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শ্রীমেদে্ামের পরম দান

(১৯৯২ সোকল অক্রেক্লেোে প্রচোর�োকল 
পরেোরোধ্যেে ওঁ ক্িষ্ণু পোদ শ্রীল ভক্তিসুন্দর ম�োক্িন্দ 
মদিক�োস্োেী েহোরোকের পদ্মেণুকের হক্র�থোেেৃ )

আেোকদর শ্রী�ৃষ্োনুশীলে সেোকে 
শ্রীেদ্ো�িেম্ হকছে সিকচকে প্রোচীে এিং উর্ে 
গ্রন্থ । মর শ্রী�ৃষ্ দ্দ্পোেে মিদি্যোস সেস্ত ১৮ 
পণুরোণগুকলো রচেো �করকেে, মর সেস্ত মিদগুকলো 
ভো� �কর প্র�োশ �করকেে, মস শ্রী�ৃষ্ দ্দ্পোেে 
মিদি্যোস এই শ্রীেদ্ো�িেম্ রচেো �করক্েকলে । 

েোর আক� সেস্ত মিদ এ�টো প্রচণু র গ্রন্থরূকপ 
ক্েল, ক্�ন্তু মরকহেণু  �ক্লরণুক� েীকির স্কৃ্ে-শক্তি 
মিক্শ েে, মসকহেণু  েোকদর েঙ্গকলর েন্য মিদি্যোস 
সেস্ত মিদগুকলো চোরভোক� ভো� �করক্েকলে—
মসইভোকি প্র�োশ হকেক্েল ঋক কিদ, সোেকিদ, 
রেণুকি্যদ ও অথি্যকিদ । রক্দও ক্েক্ে চোরগ্রকন্থ 
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মিদক� ভো� �করক্েকলে, েিণু প্রকে্য�ক্ট গ্রন্থ িড়-
িড় গ্রন্থ হকে ক্�কেক্েল, েোই েোরপর মিদি্যোস 
ভোিকলে, “েীি (ক্িকশষভোকি েোেিরূকপ) 
অকে� আেণু পোে েো—ওরো এই সেস্ত মিদগুকলো 
পড়োকশোেো �রকলও এই সি গ্রকন্থর সোর িণুঝকে 
পোরকি েো ।” মসটো মভকি ক্েক্ে সেস্ত মিকদর 
সোর ক্েকে মিদোন্ত দশ ্যে (িো মিদোন্ত সূত্র) রচেো 
�করক্েকলে । মিদোন্ত দশ ্যে িড় গ্রন্থ েে, েিণু 
মিদি্যোস ভোিকলে মর, মসটো েীকির মিোঝো েণুি 
�ক্ঠে । েোরপর ক্েক্ে ১৮ প্র�োর পণুরোণগুকলো ও 
েহোভোরে রচেো �করক্েকলে (েহোভোরে ইহো 
উচ্চ স্োে মপকেকে মর, সোধোরণভোকি মসটোক� 
“পঞ্চে মিদ” িলো হে) ।

েোই, মিদি্যোস সেস্ত শোস্ত্র রচেো �করক্েকলে । 
েিণুও ক্েক্ে হৃদকে সন্তুষ্ট ক্েকলে েো । ক্েক্ে সি 
ক্�েণু  শোকস্ত্রর েকধ্য িণ ্যেো �করক্েকলে, ক্�ন্তু ক্েক্ে 
েোর দ্োরো সুেী হে ক্ে । “ক্� হকেকে ?”—ক্েক্ে 
অকবেষণ �রকে লো�কলে । ক্েক্ে ভোিকলে, 
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“আক্ে এই েোেো-িদ্ধ েীকির প্রক্ে ক্�েণু  েঙ্গল 
�রিোর েন্য রে সম্ভি মচষ্টো �করক্ে, ক্�ন্তু আক্ে 
েকে সকন্তোষ পোক্ছে েো ম�ে ?” দুঃক্েে হকে পকড় 
ক্েক্ে মসটো মভকি মভকি মদেকলে মর, এ�িোর 
েোঁর গুরুকদি েোরদ ম�োস্োেী িদক্র�োশ্রকে একস 
ক্�কেকেে । গুরুকদিক� মদকে মিদি্যোস েোঁর 
শ্রীচরকণ পকড় িলকলে, “আক্ে েণুি ধন্য মর, 
আপক্ে একসকেে, আেোর প্রোকণর প্রভণু  । আক্ে 
িণুঝকে পোরক্ে েো �ী হকেকে আেোর । আক্ে েকে 
েণুক্শ েই ।”

েোরদ ম�োস্োেী িলকলে, “হোঁ, আক্ে মসটো 
িণুকঝক্ে, েোই আক্ে মেোর �োকে একসক্ে ।”

মসটো শুেকল মিদি্যোস েণুি েণুক্শ হকে িণুক্ঝকে 
ক্দকলে, “প্রভণু , �ৃপো �কর িলণুে এিোর �ী হকেকে ? 
আক্ে সিোর প্রক্ে ক্� �কর েঙ্গল �রকে পোক্র ? 
আক্ে ভোিলোে মর, আক্ে অকে� ক্�েণু  �করক্ে, 
ক্�ন্তু এে মিক্শ গ্রন্থ রচেো �রকলও আক্ে ম�োে 
সুে েকে পোক্ছে েো । মসটোই আেোর দুঃে ।”
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েেে েোরদ ম�োস্োেী েোঁক� ক্�েণু  ি�ো-ঝ�ো 
�কর িলকলে, “হোঁ ! েণু ক্ে ক্� �কর সম্ণূ ্য সুে 
পোকি ? েণু ক্ে ভোিকেো মর, েণু ক্ে এই েড়-ে�কে 
েীকির েন্য রো ক্দকেকেো, মসটোই রকথষ্ট, ক্�ন্তু 
মসটো আসকল রকথষ্ট ক্� েো ? �ী ভোিকেো েণু ক্ে ?”

মিদি্যোস িকলকেে, “আক্ে অকে� ক্�েণু  রচেো 
�করক্ে আর েোর েকধ্য েোেোিদ্ধেীকির প্রক্ে 
অক্ধ�োর িো অিস্ো অনুরোেী উপকদশ ক্দকেক্ে । 
রোর অক্ধ�োর ওই র�ে মর েোকদর �র্্য করো� 
অনুশীলে �রকে হকি, আক্ে েোকদর েন্য উপকদশ 
ক্দকেক্ে ক্� �কর মসটো অনুশীলে �রকে হকি । 
রোর অক্ধ�োর ওই র�ে মর েোকদর �র্্য ক্েশ্রো-
ভক্তিকরো� অনুশীলে �রকে হকি, আক্ে েোকদর 
েন্যও উপকদশ ক্দকেক্ে । রোর অক্ধ�োর ওই র�ে 
মর েোকদর জ্োে-মরো� অনুশীলে �রকে হকি, 
আক্ে েোকদর েন্যও পদ্ধক্ে িণ ্যেো �করক্ে । আর 
রোর অক্ধ�োর ওই র�ে মর েোকদর ভক্তি-মরো� 
অনুশীলে �রকে হকি, আক্ে েোকদর েন্যও 
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উপকদশ ক্দকেক্ে । আক্ে সি ক্�েণু  এই গ্রন্থগুকলোর 
েকধ্য মরকে ক্দকেক্ে !”

েেে েোরদ ম�োস্োেী িলকলে, “আসকল রো 
েণু ক্ে ক্দকেকেো, মসটো রকথষ্ট েে । েণু ক্ে সি ক্�েণু  
ক্েক্শকে ক্দকে গ্রকন্থর েকধ্য পক্রকিশে �করকেো, 
ক্�ন্তু েণু ক্ে ক্িকশষভোকি ক্�েণু  িল ক্ে । রেে 
েণু ক্ে ভক্তিকরোক�র �থো িকলকেো, েণু ক্ে প্রথে 
ভক্তিকরোক�র �থো িকলকেো ক্�ন্তু েোরপর েণু ক্ে 
অন্যোন্য উপকদশ ক্দকে ভতিকরো�ক� অপেোে 
�করকেো । েণু ক্ে স্পষ্টভোকি িল ক্ে িদ্ধ-েীি ও 
েণুতিেীকির প্র�ৃে প্রকেোেে �ী—েণুক্তি পোওেোর 
পর েীকির ক্� প্রকেোেে ? েণু ক্ে েোকদর েঙ্গকলর 
েন্য ক্�েণু  ক্দকে মচকেকেো, ক্�ন্তু রো আসকল 
দর�োর মসটো েণু ক্ে দোও ক্ে । েোহকল েণু ক্ে ক্� 
�কর েকে সন্তুষ্ট হকি ?”

মিদি্যোস িলকলে, “ক্�ন্তু আক্ে ভক্তিকরো� 
শ্রীেদ্�িদ্ীেোে ক্দকেক্ে, �রুড় পণুরোণ, অক্নি-
পণুরোণ, পদ্ম-পণুরোণ, েহোভোরকেও ক্দকেক্ে । 
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অকে� শোকস্ত্রর েকধ্য আক্ে ভক্তিকরো�ক� িণ ্যেো 
�করক্ে ।”

“হোঁ, ক্েচিে �করকেো,” েোরদ ম�োস্োেী 
েদর্কর িলকলে, “ক্�ন্তু েণু ক্ে সি েোদ্য ক্েকে, সি 
ক্�েণু  ক্েক্শকে ক্দকে এই ভোকি পক্রকিশে �করকেো ! 
এেে লোিড়ো-ক্েচণু ক্ড় সিোর �োকে উপরণুতি েে ! 
আসল �থো হকছে মর, সি ক্�েণু  পথৃক্ পথৃক্ ভোকি 
পক্রকিশে �রকে হকি, েেে ওরো িণুঝকে পোরকি 
মরর�ে স্োদ েোকদ্যর ক্ভেকর আকে—মরর�ে 
সোর আসল ভক্তিকরোক�র (শুদ্ধ �ৃষ্ভক্তির) 
ক্ভেকর আকে । ম�োথোে েণু ক্ে মসটো স্পষ্ট ভোকি 
িকলকেো ? ম�োথোও ক্েচিে িকলকেো, ক্�ন্তু েোরপর 
েণু ক্ে অকে� অন্যোন্য ক্েক্েষ িকলকেো, েোই ওরো 
ভণু কল ক্�কেকে �ী েণু ক্ে আক� িকল ক্দকেকেো । 
এইর�ে ভক্তির েহোগুণ েক্হেো �ীর্্যে �রকল 
চলকি েো ! মসইেন্য েণু ক্ে সন্তুষ্ট েও ।”

েেে মিদি্যোস লজ্ো মপকে িলকলে, “এেে 
ক্� �রি, প্রভণু  ?”
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েোরদ আিোর েোঁক� ি�ো ক্দকে িলকলে, 
“আক্ে িলক্ে মর, েণু ক্ে েেূ ্য ! েণু ক্ে জ্োেকরোক�র 
েক্হেো িলকে ক্�কে িকলকেো মর, মসটো পরে, ক্�ন্তু 
েণু ক্ে েোকেো জ্োে েীিক� ম�োে ক্দক� ক্েকে রোে ।”

ননষ্কর্ম্ ্মপ্চ্্তভােের্জ্ম্ তং
ন শ�াভমত জ্ানমলং নরঞ্জনম্ ।
ক্তঃ পন্ঃ �শ্বদভদ্রমীশ্বমর
ন চার্প ম্তং কর্ম্  যদপ্কারণম্ ॥

“ব্রহ্ম ক্েষ্কর্্য  েোহোর এ�ো�োর মহেণু  
ক্েষ্কর্্য েোর ভোিই দ্েষ্কর্্য ্য । �োেেোেে �র্্য হীে 
ব্রহ্মজ্োে উপোক্ধ-ক্েির্্য� হইকলও অচণু ্যেভোি 
অথ ্যোৎ ভক্তিক্িরক্হে হইকল অক্ধ� মশোভো পোে 
েো, েেে সোধে ও ক্সদ্ধ�োকল দুঃেরূপ, �োে্য�র্্য  
এিং অ�োে্য �র্্য ও রক্দ ভ�িোকে সেক্প ্যে েো হে 
েোহো হইকল উহো আিোর ক্� প্র�োকর মশোভো পোে 
অথ ্যোৎ েোহো মর মশোভো পোে েো েোহো িলো িোহুল্য, 
ম�েেো উহো িক্হর্ণু্য েী ও সত্ত্ব-মশোধ� ভোিহীে ।”

(শ্রীেদ্ো�িেম্, ১/৫/১২)
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“ভক্তি-প্রিকৃ্র্র েোড়ো চলকি েো—িদ্ধেীকিরও 
ম�োে �ল লোভ হকি েো, েণুতিেীকিরও ম�োে �ল 
লোভ হকি েো । মেোেোে আিোর শুরু �রকে হকি । 
মসটোই মেোেোর �োকে আেোর অনুকরোধ । আিোর 
শনূ্য মথক� শুরু �করো আর শুধণু এ� েোত্র গ্রন্থ 
রচেো �করো, এ� হোেোর গ্রকন্থর দর�োর মেই—
এ� গ্রকন্থর েকধ্য ম�িল পরে-ভক্তি িণ ্যেো �করো, 
েোহকল েণু ক্ে েকে সকন্তোষ পোকি । েোেোড়ো, রক্দ 
েণু ক্ে মসটো মদকি েো, েোহকল ম� ক্দকি ? সিোই 
মেোেোর প্রক্ে ক্িশ্বোস �কর, মেোেোর �থোর 
উপর সিোই পরে ক্িশ্বোস �কর, েণু ক্ে সিোর �োকে 
সর্োক্েে হও, েোই রক্দ ক্�েণু  পক্রিে্যে �রকে 
হকি, েণু ক্ে েোত্র মসটো �রকে পোকরো, আর ম�উ 
ক্�েণু ই পক্রিে্যে �রকে পোরকি েো । মেোেোর 
�লেক� ম�উ অক্েক্রে �রকে পোরকি েো । 
মেোেোর ক্েকেই মসটো পক্রিে্যে �রকে হকি ।”

েোঁর গুরুর �থো শুকে মিদি্যোস এ�টণু  ক্িভ্োন্ত 
হকে পকড় ক্েজ্োসো �রকলে, “আেোর েকে হে 
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মর, আক্ে সি ক্�েণু  প্র�োশ �করক্েই । আক্ে 
�ী আিোর ক্লেি, মসটো আপক্ে আেোক� ক্�েণু  
ইক্ঙ্গে মদকিে ?”

েেে েোরদ ম�োস্োেী েোঁক� চোর ম্ো� ক্দকে 
ইক্ঙ্গে ক্দকেক্েকলে, আর ওই চোর ম্োক�র 
দ্োরো মিদি্যোস সেস্ত শ্রীেদ্ো�িেম্ রচেো 
�করক্েকলে । শ্রীেদ্ো�িেম্ রচেো �রকল ক্েক্ে 
েকে অে্যন্ত েণুক্শ হকেক্েকলে । েোরপর ক্েক্ে 
ভোিকলে, “এই ে�কে ম� মসটো ক্িস্তোর �রকে 
পোরকি ? মসটো ভ�িোকের ভক্তি মেো—আক্ে 
আক� এই ে�কে সি ক্�েণু  িণ ্যেো �করক্েলোে, 
সি সোধে-পদ্ধক্ে ক্দকেক্েলোে (জ্োেকরো�, 
ভক্তিকরো�, �র্্য করো�, ইে্যোক্দ), েোই রক্দ আক্ে 
এেে ম�িল ভক্তি মদি, ম�উ আেোক� ক্িশ্বোস 
�রকি েো । রক্দ আক্ে চোই মরে মসটো িদ্ধেীি 
ও েণুতিেীকির প্রক্ে স�ল হকি, েোহকল আেোর 
এ�েেক� মেোঁে �কর িোর �রকে হকি মর এই 
ভো�িেম্ পক্রকিশে �রকে পরকি ।” েেে 
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ি্যোসকদকির হঠোৎ �কর েোঁর সন্তোে শু�কদকির 
�থো েকে পড়ল । “হোঁ ! শুধণু এ�েে �ণু শলী 
ি্যক্তি এই ম�িলো ভক্তি েড়-ে�কে ক্িস্তোর 
�রকে পোরকি, আর মসই �ণু শলী ি্যক্তি হকছে 
শু�কদি ম�োস্োেী । ও েণুি উঁচণু  পরে স্তকর 
আিস্োে �রকে ।”

রেে শু�কদি েোঁর েোেৃ�কভ্য  ক্েকলে, েেে 
ক্েক্ে ১২ িের ধকর মিক্রকে রোকছেে েো । ক্েক্ে 
ক্সদ্ধেহোপণুরুষ এিং েোঁর সম্ণূ ্য মিদ-জ্োে 
ক্েল । রেে সিোই মদেকলে মর, ক্েক্ে েোেৃ�ভ্য  
মথক� মিক্রকে রোক্ছেকলে েো, সিোই ক্চন্তো �রকে 
লো�কলে, ি্যোসকদিও ক্চন্তো �রকে লো�কলে । 
েোরপর ক্েক্ে ক্শশুক� ক্েজ্োসো �রকলে, 
“েোেৃ�ভ্য  মথক� েণু ক্ে মিক্রকে আসকছেো েো 
ম�ে ? মিক্রকে একসো !”

মেকল উর্কর িলকলে, “েো, রোি েো ! আক্ে 
এেোকেই থো�ি । রক্দ আক্ে েোেৃ�ভ্য  মথক� 
মিক্রেো রোি, েোেো আেোক� আক্রেণ �রকি । 
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আক্ে েোক্ে মর, েোেো েণুি শক্তিশোলী—এই 
েড়-ে�কের সেস্ত েীিক� আক্রেণ �রকে েোঁর 
ক্ষেেো আকে ।”

েেে ঋক্ষ�ণ একস ি্যোসকদিক� িলকলে, 
“মেোেোর েোেোক� থোক্েকে ক্দকে ক্ষেেো আকে, 
েোই েণু ক্ে েোেোক� পোঁচ ক্েক্েট ধকর থোক্েকে দোও, 
েেে মেকলক্ট মিক্রকে রোকি ।”

েোঁরো সিোই শু�কদিক� ক্েজ্োসো �রকলে 
আর শু�কদি েোেৃ�ভ্য  মথক� িলকলে, “হোঁ, ৫ 
ক্েক্েটই রকথষ্ট । রক্দ েণু ক্ে েোেোর শক্তিক� ৫ 
ক্েক্েকটর েন্য থোেোকি, আক্ে মিক্রকে রোি ।”

েেে ি্যোসকদি রোক্ে হকে িলকলে, “ক্ঠ� 
আকে, আেোর এর�ে শক্তি আকে, আক্ে মসটোই 
�রি….” রেে ি্যোসকদি েোেোর �োে থোক্েকে 
ক্দকলে, েেে শু�কদি েক্ষণু ক্ে েোেৃ�ভ্য  মথক� 
মিক্রকে ক্�কে েঙ্গকলর ক্দক� েণু কট ম�কলে !

সুেরোং, শ্রীেদ্ো�িেম্ রচেো �রোর সেে  
শু�কদকির �থো েকে �কর ি্যোসকদি ভোিকলে, 
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“ওই মেকল েোেোর আ�ৃষ্ট হে েো, ওর স্রূপ 
ব্রহ্মজ্োকে ক্িরোে �কর । েোই এই মেকল রক্দ 
শ্রীেদ্ো�িেম্ প্রচোর �রকি, সিোই মসটো ক্েকের 
ধকর্্য র েে স্ী�োর �রকি ।” মসটো মভকি 
ি্যোসকদি েোঁর মেকলক� েণুেঁকে শুরু �রকলে, 
“ম�োথোে আেোর মেকল ?” শু�কদি ওই সেে 
প্রোে ১৫ িেকরর  ক্েকলে ।

ক্�েণু  ক্ষণ পর মিদি্যোস শু�কদিক� েণুকঁে 
মপকলে । ক্েক্ে ওঁক� থোক্েকে ক্দকে মচষ্টো 
�রকলে, ওঁক� ক্চৎ�োর �কর িলকলে, “িোিো ! 
শুকেো মহ! আেোক� মদকেো ! �ৃপো �র আেোর 
েণুে মদকেো !” ক্�ন্তু মেকলক্ট িোিো-েোক� মদকেে 
েো, মেোকটই ক্�েণু  মদকেে েো । ওর এই েড় 
ে�কের প্রক্ে ম�োে স্োথ ্য ক্েল েো আর শুধণু েোও 
েে । রেে শু�কদি সোেকে মহঁকট রোক্ছেকলে 
আর ি্যোসকদি ওঁর ক্পেকে েণু কট েণু কট রোক্ছেকলে 
(শু�কদি এ�ক্ট রণুি� আর মিদি্যোস িণুকড়ো 
েোনুষ ক্েকলে—ক্েক্ে মেকলক্টর সকঙ্গ হোঁটকে 
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পোরক্েকলে েো) , েেে রোস্তোর েোকঝ �কে�েে 
েক্হলো েদীকে স্োে �রক্েকলে । মসটো সি 
ক্হেোলকেকে ঘকট ক্েল—ওেোকে সি সেে িকৃ্ষ্ট 
পড়কে, ইে্যোক্দ, মলোক�র মপোশো� পকড় স্োে 
�রকে অসুক্িধো হে । েোই েক্হলোরো েোঁকদর 
মপোশো� এ� ক্দক� মরকে ক্দকলে আর েদীকে 
উলঙ্গ অিস্োে স্োে �রক্েকলে । রেে েোঁরো 
শু�কদিক� মদেকলে, েেে েোঁরো ম�োে লজ্ো 
মপকলে েো �োরণ েোঁরো েোেকলে মর, শু�কদকির 
আসকল চক্ষণু  মেই—ক্েক্ে ম�োে েড়-ে�কের 
িস্তু মদেকে পোে েো । েথোক্প েোঁর ক্পেকে 
ি্যোসকদিক� মদেকল েক্হলোগুকলো ক্েকেক� 
এ�িোর �োপড় ক্দকে মেক� রোেকলে । ি্যোসকদি 
এে িণুকড়ো েোনুষ, েোঁর দোক্ড় মিোধহে িোকরো �ণু ট 
ক্েল, ক্�ন্তু ওই ি্যোসকদিক� মদকে েোঁরো লজ্ো 
মপকলে । আিোর শু�কদিক� (এ�েে রণুি�) 
মদেকল, েোঁকদর েোঁর সোেকে ম�োে লজ্ো ক্েল 
েো । ওইর�ে শু�কদি ম�োস্োেীর অিস্ো ।
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েোই, ি্যোসকদি শু�কদিক� েণুকঁে মির 
�রকলে, েোঁর দশ ্যে মপকেক্েকলে, ক্�ন্তু ক্েক্ে 
শু�কদিক� রোক্ে �রোকে পোরকলে েো �োরণ 
শু�কদি েোঁর ম�োে �থোই শুেকলে েো । েেে 
ি্যোসকদি এ�টো ম�ৌশল আক্িষ্কোর �রকলে । 
ক্েক্ে �কে�েে �োঠণু ক্রেো মেকলক� েণুকঁে 
মপকলে আর েোঁকদরক� শ্রীেদ্ো�িেম্ মথক� 
�কে�ক্ট ম্ো� ক্শেোকলে । মরেে :

র্নেতৃ্ততর্ম্রুপগীয়মানাদ্-
ভমেৌ্ধামছ্াত্রমমনাঽর্ভরামাৎ্ ।
ক উত্তমঃম্াকণ্ডণানুোদাৎ
পম্ান্ র্েরম্্ত র্েনা পশুঘ্াৎ ॥
“উর্ে-ম্ো� শ্রীহক্রর গুণোনু�ীর্্যে 

মশ্রৌেপোরম্কর্য্য সোক্ধে হে অথ ্যোৎ শ্রীগুরুেণুে 
হইকে শ্রুে হইেো পচিোকে �ীক্র্্যে হইেো থোক� । 
মসই শ্রীহক্রর গুণ�ীর্্যে �ৃকষ্ের-ক্িষে-
েৃষ্োরক্হে েণুতি�ণু কলর দ্োরো সুষ্ণু ভোকি �ীক্র্্যে 
হে । এই সঙ্ীর্্যে (েণুেণুক্ষণু �কণর) ভিকরোক�র 
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ঔষধস্রূপ । ইহো (রুক্চপর ভকতির) হৃৎ�ণ ্য-
রসোেে । পশুঘোেী ি্যোধ অথিো আত্মঘোেী 
অপরোধী ি্যেীে আর ম�োন্ িণুক্দ্ধেোন্ ি্যক্তিই িো 
এই হক্র�ীর্্যে হইকে ক্িরে হে ।”

               (শ্রীেদ্ো�িেম্, ১০/১/৪)
ওই র�ে ক্েে-চোরক্ট ম্ো� ক্েক্ে 

মেকলকদরক� ক্শক্েকেক্েকলে । েোরপর ক্েক্ে 
েোঁকদরক� আকদশ ক্দকলে, “রেে মেোেরো 
শু�কদিক� মদেকি, েেে ওই ম্ো�গুকলো 
আিকৃ্র্ �রকি । এ� িোর ওর ে�কের �থো 
অনুভি �রকে হকি, ওই েণুহকূে্য  ওর মসটো শুেকে 
হকি । ওক� আেোক� েণুেঁকে িকল দোও ।”

মেকলরো েোই �করক্েকলে । রেে শু�কদি 
ওই ম্ো�গুকলো েোঁকদর �োে মথক� শুেকে 
মপকলে, ক্েক্ে এ�িোর অিো� হকে পড়কলে, 
“আক্ে �েেও এেে েধণুর ও আেন্দেে মসিো-
প্রিকৃ্র্ অক্ভজ্েো লোভ �ক্র ক্ে !” েেে ক্েক্ে 
�োঠণু ক্রেো মেকলকদরক� ক্েজ্োসো �রকলে, 
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“মেোেরো ম�োকথেক� এই ম্ো� মপকেকেো ?”
মেকলরো িলকলে, “আেরো মসটো ি্যোসকদকির 

�োে মথক� ক্শকেক্ে ।”
“ম�োথোে উক্ে এেে ?”
“ক্েক্ে সরস্েী েদীর েীকর িোস �রকেে, 

িদক্র�োশ্রকের �োকে ।”
েক্ষণু ক্ে শু�কদি মসেোকে ক্�কেক্েকলে । একস 

ি্যোসকদকির সকঙ্গ সোক্ষোৎ মপকে ক্েক্ে েোঁক� 
িলকলে, “আক্ে এ� �োঠণু ক্রেোর �োে মথক� এই 
ম্ো� শুকেক্ে । �ৃপো �কর আেোক� এই জ্োে 
ক্দে । আেোর েকে হে মর, মসটো পরে জ্োে, 
ব্রহ্মভকূের মচকে েো অক্ধ� । আেোর স্রূপ 
ব্রহ্মজ্োকের ভকূ্ে�োে উপক্স্ে হে, আেোর 
েেক� ক্�েণু  আ�ৃষ্ট �রকে পোকর েো, ক্�ন্তু এই 
ম্ো� আেোর েেক� আ�ৃষ্ট �করকে—মর 
ম্ো� আক্ে শুকেক্ে, মসটো আরও অকে� উন্নে 
এিং সুন্দর । এই ে�কে এেে শক্তি আকে মর, 
ব্রহ্মজ্োে মথক� আরও মিক্শ আ�ৃষ্ট �রকে 
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পোকর—�ৃপো �কর ওই জ্োে আেোক� ক্দে !”
রো মচকেক্েকলে, মসটোই ি্যোসকদি 

মপকেক্েকলে—েোঁর ইছেো ক্েল মর, ক্েক্ে ওই 
মেকলক� ক্শেোকে, েোই ক্েক্ে সেস্ত ভো�িকের 
সি্যকশ্রষ্ পরে জ্োে শু�কদি ম�োস্োেীক� েণুক্শ 
েকে প্রদোে �করক্েকলে ।  েোরপর ি্যোসকদি 
অকপক্ষো �রকে লো�কলে রেে সেে আসকি 
ওই শ্রীেদ্ো�িেম্ সিোইক� ক্িস্তোর �রিোর 
েন্য । ক্েক্ে েোেকলে, “রক্দ এই ক্শক্ষো 
শু�কদকির দ্োরো িক্ণ ্যে ও প্র�োক্শে হকি, েেে 
সিোই মসটো স্ী�োর �রকি �োরণ উক্ে উচ্চেে 
ভণু ক্ে�োে  (উচ্চেে দ্িরো�্য িো ভক্তির অিস্োে) 
ক্িরোে �করে । মসইেন্য রক্দ ও এটো পক্রকিশে 
�রকি, েোহকল ইেস্তে েো �কর সিোই এই পরে 
ভক্তিকরো� স্ী�োর �রকিই ।”

েেে, ওই ক্দেটো একসক্েল ।
এ�ক্ট ব্রোহ্মণ মেকলর দ্োরো অক্ভশপ্ত হকে 

পরীক্ক্ষে েহোরোেক� সোে ক্দে পর েেৃণু ্যেণুকে 
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পক্েে হকে হকি । পরীক্ক্ষে েহোরোে ক্িরোট 
রোেো ক্েকলে । েোর ভ�িোকের প্রক্ে অকে� 
ভক্তি ক্েল এিং ক্েক্ে সি সেে অকে� মস্হ 
ও সর্োে �কর, েোঁর পণূ ্যশক্তি ক্েকে রোে্যটোক� 
শোসে ও রক্ষো �রকেে । রেে ক্েক্ে অক্ভশোপ 
মপকেক্েকলে, ক্েক্ে ক্� �কর েেৃণু ্যর পর েণুক্তি িো 
পরে েঙ্গল লোভ �রকে পোকরে, ওই সি উপকদশ 
মদওেোর েন্য অকে� ক্িরোট ঋক্ষ ও েণুক্ে�ণ েোঁর 
�োকে একসক্েল । সি ঋক্ষ�কণর উপকদশ শুকে 
পরীক্ক্ষে েহোরোে এ�টণু  ক্িভ্োন্ত হকেক্েকলে, 
“অকে� উপকদশ� এেোকে উপক্স্ে আকেে, 
েোঁরো সিোই ক্েকের সম্প্রদোকের েহোে পণুরুষ, 
ক্�ন্তু �োর উপকদশ আেোর েোেকে হকি ?”

এক্দক� �ৃকষ্র ইছেো অনুসোকর শু�কদি 
ম�োস্োেী ওই পরীক্ক্ষে েহোরোকের সভোে 
একসক্েকলে । শু�কদি ম�োস্োেীর প্রিকৃ্র্ ভীষণ 
অদ্ণুে ক্েল—ক্েক্ে �োউক� িো ক্�েণু  মদেকলে 
েো । ক্েক্ে সম্ণূ ্য ভোকি ক্েকের আত্মোর ক্েকে 
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সন্তুষ্ট ক্েকলে ("ক্েেলোভপকূণ ্যো") । ক্েক্ে 
পরীক্ক্ষে েহোরোকের সভোে একসক্েকলে �ৃকষ্র 
ইছেো অনুসোকর, ক্েকের ইছেো েে েে । ক্� �কর 
ক্েক্ে হোক্ের হকলে ওই সভোে ? মর ি্যোসকদি 
শ্রীেদ্ো�িেকে িণ ্যেো �করক্েকলে, মসটো েণুিই 
সুন্দর । শু�কদকির ম�োে মপোশো� ক্েল েো, ক্েক্ে 
এ�িোকর উলঙ্গ অিস্োে থো�কেে ; েোঁর মচহোরো 
পো�কলর েে ক্েল ক্�ন্তু ক্েক্ে পো�কলর েে 
ি্যিহোর �রকলে েো—ক্েক্ে সি সেে পরেোত্মোর 
ক্চন্তোে েন্মে ক্েকলে । রেে ক্েক্ে সভোে প্রকিশ 
�রকলে, অকে� ওর েে মরৌিে মেকল েোঁর 
ক্পেকে একসক্েকলে—ওরো েোঁক� িোক্হকর 
পো�কলর েে মদকে অকে� ক্�েণু  ক্দকে েোঁক� 
উকর্ক্েে �রকে মচষ্টো �রকলে, েোরো েোেকেে 
েো শু�কদি ম�োস্োেী ম� । শু�কদি ম�োস্োেী ক্�েণু  
েকে �রকলে েো—মরেোকে �ৃকষ্ েোঁক� েণু কল 
ক্েকেে, মসেোকে ক্েক্ে স্োধীেভোকি মরকেে ।

েোই রেে এই শু�কদি ম�োস্োেী পরীক্ক্ষে 
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েহোরোকের েহোসভোে প্রকিশ �রকলে এিং 
সেস্ত েহোপণুরুষ, েহোঋক্ষ�ণ মর ওেোকে উপক্স্ে 
ক্েকলে েোঁর েণুে ও মচহোরো মদেকলে, েেে সিোই 
িণুঝকে মপকলে, “এ ক্েচিেই ি্যোসকদকির পণুত্র !” 
েোঁকদর েকধ্য অকে�ই শু�কদকির েকন্মর সেে 
উপক্স্ে ক্েকলে িকল েোঁরো েোঁক� ক্চেকলে, েো 
েোহকল েোঁর েণুে ও মচহোরো মদকে েোঁরো িণুঝকে 
পোরকলে ক্েক্ে ম� । েোই শু�কদি ম�োস্োেীক� 
মদকে ওরো িণুঝকে পোরকলে ক্েক্ে ম�, েোঁরো 
স�কল েোঁক� মদেিোর েন্য দোঁক্ড়কে ম�কলে ক্�ন্তু 
এ�টো অদ্ণুে �থো হকছে মর, শু�কদি �োউক� 
সর্োে ক্দকলে েো �োরণ েোঁর ম�োে অনুভকূ্ে 
ক্েল েো—�োক� ক্েক্ে দণ্ডিৎ �রকিে ? ক্�ন্তু 
মসেোকে েোঁর িোিো ক্েকলে, েোঁর ক্পেোেহ, েোঁর 
প্রক্পেোেহও ক্েকলে, অকে� ক্িরোট ঋক্ষ, েণুক্ে 
ওই সভোে উপক্স্ে ক্েকলে:

অর্ত্রেম্র্�ষ্ঠশ্্েনঃ �রদ্া-
নর্রষ্টমনর্মর্ম্গুরর্গিরাশ্্ ।
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পরা�মরা গার্ধসুমতাঽথ রাম
উতথ্ ইন্দ্রপ্রমদঃ সুোহঃ ॥
শমধার্তর্থমদম্েল আর্ষ্ট

ম্
ম্মণা

ভরদ্াম্া শগৌতমঃ র্পপ্পলাদঃ্ ।
নমমত্রয় ঔর্ম্ ঃ কে্ঃ ক্ম্ভমযার্ন-
নদ্ম্  পায়মনা ভগোন্ নারদশ্ ॥

“ক্িকশ্বর অন্যোন্য মদশ মথক� অকে� ক্িরোট 
ঋক্ষ�ণ মসেোকে উপক্স্ে ক্েকলে—অক্ত্র, িক্শষ্, 
চ্যিে, শরদ্োন্, অরষ্টকেক্ে, ভৃগু, অক্ঙ্গরো, পরোশর, 
�োক্ধেেে, ক্িশ্বোক্েত্র, পরশুরোে, উেথ্য, ইন্দ্রপ্রেদ, 
সুিোহু । মেধোক্েক্থ, মদিল আক্ষ্ট্য কষণ, ভরদ্োে, 
ম�ৌেে, ক্পপ্পলোদ, দ্েকত্রে, ঔর্্য , �িে, �ণু ম্ভকরোক্ে 
অ�স্ত্য, দ্দ্পোেে মিদি্যোস, ভ�িোন্ েোরদ ।”

(শ্রীেদ্োি�েম্, ১/১৯/৯-১০)
েোরদ েণুক্েও মসেোকে ক্েকে উপক্স্ে ক্েকলে, 

ি্যোসকদিও মসেোকে ক্েকলে, ি্যোসকদকির ক্পেো 
পরোশর ক্েকলে (ক্েক্ে সেস্ত শোকস্ত্রর েণুে্য পক্ণ্ডে 
ক্েকলে) । আসকল সেস্ত উপক্স্ে েহোপণুরুষ�ণ 
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ক্েকের সম্প্রদোকের শোকস্ত্রর েণুে্য পক্ণ্ডে 
ক্েকলে—অক্ত্র ঋক্ষ, িক্শষ্ ঋক্ষ, চ্যিে ঋক্ষ, 
শরদ্োন্ ঋক্ষ, অরষ্টকেক্ে ঋক্ষ, ভৃগু ঋক্ষ, অক্ঙ্গরো 
ঋক্ষ, ইে্যোক্দ । িহু েহোে ঋক্ষ�ণ ওেোকে ক্েকলে 
মর েোঁকদর সম্প্রদোকের েকধ্য অে্যন্ত উচ্চ অিস্োে 
ধকরক্েকলে—�োরও পোঁচ �ণু ট দোক্ড় ক্েল, �োরও 
েে �ণু ট দোক্ড় ক্েল, �োরও আট িো দশ �ণু ট দোক্ড় 
ক্েল, ইে্যোক্দ । সিোই ওই সভোকে িকস ক্েকলে, 
হঠোৎ �কর শু�কদি, এ�ক্ট ১৬ িের িেকসর 
রণুি�, উলঙ্গ অিস্োে মসেোকে প্রকিশ �রকলে—
েোঁর মচোকক্ষর ম�োে অনুভকূ্ে ক্েল েো, ক্েক্ে েড়-
ে�কের েকধ্য ক্�েণু  মদেকে পোরকলে েো ।

েেে, শু�কদি ম�োদ্োেীক� মদকে সিোই 
পরীক্ক্ষে েহোরোেক� িলকলে, “মহ েহোরোে, 
আপক্ে এে ভো�্যিোে মর, এই মেকল এেোকে 
একসকে ! ও ি্যোসকদকির মেকল । ও রো িলকি, 
মসটো সিোর �োকে মশষ �থো—মসটো ক্দকে 
আপেোর এই েীিকেও েঙ্গল হকি আিোর েোরপর 
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মর ম�োে েকন্ম েঙ্গল হকি । আেরোও েণুি েণুক্শ 
হি রক্দ ও আপেোর েন্য ক্�েণু  িলকি । মর ক্সদ্ধোন্ত 
ও িলকি, আেরো সিোই মসটো মেকে মেি ।”

 েেে পরীক্ক্ষে েহোরোে শু�কদি ম�োস্োেীক� 
আসে ক্দকলে আর শু�কদি ম�োস্োেী �োউক� 
সর্োে েো েোক্েকে েোর উপকর স্ছেকন্দ িসকলে  । 
ক্েক্ে �োউক� মদেকে মপকলে েো—েোঁর সোেকে 
শুধণু েোত্র পরীক্ক্ষে েহোরোে ক্েকলে । পকর ক্েক্ে 
মদেকে মপকলে মর, ওেোকে অকে� ঋক্ষ�ণ সেকিে 
হকেক্েকলে, ক্�ন্তু ক্েক্ে েোেকলে েো, ওঁরো সি ম� । 
পরীক্ক্ষে েহোরোে এ�িোর শু�কদি ম�োস্োেীক� 
পেূো �রকলে আর মশষ পর্য্যন্ত ক্েজ্োসো �রকলে, 
“আেোর েঙ্গল ক্� �কর হকি, �ৃপো �কর িলণুে । 
আেোর শুধণু েোত্র সোে ক্দে আেণু আকে, মর ম�োে 
েণুহকূে্য আেোক� েকর মরকে হকি, ক্�ন্তু আক্ে 
েোক্ে েো, আেোর েীিে ক্�কস ভোল হে । সিোই 
আপেোক� সর্োে মদে, আপক্ে �ৃপো �কর আেোক� 
পরে সোধ্যিস্তুর সম্বকধে উপকদশ ক্দে ।”
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পরীক্ক্ষে েহোরোকের ক্েজ্োসো শুেকল 
শু�কদি ম�োস্োেী িলকলে, “আপক্ে ভোল 
অকবেষী—আপেোর প্রশ্ন শুকে আক্ে েণুক্শ 
হলোে । আসকল এই ে�কে শুধণু েোত্র এ�টো প্রশ্ন 
আকে ওই প্রশ্নটো সিোর ক্েজ্োসো �রকে হকি । 
িহু প্রশ্ন �রকে দর�োর মেই । প্রকশ্নর উর্রও 
এ� েোত্র আকে, িহু উর্র ক্দকেও দর�োর 
মেই ।” আেরো এই েড়-ে�কে মদেকে পোই 
মর, মলোক�র অকে� প্রশ্ন আকে—মলো� হোেোর 
হোেোর প্রশ্ন �কর ক্�ন্তু রোরো এই েোক্ে� ে�কের 
সকঙ্গ প্রক্লপ্ত থোক�, েোরো হোেোর হোেোর প্রশ্ন 
�রকি ।

শ্াতে্াদীর্ন রাম্ন্দ্র নণৃাং ের্তি েহস্র�ঃ্ ।
অপশ্যতামাত্মতত্তং গমৃহ্ ্গহৃমমর্ধনাম্ ॥
“মহ রোেকশ্রষ্ ! �কৃহকে আসতিক্চর্, 

�হৃ�ে পঞ্চসূেোপর এিং ‘আেরো ম� ? ক্� িো 
�ক্রকেক্ে, ভক্িষ্যকে আেোকদর ক্� হইকি এিং 
ক্� প্র�োকরই িো ক্েস্তোর লোভ �ক্রি’ ইে্যোক্দ 
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আত্মেত্ত্ব জ্োেোকলোচেোে উদোসীে ি্যক্তিক্দক�র 
অসংে্য শ্রিণীে, �ীর্্য েীে এিং স্রণীে 
ক্িষেসেহূ আকে ।”

(শ্রীেদ্োি�েম্, ২/১/২)
রোঁরো ক্েকেক� মদকেে ক্ে, েোঁরো হোেোর হোেোর 

প্রশ্ন �করে—ওই র�ে মলোক�র েকে িহু প্রশ্ন উদে 
হে । “আক্ে ক্� �কর টো�োপেসো অে্যে �রি ? 
আক্ে সংসোর ক্� �কর চোলোি ? আেোর সন্তোকের 
ক্� �কর েঙ্গল হকি ?” ইে্যোক্দ ।  অকে� প্রশ্ন 
আসকে পোকর ক্�ন্তু সেস্ত প্রশ্ন এই েড় ে�কের 
প্রক্ে । ক্�ন্তু “আক্ে ক্� �কর রে দ্রুে সম্ভি এই 
েড়-ে�ৎ মথক� আেোর প্র�ৃে িক্ড়কে আসকে 
পোক্র ?”—রোঁরো ক্েকের আত্ম-স্রূপ িণুঝকে 
পোকরে, েোঁকদর �োকে মসটো হকছে এ�ক্টই েোত্র 
প্রশ্ন । িোক্ড়র �ক্ে �ী, মসটোর িদ্ধেীকির ম�োে 
অনুভকূ্ে থোক� েো িকল েোঁকদর এই প্রশ্ন �রকে 
হকি,  “আেোর িোক্ড়কে �ক্ে �ী ? এটো আেোর 
িোক্ড় েে, এটো আেোর সম্ক্র্ েে । আক্ে এেোকে 
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ক্িকদশী, ক্�ন্তু আেোর িোক্ড় ম�োথোে ? আক্ে েোক্ে 
েো ম�োথোে মসটো েোে�ো িো ম�োে রোস্তো ক্দকে ওই 
েোে�ো মপৌকঁে রোওেো হে ।”

েোরপর শু�কদি ম�োস্োেী পরীক্ক্ষে েহোরোেক� 
অকে� উপকদশ ক্দকেক্েকলে । ক্েক্ে পরে 
�ৃষ্ভক্তির প্রিকৃ্র্ ক্িসৃ্তেভোকি িণ ্যেো �করক্েকলে । 
ক্�েণু  পকর মিদি্যোস ওই সি িণ ্যেো সংগ্রহ �কর 
এ�ক্ট গ্রন্থ রচেো �করক্েকলে । এই গ্রকন্থর েোেই 
হকছে শ্রীেদ্ো�িেম । আসকল শ্রীেদ্ো�িেম্ 
গ্রন্থরূকপ প্র�োক্শে হকেক্েল রেে শ্রীেদ্ো�িেকের 
�থো চেণুথ ্য িোর িলো হকেক্েল । প্রথে িোর েোরদ 
েণুক্ে মিদি্যোকসর �োকে েন্ত্রম্ ক্দকেক্েকলে । ক্দ্েীে 
িোর মিদি্যোস ভ�িৎজ্োে শু�কদি ম�োস্োেীক� 
ক্দকেক্েকলে । েৃেীে িোর শু�কদি ম�োস্োেী ওই 
ভ�িৎজ্োে পরীক্ক্ষে েহোরোেক� ক্দকেক্েকলে । 
আর চেণুথ ্য িোর দ্েক্েষোরকণ্য ক্েল । ওই সেে এ�ক্ট 
শ্রুক্েধর শ্রীসূে ম�োস্োেীর েোকে ক্েকলে, ক্েক্েও 
পরীক্ক্ষে েহোরোকের সভোে উপক্স্ে ক্েকলে । 
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শ্রুক্েধর েোকে ক্েক্ে রো এ�িোর শুেকলে মসটো 
েকে রোেকে পোকরে । েোই রেে শু�কদি ম�োস্োেী 
পরীক্ক্ষে েহোরোকের সকঙ্গ আলোপ �রকলে, ওই 
শ্রীসূে ম�োস্োেী েেে উপক্স্ে হকে সি ক্�েণু  েকে 
রোেকলে । পকর ষোট হোেোর ঋক্ষ  দ্েক্েষোরকণ্য 
ক্িষ্ণু কলো� প্রোক্প্তর উকদেকযে সহস্রিষ্যি্যোপী 
রজ্োনুষ্োে �রক্েকলে । রেে শ্রীসূে ম�োস্োেী 
মসেোকে একসক্েকলে, েেে সেস্ত ঋক্ষ�ণ েোঁক� 
অনুকরোধ �রকলে, “আেোকদর রজ্োনুষ্োে মশষ 
হকে ক্�কেকে—এেে মর জ্োে শু�কদি ম�োস্োেী 
পরীক্ক্ষে েহোরোেক� ক্দকেক্েকলে, �ৃপো �কর 
মসই জ্োেটো আেোকদরক� ক্শেোে । আপক্ে ওই 
সভোে উপক্স্ে ক্েকলে, েোই আপক্ে সি ক্�েণু  
েোকেে ।” েেে শ্রীসূে ম�োস্োেী আিোর সি ক্�েণু  
িণ ্যেো �করক্েকলে । ওই সেে মিদি্যোস ওেোকে 
ক্েকলে েো ক্�ন্তু েোঁর মরো�ক্সক্দ্ধর দ্োরো ক্েক্ে ওই 
সভো মদেকে পোরকলে এিং শ্রীসূে ম�োস্োেীর 
�থো শুেকে মপকর ক্েক্ে সেস্ত ইক্েহোস ক্লক্পিদ্ধ 
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�করক্েকলে এিং এই পরে ভক্তিকরোক�র জ্োে 
গ্রন্থরূকপ প্র�োশ �করক্েকলে । ওই গ্রকন্থর েোে 
হকছে শ্রীেদ্ো�িেম ।

গ্রন্থ মশষ �রকল মিদি্যোস শ্রীেদ্ো�িেকের 
িণ ্যেো ক্দকে িলকলে, “এই গ্রকন্থর েকধ্য আক্ে মর 
শ্রী�ৃকষ্র লীলো িণ ্যেো �রক্ে, মসটো হকছে সেস্ত 
েণুতিেীকির পরে সোধ্যিস্তু ।”
শ্রীমদ্াগেতং পর্াণমমলং যরদ্ষ্ণোনাং র্প্রয়ং
যর্মিন্ পারমহংস্যমমকমমলং জ্ানং পরং গীয়মত্ ।
তত্র জ্ানর্েরাগভর্তিের্হতং ননষ্কর্ম্ ্মার্েষৃ্কতং
তচৃ্ণ্বন্ সুপঠন্ র্েচারণপমরা ভতি্ার্েমম্চ্ন্নরঃ ॥

“শ্রীেদ্ো�িেসংজ্� ক্িশুদ্ধ পণুরোণ 
দ্িষ্ি�কণর পরে ক্প্রেিস্তু, ইহোকে পরেহংস 
পণুরুষ�ণলভ্য এ� অেল পরে জ্োে �ীক্র্্যে এিং 
জ্োে-দ্িরো�্য-ভক্তি-সেক্বেে দ্েষ্কর্্য ্য প্র�োক্শে 
হইেোকে । েোেি ভক্তি-সহ�োকর ইহো শ্রিণ, পোঠ 
ও ক্িচোর �ক্রকল ক্িেণুতি হইেো থোক�ে ।”

(শ্রীেদ্ো�িেম্, ১২/১৩/১৮)
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েোর আক� আর এ�ক্ট ক্িকশষ ম্ো� আকে 
মরেোকে শ্রীেদ্ো�িকের সোর িক্ণ ্যে হে :

র্নগমকল্পতমরাগ ম্র্লতং ফলং
শুকমখ্াদমতৃদ্রেেংযত্ম্ ।
র্পেত ভাগেতং রেমালয়ং
মহ্রমহা রর্েকা ভুর্ে ভােক্াঃ ॥

“মহ ভ�িৎপ্রীক্েরসজ্ অপ্রো�ৃে রসক্িকশষ-
ভোিেো-চেণুর ভতিিনৃ্দ ! শ্রীশু�েণুে হইকে ক্েুঃসৃে 
হইেো ক্শষ্যপ্রক্শষ্যোক্দ-পরম্রোক্রকে মস্ছেোে 
পকৃ্থিীকে অেণ্ডরূকপ অিেীণ ্য, পরেোেন্দরসেে, 
ত্ব� অক্ষ্টপ্রভৃক্ে �ক্ঠে মহেোংশরক্হে েরল 
পোেকরো�্য এই শ্রীেদ্ো�িে েোে� মিদ�ল্পেরুর 
প্রপক্ব �ল আপেোরো েণুতি অিস্োেও পণুেুঃ পণুেুঃ 
পোে �ক্রকে থো�ণু ে । পরেেণুতি পণুরুষ�ণও স্� ্যোক্দ-
সুকের ন্যোে ইহোক� উকপক্ষ েো �ক্রেো ক্েে্য�োল 
মসিো �ক্রেো থোক�ে ।”

(শ্রীেদ্ো�িেম্, ১/১/৩)
“মহ অেেৃস্য পণুত্র ! অেেৃ-সেণুকরের সন্তোে ! 
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এই মর ক্িষেীর ক্রেক্ি�োকশর �থো, অথ ্যোৎ 
ভ�িোে শ্রী�ৃকষ্র প্রক্ে অপ্রো�ৃে ভক্তির �থো, 
মর ম�োকলো�ধোে মথক� েোরদ ম�োস্োেীর �োকে 
একসকে, েোরদ ম�োস্োেীর �োে মথক� আেোর 
�োকে একসকে এিং এেে আপেোকদর েঙ্গকলর 
েন্য এই েড় ে�কে শু�কদি ম�োস্োেী েোধ্যকে 
অিেীণ ্য হকেক্েল, মসই �থো আপেোরো দেো �কর 
শুনুে । রেে শু�কদি ম�োস্োেী ক্েকে মসটো 
পক্রকিশে �করকেে, মসটো আরও মিক্শ েধণুর 
হে । ক্েকে ক্েে ! সুেী হে, �ৃষ্কপ্রে মপকে 
আপেোকদর ক্চৎস্রূকপর ধে পোে !” মিদি্যোস ওই 
প্র�োর শ্রীেদ্ো�িকের িণ ্যেো ক্দকেকেে । আিোর 
শ্রীেদ্ো�িকের মশকষ ক্েক্ে শ্রীেদ্ো�িেকের 
মসৌন্দর্য্য এই ভোকি িণ ্যেো �রকেে, “রেে 
েণুতিপণুরুষ�ণ (রোঁকদর েড় ে�কের প্রক্ে ম�োে 
আসক্তি থোক� েো) মসটো সোধে �করে, েোঁরো 
পরেোেন্দ, উল্লস, ভোি, আসক্তি ও �ৃষ্কসিো 
লোভ �করে । মসটো হকছে প্র�ৃে সোধ�-েীিকের 
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�ল ।” এই িণ ্যেো মিদি্যোস শ্রীেদ্ো�িেকের 
মশষ পষৃ্োে ক্লকেকেে ।

আক্ে এেোকে এই ম্ো�টোক� সম্ণূ ্যভোকি 
ি্যোে্যো �রকে পোরি েো, ক্�ন্তু আক্ে এই ম্ো�টো 
আপেোকদরক� শুেোি । রক্দও আপেোরো সংসৃ্ে 
ভোষো েোকেে েো, ক্�ন্তু এই ম্ো�টোক� শুধণু েোত্র 
শুেকল আপেোকদর ভোল লো�কি :
শ্রীমদ্াগেতং পর্াণমমলং যরদ্ষ্ণোনাং র্প্রয়ং
যর্মিন্ পারমহংস্যমমকমমলং জ্ানং পরং গীয়মত্ ।
তত্র জ্ানর্েরাগভর্তিের্হতং ননষ্কর্ম্ ্মার্েষৃ্কতং
তচৃ্ণ্বন্ সুপঠন্ র্েচারণপমরা ভতি্ার্েমম্চ্ন্নরঃ ॥

“শ্রীেদ্ো�িেসংজ্� ক্িশুদ্ধ পণুরোণ 
দ্িষ্ি�কণর পরে ক্প্রেিস্তু, ইহোকে পরেহংস 
পণুরুষ�ণলভ্য এ� অেল পরে জ্োে �ীক্র্্যে এিং 
জ্োে-দ্িরো�্য-ভক্তি-সেক্বেে দ্েষ্কর্্য ্য প্র�োক্শে 
হইেোকে । েোেি ভক্তি-সহ�োকর ইহো শ্রিণ, পোঠ 
ও ক্িচোর �ক্রকল ক্িেণুতি হইেো থোক�ে ।”

(শ্রীেদ্ো�িেম্, ১২/১৩/১৮)
৩১



 “মসটো শুেকল, পড়কল, উপলক্ধি �রকল, 
আপেোরো ক্চন্মে ধোকের পরেোেন্দ পোকিে ।” 
মসটো হকছে মিদি্যোকসর �থো—“পরেোেন্দ ।”

মসইভোকি শ্রীেদ্ো�িেম্ এই ে�কে অিেীণ ্য 
হকেকে, আর এই জ্োে হকছে স�কলর েীিকের 
েলূ উকদেস্য, শুধণু েণুতিেীকির েে ।

আত্মারামাশ্ মন্ময়া র্নর্ম্ন্া অপ্্ রুক্রমম্ ।
ক্র্ম্ তি্রহত্কীং ভর্তির্মত্থম্ভভূ তগুমণা হর্রঃ ॥

“ব্রহ্মোেন্দ সুেেনি এিং ব্রহ্মক্চন্তোরে েণুক্ে�ণ 
কক্রোধোহঙ্োরেণুতি হইেোও অক্েেক্িক্রে শ্রীহক্রর 
�লোক্ভসধেোেরক্হে ক্েষ্কোে মসিো �ক্রেো 
থোক�ে, ম�েেো ভ�িোন্ শ্রীহক্র এেোদৃশ 
গুণসম্ন্ন মর ক্েক্ে আত্মোরোে�ণক�ও আ�ষ্যণ 
�ক্রেো থোক�ে ।”

(শ্রীেদ্ো�িেম্, ১/৭/১০)
ভ�িোকের লীলো এই �রে—ক্েক্ে সেস্ত 

েোেোিদ্ধেীি ও েণুতিপণুরুষ�ণক� অ�ষ্যণ �করে । 
ক্েক্ে েোঁর িোঁক্শ-�োকের দ্োরো সেস্ত েীি�ণক� 
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অ�ষ্যণ �করে । মসটোই হকছে “�োেত্রী েণুরলীষ্ট-
�ীর্্যে-ধেং রোধোপদং ধীেক্হ”—রো শ্রী�ৃকষ্র 
িোঁক্শ শ্রীেেী রোধোরোণীর �ীর্্যে েোড়ো আর 
ম�োে সুর �রকেে েো, মসটো হকছে �োেত্রীর সোর 
ও প্র�ৃে অথ ্য ।” এই শ্রীলগুরুেহোরোকের (শ্রীল 
ভক্তি রক্ষ� শ্রীধর মদিক�োস্োেী েহোরোকের) 
�থো েণুি সুন্দর । �োর পেূো আেরো �রি—শক্তি 
িো শক্তিেোকের ? �ৃষ্ হকছেে শক্তিেোে আর 
রোধোরোণী হকছেে শক্তি । �োর পেূো আেরো �রি 
আর �োর আশ্রকে আেরো মসটো �রি ? মসটো 
হকছে আেোকদর শ্রীলগুরুেহোরোকের উপলক্ধি 
িো সোধেো, আিোর মসটো হকছে পরে সোধেো মর 
শ্রীেদ্ো�িেম্, শ্রীেদ্�িদ্ীেো, মিদোন্ত-দশ ্যে, 
উপক্েষদগুকলো ইে্যোক্দর দ্োরো অিলম্বে �রো 
হে । আেরো মদেকে পোই মর, এই জ্োে সেস্ত 
গ্রন্থ ক্দকে অিলম্বে �রো হে ।

সুেরোং, রেে শ্রীেদ্ো�িেম্ এই েড় ে�কে 
প্র�োক্শে হকেক্েল, েেে সেস্ত শোস্ত্রীে-ে�ৎ 
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শ্রীেদ্ো�িেকের গুণ �ীর্্যে �রকে �রকে েেৃ্য 
শুরু �রকলে �োরণ েোরো সিোই েেণুে আকলো� 
মপকেকেে । ম�ে েো ? �োরণ সিোর �োকে ক্�েণু  
দ্িক্শষ্ট্য িো সম্ক্র্ আকে, ক্�ন্তু শ্রীেদ্ো�িেকের 
আক� সি ক্�েণু  হে্যো�োণ্ড ভোকি ক্েল । রেে 
শ্রীেদ্ো�িেম্ অিেীণ ্য হেক্েল, েেে সিোই 
ক্েকের ক্েকের স্োে মপকেকেে এিং স্পষ্ট ভোকি 
িণুঝকে পোরকলে, “হোঁ, মসটোই আেোর আকে ।” 
েোর আক� েোরো ক্িকশষ ভোকি ক্�েণু  েোেকলে 
েো, েোরো ক্েকের স্োকের �থো অকে� েোে�োে 
শুকেক্েকলে, “হোঁ, মসটো উচ্চেে, মসটো ক্েচণু েে, 
মসটো েকধ্য থোক�, ইে্যোক্দ,” ক্�ন্তু েোরো অিধোরণ 
�রকে পোরকলে েো, েোঁকদর স্োে �ী এিং েোঁকদর 
সম্ক্র্ �ে আকে । েোই রেে শ্রীেদ্ো�িেম্ এই 
ে�কে অিেীণ ্য হকেক্েল, েেে সেস্ত শোস্ত্রীে-
ে�ৎ িণুঝকে পোরকলে, “আেোর ক্েেক্ে এই 
ভকূ্ে�ো পর্য্যন্ত, আেোর সীেোন্ত এেোকেই আকে ।" 
েোর আক� মসটো ক্িশঙৃ্খল ভোকি থো�ে । 
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মসইেন্য েোরদ ম�োস্োেী মিদি্যোসক� ি�ো-ঝ�ো 
�কর িলকলে, “েণু ক্ে ে শোস্ত্রক্েপণুণ, ক্িকশষজ্, 
আর েণু ক্ে এসি এ ভোকি প্র�োশ �করকেো ?! মসটো 
�ী ?! মেোেোর এেে সি ক্�েণু  পক্রিে্যে �রকে 
হকি, েো েোহকল সিোই মেোেোরই মদোষ মদকি !”

্্গুর্সিতং ধর্ম্ কৃমতঽনু�ােতঃ
স্বভােরতিস্য মহান্ ে্র্তক্রমঃ্ ।
যদ্াক্মতা ধর্ম্  ইতীতরঃ র্থিমতা 
ন মন্যমত তস্য র্নোরণং ্নঃ ॥

“স্ভোিেুঃ ক্েন্দ্য �োে্য�র্্য োক্দকে রতি অথ ্যোৎ 
অনুরো�ী িো আসতি ি্যক্তির ধকর্্য র েন্য আপক্ে 
মর ক্েন্দ্য �োে্য�র্্য োক্দর ক্িক্ধ ক্দেোকেে েোহোকে 
আপেোর েহো অন্যোে হইেোকে ম�েেো আপেোর 
িোক�্য উহোই েণুে্যধর্্য  এই ক্স্র �ক্রেো প্রো�ৃে 
মলো� অন্য ম�োে েত্ত্বজ্ �রৃ্্য� েদনুষ্োে হইকে 
ক্েিকৃ্র্র উপকদশ প্রোপ্ত হইকলও েোহো েোকে েো, 
িো ক্েকে িণুকঝ েো ।”

(শ্রীেদ্ো�িেম্, ১/৫/১৫)
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েোরদ ম�োস্োেী মিদি্যোসক� �ড়োভোকি 
ি�োঝ�ো �রকলে । ক্েক্ে “েণুগুক্সিেং” �থো 
িকলকেে । েণুগুক্সিেং েোকে মর েোকদ্যর ম�োে 
েলূ্যও মেই, ম�োে স্োদও মেই, মসইর�ে েোদ্য 
ক্েক্ে ক্দকেক্েকলে । “েণু ক্ে মসই র�ে েোদ্য 
স�কলর েন্য পক্রকিশে �করকেো—মর েোকদ্যর 
েলূ্যও মেই, ম�োে স্োদও মেই ! মেোেোর রোন্নো 
ক্ঠ� �করো ! ভোল, ঐশ্বর্যরণুতি প্রসোদ পক্রকিশে 
�করো—মসটো সুস্োদরণুতি ও স্োস্্য�র হকে 
হকি ! ক্�ন্তু েণু ক্ে রো ক্দকেকেো, মসটো ওরো চোে 
েো । মলোক�র ক্ক্ষধো মপকেকে আর েণু ক্ে ওকদর 
এ� গ্োস েল ক্দকেকেো । মসটো �ী ?! ক্�েণু  মেকে 
দোও, আর রো ক্দকছেো, মসটো ক্ঠ�েে েোদ্য হকে 
হকি, ওকদর মপকটর েন্য । রক্দ েণু ক্ে শুধণু েোত্র 
েল মদকি, েোহকল েোকদর মপট েোরোপ হকে 
রোকি !”

(রক্দ ম�উ েণুি ক্ক্ষধো মপকে শুধণু েল েোে, 
েোহকল মদকহর েকধ্য ক্�েণু  পক্রিে্যে হকে রোে, 
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ক্�েণু  এেেোইে েকর রোে আর রো ক্�েণু  েোে, 
সি েকলর েে হে । আর এ�টো মরো� হকছে 
ম�োষ্িদ্ধেো—েৃষ্ো মপকে শুধণু েোদ্য মেকে 
েোহকল এই অভ্যোস মপকে ম�োষ্িদ্ধেো হকে 
রোকি । আক্ে মসটো আেণুকি্যদ গ্রকন্থ পকড়ক্ে ।)

েোই েোরদ ম�োস্োেী িলকলে, “রো �করকেো, 
মসটো েণুি ঘণৃোথ ্য �করকেো ! মসটো মর অন্যোে 
�করকেো, আক্ে িলক্ে ম�ে ? �োরণ সিোই 
মেোেোর প্রক্ে ক্িশ্বোর �কর, সিোই ক্িশ্বোস �কর 
মর, েণু ক্ে রো মদকি, মসটো সিোর েঙ্গকলর েন্য 
মদকি । েোই রেে েণু ক্ে ক্�েণু  ক্দকেকেোই, সিোই েো 
ক্িশ্বোস �করকে । এই ে�কে মেোেোর এইর�ে 
ে্যোক্ে । রক্দ েণু ক্ে ক্েকে মসটো ক্ঠ� �রকি েো, 
েোহকল মসটো ম� ক্ঠ� �রকি ? মেোেোর েোড়ো 
ওরো �োউক� ক্িশ্বোস �রকি েো । েণু ক্ে রক্দ 
মেোেোর ক্েকের �োর্য ক্ঠ� �কর মদকি, েোহকল 
ওরো মেোেোর �থোর প্রক্ে ক্িশ্বোস �রকি ।” িোকরো 
ম্োক�র েকধ্য েোরদ ম�োস্োেী মিদি্যোসক� 
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ি�োঝ�ো �রকলে, মসটোও শ্রীেদ্ো�িেকের 
েকধ্য, প্রথে অধ্যোকে ক্লক্পিদ্ধ �রো হে ।

েোর পর মিদি্যোস শ্রীেদ্ো�িেম্ প্র�োশ 
�রকলে । মসেোকে ক্েক্ে ক্লকেকেে :

ে নে পং্োং পমরা ধমর্ম্ া যমতা ভর্তিরমধাক্ষম্্ ।
অরহত্ক্প্রর্তহতা যয়াত্মা সুপ্রেীদর্ত ॥

“রোহো হইকে ইক্ন্দ্রেজ্োেোেীে শ্রী�ৃকষ্ 
�লোক্ভসধেোে-রক্হেো ঐ�োক্ন্ত�ী স্োভোক্ি�ী 
ক্েরকপক্ষো শ্রিণোক্দলক্ষণো ভক্তি হে, েোহোই 
েোেি�কণর সর্্য কশ্রষ্ ধর্্য  । মসই ভক্তিিকল অেথ ্য 
উপশোন্ত হইেো আত্মো প্রসন্নেো লোভ �কর ।”

(শ্রীেদ্ো�িেম্, ১/২/৬)
মসটো হকছে মিদি্যোকস মশষ ক্সদ্ধোন্ত । 

�ৃষ্ভক্তি হকছে পরে ধর্্য  এিং এই ভক্তি 
অহীেণু �ী ও অপ্রক্েহেো । ওই র�ে �ৃষ্ভক্তি 
হকছে স�কলর �োকে পরে সোধ্য এিং এই প্র�োর 
ভক্তির জ্োে শ্রীেদ্ো�িেকে ক্িস্তোর �রো হে ।

শ্রীেদ্ো�িেম্ শুধণু েোত্র িহু �ৃষ্লীলো প্র�োশ 
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�করে েো—ক্েক্ে ওই লীলোগুকলোর ি্যোে্যোও 
�করে । আর েোর েকধ্য সিোর প্রক্ে এ�টো 
গুরুত্বপণূ ্য সোিধোেেোর �থো আকে :

র্েক্রীর়্িতং ব্র্েধভূর্ভর্রদঞ্চ র্েমষ্ণাঃ
্দ্ার্বিমতাঽনু�ণৃয়্াদথ েণ ম্ময়দ্ ঃ্ ।
ভর্তিং পরাং ভগের্ত প্রর্তলভ্ কামং
হৃমদ্রাগমাশ্বপর্হমনাত্র্চমরণ ধীরঃ ॥

“ব্রেিধকূ্দক�র সক্হে শ্রী�ৃকষ্র রোসক্রীড়ো 
মর ধীরি্যক্তি শ্রদ্ধোক্বেে হইেো গুরুেণুকে শ্রিণ 
পরূ্্য � অনুক্ষণ �ীর্্যে �করে, ক্েক্ে অক্চকর 
ভ�িোকে পরোভক্তি লোভ �ক্রেো হৃকরেো��োে 
অেক্েক্িলকম্ব দরূ �ক্রকে সেথ ্য হ’ে ।”

(শ্রীেদ্ো�িেম্, ১০/৩৩/৩৯)
ওই লীলোগুকলো শুধণু েোত্র ভ�িোকের পক্রেৃক্প্ত 

ক্িধোে �রোর েন্যই এিং ভ�িোকের প্রক্ে ভক্তির 
দ্োরো �রো হে ।  

ননোত্মনঃ প্রভুরয়ং র্ন্লাভপভূমণ ম্া
মানং ্নাদর্েদু্ঃ করুমণা েণৃীমত্ ।
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যদ্জ্মনা ভগেমত র্েদধীত মানং
তচ্াত্মমন প্রর্তমখ্স্য যথা মখ্শ্রীঃ

“প্রহ্োদ েহোরোে িলকলে : ক্িকশষেুঃ, 
ক্েেলোকভ পণূ ্য দেোলণু এই প্রভণু  �ৃপো-প্র�োকশ 
অক্িদ্োক্ ন্দক�র পেূো ক্েকের েন্য গ্রহণ �করে 
েো । মলো��ৃেো ভ�িৎসর্োেোক্দ ক্েেেণুেশ্রী-
প্রক্েক্িকম্বর মশোভোর ন্যোে আপেোর েন্যই হইেো 
থোক� ।”

(শ্রীেদ্ো�িেম্, ৭/৯/১১)
শ্রীেদ্ো�িেকের �থো ি্যোে্যো �কর মিদি্যোস 

িলকলে, “মরেে ললোকট ক্েল� �রকল আেেোে 
ক্েল�টোক� মদেকে পোকিে এিং ললোকট ক্েল� 
েো �রকল আেেোে ক্েল�টোক� মদেকিে েো—
মেেে �ৃষ্লীলোর �থো শ্রিণ �রকল সেস্ত েড় 
আসক্তি িো অক্স্তত্ব মথক� মরহোই পোওেো রোে 
এিং মরেোকে থো�ণু ে েো ম�ে (এই েড় ে�কে 
িো ক্চেেে ধোকে) সিোই শুদ্ধ ভক্তির েীিে 
সোধে �রকে সম্ভি হে, ক্�ন্তু সোধণু সোিধোে—
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�ৃষ্লীলোর �েেও অনু�রণ �রকিে েো ।” এই 
র�ে সোিধোেেোর �থো এেোকে রকেকে :

ননতৎ েমাচমরজ্াত্ মনোর্প হ্যনীশ্বরঃ্ ।
র্েনশ্যত্াচরম্ৌঢ্াদ্থারুমদ্রাঽর্ধি্ং র্ে্ম্ ॥

“ঈশ্বর ি্যেীে এইরূপ আচরণ ম�হ �েে 
েকের দ্োরোও �ক্রকিে েো । রুরেক্ভন্ন অন্য ম�হ 
সেণুকরেোথে-ক্িষ পোে �ক্রকল মরেে ক্িেোশ প্রোপ্ত 
হ’ে, েঢূ়েো প্ররণুতি রক্দ ম�হ ঈশ্বর লীলোর 
অনু�রণ �কর, মসও েদ্রূপ ক্িেষ্ট হইকি ।”

(শ্রীেদ্ো�িেম্, ১০/৩৩/৩০)
মর লীলো �ৃষ্ �রকেে, মসই লীলো �েেও 

�রকে মচষ্টো �রকিে েো । েোঁক� অনু�রণ 
�রকিে েো । মর ক্�ক্ররোে ম�োিদ্ধ্য ে �ক্েষ্ 
আঙ্গণুল ক্দকে উক্ঠকে ক্দকে পোকরে, মস 
রোসলীলো �রকে পোকরে ক্�ন্তু আপেোরো এ� 
টে পোথরও হোকে ধোরণ �রকে পোকরে েো 
েোই �ৃষ্ রো �করকেে মসটো আপেোরো ক্� 
�কর �রকিে ?  েোঁক� অনু�রণ �রকিে েো । 
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ক্শিেী েহোরোে ক্িষ পোে �কর েোরো ম�কলে 
েো—িরং ক্েক্ে উন্নে স্োে ও ‘েীল�ণ্ঠ’ েোে 
মপকেকেে �োরণ ওই ক্িষ েোঁর �কণ্ঠ ভষূকণর েে 
ক্িরোে �কর । ক্�ন্তু রক্দ আপেোরো ম�োিরোর 
ক্িষ েোকিে, েোহকল আপেোরো এ�িোকর েকর 
রোকিে । অক্ধ�োরনুসোকর মেকে হে । মর েোদ্য 
আপেোকদর মপট ও হেে ক্ষেেোর েন্য উপরণুতি 
হকছে, মসটোই েোে । আপেোরো িদ্ধ িক্হরেণুে 
েীি—মর দ্িরো�ী�ণ িো েণুতি�ণ হেে �রকে 
পোকরে, মসটো আপেোকদর �োকে সম্ভি েে । েোই 
�ৃষ্লীলোর অনু�রণ �রকিে েো—আপেোকদর 
�ৃষ্লীলোর পেূো �রকে হকি, েোহকল মর ধোকে 
সি ক্�েণু  েঙ্গলেে, সি ক্�েণু  পরেোেন্দ�োরী ও 
সুে�োরী, এ� ক্দে মসই প্র�ৃে ধোকে প্রকিশ 
�রকে আপেোরোও সুকরো� পোকিে ।

—  ]  —
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কাগিালী শভা্ন কমে হ’শে ?

(ভ�িোে ওঁ ক্িষ্ণু পোদ শ্রীল ভক্তিক্সদ্ধোন্ত সরস্েী 
ঠো�ণু র প্রভণু পোকদর শ্রীহক্র�থো)

শ্রীক�ৌড়ীে-েকঠ িোৎসক্র� েকহোৎসি আরম্ভ 
হইেোকে । েোেোকদশ হইকে অচ�েি ভো�িে-
ধর্্য -প্রচোর�, স্েেোদশ ্য সন্ন্যোসী ও ব্রহ্মচোক্র�ণ 
স�কলই স�ণ প্রে্যো�েে �ক্রকেকেে । 
ক্েেক্ন্ত্রে ভরেসন্তোে ও ভরেেক্হলো�ণও ভ�িদ্-
ভক্তি-রস-ক্পপোসো লইেো আশ্রকে আ�েে 
�ক্রকেকেে । ক্েুঃস্োথ ্য, মসিোপরোেণ 
মসি�েণ্ডলী, স�কলই অেোক্িল আেকন্দ, 
অ�পট মসিোিকৃ্র্কে, অক্িরোে পক্রশ্রকে,—
আহেূ, অেোহেূ, ভতি, অভতি, ক্িষেী ও 
ক্িরতি—মসকিোন্মণুে, স�লক�ই হক্র�ীর্্যেদ্োরো 
সেদৃ্ধ �ক্রিোর েন্য প্রস্তুে হইকেকেে । 
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সর্্য ত্রই �ৃষ্-�থোে, �ৃষ্গুণ-�োথোে ও েোে-
সং�ীর্্য কে স�ল হৃদকের আেন্দ-উৎস উেক্লেো 
উক্ঠকেকে ! ক্িস্েো-ক্িষ্ট পক্থ�ও েোহোকে 
আ�ৃষ্ট হইেো, �ন্তি্য ভণু ক্লেো স্তধি হইকেকেে ।

এেে সেে সহসো ম� আক্সেো আেোক� 
ক্েজ্োসো �ক্রল,—“িক্ল, হোঁ �ো, েকঠ �োঙ্গোলী 
মভোেে �কি হ’মি ?” উর্র ক্দি ক্� ! অকহো, 
এই প্রকশ্নই, আক্ে অপর ভোকি আপেোক� মর 
হোরোইেো ম�ক্ললোে ! আপেোর েকের ক্দক�ই 
চোক্হলোে । েোহোরই সকঙ্গ ইহোর এ�টণু  িণুঝো-পড়ো 
আরম্ভ হইল ।

িক্ল হোঁ মর অকিোধ েে, সে্য িল্ মদক্ে,—
েণু ই ক্�কসর �োঙ্গোল ; ক্� মেোর অভোি ; ক্� 
চো’স্ ? হোে, হোে,—েণু ই মর মেোর এই েড় 
ইক্ন্দ্রেগুক্লক�ই ম�িল পক্রেৃপ্ত �কর্্য  চোস্ ; 
েোকদর দষ্ট ক্ষণু ধোে ইছেোেে মভো�-সুকেরই 
অভোি অনুভি �ক্রস্ ; আর, েোহো রকথষ্টরূপ 
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মরো�োইকে েো পোক্রেো েোহোরই েকর আপেোক� 
�োঙ্গোল ভোক্িস্ ! সে্য েে ক্� ? �কি �োঙ্গোলী 
মভোেে হইকি ; �কি ক্িক্িধ উপচোকর, ক্িক্িধ 
উপোকদে উপোদোকে রসেোর সুে-সোধে �ক্রকে 
পোক্রি,—অকবেষণ ম�িল েোহোরই ! সুপক্ক-
সু�ল-মশোক্ভে সুন্দর রসোল-েরুেকূল আক্সেো, 
মেোর অনুসধেোে পক্ড়েোকে পক্ক আমড়োর ! 
েণু ই েোহোই েোক্েস্ ; েোহোরই রকস মেোর 
রসেো েক্েেো আকে । েণু ই েকে �ক্রকেক্েস্,—
েোহোকেই মেোর েৃক্প্তলোভ হইকি ; মরো�-েক্েে 
অরুক্চটো �োক্টকি ; েোইেো েোক্েেো সুস্ হইক্ি । 
ক্�ন্তু, ভণু ল মেোর এ’টো ; েহোভণু ল ! েণু ই ভোক্িস্ 
েো,—ঐ অপথ্য অম্লরকস মেোর দোঁে আম্-
লোইেো রোইকি ; মরো� িোক্ড়কি ; আর ম�োেও 
উপোকদে িস্তুর আস্োদ লইকে পোক্রক্ি েো, 
েক্রক্ি ! মভো�-িোসেোর িকশ েহোপ্রসোদক� 
সোেোন্য রসেো-সুে মভোে্য-জ্োকে মভোেকের 
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�লও েোহোই ! অকিোধ েে, এেোকে মেোর 
�োঙ্গোলী-ক্িদোকের সধেোে লওেো িথৃো ! েণু ই রোর 
�োঙোল, েোহো ে পকথ ঘোকটও ক্েকল ; পশুকেও 
উপকভো� �কর ; েোর েন্য েকঠ আক্সকে 
হইকি ম�ে ? হোঁ মর,—�ৃচষ্�-শরণ েহোেে-
মসক্িে, েহোেীথ ্য ঐ েকঠর মর আহ্োে, ঐ 
েকঠর মর ক্েেন্ত্রণ, েোহো ক্� মেোর েড়ীে রকস 
েড়-ইক্ন্দ্রে-েপ ্যণ েন্য ? ক্শশুক� মরো�েোশে 
ঔষধ মসিে �রোইকে পণুর্ ত্রিৎসলো �র্্য �ণু শলো 
েোেো লড্ণু ক�র মলোভ মদেোন্ ; েথোে ক্� মসই 
লড্ণু�ই লক্ষ্য ? েো’ েে মর, েো’ েে ! েলূ 
লক্ষ্য েোহোর অন্তরোকল অিক্স্ে ! এেোকেও, ঐ 
ক্িষ্ণু কক্ষকত্র, ঐ েহোেীকথ ্য, শ্রীক�ৌর-েণুেোেেৃ-েধণু 
েহোপ্রসোদ মভোেকের অভ্যন্তকরও, েহোপ্রভণু র 
ভেেই সর্্য েে হইেো ক্িরোেেোে ! েোহোই 
অক্েল ে�কের েলূ লক্ষ্য, েলূ প্রকেোেে ! 
েোই িক্ল, আে েে, আে, রক্দ মশ্রেুঃ লোভ 
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�ক্রক্ি,—আে,—মভোেকের �োঙ্গোল হইেো 
েে, ভেকের �োঙ্গোল হইেো আে, আর 
পরেপোিে ভো�িে-েকের চরকণ লণুক্ঠেো েোথোে 
েণু ক্লেো মে,—

“ভতি-পদধভূর্ল আর ভতিপদ-্ল ।
 ভতিভুতি-শ�্ র্তন োধমনর েল ॥”

—  ]  —



শ্রীরচতন্য োরস্বত মমঠর প্রকার্�ত র্ন্ােলী

শ্রীল ভর্তি র্নর্ম্ ল আচাযম্্  মহারাম্র র্ন্ােলী :
- শ্রীউপকদশ (১, ২, ৩, ৪ েণ্ডগুকলো)
- শ্রীপণুরীধোে েোহোত্ম্য-েণুতিো-েোলো
- শ্রীেিদ্ীপধোে েোহোত্ম্য-েণুতিো-েোলো

শ্রীল ভর্তি সুন্দর শগার্েন্দ শদেমগাস্বামী মহারাম্র র্ন্ােলী :
- শ্রীভক্তি�ল্পিকৃ্ষ
- রচেোেেৃ

- শ্রীশ্রীক্েে্যোেন্দ েক্হেোেেৃ

শ্রীল ভর্তি রক্ষক শ্রীধর শদেমগাস্বামী মহারাম্র র্ন্ােলী :
- শ্রীভক্তিরক্ষ� হক্র�থোেেৃ
- শ্রীগুরুকদি ও েোঁর �রুণো
- মপ্রেেে অকবেষণ
- শোশ্বে সুেক্েক�েে
- সুিণ ্য মসোপোে

- শ্রীশ্রীপ্রপন্ন-েীিেোেেৃম্
- শ্রীভক্তিরক্ষ� ক্দি্যিোণী
- শ্রীক্শক্ষোষ্ট�
- শ্রীভক্তিরক্ষ� ক্দি্যিোণী

শ্রীল ভর্তির্েমনাদ ঠাক্মরর র্ন্ােলী :
- শরণো�ক্ে
- শ্রীেিদ্ীপধোে-েোহোত্ম্য

- �ল্যোণ�ল্পেরু
- পরেোথ ্য-ধর্্য ক্েণ ্যে

র্ের্েধ
- শ্রীশ্রীকপ্রেক্িির্্য
- শ্রীশ্রীচচেন্যভো�িে

- শ্রীশ্রীচচেন্যচক্রেোেেৃ
- শ্রীেদ্�িদ্ীেো



ভারমতর প্রধান শকন্দ্রেমভূহ
Web: scsmathinternational.com 

Email: info@scsmathinternational.com
অাতি ম্্ ার্তক কাযম্্ ালয়
শ্রীচচেন্য সোরস্ে েঠ
শ্রীচচেন্য সোরস্ে েঠ মরোড,
ম�োকলর�ঞ্জ, মপোষ্ট অক্�স ুঃ 
েিদ্ীপ
মেলো - েদীেো, পক্চিিঙ্গ,  ম�োে : 
৯৭৩২১১৩২৮৫
কলকাতা
শ্রীচচেন্য সোরস্ে �ৃষ্োনুশীলে 
সংঘ
৪৯১ দে দে পো�্য (ক্িপরীে ট্যোঙ্ ৩),
�ল�োেো, ক্পে - ৭০০০৫৫, 
পক্চিেিঙ্গ
নরৃ্েংহপল্ী
শ্রীচচেন্য সোরস্ে েঠ
েকৃ্সংহপল্লী (মদিপল্লী), 
সুিণ ্যক্িহোর,
েদীেো, পক্চিেিঙ্গ, ক্পে েং 
৭৪১৩১৫
ম�োে : ৯৭৩২১১৩২৮৫,
৯৬০৯৩০২৩১০

তারমকশ্বর 
শ্রীচচেন্য সোরস্ে েঠ
ভক্ঞ্জপণুর, েোরক�শ্বর, হু�লী
ম�োে : ৯৭৩২১১৩২৮৫, 
৭৪৭৭৮৮১৯২৬

পর্ী 
শ্রীচচেন্য সোরস্ে েঠ
ক্িধিো আশ্রে মরোড, ম�ৌড় িোটসোক্হ
পণুরী, ক্পে - ৭৫২০০১, ওক্ড়ষ্যো, 
ভোরে
ম�োে : ৯৯৩৭৪৭৯০৭০ 

েধ ম্মান
শ্রীচচেন্য সোরস্ে আশ্রে
মপোষ্ট এিং গ্রোে - হোপোক্েেো
মেলো - িদ্ধ্য েোে, পক্চিেিঙ্গ, ভোরে

শ্রীচচেন্য শ্রীধর ম�োক্িন্দ মসিো আশ্রে
গ্রোে - িোেণুেপোড়ো, মপোষ্ট - েোেপণুর
মেলো - িদ্ধ্য েোে, পক্চিেিঙ্গ, 

মর্্� ম্দাোদ 
শ্রীচচেন্য সোরস্ে েঠ
ম�োে : ৮৪৮১০৩১৪১০ 



শগােদ্ম্ ন
শ্রীলো শ্রীধর স্োেী মসিো আশ্রে
দশক্িসো, মপোষ্ট - ম�োিদ্ধ্য ে
মেলো - েথণুরো, ক্পে - ২৮১৫০২
উর্র প্রকদশ, ভোরে
ম�োে :  ৮৬৩০৭৮৩০৬৩
েনৃ্দােন
শ্রীচচেন্য সোরস্ে েঠ ও ক্েশে
১১৩ মসিো �ণু ঞ্জ, িনৃ্দোিে, মেলো 
- েথণুরো,
ক্পে - ২৮১১২১, উর্র প্রকদশ, 
ভোরে,
ম�োে :  ৭৮৭২২৯৬৩৯২
র্�র্লগুর়্ি 
শ্রীচচেন্য সোরস্ে েঠ
হোেদোর পোড়ো, ক্েউ পোল পোড়ো,
১৫৫, মেেোেী সরক্ে, ক্শক্লগুক্ড়,
ক্পে - ৭৩৪০০৬, পক্চিেিঙ্গ, 
ভোরে
ম�োে :  ৯৭৪৮৯০৬৯০৭
একচক্রা  ধাম
শ্রীচচেন্য সোরস্ে �ৃষ্োনুশীলে 
সংঘ
�ভ্য োিোস (এ�চক্রো  ধোে), 
িীরচন্দ্রপণুর, মেলো - িীরভেূ, 
পক্চিেিঙ্গ
ম�োে: ৯৬০৯৩০২৩১০

র্নউ র্দর্ল্
শ্রীলো শ্রীধর ম�োক্িন্দ সুন্দর ভক্তি 
মরো�ো
�োলচোরোল মসন্োর, ফ্্যোট - ৬ 
(টপ মফ্োর), হোউস ২৩৯৪, 
ক্েল� ্রেীট, (ইকম্ক্রেোল 
ক্সকেেোর ক্পেকে), মচৌেো েোক্ণ্ড, 
পোহোর�ঞ্জ, ক্েউ ক্দক্ল্ল
মেোিোইল : ৮৫৮৭৯০৮৭৪৪
গগিা-োগর 
শ্রীচচেন্য সোরস্ে েঠ
গ্রোে - চ��ণু লডণু ক্ি, মপোুঃ - সো�র,
মেলো - দক্ক্ষণ ২৪ পর�ণো, 
পক্চিেিঙ্গ
ম�োে : ৯৭৭৫৩৮৪৬২৩
মর্হলা আ্ম কালনায় 
শ্রীশ্রীধরস্োেী ভক্তিকরো�
�োলচোরোল মসন্োর
গ্রোে - শোশপণুর, মপোুঃ - �োলেো,
মেলো - িদ্ধ্য েোে, পক্চিেিঙ্গ

শেত়্ি
শ্রীচচেন্য সোরস্ে �ৃষ্োনুশীলে 
সংঘ
মিেণু ড়, পোত্রসোকের, িঁো�ণু ড়ো,
পক্চিেিঙ্গ, ম�োে : 
৯৯৩৩১৪৬০৯৬






