�িাদনর 
করায় রুবচ লাভই সব্্থ প্রকার ধম্থ াবে অনুষ্াদনর তাৎপর্থ্য । িি ্থারেমাবে 
ধম্থ ানুষ্াদনর �ল িা উদদেশ্য অর ্থ লাভ নয় । ধম্থ ানুষ্াদনর মলূ উদদেশ্য 
হল তত্ত্বিস্তুর প্রবত বজজ্াসার উেয় করান । তত্ত্বিস্তু হদচ্ ব্রহ্ম, পরমাত্মা 
এিং ভ�িান্ । বরিবিধ তদত্ত্বর মদধ্য গর গকান একবির প্রবত সার্খু্য লাভ 
করদল জীি, সংসাদরর কম্থিন্ন গরদক অি্যাহবত লাভ করদত পাদর । 
বনবি্থদশি প্রকাশ ব্রহ্মদক জ্ানানুশীলদনর দ্ারা সাক্ষাৎকার করা রায় 
এিং গরা�ানুশীলদনর দ্ারা আংবশক সবিদশি-প্রকাশ পরমাত্মার 
সাক্ষাৎকার লাভ হয় । এই অিস্ায় জীি সংসাদরর জ্বালা-রন্ত্রিা, জন্ম-
মতুৃ্য, দুঃখ-কদষ্র গরদক বনিবৃর্ লাভ করদলও মবুতিই জীদির পরম 
এিং চরম প্রদয়াজন নয় । জীদির আত্যবন্তক প্রদয়াজন হল ভ�িদ্ 
গপ্রম িা ভ�িাদন প্রীবত । হবরদতািি িা হবরর সুখানুসন্ানময়ী ভতি্য্ 
অনুষ্াদনর দ্ারা পরম পরুিার ্থ স্বরূপ ভ�িদ্-গপ্রম লাভ হয় । ভবতির 
সাধন অতীি সহজ এিং আয়াসশনূ্য । বকন্তু জ্ান গরা�াবে সাধন অত্যন্ত 
রেমিহুল । জ্ান গরা�াবে সাধন দ্ারা মবুতি, বসবদ্, প্রভৃবত গর �ল লাভ 
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করা রায়, ভতি�ি ভবতি অনুষ্াদনর দ্ারা অনায়াদস উতি �ল লাভ 
কদর রাদকন ।

ভবতির সাধন—ভ�িাদনর নাম, গুি, লীলা মবহমার রেিি-
কীত্থন স্রিাবে । ভ�িদে দ্রষ্া মহাজন�ি বনত্যকাল এক মন বেদয় 
ভ�িাদনর করা রেিি-কীত্থনাবে অনুশীলদনর বিবধ বেদয়দেন । বনরন্তর 
ভ�িাদনর পবরচর্থ্যা ও প্রসদ্ বনরতুি রাকার েরুন ভতি-সাধদকর 
বচদর্ ধর্্থ , অর ্থ কামাবে অবভলাি স্ান পায় না; হবর-ভজদনর 
অন্তরায় স্বরূপ বদ্তীয়াবভবনদিশ অর ্থাৎ গেহাত্মদিাধ এিং অহং-মম 
অবভমান সম্পিূ ্থরূদপ েরূীভতূ হয় । ভ�িানই একমারি গসি্য এিং 
জীি তঁার গসিক—এই প্রকার উবেত বিদিকরূপ খড়্গদ্ারা জীদির 
স্লূ সূক্ষ উপাবধসকল সমদূল গেবেত হয় । রারা বনতান্ত মন্দভা�্য ও 
অনর ্থগ্স্ তাদের স্বাভাবিক ভাদি ভ�িাদনর করায় রুবচ আদস না । 
তাদের হবর করায় রুবচ উেয় করাদনার জন্য তত্ত্বেশ্তী মহাজন�ি হবর 
করায় রবতপ্রাতি-ভতি গুরুপাে-পদদ্মর পবরচর্থ্যা িা গসিা করার বিবধ 
বেদয়দেন । রেদ্ার সদ্ ভতি-গরেষ্ শ্রীগুরুদেদির বনরন্তর্থময়ী গসিার 
মাধ্যদম ভ�িাদনর করায় রুবচ আদস । গুব্্থ ানু�দত্যর সদ্ বনরন্তর্থময়ী 
ভ�িাদনর নাম, গুি-লীলার রেিি কীত্থন স্রিাবে দ্ারা স্বসুখ িাসনা, 
সব্্থ -প্রকার অনর ্থ এমনবক লাভ—পজূা প্রবতষ্া কামনাবে বিেবূরত 
হদয় হৃেয় সম্পিূ ্থরূদপ গশাবধত ও পবরমাবজ্থ ত হয় । এই প্রকার ভতি 
ভ�িত শ্রীগুরুপােপদদ্মর গসিা এিং ভ�িন্নাম লীলা সমববিত গ্থে-
ভা�িদতর রেিি-কীত্থনানুষ্ান দ্ারা বনিরৃ্্যনর ্থ ভবূমকায় ভ�িাদন 
অচলাভবতি িা বনবষ্কী রবতর উেয় হয় । তখন বচদর্র মদধ্য কাম 
দক্রাধাবে তরদ্র উেয় না হওয়ায় রদজাস্তদমা গুি জাত লয় বিদক্ষপাবে 
রবহত হদয় বিশুদ্ সদত্ত্বর আবিভ্থ াি হয় । এই অিস্ায় ভতি সাধদকর 
বনম্থল ও শুদ্সত্ত্ব অন্তঃকরদি হবর গসিাময়ী িবৃর্ উর্দরার্র পবরিবধ ্থত 
হয় । সজাতীয়াশয় বিবশষ্ ভতিসদ্ সি্থক্ষি ভ�িদ্-অনুশীলদন ভতি 
সাধদকর স্বরূপশবতির হ্াবেনী-প্রধান সবম্বদ্-িবৃর্র দ্ারা ভ�ির্ত্ত্ব 
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বিজ্ান লাভ হয় । অনর ্থমতুিািস্ায় অবিরোন্তভাদি বনষ্া ও আসবতির 
সদ্ সদব্্থ বন্দ্রদয় ভ�িদ্ অনুশীলদনর �দল ভ�িে-সাক্ষাৎকার লাভ 
হয় । এইবি সাধন ভবতির পরাকাষ্া ভবূমকা । এই ভবূমকায় উন্নীত হদল 
বচদর্র মদধ্য ভ�িৎ সম্বদন্ গকানপ্রকার সংশয় ও সদন্দহাবের গলশমারি 
রাদক না । শুদ্সদত্ত্বাজ্বল হৃেদয় গপ্রদমর আবিভ্থ াি হয় । গপ্রদমর উেয় 
না হওয়া পর্থ্যন্ত ররার ্থ ভ�িদেশ ্থন িা ভ�িাদনর মাধুর্থ্য অনুভি হয় 
না এিং আত্মার পরাশাবন্ত লাভ হয় না । সুপ্রসন্নতা লাভ করদত হদল 
িা বনত্য িাস্তি শাবন্ত গপদত হদল কপিতা শনূ্য হদয় শুদ্ভবতি িা 
অবকঞ্চনা ভবতির সাধন ভ�িদ্-সুখানুসন্ানময়ী িবৃর্ বনদয় বনত্যকাল 
একমন বেদয় করনীয় ।

——

শ্রীগুরুপাদপজমের কৃপা ও স্
প্রভাজব গপ্রমপ্রাক্তি

শ্রীগুরুপােপদ্ম আবরেতজনদক সি্থক্ষি বিিয় বিগ্হ শ্রীভ�িাদনর 
স্ সুখ প্রোন করার জন্য বিকুণ্ঠ গরদক এই প্রপদঞ্চ অিতরি লীলা 
কদরন । গুরুধারা অািহমান কাল গরদক চদল এদসদে । সৃবষ্র প্রিাহ 
গররূপ বনত্যকাল চলদে গসরূপ ভতি ভ�িাদনর অিতরি-লীলাও 
সি্থকাল চলদে । ভ�িানই গুরুরূদপ জীিদক অমায়ায় কৃপা করার জন্য 
এই গভৌম প্রিদঞ্চ অিতরি লীলা কদরন । গুরুপােপদদ্মর স্ ও কৃপার 
�দল তিস্া শবতির পবরিাম জীি বচদ্স্তু অর ্থাৎ ভ�িাদনর অনুশীলন 
োড়া জীদির বনত্য ম্ল িা িাস্তি শাবন্তলাদভর অন্য উপায় গনই ।

প্রপদঞ্চ সাধারিতঃ ভুত েশ ্থন িা পঞ্চদভৌবতক িস্তুর অনুশীলন 
োড়া বচদ্স্তুর অনুশীলন েৃষ্ হয় না । বকন্তু বচদ্স্তুর আরেদয়ই ঐ 
পাঞ্চদভৌবতক গেহ এিং জড়সত্বা প্রকাবশত হদয়দে । এবি অস্বীকার 
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করা রায় না । বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড এিং ি্যবষ্ পাঞ্চ-গভৌবতক শরীদরর 
অন্তর্থাবমরূদপ বরবন ির্্থমান তঁাদক পরমাত্মা িলা হয় । বতবন বচন্ময় । 
তঁার অংশ হল জীি িা আত্মা । ভতূদ্রষ্া িা মাংসেৃকজন বচদ্স্তু পরমাত্মা 
িা ভ�িাদনর েশ ্থন িা অনুশীলন করদত সমর ্থ হয় না । মাংসদ্রষ্া জীি 
অনাবেকাল গরদক আত্মা িা আত্মার অংশী পরমাত্মা এিং ভ�িান্দক 
বিস্রি-গহতু গেদহদত আত্মদিাধ রূপ অনর ্থ িা অবিদ্াগ্স্ত হয় । 
গিেেৃক জন শ্রীগুরুপােপদ্ম এই সি কৃষ্ গভালা জীিদক আত্মজ্ান িা 
তত্ত্বজ্ান প্রোন কদর অবিদ্া গরদক মতুি কদর তাবে�দক বনত্য ম্দলর 
পদর পবরচাবলত কদরন । শ্রীগুরুদেি জীদির বনত্য বপ্রয় এিং প্রীবতর 
আস্পে, ভ�িাদনর সম্বন্-জ্ান প্রোন কদর অর ্থাৎ ভ�িান্ জ�দতর 
নার ও জীি তঁার গসিক এই প্রকার বনত্য পবরচদয় পবরবচত কদর গেন । 
সম্বন্জ্াদন বস্ত হদয় জীি বচদ্ িস্তুর অনুশীলন করদত সমর ্থ হয় । 
গ�ৌড়ীয় গুরুিদ� ্থর গরেষ্ অিোন হল জীিদক কৃষ্-সম্বন্-বিজ্ান প্রোন 
কদর তাবে�দক কৃষ্-কাষ্ গসিায় উদ্ুদ্ করা ।

কৃষ্-কাষ্ব্ অর ্থাৎ ভতি-ভ�িান্ হদলন বচদ্স্তু এিং ভতি ও 
ভ�িাদনর মদধ্য গর স্বভাি রদয়দে তার নাম ভবতি িা গপ্রম । গপ্রদমর 
আরেয় ভতি�ি, গপ্রদমর বিিয় ভ�িাদন বনরন্তর ভবতি িা প্রীবত কদর 
রাদকন । ভ�িানও ঐকাবন্তক ভদতির প্রীবত িা গপ্রম সি্থক্ষি আস্বােন 
কদর রাদকন । গপ্রম হল স্বরূপশবতির হ্াবেনী িবৃর্র পবরিাম । 
গপ্রমই ভতি ও ভ�িাদনর মদধ্য অিবস্ত হদয় উভয়দক ভাবিত ও 
রবসত করদে । গপ্রমহীন জীিন ি্যর ্থতায় পর্থ্যিবসত হয় । ব্রহ্ম এিং 
পরমাত্মা তত্ত্বরূদপ পবর�বিত হদলও ভ�ির্দত্ব গপ্রম পবরলবক্ষত হয় । 
ব্রদহ্মাপাসক জ্ানী�ি এিং পরমাদত্মাপাসক গরা�ী�ি স্বরূপানন্দী 
তঁারা স্বরূপশবতির বিলাস িা বিবচরিী আস্বােন করদত পাদরন না । 
জ্ানী�ি ব্রহ্মসারজু্য এিং গরা�ী�ি পরমাত্ম-সারজু্যরূপ মবুতি লাভ 
কদর মাবয়ক িস্তুর সুখ-দুঃখ, জ্বালা-রন্ত্রিার হাত গরদক মতুি হদত 
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পাদরন । ভতি-গরা�ী�ি ভ�িাদনর প্রবত স্বাভাবিক প্রীবত বিবশষ্ 
হওয়ায় তঁারা মলূ-আরেয় বিগ্হ শ্রীগুরুপােপদদ্মর সব্্থ ক্ষি আনু�দত্য 
সদব্্থ বন্দ্রদয়র দ্ারা ভ�িদ্-অনুশীলন কদর রাদকন । গুরুদেদির সাক্ষাৎ 
বনয়মদন পবরচাবলত হদল ভ�িদ্-সুখানুসন্ান িবৃর্ হৃেদয় সু্বরত 
হয় । শ্রীগুরুদেদির দ্ারা বনয়বন্ত্রত হদয় তার মখু-বনঃসৃত গরেৌতিািীর 
রেিি-কীত্থন পবরচর্থ্যার দ্ারা ভ�িাদন ভবতি িা প্রীবত লাভ হয় । ভবতি 
িা গপ্রম—বিকুণ্ঠ ও গ�ালকীয় ভবূমকায় বনত্য বিরাজমান । গপ্রমই 
জীদির সি্থদরেষ্ প্রদয়াজন িা সাধ্যসার । গুরুদেদির কৃপা এিং আরেয় 
ি্যবতদরদক জীি ভ�িদ্-ভবতি িা ভ�িদ্-গপ্রম লাভ করদত পাদর না ।

 ব্রহ্মাণ্ড ভ্রক্মজত গকাি ভা�্যবাি ে়ীব ।
 গুরুকৃষ্ণ প্রসাজদ পায় ভক্তিলতা ব়ীে ॥

শ্রীজচতন্যচক্রতামতৃ ম । ১৯।১৫১

ভ�িদ্-বিমখু জীি স্ব স্ব কর্্থ ানুরায়ী ৮৪ লক্ষ গরাবনদত পবরভ্রমি 
করদে । এই প্রকার কর্্থ চদক্র পবরভ্রমিশীল জীি রবে মহাভা�িদতার্ম 
শ্রীগুরুপােপদদ্মর সাবন্নধ্য িা কৃপাকিাক্ষ লাভ কদর তখনই তার 
কম্থিন্দনর েুবি হয় এিং গস জড় বিিয় গভাদ� অরুবচ বিবশষ্ হয় । 
হৃেয় গরদক রার বিিয়-গভা� বপপাসা েরূীভতূ হয়বন, িঝুদত হদি তার 
ররার ্থ গুরু পােপদ্ম আরেয় হয়বন । গুরুদেদির কৃপার একবিনু্দ রঁার 
উপর িবি্থত হদয়দে, বতবন ভবতি পদরর সব্্থ প্রকার অন্তরায় িা িাধা 
অবতক্রম কদর ভ�িদ্ গসিা এিং ভতি গসিার উর্দরার্র রুবচ বিবশষ্ 
হন । কপিতা িা স্বসুখিাসনা জীিদক ভবতি পর গরদক বিচু্যত কদর । 
অন্যাবভলাি-শনূ্য বনষ্পি ভতি গুরুপাে-পদ্ম আরেদয়র িদল বনরন্তর 
কৃষ্-কাষ্ গসিায় বনদজদক উদ্ুদ্ রাদখন । রেদ্া িা বনগু্থিা ভবতির 
অনুশীলদন গপ্রমলাভ সুবনবচিত । বনগু্থিা প্রীবতদত িা গপ্রদম ভ�িান 
ভদতির িশীভতূ হন । ‘শ্রীকৃষ্াকবি্থিী চ সা’। বনগু্থি প্রীবতর অতু্যজ্জ্বল 
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বিবশষ্্য শ্রীরূপদ�াস্বামী ও তেনু� গ�ৌড়ীয় গুরুি� ্থ বিদশিভাদি 
গেবখদয়দেন ।

এই প্রকার বনগু্থিা ভবতির সাধন করদত হদল বনরন্তর শুদ্-ভদতির 
স্ করদত হদি । গপ্রবমক ভদতির স্ ও কৃপালাভ োড়া গপ্রমলাভ 
েদূরর করা, ভ�িদ্-সার্দুখ্যর উেয় হয় না ।

 মহৎ কৃপা ক্বিা গকাি কজর্ম্ম  ভক্তি িয় ।
 কৃষ্ণভক্তি রহু দূজর সংসার িজহ ক্ষয় ॥

চচঃ চ মঃ ২২।৫১

গপ্রম্ মবূর্্থ  শ্রীদ�ৌরসুন্দর স্বীয় পবরকর ও ভতি�িসহ এই জ�দত 
অিতীি ্থ হদয় শুদ্-ভবতির করা আচরিমদুখ প্রচার কদরদেন । তঁারা 
অন্তদ্্থ ান-লীলা করদলও দুইবি িস্তু জ�দত গরদখ ব�দয়দেন । একবি হল 
ভা�িত গুরু, অন্যবি ভা�িত শাস্ত ।

গ�ৌড়ীয় গুরুি� ্থ ভা�িত শাস্তানুশীলদনর বিদশি প্রাধান্য 
বেদয়দেন । ভা�িত-গুরুর বনকি গসদিান্মখু-বচদর্ শাস্ত রেিদির �দল 
বশদষ্যর সংসারাশবতি, আত্মীয় স্বজদনর প্রবত মমত্বদিাধ এিং কর্্থি্য 
প্রভৃবত বশবরল হদয় রায় । ভা�িত রেিদি গকান পাবর ্থি গরা�্যতা, 
অবধকার, পাবণ্ডত্য িা গমধার প্রদয়াজন হয় না । প্রাবিপাত এিং 
পবরপ্রশ্নমদুখ শুশ্রূি ুহদয় মহান গুরুপােপদদ্মর বনকি ভা�িত রেিদির 
�দল শুশ্রূি ুি্যবতি অল্পকাদলর মদধ্য শুদ্-ভবতি পদর রেদ্া-বনষ্া রুবচ-
আসবতির ভবূমকায় উন্নীত হন । ভা�িত-মা� ্থ অিলম্বদন অবত সহদজ 
স্বাভাবিকভাদি গপ্রমলাভ হয় । এ োড়া অচ্্থ ন িা মদন্ত্রাপাসনা মা� ্থ 
রদয়দে । অচ্্থ ন-মা� ্থ নানা প্রকার অদপক্ষা রতুি এিং �ললাদভ সময় 
সাদপক্ষ । অচ্্থ ন-মাদ� ্থ মন্ত্রাবে দ্ারা শ্রীমবূর্্থ  উপাসনার বিবধ—নারে 
পঞ্চরারিাবে শাদস্ত কবরত আদে । তরাকবরত কুলগুরুর বনকি অদনদক 
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নাম মন্ত্রাবে গ্হি কদরদেন । বকন্তু নাম বক তত্ত্ব এিং বিগ্হ বক তত্ত্ব এই 
উপলবধির অভাি গহতু েীঘ্থকাল শ্রীবিগ্হ-অচ্্থ ন কদরও মদন্ত্রাপাসক 
িা অচ্থনকারীর সংসারশবতি বেন্ন হয় না । রার �দল তঁাদের শুদ্ভবতি 
পদর অগ্�বত ি্যাহত হদয় লাভ, পজূা, প্রবতষ্া িাসনাবে দ্ারা ভবতি-
পর গরদক বিচু্যবত ঘদি । শ্রীমবূর্্থ  িা বিগ্দহর স্বরূপ িা তত্ত্ব উপলবধি 
ি্যবতদরদক অচ্্থ নাবে ভতি্যং� রাজন কদরও অদনক সময় ‘শালগ্াম 
বেদয় িাোম-ভাং�ার ন্যায়’ স্বার ্থ-বসবদ্ কাদর্থ পর্থিবসত হয় । নাম 
এিং মন্ত্র রঁাদের হৃেদয় প্রকাবশত হদয়দে, এরূপ ররার ্থ ভা�িত-গুরুর 
আরেদয় অন্যাবভলাি রবহত হদয় ভ�িাদনর করা রেিি, কীর্্থন এিং 
পবরচর্থ্যাকারীর হৃেদয় স্বাভাবিকভাদি “প্রবতমা নহ তুবম সাক্ষাৎ 
ব্রদজন্দ্র-নন্দন’, এই প্রকার অনুভবূত আদস, কৃবরিমভাদি অন্য গকান 
সাধদনর প্রদয়াজন হয় না ।

গপ্রবমক এিং ভা�িত-রবসক শ্রীগুরুপােপদদ্মর সাবন্নধ্য ও 
সাহচদর্থ্য গরদক কৃহষ্কসুখ তাৎপর্থপর হদয়, পবরচর্থ্যা এিং পবরপ্রশ্ন 
সহকাদর ভা�িত রেিদির �দল ভবতি-সাধদকর হৃেয় সুবনম্থল হয় এিং 
ভ�িদোদস্ প্রবতবষ্ত হওয়া রায় । এই ভবূমকায় মতুিকুদলর উপাস্ 
ভ�িন্নাম সহজ এিং স্বাভাবিকভাদি স্বূত্থ প্রাতি হয় ।

গ�ৌড়ীয় গুরুিদ� ্থর বক প্রকার অতু্যজ্জ্বল করুিার বিবশষ্্য গর, 
তঁারা আমাবে�দক বনরন্তর ভা�িত-বশক্ষায় বশবক্ষত েীবক্ষত কদর শুদ্ 
ভবতিপদর পবরচালন পবূ্্থ ক লালন পালন করদেন । তঁাদের অমদন্দাময় 
েয়ার বকেু মারি লাভ করদলও ভা�্যিান জীি ভ�িদ্ পবরচর্থ্যা এিং 
প্রসং�রূপ্ গপ্রমামতৃ সমদুদ্র সি্থক্ষি সন্তরি বনমজিন এিং অি�াহন 
করদত সমর ্থ হন । তঁাদের অ�ুরন্ত কৃপা-সং� রূপ অকৃবরিম গস্হ 
িাৎসদল্যর গকান তুলনাই হয় না ।

——
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শ্রীশ্রীগুরুদ�ৌরাদ্ৌ জয়তঃ

দুলম্মভ মনুষ্েন্ম ও হক্রভেি
পরমারাধ্যাতম শ্রীশ্রীগুরুিদ� ্থর শ্রীপােপদদ্মর কৃপা প্রার ্থনা কদর 

“শ্রীশ্রীহবরভজন”—সম্পদক্থ বকেু করা রেিি করবে ।
 “লব্ধা সুদুল্

ম্ম
ভক্মদং বহুসম্ভবাজতি

 মানুষ্মথম্মদমক্িত্যমপ়ীহ ধ়ীরঃ ।
 তূণ ম্মং  রজতত ি পজতদনুমতুৃ্য রাবণ্
 ক্িঃজশ্রয়সায় ক্বষয়ঃ খলু সবম্মতঃ স্যাৎ ।।”

(শ্রীমদ্ভা�বত ১১।৯।২৯)

মনুষ্–েন্ম সুদুলম্মভ
আমাদের এই মনুষ্য-জদন্মর আদ� িহু জন্ম হদয় গ�দে । এই 

জন্মিাই গর প্ররম উদ্ি হদলা এমন নয়, এর আদ� আমাদের গকান 
অবস্তত্ব বেল না, তা নয় । এই মনুষ্য-জদন্মর পদূি্থ অদনকিারই অদনক 
রকম গেহ ধদর আমাদের উদ্ি হদয়দে; আিার মতুৃ্যও হদয়দে। 
“িহুসম্িাদন্ত”—অদনক জদন্মর পদর আমরা এই সুদুল্থভ মনুষ্য-জন্ম 
লাভ কদরবে; এিা সত্য বকন্তু সি জদন্মদতই আমরা মানুি বেলাম, মতুৃ্যর 
পদর আিার মনুষ্য–জন্মই লাভ করদিা—এমন গকান বনচিয়তা গনই ।  
পিূ্থ  পিূ্থ জদন্ম গর সি কম্থ   কদরবে, গসইগুবল িত্থমান জন্মদক বনধ ্থাবরত 
িা determine (বডিারবমন) কদরদে।  আিার এ জদন্মর কম্থ  ভবিষ্যৎ 
জন্মদক determine (বডিারবমন) করদি।  িত্থমাদন গক বক করদেন, 
না করদেন তার উপর বনভ্থর কদর তার ভবিষ্যৎ জীিন।  কখনও কীি, 
কখনও পত্, কখনও পশু, কখনও পক্ষী, কখনও িা মানুি—এমবন 
ক’দর জন্ম–মরি-মালায় জীি ঘুরপাক খাদচ্ । এর পদূি্থও হয়ত মনুষ্য-
জন্ম হদয়দে, এিারও মানি-জন্ম গপদয়বে । গর কারদিই গহাক মনুষ্য-
জন্ম দুল্থভ হদলও িত্থমাদন এিা সুলভ হদয়দে । 
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মনুষ্-েজন্মর অসবৈ্যবহাজরর ফজল
ে়ীজবর অজধা�ক্ত সুক্িক্শ্ত

বকন্তু এ জদন্মর অদন্ত রখন গেহত্যা� হদি, তারপদরও গর মানুি 
হদিা, এ করা বঠক কদর িলা রায় না। Evolution (ইভবলউশান–
ক্রমবিকাশিাে) িদল একিা করা আদে। তৃি-গুল্ম-লতা-কীি-পত্–
পশু-পক্ষী-িানর-তারপর মানুি।  বকন্তু evolution  (ইভবলউশান) 
রবে সত্য হয়, তদি devolution (বডভবলউশান—অি�মনিােও) 
সত্য হদি।  এিা রবুতিস্ত করা।  রার promotion (প্রদমাশন) হয়, 
তার demotion ও (বডদমাশান) হদত পাদর।  জন্ম রবে সত্য হয়, 
মতুৃ্যও গতমবন সত্য।  উন্নবত গরমন হয়, অিনবতও গতমবন হদত পাদর। 
Promotion (প্রদমাশান) গরমন বনভ্থর কদর merit (গমবরি-গমধা)-
এর উপর, demotion ও (বডদমাশান) গতমবন বনভ্থর কদর demerit 
(বডদমবরি)-এর উপর।  পুি্যকম্থ  িা সৎকদম্থর �দল ক্রমবিকাদশর 
ধারায় আজ হয়ত মনুষ্য-জন্ম লাভ কদরবে।  বকন্তু এিা রবে keep up 
(বকপ আপ—ধদর রাখা) করদত না পাবর, তাহদল নামদত হদিই হদি।  
Inevitable effect  (ইদনবভদিিল এদ�ক্ট)-গক arrest (এদরষ্) করদি 
গক?  মনুষ্য-জদন্মর রবে সদ্্যিহার না কবর, তদি ইতর জন্ম অিশ্যম্ািী।  
উহার অিনবতর বিদশি সম্ািনা।  এদক গঠকাদি গক! উোহরি—
দ্ারা গিাঝা রাক—judge (জাজ)-এর উপর সুবিচাদরর ভার গেওয়া 
হদয়দে। তাঁর এই োবয়ত্ব ররাররভাদি পালন না ক’গর রবে বতবন 
গকিলই অবিচার করদত রাদকন, তাহদল তাঁর বনচিয়ই demotion 
(বডদমাশান) িা degradation (বডদগ্দডশান) হদি।

মনুষ্-েন্ম ক্ষণভ্ুর ও ক্ষণভ্ুর মািব-ে়ীবজি পরমাথ ম্ম
লাভ সম্ভব এবং ভ�বািই অথম্ম, আর সব অিথম্ম

িহু জদন্মর পর মানুি হদয়বে, এিা গরভাদিই গহাক সুলভ হদয়দে।  
বকন্তু এর রবে সদ্্যিহার না কবর, তাহদল অধঃপাদতর পিূ ্থ সম্ািনা 
রদয়দে।  মনুষ্য-জন্ম বনত্য নয়, অবনত্য।  মানুি িরািরই মানুি রাদক 
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না, সি সমদয়ই পুরুি-গেহধারী িা স্তী-গেহধারী মানুি হদি বকংিা এই 
পবৃরিীদত িা এই ভারত-ভবূমদত জন্মাদি—এসি গকান বকেু বঠক গনই।  
মনুষ্য-জন্ম বচরকালই পাদিা—এিা গরমন বঠক নয়, গতমবন এ গেহ বচ-
রকালই রাকদি—এও বঠক নয়।  গর গকান মহুদূত্থ  এিা নষ্ হদয় গরদত 
পাদর।  এই উভয় বিচাদরই মনুষ্য-জন্মিা অবনত্য ও ক্ষিভ্ুর।  বকন্তু 
মনুষ্য-জন্মিা অবনত্য হদলও এর একিা privilege (বপ্রবভদলজ) িা 
বিদশি সুদরা� আদে।  এই ক্ষিস্ায়ী মনুষ্য-জীিন পরমার ্থ োন করদত 
পাদর।  তাই মানি-জন্ম অর ্থে ।  মানুি হদয় চরম–অর ্থ িা পরতম ধন 
কৃষ্দপ্রম লাভ করদত পাদর ।  �াে হদয়, গপাকা হদয়, কুকুর হদয় এই 
পরতম ধন লাভ করদত পাদর না ।  গকউ িলদত পাদরন, পশুর বভতদর 
িজ্া্জী ও জামু্বমান, পাখীর মদধ্য �রুড় প্রভৃবত পরতম ধন লাভ 
কদরদেন ।—এগুবল exception—(একদসপশান) সাধারি বনয়দমর 
িাইদর এরঁা।  সাধারি কীি-পত্, পশু-পক্ষী-রাক্ষস-বেত্য—এরা 
ভ�িৎ আরাধনা, বকংিা ভ�িাদনর conception (কনদসপশান) িা 
ধারনা করদতই পাদর না।  বকন্তু মানুি ইচ্া করদল ভ�িৎ-উপাসনা 
করদত পাদর।  এদের জীিদন পরতম ধন পাওয়ার পিূ ্থ সম্ািনা রদয়দে। 
অর ্থ িলদত িাকাকবড়, বিিয়-সম্পবর্, গরৌিন, ইবন্দ্রয়-তপ ্থি, প্রবতষ্া 
এগুবল নয়; এগুবল খুি গোি ও িাদজ বজবনি, এগুবল অনর ্থ; রবেও 
অনর ্থদক আমরা অর ্থ িবল। পরমধন না রাকদল এগুবলদত ধনদিাধ 
হয়। এগুবল ভাি নয়; অভাি।  ররার ্থ সম্পবর্ হদলা ভ�িান।  তাঁদকই 
জীদির একমারি প্রদয়াজন। ভ�িান োড়া সিই অনর ্থ, বতবনই একমারি অর ্থ ।  

মািব েন্মই সবম্মজশ্রষ্ এবং ে়ীবজির
চরম উজদ্শ্য শ্রীভ�বৎ-গসবা

ভ�িৎ-প্রাবতি মনুষ্য-জদন্মই সম্ি । এইজন্য গেিজদন্মর গচদয়ও 
মনুষ্য-জন্মদক গরেষ্ িলা হদয়দে। অর ্থপ্রাবতির সম্ািনা বিচাদর মনুষ্য-
জন্মই সি্থদরেষ্।  গেিতা�দির মদধ্য অবধকাংশই সুখ ও সদম্াদ� ডুদি 
রাদকন । গেিতাদের মদধ্য গকউ গকউ ভতি আদেন,—একরা সত্য । 
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বকন্তু অবধকাংশই হবরভজন কদরন না; তাঁদক ভুদলই আদেন। মানুি-
জদন্মর একবি বিদশি সুদরা� আদে। তা হদলা এই গেদহই হবরভজন, 
হবরদতািি িা হবরদক লাভ করিার সম্ািনা পিূ ্থমারিায় িজায় রদয়দে।  
গচাখ, কান, নাক, মন, িবুদ্, অহঙ্ার—এগুবল মনুষ্য গপদয়দে।  সংকল্প 
বিকল্পাত্মক মন, ভাল-মন্দ বিচার করিার িবুদ্, ধবৃত িা স্বৃতশবতি অন্য 
জীদির গনই। ধ্যান িা উপাসনা-শবতি মানুিদক বিবশষ্্য িা গরেষ্ত্ব োন 
কদরদে।  মানুদির মন গর শুধু animality-গত (এবনম্যাবলবি—পশুদত্ব) 
ভরা, তা নয়; rationality, (গরশনাবলবি-বিচারদিাধ) continuity of 
thought, (কবন্টবনউবি অ� রি – বচন্তাধারা), memory (গমমারী – 
স্বৃতশবতি) প্রভৃবত তার আদে। বকন্তু কুকুদরর মদধ্য অর ্থাৎ গকান পশু-
পাখীর মদধ্য এই িবুদ্ গনই।  তাই মনুষ্যদেহ ভ�িৎ সম্পক্তীয় ি্যাপার 
আনদত পাদর।  অন্যান্য জীিন তা পাদর না।  গরগুবলর দ্ারা ভ�িাদনর 
অনুভবূত, conception (কনদসপশান িা ধারিা) আনদত পাদর, 
তার সিগুবলই মানুদির আদে। ভ�িাদনর গসিা, তাঁর রূপ-েশ ্থন, 
তাঁর করা-রেিন, তাঁর করা-কীত্থন, তাঁর অচ্থন–িন্দন – সিই মানুি 
করদত পাদর। মনুষ্য জন্মিা রবেও অবনত্য, তি ুএকবি সুবিধা এই গর, 
অল্পকাদলর মদধ্যও ভ�িানদক ধ্যান, ধারিা, উপাসনা িা গসিা ক’গর 
গরদত পাদর।  অল্পকাল িাঁচদলও এই জীিদন ভ�িানদক গপদয় গরদত 
পাদর।  ইহা utopian (অদিাবপয়ন), theoretical  (বরদয়াবরবিক্যাল) 
িা িাদজ করা নয়, এবি practical (প্র্যাকবিক্যাল – িাস্তি)।  িহু 
ভা�্যিান মনুষ্য ভ�িানদক গপদয়দেন।  িহু মানি সাধনবসদ্ হদয়দেন, 
বনত্যবসদ্দের করা িলবে না ।  ক্ষিভ্ুর মনুষ্য-জীিদন ভ�িৎ 
আরাধনা ক’গর প্রদয়াজন লাভ অর ্থাৎ ভ�িৎ-প্রাবতি হদয়দে । এর িহু 
েৃষ্ান্ত পুরাদি, কবলকাদল ঘদিদে, এমন বক িত্থমান সমদয়ও ঘিদে। 

 মনুষ্-েন্ম অথম্মদ এবং ভব-সমজুরের পরপাজর গরজত হজল
গুরুরূপ়ী কণ ম্মধারই একমাত্র সম্বল

আর একজন গরিা গপদয়দে, তুবমও গসিা পাদি; রবে গতামার ইচ্া 
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রাদক।  মানি-জীিন ধারি ক’গর ভবতির দ্ারা অদন্যর পদক্ষ ভ�িানদক 
লাভ করা রবে সম্ি হদয় রাদক; তদি আমার পদক্ষ তা সম্ি হদি না 
গকন?  তাই মনুষ্য-জন্মদক িলা হদয়দে ‘অর ্থে’।  জীিদনর চরম উদদেশ্য 
ভ�িৎ-প্রাবতি, ভ�িৎ-োস্ ও ভ�িৎ-গসিা।  (শ্রীহচতন্যচবরতামতৃ, 
মধ্য ২০.১০৮)—“জীদির ‘স্বরূপ’ হয় – কৃদষ্র বনত্য োস।”—এই 
স্বরূপ-প্রাবতি মানুদির হদত পাদর, রবে গস চায়; রবে গস ইচ্া কদর 
আবম রবে অল্পায়ওু হই, তাদতও আবম তাঁদক গপদয় গরদত পাবর; 
অন্ততঃ পাওয়ার পদর এব�দয় গরদত পার! মনুষ্য-জদন্মর আরও একিা 
সুবিধা আদে—ভ�িাদনর বনত্যবসদ্ পাি্থে�ি িা সাধনবসদ্ ভ�িৎ-
গসিক�ি এই মনুষ্যদলাদক অর ্থাৎ এই গভৌম-প্রপদঞ্চ আমাদেরই 
মত গেহ ধারি কদর আমাদেরই আদশ-পাদশ বিচরি করদেন। এই 
পবৃরিীদত তাঁর বনত্যবসদ্ ভতি�ি – পশু-কীি-�ন্ি্থ-গেদহ নয়, মনুষ্য-
গেহ ধারি ক’গর—এখনও িাস করদেন। তাঁদের স্লাদভর সুদরা� 
িরি ক’গর গকউ তার মানি-জীিন সার ্থক করদত পাদর। গকউ হয়ত 
প্রশ্ন করদত পাদরন গর, মনুদষ্যর উপর এই partiality (পাবশ ্থয়াবলবি – 
পক্ষপাবতত্ব) গকন? আমাদের উপর এত favouritism (গ�ভাবরবিজম 
– পক্ষপাত) গকন ? বিড়াল, কুকুর গকন পাদি না? এ তক্থ উবঠদয় গকান 
লাভ গনই। মানুি গর পায় িা পাদি, —এইিা গজদন আমার পদক্ষ 
সুবিধার করাই হদয়দে। তাঁর ভতি�দনর িািী-রেিি, পবরচর্থা-করি 
এিং তাঁদের উপদেশানুসাদর চলিার সুবিধা মানুদিরই আদে। মনুষ্য-
গেহধারী মহাজন আমাদের সামদনই রদয়দেন। অহহতুকী কৃপা বতবন 
েবড়দয় চদলদেন। মনুষ্য-গেহধারী ভ�িৎ পাি্থে�দনর স্, তাঁদের সদ্ 
গমলাদমশা করার সুদরা� উপবস্ত হদয়দে।  এরূপ মহাজন দুস্তরিীয় 
ভিসমদুদ্রর উর্াল তরদ্ ভাসমান জীিন-তরিীর সুদরা�্য কি ্থধার 
হদত পাদরন। তাই শ্রীমদ্া�িত িদলদেন— 
 “িজৃদহমাদ্ং সুলভং সুদুলম্মভং প্লবং সুকল্পং গুরুকণ ম্মধারম্ ।
 ময়ানুকূজলি িভস্জতক্রতং, পমুাি ভবাক্ব্ং ি তজরৎ স আর্হা ॥”

(শ্রীমদ্ভা�বত ১১।২০।১৭)
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আমরা ভ�িাদনর বনত্যবসদ্ পাি্থে�দনর মদধ্য কাহাদকও 
কি ্থধাররূদপ িরি করদত পাবর।  তাঁর স্ করার সম্ািনা রদয়দে 
আমারই মত গচহারা ধারি ক’গর আমাদেরই অবত বনকদি ঘুদর 
গিড়াদচ্ন।  আমার ভািায় করা িলদেন। এরূপ মহাজনদক পাওয়াও 
সুলভ হদয়দে। গসইজন্য মনুষ্য-জন্মিা আদরা গিশী অর ্থে হদয়দে। তাঁদের 
guidance (�াইদডন্স – বনদে্থবশকা) োড়া ভ�িানদক জানা রায় না; 
পাওয়া রায় না। আবম ইদচ্ করদল তাঁর guidance (বনদে্থবশকা) গমদন 
বনদত পাবর। 

ইচ্ািক্তির সবৈ্যবহাজর ভ�বৎ-প্রাক্তি
বকন্তু আবম এরূপ ভিদরাদ�র বিদ্দক িরি না ক’গর েরূাকাঙ্কার 

বপেদন বপেদন েুদি চদলবে। আবম লক্ষপবত হদত চাই, েীঘ্থ-জীিন লাভ 
করদত চাই, িড় কবি হদত চাই, prime minister (প্রাইম বমবনষ্ার – 
প্রধানমন্ত্রী) হদত চাই। বকন্তু আবম ইদচ্ করদল পরমার ্থদকও চাইদত 
পাবর। মানুদির willing power (উইবলং পাওয়ার) িা ইচ্াশবতির 
পবরচালনা করিার শবতি আদে। মানুি ইদচ্ করদল িাকাকবড়, 
পাবডিত্য, প্রবতষ্ার বপেদন প্রধাবিত হদত পাদর; কবি, রাজনীবতবিে 
বকংিা বিজ্াবনদকর বপেদন বপেদন েুিদত পাদর; বকংিা গস ইচ্া 
করদল ভদতির অনু�মদন ভদতির বপেদন েুিদত পাদর। ভবতি, ভতি 
ও ভ�িাদনর বপেদন েুিদল এই জীিদনই পরমার ্থ পাওয়া রাদি; এ 
বিিদয় গকান সদন্দহ গনই। তুবম ইদচ্ করদল রতি-মাংস-হাড় গখদত 
পাদরা; আিার ইদচ্ করদল ওগুবল িাে বেদয় প্রসােও গপদত পাদরা। 
একিা বসংহ িা ি্যাঘ্র রতি-মাংস-হাড়দক োড়দতই পাদর না, বকন্তু তুবম 
গরদহতু মানুি; বিচার-িবুদ্সম্পন্ন মানুি – তাই তুবম এই কুদমধ্যগুবল 
খাওয়া োড়দত পাদরা। তুবম জড়পোর ্থ নও, you have will (ইউ হ্যাভ 
উইল); তুবম ইচ্া শবতির সদ্্যিহার করদত পাদরা। আবম মদঠ গরদত 
পাবর, বিগ্হ েশ ্থন করদত পাবর। আিার আবম ইদচ্ করদল লোদি 
বকংিা cinema-hall (বসদনমা হল)-এ গরদত পাবর; আবম অস্াদন 



 শ্রীউপদেশ - চতুর ্থ খণ্ড 155

কুস্াদন গরদত পাবর, আিার আবম ইদে করদল মবন্দর ও ভতি-েশ ্থদনও 
গরদত পাবর। এই মনুষ্য-জদন্মর সিদচদয় গিশী সুবিধা হদচ্ এই গর, 
গর মহাজন আমাদের ভ�িাদনর সন্ান বেদত পাদরন, ভ�িৎ-রাদজ্যর 
করা গশানাদত পাদরন; আমাদের হৃেদয় তাঁর বনত্য প্রবতষ্া কদর বেদত 
পাদরন – তাঁর েশ ্থন ও তাঁর স্ পাওয়া রায়। আমাদের হৃেয় গরদক 
প্রবতষ্া-লালসা, অর ্থবপপাসা প্রভৃবত দুি্থাসনা  সবরদয় বেদয় গসখাদন 
ভ�িানদক প্রবতবষ্ত করদত পাদরন; ভ�িৎ - প্রাবতির সম্ািনা 
জাব�দয় বেদত পাদরন। এরূপ ি্যবতি মনুষ্য–গেহধারীরূদপ মানুদির 
কাদেই বিচরি করদেন। 

হক্রভেজির পজথ ক্ক ক্ক অতিরায়?
ভ�িে-ভজন রবে আরম্ কবর, তাহদল িদৃ্ বপতামাতা হা-হুতাশ 

করদিন।  রিুতী ভার্থা গকঁদে গকঁদে িকু ভাসাদি, আর অসহায় গোি 
গোি গেদলদমদয়রা পদর পদর ঘুদর গিড়াদি – এগুবল গতা আমাদের সদ্ 
গেখা েরকার। আবম এদের পালক, কত্থা, প্রভু ও অবভভািক।  They 
are my immediate concern (গে আর মাই ইবমবডদয়ি কনসারন), 
আমার বেদক তারা তাবকদয়ই আদে।  এরা আমার উপর dependent 
(বডদপদডিন্ট), এদের প্রবত আমার কত্থি্য রদয়দে; এগুবল পালন করা 
আমার ধম্থ। আিার রবে ভা�্য গখাদল, তাহদল িঝুদত পাদর; এদের 
সদ্ ক’বেদনর কতিুকু সম্বন্? আর বক আনন্দ তুবম তাবে�দক বেদত 
পাদরা? কতিুকু ম্ল তুবম করদত পাদরা? পুরি গশাকাতুরা মাতাদক 
তুবম লক্ষ িাকা বেদয়ও কতিুকু সান্ত্বনা বেদত পাদরা? পুরি গ�রৎ বেদত 
পাদরা না বনচিয়ই। আবম রাজা, আবম প্রজা, আবম স্বামী – এই সি 
গোি বজবনি বনদয় তুবম উন্মর্ হদয় পদড়ে। এিা গর অদিাদধর গিাধ, 
এিা িালসুলভ-িবুদ্র পবরচয়; কাদয়মী বিচার নয় – মহাজদনর সদ্ 
রাকদল এিা িঝুদত পারদি । 

হক্রজতাষজণই পরা িাক্তি
পদড় রাকুক বিকুন্ঠ, চদল রাক বনত্যানন্দ; েদূর রাকুন ভ�িান। 
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এখন গেখদত হদি পবরিীতা ভার্থাদক। তুবম অন্, তুবম িবধর। ‘হবর, 
কৃষ্’ িদল ডাকদত গতামার প্রাি চায় না। হবরকরা রেিন গতামার 
কাদন বিি োদল; অরচ radio (রাবডও)-র �ান, গিবলবভশন ও গমা-
িাইদলর �ান গতামার কাদন অমতৃ িি্থি কদর। “মা”, “িািা”, “োদু”, 
“গখাকা”, “খুকু”—এইসি ডাক শুনদত প্রাি গনদচ ওদঠ। “োদু” ডাক 
শুদন গরন গতামার প্রাি �দল রায়, গরন এ পবৃরিীদত আর বকেু গনই। 
এই অবনত্য সম্বন্গুবল আমাদের পবতত করদে । এগুবল আমাদের 
আত্মবিস্বৃতর পদর এব�দয় বেদচ্ । মহাজন�ি এই বিভ্রাবন্ত েরূ কদর 
ভ�িৎ-রাদজ্য প্রদিদশর পর িদল বেদত পাদরন । 

বিকুন্ঠ-িািী-বিকুন্ঠ-নাম গর বনত্য আনন্দ বেদত পাদর, এিা এরঁা 
ভাল কদর িবুঝদয় গেন। বিকুন্ঠ-িাত্থা গরবডওর �ান নয়,—একরা 
এদঁের কৃপার প্রভাদিই উপলধি হয়; গকউ রবে ইদচ্ কদর তাঁদের 
উপদেশ রেিি ক’গর জীিন-�ঠদনর গচষ্ায় উদঠ-পদড় গলদ� রায়। 
এইজন্য মহাজন িদলদেন,—
 কামাদ়ীিাং কক্ত িা কক্তধা পাক্লতা দুক্িম্মজদিা-
 গস্তষাং োতা মক্য় ি করুণা ি ত্রপা গিাপিাক্তিঃ।
 উৎসৃজে্যতািথ রদুপজত সাম্প্রতং লব্বকু্দ্ধ –
 স্ত্বামায়াতঃ িরণমভয়ং  মাং ক্িরঙুকু্ষার্দাজস্য ॥

(শ্রীভক্তি রসামতৃ ক্সনু্ধ ৩।২।২৫)

এই কামনা-িাসনা ও অসে িস্তুগুবলর গভাদ�র বপেদন কত 
েুদিবে; এখনও েুিবে। এদতও বক শাবন্ত িা আনন্দ আদে? গহ রদুপবত, 
গতামার গসিায় এখন আমায় বনদয়া� কদরা। েিূ্থার কামনা-িাসনার, 
কাবমনী-ভাবমনীর কত আব্দার, কত আদেশ পালন কদরবে।  এদের 
জন্য স্বাস্্য, িাকাকবড় কত নষ্ কদরবে, তিওু  আমার প্রবত এদের 
করুিা হদলা না। আর আমারও লজিা হদলা না।  গহ প্রািনার! এখন 
িদুঝবে —তুবম োড়া �বত গনই; এগুবল বিসজ্থ ন বেদয় বনত্যানদন্দর 
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গখাঁদজ গিবরদয়বে। গহ েয়াল ঠাকুর! সংসাদরর enjoyment (এনজ-
য়দমন্ট – গভা�) গরদক আমাদক েুবি োও। বিিবয়ক অবনত্য কত্থ-
ি্য-গিাধ গরদক আমায় গরহাই োও। কত্থি্য কম্থ  করারূপ ধদম্থর প্রবত 
আমার আর আস্া গনই। 
 “িাস্া ধজমম্ম ি বসুক্িচজয় চিব কাজমাপজভাজ�
 রদরদ্ভব্যং ভবতু ভ�বি পূবম্মকমম্মানুরূপম।
 এতৎ প্রাথ ম্ম্যং মম বহুমতং েন্মেন্মাতিজরহক্প
 ত্বৎপাদাজম্ভারুহর�ু�তা ক্িশ্লা ভক্তিরস্তু।।”

(মকুুদিমালা-গস্তাত্র—৫)

অদনক ক’দর গেদখবে, এদত পরা শাবন্ত পাইবন। জন্ম-জন্মান্তদর 
গতামার চরি–কমদলর গসিা োও। হবরভজদন আত্মবনদয়া� করদত 
োও। গতামার পাোব্জোদস্ সুপ্রবতবষ্ত হদত োও। এইিাই মনু-
ষ্য-জদন্মর প্রাপ্য অর ্থ, এইিাই পরা শাবন্ত। গহ ভ�িান! আবম গর জন্য 
সৃবষ্ হদয়বে, তার বসবদ্ গহাক। 

ক্বষয় সবে়ীবজি সবম্মত্রই পাওয়া সম্ভব, তাই মনুষ্ ে়ীবজি
ক্িরতির হক্রই ভেি়ীয়, কারণ – ে়ীবি অক্িত্য

আমার চাবরবেদক রূপ-রস-�ন্-স্পশ ্থ েড়াদনা রদয়দে। এইসি 
বজবনি সাধন-ভজন িা গচষ্া ক’গর গরা�াড় করদত হয় না।  সি্থরি 
সি্থজীিদন এগুবল পাওয়া রায়। পশু-পক্ষী, িানর-মানুি সকদলর খা-
ওয়া-োওয়া, ইবন্দ্রয়-তপ ্থদির সুদরা� জুদি রায়। এর জন্য গকান তপস্া 
করদত হয় না। বনম্নস্তদরর জীি হদলও গজাদি; এর জন্য special en-
deavour (গস্পশাল এনবডভার) িা effort (এদ�াি্থ—গচষ্া) করদত 
হয় না। বনতান্ত ঘনৃ্যভাদি জীিনরাপন ক’গর রাও; তিওু সি্থরিই এগুবল 
পাদি। সমস্ত জীিদনই বিিয় পাওয়া রায়; বকন্তু হবরভবতি, হবরভজন ও 
হবরদতািি অন্য জীিদন পাওয়া রায় না। গর পর্থন্ত মতুৃ্যমদুখ পবতত না 
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হও; গস পর্থন্ত তুবম হবরভজদন তৎপর হও। কারি মতুৃ্য সি্থো গতামার 
বপেদন বপেদন ঘুরদে; কখন গর গস গ্াস করদি, তার বকেুই বঠক গনই। 
রাস্তার গমাদড় গমাদড় ঔিদধর গোকান; আর ডাতিাদরর েড়ােবড়। বেন 
বেন কত drugs (ড্া�স – ঔিধ) আবিষ্ার হদচ্, তি ু বক মতুৃ্যদক 
গরাধ করদত গপদরদে? গতামরা রত ঔিধ আবিষ্ার করদো; রমরা-
জাও বনত্য নতূন নতূন ি্যাবধ সৃবষ্ ক’গর পাঠাদচ্ন—এই ভতূদল। 
গতামাদের িবুদ্র দ্ারা আর কতিুকু আবিষ্ার করদত পাদরা? এক 
সদ্ মহুদূত্থর মদধ্য রমরাজা হাজার হাজার গলাকদক বিনাশ ক’গর 
বেদত পাদরন। গেখা রাদচ্ – গকান �াঁদক গর মতুৃ্য এদস রাদি, তা গকউ 
িলদত পাদরন না। সুতরাং এখনই হবরভজদন রত্নশীল হও। 

আবম িাদরা িেদরর গখাকা; এখন পড়াশুনা করার সময়। আবম 
বরিশ িেদরর নি-বিিাবহত স্বামী – আমরা রিুক-রিুতী; এখন গভা� 
করার সময়। আমরা গপ্রৌঢ়-গপ্রৌঢ়া – গেদলদমদয়দের একিু গুবেদয় 
বেই; িদুড়া হই, তখন হবরভজন করা রাদি।  গহ ঠাকুর! তখন গতামাদক 
ডাকদিা। বকন্তু বচন্তা করা েরকার – িদুড়া িয়দস সমস্ত অ্-প্রত্য-
্ বশবরল হদয় রায়; গরৌিদনর উদ্ম-উৎসাহ রায় বনদভ; স্বাস্্য রায় 
গভদঙ। একজন গলাক তখন ধদর তুদল না বেদল নড়াচড়া-ই করা রায় 
না। তখন হবরভজদনর ইচ্া জা�দলও পারদি না, সামদর ্থ্য কুলাদি না!

“ে়ীবি-সমাক্তিকাজল কক্রব ভেি
এজব কক্র �হৃসুখ।

কখি এ-কথা িাক্হ বজল ক্ব্ঞেি,
এ গদহ পতজিানু্মখ।।”

(কল্যাণকল্পতরু)

বদৃ্ধ-বয়জস হক্রভেি অসম্ভব
অদনদক ভাদিন িাি িের গহাক, হবরভজন আরম্ করা রাদি। 
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বকন্তু জীিন রবে তার পদূি্থ পদড় রায়। জীিন চঞ্চল, পদ্মপদরি িাবরবিনু্দ-
সম, মহুদূত্থই েদল পড়দত পাদর। িাি িেদর গতা retired life (বরিায়াড্থ  
লাই�)। তখন বিোনায় শুদয় শুদয় মতুৃ্যর বেন �িনায় ি্যস্ত রাকদত 
হয়। Retired life-এ গতামাদক ডাকদিা, এ িবুদ্মাদনর করা নয়; এিা 
ভ�িানদক ঠকাদনার করা; �াঁবক গেওয়ার করা। গপ্রৌঢ়-কাদল হবর-
ভজন করদত পারদি না; মন িসদিই না; রুবচ আসদি না। পুরাতন 
কদম্থর সংস্কার গতামাদক এমন িাধা গেদি, তা তুবম অবতক্রম করদত 
পারদি না, পুরাতন কদম্থর ধাক্া তখন সহ্য করদতই পারদি না। 

হক্রভেি কালাকাল ক্বচার-হ়ীি

“প্রাতিন িায়রু গি� সবহদত না পাবর।” (কল্যাি-কল্পতরু) সুতরাং 
গর গরখাদন আে, আজ গরদকই হবরভজন আরম্ কদরা। - বকন্তু বিলম্ব 
কদরা না; গিলা গর চদল রায় – সময় উর্ীি ্থ হদয় রায়। হবরভজদির 
কাল গনই। ইহা গকান সমদয়র অদপক্ষা কদর না। এখবনই হবরভজন 
শুরু কদরা; পড়া রাকুক, পড়াদনা রাকুক, আর কালবিলম্ব না ক’দর 
উদঠ-পদড় গলদ� রাও, গকৌমার-িয়স গরদক হবরভজন করাই গরেয়। 
 “গকৌমার আচজয়ৎ প্রাজ্ঞা ধমম্মাি ভা�বতাক্িহ।
 দুলম্মভং মানুষং েন্ম তদপ্যধ্রুবমথম্মদম।।
 তজতা রজতত কুিলঃ গক্ষমায় ভয়মাক্শ্রতঃ।
 ির়ীরং গপৌরুষং রাবন্ন ক্বপজদ্ত পকুিলম।।”

(শ্রীমদ্ভা�বত ৭।৬।১৫ঐ

হক্রভেজিই মনুষ্-েজন্মর চরম সাথ ম্মকতা

হবরভজদন স্পহৃা জা�দলই মনুষ্য-জদন্মর সার ্থকতা। তুবম গকিল 
“িািা” বকংিা “মা” হওয়ার জন্য আদসাবন। জ�ৎবপতা পরদমশ্বরদক 
ডাকিার জন্য, তাঁর আরাধনা করার জন্য বতবন এখাদন গতামাদক 
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পাবঠদয়দেন। গতামাদক সৃবষ্ করিার Purpose (পারপাস) হদলা 
হবরভজদন জীিন-কািাদনা।  তুবম মানি-জন্ম গপদয়ে, জন্মগ্হি কদরে 
এই পবিরি ভারতভবূমদত।  কখনও কখনও তুবম ভ�িৎ-করা শুনদত 
পাও। তুবম ভ�িাদনর ভতি মহাজদনর গেখাও গপদয়দো। এরূপ সুদরা�্য 
কি ্থধার গপদয়ও গর সংসার-সমদু্র পার হদত চায় না, গস আত্মঘাতী। 
এত সমস্ত সুদরা� রাকদতও গর অিদহলা কদর; গস মনুষ্য–জদন্মর 
অপি্যিহার করদলা। - এ করািা িঝুদত হদি। এই অপি্যিহাদরর �দল 
আর মনুষ্য-জন্ম পাদি না। এ জদন্ম গর সি কম্থ  করদি – তার �ল 
অনুরায়ী গেহ লাভ করদি।  “পুনম ূ্থ বিদকা ভি।” ঘুরদত ঘুরদত আিার 
হয়ত কত নীদচ চদল রাদি; তার বঠক গনই। কত জন্ম কাঁেদি – গশাদক 
দুঃদখ গতামার হৃেয় বিেীি ্থ হদি – গরাদ� রন্ত্রিায় অভাদির তাড়নায় 
কত কষ্ পাদি!
 “দুলম্মভ–মািব েন্ম লক্ভয়া সংসাজর।
 কৃষ্ণ িা ভক্েনু, দুঃখ কক্হব কাহাজর?।।
 ‘সংসার’ ‘সংসার’ ক’গর ক্মজছ গ�ল কাল।
 লাভ িা হইল ক্কছু, ঘক্টল েঞ্াল।।”

(কল্যাণকল্পতরু, ক্িজবম্মদ-লক্ষণ-উপলক্ব্—৪)

মনুষ্য-জন্ম লাভ ক’গর িবুদ্ গরমন গপদয়বেদল; গতমবন সৎস্ও 
গপদয়বেদল। এইসি opportunity (অপরচুবনবি – সুদরা�) গতামার 
কাদে এদসবেল; রবে গহলায় এসি হারাও, তাহদল তুবম দুঃদখর জ্বালায় 
জ্বলদি। রবে পরমধাদম বনত্য পরা শাবন্ত গপদত চাও, এখন গরদক 
হবরভজন আরম্ কদরা; তদিই বনত্য িাস্তি কল্যাি সাবধত হদি। 

 “বাঞ্াকল্পতরুভ্যশ্ কৃপাক্সনু্ধভ্য এব চ।
 পক্ততািাং পাবজিজভ্যা চবষ্ণজবজভ্যা িজমা িমঃ।।”

——
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মহাবদান্য শ্রী গ�ৌর সুদির
স্াি ঃ �ম্ভ়ীরা (পরু়ী)

এই �ম্ীরা শ্রীশ্রীদ�ৌরসুন্দদরর সাক্ষাৎ লীলাদক্ষরি । এই স্ান গ�ৌড়ীয় 
বিষ্ি�দনর শুধু নয়, সমগ্ জীিজ�দতর আরাধ্য স্ান। এখাদন শ্রী-
শ্রীদ�ৌরসুন্দর বনত্য বিরাজ করদেন; এিা তাঁর বনত্য লীলাস্লী। এই 
সবমবতর প্রািস্বরূপ পবরচালকি� ্থ গ�াস্বামী�দির সাের আহ্ান লাভ 
করা শ্রীশ্রীদ�ৌরসুন্দদরর সাক্ষাৎ করুিা িদল আমার মদন হদচ্। এত 
িড় েয়াল বতবন এরূপ একবি কু্ষদ্র ি্যবতিদক কৃপা-কিাক্ষপাত কদরদেন, 
রার �দল তাঁর সুদরা�্য গসিক�ি এরূপভাদি আমায় আশীি্থাদে 
অবভবিতি কদরদেন। এই বনত্য আরাধ্য স্াদন েণ্ডিৎ প্রিাম, এখানকার 
ধুদলায় �ড়া�বড় গেওয়া এিং এর ধুদলা মারায় গনওয়া বকংিা এখান-
কার গসিায় বকবঞ্চৎ আনুকলূ্য করার �দল জীিন ধন্য হদয় রায়। 

এই �ম্ীরায় গসিা করিার সুদরা� জীিদন পরম ভাদ�্যর করা 
মদন কবর। �ম্ীরার এই পবরদিদশ সকদলর কৃপা ও আশীি্থাে বশদর 
ধারি ক’গর আজ এখাদন শ্রীশ্রীদ�ৌরসুন্দদরর অহহতুকী করুিার করা 
িলিার অপিূ্থ সুদরা� লাভ কদরবে। 

ে়ীব স্রূপতঃ কৃষ্ণদাস, ক্কন্তু অিাক্দ–বক্হমুম্মখ
জীি স্বরূপতঃ বনত্য কৃষ্োস, কৃদষ্র তিস্া-শবতি এিং কৃদষ্র সবহত 
গভোদভে-প্রকাশ।  জীি স্বরূপতঃ কৃষ্োস হদলও অনাবে-িবহমু্থখ। 
তিস্া–শবতির পবরিাম গর জীি, গসই জীি পরমাত্মার বিভি এিং 
মায়ািশ-গরা�্য। গকান সমদয় এই জীদির ভ�িেবিমখুতা এদসদে তা 
িলা রায় না। জীি বনত্য-তত্ত্ব। সৃবষ্র গকান মহুদূত্থ  ভ�িেবিমখুতা-রূপ 
অজ্ানতা তাদক বঘদর গ�দলদে, এর গকান কাল-বনি ্থয় হয়বন – ইহা 
শাস্ত-িািী। শাস্তকার�ি ও তত্ত্বদির্া�ি অন্কাদর হাতড়ান না; তাঁরা 
গলাদকর করা শুদন িা গ্থোবে পদড় অনুভবূতহীন পাবণ্ডত্যর দ্ারা 
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পবরচাবলত নন। িস্তু রাঁদের প্রাবতি হদয়দে, এরূপ মহাজন�দনর an-
nouncement (এনাউন্সদমন্ট – প্রচার, বিিবৃত) আমাদের স্বীকার 
করদতই হদি। তাঁদের প্রচার অনুভবূতমাখা – সত্য এিং আম্নায়-ধারায় 
আ�ত-উহাও সত্য। তাঁদের অনুভিলধি সত্যিািীর প্রচারানুসাদর জীি 
তিস্া-শবতির পবরিাম—পরমাত্মার বিভি। তাদের িবহমু্থখতা অনাবে। 

কৃষ্ণজভালা ে়ীব মায়ার বৈারা আক্াতি
 “কৃষ্ণ ভুক্ল’ গসই ে়ীব অিাক্দ–বক্হমুম্মখ ।
 অতএব মায়া তাজর গদয় সংসারাক্দ দুঃখ ॥”

(শ্রীজচতন্যচক্রতামতৃ, মধ্য ২০।১১৭)

স্বরূপ-বিভ্রান্ত জীি বনত্য আরাধ্য ভ�িাদনর সদ্ বনত্য সম্বন্ 
হাবরদয় গ�দলদে। তৎ�দল ভ�িাদনর িবহর্া শবতি মহামায়া তাদক 
গ্াস কদরদে। কৃষ্দভালা আত্মবিস্তৃ জীি জন্ম-জন্মান্তর এমবনভাদি 
কৃষ্দক হাবরদয় অন্কাদর ঘুদর গিড়াদচ্। আর রাঁরা কৃষ্দভালা নন, 
- রাঁরা স্বরূপপ্রাতি হদয়দেন, - মহামায়ার আবধপত্য িা influence 
(ইনফু্দয়ন্স – প্রভাি) তাঁদের উপর গনই। রাঁরা কৃষ্ ভুদল মায়ার দ্ারা 
আক্রান্ত, তাঁদের বিপর্থয় িা অস্বৃত ঘদিদে। বিপর্থয় অর ্থাৎ স্বরূদপর 
বিভ্রাবন্ত, অস্বৃত অর ্থাৎ স্বরূদপর অস্বূত্থ; স্বরূপ-বিভ্রান্ত িদ্জীি 
আধ্যাবত্মক, আবধদভৌবতক ও আবধহেবিক তাপরিদয়র দ্ারা সি্থরি 
আক্রান্ত। এদঁের এই বনোরুি দুঃখ গেদখ েয়াল ঠাকুর দুঃখদমাচদনর 
ি্যিস্া কদরন। জীদির িদ্ অিস্া গরদক তাদের মতুি ক’গর উদ্ার 
করিার জন্য েীনেয়াল ভ�িান তাঁর বনজ-জনদক পাবঠদয় গেন। 
মহাজন�িও দুঃখকাতর হদয় এদঁের দুঃখ-দুে্থশা েরূ করিার জন্য 
গচবষ্ত হন। শ্রীশ্রীদ�ৌরসুন্দদরর আবিভ্থ াদির পদূি্থ শ্রীঅহদ্তপ্রভু জীদির 
এই দুঃখ গেদখ অত্যন্ত কাতর হদয় দুঃখদমাচদনর জন্য বনদজ গচষ্া 
কদরদেন। তিওু িদ্জীি�ি সাড়া গেয়বন। বতবন তখন ভ�িানদক তুলসী 
আর �্াজল বেদয় পজূা ক’গর হুংকার বেদয় ডাকদলন। “এদের দুঃখ 
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েরূ কদরা” িদল ভ�িাদনর কাদে কাতর প্রার ্থনা জানাদলন। ভদতির 
কাতর আহ্াদন ভ�িান গ�াদলাদক আর বস্র রাকদত পারদলন না। 
বতবন অিতরি করদলন এই গভৌম প্রপদঞ্চ। 
শ্রীশ্রীদ�ৌরসুন্দর িলদলন—

“ক্িরোভ্ চহল গমার িাডার হুংকাজর।”

শ্রীঅহদ্তপ্রভুর আহ্াদন শ্রীশ্রীদ�ৌরসুন্দদরর আবিভ্থ াি শ্রীঅহদ্ত-
প্রভু জীদির প্রবত অত্যন্ত েয়াল। তাই বতবন শ্রীদ�ৌর-আনা ঠাকুর। 
তাঁরই আকুল আহ্াদন ও �ভীর ক্রন্দদন শ্রীদ�ৌরসুন্দর এদলন। 

মায়াদক গভা� করার জন্য জীি সি্থোই ি্যস্ত। স্তী, পুরি, কন্যা, 
সমাজ, গেহ ও গেশ—এইসি নানাবিধ বজবনদির সদম্াদ� জীি উন্মর্। 
তাদের সদ্ জীি কাদয়মী সম্বন্ পাবতদয় িদসদে। তাদের অবিরত 
গভা� ক’গর চদলদে। বকন্তু জীি স্বরূপতঃ কৃষ্োস; গস স্বরূপতঃ গভা�ী 
নয়। এই স্বরূপ-ভ্রাবন্তরূপ বিপে গরদক জীিকুলদক উদ্ার করিার জন্য 
শ্রীদ�ৌরসুন্দরদক ডাকদলন শ্রীঅহদ্তপ্রভু। শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবিভ্থ াদির 
পদূি্থ সমাদজর ও ধম্থজ�দতর বচরি বক করুি, বক রকম দুে্থশাগ্স্ত, তা 
অদনদকই জাদনন।  ভবতি ও ভ�িাদনর আরাধনা এক রকম গনই – 
িলদলই চদল। ম্লচণ্ডীর �াদন ও মনসার পাঁচালীদত গেদশর জনমানস 
পবরপ্াবিত। তাদতও প্রাদির স্পন্দন গনই—বনম্নস্তদরর ভবূমকামারি। 
ধম্থদক্ষরি ভারদত রখন এই রকম অিস্া, তখন শ্রীঅহদ্তপ্রভুর 
আহ্াদন ভ�িান শ্রীদ�ৌরসুন্দদরর অবিভ্থ াি হদলা। শ্রীদ�ৌরসুন্দর স্বয়ং 
কৃষ্। বরবন গ�ৌর, বতবনই কৃষ্। শ্রীকৃষ্ রখন উোর, তখন বতবন গ�ৌর। 
আিার শ্রীদ�ৌরসুন্দর রখন মধুর; তখন বতবন শ্রীকৃষ্। কৃষ্-গ�ৌর একই 
তত্ত্ব, উভদয়র মদধ্য শুধু লীলাহিবশষ্্য আদে। 

শ্রীদ�ৌরসুন্দদরর লীলাদত ঔোর্থ অর ্থাৎ করুিার মহাপ্রকাশ। 
আর কৃষ্লীলা মাধুর্থময়তার স্বতঃস্তূ্থ প্রকাশ। কৃদষ্র রািতীয় লীলা 
মতুিকুদলর উপাস্। ব্রজিাবস�ি িদ্ জীি নন; আর শ্রীদ�ৌরসুন্দদরর 
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লীলা পবততপািন লীলা। বসদ্, মতুি বনম্থলতা প্রাতিস্বরূপ, গপ্রবমক, 
রবসক, ভািদুকর সদ্ তাঁর লীলা ব্রজভুবমদত। শান্ত-োস্-সখ্য-িাৎসল্য 
ও মধুর-লীলা কৃদষ্র।  িনৃ্দািন-মররুা ও দ্ারকা-লীলা মাধুর্থময়। অিশ্য 
এদের মদধ্য তারতম্য ও বিবশষ্্য আদে। মাধুর্থপ্রধান কৃষ্দক জ�েগুরু 
শ্রীঅহদ্তপ্রভু জ�দতর দুঃখ েরূ করিার জন্য আনদত চাইদলন। তাই, 
কৃষ্দক ঔোর্থভাদি ও পবততপািন ভাি অ্ীকার ক’গর এ ধরায় 
নামদত হদলা ।  

“হা গ�ৌর-ক্িতাই,             গতারা দু’ক্ট ভাই, 
পক্তত–েজির বনু্ধ।”

(কল্যাণকল্পতরু, প্রাথ ম্মিা লালসাময়়ী—৯) 

রাঁরা পবতত, দু� ্থত, অনর ্থগ্স্ত, পাপী, তাপী ও অপরাধী—তাঁদের 
িনু্রূদপ অিতীি ্থ হদলন শ্রীদ�ৌরসুন্দর।  শ্রীদ�ৌরসুন্দদরর লীলায় রাঁরা 
গপ্রবমক ও রবসক, তাঁদের সদ্ তাঁর অন্তদরর রসাস্বােন-লীলা; বকন্তু 
তাঁরা মবুষ্দময়। আর অবধকাংশই পবতত, অধম – তারা কামনা-িাসনা 
ও ইবন্দ্রয় তপ ্থদির দ্ারা আক্রান্ত। পাবডিত্যাবভমানী অনর ্থগ্স্ত সকদলই 
কৃষ্-বিস্বৃতদত ভরা। তাঁদের জন্যই শ্রীদ�ৌরসুন্দদরর ঔোর্থলীলা। তাই 
শ্রীদ�ৌরসুন্দর পবততজনদক উদ্াদরর জন্য পাঠাদলন—বনতাই ঠাকুর 
ও হবরোস ঠাকুরদক। গপ্রদমর ঠাকুর বনতাই প্ররদমই মাতাল, কুখ্যাত 
জ�াই-মাধাইদক ধরদলন। হবরোস ঠাকুর িলদলন,—“মাতাদলর 
পাল্ায় পদড় আজ প্রাি হারাদত হদলা;”—বকন্তু গপ্রমোতা বনতাই 
ঠাকুর তার প্রতু্যর্দর িলদলন, - পবততদক গেদখ avoid (অ্যাভদয়ড) 
করদল শ্রীদ�ৌরসুন্দদরর ঔোর্থলীলার পিূ ্থ প্রকাশ হদি না। রবে েীনে-
য়াল ঠাকুর এদস রাদকন, তাহদল এদঁের জন্যই এদসদেন। বতবন পবত-
তজনদক েদূর সবরদয় রাদখনবন, - বতবন পবততপািন। এই পবততদের 
জন্য বনতাই ঠাকুরদক অদনক রতি বেদত হদয়দে। তাঁর পবিরি রতিধারায় 
বসতি হদয়দে নিদ্ীপ-ভবূম। তি ুবক বতবন গপ্রম বেদত গেদড়দেন । 
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গ�ৌর-ক্িতাই পক্ততেজির বনু্ধ
জ�দতর সমস্ত জীিই বিলাসী ও গভা�পরায়ি; আবম স্তী িা আবম 

পুরুি, আবম অমকু গেশিাসী – এ সি অবভমান পিূ ্থমারিায় রদয়দে। 
গপ্রম কতেদূরর িস্তু! শ্রীস্বরূপ-োদমাের ও শ্রীরামানন্দ রাদয়র সদ্ 
�ম্ীরায় �াম্ীর্থময় লীলায় প্রদিশ দু� ্থত ভা�্যহত জীদির পদক্ষ সুেরূ–
পরাহত। গসই গপ্রদমর বেদিদ�াঁিা রবে কারও লাভ হয়, তদি তা সা-
ধারিতঃ িলার করা নয়। আমরা অনর ্থগ্স্ত, আমরা সি পবতত—গসই 
আপ্রাকৃত �ম্ীর–লীলার আস্বােন করার আমাদের গকান অবধকার 
গনই। কয়জন বসদ্ আমাদের মদধ্য? কৃষ্লীলায় িোন্যতার করা গনই, 
েয়া–প্রকাদশর লীলা গনই; - এ করা িলা হদচ্ না। প্রধানতঃ তাঁর 
লীলা মাধুর্থপিূ ্থ ও সদম্া�ময়। রাঁরা গপ্রম-ধদন ধনী, তাঁদের বনদয় 
লীলা। আর শ্রীদ�ৌরলীলা – রাঁরা অজ্ান, েবরদ্র ও দুঃখী, তাঁদের 
বনদয়। গ�ৌর এদলন গতা একা এদলন না; তাঁর ভািনুরায়ী পবরকর�ি-
গকও বনদয় এদলন । 

শ্রীজ�ৌরসুদির সুদুলম্মভ কৃষ্ণজপ্রমদাতা,
তাই ক্তক্ি মহাবদান্য

কৃষ্লীলার পবরকর গ�াপীিনৃ্দ, সখী ও মঞ্জরী�ি । ঔোর্থলীলায় 
গস সি ভাি গনই, গস সি রূপ গনই। স্বরূপতঃ বতবন কৃষ্ হদলও 
ঔোর্থলীলা প্রকাদশর জন্য তাঁদক অন্য ভাি ও অন্য রূপ বনদত হদলা। 
শ্রীদ�ৌরসুন্দর বকভাদি এই ঔোর্থলীলা প্রকাশ করদলন। বতবন মহাোতা 
ও মহািোন্য িলা হদতা না।  ইবন মহািোন্য গকন? কারি বতবন এমন 
বজবনি োন কদরদেন, রাদত গ্হীতার আর গকান অভািদিাধ রাদক 
না। এইরূদপ বজবনি মবুতি িা গমাক্ষ নয়। বতবন জীদির দ্াদর দ্াদর ব�দয় 
অকাতদর োন করদলন – কৃষ্দপ্রম। গমাক্ষ-িাসনা িা শাবন্তকামনা 
– সিই বকতি। শাবন্ত চাই, দুঃখ চাই না - শাবন্তবপ্রয় িা আদত্মবন্দ্রয় 
প্রীবত-কামনা কাম। আর “কৃদষ্বন্দ্রয়-প্রীবত-ইচ্া ধদর ‘গপ্রম’ – নাম”  
—এই কৃষ্দপ্রম সুদুল্থভ। কারি এ গপ্রম গতা শুধু জন্ম–জন্মান্তদরর 
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দুঃখ ঘুচাদি, তা নয়; রািতীয় আত্যবন্তক গলেদশর বনিবৃর্ ঘিাদি, 
তা নয়; কৃষ্দপ্রম ভ�িৎপ্রাবতি ঘিায়। বতবন কৃষ্দপ্রমোতা, এইজন্য 
বতবন মহািোন্য । ‘স্বরূপপ্রাবতি’ মাদন কৃষ্দপ্রমপ্রাবতি; ভ�িৎ-োস্ 
জীদির লাভ হয়। োদসর অবভমানই গসিা। এই গর োস্-বিতরি, এর 
দ্ারা জীদির আনুিব্কভাদি তাপরিয় উন্মবুলত হয়। শ্রীঅহদ্তপ্রভু 
ভ�িানদক এর জন্যই শুধু ডাদকনবন। জীিজ�ৎ কৃষ্দপ্রম লাভ করুক; 
জীদির সমস্ত গলেশ-বনিবৃর্ হ’গয় পরমধাদম কৃষ্প্রীবত লাভ করুক। 
গভৌম প্রপদঞ্চ মায়ার তাড়নায় গরন কৃষ্বিস্বৃত গভা� করদত আর না 
হয়। এইজন্য শ্রীদ�ৌরসুন্দর মহািোন্য—বতবন মহাোতা। 

িাম-সংক়ীতম্মজণর বৈাজর তাঁর কৃষ্ণজপ্রম-ক্বতরণ
শ্রীদ�ৌরসুন্দর এই সুদুল্থভ কৃষ্দপ্রম বক ভাদি বেদলন? বতবন সি্থ-

শবতিমান ঈশ্বর – পরদমশ্বর। বতবন ইচ্া করদলই গতা গপ্রম হদয় রায়। 
বতবন গকান গকান গক্ষদরি তা কদরন, বকন্তু নিদ্ীপ-এ – নাম সংকীত্থন 
দ্ারা। বজবনিিা অনবপ ্থতচর, আর method-িাও (গমরড—উপায়) 
অশ্রুতপিূ্থ, অেৃষ্পিূ্থ ও অবচন্ত্যপিূ্থ। এত তপস্া, এত রজ্, এত পজূা 
এত ধ্যান কদরও গর গপ্রম-রত্ন পাওয়া রায় না; গসই গপ্রম বনদয় বতবন 
বেবনবমবন গখলদলন। আপামর জনসাধারদির মাদঝ গপ্রমদক বিবলদয় 
গেিার গর vehicle (গভবহকল–িাহন) িা instrument (ইনসট্ুদমন্ট–
রন্ত্র) আবিষ্ার করদলন, তা হদলা নাম–সংকীত্থন। এই নাম-সংকীত্থন 
সকদলই করদত পাদর। সিদচদয় িড় বজবনি বেদত হদি এিং সকলদকই 
বেদত হদি। তাই বতবন এই কৃষ্দপ্রম গেওয়ার জন্য নাম-সংকীত্থন প্রি-
ত্থন করদলন। ব্রাহ্মি, শদূ্র, অন্ত্যজ ও চণ্ডাল পর্থন্ত অবত সহদজই রাদত 
পরতম ধন গপদত পাদর, বতবন তার ি্যিস্া প্রিত্থন করদলন। রাঁরা ব্রা-
হ্মি নন, তাঁদের অচ্থদন অবধকার গনই। বতবন রবে শুধু অচ্থন বশক্ষা 
বেদতন, তাহদল তাঁর উোরতা restricted (গরসবট্কদিড) হদতা। তাই 
শ্রীদ�ৌরসুন্দর বেদয়দেন সংকীত্থন আর সদ্ সদ্ই িদলদেন – কবলরদু� 
অন্য গকান �বত গনই। ধ্যান, পজূা, তপস্া বকংিা নানাবিধ রদজ্র দ্ারা 
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সকদল সি্থদরেষ্ বজবনি গপদত পারদি না। নাদম সমস্ত শবতি বেদলন; 
সমগ্ ঔোর্থশবতি শ্রীকৃষ্নাদমর মদধ্য অন্তবন্থ বহত আদে—“নান্মামকা-
বর িহুধা বনজসি্থশবতিস্তরিাবপ ্থতা— ***।” (শ্রীপোিলী, ৩১)

িাম-সংক়ীতম্মজির মজধ্য তাঁর সমস্ত উদার-িক্তি ক্িক্হত

জীি রত গোি গহাক, রত অনবধকারী গহাক না গকন, তাদক 
সদি্থাচ্ বজবনি বেদত হদি। তাই বতবন নাম-সংকীত্থদনর মদধ্য তাঁর 
সমস্ত উোর-শবতি বনবহত ক’গর বেদলন। আর একবি করা আদে, গসবি 
গুহ্য। বতবন স্বরূপশবতির হ্াবেনী-িবৃর্র প্রভাি নামভজদন কৃপা ক’গর 
বেদয়দেন। জীদির পাপ আদে, জীি বস্তি, িাকাকবড়র বেদক তার নজর 
গিশী; কামনা-িাসনাগুদলা সি সময় তার মদন বকলবিল করদে। জীি 
প্রবতষ্া চায়; বিদ্া চায়; তার আকাঙ্কার সীমা গনই। এরূপ ি্যবতি 
সকদলই নাম-গ্হি এিং নাম উচ্ারি করদত পাদর। অবধকার-অনবধ-
কাদরর বিচার গনই; গর সামদন পদড়, তাদকই িদুক তুদল বনলাম। 
গতামার জন্ম-জন্মান্তদরর কম্থ�ল বনলাম। গরই মহুদূত্থ  তুবম কীত্থদন 
গরা�োন করদি এিং নতৃ্য করদি, অমবন অন্তদর গপ্রদমর উেয় হদি; 
কামনা–িাসনা-প্রিবৃর্গুদলা স্তধিীভতূ হদি। সংকীত্থদনর উোর শবতির 
প্রভাদি উন্নত উজ্জ্বল রস পর্থন্ত গপদয় রাদি। কারি বতবন এদত বেদয়দেন 
তাঁর সমস্ত ঔোর্থশবতি; হ্াবেনীশবতি এদত অনুসূ্যত আদে। ইহা স্বরূ-
পশবতির িবৃর্। “নাম অমবন উবেত হয়, ভকত-�ীত-সাদম।”—এই গর 
িোন্যতা, এই গর করুিা-প্রকাশ— ইহাই শ্রীদ�ৌরসুন্দদরর মহা-োন। 

দয়া প্রকাজির তারতজম্য ও চবক্িজষ্ট্য তাঁর দাি অপূবম্ম
কৃষ্ স্বয়ংরূপ এিং স্বয়ং নামরূদপ অিতীন্থ  হন। “কৃষ্স্তু ভ�িান 

স্বয়ম ।”  তাঁর মদধ্য চতুঃিবষ্ গুিও আদে । বতবন সি্থ–অিতারী । বকন্তু 
অন্য সমস্ত অিতাদর এরূপ ঔোদর্থর প্রকাশ গকারাও গেখা রায়বন । 
গপ্রম-প্রকাদশর এমন ঘিনা অভতূপিূ্থ ও অশ্রুতপিূ্থ । অন্য অিতাদর 
অসুর-নাশন ও ভতি-বিদনােন বদ্বিধ লীলা েৃষ্ হয় । বকন্তু শ্রীদ�ৌর-
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সুন্দদরর ঔোর্থলীলার মত এত বিপুল ও উচ্লভাি ধরাধামদক আর 
গকানও অিতাদর প্াবিত কদরবন। অন্যান্য অিতাদর উোরতা আদে, 
করুিা আদে, বনষু্র গকান ঠাকুরই নন।  বকন্তু েয়াপ্রকাদশর তারত-
গম্য ও বিবশদষ্্য শ্রীদ�ৌরসুন্দদরর োন অপিূ্থ। শ্রীদ�ৌরসুন্দর বভতদর 
বভতদর বেত্যভািাপন্ন গকাবি গকাবি মানুিদক গকান রকম আঘাত 
না বেদয় অকাতদর নাম বিবলদয় বেদলন এিং অরাবচতভাদি গপ্রম োন 
করদলন। এরূপ অপার করুিা অন্য গকান অিতাদর প্রকাবশত হয়বন। 
শ্রীকৃষ্ ‘শ্রীকৃষ্হচতন্য’-নাম বনদলন কৃষ্দক োন করদিন িদল। বতবন 
কৃষ্দপ্রম বেদলন; এই কৃষ্ উোর কৃষ্ হদয় প্রকাবশত হদলন। অহদ্ত 
ঠাকুদরর আনন্দ আর ধদর না। গর সিদচদয় অদরা�্য এিং গর ধদম্থর 
ধার ধাদর না, তাদকও কৃষ্দপ্রম বেদলন ।—“রাদর গেখ, তাদর কহ 
‘কৃষ্-উপদেশ।” – এইজন্য আত্মদভালা, কৃষ্োস্দভালা, পরম দু� ্থত 
কবলহত জীদির পরম ঠাকুর শ্রীদ�ৌরসুন্দর।  আমরা অজ্ান, দুঃখী 
– ভ�িানদক ভুদল আবে এিং আমাদের ঠাকুরদক হাবরদয়বে। বতবন 
গকিল েবরদদ্রর িনু্ – অবভমানী ধনীর নন। আমরা কবলর মানুি, 
কবলরদু� তক্থ ও সংশয় ভ�িে–বিমখুতার চরম প্রকাশ; ভ�িে-গদ্রাহ 
চাবরবেদক। এইসি জীিদক উদ্ার করিার ঠাকুর শ্রীদ�ৌরসুন্দর। তাই 
কবলর�ু-পািনািতারী শ্রীদ�ৌরসুন্দরদক  জীদির অত্যন্ত প্রদয়াজন । 
বতবন সংকীত্থদনর বপতা, সংকীত্থদনর দ্াদর সি বকেু বেদয় বেদলন ।
 “হজরিম্মাম হজরিম্মাম হজরিম্মাজমব গকবলম।
 কজলৌ িাজস্ত্যব িাজস্ত্যব িাজস্ত্যব �ক্তর ন্যথা।।”

(শ্রীজচ চ আ ৭।৭৬ সংখ্যক পয়ার-ধতৃ
শ্রীবহৃন্নারদ়ীয় বচি ৩৮।১২৬)

িাম–সংক়ীতম্মিই গ�ৌরক্বক্হত ভেি-প্রণাল়ী
কবলকাদল নাম-সংকীত্থন ি্যতীত ভ�িৎ গপ্রম সম্ি নয়; ধ্যান-ধারনা, 
পজূা ও অচ্থন – সিই এ রদু� অচল। তাই নাম – সংকীত্থন ি্যতীত এ 
রদু� অন্য গকান উপায় গনই। 
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 “এতাবাজিব গলাজকঽক্স্মি পংুসাং ধমম্মঃ পরঃ স্মতৃঃ। 
 ভক্তিজরাজ�া ভ�বক্ত তন্নাম-গ্রহণাক্দক্ভঃ।।”

(শ্রীমদ্ভা�বত ৬।৩।২২)
“ভবতিদরা�ঃ ভ�িবত, নিলক্ষিা ভবতি। ভতি্যা মাম অবভজানা-

বত।” ভবতির দ্ারাই তাঁদক পাওয়া রায়। ভবতির গর গকান অ্ রাজন 
কদরা, তাঁদক পাদি। ভ�িাদনর প্রবত ভবতিই পরমধম্থ। নিবিধা ভবতি 
নিভাদিই শবতি ধদর। তন্মদধ্য পাঁচবি মখু্য। আিার এই পাঁচবির মদধ্য 
বতনবি মখু্য। তন্মদধ্য একবি আিার সি্থমখু্য। এবি হদলা কীত্থন িা 
নাম-সংকীত্থন। কবলদত কীত্থন–সহদরাদ� অন্যান্য ভতি্য্ রাবজত হয়। 
শ্রীদ�ৌরসুন্দদরর োন িা ঔোর্থশবতি বনবহত রদয়দে কীত্থদনর বভতদর। 
কীত্থন–সহদরাদ�ই অচ্থন হয়। জীি রবে এই কীত্থনরূপ ভতি্য্ গ্হি 
কদর, তদি গস কবলরদু�র ঠাকুর শ্রীশ্রীদ�ৌরসুন্দরদক গপদয় রাদি। ভজন 
হদলা নাম-সংকীত্থন। ইহাই গ�ৌরবিবহত ভজন-প্রিালী। 

শ্রীশ্রীদ�ৌরসুন্দদরর অহহতুকী কৃপায় গেশ-বিদেশ নাম-সংকীত্থন 
েবড়দয় রাদচ্। শ্রীদ�ৌর-বনতাই এই নাম-সংকীত্থন আমাদের দ্াদর 
গপৌঁবেদয় বেদয়দেন। শ্রীদ�ৌরসুন্দদরর করুিা বিচার করদল বচর্ চমৎ-
কৃত হদি। তাঁর অমদন্দােয় েয়া রত রেিি করা রায়, রত িরি করা 
রায়, ততই তার অপিূ্থ চমৎকাবরতা উপলধি হয়। শ্রীদ�ৌরসুন্দর গর বক 
ঠাকুর! – তখবন তা গিাঝা রায়! বরবন বজহ্া বেদয় গ�ৌরহবর িদলন 
এিং হৃেয় গরদক তাঁর নাম �ায়; নাম-সংকীত্থদনর স্পদশ ্থ তাঁর জীিন 
ধন্য হদয় রায়।

বনতাই ঠাকুর গ�ৌর গেওয়ার ঠাকুর; সকদলর কাদন কাদন বনতাই 
ঠাকুর িলদলন – “গ�ৌর-হবরদিাল।” শ্রীদ�ৌরসুন্দর ভতি�দনর মদুখ 
“গ�ৌর-হবরদিাল শুদন তাঁদের িারি করদলন এিং ‘কৃষ্’-নাম �াইদত 
িলদলন। বকন্তু বনতাই ঠাকুর গস শাসন মানদলন না এিং ভতিদের 
সদ্ “গ�ৌর-হবরদিাল” িদল উন্মর্ হদয় গ�দলন। তাই বনতাই ঠাকুর 
সকদলর বচর্ জয় কদরদেন। ‘গ�ৌর’-নাদম এ রদু� জীদির ভ�িাদন 
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উন্মখুতা আদস এিং গ�ারাচাঁদের চরিকমদল আমাদের হৃেয় আপনা 
গরদকই লবুিদয় পড়দত চায়। তাঁর নাদম মনপ্রাি গনদচ ওদঠ। ‘গ�ৌর-
হবর’-নাদম এমন বমষ্ত্ব লবুকদয় আদে, তা িি ্থনা করা রায় না। শ্রীদ�ৌ-
রসুন্দদরর কৃপায় গসই গপ্রমরস বচর্মাদঝ প্াবিত হদয় রায়। এই ঔোর্থ-
লীলার চমৎকাবরতা সদি্থাচ্ স্তদর উদঠবেল – এই �ম্ীরায়। 

গ�ৌরিাম অপরাধ ক্বচার কজর িা
এই গপ্রম লাভ করদত হদল প্রধান গসনাপবত বনতাই ঠাকুরদক 

েরকার। তাই বনতাই ঠাকুর োড়া হবরনাম িা গপ্রমলাভ বকেুই সম্ি নয় ।
“ক্িতাইর করুণা হজব,      ব্রজে রাধাকৃষ্ণ পাজব,

ধর ক্িতাইজয়র-চরণ দু’খাক্ি।।”
‘গ�ৌরহবর’-নাম অপরাদধর বিচার কদর না। বকন্তু ‘কৃষ্’-নাম 

অপরাদধর বিচার কদর। গ�ৌরনাম, গ�ৌরধাম ও গ�ৌরপবরকর অপরা-
গধর ধার ধাদর না। গকন-না শ্রীদ�ৌরসুন্দর গরমন ঔোর্থময়, গতমবন 
গ�ৌরধামও পবতত-জদনর ধাম। রত অর ্থবপশাচ গহাক, পবতত গহাক, 
গলালপু গহাক, গর রত নীচ অনবধকারী, মাবলন্যময় গহাক না গকন, 
বনতাই ঠাকুর তাদের হৃেদয় তত গিশী েুদক পদড়ন। উোরতার বিচাদর 
গ�ৌরধাদমর তুলনা গনই; গসখানকার ধবূল, তাঁর পোংকপতূ স্ান—
সিই তাঁর পবিরি লীলা-বনদকতন। গরখান গরদক মারা গঠকাও, ম্ল 
হদিই হদি। গসই ধাদমর ধবূল মারায় নাও; অল্পকাদলর মদধ্য বসবদ্ 
পাদি। “জন্মভবূম বপ্রয়া মম” – গ�ৌর-লীলাপীদঠ �ড়া�বড় বেদল 
সহদজই ভ�িৎদপ্রম গপদয় রাদি। ঔোদর্থর বেক গরদক পবততজদনর 
আরেয়স্ল গ�ৌরধাম। বনতাই ঠাকুর গকাল গেওয়ার জন্য গসখাদন বনত্য 
িদস আদেন। 

গ�ৌরল়ীলা ক্িত্যকাল প্রবহমাি
কবলহত জীদির জন্য গর অপিূ্থ লীলা-মাধুরী প্রকাশ কদর গ�দেন 

তা আজও চলদে – বনত্যকাল চলদতই রাকদি – এর গকান গশি গনই।
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 “অদ্াক্পহ গসই ল়ীলা কজর গ�ৌর-রায় । 
 গকাি গকাি ভা�্যবাি গদক্খবাজর পায় ॥”

তাঁর ধামদক রত ভালিাসদি, ততই তাঁর অবময় করুিা হৃেদয় 
অনুভতূ হদি। তাঁর পোংকপুত এই �ম্ীরায় তাঁর লীলা এখনও চলদে। 
এখানকার প্রবতবি ধবূলকিা, ঘরিাড়ী, হাওয়া—সিই তাঁরই অনুপম 
গুি-�ারায় বনত্য মখুবরত। তাঁর করা রেিি করিার ভা�্য আজ 
গপদয়বে। তাঁর করা িলার সুদরা� পাওয়া জীিদনর কত িড় ভা�্য,—
তা িদল গশি করা রায় না।

কৃষ্ণিাম মধুর হজতও সুমধুর
এই গ্াদক গর “কৃষ্”-নাদমর মাধুর্থ গিশী, তা গেবখদয়দেন। কৃ-

ষ্নাম সকল ম্দলর মদধ্য গরেষ্ ম্লস্বরূপ মধুর হদতও সুমধুর। 
 “মধুর-মধুরজমতন্ম্লং ম্লািাং,
 সকলক্ি�মবল়্ী–সৎফলং ক্চৎস্রূপম।
 সকৃদক্প পক্র�়ীতং শ্রদ্ধয়া গহলয়া বা,
 ভৃগুবর িরমাত্রং তারজয়ৎ কৃষ্ণিাম।।”

(শ্রীহক্রভক্তিক্বলাস ১১।৪৫১ গ্াক-ধতৃ প্রভাসখণ্ড-বচি)
অমতৃ বেদয় সৃষ্ এই নাম। ইহা বনবখল শ্রুবতলবতকার বচন্ময় বনত্য 

�ল। রেদ্ায় গহাক, গহলায় গহাক, মানি রবে বনরপরাদধ একিার কৃষ্-
নাম কদর, তাহদল তৎক্ষিাৎ তাদক এই কৃষ্নাম পবররিাি ক’গর রাকন। 

“রটক্তি গহলয়া বাক্প গত কৃতাথ ম্মা ি সংিয়।”
(অক্নিপরুাণ)

এই কৃষ্নাম রাঁরা অিদহলাপিূ্থকও উচ্ারি কদরন, তাঁরা কৃতার ্থ 
হন; ইহাদত গকান সংশয় গনই ।
 “তুজণ্ড তাণ্ডক্বি়ী রক্তং ক্বতনুজত তুণ্ডাবল়ীলব্জয়
 কণ ম্মজক্াডকডক্ম্বি়ী ঘটয়জত কণ ম্মাবুম্মজদভ্যঃ স্পহৃাম ।
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 গচতঃপ্রা্ণসক্্ি়ী ক্বেয়জত সজবম্মক্্রিয়াণাং কৃক্তং
 গিা োজি েক্িতা ক্কয়ক্দ্ভরমজৃতঃ কৃজষ্ণক্ত বণ ম্মবৈয়়ী ॥”

(শ্রীজচতন্যচক্রতামতৃ, অতি্য ১।৯৯ পয়ার-ধতৃ)
শ্রীক্বদগ্ধমাধব ১।১৫)

‘কৃষ্’ এই দুবি িি ্থ বক অমতৃ বেদয় সৃষ্ হদয়দে, জাবন না । রখন 
ইহা নিীর ন্যায় বজহ্ায় নতৃ্য কদর, তখন িহু বজহ্া পাওয়ার আকাঙ্কা 
হয়; রখন কি ্থ-কুহদর প্রদিশ কদর, তখন অিু্থে কদি ্থর স্পহৃা জন্মায় 
এিং রখন বচর্প্রা্দি সব্নীরূদপ উবেত হয়, তখন সমস্ত ইবন্দ্রদয়র 
বক্রয়াদক বিজয় কদর। এই কৃষ্নাম গর কত বমবষ্, তা িলা রায় না । 
সদি্থবন্দ্রয়-দ্ারা কৃষ্নাদমর গসিা করদত হৃেয় উন্মখু হয় । এই কৃষ্নাম 
বনরন্তর মতুিকুদলর দ্ারা উপাবসত হয়। মতুিকুদলর গসদিান্মখু বজহ্া-
গতই শুদ্–বচৎস্বরূপ “কৃষ্”-নাম স্বয়ং স্বূত্থপ্রাতি হন । 
 “ক্িক্খলশ্রুক্ত-গমৌক্ল-রত্নমালা—
 দু্যক্ত-ি়ীরাক্েত-পাদপঙ্কোতি !
 অক্য় মতুিকুজলরুপাস্যমািং
 পক্রত স্তবাং হক্রিাম! সংশ্রয়াক্ম ॥”

(শ্রীকৃষ্ণিামাষ্টক ১ম গ্াক)
“কৃষ্”-নাম পরম অমতৃস্বরূপ। ইহা ভদতির জীিদন ভিূি-সেৃশ। 

 “েয়ক্ত েয়ক্ত িামািদিরূপং মরুাজর – 
 ক্বম্মরক্মত–ক্িেধমম্ম–ধ্যািপূোক্দ–রত্নম। 
 কথমক্প সকৃদার্ং মকু্তিদং প্রাক্ণিাং রৎ
 পরমমমতৃজমকং ে়ীবিং ভূষণং গম।।”

(শ্রীবহৃদ্ ভা�বতামতৃ ১।১।৯) 

কৃষ্ণিাম সবম্মজশ্রষ্, এজত সবম্মিক্তি ক্িক্হত
কৃষ্নাদমর মবহমা অতুলনীয়। রবসক-সমাদজ এই কৃষ্নাম আস্বা-

েনীয়। রাঁরা একান্ত কৃষ্ ভতি, তাঁরা এই কৃষ্নাম অনুক্ষি কীত্থন 
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কদরন। এই নাদম বতবন আিার সি্থশবতি অপ ্থি কদরদেন এিং নাম- 
স্রি-কীত্থদন গকান কালাবের বনয়ম বিবধিদ্ কদরনবন। জীদির প্রবত 
কৃপা ক’গর বতবন নামদক অত্যন্ত সুলভ কদরদেন। বকন্তু এতােৃশ্য দুভ্থ া-
�্য গর, এরূপ নাদমও আমার অনুরা� হদচ্ না। 
 “িাম্ামকাক্র বহুধা ক্িে-সবম্মিক্তি—
 স্তত্রাক্প ম্মতা ক্িয়ক্মতঃ স্মরজণ ি কালঃ ।
 এতাদৃি়ী তব কৃপা ভ�বন্মমাক্প
 দুজদম্মবম়ীদৃিক্মহােক্ি িানুরা�ঃ।।”

(শ্রীক্িক্ষাষ্টক ২য় গ্াক)

কৃষ্ণ-রূজপর গশ্রষ্ত্ব

নাদমর বেক বেদয় গরমন “কৃষ্নাম” অন্যান্য ভ�িেিতাদরর নামা-
গপক্ষা গরেষ্, গতমবন রূদপর বেক বেদয়ও বতবন গরেষ্। শ্রীরামচন্দ্র সুন্দর। 
বকন্তু শ্রীকৃষ্চন্দ্র সুন্দরতম। তাঁর রূপ হৃেয়দক উল্বসত ও উদদ্বলত 
কদর। অন্যান্য অিতার�দনর রূপ বনষ্প্রভ হদয় রায় – তাঁর অসদমাধ ্থি 
রূদপর কাদে। তাঁর রূদপর তুলনা করা রায় না। তাঁর বরিভুিন-গমাহন 
রূদপর বেদক চাইদল আর গচাখ গ�রাদনা রায় না। 
 “প্রত্যাক্ষু্টং িয়িবলা রত্র লনিং ি গিকুঃ
 কণ ম্মক্বষ্টং ি সরক্ত তজতা রৎ সতামার্লনিম।
 রচ্ছ়ীবম্মাচাং েিয়ক্ত রক্তং ক্কং নু মািং কব়ীিাং
 দৃষ্টা ক্েজষ্ণারুম্মক্ধ রথ�তং রচ্চ তৎসাম্যম়ীয়ঃু।।”

(শ্রীমদ্ভা�বত ১১।৩০।৩)

রতক্ষি পর্থন্ত কৃদষ্র রূপ গেখদত পায়বন, ততক্ষি পর্থন্ত অন্যান্য 
গেি গেিীর রূপ ভাদলা লাদ�। রখন ভ�িাদনর কৃষ্-রূপ গচাদখর িা 
বচদর্র সামদন �ুদি ওদঠ, তখন অন্য রূপ বনষ্প্রভ হদয় রায়। বরবন কৃষ্-
রূপ েশ ্থন কদরদেন, তাঁদক কামরূপও আকি্থি করদত পাদর না। এমন 
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বক লক্ষীদেিী নারায়দির গসিাপরায়িা সতী সাধ্বী হদয়ও কৃদষ্র রূপ 
িি ্থন শুদন বচর্ গমাবহত হদয় গ�দে। তাঁর রূদপর মবহমা শুদন লক্ষীদে-
িীর বচর্ চঞ্চল হদয় গ�দে। তাঁর রূদপর আচির্থ আকি্থিী শবতি। এদত 
তাঁর সতীদত্বর হাবন, ি্যবভচার িা অন্যায় বকেু হয়বন। গকননা বরবন 
নারায়ি, বতবনই কৃষ্। সতী নারী স্বামীর গসিা পবরত্যা� ক’গর কৃষ্দস-
িায় আকৃষ্ হদচ্, - কৃষ্দক ভালিাসদত চাদচ্ – এদত অন্যায় হদি না। 
এইখাদনই তার সতীদত্বর চরম সার ্থকতা। গস কৃষ্শবতি, - সুতরাং কৃষ্ 
োড়া অন্যদক ভালিাসায় তার সতীদত্বর হাবন হদচ্; সতীদত্বর ি্যবভচার 
হদচ্। এই কৃষ্রূদপর আকি্থি–শবতি অিি ্থনীয়। এমন তাঁর ভ্ী, এমন 
তাঁর কিাক্ষ, এমন তাঁর ভাি, এমন তাঁর গপািাক, এমন তাঁর েং, গস 
রূদপর িি ্থনা শুনদল জীদির কাদে অন্য সি রূপ তুচ্ হদয় রায়। বতবন 
গপ্রমময় িদল অত রূপ তাঁর �ুদিদে। অত ভালিাসা আর কার আদে? 
শ্রীশ্রীকৃদষ্র ধ্যান – 
 “ফুজল্দি়ীবরকাক্তিক্মদুিবদিং বহম্মাবতংসক্প্রয়ং,
 শ্রীবৎসাঙ্কমদুার–গকৌস্তুভধরং প়ীতাম্বরং সুদিরম।
 গ�াপ়ীিাং িয়জিাৎপলাক্চম্মততনুং গ�া–গ�াপসঙ্াবতৃং,
 গ�াক্বদিং কলজবণ–ুবাদিপরং ক্দব্যা্ভূষং ভজে।।”

(শ্রীহক্রভক্তিক্বলাস ৩।১১৪)
 “বহম্মাপ়ীডাক্ভরামং ম�ৃমদ–ক্তলকং কুণ্ডলাক্াতি�ন্ং,
 কঞ্াক্ষং কম্বকুন্ং ক্স্মত–সুভ�মখুং স্াধজর ন্যস্তজবণমু।
 শ্যামং িাতিং ক্ত্রভ্ং রক্বকর–বসিং ভূক্ষতং চবেয়তি্যা,
 বজদি বদৃিাবিস্ং রবুত়ী-িতবতৃং ব্রহ্মজ�াপাল-গবিম।।”
 “কস্তুর়ী-ক্তলকং ললাট-পটজল বক্ষঃস্জল গকৌস্তুভং,
 িাসাজগ্র বরজমৌক্তিকং করতজল গবণঃু কজর কঙ্কণম।
 সবম্মাজ্ হক্রচদিিং সুলক্লতং কজন্ চ মতুিাবল়ী,
 গ�াপস্ত়ী-পক্রজবক্ষ্টজতা ক্বেয়জত গ�াপাল–চূডামক্ণঃ।।”
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 “বংি়ীন্যস্তাস্যচ্রিং ক্স্মতরতুমতুলং প়ীতবস্তং বজরণ্যং,
 কঞ্াক্ষং সবম্মদক্ষং িবঘিবরণং বহম্মাচূডং িরণ্যম্ ।
 ক্ত্রভজ্ভম্মক্্মা্ং ব্রেরবুত়ীরতুং ধ্বংসজকশ্যাক্দিরূং,
 বজদি শ্রীিদিসূনুং মধুররসতনুং ধুরম্মমাধুরম্মপরুম্ ॥”
 “সেল-েলদি়ীলং দক্ি ম্মজতাদারি়ীলং,
 করতলধতৃজিলং গবণবুাজদ্ ক্বিালাম্ ।
 ব্রেেিকুলপালং কাক্মি়ী গকক্ল গলালং,
 তরুণতুলস়ীমালং গিৌক্ম গ�াপালবালম্ ॥”

এই তাঁর রূপ । রূদপর মবহমা রবে একিার রেিি, কীত্থন ও স্রদি 
আদস, তদি অন্যবেদক আর মন রায় না । সমস্ত চরাচর তাঁর রূদপ মগু্ধ 
হদয় রায় এিং বিহ্ল হদয় রায় । কৃষ্চন্দ্র তাঁর বনদজর রূপ বনদজই 
গেদখ বিবস্ত হদয় রান । এমবন তাঁর রূদপর চমৎকাবরতা । 

কৃজষ্ণর গুণ-মক্হমা

এইরূপ কৃদষ্র গুিমবহমা। তাঁর গুিমবহমারও তুলনা গনই —
 “সদা স্রূপসংপ্রাতিঃ সবম্মজ্ঞা ক্িত্যিতূিঃ ।
 সক্চ্চদািদিসা্রিা্ঃ সর্ম্ম ক্সক্দ্ধক্িজষক্বতঃ ॥
  * * *
 অক্বক্চতি্য-মহািক্তিঃ গকাক্ট–ব্রহ্মাণ্ডক্বগ্রহঃ ॥
 অবতারাবল়ীব়ীেং হতাক্র–�ক্তদায়কঃ ।
 আর্ারাম�ণাকষষীত্যম়ী কৃজষ্ণ ক্কলাদু্ভতাঃ ॥”

(শ্রীভক্তিরসামতৃক্সনু্ধ ২।১।৩০-৩২)

শ্রীকৃদষ্ চারবি গুি গিশী আদে । শ্রীরামচন্দ্র বকংিা নারায়দি এ 
চারবি গুি গনই। এই চারবি গুদি বতবন সকলদক excel (একদসল-অবত-
ক্রম) কদরদেন। এইজন্য বতবন অংশী ও অিতারী । 
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 “সর্ম্ম াদু্ভতচমৎকার-ল়ীলা কজল্াল বাক্রক্ধঃ
 অতুল্যমধুরজপ্রমমক্ণ্ডত-ক্প্রয় মণ্ডলঃ ॥
 ক্ত্রে�ন্মািসাকক্ষম্ম-মরুল়ী-কলকূক্েতঃ ।
 অসমাজিার্দম্ম-রূপশ্রী-ক্বস্মাক্পত–চরাচরঃ ॥
 ল়ীলা গপ্রমণা ক্প্রয়াক্ধক্যং মাধুরম্মং গবণরুূপজয়াঃ ।
 ইত্যসাধারণং গপ্রাতিং গ�াক্বদিস্য চতুষ্টয়ম্ ॥
 এবং গুণাশ্তুজভম্মদাশ্তুঃষক্ষ্টরুদাহৃতাঃ ।”

(শ্রীভক্তিরসামতৃক্সনু্ধ ২।১।৩৩-৩৬)
এইরূপ কৃদষ্র অসাধারি গুিমবহমা। তাঁর সমান গকহ গনই; তাঁর 

ঊদদ্্থ  ও গকহ গনই। তাঁর অদলৌবকক বিবশদষ্্যর চ্িায় সকদল বিবস্ত 
হদয় রায়। মলূ–সঙ্ি্থিাবেও তাঁর চরি গসিা ক’গর রাদকন। িলরাম 
গজ্যষ্ হদয়ও তাঁর চরি গসিা কদরন।  

রামল়ীলা ও কৃষ্ণল়ীলার তুলিামলূক চবক্িষ্ট্য
বতবন অবখলরসামতৃ-মবূত্থ। শ্রীরামচদন্দ্রর প্রবত িজ্া্জী 

ও বিভীিদির প্রীবত, িামনদেদির প্রবত িবল মহারাদজর প্রীবত 
বকংিা নবৃসংহদেদির প্রবত প্রহ্াে মহারাদজর প্রীবত – এই সমস্ত 
গসিক�দনর প্রীবত অবত মথের; বকন্তু এই সি প্রীবতর চমৎকাবরতাদক 
অবতক্রম ক’গর রায় কৃদষ্র গসিক–গসবিকা�দনর কৃদষ্র প্রবত গর 
প্রীবত। কৃদষ্র প্রবত শ্রীোম-সুোম বকংিা ব্রদজর গসিক�দনর প্রীবত 
িজ্া্জী প্রভৃবতর প্রীবত অদপক্ষা অনন্তগুি গিশী। কৃদষ্র বপ্রয়মণ্ডল 
অতুল্যমধুর গপ্রমমবণ্ডত।  সীতাদেিীর বপ্রয়বিরহদক excel (একদসল–
অবতক্রম) ক’দর বনদয়দে শ্রীমতী রাবধকার বিরহ। বিরদহ সীতাদেিী 
ক্রন্দন কদরদেন। শ্রীরামচদন্দ্রর বিরদহ অদশাক-কানদন সীতাদেিী 
মহু্যমানা। িাল্মীবকর তদপািদন তাঁদক িনিাদস গেওয়ার পর বতবন “হা 
রাম” “হা রাম” ি’গল কাতর বিলাপ কদরদেন। িাল্মীবক চঞ্চল হদয় 
উদঠদেন। রাম এবক করদেন, - বনরপারাধা পবতপরায়িা গপ্রবমকাদক 
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িনিাদস বেদলন । বিরহাবতশদর্য সীতার গসানার রূপ শুবকদয় গ�দে । 
গপ্রম-বিরদহ সীতার মবলন িেন �ভীর গিেনার উদদ্রক কদর। বকন্তু 
ব্রদজর গ�াপী�ি কৃষ্দপ্রদম পা�বলনী। সীতাদেিী বিরহাবতশদর্য 
পা�ল হদয় রানবন। কৃদষ্র গসিক–গসবিকা�ি, ব্রদজর গ�াপী�ি, 
নন্দ-রদশাো প্রভৃবত সকদলই কৃদষ্র জন্য পা�ল ও আত্মহারা । 
িনৃ্দািনধবূল গপ্রমাশ্রুদত প্াবিত হদয় গ�দে। রাদমর প্রবত িজ্া্জীর 
প্রীবতদক অবতক্রম ক’গর গ�দে শ্রীরাবধকার কৃষ্দপ্রম । শুধু শৃ্ ার–
রদসর গিলায় নয়; শান্ত, োস্, সখ্য ও িাৎসল্য-রদসর গক্ষদরিও 
কৃষ্দপ্রবমকা�দির এই গপ্রমাবতশর্য গেখা গ�দে। 

কৃষ্ণল়ীলায় বাৎসল্য–রজসর পরাকাষ্া ও
বসুজদজবর বাৎসল্য-গপ্রম

শ্রীরামচদন্দ্রর প্রবত েশরদরর িাৎসল্য-গস্হ প্রিল। েশরর 
বকদকয়ীর কাদে প্রবতজ্ািদ্ িদল তাঁর সত্য িাক্য পালন ও নীবত রক্ষার 
জন্য বতবন রামচন্দ্রদক িদন পাঠাদলন। বতবন সত্যিােী ও নীবতিােী—
বতবন করা বেদয়দেন, তা রক্ষা কদরদেন। নীবতর কাদে প্রীবতদক িবল 
গেওয়া হদয়দে। প্রীবতদক িাে বেদয় নীবতদক গরেষ্ স্ান বেদলন। শ্রীরা-
মচন্দ্র ভ�িান। ভ�িানদক দুঃখ বেদত পাবর, িদন পাঠাদত পাবর; বকন্তু 
নীবতদক িাে বেদত পাবর না।  েশরদরর িাৎসল্য গর বকরূপ, এখাদন 
তা গিাঝা গ�ল। নীবত প্রীবতর উপদর উঠল। আর িসুদেিও কংদসর 
কাদে প্রবতজ্ািদ্—পুরি হদলই কংসদক বেদত হদি । “গেিকীদক 
এখুবন গমদরা না; আবম করা বেবচ্—পুরি হওয়া মারি গতামার হাদত 
গেদিা। আবম ধাবম্থক, আবম সত্যিােী, আমায় বিশ্বাস কদরা।” বকন্তু 
রখন কংস-কারা�াদর কৃষ্ আবিভ ূ্থত হদলন; তখন িসুদেি সত্যপা-
লনরূপ moral principal (মরাল বপ্রবন্সপল—বনবতক মলূ নীবত) িা 
ethical code-গক (এবরকাল গকাড—নীবতশাস্তবিবহত) পেেবলত 
ক’গর কৃষ্দক বনদয় নন্দালদয় গরদখ এদলন। ঝড়ঝঞ্া, িজ্পাত, বিদু্যৎ, 
জলপ্ািন ও রমনুার উর্াল তর্ গকান বকেু তার রারিাপরদক রুদ্ 
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করদত পাদরবন। কৃষ্দপ্রদম উন্মর্ িসুদেি সত্যপালনাবে সমস্ত নীবত-
ধম্থদক পোঘাত ক’গর, কংসদক প্রিবঞ্চত ক’গর ভ�িাদনর সুখবিধান 
কদরদেন। নন্দালয় গরদক গমদয়বিদক বনদয় এদস বতবন িলদলন,— 
“আমার গেদল হয়বন, আমার গমদয় হদয়দে।” গেখুন—বক রকম ডাহা 
বমদর্য করা। ‘অনন্তকাল কৃষ্ িাঁচুক, আমার প্রাদির দুলাল কৃষ্ দুষ্ 
কংদসর হাত গরদক রক্ষা পাউক; আবম অনন্তকাল প্রবতজ্া ভ্দহতু 
নরদক িাস কবর—তাদত বকেু ক্ষবত গনই। েশরর গপদরদেন প্রাদির 
দুলালদক িদন পাঠাদত, আবম পারদিা না । ‘তাই িসুদেি নীবতদক 
চুরমার ক’গর বেদয়দেন; প্রীবতর জয় জয়া কার হদয়দে। বিচার ক’গর 
গেখুন, েশরদরর রাম-িাৎসল্য আর িসুদেদির কৃষ্-িাৎসদল্য কত 
পার ্থক্য। িসুদেি গপ্রদমর কাদে নবত স্বীকার কদরদেন, নীবতর কাদে 
নয়। এখাদন িাৎসদল্যর আবধক্য ও চমৎকাবরতা কত গিশী �ুদিদে। 
ভদতির গপ্রমাবতশদর্য নীবত গর কত তুচ্ হদয় রায়, অন্য গকান অিতাদর 
তা এত পবরসু্ি হয়বন। শ্রীদ�ৌরসুন্দর পুরীদত েরজার উপদর শুদয় 
বিরোম করদেন; তাদত গ�াবিন্দ ঘদর েুকদত পারদেন না। �াদয় কাপড় 
বেদয় মহাপ্রভুদক বডব্দয় ব�দয় গসিা করদলন; তাদত মর্থাো লঙ্ঘন 
হদলা। বকন্তু ভািদলন—“এই গসিা করদত ব�দয় রবে নরদকও ডুিদত 
হয়, তাদত আবম রাজী আবে।” তাই “গ�াবিন্দ কদহ মদন—আমার 
‘গসিা’ গস বনয়ম ।” (শ্রীহচতন্যচবরতামতৃ, অন্ত্য ১০।৯৫)

িদিমহারাজের বাৎসল্য–গপ্রম

কৃষ্লীলায় সিই মাধুর্থময় গকন ? প্রীবত এখাদন প্রচুর আদে । 
গ�াপী�দনর িস্তহরি ইত্যাবে সিই প্রীবতময়। িনৃ্দািদনর কৃষ্ গেিকী-
নন্দন নন, বতবন রদশাোনন্দন। িসুদেি নন্দ-মহারাদজর মত মদহাৎসি 
করদত পাদরনবন। িসুদেি গেদলদক নন্দ ঘদর গরদখ এদলন, বকন্তু গকান 
জদন্মাৎসি করদত পাদরনবন। গসই উৎসি নন্দ-মহারাজ কদরদেন । 
পদরর গেদলর মত নন্দ তা কদরনবন। নদন্দর ঘদর গেদল হদয়দে বক গমদয় 
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হদয়দে,—তা বতবন জাদনন না। বনদজর পুরি গজদন মদহাৎসি কদরদেন। 
িসুদেদির িাৎসল্য অদপক্ষা নন্দ-মহারাদজর িাৎসল্য আরও অবধক । 
িসুদেদির ঘদর �লায় বিজয়ন্তীমালা পদর, সুন্দর িসন পবরধান ক’দর, 
চতুভ ূ্থজ হদয়, শঙ্খ–চক্র–�ো-পদ্ম ধারি ক’দর, মকরকুণ্ডল-নপুূর 
আবের দ্ারা ভবূিত হদয় প্রকাবশত হদলন—কৃষ্চন্দ্র। কার ঘদর এরূপ 
গেদল জন্ম হয়? আিার জন্ম হদয়ই করা িলদেন; িসুদেি তাঁর স্তিস্তুবত 
করদলন। বকন্তু নন্দ-মহারাজ কৃদষ্র স্তি কদরনবন। কৃদষ্র প্রবত তাঁর 
প্রীবত িা িাৎসল্য অতুল্য । বতবন গসখাদন িদন িদন �রু চরান, রাখাল 
িালকদের সদ্ গিিু িাজান এিং কত রকম গখলা গখদলন । নদন্দর 
কাদে ঐচির্থ বশবরল হদয় গ�দে । িাৎসদল্যর গর পরতম করা—তার 
চরম হদলন নন্দ মহারাজ । নন্দ-রদশাোর কৃদষ্র প্রবত গর িাৎসল্য, 
তার তুলনা গনই । কৃষ্ পরম ব্রহ্ম, রার ঘদর �ড়া�বড় রাদচ্ন, গসই নন্দ 
মহারাজদক িন্দনা কবর । 
 “শ্রুক্তমপজর স্মকৃ্তক্মতজর ভারতমজন্য ভেস্তু ভব-ভ়ীতাঃ।
 অহক্মহ িদিং বজদি রস্যাক্লজদি পরং ব্রহ্ম ॥”

(শ্রীজচ চ ম ১৯।৯৬ পয়ার-ধতৃ শ্রীপদ্াবল়ী—১২৬)

এইসি গপ্রমরদসর রবসক নন্দ- মহারাজ। িাৎসল্য – রদসর পরা-
কাষ্া নন্দ-মহারাদজর কাদে। রাঁর গলামকদূপ গকাবি ব্রহ্মাণ্ড, ব্রহ্মা ও 
বশি আবে রাঁদক ভয় কদরন, বতবন আিার একজন গ�াপনারীর েবড়র 
িন্দন পদড় কাঁপদেন আর কাঁেদেন। এইরূদপ বতবন ঐশ্বর্থ ভািদক স্তধি 
ক’গর প্রীবতদক প্রকাশ কদরদেন। এিা এক আচির্থ করা। জ�দত এই 
অক্ষয়- লীলা প্রকাশ করিার জন্য তাঁর অিতার। কৃদষ্র সি্থদরেষ্ এই 
আবিভ্থ াি রার হৃেয়দক স্পশ ্থ কদর না, তার হৃেয় পািাদি �ড়া। এই 
আবিভ্থ াদির মবহমা, তাঁর অসদমাধ ্থিত্ব মদম্থ  মদম্থ  উপলবধি করদল জীিন 
ধন্য হদয় রায় ।

——
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 শ্রীশ্রীবলজদব-প্রস্
পরমারাধ্যতম শ্রীল গুরুিদ� ্থর শ্রীপােপদদ্মর কৃপা প্রার ্থনা ক’গর 

শ্রীশ্রীিলদেি প্রভুর ভুিনম্লময়ী আবিভ্থ াি – বতবরদত শ্রীশ্রীকৃদষ্র 
ঝুলন-রারিা মদহাৎসদি ভ�িৎ-করা রেিি করবে । 
 “সঙ্কষম্মণঃ কারণজতায়িায়়ী �জভম্ম াদিায়়ী চ পজয়াক্ব্িায়়ী।
 গিষশ্ রস্যাংিকলাঃ স ক্িত্যািদিাখ্যরামঃ িরণং মমাস্তু।।”

(শ্রীজচ চ আ ১।৭)

শ্রীিলদেিই িলরাম, িলভদ্র ইত্যাবে নাদম অবভবহত। সঙ্ি্থি, 
কারিদতায়শায়ী, �দভ্থ ােশায়ী, পদয়াবধিশায়ী ও গশিবিষু্ – গসই 
িলভদ্র প্রভুর অংশ ও কলা। শ্রীল কবিরাজ গ�াস্বামীপাে গসই 
বনত্যানন্দাখ্য-রাদমর শ্রীপােপদদ্ম শরি বনদয় তাঁর িন্দনা কদরদেন। 
শ্রীিলদেি-তত্ত্বদক প্রিাম জানাদত ব�দয় স্তি কদরদেন,— 
 “হলায়ধু িজমাহস্তু গত িমজস্ত মষুলায়ধু ।
 িমজস্ত গরবত়ীকাতি িমজস্ত ভতিবৎসল ॥
 বক্লিাং গশ্রষ্ িমজস্ত িমজস্ত ধরি়ীধর ।
 প্রলম্বাজর িজমাহস্তু গত ত্রাক্হ মাং কৃষ্ণপূবম্মে ॥”

শ্রীবলজদব কৃজষ্ণর ক্বৈত়ীয় ক্বগ্রহ হজয়ও
কৃজষ্ণর গসবাক্বগ্রহ

রাঁদক হলায়ধু িদলদেন—এরঁ আয়ধু শঙ্খ, চক্র, �ো ও পদ্ম নয় 
—ইবন হলধর মিুলধর। ইবন প্রলম্বাসুদরর বনধনকারী ।  ইবন কৃষ্– 
জ�ন্নার-জ�েীশ। বরবন জ�ন্নার, বতবনই িলভদ্র। ইবন শ্রীদক্ষদরি দুবি 
মবূত্থ  ধদর পাশাপাবশ িদসদেন। “গকশিধতৃ–হলধররূপ জয় জ�েীশ 
হদর।” কৃষ্ই গকশি। গকশিই িলদেি। ইবন কৃদষ্র বদ্তীয় রূপ—
বদ্তীয় বিগ্হ। ইবন গকান গেিতত্ত্ব িা জীিতত্ত্ব নন; ইবন কৃদষ্র প্রকাশ-
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বিগ্হ–বিলাস-বিগ্হ। আর একবি মজার করা এই–ইবন গসিা-বিগ্হ 
এিং বনদজ বনদজরই গসিা করদেন। বনদজই গসি্য ও গসিক অর ্থাৎ 
গসি্য-গসিক একই ি্যবতি। গরমন বনদজ বনদজরই মারা বিপদে। 
কৃদষ্র বদ্তীয় বিগ্হ হদয়ও, কৃষ্ হদয়ও ইবন কৃদষ্র গসিা-বিগ্হ রূপ 
ধদরদেন। কৃদষ্র এবি অদু্ত লীলা। কৃষ্ বনদজই অন্যরূপ ধদরদেন। 
লীলার পুবষ্সাধদনর জন্য বতবন িলদেিদক পরৃকভাদি প্রকি কদরদেন। 
তাই কৃষ্াবভন্ন িলদেি। কৃষ্ তাঁর ঐ গেদহ বিলাস কদরন। আর বতবন 
কৃদষ্র গসিাবিগ্হ—বতবন সি্থদরেষ্ গসিা-বিধানকারী।

দ্াপদর কৃষ্-লীলায় বরবন শ্রীিলদেি, গরিতাদত শ্রীরামলীলায় 
বতবন লক্ষি। শ্রীরামচন্দ্র রখন গরিতায় অিতীি ্থ হদলন, তখন লক্ষি 
তাঁর অনুজ হদয় এদলন। লক্ষি শ্রীরামচদন্দ্রর বদ্তীয় বিগ্হ – িলদেি 
প্রভুর মত বতবনও জীিদকাবি নন, বতবন বিষু্দকাবি। িলদেি ও লক্ষি 
উভদয়ই গসিাবিগ্হ। লক্ষি শ্রীরামচদন্দ্রর গসিাপরায়িতার মতূ্থ  বিগ্হ। 
অনুদজর জীিন অগ্দজর গসিায় উৎস�্তীকৃত। বকন্তু শ্রীরামচদন্দ্রর গসিা 
করদত ব�দয় বতবন মাদঝ মাদঝ িাধা গপদলন। তাই গসিায় তাঁর স্বূত্থ 
হদলা না। অিশ্য গসিার �লিা গসি্যই পান। গসদি্যর সুখবিধান ও তাঁর 
ইবন্দ্রয় তপ ্থিই গসিার উদদেশ্য। গসিািা রবে না হয়, তাহদল গসিদকর 
মদন �ভীর ি্যরা জাদ�। গসিািবৃর্র পিূ ্থ চবরতার ্থ হয় না িদলই গসিদকর 
হৃেদয় অতৃবতি গরদক রায়। বতবন চান কায়মদনািাদক্য প্রভুদক নবন্দত 
করদত। রবে তা না পাদরন, তাহদল ভীিি অসুবিধা। বতবন অনুজ। 
গোি ভাইদক িড় ভাই-এর আদেশ গমদন চলদত হয়। নীবতর বিচাদর – 
গোি ভাই িড় ভাই-এর করা অমান্য করদত পাদর না।  

ি়ীক্ত-পালি, ি়ীক্ত–সংরক্ষণ, সত্য-রক্ষা ও প্রোনুরঞ্িই 
রামল়ীলার মখু্য উজদ্শ্য

এই রামলীলায় নীবত-পালন, নীবত-সংরক্ষি অন্যতম উদদেশ্য। 
সত্য-পালন—প্রজানুরঞ্জনও তাঁর নীবত। নীবতদক গকারাও violate 
(ভাওদলি-লঙ্ঘন) কদরন বন । Ethical Principle (ইবরক্যাল 
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বপ্রবন্সপ্যাল—বনবতক বনয়ম) এিং morality (মরালীবি-নীবত) 
সুষু্ভাদি পালন করিার জন্য, বনবতকতার আেশ ্থ স্াপন করা 
রামলীলার বন�ঢ়ূ উদদেশ্য। অদরাধ্যায়, লংকায়, েণ্ডকারদি্য, তাড়কা-
বনধদন – গরখাদন রত লীলা কদরদেন, গকারাও নীবতর লঙ্ঘন 
প্রকাবশত হয়বন। জ�দত নীবত—পালদনর প্রদয়াজনীয়তা স্াপন 
করিার জন্য বতবন অিতীি ্থ। জীি-কল্যাদির জন্য ইহার প্রদয়াজন আদে। 
এই লীলার পুবষ্-সাধদনর জন্য লক্ষিদকও নীবতর কাদে নবত-স্বীকার 
করদত হদয়দে। এইজন্য তাঁর গসিাদত বিঘ্ন িা িাধা উপবস্ত করদলও, 
গসিায় অতৃবতিদিাধ করদলও মলূনীবত-পালদনর জন্য তাঁদকও কদঠার 
বনয়মানুিবত্থতা মানদত হদয়দে। তা না হদল শ্রীরামচদন্দ্রর লীলাপুবষ্ 
হয় না। লক্ষি রবে অন্যভাদি চদলন, তাহদল গসিা বঠক হদলা না। 
শ্রীরামচদন্দ্রর আদেশ পালন করদত ব�দয় লক্ষিদক হৃৎবপণ্ড উপদড় 
গ�লদত হদয়দে। তাঁর ইচ্ার বিরুদদ্ অদনক কাজ করদত হদয়দে। 
অগ্জ রামচন্দ্র অনুজদক গর আদেশ কদরন, তা লঙ্ঘন করদল নীবত 
রাদক না। তাদত হয়ত গসিার গসৌষ্ি হয়, প্রীবতর উৎকি্থ িাদড়; বকন্তু 
নীবত রবক্ষত হয় না। প্রীবতদক িড় করা রামলীলার উদদেশ্য নয়। লক্ষি 
তাঁর প্রবতময়ী গসিায় প্রীবতর সু্বত্থর ি্যাঘাত গেখদলও নীবতর প্রাধান্য 
বেদয়দেন। সীতাদেিী বনরপরাধা, তাঁর চবররি বনদে্থাি ও বনষ্লঙ্। 
তরাবপ প্রজানুরঞ্জদনর জন্য শ্রীরামচন্দ্র তাঁদক িদন বিসজ্থ ন বেদয়দেন। 
িদন গেদড় আসার ভার পড়দলা লক্ষদির উপর। গপ্রদমর বেক বেদয় 
বিচার করদল এই বিরহ িা এই বিসজ্থ ন অন্যায়। প্রীবতর বেক বেদয় 
এর গকান justification (জাবটিব�দকসান – ন্যার্যতা) গনই। বকন্তু 
নীবতর বেক বেদয় বিচার করদল এিা বঠক। কারি শ্রীরামচন্দ্র রাজা। 
তাঁর চবররি গেদখ প্রজা�ি কিাক্ষ করদি বকংিা দুন্তীবতর প্ররেয় গনদি 
—এ হদতই পাদর না। প্রীবতর বেক বেদয় অবিচার হদলও রাদজ্য নীবত-
সংরক্ষদির জন্য শ্রীরামচন্দ্র সীতাদক বনরপরাধা গজদনও বিসজ্থ ন বেদত 
িাধ্য হদয়দেন। সীতাদেিীও গকান প্রকার revolt (বরদভাল্ট – বিদদ্রাহ) 
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কদরনবন। বতবন শ্রীরামচন্দ্রদক িলদত পারদতন, —“তুবম ত আমাদক 
অবগ্নপরীক্ষা কবরদয় আমার পবিরিতার পবরচয় গপদয়ে, আিার িনিাস 
গকন?” বকন্তু বতবন তা িদলনবন। 

এ সি সীতাদেিী জাদনন, লক্ষিও জাদনন; সি গচদয় ভাল জাদনন 
শ্রীরামচন্দ্র। সি গজদনও িনিাস। গর লীলা করিার জন্য অিতীি ্থ 
হদয়দেন; গসবেক গরদক বঠকই হদয়দে। লক্ষি তাঁর প্রাদির রতি বেদয় 
রামচদন্দ্রর গসিা কদরদেন। রামচদন্দ্রর রাজ্যাবভদিদকর সমদয় বকদকয়ী 
গচদয় িসদলন গচৌদে িের িনিাস। েশরর ‘না’ িলদত পাদরন না। 
গকননা েশরদরর নীবত িা প্রবতশ্রুবত লবঙ্ঘত হয়। রামচদন্দ্রর সদ্ 
সীতাদেিীও িদন গ�দলন। বকন্তু বকদকয়ী গতা লক্ষদির িনিাস চানবন। 
লক্ষি তাঁর আরাধ্যদেদির গসিার জন্য িনিাদস গস্বচ্ায় গ�দলন। 
শ্রীরামচন্দ্র ও সীতাদেিীর এই িনিাস লক্ষদির িদুক গশদলর মত 
বিঁদধদে। সিদচদয় গিশী ি্যারা গলদ�দে েশরদরর িদুক। এই বনোরুি 
ি্যরা সহ্য করদত না গপদর েশরর গেহত্যা� করদলন। বকন্তু বতবন নীবত 
ত্যা� করদলন না। রামচন্দ্র বসংহাসন ত্যা� করদলন, বকন্তু বপতৃ-িাক্য 
ত্যা� করদলন না।

গসিাধদম্থর পদক্ষ কখনও নীবত িাধাোয়ক। নীবত অত্যন্ত বনম্নস্তদরর 
বজবনি। গরখাদন গপ্রম, গসখাদন ethical principle (এবরকাল 
বপ্রবন্সপ্যাল – বনবতক বশক্ষা িা morality (মরাবলবি – নীবত)-র োম 
কতিুকু? গপ্রম-গসিার কাদে নীবতগুদলা বকেু নয়। রাদমর আদেদশ 
সীতাদেিী িদন গকন রাদিন ? না—নীবত পালদনর জন্য । রামচন্দ্র 
অনুজ লক্ষিদক গডদক িলদলন —“আবম গর জন্য অিতীি ্থ হদয়বে, তুবম 
গতা তা জাদনা। গতামাদকই সীতাদেিীদক িদন বেদয় আসদত হদি।” 
অগ্দজর এই সুকবঠন আদেদশ তাঁর হৃেয় গভদঙ গ�দে, গচাদখ অশ্রুর 
িন্যা গনদম এদসদে। তরাবপ সীতাদেিীদক িাল্মীবকর তদপািদন বেদয় 
এদসদেন। বকন্তু বতবন নীবতপরায়িতার বিরুদদ্ গরদত পাদরনবন । এ 
ি্যরা লক্ষি ভুলদত পাদরনবন । 
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গত্রতায় ক্রক্ি অনুে লক্ণ,
বৈাপজর ক্তক্িই অগ্রে বলজদব

দ্াপদর তুবম কৃষ্ হদয় রাদচ্া, আবমও সদ্ রাবচ্।  গহ ঠাকুর! 
এিার আর আবম অনুজ হদয় রাবচ্ না। গতামার অগ্জ অর ্থাৎ পিূ্থজ 
হদয় রাবচ্। অনুজ হদয় এদল অসুবিধা। গরিতায় অনুজ হদয় এদস 
গতামার নীবতপরায়িতার প্রবত বিদদ্রাহ করদত পাবরবন। আমাদক গর 
রকম ি্যরা বেদয়ে, এদত বকেু রায় আদস না। বকন্তু সীতাদেিীদকও 
অন্যায় আদেশ-পালদন িাধ্য কবরদয়ে। এিার আমার করা শুনদত 
হদি। আমার করামত গতামাদক চলদত হদি। তাই দ্াপদর লক্ষি 
“োো” হদয় এদলন। ব্রজিাসীদের গস্দহর ডাক োউজী। বতবন এিার 
সকদলর “োো”। বতবন গসিাবিগ্হ – গসিা গসৌষ্দির জন্য এিার বতবন 
অগ্জ। অগ্দজর করা অনুজদক মানদত হয়। 

জ�ন্নার, িলরাম ও সুভদ্রা—বতনজন রদর রাদিন। বকন্তু িলরাম 
িলদলন,—“আবম আদ� রাই, তুবম অদপক্ষা কদরা।“ এ বকরূপ গসিা? 
প্রভুদক বপেদন গরদখ োস আদ� রায় গকন ? গকননা পদর রবে গকান 
কাঁিা রাদক, রবে গকান বিপে আদস; তাহদল তা আমার উপর বেদয়ই 
রাদি। এইজন্য িলদেদির রর আদ� রায় । এইভাদি িলরাম অগ্জ হদয় 
কৃদষ্র উপর আদেশ জাবর করদলন । গতামার আদ� আবম রাদিা। 
আমার করা শুনদি না, গতামায় শুনদতই হদি। এই গর আদেশ—এবি 
কৃদষ্র সুখ-বিধাদনর জন্য, বনদজর প্রভুত্ব বিস্তাদরর জন্য নয়। রখন কৃষ্ 
রুবমিিী হরি করদিন, তখন িলদেি অগ্সর হদয় এদলন এিং িলদলন, 
—“ওদক বনদয় তুবম চদল রাও, আবম আবে । “বিপে এদলা—লড়াই 
শুরু হদলা। বিিাহ-রারিায় ম্ল সানাই িাজিার করা, বকন্তু গিদজ 
উঠদলা রিদভরী। িলদেি এদক স্তধি করদলন। কংস গডদকদেন কৃষ্দক 
মল্রদুদ্ গরা�োন করদত। িলাইদক �বতদরাধ কদর গক ? িলদেি 
িলদলন,—“কংস পেন্দ করুক না করুক, আবম রাদিাই । “কংসিধ-
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রারিার পদর কন্টক েরূ করদলন িলাই। বতবন সি্থরিই গসিার বভতদর 
আদেন এিং গসিাবিগ্হ হদয় কৃষ্লীলায় পুবষ্ বিধান করদেন । 

কৃজষ্ণর গপ্রজমর বাঁি়ী সুষু্ভাজব বাোজিার েন্যই
বলজদব বাোি ক্ি্া

কৃষ্ িাঁশী িাজায়, কৃষ্ গধনুিৎসগুবলদক বনদয় িদন রায়। মা 
রদশাোর বচন্তার অন্ত গনই। িদনর মাদঝ কখন গকান অসুর বক বিপে 
ঘিায় গক জাদন। িলাই তখন এব�দয় এদস মা রদশাোদক সান্ত্বনা বেদয় 
িলদলন, — “মা!গতামায় বচন্তা করদত হদি না, আবম গতা সদ্ 
রাবচ্—ভয় বক?  িলাইর বশ্া গিদজ উদঠ—এর বভতদর গকান 
মধুর ভাি গনই । মা রদশাো িলদলন,—“তুবম রাদচ্া, আবম এিার 
বনবচিন্ত।” গধনুর পাল বনদয় কানাই আর িলাই িদন রায়। িলাই-এর 
বশ্া শুনদল দুষ্ সিাই ভদয় রিস্ত । 

Announce (এনাউন্স – গঘািিা) করদে—গর গরখাদন আে 
—সািধান। দুষ্াবম করদল গতামাদের রদক্ষ গনই । অসুর�ি হুঁবশয়ার 
হও। রবে বিপে ঘিাও, তদি গতামাদের মতুৃ্য অবনিার্থ। ইবন কৃদষ্র 
মত নিনীত গকামল নন; ইবন িীর – “িবলনাং গরেষ্”। িলাই কৃষ্দক 
সুদখ রাদখন, কৃষ্-লীলায় গকান রকম গরন ি্যাঘাত না হয়; - কৃদষ্র 
িাঁশী গরন সুষু্ভাদি িাজদত পাদর। এমন বক শৃ্ ার-রদসর লীলায়ও 
আড়াদল গরদক বতবন ি্যাঘাত েরূ কদরন। দ্াদরায়াদনর মত gate (গ�ি 
– প্রদিশদ্ার)-এ বশ্া বনদয়, হল বনদয় োঁবড়দয় রাদকন। কৃষ্ ধদরদেন 
িাঁশী, গরন মধরূভাদি িাজদত পাদর। িলাই তাই িাজান রিদভরী, 
কৃদষ্র িাঁশী িাজাদনা কাদল গরন গকান রসভ্ িা ি্যাঘাত না ঘদি। 
এইজন্যই তাঁর িীরত্ব, এইজন্যই বতবন হলধর ও মিুলধর। আবম রাকদত 
কৃদষ্র সুদখর ি্যাঘাত হদি না। এইজন্যই িলদেি প্রভু গসিাবিগ্হ। 
অগ্জ হদয়ও লীলার পুবষ্ সাধন করদেন। 

গত্রতায় ক্রক্ি লক্ণ, বৈাপজর ক্তক্িই বলজদব ও
কক্লজত ক্তক্িই ক্িত্যািদি
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গরিতায় বরবন লক্ষি, দ্াপদর বতবন িলদেি এিং কবলদত বতবনই 
বনতাই। কৃষ্ উোর মবূত্থ  ধারি কদর গ�ৌররূদপ ভদূলাদক এদলন । 
পাপী, তাপী ও অপরাধী সকলদক উদ্ার করিার জন্য কৃষ্ ঔোর্থলীলা 
করদলন শ্রীদ�ৌরসুন্দররূদপ । তখন িলাই গতা আর চুপ কদর রাকদত 
পাদরন না । তুবম রখন রাচ্, আমাদক গরদতই হদি। বরবন িলাই, বতবনই 
এিার বনতাই । এিারও অনুজ নয়, অগ্জ হদয়ই এদলন । 

“ব্রজে্রিিদিি গরই,            িচ়ীসূত চহল গসই,
বলরাম হইল ক্িতাই।”

ব্রদজন্দ্রনন্দন শচী-নন্দন হদলন, আর এবেদক গরাবহনীনন্দন 
পদ্মািতী- নন্দন হদলন। এিার বনতাই ঠাকুর অদনক আদ� এদলন। 
ঠাকুর অদনক বকেু লীলা করদিন। তাঁর এই জীদিাদ্ার-লীলায় বপেদন 
বতবন রাকদলন না। বকন্তু শ্রীদ�ৌরসুন্দর আত্মপ্রকাশ না করা পর্থন্ত 
বনতাই ঠাকুর অদনক আদ� এদলও চুপ কদর রইদলন। শ্রীদ�ৌরসুন্দদরর 
আদ� এদসও বতবন আত্মপ্রকাশ করদলন না । তখনও বতবন পবরব্রাজক-
গিদশ তীর ্থেশ ্থন করদেন। এিা তাঁর েদ্মলীলা । বকন্তু শ্রীনিদ্ীপ-ধাদম 
শ্রীিাস-অ্দন গরই গখাল গিদজ উদঠদে এিং কীত্থন শুরু হদয়দে, 
তখনই বনতাই ঠাকুর তীর ্থভ্রমি গেদড় সদ্ সদ্ শ্রীনিদ্ীপ–ধাদম 
েুদি এদসদেন। নাম-গপ্রম-বিতরিলীলা সুষু্ভাদিই কবরদয় বেদত হদি। 
পাপী, তাপী, বিিয়ী, পবতত ও অধম সকলদক এিার ‘নামদপ্রম’ োন 
কদর উদ্ার করদত হদি। প্রভু রবে কখনও এই কাদজ বপবেদয় পদড়ন, 
তখনই অগ্জ বনতাই এব�দয় রান, তঁাদক লঙ্ঘন করদত নয়—তাঁর 
মবহমা প্রকাশ করদত এিং প্রসু্বিত করদত। গরখাদন রত মাতাল, 
লম্পি, পাপী ও অসৎ আদে—গসখাদন আদ�ই বনতাই ঠাকুর েুদি রান। 
এ গ�ৌরলীলায় উভদয়ই েয়ার অিতার। এই লীলায় তাঁরা অস্তধারি 
কদরনবন। বকন্তু রখন বনতাই ঠাকুদরর ললাদির রদতি নিদ্ীদপর মাবি 
বভদজ রায়, তখন আত্মদভালা শ্রীদ�ৌরসুন্দর সুেশ ্থনচক্রদক আহ্ান 
কদরন। বতবন হুঙ্ার কদর িদল উদঠন,—“এদের বশরদচ্ে কদরা” । 
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তখন বনতাই ঠাকুর তাঁর �বতদরাধ ক’গর িলদলন,—“গহ ঠাকুর! তুবম 
বক এিার চক্র ধরিার জন্য এদসে নাবক ? তুবম কত িীর, কত বনহত 
করদত পাদরা, এইিা এিার গেখাদত এদসে নাবক?” এই িদল বতবন 
চক্রদক গরাধ করদলন। িড় ভাই োড়া শ্রীদ�ৌরসুন্দদরর চক্র গক গরাধ 
করদত পাদর? শ্রীদ�ৌরসুন্দর সন্ন্যাস গ্হি ক’গর নীলাচদলর বেদক রারিা 
কদরদেন। বনতাই ঠাকুর তাঁর েণ্ড বতন িুকদরা ক’গর গভদঙ বেদলন। 
আমার প্রভু েণ্ড িদয় গিড়াদিন—এ হদতই পাদর না। আমার করা 
গতামায় শুনদতই হদি। গ�ৌরসুন্দর রখন েণ্ড চাইদলন, তখন বনতাই 
ঠাকুর এব�দয় এদস িলদলন,—“আবম গতামার েণ্ড গভদঙ বেদয়বে, বক 
শাবস্ত গেদি োও।” শ্রীদ�ৌরসুন্দর িলদলন,—“আবম সন্ন্যাসী, আমার 
হাদত েণ্ড না গেখদল গলাদক হাসদি, বিদ্রূপ করদি। তুবম বক গলাক 
হাসাদত চাও?” বনতাই ঠাকুর িলদলন,—“গতামার ওসি করা রাম 
অিতাদর অদনক শুদনবে, অদনক পালন কদরবে। আর গলাদক রবে 
হাদস, তদি আমাদক লক্ষ্য কদরই হাসদি । গকননা আবম গতামার েণ্ড 
গভদঙ বেদয়বে। গতামার বনষ্লঙ্ চবররি, তুবম পাকা বিরা�ী অর ্থাৎ তুবম 
সন্ন্যাসধম্থ বনখুতঁভাদিই পালন করদো । গতামাদক গকউ ঠাট্া করদি না । 
“গ�ৌরসুন্দদরর েণ্ড গক ভাঙদত পাদর ? বনতাই ‘োো’ িদলই ভাঙদত 
গপদরদেন । 

লক্ণ ও বলজদব উভজয়ই গসবাক্বগ্রহ, ক্কন্তু বলজদজব
গসবার পরাকাষ্া প্রসু্ক্টত

বরবন লক্ষি, বতবন িলদেি এিং বতবনই বনতাই । শ্রীরামচন্দ্র 
অবখল-রসামতৃবসনু্ নন, বতবন িহুজনিল্ভ নন, বতবন একপত্নীধর 
– নীবতপরায়ি । পারকীয় রস-বিবশষ্্য এরঁ লীলায় গনই এিং 
রাসলীলাও গনই। িামন, নবৃসংহ ও িরাহলীলায় এই বিবশষ্্য গনই । 
কৃষ্ই শ্রীরামচন্দ্র, িলদেিই লক্ষি। িলদেি আর লক্ষি দুজদনই 
গসিাবিগ্হ। বকন্তু এই গসিার ঔজিল্য লক্ষদি গররূপ �ুদিদে, িলরাদম 
তার অনন্তদকাবি গিশী �ুদিদে। এিা একিা েল-বিদশদির গোদলা 



188 শ্রীউপদেশ - চতুর ্থ খণ্ড

করা নয়। গপ্রম-গসিা-রদসর বেক বেদয় বনরদপক্ষভাদি বিচার করদল 
দু’এর তুলনাই হয় না । কৃষ্ রসময় ও রবসকদশখর। এই বেক বেদয় 
কৃদষ্র সদ্ শ্রীরামচদন্দ্রর  তুলনাই হয় না । কৃষ্ অবখলরসামতৃ-
মবূত্থ , কৃষ্লীলায় লক্ষি ভাদির পরাকাষ্া িলদেি প্রভু। কবলরদু�ও 
গ�ৌর ও কৃষ্ একই । কৃষ্ই ঔোর্থলীলায় গ�ৌর-মবূত্থ  । মধুর লীলায় 
গ�ৌরা্ই শ্রীকৃষ্ । মধুর গ�ৌরা্ কৃষ্, উোরকৃষ্ গ�ৌর । মাধুর্থলীলায় 
ও ঔোর্থ-লীলায় িলরাম ও বনত্যানন্দ উভদয়ই গসিাবিগ্হ । বনতাই 
ঠাকুর প্রকবিত হদয় গ�ৌরসুন্দদরর ঔোর্থলীলাদক সুষু্ভাদি প্রকাবশত 
কদরদেন । গ�ৌরসুন্দদরর নাম-গপ্রম-প্রচার-লীলায় বতবন প্রধান প্রচারক 
গসনাপবতর ভবূমকা গ্হি কদরন। তাঁর মহাোনশীলতায় জ�ৎ মগু্ধ । 

বলজদব – ক্িত্যািজদির ধারা গুরুরূজপ ক্চরপ্রবহমাি
গরিতায় লক্ষদির লীলা, দ্াপদর িলদেিপ্রভুর লীলা, কবলদত 

বনতাই ঠাকুদরর লীলা হদয় গ�দে। এিা একিা past history । কবলকাদল 
পাঁচশ িেদররও গিশী আদ� বনতাই ঠাকুদরর আবিভ্থ াি। সিই অতীত 
ঘিনা – historical fact (বহদষ্াবরক্যাল �্যাক্ট—ঐবতহাবসক সত্য)। 
আজদক শ্রীিলদেি প্রভুর আবিভ্থ াি–লীলা বক ভাদি হদচ্? লক্ষি 
অপ্রকি হনবন, িলরামরূদপ এদসদেন। িলরাম অপ্রকি হনবন, 
বনতাইরূদপ এদসদেন। বনতাই অপ্রকি হনবন গুরুরূদপ এদসদেন। 
িলাই–এর লীলাই হদচ্, বকন্তু গেখদত এক রকম নয়। ভ্ীিা িেদল 
ব�দয়দে। গরমন িলাই আর বনতাই-এর ভ্ী এক নয়। তাই িলদেি 
প্রভুর আবিভ্থ াি-লীলা গশি হদয় রায়বন, আজও চদলদে—অদচ্দ্ ও 
অি্যাহত �বতদত । 
 “অদ্াক্পহ গসই ল়ীলা কজর গ�ৌর-রায়।
 গকাি গকাি ভা�্যবাি গদক্খবাজর পায়।।”

বনতাই ঠাকুদরর আবিভ্থ াি-লীলা বক ভাদি হদচ্ ? বনতাই ঠাকুদরর 
গুরুরূদপ আবিভ্থ াি হদচ্। গুরুদেিই অবভন্ন বনত্যানন্দ। বনতাই 
ঠাকুদরর শবতি বনদয় গুরুদেদির আবিভ্থ াি বনত্য । এখন িলদেি প্রভুর 
আবিভ্থ াি গনই, বনতাই ঠাকুদরর প্রাকি্য গনই । তাদের লীলা স্তধি হদয় 
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ব�দয়দে,—একরা সত্য নয়। গুরুদেিই িলদেি-রূদপ, বনত্যানন্দ-রূদপ 
এদস আবরেতজনদক গ�ৌরসুন্দদরর সদ্ বমবলদয় গেন । গুরুরূদপ তাঁর 
বনত্য আবিভ্থ াি-লীলা হদচ্ । ভা�্যিান বশদষ্যর কাদে ও শরিা�ত 
জীদির বচদর্ এই বনত্যলীলা সু্বরত হয়। সকদলই এই বনত্যলীলার 
রসাস্বােন করদত পাদর না । রামলীলা, কৃষ্লীলা গরমন সিাই গেখদত 
পায়বন, গতমবন গুরুদেিই গর বনত্যানন্দ—এই লীলা সিাই উপলবধি 
করদত আজও পারদি না। িলদেিাবভন্ন গুরুদেদির প্রাকি্যশবতির 
গখলা আজও চলদে, বনত্যকাল চলদতই রাকদি ।—এ ধারা গকানবেন 
রুদ্ হদি না – ইহা বসদ্ান্ত । 
 “গুরু কৃষ্ণরূপ হি িাজস্তর প্রমাজণ ।
 গুরুরূজপ কৃষ্ণ কৃপা কজরি ভতি�জণ ॥”

(শ্রীজচ চ আ ১।৪৫)
“ক্িতাইর করুণা হজব,          ব্রজে রাধা-কৃষ্ণ পাজব,

ধর ক্িতাই- চরণ দু’খাক্ি।।”
(শ্রীল িজরার্ম-�়ীক্ত)

সেগুরুরূদপ এই ধারা বচর-প্রিহমান। গুরুদেি—গসিাবিগ্হ। 
ভ�িাদনর গসিা বক ঠাডিা হদয় রুদ্ হদয় রাদি? না—গসিা চলদতই 
রাকদি। গসিা চালাদি গক ? ভ�িাদনর গসিাবিগ্হ শ্রীগুরুদেি এই 
গসিা প্রকাশ কদর রাদকন। জীিহৃেদয় বতবন এই কৃষ্-গসিািবুদ্ জাগ্ত 
কদরন। রবে গুরুজন গকউ না রাদক, গসিক না রাদক, তাহদল গসিাদক 
গক জানাদি ? গসিা বনত্য, গসিক বনত্য। শ্রীগুরুদেি ভ�িাদনর গসিা 
সি্থক্ষি করদেন। 
 “সাক্ষাদ্ধক্রজত্বি সমস্তিাজস্তরুতিস্তথা ভাব্যত এব সক্দ্ভঃ ।
 ক্কন্তু প্রজভারম্মঃ ক্প্রয় এব তস্য বজদি গুজরাঃ শ্রীচরণারক্বদিম ॥”

(শ্রীগুর্ম্ম াষ্টক—৭)
গুরুজদব ভ�বৎজপ্রষ্ ও ক্িত্যািদি-িক্তি,

গুরুজদব কৃজষ্ণর গসবাক্বগ্রহ
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শ্রীগুরুদেি ভ�িাদনর বপ্রয়তম—ভ�িৎ-গপ্রষ্ । তাঁর বভতর বেদয়ই 
গসি্য প্রকাবশত হন । তাই গুরুদেদির প্রাকি্যই বনত্যানদন্দর প্রাকি্য—
ইহাই আিার িলদেি—প্রাকি্য গসই বনত্যানন্দ শবতি গুরুদেদির 
বভতদর প্রকাবশত হদয় গসই ি্যাপার বনত্য চাবলদয় রাদচ্ন। রাঁদক 
গুরুদেি িলবে, তাঁর সদ্ রবে িলদেি বনত্যানদন্দর সম্বন্ না রাদক 
অর ্থাৎ বতবন রবে িলদেি শবতি না হন, তাদত গুরুত্ব আসদি গকারা 
গরদক?  তুবম তাঁদক গুরু িলে বক ক’গর? গরখাদন গুরুত্ব গনই, গসখাদন 
মন্ত্রগ্হি িা েীক্ষা োন হদত পাদর, বকন্তু বনত্যানন্দ-শবতির আবিভ্থ াি 
হদি না। গরখাদন িলদেদির শবতি �ুদি ওদঠবন, গসখাদন গুরুদত্বর 
অভাি। আর গরখাদন ররার ্থ সেগুরু, গসখাদন বনত্যানদন্দর শবতি 
প্রকাবশত হন। এ করা কবির কল্পনা নয় িা িক্তৃতার করা নয়; এিা 
একিা বসদ্ান্ত। িলদেদির আবিভ্থ াি বনত্য, গুরুদেদির আবিভ্থ ািও 
বনত্য। এই গর তাঁর আবিভ্থ াি, তা অনু�ত বশদষ্যর হৃেদয় উপলবধির 
বিিয় হয় এিং কৃষ্দক প্রকাবশত কদরন। বনত্যানদন্দর আবিভ্থ াদির 
সদ্ গুরুদেদির অবিদচ্দ্ সম্বন্। বনতাই ঠাকুর গ�ৌর গেওয়া ঠাকুর। 
বতবন আদেন িদলই জীি হবরদসিা গপদত পারদি। কৃষ্ তাঁর বনজ-
জনদক বনত্য প্রকি রাদখন – ভবতি-গরা� সংরক্ষদির জন্য এিং 
তাঁর গসিার ঔজ্জ্বল্য বিস্তাদরর জন্য। গুরুদেি তাঁরই প্রকাশবিগ্হ 
িা গসিাবিগ্হ। এিা কৃদষ্র স্বার ্থ। গকননা গুরুদেি না রাকদল তাঁর 
গসিা পবরচালনা করদি গক? গুরুদেদির বনত্য আবিভ্থ াি রাদক িদল 
জীি বসবদ্লাভ করদত পাদর এিং বেিী মায়ার িন্ন গরদক তার মবুতি 
পাওয়ার সম্ািনা রাদক। 

বলজদবাক্ভন্ন গুরুজদবই মায়ার গ্রাস গথজক
ে়ীবজক উদ্ধার করজত সমথম্ম

িলদেিাবভন্ন গুরুদেি বশদষ্যর মায়ার গেৌরাত্ম্য নাশ কদরন । এ 
করা বশদষ্যরা অদনক সময় িঝুদত পাদর না। কখনও কখনও বতবন 
কৃপা-পরিশ হদয় ইহা বশষ্যদের জাবনদয় গেন। তখন গকান গকান 
ভা�্যিান বশষ্য ইহা িঝুদত পাদর। আিার গকউ গকউ তাঁদক িঝুদত 
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পাদর না। বশশু গরমন মাতা বক উপকার কদর, তা িঝুদত না গপদর 
পোঘাত কদর, গকাদল প্রস্রাি ক’দর গেয়। বকন্তু মা গস্দহর আবতশদর্য 
সিই সহ্য কদরন। গুরুদেিও গসইরূপ গস্হময়ী ও গপ্রমময়ী মাতার ন্যায় 
কাজ কদর রাদকন। মায়ার শবতি গনই গুরুদেদির সদ্ বিদরাধ কদর। 
 “ইহাজর (মায়াজর) কক্রয়া েয় ছাডাি িা রায় ।
 সাধু (গুরু)-কৃপা ক্বিা আর িাক্হক উপায় ॥”

(শ্রীল িজরার্ম-�়ীক্ত)
গুরুপাদপজমের কৃপা ও গসবা ছাডা হক্রভেি অসম্ভব

গুরুদেি রাঁদক কৃপা করদিন তাঁদক মায়াহিভি িাধা বেদত 
পারদি না। গুরুপােপদ্ম ইচ্া করদলই জীিদক উদ্ার করদত পাদরন। 
রত পাপ, অপরাধ ও অনর ্থ রাকুক না গকন, গুরুদেি তাঁর অহহতুকী 
কৃপায় তা নাশ ক’গর গেন।  ভবতিপর বরবন বনষ্পদি গ্হি কদরদেন, 
তাঁর রত বকেু গোি-পাপ অপরাধ রাকুক না গকন – সি বতবন ক্ষমা 
কদরন। ক্ষমার সদ্ েয়ার সম্পক্থ আদে। রার গোি িা অপরাধ আদে, 
তাদক ক্ষমা করা রায়; ক্ষমা কদর তাদক েয়া করা রায়। বনতাই ঠাকুর 
রবে গোি ক্ষমা না করদতন, তাহদল গকউ উদ্ার হদত পারদতা না। 
বনতাইর ক্ষমা আদে কার প্রবত? রািি, কংস ও বশশুপাদলর মত 
বিদরাধীর প্রবত নদহ। গর জীি েিূ্থল, অনুততি, দুঃখী অরচ ভবতিসাধন 
করদত চায়, গসখাদন গুরুদেদির ক্ষমা। গুরুদেি েীন-েয়াল, তাই 
গসখাদন ক্ষমা না করদল চদল না। বশষ্য িহু গচষ্া করদে ভবতিপদর 
চলদত, বকন্তু পারদে না। প্রাতিন িায়রু গি� সহ্য করদত পাদর না। এরূপ 
বশষ্যদক গুরুপােপদ্ম বনচিয়ই ক্ষমা কদরন এিং কৃপাও কদরন। গরখাদন 
মতলি খারাপ, বিদদ্ি মদনাভাি – গসখাদন ক্ষমার প্রকাশ গনই। িল 
গেিাবভন্নবনত্যানন্দ গুরুদেি গক্ষরি বিদশদি বনষু্র হন, বকন্তু স্বভািতঃই 
তাঁর হৃেয় কুসুদমর গচদয়ও গকামল। রািি, কংস, জরাসন্ প্রভৃবতর 
মত রারা গদ্রাহী, তারা গুরুপােপদদ্মর কৃপা িঝুদত পাদর না। বকন্তু 
গুরুপােপদদ্মর কৃপা না হদল জীদির চদল না। গর গুরুদেদির গুরুত্ব 
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েশ ্থন করদে না, গস িবঞ্চত আদে। গর গুরুদক মাদন না, গস ঠকদে। 
তার জীিনিাই িরৃা। রাঁর হৃেদয় বনত্যানন্দ বিরাজ করদে, তাঁদক না 
মানা, অিমাননা করা বনতান্ত দুভ্থ াদ�্যর করা। গুরুদেদির প্রবত রাদের 
ভালিাসা গনই, প্রীবত গনই, গসিা গনই, রারা মাদন না, স্বীকার কদর 
না এিং অসূয়া গপািি কদর; তাদের কখনও হবরভজন হদি না। রার 
এরূপ গকান িাধা গনই িা গেৌরাত্ম্য গনই, তার কখনও পতন গনই, 
স্খলন গনই – ভবতিপর গরদক বিচু্যবত গনই । 

——

ভ�বাজির গসবাই ে়ীজবর চরম সাথ ম্মকতা
পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীল গুরুবজ� ম্মর শ্রীপাদপজমের কৃপা প্রাথ ম্মিা ক’গর 
মজের বাক্ষম্মক শ্রীহক্রস্মরণ—মজহাৎসজব শ্রীমদ্ভা�বজতর ক্িক্ষার ক্কছু 
কথা শ্রবণ করক্ছ ।
 “গিহ রৎ কমম্ম ধমম্মায় ি ক্বরা�ায় কল্পজত ।
 ি ত়ীথ ম্মপদজসবাজয় ে়ীবন্নক্প মজৃতাক্হ সঃ ॥”

(শ্রীমদ্ভা�বত ৩।২৩।৫৬)
কতম্মব্য কমম্ম ও পরক্হত কমম্ম উভজয়ই ধমম্ম

আমরা সকদলই বকেু না বকেু কম্থ  ক’গর রাবক। এই কম্থ  আমরা 
সাধারিতঃ বনদজর জন্য ক’গর রাবক অর ্থাৎ কম্থ  ক’দর তার �ল গভা� 
করিার অবধকার আমাদের আদে। কম্থ  করদলই তার একিা �ল আদস 
এিং গসই �ল কম্থকত্থারই প্রাপ্য। অদনদক তার স্ব স্ব গরা�্যতা ও রেম 
ইত্যাবের দ্ারা গর কম্থ  কদরন, গসই কদম্থর �ল বনদজই সমস্ত সদম্া� 
কদরন। ইহা স্বার ্থপর কম্থ। ইহার প্রশংসা নাই। বকন্তু কম্থ  ক’গর তার রবে 
বকেু �ল অন্য কাউদক ভা� গেওয়া হয়, তাহদল ভাল হয়। অদনদকই 
গসিা বেদয়ও রাদকন। বকন্তু অদনদক আিার গসই �লিা গভা� না 
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ক’গর বনদজর পবরিারিদ� ্থর বভতর অর ্থাৎ মাতা-বপতা, পুরি-কন্যা, 
স্তী-আত্মীয়-স্বজন ইত্যাবেদের বকেু ভা� গেন অর ্থাৎ বনদজ বকেু ত্যা� 
স্বীকার কদরন। বনেক স্বার ্থপর কম্থ  অদপক্ষা পবরিাদরর স্বাদর ্থর জন্য 
কম্থবি একিু ভাল। এরূপ কম্থদক ধম্থও িলা হয়; �াহ্থস্্যধম্থ  – কত্থি্য  
করা রূপ ধম্থ। বকন্তু ইহা গতা একপ্রকার স্বার ্থপরতা। গকউ গকউ আরও 
একিু সীমা িাবড়দয় তার পবরিাদরর �বণ্ডদক োবড়দয় প্রবতদিশীর 
কাদে, গেশিাসীর কাদে িা পবৃরিীর অন্যান্য সৃষ্ জীিদকও তাঁর বনদজর 
উপাবজ্থ ত কম্থ�লদক বিতরি কদরন – charity (চ্যাবরবি – োতি্য) 
কদরন। বনদজর মারার ঘাম পাদয় গ�দল রত্ন ক’গর বনদজই গর �ল 
গপদত পারদতন, গসিা বতবন ত্যা� স্বীকার ক’গর অন্যদক বকেু বেদচ্ন। 
এই গর পরার ্থপরতা, charity (চ্যাবরবি – োতি্য) িা social service 
(গসাস্াল সারবভস) এিা ধম্থ। অপদরর বহদতর জন্য গর কম্থ  করা হয়, 
তাদক ধম্থ  িদল। কম্থ  রবে ধদম্থর উদদেদশ্য না হয়, রত িড় গরা�্যতা 
বেদয়ই তা গহাক না গকন – গস কদম্থর প্রশংসা গনই। কদম্থর �ল বনদজ 
আত্মসাৎ করবে, এিা স্বার ্থপরতা – এিা ধম্থ  নয়। ধদম্থর জন্য কম্থ  করদল 
বকেুিা প্রশংসার করা আদে। ধম্থ  হদি গকানিা? – রবে পরাদর ্থ কদম্থর 
�লিা োন করা রায়। বনদজ খাই োই রাবক – এমন বনেক স্বার ্থপরতার 
গকান প্রশংসা রাকদতই পাদর না। বনদজ সি খাদচ্ না – পবরিারি� ্থ, 
প্রবতদিশী, গ্ামিাসী, গেশিাসী িা পবৃরিীর সকদলর মদধ্য উপাবজ্থত 
সম্পে ভা� ক’গর বেদলা। এখন গরদকই ধম্থ আরম্ হদলা। Social duties, 
humanitarian Service (গসাস্াল বডউবিস, বহউম্যাবনি্যাবরয়ান 
সারবভস – সামাবজক কত্থি্য, মানবিক গসিা), রূপ ধম্থ।

আসক্তিরতুি ধজমম্ম বন্ধি অক্িবারম্ম
বকন্তু এই কত্থি্য কম্থ  িা পরবহত কম্থ  রবে বিরাদ�্যর সবহত করা না হয়, 
তাহদল এরও খুি গিশী প্রশংসা গনই। কম্থকত্থা রবে আসবতিিবজ্থ ত হদয় 
কম্থ  না কদরন, জীিদসিা, গেশদসিা ইত্যাবে পরবহতাদর ্থ কম্থ  হদলও 
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রবে আসবতির সদ্ করা হয়, তাহদল এর �লিা ম্ল উেয় করাদি না; 
িন্ন এদন গেদি। মাতা-বপতা, স্তী-পুরি, আত্মীয়-স্বজদনর ভরিদপািি 
করবে – এদত রবে অবভমান ও অহবমকা রাদক; তাহদল এই কত্থি্য কম্থ  
ও িন্ন এদন গেদি। ধম্থ  রবে অনাসতি হদয় না কবর, তাহদল তার �লিা 
খুি শুভ হদি না। আবম োন করলাম – এ োন ক’গর রবে অহংকার 
িা োবম্কতা মদন জাদ�, তাহদল এদত িন্ন অবনিার্থ। �ীতাদত 
অনাসতি হদয় কম্থ  করার করা আদে। ধম্থ  রবে বিরাদ�্য পর্থিবসত 
না হয়, তাহদল “অলং ন গশাভদত” অর ্থাৎ ম্ল িা শাবন্ত আসদি 
না। আসবতি-রবহত কম্থ  করার নাম বনষ্াম কম্থ। আসবতি-রবহত কম্থ  
utopian (ইউদিাবপয়ান) নয়—এিা জীদির পদক্ষ করা সম্ি। বকন্তু 
শ্রীমদ্া�িত আরও উঁচু করা িদলদেন। বনষ্াম কম্থদরা�দকও best 
(গিষ্ – সি্থদরেষ্) িা highest (হাইদয়ষ্ – সদি্থাচ্) িদল শ্রীমদ্া�িত 
বশক্ষা গেনবন। বনষ্াম কম্থিা রবে “তীর ্থপাদের” গসিাদত পর্থিবসত না 
হয়, তাদক প্রশংসা গরা�্য িদল বিদিবচত করা হদি না। তীর ্থপাদের 
সদ্ আসবতিরতুি হদয় অর ্থাৎ ভ�িৎ-সম্বদন্ অনুরা�রতুি হদয় তাঁর 
গসিা করদল গশাভা পাদি। 

“চিকিমম্ম্যমপ্যচুতভাববক্েম্ম তং ি গিাভজত ্ঞািমলং ক্িরঞ্িম।”

তীর ্থপাে অর ্থাৎ বিষু্ িা ভ�িান। ভ�িাদনর গসিার উদদেদশ্য রবে কম্থ  
না করা হয়, তাহদল তাদক সি্থদরেষ্ িলা হদি না। আমরা সকদলই 
কম্থ  করবে পবরিাদরর জন্য গহাক বকংিা গেদশর জন্য গহাক – এদত 
আমরা satisfied (স্াবিস�াইড – সন্তুষ্) আবে। জীিদন আর বক 
সার ্থকতা রাকদত পাদর? এই ideology-গক (আইবডওলবজ – আেশ ্থ) 
এই (Conception)-গক (কনদসপশ্যান – ধারিা) শ্রীমদ্া�িত আঘাত 
করদেন। এর উপদরর করা শ্রীমদ্া�িত বশক্ষা বেদচ্ন। 

পরক্হত কমম্ম অক্িত্য গদহ ও মি ভূক্মকায় গপৌঁছায়,
তাই সবম্মজশ্রষ্ ফলপ্রদাজি অসমথম্ম
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জীদির জীিদন গরিা সি্থদরেষ্ প্রাপ্য িস্তু—গরিা highest good, 
(হাইদয়ষ্ গুড—সি্থদরেষ্ ভাল) গসিা সকাম বকংিা বনষ্াম ধম্থ ানুষ্াদন 
হয় না। এই রকম করা শুনদত সাধারিতঃ আমরা অভ্যস্ত নই । এিা 
একিা বিপ্িাত্মক করা । শ্রীমদ্া�িদতর বশক্ষার করা িলদত ব�দয় 
আবম আপনাদের কাদে বনষ্াম কদম্থর দ্ারা জীদির সামবয়ক উপকার 
হদলও এিাদত চরমতম ম্ল লাভ হয় না গকন ? গসিাই বিচার ক’দর 
আদলাচনা করবে। গেশদসিা, সমাজদসিা, জীিদসিা, জননীর গসিা 
বকংিা জন্মভবূমর গসিা—এই সমস্ত পদরাপকার—কদম্থ  আমরা অভ্যস্ত 
এিং এগুবলদক ভাল বজবনি িদল আমরা জাবন। বকন্তু শ্রীমদ্া�িত 
িদলদেন গর, এগুবল সুষু্রূদপ করদলও জীদির সি্থদরেষ্ ম্ল লাভ 
হদি না। আবম দুবভ্থক্ষপীবড়ত জন�দির জন্য অন্নেরি খুললাম, জদলর 
সুবিধার জন্য জলাশয় খনন করলাম এিং হাসপাতাল বতরী করলাম। 
এদত অদনক গলাদকর উপকার হদি বকংিা সু্কল-কদলজ, ইউবনভাবস্থবি, 
বডদিবিং লোি, লাইদব্ররী ইত্যাবে করার জন্য অর ্থ, সময়, গরা�্যতা সমস্ত 
ি্যয় করলাম; —এদত ধম্থ  হদি সদন্দহ গনই। বকন্তু এই গর জলাশয় খনন 
করবে, হাসপাতাল বতরী করবে, িভুুক্ষ মানুিদক অন্নোন করবে—এই 
গর উপকারগুবল করবে—এই উপকারগুবল জীি গকান ভবূমকায় গ্হি 
করদে ? এই উপকারগুবল জীদির গকারায় ব�দয় গপৌঁোদচ্? এই সমস্ত 
উপকার জীদির শারীবরক উপকার। এই উপকারগুবল জীদির অবনত্য 
গেহই পাদচ্। জলাশয় হদলা—আবম ভাল জল গখদত পাদিা, আমার 
স্বাস্্য ভাল রাকদি। হাসপাতাল হদল ি্যারাম ভাল হদি—এদত বকন্তু 
কষ্ বনিারি হদি, বঠকই। বকন্তু গসিা গকারায় বনদয় গপৌঁোদচ্? িভুকূ্ষ 
মানুি অন্নাভাদি কষ্ পাদচ্—তার কু্ষধা গকারায় ? না—গেদহ। আবম 
গর ইউবনভাবস্থবি, কদলজ-লাইদব্ররী করবে – এদত অদনক অজ্ িা 
মদূখ ্থর জ্ান হদচ্; তারা অদনক বিিদয় আদলাদকর সন্ান পাদচ্। 
বকন্তু এই জ্ান গকান ভবূমকায় গ্হি করদে ? না – মন ভবূমকায়। এদত 
তার মানবসক intellectual culture (ইনদিদলকচুইয়াল কালচার—
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মানবসক কৃবষ্) হদচ্—মদনর development (গডভলাপদমন্ট—
উন্নবত) হদচ্। তার brain (গব্রন—ম�জ) খুি সদতজ হদচ্ । 

চতুক্বম্মংিক্ত তজত্র ক্বজ্ষণ
আমাদের এখাদন বিচার করদত হদি – মানুি িলদত বক গিাঝায়? 
তার গেহ, মন, িবুদ্ ও অহংকার। বকন্তু এর নাম বক মানুি? সাংখ্য–
েশ ্থনকার কবপল জীি-তত্ত্ব আদলাচনা করদত ব�দয় গেহ–সংক্রান্ত 
চতুবি্থংশবত তদত্ত্বর বিদ্িি কদরদেন। বক্ষবত, অপ, গতজ, মরুৎ ও 
গি্যাম – এই হদলা পঞ্চমহাভতূ; শব্দ, স্পশ ্থ, রূপ, রস ও �ন্ – এই 
হদলা পঞ্চ তন্মারি; চকু্ষ, কি ্থ, নাবসকা, বজহ্া ও ত্বক – এই হদলা পঞ্চ 
জ্াদনবন্দ্রয় এিং িাক, পাবি, পাে, পায় ুও উপস্ – এইগুবল হদলা পঞ্চ 
কদম্থ বন্দ্রয়; এর উপর মন, তার উপর িবুদ্, তার উপর অহংকার – 
আর একবি হদলা মহর্ত্ত্ব। এই গমাি চতুবি্থংশবত তত্ত্ব। জীিতত্ত্ব–সম্বদন্ 
কবপদলর এই বিদ্িি খুিই বিজ্ান-সর্ত। বকন্তু এই চতুবি্থংশবত 
তদত্ত্বর প্রদত্যকিা আলাো আলাো ক’গর বিচার করদল িা তার 
সমবষ্ করদলও একবি সমগ্ জীি হয় না। এই গর বক্ষবত, অপ, গতজ, 
মরুৎ ও গি্যাম – আধুবনক ভািায় এই গর হাইদড্াদজন, অবসিদজন, 
নাইদট্াদজন ইত্যাবে elements (এবলদমন্টস – গমৌবলক পোর ্থ)এই 
গর সমস্ত অিু–পরমািু  - এই গর পঞ্চ মহাভতূ, পঞ্চ তন্মারি, পঞ্চ 
জ্াদনবন্দ্রয়, পঞ্চ কদম্থ বন্দ্রয় এিং মন, িবুদ্, অহংকার ইত্যাবে প্রদত্যকবি 
আলাো আলাো করদল জীদির একিা অংশ েশ ্থন হদলা পুদরা অংশ 
েশ ্থন হদি না। বকন্তু এই চতুবি্থংশবত তত্ত্ব একবরিত করদলই বক একিা 
পিূ ্থা্ মানুি হদয় রাদি? হয় না – হদতও পাদর না। এিা গিাঝাদত খুি 
গিবশ রবুতি িা োশ ্থবনক কতকগুবল তদত্ত্বর অিতারিা করার প্রদয়াজন 
গনই। বিংশবত তত্ত্ব কতকগুবল স্লূ। আর মন, িবুদ্, অহংকার – 
এগুবল সূক্ষ বকন্তু সূক্ষ হদলও এগুবল জড়। গরমন বক্ষবত, অপ, গতজ, 
মরুৎ, গি্যাম ইত্যাবে হাত পা বেদয় ধরা রাদচ্, ইবন্দ্রয়–দ্ারা ধরা 
রাদচ্। বকন্তু মনদক বঠক ধরা রাদচ্ না। বকন্তু তাহদলও এগুবল সি 
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জড়। এগুবলর উপর laboratory-গত (ল্যািদরিাবর – পরীক্ষা�ার) 
experiment (এসিদপবরদমন্ট – পরীক্ষা) চদল। বকন্তু এই সি জড়  
বজবনিগুবল একবরিত করদল একিা মানুি িা জীি হয় না। এর বপেদন 
আর একিা বজবনি আদে—গর বজবনিিা রাকার জন্য এই সমস্ত স্লূ 
জড় িা সূক্ষ জড় অর ্থাৎ শরীর, মন, িবুদ্, অহংকার সবক্রয় হদচ্। গর 
বজবনিিা রাকার জন্য এই হাতিা নড়দে, বজহ্ািা করা িলদে, মনিা 
সংকল্প করদত পারদে এিং িবুদ্ সৎ-অসৎ বিচার করদত পারদে, অহং 
এই গিাধিা আসদে। গর বজবনিিা রাকার েরুন সি বকেু function 
(�াংসান—কার্থ) কদরদে, গসই বজবনিিাদক িাে বেদয় রবে আমরা 
জ্ান-ভাণ্ডার সাজাই; তাহদল গসিা অত্যন্ত partial (পারশ ্থ্যাল—
পক্ষপাত) হদলা। অতএি মলূ বজবনদির উপর হাত পড়া চাই। আবম 
শরীদরর উপকার কবর—আবম রবে গচাদখর lungs-এর (লাংস—
শ্বাসরন্ত্র িবুদ্র উপকার কবর—এই উপকারগুবল আমার গরদক বিবচ্ন্ন 
নয়। বনতান্ত অল্পক্ষদির জন্য হদলও আমার সদ্ এগুবলর একিা সম্বন্ 
হদয়দে। বকন্তু এই বজবনিগুবলর গর উপকার, এই বজবনিগুবলর সম্বদন্ 
গর জ্ান িা এই বজবনিগুবলর শবতির গর প্রসারি, গসগুবল এদকিাদর 
বনরর ্থক হয় না িদি, বকন্তু ইহাদত জীদির সমগ্তার করা নাই । বকন্তু 
িাস্তবিক এই শরীরিার এমনই ধম্থ  গর, এিা ধ্বংসশীল। এই শরীদরর 
প্রবত রতই রত্ন লওয়া গহাক, তরাবপ এদক ১০০/২৫ িেদরর গিশী 
িাঁবচদয় রাখা রাদি না । মন িা সংকল্প-বিকল্প করদে, িবুদ্ িা বিচার 
করদত পারদে, আবম গর মদন করবে—আবম িাঙালী, আবম পুরুি, 
আবম ব্রাহ্মি, আবম মানুি—এই গর আমার অহংদিাধ—এিা বনত্য 
নয়। আবম এখন মদন করবে গর—আবম িাঙালী, বকন্তু আমার এই 
গেহান্তদরর পর হয়ত আর এক জায়�ায় ব�দয় আবম জন্মাদিা তখন 
আবম মদন করি—আবম আদমবরকান িা রাবশয়ান। আবম স্তী 
িা পুরুি, গেিতা িা �ন্ি্থ। সুতরাং এই গর আমার অহংদিাধ, এিা 
বনত্য নয়। এইরূপ গেহ, মন, িবুদ্ িা অহং-এর রত উপকার কবর না 
গকন, এগুবল ধ্বংসশীল। এগুবলর সাদর আমার সামবয়কভাদি সম্বন্ 
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হদয়দে। কাদজই এর উপকাদরর সম্বদন্ রত বকেু culture (কালচার—
অনুশীলন) কবর না গকন, রতই আবিষ্ার কবর না গকন, এগুবল—
সিই product of nature (গপ্রাডাক্ট অ� গনচার – গুিজাত)। সুতরাং 
এর function (�াংসান—কার্থ) গুবল বনত্য নয়। কাদজই আমাদের 
বিদ্া, িবুদ্, গরা�্যতা, রেম ইত্যাবে রবে চতুবি্থংশবত তদত্ত্বর মদধ্য বনিদ্ 
রাবখ, তাহদল এই জ্ানিা বনত্যকাল পর্থন্ত রাখা রাদি না। গেদহর সদ্ 
মন আদে, এমন একিা অিস্া আদে, রখন সূক্ষদেহ িা বল্দেদহরও 
পাত হয়। আবম রত িড় বিজ্াবনক, োশ ্থবনক ও কবি হই না গকন, 
আমার সূক্ষ িা বল্দেহ রখন পাত হদি, তখন ঐ িবুদ্রও নাশ হদি। 
সুতরাং শরীর ও মদনর রত উপকারই কবর না গকন, তার �ল গিশী 
বেন স্ায়ী হয় না। বকন্তু এর উপদর আর একবি করা আদে – আত্মা। 
জীিাত্মা অবনত্য শরীর িা মন নদহ – ইহা সবচ্োনন্দ ভ�িাদনর 
বিবভন্ন অংশ। ইহা বনত্য, ইহার জন্মমতুৃ্য হয় না। এই জীিাত্মার উপকার 
িা বহত–সাধনই সি্থদরেষ্ ধম্থ  – এই ধম্থ  – পালদনই ভ�িান প্রসন্ন হন। 

আর্া স্তঃক্সদ্ধ ও বাস্তব বস্তু

মন-িবুদ্ চদল গ�দলও গর বজবনিিা রায় না, গসিা হদচ্ বচন্ময়। 
বচন্ময় বজবনিিা অজড় অর ্থাৎ matter (গমিার – জড় পোধ ্থ)নয়। এিা 
nature-গক (গনচার – প্রকৃবত) অবতক্রম ক’গর আদে। এ বজবনিিাদক 
সত্ত্ব, রজঃ ও তদমাগুি স্পশ ্থ করদত পাদর না। এই বজবনিিা আদে িদল 
আমাদের গেহ, মন, িবুদ্ ও অহংকার function (�াংসান – কার্থ) 
করদে অর ্থাৎ সবক্রয় হদচ্। এই গর গচতন িস্তু—এিা কাল্পবনক নয়, 
এিা অত্যন্ত real, positive (বরয়্যাল, পবজবিভ—বনত্য, িাস্তি)। 
গর পরবহত কাজগুবল করবে, গসগুবল আমাদের গেহ, মন, িবুদ্ ও 
অহংকাদরর ভবূমকাদত গপৌঁচাদচ্। বকন্তু আত্মা িা গচতন-িস্তুিা গর 
রদয়দে রাদক গেখদত পাবচ্ না, শুনদত পাবচ্ না, স্পশ ্থ করদত পারবে 
না, রাদক েরূিীক্ষি-রন্ত্র দ্ারা গেখা রাদচ্ না, তার অবস্তত্ব স্বীকার করি 
গকন? সুতরাং গর েরূিীক্ষি-রন্ত্র বেদয় ১০ হাজার গমইল েদূরর বজবনি 
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গেখদত পাওয়া রায়, গসই রন্ত্র বেদয় রখন আত্মাদক গেখদত পাবচ্ 
না, গর radio (রাবডও) বেদয় িহু েদূরর করা গশানা রায় ও গসই রন্ত্র 
বেদয় রখন আত্মার করা গশানা রায় না, আমাদের ইবন্দ্রয় বেদয় রখন 
আত্মাদক ধরদত পারি না, তখন ‘আত্মা’ গনই িলদলই গতা গলিা চুদক 
রায়।  বকন্তু আত্মা স্বতঃবসদ্, এদক  গনই িলিার গজা গনই। sceptic, 
agnostic, atheist (গস্কপবিক, অ্যা� ন বষ্ক, এ্যাবরষ্—সংশয়িােী, 
অজ্িােী, নাবস্তক) িা রত রকম বকেু িলকু না গকন, “আত্মা” িস্তুবি 
সত্যই আদে। - এদক অস্বীকার করিার উপায় গনই। 

এই জীিাত্মা ও ভ�িাদনর �ভীর পার ্থক্য রদয়দে। ভ�িান জীি 
নন, বতবন মায়াধীশ – জীদির স্রষ্া। বকন্তু জীি মায়ািশ। 

“মায়াধ়ীি ‘মায়াবি’—ঈশ্বজর-ে়ীজব গভদ।”
(শ্রীজচ চ ম ৬।১৬২)

ে়ীব ও ভ�বাজি পাথ ম্মক্য এবং ভ�বাি অপ্রাকৃত,
অজধ্যাক্ষে – েজডক্্রিয়- গ্রাহ্য িয়

জীি রত িড়ই গহাক না গকন, গস রত িড় কবি, বিজ্াবনক, 
রাজা বকংিা State (গষ্ি —গেশ)-এর President-ই (গপ্রবসদডন্ট— 
রাষ্ট্রপবত) গহাক না গকন—গস জীিই, গস ভ�িান নয়। ি্যাদঙর 
সদ্ আকাদশর তুলনা করা রায় না। ি্যাঙ বনদজদক গ�ালাদত 
গ�ালাদত গশদি গ�দি গচৌবচর হদয় রায়, অরচ আকাদশর মত হদতই 
পাদর না; গতমবন জীি সি বেক বেদয় রত িড়ই গহাক না গকন, গস 
কখনও ভ�িান হদি না। জীি অিুদচতন, ভ�িান বিভু-গচতন। বতবন 
সবচ্োনন্দ, পিূ ্থ গচতনময় িা entity (এনবিবি—সত্ত্বা)। গরদহতু তাঁদক 
গেখদত পাবচ্ না, বতবন গনই —তাঁদক বনদয় বক েরকার; তাঁদক িাে 
োও। তুবম ইবন্দ্রয় দ্ারা তাঁদক গেখদত পাদচ্া না িদল তাঁদক অস্বীকার 
করদত হদি? এিা িবুদ্মাদনর করা নয়। বতবন আদেন, বকন্তু জদড়বন্দ্রয় 
বেদয় তাঁদক গেখদত না পাওয়া গ�দলও তাঁর অবস্তত্ব অস্বীকার করিার 
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উপায় গনই। বতবন অদধাক্ষজ —অক্ষজ জ্াদনর িা প্রাকৃত প্রত্যক্ষ 
জ্াদনর অ�ম্য। গরগুবল প্রকৃবতর product (গপ্রাডাক্ট—জাত) 
material (গমবিবরয়াল—প্রকৃবতজাত) বজবনিগুবলদক material 
(গমবিবরয়াল—প্রাকৃবতক) গচাখ বেদয় গেখা রায়। বকন্তু গর বজবনিিা 
non-material (নন গমবিবরয়াল – অপ্রাকৃত) অর ্থাৎ গর বজবনিিা 
অপ্রাকৃত িা transcendental (ট্াদন্সদডিন্টাল – অপ্রাকৃত), তাদক রবে 
তুবম গতামার ইবন্দ্রয় বেদয় অর ্থাৎ প্রাকৃত িবুদ্ বেদয় ধরদত চাও, তাহদল 
গতামার বিচারদক প্রশংসা করা রাদি না। ভ�িাদনর অবস্তত্ব বনত্য ও 
িাস্তি, illusory (ইবলউসরী – অলীক) নয়। এই reality (বরয়াবলবি 
– িাস্তি) গতামার অনুভবূতদত আসদে না িদল বতবন গনই িা তাঁদক 
উবড়দয় গেদি – এ হদতই পাদর না। একজন কৃিক রবে Newton 
(বনউিন—একজন বিজ্াবনদকর নাম)-এর gravitation theory 
(গগ্বভদিশান বরওরী—মাধ্যাকি্থি তত্ত্ব) িঝুদত না পাদর বকংিা তার 
উপলবধিদত রবে না আদস, তাহদল এই theory (বরওরী—তত্ত্ব) বমর্যা। 
এদক উবড়দয় োও—এ গরমন হদতই পাদর না, গতমবন ভ�িান গতামার 
প্রাকৃত ইবন্দ্রদয়র কাদে ধরা বেদচ্ন না িদল বতবন গনই – একরা বিচার-
সর্ত নয়। ইবন্দ্রয়-দ্ারা তাঁদক গেখদত পাওয়া রাদচ্ না িদল রূপ, রস, 
শব্দ, �ন্ ও স্পদশ ্থর মত এই ইবন্দ্রদয়র গভতর পড়দে না িদল সত্যদ্রষ্া, 
সত্যানুসবন্ৎসু ি্যবতি তাঁর অবস্তত্ব অস্বীকার কদরন না। সত্যদ্রষ্া ঋবি 
তাঁর অবস্তত্বদক অনুভি কদরদেন। তাঁর অনুভবূত দ্ারা তাঁর সত্যতা 
প্রকাশ কদরদেন । 

সবার উপজর মানুষ সত্য িয়, ভ�বািই সত্য
জীি গরমন একবি তত্ত্ব, ভ�িানও একবি আলাো তত্ত্ব। বতবনও 

একবি ি্যবতি, একবি personality (পারসনাবলবি—ি্যবতিত্ব)। গসই বিভু 
গচতন সবচ্োনন্দ পুরুিবির জন্য রবে বকেু না করা হয়, তাহদল সি্থদরেষ্ 
ধম্থ   রাজন করা হদলা না, আর এদত জীদির চরম ম্লও উৎপােন 
করদি না। এই hard reality (হাড্থ—বরদয়বলবি—িাস্তি স্ত্য)-এর 
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সামদন সকলদক সর্খুীন হদত হদি। আবম িবুঝ atoms molecules 
(এ্যৎমস মবলবকউলস – পরমািু অিু) সত্য, আবম িবুঝ মানুি সত্য। 
মানুি গরমন সত্য, মাবিিা গরমন সত্য, পক্ষীিা গরমন সত্য—ভ�িানও 
গতমবন সত্য। আবম মানুি, অতএি আবম সিার উপদর—একরা সত্য 
নয়। “সিার উপদর মানুি সত্য, তার উপদর নাই।”—এিা বসদ্ান্ত নয়। 
িাংলাদেশ সকল গেদশর গসরা—এিা sentiment (গসবন্টদমন্ট—
ভািপ্রিিতা)-এর করা—একরা সত্য নয়; গতমবন মানুিও সিার 
উপদর এিা সত্য নয়, সিার উপদর হদলা ভ�িান। আবম মানুদির গসিা 
করবে, িকৃ্ষদসিা, গ�া-গসিা, কুকুর-গসিা—সি গসিা করবে; বকন্তু 
এদতই রবে confined (কন�াইডি—সীমািদ্) রাবক, তাহদল িঝুদত 
হদি জীিদনর চরম সার ্থকতা আদসবন । 

ভ�বৎ গসবায় ে়ীজবর চরম ম্ল লাভ সম্ভব
জীি-গসিাই সি বকেু নয়। এগুবল ধম্থ  হদত পাদর, বকন্তু এর গচদয় 

higher (হায়ার – উচ্) করা হদলা ভ�িাদনর গসিা। শ্রীমদ্া�িত এই 
ভ�িাদনর গসিার করা িলদেন। ভ�িান িদল একবি ি্যবতি আদেন 
এিং তাঁর গসিাও করা চদল। এিা একিা utopian—(ইউদিাবপয়ান 
—কাল্পবনক) ভুদয়া িা িাদজ করা নয়। ভ�িৎ গসিাদত রবে ধম্থ , 
কম্থ , গরা�্যতার বনদয়া� না হয়; তাহদল জীদির highest (হাইদয়ষ্ – 
সদি্থাচ্) সার ্থকতা হদয় গ�ল, - একরা িলা রাদি না। �াদের গসিা, 
পাখীর গসিা, কুকুদরর গসিা, মানুদির গসিা—সি বকেুই করদলা; 
বকন্তু বিষু্র গসিা করদলা না, তাহদল িঝুদত হদি—গস জীিন ধারি 
ক’গর মতৃ অিস্াদতই আদে। মানিজীিন ধারি ক’গর গস সি্থদরেষ্ গর 
ভ�িান, তাঁর গসিা করদত পারদতা। বকন্তু রবে গস তা না কদর, তাহদল 
তার জীিন সার ্থকতা লাভ কদরদে—একরা িলা রাদি না। অদনদক 
self-centred—(গসল�—গসন্টাড্থ—স্বার ্থপর) বনদজ খায়-োয়, 
বসদনমা গেদখ এিং সমস্ত উপাবজ্থ ত অর ্থই বনদজর গভাদ� লা�াদচ্। 
গকউ িা পবরিারিদ� ্থর মদধ্য উপাবজ্থ ত দ্রি্য ভা� কদর বেদচ্। গকউ 
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িা গ্ামিাসী, গেশিাসী বকংিা বিশ্বিাসীর গসিায় লা�াদচ্। বরবন গর 
রকম কম্থ  করদেন, বতবন গসই রকমই �ল পাদচ্ন। এই সি কদম্থর 
concrete result (কংবক্রি গরজাল্ট—িাস্তি �ল) বক? গসিাদক 
analyse (এ্যানালাইজ – বিদ্িি) করদল গেখদত পাওয়া রায় – 
িাকা, বিদ্া, প্রবতষ্ারূদপ �ল এদস জুদিদে। এইগুবল লাভ ক’গর 
বক আমার জীিদন করার �দল জীিদনর highest purpose fulfilled 
(হাইদয়ষ্ পারপাস �ুলব�ল্ড – সদি্থাচ্ উদদেব্শ্য স�ল) হয় না। কারি 
এত সি খুি ভালভাদি কদরও আবম অদনক অসুবিধার মদধ্য আবে। 
Highest good (হাইদয়ষ্ গুড – সি্থদরেষ্ লাভ) রবে ভাল হদতা, 
তাহদল আমার অসুবিধাগুবল েরূ হদয় বসবদ্ লাভ বনচিয়ই হদতা। বকন্তু 
সমস্ত গরা�্যতা অপ ্থি করা সদত্ত্বও জীিদসিার দ্ারা highest (হাইদয়ষ্ 
– সি্থদরেষ্) বসবদ্লাভ হয় না। গতামার পুরিদশাক হয়, স্বাস্্যহাবন হয় 
এিং নানাপ্রকার রন্ত্রিা উপবস্ত হয়। এই �ল দ্ারা গিাঝা গ�ল ধম্থ াদর ্থ 
কম্থ  করদলও জীদির সি্থদরেষ্ �ল পাওয়া রাদচ্ না। 

ভ�বৎ গসবা ছাডা ে়ীজবর সমস্যা সমাধাি অসম্ভব
গকউ হয়ত সাধ্যাতীতভাদিই জীিদসিা কদরদে, এত সি করা 

সদত্ত্বও জীিদনর highest reward (হাইদয়ষ্ বরওয়াড্থ—সি্থদরেষ্ 
পুরষ্ার) শাবন্ত িা আনন্দ পাদচ্ না গকন? ঋবি�ি িদলন,—তীর ্থপাে 
ভ�িাদনর গসিা হদচ্ না িদলই জীদির চরম �ল শাবন্ত িা আনন্দ 
আসদে না। বিভু সবচ্োনন্দ ভ�িান জীিন গরদক িাে পদড়দে। তাঁর 
জন্য বকেু করবন িদলই সমস্ার সমাধান হদচ্ না, আনন্দলাভ িা 
বসবদ্লাভ হদচ্ না। 

ভ�িাদনর গসিায় রাঁরা বনরতুি আদেন, তাঁরা বক পাদচ্ন ? এিাও 
�ল—দ্ারা গিাঝা রাদি। গকিল গমদন বনদল চলদি না। ভ�িৎদসিক 
িলদত পাদরন,—“আবম স্বাস্্য, পরমায়,ু ধন প্রবতষ্া পাইবন ও ভাল 
খাওয়া-োওয়ারূপ সদম্া� পাইবন। বকন্তু আবম আমার জীিদনর 
অবভজ্তা গরদকই িলবে, - আবম একিা বজবনি গপদয়বে; ত হদলা 
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শাবন্ত িা আনন্দ। আবম গেশদনতা, বিজ্াবনক বকংিা িড় কবি হদয় 
রাইবন। আবম কঁুদড় ঘদর রাবক, িবৃষ্দত গমদঝ গভদস রায়, বকন্তু আবম 
গিশ আবে! আবম ভা�িৎ গসিায় প্রবতবষ্ত হদয় শাবন্ত িা আনন্দ 
গপদয়বে।“ মহাজন�ি অদনক সময় বেন্য ক’গর িলদত পাদরন গর, তাঁর 
মত বনঘৃ্থি জীি আর গনই । বকন্তু একরা সত্য নয়। বতবন গিশ শাবন্তদতই 
আদেন, তাঁর গকান সমস্া গনই । 

ভ�বাি ক্িত্য ও বাস্তব সত্য
 “ে�াই মাধাই চহজত মকু্ি গস পাক্পষ্ ।
 পরু়ীজষর ক়ীট চহজত মকূ্ি গস লক্ঘষ্ ॥
 গমার িাম শুজি গরই তার পনু্য-ক্ষয় ।
 গমার িাম লয় গরই তার পাপ হয় ॥
 এমি ক্িঘৃম্মণ্য গমাজর গকবা কৃপা কজর ।
 এক ক্িত্যািদি ক্বনু ে�ৎ-ক্ভতজর ॥”

(শ্রীজচ চ আ ৫।২০৫-২০৭)

এগুবল মহাজদনর বেদন্যাবতি। এদঁের জীিদন গকান সমস্াই গনই। 
বকন্তু রারা ভ�িৎ-গসিায় জীিন কািায়বন, তাদের সমস্ার অন্ত গনই। 
রার প্রচুর িাকা আদে, তার শাবন্ত গনই—আদে শুধু জ্বালা। গকউ হয়ত 
েশ লক্ষ িাকা োন কদরদে, তাদতও তার শাবন্ত গনই। কারি অন্য এক 
ি্যবতি ২৫ লক্ষ িাকা োন কদরদে—এর পদর তার নামিা িদসদে। 
এখাদনও জ্বালা। সকদলই িদল,—‘health is wealth’ (গহলর ইজ 
ওদয়লর—স্বাস্্যই পরম সম্পে) বকন্তু স্বাদস্্যরও একিা িালাই আদে। 
খুি স্বাস্্যিান হদলও মাদঝ মাদঝ শরীর খারাপ হয়। অদর ্থর, স্বাদস্্যর, 
প্রবতষ্ারও হা্ামা আদে। প্রচুর প্রবতষ্া রাঁর আদে, তাঁরও গরহাই 
গনই। বকন্তু বরবন তীর ্থপাদের বনষ্পি গসিারূপ সদন্তাি লাভ কদরদেন, 
ভ�িানদক সত্য বশি সুন্দর—পিূ ্থ সনাতন সবচ্োনন্দ িদল গজদন তাঁর 
গসিায় প্রবতবষ্ত আদেন; বতবন গিশ শাবন্তদত রাদকন। বরবন উোর মধরূ 
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সুন্দর ভ�িানদক হৃেদয় প্রবতবষ্ত কদরদেন, তাঁর িাকা, গসানা, রূপা, 
বিদ্া ও প্রবতষ্ার বক েরকার আদে ? তাঁর একবি palatial building 
(প্যাদলবসয়াল বিবল্ডং—আকাশচুম্বী িাড়ী)-এর বক েরকার আদে ? 
গলাদকর গভাি পাওয়ার বক েরকার আদে ? তীর ্থপাদের গসিা না হদল 
কবি, বিজ্াবনক ও োশ ্থবনদকর বক মলূ্য আদে? এগুবলদত বকেুদতই 
শাবন্তলাভ হদি না। এইখাদন প্রকৃত positivist-রা (পবসবিবভষ্—
িাস্তিিােী) িলদিন,—ভ�িান করাবিই মস্ত unreal (আনবরয়াল—
অিাস্তি) করা । বকন্তু একিু বচন্তা করদলই গিাঝা রাদি—এই গচহারা, 
এই গরা�্যতা, এই অর ্থ, নাম-রশ-প্রবতষ্া বকেুই বনত্য কাল রাকদি না। 
এগুবল অত্যন্ত ক্ষবিক। এগুবল অবনত্য। এই চন্দ্র–সূর্থ, গ্হ-তারা সিই 
প্রলয়কাদল নষ্ হদয় রাদি; বকন্তু ভ�িান রাকদিন। তাঁর মতুৃ্য হদি না 
—এিা একিা সু�ভীর সত্য। জীদির উপলবধিদত না এদলও এিা সত্য। 
আবম গরমন সত্য, আমার গরমন অবস্তত্ব আদে, ভ�িানও বঠক গতমবন 
সত্য; তার গচদয়ও গিশী সত্য। অন্ততঃ জীিদনর গশি মহুদূত্থ  মদন 
হদি ‘ভ�িান’ িদল একিা বকেু বেল। জীিদনর সংকি মহুদূত্থ  গশাক 
ও ি্যাবধর উৎপীড়দন জজ্থ বরত হদয় “ভ�িান তুবম গকারায়?” এমবন 
একিা বচন্তার উেয় হয়। রবে বতবন গনই, বভতর গরদক এরূপ ভািনা 
আদস গকন? শনূ্য গরদক গকান সাড়া আসদত পাদর না। শনূ্য গতা শনূ্যই। 
বকন্তু জীি হৃেদয় অন্তর্থাবম রূদপ বতবন বনত্য বিরাজমান। তাঁর সদ্ 
সাক্ষাৎকার না হওয়া পর্থন্ত সমস্ার সমাধান গনই। এই truth (ট্ুর—
সত্য) রবে জীিদন realized  (বরয়ালাইসড—অনুভবূত) িা practiced 
(প্রাকবিসড—অনুশীলন) না হয়, জীিদন শাবন্ত-লাভ হদি না । 

অচু্যতভাবহ়ীি চব্ঞাক্িক �জবষণা ক্বজশ্বর েঞ্াল

আজকালকার বেদন আবস্তক্যদিাধ-রবহত, ভ�িবদ্শ্বাস–শনূ্য 
বিজ্াবনক �দিিিা জ�দত বিপুল জঞ্জাদলর সৃবষ্ কদরদে । Science, 
(সাইন্স—বিজ্ান) Literature (বলিাদরচার—সাবহত্য) প্রভৃবত 
উন্নবতলাভ করদলও অচু্যতভাি—িবজ্থ ত এই জ্ান িা বিজ্ান পবৃরিীদক 
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অশাবন্ত ও নাদশর বেদকই বনদয় রাদি। Atom bomb (এ্যািম িম্ব—
পরমািু গিামা), nuclear bomb এক মহুদূত্থ  পবৃরিীিাদক ধ্বংস করদত 
পাদর, পবৃরিীদত ক্রন্দদনর গরাল সৃবষ্ করদত পাদর, শ্মশাদনর জঘন্য 
িীভৎতা আনদত পাদর, বকন্তু এরা বক পবৃরিীদত শাবন্ত, আনন্দ িা গপ্রম 
বেদত পাদর ? Wireless, radio, television (ওয়্যারদলস, গরবডও—
গিতার, গিবলবভশান, েরূেশ ্থন), Aeroplane (এদরাদপ্ন—িায়রুান) 
বকেুিা physical comfort (ব�বজক্যাল কম�্থ ি—বেবহক আনন্দ) 
মানি সমাদজ এদন বেদয়দে; বকন্তু গপ্রম, ভালিাসা, পরস্পদর বিশ্বাস, 
েয়া, সহানুভবূত িা আনন্দ এদন বেদত পাদরবন। পরন্তু পবৃরিীদত 
বহংসা ও বিদদ্দির হলাহল সৃবষ্ কদরদে। আর রাবশয়া আদমবরকাদক 
ভালিাসদত পারদে না, বকংিা আদমবরকা রাবশয়াদক বিশ্বাস করদত 
পারদে না, পরস্পদরর মদধ্য অবিশ্বাস, দ্ন্দ্ব ও ঠাণ্ডা লড়াই গলদ�ই 
আদে। রত peace-conference (পীস-কন�াদরন্স—শাবন্ত বিঠক) 
হদচ্, ততই অবিশ্বাস, malice (ম্যাবলস) িা ঘিৃা গিদড় চদলদে। 
গকননা ভ�িাদন অর ্থাৎ বিশ্ব-বপতাদত বিশ্বাস নাই। 

ভ�বৎ-গসবায় িাক্তি, আিদি, গপ্রম ও মাধুরম্ম,
ভ�বাজি ভক্তিই ে়ীবজির পরম কৃত্য

আবম জড় কাি্য বিজ্াবনক �দিিিা বনদয়ই রাকদিা। অচু্যৎদক 
আমার েরকার গনই। তাহদল শাবন্ত ও আনন্দ পাদি না—এ করা 
ধ্রুিসত্য। ভ�িাদনর গসিা করদলই আনন্দ পাওয়া রায়—একরা 
সুবনবচিত। এিা একিা hypothesis (হাইদপাদরবসস—প্রকল্প) নয়। 
Experiment (এসিদপবরদমন্ট–পরীক্ষা) ও practice  (প্রাকবিস—
অনুশীলন) ক’গর গেদখা, আনন্দ পাও বকনা। ভ�িাদনর রবে গকউ 
সাক্ষাৎ পায়, আনন্দ পাদিই পাদি। ভ�িাদনর গসিায় জীিন না কািাদল, 
জীিনিা িরৃাই গকদি রাদি এিং জীিদন অশাবন্ত িাড়দি। ভ�িান িাস্তি 
িস্তু—আপবন ধরদত না পারদলও বতবন বরিকাল সত্য। তাঁর শ্রীচরি-
কমল অদশাক-অভয়-অমতৃ-আধার। ভ�িাদনর অনুশীলন জীিদন 
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করদতই হদি। ভ�িাদনর প্রবত ভবতিই গরেষ্। ইহাই জীিদনর গরেষ্ কৃত্য। 
আর সি বকেু বনকৃষ্। রবুতিতক্থ ক’গর গকান লাভ নাই। �দলর দ্ারাই 
এ-সত্যিার উপলবধি হয়। বিষু্দত ভবতিদরা�ই জীিদনর সি্থদরেষ্ �ল 
উেয় করায়। 

“এতাবাজির গলাজকহক্স্মি পংুসাং ধমম্মঃ পরঃ স্মতৃঃ ।
ভক্তিজরাজ�া ভ�বক্ত তন্নাম গ্রহণাক্দক্ভঃ ॥”

(শ্রীমদ্ভা�বত ৬।৩।২১)

ভ�বৎ-গসবা ও ে়ীব-গসবার পাথ ম্মক্য ক্বচার

ভবতি মাদন আেদরর সদ্ ভ�িৎ-গসিা, প্রীবতর সদ্ গসিা। জ্ান, 
গরা� ইত্যাবের দ্ারা পরিস্তুর সদ্ গরা�রতুি হওয়া রায়; বকন্তু ভবতির 
দ্ারা রতুি হওয়া সহজ। ভবতি বক ? ভ�িৎ-গসিা। জীদির গসিা নয়, 
ভ�িাদনর গসিা। জীদির গসিা করদল পরানন্দ পাওয়া রায় না; স্ব� ্থ 
ইত্যাবে নশ্বর পোর ্থই পাদি। ভবতির দ্ারা তাঁর সদ্ রতুি হও; বপ্রয়তার 
সদ্ তাঁর জন্য বকেু কদরা—শাবন্ত ও আনন্দ পাদিই পাদি। জীিদনর 
সমস্ত সমস্ার সমাধান হদয় রাদি ভ�িৎ-গতািদির দ্ারা। বকন্তু গেশ-
গতািি, জননী-গতািি, মানুি-গতািদির দ্ারা তা হদি না। মানুদির 
গসিায় পরাশাবন্ত আসদি না। অচু্যতভাি িবজ্থ ত হদয় এগুবল ক’গর 
গেখ, জন্মজন্মান্তদরও শাবন্ত পাদি না। সিার উপদর মানুিই সত্য—
এিা বসদ্ান্ত নয়, সিার উপদর ভ�িানই সত্য। জীি বকন্তু বশি নয়, জীি 
ভ�িানও নয়। �রুর গসিা কদরা—দুধ গখদত পাদি। কুকুদরর গসিা 
কদরা—গতামার িাড়ী গচৌবক গেদি। গেদশর গসিা প্রবতষ্া ও পজূা এদন 
গেদি। বকন্তু ভ�িাদনর গসিায় শাবন্ত, আনন্দ, গসৌন্দর্থ ও গপ্রম পাওয়া 
রাদি । 

িাম, শ্রীক্বগ্রহ ও ভতিরূজপ ভ�বাজির ক্িত্য প্রকাি

বকন্তু গকারায় বতবন ? বক ক’দর তাঁদক গখদত গেদিা ? পেমে্থন 
করদিা, কই বতবন ? বতবন আদেন, তাঁর গসিা করিার কায়ো আদে 
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বিজ্াবনক কায়ো। গস পদ্বত ও বনয়ম বশক্ষা ক’গর তাঁদক গসিা করা 
রায়। গতামার মা, গতামার পুরি গরমন real, গতমবন ভ�িানও real। 
পুরিদক গরমন গকাদল জবড়দয় ধদরা, ভ�িানদক গতমবন গকাদল গনওয়া 
রায় । গসই reality-গক (বরয়াবলবি—সত্য) অনুভি করিার কায়ো 
আদে। বতবন নামরূদপ আদেন এিং বিগ্হরূদপ আদেন; আিার বতবন 
ভতিরূদপও আদেন। ভদতির বভতর বেদয় বনদজদক প্রকাশ কদরন। 
নাদমর গসিা কদরা, নাদমর বভতর বেদয় তাঁদক গেখদত পাদি। নামই 
বতবন। প্রীবতর সদ্ নাদমর উচ্ারি করদল তাঁর স্পশ ্থ পাদিই পাদি। 
শ্রীবিগ্দহর গসিা কদরা—তুবম আনন্দ পাদি। শ্রীবিগ্হ পুতুল নয়,—
“প্রবতমা নহ তুবম,—সাক্ষাৎ ব্রদজন্দ্রনন্দন ।” শ্রীবিগ্হরূদপ বতবন 
জীদির কাদে ধরা বেদয়দেন। ভ�িাদনর প্রবত ভবতি িা গসিা না ক’গর 
রত িড়ই পবণ্ডত, ধনী, সাবহবত্যক গহাক না গকন—গস দুঃখী, তার 
গকান সমস্াই গমদিবন। ভ�িৎ-গসিায় প্রদিশ না করদল তার সমস্াই 
বমিদি না। ভ�িৎ-গসিা োড়া অন্য রত বকেু culture (কালচার—
অনুশীলন) করই না গকন—জীিদনর সমস্ার সমাধান হদি না। 
অচু্যতভািিবজ্থ ত civilization, culture, education (বসবভবলদজসন, 
কালচার, এডুদকশান,—সভ্যতা, কৃবষ্, বশক্ষা)-এর মলূ্য কতিুকু। 
এদত গকিল rivalry, (রব্রাইভ্যালরী—প্রবতদ্বন্দ্বতা) অবিশ্বাস, ঘিৃা 
ও দ্ন্দ্ব। বকন্তু ভ�িাদনর গসিা অল্প পবরমাদি করদলও শাবন্ত, আনন্দ 
ও গপ্রম পাওয়া রায়। এমন গর ভ�িান তাঁদক পাপী, তাপী, নাবস্তক, 
গভা�ী, ইবন্দ্রয়পরায়ি, জড়, realist (বরয়াবলষ্—িাস্তিিােী) সকদলই 
তাঁর গসিায় initiated (ইবনবসদয়দিড—েীবক্ষত) হদত পাদর। তাঁরা 
তাঁর গসিায় প্রদিশ লাভ ক’গর ধন্য হদত পাদর এিং জীিদন বসবদ্লাভ 
করদত পাদর । 

মহােি�ণ সবম্মস্তজরর ে়ীবজক ভ�বৎ-গসবায় লা�াজত পাজরি
রাঁরা ভ�িৎ-গসিায় আত্মবনদয়া� কদরদেন, তাঁরা গর গকান 

ি্যবতিদক তাঁর গসিায় বনরতুি করদত পাদরন। তাঁরা গতামার মত নাবস্তক, 



208 শ্রীউপদেশ - চতুর ্থ খণ্ড

বিিয়াসতি, পবততাধম ি্যবতিদকও ভ�িাদনর গসিায় লাব�দয় বেদত 
পাদরন। বিিয়ী, অনর ্থগ্স্ত, সদম্াতিা—এরূপ নচ্ার দুষ্ ি্যবতিদকও 
ভ�িৎ-গসিার বেদক উন্মখু করদত পাদরন। এ রকম transformation 
(ট্ান্স�রদমশান–পবরিত্থন)  গকিলমারি মহাজন�িই করদত পাদরন। 
সুতরাং ভ�িৎ-গসিা না ক’গর রবে মতুৃ্য এদস রায়, তাহদল িঝুদত হদি 
জীিন ি্যর ্থ হদয়দে। পরজদন্ম এই ি্যর ্থতার �ল হাদড় হাদড় গভা� করদত 
হদি। নানাপ্রকার গলেদশ েগ্ধ হদতই হদি। ভ�িৎ-গসিা না ক’গর মতুৃ্য 
িরি করা িড় লজিার করা, িড় দুঃদখর করা। শনূ্যগ্বথে অঞ্চদল বনদয় 
ভিসা�র পাবড় বেদত হদি। এখুবন সময় রাকদত রাকদত তীর ্থপাদের 
গসিায় সকদলরই রত্নিান হওয়া উবচত। স্তী, পুরুি, িদৃ্, রিুা, মখূ ্থ ও 
বিজ্ সকদলরই এই ভ�িৎ-গসিাব্রত গ্হি করা উবচত। এইবি রবে না 
ক’গর গতামার জীিন চদল রায়, গতামার জন্য অন্য গলাক কাঁেদি; আর 
সদ্ সদ্ তুবমও কাঁেদি। ভ�িাদনর গসিা কদরা, শাবন্ত ও আনন্দ 
পাদি। ভতি�ি গকৌশলী। তাঁরা ভ�িান ও জীদির মদধ্য গসতুস্বরূপ হদয় 
ভ�িাদনর সদ্ গসিারতুি কবরদয় গেন। প্রদত্যদকর এই সঙ্ল্প গনওয়া 
উবচত। ভ�িাদনর গসিা আমায় করদতই হদি। জীিদন বকেু তাঁর গসিা 
practice (প্র্যাকবিস—অনুশীলন) ক’গর গরদতই হদি। না করদল 
জীিনিা মাবিই হদয় রাদি। এিা একিা কড়া বসদ্ান্ত, বকন্তু সত্য বসদ্ান্ত। 

——

ে়ীজবাদ্ধাজরর েন্য ভ�বদবতার
পরমারাধ্যতম শ্রী শ্রীল গুরুিদ� ্থর শ্রীপােপদদ্মর কৃপা প্রার ্থনা 

ক’দর শ্রীব্রজমণ্ডল-পবরক্রমা-উপলদক্ষ শ্রীদ�ািদ্্থ ন পজূা মহামদহাৎসদি 
শ্রীদ�ািদ্্থ নধামস্ শ্রীল শ্রীধরস্বামী গসিারেদম শ্রীমদ্া�িদতর বশক্ষার 
বকেু করা রেিি করবে । 
 “ে়ীবস্য রঃ সংসরজতা ক্বজমাক্ষণং, ি োিজতাহিথম্মবহাচ্র়ীরতঃ ।
 ল়ীলাবতাজরঃ স্রিঃ প্রদ়ীপকং প্রাজ্ালয়ৎ ত্বা তমহং প্রপজদ্ ॥”

(শ্রীভা ১০।৭০।৩৯)
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ে়ীবার্াজক আবতৃ কজরজছ ির়ীর, মি, বকু্দ্ধ ও অহংকার 
স্বরূপ-বিসৃ্তত জীিদক অনর ্থিহ শরীর, অনর ্থিহ মন, অনর ্থিহ িবুদ্ 

ও অনর ্থিহ অহংকার গ্াস কদরদে । অনদর ্থর আকর িদ্জীদির শরীর 
জীিাত্মাদক এমনভাদি আিতৃ কদরদে গর, গস এর কবঠন আিরি বক 
ক’দর োড়দি; তাহা িঝুদত পারদে না। বিবভন্ন অিস্ায়, বিবভন্ন প্রকার 
ভাি এদস তাঁদক উৎপীবড়ত কদর । কৃষ্-গভালা মন িহুবিধ অনদর ্থর 
দ্ারা আক্রান্ত। মন চায় রবুতি, তক্থ, গমধার কসরৎ, physical, mental, 
ethical, psychological culture (ব�বজক্যাল, গমন্টাল, এবরক্যাল, 
সাইদকালবজক্যাল, কালচার—শারীবরক, মানবসক, বনবতক, 
মনস্তাবত্ত্বক, অনুশীলন) করদত মন ঝঁুদক পদড় । ভ�িৎ-গসিা গরদক 
িবঞ্চত হয় । তাই মায়ািদ্ জীিদক উদ্াদরর জন্য এই কবলরদু�র ভ�িান 
শ্রীকৃষ্ রাধার ভািকাবন্ত বনদয় শ্রীদ�ৌরা্ মহাপ্রভু রূদপ নিদ্ীপ 
ধাদম অিতীি ্থ হদলন । শ্রীদ�ৌরা্ গপ্রবরত তি বনজ জন শ্রীকৃষ্াবভন্ন 
শ্রীগুরুপােপদ্ম পারমাবর ্থক উপদেশ বেদয় িদ্ জীিদক ভ�িাদনর 
গসিায় লাব�দয় গেন ।

——

শ্রীল ভক্তিক্বজিাদ োকুর ও তাঁর
প্রবক্তম্মত ধারার চবক্িষ্্য

শ্রীল ভক্তিক্বজিাদ শ্রীজ�ৌরসুদিজরর ক্িে-েি; 
এরঁ ক়ীক্তম্ম ক্চরকাল ক্বরােমাি

শ্রীল ভবতিবিদনাে-প্রিবত –
 “িজমা ভক্তিক্বজিাদায় সক্চ্চদািদি-িাক্মজি।
 গ�ৌরিক্তিস্রূপায় রূপানু�বরায় গত।।”

এই প্রিাম-মদন্ত্র তাঁদক িন্দনা করা হদয়দে। বতবন সবচ্োনন্দ, 
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বতবন ভবতিবিদনাে। তাঁর হৃেদয় শ্রীভবতিদেিীর বিরোম। বতবন ভবতিদক 
বিদনাবেত কদরদেন। এই শ্রীল সবচ্োনন্দ ভবতিবিদনাে ঠাকুর প্রায় 
একশত িাি িের পদূি্থ শ্রীশ্রীদ�ৌরসুন্দদরর ইচ্ায় এই গভৌম প্রপদঞ্চ 
আবিভ ূ্থত হদয়বেদলন। শ্রীদ�ৌরসুন্দদরর মদনাহভীষ্-পরূি-কদল্প 
তাঁর সুখময় গসিা-বিধাদনর জন্য বতবন ভতূদল আবিভ ূ্থত হদয় লীলা 
কদরদেন। গ�ৌর-বনজজদনর আবিভ্থ াদি জ�দতর ম্ল হয়। গকান 
রাজা ভবূমষ্ হদল সাবহবত্যদকরা ও কবিরা তাঁর প্রশবস্ত গ�দয় রাদকন। 
বকন্তু জ�দতর বনত্য ম্লকারী এরূপ মহাজদনর গখাঁজ গকউ রাদখ 
না। ইহা খুি দুভ্থ াদ�্যর করা, ভাদ�্যর বিপর্থয় হদল এরূপ মহাজদনর 
অনুসন্াদন জ�দতর গলাক উোসীন রাদক। বকন্তু এখনও জ�দত এরূপ 
দুঃসময় আদসবন, তাই এরঁ রশ, কীবত্থ আজও গঘাবিত হদচ্, আজও 
গলাপ পায়বন। অবধকাংশ গলাক না জানদলও এরূপ গলাক অদনক 
আদেন, রাঁরা এরঁ খির রাদখন। শ্রীল ভবতিবিদনাে ঠাকুদরর করা গকান 
জা�বতক সংিাে পবরিকাবেদত প্রকাবশত না হদলও শ্রীদ�ৌরজন�দনর 
মদধ্য এরঁ অপিূ্থ কীবত্থ বিষ্িদের হৃেদয় স্বি ্থাক্ষদর অবঙ্ত আদে। 
শ্রীদ�ৌরপাি্থে—শ্রীদ�ৌর–বনজজনদের —কীবত্থ বনত্যকাল আদে এিং 
রাকদিও। ভতি সমাদজ সি্থরি ও বনত্যকাল এদঁের রশ ও কীবত্থ প্রচাবরত 
রাকদি। 

ভবতিপর গকাবি কন্টকাকীি ্থ ।  রখন এই ভবতিমা� ্থ কন্টকাকীি ্থ হদয় 
রায়, ভবতিদস্রাদতর প্রিাহ রখন ক্ষীি হদয় রায়; তখন গসই ধারাদক 
পুষ্ করিার েরকার হয়। শ্রীহবরনাদমর ধ্ববন রখন আর গশানা রাদচ্ 
না, ক্ষীি গরদক ক্ষীিতর হদয় রাদচ্; তখনই ভ�িান শ্রীদ�ৌরসুন্দর 
তাঁর বনজ-জনদক বনি্থাচন ক’গর িদলন,—“গতামাদক বকেুবেদনর 
জন্য প্রপদঞ্চ গরদত হদি, ঐ গেখ কীত্থদনর গরাল ক্ষীি হদয় আসদে, 
তুবম ভুদলাদক ব�দয় এই ক্ষীি ভবতিধারাদক প্রিলভাদি প্রিাবহত 
কদরা। আমার গর ভবতি বনত্যকাল চাল ুরদয়দেন, তাদক তুবম আিার 
গলাকসমাদজ উজ্জ্বলরূদপ প্রচাবরত কদরা। পবৃরিীদত রত ন�রাবে গ্াম 
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আদে, সি্থরি এই অমল হবরনাম প্রচার কদরা ।” তাই শ্রীল ভবতিবিদনাে 
ঠাকুর িের পদূি্থ নেীয়া গজলায় শ্রী গ�ৌরাবিভ্থ াি-গক্ষদরির অনবতেদূর 
প্রকবিত হদয় শ্রীশ্রীদ�ৌরসুন্দদরর মদনাহভীষ্ পরূি কদরদেন । 

কক্লরজু� একমাত্র ধমম্ম িাম-সংক়ীতম্মি

শ্রীশ্রীদ�ৌরসুন্দর সংকীত্থদনর বপতা। বপতা গরমন সন্তানদক পালন 
কদরন, গতমবন শ্রীশ্রীদ�ৌরসুন্দর সংকীত্থনদক পালন কদরন এিং তাঁর 
পুবষ্ সংরক্ষি কদরন। জ�দত র�ুধম্থ  সংকীত্থন—প্রচার, নাম ও গপ্রম 
—বিতরি এিং তার সংরক্ষি—এই বতনভাদি বতবন জ�দত করুিা 
প্রকাশ কদরদেন। কবল রদু�র ধম্থ  নাম সংকীত্থন—এই ধম্থ  পালন 
করদল জীদির উদ্ার হদি।  এই ধম্থ  রদু�াপদরা�ী, গেদশাপদরা�ী ও 
পাদরিাপদরা�ী ‘কবল’ মাদন – তক্থ, রবুতি, সদন্দহ, নাবস্তক্যিাে। এ 
রদু� রজ্, ধ্যান, তপস্াবে চদল না। এ র�ু প্রাকৃত জড়শবতিদক বিশ্বাস 
কদর, বচৎ-শবতিদক বিশ্বাস করদত চায় না। জড়শবতি nuclear weapon 
(বনউবলেয়ার উইপন – আিবিক অস্ত) দ্ারা এক মহুদূত্থ  জ�তদক বিপন্ন 
করদত পাদর এিং মতুৃ্যমদুখ কিবলত করদত পাদর—একরা বঠক। বকন্তু 
একবি গেশ সৃবষ্ করিার  িা শাবন্ত ও ম্ল বিধান করিার  ক্ষমতা 
জড়শবতির গনই । রবে বচচ্বতি গকান মহাপুরুিদক আরেয় কদর, গত্ব তা 
এক মহুদূত্থ  জ�ৎদক উদ্ার করদত পাদর। গতামার এত কাদলর ি্যারাম 
িা সমস্া বকেুদতই ভাল হয় না িা সমাধান হয় না; বকন্তু একজন 
বচচ্বতি—আরেয়কারী ি্যবতি ইচ্া করদল মহুতূ্থ  মদধ্য গর ি্যারাম ভাদলা 
ক’গর বেদত পাদরন এিং গতামার সকল সমস্ার সমাধান ক’গর বেদত 
পাদরন। বচচ্বতির �ল গর মহান ও �রীয়ান, এ করা এ রদু� গলাক 
বিশ্বাস কদর না। তাই কবলর�ু । এই জড়িােী রদু� একমারি ধম্থ— 
নামসংকীত্থন। কম্থদরা�, জ্ানদরা� িা রাজদরাদ�র দ্ারা কবলহত 
জীদির সি্থবসবদ্ হদি না। তাই শ্রীশ্রীদ�ৌরসুন্দর করুিা ক’দর আবিভু্থত 
হদয় নাম-গপ্রম প্রচার করদলন । 
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শ্রীল ভক্তিক্বজিাদ োকুর গ�ৌরিক্তি-স্রূপ

শ্রীল ভবতিবিদনাে ঠাকুর এই গ�ৌরশবতি—স্বরূপ। তাঁর এই পবরচয় 
বক ক’দর গিাঝা গ�ল ? “�দলন পবরচয়দত।”—শ্রীল ভবতিবিদনাে 
ঠাকুদরর প্রকি লীলায় তাঁর আচার-প্রচার দ্ারা বক �ল �দলদে? বতবন 
র�ুধম্থ  কৃষ্ সংকীত্থন কদরদেন। বকন্তু এই র�ুধদম্থর প্রিত্থন কৃষ্শবতি 
ি্যতীত সম্িপর নদহ । 

“কক্লকাজলর ধমম্ম – কৃষ্ণিাম – সংক়ীতম্মি ।
কৃষ্ণিক্তি ক্বিা িজহ তার প্রবতম্মি ॥”

এই র�ুধম্থ  প্রিত্থন করদত গর গকান ি্যবতি পারদি না। কাদজই 
গরখাদন শুদ্ নাম-সংকীত্থন-রূপ গেখদত পাওয়া রায়, গসখাদন কৃষ্-
শবতির প্রকাশ একরা উপলবধি করদত হদি। কাদর্থর দ্ারা কারি বনি ্থয় 
হয়। cause (কজ—কারি) গরদক effect (এদ�ক্ট—কার্থ) হয়। গতমন 
effect (এদ�ক্ট—কার্থ) গরদকও cause (কজ—কারি) গিাঝা রায়। 
“পি্থদত িবনিমান ধমূাৎ।” —আগুন গেখা রাদচ্ না; ধমূ গেখা রাদচ্। 
ধমূ গরদকই িবনি অনুমান করা রায়। �দলর গরদক কারিিা অনুমান 
করা রায় ।

কৃষ্ণিক্তি ক্বিা শুদ্ধ হক্র–ক়ীতম্মি  অসম্ভব
শ্রীল ভবতিবিদনাে ঠাকুর প্রকি লীলায় হবরকীত্থদন জ�ৎদক প্াবিত 

কদরদেন। বক রকম হবর – সংকীত্থন ? হবর—সংকীত্থন মাদন শারীবরক 
কসরৎ িা musical art (বমউবজক্যাল আি্থ—স্ীত বশক্ষা) সমববিত 
কীত্থদনর নাম “নাম-সংকীত্থন” নয়। খুি লম্ফঝম্ফ, খুি পাবণ্ডত্যপিূ ্থ 
িক্তৃতায় গলাদকর মদনারঞ্জন করলাম বকংিা সুলবলত সাবহবত্যকতা িা 
অলংকাবরতাপিূ ্থ সুন্দর িক্তৃতা বেদয় গলাকজদনর ইবন্দ্রয় তপ ্থি করলাম। 
এদক হবর–সংকীত্থন িলা হয় না – এিা িঝুদত হদি। গকিল নাচদল, 
�াইদল, পাঠ-কীত্থন করদল, সংসৃ্কত জানদল, িীকা-বিপ্পনী ি্যাখ্যা 
করদলই হবর–সংকীত্থদনর �ল হদি না; সি ো্াবত হদয় রাদি। এর 
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দ্ারা জ�দত িাহাদুবর অজ্থ ন করদত পাদর, newspaper (বনউজদপপার 
– খিদরর কা�জ)-এ খুি নাম েবড়দয় গরদত পাদর; বকন্তু এর দ্ারা 
বনত্য িাস্তি ম্ল-লাভ হদি না। এর দ্ারা গভা�ী জীি আকৃষ্ হদত 
পাদর, বকন্তু কৃষ্ সন্তুষ্ হদিন না। ১২৪ িের পদূি্থ গখাল বেল, ভা�িৎ-
গ্থে বেল, আখড়া, মঠ-মবন্দর সিই বেল – িড় িড় িতিা িা পবণ্ডত 
বেল —অদনক বকেু বেল; বকন্তু গ�ৌরশবতির দ্ারা প্রিবত্থত বিশুদ্ 
ভুিন–ম্লময় সংকীত্থন—ধম্থ  বেল না। গকানিা েঁুদচার কীত্থন, আর 
গকানিা তাঁর শবতির কীত্থন—এিা �দলর দ্ারা গিাঝা রায় ।

হবরদক রবে কীত্থন করা রায়, তাহদল হবর উবেত হদিন এিং হবর 
প্রকাবশত হদিন। 
 “এই ছয় গ�াসাক্ি রজব ব্রজে চকলা বাস ।
 রাধাকৃষ্ণ-ক্িত্যল়ীলা কক্রলা প্রকাি ॥”
 “শ্রীরূপ, শ্রীসিাতি, শ্রীভট্ট – রঘিুাথ ।
 শ্রীে়ীব, গ�াপালভট্ট, দাস-রঘিুাথ ॥”

রথাথ ম্ম হক্রক়ীতম্মজির ফল কৃষ্ণপ্রাক্তি
এই েয় গ�াস্বামী হবরকীত্থদন অপ্রকি রাধাকৃষ্ প্রকি হদলন। 

গ�াদকের বনত্যলীলা ভদূলাদক প্রকবিত হদলা। তাঁরা গলখনীর দ্াদর রখন 
হবরকরা কীত্থন করদলন, তখন লীলাময় কৃষ্ আবিভু্থত হদলন। “হবর 
– সংকীত্থদন কৃষ্ স্বয়ং আবিভু্থত হদিন।“ ইহাই হবর—সংকীত্থদনর 
�ল। কৃদষ্র নাম, রূপ, গুি, লীলা—সিই প্রকাবশত হদিন। বতবন 
গর গপ্রমময়, করুিাময় – কৃষ্কীত্থনকারীর িা গরোতৃিদ� ্থর হৃেদয় এই 
উপলবধি হদি।  কৃদষ্র করা হদচ্, বকন্তু তাঁর প্রবত বচর্ আকৃষ্ হদচ্ না 
বকংিা গরোতার কৃষ্দসিা করিার ইচ্া উবেত হদচ্ না; তাহদল িঝুদত 
হদি – এ ররার ্থ সংকীত্থন নয়। শ্রীনামপ্রভু গর সবচ্োনন্দ, ররার ্থ শুদ্ 
হবরসংকীত্থদন তা হৃেদয় অনুভি করা রায়। - “নাম অমবন উবেত হয়, 
ভকত–�ীত-সাদম।“ তাঁর করা জানিার ইচ্া হদচ্ এিং তাঁর গসিা 
করিার প্রিবৃর্ জা�দে; তাহদল িঝুদত হদি – ররার ্থ হবরসংকীত্থন – 
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রেিন হদচ্। �াইদয় ও িাবজদয় রখন প্রািহীন কসরৎ কদর, তখন এ �ল 
পাওয়া রায় না। রার বভতদর কৃষ্শবতির আবিভ্থ াি না হদয়দে, তার 
দ্ারা হদি েঁুদচার কীত্থন । 

 শ্রীল ভক্তিক্বজিাদ োকুজরর শুদ্ধ হক্রক়ীতম্মজির িাশ্বত ফল 

শ্রীল ভবতিবিদনাে ঠাকুর কৃষ্�ান গ�দয়দেন, কৃষ্করা গ্থো�াদর 
বলদখ প্রচার কদরদেন এিং িহু গলাদকর হৃেয়-মবন্দদর হবরদক স্াপন 
কবরদয় বেদয়দেন। তাঁর গ্থে রাঁরা পদড়দেন এিং তাঁর িক্তৃতা রাঁরা 
শুদনদেন, তাঁদের জীিদনর �বত আমলূ পবরিবত্থত হদয় গ�দে। বতবন 
সম্বন্, অবভদধয় ও প্রদয়াজনাত্মক কৃষ্তত্ত্ব প্রকাবশত কদরদেন। বরবন 
কৃষ্শবতি সঞ্চাবরত কদরদেন, বতবনই শুদ্ হবরকীত্থন কদরদেন – এিা 
হৃেয়্ম করদত হদি। একজন একাকী নেী পার হদয় গ�দলন। আর 
একজন জাহাদজ ক’গর িহু গলাকদক বনদয় পার হদয় গ�দলন – এ দুদিা 
এক করা নয়। নাম সংকীত্থন – প্রিত্থনকারী শ্রীশ্রীদ�ৌরসুন্দর গরমন 
নিদ্ীদপ, িনৃ্দািদন, নীলাচদল – সমগ্ ভারদত সকলদক বনদয় সংকীত্থন 
কদরদেন; গতমবন শ্রীল ভবতিবিদনাে ঠাকুর তাঁরই শবতি গপ্ররিায় িহু 
গলাকদক বনত্যানন্দ ধাদম বনদয় রাওয়ার জন্য সংকীত্থন কদরদেন ।

ক়ীতম্মি, সংক়ীতম্মি ও িাম-সংক়ীতম্মজির চবক্িষ্ট্য

আবম একস্াদন িদস বনজ্থ দন ভজন করবে – ইহা ভজন। বকন্তু 
নামকীত্থন ও নাম-সংকীত্থন এক করা নায়। এদঁের মদধ্য বিবশষ্্য 
আদে। বনদজ বনদজ বকংিা পাঁচজন বমদল কীত্থন হয়। এই ধরদির কীত্থন 
গকউ গকউ ক’গর রাদকন। বকন্তু সংকীত্থন িহুদলাক বমদল হয়। “িহুবভ 
– বমবলত্বা রৎ কীত্থনং, তদেি সংকীত্থনম।“ – কীত্থন �াইদে, অরচ 
কলদকদত িান হদচ্ না। তাল, লয়, সুর আদে, গিশ বিবনদয় বিবনদয় 
পাঠ করদে, গরন রারিা�ান গশানার মত।  এইরূপ হবরবিমখু, রেদ্াহীন, 
গভা�ী গলাকবে�দক বনদয় সংকীত্থন হয় না। রাঁরা ভবতিরবসক, বনম্থল 
শুদ্বচর্, রবতমান িা রুবচমান, অন্ততঃপদক্ষ রাঁরা বনষ্ািান িা 
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শাস্তীয় রেদ্ািান, তাঁর গচদয়ও কমপদক্ষ রাঁরা ভতি, ভবতি ও ভ�িাদন 
বিশ্বাসিান—এমন গলাকদক বনদয় সংকীত্থন হদত পাদর। অন্ততঃপদক্ষ 
রাঁদের অন্তদর ভ�িাদনর প্রবত রেদ্া অর ্থাৎ বিশ্বাস গজদ�দে, তাঁদের 
বনদয় সংকীত্থন হদত পাদর। রেদ্ািান, বনষ্িান, রুবচমান—এ রকম 
িহুদলাক বনদয় সংকীত্থন হদত পাদর। শুদ্ভদতির কীত্থদন রেদ্ািানজন 
উপবস্ত হয়। বতবন কীত্থদনর দ্াদর কৃষ্শবতিদক বিচু্বরত কদরন। 
এরূপ সংকীত্থনকারী গ�াঁিা, বতলক, মালা, োপমারা গিশধারী নাও 
হদত পাদরন। গচহারা িা গপািাক মাদরির দ্ারা এরূপ সংকীত্থন হদত 
পাদর না। বতবন গর গপািাদক রাকুক না গকন, তাঁর বভতদর কৃষ্শবতি 
প্রকাশ পায়। এরূপ কীত্থনকারীদক বঘদর িহু গলাক রাদক। বতবন 
একাকী বনজ্থ দন ভজন কদরন না। কতকগুবল গনশাদখার গলাক বনদয় 
বতবন কীত্থন কদরন না। শুদ্ সোচার বিবশষ্ বনম্থল এরূপ িহু গলাকদক 
বনদয় বরবন কীত্থন কদরন, বতবনই ররার ্থ সংকীত্থনকারী,  বতবনই প্রকৃত 
কৃষ্শবতি। শ্রীল ভবতিবিদনাে ঠাকুর িহু জদনর হৃেদয় কৃষ্কীত্থদনর 
�ল উবেত কবরদয়দেন—বক �ল ? 
 “গচজতাদপ ম্মণমার্ম্ম িং ভবমহাদাবাক্নি–ক্ির্ম্ম াপণং
 গশ্রয়ঃজকরব–চক্্রিকা–ক্বতরণং ক্বদ্াবধূে়ীবিম্ ।”
 আিদিাম্বকু্ধবধ ম্মিং প্রক্তপদং পূণ ম্মামতৃাস্াদিং
 সর্ম্ম ার্স্নপিং পরং ক্বেয়জত শ্রীকৃষ্ণসংক়ীতম্মিম্ ॥”

(শ্রীক্িক্ষাষ্টক ১ম গ্াক)
 “সংক়ীতম্মি চহজত পাপ–সংসার-িািি।
 ক্চর্শুক্দ্ধ, সবম্মভক্তি – সাধি-উদ্ম ॥
 কৃষ্ণজপ্রজমাদ্ম, গপ্রমামতৃ–আস্াদি।
 কৃষ্ণপ্রাক্তি, গসবামতৃ-সমজুরে মর্ি ॥”

(শ্রীজচ চ অ ২০।১৩-১৪)

শুদ্ধ হক্রক়ীতম্মজি ক্চর্দপ ম্মণ–পক্রমােম্ম ি, ভবমহাদাবাক্নি – 
ক্িবম্মাপণ ও কৃষ্ণজপ্রমপ্রাক্তি 
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বচর্–েপ ্থি পবরমাবজ্থ ত হদচ্ বক? ভি—মহাোিাবগ্ন বনি্থাবপত 
হদচ্ বক? গরেয়ঃ বকরি চবন্দ্রকা বিতরি হদচ্ বক? প্রবত পদে পদে 
আনন্দ –আস্বােন করদো বক? সি্থাত্মা শীতল হদয়দে বক? এ সি রবে 
অনুভবূতদত আদস, তাহদল ররার ্থ কৃষ্কীত্থন হদচ্—বচর্ বনম্থল হদচ্, 
গপ্রদমর আস্বােন পাদচ্, বিিয় – িাসনা েরূ হদচ্ এিং গেহ-গ�হ 
ও স্তী-পুদরির প্রবত িান বশবরল হদচ্। কৃদষ্র প্রবত আকি্থি অনুভি 
করদে; গ�ৌরসুন্দদরর বেদক তার প্রাি ধাবিত হদচ্। বচর্েপ ্থি মাবজ্থ ত 
হদয় কৃদষ্র সুন্দর মবূত্থ প্রবত�বলত হদচ্। শ্রীল ভবতিবিদনাে ঠাকুদরর 
সংকীত্থদন িহুজদনর বচর্ মাবজ্থ ত হদয়দে। অসংসৃ্কত বচর্ সংসৃ্কত 
ও পবরষৃ্ত হদয়দে। পাপ-প্রিবৃর্ ও অন্যাবভলাি চদল গ�দে। তাঁর 
প্রািস্পশ্তী হবরকরা শুদন কৃদষ্র প্রবত অদনদকর বচর্ উন্মখু হদয়দে এিং 
অদনদকর হৃেয় উল্বসত হদয়দে। অদনদকর কৃদষ্র প্রবত রবত িা িান 
এদস গ�দে। সার্খু্য-প্রাতি ি্যবতির গপ্রমপ্রাবতি হদয়দে। কৃষ্-কীত্থদনর 
এই �ল। তাঁর হবরকীত্থদনর �দল অদনদকর জীিন হবর ভজদন ও হবর 
করায় অবতিাবহত হদয়দে। তাদের হৃেয় গেিতার সাক্ষাৎকাদরর �দল 
বচর্ নবন্দত হদয়দে। ইবন ভবতিদক বিদনাবেত কদরদেন, এরঁ হবরকরা-
কীত্থদন ভবতিদেিী  উল্বসত হদয়দেন এিং ভবতি প্রকবশত হদয়দেন। 
হদয়দেন। তাঁর দ্ারা শ্যামসুন্দর-গ�ৌরসুন্দর বিদনাবেত হদয়দেন। এই 
জন্যই বতবন ভবতিবিদনাে। তাঁর ধারা লতুি হদয় রায়বন। পরিত্তীকাদলও 
তাঁর কৃপাধারা িদয় চদলদে। তাঁর কীত্থন আকাদশ হাউই িাবজর মত 
গ�াঁস ক’গর একিা শব্দ ক’গর আদলা েবড়দয় বেদয় মাবিদত পদড় 
বমবলদয় গশি হদয় রায়বন। তাঁর সংকীত্থন গর একিা flash বেদয় বনি্থাবপত 
হদয় গ�দে, তা নয়। বতবন বনদজ ভজন কদরদেন এিং আদলা বিবকরি 
কদরদেন। বতবন চদল গ�দলন, তারপর সি চুপচাপ হদয় গ�ল – তা 
নয়। বতবন প্রকিকাদল গরমন জ�ৎদক আদলাবকত কদরদেন; গতমবন 
অপ্রকিকাদলও রাদত জ�ৎ আদলাবকত রাদক, তার ি্যিস্া কদরদেন। 
তাই তাঁর প্রিবত্থত শুধ ভবতিদস্রাত প্রিাবহত হদয় অদ্াবপ চদলদে। 
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শ্রীল ভবতিবিদনাে গ�াস্বামী প্রভুপাে এই ধারাদক চাল ুগরদখদেন। তাঁর 
গপ্ররিায় ও তাঁর ইচ্ায় শ্রীল প্রভুপাে গসই প্রিাহদক  দ্রুততর, প্রিলতর 
কদরদেন। কারি ইহাই শ্রীশ্রীদ�ৌরসুন্দদরর ইচ্া। 
 “পকৃ্থব়ীজত আজছ রত ি�রাক্দ গ্রাম ।
 সবম্মত্র প্রচার হইজব গমার িাম ॥”

এইরূপ ধারা সংরক্ষিকারী ভবতিদ�াষ্ীর continuity 
(কনবিবনউবি —গস্রাত) বচরকালই রাদক। এিা বসদ্াদন্তর করা—
�দলর করা। এই ভবতিধারায় িহু গলাক আকৃষ্ হদচ্। কতজন এই পদর 
আত্মসমপ ্থন করদে। 

মহাজন অদনক আদেন, রাকদিনও। বকন্তু মহাসংকীত্থন-ধারা–
প্রিত্থনকারী বিরল। গরখাদন ঠাকুর ভবতিবিদনাদের কৃপা সম্বন্ গনই। 
গসখাদন রত োক-গোল িাজুক না গকন হবরসংকীত্থন হদি না। িহু 
পবরিকা গিরুদচ্, িহু পাঠ – কীত্থন হদচ্; বকন্তু তাদত কৃষ্দপ্রম �দলর 
উেয় করাদচ্ না। গরখাদন কৃষ্শবতি এদসদে, গসখাদন তার �দলর 
দ্ারা জানা রাদি। রারা এসি গেদখও গেদখ না, শুদনও শুদন না – 
তাদের ভা�্য মন্দ। িস্তুর appreciation (এ্যাবপ্রবসদয়শান—উপলবধি) 
গনই। সূদর্থর উেয় তুবম উপদভা� করদো না, এিা অন্তার পবরচায়ক। 
এিা অসূয়া, ঈি্থা িা বহংসার করা—ভবতি নয়। 
 “অদ্াক্পহ গসই ল়ীলা কজর গ�ৌর-রায় ।
 গকাি গকাি ভা�্যবাি গদক্খবাজর পায় ॥”

বতবন আড়াল গরদক করাদচ্ন। গসই গ�ৌরশবতি-ধারার প্রিত্থক 
শ্রীল ভবতিবিদনাে ঠাকুর । 

শ্রীভক্তিক্বজিাদ-ধারার ক্ি�ঢ়ূ চবক্িষ্ট্য
এই ধারার একবি বিবশষ্্য  আদে। শ্রীশ্রীদ�ৌরসুন্দর এই 

শ্রীভবতিবিদনাে ঠাকুরদক পাবঠদয়দেন ভবতির বিদরাধ, ভবতির কন্টক, 
িাধা-বিঘ্ন ও অপবসদ্ান্ত প্রিবৃত েরূ করার জন্য। গকিল ভবতি-



218 শ্রীউপদেশ - চতুর ্থ খণ্ড

পদরর কন্টক-অপসারি নয়, বচর্েপ ্থি মাজ্থ ন ও শুদ্ভবতির উেয় 
কবরদয়দেন।  শ্রীদ�ৌরসুন্দদরর ধারার বভতদর ভবতিবিদনাে-ধারা। এই 
শ্রীভবতিবিদনাে-ধারার মত গরেষ্ ধারা আর গনই। 

কীত্থন, সংকীত্থন আর মহাসংকীত্থন – এক করা নয়। এর 
তারতম্য উপলবধিদত আদস না, রাদের গচতনিবৃর্ গখাদলবন। সি 
জায়�ায় একরূপ কীত্থন গেখা রায় না। উৎসি ও মহা–উৎসি আর 
মহা–মহাউৎসি এক করা নয়। গকারাও কীত্থন হদচ্, গকারাও িা 
সংকীত্থন হদচ্; আিার গকারাও িা মহাসংকীত্থন হদচ্। বকন্তু মহা 
– মহা-সংকীত্থন, খুিই বিরল। “গকান গকান ভা�্যিান গেবখিাদর 
পায়।” রার বচর্ মবলন িা এ বিিদয় অন্, গস পরতত্ত্ব গেখদত পাদি 
বক ক’গর? হবর – সংকীত্থদনর মহা – মহা-উৎসি গরদক গলাকসকল 
িবঞ্চত। রাদের openness of mind (ওদপনদনস অ� মাইডি – মদনর 
উন্মতুিতা) আদে, cleanness of heart (বলেনদনস অ� হাি্থ  – পবিরি 
হৃেয়) আদে, বকন্তু গদ্রাহ িা বিদরাবধতা গনই; তাদের গচাদখ এসি 
পবরষ্ার হদয় গভদস উদঠ। তাদের কাদন এই মহাসংকীত্থদনর ধ্ববন 
িাদজ। ভতি, বক সুন্দর কীত্থন, বকরূপ আদমাবেত করদেন, তা উপলবধি 
করদত পাদর। 

এই ধারায় আক্বভূম্মত গুরুব� ম্ম মহািক্তিধার়ী
শ্রীল ভবতিবিদনাে ধারায় এইরূপ মহা – সংকীত্থন, মহা-

পবরক্রমি ও মহা–অচ্থন প্রিাবহত হদয় আজও চলদে। সকলদক বনদয় 
পজূা করদেন। তাঁরা এই মহাপজূাদত িহু গলাদকর ম্ল বিধান ক’গর 
বেদচ্ন —এরঁা মহাগুরু। এরঁা িহু জীদির মহাম্ল ক’গর রাদকন—
ইহাই এই ধারার বিবশষ্্য। এই ধারায় আবিভ ূ্থত বরবন, বতবনও মহা—
সংকীত্থনকারী – মহা - অচ্থনকারী – মহাপবরক্রমিকারী। গ�ৌর-
লীলাভবূম তুবম একা একা পবরক্রমা করদত পাদরা। গতামার অবধকার 
অনুসাদর এ পবরক্রমা শুদ্ হদত পাদর বকন্তু হাজার হাজার গলাক বনদয় 
শ্রীদ�ৌরধাম, শ্রীব্রজধাম ও শ্রীদক্ষদরিধাম – পবরক্রমায় িহু গলাদকর 
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হৃেদয় শ্যামসুন্দর প্রবতবষ্ত হদয় রান। এমবন ক’গর তাঁরা মহাম্ল 
বিতরি করদেন । শ্রীল ভবতিবিদনাে-ধারায় এইরূপ মহাসংকীত্থন—
গস্রাত চাল ুআদে। গকন —না তাঁর কাে গরদক শবতি আসদে, গরমন 
power-house (পাওয়ার হাউস – বিজলী ঘর) গরদক current 
(কাদরন্ট—বিজলী) আসদে িদল আদলা জ্বদল । 

শ্রীভক্তিক্বজিাদ-ধারা অিবরুদ্ধ
তাঁর আশীি্থাে, কৃপা ও গপ্ররনা আসদে। শ্রীদ�ৌরসুন্দর িা তাঁর 

বনজ জদনর কাে গরদক কৃপার প্রিাহ গনদম আসদে িদল এইসি সম্ি 
হদচ্। তুবম হয়ত উপরতুি নও, তি ুএই ধারাদত অিবস্ত িদল সি বকেুই 
গতামার হদয় রায়। গরমন রার বপতা রাজা, তার গেদলই রিুরাজ িা 
“রাজা” হয়। মন্ত্রী, গসনাপবত, প্রজা, অর ্থ—সিই রিুরাদজর হদয় রায়। 
আদ�র রাজার মত হয়ত শবতি গনই। বকন্তু রাজার গেদল িদলই গতামার 
বভতর বেদয় রাজশবতি প্রিাবহত হদয় রায়। রাজ্য-শাসনাবে সুশঙৃ্খল 
ভাদি চদল। এরূপ মহাজন�দনর ধারাদত অিবস্ত ি’গল তাঁদের 
কৃপাদত, গুরু-পরম্পরায় শবতি গনদম আদস। তাঁদের বভতদরও সমস্ত 
শবতি গেখদত পাওয়া রায়। গসই সমস্ত শবতি বিচু্বরত হদয় রায়।  রাজা 
রবে বনি্থংশ না হয়, রাজশবতি রুদ্ হয় না । এই ভবতিবিদনােধারা গকান 
বেন রুদ্ হদি না। - এবি গিদের করা, স্বয়ং শ্রীশ্রীদ�ৌরসুন্দদরর বনজ 
জদনর করা। গকন এ ধারা রুদ্ হদি না ? গকন-না ভবতিবিদনাে-ধারা 
রাঁর ইচ্াদত প্রকবিত হদয়দেন, গসই channel-এর (চ্যাদনল—ধারা) 
বভতর বেদয় তাঁর ইচ্াই পরূি হদচ্। এ ধারা গকানবেন শুষ্ হদি না। 
এ ধারা আজও প্রিাবহত হদচ্। এই ধারার গরখাদন প্রকাশ, গসখাদন 
মহাকীত্থন – মহাদসিা – মহা-উৎসি। তার �দল মহা ম্দলর প্রকাশ। 
িহু গলাক কৃতার ্থ হদচ্। শ্রীশ্রীদ�ৌরসুন্দদরর সাক্ষাৎ ইচ্ায় আজও এিা 
চাল ুরদয়দে। এই ধারায় বরবন স্াত, অবভবিতি ও প্রিত—বতবন িড় 
ভা�্যিান। মহাদস্রাদত মহাপ্রিাদহর স্পদশ ্থর benefit (গিবনব�ি – 



220 শ্রীউপদেশ - চতুর ্থ খণ্ড

উপকার) পাওয়ার সুদরা� হদয়দে। আজ ঠাকুর ভবতিবিদনাে অপ্রকি 
হদলও এই ধারা প্রকি রদয়দে। তাই তাঁর অদচ্দ্ লীলা অপ্রবতহত 
�বতদত চদলদে। 

কৃষ্ণ-পাদপমে গথজক এ ধারার উদ্ভব
এই জন্যই ভবতিবিদনাে-ধারার গুরু-পরম্পরায় বরবন প্রকবিত, 

বতবন শ্রীল ভবতিবিদনাে ঠাকুদরর মদনাহভীষ্-পবরপরূিকারী। তাঁর 
উপদর এ গুরুভার পদড়। ভবতিবিদনাে ঠাকুর গর ভাদি, গর প্রিালীদত 
িা গর বনয়দম প্রচার কদরদেন; এরঁাও বঠক গসইভাদি গসই ধারা 
সংরক্ষি ক’গর রাদচ্ন। ইহা অবিবচ্ন্ন বতল ধারার ন্যায় সংরবক্ষত 
রদয়দে। একজদনর রখন বতদরাভাি, তখন আর একজদনর আবিভ্থ াি। 
�্াধারার ন্যায় ইহা শ্রীদ�ৌরসুন্দদরর কাে গরদক প্রিাবহত হদয় এদসদে। 
কৃষ্পােপদ্ম  গরদক এ ধারার উৎপবর্। তাঁর ‘চরি সীধু’ হদত আসদে 
িদল এ ধারা রুদ্ হয়বন, কখনও রুদ্ হদিও না। অদনক ঝঞ্াদির 
বভতদর ভীিি ঝদড়র বভতর বেদয় ইহা সংরবক্ষত হদচ্। ঐ ধারাদক গকউ 
নষ্ করদত পাদর না। এই ধারাদক ঘর–িাড়ী, িাকা-পয়সা, জা�বতক 
গলাকজন, বিিয়-সম্পবর্ গকহ রক্ষা করদে না; শ্রীশ্রীদ�ৌরসুন্দর স্বয়ং 
এদক রক্ষা কদরদেন। বরবন শ্রীভবতিবিদনাদের ঘদর, তাঁর িংদশ অর ্থাৎ 
তাঁর ধারায় জদন্মদেন; বতবন পালন কদরদেন সংকীত্থন ধম্থ। বতবন 
রখন এই ধারায় এদসদেন, তখন বতবনও এই সংকীত্থন ধম্থ  সংরক্ষি 
কদরদেন।

ক্িকিপট হৃদজয় এ ধারাক অনুসরণ করজল চবকুন্ প্রাক্তি
সি বচন্তা েদূর সবরদয় বেদয় শ্রীহবরদক হৃেদয় স্ান বেদত হদি। 

ধন-জন, বপতা-মাতা, বিিয়াবে গর হৃেদয় িদসদে, তাদক গসখান গরদক 
সবরদয় বেদয় ভতি, ভবতি ও ভ�িানদক িসাদনার নামই হবরভজন। 
তাই রবে আমরা হবরভজন কায়মদনািাদক্য চাই, তাহদল হৃেদয়র 
কামনা-িাসনাদক বিসজ্থ ন বেদয় এই সংকীত্থনদক গসখাদন িসাদত 
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হদি। গর হবরভজদন আত্মবনদয়া� করদত চায়, তাদক এখাদন স্ান 
গেওয়া হয়। রারা হবরভজন করদি না, তাদের এখাদন স্ান গনই। রারা 
শ্রীভবতিবিদনাে-ধারাদক বনষ্পদি অনুসরি করদি, তাদের বিকুদন্ঠ 
বনদয় রাওয়া হয়। রাঁরা সি্থদতাভাদি মদম্থ  মদম্থ  এই ধারাদক আরেয় 
কদরদেন, তাঁরাই আবরেত ি্যবতি। 

“আশ্রয় লইয়া ভজে,            তাজর কৃষ্ণ িাক্হ ত্যজে,
আর সব মজর অকারণ ॥”

(শ্রীল িজরার্ম-�়ীক্ত)
——

শ্রীশ্রীল রূপজ�াস্াম়ীপাজদর
উপজদিামজৃতর ক্িক্ষা

শ্রীহক্রকথা – ক়ীতম্মিই গ�ৌড়ীয় গুরুবজ� ম্মর
সবম্মজশ্রষ্ গসবা

রাঁরা ভবতিদক অিলম্বন কদরদেন তাঁরা নিবিধা ভবতি রেিি, 
কীত্থনাবে অরিা শ্রীজীিদ�াস্বামীর মদত শরিা�বত ও শ্রীগুরুদসিা 
সহ একােশবিধা ভতিাদ্র রাজন কদর রাদকন। গকহ গকহ আিার 
হাদতর জল শুদ্ করার জন্য অরিা নরক�বত হদত উদ্ার পাওয়ার 
জন্য একিা গুরুিরি কদর রাদখ। এদের করা িাে বেদল রাঁরা প্রকৃত 
ভবতিলাদভর জন্য গুরুিরি কদরদেন, রাঁরা িাস্তবিকই শ্রীগুরুপাে-
পদ্ম আরেয় কদরদেন, তাঁরা অিশ্য গকান না গকান ভতিাদ্র রাজন 
কদর রাদকন, কম গহা’ক আর গিশী গহা’ক বনয়বমতভাদি তাঁদের 
ভজন হ’গচ্। আিার বরবন উৎসাহী সৎসাধক বতবন সাধ্যাতীত ভাদিও 
ভবতির রাজন কদরন। অন্যান্য কাজ কদম্থর মত ভবতি করাও একবি কাজ 
এরূপ বতবন মদন কদরন না। ভবতিদক সদি্থাপবর স্ান বতবন বেদয় রাদকন 
এিং রেিি কীত্থনাবের গকান না গকান একবিদক অরিা কদয়কবিদক 
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েৃঢ়ভাদি অিলম্বন কদর রাদকন। রেিি, কীর্্থন ও অচ্থদনর উপরই সা-
ধারিতঃ গিশী গজার গেওয়া হয়। এর মদধ্য আিার রাঁরা গিশী চতুর 
তাঁরা কীত্থদনর উপরই গজার গিশী গেন। কীর্্থন অর ্থ গকিলমারি সুর 
ভাঁজা নয়। হবরকরা রা শ্রীগুরুদেদির বনকি গরদক বকংিা বিষ্ি�ি 
সকাদশ রেিি করদেন উহারই অনুকীর্্থন। এবিই হ’গচ্ গ�ৌড়ীয় বিষ্ি 
ধারার সি্থদরেষ্ গুরদসিা। গ�ৌড়ীয় গুরুি� ্থ হবরকরা কীর্্থ দনর উপরই 
গজার বেদয়দেন গিশী। হবরকীত্থন করাই শ্রীগুরুদেদির অন্তর্ গসিা। 
ঘদর ঘদর সকদলর বনকি হবরকরাকীর্্থন করাই শ্রীগুরুদেদির মদনাভীষ্ 
গসিা। ভ�িান সবিদশি; নাম–রূপ–গুি লীলা ও পবরকর – বিবশষ্্য-
রতুি ভ�িাদনর গসিা লাভ করা রেিি, কীর্্থন দ্ারাই সম্ি । 

ভতি্যং� রােি করা সজত্ও অিগ্র�ক্তর কারণ

সবিদশি ভ�িাদনর গসিা তাঁর কৃপার দ্ারাই সম্ি। এ কৃপা রাঁরা 
গপদত চান, রাঁরা তাঁদক একান্তভাদি গপদত চান, তাঁরা রেিি, কীত্থন 
ও অচ্থনাবের মদধ্য বেদয়ই তাঁদক পাদিন, তাই সৎসাধক শ্রীগুরুদেদির 
বনদে্থদশ এ বতনবি বনদয়ই রাদকন। রখন গকান অবধকারী বিষ্ি পাদি 
তাঁর বনকি রেিি করদি, না গপদল কীত্থন করদি িা অচ্থন করদি। এর 
অনুষ্ান সৎসাধকমারি কদর রাদকন িা শ্রীগুরুদেি এর মদধ্য তাঁদক 
ি্যাপতৃ রাদখন। বনয়বমতভাদি এগুবলর অনুষ্াি কদরও গকান গকান 
গক্ষদরি গেখা রায় গর ভবতির উন্নবত হদচ্ না। আশানুরূপ �ল পাওয়া 
রাদচ্ না। এর কারি বক? গকহ গকহ �ল পাদচ্ন – আিার গকহ গকহ 
পাদচ্ না। সাধন পদ্বত একরূপ হওয়া সদত্ত্বও কারও হদচ্ – কারও 
�ল হদচ্ না গকন? হয়ত অগ্�বতর জায়�ায় বতবন বপবেদয়ই রাদচ্ন। 
এর কারন বক? মহদতর আবরেত, তাঁর প্রবতবষ্ত মদঠ মবন্দদর গরদকও 
তাদের এমত গকন হয়? গুরুিদ� ্থর এত কৃপা, এত শাসন ও এত বনদে্থশ 
রাকা সদত্ত্বও তাদের অগ্�বত গকন হদচ্ না। গরমন প্রচুর উপাজ্থ ন-
শীল ি্যবতি রবে অসৎ ভাদি সকল ি্যয় কদর গ�দল তদি গরমন তার 
অভাি কখনও েরূ হয় না, গতমবন এখাদনও ভবতি সাধদকর সাধদনর 
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�ল অন্য বেদ্র বেদয় গিবরদয় রায়। রেিন, কীত্থন, অচ্থনাবের মহৎ �ল 
অনর ্থ িা অপরাধরূপ বেদ্র বেদয় গিবরদয় রাদচ্। রবে গপদি বক্রবম-কীি 
রাদক তদি গরা�ীদক ভাল ভাল পুবষ্কর খাদ্ বেদলও গরমন তার শরীর 
পুষ্ হয় না, গতমবন এ বেদ্রগুবলদ্ারা ভবতিসাধদনর �ল গিবরদয় রায় 
সাধদকর অগ্�বত হয় না। এ বেদ্রগুবল িন্ করদত হদি। 
 বাজচা গব�ং মিসঃ জক্াধজব�ং ক্েহ্াজব�মদুজরাপস্জব�ম।
 এতান্ গব�ান্ গরা ক্বষজহত ধ়ীরঃ সবম্মামপ়ীমাং পকৃ্থব়ীং স ক্িষ্াৎ।

(শ্রীউপজদিামতৃ ১ম গ্াক)
গর বজহ্া হবরনাম কীত্থন করদে, গসই বজহ্াই রবে আিার ইতর 

করা উচ্ারি কদর, তদি তার কীর্্থ দনর �ল নষ্ হদয় রায়। বজহ্া প্র-
জল্প ও গ্াম্য করা িলার জন্য নয়। উহাদক গকিল হবরনাম কীর্্থ দনর 
জন্য রাখদত হদি। রবে না রাখদত পার তদি হবরনাম তাঁর প্রকৃত প্রভাি 
বিস্তার করদত পাদরন না। হবরনাদম গতামার রতিা আের, তার চাইদত 
গিশী আের রবে অন্য করায় হয় তদি শ্রীনাম প্রভু গসখাদন কৃপাবিস্তার 
করদিন না। আন করায় অবতবরতি আসবতি রাকায় ভবতির পদর গস 
অগ্সর হ’দত পাদর না।

অসৎস্ ও প্রেল্পপরায়ণতার ফজল অগ্র�ক্ত ব্যাহত
এজন্য গর অসৎস্ী, প্রজল্পপরায়ি অরিা অন্য গ্াম্য করা বনদয় 

রাদক তার হবরনাম করা সদত্ত্বও অগ্�বত হয় না। আিার বরবন এ সকল 
হ’গত সািধান তার একই প্রকার সাধদন ক্রদমান্নবত লাভ হয়। কারি 
তাঁর বেদ্রপরগুবল িন্ আদে। তুবম রা বকেু ভবতির অনুকলূ �ল লাভ 
ক’রে অসৎিাত্থা-রূবপনী গিশ্যা তার সকল হরি কদর বনদয় রাদচ্, 
গতামার আগ্�বত বকরূদপ হদি? িহুগুদির অবধকারী ি্যবতিও রবে 
গিব্শ্যাসতি হয় তার সকল গুনগুবল গরমন গলাপ হদয় রায়, গতমবন প্র-
জল্পকারীর সকল সাধন গচষ্া প্রজদল্পর মধ্য বেদয় নষ্ হদয় রায়। গর 
িাক্য দ্ারা গলাদকর মদন পরমানদন্দর উদদ্রক হয় গসই িাক্যই আিার 
গলাকদক মম্থাহত করদত পাদর। িাক্যদি� সি্থাদপক্ষা হাবনকর। এজন্য 
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শ্রীল রূপ-গ�াস্বামীপাে এবিদক প্ররম উদল্খ ক’দরদেন। রূঢ়ভািী ও 
বিিয় করায় ি্যস্ত ি্যবতি রতই রেিি, কীত্থন িা অচ্থন করুক না গকন, 
তার সকল নষ্ হদয় রায়। ভবতি গপদত হদল তাদক িাক্যদি� েমন 
করদত হ’দি । 

ভ�বদলাজভ ো�ক্তক গরা�্যতা মলূ্যহ়ীি
ভবতি-সৎসাধকদক ভবতিপদর  ক্রদমান্নবতলাভ বিিদয় তীক্ষ্ণ েৃবষ্ 

ও প্রিল রত্ন করদত হ’গি। এ জীিদনই তাঁদক ভবতি লাভ করদত হ’গি। 
এরূপ প্রিল আকাঙ্খা বরবন গপািি কদরন, বতবন স্তী হ’ন, পুরুি হ’ন, 
ধনী হ’ন, েবরদ্র হ’ন, বতবনও সরলভাদি সাধন করদল তাঁদক গপদত 
পাদরন। রার রা আদে তা বেদয়ই ভবতিলাভ হদত পাদর। ভবতি লাভ 
করার জন্য জা�বতক গরা�্যতার খুি গিশী োম গনই। জা�বতক গরা-
�্যতাগুবল অনুকলূ্যভাদি কাদজ লা�াদত পারদল বকেুিা সাহার্য কদর 
মারি। রেদ্া, সরলতা ও বনষ্পিতাই মখু্য প্রদয়াজন। এ প্রকার উন্নবত-
কামী ভবতি সাধক ি্যবতিদক রাদত ভবতি নাশ হয় এমন বিিদয়র প্রবত 
তীব্র েৃবষ্, রাখদত হদি। গরমন ধনী ি্যবতি তার ধন রক্ষার জন্য নানাপ্র-
কার রত্ন কদরন, গতমবন ভবতিসাধকও তাঁর ভবতিধন সুরক্ষার জন্য বি-
গশিভাদি রত্নশীল হদিন। অদনদকই এবেদক নজর গেন না িদল তাদের 
সামান্য পুবঁজ অবত অল্পবেদনই উদি ব�দয় তাঁদক বনঃস্ব িাবনদয় গেয়। 
ভবতির অ্গুবল গরমন রেিন, কীত্থনাবে রবে সুষু্ভাদি করদত রাদক 
এিং সদ্ সদ্ রবে ভবতির প্রবতকলূ কম্থও করদত রাদক তদি গস অগ্-
সর হদত পারদি না। ভবতির অ্–রাজনকারীদক ভবতি পাইদয় বেদিই। 
বকন্তু সাধন করা সদত্ত্বও ভবতি স্বূত্থ গকন হয় না? কারি গস পরবনন্দা, 
পরচচ্্থ া, প্রজল্পও সদ্ সদ্ করদে। তার হদচ্ না, কারি পরবনন্দাবের 
মধ্য বেদয় তার ভবতি�ল গিবরদয় রাদচ্। 

আর্-সমাজলাচিাই ভক্তিপজথ উন্নক্তর উপায়
অদনদক হয়ত িাদজ বিিয়করা িদলন না, বকন্তু মদন মদন বচন্তা 

কদরন, তাদতও, তাদতও তার ক্ষবত হদচ্। সাধন অর ্থই হদচ্ বনদজর 
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অসৎিবৃর্র সবহত লড়াই। সি্থো অদন্যর গোি না গেদখ বনদজর গোি 
গেখদিন। অদন্যর সমাদলাচনা না কদর বনদজর সমাদলাচনা করদিন। 
 অত্যাহারঃ প্রয়াসশ্ প্রেজল্পা ক্িয়মাগ্রহঃ ।
 েিস্শ্ গলৌল্যঞ্চ ষড ক্ভভম্ম ক্তিক্বম্মিশ্যক্ত ॥

(শ্রীউপজদিামতৃ ২য় গ্াক)

ক্িয়জমর প্রক্ত আগ্রহ ও অিাগ্রহ
উভয়ই ভক্তি ক্বজরাধ়ী

গুরুি� ্থ শাসন কদরন, মঠ গেদড় গরদত গেন না। কারি মদঠর 
মদধ্য রাবকদল বনরন্তর ভ�িৎ গসিার গপ্ররিা হয়। বনম্ন বনয়দমর প্রবত 
আগ্হ, বক বনয়দমর অনাগ্হ উভয়ই ভবতি বিদরাধী। বনয়দমর অবত 
আগ্হও সময় সময় ভবতি নাশ কদর। গরমন শ্রীগুরুদেি এদস গ�দেন, 
বক গকান বিষ্ি এদস গ�দেন, তখন সাধদনর বনয়দমর আগ্হ অর ্থাৎ 
বনয়দম পালন করদত ব�দয় শ্রীগুরুদেদির গসিায় বশবরল্য করদত হদি 
না। রাজা ইদ্রদু্যম্ন অচ্থদন বেদলন। তখন তাঁর গুরুদেি এদস গ�দলন, 
রাজা অচ্থন গেদড় শ্রীগুরুদেদির অভ্যর ্থনা না করায় �জদেহ লাভ 
কদরবেদলন। গলৌল্য অর ্থ চঞ্চলতা।  ভবতিসাধদনর গর বনয়ম কদরদেন 
তি ত্যা� কদর অন্য বিিদয়র প্রবত গলাভ, জড়িস্তুর প্রবত গর িান, ঘর, 
িাড়ী, িাকা, পয়সা ও অসৎ িস্তুদত আসবতি ভবতিসাধকদক বিচবলত 
কদর। অদর ্থর প্রবত, স্বাদস্্যর প্রবত অবভবনদিশ আদে বকনা িঝুা রাদি 
গসিারূপ পরীক্ষা দ্ারা। 

গসবারূপ কক্ষ্ট পাথজর সাধজকর উন্নক্তর ক্িরূপণ

বরবন সৎসাধক তাঁর কাদে গসিা এদস গ�দল, তাঁর সকল বেদকর 
িান গভদস রাদি। গসিক স্বাস্্যদক রক্ষা না কদর ভবতিদক রক্ষা করদিন; 
পক্ষান্তদর বিিয়ী সকল কাদর্থর মদধ্য তার গেহদক রক্ষা কদর চদল। 
সৎসাধদকর বিচার গসিা করদত ব�দয় শরীর ভাল হয়, ভাল না হয় 



226 শ্রীউপদেশ - চতুর ্থ খণ্ড

শুবকদয় রায় রাক। বতবন তাদত ভ্রুদক্ষপ কদরন না। বতবন গসিা কদর 
রান। এরূপ সাধদকর ভার শ্রীহবর বনদয় গনন। ভ�িান তখন তাঁর োয় 
গ্হি কদরন। গসিদকর কাজ গসিা করা ভ�িাদনর কাজ তাঁদক রক্ষা 
করা। মঠ িাসীদের  মদধ্য অদনদকর প্রজল্প ও গেহাবভবনদিশ অত্যন্ত 
অবধক। এ বিিদয় তাঁরা বিদশি সািধান হদিন। অদন্যর গোি গেখার 
ভার গতামার নয়। গস ভার শ্রীগুরুদেি বনদয় বনদয়দেন। তুবম গতামার 
গসিা কার্থ কদর রাও । 

‘স্ল্পমপ্যস্য ধমম্মস্য ত্রায়জত মহজতা ভয়াৎ’।

এক িৎসর বনয়মপিূ্থক অভ্যাস কদর গেদখা, গেখদি কত িল 
হৃেদয় এদস গ�দে। 

হক্রকথা ব্যত়ীত অন্য সব কথাই প্রেল্প
 অত্যাহারঃ প্রয়াসশ্ প্রেজল্পা ক্িয়মাগ্রহঃ ।
 েিস্শ্ গলৌল্যঞ্চ ষড ক্ভভম্ম ক্তিক্বম্মিশ্যক্ত ॥

(শ্রীউপজদিামতৃ ২য় গ্াক)
অত্যাহার অদর ্থ গকিল মারি অবধক গভাজনই িঝুায় না। অত্যা-

হার সকল িস্তুরই অবধক আহরদির গচষ্া রসনা ি্যতীত অন্যান্য ইবন্দ্রয় 
দ্াদর অত্যবধক বিিয় গ্হিদকও অত্যাহার িলা হদয়দে। প্রয়াস—
বিবভন্ন কম্থানুষ্াদনর গচষ্া িরৃা করা রাদত হবরভবতির  গকান প্রস্ 
গনই তাদকই প্রজল্প িদল। হবরদতািি ি্যতীত অন্য সকল করাই প্রজল্প। 

স্ত়ীস়্ী সবম্মজতাভাজব পক্রত্যাে্য
জনসংঘ, অসৎজদনর স্, অভতিজদনর সঙ্ঘ এিং নীবত লঙ্ঘনস-

কারীর সঙ্ঘ গতা অসৎসং� িদিই। 
 “অসৎ-স্ ত্যা� এই চবষ্ণব আচার ।
 ‘স্ত়ীস়্ী’ – এক অসাধু, কৃষ্ণা ভতি আর ॥”

(শ্রীজচ, চ, ম ২২।৮৭)
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স্তীসং�ী—স্তীর প্রবত অত্যন্ত আসতি অরিা স্তীর পদক্ষ পুরুদির 
প্রবত অত্যাসবতি। ভ�িৎদসিায় ি্যাঘাত না কদর শাস্তবিবহত উপাদয় 
গর বিধ স্তীস্ তা অসৎ নয়। এদত িি ্থারেম ধদম্থর পবরপুবষ্ হয়। অবন-
য়বমতভাদি িা অত্যন্ত আসবতি বনদয় কামিাসনা চবরতার ্থ করার জন্য 
গর স্তীস্ উহা অসৎ; বিিাবহত জীিদনও অসংরম বনদিধ। �হৃস্ভতি-
�ি এবিিদয় সািধান হদিন। এ প্রকার স্তীস্ীর স্ করদলও তাদত 
ভবতি িাধা প্রাতি হয়। জ্ানী, কম্তী, তপস্বী, পয়ঃপাসী, বজদতবন্দ্রয় হদয়ও 
রবে শ্রীভ�িান এিং ভ�িদ্তিদক না মাদন তদি গস অসাধু। এ-প্রকার 
অসাধুর সং� কখনও করদি না। গরািা িলদত রূপ, রস, শব্দ, স্পশ ্থ, 
�ন্দকও িঝুায়। এসকল বিিদয়র প্রবত গভা�িবুদ্সহ আসবতিওদরাবিৎ 
সদ্র নামান্তর মারি ।

“সাধকািাং ক্হতাথ ম্মায় ব্রহ্মণঃ রূপকল্পিাঃ ॥”

এরূপভাদি ভ�িাদনর জন্য, কম্থ  িা লীলাদক রারা মাবয়ক িদল 
– তাঁর নাম, তার রূপ, তাঁর – গুি, তাঁর – লীলা, তাঁর – পবরকরদক  
রারা মাবয়ক িদল, তাঁরা গঘার মায়ািােী। তাদের ত্যাদ�র িা �ল্গু বি-
রাদ�্যর আেদশ ্থ ভতি�ি ভুদল কখনও তাদের সং� করদত রাদিন না। 

“হরাবভতিস্য কুজতা মহদগুণা।“

শ্রীহবরর অভদতি গকাদনা গুিই গশাভা পায়না। এই উভয় প্রকার 
সংগ্হদকই িলা হয় জনসং�। 
 “ি তথাস্য ভজবজন্মাজহা বন্ধশ্ান্যস্তঃ ।
 গরাক্ষৎস্াদ্ রথা পংুজসা রথা তৎসক্্স্তঃ ॥”

—(শ্রীভাঃ ৩।৩১।৩৫)

অন্য প্রসদ্ জীদির তদ্রূপ গমাহিন্ হয় না, গররূপ স্তীসদ্ এিং 
স্তীস্ীসদ্ হ’গয় রাদক । 

ত্যা�়ীজদর সতকম্মতা অবলম্বি
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রারা ত্যা�ীভতি তারা বিিয়ীর স্ িা স্তীস্ীর স্ গরদক সািধান 
রাকদিন। ত্যা�ী ভতি�ি হবরদসিায় অনুকলূ কার্থ্য ি্যতীত �হৃস্দের 
�দৃহ রাতায়াত করদিন না। �হৃদস্র সবহত বতবন ভবতিরাজী হদলও 
ত্যা�ীভতি�ি তাদের সদ্ গিশী গমলাদমশা করদিন না। হয়ত গকহ 
গকহ িলদিন �হৃীদের ম্দলর জন্য আমরা তাদের �দৃহ রাবচ্, এরূপ 
ম্ল করার অবধকার বরবন লাভ কদরদেন তাদের করা িলা হদচ্ না। 
সাধক – ত্যা�ীভতি�িদক সািধান হদত হ’গি। মঠিাসীদের আত্মীয় – 
ঠাকুর, গুরু ও বিষ্ি। তাঁরা এদঁের বনদয় রাকদিন। �হৃীভতি হদলও, 
তার িাড়ীদত নানাপ্রকার গভাদ�র দ্রি্য রাদক, নানাপ্রকার স্তীদলাক 
রাদক; সাধক তদ্ারা প্রলধুি হদত পাদর। তাই �হৃস্ভতি হদলও বিনা 
কারদি ত্যা�ীভতি�ি তাদের �দৃহ গিশী রাতায়াত করদি না। ত্যা�ী-
ভতি�ি ত্যা�ীভতিদের সদ্ আোন প্রোন করদিন। �হৃীদের সদ্ তত 
গিশী রূদপ নয়। 

গলৌল্য অর ্থ চাঞ্চল্য-অবস্র বসদ্ান্ত। গসিার বনয়ম – পালদন 
বশবরলতা অরিা সাধ্য বিিদয়র প্রবত চঞ্চলতা। সাধ্যসাধনা বিিদয় 
চঞ্চলতাই গলৌল্য। 
 “উৎসাহাক্ন্নশ্য়াজদ্ধরম্ম্যাৎ তর্ৎ কমম্মপ্রবর্ম্মিাৎ ।
 স্ত্যা�াৎ সজতাবজৃর্ঃ ষডক্ভভম্মক্তিম্মঃ প্রক্সধ্যক্ত ॥”

—(উপজদিামতৃ ৩য় গ্াক)
পদূি্থাবল্বখত অত্যাহারাবে েয়িা গোি গরমন ভবতিদক বপবেদয় 

গেয় আিার এই উৎসাহাবে েয়বি গুি ভবতিদক এব�দয় গেয় । 
উৎসাজহর সক্হত ভতিা্ রােজি

ভক্তিফল উদয়

উৎসাহ—রেিি, কীত্থন, অচ্থন এদত উৎসাহ রাকা চাই। �হৃীরাও 
ভবতিপদর এদস অদনক ত্যা� কদরদেন। ত্যা�ীরা গতা সি্থস্বই শ্রীগুরু-
পােপদদ্ম বেদয় বেদয়দেন। এত ত্যা� িা পবররেম কদর ভতি্য্ রাজন 
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কদরও রবে উপরতুি �ল না আদস তদি গতা বনরুৎসাদহর করা। বকন্তু তা 
নয়, উতি ভতি্য্গুবল আরও উৎসাদহর সবহত করদত রাক। বঠক বঠক 
ভাদি রত্ন কর। উৎসাহ অর ্থ ঔৎসুক্য, বনদজর মদন একিা আেি রাকা 
চাই, মনমরা ভাদি করা নয়, আেদরর সদ্ কর। প্রাদির রস মাবখদয় 
কর। মদন করুন সকদলই ঠাকুদরর ম্ল আরবত েশ ্থন করদেন। রবে 
গকহ আেদরর সবহত বনয়মপিূ্থক এক িৎসর ম্ল আরতী েশ ্থন কদরন, 
গেখুন বক অমতৃ �ল তাদত �দল। আেদরর সবহত করা ও অনােদরর 
সবহত করা এর মদধ্য �দলর অদনক ত�াৎ।  আেদরর সবহত উৎসাদহর 
সবহত ভতি্য্ সকল রাজন করদত রাকদল হৃেদয় অবমত িল আসদি। 
মদন আসদি প্রচুর আনন্দ, তখন আর গতামাদক গসিা করদত িলদত 
হদি না। তুবম েুদি ব�দয় গসিা গকদড় বনদয় করদি। তখন গসিাই হদি 
গতামার প্রাি। তুবম গসিা না কদর রাকদত পারদি না। এ িাবি্থক উৎস-
গির কার্থ-সূচী রাঁরা উৎসাদহর সবহত বনয়ম পিূ্থক পালন কদর রাদিন, 
গেখদিন হৃেদয় কত িল এদস গ�দে। এিী িাদজ করা নয়। একিার 
পরীক্ষা কদর গেখদত পাদরন। ভ�িান এিং তাঁর গপ্রষ্ শ্রীগুরুদেি এ 
উৎসাহবি গেখদেন। 

ভাবাগ্রাহ়ী েিাদম্মি, ক্তক্ি ভজতির
প্র়ীক্ত ময়়ী গসবায় সন্তুষ্ট হি

ভ�িান অন্তর্থ্যামী, মারি ভািবি গ্হি কদরন। তাঁদক �াঁবক গেওয়া 
চলদি না। কমল নয়ন শ্রীজ�ন্নারদেি িড় িড় গচাখ বেদয় গেদখন। 
তাঁদক �াঁবক বক কদর গেদি? বতবন চান গতামার প্রীবত। তুবম কতখাবন 
করদল তা বতবন গেখদিন না। বতবন গেখদিন তুবম প্রীবতর সদ্ করে 
বক না। এ প্রীবত গেদখই বতবন বনজদসিা োন কদর রাদকন।  ভতি্য্ 
রাজদন উৎসাহ ও প্রীবতই ভ�িান গেদখন আর গেদখন শ্রীগুরুদেি। 
প্রীবত েশ ্থদন বতবন পরমানন্দ লাভ কদরন। শ্রীগুরুদেিদক রবে আনন্দ 
বেদত চাও তদি উৎসাদহর সবহত প্রীবতর সবহত হবরদসিা কর।
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প্রদত্যকবি ভতি্যদ্র রাজন উৎসাদহর  সবহত করদত হদি। ঔো-
সীদন্যর সবহত করা এিং উৎসাদহর সবহত করা – এর মদধ্য অদনক 
ত�াৎ। “কৃদষ্ ভবতি বকদল সি্থকম্থ  কৃত হয়”। এই বনচিয়াবতক বিশ্বা-
গসর সবহত হবরদসিা করদত হদি। অবধকাদরর তারতম্যানুসাদর কবনষ্, 
মধ্যম ও উর্ম অবধকারী বনি্তীত হয়। ইহা গকিল সাধকািস্ায় বিচার।  
বসদদ্র গিলায় িলা হয় উর্ম ভা�িত। 

ক্বশ্বাজসর তারতজম্য অক্ধকার়ী
অিক্ধকার়ী ক্িণ ম্ময়

রাঁর বিশ্বাস েৃঢ় হদয়দে, বতবন উর্ম অবধকারী। গকিল মারি 
সমদয়র পবরমাপ দ্ারা অর ্থাৎ গকিল গিশী সময় ভজদন কািাদলই 
উর্ম অবধকারী হদিন না। গেখদত হদি বক বিশ্বাদসর সাদর বতবন ভজন 
করদেন। এ বিশ্বাদসর েৃঢ়তাই বনি ্থয় করদি তাঁর অবধকার। ভতি্যদ্র 
রাজন দ্ারা গর কৃষ্সুখ হয় – এ সুেৃঢ় বিশ্বাস রাঁর রতিা হদয়দে তদো-
রাই হদি তাঁর অবধকার বনি ্থয়। গকিল মারি সমদয়র কমদিবশ দ্ারা 
অবধকাদরর তারতম্য হদি না। বিশ্বাস সমান হদল তার মদধ্য বরবন 
ভজদন গিশী সময় গেন বতবন উন্নত অবধকারী হদিন। এিা একবি 
চমৎকার বসদ্ান্ত। এর দ্ারাই অবধকারী ও অনবধকারীদক অবত সহদজ 
বচনদত পারদি। রেদ্া রার েৃঢ় নয়, পরীক্ষার সময় আসদলই তার চঞ্চ-
লতা এদস রাদি। 
 “িাস্তরজুতি্য সুক্িপণু, দৃঢ় শ্রদ্ধা রাঁর ।
 ‘উর্ম অক্ধকার়ী’ গসই তারজয় সংসার ॥”

—(শ্রীজচঃ চঃ মঃ ২২।৬৫)
েৃঢ়তা অর ্থ রেিি – কীত্থন  করদলই আমার বনচিয় ভবতি হদি। এর 

দ্ারাই শ্রীকৃষ্ সুখী হদচ্ন এই বনচিয়াবত্মক বিশ্বাস। 
 “শ্রদ্ধা িজদে–ক্বশ্বাস কজহ সুদৃঢ় ক্িশ্য় ।
 কৃজষ্ণ ভক্তি চকজল সবম্মকমম্ম কৃত হয় ॥”

—(শ্রীজচঃ চঃ মঃ ২২।৬২)
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“বধর্থ্যৎ—খুি উৎসাদহর সবহত, েৃঢ় বিশ্বাদসর সবহত সাধন কদর 
রাবচ্ তরাবপ বসবদ্ আমার করতল�ত হদচ্ না। এ মদন ক’গর রবে 
তার চঞ্চলতা এদস রায়, তার সাধন �ল নষ্ হয়। 

সুদৃঢ় ক্বশ্বাস গথজকই চধজরম্ম্যর উদ্ভব
এ জদন্ম গহাক, পরজদন্ম গহাক, িা শতজন্ম পদর গহাক আবম 

ভ�িানদক পািই পাি – এরূপ বনচিয়াবত্মক বিশ্বাস হদতই বধর্থ্য 
আদস। শ্রীমন্মহাপ্রভু বনজ অন্তর্ পাি্থে শ্রীমকুুদন্দর উোহরি গরদক 
জ�জিীিদক বশক্ষা বেদচ্ন। শ্রীমকুুন্দ বেদলন শ্রীমন্মহাপ্রভুর �ায়ন। 
শ্রীমকুুদন্দর কীর্্থ দন শ্রীমন্মহাপ্রভুর অবত উল্াস। একবেন শ্রীমহাপ্রভু 
অন্যান্য পাি্থে�িদক আদেশ বেদলন – ‘আজ গরদক মকুুদন্দর দ্ার 
মানা। “খড়জাবঠয়া গিিা” রখন সম্প্রোদয় রায় তাদের গরেষ্তা স্বীকার 
কদর। ভবতির গরেষ্ত্ব বিিদয় েৃঢ় রেদ্া নয়। আবম আর ওর মখুেশ ্থন 
করি না।’ মকুুন্দ রখন শুনদলন শ্রীমন্মহাপ্রভু আর তাঁদক েশ ্থন বেদিন 
না, তখন বতবন অত্যন্ত ি্যাকুল হন, বকন্তু শ্রীমন্মহাপ্রভুদত তাঁর বচর্ 
বস্র। বতবন শ্রীিাস ঠাকুরদক বেদয় শ্রীমন্মহাপ্রভুদক বনদিেন করদলন 
গর গকানও জদন্ম তাঁর েশ ্থন পাদিন বকনা? শ্রীমন্মহাপ্রভু জাবনদয় 
বেদলন—গকািী জন্ম পদর েশ ্থন বমলদি।’ শ্রীমকুুন্দ শুদন আনদন্দ 
আত্মহারা হদয় নতৃ্য করদত লা�দলন। ‘পাি পাি শ্রীমন্মহাপ্রভুর েশ ্থন 
পাি।’ শ্রীমন্মহাপ্রভুর িাদক্য সুেৃঢ় বিশ্বাস।  গকািী জন্ম হদলও তাঁদক 
পাদিনই – এই বনচিয়াবত্মক বিশ্বাস গকািী জদন্মর ি্যিধান েরূ কদর 
বেল। শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীমকুুন্দদক গডদক বনদলন। 

বনচিয়াবত্মক বিশ্বাস হদতই বধর্থ জন্মলাভ কদর। েৃঢ়বিশ্বাস ও বধর্থ 
আলাো িা বিরুদ্ ধম্থ  নয়। 

“তর্ৎকম্থপ্রির্্থনাৎ”—কম্থ অর ্থ এখাদন গভা�ময় কম্থ  নয়। 
ভতি্যদ্র আচরি। রেিি, কীত্থন, িন্দন, অচ্থন ইত্যাবে। সাধকদক 
একবেদক গরমন ভতি্যদ্র অনুশীলন করদত হদি, অন্যবেদক 
বনদিধগুবলদকও অিশ্য িজ্থ ন করদত হদি। বনদিধগুবল সম্বদন্ সািধান 
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না হদল প্রারবমক সাধক অবত সহদজই প্রবতকলূ বিিদয় আকৃষ্ হদয় 
বিপর�ামী হদি। গরমন চারা�াে পুদত তাদক জল ও সার বেদলই হদি 
না, তাদক উপরতুি গিষ্নী বেদয় রাখদত হদি, নদচৎ �রু ো�ল তাদক 
নষ্ কদর বেদি। 

শ্রীহক্রজসবায় সর্ম্ম স্ সমপ ম্মণই
ে়ীবজির সাথ ম্মকতা

বনবিদ্ আচাদর স্লূ ও সূক্ষ গভে আদে। গর িস্তুিা শ্রীভ�িাদনর 
গসিায় লাদ� গরমন �ুল, কপ ূ্থর, চন্দন, ভাল গভাজ্য দ্রি্যাবে, ইহা 
ভ�িাদনর গভাদ� লা�াদি, বনদজ গভা� করদি না। এ জন্য বিষ্ি�ি 
পুষ্, �ন্, কপ ূ্থর প্রভৃবত বনদজরা গ্হি কদরন না। স্বি ্থ ও উৎকৃষ্ ধাতুদ্রি্য 
ইহা ভ�িৎ-গভাদ� লাদ�। ভাল ভাল গভাজ্য দ্রি্য ঠাকুর গসিার জন্য 
কর। ঠাকুদরর গসিায় লা�াও তদি তা সার ্থক হদি। গতামার রদরষ্ 
িাকা আদে – হবরমবন্দর কর, হবরকীত্থন মবন্দর কর, গরখাদন ভতি�ি 
সমদিত হদয় ভ�িাদনর গুি�াদন মখুবরত কদর তুলদিন। তদিই ত 
গতামার িাকায় সার ্থকতা। গতামার িা�ান আদে, গতামার প্রচুর জবম 
আদে উহার দ্ারা হবরদসিা কর।  সকলিুকুই বনদজর গভাদ� লাব�ও 
না।  একখানা ভাল �য়না গেখদলই শ্রীরাধারািীর করা মদন পড়দি। এ 
সুন্দর অলংকার গতা শ্রীরাধারািীদকই মানায়। তাঁদকই োও। 

আিার ভ�িৎ প্রীবতর জন্য কতকগুবল গভা� ত্যা� করদত হয়। 
একােশী বতবরদত অন্নগ্হি না করদল শ্রীহবর–ঠাকুর সুখী হন। তাই 
ভতি�ি হবরর িাসদর অন্নগ্হি কদরন না। গসবেন ভ�িৎ প্রসাোন্নও 
গ্হি করদি না। তাঁর প্রীবতর জন্য ত্যা� কদর হদল জীিন সার ্থকতায় 
ভদর রায়। 

উৎসাহ রাকা চাই; বনচিয়তা রাকা চাই; বধর্থ রাকা চাই। বনবিদ্ 
িস্তুর অগ্হি অর ্থাৎ ভবতিসাধক ভ�িাদনর গভা�্যিস্তু বনদজ গ্হদি 
বিরত রাকদিন। 

“স্ত্যা�াৎ সদতািদৃর্”—জ্ানীরা গরমন গলাকালয় হদত েদূর, 
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পব্্থ ত �হ্দর বকংিা িদন জ্দল বনজ্থ ন স্াদন গরদক সাধন কদর, 
ভতি�ি এ প্রকার সং�ত্যা� কদরন না। তাঁরা অভদতির সং� ত্যা� 
কদরন। 

মায়াবাদ়ীর সং�ত্যা� সবম্মদাই বাঞ্ি়ীয়
শ্রীদ�ৌরসুন্দর অরিা শ্রীশ্যামসুন্দদরর প্রবত রাদের আের গনই, 

তাদের সং� গ�ৌরভতি ও কৃষ্ভতি�ি কদরন না। রারা মায়ািােী—
ভ�িাদনর শ্রীবিগ্হদক রারা মাবয়ক িদল, ভ�িাদনর বনত্যলীলাদক 
রারা মাদন না, ভ�িাদনর প্রাপবঞ্চক লীলাদকও রারা িদল মাবয়ক—এ 
প্রকার ি্যবতি�দনর সং� ভতি�ি সি্থো পবরত্যা� কদর রাদকন। 

“মায়াবাদ়ী সং� গরি িা হয় গকাি কাজল ।”

——

শ্রীগুরু চবষ্ণজবর সং� ক্িরতির কাম্য
পক্ষান্তদর রাঁরা হবরভজন কদরন, হবরভজন বশক্ষা গেন অর ্থাৎ 

বশক্ষাগুরু ও েীক্ষাগুরু এিং তাঁর সজাতীয়াশয় বিষ্ি�দনর সং� করা 
বনদিধ নয় িরং এরূপ সং� বনরন্তর কাম্য। গর বিষ্ি আমাদক হবরকরা 
পবরদিশন করদেন, গর বিষ্ি আমাদক বিপর হদত ব�বরদয় আনদেন 
তাঁদের সং� ত্যা� করা মখূ ্থতা, শাস্ত তা করদত িদলন না। বিষ্ি�ি 
সৎসং� ত্যা� ত কদরন না, িরং অদনদক বমদলই সংকীত্থন কদরন। 

“একাকী আমার, নাবহ পায় িল, হবরনাম সংকীত্থদন।” অদনদক 
বমদল করদলই তা সংকীত্থন হয়। তাই সং�ত্যা� িলদত এখাদন 
অসৎসং� ত্যা� িদলদেন। সৎসং�—ত্যা� করদত করা িদলন বন। 
ভবতি সাধদকর পদক্ষ বনজ্থ নতার অর ্থ অসৎজনহীনতা।  সজাতীয়াশয় 
বস্গ্ধ বিষ্দির সং� করদি।  এদঁের সং� ভবতিদক েৃঢ় কদর। এদঁের 
সদ্ ভবতি িবৃদ্ হয়। একজন হয়ত ঘদর িদস শ্রীদ�ৌরসুন্দদরর বক 
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শ্রীশ্যামসুন্দদরর অচ্থন করদেন। আর একজন হয়ত ভতিসদ্ হবরভজন 
করদেন। বরবন ভতিসদ্ আদেন বতবন ভবতিদত তাড়তাবড় এব�দয় 
রাদিন। সং� করার সময় অিশ্য বিচার করদত হদি রাঁর সং� করদত 
রাবচ্ তাঁর সাধন বকরূপ? তাঁর ধারার সবহত আমার গুরুধারার বমল 
আদে বকনা? রবে বমল না রাদক তদি বতবন অন্যজাতীয়। রাঁর  সাধ্য 
সাধদনর সবহত আমার বমল গনই বতবন বিষ্ি হদলও তাঁর অন্তর্ 
ও ঘবনষ্ সং� কাম্য নয়। তাঁর সং� গতামার সদ্জাগ্ত গকামলভজন-
প্রিবৃর্দত অসুবিধা এদন বেদত পাদর।

কমষী, ্ঞাি়ী, গরা�়ী ও ক্বষয়়ীর সং�ত্যা�
ভতি�জির একাতি কতম্মব্য

�হৃীভতি ঘদর ঘদর একা একা অচ্থন কদরন—হবরনাম কদরন। 
বকন্তু এদত গতমন ভজদনর িল পান না। কারি সদ্র অভাি। তাই 
তাঁরা রবে ভতিসংঘারাদম এদস ত্যা�ী বিষ্ি�দনর সদ্ বকেুকাল 
কািাদত পাদরন – গেখদিন তাঁর িল কত অবধক। আিার রবে গকান 
ত্যা�ী ভতি একা একা বনজ্থ দন িদস ভজন কদরন তাদতও গতমন িল 
পাদিন না। বস্গ্ধ অর ্থ গস্হরতুি। পরস্পর গস্হরতুি এিং আরাধ্য িস্তুর 
প্রবত গস্হরতুি। এ প্রকার ভতি�ি পরস্পর বমবলত হদয় গর ভজন কদরন 
তাদত অবধক উল্াস হয়। বিজাতীয় অদর ্থ কম্তী, গরা�ী ও জ্ানীদের 
িঝুায়। ভদতির কাদে এরা অিাঞ্ছনীয়। আর বিিয়ীর সং� ত্যা� করদি। 

“তজতা দুঃস্মৎুসৃে্য সৎসুসজর্ত বকু্দ্ধমান্ ।
সতি এবাস্য ক্ছদিক্তি মজিাব্যাস্মকু্তিক্ভঃ ॥”

অতএি দুঃসং� পবরত্যা� কদর িবুদ্মান ি্যবতি সৎসং� করদিন। 
সাধু�ি  সদুপদেশ দ্ারা তাঁর সমস্ত ভবতি – প্রবতকলূ িাসনা গেে কদর 
রাদকন । 

হক্রভেজি সাহার্যকার়ী ব্যক্তিই পরমার়্ীয়
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গর গতামার হবর ভজদন িাধা গেয় গস জা�বতক বিচাদর গতামার 
আত্মীয় নামধারী হদলও গতামার প্রকৃত আত্মীয় নয়। তার সং� ত্যা� 
গতামার প্রকৃত ম্দলর। তাই �হৃীভতি�ি একিু সুদরা� গপদলই 
ভতিসংঘারাদম ব�দয় ভতি সদ্ হবর ভজন করদিন। পক্ষান্তদর, পুরি, 
কন্যা, স্তী সকদলই রবে বনষ্পদি হবর ভজন কদরন তদি তাঁদের সং� 
অবনষ্কর নদহ। তাঁরা তখন গতামার প্রকৃত িান্ি। মদনর গর ি্যাসং� 
অর ্থাৎ বিিয়াসবতি তা হবরকরা িদল বরবন েরূ কদর গেন, বতবনই প্রকৃত 
সাধু। তাঁর সং�ই সি্থো কাম্য । 

“সদতািদৃর্ঃ”—ভবতিসাধক অর ্থাৎ বরবন ভবতি চান বতবন, রাঁরা 
ভতি হদয়দেন িা রাঁরা ভতি হওয়ার জন্য রত্ন করদেন তাঁদের িবৃর্ গ্হি 
করদিন জীিন ধারদনর জন্য। আহার, গশৌচাবে কাপড়-গচাপড় প্রভৃবত 
জীিন ধারদির জন্য রা আিশ্যক তা সংগ্হ করার নাম জীবিকা। এই 
জীবিকাজ্থ দনর বনবমর্ বভন্ন বভন্ন গরেনীর গলাক বভন্ন বভন্ন িবৃর্ গ্হি 
কদরন।  বকন্তু বরবন ভবতিসাধক, তাঁর সাধারদির ন্যায় অশুলে ি্যিসা 
িাবনজ্যাবে িবৃর্ গ্হি বনবিদ্, ভতি�ি গরভাদি শাস্ত বিবহত উপাদয় 
জীিন ধারি কদরন গতামাদকও গসভাদি জীিন রাপন করদত হদি । 

ক্সদ্ধভজতির গদহ ক্চদািদিময়ঃ তাই
তাঁর ে়ীক্বকা ক্িষ্প্রজয়ােি

বরবন বসবদ্লাভ কদরদেন তাঁর জীবিকার জন্য গকান গচষ্া করদত 
হয় না। বতবন জীবিকার জন্য বিনু্দমারি গচষ্া কদরন না। কারি আহারাবে 
প্রকৃত গেদহর চাবহোর িালাই তাঁদের গনই। তাঁদের গেহ অপ্রাকৃত 
হওয়ার জন্য আহারাবে প্রাকৃত বেবহক বক্রয়াগুবলর প্রবত অবভবনদিশ 
তাঁদের রাদক না। বরবন বিকুন্ঠ পুরুি, তাঁর গেহরারিার গকান গচষ্া গনই। 
তাঁর গেহ আদে িদি বকন্তু উহা বচোকার, বচোনন্দময়।

“প্রাকৃত কক্রয়া মাজি ক্বষু্ণ-কজলবর ।
ক্বষু্ণক্িদিা আর িাক্হ ইহার উপর ॥”

(শ্রীজচ. চ. আ ৭।১১৫)



236 শ্রীউপদেশ - চতুর ্থ খণ্ড

ক্সদ্ধ চবষ্ণব সম্বজন্ধও একই কথা

শরিা�বত গভদে জীবিকার অবভবনদিশ কম হদত রাদক িদি বকন্তু 
বকেুিা রাদক। রতবেন পর্থন্ত বসবদ্লাভ না হয় ততবেন এ গচষ্া বকয়ৎ 
পবরমাদি গরদক রায়। জীবিকা রখন অজ্থ ন করদত হদি, তখন উহা বক 
ভাদি করদত হদি? ভবতির সৎসাধক গরভাদি জীবিকা বনি্থাহ কদরদেন 
এিং করদেন গতামাদকও গসভাদি জীবিকাজ্থ ন করদত হদি। অন্য বিিয়ী 
গলাদকর আেশ ্থ অনুসরি করদত গরও না।

ত্যা�়ীভজতির একমাত্র ে়ীক্বকা
মাধুকর়ী ক্ভক্ষা

বক ত্যা�ী, বক �হৃী সকল ভবতিসাধদকরই জীিন-ধারিপদরা�ী 
বকেু সংগ্হ করদত হয়। আবম ত্যা�ী-গুরু �দৃহ আবে, আমার আর 
বচন্তা বক? আমার সকল ি্যিস্া ত শ্রীগুরুদেিই করদিন। আমার 
সকল োয় গতা শ্রীগুরুদেদিরই। সাধক অিস্ায় অর ্থাৎ বসবদ্লাদভর 
পদূি্থ খাওয়া, পরা, অসুখ হদল বচবকৎসা প্রভৃবত ত্যা�ীদেরও েরকার। 
এজন্য গচষ্া করদত হয়। তাই ি’গল কম্তীরা ও বিিয়ী�ি গরভাদি 
জীবিকাজ্থ ন কদর, �হৃত্যা�ী ভতি�ি গসভাদি জীবিকাজ্থ ন কদরন না; 
এমন �হৃীভতি�ি গরভাদি জীবিকাজ্থ ন কদরন ত্যা�ী ভতিসাধদকর 
িবৃর্ই গতামাদক গ্হি করদত হদি। ত্যা�ীভদতির একমারি জীবিকা 
মাধুকরী বভক্ষা। গর ত্যা�ী ভতি শ্রীগুরুদসিার জন্য মাধুকরী না কদরন 
তাঁর শ্রীগুরুর বির্ অপহরদির অপরাধ হদি। মাধুকরী না করদল বতবন 
শ্রীহবরদভা�ী িা শ্রীগুরুদভা�ী হদিন। ত্যা�ী ভদতির জন্য মধুকরী 
ি্যতীত অন্য িবৃর্ বনবিদ্। তাঁর জন্য কৃবিকার্থ, িাবনজ্য িা রাজদসিা 
বনবিদ্। অদনদক সমাজদসিা ও মানিদসিার েদল িহু অর ্থ সংগ্হ কদর 
তদ্দারা বনজ জীবিকা বনি্থাহ কদর রাদকন। বকন্তু ইহা শাস্তানুদমাবেত 
নয়। গরা�ীরা গরা�িদল ধনী ি্যবতিদের মদধ্য হয়ত গপ্ররিা জাব�দয় ধন 
সংগ্হ কদর তদ্দারা বনজ জীবিকা বনি্থাহ কদরন। ত্যা�ী ভতি�ি রবে 
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শ্রীগুরুদেি কতৃ্থক বিদশিভাদি আবেষ্ হদয় অন্য গসিা কাদর্থ বনরতুি না 
রাদকন তদি অিশ্য মাধুকরী করদিন। মাধুকরী করদত রাঁরা বিমখু তাঁরা 
শ্রীহবরদভা�ী বক শ্রীগুরুদভা�ী না হদয় �দৃহ গরদক �হৃীভদতির জীবিকা 
অিলম্বন কদর ভজন করদিন। এদত তাঁর ম্ল হদি। শ্রীগুরুদসিা 
না কদর শ্রীগুরুদেদির উপর খাওয়া বক শ্রীহবরদেদির উপর খাওয়া 
তাঁর অপরাধ। �হৃদস্র ঘদর বভক্ষা করদত গ�দল রবে �াল গেয়, তা 
তাদক সহ্য করদত হদি। তাদত তাঁর বেন্য বশক্ষা হদি। হয়ত পিূ্থারেদম 
বতবন অবত ধনিান বেদলন বকন্তু িত্থমাদন তাঁর একমারি অবভমান 
শ্রীগুরুোস। বরবন �হৃত্যা�ী শ্রীগুরুোস – শাস্ত তাঁর অন্য গকান প্রকার 
িবৃর্র ি্যিস্া গেন বন।  ত্যা�ীমারিদকই মাধুকরী বভক্ষা করদত হদি।  
হয়ত বতবন গিশী বভক্ষা না গপদত পাদরন বকন্তু শাঠ্যত্যা� কদর বতবন 
রবে মাধুকরী করদত িাবহর হন তাদতই শ্রীগুরুদেি সুখী। তুবম প্রিাম ও 
প্রবতষ্া গনওয়ার সময় ত্যা�ীর গপাশাকবি গেখাদত পার। বকন্তু বভক্ষার 
সময় গতামার গরাে সহ্য হয় না – এবি চলদি না। 

�হৃ়ীভজতির ক্ভক্ষাবকৃ্র্ গ্রহণ
একাতিভাজব অনুক্চত

এখন �হৃীভতি�ি বক ভাদি জীবিকাজ্থ ন করদি? �হৃস্রা 
ভবতিরাজন করদত অবধকারী নয় – ইহা সত্য নদহ। তাই তাঁদের িবৃর্ 
বক হদি? �হৃস্ সৎসাধক শাস্তানুদমাবেত ভাদি গরভাদি জীবিকা অজ্থ ন 
কদরন গসভাদি তাঁদক জীবিকাজ্থ ন করদত হদি। �হৃস্ভদতির বভক্ষায় 
অবধকার গনই। বভক্ষা করদল বতবন পবতত হদিন। না গখদয় মরদত হয় 
গসও ভাল, তি ুবভক্ষািবৃর্ বতবন বকেুদতই গ্হি করদিন না। বতবন হয় 
কৃবি, না হয় িাবনজ্য, না হয় চাকুরী, না হয় মজুর খািা – এই সকল 
দ্ারা জীবিকা অজ্থ ন করদিন।  �হৃস্ ভদতির পদক্ষ চাকুরী করা বনবিদ্ 
নয় তদি এবি হীন িবৃর্। মদের গোকাদন, গকান গিব্শ্যার িা পাপদ্ারা 
বরবন ধদনাপাজ্থ ন করদেন গস প্রকার গলাদকর চাকুরী স্বীকার করদি না। 
গরমন দ্রদি্য গভজাল গেওয়া, অবতবরতি মনুা�া করা—এসকল হদত 
বিরত রাকদিন। কৃবিকার্থ অদনকিা বনম্থল। এই সকল বনম্থল উপাদয় 
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�হৃীভতি শুলেবির্ উপাজ্থ ন কদর শ্রীহবরদসিায় বনরতুি রাকদিন। অদন্যর 
�লগ্হ হদয় রাকাও ভবতিসাধদকর জন্য বনবিদ্। 

অিজন্যাপায় মক্হলাভতি�ণ শ্রীগুরুজদজবর
ক্িজদম্মজি ে়ীক্বকা ক্িবম্মাহ করজবি

গর সকল মবহলাভতি হবরভজন কদরন তাঁদের িবৃর্ বক হদি? তাঁরা 
হয় বপতা না হয় স্বামীর উপর বনভ্থর কদর শ্রীহবরভজন করদিন। ইহাই 
শাদস্তর বিবধ। বকন্তু িত্থমান কাদল আিহাওয়া এত িেদল গ�দে রার 
�দল অদনক সময় মবহলাভতিদের অদনক অসুবিধার মদধ্য পড়দত 
হয়। অদনক মবহলা এখন স্বািলম্বী হদয় চাকুরী আবে দ্ারা জীবিকাজ্থ ন 
করদেন। অদনক সময় হদত পাদর গর তাঁর বপতৃ�দৃহর বক স্বামী�দৃহর 
পবরদিশ ভবতিসাধদনর প্রবতকলূ। এমন অিস্ায় শ্রীগুরুদেদির আদেশ 
বনদয় তাঁর পরামশ ্থানুসাদর জীবিকা বনি্থাহ করদিন ।

——

শ্রীশ্রীল রূপজ�াস্াম়ীপাজদর

ক্িক্ষামতৃ
শ্রীশ্রীল গুরুিদ� ্থর শ্রীপােপদদ্মর কৃপা বভক্ষা কদর শ্রীহবরস্রি 

উপলদক্ষ শ্রীশ্রীল রূপদ�াস্বামীপাদের বশক্ষা বকেু রেিি করবে।
 গুরুপাদাশ্রয়স্তস্মাৎ কৃষ্ণদ়ীক্ষাক্দ-ক্িক্ষণম্ ।
 ক্বশ্রজম্ভণ গুজরাঃ গসবা সাধুবর্ম্ম ানুবতম্মিম্ ॥
 সদ্ধর্ম্ম পচৃ্া গভা�াক্দ–ত্যা�ঃ কৃষ্ণস্য গহতজব ।
 ক্িবাজসা বৈারকাজদৌ চ �্াজদরক্প সক্ন্নজধৌ ॥
 ব্যবহাজরষ ুসজবম্মষ ুষাবদথম্মানুবক্তম্মতা ।
 হক্রবাসরসর্াজিা ধাত্র্যশ্বত্াক্দজ�ৌরবম্ ॥
 এষামত্র দিা্ািাং ভজবৎ প্রারম্ভরূপতা ॥

(শ্রীভঃ রঃ ক্সঃ)
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শ্রীল রূপজ�াস্াম়ীপাদ ে�দগুরুঃ তাঁর
ক্িক্ষামতৃ রথারথভাজব গ্রহণ

করজল ম্ল অক্িবারম্ম
শ্রীল রূপদ�াস্বামীপাে জ�েগুরু। ভবতিসাধক প্রাত্যবহক জীিদন 

বক অনুষ্ান করদিন ইহা পবরষ্ারভাদি িি ্থনা কদর সকলদক বনমবন্ত্রত 
কদরদেন। এই সকল মহাজদনর িানী রবে না রাকত তদি ি্যবভচাবর�ি 
তাদের বনজ বনজ মতদকই শ্রীমর্হাপ্রভুর বশক্ষা িদল চাবলদয় বেদত 
পারদতা। শ্রীল রূপদ�াস্বামীপাে জ�ে গুরু; তাই শ্রীমর্হাপ্রভুর বশক্ষা 
রাদত বিকৃত ভাদি প্রচাবরত না হয় তজিন্য তাঁর সািধান িািী ।
 “আজদৌ শ্রদ্ধা ততঃ সাধুসজ্াহথ ভেিক্ক্য়া ।
 তজতাহিথম্মক্িবকৃ্র্ঃ স্যার্জতা ক্িষ্া রুক্চস্ততঃ ॥
 অথাসক্তিস্তজতা ভাবস্ততঃ গপ্রমাভু্যদঞ্চক্ত ।
 সাধকািাময়ং গপ্রমমঃ প্রাদুভম্ম াজব ভজবৎ ক্মঃ ॥

(শ্রীভঃ রঃ ক্সঃ)
সাধিভক্তির ক্জমান্নক্ত

ইহার অর ্থ – প্ররদম রেদ্া, তার গরদক সাধুসং�, তার গরদক 
ভজন বক্রয়া, তার গরদক অনর ্থবনিবৃর্, পদর বনষ্া, তারপর রুবচ ও 
আসবতি’—এই পর্থন্ত সাধন–ভবতি, এরপর ক্রমশঃ ‘ভাি’ অিদশদি 
‘গপ্রম’ উবেত হয়। সাধকবেদ�র গপ্রদমােদয়র এই ক্রম জানদি।

শ্রীগুরুজদব শ্রীশ্রীজ�ৌরসুদিজরর
ক্িেেি, এই ক্বশ্বাজসর প্রক্ত
দৃঢ়তার িামই গুরুপাদাশ্রয়

জাতরেদ্ ি্যবতি মারিই শ্রীগুরুপাোরেয় কদর রাদকন এিং তাঁর 
উপদেশানুসাদর ভজনবক্রয়া আরম্ কদরন।

“কৃষ্ণ গস গতামার,             কৃষ্ণ ক্দজত পার,
গতামার িকক্ত আজছ ।”
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এই েৃঢ় বিশ্বাস শ্রীগুরুর প্রবত গর বশদষ্যর গনই বতবন মন্ত্র গ্হি 
করদলও প্রকৃত গুরুিরি কদরন বন। আবম পবতত, অনর ্থগ্স্ত, অদনক 
প্রকার কামনা িাসনার জাদল জবড়ত। এ সকল েরূ কদর আমার 
শ্রীগুরুদেি আমাদক উদ্ার করদত সমর ্থ।  এই েৃঢ় বিশ্বাস রাঁদক 
আবম করদত পাবর না, তাঁদক আমার গুরুদত্ব িরি করা উবচত নয়। 
শ্রীগুরুদেি কৃষ্দপ্রষ্; শ্রীদ�ৌরসুন্দদরর বনজজন; তাঁর সকল শবতি 
আদে – এই েৃঢ় বিশ্বাস রাঁর প্রবত হদয়দে, তাঁদকই তুবম গুরুরূদপ িরি 
করদত পার। ভবতি বক িস্তু, বক কদর ভবতি করদত হয় আবম গস বিিদয় 
বশশুমারি। বকন্তু বতবন সকল জাদনন। এদঁক আরেয় না করদল আমার 
পারমাবর ্থক গলাকসান হদচ্, এই বিচার রাঁর হদয়দে বতবনই আরেয় 
গ্হদির গরা�্য। আরেয় গ্হি অর ্থ হদচ্ আমার িলদত রা বকেু, সকলই 
গতামার পােপদদ্ম বনদিেন করদলম। আজ হদত আমার িলদত আর 
বকেুই রইল না । 

“আর্ক্িজবদি,       তুয়া পজদ কক্র,’
হইনু পরম সুখ়ী!

দুঃখ দূজর গ�ল,        ক্চতিা িা রক্হল,
গচৌক্দজক আিদি গদক্খ ॥”

আত্মবনদিবেত সাধক শ্রীগুরুদেদির বনকি হদত প্ররদম মন্ত্রেীক্ষা 
এিং বশক্ষা গ্হি করদি।  ইহাই শ্রীগুরুচরিারেয়। আরেয় অর ্থ বনদজদক 
তাঁর শ্রীচরদি বিবকদয় গেওয়া। বতবন গর মন্ত্র বেদয়দেন ইহার গসিাদ্ারাই 
আবম উদ্ার হদয় রাি। আমার সকল অনর ্থ েরূ কদর ইহাই আমাদক 
বিকুন্ঠ রাদজ্য গপৌঁদে গেদি – এইরূপ েৃঢ় বিশ্বাদসর সবহত মন্ত্র জপ 
করদত হদি। গকিল মন্ত্র বনদলই সি বকেু হদয় গ�ল না। মন্ত্র গনওয়ার 
অর ্থ আরেদয়র আরম্ মারি। আজ গরদক শ্রীগুরুদেি আমার োয় গ্হি 
করদলন। বতবন জ�দতর সকল গলাদকর োয় এভাদি গ্হি কদরন 
না; গরমনবি বশদষ্যর োয় গ্হি কদরন। গরমন একজন পুরুি একজন 
স্তীদলাকদক ভালিাসদলই তার সমস্ত োয় গ্হি কদরন না। বিিাহ সম্বন্ 
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স্াপন হদলই পরস্পর পরস্পদরর জন্য োবয়ত্বদিাধ জাদ�, গসইরূপ 
মন্ত্রেীক্ষা বেদয় শ্রীগুরুদেি আমার উদ্াদরর োয় গ্হি করদলন। 

দ়ীক্ষার পর শ্রীগুরুজদজবর
ক্িক্ষা ও িাসি গ্রহণ করজল

প্রকৃত ভেি আরম্ভ
তাই েীক্ষার পর হদত প্রকৃত ভজন, প্রকৃত বশক্ষা, আরম্ হয়। বশষ্য 

শ্রীগুরুর বনকি হদত একিা োিী করদত পাদরন। আিার শ্রীগুরুদেিও 
বশদষ্যর োবয়ত্ব গ্হি কদরন। েীবক্ষত হদয়দে ? বশবক্ষত হদয়ে বক ? বশক্ষা 
অর ্থ শ্রীগুরুদেদির শাসন গ্হি করা। তাঁর আদেশ অনুসাদর চলা । 
তাঁর কাদে রাই না । তাঁর করা শুবন না। তেনুসাদর চবল না। হয়ত 
১০ িৎসর পদূব্্থ  একিা নাম িা মন্ত্র বনদয়বে, উহা জপ করবে। আমার 
ভবতি হদি না? না গতামার ভবতিদত উবন্নত হদি না । কারি শ্রীগুরুদেব্র 
বনকি হদত বশক্ষা গ্হি করবন।  তাঁর বশক্ষায় বশবক্ষত হদয় তেনুসাদর 
আচার পালন করদত হদি, তদিই গতামার বসবদ্লাভ হদি । অরিা 
হয়ত দুভ্থ া�্যক্রদম গতামার শ্রীগুরুদেি অপ্রকি হদয় গ�দলন; অরিা 
এত েরূদেদশ আদেন রাদত তাঁর বনকি গতামার রাওয়ার সুদরা� হদয় 
উঠদে না । এমতািস্ায় গতামার বশক্ষাগুরুর বনকি হদত বশক্ষা গ্হি 
করদত হদি । বশক্ষাগুরুও সজাতীয়াশয় হওয়া চাই। রবে বশক্ষাগুরু 
প্রকি রাদকন, তদি তাঁর বনকি হদতই বশক্ষা গ্হি করদত হয় । 

“তজস্ম গদয়ং তজতা গ্রাহ্যম ॥”
(শ্রীজচ, চ, ম ১৯/৫০ পয়ার-ধতৃ শ্রী হ, ভ, ক্ব, ১০/৯১)

েীক্ষাগুরুর অপ্রকদি বশক্ষাগুরু অিশ্য গ্হি করদত হদি। নদচৎ 
কাডিারীহীন তরিীর ন্যায় ভিসমদুদ্র ডুদি রাওয়া োড়া অন্য �বত গনই। 
 “দদাক্ত প্রক্ত�হৃ্াক্ত গুহ্যমাখ্যাক্ত পচৃ্ক্ত ।
 ভুঙজতি গভােয়জত চচব ষড ক্বধং প্র়ীক্তলক্ষণম ॥”

—(শ্রী উপজদিামতৃ ৪থ ম্ম গ্াক)
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শ্রীগুরুদেি গতামার আপন জন। তাঁর বনকি গতামার গোিত্রুবি 
বনদিেন করদল বতবন গতামাদক ঘিৃা করদিন না। বতবন গতামাদক 
গশাধন করার গচষ্া করদিন। তুবম তাঁর িদুকর বজবনি, বতবন গ�দল 
বেদত পারদিন না। আমার রা বকেু সকলই শ্রীগুরুদেদির কৃপায় হদয়দে। 
বকন্তু আবম শ্রীগুরুদেদির গসিায় বকেু বেদত চাই না।  শ্রীগুরুদেদির গতা 
অদনক শীষ্য রদয়দেন আবম একা না বেদল আর বক হদি ? এরূপ িবুদ্ 
গতামার অম্দলর। গতামাদক বতবন বেদচ্ন বিকুন্ঠ-িস্তু, তুবম তাঁদক 
বক বেচ্ ? তুবম ত বনঃস্ব । গতামার আদে বক ? তিওু �্াজদল �্াপজূা 
করার ন্যায় সামান্য অর ্থাবে গর বতবন গ্হি কদরন উহা গকিল গতামাদক 
কৃপা করার জন্য । শ্রীগুরুদসিায় শাঠ্য করদত গনই । 

গুরুজদব কৃজষ্ণর সংসাজর সংসার়ী

বিকুদন্ঠ ভ�িাদনর সংসার। গসখাদন তাঁর সদম্াদ�র বকেু অভাি 
হদচ্ না । তাঁর সদম্াদ�র উপকরি পুদরাপুবরই রদয়দে গসখাদন । 
আপবন গরমন এ মায়ার উৎপাত গরদক উদ্ার গপদত চান, ভ�িানও 
গতমবন আপনাদক উদ্ার কদর তাঁর সদম্াদ� লা�াদত চান—আরও 
গভা� িবৃদ্ করদত চান। তাঁর গভা� বপপাসা অনন্ত । তাই বতবন চান 
সকলদক বনদয়ই গভা� করদত। বতবন ভয়ানক গভাতিা । আপবন কতিুকু 
গভা� করদত পাদরন—কতিুকু গভাদ�র শবতি আদে আপনার। বতবন 
অনন্তভাদি ইবন্দ্রয় চালাদত পাদরন। তাই সকদল তাঁর সমু্তি হদয় 
রাক—ইহাই বতবন চান। বকন্তু গনাংরা, অশুদ্ সি বকেু অর ্থাৎ ঐ 
�াঁদকর পরূি। �াঁক পরূি করদতই হদি । �াঁক পরূি না হদল বিকুদন্ঠ 
রাওয়া রাদি না। তাঁর গসিায় লা�দত পারা রাদি না। কৃষ্ তাঁর 
সংসার বনদয় বিকুদন্ঠ আদেন; আর আপবন আদেন সকুন্ঠ জ�দত । 
আপনার জন্য বতবন একিা অপিূ্থ গকৌশল অিলম্বন কদরদেন, তা হদচ্ 
গুরুদেি। বতবন বিকুন্ঠ গরদক গভৌম প্রপদঞ্চ পাবঠদয়দেন গুরুদেিদক। 
বতবন এ মত্থ্যধাদম মহাজনদের দ্ারা তাঁর সংসার করাদচ্ন। তাই 
গুরুদেি িা মহাজন এখাদন কৃদষ্র সংসার গপদত িদসদেন সকলদক 
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কৃদষ্র সংসার গোকািার জন্য। ভ�িান গুরুদেিদক “গতামার বনদজর 
সংসার কদরা” একরা িদলদেন—তা নয়; বতবন িদলদেন—“তুবম 
গসখাদন ব�দয় আমার সংসার পাদতা”—তাই গুরুদেি কৃদষ্র সংসার 
কদরন—কৃদষ্র ইচ্ায়, তাঁরই আদেদশ। তাঁর বনত্য স্বামী হদলন কৃষ্। 
তাই বতবন কৃষ্দক নানারূদপ সি্থস্ব গেদল বেদয় গভা� করাদচ্ন। আর 
রাঁরা তাঁর আবরেত, তাঁদেরও কৃদষ্র সংসাদর ভবত্থ কবরদয় গনন । তাই 
গুরুদেি িদলন—কৃদষ্র সংসার আমরা করবে; কৃদষ্র গভাদ�র 
ইন্ন গরা�াবচ্—তুবম েুদক পদড়া। কারি মহান্ত গুরুই কৃদষ্র সংসার 
কদরন। ভজনানন্দী গুরুদেি বনদজ ভজন কদরন। তাঁর গর বনজ্থ ন 
ভজন তা গিবঠক নয়। তাঁর বনদজর পদক্ষ খুিই বঠক। বকন্তু সাধারি 
মায়ািদ্ জীি তাঁর কাে গরদক বক পাদচ্? সকলদক কৃদষ্র সংসাদর 
প্রদিশ করিার জন্য বতবন বক করদেন ? সাধারি জীদির জন্য বতবন বকেু 
কদরন না। আর মহান্ত গুরু িহুদলাকদক গসিার সুদরা� বেদয় তাদের 
অনর ্থগ্স্ততা গরদক উদ্ার কদর রাদকন। গুরুদেি বনজ্থ দন িদস ভজন 
করদত পাদরন। বকন্তু জীিদক গসিার সুদরা� গেিার জন্য তাঁর এ সি 
ি্যিস্া। স্রি িা নাম-ভজদনর দ্ারা বকেু গর হয় না একরা িলা হদচ্ 
না। বকন্তু গুরুদেি গর গসিার factory খুদলদেন তাদত িহুদলাক গসিার 
সুদরা� পান; এই ি্যিস্ার �দল অদনদক কৃদষ্র সংসাদর প্রদিশ 
করদত পাদর । 

আপবন হবরনাম করদেন; কীত্থন করদেন; বকন্তু কৃদষ্র সংসাদর 
না েুকদল বক হদি? গসখাদন প্রদিশ করদতই হদি। তাই গুরুদেি 
ডাকদেন—এদসা—এদসা—আমার সংসাদর এদসা। এখাদন প্রদিশ না 
করদল কৃদষ্র সংসাদর না েুকদল অপরাধ বনদয় লক্ষ হবরনাম করদলও 
গতামার অনর ্থ রাদি না। এরূপ লক্ষ হবরনাম কদরও গিবশেরূ অগ্সর 
হওয়া রাদি না—হবরনাম করদেন ত অদনদক। বক �ল পাদচ্ন ? শুধু 
হবরনাম কদর বক বিকুদন্ঠ রাওয়া রাদি? গুরুদেদির সংসাদর েুদক গুরু-
�দৃহর গসিা করদল তাড়াতাবড় বসবদ্র বেদক এব�দয় রাদিন । 
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ভেজির �ঢ়ূ রহস্য

গুরুর সংসার করি না। গকিল গুরুর কাে গরদক বকেু গনিই; তা 
নাও। গুরুদেদির অদনক গপদয়দো। বকন্তু গুরুদেদির �দৃহর গসিা না 
করদল বকেুই হদি না—তাই এদসা—গুরুদেদির সংসাদর েুদক পদড়া। 
গুরুদেি মহা সংকীত্থনকারী, মহাঅচ্থনকারী, মহা—পবরক্রমিকারী। 
তাদত গরা� োও। অনর ্থ গকদি রাদি। গকান রকদম গুরুদসিায় মনপ্রাি 
গেদল বেদত পারদলই হদলা। মহান্তগুরু দ্াদর এদসদেন—তাঁর গসিা 
factory-গত গলদ� রাও। তুবম রবে তাঁর factory-গত employee হদত 
চাও, গুরুদেি গতামাদক employment বেদত পাদরন । গসিারদজ্ 
গরা�োন করদত না পারদল, গুরু�দৃহর গসিা করদত না পারদল বিদশি 
বকেু সুবিধা হদি না। শ্রীদ�ৌরসুন্দর এ করা আমাদক বেদয় িলাদচ্ন। 
তাঁর গপ্ররিায় তাঁর ইচ্ায় আমাদক এ সি ভজদনর �ঢ়ূ রহদস্র করা 
িলদত হদচ্। সকদলই কায়, মন, িাক্য, অর ্থ, িবুদ্, সামর ্থ্য বেদয় 
গুরুদসিায় এখন গরদকই গলদ� রান। সুবিধা আপনাদের হদিই হদি। 
পরমার ্থপদরর  রািতীয় অসুবিধা মহুদূত্থই গকদি রাদি। এ জীিদনই 
আপনাদের বসবদ্লাভ হ’দয় রাদি ।

——

শ্রীশ্রীগুরুজ�ৌরাজ্ৌ েয়তঃ

শুদ্ধভক্তি ও তাহার রােি
পরমারাধ্যতম শ্রীল সূত গ�াস্বামীপাে বনবমিারদি্য িাি হাজার 

ঋবির সামদন গর-ভাদি ভবতির গসাপানগুবলর বনি ্থয় কদরদেন, গসই 
ভাদিই শ্রীল জীি গ�াস্বামীপাে ভবতির স্তরগুবল প্রেশ ্থন কদরদেন। রাঁর 
শুদ্ভবতি রাজন করদত চান, তাদের ভবতি সাধদনর স্তরগুবল ক্রমপথোয় 
রেিি করা বিদশি প্রদয়াজন। ভবতিসাধদনর করাগুবল শুনদত গিশী গেরী 
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লাদ� না, বকন্তু আচরদি অদনক সময় লাদ�। গকিলা ভবতি িা বনবষ্ঞ্চনা 
ভবতির সাধনা আরম্ করদল অন্য গকান সাধদনর প্রদয়াজনীয়তা রাদক 
না। ধর্্থ , জ্ান, বিরা�্যাবের গকান পরৃক গচষ্া করদত হয় না। গকন 
না গকিলা ভবতি বনরদপক্ষভাদি ধর্্থ , জ্ান, বিরা�্যাবের গকান পরৃক 
গচষ্া করদত হয় না। গকন না গকিলা ভবতি বনরদপক্ষ ভাদি ধর্্থ -জ্ান-
বিরা�্যাবের আরেয় না বনদয়ই বসবদ্ বেদত সক্ষম। ধর্্থ , জ্ান, গরা� ও 
বিরা�্যাবের অনুষ্াদন সাধক জীি বিিয়সুখ গপদত পাদর এিং তর্ৎ 
সাধদন ‘বসবদ্’ পর্থ্যন্ত লাভ করদত পাদর। বকন্তু এই ভুবতি-মবুতি আত্মার 
সুপ্রসন্নতা আনদত পাদর না । অদনদক আিার ভবতিসাধন করদত ব�দয় 
ভুবতিমবুতি গচদয় িদস । এই সি ভবতিসাধদকর অবধকার িা গরা�্যতা 
আদস বন িঝুদত হদি। এই কু্ষদ্র লাদভর আশায় শুদ্ভবতি রাজন করা 
উবচত নয়। ভবতির অনুষ্ান করদত হয়—ভ�িাদনর প্রীবতর উদদেশ্য 
বনদয়। হৃেদয় ভ�িে প্রীবতর উদদ্াধনই আমাদের একমারি প্রদয়াজন । 

ভ�িে গপ্রমই আমাদের কাম্য, ইহাই ভবতি রাজদনর মখু্য �ল। 
গকিল ভবতি সাধন করদত গ�দল প্ররম ভবূমকাবি বক? এই শুদ্ 
ভবতিপদর চলদত গ�দল শ্রীমদ্া�ত প্ররম বিবধ বেদলন— কৃষ্করা 
শুনদত হদি, কৃষ্করা িলদত হদি, তাঁদক এক মন বেদয় বনত্যকাল পজূা 
করদত হদি, উপাসনা করদত হদি, প্রবতবি মহুরূ্্থ  কৃদষ্র। সুখবচন্তায়, 
কৃদষ্র প্রীবতকর গসিায় আত্মবনমগ্ন রাকদত হদি । গকিলা ভবতির 
সাধদন গকান রকম বিরোদমর করা গনই—কৃষ্প্রীবতকর অনুষ্ান 
একিার পর একিা কদর গরদত হদি—‘তষ্াজদজকি মিসা ভ�বান্ 
সাত্বতাং পক্তঃ। গশ্রাতব্যঃ ক়ীক্র্ম্মতব্যশ্ গধ্যয়ঃ পূে্যশ্ ক্িত্যদা ।’

—(শ্রীমদ্ভা�বত ১।২।১৪)
শ্রীল জীি গ�াস্বামী পাে তাঁর রবচত শ্রীশ্রীভবতিসন্দদভ্থ  শ্রীল সূত 

গ�াস্বামী কবরত শ্রীমদ্া�িদতর এই অপবূ্্থ  গ্াকবি উদ্ার কদরদেন। 
এই গ্াকবি গকিলা ভবতি-সাধদকর কন্ঠহার কদর রাখা উবচত। গকননা 
গকিলা ভবতির মলূ principle (নীবত)এই গ্াকবিদত প্রবতধ্ববনত 



246 শ্রীউপদেশ - চতুর ্থ খণ্ড

হদয় উদঠদে। এক মন বেদয় শ্রীকৃষ্দক বনত্য গশানা, বনত্য িলা, বনত্য 
ধ্যান করা ও বনত্য পজূা করা—এ করাবি গরন আমরা হৃেদয় গ�দঁর 
রাখদত পাবর। গকিলা ভবতির এই স্বরূপ অনুসরি করার অবধকার 
সকদলরই আদে। শ্রীকৃষ্ গপ্রমময়, বতবন আমাদের সকদলরই প্রীবতর 
পারি। বপ্রয়জনদক প্রীবত করদত কার অবধকার গনই? জীদির বনত্য স্বরূপ 
ধম্থই হদলা- প্রীবতর ধর্্থ । বতবন সকদলর প্রীবতর আস্পে, তাই সকদলর 
right আদে – তাঁর সদ্ প্রীবতর আোন প্রোন করার। গরমন সূদর্থ্যর 
উজ্জ্বল আদলাক উপদভা� করদত সি প্রািীরই অবধকার রদয়দে। বকন্তু 
বিদু্যবতক আদলা electric (light) গভা� করদত হদল ি্যাসি বেদত হদি। 
রারা �রীি তাদের পদক্ষ বিদু্যবতক আদলা উপদভা� করার সুদরা� 
অদনক সময়ই রাদক না। একমারি প্রীবতর আস্পে শ্রীকৃষ্দক রারা 
প্রীবত করদত চায় না, তারা হতভা�া। জীদির পদক্ষ ইহাই িদ্ািস্া, 
ইহাই অস্বাভাবিক অিস্া। এই অস্বাভাবিক অিস্ায় পদড় জীি সংসার 
সমদুদ্র গকিল হািডুুি ুখাদচ্। কম্থ , জ্ান, গরা� ইত্যাবে সাধন আরম্ 
করদল গরা�্যতা অদরা�্যতার প্রশ্ন এদস িাধা গেয়। কম্থ  করদত হদল 
চাই অিুি স্বাস্্য ও অর ্থ । জ্ান সাধন করদত হদল চাই প্রখর ধীশবতি 
ও মনীিা, গরা� সাধন করদত হদল চাই কদঠার বিরা�্যেীতি সুবনয়বন্ত্রত 
জীিন। বকন্তু কৃষ্ভবতি রাজন করদত হদল এ সি বকেু না রাকদলও 
সাধন করদত পাদর । ধনী-বনধ ্থন, পাপী-তাপী, বিদ্ান-মখূ ্থ, চণ্ডাল-
ব্রাহ্মি, ভারতিাসী’ আদমবরকািাসী, রাবশয়ার অবধিাসী—এক করায় 
সকদলই কৃষ্করা শুনদত, িলদত, স্রি করদত পাদর—শুধু রবে তার 
ইচ্া রাদক। গকিলা ভবতির আর একবি স্বরূপ হদলা কৃষ্দতািি। 
শ্রীকৃদষ্র সুপ্রসন্নতা না আনদল আত্মার সুপ্রসন্নতা আদস না—এিা 
উপলবধি করদত হদি। িি ্থারেমধর্্থ  পালন, কর্্থ , জ্ান, গরা� বিরাদ�্যর 
সাধদন আত্মার সুপ্রসন্নতা লাভ হয় না । গকন না কম্থজ্ান বিরা�্য 
সাধদন কতিুকু কৃষ্দতািি রাদক ?  প্রায়ই আদত্মবন্দ্রয় গতািিই রাদক। 
তাোড়া কম্থজ্ান বিরা�্য ভুবতি মবুতি বেদত পাদর, জীদির পরমধর্্থ  
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বিমল কৃষ্দপ্রম োন করদত পাদর না । ভবতিবমবরেত কর্্থ , জ্ান, 
বিরা�্য মায়ার হাত গরদক বনষৃ্বত বেদত পাদর। তার কারি হ’দলা এর 
মদধ্য বকবঞ্চৎ ঈশ্বর গতািি রাদক িদল। বকন্তু গকিলা ভবতির বিবশষ্্য িা 
characteristics হদলা গপ্রমসম্পবর্ লাভ। কম্থ  জ্ান বিরা�্যবের দ্ারা 
প্রীবতর একমারি আস্পে শ্রীকৃষ্দক পাওয়া রায় না। তাই তাঁর সদ্ 
জীদির বনত্য সম্বদন্র উেয় না হদল আত্মার প্রসন্নতা বকেুদতই আসদত 
পাদর না। জীিাত্মার সদ্ই বিশ্বাত্মার সদ্ই বিশ্বাত্মা শ্রীকৃদষ্র বনত্য 
সম্বন্। কৃষ্দপ্রমই জীদির সব্্থ দরেষ্ সম্পবর্। এই গপ্রম সম্পে লাদভর 
জন্যই গকিলা ভবতির সাধন।  শ্রীকৃদষ্র সদ্ বনত্য সম্বন্ উেদয়র �দল 
আত্মা সুপ্রসন্নতা  লাভ কদর। 
 স চব পংুসাং পজরা ধজমম্মা রজতা ভক্তিরজধাক্ষজে ।
 অজহতুক্যপ্রক্তহতা রয়ার্া সুপ্রস়ীদক্ত ॥

—(শ্রীমদ্ভা�বত ১।২।৬)
আত্মার সুপ্রসন্ন তাঁর বেদক গকিলাভবতি সাধদকর লক্ষ্য না রাকদল 

সাধদন বশবরল্য আসদি।  কৃষ্দপ্রম প্রাবতি ও আত্মার সুপ্রসন্নতা—এ 
দুবি লক্ষ্যদক বস্র গরদখ ভবতির পাদর চলদত হয়। 

এই সাক্ষাৎ-ভবতি সাধন িা গকিলা ভবতি সাধন করদত হদল পরৃক 
ভাদি ধম্থ-জ্ান-বিরাদ�্যর অনুশীলন করদত হয় না । গকিলাভবতি 
সাধন আরম্ করদলই জ্ান-বিরা�্য তার বপেদন বপেদন েুদি । 
 বাসুজদজব ভ�বক্ত ভক্তিজরা�ঃ প্রজয়াক্েতঃ ।
 েিয়ত্যাশু চবরা�্যং ্ঞািঞ্চ রদজহতুকম ॥

—(শ্রীমদ্ভা�বত ১।২।৭)
সাক্ষাৎ-ভবতি বনরদপক্ষা। বকন্তু ধর্্থ , জ্ান, বিরা�্য ভবতির 

অদপক্ষা কদর। ভ�িেভবতি বমবরেত না রাকদল এগুবল গকান �ল উেয় 
করাদত পাদর না।  ভ�িেভবতি বমবরেত রাদক িদল এিং গ�ৌিভাদি 
ভ�িে গতািি হয় িদল িহুবেন পদর এগুবলর �লস্বরূপ ভবতির দ্াদর 
বনদয় রায়। সাক্ষাৎ-গতািি জ্ান ও বিরাদ�্যর দ্াদর হয় না। 
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এখন স্পষ্ গিাঝা গ�ল—গকিলাভবতি সাধন করদত হদল কৃদষ্র 
করা শুনদত হদি, িলদত হদি, স্রি করদত হদি। তাঁর করার দ্াদরই 
রেিি কীর্্থন হয় ।  এখন প্রশ্ন এই—করা পাদি গকারায় ? এ-প্রদশ্নর 
উর্দর িলা রায়—গপ্রবমক ভতি োড়া গকউ কৃষ্করা গশানাদত পারদি 
না । মতুি�িও এই কৃষ্করা রমিতার ভবূমকায় বিরাজ করদত পাদরন 
না । শ্রীকৃদষ্র গপ্রবমকভতি�ি তাঁরই প্রসাদে এই করার আনন্দ 
অনুভি কদরন ।  শ্রীকৃষ্ রবসক ও গপ্রবমক ভতি�িদক এই আনন্দ বেদয় 
অহলাবেত কদরন। এই করার আনন্দ সমদুদ্র—বনমবজিত হদয় মবুতিদক 
তাঁরা বপশাচী িদল বধক্ার কদরন। ভতি োড়া তাঁদক গকউ জানাদত 
পাদর না। স্বয়ং শ্রীদিেি্যাসও ভতি কৃপা পাওয়ার আদ� শ্রীকৃষ্দক 
পিূ ্থভাদি জানিার লীলা প্রকি কদরন বন। গেিবি্থ শ্রীনারদের কৃপায় 
বতবন শ্রীকৃষ্দক ভবতি – ভাবিত হৃেদয় অিদলাকন কদরন। তাই বতবন 
বিশ্বিাসীদক আত্মার প্রীবতর আস্পে শ্রীকৃষ্দক উোর্ কদন্ঠ জানাদত 
গপদরদেন।  বতবন আরও জানাদলন – সাক্ষাৎ ভবতি োড়া তাঁদক পিূ ্থতম 
ভাদি জানা রায় না।  শ্রীকৃষ্ স্বয়ং �ীতায় শ্রীঅজুি্থ নদক জাবনদয়দেন – 
 “মন্মিা ভব মদ্ভজতিা মদরাে়ী মাং িমসু্রু” ।
 মাজমজবষ্ক্স রজু্বৈবমার্ািং  মৎপরায়ণঃ ॥

—শ্রীমদ্ভা�বদ�়ীতা ৯।৩৪
 “সবম্মধমম্মাি পক্রত্যে্য মাজমকং িরণং ব্রে।”
 সর্ম্ম ধমম্ম পক্রত্যা� কজর আমার িরণ িাও—

এই িািী বতবন অজুি্থ নদক লক্ষ্য কদর বিশ্বমানি গক জাবনদয় 
বেদয়দেন। এ মত্থ্য জ�দতও গেখা রায়—রাদক প্রাদির মত ভালিাবস 
তাঁর জন্য সব্্থ স্ব ত্যা� করদত বদ্ধা হয় না, সমস্ত িাধা বনদিধদক অগ্াহ্য 
কদর, পে-েবলত কদর, প্রীবতর পাদরির সদ্ বমবলত হয়। পরমার ্থ—
জ�দতও এই একই করা। রখন শ্রীকৃষ্দক একমারি প্রীবতর পারিরূদপ 
জানা রায়, তাঁদক পবরপিূ ্থভাদি হৃেদয় িরি কদর গনওয়া রায়, তখন 
তার জন্য সি বকেু বিসজি্থ ন বেদত বদ্ধা হয় না। অকুবন্ঠত বচদর্ প্রাদির 
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আদিদ�, প্রীবতর িাদন, শরীর, মন, আত্মা, সব্্থ স্ব তাঁর শ্রীচরদি উৎস� ্থ 
কদর গেয়। এই প্রীবতর পারিদক জানদত িা তাঁর সদ্ বনত্য সম্বন্ উেয় 
করাদত গপ্রবমক ভতি সাধু োড়া গকউ পাদর না—এমন বক গকান 
শাস্তও জানদত পাদর না। ভা�িত শাদস্ত এই প্রীবতর পাদরির করা 
িবি ্থত হদয়দে। ভতিসদ্ ভা�িত শাস্ত শ্রুত ও কীবর্্থত হদল শ্রীকৃদষ্র 
সদ্ প্রীবতর সম্বন্ উেয় করায় এিং জীিহৃেদয় গপ্রম—সূর্থ্য উবেত হদয় 
রাদক । 
 সতাং প্রস্ান্মম ব়ীরম্মসংক্বজদা ভবক্তি হৃৎকণ ম্মরসায়িাঃ কথাঃ ।
 তজর্াষণাদাশ্বপব� ম্মবর্ম্ম ক্ি শ্রদ্ধারক্তভম্ম ক্তিরনুক্ক্মষ্ক্ত ॥

(ভাঃ ৩।২৫।২৫)

জ্ান-বিরা�্য কৃদষ্ ভবতি িা প্রীবত উেয় করায় না—ইহা 
মহাজন�দনর উপলধি স্বতঃবসদ্ িািী। গপ্রবমক ভদতির স্-কৃপায়, 
তাঁর পবরচর্থ্যা ও প্রস্রূপা গসিায় এই প্রীবত উবেত হয়। 

ভদতির সদ্, তাঁর আবরেত হদয় কৃষ্করা রেিিকীত্থন করদত 
পারদল শ্রীকৃষ্ অবত অদল্পই সন্তুষ্ হদয় রান। তখনই বতবন বনদজদক 
বেদয়৩ গেন। শ্রীকৃদষ্র হদয় তাঁর এিং ভতি�দির গসিা করদত করদত 
আর তাঁর করা শুনদত শুনদত, িলদত িলদত বতবন এদকিাদর িশীভুত 
হদয় রান। রবে প্রীবতর এই chord িা linkিা ধারিায় ও আচরদি আনদত 
পাদর, তাহদল শ্রীকৃদষ্র বেদক জীিাত্মা েুিদি। শ্রীকৃষ্দক জানিার এই 
সাধন প্রিালী হ’গলা শুদ্ ভবতিদরা�। তাই শ্রীশ্রীদ�ৌরসুন্দর ভতিস্ 
এিং রেিি-কীত্থদনর উপর এত গজার বেদয়দেন। তাঁর করা শুনদত 
শুনদত িলদত িলদত বতবন হৃেদয় অিরুদ্ হদয় রান । 
 িমৃ্বতঃ স্কথা কৃষ্ণঃ পণু্যশ্রবণক়ীর্ম্মিঃ ।
 হৃদ্তিঃজস্া হ্যভরোক্ণ ক্বধুজিাক্ত সুহৃৎ সতাম ॥ (ভাঃ)
 সজদ্া হৃদ্বরুধ্যজতহত্র কৃক্তক্ভঃ শুশ্রূষকু্ভস্তৎক্ষণাৎ । (ভাঃ)
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তাই শ্রীকৃষ্ িদলদেন—“ভতিদক রবে আমার করা িলদত পাদরা, 
তাহদল আবম অবত শীঘ্র প্রীত হই। আমার ভদতির বনকি আমার করা 
কীর্্থন করদল আমাদক গরমন সুখ গেয়, মনুষ্যদলাদক গতমন সুখ, আর 
গকউ বেদত পাদর না ।”
 িাহং ক্তষ্াক্ম চবকুজন্ গরাক্�িাং হৃদজয় ি চ ।
 মদ্ভতিাঃ রত্র �ায়ক্তি তত্র ক্তষ্াক্ম িারদ ॥

বিকুন্ঠ অচ্থদনর স্ান, গকিল পজূা—কীর্্থন গসখাদন গনই । 
গরাব�রা ধ্যান বনদয়ই রাদক। আর ভতি�ি কীর্্থন রদস মগ্ন রাদকন। 
কীর্্থনই ভতিদের প্রাি। শ্রীকৃষ্ বপ্রয়রেিা । তাই তাঁর মবহমা শুনদল 
িলদল, বতবন শীঘ্র শীঘ্র প্রীত হন। এবি একবি �ভীর secret । এই 
রহস্বি স্বরূপ শবতির দ্াদর প্রকবিত হয়। রা�মা� ্থ ভজদনও কীর্্থনই 
আরেয় । ব্রজ-িালক�ি তাঁদের বপ্রয়তম শ্রীকৃদষ্র বিরদহ গকঁদেদেন 
আর আকুল হদয় তাঁর মবহমা ও গুি কীর্্থন কদরদেন; তাঁদক �ান 
গ�দয় গ�দয় গডদকদেন । বপ্রয়জনদক সিাই ডাদক। শ্রীকৃদষ্র মত গকহই 
বরিভুিদন বপ্রয় গনই। সাধু সদ্ তাঁর করা শুনদত শুনদত এই বপ্রয়ত্বদিাধ 
জীদির হৃেদয় জাদ�। সাধু সদ্ই বপ্রদয়র প্রবত গসিা প্রিবৃর্র উেয় হয়। 
প্রীবতর কার্থ্যই হ’গলা তাঁদক গশানা, তাঁদক িলা, তাঁদক ধ্যান করা। 
কতকগুবল নীবত শুদন গ�দলই চলদি না। এ পদর চলিার েৃঢ় সংকল্প 
রাকা চাই । শ্রীকৃদষ্র সদ্ সম্বন্ পাবতদয় রস সৃবষ্ হদল তখন তাঁর 
করায় রুবচ হয়। এই রুবচ িা রবতর উেয় না হদল ভবতিপদর গকউ চলদত 
পাদর না। ভতিরাজ শ্রীপ্রহ্াে মহারাজ তাই গকঁদেদেন—“আমার মত 
েীন ি্যবতির গতামার মধুর করায় রুবচ হ’দলা না, গতামাদক বক ক’দর 
পাদিা ।”

রাঁরা শুদ্ভদতির সদ্ হবরকরায় রুবচ লাভ কদর বন, তারা সি 
সময় ভবতি রাজন করদত পাদর না । হবরকরার আরেদয় জীিনরাপন 
করদত হদল মহামহা ভা�্য চাই । কৃষ্করাদক বরবন অন্তদরর সদ্ 
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আরেয় কদরন, বতবন িাস্তবিকই ভবতির অবধকারী হন । তখন জীিদন 
ইতর িাসনা আর জাদ� না। ভতিসদ্ পবরচর্থ্যা ও প্রসদ্র দ্ারা 
জীদির ভবতিসংস্কার �বঠত হয়। তখনই গস পায় ভবতিলতা িীজ । 

এই ভবতিিীজ সাক্ষাৎ হবরদতািি।  ভতি সাধুর কৃপায় গসই জীিদক  
বনত্য রেিি কীর্্থন জদল গসচন করদত হয়। তদিই কৃষ্ করায় রুবচ বেন 
বেন িাড়দত রাকদি। এই রুবচ এদলই স্বচ্দন্দ গস ভবতিপদর চদল গরদত 
পারদি। ভবতির প্রাি স্বরূপ হবরকরায় রুবচ এদল অন্যবেদক েৃবষ্ রাদি 
না । ভবতির এই সংস্কার আনদত গলখাপড়া, কম্থজ্ান-বিরাদ�্যর গকান 
প্রদয়াজন গনই । এই সি গরা�্যতা ভবতির অবধকার আদন না। হবরকরায় 
রুবচ নাহ’দল পাবণ্ডত্য, ধন, জন, বিরা�্য সি বকেুই বনষ্ফল। আর রবে 
হবরকরায় রুবচ হয়, তাহদল সাধনভবতি, ভািভবতি, গপ্রমভবতির পদর 
ক্রমদসাপান ধদর শ্রীকৃষ্চরি কল্পিদৃক্ষ আদরাহি করদি । সাধুস্ই 
কৃষ্দপ্রম লাভ করিার জন্মমলু । 
 কৃষ্ণভক্তি েন্মমলূ হয় ‘সাধুস্’।
 কৃষ্ণজপ্রম েজন্ম গতঁজহা পিুঃ অ্ ।

—(শ্রীজচতন্যচক্রতামতৃ মধ্য—২২।৮০

শ্রীভ�বাি ও শ্রীভক্তির স্রূপ
শ্রীভ�িান তাঁর স্বরূপশবতির দ্াদর বনত্য বচে-বিলাসিান এিং 

জীদির প্রবত অহহতুক কৃপাপরিশ হইয়া তাঁহার এই বচে-লীলার প্রপদঞ্চ 
গর অিতরি, উহাও তাঁহার স্বরূপ-শবতির অবচন্ত্য প্রভাদি মায়াগুিাতীত 
হইয়া বিরাজমান রাবকদলও আধ্যাবক্ষক�ি স্বরূপ শবতির লীলা 
বিবচরিীরতুি শ্রীভ�িাদনর এই অিতার লীলাদক মায়াশবতির পবরিাম 
িবলয়া ধারিা করায় তাঁহার শ্রীচরদি অপরাধ কবরয়া তাঁহার মাধুর্থ্য 
আস্বাে হইদত িবঞ্চত রদকন। তাঁহাদের এই কবল্পত ধারিাদক ভ�িান 
শ্রীকৃষ্ �ীতায় অজি্থ নুদক লক্ষ্য কবরয়া তীব্রভাদি বনন্দা কবরয়াদেন— 
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 অবোিক্তি মাং মঢ়ূা মানুষ়ীং তনুমাক্শ্রতম্ ।
 পরংভাবমোিজতিা মম ভূতমজহশ্বরম্ ॥
 গমাঘািা গমাঘকর্ম্ম াজণা গমাঘ্ঞািা ক্বজচতসঃ ।
 রাক্ষস়ীমাসুর়ীজঞ্চব প্রকৃক্তং গমাক্হি়ীং ক্শ্রতাঃ ॥

—শ্রীমদ্ভ�বদ�়ীতা-৯।১১-১২

অর ্থাৎ সি্থভতূ মদহশ্বররূপ আমার পরম ভাি জাবনদত না পাবরয়া 
মখূ ্থ�ি আমাদক মানিতনু গ্হিকারী িবলয়া প্রাকৃত িবুদ্ কদর। 
তাহারা বনষ্ফলাশাবিবশষ্, বনষ্ফল কম্থা, িরৃা জ্ানী ও বিবক্ষতি বচর্ হইয়া 
িবুদ্ভ্রংশকাবরনী রাক্ষসী ও আসুরী প্রকৃবত আরেয় করতঃ আমাদক 
অিজ্া কদর । 

শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভু জীদির একমারি পরম পুরুিার ্থ  গর স্বয়ং ভ�িান 
ব্রদজন্দ্রনন্দন শ্রীকৃদষ্র গপ্রম-গসিা প্রাবতি—ইহা তারস্বদর কীত্থন 
কবরয়াদেন। শ্রীকৃষ্ গপ্রমারূপ পরম পুরুিাদর ্থর বিবশষ্্য কীত্থন কবরদত 
ব�দয় শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীরূপ গ�াস্বামীপােদক িবলদতদেন—
 এইজতা পরম ফল পরম পরুুষাথ ম্ম ।
 রার আজ� তৃণতুল্য চাক্র পরুুষাথ ম্ম ॥

—শ্রীজচঃ চঃ ম ১৯।১৬৪
 অক্ভজধয় িাম ভক্তি, গপ্রম প্রজয়ােি ।
 পরুুষাথ ম্মক্িজরামক্ণ, গপ্রম মহাধি ॥
 কৃষ্ণমাধুরম্ম্য গসবা প্রাক্তির কারণ ।
 কৃষ্ণজসবা কজর কৃষ্ণরস আস্াদি ॥

—শ্রীজচঃ চঃ ম ২০।১২৫, ১২৬

এই কৃষ্দপ্রমরূপ পরম পুরুিাদর ্থর একমারি সাধন গর শুদ্ভবতি, 
বনগুি ্থভবতি তৎপ্রসদ্ও শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীরূপ গ�াস্বামীদক 
িবলদতদেন— 
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 অন্য-বাঞ্া, অন্য-পূো ছাক্ড ্ঞািকমম্ম ।
 আনুকূজল্য সজবম্মক্্রিজয় কৃষ্ণানুি়ীলি ॥
 এই শুদ্ধভক্তি—ইহা চহজত গপ্রমা হয় ।
 পঞ্চরাজত্র, ভা�বজত এই কথা কয় ॥

—শ্রী চচঃ চঃ ম ১৯।১৬৮, ১৬৯
শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রেবশ ্থত শুদ্ভবতি সাধদনর বিবশষ্্য হইদতদে 

গর, এই ভবতির মদধ্য কম্থ–জ্ান–গরা�রূপ সাধদনর গকান অ্ বমরেি 
রাবকদি না এিং তদ্ তদ্ সাধদনর সাধ্য গর ভুবতি–মবুতি, তাহারও 
আকাঙ্কা রাবকদি না। একমারি শ্রীকৃষ্-ভবতিকাম হইয়া সদি্থবন্দ্রদয় 
শ্রীকৃষ্ অনুকলূ অনুশীলনই এই ভবতির সাধন। এই কৃষ্ ভবতি িা কৃষ্ 
প্রীবত শ্রীকৃদষ্র হ্াবেনী  প্রধান স্বরূপশবতির িবৃর্ বিদশি। এই সম্বদন্ 
শ্রীল জীি গ�াস্বামীপাে শ্রীভা�িত সন্দদভ্থ  ভবতির তত্ত্ব ও স্বরূপ িি ্থনা 
প্রসদ্ িবলদতদেন— 
 “পরমসারভূতায়াক্প স্রূপিজতিঃ সারভূতা হলাক্দি়ী িাম
 রা বকৃ্র্স্তস্যা এর সারভূজতা বকৃ্র্ ক্বজিজষা ভক্তিঃ।”

—শ্রীপরমার্-সদিভম্ম ৯৩ অনু
শ্রী ভ�বাজির  পরম সারভূত স্রূপিক্তির সারভূত হ্াক্দি়ী িাম়্ী 

গর বকৃ্র্, তাহার বকৃ্র্ ক্বজিষই ভক্তি ।
এই ভবতি স্বরূপ শবতির িবৃর্ িবলয়া বনগু্থিা ভবতির �ল – গপ্রম। 

এই বনগু্থিা, আত্যবন্তকী, অক্কঞ্চিা ভক্তি সাধজির একমাত্র মলূ কারণ 
শ্রীকৃষ্ণ ও কৃষ্ণভজতির কৃপা । গসই গহতু শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভু িবলদতদেন—
 “ব্রহ্মাণ্ড ভ্রক্মজত গকাি ভা�্যবাি ে়ীব ।
 গুরু-কৃষ্ণ-প্রসাজদ পায় ভক্তিলতা ব়ীে” ॥

এখাদন শ্রীভবতিলতািীজ অদর ্থ শ্রীকৃষ্-গপ্রমভবতির িীজ। অর ্থাৎ 
শ্রীকৃষ্ গপ্রম লাদভর মলূ কারি গর শ্রীকৃষ্ ও কৃষ্ভদতির কৃপা—ইহাই 
বিদশি ভাদি প্রবতপােন কবরদতদেন। কারি শ্রীকৃষ্ গপ্রমা শ্রীকৃষ্ ও 
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শ্রীকৃষ্ভদতির মদধ্য বনত্য অিবস্ত। ইহা অন্যরি রাদক না। গসই গহতু 
শ্রীকৃষ্ ও শ্রীকৃষ্ভদতির কৃপা ি্যতীত অন্য গকান প্রকাদর পাইিার 
উপায় নাই। শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীসনাতন শ্রীদ�াস্বামীপােদক িবলদতদেন—
 “কৃষ্ণভক্তি–েন্মমলূ হয় ‘সাধুস্’।
 কৃষ্ণজপ্রম েজন্ম, গতঁজহা পিুঃ মখু্য অ্ ॥

—(শ্রীজচঃ চঃ মধ্য ২২।৮০)
 “মহৎ-কৃপা ক্বিা গকাি কজমম্ম ‘ভক্তি’ িয় ।
 কৃষ্ণভক্তি দূজর রহু, সংসার িজহ ক্ষয় ॥”

—(শ্রীজচঃ চঃ মধ্য ২২।৫১)
গর ভবতিদত শ্রীকৃদষ্র বপ্রয় ভ�িদ্দতির স্ প্রাধান্য রাদক না 

অরচ ভ�িাদনর অনুশীলন রাদক, উতি ভবতির �ল ভুবতি-মবুতি পর্থন্ত।  
িি ্থারেম বিবহত ধদম্থর পালন, িি ্থারেমবিবহত কম্থ�ল দ্ারা কৃদষ্র 
অচ্থন িা জ্ান বিরাদ�্যর িদল বচর্শুবদ্ লাভ কবরয়া পদর কৃষ্ভবতি 
লাদভর প্রদচষ্া—এইসি সগুিা বমরে ভবতির �ল ভুবতি, মবুতি িা 
গপ্রম মারি প্রাবতি পর্থ্যন্ত উেয় করাইয়া বনরস্ত হয়; ভ�িানদক িশীভুত 
কবরদত পাদর না। গর ভবতির দ্ারা শ্রীকৃষ্ িশীভতূ হন না, শ্রীমন্মহাপ্রভু 
গসই ভবতির আের কদরন নাই। শ্রীহচতন্য চবরতামদৃত শ্রীরায়-রামানন্দ 
সংিাদে ইহা আমরা গেবখদত পাই। শ্রীরায়-রামানদন্দর বনকি 
শ্রীমন্মহাপ্রভুর সাধ্যসার, ভবতির-স্বরূপ বনি ্থয় কবরদত িবলদল শ্রীরায়-
রামানন্দ প্ররমতঃ কম্থ বমরো, জ্ানবমরো ভবতিদক “সাধ্যসার” িবলয়া 
বনি ্থয় কবরদল বতবন উহা িাহ্য িবলয়া প্রবতপন্ন করায় শ্রীরায় রামানন্দ 
“জ্ান শনূ্যা ভবতি সাধসার”—ইহা কীত্থন কবরয়া প্রমাি স্বরূপ 
শ্রীমদ্া�িদত শ্রীকৃদষ্র প্রবত ব্রহ্মার উবতি িি ্থন কদরন— 
 “্ঞাজি প্রয়াসমদুপাস্য িমতি এব
 ে়ীবক্তি সর্খুক্রতাং ভবদ়ীয়বার্ম্ম াম ।
 স্াজি ক্স্তাঃ শ্রুক্ত�তাং তনুবাঙ্মজিাক্ভজরম্ম
 প্রায়জিাহক্েতক্েম্ম জতহপ্যক্স চতক্স্তজলাক্যাম”॥

—(শ্রীভাঃ ১০।১৪।৩)
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অর ্থাৎ ব্রহ্মা শ্রীভ�িানদক কবহদলন—গহ ভ�িন বনদভ্থে 
ব্রহ্মবচন্তারূপ জ্ানদচষ্াদক সম্পনূ্থরূপ েরূ কবরয়া গর ভতি �ন আপনার 
চরদি শরি গ্হি কবরয়া সাধুমখু বি�বলত একমারি আপনার করা রেিি 
কবরিার জন্যই জীিন ধারন কদরন ও কায়মদনািাদক্য সাধুপদর বস্ত 
রাদকন, বরিদলাদকর মদধ্য আপবন অবজ্থ ত হইদলও তাঁহারা আপনাদক 
জয় কদরন । 

শ্রীমন্মহাপ্রভু উতি গ্াদকর তাৎপর্থ্য কম্থ-জ্ান শনূ্যা শরিাপবর্ময়ী 
গকিল সাধুস্ প্রাধানা ভ�িল্ীলা করা রেিি কীর্্থনাবত্মকা শুদ্া 
ভবতিদত ভ�িে িশীকরি রূপ গকিলাভবতির মখু্য �দলর উেয় গেবখদত 
পাইয়া উতি  প্রকার সাধন-ভবতিদকই প্রশংসা কবরয়া উহা স্বীকার 
কবরদলন । গসই গহতু  শ্রীমন্মহাপ্রভু–প্রেবশ ্থত গকিলা-ভবতির একবি 
বিবশষ্্য হইদতদে গর—এই ভবতির সাধদন কম্থ-জ্ান-বিরাদ�্যর গচষ্ার 
বেদক সাধদকর লক্ষ্য রাদক না, গকিল মারি সাধুস্ ও তৎকৃপাজাত 
শরিাপবর্ ও শ্রীভ�িল্ীলা করা রেিি কীত্থদন রুবচ প্রাতি হইয়া উহারই 
ক্রদমান্নত সাধনািস্ায়  বনষ্া ও আসবতি লাভ কবরয়া শ্রীকৃদষ্ রবত 
লাভ কদরন। গসই রবত �াঢ় হইয়া শ্রীকৃষ্ গপ্রম জন্মায়। গপ্রদম শ্রীকৃষ্ 
গসিা মাধুর্থ্য লাভ কবরয়া সাধক গপ্রম বসবদ্দত ধন্য হন । শ্রীভ�িানও 
তাহার গপ্রম গসিাকৃষ্ হইয়া তাহার িশীভতূ হন ।  

শ্রীব্রদজন্দ্রনন্দন শ্রীকৃদষ্র গপ্রমদসিা লাদভর একবি বিদশি বিবশষ্্য 
হইদতদে গর—উহা গকিলা ভবতির বিধভবতির দ্াদর গপ্রম-প্রাতি 
হইয়াও তাহার গসিা লাভ হয় না। একমারি রা�–মাদ� ্থ ব্রদজর শুদ্ 
োস্, সখ্য, িাৎসল্য ও মধুর ভাদির আরেয় রা�াবত্মক ব্রজিাবস �দনর 
ভাদির অনুসরদি গলাভ প্ররতুি হইয়া তাহাদের অনু�মদন রা�-চাবলত 
হইয়া রাঁহারা ব্রদজন্দ্রনন্দন শ্রীকৃদষ্র গপ্রম গসিার অনুশীলন কদরন, 
একমারি তাঁহারাই ব্রদজর নন্দন শ্রীকৃদষ্র গপ্রম গসিালাদভর অবধকারী 
হন। ব্রদজন্দ্রনন্দন বকদশার গশখর শ্রীকৃষ্ তাঁহার অন্যান্য স্বরূদপর 
অংশী ও অন্য শ্রীকৃষ্-বিগ্দহর ধদম্থ  ধম্তী িবলয়া তাঁহার বকদশারলীলা 
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তাঁহার অন্যান্য স্বরূপ ও বিগ্দহর রািতীয় লীলা হইদত পরদমাৎকি্থতা 
লাভ কবরয়াদে। শ্রীকৃদষ্র এই বকদশার লীলার মধুর রদসর একমারি 
পবরকর হইদতদেন ব্রদজর বকদশারী ব্রজা্না�ি। বকদশার গশখর 
কৃদষ্র অসদমাদ্্থ  রূপমাধুর্থ্য, গিিুমাধুর্থ্য ও লীলামাধুর্থ্য রাহা পদূি্থ 
িবি ্থত হইয়াদে, গসই অপিূ্থ মাধুর্থ্য বিবশষ্ বকদশার কৃদষ্র গসিালাদভর 
একমারি পবরপাবি হইদতদে – ব্রদজর বকদশারী – সখী�দনর শ্রীকৃদষ্র 
মধুর গসিা পবরপাবিদত গলাভ প্ররতুি হইয়া তাঁহাদের ভাদির অনু�মদন 
শ্রীকৃদষ্র মধুর গসিা প্রাবতি। ব্রজদ�াপী�দির মদধ্য গপ্রদমর মহাভাি 
স্বরূবপনী শ্রীরাধাঠাকুরানীই তাঁহার গপ্রম গসিা বিবশদষ্্য বকদশার 
গশখর শ্রীকৃষ্দক অবধক িশীভতূ করায়—তাঁহার গপ্রদমর উৎকি্থতা 
ব্রদজর অন্যান্য গ�াপী�ি অদপক্ষা অবধক।  গসই গহতু,  শ্রীমন্মহাপ্রভু 
শ্রীরাধাদপ্রদম িশীভতূ শ্রীকৃদষ্র গপ্রমদসিালাভই পুরুিাদর ্থর পরাকাষ্া, 
ইহা সি্থদতা ভাদি তাঁহার বশক্ষা ও লীলায় প্রেশ ্থন কবরয়াদেন ।

শ্রীস্বরূপ-রূপানু� শ্রীরাধা বনত্যজন শ্রীশ্রীদ�ৌড়ীয় গুরুপােপদদ্মর 
আনু�দত্য ভা�্যিান জন তাঁহার রা�ানু�া সাধন পবরপাবিদত ব্রদজ 
শ্রীরাধা কৃদষ্র গসিা লাদভ ধন্য হন। শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীরায়-রামানদন্দর 
বচদর্ গপ্ররিা বেয়া তাঁহার বনকি প্রশ্ন কবরয়া তাঁহার শ্রীমদুখ কীত্থন 
করাইয়া ভা�্যিান জন�িদক এই বন�ঢ়ূ গপ্রম বশক্ষা বেয়াদেন। শ্রীহচতন্য 
চবরতামদৃত শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীরায়-রামানদন্দর বনকি প্রশ্ন কবরদতদেন—
 ‘সাধ্যবস্তু’ ‘সাধি’ ক্বিা গকহ িাক্হ পায় ।
 কৃপা কক্র’ কহ, রায়, পাবার উপায় ॥
 রায় কজহ, - গরই কহাও, গসই কক্হ বাণ়ী ।
 ক্ক কক্হজয় ভাল – মদি, ক্কছুই িা োক্ি ॥
 গমার মজুখ বতিা তুক্ম, তুক্ম হও গশ্রাতা ।
 অত্যতি রহস্য, শুি, সাধজির কথা ॥
 রাধাকৃজষ্ণর ল়ীলা এই অক্ত �ঢ়ূতর ।
 দাস্য-বাৎসল্যাক্দ–ভাজব িা হয় গ�াচর ॥
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 সজব এক সখ়ী�জির ইহাঁ অক্ধকার ।
 সখ়ী চহজত হয় এই ল়ীলার ক্বস্তার ॥
 সখ়ী ক্বিা এই ল়ীলা পষু্ট িাক্হ হয় ।
 সখ়ী ক্বিা এই ল়ীলায় অজন্যর িাক্হ �ক্ত ।
 সখ়ীভাজব গর তাঁজর কজর অনু�ক্ত ॥
 রাধাকৃষ্ণ-কুঞ্জসবা সাধ্য গসই পায় ।
 গসই সাধ্য পাইজত আর িাক্হক উপায় ॥

(শ্রীজচঃ চঃ মধ্য ৮।১৯৬—২০৪)

শ্রীমন্মহাপ্রভু গশি লীলায় শ্রীকাশীবমদরের ভিদন �ম্ীরায় 
শ্রীস্বরূপ োদমাের ও শ্রীরায় রামানন্দ প্রভৃবত তাঁহার কবতপয় অন্তর্ 
পাি্থে �দনর সদ্ বনজ্থ দন কৃষ্ বিদচ্েজবনত বিরদহান্মাে শ্রীরাধাভাদি 
বিভাবিত হইয়া অন্ত্থ িাহ্যেশায় বকদশার গশখর শ্রীকৃদষ্র রূপ, গুি, 
লীলা, মাধুর্থ্য আস্বােদনর গর প্রকার ও পরাকাষ্া, এিং মধুর ভািাবরেত 
রা�ানু� সাধক�দনর ব্রদজ শ্রীরাধাকৃদষ্র গপ্রমদসিা-আস্বােন-
পবরপািীরূপ বসবদ্ ভবূমকার গর আেশ ্থ তাঁহার শ্রীরাধা নু�া সখীর 
ভাদি বিভাবিত শ্রীরাধাকৃদষ্র লীলা আস্বােদন প্রেশ ্থন কবরয়াদেন; 
তাহাই শ্রীস্বরূপ-রূপানু�-গ�ৌড়ীয় ভতি�দিরই গপ্রম বশক্ষার কন্ঠহার 
স্বরূপ।  শ্রীশচীনন্দন গ�ৌরহবরর এই উন্নত উজ্জ্বল শ্রীকৃষ্-গপ্রমবশক্ষাোন 
রূপ মহািোন্য লীলার স্রি কবরয়া শ্রীল রূপ গ�াস্বামীপাে ভা�্যিান 
জ�েিাসীর প্রবত তাঁহার আশীি্থাে বভক্ষা কবরয়া িন্দনা কবরয়াদেন— 
 “অিক্প ম্মতচর়ীং ক্চরাৎ করুণায়াবত়ীণ ম্মঃ কজলৌ
 সমপ ম্মক্য়তুমনু্নজতাজ্লরসাং স্ভক্তিক্শ্রয়ম।
 হক্রঃ পরুটসুদিরদু্যক্তকদম্বসদি়ীক্পতঃ
 সদা হৃদয়কদিজর সু্রতু বঃ িচ়ীিদিি ॥”

——
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ে়ীজবর ে়ীবজি স্-প্রভাব ও চবক্িষ্ট্য
পবততপািনািতার শ্রীশ্রীদ�ৌরসুন্দর এিং শব্দািতার 

শ্রীশ্রীমদ্া�িত এই দুই-এর মত উোর ও করুিার অিতার জ�দত 
আর অিতীি ্থ হন বন।  এদঁের মহা করুিার অিতার িলা হয় গকন ?  
এরঁা বক োন কদরদেন—এরঁা এক অত্যাচির্থ্য  অদলৌবকক িস্তু োন 
কদরদেন, এরঁা বিকুন্ঠ িস্তুর স্ োন কদর জ�ৎদক ধন্য কদরদেন। 
প্রীবত গরদক স্ হয় । গরখাদন প্রীবত গসখাদনই স্বৃত, গসখাদনই 
স্ । গচতদনর স্ ও আনদন্দর অনুভবূত আদে। জদড়র গচতনা গনই 
আনদন্দর অনুভবূতও গনই। গচতন স্বাভাবিক ভাদি সি সময় আনন্দই 
চাই। গচতদনর স্বাভাবিক ধম্থ  হ’দলা স্ চাওয়া। স্ চাওয়া গচতদনর 
ধম্থ  হ’দলও সদ্র বিচার চাতুদর্থ্যর প্রদয়াজন আদে। �ীতায় শ্রীভ�িান 
িদলদেন—“সং�াৎ সংজায়দত কামঃ ।”

সংদ�র গরদক কামনার উেয় হয়। বকদসর কামনা ? আনদন্দর 
কামনা । জীদির গর জাতীয় সং� ঘদি, গসই জাতীয় কামনার িা 
িাসনার উেয় হয় ।  শ্রীশ্রীদ�ৌরসুন্দর গপ্রম-বশক্ষা বেদত ব�দয় ভতি 
ও ভ�িাদনর সং�ই বশবখদয়দেন । রেদ্া পবূ্্থ ক ভতি ও ভ�বদ্গ্দহর 
েশ ্থন, স্পশ ্থন, ভতি সদ্ ভ�িেলীলা রেিি-কীত্থন-স্রনাবে করদল 
ভ�িে স্-রূপা-ভবতি লাভ হয়। জীি শ্রীভ�িাদনর এই লীলা রেিি 
কীত্থনাবের মাধ্যদম ভ�িাদনর স্ পায়, স্পশ ্থ পায়। তাই শ্রীশ্রী গ�ৌর 
সুন্দর ভতি ও ভ�িাদনর লীলা, রেিি, কীত্থনাবে কদর স্ করিার 
কুশলতা বশবখদয়দেন। স্ই জীিদক িদ্ কদর, মতুি কদর, ভতি কদর । 
িদ্ািস্ায়—জদড়র, মতুিািস্ায় আত্মার এিং ভতিািস্ায় ভ�িাদনর 
স্ হয় । ‘রবসক গশখর কৃষ্ পরম করুি’ বতবন পবরকর�দনর সদ্ 
বনত্য স্সুধারস সুখোন কদরন এিং বনদজ সুখী হন । সদ্র মদধ্য 
রস আদে। আনদন্দর আস্বােন সদ্র দ্ারাই হয়। ভ�িান শ্রীকৃষ্চন্দ্র 
বনদজর নাম রূপ, গুি, লীলা মাধুদর্থ্যর আস্বােন করাইয়া বনদজর 
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পবরকর�িদক আনন্দ বেদচ্ন এিং বনদজও আনন্দ পাদচ্ন । এই স্ 
সুধার আস্বােন লীলা গ�াদলাদক বনত্যকাল চলদে । 

জীি জড় নয়, গচতন এিং ভ�িাদনর বিবভন্নাংশ। শ্রীভ�িাদনর 
বতনবি শবতি—অন্তর্া শবতি, িবহর্া শবতি ও তিস্া শবতি । জীি 
তিস্া শবতি—গস অন্তর্া শবতি ও  িবহর্া শবতির মাঝখাদন আদে । 
জীি ইচ্া করদল অন্তর্া শবতির আরেয় গ্হি করদত পাদর অরিা 
িবহর্া শবতি জদড়র স্ও কবরদত পাদর । শ্রীভ�িাদনর অন্তর্া 
শবতি ও িবহর্া শবতি গরদক তিস্া শবতি পরৃক । অন্তর্া শবতি গরদক 
শ্রীভ�িাদনর অনন্ত ধাম, অনন্ত পবরকর ও অনন্ত লীলা হদচ্ । এই বনত্য 
লীলা প্রপদঞ্চ মায়ামগু্ধ জীি�ি গেখদত পায় না িা আস্বােন করদত 
পাদর না । গসই জন্য এই প্রপদঞ্চ শ্রীভ�িান কৃপা কদর অিতার-লীলা 
পবরগ্হ কদরন । শ্রীভ�িাদনর করুিার অিতার কার জন্য? মায়া-মগু্ধ 
জীদির উদ্াদরর জন্য । জদড়র জন্য নয় বকংিা স্বরূপ শবতির পবরিাদমর 
জন্যও নয়। তিস্া শবতির পবরিাম জীদির জন্যই প্রপদঞ্চ শ্রীভ�িাদনর 
অিতরদির প্রদয়াজন হয় । তিস্া শবতির পবরিাম অিসূবচ্োনন্দ 
জীদির স্ব-সুখানুসন্ানই তার ধম্থ  । 

আর স্বরূপ শবতির পবরিাম ভ�িে পবরকর�দনর ধম্থ  হদলা 
ভ�িাদনর সুখানুসন্ান করা। জীি স্বরূপ শবতি নয়—গস বচেংশ—
তার আনন্দ আদে। গর শবতির মদধ্য গচতনািা গনই—গসইজন্য তার 
আনন্দ চচ্থা নাই। জীি গচতন—তার আনদন্দর চচ্থা আদে এই আনদন্দর 
চচ্থা জীদির দুই বেদক গরদত পাদর। গর সর্ার আনন্দ দুই বেদক রায়—
গস তিস্ জীি । রাদের আনন্দ একবেদক, রারা ভ�িাদনর অংশ 
এিং ভ�িাদনর আনদন্দর বেদকই তাকায়, তাঁরাই হদচ্ন ভ�িাদনর 
পবরকর।  তাড়া স্বরূপ শবতির দ্াদর আনন্দ পান । জীি শবতির আনন্দ 
অনুভি আদে, জদড়র আনদন্দর অনুভি গনই । জীি শবতির সদ্র 
অনুভবূত আদে বকন্তু জদড়র তা গনই । এ জন্য আমাদের গুরুি� ্থ 
জীিদক িদলদেন ‘বচদেকরস’।  জীি শবতি দুদিারই স্ করদত পাদর, 
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গসইজন্য গস জীিশবতি িা তিস্া শবতি । বকন্তু স্বরূপশবতির একমারি ধম্থ  
হদলা ভ�িাদনর স্ করা। জীি ইচ্া করদল জড় আনন্দ গপদত পাদর 
বচে আনন্দও গপদত পাদর । এই জীি শবতির জন্যই ভ�িাদনর করুিা। 
স্বরূপ শবতির জন্য করুিার িা অিতাদরর প্রদয়াজন নাই। গসখাদন 
বনত্য আনন্দ। জদড়র স্ করিার গকান শবতি গনই। জীদির স্ লালসা 
আদে। এই সদ্র �দল জীদির বতন অিস্া হ’দত পাদর। রখন জদড়র 
স্ কদর, তখন গস িদ্, রখন বনদজর অর ্থাৎ আত্মার স্ কদর তখন গস 
মতুি; রখন গস তার একমারি প্রীবতর আস্পে ভ�িাদনর স্ কদর তখন 
গস ভতি। জীদির বরিবিধ অিস্া—িদ্, মতুি ও ভতিািস্া । 
ভ�িান ও ভ�িদ্দতির স্ ি্যতীত অদন্যর স্ করদল, জীি বনদজদক 
রক্ষা করদত পাদর না। রাদের মাবয়ক সদ্র িাসনা জাদ�, তাদের 
বনদজদক রক্ষা করা কবঠন। কারি জীি অিু মায়া বিভু ।  বিভুমায়া দ্ারা 
অিুজীি আিদ্ হ’দয় পদড়। ভ�িান �ীতায় িদলদেন— 
 “চদব়ী গহ্যষা গুণময়়ী মম মায়া দূরত্যয়া ।
 মাজমব গর প্রপদ্জতি মায়াজমতাং তরক্তি গত ॥”

—(�়ীতা ৭।১৪)

অর ্থাৎ “এই বেিী গুি ময়ী আমার শবতি, মায়া দুরবতক্রম্যা, 
তরাবপ রাহারা একমারি আমার শরিা�ত হন, তাঁহারা এই দুস্তর 
মায়াদক অবতক্রম কবরদত পাদরন ।” 

স্ই জীিন। স্ না িােদত পারদল অর ্থাৎ ভ�িাদনর স্ না 
করদল, ভ�িাদনর অবভবনদিশ গেদড় অন্য িস্তুদত অবভবনদিশ করদল 
জীদির দুঃখ ও ভয় হয় । 
 “ভয়ং ক্বৈত়ীয়াক্ভক্িজবিতঃ স্যা”
 দ়ীিাদজপতস্য ক্বপরম্ম্যজরাহস্মকৃ্তঃ ।
 তন্মায়রাজত বধু আভজের্ং ॥ —(ভাঃ ১১।২।৩৭)
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সদ্র দ্ারাই সদ্র গোি রাদি শ্রীকবপলদেি তাঁহার মাতা 
গেিহুবতদক িলদেন—মাবয়ক স্ হইদত পার হওয়ার একমারি উপায় 
সাধু ভদতির স্ । 
 “প্রস্মেরং পািমার্িঃ কবজয়া ক্বদুঃ ।
 স এব সাধুষ ুকৃজতা গমাক্ষবৈারমপাবতৃম ॥”

—(ভাঃ ৩।২৫।২০)
জড়স্ রবহত হদত হদি। িদ্ হদল জদড়র স্ হয়। এই স্ই 

জীদির দুঃদখর কারি। এই দুঃখ গেয় গক? ভ�িান িা মায়া গকহ এ 
দুঃখ গেয় না। জীি ভ�িে বিমখু হদয় জড়স্ চায়, গসইদহতু মায়ার ধম্থ  
তাহাদক স্পশ ্থ কদর। মায়া জড়া গস বক কদর স্ বেদি ? জীি মায়াতীত 
হদয়ও রখন মদন কদর আবম মাবয়ক তখনই তার জদড়র স্ হয়। গসই 
গহতু ভা�িত িলদেন—“পদরাহবপ মনুদতহনর ্থং তৎকৃতঞ্চাবভপদ্দত 
…………… ভাঃ।  জীি মদন কদর – আবম পুরুি, আবম স্তী, অহংকার 
গরদক আরম্ কদর ২৩বি মাবয়ক তদত্ত্বর মদধ্য গস পদড় হািডুুি ুখাদচ্। 
জড়ীয় মন, িবুদ্ অহংকার দ্ারা গস সুখ পাওয়ার গচষ্া করদে, বকন্তু 
এিা লয় হদয় রাদি। কারি সৃবষ্, বস্বত, লয় মায়ার ধর্্থ ।  স্বরূপ শবতির 
পবরিাম বনত্য িদল লয় হয় না। জীি িাসনানুসাদর দুবি অিস্ায় রাদক। 
জদড়র স্ িাসনা কদর িদ্ হয়, আর আত্ম স্, ভ�িৎ স্ কদর মতুি 
ও ভতি হদত পাদর। তদি গস বনদজর গচষ্ায় পাদর না জড় আসবতিদতই 
গস জদড়র সদ্ িদ্ হদয় পদড়দে। আিার সদ্র দ্ারাই আসবতি বেন্ন 
হয়। গক আসবতি বেন্ন কদর বেদত পাদর? সাধু,—সাধু গক ? গর সৎিস্তু 
অর ্থাৎ আত্মা িা ভ�িাদনর স্ কদর, গসই সদতর স্ না পাওয়া পর্থ্যন্ত 
জীদির িন্ন রাদি না।  সাধু আত্ম-স্কারী অরিা ভ�িৎ স্কারী।  
আত্মস্কারী মতুি, ভ�িৎ-স্কারী ভতি, মতুি সাধুস্ দ্ারা জীি মতুি 
হয়। ভতি সাধুস্ দ্ারা মতুি হদয় ভ�িাদনর স্ ও গসিা গপদয় ভতি 
হয়।  শ্রীদ�ৌরসুন্দর িলদেন “কৃষ্ভবতি জন্ম মলূ হয় ভতিস্” জীদির 
জড় স্ িাসনা সাধুর স্ দ্ারা রায়। ভ�িাদনর একনাম ‘সেনুগ্হ’।  
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ভ�িানদক ব্রহ্মা স্তি করদেন,—“সেনুগ্দহা ভিান” অর ্থাৎ সাধুই 
আপনার অনুগ্হ। জীিদক সাধুর দ্ারাই ভ�িান করুিা কদরন। 
ভ�িাদনর করুিাই জীিদক ভতি কদর। এই করুিা ভদতির মাধ্যদম 
আদস। ভ�িান জীিদক কৃপা কদরন—বনদজ অিতরি কদর অরিা 
ভতিদক অিতরি কবরদয়। ভ�িাদনর এই করুিা লীলা ভা�্যিান জীি 
রখন িঝুদত পাদর, তখন ভ�িৎ চরদি তার কৃতজ্তা জ্াপন কদর গশাধ 
করদত পাদর না । ভ�িান জীিদক স্ বেদচ্ন এই করুিার দ্াদর।  বকন্তু 
জীি স্ব-সুখ িাসনা িশতঃ ভ�িাদনর স্ পায় না ।  ভ�িান গসি্য, জীি 
গসিক। বনষ্পি গসিা ি্যতীত গসিক জীি গসি্য ভ�িাদনর স্ গপদত 
পাদর না। ভ�িান অিতার লীলা প্রকি কদর তার নাম, বিগ্হ, করা ও 
তাঁর ভতি বনত্যকাল প্রপদঞ্চ প্রকি গরদখদেন। জীি রখন গসদিান্মখু হদয় 
ভ�িাদনর এই নাম, বিগ্হ ও করা ভতি সদ্র মাধ্যদম গসিা করদত 
পাদর তখনই তার বিশুদ্া ভবতি-লাদভ গরা�্যতা আদস।  গসইদহতু 
ভ�িান ভবতি-বিবধ বেদত িদলদেন,—“মবল্্মদ্তিজন-েশ ্থন-
স্পশ ্থনাচ্্থ নম পবরচর্থ্যা স্তুবতঃ প্রহিগুিকম্থানুকীর্্থনম।। সৎকরারেিদি 
রেদ্ামেনুধ্যানমদু্ি।

শ্রীদ�ৌর সুন্দর জীিদক গপ্রম ভবতি বশক্ষা বেিার জন্য প্রপদঞ্চ 
অিতার লীলা প্রকি কদর ভতি ও ভ�িাদনর অিতার করাই স্ই 
বশবখদয়দেন অন্য বকেু বশখান নাই। গ�ৌর বনতাই দুই ভাই জীদির 
হৃেদয়র ভবতি ইতর িাসনা দুর কদর ভতি-ভা�িত ও গ্থে-ভা�িদতর 
স্ কুশলতা বশবখদয় গপ্রম ভবতি জীিদনর আেশ ্থ গেবখদয়দেন । 
গসইদহতু শ্রীহচতন্য চবরতামতৃকার িদলদেন, “দুইভাই হৃদজয়র ক্ষাক্ল 
অন্ধকার। দুই ভা�বত সজ্ করাি সাক্ষাৎকার।। এক ভা�বত – বড 
ভা�তবিাস্ত। আর ভা�বত ভতি ভক্তি রস পাত্র।  দুই ভা�বত বৈারা 
ক্দয়া ভক্তিরস।  তাঁহার হৃদজয় তাঁর গপ্রজম হয় বি ।।”  —(চচঃ চঃ 
আঃ ১।৯৮-১০০)

শ্রীভ�িান অবজ্থ ত হদলও বতবন ভবতির দ্াদর বজত িা িশীভুত 
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হন।  ভবতি অর ্থাৎ প্রীবত—উহা প্রীবতর বিিয় ও আরেদয়র মদধ্য রাদক। 
ভ�িান প্রীবতর বিিয়, ভতি প্রীবতর আরেয়। গরখাদন প্রীবত গসখাদন স্ 
িা স্বৃত। প্রীবতই সদ্র জীিন এই প্রীবত রাদক ভতি ও শ্রীভ�িাদনর 
মদধ্য। গসদহতু ভতি ভ�িদ্বতিমান।  ভ�িান ভতিভবতিমান। এই ভবতি 
ভ�িাদনর বনজ অন্তঃর্া শবতি হলাবেনীর িবৃর্।  ইহা ভতি-ভ�িাদনর 
মদধ্য অিবস্ত রাবকয়া ভদতির দ্াদর ভ�িানদক আহ্াবেত এিং 
ভ�িৎদ্াদর ভতিদক আহ্াবেত কবরয়া পরস্পরদক িশীভতূ করান।  
ভ�িান স্বয়ং িলদেন ভতিস্ আমাদক গর প্রকার িশীভতূ কদর আমার 
অন্য গকান স্বরূপ আমাদক গসইরূপ িশীভতূ করদত পাদর না, ভা�িত 
এই ভবতির মবহমা তারস্বদর কীর্্থন করদেন। গসই গহতু শ্রীমন্মহাপ্রভু 
শ্রীমদ্া�িতদক ভবতির অমল প্রমাি িদল স্বীকার কদরদেন।  ভতি 
কতৃ্থক ভ�িান গরমন িশীভতূ হন, ভবতির প্রবত পােক ভা�িত শাস্তও 
ভ�িানদক গসইরূপ িশীভতূ করদত সমর ্থ। গসইদহতু ভা�িত িলদেন – 
“ঈশ্বরঃ সদদ্া হৃদ্িরুধ্যদতহরি কৃবতবভঃ শুশ্রূিবুভস্তৎক্ষিাৎ” ………. 
ভাঃ  এই ভা�িত ভ�িাদনর অিতাদরর মবহমা িা তার নাম, রূপ, গুি, 
লীলার মবহমা তারস্বদর কীত্থন কদর জীিদক এই লীলার রেিি কীত্থন 
শুদ্া ভবতি রাজদনর বশক্ষা বেদয়দেন এিং িলদেন— 
 “সংসারক্সনু্ধমক্তদুস্তরমকূ্র্ত়ীজষম্মা ।
 িম্মান্যঃ প্লজবা ভ�বতঃ পরুুজষার্মস্য ॥
 ল়ীলাকথারসক্িজষবণমতিজরণ,
 পংুজসা ভজবক্বৈক্বধদুঃখদবাক্দ্দম্মতস্য । —(ভা ১২।৪।৪০)

স্বয়ং ভ�িান শ্রীকৃষ্ অিতার লীলা প্রকি কদর ভা�্যিান 
জন�িদক সাক্ষাৎ সং� োন কদর অন্তধ ্থান লীলা করদলও তার 
পরিত্তী কাদল ভা�িত রূদপ স্বয়ং প্রকবিত গরদক বনজ নাম, রূপ, গুি, 
লীলার সং� অদ্াবপও ভা�্যিান জীি�িদক বেদয় রাদচ্ন— ইহাই 
তাহার অহহতুকী করুিার পবরচয়। ভ�িান শ্রীদ�ৌরসুন্দর ভা�িত 
মবূত্থদত অিতীি ্থ হদয় ভতি�দনর দ্াদর ভা�িত আস্বােন কদর, ভতি 
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ও ভা�িদতর সং� দ্ারা গপ্রম জীিন বক ভাদি পুবষ্ লাভ কদর তাহা 
বতবন তার গশি লীলায়, স্বরূপ োদমাের ও রায়-রামানদন্দর বনকি 
গপ্রমার্্থ  হদয় ভা�িত রেিদনর লীলা প্রকি কদর গেবখদয়দেন, তাঁদের 
মদুখ ভা�িত িবি ্থত ভ�িাদনর লীলা মাধুরী রেিি কদর গপ্রমাবিষ্ হদয় 
তাঁহাবে�দক ভবূরে ভবূরে িদল প্রচার করদেন ।

শ্রীদ�ৌরসুন্দর রখন অবত বিরদহ কাতর রাকদতন তখন এরঁা দুই 
জন ভ�িাদনর লীলাকরা কীর্্থন কদর তাঁহাদক ভ�িাদনর সং� বেদয় 
সুখী করদতন। 

ভতি সদ্ ভ�িৎ লীলা করার আস্বােনই গপ্রমময় জীিদনর 
আেশ ্থ—ইহাই গ�ৌর সুন্দদরর গশি লীলার বশক্ষা। গপ্রবমক ভদতির 
সদ্ গপ্রমপ্রবতপােক শ্রীমদ্ািদতর আস্বােনই গপ্রম জীিদনর আেশ ্থ—
ইহাই শ্রীদ�ৌরসুন্দদরর বশক্ষা। 

শ্রীদ�ৌরসুন্দদরর বশক্ষায় বশবক্ষত হদয় আমরা গরন বনত্যকাল 
ভা�িত গুরু ও ভা�িত শাদস্তর জয় িন্দনা করদত পাবর ভা�িত-শাস্ত 
ও ভতি-ভা�িত আমাবে�দক অমায়ায় করুিা করুন, শ্রীদ�ৌরসুন্দদরর 
শ্রীপােপদদ্ম সকাতর প্রার ্থনা ।

—— 

সবম্মজশ্রষ্ ভেি
শ্রীকৃষ্ গর স্বরূদপ গ�াদলাক—িনৃ্দািদন লীলা করদেন, গসই 

‘রূদপর’ ভজনই সি্থদরেষ্ ভজন। তাঁহাদক ভজন করিার জন্যই 
শ্রীমন্মহাপ্রভু তারস্বদর গঘািিা করদেন ।  কর্্তী, জ্ানী, গরা�ী�দনর 
ন্যায় ভুবতি, মবুতি, বসবদ্র ভজন করদত িদলন নাই । 

শ্রীশ্রীরাধাকৃদষ্র লীলাবিলাদসর চমৎকাবরতা ও বিবশষ্্য আদে। 
তাঁহাদের এই বিলাদসর কাদে গরদত হদল, -  গসই ভাি, গসই গিশ, গসই 
আচাদর গরদত হদি; কর্্তী-জ্ানীদের এইভাি নাই, তাদের গস জ্াি ও 
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নাই; তাই তারা এ অবধকার গরদক িবঞ্চত। রাদের গরই ভাি গসই ভাদি 
গসই গসই গেি-গেিীর কাদে রায় এিং গসই গসই �ল পায়। 
 “গর রথা মাং প্রপদ্জতি তাংস্তজথব ভোম্যহম ।
 মম বর্ম্ম ানুবর্ম্মজতি মনুষ্াঃ পাথ ম্ম সবম্মিঃ ॥”

—(�়ীঃ ৪।১১)
ব্রদজর কৃদষ্র কাদে গরদত হদল, গসইভাদি ভাবিত হ’গল—

তাঁর কাদে রাওয়া রায় । তাঁর কাদে আর অন্য সকদলর কাদে রাওয়া 
এক নয়, গরমন িািার কাদে রাওয়া আর কাকা-গজ্যঠার কাদে রাওয়া 
এক নয়। 

জ্ানী�ি শ্রীকৃষ্দক মাবয়ক িবুদ্দত পজূা কদরন। তারা জ্াদনর 
প্রচারক । বকন্তু শ্রীমন্মহাপ্রভু ভবতির প্রচারক—বতবন ঐ সকল বিবেক 
জ্ানীদের কাদে ভবতির করা তুদল ধরদলন । ব্রহ্মানন্দী মায়ািােী 
সন্ন্যাসী শ্রীপ্রকাশানন্দ সরস্বতী বিোবন্তক পবণ্ডত শ্রীসাি্থদভৌদমর কাদে 
মহাপ্রভু ভবতির করা িলদলন । পরাবিদ্ার দ্ারা ভবতির অনুশীলন 
করদল ভবতিলাভ হয়—গপ্রমলাভহয়, ঐ ভাদি সাধন না করদল 
কৃষ্দক পাওয়া রাদি না । 

শ্রীিহৃদ্া�িতামদৃত িবি ্থত—“গ�াপ কুমার–নারে” সংিাদে জানা 
রায় গর,—গেি-গেিীদক পজূা করা,—বিকুন্ঠাবধপবত শ্রীনারায়িদক 
পজূা করা—এমন বক দ্ারকাবধপবত শ্রীকৃষ্দক পজূা করা এিং 
ব্রদজশতনয় শ্রীকৃষ্দক পজূা করা এক নয় ।  ঈশ্বর ভাদি শ্রীকৃষ্দক 
পজূা করদল, তাঁর ঈবশতা শবতির কাদে সম্ভ্রম িবুদ্ আদস—েরূ�ত 
সম্বন্ রাদক। গেিকীদেিী পুরিদক ঈশ্বর মবূর্্থ দত প্রকাবশত গেদখ সম্ভ্রদমর 
সবহত পুরি শ্রীকৃষ্দক স্তুবত করদলন। বকন্তু মাতা রদশাোর কাদে গস 
মর্থ্যাো—গস সম্ভ্রম নাই। বতবন শ্রীকৃষ্দক প্রাকৃত পুরি িবুদ্দত মারদেন 
—িাঁধদেন—শাসন করদেন; মর্থ্যাোর িালাই নাই । শ্রীকৃষ্চন্দ্রও 
তাহা স্বীকার কদর িাৎসল্যরদসর আস্বােন করদেন। ব্রজ সখা�দির 
বনকদি সখ্যরস এিং ব্রজদ�াপী�দির বনকি হইদত গপ্রমিশ্যতা স্বীকার 
কদর মধুর রদসর আস্বােন করদেন। ব্রজদ�াপী�দির সদ্ রা�চাবলত 
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মধরূ গপ্রদম বনত্য আিদ্। বকন্তু দ্ারকায় বিিাহ সম্বন্রতুি পবতরূদপ 
শ্রীকৃদষ্র প্রবত মবহিী�দির গস মধুর ভাি নাই। একমারি ব্রদজ 
গ�াপী�দির সবহত শ্রীকৃষ্ মধুর রদসর আস্বােন কদরন। ইহা অপ্রাকৃত 
গপ্রম-রাদজ্যর লীলা।  শ্রীকৃদষ্র এই ব্রজলীলার মাধুর্থ্য চমৎকাবরতা 
তাঁর অন্য গকান প্রকাশ িা বিলাস স্বরূদপর মদধ্যও নাই। গ�াদলাকপবত 
স্বয়ং ভ�িান শ্রীকৃষ্চন্দ্র তাঁর বনত্য পবরকর�দির সদ্ তাঁর বচন্ময় 
ধাম হইদত এই গভৌম প্রপদঞ্চ শ্রীিনৃ্দািন ধাদম অিতার লীলা প্রকাশ 
পবূ্্থ ক তাঁহাদের সবহত প্রীবতরস আস্বােন কদরন ।  তাঁহার এই লীলা 
বনত্য। গেিতা�ি আবধকাবরক রূদপ শ্রীকৃদষ্র গসিা করদেন, তাঁরা 
অিতার নন। রবসক গশখর শ্রীকৃষ্চন্দ্র মায়ািদ্ জীি�িদক অপ্রাকৃত 
প্রীবতলীলা পবরেশ ্থন করাইিার জন্য গ�াদলাক হ’গত এই গভৌম জ�দত 
গনদম আদসন। ইহা জীি�দির প্রবত শ্রীকৃদষ্র একিা বিদশি করুিা। 
শ্রীশুকদেি—আবে ভতি মহাজন শ্রীমদ্া�িত আবে শাদস্ত িদলদেন—
ভবতিসাধন দ্ারাই শ্রীকৃষ্চন্দ্রদক লাভ করা রায়, অন্য গকান উপাদয় 
তাঁদক পাওয়া রায় না । 

শ্রীমদ্া�িদত বিশুদ্ গপ্রমভবতির করা িবি ্থত আদে। গসই বিশুদ্ 
অমলাভবতি লাভ করদত হদল ভ�িাদনর গুি-লীলা-আবে বিদশি 
রেদ্াপবূ্্থ ক রেিি করদত হয়, শুধু শ্রীমদ্া�িত রেিি িা পাঠ করদলও 
হদি না, কারি উহাদতও কারও কারও িবুদ্নাশ হয়। শ্রীমদ্া�িদত 
িবি ্থত গপ্রাজ্বঝতহকতি ধদর্্থ র করা রেিি কদর শ্রীকৃষ্লীলাবে শুনদত 
হদি, উর্মদ্াক শ্রীকৃদষ্র করা ‘িাচক’ রূদপ এ জ�দত প্রকাবশত।  
তাঁর গুিাবে কীর্্থন করার মত তাঁর প্রীবতকর আর বকেুই নাই। আর্্থ  
ও অর ্থার্তী হদয় শ্রীকৃষ্দক পজূা করা বনম্নস্তদরর সাধন।  কারি উহাদত 
স্বসুখ গহতু রতুি রাদক, হবরদতািি িবৃর্র অভাি আদে । 

“আর্ারামাশ্ মিুজয়া ক্িগ্রম্মন্া অপ্ুযরুক্জম ।
কুর্ম্ম তি্যজহতুক়ীং ভক্তিক্মত্মূ্ভতগুজিা হক্রঃ ॥”

—(ভাঃ ১।৭।১০)
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শ্রীহবরর এমন বচর্াকি্থকগুি গর আত্মারাম মবুন�ি পর্থ্যন্ত আকৃষ্ 
হদয় তাঁর ভজন কদরন । শ্রীদ�ৌরসুন্দর এিবম্বধ ভা�িত ধদম্থর করা 
প্রচার কদর মনুষ্য হ’গত পশু-পক্ষী পর্থন্ত সকলদক হবর ভজদন আকৃষ্ 
কদরদেন । 

শ্রীনারে গ�াপকুমার গক িলদলন—“গহ গ�াপকুমার! আমার 
হৃেয় গুহায় গর রত্ন লকু্াবয়ত আদে তাহা আবম এতবেন কাহাদকও 
প্রকাশ কবর নাই, গতামাদক এখন জানাইদতবে, গশান। ভ�িাদনর 
বিবভন্ন অিতার আবের অদনক ‘গুি’ আদে সত্য, বকন্তু স্বয়ংরূপ 
ব্রদজন্দ্রনন্দন শ্রীকৃদষ্র ‘গুি’ উহা হইদত অবধক, তাহা হইদতও সুমধুর। 
উর্মদ্াক ভ�িান শ্রীকৃদষ্র ‘গুি’—রসস্বরূপ, আনন্দস্বরূপ।  বকন্তু 
বনগু্থি ব্রদহ্মর করা শুষ্। ভ�িাদনর ‘হবর’ কৃষ্, ‘রাম’, প্রভৃবত স্বরূদপ 
‘হরি’ ‘আকি্থি’ ও ‘রমি’—এই সি গুি আদে। ঐসি ভা�িৎ 
স্বরূদপর নাম রেিি-কীত্থন করদলই জীদির মন তাঁর শ্রীচরদি আকৃষ্ 
হদয় রায় – এমন মধুর ভাি অন্য গকান উপাদয় হয় না। ব্রদজর কৃদষ্র 
গর বক গুি, তাহা না শুনদল ভজদন প্রীবত জা�দি না। তাঁর গুদির 
করা গশান। “ইত্থমু্তগুদনাহবরঃ” তাঁর গুদি সমস্ত জ�ত মগু্ধ হয়।  তার 
গুি রেিিই ভবতির মলূ করা। গহ গ�াপকুমার! ব্রদজন্দ্রনন্দন শ্রীকৃদষ্র 
অদু্ত গুদির করা গশান—রাহা ভ�িাদনর অন্যান্য স্বরূদপ নাই। 
শ্রীকৃষ্ ব্রদজর পবরকর�দির সদ্ গলৌবককভাদি সখা, বপতা, মাতা 
ইত্যাবের সম্বদন্ এিং গ�াপী�দির সবহত রা�চাবলত সম্বন্রতুি হদয় 
বিবচরি লীলা কদরন। গসখাদন বিবধর গকান িালাই নাই। শ্রীকৃদষ্র 
এই মাধুর্থ্যলীলা শুধু গ�াদলাদকই আদে—অন্য গকারাও ইহা নাই। 
িদ্জীি�ি এই লীলাদক শ্রীকৃদষ্র মাবয়ক লীলা মদন কদর। বকন্তু তাঁর 
লীলা অপ্রাকৃত—বেি্য; প্রাকৃত নদহ । 

শ্রীকৃষ্ গসিায় প্রীবত হদল তাঁর গুি শুনদত ভাল লা�দি। শ্রীকৃষ্ 
করা রেিদন রুবচ না হদল, গসিায় প্রীবত হদত পাদর না। রাঁরা কৃষ্ভতি 



268 শ্রীউপদেশ - চতুর ্থ খণ্ড

তাঁরা শুধু কৃষ্ গুি�ান কীর্্থন এিং রেিি করদিন। কৃষ্ নাম কীবর্্থত 
হদল গপ্রদমর িালাই অম্ল অনর ্থাবে বিনষ্ হদয় রায়।  শ্রীকৃষ্চন্দ্র 
তাঁহার গুি েড়াইিার জন্য কৃপা কদর ‘িাচক’ রূদপ গ�াদলাক গরদক এ 
ভদূলাদক অিতরি কদরদেন, আিার ভতি�ি তাঁর নাম-গুিাবে কীর্্থন 
করদল বতবন অমবন গ�াদলাক গরদক গনদম আদসন । শ্রীনাম স্বয়ং 
নামীরূদপ গেখা গেন । 

ভ�িান িলদেন – 
“মদ্ভতিাঃ রত্র �ায়ক্তি তত্র ক্তষ্াক্ম িারদ।”

গরখাদন আমার ভতি�ি আমার গুিানুকীর্্থন কদরন, গসখাদন 
আবম অিস্ান কবর । 

িি ্থারেম ধম্থপালন, জ্ান-বিরাদ�্যর সাধন িা �ুলচন্দদন 
শ্রীবিগ্দহর অচ্থন-আবে করদল শুধু হদি না। শ্রীকৃদষ্র নাম-রূপ-গুি 
আবে রেিিকীর্্থন না করদল সিই পণ্ডরেম হদি—তাঁদক পাওয়া রাদি 
না।  তাঁর করা রেিি-কীর্্থন করদলই তাঁর সুখ হয়। ইহাই তাঁর প্রবত িড় 
গসিা। মহািোন্য শ্রীকৃষ্হচতন্য মহাপ্রভু এই বশক্ষাই জ�দত বেদয়দেন । 

মহাভা�িত শ্রীরমরাজ িলদেন,— 
 এতাবাজিব গলাজকহক্স্মি পংুসাং ধমম্মঃ পরঃ স্মতৃঃ।
 ভক্তিজরাজ� ভ�বক্ত তন্নামগ্রহণাক্দক্ভঃ ॥

—(ভাঃ ৬।৩।২২)

একমারি ভবতিদরা� দ্ারাই ভ�িান শ্রীকৃষ্চন্দ্রদক পাওয়া রায়।  
তাঁর নাম-কীত্থনাবেদকই “ভবতিদরা�” িদল। শুধু কাঁসর-ঘণ্টা, করতাল 
আবে না িাজাইয়া, তাঁর গুি-করা কীর্্থন রূপ িাজনা িাজাদত হদি। 
কি ্থ দ্ারা তাঁর করামতৃ পান করদত হদি। খিদরর কা�দজ প্রবতষ্াকামী 
পুরুদির প্রশংসা সূচক সংিাে প্রকাবশত হদল তাঁর িড় উল্াস হয়,—
গসইরূপ শ্রীকৃষ্ তাঁর গুি-মবহমা করা শুনদল বতবন িড়ই উল্বসত হন।  
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তাঁদক সুখী করার জন্য আমাদের ইবন্দ্রয় দ্াদর তাঁর গসিা করদত হদি, 
—ইহাই সাধন-ভজদনর বিবশষ্্য। তাঁহার সবহত প্রীবতর সম্বন্ স্াপন 
কদর, তাঁর গুিাবে রেিন িা কীর্্থন করদল বতবন ভদতির  িশীভতূ হদয় 
রান । 

গহ গ�াপকুমার! এখন গ�াদলাকবিহারী অবজত ভ�িাদনর গুদির 
করা গশান । বতবন সাক্ষাৎ রূদপ সি্থো এই গভৌম জ�দত মর্্থ ্য জীদির 
নয়ন গ�াচবরভতূ না হইদলও বতবন ‘নাম’ রূদপ বনত্যকাল এখাদন 
প্রকবিত আদেন । তাঁহার ‘নাম’ প্রীবতরতুি হদয় কীর্্থন করদল বতবন 
কান খাড়া কদর রেিি গকন ।  তাঁর চতুর ভতি�ি রখন সদি্থবন্দ্রয় দ্ারা 
তাঁর পবরচর্থ্যা  কদরন এিং তাঁর গুিানুিাে কদরন, তখন বতবন অবজত 
হ’গয়ও ভতি�দির কাদে বজত হদয় রান। এইিাই ভতি�দির  ভজন–
চাতুর্থ্য। 

“গরই েি কৃষ্ণ ভজে গস বড চতুর।”

মহাপ্রভুর ভতি�ি িড় কৃপা কদর, এই সি করা শাদস্ত বলবপিদ্ 
কদর গ�দেন। তাঁদের এই অতুলনীয় োন জ�ৎ জীদির অমলূ্য সম্পে।  

ভ�িান শ্রীকৃদষ্র অন্তলীলার মদধ্য িনৃ্দািনলীলার মাধুর্থ্য 
সি্থদরেষ্। গসই লীলা বতবন রখন আস্বােন করদত ইচ্া কদরন, 
তখন বতবন গ�াদলাক গেদড়—তাঁর ঈশ্বরতদত্ত্বর গপাশাক গচহারাবে 
পবরত্যা� কদর এমনবক িহুবপ্রয় পবরকর�দির সং� গেদড় নরমবূর্্থ দত 
ব্রজভবূমদত চদল আদসন। এখাদন মা রদশাো কৃষ্দক োদমর দ্ারা 
িন্ন কদরন, ব্রজিালক�ি তাঁর সদ্ গখলা কদরন, তাঁর গ�াষ্লীলার 
স্ী হন। বতবন তাঁর বপ্রয়�দির সদ্ প্রাকৃতিৎ লীলা কদরন। বতবন 
ভতি�দির গপ্রদম িশীভতূ হদয় তাদের িশ্যতা স্বীকার কদর আনন্দ 
আস্বােন কদরন। ব্রদজর ভতি�ি কৃষ্দক গোি মদন কদর—পাল্য মদন 
কদর, তাঁর প্রবত প্রীবতর ি্যিহার কদরন। বতবন মররুায় আবিভু্থত হদলও 
গসখাদন ঐ প্রকার মধুর ি্যিহার কদরন নাই। বকন্তু বতবন ব্রদজ ঈশ্বর 
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হদয়ও তাঁর ঈবশতা গ�াপি কদর মাধুর্থ্যলীলা আস্বােন কদরন। ইহাই 
তাঁর অদলৌবকক লীলা। ব্রদজর পবরকর�ি কৃষ্দক ঈশ্বর িবুদ্ কদরন 
না। মা রদশাো তাঁদক কখন িাঁদধন, কখনও আের কদর গকাদল গনন। 
বতবন জাদনন—“কৃষ্ আমার গেদল” ব্রজভাি বিনা ব্রদজর কৃষ্ গসিা 
লাভ হয় না।  ব্রদজর কৃষ্ স্বীয় পাি্থে�িদক কৃপা পবূ্্থ ক বনজ সুখকর 
গসিা োন কদরন । 

ভ�িান শ্রীকৃষ্ তাঁর অপ্রাকৃত রূপ-মাধুরী বনদয়—বপ্রয় 
পাি্থে�িসহ এই গভৌম–িনৃ্দািদন অপ্রাকৃত লীলা প্রকাদশর জন্য 
প্রকবিত হন। তাঁর শ্রীমবূত্থ—তাঁর স্বরূপ শবতি গরা�মায়া কতৃ্থকই 
এই গভৌম-জ�দত প্রকাবশত হন । উহা প্রাকৃতিৎ নশ্বর নদহ । গসই 
মাধুর্থ্যময়রূদপ জ�ৎ গমাবহত হয় । এমন বক বতবন বনদজই আকৃষ্ হদয় 
পদড়ন ।  
শ্রীমদ্া�িত িলদেন—(৩।২।১২)
 ষন্মর্ম্ম ্যল়ীজলৌপক্য়কং স্জরা�মায়াবলং দি ম্ময়তা �হৃ়ীতম্ ।
 ক্বস্মাপিং স্স্য চ গসৌভঃ�জদ্ধম্ম  পরং পদং ভূষণভূষণা্ম্ ॥

—— 



পবরবশষ্



শ্রীজচতন্য-সারস্ত মজের গ্রন্াবল়ী

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

- শ্রীনিদ্ীপধাম-মাহাত্ম্য-মতুিা-মালা

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

- প্রকৃত উৎদসর সন্াদন
- পরমানন্দময় ধাদমর ধন

শ্রীল ভক্তি রক্ষক শ্রীধর গদবজ�াস্াম়ী মহারাজের গ্রন্াবল়ী :
- শ্রীভবতিরক্ষক হবরকরামতৃ
- শ্রীগুরুদেি ও তাঁর করুিা
- গপ্রমময় অদবিিি
- শাশ্বত সুখবনদকতন
- সুিি ্থ গসাপান
- শ্রীশ্রীপ্রপন্ন-জীিনামতৃম্

- শ্রীভবতিরক্ষক বেি্যিািী
- শ্রীবশক্ষাষ্ক
- অবভনি পুরিসুন্দর ভ�িান 

শ্রীদ�ৌরসুন্দদরর িবহ্ণ�ভ্থ  বিপ্রলম্ 
লীলার সমাহার

-শ্রীভবতিরক্ষক বেি্যিািী

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

- কল্যািকল্পতরু
- পরমার ্থ-ধর্্থ বনি ্থয়

ক্বক্বধ
- শ্রীশ্রীদপ্রমবিির্্থ
- শ্রীশ্রীহচতন্যভা�িত
- শ্রীশ্রীহচতন্যচবরতামতৃ
- শ্রীমদ্�িদ্গীতা
- শ্রীভবতিরসামতৃবসনু্ঃ
- শ্রী�� ্থ-সংবহতা

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



শ্রীজচতন্য-সারস্ত মজের গক্রিসমহূ
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 ্থবিহার,
নেীয়া, পবচিমি্, বপন নং ৭৪১৩১৫
গ�ান : ৯৬০৯৩০২৩১০

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

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

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

বামিুপাডা 
শ্রীহচতন্য শ্রীধর গ�াবিন্দ গসিা আরেম
গ্াম - িামনুপাড়া, গপাষ্ - খানপুর
গজলা - িদ্্থ মান, পবচিমি্, ভারত

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

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

গ�াবদ্ধম্ম ি
শ্রীলা শ্রীধর স্বামী গসিা আরেম
েশবিসা, গপাষ্ - গ�ািদ্্থ ন
গজলা - মররুা, বপন - ২৮১৫০২
উর্র প্রদেশ, ভারত
গ�ান :  ৮৬৩০৭৪৩০৬৩

বদৃিাবি
শ্রীহচতন্য সারস্বত মঠ ও বমশন
১১৩ গসিা কুঞ্জ, িনৃ্দািন, গজলা - মররুা,
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

একচক্া  ধাম
শ্রীহচতন্য সারস্বত কৃষ্ানুশীলন সংঘ
�ভ্থ ািাস (একচক্রা  ধাম),
গপাষ্ অব�স - িীরচন্দ্রপুর,
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
ভবঞ্জপুর, তারদকশ্বর, হু�লী
গ�ান : ৭৪৭৭৮৮১৯২৬, ৯৭৩৫৯৮৫৪১৬

�্া-সা�র 
শ্রীহচতন্য সারস্বত মঠ
গ্াম - চক�ুলডুবি, 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 - শাশপুর, গপাঃ - কালনা,
গজলা - িদ্্থ মান, পবচিমি্
গ�ান : ৮৩৪৮৯৪৯৩৬০

িাদিঘাট 
শ্রীহচতন্য সারস্বত সংকীর্্থন মহামণ্ডল
গ্াম ও গপাঃ - নােনঘাি,
গজলা - িদ্্থ মান, পবচিমি্

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

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

ইসলামপরু
শ্রীহচতন্য সারস্বত সংকীর্্থন মহামণ্ডল
গ্াম ও গপাঃ - ইসলামপুর,
গজলা - মবুশ ্থোিাে, পবচিমি্

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

গবতুড
শ্রীহচতন্য সারস্বত কৃষ্ানুশীলন সংঘ
গিতুড়, পারিসাদয়র, িঁাকুড়া,
পবচিমি্, গ�ান : ৯৯৩৩১৪৪৬০৯৬

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

পূবম্ম বধ ম্মমাি
শ্রীদ�ৌর-বনত্যানন্দ ও সোবশি আরেম
রতনবেবঘ, গজলা - পিূ্থ িধ ্থমান,
পবচিমি্, গ�ান : ৯৭৩৪৩২৮৯৬০

পঞ্চপল়্ী
শ্রীহচতন্য সারস্বত মঠ
পঞ্চপল্ী, গজলা - পিূ্থ িধ ্থমান, পবচিমি্
গ�ান : ৯১৪৪১৭৪৩৭৬

কাজটায়া
শ্রীহচতন্য সারস্বত সংকীর্্থন মহামণ্ডল
গ্াম ও গপাঃ - গমবজয়ারী, রানা - কাদিায়া
গজলা - পিূ্থ িদ্্থ মান, পবচিমি্



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

শ্রীহচতন্য সরস্বতী শ্রীধর গ�াবিন্দ
গসিারেম গে গমবসিদকা, 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 গভরাক্রুজ, এ.আর., 
জুয়ান গে বেওস বপজা ১৫৭
(এন্টার ই�নাবসও বে লা বলয়াদভ বন�াদরি) 
গভরাক্রুজ, গভরাক্রুজ, বস.বপ. ৯১৭০০
গ�ান : (৫২-২২৯) ৯৫৫ ০৯৪১
শ্রীহচতন্য সারস্বত শ্রীধর গ�াবিন্দ
গসিারেম গে গমবসিদকা, এ.আর.
গকাদলান পদয়ন্ট ২১৩ - ইনদট্বর ৭
গকাল. গসনদট্া. বস.বপ. ০৯৪৩০০, ওবরজািা, 
ভার., গমবসিদকা,
গ�ান : (৫২-২৭২) ৭২৫-৬৮২৮
শ্রীহচতন্য সারস্বত শ্রীধর গ�াবিন্দ
গসিারেম গে গমবসিদকা, এ.আর.
গ�মানদডা বভলালপ্যানদডা নং. ১০০ - ইনবি. 
১০৩ গকাল. গুয়াডলদুপ ইন. গডবল�াবসওন 
এ্যালভাদরা ওিাদর�ন, বস.বপ. ০১০২০ গমবসিদকা 
বসবি,
গ�ান : (৫২-৫৫) ৫০৯৭-০৫৩৩
শ্রীহচতন্য সরস্বতী শ্রীধর গ�াবিন্দ
গসিারেম গে গমবসিদকা, এ.আর.
কদল গজড ইবডএ�. ৪০ আইএনবি ২২ কল. ইউ 
এইচ আবলয়ানজা 
পপুলার বরদভাবলউসাইওনাবরয়া,
গডবল�াবসওন গকায়াওকন, বস.বপ. ০৪৮০০ 
গমবসিদকা বসবি,
গ�ান : (৫২-৫৫) ৫৬৭৭ ৮৩১৫
শ্রীহচতন্য সারস্বত শ্রীধর গ�াবিন্দ
গসিারেম গে গমবসিদকা, এ.আর.
গজায়াকুইন বরভাদডবনয়ারা নং. ৫০
কল. জারবডদনস গে গুয়াডলদুপ
গমাদরবলয়া, বমচ., বস.বপ. ৫৮১৪০
গ�ান : (৫২-৪৪৩) ২৭৫-২৮৭৫
শ্রীহচতন্য সারস্বত শ্রীধর গ�াবিন্দ
গসিারেম গে গমবসিদকা, এ.আর.
ক্যাবরদিরা িাইকুল - োপাি, বকদলাবমিার ১.৪, 
িাইকুল, ইউকািন, গমবসিদকা



সাউথ আজমক্রকা
ব্রাক্েল
শ্রীহচতন্য শ্রীধর গ�াবিন্দ গসিা আরেম
কৃষ্ শবতি আরেম, বপ.ও. িসি ৩৮৬
ক্যাম্পাস ডু গজারডাও, সাও গপৌদলা, ব্রাবজল, 
গ�ান : ০১২ ৩৬৬৩ ৩১৬৮
http://ashram.com.br
শ্রীহচতন্য সারস্বত শ্রীধর আসন
এিং গকসা গপ্রমা (গরটুিদরন্ট)
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
ইটিাডা োপজু ডু গসাল, ৬২০
গপারদিা এবলবগ্ - সাউর ব্রাবজল
গ�ান : (৫১) ৩২৬৮-১৩৮৩ এিং
(৫১) ৩২২২-৫৪১৭
গভজিেুজয়লা 
শ্রীহচতন্য শ্রীধর গ�াবিন্দ গসিা আরেম,
আদিবনো িুয় কন আদিবনো োমা, ববিন্তা 
পরমকরুিা, কারাকাস, গভবনজুদয়লা

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

ইউজরাপ
ইংল্যাণ্ড
শ্রীহচতন্য সারস্বত মঠ
৪৬৬ গ্ীি স্টীি
লণ্ডন ই১৩ ৯০বি, ইউ.গক.
গ�ান : (০২০৮) ৫৫২-৩৫৫১
http://scsmathlondon.org
শ্রীহচতন্য সারস্বত মঠ
ভবতি গরা� ইনবটিবিউি,
গগ্বভদল হাউস, হাদজলদমদর গলোজ
গ�লরাম, বমবডলদসসি, বি ডব্লউ ১৪ ৯বপ এসি, 
ইউ.গক., গ�ান : ৪৪ ২০৮৮৯০৯৫২৫
http://bhaktiyogainstitute.com
আয়ারল্যাণ্ড
শ্রীহচতন্য সারস্বত সঙ্ঘ
এ্যাদিন: িবরয়ান িাইদমাবন
(িাবলনাদমার গকা. গলইবট্ম)
গ�ান : ০৭১ ৯৬৪৫৬৬১

১৪, পাক্থসাইড, ওদয়সিদ�াড্থ  িাউন,
কাব্রি ওদয়মিদ�াআয়ারল্যাণ্ড
গ�ান : ০৮৬ ২৬২৬ ৪৭৫
ইটাক্ল
বভলা গ�াবিন্দ আরেম
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�া টুিবডও, ভায়া বে সন মাইদচদল, 
১২০০০১৫৩ গরামা, ইিাদল
গ�ান : ৩৯ ০৬ ৬৯৩৭১৫৫৬
মালটা
বে গলািাস গরাম গরা�া গসন্টার মঠ
গ�ান : [+৩৫৬] ৯৯৮৬ ৭০১৫



গিদারল্যাণ্ডস
শ্রীহচতন্য সারস্বত শ্রীধর আরেম
এ্যাদজাদরনওদয়� ৮০
১৩৩৯ বভ বপ আলদমদর, ন্যাোরল্যাডিস
গ�ান : ০৩৬ ৫৩ ২৮১৫০
হা্জগ্র
শ্রীহচতন্য সারস্বত মঠ
এ্যানড্াস গনাভাক নাব�ভানওয়াবয় ইউ বি 
৫২, এইচ-১০২৫ িডুাদপটি
হা্দগ্, গ�ান : (৩৬১) ৩৯৮০২৯৫
শ্রীহচতন্য সারস্বত গসিা আরেম
ইদডিার গসজাদপবস—অানন্দ িদ্্থ ন বড.
এইচ-১২২৩ িডুাদপটি
মদুভদলাডস উিকা ১৮/বি, হা্দগ্
টুরজক
শ্রী গ�াবিন্দ মঠ গরা�া গসন্টার
অািদুল্া গকভদডি গসাকক
নং ৩৩/৮, কানদকয়া ০৬৬৯০
আনকারা, িুরদক
গ�ান : ০৯০ ৩১২ ৪৪১৫৮৫৭ এিং
০৯০ ৩১২ ৪৪০ ৮৮ ৮২
উকরাইি
কাইভ. হারমাতনয়া স্টীি, ২৬/২,
“গরাটিক” গপ্স অ� কালচার
গ�ান : +৩৮ (০৪৪) ৪৯৬-১৮-৯১
+৩৮ (০৬৭) ৪৬৪-১৮-৯৪

শ্রীহচতন্য সারস্বত গসিা আরেম
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 দ্র 

রাক্িয়া
শ্রীহচতন্য সারস্বত কালচাদরল গসন্টার
মদস্কা, িলশয় বকদসবলনয় িুবপক ৭/২
গ�ান : +৭৪৯৫৬২৮৮৮৫
শ্রীহচতন্য সারস্বত মঠ
গসন্টবপিাস্থিা� ্থ, লাহিা
গ�ান : +৭(৮১২) ৪৯৮২৫৫৫
গতামস্ক, াকাদেদম�াদরাদোক, িাবিদলািা বস্তি 
১৬-৯০, গ�ান : ৭ ৯১৩ ১০৫ ৯৯ ৮১

আবখাক্েয়া
গশদলা দজীঘুিা, ২য় আবপ্সবলস্কয় িুবপক ১৫
গ�ান : ৭ ৯৪০ ৭১২ ৫৮৪৮, 
৭ ৯৪০ ৭ ৭০৬ ১০৮

এক্িয়া

থাইল্যান্
শ্রীহচতন্য শ্রীধর গ�াবিন্দ আরেম
৭৯/২৩ গমাওিান ওরাদিাবডন
এসওআই ওয়ািসাদডি
পািুমারাবন-রংবসি গরাড, পািুমারাবন,
ি্যাংকক, রাইল্যাডি
গ�ান : +৬৬ ৮১৯ ০৯৫ ৯১৭

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

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

শ্রীহচতন্য শ্রীধর গ�াবিন্দ গসিা আরেম
গপিাবলঙ জয়া সাবভ্থস গসন্টার,
নং ১৩ জালান ১৮/৬, তামান 
খানা�াপুরম, ৪৬০০০ গ�িাবলঙ জয়া, 
গসলান�র, মাদলয়াবশয়া, গ�ান : +৬০-১-
৬৩৩৮৬১৩০



ক্স্াপরু

শ্রীহচতন্য সারস্বত মঠ বসং�াপুর
এিং গ�াকুল গভবজদিবরয়ান গরসষু্দরন্ট
১৯ এিং ২১, আপার বডকসন গরাড,
বস্াদপার ২০৭৪৭৮, গ�ান : 
৬৩৪৩৯০১৮
গমািাইল : ৯০২৩৬৩৪১ এিং 
৯১৮৫৬৬১৩

ক্ফক্লপাইন্স
শ্রীলা শ্রীধর স্বামী গসিা আরেম
প্ররদন্ত : গ�াকুলানন্দ প্রভু

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

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

সাউথ গপক্সক্ফক

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

শ্রীহচতন্য সারস্বত আরেম
১৪, িবরয়ান স্টীি িবরয়ান্সদমড
চাম্থস, বকউএলবড, অদস্টবলয়া ৪৮৭০
গ�ান : ০৪৩২ ০৫৪ ০৪৮

ক্িউক্েল্যাণ্ড
১০৩০ গকাদিসভাইল বরভারদহড হাইওদয়,
বরভারদহড, অকল্যাডি
বনউবজল্যাণ্ড, গ�ান : ০৯ ৪১২৫৪৬৬

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

আক্রিকা 

সাউথ আক্রিকা
শ্রীহচতন্য সারস্বত আরেম 
৪৪৬৪, গমৌন্ট গরইদন দক্রদসন্ট
গলনাবসই সাউর, এসিদিন্সন ৪
গজাহাদনসিা� ্থ ১৮২০, গ�াম : ০১১ ৮৫২ 
২৭৮১, ০০২৭ ৮৩ ৩৮৪ ৭৩৬৭
শ্রীহচতন্য সারস্বত মঠ
গ�্যবনসি ৪০৬৮, দুি্থন, বিাজুল ুনািাল
গ�াম : ২৭ ৩১ ৫০৫ ৮৪ ৩৬

মক্রিাস
শ্রীহচতন্য সারস্বত মঠ আন্তজ্থ াবতক
নিদ্ীপ ধাম বস্তি, গলাং মাউন্টন
গ�ান : ২৩০ ২৫৬ ৩৪৬৬, ৭২৪ ৯৩৫২

ওদয়িসাইি :
scsmathinternational.com

ইদমইল :
info@scsmathinternational.com






