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জগাই আর মাধাই যখন উদ্ার হল, তখন 
নানা থেব-থেবতারা অন্তররীক্ষ থেজক থসই েৃশ্য 
অবজলাকন করছিজলন। শ্রীকৃষ্ণ যখন অবতরণ 
কজরছিজলন, তখনও প্রজত্যজকর েৃছটি ছিল এই 
গ্রহজলাকছির ছেজক। শ্রীকৃজষ্ণর ভক্তমণ্ডলরীর সাজে 
তাঁর লরীলাছবলাস থেবতাজের কাজিও গুরুত্বপূণ্ণ। 

থসই রকম, যখন শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু এবং 
 ছনত্যাননে প্রভু জগাই আর মাধাইজক উদ্ার 
করজলন, তখন যমরাজজর প্রধান ছহসাবরক্ষক 
ছৈত্রগুপ্ত মম্ণাহত হজলন। এই েুই ভাই এতই 
কম্ণফল পুঞ্রীভূত কজরছিল থয, যমরাজ ৈতুে্ণশ 
ভুবজনর এক ছবজশষ জায়গায় তাজের জন্য ছবজশষ 
ব্যবস্া ইছতমজধ্যই কজর থফজলছিজলন। আৈছবিজত 
এক ঝছিকাবজত্ণ , শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তাজের  
সকল কম্ণফল থমাৈন কজর ছেজলন আর তারা মুক্ত 
হজয় থগল। 

মৃতু্যেণ্ড থেজকও অব্যাহছত থেওয়ার ক্ষমতা 
রাষ্ট্রপছতর আজি। থসই রকম, কাউজক অব্যাহছত 
থেওয়ার ক্ষমতা পরজমশ্বর ভগবান শ্রীকৃজষ্ণর 
ছকংবা শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর আজি। যমরাজজর 
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ধাজম খুব আজলাৈনা ৈলছিল থয, এই েুই ভাইজয়র 
এত কম্ণফল ছিল আর ছক কজর তা এজকবাজর 
সব পছরষ্ার হজয় থগল। প্রজত্যজক তাই ছনজয় কো 
বলছিল। 

যখন এই ব্যাপারছি হয়, যমরাজ তখন বাইজর 
ছগজয়ছিজলন আর তাঁর থফরার পজর, তাঁর 
পছরৈারজকরা তাঁজক বলল থয, েুই ভাইজয়র  
কুকজম্ণর থবাঝা হজয়ছিল ছবপুল এবং শ্রীচৈতন্য 
এক ঝিকায় থস-সবই ক্ষমা কজর ছেজয়জিন, আর 
তাজের খাতা এজকবাজর পছরষ্ার কজর থফজলজিন! 

যমরাজ শুজধাজলন, “কত কুকম্ণ তারা 
কজরছিল?” ওরা বলল, “তা যছে আমরা ছলজখ 
রাখতাম, তা হজল বড় বড় গুোম আর অজনকগুছল 
ঘর এজকবাজর থবাঝাই হজয় ঠাসা হজয় থযত।” 

তখন যমরাজ শুজধাজলন, “আচিা, এ থকমন 
কজর হল?” 

ওরা বলল, “শ্রীছনত্যাননে প্রভু আর শ্রীজগৌরাঙ্গ 
মহাপ্রভু ওজের ক্ষমা কজর ছেজলন আর তাজের  
েরীক্ষা ছেজয় ছেজলন। এখন ওরা মুক্ত।” 
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সাধারণত, যমরাজ আর তাঁর সাজঙ্গাপাঙ্গরা 
ছমজল তাঁজের ছনজজজের পদ্ছত মজতা শুধুই 
গতানুগছতকভাজব কম্ণফলগুছলর বজনোবস্ত কজর 
োজকন। শ্রীকৃষ্ণ এই সমস্ত ব্যাপার থেজক েূজর 
সজর োজকন। ছতছন এই সমস্ত ব্যাপার সাধারণ 
ৈলছত ছনয়ম-ছনজে্ণশাছে অনুসাজরই হজত ছেজত 
ৈান। ছঠক থযমন সরকার থকানও আইন কজরন 
এবং আইনছিজক ছনজজর ধারা মজতাই কায্ণকররী 
হজত ছেজত ৈান। প্রধান মন্তরী আজিন, তা হজলও খুব 
গুরুতর আর জরুররী ছকিু না হজল ছতছন ছনজজ এ 
সজবর মজধ্য আজসন না। 

ছঠক থসভাজবই, থকানও ভজক্তর থক্ষজত্র যছে 
ছকিু না ঘজি, তা হজল শ্রীকৃষ্ণ স্য়ং কম্ণফজলর  
ছবছধছনয়জম হস্তজক্ষপ কজরন না। যছে ছতছন  
হস্তজক্ষপ করজত ৈান, স্চিজনে ছতছন তা করজতই 
পাজরন। শ্রীকৃজষ্ণর কাি হজত গুরু পরমপরাগত 
পারমারেথিক েরীক্ষাগুরুর কাজি ভক্ত যখন  
আত্মসমপ্ণণ কজর, তখন আর যমরাজ ছনজজ 
কম্ণফজলর ব্যবস্া করজত বা ছনজজর ক্ষমতা  
কাজজ লাগাজত ৈান না। তার বেজল, শ্রীকৃষ্ণই স্য়ং 
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কম্ণফজলর োছয়ত্ব গ্রহণ কজর থনন। 

তাই যমরাজ এখন জগাই আর মাধাই- এর 
ব্যাপাজর ছকিু করার োয়-োছয়ত্ব থেজক মুক্ত হজয় 
থগজলন। যমরাজজর ছেক থেজক ওজের ছহসাব 
পছরষ্ার হজয় থগল। যখন যমরাজ সব শুনজলন, 
ছতছন হঠাৎ মুছচি্ণ ত হজয় পড়জলন। তাঁজের কাজি 
এিা এজকবাজরই অভাবনরীয়। তখন ছৈত্রগুপ্ত আর 
সকজল তাঁর জ্ান ছফছরজয় আনার থৈটিা করজত 
লাগল, ছকনু্ত যমরাজ হজয় োকজলন ছনশ্চল। 

ছশব ছিজলন নবদ্রীজপ এবং ছতছনও জগাই আর 
মাধাই এর ব্যাপাজর যা ছকিু ঘিছিল, সবই লক্ষ্য 
করছিজলন। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর কৃপা থেজখ ছতছন 
খুবই মুগ্ধ হজলন। তারপর ছতছন থেখজত এজলন 
যমরাজ ছক করজিন, আর যখন থসখাজন এজলন,  
ছতছন থেখজলন যমরাজ অচৈতন্য হজয় পজড় 
রজয়জিন। ছশব থখাঁজ করজলন থয, ছক হজয়জি। 
তারা তাঁজক বলল থয, যমরাজ জগাই আর  
মাধাই-এর উদ্াজরর কো শুনজলন আর তার 
পজরই প্রাণ হারাজলন! 
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যমরাজজর লক্ষণাছে থেজক ছশব থেখজত  
থপজলন থয, ছতছন সমাছধ প্রাপ্ত হজয়জিন। ছতছন 
পরজমশ্বর ভগবান শ্রীকৃজষ্ণর কো ছৈন্তা করজত 
করজত ভাবসমাছধজত মগ্ন হজয় থগজিন। ছতছন 
ছিজলন শ্রীকৃজষ্ণর মহান এক ভক্ত। 

কৃষ্ণজপ্রজম যমরাজ অচৈতন্য হজয় পজড়ছিজলন। 
তাঁর সহকাররীরা থয থভজবছিল, ছতছন মম্ণাহত 
হজয়জিন বজলই অমন হজয়জি, তা নয়। 

ছশব বলজলন থয, তাঁর চৈতন্য ছফছরজয় আনার 
একমাত্র উপায় হল হজরকৃষ্ণ মহামন্ত জপ করীত্ণ ন 
করা। তখন ছতছন যমজলাজকর সমস্ত সহকাররী 
পছরৈারকজের ছনজয়–  

“হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে। 
হরে োম হরে োম োম োম হরে হরে॥”

জপ করীত্ণ জন মগ্ন হজলন। সছত্য সছত্যই খুব ছশগ্ররী 
যমরাজজর থৈতনা ছফজর এল। যমরাজ করীত্ণ ন কজর 
থযজত বলজলন এবং তখন ছশব আর অন্য সমস্ত 
থেবতাজের ছনজয় মহাসঙ্করীত্ণ ন শুরু হজয় থগল।
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