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শ্রীচৈতন্য-সারস্বত মেের পত্রিকা

শ্রীমগের সত্তর বছর পূর্ত্ততি  উপলগষে বার্্তিক সংখ্া

শ্রীল আৈার্য্যেেেের প্রৈার সেদেশ
শ্রীে�াের্্য ন, শ্রীপুরুে�াত্তম ধাম, ত্শত্লগুত়্ি ইত্যাত্ে

শ্রীমেের উেদেশ্য
ভ�োন্ শ্রীল ভত্তিত্সর্ান্ত সরস্বতী োকুর

সমস্া ও সমাধান
শ্রীল ভত্তিরক্ষক শ্রীধর গেেে�াস্বামী মহারাজ
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শ্রীে�ৌ়িীয়-েশ ্যন
শ্রীমেের সত্তর েছর োত্�্যক সংখ্য

৫২৭ গ�ৌরাব্দ; ১৪১৯ েঙ্গাব্দ; ২০১২ খষৃ্াব্দ
শ্রীচৈতন্য-সারস্বত মে 

গকােলর�ঞ্জ, নেদ্ীপ, ন�েীয়

র্ির্খল-ভুবি-মায়া-র্ছন্ন-র্বর্িন্ন-কর্ত্রী
র্ির্ির্লত-র্বর্ি-রা�ারাি্-রাগিি-িািী

র্ববিু-বহুল-ম�ৃ্া-মরু্তি-গমাহান্ত-দার্তী ।
র্বলসতু হৃর্দ র্িত্ং ভর্তির্সদ্ান্তবাণী ॥

ত্নত্খলভুেনেমাত্হনী মায়ােক ত্ছন্নত্েত্ছন্নকাত্রণী,
জ্াত্নে�র সাধ্য মতু্তিরূপ গমােহর ত্েনাশ-কাত্রণী,
ত্েত্ধমাে� ্যর সাধনােক ত্শত্িল কেররা�মাে� ্যর আরাধ্য রাধারমেণর েসত্ত
শ্রীভত্তিত্সর্ান্তোণী আমােের হৃেেয় সর্্য ে ত্েলাস করুন ।

শ্রীব্রহ্ম-মাধ্ব -গ�ৌ়িীয়-সম্প্রোচয়ক-সংরক্ষক ও গ�ৌ়িীয়-নের�ু-প্রেত্ত্যক
ত্েশ্বত্েশ্রুত আৈার্য্যভাস্কর অেষ্াত্তরশতশ্রী

ওঁ র্বষু্পাদ শ্রীশ্রীল ভর্তির্সদ্ান্ত সরস্বতী গ�াস্বামী প্রভুপাগদর অর্ভন্ন র্বগ্রহ

ত্েশ্বে্যাপী শ্রীচৈতন্য-সারস্বত মে সংস্াপক
শ্রীরূপানু�াৈার্য্যের্য্য সর্্য শাস্ত্র-ত্সর্ান্তত্েৎ

ওঁ র্বষু্পাদ শ্রীশ্রীল ভর্তিরষেক শ্রীির গদবগ�াস্বামী মহারাজ
কতৃ্ত্যক প্রত্তত্ঠিত ।

তদ্ কৃপাত্ভত্�তি রূপানু� সুত্সর্ান্ত পারঙ্গত ত্েশ্ব প্রৈারক প্রের
শ্রীচৈতন্য-সারস্বত মোধ্যপক্ষ

ওঁ র্বষু্পাদ শ্রীশ্রীল ভর্তিসুন্দর গ�ার্বন্দ গদবগ�াস্বামী মহারাগজর

অনুকম্ায় ও তঁার মেনানীত 
শ্রীমেের েত্ত্যমান সভাপত্ত আৈার্য্য

ওঁ ত্েষু্পাে শ্রীল ভত্তিত্নর্্য ল আৈর্য্য মহারােজর

 অনুপ্রাণায় শ্রীভত্তিকমল ত্যা�ী কতৃ্ত্যক সম্াত্েত
এেং শ্রীমহামন্ত্র োসাত্ধকারী কতৃ্ত্যক প্রকাত্শত ।
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শ্রীভত্তিত্সর্ান্তোণী
গরখােন শুর্ শ্রীরূপানু�ধারা—শ্রীভত্তিত্েেনােধারা—ত্েরাত্জত, েরখােন ত্নরস্তকুহক 
ও োস্তেসেত্যর ত্নত্যকীত্ত্যন-েন্যা প্রোত্হত, েসইস্ানই গ�ৌ়িীয় মে । আর ত্তত্নই 
একমারি গ�ৌ়িীয়-মেোসী, ত্রত্ন সের্্য ত্্রিেয় সর্্য েতাভােে সে্যক্ষণ গসই অন্যাত্ভলাস-
জ্ান-কর্্য -অনােতৃ ত্নরস্তকুহক োস্তেসত্য কীত্ত্যনকারী । এতােৃশ গ�ৌ়িীয় মেের সত্হত 
গরখােন ত্মল নাই, েসখােন গকান না গকান প্রকাের কুহক প্রত্েষ্ হওয়ায় তাহা ত্নশ্চয়ই 
শুর্ গ�ৌ়িীয় মেের সত্হত সর্্য েতাভােে সংশ্রে রত্হত ।

             —প্রভুপাে শ্রীল সরস্বতী োকুর ।

শ্রীগুরুদেদের শ্রীপষু্পসমাধির শুভ উদ্ািন 

শ্রীল গুরুদেদের ধেগ্রহ প্রকাট্য মদহাৎসে

শ্রীল রঘনুাথ োস গ�াস্ামীর েণ্ড মদহাৎসে

গমধেনীপরু ও �ঙ্াসা�র মধদির ধনর্ম্াণ

ধরিেধণ্ডসন্্যাসী�ণ

ধেল্ী প্রচার গকন্দ্র

শ্রীপরুুদ�াত্তম িাম পধরক্রমা 

শ্রীমদের আেরম্

শ্রীমদের উদদেশ্য
ভগবান্ শ্রীল ভক্তিক্িদ্ান্ত িরস্বতী ঠাকুর

সমস্া ও সমািান
ওঁ ক্বষু্পাদ শ্রীভক্তিরক্ষক শ্রীধর দদবগগাস্বামী মহারাজ

সারগ্রহী বেষ্ণে হন
শ্রীল ভক্তিক্বগ�াদ ঠাকুর
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শ্রীল ভত্তিত্নর্্য ল আৈার্য্য মহারাজ ২০১২ খসৃ্ােব্দর 
৪ই এত্প্রল আমােের পরমারাধ্যতম শ্রীগুরুপােপদ্ম 
ওঁ ত্েষু্পাে শ্রীল ভত্তিসুদের গ�াত্েদে গেেে�াস্বামী 
মহারােজর ত্দ্তীয় োত্�্যক ত্তেরাভে মেহাৎসে গ�াের্্য েন 
উদ্ রাপন কত্রয়াত্ছেলন । 

২

শ্রীগুরুেেেের শ্রীপুষ্পসমাত্ধর  
শুভ উেদ্াধন

এই েছের শ্রীে�াের্্য েন আমােের শ্রীমেের শ্রীশ্রীধরস্বামী 
গসোশ্রেম এই মেহাৎসে অনুত্ঠিত হইয়াত্ছল । গেেশর 
ত্েত্ভন্ন প্রান্ত হইেত প্রধান প্রধান সন্ন্যাসী�ণ এেং 
হাজার হাজার ভতি�েণর সমােেশ গসখােন হইয়াত্ছল ।  
শ্রীল আৈার্য্য মহারােজর কেোর প্রেৈষ্ায় ও অন্যান্য 
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ভতিেেৃদের সহেরাত্�তায় শ্রীপুষ্পসমাত্ধমত্দের ত্নত্র্্য ত ও 
শ্রীলগুরুেেেের মতূ্ত্ত্য  স্াত্পত হইয়াত্ছল ।

রখন শ্রীল গুরুেেে তাঁহার গুরুেেে শ্রীল ভত্তিরক্ষক 
শ্রীধর গেেে�াস্বামী মহারােজর ত্নকট শ্রীেদৃোনধােম একত্ট 
মে স্াপন কত্রোর ইচ্া প্রকাশ কত্রয়াত্ছেলন তখন শ্রীল 
শ্রীধর মহারাজ তাঁহােক অনুমত্ত ত্েয়া েত্লয়াত্ছেলন গর 
শ্রীে�াের্্য েন একত্ট মত্দের ত্নর্্য াণ কর । ত্তত্ন ে্যাখ্যা কত্রয়া 
েত্লয়াত্ছেলন, শ্রীে�াের্্য ন শ্রীরূপানু�া বেষ্েের পরম  
আশ্রয়ত্নোস এেং শ্রীে�াের্্য ন হইেত তাঁহারা শ্রীরাধাকুণ্ড 
অন্যান্য স্ােন রাধাকৃেষ্র গসো কত্রয়া িােকন । শ্রীল 
গুরুেেে শ্রীে�াের্্য েন শ্রীচৈতন্য-সারস্বত মেের আশ্রম 
শ্রীশ্রীধরস্বামী গসোশ্রম এেং শ্রীমেের ভতিত্নোস 
শ্রীেত্য়তোস গসোকুঞ্জ নামকরণ কত্রয়াত্ছেলন । কারণ 
ত্তত্ন ত্েেেৈনা কত্রয়াত্ছেলন, প্রভুপাে শ্রীল ভত্তিত্সর্ান্ত 
সরস্বতী োকুর ও শ্রীল গুরু মহারাজ শ্রীল ভত্তিরক্ষক শ্রীধর 
গেেে�াস্বামী মহারােজর আশ্রয় ও আনু�েত্য ভতি�ণ 
ত্নত্যকাল ধত্রয়া রাধাকৃেষ্র গসো কত্রেেন ।
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রখন শ্রীল গুরুেেে শ্রীে�াের্্য ন পত্রেশ ্যন কত্রেতন তখন 
ত্তত্ন শ্রীমেের মধ্যস্ ৈেতুরায় েত্সেতন এেং শ্রীল নেরাত্তম 
োস োকুর ও শ্রীল রঘুনাি োস গ�াস্বামীর কত্েতাসমগ্র 
ভতিসমেূহ আস্বােন কত্রেতন । শ্রীল গুরুেেেের শ্রীপুষ্পসমাত্ধ 
মত্দের গসই পত্েরি স্ােন ত্নত্র্্য ত হইয়াত্ছল এেং শ্রীমত্দেরেেক্ষ 
উেলেত্খত গ্াকসমেূহ তাঁহার হৃেয়ত্নঃসৃত গসোর অত্ভলা� 
প্রকাশ পাইয়াত্ছল ।

আিাভরররমতৃর্সনু্মরয়ঃ কির্চিৎ 
কগলা ময়ার্ত�র্মতঃ র্কল সাম্প্রতং র্হ ।
ত্বগচিৎ কৃপাং মর্য় র্বিাস্যর্স নিব র্কং গম 
প্রারণর্তিগজি ি বগরারু বকার্রণার্প ॥

(ত্েলাপকুসুমঞ্জত্ল: ১০২)

“েহ েেরারু শ্রীরােধ! সম্প্রত্ত আত্ম অমতৃত্সনু্রূপ আশাসমেূহ 
ত্নশ্চয় অত্তকেষ্ কালরাপন কত্রেতত্ছ, এখন তুত্ম রত্ে 
আমােক কৃপা না কর, তেে এ প্রাণ ো ব্রজোস, অত্ধক ত্ক 
শ্রীকৃেষ্ও আমার গকান প্রেয়াজন নাই ।”

প্রমদ-মদি-লীলাঃ কন্দগর কন্দগর গত 
রিয়র্ত িবযগুিার্তিন্দ্বমর্মিন্নমন্দম্ ।
ইর্ত র্কল কলিাি তিং লগ্নকস্তদ্ র্গয়াগমতি 
র্িজর্িকটর্িবাসং গদর্হ গ�াবদ্তি ি ত্বম্ ॥

(শ্রীে�াের্্য নোস-প্রাি ্যনােশকম্: ২)

“ েহ গ�াের্্য ন ! ব্রজ-নের�ুর�ুল আপনার এই প্রত্তকদেের 
কদেেপ ্যান্ােজত্নত ক্ী়িাসমহূ প্রৈুরভােে অনুঠিান কত্রেতেছন, 
এইেহতু তঁাহােের উভেয়র গসই লীলাসমহূ প্রেশ ্যেনর জন্য 
মধ্যস্ হইয়া আপত্ন আমােক আপানর ত্নজ-ত্নকেট োসস্ান 
প্রোন করুন ।”
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২০১২ খসৃ্ােব্দ ৬ জুন শ্রীচৈতন্য-সাতস্বত মেের ত্শত্লগুত়্ি 
শাখায় শ্রীশ্রীগুরু-ে�ৌরাঙ্গ-�ান্র্্য া-ে�াত্েদেসুদের জীউ 
স্াপন ত্েেেসর োত্�্যক মেহাৎসে অনুত্ঠিত হইয়াত্ছল । 
এই েছের শ্রীমেের েত্ত্যমান সভাপত্ত আৈার্য্য শ্রীল 
ভত্তিত্নর্্য ল আৈার্য্য মহারাজ মেহাৎসেে উপত্স্ত িাত্কয়া 
আমােের পরমারাধ্যতম শ্রীগুরুপােপদ্ম ওঁ ত্েষু্পাে শ্রীল 
ভত্তিসুদের গ�াত্েদে গেেে�াস্বামী মহারােজর শ্রীমতূ্ত্ত্য  স্াপন 
কত্রয়াত্ছেলন ।

শ্রীল গুরুেেেের ত্েগ্রহ প্রকাট্য মেহাৎসে

৬
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শ্রীল গুরুেেেের ত্েগ্রহ প্রকাট্য মেহাৎসে

৭



শ্রীে�ৌ়িীয়-েশ ্যন৮



শ্রীশ্রীগুরু -গ�ৌরােঙ্গ জয়তঃ

শ্রীল আৈার্য্য মহারাজ তাঁহার েক্তৃতায় উেলেখ 
কত্রয়াত্ছেলন, “শ্রীল গুরুেেে শ্রীল ভত্তিসুদের গ�াত্েদে 
গেেে�াস্বামী মহারাজ ত্শত্লগুত়্ি শ্রীমে েশ ্যন কত্রেত 
ৈাইয়াত্ছেলন । শারীত্রক কারেণ ত্তত্ন তাহা কত্রেত পােরন 
নাই । রত্ে সম্ভে হইত ত্তত্ন অল্প ত্কছু ত্েেনর জন্য িাত্কেতন ।  
ত্কন্তু এখন শ্রীল গুরুেেে কৃপা কত্রয়া শ্রীম ূত্ত্ত্যরূেপ 
ত্শত্লগুত়্িেত আত্সয়ােছন এেং ত্নত্যকাল ধত্রয়া তাঁহার 
গসোর সুেরা� ত্েয়া ভতিেের ধন্য কত্রয়ােছন ।”

ত্তন ত্েেনর এই উৎসেে োংলার সমস্ত ভতি�ণ 
ত্শত্লগুত়্ি মেের ভতিেেৃদের সেঙ্গ গরা�োেন শ্রীমেের নতূন 
ভতিত্নোস পত্রপণূ ্য হইয়াত্ছল ।

শ্রীপাে ভত্তিত্নষ্াম শান্ত মহারাজ উৎসেের সমস্ত 
আেয়াজন কত্রয়াত্ছেলন, এেং ত্তন ত্েন ধত্রয়া ভতিরা শ্রীল 
গুরুেেেের মত্হমা কীত্ত্যন ও শহরে্যাপী শ্রীহত্রনামসংকীত্ত্যন 
কত্রয়াত্ছেলন ।

ত্শত্লগুত়্ির গমওর গসখােন উপত্স্ত ত্ছেলন এেং 
হাজার হাজার রারিীেের প্রসাে ত্েতরণ করা হইয়াত্ছল ।
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শ্রীল রঘুনাি োস 
গ�াস্বামীর েণ্ড মেহাৎসে
শ্রীল ভত্তিত্নর্্য ল আৈার্য্য মহারাজ ২০১২ খসৃ্ােব্দর ২রা 
জুন শ্রীল রঘুনাি োস গ�াস্বামী প্রভুর েণ্ড মেহাৎসেে 
ভতিেেৃদের সেঙ্গ প্রৈার কত্রয়াত্ছেলন । ভতিরা ছয় ঘণ্া 
ধত্রয়া পাে কীত্ত্যন কত্রয়াত্ছেলন এেং হাজর হাজার 
মানু�েক ত্ৈ়িা-েই প্রসাে ত্েতরণ কত্রয়াত্ছেলন ।

তাঁহার েক্তৃতায় শ্রীল আৈার্য্যেেে েত্লয়াত্ছেলন, “এই 
উৎসেের নাম ‘েণ্ড মেহাৎসে’ ত্কন্তু এই েণ্ড, অি ্যাৎ 
শাত্স্ত ো জত্রমানা, আসেল শ্রীত্নত্যানদে প্রভুর আত্শর্্য াে 
রাহা দ্ারা শ্রীল রঘুনাি োস গ�াস্বামী শ্রীমন মহাপ্রভুর 
পােপদ্ম ও শ্রীস্বরূপোেমােেরর আনু�েত্য অন্তরঙ্গ গসো 
পাইয়াত্ছেলন ।”

গসই লীলা শ্রীচৈতন্যৈত্রতামেৃতর অন্ত্যলীলার �ঠি 
পত্রেচ্েে েত্ণ ্যত আেছ । সংেক্ষেপ, শ্রীল রঘুনাি োস 
গ�াস্বামী সংসার ত্যা� পরূ্্য ক শ্রীমন মহাপ্রভুর পােপেদ্ম 
ত্নেজেক সম্ণূ ্যরূেপ আত্মসমপ ্যণ কত্রোর প্রাি ্যনা লইয়া 
পাত্ণহাত্টেত শ্রীত্নত্যানদে প্রভুর ত্নকট আত্সয়াত্ছেলন ।  
রখন রঘুনাি আত্সয়াত্ছেলন তখন শ্রীত্নত্যানদে 
প্রভু সকেলর জন্য ত্ৈ়িা-েই প্রসােের ে্যেস্া কত্রেত 
েত্লেলন । রঘুনাি একত্ট ত্েরাট মেহাৎসেের আেয়াজন 

কত্রয়াত্ছেলন—শ্রীত্নত্যানদে প্রভুর পা�্যে�ণ ও হাজার 
হাজার পলেীোসী গসই ত্ৈ়িা-েই প্রসাে পাইয়াত্ছেলন । 
পরেত্ত্তী ত্েন রঘুনাি শ্রীত্নত্যানদে প্রভুর ত্নকট উপত্স্ত 
হইয়া প্রাি ্যনা ত্নেেেন কত্রয়াত্ছেলন (শ্রীচৈতন্যৈত্রতামতৃ, 
অন্ত্য-লীলা ৬।১২৮–১৩৩):

অিম, পামর মইু হীি জীবািম! 
গমার ইচ্া হয়,—পাঙ নিতন্য-িরণ ॥
বামি হঞা গযি িান্দ ির্রবাগর িায় ।
অগিক যত্ন নকনু, তাগত কভু র্সদ্ িয় ॥
যতবার পলাই আর্ম �হৃার্দ ছার়্িয়া ।
র্পতা, মাতা—দুই গমাগর রাখগয় বার্ন্য়া ॥
গতামার কৃপা র্বিা গকহ ‘নিতন্য’ িা পায় ।
তুর্ম কৃপা নকগল তাঁগর অিগমহ পায় ॥
অগযা�্ মইু র্িগবদি কর্রগত কর্র ভয় ।
গমাগর ‘নিতন্য’ গদহ’ গ�াসার্ঞ হঞা সদয় ॥
গমার মাগি পদ ির্র’ করহ প্রসাদ ।
র্ির্ব্তি গনে নিতন্য পাঙ—কর আিীব্তি াদ ॥”

শ্রীত্নত্যানদে প্রভু শ্রীরঘুনাি োসেক উত্তের জানােলন:
শুর্ি’ হার্স’ কগহ প্রভু সব ভতি�গণ ।
ইঁহার র্ব্য়সুখ—ইন্দ্রসুখ-সগম ॥
নিতন্য-কৃপাগত গসহ িার্হ ভায় মগি ।
সগব আিীব্তি াদ কর,—পাউক নিতন্য-িরগণ ॥
কৃষ্পাদপদ্ম-�ন্ গযই জি পায় ।
র্হ্মগলাক-আর্দ-সুখ তাঁগর িার্হ ভায় ॥
গযা দুস্ত্জান্ দারসুতান্ সুহৃদ্াজ্ং হৃর্দস্িৃঃ ।
জগহৌ যরুবব মলবদুত্তমঃগ্াকলালসঃ ॥

শ্রীভা�েেত (৫।১৪।৪৩):
“ভরত মহারাজ উত্তমঃে্াক কৃষ্েক পাইোর লালসায় 
রেুা-কােলই হৃেয়গ্রাত্হণী পত্ী, পুরি, সুহৃৎ ও রাজ্যাত্ে 
মলেৎ পত্রত্যা� কত্রয়াত্ছেলন; —ইহাই জাতভাে 
পুরুে�র ত্েরত্তি লক্ষণ ।”
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গসই লীলায় অেনক ত্শক্ষণীয় ত্ে�য় আেছ:
• চেষ্েের ত্নকট রাহা ত্কছু লব্ধ তাহা ত্নশ্চয়ই কৃপা ।
• শুধুমারি শ্রীত্নত্যানদে প্রভুর কৃপাপারি�ণই শ্রীমন 

মহাপ্রভুর কৃপা লাভ কত্রয়া িােকন ।
• ভ�োেনর কৃপা তাঁহার ভেতির গসো দ্ারাই লাভ করা 

রায় ।
• শুধুমারি শ্রীত্নত্যানদে প্রভুর কৃপা লাভ কত্রোর 

পেরই শ্রীল রঘুনাি োস গ�াস্বামীর ব্রজে�াপীেের 
গপ্রম আস্বােন সম্ভে হইয়াত্ছল এেং তৎপরেত্ত্তী 
কােল শ্রীরূপানু�া সম্প্রোেয়র প্রেয়াজন তত্ত্ব আৈার্য্য 
হইয়াত্ছেলন ।
গসই পােসমহূ শ্রীল েদৃোেন োস োকুেরর ত্লখনীেত 

সংত্ক্ষপ্াকাের েত্ণ ্যত আেছ:
গয ভর্তি গ�ার্পকা�গণর কগহ ভা�বগত ।
র্িত্ািন্দ হইগত তাহা পাইল জ�গত ॥

(শ্রীচৈতন্যভা�েত: অন্ত্যখণ্ড, ৫।৩০৩)
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গমত্েনীপুর

�ঙ্গাসা�ের শ্রীচৈতন্য-সারস্বত মেের একত্ট নতূন 
মত্দের ত্নত্র্্য ত হইেতেছ ।

�ঙ্গাসা�র

গমত্েনীপুের শ্রীচৈতন্য-সারস্বত মেের মত্দের সংস্কার 
করা হইেতেছ এেং একত্ট নতূন নাট মত্দের ত্নর্্য াণ করা 
হইেতেছ ।
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শ্রীল ভত্তিত্নর্্য ল আৈার্য্য মহারাজ ২০১২ খসৃ্ােব্দর ২১গশ 
জুন শ্রীরিরারিার ত্েেন শ্রীপুরুে�াত্তম জ�ন্নাি প্রভু ও 
শ্রীরতনকৃষ্ প্রভুেক সন্ন্যাস েীক্ষা প্রোন কত্রয়াত্ছেলন । 
তাঁহােের েত্ত্যমান নামকরণ হইয়ােছ শ্রীপাে ভত্তিত্েজ্ান 
মতু্ন মহারাজ ও শ্রীপাে ভত্তিস্বরূপ পদ্মনাভ মহারাজ ।

রখন শ্রীমন মহাপ্রভু সন্ন্যাস গ্রহণ কত্রয়াত্ছেলন তখন 
ত্তত্ন শ্রীমদ্া�েতেমর একত্ট �ােনর (অেত্ন্তপুরত্স্ত 
ব্রাহ্মন কতৃ্ত্যক �ীত) েশ� পংত্তি �াত্হয়াত্ছেলন:

এতাং স আস্ায় পরাত্মর্িষ্া- 
মি্ার্সতাং পূব্তি তরমমতিহর্্তির্ভঃ ।
অহং তর্রষ্ার্ম দুরন্তপারং 
তগমা মকুুন্দার্্রির্িগ্বরয়ব ॥

(শ্রীমদ্া�েতম্: ১১।২৩।৫৭)

“অতএে আত্ম পরূ্্য তম মহত্�্য�েণর গসত্েত এই 
পরমাত্মজ্ান অেলম্বনপরূ্্য ক শ্রীকৃষ্পােপদ্মেসোদ্ারাই 
অনন্ত অপার অজ্ান উত্তীণ ্য হইে ।”

প্রভুপাে শ্রীল ভত্তিত্সর্ান্ত সরস্বতী োকুর তাঁহার 
ত্েেতৃ্ত্তেত উেলেখ কত্রয়াত্ছেলন:

“অত্দ্তীয় েস্তুেত ত্নঠিা-ক্েম অনাত্ম-
প্রতীত্তরূপ ত্মশ্রভাে ত্ে�ত হইেল ত্নর্্য ল 
জীোত্মা আপনােক ত্নত্য ভ�েৎেসেক েত্লয়া 
জাত্নেত পােরন । আেত্ন্তক ত্ভকু্ষ দুষ্পার 
ইত্্রিয়জজ্ানজন্য ত্েৈার অত্তক্ম কত্রোর 
মানেস পরূ্্য  পরূ্্য  ভ�েদ্তি�ণ গর ভত্তিপেি 
অগ্রসর হইয়া ত্নজ ভ�েৎেসোয় ত্নরতুি 
হইয়ােছন তাহার অনুসরণপরূ্্য ক ত্নত্যমঙ্গল 
লাভ কত্রেেন,—ইহা উত্তমরূেপ েতু্িেত 
পাত্রেলন এেং আনু�ত্য-ধর্্য ক্েম আত্মেতৃ্ত্ত 
কৃষ্ভত্তিেত অেত্স্ত হইেলন ।”

বজেধর্্য  অনুশীলন দ্ারাই আত্মার ৈরম মঙ্গল ত্সর্ হয় ।
শ্রীপাে মতু্ন মহারাজ এেং শ্রীপাে পদ্মনাভ মহারাজ 

গসই ৈরম আেেশ ্য ত্নেজেের উৎস� ্য কত্রয়া কায়মনোেক্য 
প্রৈার কার্য্য ও জ্ালাময় সংসার মধ্যত্স্ত জীেসমহূেক 
পত্ররিােণর জন্য গসই ত্েে্যজ্ান ত্েতরেণ ব্রতী হইয়ােছন । 

ত্রিেত্ণ্ডসন্ন্যাসী�ণ
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শ্রীল ভত্তিত্নর্্য ল আৈার্য্য মহারাজ এই েছের ত্নউ ত্েলেীেত 
শ্রীচৈতন্য-সারস্বত মেের একত্ট নতূন প্রৈার গক্রি স্াপন 
কত্রয়ােছন । পাহার �েঞ্জ শ্রীল শ্রীধর গ�াত্েদে সুদের 
ভত্তিেরা� কালৈারাল গসণ্ার সপ্ােহ দুই ত্েন সর্্য স্তেরর 
মানুে�র জন্য অনুঠিােনর আেয়াজন কেরন । গসখেন 
শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর ত্েে্যধন ও শ্রীরূপানু�া গুরুেে� ্যর 
উপেেশ সর্্য সমেক্ষ প্রোন করা হয় ।

ত্েলেী প্রৈার গক্রি
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শ্রীপুরুে�াত্তম ধাম
পত্রক্মা
শ্রীল ভত্তিত্নর্্য ল আৈার্য্য মহারাজ ২০১২ খসৃ্ােব্দর 
জুন মােস শ্রীরিরারিার প্রারেম্ভ একশত ভতিেদৃে লইয়া 
সপ্াহে্যাপী শ্রীজ�ন্নািেেেের ধাম পত্রক্মা কত্রয়াত্ছেলন ।  
ত্তত্ন ভতিসেঙ্গ গতাটা গ�াপীনাি মত্দের শ্রীল হত্রোস 
োকুর সমাত্ধ, ত্সর্ েকুল, �ত্ম্ভরা, গুত্ণ্ডৈা মত্দের ইত্যাত্ে 
েশ ্যন কত্রয়াত্ছেলন ।

শ্রীরিরারিার ত্েেন শ্রীল আৈার্য্য মহারাজ, শ্রীপাে 
ভত্তিপ্রপন্ন তীি ্য মহারাজ অন্যান্য ভতিেদৃে সেঙ্গ অনেরত 
ে�্যেণর মেধ্য ছয় ঘণ্া ধত্রয়া শ্রীজ�ন্নািেেের সন্েুখ 
নামসংকীত্ত্যন কত্রয়াত্ছেলন ।

রখন শ্রীমন মহাপ্রভু শ্রীরিরারিার সময় ভতিেের সেঙ্গ 
ত্েহার কত্রয়াত্ছেলন তখন ত্তত্ন শ্রীজ�ন্নািেেেের সন্েুখ 
এই প্রাি ্যনা ত্নেেেন কত্রয়াত্ছেলন:

িাহং র্বগপ্রা ি ি িরপর্তিতিার্প নবগ্া ি িগূদ্া 
িাহং বণ্রী ি ি �হৃপর্তগিতিা বিগস্া যর্তবতিা ।
র্কন্তু গপ্রাদ্যর্ন্নর্খলপরমািন্দপূণ তিামতৃাগধে- 
গ� তিাপীভতু্ততিঃ পদকমলগয়াদতিাসদাসানুদাসঃ ।

(শ্রীচৈতন্যৈত্রতামতৃ: মধ্যলীলা, ১৩।৮০)

“আত্ম ব্রাহ্মণ নই, ক্ষত্রিয় রাজা নই, চেশ্য ো শুদ্র নই, অিো 
ব্রহ্মৈারী নই, �হৃস্ নই, োনপ্রস্ নই, সন্ন্যাসীও নই; ত্কন্তু 
উন্ীত্লত ত্নত্খল পরমানদেপণূ ্য অমতৃ-সমদু্ররূপ শ্রীকৃেষ্র 
পেকমেলর োসানুোস েত্লয়া পত্রৈয় ত্েই ।”

শ্রীচৈতন্য-সারস্বত মেের ভতিেদৃে শ্রীমন মহাপ্রভুর 
সংকীত্ত্যন রারিা পালেন ও প্রেত্যেক তাঁহােের পরমাত্ি ্যক 
পত্রৈয় হৃেয়ঙ্গম কত্রোর মধ্য ত্েয়া শ্রীমন মহাপ্রভুর 
ভােধারা সারা ত্েেশ্ব ত্েতরেণর উেদেেশ্য প্রত্ত েছের 
শ্রীরিরারিায় অংশগ্রহণ কত্রয়া িােকন ।
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সত্তর েছর পেূর্্য  ১৯৪১ খসৃ্ােব্দ শ্রীল ভত্তিরক্ষক শ্রীধর 
গেেে�াস্বামী মহারাজ শ্রীচৈতন্য-সারস্বত মে স্াপন 
কত্রয়াত্ছেলন । গসই সময় ত্তত্ন একত্ট গ্াক রৈনা কত্রয়া 
উহার ে্যাখ্যা কত্রয়াত্ছেলন ত্করূপ আেেশ ্য তাঁহার মে 
�ত়্িয়া উত্েেে ।

শ্রীমরচৈতন্য-সারস্বত-মেবর উদ্�ীতকীর্ত্ততিজতি য়র্্রং 
র্বভ্রৎ সংভার্ত �্তে-র্িকে িবর্ীপ-গকালার্দ্-রাগজ ।
যর্ত শ্রীগ�ৌর-সরস্বত-মতর্িরতা শ্রীগ�ৌর�ািা �ণৃর্ন্ত 
র্িত্ং রূপানু�-শ্রীকৃতমর্ত-শুরু-গ�ৌরা্ রািার্জতািা ॥

(শ্রীল ভত্তিরক্ষক শ্রীধর গেেে�াস্বামী মহারাজ)

“ের পরম রমণীয় ত্েে্য-আশ্রেম শ্রীে�ৌর-সরস্বতীর 
মতানুরতি অনুকলূ কৃষ্ানুশীলন-তৎপর ত্নত্ষ্ঞ্চন 
ভতি�ণ ত্নত্যকাল সপা�্যে শ্রীশ্রীগুরু-ে�ৌরাঙ্গ-�ান্র্্য া-
গ�াত্েদেসুদের-�েণর গপ্রমেসেন তৎপরতায় আশােন্ 
হৃেেয় অফুরন্ত মাধুের্য্যাজ্জ্বল গপ্রম-সম্েের ভাণ্ডারী 
শ্রীশ্রীরূপরঘুনােির পরমানু�েত্য ত্নরন্তর মহােোন্য 
অেতারীভ�োন্ শ্রীশ্রীে�ৌরাঙ্গসুদেেরর নামগুণানুকীত্ত্যন 
কত্রয়া িােকন, ত্েে্যত্ৈন্তামত্ণধাম শ্রীেদৃোেনাত্ভন্ন 
নেত্দ্পধােম পাত্ততপােনীভ�েতী ভা�ীরিীর মেনারম 
তটত্নকতটেত্ত্তী ত্�ত্ররাজ শ্রীে�াের্্য নাত্ভন্ন গকালদ্ীেপ 
গেেীপ্যমান এই মেরাজের্য্য শ্রীচৈতন্য-সারস্বত মে তাঁহার 
ত্রুমত্েের্্য নাম উে�ীতকীত্ত্ত্যর উড্ীয়মান ত্েজয় কাত্রয়া 
জয়শ্রী ধারন পরূ্্য ক ত্নত্য ত্েরাজমান রত্হয়ােছন” ।
(শ্রীল ভত্তিসুদের গ�াত্েদে গেেে�াস্বামী মহারাজ দ্ারা অনতূ্েত)

শ্রীমেের আেশ ্য
১৮



শ্রীশ্রীগুরু -গ�ৌরােঙ্গ জয়তঃ

শ্রীমেের আেশ ্য

‘শ্রীমে’ ত্ক ?

মেত্ন্ত েসত্ন্ত ছারি রত্মিন ইত্ত মেঃ—েরখােন ত্শষ্য�ণ 
আৈাের্য্যর আনু�েত্য েসোস কেরন উহাই মে । অতীেত 
‘মে’ েত্লেত মত্দেরেকই গোিেনা হইত । েত্ত্যমােন অত্ধকাংশ 
মে প্রত্তঠিােন পত্রেত্ত্ত্যত হইয়ােছ গরখােন জ়িত্েদ্া ত্শক্ষা 
গেওয়া হইয়া িােক ত্কন্তু মে মলূতঃ ধর্্তীয় প্রত্তঠিান গরখােন 
োকুেরর গসোর দ্ারা বজেধর্্য  সাত্ধত হয় ।

ভ�োন্ শ্রীল ভত্তিত্সর্ান্ত সরস্বতী োকুর ত্েেশ�তঃ 
ভত্তিরসামতৃত্সনু্েত শ্রীল রূপ গ�াস্বামী প্রভু প্রেেয় পাঁৈত্ট 
গুরুত্বপণূ ্য শুর্ভতিােঙ্গর অনুশীলেনর জন্য ত্েত্ভন্ন মে 
স্াপন কত্রয়াত্ছেলন ।

সািুস্, িামসংকীত্ততিি, ভা�বত্রবণ ।
মিুরাবাস, শ্রীমরূ্ত্ততির ্রদ্ায় গসবি ॥
সকল সািি-গ্রষ্ এই পচি অ্ ।
কৃষ্গপ্রম জন্ায় এই পাঁগির অল্প স্ ॥

(শ্রীচৈতন্যৈত্রতামতৃ: মধ্যলীলা, ২২।১২৪–৫)

তাঁহার শ্রীমেের মর্যাো রক্ষণ ও তাহা ত্নত্শ্চত কত্রোর 
ত্নত্মেত্ত শ্রীল সরস্বতী োকুর রতুিচেরাে�্যর ত্েেশ� 
গুরুত্বপণূ ্য ত্েকগুেলা েৃঢ়ভােে প্রৈার কত্রয়াত্ছেলন ।

অিাসতিস্য র্ব্য়ান্ যিাি তিমপুযঞু্জতঃ ।
র্িবতিন্ঃ কৃষ্সম্বগন্ যতিং নবরা�্মিু্গত ॥
প্রাপর্চিকতয়া বদু্্া হর্রসম্বর্ন্বস্তুিঃ ।
মমুষুুের্ভঃ পর্রত্াগ�া নবরা�্ং ফল্গু কি্গত ॥

(ভত্তিরসামতৃত্সনু্: পরূ্্য -ত্েভা�, ২।১৫৩–৪)

“কৃেষ্তর ত্ে�য়াসত্তিশনূ্য হইয়া এেং কৃষ্সম্বেন্ ত্নে্যন্ 
কত্রয়া তেীয় গসোনুকলূ ত্ে�য়মারি গ্রহণ কত্রেল তাহােকই 
রতুিচেরা�্য েেল । ভ�েৎসম্বন্ীয় েস্তুেত প্রাকৃত েতু্র্ 
করতঃ মমুকুু্ষত্েে�র তাহা পত্রত্যা� করােক ‘ফল্গুচেরা�্য’ 
েেল ।”

ত্তত্ন এই সমস্ত গ্াকগুত্ল সুস্পষ্রূেপ োংলা কত্েতায় 
রূপ ত্েয়াত্ছেলন ।

শ্রীহর্র-গসবায় যাহা অনুকূল,
র্ব্য় বর্লয়া ত্াগ� হয় ভুল ।

আসর্তি-রর্হত সম্বন্-সর্হত
র্ব্য়-সমহূ সকর্ল ‘মািব’ ॥

ভাোেি ্য, শ্রীল সরস্বতী োকুর গতমন পত্রেেশ সৃত্ষ্র 
গৈষ্া কত্রয়াত্ছেলন গরখােন সে ত্কছু শুধুমারি ভ�োেনর 
গসোর উেদেেশ্য ে্যেহার হইেত পাের এেং গকােনা ত্কছু 
গখয়ালখুত্শমেতা উপেভা� কত্রোর জন্য নয় ।

মেোসী ভতিেদৃে অনুভে কত্রয়া িােকন গর এই জ�েত 
সমস্ত উপাোন োকুেরর গসোর উপকরণ মারি । তাঁহারা 
গকােনা প্রকার গভা�্য উপলত্ব্ধ না রাত্খয়া োকুেরর গসোর 
জন্য সেত্কছুই ে্যেহার কত্রয়া িােকন । এইভােে রত্েও 
গসোর ত্নত্মত্ত সেত্কছুই তাঁহােের ত্নকট উপত্স্ত হয় তেওু 
তাঁহারা শরণা�ত ও ত্নত্ষ্ঞ্চন হইয়া োকুেরর গসো কত্রয়া 
িােকন । 

গ্রাম্যকিা, পরৈৈ্যা, েো�ানুসন্ান, ত্নদো, কপটতা, 
অলসতা, অহংকার, স্বাি ্যতা, েভা� গলালপুতা ইত্যাত্ের 
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শ্রীমেে গকােনা স্ান নাই । মেোসী ভতিেদৃে তাঁহােের প্রেেয় 
গসোয় এতটাই ত্নমগ্ন িােকন গর অন্যান্য গভা� ত্েলােসর 
সমান্যতম ইচ্াটুকুও সম্ণূ ্যরূেপ লপু্ হইয়া রায় । অত্ধকন্তু, 
শ্রীহত্রনামরূপ পুতঁ্িেত ত্নেব্ধ শ্রীমন মহাপ্রভু প্রেত্ত ৈার রত্ 
তাঁহারা কেঠে ধারণ কেরন ।

তৃণাদর্প সুিীগিি তগরার্রব সর্হষু্িা ।
অমার্িিা মািগদি কীত্ততিিীয়ঃ সদা হর্রঃ ॥

(শ্রীচৈতন্য-ৈত্রতামতৃ: আত্েলীলা, ১৭।৩১)

“ত্রত্ন তৃণােপক্ষা আপনােক কু্ষদ্র জ্ান কেরন , ত্রত্ন তরুর 
ন্যায় সত্হষু্ হন, ত্নেজ মানশনূ্য ও অপর গলাকেক সর্ান 
প্রোন কেরন, ত্তত্নই সো হত্রকীত্ত্য েনর অত্ধকারী ।”

মেোসী ভতিেদৃে পরস্পেরর সরলতা ত্েশ্বাসেক মর্যাো 
ত্েয়া, কার্যকলাপেক ত্েেশ� গুরুত্ব না ত্েয়া পরস্পেরর

আেশ ্যেকই ত্েৈার কত্রয়া সর্্য ো সঙ্গের্ হইয়া ভজন 
কত্রয়া িােকন । তাঁহারা ঈশ্বের ত্েশ্বস্ত সজ্জনেের পত্রপণূ ্য 
পত্েরিকরেণ ঈশ্বেরর শত্তিেক ত্েশ্বাস কত্রয়া িােকন ।

স্বপাদমলূং ভজতঃ র্প্রয়স্য 
ত্তিান্যভাবস্য হর্রঃ পগরিঃ ।

র্বকর্তি  যগচৈাৎপর্ততং কির্চিৎ 
িুগিার্ত সব্তি ং হৃর্দ সর্ন্নর্বষ্ঃ ॥

(শ্রীমদ্া�েত: ১১ঙ৫।৪২)

“ত্রত্ন অন্যভাে পত্রত্যা�পরূ্্য ক স্বয়ং হত্রর পােমলূ ভজন 
কেরন, েসই কৃষ্ত্প্রয় ে্যত্তির রত্ে কখনও ত্েকর্্য  (পাপ) 
গকান প্রকাের উৎপত্তত হয়, পরেমশ্বর হত্র তাঁহার হৃেেয় 
প্রত্েষ্ িাত্কয়া গসই পাপ ত্েনষ্ কত্রয়া িােকন ।”

মেোসী ভতিেদৃে ত্নজস্ব সমস্া লইয়া কখনই ত্ৈত্ন্তত হন 
না । এমনত্ক রত্েও তাঁহােের সেঙ্গ ন্যায় অন্যায়, সর্ান ো 
অসর্ান, হৃদ্রতা অিো ঘণৃ্য আৈরণ রাহাই হউক না গকন 
তাঁহারা ত্নঠিা সহকাের গুরুচেষ্েের গসো কত্রয়া িােকন ।  
তাঁহারা �ভীরভােে ত্েশ্বাস কেরন গর মেোসী অন্যান্য 
ভতিেেৃদের অন্তের শ্রীগুরু ও ঈশ্বেরর উপত্স্ত্ত ত্েদ্ামান 
এেং গসই জন্য উহােের ‘প্রভু’ েত্লয়া সেম্বাধন কত্রয়া 
হৃেয় ত্েয়া গসো কাত্রয়া িােকন । একই সমেয়, তাঁহারা 
কখনই সমি ্যন কেরন না গর শ্রীহত্রগুরুচেষ্ে ে্যাতীত অন্য 
কাহারও দ্ারা শ্রীমেের সম্ে ে্যেহৃত হউক । তাঁহারা 
শ্রীহত্রগুরচেষ্ে ত্েেদ্�ীেক শ্রীমেে প্রশ্রয় গেন না এেং 
নাত্স্তক অধম কতৃ্ত্যক োকুেরর সম্ে ত্েনষ্ হইোর প্রয়াস 
হইেত শ্রীমেেক রক্ষা কত্রয়া িােকন ।

‘কৃষ্ সেন্তা�!’ অি ্যাৎ সেত্কছুই কৃেষ্র তুত্ষ্র জন্য—
একমারি ইহাই মেোসী ভতিেেৃদের হৃেয় উচ্ছ্বত্সত োত্ত্য া ।

মেোসী ভতিেদৃে অন্তের ও োত্হের শ্রীকৃষ্সংকীত্ত্য েনর 
ত্নত্মত্ত সংগ্রাম কেরন ।

গিগতাদপ তিণমার্তি িং ভবমহাদাবার্গ্নর্িব্তি াপণং 
গ্রয়ঃরকরবির্ন্দ্রকার্বতরণং র্বদ্যাবিূজীবিম্ ।
আিন্দাম্বরু্িবদ্তি িং প্রর্তপদং পূণ তিামতৃাস্বাদিং 
সব্তি াত্মস্নপিং পরং র্বজয়গত শ্রীকৃষ্সঙ্ীত্ততিিম্ ॥

(শ্রীচৈতন্যৈত্রতামতৃ: অন্ত্যলীলা, ২০।১২)

“ত্ৈত্তরূপ েপ ্যেণর মাজ্জ্য নকারী, ভেরূপ মহাোত্গ্নর 
ত্নর্্য াণকারী, জীেের মঙ্গলরূপ বকরেৈত্্রিকা-ত্েতরণকারী, 
ত্েদ্ােধরূ জীেনস্বরূপ, আনদে সমেুদ্রর ের্্য নকারী, পেে 
পেে পণূ ্যামতৃাস্বােনস্বরূপ এেং সর্্য স্বরূেপর শীতলকারী 
শ্রীকৃষ্সঙ্ীত্ত্যন ত্েেশ�রূেপ জয়রতুি হউন ।”
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তাঁহারা ত্নত্শ্চত েতু্িয়াত্ছেলন গর শ্রীমেে গরা�োেনর 
পেূর্্য  তাঁহােের জীেনকাল সম্ণূ ্যরূেপ েিৃা অত্তোত্হত 
হইেতত্ছল ।

কামাদীিাং কর্ত ি কর্তিা পার্লতা দুর্িতিগদিা- 
গস্ত্াং জাতা মর্য় ি করুণা ি র্তপা গিাপিার্ন্তঃ ।
উৎসৃরজ্তািি যদুপগত সাম্প্রতং লধেবরু্দ্- 
স্তামায়াতঃ িরণমভয়ং মাং র্িযঙু্ক্াত্মদাগস্য ॥

(শ্রীচৈতন্যৈত্রতামতৃ: মধ্যলীলা, ২২।১৬)

“েহ ভ�েন্, কামাত্ের কতপ্রকার দুষ্ আেেশই আত্ম 
পালন কত্রয়াত্ছ । তিাত্প আমার প্রত্ত তাহােের করুণা 
এেং আমার লজ্জা ও উপশাত্ন্ত হইল না । েহ রদুপেত! 
আপাততঃ আত্ম তাহাত্ে�েক পত্রত্যা� কত্রয়া সদ্ুত্র্ 
লাভ করতঃ গতামার অভয়ৈরেণ শরণা�ত হইলাম । তুত্ম 
এখন আমােক আত্মোেস্ ত্নরতুি কর ।”

তাঁহােের ত্নজ অহংকারই তাঁহােের একমারি প্রত্তেন্কতা  ।
অহঙ্ারর্িবতৃ্তািাং গকিগবা ির্হ দূর�ঃ ।
অহঙ্ারযতুািাং র্হ মগি্ পব্তি তরািয়ঃ ॥

(ব্রহ্মচেেত্ত্য পুরাণ)

“ভ�োন্ গকশে জ়িাত্ভত্নেেশমতুি ে্যত্তি�েণর ত্নকেটই 
িােকন; ত্কন্তু অহঙ্ারী ে্যত্তি�ণ ও তাঁহার মেধ্য েহু 
পর্্য তপ্রমাণ ে্যেধান ত্েদ্মান ।”

জীেেনর একমারি আকাঙ্কাই ঈশ্বেরর কৃপা—ইহাই 
তাঁহােের ত্সর্ান্ত ।

তগত্তঽনুকমাং সুসমীষেমাগণা 
ভুঞ্জাি এবাত্মকৃতং র্বপাকম্ ।
হৃর্াগ্বপরু্ভর্বতিদিন্নমগস্ত 
জীগবত গযা মরু্তিপগদ স দায়ভাক্ ॥

(শ্রীমদ্া�েত: ১০।১৪।১৪)

“ত্রত্ন গতামার অনুকম্া লােভর আশেয় স্বকের্্য র মদে ফল 
গভা� কত্রেত কত্রেত মন, োক্য ও শরীেরর দ্ারা গতামােত 
ভত্তি ত্েধান কত্রয়া জীেন রাপন কেরন, ত্তত্ন মতু্তিপেে 
োয়ভাক্ অি ্যাৎ ত্তত্ন মতু্তিপে লাভ কেরন ।”

ঈশ্বেরর কৃপা অচহতুকী—ইহাই তাঁহােের হৃে�ত প্রত্যাশা ।
অগহা বকী যং স্তিকালকূটং 
র্জঘাংসয়াপায়য়দপ্সাধ্ী ।

গলগভ �র্তং িার্ত্রযরু্িতাং তগতাঽন্যং 
কং বা দয়ালুং সরণং র্গজম ॥

(শ্রীমদ্া�েত: ৩।২।২৩)

“অেহা! এই েকাসুর-ভগ্নী অসাধ্বী পতূনা রাঁহােক েধ 
কত্রোর জন্য স্তনকালকটূ পান করাইয়া ধারিীেরা�্যা �ত্ত 
লাভ কত্রয়াত্ছল, েসই শ্রীকৃষ্ ত্েনা আর গকান েয়ালরু 
শরণাপন্ন হইেত পাত্র ?”

তাঁহারা েৃঢ় ত্নত্শ্চত গর শ্রীগুরুচেষ্ে দ্ারাই ঈশ্বেরর 
কৃপা লাভ করা সম্ভে ।

নি্াং মর্তস্তাবদুরুক্রমার্্রিং 
স্িৃত্িিতিাপ�গমা যদিতিঃ ।
মহীয়সাং পাদরগজাঽর্ভগ্কং 
র্ির্কিচিিািাং ি বণৃীত যাবৎ ॥

(শ্রীমদ্া�েত: ৭।৫।৩২)

“রােৎ মানেত্েে�র মত্ত ত্নত্ষ্ঞ্চন ভ�েদ্তিত্েে�র 
পেধুত্ল দ্ারা অত্ভত্�তি না হয়, তােৎ তাহা অনি ্য নাশক 
কৃষ্পােপদ্ম স্পশ ্য কত্রেত পাের না ।”

তাঁহারা শ্রীগুরুচেষ্ে আনু�েত্য জীেন ত্নে্যাহ কেরন 
এেং ত্েশ্বাস কেরন গর শ্রীগুরুচেষ্েের শরণাপন্ন না হইেল 
কৃষ্েসো লাভ করা রাইেে না ।

গয গম ভতিজিাঃ পাি তি িগম ভতিশ্চ গত জিাঃ ।
মদ্ভতিািাচি গয ভতিাগস্ত গম ভতিতমা মতাঃ ॥

(আত্েপুরাণ)

“েহ পাি ্য, রাঁহারা গকেল আমারই ভতি, তাঁহারা েস্তুতঃ 
আমার ভতি নয়; ত্কন্তু রাঁহারা আমার ভেতির ভতি, 
তাঁহাত্ে�েকই আমার ‘উত্তম ভতি’ েত্লয়া জাত্ন ।”

তাঁহােের ত্েশ্বাস গর শ্রীকৃষ্ তাঁহার ৈরেণ সকলেক 
আহ্ান কত্রয়া আশ্রয় গেন ।

নদবী গযে্া গুণময়ী মম মায়া দুরত্য়া ।
মাগমব গয প্রপদ্যগন্ত মায়াগমতাং তরর্ন্ত গত ॥

(শ্রীমদ্�েদ্ীতা: ৭।১৪)

“এই ত্রিগুণময়ী আমার মায়াশত্তি অতীে দুরত্তক্মণীয়া, 
তিাত্প রাঁহারা একমারি আমারই শরণা�ত হন, তাঁহারাই 
এই দুস্তরা মায়ােক অত্তক্ম কত্রেত পােরন ।”
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সব্তি ির্তি ান্ পর্রত্জ্ মাগমকং িরণং র্জ ।
অহং ত্বাং সব্তি পাগপগভ্া গমাষের্য়ষ্ার্ম মা শুিঃ ॥

(শ্রীমদ্�েদ্ীতা: ১৮।৬৬)

“সর্্য প্রকার ধর্্য  সম্ণূ ্য ত্েসজ্জ্য ন ত্েয়া একমারি আমারই 
শরণ লও । আত্ম গতামােক সর্্য প্রকার পাপ হইেত মতুি 
কত্রে, তুত্ম গশাক কত্রও না ।”

সকৃগদব প্রপগন্না যস্তবামিীর্ত ি যািগত ।
অভয়ং সব্তি দা তরমি দদাগম্তর্ব্রতং মম ॥

(রামায়ণ: লঙ্াকাণ্ড, ১৮।৩৩)

“আমার ব্রত এই গরই, রত্ে গকহ প্রকৃত-প্রস্তােে প্রপন্ন হইয়া 
একোরও ‘গতামার আত্ম’ এই কিা েত্লয়া আমার অভয় রাচ্া 
কের, তাহা হইেল আত্ম তাহােক তাহা সর্্য ো ত্েয়া িাত্ক ।'\

তাঁহােের ত্সর্ান্ত হইল গর শ্রীহত্রগুরুচেষ্ে ে্যতীত অন্য 
কাহারও প্রত্ত তাঁহােের গকােনা কত্ত্যে্য নাই ।

যদা যস্যানু�হৃ্ার্ত ভ�বািাত্মভার্বতঃ ।
স জহার্ত মর্তং গলাগক গবগদ ি পর্রর্ির্ষ্তাম্ ॥

(শ্রীমদ্াগবত: ৪।২৯।৪৬)
“ের-েকান ে্যত্তির সম্বেন্ রখন আত্মভাত্েত ভ�োন্ হৃেেয় 
গপ্ররণা দ্ারা অনুগ্রহ কেরন, তখন ত্তত্ন গলাক ও গেেের 
প্রত্ত গর পত্রত্নত্ঠিত েতু্র্, তাহা পত্রত্যা� কেরন ।”

গদবর্্তিভূতাপ্তিণৃাং র্পতৄণাং 
ি র্কঙ্গরা িায়মণৃী ি রাজন্ ।
সব্তি াত্মিা যঃ িরণং িরণ্ং 
�গতা মকুুন্দং পর্রহৃত্ কতু্ততিম্ ॥

(শ্রীমদ্া�েত: ১১।৫।৪১)

“ত্রত্ন পাত্ি ্যে কত্ত্যে্য পত্রত্যা� পরূ্্য ক সর্্য স্বরূেপ শরণ্য 
মকুুেদের শরণাপন্ন হইয়ােছন, েহ রাজন্ ত্তত্ন গেেতা, ঋত্�, 
অন্যপ্রাণী, আত্মীয়, মনুষ্য ও ত্পতৃ�েণর ত্নকট আর ঋণী 
িােকন না ।”

যিা তগরামূতিলর্িগ্িগিি 
তৃপ্র্ন্ত তৎস্কন্ভুগজাপিাখাঃ ।
প্রাগণাপহারাচৈ যগির্ন্দ্রয়াণাং 
তরিব সব্তি াহতিণমিু্গতজ্া ॥

(শ্রীমদ্া�েত: ১১।৫।৪১)

“েররূপ তরুর মেূল জল গসৈন কত্রেল, েসই তরুর স্কন্, ভুজ, 
উপশাখা প্রভৃত্ত সকেলই তৃত্প্ লাভ কের, এেং প্রােণর 
তৃত্প্েতই র৩রূপ সের্্য ত্্রিেয়র তৃত্প্, েসইরূপ শ্রীকৃেষ্র 
পজূা কত্রেলই সমস্ত গেেতাত্েে�র পজূা হইয়া রায় ।”

শ্রীমেের প্রত্তত্ট েস্তুেত তাঁহারা ঈশ্বেরর উপত্স্ত্ত গেত্খয়া 
িােকন, তাহা প্রস্তর স্তম্ভ ো ত্েশ্বস্ত বেষ্ে রাহাই হউক না গকন ।

ইগতা িরৃ্সংহঃ পরগতা িরৃ্সংগহা 
যগতা যগতা যার্ম তগতা িরৃ্সংহঃ ।
বর্হিৃতির্সংগহা হৃদগয় িরৃ্সংগহা 
িরৃ্সংহমার্দং িরণং প্রপগদ্য ॥

“এত্েেক নতৃ্সংহ, ওত্েেক নতৃ্সংহ, েরখােন গরখােন রাই, 
গসইখােন নতৃ্সংহ, োত্হের নতৃ্সংহ, আর হৃেেয় নতৃ্সংহ,—
এেত্ম্বধ গসই আত্ে-নতৃ্সংেহর আত্ম শরণাপন্ন হইলাম ।”

মায়ার ত্নকট তাঁহারা অনাসতি ।

পরস্বভাবকর্তি ার্ণ ি প্রিংগসন্ন �হতিগয়ৎ ।
র্বশ্বগমকাত্মকং প্ন্ প্রকৃত্া পরুুগ্ি ি ॥
র্কং ভদ্ং র্কমভদ্ং বা নর্তস্যাবস্তুিঃ র্কয়ৎ ।
বাগিার্দতং তদিতৃং মিসা ি্াতগমব ি ॥

(শ্রীমদ্া�েত: ১১।২৮।১,৪)

শ্রীউর্ে ত্নকট শ্রীভ�োন্ কত্হেলন,—“প্রকৃত্ত ও 
পুরুে�র ত্মলেন ত্েশ্বেক একস্বরূপ গেত্খয়া পেরর স্বভাে 
ও কর্্য  কখনও প্রশংসা ো �হ্যণ কত্রেেন না । চদ্তেস্তুর 
অোস্তেতা-েহতু োক্য দ্ারা উত্েত এেং মনঃ কতৃ্ত্যক ধ্যাত 
সমস্তই ‘অনতৃ’; অতএে তাহােত ভদ্রই ো ত্ক আর 
অভদ্রই ো ত্ক ?”

ভ�েৎেসো অত্ধকারই তাঁহােের ইচ্া ।

মগত্ততি ্া যদা ত্তিসমস্তকর্তি া 
র্িগবর্দতাত্মা র্বর্িকীর্্তিগতা গম ।
তদামতৃত্বং প্রর্তপদ্যমাগিা 
মমাত্মভূয়ায় িা কল্পগত নব ॥

(শ্রীমদ্া�েত: ১১।২৮।১৪)

“মরণশীল জীে রখন সমস্ত কর্্য  পত্রত্যা�পরূ্্য ক আপনােক 
আমার (ভ�োেনর) প্রত্ত সম্ণূ ্যরূেপ ত্নেেেন কত্রয়া 
আমার ইচ্ায় ত্ক্য়া কত্রয়া িােকন, তখন অমতৃ্ব লাভ 
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কত্রয়া আমার সত্হত একেরাে� ত্ৈৎস্বরূপ রসেভাে� গরা�্য 
হন ।”

ভ�েৎপ্রসােই তাঁহােের একমারি সম্বল ।

ত্বগয়াপভবতিস্রগ্গন্বাগসাঽলঙ্ারির্চৈতি তাঃ ।
উর্চ্ষ্গভার্জগিা দাসাস্তব মায়াং জগয়ম র্হ ॥

(শ্রীমদ্া�েত: ১১।৬।৪৬)

“েতামােক মালা, �ন্, েস্ত্র, অলঙ্ার ইত্যাত্ে রাহা অত্প ্যত 
হইয়ােছ, তাহােত ভতূ্�ত হইয়া গতামার োসস্বরূপ আমরা 
গতামার উত্চ্ষ্সকল গভাজন কত্রেত কত্রেতই গতামার 
মায়ােক জয় কত্রেত ত্নশ্চয়ই সমি ্য হইেে ।”

সম্ণূ ্য শরণা�ত্তই তাঁহােের একমারি লক্ষ্য ।

ভ�বদ্ভর্তিতঃ সব্তি র্মতু্ৎসৃজ্ র্বগিরর্প ।
নকঙ্যত্ি ং কৃষ্পারদকা্রয়ত্বং িরণা�ার্তঃ ॥

(শ্রীশ্রীপ্রপন্নজীেনামতৃম্: ১।৩৫)

“শ্রীভ�োেনর গসোদ্ারাই সমস্ত ত্সত্র্ হয়—এই প্রকার ত্েশ্বাস 
ৈাত্লত হইয়া শাস্ত্রত্েত্ধরও োসত্ব প্রত্যা�পরূ্্য ক সর্্য েতাভােে 
একমারি কৃষ্পােপদ্মাশ্রয়েকই শরণা�ত্ত কেহ ।”

র্বরিয় মর্য় দণ্ং দীিবগন্া দয়াম্বা 
�র্তর্রহ ি ভবত্তঃ কার্িদন্যা মমার্স্ত ।
র্িপততু িতগকার্টর্িতিভতিরং বা িবাম্ভ- 
স্তদর্প র্কল পগয়াদঃ সূ্তয়গত িাতগকি ॥

“গহ েীনেেন্া, আমার প্রত্ত েণ্ডই ত্েধান কর ো েয়াই 
কর, এ সংসাের গতামা ত্ভন্ন আমার অন্য গকান �ত্ত নাই । 
েজ্রপতনই হউক ো প্রৈুর নোমু্বধারা-ে�্যণই হউক, ৈাতক 
সর্্য ো গমেঘরই স্তুত্ত �ান িােক ।”

আর্্ষ্ বা পাদরতাং র্পিষু্ মা- 
মদি তিিান্র্তি হতাং কগরাতু বা ।
যিা তিা বা র্বদিাতু লমগটা 
মৎপ্রাণিািস্তু স এব িাপরঃ ॥ ৪৭

“এই পােরতা োসীেক কৃষ্ আত্লঙ্গন পরূ্্য ক গপ�ণ করুন 
অিো অেশ ্যন দ্ারা মর্্য াহতই করুন; ত্রত্ন লম্টপুরু�, 
আমার প্রত্ত গররূপই ত্েধান করুন না গকন, ত্তত্ন অপর 
গকহ ন’ন, আমারই প্রাণনাি ।”

তাঁহােের প্রাি ্যনা সম্ণূ ্যরূেপ হৃে�ত ।
ি িিং ি জিং ি সুন্দরীং 
কর্বতাং বা জ�দীি কামগয় ।
মম জন্র্ি জন্িীশ্বগর 
ভবতাদ্ভর্তিররহতুকী ত্বর্য় ॥২৯

“গহ জে�ীশ, আত্ম ধন, জন ো সুদেরী কত্েতা কামনা 
কত্র না; আত্ম মেন এই কামনা কত্র গর, জেন্ জেন্ 
আপনােতই আমার অচহতুকী ভত্তি হউক ।”

র্ব্গয় গয প্রীর্ত এগব আছাগয় আমার ।
গসই মত প্রীর্ত হউক িরগণ গতামার ॥

অপেরর সঙ্গই তাঁহােের আনদে ।
মর্চৈত্তা মদ্গতপ্রাণা গবািয়ন্তঃ পরস্রম্ ।
কিয়ন্তশ্চ মাং র্িত্ং তুষ্র্ন্ত ি রমর্ন্ত ি ॥

(শ্রীমদ্�েদ্ীতা: ১০।৯)

“আমােত ত্নেেত্েতাত্মা ও মোত্মভতূ ভতি�ণ পরস্পর 
আমার কিা অেলাৈনা ও আমার সম্বন্ীয়-ভােের আোন 
প্রোন কত্রেত কত্রেত সর্্য ো স্বরূপ�ত োৎসল্য মাধুর্য্যাত্ে 
রস আস্বােন কত্রয়া পত্রেতা� লাভ কেরন ।”
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প্রঃ ে�ৌ়িীরমে ত্ক েেলন ?
উঃ “Back to God and Back to Home” is the mes-
sage of Gaudiya Math. ভ�োেনর কােছ ৈল, �েৃহ ত্ফের 
ৈল—ইহাই গ�ৌ়িীয়মেের কিা ।

শুর্ভত্তির কিা—মহাপ্রভুর কিা জ�েত প্রৈার 
কত্রোর জন্যই গ�ৌ়িীয়মেের অেতার । 

মহাপ্রভুর অমলূ্য উপেেশ ও ত্শক্ষাই গ�ৌ়িীয়মেের 
প্রৈার্য্য ত্ে�য় । শ্রীমদ্া�েেতর কিাই তাঁহারা ত্নেজ আৈরণ 
কত্রয়া ত্েেশ্ব প্রৈার কেরন । তাঁহারা আৈারোন্ প্রৈারক ।

প্রঃ কাহারা মেে োস কত্রেেন ?
উঃ আমােের মেে কসরত-ওয়ালােের োেসর প্রেয়াজন 
নাই, োে-ুভায়ােের োেসর প্রেয়াজন নাই, হত্রভেতিরাই 
মেে োস কত্রেেন ।

গর-সে ত্শে্াের-পরায়ণ অি ্যাৎ লম্ট ও গপটুক ে্যত্তি 
মেে আশ্রয় লইয়ােছ, তাহাত্ে�েক এেক এেক ত্েোয় ত্েেল 
মেের খরৈা কত্ময়া রাইেে, জ�জ্জঞ্জাল কত্মেে ।

গর সকল ে্যত্তি মেের আৈার-ত্েৈার পালন কের না, 
রাহােের গুর্্য ানু�ত্য ও বেন্য নাই, েসই স্বতন্ত্র োত্ম্ভক�ণেক 
ঘের পাোইয়া ত্েেত হইেে । তাহােত আমােের গলাক 
কত্ময়া রায়, েসও ভাল । রাহারা হত্রভজন কত্রেে 
না, লাভ-পজূা-প্রত্তঠিা এেং কনক-কাত্মনীই রাহােের 
আকাঙ্কণীয়, তাহাত্ে�েক মেে রাখা হইেে না; েরেহতু 
তাহারা অন্তের মে-ত্েেরাধী । আত্ম মেে অেনকত্েন 
আত্ছ, মেের অেনক কাজ কত্রয়াত্ছ,তজ্জন্য ভাল খােো, 
ভাল পরেো, েমা়িত্ল করেো, প্রৈুর সর্ান ৈাইএেং মেে 
প্রভুত্ব-পত্রৈালনারূপ প্রৈুর share পাওয়া আেশ্যক, এরূপ 
ভত্তিত্েেরাধী ত্েৈারেক আেেৌ প্রশ্রয় ত্েেত হইেে না । 
সংশয়, পরত্নদোও পরৈর্্য া কত্রেত কত্রেত জীেের ঐ সে 
অসুত্েধা আেস ।

আত্ম ে়ি ওস্তাে, আত্ম ে়ি েতু্র্মান, আত্ম ভাল েতিা, 
আত্ম ভাল �ায়ক—এসে ভত্তিত্েরুর্ ত্েৈাের প্রমত্ত হইেত 
হইেে না । আমাত্ে�েক তৃণােত্প সুনীৈ হইেত হইেে ।  
আমােক রত্ে গকউ আক্মণ কের োআমার ত্নদো কের, 
তখন আমার তাহা সহ্য ক’ের হত্রনাম করা উত্ৈত । আমার 
তখন জানা উত্ৈত গর, আজ ভ�োন্ কৃপা ক’ের আমােক 
তৃণােত্প সুনীৈ হ’োর অেসর প্রোন ক’েরেছন । রখন গকউ 
ে্যত্তি�তভােে আমােক �াত্ল �ালাজ করেত িাকেে তখন 
আত্ম জানেো— ের সকল গলাক অসুত্েধায় প়িেে ভ�োন্ 
তা’েের দ্ারা আমার মঙ্গল ক’ের ত্েেতেছন ।

প্রঃ  মে কত্রয়া িাকাই ত্ক আমােের কার্য্য ?
উঃ ত্নেজ মে কত্রয়া আরােম িাত্কোর জন্য ে্যস্ত না হইয়া 
জীেন্ত মে কত্রেত রত্পর হওয়াই েতু্র্মত্তা । গকান একত্ট 
শ্রর্াল ুে্যত্তিেক রত্ে শ্রীগুরুপােপেদ্ম আকৃষ্ কত্রেত পার, 
তেেই জীেন্ত মে করা হইেে । গুরুর মাহাত্ম্য ও গুরুেসোর 

শ্রীমেের উেদেশ্য
ভ�োন্ শ্রীল ভত্তিত্সর্ান্ত সরস্বতী োকুর
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কিা েত্লয়া জীে�ণেক গুরুপােপেদ্ম আকৃষ্ করাই 
সেেৈেয় মঙ্গলকর কার্য্য । এজন্য �্যালন �্যালন রতি ে্যয় 
কত্রেল গুরুকৃষ্ অেশ্যই প্রসন্ন হইেেন । সুতরাং এরূপ 
জ�ন্ঙ্গলকরকাের্য্য কায়মেনাোেক্য ব্রতী হওয়াই েতু্র্মত্তা 
ও জীেেনর সাি ্যকতা । 

হত্রকীত্ত্যনমখুত্রত ভ�েৎেসোময় মে সাক্ষাৎ বেকুঠে । 
এজন্য মেোসই ধামোস । মেে হত্রকিা আেলাৈনা প্রেল 
িাত্কেে । খাওয়া-িাকার জন্য মে কত্রয়া লাভ নাই । 
হত্রকিাপ্রৈারাি ্যই মে করা প্রেয়াজন । তাহােত ত্নেজর ও 
অপেরর মঙ্গল হইেে ।

গুরুত্নঠি ভতিই জীেন্ত সাধু ো Living source. এরূপ 
জীেস্ত সাধুর ত্নকেটই হত্রকিা শুত্নেত হইেে । তাহা 
হইেল আমরাও গুরুেেেতাত্মা হইেত পাত্রে ।

গুরুত্নঠিাহীন ো গুরুেসোেত্ঞ্চত ে্যত্তি জীেন্তৃ । এরূপ 
অচেষ্েের সঙ্গ করা উত্ৈত নয় । তাহােত অমঙ্গলই হয় ।

প্রঃ কাহার সত্হত মেের সস্পক্য নাই ?
উঃ ত্রত্ন ত্েে্যজ্ােনর অপে্যেহার কত্রোর মানেস 
কপটতার েশেত্ত্তী হইয়া মেের আশ্রয় গ্রহণ ো আনু�ত্য 
স্বীকার কেরন, তাঁহার সত্হত মেের গকান সম্বন্ িাত্কেত 
পাের না ো নাই ।

নেী পার হ’োর জন্য গরমন একটা গনৌকা, একটা 
মাত্ি রাখেত হয়, েসরূপ একটা গুরু রাখারও েরকার— 
এরূপভােেই এ-সকল গলাক আমােক গুরু ক’েরেছ । এরা 
আমােক গকান ত্েনই গেেখ নাই, আত্মও গকান ত্েনই 
তা’েের সঙ্গ কত্র নাই । জীেেনর গশ� ক’টা ত্েনও এেের 
আর সঙ্গ করেো না । এই সে কপট গলাক পরূ্্য  হ’েত 
কপটতা ত্েস্তার না করেলও গুরু-চেষ্েের ৈরেণ অপরাধ-
ফেল হত্রভত্তি হ’েত ত্েৈু্যত হ’েয় পুনরায় সংসার-োসনা 
লাভ কের ।

রখন আমরা শ্রীগুরুেেেের সেঙ্গ তক্যপি আোহন কত্র, 
রখন আমরা ত্নেজেের অক্ষজজ্ােন গুরেক মাপেত রাই, 
শ্রীগুরুেেেের অনুসরণ না ক’ের অনুকরণ কত্র, তখনই 
আমােের অমঙ্গল ো সর্্য নাশ হ’েয় িােক । এসে দুরু্্য ত্র্ 
গছে়ি ত্েেয় রখন শ্রীগুরুেেেের শ্রীৈরেণ আত্মসমপ ্যণকত্র, 
তখনই আমােের মঙ্গল হয় ।

অি ্য, ত্েদ্া, েরা�্যতা, পাত্ণ্ডত্য ও োহাদুত্রর �রম 
ভ�েদ্েতিরজীেেনর প্রেয়াজনীয় ত্ে�য় নেহ । কারণ 
তদ্দারা গুরু-চেষ্ে-লজঘনজত্নত অপরাধই হয় । তৎফেল 
জীে গুরুকৃষ্-েসো হ’েত েত্ঞ্চত হ’েয় িােক ।

প্রঃ মে-প্রত্তঠিার উেদেশ্য ত্ক ?
উঃ সাধারণ গলােকর অনুগ্রেহর উপর ত্কন্তু মে প্রত্তত্ঠিত 
হয় নাই ।শুর্ ভতি�েণর ভজেনান্নত্তর জন্যই মে প্রত্তত্ঠিত ।

শ্রীকৃষ্ সংকীত্ত্যন দ্ারাই শ্রীে�ৌরােঙ্গর গসো হয় । 
রচজ্ঃসংকীত্ত্যনপ্রাচয়র্যজত্ন্ত ত্হ সুেমধসঃ—ে্ােকই 
তাহার প্রমাণ । শ্রীকৃেষ্র গ�ৌরলীলার আেশ ্য জীেের 
একমারি মঙ্গেলর পি ।

গভা�ী ও ত্যা�ীর মন গরা�াইোর জন্য মে করা হয় 
নাই; পরন্তু শুর্ভত্তিপ্রৈােরর জন্যই মে স্াত্পত হইয়ােছ । 
মেস্াপনরূপ হত্রেসোর্ারা আমােের মঙ্গল হইেে ।

গকেল দুই একটী টাকা দ্ারা মেের উপকার পাওয়াই 
আমােের সম্বল নেহ । োেজ গলােকর ত্নকট হইেত সাহার্য 
লইোর জন্য আমােের আগ্রহাত্বিত হওয়া উত্ৈত নেহ ।  
পরন্তু ত্নখুতঁ সত্যকিা েত্লয়া রত্ে কাহারও উপকার 
কত্রেত পার, তেেই কৃষ্েসোময় মেের গসো কত্রয়া ধন্য 
হইেে ।

গলাক অেনক সময় আমােের সত্হত কপটতা গখত্লেে ।  
ঐগুত্লেক ভ�োেনর পরীক্ষা জাত্নেে । জীেের গসৌভা�্য 
না িাত্কেল দুষ্পারা মায়ােক অত্তক্ম করা কত্েন । 
মায়াোেী ও গভা�ী উভেয়ই ের্জীে । হত্রপ্রসন্নজন�ণই 
কৃষ্ভেতির কৃপায় ত্হতাত্হতজ্ানত্েত্শষ্ । অেনেকই 
গভা�প্রাধােন্য ৈাত্লত হইয়া সেত্যর উপলত্ব্ধ হইেত ত্েরত 
হয়, জাত্নও ।

শীঘ্রই �য়ায় ত্�য়া প্রেলভােে প্রৈার কত্রোর ইচ্া আেছ ।  
কৃেষ্চ্া হইেল উহা ত্নশ্চয়ই কাের্য্য পত্রণত হইেে । 
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ওঁ ত্েষু্পাে শ্রীশ্রীল ভত্তিরক্ষক শ্রীধর গেেে�াস্বামী মহারােজর 
গপৌ�মােস নেদ্ীপ শহের প্রেত্ত েক্তৃতােলম্বেন ১৯৫৫

েত্ত্যমান ভারেতর মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শ্রীজহরলাল গনেহরু 
েত্হরর্খু ত্েশ্বপত্রত্স্ত্তর প্রধান সমস্াগুত্ল সমাধােনর 
উপায়স্বরূপ peaceful coexistenceএর কিা েত্লয়ােছন । 
সমেরার্খু জাত্তসমেূহর মত্ততায় ত্েশ্বশাত্ন্ত সস্পণূ ্যরূেপ 
ে্যাহত হইোর সম্ভােনা—ইহা সকেলই স্বীকার কেরন । 
Peaceful coexistence নীত্ত to the point অনুঃসৃত 

হইেল গকাটী গকাটী মদু্রাে্যেয়র দ্ারা সমর-সম্ভার সংগ্রহ, 
বসন্যত্েভাে� ো গেশরক্ষা ত্েভাে� লক্ষ লক্ষ টাকা 
ত্নেয়াে�র গকান প্রেয়াজনীয়তাই িােক না; অত্ধকন্তু 
গসই সমস্ত অি ্য ত্নজ ত্নজ গেশ উন্নয়ন কাের্য্য ত্নরতুি 
কত্রেল, েেশ সমতৃ্র্শালী হইেে এেং গেেশর জনসাধারণ 
শাত্ন্তেত েসোস কত্রেত পাত্রেে । উতি নীত্ত অত্ধকতর 
ত্েসৃ্তত্ত লাভ কত্রেল জনসাধারেণর সুত্েধােি ্য ত্নরতুি 
পুত্লশোত্হনীরও প্রেয়াজন হ্াস হইেে,—ইহা সত্য কিা ।  
মানে-েমধায় েত্ত্যমােন ইহা অসম্ভে মেন হইেলও ইহা 
শাত্ন্তর ও ভারতীয় রাজনীত্তর একত্ট সূরি ।

এখন গেত্খেত হইেে উতি নীত্তর মলূ গকািায় ? ত্নরেপক্ষ 
সূক্ষ্মত্শ ্যর ৈেক্ষ সহেজই ধরা পে়ি—ইহার মলূ হইেতেছ 
অন্তর-জ�ৎ-সম্বন্ ো ঈশ্বর-ত্েশ্বাস । জীে অন্তর্ু্য খী েতৃ্ত্ত 
ো ধর্্য জ্ােনর দ্ারা ৈাত্লত না হইেল peaceful coexist-
ence নীত্তর অনুসরণ কত্রেত পাের না । অি ্যাৎ negative 
জ�েত ততক্ষণ পর্য্যন্ত শাত্ন্তর সম্ভােনাই হয় না—রতক্ষণ 
না positive জ�েতর সেঙ্গ জীে সম্বন্রতুি হয় । আর posi-
tive জ�েতর সেঙ্গ সম্বন্রতুি হইেল Negative জ�েতর গছাট-
ে়ি, লাভ-েলাক স্ান্, সুখ-দুঃখ জয়-পরাজয়—সমস্তই 
অত্কত্ঞ্চৎকর মেন হইয়া িােক ।

পারমাত্ি ্যক ইত্তহাস পােে জানা রায়—তত্ত্বেশ্তী 
মহাত্মা�ণ এই নশ্বর জ�েত ো েত্হজ্য �েত েস-োেসর 
পাকােপাতি ে্যেস্ার ত্েেক মেনারা� না ত্েেয়, ত্কভােে 
অন্তর জ�েতর ো ত্নত্য-জ�েতর Membership লাভ করা 
রায়, েসই ত্েেকই তাঁহােের সমস্ত গৈষ্া ত্নেয়া� কত্রেতন 
এেং সাফল্যলাভও কত্রেতন । এজ�েত রতটুকু েস্তু ো 
পোি ্য জীেনরারিার জন্য সহজপ্রাপ্য—েসইটুকুই স্বীকার 
কত্রেতন । গরখান হইেত আজই হউক আর দু’ত্েন পেরই 
হউক—ত্েোয় লইেতই হইেে,—েসই পান্থশালা সেৃশ 
জ�েত পাকােপাতি েেদোেস্ত করায় গকান স্ায়ী লােভর 
সম্ভােনা নাই, পরন্তু দুঃেখর মারিাই েতৃ্র্ করা হয় । এরূপ 
মহাত্মা ৈত্ররিও ইত্তহাস প্রত্সর্--রাঁহারা েহুর�ু পরমায় ু
লাভ কত্রয়াও তাহা অসীমকােলর তুলনায় ক্ষণকাল গোেধ 
েকৃ্ষতেল োস কত্রয়া ত্নত্যজ�ৎ-ভ্রমেণর গসাপান রৈনা 
কত্রেতন । আোর গকান মহাত্মা েস্ত্রাত্ে সংগ্রহ গৈষ্ােকও 
েিৃা কালেক্ষপ মেন কত্রয়া ত্েগ্বসেনই িাত্কেতন । 
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ইহা গসই মহৎ সংসৃ্কত্তর গেশ । অতএে গেত্খেত হইেে 
আমােের সমস্া ও তাহর সমাধান ত্ক ? Peaceful exist-
ence নীত্তর দ্ারা এই জ�ৎ-সমস্ার উগ্রতা তৎকাত্লক 
প্রশত্মত হইেলও তাহা গর ত্ৈরকােলর জন্য নেহ—ইহা 
েলাই োলহল্য । গকননা সমস্া রাহা দ্ারা রত্ৈত ো �ত্েত 
গসই েস্তুটী জ্ান ইচ্া ও ত্ক্য়া সত্ত্বা সস্পন্ন, অি ্যাৎ গৈতন ।

ভাত কাপে়ির সমস্াই ত্কছু সমস্া নয় । গর গেেশ 
ভাত-কাপ়ি আেছ, প্রৈুর অি ্যাত্ে আেছ, তাহারাও সমস্ার 
হাত এ়িাইেত পােরন নাই । অশাত্ন্ত গসখােনও কম নেহ ।  
েত্ত্যমােন আেমত্রকা সর্্য ােপক্ষা সমতৃ্র্শালী গেশ; ত্কন্তু 
গসত্েেক একটু েৃত্ষ্ ত্েেলই গেখেেন—েসখানকার সেেৈেয় 
রাঁরা ধনী েেল প্রত্সর্ তাঁহােের মেধ্য রাঁহারা সর্্য প্রকার 
গভাচ�শ্বের্য্য ভুেে আেছন, তাঁহােের আত্মহত্যার সংখ্যা 
পতৃ্িেীর সে গেেশর গরকর্য  ভঙ্গ কেরেছ । অতএে গেত্খেত 
হইেে �লে গকািায় ? অন্নহীেনর কােছ অেন্নর আশা ো 
শাত্ন্তহীেনর কােছ শাত্ন্তর আশা গরমন অি ্যহীন, সমস্াগ্রস্ত 
জীেের কােছ সমস্ার সমাধােনর আশাও তদ্রূপ অমলূক । 
ত্কন্তু সকল সমস্ার সমাধান প্রোন ক’েরেছন সর্্য তত্ত্বজ্ 
ভ�োন্ গেেে্যাস—ঋত্�নীত্তর সের্্য ার্ শেৃঙ্গ অেত্স্ত 
পুরাণসূর্য্য শ্রীমদ্া�েত ো শ্রীভ�েদ্ীতার মাধ্যেম ।

শ্রীমদ্�েদ্ীতা ো শ্রীমদ্া�েত—
সমস্ার ৈরম অেস্ার সমাধান প্রোেনর 
জন্য আত্েভ ূ্যত । আমরা মহাত্মা ভীষ্ম-
োেক্য জাত্নেত পাত্র, মহােীর অজু্জ্য ন—
ত্রত্ন এক মহুেূত্ত্যর মেধ্য অষ্ােশ 
অেক্ষৌত্হনীপণূ ্য সমস্ত সমর-েক্ষেরির 
সমাধান এেন ত্েেত পােরন,—ত্তত্ন 
রখন সর্্য েল সস্পন্ন, ত্নগ্রহ অনুগ্রহ 
সমি ্য হইয়াও ত্নেজই সমস্ার সমাধােন 
ে্যাকুল—তখনই শ্রীমদ্�েদ্ীতার 
আত্েভ্য াে । অপরপেক্ষ ত্রত্ন গেেশর 
সমস্ত সমাধােনর মাত্লক, হত্ত্য া, কত্ত্য া, 
ত্েধাতা েত্লয়া পতূ্জত, ত্তত্ন রখন 
েিুেত পারেলন, সাতত্েেনর গনাটীেশ এ 
জ�ৎই গছে়ি গরেত হেে—তখন তাঁর সমস্ার গুরুেত্বর 
কিা গভেে গেখুন ; গেখেেন—সমস্ত সমস্ার সীমা 

ছাত়্িেয় ত্�েয়েছ তাঁর সমস্ায়; েসই সময় ত্রত্ন সুঠুিরূেপ 
সমাধান ত্েেত আত্েভ ূ্যত—ত্তত্নই ‘গশাকেমাহ-ভয়াপহা’ 
শ্রীমদ্া�েত ।

শ্রীমদ্া�েত ো ভ�েদ্ীতা গকান সাস্প্রোত্য়ক 
ভােধারা গপা�ণ কেরন নাই । সার্্য জনীন ভােে আমােের 
সমাধান প্রোন ক’েরেছন । সর্্য প্রকাের সমস্াগ্রস্ত হেলও 
গর েস্তু আমাত্ে�েক প্রকৃত শাত্ন্ত প্রোন কত্রেত পাের, 
তাহাই প্রোন কত্রয়ােছন । এইজন্য ঐ দুই সূর্য্য সর্্য েেেশ 
সর্্য কােল এখেনা সসর্ােন ত্েরাত্জত ।

শ্রীমদ্া�েেতর কিাই ধরুন । পরীত্ক্ষত মহারাজ রখন 
ৈরম ত্েপোেস্া প্রাপ্ এেং ত্েত্ভন্ন মনীরী —ঋত্র�েণর 
ত্েত্ভন্ন মতোেে ত্কংকত্ত্যোত্েমঢূ়ােস্ায় মহাত্ৈন্তাত্বিত 
হইয়া পত়্িয়ােছন, তখনই রেৃচ্া�ত শুকেেেের আ�মন ।  
পরীত্ক্ষেতর প্র্ ত্কছু েল ত্েেশে�র ো জাত্ত ত্েেশে�র 
প্র্ নয়—শুধু মানুেররও নয়— সমস্ত জীে-চৈতেন্যর 
প্র্ । গসই ৈরম মহুেূত্ত্য  তাঁহার একমারি প্র্—ত্ক প্রকার 
অনুঠিােনর দ্ারা এই অত্যল্প সমেয় পরমমঙ্গল—পরাশাত্ন্ত 
লাভ কত্রেত পারা রায় । ত্কভােে সর্্য েশ্রঠি গশ্রয়ঃলাভ 
করা সম্ভে । 

সমস্ারতুি পরীত্ক্ষৎ—সমাধানপ্রোতা শুকেেে । 

একজন সমস্ার ৈরমােস্ায় উপনীত, অপর—সমাধােনর 
ৈরমােস্ালব্ধ । এত্ে�েয় শ্রীমদ্া�ােেতর আখ্যাত্য়কা পাে 
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কত্রেল আরও সত্েেশ� জাত্নেত পাত্রেেন ।
পরীত্ক্ষেতর প্র্ শুেন সন্তুষ্ হ’েয় আব্রহ্মস্তম্ভপতূ্জত 

আত্মারাম শ্রীশুকেেে েলেছন—েহ রাজন । আপনার 
এই প্র্, শুধু আপনারই নয়, ইহা সমস্ত জ�েতর প্র্ এেং 
ইহাই প্রকৃত প্র্ ।

গ্রাতব্াদীর্ি রাগজন্দ্র । িণৃাং সর্ন্তসহস্তিঃ ।
অপ্তামাত্মতত্তং �গৃহ্ ু�হৃগমর্িিাম্ ॥

(শ্রীমদ্া�েত)

এজ�েতর পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ, হ’েত ত্েত্ভন্ন 
স্তেরর মানে পর্য্যন্ত সকেলই ত্নজ প্রেয়াজেন ে্যস্ত, 
আহার ত্নদ্রা ইত্্রিয়তপ ্যণ প্রভৃত্তই এেের প্রেয়াজন, আর 
প্রেয়াজেনর খাত্তেরই রত সমস্ার উৎপত্ত্ত । ত্কন্তু এরা 
সকেলই অনাত্মত্েৎ । গকন না আত্মত্েেতর গপ্রাগ্রাম 
একত্টই । রারা ত্নেজেক গেখেত পায় নাই—রারা ত্নেজর 
প্রেয়াজন গেখেতই গশেখ নাই—তাহারাই স্বীকার করেে 
ঐগুত্লেক প্রেয়াজন েেল । ত্কন্তু রারা ত্নেজেক জােন, 
ত্নেজর প্রেয়াজন রিারি ভােে জােন, তারা আপনার এই 
প্র্েকই প্রকৃত প্র্ ো একমারি প্র্ েেল স্বীকার করেে । 
অনাত্মত্েেতর গপ্রাগ্রাম ত্ৈরত্েনই আে�র জন্য েকুড্ হেয় 
িাকেেই, েকন না তারা—“�েৃহ� ু�হৃেমত্ধনাম” । 

আত্মত্েৎ-এর একমারি গপ্রাগ্রাম্—অত্েদ্ার হাত 
হ’েত উর্ার পাওয়া । গর ে্যত্তি জেল ভুেে গ�েছ তার 
গপ্রাগ্রাম্—তার সমস্ত গৈষ্াই হেে ত্কভােে োঁৈেত 
পারা রায় । এজ�েতর উন্নত্তর জন্য রত প্রকার েত্হর্ু্য খী 
প্রেৈষ্াই ৈলকু্—সমন্ত প্রেৈষ্াই মতুৃ্যর এপাের গিেক 
রােে । “অজ্ােননােতৃং জ্ানং গতন মহু্যত্স্ত জন্তেঃ” । 
গকেল গমাহগ্রস্ত হ’েয় গেহ হ’েত গেেহ ছুটাছুটী করা আর 
জ্ালা রন্ত্রণা গভা� করা ছা়িা অনাত্মত্েেের অন্য গকান 
ফলই লাভ হয় না । সমস্ত গৈতনই অজ্ােনর দ্ারা আেতৃ 
হ’েয় গেহাদ্হং েতু্র্ ত্নেয় অনস্তকাল ধ’ের জন্ মতুৃ্যর 
অধীেন ঘুের গে়িােচ্ । এই অেস্ার হাত হেত ইত্মত্রেয়ট্ 
ত্রত্লফ্—অি ্যেল, জনেল, সমেরাপকরণ রতই োড়ুক্ না 
গকন তাহার র্ারা—পাওয়া রােে না । ো়িী-ঘ়ি, ধন-
গেৌলত, আত্মীয়-স্বজন, েনু্- োন্ে—ত্কছুই আমার নয় । 
এমনত্ক গেহটাও নয় । এ গেহাত্েেত ‘আত্ম’ ো ‘আমার’ 

েতু্র্ই—পশুেতু্র্ । রতত্েন এই গুত্লেত আত্ম ো আমার 
েতু্র্ িাকেে, ততত্েন আমার সমস্াও িাকেেই । জন্-
মতুৃ্য-জরা-ে্যাত্ধ—ততত্েন আমােক গভত্কি লাত্�েয় গেহ 
হেত গেহান্তের ঘুত্রেয় ত্নেয় গে়িােে ; এেং তােের হাত 
হেত গরহাই পাোর পিও ঐ ভােে অনস্তকােলও আত্েষ্ার 
করেত পারা রােে না । 

ভা�েত েেলেছন—েতামরা ভাল কের সমস্া গেখেতই 
গশখ নাই । সমস্া গেখার পি হেচ্—‘স্বেনে রিা 
ত্শরেছেেঃ ।’ গর ে্যত্তি ঘুমন্তােস্ায় স্বেনে ‘োেঘ ধেরেছ’ 
েেল ত্ৈৎকার কের, তােক জাত্�েয় ত্েেলই সমাধান হেয় 
রায় ; জা�েলই গস গেখেে সেই ত্েক আেছ । গেখেে গর 
জন্য ত্েোরারি ত্রত্লেফর আশায় সহস্র গপ্রাগ্রােমর মেধ্য 
রুেে িাকেত হয়—েস গুত্ল কাহারও প্রেেলম্ই নয় । 
শুকেেে েেলেছন—‘ত্বন্তু রাজন্ মত্রেষ্যত্ত পশুেতু্র্ঃ’—
অি ্যাৎ মরাটা এত্নেমল্ কেসেফসন্ । তুত্ম মর না—ওন্্ 
রাই । হাজার রকেমর সমস্া গতামার নাই । ে্যাক্ টু �ড্—
আত্মস্ হও । মতু্তিত্হ্যত্বান্যিারূপং স্বরূেপণ ে্যেত্স্ত্তঃ’—
অন্যিারূপ পত্রত্যা� কর । তুত্ম ত্ৈোকােশর গমম্বর । 
গরটােক তুত্ম অমতৃ েেল ভাবছ—েসটা ত্ে� । গরটােক তুত্ম 
সুখ-দুঃখ আমার-েতামার েেল মেন করছ–েসগুত্ল ত্কছুই 
নয় । সমস্তই অত্েদ্া । “অসেতা মা সদ্ময়, তমেসা মা 
গজ্যাত্ত� ্যময়, মেৃত্যাম্য া অমতৃং �ময় ; অত্েদ্ােক ত্পছেন 
গফেল আেলার ত্েেক এত্�েয় ৈল । জ়ি হ’েত গৈতেনর 
ত্েেক অত্ভরান কর—আেজ্জ্য নার হাত হেত োঁৈেে । টু 
গমক্ ত্ে গেষ্্ অফ্ এ ে্যাড্ োে� ্যইন্ ।

প্রাৈ্য হ’েত পাশ্চাত্য জ�েতর সমস্ত 
আত্মানুভেকতৃ্ত্য�েণরই ( সেক্ত্টশ প্রভৃত্তও ) ঐ এক কিা ।  
সকেলই েেলন—ত্ৈেলর ত্পছেন না ছুেট একোর কােন 
হাত ত্েেয় গেখ । গেোত্েেত অত্েদ্াগ্রস্ত জীে�ণেক– 
ত্েত্ক্ষপ্মত্ত পা�লেক ‘গসল্্ গসণ্ার্’ করার জন্য েহুপ্রকার 
সংস্কােরর উেলেখ র’েয়েছ । অসংস্কক্ব ত জীেেক গসই সমস্ত 
সংস্কােরর দ্ারা ত্নয়ত্ন্ত্রত ক’ের আত্মজ�েত উন্নীত ক’রেত 
পারেলই গস তখন ত্নেজর ত্নজত্ব উপলত্ব্ধ করেত পাের ।  
“রেতা রেতা ত্নশ্চলত্ত মনশ্চঞ্চলমত্স্রম্ । তেতা তেতা 
ত্নয়েম্যতোত্মেন্যে েশং নেয়ৎ ॥” সর্্য প্রকােরর গৈষ্াই 
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হেচ্–‘স্ােরা’ হ’েত ‘সােেষ্েসের’ ত্েেক—‘েফনেমনা’ 
হ’েত ‘ত্রেয়ত্লত্টর’ ত্েেক–একমখুী অত্ভরান এেং এেকই 
েেল প্রকৃত ভতূশুত্র্ । ভতূশুত্র্ হেলই সে সমাধান হ’েয় 
রােে । …

শুর্জ্ােন এখানকার অেত্স্ত্ত নাকচ্ করেত পারেলও 
ভােী জ�েতর সম্বেন্ ো প্রাত্প্ ত্ে�েয়ও আোর সমস্া 
এেস পে়ি । অতএে এখন গসই সম্বেন্ রৎসামান্য ে’েল 
আমার েতিেে্যর উপসংহার কত্রেতত্ছ ।

জ়ি হ’েত গৈতেনর ত্েেক অত্ভরান ে্যাপাের ত্েত্ভন্ন 
আৈার্য্য�েণর ত্েত্ভন্ন পন্থা গেখা রায় । ত্কন্তু মহাকােশর 
নক্ষরিসমহূ এখান হ’েত একই ‘গলেেন’ েেখা গ�েলও 
তাহােের তফাৎ গরমন েহু সহস্র ‘লাইট্ ইয়ার্’, তদ্রূপ 
আৈার্য্য�েণর োেনরও প্রৈুর তারতম্য ত্েদ্মান ।  
আর গসইগুত্ল রিারি ভােে েিুেত পারেল তখন 
শ্রীচৈতন্যেেেের োেনর বেত্শষ্্য আমােের হৃেয়ঙ্গম হেে । 
শ্রীচৈতন্যৈত্রতামেৃতর রামানদে সংোেে আত্ম আমার এই 
সমস্ত ত্ে�েয়র সমাধান সুদের রূেপ গপেয়ত্ছ । আপনারা 
সেনু�ত হ’েয় ৈত্রতামেৃতর অষ্ম অধ্যায়ত্ট পাে করেলই 
পত্রষ্ার েিুেত পারেেন ।

প্রাত্প্র স্তরেভোনুসাের প্রাপু্্যপােয়রও স্তরেভে 
র’েয়েছ । আৈার্য্য�ণও গস ত্ে�েয় 
ত্নজ ত্নজ অনুভতূ্ত ও ত্নঠিানুরায়ী 
ত্ভন্ন ত্ভন্ন আেলাক সস্পােতর 
দ্ারা জীেজ�েতর শুভাকাঙ্কা 
কত্রয়ােছন । ত্কন্তু শ্রীচৈতন্যেেেের 
মহােোন্যতার অপরূ্্য  প্রভায় 
সমস্তই পত্রপণূ ্য ম্ানতা প্রাপ্ । 
অনাত্েরাত্ে পরেমশ্বর সর্্য কারণ-
কারণ সত্র্োনদেময় ভ�োন্ 
ত্নেজেক ত্নঃেশে� ত্েতরণ করোর্ 
জন্য—সােধ্যর ৈরমপ্রাত্প্র উপায় 
রখন ত্নজমেুখ কীত্ত্যন ও ত্নেজ 
আৈরণমেুখ ত্শক্ষাপ্রোনপরূ্্য ক স্বরূপ প্রকট কেরন, তখনই 
তাঁর কৃপায় তাঁহােক ‘স্বভজন-ত্েভজন-প্রেয়াজনােতারী 
ভ�োন্’ রূেপ অনুভে হয় এেং তখনই শ্রীরূেপাতি প্রণাম 

মেন্ত্র—“নেমা মহােোন্যায় কৃষ্েপ্রমপ্রোয়েত । কৃষ্ায় 
কৃষ্চৈতন্যনােনে গ�ৌরত্ত্বে� নমঃ”—ত্নেজেক ত্নেেেন 
কত্রয়া ধন্য হইেত পাত্র । গসই শ্রীচৈতন্য ত্শক্ষামেৃতর 
ত্নর্য্যােসর উৎক�্যতাই ধারাোত্হকরূেপ আমরা রামানদে 
সংোেে সংেক্ষেপ গেত্খেত পাই ।

নরলীল মহাপ্রভু েলেলন—“প়ি গ্াক সােধ্যর ত্নণ ্যয়” ।  
ত্কেসর জন্য জীেসকল ত্নেজর সমস্ত গৈষ্ােক ত্নেয়াত্জত 
করেে, েসইত্ট তুত্ম ‘অিত্রত্ট’র দ্ারা প্রমাণ কর । এই 
সাধ্যত্ে�েয় প্র্টুকু েহুজেন্র ভা�্যফেল জীেের হৃেেয় 
উত্েত হয় । গেোন্তেশ ্যেনর “অিােতা ব্রহ্মত্জজ্াসা” 
এই প্রিম সূেরির ভা�াপ্রসেঙ্গ আৈার্য্য�ণ আমাত্ে�েক 
গসকিা ত্েশে ও স্পষ্ভােে গেখাইয়ােছন । মহাপ্রভু 
এখােন গসই প্রে্র উত্তর গখালাখুত্ল ভােে রামরােয়র 
কাছ হ’েত শুনেত ৈােচ্ন । গকন ? “স রৎপ্রমাণং কুরুেত 
গলাকস্তেনুেত্ত্য েত ॥” আোর শুধু মেুখর কিােতই নয়, 
শাস্ত্র রতু্তির দ্ারা অিত্রত্টর দ্ারা প্রমাণ করেত েলেছন ।  
রামানদেও মহাপ্রভুর কিার উত্তর প্রোনমেুখ গসইরূপ 
�ম্ভীর ত্েত্ভন্ন মতোেের উত্াপন ও সমাধান করেত করেত 
ক্মশঃই ৈরম-সােধ্যর গশ� সীমায় উপনীত হইেতেছন ।

“রায় কেহ—স্বধর্্য াৈরেণ ত্েষু্ভত্তি হয় ।” স্বধর্্য  ত্ক ? 
েণ ্যাশ্রম ত্েত্হত ত্নেজর কত্ত্যে্য 
পালন । সাধ্য—ত্েষু্ভত্তি । ত্েষু্ 
গক ? ত্েশ্বং ে্যােনোত্ত । গক্ষেরির 
মেধ্য গক্ষরিজ্, শরীেরর মেধ্য 
আত্মা—আর আত্মার আত্মা 
হেচ্ন ত্েষু্ । ত্তত্নই ‘ওনার্’, 
সমগ্র জ�েতর ‘ইন্ারেনল্ 
সােসেটসে্’ । অেনারণীয়ান্ 
মহেতা মহীয়ান্ । তাঁেক পত্রতুষ্ 
করাই সাধ্যতত্ত্ব । রায় রামানদে 
এখােন নীত্তোত্ে�েণর পক্ষ 
অেলম্বন ক’ের েণ ্যধর্্য  ও আশ্রম 

ধর্্য  পালেনর র্ারাই গসই ত্েষু্ভত্তি হয় েেল সাধ্যপ্রমাণ 
েলেলন । ত্কন্তু েণ ্যাশ্রেমর মাধ্যেম সম্বেন্াপলত্ব্ধ 
ব্রহ্মণ্ডান্ত� ্যত ে’েল মহাপ্রভু েলেলন, “এেহা োহ্য আে� 
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কহ আর ।” অি ্যাৎ এগুত্ল অত্যন্ত েত্হর্ু্য খেের জন্য । ইহা 
ছ’মােসর রাস্তা ; অতএে ‘রাইেরক্্ এেপ্রােজর’ কিা 
েল । তখন “রায় কেহ কৃেষ্ কর্্য াপ ্যণ সাধ্যসার” ॥ প্রভু 
কেহ, এেহা োহ্য আে� কহ আর । রায় কেহ স্বধর্্য ত্যা� 
এই সাধ্য সার ॥” প্রভু কেহ, এেহা োহ্য আে� কহ আর । 
রায় কেহ, জ্ানত্মশ্রাভত্তি সাধ্যসার ॥” … কর্্য ত্মশ্রাভত্তি 

বনষ্র্্য ্য ো জ্ানত্মশ্রাভত্তি ইহার গকানটাই প্রকৃত সাধ্য 
ো সাধন নােহ । উত্তেরাত্তর ‘এডভাসে গষ্েজর’ কিা 
িাকেলও প্রেত্যকত্টেতই ত্নেজর েঝুোর্ ো মাপোর্ ভাে 
র’েয়েছ । প্রেত্যকত্টেতই মায়ার স্পশ ্য আেছ । ত্কন্তু রখন 
“রায় কেহ জ্ানশনূ্যাভত্তি সাধ্যসার ।” তখন মহাপ্রভু 
েলেলন—“এেহা হয়” অি ্যাৎ এইোর প্রকৃতপেি আসা 

হেয়েছ । জ্ানশনূ্যাভত্তি গিেকই প্রকৃত ভত্তির আরম্ভ । 
োইেেেলও গেখা রায়, জ্ানেেৃক্ষর ফলই পতেনর কারণ । 
সে ত্জত্ন� আমার গোিা ৈাই —এটা অগ্রাহ্য করেত হেে ।  
গরেহতু গমেপ গনওয়া েতু্র্ই দুষ্ েতু্র্ । আমার এই কু্ষদ্র 
মত্স্তেষ্র দ্ারা তাঁেক ত’েেূরর কিা, একটু অণু-পরমাণুেক 
গমেপ গশ� করার ক্ষমতা নাই । এই জন্য ভা�েেতর প্রমাণ 

ত্েেয় েলেছন—“জ্ােনপ্রয়াসমেুপাস্ 
নমন্ত এে জীেত্ন্ত” । েতামার েেুি গনোর 
কতটুকুই ো ক্ষমতা আর ত্ক-ই ো গোি ।  
গতামার গৈেয় গকাটীগুণ অনন্তগুণ 
গতামার মঙ্গল েতু্িোর গলাক আেছ , 
তুত্ম গকেল গতামার েঝুোর ভােেক 
(উেপাস্) ঘণৃাপরূ্্য ক পত্রত্যা� ক’ের 
‘নমন্ত এে জীেত্ন্ত’ এই পন্থা অেলম্বন 
কর । গেখেে— ত্েদু্যেরােনর মত 
ত্লফেটর মত বেকুঠে ভুত্মকায় তুত্ম উন্নীত 
হেয় রােে । গরটা গতামার োধক ত্ছল, 
গেখেে গসইটাই গতামার সাধক হেয়েছ । 
আর ত্ক “সর্খুত্রতাং ভেেীয় োত্ত্য াম্” ।  
‘সােত্মত্সব্ ইয়াত্রং’ ত্েেত ত্শখেলই 
গেখেে, েতামার ৈুরাশী লক্ষ গরাত্ন ভ্রমণ 
গশ� হ’েয় গ�েছ । আর ‘ইয়াত্রং’ ত্েেত 
হেে গকািায় ? ত্রত্ন ‘প্রপারত্ল �াইড্’ 
করেত পােরন তাঁর কােছ । প্রকৃত 
‘�াইেরসে ্ প্রপার্’ েরকার । এইটাই 
গতামায় োঁৈােে । “স্ােন ত্স্তাঃ” তুত্ম 
গর গকান অেস্ােতই িাক, েসইখান 
হ’েতই ‘এেটণ্ড্’ কর— েেখেে সে 
পত্রষ্ার হ’েয় গ�েছ । গকন না সাধুমখু 
ত্নঃসৃত ভ�েৎকিাই একমারি োঁৈােত 

পাের । ত্রত্ন এইভােে ৈেলন, তাঁর দ্ারা ভ�োন্ রতই 
দুেভ্যদ্, দুলেভ্য , অত্জততত্ত্ব গহান না গকন—ত্জত হন । 
ভ�েদুত্তির সর্্য রিই রেয়েছ—“ভতি্যাহেমকয়াগ্রাহ্যম্” ।  
সাধুসেঙ্গ জ্ানশনূ্যা ভত্তির আশ্রেয় অত্যন্ত সাধারণ 
গলােকরও ভজােয়�েৎপ্রাত্প্ হয়, অন্যিায় ইেন্েলকৈুেয়ল্ 
জােয়ন্,’ও পাের না । এইজন্য েলেেে ত্েদ্াভ�ূণ গেোেন্তর 
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ভােষ্য সাধুসেঙ্গর কিা প্রমাণ ত্েেয় প্রমাণ ক’েরেছন । 
সাধু হেচ্ন ‘ত্লত্ভং গসারস্’ । েকান গুন না িাকেলও 
সাধুসেঙ্গর প্রভােে “বসর্্য গুচণ ্যস্তরি সমাসেত” । সাধুসেঙ্গর 
প্রভাে অত্যন্ত ঘণৃ্যেকও ভ�েৎেসেোপকরণ ক’ের গতােল ।  
পজূ্য ো গসে্য-েশ ্যনই প্রকৃত বেকুঠে-েশ ্যন । ‘ত্মস্ গমও’ 
প্রভৃত্ত অেনেকই এই পজূা ত্জত্নে�র কের্য্যভাে প্রৈার 
করেলও প্রকৃতপেক্ষ তারা পজূার োতাস পর্য্যন্ত পায় নাই;  
পজূা তত্ত্ব হেত তারা ত্ৈরত্েনই সহস্র সহস্র গরাজন েেূর 
িাকেে । প্রকৃত পজূ্য েতু্র্ ত্নেয় গর ‘এেপ্রাচ্’ করেত পাের, 
তার গকান ভয়ই িােক না । ভয় ত্নেজই তা’েক গেেখ 
পাত্লেয় রায় । রায় আশ্রেয় িাকেল সমস্ত কুৎত্সৎ ভাে 
সমস্ত কুৎত্সৎ ত্েৈার প্রকৃষ্রূেপ ধ্বংস হেয় রায়—েসই 
পজূ্যেতু্র্ই মাত্য়ক েশ ্যন হ’েত ত্নষৃ্ত্ত পাোর একমারি 
উপায় । ভা�েেতর “ত্েক্ীত়্িতং ব্রজেধু” ে্ােক আমরা 
গসই ত্শক্ষাই লাভ কত্র । গতামার কুেশ ্যন, েতামার ে্যাত্ধ, 
গতামার ‘হাটত্র্য ত্জজ্’ কাম—এেকোের গসের রােে, রত্ে 
পজূ্যেতু্র্র আত্শ্রত হ’েত পার । রাঁরা ত্লঙ্গপুরাণাত্ে রৈনা 
ক’েরেছন, তাঁেের ত্ক গতামার মত এটুকু কাণ্ডজ্ানও 
ত্ছলনা—না, েতামােের গৈেয় তাঁেের ত্েদ্া, েতু্র্ ত্কছু কম 
ত্ছল ? ত্কন্তু তেওু তাঁরা ত্লেখেছন—তেওু তাঁরা গশাক-
গমাহ দ্ন্দাতীত ভতূ্মকা হ’েত আমােের মঙ্গেলর জন্যই 
ত্লেখেছন—েকন ? না—আমােের জুজু’র ভয় হ’েত 
গরহাই গেোর জন্য—আমােের গভা�্যেশ ্যেনর ত্ৈর সমাত্ধ 
গেোর জন্য—আমােের প্রাকৃত ত্েৈার ত্নরাস করার জন্য । 
পােছ জীেের ভ�েত্তেত্ত্ব প্রাকৃত ভাে আেস, েসইজন্য ব্রহ্মজ্ 
আত্মারাম শুকেেে গ�াস্বামী অত্রি, েত্শঠি, ৈ্যেন, অ�স্ত্য, 
প্রভৃত্ত প্রধান প্রধান ধর্্য েনতৃেে� ্যর মহান্ সভায় প্রিেমই 
ত্নেজর পত্রৈয় প্রোনমেুখ সােধান কের ত্েেচ্ন গর—
ত্নগুেণ ্য পত্রত্নত্ঠিত আমার পত্রৈয় আপনারা সকেলই 
জােনন, অতএে মেন রাখেেন—আমার মত ে্যত্তিও রাঁর 
ৈত্রত�ািায় মগু্ধ হেয় আকৃষ্ হ’েয় সমস্ত ভুেলেছ, তাহা 
প্রাকৃত পুরুে�র কামময়ী ৈত্রত�ািা ত্েেশ� ো সাধারণ 
কিা নেহ । আত্ম এ দুত্নয়ার ত্কছু েত্ল না ো েলেো না ো 
েলত্ছ না । আত্ম গসই েস্তুর কিা আপনােের পত্রেেশন 
করত্ছ, রাঁর ৈরেণ অপ ্যণ ত্েনা—“তপত্স্বেনা োনপরা 
রশত্স্বেনা, মনত্স্বেনা মন্ত্রত্েেঃ সুমঙ্গলাঃ” েকান মঙ্গলই 

লাভ করেত পাের না । এই েেল ত্তত্ন তুরীয় ভতূ্মকার 
অেতারণা করেলন । অতএে রাঁরা প্রাকৃত েতু্র্েত কৃষ্েক 
ো তেীয় লীলােক েশ ্যন কেরন, তাঁরা শুধু েত্ঞ্চতই হন না, 
পরন্তু মহা অপরাধ কেরন এেং তাঁেের কােছ শ্রীচৈতন্যেশ ্যন 
ত্ৈরত্েনই আত্মে�াপন ক’ের িােকন । 

ভ�োন্ তুরীয় েস্তু । তাঁর সমস্তই “সত্যং ত্শেং সুদেরম্” । 
শ্রীচৈতন্যেেে সর্্য েতাভােে গসই সুদেেররই আরাধনার 
কিা জ�ৎেক জানােয়েছন, আর আরাধনা প্রণালীও 
এরূপ সুদের গর, ের গকান ে্যত্তি শ্রীচৈতন্যপ্রেত্শ ্যত পন্থায় 
“গ�াত্েদোত্ভধত্মত্দেরাত্শ্রতপেং হস্তস্রত্াত্েেৎ” লাভ 
করেত পাের । ভ�োন্ তাঁর ক্ী়িাপুত্তলী হ’েয় �ান । 
এেং গসইখােনই সর্্য তন্ত্র স্বতন্ত্র ভ�োেনর ভ�েত্তার ৈরম 
প্রকাশ । গসইজন্য কত্েরাজ গ�াস্বামী েেলেছন—“কৃেষ্র 
রেতক গখলা সের্্য াত্তম নরলীলা । ভ�েৎ স্বরূেপর ‘ফুেলষ্্ 
এডজাষ্েমণ্’ হেচ্—‘সের্্য াত্তম নরলীলা’,— েরখােন 
তাঁেক “অতুলং শ্যামসুদেরম্” রূেপ ‘অল্ একেমােরত্টভ্’ 
রূেপ গপেয় ভতি�ণ আত্শ্রত�ণ ত্নত্যকাল পণূ ্য পঞ্চরেস 
গসো কেরন এেং তাহাই ৈরম প্রাত্প্-সীমা । রং লব্ধা 
ৈাপরং লাভং মন্যেত নাত্ধকং ততঃ । শ্রীচৈতন্যৈ্রি গসই 
সুদুলে্য ভ েস্তুেক—অসাধ্যধনেক অত্যন্ত সুলভ ক’ের 
ত্েেয়েছন, এইজন্য ত্তত্নই একমারি মহােোন্য । এই জন্যই 
শ্রীল প্রেোধানদে সরস্বতীপাে অত্যন্ত কাকুত্ত কের ত্মনত্ত 
কের জ�ৎজীেেক তাঁর ৈরেণ শরণা�ত্ত ত্েধােনর জন্য 
কাতর আহ্ান কের েেলেছন :

দগন্ত র্িিায় তৃণকং পদগয়ার্িতিপত্ 
কৃত্বা ি কাকুিতগমতদহংর্বীর্ম ।
গহ সািবঃ ! সকলগমব র্বহায় দূরাচ্ 
নিতন্যিন্দ্রিরগণ কুরুতানুরা�ম্ ॥
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গেখ মন, ব্রেত গরন না হও আচ্ন্ন ।
কৃষ্ভত্তি আশা কত্র’, আছ নানা ব্রত ধত্র’,

রাধাকৃষ্ কত্রেত প্রসন্ন ॥
ভত্তি গর সহজ তত্ত্ব, ত্ৈেত্ত তা’র আেছ সত্ত্ব,

তাহার সমতৃ্র্ তে আশ ।
গেত্খেে ত্েৈার কত্র’, সু-ত্কেন ব্রত ধত্র’,

সহেজর না কর ত্েনাশ ॥
কৃষ্-অেি ্য কায়েলেশ, তা’র ফল আেছ গশ�,

ত্কন্তু তাহা সামান্য না হয় ।
ভত্তির োধক হ’েল ভত্তি আর নাত্হ ফেল,

তপঃফল হইেে ত্নশ্চয় ॥
ত্কন্তু গভেে গেখ ভাই, তপস্ায় কাজ নাই,

রত্ে হত্র আরাত্ধত হ’ন ।
ভত্তি রত্ে না ফত্লল, তপস্ার তুচ্ ফল,

বেষ্ে না লয় কোৈন ॥
ইহােত গর �ঢূ় মর্্য , েিু বেষ্েের ধর্্য ,

পারিেভেে অত্ধকার ত্ভন্ন ।
ত্েেনােের ত্নেেেন, ত্েত্ধমতুি অনুক্ষণ,

সারগ্রহী শ্রীকৃষ্প্রপন্ন ॥

সারগ্রহী শরণা�ত বেষ্ে হন
শ্রীল ভত্তিত্েেনাে োকুর
কল্যাণকল্পতরু
উপেেশ ১৫
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শ্রীরিতন্য-সারস্বত কৃষ্ানুিীলি সংঘ
৪৮৭ েমেম পাক্য, কত্লকাত- ৭০০ ০৫৫
গফান- (০৩৩) ২৫৯০-৯১৯৫

শ্রীরিতন্য-সারস্বত কৃষ্ানুিীলি সংঘ
বকখাত্ল ত্ৈত়্িয়ােমা়ি, উত্তর ৈত্র্শ পর�ণ
গপাঃ- এয়ারেপাট্্য, কত্লকাত- ৭০০ ০৫২
গফান- (০৩৩) ২৫৯৩-৫৪২৮

শ্রীরিতন্য-সারস্বত মে
ত্েধে আশ্রম গরাড়্ , গ�ৌরোটসাহী, পুরী, উত়্িষ্য,
ত্পন নং- ৭৫২০০১ গফান- (০৬৭৫২) ২৩১৪১৩

শ্রীরিতন্য-সারস্বত মে
১১৩ গসোকুঞ্জ গরাড্, েদৃোেন, মিরু, উত্তর প্রেেশ,
ত্পন নং- ২৮১১২১, েফান- (০৫৬৫) ২৪৫৬৭৭৮

শ্রীশ্রীিরস্বামী গসবা্রম
েসত্েস, েপাঃ-  ে�াের্্য ন, মিরু, উত্তর প্রেেশ,
ত্পন নং- ২৮১৫০২, েফান- (০৫৬৫) ২৮১৫৪৯৫

শ্রীরিতন্য-সারস্বত কৃষ্ানুিীলি সংঘ
�ভ্যোস (একৈক্ ধাম)
গ্রাম ও গপাঃ- েীরৈ্রিপুর , গজল- েীরভমূ,
পত্শ্চমেঙ্গ, ত্পন নং- ৭৩১২৪৫

শ্রীরিতন্য-সারস্বত মে
হাোর পা়ি, ত্নউ পাল পা়ি, ১৫৫ গনজাজী সরণী,
ত্শত্লগুত়্ি - ৬, গফান- (৩৫৩২৫) ৯২২০০৪

শ্রীরিতন্য-সারস্বত সংকীত্ততিি মহামণ্ল
গ্রাম ও গপাঃ- নােনঘাট , গজল- ের্্য মান, পত্শ্চমেঙ্গম

শ্রীরিতন্য-সারস্বত মে
গ্রাম- জানাপা়িা, েপাঃ- েমত্েনীপুর,
গজল- পত্শ্চম গমত্েনীপুর, পত্শ্চমেঙ্গম

শ্রীল শ্রীির গ�ার্বন্দ সুন্দর ভর্তিগযা� কালিারাল সন্ার
২৩৯৪, ৩য় তল, ৬ং কক্ষ, ত্তলক ষ্টীট, ৈুনামণ্ডী,
পহা়ি�ংজ, নীউ ত্েলেী-১১০০৫

শ্রীশ্রীিরস্বামী ভর্তিগযা� কালিারাল সন্ার (মত্হল আশ্রম)
গ্রাম- শাশপুর , গপাঃ- কালনা , গজল- ের্্য মান, পত্শ্চমেঙ্গ

শ্রীরিতন্য-সারস্বত আ্রম
গ্রাম ও গপাঃ- হাপাত্নয়, েজল- ের্্য মান, পত্শ্চমেঙ্গম
গফান- (০৩৪৫৩) ২৪৯৫০৫

শ্রীরিতন্য-সারস্বত শ্রীির গ�ার্বন্দ গসবা্রম
গ্রাম- োমনুপা়ি, েপাঃ- খাঁপুর , গজল- ের্্য মান, পত্শ্চমেঙ্গম

শ্রীরিতন্য-সারস্বত মে
গ্রাম- মহাত্েয়, েপাঃ- কাদেী , গজল- মশু্তীেোে, পত্শ্চমেঙ্গম

শ্রীরিতন্য-সারস্বত সংকীত্ততিি মহামণ্ল
গ্রাম ও গপাঃ- ইসলামপুর , গজল- মশু্তীেোে, পত্শ্চমেঙ্গম

িশ্রীরিতন্য-সারস্বত মে
গ্রাম- ৈকফুলরুত্ে, েপাঃ-সা�র, েজলা- েত্ক্ষণ ২৪ পর�ণা, 
পত্শ্চমেঙ্গ, েফান- ৯৭৭৫৩৮৪৬২৩

শ্রীরিতন্য-সারস্বত মে
গ্রাম- ধুলাোরী, েজলা- িাপা, েনপাল
গফান- ৯৮৪২৭৮৮৪৫৩

শ্রীরিতন্য-সারস্বত মগের প্রকার্িত গ্রন্াবলী
শ্রীল ভর্তিরষেক শ্রীির গদবগ�াস্বামী মহারাগজর গ্রন্াবলী

শ্রীমদ্�েদ্ীত (সম্াত্েত)
শ্রীভত্তিরসামতৃত্সনু্ (সম্াত্েত)
শ্রীপ্রপন্নজীেনামতৃম্
শ্রীেপ্রমধাম গেে-েস্তারিম্

অমতৃেোদ্
শ্রীত্শক্ষাষ্ক
শ্রীগুরুেেে ও তঁার করুণ
গপ্রমময় অেবি�ণ

শ্রীরিতন্য-সারস্বত মে (ভারতীয় গকন্দ্রসমহূ)

শ্রীমে গিগক প্রকার্িত ও প্রাপ্তব্ অন্যান্য গ্রন্াবলী

শ্রীচৈতন্যৈত্রতামতৃ
শ্রীচৈতন্যভা�েত
শরণা�ত্ত
শ্রীে�ৌ়িীয়-�ীতাঞ্জলী

শ্রীব্রহ্মসংত্হত
শ্রীকৃষ্কণ ্যামতৃ
শ্রীনেদ্ীপধাম-মাহাত্ম্য
শ্রীনেদ্ীপ ভােতরঙ্গ

সর্্য প্রধান গক্রি
গকােলর�ঞ্জ, নেদ্ীপ, নেীয়, পত্শ্চমেঙ্গ

ত্পন নং- ৭৪১৩০২ গফান- ৯৮৫১১৯৩৩৯১



শ্রীে�ৌ়িীয়-েশ ্যন

প্রঃ ্রীমগে র্ক কৃষ্সংকীত্ততিিার্গ্ন সব্তি ষেণ প্রজ্জ্বর্লত রাখগত হগব ?

উঃ র্িশ্চয়ই । প্রগত্ক মগে শ্রীকৃষ্সংকীত্ততিিার্গ্ন র্িরন্তর প্রজ্জ্বর্লত িাকগব । 
তাহা গযি কখিও র্িব্তি ার্পত িা হয়, গসর্দগক তীর্ দৃর্ষ্ রাখগত হগব । ্রীমগে 
কাম বা ইর্ন্দ্রতপ তিগণর গকাি �ন্ িাকগব িা, শ্রীরািাগ�ার্বগন্দর পর্রপূণ তি 
ইর্ন্দ্রয়তপ তিণ সগব্তি াপর্র র্বজয় লাভ করগব । সংকীত্ততিিার্গ্নর গিগতাদপ তিণ-
মার্তি িকারী র্িখা ্রীমগে প্রজ্জ্বর্লত িা িাকগল পরস্গরর মগি্ মগিামার্লন্য, 
র্ছদ্াগবে্ণ, কপটতা, মৎসরতা, র্বগর্্ প্রভৃর্ত অিিতি এগস আমাগদর র্িত্তগক 
কলুর্্ত কগর গফলগব, তৎফগল ভব-মহাদাবার্গ্ন উত্তগরাত্তর বরৃ্দ্ হগত িাকগব ।

কৃষ্সংকীত্ততিিার্গ্ন ্রীমগে ও হৃদগয় অনুষেণ প্রজ্জ্বর্লত িা িাকগল ভগবর 
মগূলাৎপাটি ও তাহার িরম ফল গপ্রমলাভ হগব িা । এই কৃষ্সংকীত্ততিিার্গ্ন 
যাবতীয় অন্যার্ভলা্, কর্তি , জ্াি, গযা�, র্ত, তপঃ প্রভৃর্ত সকলগক ভমিসাৎ 
কগর সগব্তি াপর্র র্বজয় লাভ করগব । কুগমিা�ণই অন্য সািি ও সাগি্র 
স্বীকার কগরি র্কন্তু সুগমিা�ণ সংর্কত্ততিি-যগজ্ মহাি্াি, গর্ততার মহাযজ্, 
র্াপগরর মহাচৈতি ি শ্রীরািাগ�ার্বন্দ-র্মর্লত-তনু শ্রীগ�ৌরসুন্দগরর গসবা হয় িা, 
এ জন্য মহাচৈতি ি শ্রীকৃষ্সংকীত্ততিি র্বগি্ আব্ক । তাই মহাপ্রভু র্িষোষ্গকর 
প্রিগমই ‘পরং র্বজয়গত শ্রীকৃষ্সংকীত্ততিিম্’—এই কিা বগলগছি ।

         —ভ�বান্ শ্রীল ভর্তির্সদ্ান্ত সরস্বতী োকুর


