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সূচনা



 —:  শ্রীিবদ্বীপ-ধাম-পক্রক্রমায় আহ্াি :—
(শ্রীল ভবক্সুন্দর গ�াববন্দ গদবঙ�াস্বামবী মহারাজ ববরবচত)

  ভ্রবমঙত হঙব না আর—এছার ভুবন ।
অবনতম্য এ গদহ-রঙথ       চবড়য়া মতুৃম্যর পঙথ          বহংস্র-িার্ ূম্ম ল-পিূ ম্ম  সংসার কানন ।
  ভ্রবমঙত হঙব না আর এছার ভুবন ॥
অঞ্চঙল অঞ্চল বাঁবধ'     গরৌবঙনর সাধ সাবধ'      '�হৃব্রত' নাঙম শুধু হ'গল পবরবচত ।
জন্মজন্মান্তর ধবর'          �হৃ পবরক্রমা কবর'         ববুিঙল বক মায়াভবূম—কন্টক-আবতৃ ?
আরও কবরঙতছ মন      ভ্রমঙির আঙয়াজন—    গদি হঙত ববঙদঙিঙত গ্রাম-গ্রামান্তঙর,
এেঙনা গমঙেবন আিা    অরও বাঁবধঙতছ বাসা— দু'বদঙনর পান্থিালা—পবৃথববীর পঙর ?
মহামায়া-গমাহঙঘাঙর     আর কতকাল ওঙর !     অবনতম্য ও �হৃবেঙর—করবব ভ্রমি,
দারা-পুত্র-পবরবার         অসার-অবনতম্য ছার        ববঙল—োঙল—আঁস্াকুঙড় 

বমঙল বক রতন ?
পাঙয় ধবর কবহ সার       ভ্রবমঙত হঙব না আর       নাবহ গহথা ভরসার—একববনু্দ জল,
নাবহ আিা সান্ত্বনার,     আঙছ শুধু হাহাকার       সমস্ সংসার ভরা—জলন্ত-অনল ।
  ভ্রবমঙত হঙব না আর সংসার-কানঙন ।
  ঐ গিান গ�ৌরজন ডাঙক সর্ম্ম জঙন ॥
আয় আয় ত্বরা কবর       বাল-বদৃ্ নর-নারবী         বদবম্য-বচন্তামবিধাম—গ�ৌর-জন্মভবূম,
প্রিবয়-ভকত সঙন          জবীবঙনর শুভক্ষঙি         গ�ৌরাঙ্ জন্মবদঙন আয় পবরক্রবম ॥
ধাম-পবরক্রমা ক'গর       সা্ হঙব বচরতঙর         অনন্ত জনম ধ'গর ব্রহ্মাডি-ভ্রমি,
দঙূর রাঙব ভব-গরা�       েবডিঙব সকল গভা�      ভঙূলাঙক-গ�াঙলাক-লাভ

—ডাঙক গ�ৌরজন ।
  ভ্রবমঙত হঙব না আর এছার ভুবন ॥

  —:     :—



শ্রীজ�ৌরধাম ও শ্রীরক্তিক্বজিাদ

গ�ৌরজন শ্রীশ্রীল ঠাকুর ভবক্ববঙনাদ গ�ৌরনাম, গ�ৌরধাম ও 
গ�ৌরকাম প্রচাঙরর জন্য জ�ঙত অবতবীি ম্ম হইয়াবছঙলন । বতবন গ�ৌরধাম 
নবদ্বীঙপর সবন্কেবর্্তী প্রঙদঙিই আববভ ূম্মত হন । এই জন্যই গক্ষত্রপাল 
তারঙকশ্বর এক সময় ঠাকুরঙক স্বঙনে ববলয়াবছঙলন,—“তুবম বনৃ্দাবঙন 
রাইঙব ? গতামার �ঙৃহর বনকেবর্্তী শ্রীনবদ্বীপধাঙম গর কারম্মম্য আঙছ, 
তাহার বক কবরঙল ?”

গ�ৌরধাঙম ঠাকুঙরর গর প্রবীবত, তাহা অনন্তঙদবও অনন্ত-মঙুে 
কবীর্ম্মন কবরয়া গিি কবরঙত পাঙরন না । ঠাকুর ভবক্ববঙনাদ রেন 
শ্রীধাম-মায়াপুঙর রাইঙতন, তেন অঙনক সময়ই ববলঙতন গর, ধাঙমর 
বকৃ্ষ, তৃি, গুল্ম, লতা, প্রঙতম্যক গরিু-পরমািু-দি ম্মঙন তাঁহার হৃদঙয় এক 
অভতূপরূ্ম্ম  আনন্দ ও পুলঙকর সঞ্চার হয় ।

ঠাকুর গ�ৌরধাঙম ব্রজধাম দি ম্মন কবরঙতন । ঠাকুর ভবক্ববঙনাদ 
নবদ্বীঙপর নয় দ্বীঙপ নবধা ভবক্র অবধনায়ক শ্রীঙ�ৌরসুন্দঙরর 
অষ্কালবীয় লবীলারস আস্বদন কবরঙতন । ঠাকুর তাঁহার ভজনরহঙযে 
শ্রীঙ�ৌরসুন্দঙরর বিক্ষাষ্ঙকর দ্ারা গর ব্রজনবরবুদ্ঙ্বের অষ্কালবীয়-
লবীলা শ্রবি, কবীর্ম্মন ও স্মরঙির ববচার প্রদি ম্মন কবরয়াঙছন, ‘শ্রীনবদ্বীপ-
ভাবতরঙ্’, ‘শ্রীনবদ্বীপধাম-মাহাঙত্ম্য’, ‘শ্রীনবদ্বীপিতঙক’ বতবন 
গ�ৌরবঙন গসই ব্রজবঙনর অষ্কালবীয় লবীলার অনুিবীলঙনর পবরচয় 
প্রদান কবরয়াঙছন । ইহা অতবীব �ঢ়ূ রহযে—কাহারও বনকে ববলবার 
নঙহ ; ববলবার মত মবর্ম্ম ঙলাকও অবত কম, আবার অঙনঙক ইহা 
ববশ্বাসও কবরঙবন না, বা ববুিঙবন না ।

ঠাকুর কবীর্ম্মনােম্যদ্বীপ শ্রীঙ�াদ্রুঙম শ্রীঙ�ৌরহবরর পরূ্ম্ম াহ্ন-লবীলা দি ম্মন 
কবরঙতন । গ�াদ্রুমঙক ‘শ্রীনন্দবীশ্বরধাম’, ‘গ�াপাবাস’ বা ‘গ�াষ্’ ববচার 
কবরঙতন । তাই ঠাকুর নবদ্বীপ-ভাবতরঙ্ (৪৩।৪৪) �াবহয়াঙছন,—
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শ্রীল ঠাকুর ভবক্ববঙনাদ কেনও অন্তদ্্তীপ শ্রীমায়াপুঙর 
শ্রীঙ�াকুলমহাবন ও তথায় শ্রীবনৃ্দাবনরাসমডিল দি ম্মন কবরঙতন । 
শ্রীরাসমডিঙল বনিান্তলবীলার ইব্ত পাওয়া রায়,—

শ্রীল ঠাকুর মধম্যদ্বীঙপ মধম্যাহ্ণলবীলা দি ম্মন কবরঙতন—

ঠাকুর শ্রীভবক্ববঙনাদ শ্রীসবীমন্ত দ্বীঙপর রক্ষাকত্র্তী শ্রীঙ�ৌর-
পাদপদ্মপরা�ববভিূিা শ্রীসবীমবন্তনবী গদববীঙক মলূ স্বরূঙপ গরা�মায়া 
গপৌি ম্মমাসবীরূঙপ দি ম্মন কবরয়াঙছন । শ্রীঙ�ৌরসুন্দর পার্ম্ম তবীঙদববীঙক 
ববলঙতঙছন,—

ঠাকুর ভবক্ববঙনাদ শ্রীধাঙমর রক্ষক বদৃ্ বিবঙক শ্রীমায়াপুঙরর 
‘গক্ষত্রপাল’ ববলয়া বি ম্মন কবরয়াঙছন । মহাপ্রভু রেন অপ্রকেলবীলা ববস্ার 
কবরঙবন এবং �্াঙদববী রেন শ্রীমায়াপুঙরর গকান গকান অংি প্রায় 
আচ্াদন কবরয়া গ�বলঙব, তেন গকবল গ�ৌরজন্মস্ানেবী ও তবন্কেবর্্তী 
গকান গকান ভবূমমাত্র বাকবী থাবকঙব । শ্রীঙ�ৌরসুন্দঙরর ইচ্ায় রেন 

“রেজর রেজর মি গ�াদ্রুম �ািি ।
অক্চজর গহক্রজব চজষে গ�ৌরলবীলাধি ॥
গর-লবীলা দি ম্মজি তুক্ম র�ুল ক্বলাস ।
অিায়াজস লক্রজব পকু্রজব তব আি ॥

গ�াদ্রুম শ্রীিন্বীশ্বর গ�াপাবাস ।
রথা শ্রীজ�ৌরাঙ্গ �জর ক্বক্বধ ক্বলাস ॥
পরূ্ম্ম াজনে গ�াজপর ঘজর �ব্য দ্রব্য খাই ।
গ�াপ-সজি গ�াচারণ �জরি ক্িমাই ॥”

“মায়াপরু হয় শ্রীজ�া�ুল মহাবি  ।
পারডাঙ্গা সক্টি�ার স্বরূপ-�ণি ॥

তথায় আজে বনৃ্াবি শ্রীরাসমণ্ডল ।
�াজল এই স্াজি হ’গব �াি-গ�ালাহল ॥”

—শ্রীনবদ্বীপ-ধাম-মাহাত্ম্য—অন্তদ্্তীপ

“শ্রীজ�ৌরাঙ্গ �ণসহ মধ্যাহ্ সমজয় ।
ভ্রজমি এসব বজি গরেজম মর্ হ’গয় ॥

রতি�জণ �ৃষ্ণ-লবীলা সজকেত �ক্রয়া ।
িাজচি �বীর্ম্মজি রাধা-রাব আস্বাক্দয়া ॥”

—নবদ্বীপভাবতর্—৫৭

তুক্ম গমার ক্রন্ন িও িক্তি সজর্ম্ম শ্বরবী ।
এ� িক্তি দুই রূপ মম সহচরবী ॥
স্বরূপিক্তিজত তুক্ম রাক্ধ�া আমার ।
বক্হরঙ্গা রূজপ রাধা গতামাজত ক্বস্ার ॥

তুক্ম নিজল গমার লবীলা ক্সদ্ধ িাক্হ হয় ।
তুক্ম গরা� মায়া রূজপ লবীলাজত ক্িশ্চয় ॥
ব্রজে তুক্ম গপৌণ ম্মমাসবী রূজপ ক্িত্য �াল ।
িবদ্বীজপ গপৌঢামায়া সহ গষেত্রপাল ॥

—শ্রীনবদ্বীপ-ধাম-মাহাত্ম্য—৬ষ্ অঃ

৪            শ্রীঙ�ৌড়বীয়দি ম্মন হইঙত উদৃ্ত



পুনরায় তাঁহার আববভম্ম াব-স্াঙন ভক্�ি মবন্দর প্রকাি কবরঙবন, তেন 
গপ্রৌঢ়মায়া ও বদৃ্ বিব আবসয়া পুনরায় প্রভুর ইচ্ায় বনজ কারম্মম্য সাধন 
কবরঙবন । ঠাকুর ভবক্ববঙনাদ ভববকাঙল গ�ৌর-গসবা-চবভব-ববস্াঙরর 
গর স্বনেসমাবধ দি ম্মন কবরয়াঙছন, তাহা সতম্য-সতম্যই বাস্বরূঙপ পবরিত 
হইয়াঙছ । ঠাকুর নবদ্বীপধাম-মাহাঙত্ম্য বলবেয়াঙছন,—

“অদূ্ভত মক্ন্র এ� হইজব রে�াি ।
গ�ৌরাজঙ্গর ক্িত্যজসবা হইজব ক্ব�াি ॥”

—নবদ্বীপধাম মহাতমম্য ৫ম অঃ
ঠাকুর পরববর্ম্মকাঙল লক্ষি গসন কতৃম্মক েবিত বল্াল দবীবঘম্মকাঙক 

‘চবষ্ব মহারাজ পথৃরু কুডি’ বা ‘পথৃকুুডি’ ববলয়া বি ম্মন কবরয়াঙছন ।
ঠাকুর ভবক্ববঙনাদ িরডা্াঙক “শ্রীপুরুঙিার্ম-ধাম” ববলয়াঙছন । 

ববদ্াবাচষ্পবতর স্ানঙক দ্ারকারূঙপ দি ম্মন কবরয়া স্বরূপ-রূপানু�বর 
গ�ৌরজন ঠাকুর ভবক্ববঙনাদ—‘রঃ গকৌমারহরঃ’ ও তদনুরূপ শ্রীরূঙপর 
‘বপ্রয়ঃ গসাঽয়ং’ গ্াঙকর ববচারানুসাঙর গ�ৌরহবরঙক পথৃকুুডিতবীঙর 
বনৃ্দাবনাবভন্ শ্রীবাসমবন্দঙর লইয়া রাইঙত চাবহয়াঙছন ।

শ্রীনবদ্বীপ-ভাবতরঙ্ গকালদ্বীপঙক বহুলাবনরূঙপ বি ম্মন গদবেঙত 
পাওয়া রায় ; আবার শ্রীনবদ্বীপ-ধাম-মাহাঙত্ম্য কুবলয়া পাহাড়ঙক 
‘ব�বর-গ�াবদ্ম্ম ন’ রূঙপ ববি ম্মত গদো রায়, রথা—

“ধন্য েবীব গ�ালদ্বীপ �জর দরিি ।
পরম আিন্ধাম শ্রীবহুলাবি ॥”

—শ্রীনবদ্বীপ-ভাবতর্—৭৪
আবার শ্রীনবদ্বীপধাম-মাহাঙত্ম্য (১৮ি অঃ)—

ঠাকুর ভবক্ববঙনাদ নবদ্বীপধাম-মাহাঙত্ম্য (১১ি অঃ) গকালদ্বীঙপর 
উর্ঙর বহুলাবন দি ম্মন কবরয়াঙছন এবং শ্রীনবদ্বীপ-ধাঙম শ্রীবনৃ্দাবন-
ধাঙমর দ্াদি বঙনর ক্রমববপরম্মম্যঙয়র মঙধম্য গর অপরূ্ম্ম  সমন্বয় ও মাধুরম্মম্য 
আঙছ, তাহা বি ম্মন কবরয়াঙছন,—

“গ�ালদ্বীপ পর্ম্ম তাখ্য এইস্াি হয় ।
গসই হইজত পর্ম্ম তাখ্য হইল পক্রচয় ॥

ওজহ েবীব, ক্িত্যালবীলাময় বনৃ্াবজি ।
ক্�ক্রজ�াবদ্ধম্ম ি এই োজি রতিেজি ॥”
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শ্রীনবদ্বীপ-ধাম-মাহাঙত্ম্য সমদু্র�ড় দ্ারকাপুরবী-রূঙপ ববি ম্মত হইয়াঙছ—
“এই গর সমদু্র�ক্ড �র দরিি ।
সাষোৎ দ্ার�াপরুবী শ্রী�ঙ্গাসা�র ॥
দুই তবীথ ম্ম আজে গহথা গদখ ক্বজ্ঞবর ॥ —নঃ ধঃ মঃ ঐ

ঠাকুর ভবক্ববঙনাদ ঋতুদ্বীঙপর অন্ত� ম্মত চম্পহট্ঙক েবদরবন বা 
রাধাকুডি-প্রঙদঙির একঙদি ববলয়া বি ম্মন কবরয়াঙছন,—

আবার নবদ্বীপভাবতরঙ্ ববলঙতঙছন,—

নবদ্বীপধাম-মাহাতঙমম্য দ্াদি অধম্যায় ঋতুদ্বীপঙক রাধাকুডিরূঙপও 
ববি ম্মত হইয়াঙছ,—

“শ্রীবহুলবাি গদখ ইহার উর্জর ।
রূজপর েটায় সর্ম্ম ক্দক্ গিারা �জর ॥
বনৃ্াবি গর গর ক্রজম দ্াদি �ািি ।
গস ক্রম িাক্হ� এথা বল্লর িন্ি ॥

রেভুর ইচ্ামজত গহথা ক্রমক্বপরম্ম্যয় ।
ইহার তাৎপরম্ম্য োজি রেভু ইচ্াময় ॥
গরইরূপ আজে গহথা গদখ গসইরূপ ।
ক্বপরম্ম্যজয় গরেমবকৃ্দ্ধ এই অপরূপ ॥”

“চম্প�হটি গ্াজম আজে চম্পজ�র বি ।
চম্পলতা �জর রথা �ুসুম-চয়ি ॥
িবদ্বীজপ শ্রীখক্দর বি গসই গ্াম ।
ব্রজে রথা রাম-�ৃষ্ণ �জরি ক্বশ্াম ॥

ঋতুদ্বীপ বিময় অক্ত মজিাহর ।
বসন্তাক্দ ঋতু রথা গ�ৌরজসবাপর ॥
সর্ম্ম তুম্মজসক্বত রূক্ম আিন্-ক্িলয় ।
রাধা�ুণ্ড-রেজদজির এ�জদি হয় ॥

—শ্রীনবদ্বীপভাবতর্ ৭৮-৭৯

“এই স্াজি ক্েল পজূর্ম্ম  চম্প�-�ািি ।
খক্দর বজির অংি সুন্র দি ম্মি ॥

চম্প�লতা সখবী ক্িত্য চম্প� লইয়া ।
মালা �াঁক্থ’ রাধা�ৃজষ্ণ গসক্বজতি ক্�য়া ॥”

—নঃ ধাঃ মাঃ ১১ি অঃ

গ�ৌরাজঙ্গর িাম শুক্ি, ক্িতাই উজে অমক্ি,
          বজল এই রাধা�ুণ্ড স্াি ।
গহথা রতি সজঙ্গ �ক্র, অপরাজনে গ�ৌরহক্র,
          �ক্রজতি �বীর্ম্মি ক্বধাি ॥
গহথা েয় ঋতু গমক্ল, গ�ৌরাঙ্গ �বীর্ম্মিজ�ক্ল,
          পষু্টক�ল গিারা ক্বস্াক্রয়া।
রাধা�ুণ্ড ব্রজে গরই, ঋতুদ্বীপ গহথা গসই,
          রতি গহথা মজে গরেম ক্পয়া ॥

গদখ শ্াম�ুণ্ড গিারা, ে�জ্জি-মজিাজলারা,
          সখবী�ণ �ুঞ্জ িািাস্াজি ।
গহথা অপরাজনে গ�ারা, সকেবীর্ম্মজি হজয় গরারা,
          তুক্িজলি সজব গরেমদাজি ॥
এস্াি সমাি রাই, ক্ত্রে�জত িাক্হ পাই,
          রজতির রেি স্াি োি ।
গহথায় বসক্ত রার, গরেমধি লার তার,
          সুিবীতল হয় তার রোণ ॥

৬            শ্রীঙ�ৌড়বীয়দি ম্মন হইঙত উদৃ্ত



শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্ (৮০-৮১) ঠাকুর ভবক্ববঙনার ঋতুদ্বীঙপ 
রাধাকুডি-সু্বর্ম্মর কথা বি ম্মন কবরয়াঙছন,—

ঠাকুর ভবক্ববঙনাদ জহু্ণদ্বীঙপ ‘ভদ্রবন’ (নঃ ভাঃ তঃ ৯৬ ও নঃ 
ধাঃ ১৩ি অঃ), গমাদদ্রুম-দ্বীঙপ ‘ভাডিবীর বন’ (নঃ ভাঃ তঃ ১১০), 
গমাদদ্রুঙমর অন্ত� ম্মত চবকুণ্ঠপুঙর ‘বনঃঙশ্রয়স বন’ [কলম্যাি-কল্পতরু], 
(নঃ ভাঃ তঃ ১১৭) মহৎপুঙর ‘কামম্যবন’ (নঃ ভাঃ তঃ ১২৪) দি ম্মন 
কবরয়াঙছন । ঠাকুর শ্রীল ভবক্ববঙনাদ নবদ্বীপভাবতরঙ্ বনদয়াঙক 
‘সারজুম্য মবুক্’স্বরূপা ববলয়া কবীর্ম্মন কবরয়াঙছন । শ্রীঙ�ৌরসুন্দর 
সর্ম্ম জবীবঙক বনস্ার কবরঙলন, এমন বক, সাঙলাকম্য, সামবীপম্য, সারূপম্য, সাবষ্ম্ম  মবুক্ পরম্মন্ত চবকুঙণ্ঠ চবলয়া গ�ল, বকন্তু একমাত্র বনর্ম্ম য় হইঙলন সারজুম্য-
মবুক্র প্রবত । কারি, ইহার প্রবত ভক্�ি অতম্যন্ত ববরূপ ।

শ্রীল ঠাকুর ভবক্ববঙনাদ গ�ৌরধাম নবদ্বীপঙক নবধা ভবক্র পবীঠ এবং 
কর্ম্ম জ্ান গরা�াবদঙক গসই নবধা ভবক্র গসবা-প্রতবীক্ষাকারবী বকঙ্কররূঙপ 
বি ম্মন কবরয়াঙছন । রাহারা ববহর্ুম্ম ে, তাহাবদ�ঙক িাস্ত্র দুষ্মবত প্রদান 
কবরয়া থাঙকন, এবং বিষ্জনঙক কৃষ্রবত দান কবরয়া থাঙকন । িাস্ত্র 
পবড়য়াও অঙনঙক গ�ৌরধাঙমর প্রবত ববশ্বাসবী হইঙত পাঙরন না ।

িবদ্বীজপ িবক্বধ রক্তির অক্ধষ্াি ।
রক্তিজ� গসবজয় সদা �র্ম্ম  আর জ্ঞাি ॥
বক্হর্ুম্ম খ েজি িাস্ত্র গদয় দুষ্টমক্ত ।
ক্িষ্ট েজি গসই িাস্ত্র গদয় �ৃষ্ণরক্ত ॥ —নঃ ধাঃ মাঃ ১৩ি অঃ

ঠাকুর ভবক্ববঙনাদ গ�ৌরধাম ও ব্রজধাঙম বক লবীলাহববচত্রা দি ম্মন 
কবরঙতন, তাহাও তাঁহার কৃপায় তাঁহার সাবহঙতম্যর মঙধম্য প্রকাবিত 
হইয়াঙছ । ঠাকুর বলবেয়াঙছন,—“নবদ্বীপমডিল, ব্রজমডিল এবং 

“�জব আক্ম ঋতুদ্বীজপ �ক্রয়া ভ্রমণ ।
বিজিারা গহক্র লবীলা �ক্রব স্মরণ ॥

রাধা�ুণ্ড-লবীলা সু্ক্র্ম্ম হইজব তখি ।
স্ক্ভিত হইয়া তাহা �ক্রব দি ম্মি ॥

“শ্রীজ�ৌরাঙ্গ রেভু সর্ম্ম েজি ক্িস্াক্রল ।
গ�বল আমার রেক্ত ক্ির্ম্ম য় হইল ॥

আক্ম গরই স্াজি এজব োক্ডব েবীবি ।
ক্িদয়া বক্লয়া স্াি োনু� সর্ম্ম েি ॥”

—নঃ ভাঃ তঃ ১৪০

সূচনা : শ্রীঙ�ৌরধাম ও শ্রীভবক্ববঙনাদ       ৭



গ�াঙলাক—একই অেডি তত্ত্ব ; গকবল গপ্রমহববচত্রা�ত অনন্ত ভাব-
ববঙিি উবদত হইয়া ববববধ হইয়াঙছন ।” (ব্রঃ সং ৫।৫)

শ্রীনবদ্বীপধাম মাহাঙত্ম্য (১৩ি অঃ) গ�াঙলাঙকর মাধুরম্মম্য ও ঔদারম্মম্য 
প্রঙকাষ্রূপব্রজ এবং নবদ্বীপধাঙমর স্বরূপ এইরূপভাঙব ববি ম্মত হইয়াঙছ—

চজবধঙর্ম্ম  ঠাকুর ববলয়াঙছন,—“‘গ�াঙলাক’, ‘বনৃ্দাবন’ ও 
‘গশ্বতদ্বীপ’—এই বতনবে পরঙবম্যাঙমর অন্তঃপুর । গ�াঙলাঙক কৃঙষ্র 
স্বকবীয় (স্ববীয় স্বরূপিবক্সহ) লবীলা, বনৃ্দাবঙন পারকবীয় লবীলা, গশ্বতদ্বীপ 
গসই লবীলার পবরবিষ্ । গ�াঙলাক, বনৃ্দাবন, গশ্বতদ্বীঙপ তত্ত্বঙভদ নাই—
শ্রীনবদ্বীপ বস্তুতঃ গশ্বতদ্বীপ হইয়াও বনৃ্দাবন হইঙত অঙভদ ।”

শ্রীঙ�ৌরধাম দি ম্মন কবরবার চকু্ষ বকরূঙপ লাভ কবরঙত হয়, তাহাও 
নদবীয়াপ্রকাি ঠাকুর ভবক্ববঙনাদ আমাবদ�ঙক জানাইয়াঙছন । 
গ�ৌরধাঙমর কৃপা লাভ কবরঙত হইঙল সর্ম্ম াঙগ্র শ্রীল ঠাকুর 
ভবক্ববঙনাঙদর কৃপা লাভ কবরঙত হইঙব । গ�ৌরধাঙম বনতম্য-বসবতর 
গসৌভা�ম্য লাভ কবরঙত চাবহঙল শ্রীভবক্ববঙনাঙদর পাদপদ্মধাঙমর সংলগ্ন 
গরিু হইঙত হইঙব । গদঙহ আত্ববুদ্ থাবকঙত, মাংসদি ম্মন থাবকঙত, 
ধামাত্ববুদ্ বা ধাম দি ম্মন হয় না । নাম-দৃক্ই ধাঙমর স্বরূপ দি ম্মন কবরঙত 
পাঙরন । এই কথাই ঠাকুর পুনঃ পুনঃ কবীর্ম্মন কবরয়াঙছন—

“এই িবদ্বীপ হয় সর্ম্ম ধাম সার ।
শ্রীক্বরো ব্রহ্মধাম আক্দ হজয় পার ॥
নব�ুজঠের পর গশ্বতদ্বীপ শ্রীজ�াল� ।
তদজন্ত গ�া�ুল বনৃ্াবি �ৃষ্ণজলা� ॥
গসই গলা� দুই রাজব হয়ত রে�াি ।
মাধুরম্ম্য ঔদারম্ম্য গরজদ রজসর ক্ব�াি ॥
মাধুজরম্ম্য ঔদারম্ম্য পণু ম্ম রূজপ অবক্স্ত ।

ঔদাজরম্ম্য মাধুরম্ম্য পণু ম্ম রূজপজত ক্বক্হত ॥
তথাক্পও গর রে�াজি মাধুরম্ম্য রেদাি ।
বনৃ্াবি বক্ল তাহা োজি রা�্যবাি ॥
গর রে�াজি ঔদারম্ম্য রেধাি ক্িত্য হয় ।
গসই িবদ্বীপধাম সর্ম্ম  গবজদ �য় ॥
বনৃ্াবি িবদ্বীজপ িাক্হ ক্�েু গরদ ।
রজসর রে�াি গরজদ �রয় রেজরদ ॥”

“রতক্দি িা োক্ডজব রেভুর ইচ্ায় ।
মাক্য়� িরবীর ততক্দি গতা গতামায় ॥
িা সু্ক্রজব পূণ ম্মরূজপ এ ধাজমর রাব ।
তব বকু্দ্ধ িা োক্ডজব োতবীয় স্বরাব ॥

রা�বতবী তনু পাজব রেভুর ইচ্ায় ।
অব্যাহত-�ক্ত তব হইজব গহথায় ॥
েডমায়াোজল আবরণ রাজব দূজর ।
অদবীম আিন্ পাজব এই ক্িত্যপজুর ॥”

—নঃ ভাঃ তঃ ১০৫-১০৬

৮            শ্রীঙ�ৌড়বীয়দি ম্মন হইঙত উদৃ্ত



গ�ৌরধাঙম বক ভাঙব হবরভজন হয়, তাহা ঠাকুর ভবক্ববঙনাদ 
শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্র ১০০-১০৮ সংেম্যক পদ্াবলবীঙত আমাবদ�ঙক 
জানাইয়াঙছন । তাহার সারমর্ম্ম  এই—সকল আিা-ভরসা পবরতম্যা� 
কবরয়া একমাত্র গ�ৌরধাঙম অবস্ানপরূ্ম্ম ক গ�ৌরহবরর ভজনই ববিয়-
বন্ন হইঙত মবুক্লাঙভর এবং শ্রীঙ�ৌরচরি-প্রাবতির উপায় । মহাপ্রভুর 
কৃপা হইঙল এই গ�ৌরধাঙম মকু্জন সর্ম্ম ক্ষি কৃষ্লবীলা ও গ�ৌরলবীলা 
দি ম্মন কবরঙত পাঙরন । শুদ্ভক্�ি এই ধাঙম কৃষ্হকঙ্করম্মম্য-মাধুঙরম্মম্য 
সর্ম্ম দা মগ্ন থাবকয়া জা�বতক অভাব, পবীড়া ও সংসার রাতনায় বলিষ্ 
হন না ; তাঁহারা বসদ্কাম ও শুদ্ঙদহ । গ�ৌরধাম অনন্ত ; তথায় জড় 
মায়া নাই । গর পরম্মন্ত জবীঙবর মাবয়ক িরবীর আঙছ, গস পরম্মন্ত অবতিয় 
সতকম্মতা অবলম্বন কবরয়া সবহষু্তা ও চধঙরম্মম্যর সবহত শুদ্ভঙক্র গসবা 
ববিঙয় চিবথলম্যভাব ছাবড়য়া, সর্ম্ম ক্ষি কৃষ্নাম, র�ুল ভজন, শ্রীধাম, 
শ্রীনাম ও ভক্কৃপা-রাচ্া, অসাধু-সংস� ম্ম হইঙত সর্ম্ম দা সাবধান 
হইয়া ভজন কবরঙল শ্রীধাঙমর কৃপা লাভ হয় । ঠাকুর ভবক্ববঙনাদ 
শ্রীঙ�ৌরধাঙমর কথা বি ম্মন কবরঙত কবরঙত তাঁহার বপ্রয়তম শ্রীরাধা 
কুডিাবভন্ গ�াদ্রুম-দ্বীপ, স্বানন্দ-সুেদ-কুঞ্জ, স্বানন্দকুঙঞ্জশ্বরবী এবং অভবীষ্ 
স্বারবসকবী গসবাবস্বত ও চকঙ্কঙরম্মম্যর কথা বি ম্মন কবরয়া বনজস্বরূপ প্রকাি 
কবরয়াঙছন । ঈিাঙক্ষঙত্র অবস্ানপরূ্ম্ম ক ঈিানাঙথর গসবাই—ঠাকুঙরর 
সাধম্য ও সাধন ।

শ্রীল ঠাকুর মায়াপুঙরর দবক্ষিাংঙি জাহ্ণরবীর তঙে সরস্বতবী-
স্ঙমর সবন্কঙে ঈঙিাদ্ান নামক এক উপবঙনর কথা তাঁহার 
শ্রীধাম-গ্রন্থাবলবীঙত জানাইয়াঙছন । গসই বঙন ঠাকুঙরর রাধাকুঙডির 
মধম্যাহ্ণলবীলা-স্মবৃতর এইরূপ পবরচয় পাওয়া রায়—

সূচনা : শ্রীঙ�ৌরধাম ও শ্রীভবক্ববঙনাদ       ৯

“মায়াপরু-দক্ষেণাংজি োহ্ববীর তজট ।
সরস্বতবী-সঙ্গজমর অতবীব ক্ি�জট ॥
ঈজিাদ্াি িাম উপবি সুক্বস্ার ।
সর্ম্ম দা রেিস্াি হউ� আমার ॥

গর-বজি আমার রেভু শ্রীিচবীিন্ি ।
মধ্যাজহ্ �জরি লবীলা লজয় রতিেি ॥
বি-গিারা গহক্র রাধা�ুণ্ড পজড মজি ।
গস সব সু্রু� সদা আমার িয়জি ॥

—শ্রীনবদ্বীপভাবতর্ ২৬-২৭



শ্রীঙ�াদ্রুমবঙনও ঠাকুঙরর শ্রীরাধাকুডি-স্মবৃত উর্বীতি হইত । তাঁহার 
বনতম্যলবীলাপ্রঙবঙির কাঙল তাঁহাঙত গসই স্বারবসকবী-বসবদ্ সাক্ষাদ্ভাঙব 
প্রকবেত হইয়াবছল—ইহা মহাজন-বাঙকম্য শুবনয়াবছ, ইহা এক 
অঙলৌবকক বম্যাপার । ইহা হইঙত স্পষ্ই প্রমাবিত হয় গয়, গ�ৌরধাঙমর 
সর্ম্ম ববধ চবভঙবর ববস্াঙরর জন্যই শ্রীধাঙমশ্বর গ�ৌরহবর ঠাকুরঙক 
জ�ঙত গপ্ররি কবরয়াবছঙলন । ঠাকুঙরর রাধাকুডিাবভন্ শ্রীঙ�াদ্রুঙম 
এইরূপ লালসার পবরচয় পাওয়া রায়,—

“গসই শ্রীজ�াদ্রুমবি অদূ্ভত ব্যাপার ।
�জব বা গদক্খব গপজয় রাধা�ৃপাসার ॥”(শ্রীনবদ্বীপিতক—৪২-৪৩)

গ�ৌরাহ্ক�বত নদবীয়াপ্রকাি ঠাকুর ভবক্ববঙনাদ বকরূপ গলৌঙলম্যর 
সবহত তাঁহার জবীবনসর্ম্ম স্ব গ�ৌরধাঙমর বনকে কৃপা প্রাথ ম্মনা কবরয়াঙছন, 
গ�ৌরধাঙমর কৃপা বক, গ�ৌরধাঙম বাঙসর প্রঙয়াজন বক, গ�ৌরধামবাসবীর 
চদন্য বকরূপ কাহার কৃপায় গ�ৌরধাঙম বসবত হয়, তাহা তাঁহারই ভািায় 
বনঙনে উদ্ার কবরয়া তাঁহার দাসানুদাস�ঙির কৃপাকিা রাচ্াপরূ্ম্ম ক এই 
প্রবঙন্র উপসংহার কবরঙতবছ ।

“ঈজিাদ্াি সক্ন্ন�জট ক্িে�ুজঞ্জ বক্স । 
রক্েব র�ুল-ধি শ্রীজ�ৌরাঙ্গিিবী ॥
শ্রী�ৃষ্ণকচতন্য রেভুর দাজসর অনুদাস ।
এ রক্তিক্বজিাদ মাজ� িবদ্বীপ-বাস ॥
রূপ-রঘিুাথ-পজদ আ�ুক্ত �ক্রয়া ।
িবীোরবীষ্ট-ক্সক্দ্ধ মাজ� ব্যা�ুল হইয়া ॥
িবদ্বীপ বনৃ্াবি গষেত্রবাক্স�ণ ।

ঈিাজষেজত্র �র গমাজর অক্চজর স্াপি ॥
গতামাজদর গষেত্র এই আক্ম মাত্র দাস ।
গতামা সবা গসবাচ্জল পাই গষেত্রবাস ॥
িবদ্বীপ �র গমাজর �ৃপা ক্বতরণ ।
তব �ৃপা ক্বিা গষেত্র লজর গ�ান্ েি ॥
আমার গরা�্যতা লজয় িা �র ক্বচার ।
োহ্বা ক্িতাই আজ্ঞা �ক্রয়াক্ে সার ॥”

—নঃ ভাঃ তঃ ১৬৩-১৬৭

১০            শ্রীঙ�ৌড়বীয়দি ম্মন হইঙত উদৃ্ত



শ্রীনবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য

—: পবরক্রমা েডি :—

শ্রীশ্রীল সবর্দানন্দ ভবক্ববঙনাদ ঠাকুর রবচত

(প্রথম সংস্করি — ৪০৩ শ্রীঙ�ৌরাব্দ ; ইংঙরবজ ১৮৮৯)

গর-বজি আমার রেভু শ্রীিচবীিন্ি ।
মধ্যাজহ্ �জরি লবীলা লজয় রতিেি ॥
বি-গিারা গহক্র রাধা�ুণ্ড পজড মজি ।
গস সব সু্রু� সদা আমার িয়জি ॥

—শ্রীনবদ্বীপভাবতর্ ২৬-২৭





রেথম অধ্যায় : শ্রীশ্রীিবদ্বীপধাজমর সাধারণ মাহাত্্য �থি

জয় জয় নবদ্বীপচন্দ্র িচবীসুত ।
জয় জয় বনতম্যানন্দরায় অবধতূ ॥
জয় জয় শ্রীঅহদ্ত প্রভু মহািয় ।
�দাধর শ্রীবাস পবডিত জয় জয় ॥
জয় নবদ্বীপধাম সর্ম্ম ধাম-সার ।
জয় নবদ্বীপবাসবী গ�ৌর পবরবার ॥
সকল ভকত পঙদ কবরয়া প্রিাম ।
সংঙক্ষঙপ ববি ম্মব আবম নবদ্বীপধাম ॥
নবদ্বীপমডিঙলর মবহমা অপার ।
ব্রহ্মা আবদ নাবহ জাঙন বঙি ম্ম সাধম্য কার ॥
সহস্র বদঙন গিি ববি ম্মঙত অক্ষম ।
কু্ষদ্রজবীব আবম বকঙস হইব সক্ষম ॥
সতম্য বঙে নবদ্বীপ মবহমা অনন্ত ।
গদব-গদব মহাঙদব নাবহ পায় অন্ত ॥
তথাবপ চচতন্যচন্দ্র ইচ্া বলবান ।
গসই ইচ্াবঙি ভক্ আজ্ার ববধান ॥
ভক্�ঙি আজ্া বদল চচতন্য ইচ্ায় ।
নদবীয়া মাহাত্ম্য ববি ম্ম ভঙক্র কৃপায় ॥
আর এক কথা আঙছ �ঢ়ূ অবতিয় ।
কবহঙত না ইচ্া হয় না কবহঙল নয় ॥
গর অববধ শ্রীহচতন্য অপ্রকে চহল ।
ধাম লবীলা প্রকাবিঙত ভঙক্ আজ্া বদল ॥
সর্ম্ম  অবতার চহঙত �ঢ়ূ অবতার ।
শ্রীহচতন্যচন্দ্র গমার বববদত সংসার ॥
�ঢ়ূ লবীলা িাঙস্ত্র �ঢ়ূরূঙপ উক্ হয় ।
অভক্ জঙনর বচঙর্ না হয় উদয় ॥

গস লবীলা সম্বঙন্ রত �ঢ়ূ িাস্ত্র বছল ।
মায়াঙদববী বহুকাল আচ্াবদ রাবেল ॥
অপ্রকে িাস্ত্র বহু রঙহ রথা তথা ।
প্রকে িাঙস্ত্রও রত চচতঙন্যর কথা ॥
গস সকল মায়াঙদববী পবডিত নয়ন ।
আববরয়া রাঙে গুতি ভাঙব অনুক্ষি ॥
গ�ৌঙরর �ম্বীর লবীলা চহঙল অপ্রকে ।
প্রভু ইচ্া জাবন মায়া হয় অকপে ॥
উঠাইয়া চলল জাল জবীব চকু্ষ চহঙত ।
প্রকাবিল গ�ৌর তত্ত্ব এ জড় জ�ঙত ॥
গুতি িাস্ত্র অনায়াঙস হইল প্রকে ।
ঘুবচল জবীঙবর রত রবুক্র সঙ্কে ॥
বড়ই দয়াল ুপ্রভু বনতম্যানন্দরায় ।
গ�ৌরতত্ত্ব প্রকাবিল জবীঙবর বহয়ায় ॥
তাঁর আজ্া গপঙয় মায়া ছাঙড় আবরি ।
সুভক্ পবডিত�ি পায় িাস্ত্র ধন ॥
ইহাঙত সঙন্দহ রার না হয় েডিন ।
গস অভা�া বথৃা গকন ধরয় জবীবন ॥
গর কাঙল ঈশ্বর গরই কৃপা ববতরয় ।
ভা�ম্যবন্ত জন তাঙহ বড় সুেবী হয় ॥
দুভম্ম া�া লক্ষি এই জান সর্ম্ম জন ।
বনজ ববুদ্ বড় ববল কবরয়া �িন ॥
ঈশ্বঙরর কৃপা নাবহ করয় স্ববীকার ।
কুতঙকম্ম মায়ার �ঙর্ম্ম  পঙড় বারবার ॥
এস গহ কবলর জবীব ছাড় কুবেনাবে ।
বনর্ম্ম ল গ�ৌরা্ গপ্রম লহ পবরপাবে ॥

শ্রীনবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য —১ শ্রীশ্রীনবদ্বীপধাঙমর সাধারি মাহাত্ম্য কথন                 ১৩



এই ববল বনতম্যানন্দ ডাঙক বারবার ।
তবতু দুভম্ম া�া জন না কঙর স্ববীকার ॥
গকন গর এমন গপ্রঙম কঙর অনাদর ।
ববচার কবরয়া গদে হইয়া তৎপর ॥
সুে লাব� সর্ম্ম  জবীব নানা রবুক্ কঙর ।
তকম্ম কঙর গরা� কঙর সংসার বভতঙর ॥
সুে লাব� সংসার ছাবড়য়া বঙন রায় ।
সুে লাব� রদু্ কঙর রাজায় রাজায় ॥
সুে লাব� কাবমনবী কনক পাঙছ ধায় ।
সুে লাব� বিল্প আর ববজ্ান চালায় ॥
সুে লাব� সুে ছাঙড় গলিি বিক্ষা কঙর ।
সুে লাব� অি ম্মব মঙধম্যঙত ডুবব মঙর ॥
বনতম্যানন্দ বঙল ডাবক দুহাত তুবলয়া ।
এস জবীব কর্ম্ম -জ্ান-সঙ্কে ছাবড়য়া ॥
সুে লাব� গচষ্া তব আবম তাহা বদব ।
তার বববনমঙয় আবম বকছু না লইব ॥
কষ্ নাই বম্যয় নাই না পাঙব রাতনা ।
শ্রীঙ�ৌরা্ ববল নাচ নাবহক ভাবনা ॥
গর সুে আবম ত বদব তার নাই সম ।
সর্ম্ম দা ববমলানন্দ নাবহ তার ভ্রম ॥
এই রূঙপ গপ্রম রাঙচ বনতম্যানন্দরায় ।
অভা�া করম গদাঙি তাহা নাবহ চায় ॥
গ�ৌরা্ বনতাই গরই বঙল একবার ।
অনন্ত করম গদাি অন্ত হয় তার ॥
আর এক �ঢ়ূ কথা শুন সর্ম্ম জন ।
কবল জবীঙব গরা�ম্য বস্তু গ�ৌর লবীলা ধন ॥
গ�ৌর হবর রাধা কৃষ্ রূঙপ বনৃ্দাবঙন ।
বনতম্য কাল ববলাস করয় সেবী সঙন ॥
িাঙস্ত্রঙত জাবনল জবীব ব্রজলবীলাতত্ত্ব ।

রাধাকৃষ্ বনতম্যলবীলা ব্রঙজর মহত্ব ॥
কৃষ্নাম কৃষ্ধাম মাহাত্ম্য অপার ।
িাঙস্ত্রর দ্ারায় জাঙন সকল সংসার ॥
তব ুকৃষ্ঙপ্রম সাধারঙি নাবহ পায় ।
ইহার কারি বকবা বচন্তহ বহয়ায় ॥
ইহাঙত আঙছত এক �ঢ়ূ তত্ত্ব সার ।
মায়ামগু্ধ জবীব তাহা না কঙর ববচার ॥
বহু জন্ম কৃষ্ ভবজ গপ্রম নাবহ হয় ।
অপরাধ পুঞ্জ তার আছয় বনচিয় ॥
অপরাধ িনূ্য হঙয় লয় কৃষ্ নাম ।
তঙব জবীব কৃষ্ঙপ্রম লঙভ অববরাম ॥
শ্রীহচতন্য অবতাঙর বড় ববলক্ষি ।
অপরাধ সঙত্ত্ব জবীব লঙভ গপ্রম ধন ॥
বনতাই চচতন্য ববল গরই জবীব ডাঙক ।
সুববমল কৃষ্ঙপ্রম অঙন্বিয় তাঙক ॥
অপরাধ বাধা তার বকছু নাবহ কঙর ।
বনরমল কৃষ্ঙপ্রঙম তার আঁবে িঙর ॥
স্বল্পকাঙল অপরাধ আপবন পলায় ।
হৃদয় গিাবধত হয় গপ্রম বাঙড় তায় ॥
কবলজবীঙবর অপরাধ অসংেম্য দুর্ম্ম ার ।
গ�ৌর নাম ববনা তার নাবহক উদ্ার ॥
অতএব গ�ৌর ববনা কবলঙত উপায় ।
না গদবে গকাথাও আর িাস্ত্র �ুকরায় ॥
নবদ্বীঙপ গ�ৌরচন্দ্র হইল উদয় ।
নবদ্বীপ সর্ম্ম তবীথ ম্ম অবতংি হয় ॥
অন্য তবীঙথ ম্ম অপরাধবী দঙডির ভাজন ।
নবদ্বীঙপ অপরাধ সদাই মার্ম্ম ন ॥
তার সাক্ষবী জ�াই মাধাই দুই ভাই ।
অপরাধ কবর পাইল চচতন্য বনতাই ॥

১৪                      শ্রীল সবর্দানন্দ ভবক্ববঙনাদ ঠাকুর



অন্যান্য তবীঙথ ম্মর কথা রাে ভাই দঙূর ।
অপরাধবী চদতম্য দডি পায় ব্রজপুঙর ॥
নবদ্বীঙপ িত িত অপরাধ কবর ।
অনায়াঙস বনতাই কৃপায় রায় তবর ॥
গহন নবদ্বীপধাম গর গ�ৌড়মডিঙল ।
ধন্য ধন্য গসই গদি ঋবি�ি বঙল ॥
গহন নবদ্বীঙপ ভাই রাহার বসবত ।
বড় ভা�ম্যবান গসই লঙভ কৃষ্রবত ॥
নবদ্বীঙপ গর বা কভু করয় �মন ।
সর্ম্ম  অপরাধ মকু্ হয় গসই জন ॥
সর্ম্ম  তবীথ ম্ম ভ্রবময়া চতবথ ম্মক রাহা পায় ।
নবদ্বীপ স্মরঙি গস লাভ িাঙস্ত্র �ায় ॥
নবদ্বীপ দরিন কঙর গরই জন ।
জঙন্ম জঙন্ম লঙভ গসই কৃষ্ঙপ্রম ধন ॥
কর্ম্ম -ববুদ্ গরাঙ�ও গর নবদ্বীঙপ রায় ।
নর জন্ম আর গসই জন নাবহ পায় ॥
নবদ্বীপ ভ্রবমঙত গস পঙদ পঙদ পায় ।
গকােবী অশ্বঙমধ �ল সর্ম্ম  িাঙস্ত্র �ায় ॥
নবদ্বীঙপ ববস গরই মন্ত্র জপ কঙর ।

শ্রীমন্ত্র চচতন্য হয় অনায়াঙস তঙর ॥
অন্য তবীঙথ ম্ম গরা�বী দিবঙিম্ম লঙভ রাহা ।
নবদ্বীঙপ বতনরাঙত্র সাবধ পায় তাহা ॥
অন্য তবীঙথ ম্ম ব্রহ্মজ্াঙন গরই মবুক্ হয় ।
নবদ্বীঙপ ভা�বীরথবী স্াঙন তা ঘেয় ॥
সাঙলাকম্য সারূপম্য সাবষ্ম্ম  সামবীপম্য বনর্ম্ম াি ।
নবদ্বীঙপ মমুকুু্ষ লভয় ববনা জ্ান ॥
নবদ্বীঙপ শুদ্ভক্ চরঙি পবড়য়া ।
ভুবক্ মবুক্ সদা রঙহ দাসবী রূঙপ চহয়া ॥
ভক্�ি লাবথ মাবর গস দুঙয় তাড়ায় ।
ভক্পদ ছাবড় দাসবী তব ুনা পলায় ॥
িতবিম্ম সতিতবীঙথ ম্ম বমঙল রাহা ভাই ।
নবদ্বীঙপ একমাত্র বাঙস তাহা পাই ॥
গহন নবদ্বীপধাম সর্ম্ম ধাম সার ।
কবলঙত আশ্রয় কবর জবীব হয় পার ॥
তারক পারক ববদ্াদ্য় অববরত ।
নবদ্বীপবাসবী�ঙি গসঙব রবীবতমত ॥
বনতাই জাহ্ণবা পদ ছায়া রার আি ।
গস ভবক্ববঙনাদ �ায় পাইয়া উল্াস ॥

ক্দ্তবীয় অধ্যায় : শ্রীশ্রীজ�ৌডমণ্ডল ও শ্রীশ্রীিবদ্বীপধাজমর 
বাহ্যস্বরূপ ও পক্রমাণ

জয় জয় নবদ্বীপচন্দ্র িচবীসুত ।
জয় জয় বনতম্যানন্দরায় অবধতূ ॥
জয় জয় নবদ্বীপ সর্ম্ম ধাম সার ।
গস ধাঙমর তত্ত্ব বঙি ম্ম সাধম্য আঙছ কার ॥
নবদ্বীপধাম গ�ৌড়মডিল বভতঙর ।

জাহ্ণববী গসববত হঙয় সদা গিাভা কঙর ॥
এ গ�ৌড়মডিল একববংিবত গরাজন ।
মধম্য ভাঙ� �্াঙদববী রঙহ অনুক্ষি ॥
িতদলপদ্ম সম মডিল আকার ।
মধম্যভাঙ� নবদ্বীপ অবতঙিাভা তার ॥

শ্রীনবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য —২ শ্রীশ্রীঙ�ৌড়মডিল ও শ্রীশ্রীনবদ্বীপধাঙমর বাহ্যস্বরূপ ও পবরমাি       ১৫



পঞ্চ ঙক্রাি হয় তার গকিব আধার ।
পবরমল পিূ ম্ম পুষ্প গরাজন চত্বার ॥
বাবহর পাপবড় তার িতদল হয় ।
একাবধক গরাজন ববংিবত ববস্ারয় ॥
মডিল পবরবধ হয় গসই পবরমাি ।
গরাজন সতিক বম্যাস িাঙস্ত্রর ববধান ॥
বম্যাসাদ্ম্ম  প্রমাি সাদ্ম্ম  তৃতবীয় গরাজন ।
মধম্যববনু্দ চহঙত তার হইঙব �িন ॥
মধম্যববনু্দ নবদ্বীপধাম মধম্যস্ল ।
গরা�পবীঠ হয় তাহা বচন্ময় ববমল ॥
বচন্তামবিরূপ হয় এই গ�ৌড় মডিল ।
বচদানন্দময়ধাম বচন্ময় সকল ॥
জল ভবূম বকৃ্ষ আবদ সকবল বচন্ময় ।
সদা ববদ্মান তথা কৃষ্িবক্ত্রয় ॥
স্বরূপিবক্র গসই সবন্নবী প্রভাব ।
তার পবরিবত এই ধাঙমর স্বভাব ॥
প্রভু লবীলা পবীঠ রূঙপ ধাম বনতম্য হয় ।
অবচন্তম্য িবক্র কারম্মম্য প্রাপবঞ্চক নয় ॥
তঙব গর এই ধাঙম গদঙে প্রপঙঞ্চর সম ।
বদ্ জবীঙব তাঙহ হয় অববদ্া ববভ্রম ॥
গমঘাচ্ন্ চকু্ষ গদঙে সূরম্মম্য আচ্াবদত ।
বদবাকর নাবহ কভু হয় গমঘাবতৃ ॥
গসইরূপ এ গ�ৌড়মডিল বচদাকার ।
প্রাপবঞ্চক জন গদঙে জঙড়র ববকার ॥
বনতম্যানন্দ কৃপা রার প্রবত কভু হয় ।
গস গদঙে আনন্দধাম সর্ম্ম ত্র বচন্ময় ॥
�্া রমনুাবদ তথা সদা ববদ্মান ।
সতিপুরবী প্রয়া�াবদ আঙছ স্াঙনস্ান ॥
সাক্ষাৎ চবকুণ্ঠ তত্ত্ব এ গ�ৌড়মডিল ।

ভা�ম্যবান জবীব তাহা গদঙে বনরমল ॥
স্বরূপিবক্র ছায়া মায়া ববল রাঙর ।
প্রভুর আজ্ায় বনজ প্রভাব ববস্াঙর ॥
ববহর্ুম্ম ে জবীব চকু্ষ কঙর আবরি ।
বচদ্াম প্রভাব সঙব না পায় দি ম্মন ॥
এ গ�ৌড়মডিল রার বাস বনরন্তর ।
বড় ভা�ম্যবান গসই সংসার বভতর ॥
গদব�ঙি স্বঙ� ম্ম থাবক গদঙে গসই জঙন ।
চতুভুম্মজ শ্ামকাবন্ত অপরূ্ম্ম  �ঠঙন ॥
গিালঙক্রাি নবদ্বীপধামবাসবী রত ।
গ�ৌরকাবন্ত সদা নামসংকবীর্ম্ম ঙন রত ॥
ব্রহ্মা আবদ গদব�ঙি অন্তরবীক্ষ চহঙত ।
নবদ্বীপবাসবী�ঙি পঙূজ নানামঙত ॥
ব্রহ্মা বঙল কঙব গমার গহন ভা�ম্য হঙব ।
নবদ্বীঙপ তৃি কঙলবর পাব রঙব ॥
শ্রীঙ�ৌর চরিঙসবা কঙর রত জন ।
তা সবার পদঙরিু লবভব তেন ॥
হায় গমাঙর গ�ৌরচন্দ্র বঞ্চনা কবরয়া ।
ব্রহ্মাঙডির অবধপবত রাবেল কবরয়া ॥
কঙব গমার কর্ম্ম গ্রবন্থ হইঙব গছদন ।
অবভমান তম্যবজ গমার শুদ্ হঙব মন ॥
অবধকার ববুদ্ গমার কঙব হঙব ক্ষয় ।
শুদ্দাস হঙয় পাব গ�ৌর পদাশ্রয় ॥
গদব�ি ঋবি�ি রুদ্র�ি রত ।
স্াঙনস্াঙন নবদ্বীঙপ চবঙস অববরত ॥
বচরকাল তপ কবর জবীবন কাোয় ।
তব ুবনতম্যানন্দ কৃপা গস সঙব না পায় ॥
গদবববুদ্ রত বদন নাবহ রায় দঙূর ।
রত বদন চদন্য ভাব মঙন নাবহ স্ঙূর ॥
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তত বদন শ্রীঙ�ৌর বনতাই কৃপা ধন ।
ব্রহ্মা বিব নাবহ পায় কবরয়া রতন ॥
এই সব কথা আঙ� হইঙব প্রকাি ।
রত্ন কবর শুন ভাই কবরয়া ববশ্বাস ॥
এ সব ববিঙয় ভাই তকম্ম পবরহর ।
তকম্ম গস অপাথ ম্ম অবত অম্লকর ॥
শ্রীহচতন্যলবীলা হয় �ভবীর সা�র ।
গমাচাঙোলা রূপ তকম্ম তথায় �াঁপর ॥
তকম্ম কবর এ সংসার তবরঙত গর চায় ।
বব�ল তাহার গচষ্া বকছুই না পায় ॥
তঙকম্ম জলাঞ্জবল বদয়া সাধু িাস্ত্র ধঙর ।
অবচঙর চচতন্য লাভ গসই জন কঙর ॥
শ্রুবত স্মবৃত তন্ত্র িাস্ত্র অববরত �ায় ।
নদবীয়া-মাহাত্ম্য বনতম্যানঙন্দর আজ্ায় ॥
গসই সব িাস্ত্র পড় সাধু বাকম্য মান ।
তঙবত হইঙব তব নবদ্বীপ জ্ান ॥
কবলকাঙল তবীথ ম্ম সব অতম্যন্ত দুর্ম্ম ল ।
নবদ্বীপ তবীথ ম্ম মাত্র পরম প্রবল ॥
প্রভুর ইচ্ায় গসই তবীথ ম্ম বহু বদন ।
অপ্রকে মবহমা আবছল সু্বর্ম্মহবীন ॥
কবলর প্রভাব রঙব অতম্যন্ত বাবড়ল ।
অন্য তবীথ ম্ম স্বভাবত বনঙস্জ হইল ॥
জবীঙবর ম্ল লাব� পুরুিপ্রধান ।
মঙন মঙন বচন্তা কবর কবরল ববধান ॥
পবীড়া ববুি চবদ্রাজ ঔিধ োওয়ায় ।
কবঠন ঔিধ গদয় কবঠন পবীড়ায় ॥
এঙব কবল গঘার চহল গরা� হইল ভাবর ।
কবঠন ঔিধ ববনা বনবাবরঙত নাবর ॥
অবতিয় গ�াপঙন রাবেনু গরই ধাম ।

অবতিয় গ�াপঙন রাবেনু গরই নাম ॥
অবতিয় গ�াপঙন রাবেনু গরই রূপ ।
প্রকাি না চকঙল জবীব তবরঙব বকরূপ ॥
জবীবত আমার দাস আবম তার প্রভু ।
আবম না তাবরঙল গসই না তবরঙব কভু ॥
এই ববল শ্রীহচতন্য হইল প্রকাি ।
বনজ নাম বনজ ধাম লঙয় বনজ দাস ॥
প্রভুর প্রবতজ্া এই হয় সর্ম্ম কাল ।
তাবরব সকল জবীব ঘুচাব জজ্াল ॥
ব্রহ্মার দুল্ম্ম ভ ধন ববলাব সংসাঙর ।
পাত্রাপাত্র না বাবছব এই অবতাঙর ॥
গদবেব বকরূঙপ কবল জবীঙব কঙর নাি ।
নবদ্বীপধাম আবম কবরব প্রকাি ॥
গসই ধাঙম কবলর ভাব্ব ববিদাঁত ।
কবীর্ম্মন কবরয়া জবীঙব কবর আত্সাথ ॥
রত দরূ মম নাম হইঙব কবীর্ম্মন ।
তত দরূ হইঙবত কবলর দমন ॥
এই ববল গ�ৌর হবর কবলর সন্ম্যায় ।
প্রকাবিল নবদ্বীপ স্বকবীয় মায়ায় ॥
ছায়া সম্ববরয়া বনতম্য স্বরূপ ববলাস ।
গ�ৌরচন্দ্র গ�ৌড়ভঙূম কবরল প্রকাি ॥
এমন দয়াল ুপ্রভু গর জন না ভঙজ ।
এমন অবচন্তম্য ধাম গরই জন তম্যঙজ ॥
এই কবলকাঙল তার সম ভা�ম্যহবীন ।
না গদবে জ�ঙত আর গিাচনবীয় দবীন ॥
অতএব ছাবড় ভাই অন্য বাঞ্া রবত ।
নবদ্বীপ ধাঙম মাত্র হও একমবত ॥
জাহ্ণববী বনতাই পদ ছায়া রার আি ।
গস ভবক্ববঙনাদ কঙর এতত্ত্ব প্রকাি ॥

শ্রীনবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য —২শ্রীশ্রীঙ�ৌড়মডিল ও শ্রীশ্রীনবদ্বীপধাঙমর বাহ্যস্বরূপ ও পবরমাি        ১৭



তৃতবীয় অধ্যায় : শ্রীশ্রীিবদ্বীপধাম পক্রক্রমার সাধারণ ক্বক্ধ

জয় জয় নবদ্বীপচন্দ্র িচবীসুত ।
জয় জয় বনতম্যানন্দরায় অবধতূ ॥
জয় জয় শ্রীঅহদ্ত প্রভু মহািয় ।
�দাধর শ্রীবাস পবডিত জয় জয় ॥
জয় জয় নবদ্বীপধাম সর্ম্ম ধাম সার ।
গরই ধাম সহ গ�ৌরচন্দ্র অবতার ॥
গিালঙক্রাি নবদ্বীপ মঙধম্য রাহা রাহা ।
ববি ম্মব এেন ভক্�ি শুন তাহা ॥
গিালঙক্রাি মঙধম্য নবদ্বীঙপর প্রমাি ।
গিাড়ি প্রবাহ তথা সদা ববদ্মান ॥
মলূ-�্া পরূ্ম্ম তবীঙর দ্বীপ চতুষ্য় ।
তাঁহার পবচিঙম সদা পঞ্চদ্বীপ রয় ॥
স্বধু ম্মনবী প্রবাহ সব গববড় দ্বীপ�ঙি ।
নবদ্বীপ ধাঙম গিাভা গদয় অনুক্ষঙি ॥
মঙধম্য মলূ �্াঙদববী রঙহ অনুক্ষি ।
অপর প্রবাঙহ অন্য পুিম্য নদবী�ি ॥
�্ার বনকঙে বঙহ রমনুা সুন্দরবী ।
অন্য ধারা মঙধম্য সরস্বতবী ববদ্াধরবী ॥
তাম্রপি্তী কৃতমালা ব্রহ্মপুত্র ত্রয় ।
রমনুার পরূ্ম্ম ভাঙ� দবীঘম্ম  ধারাময় ॥
সরর ুনর্ম্ম দা বসনু্ কাঙবরবী গ�ামতবী ।
প্রঙস্ বঙহ গ�াদাবরবী সহ দ্রুত�বত ॥
এই সব ধারা পরস্পর কবর গছদ ।
এক নবদ্বীঙপ নবববধ কঙর গভদ ॥
প্রভুর ইচ্ায় কভু ধারা শুষ্ হয় ।
পুন ইচ্া চহঙল ধারা হয় জলময় ॥

প্রভুর ইচ্ায় কভু ডুঙব গকান স্ান ।
প্রভুর ইর্ায় পুন গদয়ত দি ম্মন ॥
বনরববধ এইরূপ ধাম লবীলা কঙর ।
ভা�ম্যবান জনপ্রবত সর্ম্ম কাল সু্ঙর ॥
উৎকে বাসনা রবদ ভক্ হৃঙদ হয় ।
সর্ম্ম দবীপ সর্ম্ম ধারা দি ম্মন বমলয় ॥
কভু স্বঙনে কভু ধম্যাঙন কভু দৃবষ্ গরাঙ� ।
ধাঙমর দি ম্মন পায় ভবক্র সংঙরাঙ� ॥
�্া রমনুার গরাঙ� গরই দ্বীপ রয় ।
অন্তদ্্তীপ তার নাম সর্ম্ম িাঙস্ত্র কয় ॥
অন্তদ্্তীপ মঙধম্য আঙছ পবীঠ মায়াপুর ।
রথায় জবন্মল প্রভু চচতন্য ঠাকুর ॥
গ�ালঙকর অন্তবর্্তী গরই মহাবন ।
মায়াপুর নবদ্বীঙপ জান ভক্�ি ॥
গশ্বতদ্বীপ চবকুণ্ঠ গ�ালক বনৃ্দাবন ।
নবদ্বীঙপ সব তত্ত্ব আঙছ সর্ম্ম ক্ষি ॥
অঙরাধম্যা মথরুা মায়া কািবী কাঞ্চবী আর ।
অবন্তবী দ্ারকা গসই পুরবী সতি সার ॥
নবদ্বীঙপ গস সমস্ বনজ বনজ স্াঙন ।
বনতম্য ববদ্মান গ�ৌরচঙন্দ্রর ববধাঙন ॥
�্াদ্ার মায়ার স্বরূপ মায়াপুর ।
রাহায় মাহাত্ম্য িাঙস্ত্র আছঙয় প্রচুর ॥
গসই মায়াপুর গরই রায় একবার ।
অনায়াঙস হয় গসই জড়ামায়া পার ॥
মায়াপুঙর ভ্রবমঙল মায়ার অবধকার ।
দঙূর রায়, জন্ম কভু নঙহ আরবার ॥

১৮                      শ্রীল সবর্দানন্দ ভবক্ববঙনাদ ঠাকুর



মায়াপুর উর্ঙর সবীমন্তদ্বীপ হয় ।
পবরক্রমা বববধ সাধু িাঙস্ত্র সদা কয় ॥
অন্তদ্্তীঙপ মায়াপুর কবরয়া দি ম্মন ।
শ্রীসবীমন্তদ্বীঙপ চল ববজ্ ভক্জন ॥
গ�াদ্রুমােম্য দ্বীপ হয় মায়ার দবক্ষঙি ।
তাহা ভ্রবম চল মধম্যদ্বীঙপ হৃষ্মঙন ॥
এই চাবরদ্বীপ জাহ্ণববীর পরূ্ম্ম তবীঙর ।
গদবেয়া জাহ্ণববী পার হও ধবীঙর ধবীঙর ॥
গকালদ্বীপ অনায়াঙস কবরয়া ভ্রমি ।
ঋতুদ্বীঙপ গিাভা তঙব কর দরিন ॥
তারপর জহু্ণদ্বীপ পরমসুন্দর ।
গদবে গমাদদ্রুমদ্বীঙপ চল ববজ্বর ॥
রুদ্রদ্বীপ গদে পুন �্া হও পার ।
ভ্রবম মায়াপুর ভক্ চল আর বার ॥
তথায় শ্রীজ�ন্াথ িচবীর মবন্দঙর ।

প্রভুর দি ম্মঙন প্রঙবিহ ধবীঙর ধবীঙর ॥
সর্ম্ম কাঙল এইরূপ পবরক্রমা হয় ।
জবীঙবর অনন্ত সুে প্রাবতির আলয় ॥
ববঙিিত মাকরবী সতিমবী বতবথ �ঙত ।
�াল্গুনবী পবূি ম্মমাববধ গশ্রষ্ সর্ম্ম মঙত ॥
পবরক্রমা সমাবধয়া গরই মহাজন ।
জন্মবদঙন মায়াপুর কঙরন দি ম্মন ॥
বনতাই গ�ৌরা্ তাঙর কৃপা ববতবরয়া ।
ভবক্ অবধকারবী কঙর পদছায়া বদয়া ॥
সংঙক্ষঙপ কবহনু পবরক্রমা বববরি ।
ববস্াবরয়া ববল এঙব করহ শ্রবি ॥
গরই জন ভ্রঙম একববংিবত গরাজন ।
অবচঙর লভয় গসই গ�ৌরঙপ্রম ধন ॥
জাহ্ণবা বনতাই পদ ছায়া রার আি ।
এ ভবক্ববঙনাদ কঙর এ তত্ত্ব প্রকাি ॥

চতুথ ম্ম অধ্যায় : শ্রীেবীজবর আ�মি ও শ্রীক্িত্যািন্ রেভু তাঁহাজ� 
শ্রীিবদ্বীপতত্ত্ব বজলি 

জয় জয় নবদ্বীপচন্দ্র িচবীসুত ।
জয় জয় বনতম্যানন্দরায় অবধতূ ॥
জয় জয় নবদ্বীপ সর্ম্ম  ধাম সার ।
রথায় হইল শ্রীহচতন্য অবতার ॥
সর্ম্ম  তবীঙথ ম্ম বাস কবর গরই �ল পাই ।
নবদ্বীঙপ লবভ তাহা একবদঙন ভাই ॥
গসই নবদ্বীপ পবরক্রমা বববরি ।
িাস্ত্র আঙলাবচয়া �াই শুন সাধু জন ॥
িাঙস্ত্রর বলেন আর চবষ্ব বচন ।

প্রভু আজ্া এই বতন মম প্রািধন ॥
এ বতঙন আশ্রয় কবর কবরব বি ম্মন ।
নদবীয়া ভ্রমি বববধ শুন সর্ম্ম জন ॥
শ্রীজবীবঙ�াস্বামবী রঙব ছাবড়ঙলন ঘর ।
নদবীয়া নদবীয়া ববল বম্যাকুল অন্তর ॥
চন্দ্রদ্বীপ ছাবড় গতঁহ রত পথ চঙল ।
ভাঙস দুই চকু্ষ তাঁর নয়ঙনর জঙল ॥
হা গ�ৌরা্ বনতম্যানন্দ জবীঙবর জবীবন ।
কঙব গমাঙর কৃপা কবর বদঙব দরিন ॥

শ্রীনবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য —৪ শ্রীজবীঙবর আ�মন, শ্রীবনতম্যানন্দ প্রভু শ্রীনবদ্বীপতত্ত্ব বঙলন   ১৯



হাহা নবদ্বীপধাম সর্ম্ম ধাম সার ।
কঙব বা গদবেব আবম বঙল বারবার ॥
চকঙিার বয়স জবীব সুন্দর �ঠন ।
চবরাঙ�ম্যর পরাকাষ্া অপরূ্ম্ম  দি ম্মন ॥
চবলয়া চবলয়া কতবদন মহািয় ।
নবদ্বীঙপ উর্বরল সদা গপ্রমময় ॥
দরূ চহঙত নবদ্বীপ কবর দরিন ।
দডিবৎ হঙয় পঙড় প্রায় অঙচতন ॥
কতক্ষি পঙর বনজ বচর্ কবর বস্র ।
প্রঙববিল নবদ্বীঙপ পুলক িরবীর ॥
বারঙকািা ঘাঙে আবস বজজ্াঙস সবাঙর ।
গকাথা প্রভু বনতম্যানন্দ গদোও আমাঙর ॥
শ্রীজবীঙবর ভাব গদবে গকান মহাজন ।
প্রভু বনতম্যানন্দ রথা লয় ততক্ষি ॥
গহথা প্রভু বনতম্যানন্দ অট্ অট্ হাবস ।
শ্রীজবীব আবসঙব ববল অন্তঙর উল্াসবী ॥
আজ্া বদল দাস�ঙি শ্রীজবীঙব আবনঙত ।
অঙনক চবষ্ঙব রায় জবীঙব সঙম্বাবধঙত ॥
সাবত্ত্বক-ববকার-পিূ ম্ম জবীঙবর িরবীর ।
গদবে জবীব ববল সঙব কবরঙলন বস্র ॥
গকহ গকহ আঙ� ব�য়া মহাঙপ্রম ভঙর ।
বনতম্যানন্দ প্রভু আজ্া ববজ্াপন কঙর ॥
প্রভু বনতম্যানন্দ নাম কবরয়া শ্রবি ।
ধরিবীঙত পঙড় জবীব হঙয় অঙচতন ॥
ক্ষঙিক উবঠয়া বঙল বড় ভা�ম্য মম ।
প্রভু বনতম্যানন্দ কৃপা পাইল অধম ॥
গস সব চবষ্ব�ঙি দডিবৎ হঙয় ।
প্রিাম করঙয় জবীব প্র�ুল্ হৃদঙয় ॥
বঙল তুবম সঙব গমাঙর হইঙল সদয় ।

বনতম্যানন্দ পদ পাই সর্ম্ম  িাঙস্ত্র কয় ॥
জবীঙবর গসৌভা�ম্য গহবর কঙতক চবষ্ব ।
চরঙির ধবূল লয় কবরয়া উৎসব ॥
সঙব গমবল জবীঙব লয় বনতম্যানন্দ রথা ।
চবষ্ঙব গববষ্ঙত প্রভু কঙহ কৃষ্কথা ॥
প্রভু বনতম্যানঙন্দর গদবেয়া বদবম্যরূপ ।
জবীঙবর িরবীঙর হয় ভাব অপরূপ ॥
বক অপরূ্ম্ম রূপ আজ গহবরনু ববলয়া ।
পবড়ল ধরিবীতঙল অঙচতন চহয়া ॥
মহাকৃপাবঙি প্রভু বনতম্যানন্দরায় ।
জবীঙব উঠাইয়া লয় আপনার পায় ॥
বম্যস্ হঙয় শ্রীজবীবঙ�াস্বামবী দাঁড়াইল ।
কররবুড় বনতম্যানঙন্দ কবহঙত লাব�ল ॥
ববশ্বরূপ ববশ্বধাম তুবম বলরাম ।
আবম জবীব বকবা জাবন তব গুিগ্রাম ॥
তুবম গমার প্রভু বনতম্য আবম তব দাস ।
গতামার চরিছায়া একমাত্র আি ॥
তুবম রাঙর কর দয়া গসই অনায়াঙস ।
শ্রীহচতন্য পদ পায় গপ্রমজঙল ভাঙস ॥
গতামার করুিা ববনা গ�ৌর নাবহ পায় ।
িত জন্ম ভঙজ রবদ গ�ৌরা্ বহয়ায় ॥
গ�ৌর দডি কঙর রবদ তুবম রক্ষা কর ।
তুবম রাঙর দডি কর গ�ৌর তার পর ॥
অতএব প্রভু তব চরনকমঙল ।
লইনু িরি আবম সুকৃবতর বঙল ॥
তুবম কৃপা কবর গমাঙর গদহ অনুমবত ।
শ্রীঙ�ৌরদি ম্মঙন পাই গ�ৌঙর হউ রবত ॥
রঙব রামঙকবলগ্রাঙম শ্রীঙ�ৌরা্রায় ।
আমার বপতৃবম্যদ্ঙয় লইঙলন পায় ॥

২০                      শ্রীল সবর্দানন্দ ভবক্ববঙনাদ ঠাকুর



গসইকাঙল বিশু আবম সজলনয়ঙন ।
গহবরলাম গ�ৌররূপ সদা জাঙ� মঙন ॥
শ্রীঙ�ৌরা্পঙদ পবড় কবরনু প্রিবত ।
শ্রীঅ্ স্পবি ম্ময়া সুে পাইলাম অবত ॥
গসই কাঙল গ�ৌর গমাঙর কবহলা বচন ।
ওঙহ জবীব কর তুবম িাস্ত্র অধম্যয়ন ॥
অধম্যয়ন সমাবপয়া নবদ্বীঙপ চল ।
বনতম্যানন্দ শ্রীচরঙি পাইঙব সকল ॥
গসই আজ্া বিঙর ধবর আবম অবকঞ্চন ।
রথা সাধম্য ববদ্া কবরয়াবছ উপার্ম্ম ন ॥
চন্দ্রদ্বীঙপ পবড়লাম সাবহতম্যাবদ রত ।
গবদান্ত আচারম্মম্য নাবহ পাই মঙনামত ॥
প্রভু আজ্া বছল গমাঙর গবদান্ত পবড়ঙত ।
গবদান্ত সর্ত কৃষ্ভবক্ প্রকাবিঙত ॥
আইলাম নবদ্বীঙপ গতামার চবঙি ।
গরইরূপ আজ্া হয় কবর আচরঙি ॥
আজ্া হয় রাই গক্ষঙত্র প্রভুর চরঙি ।
গবদান্ত পবড়ব সার্ম্ম ঙভৌঙমর সদঙন ॥
জবীঙবর মধুর বাঙকম্য বনতম্যানন্দরায় ।
জবীঙব গকাঙল কবর কাঁঙদ চধরম্মম্য নাবহ পায় ॥
বঙল শুন ওঙহ জবীব বন�ঢ়ূ বচন ।
সর্ম্ম তত্ত্ব অব�ত রূপ সনাতন ॥
প্রভু গমাঙর আজ্া বদল ববলঙত গতামায় ।
গক্ষঙত্র নাবহ রাও তুবম না রহ গহথায় ॥
তুবম আর রূপ সনাতন দুই ভাই ।
প্রভুর একান্ত দাস জাঙনন সবাই ॥
গতামা প্রবত আজ্া এই বারািসবী ব�য়া ।
বাচস্পবত বনকঙেঙত গবদান্ত পবড়য়া ॥
এঙকবাঙর রাহ তথা চহঙত বনৃ্দাবন ।

তথা কৃপা কবরঙবন রূপ সনাতন ॥
রূঙপর অনু� হঙয় র�ুল-ভজন ।
কর তথা গবদান্তাবদ িাস্ত্র-আলাপন ॥
ভা�বত িাস্ত্র হয় সর্ম্ম িাস্ত্র সার ।
গবদান্তসূঙত্রর ভাষ্য করহ প্রচার ॥
সার্ম্ম ঙভৌঙম কৃপা কবর গ�ৌরা্ শ্রীহবর ।
ব্রহ্মসূত্র বম্যােম্যা চকল ভা�বত ধবর ॥
গসই ববদ্া সার্ম্ম ঙভৌম শ্রীমধুসূদঙন ।
বিোইল গক্ষত্রধাঙম পরম রতঙন ॥
গসই মধুবাচস্পবত প্রভু আজ্া গপঙয় ।
আঙছ বারািসবীধাঙম গদে তুবম গরঙয় ॥
বাঙহ্য গতঁহ সম্প্রদায়বী চবদাবন্তক হয় ।
িাঙ্করবী সন্ম্যাসবী তাঁর বনকঙে পড়য় ॥
ক্রঙম ক্রঙম সন্ম্যাসবী�ঙিঙর কৃপা কবর ।
গ�ৌরাঙ্র বম্যােম্যা বিক্ষা গদয় সূত্র ধবর ॥
পথৃক ভাঙষ্যর এঙব নাবহ প্রঙয়াজন ।
ভা�বঙত কর সূত্র ভাঙষ্যঙত �িন ॥
কাঙল রঙব ভাঙষ্যর হইঙব প্রঙয়াজন ।
শ্রীঙ�াববন্দভাষ্য তঙব হঙব প্রকেন ॥
সার্ম্ম ঙভৌম স্বসম্পঙকম্ম গরই গ�াপবীনাথ ।
শুবনল প্রভুর ভাষ্য সার্ম্ম ঙভৌম সাথ ॥
কাঙল গতঁহ প্রভুর ইচ্ায় জন্ম লঙয় ।
বলঙদবাঙবঙি রাঙব জয়পুর জঙয় ॥
তথা শ্রীঙ�াববন্দ বঙল ভাষ্য প্রকাবিয়া ।
গসববঙব গ�ৌরা্পদ জবীঙব বনস্াবরয়া ॥
এই সব �ঢ়ূ কথা রূপ সনাতন ।
সকল কবহঙব গতামা প্রবত দুইজন ॥
বনতম্যানন্দ বাকম্য শুবন শ্রীজবীব গ�াঁসাই ।
কাঁবদয়া গলাোয় ভঙূম সংজ্া আর নাই ॥

শ্রীনবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য — ৪ শ্রীজবীঙবর আ�মন, শ্রীবনতম্যানন্দ প্রভু শ্রীনবদ্বীপতত্ত্ব বঙলন  ২১



কৃপা কবর প্রভু বনজ চরির�ুল ।
শ্রীজবীঙবর বিঙব ধবর অবপ ম্মঙলন বল ॥
জয় শ্রীঙ�ৌরা্ জয় বনতম্যানন্দরায় ।
ববলয়া নাঙচন জবীব চবষ্ব সভায় ॥
শ্রীবাসাবদ বছল তথা রত মহাজন ।
জবীঙব বনতম্যানন্দ কৃপা কবর দরিন ॥
সঙব নাঙচ শ্রীঙ�ৌরা্ বনতম্যানন্দ ববল ।
মহাকলরঙব তথা হয় হুলসু্লূবী ॥
কতক্ষি পঙর নতৃম্য কবর সম্বরি ।
জবীঙব লঙয় বনতম্যানন্দ ববসল তেন ॥
জবীঙবর হইল বাসা শ্রীবাসঅ্ঙন ।
সন্ম্যাকাঙল আইল পুন প্রভু দরিঙন ॥
বনর্ম্ম ঙন ববসয়া প্রভু গ�ৌরগুি �ায় ।
শ্রীজবীব আবসয়া পঙড় বনতম্যানন্দ পায় ॥
রত্ন কবর প্রভু তাঙর বনকঙে বসায় ।
কর গরাড় কবর জবীব স্বহদন্য জানায় ॥
জবীব বঙল প্রভু গমাঙর করুিা কবরয়া ।
নবদ্বীপধাম তত্ত্ব বঙল ববববরয় ॥
প্রভু বঙল ওঙহ জবীব ববলব গতামায় ।
অতম্যন্ত বন�ঢ়ূ তত্ত্ব রাবেঙব বহয়ায় ॥
রথা তথা এঙব ইহা না কর প্রকাি ।
প্রকে লবীলার অঙন্ত হইঙব ববকাি ॥
এই নবদ্বীপ হয় সর্ম্ম ধাম সার ।
শ্রীববরজা ব্রহ্মধাম আবদ হঙয় পার ॥
চবকুঙণ্ঠর পর গশ্বতদ্বীপ শ্রীঙ�ালক ।
তদঙন্ত গ�াকুল বনৃ্দাবন কৃষ্ঙলাক ॥
গসই গলাক দুই ভাঙব হয়ত প্রকাি ।
মাধুরম্মম্য ঔদারম্মম্য গভঙদ রঙসর ববকাি ॥

মাধুঙরম্মম্য ঔদারম্মম্য পুি ম্ম রূঙপ অববস্ত ।
ঔদাঙরম্মম্য মাধুরম্মম্য পুি ম্ম রূঙপঙত বববহত ॥
তথাবপও গর প্রকাঙি মাধুরম্মম্য প্রদান ।
বনৃ্দাবন ববল তাহা জাঙন ভা�ম্যবান ॥
গর প্রকাঙি ঔদারম্মম্য প্রধান বনতম্য হয় ।
গসই নবদ্বীপধাম সর্ম্ম  গবঙদ কয় ॥ ॥
বনৃ্দাবন নবদ্বীঙপ নাবহ বকছু গভদ ।
রঙসর প্রকাি গভঙদ করয় প্রঙভদ ॥
এই ধাম বনতম্যবসদ্ বচন্ময় অনন্ত ।
জড়-ববুদ্ জঙন তার নাবহ পায় অন্ত ॥
হলাবদনবী প্রভাঙব জবীব ছাবড় জড়-ধর্ম্ম  ।
বনতম্যবসদ্ জ্ান বঙল পায় তার ধর্ম্ম  ॥
সর্ম্ম  নবদ্বীপ হয় বচন্ময় প্রকাি ।
গসই পবীঙঠ শ্রীঙ�ৌরা্ কঙরন ববলাস ॥
চর্ম্ম  চঙক্ষ গলাঙক গদঙে প্রপঞ্চ �ঠন ।
মায়া আচ্াবদয়া রাঙে বনতম্য বনঙকতন ॥
নবদ্বীঙপ মায়া নাই জড় গদি কাল ।
বকছু তথা নাবহ আঙছ জবীঙবর জঞ্জাল ॥
বকন্তু কর্ম্ম -বন্ ক্রঙম জবীব মায়াবঙি ।
নবদ্বীপধাঙম প্রাপবঞ্চক ভাঙব পঙি ॥
ভা�ম্যক্রঙম সাধু সঙ্ গপ্রঙমর উদয় ।
হয় রঙব তঙব গদঙে চবকুণ্ঠ বচন্ময় ॥
অপ্রাকৃত গদি কাল ধাম দ্রবম্য রত ।
অনায়াঙস গদঙে স্ববীয় চঙক্ষ অববরত ॥
এই ত কবহনু আবম নবদ্বীপ তত্ত্ব ।
ববচাবরয়া গদে জবীব হঙয় শুদ্ সত্ত্ব ॥
বনতাই জাহ্ণবা পঙদ বনতম্য রার আি ।
�ঢ়ূ তত্ত্ব কঙর ভবক্ববঙনাদ প্রকাি ॥
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জয় জয় শ্রীঙচতন্য িচবীর নন্দন ।
জয় জয় বনতম্যানন্দ জাহ্ণববী জবীবন ॥
জয় নবদ্বীপধাম সর্ম্ম  ধাম সার ।
রথা কবলরঙু� চহল গ�ৌর অবতার ॥
বনতম্যানন্দপ্রভু বঙল শুনহ বচন ।
গিাল ঙক্রাি নবদ্বীপ রথা বনৃ্দাবন ॥
এই গিাল ঙক্রাি মঙধম্য দ্বীপ হয় নয় ।
অষ্দল পদ্ম গরন জঙলঙত ভাসয় ॥
অষ্দল অষ্দ্বীপ মঙধম্য অন্তদ্্তীপ ।
তার মাঙি মায়াপুর মধম্যববনু্দেবীপ ॥
মায়াপুর গরা�পবীঠ সদা গ�ালাকার ।
তথা বনতম্য চচতঙন্যর ববববধ ববহার ॥
বত্রসহস্রধনু তার পবরবধ প্রমাি ।
সহঙস্রকধনু তার বম্যাঙসর ববধান ॥
এই গরা�পবীঠ মাঙি চবঙস পঞ্চতত্ত্ব ।
অন্যস্ান চহঙত গরা� পবীঙঠর মহত্ত্ব ॥
অবত িবীঘ্র গুতি হঙব প্রভুর ইচ্ায় ।
ভা�বীরথবী জঙল হঙব সংঙ�াবপত প্রায় ॥
কভু পুন প্রভু ইচ্া হঙব বলবান ।
প্রকাি হইঙব ধাম হঙব দবীতিমান ॥
বনতম্যধাম কভু কাঙল গলাপ নাবহ হয় ।
গুতি হঙয় পুনর্ম্ম ার হয়ত উদয় ॥
ভা�বীরথবী পরূ্ম্ম  তবীঙর হয় মায়াপুর ।
মায়াপুঙর বনতম্য আঙছন আমার ঠাকুর ॥
গলাক দৃঙষ্ সন্ম্যাসবী হইয়া ববশ্বম্র ।
ছাবড় নবদ্বীপ ব�ঙর গদি গদিান্তর ॥

বস্তুত গ�ৌরা্ গমার নবদ্বীপধাম ।
ছাবড়য়া না রায় কভু মায়াপুর গ্রাম ॥
চদনবন্দন লবীলা তাঁর গদঙে ভক্�ি ।
তুবমও গদেহ জবীব গ�ৌরা্ নর্ম্মন ॥
মায়াপুর অঙন্ত অন্তদ্্তীপ গিাভা পায় ।
গ�ৌরা্ দি ম্মন ব্রহ্মা পাইল রথায় ॥
ওঙহ জবীব চাহ রবদ গদবেঙত সকল ।
পবরক্রমা কর তুবম হইঙব স�ল ॥
প্রভুবাকম্য শুবন জবীব সজলনয়ঙন ।
দডিবৎ হঙয় পঙড় প্রভুর চরঙি ॥
কৃপা রবদ কর প্রভু এই অবকঞ্চঙন ।
সঙ্ লঙয় পবরক্রমা করাও আপঙন ॥
জবীঙবর প্রাথ ম্মনা শুবন বনতম্যানন্দরায় ।
তথাস্তু ববলয়া বনজ মানস জানায় ॥
প্রভু বঙল ওঙহ জবীব অদ্ মায়াপুর ।
করহ দি ম্মন কলম্য ভ্রবমব প্রচুর ॥
এত-ববল বনতম্যানন্দ উবঠল তেন ।
পাঙছ পাঙছ উঙঠ জবীব প্র�ুবল্ত মন ॥
চঙল বনতম্যানন্দরায় মন্দ মন্দ �বত ।
গ�ৌরা্-গপ্রঙমঙত গদহ সুববহ্বল অবত ॥
গমাহন মরুবত প্রভু ভাঙব ঢলঢল ।
অলঙ্কার সর্ম্ম ঙদঙহ কঙর িলমল ॥
গর চরি ব্রহ্মা বিব ধম্যাঙন নাবহ পায় ।
শ্রীজবীঙব কবরয়া কৃপা গস পদ বাড়ায় ॥
পাঙছ থাবক জবীব লয় পদাঙঙ্কর ধবূল ।
সর্ম্ম  অঙ্ মাঙে চঙল বড় কুতহূলবী ॥
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জ�ন্াথ বমশ্র �ঙৃহ কবরল প্রঙবি ।
িচবীমাতা শ্রীচরঙি জানায় ববঙিি ॥
শুনঙ�া জননবী এই জবীব মহামতবী ।
শ্রীঙ�ৌরা্-বপ্রয়দাস ভা�ম্যবান অবত ॥
ববলঙত ববলঙত জবীব আছাবড়য়া পঙড় ।
বছন্ মলূ তরু গরন বড় বড় িঙড় ॥
িচবীর চরঙি পবড় রায় �ড়া�বড় ।
সাবত্ত্বক ববকার গদঙহ কঙর হুড়াহুবড় ॥
কৃপা কবর িচবীঙদববী চকল আিবীর্ম্ম াদ ।
গসই বদন গসই �ঙৃহ পাইল প্রসাদ ॥
ববষু্বপ্রয়া িচবীঙদববী আজ্া রঙব পাইল ।
নানা অন্ বম্যঞ্জনাবদ রন্ন কবরল ॥
শ্রীবংিবীবদনানন্দ প্রভু কতক্ষঙি ।
শ্রীঙ�ৌরাঙ্ গভা� বনঙববদল সরতঙন ॥
ঈিান ঠাকুর স্ান কবর অতঃপর ।
বনতম্যানঙন্দ ভুঞ্জাইল হবরি অন্তর ॥
পুত্র গস্ঙহ িচবীঙদববী বনতম্যানঙন্দ বঙল ।
োও বাছা বনতম্যানন্দ জননবীর স্ঙল ॥
এই আবম গ�ৌরচঙন্দ্র ভুঞ্জানু গ�াপঙন ।
তুবম োইঙল বড় সুেবী হই আবম মঙন ॥
জননবীর বাঙকম্য প্রভু বনতম্যানন্দরায় ।
ভুবঞ্জল আনঙন্দ জবীব অববিষ্ পায় ॥
জবীব বঙল ধন্য আবম মহাপ্রভু ঘঙর ।
পাইনু প্রসাদ অন্ এই মায়াপুঙর ॥
গভাজন কবরয়া তঙব বনতম্যানন্দরায় ।
িচবীঙদববী শ্রীচরঙি হইল ববদায় ॥
রাইবার কাঙল সঙ্ বংিবীঙক লইল ।
শ্রীজবীব বংিবীর পঙদ প্রিবত কবরল ॥
জবীব প্রবত বঙল প্রভু এ বংিবীবদন ।

শ্রীকৃঙষ্র বপ্রয়বংিবী জাঙন ভক্জন ॥
ইহার কৃপায় জবীব হয় কৃষ্াকৃষ্ ।
মহারাস লঙভ সঙব হইয়া সতৃষ্ ॥
গদে জবীব এই �ঙৃহ চচতন্যঠাকুর ।
আমা সবা লঙয় লবীলা কবরল প্রচুর ॥
এই গদে জ�ন্াথ বমঙশ্রর মবন্দর ।
ববষু্ পজূা বনতম্য রথা কবরঙতন ধবীর ॥
এই �ঙৃহ কবরঙতন অবতবথ গসবন ।
তুলসবীমডিপ এই করহ দি ম্মন ॥
শ্রীঙ�ৌরা্চন্দ্র �ঙৃহ বছলা রত কাল ।
বপতার আচার পাবলঙতন ভক্পাল ॥
এঙব সব বংিবীঠাকুঙরর তত্ত্বাধবীঙন ।
ঈিান বনর্ম্ম াহ কঙর প্রবত বদঙন বদঙন ॥
এই স্াঙন বছল এক বনম্ব বকৃ্ষবর ।
প্রভুর পরঙি বকৃ্ষ হইল অঙ�াচর ॥
রত কাঁঙদ বনতম্যানন্দ কবরয়া বি ম্মন ।
জবীব বংিবী দুঙঁহ তত কঙরন ক্রন্দন ॥
গদবেঙত গদবেঙত তথা আইল শ্রীবাস ।
চাবর জঙন চঙল ছাবড় জ�ন্াথ বাস ॥
িত ধনু উর্ঙরঙত শ্রীবাসঅ্ন ।
জবীঙব গদোইল প্রভু আনবন্দত মন ॥
শ্রীবাসঅ্ঙন জবীব রায় �ড়া�বড় ।
স্মবরয়া প্রভুর লবীলা গপ্রম হুড়াহুবড় ॥
শ্রীজবীব উবঠবামাত্র গদঙে এক র্ ।
নাবচঙছ গ�ৌরা্ লঙয় ভক্ অন্তর্ ॥
মহাসঙ্কবীর্ম্মন গদঙে বল্ভ নন্দন ।
সর্ম্ম  ভক্ মাঙি প্রভুর অপরূ্ম্ম  নর্ম্মন ॥
নাবচঙছ অহদ্ত প্রভু বনতম্যানন্দরায় ।
�দাধর হবরদাস নাঙচ আর �ায় ॥
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শুলিাম্বর নাঙচ আর িতিত জন ।
গদবেয়া গপ্রঙমঙত জবীব চহল অঙচতন ॥
গচতন পাইঙল আর গস র্ না ভায় ।
কাঁবদ জবীবঙ�াস্বামবী কঙরন হায় হায় ॥
গকন গমার বকছু পঙূর্ম্ম  জনম নবহল ।
এমন কবীর্ম্মনানন্দ ভাঙ�ম্য না ঘবেল ॥
প্রভু বনতম্যানন্দ কৃপা অসবীম অনন্ত ।
গসই বঙল ক্ষিকাল চহনু ভা�ম্যবন্ত ॥
ইচ্া হয় মায়াপুঙর থাবক বচরকাল ।
ঘুবচঙব সম্পিূ ম্ম রূঙপ মায়ার জঞ্জাল ॥
দাঙসর বাসনা চহঙত প্রভু আজ্া বড় ।
মায়াপুর ছাবড়ঙত অন্তর ধড়�ড় ॥
তথাহহঙত বনতম্যানন্দ জবীঙব লঙয় রায় ।
দি ধনু উর্ঙর অহদ্ত �হৃ পায় ॥
প্রভু বঙল গদে জবীব সবীতানাথালয় ।
গহথা চবষ্ঙবর গ�াষ্বী সদাই বমলয় ॥
গহথা সবীতানাথ চকল কৃঙষ্র পজূন ।
হুঙ্কাঙর আবনল গমার শ্রীঙ�ৌরা্ ধন ॥
তথা �ড়া�বড় বদয়া চঙল চাবরজন ।
পঞ্চধনু পঙূর্ম্ম  �দাধঙরর ভবন ॥
তথা চহঙত গদোইল বনতম্যানন্দরায় ।
সর্ম্ম  পাবরিদ �হৃ রথায় তথায় ॥
ব্রাহ্মি মডিলবী �হৃ কবরয়া দি ম্মন ।
তঙব চঙল �্াতবীঙর হঙিম্ম চাবরজন ॥
মায়াপুর সবীমা গিঙি বদৃ্ বিবালয় ।
জাহ্ণববীর তঙে গদঙে জবীব মহািয় ॥
প্রভু বঙল মায়াপুঙর ইবন গক্ষত্রপাল ।
গপ্রৌঢ়ামায়া িবক্ অবধষ্ান বনতম্যকাল ॥
প্রভু রঙব অপ্রকে হইঙব তেন ।

তাঁহার ইচ্ায় �্া হইঙব বদ্ম্ম ন ॥
মায়াপুর প্রায় �্া আচ্াবদঙব জঙল ।
িতবিম্ম রাবে পুন ছাবড়ঙবন বঙল ॥
স্ান মাত্র জাব�ঙবক �হৃ না রবহঙব ।
বাসহবীন হঙয় কতকাল বস্ত হঙব ॥
পুন কভু প্রভু ইচ্া হঙব বলবান ।
হঙব মায়াপুঙর এইরূপ বাসস্ান ॥
এইসব ঘাে �্াতবীঙর পুন হঙব ।
প্রভুর মবন্দর কবরঙবন ভক্ সঙব ॥
অদু্ভত মবন্দর এক হইঙব প্রকাি ।
গ�ৌরাঙ্র বনতম্যঙসবা হইঙব ববকাি ॥
গপ্রৌঢ়ামায়া বদৃ্বিব আবস পুনরায় ।
বনজ কারম্মম্য সাবধঙবক প্রভুর ইচ্ায় ॥
এত শুবন জবীব তঙব করঙরাড় কবর ।
প্রভুঙর বজজ্াঙস বার্ম্ম া পদর�ু ধবর ॥
ওঙহ প্রভু তুবম গিি তঙত্ত্বর বনদান ।
ধামরূপ নামতত্ত্ব গতামাবর ববধান ॥
রবদও প্রভুর ইচ্ামঙত কর্ম্ম  কর ।
তব ুজবীব গুরু তুবম সর্ম্ম  িবক্ ধর ॥
গ�ৌরাঙ্ গতামাঙত গভদ গরই জন কঙর ।
পািডিবী মঙধম্যঙত তাঙর ববজ্জঙন ধঙর ॥
সর্ম্ম জ্ পুরুি তুবম লবীলা অবতার ।
সংিয় জাব�ল এক হৃদঙয় আমার ॥
গর সময় �্া লকুাইঙব মায়াপুর ।
গকাথা রাঙব বিব িবক্ বলহ ঠাকুর ॥
বনতম্যানন্দ বঙল জবীব শুনহ বচন ।
�্ার পবচিম ভবূম করহ দি ম্মন ॥
ঐ উর্ চড়া গদে পারডা্া নাম ।
তথা আঙছ ববপ্রমডিলবীর এক গ্রাম ॥
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তাহার উর্ঙর আঙছ জাহ্ণববী পুবলন ।
বছন্ঙড্া ববল তাঙর জাঙনন প্রববীি ॥
এইত পুবলঙন এক ন�র ববসঙব ।
তথা বিব িবক্ বকছু বদবস রবহঙব ॥
ও পুবলন মাহাত্ম্য গক কবহবাঙর পাঙর ।
রাসস্লবী আঙছ রথা জাহ্ণববীর ধাঙর ॥
বালমুয় ভবূম বঙে চর্ম্ম  চঙক্ষ ভায় ।
রত্নময় বনতম্যধাম বদবম্য লবীলা তায় ॥
মায়াপুর হয় শ্রীঙ�াকুল মহাবন ।
পারডা্া সট্বীকার স্বরূপ �িন ॥
তথা আঙছ বনৃ্দাবন শ্রীরাসমডিল ।
কাঙল ঐ স্াঙন হঙব �ান গকালাহল ॥
মায়াপুর শ্রীপুবলন মঙধম্য ভা�বীরথবী ।
সব লঙয় গ�ৌরধাম জান মহামবত ॥
পঞ্চ ঙক্রাি ধাম গরবা কবরঙব ভ্রমি ।
মায়াপুর শ্রীপুবলন কবরঙব দি ম্মন ॥
�াল্গুনবী পবূি ম্মমা বদঙন গর কঙর ভ্রমন ।
পঞ্চঙক্রাি ভক্সহ পায় বনতম্যধন ॥
ওঙহ জবীব �ঢ়ূ কথা শুনহ আমার ।
শ্রীঙ�ৌরা্ ম ূবর্ম্ম  গিাঙভ শ্রীববষ্বপ্রয়ার ॥
ঐ কাঙল বমশ্রবংঙিাদ্ভব ববপ্র�ি ।
সট্বীকার ধাঙম লঙব শ্রীম ূবর্ম্মরতন ॥
চাবরিত বিম্ম গ�ৌর জন্ম বদন ধবর ।
হইঙল শ্রীমবুর্ম্ম  গসবা হঙব সঙর্ম্ম াপবর ॥
এই সব কথা এঙব রাে অপ্রকাি ।
পবরক্রমা কর হঙয় অন্তঙর উল্াস ॥
বদৃ্বিব ঘাে চহঙত বত্রধনু উর্র ।
গ�ৌরাঙ্র বনজঘাে গদে ববজ্বর ॥
এই স্াঙন বালম্যলবীলা ছঙল গ�ৌরহবর ।

ভা�বীরথবী ক্রবীড়া কবরঙলন বচর্ ভবর ॥
রমনুার ভা�ম্য গদবে বহমাবদ্র-নবন্দনবী ।
বহুতপ চকল চহঙত লবীলার সব্নবী ॥
কৃষ্ কৃপা কবর বঙল বদয়া দরিন ।
গ�ৌর রূঙপ তব জঙল কবরব ক্রবীড়ন ॥
গসই লবীলা চকল গহথা বত্রভুবনরায় ।
ভা�ম্যবান জবীব গদবে বড় সুে পায় ॥
পঞ্চদিধনু গরই ঘাে তদুর্ঙর ।
মাধাইঙয়র ঘাে ববল বম্যক্ চরাচঙর ॥
তার পাঁচধনুর উর্ঙর ঘাে গিাভা ।
না�রবীয়া জঙনর সর্ম্ম দা মঙনাঙলাভা ॥
বারঙকািা ঘাে এই অতবীব সুন্দর ।
ববশ্বকর্ম্ম া বনবর্ম্ম ঙলন প্রভু আজ্াধর ॥
এই ঘাঙে গদে জবীব পঞ্চবিবালয় ।
পঞ্চতবীথ ম্ম বল্ পঞ্চ সদা গজম্যাবতর্ম্ম য় ॥
এই চাবর ঘাে মায়াপুর গিাভাকঙর ।
রথায় কবরঙল স্ান সর্ম্ম  দুঃে হঙর ॥
মায়াপুর পরূ্ম্ম  বদঙক আঙছ গরই স্ান ।
অন্তদ্্তীপ ববল তার নাম ববদ্মান ॥
এঙব প্রভু ইচ্ামঙত গলাক বাস হবীন ।
এই রূপ বস্বত রঙহ আঙরা কত বদন ॥
কতকাঙল পুন গহথা গলাক বাস হঙব ।
প্রকাি হইঙব স্ান নদবীয়াঙ�ৌরঙব ॥
ওঙহ জবীব অদ্ তুবম রহ মায়াপুঙর ।
কলম্য লঙয় রাব আবম সবীমান্ত ন�ঙর ॥
এত শুবন জবীব তঙব বঙলন বচন ।
সংিয় উবঠল এক করহ শ্রবি ॥
রাঙব �্াঙদববী মায়াপুর আচ্াদন ।
উঠাইয়া লইঙবন না রঙব গ�াপন ॥
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গসই কাঙল ভক্�ি গকান বচহ্ণ ধবর ।
প্রকাবিঙব গুতিস্ান বল বম্যক্ কবর ॥
জবীঙবর বচন শুবন বনতম্যানন্দরায় ।
ববললা উর্র তঙব অমঙৃতর প্রায় ॥
শুন জবীব �্া রঙব আচ্াবদঙব স্ান ।
মায়াপুর এক গকাি রঙব ববদ্মান ॥
তথায় রবন বাস হইঙব প্রচুর ।
তথাবপ রবহঙব নাম তার মায়াপুর ॥
অববিষ্ স্াঙনর পবচিম দবক্ষঙিঙত ।
পঞ্চিতধনু পাঙর পাইঙব গদবেঙত ॥
বকছু উর্ স্ান সদা তৃি আবরি ।
গসই স্ান জ�ন্াথবমঙশ্রর ভবন ॥
তথা চহঙত পঞ্চধনু বদৃ্ বিবালয় ।
এই পবরমাি ধবর কবরঙব বনি ম্ময় ॥
বিবঙডাবা ববল োত গদবেঙত পাইঙব ।
গসই োত �্াতবীঙর ববলয়া জাবনঙব ॥
ভক্�ি এইরূঙপ প্রভুর ইচ্ায় ।
প্রকাবিঙব লতুি স্ান জানহ বনচিয় ॥
প্রভুর িতাব্দবী চতুষ্য় অন্ত রঙব ।
লতুি তবীথ ম্ম উদ্াঙরর রত্ন হঙব তঙব ॥
শ্রীজবীব বঙলন প্রভু বলহ এেন ।
অন্তদ্্তীপ নাঙমর গর রথাথ ম্ম করি ॥
প্রভু বঙল এই স্াঙন দ্াপঙরর গিঙি ।
তপযো কবরল ব্রহ্মা গ�ৌরকৃপা আঙি ॥
গ�াবৎস গ�াপাল সব কবরয়া হরি ।
ছবলল কবরয়া মায়া গ�াববঙন্দর মন ॥
বনজ মায়া পরাজয় গদবে চতুর্ুম্ম ে ।
বনজকারম্মম্য গদাঙি বড় পাইল অসুে ॥
বহুস্ব কবর কৃঙষ্ কবরল বমনবত ।

ক্ষবমল তাহার গদাি বনৃ্দবনপবত ॥
তব ুব্রহ্মা মঙন মঙন কবরল ববচার ।
ব্রহ্মববুদ্ গমার হয় অবতিয় ছার ॥
এই ববুদ্ গদাঙি কৃষ্ঙপ্রঙমঙত রবহত ।
ব্রজলবীলা রস গভাঙ� হইনু ববঞ্চত ॥
গ�াপাল হইয়া জন্ম পাইতাম আবম ।
গসববতাম অনায়াঙস গ�াবপকার স্বামবী ॥
গস লবীলা রঙসঙত গমার না হইল �বত ।
এঙব শ্রীঙ�ৌরাঙ্ গমার না হয় কুমবত ॥
এইববল বহুকাল অন্তদ্্তীপ স্াঙন ।
তপযো কবরয়া ব্রহ্মা রবহল গধয়াঙন ॥
কতবদঙন গ�ৌরচন্দ্র করুিা কবরয়া ।
চতুর্ুম্ম ে সবন্ধাঙন কঙহন আবসয়া ॥
ওঙহ ব্রহ্মা তব তঙপ তুষ্ হঙয় আবম ।
আবসলাম বদঙত রাহা আিা কর তুবম ॥
নয়ন গমবলয়া ব্রহ্মা গদবে গ�ৌররায় ।
অজ্ান হইয়া ভঙূম পবড়ল তথায় ॥
ব্রহ্মার মস্ঙক প্রভু ধবরল চরি ।
বদবম্যজ্ান গপঙয় ব্রহ্মা করয় স্বন ॥
আবম দবীন হবীন অবত অবভমান বঙি ।
পাসবরয়া তব পদ ব�বর জড় রঙস ॥
আবম পঞ্চানন ইন্দ্র আবদ গদব�ি ।
অবধকৃত দাস তব িাঙস্ত্রর বলেন ॥
শুদ্ দাস চহঙত আমাঙদর ভা�ম্য নয় ।
অতএব মায়া গমাহ জাল ববস্ারয় ॥
প্রথম পরাদ্ম্ম  গমার কাবেল জবীবন ।
এঙবত চরম বচন্তা করঙয় গপিি ॥
বদ্তবীয় পরাদ্ম্ম  গমার কাবেঙব গকমঙন ।
ববহর্ুম্ম ে হইঙল রাতনা বড় মঙন ॥
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এইমাত্র তব পঙদ প্রাথ ম্মনা আমার ।
প্রকে লবীলায় গরন হই পবরবার ॥
ব্রহ্মববুদ্ দঙূর রায় গহন জন্ম পাই ।
গতামার সঙ্ঙত থাবক তবগুি �াই ॥
ব্রহ্মার পাথ ম্মনা শুবন গ�ৌর ভ�বান্ ।
তথাস্ ববলয়া বর কবরঙলন দান ॥
গর সময় মম লবীলা প্রকে হইঙব ।
রবঙনর �ঙৃহ তুবম জনম লবভঙব ॥
আপনাঙক হবীন ববল হইঙব গ�য়ান ।
হবরদাস হঙব তুবম িনূ্য অবভমান ॥
বতন লক্ষ হবরনাম বজহ্বাঙগ্র নাবচঙব ।
বনরম্মাি সমঙয় তুবম আমাঙক গদবেঙব ॥
এই ত সাধন বাঙল বদ্পরাদ্ম্ম  গিঙি ।
পাঙব নবদ্বীপধাম মবজ বনতম্যরঙস ॥
ওঙহ ব্রহ্মা শুন গমার অন্তঙরর কথা ।
বম্যক্ কভু না কবরঙব িাঙস্ত্র রথা তথা ॥
ভক্ভাব লঙয় ভবক্রস আস্বাবদব ।

পরম দুল্ম্ম ভ সঙ্কবীর্ম্মন প্রকাবিব ॥
অন্য অন্য অবতার কাঙল ভক্ রত ।
ব্রজরঙস সঙব মাতাইব কবর রত ॥
শ্রীরাবধকা গপ্রমবদ্ আমার হৃদয় ।
তাঁর ভাব কাবন্ত লঙয় হইব উদয় ॥
বকবা সুে রাধা পায় আমাঙর গসববয়া ।
গসই সুে আস্বাবদব রাধা ভাব চলয়া ॥
আবজ চহঙত তুবম গমার বিষ্যতা লবভঙব ।
হবরদাস রূঙপ গমাঙর সতত গসববঙব ॥
এত ববল মহাপ্রভু চহল অন্তদ্ম্ম ান ।
আছাবড়য়া পঙড় ব্রহ্মা হইয়া অজ্ান ॥
হা গ�ৌরা্ দবীনবনু্ ভকত বৎসল ।
কঙব বা পাইব তব চরি কমল ॥
এই মত কত বদন কাঁবদঙত কাঁবদঙত ।
ব্রহ্মঙলাঙক গ�লা ব্রহ্মা কারম্মম্য সম্পাবদঙত ॥
বনতাই জাহ্ণবা পঙদ আিা মাত্র রার ।
নদবীয়া মাহাত্ম্য �ায় দবীন হবীন ছার ॥

িষ্ অধ্যায় : শ্রী�ঙ্গাি�র, শ্রীপথুৃ�ুণ্ড, শ্রীসবীমন্তদ্বীপ, 
শ্রীক্বশ্ামস্ািাক্দ দি ম্মি

জয় জয় শ্রীহচতন্য িচবীর নন্দন ।
জয় বনতম্যানন্দ প্রভু জাহ্ণবা জবীবন ॥
জয় জয় সবীতানাথ জয় �দাধর ।
জয় জয় শ্রীবাসাবদ গ�ৌর পবরকর ॥
পরবদন প্রাঙত প্রভু বনতম্যানন্দরায় ।
শ্রীবাস শ্রীজবীব লঙয় �হৃ বাবহবার ॥
সঙ্ চঙল রামদাস আবদ ভক্�ি ।

রাইঙত রাইঙত কঙর গ�ৌর সঙ্কবীর্ম্মন ॥
অন্তদ্্তীপ প্রাঙন্ত প্রভু আইলা রেন ।
শ্রী�্ান�র জবীঙব গদোয় তেন ॥
প্রভু বঙল শুন জবীব এ �্ান�র ।
স্াবপঙলন ভা�বীরথ রঘু বংিধর ॥
রঙব �্া ভা�বীরথবী আইল চবলয়া ।
ভ�বীরথ রায় আঙ� িঙ্খ বাজাইয়া ॥

২৮                      শ্রীল সবর্দানন্দ ভবক্ববঙনাদ ঠাকুর



নবদ্বীপধাঙম আবস �্া হয় বস্র ।
ভ�বীরথ গদঙে �্া না হয় বাবহর ॥
ভঙয়ঙত ববহ্বল হঙয় রাজা ভ�বীরথ ।
�্ার বনকঙে আইল ব�বর কত পথ ॥
�্ান�ঙরঙত ববস তপ আরবম্ল ।
তঙপ তুষ্ হঙয় �্া সাক্ষাৎ হইল ॥
ভ�বীরথ বঙল মাতা তুবম নাবহ গ�ঙল ।
বপতৃঙলাক উদ্ার না হঙব গকান কাঙল ॥
�্া বঙল শুন বাছা ভ�বীরথ ববীর ।
বকছু বদন তুবম গহথা হঙয় থাক বস্র ॥
মাঘমাঙস আবসয়াবছ নবদ্বীপধাঙম ।
�াল্গুঙনর গিঙি রাব তব বপতৃকাঙম ॥
রাহার চরিজল আবম ভ�বীরথ ।
তার বনজধাঙম গমার পঙূর মঙনারথ ॥
�াল্গুনবী পবূি ম্মমা বতবথ প্রভু জন্ম বদন ।
গসই বদন মম ব্রত আঙছ সমবীচবীন ॥
গসই ব্রত উদ্ াপন কবরয়া বনচিয় ।
চবলব গতামার সঙ্ না কবরহ ভয় ॥
এ �্ান�ঙর রাজা রঘুকুলপবত ।
�াল্গুনবী পবূি ম্মমা বদঙন কবরল বসবত ॥
গরই জন শ্রী�াল্গুনবী পবূি ম্মমা বদবঙস ।
�্া স্ান কবর �্ান�ঙরঙত বঙস ॥
শ্রীঙ�ৌরা্ পজূা কঙর উপবাস কবর ।
পরূ্ম্ম  পুরুঙির সহ গসই রায় তবর ॥
সহস্র পুরুি পরূ্ম্ম �ি সঙ্ কবর ।
শ্রীঙ�াঙলাক প্রাতি হয় রথা তথা মবর ॥
ওঙহ জবীব এস্াঙনর মাহাত্ম্য অপার ।
শ্রীহচতন্য নতৃম্য রথা চকল কতবার ॥
�্াদাস �ঙৃহ আর সঞ্জয় আলয় ।

ঐ গদে দৃষ্ হয় সদা সুেময় ॥
ইহার পঙূর্ম্ম ঙত গরই দবীবঘম্মকা সুন্দর ।
তাহার মাহাত্ম্য শুন ওঙহ ববজ্বর ॥
বল্ালদবীবঘম্মকা নাম হঙয়ঙছ এেন ।
সতম্যরঙু� বছল এর কত বববরি ॥
পথৃ ুনাঙম মহারাজা উর্ নবীচ স্ান ।
কাবেয়া পবৃথববী রঙব কবরল সমান ॥
গসইকাল এই স্ান সমান কবরঙত ।
মহাঙজম্যাবতর্ম্ম য় প্রভা উঙঠ চতুবভম্ম ঙত ॥
কর্ম্ম াচারবী�ি মহারাজাঙর জানায় ।
রাজা আবস গজম্যাবতঃপুঞ্জ গদবেবাঙর পায় ॥
িক্ম্যাঙবি অবতার পথৃ ুমহািয় ।
ধম্যাঙনঙত জাবনল স্ান নবদ্বীপ হয় ॥
স্াঙনর মাহাত্ম্য গুতি রাবেবার তঙর ।
আজ্াবদল কর কুডি স্ান মঙনাহঙর ॥
গর কুডি কবরল তাহা পথৃকুুডি নাঙম ।
ববেম্যাত হইল সর্ম্ম  নবদ্বীপধাঙম ॥
স্বচ্ জল পান কবর গ্রামবাসবী�ঙি ।
কত সুে পাইল তার কবহব গকমঙন ॥
পঙর গসই স্াঙন শ্রীলক্ষিঙসন ধবীর ।
দবীবঘম্মকা েনন চকল বড়ই �ভবীর ॥
বনজ বপতৃঙলাঙকর উদ্ার কবর আি ।
বল্ালদবীবঘম্মকা নাম কবরল প্রকাি ॥
ঐ গদে উর্বেলা গদবেঙত সুন্দর ।
লক্ষিঙসঙনর �হৃ ভগ্ন অতঃপর ॥
এ সকল অলঙ্কার মহাতবীথ ম্ম স্াঙন ।
রাজ�ি কঙর সদা পুিম্য উপার্ম্ম ঙন ॥
পঙরঙত রবন রাজ দুবিল এস্ান ।
অতএব ভক্�ি না কঙর সর্ান ॥

শ্রীনবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য — ৬ শ্রী�্ান�র, শ্রীপথৃকুুডি, শ্রীসবীমন্তদ্বীপ, শ্রীববশ্রামস্ানাবদ দি ম্মন       ২৯



ভবূম মাত্র সুপববত্র এই স্াঙন হয় ।
রবন সংস� ম্ম ভঙয় বাস না করয় ॥
এস্াঙন হইল শ্রীম ূবর্ম্মর অপমান ।
অতএব ভক্বনৃ্দ ছাঙড় এই স্ান ॥
এতববল বনতম্যানন্দ �বর্ম্ম ঙত �বর্ম্ম ঙত ।
আইঙলন বসমলুবীয়া গ্রাম সবন্বহঙত ॥
বসমলুবীয়া গদবে প্রভু জবীব প্রবত কয় ।
এইত সবীমন্তদ্বীপ জাবনহ বনচিয় ॥
�্ার দবক্ষি তবীঙর নবদ্বীপ প্রাঙন্ত ।
সবীমন্ত নাঙমঙত দ্বীপ বঙল সব িাঙন্ত ॥
কাঙল এই দ্বীপ �্া গ্রাবসঙব সকল ।
রবহঙব গকবল এক স্ান সুবনর্ম্ম ল ॥
রথায় বসমলুবী নাঙম পার্ম্ম তবী পজূন ।
কবরঙব ববিয়বী গলাক করহ শ্রবি ॥
গকান কাঙল সতম্যরঙু� গদব মঙহশ্বর ।
শ্রীঙ�ৌরা্ ববল নতৃম্য কবরল ববস্র ॥
পার্ম্ম তবী বজজ্াঙস তঙব গদব মঙহশ্বঙর ।
গকবা গস গ�ৌরা্ গদব বলহ আমাঙর ॥
গতামার অদু্ভত নতৃম্য কবর দরিন ।
শুবনয়া গ�ৌরা্ নাম �ঙল গমার মন ॥
এত গর শুঙনবছ মন্ত্র তন্ত্র এত কাল ।
গস সব জাবননু মাত্র জবীঙবর জজ্াল ॥
অতএব বল প্রভু গ�ৌরা্ সন্ান ।
ভবজয়া তাঁহাঙর আবম পাইব পরাি ॥
পার্ম্ম তবীর কথা শুবন গদব পশুপবত ।
শ্রীঙ�ৌরা্ স্মবর কঙহ পার্ম্ম তবীর প্রবত ॥
আদ্ািবক্ তুবম হও শ্রীরাধার অংি ।
গতামাঙর ববলব তত্ত্ব�ি অবতংি ॥
রাধাভাব লঙয় কৃষ্ কবলঙত এবার ।

মায়াপুঙর িচবী�ঙভম্ম  হঙব অবতার ॥
কবীর্ম্মন রঙ্ঙত মাবত প্রভু গ�ারামবি ।
ববতবরঙব গপ্রমরত্ন পাত্র নাবহ �বি ॥
এই গপ্রম বন্যা জঙল গর জবীব না ভাঙস ।
বধক তার ভাঙ�ম্য গদবব জবীবন ববলাঙস ॥
প্রভুর প্রবতজ্া স্মবর গপ্রঙম রাই ভাবস ।
চধরর না ধঙর মন ছাবড়লাম কািবী ॥
মায়াপুর অন্তভম্ম াঙ� জাহ্ণববীর তবীঙর ।
গ�ৌরা্ ভবজব আবম রবহয়া কুেবীঙর ॥
ধরূ্ম্ম বের বাকম্য শুবন পার্ম্ম তবীসুন্দরবী ।
আইঙলন সবীমন্ত দ্বীঙপঙত ত্বরা কবর ॥
শ্রীঙ�ৌরা্ রূপ সদা কঙরন বচন্তন ।
গ�ৌর ববল গপ্রঙম ভাঙস বস্র নঙহ মন ॥
কতবদঙন গ�ৌরচন্দ্র কৃপা ববতবরয়া ।
পার্ম্ম তবীঙর গদো বদলা স�ঙি আবসয়া ॥
সুততি কাঞ্চনবি ম্ম দবীঘম্ম  কঙলবর ।
মাথায় চাঁচর গকি সর্ম্ম া্ সুন্দর ॥
বত্রকচ্ কবরয়া বস্ত্র তার পবরধান ।
�ঙল গদাঙল �ুলমালা অপরূ্ম্ম  ববধান ॥
গপ্রঙম �দ �দ বাকম্য কঙহ গ�ৌররায় ।
বলঙ�া পার্ম্ম তবী গকন আইঙল গহথায় ॥
জ�ঙতর প্রভু পঙদ পবড়য়া পার্ম্ম তবী ।
জানায় আপন দুঃে বস্র নঙহ মবত ॥
ওঙহ প্রভু জ�ন্াথ জ�ত জবীবন ।
সকঙলর দয়াময় গমার ববড়ম্বন ॥
তব ববহমুম্মে জবীঙব বন্ন কারি ।
বনরকু্ কবরঙল গমাঙর পবতত পাবন ॥
আবম থাবক গসই কাঙজ সংসার পাবতয়া ।
গতামার অনন্ত গপ্রঙম ববঞ্চত হইয়া ॥

৩০                      শ্রীল সবর্দানন্দ ভবক্ববঙনাদ ঠাকুর



গলাঙক বঙল রথা কৃষ্ মায়া নাই তথা ।
আবম তঙব ববহমুম্মে হইনু সর্ম্ম থা ॥
গকমঙন গদবেব প্রভু গতামার ববলাস ।
তুবম না কবরঙল পথ হইনু চনরাি ॥
এতববল শ্রীপার্ম্ম তবী গ�ৌর পদধলূবী ।
সবীমঙন্ত লইল সতবী কবরয়া আকুলবী ॥
গসই চহঙত শ্রীসবীমন্তদ্বীপ নাম চহল ।
বসমলুবীয়া ববল অজ্ জঙনঙত কবহল ॥
শ্রীঙ�ৌরা্চন্দ্র তঙব প্রসন্ হইয়া ।
ববলল পার্ম্ম তবী শুন কথা মন বদয়া ॥
তুবম গমার বভন্ নও িবক্ সঙর্ম্ম শ্বরবী ।
এক িবক্ দুই রূপ মম সহচরবী ॥
স্বরূপিবক্ঙত তুবম রাবধকা আমার ।
ববহর্া রূঙপ রাধা গতামাঙত ববস্ার ॥
তুবম চনঙল গমার লবীলা বসদ্ নাবহ হয় ।
তুবম গরা� মায়া রূঙপ লবীলাঙত বনচিয় ॥
ব্রঙজ তুবম গপৌি ম্মমাসবী রূঙপ বনতম্য কাল ।
নবদ্বীঙপ গপৌঢ়ামায়া সহ গক্ষত্রপাল ॥
এতববল শ্রীঙ�ৌরা্ চহল অদি ম্মন ।
গপ্রমাববষ্ হঙয় রঙহ পার্ম্ম তবীর মন ॥ ॥
সবীমাবন্তনবীঙদববী রূঙপ রঙহ একবভঙত ।
গপ্রৌঢ়ামায়া মায়াপুঙর রঙহ গ�ৌর প্রবীঙত ॥
এত ববল বনতম্যানন্দ কাবজর ন�ঙর ।
প্রঙববিল জবীঙব লঙয় তেন সত্বঙর ॥
প্রভু বঙল ওঙহ জবীব শুনহ বচন ।
কাবজর ন�র এই মথরুা ভুবন ॥
গহথা শ্রীঙ�ৌরা্ রায় কবীর্ম্মন কবরয়া ।
কাবজ বনস্াবরল প্রভু গপ্রম রত্ন বদয়া ॥
শ্রীকৃষ্লবীলায় গরই কংি মথরুায় ।

গ�ৌরা্লবীলায় চাঁদকাবজ নাম পায় ॥
এই জন্য প্রভু তাঙর মাতুল ববলল ।
ভঙয় কাবজ গ�ৌর পঙদ িরি লইল ॥
কবীর্ম্মন আরঙম্ কাবজ মদৃ্ ভাব্ল ।
গহাঙসন সাহার বঙল উৎপাত কবরল ॥
গহাঙসনসা গস জরাসন্ গ�ৌড় রাঙজম্যশ্বর ।
তাহার আত্বীয় কাবজ প্রতাপ ববস্র ॥
প্রভু তাঙর নবৃসংহ রূঙপঙত গদয় ভয় ।
ভঙয় কংস সম কাজবী জড় সড় হয় ॥
তাঙর গপ্রম বদয়া চকল চবষ্ব প্রধান ।
কাবজর বনস্ার কথা শুঙন ভা�ম্যবান্ ॥
ব্রজতত্ত্ব নবদ্বীপ তঙত্ত্ব গদে গভদ ।
কৃষ্ অপরাধবী লঙভ বনর্ম্ম াি অঙভদ ॥
গহথা অপরাধবী পায় গপ্রমরত্ন ধন ।
অতএব গ�ৌরলবীলা সঙর্ম্ম াপবর হন ॥
গ�ৌরধাম গ�ৌরনাম গ�ৌররূপ গুি ।
অপরাধ নাবহ মাঙন তাবরঙত বনপুি ॥
রবদ অপরাধ থাঙক সাধঙকর মঙন ।
কৃষ্নাঙম কৃষ্ধাঙম তাঙর বহুবদঙন ॥
গ�ৌরনাঙম গ�ৌরধাঙম সদ্ গপ্রম হয় ।
অপরাধ নাবহ তার বাধা উপরয় ॥
ঐ গদে ওঙহ জবীব কাবজর সমাবধ ।
গদবেঙল জবীঙবর নাি হয় আবধ বম্যাবধ ॥
এতববল বনতম্যানন্দ গপ্রঙম �র�র ।
চবলঙলন দ্রুত িঙ্খববিক ন�র ॥
তথা ব�য়া শ্রীজবীঙবঙর বঙলন বচন ।
ওই গদে িরডা্া অপরূ্ম্ম  দি ম্মন ॥
শ্রীিরডা্া নাম অবত মঙনাহর ।
জ�ন্াথ চবঙস রথা লইয়া িবর ॥

শ্রীনবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য — ৬ শ্রী�্ান�র, শ্রীপথৃকুুডি, শ্রীসবীমন্তদ্বীপ, শ্রীববশ্রামস্ানাবদ দি ম্মন       ৩১



পঙূর্ম্ম  রঙব রক্বাহু গদৌরাত্ম্য কবরল ।
দবয়তা সবহত প্রভু গহথায় আইল ॥
শ্রীপুরুঙিার্ম সম এই ধাম হয় ।
বনতম্য জ�ন্াথ বস্বত তথায় বনচিয় ॥
তঙব তন্তুবায়গ্রাম হইঙলন পার ।
গদবেঙলন গোলাঙবচা শ্রীধর আ�ার ॥
প্রভু বঙল এই স্াঙন শ্রীঙ�ৌরা্ হবর ।
কবীর্ম্মন ববশ্রাম চকল ভঙক্ কৃপা কবর ॥
এই গহতু শ্রীববশ্রামস্ান এর নাম ।
গহথা শ্রীধঙরর ঘঙর করহ ববশ্রাম ॥
শ্রীধর শুবনল রঙব প্রভু আ�মন ।
সাষ্াঙ্ আবসয়া কঙর প্রভুর পজূন ॥
বঙল প্রভু বড় দয়া এদাঙসর প্রবত ।
ববশ্রাম করহ গহথা আমার বমনবত ॥
প্রভু বঙল তুবম হও অবত ভা�ম্যবান ।
গতামাঙর কবরল কৃপা গ�ৌর ভা�বান ॥
অদ্ গমারা এই স্াঙন কবরব ববশ্রাম ।
শুবনয়া শ্রীধর তঙব হয় আতিকাম ॥
বহুরঙত্ন গসবাঙরা�ম্য সামগ্রবী লইয়া ।
রন্ন করায় ভক্ ব্রাহ্মঙিঙর বদয়া ॥
বনতাই শ্রীবাস গসবা চহঙল সমাপন ।
আনঙন্দ প্রসাদ পায় শ্রীজবীব তেন ॥
বনতম্যানঙন্দ েঙট্াপবর করায় িয়ন ।
সবংঙি শ্রীধর কঙর পাদ সম্বাহন ॥
অপরাঙহ্ণ শ্রীজবীঙবঙর লইয়া শ্রীবাস ।
িবষ্তবীথ ম্ম গদোইল হইয়া উল্াস॥
শ্রীবাস কবহল শুন জবীব সদািয় ।
পঙূর্ম্ম  গদব�ি রঙব শুবনল বনচিয় ॥
নবদ্বীঙপ হঙব মহাপ্রভু অবতার ।

ববশ্বকর্ম্ম া আইঙলন নদবীয়া ন�র ॥
প্রভু গরই পঙথ কবরঙবন সঙ্কবীর্ম্মন ।
গসই পঙথ জলকষ্ কবরঙত বারি ॥
এক রাঙত্র িাে কুডি কাবেল ববিাই ।
গিি কুডি কাবজগ্রাঙম কবরল কাোই ॥
শ্রীধঙরর কলাবা� গদবেঙত সুন্দর ।
ইহার বনকঙে এক গদে সঙরাবর ॥
এই সঙরাবঙর কভু কবর জলঙেলা ।
মহাপ্রভু লইঙলন শ্রীধঙরর গোলা ॥
অদ্াববধ গমাচা গথাড় লইয়া শ্রীধর ।
শ্রীিচবীমাতাঙক গদয় উল্াস অন্তর ॥
ইহার বনকঙে ময়ামাবর নাম স্ান ।
গদেহ শ্রীজবীব আঙজা আঙছ ববদ্মান ॥
গপৌরাবিক কথা এক করহ শ্রবি ।
তবীথ ম্মরাত্রা বলঙদব কবরল রেন ॥
নবদ্বীঙপ আবস রঙব কবরল ববশ্রাম ।
ববপ্র�ি জানাইল ময়াসুর নাম ॥
ময়াসুর উপদ্রব শুবন হলধর ।
মহাঙবঙ� ধঙর তাঙর মাঙঠর বভতর ॥
মহারদু্ চকল চদতম্য বলঙদব সাথ ।
অবঙিঙি রাম তাঙর কবরল বনপাত ॥
গস অববধ ময়ামাবর নাম েম্যাত চহল ।
বহুকাল কথা আজ গতামাঙর কবহল ॥
তালবন নাম এই তবীথ ম্ম ব্রজপুঙর ।
সদা ভা�ম্যবান জন নয়ঙনঙত সু্ঙর ॥
গসই রাঙত্র গসই স্াঙন থাবকঙলন সঙব ।
পরবদন রাত্রা কঙর হবর হবর রঙব ॥
বনতাই জাহ্ণবা পদ ছায়া রার আি ।
নদবীয়া মাহাত্ম্য কঙর এ দাস প্রকাি ॥

৩২                      শ্রীল সবর্দানন্দ ভবক্ববঙনাদ ঠাকুর



সপ্তম অধ্যায় : শ্রীসুবণ ম্মক্বহার ও শ্রীজদবপল্লবী বণ ম্মি

জয় জয় শ্রীহচতন্যচন্দ্র, জয় প্রভু বনতম্যানন্দ,
          জয়াহদ্ত জয় �দাধর ।
জয় শ্রীবাসাবদ ভক্,  গ�ৌরপঙদ অনুরক্,
         জয় নবদ্বীপধামবর ॥
ছাবড়য়া ববশ্রামস্ান, শ্রীজবীঙব লইয়া রান,
         রথা গ্রাম সুবি ম্মববহার ।
ওঙহ জবীব প্রভু কয়,    অপরূ্ম্ম  এস্ান হয়,
         নবদ্বীপ প্রকৃবতর পার ॥
সতম্যরঙ� এইস্াঙন, বছল রাজা সঙব জাঙন,
         শ্রীসুবি ম্মঙসন তার নাম ।
বহুকাল রাজম্য চকল, পঙরঙত বাদ্ম্ম কম্য চহল,
         তব ুনাবহ কাঙরম্মম্যঙত ববশ্রাম ॥
ববিঙয় আববষ্ বচর্, বকঙস ববৃদ্ হয় বরৃ্,
         এই বচন্তা কঙর নরবর ।
বক জাবন বক ভা�ম্যবঙি, শ্রীনারদ তথা আইঙস,
         রাজা তাঁঙর পবূজল ববস্র ॥
নারঙদর দরা চহল,   তত্ত্ব উপঙদি চকল,
         রাজাঙর ত লইয়া বনর্ম্ম ঙন ।
নারদ কঙহন রায়,      বথৃা তব বদন রায়,
         অথ ম্ম বচন্তা কবর মঙন মঙন ॥
অথ ম্মঙক অনথ ম্ম জান, পরমাথ ম্ম বদবম্যজ্ান,
         হৃদঙয় ভাবহ একবার ।
দারা পুত্র বনু্জন, গকহ নঙহ বনজ জন,
         মরঙিঙত গকহ নঙহ কার ॥
গতামার মরি হঙল, গদহেবী ভাসাঙয় জঙল,
         সঙব রাঙব �ঙৃহ আপনার ।

তঙব গকন বমথম্যা আিা, ববিয় জল বপপািা,
         রবদ গকহ নাবহ চহল কার ॥
রবদ বল লবভ সুে, জবীবঙন না পাই দুঃে,
         অতএব অথ ম্ম গচষ্া কবর ।
গসহ বমথম্যা কথা রায়, জবীবন অবনতম্য হায়,
         নাবহ রঙহ িত বঙিম্মাপবর ॥
অতএব জান সার, গরঙত হঙব মায়াপার,
         রথা সুঙে দুঃে নাবহ হয় ।
বকঙস বা সাবধব বল, গসই ত অপরূ্ম্ম  �ল,
         রাঙহ নাবহ গিাক দুঃে ভয় ॥
গকবল চবরা�ম্য কবর, তাহা না পাইঙত পাবর,
         গকবল জ্াঙনঙত তাহা নাই ।
চবরা�ম্য জ্াঙনর বঙল, ববিয় বন্ন �ঙল,
         জবীঙবর চকবলম্য হয় ভাই ॥
চকবঙলম্য আনন্দ নাই, সর্ম্ম নাি ববল তাই,
         চকবঙলম্যর বনতান্ত বধক্ার ।
এবদঙক ববিয় গ�ল, গশ্রষ্ বকছু না বমবলল,
         চকবঙলম্যর করহ ববচার ॥
অতএব জ্ানবীজন, ভুবক্ মবুক্ নাবহ লন,
         কৃষ্ ভবক্ কঙরন সাধন ।
ববিঙয়ঙত অনািবক্, কৃষ্ পঙদ অনুরবক্,
         সম্বন্াবভঙধয় প্রঙয়াজন ॥
জবীব গস কৃঙষ্র দাস, ভবক্ববনা সর্ম্ম নাি,
         ভবক্বঙৃক্ষ �ঙল গপ্রম �ল ।
গসই�ল প্রঙয়াজন,    কৃষ্ঙপ্রম বনতম্যধন,
         ভুবক্ মবুক্ তুচ্ গস সকল ॥
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কৃষ্বচদানন্দ রবব,  মায়া তাঁর ছায়া ছবব,
         জবীব তাঁর বকরিানু�ি ।
তেস্ ধঙর্ম্ম র বঙি, জবীব রবদ মায়া স্পঙি ম্ম,
         মায়া তাঙর করয় বন্ন ॥
কৃষ্ববহর্ুম্ম ে গরই, মায়াস্পি্তী জবীব গসই,
         মায়া স্পঙি ম্ম কর্ম্ম  স্ পায় ।
মায়া জাঙল ভ্রবম মঙর, কর্ম্ম  জ্াঙন নাবহ তঙর,
         কষ্নাি মন্ত্রিা করায় ॥
কভু কর্ম্ম  আচরয়,   অষ্া্াবদ গরা�ময়,
         কভু ব্রহ্ম জ্ান আঙলাচন ।
কভু কভু তকম্ম কঙর, অবঙিঙি নাবহ তঙর,
         নাবহ মাঙন আত্তত্ত্ব ধন ॥
ভ্রবমঙত ভ্রবমঙত রঙব, ভক্জন স্ হঙব,
         তঙব শ্রদ্া লবভঙব বনর্ম্ম ল ।
সাধু সঙ্ কৃষ্ ভবজ, হৃদয় অনথ ম্ম তম্যবজ,
         বনষ্া লাভ কঙর সুববমল ॥
ভবজঙত ভবজঙত তঙব, গসই বনষ্া রুবচ হঙব,
         ক্রঙম রুবচ হইঙব আসবক্ ।
আসবক্ হইঙব ভাব, তাঙহ হঙব গপ্রমলাভ,
         এই ক্রঙম হয় শুদ্ভবক্ ॥
শ্রবি কবীর্ম্মন মবত, গসবা কৃষ্ার্ম্ম ন নবত,
         দাযে সেম্য আত্ বনঙবদন ।
নবধা সাধন এই, ভক্ সঙ্ কঙর গরই,
         গসই লঙভ কৃষ্ গপ্রম ধন ॥
তুবম রাজা ভা�ম্যবান, নবদ্বীঙপ তব স্ান,
         ধামবাঙস তব ভাঙ�ম্যাদয় ।
সাধুসঙ্ শ্রদ্া গপঙয়, কৃষ্নাম গুি গ�ঙয়,
         গপ্রমসূঙরম্মম্য করাও উদয় ॥

ধন্যকবল আ�মঙন, গহথা কৃষ্ লঙয় �ঙি,
         শ্রীঙ�ৌরা্ লবীলা প্রকাবিঙব ।
গরই গ�ৌরনাম লঙব, তাঙত কৃষ্ কৃপা হঙব,
         ব্রঙজ বাস গসই ত কবরঙব ॥
গ�ৌরনাম না লইয়া, গরই কৃষ্ ভঙজ ব�য়া,
         গসই কৃষ্ বহুকাঙল পায় ।
গ�ৌরনাম লয় গরই, সদ্ কৃষ্ পায় গসই,
         অপরাধ নাবহ রঙহ তায় ॥
ববলঙত ববলঙত মবুন, অহধরম্মম্য হয় অমবন,
         নাবচঙত লাব�ল গ�ৌর ববল ।
গ�ৌর হবর গবাল ধবর, ববীিা বঙল গ�ৌরহবর,
         কঙব গস আবসঙব ধন্যকবল ॥
এই সব ববল তায়,     নারদ চবলয়া রায়,
         গপ্রঙমাদয় হইল রাজার ।
গ�ৌরা্ ববলয়া নাঙচ, সাধু চহঙত গপ্রম হাঙচ
         ববিয় বাসনা ঘুঙচ তার ॥
বনদ্রাকাঙল নরবর, গদঙে গ�ৌর �দাধর,
         সপািম্মঙদ তাঁহার অ্ঙন ।
নাঙচ হঙর কৃষ্ ববল, কঙর সঙব গকালাকুবল,
         সুবি ম্ম প্রবতমা গ�ৌর সঙন ॥
বনদ্রাভাব্ নরপবত,  কাতর হইল অবত,
         গ�ৌর লাব� করয় ক্রন্দন ।
চদববািবী চহল তায়,   প্রকে সমঙয় রায়,
         হঙব তুবম পািম্মঙদ �িন ॥
ববুদ্মন্তোঁন নাম,    পাইঙব গহ গুিধাম,
         গসববঙব গ�ৌরা্ রবীচরঙি ।
চদববািবী কাঙি শুবন, বস্র চহল নরমবি,
         কঙর তঙব গ�ৌরা্ ভজন ॥
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বনতম্যানন্দ কথা গিঙি, নারঙদর িক্ম্যাঙবঙি,
         শ্রীবাস হইল অঙচতন ।
মহাঙপ্রমাঙবঙি তঙব, গ�ৌরনামামতৃাসঙব,
         ভঙূম গলাঙে শ্রীজবীব তেন ॥
আহা বক গ�ৌরা্রায়, গদবেব আবম গহথায়,
         সুবি ম্ম পুতলবী গ�ারামবি ।
ববলঙত ববলঙত তঙব, শ্রীঙ�ৌর কবীর্ম্মন সঙব,
         নয়ঙনঙত গদেয় অমবন ॥
আহা গস অবময় বজবন, গ�ৌরাঙ্র রূপ োবন,
         নাবচঙত লাব�ল গসই মাঙন ।
তঙব বনতম্যানন্দ রায়, গ�ৌরাঙ্র গুি�ায়,
         অহদ্ত সবহত সর্ম্ম জঙন ॥
মদৃ্ মবন্দরা বাঙজ, সঙ্কবীর্ম্মন সুববরাঙজ,
         পরূ্ম্ম লবীলা হইল ববস্র ।
কত গর আনন্দ হয়,  ববি ম্মঙত িকবত নয়,
         গবলা চহল বদ্তবীয় প্রহর ॥
তঙবত চবলল সঙব, গ�ৌর �বীত কলরঙব,
         গদবপল্বী গ্রাঙমর বভতর ।
তথায় ববশ্রাম চকল, গদঙবর অবতবথ চহল,
         মধম্যাহ্ণ গভাজন অতঃপর ॥
বদবঙসর গিি রাঙম, সকঙল ভ্রময় গ্রাঙম,
         প্রভু বনতম্যানন্দ তঙব কয় ।
গদবপল্বী এই হয়,    শ্রীনবৃসংহ গদবালয়,
         সতম্যর�ু চহঙত পবরচয় ॥
প্রহ্াঙদঙর দয়া কবর, বহরঙিম্য ববধয়া হবর,
         এইস্াঙন কবরল ববশ্রাম ।

ব্রহ্মা আবদ গদব�ি, বনজ বনজ বনঙকতন,
         কবর এক বসাইল গ্রাম ॥
মন্দাবকনবী তে ধবর, বেলায় বসবত কবর,
         নবৃসংহ গসবায় চহল রত ।
শ্রীনবৃসংহঙক্ষত্র নাম, নবদ্বীঙপ এই ধাম,
         পরমপাবন িাস্ত্রমত ॥
সূরম্মম্যবেলা ব্রহ্মবেলা, নবৃসংহ পরূঙব বছলা,
         এঙব স্াঙন চহল ববপরম্মম্যয় ।
�ঙিঙির বেলা গহর,  ইন্দ্রবেলা তারপর,
         এইরূপ বহু বেলাময় ॥
ববশ্বকর্ম্ম া মহািয়,      বনবর্ম্ম ল প্রস্রময়,
         কতিত গদঙবর বসবত ।
কাঙল সব গলাপ চহল, মন্দাবকনবী শুকাইল,
         বেলামাত্র আছয় সম্প্রবত ॥
বিলােডি অ�িন, কর এঙব দরিন,
         গসই সব মবন্দঙরর গিি ।
পুন বকছুবদন পঙর, এক ভক্ নরবঙর,
         পাঙব নবৃসংঙহর কৃপাঙলি ॥
বহৃৎ মবন্দর কবর, বসাইঙব নরহবর,
         পুনঙসবা কবরঙব প্রকাি ।
নবদ্বীপ পবরক্রমা, তার এই এক সবীমা,
         গিালঙক্রাি মঙধম্য এইবাস ॥
বনতাই জাহ্ণবা পদ, গর জনার সম্পদ,
         গসই ভবক্ববঙনাদ কা্াল ।
নবদ্বীপ সুমবহমা, নাবহ তার কভু সবীমা,
         তাহা �ায় ছাবড় মায়াজাল ॥
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অষ্টম অধ্যায় : শ্রীহক্রহরজষেত্র, শ্রীমহাবারাণসবী ও 
শ্রীশ্রীজ�াদ্রুমদ্বীপ বণ ম্মি

জয় জয় জয় শ্রীিচবীসুত ।
জয় জয় জয় শ্রীঅবধতূ ॥
সবীতাপবত জয় ভকতরাজ ।
�দাধর জয় ভক্ সমাজ ॥
জয় নবদ্বীপ সুন্দর ধাম ।
জয় জয় জয় গ�ৌর বক নাম ॥
বনতাই সবহত ভকত�ি ।
হবর হবর ববল চঙল তেন ॥
ভাঙব ঢল ঢল বনতাই চঙল ।
গপ্রঙম আধ আধ বচন বঙল ॥
ির ির িঙর আঁবের জল ।
গ�ারা গ�ারা ববল হয় ববকল ॥
িক্মক্ কঙর ভিূি মাল ।
রূঙপ দিবদক হইল আল ॥
শ্রীবাস নাবচঙছ জবীঙবর সঙন ।
কভু কাঁঙদ কভু নাঙচ সঘঙন ॥
আর রত সব ভকত�ি ।
নাবচঙত নাবচঙত চঙল তেন ॥
অলকানন্দার বনকঙে আবস ।
বঙলন বনতাই আনঙন্দ ভাবস ॥
ববল্বপক্ষগ্রাম পবচিঙম-ধবর ।
মন্দাবকনবী আঙস নদবীয়া গঘবর ॥
সুবি ম্মববহার গদবেঙল রথা ।
মন্দাবকনবী ছাঙড় অলকা তথা ॥
অলকানন্দার পরূব পাঙর ।

হবরহর গক্ষত্র �ডিক ধাঙর ॥
শ্রীম ূবর্ম্ম  প্রকাি হইঙব কাঙল ।
সুন্দর কানন গিাবভঙব ভাঙল ॥
অলকা পবচিঙম গদেহ কািবী ।
চিব িাক্ গসঙব মকুবত দাসবী ॥
বারািসবী হঙত এ ধাম পর ।
গহথায় ধরূ্ম্ম েবী বপনাকধর ॥
গ�ৌর গ�ৌর ববল সদাই নাঙচ ।
বনজ জঙন গ�ৌর ভকবত রাঙচ ॥
সহস্র বরি কাবিঙত ববস ।
লঙভ গস মকুবত জ্াঙনঙত ন্যাসবী ॥
তাহাত গহথায় চরঙি গঠবল ।
নাঙচন ভকত গ�ৌরা্ ববল ॥
বনরম্মাি সমঙয় এোঙন জবীব ।
কাঙি গ�ৌর ববল তাঙরি বিব ॥
মহাবারািসবী এধাম হয় ।
জবীঙবর মরঙি নাবহক ভয় ॥
এত ববল তথা বনতাই নাঙচ ।
গ�ৌর হবরঙপ্রম জবীঙবঙর রাঙচ ॥
অলঙক্ষ তেন চকলাসপবত ।
বনতাই চরঙি কবরল নবত ॥
গ�ৌরবী সহ বিব গ�ৌরা্ নাম ।
�াইয়া �াইয়া পরূয় কাম ॥
স্বতন্ত্র ঈশ্বর বনতাই তঙব ।
ভকত সঙ্ঙত চবলল জঙব ॥
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�াবদ�াছাগ্রাঙম গপৌবঁছল আবস ।
তথায় আবসয়া কবহল হাবস ॥
গ�াদ্রুম নাঙমঙত এদ্বীপ হয় ।
সুরবভ সতত এোঙন রয় ॥
কৃষ্ মায়া বঙস গদঙবন্দ্র রঙব ।
ভািায় গ�াকুল বনজ গ�ৌরঙব ॥
গ�াবদ্ম্ম ন ব�বর ধবরয়া হবর ।
রবক্ষল গ�াকুল রতন কবর ॥
ইন্দ্র দপ ম্ম চিূ ম্ম হইঙল পর ।
িচবীপবত বচঙন সার্ধর ॥
বনজ অপরাধ মার্ম্ম ন তঙব ।
পবড়ল কৃঙষ্র চরি ধঙর ॥
দয়ার সমদু্র নন্দতনয় ।
ক্ষবমল ইঙন্দ্রঙর বদল অভয় ॥
তথাবপ ইঙন্দ্রর রবহল ভয় ।
সুরবভ বনকঙে তেন কয় ॥
কৃষ্ লবীলা মইু ববুিঙত নাবর ।
অপরাধ মম হইল ভাবর ॥
শুঙনবছ কবলঙত ব্রঙজন্দ্র সুত ।
কবরঙব নদবীয়া লবীলা অদ্ভতূ ॥
পাঙছ গস সময় গমাবহত হব ।
অপরাধবী পুন হঙয় রবহব ॥
তুবমত সুরবভ সকল জান ।
করহ এেন তাহার ববধান ॥
সুরবভ ববলল চলহ রাই ।
নবদ্বীপধাঙম ভবজ বনমাই ॥
গদঙবন্দ্র সুরবভ গহথায় আবস ।
গ�ৌরা্ ভজন কবরল ববস ॥
গ�ৌরা্ ভজন সহজ অবত ।

সহজ তাহার �ল ববতবত ॥
গ�ৌরা্ ববলয়া ক্রন্দন কঙর ।
গ�ৌরা্ দি ম্মন হয় সত্বঙর ॥
বকবা অপরূপ রূপলাববি ।
গদবেল গ�ৌরা্ প্রবতমা োবন ॥
আধ আধ হাবস বরদ রূপ ।
গপ্রঙম �দ�দ রঙসর কপূ ॥
হাঁবসয়া বঙলন ঠাকুর গমার ।
জাবননু বাসনা অবমত গতার ॥
অল্পবদন আঙছ প্রকে কাল ।
নদবীয়ান�ঙর গদবেঙব ভাল ॥
গস লবীলা সমঙয় গসববঙব গমাঙর ।
মায়াজাল আর না ধঙর গতাঙর ॥
এতববল প্রভু অদৃশ্ হয় ।
সুরবভ সুন্দরবী তথায় রয় ॥
অশ্বত্থ বনকঙে রবহলা গদববী ।
বনরন্তর গ�ৌরচরি গসবব ॥
গ�াদ্রুমদ্বীপ ত হইল নাম ।
গহথায় পরূয় ভকত কাম ॥
গহথায় কুেবীর বাঁবধয়া ভঙজ ।
অনায়াঙস গ�ৌরচরঙি মঙজ ॥
এই দ্বীঙপ কভু মকৃডিসুত ।
প্রলঙয় আবছল কথা অদু্ভত ॥
সাতকল্প আয় ুপাইল মবুন ।
প্রলঙয় বড়ই ববপদ �বি ॥
জলময় চহল সমস্ স্ান ।
গকাথা বা রবহঙব কঙর সন্ান ॥
ভাবসয়া ভাবসয়া চবলয়া রায় ।
গকন গহন বর লইনু হায় ॥

শ্রীনবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য — ৮ শ্রীহবরহরঙক্ষত্র, শ্রীমহাবারািসবী ও শ্রীশ্রীঙ�াদ্রুমদ্বীপ বি ম্মন          ৩৭



গিালঙক্রাি মাত্র নদবীয়াধাম ।
জাব�য়া ভকঙত গদয় ববশ্রাম ॥
জঙলর তরঙ্ ভাবসয়া মবুন ।
অজ্ান হইয়া পঙড় অমবন ॥
মহা কৃপা কবর সুরবভ তায় ।
রতঙন মবুনঙর গহথা উঠায় ॥
সবম্বত লবভয়া মকৃডিসুত ।
গদবেল গ�াদ্রুমদ্বীপ অদু্ভত ॥
িতঙকােবীঙক্রাি ববস্ার স্ান ।
নদনদবী গিাভা প্রকাি মান ॥
তরুলতা কত গিাভয় তথা ।
পক্ষবী�ি �ায় শ্রীঙ�ৌর�াথা ॥
গরাজন ববস্ার অশ্বত্থ গহর ।
সুরবভঙক তথা দি ম্মনকর ॥
কু্ষধায় আকুল মবুন তেন ।
সুরবভর প্রবত বঙল বচন ॥
তুবম ভ�ববত রােহ প্রাি ।
দুগ্ধ বদয়া গমাঙর করহ ত্রাি ॥
সুরবভ তেন সদয় হঙয় ।
বপয়াইল দুগ্ধ মবুনঙর লঙয় ॥
সবল হইয়া মকৃডিসূনু ।
সুরবভর প্রবত কহয় পুন ॥
তুবম ভ�ববত জননবী গমার ।
গতামার মায়ার জ�ত গভার ॥
না ববুিয়া আবম লঙয়বছ বর ।
সতিকল্প জবীব হঙয় অমর ॥
প্রলয় সমঙয় বড়ই দুে ।
নানাববধ গলিি নাবহক সুে ॥
বক কবর জননবী বলঙ�া গমাঙর ।

বকঙস বা রাইব এ দুে তঙর ॥
সুরবভ তেন ববলল বািবী ।
ভজহ শ্রীঙ�ৌরপদ দুোবন ॥
এই নবদ্বীপ প্রকৃবত পার ।
কভু নাি নাবহ হয় ইহার ॥
চর্ম্ম  চঙক্ষ ইহা গিাড়িঙক্রাি ।
পরম চবকুণ্ঠ সদা বনঙর্ম্ম াি ॥
অপ্রাকৃত গদি কাল এোঙন ।
জড় মায়া গকবা গকহ না জাঙন ॥
নয়দ্বীঙপ গদে অপরূ্ম্ম  অবত ।
চাবর বদঙক গবঙড় ববরজা সতবী ॥
িতঙকােবীঙক্রাি প্রঙতম্যক েডি ।
মঙধম্য মায়াপুর ন�র �ডি ॥
অষ্দল অষ্দ্বীঙপর মান ।
অন্তদ্্তীপ তার গকির স্ান ॥
সর্ম্ম  তবীথ ম্ম সর্ম্ম  গদবতা ঋবি ।
গ�ৌরা্ ভবজঙছ গহথায় ববস ॥
তুবম মাকম্মঙডিয় গ�ৌরা্পদ ।
আশ্রয় করহ জাবন সম্পদ ॥
অহকতব ধর্ম্ম  আশ্রয় কর ।
ভুবক্ মবুক্ বাঞ্া সুদঙূর ধর ॥
গ�ৌরা্ ভজন আশ্রয় বঙল ।
মধুর গপ্রমত লবভঙব �ঙল ॥
গসই গপ্রম রঙব হৃদঙয় বঙস ।
ভাসায় ববলাস কলার রঙস ॥
ব্রঙজ রাধা পদ আশ্রয় হয় ।
র�ুল গসবায় মানস রয় ॥
গসবার সুে অতুল জান ।
অঙভদ বনর্ম্ম াঙি অপাথ ম্ম জ্ান ॥

৩৮                      শ্রীল সবর্দানন্দ ভবক্ববঙনাদ ঠাকুর



সুরবভ বচন শুবনয়া মবুন ।
করঙরাড় কবর বঙল অমবন ॥
শ্রীঙ�ৌরচরি ভবজব রঙব ।
আমার অদৃষ্ গকাথায় রঙব ॥
সুরবভ কবহল বসদ্ান্ত সার ।
শ্রীঙ�ৌর ভজঙন নাবহ ববচার ॥
শ্রীঙ�ৌর ববলয়া ডাবকঙব রঙব ।
সমস্ করম ববনাি হঙব ॥
বকছু নাবহ রঙব ববপাক আর ।
ঘুবচঙব গতামার ভব সংসার ॥
কর্ম্ম  গকঙন একা জ্াঙনর �ল ।
ঘুবচঙব সমঙূল হঙয় ববকল ॥
তুবমত মবজঙব গ�ৌরা্ রঙস ।

ভবজঙব তাঁহাঙর এদ্বীঙপ বঙস ॥
মাকম্মঙডিয় শুবন আনঙন্দ ভাঙস ।
গ�ৌর ববল কাঁঙদ কেন হাঁঙস ॥
এই গদে জবীব অপরূ্ম্ম  স্ান ।
মাকম্মঙডিয় রথা পাইল প্রাি ॥
গ�ৌরা্ মবহমা বনতাই মঙুে ।
শুবন জবীব ভাঙস পরম সুঙে ॥
গস স্াঙন গস বদন রাপন কবর ।
মধম্যদ্বীঙপ চঙল ববলয়া হবর ॥
বনতাই জাহ্ণবা চরি সার ।
জাবনয়া ভবক্ববঙনাদ ছার ॥
বনতাই আঙদি মস্ঙক ধঙর ।
নদবীয়া মবহমা বি ম্মন কঙর ॥

িবম অধ্যায় : শ্রীমধ্যদ্বীপ ও নিক্মি বণ ম্মি 

জয় গ�ৌরাচন্দ্র,      জয় বনতম্যানন্দ,
        জয় জয় �দাধর ।
শ্রীবাসাবদ জয়,       জয় ভক্ালয়,
        নবদ্বীপ ধামবর ॥
বনবি অবসাঙন,    মর্ গ�ৌর�াঙি,
        চবলঙলন বনতম্যানন্দ ।
সঙ্ ভক্�ি,       গপ্রঙমঙত ম�ন,
        ববস্াবরয়া পরানন্দ ॥
মধম্যদ্বীঙপ আবস, বঙল হাঁবস হাঁবস,
        এইত মাবজদা গ্রাম ।
গহথা সতিঋবি,    ভবজ গ�ৌরিিবী,
        কবরঙলন সুববশ্রাম ॥

বপতৃ সবন্ধাঙন, গ�ৌর গুি �াঙন,
        সতম্যরঙু� ঋবি�ি ।
হইয়া ম�ন,           রাবচল তেন,
        গ�ৌর গপ্রম বনতম্যধন ॥
ব্রহ্মা চতুর্ুম্ম ে,       গপঙয় বড় সুে,
        সতিপুঙত্র বঙল তঙব ।
নবদ্বীঙপ রাও,     গ�ৌরডিি �াও,
        অনায়াঙস গপ্রম হঙব ॥
ধাম কৃপা সার,     লাভ হয় রার,
        তার হয় সাধুস্ ।
সাধু সঙ্ ভঙজ, কৃষ্ঙপ্রঙম মঙজ,
        এইত পরম র্ ॥

শ্রীনবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য — ৯ শ্রীমধম্যদ্বীপ ও চনবমি বি ম্মন            ৩৯



নবদ্বীঙপ রবত,  লঙভ রার মবত,
        গসই পায় ব্রজ বাস ।
অপ্রাকৃত ধাম,  গ�ৌরহবর নাম,
        গকবল সাধুর আি ॥
বপতৃ উপঙদি,  ববুিয়া ববঙিি,
        সতিঋবি আবস তঙব ।
হবর ববল নাঙচ, গ�ৌর গপ্রঙম রাঙচ,
        �ায় গুি উর্রঙব ॥
বঙল গ�ৌর হবর,     অনুগ্রহ কবর,
        গদো দাও একবার ।
নানা ধর্ম্ম  সাবধ,    চহনু অপরাধবী,
        ভবক্ এঙব চকনু সার ॥
ভবক্ বনষ্া কবর,   ভবজ গ�ৌরহবর,
        ঋবি�ি কঙর তপ ।
বকছু নাবহ োয়,    বনদ্রা নাবহ রায়,
        গ�ৌরনাম কঙর জপ ॥
মধম্যাহ্ণ সময়,     গ�ৌর দয়াময়,
        গদো বদল ঋবি�ঙি ।
িতসূরম্মম্য প্রভা, গরাব� মঙনাঙলাভা,
        শুদ্ পঞ্চ তত্ত্ব সঙন ॥
বকবা গসই রূপ,    অবত অপরূপ,
        সুবি ম্ম সুন্দর মবুর্ম্ম  ।
�ঙল বনমালা,    বদক কঙর আলা,
        তাঙহ আভরি স্বূর্ম্ম  ॥
চাহবন সুন্দর,            বচকুর চাঁচর,
        চন্দঙনর ববনু্দ ভাঙল ।
বত্রকচ্বসন,          সূত্র সুঙিাভন,
        গিাবভত মবল্কামাঙল ॥

গসরূপ গদবেয়া,       গমাবহত হইয়া,
        সঙব কঙর বনঙবদন ।
গতামার চরি,       লইনু িরি,
        গদহ পঙদ ভবক্ ধন ॥
শুবন গ�ৌরহবর,   বঙল দয়া কবর,
        শুন ওঙহ ঋবি�ি ।
ছাবড় অবভলাি,       জ্ানকর্ম্ম  পাি,
        কর কৃষ্ আঙলাচন ॥
স্বল্প বদনান্তঙর,     নদবীয়া ন�ঙর,
        হইঙব প্রকে লবীলা ।
তুবম সঙব তঙব,     দি ম্মন কবরঙব,
        নাম সঙ্কবীর্ম্মন গেলা ॥
একথা এেন,    রােহ গ�াপন,
        আমার বচন ধর ।
শ্রীকুমার হঙট্,    বনজকৃত ঘঙট্,
        কৃঙষ্র ভজন কর ॥
গ�ৌর অদি ম্মঙন,    সতিবিম্ম তেঙন,
        কুমার হঙট্ঙত রায় ।
এস্াঙন এেন,        কর দরিন,
        সতিেবীলা গিাভাপায় ॥
সতিবিম্ম আকাঙি,  গরমত প্রকাঙি,
        সতিেবীলা তার সম ।
গহথাবাস কবর,       পায় গ�ৌর হবর,
        না সাবধ বনয়ম রম ॥
ইহার দবক্ষঙি,        গদেহ নয়ঙন,
        আঙছ এক জল ধার ।
এইত গ�ামতবী,   সুপববত্র অবত,
        চনবমি কানন আর ॥

৪০                      শ্রীল সবর্দানন্দ ভবক্ববঙনাদ ঠাকুর



পুরা কঙল্প কবল,   চহঙল মহাবলবী,
        গিৌনকাবদ ঋবি�ি ।
সুঙতর শ্রীমঙুে,    শুঙন সঙব সুঙে,
        গ�ৌর ভা�বত ধন ॥
গহথা গরইজন,       পুরাি পঠন,
        করয় কাবর্ম্মক মাঙস ।
সর্ম্ম ঙলিি তম্যঙজ,  গ�ৌর রঙ্ মঙজ,
        ব্রজ লঙভ অনায়াঙস ॥
কভু পঞ্চানন,      ছাবড় বিৃাসন,
        শ্রীহংস বাহন হঙয় ।
শুবনল পুরাি,     গ�ৌর গুি�ান,
        আপন ভকত লঙয় ॥
�াইয়া �াইয়া,   নাবচয়া নাবচয়া,
        চিব রত কািবীবাসবী ।

পঞ্চানঙন গঘবর    ববল গ�ৌরহবর,
        পুষ্প গ�ঙল রাবিরাবি ॥
বনতাই বচন,         শুবনয়া তেন,
        জবীঙবর উথঙল ভাব ।
�ড়া�বড় রায়,  চধরর না পায়,
        আস্বাঙদ ধাম প্রভাব ॥
গসবদন রাপন,   কঙর ভক্�ি,
        বনতাই চাঁঙদর সঙন ।
পরবদন সঙব,  চবলঙলন তঙব,
        শ্রীপুষ্র দরিঙন ॥
জাহ্ণবা বনতাই,     ভজন সদাই,
        রাহার অন্তঙর জাঙ� ।
নদবীয়া মবহমা,   ভক্ মধুবরমা,
        �াইঙছ গসজন রাঙ� ॥

দিম অধ্যায় : শ্রীব্রাহ্মণপষু্কর, শ্রীউচ্চহটিাক্দ দি ম্মি ও  
পক্রক্রমা-ক্রম বণ ম্মি

জয় গ�ৌর বনতম্যানন্দ অহদ্ত সবহত ।
জয় �দাধর জয় শ্রীবাসপবডিত ॥
জয় নবদ্বীপ শুদ্ গপ্রম ভবক্ ধাম ।
জয় জয় জয় গ�ৌর বনতম্যানন্দ নাম ॥
শুনঙহ কবলর জবীব ছাবড় জ্ান কর্ম্ম  ।
বনতাই চচতন্য ভজ তম্যবজ ধর্ম্ম াধর্ম্ম  ॥
দয়ার সমদু্র গসই গ�ৌর বনতম্যানন্দ ।
অকাতঙর বদঙব ভাই সার ব্রজানন্দ ॥
রাবমনবী প্রভাত চহঙল বনতম্যানন্দ রায় ।
জবীঙবঙর লইয়া ধাম ভ্রমঙিঙত রায় ॥

বঙল গদে জবীব এই গ্রাম মঙনাহর ।
এেন ব্রাহ্মিপুরা ডাঙক সর্ম্ম নর ॥
ব্রাহ্মিপুষ্র নাম সর্ম্ম িাঙস্ত্র কয় ।
গহথা গর রহযে তাহা অবত গুহ্য হয় ॥
সতম্যরঙু� বদবদাস নাঙমঙত ব্রাহ্মি ।
�হৃ তম্যবজ কঙর সর্ম্ম তবীথ ম্ম দরিন ॥
পুষ্রতবীঙথ ম্মঙত তার চহল বড় প্রবীত ।
তথাবপ ভ্রবমঙত নবদ্বীঙপ উপবস্ত ॥
এইস্াঙন রাত্রঙরাঙ� গদবেল স্বপন ।
গহথা বাস কর ববপ্র পাঙব বনতম্যধন ॥

শ্রীনবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য — ১০ শ্রীব্রাহ্মিপুষ্র, শ্রীউর্হট্াবদ দি ম্মন ও পবরক্রমা-ক্রম বি ম্মন        ৪১



এই স্াঙন কুেবীর বাঁবধয়া বদবদাস ।
বদৃ্ কালাববধ গতঁহ কবরঙলন বাস ॥
বদৃ্কাঙল চবলঙত অিক্ বদ্জবর ।
ইচ্া চহল এঙব আবম গদবেব পুষ্র ॥
চবলঙত না পাঙর বদ্জ করয় ক্রন্দন ।
আর না পাইব আবম পুষ্র দি ম্মন ॥
তেন পুষ্ররাজ সদয় হইল ।
বদ্জরূঙপ বদবদাঙস দরিন বদল ॥
বদবদাঙস বঙল ববপ্র না কর ক্রন্দন ।
গতামার সর্ঙুে এই কুডি সুঙিাভন ॥
এই কুঙডি স্ান তুবম কর একবার ।
প্রতম্যক্ষ হইঙব তবীথ ম্ম পুষ্র গতামার ॥
তাহা শুবন কুঙডি স্ান কঙর বদ্জবর ।
বদবম্যচকু্ষ লবভ গদঙে সর্ঙুে পুষ্র ॥
ক্রন্দন কবরয়া বদ্জ পুষ্ঙর ববলল ।
আমা লাব� বড় গলিি গতামার হইল ॥
পুষ্র বঙলন শুন বদ্জ ভা�ম্যবান ।
দরূ চহঙত না আবসনু গহথা ববদ্মান ॥
এই নবদ্বীপধাম সর্ম্ম তবীথ ম্ম ময় ।
নবদ্বীঙপ গসবব গহথা থাঙক তবীথ ম্ম চয় ॥
আমার স্বরূপ এক পাচিাঙতম্য প্রকাি ।
বনঙজ আবম এই স্াঙন বনতম্য কবর বাস ॥
িতবার গকহ গসই তবীঙথ ম্ম কবর স্ান ।
গরই �ল পায় গহথা গস�ল ববধান ॥
অতএব নবদ্বীপ ছাবড় গরই জন ।
অন্যতবীথ ম্ম আিা কঙর গস মঢ়ূ দুর্ম্ম ন ॥
সর্ম্ম তবীথ ম্ম ভ্রবম রবদ হয় �ঙলাদয় ।
নবদ্বীপ তঙব তার বাস স্ান হয় ॥
ঐ গদে উর্ স্ান হঙট্র সমান ।

কুরুঙক্ষত্র ব্রহ্মাবর্ম্ম  তথা ববদ্মান ॥
সরস্বতবী দৃিদ্তবী দুই পাঙশ্বম্ম তার ।
অবত গিাভা পায় পুিম্য করঙয় ববস্ার ॥
ওঙহ ববপ্র �ঢ়ূ কথা ববলব গতামায় ।
অবত অল্প কাঙল হঙব আনন্দ গহথায় ॥
মায়াপুঙর িচবী �ঙৃহ গ�ৌরা্ সুন্দর ।
প্রকে হইয়া গপ্রম ববলাঙব ববস্র ॥
এইসব স্াঙন প্রভু ভক্বনৃ্দ লঙয় ।
সঙ্কবীর্ম্মন রঙস নাবচঙবন মর্ হঙয় ॥
সর্ম্ম  অবতাঙর বছলা গর গর ভক্�ি ।
সকঙল লইয়া প্রভু কবরঙব কবীর্ম্মন ॥
গপ্রম-বন্যা জঙল সর্ম্ম  জ�ত ভাসাঙব ।
কুতাবকম্মক ববনা সঙব মহাঙপ্রম পাঙব ॥
এই ধামবনষ্া কবর গরবা কঙর বাস ।
তাঙর বমঙল গ�ৌরপদ ওঙহ বদবদাস ॥
গকাবে গকাবে বিম্ম কবর শ্রীকৃষ্ ভজন ।
তথাবপ নাঙমঙত রবত না পায় দুর্ম্ম ন ॥
গ�ৌরা্ ভবজঙল দুষ্ভাব দরূ রায় ।
অল্প বদঙন ব্রজধাঙম রাধা-কৃষ্ পায় ॥
বনজ বসদ্ঙদহ পায় সেবীর আশ্রয় ।
বনজকুঞ্জ শ্রীর�ুলঙসবা তার হয় ॥
ওঙহ ববপ্র গহথা থাবক করহ ভজন ।
সপািম্মঙদ শ্রীঙ�ৌরা্ পাঙব দরিন ॥
এই কথা ববল তবীথ ম্মরাজ গ�ল চবল ।
শুবনল আকাি বািবী আইঙস ধন্য কবল ॥
তুবম ববপ্র গসই কাঙল জবন্মঙব আবার ।
শ্রীঙ�ৌর কবীর্ম্মন গপ্রঙম বদঙবত সাঁতার ॥
এত শুবন বদবদাস বনবচিন্ত হইল ।
এই কুডিতবীঙর ববস ভজন কবরল ॥

৪২                      শ্রীল সবর্দানন্দ ভবক্ববঙনাদ ঠাকুর



এসব পুরাি কথা শ্রীজবীঙব কবহয়া ।
উর্হট্ কুরুঙক্ষঙত্র প্রঙববিল ব�য়া ॥
বনতম্যানন্দ বঙল গহথা সর্ম্ম ঙদব�ি ।
কুরুঙক্ষঙত্র তবীথ ম্ম সহ চকল আ�মন ॥
ব্রহ্মাবঙর্ম্ম  কুরুঙক্ষঙত্র রত তবীথ ম্ম বছল ।
সর্ম্ম তবীথ ম্ম আবস গহথা ববরাজ কবরল ॥
পথৃদূক আবদ কবর সব গহথা চবঙস ।
সঙব নবদ্বীপ গসবা কঙর অনায়াঙস ॥
িতবিম্ম কুরুঙক্ষঙত্র বাঙস গরই �ল ।
গহথা এক রাত্র বাঙস লঙভ গস সকল ॥
প্রভু বঙল গহথা বাস কবর গদব�ি ।
হট্ কবর গ�ৌর কথা কঙর আঙলাচন ॥
হট্ডা্া ববল নাম হইল ইহার ।
ইহার দি ম্মঙন পায় গপ্রম পারাবার ॥
এই এক সবীমা জবীব গদে নদবীয়ার ।
এঙব চল রাই গমারা ভা�বীরথবী পার ॥
ভা�বীরথবী পার হঙয় মধম্যাহ্ণ সময় ।
গকালদ্বীঙপ বনতম্যানন্দ হইল উদয় ॥
কুবলয়াপাহাড় পুঙর রাইঙত রাইঙত ।
শ্রীজবীঙব বনতাইচাঁদ লাব�ল কবহঙত ॥
গর ক্রঙম আইনু গমারা হঙয় �্াপার ।
গসই ক্রম বসদ্ ক্রম পবরক্রমা সার ॥
রঙব প্রভু শ্রীহচতন্য লঙয় বনজ�ি ।
কবরঙলন শ্রীঙচৌর্মাদল সঙ্কবীর্ম্মন ॥
কাবজঙর গিাবধঙত প্রভু সন্ম্যা আ�মঙন ।
মায়াপুর ছাবড় চঙল লঙয় ভক্জঙন ॥
গসইরাত্র ব্রহ্মরাত্র িবীঘ্র নঙহ গিি ।
এই ক্রঙম মহাপ্রভু ভ্রঙম বনজঙদি ॥
তারপর প্রবত একাদিবী বতবথ ধবর ।

ভ্রবমলা আমার প্রভু সঙ্কবীর্ম্মন কবর ॥
কভু পঞ্চঙক্রাি ভ্রঙম অন্তদ্্তীপময় ।
কভু অষ্ঙক্রাি ভ্রঙম গরন মঙন লয় ॥
বনজ �হৃ চহঙত বারঙকািা ঘাে ছাবড় ।
দবীবঘম্মকা গবষ্ঙন রায় শ্রীধঙরর বাড়বী ॥
তথাহহঙত অন্তদ্্তীপ সবীমা ভ্রবম আঙস ।
পঞ্চঙক্রাি পবরক্রমা হয় অনায়াঙস ॥
বসমবুলয়া হঙয় কাবজ�ঙৃহ গববড় চঙল ।
শ্রীধঙর সম্াবস আইঙস �াবদ�াছা স্ঙল ॥
মাবজদা হইঙত হয় ভা�বীরথবী পার ।
পারডা্া বছনাডা্া পুবলন ববস্ার ॥
ছাবড়য়া জাহ্ণববী পার হইয়া তেন ।
অষ্ঙক্রাি ভ্রবম চঙল আপন ভবন ॥
বসদ্ পবরক্রমা হয় পিূ ম্ম গিালঙক্রাি ।
গসই পবরক্রমা চকঙল প্রভুর সঙন্তাি ॥
গসই পবরক্রমা আবম গতামাঙর করাই ।
ইহার সমান পবরক্রমা আর নাই ॥
বনৃ্দাবন গিালঙক্রাি দ্াদি কানন ।
এই পবরক্রমা মঙধম্য পাঙব দরিন ॥
নবরাঙত্র এই পবরক্রমা গিি হয় ।
নবরাত্র ববল এর নাম িাঙস্ত্র কয় ॥
পঞ্চঙক্রাি পবরক্রমা একবদঙন কঙর ।
রাত্রত্রয় অষ্ ঙক্রাি পবরক্রমা ধঙর ॥
একরাত্র মায়াপুঙর বদ্তবীয় গ�াদ্রুঙম ।
পুবলঙন তৃতবীয় রাত্র এই ক্রঙম ভ্রঙম ॥
শুবন পবরক্রমা তত্ত্ব জবীবমহািয় ।
গপ্রঙমঙত অহধরম্মম্য হঙয় কতক্ষি রয় ॥
বনতাই জাহ্ণবা পদ ছায়া আি রার ।
নদবীয়া মবহমা বঙি ম্ম অবকঞ্চন ছার ॥

শ্রীনবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য — ১০ শ্রীব্রাহ্মিপুষ্র, শ্রীউর্হট্াবদ দি ম্মন ও পবরক্রমা-ক্রম বি ম্মন        ৪৩



এ�াদি অধ্যায় : শ্রীশ্রীজ�ালদ্বীপ, শ্রীসমদু্র�ড, শ্রীচম্পাহটি ও 
শ্রীেয়জদব-�থা বণ ম্মিা

জয় জয় শ্রীহচতন্য জয় বনতম্যানন্দ ।
জয়াহদ্ত শ্রীবাসাবদ গ�ৌরভক্বনৃ্দ ॥
জয় জয় গ�ৌড় ভবূম সর্ম্ম ভবূম সার ।
রথা নাম সহ শ্রীহচতন্য অবতার ॥
বনতম্যানন্দপ্রভু বঙল শুন সর্ম্ম জন ।
পঞ্চঙবিবী রূঙপ �্া গহথায় বমলন ॥
মন্দাবকনবী অলকা সবহত ভা�বীরথবী ।
গুতিভাঙব গহথায় আঙছন সরস্বতবী ॥
পবচিঙম রমনুা সহ আইঙস গভা�বতবী ।
তাহাঙত মানস �্া মহা গব�বতবী ॥
মহা মহা প্রয়া� ববলয়া ঋবি�ঙি ।
গকােবী গকােবী রজ্ গহথা চকল ব্রহ্মা সঙন ॥
ব্রহ্মসত্র স্ান এই মবহমা অপার ।
গহথা স্ান কবরঙল জনম নঙহ আর ॥
ইহার মবহমা গকবা ববি ম্মবাঙর পাঙর ।
শুষ্ধারাসম গকান তবীথ ম্ম হইঙত নাঙর ॥
জঙল স্ঙল অন্তরবীঙক্ষ তম্যবজয়া জবীবন ।
সর্ম্ম জবীব পায় শ্রীঙ�াঙলাক বনৃ্দাবন ॥
কুবলয়াপাহাড় ববল েম্যাত এই স্ান ।
�্াতবীঙর উর্ভবূম পর্ম্ম ত সমান ॥
গকালদ্বীপ নাম িাঙস্ত্র আছয় বি ম্মন ।
সতম্যর�ু কথা এক শুন সর্ম্ম জন ॥
বাসুঙদব নাঙম এক ব্রাহ্মি কুমার ।
বরাহ গদঙবর গসবা কঙর বারবার ॥
শ্রীবরাহম ূবর্ম্ম  পবূজ কঙর উপাসনা ।

সর্ম্ম দা বরাহ গদঙবর করয় প্রাথ ম্মনা ॥
প্রভু গমাঙর কৃপা কবর গদহ দরিন ।
স�ল হউক গমার নয়ন জবীবন ॥
এই ববল কাঁঙদ ববপ্র �ড়া�বড় রায় ।
প্রভু নাবহ গদো বদঙল জবীবন বথৃায় ॥
কতবদঙন শ্রীবরাহ অনুকম্পা কবর ।
গদো বদলা বাসুঙদঙব গকালরূপ ধবর ॥
নানারত্ন ভিূঙি ভবূিত কঙলবর ।
পদ গ্রবীবা নাসা মেু চকু্ষ মঙনাহর ॥
পর্ম্ম ত সমান উর্ িরবীর তাঁহার ।
গদবে ববপ্র বনঙজ ধন্য মাঙন বারবার ॥
ভঙূম পবড় ববপ্র প্রিবময়া প্রভুপায় ।
কাঁবদয়া আকুল চহল �ড়া�বড় রায় ॥
ববঙপ্রর ভকবত গদবে বরাহ তেন ।
কবহঙলন বাসুঙদঙব মধুর বচন ॥
ওঙহ বাসুঙদব তুবম ভকত আমার ।
বড় তুষ্ চহনু পজূা পাইয়া গতামার ॥
এই নবদ্বীঙপ গমার প্রকে ববহার ।
কবল আ�মঙন হঙব শুন বাকম্য সার ॥
নবদ্বীপ সম ধাম নাবহ বত্রভুবঙন ।
অবত বপ্রয়ধাম গমার আঙছ সংঙ�াপঙন ॥
ব্রহ্মাবর্ম্ম  সহ আঙছ পুিম্য তবীথ ম্ম রত ।
গস সব আছঙয় গহথা িাঙস্ত্রর সর্ত ॥
গর স্াঙন ব্রহ্মার রঙজ্ প্রকাি হইয়া ।
নাবিলাম বহরিম্যাক্ষ দঙন্ত ববদাবরয়া ॥

৪৪                      শ্রীল সবর্দানন্দ ভবক্ববঙনাদ ঠাকুর



গসই স্ান পুিম্যভবূম এই স্াঙন রয় ।
রথায় আমার এঙব হইল উদয় ॥
নবদ্বীপ গসবব সর্ম্ম  তবীথ ম্ম ববরাজয় ।
নবদ্বীপ বাঙস সর্ম্ম  তবীথ ম্ম বাস হয় ॥
ধন্য তুবম নবদ্বীঙপ গসববঙল আমায় ।
শ্রীঙ�ৌর প্রকেকাঙল জবন্মঙব গহথায় ॥
অনায়াঙস গদবেঙব গস মহাসঙ্কবীর্ম্মন ।
অপরূ্ম্ম  গ�ৌরা্রূপ পাঙব দরিন ॥
এতববল শ্রীবরাহ চহল অন্তদ্ম্ম ান ।
চদববািবী চহল ববঙপ্র ববুিঙত সন্ান ॥
পরম পবডিত বাসুঙদব মহািয় ।
সর্ম্ম  িাস্ত্র ববচাবরয়া জাবনল বনচিয় ॥
চববস্বত মন্বন্তঙর কবলর সন্ম্যায় ।
শ্রীঙ�ৌরা্প্রভু লবীলা হঙব নদবীয়ায় ॥
ঋবি�ি গসই তত্ত্ব রাবেল গ�াপঙন ।
ইব্ঙত কবহল সব বঙুি ববজ্জঙন ॥
প্রকে হইঙল লবীলা হইঙব প্রকাি ।
এঙব গ�াপম্য এই তত্ত্ব পাইল আভাস ॥
পরম আনঙন্দ ববপ্র কঙর সঙ্কবীর্ম্মন ।
গ�ৌর নাম �ায় মঙন মঙন সর্ম্ম ক্ষি ॥
পর্ম্ম ত প্রমাি গকালঙদঙবর িরবীর ।
গদবে বাসুঙদব মঙন ববচাবরল ধবীর ॥
গকালদ্বীপ পর্ম্ম তােম্য এই স্ান হয় ।
গসই হইঙত পর্ম্ম তােম্য চহল পবরচয় ॥
ওঙহ জবীব বনতম্যলবীলাময় বনৃ্দাবঙন ।
ব�বরঙ�াবদ্ম্ম ন এই জাঙন ভক্জঙন ॥
শ্রীবহুলবান গদে ইহার উর্ঙর ।
রূঙপর ছোয় সর্ম্ম বদক্ গিাভা কঙর ॥
বনৃ্দাবঙন গর গর ক্রঙম দ্াদি কানন ।

গস ক্রম নাবহক গহথা বল্ভ নন্দন ॥
প্রভু ইচ্ামঙত গহথা ক্রম ববপরম্মম্যয় ।
ইহার তাৎপরম্মম্য জাঙন প্রভু ইচ্াময় ॥
গরইরূপ আঙছ গহথা গদে গসইরূপ ।
ববপরম্মম্যঙয় গপ্রমববৃদ্ এই অপরূপ ॥
বকছু দরূ ব�য়া প্রভু বঙলন বচন ।
এই গর সমদু্র�বড় কর দরিন ॥
সাক্ষাৎ দ্ারকাপুরবী শ্রী�্াসা�র ।
দুই তবীথ ম্ম আঙছ গহথা গদে ববজ্বর ॥
শ্রীসমদু্রঙসন রাজা বছল এই স্াঙন ।
বড় কৃষ্ভক্ কৃষ্ববনা নাবহ জাঙন ॥
রঙব ভবীমঙসন আইল বনজ চসন্য লঙয় ।
গঘবরল সমদু্র�বড় ব্বদববিজঙয় ॥
রাজা জাঙন কৃষ্ এক পাডিঙবর �বত ।
পাডিব ববপঙদ চপঙল আইঙস রদুপবত ॥
রবদ আবম পাবর ভবীঙম গদোইঙত ভয় ।
ভবীম আর্ম্মনাঙদ হবর হঙব দয়াময় ॥
দয়া কবর আবসঙবন এদাঙসর গদঙি ।
গদবেঙব গস শ্ামম ূবর্ম্ম  চঙক্ষ অনায়াঙস ॥
এতভাবব বনজ চসন্য সাজাইল রায় ।
�জবাবজ পদাবতক লঙয় রঙুদ্ রায় ॥
শ্রীকৃষ্ স্মবরয়া রাজা বাি বনঙক্ষপয় ।
বাঙি জর জর ভবীম পাইল বড় ভয় ॥
মঙন মঙন ডাঙক কৃষ্ ববপদ গদবেয়া ।
রক্ষা কর ভবীঙম নাথ শ্রীচরি বদয়া ॥
সমদু্রঙসঙনর সহ রবুিঙত না পাবর ।
ভ্ বদঙল বড় লর্া তাহা চসঙত নাবর ॥
পাডিঙবর নাথ কৃষ্ পাই পরাজয় ।
বড়ই লর্ার কথা ওঙহ দয়াময় ॥

শ্রীনবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য — ১১ শ্রীশ্রীঙকালদ্বীপ, শ্রীসমদু্র�ড়, শ্রীচম্পাহট্ ও শ্রীজয়ঙদব-কথা      ৪৫



ভবীঙমর করুিানাদ শুবন দয়াময় ।
গসই রদু্স্ঙল কৃষ্ হইল উদয় ॥
না গদঙে গস রূপ গকহ অপরূ্ম্ম  ঘেনা ।
শ্রীসমদু্রঙসন মাত্র গদঙে একজনা ॥
নবজলধর রূপ চকঙিার মরূবত ।
�ঙল গদাঙল বনমালা মকুুতার ভাবত ॥
সর্ম্ম  অঙ্ অলঙ্কার অবত সুঙিাভন ।
পবীতবস্ত্র পবরধান অপরূ্ম্ম  �ঠন ॥
গসরূপ গদবেয়া রাজা গপ্রঙম মচূ্ম্ম া রায় ।
মচূ্ম্ম া সম্ববরয়া কৃঙষ্ প্রাথ ম্মনা জানায় ॥
তুবম কৃষ্ জ�ন্াথ পবততপাবন ।
পবতত গদবেয়া গমাঙর তব আ�মন ॥
তব লবীলা জ�র্ন করয় কবীর্ম্মন ।
শুবন গদবেবার ইচ্া হইল কেন ॥
বকন্তু গমার ব্রত বছল ওঙহ দয়াময় ।
এই নবদ্বীঙপ তব হইঙব উদয় ॥
গহথায় গদবেব তব রূপ মঙনাহর ।
নবদ্বীপ ছাবড়বাঙর না হয় অন্তর ॥
গসই ব্রত রক্ষা গমার কবর দয়াময় ।
নবদ্বীঙপ কৃষ্রূঙপ হইঙল উদয় ॥
তথাবপ আমার ইচ্া অবত �ঢ়ূতর ।
গ�ৌরা্ হউন গমার অবক্ষর গ�াচর ॥
গদবেঙত গদবেঙত রাজা সর্ঙুে গদবেল ।
রাধাকৃষ্-লবীলারূপ মাধুরম্মম্য অতুল ॥
শ্রীকুমদুবঙন কৃষ্ সেবী�ি সঙন ।
অপরাঙহ্ন কঙর লবীলা ব�য়া গ�াচারঙি ॥
ক্ষঙিঙক হইল গসই লবীলা অদি ম্মন ।
শ্রীঙ�ৌরা্ রূপ গহঙর ভবরয়া নয়ন ॥
মহাসঙ্কবীর্ম্মনঙবি সঙ্ ভক্�ি ।

নাবচয়া নাবচয়া প্রভু কঙরন কবীর্ম্মন ॥
পুরে সুন্দর কাবন্ত অবত মঙনাহর ।
নয়ন মাতায় অবত কাঁপায় অন্তর ॥
গসইরূপ গহবর রাজা বনঙজ ধন্য মাঙন ।
বহু স্ব কঙর তঙব গ�ৌরা্ চরঙি ॥
কত ক্ষঙি গস সকল চহল অদি ম্মন ।
কাঁবদঙত লাব�ল রাজা হঙয় অন্য মন ॥
ভবীমঙসন এই পর্ম্ম  না গদঙে নয়ঙন ।
ভাঙব রাজা রঙুদ্ ভবীত চহল এতক্ষঙি ॥
অতম্যন্ত ববক্রম কঙর পাডুির নন্দন ।
রাজা তুষ্ হঙয় কর রাঙচ ততক্ষি ॥
কর গপঙয় ভবীমঙসন অন্য স্াঙন রায় ।
ভবীম বদববিজয় সর্ম্ম  জ�ঙতঙত �ায় ॥
এই গস সমদু্র�বড় নবদ্বীপ সবীমা ।
ব্রহ্মা নাবহ জাঙন এই স্াঙনর মবহমা ॥
সমদু্র আবসয়া গহথা জাহ্ণববী আশ্রঙয় ।
প্রভুপদ গসবা কঙর ভক্ ভাব লঙয় ॥
জাহ্ণববী বঙলন বসনু্ অবত অল্প বদঙন ।
তব তবীঙর প্রভু গমার রবহঙব বববপঙন ॥
বসনু্ বঙল শুন গদবব আমার বচন ।
নবদ্বীপ নাবহ ছাঙড় িচবীর নন্দন ॥
রদ্বপও বকছুবদন রঙহ মম তবীঙর ।
অপ্রতঙক্ষ রঙহ তব ুনদবীয়া বভতঙর ॥
বনতম্যধাম নবদ্বীপ প্রভুর গহথায় ।
প্রকে ও অপ্রকে লবীলা গবঙদ �ায় ॥
গহথা তবাশ্রঙয় আবম রবহব সুন্দরবী ।
গসববব শ্রীনবদ্বীঙপ শ্রীঙ�ৌরা্ হবর ॥
এই ববল পঙয়াবনবধ নবদ্বীঙপ রয় ।
গ�ৌরাঙ্র বনতম্যলবীলা সতত বচন্তয় ॥

৪৬                      শ্রীল সবর্দানন্দ ভবক্ববঙনাদ ঠাকুর



তঙব বনতম্যানন্দ আইলা চম্পাহট্ গ্রাম ।
বািবীনাথ �ঙৃহ তথা কবরল ববশ্রাম ॥
অপরাঙহ্ন চম্পাহট্ করয় ভ্রমি ।
বনতম্যানন্দ বঙল শুন বল্ভনন্দন ॥
এই স্াঙন বছল পঙূর্ম্ম  চম্পক কানন ।
েবদর বঙনর অংি সুন্দর দি ম্মন ॥
চম্পলতা সেবী বনতম্য চম্পক লইয়া ।
মালা �াঁবথ রাধাকৃষ্ গসববঙতন ব�য়া ॥
কবল ববৃদ্ চহঙল গসই চম্পক-কানঙন ।
মালবী�ি �ুল লয় অবত হৃষ্মঙন ॥
হট্ কবর চম্পককুসুম লঙয় ববস ।
ববক্রয় করয় লয় রত গ্রামবাসবী ॥
গসই চহঙত শ্রীচম্পকহট্ চহল নাম ।
চাঁপাহাবে সঙব বঙল মঙনাহর ধাম ॥
গরকাল লক্ষিঙসন নদবীয়ার রাজা ।
জয়ঙদব নবদ্বীঙপ হন তাঁর প্রজা ॥
বল্ালদবীবঘম্মকাকঙূল বাঁবধয়া কুেবীর ।
পদ্মাসহ চবঙস তথা জয়ঙদব ধবীর ॥
দি অবতার স্ব রবচল তথায় ।
গসই স্ব লক্ষঙির হঙস্ কভু রায় ॥
পরম আনঙন্দ স্ব কবরল পঠন ।
বজজ্াবসল রাজা স্ব চকল গকান জন ॥
গ�াবদ্ম্ম ন আচারম্মম্য রাজাঙর তঙব কয় ।
মহাকবব জয়ঙদব রচবয়তা হয় ॥
গকাথা জয়ঙদব কবব বজজ্াঙস ভপূবত ।
গ�াবদ্ম্ম ন বঙল এই নবদ্বীঙপ বস্বত ॥
শুবনয়া গ�াপঙন রাজা কবরয়া সন্ান ।
রাত্রঙরাঙ� আইল তঙব জয়ঙদব স্ান ॥

চবষ্ব গবঙিঙত রাজা কুেবীঙর প্রঙবঙি ।
জয়ঙদঙব নবত কবর চবঙস এক গদঙি ॥
জয়ঙদব জাবনঙলন ভপূবত এজন ।
চবষ্ব গবঙিঙত আইল হঙয় অবকঞ্চন ॥
অল্পক্ষঙি রাজা তঙব গদয় পবরচয় ।
জয়ঙদঙব রাঙচ রাইঙত আপন আলয় ॥
অতম্যন্ত ববরক্ জয়ঙদব মহামবত ।
ববিবয় �ঙৃহঙত গরঙত না কঙর সর্বত ॥
কৃষ্ভক্ জয়ঙদব ববলল তেন ।
তব গদি ছাবড় আবম কবরব �মন ॥
ববিবয় সংস� ম্ম কভু না গদয় ম্ল ।
�্া পার হঙয় রাব রথা নবীলাচল ॥
রাজা বঙল শুন প্রভু আমার বচন ।
নবদ্বীপ তম্যা� নাবহ কর কদাচন ॥
তব বাকম্য সতম্য হঙব গমার ইচ্া রঙব ।
গহন কারম্মম্য কর গদব গমাঙর কৃপা রঙব ॥
�্া পাঙর চম্পহট্ স্ান মঙনাহর ।
গসই স্াঙন থাক তুবম দু এক বৎসর ॥
মম ইচ্ামঙত স্বাবম তথা না রাইব ।
তব ইচ্া হঙল তব চরি গহবরব ॥
রাজার বচন শুবন মহা কবববর ।
সর্ত হইয়া বঙল বচন সত্ত্বর ॥
রদ্বপ ববিয়বী তুবম এরাজম্য গতামার ।
কৃষ্ভক্ তুবম তব নাবহক সংসার ॥
পরবীক্ষা কবরঙত আবম ববিয়বী ববলয়া ।
সম্াবিনু তব ুতুবম সবহঙল শুবনয়া ॥
অতএব জাবনলাম তুবম কৃষ্ভক্ ।
ববিয় লইয়া ব�র হঙয় অনাসক্ ॥

 “তথা চম্পাং সমাসাদ্ ভা�বীরথম্যাং কৃঙতাদকঃ ।” মহাভারত ।

শ্রীনবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য — ১১ শ্রীশ্রীঙকালদ্বীপ, শ্রীসমদু্র�ড়, শ্রীচম্পাহট্ ও শ্রীজয়ঙদব-কথা      ৪৭



চম্পকহঙট্ঙত আবম বকছু বদন রব ।
গ�াপঙন আবসঙব তুবম ছাবড়য়া চবভব ॥
হৃষ্বচর্ হঙয় রাজা অমাতম্য দ্ারায় ।
চম্পকহঙট্ঙত �হৃ বনর্ম্ম াি করায় ॥
তথা জয়ঙদব কবব রঙহ বদন কত ।
শ্রীকৃষ্ ভজন কঙর রা�মা� ম্ম মত ॥
পদ্মাবতবী গদববী আঙন চম্পঙকর ভার ।
জয়ঙদব পঙূজ কৃষ্ নঙন্দরকুমার ॥
মহাঙপ্রঙম জয়ঙদব করয় পজূন ।
গদবেল শ্রীকৃষ্ চহল চম্পক বরি ॥
পুরে সুন্দর কাবন্ত অবত মঙনাহর ।
গকাবে চন্দ্র বনবন্দ মেু পরম সুন্দর ॥
চাঁচর বচকুর গিাভা �ঙল �ুলমালা ।
দবীঘম্মবাহু রূঙপ আল কঙর পি ম্মিালা ॥
গদবেয়া গ�ৌরা্রূপ মহাকবববর ।
গপ্রঙম মচু্ম্ম া রায় চঙক্ষ অশ্রু ির ির ॥
পদ্মাবতবী গদববী গসই রূপ বনরবেয়া ।
হইল চচতন্যহবীন ভঙূমঙত পবড়য়া ॥
পদ্মহস্ বদয়া প্রভু গতাঙল দুই জঙন ।
কৃপাকবর বঙল তঙব অবময়-বচঙন ॥
তুবম গদাঁঙহ মম ভক্ পরম উদার ।
দরিন বদঙত ইচ্া হইল আমার ॥
অবত অল্পবদঙন এই নদবীয়ান�ঙর ।
জনম লইব আবম িচবীর উদঙর ॥
সর্ম্ম  অবতাঙরর সকল ভক্ সঙন ।
শ্রীকৃষ্ কবীর্ম্ম ঙন ববতবরব গপ্রম ধঙন ॥
চবর্ি বৎসঙর আবম কবরয়া সন্ম্যাস ।
কবরব অবশ্ নবীলাচঙলঙত বনবাস ॥
তথা ভক্�ি সঙ্ মহাঙপ্রমাঙবঙি ।

শ্রী�বীতঙ�াববন্দ আস্বাবদব অবঙিঙি ॥
তব ববরবচত �বীতঙ�াববন্দ আমার ।
অবতিয় বপ্রয়বস্তু কবহলাম সার ॥
এই নবদ্বীপধাম পরম বচন্ময় ।
গদহাঙন্ত আবসঙব গহথা কবহনু বনচিয় ॥
এঙব তুবম গদাঁঙহ রাও রথা নবীলাচল ।
জ�ন্াঙথ গসব ব�য়া পাঙব গপ্রমবল ॥
এতববল গ�ৌরচন্দ্র চহল অদি ম্মন ।
প্রভুর ববঙচ্ঙদ মচু্ম্ম া হয় দুই জন ॥
মচূ্ম্ম াঙিঙি অন� ম্মল কাঁবদঙত লাব�ল ।
কাঁবদঙত কাঁবদঙত সব বনঙবদন চকল ॥
হায় বকবা রূপ গমারা গদবেনু নয়ঙন ।
গকমঙন বাঁবচঙব এঙব তার অদি ম্মঙন ॥
নদবীয়া ছাবড়ঙত প্রভু গকন আজ্া চকল ।
ববুি এই ধাঙম বকছু অপরাধ চহল ॥
এই নবদ্বীপধাম পরম বচন্ময় ।
ছাবড়ঙত মানস এঙব ববকবলত হয় ॥
ভাল চহত নবদ্বীঙপ পশু পক্ষবী হঙয় ।
থাবকতাম বচরবদন ধাম বচন্তালঙয় ॥
পরাি ছাবড়ঙত পাবর তব ুএই ধাম ।
ছাবড়ঙত না পাবর এই �ঢ়ূ মনস্কাম ॥
ওঙহ প্রভু শ্রীঙ�ৌরা্ কৃপা ববতবরয়া ।
রাে আমা গদাঁঙহ গহথা শ্রীচরি বদয়া ॥
ববলঙত ববলঙত গদাঁঙহ কাঁঙদ উর্রায় ।
চদববািবী গসইক্ষঙি শুবনবাঙর পায় ॥
দুঃে নাবহ কর গদাঁঙহ রাও নবীলাচল ।
দুই কথা হঙব বচর্ না কর চঞ্চল ॥
বকছুবদন পঙূর্ম্ম  গদাঁঙহ কবরঙল মানস ।
নবীলাচঙল বাস কবর কতকবদবস ॥

৪৮                      শ্রীল সবর্দানন্দ ভবক্ববঙনাদ ঠাকুর



গসই বাঞ্া জ�বনু্ পরূাইল তব ।
জ�ন্াথ চাঙহ তব দি ম্মন সম্ব ॥
জ�ন্াঙথ তুবি পুন ছাবড়য়া িরবীর ।
নবদ্বীঙপ দুইজঙন বনতম্য হঙব বস্র ॥
চদববািবী শুবন গদাঁঙহ চঙল ততক্ষি ।
পাঙছ ব�বর নবদ্বীপ কঙরন দি ম্মন ॥
ছল ছল কঙর গনত্র জলধারা বঙহ ।
নবদ্বীপবাবস�ঙি চদন্যবাকম্য কঙহ ॥
গতামরা কবরয়া কৃপা এই দুই জঙন ।
অপরাধ কবরয়াবছ করহ মার্ম্ম ঙন ॥
অষ্দল পদ্ম সম নবদ্বীপ ভায় ।
গদবেঙত গদবেঙত গদাঁঙহ কতদঙূর রায় ॥
দঙূর ব�য়া নবদ্বীপ নাবহ গদঙে আর ।
কাঁবদঙত কাঁবদঙত গ�ৌড়ভবূম হয় পার ॥
কতবদঙন নবীলাচঙল গপৌবঁছয়া দুজঙন ।

জ�ন্াথ দরিন চকল হৃষ্ মঙন ॥
ওঙহ জবীব এই জয়ঙদব স্ান হয় ।
উর্ভবূম মাত্র আঙছ বদৃ্ঙলাঙক কয় ॥
জয়ঙদব স্ান গদবে শ্রীজবীব তেন ।
গপ্রঙম �ড়া�বড় রায় করয় গরাদন ॥
ধন্য জয়ঙদব কবব ধন্য পদ্মাবতবী ।
শ্রী�বীতঙ�াববন্দ ধন্য ধন্য কৃষ্রবত ॥
জয়ঙদব গভা� চকল গরই গপ্রমবসনু্ ।
কৃপাকবর গদহ গমাঙর তার একববনু্দ ॥
এই কথা ববল জবীব ধরিবী গলাোয় ।
বনতম্যানন্দ শ্রীচরঙি �ড়া�বড় রায় ॥
গসই রাত্র সঙব রয় বািবীনাথ ঘঙর ।
বংি সহ বািবী বনতম্যানন্দ গসবা কঙর ॥
বনতাই জাহ্নবা পদ ছায়া আি রার ।
নদবীয়া মাহাত্ম্য �ায় অবকঞ্চন ছার ॥

দ্াদি অধ্যায় : শ্রীশ্রীঋতুদ্বীপ ও শ্রীরাধা�ুণ্ড বণ ম্মি

জয় শ্রীহচতন্যচন্দ্র,  জয় প্রভু বনতম্যানন্দ,
       জয়াহদ্ত জয় �দাধর ।
শ্রীবাসাবদ ভক্ জয়,    জয় জ�ন্াথালয়,
       জয় নবদ্বীপ ধামবর ॥
প্রভাত হইল রাত্র,    ভক্�ি তুঙল �াত্র,
       শ্রীঙ�ৌর বনতাই চাঁঙদ ডাঙক ।
ভক্সহ বনতম্যানন্দ,  চঙল ভবজ পরানন্দ,
       চম্পাহট্ পচিাঙতঙত রাঙে ॥
তথা চহঙত বািবীনাথ, চঙল বনতম্যানন্দ সাথ,
       বঙল গহন বদন কঙব পাব ।

বনতাই চাঁঙদর সঙ্, পবরক্রমা কবর রঙ্,
       মায়াপুর প্রভু �ঙৃহ রাব ॥
গদবেঙত গদবেঙত তঙব, রাতুঃপুর চঙল সঙব,
       গদবে গসই ন�ঙরর গিাভা ।
প্রভু বনতম্যানন্দ বঙল, ঋতুদ্বীঙপ আইল চঙল,
       এই স্াঙন অবত মঙনাঙলাভা ॥
বকৃ্ষ সব নতবির,         পবন বহঙয় ধবীর,
      কুসুম �ুঙেঙছ চাবরবভত ।
ভৃঙ্র িঙ্কার রব,     কুসুঙমর �ন্াসব,
      মাতায় পবথক�ি বচত ॥

শ্রীনবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য — ১২ শ্রীশ্রীঋতুদ্বীপ ও শ্রীরাধাকুডি বি ম্মন   ৪৯



ববলঙত ববলঙত রায়, চহল পা�ঙলর প্রায়,
      বঙল বি্া আন িবীঘ্র�বত ।
বৎস�ি রায় দঙূর, কানাই বনবদ্রতপুঙর,
      এেন না আইঙস বিশুমবত ॥
গকাথায় সুবল দাম, আবম একা বলরাম,
      গ�াচারঙি রাইঙত না পাবর ।
কানাই কানাই ববল, ডাক ছাঙড় মহাবলবী,
      লা� মাঙর হাত দুই চাবর ॥
গস ভাব দি ম্মন কবর, ভক্�ি ত্বরা কবর,
      বনঙবদয় বনতাইঙয়র পায় ।
ওঙহ প্রভু বনতম্যানন্দ, ভাই তব গ�ৌরচন্দ্র,
      নাবহ এঙব আঙছন গহথায় ॥
সন্ম্যাস কবরয়া হবর, গ�ল নবীলাচঙলাপবর,
      আমাঙদর কা্াল কবরয়া ।
তাহা শুবন বনতম্যানন্দ,  হইঙলন বনরানন্দ,
      কাঁবদ গলাঙে ভঙূমঙত পবড়য়া ॥
বক দুঃঙে কানাই ভাই, আমা সঙব ছাবড় রাই,
      সন্ম্যাসবী হইল নবীলাচঙল ।
এজবীবন না রাবেব,    রমনুায় িাঁপ বদব,
      ববল অঙচতন গসই স্ঙল ॥
বনতম্যানঙন্দ মহাভাব, কবর সঙব অনুভাব,
      হবরনাম সঙ্কবীর্ম্মন কঙর ।
চাবরদডি বদন চহল, বনতম্যানন্দ না উবঠল,
      ভক্ সব গ�ৌর �বীত ধঙর ॥
গ�ৌরাঙ্র নাম শুবন, বনতাই উঙঠ অমবন,
      বঙল এই রাধাকুডি স্ান ।

গহথা ভক্ সঙ্ কবর, অপরাঙহ্ন গ�ৌরহবর,
      কবরঙতন কবীর্ম্মন ববধান ॥
গহথা ছয় ঋতু গমবল, গ�ৌরা্ কবীর্ম্মনঙকবল,
      পুষ্হকল গিাভা ববস্াবরয়া।
রাধাকুডি ব্রঙজ গরই, ঋতুদ্বীপ গহথা গসই,
      ভক্ গহথা মঙজ গপ্রম বপয়া ॥
গদে শ্ামকুডি গিাভা, জ�র্ন-মঙনাঙলাভা,
      সেবী�ি কুঞ্জ নানাস্াঙন ।
গহথা অপরাঙহ্ন গ�ারা, সঙ্কবীর্ম্ম ঙন হঙয় গভারা,
      তুবিঙলন সঙব গপ্রমদাঙন ॥
এস্ান সমান ভাই, বত্রজ�ঙত নাবহ পাই,
      ভঙক্র ভজন স্ান জান ।
গহথায় বসবত রার, গপ্রমধন লাভ তার,
      সুিবীতল হয় তার প্রাি ॥
গস বদন গস স্াঙন থাবক, শ্রীঙ�ৌরা্ নাম ডাবক,
      গপ্রঙম মগ্ন সর্ম্ম  ভক্�ি ।
ঋতুদ্বীঙপ সঙব ববস, ভঙজ শ্রীহচতন্য িিবী,
      রাত্রবদন কবরল রাপন ॥
নাবচঙত নাবচঙত তঙব, বনতম্যানন্দ চঙল রঙব,
      শ্রীববদ্ান�ঙর উপনবীত ।
ববদ্ান�ঙরর গিাভা, মবুনজন মনঙলাভা,
      ভক্�ি গদবে প্র�ুবল্ত ॥
বনতাই জাহ্ণবা পদ গর জনার সুসম্পদ,
      গস ভবক্ববঙনাদ অবকঞ্চন ।
নদবীয়া মাহাত্ম্য �ায়, ধবর ভক্জন পায়,
      রাঙচ মাত্র কৃষ্ভবক্ ধন ॥

৫০                      শ্রীল সবর্দানন্দ ভবক্ববঙনাদ ঠাকুর



ত্রজয়াদি অধ্যায় : শ্রীক্বদ্াি�র ও শ্রীেহু্দ্বীপ বণ ম্মি

জয় গ�ৌর বনতম্যানন্দাহদ্ত �দাধর ।
শ্রীবাস শ্রীনবদ্বীপ কবীর্ম্মন সা�র ॥
শ্রীববদ্ান�ঙর আবস বনতম্যানন্দরায় ।
ববদ্ান�ঙরর তত্ত্ব শ্রীজবীঙব বিোয় ॥
বনতম্যধাম নবদ্বীপ প্রলয় সমঙয় ।
অষ্দল পদ্মরূঙপ থাঙক শুদ্ হঙয় ॥
সর্ম্ম  অবতার আর ধন্যজবীব রত ।
কমঙলর একঙদঙি থাঙক কত িত ॥
ঋতুদ্বীপ অন্ত� ম্মত এ ববদ্ান�ঙর ।
মৎযেরূপবী ভ�বান সর্ম্ম ঙবদ ধঙর ॥
সর্ম্ম  ববদ্া থাঙক গবদ আশ্রয় কবরয়া ।
শ্রীববদ্ান�র নাম এই স্াঙন বদয়া ॥
পুন রঙব সৃবষ্ মঙুে ব্রহ্মা মহািয় ।
অবত ভবীত হন গদবে সকল প্রলয় ॥
গসই কাঙল প্রভু কৃপা হয় তাঁর প্রবত ।
এই স্াঙন গপঙয় ভ�বাঙন কঙর স্তুবত ॥
মেু েুবলবার কাঙল গদববী সরস্বতবী ।
ব্রহ্ম বজহ্বা চহঙত জঙন্ম অবত রূপবতবী ॥
সরস্বতবী িবক্ গপঙয় গদব চতুর্ুম্ম ে ।
শ্রীকৃঙষ্ কঙরন স্ব গপঙয় বড় সুে ॥
সৃবষ্ রঙব হয় মায়া সর্ম্ম বদক গঘবর ।
ববরজার পাঙর থাঙক গুিত্রয় ধবর ॥
মায়া প্রকাবিত ববঙশ্ব ববদ্ার প্রকাি ।
কঙর ঋবি�ি তঙব কবরয়া প্রয়াস ॥
এইত সারদা পবীঠ কবরয়া আশ্রয় ।
ঋবি�ি কঙর অববদ্ার পরাজয় ॥

গচৌিট্বী ববদ্ার পাঠ লঙয় ঋবি�ি ।
ধরাতঙল স্াঙন স্াঙন কঙর ববজ্াপন ॥
গর গর ঋবি গর গর ববদ্া কঙর অধম্যয়ন ।
এই পবীঙঠ গস সবার স্ান অনুক্ষি ॥
শ্রীবাবল্মকবী কাবম্যরস এই স্াঙন পায় ।
নারদ কৃপায় গতঁহ আইল গহথায় ॥
ধন্বন্তরবী আবস গহথা আয়ঙুর্ম্ম দ পায় ।
ববশ্বাবমত্র আবদ ধনুবর্ম্ম দ্া বিবে রায় ॥
গিৌনকাবদ ঋবি�ি পঙড় গবদ মন্ত্র ।
গদবঙদব মহাঙদব আঙলাচয় তন্ত্র ॥
ব্রহ্মা চাবরমেু চহঙতঙবদ চতুষ্য় ।
ঋবি�ি প্রাথ ম্মনায় কবরল উদয় ॥
কবপল রবচল সাঙ্খম্য এই স্াঙন ববস ।
ন্যায় তকম্ম প্রকাবিল শ্রীঙ�ৌতম ঋবি ॥
চবঙিবিক প্রকাবিল কিভুক্ মবুন ।
পাতঞ্জবল গরা�িাস্ত্র প্রকাঙি আপবন ॥
চজবমবন মবীমাংসা িাস্ত্র কবরল প্রকাি ।
পুরািাবদ প্রকাবিল ঋবি গবদবম্যাস ॥
পঞ্চরাত্র নারদাবদ ঋবি পঞ্চজন ।
প্রকাবিয়া জবীব�ঙি বিোয় সাধন ॥
এই উপবঙন সর্ম্ম  উপবনিদ�ি ।
বহুকাল শ্রীঙ�ৌরা্ কঙর আরাধন ॥
অলঙক্ষম্য শ্রীঙ�ৌরহবর গস সঙব কবহল ।
বনরাকার ববুদ্তব হৃদয় দবূিল ॥
তুবম সঙব শ্রুবতরূঙপ গমাঙর না পাইঙব ।
আমার পািম্মদ রূঙপ রঙব জন্ম লঙব ॥

শ্রীনবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য — ১৩ শ্রীববদ্ান�র ও শ্রীজহু্ণদ্বীপ বি ম্মন  ৫১



প্রকে লবীলায় তঙব গদবেঙব আমায় ।
মমগুি কবীর্ম্মন কবরঙব উভরায় ॥
তাহা শুবন শ্রুবত�ি বনস্ব্ধ হইয়া ।
গ�াপঙন আবছল গহথা কাল অঙপবক্ষয়া ॥
এই ধন্য কবলর�ু সর্ম্ম র�ু সার ।
রাহাঙত হইল শ্রীঙ�ৌরা্ অবতার ॥
ববদ্ালবীলা কবরঙবন গ�ৌরা্ সুন্দর ।
�ি সহ বহৃস্পবত জঙন্ম অতঃপর ॥
বাসুঙদব সার্ম্ম ঙভৌম গসই বহৃস্পবত ।
গ�ৌরাঙ্ তুবিঙত রত্ন কবরঙলন অবত ॥
প্রভু গমার নবদ্বীঙপ শ্রীববদ্াববলাস ।
কবরঙবন জাবন মঙন হইয়া উদাস ॥
ইন্দ্রসভা পবরহবর বনজ�ি লঙয় ।
জবন্মঙলন স্াঙন স্াঙন আনবন্দত হঙয় ॥
এই ববদ্ান�ঙরঙত কবর ববদ্ালয় ।
ববদ্া প্রচাবরল সার্ম্ম ঙভৌম মহািয় ॥
পাঙছ ববদ্াজাঙল ডুঙব হারাই গ�ৌরা্ ।
এই মঙন কবর এক কবরঙলন র্ ॥
বনজ বিষ্য�ঙি রাবে নদবীয়া ন�ঙর ।
গ�ৌর জন্ম পঙূর্ম্ম  গতঁহ গ�লা গদিান্তঙর ॥
মঙন ভাঙব রবদ আবম হই গ�ৌর দাস ।
কৃপা কবর গমাঙর প্রভু লইঙবন পাি ॥
এই ববল সার্ম্ম ঙভৌম রায় নবীলাচল ।
মায়াবাদ িাস্ত্র তথা কবরল প্রবল ॥
গহথা প্রভু গ�ৌরচন্দ্র শ্রীববদ্াববলাঙস ।
সার্ম্ম ঙভৌম বিষ্য�ঙি বজঙন পবরহাঙস ॥
ন্যায় �াঁবক কবর প্রভু সকঙল হারায় ।
কভু ববদ্ান�ঙরঙত আইঙস গ�ৌররায় ॥
অধম্যাপক�ি আর পড়ুয়ার�ি ।

পরাবজত হঙয় সঙব কঙর পলায়ন ॥
গ�ৌরাঙ্র ববদ্ালবীলা অপরূ্ম্ম  কথন ।
অববদ্া ছাড়াঙয় তার গর কঙর শ্রবি ॥
শুবন জবীব গপ্রমানঙন্দ গস গবদ ন�ঙর ।
বম্যাসপবীঙঠ �ড়া�বড় রায় গপ্রমভঙর ॥
বনতম্যানন্দ শ্রীচরঙি কঙর বনঙবদন ।
আমার সংিয় গছদ করহ এেন ॥
সাঙ্খম্য ববদ্া তকম্ম ববদ্া অম্লময় ।
গকমঙন এ বনতম্যধাঙম গস সকল রয় ॥
শুবন প্রভু বনতম্যানন্দ জবীঙব গদয় গকাল ।
আদর কবরয়া বঙল হবর হবর গবাল ॥
প্রভুর পববত্র ধাঙম নাবহ অম্ল ।
তকম্ম সাঙ্খম্য স্বতঃ নঙহ গহথায় প্রবল ॥
ভবক্র অধবীন সব ভবক্ দাযে কঙর ।
কর্ম্ম ঙদাঙি দুষ্ জঙন ববপরম্মম্যয় ধঙর ॥
ভবক্ মহাঙদববী গহথা আর সব দাস ।
সকঙল করয় ভবক্ঙদববীর প্রকাি ॥
নবদ্বীঙপ নবববধ ভবক্ অবধষ্ান ।
ভবক্ঙর গসবয় সদা কর্ম্ম  আর জ্ান ॥
ববহর্ুম্ম ে জঙন িাস্ত্র গদয় দুষ্মবত ।
বিষ্জঙন গসই িাস্ত্র গদয় কৃষ্রবত ॥
গপ্রৌঢ়ামায়া গ�ৌরদাসবী অবধষ্াত্রবী গদববী ।
সর্ম্ম রঙু� এই স্াঙন থাঙক গ�ৌরঙসববী ॥
অবত কর্ম্ম ঙদাি রার চবষ্ঙবঙত গদ্ি ।
তাঙর মায়া অন্ কবর গদয় নানা গলিি ॥
সর্ম্ম পাপ সর্ম্ম কর্ম্ম  গহথা হয় ক্ষয় ।
গপ্রৌঢ়ামায়া ববদ্ারূঙপ কঙর কর্ম্ম  লয় ॥
বকন্তু রবদ শ্রীহবষ্ঙব অপরাধ থাঙক ।
তঙব দরূ কঙর তাঙর কঙর্ম্ম র ববপাঙক ॥
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ববদ্াপবড় নদবীয়ায় গস সব দুর্ম্ম ন ।
কভু নাবহ পায় কৃষ্পঙদ গপ্রম ধন ॥
ববদ্ার অববদ্া লাভ কঙর গসই সব ।
নাবহ গদঙে শ্রীঙ�ৌরা্ নদবীয়া চবভব ॥
অতএব ববদ্া নঙহ অম্লময় ।
ববদ্ার অববদ্া ছায়া অম্ল হয় ॥
এ সব সু্বরঙব জবীব গ�ৌরা্ কৃপায় ।
বলবেঙব আপন িাঙস্ত্র প্রভুর ইচ্ায় ॥
গতামা দ্ারা কবরঙবন িাস্ত্র পরকাি ।
এঙব চল রাই গমারা জহু্ণর আবাস ॥
ববলঙত ববলঙত সঙব জান্�র রায় ।
জহু্ণ তঙপাবন গিাভা গদবেবাঙর পায় ॥
বনতম্যানন্দ বঙল এই জহু্ণদ্বীপ নাম ।
ভদ্রবন নাঙম েম্যাত মঙনাহর ধাম ॥
এই স্াঙন জহু্ণমবুন তপ আচবরল ।
সুবি ম্ম প্রবতমা গ�ৌর দি ম্মন কবরল ॥
গহথা জহু্ণমবুন চবঙস সন্ম্যা কবরবাঙর ।
ভা�বীরথবী গবঙ� গকািাঙকািবী পঙড় ধাঙর ॥
ধাঙর পবড় গকািাঙকািবী ভাবসয়া চবলল ।
�ডুিঙি �্ার জল সব পান চকল ॥
ভ�বীরথ মঙন ভাঙব গকাথা �্া গ�ল ।
ববহ্বল হইয়া তঙব ভাববঙত লাব�ল ॥

জহু্ণমবুন পান চকল সব �্াজল ।
জাবন ভ�বীরথ মঙন হইল ববকল ॥
কতবদঙন মবুনঙর পবূজল মহাধবীর ।
অ্ ববদাবরয়া �্া কবরল বাবহর ॥
গসই চহঙত জাহ্ণববী হইল নাম তাঁর ।
জাহ্ণববী ববলয়া ডাঙক সকল সংসার ॥
কতবদন পঙর গহথা �্ারনন্দন ।
ভবীষ্মঙদব চকল মাতামহ দরিন ॥
ভবীষ্মঙর আদর কঙর জহু্ণ মহািয় ।
বহুবদন রাঙে তাঙর আপন আলয় ॥
জহু্ণ স্াঙন ভবীষ্ম ধর্ম্ম  বিবেল অপার ।
রবুধবষ্ঙর বিক্ষা বদল গসই ধর্ম্ম  সার ॥
নবদ্বীঙপ থাবক ভবীষ্ম পাইল ভবক্ধন ।
চবষ্ব মঙধম্যঙত ভবীষ্ম হইল �িন ॥
অতএব জহু্ণদ্বীপ পরম পাবন ।
গহথা বাস কঙর সদা ভা�ম্যবান জন ॥
গসইবদন জহু্ণদ্বীঙপ বনতম্যানন্দরায় ।
ভক্�ি সহ রঙহ ভঙক্র আলয় ॥
পরবদন প্রাঙত প্রভু লঙয় ভক্�ি ।
গমাদদ্রুমদ্বীঙপ তঙব কবরল �মন ॥
জাহ্ণবা বনতাই পদ রাহার �বরমা ।
এ ভবক্ববঙনাদ �ায় নদবীয়া মবহমা ॥

চতুর্ম্ম ি অধ্যায় : শ্রীশ্রীজমাদদ্রুমদ্বীপ, শ্রীরামলবীলা বণ ম্মি

জয় জয় পঞ্চতত্ত্বাত্ক গ�ৌরহবর ।
জয় জয় নবদ্বীপধাম সঙর্ম্ম াপবর ॥
মাম�াবছগ্রাঙম ব�য়া বনতম্যানন্দরায় ।

বঙল এই গমাদদ্রুম অঙরাধম্যা গহথায় ॥
পরূ্ম্ম কঙল্প রঙব রাম চহল বনবাসবী ।
লক্ষি জানকবী লঙয় এই স্াঙন আবস ॥

শ্রীনবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য — ১৪ শ্রীশ্রীঙমাদদ্রুমদ্বীপ, শ্রীরামলবীলা বি ম্মন  ৫৩



মহাবে বকৃ্ষতঙল কুেবীর বাবন্য়া ।
কত বদন বাস চকল আনবন্দত চহয়া ॥
নবদ্বীপ প্রভা রাম কবর দরিন ।
অল্প অল্প হাযে কঙর শ্রীরঘুনন্দন ॥
বকবা দুর্ম্ম াদল শ্ামরূপ মঙনাহর ।
রাজবীবঙলাচন হঙস্ ধনুক সুন্দর ॥
ব্রহ্মচারবী গবি বিঙর জো গিাভা কঙর ।
দি ম্মঙন সকল প্রািবী�ি মঙনাহঙর ॥
হাবস হাবস মেু গদবে জানকবী তেন ।
বজজ্াঙস শ্রীরাঙম গদববী হাঙযের কারি ॥
রাম বঙল শুন সবীতা জনকনবন্দবন ।
অবত গ�াপনবীয় এক আঙছত কাবহনবী ॥
ধন্যকবল রঙব হয় এই নদবীয়ায় ।
পবীত বি ম্ম রূপ গমার গদবেবাঙর পায় ॥
জ�ন্াথবমশ্র �ঙৃহ শ্রীিচবী উদঙর ।
গ�ৌরা্ রূঙপঙত জন্ম লবভর সত্বঙর ॥
বালম্যলবীলা গদবেঙব গর সব ভা�ম্যবান ।
কবরব গস সঙব আবম পরা গপ্রম দান ॥
কবরব গস কাঙল বপ্রঙয় ববদ্ার ববলাস ।
শ্রীনাম মাহাত্ম্য আবম কবরব প্রকাি ॥
সন্ম্যাস কবরয়া আবম রাব নবীলাচঙল ।
কাঁবদঙব জননবী স্ববীয় বধু লঙয় গকাঙল ॥
এই কথা শুবন সবীতা বঙলন বচন ।
জননবী কাঁদাঙব গকন রাজবীবঙলাচন ॥
সন্ম্যাস কবরঙব গকন ছাবড়য়া �বৃহিবী ।
পত্নবী দুঃে বদয়া সুে বকবা নাবহ জাবন ॥
শ্রীরাম বঙলন বপ্রঙয় তুবম সব জান ।
জবীঙবঙর বিোঙত এঙব হইল অজ্ান ॥
আমাঙত গর গপ্রম ভবক্ তার আস্বাদন ।

দুই মঙত হয় সবীতা শুনহ বচন ॥
আমার সংঙরাঙ� সুে সঙম্া� বলয় ।
আমার ববঙয়াঙ� সুে ববপ্রলম্ হয় ॥
ভক্ গমার বনতম্য স্বী সঙম্া� বাঞ্য় ।
মম কৃপা বঙি তার ববপ্রলম্ হয় ॥
ববপ্রলঙম্ দুঃে গরই আমার কারি ।
পরম আনঙন্দ তাহা জাঙন ভক্জন ॥
ববপ্রলম্ গিঙি রঙব সঙম্া� উদয় ।
পরূ্ম্ম াঙপক্ষা গকাবেগুি সুে তাঙহ হয় ॥
গসই ত সুঙের গহতু আমার ববঙচ্দ ।
স্ববীকার করহ তুবম বঙল চাবর গবদ ॥
শ্রীঙ�ৌরা্ অবতাঙর গকৌিলম্যা জননবী ।
িচবীঙদববী অবদবত গবঙদঙত রার ধ্ববন ॥
তুবম ববষু্বপ্রয়ারূঙপ গসববঙব আমাঙর ।
ববঙচ্ঙদ শ্রীঙ�ৌরম ূবর্ম্ম  কবরঙব প্রচার ॥
গতামার ববঙচ্ঙদ কভু স্বি ম্মসবীতা কবর ।
ভবজব গতামাঙর আবম অঙরাধম্যান�রবী ॥
তার বববনমঙয় তুবম নদবীয়ান�ঙর ।
গ�ৌরা্ প্রবতমা কবর পবূজঙব আমাঙর ॥
এই �ঢ়ূ কথা সবীতা গ�াপনবীয় অবত ।
গলাঙকঙত প্রকাি নাবহ হইঙব সম্প্রবত ॥
এই নবদ্বীপ গমার বড় বপ্রয়স্ান ।
অঙরাধম্যাবদ নাবহ হয় ইহার সমান ॥
এই রামবে বকৃ্ষ কবল আ�মঙন ।
অদি ম্মন হঙয় সবীতা রঙব সঙ্াপঙন ॥
এই রূঙপ রাম সবীতা লক্ষি সবহত ।
এই স্াঙন কত বদন হঙয় অববস্ত ॥ ॥
দডিক অরঙিম্য গ�লা কারম্মম্য সাবধবাঙর ।
রাঙমর কুেবীর স্ান পাও গদবেবাঙর ॥
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রামবমত্র গুহক প্রভুর ইচ্া বঙি ।
এই স্াঙন জবন্মঙলন ববঙপ্রর ঔরঙস ॥
সদানন্দ ববপ্র ভট্াচারম্মম্য নাম তাঁর ।
রাম ববনা বত্রজ�ঙত নাবহ জাঙন আর ॥
গরই বদন প্রভু গমার জঙন্ম মায়াপুঙর ।
গসই বদন সদানন্দ বছল বমশ্র ঘঙর ॥
প্রভুর জনম কাঙল রত গদব�ি ।
বমঙশ্রর ভবঙন বিশু কঙর দরিন ॥
পরম সাধক ববপ্র বচঙন গদব�ঙি ।
জাবনল আমার প্রভু জবন্মল এোঙন ॥
পরম গকৌতুঙক ববপ্র আইল বনজ ঘঙর ।
ইষ্ ধম্যাঙন গদঙে ববপ্র গ�ৌরা্ সুন্দঙর ॥
বসংহাসঙন ববসয়াঙছ শ্রীঙ�ৌরা্রায় ।
ব্রহ্মা আবদ গদব�ি চামর ঢুলায় ॥
পুন গদঙে রামচন্দ্র দুর্ম্ম াদল শ্াম ।
বনকঙে লক্ষিববীর শ্রীঅনন্তধাম ॥
বাঙম সবীতা সর্ঙুে ভকত হনুমান ।
গদবেয়া ববঙপ্রর চহল প্রভুতত্ত্ব জ্ান ॥
পরম আনঙন্দ ববপ্র মায়াপুঙর ব�য়া ।

অলঙক্ষম্য গ�ৌরা্ গদঙে নয়ন ভবরয়া ॥
ধন্য আবম ধন্য আবম বঙল বারবার ।
গ�ৌররূঙপ রামচন্দ্র সর্ঙুে আমার ॥
কত বদঙন সঙ্কবীর্ম্মন আরম্ হইল ।
সদানন্দ গ�ৌর ববল তাহাঙত নাবচল ॥
ওঙহ জবীব এই স্াঙন শ্রীভাডিবীর বন ।
বনর্ম্ম ল ভকত�ি কঙর দরিন ॥
গসই সব কথা শুবন বনতম্যধাঙম গহবর ।
নাঙচন ভকত�ি বনতম্যানঙন্দ গঘবর ॥
শ্রীজবীঙবর অঙ্ হয় সাবত্ত্বক ববকার ।
হা গ�ৌরা্ ববল জবীব কঙরন চবীৎকার ॥
গসই গ্রাঙম গসই বদন নারায়িবী ঘঙর ।
রবহঙলন বনতম্যানন্দ প্র�ুল্ অন্তঙর ॥
পরম পববত্র সতবী বম্যাঙসর জননবী ।
শ্রীহবষ্ব�ঙি গসবা কবরল আপবন ॥
পর বদন প্রাঙত সঙব চবল কত দরূ ।
প্রঙববিল অনায়াঙস শ্রীহবকুণ্ঠপুর ॥
বনতাই জাহ্ণবা আজ্া কবরঙত পালন ।
নদবীয়া মাহাত্ম্য �ায় দবীন অবকঞ্চন ॥

পঞ্চদি অধ্যায় : শ্রীকব�ুঠেপরু, শ্রীরুদ্রপরু ও পকু্লি বণ ম্মি

পঞ্চতত্ত্ব সবহত গ�ৌরা্ জয় জয় ।
জয় জয় নবদ্বীপ গ�ৌরা্ আলয় ॥
শ্রীহবকুণ্ঠপুঙর আবস প্রভুবনতম্যানন্দ ।
শ্রীজবীঙব কঙহন তঙব হাবস মন্দ মন্দ ॥
নবদ্বীপ অষ্দল এক পাঙশ্বম্ম হয় ।
এইত চবকুণ্ঠপুবর শুনহ বনচিয় ॥
পরঙবম্যাম শ্রীহবকুণ্ঠ নারায়ি স্ান ।

ববরজার পাঙর বস্বত এইত সন্ান ॥
মায়ার নাবহক তথা �বত কদাচন ।
শ্রীভলূবীলা িবক্ গসবম্য তথা নারায়ি ॥
বচন্ময় ভবূমর ব্রহ্ম হয় ত বকরি ।
চর্ম্ম চঙক্ষ জড়দৃবষ্ কঙর সর্ম্ম জন ॥
এই নারায়িধাঙম বনতম্য বনরঞ্জঙন ।
নারদ গদবেল কভু বচন্ময় গলাচঙন ॥

শ্রীনবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য — ১৫ শ্রীহবকুণ্ঠপুর, শ্রীরুদ্রপুর ও পুবলন বি ম্মন  ৫৫



নারায়ঙি গদঙে পুন গ�ৌরা্সুন্দর ।
গদবে গহথা কতবদঙন রঙহ মবুনবর ॥
আর এক কথা �ঢ়ূ আঙছ পুরাতন ।
জ�ন্াথ গক্ষঙত্র আইল আচারম্মম্য লক্ষি ॥
বহু স্ঙব তুষ্ চকল গদব জ�ন্াঙথ ।
কৃপা কবর জ�ন্াথ আইল সাক্ষাঙত ॥
সাক্ষাঙত আবসয়া প্রভু ববলল বচন ।
নবদ্বীপধাম তুবম করহ দি ম্মন ॥
অবত অল্প বদঙন আবম নদবীয়ান�ঙর ।
প্রকে হইব জ�ন্াথবমশ্র ঘঙর ॥
নবদ্বীপ হয় গমার অবত বপ্রয় স্ান ।
পরঙবম্যাম তার একঙদঙি অবধষ্ান ॥
তুবম গমার বনতম্যদাস ভকত প্রধান ।
অবশ্ গদবেঙব তুবম নবদ্বীপ স্ান ॥
তব বিষ্য�ি দাযে-রঙসঙত ম�ন ।
গহথায় থাকুক তুবম করহ �মন ॥
নবদ্বীপ না গদঙে গর পাইয়া িরবীর ।
বমথম্যা তার জন্ম ওঙহ রামানুজ ধবীর ॥
র্স্ান শ্রীঙবঙ্কে রাদব অচল ।
নবদ্বীপ-কলা মাত্র হয় গস সকল ॥
অতএব নবদ্বীঙপ কবরয়া �মন ।
গদে গ�ৌরাঙ্র রূপ গকিবনন্দন ॥
ভবক্ প্রচাবরঙত তুবম আইঙল ধরাতঙল ।
সাথ ম্মক হউক জন্ম গ�ৌর কৃপা বঙল ॥
নবদ্বীপ গদবে তুবম রাও করূ্ম্ম স্ান ।
বিষ্য�ি সঙন তথা হইঙব বমলন ॥
এত শুবন লক্ষিাচারম্মম্য রবুড় দুই কর ।
জ�ন্াঙথ বনঙবদন কঙর অতঃপর ॥
গতামার কৃপায় প্রভু গ�ৌর কথা শুবন ।

গকান তত্ত্ব গ�ৌরচন্দ্র তাহা নাবহ জাবন ॥
রামানুঙজ কৃপা কবর জ�বনু্ বঙল ।
গ�াঙলাঙকর নাথ কৃষ্ জাঙনন সকঙল ॥
রাঁহার ববলাস ম ূবর্ম্ম  প্রভু নারায়ি ।
গসই কৃষ্ পরতত্ত্ব ধাম বনৃ্দাবন ॥
গসই কৃষ্ পিূ ম্ম রূঙপ বনতম্য গ�ৌরহবর ।
গসই বনৃ্দাবনধাম নবদ্বীপপুরবী ॥
নবদ্বীঙপ আবম বনতম্য গ�ৌরা্সুন্দর ।
নবদ্বীপ গশ্রষ্ ধাম জ�ত বভতর ॥
আমার কৃপায় ধাম আঙছ ভুমডিঙল ।
মায়া �ন্ নাবহ তথা সর্ম্ম  িাস্ত্র বঙল ॥
ভমূডিঙল আঙছ ববল রবদ ভাব হবীন ।
তঙব তব ভবক্ ক্ষয় হঙব বদনবদন ॥
আমার অবচন্তম্য িবক্ গস বচন্ময় ধাঙম ।
আমার ইচ্ায় রাবেয়াঙছ মায়াশ্রঙম ॥
রবুক্র অতবীত তত্ত্ব িাস্ত্র নাবহ পায় ।
গকবল জাঙনন ভক্ আমার কৃপায় ॥
জ�ন্াথ বাকম্য শুবন রামানুজ ধবীর ।
শ্রী�বীরা্ গপ্রঙম তঙব হইল অবস্র ॥
বঙল প্রভু বড়ই আচিরম্মম্য লবীলা তব ।
গবদ িাস্ত্র নাবহ জাঙন গতামার চবভব ॥
িাঙস্ত্রঙত ববঙিি রূঙপ শ্রীঙ�ৌরা্লবীলা ।
গকন প্রভু জ�ন্াথ বম্যক্ না কবরলা ॥
�াঢ় রূঙপ শ্রুবত পুরািাবদ গদবে রঙব ।
কভু গ�ৌরতত্ত্ব সু্বর্ম্ম  বচঙর্ পাই তঙব ॥
তব আজ্া প্রাতি হঙয় ছাবড়ল সংিয় ।
গ�ৌরলবীলা রস হৃঙদ হইল উদয় ॥
আজ্াহয় নবদ্বীপ কবরয়া �মন ।
প্রচাবরব গ�ৌরলবীলা এ বতন ভুবন ॥

৫৬                      শ্রীল সবর্দানন্দ ভবক্ববঙনাদ ঠাকুর



�ঢ়ূিাস্ত্র বম্যক্ কবর জানাব সবাঙর ।
গ�ৌরভক্ কবর বল এ বতন সংসাঙর ॥
রামানুজ আগ্রহ গদবেয়া জ�ন্াথ ।
বঙল রামানুজ নাবহ বল ঐঙছ বাত ॥
গ�ৌরলবীলা অবত �ঢ়ূ রাবেঙব গ�াপঙন ।
গস লবীলার অপ্রকঙে পাঙব সর্ম্ম জঙন ॥
তুবম দাযেরস গমার করহ প্রচার ।
বনঙজ বনজ বচঙর্ গ�ৌর ভজ অবনবার ॥
সঙঙ্কত পাইয়া রামানুজ মহািয় ।
গ�াপঙন শ্রীনবদ্বীঙপ হইল উদয় ॥
পাঙছ বম্যক্ হয় গ�ৌর লবীলা অসমঙয় ।
গস কারঙি রামানুঙজ ববশ্বঙ সেন লঙয় ॥
পরঙবম্যাম শ্রীহবকুণ্ঠপুঙরঙত রােয় ।
এই স্ান গদবে রামানুজ মগু্ধ হয় ॥
শ্রীভলূবীলা বনঙসববত পরঙবম্যামপবত ।
গদো বদল রামানুঙজ কৃপা কবর অবত ॥
রামানুজ বনজ ইষ্ঙদঙবর দি ম্মঙন ।
আপনাঙর ধন্য মাবন �ঙি মঙন মঙন ॥
ক্ষঙিঙক লক্ষি গদঙে পুরে সুন্দর ।
জ�ন্াথবমশ্রসুত রূপ মঙনাহর ॥
রূঙপর ছোয় রামানুজ মচূ্ম্ম া রায় ।
শ্রীঙ�ৌর ধবরল পদ তাঁহার মাথায় ॥
বদবম্যজ্াঙন রামানুজ কবরল স্বন ।
নদবীয়া প্রকে লবীলা পাব দরিন ॥
এই ববল গপ্রঙম কাঁঙদ রামানুজস্বামবী ।
বঙল নবদ্বীপ ছাবড় নাই রাব আবম ॥
কৃপা কবর গ�ৌর হবর ববলল বচন ।
পিূ ম্ম হঙব ইচ্া তব গকিবনন্দন ॥
গর কাঙল নদবীয়ালবীলা প্রকে হইঙব ।

তেন বদ্তবীয় জন্ম নবদ্বীঙপ পাঙব ॥
এই ববল গ�ৌরহবর চহল অন্তদ্ম্ম ান ।
স্বস্ হঙয় রামানুজ কবরল প্রয়ান ॥
কতবদঙন করূ্ম্ম স্াঙন চহল উপবস্ত ।
তথা গদো চহল বিষ্য�ঙির সবহত ॥
দাবক্ষিাঙতম্য ব�য়া দাযেরস বম্যক্ কঙর ।
নবদ্বীপ শ্রীঙ�ৌরা্ ভাববয়া অন্তঙর ॥
গ�ৌরাঙ্র কৃপাবঙি এই বনতম্যধাঙম ।
জনবমল রামানুজ শ্রীঅনন্ত নাঙম ॥
বল্ভ আচারম্মম্য �ঙৃহ কবরয়া �মন ।
লক্ষবী গ�ৌরাঙ্র ববভা কঙর দরিন ॥
অনঙন্তর �হৃ স্ান গদে ভক্�ি ।
গহথা নারায়ি ভক্ বছল বহুজন ॥
তাৎকাবলক রাজা�ি এই পবীঠস্াঙন ।
নারায়ি গসবা প্রকাবিল সঙব জাঙন ॥
বনঃঙশ্রয়স বন এই ববরজার পার ।
ভক্�ি গদবে পায় আনন্দ অপার ॥
এইরূপ পরূ্ম্ম কথা ববলঙত ববলঙত ।
সঙব উপনবীত মহৎপুর সবন্বহঙত ॥
প্রভু বঙল এই স্াঙন আঙছ কামম্যবন ।
পরম ভকবত সহ কর দরিন ॥
পঞ্চবে এই স্াঙন বছল পরূ্ম্ম  কাঙল ।
প্রভুর ইচ্ায় এঙব গ�ল অন্তরাঙল ॥
এঙব এই স্াঙন মাতাপুর নাঙম কয় ।
পরূ্ম্ম  নাম িাস্ত্রবসদ্ মহৎপুর হয় ॥
গদ্রৌপদবীর সহ পাডুি পুত্র পঞ্চজন ।
অজ্াতবাঙসঙত গ�ৌঙড় চকল আ�মন ॥
একচক্রা গ্রাঙম স্বঙনে রাজা রবুধবষ্র ।
নদবীয়া মাহাত্ম্য জাবন হইল অবস্র ॥
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পরবদন নবদ্বীপ দি ম্মঙনর আঙি ।
এই স্াঙন আইল সঙব পরম উল্াঙস ॥
নবদ্বীপ গিাভা গহবর পাডুিপুত্র�ি ।
গ�ৌড়বাসবী�ি ভা�ম্য কঙর প্রিংসন ॥
কতবদন কবরঙলন এই স্াঙন বাস ।
অসুর রাক্ষস�ঙি কবরল ববনাি ॥
রবুধবষ্র-বেলা এই গদে সর্ম্ম জন ।
গদ্রৌপদবীর কুডি গহথা কর দরিন ॥
স্াঙনর মাহাত্ম্য জাবন রাজা রবুধবষ্র ।
এই স্াঙন কত বদন হইঙলন বস্র ॥
এক বদন স্বঙনে গদঙে গ�ৌরাঙ্র রূপ ।
সর্ম্ম বদক্ আল কঙর অবত অপরূপ ॥
হাঁবসঙত হাঁবসঙত গ�ৌর ববলল বচন ।
অবত গ�াপম্যরূপ এই কর দরিন ॥
আবম কৃষ্ নন্দসুত গতামার আলঙয় ।
বমত্র ভাঙব থাবক সদা বনজ জন হঙয় ॥
এই নবদ্বীপধাম সর্ম্ম ধাম সার ।
কবলঙত প্রকে হঙয় নাঙি অন্কার ॥
তুবম সঙব আছ বচরকাল দাস মম ।
আমার প্রকে কাঙল পাইঙব জনম ॥
উৎকল গদঙিঙত বসনু্তবীঙর গতামা সহ ।
একঙত্র পুরুঙিার্ঙম রব অহরহ ॥
এই স্াঙন চহঙত এঙব রাহ ওড্র গদি ।
গস গদি পববত্র কবর নাি জবীব গলিি ॥
স্বনে গদবে রবুধবষ্র ভ্রাতৃ�ঙি বঙল ।
রবুক্ কবর ছয় জঙন ওড্র গদঙি চঙল ॥
নবদ্বীপ ছাবড়ঙত হইল বড় গলিি ।
তথাবপ পালন কঙর প্রভুর আঙদি ॥
এই স্াঙন মধ্বমবুন বিষ্য�ি লঙয় ।

রবহঙলন কতবদন ধামবাসবী হঙয় ॥
মধ্বঙর কবরয়া কৃপা গ�ৌরা্ সুন্দর ।
স্বঙনে গদোইল রূপ অবত মঙনাহর ॥
হাঁবস হাঁবস গ�ৌরচন্দ্র মধ্বাচাঙরম্মম্য বঙল ।
তুবম বনতম্যদাস মম জাঙনত সকঙল ॥
নবদ্বীঙপ রঙব আবম প্রকে হইব ।
তব সম্প্রদায় আবম স্ববীকার কবরব ॥
এঙব সর্ম্ম ঙদঙি তুবম কবরয়া রতন ।
মায়াবাদ অসচ্াস্ত্র কর উৎপােন ॥
শ্রীম ূবর্ম্মমাহাত্ম্য তুবম কর পরকাি ।
তব শুদ্ মত আবম কবরব ববকাি ॥
এত ববল গ�ৌরচন্দ্র চহল অন্তদ্ম্ম ান ।
বনদ্রা ভাব্ মধ্বমবুন হইল অজ্ান ॥
আর বক গদবেব রূপ পুরে সুন্দর ।
ববলয়া ক্রন্দন কঙর মধ্ব অতঃপর ॥
চদববািবী চহল তঙব বনর্ম্ম ল আকাঙি ।
আমাঙর গ�াপঙন ভবজ আইস মম পাঙি ॥
সুবস্র হইয়া মধ্বাচারম্মম্য মহািয় ।
মায়াবাদবী বদববিজঙয় কবরল ববজয় ॥
এই সব পরূ্ম্ম কথা ববলঙত ববলঙত ।
রুদ্রদ্বীঙপ উপনবীত গদবেঙত গদবেঙত ॥
প্রভু বনতম্যানন্দ বঙল এই রুদ্রেডি ।
ভা�বীরথবী প্রভাঙব হইল দুই েডি ॥
গলাক বাস নাবহ গহথা প্রভুর ইচ্ায় ।
পবচিঙমর দ্বীপ গদে পরূ্ম্ম পাঙর রায় ॥
গহথা চহঙত গদে ঐ শ্রীিঙ্করপুর ।
গিাভা পায় �্াতবীঙর গদে কতদরূ ॥
িঙ্কর আচারম্মম্য রঙব কঙর বদববিজয় ।
নবদ্বীপ জঙয় তথা উপবস্ত হয় ॥

৫৮                      শ্রীল সবর্দানন্দ ভবক্ববঙনাদ ঠাকুর



মঙনঙত চবষ্বরাজ আচারম্মম্য িঙ্কর ।
বাবহঙর অহদ্তবাদবী মায়ার বকঙ্কর ॥
বনঙজ রুদ্র অংি সদা প্রতাঙপ প্রচুর ।
প্রচ্ন্ গবৌঙদ্র মত প্রচাঙরঙত িরূ ॥
প্রভুর আজ্ায় রুদ্র এই কারম্মম্য কঙর ।
আইঙলন রঙব গতঁহ নদবীয়া ন�ঙর ॥
স্বঙনে প্রভু গ�ৌরচন্দ্র বদলা দরিন ।
কৃপা কবর বঙল তাঙর মধুর বচন ॥
তুবমত আমার দাস মম আজ্া ধবর ।
প্রচাবরছ মায়াবাদ বহু রত্ন কবর ॥
এই নবদ্বীপধাম মম বপ্রয় অবত ।
গহথা মায়াবাদ কভু না পাইঙব �বত ॥
বদৃ্বিব গহথা গপ্রৌঢ়ামায়াঙর লইয়া ।
কবল্পত আ�ম�ঙি গদন প্রচাবরয়া ॥
মম ভক্�ঙি গদ্ি কঙর গরই জন ।
তাহাঙর গকবল গতঁহ কঙরন বঞ্চন ॥
এই স্াঙন সাধারঙি মম ভক্ হয় ।
দুষ্ মত প্রচাঙরর স্ান ইহা নয় ॥
অতএব তুবম কর অন্যত্র �মন ।
নবদ্বীপবাবস�ঙি না কর পবীড়ন ॥
স্বঙনে নবদ্বীপ তত্ত্ব জাবনয়া তেন ।
ভক্ম্যাঙবঙি অন্য গদঙি কবরল �মন ॥
এই রুদ্রদ্বীপ হয় রুদ্র�ি স্ান ।
গহথা রুদ্র�ি গ�ৌরগুি কঙর �ান ॥
শ্রীনবীলঙলাবহতরুদ্র�ি অবধপবত ।
মহানঙন্দ নতৃম্য গহথা কঙর বনবত বনবত ॥
রুদ্র নতৃম্য গদবে আকাঙিঙত গদব�ি ।
আনঙন্দঙত কঙর সঙব পুষ্প ববরিি ॥
কদাবচৎ ববষু্স্বামবী আবস বদববিজঙয় ।

রুদ্রদ্বীঙপ রঙহ রাঙত্র বিষ্য�ি লঙয় ॥
হবর হবর ববল নতৃম্য কঙর বিষ্য�ি ।
ববষু্স্বামবী শ্রুবত স্তুবত কঙরন পঠন ॥
ভবক্ আঙলাচনা গদবে হঙয় হরবিত ।
কৃপা কবর গদো বদল শ্রীনবীলঙলাবহত ॥
চবষ্ব সভায় রুদ্র চহল উপনবীত ।
গদবে ববষু্স্বামবী অবত চহল চমবকত ॥
কররবুড় স্ব কঙর ববষু্ ততক্ষি ।
দয়াদ্রম্ম হইয়া রুদ্র বঙলন বচন ॥
গতামরা চবষ্বজন মম বপ্রয় অবত ।
ভবক্ আঙলাচনা গদবে তুষ্ মম মবত ॥
বর মা� বদব আবম হইয়া সদয় ।
চবষ্ঙব অঙদয় গমার বকছু নাবহ হয় ॥
দডিবৎ প্রিবময়া ববষু্ মহািয় ।
কররবুড় বর মাঙ� গপ্রমানন্দময় ॥
এই বর গদহ প্রভু আমা সবাকাঙর ।
ভবক্ সম্প্রদায় বসবদ্ লবভ অতঃপঙর ॥
পরম আনঙন্দ রুদ্র বর কবর দান ।
বনজ সম্প্রদায় ববল কবরল আেম্যান ॥
গসই চহঙত ববষু্স্বামবী স্ববীয় সম্প্রদায় ।
শ্রীরুদ্র নাঙমঙত েম্যাবত বদয়া নাঙচ �ায় ॥
রুদ্র কৃপা বঙল ববষু্ এ স্াঙন রবহয়া ।
ভবজল শ্রীঙ�ৌরচন্দ্র গপ্রঙমর লাব�য়া ॥
স্বঙনে আবস শ্রীঙ�ৌরা্ ববষু্ঙর ববলল ।
মম ভক্ রুদ্র কৃপা গতামাঙর হইল ॥
ধন্য তুবম নবদ্বীঙপ পাইঙল ভবক্ ধন ।
শুদ্াহদ্ত মত প্রচারহ এইক্ষি ॥
কতবদঙন হঙব গমার প্রকে সময় ।
শ্রীবল্ভভট্ রূঙপ হইঙব উদয় ॥
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শ্রীঙক্ষঙত্র আমাঙর তুবম কবর দরিঙন ।
সম্প্রদায় বসবদ্ পাঙব ব�য়া মহাবঙন ॥
ওঙহ জবীব শ্রীবল্ভ গ�াকুঙল এেন ।
তুবম তথা গ�ঙল পাঙব তার দরিন ॥
এত ববল বনতম্যানন্দ দবক্ষিাবভমঙুে ।
পারডা্া শ্রীপুবলঙন চবলঙলন সুঙে ॥
পুবলঙন রাইয়া প্রভু বনতম্যানন্দরায় ।
শ্রীরাসমডিল ধবীরসমবীর গদোয় ॥
বঙল জবীব এই গদে বনতম্য-বনৃ্দাবন ।
বনৃ্দাবন-লবীলা গহথা পায় দরিন ॥
বনৃ্দাবন শুবন জবীব গপ্রঙমঙত ববহ্বল ।
নয়ঙনঙত বঙহ দরদর গপ্রমজল ॥
প্রভু বঙল শ্রীঙ�ৌরা্ লঙয় ভক্জন ।
এই স্াঙন রাসপদ্ কবরল কবীর্ম্মন ॥
মহারাস লবীলাস্ান রথা বনৃ্দাবঙন ।
তথা এই স্ান জবীব জাহ্ণববী পুবলঙন ॥
বনতম্যরাস হয় গহথা গ�াপবী�ি সঙন ।
দরিন কঙর কভু ভা�ম্যবান জঙন ॥

ইহার পবচিঙম গদে শ্রীধবীরসমবীর ।
ভজঙনর স্ান এই শুন ওঙহ ধবীর ॥
ব্রঙজ ধবীরসমবীর গর-রমনুার তবীঙর ।
গসই স্ান গহথা �্াপুবলন বভতঙর ॥
গদবেঙত �্ার তবীর বস্তুত তা নয় ।
�্ার পবচিমধাঙর শ্রীরমনুা বয় ॥
রমনুার তবীঙর এই পুবলন সুন্দর ।
অতএব বনৃ্দাবন বঙল ববশ্বম্র ॥
বনৃ্দাবঙন রতস্ান লবীলার আছয় ।
গস সব জানহ জবীব এই স্াঙন হয় ॥
বনৃ্দাবঙন নবদ্বীঙপ বকছু নাবহ গভদ ।
গ�ৌর কৃঙষ্ কভু নাবহ কবরঙব প্রঙভদ ॥
মহাভাঙব �র�র বনতম্যানন্দরায় ।
বনৃ্দাবন গদোইয়া জবীঙব লঙয় রায় ॥
কতদঙূর উর্ঙরঙত কবরয়া �মন ।
রুদ্রদ্বীঙপ গসই রাবত্র কবরল রাপন ॥
বনতাই জাহ্ণবা পদ রাহার সম্পদ ।
নদবীয়া মাহাত্ম্য �ায় গস ভবক্ববঙনাদ ॥

গিাডি অধ্যায় : শ্রীক্বল্বপষে ও শ্রীররদ্ােক্টলা বণ ম্মি

জয় জয় নদবীয়াববহারবী গ�ৌরচন্দ্র ।
জয় একচক্রাপবত প্রভু বনতম্যানন্দ ॥
জয় িাবন্তপুর নাথ অহদ্ত ঈশ্বর ।
রামচন্দ্রপুরবাসবী জয় �দাধর ॥
জয় জয় গ�ৌড়ভবূম বচন্তামবি সার ।
কবলরঙু� কৃষ্ রথা কবরলা ববহার ॥
শ্রীজাহ্ণববী পার হঙয় পদ্মারনন্দন ।

বকছুদঙূর ব�য়া বঙল গদে ভক্�ি ॥
ববল্বপক্ষ নাম এই স্ান মঙনাহর ।
গবলপুেবরয়া ববল বঙল সর্ম্ম  নর ॥
ব্রজধাঙম রাঙর িাঙস্ত্র বঙল ববল্ববন ।
নববদ্বীঙপ গসই স্ান কর দরিন ॥
পঞ্চবক্ত্র ববল্বঙকি আবছল গহথায় ।
একপক্ষ ববল্বদঙল আরাবধয়া তাঁয় ॥
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ব্রাহ্মি সর্ন�ঙি তুবিল তাঁহাঙর ।
কৃষ্ভবক্ বর বদল তাহা সবাকাঙর ॥
গসই ববপ্র�ি মঙধম্য বনম্বাবদতম্য বছল ।
ববঙিি কবরয়া পঞ্চবঙক্ত্র আরাবধল ॥
কৃপা কবর পঞ্চবক্ত্র কবহল তেন ।
এই গ্রাম প্রাঙন্ত আঙছ বদবম্য ববল্ববন ॥
গসই বন মঙধম্য চতুঃসন আঙছ ধম্যাঙন ।
তাঁঙদর কৃপায় তব হঙব বদবম্য জ্াঙন ॥
চতুঃসন গুরু তব তাঁঙদর গসবায় ।
সর্ম্ম  অথ ম্ম লাভ তব হইঙব গহথায় ॥
এত ববল মঙহশ্বর চহল অন্তদ্ম্ম ান ।
বনম্বাবদতম্য অঙন্বিি কবর পায় স্ান ॥
ববল্ববন মঙধম্য গদঙে গবদবী মঙনাহর ।
চতুঃসন ববসয়াঙছ তাহার উপর ॥
সনক সনন্দ আর ঋবি সনাতন ।
শ্রীসনৎকুমার এই ঋবি চাবর জন ॥
বদৃ্ঙকি সবন্ধাঙন অন্য অলবক্ষত ।
বস্ত্রহবীন সুকুমার উদার চবরত ॥
গদবে বনম্বাবদতম্যাচারম্মম্য পরম গকৌতুঙক ।
হঙরকৃষ্ হঙরকৃষ্ ডাবক বঙল সুঙে ॥
হবরনাম শুবন কাঙি ধম্যান ভ্ চহল ।
সর্ঙুে চবষ্বম ূবর্ম্ম  গদবেঙত পাইল ॥
চবষ্ব গদবেয়া সঙব হঙয় হৃষ্মন ।
বনম্বাবদঙতম্য ক্রঙম ক্রঙম গদয় আবল্ন ॥
গক তুবম গকন বা গহথা বল পবরচয় ।
গতামার প্রাথ ম্মনা গমারা পবূরব বনচিয় ॥
শুবন বনম্বাবদতম্য দডিবৎ প্রিবময়া ।
বনজ পবরচয় গদয় ববনবীত হইয়া ॥
বনম্বাঙকম্মর পবরচয় কবরয়া শ্রবি ।

শ্রীসনৎকুমার কয় সহাযে বদন ॥
কবল গঘার হইঙব জাবনয়া কৃপাময় ।
ভবক্ প্রচাবরঙত বচঙর্ কবরল বনচিয় ॥
চাবরজন ভঙক্ িবক্ কবরয়া অপ ম্মি ।
ভবক্ প্রচাবরঙত ববঙশ্ব কবরল গপ্ররি ॥
রামানুজ, মধ্ব, ববষু্ এই বতন জন ।
তুবমত চতুথ ম্ম হও ভক্ মহাজন ॥
শ্রীঙদববী কবরল রামানুঙজ অ্বীকার ।
ব্রহ্মা মধ্বাচাঙরম্মম্য রুদ্র ববষ্ঙক স্ববীকার ॥
আমরা গতামাঙক আজ জাবননু আপন ।
বিষ্য কবর ধন্য হই এই প্রঙয়াজন ॥
পঙূর্ম্ম  গমারা অঙভদ-বচন্তায় বছনু রত ।
কৃপাঙরাঙ� গসই পাপ চহল দরূ�ত ॥
এঙব শুদ্ ভবক্ অবত উপাঙদয় জাবন ।
সংবহতা রচনা কবরয়াবছ একোবন ॥
সনৎকুমার সংবহতা ইহার নাম হয় ।
এইমঙত দবীক্ষা তব হইঙব বনচিয় ॥
গুরু অনুগ্রহ গদবে বনম্বাকম্ম ধবীমান ।
অববলঙম্ব আইলা কবর ভা�বীরথবী স্ান ॥
সাষ্াঙ্ পবড়য়া বঙল সহদন্য বচন ।
এ অধঙম তার নাথ পবততপাবন ॥
চতুঃসন চকল শ্রীর�ুল মন্ত্র দান ।
ভাবমাঙ� ম্ম উপাসনা কবরল ববধান ॥
মন্ত্র লবভ বনম্বাবদতম্য বসদ্ পবীঠস্াঙন ।
উপাসনা কবরঙলন সংবহতা ববধাঙন ॥
কৃপা কবর রাধাকৃষ্ তাঙর গদো বদল ।
রূঙপর ছোয় চতুবর্ম্ম ক আঙলা চহল ॥
মদৃু মদৃু হাঁবস মঙুে বঙলন বচন ।
ধন্য তুবম বনম্বাবদতম্য কবরঙল সাধন ॥
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অবত বপ্রয় নবদ্বীপ আমা গদাঁহাকার ।
গহথা গদাঁঙহ একরূপ িচবীর কুমার ॥
ববলঙত ববলঙত গ�ৌররূপ প্রকাবিল ।
রূপ গদবে বনম্বাবদতম্য ববহ্বল হইল ॥
বঙল কভু নাবহ গদবে নাবহ শুবন কাঙি ।
এঙহন অপরূ্ম্ম  রূপ আঙছ গকানোঙন ॥
কৃপা কবর মহাপ্রভু ববলল তেন ।
এরূপ গ�াপন এঙব কর মহাজন ॥
প্রচারহ কৃষ্ভবক্ র�ুল ববলাস ।
র�ুল ববলাঙস গমার অতম্যন্ত উল্াস ॥
গর সমঙয় গ�ৌররূপ প্রকে হইঙব ।
শ্রীববদ্াববলাঙস তঙব বড় র্ হঙব ॥
গস সমঙয় কাশ্বীর প্রঙদঙি জন্ম লঙয় ।
ভ্রবমঙব ভারতবিম্ম বদববিজয়বী হঙয় ॥
গকিবকাশ্বীরবী নাঙম সকঙল গতামায় ।
মহাববদ্াবান ববল সর্ম্ম ঙত্রঙত �ায় ॥
ভ্রবমঙত ভ্রবমঙত এই নবদ্বীপধাঙম ।
আবসয়া থাবকঙব তুবম মায়াপুরগ্রাঙম ॥
নবদ্বীঙপ বড় বড় অধম্যাপক�ি ।
তব নাম শুবন কবরঙবক পলায়ন ॥
আবমত তেন ববদ্াববলাঙস মাবতব ।
পরাবজয়া গতামা সঙব আনন্দ লবভব ॥
সরস্বতবী কৃপাবঙল জাবন মম তত্ত্ব ।
আশ্রয় কবরঙব গমাঙর ছাবড়য়া মহত্ত্ব ॥
ভবক্ দান কবর আবম গতামাঙর তেন ।
ভবক্ প্রচাবরঙত পুনঃ কবরব গপ্ররি ॥
অতএব চদ্তাহদ্ত মত প্রচাবরয়া ।
তুষ্ কর এঙব গমাঙর গ�াপন কবরয়া ॥
রঙব আবম সঙ্কবীর্ম্মন আরম্ কবরব ।

গতামাঙদর মতসার বনঙজ প্রচাবরব ॥
মাধ্ব হইঙত সারদ্য় কবরব গ্রহি ।
এক হয় গকবল অহদ্ত বনরসন ॥
কৃষ্ম ূবর্ম্ম  বনতম্য জাবন তাহার গসবন ।
গসইত বদ্তবীয় সার জান মহাজন ॥
রামানুজ চহঙত আবম লই দুই সার ।
অনন্য ভকবত ভক্জন গসবা আর ॥
ববষু্ চহঙত দুই সার কবরব স্ববীকার ।
ত্বদবীয় সর্ম্ম স্ব ভাব রা�মা� ম্ম আর ॥
গতামা চহঙত লব আবম দুই মহাসার ।
একান্ত রাবধকাশ্রয় গ�াপবীভাব আর ॥
এত ববল গ�ৌরচবন্দ্র চহল অদি ম্মন ।
গপ্রঙম বনম্বাবদতম্য কত কবরল গরাদন ॥
গুরুপাদপদ্ম নবম চঙল গদিান্তর ।
কৃষ্ভবক্ প্রচাবরঙত হইলা তৎপর ॥
দরূ চহঙত রামতবীথ ম্ম জবীঙবঙর গদোয় ।
গকালাসুঙর হলধর ববধল রথায় ॥
কবরঙলন �্াস্ান লঙয় রদু�ি ।
রুক্মপুর ববল নাম প্রকাি এেন ॥
নবদ্বীপ পবরক্রমা ঐ একঙিি ।
কাবর্ম্মক মাঙসঙত তথা মাহাত্ম্য ববঙিি ॥
ববল্বপক্ষ ছাবড় প্রভু লঙয় ভক্�ি ।
ভরদ্াজবেলা গ্রাঙম কঙর আঙরাহি ॥
বনতম্যানন্দ বঙল এই স্াঙন মবুনবর ।
আইঙলন গদবে তবীথ ম্ম শ্রী�্াসা�র ॥
গহথা শ্রীঙ�ৌরা্চন্দ্র কবর আরাধনা ।
রবহঙলন কতবদন মবুন মহাজন ॥
তাঁর আরাধঙন তুষ্ হঙয় ববশ্বম্র ।
বনজরূঙপ গদো বদলা সদয় অন্তর ॥
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মবুনঙর ববলল তব ইষ্ বসদ্ হঙব ।
আমার প্রকে কাঙল আমাঙর গদবেঙব ॥
এই কথা ববল প্রভু চহল অন্তদ্ম্ম ান ।
ভরদ্াজ মহাঙপ্রঙম হইল অজ্ান ॥
কতবদন থাবক এই বেলার উপর ।
অন্যতবীথ ম্ম দরিঙন গ�লা মবুনবর ॥
গলাঙকঙত ভারুইডা্া বঙল এই স্াঙন ।
মহাতবীথ ম্ম হয় এই িাঙস্ত্রর ববধাঙন ॥
ববলঙত ববলঙত সঙব রায় মায়াপুর ।
আগুবাবড় লয় সঙব ঈিানঠাকুর ॥

মহাঙপ্রঙম বনতম্যানন্দ কঙরন নর্ম্মন ।
সকল চবষ্ব গমবল কঙরন কবীর্ম্মন ॥
জ�ন্াথ বমশ্রালয় সর্ম্ম  পবীঠ সার ।
নাম সহ রথা শ্রীঙ�ৌরা্ অবতার ॥
গসইবদন প্রভু �ঙৃহ প্রভুর জননবী ।
চবষ্ব�ঙিঙর অন্ োওয়ান আপবন ॥
বক আনন্দ চহল তথা না হয় বি ম্মন ।
মহা সমাঙরাঙহ হয় নাম সঙ্কবীর্ম্মন ॥
বনতাই জাহ্ণবা পদ ছায়া রার আি ।
এ ভবক্ববঙনাদ �ায় নদবীয়া ববলাস ॥

সপ্তদি অধ্যায় : শ্রীেবীবজ�াদ্ামবীর রেজ্ার্র

জয় জয় গ�ারাচাঁদ জয় বনতম্যানন্দ ।
জয়াহদ্ত �দাধর গপ্রম-রসানন্দ ॥
জয় শ্রীবাসাবদ ভক্ নবদ্বীপ জয় ।
জয় নাম সঙ্কবীর্ম্মন গপ্রঙমর বনলয় ॥
ববসয়াঙছ বনতম্যানন্দ শ্রীবাসঅ্ঙি ।
গ�ৌরঙপ্রঙম বাবরধারা বঙহ দুনয়ঙন ॥
চাবরবদঙক চবষ্ব সর্ন অ�িন ।
গ�ৌরঙপ্রম পারাবাঙর মগ্ন সর্ম্ম জন ॥
কতক্ষঙি শ্রীজবীবঙ�াস্বামবী মহািয় ।
শ্রীর�ুল গপ্রঙম মর্ হইল উদয় ॥
দডিবৎ প্রিবময়া বনতম্যানন্দ পায় ।
শ্রীবাসঅ্ঙি তঙব �ড়া�বড় রায় ॥
রতঙন শ্রীবনতম্যানন্দ বজজ্াঙস বচন ।
কতবদন পঙর রাঙব তুবম বনৃ্দাবন ॥
জবীব বঙল প্রভু আজ্া সঙর্ম্ম াপবর হয় ।

আজ্া পাইঙল কবর আবম বনৃ্দাবনাশ্রয় ॥
দুই এক কথা গমার আঙছ বজজ্াবসঙত ।
উর্র গদও গহ প্রভু এ দাঙসর বহঙত ॥
এই নবদ্বীপধাম হয় বনৃ্দাবন ।
তঙব গকন বনৃ্দাবন �মঙন রতন ॥
জবীব প্রশ্ন শুবন প্রভু কঙরন উর্র ।
বড় গুহ্যকথা এই শুন অতঃপর ॥
প্রভু প্রকে লবীলা রতবদন রয় ।
গদে গরন ববহর্ুম্ম ে জঙন না জানয় ॥
নবদ্বীপ বনৃ্দাবন হয় এক তত্ত্ব ।
পরস্পর বকছু নাবহ হবীনত্ব মহত্ত্ব ॥
গসই বনৃ্দাবনধাম রঙসর আধার ।
গস রস না পায় রার নাবহ অবধকার ॥
কৃপা কবর গসই ধাম নবদ্বীপ হয় ।
গহথা রস অবধকার জবীঙব উপজয় ॥

শ্রীনবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য — ১৭ শ্রীজবীবঙ�াদ্ামবীর প্রঙশ্নার্র  ৬৩



রাধাকৃষ্ লবীলা হয় সর্ম্ম  রস সার ।
সহসা তাহাঙত নাবহ হয় অবধকার ॥
কত জন্ম তপযো কবরয়া হয় জ্ান ।
জ্ান পবরপঙক্ পায় রঙসর সন্ান ॥
তাহাঙত বম্যাঘাত বহু আঙছ সর্ম্ম ক্ষি ।
অতএব সুদুল্ম্ম ভ রস মহাধন ॥
গরই গসই ব্রঙজ ব�য়া নাবহ পায় রস ।
অপরাধ বঙি রস হয়ত ববরস ॥
গঘার কবলকাঙল অপরাধ সর্ম্ম কাল ।
জবীঙবর জবীবন স্বপ্ল বড়ই জঞ্জাল ॥
ইচ্া কবরঙলও ব্রজরস লভম্য নয় ।
অতএব কৃষ্ কৃপা রস গহতু হয় ॥
রাধাকৃষ্ কৃপা কবর জবীঙবর উপর ।
বনৃ্দাবন সহ সমবুদঙত অতঃপর ॥
এক ম ূবর্ম্ম  রাধাকৃষ্ প্রভু গ�ৌরহবর ।
িচবী�ঙভম্ম  নবদ্বীঙপ এঙব অবতবর ॥
রস অবধকার জবীঙব কঙরন প্রদান ।
অপরাধ বাধা কভু নাবহ পায় স্ান ॥
গহথা বাস কবর নাম কবরঙল আশ্রয় ।
রঙস অবধকার জঙন্ম অপরাধ ক্ষয় ॥
স্বল্পবদঙন কৃষ্ঙপ্রম হয়ত উজ্জ্বল ।
র�ুল-রঙসর বার্ম্ম া হয়ত প্রবল ॥
তঙব জবীব গ�ৌরকৃপা কবরয়া অর্ম্ম ন ।
র�ুল-রঙসর পবীঠ পায় বনৃ্দাবন ॥

�ঢ়ূ তত্ত্ব এই নাবহ কহ রাঙর তাঙর ।
নবদ্বীপ বনৃ্দাবঙন গভদ হইঙত নাঙর ॥
গতামার আশ্রয় এঙব রসপবীঠ হয় ।
অতএব বনৃ্দাবন করহ আশ্রয় ॥
এই ধাঙম বনৃ্দাবন হয়ত উদয় ।
তব ুব্রজধাম তব হউক আশ্রয় ॥
ব্রজরস অবধকাঙর নবদ্বীপাশ্রয় ।
জবীঙবর কর্ম্মবম্য সদা বল্ভতনয় ॥
ব্রজরস প্রাবতিস্ঙল বনৃ্দাবন বাস ।
জবীঙবর রথায় হয় রঙসর উল্াস ॥
নবদ্বীপ কৃপা রঙব লঙভ সাধুজন ।
তঙব অনায়াঙস লঙভ ধাম বনৃ্দাবন ॥
প্রভুর বসদ্ান্ত শুবন জবীব মহািয় ।
পরম আনঙন্দ প্রভুচরি ধরয় ॥
চরি ধবরয়া বঙল কথা এক আর ।
আঙছ গমার শুন প্রভু সর্ম্ম সারাৎসার ॥
এই নবদ্বীঙপ বাস কঙর বহুজন ।
সঙব গকন কৃষ্ভবক্ না কঙর অর্ম্ম ন ॥
ধাঙম চবঙস তব ুগকন অপরাধ রয় ।
আমার হইল এঙব ববিম সংিয় ॥
বকঙস তঙব বনবচিন্ত হইঙব ববষু্জন ।
বল প্রভু ববশ্বধাম বনতম্য বনরঞ্জন ॥
বনতাই জাহ্ণবা পদ ছায়া আি রার ।
গস ভবক্ববঙনাদ কঙহ অবকঞ্চন ছার ॥

৬৪                      শ্রীল সবর্দানন্দ ভবক্ববঙনাদ ঠাকুর



অষ্টাদি অধ্যায় : শ্রীেবীব গ�াস্বামবীর সংিয় গেস ও তাঁহার 
শ্রীবনৃ্াবি রাত্রা

জয় জয় শ্রীঙ�ৌরা্ িচবীর নন্দন ।
জয় পদ্মাবতবীসুত জাহ্ণবাজবীবন ॥
জয় সবীতাপবত জয় জয় �দাধর ।
জয় শ্রীবাসাবদ রত গ�ৌর পবরকর ॥
শুবনয়া জবীঙবর প্রশ্ন বনতম্যানন্দরায় ।
বঙলন বন�ঢ়ূ তত্ত্ব চবষ্বসভায় ॥
শুন জবীব বনৃ্দাবন নবদ্বীপধাম ।
অজস্র আনন্দময় জবীঙবর ববশ্রাম ॥
শুদ্জবীব�ি জড়াপ্রকৃবতর পার ।
সদা বাস কঙর গহথা কৃষ্পবরবার ॥
এই ধাম বনতম্যধাম ববশুদ্ বচন্ময় ।
জড়ঙদিকাল গহথা পায় পরাজয় ॥
এ ধাঙমর গদিকাল বচদানন্দময় ।
জড়ধর্ম্ম  ববপরম্মম্যয় সদা লক্ষম্য হয় ॥
�হৃ দ্ারা নদ নদবী কানন চত্বর ।
বচন্ময় সকল জান অবত মঙনাহর ॥
গসই ত আনন্দধাম প্রকৃবতর পার ।
অবচন্তম্য কৃঙষ্র িবক্ পরম উদার ॥
গসই িবক্ক্রঙম ধাম গহথা অবতার ।
জবীঙবর বনস্ার জন্য কৃষ্ ইচ্া সার ॥
ধাম মঙধম্য কভু নঙহ জড় অববস্বত ।
জড়বদ্ জবীব নাবহ পায় গহথা �বত ॥
ধাঙমর উপঙর জড়মায়া পাবত জাল ।
আচ্াবদয়া রাঙে এই ধাম বচরকাল ॥

শ্রীকৃষ্হচতন্য রার নাবহক সম্বন্ ।
জাঙলর উপঙর বাস কঙর গসই অন্ ॥
মঙন ভাঙব আবম আবছ নবদ্বীপপুঙর ।
গপ্রৌঢ়ামায়া মগু্ধ কবর রাঙে তাঙর দঙূর ॥
রবদ গকান ভাঙ�ম্যাদঙয় সাধুস্ পায় ।
তঙব কৃষ্হচতন্য সম্বন্ আঙস তায় ॥
সম্বন্ বন�ঢ়ূ তত্ত্ব বল্ভনন্দন ।
সহঙজ না বঙুি বদ্ জবীব গসই ধন ॥
মঙুে বঙল শ্রীকৃষ্হচতন্য প্রভু গমার ।
হৃদয় সম্বন্হবীন সদা মায়াঙভার ॥
গসই সব গলাক চবঙস মায়াজাঙলাপবর ।
কভু শুদ্ভবক্ নাবহ পায় হবর হবর ॥
ধর্ম্ম ধ্ববজ সুকপেবী সদা চদন্যহবীন ।
দম্গুঙি আপনাঙক ভাঙব সমবীচবীন ॥
গসই দম্ ছাঙড় সাধু চরি প্রসাঙদ ।
তৃি চহঙত আপনাঙক দবীন কবর সাঙধ ॥
বকৃ্ষাঙপক্ষা হয় তাঙর সবহষু্তাগুি ।
অমানবী আপবন অঙন্য সর্াঙন বনপুি ॥
এই চাবর গুঙি গুিবী কৃষ্গুি �ায় ।
চচতন্য সম্বন্ তার বঙসন বহয়ায় ॥
শ্রীকৃষ্সম্বন্ িান্ত দাযে সেম্য আর ।
বাৎসলম্য মধুর ইবত পঞ্চপরকার ॥
িান্ত দাযে ভাঙব কবর গ�ৌরা্ ভজন ।
লঙভ বাৎসলম্যাবদ-রস কৃঙষ্ সাধুজন ॥

শ্রীনবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য — ১৮ শ্রীজবীব গ�াস্বামবীর সংিয় গছস ও তাঁহার শ্রীবনৃ্দাবন রাত্রা        ৬৫



রার গরই সম্বন্ জবনত বসদ্ভাব ।
তাহার ভজঙন গসই ভাঙবর প্রভাব ॥
গ�ৌর কৃঙষ্ গভদ রার গসই জবীব ছার ।
শ্রীকৃষ্ সম্বন্ কভু না হয় তাহার ॥
সাধুসঙ্ চদন্য আবদ গুি রার হয় ।
গসই জবীব দাযেরঙস গ�ৌরা্ ভজয় ॥
দাযেরস পরাকাষ্া গ�ৌরা্ ভজঙন ।
মহাপ্রভু শ্রীঙ�ৌরা্ বঙল সাধুজঙন ॥
মধুর গপ্রঙমঙত রার হয় অবধকার ।
রাধাকৃষ্রূঙপ গ�ৌর ভজন তাহার ॥
রাধাকৃষ্ ঐকম্য আবার শ্রীঙ�ৌরা্রায় ।
র�ুল ববলাস ঐঙকম্য স্বতঃ নাবহ ভায় ॥
দাযে পবরপঙক্ রঙব জবীঙবর হৃদঙয় ।
শ্রীমধুররস উঙদ ম ূবর্ম্মমান হঙয় ॥
গস সময় ভজনবীয় তত্ত্ব গ�ৌরহবর ।
রাধাকৃষ্রূপ হঙয় ব্রঙজ অবতবর ॥
বনতম্যলবীলা রঙস গসই ভক্ঙক ডুবায় ।
রাধাকৃষ্ বনতম্যলবীলা ব্রজধাম পায় ॥
নবদ্বীঙপ ব্রঙজ গসই বন�ঢ়ূ সম্বন্ ।
এক হঙয় দুই হয় নাবহ গদঙে অন্ ॥
গসই ত সম্বন্ গ�ৌঙর কৃঙষ্ জান সার ।
মধুররঙসঙত গ�ৌর র�ুল আকার ॥
গসই সব তত্ত্ব গতাঙর রূপ-সনাতন ।
জানাইঙব অল্পবদঙন বল্ভনন্দন ॥
গতাঙর বনৃ্দাবঙন প্রভু বদল অবধকার ।
ববলম্ব না কর জবীব ব্রঙজ গরঙত আর ॥
এতববল প্রভু তার মস্ঙক চরি ।
অপ ম্মি কবরয়া িবক্ কঙর সঞ্চরি ॥

মহাঙপ্রঙম শ্রীজবীব গ�াস্বামবী কতক্ষি ।
বনতম্যানন্দ পদতঙল রঙহ অঙচতন ॥
শ্রীবাসঅ্ঙন জবীব �ড়া�বড় রায় ।
সাবত্ত্বক ববকার সব গদঙহ গিাভা পায় ॥
কাঁবদয়া কাঁবদয়া বঙল দুভম্ম া�ম্য আমার ।
না গদবেনু এ নয়ঙন নদবীয়াববহার ॥
জবীব বনস্াবরঙত লবীলা চকল গ�ৌররায় ।
গস লবীলা না গদবে গমার বদন বথৃা রায় ॥
শ্রীজবীব রাইঙব ব্রঙজ কবরয়া শ্রবি ।
শ্রীবাসঅ্ঙন আইল রত সাধুজন ॥
বদৃ্ সব শ্রীজবীঙব কঙরন আিবীর্ম্ম াদ ।
কবনষ্ চবষ্ব মাঙ� শ্রীজবীবপ্রসাদ ॥
কররবুড় বঙল জবীব সকল চবষ্ঙব ।
মম অপরাধ বকছুমাত্র নাবহ লঙব ॥
গতামরা চচতন্যদাস জ�ঙতর গুরু ।
এ কু্ষদ্র জবীঙবঙর দয়া কর কল্পতরু ॥
শ্রীকৃষ্ চচতঙন্য গমার থাক্ রবত মবত ।
বনতম্যানন্দ প্রভু হক্ জঙন্ম জঙন্ম �বত ॥
নাবহ ববুি বালম্যকাঙল ছাবড়লাম ঘর ।
তুবম সব জবীবঙনর বনু্ অতঃপর ॥
চবষ্বানুকম্পা ববনা কৃষ্ নাবহ পাই ।
চবষ্বচরিধবূল গদহ সঙব ভাই ॥
এতববল সকঙল কবরয়া স্তুবত নবত ।
বনতম্যানন্দ প্রভুর লইয়া অনুমবত ॥
জ�ন্াথ �ঙৃহ ব�য়া িচবীর চরঙি ।
ব্রঙজ রাইঙত আজ্া লয় ববকবলত মঙন ॥
শ্রীচরিঙরিু বদয়া িচবীঙদববী তায় ।
আিবীর্ম্ম াদ কবর জবীঙব কবরল ববদায় ॥

৬৬                      শ্রীল সবর্দানন্দ ভবক্ববঙনাদ ঠাকুর



কাঁবদঙত কাঁবদঙত জবীব ভা�বীরথবী পার ।
হা গ�ৌরা্ ববল রায় আজ্া জাবন সার ॥
কতক্ষি চবল চবল নবদ্বীপ সবীমা ।
পার হঙয় রায় জবীব অনন্ত মবহমা ॥
নবদ্বীপধাম ছাবড় শ্রীজবীব তেন ।
সাষ্া্ প্রিবম চঙল রথা বনৃ্দাবন ॥
ব্রজধাম শ্রীরমনুা রূপসনাতন ।
জাব�ঙত লাব�ল হৃঙদ জবীঙবর তেন ॥
পবথমঙধম্য রাঙত্র স্বঙনে গদঙে গ�ৌররায় ।
জবীঙবঙর বঙলন তুবম রাও মথরুায় ॥
অবত বপ্রয় তুবম আর রূপসনাতন ।
একঙত্র করহ ভবক্িাস্ত্র প্রকেন ॥
আমার র�ুল গসবা গতামার জবীবন ।
শ্রীব্রজববলাস সদা করহ দি ম্মন ॥
স্বনে গদবে জবীঙবর আনন্দ চহল অবত ।
ব্রজধাম প্রবত ধায় সুসত্বর �বত ॥
ব্রঙজ ব�য়া শ্রীজবীবঙ�াস্বামবী মহািয় ।
গর গর কারম্মম্য সাবধল তা বি ম্মন না হয় ॥
ভা�ম্যবান জন পঙর কবরঙব বি ম্মন ।
শুবনঙব আনন্দবচঙর্ রত সাধুজন ॥
ছারববুদ্ এ ভবক্ববঙনাদ অভাজন ।
শ্রীধাম ভ্রমিবার্ম্ম া কবরল বি ম্মন ॥
চবষ্বচরঙি গমার এই গস প্রাথ ম্মনা ।
শ্রীঙ�ৌরসম্বন্ গমার হউক গরাজনা ॥
শ্রীঙ�ৌর সম্বন্ সহ নবদ্বীপ বাস ।
হউক অবচঙর গমার এই অবভলাি ॥

ববিয় �ঙর্ম্মর কবীে অবত দুরাচার ।
ভবক্হবীন কাম রত ঙক্রাধ মর্ আর ॥
এ গহন দুর্ম্ম ন আবম মায়ার বকঙ্কর ।
শ্রীঙ�ৌর সম্বন্ বকঙস পাই অতঃপর ॥
নবদ্বীপধাম গমাঙর অনুগ্রহ কবর ।
উদয় হউন হৃঙদ তঙব আবম তবর ॥
গপ্রৌঢ়ামায়া কুলঙদববী কৃপা অকপে ।
ভরসা তবরঙত মাত্র অববদ্া সঙ্কে ॥
বদৃ্বিব গক্ষত্রপাল হউন সদয় ।
বচদ্াম আমার চঙক্ষ হউন উদয় ॥
নবদ্বীপবাসবী রত গ�ৌরভক্�ি ।
এ পামর বিঙর সঙব ধরুন চরি ॥
এই ত প্রাথ ম্মনা গমার শুন সর্ম্ম জন ।
অবচঙরঙত গরন পাই চচতন্যচরি ॥
বনতম্যানন্দ শ্রীজাহ্ণবা আঙদি পাইয়া ।
ববি ম্মলাম নবদ্বীপ অবত দবীন চহয়া ॥
নবদ্বীপ গ�ৌর বনতম্যানন্দ নামময় ।
এই গ্রন্থ ববরবচত হইল বনচিয় ॥
অতএব এই গ্রন্থ পরম পাবন ।
রচনা গদাঙিঙত গদািবী নঙহ কদাচন ॥
এই গ্রন্থ পাঠ কবর’ গ�ৌরভক্জন ।
পবরক্রমা �ল সদা কঙরন অর্ম্ম ন ॥
পবরক্রমাকাঙল গ্রন্থ চকঙল আঙলাচন ।
িতগুি �ল হয় িাঙস্ত্রর বচন ॥
বনতাই জাহ্ণবা পদ ছায়া আি রার ।
নদবীয়া মাহাত্ম্য �ায় দবীন হবীন ছার ॥

শ্রীনবদ্বীপধাম-মাহাঙত্ম্যর পবরক্রমােডি সমাতি ।

শ্রীনবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য — ১৮ শ্রীজবীব গ�াস্বামবীর সংিয় গছস ও তাঁহার শ্রীবনৃ্দাবন রাত্রা        ৬৭



ক্িন্ন্তং পলুজ�াত্ �জরণ ক্ব�সন্নবীপরেসূিচ্ক্বং
গরোধ্ববী�ৃত্য ভুেদ্য়ং হক্রহরবীতু্যকচ্বম্মদন্তং মহুুুঃ ।
িতৃ্যন্তং দ্রুতমশ্রুক্িরম্ম রচকয়ুঃ ক্সঞ্চন্তমবূ্বীতলং
�ায়ন্তং ক্িেপািম্মকদুঃ পক্রবতৃং শ্রীজ�ৌরচন্দং নুমুঃ ॥

(শ্রীল প্রঙবাধানন্দ সরস্বতবী)

“রাধারসশুধা আস্বাদন করঙত করঙত একদম উন্মাদবী হইঙয় 
মহাপ্রভুর সমস্ গদঙহর গলাম োড়া হয় বঙল তাঁর রূপ কদম্ব�ুঙলর 
মত পবরবতম্মন হয় । বাহু তুঙল বতবন গ�াঙলাকাবভমঙুে গদবেঙয় 
বদঙয় গহঁঙে গহঁঙে সারাক্ষি ‘হবর হবর ! হবরবল হবরবল !’ 
উর্ারি কঙরন । রেন বতবন নাঙচন, তেন গর অশ্রু-বনিম্ম র তাঁর 
কমলঙলাচন গথঙক পঙড়, গস মাবেঙত গসচন কঙর । তাঁর বনকঙে 
সব পািম্মদ�ি—শ্রীমবন্তম্যানন্দ প্রভু, শ্রী�দাধর পবডিত, শ্রীঅহদ্ত 
আচারম্মম্য, শ্রীবাস ঠাকুর, নামাচারম্মম্য হবরদাস ঠাকুর, শ্রীমকুুন্দ, 
শ্রীমরুারবীগুতি, ইতম্যাবদ । সমস্ ভক্�ি তাঁর সঙ্ শ্রীনবদ্বীপধাঙম 
পঙথ পঙথ ঘুঙর গবড়ান । আমরা এই শ্রীঙ�ৌরচঙন্দ্রর শ্রীপাদপঙদ্ম 
প্রিাম কবর ।”

(শ্রীল ভবক্সুন্দর গ�াববন্দ গদবঙ�াস্বামবী মহারাজ)



 

শ্রীনবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য-মকু্া-মালা

অনন্তশ্রীববভবূিত ওঁ ববষু্পাদ 
পরমহংসকুলচড়ূামবি ববশ্ববঙরিম্য জ�দ্গুরু

শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিক্ির্ম্ম ল আচারম্ম্য মহারাজের
পদ্মমঙুের হবরকথামতৃ



ধাম-পক্রক্রমা সম্বজধে

“অঙনঙক বজজ্াসা করঙত পাঙরন গর, নানাস্ান ভ্রমি 
কঙর বক প্রঙয়াজন ? ববঙিিতঃ রবদ বাড়বীঙত ব’গস গথঙক 
হবরঙসবা হয়, গত অন্যত্র রাওয়ারই বা বক দরকার ?

বাড়বীঙত ব’গস থাকঙল আমরা সাধু�ঙির সবহত বমবলত 
হ’গত পাবর না । তাঁঙদর বনকে কথাবার্ম্ম া শুনবার অবসর 
পাই না,—আমাঙদর রেন কাজ না থাঙক, তেন অপকর্ম্ম  
ক’গর ববস—বাঙজ �ঙল্প গুজঙব, পবরবনন্দায়, পরচর্ম্ম ায় 
সময় কাোঙয় বদই । সাধুসঙ্ থাকঙল হবরকথা শুনঙত পাবর, 
বনজঙত্বর ববচাঙর ভ্রাবন্ত হওয়ায় গর সকল অপকর্ম্ম  ক’গর 
থাবক, তা’ হ’গত বনরর্কু্ হ’গত পাবর । ইবন্দ্রয়জ্াঙনর দ্ারা 
আমাঙদর গর অসুববধা হয়, সাধুর সঙ্ গথঙক হবরকথা 
শুনঙল আমরা গসই অসুববধার হাত গথঙক ছুেবী গপঙত পাবর । 
প্রবত মহুঙূর্ম্ম  আমাবদ�ঙক চদববীমায়া ভ�ববদ্মেুতার রাঙজম্য 
উপবস্ত করাঙচ্ । গর মহুঙূর্ম্ম  আমাঙদর কক্ষাকর্ম্ম া থাকঙব 
না, গসই মহুঙূর্ম্ম ই আমাঙদর পাবরপাবশ্বম্মক সকল বস্তু িত্রু 
হ’গয় আমাবদ�ঙক আক্রমি ক’রঙব । প্রকৃত সাধুর হবরকথাই 
আমাঙদর একমাত্র রক্ষাকর্ম্ম া । িাস্ত্র বঙলন,

সাধুসজঙ্গ �ৃষ্ণিাম—এইমাত্র চাই ।
সংসার ক্েক্িজত আর গ�াি বস্তু িাই ॥”

—শ্রীল সরস্বতবী গ�াস্বামবী প্রভুপাদ



শ্রীঅন্তদ্্বীপ
— আত্ক্িজবদি —

আত্ক্িজবদি

শ্বণম্

অন্তদ্্তীপ

সখ্যম্

পাদ-গসবিম্অচ্চম্ম িম্

�বীর্ম্ম িম্

বন্
িম্ স্ম

রণ
ম্

দা
স্যম্

রুদ্রদ্বীপ সবীমন্তদ্বীপ

গ�াদ্রুমদ্বীপ
গম

াদদ্রু
মদ্

বীপ

গকালদ্বীপঋতুদ্বীপ

মধ
ম্যদ্বী

পজহ্ণদ্বীপ



শুদ্ ভকত-          চরি-গরিু
      ভজন-অনুকলূ ।
ভকত-গসবা        পরম বসবদ্
      গপ্রমলবতকার মলূ ॥
মাধব-বতবথ       ভবক্ জননবী
      রতঙন পালন কবর ।
কৃষ্বসবত,         বসবত ববল'
      পরম আদঙর ববর ॥
গ�ৌর আমার   গর সব স্াঙন,
      করল ভ্রমি রঙ্ ।
গস সব স্ান,    গহবরব আবম,
      প্রিবয়-ভকত-সঙ্ ॥
মদৃ্বাদ্,           শুবনঙত মন,
      অবসর সদা রাঙচ ।
গ�ৌর-বববহত     কবীর্ম্মন শুবন'
      আনঙন্দ হৃদয় নাঙচ ॥

র�ুলম ূবর্ম্ম ,       গদবেয়া গমার,
      পরম আনন্দ হয় ।
প্রসাদ-গসবা,        কবরঙত হয়,
      সকল প্রপঞ্চ-জয় ॥
গর বদন �ঙৃহ,        ভজন গদবে,
      �ঙৃহঙত গ�াঙলাক ভায় ।
চরিসবীধু             গদবেয়া �্া,
      সুে না সবীমা পায় ॥
তুলসবী গদবে'        জুড়ায় প্রাি,
      মাধবঙতািিবী জাবন' ।
গ�ৌর-বপ্রয়          িাক গসবঙন
      জবীবন সাথ ম্মক মাবন ॥
ভকবতববঙনাদ        কৃষ্ভজঙন
      অনুকলূ পায় রাহা ।
প্রবত বদবঙস           পরম সুঙে
      স্ববীকার করঙয় তাহা ॥



শ্রী�ঙ্গাি�র

শ্রীগুরুপাদপদ্ম, ভক্বনৃ্দ, চবষ্ববঙৃন্দর অহহতুবক কৃপায় আমরা 
প্রবত বছঙরর মত এই বছঙরও বহু ভাঙ�ম্যর �ঙল আবার এই পরম 
শ্রীনবদ্বীপধাম পবরক্রমা করঙত সুঙরা� গপঙয়বছ । আমাঙদর প্রথম 
বদঙনর পবরক্রমা হঙচ্ শ্রীঅন্তদ্্তীঙপ । রেন শ্রীমবন্তম্যানন্দ প্রভু শ্রীল জবীব 
গ�াস্বামবী প্রভুর সঙ্ শ্রীনবদ্বীপধাম পবরক্রমা কঙরবছঙলন, বতবন প্রথম 
শ্রীঅন্তদ্্তীঙপর প্রাঙন্ত উপবস্ত শ্রী�্ান�র গদবেঙয় বদঙলন । আমরাও 
তাঁঙদর শ্রীকমলচরঙি অনুসরি কঙর, তাঁঙদর বদবম্য আঙলাচনা স্মরি 
করঙত করঙত এবং সমস্ ধামবাসবী�ঙির শ্রীপদঙরিুর জন্য বারবার 
বভক্ষা প্রাথ ম্মনা কঙর গথঙক এই শ্রীঅন্তদ্্তীঙপ প্রথম প্রঙবি কঙর আমাঙদর 
শ্রীনবদ্বীপধাম পবরক্রমা শুরু কবর । “গ�ৌর আমার গর সব স্াঙন করল 
ভ্রমি রঙ্, গস সব স্ান গহবরব আবম প্রিবয়-ভকত-সঙ্ ।”

গর শ্রী�্ান�ঙর আমরা �্ামায়বী গপবরঙয় এঙসবছ, গস ন�র 
প্রাচবীন কাঙল মহারাজ ভ�বীরথ স্াপন কঙরবছঙলন । 

এক সময় �্াঙদববীঙক সন্তুষ্ করবার জন্য ভ�বীরথ মহারাজ অঙনক 
বছর ধঙর কঙঠার তপযো করঙতন । গিি পরম্মন্ত �্াঙদববী তাঁর সামঙন 
হাবজর হঙয় বলঙলন, “মহারাজ, আবম গতামার তপযোর দ্ারা সন্তুষ্, বল 
তুবম কবী বর আমার কাঙছ চাও ?” ভ�বীরথ মহারাজ উর্ঙর বলঙলন, “গহ 
গদববী, রবদ তুবম আমার সঙ্ এই পবৃথববীঙত গনঙম আসঙব, তাহঙল আমার 
আত্বীয়-স্বজন এবং সমস্ পবৃথববীর গলাক গরহাই গপঙত পারঙবন । তুবম না 
আসঙল, আমার আর গকান উপায় গনই ।” বকন্তু �্াঙদববী রাবজ হঙলন 
না । বতবন বলঙলন, “আবম রাব না ! আবম এই পবৃথববীঙত রবদ আসব, 
তাহঙল সমস্ পাবপষ্ গলাকগুঙলা আমার জঙলর মঙধম্য স্ান করঙব আর 
মবলন হঙয় আবম নরঙক রাব ! আমার কবী লাভ হঙব ?” ভ�বীরথ মহারাজ 
তাঁঙক আশ্বাস বদঙলন, “গকন গর, মা ? রাঁরা বনষ্াম সাধু�ি কামনা-
বাসনা-ববহবীন, তাঁঙদর হৃদঙয় স্বয়ং ভ�বান্   সব সময় ববশ্রাম কঙরন—এমন 
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সাধু�ি রেন গতামার জঙল স্ান করঙব, তেন ভ�বান্    সব পাপ গতামার 
কাছ গথঙক দঙূর সবরঙয় গদঙবন । তুবম বনতম্যকাল পববত্র থাকঙব ।” গিি 
পরম্মন্ত দয়াময়বী �্াঙদববী ভ�বীরথ মহারাঙজর সঙ্ গরঙত রাবজ হঙলন ।

িঙ্খ বাবজঙয় ভ�বীরথ মহারাজ এব�ঙয় গ�ঙলন আর করুিাময়বী 
�্াঙদববী বপছঙন তাঁঙক অনুসরি করঙলন । রেন তাঁরা এই 
শ্রীনবদ্বীপধাঙমর পাি বদবঙয় রাবচ্ঙলন, তেন হঠাৎ �্াঙদববী বস্র হঙয় 
গথঙম গ�ঙলন । বকছু ক্ষি পর ভ�বীরথ মহারাজ লক্ষম্য করঙলন, �্াঙদববী 
বপছঙন আর আসঙছন না ; ভয় গপঙয় বতবন ওঁঙক েুঙঁজ গবর করবার 
জন্য ব�ঙর গ�ঙলন । বতবন গদেঙলন, �্া গদববী আর গরঙত চাইঙছন না । 
সবম্মনাি ! এবার কবী হঙব ? গকান উপায় রইল না—ভ�বীরথ মহারাজ 
এই �্ান�ঙর (মায়াপুঙর) বঙস আবার তপযো করঙত লা�ঙলন । তাঁর 
তপযোর দ্ারা সন্তুষ্ হঙল �্াঙদববী আবার তাঁর কাঙছ এঙস কথা বলঙত 
লা�ঙলন । ভ�বীরথ মহারাজ প্রাথ ম্মনা কঙর বলঙলন, “গহ মা, তুবম এব�ঙয় 
না গ�ঙল, আমার বপতৃঙলাক কেনও উদ্ার পাঙবন না । কৃপা কর, আমার 
সঙ্ চল ।” �্াঙদববী বলঙলন, “শুন বাছা, ভ�বীরথ ববীর । তুবম এোঙন 
বকছু বদন ধঙর থাক । আমরা এই মাঘমাঙস শ্রীনবদ্বীপধাঙম এঙসবছ ! 
�াল্গুঙনর গিি হঙব, আবম আবার গতামার সঙ্ রাব । তুবম বিুঙত গচষ্া 
কর—রাঁর শ্রীচরি-জল আবম, তাঁর বনঙজর বপ্রয় ধাঙম আবম এঙসবছ, 
সুতরাং আবম একো লাবলত আকাঙ্কা পিূ ম্ম হাওয়ার জন্য এোঙন থাকঙত 
চাই । �াল্গুন প ূবি ম্মমায় আমার প্রভুর জন্মবদন, আবম গসই বদঙন একবে ব্রত 
করব, তারপর গতামার সঙ্ রাব । বচন্তা কর না ।”

গসইভাঙব ভ�বীরথ মহারাজ এই �্ান�ঙর এক মাস ধঙর বাস 
কঙরবছঙলন । িাঙস্ত্র বলা হয় : গর �াল্গুন পবূি ম্মমায় �্ান�ঙর থাঙকন, 
�্ায় স্ান কঙরন, উপবাস কঙরন এবং শ্রীঙ�ৌরা্ মহাপ্রভুর ভজন 
কঙরন, বতবন সংসার পার কঙর শ্রীঙ�াঙলাক গপৌঁঙছ রান এবং তাঁর সহস্র 
পরূ্ম্ম পুরুি�িও গরহাই গপঙয় তাঁর সঙ্ শ্রীঙ�াঙলাঙক রান । গসো হঙচ্ 
এই শ্রী�্ান�ঙরর মবহমা ।

জয় শ্রীল গুরু  মহারাজ বক জয় । শ্রীনবদ্বীপধাম পবরক্রমা বক জয় ।

৭৪                  শ্রীল ভবক্বনর্ম্ম ল আচারম্মম্য মাহারাজ • শ্রীনবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য-মকু্া-মালা 



শ্রীমদ্ভক্তিদক্য়ত মাধব গ�াস্বামবী মহারাজের 
শ্রীকচতন্যজ�ৌডবীয় মে

মদবীয় শ্রীগুরুপাদপঙদ্মর 
কৃপায় পবরক্রমা করঙত 
করঙত আমরা আজঙকর 
বদঙনর প্রথম তবীথ ম্ম গপৌঙঁছ 
ব�ঙয়বছ—পজূম্যপাদ ওঁ 
ববষু্পাদ শ্রীশ্রীমদ্ভবক্দবয়ত 
মাধব গ�াস্বামবী মহারাঙজর 
শ্রীহচতন্যঙ�ৌড়বীয় মঠ । শ্রীল 
ভবক্দবয়ত মাধব মহারাজ 
আমাঙদর মঙঠর প্রবতষ্াতা 
আচারম্মম্য ওঁ ববষু্পাদ 
শ্রীশ্রীল ভবক্রক্ষক শ্রীধর 
গদবঙ�াস্বামবী মহারাঙজর 

েুব বপ্রয় গুরুভ্রাতা বছঙলন । সন্ম্যাস গ্রহি পঙূর্ম্ম  তাঁর নাম বছল শ্রীহয়গ্রবীব 
ব্রহ্মচারবী । তাঁর সম্বঙন্ আমরা শ্রীল গুরুমহারাঙজর শ্রীমঙুে বকছু শুঙনবছ ।

শ্রীল ভবক্দবয়ত মাধব মহারাজ েুব কবঠন ও দৃঢ় চবষ্ব বছঙলন । 
আমরা শুঙনবছ গর, মঙঠ প্রসাদ গনওয়ার সময় রেন মবন্দঙর ঘণ্া বাজত, 
তেন সমস্ ব্রহ্মচারবীবনৃ্দ প্রসাদ-ঘঙর এঙস হাবজর হত । এো গদঙে 
শ্রীল মাধব মহারাজ ভাবঙলন, “এো কবী ? আবম রেন পাঠ কবর তেন 
শুধু পাঁচ-ছয়জন ব্রহ্মচারবী উপবস্ত হন, আর প্রসাদ গনওয়ার সময় 
ববিজন আঙসন !” তেন কাউঙক বকছু না বঙল প্রসাদ-ঘঙর এঙস বতবন 
বম্যাসাসঙন বঙস শ্রীহচতন্যচবরতামতৃ গবর কঙর বদঙয় বলঙলন, “বকছু মঙন 
করঙবন না, আপনারা মেু বদঙয় প্রসাদ গনন আর আবম পাঠ করবছ, 
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আপনারা কান বদঙয় শুনুন ।” সমস্ বিষ্য�ি তেন লর্া গপঙলন । 
গসইরকম বছঙলন শ্রীল মাধব মহারাজ ।

আর একো কথা আঙছ । এই ঘেনা শ্রীল মাধব মহারাঙজর সন্ম্যাস 
গনওয়ার আঙ� হঙয়বছল । প্রভুপাদ শ্রীল ভবক্বসদ্ান্ত সরস্বতবী ঠাকুঙরর 
মথরুায় গরঙত হল আর তার আঙ� বতবন শ্রীল মাধব মহারাজঙক বদবল্ পাবঠঙয় 
বদঙলন বকছু ঘর-ের বম্যবস্া করবার জন্য । তেন শ্রীল মাধব মহারাঙজর 
জন্মাষ্মবী বদঙন গরেঙন মথরুায় গরঙত হল । সাধারিভাঙব জন্মাষ্মবী বদঙন আমরা 
সারা বদন রাত পরম্মন্ত উপবাস কবর আর রাঙত বকছু ‘অনুকল্প’ প্রসাদ (বকছু 
�ল, ছানা, আল,ু প্রভৃবত) গ্রহি কবর । বকন্তু ওই বদন শ্রীল মাধব মহারাজঙক 
বদবল্ গরঙত হল, সুতরাং শ্রীল প্রভুপাদ ভাবঙলন, “ওর েুব গুরুত্বপিূ ম্ম গসবা 
গসোঙন আঙছ । গরন পবরশ্রম কঙর লিাবন্ত না হয়, ওঙক ভালভাঙব প্রসাদ 
গ্রহি করঙত হঙব ।” তেন, গর একজন গসবকবে শ্রীল প্রভুপাঙদর জন্য রান্া 
করঙতন, গসই গসবকবেঙক শ্রীল প্রভুপাদ আঙদি বদঙলন, “কাল হয়গ্রবীব 
বদবল্ রাঙচ্, এর জন্য বকছু প্রসাদ বম্যবস্া কঙর দাও—অন্, ডাল, প্রভৃবত ওঙক 
বদঙয় দাও ।” গসবকবে অবাক হঙয় গ�ঙলন, “গবাধ হয় প্রভুপাদ ভুঙল গ�ঙছন 
গর, কাল ত জন্মাষ্মবী (উপবাস) । ওঁঙক মঙন করাঙত হঙব বক না ?” তেন 
বতবন ইতস্ত কঙর বলঙলন, “প্রভুপাদ, কাল জন্মাষ্মবী…” শুঙন প্রভুপাদ 
তক্ষবি উর্ঙর বলঙলন, “আবম জাবন ত !! আমাঙক বিক্ষা গদওয়ার দরকার 
গনই !”  প্রভুপাঙদর �জম্মন শুঙন ব্রহ্মচারবী ভয় গপঙয় পাবলঙয় গ�ঙলন আর সব 
বঠক মত বম্যবস্া কঙর বদঙলন । বকন্তু মাধব মহারাঙজর মন বছল েুব কবঠন—
প্রভুপাঙদর আঙদি শুনঙলই বতবন ইতস্ত করঙলন আর অন্ গ্রহি করঙলন 
না । বতবন রান্াঘঙর ব�ঙয় গসবকবেঙক বলঙলন, “রবদ গেঙত হয়, আবম সাব,ু 
বকছু সববজ আর ছানা গনব, অন্-ডাঙলর দরকার গনই ।” শ্রীল প্রভুপাঙদর 
আর একজন ববেম্যাত বিষ্য বছল—প্রঙ�সর বনবিকান্ত সান্ম্যাল (ভবক্সুধাকর 
প্রভু) । তাঁর মন বছল অন্য রকম, তাঁর অতম্যন্ত চরম আনু�তম্য বছল—রবদ 
প্রভুপাদ তাঁঙক জন্মাষ্মবী বদঙন অন্ গ্রহি করঙত বঙল বদঙতন, তেন বতবন 
বলঙতন, “আমার অন্ গ্রহি করঙত হঙবই ।” বকন্তু শ্রীল মাধব মহারাজ 
ভাবঙলন, “না, না, ঐ সব দরকার গনই, আমার িবক্ রঙথষ্ আঙছ, আবম 
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কাজো করব আর রবদ প্রভুপাঙদর ইচ্া গর আমার এই উপবাস বদঙন বকছু 
গেঙত হয়, তেন আবম অনুকল্প প্রসাদ গনব ।”

শ্রীল গুরুমহারাজ আর একো কথা তাঁর সম্বঙন্ বলঙলন । একবদন 
শ্রীঙ�ৌড়বীয় মঙঠ উৎসব বছল । সারা বদন উৎসব বনঙয় বম্যস্ হঙয় শ্রীল মাধব 
মহারাজ (হয়গ্রবীব প্রভু) হবরনাম করঙত সময় গপঙলন না বঙল উৎসঙবর পর 
রাত দুপুর ছাঙদ ব�ঙয় হবরনাম করঙত লা�ঙলন । হবরনাম করার রব শুনঙল 
শ্রীল গুরু মহারাজ (শ্রীল ভবক্রক্ষক শ্রীধর গদবঙ�াস্বামবী মহারাজ) ছাঙদ 
গ�ঙলন আর মাধব মহারাজঙক গদঙে বলঙলন, “প্রভু, ঘুবমঙয় রান । কাল 
ম্লারবতঙত গভার চারো বাঙজ উঠঙত হঙব । কত মালা কঙরঙছন ?” 
মাধব মহারাজ বলঙলন, “৫ হঙয়ঙছ ।” শ্রীল গুরু মহারাজ বলঙলন, “এো 
রঙথষ্ । ঘুবমঙয় রান । ববশ্রাম করঙল আপবন কালঙক আঙরা গববি গসবা 
করবার জন্য িবক্ পাঙবন । নাম সংেম্যা পিূ ম্ম করঙত গচষ্া করঙল আপনার 
গকান িবক্ থকঙব না—কালঙক বকছু করঙত পারঙবন না ।”

গসো হঙচ্ আমাঙদর লাইন (�বতপথ) । শ্রীল প্রভুপাদ বলঙলন 
গর, আমাঙদর গসবা দরকার । গসবা-প্রববৃর্ সব বকছু বদঙত পাঙর ।  
“এতৎ সর্ম্ম ং গুঙরৌ ভক্ম্যা পুরুঙিা হ্যঞ্জসা জঙয়ৎ : গুরুভবক্ দ্ারা মানুি 
অনায়াঙস সকল সত্ত্ব-রজঃ-তঙমাগুি জয় কবরঙত সমথ ম্ম হয় ।” আমরা 
জড়ইবন্দ্রয়গুঙলা দমন করঙত পাবর না, বকন্তু গুরু-চবষ্ব-গসবা দ্ারা 
সব অনায়াঙস দমন করা হয় । সমস্ িাঙস্ত্র এো বলা হয় । মহাপ্রভুর 
সময় সব বনয়মকানুন েুব কবঠন বছল । মহাপ্রভু বলঙলন, “আবম শুধু 
লােপবতর ঘঙর প্রসাদ গ্রহি করব—গর প্রবতবদন এক লক্ষ হবরনাম 
কঙরন (৬৪ বার মালা কঙরন), আবম তার ঘঙর এঙস প্রসাদ গ্রহি 
করব ।” মহাপ্রভু এো বলঙলন, বকন্তু ওই সময়ও সবাই এক লাে হবরনাম 
করঙতন না । পঙর রেন শ্রীল স্বামবী মহারাজ এঙসবছঙলন, বতবন বলঙলন, 
“১৬ বার মালা করঙত হঙব ।” বকন্তু সবাই ১৬ বারও মালা করঙতন না । 
হবরনাম করা উবচত বকন্তু গসবা দ্ারা হবরনাম করঙত হঙব ।

অতুঃ শ্রী�ৃষ্ণিামাক্দ ি রজবদ্গাহ্যক্মক্ন্দকয়ুঃ ।
গসজবানু্জখ ক্হ ক্েহ্াজদৌ স্বয়জমব সু্রত্যদুঃ ॥
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“অতএব শ্রীকৃঙষ্র চকু্ষকি ম্মাবদ গ্রাহ্য নয় ; রেন জবীব 
গসঙবান্মেু হন অথ ম্মাৎ বচৎস্বরূঙপ কৃঙষ্ান্মেু হন, তেনই অপ্রাকৃত 
বজহ্বাবদ-ইবন্দ্রঙয় কৃষ্নামাবদ স্বয়ংই স্বূর্ম্ম  লাভ কঙর ।” গসবা করা 
দরকার । প্রথমত গসবা, আর গসবাো আসল গসবা হঙত হয় নতুবা 
সাধঙকর গচষ্া অন্য বদঙক রাঙব । অহংকার রবদ এঙস রায়, তেন 
অহঙ্কাঙরর চাঙপ আপনার গনৌকা ডুঙব  রাঙব ।  অহংকার গছঙড় গুরু-
চবষ্বঙক সন্তুষ্ করঙত গচষ্া করঙল চরম কলম্যাি বস্তু লাভ হঙব ।

ব্রহ্মচাঙরম্মম্যর সময় হয়গ্রবীব প্রভু মাঙি মাঙি শ্রীল ভবক্ রক্ষক 
শ্রীধর গদবঙ�াস্বামবী মহারাঙজর সঙ্ প্রচাঙর গরঙতন । তাঁরা এক সঙ্ 
মাদ্রাঙস গরঙতন, গ�াদাবরবী তবীঙর শ্রীরামানন্দ গ�ৌড়বীয় মঠ আববষ্ার 
করঙলন । শ্রীলমাধব মহারাজ শ্রীল শ্রীধর মহারাঙজর প্রবত েুব গস্হ, 
ভাঙলাবাসা করঙতন—বতবন তাঁঙক বড় ভাইঙয়র মত মান্য করঙতন । 
মাঙি মাঙি বতবন শ্রীহচতন্য সারস্বত মঙঠ আসঙতন ।

শ্রীল প্রভুপাঙদর অপ্রকে-লবীলার পর শ্রীল মাধব মহারাজ অঙনক 
বার গুরু মহারাজঙক বলঙতন গর, শ্রীল গুরু মহারাজঙক শ্রীঙ�ৌড়বীয় মঙঠর 
আচাঙরম্মম্যর ভার গ্রহি করঙত হঙব বকন্তু শ্রীল গুরু মহারাজ গসো চাইঙলন 
না । বতবন বলঙলন, “তাঁরা সবাই চাইঙলন গর আবম আচারম্মম্য হব বকন্তু 
রবদ আবম আচারম্মম্য হতাম, তেন মাধব মহারাজ, গকিব মহারাজ, রারাবর 
মহারাজ, ইতম্যাবদ কেনও আচারম্মম্য হঙত পারঙতন না । গরঙহতু আবম বিষ্য 
গ্রহি করলাম না, গসঙহতু তাঁরা বিষ্য গ্রহি করঙত লা�ঙলন । পঙর মাধব 
মহারাজও বলঙলন গর, আবম রাজা নই, বরং আবম মন্ত্রবীর মত । বতবন 
বলঙলন গর, আবম ভাঙলা উপঙদি বদঙত পাবর, আমার পারদবি ম্মতা আঙছ, 
বকন্তু আবম রাজার কাজ করঙত পারতাম না—আবম কাজ বনঙজর হাঙত 
বনঙয় গপ্রাগ্রাম চালাঙত পারতাম না  ।” পরন্তু শ্রীল মাধব মহারাজ শ্রীল গুরু 
মহারাঙজর কাঙছ সন্ম্যাস গ্রহি করঙত ইচ্া করঙলন বকন্তু এক বদন বতবন 
গুরু মাহারাঙজর কাঙছ এঙস তাঁর চরঙি পঙড় বলঙলন, “মহারাজ, আবম 
মঙন করলাম আপনার কাঙছ সন্ম্যাস বভক্ষা করঙত বকন্তু আবম মায়াপুর 
চচতন্য মঠ গছঙড় বদঙত পারব না । আবম জাবন আপবন গসোঙন ব�ঙর 
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আসঙবন না, গসই জন্য আবম আপনার কাঙছ সন্ম্যাস বনঙত পারব না । বকন্তু 
আপবন কৃপা করুন, আমাঙক সন্ম্যাস নাম বনবম্মাচন কঙর গদন ।” তেন শ্রীল 
গুরু মহারাজ তাঁঙক নাম বদঙলন ‘শ্রীল ভবক্দবয়ত মাধব মহারাজ’ । 

শ্রীল মাধব মহারাজ তাঁর বিষ্য�ঙির সর্ঙুে বনঙজর আচার-আচরঙি 
েুব দৃঢ় বনেুতঁ গুরুর আদি ম্ম গদোঙতন বকন্তু শ্রীল গুরু মহারাঙজর কাঙছ 
এঙস বতবন বিশু বা পুতুঙলর মত বম্যবহার করঙতন—গকান বাধা বনঙিধ 
রইল না, রবদও বিষ্য�ি তাঁর সঙ্ আসঙতন, তাঁঙদর সর্ঙুে তাঁর গকান 
স্বাধবীনতা থাকত না । বতবন বনঙচর তলায় শুঙয় থাকঙতন, মাঙি মাঙি ভাজা 
অন্, পাঙকাড়া প্রভৃবত গেঙতন আর শ্রীল গুরু মহারাঙজর প্রবত অঙবাধ 
ভাঙব বম্যবহার করঙতন । বকন্তু বাবহঙর রেন বতবন আলাদা থাকঙতন, বতবন 
েুব কঙঠার আচারম্মম্য আর সমস্ বনয়মকানুন অনুসাঙর চলঙতন গরন তাঁর 
বিষ্য�ি ভুল ধারিা কঙরন না ।

তাছাড়া আবম শুঙনবছ গর, এক সময় শ্রীল মাধব মহারাঙজর একজন 
বিষ্য একজন গলাকঙক ঘাড় ধঙর শ্রীল মাধব মহারাঙজর কাঙছ বনঙয় এঙন  
বলঙলন, “গুরুঙদব, এইো গদেুন  । এই গলাক আপনার ববরুঙদ্ বল�ঙলে 
ববতরি কঙর রাঙচ্ !” শ্রীল মাধব মহারাজ বলঙলন, “বঠক আঙছ । 
গলাকবেঙক গছঙড় দাও । আবম কা�জো গদেঙত চাই ।” কা�জো গদঙে 
শ্রীল মাধব মহারাজ বলঙলন, “এোঙন রা গলো আঙছ, গসো গকান বড় 
বম্যাপার নয় । আবম এর চাইঙত অঙনক োরাপ ! গদে, তুবম গদাকাঙন 
ব�ঙয় বমবষ্ বনঙয় এস ।” শ্রীল মাধব মহারাজ ওই োরাপ গলাকবেঙক 
বমবষ্ োওয়াঙলন । গসো হঙচ্ “প্রবতবহংসা তম্যাবজ অঙন্য করবব পালন” । 
আমাঙদর গুরুবঙ� ম্মর কাছ গথঙক এই সব বিক্ষা গ্রহি করঙত হঙব ।

আমাঙদর শ্রীঙ�ৌড়বীয়-পর্ম্ম -তাবলকা অনুসাঙর আমরা প্রবতবছর 
শ্রীল মাধব মহারাঙজর আববভম্ম াব ও বতঙরাভাব বতবথ স্মরি করঙত করঙত 
এই চবষ্ব-ঠাকুঙরর কমল-চরঙি প্রাথ ম্মনা কবর গর, বতবন গরোঙন অবস্ান 
করুন না গকন আমাঙদর কৃপা দান করঙত পারঙবন ।

জয় শ্রীল ভবক্দবয়ত মাধব মহারাজ  বক জয় ।
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পরম করুি  পহুঁ দুই জন
 বনতাই গ�ৌরচন্দ্র ।
সব অবতার-          সার বিঙরামবি
 গকবল আনন্দ কন্দ ॥১॥

 (গকবলই আনন্দ কন্দ)
(বনতম্যানন্দ গ�ৌরচন্দ্র গকবলই আনন্দ কন্দ)
ভজ ভজ ভাই            চচতন্য-বনতাই
 সুদৃঢ় ববশ্বাস কবর’ ।
ববিয় ছাবড়য়া          গস রঙস মবজয়া
 মঙুে বল হবর হবর ॥২॥

  (মঙুে বল গ�ৌরহবর)
(ববিয়-কথা পবরহবর’ মঙুে বল গ�ৌরহবর)
(গ্রামম্য-কথা পবরহবর’ মঙুে বল গ�ৌরহবর)
 গদে ওঙর ভাই             বত্রভুবঙন নাই
 এমন দয়াল দাতা ।

         (এমন দয়াল গক বা আঙছ)
      (বনতাই গ�ৌঙররমত এমন)
       (মর গেঙয়ও নাম গপ্রম রাঙচ)
        (এমন দয়াল গক বা আঙছ)

পশুপােবী িুঙর             পািাি ববদঙর
 শুবন’ রার গুি-�াথা ॥৩॥
সংসার মবজয়া            রবহবল পবড়য়া
 গস পঙদ নবহল আি ।
আপন করম               ভুঞ্জায় িমন
 কহঙয় গলাচন দাস ॥৪॥



শ্রীিন্িাচাজরম্ম্যর রবি

আপনাঙদর সবাইঙয়র জানা উবচৎ গরোঙন আমরা এঙসবছ আর 
গকন আমরা এোঙন এঙসবছ । এো হঙচ্ েবই গুরুত্বপিূ ম্ম স্ান । এো  
হঙচ্ শ্রীনন্দনাচাঙরম্মম্যর ভবন বা বাড়বী । 

আপনারা জাঙনন গর, শ্রীঙ�ৌরা্ মহাপ্রভু মায়াপুঙর আর 
শ্রীবনতম্যানন্দ প্রভু একচক্রা ধাঙম আববভ ূম্মত হঙয়বছঙলন (একচক্রা গ্রাঙমর 
নাম এেন হঙচ্ ববীরচন্দ্রপুর) । শ্রীঙ�ৌরা্ মহাপ্রভু হঙচ্ন রাধা-কৃঙষ্র 
বমবলত ববগ্রহ আর শ্রীবনতম্যানন্দ প্রভু হঙচ্ন স্বয়ং বলরাম (আমরা 
কবীর্ম্ম ঙনও �াই ‘বলরাম চহল বনতাই’) । আলাদা স্বরূপ অবলম্বন কঙরও 
কৃষ্ ও বলরাম বা গ�ৌর ও বনতম্যানন্দ ‘দুই গদঙহ একই রূপ’ ।
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রেন শ্রীমবন্তম্যানন্দ প্রভু ১২ বছঙরর বলক বছঙলন, তেন বতবন 
এক সন্ম্যাসবীর সঙ্ একচক্রা ধাম গছঙড় বদঙয় সব ভারতবিম্ম ঘুরঙত 
লা�ঙলন । গিঙি, বনৃ্দাবঙন গপৌঁঙছ ব�ঙয় বতবন সব সময় কৃষ্ঙপ্রঙম 
ববভাববত হঙয় কৃষ্ঙক গকাঁজা করঙত করঙত এক বদন চদব বািবী 
গপঙয়বছঙলন গর, “কৃষ্ এেন গ�ৌরা্রূঙপ অবতবীি ম্ম হঙয়ঙছন আর 
নবদয়ায় বাস করঙছন, তথায় ব�ঙয় তুবম কৃষ্ঙক পাঙব ।” শ্রীবনতম্যানন্দ 
প্রভু তকু্ষবন বনৃ্দাবন গছঙড় বদঙয় নবদ্বীঙপ ব�ঙয়বছঙলন—পা�ঙলর মত 
গহঁঙে গহঁঙে গকান বদন বকছু দুধ গপঙলন, গকান বদন উপবাস করঙতন । 
গসই ভাঙব বতবন মায়াপুর ধাঙম প্রঙবি করঙলন । গকাথায় বতবন প্রথম 
এঙসবছঙলন ? এোঙন, শ্রীনন্দনাচাঙরম্মর ভবন ।

শ্রীনন্দনাচারম্মম্য প্রভু এক মহাভা�বত ভক্ বছঙলন গর, নবদ্বীঙপ 
তাঁর সহধবমম্মনবী শ্রীসুঙদববীমাতার সঙ্ �্াতঙে বসবাস করঙতন । 
শ্রীবনতম্যানন্দ প্রভুর সূরম্মসম গতজ গদঙে উবন তাঁঙক বচনঙত না গপঙরও 
ভবক্ভঙর তাঁঙক পজূাবদ করঙতন এবং ববনবীতভাঙব তাঁঙক �ঙৃহ থাকঙত 
অনুঙরাধ করঙলন । তাই বনতম্যানন্দ প্রভু শ্রীনন্দনাচাঙরম্মম্যর বাবড়ঙত 
কঙয়ক বদন কাবেঙয়বছঙলন ।

এবদঙক মহাপ্রভু গের গপঙলন গর, বনতম্যানন্দ প্রভু এঙস ব�ঙয়ঙছন  । 
গসাজা কথা ভক্�িঙক বলঙত না গপঙর তাঁঙক বকছু অজুহাত বদঙত 
হল । প্রথম উবন ভক্�িঙক বলঙলন, “বদন দুই পঙর মায়াপুঙর একজন 
মহাপুরুি আসঙবন ।” ভক্�ি কথাো বঠক বিুঙত না গপঙর বকছু উর্র 
বরঙলন না । পঙর মহাপ্রভু আবার বলঙলন, “আবম  আজ রাত একো 
অদু্ভত স্বনে গদঙেবছ গর, এক তালধ্বজ রথ আমার বাবড়র সামঙন এঙস 
থামঙলা । গসোন গথঙক একজন মহাপুরুি গনঙম এঙস বারবার বলঙলন, 
‘বনমাবি পবডিঙতর বাবড় গকাথায় ?’ বতবন বনচিয়ই মায়াপুঙর আঙছন । 
গতামরা রাও, ওঁঙক েুঙঁজ গবর কঙর আঙনা !”

গররকম মায়াপুঙরর অবস্া আপনারা আজ গদেঙত পাঙচ্ন, 
গসরকম তা ওই সময় বছল না—অঙনক বাবড়, বড় মঠ-মবন্দর বছল না, 
বকছু ববঙিি ভাঙব বছল না, মায়াপুর বছল এক গছাে গ্রাম গরোঙন গবাধ 
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হয় শুধু দি-ববি বাবড় বছল । পরন্তু গরা�পবীঠ গথঙক নন্দনাচঙরম্মম্যর 
বাবড় পরম্মন্ত অঙনক বাবড়ও বছল না—বকন্তু ভক্�ি বনতম্যানন্দ প্রভুঙক 
গকাথাও েুঙঁজ গপঙলন না এবং মহাপ্রভুর কাঙছ ব�ঙর এঙস বলঙলন 
গর, গকউ আঙসন বন । তেন মহাপ্রভু বলঙলন, “গতামরা ওঁঙক েুঙঁজ 
গপঙল না ? তাই আবম বনঙজই রাব !” 

গসরকম বছল গ�ৌর-বনতাইঙয়র লবীলা—শ্রীমন বনতম্যানন্দ প্রভু 
ভাবঙলন, “আমার জন্য, আমাঙক বনঙয় আনঙত আমার প্রভুঙক বনঙজ 
আসঙত হয় ।” অন্যবদঙক, বনতম্যানন্দ  প্রভু এত �ঢ়ূ, এত গুহ্য—তাঁঙক 
বক সহঙজ েুঙঁজ পাওয়া রায় ? সবাই বক বনতম্যানন্দ প্রভুর দি ম্মন গপঙত 
পাঙরন ? সবাই বক বনতম্যানন্দ প্রভুর কৃপা গপঙত পাঙরন ? না । তাঁঙক 
েুঙঁজ গবর করঙত এত সহজ নয় ।

তাই মহাপ্রভু সরাসবর নন্দনাচারম্মম্য ভবঙন এঙস হাবজর হঙলন । 
গকৌতহূলবী হঙয় ভক্�িও ওঁর সঙ্ এঙসবছঙলন । রেন মহাপ্রভু 
নন্দনাচাঙরম্মম্যর ভবঙন প্রঙবি করঙলন, তেন বনতম্যানন্দ প্রভু বারান্দায় 
বঙস বছঙলন । তাঁর প্রাঙিশ্বর গ�ৌরহবরঙক গদঙে বনতম্যানন্দ প্রভু ওঁর 
বদঙক �ভবীরভাঙব তাকাঙলন আর ওঁর প্রবত গপ্রঙম ববঙভার হঙয় মবূছম্মত 
হঙয় পড়ঙলন । গসই ভাঙব ওঁঙদর বমলন হঙয়বছল ।

তেন, মহাপ্রভুও গপ্রঙম ববঙভার হঙয় বনতম্যানন্দ প্রভুঙক গকাঙল 
তুঙল বনঙলন এবং ওঁঙক আবল্ন করঙলন । গকালাকুবল কঙর উভয় 
গপ্রঙম ববভাববত হঙয় কাঁদঙত শুরু করঙলন । সবাই ভক্�ি—হবরদাস 
ঠাকুর, শ্রীবাস পবডিত, চন্দ্রঙিের আচারম্ম, ইতম্যাবদ—গসই রকম বমলন 
গদঙে অবাক হঙয় পঙড় মহানঙন্দ কবীর্ম্মন শুরু করঙলন । 

তারপর মহাপ্রভু শ্রীবনতম্যানন্দ প্রভুঙক বনঙয় ভক্�ঙির সঙ্ শ্রীবাস 
পবডিঙতর বাবড়ঙত চঙল গ�ঙলন । গসোঙনই বনতম্যানন্দ প্রভু গববির 
ভাঙ� সময়  শ্রীবাস পবডিত ও তাঁর সহধবমম্মিবী মাবলনবী গদববীর পুত্ররূঙপ 
থাকঙতন ।

গসইজন্য, চবষ্ঙবর আনু�ঙতম্য থাকঙল সব গদো রায়—নইঙল বকছু 
না করঙল, বকছু না শুনঙল, বকছু গদো রাঙব না, বকছু �ল হঙব না ।
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এই মঠো অতম্যান্ত পজূনবীয় 
মহাহবষ্ব এবং আমাঙদর পরম 
গুরু মহারাজ ওঁ ববষু্পাদ শ্রীল 
ভবক্রক্ষক শ্রীধর গদবঙ�াস্বামবী 
মহারাঙজর গুরুভ্রাতা—শ্রীল ভবক্-
সার্ গ�াস্বামবী মহারাজ—প্রবতষ্া 
কঙরঙছন । আপনাঙদর জানা উবচত, 
শ্রীল ভবক্সার্ গ�াস্বামবী মহারাজ 
গক বছঙলন, কবী কবী সম্বন্গুঙলা তাঁর 
সঙ্ আমাঙদর আঙছ আর এই 
সম্বন্গুঙলা মঙন রােঙত হঙব কারি 

সম্বন্জ্ান না হঙল, অবভঙধয় ও প্রঙয়াজন আসঙব না ।
শ্রীল ভবক্সার্ গ�াস্বামবী মহারাজ ভ�বান্ শ্রীল ভবক্বসদ্ান্ত 

সরস্বতবী ঠাকুঙরর বিষ্য বছঙলন (তাঁর ব্রহ্মচারবী নাম বছল শ্রীঅপ্রাকৃত 
প্রভু) । রেন শ্রীল ভবক্বসদ্ান্ত সরস্বতবী ঠাকুর তাঁর বনতম্যলবীলায় প্রঙবি 
করঙলন, তেন শ্রীল ভবক্সার্ গ�াস্বামবী মহারাজ (অপ্রাকৃত প্রভু) েুব 
ববরষ্ প্রচারক ব্রহ্মচারবী হঙয়ও ব্রহ্মচারবী আশ্রম পবরতম্যা� কঙর বনঙজর 
বাবড়ঙত েুব দুঃে কঙষ্ চঙল ব�ঙয়বছঙলন । তাঁর জন্মস্ান পাত্রসাঙয়র 
গ্রাঙম—আমাঙদর গর মঠ গবতুঙড় আঙছ, গসো তার পাঙি । বকছু বদন 
পর শ্রীল শ্রীধর গদবঙ�াস্বামবী মহারাজ গসোঙন এঙস বলঙলন, “প্রভু, 
আপবন সংসার করঙছন, রা গহাক । বকন্তু আপবন এোঙন থাকঙল 
গক মহাপ্রভু ও শ্রীল প্রভুপাঙদর কথা এই পবৃথববীঙত প্রচার করঙবন ? 
আপনার কত গসবা-প্রচার অবধকার আঙছ, আপনাঙক ব�ঙর গরঙত 
হঙবই ।” তেন শ্রীল অপ্রাকৃত প্রভু বলঙলন, “রবদ আপবন আমাঙক 
সন্ম্যাস গদঙবন, তঙব আবম আবার সব গছঙড় বদঙয় ব�ঙর আসব ।” 
শ্রীল শ্রীধর মহারাজ তাঁঙক সন্ম্যাস ও নাম ‘ভবক্সার্ গ�াস্বামবী 
মহারাজ’ বদঙয়বছঙলন । বতবন ওই সময় গথঙক প্রচার-গসবায় ব�ঙর 
এঙসবছঙলন । 
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শ্রীল ভবক্সার্ গ�াস্বামবী মহারাজ বববভন্ জায়�ায় প্রচার 
করঙত শুরু করঙলন । বতবন শ্রীল প্রভুপাঙদর অভবীষ্ গর কৃষ্কথা 
সব পবৃথববীঙত ববতরি হঙয় রাঙব সম্পিূ ম্ম করঙত গচষ্া কঙর লন্ডঙনও 
ব�ঙয়বছঙলন, গসোঙনও বতবন অঙনক কষ্ সহ্য কঙর প্রচার করঙত 
করঙত এক গছাে গকন্দ্র স্াপন কঙরবছঙলন । তাঁর মবন্দর কলকাতায়ও 
আঙছ, জলপাইগুবড়ঙতও আঙছ । তাঁর জবীবঙন শ্রীল ভবক্সার্ 
গ�াস্বামবী মহারাজ বববভন্ স্াঙন ২৪েবী গকন্দ্র স্াবপত করঙলন, তার 
মঙধম্য বতবন বনৃ্দাবঙন ইমবলতলায় মঠও স্াপন কঙরবছঙলন গরোঙন 
কৃষ্ বঙস বঠক কঙরবছঙলন গর, বতবন রাধারািবীর ভাব ও কাবন্ত চুবর 
কঙর গ�ৌরা্ মহাপ্রভুর রূঙপ অবতবীি ম্ম হঙবন । শ্রীল ভবক্সার্ 
গ�াস্বামবী মহারাজ অমাঙদর শ্রীহচতন্য সারস্বত মঙঠও সব সময় বববভন্ 
ভাঙব সাহারম্য করঙতন, ববঙিি ভাঙব পবরক্রমার সময় ও বভক্ষা 
বনঙয় । তারপর, অবঙিঙি বতবন এই মঠ প্রবতবষ্ত কঙরবছঙলন গরোঙন 
শ্রীঙ�ৌর-বনতম্যানন্দ প্রভুর প্রথম বমলন হঙয়বছল । শ্রীল শ্রীধর মহারাজ 
তেন তাঁর সঙ্ এই জবম গদেঙত ব�ঙয়বছঙলন—তাঁঙক অঙনক উপঙদি 
বদঙয়বছঙলন বক রকম মবন্দর হঙব, বক রকম নাে মবন্দর হঙব, ইতম্যাবদ ।

শ্রীল ভবক্সার্ গ�াস্বামবী মহারাঙজর সম্বঙন্ আঙরা অঙনক কথা 
আঙছ । বতবন ১৯৪০ সাঙল সন্ম্যাস গনওয়ার পঙর সব সময় শ্রীল গুরু 
মহারাঙজর সঙ্ সম্পকম্ম রােঙতন । আমাঙদর শ্রীল গুরুঙদব—ওঁ 
ববষু্পদ জ�দ্গুরু শ্রীল ভবক্সুন্দর গ�াববন্দ গদবঙ�াস্বামবী মহারাজ—
বলঙলন: 

“এক সময় সভাপবতর বসংহাসন গ্রহি কঙর শ্রীল ভবক্সার্ 
গ�াস্বামবী মহারাজ এক বববিষ্ পাঠ বদঙয়বছঙলন । বতবন গসোঙন 
‘বসংহ অবঙলাকন’ িব্দ প্রঙয়া� করঙলন । বতবন বলঙলন, ‘আমরা সব 
পবৃথববীঙত প্রচার কঙর রাবচ্ বকন্তু মাঙি মাঙি আমরা বপছঙন ব�ঙর 
তাকাই গর, শ্রীল শ্রীধর মহারাজ আমাঙদর প্রচাঙর েুিবী হন বক না ।’ 
‘বসংহ অবঙলাকন’ মাঙন রেন বসংহ রাঙচ্, তেন বকছু এব�ঙয় গ�ঙল 
ও বপছঙন ব�ঙর তাকায়, গদেঙছ, পবরঙবি বনরাপদ বক না, সব বস্র বক 
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না । গসইভাঙব শ্রীল ভবক্সার্ গ�াস্বামবী মহারাজও বঙল বদঙয়ঙছন গর, 
সমস্ প্রচারক�ি বারবার বপছঙন ব�ঙর তাকান, গদেঙছন, শ্রীল গুরু 
মহারাজ তাঁঙদর প্রচার অনুঙমাদন কঙরন বক না । শ্রীল গ�াস্বামবী মহারাজ 
শ্রীল ভবক্বসদ্ান্ত সরস্বতবী গ�াস্বামবী ঠাকুঙরর বপ্রয়তম বিষ্য বছঙলন—
শ্রীল সরস্বতবী ঠাকুর তাঁর উপর বনভম্মর করঙতন । গ�ৌড়বীয় বমিঙন অতম্যন্ত 
বনরুপম অবস্ায় গথঙকও বতবন আমাঙদর শ্রীল গুরু মহারাঙজর প্রবত 
অঙনক গস্হ ও ভাঙলাবাসা করঙতন  । আবম জবীবঙন কেনও গদবে বন 
গর, শ্রীল ভবক্সার্ গ�াস্বামবী মহারাজ শ্রীল গুরু মহারাঙজর ববরুঙদ্ 
গরঙতন—গর শ্রীল গুরু মহারাজ বঙল বদঙতন, তাই অনুসাঙর, প্রায় 
অন্ভাঙব, বতবন চলঙতন । বকন্তু বতবন অন্ বছঙলন না—তাঁর শ্রীল গুরু 
মহারাঙজর প্রবত দৃঢ় ববশ্বাস বছল ।”

শ্রীল শ্রীধর গদবঙ�াস্বামবী মহারাজ শ্রীল ভবক্সার্ গ�াস্বামবী 
মহারাঙজর গুরুভাই ও সন্ম্যাস গুরু বছঙলন তব ু বক রকম উবন গুরু 
মহারাজঙক সর্ান করঙতন ? প্রবত বছর শ্রীল গ�াস্বামবী মহারাঙজর 
বিষ্য�ি ভাঙলা কঙর ওঁঙদর জন্মবদঙন বম্যাসপজূা মঙহাৎসব আঙয়াজন 
করঙতন আর গসই বদন শ্রীল গ�াস্বামবী মহারাজ বনঙজ শ্রীহচতন্য সারস্বত 
মঙঠ ব�ঙয় শ্রীল শ্রীধর মহারাজঙক বনমন্ত্রি করঙতন । শ্রীল শ্রীধর মহারাজ 
সাধারিভাঙব গকান মঙঠ গরঙতন না, বকন্তু শ্রীল গ�াস্বামবী মহারাঙজর মঙঠ 
(এই শ্রীনন্দনাচারম্মম্য ভবঙন) বতবন আসঙতন । শ্রীল গ�াস্বামবী মহারাজ 
শুধু বনমন্ত্রি বদঙতন না—ওঁর জন্ম বদঙন উবন বিষ্য�ঙির কাছ গথঙক রত 
দবক্ষিা-প্রিামবী-উপহারই গপঙতন, সব বকছু বতবন তাঁর বিক্ষা-গুরু এবং 
সন্ম্যাস-গুরু শ্রীল শ্রীধর গদবঙ�াস্বামবী মহারাজঙক বদঙয় বদঙতন । 

অসুস্াবস্া গদোঙয় শ্রীল শ্রীধর গদবঙ�াস্বামবী মহারাজ একবার তাঁর 
জন্ম বদঙন আসঙত পারঙলন না । তেন শ্রীল গ�াস্বামবী মহারাজ বলঙলন, 
“প্রবত বছর শ্রীল শ্রীধর মহারাজ আঙসন এবং আবম আর এক বছর আয় ু
পাই বকন্তু এই বছর বতবন আসঙত পারঙলন না বঙল আবম আর আ�ামবী 
বছর বাঁচব না ।” গসো বঙল আর কঙয়ক মাস পর (১৩৭১ ব্াব্দ ; ইং 
২৬ গম ১৯৬৪) বতবন বনতম্য লবীলায় প্রঙবি কঙর চঙল গ�ঙলন ।
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তারপর এোঙন আচারম্মম্য বছঙলন শ্রীল ভবক্সুহৃদ অবকঞ্চন 
গ�াস্বামবী মহারাজ । আমাঙদর শ্রীল গুরুঙদবঙক বতবন েুব 
ভালবাসঙতন । ১৯৯৫ সাঙল রেন আমাঙদর মঙঠ শ্রীল শ্রীধর 
মহারাঙজর ১০০ বছর উৎসব বছল, শ্রীল গুরুঙদব আমাঙক আঙদি 
বদঙলন, “শ্রীল ভবক্সুহৃদ অবকঞ্চন গ�াস্বামবী মহারাজ ও শ্রীল 
ভবক্কুমদু সন্ত গ�াস্বামবী মহারাজ আসঙত গচঙয়ঙছন, তুবম ওঁঙদরঙক 
বনঙয় এস ।” আবম অম্যাম্বাঙসডর �াবড়ঙত (গর এেনও নবদ্বীপ মঙঠ 
আঙছ) ড্রাইভারঙক বনঙয় এোঙন এঙসবছলাম—শ্রীল সন্ত গ�াস্বামবী 
মহারাজ ও শ্রীল অবকঞ্চন মহারাজঙক বনঙয়বছলাম ।

মদবীয় গুরুপাদপদ্ম শ্রীল ভবক্ সুন্দর গ�াববন্দ গদবঙ�াস্বামবী মহারাজ 
শ্রীল ভবক্সার্ গ�াস্বামবী মহারাঙজর প্রিাম মন্ত্র রচনা কঙরবছঙলন :

ক্দব্যং দবীঘম্মভুোরক্বন্িয়িং সারস্বতং সুন্রং
গতজোর্বীপ্তবপবু ুনধ�সুহৃদং �রূ্ম্ম র�র্ম্ম াপহম্ ।
পািণ্ডাসুর-চণ্ড-দণ্ড দলিং সভিাক্দ্র-দজভিাক্ল�ং
বজন্ বন্্য�ুলাব্জরাস্করক্বভুং সারঙ্গজ�াস্বাক্মিম্ ॥

* * *               * * *               * * *

এই মঙঠ এঙস আমাঙদর আর 
এক পরম চবষ্ঙবর কথা বলা 
উবচত গর শ্রীল ভবক্বকরি ব�বর 
মহারাজ আমাঙদর মঙঠর 
শ্রীনবদ্বীপ ও শ্রীবনৃ্দাবন ধাম 
পবরক্রমা প্রবত বছর পবরচালন 
করঙতন, বতবনও অবঙিঙি 
এোঙন বাস করঙতন । বতবন 
শ্রীল শ্রীধর মহারাঙজর কাঙছ 
সন্ম্যাস গ্রহি করঙলন এবং শ্রীল 
ভবক্সার্ গ�াস্বামবী মহারাঙজর 
প্রধান বিষ্য বছঙলন । 
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আমাঙদর শ্রীলগুরুঙদব তাঁর সম্বঙন্ বঙলবছঙলন : “শ্রীমদ্ভবক্বকরি 
ব�বর মহারাজ আমার েুব পুরাতন বনু্ এবং শ্রীল ভবক্সার্ গ�াস্বামবী 
মহারাঙজর েুব অন্তর্ গসবক । উবন আমাঙদর শ্রীল ভবক্রক্ষক 
শ্রীধর গদবঙ�াস্বামবী মহারাঙজর অতম্যন্ত গস্হিবীল বিষ্য । চিিব কাল 
গথঙক উবন আমারও প্রবত অতম্যন্ত গস্হিবীল, উবন আমাঙক ভালভাঙব 
জাঙনন । রেন আবম ওঁঙক বললাম, ‘আপবন আমাঙদর মঙঠ গরা�দান 
না করঙল আমার আর গকান উপায় গনই,’ উবন বলঙলন, ‘এো আমার 
কতম্মবম্য, আমার আসঙত হঙবই ।’ গসইভাঙব, আপনারা সবাই বিুঙত 
পারঙছন বক রকম আমাঙদর মঙঠর সঙ্ ওঁর সম্পকম্ম । 

“শ্রীমদ্ভবক্বকরি ব�বর মহারাজ আসঙল আমাঙদর শ্রীনবদ্বীপধাম 
পবরক্রমার গনতা বা গসনাপবত । উবন বনঙজর গসবা-প্রববৃর্ দ্ারা 
আমাঙদরঙক অঙনক উৎসাহ প্রদান করঙছন এবং সব সময় শ্রীল 
গুরু মহারাঙজর কৃপা স্মরি করাঙছন । ওঁ ববষু্পাদ শ্রীল ভবক্সার্ 
গ�াস্বামবী মহারাঙজর বিষ্য হঙয়ও উবন আমাঙদর বপ্রয়তম শ্রীল গুরু 
মহারাঙজর কাছ গথঙক সন্ম্যাস গ্রহি করঙলন । উবন জাঙনন বক রকম 
ওঁর গুরুঙদঙবর সঙ্ ভাব বছল—উবন সব পবৃথববীঙত তাঁর কৃপা ববতরি 
করঙছন ; এবং উবন জাঙনন কত গস্হ, কত ভাঙলাবাসা ও সর্ান ওঁর 
গুরুঙদঙবর শ্রীল গুরু মহারাঙজর প্রবত বছল । তাই বতবন শ্রীল গুরু 
মহারাঙজর কাঙছ সন্ম্যাস গ্রহি করঙলন ।

“প্রবত বছর উবন আমাঙদর মঠ শ্রীনবদ্বীপধাম পবরক্রমায় শ্রীল গুরু 
মহারাঙজর গসবার জন্য গরা�দান কঙরন, অন্য সময়ও আঙসন । উবন 
শ্রীল গুরু মহারাঙজর গসবার জন্য আমাঙক অঙনক গপ্ররিা বদঙচ্ন এবং 
উবন আমার েুব বপ্রয় বনু্  । আমাঙদর গদঙি গলাক সব সময় বঙল, ‘ও 
আমার বনু্’, ‘ও আমার বনু্’, বকন্তু আসঙল বনু্র অথ ম্মো কবী ?

গসই গস পরম বধুে গসই ক্পতামাতা ।
শ্রী�ৃষ্ণচরজণ গর গরেমরক্তিদাতা ॥
অজি� েজন্ ক্পতা-মাতা সজব পায় ।
�ৃষ্ণ-গুরু িাক্হ ক্মজল রেহ ক্হয়ায় ॥

৮৮                  শ্রীল ভবক্বনর্ম্ম ল আচারম্মম্য মাহারাজ • শ্রীনবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য-মকু্া-মালা 



“রাঁরা আমাঙদর গুরু-চবষ্ব-ভ�বাঙনর গসবার প্রবত প্রকৃত 
গপ্ররিা বদঙচ্ন, তাঁরা হঙচ্ন আমাঙদর প্রকৃত বনু্�ি । গসইভাঙব 
আবম বলঙত পাবর গর, শ্রীমদ্ভবক্বকরি ব�বর মহারাজ আমার প্রকৃত 
বনু্—উবন আমাঙক সব সময় শ্রীল গুরু মহারাঙজর গসবার জন্য 
উৎসাহ বদঙচ্ন । উবন েুব ববনবীত এবং সব সময় শ্রীল গুরু মহারাজঙক 
সন্তুষ্ করঙত গচষ্া কঙর থাঙকন । আবম ওঁর পাদপঙদ্ম দডিবৎ প্রিাম 
কঙর বচরকাল ওঁর শ্রীচরঙি প্রাথ ম্মনা কবর গর উবন আমার প্রবত কৃপা 
করঙবন গরন আবম আমার প্রভুঙক—শ্রীল গুরু মহারাজঙক—গসবা 
করঙত পারব । আবম ওঁর চরঙি প্রাথ ম্মনা বভক্ষা করবছ গর, উবন কৃপা 
কঙর সব সময়, আমার মতুৃম্য পরম্মন্ত, আমার কাঙছ থাকঙবন ।”

আমাঙদর শ্রীগুরুপাদপঙদ্মর গসই ইচ্া শ্রীপাদ ব�বর মহারাজ 
সম্পিূ ম্ম করঙলন—বতবন শ্রীল গুরুঙদঙবর চঙল রাওয়া লবীলার সময়ও 
আমাঙদর নবদ্বীপ মঙঠ এঙসবছঙলন আর ৬ বছর পঙর (২০১৬ সাঙল) 
আমাঙদরঙক গছঙড় বদঙয় বতবন বনঙজর বনতম্যলবীলায় চঙল ব�ঙয়ঙছন ।

* * *               * * *               * * *
এই পরম পজূনবীয় তবীঙথ ম্ম এঙস আমরা ববনবীত ভাঙব প্রাথ ম্মনা 

করবছ—গরোঙন এই পরম চবষ্ব�ি এেন োকুন না গকন, গসোন 
গথঙক গরন তাঁরা কৃপা কঙর আমাঙদর মত পবতত অধম জবীঙবর বদঙক 
তাকাঙবন এবং বকছু গসবাবধকার প্রদান কঙর আমাঙদর গুরুপাদপঙদ্মর 
গসবায় গরঙকান তুচ্ ভাঙব সব সময় বনরকু্ করঙবন ।

জয় শ্রীনন্দনাচারম্মম্য ভবন বক জয় ।  শ্রীনন্দনাচারম্মম্য প্রভু বক জয় ।
শ্রীশ্রীঙ�ৌরবনতম্যানন্দ প্রভু বক জয় ।

ওঁববষু্পাদ শ্রীল ভবক্সার্ গ�াস্বামবী মহারাজ বক জয় ।
ওঁববষু্পাদ শ্রীল ভবক্সুহৃদ অবকঞ্চন গ�াস্বামবী মহারাজ বক জয় ।

পরমপজূম্যপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভবক্বকরি ব�বর মহারাজ বক জয় ।
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(ওঙহ) চবষ্ব ঠাকুর          দয়ার সা�র
এ দাঙস করুিা কবর ।

বদয়া পদছায়া    গিাধঙহ আমাঙর
গতামার চরি ধবর ॥

ছয় গব� দবম’     ছয় গদাি গিাবধ
ছয় গুি গদহ দাঙস ।

ছয় সৎস্                    গদহ গহ আমাঙর
বঙসবছ সঙ্র আঙি ॥*

একাকবী আমার        নাবহ পায় বল
হবরনাম সংকবীর্ম্ম ঙন ।

তুবম কৃপা কবর        শ্রদ্াববনু্দ বদয়া
গদহ কৃষ্ নাম ধঙন ॥

কৃষ্ গস গতামার      কৃষ্ বদঙত পার
গতামার িকবত আঙছ ।

আবম ত কা্াল    ‘কৃষ্ কৃষ্’ ববল
ধাই তব পাঙছ পাঙছ ॥



শ্রীল রক্তিজবদান্ত স্বামবী মহারাে রেভুপাজদর ক্মিি

শ্রীগুরুপাদপঙদ্মর কৃপায় 
শ্রীনন্দনাচাঙরম্মম্যর ভবন গথঙক 
আমরা এেন আন্তজম্ম াবতক 
কৃষ্ভাবনামতৃ সংঙঘর 
(ISKCON-এর) মলূমঠ ও 
শ্রীল ভবক্ঙবদান্ত স্বামবী 
মহারাজ প্রভুপাঙদর পুষ্প-
সমাবধ-মবন্দঙর এঙসবছ ।

শ্রীল অভয়চরিারববন্দ 
ভবক্ঙবদান্ত স্বামবী মহারাজ 
প্রভুপাদ পবচিম গদঙি একো 
চম্যাঙনল কঙরবছঙলন রার 

দ্ারা আমরা এেন গদেঙত পাই, প্রচুর ভক্�ি কৃষ্ানুিবীলন করবার 
জন্য আসঙছন । তাঁর কৃপার ববনা আমরা কেনও ভাবঙতও পারতাম না 
গর, এো সম্ব হঙত পাঙর, বকন্তু এেন আন্তজম্ম াবতক ভক্�ঙির স্ গপঙয় 
আমরা বড় আনন্দ পাই ।

সবাই শুঙনঙছন গর, শ্রীমন্মহাপ্রভু এই ভববষ্যদ্ািবী কঙরবছঙলন :
পকৃ্থববীজত রত আজে ি�রাক্দ গ্াম ।
সর্ম্ম ত্র রেচার হইজব গমার িাম ॥

প্রাচম্য ও পাচিাতম্য গদঙি কৃষ্কথামতৃ ও হঙর কৃষ্ মহামন্ত্র ববতরি 
করবার জন্য ভ�বান্ শ্রীল ভবক্বসদ্ান্ত সরস্বতবী ঠাকুর অঙনক গচষ্া 
করঙতন, অঙনক বার বিষ্য�িঙক ববঙদঙি পাবঠঙয় বদঙতন বকন্তু তাঁরা 
ববঙিি ভাঙব স�ল বছঙলন না । বকন্তু শ্রীল প্রভুপাদ ভবক্বসদ্ান্ত 
সরস্বতবী ঠাকুঙরর একজন বিষ্য বছঙলন রাঁঙক বতবন ববঙিি কৃপা প্রদান 
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কঙরবছঙলন—গসই মহাপুরুি ও পরম চবষ্ব হঙচ্ন শ্রীল ভবক্ঙবদান্ত 
স্বামবী মহারাজ প্রভুপাদ । শ্রীল স্বামবী মহারাজ সব পবৃথববীঙত প্রচার 
করঙত করঙত সমস্ প্রাচম্য ও পাচিাতম্য গদিগুঙলা কৃষ্কথার দ্ারা জয় 
কঙরবছঙলন ।

শ্রীল স্বামবী মহারাজ ও আমাঙদর পরম গুরুঙদব শ্রীল গুরু 
মহারাঙজর (ওঁ ববষু্পাদ শ্রীল ভবক্রক্ষক শ্রীধর গদবঙ�াস্বামবী 
মহারাঙজর) প্রথম সাক্ষাৎ হঙয়বছল এলাহাবাঙদ রেন শ্রীল গুরু 
মহারাজ গসোঙন প্রচার করঙত ব�ঙয়বছঙলন । উভয় তেন সন্ম্যাসবী 
বছঙলন না—শ্রীল গুরু মহারাজ ব্রহ্মচারবী এবং শ্রীল স্বামবী মহারাজ 
�হৃস্ বছঙলন । সঙ্ সঙ্ তাঁঙদর মঙধম্য েুব অন্তর্ সম্পকম্ম উঙঠবছল ।

রেন প্রভুপাদ শ্রীল ভবক্বসদ্ান্ত সরস্বতবী ঠাকুর তাঁর বনতম্যলবীলা 
প্রঙবি করঙলন এবং বকছু পঙর আমাঙদর শ্রীল গুরু মহারাজ নবদ্বীপ 
মঠ স্াপন কঙরবছঙলন, তেন শ্রীল স্বামবী মহারাজ শ্রীল গুরু মহারাজঙক 
তাঁর কলকাতায় বাবড়ঙত (৭-৮ সবীতাকান্ত বম্যানাবজম্ম  গলঙন) থাকঙত 
বনমন্ত্রি করঙলন । বনমন্ত্রি গেঙয় এঙস শ্রীল গুরু মহারাজ আমাঙদর 
শ্রীগুরুপাদপদ্ম ওঁ ববষু্পাদ শ্রীল ভবক্সুন্দর গ�াববন্দ গদবঙ�াস্বামবী 
মহারাঙজর সঙ্ গসোঙন ৮-১০ বছর ধঙর থাকঙতন এবং কৃষ্কথা 
প্রচাঙরর বববভন্ অনুষ্াঙন শ্রীল স্বামবী মহারাজ প্রভুপাঙদর সঙ্ গরা�দান 
করঙতন । 

শ্রীল স্বামবী মহারাজ প্রভুপাদ সব সময় প্রচার করবার জন্য েুব 
উৎসাবহত বছঙলন । মাঙি মাঙি বতবন আমাঙদর শ্রীগুরুপাদপদ্মঙক 
বনঙয় প্রচাঙর গরঙতন—বতবন শ্রীল গুরুঙদবঙক (ওই সময় শ্রীল 
স্বামবী মহারাজ �হৃস্ আর শ্রীল গুরুঙদব ব্রহ্মচারবী বছঙলন) বলঙলন, 
“গ�ৌঙরনু্দ, তুবম লাল কাপড় পর বঙল বম্যাসাসঙন বঙস ভা�বতম্ পড়ঙব 
আর আবম বনঙচ তলায় বঙস বম্যােম্যা করব ।” শ্রীল স্বামবী মহারাজ শ্রীল 
শ্রীধর মহারাজঙকও প্রচাঙর বনঙয় গরঙতন—গরঙকান ভাঙব, গরঙকান 
অনুষ্ান বছল, বতবন সব সময় প্রচার করঙত চাইঙতন । �হৃস্ হঙয়ও 
বতবন দ্াঙর দ্াঙর ব�ঙয় প্রচার করঙত গচষ্া করঙতন ।
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আমরা শ্রীগুরুপাদপঙদ্মর শ্রীমঙুে শুঙনবছলাম গর, রেন বতবন 
কলকাতায় থাকঙতন, তেন বতবন মাঙি মাঙি দ্াঙর দ্াঙর বভক্ষা ও 
প্রচাঙর গরঙতন । একবার একজন গলাক তাঁঙক বজজ্াসা করঙলন, “গকন 
গতামরা কাবলমার বদঙল কৃষ্ঙক ভজন কর ?” গুরুঙদব তেন নতুন 
ব্রহ্মচারবী হঙয় বকছু বলঙলন বন বকন্তু বাবড় ব�ঙর এঙস বতবন শ্রীল স্বামবী 
মহারাজঙক বজজ্াসা করঙলন । শ্রীল স্বামবী মহারাজ হাবসমঙুে বলঙলন, 

“গ�ৌঙরনু্দ, তুবম বক ওঙক বকছু উর্ঙর বলঙত পারঙল না ? গকন তুবম 
ওই গলাকঙক বল বন গর, মাকাবলর পজূা করঙল গতামার কবী লাভ হঙব ? 
কাবলমার পজূা করঙল গতামার োবার-োবার কবী হঙব, গতামার বনু্বান্ব 
গক হঙব ? তুবম মাকাবলর মডুিমালা গদঙেছ ? এই মডুিমালার মঙধম্য বক 
একবেও চবষ্ব-বতলক আঙছ ? না, সব মডুিোয় অসুঙরর বতলক ! আর 
মাকাবল বক কঙর থাঙক ? উল্ অবস্ায় গথঙক গতামার মাকাবল বজহ্বা 
গববরঙয় বদঙয় গতামাঙক আকিম্মি কঙর আর তুবম ওর সন্তান হঙলও ওর 
কাঙছ ছুঙে ব�ঙয় গভা� করঙত রাচ্—রেন তুবম ওর কাঙছ এঙস রাও, 
তেন কাবল গতামার চুল ধঙর মাথা গকঙে বদঙয় বনঙজর �লায় পঙড় বা 
বিয়াল ও ভতূগুঙলাঙক গেঙত গদয় ! ও চারবদঙক সব সময় ছুঙে রায় 
আর ওঙক থামার জন্য ওর স্বামবী (বিবজবী মহারাজ) ওর চরঙি শুঙয় 
পঙড় ! গসো হঙচ্ গতামার মা !  বকন্তু তুবম রবদ ভ�বান্ শ্রীকৃঙষ্র পজূা 
করঙব, তেন অঙনক ভাঙলা বজবনস পাঙব—রমনুা পুবলন, সুন্দর বন ও 
কুঞ্জগুঙলা, সু�বন্ �ুল, সুস্বাদু �ুল, বমবষ্গুঙলা, রস, ইতম্যাবদ । গসোঙন 
বচন্ময়ধাম, বচন্ময় চববিষ্ম্য ! তুবম গসোঙন ব�ঙয় ছানা, লাডু্, লবুচ, সব 
ভাঙলা বজবনস পাঙব এবং কৃঙষ্র সঙ্ গেলা করঙব, নাচঙত �াইঙত 
রসলবীলা করঙব । আর রবদ মাকাবলর পজূা করঙব, তেন তুবম শ্িান 
ঘাঙে (গরোঙন লািগুঙলা গপাড়া হয়) ব�ঙয় অঙনক বিয়াল, দবক্ষিবী, 
ভতূ-গপত্নবী গদো রাঙব—গসই রূপ গপঙয় তুবমও অসুঙরর রক্ ও মদ পান 
কঙর নাচঙব ! রা ইচ্া তাই কর ।” 

গসইরকম বছল শ্রীল স্বামবী মহারাঙজর প্রচার—“আবম আপনাঙদর 
একো ববকল্প বদই । এবদঙক ব�ঙয় এো পাওয়া রায়, অন্য বদঙক ব�ঙয় 
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ওো পাওয়া রায় । রবদ আপনারা রক্ ও মদ, ভতূ-গপত্নবী পছন্দ কঙরন, 
তাহঙল এব�ঙয় রান—কাবল পজূা করুন ।”

রেন শ্রীল শ্রীধর গদবঙ�াস্বামবী মহারাজ শ্রীল স্বামবী মহারাঙজর বাবড়ঙত 
থাকঙতন, তেন প্রবত বদন তাঁঙদর মঙধম্য অঙনক কৃষ্কথা, হবরকথা হত—
অঙনক বছর পর তাঁঙদর উঙর্বজত আলাপ গদঙে এবং ভািা বিুঙত না 
গপঙর একজন ববঙদিবী ভক্ শ্রীল স্বামবী মহারাজঙক বজজ্াসা করঙলন, 
“প্রভুপাদ, আপনাঙদর কবী কথা হঙয়বছল ?” উর্ঙর শ্রীল প্রভুপাদ 
শুধু বলঙলন, “রবদ আবম গতামাঙক বলব, তুবম অজ্ান হঙয় পড়ঙব !” 
গসইরকম বছল শ্রীল স্বামবী মহারাজ ও শ্রীল গুরু মহারাঙজর সম্পকম্ম ।

শ্রীল প্রভুপাদ ভবক্বসদ্ান্ত সরস্বতবী ঠাকুঙরর ইচ্া স্পষ্ বছল—
বতবন চাইবছঙলন গর, কৃষ্কথা, মহাপ্রভুর বািবী ও ভববষ্যদ্ািবী সব 
পবৃথববীঙত দ্াঙর দ্াঙর ববসৃ্ত হঙব । রেন শ্রীল স্বামবী মহারাজ শ্রীল 
প্রভুপাঙদর কাঙছ প্রথম এঙলন, তেন শ্রীল স্বামবী মহারাজঙক গদঙে 
শ্রীল প্রভুপাদ বলঙলন, “আপনার গরা�ম্যতাো আঙছ, আপবন মহাপ্রভুর 
বািবী ইংঙরজবী গলাকঙক প্রচার করঙত পাঙরন—আপবন পবচিম গদঙি 
প্রচার করঙত পাঙরন ।” এই কথা শ্রীল স্বামবী মহারাজ সব সময় মঙন 
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রােঙতন এবং প্রচাঙরর প্রবত অতম্যন্ত উৎসাবহত হঙয়বছঙলন । গিি 
পরম্মন্ত তাঁর গুরুঙদব শ্রীল প্রভুপাঙদর ইচ্া সম্পিূ ম্ম করবার জন্য তাঁর 
গপ্ররিা এত তবীব্র বছল গর বতবন সংসার একদম গছঙড় বদঙয় সন্ম্যাস গ্রহি 
করঙত বস্র করঙলন ।

সন্ম্যাস গনওয়ার জন্য শ্রীল স্বামবী মহারাজ প্রথম শ্রীল শ্রীধর 
গদবঙ�াস্বামবী মহারাঙজর কাঙছ এঙলন বকন্তু শ্রীল গুরু মহারাজ 
বলঙলন, “প্রভু, আপনার পবরবাঙরর সাঙথ আমার বকছু সম্পকম্ম 
আঙছ—রবদ আবম আপনাঙক সন্ম্যাস গদব, তাঁরা েুব ঘিৃা কঙর 
বলঙবন গর, আবম তাঁঙদর বাবড়ঙত এত কাল ধঙর আরামভাঙব 
থাকলাম আর এেন তাঁর স্বামবীঙক গকঙড় বনবচ্ । তাঁরা সবাই আমাঙক 
গদাি গদঙবন । এো ভাঙলা গদেঙত নয়, আপনারও অকলম্যাি হঙব । 
পরন্তু আমরা দুজনই বনু্—রবদ আপবন আমার কাঙছ সন্ম্যাস গনঙবন, 
তাহঙল আবম বক কঙর আপনাঙক বিঙষ্যর মত মঙন করব ? আপবনও 
আমাঙক সন্ম্যাস গুরু রূঙপ সর্ান করঙত পারঙবন না । আপবন কাজ 
করুন । বনৃ্দাবঙন ব�ঙয় গসোঙন ৬ মাস বা এক বছর থাকঙবন, তারপর 
সন্ম্যাস বনঙয় আপবন চঙল গরঙত পাঙরন—তেন গকউ আমাঙক গদাি 
গদঙবন না ।” বকন্তু শ্রীল স্বামবী মহারাজ রাবজ হঙলন না, বতবন বলঙলন, 
“না, মহারাজ, আবম এত কাল ধঙর অঙপক্ষা করঙত পাবর না—
এেনই সন্ম্যাস গ্রহি কঙর ববঙদঙি চঙল গরঙত চাই ।” তেন শ্রীল গুরু 
মহারাজ বলঙলন, “আপবন শ্রীপদ গকিব মহারাঙজর কাঙছ রান, আবম 
আপনার সন্ম্যাস-নাম বঙল গদব আর মন্ত্রবে আবম ওঁঙক বদঙয় বদঙয়বছ, 
তাই আপবন তাঁর কাঙছ সন্ম্যাস বনঙত পাঙরন । এোই ভাঙলা হঙব—
তেন আপবন আমার সঙ্ আঙ�র মত সম্পকম্ম রােঙত পারঙবন ।” শ্রীল 
স্বামবী মহারাজ তাই কঙরবছঙলন ।

এরপর শ্রীল স্বামবী মহারাজ বনৃ্দাবঙন ব�ঙয় রাধাদাঙমাদঙরর মঙঠ 
গথঙক শ্রীমদ্ভা�বতম্ অনুবাদ করঙত লা�ঙলন । বকছু বদন পঙর তাঁর 
গপ্ররিা হঙয়বছল গর, তাঁঙক ববঙদঙি গরঙত হঙব । চঙল রাওয়ার আঙ� 
বতবন শ্রীল শ্রীধর মহারাঙজর কাঙছ আিবীবম্মাদ বভক্ষা কঙর বলঙলন, 
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“মহারাজ, আমাঙক কৃপা করুন, আবম পবচিম গদঙি প্রচাঙর রাবচ্ । 
কৃপা কঙর আমাঙক আিবীবম্মাদ গদন গরন আবম গসোঙন প্রচার করঙত 
পাবর ।” এরপর ১৯৬৫ সাঙল, ৬৯ বছর বয়স(!) হঙয়ও শ্রীল স্বামবী 
মহারাজ োকা-পয়সা ববনা, প্রায় িনূ্যহঙস্ আঙমবরকায় রাত্রা করঙলন । 
তাঁর কাঙছ শুধু বকছু কাপড় এবং এক রোঙ্ক গ্রন্থ বছল । সব ববপদ ও 
কষ্ সহ্য কঙর বতবন গসোঙন প্রচার করঙত শুরু করঙলন—আমরা 
শুঙনবছলাম গর, বতবন একাই পাঙকম্ম ব�ঙয় �াঙছর তলায় বঙস করতাল 
বাবজঙয় হঙর কৃষ্ মহামন্ত্র �াইঙতন এবং সব বহবপ তাঁঙক বঘঙর নাচঙতন । 
আঙস্ আঙস্ বকছু গলাক তাঁঙক লক্ষম্য কঙর আসঙত লা�ঙলন এবং তাঁর 
কাঙছ কৃষ্কথা শুনঙত লা�ঙলন । গসইভাঙব, অঙনক কষ্ কঙর, অঙনক 
পবরশ্রম কঙর, ভ�বান্ শ্রীকৃঙষ্র চরঙি সম্পিূ ম্ম িরিাপন্ হঙয় শ্রীল স্বামবী 
মহারাজ ববঙদঙির মন জয় কঙরবছঙলন এবং ওই মাবেঙত ভবক্লতা-
ববীজ লাব�ঙয় বদঙলন । বকরকম শ্রীল স্বামবী মহারাঙজর গসোঙন ব�ঙয় কষ্ 
সহ্য করঙত হল এবং বকরকম শ্রীল স্বামবী মহারাজ পরমহংঙসর বচর্ববৃর্ 
গসোঙন প্রকাবিত হল শুঙন আমাঙদর গুরুপাদপদ্ম বলঙলন, “শ্রীল স্বামবী 
মহারাঙজর শ্রীচরঙি আবম মাথা গভঙ্ বদঙত চাই !”

একবার আঙমবরকায় গথঙক শ্রীল স্বামবী মহারাজ অঙনক অসুস্ 
হঙয় পড়ঙলন । বকছু ভয় গপঙয় বতবন শ্রীল শ্রীধর মহারাজঙক বচবঠ 
পাবঠঙয় বলঙলন, “মহারাজ, আবম বনৃ্দাবন গছঙড় বদঙয় অতম্যন্ত দঙূর 
আবছ । এেন েুব অসুস্ হঙয় মঙন কবর, হয়ঙতা আবম এই সময় বাঁচব 
না । আবম এেন বক করব ? আবম বক গদঙি ব�ঙর রাব না এোঙন 
থাকব ? আপবন রা বলঙবন, আবম তাই করব ।” উর্ঙর শ্রীল গুরু 
মহারাজ বলঙেঙছন গর, “মহারাজ, আপবন সাধারি মানুি নন, আপবন 
পরম চবষ্ব । আপবন পবচিম গদঙি প্রচার করঙছন, গসো আপনার 
গসৌভা�ম্য । গর অঙনক চবষ্ব�ি আঙ� গচষ্া কঙরবছঙলন বকন্তু করঙত 
পাঙরন বন, আপনার দ্ারা গসো স�ল হল ! তাই, আপবন গরোঙন 
থাঙকন, গসোঙনই বনৃ্দাবন । গকান বচন্তা করঙবন না । পরন্তু, আপবন 
হবরকথা ববতরি করঙত করঙত পবচিম গদিঙক বনৃ্দাবঙন পবরিত 
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করঙছন !” এই কথা শুঙন শ্রীল স্বামবী মহারাজ িাবন্ত গপঙলন আর ওই 
সময় ব�ঙর এঙলন না ।

কঙয়ক বছর পর রেন শ্রীল স্বামবী মহারাজ তাঁর ববঙদিবী বিষ্য�ঙির 
সঙ্ গদঙি ব�ঙর আসঙত চাইবছঙলন, বতবন তাঁর সব গুরুভ্রাতা�িঙক 
বচবঠ পাবঠঙয়ঙছন বকন্তু গকউ তাঁঙক স্ববীকার করঙত রাবজ হঙলন না—
সবাই কঙঠার ব্রাহ্মি-ববুদ্ বঙল ভাবঙলন গর, বতবন গলেচ্ গদঙি ব�ঙয় 
বনঙজ গলেঙচ্র মত হঙয় ব�ঙয়ঙছন, গকউ তাঁর সঙ্ সম্পকম্ম রােঙত 
চাইবছঙলন না । বকন্তু শ্রীল শ্রীধর মহারাজ েুব উঙর্বজত ও আনবন্দত 
হঙয় আমাঙদর গুরুঙদবঙক বলঙলন, “গ�ৌঙরনু্দ, এেনই ওঁঙক বচবঠ 
পাবঠঙয় দাও—বল গর, উবন এোঙন থাকঙত পাঙরন । আর ওঁর 
আসার জন্য নবদ্বীঙপ এক বঠক মত অবভবাদন অনুষ্ান আঙয়াজন 
করঙত গচষ্া কঙরা ।” গুরুঙদব (ওঁ ববষু্পাদ শ্রীল ভবক্সুন্দর গ�াববন্দ 
গদবঙ�াস্বামবী মহারাজ) গসো সব বম্যবস্া করঙলন এবং সমস্ গ�ৌড়বীয় 
মঙঠর গুরুভ্রাতা�ি তেন গসোঙন চঙল এঙলন কারি শ্রীল শ্রীধর 
মহারাজ গসই অনুষ্ানো আঙয়াজন কঙরবছঙলন—সবাই তাঁঙক অঙনক 
সর্ান বদঙতন, তাই রেন তাঁরা গদেঙলন গর, শ্রীল গুরু মহারাজ 
শ্রীল স্বামবী মহারাজঙক প্রিংসা কঙরবছঙলন, তেন তাঁরাও শ্রীল স্বামবী 
মহারাজঙক প্রিংসা করঙত লা�ঙলন ।

আপনারা সবাই জাঙনন বকরকম শ্রীল শ্রীধর মহারাজ জবীবনরাপন 
করঙতন । বতবন ভা্া গচৌবকঙত শুঙয় থাকঙতন, তাঁর কাপঙড় গবাধহয় 
একঙিা বছদ্র বছল—শ্রীল গুরু মহারাজ েুব সরল । বকন্তু শ্রীল স্বামবী 
মহারাজ ব�ঙর আসার েবর গপঙয় শ্রীল শ্রীধর মহারাজ েুব উঙর্বজত 
বছঙলন এবং বনঙজর ঘর ও বনঙজর োে ভাঙলাভাঙব পবরষ্ার কঙর 
বতবন ভাবঙলন, “শ্রীল স্বামবী মহারাজ এোঙন শুঙয় থাকঙবন !” বকন্তু 
রেন শ্রীল স্বামবী মহারাজ আমাঙদর শ্রীহচতন্য সারস্বত মঠ নবদ্বীঙপ 
এঙস গদেঙলন গর, শ্রীল গুরু মহারাজ তাঁর জন্য বনঙজর ঘর বম্যবস্া 
কঙর বদঙলন, বতবন শ্রীল গ�াববন্দ মহারাজঙক বলঙলন, “বাবা ! গসো 
ত শ্রীল শ্রীধর মহারাঙজর ঘর !  গর ঘঙরর বদঙক আবম প্রিাম কবর, 
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গস ঘঙর আমাঙক থাকঙত হঙব ? এো অসম্ব ! আমার প্রভুর োঙে 
আবম শুঙয় থাকব না । শুঙয় থাকার দঙূরর কথা, আবম এর উপঙর 
বসবও না ! গহ গ�ৌঙরনু্দ, গতামার ঘরো গকাথায় ? আবম গতামার 
সঙ্ থাকব !” তাই শ্রীল স্বামবী মহারাজ আমাঙদর গুরুঙদঙবর সঙ্ ওই 
সময় মঙঠ বকছু বদন কাবেঙয়বছঙলন ।

রেন শ্রীল স্বামবী মহারাজ ভারতবিম্ম ব�ঙর এঙলন, বতবন প্রথম 
শ্রীল শ্রীধর মহারাঙজর সঙ্ গদো করঙলন আর তাঁঙক সব বকছু বঙল 
বদঙলন—বকরকম বতবন প্রচার করঙতন, বকরকম ববঙদঙি প্রচার ববস্ার 
করঙতন, ইতম্যাবদ । সব কথা শুঙন শ্রীল শ্রীধর মহারাজ েুব েুিবী হঙলন । 

এরপর শ্রীল স্বামবী মহারাজ এই শ্রীধাম মায়াপুঙর জবম বকঙন বনঙয় 
এোঙন ইস্কঙনর গহডঙকায়ােম্মাসম্ম স্াপন কঙরবছঙলন—১৯৭৩ সাঙল এই 
শ্রীচঙন্দ্রাদয় মবন্দঙরর প্রবতষ্ার অনুষ্ান হবচ্ল । শ্রীল স্বামবী মহারাজ 
সবাইঙক বনমন্ত্রি করঙলন এবং গসই বনমন্ত্রি গেঙয় শ্রীল শ্রীধর মহারাজ 
আমাঙদর গুরুপাদপদ্ম (শ্রীল গ�াববন্দ মহারাজ, তাঁর নাম ওই সময় 
গ�ৌঙরনু্দ ব্রহ্মচারবী বছল) ও শ্রীল কৃষ্দাস বাবাজবী মহারাজঙক বনঙয় 
ওই অনুষ্াঙন ব�ঙয়বছঙলন । এোঙন এঙস শ্রীল গুরুঙদব শ্রীল স্বামবী 
মহারাজঙক বজজ্াসা করঙলন, “মহারাজ, আপবন আমাঙদরঙক মঙঠর 
প্রবতষ্ায় বনমন্ত্রি করঙলন বকন্তু সব রজ্-বম্যবস্া গকাথাও গদেঙত পাবচ্ 
না !” শ্রীল স্বামবী মহারাজ উর্ঙর বলঙলন, “রঙজ্র কবী দরকার ? শ্রীল 
শ্রীধর মহারাজ চঙল এঙসঙছন, তাই মবন্দঙরর প্রবতষ্াো হঙয় ব�ঙয়ঙছ !” 
গসই বদন পাঙঠর সময় শ্রীল স্বামবী মহারাজ শ্রীল শ্রীধর মহারাজঙক বকছু 
হবরকথা বলঙত অনুঙরাধ করঙলন বকন্তু শ্রীল শ্রীধর মহারাজ বলঙলন, 
“আজ আমার িরবীর ভাঙলা নয় বঙল গ�ৌঙরনু্দ প্রভু আমার পঙক্ষ বকছু 
কথা বলঙবন ।” গসই পাঙঠ শ্রীল গুরুঙদব একবে গ্াক আববৃর্ করঙলন, 

�ম্প্রক্ত �থক্য়তুমবীজি সম্প্রক্ত গ�া বা রেতবীক্তমায়াতু ।
গ�াপক্ত-তিয়া�ুজঞ্জ গ�াপবধূটবী-ক্বঢং ব্রহ্ম ॥

"কাহাঙকই বা ববলঙত পাবর, এেন গকইবা তাহা প্রতবীবত কবরঙব গর, 
সূরম্মম্যতনয়া-কুঙঞ্জ গ�াপবধুবতঙ�র লম্পে পরম-ব্রহ্ম লবীলা কঙরন ?"
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বতবন বলঙলন, “কাঙক বলব, কাঙক শুনাইব গর, পরম-ব্রহ্ম 
গ�াপবীর সঙ্ জ্ঙলর মঙধম্য গেলা করঙছন ? গক ববশ্বাস করঙব ? 
গসইভাঙব কাঙক বলব, কাঙক শুনাইব গর, আমাঙদর অভয় বাব,ু রাঙক 
আমরা সবাই সাধারি �হৃস্রূঙপ বচনতাম, এেন ববরাে জ�ৎগুরু হঙয় 
কৃষ্কথা সব পবৃথববীঙত ববস্ার কঙরঙছন ? বতবন অসম্ব কাজ সম্পিূ ম্ম 
কঙরঙছন !”

এই গ্াকবে গিানা মাত্রই শ্রীল গুরুঙদঙবর মন বিুঙত গপঙর 
শ্রীল কৃষ্দাস বাবাজবী মহারাজ লাব�ঙয় উঙঠ বচৎকার করঙলন, “হবর 
বল ! হবর বল!” গসই বদন শ্রীল গুরুঙদঙবর কথা শুঙন সবাই েুব 
েুবি হঙয়বছঙলন  আর অবঙিঙি শ্রীল স্বামবী মহারাজও আমাঙদর শ্রীল 
গুরুঙদঙবর সম্বঙন্ বঙলবছঙলন, “বতবন আমার বপ্রয়তম পুত্র !”

শ্রীল শ্রীধর মহারাজ শ্রীল স্বামবী মহারাঙজর সম্বঙন্ বঙলবছঙলন:
“আমাঙদর শ্রীল স্বামবী মহারাজ একবে অদু্ভত, অঙলৌবকক কারম্ম 

সম্পিূ ম্ম কঙরঙছন ! গর শ্রীল ভবক্ববঙনাদ ঠাকুর কল্পনা কঙরবছঙলন, গর 
প্রভুপাদ শ্রীল ভবক্বসদ্ান্ত সরস্বতবী ঠাকুর কাঙরম্মম্য পবরিত করবার গচষ্া 
কঙরবছঙলন, আমরা গদেঙত পাই গর, ওই সমস্ চদববািবী শ্রীল স্বামবী 
মহারাঙজর দ্ারা ওঁর উর্রজবীবঙন সম্পিূ ম্ম হঙয়বছল ! আমরা আনবন্দত, 
আমরা েুবি, আমরা শ্রীল স্বামবী মহারাঙজর জন্য �ববম্মত হই ! উপরন্তু, 
গর শ্রীল স্বামবী মহারাঙজর দ্ারা মহাপ্রভুর কৃপা সব পবৃথববীঙত ববসৃ্ত 
হঙয় ব�ঙয়বছল, গসো তুচ্ বজবনস নয়—সঙ্ সঙ্ আবম উপলবব্ধ 
কঙরবছ গর, উবন িক্ম্যাঙবি অবতার, ওঁর মাধম্যঙম একবে চদবিবক্ 
গনঙম এঙসবছল । গকউ গকউ সাধারি বজবনস ববসৃ্ত করঙত পাঙর, 
বকন্তু এইরকম উর্তম দান, পরম দান, এইরকম সঙবম্মাৎকৃষ্ ধন ববসৃ্ত 
করা এত সহজ নয় । ওঁর মঙধম্য একবে চদবিবক্ গনঙম এঙসবছল । 
গকাবে চবষ্ঙবর মঙধম্য এইরকম সাধু পাওয়া েুব মিুবকল, বকন্তু আমরা 
গদেবছ গর, গসই পরম ধন ওঁর কৃপায় এেন রথা তথা ছুঙড় গ�লা হয় । 
গর চবকুণ্ঠময় চবষ্ব বসবদ্ আমরা ওঁর মঙধম্য গদেবছ, গসো অবচন্তম্য । 
মহাপ্রভু গর বঙলঙছন—‘পবৃথববীঙত রত আঙছ ন�রাবদ গ্রাম সর্ম্ম ত্র 
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প্রচার হইঙব গমার নাম’—গসোই হঙচ্ শ্রীল স্বামবী মহারাঙজর স্বাথ ম্ম । 
আর গর উবন আমার প্রবত সব সময় অঙনক গস্হ ও দয়া করঙছন, গসো 
আমারই গসৌভা�ম্য হয় ।”

অবঙিঙি ভ�বান্ তাঁর বপ্রয় ভঙক্র ইচ্া সম্পিূ ম্ম করঙলন—শ্রীল 
স্বামবী মহারাঙজর আন্তবরক ইচ্া বছল গর, বতবন বনৃ্দাবঙন গদহ পবরতম্যা� 
করঙবন । তাই গিি সময় অতম্যন্ত দুবম্মল অবস্ায় ববছানায় শুঙয় বতবন 
হঠাৎ কঙর দুই বাহু তুঙল উঙর্ঃস্বঙর বলঙলন, “হঙর ! হঙর কৃষ্ !!” 
এবং এরপর তাঁর বনতম্যধাম ও বনতম্যলবীলায় প্রঙবি করঙলন...

আমরা সবাই গসই শ্রীল ভবক্ঙবদান্ত স্বামবী মহারাজ প্রভুপাঙদর 
কমলচরঙির কাঙছ প্রাথ ম্মনা কবর গরন বতবন গ�াঙলাক বনৃ্দাবঙনই 
থাকঙল আমাঙদর প্রবত কৃপা করঙবন, গরন তাঁর কৃপায় আমরা 
সব সময় ভক্�িঙক গসবা করঙত পারব । আমরা জাবন না কত 
বদন আমরা এই জ�ঙত গবঁঙচ থাকব, বকন্তু আমরা শুধু প্রাথ ম্মনা কঙর 
থাবক, “দয়া কঙর আমাঙদর প্রবত বকছু কৃপা ববধান করুন, দয়া কঙর 
আমাঙদরঙক আপনার শ্রীচরঙি একেু তুচ্ স্ান বদন ।” আমাঙদর 
সবাই শ্রীল স্বামবী মহারাঙজর কৃপা বভক্ষা করঙত হঙব ।

জয় ওঁ ববষু্পাদ শ্রীল ভবক্ঙবদান্ত স্বামবী মহারাজ প্রভুপাদ বক জয় ।
শ্রীনবদ্বীপধাম পবরক্রমা বক জয় ।

শ্রীধাম পবরক্রমা পালনকারবী ভক্ননৃ্দ বক জয় ।
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শ্রীবারজ�াণা ও শ্রীমাধাই ঘাজট

শ্রীঅন্তদ্্তীপ পবরক্রমা করঙত করঙত শ্রীগুরুপাদপঙদ্মর কৃপায় 
আমরা এেন শ্রীমাধাই ঘাঙে এঙসবছ । এোঙন পাঙি বারঙকািা ঘােও 
(�্ার গস্রাত পবতবতম্মন হওয়ার পর গসই ঘােো প্রচ্ন্ভাঙব এেন আঙছ), 
আর বারঙকািা ঘাঙের পাঙি শ্রীিচবীমাতা ও শ্রীজ�ন্াথ বমঙশ্রর বাবড় 
বতম্মমান । এই বারঙকািা ঘাঙে মহাপ্রভুর অঙনক ববঙিি লবীলা হঙয়বছল ।

আঙ� নবদ্বীপ বছল ববেম্যাত ববদ্ার স্ান । এক সময় বঙুড়া পবডিত 
গকিব কাশ্বীরবী নাঙম বছল গর কাশ্বীর ও কািবীঙত সবাইঙক ববজয় করঙল 
এোঙন এঙসবছঙলন নবদ্বীপ ববজয় করবার জন্য । বতবন এঙস প্রধান 
মায়াবাদবী ও গ�াসাবির কাঙছ শুনঙলন গর, নবদ্বীঙপ সমস্ পবডিঙতর 
মঙধম্য বনমাই একবার গবিবী পাবডিতম্য গদোঙচ্ন, সবাই বিক্ষা পাওয়ার 
জন্য তাঁর কাঙছ রায় ।

মহাপ্রভু (বনমাই ববশ্বম্র) তেন শুধু ১৬ বছর বয়ঙসর গছঙল হঙয় 
বম্যাকরি পড়াঙতন । এক বদন বতবন অঙনক ছাত্র�ঙির সঙ্ �্াতবীঙর 
বঙস বকছু বম্যাকরঙির ববিয় আলাপ করবছঙলন । গসোঙন ব�ঙয় বদগ্-
ববজয়বী পবডিত বনমাইঙয়র অসাধারি সমজু্জ্বল গচহারা গদঙে ওঁর কাঙছ 
এঙসবছঙলন । বনমাই ওঁঙক সর্ান বদঙয় উর্ জায়�ায় বসঙত বদঙলন আর 
বলঙলন, “আমরা েুব ভা�ম্যবান্  গর, আপবন আমাঙদর কাঙছ আজ 
এঙসঙছন । আপবন অঙনক গদি ববজয় কঙর এঙসঙছন, আপনার মত 
পবডিত এই জ�ঙত গনই ।” এই বমবষ্ কথা শুঙন বদব বিজয়বী পবডিঙতর 
আঙরা অবভমান হল । উবন বলঙলন, “সবাই বলঙছ, তুবম ববরাে 
পবডিত । তুবম বক বিোও ?”

“ববঙিি বকছু নয় । আসঙল বকছু পড়াঙিানা না কঙর আবম শুধু 
কলাপ (সংসৃ্কত) বম্যাকরি বিোই ।”

“সংসৃ্কত বম্যাকরি ? এো ত সামান্য বজবনস ! গবদ-গবদান্তও পড় বন ?”
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“ও সব পড়ঙত গুরু আমাঙক আঙদি কঙরন বন । গুরু আমাঙক 
মেূ ম্ম গদঙে সারাক্ষি নাচঙত �াইঙত হবরকবীর্ম্মন করঙত বলঙলন । তাই 
এর ছাড়া আবম বকছু জাবন না ।” 

ক্�বা মন্ত্র ক্দলা, গ�াসাক্ি , ক্�বা তার বল ।
েক্পজত েক্পজত মন্ত্র �ক্রল পা�ল ॥            

বদব বিজয়বী পবডিত তেন বলঙলন, “আচ্া । বকন্তু সবাই গতামাঙক 
প্রিংসা করঙছন । আবমও গতামার নাম শুঙনবছ ।”

“গলাক আমার প্রবত গস্হ করঙছন, তাই অঙনক বকছু বঙল ।” 
তেন বনমাই পবডিত হাত গজার কঙর বলঙলন, “প্রভু, কথা বলব ? আমরা 
এই �্ার বনকঙে বঙস আবছ—আপবন �্ার মাহাত্ম্য একেু বলঙবন ?”

“আবম গতা বলব বকন্তু তুবম �্ার মাহাত্ম্য বক কঙর বিুঙব ? তুবম গতা  
শুধু বম্যাকরি পড়াচ্, গবদ গবদান্তও বকছুই পড় বন !”

“আবম বিুঙত গচষ্া করব ।”
তেন বদব বিজয়বী পবডিত িঙড়র গবঙ� অঙনকগুঙকা গ্াক বলঙলন । 

একঙিা গ্াক বলার পর বতবন গথঙম গ�ঙলন । বনমাই পবডিত তেন 
বলঙলন, “আমরা সব বিুঙত পারবছ না বকন্তু রবদ আপবন দুই-একবে 
গ্াঙকর অথ ম্ম আমাঙদরঙক শুনাঙবন, আমরা গবাধহয় বকছু বিুঙত পারব ।”

বনমাইঙক পরবীক্ষা করার জন্য বদব বিজয়বী পবডিত বজজ্াসা করঙলন, 
“আবম অঙনকগুঙলা গ্াক বঙলবছলাম, কবী গ্াকোর অথ ম্ম গতামরা 
শুনঙত চাও ?”

বনমাই বলঙলন, “এইোর:
মহত্ত্বং �ঙ্গায়াুঃ সততক্মদমারাক্ত ক্িতরাং
রজদিা শ্রীক্বজষ্ণাশ্চরণ�মজলাৎপক্র্সুর�া ।
ক্দ্তবীয়-শ্রীলক্ষবীক্রব সুরিকররচ্চম্ম ্যচরণা
রবািবীররু্ম্মরম্মা ক্িরক্স ক্বরবত্যদু্ভতগুণা ॥

"এই �্াঙদববীর মহত্ত্ব সর্ম্ম দা গদদবীপম্যমান, গরঙহতু ইবন অবত 
গসৌভা�ম্যবতবী । ইবন শ্রীববষু্-চরিকমল হইঙত উৎপন্ হইয়াঙছন, 
আর ইবন লক্ষবীঙদববীর বদ্তবীয় স্বরূঙপর ন্যায় সুর-নর�ি দ্ারা 
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অবর্ম্ম ত-চরি হইয়াঙছন । ইবন অদু্ভতগুিবতবী, ভবানবীস্বামবী মহাঙদঙবর 
উপর প্রভাব প্রাতি হইয়াঙছন ।"

বদব বিজয়বী পবডিত অবাক হঙয় গ�ঙলন—“আবম গ্াকগুঙলা িঙড়র 
গবঙ� বললাম, তুবম এই গ্াকো বক কঙর মঙন রােঙল ?”

রেভু �জহ, গদজবর বজর তুক্ম—‘�ক্ববর’ ।
ঐজে গদজবর বজর গ�হ হয়—‘শ্রুক্তধর’ ॥     

বনমাই পবডিত উর্ঙর বলঙলন, “আপবন সরস্বতবী গদববীর কাঙছ বর 
গপঙয়ঙছন, আবমও তাঁর কাঙছ একো বর গপঙয়বছ—কথা শুনঙলও 
আমার মঙন থাঙক ।”

ববরক্ হঙয় বদব বিজয়বী পবডিত গ্াকোর বম্যােম্যা করঙলন, বকন্তু 
সব বম্যােম্যাো মায়াবাদবীর বম্যােম্যা বছল । বনমাই পবডিত তেন বলঙলন, 
“অথ ম্মো শুঙন আমরা েুবই ধন্য, বকন্তু গ্াকোর মঙধম্য বকবা গুি বকবা 
গদাি আঙছ—বম্যােম্যা করঙবন ?”

আরও গবিবী ববরক্ হঙয় বদব বিজয়বী পবডিত বলঙলন, “গদাি ?! 
গকান গদাি এোঙন গনই ! আবম রা বললাম, গসো সব বঠক !”

মহাপ্রভু তেন বলঙলন, “হ্যাঁ, বনচিয়, বকন্তু বড় পবডিঙতরও বকছু 
গদাি হঙত পাঙর । আবম গদেবছ গ্াকোর মঙধম্য বকছু গদাি ত আঙছ...”

“তুবম গদেছ, তাই তুবম বল  ।”
“রবদ আপবন রা� করঙবন না, তাহঙল আবম বলব ।” আর 

মহাপ্রভু সব বকছু বম্যােম্যা করঙলন—বতবন এমন ভাঙব বম্যােম্যা করঙলন 
গর বদব বিজয়বী পবডিঙতর মাথা গহঁে হঙয় গ�ল । সব ছাত্ররা তেন গহঙস 
উঠল বকন্তু মহাপ্রভু সবাইঙক ধমক বদঙলন, “ওই গর ! গতামরা কবী 
করছ ? থাঙমা, থাঙমা !” তেন বদব বিজয়বী পবডিতঙক ববনবীতভাঙব 
বলঙলন, “প্রভু আপবন অপরাধ গনঙবন না, আমাঙক ক্ষমা করঙবন । 
ওরা বকছু জাঙন না, আপবন ববরাে পবডিত, হয়ঙতা আপনার িরবীর বা 
মন আজ ভাঙলা নয় । আপবন কালঙক আসুন, আবার গদো হঙব ।”

রাঙতর গবলায় ঘঙর ব�ঙর এঙস গকিব কাশ্বীরবী বকছুই গেঙলন 
না—ভাবঙত থাকঙলন, “আবম এোঙন নবদ্বীপ পবডিত হঙয় হারাঙত 
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আসলাম, আর আজঙক গছাে বার্ার কাঙছ গহঙর গ�লাম ! গহ গদববী ! 
আবম গতামার কাঙছ কবী অপরাধ কঙরবছলাম ? তুবম আমাঙক বঙলছ 
গর, জ�ঙত আমাঙক গকউ হারাঙত পারঙব না !” এ সব গভঙব গভঙব 
বতবন ববশ্রাঙম গ�ঙলন । তেন সরস্বতবী গদববী স্বঙনে তাঁর কাঙছ এঙস 
হাবজর হঙয় বলঙলন, “গহ বদব বিজয়বী পবডিত গকিব কাশ্বীরবী ! এবার 
ওঙঠা ! আবম গতামার কাঙছ এঙসবছ । জান, তুবম আজঙক কাঁর কাঙছ 
গহঙরছ ? গস গক ? তুবম তাঁঙক গচঙনা ? আবম বঠকই বঙলবছ—এই 
জ�ঙতর গলাক গতামাঙক গকউ হারাঙত পারঙব না বকন্তু উবন গতা এই 
জ�ঙতর গলাক নন, উবন সাধারি মানুঙির মত গদেঙত হঙত পাঙরন 
বকন্তু গস গতা স্বয়ং ভ�বান !”

ঈশ্বরুঃ পরমুঃ �ৃষ্ণুঃ সক্চ্চদািন্ক্বগ্হুঃ ।
অিাক্দরাক্দজ� ম্মাক্বন্ুঃ সর্ম্ম �ারণ�ারণম্ ॥

“উবন আমার প্রভু, আমার স্বামবী ! তুবম আমার বিষ্য হঙয়ছ,  আর 
তুবম ওঁর কাঙছ উঁর্ বিক্ষা গপঙয় গ�ছ । কালঙক তুবম ওঁর কাঙছ ব�ঙয় 
আবার ক্ষমা বভক্ষা গচঙয় নাও ।” 

পঙরর বদন মহাপ্রভু �্া ঘাঙে স্ান করঙত রাঙচ্ন আর বদব বিজয়বী 
পবডিত ওঁঙক গদঙে গদৌঙড় ব�ঙয় ডাকঙত লা�ঙলন, “প্রভু ! দাঁড়ান ! 
দাঁড়ান  !” আর কাঙছ ব�ঙয় বনমাই পবডিঙতর পা জবড়ঙয় ধরঙলন—
বনমাই অবাক হঙয় গ�ঙলন, “এই, কাশ্বীরবী ! আপবন ? ববশ্ব ববেম্যাত 
পবডিত, আপবন আমার পাঙয় হাত বদঙচ্ন গকন ?! আপবন বক 
করঙছন এ সব ?” বদব বিজয়বী পবডিত বলঙলন, “প্রভু আমার সঙ্ আর 
ছলনা করঙবন না । আবম আপনাঙক আঙ� বচনঙত পাবর বন বকন্তু আবম 
রাঁর কাছ গথঙক বিক্ষা গ্রহি কঙরবছ গসই সরস্বতবী গদববী আমাঙক বিবেঙয় 
বদঙয়ঙছন আপবন গক । আপবন আমার অপরাধ ক্ষমা করুন, আবম 
আপনার চরঙি িরিা�ত হলাম—আপবন আমাঙক গ্রহি করুন ।”

গসই ভাঙব মহাপ্রভু বদব বিজয়বী পবডিতঙক উদ্ার কঙরবছঙলন এই 
বারঙকািা ঘাঙে । আর গর ঘাঙে আমরা বঙস আবছ এেন, গসো হঙচ্ 
মাধাই ঘাে । গসোঙন একো ববেম্যাত লবীলা হঙয়বছল ।
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রেন মহাপ্রভু প্রচার শুরু করঙলন, বতবন প্রথম শ্রীমন বনতম্যানন্দ 
প্রভু ও শ্রীল হবরদাস ঠাকুরঙক তাঁর প্রচাঙরর গসনাপবত মঙনানবীত কঙর 
তাঁঙদরঙক আঙদি বদঙলন (চচঃ ভাঃ ২/১৩/৮-১০),

শুি শুি ক্িত্যািন্, শুি হক্রদাস ।
সর্ম্ম ত্র আমার আজ্ঞা �রহ রে�াি ॥
রেক্ত ঘজর ঘজর ক্�য়া �র এই ক্রষো ।
‘বল �ৃষ্ণ, রে �ৃষ্ণ, �র �ৃষ্ণ ক্িষো’ ॥
ইহা বই আর িা বক্লবা, বলাইবা ।
ক্দি-অবসাজি আক্স’ আমাজর �ক্হবা ॥      

মহাপ্রভু বলঙলন, “শুন বনতাই ! শুন হবরদাস ! আবম 
গতামাঙদরঙক আঙদি বদবচ্—দ্াঙর দ্াঙর ব�ঙয় গলাকঙক কৃষ্কথা 
বলঙব, গলাকঙক কৃষ্নাম করঙত বলঙব আর কৃষ্-বিক্ষা গ্রহি করঙত 
বলঙব । রাঙত্র আবার আমার কাঙছ ব�ঙর এস, সব  ঘেনা আমাঙক 
বলঙব ।” তাই মহাপ্রভুর আঙদি অনুসাঙর বনতম্যানন্দ প্রভু ও হবরদাস 
ঠাকুর প্রবত বদন দ্াঙর দ্াঙর ব�ঙয় নবদয়ায় প্রচার করঙত শুরু করঙলন । 

এক বদন দুই পাবপষ্ ও মদ্প ভ্রাতা জ�াই ও মাধাই বববভন্ জায়�ায় 
ঘুঙর গববড়ঙয় মহাপ্রভুর স্ান ঘাঙে এঙসবছঙলন এবং গসোঙন থাকঙত 
লা�ঙলন । রাঙতর সময় গর শ্রীবাস পবডিঙতর বাবড়ঙত মহাপ্রভুর কবীর্ম্মন 
বছল, গসো শুনঙল মর্ হঙয় ওরা নাচঙত �াইঙত এবং আঙরা গবিবী মদ 
গভা� করঙতন । এক রাঙত্র বনতম্যানন্দ প্রভু ওঙদর ঘাঙের পাঙি ব�ঙয় 
ওঙদরঙক প্রথম বার গদেঙত গপঙলন । পঙরর বদন বতবন হবরদাস ঠাকুরঙক 
বলঙলন, “হবরদাস, জান, আমাঙদর প্রভুর ঘাঙে দুই মদ্প বম্যবক্ বাস 
করঙছন । সমস্ গলাক ওঙদরঙক গদঙে ভয় পায়, বকন্তু রবদ আমরা ওঙদর 
কাঙছ ব�ঙয় ওঙদরঙক কৃষ্নাম করঙত বলব, তাহঙল সবাই মঙন করঙবন 
গর, ‘আঙর গদে—জ�াই ও মাধাই কৃষ্নাম করঙছন !’—তেন সবাই 
কৃষ্নাম করঙত আঙরা গবিবী উৎসাবহত হঙয় রাঙব !” শ্রীল হবরদাস 
ঠাকুর রাবজ হঙলন এবং বনতম্যানন্দ প্রভু এত তাড়াতাবড় কঙর ঘাঙে হাঁো 
শুরু করঙলন—শ্রীল হবরদাস ঠাকুর বয়স্ক, ওঁর সঙ্ গহঁঙে পারঙলন না । 
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বপছঙন ব�ঙর তাবকঙয় বনতম্যানন্দ প্রভু ডাকঙলন, “আঙর হবরদাস, তুবম 
বক আসছ ? এস ! এস !” হবরদাস ঠাকুর বলঙলন, “রাবচ্, রাবচ্ । 
তুবম এব�ঙয় রাও, আবম বপছঙন রাবচ্ ।” রাস্ায় গলাক গদেল গকাথায় 
বনতম্যানন্দ প্রভু ও হবরদাস ঠাকুর রাবচ্ঙলন এবং সাবধান কঙর বদঙলন, 
“আঙর গতামরা দুজন গকাথায় রাচ্ ? ওরা ভয়ঙ্কর ও ববপর্নক মানুি ! 
গরও না ! ওরা গতামাঙদরঙক গমঙর গ�লঙব !” বকছু ভয় গপঙয় হবরদাস 
ঠাকুর বলঙলন, “বনতাই, শুঙনছ, গলাক কবী বলঙছ ?” বকন্তু বনতম্যানন্দ প্রভু 
বকছু মঙন করঙলন না, “ভয় গপও না ! আমার সঙ্ চল !”

সঙ্ সঙ্ ওঁরা জ�াই ও মাধাইঙয়র কাঙছ ঘাঙে এঙসবছঙলন । 
মর্ দুইজনঙক গদঙে পবততপাবন পরমদয়াল বনতম্যানন্দ প্রভু বলঙলন, 
“আঙর ভাইরা, বল ‘কৃষ্’ !” উভয় ভ্রাতা গরঙ� ব�ঙয় বনতম্যানন্দ 
প্রভুঙক ভয় গদোঙলন, বলঙলন, “তুবম গক ? চঙল রাও এোন গথঙক 
নইঙল আমরা গতামাঙক গমঙর গ�লব !” বনতম্যানন্দ প্রভুর বপছঙন 
গথঙক কথাো শুঙন হবরদাস ঠাকুর পাবলঙয় গ�ঙলন । পঙর বনতম্যানন্দ 
প্রভু ওঁঙক বজজ্াসা করঙলন, “তুবম পাবলঙয় গ�ঙল গকন ? কালঙক 
আমাঙদর গসোঙন আবার গরঙত হঙব !” 

তাই পঙরর বদন ওঁরা আবার ঘাঙে ব�ঙয় বনতম্যানন্দ প্রভু জ�াই 
ও মাধাইঙক বলঙলন, “দয়া কর একবার ‘কৃষ্’ বল !” োরাপ কথা  
উর্ঙর বঙল জ�াই ও মাধাই বনতম্যানন্দ প্রভুঙক মারঙত রাবচ্ঙলন বকন্তু 
বনতম্যানন্দ প্রভুর বকছু ভয় বছল না । উবন আবার বলঙলন, “গতামাঙদর 
পা ধঙর বলবছ—’কৃষ্নাম’ কর !” তেন মাধাই ভবীিি গরঙ� ব�ঙয় 
বনতম্যানন্দ প্রভুর মাথায় ভা্া হাড়বীর েুকরা ছুঙড় মারঙলন আর হাড়বীর 
েুকরার আঘাঙত বনতম্যানন্দ প্রভুর মাথা বদঙয় রক্ পড়ঙত লা�ল । 
রক্ো গদঙে হবরদাস ঠাকুর আবার পাবলঙয় গ�ঙলন এবং এইবার 
মহাপ্রভুর কাঙছ ব�ঙয় সব েবর বঙল বদঙলন, “প্রভু, তুবম বনতাইঙক 
আঙদি বদঙল সর্ম্ম ত্র কৃষ্নাম প্রচার করবার জন্য বকন্তু তুবম জান কবী 
আজ হঙয়বছল ? ওই মদ্প মাধাই বনতাইঙক গমঙর গ�লল ! বনতাইঙয়র 
মাথা গথঙক অঙনক রক্ পড়ঙছ !” 
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কথা শুঙন মহাপ্রভু গরঙ� ব�ঙয় সুদি ম্মন চক্র ডাকঙত শুরু করঙলন । 
“চক্র-চক্র-চক্র” ঙক্রাঙধ ঘন ঘন বঙল মহাপ্রভু ঘাঙে ছুঙে গ�ঙলন । 
ইবতমঙধম্য, আঘাত গপঙয় বনতম্যানন্দ প্রভু ভয় গপঙলন না—বতবন আবার 
হাসঙত হাসঙত মাধাইঙয়র কাঙছ কৃষ্নাম করঙত বভক্ষা করঙলন । 
আমরা কবীর্ম্ম ঙনই �াই, “মার গেঙয়ও নাম গপ্রম রাঙচ !” এত গববি কক্ 
পড়ঙছ বকন্তু বনতম্যানন্দ প্রভু বকছু বঙলন বন—উবন শুধু সব সময় বলঙত 
থাকঙলন, “বল কৃষ্ ! দয়া কর কৃষ্নাম কর, বল ‘হঙর কৃষ্’!” 

শ্রীবনতম্যানন্দ প্রভু দ্াঙর দ্াঙর ব�ঙয় সবাইঙক পা ধঙর কৃষ্নাম ববতরি 
করঙতন, “বনঙয় নাও, বনঙয় নাও ! আমাঙর বকবনয়া লহ কৃষ্ নাম কঙর !” 

রে গ�ৌরাঙ্গ, �হ গ�ৌরাঙ্গ, লহ গ�ৌরাজঙ্গর িাম গর ।
গর েি গ�ৌরাঙ্গ রজে, গসই আমার রোণ গর ॥ 

তাই, বনতম্যানন্দ প্রভুর কথা শুঙন গরঙ� ব�ঙয় মাধাই বনতম্যানন্দ 
প্রভুঙক পুনরায় মারঙত রাবচ্ঙলন বকন্তু এই বার জ�াই মাধাইঙয়র 
হাত গচঙপ ধঙর বলঙলন, “গছঙড় দাও, ভাই । সন্ম্যাসবীঙক গমঙর লাভ 
গনই !” ওই সময় মহাপ্রভু সুদি ম্মন চক্র বনঙয় এঙসবছঙলন ।  সুদি ম্মন 
চক্র গদঙে বনতম্যানন্দ প্রভু বলঙলন, “প্রভু, তুবম প্রবতজ্া করঙল গর, এই 
কবল রঙু� তুবম অস্ত্র বদয়া রদু্ করঙব না—তুবম শুধু গস্হ ও ভাঙলাবাসা 
ববস্ার করঙব... প্রভু, রা� কর না ! মাধাই আমাঙক মারল বকন্তু জ�াই 
আমাঙক রক্ষা করল ! দয়া কর এই দুজনঙক উদ্ার কর ! এই জ�ঙত 
ওঙদর আর গকউ বনস্ার করঙত পারঙব না !” মহাপ্রভুর ঙক্রাধ গদঙে 
দুই পাপবী ভঙয় কাঁপঙত শুরু করঙলন বকন্তু গর জ�াই বনতাইঙক রক্ষা 
করঙলন, গসো শুনঙল মহাপ্রভুর সুেবী হঙয়বছঙলন । বতবন জ�াইঙক 
আবল্ন কঙর এবং গপ্রমভবক্ প্রদান কঙর ওঙক তাঁর চতুভ ূম্মজরূপ 
গদোঙলন । ভ�বাঙনর বদবম্যরূপ গদঙে জ�াই গপ্রঙম ববভাববত হঙয় 
মহাপ্রভুর শ্রীচরঙি লবুেঙয় পঙড় কাঁদঙত শুরু করঙলন ।

ভাইঙয়র অবস্া গদঙে মাধাইঙয়র মন পবরবতম্মন হঙয় গ�ল—ও 
কাতরভাঙব ক্ষমা বভক্ষা কঙর মহাপ্রভুর শ্রীচরঙি পড়ল । বকন্তু মহাপ্রভু 
ওঙক বলঙলন, “তুবম বনতম্যানন্দ প্রভুঙক আঘাত করঙল বঙল আবম 
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গতামাঙক গ্রহি করব না ! বনতাইঙয়র গদহ আমার চাইঙত বড়, তাই 
গর বনতাইঙয়র চরঙি অপরাধ কঙর, আবম তাঙক কেনও স্ববীকার 
করব না ।” কাঁদঙত কাঁদঙত মাধাই বলঙলন, “তঙব আমার বক হঙব, 
প্রভু ? তুবম আমাঙক কৃপা না করঙল, আবম বক কঙর এই জ�ঙত 
বনস্ার পাব ?” পবততপাবন শ্রীমন মহাপ্রভু তেন ওঙক বলঙলন, 
“বনতাইঙয়র চরি ধঙর অপরাধ ক্ষমা প্রাথ ম্মনা বভক্ষা কর, তেন তুবম 
বনস্ার পাঙব ।” মাধাই তৎক্ষিাৎ বনতম্যানন্দ প্রভুর চরঙি পঙড় অপরাধ 
ক্ষমা প্রাথ ম্মনা বভক্ষা করঙলন । “রবদ আমার গকান জঙন্ম বকছু সুকৃবত 
আঙছ, আবম সব সুকৃবত মাধাইঙক বদবচ্ !”—এই বঙল বনতম্যানন্দ প্রভু 
মাধাইঙক বঙুক তুঙল আবল্ন কঙর ওর গদঙহ প্রঙবি করঙলন । সবাই 
তেন হবরধ্ববনঙত মেুবরত করঙত লা�ঙলন ।

গসইরকম জ�াই ও মাধাই উদ্ার লাভ করঙলন । ওই সময় গথঙক 
উভয় ভ্রাতা বড় ভক্ হঙয় গ�ঙলন । বনতম্যানন্দ প্রভু ও মহাপ্রভুর কৃপা 
লাভ কঙর ওরা প্রবত বদন হবরনাম করঙত লা�ঙলন আর পরূ্ম্ম পাঙপর 
কথা সব সময় স্মরি করঙত ওরা অতম্যন্ত লবর্ত হঙতন । ববঙিিতঃ 
মাধাই বনতম্যানন্দ প্রভুর শ্রীঅঙ্ রক্পাত করাঙত অপরাধো স্মরি 
কঙর ক্রন্দন করঙতন । একবদন  মাধাই বনতম্যানন্দ প্রভুর শ্রীচরঙি পঙড় 
অপরাঙধর জন্য ক্ষমা প্রাথ ম্মনা করঙলন । পরমদয়াল ু শ্রীবনতম্যানন্দ প্রভু 
ওঙক বঙুক তুঙল আবল্ন কঙর বলঙলন, “তুবম কাজ কর, এোঙন একো 
ঘাে স্াপন কঙর ঘােোঙক গসবা করঙব ।” বনতম্যানন্দ প্রভুর আঙদি 
অনুসাঙর মাধাই এই ঘােো স্াপন করার পর প্রবত বদন ঘােো পবরষ্ার 
করঙতন এবং গর গলাক এোঙন �্াস্ান করঙত আসঙতন, সবাইঙয়র 
কাঙছ ব�ঙয় ও অপরাধ ক্ষমা বভক্ষা প্রাথ ম্মনা করঙত লা�ঙলন । আঙ�র 
রঙু� পায়োনা বাথরুম বছল না বঙল সবাই �্াধাঙর পায়োনা করত, 
তাই জ�াই ও মাধাই গসই সব পায়োনা এোঙন পবরষ্ার করঙতন । 
শ্রীহচতন্যভা�বঙত বলা হয় (২/১৫/৯২-৯৪):

পরম �জোর তপ �রজয় মাধাই ।
‘ব্রহ্মচারবী’ গহি খ্যাক্ত হইল তথাই ॥
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ক্িরবক্ধ �ঙ্গা গদক্খ’ থাজ� �ঙ্গাঘাজট ।
স্বহজস্ গ�াদাক্ল লিা আপজিই খাজট ॥
অদ্াক্পহ ক্চহ্ আজে নচতন্য-�ৃপায় ।
‘মাধাই ঘাট’ বক্ল’ সর্ম্ম জলাজ� �ায় ॥ 

আর একো েুব গুরুত্বপিূ ম্ম কথা হঙচ্ গর, মাধাই অতম্যন্ত ভবীিি 
মদ্প বছঙলন—উবন ডাকাবত করঙত পাঙরন, েুন করঙত পাঙরনও ; 
বকন্তু ওর একো গুি বছল—বতবন কেনও চবষ্ব অপরাধ কঙরন বন । 
আপনারা প্রশ্ন করঙত পাঙরন, “বকন্তু উবন বনতম্যানন্দ প্রভুঙক গমঙরঙছ ! 
গসো বক অপরাধ বছল না ?” গসো বঠক কথা বকন্তু শ্রীমন বনতম্যানন্দ 
প্রভুঙক না মারঙল ওর বক কঙর উদ্ার হঙব ? উপরন্তু, রবদ মাধাই ওঁঙক 
না মারঙতন, তাহঙল বনতম্যানঙন্দর মবহমা এই জ�ঙত প্রকাবিত হত না !

গসইভাঙব আমরা সবাই এই ঘাঙে এঙস প্রিাম কঙর প্রাথ ম্মনা কবর 
গরন আমাঙদর মত পাবপষ্ পামর জবীব (“জ�াই মাধাই চহঙত মবুি 
গস পাবপষ্ / পুরবীঙির কবীে চহঙত মবুি গস লবঘষ্”) গরঙকান রকম 
এক বদন বনতম্যানন্দ প্রভুর অহহতুবক কৃপা ও তাঁর ভক্ঙদর গসবা লাভ 
করঙত পারব । এোই আমাঙদর ভরসা ।

জয় শ্রীজ�াই-মাধাই প্রভু বক জয় । জয় শ্রীমবন্তম্যানন্দ প্রভু বক জয় ।
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হবরবল হবরবল হবরবল ভাই গর ।
হবরনাম আবনয়াঙছ গ�ৌরা্ বনতাই গর ॥ (গমাঙদর দুঃে গদঙে গর )
হবরনাম ববনা জবীঙবর অন্য ধন নাই গর ।
হবরনাঙম শুদ্ হ’ল জ�াই মাধাই গর ॥ (বড় পাপবী বছল গর)
বমঙছ মায়াবদ্ হ’গয় জবীবন কাোই গর । (আবম আমার বঙল গর)
আিাপঙি ঘুঙর ঘুঙর আর গকাথা রাই গর ॥ (বনরাি ত সুে গর)
হবর বঙল গদও ভাই আিার মঙুে ছাই গর । (বনরািা ত’ সুে গর)
গভা�-গমাক্ষবাঞ্া ছাবড়’ হবরনাম �াই গর ॥ (শুদ্সত্ত্ব হ’গয় গর)
না গচঙয়ও নাঙমর গুঙি ওসব �ল পাই গর । (তুচ্ �ঙলর প্রয়াস গছঙড় গর)
ববঙনাদ বঙল রাই ল’গয় নাঙমর বালাই গর ॥ (নাঙমর বালাই গছঙড় গর)



জয় িচবীনন্দন              সুর-মবুনবন্দন
             ভবভয়-েডিন জয় গহ ।
জয় হবরকবীর্ম্মন                নর্ম্মনা বর্ম্মন
             কবলমল-কর্ম্মন জয় গহ ॥
নয়ন-পুরন্দর           ববশ্বরূপ গস্হধর 
             ববশ্বম্র ববঙশ্বর কলম্যাি ।
জয় লক্ষবী-ববষু্বপ্রয়া  ববশ্বম্র-বপ্রয়বহয়া
             জয় বপ্রয় বকঙ্কর ঈিান ॥

শ্রীসবীতা-অহদ্তরায় মালনবী-শ্রীবাস জয়
             জয় চন্দ্রঙিের আচারম্মম্য ।
জয় বনতম্যানন্দরায়      �দাধর জয় জয়
             জয় হবরদাস নামাচারম্মম্য ॥
মরুাবর মকুুন্দ জয়    গপ্রমবনবধ মহািয়
             জয় রত প্রভু পাবরিদ ।
ববন্দ সবাকার পায়   অধঙমঙর কৃপা হয়
             ভবক্ সপািম্মদ-প্রভুপাদ ॥



শ্রীজরা�পবীে

(১) শ্রীমন্হাপরু ধামক্িজরামক্ণ

শ্রীনবদ্বীপ ধাম পবরক্রমা করঙত আমরা শ্রীঙরা�পবীঠ শ্রীমন্মহাপ্রভুর 
জন্মস্াঙন এঙসবছ । মবন্দঙরর পাঙি অ্ঙন একো বনম-�াছ আঙছ, গসই 
বনম-�াঙছর তলায় মহাপ্রভু শ্রীজ�ন্াথ বমঙশ্রর বাবড়ঙত িচবীমাতার 
�ভম্ম  গথঙক আববভ ূম্মত হঙয়ঙছন (শ্রীহচতন্যচবরতামঙৃত বলা হয়, 
“িচবী�ভম্ম বসঙন্ৌ হরবীনু্দঃ—শ্রীকৃষ্রূপ চন্দ্র িচবী�ভম্মসমঙুদ্র জন্মগ্রহি 
করঙলন”) । শ্রীজ�ন্াথ বমশ্র ও িচবীমাতার আশ্রয় কঙর শ্রীমন মহাপ্রভু 
এোঙন এঙসবছঙলন—গরঙহতু বতবন বনম-�াঙছর তলায় আববভ ূম্মত 
হঙয়বছঙলন, তাঁর নাম বছল বনমাই; গজম্যাবতিবী তাঁঙক নাম বদঙয়ঙছন 
ববশ্বম্র; আর সন্ম্যাস গনওয়ার পর তাঁর নাম হঙয়বছল শ্রীকৃষ্হচতন্য ।

শ্রীমবন্তম্যানন্দ প্রভু শ্রীল জবীব গ�াস্বামবী প্রভু বনঙয় এই নবদ্বীপ ধাম  
পবরক্রমা প্রথম কঙরবছঙলন—গসই পবরক্রমা শ্রীল ভবক্ববঙনাদ ঠাকুর 
তাঁর শ্রীনবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য নাঙম শ্রীগ্রঙন্থ বি ম্মনা কঙরবছঙলন :

রেন বাড়বী গছঙড় বদঙয় শ্রীল জবীব গ�াস্বামবী প্রভু (একবে সুন্দর 
গদেঙত রবুক রার অপরূ্ম্ম  চবরাঙ�ম্যর আদি ম্ম সতম্যই আচিরম্ম বছল) চঙক্ষর 
জঙল “হা গ�ৌরা্ ! হা বনতম্যানন্দ ! কঙব গতামরা আমার কৃপা কঙর 
দি ম্মন বদঙব ? হা হা নবদ্বীপ ! কঙব আবম এই ধাঙমর  বিঙরামবি 
গদেঙত পাব ?” বলঙত বলঙত নবদ্বীপ ধাম দরূ গথঙক গদেঙত গপঙলন, 
তেন বতবন দডিবৎ কঙর প্রায় অঙচতন হঙয় পঙড় গ�ঙলন । মন বস্র 
কঙর বতবন  নবদ্বীপ ধাম প্রঙবি কঙর প্রথম বারঙকািা ঘাঙে গপৌঙঁছ 
ব�ঙয়বছঙলন । গসোঙন একবে গলাকঙক গদঙে বতবন বজজ্াসা করঙলন, 
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“প্রভু, বনতম্যানন্দ প্রভু গকাথায় ?” গসই গলাকবে জবীব গ�াস্বামবীর 
পা�ঙলর মত অবস্া গদঙে এঙঁক িবীঘ্র কঙর বনতম্যানন্দ প্রভুর কাঙছ 
বনঙয় আনঙলন । ভক্�িঙক প্রথম গদঙে শ্রীল জবীব গ�াস্বামবী তাঁঙদর 
শ্রীচরঙি প্রিাম কঙর মাবেঙত পড়ঙলন আর উঙঠ বলঙলন, “এই অধম 
জবীব আজঙক শ্রীবনতম্যানন্দ প্রভুর কৃপা গপঙয়ঙছ ! সব িাঙস্ত্র বলা হয় 
রেন গতামরা আমাঙক দয়া করঙব, তেন আবম শ্রীবনতম্যানন্দ প্রভুর 
পাদপদ্ম পাব !” জবীব গ�াস্বামবী প্রভুঙক গদঙে কঙয়কজন ভক্�ি তাঁর 
শ্রীচরি-ধবূলোনা মাথায় বনঙলন । তেন ভক্�ি তাঁঙক শ্রীমন বনতম্যানন্দ 
প্রভুর কাঙছ আনঙলন—বনতম্যানন্দ প্রভুর অপরূ্ম্ম রূপ গদঙেই শ্রীল 
জবীব গ�াস্বামবী প্রভু মাবেঙত অঙচতন হঙয় পড়ঙলন । বনতম্যানন্দ প্রভু গতা 
অন্তরম্মামবী—বতবন সব জাঙনন, তাই শ্রীজবীব গ�াস্বামবী প্রভুঙক গদঙে বচঙন 
বতবন আনঙন্দ তাঁঙক উঠাইয়া হাঙত তুঙল নাচঙত শুরু করঙলন ! সমস্ 
ভক্�ি তেন আনবন্দত হঙয় কবীর্ম্মন করঙত লা�ঙলন ।

বকছু ক্ষি পঙর শ্রীল জবীব গ�াস্বামবী প্রভু বনঙজর পবরচয় বঙল 
বদঙলন—শ্রীবনতম্যানন্দ প্রভু তাঁঙক বহু কৃপা প্রদান করঙলন । গসই বদন 
বতবন শ্রীবাসা্ঙন থাকঙলন এবং সন্ম্যার সময়, রেন বনতম্যানন্দ প্রভু 
একাই বঙস বছঙলন, তেন শ্রীজবীব গ�াস্বামবী আবার তাঁর কাঙছ প্রিাম 
কঙর এঙলন । বনতম্যানন্দ প্রভু তাঁঙক বনঙজর বনকঙে বসাঙলন আর শ্রীল 
জবীব গ�াস্বামবী প্রভু হাত গজার কঙর বজজ্াসা করঙলন, “প্রভু, আপবন 
কৃপা কঙর শ্রীনবদ্বীপ-ধাম-মাহাত্ম্য বি ম্মনা করঙবন ?” বনতম্যানন্দ প্রভু 
উর্ঙর বলঙলন, “শুন জবীব । আবম গতামাঙক গুতি কথা বলব, তুবম 
এই কথা শুঙন সব সময় মঙন রাে আর কাউঙক বলঙব না—রা আবম 
গতামাঙক বলব, গস পঙর প্রকাি হঙয় রাঙব ।”

এই কথাো বঙল বনতম্যানন্দ প্রভু তারপর শ্রীনবদ্বীপধাম-তঙত্ত্বর 
সম্বঙন্ বলঙত শুরু করঙলন : “জবীব, এই নবদ্বীপধাম সর্ম্ম  ধাঙমর 
সার—শ্রীববরজা পার কঙর ব্রহ্মঙলাক বতম্মমান আঙছ, তার পর চবকুণ্ঠ, 
গশ্বতদ্বীপ, শ্রীঙ�াঙলাক এবং গ�াঙলাঙকর মঙধম্য গ�াকুল বনৃ্দাবন—
কৃষ্ঙলাক হয় । গসই গলাঙক দুই প্রকার ভাব প্রকাবিত হয়—মাধুরম্মম্য 
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ও ঔদারম্মম্য । মাধুঙরম্মম্যর মঙধম্য ঔদারম্মম্য ভাব সম্পিূ ম্ম রূঙপ উপবস্ত এবং 
ঔদাঙরম্মম্যর মঙধম্য মাধুরম্মম্য ভাব সম্পিূ ম্ম রূঙপ উপবস্ত হঙয়ও বনৃ্দাবনধাঙম 
মাধুরম্মম্য এবং শ্রীনবদ্বীপধাঙম ঔদারম্মম্য প্রাধান্যপিূ ম্ম হয় । এর ছাড়া বনৃ্দাবন 
ও নবদ্বীঙপর মঙধম্য গকান পাথ ম্মকম্য গনই ।

“গহ জবীব ! এই গিাল-ঙক্রাি নবদ্বীপ ধাম বনৃ্দাবনধাম গথঙক 
অবভন্ । এই গিাল-ঙক্রাঙির মঙধম্য গর নয় দ্বীপগুঙলা আঙছ, গস একবে 
অষ্দল জঙলর মঙধম্য ভাসমান পদ্ম �ঠন কঙর আর গর এই অষ্দল বা 
অষ্দ্বীপগুঙলার মঙধম্য অন্তদ্্তীপ হঙচ্, তার মধম্যববনু্দ হঙচ্ মায়াপুর । 
মায়াপুঙরর বভতঙর অববস্ত গরা�পবীঠ হঙচ্ বনতম্য ধাম—তার মঙধম্য 
শ্রীহচতন্য মহাপ্রভু বনতম্য-লবীলা প্রকাি করঙছন । এই গরা�পবীঙঠর পবরবধ 
হঙচ্ ছয় মাইল আর বম্যাসো হঙচ্ দুই মাইল ।

“এই পবৃথববীঙত গরা�পবীঙঠর মাহাত্ম্য সব গচঙয় বহৃর্র—আর 
গকান স্ান বা তবীঙথ ম্মর এই গরা�পবীঙঠর তুলনা করা রায় না । প্রভুর 
ইচ্া মত অবচরকাঙল �্ার জল এই ধামঙক লবুকঙয় রােঙব—প্রায় 
সমস্ ধাম তেন গুতি হঙয় রাঙব বকন্তু বকছু বদন পঙর রেন প্রভুর ইচ্া 
হঙব, তেন এই ধামবিঙরামবি আবার প্রকাবিত হঙয় রাঙব । গরই স্ান 
বনতম্য ধাম, গসই স্ান কেনও লতুি হঙয় গরঙত পাঙর না—গুতি হঙলও 
বনতম্যধাম আবার উদয় হয় । আমার প্রভু বনতম্যকাল এই মায়াপুঙর 
�্ার পরূ্ম্ম  তবীঙর আঙছন । গলাক বঙল গর, ববশ্বম্র সন্ম্যাস গ্রহি 
করবার পর নবদ্বীপ গছঙড় বদঙয় অন্যত্র চঙল ব�ঙয়বছঙলন, বকন্তু বস্তুতঃ 
আমার গ�ৌরা্ মহাপ্রভু মায়াপুর-গ্রামো গছঙড় বদঙয় অন্য গকান 
জায়�ায় কেনও চঙল রান না ।”

অঙনঙক ভাঙব গর, মহাপ্রভু নবদ্বীপ গছঙড় বদঙয় পুবরঙত এবং অন্য 
জায়�ায় ব�ঙয়বছঙলন, অঙনঙক বঙলও গর, কৃষ্ সব গছঙড় বদঙয় মথরুায় 
চঙল ব�ঙয়বছঙলন—কৃষ্ মথরুায় চঙল গরঙত পাঙরন বকন্তু বনৃ্দাবন-কৃষ্ 
কেনও বনৃ্দাবন গছঙড় গদন না । ব্রজকৃষ্ সব সময় ব্রঙজই থাঙকন ।

অদ্াক্পহ গসই লবীলা �জর গ�ৌররায় ।
গ�াি গ�াি রা�্যবাি গদক্খবাজর পায় ॥
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শ্রীবনতম্যানন্দ প্রভুও শ্রীল জবীব গ�াস্বামবী প্রভুঙক বলঙলন, “জড়চকু্ষ 
বদঙয় গলাক ধাঙমর প্রাকৃত রূপ গদেঙত পায় বকন্তু মায়া সব সময় 
ধাঙমর অপ্রাকৃত-স্বরূপ আচ্াবদত কঙর রাঙেন । জড় গদি, কাল, 
জঞ্জাল—প্রকৃত নবদ্বীঙপ গকান মায়ার চবভব গনই । মায়াবদ্ জবীব 
কর্ম্ম বন্ন বঙল নবদ্বীপ ধাম প্রাপবঞ্চক ভাঙব প্রঙবি কঙর বকন্তু রেন 
জবীঙবর মঙধম্য সাধুসঙ্র প্রভাঙব গপ্রম উদয় হয়, তেন গসই জবীব 
অপ্রাকৃত বচন্ময় ধাম—অপ্রাকৃত গদি, কাল, ধাম, দ্রবম্য—অনায়াঙস 
স্বচঙক্ষ গদেঙত পারঙব ।”

এই অতুলনবীয়া শ্রীনবদ্বীপধাম, শ্রীমায়াপুর ধাম আমাঙদর শ্রীল 
ভবক্ববঙনাদ ঠাকুর বদঙয়ঙছন । ১৮৮৮ সাঙলর আঙ� সবাই ভাবঙতন 
গর, মহাপ্রভুর জন্মস্ান �্ায় হাবরঙয় ব�ঙয়বছল । গসো বঠকই হঙচ্ গর, 
মাঙি মাঙি �্ার গস্রাত জবম গকঙড় বনঙত পাঙর বকন্তু  �্ার গস্রাত 
জবমোঙক ব�ঙর বদঙতও পাঙর । তাই প্রথম �্া সতম্যই মহাপ্রভুর 
জন্মস্ান গকঙড় বনঙয়বছল বকন্তু পঙর জবমোঙক ব�ঙর বদল । গরমন 
কলম্বাঙসর আঙমবরকা আববষ্ার করঙলই আঙমবরকা আঙ�ই বছল 
(গকউ গসোঙন ব�ঙয় তাঙক শুধু আববষ্ার করল—সৃবষ্ বা স্াপন 
করল না), গতমন মহাপ্রভুর জন্মস্ানও বতম্মমান বছল বকন্তু আচ্াবদত 
ভাঙব । তাই গর ভ�বান্ শ্রীঙ�ৌরসুন্দঙরর বনতম্য-ধাম এেন পুনরায় 
প্রকাবিত হয়, গসো আমরা শ্রীল ভবক্ববঙনাদ ঠাকুঙরর প্রবত কৃতজ্ । 

রেন শ্রীল ভবক্ববঙনাদ ঠাকুর গ�াদ্রুমদ্বীঙপ স্বানন্দ-সুেদা-কুঙঞ্জ 
(তাঁর �হৃ ও ভজন কুবেঙর) থাকঙতন, তেন বতবন এক বদন ছাঙদর 
উপঙর হবরনাম করবছঙলন (তাঁর অভম্যাস বছল এইরকম : রেন প্রায় 
সন্ম্যাঙবলা হত তেন বতবন শুঙত গরঙতন আর মধম্যরাত উঙঠ বতবন 
গ্রন্থ বলেঙতন ও হবরনাম করঙতন ।) ছাঙদ দাঁবড়ঙয় বতবন বকছু দঙূর 
একো অদু্ভত আঙলা গদেঙত গপঙলন । পঙরর বদন বতবন ওোঙন 
ব�ঙয় গদেঙলন গর, এো োবল মাঙঠর মত জায়�া বছল আর চারবদঙক 
ওোঙন অঙনক তুলসবী �াছ বছল । বতবন একজন গলাকঙক স্ানোর নাম 
বজজ্াসা করঙলন বকন্তু গকউ নামো বলঙত পারঙলন না—এই জায়�া 
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�্ার জল গথঙক হঠাৎ কঙর উবদত হঙয় পড়ল । গক জবমোর মাবলক, 
গসোও গকউ জানঙতন না । গলাকবে শুধু বলঙলন গর, তারা মাঠো চাি 
করঙত গচষ্া কঙরঙছন বকন্তু বকছু হয় না—শুধু তুলসবী �াছ উৎপন্ হয় । 

শ্রীল ভবক্ববঙনাদ ঠাকুর বচন্তা করঙলন, “তুলসবী �াছ এোঙন 
গকন ?” বতবন নবদ্বীঙপ ব�ঙর শ্রীল জ�ন্াথদাস বাবাজবী মহারাঙজর 
কাঙছ এঙলন । ওই সময় শ্রীল জ�ন্াথদাস বাবাজবী মহারাঙজর বয়স 
১৩৭ বছর বছল । শ্রীল ভবক্ববঙনাদ ঠাকুর তাঁঙক বজঙজ্স করঙলন, 
“প্রভু, আপবন আমার সঙ্ রাঙবন ?” বয়স্ক হঙয় শ্রীল জ�ন্াথদাস 
বাবাজবী মহারাজ হাঁেঙত পারঙতন না, তাই তাঁর গসবক তাঁঙক িুবড়ঙত 
ববসঙয় বদঙলন আর ভবক্ববঙনাদ ঠাকুঙরর সঙ্ তাঁঙক মাথায় বঙয় 
বনঙয় গ�ঙলন । রেন শ্রীল জ�ন্াথদাস বাবাজবী মহারাজ ওই স্াঙন 
গপৌঁঙছ বছঙলন, তেন বতবন িুবড় গথঙক লা� বদঙয় নাচঙত শুরু 
করঙলন ! বতবন বচৎকার করঙত থাকঙলন, “হ্যাঁ ! গপঙয়বছ ! এইো 
প্রভুর জন্মস্ান ! এইো গরা�পবীঠ !”

পঙর অঙনক প্রবতবাদও এঙসবছল । সমস্ বাবাজবী সম্প্রদায় 
একসঙ্ আদালঙত মামলা করঙলন—তারা বলঙলন গর, এই গরা�পবীঠ 
মহাপ্রভুর আসল জন্মস্ান নয় । বকন্তু গসই মামলায় আদালঙতর 
ববচাঙর তারা পরাজয় হঙয়বছল এবং শ্রীল ভবক্ববঙনাদ ঠাকুর প্রমাি 
করঙলন গর, এই স্ানো প্রকৃত গরা�পবীঠ হঙচ্ । এইভাঙব শ্রীল 
ভবক্ববঙনাদ ঠাকুর মহাপ্রভুর জন্মস্ান প্রকাি করঙলন ।

(২) শ্রীজ�ৌরাক্বরম্ম াব
১৯৫৫ সাঙল আমাঙদর শ্রীগুরুপাদপদ্ম ওঁববষু্পাদ শ্রীল ভবক্ 

সুন্দর গ�াববন্দ গদবঙ�াস্বামবী মহারাজ আমাঙদর শ্রীহচতন্য সারস্বত মঙঠর 
শ্রীঙ�ৌড়বীয়-দি ম্মঙন (১ম বিম্ম, ৯ম সংেম্যায়) একবে সুন্দর সম্পাদকবীয় প্রবন্  
‘শ্রীঙ�ৌরাববভম্ম াব’ নাঙম গলঙে বদঙয়ঙছন । এই প্রবন্ বনঙনে প্রদি ম্মন কবর :

পুন্যভবূম ভারতবিম্ম—শ্রীভ�বান ও ভক্�ঙির পদাঙ্কপতূস্ান—
পবৃথববীর ধর্ম্ম ঙক্ষত্র । গসই ভারতবঙিম্মর মঙধম্য সতি গমাক্ষদাবয়কাপুরবী 
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বর্ম্মমান । তার মঙধম্য মথরুা-মডিলাবভন্ শ্রীধামনবদ্বীপান্ত� ম্মত 
শ্রীমায়াপুর । শ্রীল বনৃ্দাবনদাস ঠাকুর তাই বলবেয়াঙছন—

"িবদ্বীপ গহি গ্াম ক্ত্রভুবজি িাই ।
রাঁহা অবতবীণ ম্ম হইলা নচতন্য গ�াসাঁই ॥"

সতম্যই শ্রীনবদ্বীঙপর ন্যায় সর্ম্ম ঙশ্রষ্ স্ান আর গকাথাও নাই । 
গরঙহতু অমঙন্দাদয়া-দয়াবনবধ শ্রীঙ�ৌরহবর এই স্াঙন জ�ঙতর অন্কার 
ববনািপরূ্ম্ম ক আববভ ূম্মত হইয়া গদবদুলম্মভ ভ�বৎঙপ্রম—গরা�ম্যাঙরা�ম্য 
পাত্রাপাত্র ববচার-রবহত হইয়া আ-পামঙর মকু্হঙস্ ববতরি 
কবরয়াঙছন । সুতরাং নবদ্বীঙপর মবহমা জ�ঙত বস্তুতঃই অতুলনবীয়া ।

প্রায় পাঁচিত বৎসর পঙূর্ম্ম  শ্রীনবদ্বীপ ন�র ববদ্াবিক্ষার প্রদান 
পবীঠস্ান ববলয়া পবৃথববী-ববেম্যাত বছল । বমবথলা হইঙত আনবীত 
তকম্মিাস্ত্র, নবদ্বীপ মনবীিার দ্ারা পুষ্ হইয়া রিঃ গসৌরভ ববস্ার কঙর । 
উর্র ভারতান্ত� ম্মত বারািসবী প্রভৃবত স্ান হইঙত সন্ম্যাসবী ও কৃতববদ্ 
অধম্যাপকমডিলবীও ন্যায়-গবদান্ত িাস্ত্র অধম্যয়ি কবরবার জন্য আ�মন 
কবরঙতন । দবক্ষি ভারতান্ত� ম্মত কাঞ্চবী প্রভৃবত স্ান হইঙতও ববদ্াবথ ম্ম�ি 
নবদ্বীপ ন�ঙর পাঠাবথ ম্মরূঙপ আবসঙতন ।

"িািাজদি হইজত গলা� িবদ্বীজপ রায় ।
িবদ্বীজপ পক্ডজল গস ক্বদ্ারস পায় ॥
অতএব পড়ুয়ার িাক্হ সমচু্চয় ।
লষে গ�াক্ট অধ্যাপ�—িাক্হ� ক্িশ্চয় ॥" 

সুতরাং বববভন্ গদিবাসবী ববদ্াবথ ম্মসমাজ নবদ্বীঙপ আ�মন�ঙল 
নানা িাঙস্ত্র পাবডিতম্য লাভ কবরয়া সর্ম্ম িাঙস্ত্র পারদি্তী হইবার অবকাি 
পাইয়াবছঙলন । বববভন্ িাঙস্ত্রর চর্ম্ম া এবং অসংেম্য অধম্যাপক�ঙির 
অববস্বত থাকায় নবদ্বীপ ববদ্াবথ ম্ম�ঙির সংেম্যাও অ�িনবীয় বছল । ববলঙত 
বক—“বালঙকও ভট্াচারম্মম্য সঙন কক্ষা কঙর ।”

সকঙলই বনঙজঙক মহা-অধম্যাপক ববলয়া মঙন কবরত । এমন বক 
নবদ্বীঙপ অধম্যয়ন অধম্যাপনা না কবরঙল ববদ্ৎসমাঙজ তাঁহার পাবডিতম্য 
প্রবতবষ্ত হইত না ।
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ঐশ্বঙরম্মম্যর বদক্ বদয়াও শ্রীনবদ্বীপ অতুল চবভঙবর অবধকারবী ববলয়া 
প্রবসদ্ বছল । লক্ষবীঙদববীর অনুগ্রঙহ ঐশ্বরম্মম্যিালবী গলাকসমঙূহর বনবাসভবূম 
বছল শ্রীনবদ্বীপ । এঙক �্াতবীর তাহাঙত মহান্ ববদ্াপবীঠ—সঙর্ম্ম াপবর 
মহাতবীথ ম্ম শ্রীমায়াপুর,—তাই গদি ববঙদি হইঙত বহু ধনবী বম্যবক্�ি 
আবসয়া বসবাস কবরঙতন । শ্রীল বনৃ্দবানদাস ঠাকুর বলবেয়াঙছন—

"িবদ্বীপ-সম্পক্র্ গ� বক্ণ ম্মবাজর পাজর ।
এজ�া �ঙ্গাঘাজট লষে গলা� স্াি �জর ॥"
"রমা দৃক্ষ্টপাজত সর্ম্ম জলা� সুজখ নবজস"—
"অবতক্রজবি রেভু—োক্িয়া ক্বধাতা ।
স�ল সম্পন্ন �ক্র থুইজলি তথা ॥"

বস্তুতঃ পঙক্ষ গরোঙন অসংেম্য গলাঙকর বসবত, গরোঙন বববভন্ 
গদঙির ধনবী সম্প্রদাঙয়র সমাঙবি, গরস্ান মহাতবীথ ম্ম ও মহাববদ্াপবীঠ 
ববলয়া ববেম্যাত, গস স্াঙনর চবভঙবর কথা না ববলঙলও চঙল ।

বকন্তু শুদ্ভক্�ঙির হৃদঙয় দুঃঙের সবীমা নাই । এমন গর 
সর্ম্ম া্সুন্দর ধাম—গসোঙন শুধু সকঙলরই—“বম্যথ ম্মকাল রায় মাত্র 
বম্যবহার রঙস”—এই অবস্ গদবেয়া তাঁহারা বক সুে-লাভ কবরঙত 
পাঙরন ! সকঙলই ধন-মঙদ, রূপ-মঙদ, জন-মঙদ, ববদ্া-মঙদ উন্মর্ ও 
জড়-পাবডিতম্য-�বর্ম্ম ত । লাভ পজূা প্রবতষ্ার তাডিবভবূম গদবেয়া ভক্�ি 
তাই অবস্র হইয়া পবড়য়াঙছন । প্রাপবঞ্চক সুঙে উন্মর্ জন�ঙির ইবন্দ্রয়-
তপ ম্মিপর ববচারমঙূল গ্রামম্য-বম্যবহার-রঙস বথৃা কালাবতপাত,—ইহা 
ভক্�ঙির অসহ্য । শ্রীল বনৃ্দাবন দাস ঠাকুর বলবেয়াঙছন—
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�ৃষ্ণ রামরক্তি িনূ্য স�ল সংসার ।
রেথম �ক্লজত হইল রক্বষ্য আচার ॥
ধর্ম্ম �র্ম্ম  গলা� সজব এইমাত্র োজি ।
মঙ্গল চণ্ডবীর �বীজত �জর ো�রজণ ॥
দভি�ক্র ক্বিহক্র পূজে গ�াি েি ।
পরু্ক্ল �রজয় গ�হ ক্দয়া বহু ধি ॥
ধি-িষ্ট �জর পতু্র �ন্যার ক্বরায় ।

এইমত ে�জতর ব্যথ ম্ম�াল রায় ॥
িা বাখাজি র�ুধর্ম্ম  �ৃজষ্ণর �বীর্ম্মি ।
গদাি ক্বিা গুণ �াজরা িা �জর �থি ॥
গরবা সব ক্বরতি তপস্ববী অক্রমািবী ।
তাঁ-সবার মজুখও িা শুক্ি হক্রধ্বক্ি ॥
অক্ত বড সু�ৃক্ত গস স্াজির সময় ।
গ�াক্বন্, পণু্ডরবী�াষে—িাম উচ্চারয় ॥



তাদৃি কৃষ্ববমেু সমাঙজর মঙধম্যও শ্রীঅহদ্তাচারম্মম্য সর্ম্ম ঙলাকধন্য 
সর্ম্ম জনবন্দম্য ও সকল চবষ্ঙবর মেুপাত্র হইয়া ববরাবজত বছঙলন । 
ববহর্ুম্ম ে জ�ঙতর বহতাকাঙ্কায় কৃষ্পজূা প্রচারলবীলা প্রদি ম্মন কবরয়া 
শ্রীঅহদ্তপ্রভু শ্রীমায়াপুঙর অবস্ান কবরঙতবছঙলন । হবরববমেু জবীঙবর 
দুরবস্া তাঁহার হৃদয়ঙক ববঙিিভাঙব পবীড়া বদঙত লাব�ল । ভক্�ি 
সকঙল প্রবতবদনই অহদ্তসভায় বনজ বনজ দুঃে প্রকাি কবরয়া অজস্র 
গরাদন কবরঙতন । করুিাবাবরবধ আচারম্মম্যও জবীবদুঃঙে অধবীর হইয়া 
হুঙ্কার ছাবড়য়া প্রবতজ্া কবরঙলন রা—

"আক্িয়া নব�ুঠেিাথ সাষোৎ �ক্রয়া ।
িাক্চব �াক্হব সর্ম্ম েবীব উদ্ধাক্রয়া ॥"

অহদ্ঙতর মবহমা ভক্�ঙির অবববদত বছল না । তাই সকঙল 
তাঁহার প্রবতজ্া শ্রবঙি আনবন্দত হইয়া আচাঙরম্মম্যর আনুকলূম্য কবরঙত 
লাব�ঙলন । এবদঙক অহদ্তাচারম্মম্যও বনরববধ �্াজল তুলসবীদঙল 
একবচঙর্ গ�াঙলাকববহারবীঙক মহুুমুম্মহুঃ আহ্বান কবরঙত লাব�ঙলন । 
ভ�বাঙনর আসন েবলল  । ভক্�ি ভ�বদাহ্বান কাঙরম্মম্য বম্যস্ থাবকয়া 
সমস্ সুেসাচ্ন্দম্য ও সাংসাবরক গভা�-বম্যাপার হইঙত ববরত হইঙলন 
এবং তাই ভক্�ঙির দুঃঙে দয়াদ্রম্মবচর্ ভ�বানও প্রপঙঞ্চ অবতরি 
কবরবার উঙদ্া� কবরঙত লাব�ঙলন ।

এক কথা গবাধ হয় না ববলঙলও চঙল গর—ভ�বান্ রেন অবতবীি ম্ম 
হন, তেন স্ববীয় পািম্মদ ও ধাম সহ-ই অবতবীি ম্ম হইয়া থাঙকন, তাই 
ভ�বাঙনর আববভম্ম াঙবর পঙূর্ম্ম ই তাঁহার সকল সাচ্ন্দ-ববধাতা শ্রীবনতম্যানন্দ 
স্বরূপও সর্ম্ম সুম্ল ববস্ার কবরঙত কবরঙত রাঢ়ঙদঙি অবতবীি ম্ম হইঙলন ।

* * *          * * *          * * *

�বীতারা�বত গর গর েজিজত পডায় ।
রক্তির ব্যাখ্যাি িাক্হ তাঁহার ক্েহ্ায় ॥
এইমত ক্বষু্ণমায়া গমাক্হত সংসার ।
গদক্খ রতিসব দুুঃখ রাজবি অপার ॥
ক্বষু্ণরক্তিিনূ্য গদক্খ স�ল সংসার ।

অন্তজর দহজয় বড ক্চর্ সবা�ার ॥”
“গ�হ দুুঃজখ চাজহ ক্িে িরবীর এক্ডজত ।
গ�হ ‘�ৃষ্ণ’ বক্ল শ্বাস োডজয় �াঁক্দজত ॥
অন্ন রালমজত �াজরা িা রুচজয় মজুখ ।
ে�জতর ব্যবহার গদক্খ পায় দুুঃজখ ॥”
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শ্রীনবদ্বীপ ধাঙমর মধম্যববনু্দ শ্রীমায়াপুর, তাই তাহার নাম অন্তদ্্তীপ । 
গসই অন্তদ্্তীঙপ পরম পবডিত উদারস্বভাব ববশুদ্সঙত্ত্বর আশ্রয় 
শ্রীজ�ন্াথবমঙশ্রর বসবত । শ্রীল বনৃ্দাবন দাস ঠাকুর বলবেয়াঙছন—

পরম পববত্র ব্রাহ্মি দম্পবত অষ্কন্যার বতঙরাধাঙনর পর অঙলৌবকক 
গসৌন্দরম্মম্যভবূিত শ্রীববশ্বরূপ নাঙম একবে পুত্র লাভ কবরয়া পরমানঙন্দ 
ভ�বদারাধনা কবরঙত থাঙকন । বদঙন বদঙন ববশ্বরূপও মাতাবপতার 
আনন্দবদ্ম্ম ন কবরঙত কবরঙত শুলিপঙক্ষর চঙন্দ্রর ন্যায় ববদ্ম্ম ত হইঙত 
লাব�ঙলন । আঁধার জ�ৎ ম্লাঙলাঙকর বল লাভ কবরঙত লাব�ল । 
১৪০৬ িঙক একবে বববিষ্ বদঙন শ্রীজ�ন্াথ বমশ্র গদবেঙলন—একবে 
পরমবস্গ্ধ বদবম্যঙজম্যাবতঃ তাঁহার হৃদঙয় প্রঙবি কবরয়া পুনরায় তাঁহার 
হৃদয় হইঙত শ্রীিচবীঙদববীর হৃদঙয় প্রঙবি কবরল । বমশ্র আনঙন্দ বিহবরত 
হইঙলন এবং গসইবদন হইঙত িচবীঙদববীও অপরূ্ম্ম  গজম্যাবতর্ম্ম য়বী ম ূবর্ম্মরূঙপ 
প্রবতভাত হইঙত থাবকঙলন । বমশ্র গসকথা পরমানঙন্দ িচবীঙদববীঙক 
জানাইঙল বতবনও বমশ্রঙদঙবর অবধকতর ববস্ময় জন্মাইয়া ববলঙলন—
’আবমও গদবে—আকাঙি গরন বদবম্য বদবম্য ম ূবর্ম্ম  সব আমাঙক লক্ষম্য 
কবরয়া স্ব স্তুবত কবরঙতঙছ । চাবরবদঙকও আনন্দময়—গজম্যাবতর্ম্ম য় গলাক 
সমঙূহর �মনা�মন ইতম্যাবদ”—বমশ্র শুবনয়া আনবন্দত হইয়া ববলঙলন—

"গহি বকু্র, েক্ন্জবি গ�াি মহািয় ।"
আরও অবধকতর প্ররঙত্ন ব্রাহ্মিদম্পবত ববষু্পজূা কবরঙত লাব�ঙলন ।

* * *          * * *          * * *
১৪০৭ িকাঙব্দর �াল্গুনবী পবূি ম্মমাবতবথ সন্ম্যাকাল—শ্রীঙ�ৌরহবরর 

জন্মবদন । এঙক বসন্ত ঋতুর মঙনারম সন্ম্যা, তাহাঙত পবূি ম্মমা, তাহাঙত 
আবার আজ চন্দ্রগ্রহি । �্াতবীঙর, ন�রবীর পঙথ-ঘাঙে সর্ম্ম ত্র গলাঙক 

“িবদ্বীজপ আজে ে�ন্নাথ ক্মশ্বর ।
বসুজদব রোয় ক্তঁজহা স্বধজর্ম্ম  তৎপর ॥
উদার চক্রত গতঁহ ব্রহ্মজণ্যর সবীমা ।
গহি িাক্হ রাহা ক্দয়া �ক্রব উপমা ॥

ক্� �শ্প, দিরথ, বসুজদব িন্ ।
সর্ম্ম তত্ত্বময় ে�ন্নাথ ক্মশ্চন্দ ॥
তাঁর পত্বী িচবী-িাম মহাপক্তব্রতা ।
মকূ্র্ম্মমতবী ক্বষু্ণরক্তি গসই ে�ন্াতা ॥”
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গলাকারিম্য—গঠলাঙঠবল—হুড়াহুবড় পবড়য়া ব�য়াঙছ । গদঙে মঙন 
হয়, ববুি চতুর্ম্ম ি ভুবঙনর আর গকাথাও গকান প্রািবী নাই । সকঙলই 
আনঙন্দ উৎ�ুল্ । হবরধ্ববনঙত চতুবর্ম্ম ঙক মেুবরত—প্র�ুবল্ত । সমস্ 
ব্রহ্মাঙডির সুম্লরািবী গরন এককাঙল উবদত হইয়া নবদ্বীঙপর গিাভায় 
গিাভাবন্বতা হইঙতঙছ । অভতূপরূ্ম্ম  হবরধ্ববন শ্রবঙি ভক্�িও অঙনঙকই 
�্াতবীঙর সমঙবত হইয়াঙছন । চন্দ্রগ্রহি উপলক্ষ কবরয়া হবরনাঙমর 
বন্যায় সমস্ অম্লরাবি ভাবসয়া রাইঙতঙছ গদবেয়া তাঁহাঙদর আর 
আনঙন্দর সবীমা নাই । �্াতবীঙরর সকল গলাকই ভাববঙতঙছ এত 
গলাক গকাথা হইঙত আবসল ! আরও গতা গ্রহি হইয়াঙছ, বকন্তু এত 
গলাক—এত হবরধ্ববন—এমন মর্তা গতা আর কেঙনা গদো রায় নাই, 
শুবনও নাই !! সকঙলই বড় সুেঙবাধ কবরঙত লাব�ঙলন, বকন্তু কারি 
গরন অস্পষ্ই রবহয়া গ�ল । তা গহাক্—তবওু সকঙলরই বড় ভাল 
লাব�ঙতঙছ । এমন বক রবন�িও হাযে কবরঙত কবরঙত বহনু্দ�ঙির সঙ্ 
‘হবর হবর’ ববলয়া রহযে কবরঙতঙছন ।

"রেসন্ন হইল দিক্দক্ রেসন্ন িদবী-েল ।"
পরম শুভদা সন্ম্যারািবীও—

"ক্সংহ রািবী, ক্সংহ লগ্ন, উচ্চ গ্হ�ণ ।
িডব� ম্ম, অষ্টব� ম্ম, সর্ম্ম  সুলষেণ ॥"

সমঙূহ সুসবর্তা হইয়া প্রভুর আ�মনবী �বীবত �ান কবরঙত লাব�ঙলন,—
"গহিই সময় সর্ম্ম  ে�ত-েবীবি ।
অবতবীণ ম্ম হইজলি শ্রীিচবীিন্ি ॥"

শ্রীলরূপঙ�াস্বামবীপাদ �াবহয়াঙছন—
"হক্রুঃ পরুটসুন্রদু্যক্ত�দম্বসন্বীক্পতুঃ
সদা হৃদয়�ন্জর সু্রতু বুঃ িচবীিন্ি ॥"

শ্রীজ�ন্াথ বমঙশ্ররর ভবঙন—িচবীর অ্ঙন আনঙন্দর আর সবীমা 
নাই । সমগ্র জ�ৎঙক হবরনাঙমর বন্যায় ভাসাইয়া অকলঙ্ক পিূ ম্মচঙন্দ্রর 
আজ উদয় হইয়াঙছ, তাই ��ঙির চন্দ্রঙদবও লর্ায় বদন আচ্াদন 
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কবরয়াঙছন । গকন কবরঙবন না ! রাঁর পদনেচঙন্দ্রর সুবস্গ্ধকরুিাঙলাক 
গকােবীচঙন্দ্রর সুিবীতলতাঙকও ধবীক্ার কঙর গসই গ�ৌরচঙন্দ্ররই গর 
উদয় হইয়াঙছ !! চতুবর্ম্ম ঙক পুষ্পববৃষ্ হইঙতঙছ । গকােবী িঙ্খবননাঙদ 
দুনু্দবভ বাজাইয়া গদব�ি নতৃম্য আরম্ কবরয়াঙছন । ধরিবীঙদববী জয় জয় 
ধ্ববনঙত আব্রহ্মস্ম্ মেুবরত কবরয়া শ্রীঙ�ৌরহবরর আ�মনবার্ম্ম া গঘািিা 
কবরঙতঙছন । ভক্�ি মঙনর অবভলাি পিূ ম্ম হইল ববলয়া গরন প্রতম্যক্ষ 
অনুভব কবরঙত লাব�ঙলন । িঙ্খ-ঘন্টা-মদৃ্-করতাঙলর মধুরধ্ববনঙক 
আরও সুমধুর কবরয়া গরন গনপঙথম্য ধ্ববনত হইঙত লাব�ল—

"েয় িচবীিন্ি েয় গ�ৌরহক্র ॥"
গসই গ�ৌরহবরর সকলই বনতম্য । তাঁর নাম বনতম্য, রূপ বনতম্য, 

গুি-লবীলা-পবরকর-চববিষ্ম্য সমস্ই বনতম্য । তাঁর আববভম্ম াব বনতম্য, 
তাঁর বতঙরাভাবও বনতম্য । ভা�ম্যবাঙনর ববশুদ্ সঙত্ত্বাজ্জ্বল হৃদঙয়ই 
গসই বনতম্যলবীলা ভ�বান বনতম্যকাল ববলাস কঙরন । এ সমস্ কু্ষদ্র 
মানবঙমধা ধারিা কবরঙত পাঙর না । তাই তাঁহাঙদর বনকে ভ�বান্ —
’অবচন্তম্যঙভদাঙভদ’ বসদ্াঙন্তর পরতত্ত্ব হইয়াও আচারম্মম্যরূঙপ আববভ ূম্মত । 
সাধু-গুরু কৃপাঙতই বনতম্যশুদ্ পিূ ম্মমকু্ পরমতঙত্ত্বর সবীমা শ্রীহচতন্যঙদঙবর 
মবহমা জ্াত হইঙত পারা রায়, এবং তেনই গসই মহৎকৃপালব্ধ ভা�ম্যবান, 
রাধাভাবদুম্যবতসুববলতকৃষ্স্বরূপ-গ�ৌরচঙন্দ্রর আববভম্ম াব, হৃদঙয় অনুভব 
কবরয়া পরমানন্দ লাভ কঙরন এবং তাঁহাঙদর বনকঙেই—

অদ্াক্পহ গসই লবীলা �জর গ�ৌররায় ।
গ�াি গ�াি রা�্যবাি গদক্খবাজর পায় ॥

এই উবক্ সুস্পষ্রূঙপ প্রবতভাত হইয়া থাঙক ।
"অিক্প ম্মতচরবীং ক্চরাৎ �রুণয়াবতবীণ ম্মুঃ �জলৌ
 সমপ ম্মক্য়তুমুন্নজতাজ্জ্বলরসাং স্বরক্তিক্শ্য়ম্ ।
হক্রুঃ পুরটসুন্রদু্যক্ত�দম্বসন্বীক্পতুঃ
 সদা হৃদয়-�ন্জর সু্রতু িুঃ িচবীিন্িুঃ ॥"
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(৩) শ্রীমায়াপরু-ধাম—অপূর্ম্ম -লবীলা-রূক্ম

এই মায়াপুর ধাঙম, এই শ্রীঙরা�পবীঙঠ অঙনক লবীলাগুঙলা হঙয়বছল । 
শ্রীহচতন্যচবরতামতৃ এবং ববঙিিভাঙব শ্রীহচতন্যভা�বত পড়ঙল 
আপনারা সব শ্রীঙ�ৌরসুন্দঙরর লবীলাগুঙলা গসোঙন পাঙবন । 

শ্রী�ৃষ্ণকচতন্য-দয়া �রহ ক্বচার ।
ক্বচার �ক্রজল ক্চজর্ পাজব চমৎ�ার ॥

রেন বনমাই বতন বছর বয়স বছঙলন, তেন জ�ন্াথ বমঙশ্রর বাবড়ঙত 
একেু গবলার বদঙক একজন চতবথ ম্মক ব্রাহ্মি এঙসবছঙলন । ওঁর নাম উঙল্ে 
গনই বকন্তু গকউ বঙল গসো গবাধ হয় মাধঙবন্দ্র পুরবীও হঙত পাঙর । 

িচবীমাতা ও জ�ন্াথ বমঙশ্রর কাঙছ এঙস ব্রাহ্মিবে বলঙলন, “প্রিাম, 
বকছু বভক্ষা হঙব ?” জ�ন্াথ বমশ্র হাত গজার কঙর বলঙলন, “আপবন 
অসময় এঙসঙছন, বাবড়ঙত এেন রান্াবান্া হয় বন । বকন্তু আমার বাবড়ঙত 
না গেঙয় রাওয়া রায় ? আবম এভাঙব োবল মঙুে আপনাঙক ছাড়ঙত পাবর 
না । আপবন বকছু রান্া কঙর ঠাকুরঙক গভা� লাব�ঙয় গদঙবন ?”

ব্রাহ্মিবে রাবজ হঙলন, “ বঠক আঙছ, তাই হঙব ।” 
তেন রান্া করবার পর গভা� লাব�ঙয় বদঙয় ব্রাহ্মিবে গর মন্ত্রগুঙলা  

গভা� লা�াঙনার সময় পড়ঙত হঙব, গসই সব মন্ত্র পড়ঙত শুরু করঙলন  বকন্তু 
হঠাৎ কঙর উবন গদেঙলন : বনমাই এঙস গভা�ো মঙুে গেঙয় বনঙচ্ন ! 

অবাক হঙয় ব্রাহ্মিবে বলঙলন, “উঃ ! গকাঙত্থঙক আঙসবছস, দুষ্ 
গছঙল ?! তুই কবী করবছস ?! তুই ঠাকুঙরর গভা� নষ্ কঙরবছস !”

বকছু না বঙল বনমাই এক্ষিই গসোন গথঙক গদৌবড়ঙয় পাবলঙয় 
গ�ঙলন । গ�ালমালো শুঙন জ�ন্াথ বমশ্র এঙস ব্রাহ্মিবেঙক বজজ্াসা 
করঙলন, “বক হল ? বক হল ?”

ব্রাহ্মিবে ববুিঙয় বদঙলন, “আবম ঠাকুরঙক গভা� বদঙয়বছ বকন্তু 
আপনার গছাঙো গছঙল এঙস একেু কঙর গেঙয় বনঙয় চঙল গ�ল !”

জ�ন্াথ বমশ্র অবাক হঙয় বলঙলন, “আমরা গতা প্রঙতম্যক বদন 
গভা� লা�াই—ও এরকম গতা কঙর বন ! ...আপবন মঙন বকছু করঙবন 
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না । আমাঙদর অপরাধ হঙয় গ�ল । আপবন অবতবথ, নারারি আজঙক 
এঙসঙছন—না গেঙয় চঙল রাঙবন না । আপবন আবার রান্া করুন না ? 
আমরা বনমাইঙক পাহারা গদব ।”

ব্রাহ্মিবে আবার রান্া করঙত গ�ঙলন । রেন বদ্তবীয়বার রান্াবান্া 
গিি কঙর উবন ঠাকুঙরর গভা� বদঙত গ�ঙলন তেন জ�ন্াথ বমশ্র দরজার 
সামঙন বঙস থাকঙলন । ঠাকুরঙক গভা� বদঙয় ব্রাহ্মিবে ভ�বানঙক 
বনঙবদন করঙলন, “প্রভু, গতামাঙক অঙবলায় গেঙত বদবচ্—তুবম আমার 
অপরাধ ক্ষমা কর ।” এবদঙক বনমাই আবার এঙস গভা�ো মঙুে বদঙলন ! 
ব্রাহ্মিবে বচৎকার করঙলন, “এো কবী ?! আবার এঙসবছস ?!” 

শুঙন জ�ন্াথ বমশ্র ঘঙর ঢুঙক বজজ্াসা করঙলন, “বক হল ? বক হল ?” 
ব্রাহ্মিবে বলঙলন, “আপনার গছঙল আবার চঙল এঙসঙছ !”
“বক !?” রা� কঙর জ�ন্াথ বমশ্র বনমাইঙক গসোন গথঙক 

তাবড়ঙয় বদঙলন । বনমাই এত দুষ্ ! আবার গদৌবড়ঙয় পাবলঙয় ব�ঙয় উবন 
পাঙির বাবড়ঙত ঢুঙক ব�ঙয় দরজা লাব�ঙয় বদঙলন । জ�ন্াথ বমশ্র লাবঠ 
বনঙয় এঙস বলঙলন, “দরজা েুঙল দাও ! েুঙল দাও !” বাবার রূষ্ স্বরো 
শুঙন বনমাই ভঙয় কাঁপঙত লা�ঙলন, “বাবা আমঙক গমঙর গ�লঙব !”

গদেুন—রার ভঙয় বত্রভুবন কাঁঙপ গস আজঙক তাঁর বপতৃ-মাতৃ 
ভঙয় কাঁপঙছ ! এো হঙচ্ বাৎসলম্য রস ।

গর রথা মাং রেপদ্জন্ত তাংস্কথব রোম্যহম্ ।
মম বত্ম্ম ানুবর্ম্মজন্ত মনুষ্যাুঃ পাথ ম্ম সর্ম্ম িুঃ ॥ (�বীতা, ৪/১১)

“গর আমাঙক ভঙজ চরঙছ, আবম তাঙক ভবজ চতঙছ—গর আমাঙক 
আরাধনা কঙর, আমার তাঙক গসই প্রকাঙর পুরাই মঙনর বাসনা ।”

গসইভাঙব, বদ্তবীয়বার গভা� নষ্(?) হঙয় গ�ল । িচবীমাতা ও  
জ�ন্াথ বমশ্র কান্াকাবে করঙত লা�ঙলন, “হায় হায়, অবতবথ বাবড়ঙত 
ডাকলাম আর আমাঙদর গছঙলবে দুষ্াবম করবছ ! এেন বক হঙব ?”

এবদঙক িচবীমাতা ও  জ�ন্াথ বমঙশ্রর বড় গছঙল ববশ্বরূপ এঙস 
হাবজর হল । উবন এঙস বলঙছন, “কবী হঙয়ঙছ বাবড়ঙত ? এ সব 
কান্াকাবে গকন ? কবী হঙয়ঙছ ?” 
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বাবা-মা ওঁঙক বলঙলন, “এই ববপ্রবর আমাঙদর বাবড়ঙত 
এঙসঙছন । আমাঙদর এত বড় অপরাধ হঙয়ঙছ !” তেন ব্রাহ্মিবে 
ববুিঙয় বদঙলন, “আবম দু-দুবার রান্া কঙরবছ বকন্তু গতামার গছাঙো 
ভাই এত দুষ্—বারবার ও এঙস ঠাকুঙরর গভা� গেঙয় চঙল রাঙচ্ ।”

ববশ্বরূপ তেন বলঙলন, “ ওঃ, আচ্া । প্রভু, মঙন বকছু করঙবন 
না ।  আবম ওর দাদা হই, ও আমাঙক েুব ভয় পায় তাই আবম দরজা  
পাহারা গদব—গদেঙবন, আমার ভঙয় ও আসঙব না ।”

তেন ব্রাহ্মি তৃতবীয়বার রান্া করঙত গ�ঙলন । বনমাই িচবীমাতার 
ঘঙর শুঙত গ�ঙলন এবং সবাই বনবচিন্ত বছঙলন গর, এবার সব বঠক 
হঙব । এবদঙক সন্ম্যা হঙয় গ�ল এবং রাত হঙয় এল—সব রান্াবান্া 
গিি কঙর ব্রাহ্মিবে আবার ঠাকুরঙক গভা� লাব�ঙয় বনঙবদন করঙল চকু্ষ 
বন্ কঙর মন্ত্রগুঙলা পড়ঙত শুরু করঙলন । অঙনকক্ষি ধঙর মন্ত্র পড়ঙত 
পড়ঙত উবন প্রাথ ম্মনা করঙলন, “গহ প্রভু ! গতামার চরঙি আবম অপরাধ 
কঙরবছ । আজ দুপুঙরর গভা�ো রাঙত্র বদবচ্... গতামাঙক সারা বদন 
উপবাঙসই গরঙেবছ... আমার অপরাধ ক্ষমা কর !” রেন সমস্ মন্ত্র হঙয় 
গ�ল, তেন উবন আবার চকু্ষো েুঙল বদঙলন এবং গদেঙছন গর, থালার 
সব গিি—বনমাই  আবার সব গেঙয় বনঙয়ঙছন ! ব্রাহ্মিবে ওঙক তজম্ম ন 
কঙর বলঙলন, “এই দুষ্ গছঙল ! আবার এঙসবছস !”

বনমাই তেন অবঙিঙি বলঙলন, “গদে, তুবম আমাঙক বারবার 
ডাকছ—দুপুঙর গডঙকছ, ববকাঙল গডঙকছ, এেনও ডাকছ । আবম 
এই �ভবীর রাঙত্র মাঙয়র গকাঙল ঘুমবুচ্লাম ! সারা বদন বকছু োই বন । 
তুবম আমাঙক বারবার গডঙক বদঙয় গেঙত বদচ্ না আর—আমাঙক 
োওয়াঙনার পরবঙতম্ম তুবম আমাঙক তাড়া বদচ্ ! আবম এত বক্ষদায় লিান্ত 
হঙয় মাঙয়র গকাঙল শুঙয় পঙড়বছ । এেনও তুবম আমাঙক আবার ডাকছ 
আর রেন আবম আবস, তুবম বলছ, ‘গকাঙত্থঙক আসছ ?! চঙল রাও !’ 
আমাঙক দুষ্ বল বকন্তু আমার বক বক্ষদা পায় বন ? আবম োব না ? 
তুবম আমাঙক ডাকছ আবার তাড়া বদচ্ গকন ?!” ব্রাহ্মিবে অবাক হঙয় 
বলঙলন, “কবী বলবছস তুই ? আবম গতামাঙক ডাকব গকন ?”
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“ওঃ, আমাঙক ডাক বন ? তঙব কাঙক তুবম ডাকছ ?”
“বনচিয় ভ�বানঙক ডাকবছ—ভ�বান্ নারায়ি বা ববষু্ঙক 

ডাকবছ !”
“ওঃ, ভ�বানঙক ডাকছ ? আমাঙক ডাক বন ?”
তেন সঙ্ সঙ্ বনমাই ব্রাহ্মিবেঙক ওঁর চতুভুম্মজ িঙ্খ-চক্র-�দা-

পদ্ম-ধারবী রূপ গদবেঙয় বদঙয় বলঙলন, “আবম গতা গসই ! সতম্যরঙু� 
আবম গতামাঙক দি ম্মন বদঙয়বছলাম, গত্রতারঙু� আবম গতামাঙক দি ম্মন 
বদঙয়বছলাম, দ্পাররঙু�ও আবম গতামাঙক দি ম্মন বদঙয়বছলাম । তুবম 
মহাভা�ম্যবান—কবলরঙু�ও আবম গতামাঙক দি ম্মন বদবচ্ বকন্তু তুবম 
কাউঙক বলঙব না !”

ভ�বাঙনর কথা শুঙন ব্রাহ্মিবে কৃষ্ঙপ্রম গপঙয় আর নবদ্বীপ গছঙড় 
বদঙত পারঙলন না—উবন এই নবদ্বীপধাঙম গরা�পবীঙঠর পাঙি গুতিভাঙব 
থাকঙতন এবং প্রবত বদন বভক্ষা করঙত ব�ঙয় বনমাইঙক গদঙে আসঙতন ।

* * *               * * *               * * *
এই জ�ঙত অবতবীি ম্ম হঙয় শ্রীমন্মহাপ্রভু বববভন্ প্রকাঙরর গলাকঙক 

উদ্ার কঙরবছঙলন । একবার বতবন গচারঙকও ছলনা কঙর উদ্ার 
কঙরবছঙলন । এই লবীলা বতবন বিশুকাঙল প্রকাি করঙলন ।

রেন বনমাই এঙসবছঙলন, তেন অঙনক গলাক জ�ন্াথ বমঙশ্রর 
বাবড়ঙত এঙস অঙনক দান-োন কঙরবছঙলন । তাই িচবীমাতা বনমাইঙক 
হাঙত বাজু, �লায় গসানার লঙকে, পাঙয় নপুূর ইতম্যাবদ পবরঙয় বদঙতন । 

এক বদন দুঙো গচাঙরর গসই অলঙ্কারগুঙলা গদঙে গলাভ হঙয় 
ব�ঙয়বছল । রেন বনমাই গেলঙত গববরঙয়বছঙলন, তেন দুজন গচার 
এরকম চুবর কঙর ববুদ্ করঙলন—একবে গচার বলল, “আবম গনব পাঙয়র 
তা !” অন্য গচার বলল, “আবম গনব হাঙতর তা !” তেন বনমাইঙয়র 
কাঙছ ব�ঙয় ওঙক একেু বমবষ্ বদঙয় বলল, “আয়, আয়, গসানা, বাবড় চঙল 
রাই ।” বমবষ্ গদঙে বনমাই হাসঙত লা�ঙলন আর গচাঙরর মঙধম্য একজন 
ওঁঙক ধঙর কাঁঙধ বনঙলন । কাঁঙধ বনঙয় বনমাইঙক বমবষ্ কথা বলঙত বলঙত 
রাঙচ্ আর মঙন মঙন ভাবঙছ, “আঙর গকান জায়�ায় ওঙক বনঙয় রাব ? 
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গকান বাঁি বা�াঙন লবুকঙয় বনঙয় রাব আর গসোঙন ওর বজবনসগুঙলা 
েুঙল আবার ওঙক গছঙড় গদব ।” এসব ববুদ্ করঙত করঙত হঠাৎ ও 
গদেঙছ গর, রাস্াো েুঙঁজ পাঙচ্ না—বনঙজর বাবড়ও েুঙঁজ পাঙচ্ না, 
বাঁি-বা�ানও েুঙঁজ পাঙচ্ না ! ঘণ্ার পর ঘণ্া ঘুরঙত ঘুরঙত গচাররা 
গিি পরম্মন্ত অবাক ও অবসন্ হঙয় আবার হঠাৎ কঙর জ�ন্াথ বমঙশ্রর 
বাবড় ব�ঙয় বনমাইঙক বনঙয় এঙসবছল ।

 এবদঙক বাবড়ঙত গোঁজ পঙড় গ�ল—উবদ্গ্ন হঙয় সবাই বলঙলন, 
“হায় হায় বনমাইঙক গক বনঙয় গ�ল ? বনমাইঙক গক বনঙয় গ�ল ?” 
এই বভঙড়র মঙধম্য এঙস বনমাইঙক গছঙড় বদঙয় গচাররা পাবলঙয় গ�ল । 
বনমাই একু্ষবি িচবীমাতাঙক ডাকঙলন—গছঙলঙক গদঙে িচবীমাতা 
স্ববস্র বনশ্বাস গ�ঙল বদঙয় বলঙলন, “আমার গছঙলঙক গক বদঙয় 
গ�ল ? গক বদঙয় গ�ল ? আবম তাঙক পুরস্কার বদঙয় গদব !” 
গচারগুঙলা বক আর থাঙক, বলনু ?

গচাররা পাবলঙয় ব�ঙয়বছল বকন্তু ওঙদরঙক ভ�বান্  কৃপা 
করঙলন—গচাররা ভ�বানঙক(!) কাঁঙধ বনঙয়ঙছ । গর ভ�বানঙক স্পি ম্ম 
কঙর, ভ�বাঙনর নাম কঙর, ভ�বাঙনর কবীর্ম্মন কঙর, ভ�বাঙনর গসবা 
কঙর—তাঙদর কেনই এই জ�ঙত থাকঙত হয় না, তাঙদর বারবার 
জন্মমতুৃম্যজড়াবম্যাবধ গভা� করঙত এবং বারবার এই জ�ঙত আসঙত হয় 
না—তারা ভ�বৎধাঙম চঙল রায় ।

* * *               * * *               * * *
মাঙি মাঙি বনমাই ব্রাহ্মি�ঙির সঙ্ গহলাঙ�লা করঙতন । তাঁর 

গকৌতুকগুঙলা সহ্য করঙত না গপঙর সবাই জ�ন্াথ বমশ্র ও িচবীমাতার 
কাঙছ ব�ঙয় বনমাইঙয়র অপবম্যবহাঙরর প্রবত নাবলি বদঙতন । 

গকউ বলঙলন, “জঙলর মঙধম্য ও গলাঙকর �াঙয় পা বদঙয় জল 
গতালপাড় কঙর ! ও গলাঙকর �াঙয় জল থতুু গদয় ! আমরা ওঙক 
ধরঙত রাবচ্ বকন্তু গকউ ওঙক ধরঙত পাঙর না !” 

গকউ বলঙলন, “আবম �্াতবীঙর বঙস ধম্যান করবছ আর বনমাই 
আমাঙক জল গ�ঙল গদয় !”
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গকউ বলঙলন, “ও আমাঙদর গপািাক চুবর কঙর বা গমঙয়র 
গপািাঙকর সাঙথ অদলবদল কঙর ! ওর লর্া গনই !” আর গকউ 
বলঙলন, “আবম চনঙবদ্ বস্তু ঠাকুঙরর আসঙনর সামঙন গরঙে বদঙয় �্ায় 
স্ান করঙত গ�লাম আর বনমাই এঙস ঠাকুঙরর আসঙনর মঙধম্যই রাজার 
মত বঙস সব গভা� গেঙয় বনল ! আবম ওঙক ধমক বদলাম আর ও বলঙছ, 
‘বম্যাপার কবী ? কবলরঙু� আবম গতা নারায়ি ! তাই তুবম ভা�ম্যবান্  —
রার জন্য তুবম এ সব গভা� লাব�ঙয় বদঙল, গস সব গভা�ো বনঙয়ঙছ !’”

গকউ বলঙলন, “আবম �ায়ত্রবী করঙত করঙত �্ার মঙধম্য দাঁবড়ঙয় 
বছলাম, বনমাই এঙস আমাঙক পা োন বদঙয় ডুব বদল !”

গকউ বলঙলন, “ও আমার ভ�বদ্বীতা সব সময় চুবর কঙর !” 
গকউ বলঙলন, “ও আমার ধুবত চুবর কঙর !”
গকউ বলঙলন, “ও আমার গছাে বিশুর কাঙন জল গ�ঙল গদয় !” 
আর সব গচঙয় বড় নাবলি বছল গমঙয়ঙদর কাঙছ :
মাঙি মাঙি বার্া বয়ঙস গমঙয়রা—নয়-দি, বাঙরা-গচৌর্ 

বছঙরর গমঙয়রা—আতপ-চাল, কলা প্রভৃবত বনঙয় �্ায় পজূা করঙত 
গরঙতন । সবাই গমঙয়রা দৃঢ় প্রয়াঙস সব বনয়মকানুন বঠক মত গমঙন 
পজূা করঙত রাবচ্ল বকন্তু বনমাই গসোঙন এঙস কেঙনা গমঙয়ঙদর 
মঙুে জল বছবেঙয় বদঙতন, কেঙনা গমঙয়ঙদরঙক রাস্া বন্ কঙর 
বলঙলন, “গকাথায় রাচ্ ? আমারই পজূা কর !” (এর অথ ম্মো কবী ? 
ভ�বাঙনর পজূা করঙল সব পজূা হঙয় রায় ।)

গমঙয়রা বয়ঙস বড় হঙয় বলঙলন, “আঙর বনমাই ! বক বম্যাপার ? 
আমরা গ্রাম-সম্পঙকম্ম গতা গতার বদবদ হই । আর তুই বদবদর সঙ্ 
এরকম দুষ্াবম করবছস গকন ?” 

তেন �্া পজূার ঘে পে গ�ঙল বদঙয় বনমাই বলঙলন, “�্া 
পজূা করঙল কবী লাভ হয় ? আমার পজূা কর ! আমার এেন বেঙদ 
গপঙয়ঙছ—আমাঙক প্রসাদ দাও !” সবাই ববরক্ হঙয় বকছু না বদঙয় 
অন্য বদঙক চঙল গ�ঙলন ।  তেন বনমাই ওঙদর বপছঙন বলঙলন, “রবদ 
আমাঙক বকছু না দাও, সাত সতবীঙনর ঘর করবব আর বঙুড়া পবত 
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পাবব !” তেন গমঙয়রা ভয় গপঙয় বলঙলন, “গহ বাবা ! কবী অবভিাপ 
বদল ! তাড়াতাবড় বদঙয় বদই !”

এসব গলাঙকর কথা শুঙন িচবীমাতা সবাইঙক বমবষ্ কথা বদঙয় 
সান্ত্বনা প্রদান করঙতন আর একবার জ�ন্াথ বমশ্র গরঙ� ব�ঙয় �্ায় 
চঙল গ�ঙলন বনমাইঙক িাবস্ গদওয়ার জন্য । গর বনমাইঙয়র ক্রদু্ বাবা 
�্ায় রাঙচ্ন গদঙে, গকউ বনমাইঙক এ জাবনঙয় বদঙলন আর বনমাই 
বনু্�িঙক বলঙলন, “রবদ বাবা আমার কথা বজজ্াসা করঙবন, বল 
গর, আবম এেনও �্াস্াঙন আবস বন !”—আর অন্য পথ বদঙয় বাবড় 
ব�ঙর গ�ঙলন । বাবড়র পঙথ উবন �াঙয় ধবূল মাবেঙয় মঙুে কাবল বছবেঙয় 
বদঙলন এবং বাবড়ঙত এই অস্ান অবস্ায় ব�ঙর হাবজর হঙলন ।

এবদঙক জ�ন্াথ বমশ্র �্াতবীঙর এঙস বালক�ঙির মঙুে শুনঙলন 
গর, বনমাই এেনও আঙসন বন, বকন্তু ব্রাহ্মি�ি গর গসই বদন নাবলি 
করঙত ব�ঙয়বছঙলন, বলঙলন গর, বনমাই বাঙপর ভঙয় পাবলঙয় গ�ঙলন । 
জ�ন্াথ বমঙশ্রর ঙক্রাধ গদঙে ওরা বলঙলন, “এই জ�ঙত গতামার 
ভাঙ�ম্যর তুলনা গনই ! এর মত পুত্র গপঙয় তুবম মহাভা�ম্যবান ! গকাবে 
অপরাধ রবদ ববশ্বম্র কঙরও, তবওু আমরা ওঙক সব সময় হৃদঙয় 
রােব !” ব্রাহ্মি�ঙির কথা শুঙন জ�ন্াথ বমশ্র ঙক্রাধ গছঙড় বদঙয় 
বলঙলন, “ও আপনাঙদরও পুত্র, তাই আপনারা ওর অপরাধ ক্ষমা 
করুন ।” এই ভাঙব বমবষ্ কথা বলঙত বলঙত জ�ন্াথ বমশ্র তারপর বাবড় 
ব�ঙর গ�ঙলন । বাবড় ব�ঙর এঙস জ�ন্াথ বমশ্র বনমাইঙক গদঙে গকাঙল 
বনঙয়ও ওঙক আবল্ন কঙর সব বাহ্য ঘেনা ভুঙল ব�ঙয়ঙছন ।

পঙর, রেন বনমাই আবার �্ায় স্ান করঙত রাবচ্ঙলন, তেন 
িচবীমাতা ও জ�ন্াথ বমশ্র বলঙলন, “এই ববশ্বম্র ববুি মানুি নয় ! ওর 
লবীলা গদঙে আমাঙদর মঙন হয় গরমন  স্বয়ং কৃষ্ আমাঙদর বাবড়ঙত 
জন্ম গ্রহি করঙলন !”

গসরকম বনমাই ওঁর ভক্�ঙির সঙ্ অঙনক লবীলা কঙরবছঙলন । 
এই শ্রী�ঙৃহ উবন বববঙহর লবীলাও কঙরবছঙলন—শ্রীলক্ষবীবপ্রয়া গদববী 
ও শ্রীববষু্বপ্রয়া গদববী ওঁর সহধবমম্মিবী হঙয়বছল । অঙনক ঘেনা এোঙন 
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হঙয়বছল । অবঙিঙি, রেন বনমাই ববশ্বম্র ২৪ বছর বয়স বছঙলন, 
তেন বতবন সন্ম্যাস গ্রহি করঙত বঠক করঙলন । এই �ঙৃহ রেন গিি 
রাঙত্র সবাই ভক্�ি বমলাইল, তেন বতবন সবাইঙক চরম উপঙদি 
বদঙয়বছঙলন :

রক্দ আমা'-রেক্ত গস্হ থাজ� সবা�ার ।
তজব �ৃষ্ণ-ব্যক্তক্রজ� িা �াইজব আর ॥
ক্� িয়জি, ক্� গরােজি, ক্�বা ো�রজণ ।
অহক্িম্মি ক্চন্ত �ৃষ্ণ, বলহ বদজি ॥

গসই জন্য, এোঙন এঙস আমাঙদর সব সময় মঙন রােঙত হঙব:
গ�ারার আক্ম, গ�ারার আক্ম মজুখ বক্লজল িাক্হ চজল ।
গ�ারার আচার, গ�ারার ক্বচার লইজল ফল ফজল ॥
গলা� গদখাি গ�ারা রো ক্তল� মাত্র ধক্র ।
গ�াপজিজত অত্যাচার গ�ারা ধজর চুক্র ॥

আপনারা বতলক, �লায় মালা পঙর গলাকঙক গদবেঙয় গদন গর, 
আপবন ভজন করঙছন বকন্তু গ�াপঙন বনঙজঙক ভবক্র প্রবতকলূ কাঙরম্মম্য 
বনরকু্ কঙর থাঙকন—এো হঙব না । আমাঙদর বঠক মত ভজন করঙত 
হঙব—গর পারমাবথ ম্মক বনয়মকানুন আঙছ, গসগুঙলা আমাঙদর মানঙত 
হঙব ; গর গসবা গুরুঙদব আমাঙদর বদঙয়ঙছন, গস গসবায় আমাঙদর সব 
সময় বনঙজঙক বনরকু্ কঙর থাকঙত হঙব । 

আমরা মহাপ্রভু গথঙক গকান গ্রন্থ পাই বন বকন্তু গর বিক্ষাষ্ক ও গর 
উপঙদি মহাপ্রভু বঙল বদঙয়বছঙলন, গসোঙন আমরা আমাঙদর জবীবঙন 
চরম উপঙদি পাই :

তৃণাদক্প সুিবীজচি তজরাক্রব সক্হষু্ণিা ।
অমাক্িিা মািজদি �বীর্ম্মিবীয়ুঃ সদা হক্রুঃ ॥
গ্াম্য�থা িা শুক্িজব, গ্াম্যবার্ম্ম া িা �ক্হজব ।
রাল িা খাইজব আর রাল িা পক্রজব ॥
অমািবী মািদ হিা �ৃষ্ণিাম সদা ল'গব ।
ব্রজে রাধা�ৃষ্ণ গসবা মািজস �ক্রজব ॥
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ভাঙবর ঘঙর চুবর করঙবন না । শুধু মঙুে বঙল, "ক্ষম্যাপা গছঙড় 
বদঙল গসানার গ�ৌড়, আর গতা পাব না—গতামায় হৃদ মািাঙর রাবেব 
গছঙড় গদব না"—হঙব না ! হৃদয় বদঙয় গ�ৌরঙক ভাঙলাবাসঙত হঙব । 
ভাঙলাবাসা হৃদয় গথঙক আঙস । গলাক গদোঙনার জন্য ভাঙলাবাসা 
ভাঙলাবাসা নয় । আসল ভাঙলাবাসা হৃদয় গথঙক আসঙত হয় ।

তাই আপনাঙদর কাঙছ আমাঙদর প্রাথ ম্মনা এই গর, আপনারা ‘�ঙৃহ 
থাকুন বঙন থাকুন’ সব সময় মহাপ্রভুর জন্মস্ান, মহাপ্রভুর ভক্�ি, 
মহাপ্রভুর বদবম্যবািবী ও অপরূ্ম্ম  লবীলাগুঙলা মঙন রােঙবন ।

শ্রীবনমাই ববশ্বম্র বক জয় । শ্রীজ�ন্াথ বমশ্র শ্রীিচবীমাতা বক জয়
শ্রীঙরা�পবীঠ শ্রীমায়াপুরধাম বক জয় । শ্রীনবদ্বীপধাম পবরক্রমা বক জয়
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কঙব হঙব বল, গস বদন আমার ।
(আমার) অপরাধ ঘুবচ’ শুদ্ নাঙম রুবচ
কৃপা-বঙল হঙব হৃদঙয় সঞ্চার ॥

তৃিাবধক হবীন কঙব বনঙজ মাবন,
সবনষু্তা-গুি হৃদঙয়ঙত আবন’ ।
সকঙল মানদ, আপবন অমানবী,
হঙয় আস্বাবদব নাম-রস-সার ॥

ধন জন আর কববতা সুন্দরবী,
ববলব না চাবহ গদহ-সুেকরবী ।
জঙন্ম জঙন্ম দাও ওঙহ গ�ৌরহবর,
অহহতুকবী ভবক্ চরঙি গতামার ॥

(কঙব) কবরঙত শ্রীকৃষ্-নাম উর্ারি
পুলবকত গদহ �দ�দ বচন ।
চববি ম্মম্য-গবপথ ুহঙব সংঘেন
বনরন্তর গনঙত্র ব’গব অশ্রুধার ॥

 কঙব নবদ্বীঙপ সুরধুনবী-তঙে
‘গ�ৌর-বনতম্যানন্দ’ ববল’ বনষ্পঙে ।
নাবচয়া �াইয়া, গবড়াইব ছুঙে,
বাতুঙলর প্রায় ছাবড়য়া ববচার ॥

 কঙব বনতম্যানন্দ গমাঙর কবর’ দয়া
ছাড়াইঙব গমার ববিঙয়র মায়া ।
বদয়া গমাঙর বনজ- চরঙির ছায়া,
নাঙমর হাঙেঙত বদঙব অবধকার ॥

 বকবনব লবুেব হবর-নাম-রস,
নাম-রঙস মাবত’ হইব বববি ।
রঙসর রবসক-চরি-পরি
কবরয়া মবজব রঙস অবনবার ॥

 কঙব জবীঙব দয়া হইঙব উদয়,
বনজ সুে ভুবল’ সুদবীন-হৃদয় ।
ভকবতববঙনাদ কবরয়া ববনয়,
শ্রীআজ্া-েহল কবরঙব প্রচার ॥



শ্রীবাস-অঙ্গি

শ্রীঙরা�পবীঠ গথঙক প্রায় ৩০০ বমোর উর্র-পবূম্ম বদঙক হঙচ্ শ্রীবাস 
পবডিঙতর �হৃ বা অ্ন । িাঙস্ত্র বলা হয় গর, গ�ৌরা্ মহাপ্রভু চারো 
জায়�ায় সব সময় থাঙকন : শ্রীিচবীমাতার রন্নিালায়, বনতম্যানন্দ-
নতম্মঙন, শ্রীবাস পবডিঙতর অ্ঙন এবং শ্রীরাঘঙবর ভবঙন ।

এই শ্রীবাস পবডিঙতর অ্ঙন চারজন ভ্রাতা বসবাস করঙতন—
শ্রীবাস, শ্রীরাম, শ্রীপবত ও শ্রীবনবধ । তাঁঙদর মঙধম্য শ্রীবাস পবডিঙতর 
মহাপ্রভুর প্রবত ববঙিি ভবক্, োন ও আদর বছল । গর বদন 
শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীনবদ্বীপধাঙম আববভ ূম্মত হঙলন, গসই বদন গথঙক শ্রীবাস 
পবডিঙতর প্রভুর সঙ্ েুব অন্তর্ ও �ভবীরভাঙব সম্বন্ প্রকাবিত হল । 
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চাপাল গ�াপাজলর �পাল
এই শ্রীনবদ্বীপ শ্রীমায়াপুর ধাঙম মহাপ্রভু এক বার সারা বছর ধঙর 

প্রবত বদন শ্রীবাস পবডিঙতর �ঙৃহ রাঙত্র সঙ্কবীর্ম্মন করঙতন । এই অন্তর্ 
�ঢ়ূ কবীর্ম্ম ঙন সবাই প্রঙবি করঙত পারঙলন না—মহাপ্রভুর আঙদি 
অনুসাঙর শ্রীবাস পবডিত রাঙত্র ঘঙরর দরজা বন্ করঙতন, তারপর 
কবীর্ম্মন শুরু করঙলন । 

বাবহঙরর দুষ্ গছঙলরা মদ গেঙয় উৎপাত দুষ্াবম করঙতন—
রেন শ্রীবাস পবডিত ঘঙর বঙস কবীর্ম্ম ন করঙতন, তেন বদমাঙয়ি 
গলাকগুঙলা মদ-মাংস গেঙয় মাংঙসর হাড়ঙ�াড়গুঙলা ও মঙদর 
গবাতলগুঙলা দরজার সামঙন গরঙে বদঙয় গরত । ওরা ভাবত : সবাই 
গলাকগুঙলা গদেঙব গর, গলাকো সারা বদন কবীর্ম্ম ন কঙর, হবরকথা 
বঙল আর রাঙতর গবলায় মদ োয়—ওঁঙক বদনাম গদওয়া হঙব । 
শ্রীবাস পবডিত বকছু বলঙতন না—সব চুপ কঙর সহ্য কঙর প্রবতবহংসা 
করঙতন না ।

তব ু এক রাঙত একজন ব্রাহ্মি চাপাল গ�াপাল নাঙম শ্রীবাস 
পবডিঙতর ঘঙর এঙসবছঙলন এবং এরকম বদমাবি কঙরবছঙলন—উবন 
দরজার সামঙন দু� ম্মাপজূার বজবনসগুঙলা (বসন্দরূ, রক্চন্দন, হবরদ্রা, 
তডুিল, ইতম্যাবদ) এবং মঙদর গবাতল গরঙে বদঙলন । সকাল গবলায় 
উঙঠ শ্রীবাস পবডিত দরজা েুঙল বজবনসগুঙলাো গদেঙত গপঙয় সবাই 
বয়স্ক গলাকঙক গডঙক বলঙলন, “গদেুন ! গদেুন ! আমার কবী ভবীমরবত 
হঙয়ঙছ ! আমার কবী দুহর্ম্ম ব হঙয়ঙছ ! আজঙক আবম কবীর্ম্মনও কবর 
আবার মদও োই !” বয়স্ক গলাক সবাই বলঙলন, “হায় হায়, আপবন 
এত ভদ্র চবষ্ব । এই দুবুম্মবদ্ কার হল—গক এ করল ? এত বড় অপরাধ 
করঙল এর দিা এেন কবী হঙব ?”

বতন বদন পর এই চাপাল গ�াপাঙলর কুষ্ বম্যাবধ হঙয়বছল । উবন 
মায়াপুর গছঙড় বদঙয় �্াতবীঙর একাই বসবাস করঙত লা�ঙলন ।

এক বদন মহাপ্রভু �্ায় স্ান করঙত ব�ঙয়বছঙলন আর চাপাল 
গ�াপাল পঙথ ওঁঙক থাবমঙয় বদঙয় বলঙলন, “বাবা, তুবম সবাইঙক 
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উদ্ার কর, তুবম সবাইঙক কৃপা কর, তুবম সবাইঙয়র আত্বীয়—
আমাঙক বক উদ্ার করঙব না ?”

ওর কথা শুঙন মহাপ্রভু ভবীিন গরঙ� ব�ঙয় বলঙলন, “তুবম 
শ্রীবাস পবডিঙতর শ্রীচরঙি অপরাধ কঙরছ ! আবম গতামাঙক এই 
মঙতা জন্মজন্মান্তঙর কবীড়ায় োওয়াইম ু! তুবম গকােবী জন্ম গরৌরঙব 
বঙস থাক !” গসো বঙল মহাপ্রভু চঙল গ�ঙলন—উবন এই পাপবী ও 
পািডিবীঙক কৃপা করঙলন না ।

কঙয়ক বছর পর রেন মহাপ্রভু সন্ম্যাস গ্রহি কঙর এক বদন 
কুবলয়ায় ব�ঙর এঙলন, তেন এই চাপাল গ�াপাল মহাপ্রভুর শ্রীচরঙি 
আশ্রয় বনঙয় পড়ঙলন । মহাপ্রভু তেন ওঙক বলঙলন, “আবম গতামাঙক 
ক্ষমা করঙত পাবর না । শ্রীবাস পবডিঙতর শ্রীচরঙি রবদ তুবম ক্ষমা চাও, 
তাহঙল গতামার অপরাধ েডিন হঙব, এই সব বম্যাবধও ভাঙলা হঙব ।”

হক্রস্াজি অপরাজধ তাজর হক্রিাম ।
গতামাস্াজি অপরাজধ িাক্হ� এডাি ॥

ভ�বাঙনর চরঙি অপরাধ করঙল গরহাই পাওয়া রায় বকন্তু 
চবষ্ঙবর চরঙি অপরাধ করঙল কেনও গরহাই পাওয়া রায় না । 
এই জন্য, সব সময় ভাবঙত হঙব গুরু-চবষ্ঙবর চরঙি গরন আমাঙদর 
অপরাধ না কবর । গুরু-চবষ্ঙবর চরঙি প্রিাম করঙত হঙব, তাঁঙদর 
গদাি গদেঙল হঙব না ।

* * *               * * *               * * *
ম�ুুন্ দজর্র ঐ�াক্ন্ত� ক্বশ্বাস
এক বদন মহাপ্রভু শ্রীবাস-অ্ঙন কবীর্ম্মন করঙত করঙত কৃষ্ঙপ্রঙম 

বিবীভতূ হঙয় সমস্ ভক্�িঙক হঠাৎ কঙর বলঙলন, “আমার চঙক্ষর 
বদঙক তাবকঙয় বঙল দাও গর রার বাসনা আঙছ—আজ আবম গতামাঙদর 
সব ইচ্া পিূ ম্ম করব !” ভক্�ি সবাই আনবন্দত হঙয় বববভন্ অভবীষ্ বর 
গপঙলন । মহাপ্রভু এক এক ভঙক্র নাম বলঙলন এবং আিবীবম্মাদ বদঙলন, 
“গতার কৃপা হঙব,” “গতার কৃপা হঙব,” ইতম্যাবদ । বকন্তু একজন ভঙক্র 
নাম মহাপ্রভু বঙলবছঙলন না । এই ভক্ বছঙলন শ্রীমকুুন্দ দর্ । বতবন 
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ভাঙলা কবীর্ম্মন করঙতন, তবওু তাঁর নাম মহাপ্রভু বঙলবছঙলন না । ওই 
সময় মকুুন্দ দর্ শ্রীবাস পবডিঙতর বাবড়ঙত একবে পদম্মার বপছঙন বঙস 
অঙপক্ষা করঙলন, “কেন প্রভু আমার নাম বলঙবন ?”—বতবন লর্া 
গপঙয় বনঙজ মহাপ্রভুর সর্ঙুে গরঙত পারঙলন না । গিঙি শ্রীবাস পবডিত 
মহাপ্রভুঙক বজজ্াসা করঙলন, “প্রভু, তুবম আজঙক সবাইঙক কৃপা 
কঙরছ, বকন্তু মকুুঙন্দর নাম গকন বল বন ? ও এোঙন বঙস আঙছ বকন্তু তুবম 
ওঙক না ডাকঙল ও বনঙজ আসঙব না ।” মহাপ্রভু উর্ঙর বলঙলন, “আবম 
ওর নাম বলব না কারি ও েড়জাবঠয়া !”

েড়জাবঠয়া মাঙন কবী ? মকুুন্দ দর্ গকান সময় দঙন্ত তৃি ধারি 
কঙর স্ববীয় চদন্য প্রকাি কঙরন এবং গকান সময় মহাপ্রভুঙক আক্রমি 
কঙরন—ওঁর ববচাঙর ওঁর এক হস্ মহাপ্রভুর পাদঙদঙি, অপর হস্ 
মহাপ্রভুর �লঙদঙি অববস্ত । রেন অসুববধা পান, উবন মহাপ্রভুর 
অনু�ঙতম্য থাঙকন, আবার মাঙি মাঙি মহাপ্রভুঙক বনন্দাও কঙরন । 
ববচার ববনা মকুুন্দ সব সম্প্রদাঙয় গরঙতন, আর গর রথায় গরঙতন, 
তথায় গলাঙকর সঙ্ বমবিঙয় অকথা কুকথা বলঙত লা�ঙলন । তাই 
মহাপ্রভু বলঙলন, “রেন ও অন্য সম্প্রদাঙয় রায়, ও তেন আমার �াঙয় 
জাবঠ (লাবঠ) বদঙয় মারঙছ । গর বঙল গর, ভবক্র চাইঙত আর বকছু বড় 
আঙছ, গস আমাঙক লাবঠ বদঙয় গমঙর থাঙক । ওঙক গকান বর গদওয়ার 
প্রঙয়াজন গবাধ কবর না ! কারি ও ভবক্র প্রবত অপরাধ কঙরঙছ, ও 
আমাঙক গদেঙত পাঙর না ।”

পদম্মার বপছঙন বঙস এই কথা শুঙন মকুুন্দ ভাবঙলন, “হায় কপাল, 
আবম এত দুভম্ম া�া । আবম আজই আত্হতম্যা করব—প্রভুর দি ম্মন গপঙত 
না গপঙর, এই জবীবন বথৃা । আবম সব সময় মহাপ্রভুর জন্য �াই, উবন 
আমার প্রািনাথ । ওঁর ববনা আবম বক কঙর চলব ? উবন রবদ আমাঙক 
পছন্দ কঙরন না, উবন রবদ আমাঙক কৃপা প্রদান না করঙবন, আবম 
বকঙসর জন্য বাঁচব ?” তেন, শ্রীবাস পবডিতঙক গডঙক মকুুন্দ কাঁদঙত 
কাঁদঙত বলঙলন, “গহ ঠাকুর, কৃপা কঙর প্রভুর কাঙছ ব�ঙয় বজজ্াসা 
করুন কঙব আবম ওঁঙক গদেব ?”
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মকুুঙন্দর অবস্া গদঙে সমস্ ভক্�ি অঙনক দুঃে গপঙয়বছঙলন, 
তাই শ্রীবাস পবডিত মহাপ্রভুর কাঙছ ব�ঙয় বজজ্াসা করঙলন, “প্রভু, 
তাই ওর বক কেনও কৃপা হঙব না ?”

“হঙব । গকােবী জন্ম পঙর হঙব—ওঙক এই জ�ঙত গকােবী বার 
আসঙত হঙব, তারপর ওর কৃপা হঙব ।”

শ্রীবাস পবডিত ভাবঙলন, “হায় গপাড়া কপাল ! ও এত ভাঙলা 
সুন্দর কবীর্ম্মন কঙর, ওর কবীর্ম্মন শুঙন মহাপ্রভু আনন্দ পায়—ওরই রবদ 
গকােবী জন্ম লাঙ�, আমাঙদর দিাো কবী হঙব ?” বকন্তু মহাপ্রভুর কঙঠার 
কথাগুঙলা শুঙন মকুুন্দ একবার বদ�ম্বর হঙয় নাচঙত আরম্ করঙলন ! 
উবন বলঙত থাকঙলন, “আবম প্রভুঙক পাব ! আবম প্রভুঙক পাব ! 
গকােবী জন্ম পঙরও, তব ু পাব, এক বদন গতা পাব !” সবাই ভক্�ি 
অবাক হঙয় গ�ঙলন, “প্রভু বলঙছন গর, ও গকােবী জন্ম পঙর কৃপা লাভ 
করঙব আর ও নাঙচ আনন্দ করঙছ ! বকরকম সাধু ও ?”

ওঁর বম্যবহার গদঙে, মহাপ্রভু েুবি হঙয় শ্রীবাস পবডিতঙক বলঙলন, 
“বঠক আঙছ, ওঙক গডঙক বনঙয় এস !”

শ্রীবাস পবডিত মকুুন্দঙক ডাকঙত গ�ঙলন, বকন্তু মকুুন্দ বলঙলন, 
“না, না । প্রভু বলঙলন গর, আবম গকােবী জন্ম পঙর ওঁর দি ম্মন পাব—
রবদ আবম ওঁর কাঙছ এেন রাব, আবম ওঁর দি ম্মন গপঙত পারব না—
আবম শুধু মায়া গদেব ।”

রেন শ্রীবাস পবডিত মকুুঙন্দর কথা মহাপ্রভুঙক বলঙলন, মহাপ্রভু 
আরও েুবি হঙলন । উবন বলঙলন, “চমৎকার ! ওর এত দৃঢ় ববশ্বাস ! 
ওঙক বল গর, ওর গকােবী জন্ম হঙয়ঙছ—ওর আর অঙপক্ষা করঙত হঙব 
না । ওঙক একু্ষবি গডঙক বনঙয় এস !”

তেন মকুুন্দ এঙস কৃষ্ঙপ্রমাঙবঙি মহাপ্রভুর শ্রীচরঙি পড়ঙলন । 
মহাপ্রভু ওঙক বলঙলন, “উঙঠা, আমার মকুুন্দ, উঙঠা ! গতামার গকান 
অপরাধ গনই ! তুবম আমার কথা শুঙন এত ববশ্বাস কঙরছ, আবম গতামার 
হৃদঙয় বচরকাল গবঁঙধ থাকব ! তুবম আমার বপ্রয় �ায়ক, তুবম আমার সঙ্ 
সব সময় থাঙকা । আবম গতামার সঙ্ শুধু পবরহাস করবছ ।”
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এই কথা শুঙন অতম্যন্ত চদন্য ভাঙব বনঙজঙক বধক্ার কঙর মকুুন্দ 
কাঁদঙত শুরু করঙলন ।

এই রকম ববশ্বাস আমাঙদরও থাকঙত হঙব । গর মহাপ্রভু বঙলন, 
গর কৃষ্ শ্রীমদ্ভ�বদ্বীতায় বঙলন, আমাঙদর তার উপঙর দৃঢ় ববশ্বাস 
থাকঙত হঙব । আসঙল আমরা মহাপ্রভুঙক জাবন না, কৃষ্ঙক জাবন, 
বকন্তু আমরা আমাঙদর গুরুঙদবঙক জাবন, তাই গুরুঙদঙবর গসবা 
করঙল (বনঙজর স্বাঙথ ম্মর জন্য নয়, গকবল গুরুঙদঙবর স্বাঙথ ম্মর জন্য), 
গুরুঙদঙবর িরিাপন্ হঙল, তাহঙল আমরা কৃপা লাভ করঙত পাবর । 
আপনাঙদর বনঙজর বচন্তা করঙত হঙব না—কৃঙষ্র বচন্তা করঙল, কৃষ্ 
আপনাঙদরঙক গদেঙবন । এই ববশ্বাস থাকঙত হঙব ।

* * *               * * *               * * *
রা�্যবতবী দুুঃখবী
একবদন মহাপ্রভু বনতম্যানন্দ প্রভুর সঙ্ শ্রীবাস পবডিঙতর �ঙৃহ 

এঙসবছঙলন । সব সময় গসোঙন ব�ঙয় মহাপ্রভু ভক্ভাঙব নতৃম্য কবীর্ম্মন 
করঙতন, বকন্তু গসই বদন তাঁর ভাব অন্যরকম বছল—গসই বদঙন বতবন 
বনঙজর ভ�বৎস্বরূপ গ�াপন না কঙর ববষু্েট্ায় উপববষ্ থাকঙলন এবং 
ভক্�িঙক ববঙিি কৃপা প্রদান করবার জন্য গঘািিা করঙলন, “আজ 
আমার অবভঙিক হঙব ।” শ্রীবাস পবডিঙতর বাবড়ঙত একজন দাসবী 
বছঙলন, ওঁর নাম বছল দুঃেবী—শ্রীবাস পবডিত ওঁঙক তাড়াতাবড় �্ায় 
ব�ঙয় জল আনঙত বঙল বদঙয়বছঙলন । ওই সময় গকান বেউবওঙয়ল 
বছল না, সুতরাং গলাক সব সময় পুকুর বা �্া গথঙক জল আনঙতন । 
তাই, ওই আঙদি গপঙয় দুঃেবী �্াজল আনঙত শুরু করঙলন । রতক্ষি 
মহাপ্রভু আনঙন্দ গনঙচ কবীর্ম্মন করঙলন, ততক্ষি দুঃেবীর আর গকান 
কাজ বছল না—উবন শুধু মহাপ্রভুর অবভঙিঙকর জন্য কাঁদঙত কাঁদঙত 
�্া গথঙক ঘে ভঙর জল বহন করঙলন । জল বনঙয় এঙস সজল নয়ঙন 
মহাপ্রভুর নতৃম্য গদেঙল উবন ক্ষিকাল আবার �্ায় জল আনঙত 
গ�ঙলন । ওঁর লিান্ত নাই, অবসাদ নাই, হৃদয় সব সময় শুধু আনঙন্দ 
ভরপুর—পুনঃ পুনঃ �্াজল বহন কঙর এঙন দুঃেবী জঙলর ঘে সাবর 
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বদঙয় রােঙলন আর মঙন মঙন ভাবঙলন, “আবম প্রঙতম্যক বদন জল এবন 
বকন্তু আজঙক স্বয়ং প্রভুঙক স্ান করবার জন্য জল আনঙত হঙব । কবী 
আবম ভা�ম্যবতবী !” দুঃেবীর একান্তবচর্ আবর্ম্ম  এবং অলিান্ত গসবা লক্ষম্য 
কঙর মহাপ্রভু অতম্যন্ত সন্তুষ্ বছঙলন । 

একবদন বতবন শ্রীবাস পবডিতঙক বজজ্াসা করঙলন, “শ্রীবাস, 
প্রঙতম্যক বদন গক �্াজল বহন কঙর আঙন ?”

শ্রীবাস পবডিত বলঙলন, “সব জল দুঃেবী নাঙম একজন দাসবী 
আঙন ।” 

“ওঙক গডঙক বনঙয় এস ।”
শ্রীবাস পবডিত দুঃেবীঙক ডাকঙলন আর রেন উবন এঙসবছঙলন—

উবন আবার কাঁদঙত শুরু করঙলন—তেন মহাপ্রভু ওঁঙক বজজ্াসা 
করঙলন, “তুবম কাঁদছ গকন ? গতামার বকঙসর দুঃে ?”

শ্রীবাস পবডিত বলঙলন, “গস আনঙন্দ কাঁদঙছ ! গতামাঙক গদঙে 
ওর সব সময় আনঙন্দ গচাঙের জল আঙস !”

তেন মহাপ্রভু বলঙলন, “আচ্া, গতামার নাম কবী ?”
“দুঃেবী ।”
“গক বলল গতামার নাম দুঃেবী ? আজ গথঙক গতামার নাম সুেবী !”
এইভাঙব ওঁর মহাপ্রভুর কৃপা হঙয় গ�ল । উবন মহাপ্রভুর কৃপা 

গসবা দ্ারা গপঙয়বছঙলন—ওঁর গকান ববদ্া নাই, গকান ধন-গদৌলত 
নাই, উবন গলোপড়া কঙরন বন, উবন বকছু জাঙনন না বকন্তু সরল গসবা 
দ্ারা উবন ভ�বাঙনর কৃপা লাভ কঙরবছঙলন ।

অন্য সময় একজন দরজবী গর শ্রীবাস পবডিঙতর গপািাক গসলাই 
করঙতন, রবন হঙয়ও মহাপ্রভুর কৃপা লাভ কঙরবছঙলন । এক বদন 
মহাপ্রভু শ্রীবাস পবডিঙতর বাবড়ঙত এঙস সবাইঙক ডাকঙত লা�ঙলন, 
“আয়, সবাই আয়—গর গর আঙছা, সবাই আয় !” তেন ওই দরজবী 
শ্রীবাস পবডিঙতর কাঙছ বছঙলন আর মহাপ্রভুঙক গদঙে তার এত বড় 
আনন্দ হল গর বতবন কাঁদঙত কাঁদঙত ভাবঙত লা�ঙলন, “হায় হায় 
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আবম এই রবনকুঙল গকন জঙন্মবছ ?! গকন আবম বহনু্দকুঙল জন্মাই 
বন ? রবদ আবম বহনু্দকুঙল জন্মাতাম, তেন আবম মহাপ্রভুর গসবা 
করঙত পারতাম !” মহাপ্রভুঙক শুধু মাত্র একবার গদেঙলই বতবন 
মহাপ্রভুর কৃপা লাভ কঙরবছঙলন ।

গসইরকম সরল মন ও দৃঢ় ববশ্বাঙসর �ল হয় ।
* * *               * * *               * * *

‘গ�ৌরাজঙ্গর অবজিি-পাত্র িারায়ণবী’র �থা
শ্রীবাস পবডিঙতর বাড়বীঙত আর একজন আচিরম্মভাঙব মহাপ্রভুর 

কৃপা লাভ কঙরবছঙলন—ওঁর নাম নারায়িবী, উবন বছঙলন একবে গছাে 
গমঙয়, শ্রীবাস পবডিঙতর ভাইবি । উবন গছােঙবলা গথঙক মহাপ্রভুর পরম 
আিবীবম্মাদ গপঙয়বছঙলন ।

এক বদন মহাপ্রভু শ্রীবাস পবডিঙতর �ঙৃহ প্রসাদ গ্রহি করবছঙলন । 
হঠাৎ মহাপ্রভুর সামঙন এব�ঙয় ব�ঙয় নারায়িবী হাত পাতঙলন । 
উবন তেন ৩-৪ বছর বয়স বছঙলন । মহাপ্রভু ওঁঙক বকছু প্রসাদ বদঙয় 
বলঙলন, “এেন কাঁদঙত কাঁদঙত কৃষ্ নাম কর !” মহাপ্রভুর আজ্ার 
প্রভাঙব নারায়িবী তেন কৃষ্ কৃষ্ বঙল কাঁদঙত শুরু করঙলন ।

আর এক সময় শ্রীবাস পবডিত ও ভক্�ঙির রাবত্র কবীর্ম্মন শুঙন 
আঙিপাঙির গলাকগুঙলা বহংসা কঙর ও ববরক্ হঙয় নাবলি করঙত 
লা�ঙলন—ওরা বলঙলন, “এোর জ্ালায় রাঙত্র ঘুঙমাঙত পাবর না ! 
ওরা সারা বদন সারা রাত কবীর্ম্মন করঙছ ! এই কবীর্ম্মনো বন্ করঙত হঙব,  
নাহঙল বনমাইঙক মারঙত হঙব আর শ্রীবাঙসর ঘরবাবড় গভঙ্ বদঙয় �্ায় 
ভাবসঙয় বদঙত হঙব !” এসব কথা শুঙন শ্রীবাস পবডিত কবীর্ম্মন বন্ কঙর 
বদঙলন । ওই বদন শ্রীমন্মহাপ্রভু এঙস বজজ্াসা করঙলন, “আঙর শ্রীবাস, 
কবী হঙয়ঙছ ? গতামাঙদর কবীর্ম্মনো বন্ হল গকন ?” 

শ্রীবাস পবডিত বলঙলন, “তুবম আঙ� বস । বচন্তা কর না, বস ।”
“বসব গকন ? কবীর্ম্মন গকন বন্ হল ? বঙল দাও ।”
“মাথা �রম করঙব না, বস । পাড়ার গছঙলগুঙলা বলঙছ গর, 

আমার ঘরবাবড় �্ায় ভাবসঙয় গদঙব, আমার এোয় আপবর্ গনই, 
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বকন্তু ওরা বলঙছ গর, ওরা গতামার �াঙয় হাত গদঙব—গতামার �াঙয় 
হাত বদঙল কবী কঙর হঙব ?” 

মহাপ্রভু বলঙলন, “তাই না বক ?” তেন উবন বনঙজর বসবদ্ 
গদবেঙয় বদঙলন—উবন নারায়িবীর মাথায় একেু হাত বদঙয় আিবীবম্মাদ 
বদঙলন, “গতামার কৃষ্ভবক্ গহাক !” আর নারায়িবী তেন একবাঙর 
‘হা কৃষ্ ! হা গ�ৌর !” বঙল গমঙিঙত �ড়া�বড় গরঙত লা�ঙলন  । 
তেন মহাপ্রভু সব ভক্�িঙক বলঙলন, “গতামাঙদর বক এেন ত ববশ্বাস 
হয় ? গতামার ঘরবাবড় বক গকউ গভঙ্ বদঙত পারঙব ?” 

সবাই গসো স্ববীকার করঙলন এবং আর কবীর্ম্মন বন্ করঙলন না ।
এই সব বহসাঙব নারায়িবী ‘গ�ৌরাঙ্র অবঙিি-পাত্র নারায়িবী’র 

নাঙম প্রবসদ্ হঙয়বছঙলন আর বকছু বছর পঙর শ্রীবাস পবডিঙতর 
সহধবমম্মিবী মাবলনবী গদববীর বাবার বাড়বী মাম �াবছঙত ঘেকাবল দ্ারা 
নারায়িবীঙক ববঙয় গদওয়া হঙয়বছল । তারপর ওঁর �ঙভম্ম  পরমহবষ্ব শ্রীল 
বনৃ্দাবন দাস ঠাকুর জন্ম গ্রহি কঙরবছঙলন । গসই রকম বছল ওঁর ভা�ম্য ।

* * *               * * *               * * *
শ্রীমাক্লিবী গদববীর চক্রত্র
মাবলনবী গদববীর কথা বলঙত ব�ঙয় আমাঙদর ওঁর সম্বঙন্ আঙরা 

বকছু কথা মঙন পড়ল ।
একবার ববশ্বরূপ প্রভু (বনমাইঙয়র দাদা) শ্রীবাস পবডিঙতর 

বাবড়ঙত এঙস হাবজর হঙলন । ওঁর বয়স তেন ১৩-১৪ বছর বছল । 
এঙস উবন শ্রীবাস পবডিঙতর সাহারম্য চাইবছঙলন, “প্রভু, আমার একবে 
বই দরকার, আবম আিা করলাম, আপনার কাঙছ ওই বইো পাব ।” 
(ওই সময় রবনরা বহনু্দ গ্রন্থ পুবড়ঙয় বদঙতন কাঙজ সব গ্রন্থ সহঙজ 
পাওয়া গরত না ।) শ্রীবাস পবডিত বলঙলন, “গর বই গতামার দরকার, 
গসই বইো আবম ত্রবীপুরায় (বহনু্দ অঁঞ্চঙল) পাবঠঙয় বদঙয়বছ ।” তেন 
মাবলনবী গদববী ঘঙর এঙলন আর ববশ্বরূপঙক গদঙে ওঁঙক অঙনক আদর 
করঙত লা�ঙলন । শ্রীবাস পবডিত দুঃে কঙর মাবলনবী গদববীঙক বলঙলন, 
“ববশ্বরূপ এঙসঙছ বকছু সাহারম্য চাইঙত বকন্তু আবম ওঙক সাহারম্য 
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করঙত পাবর বন ।” তেন চে কঙর মাবলনবী গদববী বলঙলন, “তুবম বক 
কঙর ওঙক সাহারম্য করঙব ? তুবম সব সময় কবীর্ম্ম ঙন বম্যস্ থাক ! তুবম 
শুধু অহদ্তাচাঙরম্মম্যর পাঙঠ রাও, অপরঙক সাহারম্য করা দঙূরর কথা 
তুবম বনঙজর সংসারঙকও গদেঙত পার না ! বক কঙর তুবম অপরঙক 
সাহারম্য করঙত পারঙব ? তুবম সংসারবী গলাক নও ।” ববশ্বরূঙপর সামঙন 
উবন শ্রীবাস পবডিতঙক এই ভাঙব বকাববক করল । এই �রম কথা 
শুঙন ববশ্বরূপ লর্া গপঙয়বছঙলন । তেন শ্রীবাস পবডিত ববশ্বরূপঙক 
বলঙলন, “গদঙেবছস, ববশ্বরূপ ? আবম কবী এঙক বঙলবছ আর এ আমাঙক 
কবী বলঙছ ? এেন তুবম গদেছ বকরকম সংসার গতা । এই সাংসাবরক 
জবীবন শুধু বড় সমযো ! তুবম কেনও ববঙয় কর না !” আসঙল ওই 
সময় ববশ্বরূঙপর ববঙয়র সর্ন্ এঙসবছল—বাবা-মা এেনই একবে 
গমঙয়ঙক ওঁর জন্য গদঙেবছঙলন বকন্তু ববশ্বরূপ সব সময় শ্রীবাস পবডিঙতর 
কথা মঙন করঙতন আর অবঙিঙি বকছু বদন পঙর উবন বাবড় গথঙক 
পাবলঙয় গ�ঙলন এবং সন্ম্যাস গ্রহি করঙলন । এই রকম ভাব ওঁর কাঙছ 
এঙসবছল ।

মাবলনবী গদববীর সব ভঙক্র প্রবত মাঙয়র মত ভাব বছল—
ববঙিিভাঙব বনতম্যানন্দ প্রভুর প্রবত । এক বদন বনতম্যানন্দ প্রভু শ্রীবাস 
পবডিঙতর বাবড়ঙত এঙস হাবজর হঙলন । ওই সময় মাবলনবী গদববী পজূা-
অর্ম্ম ঙন বম্যস্ বছলন । হঠাৎ একবে কাক জানালা দ্ারা এঙস ঠাকুঙরর 
বপতঙলর বাবে বনঙয় উঙড় চঙল গ�ল ! মাবলনবী গদববী ভঙয় কাঁদঙত 
শুরু করঙলন, “শ্রীবাস পবডিত জানঙত গপঙল আমাঙক বকাববক 
করঙব !” তেন বনতম্যানন্দ প্রভু এঙস ওঁঙক বজজ্াসা করঙলন, “কবী 
হল, মা ?” মাবলনবী গদববী ববুিঙয় বদঙলন কবী হঙয়বছল আর বনতম্যানন্দ 
প্রভু বলঙলন, “গকান বচন্তা কর না, আবম বাবেো গ�রাব !” তেন 
বনতম্যানন্দ প্রভু হাযেমঙুে বচৎকার করঙলন, “শুন গর কাক ! বাবেো 
ব�বরঙয় দাও !” তেন মাবলনবী গদববী গদেঙলন—কাকবে আসঙল ব�ঙর 
এঙস বাবেো ঘঙর গরঙে বদঙয় আবার উঙড় চঙল গ�ল । উবন ভাবঙলন, 
“বনতাই সাধারি মানুি নয় !” তেন উবন বনতম্যানন্দ প্রভুর স্ব করঙত 

১৪০                  শ্রীল ভবক্বনর্ম্ম ল আচারম্মম্য মাহারাজ • শ্রীনবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য-মকু্া-মালা 



লা�ঙলন—ওঁর কথা শুঙন বনতম্যানন্দ প্রভু হাবসমঙুে বলঙলন, “আমার 
বেঙদ গপঙয়ঙছ ।”  তেন মাবলনবী গদববী বাৎসলম্য রঙস ববঙভাবরত হঙয় 
ওঁঙক োওয়াঙত লা�ঙলন—বনতম্যানন্দ প্রভু বনজ হাঙত প্রসাদ বনঙতন 
না, মাবলনবী গদববী ওঁঙক মাঙয়র মত সব সময় োওয়াঙতন ।

বনতম্যানন্দ প্রভু শ্রীবাস পবডিত ও মাবলনবী গদববীঙক সব সময় 
বপতা-মাতা-ববুদ্ঙত গদেঙতন এবং মাবলনবী গদববীও সব সময় ওঁঙক 
বনঙজর সন্তাঙনর মত গদেঙতন । মাঙি মাঙি বনতম্যানন্দ প্রভুঙক গদো 
মাত্র মাবলনবী গদববীর স্ঙনর দুধ পড়ঙত লা�ল—ওঁর দুধ বছল না বকন্তু 
বাৎসলম্য রঙসর প্রভাঙব স্ঙনর দুধ পড়ঙত লা�ল এবং বনতম্যানন্দ প্রভু 
বিশুর মত এই দুধ পান করঙতন ।

উপরন্তু শ্রীহচতন্যভা�বঙত বলা হয় গর, মাবলনবী গদববী সব সময় 
বনতম্যানন্দ প্রভুর বালম্যলবীলা গদেঙত গপঙতন বকন্তু মহাপ্রভু ওঁঙক আঙদি 
বদঙলন, “কাউঙক বল না !”

এক বদন মহাপ্রভু শ্রীবাস পবডিতঙক বজজ্াসা করঙলন, “শ্রীবাস, 
তুবম এই অবধতূঙক গকন সব সময় বাবড়ঙত রাে ? গকান ওর জাবত, 
গকান ওর কুল—আমরা বকছু ওর সম্পঙকম্ম জাবন না । রবদ তুবম বনঙজর 
জাবতকুল রক্ষা করঙত চাও, তুবম ওর সম্বন্ ঘুচাও ! তুবম ওঙক তাবড়ঙয় 
দাও !” বনমাইঙয়র কথা শুঙন শ্রীবাস পবডিত হাযেমঙুে বলঙলন, 
“আমাঙক পরবীক্ষা করবার গতামার গকান দরকার গনই । বনতম্যানন্দ 
গতামার গদহ আর গর গতামাঙক ভঙজ গস আমার প্রাি । রবদ বনতম্যানন্দ 
মবদরা-রবনবী ধঙর আমার জাবত-প্রাি-ধন নষ্ কঙরও, আমার মন 
পবরবতম্মন হঙব না—আবম সতম্য সতম্য এই কথা গতামাঙক বঙল বদবচ্ ।” 
শ্রীবাস পবডিঙতর কথা শুঙন মহাপ্রভু উঙঠ হুংকার কঙর ওঁঙক আবল্ন 
করঙলন ! তেন মহাপ্রভু বলঙলন, “বনতম্যানঙন্দ সমবপ ম্মলুঁ  আবম গতামা’ 
স্াঙন, সর্ম্ম মঙত সংবরি কবরবা আপঙন ।” গসই ভাঙব শ্রীবাস পবডিত 
ও মাবলনবী গদববী বনতম্যানন্দ প্রভুঙক সব সময় বপ্রয়তম সন্তাঙনর মত 
গদোঙিানা ও আদর করঙতন ।

* * *               * * *               * * *
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শ্রীবাস পক্ণ্ডজতর পজুত্রর ক্িষো
শ্রীবাস পবডিত ও মাবলনবী গদববীর একমাত্র পুত্র বছল । এক বদন 

গছঙলবে গকান বম্যাবধঙত পরঙলাক �মন করঙলন । বাবড়ঙত নারবী�ি 
ক্রন্দন করঙত লা�ঙলন বকন্তু শ্রীবাস পবডিত সবাইঙক ক্রন্দন থামাঙত 
বলঙলন গরন মহাপ্রভুর নতৃম্য ও কবীর্ম্ম ঙন গকান ভাঙব ববঘ্ন হঙব না । 
বকছু ক্ষি পঙর মহাপ্রভু শ্রীবাস পবডিতঙক বলঙলন, “শ্রীবাস, গতামার 
বাবড়ঙত বকছু হঙয়ঙছ না বক ? বল না । কবীর্ম্মন আজঙক ভাঙলা লা�ঙছ 
না । আনন্দ পাবচ্ না ।” শ্রীবাস পবডিঙতর গকান উপায় গনই—উবন 
বলঙলন, “হ্যা,   প্রভু, গতামার কবীর্ম্মন আবম নষ্ করঙত চাইলাম না । 
আমার একমাত্র পুত্র ঘঙর মঙর পঙড় আঙছ ।” শ্রীবাস পবডিঙতর ভবক্ 
ও শ্রদ্া গদঙে মহাপ্রভু অন্তঙর সন্তুবষ্ হঙয় ব�ঙয়বছঙলন—“ঘঙর মরা 
গছঙল পঙড় আঙছ তব ুও আমাঙক বলঙছ না ।” তেন মহাপ্রভু বলঙলন, 
“তুবম আমাঙক আঙ� বঙলা বন গকন ? গকাথায় গছঙলবে ? বভতঙর 
চল !” ঘঙরর বভতঙর এঙস মহাপ্রভু মরা গছঙলর সঙ্ কথা বলঙলন,

“কবী বার্া ? তুবম শ্রীবাস ও আমাঙদর গছঙড় চঙল রাচ্ গকন ? 
আমরা গতামার কাঙছ কবী অপরাধ কঙরবছ গর তুবম আমাঙদর গছঙড় 
চঙল রাচ্ ?”

তেন মরা গছঙল হঠাৎ কঙর বলঙত লা�ঙলন, “প্রভু, রত বদন 
আবম এোঙন বছলাম, তত বদন পরম্মন্ত আমার গতামাঙদর সঙ্ সম্পকম্ম 
বছল বকন্তু এেন তুবম আমাঙক গডঙকছ তাই আবম গতামার ধাঙম চঙল 
রাবচ্ । আমার অঙনক বার জন্ম এবং অঙনক বার মতুৃম্য হঙয়ঙছ বকন্তু 
এবার মতুৃম্য কাঙল গতামার শ্রীবদন দি ম্মন কঙর আবম সুঙে চঙল রাবচ্ ।”

* * *               * * *               * * *
শ্রীবাস পক্ণ্ডজতর গসবার আদি ম্ম
রারা প্রবত বদন গসবায় অংি গ্রহি করঙত পাঙরন তারা েুব 

ভা�ম্যবান্ —সবাইঙয়র ভা�ম্য এভাঙব হয় না । সবাই গসবা করঙত 
পাঙর না—সবাইঙয়র কাঙন হবরকথা রাঙব না । রবদ গকউ ভ�বাঙনর 
কাঙছ এঙস বঙলন, “আবম গতামার গসবা করব ।”—গসই ববুদ্ঙত 
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রবদ আপনারা আঙসন, তেন ভ�বান্ আপনাঙদর বনকঙে প্রকাবিত 
হঙবন । শ্রীবাস পবডিত বকরকম �হৃস্ বছঙলন ?

মহাপ্রভু বঙলঙছন, “শ্রীবাস, আবম এোন গথঙক চঙল গরঙত পাবর 
বকন্তু গতামার বাবড়ঙত গরভাঙব কবীর্ম্মন হঙয়ঙছ প্রঙতম্যক বদন, গসই ভাঙব 
কবীর্ম্মন থাকঙত হঙব । সন্ম্যার সময় গতামরা সবাই বমঙল পাড়ার গ্রাঙমর 
গলাকজন বমঙল গতামার বাবড়ঙত গোল করতাল বনঙয় কবীর্ম্মন হঙব ।” 

গরোঙন ভক্�ি প্রঙতম্যক বদন ভ�বাঙনর বচন্তা কঙরন, গসোঙন 
ভ�বান সব সময় থাঙকন:

গর ক্দি �জৃহ রেি গদক্খ ।
�জৃহজত গ�াজলা� রায় ॥

গ�াঙলাক গকাথায় ? গর �ঙৃহ প্রঙতম্যক বদন ভ�বাঙনর কথা এবং 
ভ�বাঙনর গসবা হয় । গসবা বা ভবক্ অনুিবীলঙনর মঙধম্য ৬৪ ভক্ম্যঙ্র 
উঙল্ে আঙছ, তার মঙধম্য সর্ম্ম  গশ্রষ্ হঙচ্ নামসঙ্কবীর্ম্মন । গসইজন্য, প্রভুর 
আঙদি অনুসাঙর শ্রীবাস পবডিঙতর বাবড়ঙত প্রঙতম্যক বদন কবীর্ম্মন হত । 
আর শ্রীবাস পবডিঙতর একো েুব ভাল অভম্যাস বছল—বতবন ভাবঙলন, 
“ভক্রা সন্ম্যার সময় আসঙবন আর ওঁরা বক োবল মঙুে চঙল রাঙবন ? 
না, একেু প্রসাদ বদঙত পারঙল ভাঙলা হয় ।” শ্রীবাস পবডিঙতর চাকবর 
নাই, বম্যবসা নাই, মাইঙনও নাই—গকাথা গথঙক পয়সা পাঙবন ? তাই 
উবন মাধুকরবী করঙতন । বভক্ষা কঙর রা হত গসই বদঙয় প্রঙতম্যক বদন 
ঠাকুরঙক গভা� লাব�ঙয় সবাইঙক প্রসাদ বদঙয় বদঙতন ।

বকন্তু বকছু দুষ্ গলাক থাঙক—জ�ঙত সব গলাক বক ভাঙলা হয় ? 
একঙিা গলাঙকর মঙধম্য োরাপ গলাক সব সময় গবিবী । তাই রেন 
শ্রীবাস পবডিত বভক্ষা করঙতন, তেন বকছু দুষ্ গলাক ওঁঙক অঙনক জ্ালা 
রন্ত্রিা বদত । উবন কবীর্ম্মন করঙতন বঙল গলাঙক বলত, “এই �বরব গলাক 
বেঙদ গপঙয় ঘুমঙত না গপঙর সারা রাত কবীর্ম্মন কঙর !” আবার মাতাল 
গলাঙকরা মদ গেঙয় এঙস মঙদর গবাতলগুঙলা দরজার সামঙন গরঙে বদঙয় 
চঙল গরত । আর পঙরর বদন গবাতলগুঙলা গলাকঙক গদবেঙয় বদঙয় ওরা 
বলত, “সারা বদন কবীর্ম্মন কঙর আর গবিবী রাঙত্র হঙল মদ োয় !” 
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তাই শ্রীবাস পবডিত বভক্ষা করঙতন বঙল গলাঙকরা বনন্দা করত, 
“এই কাকা বভক্ষা কঙর পয়সা জবমঙয় বনঙজর স্ত্রবী পুত্র বনঙয় আরাম 
ভাঙব সংসার করঙছ ।”

এই সব কথা শুঙন মহাপ্রভু ভাবঙলন, “এই গলাকগুঙলা অপরাধ 
করঙছ বঙল ওঙদর নরঙক বাস হঙব । এঙদরঙক বকছু বম্যবস্া করঙত 
হঙব ।” তেন শ্রীবাস পবডিঙতর কাঙছ এঙস মহাপ্রভু বলঙলন, “শ্রীবাস! 
আমার কথা শুন ।”

“বল, প্রভু । কবী আঙদি গতামার ?”
“আঙদিো হঙচ্ এইো—কাল গথঙক তুবম আর বভক্ষায় রাঙব না ।”
“গস কবী ? সন্ম্যার সময় তুবম আমাঙক কবীর্ম্মন করঙত বঙলছ, আর 

আবম ভক্ঙদর োবল মঙুে ব�বরঙয় গদব ? ওঙদরঙক প্রসাদ গদব না ? 
চাকবর না গপঙয় আমার গসই জঙন্য বভক্ষা করঙতই হঙব ।”

“জাবন না ও সব ! বভক্ষা করঙল চলঙব না । আমার কথা হঙচ্ 
কাল গথঙক তুবম বভক্ষায় রাঙব বা !”

তেন শ্রীবাস পবডিত হা হা কঙর বলঙলন, “বঠক আঙছ ! এক 
তাবল, দু তাবল, বতন তাবল !”

“এক তাবল, দু তাবল, বদন তাবল—এো কবী ভািা  তুবম বলছ ?!”
“বলবছ এক বদন গদেব, দুই বদন গদেব—এক বদন উপবাঙস 

থাকব, দুই বদন উপবাঙস থাকব—বতন বদঙন বক্ষদা আর সহ্য করঙত না 
গপঙর �্ায় িাঁপ গদব !”

“হ্যাঁ, তাই হঙব । তুবম �্ায় িাঁপ গদঙব, অসুববধা গনই ।”—মহাপ্রভু 
ওঁঙক পরবীক্ষা বদঙলন ।

এই কথা বঙল মহাপ্রভু চঙল গ�ঙলন আর পঙরর বদন সকাল গথঙক 
এত চাল ডাল সববজ গক গকাথা গথঙক বদঙয় রাঙচ্ শ্রীবাস পবডিত 
বিুঙত পারঙলন না—ওঁর সব ঘর ভবতম্ম হঙয় গ�ল । শ্রীবাস পবডিঙতর 
কেনও বকছু অভাব বছল না ।

এইরকম ববশ্বাস থাকঙত হঙব—এইরকম �হৃস্ হঙত হঙব ! 
“ভ�বান্, আবম গতামার উপঙর ভরসা রাবে । গর ভাঙব রােঙব, গসই 
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ভাঙব রাে । গহ প্রভু, আবম গতামার গসবা করব—তুবম আমার গসবা 
গনঙব না গনঙব, কবী গদঙব না গদঙব, গসো গতামার বম্যাপার । গসো 
আমাঙক ভাঙলা লা�ঙব, োরাপ লা�ঙব—তুবম রবদ আমাঙক োরাপ 
গভঙব িাবন্ত দাও, গসইভাঙব রােঙব ; আর রবদ আমাঙক ভাঙলা গভঙব 
িাবন্ত দাও, তুবম আমাঙক গসইভাঙব রােঙব । আমার সুে-দুঃঙের 
গকান রকম বম্যাপার গনই ।”

গসইজন্য, এই শ্রীবাস পবডিঙতর অ্ঙন বহু ভাঙ�ম্যর �ঙল এঙস 
আমাঙদর এই পরম উর্ স্াঙনর ধবূলোনা মাথায় বনঙয় এসব কথা সব 
সময় হৃদঙয় রােঙত হঙব আর প্রাথ ম্মনা করঙত হঙব গর আমরা গর গকান 
জঙন্ম গর গকান ভাঙব ভক্�ঙির সংসাঙরর সদযে হঙয় তাঁঙদর গসবার 
অংি গ্রহি করঙত পারব ।

জয় শ্রীবাস পবডিঙতর অ্ন বক জয় ।
শ্রীবাস পবডিত মাবলনবী গদববী বক জয় ।

জয় শ্রীশ্রী গ�ৌরবনতাই বক জয় ।
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মানস, গদহ, গ�হ, গরা বকছু গমার ।
অবপ ম্মলুঁ  তুয়া পঙদ নন্দবকঙিার ॥

সম্পঙদ ববপঙদ জবীবঙন মরঙি ।
দায় মম গ�লা তুয়া ও পদ বরঙি ॥

মারবব রােবব গরা ইচ্া গতাহারা ।
বনতম্যদাস প্রবত তুয়া অবধকারা ॥

জন্মাওবব গমাঙয় ইচ্া রবদ গতার ।
ভক্�ঙৃহ জবন জন্ম হউ গমাঙর ॥

কবীে জন্ম হউ রথা তুয়া দাস ।
ববহর্ুম্ম ে ব্রহ্মজঙন্ম নাবহ আি ॥

ভুবক্-মবুক্স্পহৃা-ববহবীন গর ভক্ ।
লভইঙত তাঁ’ক স্ অনুরক্ ॥

জনক-জননবী-দবয়ত-তনয় ।
প্রভু, গুরু, পবত তুহুঁ—সর্ম্ম ময় ॥

ভকবতববঙনাদ কঙহ শুন কান !
রাধানাথ ! তুহুঁ হামার পরাি ॥



শ্রীঅকদ্ত আচারম্ম্য রবি

শ্রীগুরুপাদপঙদ্মর কৃপায় আমাঙদর শ্রীনবদ্বীপধাম পবরক্রমা করঙত 
করঙত শ্রীবাস পবডিঙতর অ্ন গথঙক আমরা এেন এই পািাপাবি 
গছাে মবন্দঙর এঙসবছ । এই মবন্দরো হঙচ্ শ্রীঅহদ্ত আচারম্মম্য প্রভুর 
শ্রী�হৃ । ভ�বান্ শ্রীল ভবক্বসদ্ান্ত সরস্বতবী ঠাকুর এই মবন্দর ১৯১৯ 
সাঙল স্াপন কঙরবছঙলন এবং শ্রীল অহদ্ত আচারম্মম্য প্রভুর সম্বঙন্ 
আমরা একবে অতম্যন্ত মলূম্যবান্  প্রবন্ পাই শ্রীঙ�ৌড়বীয় পবত্রকায় । 
“চবষ্ঙবর গুি-�ান কবরঙল জবীঙবর ত্রাি শুবনয়াবছ সাধুগুরুমঙুে”—
আমাঙদর এবং সারা জ�ঙতর ম্ঙলর জন্য, শ্রীঅহদ্তাচাঙরম্মম্যর বদবম্য 
গুি-মবহমা স্মরি করবার জন্য আমরা ওই প্রবন্ এোঙন বনঙনে 
উপস্াপন কবর ।
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শ্রীশ্রীঅকদ্তাচারম্ম্য
(৫ম েডি ২ত সংেম্যা সাতিাবহক গ�ৌড়বীয় হইঙত উদৃ্ত)

শ্রীঅহদ্ত আচারম্মম্য প্রভু ভ�বাঙনর আদ্ পুরুিাবতার মহাববষু্র 
অংি, প্রধানান্তরম্মম্যামবী পুরুি ; সুতরাং ভ�বান্ হইঙত অবভন্ ববষু্বস্তু । 
সত্ত্বতনু ববষু্ সকঙলর আবদ ও স্বয়ং অনাবদ । তাঁহার আবদ বা জনক 
গকহ নাই, তথাবপ বতবন বাৎসলম্যরসপুবষ্র বনবমর্ এবং বাৎসলম্যরঙসর 
ভক্�ঙির গস্হরস ববৃদ্ কবরবার বনবমর্ মঙূল সকঙলর বপতা হইয়া 
বনজভঙক্র পুত্ররূঙপ অবতবীি ম্ম হন । অহদ্ত আচারম্মম্য প্রভু শ্রীহঙট্র 
বনকেবর্্তী নবগ্রামবাসবী কুঙবর বমঙশ্রর �ঙৃহ তদবীয় পত্নবী নাভাঙদববীর 
�ভম্ম বসনু্ হইঙত মাঘ মাঙসর শুলিা সতিমবী বতবথঙত অবত শুভলঙগ্ন 
জ�র্বীঙবর চকু্ষ গ�াচর হন ।

কবথত আঙছ, চবষ্ব প্রবর মহাঙদঙবর বমত্র গুহ্যঙকশ্বর কুঙবর 
গকান সময় বিঙবর আরাধনায় প্রবরৃ্ হন । মহাঙদব তাঁহার আরাধনায় 
সন্তুষ্ হইয়া তাঁহাঙক বর প্রাথ ম্মনা কবরঙত বঙলন । কুঙবর মহাঙদঙবর 
বনকে, “আপবন আমার পুতম্ম হউন্”—এই বর প্রাথ ম্মনা কঙরন । 
গসই গুহ্যঙকশ্বর কুঙবরই কুঙবর বমশ্র সদাবিবাবতার অহদ্ত প্রভুর 
জনকাবভমানবী । ভ�বান্ হইঙত অবভন্ ববলয়াই বতবন অহদ্ত এবং 
ভক্রূঙপ অবতবীি ম্ম হইয়া ভবক্ উপঙদি কঙরন ববলয়া বতবন আচারম্মম্য । 
আচারম্মম্য প্রভু �হৃস্-ভক্লবীলার অবভনয় কবরয়াঙছন । চতুথ ম্মাশ্রমবীর 
লবীলা প্রদি ম্মনকারবী পরমহংস-কুলরাজ মাধঙবন্দ্র পুরবীপাদঙক 
গুরুরূঙপ অ্বীকার কবরয়া মহাভা�বত শুদ্-চবষ্ব-গুরু অ্বীকাঙরর 
প্রঙয়াজনবীয়তা বিক্ষা বদয়াঙছন ।

শ্রীঅহদ্তাচারম্মম্য প্রভু ভবক্কল্পববেপবীর একেবী প্রধান স্কন্ । তাঁহার 
আরও দুইেবী নাম আঙছ,—’ম্ল’ ও ‘কমলাক্ষ’ । বপতামাতার 
�্াপ্রাবতির পর বতবন শ্রীবনৃ্দাবন �মন কবরয়া কৃষ্ারাধনায় বনমগ্ন হন, 
পঙর নবদ্বীঙপ তাঁহার প্রকে-সময় জ্াত হইয়া, তৎপঙূর্ম্ম ই িাবন্তপুঙর 
প্রতম্যা�মন কঙরন । িাবন্তপুরবাসবীরা পরমানঙন্দ তাঁহার আবশ্ক �হৃাবদ 
বনর্ম্ম াি করাইয়া গদন এবং তাঁহার সর্বতক্রঙম বববিষ্ গলাঙকরা ববপ্রবর 
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নবৃসংহ ভাদুড়বীর শ্রী ও সবীতানানেবী দুইেবী সর্ম্ম গুিরতুা সুতার সবহত তাঁহার 
বববাহ বদয়া তাঁহাঙক তথায় পরমরঙত্ন রক্ষা কঙরন । গরা�মায়া এবং তদবীয় 
প্রকাি ম ূবর্ম্ম , সবীতা ও শ্রীরূঙপ অবতবীি ম্ম হইয়া তাঁহার সহধবর্ম্ম িবী হন । 

এই সময় তথায় প্রায় সর্ম্ম স্ঙল কৃষ্ভঙক্র অভাব এবং ববহর্ুম্ম ে 
জঙনর প্রভাব তথা ববহর্ুম্ম েবী ববদ্ার বথৃাড়ম্বর প্রতম্যক্ষ কবরয়া শ্রীঅহদ্ঙতর 
অন্তর অতম্যন্ত বম্যবথত হয় । তৎকাঙল নদবীয়ার শ্রীবাসপবডিতাবদ মাত্র দুই 
একজন একান্ত ভ�বৎপরায়ি বছঙলন এবং শ্রীমদ্ভা�বতাবদ ভবক্িাঙস্ত্রর 
সুষু্ আঙলাচনায় কালপাত কবরঙতন । আচারম্মম্য প্রভু সন্ান জাবনয়া 
অমবন তাঁহাঙদর সবহত বমবলত হইঙলন । শ্রীবাঙসর আবাঙসর সবন্কঙে 
একেবী বাসস্ান কবরঙলন এবং শ্রীবাসভবঙন গ�াপঙন কৃষ্রসাস্বাদঙন 
পরমানন্দ উপঙভা� কবরঙত লাব�ঙলন । বকন্তু এমন অতুল অমলূম্যবনবধ 
এভাঙব গ�াপন রাবেয়া আর তৃবতি হইল না । ভ�ববদ্মেু জবীঙব 
দুঃঙে তাঁহার প্রাি কাঁবদয়া উবঠল । র�ুধর্ম্ম প্রবর্ম্ম ঙনর এবং প্রভুর 
শুভা�মঙনরও রকু্কাল উপবস্ত । এইবার শ্রীঅহদ্ত অববলঙম্ব তাঁহার 
আ�মন আকাঙ্কা কবরয়া, অহরহঃ তাঁহার শ্রীচরি-উঙর্ঙি �্াজল 
ও তুলসবী বদয়া ব্রহ্মাডিঙভদবী �ভবীর হুঙ্কাঙর তাঁহাঙক আহ্বান কবরঙত 
লাব�ঙলন । নবদ্বীঙপ শ্রীমায়াপুঙর পরম শুভক্ষঙি শ্রীজ�ন্াথ বমশ্র ভবঙন 
শ্রীিচবীমাতার গকাঙল অবভন্ ব্রঙজন্দ্রনন্দন শ্রীঙ�ৌরা্ আববভ ূম্মত হইঙলন । 
এই সময় শ্রীঅহদ্ত িাবন্তপুঙর ; আমাঙদর নামাচারম্মম্য ঠাকুর হবরদাসও 
তথায় উপবস্ত । প্রভুর প্রকে-রজনবীঙত �াল্গুনবী পবূি ম্মমার পিূ ম্মাঙলাঙক 
উভঙয় অনু�ত ভক্�িসহ মহানঙন্দ উর্ডি নতৃম্যকবীর্ম্ম ঙন সমস্ রাবত্র 
রাপন কবরঙলন । পরম উৎসাঙহ সকল ববঘ্ন-ববপবর্র মস্ঙক পদাঘাত 
কবরয়া, আচারম্মম্যপ্রবর পরমাথ ম্ম ভা�বতধর্ম্ম  প্রচার কবরঙত লাব�ঙলন । 
জনসমাঙজ সুদবীঘম্মকাল গপাবিত দুরু্ম্ম বদ্ ও দ্্বে-গমাঙহর মঙূল কুঠারাঘাত 
কবরয়া আচাঙর ও প্রচাঙর সর্ম্ম ত্র সঙতম্যর মবহমা গঘািিা কবরঙলন । 
ইতঃপঙূর্ম্ম  রবনকুঙল আববভ ূম্মত শ্রীঠাকুর হবরদাসঙক গকােবী ব্রাহ্মিঙশ্রষ্ 
জ্াঙন পরমাদঙর বপতৃশ্রাদ্পাত্র অপ ম্মি কবরয়া বতবন (আচারম্মম্যপ্রভু) 
ভবক্ প্রচারক আচাঙরম্মম্যর বনরঙপক্ষতা ও সদাচার প্রচার কবরয়াবছঙলন । 
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শ্রীঅহদ্ত প্রভু অল্পবদঙনর জন্য গ�ৌরসুন্দঙরর �হৃতম্যাঙ�ান্মেু অগ্রজ 
শ্রীববশ্বরূপঙকও সহকাবররূঙপ প্রাতি হইঙলন । শ্রীমদ্ভ�বদ্বীতা ও 
শ্রীমদ্ভা�বতাবদ ভবক্-গ্রঙন্থর সর্নানুঙমাবদতা ববশুদ্া বম্যােম্যা ও 
বসদ্ান্ত বিক্ষা বদয়া, বহু পািডি, পবতত ও অজ্জনসমহূঙক পরমভা�বত 
কবরঙলন । অগ্রঙজর �হৃতম্যাঙ�র পর শ্রীঙ�ৌরসুন্দরও স্ববীয় চিিব ও 
চকঙিার-লবীলা প্রকে কবরয়া, অঙলৌবকক গুি�বরমায় সকলঙক মগু্ধ 
কবরঙত লাব�ঙলন । বতবন একবদন ভক্াবতার শ্রীঅহদ্ত প্রভুর চরঙি 
িচবীমাতার চবষ্ব-বনন্দারূপ অপরাধ হইয়াঙছ ববলয়া গপ্রমাববষ্ 
অহদ্ঙতর অজ্াতসাঙর তাঁহার চরঙি ক্ষমা প্রাথ ম্মনা করাইয়া মাতার 
চবষ্ব অপরাধ স্ালনরূপ এক লবীলা প্রদি ম্মন কবরঙলন । হবরনাম 
সংকবীর্ম্ম ঙন চাবরবদঙক সাড়া পবড়য়া গ�ল । সা�রস্ঙম সহস্ত্রবদগ্ 
গদিা�ত নদ-নদবীসমঙূহর সবর্লঙনর ন্যায়, শ্রীবনতম্যানন্দ ও শ্রীহবরদাস 
আবদ অঙ্াপা্�ি আবসয়া শ্রীঙ�ৌরা্পাদপবীঙঠ একত্র হইঙলন । 
সঙ্কঙল্পর সংবসবদ্ প্রতম্যক্ষ কবরয়া আচাঙরম্মম্যর আনন্দ আর ধঙর না । 
বতবনও শুভঙরাঙ� শ্রীপঙদ বমবলত হইঙলন । তাঁহার আবাঙস �দাধরসহ 
শ্রীঙ�ৌরহবর স্বয়ং উপবস্ত হইয়া ধরা বদঙলন, পজূা গ্রহি কবরঙলন এবং 
বনরন্তর দি ম্মন বদঙবন ববলয়া অ্বীকার কবরয়া আবসঙলন । আচারম্মম্যঠাকুর 
প্রভু শ্রীঙ�ৌরসুন্দরঙক ভক্ ও সাধারি গলাক সমাঙজ জানাইবার 
জন্য নানারূপ ছল কবরঙতন । বতবন (আচারম্মম্যপ্রভু) একবদন নবদ্বীপ 
হইঙত পলাইয়া িাবন্তপুঙর ব�য়া লকুাইয়া রবহঙলন ;  তেন গ�ৌরহবর 
শ্রীবাসভবঙন স্ববীয় ঈশ্বর-ভাব প্রকাি কবরয়া শ্রীবাসভ্রাতা রামাইঙক, 
িাবন্তপুর হইঙত শ্রীঅহদ্তঙক অববলঙম্ব আবনবার জন্য গপ্ররি কবরঙলন । 
রামাই সঙ্ বতবন সস্ত্রবীক আবসঙলন, বকন্তু ‘আঙস নাই’—এইরূপ 
ববলয়া পাঠাইয়া, তথায় নন্দন আচাঙরম্মম্যর ঘঙর লকুাইঙলন ; আর মঙন 
মঙন বস্র কবরঙলন,—প্রভু রবদ আজ আমাঙক লইয়া ব�য়া আমার 
মাথায় শ্রীপদ দান কঙরন, তঙবই জাবনব বতবন আমার প্রািনাথ ; বতবন 
সতম্যই আবসয়াঙছন । অবচঙরই তাঁহার মঙনাবাঞ্া পিূ ম্ম হইল । সর্ম্ম জ্ 
প্রভু তাঁহাঙক লইয়া ব�য়া মস্ঙক শ্রীপাদপদ্ম দান কবরঙলন । এইস্ঙল 
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বতবন বর লইঙলন গর, গরন বতবন ববদ্া-ধন-কুল ও তপযোবদর অহঙ্কাঙর 
রাহারা মর্, তাহাবদ�ঙক বত্রতাঙপই দহ্যমান রাঙেন এবং অহঙ্কারিনূ্য 
স্ত্রবী, িদূ্র, মেূ ম্ম ও অধম চডিালাবদ বকম্বা রাঁহারা রথাথ ম্ম উর্ম হইয়াও 
গসইরূপ অবভমানিনূ্য ও দবীনহবীন, তাঁহাবদ�ঙকই স্বভবক্ দান কবরয়া 
কৃতাথ ম্ম কঙরন ; অবত অধম বম্যবক্ও গরন তাঁহার ববশুদ্ নামঙপ্রঙম মগ্ন 
হইয়া নতৃম্য কঙর । প্রভু ইহা সর্ম্ম সমঙক্ষ অ্বীকার কবরঙলন । িত িত 
কঙঠের একতান জয়ধ্ববনঙত ভতূল ও ��ি পিূ ম্ম হইল । শ্রীঙ�ৌরসুন্দঙরর 
সঙ্, শ্রীবনতম্যানঙন্দর সঙ্ তাঁহাঙদর অবভন্ববগ্রহ এই আচারম্মম্যপ্রবঙরর 
কত র্—কত লবীলা হইলা । বনতা’গয়র সঙ্ বাগ্ রদু্, গ�ৌঙরর সঙ্ 
পরম্পঙরর পজূা ও পদরজঃ গ্রহি লইয়া দ্্বে ; বক গপ্রমতর্ তাহাঙত 
উবত্থত হইল । অহদ্তাচারম্মম্য প্রভু শ্রীমন্মহাপ্রভুর দ্ারা জ�ঙত ভবক্র 
গশ্রষ্ত্ব ও বনঙভম্মদজ্ান গচষ্ার অকর্ম্ম িম্যত্ব গকৌিলক্রঙম জ�ঙত প্রচার 
করাইবার জন্য একবদন, গরা�বাবিষ্ বম্যােম্যা প্রসঙ্, বনজ অন্তঙরর 
ভাব লকুাইয়া ভবক্ অঙপক্ষা মবুক্ঙক গশ্রষ্ ববলয়া প্রবতপাদন কবরঙল, 
মহাপ্রভু অহদ্ত প্রভুর প্রবত ঙক্রাধলবীলা প্রকাি কবরয়া তাঁহাঙক ভবীিি 
প্রহার কবরঙত লাব�ঙলন । আহা, তাহাঙতও বক আনন্দ প্রবাহ ববহল ! 
বকন্তু এ-আনন্দ এইরূঙপ আর অবধক বদন রবহল না । শ্রীঙ�ৌরসুন্দর 
সন্ম্যাস গ্রহি কবরয়া, নদবীয়ার ভক্�িঙক কাঁদাইয়া �হৃতম্যা� কবরঙলন । 
বতবন শ্রীঅহদ্ঙতর �ঙৃহই প্রথম বভক্ষা গ্রহি এবং শ্রী-সবীতা ও িচবীমাতার 
শুশ্রূিায় তথায় কঙয়ক বদন অবস্ান কবরয়া শ্রীধাম নবীলাচঙল প্রস্ান 
কবরঙলন । তাঁহার ববরঙহ অতম্যন্ত বম্যাকুল হইয়া আচারম্মম্য প্রভুও তাঁহার 
সঙ্ রাইঙত চাবহঙলন ; বকন্তু, বতবন গস উদ্ঙম তাঁহাঙক ক্ষান্ত কবরয়া 
সমঙয়াবচত কর্ম্মবম্য স্মরি করাইয়া, গ�ৌড়ঙদঙিই থাবকয়া ববশুদ্ 
ভা�বতধর্ম্ম  প্রচার দ্ারা গলাকম্লসাধন কবরঙত বনরকু্ রাবেঙলন । 
সবীতানাথ তাঁহারই আঙদি পালন কবরঙত লাব�ঙলন । তঙব রথরাত্রার 
সময় প্রবতসৎসর গ�ৌরভক্�ি সকঙলই শ্রীঙক্ষঙত্র ব�য়া তাঁহাঙদর 
সর্ম্ম স্বধন শ্রীিচবীনন্দঙনর গসবানঙন্দ চাবরমাস রাপন কবরবার সুঙরা� 
লাভ কবরঙলন । তেন তাহাই সকঙলর পরম সান্ত্বনা ও আিাস্ল হইল ।
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অনন্তর, প্রবত বৎসর রথরাত্রার সময় কঙয়ক মাস তাঁহাঙদর 
একমাত্র বমলঙন ববববধ গপ্রমানন্দ হইঙত লাব�ল । একদা 
শ্রীনবীলাচঙল আচারম্মম্য আপন বাসায় প্রভুঙক বনমন্ত্রি কবরয়া মঙন মঙন 
ভাববঙতবছঙলন,—প্রভু রবদ আজ একাকবী আঙসন, তঙব বড় ভাল 
হয় ; বনরুঙদ্ঙ� প্রাি ভবরয়া তাঁহার গসবা কবর । বাঞ্াকল্পতরু প্রভু 
ভক্বাঞ্া পিূ ম্ম কবরঙলন ; মধম্যাঙহ্ণ বতবন একাকবীই আবসয়া উবদত 
হইঙলন ; অমবন ববিম িড় ববৃষ্ ও বিলাপাত আরম্ হইল, আর গকহ 
তথায় আবসঙত পাবরঙলন না । আচারম্মম্য তেন পরম আনঙন্দ গমঘবাহন 
ইঙন্দ্রর স্ব কবরয়া পত্নবীর সাহাঙরম্য প্রাি-প্রভুর মঙনামত গসবা কবরঙলন । 
প্রভু শ্রীমঙুে শ্রীঅহদ্ঙতর কত মবহমা কবীর্ম্মন কবরঙলন । বতবনও উর্ঙর 
ববলঙলন,—“আমার সকল িবক্ গতামার প্রবত ভবক্ হইঙতই । 
তুবম আমাঙক বর দাও,—‘গমাঙর না ছাবড়বা গকাঙনা কাঙল’ ।” 
এই শ্রীঙক্ষঙত্র একবার শ্রীঙ�ৌরসুন্দর তাঁহার বপ্রয়ভক্ শ্রীবাসঙক 
বজজ্াসা কবরঙলন,—“বকরূপ চবষ্ব তুবম বাস অহদ্ঙতঙর ?” শ্রীবাস 
ববলঙলন—“শুক-প্রহ্াঙদর মত ।” অমবন প্রভু পুঙত্রর িাসঙন 
বপতার মত শ্রীবাসঙক ঙক্রাধভঙর এক চড়্ বদঙয় ববলঙলন—“কবী, বক 
ববলবল শ্রীবাবসয়া,—কাবলকার বালক শুক-প্রহ্াদ, তা’গদর সঙ্ 
তুলনা অহদ্ঙতর ? আমার ‘নাঢ়া’গক তুই এত বড় বাকম্য ববলবল ? 
আজ আমাঙক তুই বড় দুঃে বদবল ।” এই ববলয়াই বতবন বনকেস্ বপল্-
সুবজে লইয়াই আবার তাঁহাঙক মাবরঙত উদ্ত হইঙলন । আমাঙদর 
আচারম্মম্য গ�াসাবি, বনকঙেই বছঙলন । বতবন তৎক্ষিাৎ উবঠয়া প্রভুর হস্ 
ধবরয়া বনবারি কবরঙলন ; বালক শ্রীবাসঙক ক্ষমা কবরঙত ববলঙলন । 
প্রভু তেন বস্র হইয়া ববসয়া দৃঢ়স্বঙর তাঁহার মবহমা কবীর্ম্মন কবরঙত 
লাব�ঙলন । ববলঙলন—“শুকাবদ সকঙল তাঁহার বালক । তাঁহার পাঙছ 
সকঙলর জন্ম । তাঁহার জন্যই আমার এই অবতার । তাঁহার মবহমা জাঙন 
গক ?” শ্রীবাস প্রভুর চরঙি ক্ষমা প্রাথ ম্মনা কবরঙলন ; আর ববলঙলন—
“প্রভু, তুবম না জানাইঙল, গতামার অহদ্ঙতর তত্ত্ব জাবনঙব গক ? আজ 
আবম বিক্ষা লাভ কবরয়া ধন্য হইলাম ।” একবার রথরাত্রা পবরসমাবতির 
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পর শ্রীঅহদ্ত প্রভু মহাপ্রভুঙক পুষ্পতুলসবী বদয়া পজূা কবরঙলন, 
মহাপ্রভুও পজূাপাঙত্রর গিি পুষ্পতুলসবী বদয়া অহদ্তাচারম্মম্যঙক “গরাঽবস 
গসাঽবস” মঙন্ত্র পজূা কবরঙলন । 

শ্রীঅহদ্তাচাঙরম্মম্যর ছয়বে পুত্র । তাঁহাঙদর নাম,—শ্রীঅচুম্যতানন্দ, 
শ্রীকৃষ্, শ্রীঙ�াপাল, বলরাম, স্বরূপ ও জ�দবীি । তন্মঙধম্য প্রথম বতন 
জনই বালম্যাববধ শ্রীমন্মহাপ্রভুর পরম ভক্ ও সতত তাঁহার গসবায় রত 
বছঙলন । অপর বতন জন অন্যমতাবলম্ববী হইয়া বপতার এবং গ�ৌরজন-
সমঙূহর ববরা�ভাজন হন । পরমভা�বত, আহিিব গ�ৌরপদানুরত 
শ্রীঅচুম্যত বহৃদ্ব্রতবীর লবীলা অবভনয় কঙরন ।

শ্রীঅহদ্ত প্রভুর সকাতর আহ্বাঙনই শ্রীঙ�ৌরসুন্দর  
আবসয়াবছঙলন ; এেন কারম্মম্য গিি হইঙল আবার তাঁহারই ইব্ঙত বতবন 
স্বধাঙম �মন কবরঙলন । গপ্রঙমর হাে ভাব্য়া গ�ল । তাঁহার অঙ্াপা্ 
সকলও অগ্র-পচিাৎ অদৃশ্ হইঙলন । শ্রীঅহদ্ত আর থাবকঙবন গকন ? 
রথাসময় বতবনও অন্তবহম্মত হইঙলন ।
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      ধন গমার বনতম্যানন্দ             পবত গমার গ�ৌরচন্দ্র
প্রাি গমার র�ুলবকঙিার ।

      অহদ্ত আচারম্মম্য বল                  �দাধর গমারকুল
নরহবর ববলসই গমার ॥

      চবষ্ঙবর পদধবূল               তঙহ গমার স্ানঙকবল
তপ ম্মি গমার চবষ্ঙবর নাম ।

      ববচার কবরয়া মঙন                ভবক্রস আস্বাদঙন
মধম্যস্ শ্রীভা�বত-পুরাি ॥ ॥

      চবষ্ঙবর উবচ্ষ্                 তাঙহ গমার মঙনাবনষ্
চবষ্ঙবর নাঙমঙত উল্াস ।

      বনৃ্দাবঙন চবতুরা               তাঙহ গমার মঙনাঙঘরা
কঙহ দবীন নঙরার্ম দাস ॥



শ্রী�দাধর পক্ণ্ডত গ�াস্বামবী

শ্রীঅহদ্তাচারম্মম্যপ্রভুর �ঙৃহর সবন্কঙে শ্রী�দাধর পবডিঙতর �হৃ ।
শ্রী�দাধর পবডিত বিশু কাল গথঙকই মহাপ্রভুর সঙ্ই থাকঙতন । 

তাঁর বপতার নাম বছল মাধব বমশ্র আর মাতার নাম বছল রত্নাবলবীঙদববী । 
তাঁরা মায়াপুঙর জ�ন্াথ বমঙশ্রর বাড়বীর বনকঙে বাস করঙতন আর 
রত্নাবলবীঙদববী িচবীঙদববীঙক বড় ভব�নবীর মত গদেঙতন । 

বিশু-লবীলার সময় শ্রীঙ�ৌরহবর �দাধর পবডিঙতর সঙ্ গেলা 
করঙতন । রবদও �দাধর পবডিঙতর বয়স মহাপ্রভুর কঙয়ক বছর গছাে, 
তাঁরা গ্রাঙমর পাঠিালায় একসঙ্ অধম্যয়ন করঙতন । মহাপ্রভু গকান 
সময় �দাধর ছাড়া থাকঙত পারঙতন না আর �দাধরও মহাপ্রভুর ছাড়া 
এক ক্ষিও থাকঙত পারঙতন না ।
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এক বদন শ্রীঈশ্বর পুরবী মায়াপুঙর ব�ঙয় �দাধরঙক কৃষ্-লবীলামতৃ 
নাঙম গ্রন্থ অধম্যয়ন করাঙলন আর �দাধর পবডিত ঙসই গ্রন্থ তাঁর 
শ্রীমুঙে শুঙন ববমুগ্ধ হঙলন । �দাধর পবডিত চিিবকাল গথঙক 
ধবীর, িান্ত, বনজম্ম ন এবং চবরা�ম্যবান বছঙলন । চিিঙব গ�ৌরহবর েুব 
চঞ্চলভাব প্রকে কঙর মাঙি মাঙি তাঁঙক ন্যাঙয়র �াঁবক বজজ্াসা 
করঙতন আর �দাধর পবডিত তা ববঙিি পছন্দ না কঙর কেঙনা তাঁর 
কাছ গথঙক দঙূর থাকঙত চাইঙতন (মাঙি মাঙি বনমাইঙক রাস্ায় 
গদঙে বতবন উল্া বদঙক ঘুঙর তাঁঙক এবড়ঙয় গরঙত গচষ্া করঙতন) বকন্তু 
গ�ৌরসুন্দর তাঁঙক ছাড়ঙতন না ।

এক বদন �দাধর পবডিত মহাপ্রভুর কাঙছ এঙস বলঙলন, “প্রভু, 
আমাঙক দবীক্ষা দাও ।” বকন্তু মহাপ্রভু বলঙলন, “গতামার গুরু 
আসঙছন । ও গতামাঙক বঠক দবীক্ষা বদঙয় গদঙব ।”

বকছু পঙর চট্গ্রাম গথঙক শ্রীপুডিরবীক ববদ্াবনবধ নবদ্বীঙপ এঙলন । 
মহাপ্রভু তাঁঙক সব সময় “বাবা” বঙল ডাকঙতন । 

এক বদন মকুুন্দ দর্ �দাধর পবডিঙতর কাঙছ ব�ঙয় বলঙলন, “প্রভু, 
তুবম বক চবষ্ব গদেঙত চাও ?”

�দাধর পবডিত বলঙলন, “হ্যাঁ, বনচিয় ! চল ।”
রেন তাঁরা পুডিরবীক ববদ্াবনবধর বাবড় এঙসবছঙলন, তেন �দাধর 

পবডিত গর ববঙিি শ্রদ্া বনঙয় এঙসবছঙলন, গসো হাবরঙয় গ�লঙলন :
বতবন গদেঙলন গর, পুডিরবীক ববদ্াবনবধ �হৃস্ ভক্ বছঙলন—

বতবন পালঙঙ্ক আরাম কঙর শুঙয় দামবী ধুবত ও ভাল জামা পড়ঙতন 
আর পান গেঙতন । �দাধর পবডিত গতা সাধু গদেঙত এঙসবছঙলন 
বকন্তু সাধু গদেঙত লা�ঙছ ববিয়বীর মত—তাঁর একো অপরাধ 
হঙয়বছল । �দাধর পবডিত ভাবঙলন, “এ গলাকো গক ? চবষ্ব হঙয় 
ববিয়বীর মত বম্যাবহার গকন ?” মুকুন্দ দর্ তাঁর মন বুিঙত গপঙয় একো 
কৃষ্লবীলার গ্াক কবীর্ম্ম ন করঙলন :

অজহা ব�বী রং স্ি�াল�ূটং
ক্েঘাংসয়াপায়য়দপ্যসাধ্ববী ।

১৫৪                  শ্রীল ভবক্বনর্ম্ম ল আচারম্মম্য মাহারাজ • শ্রীনবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য-মকু্া-মালা 



গলজর �ক্তং ধাত্র্যক্চতাং তজতাঽন্যং
�ং বা দয়ালুং িরণং ব্রজেম ॥

"অঙহা বক আচিরম্মম্য ! বকাসুরভব�নবী দুষ্া পতূনা কৃষ্ববনাঙিচ্া-
প্রঙিাবদত হইয়া কালকেূ বমবশ্রত স্ন পান করাইয়াও ধাত্রবীপ্রাপম্য 
�বত লাভ কবরয়াবছল ; অতএব, কৃষ্ ববনা এমন আর গক দয়াল ু
আঙছ গর, তাঁহার িরিাপন্ হইব ?" (ভাঃ ৩/২/২৩)
মকুুঙন্দর অবতসুমধুর কঙঠে কৃষ্লবীলা�বীত শুঙন পুডিরবীকববদ্াবনবধ  

অমবন “কৃষ্ ! কৃষ্ !” বঙল কাঁদঙত কাঁদঙত ম ূবছম্মত হঙয় পড়ঙলন । 
�দাধর পবডিঙতর এবার মঙন হল, “না বঙুি গহন মহাভা�বত পুরুিঙক 
ববিয়বী-জ্ান কঙরবছ ! আমার অপরাধ হঙয়ঙছ ! তাঁর কাঙছ মন্ত্র গ্রহি না 
করঙল আবম বনস্ার পাব না—আমার অপরাধ দরূ হঙব না ।”

মহাপ্রভু তাঁঙক “বাবা” বঙল ডাকঙতন গকন ? কারিোই আঙছ । 
এই শ্রীপুডিরবীক ববদ্াবনবধ দ্াপররঙু� বছঙলন রাজা বিৃভানু, শ্রীমতবী 
রাধারািবীর বাবার অবতার । আর �দাধর পবডিত গক হঙচ্ ? �দাধর 
পবডিত হঙচ্ রাধারািবীর অবতার । গসইজন্য রেন �দাধর পবডিত 
মহাপ্রভুঙক কবী হঙয়বছল বলঙলন, তেন মহাপ্রভু মঞু্জর করঙলন, 
“গতামার অপরাধ েডিন করবার জন্য ওঁর কাছ গথঙক দবীক্ষা বনঙত 
হঙব ! ওই গতামার গুরু হঙব !”

তেন এক বদন মকুুন্দ দর্ পুডিরবীক ববদ্াবনবধর বনকঙে �দাধর 
পবডিঙতর সববঙিি পবরচয় বঙল বদঙলন আর গসো শুঙন পুডিরবীক 
ববদ্াবনবধ হাসঙলন:

শুক্িয়া হাজসি পণু্ডরবী� ক্বদ্াক্িক্ধ ।
“আমাজর ত’ মহারত্ ক্মলাইলা ক্বক্ধ ॥
�রাইম ুইহাজত সজন্হ ক্�েু িাই ।
বহু েন্-রাজ�্য গস এমত ক্িষ্য পাই ॥” (চচঃ ভাঃ ২/৭/১১৭-১১৮)

“এঙঁক বিষ্য কঙর আবম কৃতাথ ম্ম হলাম ! তাই আবম এঙঁক কৃপা 
করলাম না, উবন আমাঙক কৃপা করঙলন গর আবম এরঁ মত বিষ্য 
গপলাম !” �দাধর পবডিত পুডিরবীক ববদ্াবনবধর সামঙন ব�ঙয় প্রিাম 
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করঙলন আর পুডিরবীক ববদ্াবনবধ তাঁঙক মন্ত্র বদঙলন । রেন �দাধর 
পবডিত বাবড় ব�ঙর এঙলন, তেন বতবন এবার নতুন জবীবন প্রকে 
করঙলন—অহবনম্ম বি কৃষ্ঙপ্রঙম ভাসঙত লা�ঙলন ।

�দাধর পবডিত ও মহাপ্রভু নদবীয়া লবীলার এক সঙ্ থাকঙতন, আর 
রেন মহাপ্রভু সন্ম্যাস লবীলা অবভনয় করঙলন, �দাধর পবডিত তেন 
মহাপ্রভুর আঙদি অনুসাঙর গক্ষত্র-সন্ম্যাস গ্রহি কঙর বনলাচঙল বাস 
করঙত লা�ঙলন—বতবন ওোঙন মহাপ্রভুর ছায়ার মত থাকঙতন ।

গ�ৌরা্ মহাপ্রভু হঙয় রেন কৃষ্ শ্রীমতবী রাধারািবীর ভাব ও 
কাবন্ত চুবর কঙরবছঙলন, তেন শ্রীমতবী রাধারািবী িনূ্য হঙয় গ�ঙলন—
তাঁর সব বকছু তুঙল গনওয়া হল, শুধু গদহমাত্র ছায়ার মত রইল । 
গসইরকম বছল �দাধর পবডিঙতর অবস্া—বতবন শ্রীমতবী রাধারািবীর 
অবভন্ রূপ । ছায়ার মত থাঙক বতবন শ্রীঙ�ৌরা্ মহাপ্রভুঙক 
ছাড়ঙত পারঙছন না—গরোঙন মহাপ্রভু রান, গসোঙন বতবন তাঁঙক 
দরূ গথঙক অনুসরি কঙরন । গ�ৌরা্ মহাপ্রভুর ছাড়া বতবন বকছু 
জাঙনন না, তবু বতবন মহাপ্রভুর সামঙন রান না—সব সময় বপছঙন 
থাকঙতন । আমরা গদেঙত পাই গর, মহাপ্রভু পবূি ম্মমায় অবতবীি ম্ম 
হঙয়বছঙলন এবং �দাধর পবডিত অমাবযোয় । অমাবযো মাঙন চাঁদ 
ববনা—মহাপ্রভু চাঁদ বনঙয়ঙছন আর �দাধর পবডিত অমাবযো 
বতবথ বনঙয়ঙছন । �দাধর পবডিত মাবলক বকন্তু বতবন সব বকছু তাঁর 
বনঙজর প্রভুঙক বদঙয়বছঙলন । গসই রকম তাঁর চবরত্র—বতবন উর্তম 
ববসজম্ম ঙনর আদি ম্ম প্রকাি কঙরন ।

গ�ৌর লবীলায়, মহাপ্রভু চবরঙত্র বছঙলন আগ্রাসন, অববনয়  ও অপরূ্ম্ম  
প্রবতভাধর এবং �দাধর পবডিঙতর চবরত্র একদম উলোভাঙব বছল । 
অথচ �দাধর পবডিত বনমাই পবডিঙতর প্রবত স্বাভাববক োন ও সমপ ম্মি 
বছল এবং বনমাই পবডিতও �দাধর পবডিঙতর প্রবত আকৃষ্ বছঙলন 
বকন্তু বকছু লাজুক হঙয় �দাধর পবডিত বনমাই পবডিঙতর গসাজা সর্ঙুে 
গদেঙত পারঙতন না । উপরন্তু বনমাই পবডিতঙক গদেঙত গপঙয় বতবন 
উদাসবীন হঙয় গরঙত গচষ্া করঙতন বকন্তু বনমাই তাঁঙক গছঙড় বদঙতন 
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না—বতবন সব সময় �দাধর পবডিতঙক বববভন্ প্রশ্ন করঙতন, ওর সঙ্ 
বববভন্ লবীলা প্রকাি করঙতন ।

রেন বনমাই পবডিত ভক্ভাবাঙবঙি �য়া গথঙক নবদ্বীঙপ ব�ঙর 
এঙলন, তেন বতবন �দাধর পবডিতঙক গদঙে বলঙলন, “গতামার জবীবন 
সম্পিূ ম্ম ! বিশুকাল গথঙক গতামার নারায়ি ও কৃঙষ্র প্রবত দৃঢ় ভবক্ থাঙক 
বকন্তু আমার সব জবীবন নষ্ হঙয় গ�ল—জা�বতক কথা আলাপ করঙত 
করঙত আবম অঙনক সময় নষ্ কঙরবছ, আবম ভবক্ অনুিবীলন করলাম 
না ! বকন্তু তুবম �দাধর শুরু গথঙক কৃঙষ্র শুদ্ভক্ । আবম গতামার কৃপা 
চাই গরন আবম ভবক্ সহকাঙর জবীবন রাপন করঙত পারব ।”

আমাঙদর পরমগুরুমহারাজ ওঁ ববষু্পাদ শ্রীল ভবক্রক্ষক শ্রীধর 
গদবঙ�াস্বামবী মহারাজ ১৯৫৬ সাঙল �দাধর পবডিঙতর সম্বঙন্ একবে 
সুন্দর প্রবন্ রচনা কঙরবছঙলন । আমরা এই প্রবন্ো এোঙন জ�ঙত 
ম্ল প্রদান করবার জন্য উপস্াপন করবছ ।

পক্ণ্ডত শ্রী�দাধর গ�াস্বামবী
শ্রীঙ�ৌরাঙ্র বপ্রয় পািম্মদ�ঙির মঙধম্য শ্রী�দাধর গ�াস্বামবী 

সঙর্ম্ম ার্ম । মধুর কৃষ্লবীলায় শ্রীরাবধকার স্ান গররূপ 
অববসংবাবদতরূঙপ তুলনামঙূল সঙর্ম্ম ার্ম, গসইরূপ উদার-কৃষ্ গ�ৌর-
লবীলায় উদারমধুররসঙসবায় তুলনামঙূল শ্রীপবডিত গ�াস্বামবীর চবরঙত্র 
ঔদারম্মম্যময় মধুররসববঙিি শ্রীঙ�ৌরাঙ্র সর্ম্ম াবধক আকিম্মঙির ববিয় । 
মহাজন�ি পবডিত �দাধঙর শ্রীরাধাতত্ত্ব সন্দি ম্মন কঙরন ।

গ্রবীষ্মকাঙল চজম্যষ্ অমাবযোয় পবডিত �দাধঙরর আববভম্ম াব 
এবং একমাস পঙর আিাঢ়বী অমাবযোয় বতঙরাভাব-বতবথ । পবডিত 
গ�াস্বামবীর চবরত্র বনজ বপ্রয়তঙমর উঙর্ঙশ্ একেবী নবীরব পিূ ম্ম-
আঙত্াৎস� ম্মময় উপঙোকন ববঙিি । লক্ষবীঙদববীর স্কন্ বভক্ষার িুবল 
দি ম্মঙন রাঁহারা ববঙরাধালঙ্কাঙরর চমৎকাবরতা হৃদয়্ঙম গর অপরূ্ম্ম  
সুোস্বাদঙন সমথ ম্ম, তাঁহারাই শ্রীমৎ পবডিত গ�াস্বামবীর অপরূ্ম্ম  বম্যবক্ঙত্বর 
অসাধারি মবহমা অনুভঙবর অবধকারবী । বতবন বিশুকাল হইঙতই 
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অবত সরল, বনরবীহ, অনাড়ম্বর ও গসৌজন্যপিূ ম্ম, গদব-বদ্ঙজ ভবক্মান্ 
এবং বনু্জঙন প্রবীবতবান । বতবন সুিবীল হইয়াও সিঙ্ক, বনঙববদতাত্ 
হইয়াও অপরাধবীবৎ, পিূ ম্মপ্রজ্ হইয়াও অনবভজ্বৎ, অবধনায়ক হইয়াও 
অনু�ত ভৃতম্যবৎ । বনজ প্রভু শ্রীঙ�ৌরাঙ্ তাঁর বনষ্া—গ�ৌরসুন্দঙরর 
সাধারি অনুচর�ঙির কোঙক্ষও তাঁহাঙক সঙু্কবচত ও সিঙ্ক করায় । 
তাঁর শ্রীগুরুঙ�ৌঙর উন্মাদনাময় তন্ময়তা তাঁর অর্ম্ম নমঙন্ত্রর ববস্মরি 
ঘোয় । শ্রীঙ�ৌরাঙ্ স্বল্পশ্রদ্ও তাঁর হৃদয় এতদরূ আকিম্মি কঙর গর 
তাঁর প্রবতঙস্হপ্রকাঙি বতরস্কার পুরস্কার ভিূি কবরয়া লন । শ্রীপবডিত 
গ�াস্বামবীর চবরত্র এককথায়—বনজ সর্ম্ম সম্পদ দান কবরয়া গস্বচ্ায় 
বভকু্ষকঙবি পবরগ্রঙহর অবঙহবলত মুর্ম্ম ববগ্রহ ।

শ্রী�দাধঙরর সম্পদ—তাহা হবরচিঙন্দ্রর রাজম্য বা বিবব দবধচবীর 
গদহ-ববসর্ম্ম নবৎ বাহ্য-সম্পদ নঙহ । তাহা ধাত্রবীপান্ার প্রিাবধক পুত্র বা 
পবদ্মনবী প্রভৃবতর সতবীঙদঙহাৎস� ম্ম মাত্র নঙহ । এমন বক তাহা সঙক্রবেঙির 
আত্ানুভবূত ববতরঙির বনবমও বা রবীশুেঙৃষ্র জ�দুদ্াঙরর জন্য গদঙহাৎস� ম্ম 
মাত্রও নঙহ । উর্স্ঙর অববস্ত আত্ববৎ�ঙির গদহতম্যা� অবত সামান্য 
কথা । আভম্যন্তরবীি গদহ�ত বা স্বরূপ�ত সম্পদ পবরতম্যা� অবধকতর 
দুঃসাধম্য । রবদ মকু্াত্ার ভবক্সম্পঙদর তথা তদঙূদ্ম্ম  গপ্রমাস্পঙদর স্বরূপ 
আমরা হৃদয়্ঙম সমথ ম্ম হই, তঙবই শ্রীপবডিত গ�াস্বামবীর অসঙমাদ্ম্ম  
হৃদয়সম্পদ দাঙনর হৃদয়বত্ত্বা আমরা হৃদয়্ম কবরব এবং উহা গবাধ�মম্য 
হওয়া একমাত্র তাঁহার বা তাঁহার বনজজঙনর অনুকম্পার দ্ারাই সম্ব । 
এইসব দুরূহ ববিয় সহসা সাধারঙির উপলবব্ধর ববিয় হওয়া সম্ব নয়, 
তথাবপ আবশ্কঙরাঙধ বদগ্   দি ম্মন করা হইঙতঙছ ।

পুনচি গদয় পদাঙথ ম্মর তারতমম্য ববচাঙর গররূপ মরম্মম্যাদা বনি ম্ময় 
কর্ম্মবম্য, তদ্রূপ আবার দাঙনর পাঙত্রর গরা�ম্যতার তারতঙমম্য দাঙনর 
চববিষ্ম্য বনি ম্ময় অবশ্ গবাদ্বম্য । রত উর্াবধকারবী বম্যবক্ দাঙনর গ্রাহক 
হইঙবন, দাতার দাঙনর মবহমা ও �ল তত উর্ হইঙব । গস ববচাঙর 
শ্রীপবডিত গ�াস্বামবীর আত্দাঙনর বস্তু�ত ও পাত্র�ত গশ্রষ্তার 
গকান তুলনা নাই । গরঙহতু শ্রীরাধাঙপ্রম-সম্পদ সঙর্ম্ম ার্ম বস্তু এবং 
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বদ্জসুত শ্রীকৃষ্চন্দ্র সর্ম্ম ঙশ্রষ্ দানপাত্র । এই কথা আঙলাচনা কবরঙত 
আমাঙদর শ্রীরাজ্বঙক্ম্যর উপােম্যান স্মরি হইঙতঙছ । পর পর উর্তর 
আত্জ্াঙনর কথা বজজ্াবসত হইয়া চরম কথার অবতারিার পঙরও 
বজজ্াসুর আরও অবধকতর উর্ তত্ত্ব বজজ্াসার উর্ঙর রাজ্বক্ম্য ঋবি 
গকৌতহূল চবরতাথ ম্মতার সবীমা গুরুতর ভাঙব বনঙর্ম্ম ি কবরয়া বদঙলন ।

আমরা শ্রীপবডিত গ�াস্বামবীর মাহাত্ম্য হৃদয়্ম কবরঙত অসমথ ম্ম 
হইঙলও মহাজন�ি তাঁহাঙদর বদবম্যজ্ানলব্ধ �দাধঙরর পবরচয় আমাঙদর 
জন্য রাবেয়া ব�য়াঙছন । বকন্তু আমরা দুরদৃষ্ বিতঃ তাহাঙত ববশ্বাস 
স্াপন কবরঙত অক্ষম হইয়া অশ্রদ্াধাঙনর অপরাঙধ আত্বনমর্ন 
ঘোই । আবার গকহ গকহ শ্রীরাধাস্বরূপসম্পদ বনতম্যানন্দ-বলঙদঙবর 
স্কঙন্ গকহ বা দাস �দাধঙরর স্কঙন্ চাপাইয়া বনঙজঙদর মঙনাধঙর্ম্ম র 
ধ্বজা উড়াইয়া সম্বন্তঙত্ত্ব অপরাধবী হই এবং বনঙজঙদর স্বরূপবসবদ্র দ্ার 
অ� ম্মলবদ্ কবর । গকহ বা �দাধঙরর গ�ৌরকৃঙষ্াপাসনা পদ্বত ববুিঙত 
অক্ষম হইয়া ববষু্বপ্রয়াপবত গ�ৌরনারায়ঙি গভা�ববুদ্বঙি সঙম্া� 
আহ্বাঙন নারায়িঙক না�র সাজাইয়া ববস । শ্রীকৃষ্ রাধাভাবরকু্ 
হইঙলই শ্রীঙ�ৌর, এবং গ�ৌর রাধামকু্ হইঙলই শ্রীকৃষ্ । শ্রীকৃষ্ই 
একমাত্র মধুরাবদ সর্ম্ম রঙসর উপাযে । শ্রীরামাবদ ভ�বর্ত্ত্ব গসই প্রকার 
নঙহন । বদ্জসুত শ্রীঙ�ৌরা্সুন্দর বা ন্যািবীশ্বর শ্রীকৃষ্হচতন্যঙদব 
কেনও না�রভাব অবলম্বঙন পরস্ত্রবী সম্ািিাবদ কঙরন নাই বা কঙরন 
না । গস আদঙি ম্ম পারকবীয় সঙম্া�দি ম্মন রসাভাস—অপরাধ—
মহাজনববঙরাধবী—পািডি মতবাদমাত্র । শ্রীহচতন্য ভা�বত বা শ্রীহচতন্য-
চবরতামতৃ প্রভৃবত প্রামাবিক মহাজন গ্রঙন্থ এইপ্রকার গ�ৌর-না�র-
বাঙদর গকান ঘেনা বা বসদ্াঙন্তর উঙল্ে আঙদৌ নাই বা থাবকঙত পাঙর 
না । বনজ পবত গদঙবাপাসনায় রত থাকাকাঙল পবতব্রতা পত্নবী গরমন 
উপাসনারত পবতর উপাসনা গচষ্ার আনুকলূম্য কবরয়া পবতঙসবা কঙরন, 
পরন্তু গসকাঙল দাম্পতম্যবচত রসালাপ দ্ারা পবতর গদঙবাপাসনার 
বম্যাঘাত কঙরন না, তদ্রূপ শ্রীরাধাভাঙব শ্রীকৃষ্সাধনাপর বচন্তাসক্ 
কৃষ্চঙন্দ্রর অথ ম্মাৎ তদুবচর্ স্বরূপ শ্রীঙ�ৌরাঙ্র শ্রীকৃষ্ারাধনা লবীলায় 
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শ্রীরাবধকাস্বরূপ শ্রী�দাধর আরাধনাপর প্রভুর আরাধনা ববিঙয় 
আনুকলূম্যময় জবীবন প্রকাি কঙরন ; অথ ম্মাৎ এইরূপই �দাধঙর বনতম্য 
প্রকাবিত । শ্রীরাধাকৃষ্ বনতম্য ব্রজববলাসময়, আর শ্রী�দাই-গ�ৌরা্ 
বনতম্য নবদ্বীপবস্ত ঔদারম্মম্যময় ; ব্রজমাধুঙরম্মম্য রাহা শ্রীরাধাকৃষ্—নবদ্বীপ 
ঔদাঙরম্মম্য তাহাই শ্রী�দাধর-গ�ৌরা্ । অন্য প্রকার ভাবনায় উভঙয়র একত্ত্ব 
ববঘাতক । সাধক�ঙির সাধারি মতবাদ পবরতম্যা� ও মহাজন পথই 
আশ্রয়নবীয় ।

শ্রীঙ�ৌরা্ গপ্রম-গদবতা । শ্রীকৃষ্ গপ্রম-গদবতা হইয়াও সঙম্া�-
প্রধানঙহতু সকল অবধকাঙর গপ্রমঙদবরূঙপ প্রবতভাত হন না । বকন্তু 
শ্রীঙ�ৌরা্ ববপ্রলম্ বা ঔদারম্মম্য রসাশ্রঙয় শ্রদ্াবান্ বদ্জবীবসাধারঙির 
বনকেও গপ্রম-গদবতা । শ্রীবনতম্যানন্দ প্রভু গসই গপ্রমঙদবতাঙক আপামঙর 
দান কবরঙত বম্যাকুল ভাঙব জবীঙবর দ্াঙর দ্াঙর ভ্রমিরত শ্রীগুরুঙদবতা-
স্বরূপ । আর শ্রীঅহদ্তপ্রভু গসই গপ্রমাবতার শ্রীহচতন্যচঙন্দ্রর পবৃথববীঙত 
আবাহনকারবী ও আনয়নকারবী বত্ম্ম প্রদি ম্মক পরম ম্লময় গদবতা । 
শ্রীবাস পবডিত প্রভৃবত গসই গপ্রমঙদব শ্রীঙ�ৌরাঙ্র সংকবীর্ম্মন লবীলার 
পবীঠঙদবতারূঙপ শ্রীঙ�ৌরলবীলায় সহায় সম্পদ । শ্রীস্বরূপ-রূপ-সনাতন-
রঘুনাথ-জবীবাবদ গপ্রম প্রস্রবঙির অমতৃময়বী ধারাসমহূ সর্ম্ম ববশ্ব সঞ্জবীববত 
কবরঙতঙছ । (এ পামর দুরািাবঙি একববনু্দ অমঙৃতর লবু্ধ বভকু্ষক ; 
শ্রীগুরুহবষ্ব কৃপাই একমাত্র ভরসা ) ।

গপ্রমঙদবতা শ্রীঙ�ৌরা্—শ্রীকৃষ্ গপ্রমতঙত্ত্বর জয়�ান কবরঙতই 
এই ববগ্রহ ধারি কবরয়াঙছন । গপ্রমধঙনর সঙর্ম্ম ার্ম আস্পদ বনজ 
বপ্রয়তমার ভাব অ্বীকাঙরই উহা সম্ব ববুিয়া তাহা শ্রীরাধার বনকে 
হইঙত আহরি কবরঙলন । শ্রীকৃষ্ একান্তভাঙব শ্রীরাধার আরাধনা 
কবরঙবন—কবরঙলনও তাই । বকন্তু ভক্জঙনর বনকে শ্রীকৃঙষ্র 
গ�ৌরলবীলাঙতও তাঁর শ্রীকৃষ্স্বরূপ অথ ম্মাৎ গ�াপবী-প্রবীবত তথা শ্রীরাধা 
বশ্তা সুপবরসু্ে হইয়াঙছ । গ�ৌঙরর �দাধর প্রবীবত অনন্যসাধারি । 
বকন্তু এই প্রবীবতর রূপ পালোইয়া ব�য়াঙছ । কৃষ্ রাধার ভাব-সাজ 
পবরঙলন—শ্রীরাধা বরক্ভাঙব দাঁড়াইঙলন, ইহাই শ্রী�দাধরমবূর্ম্ম  । 
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গ�ৌঙরর রাধাভাঙব কৃষ্ারাধনার অন্তরাঙল শ্রী�দাধঙরর বপ্রয়তঙম 
সর্ম্ম স্ব অপ ম্মঙির পর নগ্ন মবহমাময়মবূর্ম্ম  বনরবীক্ষঙি লবু্ধ নয়ন, অন্তর্ 
জঙনর সুতবীক্ষ্ণ গপ্রমলবু্ধ বপপাসু-দৃবষ্ঙত প্রবত�বলত হইল । উপাযে 
উপাসক সাবজঙলন । উপাসক উপাসনার উপায়ঙনর উৎস পরম্মন্ত 
উপাসকরূপ উপাঙযের সমবীঙপ অপ ম্মি কবরয়া সর্ম্ম াত্াপ ম্মঙির ধন্য মবূর্ম্ম ঙত 
দাঁড়াইঙলন । তাহাঙত উপাঙযের উপাসঙকর প্রবত গর আকিম্মি বা 
প্রবীবত, গসই অমলূম্যধন লাঙভর আিায় গ�ৌরজন �দাধঙরর আনু�ঙতম্য 
শ্রীঙ�ৌরা্ভজনরূপ অপরূ্ম্ম ভজন পন্থা ও ভজন �ঙলর আববষ্ার 
কবরঙলন । শ্রীরাধার ববপ্রলম্রস অবধকতর উন্তভাঙব �দাধর জঙনর 
আস্বাদঙনর ববিয় হইল ।

�দাই-গ�ৌরাঙ্গ েয় োহ্বা েবীবি ।
সবীতাপক্ত েয় শ্রীবাসাক্দরতি�ণ ॥
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কঙব গ�ৌর-বঙন,   সুরধুনবী-তঙে
        ‘হা রাঙধ হা কৃষ্’ ব’গল ।
কাঁবদয়া গবড়াব,    গদহ-সুে ছাবড়’
        নানা-লতাতরুতঙল ॥
শ্বপচ-�ঙৃহঙত      মাব�য়া োইব,
        বপব সরস্বতবী জল ।
পুবলঙন পুবলঙন     �ড়া�বড় বদব,
        কবর’ কৃষ্-গকালাহল ॥

ধামবাসবী জঙন,      প্রিবত কবরয়া 
        মাব�ব কৃপার গলি ।
চবষ্ব-চরি-     গরিু �ায় মাবে,
        ধবর’ অবধতূ-গবি ॥
গ�ৌড়-ব্রজ-জঙন গভদ না গহবরব,
        হইব বরজবাসবী ।
ধাঙমর স্বরূপ        সু্বরঙব নয়ঙন,
        হইব রাধার দাসবী ॥



আকরমঠরাজ শ্রীহচতন্যমঠ

ভ�বান্ শ্রীল ভবক্বসদ্ান্ত সরস্বতবী ঠাকুর প্রভুপাঙদর সমাবধমবন্দর



শ্রীকচতন্যমে

(১) আ�রমেরাে
শ্রীগুরুপাদপঙদ্মর কৃপায় আমরা এেন শ্রীহচতন্যমঠ এঙসবছ । এোঙন 

আমাঙদর পরমগুরুঙদঙবর গুরুঙদব ওঁ ববষু্পাদ ভ�বান্ শ্রীল ভবক্বসদ্ান্ত 
সরস্বতবী গ�াস্বামবী ঠাকুর প্রভুপাদ থাকঙতন এবং প্রচার করঙতন ।

রেন মহাপ্রভু তাঁর লবীলা গিি কঙর বদঙয়বছঙলন, তেন শ্রীল রূপ 
গ�াস্বামবী, শ্রীল সনাতন গ�াস্বামবী এই জ�ঙত থাকঙলন, তারপর শ্রীল 
নঙরার্ম দাস ঠাকুর, আচারম্মম্য শ্রীবনবাস, শ্রীশ্ামানন্দ প্রভু, শ্রীল জবীব 
গ�াস্বামবী—তাঁরা সবাই মহাপ্রভুর প্রচার ও গ�াত্র শুদ্ভাঙব ববসৃ্ত 
করঙতন । তাঁঙদর চঙল রাওয়ার পর এই জ�ঙত মহাপ্রভুর ধর্ম্ম োঙক 
অন্য বদঙক ঘুবরঙয় বদল এবং অঙনক অপসম্প্রদায় সৃবষ্ হঙয়বছল—
আউল, বাউল, কতম্মাভজা, গনড়া, দরঙবি, সাঁই, সহবজয়া, সেবীঙভকবী, 
স্মাতম্ম, জাত-গ�াসাবি, অবতবাড়বী, চড়ূাধারবী, গ�ৌরা্না�রবী... �ঙল এই 
চবষ্ব-সম্প্রদায়ঙক গলাঙক বনন্দা করত, ঘিৃা করত । 

অঙনক বছর পর, ১৮৩৮ সাঙল, শ্রীল ভবক্ববঙনাদ ঠাকুর উলা বা 
ববীরন�র গ্রাঙম (নবদয়া গজলায়) আববভ ূম্মত হঙলন । মম্যাবজঙ্রেে হঙয় বতবন 
অঙনক গ্রন্থ সংগ্রহ কঙর গদেঙলন গর, মহাপ্রভু রা জ�ঙত প্রচার করঙতন : 
রা জ�ঙত প্রচার হচ্ গসো সব ভুল-বসদ্ান্ত—মহাপ্রভুর বিক্ষার পবরবঙতম্ম 
জ�ঙত বহু অপসম্প্রদায় ভুল-ধারিা ববস্ার করঙছ । জ�ঙতর দুদম্মিা 
গদঙে শ্রীল ভবক্ববঙনাদ ঠাকুর ববমলা গদববীর কাঙছ প্রাথ ম্মনা করঙলন, 
“গহ গদববী ! তুবম একজনঙক পাঠাও, গর গসই জ�ঙত মহাপ্রভুর সবঠক 
কথা প্রচার করঙত পারঙব ।” তারপর শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীপুরবীধাঙম জন্ম 
গ্রহি করঙলন । পঙর বতবন শ্রীল ভবক্ববঙনাদ ঠাকুঙরর সঙ্ থাকঙতন 
শ্রীঙ�াদ্রুমদ্বীঙপ (শ্রীনবদ্বীপধাঙম) । তাঁরা গসোন গথঙক গরা�পবীঠ এবং 
পঙর এই চচতন্য মঠ স্াপন করঙলন । এই মঙঠর দ্ারা শ্রীলপ্রভুপাদ সারা 
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পবৃথববীঙত মহাপ্রভুর কথা (শুদ্ভবক্বসদ্ান্তবািবী) প্রচার কঙরবছঙলন । 
গসই জন্য শ্রীল ভবক্ববঙনাদ ঠাকুঙরর কাঙছ আমরা অতম্যন্ত ঋিবী । 

শ্রীল প্রভুপাদ মাত্র ৬৪ বছর এই জ�ঙত প্রকে লবীলা কঙরবছঙলন, 
বকন্তু এই ৬৪ বছর জবীববত গথঙক বতবন ববঙদঙি ও গববিরভা� 
ভারতবঙিম্মর মঙধম্য ৬৪বে মঠ স্াপন কঙরবছঙলন । এই চচতন্য মঠ হঙচ্ 
সমস্ গ�ৌঙড়ৌয়মঙঠর মলূ মঠ বা আকর-মঠ-রাজ । 

এই চচতন্যমঠ প্রবতষ্া করার আঙ� শ্রীল প্রভুপাদ মায়াপুঙর বঙস 
১০০ গকাবে হবরনাম রজ্ কঙরবছঙলন—তার ৪ বছর ৪ মাস সময় 
গলঙ�বছল । সারা বদন বতবন শুধু নাম কঙর গরঙতন । বতবন প্রবতজ্া 
কঙরবছঙলন, “১০০ গকাবে হবরনাম করঙল আবম মহাপ্রভুর কথা প্রচার 
করঙত শুরু করব ।” রেন হবরনাম রজ্ গিি হল, তেন তাঁর সামঙন 
শ্রীশ্রীগুরু গ�ৌরা্ �ান্র্ম্ম া ব�বরধারবী (শ্রীমতবী রাধারািবী) এঙস বলঙলন, 
“গহ নয়না মঞ্জরবী তুবম জ�ঙত গ�ৌরা্ মহাপ্রভুর (রাধা-কৃঙষ্র 
বমবলত রূঙপর) কথা প্রচার কর ! আমার কথা প্রচার কর !” শ্রীল 
প্রভুপাদ উর্ঙর বলঙলন, “আবম একা, আবম বক কঙর প্রচার করব ?” 
তব ুরাধারািবী বলঙলন, “তুবম গকান বচন্তা কর না, আবম আমার বনজ 
জনঙক রারা আমার সঙ্ বনৃ্দাবঙন লবীলা কঙরঙছ, আবম তাঁঙদরঙক 
এঙক এঙক পাবঠঙয় বদবচ্ ।”

এরপর সঙ্ সঙ্ অঙনক বদকপাল আচারম্মম্য�ি শ্রীলপ্রভুপাদঙক 
সাহারম্য করবার জন্য এঙসবছঙলন—আমাঙদর পরমগুরুঙদব ওঁ ববষু্পাদ 
শ্রীল ভবক্রক্ষক শ্রীধর গদবঙ�াস্বামবী মহারাজ, শ্রীল ভবক্ঙবদান্ত স্বামবী 
মহারাজ (ISKCON-এর প্রবতষ্াতা আচারম্মম্য), শ্রীল ভবক্ববলাস তবীথ ম্ম 
গ�াস্বামবী মহারাজ (কুঞ্জ বাব,ু এই চচতন্য মঙঠর পরবত্তী আচারম্মম্য), শ্রীল 
ভবক্দবয়ত মাধব গ�াস্বামবী মহারাজ, শ্রীল ভবক্সার্ গ�াস্বামবী মাহরাজ 
(গ�ৌরবনতম্যানন্দ মবন্দঙরর প্রবতষ্াতা), শ্রীল ভবক্প্রজ্ান গকিব গ�াস্বামবী 
মাহারাজ (ববঙনাদ ববহারবী ব্রহ্মচারবী, গদবানন্দ গ�ৌড়বীয় মঙঠর প্রবতষ্াতা 
আচারম্মম্য), শ্রীল ভবক্কমল মধুসূদন গ�াস্বামবী মহারাজ (কৃষ্হচতন্যমঙঠর 
প্রবতষ্াতা), শ্রীল ভবক্ববচার রারাবর গ�াস্বামবী মহারাজ, শ্রীল 
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ভবক্কুমদু সন্ত গ�াস্বামবী মহারাজ, শ্রীল ভক্ম্যাঙলাক পরমহংস মহারাঙজ 
(পরমহংস গ�ৌড়বীয় মঙঠর প্রবতষ্াতা), শ্রীল ভবক্ প্রঙমাদ পুরবী গ�াস্বামবী 
মহারাজ, শ্রীমদ্ভবক্ঙ�ৌরব চবোনস মহারাজ, শ্রীমদ্ভবক্স্বরূপ পর্ম্ম ত 
মহারাজ, শ্রীমদ্ভবক্ববঙবক ভারতবী মহারাজ, ইতম্যাবদ । গসইভাঙব 
শ্রীলপ্রভুপাদ শুদ্বসদ্ান্ত প্রচার করঙত লা�ঙলন । 

তাঁর কৃপায় আমরা আজঙক এোঙন আবছ এবং প্রচার করঙত 
সুঙরা� গপঙয়বছ । একজন উন্ত চবষ্ব-কববী তাঁর সম্বঙন্ বলঙেঙছন :

শ্রীজ�ৌরাঙ্গ-পাক্রিদ    ো�ুর রক্তিক্বজিাদ
দবীিহবীি পক্তজতর বধুে ।

    �ক্লতমুঃ ক্বিাক্িজত     আক্িজলি অবিবীজত
 গতামা' অ�লকে পূণ ম্ম ইনু্ ॥

শ্রীল ভবক্ববঙনাদ ঠাকুর শ্রীল প্রভুপাদঙক—অকলঙ্ক পিূ ম্ম 
ইনু্দঙক—এই জ�তঙক এঙনঙছন । গসই প্রভুপাদ ভবক্বসদ্ান্ত সরস্বতবী 
ঠাকুর মায়ার ববরুঙদ্ রদু্ গঘািিা কঙর বদঙয়বছঙলন এবং এই জ�ঙত 
হবরনাম ববস্ার কঙরবছঙলন । তাঁর বিষ্য-প্রবিষ্যরা এেনও সারা 
পবৃথববীঙত ভ�বাঙনর কথা প্রচার কঙর আমাঙদর মত অধম পবতত 
জবীবঙক উদ্ার কঙর দ্াঙর দ্াঙর ব�ঙয় বভক্ষা প্রাথ ম্মনা করঙছন ।

স্াজি স্াজি �ত মে  স্াক্পয়াে ক্িষ্কপট
 গরেমজসবা ক্িখাইজত েবীজব ।
মজের নবষ্ণব�ণ   �জর সদা ক্বতরণ
 হক্রগুণ-�থামতৃ রজব ॥
�ক্রজতে উপ�ার  রাজত পর উপ�ার
 লজর েবীব শ্রী�ৃষ্ণ-গসবায়
উেজর উেজর রাই   আর ত সময় িাই
 '�ৃষ্ণ রে' বজল উকচ্চুঃস্বজর

সবাইঙক ভ�বাঙনর গসবায় লাব�ঙয় বদঙয় বতবন মহাপ্রভুর বিক্ষাও 
এই জ�ঙত ববতরি কঙরবছঙলন :

তৃণাদক্প সুিবীজচি তজরাক্রব সক্হষু্ণিা ।
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অমাক্িিা মািজদি �বীর্ম্মিবীয়ুঃ সদা হক্রুঃ ॥
কলকাতায়, নবদ্বীপোউঙন (কুবলয়াঙত) এেনও এমন বাবাজবী 

গ�াসাবি আঙছ, আর প্রভুপাঙদর সময় ওরা তাঁর ববরুঙদ্ অঙনক বকছু 
করঙতন—ওরা তাঁঙক আক্রমি করঙতন, উর্ম্যক্ করঙতন, ইতম্যাবদ 
বকন্তু প্রভুপাদ বকছু বঙলন বন :

�ুক্লয়াজত পািণ্ডবীরা             অত্যাচার ন�ল রা'রা
 তা সবার গদাি ষেমা �ক্র ।
ে�জত ন�জল গঘািণা  'তজরাক্রব সক্হষু্ণিা'
 হি '�বীর্ম্মিবীয়ুঃ সদা হক্রুঃ ॥'

তাই, এই মলূমঙঠ এঙস আমরা প্রাথ ম্মনা কবর গর, এই জঙন্ম বহু ভাঙ�ম্যর 
�ঙল এই ববপুল গ�ৌড়বীয় বমিঙনর গরঙকানভাঙব সদযে হঙয় গরন আমরা 
ভক্�ঙির একেু কু্ষদ্রও গসবা করঙত পারব আর গরন শ্রীল প্রভুপাদ—
গরোঙন বতবন থাঙকন না গকন—আমাঙদর অসংেম্য অপরাধগুঙলা ক্ষমা 
কঙর আমাঙদরঙক কৃপা কঙর তাঁর শুদ্বসদ্ান্ত প্রচার করঙত সুঙরা� এবং 
অবধকার প্রদান করঙবন । গসো তাঁর শ্রীচরঙি আমাঙদর ভরসা ও প্রাথ ম্মনা ।

(২) শ্রীল রেভুপাজদর অরে�ট লবীলা ও সমাক্ধ-মক্ন্র
আমাঙদর পরমগুরুঙদব—শ্রীহচতন্য-সারস্বত-মঙঠর প্রবতষ্াতা—

ওঁ ববষু্পাদ শ্রীল ভবক্রক্ষক শ্রীধর গদবঙ�াস্বামবী মহারাজ রবচত :
সুেিারু্ম্ম দরাক্ধতপাদর�ুং
র�ুধর্ম্ম ধুরধের-পাত্রবরম ।
বরদারয়দায়�-পূে্যপদং
রেণমাক্ম সদা রেভুপাদপদম্ ॥১॥
রেজিাক্জ্জম্ম তসজ্জিসঙ্ঘপক্তং 
পক্ততাক্ধ��ারুক্ণক���ক্তম ।
�ক্তবক্ঞ্চতবঞ্চ�াক্চন্ত্যপদং
রেণমাক্ম সদা রেভুপাদপদম্ ॥২॥

অক্তজ�ামল�াঞ্চিদবীঘম্মতনুং

তনুক্িক্ন্তজহমমণৃালমদম ।
মদিার্ুম্ম দবক্ন্তচন্দপদং
রেণমাক্ম সদা রেভুপাদপদম্ ॥৩॥
ক্িেজসব�তার�রক্ঞ্জক্বধুং
ক্বধুতাক্হত-হুকৃেতক্সংহবরম ।
বরণা�তবাক্লি-িন্পদং
রেণমাক্ম সদা রেভুপাদপদম্ ॥৪॥
ক্বপলুবী�ৃতকবরবজ�ৌরভুবং
ভুবজিি ুক্ব�বীক্র্ম্মত-গ�ৌরদয়ম ।
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দয়িবীয়�ণাক্প ম্মত-গ�ৌরপদং
রেণমাক্ম সদা রেভুপাদপদম্ ॥৫॥
ক্চরজ�ৌরেিাশ্য়ক্বশ্বগুরুং
গুরুজ�ৌরক্�জিার�দাস্যপরম ।
পরমাদৃতরক্তিক্বজিাদপদং
রেণমাক্ম সদা রেভুপাদপদম্ ॥৬॥
রঘরুূপসিাতি�বীক্র্ম্মধরং
ধরণবীতল�বীক্র্ম্মতেবীব�ক্বম ।
�ক্বরাে-িজরার্মসখ্যপদং
রেণমাক্ম সদা রেভুপাদপদম্ ॥৭॥
�ৃপয়া হক্র�বীর্ম্মিমকূ্র্ম্মধরং
ধরণবীররহার�-গ�ৌরেিম ।
েি�াক্ধ�বৎসলক্স্গ্ধপদং

রেণমাক্ম সদা রেভুপাদপদম্ ॥৮॥
িরণা�তক্�কের�ল্পতরুং
তরুক্ধকৃ্তধবীরবদান্যবরম ।
বরজদন্দ�ণাক্চ্চম্ম তক্দব্যপদং
রেণমাক্ম সদা রেভুপাদপদম্ ॥৯॥
পরহংসবরং পরমাথ ম্মপক্তং
পক্তজতাদ্ধরজণ �ৃতজবিরক্তম ।
রক্তরাে�কণুঃ পক্রজসব্যপদং
রেণমাক্ম সদা রেভুপাদপদম্ ॥১০॥
বিৃরানুসুতাদক্য়তানুচরং
চরণাক্শ্ত-গরণধুরস্মহম ।
মহদদু্ভতপাবিিক্তিপদং
রেণমাক্ম সদা রেভুপাদপদম্ ॥১১॥

গকাবে গকাবে সুজনকরৃ্ম্মক আরাবধত শ্রীপাদপদ্মর�ু, 
(কৃষ্সঙ্কবীর্ম্মনরূপ) র�ুধর্ম্ম সংস্াপক, (ববশ্বহবষ্বরাজসভার) 
পাত্ররাজ, (বনবেল জবীঙবর) ভয়হরিকাবর�ঙির মঙনাঽভবীষ্প্রদাতা 
সর্ম্ম পজূম্য শ্রীপাদপঙদ্ম আবম প্রিাম কবর—আমার প্রভুর 
পদনেঙজম্যাবতঃপুঞ্জঙক আবম বনতম্যকাল প্রিাম কবর ॥১॥

ভজনসমদৃ্ সুজন�ঙির অবধপবত, পবততজঙনর প্রবত অবধক 
করুিাময় ও তাঁহাঙদর একমাত্র �বত এবং বঞ্চক�ঙির বঞ্চনাকারবী 
�বতবববিষ্ অবচন্তম্যচরঙি আবম প্রিাম কবর—আমার প্রভুর 
পদনেঙজম্যাবতঃপুঞ্জঙক আবম বনতম্যকাল প্রিাম কবর ॥২॥

অবত গকামল সুবি ম্মবি ম্ম দবীঘম্মতনুঙক আবম প্রিাম কবর—রাঁহার 
তনু করৃ্ম্মক স্বি ম্মময় মিৃাঙলর মর্তা বনবন্দত হইঙতঙছ । গকাবে গকাবে 
মদন করৃ্ম্মক ববন্দত নেচন্দ্রসমহূ গর শ্রীগুরুপাদপঙদ্মর গিাভা 
ববস্ার কবরঙতঙছ, আমার প্রভুর গসই পদনেঙজম্যাবতঃপুঞ্জঙক আবম 
বনতম্যকাল প্রিাম কবর ॥৩॥

তারকরঞ্জন চঙন্দ্রর ন্যায় বরবন বনজ গসবকমডিঙল পবরঙববষ্ত 
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হইয়া তাঁহাঙদর বচর্ প্র�ুবল্ত কবরয়া থাঙকন, ভবক্ঙদ্বি�ি রাঁহার 
হুঙ্কাঙর ববদ্রাববত হয় এবং বনরবীহ জন�ি রাঁহার পাদপদ্ম বরি 
কবরয়া পরম কলম্যাি লাভ কঙরন, তাঁহাঙক প্রিাম কবর; আমার 
প্রভুর পদনেঙজম্যাবতঃপুঞ্জঙক আবম বনতম্যকাল প্রিাম কবর ॥৪॥

বরবন শ্রীঙ�ৌরধাঙমর ববপুল চবভবঙিাভা প্রকাি কবরয়াঙছন, 
শ্রীঙ�ৌরাঙ্র মহাবদান্যতার কথা বরবন বনবেল ভুবঙন ববঙঘাবিত 
কবরয়াঙছন এবং বনজ কৃপাভাজন জঙনর হৃদঙয় বরবন শ্রীঙ�ৌরপাদপদ্ম 
প্রবতবষ্ত কবরয়াঙছন, তাঁহাঙক প্রিাম কবর; আমার প্রভুর 
পদনেঙজম্যাবতঃপুঞ্জঙক আবম বনতম্যকাল প্রিাম কবর ॥৫॥

বরবন গ�ৌরাবশ্রত জন�ঙির বনতম্য আশ্রয়স্ল ও জ�দ্গুরু, 
বরবন বনজ গুরু শ্রীঙ�ৌরবকঙিাঙরর গসবাপরায়ি এবং বরবন 
শ্রীভবক্ববঙনাদ ঠাকুঙরর সম্বন্মাঙত্র পরমাদরবববিষ্, তাঁহাঙক 
প্রিাম কবর, আমার প্রভুর পদনেঙজম্যাবতঃপুঞ্জঙক আবম বনতম্যকাল 
প্রিাম কবর ॥৬॥

বরবন শ্রীরূপসনাতন ও রঘুনাঙথর কবীর্ম্ম ঙকতন উঙর্ালন 
কবরয়া ববরাজমান, এই ধরিবীতঙল রাঁহাঙক পাবডিতম্যপ্রবতভাময় 
শ্রীজবীঙবর অবভন্তনু ববলয়া অঙনঙক কবীর্ম্মন কবরয়া থাঙকন এবং 
বরবন শ্রীল কৃষ্দাস কববরাজ ও ঠাকুর নঙরার্ঙমর সমপ্রাি ববলয়া 
প্রবসবদ্ লাভ কবরয়াঙছন, তাঁহাঙক প্রিাম কবর; আমার প্রভুর 
পদনেঙজম্যাবতঃপুঞ্জঙক আবম বনতম্যকাল প্রিাম কবর ॥৭॥

জবীঙবর প্রবত কৃপা কবরয়া বরবন মবূর্ম্মমান্ হবরকবীর্ম্মন-স্বরূঙপ 
প্রকাবিত, ধরিবীর অপরাধভার-ববদরূিকারবী শ্রীঙ�ৌরপািম্মদ এবং 
জবীঙবর প্রবত জনকাঙপক্ষাও অবধক বাৎসঙলম্যর সুঙকামল আকরঙক 
আবম প্রিাম কবর; আমার প্রভুর পদনেঙজম্যাবতঃপুঞ্জঙক আবম 
বনতম্যকাল প্রিাম কবর ॥৮॥

িরিা�ত বকঙ্কর�ঙির (অভবীষ্প্রদাঙন) বরবন কল্পতরুসদৃি, 
বকৃ্ষঙকও বধক্ারকারবী রাঁহার বদান্যতা ও সবহষু্তা এবং বরদঙশ্রষ্ 
বম্যবক্�িও রাঁহার বদবম্য শ্রীপাদপঙদ্মর পজূা কবরয়া থাঙকন, 
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তাঁহাঙক প্রিাম কবর; আমার প্রভুর পদনেঙজম্যাবতঃপুঞ্জঙক আবম 
বনতম্যকাল প্রিাম কবর ॥৯॥

পরমহংসকুলবতলক, পরমপুরুিাথ ম্ম শ্রীকৃষ্ঙপ্রমসম্পবর্র 
বরবন অবধপবত, পবততকুঙলর উদ্ার বনবমর্ বরবন রবতঙবি 
(বভকু্ষঙবি) ধারিকারবী এবং গশ্রষ্ বত্রদডিবী রবত�ি রাঁহার 
শ্রীপাদপদ্ম গসবা কবরঙতঙছন, তাঁহাঙক প্রিাম কবর, আমার প্রভুর 
পদনেঙজম্যাবতঃপুঞ্জঙক আবম বনতম্যকাল প্রিাম কবর ॥১০॥

বরবন শ্রীবিৃভানুনবন্দনবীর পরম বপ্রয় অনুচর, রাঁহার 
শ্রীচরিঙরিু আবম মস্ঙক ধারি কবরবার গসৌভাঙ�ম্যর অবভমান 
কবরঙতবছ, গসই অদু্ভত পাবনবীিবক্সম্পন্ শ্রীপাদপঙদ্ম আবম প্রিাম 
কবর—আমার প্রভুর পদনেঙজম্যাবতঃপুঞ্জঙক আবম বনতম্যকাল 
প্রিাম কবর ॥১১॥

শ্রীল শ্রীধর গদবঙ�াস্বামবী মহারাজ শ্রীল ভবক্বসদ্ান্ত সরস্বতবী 
ঠাকুঙরর আরবত রচনা কঙরবছঙলন । আমরা রেন সন্ম্যা সময় আরবত 
কবর গসই কবীর্ম্মনো আমরা কবর :

েয়জর েয়জর েয় গ�ৌর-সরস্বতবী ।
র�ক্তক্বজিাদান্বয় �রুণামরুক্ত ॥
রে�াক্িজল গ�ৌরজসবা রূবিমঙ্গল ।
র�ক্তক্সদ্ধান্ত শুদ্ধ রেজ্ঞাি উজ্জ্বল ॥

ভ�বাঙনর কথা, মহাপ্রভুর কথা প্রচার করবার জন্য, এই জ�তঙক 
ধন্য করবার জন্য শ্রীল ভবক্ববঙনাদ ঠাকুর করুিা কঙর ববমলা গদববীর 
আরাধনা কঙর গর পরম পুত্র বতবন গপঙয়বছঙলন, তাঁঙক বতবন আমাঙদর 
জন্য বদঙয় বদঙয়ঙছন । রার �ঙল আমরা পরমগুরুঙদবঙক গপঙয়বছ 
আরও বড় বড় গুরুব� ম্মঙক গপঙয়বছ, বড় বড় বদকপাল�িঙক গপঙয়বছ—
বতবন না আসঙতন আজঙক আমরা এই গ�ৌড়বীয় মঙঠর গকাথায় 
থাকতাম, আমরা বকছুই জানতাম না  ।

প্রভুপাদ ভবক্বসদ্ান্ত সরস্বতবী ঠাকুর বনভ্তীক প্রচারক বছঙলন—
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বতবন মায়ার সঙ্ রদু্ গঘািিা কঙরবছঙলন । শ্রীল শ্রীধর গদবঙ�াস্বামবী 
মহারাজ বলঙেঙছন :

ক্িক্খল-ভুবি-মায়া-ক্েন্নক্বক্চ্ন্ন�ত্র্বী
ক্ববধুবহুল-ম�ৃ্যা-মকু্তি-গমাহান্ত-দাত্রবী ।
ক্িক্থক্লত-ক্বক্ধ-রা�ারাধ্য-রাজধি-ধািবী
ক্বলসতু হৃক্দ ক্িত্যং রক্তিক্সদ্ধান্ত-বাণবী ॥

গলাঙক বঙল, “সাধুরা আবার রদু্ কঙরন না বক ?” বকন্তু সাধুরা 
কার সঙ্ রদু্ কঙরন ? মায়ার সঙ্ । তাঁরা মায়াঙক পরাবজত কঙর 
মায়ার প্রভুর, ভ�বাঙনর গসবায় সবাইঙক লাব�ঙয় গদন ।

�ৃপয়া হক্র�বীর্ম্মিমকূ্র্ম্মধরং
ধরণবীররহার�-গ�ৌরেিম্ ।
েি�াক্ধ�বৎসলক্স্গ্ধপদং
রেণমাক্ম সদা রেভুপাদপদম্ ॥

শ্রীল শ্রীধর গদবঙ�াস্বামবী মহারাজ বলঙলন গর, “প্রভুপাদ বঙরের 
মত কবঠন এবং পঙদ্মর মত কমল বছঙলন । বপতা গরমন তার পুঙত্রর 
প্রবত গস্হ কঙরন, আমাঙদর গুরুপাদপদ্ম শ্রীল প্রভুপাদ বপতার চাইঙত 
আমাঙদরঙক অবধক গস্হ করঙতন ।” শ্রীল প্রভুপাদ বঙলবছঙলন, 
“আবম গর কথাগুলা বললাম, শুনঙল গতামাঙদর এেন ভাঙলা লা�ঙব 
না, বকন্তু রেন আবম থাকব না, তেন এই কথাগুলা গতামাঙদর মঙন 
পড়ঙব ।” তার কথাগুঙলা এই জ�ঙত প্রচাবরত হউক—গরো বতবন 
আমাঙদর বদঙয়ঙছন, গসো এই জ�ঙত অন্য গকউ  বদঙত পাঙরন না । 
এই জ�ঙত  প্রভুপাদ গর সব আমাঙদরঙক বম্যবস্া কঙরঙছন, গসগুলা 
আমাঙদরঙক সব সময় মঙন রােঙত হঙব  । শ্রীল প্রভুপাদ বঙলবছঙলন :

• “এই জ�ঙত আমরা কাঠ পাথর বমবস্ত্র হঙত আবস বন । জ�ঙতর 
জবীবঙক উদ্ার করঙত আমরাঙদর আসা ।” 

• “জবীঙবর গসবা করঙত করঙত আত্কলম্যাি লাভ হয় ।” জবীবঙক 
দয়া করঙত হঙব—কৃষ্ ববহমুম্মে জবীবঙক এই পঙথ বনঙয় আসঙত হঙব । 
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শুধু বনঙজ হবরনাম করঙল হঙব না, অপরঙক হবরনাম করাঙত হঙব । 
আর ‘হবরবল, হবরবল’ করঙল হঙব না—হৃদয় গথঙক বলঙত হঙব । 
বনতম্যঙসবা করঙত হঙব ।

• “গকাবে গকাবে হসবপোল চতবর না করার গচঙয়, গকাবে গকাবে 
গরা�বীর গসবা না করার গচঙয় একজন কৃষ্-ববহমুম্মে বম্যবক্ঙক তুবম রবদ 
এই পঙথ আনঙত পার, তাহঙল গকাবে গুন উর্ম হঙব !”

• “গতািাঙমাদকারবী কেনও গুরু হঙত পাঙরন না ।”
• “িত ববপদ, িত �ঞ্জনা ও িত লাঞ্নায়ও হবরভজন ছাড়ঙবন 

না । জ�ঙতর অবধকাংি গলাক অহকতব কৃষ্ঙসবার কথা গ্রহি করঙছ 
না গদঙে’ বনরুৎসাবহত হঙবন না ; বনজ ভজন, বনজ-সর্ম্ম স্ব কৃষ্-কথা-
শ্রবিকবীর্ম্মন ছাড়ঙবন না । তৃিাদবপ সুনবীচ ও তরুর ন্যায় সবহষু্ হঙয় 
সর্ম্ম ক্ষি হবর-কবীর্ম্মন করঙবন । জ�ঙত শ্রীরূপানু�বচন্তাঙস্রাতঃ প্রবাবহত 
হউক । সতিবজহ্বা শ্রীকৃষ্সংকবীর্ম্মন-রঙজ্র প্রবত গরন কেনও আমরা 
গকান অবস্ায় ববরা� প্রদি ম্মন না কবর । তাঙত একান্ত বদ্ম্ম মান অনুরা� 
থাকঙলই সর্ম্ম াথ ম্মবসবদ্ হঙব ।”

• “মঙনর গেয়াল েুবিমত ভজঙনর অবভনয়ঙক ভজন বঙল না । 
গুরু-চবষ্ঙবর আনু�ঙতম্য, গুরু-চবষ্ঙবর গসবা কঙর তাঁঙদর মন 
সন্তুবষ্ ববধান করার নামই হইল ভজন ।”

• “হবরভজন-পরায়ি ভক্ গুরুর বনতম্যদাস, শ্রীকৃঙষ্র বনতম্যদাস । 
ভক্ বনতম্যকাল গুরুর আনু�ঙতম্য শ্রীকৃষ্ গসবা কবরয়া থাঙকন । 
গরোঙন গুরু ও চবষ্ঙবর আনু�তম্য বাদ বদয়া হবরভজঙনর প্রয়াস—
তাহা হবরভজন নঙহ—মায়ার ভজন । গকানও বম্যবক্ রবদ গুরুর 
আনু�তম্য বম্যতবীত বনজ মতানুরায়বী সদাচার, তবীথ ম্মভ্রমি, ভ�দ্ভবক্র 
চতুঃিবষ্ অ্ রাজন, তম্যা�, তপযোচরি, নামসঙ্কবীর্ম্মন, তপ, ধম্যান—
প্রভৃবত রাবতবীয় ভক্ম্য্ানুিবীলনও কবরঙত প্রবরৃ্ হন, তঙবও বতবন 
একেুকুও হবরভজন কবরঙতঙছন না, পরন্তু বনঙজবন্দ্রয় প্রবীবতবাঞ্ারূপ 
কাম চবরতাথ ম্ম কবরঙতঙছন মাত্র ।

‘বনঙজবন্দ্রয় প্রবীবত’ হবরভজঙনর কপেসর্ায় প্রকাবিত হইয়া 
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উপঙভাঙ�র ছলনায় অঙনক সময় গলাকবদ�ঙক বঞ্চনা কবরয়া থাঙক । 
প্রবতষ্ািা কনক, কাবমনবী সংগ্রঙহচ্ায় হবরভজঙনর কপে অবভনয় 
‘হবরভজন’ নঙহ, গকবল চকতবরকু্ আত্বঞ্চনা ও পরবঞ্চনা মাত্র ।

হবরভজঙনর মলূই গুরু ও চবষ্বানু�তম্য । গুরুর আনু�তম্য 
বম্যতবীত হবরভজঙনর ছলনা “গঘাড়া বড্াইয়া ঘাস োওয়ার” ন্যায় 
কুঙচষ্া । বদ্াবস্ায় ত’ গুরুর আনু�র্ম্য বম্যতবীত হবরভজঙন প্রঙবি 
লাভই করা রাইঙত পাঙর না—বসদ্াবস্াঙত গর বসদ্ঙদঙহ হবরভজন-
প্রিালবী তাহাঙতও বনতম্য গুরুঙদঙবর আনু�তম্য বর্ম্মমান । শ্রীহবরর বনতম্য 
আশ্রয়-ববগ্রহ শ্রীগুরুঙদব ও তদনু�জঙনর আনু�তম্য না থাবকঙল 
অহংগ্রঙহাপাসনারূপ অপরাধমাত্র সার হয় ।”

আমরা শ্রীল প্রভুপাঙদর কাঙছ প্রাথ ম্মনা কবর, “গহ প্রভুপাদ, আপবন 
গরোঙন গর অবস্ায় থাঙকন না গকন, আপবন গর বনতম্যলবীলা কঙর 
আনঙন্দ অবস্ান করঙছন—আপনার অভা�া সন্তান�ি এই জ�ঙত 
পঙড় আঙছ, এই জ�ঙত মায়ার মঙধম্য হাবডুুব ুোঙচ্, এই মায়ার মঙধম্য 
গথঙক অসহ্য রন্ত্রিা গভা� করঙছ—প্রভু, আপনার চরঙি বনঙবদন 
কবর গর, আপবন আমাঙদরঙক আিবীবম্মাদ করঙবন, আমাঙদরঙক কৃপা 
করঙবন গরন আমরা আপনার চরঙি আশ্রয় কঙর আর ববচুম্যত হব না । 
গুরুপরম্পরার মাধম্যঙম রারা আপনার বনজজন এই জ�ঙত ভ�বাঙনর 
কথা প্রচার করঙছন, মহাপ্রভুর কথা প্রচার করঙছন, তাঁঙদর চরঙি 
আশ্রয় গ্রহি কঙর আমরা বন্দনা কবর, আমাঙদর বনৃ্দাবঙনর রাধা-
গ�াববঙন্দর গসবায় গরন মবত হয় ।”

আপনারা জাঙনন গর, শ্রীল ভবক্রক্ষক শ্রীধর গদবঙ�াস্বামবী মহারাজ  
প্রথম ১৯২৬ সাঙল কলকাতায় শ্রীল প্রভুপাঙদর চরঙি এবসবছঙলন, 
তারপর মায়াপুঙর মঠ গরা�দান কঙর তাঁর চরঙি আশ্রয় বনঙয়বছঙলন ।

তাঁর অবন্তম কাঙল রেন শ্রীল প্রভুপাদ বা�বাজার গ�ৌড়বীয় মঙঠ 
অপ্রকে লবীলা কঙরঙছন, তার বকছু মহুতূম্ম  আঙ� শ্রীল প্রভুপাদ একো 
কবীর্ম্মন শুনঙত গচঙয়বছঙলন । একজন কবীর্ম্মন করঙত শুরু করঙলন 
বকন্তু হঠাৎ কঙর কবীর্ম্মন থাবমঙয় বদঙয় শ্রীল প্রভুপাদ েব ু অসন্তুষ্ 
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হঙয় বলঙলন, “আবম কবীর্ম্মনো শ্রীধর মহারাঙজর মঙুে শুনব—
আবম সুরো শুনঙত চাই বন ! আবম কবীর্ম্মন শুনব । শ্রীধর মহারাজ 
গকাথায় ? তাঁঙক গডঙক বনঙয় এস ।” তেন শ্রীল শ্রীধর মহারাজ এই 
শ্রীরূপমঞ্জরবী-পদ কবীর্ম্মন কঙরবছঙলন । তারপর কবীর্ম্মনো শুঙন প্রভুপাদ 
চঙল ব�ঙয়বছঙলন । সবাই তেন বিুঙত গপঙরবছঙলন—এই ভাঙব শ্রীল 
প্রভুপাদ ইব্ত গদোঙলন গর, রূপ-রঘুনাঙথর কথা প্রচার করবার জন্য 
শ্রীল শ্রীধর মহারাজ একমাত্র প্রচারক বছঙলন ।

শ্রীল শ্রীধর গদবঙ�াস্বামবী মহারাজ একো পাঙঠ শ্রীল প্রভুপাঙদর 
অপ্রকে লবীলা স্মরি কঙর বলঙলন :

তাঁর অবন্তম কাঙল শ্রীল প্রভুপাদ ভবক্বসদ্ান্ত সরস্বতবী 
ঠাকুর বকছু ক্ষি ধঙর গদোঙলন গর, তাঁর হােম্ম  ক্ষবত হঙয় রাবচ্ল । 
কববরাবজ বচবকৎসা গচঙয়বছঙলন, বকছু এঙলাপম্যাবথ বচবকৎসা 
গদওয়া হল, বকন্তু বতবন সঙ্ সঙ্ গের গপঙলন গর, তাঁর িরবীর 
আরও দুবম্মল হঙয় রাবচ্ল ।

অঙ্াঙবর ১৯৩৬ সাঙল কঙয়ক ভক্ঙক বনঙয় শ্রীল প্রভুপাদ 
পুরবীঙত রাত্রা করঙল তাঁর ভজনকুবেঙর (শ্রীপুরুঙিার্ম গ�ৌড়বীয় 
মঠ, চেকপর্ম্ম ঙত) থাকঙলন । তাঁঙক শ্রীল রঘুনাথ দাস গ�াস্বামবীর 
গ্াক “বনজবনকে-বনবাসং গদবহ গ�াবদ্ম্ম ন ত্বম্” শুনঙত ভাঙলা 
লা�ল । প্রবত বদন এই গ্াকো তাঁর সর্ঙুে �াওয়া হল । রারাবর 
মহারাজ ‘শ্রীরূপমঞ্জরবী-পদ’ কবীর্ম্মনও �াইঙতন ।

ওই সময় শ্রীল প্রভুপাদ গ�াস্বামবী মহারাজঙক (তেন অপ্রাকৃত 
প্রভু) লন্ডঙন পাবঠঙয় বদঙলন । েুরদা গটেিঙন এঙস শ্রীল প্রভুপাদ 
বনঙজর �লা গথঙক মালা বনঙয় অপ্রাকৃত প্রভুর �লায় পবরঙয় 
বদঙয় বলঙলন, “রাও, রবদ গকউ হবরনাম বনঙত চাইঙবন, আবম 
গতামাঙক হবরনাম বদঙত অনুমবত বদবচ্ ।”

এক মাস পঙর শ্রীল প্রভুপাদ কলকাতায় ব�ঙর এঙসবছঙলন । 
আবম ও আর কঙয়কজন ভক্রা কেঙক থাকলাম বভক্ষা করবার 
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জন্য । রেন আমরা েবর গপলাম গর, শ্রীল প্রভুপাঙদর িরবীর বদঙনর 
পর বদন অবধকতর োরাপ হঙয় রাবচ্ল, আমরাও কলকাতায় তেন 
ব�ঙর এলাম । ব�ঙর এঙস গদেলাম গর, ওই বছর গসোঙন তবীব্র 
িবীতকাল বছল । বচবকৎসা চলবছল অথচ প্রভুপাঙদর িরবীর উন্ত হল 
না । আমরা তাঁর গরা�িরম্যায় পবরচরম্মা করতাম । আবমও রাঙত ২ 
ঘণ্া গথঙক সকাল গবলা ৪ ঘণ্া পরম্মন্ত পবরচরম্মা করতাম ।

তাঁর চঙল রাওয়ার আঙ�, শ্রীল প্রভুপাদ আমাঙক 
গডঙকবছঙলন এবং ‘শ্রীরূপমজ্রবীপদ গসই গমার সম্পদ’ কবীর্ম্মন 
�াইঙত অনুঙরাধ জানাবচ্ঙলন (এই প্রবসদ্ কবীর্ম্মন হঙচ্ গ�ৌড়বীয় 
চবষ্ঙবর উর্তম সাধনা) । তেন ২৪ ঘণ্া পঙর—গসো ১ 
জানুয়াবর বছল— সকাল গবলায় বতবন এই জ�ৎ গছঙড় বদঙলন । 
বতবন শুঙয় বছঙলন, তারপর তাঁর িরবীঙর বতনবার গহঁচকা হল, 
তারপর সব বস্র হঙয় গ�ল...

আমরা তেন বা�বাজার গ�ৌড়বীয় মঠ গথঙক বিয়ালদহ গটেিঙন 
তাঁর শ্রীঙদহ বনঙয় এলাম, ওোঙন কৃষ্ন�র গপৌঙঁছ রাওয়ার জন্য 
একো ববঙিি গরেন বম্যবস্া হল । কৃষ্ন�র গথঙক বাঙসর ছাঙদ 
স্বরূপ�ঞ্জ ঘাঙে এলাম । সরস্বতবী নদবী পার কঙর আমরা আবার 
তাঁঙক কাঁঙধ বহন করঙত করঙত শ্রীহচতন্য মঙঠ গপৌঙঁছ গ�লাম । গসই 
ভাঙব, চচতন্য মঠ গপৌঙঁছ রাওয়ার জন্য আমাঙদর সারা বদন লা�ল । 
আমরা সকাল গবলায় রাত্রারম্ করলাম আর সন্ম্যা ৭-৮োয় চচতন্য 
মঠ গপৌঁঙছ গ�লাম । তারপর মাবে েনন করা শুরু হল । আমরা 
গসই গসবায় বনঙয় বনঙজঙক বনরকু্ করলাম । পঙরর বদন সকাল 
গবলায় শ্রীল প্রভুপাদঙক গসোঙন বসাঙনা হঙলন । আবম এেনও 
তাঁর সম্ভান্ত স্বরূপ মঙন কবর । তাঁর বি ম্ম বছল গ�ারা এবং রেন বতবন 
২৪ ঘণ্ার পর আসঙন বঙসবছঙলন, তেন বতবন সম্ভান্ত আচাঙরম্মম্যর 
শ্রীম ূবর্ম্মর মত বসঙলন—লম্বা, সূক্ষ এবং েুব কমল... তারপর, তাঁর 
বঘঙর লবি গদওয়া হল, তারপর মাবে । রেন মাবে তাঁর �লার পরম্মন্ত 
হল, আবম চঙল গ�লাম—গর তাঁর মাথা আচ্াদন হঙয় রাঙব, আবম 
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গসো সহ্য করঙত পারব না । আবম চঙল গ�লাম । বকছু ক্ষি পঙর 
ব�ঙর এঙস গদেলাম গর, সব গিি হল এবং একবে তুলসবী �াছ তার 
উপর গরঙে গদওয়া হল ।

তারপর কবীর্ম্মন করঙত করঙত আমরা শ্রীল প্রভুপাঙদর সমাবধ 
বঘঙর পবরক্রমা করলাম । একজন শ্রীমদ্ভা�বতম্ পড়ঙলন, এবং 
গর শ্রীহচতন্যচবরতামঙৃতর অনুভাঙষ্য শ্রীল প্রভুপাদ একবে কববতা 
রচনা কঙরবছঙলন, গস কববতাো আবম একজনঙক পড়ঙত ববঙিি 
অনুঙরাধ জানালাম । শ্রীল প্রভুপাদ গসই কববতা অতম্যন্ত মাধুরম্মম্য ও 
ববলাপ-ভাঙব রচনা কঙরবছঙলন । 

গসই কববতাো পড়া হল । তারপর, হবরদাস ঠাকুঙরর বনরম্মাি 
শ্রীহচতন্যচবরতামতৃ গথঙক পড়া হল । তারপর একজন আমাঙক 
অনুঙরাধ জানাঙলন গর, আবম ‘শ্রীরূপমঞ্জরবীপদ’ কবীর্ম্মন �াই গর 
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চাবরিত ঊনবত্রংঙি, চজম্যঙষ্ বদন একবত্রংঙি,
চচতন্যাঙব্দ, মাস—বত্রববক্রম ।

শ্রীব্রজপর্ঙন থাবক’, ‘গ�ৌরহবর’ ববল’ ডাবক,
দবয়তদাবসয়া নরাধম ॥১॥

নবদ্বীপ-মায়াপুঙর,          প্রভু�হৃ নাবতদঙূর,
অনুভাষ্য চকল সমাপন ।

শ্রীঙ�ৌরবকঙিার-দাস,   সম্প্রবত কুবলয়া বাস,
রাঁর ভৃতম্য—এই অভাজন ॥২॥

আবজ এই সুে-বদঙন,    ভকবতববঙনাদ ববঙন,
সুেবার্ম্ম া জানাব কাহাঙর ?

‘অনুভাষ্য’ শুবন’ গরই,     পরম প্র�ুল্ হই’,
উরুকৃপা ববতবরল গমাঙর ॥৩॥

তাঁহার করুিা-কথা,       মাধব-ভজন-প্রথা,
তুলনা নাবহক বত্রভুবঙন ।

তাঁর সম অন্য গকহ,          ধবরয়া এ নরঙদহ,
নাবহ বদল কৃষ্ঙপ্রমধঙন ॥৪॥

গসই প্রভু-িবক্ পাই’, এঙব ‘অনুভাষ্য’ �াই,
ইহাঙত আমার বকছু নাই ।

রাবৎ জবীবন রঙব,          তাবৎ স্মবরব ভঙব,
বনতম্যকাল গসই পদ চাই ॥৫॥

�দাধর-বমত্রবর,          শ্রীস্বরূপ-দাঙমাদর,
সদা কাল গ�ৌর-কৃষ্ রঙজ ।

জ�ঙতর গদবে’ গলিি, ধবরয়া বভকু্ষক-গবি,
অহরহঃ কৃষ্নাম ভঙজ ॥৬॥

শ্রীঙ�ৌর-ইচ্ায় দুই,     মবহমা বক কব মইু,
অপ্রাকৃত-পাবরিদ-কথা ।

প্রকে হইয়া গসঙব,  কৃষ্-গ�ৌরাবভন্-গদঙব,
অপ্রকাশ্ কথা রথা তথা ॥৭॥

শ্রীঙ�ৌরা্-বনজজন,    ভকবতববঙনাদ-�ি,
অপ্রাকৃত-ভাঙব রাঁর বস্বত ।

‘অনুভাষ্য’ সরতঙন,   পাঠ কর ভক্-সঙন,
লাভ কর র�ুল-পবীবরবত ॥৮॥



দুবদন আঙ� আবম শ্রীল প্রভুপাঙদর আঙদি অনুসাঙর �াইলাম, 
আবম গসোই করলাম । তেন সব গিি হঙয় গ�ল । 

আমরা সবাই উপবাস করলাম—শ্রীল প্রভুপাদ দুই-এক ঘণ্া 
সূঙরম্মাদঙয়র আঙ� অপ্রকে হঙলন আর চচতন্যমঙঠ তাঁঙক গনওয়ার 
জন্য সারা শুক্রবার লা�ল, সবাই উপবাস করঙলন, এমন বক 
একববনু্দ জলও গপলাম না । পঙরর বদন িবনবার বছল, তেন আমরা 
৯-১০োর সময় বকছু প্রসাদ বনলাম । এরপর একো সভায় উপবস্ত 
হওয়ার জন্য আমাঙদর কলকাতায় গরঙত হল । সারা িরবীর এত লিান্ত 
হঙয় গ�ল গর আমরা আর চলঙত পারবছলাম না তব ুগরঙতই হল । 
এরপর গথঙক মায়াপুঙর অঙনক বিষ্য�ঙির বভড় হঙয় উঠল । সবাই 
বম্যথায় বম্যথায় ও ববলাপ -ভাঙব আসঙতন— গরোঙন সমাবধ হল 
গসোঙন সমস্ গছাঙো জায়�াো গলাঙক পবরপিূ ম্ম হল । সবাই কাঁদঙত 
কাঁদঙত এঙলন । গসই ভাঙব ১৯৩৬ সাল চঙল গ�ঙলন আর ১৯৩৭ 
শুরু হল । এই ঘেনা তার মঙধম্য সবন্ঙত হঙয়বছল ।

শ্রীল ভবক্রক্ষক শ্রীধর গদবঙ�াস্বামবী মহারাজ শ্রীল প্রভুপাঙদর 
অপ্রকঙের পঙর এই শ্রীশ্রীদবয়তদাসদিকম্ রচনা কঙরবছঙলন :

িবীজত রক্স্মন্ ক্িিাজন্ত িয়িেলরকরুঃ স্াত�াত্রার্ুম্ম দািাং
উকচ্চরুৎজক্রািতাং শ্রীবিৃ�ক্পসুতয়াধবীরয়া স্ববীয়জ�াষ্বীম ।
পথ্ৃবী �াঢাধে�াকরহৃম্মতিয়িমণবীবাবতৃা গরি হবীিা
রত্রাজসৌ তত্র িবীঘ্ং �ৃপণিয়ি গহ িবীয়তাং ক্�কেজরাঽয়ম্ ॥১॥

শ্রীশ্রীবিৃভানুনবন্দনবী বনিান্তকাঙল লক্ষ লক্ষ ববলাপকারবী, 
নয়নধারা-বসবঞ্চত-�াত্র জন�ঙির মধম্য হইঙত রাঁহাঙক অধবীরভাঙব 
বনজ গ�াষ্বীমঙধম্য আকিম্মি কবরঙল রাঁহাঙক হারাইয়া এই পবৃথববী 
হৃতনয়নমবিজঙনর ন্যায় (সরস্বতবী ঠাকুঙরর �ঢ়ূ নাম “নয়নমবি”) 
�ভবীর অন্কাঙর আচ্ন্ হইয়াবছল,—গহ (প্রভুদি ম্মনববরবহত) আমার 
দবীন নয়ন ! (পক্ষান্তঙর গহ দবীঙনাদ্ারি ! অথবা সঙ্ না লইবার জন্য 
করুিাঙত কৃপিঙতা-প্রকািকারবী গহ নয়ন নামক প্রভুজন) ঐ মহাপুরুি 
গরোঙন, িবীঘ্র এই বকঙ্করঙক গসইোঙন লইয়া চল ॥১॥

১৭৬                  শ্রীল ভবক্বনর্ম্ম ল আচারম্মম্য মাহারাজ • শ্রীনবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য-মকু্া-মালা 



রস্য শ্রীপাদপদ্াৎ রেবহক্ত ে�ক্ত গরেমপবীরিূধারা
রস্য শ্রীপাদপদ্চু্যতমধু সততং ভৃত্যভৃঙ্গান্ ক্বরক্র্ম্ম  ।
রস্য শ্রীপাদপদ্ং ব্রেরক্স�েজিা গমাদজত সম্প্রিস্য
রত্রাজসৌ তত্র িবীঘ্ং �ৃপণিয়ি গহ িবীয়তাং ক্�কেজরাঽয়ম্ ॥২॥

রাঁহার পাদপদ্ম হইঙত জ�ঙত গপ্রমসুধানদবী প্রবাবহত হইঙতঙছ, 
রাঁহার পাদপদ্মচুম্যত মধু বনরন্তর পান কবরঙত কবরঙত অনুচর-মধুকর�ি 
বনজ বনজ জবীবন ধারি কবরঙতঙছ, ব্রঙজর ববশ্রম্-রসাবশ্রত জন রাঁহার 
পাদপঙদ্মর প্রিংসা কবরঙত সুেঙবাধ কবরয়া থাঙকন—গহ দবীন নয়ন ! 
ঐ মহাপুরুি গরোঙন, িবীঘ্র এই বকঙ্করঙক গসইোঙন লইয়া চল ॥২॥

বাৎসল্যং রচ্চ ক্পজত্রা ে�ক্ত বহুমতং ন�তবং গ�বলং তৎ
দাম্পত্যং দসু্যকতব স্বেি�ণ-�ৃতা বধুেতা বঞ্চজিক্ত ।
নব�ুঠেজস্হমজূর্ম্মুঃ পদিখক্�রকণরম্মস্য সন্ক্ি ম্মজতাঽক্স্ম
রত্রাজসৌ তত্র িবীঘ্ং �ৃপণিয়ি গহ িবীয়তাং ক্�কেজরাঽয়ম্ ॥৩॥

মাতাবপতার বাৎসলম্য ববলয়া জ�ঙত রাহা বহুমাবনত, (হবরভবক্র 
বাধারূঙপ) তাহা ছলনা মাত্র, সমাজপ্রচবলত তথাকবথত পববত্র 
দাম্পতম্যঙপ্রম (উভঙয়র সম্াবম্য বনরুপাবধক গপ্রমসম্পদ্ অর্ম্ম ঙনর 
উদ্মলণু্ঠনকারবী আসুবরক প্রঙচষ্ারূঙপ) দসুম্যতা বভন্ বকছুই নয় এবং 
বনু্তা বঞ্চনামাত্র—এই সমদুায় ববচার গর অপ্রাকৃত গস্হময় ববগ্রহ 
মহাপুরুঙির পদনেবকরঙির দ্ারা প্রদবি ম্মত হইয়াবছ—গহ দবীন নয়ন, ঐ 
মহাপুরুি গরোঙন, িবীঘ্র এই বকঙ্করঙক গসইোঙন লইয়া চল ॥৩॥

রা বাণবী �ঠেলগ্না ক্বলসক্ত সততং �ৃষ্ণকচতন্যচজন্দ
�ণ ম্মজক্রাডাজ্জিািাং ক্�ম ুিয়ি�তাং নসব মকূ্র্ম্মং রে�াশ্ ।
িবীলাদ্রবীিস্য গিত্রাপ ম্মণরবি�তা গিত্রতারাক্রজধয়া
রত্রাজসৌ তত্র িবীঘ্ং �ৃপণিয়ি গহ িবীয়তাং ক্�কেজরাঽয়ম্ ॥৪॥

শ্রীকৃষ্হচতন্যচঙন্দ্রর কণ্ঠস্বররূঙপ গর বািবী সর্ম্ম দা জন�ঙির কি ম্মঙক্রাঙড় 
ববলাস কবরঙতন, বতবনই বক কি ম্ম হইঙত নয়নঙ�াচর ম ূবর্ম্ম  প্রকাি কবরয়া 
শ্রীনবীলাচলচঙন্দ্রর (রথরাত্রাকাঙল) নয়নাপ ম্মিরূপ প্রসাদপ্রাতি প্রাসাঙদ 
প্রকবেত হইয়া “নয়নমবি” নাঙমর সাথ ম্মকতা প্রদি ম্মন কবরঙতন ? গহ দবীন 

অন্তদ্্তীপ • শ্রীহচতন্যমঠ—২ শ্রীল প্রভুপাঙদর অপ্রকে লবীলা ও সমাবধ-মবন্দর  ১৭৭



নয়ন ! ঐ মহাপুরুি গরোঙন, িবীঘ্র এই ভৃতম্যঙক গসইোঙন লইয়া চল ॥৪॥
গ�ৌজরজন্ারস্কিজল ক্�ম ু�ি�ঘজিা গহমহৃজ্জম্বিুদ্া
আক্বরূম্মতুঃ রেবকিম্মক্িম্মক্খলেিপদং প্াবয়ন্ দাবদগ্ধম ।
গ�ৌরাক্বরম্ম াবরূজমৌ রেক্স চ সহসা সংেুজ�াপ স্বয়ং স্বং
রত্রাজসৌ তত্র িবীঘ্ং �ৃপণিয়ি গহ িবীয়তাং ক্�কেজরাঽয়ম্ ॥৫॥

শ্রীভা�বঙতাক্ জমু্বনঙদর বনর্ম্ম ল স্বি ম্মময় জল আকিম্মি কবরয়া বক এই 
কাঞ্চনবি ম্ম গমঘ শ্রীঙ�ৌরচঙন্দ্রর অস্�মনহিঙল উবদত হইয়া (বত্রতাপ)-
দাবাবগ্নদগ্ধ সমদুয় গদিঙক প্রচুর বিম্মি দ্ারা প্লাববত কবরঙত কবরঙত 
শ্রীঙ�ৌরাঙ্র উদয়ভবূমরঙজ অকস্মাৎ আত্ঙ�াপন কবরঙলন ! গহ দবীন 
নয়ন ! ঐ মহাপুরুি গরোঙন, িবীঘ্র এই বকঙ্করঙক গসইোঙন লইয়া চল ॥৫॥

গ�ৌজরা গ�ৌরস্য ক্িজষ্যা গুরুরক্প ে�তাং �ায়তাং গ�ৌর�াথা
গ�ৌজড গ�ৌডবীয়-গ�াষ্্যাক্শ্ত�ণ-�ক্রমা দ্রাক্বজড গ�ৌর�র্্বী ।
�াধের্ম্ম া গ�ৌরবাজঢ্যা ক্�ক্রধরপরমজরেয়সাং গরা পক্রজষ্া
রত্রাজসৌ তত্র িবীঘ্ং �ৃপণিয়ি গহ িবীয়তাং ক্�কেজরাঽয়ম্ ॥৬॥
বরবন গ�ৌরবি ম্ম এবং শ্রীঙ�ৌর�াথা�ানকারবী বনবেল জ�ঙতর 

(স্বাভাববক) গুরু হইয়াও বরবন শ্রীঙ�ৌরবকঙিার নামক গকান মহাত্ার 
বিষ্যত্ব অ্বীকার কবরয়াঙছন, বরবন সমগ্র গ�ৌড়মডিঙল শুদ্ গ�ৌড়বীয় 
গ�াষ্বীর আশ্রয়দাতৃ�ঙির �বরমাস্ল, বরবন দ্রাববড় চবষ্ব�ঙির 
(লক্ষবীনারায়ঙিাপাসক�ঙির) বনকে শ্রীঙ�ৌরপ্রদর্ (শ্রীরাধাঙ�াববঙন্দর 
ব্রজভজঙনর) কথা কবীর্ম্মন কবরঙত �র্ম্ম  অনুভব কঙরন, শ্রী�ান্র্ম্ম ার 
�ঙিও রাঁহার �বরমাসম্পদ্ দৃষ্ হয় এবং ব�বরধারবীর পরম বপ্রয়মডিঙল 
বরবন গশ্রষ্ স্াঙন অবধবষ্ত অথ ম্মাৎ মকুুন্দঙপ্রষ্—গহ দবীন নয়ন ! ঐ 
মহাপুরুি গরোঙন, িবীঘ্র এই বকঙ্করঙক গসইোঙন লইয়া চল ॥৬॥

গরা রাধা�ৃষ্ণিামামতৃেলক্িক্ধিাপ্াবয়ক্ দ্শ্বজমত-
দাজলেচ্াজিিজলা�ং ক্দ্েিপৃবক্ণেং িদূ্রিদূ্রাপ�ৃষ্টম ।
মকুতিুঃ ক্সকদ্ধর�ম্যুঃ পক্ততেিসজখা গ�ৌর�ারুণ্যিক্তি-
রম্মত্রাজসৌ তত্র িবীঘ্ং �ৃপণিয়ি গহ িবীয়তাং ক্�কেজরাঽয়ম্ ॥৭॥
বরবন শ্রীরাধাকৃষ্নামামতৃ-সমঙুদ্র ব্রাহ্মি, ক্ষবত্রয়, চবশ্, িদূ্র ও 
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অপিদূ্র এমন বক গলেচ্ পরম্মন্ত অঙিি গলাকাত্ক সমগ্র ববশ্বঙক প্লাববত 
কবরয়াঙছন, মকু্ ও বসদ্�ঙির অ�মম্য হইয়াও বরবন পবততজনবনু্ 
এবং শ্রীঙ�ৌরাঙ্র করুিািবক্ ববলয়া পবরবচত—গহ দবীন নয়ন ! ঐ 
মহাপুরুি গরোঙন, িবীঘ্র এই বকঙ্করঙক গসইোঙন লইয়া চল ॥৭॥

অপ্যািা বর্ম্মজত তৎ পরুটবরবপজুলম্ম াক্�তুং গলা�িন্ং
দবীঘম্মং িবীলাব্জজিত্রং ক্তল�ুসুমিসং ক্িক্ন্তাজদ্ধম্ম নু্রালম ।
গসৌম্যং শুভ্রাংশুদন্তং িতদলবদিং দবীঘম্মবাহুং বজরণ্যং
রত্রাজসৌ তত্র িবীঘ্ং �ৃপণিয়ি গহ িবীয়তাং ক্�কেজরাঽয়ম্ ॥৮॥
গসই গলাকম্লকর পুরেসুন্দর মবূর্ম্ম -দি ম্মঙনর বক আিা 

আঙছ ? গসই সুদবীঘম্ম , নবীলকমলনয়ন ও বতল�ুলজয়বী নাবসকা, গসই 
অদ্ম্ম চন্দ্রবধক্ারবী ললাে, গসই গসৌমম্যবদনকমল, গসই শুভ্রঙজম্যাবতঃ 
দন্তপংবক্ ও গসই আজানুলবম্বত বাহুসমবন্বত রমিবীয় ববগ্রঙহর 
পুনদম্মি ম্মঙনর বক আিা আঙছ ? গহ দবীন নয়ন ! ঐ মহাপুরুি গরোঙন, 
িবীঘ্র এই বকঙ্করঙক গসইোঙন লইয়া চল ॥৮॥

গ�ৌরাজদে িনূ্যবাণাক্ন্বতক্ি�মক্মজত �ৃষ্ণপজষে চতুথ ম্ম্যাং
গপৌজি মাজস মঘায়ামমর�ণগুজরাবম্মাসজর নব ক্িিাজন্ত ।
দাজসা গরা রাক্ধ�ায়া অক্তিয়দক্য়জতা ক্িত্যলবীলারেক্বজষ্টা
রত্রাজসৌ তত্র িবীঘ্ং �ৃপণিয়ি গহ িবীয়তাং ক্�কেজরাঽয়ম্ ॥৯॥
চাবর িত পঞ্চািৎ সংেম্যক (৪৫০) গ�ৌরাঙব্দ গপৌি মাঙস, কৃষ্পঙক্ষ, চতুথ্তী 

বতবথঙত, মঘা নক্ষঙত্র বহৃস্পবতবাঙর বনিান্ত সমঙয় শ্রীমতবী বিৃভানুনবন্দনবীর 
অতবীব দবয়ত অনুচর বরবন বনতম্যলবীলায় প্রঙবি কবরঙলন—গহ দবীন নয়ন ! ঐ 
মহাপুরুি গরোঙন, িবীঘ্র এই বকঙ্করঙক গসইোঙন লইয়া চল ॥৯॥

হাহা�াকরজ্জম্ম িািাং গুরুচরণেুিাং পূক্রতারূিম্মরশ্চ
রাজতাঽগসৌ �ুত্র ক্বশ্বং রেভুপদক্বরহাদ্ধন্ত িনূ্যাক্য়তং গম ।
পাদাজব্জ ক্িত্যভৃত্যুঃ ষেণমক্প ক্বরহং গিাৎসজহ গসাঢুমত্র
রত্রাজসৌ তত্র িবীঘ্ং �ৃপণিয়ি গহ িবীয়তাং ক্�কেজরাঽয়ম্ ॥১০॥
জনসাধারঙির ও শ্রীগুরুপাদপঙদ্মর গসবারত বিষ্য�ঙির হাহাকাঙর 
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সমস্ পবৃথববী ও আকাি পিূ ম্ম হইয়া গ�ল । ঐ মহাপুরুি গকাথায় গ�ঙলন ? 
হায় ! সমস্ ববশ্ব আজ প্রভুপাদ-ববরঙহ িনূ্যঙবাধ হইঙতঙছ । পাদপঙদ্মর 
বনতম্য ভৃতম্য ক্ষিমাত্র ববরহও সহ্য কবরঙত অসমথ ম্ম । গহ দবীন নয়ন ! ঐ 
মহাপুরুি গরোঙন, িবীঘ্র এই বকঙ্করঙক গসইোঙন লইয়া চল ॥১০॥

(৩) শ্রীল গ�ৌরক্�জিার দাস বাবােবী মহারাজের সমাক্ধ মক্ন্র
শ্রীহচতন্য মঙঠ আর একো েুব গুরুত্বপিূ ম্ম জায়�া আঙছ—শ্রীল 

গ�ৌরবকঙিারদাস বাবাজবী মহারাঙজর সমাবধ মবন্দর ।
বাবাজবী মহারাজ নবদ্বীঙপ 
বনৃ্দাবন গথঙক এঙসবছঙলন । 
সবাই ভাবঙলন গর, বতবন 
পা�ঙলর মত গদেঙলন—
ভাঙলা গদেঙত পারঙলন না, 
ভাঙলা কাপড় পড়ঙতন না, 
বতবন বকছু মানঙতন না । দুষ্ 
গছঙলরা তাঁর �াঙয় পাথর 
ছুঙড় বদঙতন আর বতবন শুধু 
বকছু ববরক্ হঙয় বলঙলন, 
“আঙর গ�াপাল ! তুবম কবী 
করছ ? আবম গতামার বাবা-
মার কাঙছ নাবলি করব !” 

গলাক তাঁর �াঙয় পাথর ছুঙড় বদঙতন, থতুু গ�লঙতন, অঙনক বকছু 
করঙতন—গকউ তাঁঙক বচনঙত পারঙতন না ।

এক বদন বাবাজবী মহারাজ চাঁপাহাবে গথঙক গ�াদ্রুমদ্বীঙপ (স্বানন্দ 
সুেদকুঙঞ্জ) শ্রীল ভবক্ববঙনাদ ঠাকুঙরর কাঙছ এঙসবছঙলন । বতবন প্রায় 
অন্ বছঙলন এবং হাঁেঙত বঠক মত পারঙতন না, আর তার উপঙর ওই 
রাত অমাবযো বছল—ওই সময় গকান ববদুম্যৎ বছল না, তাই বাবহঙর 
কুচকুঙচ কাঙলা অন্কার বছল । রেন শ্রীল গ�ৌরবকঙিার দাস বাবাজবী 
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মহারাজ শ্রীল ভবক্ববঙনাদ ঠাকুঙরর বাবড়ঙত এঙস হাবজল হঙলন, তেন 
তাঁর বাবহর গথঙক ডাক শুঙন আর বাবাজবী মহারাজঙক গদঙে শ্রীল 
ভবক্ববঙনাদ ঠাকুর আবাক হঙয় গ�ঙলন, “আঙর মহারাজ, আপবন ? 
এই অন্কার রাঙত আপবন বক কঙর এঙসঙছন ?”

বাবাজবী মহারাজ উর্ঙর বলঙলন, “আমাঙক একজন সাহারম্য করল ।”
“গক ? কাউঙক গদেঙত পাবচ্ না, আপবন একা এোঙন ।”
“তাই না বক ? বকন্তু গকউ এঙস আমার হাত ধঙর এোঙন বনঙয় 

এঙলন । ও এেনই কাঙছ বছল ।”
*   *   *                *   *   *               *   *   *

শ্রীল গ�ৌরবকঙিার দাস বাবাজবী মহারাঙজর চবরত্র বছল আচিরম্মবৎ । 
ঘাঙে একো কাপড় লঙয় বতবন কাপড় বদঙয় ব�েঁ ব�েঁ গবঁঙধ কঙর এই 
ভাঙব তুলসবী-মালার পবরবঙতম্ম নাম করঙতন । বতবন অন্ গ্রহি করঙতন 
বকন্তু কেনও রান্া করঙতন না—জঙলর মঙধম্য চাল বতন-চার বদন গরঙে 
রেন ইহা বকছু নরম হত, তেন বতবন ওই অন্ গেঙতন । তা ছাড়া বতবন 
আর বকছু গেঙতন না । 

ছয়মাস ধঙর বতবন ধর্ম্ম িালায় সাধারাি পুরবীিতম্যাঙ�র স্াঙন 
(পাববলক লম্যাবরেঙন) বাস করঙতন, আর রেন গকউ তাঁঙক বজজ্াসা 
করঙতন, “মহারাজ, আপবন বক কঙর এত দু� ম্মন্ সহ্য করঙত পাঙরন ?” 
বতবন বলঙতন, “গর দু� ম্মন্ এোঙন আঙছ, আবম বকছু মঙন কবর না, বকন্তু 
গর ববিয়বী গলাঙকর মন গথঙক দু� ম্মন্ এঙস রায়, গসো বক কঙর আপবন 
সহ্য করঙত পাঙরন—গসো আবম বিুঙত পাবর না ।”

এক বার রেন বাবাজবী মহারাজ �্াতবীঙর কুবেঙর থাকঙলন, তেন 
আর একজন এঙস গসোঙন একেু পাঙি বসবাস করঙত লা�ঙলন এবং 
বাবাজবী মহারাজঙক অনুকরি করঙত লা�ঙলন । বাবাজবী মহারাজ 
সাধারিভাঙব তাঁঙক সর্ান বদঙতন বকন্তু একবদন বতবন ওইঙলাঙকর সম্বঙন্ 
বলঙলন, “রবদ একজন মবহলা প্রসব করবার জন্য এোঙন এঙস তবীব্র বম্যথা 
গদোঙত লাঙ�, তাহঙল বক বিশু প্রসব হঙব ? প্রথঙম �ঙভম্ম  বিশু আসঙত 
হয়, তারপর স্বাভাববক ভাঙব প্রসব-গবদনা এঙস রাঙব এবং তারপর 
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বিশু প্রসব হয় । �ভম্মবতবী না হঙয় প্রসব-গবদনা নকল করঙল, বিশু বক 
কঙর গবর হঙব ? গসো মজার কথা । গসইভাঙব বাবাজবীর গবঙি বনঙজঙক 
সাবজঙয় নকল করা সবঠক বাবাজবী স্বরূপ প্রদান করঙব না ।”

শ্রীল গ�ৌরবকঙিার দাস বাবাজবী মহারাজ বববাবহত বম্যবক্ঙক 
উপঙদি বদঙয় বলঙলন, “গবি *** বাব ু বববাহ কঙরঙছন, তা ভালই । 
এেন বতবন প্রঙতম্যক বদন বনজ হঙস্ ববষু্হনঙবদ্ রন্ন কঙর ঠাকুরঙক 
বনঙবদন করার পর গসই প্রসাদ সহধবর্ম্ম িবীঙক গসবন করাঙয় ‘চবষ্ব’ 
ববুদ্ঙত সহধবর্ম্ম িবীর অবঙিি গ্রহি করঙবন, তঁার প্রবত গভা�ববুদ্র 
পবরবঙতম্ম নানাববধ গসবা গুরুববুদ্ করঙবন, তাহঙলই তঁার ম্ল হঙব । 
সমস্ জ�ৎ—পবৃথববীর সমস্ ধন, রত্ন, স্ত্রবী, পুরুি একমাত্র কৃঙষ্রই 
গভাঙ�র বস্তু । বতবন কৃঙষ্র বস্তু কৃঙষ্র গসবায় লাব�ঙয় বদন, স্ত্রবীঙক 
বনজ গসববকা না কঙর কৃঙষ্র গসববকা-ববুদ্ঙত সর্ান করুন ।”

একবার শ্রীল গ�ৌরবকঙিার দাস বাবাজবী মহারাজ �্াতবীঙর 
এক তালপাতার ঘঙর বঙস হবরনাম করবছঙলন । রাঙতর সময় গকউ 
পাঙি রাবচ্ল এবং শুনঙত গপল গর, বাবাজবী মহারাজ আর একজঙনর 
সঙ্ কথা বলবছঙলন—আর স্বরো বছল এক মবহলার �লার স্বর । 
গলাক ভাবল গর, গবাধ হয় একজন মবহলা বাবাজবী মাহারাঙজর কাঙছ 
এঙসবছল । তালপাতার ঘর পাহারা বদঙয় গলাকবে পাঙি থাকল 
মবহলাঙক গদেবার জন্য—মবহলাবে রেন চঙল রাঙব, তেন ও তাঙক 
গদেঙত পাঙব । এক বদন গকঙে গ�ল, দু বদন গকঙে গ�ল, গকউ বাবাজবী 
মহারাঙজর ঘরো গথঙক গববরঙয় গ�লন না । গিি পরম্মন্ত চধরম্ম হাবরঙয় 
গলাকবে বভতঙর গজার কঙর এল বকন্তু গসোঙন গকউ বছল না—শুধু 
বাবাজবী মহারাজ বঙস বছঙলন । রেন গলাকবে চঙল রাবচ্ল, তেন 
আবার মবহলার �লার স্বর শুনঙত গপল বকন্তু কবী বা রা বলা হল, 
গসো ও শুনঙত পারল না । তাই আপনারা বিুঙত পারঙছন গর, স্বয়ং 
শ্রীমতবী রাবধকা গসোঙন এঙসবছঙলন—শ্রীল গ�ৌরবকঙিার দাস বাবাজবী 
মহারাজ তাঁর বনজজন, স্বপািম্মদ ।

*   *   *                *   *   *               *   *   *
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রেন শ্রীল ভবক্বসদ্ান্ত সরস্বতবী ঠাকুর ব্রহ্মচারবী বছঙলন, বতবন এক বদন 
বস্র করঙলন গর, বতবন দবীক্ষা গ্রহি করঙবন । শ্রীল ভবক্ববঙনাদ ঠাকুঙরর 
কাঙছ এঙস বতবন তাঁর ইচ্া জানাবচ্ঙলন বকন্তু শ্রীল ভবক্ববঙনাদ ঠাকুর শ্রীল 
প্রভুপাদঙক (তাঁর নাম বছল ববমলা প্রসাদ ওই সময়) দবীক্ষা গনওয়ার জন্য 
শ্রীল গ�ৌরবকঙিার দাস বাবাজবী মহারাঙজর কাঙছ পাবঠঙয় বদঙলন ।

শ্রীল গ�ৌরবকঙিার দাস বাবাজবী মহারাঙজর কাঙছ এঙস বতবন 
বাবাজবী মহারাঙজর কাঙছ দবীক্ষা বভক্ষা প্রাথ ম্মনা করঙলন বকন্তু বাবাজবী 
মহারাজ তাঁঙক তাবড়ঙয় বদঙলন, “রা এোন গথঙক ! চঙল রাও !” 
প্রভুপাদ অবাক হঙয় ভাবঙলন, “একবে গছঙল গুরুর কাঙছ এঙস দবীক্ষা 
বভক্ষা করঙছ আর গুরুঙদব বলঙছন রা এোন গথঙক ? গসো কবী ?” 

শ্রীল ভবক্ববঙনাদ ঠাকুঙরর কাঙছ ব�ঙর এঙস বতবন ওই বদঙনর 
ঘেনা বঙল বদঙলন । শ্রীল ভবক্ববঙনাদ ঠাকুর বলঙলন, “কালঙক 
আবার তাঁর কাঙছ রাও ।”

পঙরর বদন শ্রীল প্রভুপাদ আবার শ্রীল গ�ৌরবকঙিার দাস বাবাজবী 
মহারাঙজর কাঙছ এঙস হাবজর হঙলন । এবার শ্রীল বাবাজবী মহারাজ 
বলঙলন, “তুবম আবার এঙসছ ? গতামার বাবা মহাপুরুি ও পরম 
চবষ্ব, ওঁর কাঙছ তুবম দবীক্ষা গনঙব না গকন ?”

“বাবা আপনার কাঙছ পাবঠঙয় বদঙয়ঙছন ।”
“বঠক আঙছ, বকন্তু আমার গ�ার হবরঙক বজজ্াসা করঙত হঙব । 

রবদ বতবন অনুমবত গদন, তাহঙল আবম গতামাঙক দবীক্ষা গদব ।”
পঙরর বদন বা কঙয়ক বদন পর শ্রীল প্রভুপাদ আবার শ্রীল 

গ�ৌরবকঙিার দাস বাবাজবী মহারাঙজর কাঙছ এঙসবছঙলন । বাবাজবী 
মহারাজ বলঙলন, “তুবম ? আবম ভুঙল ব�ঙয়বছ, বজজ্াসা কবর বন ।” 
আবার দবীক্ষা হল না । এরপর শ্রীল প্রভুপাদ ভাবঙত লা�ঙলন, “শ্রীল 
ভবক্ববঙনাদ ঠাকুঙরর আঙদি অনুসাঙর আবম এঙসবছ, উবন বলঙলন 
গর, বতবন মহাপ্রভুঙক বজজ্াসা করঙবন বকন্তু বজজ্াসা করঙত ভুঙল 
ব�ঙয়ঙছন । গসোর কারি কবী ?” তেন শ্রীল প্রভুপাদ বিুঙত গপঙরঙছন, 
“আমার বকছু প্রঙয়াজন আঙছ—আবম ভাববছ গর, আমার চবরত্র ভাঙলা, 
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আবম  বিবক্ষত, আবম বড় জ্ানবী, আমার মঙনর গজার অঙনক গবিবী, 
বকন্তু এো সব অহঙ্কার । বাবাজবী মহারাজ আমাঙক গদবেঙয় বদঙচ্ন গর, 
গসো গকান গুি বা অবধকার নয় । তাই আমাঙক ভাবঙত হঙব গর, আবম 
অঙরা�ম্য, আবম কা্াল, আবম তাঁর শ্রীচরঙির কৃপার বভকু্ষক । আবম 
এঙসবছ তাঁর করুিা বভক্ষা করবার জন্য । অসহায় ও অবত দবীন, ববনবীত  
হঙয় তাঁর কৃপার ববনা আমার জবীবন নষ্ হঙয় রাঙব । আবম তাঁর কৃপা 
চাই ! আমার সব �বম্ম গভঙ্ ব�ঙয়ঙছ—আবম এত অঙরা�ম্য গর উবন 
মহাপ্রভুর কাঙছ আমার কথা বঙলন বন । উবন আমাঙক একদম উঙপক্ষা 
কঙরঙছন । এমন বক আমার কথা ওঁর স্মরিপঙথ প্রঙবি কঙর বন ।” এই 
ভাঙব লারু্ক হঙয় এবং বনঙজঙক ঘিৃা কঙর শ্রীল প্রভুপাদ আবার শ্রীল 
বাবাকবী মহারাঙজর কাঙছ এঙসবছঙলন । তেন শ্রীল বাবাজবী মহারাজ 
বলঙলন, “হ্যাঁ, মহাপ্রভু গতামাঙক স্ববীকার কঙরঙছন ।” বতবন শ্রীল 
প্রভুপাদঙক এবার দবীক্ষা মন্ত্রো বদঙয়বছঙলন ।

পঙর, গর বদন শ্রীল গ�ৌরবকঙিার দাস বাবাজবী মহারাজ অপ্রকে 
লবীলা অবভনয় কঙরবছঙলন, গসই বদন বড় ঘেনা হঙয়বছল । বাবাজবী 
মহারাঙজর চঙল রাওয়ার েবর গপঙয় সমস্ নবদ্বীঙপর স্মতম্ম বাবাজবী ও 
গ�াসাবি তাঁর গদহ বনঙজর স্বাঙথ ম্মর জন্য গকঙড় বনঙত চাইবছঙলন । অঙনক 
তকম্মববতকম্ম শুরু হল । রেন শ্রীল প্রভুপাদ েবর গপঙয়বছঙলন, তেন 
বতবন তাঁর বিষ্যঙক (কুঞ্জ বাব)ু বনঙয় বাবাজবী মহারাঙজর ভজনকুবেঙর 
এঙসবছঙলন । এঙস বতবন গদেঙলন গর, অঙনক গলাকগুলা তাঁর গদঙহর 
জন্য তকম্মাতবকম্ম করবছঙলন । পুবলিও গসোঙন এঙসবছল । গকউ ববচার 
করঙত পারঙলন না, গক বাবাজবী মহারাঙজর শ্রীঙদহ বনঙয় তাঁঙক সমাবধ 
গদঙব । সবাই দাবব করঙলন গর, বাবাজবী মহারাজ তার গুরু বছঙলন ।

গিি পরম্মন্ত শ্রীল প্রভুপাদ সবাইঙক বলঙলন, “সবাই বঙলন গর, 
তারা বাবাজবী মহারাঙজর বিষ্য বকন্তু তার মঙধম্য গকউ বিষ্য নয় । রেন 
বাবাজবী মহারাজ জবীববত বছঙলন, তেন গকউ গমাঙেই গ্রাহ্য করত না 
আর এেনই সবাই বলঙছন উবন আমার গুরু । সবাই বমথম্যাবাদবী ! ওরা 
বনঙজঙক সাধু সাজায় বকন্তু ওরা সাধু নয়  । এোঙন অঙনক বাবাজবী 
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উপবস্ত হয়, বকন্তু ওরা সবাই স্ত্রবী-স্ করঙছ । আবম চনবষ্ক ব্রহ্মচারবী 
বঙল গকউ আমার সামঙন বমথম্যা কথা বলঙত পারঙব না—গর ৬ মাস 
ধঙর গকান স্ত্রবী স্ কঙর বন, গস হাত তুঙল দাও ।”

ভয় বা লর্া গপঙয় কঙয়ক বাবাজবী চঙল গ�ল । শ্রীল প্রভুপাদ আবার 
বলঙলন, “গর ৩ মাস ধঙর গকান স্ত্রবী-স্ কঙর বন, গস হাত তুঙল দাও ।”

আবার কঙয়ক জন চঙল গ�ল ।
“এক মাস ধঙর ।”
আঙরা গবিবী চঙল গ�ল ।
“�ত বতন বদঙনর মঙধম্য গক গকান স্ত্রবী স্ কঙর বন ?” (স্ত্রবী-সঙ্র 

অঙনক প্রকার আঙছ—এমন বক স্ত্রবী গলাঙকর কথা মঙন ভাবঙলই স্ত্রবী 
স্ হয় ।)

এো শুঙন সবাই চঙল গ�ল । একজন পুবলি তেন শ্রীল 
প্রভুপাদঙক বজজ্াসা করঙলন, “আপবন বক কঙর বিুঙতন রবদ তারা 
সবাই বলত গর, তারা গকান স্ত্রবী স্ কঙর বন ?”

“আবম বললাম গর, আবম চনবষ্ক ব্রহ্মচারবী, আমার সামঙন গকউ 
বমথম্যা কথা বলঙত পাঙর না ।”

তারপর শ্রীল প্রভুপাদ তাঁর গুরুঙদব শ্রীল গ�ৌরবকঙিার দাস 
বাবাজবী মহারাঙজর শ্রীঙদহ বনঙয়বছঙলন এবং স্বহঙস্ তাঁঙক সমাবধ 
প্রদান করঙলন ।

শ্রীল ভবক্ববঙনাদ ঠাকুর ১৯১৪ সাঙল তাঁর বনতম্যলবীলায় প্রঙবি 
করঙলন এবং এক বছর পঙর (১৯১৫ সাঙল) শ্রীল গ�ৌরবকঙিার দাস 
বাবাজবী মহারাজও চঙল গ�ঙলন । উভয় গুরুঙদবঙক হাবরঙয় শ্রীল 
প্রভুপাদ অতম্যন্ত ভারাক্রান্ত হঙয় বলঙলন, “আবম অসহায় । প্রভুর 
ববহবীন সমস্ ভার এেন আমার উপঙর পঙড় গ�ল ।”

শ্রীল প্রভুপাদ বলঙলন গর, শ্রীমতবী রাধারািবীর স্বপািম্মদ, তাঁর 
বনজজন হঙয় শ্রীল গ�ৌরবকঙিার দাস বাবাজবী মহারাজ হঙচ্ন গুি 
মঞ্জরবী । শ্রীল প্রভুপাদ তাঁর সম্বঙন্ বঙলবছঙলন, “আমার গুরুঙদব 
বনঙজর নাম বলেঙত পারঙতন না তব ুআমরা কেনও ভাবব বন গর, বতবন 
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গবাকা বা অবিবক্ষত মানুি । সব ববদ্া, সব বিক্ষা তাঁর শ্রদ্ায় (ববশ্বাঙস) 
বছল । উপরন্তু, এই জ�ঙত এমন ববদ্া গনই, এই গচৌর্ভুবঙন এমন 
ববুদ্-ববঙবক গনই, এমন মানুি বা গদবতা গনই, গর আমার গুরুঙদঙবর 
শ্রীপাদপঙদ্মর একমাত্রই ধলূবীকিার চাইঙত গববি ওজন হঙত পাঙর ।”

শ্রীল ভবক্রক্ষক শ্রীধর গদবঙ�াস্বামবী মহারাজ শ্রীল গ�ৌরবকঙিার 
দাস বাবাজবী মহারাঙজর গুি-মবহমা-কবীর্ম্মন করবার জন্য এই শ্রীশ্রীমদ্-
গ�ৌরবকঙিারনমস্কারদিকম্ চরনা কঙরবছঙলন :
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গুজরাগুম্মজরা গম পরজমা গুরুস্তং
বজরণ্য ! গ�ৌরাঙ্গ�ণাগ্�জণ্য ।
রেমবীদ ভৃজত্য দক্য়তাক্শ্জত গত
িজমা িজমা গ�ৌরক্�জিার তুর্যম্ ॥
সরস্বতবীিাম-ে�ৎরেক্সদ্ধং
রেভুং ে�ত্যাং পক্তকত�বধুেম্ ।
ত্বজমব গদব ! রে�টবীচ�ার
িজমা িজমা গ�ৌরক্�জিার তুর্যম্ ॥
ক্বক্চদ্ব্রোরণ্যক্বক্বতিবাসবী
হৃক্দ ব্রেদ্ন্দ্বরজহা-ক্বলাসবী ।
বক্হক্বম্মরা�বী ত্ববধূতজবিবী
িজমা িজমা গ�ৌরক্�জিার তুর্যম্ ॥
ক্বক্চৎ পিুজ� ম্মৌরবিান্তচারবী
সুরাপ�াতবীররজোক্বহারবী ।
পক্বত্রজ�ৌপবীি�রকেধারবী
িজমা িজমা গ�ৌরক্�জিার তুর্যম্ ॥
সদা হজরিম্মাম মদুা রটন্তং
�জৃহ �জৃহ মাধু�রবীমটন্তম্ ।
িমক্ন্ত গদবা অক্প রং মহান্তং
িজমা িজমা গ�ৌরক্�জিার তুর্যম্ ॥

ক্বক্চদ্রুদন্তঞ্চ হসন্নটন্তং
ক্িজেষ্টজদবরেণয়াক্ররূতম্ ।
িমক্ন্ত �ায়ন্তমলং েিা ত্বাং
িজমা িজমা গ�ৌরক্�জিার তুর্যম্ ॥
মহারজিারক্তিক্বজিাদবজধো !
মহারেভুজরেমসুকধ�ক্সজধো !
অজহা ে�ন্নাথদয়াস্পজদজন্া !
িজমা িজমা গ�ৌরক্�জিার তুর্যম্ ॥
সমাপ্য রাধাব্রতমরু্মং ত্ব-
মবাপ্য দাজমাদরো�রাহম্ ।
�জতাঽক্স রাধাদরসখ্যক্রক্দ্ধং
িজমা িজমা গ�ৌরক্�জিার তুর্যম্ ॥
ক্বহায় সঙ্গং �ুক্লয়ালয়ািাং
রে�হৃ্য গসবাং দক্য়তানু�স্য ।
ক্বরাক্স মায়াপরুমক্ন্রজস্া
িজমা িজমা গ�ৌরক্�জিার তুর্যম্ ॥
সদা ক্িমজগ্নাঽপ্যপরাধপজকে
হ্যকহতু�বীজমি �ৃপাঞ্চ রাজচ ।
দয়াং সমদৃু্ধত্য ক্বজধক্হ দবীিং
িজমা িজমা গ�ৌরক্�জিার তুর্যম্ ॥



গহ গুরুর গুরু ! আমার পরমগুরু, তুবম শ্রীঙ�ৌরা্�ঙির 
অগ্র�িম্য সমাঙজ পরম বঙরিম্য । গতামার দবয়তদাঙসর আবশ্রত এই 
ভৃঙতম্যর প্রবত প্রসন্ হও । গহ গ�ৌরবকঙিার, গতামাঙক পুনঃ পুনঃ 
নমস্কার ॥১॥

গহ গদব ! জ�ঙত পবতত জঙনর একমাত্র বনু্ শ্রীভবক্বসদ্ান্ত 
সরস্বতবী নামক ভুবনববেম্যাত প্রভুঙক তুবমই প্রকাি কবরয়াছ । গহ 
গ�ৌরবকঙিার ! গতামাঙক পুনঃ পুনঃ নমস্কার ॥২॥

তুবম কেন ব্রজধাঙম একান্ত বাস কবরয়া ব্রজবকঙিারর�ুঙলর 
পরম গ�াপনবীয় ববলাসপরায়ি ; বকন্তু বাবহঙর চবরা�ম্যবববধ পালন 
কর, কভু বা অবধতূ গবি গ্রহি কর । গহ গ�ৌরবকঙিার ! গতামাঙক 
পুনঃ পুনঃ নমস্কার ॥৩॥

কেনও বা তুবম গ�ৌর-বনাঙন্ত ববচরি কর—�্াতঙে 
চসকতভবূমঙত পবরভ্রমি কর ; পববত্র গকৌপবীন ও কর্ধারবী । গহ 
গ�ৌরবকঙিার ! গতামাঙক পুনঃ পুনঃ নমস্কার ॥৪॥

সর্ম্ম দা পরমসুঙে শ্রীহবরনাম�ানকারবী এবং �ঙৃহ �ঙৃহ মাধুকরবী 
বভক্ষা গ্রহিকারবী গর মহাপুরুিঙক গদবতা�িও নমস্কার কবরয়া 
থাঙকন—গহ গ�ৌরবকঙিার ! গতামাঙক পুনঃ পুনঃ নমস্কার ॥৫॥

বনঙজর ইষ্ঙদবতার প্রিয়াবভভতূ হইয়া কেন নতৃম্য, কেন 
গরাদন, কেন হাযে, আবার কেন উর্ �বীতপরায়ি গতামাঙক 
জন�ি প্রভতূ নমস্কার ববধান কবরয়া থাঙকন । গহ গ�ৌরবকঙিার ! 
গতামাঙক পুনঃ পুনঃ নমস্কার ॥৬॥

গহ মহারিস্ববী ঠাকুর ভবক্ববঙনাঙদর বঙন্া, গহ মহাপ্রভু 
শ্রীহচতন্যঙদঙবর একমাত্র গপ্রমামতৃবসঙন্া ! গহ চবষ্বসার্ম্ম ঙভৌম 
শ্রীজ�ন্াঙথর কৃপাভাজন চন্দ্র ! গহ গ�ৌরবকঙিার ! গতামাঙক পুনঃ 
পুনঃ নমস্কার ॥৭॥

পরঙমার্ম ঊর্ম্ম ব্রত উর্াপন কবরয়া শ্রীদাঙমাদঙরর 
উত্থানবদন-অবলম্বঙন তুবম শ্রীরাবধকার আদঙরর সেবীত্বসম্পৎ প্রাতি 
হইয়াছ । গহ গ�ৌরবকঙিার ! গতামাঙক পুনঃ পুনঃ নমস্কার ॥৮॥
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কুবলয়া ন�ঙরর অবধবাবস�ঙির স্ পবরহার কবরয়া গতামার 
অনু�ত শ্রীদবয়তদাঙসর গসবা অ্বীকারপরূ্ম্ম ক শ্রীধাম মায়াপুঙরর 
শ্রীমবন্দঙর তুবম ববরাজ কবরঙতছ । গহ গ�ৌরবকঙিার ! গতামাঙক 
পুনঃ পুনঃ নমস্কার ॥৯॥

সর্ম্ম দা অপরাধপঙঙ্ক বনমগ্ন থাবকয়াও এই (অধমজন) গতামার 
অহহতুকবী কৃপা রাচ্া কবরঙতঙছ । দবীন বম্যবক্ঙক উদ্ার কবরয়া দয়া 
ববধান কর । গহ গ�ৌরবকঙিার ! গতামাঙক পুনঃ পুনঃ নমস্কার ॥১০॥

রেন শ্রীল গ�ৌরবকির দাস বাবাজবী মহারাজ তাঁর বনতম্য 
লবীলায় প্রঙবি করঙলন, তেন শ্রীল প্রভুপাদ ভবক্ বসদ্ান্ত সরস্বতবী 
ঠাকুর সর্ন গতািিবীঙত (১৯ি বিম্ম, ৫ম ও ৬ষ্ সংেম্যায়) দুে প্রবন্ 
বলঙেবছঙলন । গসই প্রবন্গুঙলা আমরা জ�ঙত ম্ল প্রদান করবার 
জন্য এোঙন উপস্াপন করবছ ।

আমার রেভুর �থা (১)

আবম একেবী বদ্জবীব সুতরাং নানা প্রকাঙর অভাবগ্রস্ । আমার 
অভাব পরূঙির জন্য আব্রহ্মস্ম্ পরম্মন্ত অঙনক ববিয় হস্�ত কবরবার 
জন্য আবম বম্যস্ বছলাম । মঙন কবরতাম, ববিয় পাইঙলই আমার 
অভাব পরূি হইঙব । অঙনক সময় অঙনক দুল্ম্ম ভ ববিয় লাভ কবরলাম 
বকন্তু আমার অভাব দরূ হইল না । জ�ঙত অঙনক মহৎচবরত্র বম্যবক্ 
পাইলাম বকন্তু তাঁহাবদঙ�র নানা অভাব গদবেয়া তাহাবদ�ঙক সর্ান 
বদঙত পাবরলাম না । এঙহন দুবর্ম্ম ঙন আমার গিাচনবীয় অবস্া গদবেয়া 
পরম কারুবিক গ�ৌর সুন্দর তদবীয় বপ্রয়তমদ্য়ঙক আমার প্রবত প্রসন্ 
হইবার অনুমবত কবরঙলন । আবম পাবথ ম্মব অহঙ্কাঙর প্রমর্ হইয়া 
জড়বীয় আত্্াঘা কবরঙত কবরঙত বনজ ম্ল হারাইয়া বছলাম । বকন্তু 
প্রাক্ন সুকৃবত প্রভাঙব আমার ম্লময় শুভাকাঙ্কবী রূঙপ শ্রীঠাকুর 
ভবক্ববঙনাদঙক  পাইয়াবছলাম । তাঁহারই বনকঙে আমার প্রভু অঙনক 
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সময় শুভা�মন কবরঙতন এবং অঙনক সময় তাঁহার বনকে থাবকঙতন । 
শ্রীমদ্ভবক্ববঙনাদ ঠাকুর দয়া পরবি হইয়া আমাঙক আমার প্রভুঙক 
গদোইয়া গদন । প্রভুঙক গদবেয়া অববধ আমার পাবথ ম্মব অহঙ্কার হ্াস 
হইঙত থাঙক । আবম জাবনতাম নরাকার ধারি কবরয়া সকঙলই আমার 
ন্যায় গহয় ও অধম । বকন্তু আমার প্রভুর অঙলৌবকক চবরত্র পিম্মম্যঙবক্ষি 
কবরয়া আবম ক্রমিঃ জাবনঙত পাবরলাম গর আদি ম্ম চবষ্ব ইহজ�ঙত 
থাবকঙত পাঙরন ।

আমার প্রভুর করুিায় ক্রঙম ক্রঙম আবমও শ্রীমদ্ভবক্ববঙনাদ 
ঠাকুঙরর অঙলৌবকক চবরঙত্রর পক্ষপাতবী হইলাম । আমার প্রভু ইহ 
জ�ঙত শ্রীঙ�ৌর বকঙিার দাস নাঙম পবরবচত বছঙলন । বব�ত বঙিম্মর 
চাতুর্ম্ম াযোবসাঙন উত্থান একাদিবী বদবঙস বতবন অপ্রাকৃত গ�ৌরধাঙম 
চবলয়া ব�য়াঙছন । ইহজ�ঙত মানঙবর ধারাবাবহক অনুষ্ান সমহূ 
হইঙত মানবঙক জানা রায় । এ গক্ষঙত্র আমার প্রভুর ধারাবাবহক 
জবীবনবী আমরা সংগ্রহ কবরঙত পাবরব না । তঙব আমার সর্ঙুে তাঁহার 
অনুষ্ানাবলবী এবং তাঁহার সম্বঙন্ গর  সকল কথা আবম শুবনয়াবছ 
গসইগুবল বলবপবদ্ কবরয়া শ্রীমদ্ভবক্ববঙনাদ ঠাকুঙরর অবভন্হৃদয় সুহৃদ্ 
গ�ৌরহবরর পরম বপ্রয়তম পরমহংস বাবাজবী মহািঙয়র কঙয়কেবী কথা 
আবম বলবেঙতবছ । এই মহামঙহাদঙয়র গর সকল কথা আমার অজ্াত 
তাহা অপঙরর জানা থাবকঙল, আমাঙক জানাইঙল আবম কৃতাথ ম্ম হইব ।

সাধু�ঙির বাকম্য ও অনুষ্ান হইঙত আমাঙদর ন্যায় অভাব বববিষ্ 
জবীব�ি তদনুসরঙি নানা প্রকাঙর সমদৃ্ হইঙত পাঙর । সাধুর চবরত্র ও 
অনুষ্ানাবলবী শুবনঙলও অঙনক অসাধু হৃদয় শুদ্ হইঙত পাঙর । এই 
ববশ্বাঙসর বিবর্্তী হইয়া পরমহংস বাবাজবীর কঙয়কেবী কথা বলবে ।

আবম শুবনয়াবছ বতবন �বরদ পুঙরর অন্ত� ম্মত পদ্মাবতবী নদবীর 
বনকেস্ গকান �ডিগ্রাঙম অবর চবশ্কুঙল উদ্ভতূ হইয়াবছঙলন । নমূ্যনাবধক 
৮০ বৎসর পঙূর্ম্ম  তাঁহার আববভম্ম ার কাল । বপতৃদর্ নাম বংিবীদাস । 
এই মহাত্া দার পবরগ্রহ কবরয়া ২৯ বৎসর রাবৎ �ঙৃহ বাস কঙরন । 
পত্নবীববঙয়াঙ�র পর িঙযের দালাবল বম্যবসা পবরতম্যা� কবরয়া প্রবসদ্ 
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ভক্ শ্রীজ�ন্াথ দাস বাবাজবী মহািঙয়র গবঙির বিষ্য শ্রীভা�বত দাস 
বাবাজবীর বনকে গকৌপবীন গ্রহি কঙরন । বতবন �হৃস্ জবীবঙন অহদ্ত 
আচারম্মম্য প্রভুর বংঙি পাঞ্চরাবত্রক মঙন্ত্র দবীবক্ষত হন । গবি গ্রহঙির পঙর 
প্রায় ৩০ বিম্মকাল শ্রীব্রজ মডিঙল বভন্ বভন্ গ্রাঙম বাস কবরয়া অনুক্ষি 
ভজন কবরয়া বছঙলন । এই সমঙয় মঙধম্য মঙধম্য বতবন উর্র ভারঙতর এবং 
ববঙিিতঃ গ�ৌড় মডিঙলর তবীথ ম্ম সমহূ ভ্রমি কঙরন । শ্রীঙক্ষঙত্র শ্রীল স্বরূপ 
দাস বাবাজবী সবহত কালনায় শ্রীভ�বান দাস বাবাজবীর সবহত কুবলয়ায় 
শ্রীহচতন্য দাস বাবাজবীর সবহত সাক্ষাৎ ও স্লাভ কঙরন । এতদ্ম্যতবীত 
ব্রজ মডিঙলর সকল মহাত্ার সবহত তাঁহার ববঙিি পবরচয় বছল । 
পবরচয় থাবকঙলও কাহারও ববিয় গচষ্া বতবন গকান বদন অনুঙমাদন 
কঙরন নাই । স্বয়ং একলা হইয়া স্ বর্ম্ম ন পরূ্ম্ম ক শুদ্ ভজঙন 
কালাবতপাত কঙরন ।

গর বৎসর শ্রীঙ�ৌরহবর শ্রীমায়াপুঙর �াল্গুন পবূি ম্মমায় প্রবতবষ্ত 
হইঙলন অথ ম্মাৎ বা্ালা ১৩০০ সাঙল �াল্গুন মাঙস এই মহাত্া শ্রীল 
জ�ন্াথ দাস বাবাজবী মহািঙয়র আঙদি অনুসাঙর শ্রীব্রজমডিল হইঙত 
শ্রীঙ�ৌড়মডিঙল আ�মন কঙরন এবং তদববধ মহাপ্রস্ান কাল পরম্মন্ত 
শ্রীধাম নবদ্বীঙপর বভন্ বভন্ পল্বীঙত বাস কবরয়া বছঙলন । ১৩১১ 
সাল হইঙত তাঁহার দৃবষ্িবক্র অভাব আমরা গদবেয়া আবসঙতবছ । 
১৩১২ সাঙল হইঙত বতবন রায়াবঙরর ববচরি ধর্ম্ম  তম্যা� কবরয়া এক 
কুেবীঙর অবস্ান স্ববীকার কবরয়া বছঙলন । তৎপঙূর্ম্ম  শ্রীধাঙমর বভন্ বভন্ 
গ্রামসমঙূহ বভক্ষাববৃর্র দ্ারা মাধুকুরবী সংগ্রহ এবং বনজ পবরশ্রমদ্ারা 
সকল কারম্মম্য বনর্ম্ম াহ কবরঙতন । অপর গকহ গকান বদন তাহার গসবা 
কবরবার অবকাি পান নাই । তাঁহার কঙঠার চবরাঙ�ম্যর কথা শুবনঙল 
জবীঙবর ভ�বৎ পািম্মদ শ্রীল রঘুনাথ দাস গ�াস্বামবী প্রভুঙক স্মরি হয় । 
পরমহংস বাবাজবী মহািয়ঙক কৃঙষ্তর ববিয় চবরা�ম্য আশ্রয় স্বরূঙপ 
পাইয়া ধন্য হইয়াবছল । আর রাঁহারা গসই চবরা�ম্যাচবরত অনুষ্ানাবলবী 
গদবেয়াঙছন তাঁহারা অবশ্ কৃঙষ্তর ববিঙয় নমূ্যনাবধক ববতৃষ্ হইয়াঙছন 
ইহা ধ্রুব সতম্য । তাঁহার কৃঙষ্তর ববিঙয় চবরাঙ�ম্যর আদি ম্ম বনতান্ত 
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পািাি হৃদয়ঙকও দ্রববীভতূ কবরঙত পাঙর । এজন্য গসই মহাপুরুঙির কথা 
ববলয়া আমরা ধন্য হইঙত ইচ্া কবর এবং গশ্রাতৃবঙ� ম্মর আনন্দ বদ্ম্ম ন 
কবরঙত গচষ্াবন্বত হই ।

তাঁহার �লঙদঙি তুলসবীমালা, হঙস্ বনর্ম্ম বন্ত নাম সংেম্যার জন্য 
তুলসবীমালা এবং কবতপয় ব্ভািায় বলবেত শ্রীগ্রন্থ আবম গদবেয়াবছ । 
গকান গকান সমঙয় �লঙদঙি মালা নাই, হঙস্ সংেম্যা রাবেবার 
তুলসবীমালার পবরবঙর্ম্ম  বছন্ বস্ত্র-গ্রবন্থ মালা, উন্মকু্ গকৌপবীন নগ্নভাব, 
কারি রবহত ববতৃষ্া ও পারুষ্য প্রভৃবত অঙনকাঙনক দৃশ্ আমার নয়ন 
গ�াচর হইয়াঙছ । তাঁহাঙক গদবেয়াও অঙনক অর্ম্ম াচবীন, অঙনক চতুর 
সমবীচবীন, বালক বদৃ্, পবডিত মেু ম্ম ভক্াবভমানবী বম্যবক্�ি তাঁহার দি ম্মন 
লাভ কবরঙত পাঙরন নাই । এইেবী কৃষ্ভঙক্র ঐিবী িবক্ । কতিত 
অন্যাবভলািবী তাঁহার বনকে বনজ বনজ কু্ষদ্র অবভলাঙির পরামি ম্ম 
পাইয়াঙছন সতম্য বকন্তু গসই উপঙদিগুবলই তাঁহাঙদর বঞ্চনা কারক । 
অসংেম্য গলাক সাধুর গবি গ্রহি কঙর, সাধুর ন্যায় অনুষ্ান প্রদি ম্মন 
কঙর বকন্তু প্রকৃত প্রস্াঙব সাধু হইঙত বহুদঙূর অবস্ান কঙর । আমার 
প্রভু তাদৃি কপে ছঙলন না । বনর্ম্ম ম্যলবীকতাই গর সতম্য তাহা তাঁহার 
অনুষ্াঙন অবভবম্যক্ হইয়াঙছ । বতবন িাঙস্ত্র বিবক্ষত বম্যবক্�ঙির ন্যায় 
অবধরূঢ় না থাবকঙলও িাঙস্ত্রর মলূলক্ষবীভতূ ববিঙয় পার্ত বছঙলন । 
তাঁহার অকৃবত্রম কৃষ্ঙসবা�ঙল বতবন সর্ম্ম জ্তা লাভ কবরয়াবছঙলন । 
তাঁহার ববভবূতবি ম্মন এই প্রবঙন্র উঙর্শ্ নঙহ পরন্তু তাঁহার বনষ্পে গস্হ 
অতুলনবীয় রাহা ববভবূতলাভঙকও �ল্গুঙত্ব প্রবতবষ্ত কঙর ।

এই পরমহংসঙদব বনরন্তর কৃষ্ভবক্ঙতই অববস্ত বছঙলন । 
বতবন বনবষ্ঞ্চন সুতরাং প্রবতষ্ার আিা তাঁহাঙক স্পি ম্ম কবরঙত গকান 
বদন সমথ ম্ম হয় নাই । তাঁহার প্রবতদ্ন্দবী ববঙরাধবী বম্যবক্র প্রবত গকান 
ববতৃষ্া বছল না । কৃপা-পাঙত্রর প্রবতও গকান বাবহ্যক অনুগ্রহ প্রদি ম্মন 
বছল না । বতবন ববলঙতন আমার ববরা�ভাজন বা প্রবীবতভাজন জ�ঙত 
গকহই নাই । সকঙলই আমার সর্াঙনর পাত্র । আরও এক অঙলৌবকক 
কথা এই গর শুদ্ ভবক্ধর্ম্ম  ববঙরাবধ ছলধর্ম্ম  পরায়ি অঙনক গুবল 
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প্রাকৃত গলাক বকছু না ববুিয়া সর্ম্ম দা তাঁহাঙক গবষ্ন কবরয়া থাবকত 
এবং আপনাবদ�ঙক তাদৃি সাধুর গস্হপাত্র জ্ান কবরয়া কুববিঙয় 
প্রমর্ বছল । বকন্তু বতবন তাঁহাবদ�ঙক প্রকাশ্ ভাঙব দঙূর তম্যা� কঙরন 
নাই । আবার তাঁহাবদ�ঙক গকান প্রকাঙর গ্রহিও কঙরন নাই । তাদৃি 
ভবক্ববঙরাধবী কপেবী�ি �হৃবীত হইঙল তাহাঙদর অপ্রাকৃত ভা�বত ধর্ম্ম  
গদবেয়া আমরা ধন্য হইতাম । ঠাকুর বনৃ্দাবন দাঙসর বলবেত “অমায়ায় 
দয়া” পাইঙল বাস্ববক তাঁহাঙদরও প্রকৃত ম্ল হইত, ববিয় বববচ্ন্ 
হইল, কৃষ্ঙপ্রমলাভ হইত ।

বনরঙপক্ষ িব্দ ববলঙল বক বিুায় তাহা ঠাকুর ভবক্ববঙনাঙদর 
এবং আমার প্রভুর চবরঙত্র গদদবীপম্যমান আঙছ । জড়াবভবনঙবি বিতঃ 
সাঙপক্ষভাব গপািি কবরঙল গুিাতবীত চবষ্ব মহাত্া�ঙির বকছুই 
উপলবব্ধ হয় না । বনরঙপক্ষ হইঙল আমরা গদবেঙত পাই গর উপবরউক্ 
সাধুদ্য় একই উপাদাঙন �বঠত হইয়া একই প্রভুর ইচ্াক্রঙম বভন্ বভন্ 
লবীলার সূচনা কবরয়া সমগ্র জ�ৎঙক হবরভজঙন প্রবরৃ্ করাইয়াঙছন ।

আমার রেভুর �থা (২)

পরূ্ম্ম প্রবঙন্ কঙয়কেবী কথা বলবেয়াবছ এস্ঙল তাঁহার সম্বঙন্ 
কঙয়কেবী আেম্যাবয়কা পত্রস্ কবরঙতবছ । 

১ । একেবী নববীন গকাপবীনধারবী বাবাজবী মহািঙয়র বনকে কঙয়কবদন 
রাতায়াত কবরয়া কুবলয়া নবদ্বীঙপ পাঁচ কাঠা জবম ভমূম্যবধকাবরিবী রািবী 
X X র ইঙষ্ঙের কর্ম্ম চাবরর বনকে হইঙত সংগ্রহ কঙরন । তাহা শুবনয়া 
আমার প্রভু বঙলন শ্রীনবদ্বীপধাম অপ্রাকৃত সুতরাং এোঙন প্রাকৃত 
ভমূম্যবধকারবী�ি বক প্রকাঙর ভবূম প্রাতি হইঙলন গর তাহা হইঙত নববীন 
গকৌপবীনধারবীঙক পাঁচ কাঠা ভবূম বদঙত সমথ ম্ম হইঙলন ? এই ব্রহ্মাঙডির 
সমস্ রত্ন রাবজ বববনমঙয় প্রদান কবরঙলও অপ্রাকৃত নবদ্বীঙপর একেবী 
বাল ু কিার মঙূলম্যর তুলম্য হয় না সুতরাং গকান জবমদার অত মলূম্য 
গকাথায় পাইঙব গর নবদ্বীঙপ ভবূম বববল কবরবার অবধকার পাইঙব । 
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নববীন গকৌপবীনধারবীরই বা কত ভজন বল রাহাঙত গস ভজন মদু্রার 
বববনমঙয় এত জবম সংগ্রহ কবরঙত সমথ ম্ম হইয়াঙছ । শ্রীনবদ্বীপ ধাঙমর 
ভবূমঙত প্রাকৃত ববুদ্ কবরঙল ধামবাস হওয়া দঙূর থাক অপ্রাকৃত তত্ত্বঙক 
প্রাকৃত জ্ান কবরঙল তাবত্ত্বক গলাঙক তাহাঙক সহবজয়া বঙল ।

২ । এক সময় ব্ঙদঙির অবত প্রধান জহনক ভমূম্যবধকারবী বনজ 
ভবক্বঙল আমার প্রভুঙক সর্ম্ম ঙশ্রষ্ চবষ্ব জাবনয়া বনজ ইঙন্দ্রাপম 
প্রাসাঙদ ভক্ গ�াষ্বীঙত আহ্বান কঙরন । চবষ্ব ভপূবতর সহদন্যকাতর 
প্রাথ ম্মনায় আদ্রম্ম বচর্ হইয়া বাবাজবী মহািয় তাঁহাঙক তাঁহার বনকে-ববর্ম্ম  
�া্-চসকঙত তৃিাবরি সংস্াপন পরূ্ম্ম ক মাধুকরবী দ্ারা গ্রাসাচ্াদন 
বনর্ম্ম াহ পরূ্ম্ম ক একমাত্র কৃষ্ ভজন কবরবার বনমন্ত্রি কঙরন । আরও 
বঙলন তাঁহার ববপুল ঐশ্বরম্মম্য সমহূ গ�ামস্া�ঙির হঙস্ অপ ম্মি কবরয়া 
ববিয় হইঙত বনবরৃ্ হইঙল বতবন স্বয়ং চবষ্ব হইঙত পাবরঙবন ; তেন 
তাঁহারই প্রা্ঙি বনমবন্ত্রত হইয়া আমার প্রভু আবদ্ থাবকঙবন । রদ্বপ 
চবষ্ব নরপবতর বনমন্ত্রি স্ববীকার কবরয়া বাবাজবী মহািয় অপ্রাকৃত 
গ�ৌরধাম হইঙত নরপবতর আদর আপম্যায়ঙন তাঁহার প্রাসাঙদ �মন 
কঙরন তাহা হইঙল বকছু বদঙনর মঙধম্য রাজার স্বভাব লাভ কবরয়া 
তাঁহাঙকও ববপুল ভবূম সংগ্রঙহর জন্য বম্যস্ হইঙত হইঙব । বস্তুতঃ �ল 
হইঙব গর বকছুবদঙনর মঙধম্য কৃষ্ ভজন, ববিঙয় পরম্মম্যববসত হইয়া চবষ্ব 
রাজার বহংসারপাত্র রূঙপ পবরিত হইঙবন । পক্ষান্তঙর চবষ্ব ভবূমপবত 
রদ্বপ তাঁহার কুেবীঙরর পাঙশ্বম্ম অপর কুেবীর স্াপন কবরয়া ভজন কঙরন 
এবং পর�হৃ হইঙত মাধুকবর গ্রহি কবরয়া জবীবন রাত্রা বনর্ম্ম াহ কঙরন 
তাহা হইঙলও গকান কাঙল বতবন তাহার বনু্র প্রিয়চুম্যত হইয়া বহংসায় 
প্রবরৃ্ হইঙবন না । রদ্বপ চবষ্ব বনু্ রাজা তাঁহার প্রবত গকান কৃপা 
প্রদি ম্মন কবরঙত ইচ্া কঙরন তাহা হইঙল তাঁহার ন্যায় জবীবন অবলন্বন 
কবরয়া হবর ভজন পরূ্ম্ম ক তাঁহাঙক কৃপা করুন ।

৩ । কুবলয়া নবদ্বীপ প্রবাসবী গকানও ববচক্ষি গকৌপবীনধারবী জহনক 
সর্াবনত পবডিত বাবাজবীর আভম্যন্তরবীি চবরঙত্র বনতান্ত মর্ম্ম াহত হইয়া 
একবদন আমার প্রভু গকৌপবীন ববহর্ম্ম াস পবরতম্যা� কবরয়া উৎকৃষ্ 
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গধৌত কালা গপঙড় সূক্ষ ধুতবী চাদর গকাচাইয়া পবরধান করতঃ 
শ্রীমদ্ভবক্ববঙনাদ ঠাকুঙরর বনকে স্বানন্দ সুেদ কুঙঞ্জ আবসয়া উপবস্ত 
হইঙলন । বাবাজবী মহািঙয়র এ অভাবনবীয় গবি পবরবর্ম্মন গদবেয়া 
ভবক্ববঙনাদ ঠাকুর গকৌতহূলাক্রান্ত হইয়া কারি বজজ্াসা কবরঙলন । 
আমার প্রভু তদুর্ঙর বঙলন গর আমরা চচতঙন্যর গবি গ্রহি কবরয়া 
কপেতা আশ্রয় পরূ্ম্ম ক পরস্ত্রবী গ্রহঙিও পচিাৎপদ নবহ । সুতরাং 
ববলাসপর বিৃলবীপবতর অনুরূপ গবি গ্রহি  কবরঙল সঙতম্যর আদর 
হইঙব । বাবাজবী মহািঙয়র এরূপ গকৌিল পিূ ম্ম বম্যবহার ভ্রষ্াচারবী 
সম্প্রদাঙয় ববঙিি �ল প্রসব কঙর ।

৪ । গকান সময় একজন ভা�বঙত সুবনপুি গ�াস্বাবম সন্তাঙন অথ ম্ম 
�ধুৃ্তা ও গকৌিঙল  বিষ্য সংগ্রঙহর বপপাসা তাঁহার সমঙক্ষ �বীত হইঙত 
শ্রবি কবরয়া বতবন তাহার ভবক্ প্রচার কাঙরম্মম্যর সববঙিি তথম্য জাবনঙত 
চান । অর্ম্ম াচবীন �ায়ঙকর মঙুে �হৃস্ গ�াস্বামবী মঙহাদঙয়র অঙনক 
গলাকঙক “গ�ৌর গ�ৌর” বলান ও অসংেম্য বিষ্য সংগ্রঙহর চাতুরবী শুবনয়া 
বঙলন গর গ�াস্বাবম সন্তান মহািয় গ�াস্বামবী িাস্ত্র বম্যােম্যা কঙরন নাই 
বতবন ইবন্দ্রয় িাস্ত্র বম্যােম্য কবরয়াঙছন এবং “গ�ৌর গ�ৌর” বলান নাই 
“োকা, োকা, আমার োকা” ববলয়া বচৎকার করাইয়াঙছন মাত্র । উহা  
কেনই ভজন নঙহ পরন্তু উহা সতম্য ধঙর্ম্ম র আবরি মাত্র তদ্দারা জ�ঙতর 
অবনষ্ বই উপকার নাই ।

৫ । অঙনঙক ভ�বদদ্ভবক্ধঙর্ম্ম র ভাি কবরয়া কবরয়া িাস্ত্রবীয় 
সদাচার গলাক চঙক্ষ গদোইয়া বনজ বনজ ববিয় গচষ্ায় বম্যস্ হন । 
তাঁহাঙদর গসই ববিয় গচষ্া গ�াস্বামবীিাঙস্ত্র ববষ্ার সহ তুলনা করা 
হইয়াঙছ গদোইবার জন্য স্বয়ং ধর্ম্ম িালার সাধারঙির পুরবীিতম্যাঙ�র 
স্াঙন আমার প্রভু প্রায় ছয়মাস কাল বাস কবরয়াবছঙলন । 
শ্রীহচতন্যঙদঙবর পববত্র পদানুসরি কবরয়া রাহারা ববিয় ববষ্াঙক 
আবাহন কঙরন, বনজ প্রবতষ্া ববষ্ার দু� ম্মন্ প্রচার কবরবার জন্য 
তাহাঙদর বিক্ষার আদি ম্মস্বরূপ হইয়া চবিবয়ক মম্যাথঙরর অবভনয় 
কঙরন । গলাকসকল পববত্র চবষ্বধর্ম্ম  ববুিঙত না পাবরয়া চবষ্বসর্ায় 
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ববিঙয়র আবাহন কবরঙতঙছন এবং তাহা বনতান্ত তম্যাজম্য, ইহা তাঁহার 
আদি ম্মজবীবঙনর সকলঙক গদোইয়াঙছন ।

৬ । অঙনক �হৃস্ চবষ্ব, বাবাজবী মহািয়ঙক োকা ও মলূম্যবান 
িাল প্রভৃবত বস্ত্র মঙধম্য মঙধম্য বদঙতন । োকা পাইয়া কাপঙড় দুই পাঁচেবী 
গ্রবন্থ বদয়া নানাস্াঙন রাবেয়াও অঙথ ম্মর জন্য বম্যবতবম্যস্রা গদোইঙতন । 
মঢ়ূ অথ ম্মবপ্রয় বম্যবক্�ি মঙন কবরঙতন গর বাবাজবী মহািঙয়র অঙথ ম্মর 
প্রচুর গলাভ আঙছ । মলূম্যবান বস্ত্র পাইঙল দাতাঙক ববঙিি প্রিংসা 
কবরঙতন এবং তাদৃি বঙস্ত্রর অবকবঞ্চৎকরতা জানাইয়া বদঙতন ।

ভ�বান্ শ্রীল ভবক্বসদ্ান্ত সরস্বতবী ঠাকুর প্রভুপাদ বক জয় ।
জয় শ্রীল গ�ৌরবকঙিারদাস বাবাজবী মহারাজ বক জয় ।

আকারমঠরাজ শ্রীহচতন্যমঠ বক জয় । শ্রীহচতন্য সারস্বত মঠ বক জয় ।
শ্রীনবদ্বীপধাম পবরক্রমা শ্রীধাম পবরক্রমা পালনকারবী ভক্বনৃ্দ বক জয় ।

জয় শ্রীল গুরু মহারাজ বক জয় ।
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শ্রীশ্রীধর-অঙ্গি

শ্রীনবদ্বীপধাম পবরক্রমা করঙত করঙত আমরা শ্রীহচতন্য মঠ গথঙক 
শ্রীগুরুপাদপঙদ্মর কৃপায় এেন শ্রীধর অ্ঙন এঙসবছ । এই �হৃ েুব 
গছাট্ গদেঙত হঙলও এোঙন প্রবত বদন েুব সুন্দর লবীলা হত । এই �ঙৃহ 
শ্রীধর প্রভু বাস করঙতন । 

শ্রীমবন্তম্যানন্দ প্রভু শ্রীল জবীব গ�াস্বামবী প্রভুর সঙ্ এোঙন 
এঙসবছঙলন । রেন শ্রীধর প্রভু শুঙনবছঙলন গর, বনতম্যানন্দ প্রভু 
ভক্�ঙির সঙ্ এঙসবছঙলন, তেন বতবন িবীঘ্র কঙর প্রভুর সামঙন এঙস 
প্রিাম করঙলন এবং পজূা জ্াপন করঙলন । 

শ্রীধর প্রভু ববনবীতভাঙব বলঙলন, “প্রভু, এই অধম দাঙসর প্রবত 
কৃপা কর—আমার বাবড়ঙত বকছু ক্ষি ববশ্রাম কর ।” 

শ্রীবনতম্যানন্দ প্রভু বলঙলন, “শ্রীধর, তুবম এত ভা�ম্যবান ! প্রভু 
গতামাঙক বহু কৃপা কঙরঙছন । আজ আমরা গতামার ঘঙর ববশ্রাম করব !”

শুঙন শ্রীধর েুব আনবন্দত হঙলন । বহু রত্ন কঙর বতবন শ্রীবনতম্যানন্দ 
প্রভু ও সমস্ ভক্�ঙির গসবা করঙলন—এক জন ব্রাহ্মিঙক রান্া 
গসবায় লাব�ঙয় বতবন ওই বদন সবাইঙক প্রসাদ ববতরি করঙলন । 
তারপর বনতম্যানন্দ প্রভু শ্রীধর প্রভুর ঘঙর শুঙয় ববশ্রাম বনঙলন আর 
শ্রীধর প্রভু তাঁর পা মাবলি করঙলন । ববশ্রাম বনঙল তাঁরা তেন 
শ্রীনবদ্বীপধাম পবরক্রমায় এব�ঙয় ব�ঙয়বছঙলন ।

শ্রীমবন্তম্যানন্দ প্রভু গকন বলঙলন গর, শ্রীধর পবডিত মহাপ্রভুর বহু 
কৃপা পাত্র ? শ্রীধর পবডিঙতর সম্বঙন্ আপনাঙদর জানঙত হঙব এবং  
তাঁর ভাব-বচর্ সব সময় মঙন রােঙত হঙব ।

শ্রীধর পবডিত বা ‘গোলাঙবচা’ শ্রীধর একজন েুবই দবরদ্র ভক্ 
বছঙলন । বতবন অন্তদ্্তীঙপর উর্র প্রাঙন্ত গছাে ঘঙর বাস করঙতন এবং  
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বাজাঙর িাক, কলা, গোল, গথাড়, মলূা ইতম্যাবদ বববক্র কঙর জবীবন রাপন 
করঙতন আর গর পয়সা বতবন বববক্র কঙর গপঙতন, তার আঙদ্ম্ম ক বতবন 
শ্রী�্াপজূার জন্য বকছু �ুল-বমবষ্ বকনঙতন আর অঙদ্ম্ম ঙক সংসার চলঙতন 
। মহাপ্রভু ববশ্বম্র ঘঙর প্রবত বদন তাঁর গোলা-পাঙত প্রসাদ গপঙতন ।

রেন িচবীমাতা বনমাইঙক মাঙি মাঙি বাজাঙর গরঙত পাবঠঙয় 
বদঙতন, বকছু কলা-মলূা-িাক বকনবার জন্য, বতবন সব সময় শ্রীধর 
প্রভুর গদাকাঙন গরঙতন আর তাঁর সঙ্ প্রবত বার দামাদাবম করঙতন—
শ্রীধর প্রভু তাঁঙক এক দাম বলঙতন আর বনমাই গথাড় কলা বা মলূা 
হাঙত ধঙর তার অঙদ্ম্ম ক দাম বলঙতন । দাম কবমঙয় বদঙত রাবজ না হঙয় 
(বলঙলন, “আমাঙক ক্ষমা কর, ঠাকুর—আবম গতামার কুকু্র হঙয়ও 
আবম ছাড় বদঙত পাবর না”), শ্রীধর প্রভু বনমাইঙয়র হাত গথঙক বজবনসো 
বনঙত গচষ্া করঙতন বকন্তু মহাপ্রভু গসো ব�ঙর বদঙতন না, তাই দুজঙনর 
মঙধম্য োনাোবন হত । মাঙি মাঙি বনমাই গথাড় হাঙত ধঙর এত গববি োন 
বদঙতন গর, বপবচ্ল গথাড়ো হাঙত রােঙত না গপঙর শ্রীধর প্রভু পঙড় 
গরঙতন । গসইরকম মহাপ্রভু প্রবত বদন তাঁর সঙ্ মিকরা করঙতন ।

এক বদন মহাপ্রভু শ্রীধর প্রভুর বাবড়ঙত এঙস বলঙলন, “শ্রীধর, তুবম 
ত বড় চতুর । গতামার নাম ‘গোলাঙবচা’র অথ ম্মো অঙনক বড় ।”

“প্রভু, মজা করা গছঙড় দাও । বাজাঙর ত বক আমার গদাকাঙনর 
ছাড়া আর গকান গদাকান গনই ?গকন তুবম আমার সঙ্ এ ভাঙব 
বম্যবহার করছ ?”

বনমাই বলঙলন, “অন্য গদাকান ত আঙছ, বকন্তু তুবম আমার 
গরা�ানদার, আবম গতামাঙক গছঙড় গদব গকন ?” (গদেুন, ভ�বান্ সহঙজ 
কাউঙক ধঙরন না বকন্তু রবদ বতবন কাউঙক ধঙরন তাহঙল বতবন ওঙক আর 
গছঙড় গদঙবন না !) “উপরন্তু, তুবম প্রবত বদন �্া পজূার জন্য অঙনক 
বকছু বকঙন দাও, আর আমার জন্য তুবম বকছু গদঙব না গকন ? গর �্া 
পজূা তুবম করছ, আবম সতম্য কথা বলবছ—আবম গসই �্ার বপতা ! ”

শ্রীধর প্রভু েুব সতম্যবাদবী ও কবঠন চবষ্ব বছঙলন—আঙজবাঙজ 
কথা শুনঙল বতবন সহ্য করঙত পারঙতন না । তাই মহাপ্রভুর কথা 
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শুনঙল শ্রীধর কাঙন অ্ুল বদঙয় বলঙলন, “ববষু্, ববষু্ !” শ্রীধর প্রভু 
বিুঙত গপঙরবছঙলন গর, বনমাইঙয়র সঙ্ তকম্ম করঙত লাভ গনই, তাই 
অবঙিঙি বতবন মহাপ্রভুঙক অঙনক মলূা ইতম্যাবদ ববনা মঙূলম্য গছঙড় 
বদঙতন । বনমাই তব ু বলঙলন, “তুবম এত গবিবী িাক, কলা, মলূা 
বদঙচ্া, এো কবী সব পচা বজবনস ?”

শ্রীধর বলঙলন, “না, না, না । োরাপ বজবনস আবম গদব গকন ? 
রা লা�ঙব, সব আমার গদাকান গথঙক বনঙয় নাও ।”

মহাপ্রভু সব সময় শ্রীধঙরর ঘঙর নানা-ছঙল আসঙতন । এক বদন 
রেন মহাপ্রভু শ্রীধর প্রভুর ঘঙর এঙসবছঙলন, শ্রীধর প্রভু তাঁঙক প্রিাম 
করঙল আসন বদঙলন । তাঁঙদর মঙধম্য চমৎকার আলাপ হঙয়বছল ।

মহাপ্রভু বলঙলন, “শুন, শ্রীধর, তুবম সব সময় ‘হবর’ ‘হবর’ বঙল 
লক্ষবী-নারায়ঙির পজূা করছ, তব ুগতামার ভাল বস্ত্র, ভাল োবার গনই, 
তুবম ত এত �বরব । গতামার পজূায় কবী লাভ ?”

“প্রভু, �বরব হঙয়ও না গেঙয় থাবক না—গছাে গহাক, বড় গহাক, 
বস্ত্র পবর ।” 

“হ্যাঁ, তুবম বলছ গতামার বস্ত্র আঙছ, বকন্তু গদেবছ দি জায়�ায় 
গসলাই রঙয়ঙছ । গতামার ঘর আঙছ, হ্যাঁ, বকন্তু ঘঙরর ছাউবনঙত ত েড় 
গনই । নবদ্বীঙপর গলাক রারা দু� ম্মা পজূা কঙরন, তারা সবাই ভাল ভাঙব 
থাঙকন । তুবম বরং দু� ম্মা পজূা কর ।”

শ্রীধর প্রভু উর্ঙর বলঙলন, “হ্যাঁ, রা তুবম বঙলছ, গসোই বঠক  বকন্তু 
সবাইঙয়র জবীবন একই রকম রায়—বড় ঘঙর থাকঙল, রাজঙভা� গেঙল, 
ভাল কাপড় পরঙল, সবাইঙয়র গিি ত একই, সবাই মঙর রাঙব । সবই 
ভ�বাঙনর ইচ্ায় হয় । গর ভ�বান বদঙয়ঙছন, গসোই ত রঙথষ্, আবম 
গসো বনঙয় সন্তুষ্ ।”

শ্রীধর প্রভুর কথা শুনঙল বনমাই অতম্যন্ত েুবি হঙয় বলঙলন, 
“শ্রীধর, গতামার কাঙছ এত বড় ধন আঙছ বকন্তু তুবম এই ধনো লবুকঙয় 
লবুকঙয় বনঙজ গভাজন করছ, আর কাউঙক বদচ্ না । তুবম গলাকঙক 
বঞ্চনা করছ !”
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বনঙজর প্রিংসা শুনঙত না গচঙয়, শ্রীধর প্রভু বলঙলন, “শুন, ঘঙর 
রাও, এ সব পা�ঙলর মত কথা বঙল দরকার গনই । আমাঙক গতামার 
সঙ্ দ্্বে করা উবচত নঙহ ।”

“আবম গতামাঙক এই ভাঙব গছঙড় গদব না । বল, তুবম আজ কবী 
আমাঙক গদঙব ?”

“রা ইচ্া গতামার, গসোই বনঙয় নাও । রা আবম বববক্র কবর, গসো 
তুবম জান, দামোও জান ।”

“গতামার রা গপাতা ধন আঙছ, এেন তা থাকুক, বর্ম্মমাঙন ববনা 
দাঙম গথাড়, কলা ও গমাচা ত দাও—রবদ গদঙব, তাহঙল আবম কথা 
বদবচ্, গতামার সঙ্ কন্দল আর করব না ।”

বকছু ভয় গপঙয় শ্রীধর প্রভু ভাবঙলন, “এই ববপ্র গছঙলঙক আবম 
রবদ ‘না’ বলব, ও আমাঙক গবাধ হয় মারঙতও পাঙর, আর মারঙল 
আবম বক করব ? বজবনসো না বদঙয়ও পাবর না, এবং প্রবত বদন 
ওঙক ববনামঙূলম্য সব বকছু বদঙতও পাবর না । বক করব  আবম ?” 
গিি পরম্মম্যন্ত বতবন বঠক করঙলন, “রবদ একজন ব্রাহ্মি আমার কাঙছ 
বকছু বভক্ষা করঙছ, আমার ক্ষবত বক ?আমাঙক গসো বদঙতই হঙব, 
গসো আমারই ভা�ম্য ।”

তেন শ্রীধর প্রভু বলঙলন গর, বনমাই সব বকছু ওর কাছ গথঙক 
বনঙত পাঙরন, ববনা মঙূলম্য  । 

আর এক বদন বনমাই শ্রীধর প্রভুর ঘঙর এঙস তাঁর কাঙছ এক গ্াস জল 
চাইঙলন । বকছু লর্া গপঙয় শ্রীধর প্রভু বলঙলন গর, ঘঙর বঠক মত গ্াস বছল 
না আর গর গ্াস বছল, তার বভতঙর বছদ্র । ভাবগ্রাহবী ভ�বান্ শ্রীবনমাইসুন্দর 
আপবর্ করঙলন না—এই গভঙ্ গ্াস বদঙয় জল পান করঙলন ।

রজতির পদাথ ম্ম রেভু গহিমজত খায় ।
গ�াক্ট নহজলও অরজতির উলক্ট’ িা চায় ॥ (চচঃ ভাঃ ২/৯/১৮৫)

কৃষ্ বনঙজই বঙলন, “আবম অভঙক্র হাত গথঙক বকছু গনব না । গর 
আমার গসবা কঙরন, আবম তাঁর হাত গথঙক সব বকছু গ্রহি কবর । রবদ 
গকউ আমাঙক বকছু ভবক্ সহকাঙর গদন, গসোই আমার রঙথষ্ ।” কৃষ্ 
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কলার গোসা ববদুঙরর স্ত্রবীর হাত গথঙক গেঙয় বনঙলন, সুদামা ববঙপ্রর 
কাঙছ বচড়া গেঙয় বনঙলন, বকন্তু বতবন কেনও দুঙরম্মাধঙনর রাজঙভা� 
গেঙত রাবজ হঙলন না । সব চাইঙত গববি কথা হঙচ্ গর, রা বকছু গদওয়া 
হয়, সব বকছু হৃদয় বদঙয় বদঙত হঙব । রবদ আপনারা হৃদয়, মন, প্রাি 
বদঙয় গসবা করঙত পাঙরন, গসো গতা রঙথষ্ । গলাক অঙনক বাহ্য বজবনস 
করঙত পাঙর, বকন্তু গসো গসবা হঙতও পাঙর, না হঙতও পাঙর । গসবা 
করঙল হৃদয়, মন, প্রাি বদঙয় করঙত হঙব । গসো হঙচ্ মলূ বজবনস । 
তার প্রমাি আমরা শ্রীধর প্রভুর কাঙছ পাই—তাঁঁর বকছু বছল না, গকান 
ধনঙদৌলত, গকান োকা-পয়সা, জ্ান-পাবডিতম্য বছল না, বঠক মত ঘরও 
বছল না বকন্তু গর তাঁর হৃদঙয় প্রবীবত বছল, গসো মহাপ্রভু আনন্দ কঙর 
গ্রহি করঙলন । বতবন বছঙলন মহাপ্রভুর বড় গসবক ।

(চচঃ ভাঃ ২/৯/২৩৪-২৩৫, ২৩৯-২৩৮)

এক বদন বনমাই শ্রীধর প্রভুঙক বর বদঙত চাইঙলন । বতবন শ্রীধর 
প্রভুঙক বজজ্াসা করঙলন, “শ্রীধর, তুবম কবী বর চাও ? বল আমাঙক ।”

শ্রীধর প্রভু হাত গজাড় কঙর বলঙলন, “প্রভু, আবম গকান বর চাই 
না । রবদ গতামার আমাঙক বর বদঙত হঙবই, তাহঙল এই বরো আবম চাই :

গর ব্রাহ্মণ �াক্ড’ ক্িল গমার গখালা-পাত ।
গস ব্রাহ্মণ হউ� গমার েন্ েন্ িাথ ॥
গর ব্রাহ্মণ গমার সজঙ্গ �ক্রল �ন্ল ।
গমার রেভু হউ� তাঁর চরণর�ুল ॥ (চচঃ ভঃ ২/৯/২২৫-২২৫)

গসো বঙল শ্রীধর বাহু তুঙল কাঁদঙত কাঁদঙত উহর্স্বঙর কবীর্ম্মন 
করঙত লা�ঙলন ।

গর বদন মহাপ্রভু সন্ম্যাস বনঙলন, গসই বদঙনর আঙ�র বদঙন সমস্ 
ভক্বনৃ্দ সমঙবত হঙয়বছঙলন িচবীমাতা ও বনমাই ববশ্বম্ঙরর �ঙৃহ । 

ক্� �ক্রজব ক্বদ্া ধি, রূপ, রি, �ুজল ।
অহকোর বাক্ড’ সব পডজয় ক্ির্ূম্ম জল ॥
�লা মলূা গবক্চয়া শ্রীধর পাইলা রাহা ।
গ�াক্ট�জল্প গ�াটবীশ্বর িা গদক্খবা তাহা ॥

গদক্খ’ মখূ ম্ম দক্রদ্র সুেজিজর হাজস ।
�ুভিবীপাজ� রায় গসই ক্িে-�র্ম্ম জদাজি ॥
নবষ্ণব ক্চক্িজত পাজর �াহার ি�ক্ত ।
আেজয় স�ল ক্সক্দ্ধ, গদখজয় দু� ম্মক্ত ॥ 
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সবাই এঙসবছঙলন, শ্রীধর প্রভুও ওই বদন এঙসবছঙলন । এঙস বতবন 
বনমাইঙক একো লাউ বদঙয়বছঙলন । লাউো বনঙয় বনমাইঙয়র মনো 
�ঙল গ�ল, বতবন ভাবঙলন, “শ্রীধর, আবম সারা জবীবন গতামার 
কাছ গথঙক কলা-গথাড়-গমাচা ইতম্যাবদ গকঙড় বনঙয়বছ, চুবর কঙরবছ 
আর তুবম এই গিি রাঙত এই লাউ আমার জন্য বনঙয়ছ । আবম গসো 
অস্ববীকার করঙত পাবর না । তুবম আমার বনতম্য দাস, শ্রীধর । গতামাঙক 
বববভন্ ভাঙব পরবীক্ষা কঙর আবম গদেবছ গতামার গকান অহংকার 
গনই । গতামার গসবা, ভবক্ ও গপ্রঙম গতামার কাঙছ আবম ঋিবী ।” 
রেন একেু পঙর আর গকউ দুধ বনঙয় এঙসবছঙলন, তেন মহাপ্রভু 
িচবীমাতাঙক অনুঙরাধ করঙলন, “মা, ওই লাউঙক বনঙয় লাউঙয়র 
পাঙয়স (দুগ্ধ-ললিকবী—দুধ ও বচবন বমবিঙয় বসদ্ লাউ) চতবর কর ।” 
গসই লাউঙয়র পাঙয়স বতবন ওই রাঙত গ্রহি করঙলন ।

রেন মহাপ্রভু সন্ম্যাস বনঙয়বছঙলন, গ�ৌরা্ মহাপ্রভুর দি ম্মন ববনা 
থাকঙত না গপঙর, শ্রীধর প্রভু প্রবত বছর ভক্�ঙির সঙ্ পুরবীঙত রাত্রা 
করঙতন, প্রভুর দি ম্মন করবার জন্য ।

এই জ�ঙত গলাঙকরা ভ�বাঙনর পজূা কঙরন বতন ভাঙব—গকউ 
ভ�বাঙনর পজূা কঙরন ভঙয়র জন্য, গকউ পজূা কঙরন কারি তাঁর বকছু 
কামনা-বাসনা আঙছ (তাঁরা ভ�বাঙনর কাঙছ সব সময় বকছু চান, সব 
সময় ববিঙয়র প্রবত আসবক্ হঙয় থাঙকন), আর গকউ ভ�বাঙনর পজূা 
কঙরন কতম্মবম্যর জন্য (তাঁরা ভাবঙছন, “গরঙহতু আমরা কৃঙষ্র বনতম্য 
দাস, গসঙহতু আমাঙদর কৃষ্ পজূা করঙত হঙব”) । বকন্তু গসো সব বঠক 
নয়—গুরু, চবষ্ব, ভ�বাঙনর গসবা করঙত হঙব গস্হ, ভালবাসার 
জন্য, প্রভুর শ্রীচরঙি আসবক্র জন্য । তাহঙল গসো আসল গসবা হঙব ।

তাই বহু ভাঙ�ম্যর �ঙল, আমাঙদর শ্রীগুরুপাদপঙদ্মর অসবীম কৃপায় 
এই বনতম্য পববত্র স্াঙন এঙস, আমরা শ্রীধর প্রভুর গুি-মবহমা কবীর্ম্মন 
কঙর এই শ্রী�ঙৃহ ধবূলকিা মাথায় বনঙয় প্রাথ ম্মনা কঙর থাবক গর, আমরা 
এক বদন সরল ভাঙব, সব ববিয় গছঙড় বদঙয়, হৃদয় বদঙয়, ভালবাসা 
বদঙয় আমাঙদর গুরু-চবষ্ব-ভ�বাঙনর গসবা করঙত পাবর । 
শ্রীঙোলাঙবচা শ্রীধর প্রভু বক জয় । শ্রীনবদ্বীপধাম পবরক্রমা বক জয় ।
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শ্রীঙ�ৌরসুন্দঙরর আববভম্ম াব-বতবথ প্রবত বৎসর জ�ঙত 
অবতবীি ম্ম হইঙলও আমরা অঙনঙকই আমাঙদর গচতঙনর 
ববৃর্ঙত শ্রীঙ�ৌরাববভম্ম াঙবর আসন অবধবষ্ত কবরঙত পাবর না 
গকন ?—শ্রীঙ�ৌরাববভম্ম াঙবর তাৎপরম্মম্য ও ঔদারম্মম্য হৃদয়্ম কবর 
না গকন ?—‘গ�ৌর’ বম্যতবীত অন্য ববিয়—গ�ৌর-গসবা বম্যতবীত 
অন্য অবভলাি—‘গ�ৌরনাম’, ‘গ�ৌরকাম’ ও ‘গ�ৌরধাম’-গসবা 
বম্যতবীত অন্য উপায় ও উঙপঙয়র জন্য আগ্রহবববিষ্ হই গকন ?—
শ্রীঙ�ৌরসুন্দঙরর বিক্ষাই একমাত্র একায়ন-বিক্ষা ববলয়া বরি কবর 
না গকন ?

এই সমযোর উর্র বদয়াঙছন,—‘শ্রীহচতন্যচঙন্দ্রাদয়নােক’-
কার শ্রীল কবরকি ম্মপুর—“তবহম্ম কথং তহত্রঙবাদারমঙত রমঙত ন 
সর্ম্ম ঃ ?

“ববববধবাসনা সনাঙথাবহ গলাঙকা গলাঙকার্ঙর বত্ম্ম বন 
কথং সর্ম্ম  এব প্রবর্ম্মতাং । বাসনাবদ্া শ্রদ্াশ্রয়বত বহ গভদকতাং 
মঙতবরবত ।”

অথ ম্মাৎ গকহ বজজ্াসা কবরঙতঙছন,—গহ ববদ্ান ! 
শ্রীহচতন্যচঙন্দ্রর বসদ্ান্ত ও ববচারই রবদ একমাত্র সার্ম্ম জনবীন, 
সার্ম্ম কাবলক ও সার্ম্ম বত্রক অবদ্তবীয় উদার বসদ্ান্ত হয়, তঙব গকন 
দুবনয়ার সকল গলাকই গসই বসদ্ান্ত গ্রহি না কবরয়া অন্যান্য বহু 
মত ও বহু পথ গ্রহি কবরঙত রান ? ইহাঙত সঙন্দহ হয় ঐ সকল 
মত এবং পথও ববুি পারমাবথ ম্মক রাঙজম্যরই এক একবে গসাপান ! 
তদুর্ঙর ববলঙতঙছন,—তাহা নঙহ—তাহা নঙহ, সতম্য—এক ; 
সতম্যসূরম্মম্য এক পরূ্ম্ম হিঙলই উবদত হন ; পরূ্ম্ম বদক—একবেমাত্র ; 
পবচিম বদক, দবক্ষিবদক, উর্রবদক—এই সকল পরূ্ম্ম বদক নঙহ বা ঐ 
সকল বদঙক �মন কবরঙল গকহ পরূ্ম্ম বদঙক �মন কবরঙত পাবরঙবন 
না, বরং পরূ্ম্ম বদক অবধকতর দঙূরই পবড়য়া থাবকল । গসই একমাত্র 
অবদ্তবীয় বসদ্ান্ত গ্রহি না কবরবার কারি আঙছ । গভা�-গমাক্ষ 
প্রভৃবত ববববধ বাসনারকু্ মনুষ্য�ি বক প্রকাঙর গসই গলাকাতবীত 
পঙথ প্রবরৃ্ হইঙব ? বাসনারকু্ শ্রদ্াই বভন্ মবত জন্মাইয়া থাঙক ।

—গ�ৌঙড়ৌয় গথঙক



শ্রীসবীমন্তদ্বীপ
— শ্বণম্ —

রুদ্রদ্বীপ সবীমন্তদ্বীপ

গ�াদ্রুমদ্বীপ
গম

াদদ্রু
মদ্

বীপ

গকালদ্বীপঋতুদ্বীপ

মধ
ম্যদ্বী

পজহ্ণদ্বীপ
শ্বণম্

অন্তদ্্তীপঅন্তদ্্তীপ

সেম্যম্

পাদ-সবনম্অর্ম্ম নম্

আত্বনঙবদনম্আত্বনঙবদনম্

কবীর্ম্ম নম্

বন্দনম্ স্মর
িম্

দাযে
ম্



শ্রীসবীমন্তদ্বীজপর মক্হমা

পবরক্রমা মা� ম্ম অনুসরি করঙত করঙত আমরা শ্রীঅন্তদ্্তীপ পার  
কঙর শ্রীসবীমন্তদ্বীপ প্রঙবি কঙরবছ । শ্রীল ভবক্ববঙনাদ ঠাকুর তাঁর 
শ্রীনবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য গ্রঙন্থ এই দ্বীঙপর মবহমা বি ম্মন কঙরবছঙলন :

শ্রীনবদ্বীপধাম পবরক্রমা করঙত করঙত বনতম্যানন্দ প্রভু শ্রী জবীব 
গ�াস্বামবী প্রভুর সঙ্ এই বসমবুলয়া গ্রাঙম এঙসবছঙলন । গসোঙন এঙস 
বনতম্যানন্দ প্রভু বলঙলন: এই ত বনচিয় সবীমন্তদ্বীপ । পঙর �্া এই দ্বীপ 
গ্রাস করঙব, শুধু মাত্রা এই স্ানবে দৃশ্মান থাকঙব ।

এক বদন সতম্যরঙু� বিবজবী মহারাজ গ�ৌরাঙ্র নাম করঙত করঙত 
নতৃম্য করঙত লা�ঙলন । তাঁর অবস্া গদঙে পার্ম্ম তবী এঙস বজজ্াসা 
করঙলন, “তুবম সব সময় ‘হা গ�ৌরা্ ! হা গ�ৌরা্ !’ বঙল ডাকছ 
গকন ? গস গ�ৌরা্ গক ? গতামার নতৃম্য গদঙে এবং গ�ৌরাঙ্র নাম শুঙন 
আমার মন �ঙল রায় । আবম মঙন কবর গর, গর সব মন্ত্রতন্ত্র আবম আঙ� 
শুঙনবছ, গস সব জবীঙবর জঞ্জাল ! তুবম এই গ�ৌরাঙ্র সম্বঙন্ আমাঙক 
বঙল দাও, আবম গের পাই গর, ওঁঙক গসবা করঙল আবম প্রাি পাব ।”

পার্ম্ম তবীর কথা শুঙন মহাঙদব বলঙলন, “তুবম আবদ িবক্, 
শ্রীরাধার অংি, তাই আবম গতামাঙক সব েুঙল বঙল গদব । কবলরঙু� 
রাধার কাবন্ত ও ভাব বনঙয় কৃষ্ মায়াপুর গ্রাঙম অবতবীি ম্ম হঙবন । বতবন 
কবীর্ম্মনরঙ্ মর্ হঙয় সবাইঙক গপ্রমরত্ন ববচার ববনা ববস্ার করঙবন । 
প্রভুর প্রবতজ্া মঙন কবর আবম গপ্রঙমর দ্ারা ববঙভার হঙয় পবড় । মন 
ধরঙত না গপঙর আবম কািবী গছঙড় বদঙয় মায়াপুর ধাঙম এঙস �্ার 
তবীঙর একবে গছাে কুবেঙর গ�ৌরাঙ্র ভজন করঙত বস্র করলাম ।

বিবজবী মহারাঙজর কথা শুঙন পার্ম্ম তবী গদববী সবীমন্তদ্বীঙপ এঙসবছঙলন 
এবং শ্রীঙ�ৌরাঙ্র রূঙপ ধম্যান করঙত লা�ঙলন । গ�ৌরাঙ্র নাম করঙত 
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করঙত তাঁর হৃদঙয় গপ্রম উৎপন্ হল । বতবন মন আর বস্র রােঙত 
পারঙলন না । অবঙিঙি গ�ৌর তাঁর সাপিম্মঙদর সঙ্ পার্ম্ম তবীর কাঙছ এঙস 
হাবজর হঙয় বজজ্াসা করঙলন, “পার্ম্ম তবী তুবম কবী চাও ? তুবম এোঙন 
এঙসছ গকন ?” অধবীর হঙয় প্রভুর শ্রীচরঙি প্রিাম কঙর পার্ম্ম তবী গদববী 
উর্ঙর বলঙলন, “প্রভু, তুবম জ�ঙতর জবীবন, তুবম আমার প্রািনাথ । 
তুবম সব জ�ঙতর প্রবত করুিা, গস্হ ও ভাঙলাবাসা প্রদান কর বকন্তু 
আমার প্রবত তুবম এত বনষু্র ! তুবম আমাঙক এত বনষু্র গসবা বদঙয়ছ—
আবম গতামার ববহর্ুম্ম ে জবীবঙক বন্ন কবর । আবম তাই কবর বকন্তু আবম 
গতামার কৃপা গথঙক ববঞ্চত ! গলাঙক বঙল গর, রথা কৃষ্ তথা মায়ার 
গকান স্ান গনই—আবম গতামার কাছ গথঙক একবার বববচ্ন্ হঙয় 
পঙড়বছ । কঙব ও কবী কঙর আবম গতামার লবীলা গদেঙত পাব ? তুবম 
গকান উপায় না বদঙল আবম বনরাি হঙয় পড়ব ।”—এই কথা বঙল 
পার্ম্ম তবী গদববী তেন গ�ৌরাঙ্র পদধবূল বনঙজর সবীমঙন্ত মাবেঙয় বদঙলন । 
ওোন গথঙক এই জায়�া শ্রীসবীমন্তদ্বীঙপর নাঙম প্রবসদ্ হঙয়বছল , তব ু
জ্ানহবীন গলাক এেনও এই স্ান বসমবুলয়া-গ্রাম বঙল থাঙক ।

পার্ম্ম তবীর কথা শুঙন মহাপ্রভু বলঙলন, “গহ পার্ম্ম তবী, তুবম আমার 
বভন্ িবক্ নও । তুবম সঙর্ম্ম শ্বরবী, তুবম আমার সহচরবী । গতামার দুই 
রূপ আঙছ—স্বরূপ-িবক্ঙত তুবম আমার রাবধকা, আর ববহর্া-
রূঙপ রাধা গতামাঙত ববস্ার কঙর । গতামার ববনা আমার লবীলা 
অসম্ব—গরা�মায়ারূঙপ তুবম আমার লবীলাঙত সব সময় উপবস্ত 
হও । ব্রঙজ তুবম গপৌি ম্মমাসবীরূঙপ বনতম্য লবীলা কর, নবদ্বীঙপ তুবম 
গপ্রৌঢ়মায়ারূঙপ গক্ষত্রপাল বিবজবী মহারাঙজর সঙ্ থাক ।”—এো 
বঙল মহাপ্রভু অদৃষ্ হঙয় পড়ঙলন । 

এই কথা সব সময় হৃদঙয় গরঙে গ�ৌঙরর গসবার জন্য পার্ম্ম তবী গদববী 
বসমবন্তনবী-গদববী-রূঙপ সবীমন্তদ্বীঙপ এবং গপ্রৌঢ়মায়া-রূঙপ মায়াপুঙর 
থাঙকন । গসো হঙচ্ শ্রীসবীমন্তদ্বীঙপর মাহাত্ম্য ।

জয় শ্রীসবীন্তদ্বীপ বক জয় । জয় শ্রীল গুরুমহারাজ বক জয় ।
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দয়াল বনতাই চচতন্য ব’গল নাচ্ গর আমার মন
(একবার) নাচ্ গর আমার মন নাচ্ গর আমার মন ॥
(এমন দয়াল গতা নাই গহ, মার গেঙয় গপ্রম গদয়)
ওঙর অপরাধ দঙূর রাঙব পাঙব গপ্রম ধন !

(অপরাঙধর ববচার গতা নাই গহ)
তেন কৃষ্নাঙম রুবচ হঙব ঘুবচঙব বন্ন ।

(অনুরা� গতা হঙব গহ)
তেন অনায়ঙস স�ল হঙব জবীঙবর জবীবন ॥

(চনঙল জবীবন গতা বমঙছ গহ)
কৃষ্-রবত ববনা জবীঙবর জবীবন গতা বমঙছ গহ
গিঙি বনৃ্দাবঙন রাধাশ্াঙমর পাঙব দরিন ॥

গ�ৌর-কৃপা হঙল গহ



চাঁদ �ােবীর উদ্ধারণ

পবরক্রমা করঙত করঙত আমরা শ্রীগুরুপাদপঙদ্মর কৃপায় এব�ঙয় 
ব�ঙয় চাঁদ কাজবীর সমাবধ মবন্দঙর এঙসবছ । গর কাজবীর ন�ঙর এই সমাবধ 
মবন্দর উপবস্ত, গস ন�রো মথরুা গথঙক অবভন্ । কৃঙষ্র ব্রজলবীলায় গর 
কংস নাঙম প্রবসদ্, বতবন গ�ৌরলবীলায় চাঁদকাজবীর নাম গপঙয়বছঙলন ।

এক বদন শ্রীবাস পবডিঙতর �ঙৃহর পাঙি ব�ঙয় ববধর্্তী কাজবী 
ভক্�ঙির কবীর্ম্মন শুনঙত গপঙলন । ববরক্ হঙয় বতবন বাবড় প্রঙবি 
করঙলন এবং মদৃ্ গভঙ্ বদঙয় সবাইঙক ভয় গদোঙলন, “গতামাঙদর 
এই সব কবীর্ম্মন বন্ করঙত হঙব ! কবীর্ম্মন বন্ না করঙল আবম 
তেন গতামাঙদরঙক আঙরা গবিবী িাবস্ গদব !” সবাই ভয় গপঙয় 
বনমাই পবডিঙতর কাঙছ এঙস তাঁঙদর দুঃে জাবনঙয় বদঙলন । কাজবীর 
অতম্যাচাঙরর কথা শুঙন মহাপ্রভু হঠাৎ গরঙ� উঠঙলন এবং ভক্�িঙক 
বলঙলন, “সবাইঙক বঙল দাও গর, সন্ম্যার সময় সবাইঙক এক এক দবীপ 
বনঙয় গববড়ঙয় গরঙত হঙব । আজ আমরা প্রবত ন�ঙর সঙ্কবীর্ম্মন করব !” 
এই আঙদি সর্ম্ম ত্র গঘাবিত হল এবং সন্ম্যার সময় লক্ষ লক্ষ গলাক 
অসংেম্য প্রদবীপ জ্াবলঙয় গববড়ঙয় পড়ল—তেন সবাই ভক্�িঙক বনঙয়, 
গোল-করতাল বনঙয়, মহাপ্রভু মহা-ন�র-সঙ্কবীর্ম্মন শুরু করঙলন । 
গর গ্রাঙম মহাপ্রভু তাঁর দঙলর সঙ্ প্রঙবি করঙলন, তথায় স্ত্রবী-বদৃ্-
বালকাবদ সবাই বাবড় গছঙড় বদঙয় মহাপ্রভুর চরঙি প্রিাম করঙত এঙস 
গ�ঙলন । এো গদঙে সব পািবডি�ঙির হৃদয়জ্ালা উবদত হল ।

কবীর্ম্মন করঙত করঙত তাঁরা সঙ্ সঙ্ চাঁদ কাজবীর বাবড়ঙত গপৌঙঁছ 
গ�ঙলন । ঘঙরর জানালার �াক বদঙয় চাঁদ কাজবী বভড়ো গদঙে ভয় 
গপঙলন এবং বাবড়র মঙধম্য ঢুঙক ব�ঙয় দরজা বন্ কঙর গ�লঙলন । 
মহাপ্রভু আঙদি বদঙলন দরজা গভঙ্ গ�ঙল বদঙত ।
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তেন, কাজবীর ঘঙরর বভতঙর এঙস মহাপ্রভু বলঙলন, “কবী বম্যাপার ? 
আমরা আপনার বাবড়র অবতবথ আর আপবন আমাঙদরঙক গদঙে 
ঘঙরর বভতঙর ঢুঙক ব�ঙয়ঙছন ? আপনার ধঙর্ম্ম  এো আঙছ গর, বাবড়ঙত 
অবতবথ এঙস গ�ঙল, লবুকঙয় থাকঙত হঙব  ?”

“না, গসো গনয় । আবম ভাববছ গর, আপনারা রা� কঙর 
এঙসবছঙলন, তাই আবম ভয় গপঙয়বছলাম ।”

“ভয় পাওয়ার কবী দরকার ? আমরা আপনার সঙ্ কথা বলঙত 
এঙসবছ ।”

“তাই গদেবছ । প্রভু, একো কথা বলব ?”
“বলনু ।”
চারবদঙক তাবকঙয় এবং ঘন বভড়ো গদঙে চাঁদ কাজবী আঙস্ আঙস্ 

বলঙলন, “মাঙন, একো কথা আপনাঙক গ�াপঙন বলব ?”
মহাপ্রভু বলঙলন, “এরা সবাই আমার বনঙজর গলাক, এঙদর 

সামঙন বলনু না ।”
“গর বদন আবম মদৃ্ গভঙ্বছলাম, গস বদনো আবম রেন ঘুবমঙয় 

বছলাম তেন ঘুঙমর মঙধম্য এক বসংহ আমার বুঙক লাব�ঙয় উঠঙলন । 
নে বদঙয় বুঙকর মঙধম্য চপ বদঙয় ওই নরবসংহ বলঙলন, ‘তুবম মদৃ্ 
গভঙ্ বদঙল বঙল আজঙক আবম গতামার বুক গচঙর গ�লব !’ ওর বড় 
বড় বসংঙহর মত নে গদঙে আবম একবার গচাে বন্ করলাম । তেন 
গস বলঙলন, ‘কবী ? ভয় গপঙয়ছ ? আবম এইবার গতামাঙক গমঙর 
গ�লব না, বকন্তু রবদ তুবম আবার ভঙক্র ববঙরাধবী বকছু করঙব, তাহঙল 
আবম এো আর সহ্য করব না—গতামাঙক ও গতামার সারা বংি ধ্বংস 
করব ।’ গসো বঙল নরবসংহ চঙল গ�ঙলন, বকন্তু ওই গদেুন, আমার 
বুঙক এেনও নঙের বচহ্ণ রঙয়ঙছ ।”—তেন পাঞ্জাবব েুঙল বদঙয় চাঁদ 
কাজবী বনঙজর বুক সবাইঙক গদোঙলন । বচহ্ণো গদঙে সবাই তাঁঙক 
ববশ্বাস করঙলন । 

কাজবী বলঙলন, “আবম এই কথা কাউঙক ববল বন, বকন্তু পঙরর 
বদন একজন ভৃতম্য আমার কাঙছ এঙস বলঙলন গর, ও কবীর্ম্ম ন বন্ 
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করঙত ব�ঙয়বছল বকন্তু হঠাৎ ওর মুঙে আগুন গলঙ�ঙছ—ওর দাবড় 
পুঙড় গ�ল আর আগুঙন �াঙল গ�াস্কা হঙয়ঙছ ! তারপর আর একজন 
ভৃতম্য এঙস একই কথা বঙল বদল । তারপর আঙরা একজন । আবম 
ওদঙরঙক বললাম কবীর্ম্ম ন বন্ করঙত গরঙত আর হঙব না, ঘঙর ব�ঙয় 
গসোঙন বকছু বদন বঙস থাক । তেন, বকছু বদন পর কঙয়ক জন রবন 
গলেচ্ আমার কাঙছ এঙস নাবলি করঙত লা�ল গর, বহনু্দ ধর্ম্ম  গবঙড় 
রাঙচ্ এবং সর্ম্ম ত্র ‘হবর হবর’ গিানা হয় ! বহনু্দ গলাকগুঙলাও আমার 
কাঙছ এঙস নাবলি করঙছ গর, বনমাই পবডিঙতর প্রভাঙব এেন সব 
নবীচু জাবত ভ�বাঙনর নাম করঙছ—সবাই সারা ক্ষি ‘হঙর কৃষ্ হঙর 
কৃষ্’ বঙল থাঙক—আর এই পাঙপর �ঙল ভ�বাঙনর নাম মবলন হঙয় 
রাঙব, নাঙমর িবক্ কবম রাঙব । বহনু্দ গলাক বঙল গর, ওরা নবদ্বীপ 
গছঙড় বদঙয় এোন গথঙক পাবলঙয় রাঙব । সবাই এঙস বঙল, ‘তুবম এই 
গ্রাঙমর মাবলক, তুবম বনমাইঙক এোন গথঙক তাবড়ঙয় দাও !’ আবম 
সবাইঙক ববল, ‘বনঙজর বাবড় রাও, আবম গদেব ।’ বকন্তু আমার মঙন 
হঙচ্ গর, তুবম সাক্ষাৎ ভ�বান ।”

এই সব কথা শুঙন মহাপ্রভু েুব েুবি হঙলন । কাজবীর �া স্পি ম্ম কঙর  
মহাপ্রভু হাবসমঙুে বলঙলন, “গতামার মঙুে কৃষ্নাম—এ বড় বববচত্র, 
পাপক্ষয় গ�ল, চহলা পরম পববত্র । গরঙহতু তুবম কৃষ্ নাম কঙরছ, 
গসঙহতু তুবম পববত্র হঙয় গ�ঙল, গতামার সব পাপ দঙূর গ�ল ।”

মহাপ্রভুর কথা শুঙন চাঁদ কাজবী কাঁদঙত শুরু করঙলন এবং 
মহাপ্রভুর শ্রীচরঙি পঙড় গ�ঙলন । গসইভাঙব উদ্ার গপঙয় বতবন ভক্ 
হঙয় গ�ঙলন । আজঙকও আমরা গদেঙত পাই গরমন, কৃষ্-নাম 
প্রভাঙব সারা পবৃথববীর গলাক এেন ভক্ হঙয় কৃষ্ নাম করঙছ ।

পঙর একবার মহাপ্রভু হবরদাস ঠাকুরঙক বজজ্াসা করঙলন, 
“এই কবলরঙু� রবন�ি বক কঙর বনস্ার পাঙব ?” হবরদাস ঠাকুর 
বলঙলন, “নামাভাঙস মবুক্ পাইঙব ।” ‘হঙর কৃষ্’ বলঙল, কৃষ্ বনঙজ 
আপনাঙদরঙক রক্ষা করঙবন—আপনাঙদর আবার কুকুর, ববড়াঙলর 
গদহ গপঙত হঙব না, আপবন এই জড় জ�ৎ গথঙক গরহাই পাঙবন । 
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গসো হঙচ্ হবরনাঙমর �ল বকন্তু কৃষ্নাম করঙল অপরাধ আসঙত 
পাঙর আর বকন্তু বনতাই-গ�ৌঙরর নাম করঙল অপরাঙধর ববচার 
গনই । বনতম্যানন্দ প্রভু অপরাঙধর গকান ববচার কঙরন না, শুধুমাত্রা 
বনষ্পেভাঙব তাঁর নাম বঙল ডাকঙল, সব নাঙমর �ল এঙস রায় । 

গসইভাঙব, মহাপ্রভু চাঁদকাজবীঙক গপ্রমধন বদঙয় চবষ্ব করঙলন । 
শ্রীল ভবক্ববঙনাদ ঠাকুর বলঙলন গর, “গসো হঙচ্ ব্রজ ও নবদ্বীঙপর 
মঙধম্য পাথ ম্মকম্য—রারা কৃষ্লবীলায় অপরাধবী, তারা বনর্ম্ম াি পায়, 
আর রারা গ�ৌরলবীলায় অপরাধবী, তারা গপ্রমরত্ন ধন পায় । অতএব 
গ�ৌরলবীলা সঙর্ম্ম াপবর হয় । অপরাধ থাকঙল কৃষ্নাম, কৃষ্ধাম প্রভৃবত 
বদ্জবীবঙক বহু বদন পঙর উদ্ার কঙর বকন্তু গ�ৌরধাম, গ�ৌরনাম, 
গ�ৌররূপ, গুি, পবরকর চববিঙষ্ম্য গকান অপরাধ মঙন কঙর না—তারা 
সবাইঙক অনায়াঙস উদ্ার কঙর, গকান অপরাধ গসোঙক দমন করঙত 
পারঙব না । গর এই চাঁদকাজবীর সমাবধ দি ম্মন লাভ করঙব, তার সব 
দুঃে-বম্যাবধ দঙূর সঙর রায় ।”

তাই এই চাঁদ কাজবীর সমাবধ স্াঙন এঙস আমরা চাঁদ কাজবীর চরঙি 
প্রিাম কঙর মহাপ্রভুর লবীলা স্মরি করঙত করঙত প্রভুর কৃপা-গসবা 
লাভ করবার জন্য প্রাথ ম্মনা করবছ ।

জয় চাঁদ কাজবী বক জয় ।
শ্রীবনমাই পবডিত বক জয় ।
হবরনাম সঙ্কবীর্ম্মন বক জয় ।

শ্রী নবদ্বীপ ধাম পবরক্রমা বক জয় ।
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শ্রীে�ন্নাথজদজবর মক্ন্র

আমাঙদর পবরক্রমার প্রথম বদঙনর গিি জায়�া হঙচ্ এই মঙনারম  
স্ান গর, িঙ্খববিক-ন�র বা শ্রীিরডা্ নাঙম প্রবসদ্ । এোঙন 
শ্রীজ�ন্াথঙদব, শ্রীবলঙদব প্রভু ও শ্রীসুভদ্রা মায়বী িবর�ঙির সঙ্ 
বসবাস কঙরন (িবর মাঙন প্রাচবীন বিকাবর জাবত রাঙদর সঙ্ জ�ন্াথ 
প্রথম থাকঙতন, পুরবী ধাঙম আসার আঙ�) ।

শ্রীল ভবক্ববঙনাদ ঠাকুর শ্রীনবদ্বীপধাম মাহাঙত্ম্য বলঙেঙছন : 
“এক সময় রেন রক্বাহু নাঙম একজন মসুবলম সুবাদার পািডিবী বম্যবক্ 
ওবড়িায় বববভন্ অতম্যাচার কঙর গভা� করঙতন, তেন প্রভু এোঙন 
িবর�ঙির সঙ্ এঙসবছঙলন এবং ওই সময় গথঙক এোঙন বনতম্যকাল 
ধঙর বসবাস কঙরন । এই স্ান অবভন্ শ্রীপুরুঙিার্মঙক্ষত্র ।”
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�াল্গুনবী পবূি ম্মমাঙক আমরা বাংলার গলাক অভম্যথ ম্মনা কবর বঙে, 
বকন্তু গসই অভম্যথ ম্মনা কতো চহতুকবী আর কতোই বা অহহতুকবী, 
তাহা সুধবী�ঙির ববচারম্মম্য । ঋতুরাজ নব-বসন্ত আমাঙদর কাম বদ্ম্ম ন 
করুক, বসন্তদতূ গকাবকঙলর কাকবল আমাঙদর কঙি ম্ম স্ব�্তীয় সুধা 
বিম্মি করুক, বসঙন্তর প্রকৃবত লক্ষবী আমাঙদর প্রাকৃত সাবহঙতম্যর 
নব উপহার সৃবষ্ করুক বকংবা ধন-ধাঙন্য বসুন্রাঙক অবধকতর 
সুঙভা�ম্যা কবরয়া তুলকু—এইরূপ আিার স্বনে গদবেয়া আমরা 
�াল্গুনবী পবূি ম্মমাঙক অভম্যথ ম্মনা কবর ; অথবা বালক-বাবলকা—
গপ্রবমক-গপ্রবমকা-�ঙির সামাবজক �াঙ্াৎসঙবর আ�মনবী বার্ম্ম ার 
পতাকা লক্ষা কবরয়া �াল্গুনবী পবূি ম্মমার প্রবত অবভনন্দন জ্াপন 
কবর ; না হয়, েুব গজার এই বতবথ ম্মবেঙক গকান ববীর বা নায়ক—
বরবন আমাঙদর অবাস্ব বস্তুতন্ত্র-জ�ঙতর গকান প্রকার সামাবজক 
বা বম্যবহাবরক সুববধাবাঙদর উপঙঢৌকন গরা�াইয়াঙছন, তাঁহারই 
জন্মবতবথর স্মারকরূঙপ তাঁহার পজূা কবরবার পবরবঙর্ম্ম  আমাঙদরই 
সুববধাবাঙদর পজূা কবরবার উর্বীপক বদনববঙিি মঙন কবর । 
বকন্তু শ্রী�াল্গুনবী গপৌি ম্মমাসবীর ইহাই চববিষ্ম্য গর, তাহা অবাস্ব 
বস্তুতাবন্ত্রকতা বা ববশ্বজনবীন বহংসাময় সুববধাবাঙদর সার্ম্ম জনবীন 
গভক্বীর প্রশ্রয় গদন না । �াল্গুনবী গপৌি ম্মমাসবীঙত সার্ম্ম জনবীন 
অহচতন্যভাব ববদবূরত হইবার সুবি ম্মসুঙরা� আববসৃ্কত হয় । �াল্গুনবী 
পবূি ম্মমা শ্রীহচতন্যপিূ ম্মচঙন্দ্রর পাদপদ্মনেঙিাভা প্রকবেত কবরয়া 
থাঙকন । বাংলার আবদ কবব �াবহয়াঙছন,—

“নচতজন্যর েন্রাত্রা—ফাল্গুিবী পূক্ণ ম্মমা ।
ব্রহ্মা আক্দ এক্তক্থর �জর আরাধিা ॥
পরম পক্বত্র ক্তক্থ রক্তি-স্বরূক্পণবী ।
রকঁ্হ অবতবীণ ম্ম হইজলি ক্দ্েমক্ণ ॥”

চচঃ ভাঃ আঃ ৩-৪৩-৪৪
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অবতার সার             গ�ার অবতার
         গকন না ভবজবল তাঁঙর,
কবর’ নবীঙর বাস          গ�ল না বপয়াস
         আপন করম গ�ঙর ॥

কণ্ঙকর তরু   সদাই গসবববল (মন)
         অমতৃ পা’বার আঙি ।
গপ্রমকল্পতরু       শ্রীঙ�ৌরা্ আমার
         তাহাঙর ভাবববল ববঙি ॥

গসৌরঙভর আঙি      পলাি শুঁবকবল (মন)
         নাসাঙত পবিল কবীে ।
‘ইকু্ষদডি’ ভাবব’       কাঠ চুবিবল (মন)
         গকমঙন পাইবব বমঠ ॥

‘হার’ ববলয়া       �লায় পবরবল (মন)
         িমন বকঙ্কর সাপ ।
‘িবীতল’ ববলয়া     আগুন গপাহাবল (মন)
         পাইবল বজর-তাপ ॥

সংসার ভবজবল            শ্রীঙ�ৌরা্ ভুবলবল
         না শুবনবল সাধুর কথা ।
ইহা-পরকাল দুকাল গোয়াবল (মন)
         োইবল আপন মাথা ॥



শ্রীরুদ্রদ্বীপ

শ্রীঅন্তদ্্তীপ ও শ্রীসবীমন্তদ্বীঙপর মঙধম্য (উর্র-পবচিম বদঙক) আর 
একবে রমিবীয় দ্বীপ আঙছ শ্রীরুদ্রদ্বীপ নাঙম । এই জ�ঙতর ম্ঙলর জন্য 
ভ�বান্ শ্রীল ভবক্ বসদ্ান্ত সরস্বতবী ঠাকুর ১৯৩৬ সাঙল শ্রীরুদ্রদ্বীঙপর 
উর্র প্রাঙন্ত শ্রীরুদ্রদ্বীপ-গ�ৌড়বীয় মঠ স্াপন কঙরবছঙলন ।

এই শ্রীরুদ্রদ্বীপ �্ার গস্রাঙতর দ্ারা দুই ভাঙ� ববভক্ হঙয়বছল—
ভ�বাঙনর ইচ্া মত গকউ এই জায়�ায় বসবাস কঙর না, বকন্তু এই 
জায়�ার গুি-মবহমার কবীর্ম্মন বনতম্যকাল করা হয় । এই দ্বীঙপর মঙধম্য  
(পবচিম বদঙক) শ্রীিঙ্করপুর নাঙম একবে গ্রাম প্রবসদ্ ।

প্রবচন কাঙল শ্রীিঙ্কর আচারম্মম্য এই প্রবথববীঙত প্রচার করঙতন । 
চবষ্ব ও বিবজবী মহারাঙজর (রুঙদ্রর) অংি হঙয়ও বতবন ভ�বাঙনর 
ববঙিি আঙদি অনুসাঙর মায়ার বকঙ্কর-লবীলা অবভনয় কঙর 
অহদ্তবাদ (প্রচ্ন্ গবৌদ্বাদ বা মায়াবাদ) প্রচার করঙতন । রেন 
এই শ্রীিঙ্কর আচারম্মম্য বদববিজয় করবার জন্য নবদ্বীঙপ এঙসবছঙলন, 
তেন গ�ৌরা্ মহাপ্রভু তাঁর কাঙছ হাবজর হঙয় বমবষ্ কথা এই ভাঙব 
বলঙলন, “িঙ্কর, তুবম আমার দাস এবং আমার আজ্া মাথার উপর 
ধঙর মায়াবাদ বহু রত্ন কঙর প্রচার করছ বকন্তু এই নবদ্বীপ ধাম আমার 
বপ্রয় স্ান, মায়াবাদ এোঙন গকান স্ান কেনও পাঙব না । বদৃ্বিব 
ও গপ্রৌঢ়ামায়া এোঙন বাস কঙর কবল্পত বসদ্ান্ত প্রচার কঙর বকন্তু গর 
জন ভঙক্র প্রবত বহংসা কঙর, গসই জনঙক শুধু মাত্রা তারা বঞ্চনা 
কঙর । তাছাড়া শুধু আমার ভক্�ি এোঙন বাস কঙর—এই স্াঙন 
গকান ভুলবসদ্ান্ত প্রচার করবার দরকার গনই । তুবম অন্যত্র রাও, 
নবদ্বীপবাসবী�িঙক উঙদ্� বদও না ।”

নবদ্বীপতত্ত্ব বিুঙত গপঙর ভক্ম্যাঙবঙি হঙয় িঙ্কর আচারম্মম্য এোন 
গথঙক চঙল গ�ঙলন ।

শ্রীরুদ্রদ্বীপ       ২১৫



এই রুদ্রদ্বীঙপও অঙনক রুদ্র�ি বসবাস কঙর বনরন্তর গ�ৌরা্ 
মহাপ্রভুর গুি-মবহমা নতৃম্য কবীর্ম্মন কঙরন । রুদ্র-নতৃম্য গদঙে গদবতা 
আকাি গথঙক আনঙন্দ পুষ্প-ববরিি কঙরন ।

এক সময় শ্রীববষু্স্বামবী তাঁর বিষ্য�ঙির সঙ্ বদববিজয় করবার জন্য 
এোঙন এঙসবছঙলন । ববষু্স্বামবীর শ্রুবত স্তুবত করা এবং তাঁর বিষ্য�ঙির 
‘হবর ! হবর !’ বলা শুঙন ও তাঁঙদর নতৃম্য গদঙে বিবজবী মহারাজ েুব 
সন্তুষ্ হঙয় তাঁঙদর কাঙছ হাবজর হঙলন । বিবজবী মহারাজঙক গদঙে 
সবাই অবাক হঙয় একু্ষবি প্রিাম কঙর মাবেঙত পঙড় গ�ঙলন । তেন 
বিবজবী মহারাজ দয়া কঙর বলঙলন, “গতামরা সবাই চবষ্ব�ি আমার 
কাঙছ বপ্রয় জন । গতামাঙদরঙক গদেঙল আমার মন আনবন্দত হয় । 
গতামরা আমার কাঙছ কবী বর চাও ? চবষ্ব�ঙির জন্য আবম সব বকছু 
বদঙত পাবর ।” তেন ববষু্স্বামবী বলঙলন, “রবদ বর বদঙত চান, তাহঙল 
আমরা গসই বর চাই গরন আমরা একবদন ভবক্-সম্প্রদায় স্াপন করঙত 
পাবর ।” মহানন্দ কঙর রুদ্র এই বর প্রদান কঙরবছঙলন এবং ববষু্স্বামবীর 
ইচ্া মত গসই সম্প্রদাঙয়র নাম ‘রুদ্র সম্প্রদায়’ স্ববীকার কঙরবছঙলন ।

বিবজবী মহারাঙজর কৃপায় ববষু্স্বামবী এোঙন বকছুবদন থাকঙলন 
এবং সব সময় গ�ৌরা্ মহাপ্রভুর ভজন করঙতন । এক বদন মহাপ্রভু 
স্বঙনে তাঁর কাঙছ হাবজর হঙয় বলঙলন, “শুন ববষু্, আমার ভক্ রুদ্র 
গতামাঙক কৃপা প্রদান কঙরঙছ, তুবম েুব ভা�ম্যবান গর, তুবম নবদ্বীঙপ 
ভবক্দান গপঙয়ছ—বকন্তু এেন গতামার শুদ্াহদ্ত-মত প্রচার করঙত 
হঙব । রেন আবম আববভ ূম্মত হব, তেন শ্রীবল্ভভট্ রূঙপ উদয় হঙয় তুবম 
আমার সঙ্ পুরবীঙত সাক্ষাৎ গপঙয় মহাবঙন রাঙব—গসোঙন গতামার 
রুদ্র-সম্প্রদায় প্রবসদ্ হঙয় রাঙব ।” ববষু্স্বামবী মহাপ্রভুর আঙদি 
অনুসাঙর শুদ্াহদ্তবাদ প্রচার করঙত লা�ঙলন ।

এই অঞ্চঙল ভ�বান্ শ্রীঙ�ৌরসুন্দর একই ভাঙব শ্রীরামানুজ 
আচারম্মম্য, মধ্বমবুন ও বনম্বাকম্ম আচারম্মম্যঙক দি ম্মন প্রদান কঙর হাবজর হঙয় 
এঙসবছঙলন এবং গর ভাঙব প্রচার করঙত হঙব, তাঁঙদর সবাইঙক উপঙদি 
বদঙয়বছঙলন । গসই ভাঙব এই শ্রীনবদ্বীপধাঙম প্রাচবীন কাল গথঙক চারবে 

২১৬                শ্রীল ভবক্বনর্ম্ম ল আচারম্মম্য মাহারাজ • শ্রীনবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য-মকু্া-মালা 



চবষ্ব স্প্রদায় এই পবৃথববীঙত প্রকাি হয়—শ্রী-সম্প্রদায় (রামানুজ 
আচারম্মম্য), ব্রহ্ম-সম্প্রদায় (মধ্বাচারম্মম্য), রুদ্র-সম্প্রদায় (ববষু্স্বামবী) ও 
কুমার-সম্প্রদায় (বনম্বাকম্ম আচারম্মম্য) । 

রেন মহাপ্রভু অবতবীি ম্ম হঙয়ঙছন, তেন বতবন বনজই শ্রীব্রহ্ম-সম্প্রদায় 
স্ববীকার কঙরবছঙলন । শ্রীরুদ্রদ্বীঙপ আসার আঙ� শ্রীমবন্তম্যানন্দ প্রভু শ্রীল 
জবীব গ�াস্বামবীঙক শ্রীমধ্বাচাঙরম্মম্যর কথা বঙলবছঙলন :

শ্রীমধ্বমবুনও এক সময় শ্রীনবদ্বীপধাঙম তাঁর বিঙষ্যর সঙ্ বসবাস 
করঙতন । একবার শ্রীঙ�ৌরসুন্দর তাঁর কাঙছ স্বঙনে এঙস হাযেমঙুে 
বলঙলন, “মধ্ব, সবাই জাঙন গর, তুবম আমার বনতম্যদাস । রেন আবম 
নবদ্বীঙপ প্রকে হব, তেন আবম গতামার সম্প্রদায়ঙক স্ববীকার করব । 
এেন তুবম কাজ কর—সমস্ গদিগুঙলা গথঙক মায়াবাদ ও অপবসদ্ান্ত 
উৎপােন কঙর শ্রীমবূর্ম্ম -মাহাত্ম্য প্রকাি কর । আবম আসব এবং 
গতামার শুদ্-বসদ্ান্ত ববকাি করব ।” এই কথা বঙল গ�ৌরা্ মহাপ্রভু 
অন্তধ ম্মান হঙলন এবং স্বনে গভঙ্ গ�ঙল মধ্বমবুন উঙঠ অজ্ান হঙয় 
পড়ঙলন । গচতনা ব�ঙর গপঙয় বতবন কাঁদঙত শুরু করঙলন, “আবম বক 
এই সুন্দর গ�ৌর-রূপ আবার কেনও গদেব ?” তেন বতবন আকাি-
বািবী গপঙয়বছঙলন, “আমার গসবা করঙল তুবম আমার কাঙছ এঙস 
রাঙব ।” বস্র হঙয় মধ্বাচারম্মম্য তেন মহাপ্রভুর আঙদি অনুসাঙর সমস্ 
মায়াবাদবী-বদববিজয়�িঙক ববজয় কঙরবছঙলন ।

শ্রীরুদ্রদ্বীঙপ ভ্রমি করঙত করঙত শ্রীমন বনতম্যানন্দ প্রভু শ্রীল জবীব 
গ�াস্বামবীঙক আঙরা বববভন্ স্ান গদবেঙয় বদঙলন গরমন শ্রীপুবলন 
গরোঙন শ্রীরাসমডিল ও ধবীর-সমবীর প্রকাবিত হঙয় থাঙক । শ্রীনবদ্বীপ 
ধাম শ্রীবনৃ্দাবন ধাম গথঙক অবভন্ হঙয় এোঙন সমস্ তবীথ ম্ম প্রকাবিত হয় 
এবং সমস্ লবীলা বচরকাল চঙল রাঙচ্—প্রবত বদন কৃষ্ এোঙন গ�াপ-
গ�াপবী�ঙির সঙ্ রাসরঙ্ ববহার করঙছ । গর ভা�ম্যবান্ , গস এো মাঙি 
মাঙি গদেঙত পায় ।

শ্রীরুদ্রদ্বীপ       ২১৭



গুরুঙদব!
বড় কৃপা কবর’,           গ�ৌড়বন-মাঙি
           গ�াদ্রুঙম বদয়াছ স্ান ।
আজ্া বদল গমাঙর,      এই ব্রঙজ ববস’,
           হবরনাম কর �ান ॥

বকন্তু কঙব প্রঙভা,     গরা�ম্যতা অবপ ম্মঙব,
           এ দাঙসঙর দয়া কবর’ ।
বচর্ বস্র হঙব,                সকল সবহব,
           একাঙন্ত ভবজব হবর ॥

চিিব-গরৌবঙন,            জড়সুে-সঙ্,
           অভম্যাস হইল মন্দ ।
বনজকর্ম্ম -গদাঙি,             এ গদহ হইল,
           ভজঙনর প্রবতবন্ ॥

বাদ্ম্ম ঙকম্য এেন,            পঞ্চঙরাঙ� হত,
           গকমঙন ভবজব বল’ ।
কাঁবদয়া কাঁবদয়া,           গতামার চরঙি
           পবড়য়াবছ সুববহ্বল ॥



শ্রীজ�াদ্রুমদ্বীপ
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গ�ৌরাঙ্র দুবে পদ,      রার ধন সম্পদ,
   গস জাঙন ভকবত রস-সার ।
গ�ৌরাঙ্র মধুর-লবীলা,       রার কঙি ম্ম প্রঙববিলা,
   হৃদয় বনর্ম্ম ল গভল তার ॥
গর গ�ৌরাঙ্র নাম লয়,         তার হয় গপ্রঙমাদয়,
   তাঙর মবুি রাই ববলহারবী ।
গ�ৌরা্-গুঙিঙত িুঙর,     বনতম্যলবীলা তাঙর সু্ঙর,
   গস জন ভকবত-অবধকারবী ॥
গ�ৌরাঙ্র সব্�ঙি,          বনতম্যবসদ্ কবর মাঙন,
   গস রায় ব্রঙজন্দ্রসুত-পাি ।
গশ্রৌঙ�ৌড়মডিলভবূম,          গরবা জাঙন বচন্তামবি,
   তার হয় ব্রজভঙূম বাস ॥
গ�ৌরঙপ্রমরসাি ম্মঙব,            গস তরঙ্ গরবা ডুঙব,
   গস রাধামাধব-অন্তর্ ।
�ঙৃহ বা বঙনঙত থাঙক,   ‘হা গ�ৌরা্’ বঙল ডাঙক,
   নঙরার্ম মাঙ� তার স্ ॥



শ্রীসুবণ ম্মক্বহার

শ্রীগুরুপাদপঙদ্মর কৃপায় আমরা শ্রীনবদ্বীপধাম পবরক্রমার বদ্তবীয় 
বদন গ�াদ্রুমদ্বীঙপ প্রথম এই ভ�বান্ শ্রীল ভবক্বসদ্ান্ত সরস্বতবী ঠাকুর 
প্রভুপাদ কতৃম্মক প্রবতবষ্ত শ্রীসুবি ম্মববহার গ�ৌড়বীয় মঙঠ গপৌঁঙছবছ ।

সতম্যরঙু� এক রাজা এোঙন বাস করঙতন, গসই রাজার নাম বছল 
শ্রীসুবি ম্ম গসন । তাঁর এত তবীব্র ববিয়-আসবক্ বছল গর বতবন সব সময় 
রাঙজম্যর কাঙরম্মম্য বম্যস্ বছঙলন—বয়স্ক হঙয়ও রাঙজম্যর কর্ম্ম  তম্যা� করঙতন 
না । ববিঙয় আকৃষ্ হঙয় বতবন সব সময় ভাবতন, “বক কঙর ধন ববৃদ্ 
পাঙব ? বক কঙর সম্পবর্ ববৃদ্ পাঙব ?”

রাজা শ্রীসুবি ম্ম গসঙনর বকছু পরূ্ম্ম জঙন্মর সুকৃবত বা পুিম্য বছল রার 
প্রভাঙব এক বদন তাঁর চবষ্ঙবর সঙ্ সাক্ষাৎ হল । এক বদন গকান 
ভাঙ�ম্যর �ঙল শ্রীনারদমবুন রাজা শ্রীসুবি ম্ম গসঙনর বাবড়ঙত চঙল 
এঙসবছঙলন । ববিয়বী রাজা হঙয়ও রাজার ভাঙলা অভম্যাস বছল—
একজন সাধু বা অবতবথঙক গদেঙল বতবন তাঁঙক আপম্যায়ন করঙতন । 
তাই রাজা নারদমবুনঙক েুব সর্ান বদঙয়ঙছন বঙল নারদ তাঁঙক ববঙিি 
কৃপা ববস্ার করঙত মঙন করঙলন—বতবন রাজাঙক বনজম্ম ঙন বনঙয় ব�ঙয় 
তাঁঙক এই তত্ত্ব উপঙদি বদঙয়বছঙলন :

“গতামার বদন বথৃা রায় ! তুবম সব সময় ববিঙয় বনঙয় বম্যস্ 
থাক, তুবম সব সময় ‘োকা োকা োকা’র বচন্তা কঙর থাক, তাই মায়া 
গতামাঙক সব সময় আক্রমি করঙছ, ববিয়-আসবক্ সব সময় আসঙব । 
গতামার জবীবন নষ্ হঙয় রাঙচ্ ! 

“তুবম শুধু একবার হৃদয় বদঙয় গভঙব বচন্তা কর—অনথ ম্ম মাঙন কবী ? 
অনথ ম্ম মাঙন কামনা-বাসনা । বকন্তু পরমাথ ম্ম হঙচ্ আলাদা বজবনস—
পরমাথ ম্ম মাঙন বদবম্যজ্ান । 
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“রেন তুবম মঙর রাঙব, তেন গতামার স্ত্রবী, গতামার পুত্র, গতামার 
বনু্বান্ব�ি, গকউ গতামাঙক সাহারম্য করঙব না । ওরা গতামার বনজজন 
নয় ! ওরা এেন গতামার বনু্বান্ব হঙত পাঙর বকন্তু ওরা বনঙজর 
স্বাঙথ ম্মর জন্য গতামার সঙ্ থাঙক ।

“রেন তুবম মঙর রাঙব, তেন ওরা সবাই গতামার গদহ ঘাঙে বনঙয় 
রাঙব, আগুঙন পুবড়ঙয় বদঙয় নতুবা �্া-জঙল ভাসাইয়া বদঙয় সবাই ঘঙর 
ব�ঙর চঙল আসঙব । তঙব গকন গতামার এই বমথম্যা আিা ? তুবম সব সময় 
অসঙতম্যর বপছঙন গকন ঘুরছ ? এই জ�ঙত গতামার গকউ গনই ।

“তুবম রবদ বলঙব, ‘এো ভুল কথা—আমার জবীবঙন গকান দুঃে 
গনই, আবম এই জবীবঙন শুধু সুে চাই, তাই আবম বনঙজর সুঙের জন্য 
স্বাভাববকভাঙব োকা উপাজম্ম ন করঙত গচষ্া কবর ।’ গসো বমথম্যা কথা । 
অথ ম্ম থাকঙলও গতামার বত্রতাপ-জ্ালাই থাঙক—আবধঙভৌবতক, 
আবধহদববক, আধম্যাবত্ক (বনঙজর গদহ, প্রকৃবত ও অন্য জবীব গতামাঙক 
সব সময় কষ্ বদঙয়ঙছ, বদঙচ্ ও গদঙব) । রবদ গতামার োকা হয়, তাহঙল 
বক কষ্-দুঃে চঙল রাঙব ? অথ ম্ম থাকঙল মানুি বক সুেবী হয় ? রেন সব 
বকছু তম্যা� কঙর গতামার চঙল রাওয়ার সময় আসঙব, তেন গতামার 
বক হঙব ? এসব ববিয় এক বদন চঙল রাঙব, গতামার সব ধন-সম্পবর্ 
চঙল রাঙব । এই জবীবন অবনতম্য—শুধু মাত্র একঙিা বছর গবঁঙচ থাকঙব, 
তারপর সব বকছু গছঙড় বদঙয় গতামাঙক চঙল গরঙত হঙব ।

“অতএব গতামার এই মায়াঙক জয় করঙত হঙব—রেন তুবম মায়ার 
সংসার পার করঙব, তেন তুবম বিুঙত পারঙব গর, সুঙের মঙধম্য গকান 
দুঃে থাঙক না, গকান ভয় বা গিাক থাঙক না । তুবম আমাঙক বল : 
বক কঙর এইরকম অপরূ্ম্ম  �ল সাবধত হয় ? সবাই জাঙন গর, বকছু লাভ 
করবার জন্য বকছু তম্যা� করঙত হঙব বকন্তু গকান তম্যাঙ�র দ্ারা, গকান 
জ্াঙনর দ্ারা গসই �ল প্রাতি হয় না । চবরা�ম্য বা জ্াঙনর বঙল গতামার 
ববিয়-বন্ন �ঙল রাঙব বকন্তু তুবম শুধু ‘চকবলম্য’ (বনববম্মঙিি ব্রহ্ম) পাঙব । 
এই চকবঙলম্য গকান আনন্দ গনই—সব প্রাি নষ্ হঙয় রাঙব । এর�ঙল সব 
বকছু হাবরঙয় গ�ঙল তুবম বকছু গশ্রষ্ ধন পাঙব না । গসইজন্য গর ববুদ্মান্  
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বম্যবক্, গস সব ভুবক্-মবুক্ গছঙড় বদঙয় কৃষ্ভবক্ অনুিবীলন কঙর । তুবম, 
রাজা, েুব ববুদ্মান্ , তুবম ববচার কর বকঙস ভাঙলা হয় । 

“পরমাঙথ ম্ম সম্বন্, অবভঙধয় ও প্রঙয়াজন হঙচ্ ববিঙয়ঙত 
অনাসবক্ এবং কৃষ্পঙদ অনুরবক্ । তুবম কৃষ্ গপঙত রবদ চাও, তাহঙল 
শুধু ভবক্ দ্ারা তাঁঙক গপঙত পার—গকান কর্ম্ম  দ্ারা নয়, গকান জ্ান 
দ্ারা নয়, গকান গরা� দ্ারা নয় । সমস্ ভুবক্-মবুক্ অবত তুচ্ বজবনস ।

“রবদ তুবম সব সময় কামনা-বাসনার ববিঙয়র বচন্তা কর, তাহঙল 
মায়ার স্পঙি ম্মর প্রভাঙব তুবম সব সময় এই মায়ার বন্ঙন থাকঙব । গর  
জবীব মায়ার দ্ারা বদ্ হয়, তারা বববভন্ কঙর্ম্ম  বম্যস্ হঙয় থাঙক—মায়া-
জাঙল ভ্রমি করঙত করঙত তারা বারবার এই জ�ঙত এঙস রায় । মাঙি 
মাঙি তারা অষ্া্ গরা� কঙর, মাঙি মাঙি ব্রহ্মজ্ান অনুিবীলন কঙর, 
বববভন্ ধর্ম্ম  সাধন করঙত গচষ্া কঙর থাঙক বকন্তু সব বথৃা—তারা বনঙজর 
আঙত্র জ্ানও পায় না । তারপর—‘ব্রহ্মাডি ভ্রবমঙত গকান ভা�ম্যবান্ 
জবীব, গুরু-কৃষ্-প্রসাঙদ পায় ভবক্লতা-ববীজ—বারবার রাওয়া-আসার 
পর গকান ভাঙ�ম্যর �ঙল বদ্-জবীব শ্রীগুরুপাদপদ্ম ও শ্রীহচতন্য মহাপ্রভুর 
শ্রীচরঙি গপৌঙঁছ ব�ঙয় বকছু বনর্ম্ম ল ভবক্ ও ববশ্বাস (শ্রদ্া) পায় ।’ গসই 
সাধুস্ গপঙয় সমস্ মবলন, সমস্ অনথ ম্ম জবীঙবর হৃদয় গথঙক দঙূর চঙল 
রায় এবং গসই ভা�ম্যবান্  জবীব পারমাবথ ম্মক বনষ্া লাভ কঙর । বনষ্া গথঙক 
আঙস্ আঙস্ রুবচ এঙস, রুবচ গথঙক আসবক্, আসবক্ গথঙক গপ্রম ও শুদ্ 
ভবক্ । গসইরকম সম্পিূ ম্ম �ল শ্রবি কবীর্ম্ম ঙনর �ঙল আসঙব ।

“গহ রাজা তুবম এত ভা�ম্যবান্ , তুবম এই নবদ্বীঙপ বসবাস কর ! 
সাধু-সঙ্ দৃঢ়-ববশ্বাস গপঙয় কৃষ্নাম-গুি �াও ! গপ্রঙমর সূরম্ম তেন 
গতামার হৃদঙয় বনচিয়ই উদয় হঙব ।

“রেন গ�ৌরা্ মহাপ্রভু কবলরঙু� আসঙব, তেন সবাই কৃষ্-
কৃপা পাঙব । তুবমও তেন আবার এোঙন আসঙব—গ�ৌরাঙ্র নাঙম 
করঙব । গর গ�ৌরাঙ্র নাম না কঙর কৃষ্ ভজন কঙর, তাঁর কৃষ্ঙলাঙক 
গপৌঁঙছ রাওয়ার জন্য বহু-কাল লা�ঙব, বকন্তু গর গ�ৌরাঙ্র নাম লয়, 
তাঁর হৃদঙয় অপরাধ থাঙক না এবং গস িবীঘ্রই কৃষ্ পায় ।”
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গস সব কথা বলঙত বলঙত নারদ মবুন কৃষ্ গপ্রঙম অবভভতূ হঙয় 
গ�ঙলন এবং নাচঙত ‘গ�ৌর ! গ�ৌর !’ �াইঙত আরম্ কঙর এবং 
তাঁর ববীিাও ‘গ�ৌর হবর ! গ�ৌর হবর !” বলঙত লা�ল । গিঙি, নারদ 
বলঙলন, “ কঙব এই ধন্য কবলর�ু আ�মন করঙব ? কঙব গসই গ�ৌরা্ 
আসঙব ? গ�ৌরনাম লইয়া আবম ধন্য হঙয় রাব !”—এই কথা বঙল 
নারদ চঙল গ�ঙলন ।

রাজা শ্রীসুবি ম্ম গসন নারদ গ�াস্বামবীর স্ গপঙয় তাঁর কথার 
বচন্তা করঙত লা�ঙলন । সঙ্ সঙ্ তাঁর হৃদয় গথঙক ববিঙয়র ববীজ 
আঙস্ আঙস্ নষ্ হঙয় গ�ল, তারপর প্রথম ববিয়-চবরা�ম্য এবং পঙর 
গপ্রম উদয় হল—নারদ গ�াস্বামবী কথার প্রভাঙব বতবন ‘হা গ�ৌরা্ ! 
হা গ�ৌরা্ !’ বলঙত বলঙত নাচঙত শুরু করঙলন । সব সাধু�ঙির 
শ্রীচরঙি পঙড় গপ্রম বভক্ষা করঙত লা�ঙলন—তাঁর সব ববিয়-কামনা-
বাসনা দঙূর চঙল গ�ল ।

এক বদন শ্রীঙ�ৌর-�দাধর ভক্�ঙির সঙ্ রাজার কাঙছ স্বঙনে 
এঙসবছঙলন । রাজা গদেঙত গপঙলন—সব ভক্�ি তাঁর বাবড়র অ্ঙন 
নাচঙত নাচঙত গকালাকুবল কঙর আর চারবদঙক ‘হঙর কৃষ্’ মেুবরত 
হঙচ্ ।

রেন স্বনেো গভঙ্ গ�ল, তেন রাজা কাতর হঙয় কাঁদঙত শুরু 
করঙলন । হঠাৎ বতবন চদববািবী শুনঙত গপঙলন—“গহ রাজা, রেন 
গ�ৌরা্ মহাপ্রভু আসঙব, তেন তুবমও ওঁর পািম্মদ হঙয় আসঙব । 
গতামার নাম হঙব ববুদ্মন্তোঁন এবং তুবম গ�ৌরাঙ্র গসবা করঙত 
সুঙরা� পাঙব ।” গসই ভাঙব, গর সতম্যরঙু� বছঙলন রাজা শ্রীসুবি ম্ম গসন, 
গস কবলরঙু� ববুদ্মন্তোঁন হঙলন ।

১৯৩৬ সাঙল এই শ্রীসুবি ম্মববহাঙর শ্রীল প্রভুপাদ ভবক্বসদ্ান্ত 
সরস্বতবী ঠাকুর শ্রীঙ�ৌড়বীয় মঠ স্াপন কঙরবছঙলন ।

বনতাই গ�ৌর গপ্রমানঙন্দ হবর বল !
রাজা শ্রীসুবি ম্ম গসন বক জয় । শ্রীসুবি ম্মববহার বক জয় । ববুদ্মন্তোঁন বক জয় । 
ওঁ ববষু্পাদ জ�ৎগুরু শ্রীল ভবক্সুন্দর গ�াববন্দ গদবঙ�াস্বামবী মহারাজ বক জয় ।
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“দালাঙলর �বীত”
বড সুজখর খবর �াই ।

সুরক্র-�ুজঞ্জজত িাজমর হাট খজুলজে গখাদ ক্িতাই ॥

বড মোর �থা তায় ।
শ্দ্ধা-মজূল্য শুদ্ধ-িাম গসই হাজটজত ক্ব�ায় ॥

রত রতি-বনৃ্ বক্স’ ।
অক্ধ�ারবী গদজখ’ িাম গবজচ্ দর �ক্ি’ ॥

রক্দ িাম ক্�িজব রাই ।
আমার সজঙ্গ চল মহােজির �াজে য়াই ॥

তুক্ম ক্�িজব �ৃষ্ণ-িাম ।
দস্তুক্র লইব আক্ম, পূণ ম্ম হজব �াম ॥

বড দয়াল ক্িত্যািন্ ।
শ্দ্ধা-মাত্র ল’গয় গদি পরম আিন্ ॥

এ�বার গদখজল চজষে েল ।
‘গ�ৌর’ বজল’ ক্িতাই গদি স�ল সম্বল ॥

গদি শুদ্ধ �ৃষ্ণ-ক্িষো ।
োক্ত, ধি, ক্বদ্াবল িা �জর অজপষো ॥

অমক্ি োজড মায়াোল ।
�জৃহ থা�, বজি থা�, িা থাজ� েঞ্জাল ॥

আর িাইজ�া �ক্লর রয় ।
আচণ্ডাজল গদি িাম ক্িতাই দয়াময় ॥

রক্তিক্বজিাদ ডাক্�’ �য় ।
ক্িতাই-চাঁজদর চরণ ক্বিা আর িাক্হ আশ্য় ॥



শ্রীসুরক্র�ুঞ্জ

শ্রীগুরুপাদপঙদ্মর কৃপায় আমরা প্রবত বছঙরর মত শ্রীনবদ্বীপধাম 
পবরক্রমা করঙত করঙত শ্রীসুবি ম্মববহার গ�ৌড়বীয় মঠ গথঙক এই পরম 
পববত্র স্ান শ্রীসুরবভকুঙঞ্জ এঙসবছ ।

এই দ্বীঙপর নাম হঙচ্ শ্রীঙ�াদ্রুমদ্বীপ এবং এই দ্বীপো কবীর্ম্ম ঙনর 
স্ান । এোন গথঙক এই সরস্বতবী নদবীর তবীঙর শ্রীল ভবক্ববঙনাদ ঠাকুর 
মহািয় কবীর্ম্মন ও শ্রীনবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য প্রচার শুরু কঙরবছঙলন । 
শ্রীনবদ্বীঙপ �্ার মঙধম্য দুঙতা নদবী আঙছ—এক তবীঙর �্ার প্রবাহ, 
অপর তবীঙর সরস্বতবীর প্রবাহ । �্া পার করার সময় আপনারা 
গদেঙত পাঙরন গর, জঙলর রঙো আলাদা । এই গ�াদ্রুমদ্বীঙপর 
মঙধম্য �াবদ�াছা, বাবলরচর, মঙহি�ঞ্জ, বতওরোবল, আমঘাো, 
শ্ামপুর, হবরিপুর, সুবি ম্মববহার ও গদবপল্বী গ্রামগুঙলা আঙছ । 
মাঙি মাঙি গলাঙক বঙল এই স্াঙনর নাম ‘�াবদ�াছা’ বকন্তু চবষ্ঙবর 
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ভািায় আমরা ববল ‘গ�াদ্রুমদ্বীপ’ । এই স্াঙন সুরবভ �াভবীর কৃপায় 
মাকম্মঙডিয় মবুন গ�ৌর ভজন করঙত আঙদি লাভ কঙর শুদ্ ভবক্র 
আশ্রয় কঙরবছঙলন । কৃষ্লবীলায় মাকম্মঙডিয় মবুন স্বাঙ� ম্মর রাজা ইন্দ্রঙদব 
বছঙলন । আসঙল ‘দ্রুম’ মাঙন ‘বকৃ্ষ’ এবং ‘গ�া’ মাঙন ‘�রু’ বা 
‘�াভবী’ । এই স্াঙন একো অশ্বত্থ বকৃ্ষ বছল আর সুরবভ �াভবী এই অশ্বত্থ 
বঙৃক্ষর তলায় অবস্ান করঙতন বঙল এই স্াঙনর নাম হঙয়বছল ‘গ�া-
দ্রুম’ । এই সব কথা আপনাঙদর হৃদঙয় রােঙত হঙব । 

আপনারা সবাই নবববধা-ভবক্র কথা শুঙনঙছন—এই নবববধা-
ভবক্ এোঙন নয়-দ্বীঙপর মঙধম্য ববরাজ কঙর :

সবীমন্তদ্বীপ—শ্রবিং ; গ�াদ্রুমদ্বীপ—কবীর্ম্মনং ;  মধ্যদ্বীপ—স্মরিং ; 
গ�ালদ্বীপ—পাদ-গসবনং ; ঋতুদ্বীপ—অচম্মনং ; েহু্দ্বীপ—বন্দনং ; 
গমাদদ্রুমদ্বীপ—দাযেং ; রুদ্রদ্বীপ—সেম্যং ; অন্তদ্্বীপ—আত্বনঙবদনং । 
গসইভাঙব, এই গ�াদ্রুমদ্বীঙপ কবীর্ম্মন ববরাজ কঙর বঙল আমাঙদর এোঙন 
উর্ঃস্বঙর ভাঙলা কঙর কবীর্ম্মন করঙত হঙব ।

এই সুরবভ কুঙঞ্জর �হৃ শ্রীল ভবক্ববঙনাদ ঠাকুর ১৮৮৮ সাঙল 
স্াপন কঙরবছঙলন, এোঙন আমাঙদর শ্রীল ভবক্ঙবদান্ত অবধতূ 
মহারাজ একা গসবা করঙছন । রেন আমাঙদর গুরুঙদব চঙল 
ব�ঙয়বছঙলন, তেন এোঙন এই গছাে বাবড়র ছাড়া গমাঙেই বকছু বছল 
না তব ুশ্রীল অবধতূ মহারাজ এ সব কঙর আমাঙদর বসার জায়�া সুন্দর 
ভাঙব বম্যবস্া কঙরঙছন । আমরা েুব ভা�ম্যবান্  গর, আমরা এোঙন 
আসঙত পাবর । উবন আমার বপ্রয় বান্ব এবং আবম ওঁঙক অনুঙরাধ 
করবছ গর, উবন বকছু কবীর্ম্মন ও হবরকথা বলঙবন ।

  পজূম্যপাদ শ্রীল ভবক্ঙবদান্ত অবধতূ মহারাঙজর শ্রীঙ�াদ্রুমদ্বীঙপর 
মাহাত্ম্য কথা :

আমাঙদর পরমানন্দ হঙচ্ গর, আমাঙদর পরম বনু্ পজূম্যপাদ 
শ্রীল ভবক্বনর্ম্ম ল আচারম্মম্য মহারাজঙক আমরা এোঙন গপঙয়বছ । 
উবন বছঙরর মঙধম্য এই একো বদঙন আঙসন বকন্তু রত গসবা মহারাজ 
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এোঙন কঙরঙছন, আমাঙদর এেনও 
গসইরকম গসৌভা�ম্য হয় বন—
গস বদন আমার কঙব হঙব আবম 
জাবনও না, রবদ উবন আমাঙদর 
প্রবত কৃপা কঙরন, তাহঙল হঙব । 
আমরা অঙনক বার ওঁঙক আমাঙদর 
গুরুঙদঙবর ববরহ বতবথঙত আমন্ত্রি 
জাবনঙয়বছ বকন্তু মহারাজ সব সময় 
বম্যস্ গথঙক আসঙত পাঙরন না আর 
আজঙক গর আমরা ওঁঙক গপঙয়বছ, 

আমরা েুব েুবি, গসো আমাঙদর েুব ভাঙলা লা�ঙছ—“চবষ্ব 
সঙ্ঙত মন আনবন্দত অনুক্ষি সদা হয় কৃষ্ পরস্ ।”

পজূম্যপাদ শ্রীল ভবক্বনর্ম্ম ল আচারম্মম্য মহারাঙজর অবদান 
অতুলনবীয়—ওঁর গসবার দ্ারা সর্ম্ম ববধ কলম্যাি হঙয়ঙছ । আবম শুঙনবছ 
গর, শ্রীমবন্তম্যানন্দ প্রভুর জন্মস্াঙন একচক্রা ধাঙম গসোঙনও মহারাজ 
মবন্দর কঙরঙছন । মায়াপুর ধাঙম ভ�বান্ শ্রীহচতন্য মহাপ্রভুর জন্মস্াঙনর 
পাঙিও মহারাজ সুন্দর মবন্দর করঙত রাঙচ্ন । আবার শ্রীনবৃসংহপল্বী, 
গরোঙন ববঘ্ন-ববনািনকারবী এবং ভঙক্র রক্ষক শ্রীনবৃসংহঙদব বনতম্যকাল 
থাঙকন, গসোঙনও উবন মবন্দর কঙরঙছন । গসো আমাঙদর পরম আনন্দ । 
উপরন্তু মহারাজ কত গস্হ আমাঙদর প্রবত কঙরন । আমরাও ওঁর জন্য 
অঙনক বচন্তা কঙর থাবক—ওঁর গুরুঙদঙবর ওঁর প্রবত প্রচুর পবরমাঙি 
আিবীবম্মাদ রঙয়ঙছন বঙল উবন ক্ষবতকরই অবস্ার মঙধম্য, ক্ষবতগ্রস্ হন না । 
ওঁঙক গদেঙল আমাঙদর মঙন পঙড় গরমন ভ�বান প্রহ্াদ মহারাঙজর 
অন্তঙরর ভবক্ঙক পরবীক্ষা কঙরবছঙলন (তাঁর বপতা তাঁঙক কত পবীড়ন 
কঙরবছঙলন !)—পজূম্যপাদ ভবক্বনর্ম্ম ল আচারম্মম্য মহারাজঙকও গসরকম  
ভ�বান পরবীক্ষা কঙরঙছন বকন্তু গুরু-চবষ্ব�ি সব সময় বনকঙে রঙয় 
ওঁঙক রক্ষা করঙছন । �বীতায়ও ভ�বান্ শ্রীকৃষ্ বঙলঙছন, “ন গম ভক্ঃ 
প্রিশ্বত—গর আমার ভক্, গস কেঙনা ববনষ্ হয় না ।”

শ্রীঙ�াদ্রুমদ্বীপ  •  শ্রীসুরবভকুঞ্জ       ২২৯



রা গহাক, গরোঙন আজঙক আপনারা এঙসঙছন, গসই বনতম্য পববত্র 
স্াঙন শ্রীবনতম্যানন্দ প্রভু নাঙমর হট্ স্াপন কঙর মহাপ্রভুর আঙদি 
অনুসাঙর প্রচার শুরু কঙরবছঙলন । পঙর শ্রীল ভবক্ববঙনাদ ঠাকুর এঙস 
এই নাঙমর হঙট্র মাহাঙত্ম্যর সম্বঙন্ একো ববঙিি কবীর্ম্মন ‘বড় সুঙের 
েবর �াই’ (দালাঙলর �বীত) রচনা কঙরঙছন ।

দ্াপররঙু� ইন্দ্রঙদব ভ�বান শ্রীকৃষ্ঙক বচনঙত না গপঙর ভ�বান্ 
শ্রীকৃঙষ্র চরঙি অপরাধ কঙরবছঙলন । কবী অপরাধ গসো হল ? 
ব্রজবাসবী�ি সাধারিভাঙব প্রবত বছর ইন্দ্র-পজূা করঙতন ববৃষ্র জন্য—
রবদ ববৃষ্ থাঙক, তাহঙল ঘাস হঙব, �াভবী ঘাস োঙব, �সল হঙব, 
ইতম্যাবদ । বকন্তু এক বদন ভ�বান্ শ্রীকৃষ্ সব ব্রজবাসবী�িঙক বলঙলন, 
“আমরা এবার ব�বররাজ গ�াবদ্ম্ম ঙনর পজূা করব ! ইন্দ্র-পজূা আর 
করব না ! ব�বররাজ গ�াবদ্ম্ম ন পজূা করঙল আমাঙদর সব পাওয়া 
রাঙব ।” তেন নন্দ মহারাজ সমস্ ব্রজবাসবী�িঙক বনঙয় সকঙল বমঙল 
ইন্দ্র-পজূা বন্ কঙর ব�বররাজ গ�াবদ্ম্ম ঙনর পজূা করঙলন । 

ব�বররাজ গ�াবদ্ম্ম ঙনর পজূা করার পর ইন্দ্রঙদব গরঙ� ব�ঙয় 
বনৃ্দাবঙন প্রচুর ববৃষ্ প্রদান কঙরবছঙলন । ব্রজবাসবী�ি ভয় গপঙয় 
গ�ঙলন, “ইন্দ্রঙদব গরঙ� ব�ঙয়ঙছন ! গহ ভ�বান, আমাঙদরঙক রক্ষা 
কর !” কৃষ্ তাঁঙদরঙক আশ্বাস বদঙলন, “গকান ভয় নয় ! ব�বররাজ 
গ�াবদ্ম্ম ন আমাঙদর রক্ষা করঙবন ।” তেন কৃষ্ গ�াবদ্ম্ম নঙক ধারি 
কঙর ব্রজবাসবী�িঙক গ�াবদ্ম্ম ন পর্ম্ম ঙত গরঙে সাত বদন ধঙর আশ্রয় 
বদঙলন । তারা সবাই ভুঙল ব�ঙয়ঙছন গর, কৃষ্ স্বয়ং ভ�বান্—শ্রীকৃষ্ 
গ�াপবালক-রূঙপ দি ম্মন প্রদান কঙরন । তারপর, সাত বদন পর ইন্দ্রঙদব 
ববৃষ্ বন্ করঙলন—বতবন মঙন করঙলন, “ব্রজবাসবী�ি ভয় গপঙয় 
বনচিয়ই আমার পজূা আবার শুরু করঙব ।” বকন্তু ববৃষ্ বন্ করার পর, 
জল রেন শুবকঙয় গ�ল, ব্রজবাসবী�ি তেন ঘঙর ব�ঙর এঙস অবাক হঙয় 
গদেঙলন গর, সমস্ বজবনস একই রকম রঙয়ঙছ—গকান ক্ষবত হয় বন । 
ব্রজবাসবী�ঙির েুব আনন্দ হল, “আমরা এেন প্রবত বছর ব�বররাজ 
গ�াবদ্ম্ম ঙনর পজূা করব ! আমরা ইঙন্দ্রর পজূা আর করব না ।”
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এবদঙক ইন্দ্রঙদব সঙন্দহ করঙত লা�ঙলন, “ব্রজবাসবীর গকান ভয় 
হয় নাই, গকান ক্ষবত হয় নাই, বকছু হয় নাই !” তেন বতবন সুরবভ 
�াভবীর সাঙথ সাক্ষাৎ করঙলন—এঙস বতবন বলঙলন, “মা, বল গতা এই 
কৃষ্ গক ? ও বক সাধারি গছঙল, গ�াপ বালক ? ও বঙলঙছ আমার 
পজূা বন্ কঙর ব�বররাজ গ�াবদ্ম্ম ঙনর পজূা করঙত হঙব আর ব�বররাজ 
গ�াবদ্ম্ম ঙনর পজূা করার পর ওঙদর আনন্দ গবঙড় গ�ঙছ !” সুরবভ �াভবী 
বলঙলন, “কৃষ্ স্বয়ং ভ�বান্, উবন সকলঙক রক্ষা কঙরঙছন । তুবম ভুল 
কঙরছ—ওঁঙক বচনঙত না গপঙর তুবম ওঁঙক সাধারি বালক মঙন কঙরছ । 
তুবম ওঁর কাঙছ ব�ঙয় ক্ষমা প্রাথ ম্মনা কর ।” ইন্দ্রঙদব রাবজ হঙলন বকন্তু 
বলঙলন, “আবম ভয় পাবচ্ একা গরঙত । তুবম আমায় সঙ্ বনঙয় রাঙব ।” 

গসই ভাঙব সুরবভ �াভবীর সঙ্ ইন্দ্রঙদব ভ�বান্ শ্রীকৃঙষ্র কাঙছ 
এঙলন—গ�াবদ্ম্ম ন পর্ম্ম ঙতর কাঙছ এঙস ইন্দ্রঙদব স্ব স্তুবত কঙর 
অবভঙিক কঙর ভ�বান্ শ্রীকৃষ্ঙক প্রসন্ ববধান করঙলন । ভ�বান 
শ্রীকৃষ্ প্রসন্ হঙয় ইন্দ্রঙদঙবর অপরাধ মাজম্ম না কঙরবছঙলন ।

ইন্দ্রঙদব তেন স্ব� ম্মঙলাক চঙল এঙলন বকন্তু বকছু বদন পঙর আবার 
তাঁর মঙন ভয় চঙল এল । সুরবভ �াভবীর কাঙছ আবার চঙল এঙস 
বতবন বলঙলন, “মা সুরবভ, আমার মঙন আবার ভয় গজঙ� উঙঠঙছ...”  
তেন সুরবভ �াভবী বলঙলন, “রাজা, আমার কথা শুন । কবলরঙু� 
নবদ্বীপধাঙম ভ�বান্ শ্রীহচতন্য মহাপ্রভু অবতবীি ম্ম হঙবন, বতবন সমস্ 
অপরাধবী�িঙক কৃষ্নাম বদঙয় অপরাধ গথঙক মকু্ করঙবন—কৃষ্-
ভবক্ বদঙয়, কৃষ্-গপ্রম বদঙয় তাঁঙদরঙক ধন্য করঙবন ।” তেন ইন্দ্রঙদব 
বলঙলন, “মা সুরবভ, আবম গতা কৃষ্ঙক বচনঙত পাবর নাই, তাই রেন 
এই গ�ৌরা্ মহাপ্রভু আসঙবন, আবম তেন আবার গ�ৌর-লবীলা বিুঙত 
না গপঙর, বচনঙত না গপঙর আবার অপরাধ কঙর গ�লব । মা, তুবম 
কাজ কর—এেন আমাঙক নবদ্বীপ ধাঙম বনঙয় চল, আবম গ�ৌর-ভজন 
কঙর তাঁর দি ম্মন করব ।”

গসইভাঙব দ্াপররঙু� ইন্দ্রঙদব সুরবভ �াভবীঙক বনঙয় গরোঙন 
আমরা এেন বঙস আবছ, গসোঙন অশ্বত্থ বকৃ্ষ বছল, তার বনঙচ বঙস 
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সুরবভ �াভবী ও ইন্দ্রঙদব ভ�বান্ শ্রীহচতন্য মহাপ্রভুর আরাধনা করঙত 
লা�ঙলন । বকছু কাল পঙর ভ�বান্ শ্রীহচতন্য মহাপ্রভু তাঁঙদরঙক দি ম্মন 
বদঙলন—মহাপ্রভুর দি ম্মন গপঙয় ইন্দ্রঙদব মঙন েুব আনন্দ হঙলন । 
ইন্দ্রঙদব তেন স্ব� ম্মঙলাঙক চঙল গ�ঙলন আর সুরবভ �াভবী এোঙন 
থাকঙলন, গসইজন্য এোঙক সুরবভকুঞ্জ বলা হয় ।

শ্রীল ভবক্ববঙনাদ ঠাকুর বঙলঙছন গর, এই গ�াদ্রুমদ্বীপ হঙচ্ অবভন্ 
নন্দগ্রাম । এই গ�াদ্রুদ্বীঙপর এোন গথঙক নবৃসংহপল্বী পরম্মন্ত পবরবধ । আর 
গর অশ্বত্থ বকৃ্ষ এোঙন বছল, গস রজন বা আে বকঙলাবমোর ববস্বীি ম্ম । 

এক সময় ববিাল প্লাবন হঙয়বছল । মাকম্মঙডিয় মবুন নাঙম একজন 
ঋবি বিঙবর কাছ গথঙক সতিকল্প বর গপঙয়বছঙলন বঙল প্রবত কঙল্পর 
প্রলয় রেন হয়, তেন বতবন মঙর গ�ঙলন না । এক বদন প্রলঙয়র সময় 
জঙল ভাসঙত ভাসঙত মাকম্মঙডিয় মবুন নবদ্বীপধাঙম চঙল এঙসবছঙলন । 
এই নবদ্বীপধাঙম মাহাত্ম্য এইরকম গর, এই ধাম কেন প্লাববত না । 
গসইভাঙব নবদ্বীপধাঙম এঙস মাকম্মঙডিয় ঋবি সুরবভ �াভবীঙক গদেঙত 
গপঙলন আর তাঁর কাঙছ এঙস অনুঙরাধ করঙলন, “মা, আবম বহু কাল 
কু্ষধায় কাতর হঙয় পঙড়বছ । আমাঙক দুধ পান কঙর সুস্ কর !” দয়াময় 
সুরবভ �াভবী দুধ োইঙয় মাকম্মঙডিয় ঋবিঙক সুস্ কঙর বদঙলন । 

তারপর, সুস্ আবার হঙয় সুরবভ �াভবীঙক বন্দনা করঙল মাকম্মঙডিয় 
ঋবি বলঙলন, “মা সুরবভ, তুবম এোঙন গকন বঙস আছ ? তুবম স্ব� ম্ম 
গলাঙক থাক না বক ?”

সুরবভ �াভবী বলঙলন, “আবম এোঙন আমার প্রভুর ভজন কঙর 
বঙস আবছ ।”

“তুবম এত ভা�ম্যবতবী ! আবম গকন এই সতিকল্প বর গপঙয়বছ ? 
আবম গতা বকছুই বিুঙত পারবছ না—এই বর গপঙয় আবম শুধু দুঃে 
পাই । আবম এেন কবী করব ?”

সুরবভ �াভবী উর্ঙর বলঙলন, “এোঙন গথঙক গ�ৌর ভজন কর !”

২৩২                শ্রীল ভবক্বনর্ম্ম ল আচারম্মম্য মাহারাজ • শ্রীনবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য-মকু্া-মালা 



মাকম্মঙডিয় ঋবি বজজ্াসা করঙলন, “গ�ৌর ভজন করঙল কবী লাভ হয় ?”
“গ�ৌর-ভজন করঙল, মহাপ্রভু গতামাঙক দি ম্মন গদঙবন—তুবম 

বদবম্য-িবক্ বা কৃষ্-ভবক্ লাভ করঙত পারঙব, আর গকান দুঃে থাকঙব 
না । গ�ৌর ভজঙন গকান ববচার গনই—গর গ�ৌরনাম লয়, তার সমস্ 
কর্ম্ম বন্ন, ববিয়-আসবক্ ও মবুক্-বাসনা ববনষ্ হঙয় রায় ।”

ভবক্র দ্ারা অবভভতূ হঙয় মাকম্মঙডিয় ঋবি গ�ৌরা্ মহাপ্রভুর নাম 
করঙত লা�ঙলন—হবরনাম করঙত করঙত বতবন প্রাি গপঙলন ।

তারপর মহাপ্রভু অবতবীি ম্ম হঙয়বছঙলন এবং পুরবীধাঙম চঙল রাওয়ার 
পঙর বতবন এোঙন বনতম্যানন্দ প্রভুঙক পাবঠঙয় বদঙলন প্রচার করবার 
জন্য । নবদ্বীপধাঙম এঙস বনতম্যানন্দ প্রভু বতন মাস ধঙর থাকঙতন এবং 
ওই সময় এোঙন নাঙমর হট্ স্াপন করঙলন । বনতম্যানন্দ প্রভুর চঙল 
রাওয়ার পর বতনিত বছর পর চবষ্ব ধঙর্ম্ম র প্রচার আঙস্ আঙস্ বন্ 
হঙয় গ�ল । প্রথম ১৮৮৮ সাঙল এোঙন এঙস শ্রীল ভবক্ববঙনাদ ঠাকুর 
পুনরায় এই নামহঙট্র প্রকাি শুরু করঙলন । ভবক্ববঙনাদ ঠাকুর 
গ�াদ্রুম-স্ব বলঙেঙছন :

সুর-সরবীদ উপ�জঠে গ�াদ্রুজম গ�ৌর ক্দজয়জে 
বসক্ত সুরক্র�ুজঞ্জ রক্তিপূর্ম্ম ং ক্বজিাদ   
র�ুল-চরজণ গসবা সখ্য-লক্রয়া অজিা 
ব্রেরস-রক্স�য়া পাদপদ্ আশ্য় অত্র

এোঙন বঙস শ্রীল ভবক্ববঙনাদ ঠাকুর অঙনক গ্রন্থ বলঙেঙছন—
চজবধর্ম্ম , িরিা�বত, চচতন্যচবরতামঙৃতর ‘অমতৃ-প্রবাহ ভাষ্য’, ইতম্যাবদ । 
শ্রীল ভবক্ববঙনাদ ঠাকুর এই সুরবভকুঞ্জ গথঙক প্রচার করঙতন আর 
আমরা আজঙক তাঁর কৃপায় এই শ্রীনবদ্বীপধাম পবরক্রমা করঙত পারবছ ।

 গ�ৌর আমার  গর সব স্াজি
          �রল ভ্রমণ রজঙ্গ ।
 গস সব স্াি   গহক্রব আক্ম
          রেণক্য়-র�ত-সজঙ্গ ॥

শ্রীঙ�াদ্রুমদ্বীপ  •  শ্রীসুরবভকুঞ্জ       ২৩৩



 শ্রীল ভবক্বনর্ম্ম ল আচারম্মম্য মহারাজ শুদ্ প্রকৃত চবষ্ব, তাঁর 
গসবার তুলনা হয় না । আমাঙদর এই সুরবভ কুঙঞ্জও বতবন গসবা 
কঙরঙছন, আমাঙদরঙক এই মবন্দর বনমম্ম াি করঙত এত বড় সাহারম্য প্রদান 
কঙরঙছন । আমরা তাঁর শ্রীচরঙি বন্দনা কবর গরন আমাঙদরও এইরকম 
িবক্ ধামঙসবার জন্য, গুরুঙসবার জন্য থাকঙব ।

বাঞ্া�ল্পতরুর্যশ্চ �ৃপাক্সধুের্য এব চ ।
পক্ততািাং পাবজিজর্যা নবষ্ণজবজর্যা িজমা িমুঃ ॥

পজূম্যপাদ ভবক্বনর্ম্ম ল আচারম্মম্য মহারাঙজর জয় গহাক ।

২৩৪                শ্রীল ভবক্বনর্ম্ম ল আচারম্মম্য মাহারাজ • শ্রীনবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য-মকু্া-মালা 

নদবীয়া গ�াদ্রুঙম বনতম্যানন্দ মহাজন ।
পাবতয়াঙছ নামহট্ জবীঙবর কারি ॥

(শ্রদ্াবান জন গহ, শ্রদ্াবান জন গহ)
প্রভুর আজ্ায়, ভাই, মাব� এই বভক্ষা ।
বল কৃষ্, ভজ কৃষ্, কর কৃষ্ বিক্ষা ॥

অপরাধিনূ্য হ’গয় লহ কৃষ্নাম ।
কৃষ্ মাতা, কৃষ্ বপতা, কৃষ্ ধন-প্রাি ॥

কৃঙষ্র সংসার কর ছাবড়’ অনাচার ।
জবীঙব দয়া, কৃষ্নাম সর্ম্ম ধর্ম্ম সার ॥



শ্রীল রক্তিক্বজিাদ ো�ুজরর রেি�ুক্টর 
(স্বািন্-সুখদা-�ুঞ্জ)

বজন্ রক্তিক্বজিাদং শ্রীজ�ৌরিক্তিস্বরূপ�ম্ ।
রক্তিিাস্ত্রজ্ঞসম্ােং রাধারসসুধাক্িক্ধম্ ॥

শ্রীল গুরুঙদঙবর কৃপায়, সমস্ ভবক্বঙৃন্দর কৃপায় আমাঙদর 
শ্রীহচতন্য সারস্বত মঠ (আন্তজম্ম াবতক) পবরক্রমা সঙ্ঘ এেন শ্রীল 
ভবক্ববঙনাদ ঠাকুঙরর ভজনকুবের ও সমাবধ-মবন্দঙর এঙসঙছ । এই �ঙৃহ 
শ্রীল ভবক্ববঙনাদ ঠাকুর থাকঙতন ও ভজন করঙতন । 

রেন শ্রীল ভবক্ববঙনাদ ঠাকুর এোঙন এঙসবছঙলন, তেন 
মায়াপুঙর বকছু বছল না—গর সমস্ মঠ-মবন্দর, দারুি অট্াবলকা, 
ইতম্যাবদ আপনারা এেন গদেঙত পারঙছন, গসো তেন বকছু বছল না । 
মহাপ্রভুর জন্মস্ানও লকুাবয়ত বছল । সমস্ গ�ৌড়বীয় মঙঠর মবন্দরগুঙলা 
শ্রীল ভবক্ববঙনাদ ঠাকুঙরর দ্ারা আববষ্ার করা হঙয়বছল ।

আমাঙদর পরমগুরুঙদব ওঁ ববষু্পাদ শ্রীল ভবক্রক্ষক শ্রীধর 
গদবঙ�াস্বামবী মহারাঙজর শ্রীমদ্ভবক্ববঙনাদববরহদিকম্ পঙড় শ্রীল 
পভুপাদ ভবক্বসদ্ান্ত সরস্বতবী ঠাকুর েুব েুবি হঙয় গ�ঙলন, ববঙিি 
ভাঙব এই গ্াঙকর দ্ারা :

শ্রীজ�ৌরানুমতং স্বরূপক্বক্দতং রূপাগ্জেিাদৃতং
রূপাকদ্ুঃ পক্রজবক্িতং রঘ�ুকণরাস্বাক্দতং গসক্বতম্ ।
েবীবাকদ্রক্ররক্ষেতং শু�-ক্িব-ব্রহ্মাক্দ-সর্াক্িতং
শ্রীরাধাপদজসবিামতৃমজহা তর্াতুমবীজিা রবান্ ॥

“শ্রীঙ�ৌরচঙন্দ্রর অনুজ্ালব্ধ শ্রীস্বরূপ দাঙমাদর রাহার মর্ম্ম জ্, 
শ্রীসনাতন গ�াস্বামবী রাহার আদরকারবী, শ্রীরূপপ্রমেু রসতত্ত্বাচারম্মম্য�ি 
রাহা পবরঙবিন কবরঙতঙছন, শ্রীরঘুনাথদাস গ�াস্বামবী প্রমেু রাহা 

শ্রীঙ�াদ্রুমদ্বীপ  •  শ্রীল ভবক্ববঙনাদ ঠাকুঙরর ভজনকুবের স্বানন্দ-সুেদা-কুঞ্জ          ২৩৫ 



আস্বাদন ও সমদৃ্ কবরঙতঙছন, শ্রীজবীবপ্রভু প্রভৃবত রাহার রক্ষিাঙবক্ষি 
কবরঙতঙছন এবং শ্রীশুক, গদবাবদঙদব মহাঙদব ও গলাকবপতামহ 
ব্রহ্মা প্রভৃবত রাহা (দরূ হইঙত) সর্ান কবরঙতঙছ—অঙহা গসই 
শ্রীরাধাপদপবরচরম্মম্যা-রসামতৃ—তাহাও দান কবরঙত আপবন সমথ ম্ম ।”

শ্রীল ভবক্ববঙনাদ ঠাকুর আমাঙদরঙক কবী বদঙয়ঙছন ?
গুরুদং গ্ন্থদং ন�রধামদং িামদং মদুা
রক্তিদং রূক্রদং বজন্ রক্তিক্বজিাদ�ং সদা

শ্রীল ভবক্ববঙনাদ ঠাকুর আমাঙদর গুরু ক্দজয়জেি । 
আসঙল রবদ বতবন আমাঙদর শ্রীল ভবক্বসদ্ান্ত সরস্বতবী ঠাকুর না 

বদঙতন, তাহঙল গকাথায় আমরা আশ্রয় গপতাম ? কার চরঙি আমরা 
আশ্রয় গ্রহি করতাম ? গকাথা গথঙক আমরা আমাঙদর গুরু বা গুরুব� ম্ম 
গপতাম ?

শ্রীল ভবক্ববঙনাদ ঠাকুর অঙনক জায়�ায় উবড়ষ্যা বা পবচিমবঙ্ 
গডপুবে মম্যাবজঙ্রেে বছঙলন । আঙস্ আঙস্ বতবন বিুঙত গপঙরঙছন 
গর, মহাপ্রভুর শুদ্ ভবক্, শুদ্ বসদ্ান্ত প্রায় হাবরঙয় ব�ঙয়বছল এবং 
বহু অপসম্প্রদায়—আউল, বাউল, কতম্মাভজা, গনড়া, দরঙবি, সাঁই, 
সহবজয়া, সেবীঙভকবী, স্মাতম্ম, জাত-গ�াসাবি, অবতবাড়বী, চড়ূাধারবী, 
গ�ৌরা্না�রবী—সব জ�ঙত ঘুঙর গবড়ায় । তবীব্র দুঃে গপঙয় শ্রীল 
ভবক্ববঙনাদ ঠাকুর (তাঁর নাম বছল শ্রীঙকদারনাথ দর্ ওই সময়) তাঁর 
স্ত্রবী ভ�বতবীঙদববীর সাঙথ জ�ন্াথ মবন্দঙর ববমলাঙদববীর কাঙছ ব�ঙয় 
প্রাথ ম্মনা করঙলন, “গহ গদববী ! তুবম আমাঙক একজনঙক পাঠাও গর 
এই শুদ্ ভবক্র বসদ্ান্ত প্রবাবহত করাঙত পারঙব !” ববমলাঙদববী কৃপা 
কঙর ভবক্ববঙনাদ ঠাকুরঙক সন্তান বদঙলন—তাঁর নাম হঙয়বছল ববমলা 
প্রসাদ । গসই ববমলা প্রসাদ পঙর শ্রীল ভবক্বসদ্ান্ত সরস্বতবী ঠাকুর 
হঙয়ঙছন—বতবন সর্ম্ম  গদঙি এমনবক ববঙদঙিও প্রচার কঙর ৬৪বে 
মঠ স্াপন কঙরবছঙলন । শ্রীল ভবক্ববঙনাদ ঠাকুর ও শ্রীল প্রভুপাঙদর 
অহহতুবক কৃপায় আমরা এেন এই পবরক্রমা করঙত পাবর এবং এই 
শ্রীরূপানু� গুরুবঙ� ম্মর সঙ্ থাকঙত সুঙরা� গপঙয়বছ ।
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শ্রীল ভবক্ববঙনাদ ঠাকুর আমাঙদর গ্ন্থ ক্দজয়জেি ।
রেন শ্রীল ভবক্ববঙনাদ ঠাকুর প্রথম মহাপ্রভুর শুদ্ 

বসদ্ান্ত জানঙত  ও পড়ঙত চাইবছঙলন, তেন বতবন বহু রত্ন কঙর 
শ্রীহচতন্যচবরতামতৃ এবং অন্যান্য গুরুত্বপিূ ম্ম গ্রন্থ সংগ্রহ কঙরবছঙলন । 
ওই সময় সব গ্রন্থ প্রায় হাবরঙয় ব�ঙয়বছল বা বববভন্ প্রাচবীন মবন্দঙরর 
গ্রন্থা�াঙরর মঙধম্য রাো হল । মহাপ্রভুর শুদ্ বসদ্ান্ত প্রচার করবার জন্য 
শ্রীল ভবক্ববঙনাদ ঠাকুর অঙনক গ্রন্থ সংগ্রহও কঙরবছঙলন এবং বহু গ্রন্থ 
রচনাও কঙরবছঙলন । বতবন অঙনক �বীবত-কববতা, গ্রন্থভাষ্য, বক্তৃতা, 
প্রবন্ রচনা কঙরবছঙলন । প্রবত বদন আমরা গর সকাল-সন্ম্যার সময় 
কবীর্ম্মন কবর, গস প্রায় সমস্ কবীর্ম্মন বতবনই রচনা কঙরবছঙলন । অঙনক 
কবীর্ম্মনগুঙলাও িরিা�বত গথঙক আঙছ ।

শ্রীল ভবক্ববঙনাদ ঠাকুর আমাঙদর গ�ৌরধাম ক্দজয়ক্েজলি ।
রেন শ্রীল ভবক্ববঙনাদ ঠাকুর এই জ�ঙত আববভ ূম্মত হঙয়ঙছন, 

তেন অঙনঙকই ভাবঙতন গর, মহাপ্রভুর জন্মস্ান �্ায় হাবরঙয় 
ব�ঙয়বছল । বকন্তু শ্রীল ভবক্ববঙনাদ ঠাকুর বচন্তা করঙলন, “�্া বনঙত 
পাঙর বকন্তু �্া ব�ঙরও বদঙত পাঙর । বনচিয়ই মহাপ্রভুর জন্মস্ান 
এেনই বতম্মমান ।”

শ্রীল ভবক্ববঙনাদ ঠাকুঙরর অভম্যাস বছল এইরকম : উবন প্রঙতম্যক 
বদন েুব তাড়াতাবড় শুঙয় পড়ঙতন—সন্ম্যায় ঘুবমঙয় পড়ঙল আবার রাত 
দুপুঙরর সময় উঠঙতন, সারা রাত বতবন হবরনাম করঙতন । এক বদন 
সকাল গবলায় উঙঠ এই বাবড়র ছাঙদর উপঙর হবরনাম করঙত করঙত 
শ্রীল ভবক্ববঙনাদ ঠাকুর এোন গথঙক বকছু দঙূর বদবম্য গজম্যাবত গদেঙত 
গপঙলন । গরোঙন বদবম্য গজম্যাবত বছল, গসোঙন সকাল গবলায় বতবন আর 
একজনঙক বনঙয় চঙল এঙলন আর তুলসবী বা�ান গদেঙল  একজনঙক 
বজজ্াসা করঙলন, “এই জবমর নামো কবী ?”

গলাকবে বলঙলন, “বঠক মত জাবন না, সবাই বঙল বময়াপুর ।”
“আর জবমো কার ?”
“আমরাও বলঙত পাবর না ।”
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“গতামরা এোঙন বক চািবাস করছ না ?”
“না, আমরা গচষ্া করলাম, পাে ও ধান লাব�ঙয় বদঙয়বছ বকন্তু 

বকছু হয় বন, রা লা�াই, সব তুলসবী �াছ হঙয় রায় ।”
তেন শ্রীল ভবক্ববঙনাদ ঠাকুর ভাবঙলন, “এো বনচিয়ই একবে 

ববঙিি স্ান, নতুবা তুলসবী বা�ান এোঙন গকন ?”
তেন নবদ্বীঙপ ব�ঙর এঙস শ্রীল ভবক্ববঙনাদ ঠাকুর শ্রীল 

জ�ন্াথদাস বাবাজবী মহারাঙজর কাঙছ ব�ঙয়বছঙলন । শ্রীল ভবক্ববঙনাদ 
ঠাকুর তাঁঙক বজজ্াসা করঙলন, “মহারাজ, আপবন বক আমার সঙ্ 
রাঙবন ? আবম একবে অদু্ভত স্ান গদঙেবছ, আপনাঙক এই জায়�া 
গদোঙত চাই ।” বয়স্ক হঙয় (তাঁর বয়স তেন কাছাকাবছ ১৩৫ বছর বছল) 
শ্রীল জ�ন্াথদাস বাবাজবী মহারাজ হাঁেঙত পারঙতন না, তাই তাঁর গসবক 
তাঁঙক িুবড় কঙর মাথায় বঙয় বনঙয় এঙসবছঙলন । রেন শ্রীল জ�ন্াথদাস 
বাবাজবী মহারাজ ওই স্াঙন গপৌঙঁছ ব�ঙয়বছঙলন, তেন বতবন িুবড় গথঙক 
লা� বদঙয় নাচঙত শুরু করঙলন ! বতবন বচৎকার করঙত থাকঙলন, 
“হ্যাঁ ! গপঙয়বছ ! এইো প্রভুর জন্মস্ান ! এইো গরা�পবীঠ !”

এইভাঙব শ্রীল ভবক্ববঙনাদ ঠাকুর মহাপ্রভুর জন্মস্ান—মহাপ্রভুর 
ধাম প্রকাি কঙরবছঙলন । মায়াপুর আববষ্ার করার পর, বতবন ও শ্রীল 
ভবক্বসদ্ান্ত সরস্বতবী ঠাকুর সমস্ গ�ৌর-পািম্মদ�ঙির স্ানগুঙলা বকঙন  
বনঙয় গসোঙন গ�ৌড়বীয় মঠ স্াপন কঙরবছঙলন । তাঁঙদর কৃপায় আমরা 
এেন মবন্দঙর মবন্দঙর তবীঙথ ম্ম তবীঙথ ম্ম ব�ঙয় এই ধাম পবরক্রমা করঙত পাবর ।

আর একো কথা বলা ও জানা উবচত গর, রেন শ্রীল ভবক্ববঙনাদ 
ঠাকুর মায়াপুর ধাম আববষ্ার কঙরবছঙলন, তেন সমস্ বাবাজবী�ি 
সকঙল বমঙল শ্রীল ভবক্ববঙনাদ ঠাকুঙরর ববরুঙদ্ গকস (গমাকর্মা) 
দাঙয়র করঙলন—ওরা বলঙলন, “না, মহাপ্রভুর জন্মস্ান আসঙল 
নবদ্বীপোউঙন (মায়াপুঙর নয়, �্ার অপর তবীঙর) !” বকন্তু হাই 
গকােম্ম  (High Court) ও সুবপ্রম গকােম্ম  (Supreme Court) সবাই রায় 
বদঙয়ঙছন গর, না, গ�ৌরা্ মহাপ্রভুর জন্মস্ানো মায়াপুর (গরা�পবীঙঠ) । 
এই কথা আপনাঙদর সব সময় মঙন রােঙত হঙব । সহবজয়া, আউল, 
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বাউল, ইতম্যাবদ ভাবঙছ ও বলঙছ গর, নবদ্বীপোউন হঙচ্ প্রাচবীন মায়াপুর 
ও মহাপ্রভুর জন্মস্ান বকন্তু গ�ৌড়বীয় চবষ্ব�ি গসো কেনও ভাঙবন 
না—গরা�পবীঠ, মায়াপুর হঙচ্ চচতন্য মহাপ্রভুর জন্মস্ান ।

শ্রীল ভবক্ববঙনাদ ঠাকুর আমাঙদর িাম ক্দজয়জেি । 
মহাপ্রভু বঙলবছঙলন :

হজর �ৃষ্ণ হজর �ৃষ্ণ �ৃষ্ণ �ৃষ্ণ হজর হজর ।
হজর রাম হজর রাম রাম রাম হজর হজর ॥
হজরিম্মাম হজরিম্মাম হজরিম্মাকমব গ�বলম ।
�জলৌ িাজস্্যব িাজস্্যব িাজস্্যব �ক্তরন্যথা ॥

বকন্তু সঙ্ সঙ্ মহাপ্রভুর পর অঙনক নাম-অপরাধবী উৎপন্ 
হঙয় গ�ল । অঙনক অপসম্প্রদায় হবরনাম ববতরি করঙত শুরু করল 
বকন্তু তাঁঙদর হবরনাম ইচ্ামত । শ্রীল ভবক্ববঙনাদ ঠাকুর ভাবঙলন, 
“বনতম্যানন্দ প্রভু নাঙমর হট্ স্াপন কঙরঙছন আর আবম এই নামহঙট্ 
িাড়ুদার হব—িাড়ু বদঙয় আবম সম ভুল বসদ্ান্ত নাঙমর হট্ গথঙক 
ববতাড়ন করব !” এই রকম গঘািিা করঙল বতবন তাই কঙরবছঙলন ।

শ্রীল ভবক্ববঙনাদ ঠাকুর আমাঙদর রক্তি ক্দজয়জেি । 
ভ�বাঙনর কাছ গথঙক তাঁর ভবক্ লাভ করা এত সহজ নয়—

ভ�বান্ সব সময় লবুকঙয় থাঙকন । 
�ৃষ্ণ রক্দ েুজট রজতি ভুক্তি মকু্তি ক্দয়া ।
�ভু রক্তি িা গদি রাজখি লু�াইয়া ॥

রবদও ভ�বান তাঁর ভবক্ গদন, গসো সম্পিূ ম্ম ভবক্ নয়—বতবন  
অঙনক বকছু বদঙত পাঙরন বকন্তু বনঙজঙক বতবন কাউঙক গদন না । 
উপরন্তু কৃঙষ্র কাঙছ তাঁর স্ লাভ করবার জন্য গ�ঙল আপবন অসুর-
হতম্যাকারবী কৃষ্ গপঙত পাঙরন—তাঁর স্ করঙল আপনাঙদর কবী 
অবস্া হঙব ? বকন্তু ভ�বান্ শ্রীকৃষ্ঙক সবতম্যকাঙর গক বদঙত পাঙর ? 
শুধু চবষ্ব-ঠাকুর, ভ�বাঙনর ভক্ । রেন ভ�বাঙনর বপ্রয় ভক্ 
আপনাঙদর বকছু গদন, তেন গসো সম্পিূ ম্ম দান । গসই জন্য গর দান 
ঠাকুর ভবক্ববঙনাদ ঠাকুর আমাঙদরঙক বদঙয়বছঙলন, গর ভবক্-বসদ্ান্ত 
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বতবন এই জ�ঙত প্রচার করঙতন, গসো শুদ্ ভবক্ । তার চাইঙত এই 
জ�ঙত আর গকান দান গনই । 

শ্রীল ভবক্ববঙনাদ ঠাকুর আমাঙদর রূক্রদা । 
বতবন হঙচ্ন সতিম গ�াস্বামবী । মহাপ্রভু বনৃ্দাবঙন ছয় গ�াস্বামবীঙক 

পাবঠঙয়ঙছন : শ্রীল রূপ গ�াস্বামবী, শ্রীল সনাতন গ�াস্বামবী, শ্রীল রঘুনাথ 
ভট্ গ�াস্বামবী, শ্রীল জবীব গ�াস্বামবী, শ্রীল গ�াপাল ভট্ গ�াস্বামবী এবং 
শ্রীল রঘুনাথ দাস গ�াস্বামবী । মহাপ্রভু ওঁঙদর আঙদি বদঙলন গর, ওঁরা 
বনৃ্দাবঙন ব�ঙয় মহাপ্রভুর মলূ-বসদ্ান্ত প্রচার করঙবন । ওঁরা স�ল 
বছঙলন—মহাপ্রভুর অভবীষ্ সম্পিূ ম্মরূঙপ ওঁরা বসদ্ করঙলন ।

বকন্তু তারপর তাঁরা সব স্বধাঙম চঙল গ�ঙলন... গক তাঁঙদর পর প্রচার 
করঙবন ? এক বদন বিবির গঘাি বলঙেঙছন, “গক সতিম গ�াস্বামবী হঙত 
পাঙরন ? রবদ এই জ�ঙত ছয় গ�াস্বামবীর পঙর গকউ গ�াস্বামবী হঙত পাঙরন, 
তাহঙল গসো মাত্রই শ্রীল ভবক্ববঙনাদ ঠাকুর মহািয় হঙত পাঙর ।”

শ্রীল ভবক্ববঙনাদ ঠাকুঙরর সম্বঙন্ আমরা অঙনক বকছু বলঙত 
পাবর বকন্তু তাঁর মলূ বিক্ষা তাঁর গ্রঙন্থর মঙধম্যই গরঙেঙছন । রবদ 
আপনারা তাঁর বইগুঙলা পড়ঙবন, আপনারা বিুঙত পারঙবন 
সনাতন-ধর্ম্ম  বা চজব-ধর্ম্ম  কাহাঙক বলা হয়, আমাঙদর বসদ্ান্ত কবী 
ইতম্যাবদ । 

শ্রীল ভবক্ববঙনাদ ঠাকুর না থাকঙতন বক কঙর আমরা এসব 
গপঙত পারতাম ? বক কঙর আমরা শ্রীল প্রভুপাদঙক গপতাম ? প্রভুপাদ 
না আসঙতন আমরা শ্রীল শ্রীধর গদবঙ�াস্বামবী মহারাজঙক বক কঙর 
গপতাম ? আর শ্রীল শ্রীধর গদবঙ�াস্বামবী মহারাজ রবদ শ্রীহচতন্য সারস্বত 
মঠ স্াপন না করঙতন, তাহঙল আমরা বক কঙর আমাঙদর গুরুঙদবঙক  
(ওঁ ববষু্পাদ শ্রীল ভবক্সুন্দর গ�াববন্দ গদবঙ�াস্বামবী মহারাজঙক) 
গপতাম ? তাই শ্রীল ভবক্ববঙনাদ ঠাকুঙরর অবদান ও কথা আমাঙদর 
সব সময় মঙন রােঙত হঙব ।

আমাঙদর পরম গুরুঙদব ওঁ ববষু্পাদ শ্রীল ভবক্রক্ষক শ্রীধর 
গদবঙ�াস্বামবী মহারাজ শ্রীমদ্ভবক্ববঙনাদববরহদিকম্  রচনা কঙরবছঙলন :
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হা হা রক্তিক্বজিাদেকু্র ! গুজরা ! দ্াক্বংিক্তজস্ সমা 
দবীঘম্মারু্ুঃখররাদজিিক্বরহারু্ুঃস্বী�ৃতা রূক্রয়ম্ ।
েবীবািাং বহুেন্পণু্যক্িবহা�ৃজষ্টা মহবীমণ্ডজল 
আক্বরম্ম াব�ৃপাং চ�ার চ রবান্ শ্রীজ�ৌরিক্তিুঃ স্বয়ম্ ॥১॥

হা হা ! ভবক্ববঙনাদ ঠাকুর ! গহ পরমগুঙরা ! এই দ্াবরংিবিম্মকাল 
দবীঘম্মদুঃেময় আপন অপবরসবীম ববরঙহ এই পবৃথববী দুর্ম্ম িা গ্রস্ হইয়াঙছ । 
জবীব�ঙির বহুজন্ম-সুকৃবতপুঞ্জদ্ারা আকৃষ্ হইয়া শ্রীঙ�ৌরিবক্ আপবন 
স্বয়ং এই ভমূডিঙল কৃপাপরূ্ম্ম ক আববভ ূম্মত হইয়াবছঙলন ॥১॥

দবীজিাঽহং ক্চরদুষৃ্কক্তিম্মক্হ রবৎপাদাব্জধূক্ল�ণা-
স্ািািন্ক্িক্ধং রেপন্নশুরদং লবুং সমজথ ম্মাঽরবম্ ।
ক্�জত্ৌদারম্ম্যগুণার্বাক্তরিসুঃ �ারুণ্যিক্তিুঃ স্বয়ম্
শ্রীশ্রীজ�ৌরমহারেজরাুঃ রে�ক্টতা ক্বশ্বং সমন্বগ্হবীৎ ॥২॥

আবম দবীন ও অবত দুষৃ্বত, তর্ন্যই আর পাদপদ্মধলূবীকিায় 
স্ানানন্দরূপ প্রপন্ম্লপ্রদ বনবধলাভ আমার ভাঙ�ম্য ঘবেল না । বকন্তু 
আপনার উদারতাগুঙি মহাপ্রভু শ্রীঙ�ৌরাঙ্র করুিািবক্ স্বয়ং মহারিা 
আপন হইঙত প্রকাবিত হইয়া এই ববশ্বঙক অনুগ্রহ দান কবরঙলন (অথ ম্মাৎ 
ববঙশ্বর অন্ত� ম্মত হওয়ায় আবম তাঁহার অনুগ্রহ প্রাতি হইলাম) ॥২॥

গহ গদব ! স্বজি তবাক্খলগুণািাং গত ক্বক্রঞ্চাদজয়া
গদবা ব্যথ ম্মমজিারথাুঃ ক্�ম ুবয়ং মর্ম্ম ্যাধমাুঃ �ুর্ম্ম জহ ।
এতজন্না ক্ববকুধুঃ �দাপ্যক্তিয়ালকোর ইতু্যচ্যতাং
িাজস্ত্রজবেব 'ি পারজয়ঽহ'ক্মক্ত রদ্বীতং ম�ুুজন্ি তৎ ॥৩॥

গহ গদব ! আপনার বনবেল গুিরাবির (সুষ্ভাঙব) স্ব কবরঙত রেন 
গসই ব্রহ্মাবদ গদব�িও বম্যথ ম্মমঙনারথ হন, তেন অধম মনুষ্যমাত্র আমাঙদর 
কা কথা । এই উবক্ঙক পবডিত�ি কেনও অবতিয়ালঙ্কার ববলঙবন না । 
কারি ভ�বান্ স্বয়ং শ্রীকৃষ্ই (গতামাঙদর ভবক্র প্রবতদান বদঙত) “আবম 
পাবর না” ববলয়া িাস্ত্রসমঙূহ গসই প্রবসদ্ �ান �াবহয়াঙছন ॥৩॥

ধর্ম্ম শ্চর্ম্ম �জতাঽজ্ঞকতব সততা গরা�শ্চ গরা�াত্জ�া
জ্ঞাজি িনূ্য�ক্তেম্ম জপি তপসা খ্যাক্তক্েম্ম ঘাংকসব চ ।
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দাজি দাক্ভি�তাঽনুরা�রেজি দুষ্টাপচাজরা রদা
বকু্দ্ধং বকু্দ্ধমতাং ক্বজরদ ক্হ তদা ধাত্রা রবান্ গরেক্িতুঃ ॥৪॥

গর সমঙয় ধর্ম্ম  চর্ম্ম ববচারময়, অজ্তাই সাধুতা এবং গরা� 
গভা�াবভসবন্মলূক—রেন জ্ানানুিবীলঙন িনূ্যমাত্র �বত এবং জপ ও 
তপযোয় রিঃ ও পরবহংসাই অঙন্বিঙির ববিয়—রেন দাঙন দাবম্কতার 
অনুিবীলন এবং অনুরা�ভবক্র নাঙম গঘারতর পাপাচার প্রভৃবত 
ববচার ববুদ্মান্ জন�ঙিরও ববুদ্ঙভদ ঘোইঙতবছল, বঠক গসই সমঙয় 
ববধাতাকরৃ্ম্মক আপবন গপ্রবরত হইঙলন ॥৪॥

ক্বজশ্বঽক্স্মন্ ক্�রকণরম্মথা ক্হম�রুঃ সঞ্জবীবয়জন্নািধবীর্-
িষেত্রাক্ণ চ রঞ্জয়ক্ন্নেসুধাং ক্বস্ারয়ন্ রােজত ।
সচ্াস্ত্রাক্ণ চ গতািয়ন্ বধু�ণং সজর্াদয়ংজস্ তথা
িিূং রূক্মতজল শুজরাদয় ইক্ত হ্াজদা বহুুঃ সাত্বতাম্ ॥৫॥

এই ববঙশ্ব বহমকর চন্দ্র গররূপ বকরি সমহূ দ্ারা ওিবধ সকলঙক 
সঞ্জবীববত ও তারা�িঙক রবঞ্জত কবরয়া বনজ গজম্যাৎস্ামতৃ ববস্ার 
কবরঙত কবরঙত গিাভা পাইঙত থাঙকন, তদ্রূপ শুদ্ িাস্ত্রসমঙূহর 
(অনুিবীলনদ্ারা) গতািি এবং পবডিত�ঙির (গশ্রৌত বসদ্ান্তদ্ারা) 
পিূ ম্মানন্দ ববধান কবরয়া বনবচিতই এই পবৃথববীঙত আপনার শুঙভাদয় । 
ইহাঙত সাত্বত�ঙির সুঙের সবীমা নাই ॥৫॥

গলা�ািাং ক্হত�াম্যয়া র�বজতা রক্তিরেচারস্তয়া 
গ্ন্থািাং রচকিুঃ সতামক্রমকতিম্মািাক্বকধদম্মক্ি ম্মতুঃ ।
আচাকরম্ম্যুঃ �ৃতপূর্ম্ম জমব ক্�ল তদ্রামানুোকদ্বুম্মকধুঃ
গরেমাজভিাক্িক্ধক্বগ্হস্য রবজতা মাহাত্্যসবীমা ি তৎ ॥৬॥

গলাকসমঙূহর কলম্যািাঙথ ম্ম আপবন বহু গ্রঙন্থর রচনা দ্ারা এবং 
সাধুসর্ত নানাববধ উপাঙয় শ্রীভ�বদ্ভবক্ প্রচার প্রদি ম্মন কবরয়াঙছন । 
শ্রীরামানুজ প্রভৃবত মনবীবি�ি ও অন্যান্য অঙনক আচারম্মম্যও এইপ্রকার 
কারম্মম্য পরূ্ম্ম কাঙল কবরয়াঙছন ; এইরূপ শ্রুত হওয়া রায় । বকন্তু গপ্রমামতৃ-
ম ূবর্ম্মস্বরূপ আপনার মাহাত্ম্যসবীমা তাহাঙতই (আবদ্) নয় ॥৬॥
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রদ্ধাম্ুঃ খলু ধাম নচব ক্ি�জম ব্রজহ্মক্ত সংজ্ঞায়জত
রস্যাংিস্য �কলব দুুঃখক্ি�করজরম্মাজ�শ্বকরমৃম্ম�্যজত ।
নব�ুজঠে পরমতুিভৃঙ্গচরজণা িারায়জণা রুঃ স্বয়ম্
তস্যাংিবী র�বান্ স্বয়ং রসবপুুঃ �ৃজষ্ণা রবান্ তৎরেদুঃ ॥৭॥

রাঁহার বচদ্াঙমর গজম্যাবতমম্মাত্র ‘ব্রহ্ম’সংজ্ায় গবঙদ সংবজ্ত হইয়াঙছন, 
রাঁহার অংিাংঙির অংিমাত্র গরাঙ�শ্বর�ি বহুদুঃে স্ববীকার কবরয়া 
অঙন্বিি কঙরন, পরমমকু্কুল রাঁহার পাদপঙদ্ম মধুকরস্বরূঙপ গিাভমান, 
গসই পরঙবম্যামনাথ সাক্ষাৎ শ্রীনারায়ঙিরও বরবন অংিবী স্বয়ং ভ�বান্ 
অবেলরসামতৃম ূবর্ম্ম  শ্রীকৃষ্—তাঁহাঙকই আপবন প্রদান কঙরন ॥৭॥

সর্ম্ম াক্চন্ত্যমজয় পরাৎপরপজুর গ�াজলা�-বনৃ্াবজি
ক্চল্লবীলারসরক্ঙ্গিবী পক্রবতৃা সা রাক্ধ�া শ্রীহজরুঃ ।
বাৎসল্যাক্দরকসশ্চ গসক্বত-তজিামম্মাধুরম্ম্যজসবাসুখং
ক্িত্যং রত্র মদুা তজিাক্ত ক্হ রবান্ তদ্ধামজসবারেদুঃ ॥৮॥

সর্ম্ম প্রকাঙর অবচন্তম্য গুিময় পরঙবম্যাঙমর পরঙমার্ প্রঙদঙি 
গ�াঙলাক নামক শ্রীবনৃ্দাবনধাঙম, গরোঙন সেবীজঙন পবরবতৃ 
হইয়া গসই বচন্ময়লবীলারস-ববলাবসনবী শ্রীমতবী রাবধকা বাৎসলম্যাবদ-
রসচতুষ্য়ঙসববত-ববগ্রহ শ্রীকৃষ্চঙন্দ্রর মাধুরম্মম্যরসময় গসবাসুে বনতম্যকাল 
পরমানঙন্দর সবহত ববস্ার কবরঙতঙছন, আপবন গসই ধাঙমর গসবা 
প্রদান কবরঙত পাঙরন ॥৮॥

শ্রীজ�ৌরানুমতং স্বরূপক্বক্দতং রূপাগ্জেিাদৃতং
রূপাকদ্ুঃ পক্রজবক্িতং রঘ�ুকণরাস্বাক্দতং গসক্বতম্ ।
েবীবাকদ্রক্ররক্ষেতং শু�-ক্িব-ব্রহ্মাক্দ-সর্াক্িতং
শ্রীরাধাপদজসবিামতৃমজহা তর্াতুমবীজিা রবান্ ॥৯॥

শ্রীঙ�ৌরঙন্দ্রর অনুজ্ালব্ধ শ্রীস্বরূপ দাঙমাদর রাহার মর্ম্ম জ্, 
শ্রীসনাতন গ�াস্বামবী রাহার আদরকারবী, শ্রীরূপপ্রমেু রসতত্ত্বাচারম্মম্য�ি 
রাহা পবরঙবিন কবরঙতঙছন, শ্রীরঘুনাথদাস গ�াস্বামবী প্রমেু রাহা 
আস্বাদন ও সমদৃ্ কবরঙতঙছন, শ্রীজবীবপ্রভু প্রভৃবত রাহার রক্ষিাঙবক্ষি 
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কবরঙতঙছন এবং শ্রীশুক, গদবাবদঙদব মহাঙদব ও গলাকবপতামহ 
ব্রহ্মা প্রভৃবত রাহা (দরূ হইঙত) সর্ান কবরঙতঙছ—অঙহা গসই 
শ্রীরাধাপদপবরচরম্মম্যা-রসামতৃ—তাহাও দান কবরঙত আপবন সমথ ম্ম ॥৯॥

ক্বাহং মন্মক্তস্ততবীবপক্ততুঃ ক্ব ত্বং ে�ৎপাবিুঃ
গরা স্বাক্মন্ �ৃপয়াপরাধক্িচজয়া িিূং ত্বয়া ষেম্যতাম্ ।
রাজচঽহং �রুণাক্িজধ ! বরক্মমং পাদাব্জমজূল রবৎ-
সর্ম্ম স্বাবক্ধ-রাক্ধ�া-দক্য়ত-দাসািাং �জণ �ণ্যতাম্ ॥১০॥

গকাথায় আবম মন্দমবত, অবত পবততজন, আর গকাথায় আপবন 
জ�ৎপাবন মহাজন ! গহ প্রঙভা ! কৃপাপরূ্ম্ম ক (এই স্বকারবী) আমার 
অপরাধ সমহূ আপবন বনবচিতই ক্ষমা কবরঙবন । গহ করুিাসা�র ! 
আপনার পাদপদ্মমঙূল এই বর প্রাথ ম্মনা কবরঙতবছ গয়, আপনার 
প্রািসর্ম্ম স্ব শ্রীবািম্মভানববীদবয়তদাসঙ�াষ্বীমঙধম্য আমাঙক �িনা কবরয়া 
কৃতাথ ম্ম করুন ॥১০॥

আমাঙদর গুরুঙদব ওঁ ববষু্পাদ শ্রীল ভবক্সুন্দর গ�াববন্দ 
গদবঙ�াস্বামবী মহারাজ শ্রীল ভবক্ববঙনাদ ঠাকুঙরর সম্বঙন্ আমাঙদর 
মঙঠর গ�ৌড়বীয় দি ম্মন পবত্রকায় একবে েুব সুন্দর প্রবন্ ১৯৫৫ সাঙল 
বলঙেঙছন । গিি কঙর আমরা এই ববঙিি প্রবন্ এোঙন প্রদান কবর :

শ্রীল রক্তিক্বজিাদ-আক্বরম্ম াব-ক্তক্থজত
(শ্রীল ভবক্সুন্দর গ�াববন্দ গদবঙ�াস্বামবী মহারাঙজর 

বক্তৃতার মর্ম্ম , শ্রীধাম নবদ্বীপ)

"ম�ুং �জরাক্ত বাচালং পঙু্গং লঙ্ঘয়জত ক্�ক্রম্ ।
রৎ�ৃপা তমহং বজন্ শ্রীগুরুং দবীিতারণম্ ॥
িজমা রক্তিক্বজিাদায় সক্চ্চদািন্-িাক্মজি ।
গ�ৌরিক্তি-স্বরূপায় রূপানু�বরায়জত ॥
বাঞ্া�ল্পতরুর্যশ্চ �ৃপাক্সধুের্য এব চ ।
পক্ততািাং পাবজিজর্যা নবষ্ণজবজর্যা িজমা িমুঃ ॥"
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আজ শ্রীমঙঠ শ্রীগুরু-পাদপঙদ্মর অনুপবস্বতঙত তাঁর ইচ্ায় শ্রীল 
ভবক্ববঙনাদ ঠাকুঙরর মবহমা িংসন জন্য আপনাঙদর সর্ঙুে আবম 
দডিায়মান্, আমার মত এজন পবতত অধম জড়ধবীর গকান অবধকারই 
নাই—গসই অপ্রাকৃত তত্ত্ব ঠাকুর মহািঙয়র কথা কবীর্ম্মন কবরবার । 
গকন না—“অপ্রাকৃত বস্তু নঙহ প্রাকৃত-গ�াচর । গবদ-পুরাঙিঙত 
ইহা কঙহ বনরন্তর ॥” শ্রীভ�বান্ বা তাঁহার ভক্�ি—পািম্মদ�ি,—
অঙধাক্ষজতত্ত্ব ; তাঁহাঙদর নাম-রূপ-গুি-লবীলা-পবরকর-চববিষ্ 
সমস্ই অঙধাক্ষজ । অক্ষজ অথ ম্মাৎ ইবন্দ্রয়জ-জ্াঙনর সাহাঙরম্য গসই 
তত্ত্ব জানা গকান প্রকাঙরই সম্ব নঙহ । গবদাবদ সর্ম্ম -িাঙস্ত্রই ষ্পষ্রূঙপ 
একথা কবীবর্ম্মত আঙছ । “নায়মাত্া প্রবচঙনন লঙভম্যা ন গমধয়া বা বহুনা 
শ্রুঙতন—” ইতম্যাবদ । অতএব আমার মত মঢ়ূ বকভাঙব গসই তঙত্ত্বর 
পবরচয় বদঙত পাঙর ? তবওু আবম আজ আপনাঙদর ন্যায় মহান্ ববজ্ 
চবষ্ব�ঙির সর্ঙুে গর দডিায়মান্ হঙয়বছ,—তাহা একমাত্র গুরু-
পাদপঙদ্মর কৃপাঙদি বঙলই । “চবষ্ঙবর গুি�ান কবরঙল জবীঙবর ত্রাি, 
শুবনয়াবছ সাধু-গুরুমঙুে ।”—বকন্তু আবম অঙরা�ম্য । তঙব শ্রীগুরু-
পাদপঙদ্মর কৃপািবক্ সঞ্চাবরত হইঙল ববষ্াঙভাজবী কাক ও ভ�বদ্াহন 
�রুঙড়র পদববী লাভ কবরঙত পাঙর ; প্ুও পর্ম্ম ত উল্ঙ্ঘঙনর সামথ ম্মম্য 
লাভ কবরঙত পাঙর ; মহামেু ম্মও পাবডিতম্য-প্রবতভাঙলাঙক দিবদক 
উদ্ভাবসত কবরঙত পাঙর এমনবক মকু অথ ম্মাৎ বাক্-িবক্রবহত বম্যবক্ও 
সরস্বতবীর ন্যায় বক্া হইঙত পাঙর ; অতএব আবম সর্ম্ম াঙগ্র শ্রীগুরু-
পাদপঙদ্ম প্রিত হইয়া গসবামঙুে তাঁহার করুিা-িবক্ প্রাথ ম্মনা কবর ।

ভ�বান শ্রীঙ�ৌরসুন্দঙরর ইচ্াঙতই তাহার কৃপা-িবক্ ববগ্রহ ঠাকুর 
শ্রীল সবর্দানন্দ ভবক্ববঙনাদ আজ হ’গত প্রায় ১১৭ বক ১১৮ বৎসর পঙূর্ম্ম  
গ�ৌর-ধাঙমর অন্ত� ম্মত নদবীয়া গজলার ববীরন�র গ্রাঙম আববভ ূম্মত হন ।

ভ�বান্ বা তদবীয়�ঙির আববভম্ম াব-কাঙলর লক্ষি, িাঙস্ত্র এই প্রকার 
গদো রায় গর,—রেন রেন ধঙর্ম্ম র গ্াবন এবং অধঙর্ম্ম র অভুম্যত্থান হয় গসই 
গসই কাঙল সাধু�ঙির পবরত্রাি বা পালন, দুষৃ্ত�ঙির ববনাি বা দমন 
এবং ধর্ম্ম -সংস্াপঙনর জন্য ভ�বান্ বা তাঁর পািম্মদ বা তাঁর ভক্�ি জ�ঙত 
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আববভ ূম্মত হইয়া থাঙকন । ভ�বান্ শ্রীকৃষ্হচতন্য মহাপ্রভুর বকছু পঙর, বঠক 
অনুরূপ অবস্া জবীব-জ�ৎঙক অন্কারময় কবরয়া তুবলয়াবছল ; সর্ম্ম -
িাস্ত্র-তাৎপরম্মম্যসার সুববমল চবষ্বধর্ম্ম  কাল-প্রভাঙব ক্রমিঃ আত্ঙ�াপন 
কবরঙত থাবকঙলন এবং তৎস্াঙন মায়াবপিাচবীর নব-নব ববলাস-ধর্ম্ম , 
জবীব�িঙক মহাধ্বান্তপিূ ম্ম ভ্রান্তপঙথ পবরচাবলত কবরঙত থাবকল ; �ঙল 
ধর্ম্ম , চর্ম্ম �ত-ববচারময় হইয়া পবড়ল ! অজ্তাই সাধুতার আসন গ্রহি 
কবরল ; গরা�াবদ, গভা�াবভসবন্মলূক হইয়া পবড়ল ; জ্ানানুিবীলন, 
িনূ্য�বতঙত পরম্মম্যববসত ; জপাবদ রঙিাঙলাঙভর জন্য, তপযোবদ পরবহংসার 
জন্য অনুবষ্ত হইঙতবছল ; দানাবদ দ্ারা প্রবতষ্া সংগ্রহ এবং অনুরা�ময় 
ভ�বদ্ভজঙনর নাঙম গঘারতর বম্যবভচার, ববুদ্মান�ঙিরও ববুদ্ঙভদ 
ঘোইঙতবছল । সাধু�ি—কাঙলর প্রবল-প্রভাব দি ম্মন কবরয়া, ও বনঙজঙদর 
ভজন-জবীবঙনর অতম্যন্ত ববপদ-িঙু্কল অবস্া সমা�ত গদবেয়া—ভবীত 
হইয়া পবড়ঙলন এবং জবীব-ম্ঙলর জন্য আকুল প্রাঙি ভ�বর্রঙি রেন 
সকাতর প্রাথ ম্মনা জানাইঙতবছঙলন,—বঠক গসই সময় ভুবনম্ল অবতার 
নদবীয়া-ববহারবী শ্রীঙ�ৌরা্সুন্দঙরর কৃপা-িবক্-ববগ্রহ শ্রীল সবর্দানন্দ 
ভবক্ববঙনাদ ঠাকুর বনজ প্রভুর মঙনাঽভবীষ্ পিূ ম্ম করঙত নদবীয়ার পরূ্ম্ম হিল 
উদ্ভাবসত কবরয়া ববমলানন্দ-জনকরূঙপ সাধু�ঙির হৃদয়ানন্দ বদ্ম্ম ন 
কবরঙত কবরঙত আববভ ূম্মত হইয়াবছঙলন ।

ভ�বান্ বা তাঁহার পািম্মদ�ঙির জন্মাবদ লবীলা প্রাকৃঙতর ন্যায় দৃষ্ 
হইঙলও তাহা অপ্রাকৃত—একথা আপনারা বহুবার শুবনয়াঙছন ; 
কর্ম্ম -�লবাধম্য জবীব স্বকৃত-কর্ম্ম �ল-গভাঙ�র জন্য এই জ�ঙত জন্ম-গ্রহি 
কবরঙত বাধম্য, বকন্তু ভ�বান্ বা তদবীয়�ি, কৃপা পরবি হইয়া অবচৎ 
জ�ৎ হইঙত—এই ববপদ-িঙু্কল সংসার হইঙত জবীব�িঙক বচন্ময়ানন্দময় 
জ�ঙত লইবার জন্য—ভ�বৎ গসবানন্দরূপ স্বরূপ-সম্পদ দান কবরবার 
জন্য গস্বচ্ায় জন্মলবীলা পরবগ্রহ কঙরন । একবে—পরতন্ত্রতা বিতঃ ; 
অপরেবী—স্বতন্ত্র বা গস্বচ্াপ্রঙিাবদত । আংবিক দৃষ্ান্তস্বরূপ,—
কারা�াঙর কঙয়দবী�ি ও কঙয়দবী�ঙির ম্লববধানকারবী বিক্ষক�িঙক 
ধরা রাইঙত পাঙর । এতদ্ম্যতবীত তাঁরা গর গকান কুঙলই জন্মগ্রহি করুন্ 
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না গকন—কুঙলর সঙ্ও তাঁঙদর গকান সম্পকম্ম থাঙক না । হনুমান্—
কবপকুঙল জন্মগ্রহি কঙরবছঙলন ; ভ�বদ্াহন �রুড়ঙদব—পক্ষবীকুঙল 
জন্মগ্রহি কঙরবছঙলন, তথাবপ সমগ্র ববশ্বব্রহ্মাডি তাঁহাঙদর পজূাই কবরয়া 
থাঙক । এই জ�ঙতর িাস্ত্রবীয় চদব-বি ম্মাশ্রম বববধঙতও গদো রায় গর,—
গর গকান কুঙলাৎপন্ বম্যবক্ই তাহার গুি-কর্ম্ম াবদ লক্ষিানুসাঙর ব্রাহ্মি, 
ক্ষবত্রয়, চবশ্, িদূ্র প্রভৃবত সংজ্ায়—সংবজ্ত হইঙব । জঙন্মর পবরচঙয় 
তাহাঙদর বি ম্ম-বনরূপি হইঙব না । সুতরাং ভ�বৎপািম্মদ রাঁরা—রাঁরা 
বনতম্যমকু্, কুল-পবরচঙয় তাঁহাঙদর পবরচয় বকরূঙপ সম্ব হইঙব ? এই 
জন্য জবীব-বিক্ষক শ্রীল সনাতন গ�াস্বামবী,—শ্রীদাস গ�াস্বামবী প্রভুর 
বংি পবরচয় ববিঙয়—“কায়স্-কুলাব্জ-ভাস্করঃ” এই পবরভািা প্রঙয়া� 
কবরয়াঙছন । পঙদ্মর সঙ্ সূঙরম্মম্যর রতেুকু সম্পকম্ম অথ ম্মাৎ পদ্ম—জল জাত 
গকামল পুষ্প এবং সূরম্মম্য জ�ৎ-প্রকািক, জ্লন্ত অবগ্ন-বপডিস্বরূপ ; এই 
দুইএর কুল�ত বা পদাথ ম্ম �ত গকান সামম্য বা সাদৃশ্ নাই । তথাবপ সূরম্মম্য 
স্ববীয় কর-ববতরঙির দ্ারা পদ্মঙক প্রসু্বেত ও প্র�ুবল্ত কবরয়া গরেুকু 
সম্পকম্ম অ্বীকার কঙরন, কুঙলর সঙ্ চবষ্ব�ঙির গসইেুকু সম্পকম্ম—এ 
দৃষ্ান্তও আংবিকভাঙব গ্রহি করা রাইঙত পাঙর । বস্তুতঃ পঙক্ষ পািম্মদ�ি 
বা চবষ্ব�ি গর কুলঙক অ্বীকার কবরয়া আববভ ূম্মত হন গসই কুলই 
পববত্র হইয়া রায়—এববিঙয় িাঙস্ত্রর এই গ্াকেবী প্রমািরূঙপ আপনারা 
ববচার কবরয়া গদবেঙবন—“কুলং পববত্রং জননবী কৃতাথ ম্মা বসুন্রা সা 
বসবত চি ধন্য ।” ‘মদ্ভক্পজূাভম্যবধকা’ এই গশ্রৌত ন্যায়ানুসাঙর ববচার 
কবরঙল আমরা আরও ববুিঙত পাবর গর, ভঙক্র আববভম্ম ার বতবথর 
মাহাত্ম্য শ্রীভ�বদাববভম্ম াব বতবথ-মাহাত্ম্য অঙপক্ষাও অবধক ম্লদায়ক । 
গরঙহতু ভঙক্র জবীবনচবরঙত অবত সুষু্ভাঙব শ্রীভ�বৎ-তত্ত্বানুিবীলন 
বিক্ষার রতো সুঙরা� হয় সাক্ষাৎ শ্রীভ�বর্বরঙত্র ততদরূ হয় না । 
গসইজন্যই শ্রীভ�বৎ-তত্ত্ব ভক্-তঙত্ত্বর আচ্াদঙন শ্রীমন্মহাপ্রভুরূঙপ 
জ�ঙত উবদত হইয়া ভবক্-বিক্ষা প্রদান কবরয়াবছঙলন ।

এইরূঙপ ঠাকুর শ্রীল ভবক্ববঙনাঙদর আববভম্ম াব জ�ঙতর হাওয়া 
ক্রমিঃই পবরববর্ম্মত হইঙত থাঙক এবং ঠাকুঙরর মহাপুরুি-লক্ষি 
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সমহূ সর্ন�ঙির ববঙিি দৃবষ্ আকিম্মি কবরয়া তাঁহাবদ�ঙক আনন্দ 
প্রদান কঙর । প্রাকৃত পবরচঙয়,—বালক স্বল্প বয়ঙস বপতৃহবীন হইয়া 
মাতুলালঙয় ববদ্াধম্যয়নাবদ কাঙরম্মম্য কালাবতবাবহত কঙরন । তাঁহার 
অদু্ভত প্রবতভা, মঙনামগু্ধকর গচষ্া, অভতূ পরূ্ম্ম  কববত্ব-িবক্ এবং 
প্র�াঢ় ধর্ম্ম ানুরা� দি ম্মন কবরয়া আত্বীয় ব� ম্ম বববস্মত হইয়া রান এবং 
বালঙকর প্রবত অতম্যন্ত গস্হিবীল হইঙত থাঙকন । ধর্ম্ম ানুরা� ঠাকুঙরর 
জবীবঙন এত প্রবলরূপ ধারি কঙর গর, গসই অল্প বয়ঙসই সমস্ ধর্ম্ম -
িাঙস্ত্র অ�াধ পাবডিতম্য দি ম্মঙন পবডিত�িও গমাহরকু্ হইয়া পবড়ঙতন । 
গসই সময় হইঙতই ঠাকুর মহািয় বববভন্ ভািায় বববভন্ গ্রন্থাবদ রচনা 
কবরঙত থাঙকন । আত্বীয়�িও বালঙকর চকঙিার-গসৌন্দরম্মম্য দি ম্মন কবরয়া 
উদ্াহবক্রয়া সম্পন্ করাইয়া গদন ।

বঙয়াববৃদ্র সঙ্ সঙ্ প্রাকৃত জবীঙবর ন্যায় কর্ম্ম -লবীলায় অবতবীি ম্ম 
হইয়া ঠাকুর মহািয়, তৎকাঙল ব্-সন্তান�ঙির দুল্ম্ম ভ পদববী 
সমহূ গ্রহি কবরয়া গডপুেবী মম্যাবজঙ্রেে হঙয় উবড়ষ্যায় �মন কঙরন 
এবং গসোঙন শ্রীজ�ন্াঙথর মবন্দঙরর সবন্কঙে অবস্ান কবরঙত 
থাঙকন । তৎকাঙল তাঁহার ধর্ম্ম াঙলাচনার ববঙিি সুববধা হয় এবং 
শ্রীজ�ন্াথঙদঙবর মবন্দঙর শ্রীভবক্মডিপ স্াপন কবরয়া শ্রীল সনাতন 
গ�াস্বামবী প্রভুর অনুসরঙি বহু ভক্বনৃ্দ, পবডিত, ব্রাহ্মি�ঙির দ্ারা 
পবরঙিাবভত হইয়া জ�ৎ-জবীঙবর ভব-বন্ন-গছদন কবরঙত কবরঙত 
শ্রীমদ্ভা�বতাবদ িাস্ত্র-গ্রন্থ সমহূ ববচার কবরঙতন । কৃষ্-ববমেু—
ববহর্ুম্ম ে জবীঙবর দুঃঙে এতঙবিবী কাতর হইঙতন গর, সময় সময় 
আত্ঙভালার ন্যায় উহর্ঃস্বঙর—“হা গ�ৌরা্ হা বনতম্যানন্দ ! গতামরা 
এই জ�ৎ-জবীঙবর প্রবত একবার চাও প্রঙভা !” ববলয়া অজস্র গরাদন 
কবরঙতন । গসই ভবক্ববঙনাদ প্রভুর আকুল আহ্বাঙনই গ�ৌর মহাপ্রভুর 
করুিার মরূ্ম্ম -ববগ্রহরূঙপ একবদন জ�দ্াসবী শ্রীল সরস্বতবী গ�াস্বামবী 
প্রভুপাঙদর চরি-ধবূল লাভ কবরয়াবছল ।

অতম্যল্পকাঙলর মঙধম্যই শ্রীল ভবক্ববঙনাদ ঠাকুঙরর নাম সর্ম্ম ত্র ববসৃ্ত 
হইয়া পঙড় এবং তাঁহার ধর্ম্ম  প্রচারাবদ আচারম্মম্য-লবীলায় বহু বিবক্ষত 
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�িম্যমান্য সর্ন�িও গসবকসূঙত্র গরা�দান কঙরন । শ্রীল ঠাকুঙরর 
প্রচাঙরর পঙূর্ম্ম  শ্রীমন্মহাপ্রভু প্রচাবরত ববমল-চবষ্ব-ধর্ম্ম , কতকগুবল 
অপস্বাথ ম্মপর বম্যবক্�ঙির দ্ারা এরূপভাঙব কলবুিত, ববকৃত ও ববপরম্মম্যস্ 
হইয়াবছল গর, গলাঙক চবষ্ব-ধর্ম্ম  ববলঙত—অতম্যন্ত গহয়, ঘিৃম্য, নবীচ-
প্রকৃবত উপহাস কবরত ; বকন্তু ভবক্ববঙনাঙদর অভুম্যদঙয় ও গচষ্ায় 
চবষ্ব-ধর্ম্ম  গ্াবনমকু্ হইয়া পুনরায় স্ববীয় ববমল-স্বরূঙপ আত্-প্রকাি 
কবরয়া সর্ম্ম -ধঙর্ম্ম র িবীিম্মস্াঙন ‘চজব-ধর্ম্ম ’রূঙপ জ�ঙতর ধর্ম্ম াকাঙি 
নঙবাবদত প্রভাত-ভাস্কঙরর ন্যায় গিাভা পাইঙত �াব�ল ; সর্ন�ি 
সকঙলই জাবনঙলন গর, চবষ্ব ধর্ম্ম ই একমাত্র বনর্ম্ম ল-উজ্জ্বল-বনর্ম্ম ৎসর-
ভবক্ববঙনাদন কারবী স্বরূপধর্ম্ম ,—রার বভতর নাই গকান কপেতা—
আববলতা—অবরতা এবং আরও জাবনঙলন—রবদ সমস্ ধর্ম্ম ও বম্যাবষ্ 
বা সমবষ্�তভাঙব সুষু্রূঙপ অনুবষ্ত হয় তঙব বনবচিত গসগুবল চবষ্ব-
ধঙর্ম্ম র গসাপানরূঙপ গিাভা পাইঙত থাবকঙব ।

তথাকবথত বচর্ড়-সমন্বয়বাদবীর ভ্রান্ত-ধারিা বনরসন কবরয়া, 
শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচাবরত ধর্ম্ম ই গর, সর্ম্ম -ধঙর্ম্ম র একমাত্র মহান্ বচৎসমন্বয় 
প্রদান কবরঙত পাঙর, একথা ঠাকুর মহািয় তাঁহার ভািা-গলেনবী 
ও সর্ম্ম -প্রকার প্রঙচষ্ার মধম্য বদয়া প্রমাি কবরয়াঙছন । বস্তুতঃপঙক্ষ 
সপািম্মদ শ্রীহচতন্যঙদঙবর পঙর জবীব-জ�ৎঙক বতবন গরভাঙব হবরববমেুতা 
হইঙত রক্ষা কবরয়াঙছন তাহার বদ্তবীয় দৃষ্ান্ত অতবীব ববরল । শ্রীল ঠাকুর 
মহািয়ঙক গকানবদনই কাহারও প্রবত মৎসরভাব গপািি কবরঙত গকহই 
গদঙে নাই, তঙব বনরঙপক্ষ-সতম্যকথা কবীর্ম্ম ঙন ববনু্দমাত্র কুঠোও তাঁহার 
বছল না । ভবক্র নাঙম ছলধর্ম্ম , বমছাভবক্ বা অভবক্পর ববচাঙরর প্রশ্রয় 
গকানবদনই গদন নাই । তাঁহার গলেনবী বনভ্তীকভাঙব তারস্বঙর সতম্যকথা 
গঘািিা কবরয়াঙছ । জা�বতক প্রবতষ্াঙক বতবন িকূঙরর ববষ্ার তুলম্য 
মঙন কবরঙতন । গসই সময় বঙ্র সর্ম্ম ঙশ্রষ্ নােম্যকার গ�ৌরা্-ববিয়ক 
নােঙকর উঙদ্াধঙনর জন্য শ্রীল ঠাকুরঙক ববঙিি অনুঙরাধ কঙরন, বকন্তু 
বতবন তাহা গসাজাসুবজ পাঁচ-বমিালবী বম্যাপার ববলয়া প্রতম্যােম্যান কঙরন । 
উবড়ষ্যার গকান এক মহাঙরা�বী (?) রৎকাঙল প্রবতষ্া-ববষ্া পাহাঙড়র 
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চুড়া হইঙত বনঙজঙক মহাববষু্র অবতার ববলয়া নরঙকর পঙথ স্ব-
দলবঙল অগ্রসর হইঙতবছল এবং সনাতন-ধঙর্ম্ম র পঙথ কণ্করাবি প্রদান 
কবরঙতবছল, তেন বতবনই তাঁহাঙক কঙঠারভাঙব দমন কবরয়াবছঙলন । 
ভারঙতর ববঙিি ববঙিি মবলনতবীথ ম্ম সমহূঙক রেন বনর্ম্ম ল কবরবার 
জন্য বতবন অবভরান কঙরন তেন কত অধম, কত পাপবী তাপবী তাঁহার 
সুিবীতল চরি স্পি ম্ম লাঙভ বনঙজবদ�ঙক কৃতাথ ম্ম মঙন কবরয়াবছল তাহার 
আর কত উদাহরি বদব । তাঁহার ভারত ভ্রমঙি বহু ববরূদ্ধঙর্ম্ম র অবসান 
হইয়াবছল । এইসঙবর দ্ারা তাঁহার মবহমার বদগ্দি ম্মন করাও আমার 
পঙক্ষ সম্ব নঙহ ;—শ্রীল সরস্বতবী গ�াস্বামবী প্রভুপাদ অবত সংঙক্ষঙপ 
(ববসৃ্ত ত আঙছই) দুই একেবী পয়াঙরর মাধম্যঙম ঠাকুর মহািঙয়র গর 
বন�ঢ়ূ পবরচয় প্রদান কবরয়া ব�য়াঙছন, তাহাঙতই ববদ্ন্মডিলবী তাঁহার সুষু্ 
পবরচয় পাইয়া থাঙকন । শ্রীহচতন্য-চবরতামঙৃতর “অনুভাষ্য” গিঙি শ্রীল 
প্রভুপাদ বলবেয়াঙছন—

"তাঁহার �রুণা-�থা,         মাধব-রেি-রেথা,
              তুলিা িাক্হ� ক্ত্রভুবজি ।
তাঁর সম অন্য গ�হ,            ধক্রয়া এ ির-গদহ,
              িাক্হ ক্দল �ৃষ্ণ-গরেম-ধজি ॥
গসই রেভু-িক্তি পাই,         এজব অনুরাষ্য �াই,
              ইহাজত আমার ক্�েু িাই ।
রাবৎ েবীবি রজব,                তাবৎ স্মক্রব রজব,
              ক্িত্য�াল গসই পদ চাই ॥
শ্রীজ�ৌর-�ৃপায় দুই,            মক্হমা ক্� �ব মইু,
              অরো�ৃত-পাক্রিদ-�থা ।
রে�ট হইয়া গসজব,        �ৃষ্ণ-গ�ৌরাক্রন্ন-গদজহ,
              অরে�াশ্ �থা রথা তথা ॥"

এই পয়ার কয়েবী শুবনঙলই আমাঙদর মেু বা কলম এঙকবাঙর 
বন্ হইয়া রায় ; মঙন হয় কবরঙতবছ বক ! বিব �বড়ঙত ব�ঙয় বাঁদর 
�বড়য়া গ�বলঙতবছ ! ঠাকুঙরর মবহমা �াবহবার মত িবক্ আমাঙদর 
গকাথায় ?—গকাথায় গসই অবতমর্ম্ম ম্য মহাপুরুঙির অমল-চবরত, আর 
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গকাথায় আবম মহাপবতত নরাধম !—শুধু এইেুকু আিাবন্ গর, শ্রীল 
ভবক্ববঙনাদ প্রভুর অনুসম্বন্ও জবীঙবর সঙর্ম্ম ার্ম কলম্যাি প্রদাঙন সমথ ম্ম । 
বস্তুতঃপঙক্ষ ঠাকুঙরর করুিা সহস্রমঙুে সহস্রধারায় প্রবাবহত হইয়া 
ববশ্বব্রহ্মাডি পববত্র কবরয়াঙছ ।

এমন গকান পদাথ ম্ম, এমন গকান ভাব, এমন গকান ববিয়ই বছল না, 
রাহাঙক শ্রীল ঠাকুর কৃষ্-সম্বঙন্ বনরকু্ না কবরয়াঙছন । তাঁহার গচষ্ার 
প্রধান দুইবে ধারার মঙধম্য গরন ভা�বীরথবী ধারায় (স্বয়ং আচার ও প্রচার) 
সমগ্র জ�ৎঙক পতূ কবরয়া কৃষ্ঙসবার উপকরি কবরয়াঙছন ; আর 
সরস্বতবী ধারায় গবদবম্যাঙসর ন্যায় গবদাবদ িাস্ত্রসমহূ মন্থন কবরয়া আরও 
সহজ এবং সরলভাঙব সর্ম্ম ত্র মকু্ হঙস্ কৃষ্ঙপ্রম-নবনবীত ববলাইয়া 
বদয়াঙছন । জ�ঙত শ্রীল ভবক্ববঙনাঙদর এই অতুলনবীয় দাঙনর গকান 
উপমা নাই—গকান বববনময় নাই । গ্রন্থ জ�ঙতও ঠাকুঙরর অপরূ্ম্ম  মবহমা 
সর্ম্ম ত্র সর্ম্ম কাঙল বচরস্মরিবীয় হইয়া রবহয়াঙছ ও থাবকঙব । তাঁহার রবচত 
“বক সূত্র-গ্রন্থ ; বক সংবহতা গ্রন্থ ; বক �বীবত-গ্রন্থ ; বক ভািা-গ্রন্থ ; বক 
লবীলা-গ্রন্থ ; বক রস-ববজ্ানমলূক-গ্রন্থ ; বক সমাঙলাচনা-গ্রন্থ ; বক 
েবীকা-বেপ্পনবী, বক ভাষ্য-রচনা ; বক তত্ত্ব-বসদ্ান্তমলূক গ্রন্থ ; বক কাবম্য-
ববজ্ান-সাবহতম্য-দি ম্মন” প্রভৃবতর আঙলাচনার গ্রন্থসমহূ ; তাঁহার 
প্রকাবিত অপ্রকাবিত সর্ম্ম প্রকার গ্রন্থ-রত্নাবলবীই আজ শ্রীহচতন্য-
সরস্বতবীর সুবস্গ্ধ গসবাময় আঙলাঙক আরও অবধকরত উদ্ভাবসত হইয়া 
জ�ঙতর জবীবকলম্যাি ববিঙয় মহাবদান্য অবতারবীর অমঙন্দাদয়া-দয়ার 
আধারস্বরূঙপ তদবভন্ত্ব প্রবতপাদন কবরঙতঙছ । সময় অতম্যন্ত সংঙক্ষপ 
হইয়া আবসঙতঙছ অতএব আর ২।১েবী কথা ববলয়াই আবম ববদায় লইব ।

শ্রীঙ�ৌরাঙ্র ধাম-গসবায় বরবন বনঙজর গচষ্ার পরাকাষ্া প্রদি ম্মন 
কবরয়াঙছন—গসই ভবক্ববঙনাদপ্রভুর ধাম-প্রকাঙির কথা আপনারা 
সকঙলই শুবনয়াঙছন । বহু অপস্বাথ ম্মপর বম্যবক্ শ্রীমন্মহাপ্রভুর জন্মস্ান 
আববষ্ার ববিঙয় তাঁহাঙক বহুপ্রকাঙর বাধা বদয়াবছল—বকন্তু বতবন 
অচল-অেলভাঙব শ্রীঙ�ৌরসুন্দঙরর মঙনাঽভবীষ্ গর শ্রীধাঙমর প্রকাি, 
তাহা এরূপ সুষু্ভাঙব কবরয়া ব�য়াঙছন গর আজ সমস্ অপস্বাথ ম্মপর 
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বম্যবক্�ঙির কলবুিত বজহ্বার কপাে বন্ হইয়া ব�য়াঙছ । এেন আর 
মায়াপুরঙক চাপা বদবার গকান উপায়ই তাহারা েুবজয়া পায় না । 
এেন সকঙলই মকু্কঙঠে মায়াপুঙরর গুি�ান কবরয়া থাঙক । এককথায় 
ববলঙত গ�ঙল শ্রীল ঠাকুর ভবক্ববঙনাদ বছঙলন একাধাঙর—শ্রীস্বরূপ-
সনাতন-রূপ-রঘুনাথ-রায়রামানন্দ—হবরদাস-শ্রীজবীব-কৃষ্দাস-
নঙরার্ম-প্রভু�ঙির বমবলতস্বরূপ । গকন না গ�াস্বাবমবঙ� ম্মর সমস্ 
গচষ্ার পরাকাষ্া তাঁহাঙত পিূ ম্মরূঙপ ববদ্মান গদো রায় । বক ধাম 
প্রকাি কাঙরম্মম্য ; বক লতুি-তবীথ ম্ম-উদ্ার ববিঙয় ; বক অপ্রাকৃত গ্রন্থাবদ-
রচনায় ; বক ভবক্-বসদ্াঙন্ত ; বক চবরাঙ�ম্য ; বক দাি ম্মবনক ববচাঙর ; বক 
হবরকথা কবীর্ম্ম ঙন ; বক হবরনাম সংকবীর্ম্ম ঙনর দ্ারা জবীঙবাদ্ারলবীলায়; 
সর্ম্ম  ববিঙয়ই তাঁহার অপ্রাকৃত সামঙথ ম্মম্যর মবহমা গর ভা�ম্যবান্ বম্যবক্ই 
গদবেয়াঙছন, বতবনই তাঁহার চরঙি ববলবুঠেত হইয়াঙছন ।

আঙ্কর এই বতবথঙক অবলম্বন কবরয়াই বতবন প্রকবেত 
হইয়াবছঙলন । অতএব এই বতবথও পরম পজূনবীয়া, বরিবীয়া এবং 
করুিাময়বী । আমার এমন গকান উপায়নই নাই রাহার দ্ারা আবম এই 
বতবথবরার পজূা কবর । আপনারা মহান্—পরম চবষ্ব ; আপনারা 
কৃপা পরূ্ম্ম ক এই বতবথবরার পজূা কবরবার গরা�ম্যতা আমাঙক প্রদান 
করুন ; আর আপনাঙদর কৃপায় শ্রীল ভবক্ববঙনাদ প্রভুর কৃপা 
প্রাথ ম্মনার মহান্ আবর্ম্ম  জা�বরত হইয়া আমার অন্তবম্মবহঃ শ্রীঙ�ৌর-
বববহত কবীর্ম্ম ঙনর দ্ারা গ�ৌরব মবডিত হউক এবং বনতম্যকাল শ্রীববঙনাদ-
সারস্বত�ঙির গসবায় বনরকু্ করুক—এই প্রাথ ম্মনা ।

বাঞ্া�ল্পতরুর্যশ্চ �ৃপাক্সধুের্য এব চ ।
পক্ততািাং পাবজিজর্যা নবষ্ণজবজর্যা িজমা িমুঃ ॥
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শ্রীল ভবক্ববঙনাদ ঠাকুঙরর শ্রীশ্রীঙ�ৌর�দাধর ও ভজন কুবের



তুবম সঙর্ম্ম শ্বঙরশ্বর ব্রঙজন্দকুমার ।
গতামার ইচ্ায় ববঙশ্ব সৃজন সংহার ॥
তব ইচ্ামত ব্রহ্মা কঙরন সৃজন ।
তব ইচ্ামত ববষু্ কঙরন পালন ॥
তব ইচ্ামত বিব কঙরন সংহার ।
তব ইচ্ামঙত মায়া সৃঙজ কারা�ার ॥
তব ইচ্ামঙত জবীঙবর জনম-মরি ।
সমবৃদ্-বনপাত-দুঃে-সুে-সংঘেন ॥

বমঙছ মায়াবদ্ জবীব আিাপাঙি ব�ঙর ।
তব ইচ্া ববনা বকছু কবরঙত না পাঙর ॥
তুবম ত’ রক্ষক আর পালক আমার ।
গতামার চরি ববনা আিা নাবহ আর ॥
বনজবল-গচষ্া প্রবত ভরসা ছাবড়য়া ।
গতামার ইচ্ায় আবছ বনভম্মর কবরয়া ॥
ভকবতববঙনাদ অবত দবীন অবকঞ্চন ।
গতামার ইচ্ায় তা’র জবীবন মরি ॥



শ্রীহক্রহর গষেত্র

শ্রীগুরুপাদপঙদ্মর কৃপায় আমরা শ্রীঙ�াদ্রুমদ্বীপ পবরক্রমা 
করঙত করঙত শ্রীল ভবক্ববঙনাদ ঠাকুঙরর ভজন কুবের গথঙক এেন 
এই মঙনারম স্াঙন এঙসবছ । এো হঙচ্ শ্রীহবরহর গক্ষত্র । তার সম্বঙন্ 
একো প্রাচবীন কাঙলর কথা আঙছ ।

এক সময় দুর্ম্ম াসা মবুন (ববরাে ঋবি ও গরা�বী) রাস্ায় ব�ঙয় 
হঠাৎ কঙর রাজা ইন্দ্রঙদবঙক সাক্ষাৎ করঙলন । দুর্ম্ম াসা মবুন গদবতার 
রাজাঙক আিবীবম্মাদ বদঙত গচঙয় বনঙজর �লা গথঙক মালা বনঙয় রাজাঙক 
প্রদান করঙলন বকন্তু অহঙ্কার ও ঐশ্বঙরম্মম্য মর্ ইন্দ্রঙদব মালাো তাঁর 
হস্বীবাহন ঐরাবতঙক বদঙয়বছঙলন । তাঁর তাবচ্লম্য গদঙে দুর্ম্ম াসা 
মবুন ইন্দ্রঙদবঙক অবভিাপ বদঙলন, “বত্রঙলাঙকর সবহত গতামার সমস্ 
ঐশ্বঙরম্মম্য ধন-গদৌলত রবহত গহাক !”

ওই েবর শুঙন এবং আনন্দ গপঙয় অসুররা গদবতার সঙ্ রদু্ 
গঘািি কঙরবছঙলন । এই রঙুদ্ গহঙর ব�ঙয় গদবতা�িঙক স্ব� ম্ম গথঙক 
পাবলঙয় গরঙত হল । তেন তাঁরা সবাই ব্রহ্মার কাঙছ এঙস কাঁদঙত কাঁদঙত 
প্রাথ ম্মনা করঙত লা�ঙলন । ব্রহ্মা গদবতার সঙ্ ক্ষবীরসমঙুদ্রর তবীঙর এঙস 
ভ�বাঙনর স্ব স্তুবত করঙত লা�ঙলন, এবং ব্রহ্মাবদ গদবতা�ঙির স্ঙব 
তুষ্ হঙয় ক্ষবীঙরাদিায়বী ববষু্ আববভ ূম্মত হঙয় তাঁঙদর অসুর�ঙির সঙ্ 
গকৌিঙল সবন্স্াপন করবার পর মন্দর পর্ম্ম তঙক মন্থনদডি এবং বাসুকবীঙক 
ররু্ কঙর অমঙৃতাৎপাদনাথ ম্ম ক্ষবীঙরাদসা�র মন্থন করবার উপঙদি 
বদঙয়বছঙলন । ভ�বান্ আর একো কথা বলঙলন—ঐ মন্থন�ঙল রা বকছু 
উৎপন্ হঙব, তার জন্য গলাভ বা লড়াই করঙত হঙব না ।

গসইজন্য গদবতারা এই উপঙদি অনুসাঙর অসুর�ঙির সঙ্ 
সবন্স্াপন করবার পর অমতৃ পাওয়ার জন্য (গর তাঁঙদরঙক অমর করঙব) 
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সকঙল বমঙল মন্দর পর্ম্ম ত ব�ঙয় ক্ষবীঙরাদসা�র মন্থন করঙত প্রস্াব 
করঙলন । অসুররা রাবজ হঙলন । বহু রত্ন কঙর সা�র মন্থন করঙত করঙত 
পবরশ্রম কঙষ্র �ঙল অঙনক গদবতরা ও অসুর�ি প্রাি গছঙড় বদঙলন 
বকন্তু পরম করুিাময় ভ�বান্ এঙস তাঁঙদরঙক আবার জবীববত করঙলন । 
গরঙহতু মন্দর পর্ম্ম ত সমঙুদ্রর জঙলর মঙধম্য গভঙস বছল, গসঙহতু মন্থন 
করঙত অসম্ব বছল—তেন ভ�বান্ কুর্ম্ম রূঙপ অবতবীি ম্ম হঙয় জঙলর 
মঙধম্য বপঙঠর উপঙর মন্দরঙক ধারি করঙলন । তারপর এই সমদু্রমন্থঙনর 
�ঙল অঙনক বকছু স্তূম্ম হঙত লা�ল—প্রথম বছল ববি । সবাই ববিোঙক 
গদেঙল ভয় গপঙয় ব�ঙয়বছঙলন বকন্তু গদবতারা বিবজবী মহারাঙজর কাঙছ 
এঙস তাঁঙক প্রাথ ম্মনা করঙত লা�ঙলন । বিবজবী মহারাজ দয়া কঙর এঙস 
সমস্ ববিোঙক পান কঙরবছঙলন (ওই সময় গথঙক বতবন নবীলকঠে নাঙম 
প্রবসদ্—আর গর ববঙির এক এক ববনু্দ মাবেঙত পঙড় গ�ল, গসো সাপ, 
ববছা, ববিাক্ �াছগুঙলার ইতম্যাবদ মঙধম্য প্রঙবি করল) । তারপর আবার 
সমদু্রমন্থন করঙত করঙত সুরবভ �াভবী উবত্থত হঙয়বছল  । গদবতারা ওঙক 
গ্রহি কঙরবছঙলন রজ্ করবার জন্য (�াভবী বঘ, মােন, ইতম্যাবদ গদন)  । 
তারপর উহর্ঃশ্রবা নাঙম গঘাড়া উবত্থত হঙয়বছল । ববল মহারাজ ওঙক 
বনঙয়বছঙলন । তারপর অঙনক বকছু হল—গকৌস্তুভমবি, পাবরজাত 
�ুল, অপ্সরা�ি, লক্ষবী গদববী, ইতম্যাবদ । এসবগুলা গদবাতার কাঙছ চঙল 
গ�ল । অবঙিঙি ভ�বান্ ধন্বন্তবর নাঙম পুরুি-রূঙপ অবতবীি ম্ম হঙয় অমতৃ 
বনঙয় এঙসবছঙলন । অমঙৃতর পাত্রোঙক গদেঙল অসুররা সময় নষ্ না 
কঙর ধন্বন্তবরর হাত গথঙক পাত্রোঙক িবীঘ্র কঙর চুবর করঙল পাবলঙয় 
গ�ঙলন । তারপর ওরা বনঙজঙদর মঙধম্য লড়াই করঙত লা�ঙলন । 
অসুঙরর দম্ গদঙে অবাক হঙয় গদবতারা আবার ববষু্র কাঙছ প্রাথ ম্মনা 
করঙত লা�ঙলন । ববষু্ উর্ঙর বকছু না বঙল অতম্যন্ত সুন্দরবী রমিবীয় রবুতবী 
গমাবহনবী ম ূবর্ম্ম  ধারি কঙরবছঙলন ।

অসুরঙদর কাঙছ এঙস গমাবহনবী তাঁর সামঙন বকছু গমাহ প্রদান 
কঙরবছঙলন—সমস্ অসুর�ি তাঁর অপরূ্ম্ম  রূঙপর দ্ারা সম্পিূ ম্ম  
ববঙমাবহত হঙয়বছঙলন । অসুরঙদর দুবম্মলতা অবস্া বঙুি ভ�বান্ 
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গমাবহনবীরূঙপ অমতৃ ভা� করঙত রাবজ হঙলন বকন্তু গরঙহতু অসুররা 
এত গববি তাঁর সুন্দরবী রূঙপ অকৃৃষ্ হঙয় বছঙলন, গসঙহতু তাঁরা গের 
গপঙলন না গর, ভ�বান তাঁঙদরঙক �াঁবক বদঙয়বছঙলন—সমস্ অমতৃ 
বতবন গদবতা�িঙক বদঙয় বদঙলন । গবাকা অসুররা এত গববি ববভ্রাস্  
হঙয় পঙড়বছঙলন গর, তাঁরা বকছু গের গপঙলন না ।

তার আঙ� এক সময় বিবজবী মহারাজ ভ�বাঙনর বচন্তা করঙত 
করঙত প্রাথ ম্মনা করঙলন, “প্রভু, একো লবীলা আমাঙক গদোও । আবম 
গতামার অদু্ভত রূপ গদেঙত চাই ।” তাই গর বদন ভ�বান্ শ্রীকৃষ্ 
গমাবহনবী মবূর্ম্মর রূপ ধারি করঙলন, গসই বদন বতবন বিবজবী মহারাজঙক 
পরবীক্ষা করঙত মঙন করঙলন ।

রেন কৃষ্ সঙ্ সঙ্ এই গমাবহনবী-রূপ ধারি করঙলন, তেন 
বতবন বিবজবী মহারাঙজর প্রাথ ম্মনা শুঙন তাঁর কাঙছ হাবজর হঙয় একো 
বল বনঙয় বপং পং কঙর গেলা করবছঙলন । এই অপরূ্ম্ম  সুন্দরবী গমঙয়ঙক 
গদেঙত গপঙয় বিবজবী মহারাজ সম্পিূ ম্ম গমাবহত হঙয় পড়ঙলন আর 
গমঙয়োর বপছঙন বপছঙন গদৌড়াঙত লা�ঙলন ।

সবাই তাঁঙক গদঙে বলঙলন, “আঙর বাবা ! ওই সাধু গলাকবে 
গমঙয়র বপছঙন গদৌড়াঙচ্ গকন ? ও বক পা�ল হঙয় গ�ল ?” 

পার্ম্ম তবীও বলঙলন, “আঙর ! তুবম গকাথায় রাচ্, প্রভু ?! আবম 
গতামার স্ত্রবী আবছ !” 

গকানবে স্ত্রবী ! সব গছঙড় বদঙয় বিবজবী মহারাজ বকছু শুনঙত গপঙলন 
না । গদৌঙড় ব�ঙয় অবঙিঙি গমঙয়োঙক ধঙর গ�লঙলন বকন্তু বতবন রেন 
তাঁঙক আবল্ন করঙলন তেনই গমঙয়ো কৃষ্-রূপ হঙয় গ�ঙলন আর 
উভঙয়র দুই অ্ বমঙি গ�ল—একো হবর আর একো হর । 

গর স্াঙন এসব হঙয় বছল, গসই স্াঙনর নাম হল ‘হবরহর গক্ষত্র’ । 
গসোঙন আমরা আজঙক বহু ভাঙ�ম্যর �ঙল শ্রীগুরুপাদপদ্ম ও 
ভক্�ঙির কৃপায়, এঙসবছ এবং এই অদু্ভত ভ�বাঙনর লবীলা স্মরি 
করঙত সুঙরা� গপঙয়বছ ।

জয় শ্রীল গুরু মহারাজ বক জয় । শ্রীহবরহর গক্ষত্র বক জয় ।
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শ্রীনবৃসংহ, জয় নবৃসংহ, জয় জয় নবৃসংহ ।
প্রহ্াঙদি জয় পদ্মামেুপদ্মভৃ্ ॥
ইঙতা নবৃসংহঃ পরঙতা নবৃসংঙহা
রঙতা রঙতা রাবম তঙতা নবৃসংহঃ ।
ববহনৃম্ম বসংঙহা হৃদঙয় নবৃসংঙহা
নবৃসংহমাবদং িরিং প্রপঙদ্ ॥
বা�বীিা রযে বদঙন লক্ষবীরম্মযে চ বক্ষবস ।
রযোঙস্ হৃদঙয় সবম্বৎ তং নবৃসংহমহং ভঙজ ॥



শ্রীিকৃ্সংহপল্লবী

আমাঙদর পবরক্রমার এই বদঙন গিি জায়�া হঙচ্ শ্রীনবৃসংহপল্বী 
মবন্দর । শ্রীল গুরুঙদঙবর কৃপায়, শ্রীনবৃসংহঙদঙবর কৃপায় এবং শ্রীল 
প্রহ্াদ মহারাঙজর কৃপায় আমরা এোঙন একো গছাো জায়�া 
গপঙয়বছ এবং প্রবত বছর এোন গথঙক শ্রীনবদ্বীপধাম পবরক্রমা করঙত 
সুঙরা� পাই ।

শ্রীনবৃসংহঙদব ও প্রহ্াদ মহারাঙজর কথা েুব গুরুত্বপিূ ম্ম কথা, 
আপনাঙদর এই কথাগুঙলা মন বদঙয় শুনঙত হঙব এবং সব সময় মঙন 
রােঙত হঙব ।

বহরিম্যকবিপু আর বহরিম্যাক্ষ আসঙল দুই ভাই চবকুঙণ্ঠর 
দ্াররক্ষক বছঙলন, তাঁঙদর নাম জয় ও ববজয় । এক বদন রেন নারায়ি 
ও লক্ষবীঙদববী ঘঙর ববশ্রাম করবছঙলন, তেন জয় ও ববজয় পাহারা 
বদবচ্ঙলন বকন্তু সঙ্ সঙ্ ব্রহ্মার চারজন পুত্র উল্ অবস্ায় গসোঙন 
এঙস ব�ঙয়বছঙলন । জয় ও ববজয় তাঁঙদরঙক তাবচ্লম্য করঙলন, 
“নারায়ি এেন ববশ্রাম বনঙচ্ন, গতামাঙদর এেন রাওয়া হঙব না ।” 
তাঁরা গর ব্রহ্মার পুত্র�ি বছঙলন না গজঙন জয় ও ববজয় বিশুঙদরঙক 
গসোন গথঙক তাবড়ঙয় বদঙলন বকন্তু বিশুর মঙধম্য একজন তাঁঙদরঙক 
বলঙলন, “গতামাঙদর আমরা অবভিাপ গদব ! গতামাঙদর এই 
মঙতম্মম্য আসঙত হঙব আর চবকুঙণ্ঠ থাকঙত পারঙব না ।” জয় ও ববজয় 
অবাক হঙয় প্রায় মচূ্ম্ম া হঙয় পড়ঙলন—“কবী ? এরা বক কঙরঙছন ? 
অবভিাপ বদঙয় বদঙলন ?” 

ওই সময় বভতর গথঙক নারায়ি গচঁচাঙমবচো শুঙন বাবহঙর চঙল 
এঙস বজজ্াসা করঙলন কবী হঙয়ঙছ । জয় ও ববজয় বলঙলন, “প্রভু, 
আমরা আপনার দ্াররক্ষক—এই গছঙলগুঙলা আমাঙদরঙক আপনার 
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ববশ্রাঙম ববঘ্ন করঙত বলল আর আমরা গরঙহতু রাবজ হঙয় গ�লাম না, 
তাঁরা গসঙহতু আমাঙদরঙক অবভিাপ বদঙয়ঙছ ।”

নারায়ি তেন বলঙলন, “তথাস্তু ! তাই হঙব ।”
“গস কবী ? আমাঙদর মঙতম্মম্য গরঙত হঙব ??”
“রেন তারা অবভিাপ বদঙয়ঙছ, তেন গরঙত হঙব ।” (সব বকছু 

ভ�বাঙনর ইচ্ায় হঙয়ঙছ ।) তেন নারায়ি তাঁঙদর এক িতম্ম বদঙলন, 
“রবদ গতামরা মঙতম্মম্য এঙস আমার সঙ্ বমত্রতা করঙব, আমার পজূা ও 
গসবা করঙব, তাহঙল গতামাঙদর ব�ঙর রাওয়ার জন্য সাত জন্ম লা�ঙব । 
আর রবদ আমার সঙ্ িত্রুতা করঙব, তাহঙল বতন জন্ম লা�ঙব । 
গকানো করঙব ?”

“প্রভু, আপনার কাঙছ তাড়াতাবড় চঙল আসার জন্য আমরা িত্রুই 
থাকব !”

তেন তাঁরা সতম্যরঙু� হঙলন বহরিম্যকবিপু ও বহরিম্যাক্ষ, গত্রতারঙু� 
হঙলন রাবি ও কুম্কি ম্ম এবং দ্াপররঙু� হঙলন বিশুপাল ও দন্তবক্র—
তাঁরা সব সময় কৃঙষ্র প্রবতদ্ব্বেতা ও ঘিৃা করঙতন ।

তাই, তাঁরা বহরিম্যকবিপু ও বহরিম্যাক্ষ দুই ভাই হঙলন । গসই অসুর 
দুই ভাই সবাইঙক উৎপােন করঙত শুরু করঙলন । কত ভবীিি অতম্যাচার 
তাঁরা করঙত লা�ঙলন ! স্ব� ম্ম গথঙক গদবতারা তাঁঙদর উৎপাত সহ্য করঙত 
না গপঙর স্ব� ম্ম রাজম্য গথঙক পাবলঙয় গ�ঙলন । এো শুঙন বহরিম্যাক্ষ আরও 
গবিবী অতম্যাচার করঙত লা�ঙলন, তেন ভ�বান গরঙ� ব�ঙয় িকূররূপ 
ধারি কঙর (বরাহ অবতার) বহরিম্যাক্ষঙক বধ কঙরবছঙলন ।

রেন বহরিম্যকবিপু েবর গপঙয়বছঙলন গর, তাঁর ভাই মঙর 
ব�ঙয়বছঙলন, ভবীিি গরঙ� ব�ঙয় বতবন তেন জ্ঙল চঙল ব�ঙয় ব্রহ্মার 
তপ করঙত লা�ঙলন । না গেঙয় বতবন হাজার হাজার বছর ধঙর তপযো 
কঙরবছঙলন (এমন ভাঙব তপ কঙরঙছ গর তাঁর িরবীর গথঙক সমস্ 
মাংসগুঙলা পরম্মন্ত চঙল ব�ঙয়ঙছ—শুধু হাড়ো রঙয়ঙছ) । তেন  এক 
বদন ব্রহ্মা তাঁর তঙপ েুব েুবি হঙয় তাঁর কাঙছ হাবজর হঙয় বজজ্াসা 
করঙলন, “বল তুবম কবী বর চাও ?”

২৬০                শ্রীল ভবক্বনর্ম্ম ল আচারম্মম্য মাহারাজ • শ্রীনবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য-মকু্া-মালা 



“আবম অমরতা চাই । এই বর আমাঙক দাও গরন আমাঙক গকউ 
মারঙত না পারঙব ।”

“এো গতা আমার বাবহঙর, এো আমার হাঙত নয় । আমার অঙনক 
আয় ুগবিবী বকন্তু আমাঙকও এক বদন এই গদহ গছঙড় বদঙত হঙব । আবম 
এো গতামাঙক বদঙত পারব না । আর অন্য বকছু চাও ?” 

তেন বহরিম্যকবিপু তাঁর অসুঙরর চাতুরতা প্রকাি করঙত মঙন 
করঙলন । বতবন বলঙলন, “তেন আবম চাই, গরন আবম বদঙনও মরব 
না রাঙত্রও মরব না ।”

ব্রহ্মা বলঙলন, “বঠক আঙছ ।”
“আবম গতামার গকান সৃষ্ জবীঙবর দ্ারা মরব না ।”
“তাও বঠক আঙছ ।”
“আবম আকাঙিও মরব না, মাবেঙতও মরব না, পাতাঙলও মরব না ।
“তাও বঠক আঙছ ।”
“আবম ঘঙরও মরব না, বাবহঙরও মরব না ।”
“তাও বঠক আঙছ । তুবম গর বরো চাও, আবম গতামাঙক এই বরো 

বদঙয় বদলাম ।”
ইবতমঙধম্য, জ্ঙল চঙল রাওয়ার আঙ� বহরিম্যকবিপু তাঁর স্ত্রবীঙক 

বাবড়ঙত গরঙে ব�ঙয়বছঙলন—তাঁর নাম বছল কয়াধু । রেন বহরিম্যাক্ষঙক 
ভ�বান্ বধ কঙরবছঙলন, গদবতারা আবার স্বঙ� ম্ম ব�ঙর এঙলন । এক বদন 
তাঁরা বহরিম্যকবিপুর বাসস্াঙন এঙস তাঁর বাবড়ো লডিভডি কঙর বদঙলন । 
কয়াধুঙক একা গদঙে তাঁরা ওঁঙক হতম্যা করবার জন্য মঙন করঙল ওঁঙক 
বনঙয় চঙল গ�ঙলন । মািোঙন রাস্ায় নারঙদর সঙ্ গদো হল ।

নারদ অবাক হঙয় বজজ্াসা করঙলন, “গতামরা এঙক বনঙয় 
গকাথায় রাঙচ্া ? মবহলার স্বামবী এেন ব্রহ্মার তপ করঙত জ্ঙল 
ব�ঙয়ঙছন আর গতামরা গকাথায় এঙক বনঙয় রাঙচ্া ?”

“এঙক গমঙর গ�লঙত রাবচ্ ! এর �ঙভম্ম  বহরিম্যকবিপুর সন্তান 
আঙছ, এই সন্তান রবদ জন্ম গ্রহি করঙব, তাহঙল গসও অসুর হঙব । 
আমরা এো সহ্য করঙত পারব না !”
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নারদ তাঁঙদরঙক ববুিঙয় বদঙলন, “গতামরা জান না, এর �ভম্ম  গথঙক 
গর সন্তান হঙব, গস মহান্ ভক্ হঙব—ও গতামাঙদরঙক রক্ষা করঙব । 
কাজ কর, বরং মবহলাঙক আমার কাঙছ বদঙয় দাও ।”

তাই, কয়াধু নারঙদর সঙ্ তাঁর আশ্রঙম চঙল গ�ঙলন । গসোঙনই 
বতবন ঠাকুঙরর বাসন মাজা, গসবা, পজূা, ইতম্যাবদ করঙত লা�ঙলন, আর 
রেন নারদ প্রঙতম্যক বদন ভা�বত্ ্পাঠ করঙতন, তেন প্রবত বদন কয়াধু 
ওঁর মঙুে হবরকথা শ্রবি করঙতন । ভা�বঙত গর বিক্ষাগুঙলা গদওয়া হয়, 
প্রহ্াদ মহারাজ মাঙয়র গপঙে বঙস গস বিক্ষাগুলা শ্রবি কঙরঙছন আর 
পঙর বতবন তাঁর বাবা ও সু্কঙলর বালক�িঙক গসই বিক্ষা বদঙয়ঙছন । 

এক বদন নারদ মবুন কয়াধুঙক বলঙলন, “কয়াধু, গতামার গসবায় 
আবম েুব েুবি হঙয়বছ, তুবম কবী বর চাও ? বল ।” কয়াধু বলঙলন, 
“আমার স্বামবী বঙন চঙল ব�ঙয়ঙছ ব্রহ্মার স্প করঙত । অসুর হঙলও 
গস গতা আমার স্বামবী… আপবন আমাঙক এমন বর বদন : স্বামবী ব�ঙর 
না আসা পরম্মন্ত আমার সন্তান গরন প্রসব না হয় ।” নারদ রাবজ হঙয় 
তাঁঙক ওই বর বদঙয় বদঙলন ।

এবদঙক বহরিম্যকবিপু ব্রহ্মার কাছ গথঙক বর গপঙয় সঙ্ সঙ্ 
বাবড়ঙত ব�ঙর এঙলন । এঙস বতবন গদেঙলন গর, বাবড়ো লডিভডি 
অবস্ায়—গরঙ� ব�ঙয় বতবন হুংকার বদঙলন, “গকাথায় গ�ল আমার 
স্ত্রবী ??!” একজন তাঁঙক বলল, “নারদ মবুন এোঙন এঙস তাঁঙক বনঙয় 
গ�ঙলন, আপনার স্ত্রবী তাঁর আশ্রঙম ।” নারদ গ�াস্বামবীর আশ্রঙম ব�ঙয় 
বহরিম্যকবিপু স্ত্রবীঙক বনঙয় ব�ঙর চঙল এঙলন । তেন তাঁর সন্তান প্রসব 
হঙলন । তাঁরা তাঁঙক নাম রােঙলন প্রহ্াদ । 

আঙস্ আঙস্ প্রহ্াদ বড় হঙত লা�ল । অসুরঙদর গুরু বছল 
শুক্রাচারম্মম্য, তাঁর দুই পুত্র বছল, িডি আর অমকম্ম । বহরিম্যকবিপু গছঙলঙক 
তাঁঙদর কাঙছ পড়ঙত পাবঠঙয় বদঙয় আজ্া বদঙলন, “সাম-দান-দডি-গভদ 
সব বিক্ষাগুঙলা তাঁঙক দাও—কার সঙ্ দডি করঙত হঙব, কার সঙ্ 
গভদ জ্ান করঙত হঙব, এ সব বিক্ষা গদঙব ।” তাঁরা গসোই করঙতন বকন্তু 
রত িডি-অমকম্ম প্রহ্াদঙক বিক্ষা বদঙচ্, ওই সব তাঁর কাঙন রাঙচ্ না ।
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এক বদন বহরিম্যকবিপু িডি-অমঙকম্ম ডাকঙলন, “আমার গছঙল কবী 
বিঙেঙছ ? ওঙক একবার বনঙয় চঙল এস !” প্রহ্াদ বাবড়ঙত এঙলন, 
মা তাঁঙক নতুন জামা-কাপড় পবরঙয়, মাথায় গতল বদঙয়, ইতম্যাবদ বাবার 
কাঙছ ববসঙয় বদঙলন । বাবা গছঙলঙক গকাঙল বনঙয় বজজ্াসা করঙলন, 
“বাবা, তুবম এই সু্কঙল পড়ঙল বক ভাঙলা বিক্ষা গপঙয়ছ ? তুবম গরো 
ভাঙলা বিঙেছ, তার মধম্য গথঙক একো সবঙচঙয় বড় বিক্ষাো কবী ? বল ।”

প্রহ্াদ বলঙলন, “বাবা, আবম বিক্ষাো বলব ।” তেন বলঙলন,
ঈশ্বরুঃ পরমুঃ �ৃষ্ণুঃ সক্চ্চদািন্ক্বগ্হুঃ ।
অিাক্দরাক্দজ� ম্মাক্বন্ুঃ সর্ম্ম �ারণ�ারণম্ ॥

এো শুনঙল বহরিম্যকবিপু তাঁঙক একবার গকাল গথঙক ছুঙড় গ�ঙল 
বদঙলন, “এো আমার ঘঙর িত্রু জবন্মঙয়ঙছ ঙর !! আমার �ঙি িত্রু 
হঙয়ঙছ !” িডি-অমঙকম্ম গডঙক বলঙলন, “ওই গর ! আমার গছঙলঙক 
গতামরা বক বিবেঙয়ছ ?!”

িডি-অমকম্ম উর্ঙর বলঙলন, “প্রভু, ববশ্বাস করুন, এসব বিক্ষা 
আমরা ওঙক গকান বদন বদই বন ! গকাথা গথঙক ও এো গপঙয়ঙছ 
আমরা বিুঙত পারবছ না ।”

বহরিম্যকবিপু তেন তাঁঙদরঙক কঙঠার বনঙদম্মি বদঙলন, “ভাঙলা 
কঙর লক্ষম্য রাে : গবাধ হয় গতামাঙদর সু্কঙল অন্য গকউ এঙস এঙক এো 
বিবেঙয় গদয় !”

“বঠক আঙছ । আমরা গদেব ।” 
আর প্রহ্াদ কবী করঙলন ? গর সু্কঙল অসুররা বছল, তারা সবাই 

প্রহ্াদ মহারাঙজর দঙল এঙসবছঙলন—সু্কঙলর মাটেরমিাইো রা 
বলঙতন, প্রহ্াদ তাঙদরঙক উলঙো কথা বলঙতন ।

বকছু বদন পঙর বহরিম্যকবিপু আবার প্রহ্াদঙক বাবড়ঙত বনঙয় 
এঙলন, আবার বজজ্াসা করঙলন, “বল, কবী ভাঙলা বিক্ষা বিঙেবছস 
তুই ? মাটেরমিাই কবী গতাঙক বিবেঙয়ঙছ ?”

প্রহ্াদ তেন বলঙলন, “শ্রবিং, কবীর্ম্মনং, স্মরিং, বন্দনং, পাদ-
গসবনম্, দাযেং, সেম্যম, আত্বনঙবদনম…” 
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“এ কবী ??! এসব কবী বলবছস  !?”
এঙকবাঙর বহরিম্যকবিপু গরঙ� গ�ঙলন ! হুংকার বদঙয় বলঙলন, 

“ওই গর ! কুলা্ার !” আর বনঙজ মঙন করঙলন, “এর গর অবস্া 
হঙয়ঙছ, এঙক বধ করঙত হঙব !”

গছঙলঙক গমঙর গ�লঙত বহরিম্যকবিপু নানা উপায় গচষ্া 
কঙরবছঙলন—জঙলর মঙধম্য গ�ঙল বদঙলন, মর্ হবস্র পাঙয়র মঙধম্য 
গবঁঙধ বদঙলন, সাঙপর ববি বদঙলন, আগুঙনর মঙধম্য গ�ঙল বদঙলন, 
ইতম্যাবদ, বববভন্ উপায় গচষ্া করঙল—বকছুঙতই তাঁঙক মারঙত পারঙলন 
না—সব গচষ্া বব�ল । 

তেন বহরিম্যকবিপু তাঁর গলাকজনঙক গডঙক বলঙলন, “গতামাঙদর 
দ্ারা বকছু হল না, আমার কাঙছ ওঙক বনঙয় চঙল এস ! আবম ওঙক 
উবচত বিক্ষা বদঙয় গদব !” প্রহ্াদ তাঁর পাঙি এঙস বসঙলন ।

বহরিম্যকবিপু �জম্ম ন বদঙয় বজজ্াসা করঙলন, “এেন বঙল দাও—
তুই এই সব বিক্ষাগুঙলা গকাথা গথঙক গপঙয়বছস ?”

প্রহ্াদ িান্ত স্বঙর বলঙলন, “বাবা, রাঁর এো বিক্ষা, বতবনই এো 
আমাঙক বিবেঙয় বদঙয়ঙছন ।”

“মাটেরমিাইও বলঙছ এো ওর বিক্ষা নয় !” বঙল বহরিম্যকবিপু 
ভাবঙলন, “ওরা ওঙক মারঙত পারল না, আবম বম্যবস্া বনবচ্ !” আর 
আবার বলঙলন, “গহ কুলা্ার ! বল, তুই এই বলো গকাথা গথঙক 
গপঙয়বছস ? আগুঙন পুঙড় মরবছস না, জঙলর মঙধম্য গ�ঙল বদঙল ডুঙব 
মরবছস না, গতাঙক পাহাড় গথঙক গ�ঙল বদলাম, তুই মরবল না ! বল ! 
গতাঙক গক এমন বল বদঙয় বদল ?”

“গহ বপতা ঠাকুর ! আপবন গর বঙল বলবীয়ান, আবমও গসই বঙল 
বলবীয়ান । আপবন গরোন গথঙক বর গপঙয়ঙছন, আবমও গসোন গথঙক 
গপঙয়বছ । আপবন ব্রহ্মার কাছ গথঙক বল গপঙয়ঙছন, ব্রহ্মা তাঁর সমস্ 
িবক্ হবরর কাছ গথঙক গপঙয়ঙছন আর আপবন ব্রহ্মার কাছ গথঙক 
বর গপঙয় অহঙ্কাঙর একবাঙর মর্ হঙয় ভুঙল ব�ঙয়ঙছন আপবন বরো 
গকাঙত্থঙক গপঙয়ঙছন । সব বর হবরর কাছ গথঙক এঙস রায় ।”
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“আঃ ! বারবার ‘হবর’, ‘হবর’ বলবছস ! গতার হবর গকাথায় আঙছ ?” 
“কৃষ্ সবম্মত্রই আঙছন ।”
“তাই না বক ? গতার হবর গকাথায় থাঙক ?”
“হবর গকাথায় না থাঙকন ?”
“সর্ম্ম ত্রই আঙছ ? হবর এই স্ঙম্র মঙধম্যও আঙছ ?”
“হ্যাঁ, এোঙনও আঙছন ।”
“এোঙন আঙছ গতার হবর ??!”
তেন বহরিম্যকবিপু ঐ স্ঙম্ ঘুবি মারঙলন—স্ম্ো গভঙ্ পঙড় 

গ�ল আর গসোন গথঙক ববিাল বচৎকার গিানা হল—অসুঙরর সামঙন 
স্বয়ং ভ�বান্ আববভ ূম্মত হঙয়বছঙলন ! এই েুবঁে গথঙক নবৃসংহঙদব (আধা 
নর, আধা বসংহ) আববভুম্মত হঙয়বছঙলন । তাঁঙক গদেঙল বহরিম্যকবিপু েুব 
উর্ডি মর্ হঙয় গ�ঙলন আর অসুরঙক গদেঙল নবৃসংহঙদবও েুব উন্মর্ 
হঙয় গ�ঙলন । ভ�বান আঙ� জয় আর ববজয়ঙক বঙলবছঙলন, “আবম 
গতামাঙদর সঙ্ লড়াই করব,” গস লড়াইঙয়র কথা তাঁঙক এেন মঙন পড়ল 
আর বতবন লড়াই করঙত বনঙজঙক প্রস্তুত করঙলন ।

তেন বহরিম্যকবিপুর সঙ্ নবৃসংহঙদঙবর গজার লড়াই 
হঙয়বছল । ওই ভবীিি রুঙদ্র দৃশ্ গদঙে সব গদবতারা বলঙলন, 
“হায় হায় কবী হঙব ? আমার প্রভু গবাধ হয় একু্ষবি গহঙর রাঙব ! 
রবদ ভ�বান্ গহঙর রান…” বকন্তু ভ�বান্ বহরিম্যকবিপুঙক হাত 
গথঙক গছঙড় বদঙয় আবার তাঁঙক হাঙত ধরঙলন আর আবার �ট্ 
কঙর গছঙড় বদঙলন । গদবতারা ভয় গপঙয় বলঙলন, “হায় হায় ! 
প্রভু গবাধ হয় পারঙব না ? প্রভু লড়াইঙর গহঙর রাচ্ ?!” তারপর 
বহরিম্যকবিপু নবৃসংহঙদঙবর শ্রীঅঙ্ আঘাত করঙলন—এই সময় 
নবৃসংহঙদব তাঁঙক আর একবার ধঙর তুঙল বনঙয় বনঙজর ঊরুর মঙধম্য 
রােঙলন (ব্রহ্মা তাঁঙক বর বদঙলন গর, বতবন মাবেঙতও মরঙবন না, 
আকাঙিও মরঙবন না, পাতাঙলও মরঙবন না, গকান অস্ত্র দ্ারাও 
মরঙবন না, ইতম্যাবদ) । তেন আর গদবর না কঙর ভ�বান্ নে বদঙয় 
বহরিম্যকবিপুর বুকোঙক বচঁঙড় গ�লঙলন আর নাবড়ভঁুবড়োঙক বাবহর 
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কঙর বনঙজর �লায় িুবলঙয় বদঙলন ! 
রা� প্রকাি কঙর ভ�বান বচৎকার কঙর থাকঙলন—ওই বচৎকার 

শুঙন গদবতারা ভঙয় কাঁপঙত শুরু করঙলন । লক্ষবীঙদববীর কাঙছ ব�ঙয় 
সবাই বলঙলন, “লক্ষবী, তুবম রাও, প্রভুর হুংকাঙর এই পবৃথববী লয় হঙয় 
রাঙব !” লক্ষবীঙদববী বলঙলন, “আবম পারব না, আবম ঠাডিা নারায়ঙির 
গসবা কবর আর প্রভু এেন এমন গরঙ� ব�ঙয়ঙছন আবম রাব না ।” 
তেন সমস্ গদবতারা প্রহ্াদ মহরাঙজর কাঙছ ব�ঙয় তাঁঙক ভ�বানঙক 
ঠাডিা করঙত অনুঙরাধ করঙলন ।

প্রহ্াদ মহারাজঙক গদেঙলই মাত্র নবৃসংহঙদব হঠাৎ কঙর বস্র হঙয় 
েুব আনন্দ গপঙলন (“ভঙক্র অধবীন দয়া কঙরন ভ�বান”) ।

বতবন বলঙলন, “প্রহ্াদ, বাবা, তুবম একো বকছু বর চাও ?”
প্রহ্াদ বলঙলন, “প্রভু, আবম আর কবী বর চাইব ? আপবন 

আমাঙক কৃপা করবার জন্য এঙসঙছন—প্রভু, আমার এইো রঙথষ্ । 
আবম আর বকছু চাই না…”

“না, বকছু বনঙত হঙব ।”
“তাহঙল আমার বাবা আপনার শ্রীঅঙ্ আঘাত কঙরঙছন—কৃপা 

কর ওঁঙক উদ্ার কঙর বদন ।”
“গসো বকন্তু বর নয় । গতামার বাবা আমার অ্ স্পি ম্ম কঙরঙছ । 

আমার গর কবীর্ম্মন কঙর, আমার গর নাম কঙর, আমাঙক গর একবার 
দি ম্মন কঙর, গস কৃপা গপঙয় চবকুঙঠে চঙল রাঙব—আর গতামার বাবা 
আমাঙক স্পি ম্ম কঙরঙছ । গস রাঙ�র গঠলায় করুন বা মারামাবর গঠলায় 
করুন, গস গতা আমাঙক স্পি ম্ম কঙরঙছ তাই গস আমার ধাম প্রাতি 
হঙয়ঙছ । গসইজন্য এো বর নয় । বল আর কবী বর চাও ? কবী বর আবম 
গতামাঙক বদঙত পাবর ?”

তেন প্রহ্াদ বলঙলন, “আর কবী চাইব ? আপনার রবদ বকছু বদঙত 
হয়, তাহঙল এই বর আবম চাই, আমার গরন সমস্ চাওয়ার বাসনা 
গকঙে রায় । এই বরো আমাঙক বদন, প্রভু ।”
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এইো হঙচ্ মলূ বিক্ষা এোঙন । ভ�বাঙনর কাছ গথঙক চাওয়ার 
বাসনাো গকঙে গরঙত হঙব । ভ�বাঙনর কাছ গথঙক বনঙজর ইবন্দ্রয়তপ ম্মি 
করবার জন্য আমরা সবসময় এই চাই, গসই চাই—এইো বন্ করঙত 
হঙব । প্রহ্াদ মহারাজ, বহরিম্যকবিপু, নবৃসংহঙদব লবীলার অথ ম্ম হঙচ্ 
গর, গলাক নবৃসংহঙদঙবর কাঙছ এঙস সব সময় বঙলন, “আমার গছঙল 
চাকবর গহাক,” “গমঙয়র ববঙয় গহাক,” “িরবীর ভাঙলা গহাক,” “োকা-
পয়সা গহাক” ইতম্যাবদ । গর শুদ্ ভক্, গস প্রাথ ম্মনা কঙর, “ভ�বান্, 
আবম গতামাঙক একমাত্র প্রাথ ম্মনা কবর, গরন আমার শুদ্ ভবক্ আর 
গতামার চরঙি অচলা ভবক্ থাঙক, গতামার চরঙি গরন রবতমবত থাঙক, 
গরন গতামার কৃপায় গতামার জন্য বচরন্তন আবম গসবা করঙত পাবর । 
ভবক্র ববনাি গরন না হয় তুবম শুদ্ ভবক্র ববঘ্ন ববনাি কর ! ওই 
মায়ার কবঙল পঙড় গরন আমার ভবক্ঙত ববনষ্ না হয়, গসইরকম তুবম 
একবার কৃপা দাও । গসরকম বরো আবম চাই—বনঙজর ইবন্দ্রয়তপ ম্মি 
করবার জন্য আবম বকছু চাই না !”

প্রহ্াদঙক রক্ষা করবার জন্য, শুদ্ভবক্র ববঘ্নঙক ববনাি করবার 
জন্য নবৃসংহঙদব এই জ�ঙত এঙসবছঙলন এবং এই গ�াদ্রুমধাঙমর লঙগ্ন 
ববশ্রাম বনঙয়বছঙলন—বহরিম্যকবিপুরঙক বধ করবার পঙর এই পুকুঙরর 
মঙধম্য রা মবন্দঙরর পাঙি আঙছ, বতবন তাঙত হাত ধুঙয় ওোঙন ববশ্রম 
বনঙয়বছঙলন । পঙর ভ�বান্ নবৃসংহঙদব ববগ্রহ-রূপ ধারি কঙর এোঙন 
গসবা গ্রহি করবার জন্য বনঙজঙক প্রকাি কঙরবছঙলন । গসই ভ�বান্ 
নবৃসংহঙদঙবর ববগ্রঙহর গসবা নবদ্বীপধাঙম সতম্য-র�ু গথঙক চলঙছ ।

ভঙক্র লাঞ্না, ভঙক্র কষ্ ভ�বান সহ্য করঙত না গপঙর ভক্ঙক 
রক্ষা করবার জন্য বতবন এই নরবসংহ-রূপ ধারি কঙরবছঙলন । এো 
আপনাঙদর সব সময় মঙন রােঙত হঙব এবং আর একো েুব গুরুত্বপিূ ম্ম 
কথা আঙছ গর আবম শ্রীল গুরুমহারাঙজর শ্রীমঙুে শুঙনবছ । এই কথা 
সবাইঙক হৃদয় বদঙয় শুনঙত হঙব এবং সব সময় মঙন রােঙত হঙব । 
সাধারি ববুদ্ঙত (ববিয়-আসবক্ ববুদ্, ভুবক্-মবুক্-বসবদ্, ধর্ম্ম -অথ ম্ম-
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কাম-মক্ষার ববুদ্ বদঙয়) নবৃসংহঙদঙবর বিক্ষা গবািা রাঙব না । শুদ্ 
ভবক্ লাঙ�, সম্পিূ ম্ম আত্সমপ ম্মি লাঙ� । 

এক বদন একজন ভক্ নবৃসংহঙদঙবর তাববজ �লায় িুবলঙয় বদঙয় 
এঙসঙছন । তাববজোঙক লক্ষম্য করঙল শ্রীল গুরুঙদব ওই ভক্ঙক 
বজজ্াসা করঙলন, “এো কবী ?” 

উবন উর্র বদঙলন, “নবৃসংহঙদঙবর তাববজ ।”
গুরুঙদব তেন প্রশ্ন করঙলন, “আপবন বক নবৃসংহঙদবঙক বনঙজর 

কাঙজ বম্যবহার করঙছন না নবৃসংহঙদঙবর গসবা করঙছন । নবৃসংহঙদবঙক 
বনঙজর স্বাঙথ ম্ম লা�াঙছন না নবৃসংহঙদবঙক গসবা করঙবন ? গকানো করা 
উবচত ? বসদ্ান্ত বলনু ।”

উবন ববরষ্ ভক্ বছঙলন । আবম গুরুমহারাঙজর প্রশ্ন শুনঙল 
অবাক হঙয় গ�লাম—চুপ কঙর বঙস থাকলাম । শ্রীল গুরু মহারাজ 
তেন বলঙলন, “আপবন নবৃসংহঙদবঙক বনঙজর কাঙজ লা�াঙছন বকন্তু 
নবৃসংহঙদব শুদ্ ভবক্র ববঘ্ন ববনািকারবী— নবৃসংহঙদব আপনার 
ববঘ্ন-ববনািকারবী নন ! নবৃসংহঙদবঙক বম্যবহার করঙবন না— 
নবৃসংহঙদবঙক গসবা করঙবন ।”

তার অথ ম্মো কবী ? সবাই বঙল, “গহ নবৃসংহঙদব, আমার ববঘ্ন ববনাি 
কঙর দাও”, “আমার এই কঙর দাও,” “গসই কঙর দাও” বকন্তু তারা 
নবৃসংহঙদবঙক বম্যবহার কঙরন—আমরা নবৃসংহঙদঙবর কাঙছ রাই 
নবৃসংহঙদঙবর গসবা করবার জন্য, নবৃসংহঙদবঙক প্রিাম করবার জন্য, 
বনঙজর কাঙজ নবৃসংহঙদবঙক বম্যবহার করবার জন্য নয় । আপনারা 
নবৃসংহঙদবঙক স্মরি করঙত পাঙরন, বকন্তু নবৃসংহঙদবঙক আপনার 
িরবীঙরর জন্য, আপনার গদঙহর জন্য, আপঙনর মঙনর জন্য আপনারা 
বম্যবহার করঙবন না । এো হঙচ্ আমাঙদর গুরুমহারাঙজর কথা ।

গর বিক্ষা শ্রীল গুরুঙদব আমাঙক বদঙয়ঙছন, গসো অতম্যন্ত 
গুরুত্বপিূ ম্ম বিক্ষা । গর কথাো বতবন বঙলঙছন, গসো আবম এেনও মঙন 
রাবে এবং আপনাঙদর ম্ল প্রদান করবার জন্য এেন বঙল বদবচ্ । 
আপনারা নবৃসংহঙদঙবর গসবা করঙত পাঙরন বকন্তু আপনাঙদর ববঘ্ন 
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ববনাি করবার জন্য আপনারা নবৃসংহঙদবঙক বম্যবহার করঙত পাঙরন 
না । কত সুন্দর কথা শ্রীল গুরুঙদর বঙলঙছন ।

আবম রেন নবৃসংহপল্বীর পাি বদঙয় রাই, তেন রাস্ায় প্রিাম কঙর 
আবস । �াবড় সামঙন থাবমঙয় মবন্দঙর এঙস প্রিাম কবর আর মাঙি মাঙি 
ওোঙন গববি বভড় আঙছ, তেন আবম দরূ গথঙকও প্রিাম কঙর আবস । 
আসঙল নবৃসংহঙদঙবর দি ম্মন করবার জন্য আমাঙদর গচাে গনই—আবম 
গসোঙন এঙস রাই আর আবম কবী গদেঙত পাই, কবী গদেঙত না পাই, 
গসো আমার বম্যপার নয়—নবৃসংহঙদব গসো ভাঙলা কঙরই জাঙনন । 
আবম গর তাঁর কাঙছ এঙসবছ, গসো নবৃসংহঙদব গদেঙত গপঙলই ভাঙলা । 
আবম গর, নবৃসংহঙদবঙক গদেব,  গসই গচােো আমার গনই ।

অধেবীরূত চষুে  রার ক্বির ধূক্লজত ।
ক্�রূজপ গস পরতত্ত্ব পাইজব গদক্খজত ॥

গসই জন্য, নবৃসংহঙদবঙক গসবা করঙত হঙব, নবৃসংহঙদবঙক বম্যবহার 
করঙবন না । নবৃসংহঙদঙবর তাববজ অঙনক জায়�ায় বববক্র করা হয়—
গলাকগুঙলা নবৃসংহঙদবঙক বনঙয় বম্যবসা কঙর, নবৃসংহঙদবঙক বববক্র 
কঙর, ওরা নবৃসংহঙদঙবর গসবা কঙর না । গসরকম উঙর্ঙশ্ আমরা 
নবৃসংহঙদঙবর কাঙছ রাই না । নবৃসংহঙদবঙক পায়াস গভা� গদব, 
পরমান্ গভা� গদব, দুধ গসবায় লা�াব,  চাল গসবায় লা�াব, বচবন 
গসবায় লা�াব, �ল গসবায় লা�াব—গসো হঙচ্ নবৃসংহঙদঙবর গসবা । 
এই ববুদ্ বনঙয় সব সময় থাকঙত হঙব  ।

সুতরাং, রা ওই বদন হঙয়বছল (রেন ওই ভক্ তাববজ �লায় পঙড় 
শ্রীল গুরুঙদঙবর সামঙন হাবজর হঙলন), গসো আবম আপনাঙদরঙক 
ভাল ভাঙব বঙল বদলাম । আর একো কথা আঙছ এই গতা : গর 
বিক্ষা বা কথা প্রহ্াদ মহারাজ মাঙয়র গপঙে বঙস শুবনবছঙলন, গসই 
কথাগুলা ভা�বঙত গলো আঙছ । গসই কথাগুলা বতবন নারদ মবুন 
গথঙক শুবনঙছঙলন । নারদ মবুনর প্রধান বিক্ষা হঙচ্ গর, রা বকছু হয়, 
সব বকছু ভ�বাঙনর কাছ গথঙক এঙস রায় ।
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ঈশ্বরুঃ পরমুঃ �ৃষ্ণুঃ সক্চ্চদািন্ক্বগ্হুঃ ।
অিাক্দরাক্দজ� ম্মাক্বন্ুঃ সর্ম্ম �ারণ�ারণম্ ॥ (ব্রহ্মসংবহতা, ৫/১)

অথ ম্ম বলনু, ধর্ম্ম  বলনু, কাম বলনু, গমাক্ষ বলনু—এো সব সামবয়ক 
(temporary) বকন্তু ভবক্ বদঙয় রবদ ভ�বানঙক লাভ করা রায়, গসো 
বচরস্ায়বী (permanent) । গসইজন্য সমস্ ধমম্মধ্বজবী—ধর্ম্ম , অথ ম্ম, কাম, 
গমাক্ষ—বাদ বদঙয় আমাঙদর  ভবক্ অনুিবীলন করঙত হঙব ।

ভবক্র মঙধম্য বববভন্ রস বা ভাব আঙছ—িান্তরস, দাযেরস, 
সেম্যরস, বাৎসলম্যরস ও মধুররস । িান্তভঙক্র অবধকারবী হঙচ্ন 
প্রহ্াদ মহারাজ । েুব অল্প বয়ঙস (৫ বছর বয়ঙস) হঙয়ও 
ভ�বানঙক িান্তরঙস আরাধনা কঙর প্রহ্াদ মহারাজ ভ�বানঙক 
লাভ কঙরবছঙলন আর শুধু তাই নয়—গরমন ববল মহারাজ তাঁর 
গুরুঙক গছঙড় বদঙয়বছঙলন, গরমন ভরত মহারাজ তাঁর মাঙক গছঙড় 
বদঙয়বছঙলন, গতমন ভ�বানঙক পাওয়ার জন্য প্রহ্াদ মহারাজও 
তাঁর বপতাঙক গছঙড় বদঙয়বছঙলন । রেন ববল মহারাঙজর গুরু তাঁঙক 
োরাপ উপঙদি বদঙয়বছঙলন, গসই উপঙদি তাঁর ভাল লা�ল না 
কারি ওই উপঙদি অনুসরি করঙল ভ�বাঙনর গসবার ববঘ্ন হত, তাই 
ববল মহারাজ গুরুর কথা না গমঙন ওঁঙক তম্যা� কঙর বদঙয়বছঙলন । 
আর বাবাঙক তম্যা� কঙর প্রহ্াদ মহারাজ তাঁর জন্য ভ�বাঙনর কাঙছ 
ক্ষমা প্রাথ ম্মনা কঙরবছঙলন—গসো হঙচ্ বনমম্মৎসর । প্রহ্াদ মহারাঙজর 
ভবক্ হঙচ্ বনমম্মৎসর ও বনষ্াম । ওঁর ভবক্ সকাম ভবক্ নয় ।

রেন আমরা নবৃসংহপল্বীঙত ব�ঙয় বনঙজর মন সম্পিূ ম্ম করবার 
জন্য—�াঙছর সঙ্ একো পুবঁত গবঁঙধ বদঙয় চঙল আবস, গসো শুদ্ 
ভবক্ নয় । ভঙক্র মধম্য ভা� আঙছ—সকাম ভবক্ ও বনষ্াম ভবক্ । 
সকাম ভবক্ মাঙন ভবক্র বববনমঙয় আমরা বকছু চাই,—“ভ�বাঙনর 
গসবা করব আর তার বববনমঙয় বকছু চাই ।” প্রহ্াদ মহারাঙজর 
ভবক্ বছল বনষ্াম ভবক্ । বতবন বলঙলন, “গহ ভ�বান্, আবম 
গতামার গসবা করব আর তার বববনমঙয় বকছু চাই না । বরং তুবম 
আমার এমন বর দাও, গরন আমার চাওয়ার বাসনা চঙল রায় ।” 
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এো হঙচ্ প্রধান বিক্ষা । 
আবম বঙলবছ গর, ধর্ম্ম  বলনু, অথ ম্ম বলনু,  কাম বলনু,  গমাক্ষ 

বলনু—এগুলা ক্ষিস্ায়বী । বচরস্ায়বী কবী হঙব ? ভবক্ অনুিবীলন করঙল, 
কৃষ্ অনুিবীলন করঙল, ভ�বানঙক পাঙবন ।

তাই আমাঙদর শ্রীনবদ্বীপধাম পবরক্রমা করঙত করঙত আমরা 
শ্রীনবৃসংহপল্বী এঙসবছ । এই কথাগুলা আমাঙদর সব সময় হৃদঙয় 
রােঙত হঙব । সাধু সাবধান !

জয় শ্রীশ্রীলক্ষবী-নবৃসংহঙদব বক জয় | জয় প্রহ্াদ মহারাজ বক জয়
জয় শ্রীশ্রী গ�ৌরবনতম্যানন্দ প্রভু বক জয় | শ্রীনবদ্বীপধাম পবরক্রমা বক জয়

শ্রীঙ�াদ্রুমদ্বীপ বক জয়
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শ্রীকৃষ্হচতন্য প্রভু জবীঙব দয়া কবর’ ।
স্বপািম্মদ স্ববীয় ধাম সহ অবতবর ॥
অতম্যন্ত দুল্ম্ম ভ গপ্রম কবরবাঙর দান ।
বিোয় িরিা�বত ভকঙতর প্রাি ॥
চদন্য, আত্বনঙবদন, গ�াতৃিঙত্ব বরি ।
‘অবশ্ রবক্ষঙব কৃষ্’—ববশ্বাস পালন ॥
ভবক্-অনুকলূ মাত্র কাঙরম্মম্যর স্বকার ।
ভবক্-প্রবতকলূ ভাব-বর্ম্ম না্বীকার ॥
িড়্ িরিা�বত হইঙব রাঁহার ।
তাঁহার প্রাথ ম্মনা শুঙন শ্রীনন্দকুমার ॥
রূপ-সনাতন-পঙদ দঙন্ত তৃি কবর’ ।
ভকবতববঙনাদ পঙড় দুই পদ ধবর’ ॥
কাঁবদয়া কাঁবদয়া বঙল, আবম ত’ অধম ।
বিোঙয় িরিা�বত করঙহ উর্ম ॥



শ্রী�াক্দ�াো গ্াম

আমরা বঙলবছ গর, শ্রীঙ�াদ্রুমদ্বীঙপর কবীর্ম্ম ঙনর স্ান—এোঙন 
এঙস কবীর্ম্মন করঙত হঙব । শ্রীশ্রীঙপ্রমবববর্ম্ম  গ্রঙন্থ আমরা কবীর্ম্ম ঙনর 
মবহমার প্রমাি গদেঙত পাই । ওই ঘেনা �াবদ�াছা গ্রাঙম হঙয়বছল, এই 
গ�াদ্রুমদ্বীঙপ ।

বনৃ্দাবঙনর চুরািবী ঙক্রাঙির মঙধম্য এক বন কামম্যবন নাঙম আঙছ । 
সতম্যরঙু� এক বদন দুর্ম্ম াসা মবুন এই বঙনর মঙধম্য শুঙয় বছঙলন আর 
এক গদবতার পুত্র (গদববিশু) গেলার ছঙল তাঁর বিোঙক গকঙে 
বদঙয়বছঙলন । দুর্ম্ম াসা মবুন েুব গরঙ� ব�ঙয় ওঁঙক অবভিাপ বদঙলন, 
“তুই চার জন্ম কুবমর হবব !” গসইভাঙব ওই গদববিশুঙক কুবমঙরর ছানা 
হঙয় জঙলর মঙধম্য থাকঙত হল । দুর্ম্ম াসা মবুনর কথা শুঙন গদববিশু 
কাঁদঙত কাঁদঙত শুরু করঙলন, “প্রভু, আমাঙক ক্ষমা করুন ! আমার 
অপরাধ হঙয় ব�ঙয়ঙছ, কৃপা কঙর ক্ষমা বদন !”

দুর্ম্ম াসা মবুন তেন বলঙলন, “অবভিাপো আবম বদঙয় বদঙয়বছ 
তাই গ�রত বনঙত এেন পাবর না” বকন্তু গদববিশুর কান্াকাবে শুঙন 
মবুন তেন বলঙলন “শুঙনা দুষ্ গছঙল ! গতার বতন জন্ম পর চার জন্ম 
রেন আসঙব, নঙন্দর নন্দন শ্রীকৃষ্ তেন কবলরঙু� গ�ৌরা্ মহাপ্রভুর 
রূঙপ আসঙবন (“কবলকাঙল নামরূঙপ কৃষ্-অবতার / নাম চহঙত 
হয় সর্ম্ম জ�ৎ-বনস্ার”)—তেন গ�ৌরা্ মহাপ্রভু নাম-কবীর্ম্মন করঙত 
করঙত গতার পুকুঙরর ধাঙর চঙল আসঙবন আর নাম শ্রবি কঙর তুই 
উদ্ার হঙয় রাবব ।”

তেন সতম্য-রু� গ�ল, গত্রত গ�ল, দ্াপর গ�ল—কবলরু� 
আসল । এক বদন গ�ৌরা্ মহাপ্রভু (বনমাই ববশ্বম্র) মায়াপুর 
গথঙক কবীর্ম্ম ন করঙত করঙত এই গ�াদ্রুমদ্বীঙপর মঙধম্য একবে গলঙকর 
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ধাঙর চঙল আসঙলন গরোঙন গদববিশু কুবমর রূঙপ থাকত চঙল 
এঙসবছঙলন । এঙস বতবন গদেঙলন একজন গ�া-রাোল তাঁর সামঙন 
চঙল রাঙচ্ন—এঙস বলঙলন, “আমার নাম ভবীম গঘাি, আমার 
মা িচবীমাঙক মা বঙল ডাঙক । মামা, তুবম এবদঙক চঙল এঙসা, মা 
গতামার জন্য অঙপক্ষা করঙছন—মােন, ছানা চতবর কঙর গরঙেঙছন 
গতামার জন্য । তুবম এস না ।”

“চল, গতামার বাবড় চল !”— মহাপ্রভু সমস্ ভক্�িঙক বনঙয় 
বভম গঘাঙির ঘঙর চঙল এঙসবছঙলন । ভবীম তাঁঙক একো গচয়ার বসঙত 
বদঙয়ঙছন আর ভবীঙমর মা এঙস বজজ্াসা করঙলন, “দাদা, মা ভাঙলা 
আঙছ ত ?”

বনমাই বলঙলন, “হ্যাঁ, ভাঙলা আঙছ ।”
“তাই ভাঙলা । গতামরা বঙসা, আবম গতামাঙদরঙক প্রসাদ বদঙয় গদব ।”
সবাই তেন বনঙচ বসঙলন এবং ভবীঙমর মা সবাইঙক প্রসাদ 

বদঙলন । প্রসাদ গনওয়ার পর বনমাই বলঙলন, “চল, চল আমরা ওই 
গলঙক ব�ঙয় কবীর্ম্মন করব ।”

ভয় গপঙয় ভবীম বলঙলন, “মামা, ও বদঙক গরও না !”
মহাপ্রভু বজজ্াসা করঙলন, “গকন ঙর ?”
“ওই বদঙক জঙলর মঙধম্য কুবমর ছানা আঙছ । ওোঙন আমরাও 

রাই না, �ভবীগুঙলা ওই বদঙক জল োয় না, শুধু ভঙয় হাম্া হাম্া 
কঙর— কুবমর গদঙে ভয় পায় ।”

বনমাই সবাই জাঙনন । বতবন বলঙলন, “কুবমঙরর বকঙসর ভয় ? চল !”
তেন কবীর্ম্মন করঙত করঙত বনমাই গলঙকর ধাঙর চঙল 

এঙসবছঙলন । গসোঙন এঙস সবাই বঙস বঙস কবীর্ম্মন করবছঙলন 
আর হবরকবীর্ম্মন ও মহামন্ত্র শুঙন ওই কুবমঙরর ছানা একবাঙর চঙল 
এঙস মহাপ্রভুর পাঙয় ধঙর পড়ঙলন এবং তৎক্ষিাৎ মনুষ্য রূপ ধারি 
করঙলন ।

মহাপ্রভু তাঙক বজজ্াসা করঙলন, “তুবম গকাথা গথঙক চঙল 
আসঙল ? গকন জঙলর মঙধম্য গথঙকছ ?”

শ্রীঙ�াদ্রুমদ্বীপ  •  শ্রী�াবদ�াছা গ্রাম            ২৭৩ 



গদববিশু ববুিঙয় বদঙলন, “প্রভু, আবম আঙ� কুবমর বছলাম না, 
আবম গদববিশু বছলাম বকন্তু গরঙহতু আবম গেলার ছঙল দুর্ম্ম াসা মবুনর 
জো গকঙে বদঙয়বছলাম গসঙহতু বতবন আমাঙক অবভিাপ বদঙলন । আর 
আপবন হবরনাম সঙ্কবীর্ম্মন করঙত করঙত আমাঙক উদ্ার কঙরঙছন !”

গসো হঙচ্ হবরনাঙমর �ল । গসই ঘেনা এোঙন শ্রীঙ�াদ্রুমদ্বীঙপ 
হঙয়বছল ।

গক রাবব গক রাবব ভাই ভববসনু্ পার ।
ধন্য কবলরঙু� গর চচতন্য অবতার ॥

আমার গ�ৌরাঙ্র ঘাঙে উজানঙেয়া বয় ।
কবড়পাবত নাবহ লাঙ� অমবন পার হয় ॥

হবরনাঙমর তরবীোবন শ্রীগুরুকাডিারবী ।
সংকবীর্ম্মনঙকঙরায়াল দু'বাহু পসাবর ॥

সর্ম্ম জবীব উদ্ার চহল গপ্রঙমর বাতাঙস ।
গলাচন পবড়য়া চরল করঙমর গদাঙি ॥

২৭৪                শ্রীল ভবক্বনর্ম্ম ল আচারম্মম্য মাহারাজ • শ্রীনবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য-মকু্া-মালা 



শ্রীমধ্যদ্বীপ
— স্মরণম্ —

শ্রবিম্

রুদ্রদ্বীপ সবীমন্তদ্বীপ

গ�াদ্রুমদ্বীপ
গম

াদদ্রু
মদ্

বীপ

গকালদ্বীপঋতুদ্বীপ

মধ
ম্যদ্বী

পজহ্ণদ্বীপ

অন্তদ্্তীপঅন্তদ্্তীপ

সেম্যম্

পাদ-সবনম্অর্ম্ম নম্

আত্বনঙবদনম্আত্বনঙবদনম্

কবীর্ম্ম নম্

বন্দনম্ স্ম
রণ

ম্

দাযে
ম্



শ্রীমধ্যদ্বীপ

শ্রীশ্রীনবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য শ্রীগ্রঙন্থ শ্রীল ভবক্ববঙনাদ ঠাকুর মহািয় 
শ্রীমধম্যদ্বীঙপর মবহমা এই ভাঙব বি ম্মনা কঙরন :

শ্রীমধম্যদ্বীঙপ প্রঙবি কঙর শ্রীমবন্তম্যানন্দ প্রভু শ্রীল জবীব গ�াস্বামবী 
প্রভুঙক বলঙলন, “এইো মাক্েদা গ্াম (মাজবদয়া) । এক সময় 
সতম্যরঙু� সাতজন ঋবি�ি গ�ৌরা্ মহাপ্রভুর গপ্রম লাভ করবার জন্য 
ব্রহ্মার কাঙছ প্রাথ ম্মনা করঙত লা�ঙলন এবং এক বদন তাঁঙদর প্রাথ ম্মনায় 
েুব সন্তুষ্ হঙয় ব্রহ্মা তাঁঙদর কাঙছ এঙস বলঙলন, ‘গতামাঙদরঙক 
নবদ্বীঙপ গরঙত হঙব—গসোঙন ব�ঙয় গতামরা গ�ৌর গুি �াইঙল 
অনায়াঙস গ�ৌরঙপ্রম লাভ করঙব । ভ�বাঙনর ধাঙমর কৃপা লাভ 
করঙল সাধুস্ পাওয়া হয়— সাধুসঙ্ হবরভজন করঙল পরম 
কলম্যাি বস্তু লাভ হঙব । গসই ত পরমানন্দ এবং জবীবঙনর সার । গর 
নবদ্বীঙপ রবত-মবত লাভ কঙর, গস ব্রঙজ বাস করঙত অবধকার পায় । 
সমস্ সাধু�ি এই অপ্রাকৃত ধাঙম বসবাস করঙত আিা কঙরন ।’ 
ব্রহ্মার উপঙদি শুঙন ঋবি�ি নবদ্বীপধাঙম এঙস নাচঙত নাচঙত গ�ৌর 
ভজন, গ�ৌর কবীর্ম্মন করঙত লা�ঙলন । শ্রীঙ�ৌরহবরর দি ম্মন পাওয়ার 
জন্য আন্তবরক প্রাথ ম্মনা করঙত করঙত ঋবি�ি বনঙজঙক তবীব্র তপযোয় 
বনরকু্ করঙতন—সমস্ োওয়া ও ঘুম গছঙড় বদঙয় তাঁরা সব সময় 
শুধু গ�ৌরনাম করঙলন । এক বদন গ�ৌরহবর দয়া কঙর ঋবি�িঙক 
বনঙজর অপরূ্ম্ম  দি ম্মন বদঙয় বদঙলন । গ�ৌরা্ মহাপ্রভুর সুবি ম্মরূপ 
গদেঙল ঋবি�ি বববস্মত হঙয় গ�ঙলন । অবাক হঙয় তাঁরা গ�ৌরা্ 
মহাপ্রভুর কাঙছ প্রাথ ম্মনা করঙলন, ‘গহ প্রভু, আমরা গতামার শ্রীচরঙি 
িরিাপন্ হই । কৃপা কর, আমাঙদরঙক গতামার ভবক্ ধন প্রদান 
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কর ।’ তাঁঙদর প্রাথ ম্মনা শুঙন দয়াময় গ�ৌরহবর বলঙলন, ‘শুন ঋবি�ি ! 
সমস্ অন্যাবভলাি, জ্ান-কর্ম্ম  গছঙড় বদঙয় কৃষ্কথা বলঙত থাক । গর 
আবম গতামাঙদরঙক বঙলবছ, গসো গতামরা এেন কাউঙক বলঙব না । 
আবম অল্পবদঙনর মঙধম্য এই নবদ্বীপধাঙম আসব, তেন আমার লবীলা 
প্রকাবিত হঙব—গতামরাও আমার লবীলা দি ম্মন পাঙব । এেন গতামরা 
শ্রীকুমারহঙট্ ব�ঙয় গসোঙন ঘাঙে বঙস হবরভজন কর ।’ এই কথা বঙল 
গ�ৌরহবর অদৃশ্ হঙয় ব�ঙয়বছঙলন । ঋবি�ি তেন গ�ৌরহবরর আঙদি 
অনুসাঙর এোঙন শ্রীকুমারহঙট্ ব�ঙয় কৃষ্ ভজন করঙত লা�ঙলন । গর 
এই শ্রীমধম্যদ্বীঙপ সাতো মঙনাহর বেলা গদো রায়, গস ওই ঋবি�ঙির 
বাসস্ান হয় । এোঙন বঙস তাঁরা গ�ৌরহবরঙক গপঙলন ।”

এই কথা বঙল শ্রীমবন্তম্যানন্দ প্রভু শ্রীল জবীব গ�াস্বামবী প্রভুঙক 
আর দুই-এক স্ান গদো বদঙয়বছঙলন—এোঙন সুপববত্র গ�ামতবী নদবী 
ও নিক্মি�ািি বর্ম্মমান । পরূ্ম্ম  কঙল্প গিৌনক অন্যান্য ঋবি�ঙির সঙ্ 
শ্রীসূত গ�াস্বামবীর কাঙছ গ�ৌরা্ মহাপ্রভুর গুি-মবহমা শুঙনবছঙলন । 
এক বদন বনঙজর নন্দবী বিৃ বাহন গছঙড় বদঙয় বিবজবী মহারাজ ব্রহ্মার 
হংসবাহন বনঙয় এোঙন এঙস গ�ৌরা্ মহাপ্রভুর গুি-�ান শুঙনবছঙলন 
বনঙজর পািম্মদ�ঙির সঙ্—সমস্ ভক্�ি বিবজবী মহারাজঙক বঘঙর 
নাচঙত নাচঙত কবীর্ম্মন করঙত করঙত পুষ্প ববৃষ্ প্রদান করঙলন ।

এই শ্রীমধম্যদ্বীঙপ দবক্ষি বদঙক আর একবে মঙনাহর তবীথ ম্ম আঙছ 
শ্রীপষু্করতবীথ ম্ম নাঙম । শ্রীব্রাহ্মিপুরায় উপবস্ত হঙয় এোঙন একবে গুহ্য 
লবীলা ঘঙেবছল ।

সতম্যরঙু� একজন ব্রাহ্মি বদবদাস নাঙম বাস করঙতন । বতবন �হৃ 
তম্যা� কঙর সমস্ তবীথ ম্ম ভ্রমি করঙত লা�ঙলন । এক বদন শ্রীপুষ্রতবীঙথ ম্ম  
(রাজস্ান) এঙস বতবন ওই জায়�ার প্রবত েুবই আকৃষ্ হঙয় 
পঙড়বছঙলন । তব ুরেন বতবন পঙর ভ্রমি করঙত করঙত এই নবদ্বীপধাঙম 
এঙসবছঙলন তেন স্বঙনে বতবন হঠাৎ কঙর বদবম্যবািবী শুঙনবছঙলন, “গহ 
ব্রাহ্মি, তুবম এই বনতম্যধাঙম এঙস এোঙন থাক ।” 
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ভ�বাঙনর আঙদি অনুসাঙর বদবদাস এই নবদ্বীপধাঙম গছাে 
কুবের কঙরবছঙলন এবং এোঙন বসবাস করঙত লা�ঙলন । তারপর 
বদৃ্ হঙয় তাঁর মন চঞ্চল হঙয়বছল—বতবন সব সময় ওই পুষ্র তবীথ ম্ম 
স্মরি করঙতন । ভ্রমি করঙত আর না গপঙর বতবন অবত দুঃবেত হঙয় 
পড়ঙলন । কাঁদঙত কাঁদঙত বতবন ভাবঙলন, “আবম আর কেনও আমার 
বপ্রয় শ্রীপুষ্রতবীথ ম্ম দি ম্মন পাব না !”

 ভ�বান পুষ্রনাথ বদবদাঙসর প্রবত দয়া কঙর ব্রাহ্মিরূপ ধারি 
কঙর বদবদাঙসর সামঙন হাবজর হঙয়বছঙলন । এঙস বতবন বলঙলন, “গহ 
বদবদাস, কাঁঙদা না । গতামার সামঙন এই কুডি আঙছ—তুবম ওোঙন 
ব�ঙয় স্ান কর, জঙলর মঙধম্য তুবম শ্রীপুষ্রতবীথ ম্ম দি ম্মন পাঙব ।” 

ব্রাহ্মঙির কথা শুঙন বদবদাস িবীঘ্র কঙর পুকুঙর ব�ঙয় স্ান করঙলন 
এবং বদবম্যচকু্ষ গপঙয় শ্রীপুষ্রতবীথ ম্ম দি ম্মন লাভ কঙরবছঙলন । বপ্রয় তবীথ ম্ম 
গদেঙল বদবদাস কাঁদঙত কাঁদঙত পুষ্রনাথঙক বলঙলন, “আমার লাব� 
গতামার এত কষ্ হঙয়বছল, এত দরূ গথঙক গতামার আসঙত হল !” 

পুষ্রনাথ উর্ঙর বলঙলন, “তুবম এত ভা�ম্যবান্ , বদবদাস ! আবম 
দরূ গথঙক আবস বন, আসঙল আবম এোঙন বনতম্যকাল বাস কবর । এই 
নবদ্বীপধাম সর্ম্ম তবীথ ম্মময়—সমস্ তবীথ ম্ম এোঙন উপবস্ত হয় । আবমও 
এোঙন বনতম্যকাল বসবাস কবর । গসইজন্য গর বম্যবক্ নবদ্বীপ গছঙড় বদঙয় 
অন্য জায়�ায় ভ্রমি করঙত চায়, গস বম্যবক্ মঢ়ূ ও দুজম্ম ন । সমস্ তবীথ ম্ম 
ভ্রমি করঙল ভা�ম্যবান্  জবীব এই নবদ্বীপধাঙম বসবাস করঙত সুঙরা� 
পায় । ওই বদঙক গদেঙল তুবম শ্রীকুরুঙক্ষত্র ও ব্রহ্মাবর্ম্ম  গদেঙত পার । 
এোঙন সরস্বতবী ও দৃিদ্তবী বর্ম্মমান । গহ বদবদাস, আবম গতামাঙক 
একো গুতি কথা বঙল গদব—অল্পবদঙনর মঙধম্য এই নবদ্বীপধাঙম অতম্যন্ত 
আনন্দ হঙব গকননা গ�ৌরা্সুন্দর এোঙন অবতবীি ম্ম হঙয় চারবদঙক 
গপ্রমধন ববস্ার করঙবন । সমস্ নবদ্বীপধাম ভ্রমি করঙত করঙত প্রভু 
সঙ্কবীর্ম্ম ঙন ভক্�ঙির সঙ্ নাচঙবন । সব জ�ৎ তেন গপ্রমবন্যা জঙল 
ভাসাঙব । কুতাবকম্মঙকর (তকম্মিাঙস্ত্র পবডিঙতর) ছাড়া সমস্ জবীব�ি 
মহাঙপ্রম লাভ করঙব । গকােবী গকােবী বছর ধঙর কৃষ্ ভজন করঙল 
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দুভম্ম া�া জবীব নাঙমর রবত-মবত পায় না, বকন্তু গ�ৌরা্ ভজন করঙল 
জবীঙবর সমস্ অনথ ম্ম ববতাবড়ত হঙয় রায় এবং অবত িবীঘ্র ব্রজধাঙম 
রাধাকৃঙষ্র গসবা প্রাতি হয় । গহ গদবদাস, তুবম এোঙন থাক, তুবম 
বনচিয়ই গ�ৌরা্ মহাপ্রভু ও তাঁর পািম্মদ�ঙির দি ম্মন পাঙব ।” এো বঙল 
পুষ্রনাথ অদৃশ্ হঙয় গ�ঙলন । বকছু ক্ষি পর বদবদাস আকাি গথঙক 
বদবম্যবািবী গপঙয়বছঙলন, “গহ ব্রাহ্মি ! ধন্য কবল ! তুবম কবল রঙু� জন্ম 
গ্রহি কঙর শ্রীঙ�ৌরকবীর্ম্মন গপ্রঙম সাঁতার কােঙব ।”

ওসব পুরাি কথা বলঙত বলঙত শ্রীমবন্তম্যানন্দ প্রভু শ্রীল জবীব 
গ�াস্বামবী প্রভুঙক আর কুরুক্ষঙত্রর উচ্চহটি গদবেঙয় বদঙলন । বতবন 
বলঙলন, “সমস্ গদব�ি এোঙন এঙসবছঙলন—গর তবীথ ম্ম ব্রহ্মাবর্ম্ম  ও 
কুরুক্ষঙত্র আঙছ, গস সমস্ তবীথ ম্ম এোঙন এঙস শ্রীনবদ্বীপধাঙমর গসবা 
কঙরন । এোঙন এক রাত্র কাোঙল একঙিা বছর ধঙর কুরুক্ষঙত্র বসবার 
করার �ল লাভ হয় । গদব�ি এোঙন বসবাস কঙর একবে হটিডাঙ্গা 
নাঙম হট্ স্াপন কঙরবছঙলন গরোঙন তাঁরা গ�ৌরকথা আঙলাচন 
করঙতন ।”

এরপর, শ্রীমবন্তম্যানন্দ প্রভু শ্রীল জবীব গ�াস্বামবী প্রভু ও ভক্�ঙির 
সঙ্ �্া পার কঙর শ্রীঙকালদ্বীঙপ এঙসবছঙলন…

জয় শ্রীমধম্যদ্বীপ বক জয় ।
শ্রীনবদ্বীপধাম পবরক্রমা বক জয় ।
জয় শ্রীল গুরু মহারাজ বক জয় ।
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শ্রীজ�ালদ্বীপ

শ্রীবরাহজদজবর দি ম্মি ও গুপ্ত-গ�াবদ্ধম্ম ি
এই দ্বীপ কুবলয়া পাহাড় নাঙম প্রবসদ্ হয় কারি এই দ্বীপ উর্ 

জায়�ায় পর্ম্ম ঙতর মত �্া তবীঙর উপবস্ত হয় । িাঙস্ত্র এই কুবলয়া 
ন�র গকালদ্বীপ নাঙম ববি ম্মত হয় । 

সতম্যরঙু� এোঙন একজন গছঙল বছল, তাঁর নাম বাসুঙদব । বতবন 
প্রবত বদন বরাহঙদঙবর পজূা করঙতন । বরাহঙদঙবর পজূা করঙত করঙত 
বতবন সব সময় প্রাথ ম্মনা করঙতন, “গহ প্রভু, কৃপা কবর গতামার দি ম্মন 
আমাঙক দাও—আমার জবীবন স�ল কর ! গতামাঙক না গদেঙল 
আমার জবীবন বথৃা গকঙে রাঙব !”

এক বদন স্বয়ং ভ�বান্ বরাহঙদব অপবূম্ম মঙনাহর গকাল (বা 
িকূর) রূপ ধারি কঙর দয়া কঙর বাসুঙদঙবর সামঙন হাবজর 
হঙয়বছঙলন । নানারত্ন ববভবূিত বরাহঙদব পাহাঙড়র মত লম্বা 
বছঙলন । বাসুঙদব ভ�বান দি ম্মন গপঙয় গপ্রমাঙবঙি মাবেঙত দডিবৎ 
কঙর পড়ঙলন । তাঁর ভবক্ গদঙে ভ�বান্ সন্তুষ্ হঙয় বলঙলন, 
“বাসুঙদব, তুবম আমার ভক্, আবম গতামার পজূার দ্ারা েুবই 
সন্তুষ্ । নবদ্বীপধাম-সম ধাম এই বত্রভুবঙন গনই । তুবম এত ভা�ম্যবান্ , 
তুবম এোঙন বসবাস করছ । গরঙহতু তুবম আমার পজূা এই নবদ্বীঙপ 
করছ, গসঙহতু রেন আবম কবলরুঙ� গ�ৌররূঙপ অবতবীি ম্ম হঙয় আসব 
তেন তুবমও জন্ম গ্রহি কঙর আমার সঙ্কবীর্ম্ম ন দি ম্মন পাঙব ।” এো বঙল 
বরাহঙদব অদৃশ্ হঙয় পড়ঙলন ।

এরপর বাসুঙদব আনবন্দত হঙয় সঙ্কবীর্ম্মন করঙত শুরু করঙলন । 
বতবন সব সময় গ�ৌরনাম করঙতন । বরাহঙদঙবর দি ম্মন গপঙয় বাসুঙদব 
এই স্াঙন গকালদ্বীপ পর্ম্ম ত নাম বদঙয়বছঙলন । রেন শ্রীমবন্তম্যানন্দ প্রভু 
শ্রীল জবীব গ�াস্বামবী প্রভুঙক এোঙন বনঙয়বছঙলন, তেন বতবন বলঙলন 
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গর, এই গকালদ্বীপ ব�বর-গ�াবদ্ম্ম ন গথঙক অবভন্ । গসইজন্য এই স্াঙনর 
নাম হঙচ্ গুতিঙ�াবদ্ম্ম ন । অতএব শ্রীনবদ্বীপধাম পবরক্রমা করঙল 
গ�াবদ্ম্ম ন পবরক্রমার �ল পাওয়া রায় ।

এই শ্রীঙকালদ্বীঙপর মঙধম্য আঙরা অঙনক উর্তম স্ানগুলা আঙছ—
এোঙন বহুলাবন, েবদরবন, দ্ারকা, মহাপ্রয়া�, �্সা�র, কুবলয়া গ্রাম, 
সমদু্র�ড়, চম্পাহাবট্, ববদ্া-বাচস্পবতর গোল বনতম্য ববরাজ কঙরন ।

�ুক্লয়া গ্াম : অপরাধ-রঞ্জজির পাট
গকালদ্বীঙপর আধুবনক নাম হঙচ্ ‘নবদ্বীপ োউন’ । আঙ� ওর নাম 

বছল কুবলয়া গ্রাম (�ঞ্জ) । এোঙন েুব গুরুত্বপিূ ম্ম লবীলা ঘবেয়াবছল ।
রেন মহাপ্রভু বনমাই ববশ্বম্র সন্ম্যাস বনঙয়বছঙলন, তেন বতবন 

নবদ্বীপ গথঙক পুরবীধাঙম রাত্রা করঙলন । বকছু বদন পর বতবন বনৃ্দাবঙন 
গরঙত ইচ্া প্রকাি কঙরবছঙলন আর বনৃ্দাবঙন রাওয়ার সময় বতবন 
আবার গ�ৌড়ঙদঙি এঙসবছঙলন । 

মহাপ্রভু আবার নবদ্বীঙপ এঙসবছঙলন েবর গপঙয় হাজার হাজার গলাক 
তাঁর দি ম্মন পাওয়ার জন্য তাঁর কাঙছ আসঙত শুরু করঙলন । বভঙড়র গিি 
গনই । গরমন রারা মহাপ্রভুর কাঙছ অপরাধ কঙরবছঙলন—সমস্ পাপবী�ি, 
পািবডি�ি, ইতম্যাবদ—তারাও মহাপ্রভুর কাঙছ এঙস তাঁর শ্রীচরঙি পঙড় 
অপরাধ ক্ষমা প্রাথ ম্মনা করঙলন । মহাপ্রভু সমস্ গলাঙকর অপরাধ ক্ষমা 
কঙর কৃষ্ঙপ্রম অবাধ ববস্ার কঙরবছঙলন বঙল এই কুবলয়া গ্রাম অপরাধ-
ভঞ্জঙনর পাঙের নাঙম প্রবসদ্ হঙয়বছল । চপালঙ�াপালও এোঙন  উদ্ার 
গপঙয়বছঙলন । তাঁর কথা আমরা আঙ� শ্রীমায়াপুঙর বঙলবছলাম ।

এই কুবলয়া গ্রাঙম একো ববেম্যাত ভা�বত-গোলবাড়বী বছল । গসোঙন 
গদবানন্দ নাঙম একজন পবডিত বছঙলন—তাঁর চদনবন্দন পঠ শ্রবি করবার 
জন্য অঙনক গলাক উপবস্ত হত । এক বদন এই গদবানন্দ পবডিত মহাপ্রভুর 
কাঙছ কৃষ্ঙপ্রম বভক্ষা কঙরবছঙলন, বকন্তু মহাপ্রভু তাঁঙক বলঙলন, “তুবম 
চবষ্ব অপরাধ কঙরছ, তাই তুবম কৃষ্ঙপ্রম গপঙত পার না ।” মহাপ্রভুর 
কথা শুঙন গদবানন্দ পবডিত অবাক হঙয় বজজ্াসা করঙলন, “কেন ও কার 
কাঙছ আবম অপরাধ কঙরবছ ? আমার মঙন হয় না !” তেন মহাপ্রভু তাঁঙক 
শ্রীবাস পবডিঙতর কথা স্মরি করাঙলন ।
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এক বদন শ্রীবাস পবডিত গদবানন্দ পবডিঙতর পাঙঠ এঙসবছঙলন 
শ্রীমদ্ভা�বতম্ গিানাবার জন্য । পাঠ শুনঙত শুনঙত শ্রীবাস পবডিত হঠাৎ 
কঙর কৃষ্ঙপ্রঙম অবভভতূ হঙয়বছঙলন । “অঙহা ! ভা�বতম্ অক্ষঙর 
অক্ষঙর গপ্রমময় !”—গসো ভাবঙত ভাবঙত বতবন উহর্ঃস্বঙর কাঁদঙত 
লা�ঙলন । গদবানন্দ পবডিঙতর বিঙষ্যর মঙধম্য কঙয়কজন বিষ্য ববঙিি 
ববরক্ হঙয় শ্রীবাস পবডিতঙক বলঙলন, “বন্ কর ! তুবম পাঠ নষ্ 
করছ !” আর গকউ বলঙলন, “রাও এোন গথঙক !” অবঙিঙি তাঁরা 
শ্রীবাস পবডিতঙক হাত ধঙর বনঙয় তাবড়ঙয় বদঙলন । গদবানন্দ পবডিত 
এো গদেঙলন বকন্তু বকছু বঙলন বন—গসো বছল তাঁর অপরাধ ।

(আমাঙদর সব সময় সাবধান থাকঙত হঙব—কেন আমরা 
অপরাধ করবছ গসো আমরা বিুঙত পাবর না ।)

অবধকন্তু—এক বদন মহাপ্রভুর গদবানন্দ পবডিঙতর কথা মঙন 
পড়ল এবং বতবন এত গবিবী ববরক্ হঙয়বছঙলন গর বতবন বলঙলন, 
“আবম ওর ভা�বতম্ বছঁবড়য়া গ�লব ! রা বতবন বম্যােম্যা করঙছ, গসো 
সব মায়া ! সব ভুলবসদ্ান্ত !” শ্রীবাস পবডিত ও ভক্�ি মহাপ্রভুঙক 
থাবমঙয় বদঙলন । গসইজন্য, ভা�বতম্ পড়ঙত এত সহজ নয় । এক সময় 
শ্রীল স্বরূপ দাঙমাদর গ�াস্বামবী প্রভু একজনঙক বলঙলন, “ভা�বত পড় 
চবষ্ঙবর স্াঙন, একান্ত আশ্রয় কর চচতন্য-চরঙি !” ভা�বতম্ পড়ঙত 
চাইঙল চবষ্ঙবর শ্রীচরঙি আশ্রয় বনঙত হঙব এবং তাঁঙদর শ্রীমঙুে শ্রবি 
করঙত হঙব—তা না হঙল স্বাধবীন ভাঙব ভা�বতম্ পড়া েবঙরর কা�জ 
পড়ার মত হঙত পাঙর ।

অবঙিঙি মহাপ্রভু গদবানন্দ পবডিতঙক বলঙলন, “রবদ তুবম শ্রীবাস 
পবডিঙতর কাঙছ অপরাধ ক্ষমা প্রাথ ম্মনা কর, তাহঙল তুবম কৃষ্ঙপ্রম লাভ 
করঙব ।” গদবানন্দ অতম্যন্ত লারু্ক হঙয় পঙড় শ্রীবাস পবডিঙতর কাঙছ 
অপরাধ ক্ষমা প্রাথ ম্মনা কঙরবছঙলন । এই সব ঘেনা এই কুবলয়ায় হঙয়বছল ।

শ্রীকচতন্য সারস্বত মে
শ্রীঙকালদ্বীঙপ এঙস আমাঙদর আর একো প্র�াঢ় কথা বলা উবচত । 

এই গুতিঙ�াবদ্ম্ম ঙনর মঙধম্য আমাঙদর শ্রীহচতন্য সারস্বত মঠ ববরাজ কঙর ।
আমাঙদর পরমগুরুঙদব পজূম্যপাদ ওঁ ববষু্পাদ শ্রীল ভবক্রক্ষক 
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শ্রীধর গদবঙ�াস্বামবী মহারাজ এোঙন ১৯৪১ সাঙল এঙসবছঙলন । প্রথম 
বতবন একবে গছাে কুবেঙর �্া তবীঙর বাস করঙতন—তাঁর গছাে ভাই 
মবনবাব ু মাঙস দিোকা তাঁঙক বদঙতন এবং শ্রীল শ্রীধর মহারাজ ওই 
োকার বনঙয় একাই এোঙন জবীবনরাপন করঙতন । বতবন বভক্ষা করঙত 
গরঙতন না এবং ববঙিি ভাঙব প্রচারও করঙতন না । বকছু বদন পর 
শ্রীপদ সেবীচরি প্রভু তাঁঙক প্রস্াব করঙলন, “রবদ আপবন একবে জবম 
বনবম্মাচন করঙবন, আবম ওই জবমোঙক গকনবার জন্য োকা গদব ।” 
অপরাধ-ভঞ্জঙনর পাে এবং গুতি গ�াবদ্ম্ম ঙনর মবহমা স্মরি কঙর শ্রীল 
শ্রীধর গদবঙ�াস্বামবী মহারাজ তেন এই শ্রীহচতন্য সারস্বত মঙঠর জবম 
গকাঙলর�ঙঞ্জ বনবম্মাচন কঙরবছঙলন আর ১৯৪১ সাঙল শ্রীজ�ন্াথঙদঙবর 
রথ-রাত্রা বদঙন গসোঙন প্রঙবি কঙর বসবাস করঙত লা�ঙলন । বতবন 
মঙঠর নাম গরঙে বদঙয়বছঙলন ‘শ্রীহচতন্য সারস্বত মঠ’ ।

রবদও আমরা ব্রহ্ম-মাধ্ব-গ�ৌড়বীয় সম্প্রদায়, আসাঙল রা�ানু�-
ভবক্র বসদ্ান্ত শ্রীল মাধঙবন্দ্র পুরবীপাঙদর দ্ারা প্রথম প্রকাবিত 
হঙয়বছল । শ্রীল মাধঙবন্দ্র পুরবীপাঙদ এই বসদ্ান্ত ববীজরূঙপ উপবস্ত 
হয় এবং আমরা গদেঙত পাই গর, এই ববীজো সম্পিূ ম্মভাঙব বকৃ্ষরূঙপ 
শ্রীহচতন্য মহাপ্রভুর প্রভাঙব সু্বরত হয় । সুতরাং আমাঙদর সম্প্রদাঙয়র 
এই মলূস্বরূপ মঙন গরঙে শ্রীল শ্রীধর মহারাজ তাঁর মঙঠর নাঙম 
রােঙলন ‘শ্রীহচতন্য’ িব্দ । আর শ্রীল শ্রীধর মহারাঙজর গুরুঙদঙবর 
নাম হঙচ্ ওঁ ববষু্পাদ ভ�বান্ শ্রীল ভবক্বসদ্ান্ত সরস্বতবী ঠাকুর 
প্রভুপাদ—গসইজন্য সমস্ সম্প্রদাঙয়র স্বরূপ শুরু গথঙক গিি পরম্মন্ত 
অন্ত� ম্মত করবার জন্য শ্রীল শ্রীধর গদবঙ�াস্বামবী মহারাজ তাঁর মঠ ও 
বমিঙনর নাম গরঙেবছঙলন ‘শ্রীহচতন্যসারস্বত মঠ’ ।

প্রথম শ্রীহচতন্য সারস্বত মঙঠর জবম ১ একর (প্রায় ৩ ববঘা) 
বছল—ওই সময় এোঙন অঙনক �াছ, বা�ান, দারুি অট্াবলকা বকছু 
বছল না । এোঙন শুধু বতন আম�াছ, দুঙো গপয়ারা �াছ এবং বকছু 
বাঁি বা�ান বছল । বকন্তু শ্রীল শ্রীধর গদবঙ�াস্বামবী মহারাজ এই জবম 
বকঙন বনঙয় প্রথম বদঙন সর্ম্ম াঙগ্র একবে লম্বা ও দাবম বাঁঙির েুবঁে বনজ 
হাঙত বাঁি বা�াঙন ব�ঙয় বনবম্মাচন কঙর বনঙয়বছঙলন—গরোঙন এেন 
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মলূ মবন্দর ববরাজ কঙর, গসোঙন বতবন একো পতাকা উঙর্ালন কঙর 
েুবঁেো মবেঙত পুঙঁত বদঙয় গঘািিা কঙরবছঙলন :

শ্রীমকচ্চতন্য-সারস্বত-মেবর-উদ্ বীত�বীক্র্ম্মেম্ম য়শ্রীং
ক্বভ্রৎ-সংরাক্ত �ঙ্গাতটক্ি�টিবদ্বীপ-গ�ালাক্দ্ররাজে ।
রত্র শ্রীজ�ৌর-সারস্বত-মতক্িরতা গ�ৌর�াথা �ণৃক্ন্ত
ক্িত্যং রূপানু�শ্রী-�ৃতমক্ত-গুরুজ�ৌরাঙ্গ-রাধাক্েতািা ॥

“গর পরম রমিবীয় বদবম্য-আশ্রঙম শ্রীঙ�ৌর-সরস্বতবীর মতানুরক্ 
অনুকলূ কৃষ্ানুিবীলন-তৎপর বনবষ্ঞ্চন ভক্�ি বনতম্যকাল সপািম্মদ 
শ্রীশ্রীগুরু-গ�ৌরা্-�ান্র্ম্ম া-গ�াববন্দসুন্দর�ঙির গপ্রমঙসবন তৎপরতায় 
আিাবন্-হৃদঙয় অ�ুরন্ত মাধুঙরম্মম্যাজ্জ্বল গপ্রম-সম্পঙদর ভাডিারবী 
শ্রীশ্রীরূপ-রঘুনাঙথর পরমানু�ঙতম্য বনরন্তর মহাবদান্য অবতারবী ভ�বান 
শ্রীশ্রীঙ�ৌরা্সুন্দঙরর নামগুিানুকবীর্ম্মন কবরয়া থাঙকন, বদবম্যবচন্তামবিধাম 
শ্রীবনৃ্দাবনাবভন্ শ্রীনবদ্বীপধাঙম পবততপাবনবী ভ�বতবী ভা�বীরথবীর 
মঙনারম তেবনকেবত্তী ব�বররাজ শ্রীঙ�াবদ্ম্ম নাবভন্ গকালদ্বীঙপ গদদবীপম্যমান 
এই মঠরাজবরম্মম্য শ্রীহচতন্য-সারস্বত মঠ, তাঁহার ক্রমবববদ্ম্ম মান্ উদ্বীত 
কবীবর্ম্মর উড্বীয়মান ববজয়-চবজয়ন্তবীর সুিবীতল বস্গ্ধছায়ায় বনবেলচরাচর 
ববস্মাবপত কবররা জয়শ্রী ধারি পরূ্ম্ম ক বনতম্য ববরাজমান্ রবহয়াঙছন ।”

সঙ্ সঙ্ কঙয়ক জন ভক্�ি শ্রীল শ্রীধর মহারাঙজর সঙ্ থাকঙত 
শুরু করঙলন । অঙনক গুরুভ্রাতাও শ্রীল শ্রীধর মহারাজঙক েুঙঁজ গপঙয় 
তাঁর সঙ্ থাকঙতন । গসইরকম বছল শ্রীহচতন্য সারস্বত মঙঠর আরম্ ।

রেন শ্রীল শ্রীধর মহারাজ প্রথম এোঙন এঙসবছঙলন, তেন বতবন 
ব�বরধারবী ঠাকুরঙক এোঙন বনৃ্দাবন গথঙক বনঙয়বছঙলন । ১৯৪৪-১৯৪৫ 
সাঙল মহাপ্রভুর ববগ্রহ প্রবতবষ্ত হঙয়বছঙলন আর রেন আমাঙদর 
গুরুঙদব ওঁ ববষু্পাদ শ্রীল ভবক্সুন্দর গ�াববন্দ গদবঙ�াস্বামবী মহারাজ 
মঙঠ গরা�দান কঙরবছঙলন, তেন প্রায় চার বছর পর শ্রীশ্রী�ান্র্ম্ম া-
গ�াববন্দসুন্দরবজউ প্রবতবষ্ত হঙয়বছঙলন । পঙর কাছাকাবছ ১৯৫৫ সাঙল 
মলূমবন্দর বনমম্ম াি আরম্ হল—বনমম্মািো সম্পিূ ম্ম করার জন্য প্রায় ২০ 
বছর লা�ল (১৯৭৩ সাঙলর পরম্মন্ত) । ১৯৭৫ নােমবন্দঙরর বনমম্ম াি আরম্ 
হল । গসো হঙচ্ মঙঠর সংঙক্ষপ ইবতহাস ।
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(শ্রীহচতন্য সারস্বত মঠ, প্রায় ১৯৫৫ সাঙল)
এক বদন শ্রীহচতন্য সারস্বত মঙঠর গুিমবহমা-গ্াক শুঙন  

(‘শ্রীমহর্তন্য-সারস্বত-মঠবর...’) শ্রীসেবীচরি প্রভু শ্রীল শ্রীধর 
মহারাজঙক বলঙলন, “আপনার একবে েঙড়র ঘর ছাড়া বকছু গনই—
আপনার বাবলি একো ইে, আপনার ববছানা েড়—বকন্তু আপবন এত 
লম্বা বাঁঙির েুবঁে পুঙঁত বদঙয় এত বড় গ্াক রচনা কঙরঙছন !” শ্রীল 
শ্রীধর মহারাজ উর্ঙর বলঙলন, “আপবন ভববষ্যঙত গদেঙত পাঙবন 
এোঙন কবী হঙব ।” শ্রীমঙঠর ন�ঙরর মত অপরূ্ম্ম  রূপ আজঙক গদঙে 
গসোর আমরা এেন সহজভাঙব অনুমান করঙত পাবর । গসো শুধু 
দারুন অট্াবলকা নয় ! রেন মবন্দঙরর প্রথম তলা সম্পিূ ম্ম হঙয়বছল, 
তেন িালগ্রাম-বিলা-রূঙপ গকালদ্বীপ-অবধপবত (লক্ষবী-বরাহঙদব) 
বনঙজর ইচ্ামত আচিরম্মভাঙব এোঙন এঙসবছঙলন ।

ওই িালগ্রাম-বিলা এক রাজার বাবড়ঙত বাস করঙতন বকন্তু বকছু 
বদন পর ওোঙন অঙনক সমযো-িাঙমলা শুরু হল বঙল রাজা িালগ্রাম-
বিলাবে একজন বড় পবডিতঙক বদঙয়বছঙলন । বকছু বদন পর ওই পবডিঙতর 
বাবড়ঙত অঙনক িাঙমলা শুরু হঙয়বছল । এক বদন ওই পবডিঙতর সাঙথ 
শ্রীল শ্রীধর গদবঙ�াস্বামবী মহারাঙজর সাক্ষাৎ হল এবং বতবন শ্রীল শ্রীধর 
মহারাজঙক বলঙলন, “এই িালগ্রাম-বিলা সর্ম্ম ত্রই অিাবন্ত সৃবষ্ করঙছ, 
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আপবন কৃপা কর ওঁঙক বনঙয় রান ।” শ্রীল শ্রীধর মহারাজ রাবজ হঙলন 
এবং পবডিতঙক এ বিলা শ্রীহচতন্য সারস্বত মঙঠ পাবঠঙয় বদঙত বলঙলন । 

প্রথম ওই পবডিত িালগ্রাম-বিলা শ্রীল রারাবর মহারাঙজর মঙঠ 
(গমবদনবীপুঙর) পাবঠঙয় বদঙলন বকন্তু দুসতিাঙহর মঙধম্য বিলাবে আবার 
অঙনক অিাবন্ত কঙরবছঙলন—গকউ তাঁর মঙঠ থাকঙত পারবছঙলন না ! 
তেন শ্রীল রারাবর মহারাজ শ্রীল শ্রীধর মহারাজঙক বচবঠ বলঙে বলঙলন, 
“কৃপা কঙর আপনার বিলা বনঙয় রান !” গমবদনবীপুর নবদ্বীপ গথঙক 
বকছু দরূ বঙল শ্রীল শ্রীধর মহারাজ শ্রীল রারাবর মহারাজঙক বলঙলন 
বিলাঙক শ্রীল গ�াস্বামবী মহারাঙজর মঙঠ (কলকাতায়) পাবঠঙয় বদঙত—
উবন গসোন গথঙক পঙর বিলাঙক নবদ্বীঙপ পাবঠঙয় গদঙবন । 

শ্রীল রারাবর মহারাজ বিলাঙক শ্রীল গ�াস্বামবী মহারাঙজর মঙঠ 
পাবঠঙয় বদঙলন আর শ্রীল গ�াস্বামবী মহারাজ ভাবঙলন, “আবম একবে 
িালগ্রাম-বিলা গপঙয়বছ ! আবম বিলাঙক মঙঠই রােব ।” বতবন 
জানঙলন গর, শ্রীল শ্রীধর মহারাজ আপবর্ করঙবন না, তাই বতবন 
বিলাঙক তাঁর মঙঠ রােঙলন । বকন্তু আবার ১৫ বদঙনর মঙধম্য অঙনক বকছু 
ঘঙেবছল এবং শ্রীল গ�াস্বামবী মহারাজ তেন ভাবঙলন, “এই বিলা আমার 
মঙঠ অম্ল করঙছ !” তেন বতবন শ্রীল শ্রীধর মহারাঙজর কাঙছ বচবঠ 
বলেঙলন, বলঙলন, “মহারাজ, আপনার বিলা আমার মঙঠ গথঙক, রত 
দ্রুত সম্ব বনঙয় রান ।” শ্রীল শ্রীধর মহারাজ শ্রীল গ�াববন্দ মহারাজঙক 
কলকাতায় পাবঠঙয় বদঙলন ওই িালগ্রাম-বিলাঙক বনঙয় আসার জন্য । 

গিি পরম্মন্ত িালগ্রাম-বিলাঙক গপঙয় শ্রীল শ্রীধর মহারাজ শ্রীল 
গ�াববন্দ মহারাজঙক বলঙলন, “কবী বম্যাপার ? এই বিলা সর্ম্ম ত্র এত 
অিাবন্ত সৃবষ্ করঙছন গকন ? তুবম েুঙঁজ বার কর িালগ্রাম-বিলার নাম 
কবী ।” তেন হবরভবক্ববলাস ও �রুড়-পুরঙি শ্রীল গ�াববন্দ মহারাজ 
অঙনক িালগ্রামবিলার লক্ষঙির বি ম্মনায় গদেঙলন, ওই িালগ্রাম-বিলার 
লক্ষি হঙচ্ লক্ষবীবরাহঙদঙবর লক্ষি । শ্রীল শ্রীধর মহারাজ ও বলঙলন, 
“আবমও ভাবব গর, এো  লক্ষবীবরাহঙদব—বতবন তাঁর বনঙজর গকালদ্বীঙপ 
আসঙত চান ।  বতবন হঙচ্ন গকালদ্বীপ-অবধপবত । বকন্তু বনবচিত করবার 
জন্য তুবম ওই পবডিঙতর কাঙছ বচবঠ বলঙে বজজ্াসা কর ।” তেন ওই 
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পবডিত বলঙলন গর, হ্যাঁ এো আসঙল লক্ষবীবরাহঙদব । তেন শ্রীল শ্রীধর 
মহারাজ বলঙলন, “তাই ত ! গসই জন্য বতবন গকাথাও থাকঙত চান না । 
এোঙন তাঁর বনঙজর স্ান, তারজন্য বতবন এোঙন আসঙত গচঙয়বছঙলন ।”

লক্ষবীবরাহঙদঙবর আরাধনা েুবই কবঠন । শ্রীল শ্রীধর মহারাজ 
বলঙলন গর, লক্ষবীবরাহঙদবঙক ববঙিি ভাঙব প্রবত বদন ভাঙলা পরমান্ 
গভা� লা�াঙনা হঙত হঙব । ওই সময় গথঙক শ্রীলক্ষবীবরাহঙদব সুষু্ভাঙব 
মঙঠ বসবাস কঙরন এবং মঙঠ সমস্ বকছু িবীঘ্র ভাঙব উন্ত হয় । তার 
মঙধম্য ববঙিি ভাঙব ও সুন্দর ভাঙব পঙর শ্রীঙ�াববন্দ কুডিও প্রকাবিত 
হঙয়বছল । 

(শ্রীহচতন্য সারস্বত মঠ, প্রায় ২০১৩ সাঙল)

গসো হঙচ্ শ্রীঙকালদ্বীপধাম এবং গসো হঙচ্ আমাঙদর মলূমঙঠর 
মাহাত্ম্য ও ইবতহাস । গসো হঙচ্ েুবই ম্লময় স্ান । “কুবলয়া 
গ্রাঙমঙত আবস’ শ্রীকৃষ্হচতন্য । গহন নাবহ রা’গর প্রভু না কবরলা 
ধন্য ॥” এোঙন অপরাধ করঙল গকান গরহাই নাই বকন্তু বাবহর গথঙক 
অপরাধ কঙর আসঙল ক্ষমা চাইঙল এোঙন অপরাধ েডিন হঙয় রায় ।
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শ্রীবজুডারাে (বদৃ্ধ) ক্িব

শ্রীনবদ্বীপধাম পবরক্রমা করঙত করঙত শ্রীগুরুপাদপঙদ্মর কৃপায় 
আমরা শ্রীঙকালদ্বীপ অপরাধ-ভঞ্জঙনর পাঙে বঙুড়া-বিব তলায় এঙসবছ । 

আপবন বনৃ্দাবঙন গদঙেবছঙলন গ�াঙপশ্বর মহাঙদব, চাকঙলশ্বর 
মহাঙদব গ�াবদ্ম্ম ঙন, ভঙূতশ্বর মহাঙদব মথরুায়, আঙিশ্বর মহাঙদব 
নন্দগ্রাঙম—মায়াপুঙর আঙছ গক্ষত্রপাল আর এই গকালদ্বীঙপ আঙছ 
সদাবিব �্াধর (আমাঙদর নবদ্বীপ মঙঠ) এবং এই বঙুড়ারাজ বা বদৃ্ 
বিবজবী । বিঙবর কাঙছ সব সময় প্রিাম করঙত হয় । বতবন হঙচ্ন 
ধাঙমশ্বর—বতবন ধাঙমর রক্ষক, বতবন সমস্ নবদ্বীপধামঙক রক্ষা 
কঙরন । গসইজন্য আমরা বিবজবী মহারাঙজর কাঙছ এঙস সব সময় 
প্রাথ ম্মনা কঙর থাবক গরন আমরা ধাঙম থাকঙত ও গসবা করঙত পাবর, 
গরন আমরা ধাঙম আবার আসঙত পাবর ।
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একবার গ�াকুঙল এঙস আঙসশ্বর মহাঙদব মা রঙিাদার কাঙছ 
গ�াপাঙলর দি ম্মন করবার জন্য অনুঙরাধ জানাবচ্ঙলন । মা রঙিাদা 
তাঁঙক গদেঙত গপঙয় বলঙলন, “না, না, আমার গ�াপাল গতামাঙক 
গদেঙল ভয় পাঙব ! গতামার ববরাে ববরাে জো, ববরাে ববরাে দাবড়, 
�লায় সাপ বনঙয় এঙসছ ! এসব কবী ? আবম গ�াপালঙক গদোব 
না ।” তেন মহাঙদব গসোন গথঙক বকছু দঙূর ব�ঙয় বঙস ধম্যান করঙত 
লা�ঙলন, “কঙব আবম ভ�বান্ দি ম্মন পাব ?” এবদঙক গ�াপাল 
(ভ�বান্ শ্রীকৃষ্) সব বিুঙত গপঙরঙছন—বতবন েুব কান্াকাবে শুরু 
করঙলন—তাঁর ভক্, তাঁর পরম বনু্ তাঁঙক না গদঙে চঙল ব�ঙয়ঙছন, 
তাঁর এত কষ্ হঙয়ঙছ । তেন গ�াপাল মাঙক বলঙলন, “মহাঙদবঙক 
বনঙয় এঙসা তাহঙল আবম কাঁন্া থামাব !” আর গকান বদঙক মহাঙদব 
বঙস বছঙলন, গসবদঙক বতবন মাঙক গদোঙলন । তেন মা রঙিাদা ও নন্দ 
মহারাজ গ�াপালঙক বনঙয় গসোঙন ব�ঙয় রাঙসশ্বর মহাঙদঙবর কাঙছ 
এঙসবছঙলন । গ�াপাঙলর কান্াকাবে গথঙম গ�ল—ভ�বান তাঁর ভঙক্র 
গদো বদঙল তাঁর িান্ত হঙয় রায় ।

এক বদন পার্ম্ম তবীঙদববী বিবজবী মহারাজঙক বজজ্াসা করঙলন, 
“প্রভু, কার আরাধনা গশ্রষ্ ?” বিবজবী মহারাজ তাঁঙক বলঙলন, “সব 
আরাধনার গশ্রষ্ হঙচ্ ববষু্ আরাধনা ।” বিবজবী মহারাঙজর উর্র 
শুঙন পার্ম্ম তবীঙদববীর মন োরাপ হঙয় গ�ল । বতবন ভাবঙলন, “কৃষ্ 
বা ববষু্র পজূা গশ্রষ্ বকন্তু আবম বিঙবর পজূা কবর । তাঙব কবী হয় ?” 
পার্ম্ম তবীর বম্যাকুবলত মেু গদঙে বিবজবী মহারাজ তেন বলঙলন,

আরাধিািাং সজর্ম্ম িাং ক্বজষ্ণারারাধিং পরম্ ।
তস্মাৎ পরতরং গদক্ব তদবীয়ািাং সমচ্চম্ম িম্ ॥

“মন োরাপ হঙব গকন ? ববষু্ আরাধনাই গশ্রষ্ বকন্তু তার চাইঙত 
আর গশ্রষ্ হঙচ্ ববষু্ভঙক্র আরাধনা ।” গসইজন্য আমাঙদর বিুঙত 
হঙব গর, বিবজবী মহারাজঙক গসবা করঙত হঙল বিবজবী মহারাঙজর কথা 
শুঙন চলঙত হঙব । ভঙক্র আরাধনাই সর্ম্ম  গশ্রষ্ ।

আপনারা শুঙনবছঙলন গর, বিবজবী মহারাজ রাসলবীলায় গ�াপবী 
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হঙয় প্রঙবি কঙরবছঙলন—এমনবক লক্ষবীঙদববী এেন পরম্মন্ত রাসলবীলায় 
ঢুকঙত পাঙরন বন বকন্তু বিবজবী মহারাজ গসোঙন ঢুঙকবছঙলন । গসো 
তাঁর গুি মবহমা । বিবজবী মহারাজ মহাহবষ্ব । বিঙবর পজূা করঙল 
অসুববধা বকছু গনই বকন্তু একো কথা সব সময় মঙন রােঙত হঙব—
বিবজবী মহারাঙজর পজূা করঙত ব�ঙয় বিবজবী মহারাজঙক নকল 
করঙবন না । 

এই জ�ঙত এমন ভঙক্রা আঙছ রারা বিবজবী মহারাঙজর পজূা 
করার পবরবঙতম্ম, বিবজবী মহারাজঙক সন্তুষ্ করার পবরবঙতম্ম বনঙজরা 
বিব(?) হঙয় রায় । আবম �াঙয় রবদ পুবলঙির গড্রস পবরঙয় বদই, 
মাথায় েুবপ লাব�ঙয় আর একো বনু্দক িুবলঙয় গদই, তাহঙল আবম বক 
পুবলি হঙয় রাব ? আবম নকল পুবলি হব । গসইজন্য বিঙবর গড্রস 
পবরঙয়, বিঙবর জো মাথায় পরচুলা পঙর চুঙল রঙ কঙর বদঙয়—
এরকম বিবজবী মহারাজ সাজঙল এো বক বিব হঙব ? অঙনক বিঙবর 
ভক্ �াঁজা োয়, বকন্তু বিবজবী মহারাজ সাঙপর ববিও গেঙয়ঙছন—
এমন ভক্�িঙক তেন ববিও গেঙত হঙব । বিব �াঁজা গেঙত পাঙরন 
বকন্তু আপবন রবদ �াঁজা গেঙত শুরু কঙরন, গসো েুব োরাপ হঙচ্ । 
এই ভাঙব বিঙবর পজূা হয় না । বিবঙক ভবক্ করঙত হঙব,—“গহ 
বিবজবী মহারাজ, তুবম ত কৃঙষ্র পরম বনু্ ! গতামার গতা অঙনক 
ক্ষমতা আঙছ  । গহ বিবজবী মহারাজ, তুবম আমাঙক কৃষ্ভবক্ দাও । 
আবম গতামার শ্রীচরঙি প্রাথ ম্মনা কবর গরন আমার গতামার চরঙি 
ভবক্ থাঙক ।” এবং গসো শুধু দুই-একবদন প্রাথ ম্মনা বা প্রিাম নয়—
প্রবত বদন আমাঙদর চবষ্ব ঠাকুরঙক প্রিাম করঙত হঙব, প্রবত বদন 
আমাঙদর চবষ্ব ঠাকুরঙক বনঙবদন করঙত হঙব ।  এো হঙচ্ আমাঙদর 
বনতম্যভবক্ ।

সাধারিভাঙব গলাক বিবঙক পজূা কঙর বনঙজর স্বাথ ম্ম বসবদ্র জন্য 
বকন্তু গসো সবতম্যকাঙরর পজূা নয় । গসো আপনারা করঙবন না । 
বনঙজর স্বাঙথ ম্মর জন্য, বকছু পাওয়ার জন্য—এরকম আিায় বিবজবী 
পজূা কবরবার পবরবঙতম্ম বিবঙক আপনারা চাকর বাবনঙয় গ�লঙবন 
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না । গলাঙক বঙল , “বিব, আমাঙক এই দাও,” “বিব, আমাঙক গসই 
দাও”—বিবজবী মহারাজ ওঙদর চাকর হঙয় ব�ঙয়ঙছন । বকন্তু আমাঙদর 
কাজ হঙচ্ বিঙবর পূো করা । আবম পজূা করব—বিব পজূা গনঙবন 
না গনঙবন, কবী গদঙবন না গদঙবন, গসো তাঁর বম্যাপার । গসো আমাঙক 
ভাল লা�ঙব না োরাপ লা�ঙব—উবন রবদ আমাঙক োরাপ গরঙে 
িাবন্ত পান, গসভাঙব রােঙবন আর রবদ আমাঙক ভাঙলা গরঙে িাবন্ত 
পান, উবন গসভাঙব আমাঙক রােঙবন । আমার সুে-দুঃঙের গকান 
রকম বম্যাপার গনই । গসো সব সময় মঙন রােঙবন ।

বিবজবী মহারাঙজর নাম আশুঙতাি—বতবন অঙল্পঙত সন্তুষ্ হঙয় রান । 
গসইজন্য আমাঙদর এোঙন এঙস বিবজবী মহারাঙজর শ্রীচরঙি হৃদয় বদঙয় 
প্রাথ ম্মনা করঙত হঙব, “গহ প্রভু ! তুবম পরম চবষ্ব, ভ�বান্ গতামার কথা 
শুঙনন—তুবম আমাঙক ভ�বাঙনর গসবা করার অবধকার দাও । ওঙহ 
চবষ্ব ঠাকুর গতামার হৃদঙয় কৃষ্ ববশ্রাম কঙরন, তুবম কৃষ্ বদঙত পার !”

জয় শ্রীবঙুড়ারাজ বিবজবী মহারাজ বক জয় ।
শ্রীনবদ্বীপধাম পবরক্রমা বক জয় । জয় শ্রীল গুরু মহারাজ ।
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(ওজহ) নবষ্ণব ো�ুর           দয়ার সা�র
     এ দাজস �রুণা �ক্র ।
ক্দয়া পদোয়া  গিাধজহ আমাজর
     গতামার চরণ ধক্র ॥
েয় গব� দক্ম'        েয় গদাি গিাক্ধ
     েয় গুণ গদহ দাজস ।
েয় সৎসঙ্গ   গদহ গহ আমাজর
     বজসক্ে সজঙ্গর আজি ॥
এ�া�বী আমার       িাক্হ পায় বল
     হক্রিাম সং�বীর্ম্মজি ।
তুক্ম �ৃপা �ক্র     শ্দ্ধাক্বনু্ ক্দয়া
     গদহ �ৃষ্ণ িাম ধজি ॥
�ৃষ্ণ গস গতামার    �ৃষ্ণ ক্দজত পার
     গতামার ি�ক্ত আজে ।
আক্ম ত �াঙ্গাল    '�ৃষ্ণ �ৃষ্ণ' বক্ল
     ধাই তব পাজে পাজে ॥

 
েয় গব� : (১) বাকম্যঙব� (২) মনঙব� (৩) ঙক্রাধঙব� (৪) বজহ্বাঙব� (৫) 

উদরঙব� (৬) উপস্ঙব� ।
েয় গদাি : (১) অতম্যাহার (২) প্রয়াস (৩) প্রজল্প (৪) বনয়মাগ্রহ (৫) 

জনস্ (৬) গলৌলম্য ।
েয় সৎসঙ্গ : (১) ভক্ঙক প্রঙয়াজনবীয় দ্রবম্য দান করা (২) ভঙক্র কাছ 

গথঙক প্রঙয়াজনবীয় দ্রবম্য গ্রহি করা (৩) বনজ গুতিকথা ভঙক্র বনকে বম্যক্ করা 
(৪) ভঙক্র গুতিববিয় বজজ্াসা করা (৫) প্রসাদ গ্রহি করা (৬) ভক্ঙক প্রসাদ 
গভাজন করান ।

েয় গুণ : (১) উৎসাহ (২) বনচিয় (৩) চধরম্মম্য (৪) কৃঙষ্র জন্য বনঙজর 
গভা�-সুে পবরতম্যা� করা (৫) অভঙক্র স্তম্যা� (৬) সাধু�ঙির সদাচার 
অনুসরি করা ।



শ্রীজরেৌঢামায়া

শ্রীবদৃ্বিবজবী মহারাঙজর মবন্দঙর প্রিাম কঙর আমরা ওোন গথঙক 
গপাড়ামাতলায় আবস—শ্রীঙপ্রৌঢ়মায়া বা গরা�মায়ার মবন্দঙর ।

মায়া হঙচ্ ভ�বান্ শ্রীকৃঙষ্র িবক্ এবং তাঁর দুই প্রকাি আঙছ—
গরা�মায়া এং মহামায়া । গরা�মায়া বনতম্যধাঙম ভ�বাঙনর গসবা কঙরন 
এবং মহামায়া এই জড়জ�ঙত ভ�বাঙনর গসবা কঙরন ।

এই নবদ্বীপধাঙমর গরা�মায়ার মবন্দঙর এঙস প্রিাম কঙর আমাঙদর 
সবীমন্তদ্বীঙপর কথা মঙন রােঙত হঙব :

এক বদন সতম্যরঙু� বিবজবী মহারাজ গ�ৌরাঙ্র নাম করঙত করঙত 
নতৃম্য করঙত লা�ঙলন । তাঁর অবস্া গদঙে পার্ম্ম তবী এঙস বজজ্াসা করঙলন, 
“তুবম সব সময় ‘হা গ�ৌরা্ ! হা গ�ৌরা্ !’ বঙল ডাকছ গকন ? গস 
গ�ৌরা্ গক ? গতামার নতৃম্য গদঙে এবং গ�ৌরাঙ্র নাম শুঙন আমার মন 
�ঙল রায় । আবম মঙন কবর গর, গর সব মন্ত্রতন্ত্র আবম আঙ� শুঙনবছ, গস 
সব জবীঙবর জঞ্জাল ! তুবম এই গ�ৌরাঙ্র সম্বঙন্ আমাঙক বঙল দাও, আবম 
গের পাই গর, ওঁঙক গসবা করঙল আবম প্রাি পাব ।

পার্ম্ম তবীর কথা শুঙন মহাঙদব বলঙলন, “তুবম আবদ িবক্, 
শ্রীরাধার অংি, তাই আবম গতামাঙক সব েুঙল বঙল গদব । কবলরঙু� 
রাধার কাবন্ত ও ভাব বনঙয় কৃষ্ মায়াপুর গ্রাঙম অবতবীি ম্ম হঙবন । বতবন 
কবীর্ম্মনরঙ্ মর্ হঙয় সবাইঙক গপ্রমরত্ন ববচার ববনা ববস্ার করঙবন । 
প্রভুর প্রবতজ্া মঙন কঙর আবম গপ্রঙমর দ্ারা ববঙভার হঙয় পবড় । মন 
ধরঙত না গপঙর আবম কািবী গছঙড় বদঙয় মায়াপুর ধাঙম এঙস �্ার 
তবীঙর একবে গছাে কুবেঙর গ�ৌরাঙ্র ভজন করঙত বস্র করলাম ।

বিবজবী মহারাঙজর কথা শুঙন পার্ম্ম তবী গদববী সবীমন্তদ্বীঙপ এঙসবছঙলন 
এবং শ্রীঙ�ৌরাঙ্র রূপ ধম্যান করঙত লা�ঙলন । গ�ৌরাঙ্র নাম করঙত 
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করঙত তাঁর হৃদঙয় গপ্রম উৎপন্ হল । বতবন মন আর বস্র রােঙত 
পারঙলন না । অবঙিঙি গ�ৌর তাঁর সাপিম্মঙদর সঙ্ পার্ম্ম তবীর কাঙছ এঙস 
হাবজর হঙয় বজজ্াসা করঙলন, “পার্ম্ম তবী তুবম কবী চাও ? তুবম এোঙন 
এঙসছ গকন ?” অধবীর হঙয় প্রভুর শ্রীচরঙি প্রিাম কঙর পার্ম্ম তবী গদববী 
উর্ঙর বলঙলন, “প্রভু, তুবম জ�ঙতর জবীবন, তুবম আমার প্রািনাথ । 
তুবম সব জ�ঙতর প্রবত করুিা, গস্হ ও ভাঙলাবাসা প্রদান কর বকন্তু 
আমার প্রবত তুবম এত বনষু্র ! তুবম আমাঙক এত বনষু্র গসবা বদঙয়ছ—
আবম গতামার ববহর্ুম্ম ে জবীবঙক বন্ন কবর । আবম তাই কবর বকন্তু আবম 
গতামার কৃপা গথঙক ববঞ্চত ! গলাঙক বঙল গর, রথা কৃষ্ তথা মায়ার 
গকান স্ান গনই—আবম গতামার কাছ গথঙক একবার বববচ্ন্ হঙয় 
পবড় । কঙব ও কবী কঙর আবম গতামার লবীলা গদেঙত পাব ? তুবম গকান 
উপায় না বদঙল আবম বনরািা হঙয় পড়ব ।”—এই কথা বঙল পার্ম্ম তবী 
গদববী তেন গ�ৌরাঙ্র পদধবূল বনঙজর সবীমঙন্ত মাবেঙয় বদঙলন । ওোন 
গথঙক এই জায়�া শ্রীসবীমন্ত্রদ্বীঙপর নাঙম প্রবসদ্ হঙয়বছল , তব ুজ্ানহবীন 
গলাক এেনও এই স্ানঙক বসমবুলয়া-গ্রাম বঙল থাঙক ।

পার্ম্ম তবীর কথা শুঙন মহাপ্রভু বলঙলন, “গহ পার্ম্ম তবী, তুবম আমার 
বভন্ িবক্ নও । তুবম সঙর্ম্ম শ্বরবী, তুবম আমার সহচরবী । গতামার দুই 
রূপ আঙছ—স্বরূপ-িবক্ঙত তুবম আমার রাবধকা, রাধা গতামাঙত 
ববহর্া-রূঙপ ববস্ার কঙর । গতামার ববনা আমার লবীলা অসম্ব—
গরা�মায়ারূঙপ তুবম আমার লবীলাঙত সব সময় উপবস্ত হও । ব্রঙজ 
তুবম গপৌি ম্মমাসবীরূঙপ বনতম্য লবীলা কর, নবদ্বীঙপ তুবম গপ্রৌঢ়ামায়ারূঙপ 
গক্ষত্রপাল বিবজবী মহারাঙজর সঙ্ থাক ।”—এো বঙল মহাপ্রভু অদৃষ্ 
হঙয় পড়ঙলন ।  এই কথা সব সময় হৃদঙয় রাঙে গ�ৌঙরর গভাঙ�র জন্য 
পার্ম্ম তবী গদববী বসমবন্তনবী-গদববী-রূঙপ সবীমন্তদ্বীঙপ এবং গপ্রৌঢ়ামায়া-রূঙপ 
নবদ্বীঙপ থাঙকন । 

আমরা অধম বদ্জবীব এই গপ্রৌঢ়ামায়ার কাঙছ এঙস সাবধান হঙয় 
তাঁর শ্রীচরঙি প্রিাম কঙর প্রাথ ম্মনা বনঙবদন কবর গরন বতবন আমাঙদরঙক 
একবার কৃপা প্রদান করঙবন এবং আমাঙদর সমস্ ববিয় ময়লা, ববিয় 
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আসবক্ সবরঙয় বদঙয় ভ�বাঙনর ভবক্ রাঙজম্য, ভ�বাঙনর ভঙক্র 
গসবায় আমাঙদরঙক প্রঙবি করঙত অবধকার গদঙবন । 

শ্রীমদ্ভ�বদ্বীতায় (৭/১৪) ভ�বান্ শ্রীকৃষ্ বঙলঙছন :
নদববী গহ্যিা গুণময়বী মম মায়া দুরত্যয়া ।
মাজমব গর রেপদ্জন্ত মায়াজমতাং তরক্ন্ত গত ॥

“মায়াঙক আবম সৃবষ্ কঙরবছ, তুবম এই মায়া জয় করঙত পারঙব 
না । তঙব পারঙব কেন ? গর আমার চরঙি িরিা�ত হরও, গর আমার 
চরঙি এঙস পঙড় রায়, আবম তাঙক আঙস্ আঙস্ মায়া গথঙক গরহাই 
বদই । রেন তুবম আমার ভক্ ও আমার িরিাপন্ হয়, তেন মায়া গদববী 
গদেঙত পাঙবন গর, ‘আমার সৃবষ্কতম্মা চঙল এঙসঙছন’—তেন বতবন 
গতামার কাছ গথঙক আঙস্ আঙস্ পাবলঙয় রাঙব ।” 

মায়াঙক জয় করবার জন্যই সাধু-স্ করঙত হঙব । মায়াঙক সাধু-
স্ ছাড়া জয় করা রায় না :

মায়াজর �ক্রয়া েয় োডাি িা রায় ।
সাধু-গুরু �ৃপা ক্বিা িা গদক্খ উপায় ॥

একবদঙক আমরা মায়ার কাঙছ এঙস ববনবীতভাঙব কৃপা প্রাথ ম্মনা 
বভক্ষা কঙর থাবক, অন্যবদঙক আমাঙদর আর একো কথা মঙন রােঙত  
হঙব—ভ�বান্ শ্রীল ভবক্বসদ্ান্ত সরস্বতবী ঠাকুর প্রভুপাদ মায়ার সাঙথ 
রদু্ গঘািিা কঙরবছঙলন, গসইজন্য আমাঙদর সব সময় সাবধান থাকঙত 
হঙব এবং গকান সময় মায়ার সাঙথ আঙপাি করঙল হঙব না ।

এই জ�ঙত আমরা গতা আর গবিবী বদন বঠকই থাকব না, এো বড় 
কথা নয় । রবদ ১০০ বছরই বাঁবচ বকন্তু তার মঙধম্য বকছুই না করলাম, 
জবীঙবর জন্য দয়া না করলাম, জবীঙবর বচন্তা না করলাম, গুরুঙদব-
ভ�বাঙনর গসবা না করলাম, বনঙজ স্বাথ ম্মপঙরর মত ভাল গেলাম, 
ভাল পরলাম, ভাল ঘুমালাম—এো রবদ বচন্তা কঙর গ�লাম, তাহঙল 
গস জবীবন ১০০ বছর থাকা আর না থাকা সমান কথা । গসো অনথ ম্মক, 
বনরথ ম্ম—গকান অথ ম্ম হয় না । ১০০ বছর গবঁঙচ গথঙক রবদ জবীঙবর প্রবত 
দয়াই না হল, সবতম্যকাঙরর জবীঙব দয়া করা রবদ না গ�ল, গুরু-গসবা, 
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ভ�বাঙনর গসবা করা না গ�ল, তাহঙল গস ১০০ বছর গবঁঙচ থাকার 
আমাঙদর গকান দরকার গনই । বকন্তু আবম ৩০ বছরও বাঁবচ, ৪০ বছরই 
বাঁবচ, বকন্তু আবম এই ৪০ বছঙরর মঙধম্য জবীঙবর জন্য, ভ�বাঙনর জন্য, 
চবষ্ঙবর জন্য, ভঙক্র জন্য কবী কঙর গ�লাম—গসই ো ভাবঙত হঙব, 
তাহঙল গসই ৪০ বছর জবীঙবর থাকা সাথ ম্মক জবীবন…

আমরা অপরঙক ববচার করঙত পাবর না । বনঙজর গদাি কবী আঙ� 
গদো উবচত বকন্তু আমরা গতা বনঙজর গদাি গদেঙত পাই না, সব সময় 
অপঙরর গদাি গোঁজার গচষ্া কবর আর বনঙজর মঙধম্য কবী কবী গদাি 
আঙছ গসো আমরা কেনও ভাবব না । এমন মায়াবদ্ জবীব আমরা—
মায়ার মঙধম্য আবদ্ হঙয় পঙড় আমরা বনঙজঙদর গদািো কেনই 
গদেঙত পাই না, আমরা সব সময় অপঙরর গদািো গোঁজার গচষ্া 
কবর । চবষ্ব হঙব অঙদাি-দরবি—অপঙরর গদাি গদেঙবন না ; বকন্তু 
আমরা সব সময় অপঙরর গদাি গদোর গচষ্া কবর । বনঙজর গদািো কবী 
গসো কেনই গোঁজার গচষ্া কবর না । তাই রত বদনই এই জ�ঙত থাবক, 
তত বদন রবদ আমরা একেু হবর-গুরু-চবষ্ঙবর গসবা করঙত পাবর, 
ভ�বাঙনর গসবা করঙত পাবর, তাহঙল আমাঙদর জবীবন সাথ ম্মক হঙব, 
অল্প বদন বাঁচঙলও গসই গতা জবীবন সাথ ম্মক হঙয় রাঙব । তাহঙল আমরা 
প্রকৃত অঙথ ম্ম ভ�বাঙনর কাঙছ গপৌঁছাঙত পারব ।

আমরা সব সময় “িরিা�ত, িরিা�ত” কবর বকন্তু কয়জন আমরা 
ভ�বাঙনর কাঙছ িরিা�ত হঙয়বছ ? কয়জন আমরা গুরুঙদঙবর কাঙছ 
িরিা�ত হঙয়বছ ? গুরুঙসবার কবরবার পবরবঙতম্ম গুরুঙদঙবর কাঙছ দবীক্ষা 
গনওয়ার নাম কঙর দবীক্ষা গনওয়ার অবভনয় কবর । গুরুর গসবার পবরবঙতম্ম 
গুরু-গভা�বী, গুরু-তম্যা�বী হঙয় পবড় বকন্তু গুরু-গসববী হঙত পাবর বন, গুরু-
গসবা করঙত পাবর বন । বনঙজর স্বাথ ম্ম, বনঙজর জন্য, বনঙজর ভাল-মন্দ, 
োকার জন্য জবীবনো কাবেঙয় গ�লাম বকন্তু আমরা কেনই অপঙরর বচন্তা 
করলাম না, জবীঙবর জন্য বচন্তা করলাম না, জবীঙবর গর কবী কঙর ম্ল লাভ 
হঙব, গস বচন্তা করলাম না । এই কথা সব সময় মঙন রােঙত হঙব !

একজন রবদ আমার কাঙছ দবীক্ষা গনয়, গসইো আমাঙক মঙন 
রােঙত হঙব গর, আবম তাঙক দবীক্ষা বদঙয় উপকার করলাম না ! আমার 
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কাছ গথঙক দবীক্ষা বনঙয় গস আমারই উপকার কঙরঙছ । রেন শ্রীল 
ভবক্বসদ্ান্ত সরস্বতবী ঠাকুঙরর কাঙছ গকান বিষ্য এঙস দডিবৎ করঙতন, 
বতবন বলঙতন, “দাঙসা ‘বস্ম ।” অথ ম্মাৎ “আবম আপনার দাস ।” বকন্তু 
আমরা সবাই ‘মাটোর’ হঙয় রাই, সবাই ‘প্রভু’ হঙয় রাই—সবাই 
মহারাজ হঙয় রাই । আমাঙদর গকউ দডিবৎ না করঙল আমাঙদর মঙন 
মঙন রা� হয়, মঙন মঙন অহঙ্কার এঙস রায় : “আবম সন্ম্যাস বনঙয়বছ, 
আমাঙক গকউ দডিবৎ করঙছ না ! ‘মহারাজ’ বলঙছ না !” আমাঙদর 
মঙধম্য এর মত অহঙ্কার ভাব এঙস রায় বকন্তু এো চবষ্ব�ঙির ধর্ম্ম  নয়, 
ভাই । চবষ্ঙবর culture হঙচ্ এইরকম—

নদন্য, দয়া, অজন্য মাি, রেক্তষ্া বজ্জম্ম ি ।
চাক্রগুজণ গুণবী হই �রহ �বীর্ম্মি ॥

চদন্যতা থাকঙত হঙব । দয়া থাকঙত হঙব । অপঙরর সর্ান করঙত 
হঙব । এইগুিো সব সময় থাকঙত হঙব । আমাঙদর বড় হাওয়ার 
প্রঙয়াজন গনই । মহাপ্রভু কবী বঙলঙছন ?

ি ধিং ি েিং ি সুন্রবীং �ক্বতাং বা ে�দবীি �ামজয় ।
মম েন্ক্ি েন্িবীশ্বজর রবতাদ্ভক্তিরকহতু�বী ত্বক্য় ॥

এই গ্াকো বি ম্মনা কঙর শ্রীল ভবক্ববঙনাদ ঠাকুর কবীর্ম্মন কঙরঙছন :
ধি েি আর �ক্বতা সুন্রবী
বক্লব িা চাক্হ গদহ-সুখ�রবী ।
েজন্ েজন্ দাও ওজহ গ�ৌরহক্র
অকহতু�বী রক্তি চরজণ গতামার ॥

ধন, জন, কববতা, সুন্দরবী… বকন্তু আমরা গদেঙত পাই গর, ববহর 
জ�ঙতর গলাক, রারা কৃষ্ববহমুম্মে জবীব, তারা ভ�বাঙনর কাঙছ এঙস 
প্রাথ ম্মনা কঙর, “ধনং গদবহ, ববদ্াং গদবহ, রূপং গদবহ, ভারম্মাং গদবহ, 
কববতাং সুন্দরবীং গদবহ”—এো সব সময় চায় । এো পজূা করার সময় 
বামনুরাও বঙল, গলাঙকরাও বঙল—এো সব সময় বচন্তা কঙর থাঙক 
বকন্তু কপাঙল গরো আঙছ, গসোই হঙব । আপবন দি তলায় ঘুবমঙয়ও 
গর সুে পাঙচ্ন, মাবেঙত ঘুবমঙয় তার চাইঙত আরও গবিবী সুে পাঙব ।
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মহাপ্রভুর বিক্ষা গদেুন । রেন কৃষ্ দ্ারকায় বছঙলন, তেন 
মবহিবীরা তাঁঙক বাতাস করঙতন, বতবন পালঙঙ্ক শুঙয় আরামভাঙব ববশ্রাম 
করঙতন, আবার গসই ভ�বান্ এই কবলরঙু� চচতন্য মহাপ্রভুর রূঙপ এঙস 
সন্ম্যাস গ্রহি কঙর মাবেঙত কলার পাতার উপর শুঙয়বছঙলন । কত কষ্ 
অবলম্বন কঙর বতবন এই জ�ঙত প্রচার করঙতন—আমাঙদর জন্য !

তাই, সব সময় ভ�বাঙনর কবীর্ম্মন করঙত হঙব, ভ�বাঙনর নাম 
করঙত হঙব । সর্ম্ম ক্ষি ভ�বাঙনর উপর বনভম্মর করঙত হঙব, সর্ম্ম ক্ষি 
ভ�বাঙনর বচন্তা করঙত হঙব—সব সময় ভ�বাঙনর জন্য বনঙজর 
গভা�-সুে পবরতম্যা� করঙত হঙব, মায়ার কাঙছ সমপ ম্মি করঙল হঙব 
না । ভ�বাঙনর কাঙছ সমপ ম্মি করঙল আপনার লাভ হঙব । আমরা 
সবাই মায়ার জ�ঙত থাবক, মায়ার কাঙছ আত্সমপ ম্মি কঙর মায়ার মঙধম্য 
আবদ্ হঙয় বদন রাত গকঙে রায় ।

আমাঙদর কথাই একোই—“কৃষ্ বল, সঙ্ চল ! এই মাত্র বভক্ষা 
চাই ।” আপনাঙদর কাঙছ প্রাথ ম্মনা গর, আপনারা গরোঙন গর অবস্ায় 
থাকুন না গকন, রত বকছু করুন না গকন, তার মঙধম্য সব বকছু মঙনর 
বপছঙন ভা�বত্-গসবা, হবর-গসবা, গুরু-গসবা, ভা�বত্-কবীর্ম্মন, হবর-
কবীর্ম্মন, গুরু-চবষ্ঙবর গুি�ি কবীর্ম্মন রবদ করঙত পাঙরন, তাহঙল 
আপনাঙদর চরম কলম্যাি লাভ হঙব আর তা না হঙল বার বার �তা�ত 
অনুসাঙর এই সংসাঙরর মঙধম্য আসঙত হঙব । বনতাই চরি না ভবজল 
রাওয়া-আিা সার হইল ।

গসই জন্য আমাঙদর সব সময় এই কথা মঙন রােঙত হঙব । রবদ 
আমরা সবতম্যকাঙরর হবর-ভজন করঙত চাই, তাহঙল আমাঙদর 
সমস্ মায়ার সংসার, সমস্ ববিয়-আসবক্ গছঙড় বদঙয় শ্রীগুরু-
চবষ্ব উপঙদি হৃদঙয় গ্রহি কঙর ভবক্-রাঙজম্য প্রঙবি করঙত হঙব । 
এমনবক আমরা এই পবরক্রমা এেন কঙর রাবচ্ বকন্তু আমাঙদর ভাবঙত 
হঙব—আমরা বক মায়ার পবরক্রমা কঙর রাবচ্ না ধাম পবরক্রমা কঙর 
রাবচ্ ? সাধু সাবধান ।

জয় শ্রীল গুরুমহারাজ কবী জয় ।
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জয় িচবীনন্দন              সুর-মবুনবন্দন
             ভবভয়-েডিন জয় গহ ।
জয় হবরকবীর্ম্মন                নর্ম্মনা বর্ম্মন
             কবলমল-কর্ম্মন জয় গহ ॥
নয়ন-পুরন্দর           ববশ্বরূপ গস্হধর 
             ববশ্বম্র ববঙশ্বর কলম্যাি ।
জয় লক্ষবী-ববষু্বপ্রয়া  ববশ্বম্র-বপ্রয়বহয়া
             জয় বপ্রয় বকঙ্কর ঈিান ॥

শ্রীসবীতা-অহদ্তরায় মালনবী-শ্রীবাস জয়
             জয় চন্দ্রঙিের আচারম্মম্য ।
জয় বনতম্যানন্দরায়      �দাধর জয় জয়
             জয় হবরদাস নামাচারম্মম্য ॥
মরুাবর মকুুন্দ জয়    গপ্রমবনবধ মহািয়
             জয় রত প্রভু পাবরিদ ।
ববন্দ সবাকার পায়   অধঙমঙর কৃপা হয়
             ভবক্ সপািম্মদ-প্রভুপাদ ॥



শ্রীক্বষু্ণরেয়াজদববীর বাক্ড : ক্বরজহর রবি

শ্রীনবদ্বীপধাম পবরক্রমা করঙত করঙত আমরা শ্রীবদৃ্বিব মবন্দর ও 
শ্রীঙপ্রৌঢ়ামায়ার মবন্দর গথঙক শ্রীগুরুপাদপঙদ্মর কৃপায় এই মঙনাহর ও 
অতম্যন্ত �ঢ়ূ স্াঙন এঙসবছ—এো হঙচ্ শ্রীববষু্বপ্রয়াঙদববীর বাবড় (গলাঙক 
বঙল ‘মহাপ্রভুর বাবড়’) । এোঙন শ্রীববষু্বপ্রয়াঙদববী (ভ�বাঙনর 
বনতম্যিবক্, বনতম্যকলত্র বা পত্নবী) আববভ ূম্মত হঙয়বছঙলন, এোঙন বতবন 
তাঁর গিি জবীবনও কাবেঙয়বছঙলন ।

শ্রীঙ�ৌর�ঙিাঙর্ি-বদবপকায় আমরা গদেঙত পাই গর, শ্রীববষু্বপ্রয়া-
গদববী দ্ারকা-লবীলায় সতম্যভামা—বতবন শ্রীমতবী রাধারািবীর অংি-চবভব । 

শ্রীববষু্বপ্রয়াঙদববীর বাবার নাম সনাতন বমশ্র । পরম চবষ্ব ও 
ববষু্ভক্ ব্রাহ্মি হঙয় বতবন বহু ভাঙ�ম্যর �ঙল এক বদন গুিময়বী পরমা 
সুন্দরবী কন্যারত্ন গপঙয়বছঙলন—বতবন তাঁঁর নাম রােঙলন ববষু্বপ্রয়া । 
বিশুকাল গথঙক শ্রীববষু্বপ্রয়াঙদববী প্রবত বদন তুলসবী গসবা করঙতন, 
অর্ম্ম না, পজূা, ঠাকুঙরর বববভন্ গসবা করঙতন এবং প্রবত বদন বতবন 
�্ায় স্ান করঙত গরঙতন । মাঙি মাঙি িচবীমাঙক গদেঙল বতবন তাঁর 
চরঙি সব সময় প্রিাম করঙতন, িচবীমাতাও তাঁঙক গস্হ কঙর আিবীবম্মাদ 
বদঙয় বলঙতন, “কৃষ্ গতামাঙক গরা�ম্য স্বামবী প্রদান করুক” আর মঙন 
বতবন ভাবঙতন, “এই গমঙয়বের আমার গছঙলর সঙ্ ববঙয় গহাক” ।

মহাপ্রভুর প্রথম পত্নবী বছঙলন শ্রীলক্ষবীবপ্রয়াঙদববী বকন্তু রেন মহাপ্রভু 
বাংলাঙদঙি বিক্ষা গদওয়ার জন্য চঙল ব�ঙয়বছঙলন, তেন তাঁঙক 
ববরঙহর সঙপ ম্ম দংিন করল—বতবন প্রভুর ববরহ সহ্য করঙত না গপঙর 
গদহতম্যা� কঙর মহাপ্রভুর কাঙছ চঙল ব�ঙয়বছঙলন । বকছু বদন পর 
শ্রীিচবীমাতা কািবীনাথ পবডিঙতর কাঙছ ব�ঙয় তাঁঙক শ্রীববষু্বপ্রয়াঙদববীর 
সাঙথ বনমাইঙয়র বববাহ বম্যবস্া করবার অনুঙরাধ কঙরবছঙলন । বনমাই 
মাঙক সন্তুষ্ করবার জন্য অপবর্ করঙলন না, তাই গসই ভাঙব বতবন 
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বদ্তবীয় বববাঙহ সর্বত বদঙলন । সমস্ ভক্�ি ওই বববাঙহর বদঙন কত 
বড় আনন্দ কঙরবছঙলন গসো বি ম্মনা করবার জন্য আমার ক্ষমতা গনই ! 
সমস্ নবদ্বীপ ওই বদঙন সুেময় হঙয় উঠল । শ্রীববষু্বপ্রয়াঙদববীর মনও 
আনবন্দত বছল ; বতবন বিশুকাল গথঙক প্রভুর প্রবত েুব গববি আকৃষ্ 
বছঙলন এবং এেন গিি পরম্মন্ত তাঁর বন�ঢ়ূ আকাঙ্কা  সম্পিূ ম্ম হঙয়বছল—
বতবন প্রভুর শ্রীচরঙি আশ্রয় ও গসবা গপঙয়বছঙলন ।

বকছু পর মহাপ্রভু �য়া-ধাঙম ব�ঙয়বছঙলন—গসোন গথঙক ব�ঙর 
আসার পর তাঁর সব বকছু পবরবতম্মন হঙয়বছল । বতবন শ্রীববষু্বপ্রয়াঙক 
গদঙেও গদেঙলন না—গপ্রমাঙবঙি হঙয় বতবন শুধু কৃষ্নাম করঙতন । 
গকউ বকছু বিুঙত পারঙলন না । সবাই বলঙতন গর, বনমাই পা�ল হঙয় 
ব�ঙয়ঙছন । কৃষ্ববহমুম্মে জবীঙবর তবীব্র মায়ার প্রবত আসবক্ প্রববৃর্ গদঙে 
বকছু বদন পর মহাপ্রভু বঠক করঙলন গর, বতবন সন্ম্যাস গ্রহি করঙবন । বাবড় 
গছঙড় গদওয়ার আঙ� বতবন তাঁর উঙর্শ্ শ্রীিচবীমাতা ও শ্রীববষু্বপ্রয়াঙদববীঙক 
প্রকাি করঙলন । তাঁরা উভয় বকছু বলঙত পারঙলন না—মহাপ্রভু স্বয়ং 
ভ�বান্, স্বতন্ত্র ঈশ্বর, গকউ তাঁঙক গবঁঙধ রােঙত পাঙরন না ।

গর বদন মহাপ্রভু চঙল ব�ঙয়বছঙলন, গস বদনো রেন এঙলন, তেন 
মহাপ্রভু কালবনদ্রা গদববীঙক গডঙকবছঙলন । কালবনদ্রা মাঙন মতুৃম্যরূপ 
ঘুম—গর ঘুম কেঙনা ভাঙঙ না । ওই কালবনদ্রাঙদববী এঙস বলঙলন, 
“প্রভু, এঙসবছ । আমার কাজ কবী ?” মহাপ্রভু তাঁঙক বলঙলন, “এেন 
তুবম গতামার কাজ কর ।” তেন শ্রীববষু্বপ্রয়াঙদববী এত �ভবীর বনদ্রায় 
ববঙভার হঙয় পড়ঙলন গর বতবন আর উঠঙত পারঙলন না ওই রাঙত । 
কালবনদ্রাঙদববী তাঁর কাজ বঠক মত কঙরবছঙলন, তা না হঙল মহাপ্রভু 
কেনও চঙল গরঙত পারঙতন না—ববষু্বপ্রয়াঙদববী কান্াকাবে ও বচৎকার 
করঙত লা�ঙতন । গসইরকম মহাপ্রভু বাবড় গছঙড় বদঙয় পাবলঙয় গ�ঙলন । 
বাবহঙর গকউ বলঙত পাঙর গর, এো বড় কাজ, বড় ববসজম্ম ন নয়, বকন্তু গর 
ভবক্, গর আত্সমপ ম্মি ও আঙত্াৎস� ম্ম ববষু্বপ্রয়াঙদববীর হৃদঙয় বছল, তার 
সাঙথ বকছু তুলনবীয় এই জ�ঙত গনই । জবীঙবর দয়া করবার জন্য, জবীঙবর 
উদ্ার করবার জন্য, সারা পবৃথববীঙত কৃষ্কথা প্রচার করবার জন্য 
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মহাপ্রভুঙক শ্রীববষু্বপ্রয়াঙদববীর ভালবাসার রাজবসংহাসনঙক ববসজম্ম ন 
করঙত হল । গসো সাধারি কথা নয় । শুধু মাত্র গচৌর্ বছর বয়সবী হঙয় 
শ্রীববষু্বপ্রয়াঙদববীও তাঁর প্রািনাথঙক গছঙড় বদঙয়বছঙলন এই জ�ঙতর 
জন্য । তাঁর অতুলনবীয় ববসজম্ম ন আমাঙদর সব সময় মঙন রােঙত হঙব ।

শ্রীববষু্বপ্রয়াঙদববী আঙ�ও জানঙতন গর, মহাপ্রভু বাবড় গছঙড় বদঙয় 
সন্ম্যাস গ্রহি করঙবন—বতবন জানঙলন গর, প্রভু ঘঙর থাকঙবন না । 
মহাপ্রভুও তাঁঙক সব েুঙল বঙল বদঙয়বছঙলন এবং এমনবক তাঁর চতুভুম্মজ 
ম ূবর্ম্ম  দি ম্মন করবছঙলন বকন্তু তাঁর চঙল রাওয়ার পর শ্রীববষু্বপ্রয়াঙদববী 
ববরহ গবদনায় েুব কাতর হঙয় পঙড়বছঙলন । বদন রাত বতবন কান্াকাবে 
করঙতন, “প্রভু আমাঙক গছঙড় বদঙয় চঙল গ�ঙলন !”

গর বদন মহাপ্রভু নবদ্বীপধাম গথঙক চঙল ব�ঙয়বছঙলন, গসই 
বদন সমস্ শ্রীনবদ্বীপধাম এঙকবাঙর অন্কারময় হঙয় গ�ল । সমস্ 
নবদ্বীপবাসবী, এমনবক রারা পািডিবীরা, রারা মহাপ্রভুর বনন্দা করঙতন, 
তারাও সবাই কাঁদঙত কাঁদঙত কাতর হঙয় পড়ঙলন । আমাঙদর মঙঠ 
পরম গুরুমহারাজ শ্রীল ভবক্রক্ষক শ্রীধর গদবঙ�াস্বামবী মহারাজ 
ওই সময় বতন বদন ধঙর েুব �ভবীর ভাঙব কাোঙতন । ওই বতন বদন 
ধঙর মঙঠ শুধু এক তরকাবর রান্া হয়—ঠাকুঙরর গভা� লা�াঙনা হয় 
আর সব সববজ আতপ চাঙলর সাঙথ বমবিঙয় বদঙয় প্রসাদ এই ভাঙব 
পবরঙবিন করা হয় । আর ববরঙহর দ্ারা অবভভতূ হঙয় আমাঙদর 
পরম গুরু মহারাজও ঘর গথঙক গবরঙতন না । এই ভাঙব বতবন 
ওই লবীলা পালন করঙতন । শ্রীল ভবক্ববঙনাদ ঠাকুরও বঙলবছঙলন 
শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্ :

আক্ম চাই গ�ৌরচজন্দ লইজত মায়াপজুর ।
রথায় ন�জিারজবি শ্রীঅজঙ্গজত সু্জর ॥
রথায় চাঁচর গ�ি ক্ত্র�চ্বসজি ।
ঈজিাদ্াজি লবীলা �জর রতিেি সজি ॥

শ্রীববষু্বপ্রয়াঙদববী প্রথম সময় িচবীমাতার সঙ্ বাবড়ঙত থাকঙতন, 
তার গকাঙল ক্রন্দন করঙত করঙত গর গকান ভাঙব জবীবন রাপন 
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করঙতন । ঈিান ঠাকুর ও বংিবীবদন ঠাকুর তাঁঙদরঙক গদোঙিানা 
করঙতন । পঙর, শ্রীববষু্বপ্রয়াঙদববী তাঁর বাবার বাবড়ঙত চঙল ব�ঙয় 
একবার দরজা বন্ কঙর গসোঙন গিি পরম্মন্ত থাকঙতন । এই বাবড়ঙতই 
আমরা আজঙক বহু ভাঙ�ম্যর �ঙল শ্রীগুরুপাদপঙদ্মর কৃপায় এঙসবছ ।

বাবার বাবড়ঙত এঙস শ্রীববষু্বপ্রয়াঙদববী বনঙজ মহাপ্রভুর ববগ্রহ 
চতবর কঙরবছঙলন—বনঙজ ম ূবর্ম্ম  ওয়ালার কাঙছ ব�ঙয় বতবন বার বার 
ম ূবর্ম্মোঙক গদেঙল বলঙতন, “এো আমার প্রভু নয়”, “এো আমার প্রভু 
নয়” । গিি পরম্মন্ত রেন বতবন আবার এক বদন ম ূবর্ম্ম  ওয়ালার কাঙছ 
এঙসবছঙলন, তেন শ্রীববগ্রহঙক গদেঙল বতবন একবার মাথা গঢঙকঙছন । 
এই ভাঙব বতবন ইব্ত বদঙয়বছঙলন গর, গসই ববগ্রহবে োঁবে বা সম্পিূ ম্ম 
হঙয়বছল । বতবন সব সময় ওই ববগ্রঙহর গসবা করঙতন । প্রঙতম্যক বদন 
একো কঙর চাল বনঙয় বতবন হবরনাম করঙতন—হঙর কৃষ্ হঙর কৃষ্ কৃষ্ 
কৃষ্ হঙর হঙর / হঙর রাম হঙর রাম রাম রাম হঙর হঙর—আর চালো 
গরঙে বদঙতন । বদঙনর মঙধম্য রত বার বতবন হবরনাম করঙতন, ততো চাল 
জড় বদঙয় বসদ্ কঙর ঠাকুরঙক (মহাপ্রভুঙক) গভা� বনঙবদন করঙতন । 
তারপর বতবন ওই প্রসাদ গপঙতন । এরকম বতবন জবীবন রাপন করঙতন ।

এোঙন এঙস আমাঙদর ধাঙমশ্বর মহাপ্রভু ববষু্বপ্রয়াঙদববীর 
গসববত-ববগ্রহ দি ম্মন করঙত সুঙরা� পাই । গর ববসজম্ম ন 
শ্রীববষু্বপ্রয়াঙদববী কঙরবছঙলন, গস ববসজম্ম ন আমাঙদর সব সময় মঙন 
রােঙত হঙব । এই জবীবন বনঙজর গভাঙ�র জন্য নয় ! এই জবীবঙনর 
উঙর্শ্ ববসজম্ম ন করবার জন্য । আমাঙদর শ্রীববষু্বপ্রয়াঙদববীর কাছ 
গথঙক বিক্ষা করা উবচত । শুধু মাত্র গচৌর্ বছর বয়সবী গমঙয় হঙয়ও 
বতবন সব বকছু এই জবীবঙন তম্যা� কঙরবছঙলন—এমনবক পরম প্রভু স্বয়ং 
প্রািনাথঙক গছঙড় বদঙলন । আর আমরা তুচ্ বজবনসও তম্যা� করঙত 
পাবর না (চাও তম্যা� করঙত পাবর না!) ।  বনঙজর সুে বববলঙয় বদঙত 
হঙব । ভক্�ি কেনও বনঙজর বচন্তা কঙরন না—তাঁরা সব সময় শুধু 
ভ�বাঙনর গসবা, ভ�বাঙনর সুঙের বচন্তা কঙর চলঙছন । ভক্ সব সময় 
ভাবঙছন, “আবম বক কঙর আমার প্রভুঙক, আমার গুরুঙক সন্তুষ্ করঙত 
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পাবর ?” ব্রজঙ�াপবী�িও বঙলন, “নরক প্রাতি হঙল আমাঙদর গকান 
অসুববধা গনই—রবদ ভ�বান্ সুেবী, গসোই ভাঙলা । রাহাঙত উবন 
ভাঙলা থাঙকন, আমাঙদর এই ত একমাত্র আসল সুে ।” 

আমাঙদর শ্রীগুরুপাদপঙদ্মর শ্রীমঙুে আমরা আর একো গুহ্য কথা 
শুঙনবছ । শ্রীহচতন্যচবরতামঙৃত (২/১৩/১৪৫) একো কথা উঙল্ে আঙছ, 
গস কথাো শ্রীরাধারািবীর মেু গথঙক এঙসবছল :

িা �ক্ণ আপি-দুুঃখ,                 গদক্খ’ ব্রজেশ্বরবী-মখু,
           ব্রেেজির হৃদয় ক্বদজর ।
ক্�বা মার’ ব্রেবাসবী,     ক্�বা েবীয়াও ব্রজে আক্স’,
           গ�ি েবীয়াও দুুঃখ সহাইবাজর ?

বতবন বঙলন, “আমরা গকান বনঙজর মঙনর দুঃে মাবন না বকন্তু রেন 
আমরা মা রঙিাদা বা নন্দ মহারাঙজর অবস্া গদবে, তেন আমাঙদর 
মন বারবার গভঙ্ রায় । আমরা এই গবদনা সহ্য করঙত পাবর না ! 
আমাঙদর বনঙজর বম্যথা আমরা গর গকান ভাঙব সহ্য করঙত পাবর, বকন্তু 
মা রঙিাদার মেু গদঙে আমরা ওঁর বম্যথা সহ্য করঙত পাবর না !”

মহাপ্রভু-লবীলায় আমরা সমম্যকরূঙপর অবস্া গদেঙত 
পাই । সন্ম্যাস গনওয়ার আঙ� বতবন পাঁচ ভক্�িঙক তার সম্বঙন্ 
বঙলবছঙলন—তার মঙধম্য বছল িচবীমাতা । সন্ম্যাস গনওয়ার কথা 
শুনঙল বতবন অঙচতন হঙয় পড়ঙলন । মহাপ্রভু তাঁঙক সব বুবিঙয় 
বদঙলন । বতবন বলঙলন, “তুবম গক আর আবম গক ? তুবম সব 
জান ।” বনমাই মাঙক বকছু সান্ত্বনা বদঙয়বছঙলন বকন্তু গসো বছল 
সামবয়ক । রেন মহাপ্রভু গিিপরম্মন্ত চঙল গ�ঙলন, তেন িচবীমাতা 
অঙচতনাবস্ায় বছঙলন । বতবন বাবড়র বাবহঙর বঙস থাকঙলন আর 
মহাপ্রভু তাঁর শ্রীচরি স্পি ম্ম কঙর গকিব ভারতবীর আশ্রঙম চঙল 
ব�ঙয়বছঙলন । িচবীমাতা তেন বকছু বলঙত পারঙলন না, শুধুমাত্র 
পাথঙরর মত বঙস থাকঙলন । আমরা সব সময় রাধারািবী ও 
গ�াপবী�ঙির বম্যথাঙর কথা স্মরি কবর বকন্তু আমরা ভুঙল ব�ঙয়বছ কত 
দুঃে, কত কষ্ মা রঙিাদা, নন্দ মহারাজ ও িচবীমাতা গপঙয়বছঙলন ।
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“না �বি আপন-দুঃে, গদবে’ ব্রঙজশ্বরবী-মেু, ব্রজজঙনর হৃদয় 
ববদঙর । বকবা মার’ ব্রজবাসবী, বকবা জবীয়াও ব্রঙজ আবস’, গকন জবীয়াও 
দুঃে সহাইবাঙর ?”—এই প্রশ্ন কঙরবছঙলন শ্রীমতবী রাধারািবী শ্রীকৃঙষ্র 
কাঙছ । কৃষ্ উর্ঙর বলঙলন, “আবম প্রবত বদন ব্রজধাঙম আবস—তুবম 
ভাবছ গসো মায়া বা স্বনে বকন্তু গসো সতম্য নয়, আবম বনঙজই আবস ।” 
রাধারািবী তাঁঙক ববশ্বাস করঙলন । ভঙক্র ববরঙহর জ্ালার কথা বি ম্মনা 
কঙর শ্রীল কৃষ্দাস কববরাজ গ�াস্বামবী বলঙেঙছন (২/২/২৯-৩৫): 

গসইজন্য এই ববরঙহর ভবঙন এঙস আমরা ভঙক্র ববরহ লবীলা 
স্মরি করঙত করঙত আবার আমাঙদর পবরক্রমা চাবলঙয় রাবচ্ । গকান 
জঙন্ম আমরা গসো বিুঙত পারব, গকান জঙন্ম আমরা গসঙবান্মেু হঙয় 
গস উর্তম ভবক্র রাজম্য প্রঙবি করঙত পারব, গসো আমরা জাবন না 
বকন্তু গসো আমাঙদর পরম গসৌভা�ম্য গর, আমরা এই জবীবঙন এত বনচু 
ও অধম হঙয়ও এই রূপানু�-ধারায় গরা�দান করঙত গপঙরবছলাম ।

শ্রীববষু্বপ্রয়াঙদববীর তত্ত্ব ও প্রকৃবত সম্বঙন্ শ্রীঙ�ৌড়বীয়দি ম্মন পবত্রকায় 
আমরা একবে প্রবন্রত্ন পাই গর আমরা এোঙন উদৃ্ত কবর  ।

৩০৮                শ্রীল ভবক্বনর্ম্ম ল আচারম্মম্য মাহারাজ • শ্রীনবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য-মকু্া-মালা 

বংিবী�ানামতৃ-ধাম,   লাবিম্যামতৃ-জন্মস্ান,
  গর না গদঙে গস-চাঁদ বদন ।

গস নয়ঙন বকবা কাজ, পড়ুক্ তার মঙুডি বাজ,
গস নয়ন রঙহ বক কারি ॥

সবে গহ, শুন, গমার হত বববধবল ।
গমার বপু-বচর্-মন,          সকল ইবন্দ্রয়�ি,

কৃষ্ ববনা সকল বব�ল ॥
কৃঙষ্র মধুর বািবী,         অমঙৃতর তরব্িবী,

     তার প্রঙবি নাবহ গর শ্রবঙি ।
কািাকবড়-বছদ্র সম,         জাবনহ গহ শ্রবি,

তার জন্ম চহল অকারঙি ॥
কৃঙষ্র অধরামতৃ,           কৃষ্-গুি-চবরত,

সুধাসার-স্বাদু-বববনন্দন ।

তার স্বাদ গর না জাঙন, জবন্ময়া না চমল গকঙন,
    গস রসনা গভক-বজহ্বা সম ॥

ম�ৃমদ-নবীঙলাৎপল,   বমলঙন গর পবরমল,
গরই হঙর তার �র্ম্ম -মান ।

গহন কৃষ্-অ্-�ন্,   রার নাবহ গস সম্বন্,
গসই নাসা ভস্ত্রার সমান ॥

কৃষ্-কর-পদতল,     গকাবেচন্দ্র-সুিবীতল,
তার স্পি ম্ম গরন স্পি ম্মমবি ।

তার স্পি ম্ম নাবহ রার,  গর রাইঙক ছারোর,
গসই বপু গলৌহ-সম জাবন ॥

কবর’ এত ববলাপন,         প্রভু িচবীনন্দন,
উঘাবড়য়া হৃদঙয়র গিাক ।



শ্রীশ্রীক্বষু্ণক্রেয়াক্বরম্ম াব
(সাতিাবহক গ�ৌড়বীয় হইঙত উদৃ্ত)

শ্রীববষু্বপ্রয়াঙদববী—সাক্ষাৎ গপ্রমভবক্স্বরূবপিবী । তাঁহার 
কৃপা-বম্যতবীত গপ্রমভবক্লাভ হয় না । শ্রীঙ�ৌরনারায়ি-লবীলায় 
বতবন গ�ৌরনারায়ঙির ভিূবক্-স্বরূবপিবী । গ�ৌরনারায়ি তাঁহার 
মরম্মম্যাদাববুদ্, তথায় দাযেভাবই প্রবল—অপ্রাকৃত চবধপত্নবীভাব । প্রাকৃত 
পবতপত্নবীভাঙবর গকান স্ান গসোঙন নাই । বতবন শ্রীঙ�ৌর�ঙৃহর �বৃহিবী । 
তাঁহার আনু�ঙতম্য প্রবতবষ্ত হইঙলই জবীঙবর প্রাকৃত স্ত্রবীপুং ববচার জবনত 
জড়বীয় গভাক্তৃ-গভা�ম্যভাব-প্রধান সংসার ববদবূরত হইয়া শ্রীঙ�ৌর�ঙৃহ 
প্রঙবিাবধকার লাভ হয় এবং তথায় শ্রীনামহঙট্র সংমার্ম্ম নবীস্বরূঙপ 
গসবাবধকার লাঙভর আকাঙ্কা উবদত হয় ।

গকহ গকহ শ্রীববষু্বপ্রয়াঙদববীঙক বহুবল্ভ দ্ারঙকি শ্রীকৃঙষ্র 
স্বকবীয়া পত্নবী বামম্যস্বভাববববিষ্া শ্রীসতম্যভামা ববলয়া উঙল্ে কঙরন, 
বকন্তু তাহাঙত চববিষ্ম্য এই গর, পুরমবহিবী শ্রীরুবক্মিবী-সতম্যভামার 
�ঙভম্ম  গরমন শ্রীকৃঙষ্র ঔরসজাত সন্তাঙনর আববভম্ম াব হইয়াবছল, 
শ্রীববষু্বপ্রয়াঙদববীর সম্বঙন্ তাদৃি গকান লবীলার প্রাকেম্য না থাকায় বতবন 
মরম্মম্যাদামাঙ� ম্ম শ্রীঙ�ৌরনারায়ঙির লবীলার লক্ষবীস্বরূঙপই ববচারম্মম্য হইয়া 
থাঙকন । শ্রীঙ�ৌরনারায়ঙির লবীলায় পঙরর ন্যায় বহুবল্ভত্ব দৃষ্ হয় না ।

শ্রীঙ�ৌরববশ্বম্র-লবীলায় শ্রীববষু্বপ্রয়া শ্রীমতবী বিৃভানুনবন্দনবীর 
অংিাবতাররূঙপ মবূর্ম্মমতবী গপ্রমভবক্স্বরূবপিবী হইয়া শ্রীবািম্মভানববীর 
আনু�ঙতম্য শ্রীরাধাভাব ববভাববত ব্রঙজন্দ্রনন্দঙনর ববপ্রলম্ লবীলায় পুবষ্ 
ববধানকাবরিবী । শ্রীমন্মহাপ্রভুর সন্ম্যাস-লবীলায় বাধা প্রদান-জবনত 
সঙম্া�ময়বী গকান ধারিার গলিমাত্র তথায় নাই । শ্রীববষু্বপ্রয়া গদববীর 
প্রবত অবতভবক্ গদোইঙত ব�য়া রাঁহারা তাঁহাঙক নবীলাচঙল কািবীবমশ্র 
ভবনস্ �ম্বীরা-মঙধম্য শ্রীঙ�ৌরসুন্দঙরর সবহত বমলন করাইবার জন্য 
বম্যস্, তাঁহারা শ্রীঙ�ৌরসুন্দর ও শ্রীববষু্বপ্রয়া—উভঙয়রই শ্রীপাদপঙদ্ম 
মহা-অপরাধবী—শুদ্ভবক্বসদ্ান্তববঙরাধবী, রসাভাস-গদািদুষ্, অতবীব 
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বনন্দনবীয় প্রাকৃত সহবজয়া । শ্রীঙ�ৌরনারায়ি ও শ্রীঙ�ৌরববশ্বম্র বস্তুতঃ 
এক অদ্য়জ্ান হইঙলও উভয় প্রাকঙেম্যর মঙধম্য লবীলা�ত চববিষ্ম্য আঙছ, 
লবীলার পথৃক্ প্রঙকাষ্ও আঙছ, তাঁহাঙদর গস লবীলার চববিঙষ্ম্যর উপর 
হস্ঙক্ষপ কবরবার অর্ম্ম াচবীনতা ও ধষৃ্তা সম্পিূ ম্মরূঙপ �হম্মিবীয় ।

শ্রীববষু্বপ্রয়া গদববী, শ্রীবনতম্যানন্দ, শ্রীঅহদ্ত, শ্রী�দাধর, 
শ্রীবাসাবদ সকঙলই আচারম্মম্য—শ্রীঙ�ৌরসুন্দঙরর অবভন্ববগ্রহ—স্বয়ং 
শ্রীঙ�ৌরসুন্দরই । তঙব চববিষ্ম্য এই—শ্রীঙ�ৌরসুন্দর আচারম্মম্য হইঙলও 
আচারম্মম্য�ঙির প্রভু । শ্রীবনতম্যানন্দ, শ্রীঅহদ্তাবদর (প্রভুতত্ত্ব হইয়াও) 
‘দাস’ অবভমান প্রবল । 

শ্রীশ্রীঙ�ৌরববশ্বম্বঙরর গপ্রমভবক্স্বরূবপিবী শ্রীববষু্বপ্রয়া 
কৃপার গলিমাত্র লাভ হইঙলই জবীব ধন্যাবতধন্য হন, তাঁহার 
শ্রীগুরুহবষ্বানু�ঙতম্য নামভজঙন বনষ্া ববদ্ম্ম ত হয় । শ্রীববষু্বপ্রয়াঙদববীই 
শ্রীঙ�ৌরসুন্দঙরর ববপ্রলম্লবীলায় নামভজনবিক্ষাদাত্রবী আদি ম্ম আচারম্মম্য । 
শ্রীল শ্রীবনবাস আচারম্মম্য ঠাকুর রেন নবীলাচঙল মহাপ্রভুর অন্তদ্ম্ম ান 
লবীলার অবম্যববহত পঙর শ্রী�দাধর পবডিত গ�াস্বামবী প্রভুর দি ম্মন পাইয়া 
তাঁহার আঙদঙি শ্রীধাম মায়াপুর আ�মন কঙরন, তেন শ্রীল আচারম্মম্য 
ঠাকুর শ্রীধাম মায়াপুর-গরা�পবীঙঠ শ্রীববষু্বপ্রয়াঙদববী ও বদৃ্ চবষ্ব 
শ্রীঈিান প্রভুর দি ম্মন লাভ কবরয়াবছঙলন । ভবক্রত্নাকর (৪থ ম্ম তর্) 
ও গপ্রমববলাস-গ্রঙন্থ এই সকল ঘেনা ববসৃ্তরূঙপ ববি ম্মত আঙছ । 
শ্রীববষু্বপ্রয়া তডুিঙল সংেম্যা রাবেয়া নাম গ্রহি কবরঙতন (অথ ম্মাৎ 
গিালনাম ববত্রি অক্ষর উর্ারিাঙন্ত একঙো তডুিল রক্ষি, দুইবে নতূন 
মৎৃপাঙত্রর একবে িনূ্য, অপরবেঙত তডুিল থাবকত ) । গর কয়বে তডুিল 
হইত, তাহা রন্ন কবরয়া মহাপ্রভুঙক গভা� বদয়া তাঁহার বকয়দংি মাত্র 
প্রসাদ গ্রহি কবরঙতন । প্রসাদ-গ্রহিকাঙলও ববপ্রলঙম্র সবহত নামগ্রহি 
কবরঙতন । এইরূপ তাঁহার বদবারাবত্র নামভজঙন অবতবাবহত হইত ।

শ্রীল নঙরার্ম ঠাকুর মহািঙয়র গেতরবীঙত �াল্গুনবী পবূি ম্মমায় 
‘বপ্রয়া’ সহ ছয়ববগ্রহ (গ�ৌরা্ বল্ববীকান্ত শ্রীকৃষ্ ব্রজঙমাহন-
রাধাকান্ত রাধারমি) স্াপঙনর কথা ভবক্রত্নাকর ১০ম ও ১২ি তরঙ্, 
গপ্রমববলাস ১৯ি ববলাঙস শ্রীনঙরার্মববলাস ৬ষ্ ববলাঙস ববি ম্মত 
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আঙছ । শ্রীেঙডি শ্রীনরহবর সরকার ঠাকুঙরর অনুজ্াক্রঙম শ্রীরঘুনন্দন-
নন্দন শ্রীল ঠাকুর কানাই শ্রীঙ�ৌরা্মবূর্ম্মর বাঙম শ্রীববষু্বপ্রয়া গদববীর 
গসবা প্রকে কঙরন ববলয়াও শুনা রায় । শ্রীল ভবক্ববঙনাদ ঠাকুরও 
১৩০০ ব্াঙব্দর ৯ই চচত্র (ইং ১৮৯৪, ২১ মার্ম্ম ) বধুবার �াল্গুনবী 
পবূি ম্মমায় শ্রীববষু্বপ্রয়াসহ শ্রীঙ�ৌরাঙ্র গসবা প্রকে কঙরন ।

শ্রীহচতন্যভা�বতকার (চচঃ ভাঃ আঃ ১০।৪৮) ও 
শ্রীঙ�ৌর�ঙিাঙর্িদবীবপকাকার (৪৩সংেম্যা) শ্রীবল্ভাচারম্মম্যঙক জনক 
ও ভবীষ্মক একাধাঙর এবং তাঁহার কন্য লক্ষবীবপ্রয়া গদববীঙক জানকবী 
ও রুবক্মিবী একত্র স্বরূঙপ লক্ষবী ববলয়া বি ম্মন কবরয়াঙছন । আবার 
শ্রীহচতন্যভা�বঙত (আঃ ১৫/৫৯) শ্রীববষু্বপ্রয়াঙদববীঙক রুবক্মিবীরূঙপও 
ববি ম্মত আঙছ রথা—

“গরি �ৃষ্ণ রুক্মিণবীজত অজন্যাঽন্য উক্চত ।
গসইমত ক্বষু্ণক্রেয়া ক্িমাই পক্ণ্ডত ॥”

শ্রীঙ�ৌর�ঙিাঙর্ঙি শ্রীসনাতনবমশ্রঙক কৃষ্লবীলার সত্রাবজৎ 
নপৃরূঙপ এবং শ্রীববষু্বপ্রয়া গদববীঙক গসই সত্রাবজৎ নপৃদুবহতা 
জ�ন্মাতা ভ-ূস্বরূবপিবী সতম্যভামাস্বরূঙপ ববি ম্মত আঙছ । সতম্যভামা ও 
রুবক্মিবী শ্রীবিৃভানুনবন্দনবীর অবতার হওয়ায় শ্রীববষু্বপ্রয়া গদববীঙকও 
শ্রীবািম্মভানববীর অবতার বলা য়াইঙত পাঙর ।

শ্রীববষু্বপ্রয়াঙক অংবিনবী রাধা ববলয়া শ্রীঙ�ৌর-শ্রীববষু্বপ্রয়াঙক 
রাঁহারা শ্রীরাধাকৃষ্ ববলঙত চাঙহন, তাঁহারা উভয় লবীলার চববিষ্ম্য-
ধ্বংস-প্রয়াস গহতু উভয়স্ঙলই গঘারতর অপরাধবী হন ।

শ্রীরাধাভাবদুম্যবতসুববলত গ�ৌরসুন্দঙরর না�রত্ব গকাথাও নাই ।
“অতএব রত মহামক্হম  স�জল ।
গ�ৌরাঙ্গ-িা�র,—গহি স্ব িাক্হ বজল ॥”

—ইহাই  শ্রীল বনৃ্দাবনদাস ঠাকুর স্বমঙুোবক্ ।

শ্রীল ববশ্বনাথ চক্রবর্্তী ঠাকুর শ্রীঙ�ৌরাঙ্র অষ্কালবীয় লবীলাস্মরি-
প্রসঙ্ গর গ�ৌরববষু্বপ্রয়ার অঙন্যাঙন্য সম্ািি বি ম্মন কবরয়াঙছন ববলয়া 
কবথত হয়, তাহাঙতও শ্রীলক্ষবী-গ�ৌরনারায়ি-লবীলা-চববিষ্ম্য উল্বঙ্ঘত 
হইবার গকান কথা নাই ।

শ্রীঙকালদ্বীপ  •  শ্রীববষু্প্রয়াঙদববীর বাবড় : ববরঙহর ভবন            ৩১১



শ্রীবঙক্রশ্বর পবডিত শ্রীববষু্বপ্রয়া গদববীঙক ‘শ্রীরাধা’ ববলয়াঙছন 
ববলয়া একবে কথা গ�ৌরনা�রবী-সম্প্রদাঙয় প্রচবলত । শুদ্ঙ�ৌড়বীয়�ি 
জাঙনন—তাঁহার দ্ারা কেনও শ্রীমন্মহাপ্রভুর �াহম্মস্ম্যলবীলা ও 
সন্ম্যাসলবীলার চববিষ্ম্য উল্বঙ্ঘত হইঙত পাঙর না । অংবিনবী শ্রীরাধারই 
ববষু্বপ্রয়ারূপ অংিাবতার, ইহাঙত বতবন শ্রীরাধাবম্যতবীত আর গক ? 
বকন্তু শ্রীরাধাঙ�াববঙন্দর লবীলার সবহত শ্রীরাধাভাবদুম্যবতসুববলত 
কৃষ্চঙন্দ্রর ববপ্রলম্লবীলা ও শ্রীঙ�ৌরনারায়ি-লক্ষবীববষু্বপ্রয়া-লবীলার 
বচন্ময় বববচত্রতা ও চববিষ্ম্য বনতম্য ববদ্মান ।

শ্রীল প্রভুপাদ বব�ত ১১ই আিাঢ় ১৩৩৬ ব্াঙব্দ শ্রীধাম মায়াপুঙর 
ববষু্বপ্রয়াপল্বীর কর্ম্মবম্যতাববিয়ক বননেবলবেত পত্রোবন গকান ভক্ঙক 
বলবেয়াবছঙলন,—

গস্হববগ্রঙহি—ু
শ্রীববষু্বপ্রয়াপল্বী শ্রীধাম মায়াপুঙর হওয়াই কর্ম্মবম্য । বকন্তু 

শ্রীববষু্বপ্রয়ার আনু�তম্য ছাবড়য়া রাহারা স্বতন্ত্রতা অবলম্বন কঙর, 
তাহাঙদর স্ান শ্রীমায়াপুঙর হওয়া উবচত নঙহ । * *  সতবদন পরম্মন্ত 
স্ত্রবীভক্�ঙির বপতৃস্বরূপ ও পুত্রস্বরূপ হইয়া ববষু্বপ্রয়া-পল্বীর আঙয়াজন 
কবরঙতবছঙলন, তৎকালাববধ গ�ালমাল উপবস্ত হয় নাই ।

* * * ববষু্বপ্রয়ার অনু�ত স্ত্রবীভক্�ি শ্রীমহাপ্রভুর গসবা কবরঙবন । 
তাঁহারা বনঙজর স্বতন্ত্রতা অবলম্বন কবরঙবন না । * * *

�হৃঙমধবীয় ধঙর্ম্ম  অববস্ত হইয়া শ্রীল ভবক্ববঙনাদ ঠাকুর ও 
প্রভুপাঙদর অভবীষ্ ববষু্বপ্রয়া-পল্বীর অবধবাসবী হওয়া রায় না । 
ববষু্বপ্রয়া গদববী কৃপার গলিমাত্র লাভ হইঙলই �হৃঙমধবীয় ধর্ম্ম  ছুবে হইয়া 
রায় । শ্রীভ�বান্ গ�ৌরসুন্দর ও তাঁহার বনজজঙনর সংসারঙক বদ্জবীঙবর 
আঙত্বন্দ্রয়ঙতািঙির সংসাঙরর সবহত তুলাজ্ানকারবী �বৃহ-বাউল-
সম্প্রদাঙয়র সবহত শুদ্ঙ�ৌড়বীয়�ঙির ববচার বচরকালই পথৃক ।

শ্রীল ভবক্ববঙনাদ ঠাকুর �াবহয়াঙছন,—
সরস্বতবী �ৃষ্ণক্রেয়া        �ৃষ্ণরক্তি তাঁ’র ক্হয়া

    ক্বজিাজদর গসই গস নবরব ।
শ্রীববষু্বপ্রয়া—শুদ্া সরস্বতবী, বতবনই পরববদ্াবধষ্াত্রবী—

৩১২                শ্রীল ভবক্বনর্ম্ম ল আচারম্মম্য মাহারাজ • শ্রীনবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য-মকু্া-মালা 



শ্রীঙ�ৌরনবৃসংঙহর বদনববলাবসনবী বা�বীিা । বতবনই শুদ্ বাক্ বা 
অপ্রাকৃত িব্দব্রহ্মনামানুিবীলঙন স্বূর্ম্মপ্রদান কবরয়া জবীবসকঙলর 
বনতম্যম্ল ববধান কঙরন । তাঁহার কৃপা হইঙত ববঞ্চত হইবার দুভম্ম া�ম্য 
উপবস্ত হইঙলই জবীব কৃষ্ভজঙনর মবূর্ম্মমতবী বাধাস্বরূপা জড়ববদ্ার 
উপাসক হইয়া বভুুক্ষা ও মমুকু্ষার কবঙল কববলত হন, “ভবক্বাধা” 
রাথা হইঙত, গসই ববদ্ার “মস্ঙকঙত পদাঘাত কর অহকতব”—এই 
মহাজন বাকম্য কবীর্ম্মন কবরবার সাহস তাঁহার থাঙক না ।

িতুম্যক্ পরববদ্া ও অপরা ববদ্ার পাথ ম্মকম্য পাঠ কবরয়াও 
অনচূবনমানবী বম্যবক্সকল পরববদ্াবধজূবীবন কৃষ্-সংকবীর্ম্ম ঙনর ববজয় 
�ান কবরঙত না পাবরয়া বচর ববঞ্চত হইয়া থাঙকন ।

শ্রীহচতন্যচঙন্দ্রাদয়নােঙক শ্রীববষু্বপ্রয়া গদববীঙক সাক্ষাৎ 
ভবক্স্বরূবপিবী ববলয়া উবক্ করা হইয়াঙছ ।

শ্রীল ভবক্ববঙনাদ ঠাকুর তাঁহার ‘চজবধর্ম্ম ’ গ্রঙন্থ 
শ্রীঙ�ৌরববষু্বপ্রয়া-তত্ত্ব-সম্বঙন্ এইরূপ বলবেয়াঙছন,—

“প্রশ্ন—শ্রীঙ�ৌরাঙ্র র�ুল বক প্রিালবীঙত হয় ?
উর্র—গ�ৌরাঙ্র র�ুল দইপ্রকার—অর্ম্ম নমাঙ� ম্ম একপ্রকার ও 

ভজনমাঙ� ম্ম অন্যপ্রকার । অর্ম্ম নমাঙ� ম্ম শ্রীঙ�ৌর-ববষু্বপ্রয়া পবূজত হন ; 
ভজনমাঙ� ম্ম শ্রীঙ�ৌর-�দাধর ।

প্রশ্ন—শ্রীববষু্বপ্রয়া শ্রীঙ�ৌরাঙ্র গকান্ িবক্ ?
উর্র—সাধারিতঃ তাঁহাঙক ‘ভিূবক্’ ববলয়া ভক্�ি বঙলন ; 

তত্ত্বতঃ বতবন হ্াবদনবী-সারসমঙবত সবম্বৎিবক্ অথ ম্মাৎ ভবক্স্বরূবপিবী—
শ্রীঙ�ৌরাবতাঙর শ্রীনামপ্রচাঙরর সহায়স্বরূঙপ উবদত হইয়াবছঙলন । 
শ্রীনবদ্বীপ ধাম গররূপ নবববধা ভবক্র স্বরূপ নয়বে দ্বীপ, শ্রীমতবী 
ববষু্বপ্রয়াও তদ্রূপ নবধা ভবক্র স্বরূপ ।

প্রশ্ন—তঙব শ্রীববষু্বপ্রয়াঙক স্বরূপিবক্ বলা রায় ?
উর্র—ইহাঙত সঙন্দহ বক ? স্বরূপিবক্র হ্াবদনবী-সারসমঙবত 

সবম্বচ্বক্ বক স্বরূপিবক্ নন ?”
—চজবধর্ম্ম  ১৪ি অধম্যায়

শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ শ্রীঙ�ৌরববষু্বপ্রয়া-তত্ত্ব সম্বঙন্ এইরূপ উবক্ কবরয়াঙছন :—

শ্রীঙকালদ্বীপ  •  শ্রীববষু্প্রয়াঙদববীর বাবড় : ববরঙহর ভবন            ৩১৩



“শ্রীঙ�ৌরসুন্দর তাঁহার �য়া-�মঙনর পরূ্ম্ম  পরম্মন্ত গর লবীলা প্রদি ম্মন 
কবরয়াবছঙলন, তাহাঙত তাঁহার ঐশ্বরম্মম্যপর নারায়ি লবীলাই প্রকাবিত 
হইয়াঙছ । শ্রীমন্মহাপ্রভুর �াহম্মস্ম্যলবীলায় বতবন তাঁহার নারায়িস্বরূপই 
প্রকাবিত কবরয়াঙছন । লক্ষবীবপ্রয়া ও গ�ৌঙরর �াহম্মস্ম্যলবীলা চবকুঙণ্ঠর 
লক্ষবীনারায়ঙির লবীলা ববলয়া জাবনঙত হইঙব । গ�ৌর�ঙিাঙর্ঙির ৪৩ি 
সংেম্যায় কববকি ম্মপুর ববলয়াঙছন গর,—বরবন পঙূর্ম্ম  বমবথলাবধপবত রাজা 
জনক বছঙলন, বতবনই গ�ৌরাবতাঙর বল্ভাচারম্মম্য, গসই বল্ভাচাঙরম্মম্যর 
কন্যাই লক্ষবীবপ্রয়া । জানকবী ও রুবক্মিবী, এই দুই একঙত্র বমবলয়া ‘লক্ষবী’ 
নানেবী তাঁহার এক কন্যা হয় । শ্রীঙ�ৌরসুন্দঙরর গপ্রমভবক্স্বরূপ প্রকাবিত 
হইবার প্রাকাঙল শ্রীলক্ষবী অন্তবহম্মতা হইঙলন অথ ম্মাৎ গপ্রম-ভবক্স্বরূবপিবী 
শ্রীববষু্বপ্রয়া রেন পবরববদ্ম্ম তা হইঙতবছঙলন, তেন লক্ষবীবপ্রয়া গ�ৌর-
নারায়ঙির গসববকাস্বরূঙপ ববরাবজতা বছঙলন । ক্রঙম গসই গপ্রমভবক্ 
রেন পবরববদ্ম্ম তা হইয়া শ্রীঙ�ৌরসুন্দঙরর গসবাঙরা�ম্যা হইঙলন, তেন 
শ্রীলক্ষবীঙদববী অন্তবহম্মতা হইঙলন । তত্ত্বববচাঙর শ্রীববষু্বপ্রয়াঙদববী—
ভিূবক্স্বরূবপিবী । শ্রীঙ�ৌর�ঙিাঙর্ঙি শ্রীকববকি ম্মপুর বলবেয়াঙছন 
গর,—পুরাকাঙল বরবন সত্রাবজৎ রাজা বছঙলন, বতবন গ�ৌরাবতাঙর ‘রাজ-
পবডিত সনাতন’ নাঙম অবভবহত হইয়াঙছন । ‘ভ’ূ স্বরূবপিবী জ�ন্মাতা 
শ্রীববষু্বপ্রয়া ইঁহারই কন্যা । ‘শ্রীহচতন্যচঙন্দ্রাদয় নােঙক’ কববকি ম্মপুর 
শ্রীববষু্বপ্রয়া গদববীঙক পবৃথববীর অংিরূপা ববলয়াঙছন । ববষু্বপ্রয়া 
গদববী শ্রীঙ�ৌরসুন্দঙরর গপ্রমভবক্র সহায়কাবরিবী । শ্রীঙ�ৌরসুন্দর 
রাধাকৃষ্বমবলততনু সুতরাং ভক্বাৎসলম্যববধাবয়নবী জ�ন্মাতা 
ববষু্বপ্রয়াঙক রাধাকৃঙষ্র গসববকা বলা রাইঙত পাঙর । তাঁহাঙক 
শ্রীবিৃভানুনবন্দনবীর একজন ভক্া, সহচরবী, পরঙমশ্বরবী ববলয়া অবভবহত 
করা রাইঙত পাঙর । শ্রীঙ�ৌরসুন্দর আবদ লবীলায় অথ ম্মাৎ �য়ায় �মঙনর 
পরূ্ম্ম  পরম্মন্ত গর স্বরূপ প্রকাি কবরয়াঙছন, তাহা তাঁহার নারায়িস্বরূপ । 
শ্রীলক্ষবীবপ্রয়া ও শ্রীববষু্বপ্রয়াঙক বতবন চবধপত্নবীরূঙপ গ্রহি কবরয়াঙছন । 
�য়া হইঙত প্রতম্যা�ত হইবার পরও বতবন গর লবীলা গদোইয়াঙছন, 
তাহাও অঙনকো বমশ্রভাবাপন্ অথ ম্মাৎ তাহাঙতও ঐশ্বরম্মম্য প্রকাি বর্ম্মমান 
রবহয়াঙছ ;—গরমন শ্রীবাস-ভবঙন চতুভুম্মজ নবৃসংহরূপ ও মরুাবরগুঙতির 
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�ঙৃহ বরাহম ূবর্ম্ম  প্রভৃবত প্রকে কবরয়াঙছন, কেনও বা ববষু্েট্ায় 
আঙরাহি কবরয়াঙছন । �হৃাবস্াঙনর গিিলবীলায় বতবন রাধাভাঙব 
ববভাববত হইয়া মাধুরম্মম্যপর কৃষ্লবীলার কথা জ�ঙত প্রকাি কবরয়াঙছন । 
তাঁহার �হৃাবস্াঙনর মধম্যলবীলায়ও গর বতবন কৃষ্লবীলা-কথা প্রকাি 
কঙরন নাই, তাহা নঙহ । বতবন �য়া হইঙত প্রতম্যা�মঙির পঙর স্বয়ংরূপ 
ববিয় হইয়াও আশ্রঙয়র ভাঙব ববভাববত হইয়া “গ�াপবী” “গ�াপবী” ববলয়া 
আর্ম্মনাদ কবরঙতন । বতবন ঠাকুর হবরদাস ও শ্রীবনতম্যানন্দঙক জ�ঙতর 
দ্াঙর দ্াঙর কৃষ্কথা কবীর্ম্মন কবরবার জন্য আজ্া বদঙলন ।”

   —’শ্রীসরস্বতবীসংলাপ’ ২৩ পঃৃ
 সন্ম্যাসলবীলা-প্রদি ম্মঙনর পঙূর্ম্ম  শ্রীঙ�ৌরসুন্দর তাঁহাঙক গর উপঙদি প্রদান 

কবরয়াবছঙলন, তাহা শ্রীহচতন্যম্ল মধম্যেঙডি এইরূপ উক্ হইয়াঙছ,—
“গতার িাম ক্বষু্ণক্রেয়া          সাথ ম্ম� �রহ ইহা

       ক্মো গিা� িা �ক্রহ ক্চজত ।
এ গতাঁজর �ক্হলঁু �থা       দূর �র আি ক্চন্তা

       মি গদজহ �ৃজষ্ণর চক্রজত ॥”
গসই উপঙদি বিঙরাধারম্মম্য কবরয়া জ�ন্মাতা ববষু্বপ্রয়া গদববী 

ববপ্রলম্ববগ্রহ শ্রীঙ�ৌরসুন্দঙরর কৃষ্ান্বিি-গচষ্ার গররূপ অনুসরি 
কবরয়াঙছন, তাহা আমরা শ্রীভবক্রত্নাকর গ্রঙন্থর ৪থ ম্ম তরঙ্ এইরূপ পাই—

শ্রীববষু্বপ্রয়া গদববী-প্রদবি ম্মত ভজনাদি ম্ম অনুসরঙির বনর্ম্ম ম্যলবীক 
দৃঢ়তার উদয় হইঙলই আমরা শ্রীঙ�ৌরধাঙম শ্রীঙ�ৌর-জন-সঙ্ 
শ্রীঙ�ৌরস্মরি মঙহাৎসঙব গরা�দান কবরবার গসৌভা�ম্য বরি করয়া 
শ্রীঙ�ৌরসুন্দর-প্রকবেত সঙ্কবীর্ম্মন-রাসস্লবীর সঙ্কবীর্ম্মন-মহারঙজ্ 
আত্াহুবত প্রদানপরূ্ম্ম ক তৎসবন্বহত প্রঙদঙি শ্রীহচতন্যসরস্বতবী-প্রকবেত 
অনুকলূ-কৃষ্ানুিবীলনা�াঙরর গসবকানুঙসবক হইবার সর্ম্ম ঙশ্রষ্ 
শুভাবসর লাভ কবরব ।

শ্রীঙকালদ্বীপ  •  শ্রীববষু্প্রয়াঙদববীর বাবড় : ববরঙহর ভবন            ৩১৫

“রেভুর ক্বজচ্জদ ক্িদ্রা গতক্েল গিজত্রজত ।
�দাক্চৎ ক্িদ্রা হইজল িয়ি রূক্মজত ॥
�ি� ক্েক্িয়া অঙ্গ গস অক্ত মক্লি ।
�ৃষ্ণচতুর্ম্ম িবীর িরবীর রোয় ষেবীণ ॥

হক্রিাম সংখ্যাপূণ ম্ম তণ্ডুজল �রয় ।
গস তণ্ডুল পা� �ক্র’ রেভুজর অপ ম্ময় ॥
তারারই ক্�ক্ঞ্চন্াত্র �জরি রেণ ।
গ�হ িা োিজয় গ�জি রাখজয় েবীবি ॥”



কঙব শ্রীহচতন্য গমাঙর কবরঙবন দয়া ।
কঙব আবম পাইব চবষ্ব-পদছায়া ॥
কঙব আবম ছাবড়ব এ ববিয়াবভমান ।
কঙব ববষু্জঙন আবম কবরব সর্ান ॥
�লবস্ত্র কৃতাঞ্জবল চবষ্ব বনকঙে ।
দঙন্ত তৃি কবর দাঁড়াইব বনষ্পঙে ॥
কাঁবদয়া কাঁবদয়া জানাইব দুঃেগ্রাম ।

সংসার অনল চহঙত মাব�ব ববশ্রাম ॥
শুবনয়া আমার দুঃে চবষ্ব ঠাকুর ।
আমা’ লাব�’ কৃঙষ্ আঙববদঙবন প্রচুর ॥
চবষ্ঙবর আঙবদঙন কৃষ্ দয়াময় ।
এ গহন পামর প্রবত হঙবন সদয় ॥
ববঙনাঙদর বনঙবদন চবষ্ব চরঙি ।
কৃপা কবর সঙ্ লহ এই অবকঞ্চঙন ॥

ঠাকুর চবষ্ব�ি              কবর এই বনঙবদন
              গমা বড় অধম দুরাচার ।
দারুি-সংসারবনবধ        তাঙহ ডুবাইল বববধ
              গকঙি ধবর গমাঙর কর পার ॥
বববধ বড় বলবান          না শুঙন ধরম জ্ান
             সদাই করম-পাঙি বাঙন্ ।
না গদবে তারি গলি     রত গদবে সব গলিি
             অনাথ কাতঙর গতঁই কাঙন্দ ॥

কাম, ঙক্রাধ, গলাভ, গমাহ, মদ, অবভমান সহ
             আপন আপন স্াঙন োঙন ।
ঐছন আমার মন         ব�ঙর গরন অন্জন
             সুপথ ববপথ নাবহ জাঙন ॥
না লইনু সৎ মত          অসঙত মবজল বচত
             তুয়া পাঙয় না কবরনু আি ।
নঙরার্ম দাঙস কয়    গদবে শুবন লাঙ� ভয়
             তরাইয়া লহ বনজ পাি ॥



শ্রীল ে�ন্নাথদাস বাবােবী মহারাজের সমাক্ধমক্ন্র

শ্রীনবদ্বীপধাম পবরক্রমা করঙত করঙত আমরা শ্রীগুরুপাদপঙদ্মর 
কৃপায় আজঙকর বদঙনর গিঙি চবষ্ব সার্ম্ম ঙভৌম শ্রীল জ�ন্াথ দাস 
বাবাজবী মহারাঙজর কাঙছ এঙসবছ । এোঙন শ্রীল বাবাজবী মহারাজ তাঁর 
গিি জবীবন কাবেঙয়বছঙলন । আমাঙদর সব মবন্দঙর শ্রীগুরুপরম্পরার 
মঙধম্য বাবাজবী মহারাঙজর ছবব গিঙি গদেঙবন ।

শ্রীল বাবাজবী মহারাজ েুব বনষ্ ভাঙব 
ভজন করঙতন । এক বদন গকউ তাঁঙক 
বাতাবব গলব ু বনঙয় এঙস বলঙলন, 
“প্রভু, এইো গসবায় লা�াঙনার জন্য 
বনন ।” বকন্তু বাবাজবী মহারাজ বলঙলন, 
“আপবন বলঙছন গর, আপবন এো 
গসবার জন্য বনঙয়ঙছন বকন্তু আপনার 
বভতঙর অন্য বাসনা আঙছ । আবম 
জাবন । আপবন ভাবঙছন গর, আমাঙক 
বকছু �ল বদঙয় গ�ঙল তাহঙল আপনার 
�াঙছ আঙরা গবিবী �ল আসঙব । 
এই বাসনা আপনার আঙছ ।” বতবন 

�লো স্ববীকার করঙলন না । অন্য সময় বতবন বলঙলন, “নামাপরাধ করার 
চাইঙত শুদ্ চবষ্ঙবর গবগুন�াঙছর জল গদওয়া অঙনক ভাঙলা ।” আবম 
অঙনকবার গদঙেবছ গর, অঙনঙকই পাঙঠর সময় বা পবরক্রমার সময় মালা 
বনঙজ বনঙজ জপঙছন বকন্তু কবীর্ম্ম ঙনর সময় তাঁঙদর মেু বন্ আঙছ—হঙর 
কৃষ্ও বলঙত পাঙরন না । আমাঙদর গুরুমহারাজ বলঙলন গর, গসো 
finger exercise (আ্ুঙলর বম্যায়াম) । ওই রকম গলাকগুঙলা কবীর্ম্মন বিুঙত 
পাঙরন না । নামাপরাধ করঙছন ।
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এোঙন এঙস আমাঙদর শ্রীল বাবাজবী মহারাঙজর কবীর্ম্মন করঙত 
হঙব । শ্রীল বাবাজবী মহারাজ কৃষ্কথার ছাড়া অন্য কথা একদম পছন্দ 
করঙতন না । বতবন হঙচ্ন পরম চবষ্ব, বসদ্ মহাপুরুি বাবাজবী । 

আমাঙদর পরম গুরুমহারাজ শ্রীল ভবক্রক্ষক শ্রীধর গদবঙ�াস্বামবী 
মহারাজ শ্রীল জ�ন্াথ দাস বাবাজবী মহারাঙজর প্রিাম মঙন্ত্র তাঁর প্রধান 
গুি-মবহমা বি ম্মনা কঙরবছঙলন :

গ�ৌরব্রোক্শ্তাজিকিকবম্মষ্ণকববম্মন্্যক্বগ্হম্ ।
ে�ন্নাথরেভুং বজন্ গরেমাক্বং বদৃ্ধকবষ্ণবম্ ॥

গ�ৌর-ব্রে-আক্শ্ত অজিকির্ নবষ্ণকবর্ বন্্য ক্বগ্হ । গর সমস্ 
চবষ্ব�ি ব্রঙজর কৃষ্ ও শ্রীঙ�ৌরা্ মহাপ্রভুর শ্রীচরঙি আশ্রয় গ্রহি 
কঙরন, তাঁরা সবাই শ্রীল জ�ন্াথ দাস বাবাজবী মহারাঙজর শ্রীচরঙি 
বন্দনা কঙর থাঙকন । বতবন হঙচ্ন পরম পজূনবীয় ববগ্রহ, আশ্রয়স্বরূপ ।

ে�ন্নাথরেভুং বজন্ গরেমাক্বং বদৃ্ধকবষ্ণবম । আমরা সব সময় 
এই গপ্রম-সা�ঙর ভাবসয়া পরমপজূম্যপাদ প্রববীি বদৃ্ চবষ্ব ঠাকুঙরর 
শ্রীচরঙপ প্রিাম কঙর থাবক ।

আপনারা জাঙনন গর, শ্রীল জ�ন্াথ দাস বাবাজবী মহারাজ বসদ্ 
মহাপরুি চবষ্ব বছঙলন । শ্রীমতবী রাধারািবীর কাছ গথঙক গপ্ররিা গপঙয় 
গর, রাধাকুডি আর বনৃ্দাবঙনর কৃঙষ্র লবীলা সব শ্রীনবদ্বীপধাঙম এেন 
ববরাজ কঙর—এই োঙন শ্রীল জ�ন্াথ দাস বাবাজবী মহারাজ বদৃ্ বয়ঙস 
হঙয়ও এোঙন এঙস একো গছাট্ কুবেঙর বসবাস করঙত লা�ঙলন ।

আপনারা শুঙনঙছন গর, রেন শ্রীল জ�ন্াথদাস বাবাজবী মহারাজ 
১৩৭ বছর বয়স বছঙলন, তেন শ্রীল ভবক্ববঙনাদ ঠাকুর এোঙন এঙস 
তাঁঙক মহাপ্রভুর জন্মস্ান অনুঙমাদন করবার জন্য মায়াপুঙর বনঙয় চঙল 
ব�ঙয়বছঙলন । পরমধাম গরা�পবীঙঠ এঙস বাবাজবী মহারাজ িুবড় গথঙক 
লা� বদঙয় নাচঙত আরম্ করঙল বলঙলন, “হবরবল ! গপঙয়বছ ! গসো 
প্রভুর জন্মস্ান ! গসো গরা�পবীঠ !”

আমরা শ্রীল জ�ন্াথ দাস বাবাজবী মহারাঙজর অপরূ্ম্ম  চবরঙত্রর 
সম্বঙন্ শ্রীগুরুহবষ্ব�ঙির মঙুে বকছু কথা শুঙনবছ । এই কথা শুঙন 
আমাঙদর বিক্ষা গ্রহি করা উবচত ।
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অঙনঙকই গুরুঙদঙবর জন্য রান্া কঙর এঙস বঙলন, “গুরুঙদব 
আমাঙক একেু প্রসাদ বদন ।” এো সব সহাবজয়ারা কঙরন আর গর 
সবতম্যকাঙরর গুরু হন, বতবন ওই রকম কথা শুঙন ববরক্ হন, বতবন 
কেনও বনঙজর প্রসাদ বদঙত চান না । আপনার রবদ গুরু-প্রসাদ 
পাওয়ার ইচ্া থাঙক তাহঙল লবুকঙয় থাকঙত হঙব । রেন গুরুঙদঙবর 
প্রসাদ পাওয়া হঙয় গ�ল আর রবদ বতবন বকছু প্রসাদ থালায় রােঙলন, 
তাহঙল আপবন পঙর গসোন গথঙক হাঙত কঙর লবুকঙয় বকছু বনঙত 
পাঙরন । বকন্তু তাঁর সর্ঙুে গর বনঙত হঙব এমন গকান কথা গনই । আর  
অঙনঙকই ভাঙবন, “আবম তাঁর প্রসাদ গপঙত চাই বঙল গুরুঙদবঙক 
বনমন্ত্রি কঙর আমার বাবড়ঙত বনঙয় আসব ।”—আর তারা গুরুঙদবঙক 
গজার কঙর োওয়ান । গসো চবষ্ঙবর আচরি নয় ।

একবার শ্রীল জ�ন্াথ দাস বাবাজবী মহারাজঙক কালনার কাঙছ 
ধাবত্রগ্রাঙম একজন বয়স্ক মবহলা বনমন্ত্রি কঙরবছঙলন । বাবাজবী মহারাঙজর 
গসবক বছঙলন ববহারবীদাস । ওই মবহলা ববহারবীদাঙসর কাঙছ এঙস 
বলঙলন, “আবম আপনার গুরুঙদবঙক একবার বনমন্ত্রি কঙর আমার 
বাবড়ঙত একেু রান্া কঙর প্রসাদ বদঙত চাই ।” ববহারবীদাস বলঙলন, “বঠক 
আঙছ । আবম বাবাজবী মহারাজঙক বজজ্াসা করব । বতবন রবদ রাবজ হন, 
তাহঙল গডে বদঙয় গদব আর গসই গডে অনুসাঙর করঙবন ।”

বাবাজবী মহারাঙজর কাঙছ ব�ঙয় ববহারবীদাস বলঙলন, “বাবাজবী 
মহারাজ, একজন ভদ্র মবহলা (বয়স্ক ববধবা) এঙসঙছন, উবন বলঙছন 
তাঁর বাবড়ঙত আপবন একেু রাঙবন, উবন রান্া কঙর আপনাঙক গভা� 
লাব�ঙয় প্রসাদ গদঙবন । আপবন বক রাঙবন ?”

বাবাজবী মহারাজ বলঙলন, “বঠক আঙছ ।”
“বলঙত পারঙবন গকান বদন ?”
“তুবম গর গডে বদঙয় গদঙব, আবম গসই বদন রাব ।”
তেন ববহারবীদাস গডে বদঙয় বদঙলন । গসই বদন গহঁঙে গহঁঙে ব�ঙয় 

(আঙ�র কাঙল গতা গকান গরেন বছল না) তাঁরা ভদ্র মবহলার বাবড়ঙত 
উঠঙলন । ভদ্র মবহলা ববহারবীদাসঙক বলঙলন, “আমার রান্া হঙয়ঙছ । 
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আপবন গভা�ো লাব�ঙয় বদন ।” ববহারবীদাস গভা� লাব�ঙয় বদঙলন 
এবং মবহলাবে বলঙলন, “আপনারা বসুন, আবম প্রসাদ আপনাঙদর 
দুজনঙক গদব ।”

উবন কলাপাতায় প্রসাদ বদঙলন আর রা বদঙয়ঙছন বাবাজবী মহারাজ 
সব পাতা চুঙি গেঙয় ব�ঙয়বছঙলন । মবহলাবে ভাবঙলন, “বাবাজবী 
মহারাজঙক এত কষ্ কঙর বনমন্ত্রি করলাম... আমার ইচ্া বছল ওঁর 
একেু প্রসাদ গনব বকন্তু আবম গতা গদেবছ বাবাজবী মহারাজ বকছুই 
রােঙলন বন । বঠক আঙছ, আবম আরও বকছু ওঁঙক গদব !” ওই রকম 
মঙন মঙন ইচ্া কঙর উবন আর একেু গজার কঙর বদঙত গ�ঙলন বকন্তু 
বাবাজবী মহারাজ বলঙলন, “না, না, না ! বকছু লা�ঙব না ! আবম গিি 
কঙর বদবচ্, আর লা�ঙব না । আমার প্রসাদ পাওয়া হঙয় গ�ঙছ, আর 
পাব না ।” কথা না শুঙন মবহলা গজার কঙর বলঙলন, “না, একেু বনন, 
একেু বনন ।” গিঙি গজার কঙর আবার বকছু প্রসাদ বদঙয় বদঙলন—
সববজ, তরকাবর, অন্, প্রভৃবত । তেন বাবাজবী মহারাজ সব বিুঙত গপঙর 
মঙন অসন্তুষ্ হঙলন, “তুবম আমাঙক গজার কঙর োওয়াচ্ কারি তুবম 
বনঙজই প্রসাদ গপঙত চাও ! গতামার মঙনর কথা আবম বিুঙত গপঙরবছ ।” 
বাবাজবী মহারাজ কাউঙক বকছু না বঙল চুপচাপ রইঙলন আর তারপর 
কবী করঙলন ? পুনরায় ওই  মবহলা তাঁঙক রা বদঙলন বতবন আবার সব 
গেঙয় বনঙলন আর সব গেঙয় বনঙয় একবার কলাপাতাও গেঙয় বনঙলন ! 
মবহলাবে এো গদঙে ভাবঙলন, “হায় কপাল !” ববহারবীদাসও বলঙলন, 
“হায় কপাল ! প্রভুর এত কষ্ হল ! আবম আর গকান বদন এইরকম 
বনমন্ত্রি গনব না ।” বকন্তু বাবাজবী মহারাজ বকছু বঙলন বন ।

এইরকম বছঙলন শ্রীল জ�ন্াথদাস বাবাজবী মহারাজ । আর একো 
কথা আঙছ । রেন বাবাজবী মহারাজ ও ববহারবীদাস ওই মবহলার বাবড়র 
বদঙক রাস্া বদঙয় গহঁঙে রাবচ্ঙলন, তেন একবে ধনবী গলাক তাঁঙদর গদঙে 
ভাবঙলন, “উঃ, সাধুবে েুব �বরব—োবল পাঙয় চঙল রাঙচ্, কাপড় সব 
গছঁড়া… আবম তাঁঙক বকছু োকা বদঙয় গদই, তাহঙল বতবন অন্ততঃপঙক্ষ 
একো ভাল কাপড় বকনঙত পারঙবন ।” আসঙল ধনবী গলাকবের অহঙ্কার, 
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অবভমান বছল—তাঁর গবিবী োকার �রম বছল । তাই এো মঙন কঙর বতবন 
বাবাজবী মহারাজঙক বকছু োকা বদঙয় বদঙলন । বাবাজবী মহারাজ গস োকা 
বনঙয় আবার হাঁেঙত শুরু করঙলন । বকছু দরূ, বতন বকঙলাবমোঙরর মত, 
ব�ঙয় বতবন ববহারবীদাসঙক বলঙলন, “ববহারবীদাস, ব�ঙর চল ! গর বদক 
গথঙক এঙসছ গস বদঙক চলঙব ।” “গকন ঙর ?” “চল, তুবম গসোঙন চল ।”

গসই ধনবীর গলাঙকর বাবড়ঙত ব�ঙয় তাঁরা গদেঙলন, গলাকবে ছাঙদ 
বঙস বছঙলন । ববহারবীদাস তাঁঙক ডাকঙলন (বাবাজবী মহারাঙজর বয়স 
হঙয় আঙস্ আঙস্ কথা বলঙতন আর গজাঙর ডাকঙত পারঙতন না) ।

“বাব,ু বাবড়ঙত আঙছন আপবন ?” 
গলাকো ছাদ গথঙক বজজ্াসা করঙলন, “হ্যাঁ, আবছ । গকন ?”
“আপবন একেু বনঙচ আসুন ।”
“গকন ? কবী হল ?” 
“বাবাজবী মহারাজ আপনার সঙ্ কথা বলঙত চান”,—বলঙলন 

ববহারবীদাস ।
গলাকো বনঙচ ব�ঙয় ভাববছঙলন, “আমার মঙন হয়, বতবন আর 

বকছু চাইঙত এঙসঙছন । এইরকম অঙনকই কঙর—ওঙদর বকছু একবার 
বদঙল ওরা আবার মাঙস-মাঙস আসঙব !” বকন্তু বাবাজবী মহারাজ কবী 
করঙলন ? বতবন ওইোকাো গলাকঙক গ�রৎ বদঙয় বদঙলন । 

“এো কবী ?” গলাকো অবাক হঙয় গ�ঙলন—“প্রথঙম বনঙলন, 
আবার গ�রৎ বদঙচ্ন ?”

বাবাজবী মহারাজ তেন ববুিঙয় বদঙলন, “বাবা, গদে, এতগুঙলার 
োকার ভার আবম সহ্য করঙত পারবছ না । আবম রেন গহঁঙে গহঁঙে 
রাবচ্লাম, তেন আমার মঙন মঙন হবচ্ল গর, আবম এই োকা বদঙয় কবী 
বকনব, কবী করব, কবী হঙব—সব সময় এই োকার বচন্তা করবছলাম বঙল 
আর হবরনাম করঙত পারবছলাম না । বাবা, এই িাঙমলা আমার মাথায় 
আসঙছ, তুবম োকাো বনঙয় নাও ।”

গলাকো বিুঙত না গপঙর বলঙলন, “আবম লক্ষ লক্ষ োকার ভার 
সহ্য করঙত পাবর, আমার গকান বম্যাপার গনই আর আপবন কবী বলঙছন ?”
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“গতামার মাথা েুব বড়, তুবম সব বনঙত পার বকন্তু আমার মাথা 
গছাে, আবম এত িাঙমলা সহ্য করঙত পাবর না । বাবা, তুবম আমাঙক 
গরহাই দাও, োকাো বনঙয় নাও । আসবছ ।” োকা গ�রৎ বদঙয় বতবন 
চঙল গ�ঙলন ।

এইো চবষ্বতা আর এইভাঙব আমাঙদরও চবষ্বতা আসঙত 
হঙব । “আবম ত চবষ্ব এ ববুদ্ হইঙল অমাবন না হব আবম ।”

চবষ্ব ঠাকুর কৃপাময় । আমাঙদর অঙনক সময় ববিঙয়র অবভমান, 
কারও োকার অবভমান, ঘঙরর অবভমান, আবম গর চবষ্ব হঙয় 
ব�ঙয়বছ, আবম গর আচারম্মম্য হঙয় ব�ঙয়বছ—এই রকম অবভমান থাঙক । 
এই অবভমানো আমার কঙব রাঙব ? গসই অবভমানঙক আমাঙদর 
ছাড়ঙত হঙব । চবষ্ব ঠাকুঙরর কাঙছ এঙস তাঁঙক একোকা ছঁুঙড় বদঙল 
চবষ্বঙসবা হয় না । বনঙজ চবষ্ব না হঙয় চবষ্ব গসবা হঙব না । 

আবম গদঙেবছ গর অঙনঙকই শ্রীববষু্বপ্রয়াঙদববীর মবন্দঙরর বভতঙর 
ব�ঙয় মহাপ্রভুর শ্রীববগ্রঙহর সামঙন রান—বকছু দবক্ষিার বববনমঙয় পডি 
মহাপ্রভুর পাঙয়র পাদুকা সবাইঙক মাথায় গঠকঙছন আর বলঙছন গর, 
একবার মহাপ্রভুর কৃপা হঙয় গ�ল ! আসল কৃপা লাভ করা এত সহজ 
নয় । আর অঙনঙকই মবন্দঙর এঙস িবীঘ্র কঙর বভঙড়র মঙধম্য ধাক্া ধাক্া 
বদঙয় ঠাকুঙরর সামঙন রান—বভঙড়র মঙধম্য অঙনক বসবনয়ার চবষ্ব�ি 
আঙছ বকন্তু অঙনঙকই তাঁঙদর সামঙন ব�ঙয় ঠাকুরঙক প্রিাম কঙরন । 
আপনারা বক ভাবঙছন গর, ভ�বানঙক বপছন গথঙক প্রিাম করঙল  বতবন 
আপনাঙদরঙক গদেঙত পাঙবন না ? সমস্ চবষ্ব�ঙির মাথার উপঙর 
সামঙন ব�ঙয় প্রিাম করা দরকার গনই । চবষ্ব হঙত হঙল চদন্য আসঙত 
হঙব, সবহষু্তা আসঙত হঙব এবং অপরঙক সর্ান বদঙত বিেঙত হঙব ।

তাই চবষ্ব ঠাকুঙরর কাঙছ এঙস আমাঙদর অকপেভাঙব হৃদয় 
বদঙয় প্রাথ ম্মনা করঙত হঙব : “গহ চবষ্ব ঠাকুর ! তুবম আমাঙক কৃপা 
কর আবম গরন গতামার গসবা করঙত পাবর, গরন আবম সমস্ অবভমান 
গছঙড় বদঙয় গকান বদন গতামার গসবা অবধকার লাভ করব ।”

জয় শ্রীল জ�ন্াথদাস বাবাজবী মহারাজ বক জয়
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শ্রীসমদু্র�ড

শ্রীঙকালদ্বীপধাম পবরক্রমার বদ্তবীয় ভা� (পবচিম বদঙক) আমরা 
সাধারিভাঙব পবরক্রমার চতুথ ম্ম বদঙন কবর । প্রবত বছঙরর মত এই 
বছঙরও আমরা শ্রীগুরুপাদপঙদ্মর কপায় আমাঙদর পবরক্রমার গিি 
বদঙন শ্রীঙকালদ্বীঙপ আবার প্রঙবি কঙর এেন শ্রীসমদু্র�ঙড় এঙসবছ । 
এোঙন দ্ারকা ধাম ও �্াস�র বনতম্যকাল ববরাজ কঙরন ।

পরূ্ম্ম  রঙু� এই স্াঙন এক রাজা বসবাস করঙতন, তাঁর নাম বছল রাজা 
শ্রীসমদু্রঙসন । বড় রাজা হঙয়ও বতবন বড় কৃষ্ভক্ বছঙলন এবং সব সময় 
কৃঙষ্র বচন্তা করঙতন, তার ছাড়া বতবন বকছু জানঙতন না । এক বদন 
রাজম্য ববজয় করবার জন্য ভবীমঙসন এোঙন এঙসবছঙলন । এঙস ভবীমঙসন ও 
তাঁর চসন্য�ি সমদু্র�ড় বঘবরঙলন তব ুরাজা সমদু্রঙসন ববুদ্মান বছঙলন । 
বতবন জানঙলন গর, কৃষ্ পাডিগবর প্রভু ও পরম বনু্, তাই পাডিব�ি 
রবদ ববপঙদ পড়ঙবন, তাহঙল কৃষ্ বনচিয়ই তাঁঙদরঙক উদ্ার করবার 
জন্য আসঙবন । গসইজন্য রাজা ভাবঙলন, “রবদ আবম ভবীঙম ভয় গদোব, 
তাহঙল ভবীঙমর প্রাথ ম্মনা শুঙন ভ�বান্ আমার গদঙি আসঙবন । তেন এই 
দবীন-অধম দাস তাঁর দি ম্মন গপঙত পারঙব ।” সুতরাং ভ�বাঙনর বচন্তা 
করঙত করঙত রাজা তাঁর হাবত, গঘাড়া, চসন্য বনঙয় ভবীিি রদু্ আরম্ 
করঙলন । রদু্ করঙত করঙত গিি পরম্মন্ত রাজার উঙর্শ্ স�ল হঙয় 
ব�ঙয়বছল—ভবীম বড় ভয় গপঙয়বছঙলন । গকান উপায় না গদঙে ভবীম 
কৃঙষ্র চরঙি প্রাথ ম্মনা করঙত লা�ঙলন, “প্রভু তুবম আমাঙক রক্ষা কর ! 
আবম এই রদু্ জয় করঙত পারবছ না, হারাঙতও পারবছ না ! রবদ আবম 
গহঙর রাব, এত লর্া আবম সহ্য করঙত পারব না ।”

পাডিঙবর নাথ শ্রীকৃষ্ ভবীঙমর কান্াকাবে শুঙন বনঙজই রদু্ঙক্ষঙত্র 
এঙসবছঙলন । তেন একো অপরূ্ম্ম  ঘেনা হঙয়বছল—রাজা শ্রীসমদু্রঙসন 
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তেন শ্রীকৃঙষ্র সুন্দর সুঙিাবভত রূপ গদেঙত গপঙলন, বতবন ছাড়া 
ভ�বানঙক আর গকউ গদেঙত পারঙলন না । কৃঙষ্র রূপ গদেঙল 
গপ্রমাঙবঙি প্রায় মবূছম্মত হঙয় পঙড় রাজা ভ�বাঙনর কাঙছ প্রাথ ম্মনা 
করঙত লা�ঙলন, “গহ প্রভু, তুবম কৃষ্ জ�ন্াথ পবততপাবন পবতত 
গদবেয়া গমাঙর তব আ�মন ! সর্ম্ম  জ�ৎ গতামার গুি কবীর্ম্মন কঙর এবং 
গতামাঙক স্বচঙক্ষ গদেঙল আমার ইচ্া সম্পিূ ম্ম হঙয়ঙছ বকন্তু প্রভু আমার 
প্রবতজ্া বছল গর, রত পরম্মন্ত তুবম এই নবদ্বীপধাঙম না আসঙব, তত 
পরম্মন্ত আবম অন্যত্র গকান গদঙি রাব না  । গহ দয়াময় ! তুবম বক আমার 
প্রবতজ্া সম্পিূ ম্ম কঙরছ বকন্তু আমার �ঢ়ূ ইচ্া গর, তুবম গ�ৌরা্ রূপ 
আমাঙক দি ম্মন গদঙব ।” এই কথা বঙল রাজাঙক হঠাৎ কঙর তাঁর সামঙন 
প্রথম বনৃ্দাবঙনর রাধা-কৃষ্-লবীলা গদোঙলন আবার তারপর ‘রসরাজ-
মহাভাব’ গ�ৌরা্ মহাপ্রভুর বন�ঢ়ূ রূপ গদঙেঙছন । বনমাই ববশ্বম্র 
ভক্�ঙির সঙ্ গনঙচ গনঙচ মহাসঙ্কবীরতন করবছঙলন । বকছু ক্ষি পঙর  
ভ�বান্ অদৃশ্ হঙয়বছঙলন এবং সব বকছু আবার বস্র হঙয় গ�ল । রাজা 
ক্রন্দন করঙত লা�ঙলন । 

ইবতমঙধম্য ভবীমঙসন রাজার কান্াকাবে গদেঙল (এবং তার কারি 
বিুঙত না গপঙর গকননা বতবন ভা�বানঙক গদঙেবছঙলন না) অবাক 
হঙয় ভাবঙলন, রাজা ভয় গপঙয় ব�ঙয়ঙছন । ভবীম রদু্ আবার আরম্ 
করঙলন, এবার রাজা অনায়াঙস ভবীমঙক রদু্ জয় করঙত বদঙলন আর 
রাজার কর (োজনা) গপঙয় ভবীম েুবি হঙয় এোন গথঙক চঙল গ�ঙলন । 
ওই সময় গথঙক সমস্ জ�ৎ ভবীঙমর গুন মবহমা কঙরন তাঁঙক বদববিজয় 
নাঙম বঙল ডাঙক ।

এই সমদু্র�ড় শ্রীনবদ্বীপধাঙমর সবীমায় উপবস্ত আঙছ, এই স্াঙনর 
মবহমা স্বয়ং ব্রহ্মাও জাঙনন না । এক সময় সমদু্র এোঙন এঙস �্ঙদববীর 
কাঙছ আশ্রয় গ্রহি করঙল ভক্�ঙির গসবা করঙত লা�ঙলন । �্ঙদববী 
সমদু্রঙক বলঙলন, “প্রভু, অবত িবীঘ্রই আমার প্রভু এঙস গতামার তবীঙর 
থাকঙবন ।” সমদু্র উর্ঙর বলঙলন, “গহ গদববী ! আবম বকছু বলব ? 
িচবীনন্দন গ�ৌর হবর কেনও নবদ্বীপ গছঙড় গদন না । রবদও প্রভু বকছু 
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বদন ধঙর আমার তবীঙর থাকঙবন, বতবন আসঙল নদবীয়ায় অপ্রকেভাঙব 
সব সময় থাঙকন । সর্ম্ম  গবঙদ বঙল গর, মহাপ্রভুর বনতম্যলবীলা 
শ্রীনবদ্বীপধাঙম বনতম্যকাল ধঙর চলঙছ । গহ গদববী, আবম গতামার আশ্রয় 
লঙয় এোঙন থাকব ।” গসো বঙল সমদু্র নবদ্বীপধাঙম থাকঙলন এবং 
এেন পরম্মন্ত এোঙন এই সমদু্র�ঙড় বঙস গ�ৌরা্ মহাপ্রভুর বনতম্যলবীলার 
ধম্যান করঙছন ।

এই গুি-মবহমা শ্রীমবন্তম্যানন্দ প্রভু শ্রীল জবীব গ�াস্বামবী প্রভুঙক বঙল 
বদঙয়বছঙলন এবং আমরা এসব কথা শ্রীল ভবক্ববঙনাদ ঠাকুঙরর কৃপায় 
শ্রীনবদ্বীপধাম মাহাঙত্ম্য গদেঙত পাই । গসো আমাঙদর পরম গসৌভা�ম্য ।

জয় শ্রীসমদু্র�ড় বক জয়
শ্রীনবদ্বীপধাম পবরক্রমা বক জয়

শ্রীনবদ্বীপধাম পবরক্রমা পালনকারবী ভক্বনৃ্দ বক জয়
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শ্রীচাঁপাহাক্ট

শ্রীগুরুপাদপঙদ্মর কৃপায় আমরা শ্রীসমদু্র�ড় গথঙক এব�ঙয় ব�ঙয় এই 
অবত মঙনারম স্াঙন এঙসবছ—এো হঙচ্ শ্রীবদ্জ-বাবিনাথ প্রভুর প্রবতবষ্ত 
শ্রীশ্রীঙ�ৌর�দাধর মবন্দর । মহাপ্রভুর সময় শুধু বতন জায়�ায় মহাপ্রভুর 
ববগ্রহ প্রবতষ্া বছল—চাঁপাহাবেঙত শ্রীবদ্জ-বাবিনাথ প্রভুর শ্রীঙ�ৌর�দাধর 
গসববত ববগ্রহ, কালনায় শ্রীঙ�ৌরবীদাস পবডিঙতর শ্রীঙ�ৌর-বনতম্যানন্দ গসববত 
ববগ্রহ এবং শ্রীববষু্বপ্রয়াঙদববীর ধাঙমশ্বর মহাপ্রভু গসববত ববগ্রহ । পাঁচি 
বছঙরর উপঙর এই বতনো ববগ্রহ শ্রীনবদ্বীপধাঙম ববরাজ কঙর । 

রেন শ্রীনবদ্বীপধাম পবরক্রমা করঙত করঙত শ্রীমবন্তম্যানন্দ প্রভু 
শ্রীল জবীব গ�াস্বামবী প্রভুর সঙ্ এোঙন এঙস বতবন তাঁঙক এই স্াঙনর 
মবহমা বি ম্মনা কঙরবছঙলন :

আঙ�র রঙু� এই স্াঙন েবদরবন বছল । এই সুন্দর চম্পক-বঙন 
চম্পকলতা সেবী চম্পক �ল তুঙল বনঙয় মালা করঙতন । এই মালা বদঙয় 
রাধা-কৃঙষ্র বনতম্য গসবা করঙতন । রেন কবল র�ু এল, তেন মাবল�ি 
এই চম্পক-বঙন এঙস �ুল সংগ্রহ করঙত লা�ঙলন—একেু পাঙি হট্ 
স্াপন করঙল তারা চম্পক �ুল গসোঙন বববক্র করঙতন । গসইজন্য এই 
স্াঙনর নাম হঙয়বছল শ্রীচম্পকহট্ বা চাঁপাহাবে ।

প্রচুর বছর আঙ� গর সময় শ্রীলক্ষিঙসন শ্রীনবদ্বীপধাঙম 
(নবদয়ায়) রাজা বছঙলন, গস সময় তাঁর প্রজার মঙধম্য একজন জয়ঙদব 
গ�াস্বামবী নাঙম এোঙন বাস করঙতন । জয়ঙদব গ�াস্বামবীর কুবের বছল 
বল্ালদবীবঘম্মকাকঙূল (�্ান�ঙর, মায়াপুঙর), বতবন গসোঙন তাঁর 
সহধবমম্মিবী পদ্মাবতবীর সঙ্ বাস করঙতন । বড় কবব হঙয় বতবন এই 
শ্রীনবদ্বীপধাঙম অঙনর কববতা রচনা কঙরবছঙলন । তাঁর মঙধম্য তাঁর 
রবচত শ্রী�বীতঙ�াববন্দ ও দি-অবতার গস্াত্র কববতা অতম্যন্ত প্রবসদ্ ।
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অঙনঙকই এই চাঁপাহাবেঙত এঙস শ্রীজয়ঙদব গ�াস্বামবীর কথা স্মরি 
করঙত তাঁর �বীতঙ�াববন্দ কবীর্ম্মন কঙরন বকন্তু আমরা গসো কেনও কবর 
না । আমরা �বীতঙ�াববঙন্দর “গদবহ পদপল্বমদুারম্” গ্াক ও জয়ঙদব-
পদ্মাবতবীর কথা ববল বকন্তু ওই জয়ঙদঙবর ববরঙহর কথা কাঙক বলব, 
কাঙক শুনাব ? গক গসো বিুঙত পারঙব, বলনু ?

আসঙল জয়ঙদব গ�াস্বামবী �বীতঙ�াববন্দ রচনা করঙত আরম্ 
কঙরবছঙলন অন্য জায়�ায় নবদ্বীঙপ বকন্তু ওোঙন বতবন তাঙক 
গিি করঙত পারঙলন না । পঙর বতবন এই চাঁপাহাবেঙত এঙস 
�বীতঙ�াববন্দঙক গিি কঙরবছঙলন । 

এক বদন চাঁপাহাবেঙত বঙস �বীতঙ�াববন্দ রচনা করঙত ব�ঙয় বতবন 
ভুঙল ব�ঙয়ঙছন পঙরর লাইনো কবী হঙব । মঙন বকছু রােল না । গ্াকো 
বলেঙত না গপঙর বতবন পদ্মাবতবীঙদববীঙক বলঙলন, “আবম �্ায় স্ান 
করঙত রাবচ্, আমার জন্য প্রসাদ বম্যবস্া কঙর রাে ।”

বকছু ক্ষি পর স্বয়ং ভ�বান্ শ্রীকৃষ্ গসোঙন জয়ঙদব গ�াস্বামবী 
গসঙজ চঙল এঙস বলঙলন, “পদ্মাবতবী, প্রসাদ হঙয়ঙছ ?”

“হ্যাঁ, তুবম বঙলছ স্ান করঙল এঙস প্রসাদ পাঙব—প্রসাদো গপঙয় নাও ।”
প্রসাদ গপঙল তেন বতবন কবী করঙলন ? জয়ঙদব গ�াস্বামবী গরোঙন 

বঙস �বীতঙ�াববন্দ রচনা করবছঙলন, ভ�বান্ গসই ঘঙর ঢুঙক ব�ঙয় 
�বীতঙ�াববঙন্দর গ্াকো গিি করঙলন আর তারপর ঘর গথঙক গববরঙয় 
চঙল গ�ঙলন ।

একেু পঙর আসল জয়ঙদব গ�াস্বামবী বাবড় এঙস বলঙলন, 
“পদ্মাবতবী, আমার প্রসাদ গকাথায় ?”

পদ্মাবতবী গদববী অবাক হঙয় বলঙলন, “কবী বলছ ? তুবম গতা এই মাত্র 
প্রসাদ গপঙয় আবার ঘঙর ঢুকঙল । ঢুঙক তুবম কবী গলো বলবে কঙরছ ?”

জয়ঙদব গ�াস্বামবী বকছু বিুঙত পারঙলন না, বলঙলন, “গস কবী ? 
আবম ত আবস বন এেনই !” 

তেন ঘঙরর মঙধম্য ব�ঙয় বতবন গদেঙত গপঙলন গর, ওই গলো 
“গদবহ পদপল্বমদুারম্” (“গতামার শ্রীচরিকমল আমার মস্ঙক ববন্যস্ 
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কর”) গসোঙন পঙড় আঙছ । এই কথা ভ�বান্ বনঙজ এঙস বলঙে বদঙয় 
চঙল গ�ঙলন । রাধারািবীর সম্বঙন্ বক বলেঙত হঙব—কৃষ্ বনঙজই 
গসইো বলঙে বদঙয়ঙছন ! গর জয়ঙদঙবরও বলেঙত সাহস বছল না, গসো 
কৃষ্ বনঙজ এঙস বলঙে বদঙয়ঙছন ।

আবার রেন বতবন দি-অবতার গস্াত্র রচনা কঙরবছঙলন, তেন 
ত রাজা শ্রীলক্ষিঙসন পঙড় েুব আনবন্দত হঙয় একজনঙক বজজ্াসা 
করঙলন, “এই কববতা কার ? গক এো বলঙেঙছন ?” গলাকবে রাজাঙক 
বলঙলন গর, কববতাো জয়ঙদব গ�াস্বামবী রচনা কঙরবছঙলন । উঙর্বজত 
হঙয় রাজা জয়ঙদব গ�াস্বামবীর সঙ্ সাক্ষাৎ করার ইচ্া করঙলন । 

এক রাঙত্র রাজা গ�াপঙন জয়ঙদব গ�াস্বামবীর কুবের েুঙঁজ গবর কঙর 
বভকু্ষক চবষ্ঙবর গপািাক পঙর গসোঙন এঙস হাবজর হঙলন । জয়ঙদব 
গ�াস্বামবী বিুঙত গপঙরবছঙলন গর, বতবন রাজা বছঙলন বকন্তু তাঁঙক বকছু 
প্রথম বলঙলন না । বকছু ক্ষি পর রাজা তাঁর পবরচয় বদঙয় জয়ঙদব 
গ�াস্বামবীঙক তাঁর বাবড়ঙত বনমন্ত্রি করঙলন । ববরক্ হঙয় জয়ঙদব তাঁর 
বনমন্ত্রি স্ববীকার করঙলন না ।

জয়ঙদব গ�াস্বামবী বলঙলন, “আবম ববিয়বীর �ঙৃহ গরঙত চাই না ! 
রবদ তুবম ভাবছ আবম গতামার প্রজা, তাই তুবম আমাঙক আজ্া বদঙত 
পার, তাহঙল আবম গতামার গদি গছঙড় বদঙয় অন্য জায়�ায় রাব । 
ববিয়বীর স্ কেনও ম্ল আনঙব না । বরং আবম নবীলাচঙল রাব ।”

 তাঁর কথা শুঙন রাজা আকুল হঙয় বলঙলন, “দয়া কর নবদ্বীপ 
গছঙড় রাও না ! প্রভু, তুবম রবদ এোঙন আর থাকঙত চাও না, তাহঙল 
�্ার অপর তবীঙর একো গছাট্ কুবের চাঁপাহাবে গ্রাঙম আঙছ—কৃপা 
কর তুবম গসোঙন বাস করঙত পার । আবম গতামাঙক কথা বদবচ্, আবম 
গতামার আঙদি ছাড়া গসোঙন রাব না । রত পরম্মন্ত তুবম আমাঙক 
ডাকঙব না, তত পরম্মন্ত আবম গতামার চরঙির দি ম্মন পাব না ।”

রাজার চদন্য গদঙে তাঁর গকামল কথা শুঙন জয়ঙদব গ�াস্বামবী 
বলঙলন, “তাই হঙব । ববিয়বী রাজা হঙয়ও তুবম তব ু কৃষ্ভক্ । গতামার 
গকান সংসাঙরর প্রবত আসবক্ গনই । আবম গতামাঙক ববিয়বী বঙল 

শ্রীঙকালদ্বীপ  •  শ্রীচাঁপাহাবে            ৩২৯



গডঙকবছ পরবীক্ষা করবার জন্য বকন্তু গতামার অহংকার গনই—তুবম এো 
শুঙন আমার কথা চুপ কঙর সহ্য কঙরছ । গসইজন্য আবম বিুঙত পাবর 
গর, তুবম কৃষ্ ভক্ । আবম গতামার প্রস্াব গ্রহি কঙরবছ—চাঁপাহাবেঙত 
ব�ঙয় থাকব আর তুবম সমস্ বাদিাহবী ঐশ্বরম্ম গছঙড় বদঙয় আমার কাঙছ 
গ�াপঙন আসঙত পাঙরা । আমার গকান আপবর্ গনই ।”

তেন রাজা চাঁপাহাবেঙত গছাট্ কুবের বনমম্ম াি কঙর বদঙলন এবং 
জয়ঙদব গ�াস্বামবী গসোঙন বঙস ভজন করঙতন । 

প্রবত বদন পদ্মাবতবীঙদববী অঙনক চম্পক �ুল তুঙল জয়ঙদব 
গ�াস্বামবীঙক বদঙতন । বতবন ওই �ুল বদঙয় ভ�বাঙনর পজূা করঙতন । 
এক বদন ভ�বান্ শ্রীকৃষ্ দয়া কঙর জয়ঙদব গ�াস্বামবী ও পদ্মাবতবীঙদববীর 
সর্ঙুে এঙস বনঙজর গজম্যাবতমম্ময় চম্পকবি ম্ম রূঙপ দি ম্মন প্রদান করঙলন । 
এই অপরূ্ম্ম  রূপ গদঙে কাঁদঙত কাঁদঙত জয়ঙদব গ�াস্বামবী ও পদ্মাবতবীঙদববী 
একবার অজ্ান হঙয় পড়ঙলন । দুজন ভক্ঙক গকাঙল বনঙয় ভ�বান্ 
গ�ৌরা্ মহাপ্রভু বলঙলন, “গতামরা উভয় আমার বপ্রয় ভক্ । অবত 
িবীঘ্রই আবম এই নবদ্বীঙপ িচবী�ঙভম্ম  অবতবীি ম্ম হব । আবম হবরনাম 
ববতরি কঙর সর্ম্ম  পবৃথববী বনস্ার করব আর চবর্ি বছর বয়ঙস সন্ম্যাস 
গ্রহি কঙর নবীলাচঙল বাস করব । গসোঙন ব�ঙয় ভঙক্র ঐকাবন্তক 
ভাব আস্বাদন কঙর আবম ববঙিিভাঙব গতামার রবচত শ্রী�বীতঙ�াববন্দ 
ভক্�ঙির সঙ্ রসাস্বাদন করব । গতামরা আমার েুব বপ্রয় ভক্ হঙয় 
গদহ তম্যা� করবার পর এই বচন্ময় শ্রীনবদ্বীপধাঙম আসঙব । বকন্তু এেন 
গতামরা কাজ কর—গতামরা দুজন নবীলাচঙল রাও, গসোঙন ব�ঙয় 
শ্রীজ�ন্াথঙদঙবর গসবা করঙল গতামরা গপ্রম লাভ করঙব ।”

এো বঙল মহাপ্রভু অদৃশ্ হঙয় পড়ঙলন । ভ�বানঙক আর গদেঙত 
না গপঙর জয়ঙদব ও পদ্মাবতবী ক্রন্দন করঙত লা�ঙলন । ববরঙহর জ্ালায় 
পবীবড়ত হঙয় পঙড় তাঁরা ববলাপ করঙলন, “হায় হায় ! আমাঙদর এেন 
কবী হঙব ? প্রভুঙক গদেঙত না গপঙর বক কঙর আমরা গবঁঙচ থাকব ? 
তদুপবর বক কঙর আমরা এই নবদ্বীপ গছঙড় বদঙয় নবীলাচঙল চঙল রাব ? 
আমাঙদর বনচিয়ই গকান অপরাধ হঙয়ঙছ ! আমরা রবদ পাবে বা 
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পশুর মত জন্ম গ্রহি করব, গসোই এর চাইঙত ভাঙলা হঙব ! আমরা 
প্রাি ছাড়ঙত পাবর বকন্তু নবদ্বীপধাম কেনও ছাড়ঙত পারব না ! গহ 
ভ�বান ! দয়া কর তুবম আমাঙদরঙক এোঙন গতামার শ্রীচরঙি রাে !” 

এভাঙব কাঁদঙত কাঁদঙত তাঁরা হঠাৎ কঙর আকাি গথঙক বদবম্যবািবী 
শুনঙত গপঙলন, “গতামরা দুঃে কর না । নবীলাচঙল ব�ঙয় আমার কথা 
মঙন রাে । গতামরা আঙ� নবীলাচঙল গরঙত মঙন করঙল, তাই জ�ন্াথ 
গতামাঙদর ইচ্া পিূ ম্ম কঙরঙছন । বতবন গতামাঙদর সাক্ষাৎ করঙত 
চান, গতামরা তাঁর কাঙছ ব�ঙয় তাঁঙক েুবি কর । আর রেন গতামরা 
রথাসমঙয় গদহ তম্যা� করঙব, তেন গতামরা আবার এই নবদ্বীঙপ ব�ঙর 
এঙস এোঙন বনতম্যকাল থাকঙব ।”

এই বদবম্যবািবী শুঙন এবং ভ�বাঙনর আঙদি উঙপক্ষা করঙত না 
গপঙর জয়ঙদব গ�াস্বামবী ও পদ্মাবতবীগদববী গদবর না কঙর চঙল গ�ঙলন 
নবীলাচঙল । হাঁেঙত শুরু করঙল তাঁরা মাঙি মাঙি বপছঙন ব�ঙর 
নবদ্বীঙপর বদঙক তাবকঙয় আবার ক্রন্দন শুরু করঙলন । দরূ গথঙক তাঁরা 
নবদ্বীপবাসবী�িঙক দুঃে কঙর বলঙলন, “গতামরা আমাঙদর দুজঙনর 
প্রবত কৃপা কর ! আমাঙদর অপরাধ ক্ষমা কর ।” গহঁঙে গহঁঙে তাঁরা সব 
সময় বপছঙন ব�ঙর বপ্রয় নবদ্বীপধাঙমর বদঙক তাবকঙয় থাকঙতন । রেন 
তাঁরা নবদ্বীপ আর গদেঙত পারঙলন না, তেন তাঁরা ক্রন্দন করঙত 
করঙত গ�ৌড়ঙদি পার কঙর বকছু বদন পঙর নবীলাচঙল এঙসবছঙলন । 
জ�ন্াথঙদঙবর দি ম্মন গপঙয় তাঁরা  আবার প্রাি গপঙয়ঙছন । 

গসো হঙচ্ জয়ঙদব গ�াস্বামবীর কথা । এই চাঁপাহাবে গ্রাম একো 
উঁচু জায়�ায় আঙছ—শ্রীমবন্তম্যানন্দ প্রভু শ্রীল জবীব গ�াস্বামবী প্রভুঙক 
বলঙলন গর, এই স্াঙন জয়ঙদব গ�াস্বামবীর কুবের উপবস্ত আঙছ ।

আর একো কথা হঙচ্ বদ্জ-বািবীনাঙথর সম্বঙন্ । দ্াপররঙু� 
(কৃষ্লবীলায়) বদ্জ-বাবিনাথ প্রভু কৃঙষ্র সাঙথ লবীলা করঙতন—বতবন 
কামঙলো নামক একজন গ�াপবী বছঙলন । 

তার আঙ� সতম্যরঙু� একজন ব্রাহ্মি এোঙন বাস করঙতন । ওই 
ব্রাহ্মি প্রবত বদন এই চাঁপা বা�াঙন আসঙতন এবং চাঁপা �ুল তুঙল 

শ্রীঙকালদ্বীপ  •  শ্রীচাঁপাহাবে            ৩৩১



বদঙয় রাধাঙ�াববঙন্দর গসবা করঙতন । ভক্বৎসল ভ�বান্ তেন কবী 
কঙরঙছন ? আসঙল ভ�বানঙক সন্তুষ্ করবার জন্য ভাঙলা দামবী 
োবাঙরর দরকার গনই—ভ�বান্ বঙলন, “আমাঙক গকউ রবদ এক 
গ�াঁো �্া-জল আর তুলসবী-পাতা বদঙয় আমার পজূা কঙর আবম েুব 
েুবি হঙয় রাই ।” তাই গসই ব্রাহ্মি গর �ুল বদঙয় গসবা করঙতন, তাঙত 
ভ�বান্ েুব সন্তুষ্ হঙয়বছঙলন । এক বদন রেন ওই ব্রাহ্মি অর্ম্ম ন-ধম্যান 
করবছঙলন, তেন কৃঙষ্র ইচ্া বছল তাঁর সামঙন বনঙজর রূপ প্রকাি 
করঙত, বতবন ভাবঙলন “এই ব্রাহ্মি আমার এত গসবা কঙরঙছন, আবম 
তাঁঙক একেু দি ম্মন গদব ।” রেন ব্রাহ্মি ইষ্ঙদঙবর শ্ামসুন্দরঙদঙবর 
ধম্যান করবছঙলন তেন কৃষ্ তাঁঙক চাঁপা-দুম্যবতর রূঙপ (গ�ৌরসুন্দঙরর 
রূঙপ) দি ম্মন বদঙয়বছঙলন । 

ভ�বান্ বলঙলন, “তুবম গর রূঙপ আমাঙক এেন গদেছ, গসই রূঙপ 
আবম কবলরঙু� অবতবীি ম্ম হইব ।” এই কথা বঙল মহাপ্রভু অদৃশ্ হঙয় 
পড়ঙলন । ব্রাহ্মি তেন সব সময় দুঃে কঙর ভাবঙত থাকঙলন, “প্রভু, 
আবম কত বদন বাঁচব ? আবম কবলর�ু পরম্মন্ত থাকব বক না ?”

তাঁর মঙনর কথা শুঙন ভ�বান্ অন্য বদন এবার স্বঙনে তাঁর কাঙছ 
এঙস বলঙলন, “তুবম গবঙঘার হঙয় রাও না, ক্রন্দন কর না ! আবম কবল 
রঙু� িচবীমাতা ও জ�ন্াথ বমঙশ্রর বাবড়ঙত আসব । তেন তুবমও এই 
চাঁপাহাবে-গ্রাঙম আববভ ূম্মত হইঙব ।”

তারপর ওই ব্রাহ্মি এই কবলরঙু� বদ্জ-বাবিনাথরূঙপ আববভ ূম্মত 
হঙলন । এই বদ্জ-বািবীনাথ প্রভু শ্রীঙ�ৌর�দাধঙরর ববগ্রহ প্রবতষ্া 
কঙরবছঙলন । বকছু বদন পর ওর গসবা আঙস্ আঙস্ বন্ন হঙয় 
ব�ঙয়বছল—প্রায় একি বছর আঙ� জ�দ্গুরু শ্রীল প্রভুপাদ ভবক্বসদ্ান্ত 
সরস্বতবী ঠাকুর এই ববগ্রঙহর গসবা ভার বনঙয়বছঙলন এবং ওই সময় গথঙক 
এই মবন্দঙর গসবা রথারথভাঙব চলঙছ । এই মবন্দঙরর প্রকাঙির ইবতহাস 
আমরা শ্রীঙ�ৌড়বীয়মঙঠর ‘সরস্বতবী-জয়শ্রী’ গ্রঙন্থ গদেঙত পাই । বনঙনে 
আমরা জ�ঙতর ম্ঙলর জন্য গসই প্রবন্ো উদৃ্বত কবর ।

জয় শ্রীচাঁপাহাবে বক জয় । জয় শ্রীশ্রীঙ�ৌর�দাধর বক জয়
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শ্রীল রেভুপাদ �রৃ্ম্ম� চাঁপাহাক্টজত শ্রীজ�ৌর-�দাধজরর 
লুপ্ত-গসবা-উদ্ধার

বর্ম্মমান সময় হইঙত ন ূম্যনাবধক চাবর িত বৎসর পঙূর্ম্ম  শ্রীমন্মহাপ্রভুর 
পািম্মদ শ্রীমৎ �দাধর পবডিত গ�াস্বামবী প্রভুর বিষ্য বদ্জ-বািবীনাথ ব্রহ্মচারবী 
মহািয় বদ্ম্ম মান গজলার অন্ত� ম্মত বর্ম্মমান সমদু্র�ড় ডাকঘঙরর বনকেবর্্তী 
চম্পহট্ বা চাঁপাহাবে-গ্রাঙম শ্রীঙ�ৌর-�দাধর-শ্রীববগ্রঙহর গসবা প্রকাি 
কঙরন । শ্রীল প্রভুপাদ গর বৎসর (�াল্গুন, ১৩২৬ ; মার্ম্ম , ১৯২০) 
শ্রীনবদ্বীপধাম-পবরক্রমার প্রথম পুনঃ প্রবর্ম্মন কঙরন, গসই বৎসর 
চাবরবদন মাত্র পবরক্রমা হইয়াবছল ; বকন্তু রাহাঙত পর বৎসঙর সকঙল 
নবদ্বীঙপর সমস্ স্ান পবরক্রমা কবরঙত পাঙরন, গসই অবভপ্রাঙয় শ্রীল 
প্রভুপাদ পবরক্রমার পথ-সমহূ আববষ্াঙরর জন্য ঋতুদ্বীঙপর অন্ত� ম্মত 
চম্পহঙট্ কএকজন ভঙক্র সবহত উপবস্ত হইয়াবছঙলন । তেন বদ্জ-
বািবীনাঙথর প্রবতবষ্ত প্রাচবীন চাবরিত বৎসঙরর গসবা ও মবন্দঙরর দুর্ম্ম িা 
গদবেয়া শ্রীল প্রভুপাঙদর হৃদয় রৎপঙরানাবস্ বম্যবথত হয় ।

প্রমািাকার শ্রীঙ�ৌর-�দাধঙরর শ্রীম ূবর্ম্ম  পবরতম্যক্ ও অনাবতৃভাঙব 
গসবাববহবীন হইয়া অবস্ান কবরঙতবছঙলন । চতুবর্ম্ম ঙক সপ ম্ম, বিবা, বম্যঘ্র, 
কুকু্র প্রভৃবত জন্তুর সাম্রাজম্য স্াবপত হইয়াবছল । সাধম্য বক গর, দুঙভম্মদ্ 
জ্ল গভদ কবরয়া গকহ গসোঙন প্রঙবি কঙর ! জহনক মৎযে-মাংসািবী 
�হৃস্ ব্রাহ্মি গসবাইত হয় ত’ গকান বদন তাঁহার অবসর ও ইচ্া 
হইঙল বদবাঙলাঙকর সময় শ্রীববগ্রহঙক বকছু মবুড় বা বচড়া গভা� বদঙয় 
রাইঙতন ! গর-স্াঙন একবদন শ্রীজয়ঙদব “মধুর গকামলকান্ত পদাবলবী” 
�ান কবরয়াবছঙলন—গর-স্াঙন একবদন ব্রহ্মা-বিবাবদর আকাবঙ্কত 
শ্রীঙ�ৌরপদাঙ্ক রঙজাবভঙিক কবরয়াঙছন—গর-স্াঙন একবদন বদ্জ-
বািবীনাথ শ্রী�দাধরপবডিত গ�াস্বামবীর গুি �ান কবরঙত কবরঙত ভুবন-
ম্ল ববধান কবরঙতন, গসই স্াঙনর এই প্রকার দুর্ম্ম িা গদবেঙয় প্রভুপাদ 
অশ্রুসম্বরি কবরঙত পাঙরন নাই ।

শ্রীল প্রভুপাদ চম্পহট্ হইঙত প্রতম্যাবর্ম্মন কবরয়া 
শ্রীঙ�ৌরজঙন্মাৎসঙবর পর কবলকাতা-শ্রীঙ�ৌড়বীয়মঙঠ আ�মন কবরয়াই 
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বত্রদবডিস্বামবী শ্রীমদ্ ভবক্ববঙবক ভারতবী মহারাজ প্রমেু কএকজন 
প্রচারকঙক চাঁপাহাবেঙত গপ্ররি কঙরন । তাঁহারা সমদু্র�ড়-গষ্িন 
হইঙত বতন মাইল পদব্রঙজ �মন কবরয়া গবলা বদ্প্রহঙর চাঁপাহাবেঙত 
গপৌঁঙছন এবং গলাঙকর বনকে বজজ্াসা কবরঙত কবরঙত জ্ঙলর বভতর 
বদয়া অঙনক কঙষ্ বদ্জ-বািবীনাঙথর প্রাচবীন গসবার স্াঙন উপনবীত 
হন । তাঁহারা বহুকাঙলর পুরাতন জবীি ম্ম-িবীি ম্ম দুইবে পরূ্ম্ম াবভমেূবী 
ইষ্ক-বনবর্ম্ম ত �হৃ এবং উহার উর্ঙরর ঘঙর প্রমািাকার শ্রীমবূর্ম্ম -
দ্য় দি ম্মন কবরঙলন । শ্রীল প্রভুপাদ বকছুবদন পঙূর্ম্ম  এই শ্রীমবূর্ম্মর�ুল 
দি ম্মন কবরয়াই “শ্রীঙ�ৌর-�দাধর-শ্রীমবূর্ম্ম ” ববলয়া জানাইয়াবছঙলন । 
শ্রীববগ্রঙহর �হৃবে গপাকা-মাকঙড়র রাজঙত্ব পবরিত ও ‘িুঙল’র দ্ারা 
পবরপিূ ম্ম বছল । আর পাঙশ্বম্মর �ঙৃহ কতগুবল পবরতম্যক্ মদৃ্ভ াডি এবং 
বারান্দায় মৎঙযের বহুকাল-সবঞ্চত িক্রাবি (আঁইি-সমহূ) স্পূাকৃত 
হইয়া রবহয়াবছল । শুবনঙত পাওয়া গ�ল, মাম�াবছ-গ্রাঙমর জহনক 
অবধবাসবী গসবাইত সতিাঙহ দুই একবদন বকছু বচড়া, মবুড় লইয়া তথায় 
আঙসন এবং ঠাকুঙরর নাম-মাত্র গভা� লা�ান । গর-বদন বতবন এই 
উঙর্ঙশ্ আবসয়া থাঙকন, গস-বদন পাঙশ্বম্মর �ঙৃহ মৎযোবদ রন্ন কবরয়া 
বন-গভাজন কবরয়া রান !

শ্রীমদ্ ভারতবী মহারাজ এবং তাঁহার স্বী অতুল বাব ু চাঁপাহাবে 
ও সমদু্র�ঙড়র বববিষ্ ভদ্রমঙহাদয়�ঙির সবহত সাক্ষাৎ কবরয়া বদ্জ-
বািবীনাঙথর গসই প্রাচবীন গসবা উদ্াঙরর কথা জানাইঙল ঐ বদবস সন্ম্যায় 
গ্রাঙমর বববিষ্ বম্যবক্�ি শ্রীঙ�ৌর-�দাধঙরর স্াঙনর সংলগ্ন জহনক বদৃ্ 
ব্রাহ্মঙির �ঙৃহ আবসয়া উপবস্ত হইঙলন । শ্রীমদ্ ভারতবী মহারাঙজর 
মঙুে শ্রীল প্রভুপাঙদর দ্ারা ঐ গসবা-উদ্াঙরর প্রস্াব শ্রবি কবরয়া 
তাঁহারা সকঙলই ববঙিি আনবন্দত হইঙলন এবং গসই সভায় আ�ত 
পরূ্ম্ম  গসবাইত ও গ্রামবাসবী সকঙলই শ্রীশ্রীঙ�ৌর-�দাধঙরর গসবাভার 
এবং গসবার রাবতবীয় উপকরি গরবজব্রি-দবলল-গরাঙ� শ্রীহচতন্যমঙঠর 
অবধকাঙর প্রদান কবরবার বম্যবস্া কবরঙলন । ইহার পরবদন শ্রীপাদ 
ভারতবী মহারাজ বহুকাল অনাদৃতভাঙব পবরতম্যক্ শ্রীঙ�ৌর-�দাধর-
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শ্রীববগ্রহদ্ঙয়র শ্রীঅ্ স্বহঙস্ মার্ম্ম ন কবরঙলন এবং তাঁহাবদ�ঙক নতূন 
বস্ত্র পরাইয়া নানাববধ উর্ম চনঙবদ্ গভা� বদঙলন । তেন হইঙতই শ্রীল 
প্রভুপাঙদর বনঙর্ম্ম িানুসাঙর শ্রীহচতন্যমঙঠর গসবক�ঙির দ্ারা রথািাস্ত্র 
শ্রীঙ�ৌর-�দাধঙরর গসবা চবলঙতঙছ ।

শ্রীল প্রভুপাঙদর আঙদঙি ও ইচ্াক্রঙম শ্রীপাদ ভারতবী মহারাজ 
পুনরায় দুইজন ব্রহ্মচারবীর সবহত চাঁপাহাবেঙত অবস্ান-পরূ্ম্ম ক গ্রাঙমর 
বালক ও কৃিাি�ঙির দ্ারা এই স্াঙনর জ্ল পবরষ্ার করাইয়াবছঙলন 
এবং ঠাকুর-বাড়বীর সবীমানায় অববস্ত মাবের গদওয়ালরকু্ ছাউনবী-
ববহবীন েঙড়র ঘরবে সংস্কার কবরয়া তথায় পাঠ, কবীর্ম্মন ও পাশ্বম্মবর্্তী 
গ্রামসমঙূহ শ্রীহচতন্যবািবী প্রচার কবরঙত থাঙকন । ক্রঙম ক্রঙম এই 
গসবার উন্বত হইঙত থাবকল । গসবার আরও ঔজ্জ্বঙলম্যর জন্য শ্রীল 
প্রভুপাদ শ্রীহচতন্যমঙঠর অন্যতম রোবষ্ আচারম্মম্য শ্রীপাদ পরমানন্দ 
ব্রহ্মচারবী ববদ্ারত্ন প্রভুঙক তথায় বনরকু্ কবরঙলন । প্রভুপাঙদর আঙদঙি 
শ্রীহচতন্যমঙঠর বববিষ্ গসবকরূঙপ শ্রীপাদ পরমানন্দ প্রভু চাঁপাহাবের 
গসবার ববঙিি ঔজ্জ্বলম্য প্রকাি কবরয়াঙছন । ভক্নয়নমঙনাবভরাম 
শ্রীঙ�ৌর-�দাধঙরর শ্রীমবূর্ম্ম  ও গসবাপাবরপােম্য-দি ম্মঙন গকবল গর 
গ্রামবাসবী সকঙলই পরমানন্দ লাভ কবরঙলন, তাহা নঙহ, ববশ্ববাসবী 
পবরক্রমাকারবী ভক্�িও গসই গসবার ঔজ্জ্বলম্য দি ম্মন কবরয়া এবং উক্ 
গসবায় গরা�দান কবরয়া পাবরয়া ভক্ুম্যন্মেুবী সুকৃবত সঞ্চয় কবরঙলন ।

তৃতবীয়বার নবদ্বীপ-পবরক্রমাকাঙল (বা্ালা ১৩২৮ সাঙলর 
২৫গি �াল্গুন, একাদিবী বতবথ বদবস) ভক্�ি শ্রীল প্রভুপাঙদর 
অনু�মঙন এই স্াঙন উপবস্ত হইয়াবছঙলন । তেন প্রভুপাঙদর আঙদঙি 
পবরক্রমাকারবী�ঙির থাবকবার অঙনকগুবল সামবয়ক ববশ্রামা�ার বনবর্ম্ম ত 
হয় । এোঙন প্রচারক�ি দুই বদন অবস্ান কবরয়া অন� ম্মল হবরকবীর্ম্মন ও 
পাঠ, বক্তৃতাবদ দ্ারা হবরকথার গস্রাত প্রবাবহত কবরয়াবছঙলন ।
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দিাবতারজস্াত্রম্ (শ্রীজয়ঙদবপ্রভু ববরবচত)
প্রলয়পঙয়াবধজঙল ধতৃবানবস গবদং          বববহত-ববহত্রচবরত্রমঙেদম্ ।

গকিব ধতৃমবীনিরবীর জয় জ�দবীি হঙর ॥১॥
বক্ষবতবরহ ববপুলতঙর বতষ্বত তব পঙৃষ্         ধরবিধরিবকনচত্রু�বরঙষ্ ।

গকিব ধতৃকরূ্ম্ম িরবীর জয় জ�দবীি হঙর ॥২॥
বসবত দিনবিেঙর ধরিবী তব লগ্না          িবিবন কলঙ্ককঙলব বনমগ্না ।

গকিব ধতৃিকূররূপ জয় জ�দবীি হঙর ॥৩॥
তব করকমলবঙর নেমদু্ভতিৃ্ ং             দবলতবহরিম্যকবিপুতনুভৃ্ম্ ।

গকিব ধতৃনরহবররূপ জয় জ�দবীি হঙর ॥৪॥
ছলয়বস ববক্রমঙি ববলমদু্ভতবামন             পদনেনবীরজবনতজনপাবন ।

গকিব ধতৃবামনরূপ জয় জ�দবীি হঙর ॥৫॥
ক্ষবত্রয়রুবধরমঙয় জ�দপ�তপাপং      স্পয়বস পয়বস িবমতভবতাপং ।

গকিব ধতৃভৃগুপবতরূপ জয় জ�দবীি হঙর ॥৬॥
ববতরবস বদকু্ষ রঙি বদকপবতকমনবীয়ং      দিমেুঙমৌবলববলং রমনবীয়ম্ ।

গকিব ধতৃরামিরবীর জয় জ�দবীি হঙর ॥৭॥
বহবস বপুবি ববিঙদ বসনং জলদাভং    হলহবতভবীবতবমবলতরমনুাভং ।

গকিব ধতৃহলধররূপ জয় জ�দবীি হঙর ॥৮॥
বনন্দবস রজ্ববঙধরহহ শ্রুবতজাতং            সদয়হৃদয়দবি ম্মতপশুঘাতম্ ।

গকিব ধতৃবদু্িরবীর জয় জ�দবীি হঙর ॥৯॥
গলেচ্বনবহবনধঙন কলয়বস করবালং     ধমূঙকতুবমব বকমবপ করালম্ ।

গকিব ধতৃকবক্িরবীর জয় জ�দবীি হঙর ॥১০॥
শ্রীজয়ঙদবকঙববরদমবুদতমদুারং            িিুৃ সুেদং শুভদং ভবসারম্ ।

গকিব ধতৃদিববধরূপ জয় জ�দবীি হঙর ॥১১॥
গবদানুদ্রঙত জ�বন্ত বহঙত ভঙূ�ালমবুদ্ভ্রঙত ।
চদতম্যং দারয়ঙত ববলং ছলয়ঙত ক্ষত্রক্ষয়ং কুর্ম্ম ঙত ।
গপৌলস্ম্যং জয়ঙত হলং কলয়ঙত কারুিম্যমাতন্বঙত
গলেচ্ান্ মচূ্ম্ম য়ঙত দিাকৃবতকৃঙত কৃষ্ায় তুভম্যং নমঃ ॥১২॥



শ্রীঋতুদ্বীপ
— অচ্চম্ম িম্ —

শ্রবিম্

রুদ্রদ্বীপ সবীমন্তদ্বীপ

গ�াদ্রুমদ্বীপ
গম

াদদ্রু
মদ্

বীপ

গকালদ্বীপঋতুদ্বীপ

মধ
ম্যদ্বী

পজহ্ণদ্বীপ

অন্তদ্্তীপঅন্তদ্্তীপ

সেম্যম্

পাদ-সবনম্অচ্চম্ম িম্

আত্বনঙবদনম্আত্বনঙবদনম্

কবীর্ম্ম নম্

বন্দনম্ স্মর
িম্

দাযে
ম্



জয় রাঙধ, জয় কৃষ্ জয় বনৃ্দাবন ।
শ্রীঙ�াববন্দ গ�াপবীনাথ মদনঙমাহন ॥
শ্ামকুডি রাধাকুডি ব�বরঙ�াবদ্ম্ম ন ।
কাবলন্দবী রমনুা জয় জয় মহাবন ॥
গকিবীঘাে বংিবীবে দ্াদি-কানন ।
রাঁহা সব লবীলা চকল শ্রীনন্দনন্দন ॥
শ্রীনন্দ রঙিাদা জয়, জয় গ�াপ�ি ।
শ্রীদামাবদ জয় জয় গধনুবৎস�ি ॥
জয় বিৃভানু, জয় কবীবর্ম্ম দা সুন্দরবী ।
জয় গপৌি ম্মমাসবী, জয় আভবীর না�রবী ॥
জয় জয় গ�াঙপশ্বর বনৃ্দাবন-মাি ।

জয় জয় কৃষ্সো বেু বদ্জরাজ ॥
জয় রাম ঘাে, জয় গরাবহনবীনন্দন ।
জয় জয় বনৃ্দাবনবাসবী রত জন ॥
জয় বদ্জপত্নবী, জয় না�কন্যা�ি ।
ভবক্ঙত রাঁহারা পাইল গ�াববন্দ চরি ॥
শ্রীরাসমডিল জয়, জয় রাধাশ্াম ।
জয় জয় রাসলবীলা সর্ম্ম  মঙনারম ॥
জয় জঙয়াজ্জ্বলরস সর্ম্ম রসসার ।
পরকবীয়া ভাঙব রাহা ব্রঙজঙত প্রচার ॥
শ্রীজাহ্নবা পাদপদ্ম কবরয়া স্মরি ।
দবীন কৃষ্দাস কঙহ নাম সংকবীর্ম্মন ॥



শ্রীঋতুদ্বীপ

শ্রীচাঁপাহাবে গ্রাম গকালদ্বীপ ও ঋতুদ্বীঙপর মািোঙনঙত উপবস্ত 
আঙছ, তাই আমরা শ্রীবদ্জ-বািবীনাথ মবন্দর গথঙক পবরক্রমার সঙ্ এব�ঙয় 
ব�ঙয় শ্রীগুরুপাদপঙদ্মর কৃপায় শ্রীঋতুদ্বীপ প্রঙবি কঙরবছ । গর ছয় ঋতু 
আঙছ (বসন্ত, গ্রবীষ্ম, বিম্মা, িরৎ, গহমন্ত, িবীত), সব ঋতু একসঙ্ এোঙন 
ববরাজ কঙর, গসইজন্য এই দ্বীঙপর নাম হঙচ্ শ্রীঋতুদ্বীপ । এই দ্বীঙপর 
ভবক্র প্রকার হঙচ্ অচম্মন ।

রেন শ্রীমবন্তম্যানন্দ প্রভু এোঙন শ্রীল জবীব গ�াস্বামবী প্রভু এবং আর 
কঙয়কজন ভক্�ঙির সঙ্ এঙসবছঙলন, তেন বতবন এই মঙনারম দ্বীপ 
গদঙে একবার মগু্ধ হঙয় পঙড়বছঙলন । এোঙন পবরঙবি ব্রজধাম গথঙক 
অবভন্রূঙপ েুব সুন্দর ও মধুর—বকৃ্ষ, বাতাস, �ুল, ভৃ্, ইতম্যাবদ । এই 
জায়�ায় এঙস আমাঙদর শ্রীল জয়ঙদব গ�াস্বামবী প্রভুর ববরবচত একবে 
গ্াক মঙন পঙড় গর আমরা শ্রীল গুরুমহারাঙজর শ্রীমঙুে শুঙনবছ :

লক্লতলবঙ্গলতাপক্রিবীলিজ�ামলমলয়সমবীজর, 
মধু�রক্ি�র�রক্ম্বতজ�াক্�ল�ূক্েত�ুঞ্জ�ুটবীজর ।
ক্বহরক্ত হক্রক্রহ সরসবসজন্ত,
িতৃ্যক্ত রবুতবীেজিি সমং সক্খ ক্বরক্হেিস্য দুরজন্ত ॥

“সবে গ�া ! বসন্ত সমা�ঙম মলয়াবনল-সম্পঙকম্ম গকামল লব্-
লবতকার গকমন মঙনারম দৃশ্ হইয়াঙছ ; মধুকর-বনকঙরর মধুর গুঞ্জঙন ও 
গকাবকলকুঙলর কুহুরঙক বনকুঞ্জ কুেবীঙর মেুবরত হইয়া উবঠয়াঙছ ; এইরূপ 
সরস বসঙন্ত শ্রীহবর রবুতবী�ঙির সবহত ক্রবীড়া কবরঙতঙছন ; হায় ! দুরন্ত 
বসন্ত ঋতু ববরবহিবী�ঙির বক রাতনাপ্রদ !”

এই ভাঙবর প্রভাঙব শ্রীমবন্তম্যানন্দ প্রভু এই মঙনারম ঋতুদ্বীঙপ 
এঙস একবার ববরহ জ্ালায় বলঙত লা�ঙলন : “এস ! এস ! আমার 

শ্রীঋতুদ্বীপ            ৩৩৯



িৃ্  িবীঘ্র কঙর বনঙয় এস ! বৎস�ি দঙূর ব�ঙয়ঙছ আর কানাই এেন 
বিশুর মত ঘুবমঙয় আঙছ ! গকাথায় সুবল ? গকাথায় শ্রীদাম ?” 
তাঁর বদবম্য অবস্া গদঙে ভক্�ি তেন তাঁঙক বলঙলন, “গহ বনতাই, 
গতামার ভাই গ�ৌরচাঁদ এোঙন গনই ! আমাঙদরঙক কা্াল কঙর বতবন 
সন্ম্যাস বনঙয় নবীলাচল চঙল ব�ঙয়ঙছ !” তাঁঙদর কথা শুঙন বনতম্যানন্দ 
প্রভুর আনন্দ সব চঙল গ�ল—ভবূমঙত পঙড় ব�ঙয় বতবন ক্রন্দন করঙত 
লা�ঙলন, “হায় হায় ! কানাই আমাঙদরঙক গছঙড় বদঙয় নবীলাচঙল 
ব�ঙয়ঙছ ! আবম জবীবন আর রােঙত পাবর না—আবম রমনুায় িাঁপ 
গদব !” ববরঙহর জ্ালা সহ্য করঙত না গপঙর বনতম্যানন্দ প্রভু অজ্াত 
হঙয় পড়ঙলন । অঙনক সময় হঙয় ব�ঙয়বছল, বনতাই উঠঙছন না—রেন 
অবঙিঙি ভক্�ি গ�ৌরা্ মহাপ্রভুর কবীর্ম্মন করঙত আরম্ করঙলন, 
তেন বনতাই একবার উঙঠ সবাইঙক বলঙলন, “এো রাধাকুডি আর 
ওোঙন গদে শ্ামকুডি । এোঙন আমার গ�ৌর ভক্�ঙির সঙ্ কবীর্ম্মন 
করঙতন । এই স্ান-সম বত্রভুবঙন গনই । গর ভক্ এোঙন বাস কঙর, 
তাঁরা কৃষ্ঙপ্রম লাভ কঙরন এবং তাঁঙদর মন-প্রাি সুিবীতল হয় ।”

৩৪০                শ্রীল ভবক্বনর্ম্ম ল আচারম্মম্য মাহারাজ • শ্রীনবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য-মকু্া-মালা 

করাধাকুডিতে-কুঞ্জকুেবীর ।
গ�াবদ্ম্ম নপর্ম্ম ত, রামনুতবীর ॥
কুসুমসঙরাবর, মানস�্া ।
কবলন্দনবন্দনবী ববপুলতর্া ॥
বংিবীবে, গ�াকুল, ধবীরসমবীর ।
বনৃ্দাবনতরু-লবতকা-বানবীর ॥
ে�ম�ৃকুল, মলয়-বাতাস ।
ময়রূ, ভ্রমর, মরুলবী-ববলাস ॥

গবিু, িৃ্ , পদবচহ্ণ, গমঘমালা ।
বসন্ত, িিাঙ্ক, িঙ্খ, করতালা ॥
র�ুলববলাঙস অনুকলূ জাবন ।
লবীলা-ববলাস-উর্বীপক মাবন ॥
এ সব গছাড়ত কাঁহা নাবহ রাউঁ ।
এ সব গছাড়ত পরাি হারাউঁ ॥
ভকবতববঙনাদ কঙহ শুন কান !
তুয়া উর্বীপক হামার পরাি ॥



শ্রীক্বদ্াি�র

আমাঙদর শ্রীনবদ্বীপ ধাম পবরক্রমা করঙত করঙত আমরা এেন 
শ্রীঋতুদ্বীঙপর মঙধম্য অববস্ত শ্রীববদ্ান�ঙর এঙসবছ । এই প্রাচবীন ন�ঙরর 
মবহমা আমরা শ্রীল ভবক্ববঙনাদ ঠাকুঙরর শ্রীনবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য গ্রঙন্থ 
গদেঙত পাই । এোঙন এঙস শ্রীমন্বনতম্যানন্দ প্রভু শ্রীল জবীব গ�াস্বামবী 
প্রভুঙক বলঙলন :

প্রলঙয়র (সৃবষ্নাঙির) সময় বনতম্যধাম শ্রীনবদ্বীপ পদ্মরূঙপ গথঙক 
কেনও ববনষ্ হয় না—ওই সময় সমস্ অবতার এবং ভা�ম্যবান্  জবীব 
এই নবদ্বীপধাঙম থাঙকন । এই ঋতুদ্বীঙপর মঙধম্য এই পরম পববত্র স্ান 
শ্রীববদ্ান�র নাঙম ববরাজ কঙর । এোঙন ভ�বান্ মৎযেরূঙপ সমস্ গবদ 
ধারি কঙরন এবং সমস্ ঋবি, মবুন, সমস্ ববদ্া এোঙন গথঙক গবঙদর 
আশ্রয় গ্রহি কঙর এই স্াঙন নাম বদঙয়ঙছন ববদ্ান�র । 

এক বদন রেন ব্রহ্মা আবার জ�তঙক সৃবষ্ মঙন করঙলন, তেন 
বতবন পরূ্ম্ম  ববঙশ্বর ববনাি (প্রলয়) গদঙে অতম্যন্ত দুঃবেত হঙয় পড়ঙলন । 
বতবন ভ�বাঙনর কাঙছ প্রাথ ম্মনা করঙলন আর ভ�বান্ তাঁর প্রবত সদয়া 
হঙয় তাঁঙক কৃপা প্রদান কঙরবছঙলন । রেন প্রাথ ম্মনা করবার জন্য ব্রহ্মা 
মেু েুঙল বদঙলন, তেন সরস্বতবীঙদববী তাঁর বজহ্বায় জন্ম গ্রহি কঙরবছঙলন 
এবং সরস্বতবীঙদববীর িবক্র প্রভাঙব প্রাথ ম্মনা করঙত করঙত ব্রহ্মা বড় সুে 
গপঙয়বছঙলন—ভ�বাঙনর কৃপায় জ�ঙতর সৃবষ্র সময় ববরজা-নদবী-
তবীঙর গথঙক মায়া সর্ম্ম বদক গঘবরঙয় তাঁর বতনবে গুঙির দ্ারা সমস্ জড় 
ব্রহ্মাডি আচ্াদন কঙরন । তেন ববশ্ব ব্রহ্মাডি প্রকাবিত হয় । তারপর 
অঙনক ঋবি�ি জ�ঙত এঙস ববদ্া প্রকাি করঙত গচষ্া কঙরন— অথ ম্মাৎ 
সরস্বতবীঙদববীর কাঙছ আশ্রয় গ্রহি কঙর তাঁরা অববদ্া জয় কঙর বববভন্ 
জায়�ায় ববদ্া বিেঙত আরম্ কঙরন । ওই ঋবি�ঙির বাসস্ান এই 
শ্রীঋতুদ্বীঙপর মঙধম্য বনতম্যকাল বর্ম্মমান আঙছ । এইভাঙব বাল্মবীবক এোঙন 
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কাবম্য গিঙেঙছন, ধন্বন্তবর আয়ঙুর্ম্ম দ, ববশ্বাবমত্র ধনুবর্ম্ম দ্া, সনক, সনাতন, 
সনৎ, সনন্দ, ইতম্যাবদ এোঙন গবঙদর মন্ত্রগুঙলা বিঙেঙছন । মহাঙদবও 
এোঙন তঙন্ত্রর বিক্ষা গপঙয়বছঙলন । এোঙনও ব্রহ্মার শ্রীমঙুে চতুঙবম্মদ 
প্রকাবিত হঙয়বছঙলন । কবপল মবুনও এোঙন বাস কঙর ন্যায়-তকম্ম িাস্ত্র 
রচনা কঙরবছঙলন । পাতঞ্জবল, কিাদ ঋবি, চজবমবন এোঙন ও তাঁর গরা� 
িাস্ত্র রচনা কঙরবছঙলন । গবদবম্যাসও এোঙন পুরািাবদ অঙনক িাস্ত্র 
বলঙেবছঙলন । নারদ মবুনও এোঙন পঞ্চরাত্র রচনা কঙরবছঙলন । গসো  
হঙচ্ েুবই গুরুত্বপিূ ম্ম স্ান ।

এক বদন এই মঙনারম স্াঙন উপবনিদ্ি গ�ৌরভজন করঙত 
করঙত গ�ৌরা্ মহাপ্রভুর বদবম্যবািবী আকাঙি শুঙনবছঙলন । মহাপ্রভু 
তাঁঙদরঙক বলঙলন, “ভুলবসদ্াঙন্তর ধবূলকিা গতামাঙদর হৃদয় মবলন 
কঙরঙছ—শ্রুবতরূঙপ গতামরা আমাঙক পাঙব না বকন্তু রবদ গতামরা 
আমার পািম্মদরূপ ধারি কঙর জন্ম গ্রহি করঙব রেন আবম এই জ�ঙত 
আমার লবীলা প্রকাি করব, তাহঙল গতামরা গনঙচ গনঙচ আমার গুি 
কবীর্ম্মন কঙর আমার দি ম্মন পাঙব ।” এই কথা শুঙন উপবনিদ্ি এোঙন 
বঙস এই ধন্য কবলরঙু�র জন্য অঙপক্ষা কঙর থাকঙলন ।
গসো হঙচ্ এই শ্রীববদ্ান�ঙতর মবহমা । জয় শ্রীলগুরুমহারাজ বক জয় ।
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শ্রীল সার্ম্ম জরৌম রটিাচাজরম্ম্যর েন্রূক্ম

শ্রীববদ্ান�ঙরর অন্ত� ম্মত আর একো পজূনবীয় তবীথ ম্ম আঙছ—
শ্রীল সার্ম্ম ঙভৌম ভট্াচাঙরম্মম্যর �হৃ । এোঙন রাঁর মবহমা আপনারা 
সবাই প্রবত বছর শ্রীপুরবীধাঙম শুঙনন, গসই প্রবসদ্ পবডিত সার্ম্ম ঙভৌম 
ভট্াচারম্মম্য এোঙন জন্ম গ্রহি কঙরবছঙলন । এই গছাে মবন্দর ভ�বান্ 
শ্রীল ভবক্বসদ্ান্ত সরস্বতবী ঠাকুর প্রভুপাদ এোঙন মার্ম্ম  ১৯৩৬ সাঙল 
আববষ্ার ও প্রবতষ্া কঙরবছঙলন । গসইজন্য এোঙন এঙস আমরা 
শ্রীগুরুপাদপঙদ্মর কৃপায় শ্রীল সার্ম্ম ঙভৌম ভট্াচাঙরম্মম্যর গুিমবহমা 
আনন্দ কঙর স্মরি করঙত সুঙরা� পাই ।

রেন গদবগুরু বহৃস্পবত শুঙনবছঙলন গর, ভ�বান্ কবলরঙু� 
মহাবদান্য গ�ৌরা্রূঙপ অবতবীি ম্ম হঙয় ববদ্া-ববলাস করঙবন (ববদ্ার 
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লবীলা প্রকাি করঙবন), তেন ইন্দ্রঙদঙবর সভা গছঙড় বদঙয় বহু রত্ন 
কঙর গ�ৌরা্ মহাপ্রভুঙক সন্তুষ্ ববধান করঙত গচষ্া করঙত করঙত 
বতবনও তাঁর বিষ্য�ঙির সঙ্ এই জ�ঙত বববভন্ স্াঙন এঙস জন্ম গ্রহি 
কঙরবছঙলন মহাপ্রভুর আববভম্ম াঙবর আঙ� । এই জ�ঙত এঙস ববরাে 
গদবগুরু বহৃস্পবতর নাম হঙয়বছল বাসুঙদব সার্ম্ম ঙভৌম ।

এই ববদ্ান�ঙর বাসুঙদব সার্ম্ম ঙভৌম (বহৃস্পবত) ববদ্ালয় স্াপন 
কঙরবছঙলন, গসই জন্য তাঁর নাম হঙয়বছল সার্ম্ম ঙভৌম ভট্াচারম্মম্য । এক 
বদন বতবন ভাবঙলন, “আবম এেন স্মরিিবক্ হাবরঙয় গ�লাম না 
বকন্তু বকছু বদন পঙর ববদ্াজাঙল ডুঙব ব�ঙয় আবম সব ভুঙল রাব ।” 
তেন তাঁর মঙন চতুর ববুদ্ গেঙল গ�ল । বতবন ভাবঙলন, “রবদ আবম 
সবতম্যকাঙরর গ�ৌরদাস, তাহঙল আমার প্রভু আমাঙক তাঁর কাঙছ 
অবশ্ই বনঙয় আসঙবন ।”গসইজন্য বতবন সমস্ বিষ্য�ি ববদ্ান�ঙর 
গরঙে বদঙয় নবীলাচঙল চঙল গ�ঙলন, তদুপর গসোঙন ব�ঙয় বতবন 
মায়াবাদ িাস্ত্র প্রচার করঙত লা�ঙলন । 

শ্রীঅহদ্তাচারম্মম্য প্রভুও একবার গসো কঙরবছঙলন । মহাপ্রভু 
(বনমাই ববশ্বম্র) বিশুকাল গথঙক সব সময় শ্রীঅহদ্তাচারম্মম্য প্রভুঙক 
অঙনক সর্ান বদঙতন, সব সময় তাঁঙক প্রিাম করঙতন, তাঁর প্রিংসা 
করঙতন, ইতম্যাবদ । শ্রীঅহদ্তাচারম্মম্য প্রভুর এো একদম ভাঙলা লা�ত 
না । বতবন ভাবঙলন, “আবম তাঁঙক বিক্ষা গদব ! বক রকম গতামার 
চালাবক, গসো আবম গদেব !” 

এক বদন বতবন নবদ্বীপ গছঙড় বদঙয় িাবন্তপুঙর ব�ঙয় ভবক্র 
ববরুঙদ্ প্রচার করঙত শুরু করঙলন । রেন বনমাই ওই েবর গপঙলন, 
তেন  গরঙ� ব�ঙয় শ্রীঅহদ্তাচারম্মম্য প্রভুঙক িাবস্ বদঙত মঙন করঙল 
বতবন বনতম্যানন্দ প্রভুর সঙ্ তেন িাবন্তপুঙর ব�ঙয়বছঙলন । গসোঙন 
গদৌঙড় এঙস বনমাই শ্রীঅহদ্তাচারম্মম্য প্রভুঙক অবভরকু্ করঙলন, 
“তুবম কবী করছ, অহদ্ত ?! তুবম আমাঙক �্া জল তুলসবী-পাতা 
বনঙয় আহ্বান করঙল এেন আমার সঙ্ ঠাট্া করছ ? কবী বম্যাপার 
গতামার ?” এো বঙল বনমাই শ্রীঅহদ্তাচারম্মম্য প্রভুঙক চড় মারঙত 
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লা�ঙলন ! সবীতা ঠাকুরািবী (অহদ্তাচারম্মম্য প্রভুর পত্নবী) এো গদেঙল 
কাঁদঙত কাঁদঙত বলঙলন, “বাবা, কবী করছ তুবম ? ওঙক গমঙর গ�ল 
না ! ওঙক গমঙর গ�ল না !”

এই ঘেনা গদঙে বনতম্যানন্দ প্রভু হাবসমঙুে দাঁবড়ঙয় গথঙক বকছু 
বলঙলন না বকন্তু হবরদাস ঠাকুর অবাক হঙয় বকছু বিুঙত পারঙলন না । 
তেন শ্রীঅহদ্তাচারম্মম্য প্রভু বলঙলন, “তাই না বক ! আবম গতামাঙক 
বিক্ষা বদঙয়বছ ! তুবম গহঙর ব�ঙয়ছ ! আবম জয় লাভ কঙরবছ ! আজঙক 
তুবম আমাঙক িাবস্ বদঙত এঙসছ ! গর সর্ান তুবম আমায় সব সময় 
বদচ্, গকাথায় গতামার ওই সব সর্ান ?” এো বঙল শ্রীঅহদ্তাচারম্মম্য প্রভু 
তারপর আনন্দ কঙর মহাপ্রভুঙক তাঁর বপ্রয় িাক প্রসাদ বদঙলন ।

তাই শ্রীসার্ম্ম ঙভৌম ভট্াচারম্মম্য প্রভুও নবীলাচঙল ব�ঙয় গসোঙন 
ভবক্র ববরুঙদ্ প্রচার করঙত লা�ঙলন আর তাঁর সব বিষ্য�ি 
এোঙন শ্রীববদ্ান�ঙর থাকঙতন । বনমাই পবডিত তাঁঙদর সঙ্ এত 
বড় মজা করঙতন—বতবন সবাইঙক একদম জয় করঙতন । গকউ 
তাঁর সঙ্ প্রবতঙরাব�তা করঙত পারঙতন না । মাঙি মাঙি বনমাই 
ববদ্ান�ঙর এঙস এমন কবঠন কবঠন প্রশ্ন করঙতন গর সবই (বিষ্য�িও, 
অধম্যাপক�িও) তাঁর সঙ্ তকম্ম করঙত না গপঙর পাবলঙয় গরঙতন ! 
গসইভাঙব ববদ্লবীলা প্রকাি কঙর মহাপ্রভু ববশ্বম্র স্াপন কঙরবছঙলন 
গর, ববদ্ার সন্মঙুে সব অববদ্া পাবলঙয় রায় ।

রেন শ্রীহচতন্য মহাপ্রভু সন্ম্যাস গ্রহি কঙরবছঙলন, তেন বতবন 
তাঁর দডি (রা বতবন সন্ম্যাস গুরুর কাছ গথঙক গপঙয় ব�ঙয়বছঙলন) বনঙয় 
বনতম্যানন্দ প্রভু মকুুন্দাবদ ভক্�ঙির সঙ্ পুরবীঙত ব�ঙয়বছঙলন । বলরাম 
গথঙক অবভন্ রূপ হঙয় বনতম্যানন্দ প্রভু গহঁঙে গহঁঙে বচন্তা করঙলন, 
“প্রভু দডি বনঙয় চঙল রাঙচ্—ও আমাঙক গকন বহন করঙব ?” তেন 
বতবন কবী করঙলন ? বতবন দডিোঙক বতন েডি কঙর গভঙ্ বদঙয় ভা�্তী 
নদবীঙত ভাবসঙয় বদঙলন । কৃষ্ঙপ্রঙম অবভভতূ হঙয় মহাপ্রভু বকছু লক্ষম্য 
করঙলন না, বতবন শুধু আঙ� গহঁঙে গহঁঙে গরঙত থাকঙলন । তেন পুরবীর 
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পাঙি আঠারনালা গসতুর বনকঙে এঙস মহাপ্রভুর দঙডির কথা মঙন 
পড়ল । বতবন বজজ্াসা করঙলন, “বনতম্যানন্দ, আমার দডিো দাও !” 

বনতম্যানন্দ প্রভু তেন বমথম্যা কথা বলঙলন, “গতামার রেন কবীর্ম্ম ঙন 
ভাব এঙসঙছ আর অষ্-সাবত্ত্বক-ববকার হঙয়ঙছ, তেন তুবম দঙডির 
উপর পঙড় ব�ঙয়বছঙল, দডিো বতন েডি হঙয় গ�ঙছ বঙল আবম তাঙক 
ভা�্তীঙত ভাবসঙয় বদলাম ।” 

মহাপ্রভু রা� কঙর বলঙলন, “বনতাই, তুবম বক আমার সঙ্ 
চালাবক করছ ? আবম সব বকছু গছঙড় বদঙয় নবদ্বীপ গথঙক এই সঙব 
মাত্রা ধন বনঙয় এঙসবছ আর তুবম বক কঙরছ ! তুবম এোও নষ্ কঙরছ ! 
আবম কবীজন্য এই জ�ঙত অবতবীি ম্ম হঙয়বছ, তুবম গতা সব জান । আবম 
আর বকছুই বনঙয় আবসবন, সঙব ধন নবীলমবি একো দডি—লাবঠ !—
বনঙয় এঙসবছ, গসোও তুবম গ�ঙল বদঙল ? রাও ! আবম গতামাঙদর 
সঙ্ রাব না । হয় আবম আঙ� রাব, গতামরা বপছঙন আসঙব ; তা 
না হয় গতামরা আঙ� রাও, আবম বপছঙন আসব । গকানো করঙব ? 
তাড়াতাবড় বল ।”

ববুদ্ কঙর সবাই ভাবঙলন, “আমরা রবদ আঙ� চঙল রাই, প্রভু 
বপছন বদঙয় গকান বদঙক রাঙব ? আমরা ওঙক কেনও েুঙঁজ পাব 
না । আর রবদ প্রভু সামঙন রায় ওঙক দরূ গথঙক গদো রাঙব ।” তাই 
বনতম্যানন্দ প্রভু বলঙলন, “তুবম এব�ঙয় রাও আর আমরা বপছঙন রাব ।”

শুঙন মহাপ্রভু ওোন গথঙক এমন দ্রুত ভাঙব হাঁেঙত শুরু 
করঙলন—মর্হস্বীর ন্যায় !—গর ওরা সব গদৌবড়ঙয়ও তাঁর পাঙি 
গরঙত পারঙলন না ! গহঁঙে গহঁঙে মহাপ্রভু একবাঙর জ�ন্াথ মবন্দঙরর 
মঙধম্য ঢুঙক পড়ঙলন ।

জ�ন্াথ মবন্দঙর ঠাকুঙরর সামঙন একো বাধা আঙছ—মহাপ্রভু 
মবন্দঙর গদৌবড়ঙয় ঢুঙক গসই বাধায় আেঙক পঙড় গ�ঙলন । পঙড় ব�ঙয় মেু 
বদঙয় গ�না গবরঙত শুরু করল, বতবন ‘জ�ন্াথ’ও বলঙত পারঙলন না—
শুধু “জ-জ-�-�, জ-জ-�-�” বলঙত থাকঙলন । তাঁর গচহারাও ববকে 
হঙয় গ�ল—মানুঙির আকৃবতর মত গমাঙেই গদেঙত নয় ।
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গর পা�ঙলর মত মানুি মবন্দঙরর মঙধম্য গদৌবড়ঙয় রাবচ্ঙলন গদঙে 
মবন্দঙরর পাহারাদাররা তাঁঙক মারঙত রাবচ্ল । বকন্তু মহাপ্রভুর প্রভাঙব 
ওরা আর মারঙত পারল না—মহাপ্রভুর গচহারা, তাঁর উজ্জ্বলম্য, তাঁর 
ঐশ্বরম্ম গদঙে গকউ সাহস গপল না । একজন সাবম্মঙভৌম ভট্াচাঙরম্মম্যর 
কাঙছ ব�ঙয় েবর বদঙলন, “ প্রভু, এই বদঙক আসুন, মবন্দঙর বকরকম 
গলাক এঙসঙছ ! একবাঙর জ-জ-�-� বঙল মেু বদঙয় গ�না গবরঙচ্ ! 
ও বচৎ হঙয় পঙড়ঙছ  ।” জ�ন্াথ মবন্দঙর ব�ঙয় আর মহাপ্রভুর অবস্া 
গদঙে সাবম্মঙভৌম ভট্াচারম্মম্য বলঙলন, “গর হউক আর গস হউক, আমার 
বাবড়ঙত এঙক বনঙয় চল ।”

শ্রীনবীলাচল পুরবীধাঙম সাবম্মঙভৌম ভট্াচারম্মম্য বছঙলন জ�ন্াথ মবন্দঙরর 
পবরচালক । তাঁর বাবড়ঙত তাঁর স্ত্রবী ও ভগ্নবীপবত গ�াপবীনাথ আচারম্মম্য বাস 
করঙতন । গ�াপবীনাথ আচারম্মম্য মহাপ্রভুঙক গদঙে তাঁঙক বচনঙত পারঙলন 
আর সাবম্মঙভৌম ভট্াচারম্মম্যঙক বলঙলন, “তুবম বক এঙঁক বচনঙত পারছ না ?”

“মাঙন ?”
“তুবম ববদ্ান�ঙর (নবদ্বীঙপ) থাকঙতও—তুবম এঙঁক বচনঙত পারছ 

না ? ইবন নবীলাম্বর চক্রবত্তীর নাবত, জ�ন্াথ বমঙশ্রর পুত্র । িচবীমাতার 
�ঙভম্ম  আববভ ূম্মত হঙয় ইবন জ�ৎবপতা স্বয়ং ভ�বান ! এেন ইবন গকিব 
ভারতবীর কাছ গথঙক সন্ম্যাস বনঙয়ঙছন, এরঁ নাম হঙচ্ শ্রীকৃষ্হচতন্য ।”

সাবম্মঙভৌম ভট্াচারম্মম্য বলঙলন, “না, আমার গতা ওঙক ভ�বান বঙল 
মঙন হঙচ্ না ।”

“গতামার কৃপা নাই, তাই গতামার মঙন হঙচ্ না । আমার কৃপা 
আঙছ, তাই আমার মঙন হঙচ্ ।”

ঈশ্বজরর �ৃপা-গলি হয় ত’ রাহাজর ।
গসই ত’ ঈশ্বর-তত্ত্ব োক্িবাজর পাজর ॥ (চচঃ চঃ ২/৬/৮৩)

ঈশ্বর রবদ আপনাঙক কৃপা কঙরন, তাহঙল আপবন ঈশ্বরঙক 
জানঙত পারঙবন । গুরুঙক জানা সহজ নয়—রবদ গুরু আপনাঙক 
কৃপা কঙরন, তাহঙল গুরুঙক জানা রায় । গুরু কৃপা না করঙল গুরুঙক 
কেনও জানা রায় না ।

শ্রীঋতুদ্বীপ  •  শ্রীল সার্ম্ম ঙভৌম ভট্াচাঙরম্মম্যর জন্মভবূম            ৩৪৭



তাই গ�াপবীনাথ আচারম্মম্য বলঙলন, “আমার কৃপা আঙছ বঙল আবম 
এঙঁক বচনঙত পারবছ ।”

সাবম্মঙভৌম ভট্াচারম্মম্য ববরক্ হঙয় বলঙলন, “রাই গহাক, তুবম এেন 
রাও, প্রসাদ নাও, পঙর কথা বলব ।”

পঙরর বদন সাবম্মঙভৌম ভট্াচারম্মম্য গ�াপবীনাথ আচারম্মম্যঙক বলঙলন,  
“এই গছঙল-সন্ম্যাসবীর ববনবীত-প্রকৃবত গদঙে আমার েুব ভাল লা�ঙছ । 
আবম ভাববছ, এত অল্প বয়ঙস সন্ম্যাস বনঙল ও বক কঙর সন্ম্যাস ধর্ম্ম  
রােঙব ? বঠক আঙছ, আবম ওঙক গবদান্ত ও চবরাঙ�ম্যরমমম্ম  ভালভাঙব 
বিোব, তেন ও উর্ম সন্ম্যাসবী হঙয় গরঙত পারঙব !”

এো শুঙন গ�াপবীনাথ আচাঙরম্মম্যর মন োরাপ হঙয় গ�ল । বতবন 
বলঙলন, “তুবম বক জান না, ও গক ? ও স্বয়ং ভ�বান্, আবম গতামাঙক 
আঙ�ই বঙল বদলাম । তুবম বক কঙর ওঙক বিক্ষা বদঙত রাচ্ ?”

“কবী বলছ তুবম ? আবম গদেবছ তুবম সব জান, বকন্তু িাঙস্ত্র বঙলঙছ 
গর, কবলরঙু� গকান অবতার গনই, গসইজন্যই ভ�বাঙনর নামও হঙচ্ 
‘বত্রর�ু’ ।”

“তুবম সব িাস্ত্র পঙড়ছ, বকন্তু তুবম বক ভা�বতম্ বা মহাভারত 
পঙড়ছ ? গসোঙনই গলো আঙছ গর, কবলরঙু� অবতার আঙছই—লবীলা 
অবতার গনই, তঙব ভ�বান্ সাক্ষাৎ এঙস র�ু-অবতাররূঙপ । তুবম এত 
বড় পবডিত বকন্তু গতামার কৃপা-গলিই গনই কারি ভ�বান্ গতামার 
বাবড়ঙতও আঙছন, বকন্তু তুবম ওঁঙক বচনঙত পারছ না । আবম ববুি, এো 
আসঙল গতামার গদাি নয়, িাঙস্ত্র গলো আঙছ গর, গকউ জ্াঙনর দ্ারা 
ভ�বানঙক বিুঙত পাঙর না ।”

“তার মাঙন আমার কৃপা গনই আর গতামার আঙছ ? তার প্রমাি কবী ?”
“আবম ওঁঙক বচনঙত পারবছ আর তুবম পারছ না, গসইো হঙচ্ 

কৃপার প্রমাি । আবম িাস্ত্র গথঙক অঙনক প্রমাি বদঙত পাবর বকন্তু 
গতামার হৃদয় মায়াবাদবী-ভাষ্য ভবতম্ম, তাই গতামাঙক বকছু বলা গরমন 
ঊিরভবূমঙত ববীঙজর গরাপন । ভ�বান্ রেন গতামাঙক কৃপা করঙবন, 
তেন তুবম এো বিুঙত পারঙব ।”
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গরঙ� ব�ঙয় সাবম্মঙভৌম ভট্াচারম্মম্য বলঙলন, “তাই না ? রাও, প্রসাদ 
বনঙয় ওঙক বনঙয় এস । আবম বনঙজ গদেব ! পঙর তুবম আমাঙক ভাল 
কঙর বিোঙত পারঙব !”

সাবম্মঙভৌম ভট্াচাঙরম্মম্যর আঙদি অনুসাঙর গ�াপবীনাথ আচারম্মম্য 
মহাপ্রভুর ঘঙর এঙস বলঙলন গর, সাবম্মঙভৌম ভট্াচারম্মম্য তাঁঙক ডাকঙছন । 
মকুুন্দ দর্ সাবম্মঙভৌম ভট্াচাঙরম্মম্যর কথা শুঙনবছঙলন আর মহাপ্রভুঙক  
সব বঙল বদঙয়ঙছন, বকন্তু মহাপ্রভু বলঙলন, “মঙন বকছু কর না, উবন 
এো আমারই ম্ঙলর জন্য বঙলঙছন । তার গকান অপরাধ গনই ।”

তেন সাবম্মঙভৌম ভট্াচাঙরম্মম্যর কাঙছ ব�ঙয় বলঙলন, “প্রভু, আপবন 
আমাঙক গডঙকঙছন ?”

“হ্যাঁ, বস । এত অল্প বয়ঙস সন্ম্যাস বনঙয় কবী পড়াঙিানা কঙরছ ? 
গবদ-গবদান্ত পঙড়ছ ?”

“এমন বকছু পবড়বন, বম্যাকরি-েম্যাকরি পঙড়বছ—”
“বম্যাকরি পঙড় কবী হঙব ? তুবম সন্ম্যাস বনঙয়ছ আর তুবম গবদান্তই পড়বন !”
“ভ�বান্ নাবহ কঙহ মইু ভ�বান” : ভ�বান কেনও বঙলন না গর, 

“আবম ভ�বান্ হঙয় ব�ঙয়বছ ।” বতবন বনঙজঙক কেনও ভ�বান্ বঙল 
ববচার কঙরন না । সবতম্যকাঙরর রারা চবষ্ব হয়, তারা কেনও বঙলন 
না গর, “আবম চবষ্ব হঙয় ব�ঙয়বছ ।” তেন কবী হল ?

মহাপ্রভু হাত গজাড় কঙর বলঙলন, “প্রভু, আমাঙক কৃপা করুন । 
মাঙয়র গসবা গছঙড় বদঙয় আবম বাতুল হঙয় সন্ম্যাস বনঙয়বছ । আপবন 
আমাঙক আিবীবম্মাদ করুন গরন আমার সন্ম্যাসো থাঙক ।”

সাবম্মঙভৌম ভট্াচারম্মম্য বলঙলন, “হ্যাঁ, গতামায় গবদান্ত পড়ঙত হঙব ! 
বঠক আঙছ, আবম গতামাঙক গবদান্ত বিোব ।”

তারপর সাত বদন ধঙর মহাপ্রভু সাবম্মঙভৌম ভট্াচাঙরম্মম্যর কাঙছ 
গবদান্ত শ্রবি কঙরবছঙলন—বাধম্য ছাঙত্রর মত চুপচাপ বঙস শুনঙতন ।

সাত বদন পর আর বনঙজঙক সংরত করঙত না গপঙর সার্ম্ম ঙভৌম 
ভট্াচারম্মম্য বজজ্াসা করঙলন, “কবী, নববীন সন্ম্যাসবী ? তুবম গবদান্ত শুনছ বকন্তু 
তুবম গতা বকছু বিুঙত পারছ বক না ? গরঙহতু তুবম আমাঙক গকান প্রশ্ন 
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করছ না, গসঙহতু আবম বক কঙর বিুব, তুবম বকছু বিুঙত গপঙরছ বক না ?”
মহাপ্রভু ববনবীতভাঙব বলঙলন, “প্রভু, রেন আপবন গবদান্ত-পাঠ 

করঙছন, তেন আবম বদববম্য বিুঙত পারবছ, বকন্তু রেন আপবন অথ ম্ম 
বম্যােম্যা করঙছন, তেন আবম বকছুই বিুঙত পারবছ না ।”

সাবম্মঙভৌম ভট্াচারম্মম্য অবাক হঙয় ভাবঙলন, “কবী বলঙছ এই 
গছঙলবে ? আবম সাত বদন ধঙর ওঙক অঙনক গচষ্া কঙর ভালমঙন বিক্ষা 
বদঙয়বছ আর ওর বলঙছ গর, আবম সব আঙজবাঙজ কথা বলবছ ?”

তেন সাবম্মঙভৌম ভট্াচারম্মম্য “আত্ারামাচি মনুঙয়া” গ্াক বঙল 
বদঙলন । মহাপ্রভু বলঙলন, “প্রভু, এই গ্াঙকর বভতঙর বকবা গদাি, 
বকবা গুি একেু বম্যােম্যা করুন ।”

সাবম্মঙভৌম ভট্াচারম্মম্য গরঙ� ব�ঙয় ভাবঙলন, “গদাি !” বকন্তু 
গ্াকোর বম্যােম্যা করঙলন—বতবন নয় প্রকার বম্যােম্যা কঙর মহাপ্রভুঙক 
বলঙত অনুঙরাধ করঙলন । তেন মহাপ্রভু গসই গ্াকোর আরও 
আঠাঙর প্রকার বম্যােম্যা কঙরবছঙলন—সাবম্মঙভৌম ভট্াচাঙরম্মম্যর নয় প্রকার 
বম্যােম্যা বাদ বদঙয় (তাঁর সব মায়াবাদবী ভাষ্য বন্ কঙর বদঙয়) নতুন 
ভবক্মঙ� ম্মর বম্যােম্যা কঙরবছঙলন ।

মায়াবাদবীর ভাষ্যো হঙচ্ ব্রহ্ম-জ্ান : ব্রহ্মা সব সৃবষ্ কঙরঙছন । আমরা 
গুরু-পরম্পরার কবীর্ম্ম ঙন �াই, “কৃষ্ চহঙত চতুর্ুম্ম ে, হন কৃষ্ঙসঙবান্মেু, 
ব্রহ্মা চহঙত নারঙদর মবত ।” ব্রহ্মা কৃষ্ গথঙক বল গপঙয়ঙছন আর 
মায়াবাদবীরা বঙলন গর, ব্রহ্মা গথঙক সব এঙসঙছ । গসো হঙচ্ ব্রহ্ম-জ্ান । 
রববন্দ্রনাথ ঠাকুর, রামকৃষ্ বমিন, সারদা আশ্রম, ভারত গসবা আশ্রম—
ওরা মায়াবাদবী, কৃষ্বাঙদ ওরা ববশ্বাস কঙরন না । 

মহাপ্রভুর বম্যােম্যা শুঙন সাবম্মঙভৌম ভট্াচারম্মম্য তেন বববস্মত হঙয় 
পড়ঙলন—গচােগুঙলা গববরঙয় গ�ল : লাল হঙয় ে�ব� কঙর বতবন 
ভাবঙলন, “আবম সাত বদন ধঙর কাঙক বঙস বঙস গবদান্ত পবড়ঙয়বছ ? 
এ গক ?!” বকন্তু ওইসময়ও তাঁর ববশ্বাস হল না ।

তেন মহাপ্রভু তাঁর িড়ভুজরূপ গদবেঙয় বদঙলন । সাবম্মঙভৌম ভট্াচারম্মম্য 
আর মহাপ্রভুঙক গদেঙত পারঙলন না—এই িড়ভুজরূপো গদঙে বতবন 
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সাষ্া্ দডিবঙত ভ�বাঙনর চরঙির সামঙন পড়ঙলন । শুধুমাত্র রেন 
বতবন িরিা�ত হঙয় মহাপ্রভু চরঙি পড়ঙলন, তেনই বতবন গিিপরম্মন্ত 
ববশ্বাস গপঙলন । গসইক্ষি মহাপ্রভু িড়ভুজরূপো লবুকঙয় গরঙে আবার 
তাঁর সাধারি মানুঙির মত সন্ম্যাসবীরূপ প্রকাি করঙলন আর সাবম্মঙভৌম 
ভট্াচারম্মম্য সাষ্া্-প্রিাঙম পঙড় আর উঠঙলন না । মহাপ্রভু ওঙক গডঙক 
বলঙলন, “সাবম্মঙভৌম, উঙঠ পড় ! এবার উঙঠা ! হঙয়ঙছ !”

আঙস্ আঙস্ বতবন উঠঙলন । চারবদঙক ঘুঙর তাবকঙয় বতবন 
বলঙলন, “এ কবী, প্রভু ? আপনার কবী রূপ গদেলাম ? আপবন িঙ্খ, 
চক্র, �দা, পদ্ম ধঙর দাঁবড়ঙয় বছঙলন । আবার কবী রূপ গদেবছ ?” 

বনঙজর স্বরূপ লবুকঙয় মহাপ্রভু বলঙলন, “ওইসব আপবন ভুল 
গদঙেঙছন, আপনার কৃঙষ্র প্রবত একেু প্রবীবত জবন্ময়াঙছ, এইজন্য 
আপবন ওইসব িঙ্খ-চক্র গদেঙছন ।”

তারপর সাবম্মঙভৌম ভট্াচারম্মম্য মহাপ্রভুর ভক্ ও বড় চবষ্ব হঙলন । 
সব মায়াবাদবী ভাষ্য গছঙড় বদঙয় বতবন শুদ্বসদ্ান্ত প্রচার করঙত 
লা�ঙলন । তাঁর প্রারবম্ক পবরকল্পনা বা উঙর্শ্ স�ল হঙয় গ�ল—
প্রভু তাঁঙক বনঙজর কাঙছ বনঙজই গেঙন বনঙয়বছঙলন ।
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গ�াস্বামবী প্রভু শ্রীমবন্তম্যানন্দ প্রভুঙক বজজ্াসা করঙলন, “প্রভু, আমার 
মঙন একো সঙন্দহ আঙছ । সমস্ সাঙ্খম্য-ববদ্া, তকম্ম-ববদ্া অম্ল । বক 
কঙর এ সব বনতম্যধাঙম ববরাজ করঙত পাঙরন ?” 

শ্রীমবন্তম্যানন্দ প্রভু উর্ঙর বলঙলন, “হবরবল ! হবরবল ! শুন জবীব, 
বনতম্যধাঙম বকছু অম্ল হঙত পাঙর না । এোঙন তকম্ম-ববদ্ার গকান 
িবক্ গনই । এোঙন সব বকছু ভবক্র অধবীন হয় । বনঙজর কর্ম্ম ঙদাঙি 
দুষ্ঙলাক গসো বিুঙত পাঙরন না । এই ধাঙম ভবক্ঙদববী ববরাজ কঙরন, 
অন্য সব বকছু তাঁর দাস-দাসবী হয় । নবদ্বীপ নব-ববধা ভবক্র অবধস্ান, 
এোঙন জ্ান ও কর্ম্ম  সব সময় ভবক্র গসবা কঙরন । রাঁরা কৃষ্ববহমুম্মে 
জবীব, তাঁঙদর িাস্ত্র দুষ্মবত ও ভুলবসদ্ান্ত গদন আর রাঁরা কৃষ্ভক্, 
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রাঁরা বিষ্ঙলাক, তাঁঙদর িাস্ত্র কৃষ্রবত গদন । গপ্রৌঢ় মায়া এোঙন 
বনতম্যকাল বাস কঙর গ�ৌরা্ মহাপ্রভুর গসবা কঙরন, বতবন অহবষ্ব�ি, 
অভক্�িঙক অন্ কঙর বববভন্ গলিি গদন । সমস্ পাপ, সমস্ কর্ম্ম  
এোঙন নষ্ হঙয় রায়—মায়া এোঙন ববদ্া প্রদান কঙরন । বকন্তু রাঁরা 
চবষ্ঙবর কাঙছ অপরাধ কঙরন, মায়া তাঁঙদরঙক দরূ কঙর কঙর্ম্ম র 
বন্ঙনর মঙধম্য গছঙড় গদয় । রবদও ওইরকম পাবপষ্ গলাক এোঙন থাকঙত 
পাঙরন বকন্তু তাঁরা কেনও কৃষ্ঙপ্রম বা গ�ৌরা্ মহাপ্রভুর দি ম্মন লাভ 
করঙবন না—ওরা শুধু ববদ্ার অববদ্া লাভ কঙরন । গসইজন্য ববদ্া 
অম্ল নয়, ববদ্ার অববদ্া-ছায়া হঙচ্ অম্ল ।”

গসো হঙচ্ শ্রীসার্ম্ম ঙভৌম ভট্াচাঙরম্মম্যর কথা । তাঁর জন্মস্াঙন এঙস 
আমরা তাঁর চরঙি প্রাথ ম্মনা কবর গর, তাঁর কৃপায় আমরা জ্ান গথঙক 
দঙূর গথঙক শুদ্ ভাঙব ভবক্ অনুিবীলন করঙত পাবর—গরন আমাঙদর 
হৃদঙয় এক বদন গুরু-চবষ্ব-ভ�বাঙনর গসবার রবত-মবত হঙত 
পাঙর ।

জয় শ্রীববদ্ান�র বক জয় । শ্রীসার্ম্ম ঙভৌম ভট্াচারম্মম্য প্রভু বক জয় ।

৩৫২                শ্রীল ভবক্বনর্ম্ম ল আচারম্মম্য মাহারাজ • শ্রীনবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য-মকু্া-মালা 

ববদ্ার ববলাঙস,     কাোইনু কাল,
       পরম সাহঙস আবম ।
গতামার চরি,       না ভবজনু কভু,
       এেন িরি তুবম ॥১॥
পবড়ঙত পবড়ঙত,    ভরসা বাবড়ল,
       জ্াঙন �বত হঙব মাবন’ ।
গস আিা বব�ল, গস জ্ান দুর্ম্ম ল,
       গস জ্ান অজ্ান জাবন ॥২॥
জড়ববদ্া রত,        মায়ার চবভব,
       গতামার ভজঙন বাধা ।
গমাহ জনবময়া   অবনতম্য সংসাঙর,
       জবীবঙক করঙয় �াধা ॥৩॥

গসই �াধা হ’গয়  সংসাঙরর গবািা
       ববহনু অঙনক কাল ।
বাদ্ম্ম ঙকম্য এেন,     িবক্র অভাঙব,
       বকছু নাবহ লাঙ� ভাল ॥৪॥
জবীবন রাতনা,            হইল এেন,
       গস ববদ্া অববদ্া গভল ।
অববদ্ার জ্ালা,        ঘবেল ববিম,
       গস ববদ্া হইল গিল ॥৫॥
গতামার চরি,        ববনা বকছু ধন,
       সংসাঙর না আঙছ আর ।
ভকবতববঙনাদ,     জড়ববদ্া ছাবড়’
       তুয়া পদ কঙর সার ॥৬॥
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শ্রীনবদ্বীপধাম পবরক্রমা করঙত করঙত আমরা শ্রীঋতুদ্বীপ পার 
কঙর এেন শ্রীজহু্ণদ্বীঙপ এঙসবছ । এোঙন গকান মবন্দর গনই বকন্তু 
রাস্ায় মািোঙনঙত আমরা শ্রীজহু্ণদ্বীঙপর একেবী বঙন ববস এই দ্বীঙপর 
গুিমবহমা বলবার জন্য ।

এই মঙনাহর বন হঙচ্ বনৃ্দাবন ধাঙমর ভদ্রবন । প্রাচবীন কাঙল 
একবে  ববরাে মবুন জহু্ণ নাঙম এোঙন বঙস তপ করঙত করঙত গ�ৌরা্ 
মহাপ্রভুর দি ম্মন গপঙয়বছঙলন ।

রেন আমরা �্ান�ঙর গ�লাম, তেন �্ার কথা বললাম—
ভ�বীরথ মহারাজ তাঁর বপতৃ�ি উদ্ার করবার জন্য �্া গদববীঙক স�ঙর 
চঙল বনঙয়বছঙলন । এক বদন সন্ম্যার সময় জহু্ণমবুন এোঙন বঙস বছঙলন 
আর হঠাৎ কঙর তাঁর গকািাকুবি (পজূার জন্য বম্যবহৃত পাত্র) ভা�বীরথবী-
�্ার দ্রুত গস্রাঙতর মঙধম্য পঙড় ব�ঙয় গভঙস চঙল গ�ল । গসো গদঙে 
জহু্ণমবুন গরঙ� ব�ঙয় সমস্ �্াজল পান কঙরবছঙলন । ইবতমঙধম্য ভ�বীরথ 
মহারাজ অবার লক্ষম্য করঙলন গর, �্া গকাথায় গনই । েুজঁঙত েুজঁঙত 
বতবন বিুঙত গপঙরবছঙলন বক হঙয়বছল । জহু্ণমবুনর কাঙছ এঙস বতবন 
ববনবীতভাঙব তাঁঙক সব ববুিঙয় বদঙলন, বকন্তু জহু্ণমবুন বকছু বলঙলন না । 
তেন ভ�বীরথ মহারাজ মবুনর কৃপা লাভ করবার জন্য এোঙন বঙস মবুনর 
ধম্যান ও পজূা করঙত লা�ঙলন । অঙনক বদন পর সদয় হঙয় জহু্ণমবুন তাঁর 
জানু ববদারি কঙর �্াঙদববীঙক গসোন গথঙক বাবহর করঙলন । ওই সময় 
গথঙক �্াঙদববীর নাম হঙয়বছল জাহ্ণববী ।

অঙনক বদন পঙর, দ্াপররঙু�, �্াঙদববীর পুত্র ভবীষ্মঙদব এোঙন 
এঙসবছঙলন তাঁর মাঙয়র দি ম্মন পাওয়ার জন্য । তাঁর বপ্রয় পুত্রঙক গদঙে 
জাহ্ণববী গদববী অঙনক গস্হ কঙর তাঁঙক বাবার বাবড়ঙত বনঙয়বছঙলন । 
জহু্ণমবুনর আশ্রঙম অঙনক বদন গথঙক ভবীষ্মঙদব মবুনর কাছ গথঙক 
ধর্ম্ম  বিক্ষা গপঙয়বছঙলন (পঙর বতবন ওই বিক্ষা রবুধবষ্র মহারাজঙক 
বদঙয়বছঙলন) । এই নবদ্বীপধাঙমর অন্ত� ম্মত শ্রীজহু্ণদ্বীঙপ গথঙক এবং 
ভবক্ধন লাভ কঙর ভবীষ্মঙদব পরম চবষ্ব হঙয়বছঙলন । গসো হঙচ্ এই 
জহু্ণদ্বীপঙপর মাহাত্ম্য ।
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শ্রীজমাদদ্রুমদ্বীপ

শ্রীনবদ্বীপ পবরক্রমা করঙত করঙত শ্রীগুরুপাদপঙদ্মর কৃপায় 
আমরা এেন শ্রীজহু্ণদ্বীপ পার কঙর শ্রীঙমাদদ্রুমদ্বীঙপ এঙসবছ । এই দ্বীপ 
আধুবনক মাম�াবছ গ্রাঙম অববস্ত হয় । িাঙস্ত্র বলা হয়, এই পববত্র স্ান 
হঙচ্ অবভন্ অঙরাধম্যা ধাম ।

রেন ভ�বান্ রামচন্দ্র লক্ষি 
ও সবীতাঙদববীর সঙ্ বঙন বাস 
করঙতন, তেন তাঁরা এোঙন 
এঙস এক বে �াঙছর তলায় 
কুেবীর বনর্ম্ম াি  কঙর বকছু কাল 
ধঙর থাকঙলন । নবদ্বীপধাঙমর 
প্রভা গদঙে শ্রীরামচঙন্দ্রর শ্রী 
মঙুে হাযে উঠল । তাঁর হাযেমেু 
গদঙে সবীতাঙদববী বজজ্াসা 
করঙলন, “প্রভু, তুবম হাসছ 
গকন ?” শ্রীরামচন্দ্র বলঙলন, 

“গহ গদববী, এো েুব �ঢ়ূ কথা । রেন কবলরঙু� আসঙব, তেন সমস্ 
জবীব�ি এই নদবীয়ায় আমার সুবি ম্মবি ম্মরূপ গদেঙত পাঙবন । জ�ন্াথ 
বমশ্র ও িচবীঙদববীর �ঙৃহ আববভ ূম্মত হঙয় আবম গ�ৌরা্রূঙপ সর্ম্ম  জ�ৎ 
বনস্ার করব । ভা�ম্যবান জবীব আমার বলম্যলবীলা গদেঙল পরম গপ্রম 
লাভ করঙবন । আবম ববদ্া লবীলা ববলাস কঙর শ্রীহবরনাম মাহাত্ম্য এই 
জ�ঙত প্রকাি করব । তারপর সন্ম্যাস গ্রহি করঙল আবম এোন গথঙক 
নবীলাচঙল চঙল রাব । আমার বধু (স্ত্রবী) মাঙয়র গকাঙল ক্রন্দন করঙবন ।” 

এই কথা শুঙন সবীতাঙদববী আবার বজজ্াসা করঙলন, “গকন গর তুবম 
জননবী ক্রন্দন করাঙব ? গকন গর তুবম সন্ম্যাস গ্রহি করঙল গতামার স্ত্রবীঙক দুঃে 
গদঙব ? গসো করঙল বক সুে গতামার ? আবম এো বিুঙত পারবছ না ।”

শ্রীঙমাদদ্রুমদ্বীপ              ৩৫৯



শ্রীরামচন্দ্র বলঙলন, “বপ্রয়, তুবম আসঙল সব জান । জবীঙবর 
বিক্ষা করবার জন্য তুবম অজ্াত অবভনয় কঙর আমাঙক এই প্রশ্ন 
করছ । রাঁঙদর আমার প্রবত গপ্রমভবক্ আঙছ, তাঁরা গপ্রমভবক্ দুই 
ভাঙব আস্বাদন কঙরন—সংঙরাঙ� এবং ববঙয়াঙ� । সংঙরাঙ�র সুে 
হঙচ্ সঙম্া� আর ববঙয়াঙ�র সুে হঙচ্ ববপ্রলম্ । আমার কৃপায় 
গর বনতম্যভক্ আমার সঙ্ সঙম্া� করঙত চান, তাঁরা আমার ববরহ 
জ্াঙল ববপ্রলঙম্র সুে পান । আমার ববরঙহর দুঃঙে পরমানন্দ হয় । 
রাঁরা ভক্ তাঁরা গসো বিুঙত পাঙরন । রেন ববরঙহর পর বমলন হয়, 
তেন সুে গকাবেগুি গবিবী—তার কারি হঙচ্ ববপ্রলম্ । আমার মা 
(গকৌিলম্যাঙদববী) কবলরঙু� িচবীঙদববীরূঙপ অবতবীি ম্ম হঙবন আর তুবম 
আমার ববষু্বপ্রয়ারূঙপ গসবা করঙব । এই গত্রতারঙু� আবম গতামার 
ববরঙহর জ্াঙল গতামার গসানাববগ্রহ করঙল অঙরাধম্যায় গতামার পজূা 
করব । আর তার বববনমঙয় তুবমও আমার ববরহ জ্াঙল আমার গসানা-
ববগ্রহ নদবীয়ায় করঙল আমার বনতম্যঙসবা পজূা করঙব । বপ্রয়, গসো সব 
গ�াপনবীয় কথা, তুবম গসো কাউঙক বলঙব না । এই নবদ্বীপ ধাম আমার 
সব গচঙয় বপ্রয় স্ান—আর গকান স্ান, এমন বক অঙরাধম্যা আমার 
এত বপ্রয় নয় । আমাঙদর রামবে (কুবের) কবলরঙু� থাকঙব না, বকন্তু 
অপ্রকাি ভাঙব বনতম্যকাল থাকঙব ।”

এই শ্রীঙমাদদ্রুমদ্বীঙপ শ্রীরামচঙন্দ্রর ভক্ ও বনু্ গুহক নাঙম প্রভুর 
ইচ্ায় শ্রীনবদ্বীপ ধাঙম একবে ব্রাহ্মঙির �ঙৃহ জন্ম গ্রহি করঙলন । তাঁর 
নাম হঙয়বছল সদানন্দ ববপ্র ভট্াচারম্মম্য । বতবন এই জ�ঙত রাম ববনা বকছু 
জানঙতন না ।

রেন মহাপ্রভু অবতবীি ম্ম হঙয়বছঙলন, ওই কাল সদানন্দ ববপ্র জ�ন্াথ 
বমঙশ্রর বাবড়ঙত বছঙলন—সমস্ গদবতা�িঙক গদঙে বতবন বচনঙত পারঙলন 
গর, ওই বদন স্বয়ং ভ�বান্ অবতবীি ম্ম হঙয়বছঙলন । আনবন্দত হঙয় বতবন 
বনঙজর ঘঙর ব�ঙর এঙস তাঁর ইষ্ঙদঙবর ধম্যান করঙত লা�ঙলন । হঠাৎ 
কঙর বতবন গ�ৌরসুন্দররূপ গদেঙত গপঙলন—শ্রীঙ�ৌরা্রায় বসংহাসঙন 
বঙস বছঙলন, তাঁর পাঙি ব্রহ্মাবদ গদব�ি চামর বদঙয় বাতাস করঙছন । 
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তারপর মহাপ্রভুর কাঙছ বতবন রামচন্দ্র, তাঁর ডানবদঙক লক্ষি, বামবদঙক 
সবীতাঙদববী এবং সন্মঙুে হনুমানঙক গদেঙলন । এই দৃশ্ গদেঙল বতবন 
বিুঙত গপঙরবছঙলন গর, রামচন্দ্র এই কবলরঙু� গ�ৌররূঙপ এঙসবছঙলন । 
“ধন্য আবম ধন্য আবম !”—বতবন বারবার বলঙত লা�ঙলন । পঙর, রেন 
গ�ৌরা্ মহাপ্রভু সঙ্কবীর্ম্মনলবীলা প্রকাি কঙরবছঙলন, সদানন্দ ববপ্র প্রভু তাঁর 
সঙ্ নাচঙত নাচঙত গ�ৌরনাম করঙতন ।

এই সব অপরূ্ম্ম  কথা শ্রীল জবীব গ�াস্বামবী প্রভুঙক প্রকাি কঙর 
শ্রীমবন্তম্যানন্দ প্রভু তাঁঙক শ্রীভাডিবীরবন গদবেঙয় বদঙলন এবং এব�ঙয় 
ব�ঙয় মাম�াবছ গ্রাঙম বনঙয় এঙসবছঙলন ।

জয় শ্রীল গুরুমহারাজ বক জয়
জয় শ্রীঙমাদদ্রুমদ্বীপ বক জয় । শ্রীনবদ্বীপধাম পবরক্রমা বক জয়

শ্রীনবদ্বীপধাম পবরক্রমা পালনকারবী ভক্বনৃ্দ বক জয়

শ্রীঙমাদদ্রুমদ্বীপ            ৩৬১

ববভাবরবী গিি   আঙলাক প্রঙবি
         বনদ্রা ছাবড় উঠ জবীব ।
বল হবর হবর          মকুুন্দ মরুাবর
        রামকৃষ্ হয়গ্রবীব ॥
নবৃসংহ বামন            শ্রীমধুসূদন
        ব্রঙজন্দনন্দন শ্াম ।
পুতনাঘাতন           চকেভিাতন
        জয় দািরবথ রাম ॥
রঙিাদাদুলাল   গ�াববন্দ গ�াপাল
        বনৃ্দাবন-পুরন্দর ।
গ�াপবীবপ্রয়জন         রাবধকারমি
        ভুবন সুন্দরবর ॥
রাবিান্তকর              মােনতস্কর
        গ�াপবীজন বস্ত্রহারবী ।
ব্রঙজর রাোল        গ�াপবনৃ্দপাল
        বচর্হারবী বংিবীধারবী ॥

গরা�বীন্দ্রবন্দন            শ্রীনন্দনন্দন
       ব্রজজন-ভয়হারবী ।
নববীন নবীরদ             রূপ মঙনাহর
       গমাহন বংিবীববহারবী ॥
রঙিাদানন্দন           কংস বনসূদন
       বনকুঞ্জ রাসববলাসবী ।
কদম্ব কানন               রাসপরায়ি
       বনৃ্দাবববপন-বনবাসবী ॥
আনন্দ-বদ্ম্ম ন          গপ্রমবনঙকতন
       �ুলিরঙরাজক কাম ।
গ�াপা্না�ি          বচর্ববঙনাদন
       সমস্ গুি�িধাম ॥
রামনু জবীবন            গকবলপরায়ি
       মানস-চন্দ্র-চঙকার ।
(হবর) নাম-সুধারস �াও কৃষ্-রি
       রাে বচন মন গমার ॥



              কৃষ্নাম ধঙর কত বল ।
ববিয়বাসনানঙল,          গমার বচর্ সদা জ্ঙল,
             রববততি মরুভবূম-সম ।
কি ম্মরন্ধ্র পথ বদয়া,          হৃবদ মাঙি প্রঙববিয়া
             ববরিয় সুধা অনুপম ॥১॥
হৃদয় হইঙত বঙল,   বজহ্বার অঙগ্রঙত চঙল,
             িব্দরূঙপ নাঙচ অনুক্ষি ।
কঙণ্ঠ গমাঙর ভঙ্ স্বর,        অ্ কাঁঙপ থর থর,
             বস্র হইঙত না পাঙর চরি ॥২॥
চঙক্ষ ধারা গদঙহ ঘর্ম্ম ,          পুলবকত সব চর্ম্ম ,
             বববি ম্ম হইল কঙলবর ।
ম ূবচ্ম্ম ত হইল মন,                প্রলঙয়র আ�মন,
             ভাঙব সর্ম্ম -গদহ জর জর ॥৩॥
কবর’ এত উপদ্রব,            বচঙর্ বঙিম্ম সুধাদ্রব,
             গমাঙর ডাঙর গপ্রঙমর সা�ঙর ।
বকছু না ববুিঙত বদল,         গমাঙর ত’ বাতুল চকল,
             গমার বচর্-ববর্ সব হঙর ॥৪॥
লইনু আশ্রয় রা’র,          গহন বম্যবহার তা’র,
             ববলঙত না পাবর এ সকল ।
কৃষ্নাম ইচ্াময়,           রাঙহ রাঙহ সুেবী হয়,
             গসই গমার সুঙের সম্বল ॥৫॥
গপ্রঙমর কবলকা নাম,         অদু্ভত রঙসর ধাম,
             গহন বল করঙয় প্রকাি ।
ঈিৎ ববকবি’ পুনঃ        গদোয় বনজ রূপগুি,
             বচর্ হবর’ লয় কৃষ্পাি ॥৬॥
পিূ ম্ম ববকবিত হিা,        ব্রঙজ গমাঙর রায় লিা,
             গদোয় গমাঙর স্বরূপ-ববলাস ।
গমাঙর বসদ্ গদহ বদয়া         কৃষ্পাঙি রাঙে ব�য়া,
             এ গদঙহর কঙর সর্ম্ম নাি ॥৭॥
কৃষ্নাম বচন্তামবি,           অবেল-রঙসর েবন,
             বনতম্য-মকু্ শুদ্রসময় ।
নাঙমর বালাই রত,            সব ল’গয় হই হত,
             তঙব গমার সুঙের উদয় ॥৮॥



শ্রীসারঙ্গ মরুাক্রর �থা

শ্রীনবদ্বীপধাম পবরক্রমা করঙত করঙত আমাঙদর শ্রীগুরুপাদপঙদ্মর 
কৃপায় এই েুব সুন্দর স্ান গপৌঁঙছ ব�ঙয়বছ—গসো হঙচ্ শ্রীসার্ মরুাবরর 
মঠ । আঙ� এোঙন শ্রীসার্ ঠাকুর নাঙম একজন ভঙক্র বাসস্ান 
বছল—পঙর এই মঠো শ্রীসার্ মরুাবরর মঠ নাঙম প্রবসদ্ হঙয়বছল । 
গসো বক কঙর হল ?

আঙ�র রঙু� এই গিাপ-জ্ঙলর গ্রাঙম েুব সাপ থকত । সাঙপর 
কামঙড় আক্রান্ত হঙয় অঙনক গলাক মঙর গরত । বিম্মাকাঙল গলাঙক 
এেনও কেঙনা কেঙনা চবঙদ্র কাঙছ রায় বা গকান ওিার কাঙছ ব�ঙয় 
সাঙপর ববি তুঙল বদঙত রায় । তাই এক বদন এই গ্রাঙম একো বার্াঙক 
সাঙপ কামড় বদঙয়বছল । গছঙলঙক বাঁচাঙত না গপঙর বাবা-মা ওর মতৃ গদহ 
গভলায় ভাবসঙয় বদঙয়বছঙলন ।

এবদঙক শ্রীসার্ ঠাকুর এোঙন বসবাস করঙতন এবং েুব 
বদৃ্ হঙয় ব�ঙয় বতবন এক বদন তাঁর বাবড়ঙত ঠাকুঙরর কাঙছ 
(শ্রীশ্রীরাধাঙ�াপবীনাঙথর কাঙছ—এই ববগ্রহবে এেনও এোঙন আঙছ) 
প্রাথ ম্মনা করঙলন, “গহ ঠাকুর ! এেন কবী হঙব ? আবম এত বদৃ্ হঙয় 
ব�ঙয়বছ, আবম আর গতামার গসবা বঠক মত করঙত পারবছ না—গভা� 
লা�াঙত পারবছ না, সমস্ গসবা-কারম্ম করঙত পারবছ না । প্রভু তুবম 
আমাঙক একজনঙক দাও গর গতামার গসবা কতম্মবম্য করঙত পারঙব । আবম 
আর পারবছ না...” ঠাকুর তাঁর কথা শুঙনঙছন এবং রাঙতর গবলায় রেন 
সরা্ ঠাকুর ঘুবমঙয়ঙছন, তেন ঠাকুর স্বঙনে তাঁর কাঙছ এঙস হাবজর হঙয় 
বলঙলন, “সার্, আবম গতামার কাঙছ এমন একজনঙক পাঠাব, তুবম 
ওঙক দবীক্ষা বদঙয় বিষ্যরূঙপ গ্রহি করঙব ।”

“হ্যাঁ, প্রভু, বঠক আঙছ । আবম বক কঙর বিুব এই গলাকো গক ?” 
“ঘুম গথঙক উঙঠ �্ায় রওয়ার সময় প্রথম রাঙক গদেঙব, তাঙক 

তুবম দবীক্ষা বদঙয় গদঙব ।” তেন স্বনে গভঙ্ গ�ল ।
উঙঠ শ্রীসার্ ঠাকুর �্ায় স্ান করঙত গ�ঙলন । �্ায় এঙস 

বতবন গদেঙলন, জঙল কলার গভলা ভাসঙত ভাসঙত আসঙছ, তার 

শ্রীঙমাদদ্রুমদ্বীপ  •  শ্রীসার্ মরুাবরর কথা             ৩৬৩



মঙধম্য একো মতৃ গছঙলর গদহ । শ্রীসার্ ঠাকুর গ�াপবীনাঙথর কথা মঙন 
পড়ল এবং বতবন ভ�বাঙনর আঙদি অনুসাঙর গছঙলবের কাঙনর মঙধম্য 
মন্ত্র বলঙলন—হঙর কৃষ্ হঙর কৃষ্ কৃষ্ কৃষ্ হঙর হঙর হঙর রাম হঙর 
রাম রাম রাম হঙর হঙর । রেন এই মন্ত্র তাঁর কাঙন প্রঙবি করল, তেন 
গছঙলো গচাে েুলঙলন । উঙঠ বতবন চারবদঙক তাকাঙছন—শ্রীসার্ 
ঠাকুর গদেঙল বতবন তাঁঙক প্রিাম কঙর গুরুরূঙপ স্ববীকার করঙলন ।

তারপর �্ায় স্ান কঙর শ্রীসার্ ঠাকুর গছঙলোঙক মঙঠ বনঙয় 
এঙলন, ওই সময় গথঙক বতবন ঐকাবন্তক ভাঙব তাঁর গুরু ও ঠাকুঙরর 
গসবায় বনঙজঙক বনরকু্ করঙলন । 

এবদঙক গছঙলর বাবা-মা শুনঙত গপঙলন, তাঁঙদর গছঙল গবঁঙচ ব�ঙয়ঙছন 
এবং পাঙির গ্রাঙম আশ্রঙম থাঙকন । তেন বাবা-মা এোঙন এঙস কাঁদঙত 
কাঁদঙত বলঙলন, “বাবা, তুবম মর বন ! গসানা, আয়, আয়, বাবড় চল আয় ।” 
বকন্তু গছঙলবে বলঙলন, “না, রাব না । গতামরা আমাঙক �্ায় ভাবসঙয় 
বদঙয়ছ কাঙজই আবম এেন গতামাঙদর নয় । আবম গতামাঙদর মরুাবর নই, 
আবম সারঙ্র মরুাবর । আবম আমার গুরুঙদঙবর এেন ।”

ওর পর শ্রীসার্ ঠাকুর চঙল গ�ঙলন আর সার্ মরুাবর এোঙন 
থাকঙলন, গসবা করঙতন । এো েুব সুন্দর স্ান, এোঙন মহাপ্রভুর 
পািম্মদ�ি থাকঙতন । এোঙন এঙস আমরা স্মরি কবর, কৃষ্-হবরনাম কত 
বল ধঙর—রবদ সবতম্যকাঙরর নাম হয়, তার �ল অপরূ্ম্ম  ।
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শ্রীল বনৃ্াবি দাস ো�ুজরর বাল্যলবীলারূক্ম
 
শ্রীনবদ্বীপধাম পবরক্রমা করঙত করঙত আমাঙদর গিি জায়�া 

হঙচ্ এই শ্রীঙমাদদ্রুমদ্বীপ মাম�াবছ গ্রাঙম অববস্ত সুন্দর মবন্দর । 
এোঙন পরম পজূনবীয় ‘শ্রীহচতন্যলবীলার বম্যাস’ শ্রীল বনৃ্দাবনদাস ঠাকুর 
আববভ ূম্মত হঙয়বছঙলন—গসো তাঁর জন্মস্ান । আমাঙদর শ্রীলগুরু 
মহারাজ ওঁববষু্পাদ শ্রীল ভবক্সুন্দর গ�াববন্দ গদবঙ�াস্বামবী মহারাজ 
শ্রীল বনৃ্দাবনদাস ঠাকুর ও শ্রীল কৃষ্দাস কববরাজ গ�াস্বামবী প্রভুর  
প্রিাম মন্ত্র বলঙেঙছন :

দাসবনৃ্াবিং বজন্ �ৃষ্ণদাস-রেভুং তথা ।
েন্নাবতার-নচতন্যলবীলা-ক্বস্ার�ক্রজণৌ ॥
গদ্ৌ ক্িত্যািন্ পাদাব্জ-�রুণাজরণ-ুরূক্িজতৌ ।
ব্যতি-চ্জন্নৌ বধুাক্চজন্ত্যৌ বাবজন্ ব্যাস-রূক্পজণৌ ॥
শ্রীগুরু-গ�ৌর-�াধের্ম্ম া-গ�াক্বন্াশ্চ �কণুঃ সহ ।
েয়ক্ন্ত পাে�শ্চাত্র সজর্ম্ম িাং �রুণাক্থ ম্মিুঃ ॥

রেন আমরা শ্রীবাস পবডিঙতর �ঙৃহ ব�য়াবছলাম, তেন আমরা 
নারায়িবীঙদববীর কথা বঙলবছলাম :

এক বদন মহাপ্রভু শ্রীবাস পবডিঙতর �ঙৃহ প্রসাদ গ্রহি করবছঙলন । 
হঠাৎ মহাপ্রভুর সামঙন এব�ঙয় ব�ঙয় নারায়িবী হাত পাতঙলন । 
উবন তেন ৩-৪ বছর বয়স বছঙলন । মহাপ্রভু ওঁঙক বকছু প্রসাদ বদঙয় 
বলঙলন, “এেন কাঁদঙত কাঁদঙত কৃষ্ নাম কর !” মহাপ্রভুর আজ্ার 
প্রভাঙব নারায়িবী তেন কৃষ্ কৃষ্ বঙল কাঁদঙত শুরু করঙলন ।

আর এক সময় শ্রীবাস পবডিত ও ভক্�ঙির রাবত্র কবীর্ম্মন শুঙন 
আঙিপাঙির গলাকগুঙলা বহংসা কঙর ও ববরক্ হঙয় নাবলি করঙত 
লা�ঙলন—ওরা বলঙলন, “এোর জ্ালায় রাঙত্র ঘুঙমাঙত পাবর না ! 
ওরা সারা বদন সারা রাত কবীর্ম্মন করঙছ ! এই কবীর্ম্মনো বন্ করঙত হঙব,  
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নাহঙল বনমাইঙক মারঙত হঙব আর শ্রীবাঙসর ঘরবাবড় গভঙ্ বদঙয় �্ায় 
ভাবসঙয় বদঙত হঙব !” এসব কথা শুঙন শ্রীবাস পবডিত কবীর্ম্মন বন্ কঙর 
বদঙলন । ওই বদন শ্রীমন্মহাপ্রভু এঙস বজজ্াসা করঙলন, “আঙর শ্রীবাস, 
কবী হঙয়ঙছ ? গতামাঙদর কবীর্ম্মনো বন্ হল গকন ?” 

শ্রীবাস পবডিত বলঙলন, “তুবম আঙ� বস । বচন্তা কর না, বঙসা ।”
“বসব গকন ? কবীর্ম্মন গকন বন্ হল ? বঙল দাও ।”
“মাথা �রম করঙব না, বঙসা । পাড়ার গছঙলগুঙলা বলঙছ গর, 

আমার ঘরবাবড় �্ায় ভাবসঙয় গদঙব, আমার এোয় আপবর্ গনই, 
বকন্তু ওরা বলঙছ গর, ওরা গতামার �াঙয় হাত গদঙব—গতামার �াঙয় 
হাত বদঙল কবী কঙর হঙব ?” 

মহাপ্রভু বলঙলন, “তাই না বক ?” তেন উবন বনঙজর বসবদ্ 
গদবেঙয় বদঙলন—উবন নারায়িবীর মাথায় একেু হাত বদঙয় আিবীবম্মাদ 
বদঙলন, “গতামার কৃষ্ভবক্ গহাক !” আর নারায়িবী তেন একবাঙর 
‘হা কৃষ্ ! হা গ�ৌর !” বঙল গমঙিঙত �ড়া�বড় গরঙত লা�ঙলন  । 
তেন মহাপ্রভু সব ভক্�িঙক বলঙলন, “গতামাঙদর বক এেন ববশ্বাস 
হয় ? গতামাঙদর ঘরবাবড় বক গকউ গভঙ্ বদঙত পারঙব ?” 

সবাই গসো স্ববীকার করঙলন এবং আর কবীর্ম্মন বন্ করঙলন না ।
এই সব বহসাঙব নারায়িবী ‘গ�ৌরাঙ্র অবঙিি-পাত্র নারায়িবী’র 

নাঙম প্রবসদ্ হঙয়বছঙলন আর বকছু বছর পঙর শ্রীবাস পবডিঙতর 
সহধবমম্মিবী মাবলনবী গদববীর বাবার বাড়বী মাম �াবছঙত ঘেকালবী দ্ারা 
নারায়িবীঙক ববঙয় গদওয়া হঙয়বছল । তারপর ওঁর �ঙভম্ম  পরমহবষ্ব শ্রীল 
বনৃ্দাবন দাস ঠাকুর জন্ম গ্রহি কঙরবছঙলন । গসই রকম বছল ওঁর ভা�ম্য ।

রেন শ্রীল বনৃ্দাবনদাস ঠাকুর বড় হঙয়ঙছন, বতবন সব সময় 
বনতম্যানন্দ প্রভুর সঙ্ প্রচার ও গসবা করঙতন । সন্ম্যাস গ্রহি করবার 
পর মহাপ্রভু শ্রীমবন্তম্যানন্দ প্রভুঙক বলঙলন, “তুবম রাঢ়ঙদি ব�ঙয় 
প্রচার কর !” গসই আঙদি অনুসাঙর শ্রীমবন্তম্যানন্দ প্রভু রাঢ়ঙদঙি 
ব�ঙর এঙস বববভন্ ভাঙব প্রচার করঙতন এবং বছঙরর মঙধম্য একবার 
সমস্ নবদ্বীপবাসবী ভক্�িঙক শ্রীপুরবীধাঙম বনঙয় গরঙতন । 
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এক বদন শ্রীমবন্তম্যানন্দ প্রভু ভক্�িঙক বনঙয় নবদ্বীপ গথঙক রাত্রা 
শুরু করঙল গহঁঙে গহঁঙে গদনুড় গ্রাঙম এঙসবছঙলন । গসোঙন একবে আম 
বা�াঙন তাঁরা গথঙম ব�ঙয় একেু ববশ্রাম বনঙয়বছঙলন । ওই গদনুড় গ্রাঙমর 
জবমদার বছঙলন রামহবর চক্রবত্তী । বতবন একজন ব্রাহ্মি এবং বনতম্যানন্দ 
প্রভুর বড় ভক্ হঙয় সব সময় ভাবঙতন, “কঙব আবম বনতম্যানন্দ প্রভুর 
দি ম্মন পাব ? কঙব বনতম্যানন্দ প্রভু আসঙবন ?” তাই ওই বদন রামহবর 
চক্রবত্তী হঠাৎ কঙর বকছু দঙূর ববরাে রবঙন বভড় গদেঙত গপঙলন—গকউ 
হলদু কাপড় পরঙছন, গকউ নবীল, গকউ লাল, গকউ সাদা, ইতম্যাবদ । 
অবাক হঙয় বতবন ভাবঙলন, “গস কবী ? আবম ওোঙন ব�ঙয় একবার 
গদেব ।” ওই আম বা�াঙন এঙস বতবন গদেঙলন গর, ওোঙন স্বয়ং 
শ্রীমবন্তম্যানন্দ প্রভু এঙস দাঁবড়ঙয় আঙছন ! তাঁর গুরুঙদবঙক গদঙে 
রামহবর চক্রবত্তী একবার মাবেঙত পঙড় তাঁঙক দডিবৎ  প্রিাম জাবনঙয় 
বলঙলন, “প্রভু, আবম সব সময় আপনার বচন্তা কবর । কৃপ কঙর, 
আমার বাবড়ঙত চলনু । আবম সবাইঙক প্রসাদ বদঙয় গদব ।”

বনতম্যানন্দ প্রভু বলঙলন, “গসো কবী কঙর হঙব ? আমাঙদর এত 
গবিবী গলাক এোঙন আঙছ, আমরা সবাই বক কঙর গতামার বাবড়ঙত 
রাব ? তুবম কাজ কর—বরং চাল, ডাল, রা আঙছ, সব বনঙয় এস, 
আমরা এোঙন বপকবনক করঙত পাবর ।”

উঙর্বজত হঙয় রামহবর চক্রবত্তী সব বকছু বম্যবস্া কঙর বদঙলন । 
বতবন সব ভক্�িঙক সুন্দর ভাঙব প্রসাদ পবরঙবিন কঙরবছঙলন ।

প্রসাদ গনওয়ার পর শ্রীমবন্তম্যানন্দ প্রভু তাঁর গসবকঙক (শ্রীল 
বনৃ্দাবনদাস ঠাকুরঙক) বলঙলন, “আমার বজবনস গকাথায় ?” 
বনৃ্দাবনদাস ঠাকুর তেন বিুঙত গপঙরবছঙলন, কবী প্রভু চাইঙছন—ওই 
বজবনসো কবী বলঙত দরকার বছল না । বনৃ্দাবনদাস ঠাকুর বনতম্যানন্দ 
প্রভুঙক হবরতবক �ল বদঙলন (োওয়ার পর বতবন হবরতবক মেুশুবদ্র 
মত গেঙতন) । ওই হবরতবক গদেঙল অঙক্রাধ-পরমানন্দ বনতম্যানন্দরায় 
একবার ঙক্রাধ অবভনয় করঙলন । বতবন বজজ্াসা করঙলন, “এো হঠাৎ 
কঙর তুই গকাঙত্থঙক গপঙয়বছস ?” বনৃ্দাবনদাস ঠাকুর বলঙলন, “প্রভু, 
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আপবন সকাল গবলায় প্রসাদ গপঙলন আর একজন ভক্ কঙয়কবে 
হবরতবক �ল বদঙলন, বতবন জাঙনন গর, আপবন হবরতবক প্রবত বদন 
পান । আবম আপনাঙক বকছু সকাল গবলায় বদলাম আর বকছু আমার 
কাঙছ পঙরর বদঙনর জন্য রােলাম ।” বতবন সতম্য কথা বলঙলন বকন্তু 
বনতম্যানন্দ প্রভু গসো শুঙন গরঙ� গ�ঙলন, “গতামার সঞ্চয় ববুদ্ একদম 
�হৃঙস্র মত ! তুই কালঙকর জন্য বজবনস সঞ্চয় কঙরবছস !” 

�হৃস্ঙলাক সব সময় পঙরর বদঙনর জন্য সব বকছু রাঙেন, “আবম 
কালঙক কবী োব ? কালঙক কবী পরব ?” তারা সব সময় বচন্তা কঙরন, 
“আবম রেন বদৃ্ হব, তেন আমার গক গদেঙব ?” আর বনতম্যানন্দ প্রভু 
তেন কবী বলঙলন ? “গতামার রবদ এইরকম ববুদ্, তাহঙল তুবম আমার 
সঙ্ রাঙব না ! তুবম এই রামহবরর বাবড়ঙত থাক, এোঙন প্রচার কর ।”

গসো েুব সহজ বজবনস—গকন বনতম্যানন্দ প্রভু এত গরঙ� 
ব�ঙয়বছঙলন ? বনৃ্দাবনদাস ঠাকুর অন্যারম্য কঙরন বন । বতবন তাঁর গুরুর 
জন্য �ল গরঙেবছঙলন, তাঁর গদাি কবী ? বকন্তু এোঙন মলূ কথা হঙচ্ গর, 
বনতম্যানন্দ প্রভু একাই সর্ম্ম ত্র প্রচার করঙত পাঙরন না, তাই ওই অজুহাঙতর 
সুববধা বনঙয় বতবন বনৃ্দাবনদাস ঠাকুরঙক ওোঙন গরঙেবছঙলন । 
বনৃ্দাবনদাস ঠাকুর বনতম্যানন্দ প্রভুর আজ্া মাথায় গরঙে অনুসরি করঙলন 
এবং তাঁর বনঙজর সুে-দুঃে বববলঙয় বদঙয় গদনুড় গ্রাঙম বাস করঙত 
লা�ঙলন । ওোঙন বতবন তাঁর ববেম্যাত শ্রীহচতন্যভা�বত বলঙেঙছন, ওোঙন 
তাঁর গসববত বনতম্যানন্দ প্রভু ও মহাপ্রভুর শ্রীববগ্রহ আঙছন, ওোঙন তাঁর 
শ্রীসমাবধমবন্দরও আঙছ । গসই রকম বছল তাঁর জবীবন ।

শ্রীল বনৃ্দাবনদাস ঠাকুর শ্রীহচতন্যভা�বত রচনা কঙরঙছন আর 
সবাই গদঙে বলঙছন, গ্রঙন্থর নামো ভুল হঙয় ব�ঙয়ঙছ—তার নাম 
গদওয়া উবচত বছল ‘শ্রীবনতম্যানন্দ-ভা�বত্’ কারি বতবন বনতম্যানন্দ প্রভুর 
কথা ওোঙন গবিবী বলঙেঙছন । এইরকম বছল তাঁর বনতম্যানন্দ প্রভুর 
শ্রীচরঙির প্রবত আসবক্ ।

এই তবীথ ম্ম একঙিা বছর আঙ� একদম পবরতম্যক্ হঙয়বছল । 
রেন পজূম্যপাদ ভ�বান্ শ্রীল ভবক্বসদ্ান্ত সরস্বতবী ঠাকুর প্রভুপাদ 
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শ্রীনবদ্বীপধাঙম পবরক্রমা প্রথম স্াপন কঙরবছঙলন, তেন বতবন এক 
এক কঙর প্রায় সমস্ তবীথ ম্ম পুনরায় আববষ্ার কঙরবছঙলন । ১৯২১ সাঙল 
বতবন শ্রীল বনৃ্দাবনদাস ঠাকুঙরর জন্মস্াঙন জবম সংগ্রহ কঙর একবে ছত্র 
বনর্ম্ম াি কঙরবছঙলন আর কঙয়ক বছর পর, ১৯৩৪ সাঙল, বতবন এোঙন 
এই সুন্দর মবন্দর ও শ্রীববগ্রহ প্রবতষ্া কঙরবছঙলন । তাঁর পাদপঙদ্মর 
কৃপায় আমরা এোঙন আজঙক আসঙত পাবর এবং শ্রীল বনৃ্দাবনদাস 
ঠাকুঙরর লবীলা ও মবহমা স্মরি করঙত সুঙরা� পাই ।

১৯৬৭ সাঙল আমাঙদর পরম গুরু মহারাজ শ্রীল ভবক্রক্ষক 
শ্রীধর গদবঙ�াস্বামবী মহারাজ শ্রীল বনৃ্দাবনদাস ঠাকুঙরর সম্বঙন্ একবে 
গছাে প্রবন্ বলঙেবছঙলন । আমরা ওই প্রবন্ এোঙন বনঙনে উপস্াপন 
করলাম :

শ্রীবনৃ্াবি দাস ো�ুর

“আমার প্রভুর প্রভু গ�ৌরা্ সুন্দর” উপঙদি কবরঙলন “তৃিাদবপ 
সুনবীঙচন তঙরারবপ সবহষু্না আমাবননা মানঙদন কবীর্ম্মনবীয়ঃ সদা 
হবরঃ” ; আর “শ্রীহচতন্য লবীলার বম্যাস বনৃ্দাবন দাস” মহািয় 
ববলঙলন—“এত পবরহাঙরও গর পাপবী বনন্দা কঙর, তঙব লাবথ মাঙরাঁ 
তার বিঙরর উপঙর !” ইহার সামঞ্জযে গকাথায় ? মঙন কবরয়াবছলাম 
ভক্ আঙব�ভঙর মঙনর দুঃে প্রকাি কবরয়াঙছন—ইহা এমন ধর্ম্মবম্য 
নয় । বকন্তু এবক ! চবষ্বাচারম্মম্য ববলঙলন—ইহাঙত ঠাকুঙরর জবীঙবর প্রবত 
অতম্যবধক করুিারই কথা প্রকাবিত হইয়া রবহয়াঙছ । এ আবার বক ? 
অবাক ববস্মঙয় উৎকি ম্ম হইলাম । আচারম্মম্য ববলয়া চবলঙলন—শ্রীভ�বান্ 
বা অন্যান্য আচারম্মম্য�িও গর মহাপরাবধ�িঙক উঙপক্ষা কবরয়াঙছন—
ঠাকুর বনৃ্দাবন গসই সব অবত পাতকবী পািডিকুলঙকও উঙপক্ষা না 
কবরয়া বনজ দাবয়ঙত্ব দডিদান কবরয়াঙছন । ইহাঙত “অস্পশৃ্ অদৃশ্ গসই 
হয় রমদডিম্য” দঙলর সঙ্ রাহা হয় একেবী ভাল মন্দ সম্বন্ স্াপন কবরয়া 
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শ্রীভ�বাঙনর দরবাঙর তাহাবদ�ঙক োবনয়াঙছন । শ্রীভ�বান্ তাঁর ভঙক্র 
মরম্মম্যাদা লড়াইএ আপাত মধুর কবরঙত ব�য়া ববঙক্ষাভকারবী সম্প্রদায়ঙক 
বকছু কঙ সেসান (ববঙিি অবধকার সুববধা) বদঙলন, তা ছাড়া বিুাইঙলন 
তাঁঙদর অজ্াতসাঙর পঙূর্ম্ম ই একেবী গ্রাণ্্ (অনুদান) হইয়া রাওয়া—
তাঙদর বচর দাবরঙদ্রর অবসাঙনর বম্যবস্া হইয়া ব�য়াঙছ—“ভক্পদ 
ধবূল আর ভক্পদ জল, ভক্ ভুক্ গিি এই বতন সাধঙনর বল”—এই 
�রমলূােবীর অনুধম্যান কবরঙত পাবরঙলই তাঙদর কারম্মম্যবসবদ্ হইঙব । গর 
গকানরূঙপ “লাবঠ-চাজম্ম ” বা “লাবথ চাজম্ম ” রেন হঙয়ঙছ তেন কতৃম্মপক্ষ 
বকছু না বদয়া রান্ গকাথায় ! ‘নাবস্ রদু্ং বনরাবমিম’ কতৃম্মপঙক্ষর বনকে 
পুবলঙির ববরুঙদ্ একেবী ভাল মন্দ অবভঙরা� োড়া কবরঙত পাবরঙলই 
(নাড়া বদঙলই গঁুড়া পঙড়—ন্যাঙয়) লাঙভর সম্াবনা—ইহা বক 
আজকালকার কাঙল আবার নতূন কবরয়া বিোইঙত হইঙব ? সুতরাং 
শ্রীবনৃ্দাবন ঠাকুর গতামাঙদর একেবী হুরু্ত বাধাইবার গর বঙন্দাবস্ কবরয়া 
বদয়াঙছন—তাঙত তাঁর কাঙছ গতামরা কত ঋিবী মন বদঙয় বিু ত ! সর্ম্ম ার 
ববলঙলন—বঠক ববলয়াঙছন ; আমরা—শ্রীবনৃ্দাবঙনর সম্পবর্ লেু 
কবরয়া আরও গজাড়দার ববঙক্ষাভ কবরব । আচারম্মম্য কবহঙলন—গসোঙন 
তারা লঙুের মাঙল এত মহামলূম্য সম্পদ পাইল গর আর করৃ্ম্মপক্ষঙক না 
জানাইয়াই চুবপ চুবপ ভরপুর হৃদঙয় নতৃম্য কবীর্ম্মন মঙহাৎসব আরম্ কবরয়া 
বদল । গ্া�ান হইল “আমার ভঙক্র পজূা আমা হইঙত বড়” । ভক্পদ 
ধবূল আর ভক্পদ জল, ভক্-ভুক্-গিি—এই বতন সাধঙনর বল ।

* * *       * * *   * * * 
আর একবে অমলূম্য প্রবন্ আমরা স্বয়ং ভ�বান্ শ্রীল ভবক্বসদ্ান্ত 

সরস্বতবী ঠাকুঙরর কাছ গথঙক পাই :

—শ্রীল বনৃ্াবি দাস ো�ুজরর েবীবিবী—
(প্রভুপাদ শ্রীমদ্ভবক্বসদ্ান্ত সরস্বতবী ঠাকুর বববলবেত)

বদ্ম্ম মান-গজলার পরূ্ম্ম াংঙি পরূ্ম্ম স্লবী-থানার অন্ত� ম্মত মাম�াছবী-
নাঙম একেবী প্রাচবীন পল্বী অদ্াবপ বর্ম্মমান আঙছ । এই মাম�াছবী-
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গ্রামঙক প্রাচবীন�ি ও ‘ভক্রত্নাকঙর’র গলেক নবদ্বীঙপর অন্ত� ম্মত 
গমাদদ্রুম-দ্বীপ ববলয়া বনঙর্ম্ম ি কঙরন । মাম�াছবী-গ্রাঙমর প্রান্তঙদঙিই 
ভা�বীরথবী প্রবহমান । এই গ্রাঙম এেনও ঠাকুর শ্রীবনৃ্দাবনদাঙসর গসবা 
শ্রীঙ�ৌরবনতম্যানঙন্দর শ্রীমবূর্ম্মর বনতম্যপজূা সাবধত হইঙতঙছ । কবথত হয় 
গর, ঠাকুর বনৃ্দাবন এইগ্রাঙম জন্ম-গ্রহি কঙরন । আজও বনৃ্দাবনদাঙসর 
বালম্যকাঙলর ববচরিভবূম ববলয়া ঠাকুর মহািঙয়র বাড়বীবে বনবর্ম্ম ষ্ হয় ।

শ্রীবাঙসর �বৃহিবী মাবলনবী গদববীর মাম�াছবী-গ্রাঙম বপত্রালয় বছল । 
শ্রীনবদ্বীপ-ন�ঙরর শ্রীঙ�ৌরা্ঙদঙবর বপ্রয়ভক্ শ্রীবাসপবডিঙতর 
ভ্রাতুষ্পুত্রবী শ্রীনারায়িবী গদববীর মাম�াছবী-গ্রাঙম বববাহ হয় । মাবলনবী 
গিি বয়ঙস স্ববীয়-বপত্রালঙয় আবসয়া বাস কঙরন । ঐ বংঙির কাহারও 
সবহত নারায়িবী গদববীর বববাহ হয় । শ্রীনারায়িবীর �ঙভম্মই শ্রীবনৃ্দাবনদাস 
জন্মগ্রহি কঙরন ।

বিশুকাঙলই ঠাকুঙরর বপতৃববঙয়া� হওয়ায় এবং বপতাঠাকুর 
মহািয় শ্রীভ�বান্ চচতন্যচঙন্দ্রর গসবাবনরত হইবার পঙূর্ম্ম ই গদহতম্যা� 
করায় তাঁহার কথা ববঙিিভাঙব গকাথাও উবল্বেত হয় নাই । গকহ গকহ 
বঙলন, বতবন সর্ম্ম ঙতাভাঙব হবরপাদপদ্ম আশ্রয় না করায় বপতৃবংঙির 
পবরচঙয় শ্রীবনৃ্দাবনদাঙসর পবরচয় হয় নাই ।

আজও শ্রীবাসপত্নবী মাবলনবীর বভোবস্ত শ্রীবনৃ্দাবনদাস-প্রবতবষ্ত 
শ্রীঙ�ৌরবনতম্যানন্দ-শ্রীববগ্রহ স্ানান্তবরত হইয়া রথাবববধ গসববত হইঙলও 
গসবােবী তাদৃি সমবৃদ্সম্পন্ ও উজ্জ্বল নাই ।

শ্রীবনৃ্দাবনদাস ঠাকুর মহািয় অঙনক সময় গদনুঙড়ই বছঙলন । 
শ্রীঠাকুর মহািঙয়র সংসার-পবরগ্রঙহর গকান কথা আমরা শুবনঙত 
পাই নাই । বতবন চাবরেবী বিঙষ্যর মঙধম্য শ্রীরামহবর-নামক একেবী উর্র-
রাঢ়বীয় কায়স্কুঙলাদ্ভতূ বম্যবক্ঙক স্ববীয় গদনুড়াবস্ত সম্পবর্সমঙূহর 
উর্রাবধকারবী কবরয়া রান । তাঁহার বংিধর�িই এেনও শ্রীঠাকুর 
মহািঙয়র গদনুড়পাে বােবীঙত অবস্ান কবরয়া গসবা বনর্ম্ম াহ কবরয়া 
আবসঙতঙছন । রামহবর স্বয়ং সংস্কারসম্পন্ হইয়া দবীবক্ষত হইঙলও 
কালপ্রভাঙব অহবষ্ব স্মার্ম্ম াচাঙরর প্রাবঙলম্য তদবীয় অধস্ন�ি কঙয়ক 
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পুরুি হইঙত স্মার্ম্মিাসঙনর অনুবর্্তী হইয়া সামাবজক সদাচার কবরঙত 
বাধম্য হইয়াবছঙলন ।

শ্রীলবনৃ্দাবনদাস ঠাকুঙরর বপতৃকুঙলর অবধক পবরচয় না পাওয়া 
গ�ঙলও বতবন রাঢ়বীয় গশ্রিবীর ব্রাহ্মিকুঙল উদ্ভতূ বছঙলন, জানা রায় । 
মাতৃকুল শ্রীহচতন্যচঙন্দ্রর একান্ত আবশ্রত এবং সর্ম্ম প্রধান �হৃস্-চবষ্ব 
ববলয়া, গসই পবরচঙয়ই বতবন চবষ্বজ�ঙত ও গ�ৌড়বীয় সাবহবতম্যক-
সমাঙজ পবরবচত ।

শ্রীনারায়িবীর �ভম্মজাত ঠাকুর মহািয় ভবক্িাঙস্ত্র প্র�াঢ় 
প্রবতভাসম্পন্ বছঙলন এবং চবষ্বাচাঙর অববস্ত হইয়া চবষ্ব-গুরুবঙ� ম্মর 
মবহমা প্রচার কবরবার জন্য কায়মঙনাবাঙকম্য গচষ্াবববিষ্ বছঙলন ।

চবষ্বববঙদ্িবী স্মার্ম্মসমাজ শ্রীবনতম্যানন্দপ্রভুর প্রবত ববঙদ্িপরবি 
হইয়া শ্রীবনতম্যানন্দদাস শ্রীবনৃ্দাবনদাসঠাকুঙরর প্রবত বনতান্ত 
অবজ্াপ্রকািপরূ্ম্ম ক তাঁহাঙক চবষ্বববঙরাধবী স্মার্ম্মসমাঙজর উন্ত চড়ূায় 
স্ান গদন নাই । ছলনামঙূল তাঁহার কুল�ত কুৎসা-প্রচারাবদ-মঙুে নানা 
অসৎকথার অবতারিা পরম্মন্তও কবরঙত ক্রবে কঙরন নাই ।

শ্রীঙ�ৌরসুন্দঙরর নবদ্বীপ পবরহাঙরর বকয়ৎকাল পঙূর্ম্ম  শ্রীঠাকুর 
মহািঙয়র মাতা নারায়িবী চাবর বৎসর বয়ঙসর বাবলকা মাত্র । গসই সময় 
বতবন শ্রীহচতন্যচঙন্দ্রর গস্হ-দৃবষ্ঙত সম্ববদ্ম্ম তা বছঙলন । পরবর্্তীসমঙয় 
বতবন শ্রীমাবলনবী গদববীর বপত্রালঙয় পবত�হৃ লাভ কবরয়া শ্রীল 
বনৃ্দাবনদাঙসর গপৌ�ডিকাল পরম্মন্ত পুত্ররঙত্নর পালনাবদ কবরয়াবছঙলন । 
সামবয়ক স্মার্ম্ম�ঙির কুহঙক পবড়য়া গকান গকান রাঢ়ঙদিবীয় অনবভজ্ 
প্রাকৃতসাহবজক চবষ্বব্রুব�ি তাঁহাঙক তাৎকাবলক ব্রাহ্মি-সমাজ হইঙত 
পথৃক্ ববুদ্ কঙরন । প্রকৃত প্রস্াঙব, বতবন প্রকৃত শুদ্ ব্রাহ্মি-সমাঙজর 
িবীিম্মস্ান অবধকার কবরয়া পারমাথ ম্মববঙরাধবী স্মার্ম্মসমাঙজর অধবীনতা 
স্ববীকার কঙরন নাই । এই মহাত্ার রবচত শ্রীহচতন্যভা�বত রাঁহারা পাঠ 
কবরয়াঙছন, তাঁহারাই জাঙনন গর, শ্রীহচতন্যচন্দ্র-প্রকবেত শুদ্ভবক্-
ধর্ম্ম প্রচাঙর ঠাকুর মহািয় সঙর্ম্ম ার্ম বদকপাল । গর সমঙয় শ্রীঅহদ্তপ্রভুর 
পুত্র বলরাঙমর সন্তান মধুসূদঙনর পুত্র রাধারমি িাবন্তপুঙর বাস কবরয়া 
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শ্রীঅহদ্তপ্রভুর প্রচাবরত পারমাবথ ম্মকধঙর্ম্ম র উৎসাদন-মানঙস বন্দম্যঘেবীয় 
শ্রীহবরহর ভট্াচারম্মম্য-পুঙত্রর আনু�তম্য স্ববীকার কঙরন এবং গর সমঙয় 
শ্রীববীরচন্দ্রপ্রভুর পুত্রপ্রবতম বিষ্যত্রয় স্মার্ম্মিাসঙনর করাল কবঙল বন�হৃবীত 
হইয়া পঙঞ্চাপাঙযের অন্যতম বত্রপুরাসুন্দরবীঙক শ্রীশ্ামসুন্দর ববগ্রঙহর 
সম-বসংহাসঙন রাবেঙত বাধম্য হন এবং রাঢ়বীয় গশ্রিবীস্ সামাবজক বববধ-
অনুসাঙর বাঙরঙন্দ্রর সবহত �্াঠাকুরািবীর গরৌনসম্বন্ঙক রাঢ়বীয় গশ্রিবীঙত 
�ঙ্াপধম্যায়-কুঙল পবরিত কবরবার কথা আঙলাবচত হয়, গসই সময় 
শ্রীউদ্ারিঠাকুর প্রভৃবতঙক দবীক্ষা-ববধান-দ্ারা চদক্ষম্যসাববত্রম্যব্রাহ্মিকুঙল 
গ্রহি-প্রভৃবত ববচাঙরর প্রবতকলূ গচষ্াসমহূ শ্রীবনৃ্দাবনদাস ঠাকুর 
মহািঙয়র চবষ্ব-সমাঙজর প্রবতষ্া-সংবদ্ম্ম ঙন নানাপ্রকার প্রবতবন্কতা 
কবরয়াবছল । তথাবপ গ�ৌড়বীয়-সাবহবতম্যক-সূরম্মম্য শ্রীবনতম্যানহন্দকপ্রাি 
গ�ৌরভক্াগ্রিবী ঠাকুর মহািয়ঙক শ্রীহচতন্যভা�বঙত সতম্যকথা বলবপবদ্ 
কবরঙত বনরস্ কবরঙত সমথ ম্ম হয় নাই । রাঁহারা শ্রীহচতন্যভা�বত ববঙিি 
মঙনাঙরাঙ�র সবহত পাঠ কবরয়াঙছন, তাঁহারা শ্রীঠাকুর মহািঙয়র কবথত 
বনরস্কুহক সতম্য হইঙত ববপথ�ামবী হইঙত পাঙরন না ।

শ্রীল ঠাকুঙরর শ্রীহচতন্যভা�বঙতর বববভন্ স্াঙন ভবক্-বসদ্াঙন্তর 
অপরূ্ম্ম  সামাবজক মবীমাংসা স্বি ম্মাক্ষঙর েবচত আঙছ । শ্রীগুরুঙদব বনতম্যানঙন্দ 
তাঁহার-গসবাপ্রববৃর্ অতুলনবীয়া । সমগ্র জ�ৎ, ভারতবিম্ম, গ�ৌড়ঙদি, 
শ্রীনবদ্বীপধাম প্রভৃবতর গকান ববদ্ন্মগুলবী বা তাৎকাবলক সমাজ তাঁহার 
গকি স্পি ম্ম কবরঙত সমথ ম্ম হয় নাই । পরববর্ম্মকাঙল তাঁহার প্রবত আক্রমি 
কবরবার প্রবল গচষ্াকঙল্প তাঁহার বম্যবক্�ত কুল ও বম্যবক্�তভাঙব তাঁহার 
প্রসন্বচর্ঙত্বর প্রবত কোক্ষ কবরঙত বদ্ধা কঙরন নাই ।

শ্রীঠাকুর মহািঙয়র সর্ম্ম সদ্গুিাবলবীঙক আক্রমি কবরবার জন্য 
কদরম্মম্যস্বভাব গলাঙকর অভাব নাই । এই চবষ্ব-ববঙদ্বিভাব গপািি 
কবরয়া গকহ গকহ বঙলন গর, শ্রীবনৃ্দাবনদাস ঠাকুর মহািয় ও তাঁহার 
বনতম্যদাস�ি অহবষ্ঙবর প্রবত বনতান্ত ববতৃষ্া প্রকাি কবরয়া 
শ্রীঙ�ৌরপ্রচাবরত সবহষু্তা ধঙর্ম্ম র আদঙি ম্ম ও ‘তৃিাদবপ সুনবীচ’ ধঙর্ম্ম র 
গসৌন্দঙরম্মম্য অনবভজ্ গলাঙকর প্রবীবত আকিম্মি কবরঙত অসমথ ম্ম হইয়াঙছন । 
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শ্রীবনৃ্দাবনদাস�ি তদুর্ঙর বলঙলন গর, এইরূপ সমাঙলাচনা কবরঙত 
ব�য়া তাদৃি কদরম্মস্বভাব ভবক্ববঙরাবধ-জন�ি সাবহবতম্যঙকর গবঙি 
চনবতঙকর পবীঙঠ আঙরাহিপরূ্ম্ম ক গর গলাকপ্রতারিাকাঙরম্মম্য ববরুদ্ভাব 
গপািি কঙরন, তাহা তাহাঙদর দুভম্ম াঙ�ম্যর পবরচয়মাত্র । সুকৃবতর 
অভাব হইঙলই এই প্রকার গুরুহবষ্ঙবর প্রবত অবজ্া প্রদি ম্মন কবরবার 
দুঃসাহঙস প্রববৃর্ হয় । ববশ্বজনবীন সার্ম্ম ঙভৌবমক গপ্রমধঙর্ম্ম র সবহত 
অপ্রবীবতকর ববঙরাধ-ধঙর্ম্ম র সমন্বয়-প্রয়াস হইঙতই সৎসাম্প্রদাবয়ঙকর 
প্রবত অববঙবচক সমন্বয়বাদবী গর কুতকম্ম উপস্াবপত কঙরন, তাহা 
বনতান্ত অঙরৌবক্ক ও মৎসরতামঙূল উদ্ভতূ । শ্রীঠাকুর মহািঙয়র 
কায়মঙনাবাঙকম্য গুরুবনতম্যানন্দ-গসবায় সম্পিূ ম্মভাঙব ববভাববত, সুতরাং 
তাঁহার অনুষ্ানাবলবীঙত গদািাঙরাপ কবরবার সামথ ম্মম্যভার সাবহবতম্যকঙক 
বা অনবভজ্ নবীবতবাদবীঙক শ্রীহচতন্যচন্দ্র ন্যস্ কঙরন নাই । এই সকল 
সমাঙলাচক গর কাঙল জা�বতক িড়্ বরপুর আধাঙর রঙথচ্াচার 
নতৃম্য হইঙত ববরত হইঙবন, গসই সময়ই তাঁহারা শ্রীঠাকুর মহািয়ঙক 
শ্রীঙ�ৌড়বীয়�ঙির একমাত্র গুরুঙদব ববলয়া জাবনঙত পাবরঙবন এবং স্ব-
স্ব-গুর্ম্ম পরাধ-জন্য অনুততি হইঙবন ।

শ্রীহচতন্যভা�বঙতর বলেন-প্রিালবী প্রাঞ্জল ও অতম্যন্ত হদয়গ্রাহবী । 
শ্রীল হবরদাস ঠাকুঙরর চবরত্র-বি ম্মঙন ; শ্রীঙ�ৌরা্ঙদঙবর প্রকেকালবীয় 
সামাবজক অবস্া-বি ম্মঙন ; গভাব�পাল, গরাব�পাল ও মহবীপাল প্রভৃবতর 
�বীতাবদর সাবহবতম্যক স্ান-বনঙর্ম্ম ঙি ; তাৎকাবলক ব্রাহ্মি�ঙির ‘কাঙল 
ভঙদ্র পুডিরবীকাক্ষ’ প্রভৃবত নামগ্রহি-বি ম্মঙন ; শ্রীঙ�ৌরসুন্দঙরর ঐশ্বরম্মম্য 
ও মবহমা প্রভৃবত অঙ্কঙন শ্রীঠাকুর মহািয় গররূপ কৃবতত্ব প্রদি ম্মন 
কবরয়াঙছন, তাহাঙত শ্রীঙ�ৌড়বীয়সাবহঙতম্যর গসৌন্দরম্মম্যদ্রষৃ্�ি সাবহতম্যমবন্দঙর 
প্রঙবিাবথ ম্ম�িও গ�ৌড়মডিঙলর অবধবাবস�ঙির মাবয়ক গভা�ববৃর্ বম্যতবীত 
চবকুঙণ্ঠর সাবহতম্য�ত বববচত্রতা লক্ষম্য কবরবার সুঙরা� পাইঙবন । 
গ�ৌড়বীয়�ি গকবল গ�ৌড়ঙদিবাসবী নঙহন, তাঁহারা গ�ৌড়বীয়ভািার 
সাহাঙরম্য বনতম্য গ�াঙলাঙক অববস্ত মকু্ পবরকর�ঙির ভািায়ও চনপুিম্য 
লাভ কবরয়া আপনাবদ�ঙক গসশ্বর গ�ৌড়বীয় ববলয়া জাবনঙত পাবরঙবন ।
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শ্রীঠাকুর মহািঙয়র কথা আমাবদঙ�র পরূ্ম্ম গুরুঙদব শ্রীল কববরাজ 
গ�াস্বামবী রাহা ববলয়াঙছন, তাহা তাঁহার ভািায় উদৃ্ত কবরয়া বক্বম্য 
গিি কবরলাম :—

শ্রীঙমাদদ্রুমদ্বীপ  •  শ্রীল বনৃ্দাবন দাস ঠাকুঙরর বালম্যলবীলাভবূম            ৩৭৫

“ওঙর মঢ়ূ গলাক, শুন চচতন্যম্ল ।
চচতন্য-মবহমা রাঙত জাবনঙব সকল ॥
কৃষ্লবীলা ভা�বঙত কঙহ গবদবম্যাস ।
চচতন্যলবীলার বম্যাস—বনৃ্দাবনদাস ॥
বনৃ্দাবনদাস চকল চচতন্যম্ল ।
রাঁহার শ্রবঙি নাঙি সর্ম্ম  অম্ল ॥
চচতন্য-বনতাইর রা’গত জাবনঙয় মবহমা ।
রা’গত জাবন কৃষ্ভবক্-বসদ্াঙন্তর সবীমা ॥
ভা�বঙত রত ভবক্বসদ্াঙন্তর সার ।
বলবেয়াঙছন জাবন’ কবরয়া উদ্ার ॥
চচতন্যম্ল শুঙন রবদ পািডিবী, রবন ।
গসই মহা-চবষ্ব হয় ততক্ষি ॥
মনুঙষ্য রবচঙত নাঙর ঐঙছ গ্রন্থ ধন্য ।
বনৃ্দাবনদাস-মঙুে বক্া শ্রীহচতন্য ॥
বনৃ্দাবনদাস-পঙদ গকাবে নমস্কার ।
ঐঙছ গ্রন্থ কবর’ বতঁঙহা তাবরলা সংসার ॥
নারায়িবী—চচতঙন্যর উবচ্ষ্-ভাজন ।
তাঁ’র �ঙভম্ম  জবন্মলা শ্রীদাস বনৃ্দাবন ॥
তাঁ’র বক অদু্ভত চচতন্যচবরত-বি ম্মন ।
রাহার শ্রবঙি শুদ্ চকল বত্রভুবন ॥
বনৃ্দাবনদাস চকল চচতন্যম্ল ।
তাহাঙত চচতন্যলবীলা ববি ম্মল সকল ॥
সূত্র কবর’ সব লবীলা কবরল গ্রন্থন ।
পাঙছ ববস্াবরয়া তাহার চকল বববরি ॥
ববস্ার গদবেয়া বকছু সঙঙ্কাচ চহল মন ।
সূত্রধতৃ গকান লবীলা না চকল বি ম্মন ॥

বনতম্যানন্দ-লবীলা-বি ম্মঙন হইল আঙবি ।
চচতঙন্যর গিি লবীলা রবহল অবঙিি ॥
বনৃ্দাবনদাঙসর পাদপদ্ম কবর’ ধম্যান ।
তাঁ’র আজ্া চলয়া বলবে রাহাঙত কলম্যাি ॥
চচতন্যলবীলাঙত বম্যাস—বনৃ্দাবনদাস ।
তাঁ’র কৃপা ববনা অঙন্য না হয় প্রকাি ॥”

(শ্রীহচতন্যচবরতামতৃ আবদ ৮ম পঃ)

“বনৃ্দাবনদাস—নারায়িবীর নন্দন ।
চচতন্যম্ল বরঁঙহা কবরল রচন ॥
ভা�বঙত কৃষ্লবীলা ববি ম্মলা গবদবম্যাস ।
চচতন্য লবীলাঙত বম্যাস—বনৃ্দাবনদাস ॥

(ঐ আবদ ১১ি পঃ)

চচতন্যলবীলার বম্যাস—দাস বনৃ্দবান ।
মধুর কবরয়া লবীলা কবরলা রচন ॥

(ঐ আবদ ১৩ি পঃ)

চচতন্যলবীলার বম্যাস—দাস বনৃ্দাবন ।
তাঁ’র আজ্ায় কঙরাঁ তাঁ’র উবচ্ষ্ চর্ম্ম ি ॥
ভবক্ কবর’ বিঙর ধবর’ তাঁহার চরি ।
গিি-লবীলার সূত্র এঙব কবরঙয় বি ম্মন ॥

(ঐ মধম্য ১ম পঃ)

সহঙজ বববচত্র মধুর চচতন্য-ববহার ।
বনৃ্দাবনদাস-মঙুে অমঙৃতর ধার ॥
এ সকল লবীলা শ্রীদাস বনৃ্দাবন ।
ববস্াবর’ ববি ম্ময়াঙছন উর্ম বি ম্মন ॥
অতএব তাহা ববি ম্মঙল হয় পুনরুবক্ ।



দম্ কবর’ ববি ম্ম রবদ নাবহ চতঙছ িবক্ ॥
চচতন্যম্ঙল রাহা কবরল বি ম্মন ।
সূত্ররূঙপ গসই লবীলা কবরঙয় সূচন ॥
তাঁ’র সূঙত্র আঙছ বতঁহ না চকল বি ম্মন ।
রথা কথবঞ্চৎ কবর গস লবীলা কথন ॥
অতএব তাঁ’র পাঙয় কবর নমস্কার ।
তাঁ’র পায় অপরাধ না হইক আমার ॥

(ঐ মধম্য ৪থ ম্ম পঃ)

বনৃ্দাবনদাস প্রথম গর লবীলা ববি ম্মল ।
গসই সব লবীলার আবম সূত্রমাত্র চকল ॥
তাঁ’র তম্যক্ ‘অবঙিি’ সংঙক্ষঙপ কবহল ।
লবীলার বাহুঙলম্য গ্রন্থ তথাবপ বাবড়ল ॥
বনতম্যানন্দ-কৃপাপাত্র—বনৃ্দাবনদাস ।
চচতন্যলবীলায় গতঁঙহা হঙয় আবদবম্যাস ॥
তাঁর আঙ� রদ্বপ সব লবীলার ভাডিার ।

তথাবপ অল্প ববি ম্ময়া ছাবড়ঙলন আর ॥
গর বকছু ববি ম্মলুঁ , গসহ সংঙক্ষপ কবরয়া ।
বলবেঙত না পাঙরন তব ুরাবেয়াঙছন বলবেয়া ॥
চচতন্যম্ঙল গতঁঙহা বলবেয়াঙছ স্াঙন স্াঙন । 
গসই বচন শুন গসই রপম-প্রমাঙি ॥
সংঙক্ষঙপ কবহলুঁ  ববস্ার না রায় কথঙন ।
ববস্াবরয়া গবদবম্যাস কবরলা বি ম্মঙন ॥
চচতন্যম্ঙল ইহা বলবেয়াঙছ স্াঙন স্াঙন ।
সতম্য কঙহন আঙ� বম্যাস কবরলা বি ম্মঙন ॥
চচতন্যলবীলামতৃ-বসনু্—দুগ্ধাবব্ধ সমান ।
তৃষ্ানুরূপ িারবী ভবর’ বতঁঙহা চকলা পান ॥
তাঁ’র িারবী-গিিামতৃ বকছু গমাঙর বদলা ।
তঙতঙক ভবরল গপে তৃষ্া গমার গ�লা ॥”

(ঐ অন্তম্য ২০ি পঃ)
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আঙর ভাই ! বনতাই আমার দয়ার অববধ !
জবীঙবঙর করুিা কবর’  গদঙি গদঙি ব�বর’ ব�বর’
             গপ্রম-ধন রাঙচ বনরববধ ॥ 
অহদ্ঙতর সঙ্ র্                 ধরঙি না রায় অ্
             গ�ারা-গপ্রঙম �ড়া তনুোবন ।
ঢুবলয়া ঢুবলয়া চঙল,            বাহু তুবল’ হবর বঙল,
             দু-নয়ঙন বঙহ বনতাইঙয়র পাবন ॥
কপাঙল বতলক গিাঙভ,     কুবেল-কুন্তল-গলাঙল,
             গুঞ্জার আঁেুবন চুড়া তায় ।
গকিরবী বজবনয়া কবে,             কবেতঙে নবীলধবে,
             বাজন নপুূর রা্া পায় ॥
গক কহু বনতাইর গুি            জবীঙব গদবে সকরুি
             হবরনাঙম জ�ত তাবরল ।
মদন মঙদঙত অন্                     ববিঙয় রহল ধন্
             গহন বনতাই ভবজত না পাইল ॥
ভুবনঙমাহন গবি !              মজাইল সব গদি !
             রসাঙবঙি অট্ অট্ হাস !
প্রভু গমার বনতম্যানন্দ             গকবল আনন্দ-কন্দ
             গুি �ায় বনৃ্দাবন দাস ॥

ববমল গহমবজবন      তনু অনুপম গর !
        তাঙহ গিাঙভ নানা �ুলদাম ।
কদম্ব গকির বজবন  একেবী পুলক গর !
       তার মাঙি ববনু্দ ববনু্দ ঘাম ॥
বজবন’ মদমর্ হাবত    �মন মন্থর অবত
       ভাবাঙবঙি ঢুবল ঢুবল রায় ।
অরুি-বসন ছবব   বজবন প্রভাঙতর রবব
       গ�ৌরা-অঙ্ লহরবী গেলায় ॥

চবলঙত না পাঙর গ�ারা- চাঁদ গ�াঁসাবি গর
       ববলঙত না পাঙর আধ-গবাল ।
ভাঙবঙত আঙবি চহয়া হবর হবর গবালাইয়া
       আচডিাঙল ধবর’ গদয় গকাল ॥
এ সুে-সম্পদ-কাঙল গ�ারা না ভবজনু গহঙল
       গহন পঙদ না কবরনু আি ।
শ্রীকৃষ্হচতন্যচন্দ্র       ঠাকুর শ্রীবনতম্যানন্দ
       গুি �ায় বনৃ্দাবন দাস ॥
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আত্বনঙবদন,  তুয়া পঙদ কবর’,
    হইনু পরম সুেবী ।
দুঃে দঙূর গ�ল,    বচন্তা না রবহল,
    গচৌবদঙক আনন্দ গদবে ॥
অঙিাক-অভয়,    অমতৃ-আধার,
    গতামার চরিদ্য় ।
তাহাঙত এেন,    ববশ্রাম লবভয়া,
    ছাবড়নু ভঙবর ভয় ॥
গতামার সংসাঙর,      কবরব গসবন,
    নবহব �ঙলর ভা�বী ।
তব সুে রাঙহ,         কবরব রতন,
    হ’গয় পঙদ অনুরা�বী ॥
গতামার গসবায়,       দুঃে হয় রত,
    গসও ত’ পরম সুে ।
গসবা-সুে-দুঃে,        পরম সম্পদ,
    নািঙয় অববদ্া-দুঃে ॥
পরূ্ম্ম  ইবতহাস,        ভুবলনু সকল,
    গসবা-সুে গপ’গয় মঙন ।
আবম ত’ গতামার,   তুবম ত’ আমার,
    বক কাজ অপর ধঙন ॥
ভকবতববঙনাদ,     আনঙন্দ ডুববয়া,
    গতামার গসবার তঙর ।
সব গচষ্া কঙর,        তব ইচ্া-মত,
    থাবকয়া গতামার ঘঙর ॥



আমার গিাচিা

শ্রীল গুরুপাদপঙদ্মর কৃপায়, গ�ৌরহবরর কৃপায় আপনারা সুষু্ 
ভাঙব, সুন্দর ভাঙব, গকান ববঘ্ন ছাড়াই ধামপবরক্রমা সমাতি কঙরঙছন । 
প্রবত বৎসঙরর মত এই বছরও ধামপবরক্রমা আজঙক সমাতি কঙরঙছন । 
গুরু, ধাঙমর কৃপা ছাড়া, ধামবাসবী-চবষ্ব�ঙির কৃপা ছাড়া, ধাঙমশ্বর 
মহাপ্রভুর কৃপা ছাড়া, বনতম্যানন্দ প্রভুর কৃপা ছাড়া, সবাই এই 
ধামপবরক্রমা সমাতি করঙত পাঙরন না । সবাইঙয়র দ্ারা ধামবপ্রক্রমা 
হয় না । এইো সব সময় মঙন রােঙবন ।

আজঙক গ�ৌরাববভম্ম াব বতবথর অবধবাস, আমাঙদর েুবই আনঙন্দর 
বদন বকন্তু মািোঙন আবার বনরানন্দ হঙয় রায় । গকন না ? আপনারা 
এই পবরক্রমা কঙরন বম্যাসঙদব গ�াস্বামবী, শুকঙদব গ�াস্বামবী, ব্রহ্মা, 
বিবাবদ, সমস্ ভক্�ঙির সঙ্, গ�ৌরহবরর সঙ্, বনতম্যানন্দ প্রভুর 
সঙ্, গুরুপাদপঙদ্মর সঙ্, চবষ্ব�ঙির সঙ্, কত গদব-গদবতার 
সঙ্—আপনারা গকউই গসো বিুঙত পারঙছন না, আমরাও বিুঙত 
পারবছ না । পবরক্রমার সময় কত গদব-গদববী এই ধামপবরক্রমা করঙত 
স্ব� ম্মঙলাক গথঙক এোঙন চঙল আঙস—ব্রহ্মাঙলাক গথঙক ব্রহ্মা চঙল 
আঙসন, বিবঙলাক গথঙক বিব চঙল আঙসন, বম্যাসঙদব গ�াস্বামবী, 
শুকঙদব গ�াস্বামবী ইতম্যাবদ—এরঁা সবাই এই ধামপবরক্রমা করঙত 
আঙসন । স্বয়ং ভ�বাঙনর লবীলা-ভবূম, এই লবীলা-গক্ষত্র তারাই 
পবরক্রমা করঙত আঙসন বকন্তু আমরা এই সাধারি চকু্ষ দ্ারা গসো 
বিুঙত পাবর না, গসো জানঙতও পাবর না । বকন্তু সবঙচঙয় দুঃঙের 
কথা এোই গর, আপনারা এই ধামপবরক্রমা কঙর ভাবঙছন, “কেন 
চঙল রাব ?” অঙনঙক মধম্যম পবরক্রমা কঙর ববকাঙলই গববরঙয় 
ব�ঙয়ঙছন—পবরক্রমা গিি না কঙর বতন বদন কঙর আজঙক বঙলন, 
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“বতন বদন থাকলাম, এেন বাবড় চঙল রাই ।” অঙনঙক চঙল রাঙচ্ন 
বকন্তু পবরক্রমাো সম্পিূ ম্ম হয় না, গসো তাঁঙদর দুভম্ম া�ম্য…

এই বদনোঙক প্রভুপাদ শ্রীল ভবক্বসদ্ান্ত সরস্বতবী ঠাকুর সব সময় 
বলঙতন, “নবদ্বীপ ধামপবরক্রমার পঙর, জ�ন্াথ বমঙশ্রর আনন্দ-মঙহাৎসঙবর 
পঙর অঙনঙকই �্া গপবরঙয় আবার তারা মায়ার জ�ঙত চঙল রায় !” 

এক বছর গর বদন সবাই চঙল রাঙবন—গসই বদন সবাই প্রভুপাদঙক 
গদো কঙর, একেু প্রিাম কঙর চঙল রাঙবন বকন্তু ওই বার প্রভুপাদ গদো 
বদঙচ্ন না । প্রভুপাদ েুব কষ্ পাঙচ্ন—দরজার আড়াঙল বঙস লবুকঙয় 
লবুকঙয় গচাঙের জল গ�লঙছন ! প্রভুপাদ বলঙতন, “আপনারা 
ধামপবরক্রমা করঙলন, আপনাঙদর সঙ্ একো সম্বন্ সৃবষ্ হঙয়বছল, 
গসো আপনারা ভুঙল রাঙবন না গতা !”

এই জ�ঙতর বপতা, মাতা, ভাই, গবান, এইসব সম্বন্ দুবদঙনর 
সম্বন্ বকন্তু গুরুর সঙ্ বিঙষ্যর সম্বন্ো হঙয়ঙছ, গসো জন্ম-জন্ম-
অন্তঙরর সম্বন্ । গসইো গর বিুঙত না পাঙর, গস সবতম্যকাঙরর গুরু 
হঙত পাঙর না, গস সবতম্যকাঙরর বিষ্য হঙত পাঙর না । এো সব সময় 
আপনাঙদর মঙন রােঙত হঙব । সম্বন্-জ্ানো বিুঙত হয়, সম্বন্-
জ্ানো জানঙত হয় । সম্বন্-জ্ানো সাধারি এই বাবহ্যক দৃবষ্ঙত 
গদেঙল হয় না, বাবহ্যক দৃবষ্ঙত বিুঙত পারা রায় না ।

গসইভাঙব, ওই বদন সবাই েুঙঁজ গবড়াঙচ্ন, “প্রভুপাদ গকাথায় 
গ�ঙলন ?” ঘঙর তাঁঙক েুঙঁজ পাঙচ্ না । গিঙি গকউ গদেঙলন 
বাথরুঙমর দরজা েুঙল বছল—গসোঙন ঢুঙক গদেঙত গপঙলন, 
বাথরুঙমর দরজার আড়াঙল লবুকঙয় লবুকঙয় প্রভুপাদ কাঁদঙছন । সবাই 
তাঁঙক ধঙর বনঙয় এঙস বনঙজর গচয়াঙর ববসঙয় বদঙলন । তেন প্রভুপাদ 
বলঙলন, “আপনারা এতবদন পবরক্রমা করঙলন, কৃঙষ্র সংসাঙরর 
সদযে হঙয় থাকঙলন আবার এেন এই মায়ার জ�ঙত চঙল রাঙচ্ন, 
মায়ার বন্ঙন পঙড় রাঙচ্ন ! গসই মায়ার জ�ৎ গথঙক আমরা দ্াঙর 
দ্াঙর ভক্�িঙক পাবঠঙয় আপনাঙক কৃঙষ্র পবরবাঙর সদযে করলাম, 
আবার আপনারা গসই মায়ার জ�ঙত চঙল ব�ঙয় ভ�বানঙক ভুঙল 
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রাঙবন না ত ! আমাঙক ভুঙল রাঙবন না ত ! আমার সঙ্ গর সম্বন্ো 
হঙয়ঙছ, গস সম্বন্ো ভুলঙবন না ত !”

শ্রীল শ্রীধর গদবঙ�াস্বামবী মহারাজও বলঙতন, “গলাঙক পবরক্রমা 
করঙত আসল, রার রার ঘঙর চঙল রাঙচ্ এো আবার প্রভুপাঙদর সঙ্ 
সম্বন্ ছাড়া আর কষ্ কবী আঙছ ?” আপনারা অনুভব করঙত পারঙলন 
গর, প্রভুপাদ কত গুঙহ্যর কথা বঙলঙছন, কত অন্তর্ সম্বঙন্র কথা 
বঙলঙছন । এো সাধারি বম্যবক্রা কেনও বিুঙত পাঙরন না । এোঙক 
বলা হয় ববরহ ।

রেন কৃষ্ বনৃ্দাবন গছঙড় মথরুা এবং দ্ারকায় চঙল গ�ঙলন, 
ব্রজঙ�াপবীরা তেন গচাঙের জঙল, নাঙকর জঙল সব বকছু একাকার 
কঙরই কৃঙষ্র জন্য শুধু হাহাকার করঙছন । রাঁঙক গদেঙত পারঙছন,  
তাঁরা কৃষ্ঙক গদেঙত গপঙলন । বকৃ্ষঙক জবড়ঙয় জবড়ঙয় তাঁরা বলঙলন, 
“এই পথ বদঙয় ব�ঙয়ঙছ ! এই গয় পাঙয়র নপুূরগুঙলা পঙড় আঙছ ! প্রভু 
বক আমাঙদর ভুঙল গ�ল ? এত বনষু্র ! ও বক আমাঙক মঙর রােঙত 
পারল না ! ও বক আমাঙদরঙক গছঙড় চঙল গ�ল ! ও এত বনষু্র ! 
ওঙক আমরা এত ভালবাবস, ওঙক ছাড়া বকছু জাবন না, ওঙক ছাড়া বকছু 
বিুঙত পাবর না বকন্তু ও আমাঙদরঙক গছঙড় বদঙয় চঙল গ�ল !”

গসইভাঙব, শ্রীহচতন্য মহাপ্রভু রেন সন্ম্যাস গ্রহি কঙর পুরবীঙত 
বছঙলন, বতবন তেন গস ববরহ আস্বাদন করঙতন । এঙক বলা হয় 
ববপ্রলম্-লবীলা, ববরহ-লবীলা । ববরহ বদঙয় আনন্দো গবিবী পাওয়া 
রায়—সংঙরাঙ� আনন্দ পাওয়া রায় না, সংঙরাঙ�র চাইঙত ববঙয়াঙ� 
আনন্দো গবিবী । সংঙরাঙ� আনন্দো ক্ষিস্ায়বী আনন্দ বকন্তু ববঙয়াঙ�র 
গর আনন্দ গসই আনন্দ ক্ষঙি ক্ষঙি বা মহুঙূতম্ম  মহুঙূতম্ম  আপনারা ভাব 
করঙত পারঙবন । রবদ কৃঙষ্র সঙ্ সবতম্যকাঙরর সম্বন্ হয়, গুরুর সঙ্ 
সম্বন্ হয়, তাহঙল আপনারা সব বিুঙত পারঙবন । 

গসইভাঙব, এই সম্বন্-জ্াঙনর কথা আপনাঙদর ভাঙলা কঙর বিুঙত 
হঙব । গস রামানঙন্দর সংবাদ রবদ আপনারা পঙড়ন, তেন গদেঙত 
পাঙবন গর, এো অতম্যন্ত উর্তম মাঙ� ম্মর কথা ।
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আজঙক আপনারা গদেঙলন গর, চাঁপাহাবেঙত ব�ঙয় গসোঙন 
আমরা �বীতঙ�াববন্দ কবীর্ম্মনো করলাম না । �বীতঙ�াববন্দ গথঙক “গদবহ 
পদপল্বমদুারম্” গসই জয়ঙদব-পদ্মাবতবীর কথা এোঙন আমরা 
বললাম, আবম এোঙন বিুঙত গপঙরবছ বকন্তু গসই জয়ঙদঙবর ববরঙহর 
কথা কাঙক বলব, কাঙক শুনাব ? গক বিুঙত পারঙব, বলনু ? 

এই সব সম্বন্ো ভুঙল গ�ঙল চলঙব না । এই সম্বন্ দুইবদঙনর 
সম্বন্ নয় । শুধু দবীক্ষা বনঙয় চঙল গ�লাম, গুরুর বচন্তা করঙত পারলাম 
না, বকন্তু বিুঙত হঙব : গুরুঙক কবী বদঙত গপঙরবছ ? গুরুর জন্য কতো 
ভালবাসঙত গপঙরবছ ? গুরুর জন্য কতো করঙত গপঙরবছ ? গসইো সব 
সময় আপনাঙদর বচন্তা করঙত হঙব ।

দবীষো�াজল রতি �জর আত্সমপ ম্মণ ।
গসই�াজল �ৃষ্ণ তাজর �জর আত্সম ॥  (চচঃ চঃ, ৩/৪/১৯২)

দবীক্ষা মাঙন বদবম্য-জ্ান । রাঁরা গসই কঙর তারাই আত্সম, 
তাঁঙদরঙক বনঙজর আত্ার সম ভ�বান্ শ্রীকৃষ্ মঙন কঙরন । 
আপনাঙদর সব সময় গসই বচন্তা করঙত হঙব, এই রকম ভাবো আসঙত 
হঙব । গসই ভাবোর জন্যই, গসই লবীলা করবার জন্যই শ্রীঙ�ৌরা্ 
মহাপ্রভু এঙসবছঙলন । রবদ আপনারা রাধা-ববরহ শুনঙবন, তাহঙল 
বিুঙত পারঙবন, তাঁর কবী ববরঙহর জ্ালা ।

বাঁক্ি বারণও মাজি িা,           �থা গর শুজি িা,
             ও মরা গ�ি মজর িা ।
বাঁক্ির গ�াি লাে িাই,     ক্দবাক্িক্ি ডাজ�-তাই
আক্ম রত দূজর রাই,            বাঁক্ি বজল এস রাই,
             গ�ি গর সময় বজুর িা ।
দুষ্ট বাঁক্ি দুষ্টাক্ম                      রেবীজতর পা�লাক্ম 
             ও মরা গ�ি মজর িা ।

কৃষ্ও বঙলন, “ওঙর সুবল ! আজঙক গতা বলরাম গনই, আজঙক 
আবম আর গ�া চারঙি রাব না !” বলরামও গস বদন বলঙলন, 
“আজঙক গতা কৃষ্ গনই, আজঙক আবম আর গ�া চারঙি রাব না !”
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গসই ববরহ বিুঙত হঙব, গসই ববরহ কথার বচন্তা করঙত হঙব । 
ভ�বাঙনর বনঙজর জন গুরুপাদপদ্মঙক ভুঙল গ�ঙল চলঙব না । আমরা 
মবীরাবাইঙয়র মত ভজন কবর না—শুধু ‘কৃষ্ কৃষ্’ করা আমাঙদর 
লাইন নয় ।

রাধা-রেজি রক্দ মক্ত িাক্হ গরলা ।
�ৃষ্ণ-রেি তব অ�ারণ গ�লা ॥

রাধা ভজন রবদ করঙত না পাবর, কৃষ্ ভজন কঙর বকছু হঙব না । 
শ্রীমবন্তম্যানন্দ প্রভুর ববনা গ�ৌরঙক পাওয়া রাঙব না, শ্রীগুরুপাদপদ্ম 
বাদ বদঙয় কৃষ্ঙক পাওয়া রাঙব না ! গুরু বাদ বদঙয় ভ�বানঙক ভজন 
করঙল বকছু হঙব না । এই সব সময় বচন্তা করঙত হঙব ।

জয় শ্রীল গুরু মহারাজ বক জয় । শ্রীনবদ্বীপধাম পবরক্রমা বক জয় ।
শ্রীহচতন্য-সারস্বত মঠ বক জয়

— • • • —
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শ্রীজ�ৌরাক্বরম্ম াব �বীর্ম্মি
(১) শ্রীশ্রীজ�ৌরসুন্জরর আক্বরম্ম াব বাসজর
(শ্রীল শ্রীমদ্ভবক্রক্ষক শ্রীধর গদবঙ�াস্বামবী মহারাজ ববরবচত)

অরুি বসঙন               গসানার সূরজ
         উবদঙছ গকন গর আজ ।
বসন্ত সুিমা              উজাবর আপনা
         ঢাঙল গকন জ�মাি ॥
তরু গুল্মলতা              অপরূ্ম্ম  বারতা
         বঙহ গকন �ঙল �ুঙল ।
ভৃ্ ও ববহঙ্            গকন গহন রঙ্
         স্বীত তর্ তুঙল ॥
পবতত দুর্ম্ম ন             গকন গর �র্ম্ম ন
         উল্াঙস �াবেয়া পঙড় ।
ববদ্া কুল ধন             অবভমানবী জন
         গকন লোন দুঃে ভঙর ॥
আকাি বাতাস            ঘুচাইয়া ত্রাস
         আশ্বাঙস ভাসাঙয় গদয় ।
সাধুজন মন                  সুে ববতরি-
         আঙবঙি উন্মাদ হয় ॥
গচৌবদঙকঙত ধ্ববন       বক অপরূ্ম্ম  শুবন
         বহুজন উর্ঙরাল ।
হঙর কৃষ্ রাম              নাম বদবম্যধাম
         হবর হবর হবর গবাল ॥
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�াল্গুনবী পবূি ম্মমা          বহঙন্দাল রব্মা
         সুজন-ভজন রাঙ� ।
সংকবীর্ম্মন সঙন                মরম �হঙন
         না জাবন বকভাব জাঙ� ॥
সন্ম্যা সমা�ম                 তপন ম�ন
         গকন গহম ঘন গকাঙল ।
অপরূপ কত                  পরূব পর্ম্ম ত
         সুবি ম্ম চন্দ্রমা ভাঙল ॥
সুবি ম্ম চন্দ্রমা              পবিঙছ নবীবলমা
         গস নবীল ববলবীন গহঙম ।
ইঙথ বকবা ভায়             সাধুজন �ায়
         কলঙ্ক না রঙহ গপ্রঙম ॥
মহাজঙন বঙল              গ্রহঙির ছঙল 
         সঙ্ নাম সংকবীর্ম্মন ।
গ�ৌরচঙন্দ্রাদয়             পাপ রাহু ক্ষয়
         চন্দ্রঙিাভা গপ্রম ধন ॥
মর্ম্ম জ্ সকঙল              কঙহ কুতহূঙল
         নবীবলমা ববলবীন চাঁঙদ ।
ছন্ অবতার                লকুান কাহার
         রাধা-রুবচ-রূপ-চাঁঙদ ।
ইঙথ গহন স্তুবত          রাধাভাব দুম্যবত
         সুববলত শ্ামরাও ।
উবদল গ�ৌরা্            নাম-গপ্রম স্
         জয় জয় গ�ারা �াও ॥
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(২) শ্রীশ্রীজ�ৌরসুন্জরর আক্বরম্ম াব
(শ্রীল কৃষ্দাস কববরাজ গ�াস্বামবী ববরবচত—চচঃ চঃ ১/১৩/৮৯-১২৪)

গচৌর্িত সাতিঙক মাস গর �াল্গুন ।
গপৌি ম্মমাসবীর সন্ম্যাকাঙল চহঙল শুভক্ষি ॥
বসংহ-রাবি, বসংহ-লগ্ন, উর্ গ্রহ�ি ।
িড়্ব� ম্ম,অষ্ব� ম্ম, সর্ম্ম  সুলক্ষি ॥
অ-কলঙ্ক গ�ৌরচন্দ্র বদলা দরিন ।
স-কলঙ্ক চঙন্দ্র আর গকান্ প্রঙয়াজন ॥
এত জাবন’ চঙন্দ্র বাহু কবরলা গ্রহি ।
‘কৃষ্’ ‘কৃষ্’ ‘হবর’ নাঙম ভাঙস বত্রভুবন ॥
জয় জয় ধ্ববন চহল সকল ভুবন ।
চমৎকার চহয়া গলাক ভাঙব মঙন মন ॥
জ�ৎ ভবরয়া গলাক বঙল—‘হবর’ ‘হবর’ ।
গসইক্ষঙি গ�ৌরকৃষ্ ভঙূম অবতবর’ ॥
প্রসন্ হইল সব জ�ঙতর মন ।
‘হবর’ ববল’ বহনু্দঙক হাযে করঙয় রবন ॥
‘হবর’ ববল’ নারবী�ি গদই হুলাহুবল ।
স্বঙ� ম্ম বাদ্-নতৃম্য কঙর গদব কুতহূলবী ॥
প্রসন্ চহল দি বদক্, প্রসন্ নদবীজল ।
স্াবর-জ্ম চহল আনঙন্দ ববহ্বল ॥

দদবীয়া-উদয়ব�বর,             পিূ ম্মচন্দ্র গ�ৌরহবর,
             কৃপা কবর’ হইল উদয় ।
পাপ-তঙমা চহল নাি,        বত্রজহঙতর উল্াস,
             জ�ভবর’ হবরধ্ববন হয় ॥
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গসইকাঙল বনজালয়,         উবঠয়া অহদ্ত রায়,
             নতৃম্য কঙর আনবন্দত-মঙন ।
হবরদাঙস লিা সঙ্,        হুঙ্কার-কবীর্ম্মন-রঙ্,
             গকঙন নাঙচ, গকহ নাবহ জাঙন ॥
গদবে’ উপরা� হাবস’,       িবীঘ্র �্াঘাঙে আবস’,
             আনঙন্দ কবরল �্াস্ান ।
পািা উপরা� ছঙল,       আপনার মঙনাবঙল,
             ব্রাহ্মঙিঙর বদল নানা দান ॥
জ�ৎ আনন্দময়,          গদবে’ মঙন সববস্ময়,
             ঠাঙরঙঠাঙর কঙহ হবরদাস ।
গতামার ঐছন র্,           গমার মন পরসন্,
             গদবে—বকছু কাঙরম্মম্য আঙছ ভাস ॥
আচারম্মম্যরত্ন, শ্রীবনবাস,      চহল মঙন সুঙোল্াস,
             রাই’ স্ান চকল �্া-জঙল ।
আনঙন্দ ববহ্বল মন,        কঙর হবরসঙ্কবীর্ম্মন,
             নানা দান চকল মঙনাবঙল ॥
এইমত ভক্রবত,       রাঁর গরই গদঙি বস্বত,
             তাহাঁ তাহাঁ পািা মঙনাবঙল ।
নাঙচ, কঙর সঙ্কবীর্ম্মন,      আনঙন্দ ববহ্বল মন,
             দান কঙর গ্রহঙির ছঙল ॥
ব্রাহ্মি-সর্ন-নারবী,      নানা-দ্রঙবম্য পাত্র ভবর’,
             আইলা সঙব গরৌতুক লইয়া ।
গরন কাঁচা-গসািা-দুম্যবত,      গদবে’ বালঙকর মবূর্ম্ম ,
             আিবীর্ম্ম াদ কঙর সুে পািা ॥
সাববত্রবী, গ�ৌরবী, সরস্বতবী,      িচবী, রম্া, অরুন্তবী,
             আর রত গদব-নারবী�ি ।
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নানা-দ্রঙবম্য পাত্র ভবর’,     ব্রাহ্মিবীর গবি ধবর’,
             আবস’ সঙব কঙরন দরিন ॥
অন্তরবীঙক্ষ গদব�ি,             বসদ্, �ন্র্ম্ম , চারি,
             স্তুবত-নতৃম্য কঙর বাদ্-�বীত ।
নর্ম্মক, বাদক, ভাে,              নবদ্বীঙপ রার নাে,
             সঙব আবস’ নাঙচ পািা প্রবীত ॥
গকবা আঙস গকবা রায়, গকবা নাঙচ গকবা �ায়,
             সম্াবলঙত নাঙর কার গবাল ।
েবডিঙলক দুঃে-গিাক,     প্রঙমাদপবূরত গলাক,
             বমশ্র চহলা আনঙন্দ ববহ্বল ॥
আচারম্মম্যরত্ন, শ্রীবনবাস,         জ�ন্াথবমশ্র-পাি,
             আবস’ তাঁঙর কঙর সাবধান ।
করাইল জাতকর্ম্ম ,           গর আবছল বববধ-ধর্ম্ম ,
             তঙব বমশ্র কঙর নানা দান ॥
গরৌতুক পাইল রত,           ঘঙর বা আবছল কত,
             সব ধন ববঙপ্র বদল দান ।
রত নর্ম্মক, �ায়ন,               ভাে, অবকঞ্চন জন,
             ধন বদয়া চকল সবার মান ॥
শ্রীবাঙসর ব্রাহ্মিবী,              নাম তাঁর ‘মাবলনবী’,
             আচারম্মম্যরঙত্নর পত্নবী-সঙ্ ।
বসন্দরূ, হবরদ্রা, চতল,       েই, কলা, নানা �ল,
             বদয়া পঙূজ নারবী�ি রঙ্ ॥
অহদ্ত-আচারম্মম্য-ভারম্মম্যা,      জ�ৎপবূজতা আরম্মম্যা,
             নাম তাঁর ‘সবীতা ঠাকুরািবী’ ।
আচাঙরম্মম্যর আজ্া পািা,  গ�লা উপহার লিা,
             গদবেঙত বালক-বিঙরামবি ॥
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সুবঙি ম্মর কবড়-বউবল,           রজতমদু্রা-পাশুবল,
             সুবঙি ম্মর অ্দ, কঙ্কি ।
দু-বাহুঙত বদবম্য িঙ্খ,               রজঙতর মলবঙ্ক,
             স্বি ম্মমদু্রার নানা হার�ি ॥
বম্যাঘ্রনে গহমজবড়,            কবে-পট্সূত্র-গডারবী,
             হস্-পঙদর রত আভরি ।
বচত্রবি ম্ম পট্সাড়বী,           ববুন গ�াঙতা পট্পাড়বী,
             স্বি ম্ম-গরৌপম্য-মদু্রা বহুধন ॥
দুর্ম্ম া, ধান্য, গ�াঙরাচন,     হবরদ্রা, কুঙু্কম, চন্দন,
             ম্ল-দ্রবম্য পাত্র ভবরয়া ।
বস্ত্র-গুতি গদালা চবড়’,   সঙ্ লিা দাসবী-গচড়বী,
             বস্ত্রালঙ্কার গপোবর ভবরয়া ॥
ভক্ষম্য, গভাজম্য উপহার,       সঙ্ লইল বহু ভার,
             িচবী�ঙৃহ চহল উপনবীত ।
গদবেয়া বালক-ঠাম,        সাক্ষাৎ গ�াকুল-কান,
             বি ম্মমাত্র গদবে ববপরবীত ॥
সর্ম্ম  অ্—সুবনর্ম্ম াি,         সুবি ম্ম-প্রবতমা-ভান,
             সর্ম্ম  অ্—সুলক্ষিময় ।
বালঙকর বদবম্য গজম্যাবত, গদবে’ পাইল বহু প্রবীবত,
             বাৎসঙলম্যঙত দ্রববল হৃদয় ॥
দরূ্ম্ম া ধান্য বদল িবীঙিম্ম            চকল বহু আিবীঙি,
             বচরজবীববী হও দুই ভাই ।
ডাবকনবী-িাঁবেনবী চহঙত,     িঙ্কা উপবজল বচঙত,
             ডঙর নাম থইুল ‘বনমাই’ ॥
পুর্ ব্রমাতা-স্ানবদঙন,             বদল বস্ত্র ববভিূঙি,
             পুর্ ব্র-সহ বমঙশ্রঙর সর্াবন’ ।

উপসংহার  •  শ্রীঙ�ৌরাববভম্ম াব কবীর্ম্মন            ৩৯১



িচবী-বমঙশ্রর পজূা লিা,    মঙনঙত হবরি হিা,
             ঘঙর আইলা সবীতা-ঠাকুরািবী ॥
ঐঙছ িচবী-জ�ন্াথ,          পুর্ ব্র পািা লক্ষবীনাথ,
             পিূ ম্ম হইল সকল বাবঞ্ত ।
ধন-ধাঙন্য ভঙর ঘর,        গলাকমান্য-কঙলবর,
             বদঙন বদঙন হয় আনবন্দত ॥
বমশ্র—চবষ্ব, িান্ত,        অলম্পে, শুদ্, দান্ত,
             ধনঙভাঙ� নাবহ অবভমান ।
পুঙর্ ব্রর প্রভাঙব রত,         ধন আবস’ বমঙল তত,
             ববষু্প্রবীঙত বদ্ঙজ গদন দান ॥
�গ্ন �বি’ হিম্মমবত,                 নবীলাম্বর চক্রবর্্তী,
             গুঙতি বকছু কবহল বমঙশ্রঙর ।
মহাপুরুঙির বচহ্ন, লঙগ্ন                অঙ্ বভন্ বভন্,
             গদবে,—এই তাবরঙব সংসাঙর ॥
ঐঙছ প্রভু িচবী-ঘঙর,      কৃপায় চকল অবতাঙর,
             গরই ইহা করঙয় শ্রবি ।
গ�ৌরপ্রভু দয়াময়,                তাঁঙর হঙয়ন সদয়,
             গসই পায় তাঁহার চরি ॥
পাইয়া মানুি-জন্ম,          গর না শুঙন গ�ৌরগুি,
             গহন জন্ম তার বম্যথ ম্ম চহল ।
পাইয়া অমতৃধুনবী,             বপঙয় ববি�র্ম্ম -পাবন,
             জবন্ময়া গস গকঙন নাবহ চমল ॥
শ্রীহচতন্য-বনতম্যানন্দ,            আচারম্ম অহদ্তচন্দ্র,
             স্বরূপ-রূপ-রঘুনাথদাস ।
ইঁহা-সবার শ্রীচবি,            বিঙর ববন্দ বনজধন,
             জন্মলবীলা �াইল কৃষ্দাস ॥

৩৯২                শ্রীল ভবক্বনর্ম্ম ল আচারম্মম্য মাহারাজ • শ্রীনবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য-মকু্া-মালা 



পবরবিষ্



শ্রীকচতন্য-সারস্বত মজের গ্ন্থাবলবী

শ্রীল রক্তি ক্িমম্মল আচারম্ম্য মহারাজের রে�াক্িত গ্ন্থাবলবী ুঃ
- শ্রীউপঙদি (১, ২, ৩, ৪)
- শ্রীপুরবীধাম-মাহাত্ম্য-মকু্া-মালা

- শ্রীনবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য-মকু্া-মালা

শ্রীল রক্তি সুন্র গ�াক্বন্ গদবজ�াস্বামবী মহারাজের গ্ন্থাবলবী :
- শ্রীভবক্কল্পবকৃ্ষ
- রচনামতৃ
- শ্রীশ্রীবনতম্যানন্দ মবহমামতৃ

- প্রকৃত উৎঙসর সন্াঙন
- পরমানন্দময় ধাঙমর ধন

শ্রীল রক্তি রষে� শ্রীধর গদবজ�াস্বামবী মহারাজের গ্ন্থাবলবী :
- শ্রীভবক্রক্ষক হবরকথামতৃ
- শ্রীগুরুঙদব ও তাঁর করুিা
- গপ্রমময় অঙন্বিি
- িাশ্বত সুেবনঙকতন
- সুবি ম্ম গসাপান
- শ্রীশ্রীপ্রপন্-জবীবনামতৃম্

- শ্রীভবক্রক্ষক বদবম্যবািবী
- শ্রীবিক্ষাষ্ক
- অবভনব পুরেসুন্দর ভ�বান 

শ্রীঙ�ৌরসুন্দঙরর ববহ্ণ�ভম্ম  ববপ্রলম্ 
লবীলার সমাহার

-শ্রীভবক্রক্ষক বদবম্যবািবী

শ্রীলরক্তিক্বজিাদ ো�ুর :
- িরিা�বত
- শ্রীনবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য
- শ্রীনবদ্বীপ-ভাবতর্

- কলম্যািকল্পতরু
- পরমাথ ম্ম-ধর্ম্ম বনি ম্ময়

ক্বক্বধ
- শ্রীশ্রীঙপ্রমবববর্ম্ম
- শ্রীশ্রীহচতন্যভা�বত
- শ্রীশ্রীহচতন্যচবরতামতৃ
- শ্রীমদ্ভ�বদ্বীতা
- শ্রীভবক্রসামতৃবসনু্ঃ
- শ্রী�� ম্ম-সংবহতা

- শ্রীঙ�ৌড়বীয়-ব�তাঞ্জবল
- শ্রীনাম-ভজন ববচার ও প্রিাবল
- শুদ্ভবক্ সাধন সম্পদ
- শ্রীহবরনাম মাহাত্ম্য ও নামাপরাধ



শ্রীকচতন্য-সারস্বত মজের গ�ন্দসমহূ
রারত

অান্তেম্ম াক্ত� �ারম্ম্যালয়
শ্রীহচতন্য সারস্বত মঠ
শ্রীহচতন্য সারস্বত মঠ গরাড,
গকাঙলর�ঞ্জ, গপাষ্ অব�স ঃ নবদ্বীপ
গজলা - নদবীয়া, পবচিব্, বপন - ৭৪১৩০২, 
ভারত, গ�ান : ০৯১ ৯৬০৯৩০২৩১০

িকৃ্সংহপল্লবী
শ্রীহচতন্য সারস্বত মঠ
নবৃসংহপল্বী (গদবপল্বী), সুবি ম্মববহার,
নদবীয়া, পবচিমব্, বপন নং ৭৪১৩১৫
গ�ান : ৯৬০৯৩০২৩১০

�ল�াতা
শ্রীহচতন্য সারস্বত কৃষ্ানুিবীলন সংঘ
৪৮৭, দম দম পাকম্ম (ববপরবীত েম্যাঙ্ক ৩),
কলকাতা, বপন - ৭০০০৫৫, পবচিমব্
গ�ান : ৯৬০৯৩০২৩১০

শ্রীহচতন্য সারস্বত কৃষ্ানুিবীলন সংঘ
চকোবল, বচবড়য়াঙমাড়,
গপাষ্ - এয়ারঙপােম্ম , কলকাতা,
বপন - ৭০০০৫২, পবচিমব্, ভারত

হাপাক্িয়া
শ্রীহচতন্য সারস্বত আশ্রম
গপাষ্ এবং গ্রাম - হাপাবনয়া
গজলা - বদ্ম্ম মান, পবচিমব্, ভারত
গ�ান : ৮৯৬৭৭১৯১৫৮

বামিুপাডা 
শ্রীহচতন্য শ্রীধর গ�াববন্দ গসবা আশ্রম
গ্রাম - বামনুপাড়া, গপাষ্ - োনপুর
গজলা - বদ্ম্ম মান, পবচিমব্, ভারত

পরুবী 
শ্রীহচতন্য সারস্বত মঠ
ববধবা আশ্রম গরাড, গ�ৌড় বােসাবহ

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

গ�াবদ্ধম্ম ি
শ্রীলা শ্রীধর স্বামবী গসবা আশ্রম
দিববসা, গপাষ্ - গ�াবদ্ম্ম ন
গজলা - মথরুা, বপন - ২৮১৫০২
উর্র প্রঙদি, ভারত
গ�ান :  ৮৬৩০৭৪৩০৬৩

বনৃ্াবি
শ্রীহচতন্য সারস্বত মঠ ও বমিন
১১৩ গসবা কুঞ্জ, বনৃ্দাবন, গজলা - মথরুা,
বপন - ২৮১১২১, উর্র প্রঙদি, ভারত,
গ�ান :  ৮২১৮৩৯৯৩০৯

ক্িক্লগুক্ড 
শ্রীহচতন্য সারস্বত মঠ
হায়দার পাড়া, বনউ পাল পাড়া,
১৫৫, গনতাজবী সরবন, বিবলগুবড়,
বপন - ৭৩৪০০৬, পবচিমব্, ভারত
গ�ান :  ৭৬৭৯৬৫২৩৩৪

এ�চক্রা  ধাম
শ্রীহচতন্য সারস্বত কৃষ্ানুিবীলন সংঘ
�ভম্ম াবাস (একচক্রা  ধাম),
গপাষ্ অব�স - ববীরচন্দ্রপুর,
গজলা - ববীরভমূ, পবচিমব্, বপন - ৭৩১২৪৫
গ�ান : ৯৬০৯৩০২৩১০

ক্িউ ক্দক্ল্ল
শ্রীলা শ্রীধর গ�াববন্দ সুন্দর ভবক্ গরা�া
কালচারাল গসন্টার, ফ্ম্যাে - ৬ (েপ গফ্ার), 
হাউস ২৩৯৪, বতলক ্রেবীে, (ইঙম্পবরয়াল 
বসঙনমার বপছঙন), গচৌনা মাবডি, পাহার�ঞ্জ,
বনউ বদবল্ - ১১০০৫৫
গমাবাইল : ৯১ ৯৮১০৩০৯৫১১



তারজ�শ্বর 
শ্রীহচতন্য সারস্বত মঠ
ভবঞ্জপুর, তারঙকশ্বর, হু�লবী
গ�ান : ৭৪৭৭৮৮১৯২৬, ৯৭৩৫৯৮৫৪১৬

�ঙ্গা-সা�র 
শ্রীহচতন্য সারস্বত মঠ
গ্রাম - চক�ুলডুবব, গপাঃ - সা�র,
গজলা - দবক্ষি ২৪ পর�িা, পবচিমব্
গ�ান : ৯৭৭৫৩৮৪৬২৩

উলুজবক্ডয়া
শ্রীহচতন্য-সারস্বত মঠ
কাবজয়াোবল, ৭১১৩১৫
পবচিমব্
গ�ান ০৯১ ৯৬০৯৩০২৩১০ 

মক্হলা আশ্ম �ালিায় 
শ্রীশ্রীধরস্বামবী ভবক্ঙরা� কালচারাল 
গসন্টার
গ্রাম - িািপুর, গপাঃ - কালনা,
গজলা - বদ্ম্ম মান, পবচিমব্
গ�ান : ৮৩৪৮৯৪৯৩৬০

িাদিঘাট 
শ্রীহচতন্য সারস্বত সংকবীর্ম্মন মহামডিল
গ্রাম ও গপাঃ - নাদনঘাে,
গজলা - বদ্ম্ম মান, পবচিমব্

গমক্দিবীপরু
শ্রীহচতন্য সারস্বত মঠ
গ্রাম - জানাপাড়া, গপাঃ - গমবদনবীপুর,
গজলা - গমবদনবীপুর, পবচিমব্
গ�ান : ৯৯৩৩৫৬৫৩০৫

মকু্ি ম্মদাবাদ
শ্রীহচতন্য সারস্বত মঠ
গ্রাম - মাহাবদয়া, গপাঃ - কান্দবী,
গজলা - মবুি ম্মদাবাদ, পবচিমব্
গ�ান : ৯০০২২১০২৪২

ইসলামপরু
শ্রীহচতন্য সারস্বত সংকবীর্ম্মন মহামডিল
গ্রাম ও গপাঃ - ইসলামপুর,
গজলা - মবুি ম্মদাবাদ, পবচিমব্

ক্দিহাটা
শ্রীহচতন্য সারস্বত কৃষ্ানুিবীলন সংঘ
গ্রাম ও গপাঃ - বদনহাো
গজলা - কুচববহার, পবচিমব্

গবতুড
শ্রীহচতন্য সারস্বত কৃষ্ানুিবীলন সংঘ
গবতুড়, পাত্রসাঙয়র, বঁাকুড়া,
পবচিমব্, গ�ান : ৯৯৩৩১৪৪৬০৯৬

নিহাটবী
শ্রীহচতন্য সারস্বত মঠ
চনহােবী, গজলা - উঃ ২৪ পর�িা, 
পবচিমব্

পূবম্ম বধ ম্মমাি
শ্রীঙ�ৌর-বনতম্যানন্দ ও সদাবিব আশ্রম
রতনবদবঘ, গজলা - পবূম্ম বধ ম্মমান,
পবচিমব্, গ�ান : ৯৭৩৪৩২৮৯৬০

পঞ্চপল্লবী
শ্রীহচতন্য সারস্বত মঠ
পঞ্চপল্বী, গজলা - পবূম্ম বধ ম্মমান, পবচিমব্
গ�ান : ৯১৪৪১৭৪৩৭৬

�াজটায়া
শ্রীহচতন্য সারস্বত সংকবীর্ম্মন মহামডিল
গ্রাম ও গপাঃ - গমবজয়ারবী, থানা - 
কাঙোয়া
গজলা - পবূম্ম বদ্ম্ম মান, পবচিমব্



গিাথ ম্ম আজমক্র�া
ইউ.এস.এ
শ্রীহচতন্য সারস্বত গসবা আশ্রম
২৯০০ নথ ম্ম গরবডও �ালচম্ম গরাড
গসাঙকাঙয়ে, বসএ ৯৫০৭৩, ইউ.এস.এ
গ�ান : (৮৩১) ৪৬২-৪৭১২
http://sevaashram.com
শ্রীহচতন্য সারস্বত গসবা আশ্রম
২৬৯ই, চসনত গজমস ্রেবীে
সান গহাঙস, বসএ ৯৫১১২, ইউ.এস.এ
গ�ান : ৬০৫ ৫৫০৮৫৭৩
শ্রীহচতন্য সারস্বত বমিন
৭৪৫ সাউথ ৭০০ ইষ্ সল্ গলক বসবে,
উোহ, ৮৪১০২
হাওয়াই
শ্রী চচতন্য শ্রীধর গ�াববন্দ বমিন
১৬২৫১ হাবলয়াোলা হাইওঙয়, কুলা, 
মাউই, হাওয়াই ৯৬৭৯০, ইউএসএ,
গ�ান : ৮০৮৮৭৬৬৭২১
�ািাডা
শ্রীহচতন্য সারস্বত শ্রীধর আশ্রম
২৯ ৯৯৫৫ ১৪০ ্রেবীে,
সুঙর, বভ ৩ বে, ৪ এম ৪, কানাডা
গ�ান : ৬০৪৯৬৩০২৮০
গমক্সিজ�া
শ্রীহচতন্য সারস্বত শ্রীধর গ�াববন্দ
গসবাশ্রম গদ গমবসেঙকা, এ.আর.
কঙল ৬৯-বব, নং ৫৩৭, �রাবসবস, সানতা 
ইসাঙবল, কানাবসন, ইউকােন বস.বড. 
৯৭৩৭০, গমবসেঙকা
গ�ান : (৫২-৯৯৯) ৯৮২-৮৪৪৪
শ্রীহচতন্য সরস্বতবী শ্রীধর গ�াববন্দ
গসবাশ্রম গদ গমবসেঙকা, এ.আর.
বর�রমা নং. ৮৬৪, গস্র বহডালঙ�া
গুয়াডালাহারা, জাবলসঙকা, বস.বড. 
৪৪২৮০, গমবসেঙকা,গ�ান : ৫২-৩৩ 
৩৮২৬-৯৬১৩
শ্রীহচতন্য সরস্বতবী শ্রীধর গ�াববন্দ
গসবাশ্রম গদ গমবসেঙকা, এ.আর.
বদঙয়ঙ�া গদ মনঙেমাঙয়ার ৬২৯,
গসনঙরো, মনঙরেরারবী, এন. এল.
বস. বপ. ৬৪৭২০,
গ�ান : ৫২-৮১ ৮০৫৭-১০৯৭

শ্রীহচতন্য সরস্বতবী শ্রীধর গ�াববন্দ
গসবাশ্রম গদ গমবসেঙকা, এ.আর.
এবভবনডা গদ লাস গরাসাস ৯
ফ্াবকওনামাইএনঙো গডল পম্যারাঙডা
তাইওয়ানা, বব.বস., বস.বপ. ২২৪৪০
গ�ান : (৫২৬৬৪) ৬০৮-৯১৫৪
শ্রীহচতন্য সারস্বত মঠ বদ গভরাক্রুজ, 
এ.আর., জুয়ান গদ বদওস বপজা ১৫৭
(এন্টার ই�নাবসও বদ লা বলয়াঙভ 
বন�াঙরে) গভরাক্রুজ, গভরাক্রুজ, বস.বপ. 
৯১৭০০
গ�ান : (৫২-২২৯) ৯৫৫ ০৯৪১
শ্রীহচতন্য সারস্বত শ্রীধর গ�াববন্দ
গসবাশ্রম গদ গমবসেঙকা, এ.আর.
গকাঙলান পঙয়ন্ট ২১৩ - ইনঙরেবর ৭
গকাল. গসনঙরো. বস.বপ. ০৯৪৩০০, 
ওবরজাবা, ভার., গমবসেঙকা,
গ�ান : (৫২-২৭২) ৭২৫-৬৮২৮
শ্রীহচতন্য সারস্বত শ্রীধর গ�াববন্দ
গসবাশ্রম গদ গমবসেঙকা, এ.আর.
গ�মানঙডা বভলালপম্যানঙডা নং. ১০০ 
- ইনবে. ১০৩ গকাল. গুয়াডলঙুপ ইন. 
গডবল�াবসওন এম্যালভাঙরা ওবাঙর�ন, 
বস.বপ. ০১০২০ গমবসেঙকা বসবে,
গ�ান : (৫২-৫৫) ৫০৯৭-০৫৩৩
শ্রীহচতন্য সরস্বতবী শ্রীধর গ�াববন্দ
গসবাশ্রম গদ গমবসেঙকা, এ.আর.
কঙল গজড ইবডএ�. ৪০ আইএনবে ২২ 
কল. ইউ এইচ আবলয়ানজা 
পপুলার বরঙভাবলউসাইওনাবরয়া,
গডবল�াবসওন গকায়াওকন, বস.বপ. 
০৪৮০০ গমবসেঙকা বসবে,
গ�ান : (৫২-৫৫) ৫৬৭৭ ৮৩১৫
শ্রীহচতন্য সারস্বত শ্রীধর গ�াববন্দ
গসবাশ্রম গদ গমবসেঙকা, এ.আর.
গজায়াকুইন বরভাঙডবনয়ারা নং. ৫০
কল. জারবডঙনস গদ গুয়াডলঙুপ
গমাঙরবলয়া, বমচ., বস.বপ. ৫৮১৪০
গ�ান : (৫২-৪৪৩) ২৭৫-২৮৭৫
শ্রীহচতন্য সারস্বত শ্রীধর গ�াববন্দ
গসবাশ্রম গদ গমবসেঙকা, এ.আর.
কম্যাবরঙেরা োইকুল - ছাপাব, বকঙলাবমোর 
১.৪, োইকুল, ইউকােন, গমবসেঙকা



সাউথ আজমক্র�া
ব্রাক্েল
শ্রীহচতন্য শ্রীধর গ�াববন্দ গসবা আশ্রম
কৃষ্ িবক্ আশ্রম, বপ.ও. বসে ৩৮৬
কম্যাম্পাস ডু গজারডাও, সাও গপৌঙলা, 
ব্রাবজল, গ�ান : ০১২ ৩৬৬৩ ৩১৬৮
http://ashram.com.br
শ্রীহচতন্য সারস্বত শ্রীধর আসন
এবং গকসা গপ্রমা (গরটুেঙরন্ট)
এম্যাঙভবনডা ইউঙসববও মাঙোঙসা, ২৪৬ 
বপনঙহবয়ঙরাজ, সাও পাউঙলা - এস বপ 
গসপ: ০৫৪২৩-০১০
গ�ান: (১১) ৩৮১৫-১৪৪৮
http://casaprema.com
শ্রীহচতন্য সারস্বত মঠ গপারঙো এবলবগ্র
ইটোডা ছাপজু ডু গসাল, ৬২০
গপারঙো এবলবগ্র - সাউথ ব্রাবজল
গ�ান : (৫১) ৩২৬৮-১৩৮৩ এবং
(৫১) ৩২২২-৫৪১৭
গরজিেুজয়লা 
শ্রীহচতন্য শ্রীধর গ�াববন্দ গসবা আশ্রম,
আঙববনদা েুয় কন আঙববনদা ছামা, ববিন্তা 
পরমকরুিা, কারাকাস, গভবনজুঙয়লা
গ�ান : ৫৮২১২৭৫৪১২৫৭

শ্রীহচতন্য সারস্বত মঠ, কঙল্ ৭৭ এঙন্ত্র 
আঙববনদাস ১০ ও ১১, গফ্ঙন্ত অ 
এঙনলঙবন
গ�ান : ৫৮২৬১৭৯৭৩০৮৯
পাঙসম্মলাঙমন্ত বমরান্দ গস্র গদ, কাঙল্ 
গতঙহঙরা কন বিন্ত, কুমানা, এস্াঙদা সুঙক্র, 
গ�ান: ৫৮০৪১৪৭৭৭৫৯৩৮
ইঙকায়াডর
শ্রীলশ্রীধর স্বামবী গসবা, আঙবনুম্য গজঙনঙরল 
রুবমনাহুই, কাঙল্ এ৭আ, ন৯-২৩৬, 
আঙমম্ম বনয়া, গকাঙনাঙকাঙতা, ১৭০৮০১, 
কুইঙো, ইঙকায়াডর
গ�ান : ৫৯৩ ০২২৩৪২৪৭১
�জলাক্ম্বয়া
শ্রীহচতন্য সারস্বত মঠ, গবাঙ�াো, কাঙরম্মরা 
৭৪আ, নঃ৪৯আ-৭১, ১১০৯১১
গ�ান : ০১১ ৫৭ ১ ৩২৭ ৪৩২ ০৮১৩
শ্রীশ্রীল গ�াববন্দ গসবা আশ্রম, গকএম ৪, 
পাইপা ববয়, পান্তাঙনা গদ বার�াস, বপন-
১৫০৪৪০-১৫০৪৪৯,
গ�ান : ০১১ ৫৭ ৭ ৩১৩ ২২৭ ১১১৯

ইউজরাপ
ইংল্যাণ্ড
শ্রীহচতন্য সারস্বত মঠ
৪৬৬ গ্রবীি ্রেবীে
লডিন ই১৩ ৯০বব, ইউ.গক.
গ�ান : (০২০৮) ৫৫২-৩৫৫১
http://scsmathlondon.org
শ্রীহচতন্য সারস্বত মঠ
ভবক্ গরা� ইনবটেবেউে,
গগ্রবভঙল হাউস, হাঙজলঙমঙর গলিাজ
গ�লথাম, বমবডলঙসসে, বে ডব্লউ ১৪ ৯বপ 
এসে, ইউ.গক., গ�ান : ৪৪ ২০৮৮৯০৯৫২৫
http://bhaktiyogainstitute.com
আয়ারল্যাণ্ড
শ্রীহচতন্য সারস্বত সঙ্ঘ
এম্যাঙেন: ববরয়ান োইঙমাবন
(বাবলনাঙমার গকা. গলইবরেম)
গ�ান : ০৭১ ৯৬৪৫৬৬১

১৪, পাকম্মসাইড, ওঙয়সেঙ�াডম্ম  োউন,
কাব্রি ওঙয়ক্মঙ�াআয়ারলম্যাডি
গ�ান : ০৮৬ ২৬২৬ ৪৭৫
ইটাক্ল
বভলা গ�াববন্দ আশ্রম
ভায়া বরঙ�ানবদঙনা, ৫,২৩৮৮৭ ওলবজঙয়ে 
গমাল (এল বস) ফ্াজ, বরঙ�ানবডঙনা 
গরাঙসা, ইোঙল, গ�ান : ৩৯ ০৩৯ 
৯২৭৪৪৪৫
http://villagovinda.org
শ্রীহচতন্য সারস্বত মঠ গরাম
গভদাবভলা গরা�া টুেবডও, ভায়া বদ সন 
মাইঙচঙল, ১২০০০১৫৩ গরামা, ইোঙল
গ�ান : ৩৯ ০৬ ৬৯৩৭১৫৫৬
মালটা
বদ গলাোস গরাম গরা�া গসন্টার মঠ
গ�ান : [+৩৫৬] ৯৯৮৬ ৭০১৫



গিদারল্যাণ্ডস
শ্রীহচতন্য সারস্বত শ্রীধর আশ্রম
এম্যাঙজাঙরনওঙয়� ৮০
১৩৩৯ বভ বপ আলঙমঙর, ন্যাদারলম্যান্ডস
গ�ান : ০৩৬ ৫৩ ২৮১৫০
হাঙ্গজগ্
শ্রীহচতন্য সারস্বত মঠ
এম্যানড্রাস গনাভাক নাব�ভানওয়াবয় ইউ বে 
৫২, এইচ-১০২৫ বডুাঙপটে
হা্ঙগ্র, গ�ান : (৩৬১) ৩৯৮০২৯৫
শ্রীহচতন্য সারস্বত গসবা আশ্রম
ইঙন্ডার গসজাঙপবস—অানন্দ বদ্ম্ম ন বড.
এইচ-১২২৩ বডুাঙপটে
মঙুভঙলাডস উেকা ১৮/বব, হা্ঙগ্র
টুরজ�
শ্রী গ�াববন্দ মঠ গরা�া গসন্টার
অাবদুল্া গকভঙডে গসাকক
নং ৩৩/৮, কানঙকয়া ০৬৬৯০
আনকারা, েুরঙক
গ�ান : ০৯০ ৩১২ ৪৪১৫৮৫৭ এবং
০৯০ ৩১২ ৪৪০ ৮৮ ৮২
উ�রাইি
কাইভ. হারমাতনয়া ্রেবীে, ২৬/২,
“গরাটেক” গপ্লস অ� কালচার
গ�ান : +৩৮ (০৪৪) ৪৯৬-১৮-৯১
+৩৮ (০৬৭) ৪৬৪-১৮-৯৪

শ্রীহচতন্য সারস্বত গসবা আশ্রম
১১/৪, পানব�ঙলাঙসভ ্রেবীে
জাঙপাঙরাবজয়া, ৬৯০০০, উকরাইন
গ�ান : (০৬১২) ৩৩-৪২-১৪
পতুম্ম�াল
শ্রীহচতন্য সারস্বত মঠ, রুঅ গদা 
গসাঙব্রইঙরা ৫, বচঙদ্রইঙরা ৫, বচঙদ্রইঙরা, 
৩০২০-১৪৩,গকাইম্ব ব্র 

রাক্িয়া
শ্রীহচতন্য সারস্বত কালচাঙরল গসন্টার
মঙস্কা, বলিয় বকঙসবলনয় েুবপক ৭/২
গ�ান : +৭৪৯৫৬২৮৮৮৫
শ্রীহচতন্য সারস্বত মঠ
গসন্টবপোসম্মবা� ম্ম, লাহো
গ�ান : +৭(৮১২) ৪৯৮২৫৫৫
গতামস্ক, াকাঙদঙম�াঙরাঙদাক, বাববঙলাবা 
বস্ত্রে ১৬-৯০, গ�ান : ৭ ৯১৩ ১০৫ ৯৯ ৮১

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

এক্িয়া

থাইল্যান্ড
শ্রীহচতন্য শ্রীধর গ�াববন্দ আশ্রম
৭৯/২৩ গমাওবান ওরাঙবাবডন
এসওআই ওয়ােসাঙডে
পােুমাথাবন-রংবসে গরাড, পােুমাথাবন,
বম্যাংকক, থাইলম্যান্ড
গ�ান : +৬৬ ৮১৯ ০৯৫ ৯১৭

মাজলজয়ক্িয়া
শ্রীহচতন্য শ্রীধর গ�াববন্দ গসবা
আশ্রম, সাইবেয়ান
গ�ান : ০১৭-৫৮৬২৮১৭ / ০১২-
৫০১২৮০৪

শ্রীহচতন্য সারস্বত সাধু সংগ্রাম েল্.
নং ১৪, গলারঙ গবনধারা ৪৬এ,
তামান গমওয়া বারু, ৪১২০০ লিা্, 
গসলানঙ�ার, মাঙলঙয়বসয়া,
গ�ান : +৬০ ৩-৫১৬১৬৭২১

শ্রীহচতন্য শ্রীধর গ�াববন্দ গসবা আশ্রম
গপোবলঙ জয়া সাবভম্মস গসন্টার,
নং ১৩ জালান ১৮/৬, তামান 
োনা�াপুরম, ৪৬০০০ গ�োবলঙ জয়া, 
গসলান�র, মাঙলয়াবিয়া, গ�ান : +৬০-
১-৬৩৩৮৬১৩০



ক্সঙ্গাপরু

শ্রীহচতন্য সারস্বত মঠ বসং�াপুর
এবং গ�াকুল গভবজঙেবরয়ান গরসষু্ঙরন্ট
১৯ এবং ২১, আপার বডকসন গরাড,
বস্াঙপার ২০৭৪৭৮, গ�ান : 
৬৩৪৩৯০১৮
গমাবাইল : ৯০২৩৬৩৪১ এবং 
৯১৮৫৬৬১৩

ক্ফক্লপাইন্স
শ্রীলা শ্রীধর স্বামবী গসবা আশ্রম
প্ররঙন্ত : গ�াকুলানন্দ প্রভু

২৩, রুবব ্রেবীে, কাবিবমঙরা োউনহাউস,
োলন ইউঙনা. লাস বপনাস বসবে,
গমঙরো মাবনলা, বজপ গকাড ১৭৪৭,
গ�ান : ৮০০-১৩৪০

শ্রীহচতন্য সারস্বত মঠ
ব�বলপাইসে ব্রাঞ্চ (ইসাবন গদববী দাস)
লে ১৫ ব্লক ৮, উডব্রবীজ সাববডবভসন,
গপাব্লাবসওন, পম্যানবড, বলুাকান,
ব�বলপাইনস, ৩০১৪
গ�ান : ৬৩ ৯২০৩১ ৬৩৭৫০
http://philippines.scsmath.org

সাউথ গপক্সক্ফ�

অজ্রেক্লয়া
শ্রীঙ�াববন্দ ধাম
বপ.ও. বসে ৭২, উবক. ভায়া মরুউইলমবা, 
এন.এস.ডবব্লউ. ২৪৮৪, অঙ্রেবলয়া, 
গ�ান : ০২৬৬ ৭৯৫৫৪১

শ্রীহচতন্য সারস্বত আশ্রম
১৪, ববরয়ান ্রেবীে ববরয়াসেঙমড
চামম্মস, বকউএলবড, অঙ্রেবলয়া ৪৮৭০
গ�ান : ০৪৩২ ০৫৪ ০৪৮

ক্িউক্েল্যাণ্ড

১০৩০ গকাঙেসভাইল বরভারঙহড 
হাইওঙয়,
বরভারঙহড, অকলম্যান্ড
বনউবজলম্যাডি, গ�ান : ০৯ ৪১২৫৪৬৬

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

আক্রি�া 

সাউথ আক্রি�া
শ্রীহচতন্য সারস্বত আশ্রম 
৪৪৬৪, গমৌন্ট গরইঙন ঙক্রঙসন্ট
গলনাবসই সাউথ, এসেঙেসেন ৪
গজাহাঙনসবা� ম্ম ১৮২০, গ�াম : ০১১ 
৮৫২ ২৭৮১, ০০২৭ ৮৩ ৩৮৪ ৭৩৬৭
শ্রীহচতন্য সারস্বত মঠ
গ�ম্যবনসে ৪০৬৮, দুবম্মন, বিাজুল ুনাোল
গ�াম : ২৭ ৩১ ৫০৫ ৮৪ ৩৬

মক্রিাস
শ্রীহচতন্য সারস্বত মঠ আন্তজম্ম াবতক
নবদ্বীপ ধাম বস্ত্রে, গলাং মাউন্টন
গ�ান : ২৩০ ২৫৬ ৩৪৬৬, ৭২৪ ৯৩৫২

ওঙয়বসাইে :
scsmathinternational.com

ইঙমইল :
info@scsmathinternational.com
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