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শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর অনুগামরীরা য�ৌগগক রহস্যময় ক্ষমতায় 

যমাটেই আগ্রহাগবিত নয়। যকানও যকানও যক্ষটরে শ্রীচৈতন্য  

মহাপ্রভু তাঁর ভক্তটের সামটন তাটের পররীক্ষার জন্য য�াগবটের 

গনের্শন তুটে ধরটতন। �গেও গতগন যস-সব যেখাটতন তাটের, তারা 

গকনু্ তাটত অগভোষরী হত না। 

একো কাগহনরী আটে রগসকানট্ের, গতগন গেটেন র্যামান্ে 

পগডিটতর এক গরষ্য। এো ঘটে যরমুনায়, য�খাটন গবখ্যাত ক্ষরীরটৈাররী 

যগাপরীনাথ মগ্েরগে রটয়টে। রগসকানট্ের এই েরীোকথা যকানও 

বইটত য� যেখা আটে, তা আগম যেগখগন, তটব এই ঘেনাগে  

মগ্েটরর স্ানরীয় পগডিটতরা বটে থাটকন। বাস্তগবকই, ওখাটন একো 

গবটরষ যবগে স্তম্ভ রটয়টে এই েরীোর পুণ্যস্মৃগত বহন কটর। 

একবার এক য�াগরীপুরুষ যরমুনা রহরোটত এটস গেটেন 

আর গতগন একো গাটের ডাটে যৈটপ ৈাগরগেটক উট়ে যব়োটতন। 

একো গাটের ডাটে যৈটপ উট়ে যব়োট্েন, এ কথা ভাবটে যবাঝা 

উড়ন্ত য�োগী
শ্রীমৎ জয়পতাকা স্ামরী মহারাটজর  

সঙ্কেন যথটক শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু এবং তাঁর  
ভক্তমডিেরীর েরীোকথা
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�ায় য�, গতগন সাগ্বিক অষ্াঙ্গ য�ৌগগক পদ্ধগত অনুসাটর বাস্তগবকই 

যকানও য�াগরীপুরুষ নন। যেবটেবরীটের পূজার তাগ্রিক পদ্ধগতই গতগন  

মানটতন। ঐ ধরটনর তাগ্রিকটের কাটে ম্রিপূত বমৃক্ষরাখা থাকত । 

এোই গেে আটগকার প্রথা। 

পাশ্াত্য যেটরর ইগতহাটস, আমরা শুটনগে য�, ডাইনরীরা ঝাঁোর 

ওপর যৈটপ উট়ে যব়োত। ভারতবটষ্শ ওরা গাটের ডাটে যৈটপ 

ওট়ে। তাই মটন হয় য�, গিক এই ধরটনর একো তাগ্রিক গবজ্ান ৈার 

যথটক পাঁৈ হাজার বের আটগ সারা পমৃগথবরীটত ৈৈ্শ া করা হত। তটব 

এো এটসগেে আসটে ভারতবষ্শ যথটকই এই য�াগরীো একো গাটের 

ডাটে যৈটপ ৈাগরগেটক উট়ে যব়োগ্েে, আর গ্রাটমর সবাই হতবাক 

হটয় যেখগেে। যোকোর অসাধারণ ক্রী়োটকৌরে যেটক তারা সব 

গবস্টয় স্তগম্ভত হটয় গগটয়গেে। তারা েুটে �ায় রগসকানট্ের কাটে, 

গতগন গেটেন ওটের স্ানরীয় মহন্, তাটের পারমারথথিক গুরুটেব এবং 

পরামর্শোতা। তারা তাঁটক ববষ্ণব বটেও ভােবাসত। ওরা বেে, 

“আপনার একু্ষগণ আসা েরকার এবং একবার যেখুন এই য�াগরীো 

একো গাটের ডাটে যৈটপ করী রকমভাটব ৈারগেটক উট়ে যব়োট্ে। 

োরুণ আশ্�্শ ।” তখন খুব সকাে আর রগসকান্ে তখন োঁত মাজন 

করগেটেন। 

বেটেন, “ও গনটয় ভাববার গকেু যনই। ও যকান ব্যাপারই নয়। 

“না, যস উট়ে যব়োট্ে! 
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“বেগে, এো যকানই ব্যাপার নয়। কমৃ ষ্ণগৈন্া করাোই আসে 

ব্যাপার।” 

“না, না, যকানও েগ়েে়ো যনই, যোকো একো গাটের ডাটে যৈটপ 

গেগব্য উট়ে ৈটেটে!” 

রগসকান্ে ব়ে অগস্র হটয় প়েটেন। গতগন �া গেটয় োঁত মাজন 

করগেটেন, যসই গনম োঁতনো গনটয় তাঁর পাটয়র গনটৈ রাখটেন আর 

তাটত যৈটপ আশ্টমর ৈাগরপাটর তখনই বার কটয়ক উট়ে এটস 

বেটেন, “যতামাটের যতা বেোম, এো যকান ব্যাপারই নয়। যতামাটের 

শুধুমারে কমৃ ষ্ণগৈন্া গনটয়ই থাকটত হটব।” তখন গনমোঁতন যথটক  

যনটম তাই গেটয় োঁত মাজা যসটর যেেটেন। গাঁটয়র মানুষ সবাই 

তাজ্জব হটয় যগে আর তাঁর উপটেরবাণরী হৃেয়ঙ্গম করটত পারে। 

আমাটের মহান আৈা�্শটের মটধ্য অটনটকরই এই সব ক্ষমতা  

গেে। গকনু্ যস-সব তাঁরা কাটজ োগাটতন না, কারণ তাটত মানুষ 

কমৃ ষ্ণভাবনা যথটক গবৈু্যত হটয় য�ত। কমৃ ষ্ণভাবনা যেট়ে তারা করী 

কটর উ়েটত পারটব, তাই গনটয়ই যমটত উিত। ঐ ভাবধারাটতই 

তারা আ্েন্ন হটয় প়েত আর ঐ ভাব গনটয় �গে তাটের মমৃতু্য হত, তা 

হটে যতা পাগখ হটয় গকংবা রহস্যময় উ়েন্ য�াগরী যোগরী হটয়ই আবার 

তাটের জন্ম গনটত হত, এবং তার েটে তাটের পারমারথথিক উন্নগতর 

পটথ অ�থা গবেম্বই ঘেত।
তথ্য সূরে: শ্রীগুরুমুখ পদ্মবাক্য, পমৃষ্া-১০
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