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মাধাই ঘাটের
কাহিনী

শ্রীমৎ জয়পতাকা স্ামরী মহারাজজর  
সঙ্কলন থেজক শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু এবং তাঁর  

ভক্তমণ্ডলরীর লরীলাকো
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সাধারণত জগাই আর মাধাই-এর মজতা  
থলাজকরা কখনই মুনন-ঋনি বা মহান ভক্ত হজয়  
উঠজত পাজর না। থকবল ননত্যানন্দ প্রভু এবং 
শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর কৃপায় তারা উদ্ার লাভ 
কজরনিল, পজর তারা কৃষ্ণ ভাবনাময় নবনধননয়মান্দ 
থমজন ৈলত অনত কজঠারভাজব। আসজল, মাধাই 
সব্ব্দা অনুভব করত থে, থস খুবই হরীন পনতত,  
কারণ থস-ই থতা ননত্যানন্দ প্রভুজক থমজরনিল । 

একন্দন থস ননত্যানন্দ প্রভুর ৈরণ কমজল প্রণত 
হজয় প্রাে্বনা জানাল, “আনম থে অপরাধ কজরনি 
নক করজল তার ক্ষমা হজব, প্রভু? আনম থমজরনি 
আপনাজক! আনম থে নরাধম। আনম মহাপাতক। 
এই অপরাজধর করী থকানন্দন ক্ষমা হজব, প্রভু?” 

ননত্যানন্দ প্রভু বলজলন, “এটা থকান অপরাধ 
নয়। েন্দ থকান নিশু, মা নকংবা বাবার থকাজল 
বজস বাবাজক আঘাত কজর, তাজত বাবা নকিু মজন 
কজর করী? তাজত মা নকিু মজন কজর করী? তুনম হজল  
আমার সন্ান। সমস্ত জরীব আমার সন্ান। আনম 
তাজ্দর সকলজক ভালবানস। তারা আমাজক েন্দও 
আঘাত কজর, আনম নকিু মজন কনর না।” 
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ননত্যানন্দ প্রভু এমনই কৃপাময়। নতনন থকানও 
অপরাধ থনননন। তার ব্দজল নতনন মজন করজলন, 
“ওরা সবাই আমার সন্ান। আনম থকবল ৈাই 
ওরা হজরকৃষ্ণ মন্ত্র জপ কজর সুখরী থহাক আর 
তাজ্দর জরীবন সাে্বক করুক।” মাধাই থকানমজতই 
ননত্যানন্দ প্রভুজক স্রীকার করাজত পারল না থে, থস 
থকানও অপরাধ কজরজি। 

তখন মাধাই বলল, “নকনু্ আনম থে আপনার 
ওপর নবজবেি কজর অন্য কত জরীজবর প্রনত অপরাধ 
কজরনি, প্রভু! তাই থতা, থসই নবজবেজির ফজলই 
ৈুনর, খুনখারানপ, থমজয়জ্দর ওপর অত্যাৈার আর 
এমনন কত রকজমর জঘন্য সব কাজ আনম থে 
কজরনি। আপনন ননজজ থকানও অপরাধ ননজ্িন না, 
নকনু্ অন্যজ্দর ওপর আমার থসই নবজবেি ভাজবর 
ক্ষমা থকমন কজর হজব?” 

তখন ননত্যানন্দ প্রভু বজলনিজলন, “হ্যাঁ, থসটা 
নঠক কো। তুনম গঙ্ায় একটা স্াজনর ঘাট বাঁনধজয় 
ন্দজত পার, োজত সব ভক্তরা থসখাজন নাইজত (স্ান 
করজত) পাজর। গঙ্ায় স্ান কজর তারা পনবত্র হজয় 
উঠজব, আর থতামার ঘাট ব্যবহার কজর থতামার 
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সব অপরাধ তারা ক্ষমা কজর থ্দজব—েত থ্দািই 
তুনম কজর োক আর ভক্তরা থতামাজক আিরীব্বা্দ 
করজব। তারা ভাবজব, ‘আহা, করী সুন্দর স্াজনর ঘাট 
হজয়জি—এ সবই মাধাই প্রভুর জজন্যই থতা হল।” 

অমনন মাধাই একটা থকা্দাল আর থবলৈা ননল, 
আর শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর জন্মনভটার কািাকানি 
জায়গায় ননজজর হাজত একটা ঘাট বাননজয় ন্দল। 

নববেরীজপ পাঁৈটা প্রধান ঘাট নিল, তার মজধ্য 
একটাজক বলা হত মাধাই ঘাট। মাধাই ননজজ থসটা 
ববষ্ণবজজনর থসবায় বাঁনধজয় ন্দজয়নিল, থেজহতু 
থস তাজ্দর কাজি অপরাধ কজরনিল। থসটা বতনর  
করার পর, মাধাই প্রনতন্দন থসখাজন বজস ্ুদই লক্ষ 
নাম জপ করত আর সমস্ত ববষ্ণবজ্দর ্দণ্ডবৎ  
প্রণনত ননজব্দন করত।

তে্য সূত্র: শ্রীগুরুমুখ পদ্মবাক্য, পৃষ্া-৯
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