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যখন চৈতন্য মহাপ্রভু ফিরলেন গযা থেলে ঈশ্বরপুরীর 

োছ থেলে দীক্াগ্রহলের পলর, তখন থেলে ফতফন ভক্তলদর  

সঙ্গোভ েরলত শুরু েলরন অফত অন্তরঙ্গভালে। ফতফন গঙ্গানদীলত 

থযলতন আর সমস্ত চেষ্ণেজনলে পরলমশ্বর শ্ীেৃলষ্ণর শুদ্ধ  

পার্ষদরূলপ মফহমাফবিত েলর তাঁর প্রেফত জানালতন। চৈতন্য- 

ভাগেলতর মধ্যখলডে (২/৪৩) ফতফন েলেলছন: 

ত�োমো’ সবো’ তসববলে তস কৃষ্ণভবতি পোই।  

এ� ববে’ কোল�ো পোল়ে ধল� তসই ঠোঁই॥ 

‘আপনালদর সেলের থসো েলর পরলমশ্বর শ্ীেৃলষ্ণর শুদ্ধ 

ভফক্ত োভ হয। এই েোগুফে েলে, মহাপ্রভু শ্ীচৈতন্যলদে ভলক্তর  

ৈরলে পফতত হলতন আর জফ়িলয ধরলতন। মহাপ্রভু শ্ীচৈতন্যলদে 

ভক্তলদর োপ়িলৈাপ়ি গঙ্গার ঘালে ফনলয থযলতন আর তাঁলদর 

ধুফত আর অন্য সে জামাোপ়ি ভাঁজ েলর ফতফন ভাফর পফরষ্ার-

পফরচছন্নভালে থরলখ ফদলতন। তাঁরা যখন জে থেলে উলে আসলতন, 

ফতফন থসইসে তুলে তাঁলদর হালত ফদলতন, ফনলজ তাঁলদর থসো দান 

েরলতন। যখন থদখলতন, তাঁরা নদীলে আরাধনা জানাোর উলদেশ্য 

বৈষ্ণৈজনের 
আশীৈ্বাদলবাভ 
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ফেছু শাস্ত্রসম্মত আৈার-আৈরে পােন েরলত ৈাইলছন, তখনই  

ফতফন তাঁরা না ৈাইলতই তাঁলদর জন্য েুশ ঘাস আর গঙ্গামাফে এই 

সে এলন ফদলতন। েখনও-ো, সুনদরভালে সাজলগাজ েলর এই সে 

ভক্তজলনর োরও োরও োফ়িলত থযলতন। সে চেষ্ণেজলনই েলে 

উেলতন, “আহা! ের েী? ের েী? োে্ ো!’ 

তেুও ভক্তজলনর প্রফত থসোদালন ফেশ্বম্ভর ফেরত হলতন না। 

এইভালে প্রফতফদন ফেশ্বম্ভর প্রভু গঙ্গায থযলতন আর ফতফন তাঁর  

ফনলজরই দাসগেলে সামান্য োলজর ভৃলত্যর মলতা থসো েরলতন। 

থযলহতু, মহাপ্রভু শ্ীচৈতন্যলদে হলেন োস্তফেেই শ্ীেৃষ্ণ স্বযং 

তাঁর ফনলজর ভক্তলদরই থসো েলরলছন। তাঁর ভক্তজলনর থসোর  

জন্য শ্ীেৃষ্ণ েী না েলরন? তাঁর ভক্তজনলে থসোর উলদেলশ্য তাঁর 

ফনলজর েত্ষ ে্যেম্ষ পয্ষন্ত ফতফন েজ্ষ ন েলর োলেন। এই েোই 

শ্ীমদ্াগেলত (১/৯/৩৭) থোঝালনা হলযলছ: 

স্ববিগমমপহো়ে মৎপ্রব�জ্োম�ৃমবধক�্তু মবপ্্ল�ো �থস্থঃ।  

ধৃ��থচ�ল�োহম্য়েোচচেদ্গুহতু ব�ব�ব হন্্বমভং গল�োত্ত�ী়েথঃ॥ 

‘আমার োসনা-অফভোর পূরে েরলত ফতফন তাঁর ফনলজর প্রফতজ্া 

ত্যাগ েলরও রে থেলে নামলেন। রলের ৈাোফে তুলে ফনলেন 

এেং আমার পালন দ্ুত ছুলে এলেন, ফেে থযমন ফসংহ ছুলে আলস  

হাফতলে েধ েরলত। এমন ফে তাঁর েফহোসও থিলে ফদলেন 
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পফেমলধ্য।’ এর তাৎপয্ষযঃ ‘... তাই ফতফন (ভীষ্ম) শপে েরলেন 

থয, পরফদন শ্ীেৃষ্ণলে স্বযং অস্ত্র গ্রহে েরলত হলে, না হলে তাঁর 

সখা অজু্ষ লনর মৃতু্য হলে। পলরর ফদলনর যুলদ্ধ ভীষ্মলদে এমনই  

প্রৈডেভালে যুদ্ধ েরলেন থয, অজু্ষ ন আর শ্ীেৃষ্ণ দু’জলনই সঙ্কলে 

প়িলেন। অজু্ষ ন প্রায পরাস্তই হলেন, আর পফরফথিফত এমনই  

থঘারতর হে থয, পরমুহুলত্ষ ই েুফঝ ভীষ্মলদলের দ্ারা ফতফন হত  

হলেন। থসই সমলয পরলমশ্বর শ্ীেৃষ্ণ তাঁর ভক্ত ভীলষ্মর প্রফতজ্া 

পূরলের মাধ্যলম ভীষ্মলে সনু্তষ্ট েরলত ৈাইলেন, যা তাঁর ফনলজর 

প্রফতজ্ার থৈলযও ফছে জরুরী। আপাতভালে ফতফন তাঁর ফনলজরই 

প্রফতজ্া ভঙ্গ েরলেন। েুরুলক্লরের যুদ্ধ শুরু হওযার আলগ ফতফন 

প্রফতজ্া েলরফছলেন থয, ফতফন অস্ত্রহীন হলযই োেলেন এেং থোনও 

পলক্র অনুেূলেই ফতফন তাঁর শফক্ত প্রলযাগ েরলেন না। ফেনু্ত 

অজু্ষ নলে রক্া েরোর জন্য ফতফন রে থেলে নামলেন, রলের ৈাো 

তুলে ফনলেন, আর দ্ুত ছুলে থগলেন ভীষ্মলদলের পালন কু্দ্ধভালে, 

থযমন ফসংহ যায হাফতলে েধ েরলত। ফতফন তাঁর আচছাদন েস্ত্র থিলে 

ফদলেন পলের মালঝ, এেং প্রৈডে থক্ালধর েলশ ফতফন জানলেন 

না ফতফন ফে থিলেলছন। ভীষ্মলদে থসই মুহূলত্ষ ই তাঁর অস্ত্রশস্ত্র 

ত্যাগ েরলেন এেং তাঁর ফপ্রয পরলমশ্বর শ্ীেৃলষ্ণর হালত ফনহত  

হোর জলন্য দাঁফ়িলয রইলেন। থসই ফদলনর যুদ্ধ ঐ ভালেই থশর হলয 

থগে ফেে থসই মুহূলত্ষ , আর অজু্ষ ন রক্া থপলেন। অেশ্য অজু্ষ লনর 

মৃতু্যর থোন সম্ভােনাই ফছে না, োরে পরলমশ্বর স্বযং ফছলেন রলের 
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উপলর, ফেনু্ত থযলহতু ভীষ্মলদে থৈলযফছলেন পরলমশ্বর শ্ীেৃষ্ণ তাঁর 

সখালে রক্া েরার জন্য থোনও অস্ত্র ধারে েরুন, পরলমশ্বর তাই 

এই পফরফথিফতই সফষ্ট েরলেন, অজু্ষ লনর মৃতু্য আসন্ন েলর তুলে।  

ফতফন ভীষ্মলদলের সামলন দাঁফ়িলয থদখালেন থয, তাঁর শপে পূে্ষ হে 

আর ফতফন ৈাো তুলে ফনলযলছন। 

তাই থেউ ফৈনলত পালরফন থয, পরলমশ্বর স্বযং নেদ্ীলপ 

উপফথিত হলযলছন আর পরলমশ্বর থগৌরৈনদ্র তাঁর ফনলজর দৃষ্টান্ত ফদলয  

থশখালচছন েীভালে চেষ্ণেজলনর থসো েরলত হয। থোনও ফদ্ধা ো 

েজ্া না েলর, ফতফন তাঁলদর ধুফত, জামা োপ়ি সে আনলতন। যখন 

এে েৃদ্ধ চেষ্ণে গঙ্গা থেলে উেলত পারফছলেন না, ফতফন চেষ্ণেফের 

হাত জাপলে ধলর তাঁলে ওোলতন জে থেলে। 

যখন সমস্ত ভক্তজলন শ্ীচৈতন্যলদলের ফেনয আর থসো  

মলনাভাে থদখলতন, তাঁরা সোই তাঁলে এে ভক্ত মলন েলর, 

পরলমশ্বলরর প্রফত তাঁলদর স্বতযঃসু্ত্ষ  আশীে্ষাদ জানালত োেলতন, 

“শ্ীেৃলষ্ণ থযন মফত হয, শ্ীেৃষ্ণফৈন্তায মগ্ন হও, েৃষ্ণভজনা ের, 

েৃষ্ণনাম থশান। েৃষ্ণই প্রাে, েৃষ্ণই ধন, সোর মালঝ েৃষ্ণই সে। 

“হলরেৃষ্ণ জপ ের, েৃষ্ণদাস হও।” “অন্তলর েৃষ্ণ ফেরাজ েরুন, 

এেং এমফন আরও অলনে আশীে্ষাদ। 

এে ব্াহ্মে আশীে্ষাদ েরলেন, “ও ফনমাই পফডেত, অত শাস্ত্রগ্রন্থ 

পল়ি তুফম যা সে েুলঝছ আর এই জ়ি জগৎো থয েী তা থযমন  
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েুলঝছ, থতমফন এখন েৃষ্ণভজনা েলর নাফস্তে আর অসুরগুফেলে 

ধ্ংস ের থতা! থতামার দযায তা হলে শাফন্তলত জপতপ েরলত  

পাফর, েৃষ্ণনাম ফনলত পাফর আর মহানলনদ নাৈলত পারে।' 

এইভালে, ফেফভন্ন ভক্তজলন শ্ীচৈতন্যলদেলে সপশ্ষ েলর এই 

সে আশীে্ষাদ েলর থযলতন। শ্ীচৈতন্যলদে ভক্তলদর োছ থেলে 

আশীে্ষাদ ৈাইলতন। এে ভক্ত আশীে্ষাদ জানালেন, ‘োছা, এই  

নেদ্ীলপ েত জ্ানীগুেী পফডেলত ভৰ্ত্তি। ফেনু্ত পফডেতলদর থেউ 

েৃষ্ণভফক্তর ফেছুই জালন না, তাই তালদর যা ফেছু ে্যাখ্যা-োখান  

সেই থযন শুধু েেেোফন! সন্ন্যাসী থহান্ ফেংো সে্ষত্যাগীই থহান্ 

ো মহা ফদগ্গজ পফডেতই থহান্, নেদ্ীলপ থতা েতই না ে়ি ে়ি মানুর 

রলযলছ, ফেনু্ত থেউ থতা েৃষ্ণভফক্তর আসে েো থোঝায না। োছা, 

তারা েখনও েৃলষ্ণর ফদে্য গুেেো েলে না ফেংো নামজপ অেো 

েৃষ্ণেীত্ষ নও েলরন না। তা না েলর, তারা থেেেই ফনত্যফনযত 

ফননদা-মনদ েলর ৈলেলছ। ওরা ৈরম পাপী আর যারা ওলদর েো 

থশালন তালদরও েষ্ট থপলত হয। ওরা চেষ্ণেজনলে তৃেময্ষাদাও থদয 

না। োছা, এই সে পফতত মাোওো মানুরগুফেলে এমন ফশক্া তুফম 

দাও, থযন থোনফদন ওরা না থভালে। থোনওখালন আমরা শ্ীেৃষ্ণ- 

েীত্ষ লনর অনুষ্ান থদখলত ো শুনলত পাই না। তলে এখন েৃষ্ণেৃপায 

তুফম এলস থগছ এই শুভপলে। থতামার উপফথিফতলত সে নাফস্তেগুফে 

থযন মলর। সেখালন থযন তুফম েৃলষ্ণর মফহমা আর ভগেদ্ফক্তর  

প্রসার ঘোলত পার। ফৈরজীেী হও, েৃষ্ণনাম ের। 
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শ্ীমন্মহাপ্রভু ভক্তলদর আশীে্ষাদ মাো থপলত ফনলযফছলেন।  

ফতফন েলেন, ‘ভক্তলদর আশীে্ষাদ থপলে আফম শ্ীেৃলষ্ণ ভফক্ত োভ 

েরে। ফেনু্ত যখন মহাপ্রভু ভক্তলদর দুযঃলখর েো শুনলেন, তাঁর 

মরলম তা গভীরভালে োজে আর ফতফন তাঁলদর হফরনাম অনুশীেন 

েলর থযলত েেলেন। পফেরে নালম োঁধা ফদলয যারা অপরাধ েলর, 

তালদর থোনও ভয না েলর মলনর সুলখ েৃষ্ণৈলনদ্রর েীত্ষ ন েলর 

থযলত উৎসাহ ফদলেন। 

ফতফন থঘারো েলর থদন থয, নেদ্ীপলে ফতফন 

পারমাৰ্েতিে জগলতর আনলনদ ভলর থদলেন, ভক্তলদর েৃপায  

শ্ীেৃষ্ণলে অেশ্যই আনলত পারা যালে, থযলহতু শ্ীেৃষ্ণ প্রফতজ্া 

েলরলছন থয, ফতফন তাঁর ভক্তলদর থোনমলতই ত্যাগ েরলেন না। 

মহাপ্রভু শ্ীচৈতন্যলদে সেে ভলক্তর পালযর ধুলো ফনলতন। 

তারপর ভক্তজলনর থসো সমাপন েলর ফতফন গঙ্গায স্ান সারলতন 

আর তাঁর োফ়িলত ফিলর থযলতন।পরলমশ্বর তাঁর প্রফত খুেই সদয 

ফছলেন। 

শ্ীচৈতন্যলদে এতই ফেনযী ফছলেন থয, ফতফন ফনলজ ভক্তলদর  

জন্য থছােখালো োজও েলর ফদলতন। এে ভক্ত অন্য এে ভলক্তর 

থসো েরলে, এলত ফে েোর আলছ। ফেলসর ফদ্ধা হলে আমালদর 

তালত? োস্তফেেই শ্ীে প্রভুপাদ েেলতন থয, ভক্তলদর আশীে্ষাদ 

েরার ক্মতা আলছ আর যখন প্রেীে অগ্রেী ভক্তলদর এেফে থগাষ্ী 
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এেফরেত হলতন, তখন থোনও ভক্ত প্রৈারোলয্ষ থেরুলে তালে 

আশীে্ষাদ েরোর জন্য ফতফন ঐ সে প্রেীে ভক্তলগাষ্ীলে েেলতন। 

এো আমালদর োলছ থেশ অস্বফস্তের হত, োরে গুরুলদলের 

সমলক্ থেমন েলর আমরা োউলে আশীে্ষাদ জানালত পাফর ফেংো 

থস থক্লরে আমালদর আশীে্ষালদর েী থয মূে্য ময্ষাদা, আমরা েুলঝ 

উেলত পারতাম না। 

তলে শ্ীে প্রভুপাদ ফেলশর েলর েেলতন থয, পরলমশ্বলরর 

থসোরত থয চেষ্ণেজন তারা সেলেই পরলমশ্বলরর ফপ্রযজন। তালদর 

প্রলত্যলেরই আশীে্ষাদ জানাোর সামে্ষ্য রলযলছ এেং শ্ীেৃষ্ণ তাঁর 

ভক্তজলনর অফভোর অেশ্যই শুনলেন।

শ্ীে প্রভুপালদর ফপতৃলদে তাঁর োফ়িলত থয সে চেষ্ণেজন 

আসলতন, তাঁলদর প্রলত্যেলেই তাঁর পুরেসন্তান শ্ীে প্রভুপাদলে 

আশীে্ষাদ জানালত েেলতন। এই েো ‘েীোমৃত’ গ্রলন্থ পফরষ্ার  

ে্যাখ্যা েরা রলযলছ। 

১৯৭৭ নলভম্বলর এেং পলরও শ্ীে প্রভুপাদ ফনলজ আমালে, 

ভফক্তলেদান্ত স্বামী ৈ্যাফরফে ট্াসলের সভাপফতরূলপ, তাঁর হলয থসো 

সমপন্ন েরলত েলেন তাঁর গুরুভ্াতালদর জন্য, এমন ফে যাঁরা  

প্রোলশ্য শ্ীে প্রভুপালদর ফেরূপতা েলরলছন এর আলগ, তাঁলদর 

জন্যও। 
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যফদও েৃষ্ণেৃপাশ্ীমূৰ্ততি শ্ীে ভফক্তফসদ্ধান্ত সরস্বতী োেুলরর  

ভাই শ্ীে েফেতাপ্রসাদ োেুলরর সমপলে্ষ  সঙ্কেোে ৈেফছে,  

শ্ীে প্রভুপাদ তেুও আমালে থসখালন ফগলয তাঁর আশ্মফে থমরামত 

েফরলয ৈুনোম আর রঙ েফরলয ফদলত েলেফছলেন। শ্ীে প্রভুপাদ 

থদফখলযফছলেন ফেভালে চেষ্ণেজলনর থসো েরা উফৈত। 

আসলে আফম শুধুমারে শ্ীে প্রভুপালদর ফনলদ্ষশ পােন েলর 

ৈেতাম। তলে, চেষ্ণেজলন আমার সামান্য থসোয সনু্তষ্ট হলে, থসই 

থসো যোযেভালে সমপন্ন না হলেও, তাঁলদর আশীে্ষাদ থপতাম, 

আর তাঁলদর অচহতুেী েৃপায, অলনে প্রেীে চেষ্ণেজন প্রশংসাও 

জানালতন। 

যফদও ইসেন আর ভফক্তরক্ে শ্ীধর মহারালজর মলধ্য ফেস্তর 

ভুে থোঝােুফঝ ফছে, তেু আফম এ েোও তাঁর অনুগামীলদর োছ 

থেলে শুলনফছোম থয, ফতফন প্রোলশ্য ফেছু প্রশংসাোেী আর  

আশীে্ষাদ জাফনলযফছলেন এই অফেঞ্চন থসেেফের উলদেলশ্য। 

থোনও থোনও সমলয এই সে ভুে থোঝােুফঝর িলে, অন্যান্য 

চেষ্ণেজলনর মফনদরগুফেলত যাওযা আমালদর েন্ধ েলর ফদলত  

হলযফছে, থযলহতু তাঁরা আমালদর দীক্াগুরুর ফেরূপ সমালোৈনা 

েরলতন। ফেনু্ত পলর, শ্ীে প্রভুপালদর আলদলশ, আফম থযলত এেং 

থসোদান েরলত োধ্য হই। সুতরাং, এইভালে আফম গুরু এেং 

চেষ্ণেজন উভলযরই ফেছু অচহতুেী েৃপা অজ্ষ ন েরলত পারতাম। 
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প্রেীে চেষ্ণেজলনর থসো েরলত হয, থসইভালে তাঁলদর 

োছ থেলে শুদ্ধ ভফক্তপূে্ষ আশীে্ষাদ ফভক্া েরাোও যুফক্তযুক্ত। 

ভগেদ্ফক্তর পলে দ্ুত এফগলয থযলত তা আমালদরলে সাহায্য 

েরলত পালর। আফম আশা েফর থয, শ্ীে প্রভুপালদর আলনদােলন, 

শ্ীেৃষ্ণভােনাময আলনদােলন যাঁরা সফক্যভালে ফনলযাফজত  

রলযলছন, থতমফন েত অগ্রেী চেষ্ণেজলনর সাফন্নধ্য োলভর সুলযাগ 

গ্রহে েরলে আমার ফশর্যসমূহ। প্রেীে ভক্তরা আশীে্ষাদ জানালত 

ফদ্ধাগ্রস্ত হলেও ফশর্যসমূহ তাঁলদর থসো দান েরলত পালর আর  

তাঁলদর আশীে্ষাদ ফভক্া েরলত পালর।

তথ্য সূত্র: শ্রীগুরু মুখ পদ্মবাক্য, দ্বিতরীয় সংখ্যা, পৃষ্া: ১১
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