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প্রথম পরিট্ছেদ—যদুবংশ 

প্রথম খচ্ছে আমিো পুরুবোি পুত্র আয়ুি কথো বচলয়োচি। আয়ু যজুচ্ছবথচ্ছদ যচ্ছেি ঘৃত 

মোত্র। চকন্তু ঋচ্ছেদসংচিতোি ১০ম মেচ্ছল চতচন ঐচতিোচসক িোজো। ১০ম মেচ্ছলি ৪৯ 

সূচ্ছেি ঋচষ শবকুণ্ঠ ইন্দ্র। ইন্দ্র বচলচ্ছতচ্ছিন, “আচম গবশচ্ছক আয়ুি বশীভূত কচিয়ো 

চদয়োচি।”  

  

আয়ুি পুত্র নহুষ। নহুচ্ছষি পুত্র যযোচত। এই নহুষ ও যযোচতি নোমও ঋচ্ছেদসংচিতোয় 

আচ্ছি। যযোচতি পোাঁি পুত্র ইচতিোস পুিোচ্ছণ কচথত িইয়োচ্ছি। গজেষ্ঠ যদু, কচনষ্ঠ পুরু। আি 

চতন জচ্ছনি নোম তুবথসু দ্রুিে, অণু। ইিোি মচ্ছধে পুরু, যদু, এবং তুবথসুি নোম 

ঋচ্ছেদসংচিতোয় আচ্ছি ( ১০ম,  ৪৮। ৪৯ সূে)। চকন্তু ইাঁিোিো গয যযোচতি পুত্র বো 

পিস্পচ্ছিি ভোই, এমন কথো ঋচ্ছেদসংচিতোয় নোই। 

  

কচথত আচ্ছি, যযোচতি গজেষ্ঠ িোচি পুত্র তোাঁিোি আেোপোলন নো কিোয় চতচন ঐ িোচি 

পুত্রচ্ছক অচভশপ্ত কচিয়ো, কচনষ্ঠ পুরুচ্ছক িোজেোচভচষে কচ্ছিন। এই পুরুি বংচ্ছশ দুষ্মন্ত, 

ভিত, কুরু এবং অজমীঢ় ইতেোচদ ভূপচতিো জন্মগ্রিণ কচিয়োচিচ্ছলন। দুচ্ছযথোধন যুচধচষ্ঠিোচদ 

গকৌিচ্ছবিো এই পুরুি বংশ। এবং কৃে প্রভৃচত যোদচ্ছবিো যদুি বংশ। অন্ততঃ পুিোচ্ছণ 

ইচতিোচ্ছস সিিোিি ইিোই পোওয়ো যোয় গয, যযোচতপুত্র যদু িইচ্ছত মথুিোবোসী যোদবচদচ্ছ ি 

উৎপচি। 

  

চকন্তু িচিবংচ্ছশ আি এক কথো পোওয়ো যোয়। িচিবংচ্ছশি িচিবংশপচ্ছবথ গয যদুবংশকথন 

আচ্ছি, তোিোচ্ছত যযোচতপুত্র যদুিই বংশকথন। চকন্তু চবেুপচ্ছবথ চভন্ন  প্রকোি আচ্ছি। তথোয় 

আচ্ছি গয, িযথশ্ব নোচ্ছম একজন ইক্ষ্বোকুবংশীয়, অচ্ছযোধেোয় িোজো চিচ্ছলন। চতচন 

মধুবনোচধপচত মধুি কনেো মধুমতীচ্ছক চববোি কচ্ছিন। এই মধুবনই মথুিো। িযথশ্ব অচ্ছযোধেো 

িইচ্ছত গকোন কোিচ্ছণ চবদূচিত িইচ্ছল শ্বশুিবোড়ী আচসয়ো বোস কচ্ছিন। ইাঁিোিই পুত্র যদু। 
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িযথচ্ছশ্বি গলোকোন্তচ্ছি ইচন িোজো িচ্ছয়ন। যদুি পুত্র মোধব, মোধচ্ছবি পুত্র সত্ত্বত, সত্ত্বচ্ছতি পুত্র 

ভীম। মধুি পুত্র লবণচ্ছক িোচ্ছমি ভ্রোতো শত্রুঘ্ন চবচজত কচিয়ো তোাঁিোি িোজে িতগত ত কচিয়ো 

মথুিোন ি চনমথোণ কচ্ছিন। িচিবংচ্ছশ বচ্ছল, িোঘচ্ছবিো মথুিো তেো  কচিয়ো গ চ্ছল, ভীম তোিো 

পুনবথোি অচধকোি কচ্ছিন, এবং এই যদুসম্ভূত বংশই মথুিোবোসী যোদব ণ।  

  

ঋচ্ছেদসংচিতোি দশম মেচ্ছলি ৬২ সূচ্ছে যদু ও তুবথো (তুবথসু) এই দুই জচ্ছনি নোম 

আচ্ছি (১০ ঋক্), চকন্তু তথোয় ইাঁিোচদ চ্ছক দোসজোতীয় িোজো বলো িইয়োচ্ছি। 

  

চকন্তু ঐ মেচ্ছলি ৪৯ সূচ্ছে ইন্দ্র বচলচ্ছতচ্ছিন, “তুবথসু ও যদু এই দুই বেচেচ্ছক আচম 

বলবোন্ বচলয়ো খেোতোপন্ন  কচিয়োচি (৮ ঋক্)”। ঐ সূচ্ছেি ৩ ঋচ্ছক আচ্ছি, “আচম 

দসুেজোচতচ্ছক ‘আযথ’ এই নোম িইচ্ছত বচঞ্চত িোচখয়োচি।”* তচ্ছব দোসজোতীয় িোজোচ্ছক গয 

চতচন খেোতোপন্ন  কচিয়োচিচ্ছলন, ইিোচ্ছত চক বুচিচ্ছত পোিো যোয়? এই যদু আযথ, নো অনোযথ? 

ইিো চিক বুিো গ ল নো। 

  

পুনশ্চ, প্রথম ৩৬ সূচ্ছে ১৮ ঋচ্ছকি অথথ এইরূপ—“অচিি িোিো তুবথসু, যদু ও 

উগ্রচ্ছদবচ্ছক দূি িইচ্ছত আমিো আহ্বোন কচি।” অনোযথ িোজ সম্বচ্ছে আযথ ঋচষি এরূপ উচে 

সম্ভব চক? 

  

যোিো িউক চতন জন যদুি কথো পোই। 

  

(১) যযোচতপুত্র 

  

(২) ইক্ষ্বোকুবংশীয়। 

  

(৩) অনোযথ িোজো। 
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কৃে, গকোন্ যদুি বংচ্ছশ উৎপন্ন  িইয়োচিচ্ছলন, তোিো মীমোংসো কিো দুঘথট। যখন 

তোাঁিোচ্ছদি মথুিোয় চভন্ন  পোই নো, এবং ঐ মথুিো ইক্ষ্বোকুবংশীয়চদচ্ছ ি চনচমথত, তখন এই 

যোদচ্ছবিো ইক্ষ্বোকুবংশীয় নচ্ছি, ইিো গজোি কচিয়ো বলো যোয় নো। 

  

গয যদুবংচ্ছশই কৃে জন্মগ্রিণ করুন, তিংচ্ছশ মধু সত্ত্বত বৃচে, অেক, কুকুি ও গভোজ 

প্রভৃচত িোজ ণ জন্মগ্রিণ কচিয়োচিচ্ছলন। এই বৃচে অেক কুকুি ও গভোজবংশীচ্ছয়িো, 

একচ্ছত্র মথুিোয় বোস কচিচ্ছতন। কৃে বৃচেবংশীয়, কংস ও গদবকী গভোজবংশীয়। কংস ও 

গদবকীি এক চপতোমি। 

  

http://www.bengaliebook.com/


বরিমচন্দ্র চট্টোপোধ্যোয়  । কৃষ্ণচরিত্র (রিতীয় খণ্ড)।         প্রবন্ধ 

 5 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

রিতীয় পরিট্ছেদ—কৃট্ষ্ণি জন্ম 

  

কংচ্ছসি চপতো উগ্রচ্ছসন যোদবচদচ্ছ ি অচধপচত বচলয়ো বচণথত িইয়োচ্ছিন। কৃচ্ছেি চপতো 

বসুচ্ছদব, গদবকীি স্বোমী। 

বসুচ্ছদব গদবকীচ্ছক চববোি কচিয়ো যখন  ৃচ্ছি আচনচ্ছতচিচ্ছলন, তখন কংস প্রীচতপূবথক 

তোাঁিোচ্ছদি িচ্ছথি সোিথে গ্রিণ কচিয়ো, তোাঁিোচদ চ্ছক লইয়ো যোইচ্ছতচিচ্ছলন। এমন সমচ্ছয় 

শদববোণী িইল গয, ঐ গদবকীি অষ্টম ভথজোত পুত্র কংসচ্ছক বধ কচিচ্ছব। তখন আপচ্ছদি 

গশষ কচিবোি জনে কংস গদবকীচ্ছক বধ কচিচ্ছত উদেত িইচ্ছলন। বসুচ্ছদব তোাঁিোচ্ছক শোন্ত 

কচিয়ো অঙ্গীকোি কচিচ্ছলন গয, তোাঁিোচ্ছদি যতগুচল পুত্র িইচ্ছব, চতচন স্বয়ং সকলচ্ছক 

কংসিচ্ছতগত সমপথণ কচিচ্ছবন। ইিোচ্ছত আপোততঃ গদবকীি প্রোণিক্ষ্ো িইল, চকন্তু কংস 

বসুচ্ছদব ও গদবকীচ্ছক অবরুদ্ধ কচিচ্ছলন। এবং তোাঁিোচ্ছদি প্রথম িয় সন্তোন বধ কচিচ্ছলন। 

সপ্তম ভথস্থ সন্তোন  চ্ছভথই চবনষ্ট িইয়োচিল। পুিোচ্ছণ কচথত িইয়োচ্ছি চবেুি আেোনুসোচ্ছি 

গযো চনদ্রো গসই  ভথ আকষথণ কচিয়ো বসুচ্ছদচ্ছবি অনেো পত্নীি  চ্ছভথ স্থোচপত কচিয়োচিচ্ছলন। 

গসই অনেো পত্নী গিোচিণী। মথুিোি অদূচ্ছি, গঘোষপল্লীচ্ছত নন্দ নোচ্ছম গ োপবেবসোয়ীি 

বোস। চতচন বসুচ্ছদচ্ছবি আত্মীয়। গিোচিণীচ্ছক বসুচ্ছদব গসই নচ্ছন্দি  ৃচ্ছি িোচখয়ো চ য়োচিচ্ছলন। 

গসইখোচ্ছন গিোচিণী পুত্রসন্তোন প্রসব কচিচ্ছলন। এই পুত্র, বলিোম। 

গদবকীি অষ্টম  চ্ছভথ শ্রীকৃে আচবভূথত িইচ্ছলন। এবং যথোকোচ্ছল িোচ্ছত্র ভূচমষ্ঠ িইচ্ছলন। 

বসুচ্ছদব তোাঁিোচ্ছক গসই িোচ্ছত্রই নন্দোলচ্ছয় লইয়ো গ চ্ছলন। গসই িোচ্ছত্র নন্দপত্নী যচ্ছশোদো 

একচট কনেো প্রসব কচিয়োচিচ্ছলন। পুিোচ্ছণ কচথত িইয়োচ্ছি গয, ইচন গসই শবেবী শচে 

গযো চনদ্রো। ইচন যচ্ছশোদোচ্ছক মুগ্ধ কচিয়ো িোচখচ্ছলন, ইতেবসচ্ছি বসুচ্ছদব পুত্রচটচ্ছক 

সূচতকো োচ্ছি িোচখয়ো কনেোচটচ্ছক লইয়ো স্বভবচ্ছন আচসচ্ছলন। গসই কনেোচ্ছক চতচন কংসচ্ছক 

আপন কনেো বচলয়ো সমপথণ কচিচ্ছলন। কংস তোাঁিোচ্ছক চবনষ্ট কচিচ্ছত পোচিচ্ছলন নো। 

গযো চনদ্রো আকোশপচ্ছথ িচলয়ো গ চ্ছলন, এবং বচলয়ো গ চ্ছলন গয, কংচ্ছসি চনধনকোিী গকোন 

স্থোচ্ছন জচন্ময়োচ্ছিন। কংস তোিপি ভচ নীচ্ছক কোিোমুে কচিচ্ছলন। কৃে নন্দোলচ্ছয় িচিচ্ছলন। 
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এ সকল অননসচ থক বেোপোি; আমিো পূবথকৃত চনয়মোনুসোচ্ছি তেো  কচিচ্ছত বোধে। তচ্ছব 

ইিোি মচ্ছধে একটু ঐচতিোচসক তত্ত্বও পোওয়ো যোয়। কৃে মথুিোয় যদুবংচ্ছশ, গদবকীি  চ্ছভথ 

বসুচ্ছদচ্ছবি ঔিচ্ছস জন্মগ্রিণ কচিয়োচিচ্ছলন। অচত শশশচ্ছব তোাঁিোচ্ছক তোাঁিোি চপতো নন্দোলচ্ছয় 

িোচখয়ো আচসয়োচিচ্ছলন। নন্দোলচ্ছয়* পুত্রচ্ছক লুকোইয়ো িোখোি জনে তোাঁিোচ্ছক 

কংসনোশচবষচয়ণী শদববোণীি বো কংচ্ছসি প্রোণভচ্ছয়ি আশ্রয় লইচ্ছত িয় নোই। ভো বত 

পুিোচ্ছণ এবং মিোভোিতীয় কৃচ্ছেোচেচ্ছতই আচ্ছি গয, কংস এই সমচ্ছয় অচতশয় দুিোিোিী 

িইয়ো উচিয়োচিল। গস ঔিঙ্গচ্ছজচ্ছবি মত আপনোি চপতো উগ্রচ্ছসনচ্ছক পদিুেত কচিয়ো, 

আপচন িোজেোচধকোি কচিয়োচিল। যোদবচদচ্ছ ি উপি এরূপ পীড়ন আিম্ভ কচিয়োচিল গয, 

অচ্ছনচ্ছক যোদব ভচ্ছয় মথুিো িইচ্ছত পলোয়ন কচিয়ো অনে গদচ্ছশ চ য়ো বোস কচিচ্ছতচিচ্ছলন। 

বসুচ্ছদবও আপনোি অনেো পত্নী গিোচিণীচ্ছক ও তোাঁিোি পুত্রচ্ছক নন্দোলচ্ছয় িোচখয়োচিচ্ছলন। 

এখন কৃেচ্ছকও কংসভচ্ছয় গসই নন্দোলচ্ছয় লুকোইয়ো িোচখচ্ছলন। ইিো সম্ভব এবং ঐচতিোচসক 

বচলয়ো গ্রিণ কিো যোইচ্ছত পোচ্ছি। 

  

————————-  

* কৃেিচিচ্ছত্রি প্রথম সংস্কিচ্ছণ আচম কৃচ্ছেি নন্দোলচ্ছয় বোচ্ছসি কথো অচবশ্বোস 

কচিয়োচিলোম। এবং তোিোি গপোষকতোয় মিোভোিত িইচ্ছত প্রমোণ উদৃ্ধত কচিয়োচিলোম। 

গসই সকল কথো আচম পুনশ্চ উপযুে স্থোচ্ছন উদৃ্ধত কচিব। এক্ষ্চ্ছণ আমোি বেবে গয, 

এক্ষ্চ্ছণ পুনবথোি চবচ্ছশষ চবচ্ছবিনো কচিয়ো গস মত চকয়দংচ্ছশ পচিতেো  কচিয়োচি। আপনোি 

ভ্রোচন্ত স্বীকোি কচিচ্ছত আমোি আপচি নোই–কু্ষ্দ্রবুচদ্ধ বেচেি ভ্রোচন্ত সিিোিিই ঘচটয়ো 

থোচ্ছক। 
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তৃতীয় পরিট্ছেদ—শশশব 

  

কৃচ্ছেি শশশব সম্বচ্ছে কতকগুচল চবচ্ছশষ অননসচ থক কথো পুিোচ্ছণ কচথত িইয়োচ্ছি। 

এচ্ছক এচ্ছক তোিোি পচিিয় চদচ্ছতচি। 

১। পূতনোবধ। পূতনো কংসচ্ছপ্রচিতো িোক্ষ্সী। গস পিমরূপবতীি গবশ ধোিণ কচিয়ো 

নন্দোলচ্ছয় কৃেবধোথথ প্রচ্ছবশ কচিল। তোিোি তগতচ্ছন চবষ চবচ্ছলচপত চিল। গস শ্রীকৃেচ্ছক 

তগতনেপোন কিোইচ্ছত লোচ ল। কৃে তোিোচ্ছক এরূপ চনপীচড়ত কচিয়ো তগতনেপোন কচিচ্ছলন গয, 

পূতনোি প্রোণ বচি থত িইল। গস তখন চনজ রূপ ধোিণ কচিয়ো িয় গরোশ ভূচম বেোচপয়ো 

চনপচতত িইল। 

মিোভোিচ্ছতও চশশুপোলবধ-পবথোধেোচ্ছয় পূতনোবচ্ছধি প্রসঙ্গ আচ্ছি। চশশুপোল, পূতনোচ্ছক 

শকুচন বচলচ্ছতচ্ছিন। শকুচন বচলচ্ছল,  ৃধ্র, িীল এবং শেোমোপক্ষ্ীচ্ছকও বুিোয়। বলবোন্ চশশুি 

একটো কু্ষ্দ্র পক্ষ্ী বধ কিো চবচিত্র নচ্ছি। 

চকন্তু পূতনোি আি একটো অথথ আচ্ছি। আমিো যোিোচ্ছক “গপাঁচ্ছিোয় পোওয়ো” বচল, 

সূচতকো োিস্থ চশশুি গসই গিোচ্ছ ি নোম পূতনো। সকচ্ছলই জোচ্ছন গয, চশশু বচ্ছলি সচিত 

তগতনেপোন কচিচ্ছত পোচিচ্ছল এ গিো  আি থোচ্ছক নো। গবোধ িয়, ইিোই পূতনোবধ। 

২। শকটচবপযথয়। যচ্ছশোদো, কৃেচ্ছক একখোনো শকচ্ছটি নীচ্ছি শুয়োইয়ো িোচখয়োচিচ্ছলন। 

কৃচ্ছেি পদোঘোচ্ছত শকট উল্টোইয়ো পচড়য়োচিল। ঋচ্ছেদসংচিতোয় ইন্দ্রকৃত াষোি 

শকটভঞ্জচ্ছনি একটো কথো আচ্ছি। এই কৃেকৃত শকটভঞ্জন, গস প্রোিীন রূপচ্ছকি নূতন 

সংস্কোিমোত্র িইচ্ছত পোচ্ছি। অচ্ছনকগুচল শবচদক উপোখেোন কৃেলীলোন্ত থত িইয়োচ্ছি, এমন 

চবচ্ছবিনো কচিবোি কোিণ আচ্ছি। 

৩। তোিোি পি মোতৃচ্ছরোচ্ছড় কৃচ্ছেি চবশ্বম্ভিমূচতথধোিণ, এবং স্বীয় বেোচদতোনন-মচ্ছধে 

যচ্ছশোদোচ্ছক চবশ্বরূপ গদখোন। এটো প্রথম ভো বচ্ছত গদচখচ্ছত পোই। ভো বতকোচ্ছিিই িচিত 

উপনেোস গবোধ িয়। 
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৪। তৃণোবতথ। তৃণোবতথ নোচ্ছম অসুি কৃেচ্ছক একদো আকোশমোচ্ছ থ তুচলয়ো লইয়ো 

চ য়োচিল। ইিোি গযরূপ বণথনো গদখো যোয়, তোিোচ্ছত গবোধ িয়, ইিো িরবোয়ু মোত্র। িরবোয়ুি 

রূপ ধচিয়োই অসূি আচসয়োচিল, ভো বচ্ছত এইরূপ কচথত িইয়োচ্ছি। এই উপোখেোনও প্রথম 

ভো বচ্ছতই গদচখচ্ছত পোই। সুতিোং ইিোও অচ্ছমৌচলক সচ্ছন্দি নোই। িরবোয়ুচ্ছত গিচ্ছল তুচলয়ো 

গেলোও চবচিত্র নচ্ছি। 

৫। কৃে একদো মৃচিকো গভোজন কচিয়োচিচ্ছলন। কৃে গস কথো অস্বীকোি কিোয়, 

যচ্ছশোদো তোাঁিোি মুচ্ছখি চভতি গদচখচ্ছত িোচিচ্ছলন। কৃে িোাঁ কচিয়ো বদনমচ্ছধে চবশ্বব্রহ্মোে 

গদখোইচ্ছলন। এচটও গকবল ভো বতীয় উপনেোস। 

৬। ভো বতকোি আিও বচ্ছলন, কৃে িোাঁচটয়ো গবড়োইচ্ছত চশচখচ্ছল চতচন গ োপীচদচ্ছ ি 

 ৃচ্ছি অতেন্ত গদৌিোত্মে কচিচ্ছতন। অনেোনে গদৌিোত্মেমচ্ছধে, ননী মোখন িুচি কচিয়ো খোইচ্ছতন। 

চবেুপুিোচ্ছণও এ কথো নোই; মিোভোিচ্ছতও নোই। 

িচিবংচ্ছশ ননী মোখন িুচিি কথো প্রসঙ্গরচ্ছম আচ্ছি। ভো বচ্ছতই ইিোি বোড়োবোচড়। গয 

চশশুি ধমথোধমথেোন জচন্মবোি সময় িয় নোই, গস খোদে িুচি কচিচ্ছল গকোন গদোষ িইল নো। 

যচদ বল গয, কৃেচ্ছক গতোমিো ঈশ্বিোবতোি বল; তোাঁিোি গকোন বয়চ্ছসই েোচ্ছনি অভোব 

থোচকচ্ছত পোচ্ছি নো। তোিোি উিচ্ছি কৃচ্ছেোপোসচ্ছকিো বচলচ্ছত পোচ্ছিন গয, ঈশ্বচ্ছিি িুচি নোই। 

জ তই যোাঁিোি—সব ঘৃত নবনীত মোখন যোাঁিোি সৃষ্ট—চতচন কোি ধন লইয়ো গিোি িইচ্ছলন? 

সবই ত তোাঁিোি। আি যচদ বল, চতচন মোনবধমথোবলম্বী-মোনবধচ্ছমথ িুচি অবশে পোপ, তোিোি 

উিি এই গয, মোনবধমথোবলম্বী চশশুি পোপ নোই, গকন নো, চশশুি ধমথোধমথ েোন নোই। চকন্তু 

এ সকল চবিোচ্ছি আমোচ্ছদি গকোন প্রচ্ছয়োজনই নোই—গকন নো, কথোটোই অমূলক। যচদ 

গমৌচলক কথো িয়, তচ্ছব ভো বতকোি, এ কথো গয ভোচ্ছব বচলয়োচ্ছিন, তোিো বড় মচ্ছনোিি। 

ভো বতকোি বচলয়োচ্ছিন গয, ননী মোখন ভ বোন্ চনচ্ছজি জনে বড় িুচি কচিচ্ছতন নো; 

বোনিচদ চ্ছক খোওয়োইচ্ছত নো পোইচ্ছল শুইয়ো পচড়য়ো কোাঁচদচ্ছতন। ভো বতোি বচলচ্ছত পোচ্ছিন 

গয, কৃে সবথভূচ্ছত সমদশথী; গ োপীিো যচ্ছথষ্ট ক্ষ্ীি নবনীত খোয়,—বোনচ্ছিিো পোয় নো, এজনে 

গ োপীচদচ্ছ ি লইয়ো বোনিচদ চ্ছক গদন। চতচন সবথভূচ্ছতি ঈশ্বি, গ োপী ও বোনি তোাঁিোি 

চনকট ননী মোখচ্ছনি তুলেোচধকোিী। 
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এই চশশু সবথজচ্ছনি জনে সহৃদয়তোপিবশ, সবথজচ্ছনি দুঃখচ্ছমোিচ্ছন উদুেে। 

চতযথকজোচত বোনিচদচ্ছ ি জনে তোাঁিোি কোতিতোি ভো বতকোি এই পচিিয় চদয়োচ্ছিন। আি 

একচট দুঃচখনী েলচবচ্ছরত্রীি কথো বচলয়োচ্ছিন। কৃচ্ছেি চনকট গস েল লইয়ো আচসচ্ছল 

কৃে অঞ্জচল ভচিয়ো তোিোচ্ছক িত্ন চদচ্ছলন। কথোগুচলি ভো বত বেতীত প্রমোণ চকিু নোই; 

চকন্তু আমিো পচ্ছি গদচখব, পিচিতই কৃচ্ছেি জীবচ্ছনি ব্রত। 

৭। যমলোজুথনভঙ্গ। একদো কৃে বড় “দুিন্তপনো” কচিয়োচিচ্ছলন বচলয়ো, যচ্ছশোদো 

তোাঁিোি গপচ্ছট দচড় বোাঁচধয়ো, একটো উদূখচ্ছল বোাঁচধয়ো িোচখচ্ছলন। কৃে উদূখল টোচনয়ো লইয়ো 

িচলচ্ছলন। যমলোজুথন নোচ্ছম দুইটো  োি চিল। কৃে তোিোি মধে চদয়ো িচলচ্ছলন। উদূখল, 

 োচ্ছিি মুচ্ছল বোচধয়ো গ ল। কৃে তথোচপ িচলচ্ছলন।  োি দুইটো ভোচঙ্গয়ো গ ল। 

এ কথো চবেুপুিোচ্ছণ এবং মিোভোিচ্ছতি চশশুপোচ্ছলি চতিস্কোিবোকে আচ্ছি। চকন্তু 

বেোপোিটো চক? অজুথন বচ্ছল কুিচি  োিচ্ছক; যমলোজুথন অচ্ছথথ গজোড়ো কুিচি  োি। কুিচি  োি 

সিিোিি বড় িয় নো, এবং অচ্ছনক  োি গিোট গদখো যোয়। যচদ িোিো োি িয়, তোিো িইচ্ছল 

বলবোন্ চশশুি বচ্ছল ঐরূপ অবস্থোয় তোিো ভোচঙ্গয়ো যোইচ্ছত পোচ্ছি। 

চকন্তু ভো বতকোি পূবথপ্রিচলত কথোি উপি, অচতিঞ্জন গিষ্টো কচিচ্ছত ত্রুচট কচ্ছিন 

নোই।  োি দুইচট কুচ্ছবিপুত্র; শোপচনবেন  োি িইয়োচিল, কৃেস্পচ্ছশথ মুে িইয়ো স্বধোচ্ছম 

 মন কচিল। কৃেচ্ছক বেন কচিবোি কোচ্ছল গ োকুচ্ছল যত দচড় চিল, সব গযোড়ো চদয়োও 

কচি গিচ্ছলি গপট বোাঁধো গ ল নো। গশচ্ছষ কৃে দয়ো কচিয়ো বোাঁধো চদচ্ছলন। 

চবেুি একচট নোম দোচ্ছমোদি। বচিচিচন্দ্রয়চনগ্রিচ্ছক দম বচ্ছল। উদ্ উপি, ঋ  মচ্ছন, 

এজনে উদি অচ্ছথথ উৎকৃষ্ট  চত। দচ্ছমি িোিো চযচন উচ্চস্থোন পোইয়োচ্ছিন, চতচনই দোচ্ছমোদি। 

গবচ্ছদ আচ্ছি, চবেু তপসেো কচিয়ো চবেুত্ব লোভ কচিয়োচ্ছিন, নচিচ্ছল চতচন ইচ্ছন্দ্রি কচনষ্ঠ 

মোত্র। শঙ্কিোিোযথ দোচ্ছমোদি শচ্ছেি অথথ গ্রিণ কচিয়োচ্ছিন। চতচন বচ্ছলন, “দমোচদসোধচ্ছনন 

উদিো উৎকৃষ্টো  চতযথো তয়ো  মেত ইচত দোচ্ছমোদিঃ।” মিোভোিচ্ছতও আচ্ছি, “দমোদ্দোচ্ছমোদিং 

চবদুঃ।” 
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চকন্তু দোমন্ শচ্ছে গ োরুি দচড়ও বুিোয়। যোিোি উদি গ োরুি দচড়চ্ছত বোাঁধো িইয়োচিল, 

গসও দোচ্ছমোদি। গ োরুি দচড়ি কথোটো উচিবোি আচ্ছ  দোচ্ছমোদি নোমটো প্রিচলত চিল। 

নোমচট পোইয়ো ভো বতকোি দচড় বোাঁধোি উপনেোসচট  চড়য়োচ্ছিন, এই গবোধ িয় নো চক? 

এক্ষ্চ্ছণ নন্দোচদ গ োপ ণ পূবথবোসস্থোন পচিতেো  কচিয়ো বৃন্দোবচ্ছন িচলচ্ছলন। কৃে 

নোনোচবধ চবপচ্ছদ পচড়য়োচিচ্ছলন, এইরূপ চবচ্ছবিনো কচিয়োই তোাঁিোিো বৃন্দোবন গ চ্ছলন, 

এইরূপ পুিোচ্ছণ চলচখত আচ্ছি। বৃন্দোবন অচধকতি সুচ্ছখি স্থোন, এ জনেও িইচ্ছত পোচ্ছি। 

িচিবংচ্ছশ পোওয়ো যোয়, এই সময় গঘোষচনবোচ্ছস বড় বৃচ্ছকি ভয় িইয়োচিল। গ োচ্ছপিো তোই 

গসই স্থোন তেো  কচিয়ো গ ল। 
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চতুথথ পরিট্ছেদ—শকট্শোি লীলো 

  

এই বৃন্দোবন কোবেজ চ্ছত অতুলে সৃচষ্ট। িচিৎপুষ্পচ্ছশোচভত পুচলনশোচলনী কলনোচদনী 

কোচলন্দীকূচ্ছল গকোচকল-ময়ূি-ধ্বচনত-কুঞ্জবনপচিপূণথো, গ োপবোলক চ্ছণি শৃঙ্গচ্ছবণুি মধুি 

িচ্ছব শেময়ী, অসংখেকুসুমোচ্ছমোদসুবোচসতো, নোনোভিণভূচষতো, চবশোলোয়তচ্ছলোিনো 

ব্রজসুন্দিী ণসমলঙ্কৃতো বৃন্দোবনস্থলী, স্মৃচতমোত্র হৃদয় উৎেুল্ল িয়। চকন্তু কোবেিস 

আস্বোদন জনে কোলচবলম্ব কচিবোি আমোচ্ছদি সময় নোই। আমিো আিও গুরুতি তচ্ছত্ত্বি 

অচ্ছেষচ্ছণ চনযুে। 

ভো বতকোি বচ্ছলন, বৃন্দোবচ্ছন আসোি পি কৃে রমশঃ চতনচট অসূি বধ কচিচ্ছলন,—

(১) বৎসোসুি, (২) বকোসুি, (৩) অঘোসুি। প্রথমচট বৎসরূপী, চিতীয়চট পচক্ষ্রূপী, 

তৃতীয়চট সপথরূপী। বলবোন্ বোলক, ঐ সকল জন্তু গ োপোল চ্ছণি অচনষ্টকোিী িইচ্ছল, 

তোিোচদ চ্ছক বধ কিো চবচিত্র নচ্ছি। চকন্তু ইিোি একচটিও কথো চবেুপুিোচ্ছণ বো মিোভোিচ্ছত, 

এমন চক, িচিবংচ্ছশও পোওয়ো যোয় নো। সুতিোং অচ্ছমৌচলক বচলয়ো চতনচট অসুচ্ছিি কথোই 

আমোচ্ছদি পচিতেোজে। 

এই বৎসোসুি, বকোসুি এবং অঘোসুিবচ্ছধোপোখেোন মচ্ছধে গসরূপ তত্ত্ব খুাঁচজচ্ছল নো 

পোওয়ো যোয়, এমত নচ্ছি। বদ্ ধোতু িইচ্ছত বৎস; বন্ ক্ ধোতু িইচ্ছত বক, এবং অঘ্ ধোতু 

িইচ্ছত অঘ। বদ ধোতু প্রকোচ্ছশ, বন্ ক্ গকৌচটচ্ছলে, এবং অঘ্ পোচ্ছপ। যোিোিো প্রকোশেবোদী বো 

চনন্দক, তোিোিো বৎস, কুচটল শত্রুপক্ষ্ বক, পোপীিো অঘ। কৃে অপ্রোপ্তনকচ্ছশোচ্ছিই এই 

চত্রচবধ শত্রু-পিোতগত কচিচ্ছলন। যজুচ্ছবথচ্ছদি মোধেচন্দনী শোখোি একোদশ অধেোচ্ছয় 

অচিিয়নমচ্ছেি ৮০ কচেকোয় গয মে, তোিোচ্ছত এইরূপ শত্রুচদচ্ছ ি চনপোতচ্ছনি প্রোথথনো 

গদখো যোয়। মেচট এই;— 

“গি অচ্ছি! যোিোিো আমোচ্ছদি অিোচত, যোিোিো গিষী, যোিোিো চনন্দক এবং যোিোিো 

চজঘোংসু, এই িোচি প্রকোি শত্রুচ্ছকই ভস্মসোৎ কি।”[ 1 ]  
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এই মচ্ছেি গবচশি ভো  অিোচত অথথোৎ যোিোিো ধন গদয় নো (ভোষোয় জুয়োচ্ছিোি), 

তোিোচ্ছদি চনপোচ্ছতিও কথো আচ্ছি। চকন্তু ভো বতকোি এই রূপক িিনোকোচ্ছল এই মেচট গয 

স্মিণ কচিয়োচিচ্ছলন, এমত গবোধ িয়। অথবো ইিো বচলচ্ছলই যচ্ছথষ্ট িয় গয, ঐ রূপচ্ছকি 

মূল ঐ মচ্ছে আচ্ছি। 

তোি পি ভো বচ্ছত আচ্ছি গয, ব্রহ্মো, কৃেচ্ছক পিীক্ষ্ো কচিবোি জনে একদো মোয়োি িোিো 

সমতগত গ োপোল ও গ োবৎস ণচ্ছক িিণ কচিচ্ছলন। কৃে আি এক গসট্ িোখোল ও গ োবৎচ্ছসি 

সৃচষ্ট কচিয়ো পূবথবৎ চবিোি কচিচ্ছত লোচ চ্ছলন। কথোটোি তোৎপযথ এই গয, ব্রহ্মোও কৃচ্ছেি 

মচিমো বুচিচ্ছত অক্ষ্ম। তোি পি একচদন, কৃে দোবোনচ্ছলি আগুন সকলই পোন কচিচ্ছলন। 

শশবচদচ্ছ ি নীলকচ্ছণ্ঠি চবষপোচ্ছনি উপনেোস আচ্ছি। শবেবিূড়োমচণ তোাঁিোি উিচ্ছি কৃচ্ছেি 

অচিপোচ্ছনি কথো বচলচ্ছলন। 

এই চবখেোত কোচলয়দমচ্ছনি কথো বচলবোি স্থোন। কোচলয়দমচ্ছনি কথোপ্রসঙ্গমোত্র 

মিোভোিচ্ছত নোই। িচিবংচ্ছশ ও চবেুপুিোচ্ছণ আচ্ছি। ভো বচ্ছত চবচশষ্টরূচ্ছপ স্প্রসসোচিত 

িইয়োচ্ছি। এই উপনেোসমোত্র—অননসচ থকতোয় পচিপূণথ। গকবল উপনেোস নচ্ছি—রূপক। 

রূপকও অচত মচ্ছনোিি। 

উপনেোসচট এই। যমুনোি এক হ্রচ্ছদ বো আবচ্ছতথ কোচলয় নোচ্ছম এক চবষধি সপথ 

সপচিবোচ্ছি বোস কচিত। তোিোি বহু েণো। চবেুপুিোচ্ছণি মচ্ছত চতনচট,[2] িচিবংচ্ছশি মচ্ছত 

পোাঁিচট, ভো বচ্ছত সিস্র। তোিোি অচ্ছনক স্ত্রী পুত্র গপৌত্র চিল। তোিোচদচ্ছ ি চবচ্ছষ গসই 

আবচ্ছতথি জল এমন চবষময় িইয়ো উচিয়োচিল গয, তজ্জনে চনকচ্ছট গকি চতচষ্ঠচ্ছত পোচিত 

নো। অচ্ছনক ব্রজবোলক ও গ োবৎস গসই জল পোন কচিয়ো প্রোণ িোিোইত। গসই চবচ্ছষি 

জ্বোলোয়, তীচ্ছি গকোন তৃণলতো বৃক্ষ্োচদও বোাঁচিত নো। পচক্ষ্ ণও গসই আবচ্ছতথি উপি চদয়ো 

উচড়য়ো গ চ্ছল চবচ্ছষ জজথচিত িইয়ো জলমচ্ছধে পচতত িইত। এই মিোসচ্ছপথি দমন কচিযো 

বৃন্দোবনস্থ জীব চ্ছণি িক্ষ্োচবধোন, শ্রীকৃচ্ছেি অচভচ্ছপ্রত িইল। চতচন উল্লম্ফনপূবথক হ্রদমচ্ছধে 

চনপচতত িইচ্ছলন। কোচলয় তোাঁিোচ্ছক আরমণ কচিল। তোিোি েণোি উপি আচ্ছিোিণ কচিয়ো 

বংশীধি গ োপবোলক নৃতে কচিচ্ছত লোচ চ্ছলন। ভুজঙ্গ গসই নৃচ্ছতে চনপীচড়ত িইয়ো 

রুচধিবমনপূবথক মুমূষুথ িইল। 
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তখন তোিোি বচনতো ণ কৃেচ্ছক মনুষেভোষোয় তগতব কচিচ্ছত লোচ ল। ভো বতকোি 

তোিোচদচ্ছ ি মুচ্ছখ গয তগতব বসোইয়োচ্ছিন, তোিো পোি কচিয়ো ভুজঙ্গমোঙ্গনো ণচ্ছক দশথনশোচ্ছস্ত্র 

সুপচেতো বচলয়ো গবোধ িয়। চবেুপুিোচ্ছণ তোিোচদচ্ছ ি মুখচন থত তগতব বড় মধুি; পচড়য়ো গবোধ 

িয়, মনুষেপত্নী ণচ্ছক গকি  িচ্ছলোদ্গোচিণী মচ্ছন কচ্ছিন করুন, নো পত্নী ণ সুধোবচষথণী 

বচ্ছট। গশচ্ছষ কোচলয় চনচ্ছজও কৃেস্তুচত আিম্ভ কচিল। শ্রীকৃে সন্তুষ্ট িইয়ো কোচলয়চ্ছক 

পচিতেো  কচিয়ো যমুনো পচিতেো পূবথক সমুচ্ছদ্র চ য়ো বোস কচিচ্ছত তোিোচ্ছক আচ্ছদশ 

কচিচ্ছলন। কোচলয় সপচিবোচ্ছি পলোইল। যমুনো প্রসন্ন সচললো িইচ্ছলন। 

এই গ ল উপনেোস। ইিোি চভতি গয রূপক আচ্ছি, তোিো এই। এই কলবোচিনী 

কৃেসচললো কোচলন্দী অেকোিময়ী গঘোিনোচদনী কোলচ্ছস্রোতস্বতী। ইিোি অচত ভয়ঙ্কি আবতথ 

আচ্ছি। আমিো গয সকলচ্ছক দুঃসময় বো চবপৎকোল মচ্ছন কচি, তোিোই কোলচ্ছস্রোচ্ছতি আবতথ। 

অচত ভীষণ চবষময় মনুষেশত্রু সকল এখোচ্ছন লুক্কোচয়ত ভোচ্ছব বোস কচ্ছি। ভুজচ্ছঙ্গি নেোয় 

তোিোচ্ছদি চনভৃত বোস, ভুজচ্ছঙ্গি নেোয় তোিোচ্ছদি কুচটল  চত, এবং ভুজচ্ছঙ্গি নেোয় অচ্ছমোঘ 

চবষ। আচধচ্ছভৌচতক, আধেোচত্মক, এবং আচধনদচবক, এই চত্রচবধচবচ্ছশচ্ছষ এই ভুজচ্ছঙ্গি চতন 

েণো। আি যচদ মচ্ছন কিো যোয় গয, আমোচ্ছদি ইচন্দ্রয়িচতই সকল অনচ্ছথথি মূল, তোিো 

িইচ্ছল, পচ্ছঞ্চচন্দ্রয়চ্ছভচ্ছদ ইিোি পোাঁিচট েণো, এবং আমোচ্ছদি অমঙ্গচ্ছলি অসংখে কোিণ 

আচ্ছি, ইিো ভোচবচ্ছল, ইিোি সিস্র েণো। আমিো গঘোি চবপদোবচ্ছতথ এই ভুজঙ্গচ্ছমি বশীভূত 

িইচ্ছল জ দীশ্বচ্ছিি পোদপদ্ম বেতীত, আমোচ্ছদি উদ্ধোচ্ছিি উপোয়োন্তি নোই। কৃপোপিবশ 

িইচ্ছল চতচন এই চবষধিচ্ছক পদদচলত কচিয়ো মচ্ছনোিি মূচতথচবকোশপূবথক অভয়বংশী বোদন 

কচ্ছিন, শুচনচ্ছত পোইচ্ছল জীব আশোচেত িইয়ো সুচ্ছখ সংসোিযোত্রো চনবথোি কচ্ছি। কিোলনোচদচন 

কোলতিচঙ্গণী প্রসন্ন সচললো িয়। এই কৃেসচললো ভীমনোচদনী কোলচ্ছস্রোতস্বতীি আবতথমচ্ছধে 

অমঙ্গলভুজঙ্গচ্ছমি মতগতকোরূঢ় এই অভয়বংশীধি মূচতথ, পুিোণকোচ্ছিি অপূবথ সৃচষ্ট! গয  চড়য়ো 

পূজো কচিচ্ছব গক তোিোচ্ছক গপৌিচলক বচলয়ো উপিোস কচিচ্ছত সোিস কচিচ্ছব? 

আমিো গধনুকোসুি ( দথভ) এবং প্রলম্বোসুচ্ছিি বধবৃিোন্ত চকিু বচলব নো, গকন নো, উিো 

বলিোমকৃত—কৃেকৃত নচ্ছি। বস্ত্রিিণ সম্বচ্ছে যোিো বেবে, তোিো আমিো অনে পচিচ্ছেচ্ছদ 

বচলব, এখন গকবল চ চিযেবৃিোন্ত বচলয়ো এ পচিচ্ছেচ্ছদি উপসংিোি কচিব। 
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বৃন্দোবচ্ছন গ োবধথন নোচ্ছম এক পবথত চিল, এখনও আচ্ছি। গ োাঁসোই িোকুচ্ছিিো এক্ষ্চ্ছণ 

গযখোচ্ছন বৃন্দোবন স্থোচপত কচিয়োচ্ছিন, গস এক গদচ্ছশ, আি চ চিচ্ছ োবধথন আি এক গদচ্ছশ। 

চকন্তু পুিোণোচদচ্ছত পচড়, উিো বৃন্দোবচ্ছনি সীমোন্তচস্থত। ঐ পবথত এক্ষ্চ্ছণ গয ভোচ্ছব আচ্ছি, 

তোিো গদচখয়ো গবোধ িয় গয উিো গকোন কোচ্ছল, গকোন প্রোকৃচতক চবপ্লচ্ছব উৎচক্ষ্প্ত িইয়ো 

পুনঃস্থোচপত িইয়োচিল। গবোধ িয়, অচ্ছনক সিস্র বৎসি ঐ কু্ষ্দ্র পবথত ঐ অবস্থোচ্ছতই আচ্ছি, 

এবং ইিোি উপি সংস্থোচপত িইয়ো উপনেোস িচিত িইয়োচ্ছি গয, শ্রীকৃে ঐ চ চি তুচলয়ো 

সপ্তোি ধোিণ কচিয়ো পুনবথোি সংস্থোচপত কচিয়োচিচ্ছলন। 

উপনেোসটো এই। বষথোচ্ছন্ত নন্দোচদ গ োপ ণ বৎসি বৎসি একটো ইন্দ্রযে কচিচ্ছতন। 

তোিোি আচ্ছয়োজন িইচ্ছতচিল। গদচখয়ো কৃে চজেোসো কচিচ্ছলন গয, গকন ইিো িইচ্ছতচ্ছি? 

তোিোচ্ছত নন্দ বচলচ্ছলন, ইন্দ্র বৃচষ্ট কচ্ছিন, বৃচষ্টচ্ছত শসে জচ্ছন্ম, শসে খোইয়ো আমিো ও 

গ োপ ণ জীবনধোিণ কচি, এবং গ োসকল দুগ্ধবতী িয়। অতএব ইচ্ছন্দ্রি পূজো কিো কতথবে। 

কৃে বচলচ্ছলন, আমিো কৃষী নচি।  োভী ণই আমোচ্ছদি অবলম্বন, অতএব  োভী চ্ছণি 

পূজো, অথথোৎ তোিোচদ চ্ছক উিম গভোজন কিোনই আমোচ্ছদি চবচ্ছধয়। আি আমিো এই চ চিি 

আচশ্রত, ইিোি পূজো করুন। ব্রোহ্মণ ও কু্ষ্ধোতথ ণচ্ছক উিমরূচ্ছপ গভোজন কিোন। তোিোই 

িইল। অচ্ছনক দীনদচিদ্র কু্ষ্ধোতথ এবং ব্রোহ্মণ ণ (তোাঁিোিো দচিচ্ছদ্রি মচ্ছধে) গভোজন 

কচিচ্ছলন।  োভী ণ খুব খোইল। গ োবধথনও মূচতথমোন্ িইয়ো িোচশ িোচশ অন্ন বেঞ্জন খোইচ্ছলন। 

কচথত িইয়োচ্ছি গয, কৃে চনচ্ছজই এই মূচতথমোন্ চ চি সোচজয়ো খোইয়োচিচ্ছলন। 

ইন্দ্রযে িইল নো। এখন পোিক জোচনচ্ছত পোচ্ছিন গয, আমোচদচ্ছ ি পুিোচ্ছণচতিোচ্ছসোে 

গদবতো ও ব্রোহ্মণ সকল ভোিী বদ্ িো ী। ইন্দ্র বড় িো  কচিচ্ছলন। গমঘ ণচ্ছক আেো চদচ্ছলন, 

বৃচষ্ট কচিয়ো বৃন্দোবন ভোসোইয়ো দোও। গমঘসকল তোিোই কচিল। বৃন্দোবন ভোচসয়ো যোয়। 

গ োবৎস ও ব্রজবোচস চ্ছণি দুঃচ্ছখি আি সীমো িচিল নো। তখন শ্রীকৃে গ োবধথন উপোচড়য়ো 

বৃন্দোবচ্ছনি উপি ধচিচ্ছলন। সপ্তোি বৃচষ্ট িইল, সপ্তোি চতচন পবথত এক িোচ্ছত তুচলয়ো ধচিয়ো 

িোচখচ্ছলন। বৃন্দোবন িক্ষ্ো পোইল। ইন্দ্র িোি মোচনয়ো, কৃচ্ছেি সচ্ছঙ্গ সম্বে ও সচে স্থোপন 

কচিচ্ছলন। 

http://www.bengaliebook.com/


বরিমচন্দ্র চট্টোপোধ্যোয়  । কৃষ্ণচরিত্র (রিতীয় খণ্ড)।         প্রবন্ধ 

 15 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

মিোভোিচ্ছত চশশুপোলবোচ্ছকে এই চ চিযচ্ছেি চকচঞ্চৎ প্রসঙ্গ আচ্ছি। চশশুপোল বচলচ্ছতচ্ছি 

গয, কৃে গয বল্মীকতুলে গ োবধথন ধোিণ কচিয়োচিল, তোই চক একটো চবচিত্র কথো? কৃচ্ছেি 

প্রভূত অন্ন বেঞ্জনচ্ছভোজন সম্বচ্ছেও একটু বেঙ্গ আচ্ছি। এই পযথন্ত। চকন্তু গ োবধথন আচজও 

চবদেমোন,—বল্মীক নয়, পবথত বচ্ছট। কৃে চক এই পবথত সোত চদন এক িোচ্ছত ধচিয়ো 

িোচখয়োচিচ্ছলন? যোাঁিোিো তোাঁিোচ্ছক ঈশ্বিোবতোি বচ্ছলন, তোাঁিোিো বচলচ্ছত পোচ্ছিন ঈশ্বচ্ছিি 

অসোধে চক? স্বীকোি কচি—চকন্তু গসই সচ্ছঙ্গ চজেোসোও কচি, ঈশ্বিোবতোচ্ছিি পবথতধোিচ্ছণি 

প্রচ্ছয়োজন চক? যোাঁিোি ইেো বেতীত গমঘ এক গেোাঁটোও বৃচষ্ট কচিচ্ছত সমথথ িয় নো, সোত চদন 

পোিোড় ধচিয়ো বৃচষ্ট িইচ্ছত বৃন্দোবন িক্ষ্ো কচিবোি তোাঁিোি প্রচ্ছয়োজন চক? যোাঁিোি ইেোমোচ্ছত্র 

সমতগত গমঘ চবদূচিত, বৃচষ্ট উপশোন্ত, এবং আকোশ চনমথল িইচ্ছত পোচিত, তোাঁিোি পবথত 

তুচলয়ো ধচিয়ো সোত চদন খোড়ো থোচকবোি প্রচ্ছয়োজন চক? 

ইিোি উিচ্ছি গকি বচলচ্ছত পোচ্ছিন, ইিো ভ বোচ্ছনি লীলো। ইেমচ্ছয়ি ইেো, আমিো 

কু্ষ্দ্র বুচদ্ধচ্ছত বুচিব চক? ইিোও সতে, চকন্তু আচ্ছ  বুচিব গয, ইচন ভ বোন্, তোিোি পি 

চ চিধোিণ তোাঁিোি ইেোচবতগতোচিত লীলো বচলয়ো স্বীকোি কচিব। এখন, ইচন ভ বোন্ ইিো 

বুচিব চক প্রকোচ্ছি? ইাঁিোি কোযথ গদচখয়ো। গয কোচ্ছযথি অচভপ্রোয় বো সুসঙ্গচত বুচিচ্ছত পোচিলোম 

নো, গসই কোচ্ছযথি কতথো ঈশ্বি, এরূপ চসদ্ধোন্ত কচিচ্ছত পোিো যোয় চক? নো বুচিয়ো গকোন 

চসদ্ধোচ্ছন্ত উপচস্থত িওয়ো যোয় চক? যচদ তোিো নো যোয়, তচ্ছব অননসচ থক পচিতেোচ্ছ ি গয 

চনয়ম আমিো সংস্থোপন কচিয়োচি, তোিোিই অনুবতথী িইয়ো এই চ চিধোিণবৃিোন্তও 

উপনেোসমচ্ছধে  ণনো কিোই চবচ্ছধয়। তচ্ছব এতটুকু সতে থোচকচ্ছত পোচ্ছি গয, কৃে 

গ োপ ণচ্ছক ইন্দ্রযে িইচ্ছত চবিত কচিয়ো চ চিযচ্ছে প্রবৃি কচিয়োচিচ্ছলন। তোি পি বোচক 

অননসচ থক বেোপোিটো গ োবধথচ্ছনি উৎখোত ও পুনঃস্থোচপত অবস্থো অনুসোচ্ছি  চিত িইয়োচ্ছি। 

এরূপ কোচ্ছযথি একটো চন ূঢ় তোৎপযথও গদখো যোয়। গযমন বুচিয়োচি, গতমনই 

বুিোইচ্ছতচি। 

এই জ চ্ছতি একই ঈশ্বি। ঈশ্বি চভন্ন  গদবতো নোই। ইন্দ্র বচলয়ো গকোন গদবতো নোই। 

ইন্দ্ ধোতু বষথচ্ছণ, তোিোি পি িক্ প্রতেয় কচিচ্ছল ইন্দ্র শে পোওয়ো যোয়। অথথ িইল চযচন 

বষথণ কচ্ছিন। বষথণ কচ্ছি গক? চযচন সবথকতথো, সবথত্র চবধোতো, চতচনই বৃচষ্ট কচ্ছিন,—বৃচষ্টি 
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জনে একজন পৃথক্ চবধোতো কল্পনো কিো বো চবশ্বোস কিো যোয় নো। তচ্ছব ইচ্ছন্দ্রি জনে যে 

বো সোধোিণ যচ্ছে ইচ্ছন্দ্রি ভো  প্রিচলত চিল বচ্ছট। এরূপ ইন্দ্রপূজোি একটো অথথও আচ্ছি। 

ঈশ্বি অনন্ত প্রকৃচত, তোাঁিোি গুণ ভো  প্রিচলত চিল বচ্ছট। এরূপ ইন্দ্রপূজোি একটো অথথও 

আচ্ছি। ঈশ্বি অনন্ত প্রকৃচত, তোাঁিোি গুণ সকল অনন্ত, কোযথ অনন্ত, শচে সকলও সংখেোয় 

অনন্ত। এরূপ অনচ্ছন্তি উপোসনো চক প্রকোচ্ছি কচিব? অনচ্ছন্তি ধেোন িয় চক? যোিোচ্ছদি িয় 

নো, তোিোিো তোাঁিোি চভন্ন  চভন্ন  শচেি পৃথক্ পৃথক্ উপোসনো কচ্ছি। এরূপ শচে সকচ্ছলি 

চবকোশস্থল জড়জ চ্ছত বড় জোজ্বলেমোন। সকল জড়পদোচ্ছথথ তোাঁিোি শচেি পচিিয় পোই। 

তৎ-সোিোচ্ছযে অনচ্ছন্তি ধেোন সুসোধে িয়। এই জনে প্রোিীন আযথ ণ তোাঁিোি জ ৎপ্রসচবতৃত্ব 

স্মিণ কচিয়ো সূচ্ছযথ, তোাঁিোি সবথোবিকতো স্মিণ কচিয়ো বরুচ্ছণ, তোাঁিোি সবথচ্ছতচ্ছজি 

আধোিভূচত স্মিণ কচিয়ো অচিচ্ছত, তোাঁিোচ্ছক জ ৎপ্রোণ স্মিণ কচিয়ো বোয়ুচ্ছত, এবং ত্রূপচ্ছপ 

অনেোনে জড়পদোচ্ছথথ তোাঁিোি আিোধনো কচিচ্ছতন।[3] ইচ্ছন্দ্র এইরূপ তোাঁিোি বষথণকোচিণী 

শচেি উপোসনো কচিচ্ছতন। কোচ্ছল, গলোচ্ছক উপোসনোি অথথ ভুচলয়ো গ ল, চকন্তু উপোসনোি 

আকোিটো বলবোন্ িচিল। কোচ্ছল এইরূপই ঘচটয়ো থোচ্ছক; ব্রোহ্মচ্ছণি চত্রসেেো সম্বচ্ছে তোিোই 

ঘচটয়োচ্ছি; ভ বদ্  ীতোয় এবং মিোভোিচ্ছতি অনেত্র গদচখব গয, কৃে ধচ্ছমথি এই মৃতচ্ছদচ্ছিি 

সৎকোচ্ছি প্রবৃি—তৎপচিবচ্ছতথ অচত উচ্চ ঈশ্বচ্ছিোপোসনোচ্ছত গলোকচ্ছক প্রবৃি কচিচ্ছত যত্নবোন্। 

যোিো পচিণত বয়চ্ছস প্রিোচিত কচিয়োচিচ্ছলন, এই চ চিযচ্ছে তোিোি প্রবতথনোয় তোাঁিোি প্রথম 

উদেম। জ দীশ্বি সবথভূচ্ছত আচ্ছিন; গমচ্ছঘও গযমন আচ্ছিন, পবথচ্ছত ও গ োবৎচ্ছসও গসইরূপ 

আচ্ছিন। যচদ গমচ্ছঘি বো আকোচ্ছশি পূজো কচিচ্ছল তোাঁিোি পূজো কিো িয়, তচ্ছব পবথত বো 

গ ো চ্ছণি পূজো কচিচ্ছলও তোাঁিোিই পূজো কিো িইচ্ছব। বিং আকোশোচদ জড়পদোচ্ছথথি পূজো 

অচ্ছপক্ষ্ো দচিদ্রচদচ্ছ ি এবং গ োবৎচ্ছসি সপচিচ্ছতোষ গভোজন কিোন অচধকতি ধমথোনুমত। 

চ চিযচ্ছেি তোৎপযথটো এইরূপ বুচি। 

  

—————-  

1 সোমশ্রমীকৃত অনুবোদ। 

2 “মধেমং েণং” ইিোচ্ছত চতনচট বুিোয়। 
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3 যখন আচম প্রথম “প্রিোি” নোমক পচ্ছত্র এই মত প্রকোচশত কচি, তখন অচ্ছনচ্ছক 

কথো বচলয়োচিচ্ছলন। অচ্ছনচ্ছক ভোচবয়োচিচ্ছলন, আচম একটো নূতন মত প্রিোি কচিচ্ছতচি। 

তোাঁিোিো জোচ্ছনন নো গয, এ আমোি মত নচ্ছি, স্বয়ং চনরুেকোি যোচ্ছস্কি মত। আচম যোচ্ছস্কি 

বোকে চনচ্ছে উদৃ্ধত কচিচ্ছতচি-  

“মোিোত্মেোদ্ গদবতোয়ো এক আত্মো বহুধো তগতৃয়চ্ছত। একসেোত্মচ্ছনোিচ্ছনে গদবোঃ প্রতেঙ্গোচন 

ভবচন্ত। * * আত্মো এব এষোং িচ্ছথো ভবচত, আত্মো অশ্বোঃ, আয়ুধম্, আত্মো ইষবঃ, আত্মো 

সবথচ্ছদবসে।” 

  

http://www.bengaliebook.com/


বরিমচন্দ্র চট্টোপোধ্যোয়  । কৃষ্ণচরিত্র (রিতীয় খণ্ড)।         প্রবন্ধ 

 18 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

পঞ্চম পরিট্ছেদ—ব্রজট্ োপী-রবষু্ণপুিোণ 

  

কৃেচ্ছিষীচদচ্ছ ি চনকট গয কথো কৃেিচিচ্ছত্রি প্রধোন কলঙ্ক, এবং আধুচনক কৃে-

উপোসকচদচ্ছ ি চনকট যোিো কৃেভচেি গকন্দ্রস্বরূপ, আচম এক্ষ্চ্ছণ গসই তচ্ছত্ত্ব উপচস্থত। 

কৃচ্ছেি সচিত ব্রজ গ োপীচ্ছদি সম্বচ্ছেি কথো বচলচ্ছতচি। কৃেিচিত্র সমোচ্ছলোিনোয় এই তত্ত্ব 

অচতশয় গুরুতি। এই জনে এ কথো আমিো অচতশয় চবতগতোচ্ছিি সচিত কচিচ্ছত বোধে িইব। 

মিোভোিচ্ছত ব্রজচ্ছ োপীচদচ্ছ ি কথো চকিুই নোই। সভোপচ্ছবথ চশশুপোলবধ-পবথোধেোচ্ছয় 

চশশুপোলকৃত সচবতগতোি কৃেচনন্দো আচ্ছি। যচদ মিোভোিত প্রণয়নকোচ্ছল ব্রজচ্ছ োপী ণঘচটত 

কৃচ্ছেি এই কলঙ্ক থোচকত, তোিো িইচ্ছল, চশশুপোল অথবো চযচন চশশুপোলবধবৃিোন্ত প্রণীত 

কচিয়োচ্ছিন, চতচন কখনই কৃেচনন্দোকোচ্ছল তোিো পচিতেো  কচিচ্ছতন নো। অতএব চনচশ্চত 

গয, আচদম মিোভোিত প্রণয়নকোচ্ছল এ কথো িচলত চিল নো—তোিোি পচ্ছি  চিত িইয়োচ্ছি। 

মিোভোিচ্ছত গকবল ঐ সভোপচ্ছবথ গদ্রৌপদীবস্ত্রিিণকোচ্ছল, গদ্রৌপদীকৃত কৃেতগতচ্ছব 

‘গ োপীজনচপ্রয়’ শেটো আচ্ছি, যথো— 

“আকৃষেমোচ্ছণ বসচ্ছন গদ্রৌপদেো চিচন্তচ্ছতো িচিঃ। 

গ োচবন্দ িোিকোবোচসন্ কৃে গ োপীজনচপ্রয়!||” 

বৃন্দোবচ্ছন গ োপীচদচ্ছ ি বোস। গ োপ থোচকচ্ছলই গ োপী থোচকচ্ছব। কৃে অচতশয় সুন্দি, 

মোধুযথময় এবং রীড়োশীল বোলক চিচ্ছলন, এজনে চতচন গ োপচ্ছ োপী সকচ্ছলিই চপ্রয় 

চিচ্ছলন। িচিবংচ্ছশ আচ্ছি গয, শ্রীকৃে বোচলকো, যুবতী বৃদ্ধো সকচ্ছলিই চপ্রয়পোত্র চিচ্ছলন। 

বৃদ্ধো এবং যমলোজুথনভঙ্গ প্রভৃচত উৎপোতকোচ্ছল চশশু কৃেচ্ছক চবপন্ন  গদচখয়ো গ োপিমণী ণ 

গিোদন কচিত এরূপ গলখো আচ্ছি। অতএব এই ‘গ োপীজনচপ্রয়’ শচ্ছে সুন্দি চশশুি প্রচত 

স্ত্রীজনসুলভ গেি চভন্ন  আি চকিুই বুিোয় নো। 

আমিো পূচ্ছবথ গয চনয়ম কচিয়োচি, তদনুসোচ্ছি মিোভোিচ্ছতি পি চবেুপুিোণ গদচখচ্ছত 

িয়, এবং পূচ্ছবথ গযমন গদচখয়োচি, এখনও গতমচন গদচখব গয, চবেুপুিোণ, িচিবংশ এবং 

ভো বত পুিোচ্ছণ উপনেোচ্ছসি উিচ্ছিোিি শ্রীবৃচদ্ধ িইয়োচ্ছি। এই ব্রজচ্ছ োপীতত্ত্ব মিোভোিচ্ছত 
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নোই, চবেুপুিোচ্ছণ পচবত্রভোচ্ছব আচ্ছি, িচিবংচ্ছশ প্রথম চকচঞ্চত চবলোচসতো প্রচ্ছবশ কচিয়োচ্ছি, 

তোিোি পি ভো বচ্ছত আচদিচ্ছসি অচ্ছপক্ষ্োকৃত চবতগতোি িইয়োচ্ছি, গশষ ব্রহ্মনববতথপুিোচ্ছণ 

তোিোি গস্রোত বচিয়োচ্ছি। 

এই সকল কথো সচবতগতোচ্ছি বুিোইবোি জনে আমিো চবেুপুিোচ্ছণ যতটুকু গ োপীচদচ্ছ ি 

কথো আচ্ছি, তোিো সমতগত উদৃ্ধত কচিচ্ছতচি। দুই একটো শে এরূপ আচ্ছি গয, তোিোি দুই 

িকম অথথ িইচ্ছত পোচ্ছি, এজনে আচম মূল সংস্কৃত উদৃ্ধত কচিয়ো পশ্চোৎ তোিো অনুবোচদত 

কচিলোম। 

  

“কৃেস্তু চবমলং গবেোম শিচ্চন্দ্রসে িচন্দ্রকোম্। 

তথো কুমুচদনীং েুল্লোমোচ্ছমোচদতচদ ন্তিোম্ || ১৪ | |  

বনিোচজং তথো কূজদৃ্ভঙ্গমোলোং মচ্ছনোিমোম্। 

চবচ্ছলোকে সি গ োপীচভমথনশ্চচ্ছর িচতং প্রচত || ১৫ | |  

সি িোচ্ছমণ মধুিমতীব বচনতোচপ্রয়ম্। 

জচ্ছ ৌ কলপদং গশৌচিনথোনোতেী কৃত-ব্রতম্ || ১৬ | |  

িমেং  ীতধ্বচনং শ্রুত্বো সন্তেজেোবসথোংতগতদো। 

আজগ্মুস্ত্বচিতো গ োচ্ছপেো যত্রোচ্ছতগত মধুসূদনঃ || ১৭ | |  

শননঃ শননজথচ্ছ ৌ গ োপী কোচিৎ তসে লয়োনু ম্। 

দিোবধোনো কোচিিু তচ্ছমব মনসো স্মিন্ || ১৮ | |  

কোচিৎ কৃচ্ছেচত কৃচ্ছেচত গপ্রোক্ত্বো লজ্জোমুপো তো। 

যচ্ছযৌ ি কোচিৎ গপ্রমোেো তৎপোশ্বথমচবলচজ্জতো || ১৯ | |  

কোচিদোবসথসেোন্তঃচস্থতো দৃষ্টবো বচিগুথরুন্। 

তন্ময়চ্ছত্বন গ োচবন্দং দচ্ছধেৌ মীচলতচ্ছলোিনো || ২০ | |  

তচচ্চন্তোচবপুলোহ্লোদ-ক্ষ্ীণপুণেিয়ো তথো। 

তদপ্রোচপ্তমিোদুঃখচবলীনোচ্ছশষপোতকো || ২১ | |  

চিন্তয়ন্তী জ ৎসূচতং পিব্রহ্মস্বরূচপণম্। 

চনরুচ্ছ্বসতয়ো মুচেং  তোনেো গ োপকনেকো || ২২ | |  
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গ োপীপচিবৃচ্ছতো িোচত্রং শিচ্চন্দ্রমচ্ছনোিমোম্। 

মোনয়োমোস গ োচবচ্ছন্দো িোসোিম্ভিচ্ছসোৎসুকঃ || ২৩ | |  

গ োপেশ্চ বৃন্দশঃ কৃেচ্ছিষ্টোস্বোয়িমূতথয়ঃ। 

অনেচ্ছদশং  চ্ছত কৃচ্ছে গিরুবৃন্দোবনোন্তিম্ || ২৪ | |  

কৃচ্ছে চনরুদ্ধহৃদয়ো ইদমূিুঃ পিস্পিম্। 

কৃচ্ছেোিিচ্ছমতল্লচলতং ব্রজোমেোচ্ছলোকেতোং  চতঃ। 

অনেো ব্রবীচত কৃেসে মম  ীচতচনথশোমেতোম্ || ২৫ | |  

দুষ্ট কোচলয়! চতষ্ঠোত্র কৃচ্ছেোিিচমচত িোপিো। 

বোহুমোচ্ছফোটে কৃেসে লীলোসবথস্বমোদচ্ছদ || ২৬ | |  

অনেো ব্রবীচত গভো গ োপো চনঃশনঙ্কঃ স্থীয়তোচমি। 

অলং বৃচষ্টভচ্ছয়নোত্র ধৃচ্ছতো গ োবধথচ্ছনো ময়ো || ২৭ | |  

গধনুচ্ছকোিয়ং ময়ো চক্ষ্চ্ছপ্তো চবিিন্তু যচ্ছথেয়ো। 

গ োপী ব্রবীচত শব িোনেো কৃেলীলোনুকোচিণী || ২৮ | |  

এবং নোনোপ্রকোিোসু কৃেচ্ছিষ্টোসু তোতগতদো। 

গ োচ্ছপেো বেগ্রোঃ সমচ্ছঞ্চরু িমেং বৃন্দোবনং বনম্ || ২৯ | |  

চবচ্ছলোনকেকো ভুবং প্রোি গ োপী গ োপবিোঙ্গনো। 

পুলকোচঞ্চতসবথোঙ্গী চবকোচশনয়চ্ছনোৎপলো || ৩০ | |  

ধ্বজবজ্রোঙ্কুশোব্জোঙ্ক-চ্ছিখোবন্তেোচল! পশেত। 

পদোচ্ছনেতোচন কৃেসে লীলোলঙ্কৃত োচমনঃ || ৩১ | |  

কোচপ গতন সমং যোতো কৃতপুণেো মদোলসো। 

পদোচন তসেোনশ্চতোচন ঘনোনেল্পতনূচন ি || ৩২ | |  

পুষ্পোবিয়মচ্ছত্রোনচ্চশ্চচ্ছর দোচ্ছমোদচ্ছিো ধ্রুবম্। 

গযনোগ্রোরোচন্তমোত্রোচণ পদোনেত্র মিোত্মনঃ || ৩৩ | |  

অচ্ছত্রোপচবশে সো গতন কোচপ পুনষ্পিলঙ্কৃতো। 

অনেজন্মচন সবথোত্মো চবেুিভেচিথচ্ছতো যয়ো || ৩৪ | |  
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পুষ্পবেনসম্মোন-কৃতমোনোমপোসে তোম্। 

নন্দচ্ছ োপসুচ্ছতো যোচ্ছতো মোচ্ছ থণোচ্ছনন পশেত || ৩৫ | |  

অনুযোচ্ছনিসমথোনেো চনতম্বভিমন্থিো। 

যো  ন্তচ্ছবে দ্রুতং যোচত চনেপোদোগ্রসংচস্থচতঃ || ৩৬ | |  

িতগতনেতগতোগ্রিচ্ছতগতয়ং গতন যোচত তথো সচখ। 

অনোয়িপদনেোসো লক্ষ্েচ্ছত পদপদ্ধচতঃ || ৩৭ | |  

িতগতসংস্পশথমোচ্ছত্রণ ধূচ্ছতথননষো চবমোচনতো। 

শনিোশেমন্দ োচমনেো চনবৃিং লক্ষ্েচ্ছত পদম্ || ৩৮ | |  

নূনমুেো ত্বিোমীচত পুনচ্ছিষেোচম গতিচন্তকম্। 

গতন কৃচ্ছেন গযননষো ত্বচিতো পদপদ্ধচতঃ || ৩৯ | |  

প্রচবচ্ছষ্টো  িনং কৃেঃ পদমত্র ন লক্ষ্েচ্ছত। 

চনবতথধ্বং শশোঙ্কসে শনতদ্দীচধচতচ্ছ োিচ্ছি || ৪০ | |  

চনবৃিোতগতোতগতচ্ছতো গ োচ্ছপেো চনিোশোঃ কৃেদশথচ্ছন। 

যমুনোতীিমো তে জগুতগতচ্চচিতং তদো || ৪১ | |  

তচ্ছতো দদৃশুিোয়োন্তং চবকোচশ-মুখপঙ্কজম্। 

গ োপেনস্ত্রচ্ছলোকেচ্ছ োপ্তোিং কৃেমচলিষষ্ট-চ্ছিচষ্টতম্ || ৪২ | |  

কোচিদোচ্ছলোকে গ োচবন্দমোয়োন্তমচতিচষথতো। 

কৃে কৃচ্ছেচত কৃচ্ছেচত প্রোি নোনেদুনদিয়ৎ || ৪৩ | |  

কোচিদ্ ভ্রূভঙু্গিং কৃত্বো ললোটেলকং িচিম্। 

চবচ্ছলোকে গনত্রভৃঙ্গোভেোং পচ্ছপৌ তনু্মখপঙ্কজম্ || ৪৪ | |  

কোচিদোচ্ছলোকে গ োচবন্দং চনমীচলত-চবচ্ছলোিনো। 

তনসব রূপং ধেোয়ন্তী গযো োরূচ্ছঢ়ি িোবচ্ছভৌ || ৪৫ | |  

ততঃ কোচশ্চৎ চপ্রয়োলোনপঃ কোচশ্চদ্ ভ্রূভঙ্গ-বীক্ষ্নণঃ। 

চনচ্ছনেিনুনয়মনেোশ্চ কিস্পচ্ছশথন মোধবঃ || ৪৬ | |  

তোচভঃ প্রসন্ন চিিোচভচ্ছ থোপীচভঃ সি সোদিম্। 
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িিোম িোসচ্ছ োষ্ঠীচভরুদোি-িচিচ্ছতো িচিঃ || ৪৭ | |  

িোসমেল-বচ্ছেোিচপ কৃেপোশ্বথমনুজ িতো। 

গ োপীজচ্ছনন শনবোভূচ্ছদকস্থোনচস্থিোত্মনো || ৪৮ | |  

িচ্ছতগত প্র ৃিে শিনককোং গ োচপকোং িোসমেলীম্। 

িকোি তৎকিস্পশথচনমীচলতদৃশোং িচিঃ || ৪৯ | |  

ততঃ স ববৃচ্ছত িোসশ্চলিলয়চনস্বনঃ। 

অনুযোতশিৎকোবে-চ্ছ য় ীচতিনুরমোৎ || ৫০ | |  

কৃেঃ শিচ্চন্দ্রমসং গকৌমুদীং কুমুদোকিম্। 

জচ্ছ ৌ গ োপীজনচ্ছস্ত্বকং কৃেনোম পুনঃ পুনঃ || ৫১ | |  

পচিবতথশ্রচ্ছমনণকো িলিলয়লোচপনীম্। 

দচ্ছদৌ বোহুলতোং স্কচ্ছে গ োপী মধুচনঘোচতনঃ || ৫২ | |  

কোচিৎ প্রচবলসিোহুঃ পচিিভে িুিুম্ব তম্। 

গ োপী  ীতস্তুচতবেোজ-চনপুণো মধুসূদনম্ || ৫৩ | |  

গ োপীকচ্ছপোলসংচ্ছেষমচভপতে িচ্ছিভুথচ্ছজৌ। 

পুলচ্ছকোদ্গমশসেোয় গস্বদোম্বু ঘনতোং  চ্ছতৌ || ৫৪ | |  

িোসচ্ছ য়ং জচ্ছ ৌ কৃচ্ছেো যোবৎ তোিতধ্বচনঃ। 

সোধু কৃচ্ছেচত কৃচ্ছেচত তোবৎ তো চিগুণং জগুঃ || ৫৫ | |  

 চ্ছত তু  মনং িরুবথলচ্ছন সংমুখং যযুঃ। 

প্রচতচ্ছলোমোনুচ্ছলোমোভেোং গভজুচ্ছ থোপোঙ্গনো িচিম্ || ৫৬ | |  

স তথো সি গ োপীভী িিোম মধুসূদনঃ। 

যথোেচ্ছকোচটপ্রচমতঃ ক্ষ্ণচ্ছতগতন চবনোভবৎ || ৫৭ | |  

তো বোযথেমোণোঃ পচতচভঃ চপতৃচভভ্রথোতৃচভতগতথো। 

কৃেং গ োপোঙ্গনো িোচ্ছত্রৌ িময়চন্ত িচতচপ্রয়োঃ || ৫৮ | |  

গসোিচপ শকচ্ছশোিকবচ্ছয়ো মোনয়ন্ মধুসূদনঃ।  

গিচ্ছম তোচভিচ্ছময়োত্মো ক্ষ্পোসু ক্ষ্চপতোচিতঃ | | ” ৫৯ | |  
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চবেুপুিোণম্ পঞ্চমোংশ, ১৩ অঃ 

  

“চনমথলোকোশ, শিচ্চচ্ছন্দ্রি িচন্দ্রকো, েুল্লকুমুচদনী, চদক্ সকল  েোচ্ছমোচদত, 

ভৃঙ্গমোলোশচ্ছে বনিোচজ মচ্ছনোিম গদচখয়ো, কৃে গ োপীচদচ্ছ ি সচিত রীড়ো কচিচ্ছত মোনস 

কচিচ্ছলন। বলিোচ্ছমি সচিত গসৌচি অতীব মধুি স্ত্রীজনচপ্রয় নোনোতেীসচম্মচলত অফুটপদ 

সঙ্গীত  োন কচিচ্ছলন। িমে  ীতধ্বচন শুচনয়ো তখন  ৃিপচিতেো পূবথক যথো মধুসূদন 

আচ্ছিন, গসইখোচ্ছন গ োপী ণ ত্বিোচেতো িইয়ো আচসল। গকোন গ োপী তোাঁিোি 

লয়োনু মনপূবথক ধীচ্ছি ধীচ্ছি  োচয়চ্ছত লোচ ল। গকি বো কৃেচ্ছক মচ্ছনোমচ্ছধে স্মিণপূবথক 

তোাঁিোচ্ছত একমনো িইল। গকি বো কৃে কৃে বচলয়ো লচজ্জতো িইল। গকি বো লজ্জোিীনো ও 

গপ্রমোেো িইয়ো তোাঁিোি পোচ্ছশ্বথ আচসল। গকি বো  ৃিমচ্ছধে থোচকয়ো বোচিচ্ছি গুরুজনচ্ছক গদচখয়ো 

চনমীচলতচ্ছলোিনো িইয়ো গ োচবন্দচ্ছক তন্ময়চ্ছত্বি সচিত ধেোন কচিচ্ছত লোচ ল। অনেো 

গ োপকনেো কৃেচিন্তোজচনত চবপুলোহ্লোচ্ছদ ক্ষ্ীণপুণেো িইয়ো এবং কৃেচ্ছক অপ্রোচপ্তচ্ছিতু গয 

মিোদুঃখ, তিোিো তোিোি অচ্ছশষ পোতক চবলীন িইচ্ছল, পিব্রহ্মস্বরূপ জ ৎকোিণচ্ছক চিন্তো 

কচিয়ো পচ্ছিোক্ষ্োথথ েোনচ্ছিতু মুচেলোভ কচিল। গ োচবন্দ শিচ্চন্দ্র মচ্ছনোিম িোচত্রচ্ছত 

গ োপীজন কতৃথক পচিবৃত িইয়ো িোসোিম্ভিচ্ছস[ 1] সমুৎসুক িইচ্ছলন। কৃে অনেত্র িচলয়ো 

গ চ্ছল গ োপী ণ কৃেচ্ছিষ্টোি অনুকোচিণী িইয়ো দচ্ছল দচ্ছল বৃন্দোবনমচ্ছধে চেচিয়ো গবড়োইচ্ছত 

লোচ ল; এবং কৃচ্ছে চনরুদ্ধহৃদয়ো িইয়ো পিস্পিচ্ছক এইরূপ বচলচ্ছত লোচ ল, ‘আচম কৃে, 

এই লচলত চতচ্ছত  মন কচিচ্ছতচি, গতোমিো আমোি  মন অবচ্ছলোকন কি।’ অনেো বচলল, 

‘আচম কৃে, আমোি  োন শ্রবণ কি।’ অপিো বচলল ‘দুষ্ট কোচলয়! এইখোচ্ছন থোক, আচম 

কৃে,’ এবং বোহু আচ্ছফোটন-পূবথক কৃেলীলোি অনুকিণ কচিল। আি গকি বচলল, ‘গি 

গ োপ ণ! গতোমিো চনভথচ্ছয় এইখোচ্ছন থোক, বৃথো বৃচষ্টি ভয় কচিও নো, আচম এইখোচ্ছন 

গ োবধথন ধচিয়ো আচি।’ অনেো কৃেলীলোনুকোচিণী গ োপী বচলল, ‘এই গধনুকচ্ছক আচম 

চনচক্ষ্প্ত কচিয়োচি, গতোমিো যদৃেোরচ্ছম চবিিণ কি।’ এইরূচ্ছপ গসই সকল গ োপী তৎকোচ্ছল 

নোনোপ্রকোি কৃেচ্ছিষ্টোনুবচতথনী িইয়ো বেগ্রভোচ্ছব িমে বৃন্দোবন বচ্ছন সঞ্চিণ কচিচ্ছত লোচ ল। 

এক গ োপবিোঙ্গনো গ োপী ভূচম গদচখয়ো সবথোঙ্গ পুলকচ্ছিোমোচঞ্চত িইয়ো এবং নয়চ্ছনোৎপল 

চবকচশত কচিয়ো বচলচ্ছত লোচ ল, ‘গি সচখ! গদখ, এই ধ্বজব্রজোঙ্কুশচ্ছিখোবন্ত পদচিহ্নসকল 
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লীলোলঙ্কৃত োমী কৃচ্ছেি। গকোন পুণেবতী মদোলসো তোাঁিোি সচ্ছঙ্গ চ য়োচ্ছি; তোিোিই এই 

সকল ঘন এবং কু্ষ্দ্র পদচিহ্নগুচল! গসই মিোত্মোি (কৃচ্ছেি) পদচিচ্ছহ্নি অগ্রভো  মোত্র 

এখোচ্ছন গদখো যোইচ্ছতচ্ছি, অতএব চনচশ্চত দোচ্ছমোদি এইখোচ্ছন উচ্চ পুষ্পসকল অবচিত 

কচিয়োচ্ছিন। চতচন গকোনও গ োপীচ্ছক এইখোচ্ছন বচসয়ো পুচ্ছষ্পি িোিো অলঙ্কৃত কচিয়োচিচ্ছলন। 

গস জন্মোন্তচ্ছি সবথোত্মো চবেুচ্ছক অচিথত কচিয়ো থোচকচ্ছব। পুষ্পবেনসম্মোচ্ছন গস  চবথতো িইয়ো 

থোচকচ্ছব, তোই তোিোচ্ছক পচিতেো  কচিয়ো নন্দচ্ছ োপসুত এই পচ্ছথ  মন কচিয়োচ্ছিন গদখ। 

আি এই পোদোগ্রচিহ্ন সকচ্ছলি চনেতো গদচখয়ো (চ্ছবোধ িইচ্ছতচ্ছি) চনতম্বভোিমন্থিো গকি 

তোাঁিোি সচ্ছঙ্গ  মচ্ছন অসমথথো িইয়ো  ন্তচ্ছবে দ্রুত  মচ্ছনি গিষ্টো কচিয়োচিল। গি সচখ, আি 

এইখোচ্ছন পদচিহ্ন সকল গদচখয়ো গবোধ িইচ্ছতচ্ছি গয, গসই অনোয়িপদনেোসো গ োপীচ্ছক 

চতচন িচ্ছতগত গ্রিণ কচিয়ো লইয়ো চ য়োচিচ্ছলন। গস িতগতসংস্পশথ পচ্ছিই গসই ধূচ্ছতথি িোিো 

পচিতেে িইয়োচিল; গকন নো, এ পদচিহ্ন িোিো গদখো যোইচ্ছতচ্ছি গয, গস শনিোশেচ্ছিতু 

মন্দ োচমনী িইয়ো প্রচতচনবৃিো িইয়োচিল। আি গসই কৃে চনচশ্চত ইিোচ্ছক বচলয়োচিচ্ছলন 

গয, শীঘ্রই চ য়ো আচম গতোমোি চনকট পুনবথোি আচসচ্ছতচি। গসই জনে ইিোি পদপদ্ধচত 

আবোি ত্বচিত িইয়োচ্ছি। এখন  িচ্ছন কৃে প্রচ্ছবশ কচিয়োচ্ছিন গবোধ িয়, গকন নো, আি 

পদচিহ্ন গদখো যোয় নো। এখোচ্ছন আি িন্দ্রচকিণ প্রচ্ছবশ কচ্ছি নো। আইস চেচিয়ো যোই।” 

  

“অনন্তি গ োপী ণ গদচখল, চবকচশতমুখপঙ্কজ শত্রচ্ছলোচ্ছকেি িক্ষ্োকতথো অচলিষষ্টকমথো 

কৃে আচসচ্ছলন। গকি গ োচবন্দচ্ছক আ ত গদচখয়ো অতেন্ত িচষথত িইয়ো কৃে কৃে কৃে 

বচলচ্ছত লোচ ল, আি চকিুই বচলচ্ছত পোচিল নো। গকোন গ োপী ললোটেলচ্ছক ভ্রূভঙ্গ কচিয়ো, 

িচিচ্ছক গদচখয়ো, তোাঁিোিো মুখপঙ্কজ গনত্রভৃঙ্গিচ্ছয়ি িোিো পোন কচিচ্ছত লোচ ল। গকি 

গ োচবন্দচ্ছক গদচখয়ো চনমীচলত গলোিচ্ছন গযো োরূঢ়োি নেোয় গশোচভত িইয়ো তোাঁিোি রূপ ধেোন 

কচিচ্ছত লোচ ল। অনন্তি মোধব তোিোচদ চ্ছক অনুনয়নীয় চবচ্ছবিনোয় কোিোচ্ছক বো 

চপ্রয়োলোচ্ছপি িোিো, কোিোচ্ছক বো ভ্রূভঙ্গবীক্ষ্চ্ছণি িোিো কোিোচ্ছক বো কিস্পচ্ছশথি িোিো সো্ত্বনো 

কচিচ্ছলন। পচ্ছি উদোিিচিত িচি প্রসন্ন চিিো গ োপীচদচ্ছ ি সচিত সোদচ্ছি িোসমেলমচ্ছধে 

রীড়ো কচিচ্ছত লোচ চ্ছলন। চকন্তু তোিোিো কৃচ্ছেি পোশ্বথ িোচ্ছড় নো, এক স্থোচ্ছন চস্থি থোচ্ছক, 

এজনে গসই গ োপীচদচ্ছ ি সচিত িোসমেলবেও িইল নো। পচ্ছি এচ্ছক এচ্ছক গ োপীচদ চ্ছক 
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িচ্ছতগতি িোিো গ্রিণ কচিচ্ছল তোিোিো তোাঁিোি কিস্পচ্ছশথ চনমীচলতিকু্ষ্ িইচ্ছল কৃে িোসমেলী 

প্রস্তুত কচিচ্ছলন। অতঃপি গ োপীচদচ্ছ ি িঞ্চলবলয়শচেত এবং গ োপী ণ ীত 

শিৎকোবে োচ্ছনি িোিো অনুযোত িোসরীড়োয় চতচন প্রবৃি িইচ্ছলন। কৃে শিচ্চন্দ্র ও গকৌমুদী 

ও কুমুদ সম্বেীয়  োন কচিচ্ছলন। গ োপী ণ পুনঃ পুনঃ এক কৃেনোমই  োচয়চ্ছত লোচ ল। 

এক গ োপী নতথনজচনত শ্রচ্ছম শ্রোন্ত িইয়ো িঞ্চলবলয়ধ্বচনচবচশষ্ট বোহুলতো মধুসূদচ্ছনি স্কচ্ছে 

স্থোচপত কচিল। কপটতোয় চনপুণো গকোন গ োপী কৃে ীচ্ছতি স্তুচতেচ্ছল বোহুিোিো তোাঁিোচ্ছক 

আচলঙ্গন কচিয়ো মধুসূদনচ্ছক িুচম্বত কচিল। কৃচ্ছেি ভুজিয় গকোন গ োপীি 

কচ্ছপোলসংচ্ছেষপ্রোপ্ত িইয়ো পুলচ্ছকোদ্গমরূপ শচ্ছসেোৎপোদচ্ছনি জনে গস্বদোম্বূচ্ছমঘত্ব প্রোপ্ত 

িইল। তিতি ধ্বচনচ্ছত কৃে যোবৎকোল িোস ীত  োচয়চ্ছত লোচ চ্ছলন, তোবৎকোল গ োপী ণ 

‘সোধু কৃে, সোধু কৃে’ বচলয়ো চিগুণ  োচয়ল। কৃে গ চ্ছল তোিোিো  মন কচিচ্ছত লোচ ল, 

কৃে আবতথন কচিচ্ছল তোিোিো সম্মুচ্ছখ আচসচ্ছত লোচ ল, এইরূপ প্রচতচ্ছলোম অনুচ্ছলোম  চতি 

িোিো গ োপোঙ্গনো ণ িচিচ্ছক ভজনো কচিল। মধুসূদন গ োপীচদচ্ছ ি সচিত গসইখোচ্ছন রীড়ো 

কচিচ্ছলন। তোিোিো তোাঁিোচ্ছক চবনো, ক্ষ্ণমোত্রচ্ছক গকোচট বৎসি মচ্ছন কচিচ্ছত লোচ ল। 

রীড়োনুিোচ ণী গ োপোঙ্গনো ণ পচতি িোিো, চপতোি িোিো, ভ্রোতোি িোিো চনবোচিত িইয়োও 

িোচত্রকোচ্ছল কৃচ্ছেি সচিত রীড়ো কচিল। শত্রুধ্বংসকোিী অচ্ছময়োত্মো মধুসূদনও আপনোচ্ছক 

চকচ্ছশোিবয়স্ক জোচনয়ো, িোচ্ছত্র তোিোচদচ্ছ ি সচিত রীড়ো কচিচ্ছলন।” 

এই অনুবোদ সম্বচ্ছে একচট কথো বেবে এই গয, “িম্”-ধোতুচনষ্পন্ন  শচ্ছেি অচ্ছথথ 

আচম রীড়োচ্ছথথ “িম” ধোতু বুচিয়োচি; যথো, “িচতচপ্রয়ো” অচ্ছথথ আচম ‘চরড়োনুিোচ ণী’ 

বুচিয়োচি। আচ্ছদৌ “িম্” ধোতু রীড়োচ্ছথথই বেবহৃত। উিোি গয অথথোন্তি আচ্ছি, তোিো রীড়োথথ 

িইচ্ছতই পশ্চোৎ চনষ্পন্ন  িইয়োচ্ছি। ‘িচত’ ও ‘িচতচপ্রয়’ শে এই অচ্ছথথ গয কৃেলীলোয় 

সিিোিি বেবহৃত িইয়ো থোচ্ছক, তোিোি অচ্ছনক উদোিিণ আচ্ছি। পোিক িচিবংচ্ছশি 

সপ্তষচষ্টতম পুতগতকোন্তচ্ছি অষ্টষচষ্টতম অধেোয় এইরূপ প্রচ্ছয়ো  গদচখচ্ছবন।[2] তথোয় 

রীড়োশীল গ োপোল ণচ্ছক ‘িচতচপ্রয়’ গ োপোল বলো িইয়োচ্ছি। আি এই অথথই এখোচ্ছন 

সঙ্গত, গকন নো, ‘িোস’ একচট রীড়োচবচ্ছশষ। অদেোচপ ভোিতবচ্ছষথি গকোন গকোন স্থোচ্ছন ঐরূপ 
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রীড়ো বো নৃতে প্রিচলত আচ্ছি। িোচ্ছসি অথথ চক, তোিো শ্রীধি স্বোমী বুিোইয়োচ্ছিন। চতচন 

বগলন— 

“অচ্ছনেোনেবেচতষেিতগতোনোং স্ত্রীপুংসোং  োয়তোং মেলীরূচ্ছপণ ভ্রমতোং নৃতেচবচ্ছনোদো 

িোচ্ছসো নোম।” 

অথথোৎ স্ত্রীপুরুচ্ছষ পিস্পচ্ছিি িোত ধচিয়ো  োচয়চ্ছত  োচয়চ্ছত এবং মেলীরূচ্ছপ ভ্রমণ 

কচিচ্ছত কচিচ্ছত গয নৃতে কচ্ছি, তোিোি নোম িোস। বোলকবোচলকোয় এরূপ নৃতে কচ্ছি আমিো 

গদচখয়োচি, এবং যোিোিো বোলে অচতরম কচিয়োচ্ছি, তোিোিোও গদশচবচ্ছশচ্ছষ এরূপ নৃতে কচ্ছি 

শুচনয়োচি। ইিোচ্ছত আচদিচ্ছসি নোম েও নোই। 

  

‘িোস’ একটো গখলো, এবং ‘িচত’ শচ্ছে গখলো। অতএব িোসবণথচ্ছন ‘িচত’ শে বেবহৃত 

িইচ্ছল অনুবোদকোচ্ছল তৎপ্রচতশেস্বরূপ ‘রীড়ো’ শেই বেবিোি কচিচ্ছত িয়। 

এই িোসলীলোবৃিোন্ত চকয়ৎপচিমোচ্ছণ দুচ্ছবথোধে। ইিোি চভতচ্ছি গয  ূঢ় তোৎপযথ আচ্ছি, 

তোিো আচম গ্রন্থোকোচ্ছি পচিফুট কচিয়োচি। চকন্তু এখোচ্ছন এ তত্ত্ব অসূূণথ িোখো অনুচিত, 

এজনে যোিো বচলয়োচি, তোিো পুনরুে কচিচ্ছত বোধে িইচ্ছতচি। 

আচম “ধমথতত্ত্ব” গ্রচ্ছন্থ বচলয়োচি গয, মনুষেত্বই মনুচ্ছষেি ধমথ। গসই মনুষেত্ব বো ধচ্ছমথি 

উপোদোন আমোচ্ছদি বৃচিগুচলি অনুশীলন, প্রফুিণ ও িচিতোথথতো। গসই বৃচিগুচলচ্ছক 

শোিীচিক, েোনোজথনী, কোযথকোচিণী এবং চিিিচঞ্জনী এই িোচি গশ্রণীচ্ছত চবভে কচিয়োচি। 

গয সকল বৃচিি িোিো গসৌন্দযথোচদি পযথোচ্ছলোিনো কচিয়ো আমিো চনমথল এবং অতুলনীয় 

আনন্দ অনুভূব কচি, গসই সকচ্ছলি নোম চদয়োচি চিিিচঞ্জনী বৃচি। তোিোি সমেক্ 

অনুশীলচ্ছন, সচচ্চদোনন্দময় জ ৎ এবং জ ন্ময় সচচ্চদোনচ্ছন্দি সূূণথ স্বরূপোনুভূচত িইচ্ছত 

পোচ্ছি। চিিিচঞ্জনীবৃচিি অনুশীলন অভোচ্ছব ধচ্ছমথি িোচন িয়। চযচন আদশথ মনুষে, তোাঁিোি 

গকোন বৃচিই অননুশীচলত বো ফূচতথিীন থোচকবোি সম্ভোবনো নোই। এই িোসলীলোয় কৃে 

এবং গ োপী ণকৃত গসই চিিিচঞ্জনীবৃচি অনুশীলচ্ছনি উদোিিণ। 

কৃেপচ্ছক্ষ্ ইিো উপচ্ছভো মোত্র, চকন্তু গ োপীপচ্ছক্ষ্ ইিো ঈশ্বচ্ছিোপোসনো। এক চদচ্ছক 

অনন্তসুন্দচ্ছিি গসৌন্দযথচবকোশ, আি এক চদচ্ছক অনন্তসুন্দচ্ছিি উপোসনো। চিিিচঞ্জনীবৃচিি 

িিম অনুশীলন গসই বৃচিগুচলচ্ছক ঈশ্বিমুখী কিো। প্রোিীন ভোিচ্ছত স্ত্রী চ্ছণি েোনমো থ 
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চনচষদ্ধ; গকন নো, গবদোচদি অধেয়ন চনচষদ্ধ। স্ত্রীচ্ছলোচ্ছকি পচ্ছক্ষ্ কমথমো থ কষ্টসোধে, চকন্তু 

ভচেচ্ছত তোচ্ছদি চবচ্ছশষ অচধকোি। ভচে, কচথত িইয়োচ্ছি, “পিোনুিচেিীশ্বচ্ছি”। অনুিো  

নোনো কোিচ্ছণ জচন্মচ্ছত পোচ্ছি। চকন্তু গসৌন্দচ্ছযথি গমোিঘচটত গয অনুিো , তোিো মনুচ্ছষে 

সবথোচ্ছপক্ষ্ো বলবোন্। অতএব অনন্তসুন্দচ্ছিি গসৌন্দচ্ছযথি চবকোশ ও তোিোি আিোধনোই 

স্ত্রীজোচতি জীবনসোথথকতোি মুখে উপোয়। এই তত্ত্বোত্মক রূপকই িোসলীলো। জড়প্রকৃচতি 

সমতগত গসৌন্দযথই তোিোচ্ছত বতথমোন। শিৎকোচ্ছলি পূণথিন্দ্র, শিৎপ্রবোিপচিপূণথো শেোমলসচললো 

যমুনো, প্রফুচটতকুসুমসুবোচসত কুঞ্জচবিঙ্গমকূচজত বৃন্দোবন-বনস্থলী, এবং তন্মচ্ছধে 

অনন্তসুন্দচ্ছিি স্বশিীচ্ছি চবকোশ। তোিোি সিোয় চবশ্বচবচ্ছমোচিনী কৃে ীচত। এইরূপ 

সবথপ্রকোি চিিিঞ্জচ্ছনি িোিো গ োপী চ্ছণি ভচে উচদ্রেো িইচ্ছল, তোিোিো কৃেোনুিোচ ণী 

িইয়ো আপনোচদ চ্ছকই কৃে বচলয়ো জোচনচ্ছত লোচ ল, কৃচ্ছেি কচথতবে কথো কচিচ্ছত 

লোচ ল, এবং গকবল জ দীশ্বচ্ছিি গসৌন্দচ্ছযথি অনুিোচ ণী িইয়ো জীবোত্মো পিমোত্মোয় গয 

অচ্ছভদ েোন, যোিো গযো ীি গযোচ্ছ ি এবং েোনীি েোচ্ছনি িিচ্ছমোচ্ছদ্দশে, তোিো প্রোপ্ত িইয়ো 

ঈশ্বচ্ছি চবলীন িইল। 

ইিোও আমোচ্ছক স্বীকোি কচিচ্ছত িয়, যুবক যুবতী একত্র িইয়ো নৃতে ীত কিো 

আমোচদচ্ছ ি আধুচনক সমোচ্ছজ চনন্দনীয়। অনেোনে সমোচ্ছজ—যথো ইউচ্ছিোচ্ছপ—চনচ্ছন্দোনীয় 

নচ্ছি। গবোধ িয়, যখন চবেুপুিোণ প্রণীত িইয়োচিল, তখনও সমোচ্ছজি এইরূপ অবস্থো চিল, 

এবং পুিোণকোচ্ছিিও মচ্ছন মচ্ছন চবশ্বোস চিল গয, কোযথটো চনন্দনীয়। গসই জনেই চতচন 

চলচখয়ো থোচকচ্ছবন গয,— 

“তো বোযথমোণোঃ পচতচভঃ চপতৃচভঃ ভ্রোতৃচভতগতথো।”  

এবং গসই জনেই অধেোয়চ্ছশচ্ছষ কৃচ্ছেি গদোষক্ষ্োলন জনে চলচখয়োচ্ছিন,— 

“তদ্ভতৃথষু তথো তোসু সবথভুচ্ছতষু গিশ্বিঃ। 

আত্মস্বরূপরূচ্ছপোিচ্ছসৌ িোপে বোয়ুচিব চস্থতঃ || 

যথো সমতগতভূচ্ছতষু নচ্ছভোিচিঃ পৃচথবী জলম্। 

বোয়ুশ্চোত্মো তনথবোচ্ছসৌ বোপে সবথমবচস্থতঃ | | ”  

http://www.bengaliebook.com/


বরিমচন্দ্র চট্টোপোধ্যোয়  । কৃষ্ণচরিত্র (রিতীয় খণ্ড)।         প্রবন্ধ 

 28 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

চতচন তোিোচদচ্ছ ি ভতৃথ চ্ছণ এবং তোিোচদচ্ছ চ্ছত ও সবথভূচ্ছতচ্ছত, ঈশ্বি ও 

আত্মস্বরূপরূচ্ছপ সকচ্ছলই বোয়ুি নেোয় বেোচপয়ো আচ্ছিন। গযমন সমগ্র ভূচ্ছত, আকোশ, অচি, 

পৃচথবী, জল এবং বোয়ু, গতমচন চতচনই সবথভূচ্ছত আচ্ছিন। 

এইরূপ গদোষক্ষ্োলচ্ছনি গকোন প্রচ্ছয়োজন চিল নো। যুবক যুবতীি একচ্ছত্র নৃতে কিোয় 

ধমথতঃ গকোন গদোষ ঘচ্ছট নো, গকবল এই সমোচ্ছজ সোমোচজক গদোষ ঘচ্ছট এবং কৃচ্ছেি সমচ্ছয়, 

গবোধ িয়, গস সোমোচজক গদোষও চিল নো। 

  

———————-  

1 িোস অচ্ছথথ নৃতেচবচ্ছশষ : - “অচ্ছনেোনেবেচতষেিতগতোনোং স্ত্রীপুংসোং  োয়তোং 

মেলীরূচ্ছপণ ভ্রমতোং নৃতেচবচ্ছনোদঃ িোচ্ছসো” নোম ইচত শ্রীধিঃ। 

2 “স তত্র বয়সো তুনলেবথৎসপোনলঃ সিোনঘঃ। 

গিচ্ছম শব চদবসং কৃেঃ পুিো স্ব থ চ্ছতো যথো || 

তং রীড়মোনং গ োপোলোঃ কৃেং ভোেীিবোচসনম্। 

িময়চন্ত স্ম বিচ্ছবো বননেঃ রীড়ননকতগতদো || 

অচ্ছনে স্ম পচি োয়চন্ত গ োপোমূচদতমোনসোঃ। 

গ োপোলোঃ কৃেচ্ছমবোচ্ছনে  োয়চন্ত স্ম িচতচপ্রয়ো | | ”  

এই চতন গেোচ্ছক “িম্” ধোতু িইচ্ছত চনষ্পন্ন  শে চতন বোি বেবহৃত িইয়োচ্ছি। যথো 

“গিচ্ছম”, “িময়চন্ত”, “িচতচপ্রয়ো”; চতন বোিই রীড়োচ্ছথথ, অথথোন্তি গকোন মচ্ছতই ঘটোন যোয় 

নো। গকন নো, গ োপোলচদচ্ছ ি কথো িইচ্ছতচ্ছি। 
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ষষ্ঠ পরিট্ছেদ—ব্রজট্ োপী। 

িচিবংশ 

চবেুপুিোণ িইচ্ছত পূবথপচিচ্ছেচ্ছদ যোিো উদৃ্ধত কচিয়োচি, তোিো পঞ্চম অংচ্ছশি ত্রচ্ছয়োদশ 

অধেোয় িইচ্ছত। ঐ অধেোয় বেতীত ব্রজচ্ছ োপীচদচ্ছ ি কথো চবেুপুিোচ্ছণ আি গকোথোও নোই। 

গকবল কৃে মথুিো মনকোচ্ছল তোাঁিোচ্ছদি গখচ্ছদোচে আচ্ছি। 

গসইরূপ িচিবংচ্ছশও ব্রজচ্ছ োপীচদচ্ছ ি কথো চবেুপচ্ছবথি ৭৭ অধেোয়, গ্রন্থোন্তচ্ছি ৭৬ 

অধেোয় চভন্ন  আি গকোথোও নোই। যোিো আচ্ছি, গস সমতগতই উদৃ্ধত কচিচ্ছতচি। চকন্তু উদৃ্ধত 

কচিবোি আচ্ছ  বেবে গস, “িোস” শে িচিবংচ্ছশ বেবহৃত িয় নোই। তৎপচিবচ্ছতথ “িল্লীষ” 

শে বেবহৃত িইয়োচ্ছি। এই অধেোচ্ছয়ি নোম “িল্লীষরীড়নম্”। যথো “ইচত শ্রীমিোভোিচ্ছত 

চখচ্ছলষু িচিবংচ্ছশ চবেুপবথচণ িল্লীষরীড়চ্ছন সপ্তসপ্তচ্ছতোিধেোয়।” গিমিন্দ্রোচভধোচ্ছন, 

“িল্লীষ” অথথ এইরূপ চলচখত িইয়োচ্ছি— 

“মেচ্ছলন তু যনৃ্ন তেং স্ত্রীণোং িল্লীষকন্তু তৎ।” 

বোিস্পচ্ছতে তোিোনোথ চলচখয়োচ্ছিন— 

“স্ত্রীণোং মেচলকোকোিনৃচ্ছতে।” 

অতএব ‘িল্লীষ’ এবং ‘িোস’ একই কথো—নৃতেচবচ্ছশষ। 

এক্ষ্চ্ছণ িচিবংচ্ছশি কথো তুচলচ্ছতচি। 

“কৃেস্তু গযৌবনং দৃষ্টো চনচশ িন্দ্রমচ্ছসো নবং। 

শোিদীঞ্চ চনশোং িমেোং মনশ্চচ্ছর িচত্প্রসচত || 

স কিীষোঙ্গিো োসু ব্রজিথেোসু বীযথবোন। 

বৃষোণোং জোতদপথোণোং যুদ্ধোচন সমচ্ছযোজয়ৎ || 

গ োপোলোংশ্চ বচ্ছলোদগ্রোন্ গযোধয়োমোস বীযথবোন্। 

বচ্ছন স বীচ্ছিো  োনশ্চব জগ্রোি গ্রোিবচিভুঃ || 

যুবতীচ্ছ থোপকনেোশ্চ িোচ্ছত্রৌ সঙ্কোলে কোলচবৎ। 
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শকচ্ছশোিকং মোনয়ন্ শব সি তোচভমুথচ্ছমোদ ি || 

তোতগতসে বদনং কোন্তং কোন্তো গ োপচস্ত্রচ্ছয়ো চনচশ। 

চপচবচন্ত নয়নোচ্ছক্ষ্নপ থোঙ্গতং শচশনং যথো || 

িচিতোলোদ্রথপীচ্ছতন সচ্ছকৌচ্ছষচ্ছয়ন বোসসো। 

বসোচ্ছনো ভদ্রবসনং কৃেঃ কোন্ততচ্ছিোিভবৎ || 

স বৃদ্ধোঙ্গদচনযুথিচশ্চত্রয়ো বনমোলয়ো। 

গশোভোমোচ্ছনো চি গ োচবন্দঃ গশোভয়োমোস তং ব্রজং || 

নোম দোচ্ছমোদচ্ছিচ্ছতেবং গ োপকনেোতগতদোিব্রুবন্। 

চবচিত্রং িচিতং গঘোচ্ছষ দৃষ্টো তিসে ভোসতঃ || 

তোতগতং পচ্ছয়োধচ্ছিোিোননরুচ্ছিোচভঃ সমপীড়য়ন্। 

ভ্রোচমতোনক্ষ্শ্চ বদননচনথনিক্ষ্ন্ত বিোঙ্গনোঃ || 

তো বোযথৎমোণোঃ চপতৃচভভ্রথোতৃচভমথোতৃচভতগতথো। 

কৃেং গ োপোঙ্গনো িোচ্ছত্রৌ মৃ য়চ্ছন্ত িচতচপ্রয়োঃ || 

তোস্তু পংেীকৃতোঃ সবথো িময়চন্ত মচ্ছনোিমং। 

 োয়ন্তে কৃেিচিতং িন্দ্বচ্ছশো গ োপকনেকোঃ || 

কৃেলীলোনুকোচিণেঃ কৃেপ্রচণচিচ্ছতক্ষ্ণোঃ। 

কৃেসে  চত োচমনেতগতরুণেতগতো বিোঙ্গনোঃ || 

বচ্ছনষু তোলিতগতোনগ্রঃ কুট্টয়ন্ততগতথোিপিোঃ। 

গিরুনবথ িচিতং তসে কৃেসে ব্রজচ্ছযোচষতঃ || 

তোতগতসে নৃতেং  ীতঞ্চ চবলোসচস্মতবীক্ষ্ত্ম।  

মুচদতোশ্চোনুকুবথন্তেঃ রীড়চ্ছন্তেো ব্রজচ্ছযোচষতঃ || 

ভোবচনসেন্দমধুিং  োয়ন্তেতগতো বিোঙ্গনোঃ। 

ব্রজং  তোঃ সুখং গিরুদথোচ্ছমোদিপিোয়ণোঃ || 

কিীষপোংশুচদগ্ধোঙ্গোতগতোঃ কৃেমনুবচব্রচ্ছি। 

িময়চ্ছন্তেো যথো নো ং স্প্রসমিং কচ্ছিণবঃ || 
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তমনেো ভোবচবকনিননথনত্রঃ প্রিচসতোননোঃ। 

চপবন্তেতৃপ্তো বচনতোঃ কৃেং কৃেমৃচ্ছ ক্ষ্ণোঃ || 

মুখমসেোব্জসঙ্কোশং তৃচষতো গ োপকনেকোঃ। 

িতেন্তি তো িোচ্ছত্রৌ চপবচন্ত িচতলোলসোঃ || 

িোচ্ছিচত কুবথততগতসে প্রহৃষ্টোতগতো বিোঙ্গনোঃ। 

জ ৃহুচনথঃসৃতোং বোণীং সোেো দোচ্ছমোদচ্ছিচিতোং || 

তোসোং গ্রচথতসীমন্তো িচতশ্রোন্তেোকুলীকৃতোঃ।  

িোরু চবস্রংচসচ্ছি গকশোঃ কুিোচ্ছগ্র গ োপচ্ছযোচষতোম্ || 

এবং স কৃচ্ছেো গ োপীনোং িরবোনলিলঙ্কৃতঃ। 

শোিদীষু সিন্দ্রোসু চনশোসু মুমুচ্ছদ সুখী | | ”  

—িচিবংচ্ছশ, ৭৭, অধেোয় 

  

“কৃে িোচ্ছত্র িন্দ্রমোি নবচ্ছযৌবন (চবকোশ) গদচখয়ো এবং িমেো শোিদীয়ো চনশো গদচখয়ো 

রীড়োচভলোষী িইচ্ছলন। কখনও ব্রচ্ছজি শু্কগচ্ছ োময়োকীণথ িোজপচ্ছথ জোতদপথ বৃষ ণচ্ছক 

বীযথবোন্ কৃে যুচ্ছদ্ধ সংযুে কচিচ্ছতন, কখনও বলদৃপ্ত গ োপোল ণচ্ছক যুদ্ধ কিোইচ্ছতন, এবং 

কুম্ভীচ্ছিি নেোয় গ ো ণচ্ছক বনমচ্ছধে গ্রিণ কচিচ্ছতন। কোলে কৃে আপনোি চকচ্ছশোি বয়চ্ছসি 

সম্মোনোথথ যুবতী গ োপকনেো চ্ছণি জনে কোল চনণথীত কচিয়ো িোচ্ছত্র তোিোচদচ্ছ ি সচিত 

আনন্দোনুভোব কচিচ্ছলন। গসই গ োপসুন্দিী ণ নয়নোচ্ছক্ষ্প িোিো ধিো ত িচ্ছন্দ্রি মত তোাঁিোি 

সুন্দি মুখমেল পোন কচিল। সুবসন কৃে, িচিতোলোদ্রথ পীত গকৌচ্ছষয় বসন পচিচিত িইয়ো 

কোন্ততি িইচ্ছলন। অঙ্গদসমূি ধোিণপূবথক চবচিত্র বনমোলো িোিো গশোচভত িইয়ো গ োচবন্দ 

গসই ব্রজ গশোচভত কচিচ্ছত লোচ চ্ছলন। গসই বোকেোলোপী কৃচ্ছেি চবচিত্র িচিত্র গদচখয়ো 

গঘোষমচ্ছধে গ োপকনেো ণ তখন তোাঁিোচ্ছক দোচ্ছমোদি বচলত; পচ্ছয়োধিচস্থচতচ্ছিতু াধ্বথমুখ 

হৃদচ্ছয়ি িোিো চনপীচড়ত কচিয়ো গসই বিোঙ্গনো ণ ভ্রোচমত-িকু্ষ্ বদচ্ছনি িোিো তোাঁিোচ্ছক 

গদচখচ্ছত লোচ ল। রীড়োনুিোচ ণী গ োপোঙ্গনো ণ চপতো, ভ্রোতো ও মোতো কতৃথক চনবোচিত 

িইয়োও িোচ্ছত্র কৃচ্ছেি চনকচ্ছট  মন কচিল। তোিোিো সকচ্ছল গশ্রণীবদ্ধ িইয়ো সোচজয়ো, 

মচ্ছনোিি রীড়ো কচিল; এবং যুচ্ছগ্ম যুচ্ছগ্ম কৃেিচিত  োন কচিল। বিোঙ্গনো তরুণী ণ 
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কৃেলীলোনুকোচিণী, কৃচ্ছে প্রচণচিতচ্ছলোিনো; এবং কৃচ্ছেি  মনোনু োচমনী িইল। গকোন 

গকোন ব্রজবোলো িতগতোচ্ছগ্র তোলকুট্টনপূবথক কৃেিচিত আিচিত কচিচ্ছত লোচ ল। 

ব্রজচ্ছযোচষদ্  ণ, কৃচ্ছেি নৃতে,  ীত, চবলোসচস্মতবীক্ষ্ণ অনুকিণপূবথক, সোনচ্ছন্দ রীড়ো 

কচিচ্ছত লোচ ল। কৃেপিোয়ণো বিোঙ্গনো ণ ভোবচনসেন্দমধুি  োন কিতঃ ব্রচ্ছজ চ য়ো সুচ্ছখ 

চবিিণ কচিচ্ছত লোচ ল। স্প্রসমি িতগতীচ্ছক কচ্ছিণু ণ গযরূপ রীড়ো কিোয়, শু্কগ গ োময় িোিো 

চদগ্ধোঙ্গ গসই গ োপী ণ গসইরূপ কৃচ্ছেি অনুবতথন কচিল। সিোসেবদনো কৃেমৃ চ্ছলোিনো 

অনে বচনতো ণ ভোচ্ছবোৎেুল্ল গলোিচ্ছনি িোিো কৃেচ্ছক অতৃপ্ত িইয়ো পোন কচিচ্ছত লোচ ল। 

রীড়োলোলসোতৃচষতো গ োপকনেো ণ িোচত্রচ্ছত অননেরীড়োসে িইয়ো অব্জসঙ্কোশ 

কৃেমুখমেল পোন কচিচ্ছত লোচ ল। কৃেো িো িো ইচত শে কচিয়ো  োন কচিচ্ছল 

কৃেমুখচনঃসৃত গসই বোকে, বিোঙ্গনো ণ আহ্লোচদত িইয়ো গ্রিণ কচিল। গসই 

গ োপচ্ছযোচষদ্গচ্ছণি রীড়োশ্রোচন্তপ্রযুে আকুলীকৃত সীমন্তগ্রচথত গকশদোম কুিোচ্ছগ্র চবস্রতগত 

িইচ্ছত লোচ ল। িরবোলোলঙ্কৃত শ্রীকৃে এইরূপ সিন্দ্রো শোিদী চনশোচ্ছত সুচ্ছখ গ োপীচদচ্ছ ি 

সচিত আনন্দ কচিচ্ছত লোচ চ্ছলন।” 

চবেুপুিোণ িইচ্ছত িোসলীলোতত্ত্ব অনুবোদ কোচ্ছল ‘িম্’ ধোতু িইচ্ছত চনষ্পন্ন  শে সকচ্ছলি 

গযরূপ রীড়োচ্ছথথ অনুবোদ কচিয়োচি; এই অনুবোচ্ছদও গসই সকল কোিচ্ছণ ঐ সকল শচ্ছেি 

রীড়োথথ প্রচতশে বেবিোি কচিয়োচি। গজোি কচিয়ো বলো যোইচ্ছত পোচ্ছি গয, অনে গকোনরূপ 

প্রচতশে বেবিোি িইচ্ছতই পোচ্ছি নো। যথো— 

“তোস্তু পংেীকৃতোঃ সবথো িময়চন্ত মচ্ছনোিমম্।” 

এখোচ্ছন রীড়োচ্ছথথ চভন্ন  িতেচ্ছথথ ‘িময়চন্ত’ শে গকোন িকচ্ছমই বুিো যোয় নো। যোাঁিোি 

অনুরূপ অনুবোদ কচিয়োচ্ছিন, তোাঁিোিো পূবথপ্রিচলত কুসংস্কোিবশতঃই কচিয়োচ্ছিন। 

এই িল্লীষরীড়োবণথনো চবেুপুিোণকৃত িোসবণথনোি অনু োমী। এমন চক, এক একচট 

গেোক উভয় গ্রচ্ছন্থ প্রোয় একই। যথো, চবেুপুিোচ্ছণ আচ্ছধ — 

“তো বোযথমোণোঃ পচতচভঃ চপতৃচভঃ ভ্রোতৃচভতগতথো। 

কৃেং গ োপোঙ্গোনো িোচ্ছত্রৌ মৃ য়চ্ছন্ত িচতচপ্রয়োঃ | | ” 

িচিবংচ্ছশ আচ্ছি–  

http://www.bengaliebook.com/


বরিমচন্দ্র চট্টোপোধ্যোয়  । কৃষ্ণচরিত্র (রিতীয় খণ্ড)।         প্রবন্ধ 

 33 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

“তো বোযথমোণোঃ চপতৃচভঃ ভ্রোতৃচভমথোতৃচভতগতথো। 

কৃেং গ োপোঙ্গনো িোচ্ছত্রৌ িময়চন্ত িচতচপ্রয়ো | | ”  

তচ্ছব চবেুপুিোচ্ছণি অচ্ছপক্ষ্ো িচিবংচ্ছশি বণথনো সংচক্ষ্প্ত। অনেোনে চবষচ্ছয় সিিোিি 

গসরূপ গদখো যোয় নো। সিিোিি গদখো যোয়, চবেুপুিোচ্ছণ যোিো সংচক্ষ্প্ত, িচিবংচ্ছশ তোিো 

চবতগতৃত এবং নোনো প্রকোি নূতন উপনেোস ও অলঙ্কোচ্ছি অলঙ্কৃত। িচিবংচ্ছশ িোসলীলোি 

এইরূপ সংচ্ছক্ষ্প বণথনোি একটু কোিণও আচ্ছি। উভয় গ্রন্থ সচবতগতোচ্ছি তুলনো কচিয়ো গদচখচ্ছল 

বুিো যোয় গয, কচবচ্ছত্ব,  োম্ভীচ্ছযথ, পোচেচ্ছতে এবং ঔদোচ্ছযথ িচিবংশকোি চবেুপুিোণকোচ্ছিি 

অচ্ছপক্ষ্ো অচ্ছনক লঘু। চতচন চবেুপুিোচ্ছণি িোসবণথনোি চন ূঢ় তোৎপযথ এবং গ োপী ণকৃত 

ভচেচ্ছযো  িোিো কৃচ্ছে একোত্মতো প্রোচপ্ত বুচিচ্ছত পোচ্ছিন নোই। তোিো নো বুচিচ্ছত পোচিয়োই 

গসখোচ্ছন চবেুপুিোণকোি চলচখয়োচ্ছিন,— 

“কোচিৎ প্রচবলসিোহুঃ পচিিভে িুিুম্ব তম্।” 

গসখোচ্ছন িচিবংশকোি চলচখয়ো বচসয়োচ্ছিন, 

“তোতগতং পচ্ছয়োধচ্ছিোিোননরুচ্ছিোচভঃ সমপীড়য়ন্।” ইতেোচদ 

প্রচ্ছভদটুকু এই গয, চবেুপুিোচ্ছণি িপলো বোচলকো আনচ্ছন্দ িঞ্চলো, আি িচিবংচ্ছশি 

এই গ োপী ণ চবলোচসনীি ভোব প্রকোশ কচিচ্ছতচ্ছি। িচিবংশকোচ্ছিি অচ্ছনক স্থচ্ছল 

চবলোসচপ্রয়তোি মোত্রোচধকে গদখো যোয়। 

আি আি কথো চবেুপুিোচ্ছণ িোসলীলো সম্বচ্ছে যোিো বচলয়োচি, িচিবংচ্ছশি এই 

িল্লীষরীড়ো সম্বচ্ছেও বচ্ছতথ। 

উপচিচলচখত গেোকগুচল চভন্ন  িচিবংচ্ছশ ব্রজচ্ছ োপীচ্ছদি সম্বচ্ছে আি চকিুই নোই। 
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সপ্তম পরিট্ছেদ—ব্রজ গ োপী-ভো বত 

  

বস্ত্রিিণ 

  

শ্রীমদ্ভো বচ্ছত ব্রজচ্ছ োপীচদচ্ছ ি সচিত শ্রীকৃচ্ছেি সম্বে গকবল িোসনৃচ্ছতে পযথোপ্ত িয় 

নোই। ভো বতকোি গ োপীচদচ্ছ ি সচিত কৃেলীলোি চবচ্ছশষ চবতগতোি কচিয়োচ্ছিন। সমচ্ছয় 

সমচ্ছয় তোিো আধুচনক রুচিি চবরুচ্ছদ্ধ। চকন্তু গসই সকল বণথনোি বোিেদৃশে এখনকোি 

রুচিচব চিথত িইচ্ছলও অভেন্তচ্ছি অচত পচবত্র ভচেতত্ত্ব চনচিত আচ্ছি। িচিবংশকোচ্ছিি নেোয় 

ভো বতকোি চবলোস-চপ্রয়তো-চ্ছদোচ্ছষ দূচষত নচ্ছিন। তোাঁিোি অচভপ্রোয় অচতশয় চন ূঢ় এবং 

অচতশয় চবশুদ্ধ। 

দশম স্কচ্ছেি ২১ অধেোচ্ছয় প্রথমতঃ গ োপীচদচ্ছ ি পূবথিো  বচণথত িইয়োচ্ছি। তোিোিো 

শ্রীকৃচ্ছেি গবণুিব শ্রবণ কচিয়ো গমোচিত িইয়ো পিস্পচ্ছিি চনকট কৃেোনুিো  বেে 

কচিচ্ছতচ্ছি। গসই পূবথোনুিো  বণথনোয় কচব অসোধোিণ কচবত্ব প্রকোশ কচিয়োচ্ছিন। তোি পি 

তোিো স্পষ্টীকৃত কচিবোি জনে একচট উপনেোস িিনো কচিয়োচ্ছিন। গসই উপনেোস 

“বস্ত্রিিণ” বচলয়ো প্রচসদ্ধ। বস্ত্রিিচ্ছণি গকোন কথো মিোভোিচ্ছত, চবেুপুিোচ্ছণ বো িচিবংচ্ছশ 

নোই, সুতিোং উিো ভো বতকোচ্ছিি কল্পনোপ্রসূত বচলয়ো চবচ্ছবিনো কচিচ্ছত িইচ্ছব। বৃিোন্তটো 

আধুচনক রুচিচবরুদ্ধ িইচ্ছলও আমিো তোিো পচিতেো  কচিচ্ছত পোচিচ্ছতচি নো, গকন নো, 

ভো বতবেোখেোত িোসলীলোকথচ্ছন আমিো প্রবৃি, এবং গসই িোসলীলোি সচ্ছঙ্গ ইিোি চবচ্ছশষ 

সম্বে। 

কৃেোনুিো চববশো ব্রজচ্ছ োপী ণ কৃেচ্ছক পচতভোচ্ছব পোইবোি জনে কোতেোয়নীব্রত 

কচিল। ব্রচ্ছতি চনয়ম এক মোস। এই এক মোস তোিোিো দলবদ্ধ িইয়ো আচসয়ো প্রতূেচ্ছষ 

যমুনোসচলচ্ছল অব োিন কচিত। স্ত্রীচ্ছলোকচদচ্ছ ি জলোব োিন চবষচ্ছয় একটো কুৎচসত প্রথো 

এ কোচ্ছলও ভোিতবচ্ছষথি অচ্ছনক প্রচ্ছদচ্ছশ প্রিচলত আচ্ছি। স্ত্রীচ্ছলোচ্ছকিো অব োিনকোচ্ছল 

নদীতীচ্ছি বস্ত্রগুচল তেো  কচিয়ো, চববস্ত্রো িইয়ো জলমিো িয়। গসই প্রথোনুসোচ্ছি এই 
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ব্রজোঙ্গনো ণ কূচ্ছল বসন িক্ষ্ো কচিয়ো চববস্ত্রো িইয়ো অব োিন কচিত। মোসোচ্ছন্ত গয চদন ব্রত 

সূূণথ িইচ্ছব, গস চদনও তোিোিো ঐরূপ কচিল। তোিোচ্ছদি কমথেল (উভয়োচ্ছথথ) চদবোি জনে 

গসই চদন শ্রীকৃে গসইখোচ্ছন উপচস্থত িইচ্ছলন। চতচন পচিতেে বস্ত্রগুচল সংগ্রি কচিয়ো 

তীিস্থ কদম্ববৃচ্ছক্ষ্ আচ্ছিোিণ কচিচ্ছলন। 

গ োপী ণ বড় চবপন্ন ো িইল। তোিোিো চবনোবচ্ছস্ত্র উচিচ্ছত পোচ্ছি নো; এ চদচ্ছক 

প্রোতঃসমীিচ্ছণ জলমচ্ছধে শীচ্ছত প্রোণ যোয়। তোিোিো কণ্ঠ পযথন্ত চনমি িইয়ো, শীচ্ছত কোাঁচপচ্ছত 

কোাঁচপচ্ছত, কৃচ্ছেি চনকট বস্ত্রচভক্ষ্ো কচিচ্ছত লোচ ল। কৃে সিচ্ছজ বস্ত্র গদন নো—গ োপীচদচ্ছ ি 

“কমথেল” চদবোি ইেো আচ্ছি। তোি পি যোিো ঘচটল, তোিো আমিো স্ত্রীচ্ছলোক বোলক প্রভৃচতি 

গবোধ মে বোঙ্গোলো ভোষোয় গকোন মচ্ছতই প্রকোশ কচিচ্ছত পোচি নো। অতএব মূল সংস্কৃতই 

চবনোনুবোচ্ছদ উদৃ্ধত কচিলোম। 

ব্রজচ্ছ োপী ণ কৃেচ্ছক বচলচ্ছত লোচ ল;— 

মচিনয়ং গভো কৃথোস্ত্বোন্তু নন্দচ্ছ োপসুতং চপ্রয়ম্। 

জোনীচ্ছমোিঙ্গ ব্রজেোঘেং গদচি বোসোংচস গবচপতোঃ || 

শেোমসুন্দি গত দোসে কিবোম তচ্ছবোচদতম্। 

গদচি বোসোংচস ধমথে গনোচ্ছিদ্রোচ্ছে ব্রুবোম গি || 

শ্রীভ বোনুবোি। 

ভবচ্ছতেো যচদ গম দোচ্ছসেো মচ্ছয়োেঞ্চ কচিষেথ। 

অত্রো তে স্ববোসোংচস প্রতীেত শুচিচস্মতোঃ। 

গনোচ্ছিন্ন োিং প্রদোচ্ছসে চকং রুচ্ছদ্ধো িোজো কচিষেচত || 

তচ্ছতো জলোশয়োয়ৎ সবথো দোচিকোঃ শীতচ্ছবচপতোঃ। 

পোচণভেোং * * আেোদে গপ্রোচ্ছেরুঃ শীতকচষথতোঃ || 

ভ বোনোি তো বীক্ষ্ে শুদ্ধভোবপ্রসোচদতঃ। 

স্কচ্ছে চনধোয় বোসোংচস প্রীতঃ গপ্রোবোি সচস্মতম্ || 

যূয়ং চববস্ত্রো যদচ্ছপো ধৃতব্রতো বে োিনততিদু গদবচ্ছিলম্। 

বদ্ধোঞ্জচলং মূদ্ধণথেপনুিচ্ছয়িংিসঃ কৃত্বো নচ্ছমো* বসনং প্র ৃিেতোম্ || 
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ইতেিুেচ্ছতনোচভচিতং ব্রজবোলো নত্বো চববস্ত্রোপ্লবনং ব্রতিুেচতম্। 

তৎপূচতথকোমোতগতদচ্ছশষকমথণোং সোক্ষ্োৎকৃতং গনমুিবদেমৃগ্ যতঃ || 

তোতগতথোবনতো দৃষ্টবো ভ বোন্ গদবকীসুতঃ। 

বোসোংচস তোভেঃ প্রোযেৎ করুণচ্ছতগতন গতোচষতঃ || 

শ্রীমদ্ভো বতম্, ১০ম স্কন্দঃ, ২২ অধেোয়। 

অন্তচনচিথত ভচেতত্ত্বটো এই। ঈশ্বিচ্ছক ভচে িোিো পোইবোি প্রধোন সোধনো, ঈশ্বচ্ছি 

সবথোপথণ। ভ বদ্গীতোয় শ্রীকৃে বচলয়োচ্ছিন— 

“যৎ কচ্ছিোচষ যদশ্নোচস যজ্জুচ্ছিোচষ দদোচস যৎ। 

যিপসেচস গকৌচ্ছন্তয় তৎ কুরুষব মদপথণম্ | | ”  

গ োপী ণ শ্রীকৃচ্ছে সবথোপথণ কচিল। স্ত্রীচ্ছলোক, যখন সকল পচিতেো  কচিচ্ছত পোচ্ছি, 

তখনও লজ্জো তেো  কচিচ্ছত পোচ্ছি নো। ধন ধমথ কমথ ভো ে—সব যোয়, তথোচপ স্ত্রীচ্ছলোচ্ছকি 

লজ্জো যোয় নো। লজ্জো স্ত্রীচ্ছলোচ্ছকি গশষ িত্ন। গয স্ত্রীচ্ছলোক, অপচ্ছিি জনে লজ্জো পচিতেো  

কচিল, গস তোিোচ্ছক সব চদল। এই স্ত্রী ণ শ্রীকৃচ্ছে লজ্জোও অচপথত কচিল। এ কোমোতুিোি 

লজ্জোপথণ নচ্ছি—লজ্জোচববশোি লজ্জোপথণ। অতএব তোিোিো ঈশ্বচ্ছি সবথস্বোপথণ কচিল। কৃেও 

তোিো ভেুেপিোি বচলয়ো গ্রিণ কচিচ্ছলন। চতচন বচলচ্ছলন, “আমোচ্ছত যোিোচ্ছদি বুচদ্ধ 

আচ্ছিোচপত িইয়োচ্ছি, তোিোচ্ছদি কোমনো কোমোচ্ছথথ কচল্পত িয় নো। যব ভচজথত এবং ক্কোচথত 

িইচ্ছল, বীজচ্ছত্ব সমথথ িয় নো।” অথথোৎ যোিোিো কৃেকোচমনী, তোিোচদচ্ছ ি কোমোবচ্ছশষ িয়। 

আিও বচলচ্ছলন, “গতোমিো গয জনে ব্রত কচিয়োি, আচম তোিো িোচ্ছত্র চসদ্ধ কচিব।” 

এখন গ োপী ণ কৃেচ্ছক পচতস্বরূপ পোইবোি জনেই ব্রত কচিয়োচিল। অতএব কৃে, 

তোিোচ্ছদি কোমনোপূিণ কচিচ্ছত স্বীকৃত িইয়ো, তোিোচ্ছদি পচতত্ব স্বীকোি কচিচ্ছলন। কোচ্ছজই 

বড় শনচতক গ োলচ্ছযো  উপচস্থত। এই গ োপোঙ্গনো ণ পিপত্নী, তোিোচ্ছদি পচতত্ব স্বীকোি 

কিোয়, পিদোিোচভমষথণ স্বীকোি কিো িইল। কৃচ্ছে এ পোপোচ্ছিোপণ গকন?  

ইিোি উিি আমোি পচ্ছক্ষ্ অচত সিজ। আচম ভূচি ভূচি প্রমোচ্ছণি িোিো বুচিয়োচি গয, 

এ সকল পুিোণকোিকচল্পত উপনেোসমোত্র, ইিোি চকিু মোত্র সতেতো নোই। চকন্তু 

পুিোণকোচ্ছিি পচ্ছক্ষ্ উিি তত সিজ নচ্ছি। চতচনও পচিচক্ষ্চ্ছতি প্রশ্নোনুসোচ্ছি শুকমুচ্ছখ একটো 

http://www.bengaliebook.com/


বরিমচন্দ্র চট্টোপোধ্যোয়  । কৃষ্ণচরিত্র (রিতীয় খণ্ড)।         প্রবন্ধ 

 37 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

উিি চদয়োচ্ছিন। যথোস্থোচ্ছন তোিোি কথো বচলব। চকন্তু আমোচ্ছকও এখোচ্ছন বচলচ্ছত িইচ্ছব গয, 

চিন্দুধচ্ছমথি ভচেবোদোনুসোচ্ছি, কৃেচ্ছক এই গ োপী ণপচতত্ব অবশে স্বীকোি কচিচ্ছত িয়। 

ভ বদ্গীতোয় কৃে চনচ্ছজ বচলয়োচ্ছিন,— 

“গয যথো মোং প্রপদেচ্ছন্ত তোংতগতনথব ভজোমেিম্।” 

“গয, গয ভোচ্ছব আমোচ্ছক ভজনো কচ্ছি, “আচম তোিোচ্ছক গসই ভোচ্ছব অনুগ্রি কচি।” 

অথথোৎ গয আমোি চনকট চবষয়চ্ছভো  কোমনো কচ্ছি, তোিোচ্ছক আচম তোিোই চদই। গয গমোক্ষ্ 

কোমনো কচ্ছি, তোিোচ্ছক গমোক্ষ্ চদই। চবেুপুিোচ্ছণ আচ্ছি, গদবমোতো অচদচত কৃে(চবেু)চ্ছক 

বচলচ্ছতচ্ছিন গয, আচম গতোমোচ্ছক গতোমোচ্ছক পুত্রভোচ্ছবই পোইয়োচি। এই ভো বচ্ছতই আচ্ছি গয, 

বসুচ্ছদব গদবকী জ দীশ্বিচ্ছক পুত্রভোচ্ছব কোমনো কচিয়োচিচ্ছলন বচলয়োই তোাঁিোচ্ছক পুত্রভোচ্ছব 

পোইয়োচ্ছিন। অতএব গ োপী ণ তোাঁিোচ্ছক পচতভোচ্ছব পোইবোি জনে যচ্ছথোপযুে সোধনো 

কচিয়োচিল বচলয়ো কৃেচ্ছক তোিোিো পচতভোচ্ছব পোইল। 

যচদ তোই িইল, তচ্ছব তোিোচ্ছদি অধমথ চক? ঈশ্বি প্রোচপ্তচ্ছত অধমথ আবোি চক? পোচ্ছপি 

িোিো, পুণেময়, পুচ্ছণেি আচদভূত স্বরূপ জ দীশ্বিচ্ছক চক পোওয়ো যোয়? পোপ-পুণে চক? 

যোিোি িোিো জ দীশ্বচ্ছিি সচন্ন চধ উপচস্থত িইচ্ছত পোচি, তোিোই পুণে—তোিোই ধমথ, তোিোি 

চবপিীত যোিো, তোিোই পোপ—তোিোই অধমথ। 

পুিোণকোি এই তত্ত্ব চবশদ কচিবোি জনে পোপসংস্পচ্ছশথি পথমোত্র িোচ্ছখন নোই। চতচন 

২৯ অধেোচ্ছয় বচলয়োচ্ছিন, যোিোিো পচতভোচ্ছব কৃেচ্ছক কোমনো নো কচিয়ো উপপচতভোচ্ছব 

তোাঁিোচ্ছক কোমনো কচিয়োচিল, তোিোিো তোাঁিোচ্ছক সশিীচ্ছি পোইল নো; তোিোচ্ছদি পচত ণ 

তোিোচদ চ্ছক আচসচ্ছত চদল নো; কৃেচিন্তো কচিয়ো তোিোিো প্রোণতেো  কচিল। 

“তচ্ছমব পিমোত্মোনোং জোিবুদ্ধেোচপ সঙ্গতোঃ। 

জহুগুথণময়ং গদিং সদেঃ প্রক্ষ্ীণবেনো : | | ” ১০। ২৯। ১০ 

কৃেপচত চভন্ন  অনে পচত যোিোচ্ছদি স্মিণ মোচ্ছত্র চিল, কোচ্ছজই তোিোিো কৃেচ্ছক 

উপপচত ভোচবল। চকন্তু অনে পচত স্মৃচতমোচ্ছত্র থোকোয়, তোিোিো কৃে সম্বচ্ছে অননেচিন্তো 

িইচ্ছত পোচিল নো। তোিোিো চসদ্ধ, বো ঈশ্বিপ্রোচপ্তি অচধকোচিণী িইল নো। যতক্ষ্ণ জোিবুচদ্ধ 

থোচকচ্ছব, ততক্ষ্ণ পোপবুচদ্ধ থোচকচ্ছব, গকন নো, জোিোনু মন পোপ। যতক্ষ্ণ জোিবুচদ্ধ 
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থোচকচ্ছব, ততক্ষ্ণ কৃচ্ছে ঈশ্বিেোন িইচ্ছত পোচ্ছি নো—গকন নো, ঈশ্বচ্ছি জোিেোন িয় নো—

ততক্ষ্ণ কৃেকোমনো, কোমকোমনো মোত্র। ঈদৃশী গ োপী কৃেপিোয়ণো িইচ্ছলও সশিীচ্ছি 

কৃেচ্ছক পোইচ্ছত অচ্ছযো েো। 

অতএব এই পচতভোচ্ছব জ দীশ্বিচ্ছক পোইবোি কোমনোয় গ োপীচদচ্ছ ি পোপমোত্র িচিল 

নো। গ োপীচদচ্ছ ি িচিল নো, চকন্তু কৃচ্ছেি? এই কথোি উিচ্ছি চবেুপুিোণকোি যোিো 

বচলয়োচ্ছিন, ভো বতকোিও তোিোই বচলয়োচ্ছিন। ঈশ্বচ্ছিি আবোি পোপপূণে চক? চতচন 

আমোচ্ছদি মত শিীিী নচ্ছিন, শিীিী চভন্ন  ইচন্দ্রয়পিতো বো তজ্জচনত গদোষ ঘচ্ছট নো। চতচন 

সবথভূচ্ছত আচ্ছিন, গ োপী চ্ছণও আচ্ছিন, গ োপী চ্ছণি স্বোমীচ্ছতও আচ্ছিন। তোাঁিোি কতৃথক 

পিদোিোচভমষথণ সম্ভচ্ছব নো। 

এ কথোয় আমোচ্ছদি একটো আপচি আচ্ছি। ঈশ্বি এখোচ্ছন শিীিী, এবং ইচন্দ্রয়চবচশষ্ট। 

যখন ঈশ্বি ইেোরচ্ছম মোনবশিীি গ্রিণ কচিয়োচ্ছিন, তখন মোনবধমথোবলম্বী িইয়ো কোযথ 

কচিবোি জনেই শিীি গ্রিণ কচিয়োচ্ছিন। মোনবধমথীি পচ্ছক্ষ্ গ োপবধূ ণ পিস্ত্রী, এবং 

তদচভ মন পিদোিপোপ। কৃেই  ীতোয় বচলয়োচ্ছিন, গলোকচশক্ষ্োথথ চতচন কমথ কচিয়ো 

থোচ্ছকন। গলোকচশক্ষ্ক পোিদোচিক িইচ্ছল, পোপিোিী ও পোচ্ছপি চশক্ষ্ক িইচ্ছলন। অতএব 

পুিোণকোিকৃত গদোষক্ষ্োলন খোচ্ছট নো। এইরূপ গদোষক্ষ্োলচ্ছনি গকোন প্রচ্ছয়োজনও নোই। 

ভো বতকোি চনচ্ছজই কৃেচ্ছক এই িোসমেলমচ্ছধে চজচ্ছতচন্দ্রয় বচলয়ো পচিচিত কচিয়োচ্ছিন। 

যথো— 

এবং শশোঙ্কোংশুচবিোচজতো চনশোঃ স সতেকোচ্ছমোিনুিতোবলো ণঃ। 

চসচ্ছষব আত্মনেবরুদ্ধচ্ছসৌিতঃ সবথোঃ শিৎকোবেকথোিসোশ্রয়োঃ ||  

শ্রীমদ্ভো বতম্, ১০ স্ক, ৩৩ অঃ, ২৬ 

তচ্ছব, চবেুপুিোণকোচ্ছিি অচ্ছপক্ষ্োও ভো বতকোি প্র োঢ়তোয় এবং ভচেতচ্ছত্ত্বি 

পোিদচশথতোয় অচ্ছনক গশ্রষ্ঠ। স্ত্রীজোতী, জ চ্ছতি মচ্ছধে পচতচ্ছকই চপ্রয়বস্তু বচলয়ো জোচ্ছন; গয 

স্ত্রী, জ দীশ্বচ্ছি পিমভচেমতী, গস গসই পচতভোচ্ছবই তোাঁিোচ্ছক পোইবোি আকোঙ্ক্ষো কচিল—

ইংচ্ছিচজ পচড়য়ো আমিো যোই বচল—কথোটো অচত িমণীয়!—ইিোচ্ছত কত 

মনুষেহৃদয়োচভেতোি এবং ভ বদ্ভচেি গসৌন্দযথগ্রোচিতোি পচিিয় গদয়। তোিপি গয 
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পচতভোচ্ছব তোাঁিোচ্ছক গদচখল, গসই পোইল,—যোিোি জোিবুচদ্ধ িচিল, গস পোইল নো, একথোও 

ভচেি ঐকোচন্তকতো বুিোইবোি চক সুন্দি উদোিিণ! চকন্তু আি একটো কথোয় পুিোণকোি 

বড় গ োলচ্ছযোচ্ছ ি সূত্রপোত কচিয়োচ্ছিন। পচতচ্ছত্ব একটো ইচন্দ্রয়সম্বে আচ্ছি। কোচ্ছজ কোচ্ছজই 

গসই ইচন্দ্রয়সম্বে ভো বচ্ছতোে িোসবণথচ্ছনি চভতচ্ছি প্রচ্ছবশ কচিয়োচ্ছি। ভো বচ্ছতোে িোস, 

চবেুপুিোচ্ছণি ও িচিবংচ্ছশি িোচ্ছসি নেোয় গকবল নৃতে ীত নয়। গয শকলোসচশখচ্ছি তপস্বী 

কপদথীি গিোষোনচ্ছল ভস্মীভূত, গস বৃন্দোবচ্ছন চকচ্ছশোি িোসচবিোিীি পদোশ্রচ্ছয় পুনজথীবনোথথ 

ধূচমত। অনঙ্গ এখোচ্ছন প্রচ্ছবশ কচিয়োচ্ছিন। পুিোণকোচ্ছিি অচভপ্রোয় কদযথ নয়; 

ঈশ্বিপ্রোচপ্তজচনত মুে জীচ্ছবি গয আনন্দ, গয যথো মোং প্রপদ্যগন্ত তোংতগতনথব ভজোমেিম্ 

ইচত বোকে স্মিণ িোচখয়ো, তোিোই পচিফুট কচিচ্ছত চ য়োচ্ছিন। চকন্তু গলোচ্ছক তোিো বুচিল 

নো। তোাঁিোি গিোচপত ভ বদ্ভচেপঙ্কচ্ছজি মূল, অতল জচ্ছল ডুচবয়ো িচিল—উপচ্ছি গকবল 

চবকচশত কুসুমদোচ্ছমি ভোচসচ্ছত লোচ ল। যোিোিো উপচ্ছি ভোচ্ছস—তলোয় নো, তোিোিো গকবল 

গসই কুসুমদোচ্ছমি মোলো  োাঁচথয়ো, ইচন্দ্রয়পিতোময় শবেবধমথ প্রস্তুত কচিল। যোিো ভো বচ্ছত 

চন ূঢ় ভচেতত্ত্ব, জয়চ্ছদব গ োস্বোমীি িোচ্ছত তোিো মদনধচ্ছমথোৎসব। এত কোল, আমোচ্ছদি 

জন্মভূচম গসই মদনধচ্ছমথোৎসবভোিোরোন্ত। তোই কৃেিচিচ্ছত্রি অচভনব বেোখেোি প্রচ্ছয়োজন 

িইয়োচ্ছি। কৃেিচিত্র, চবশুচদ্ধতোয়, সবথগুণময়চ্ছত্ব জ চ্ছত অতুলে। আমোি নেোয় অক্ষ্ম, 

অধম বেচে গসই পচবত্র িচিত্র  ীত কচিচ্ছলও গলোচ্ছক তোিো শুচনচ্ছব, তোই এই অচভনব 

কৃে ীচত িিনোয় সোিস কচিয়োচি। 
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অষ্টম পরিট্ছেদ—ব্রজট্ োপী-ভো বত 

ব্রোহ্মোণকনেো 

বস্ত্রিিচ্ছণি চন ূঢ় তোৎপযথ আচম গযরূপ বুিোইয়োচি, তৎসম্বচ্ছে একটো কথো বোচক 

আচ্ছি। 

“যৎ কচ্ছিোচষ যদশ্নোচস যজ্জুচ্ছিোচষ দদোচস যৎ। 

যিপসেচস গকৌচ্ছন্তয় তৎ কুরুষব মদপথণম্ || 

ইচত বোচ্ছকেি অনুবতথী িইয়ো গয জ দীশ্বচ্ছি সবথস্ব অপথণ কচিচ্ছত পোচ্ছি, গসই ঈশ্বিচ্ছক 

পোইবোি অচধকোিী িয়। বস্ত্রিিণকোচ্ছল ব্রজচ্ছ োপী ণ শ্রীকৃচ্ছে সবথস্বোপথণ ক্ষ্মতো গদখোইল, 

এজনে তোিোিো কৃেচ্ছক পোইবোি অচধকোচিণী িইল। আি একচট উপনেোস িিনো কচিয়ো 

ভো বতকোি এই তত্ত্ব আিও পচি্ৃকগত কচিয়োচ্ছিন। গস উপনেোস এই,— 

একদো গ োিোিণকোচ্ছল বনমধেস্থ গ োপোল ণ অতেন্ত কু্ষ্ধোতথ িইয়ো কৃচ্ছেি চনকট 

আিোযথ প্রোথথনো কচিল। অদূিবতথী গকোন স্থোচ্ছন কতকগুচল ব্রোহ্মণ যে কচিচ্ছতচিচ্ছলন। কৃে 

গ োপোল ণচ্ছক উপচ্ছদশ কচিচ্ছলন গয, গসইখোচ্ছন চ য়ো আমোি নোম কচিয়ো অন্ন চভক্ষ্ো িোও। 

গ োপোচ্ছলিো যেস্থচ্ছল চ য়ো কৃচ্ছেি নোম কচিয়ো অন্ন চভক্ষ্ো িোচিল। ব্রোহ্মচ্ছণিো তোিোচদ চ্ছক 

চকিু নো চদয়ো তোড়োইয়ো চদল। গ োপোল ণ কৃচ্ছেি চনকট প্রতেো মন কচিয়ো গসই সকল 

কথো জোনোইল। কৃে তখন বচলচ্ছলন গয, গতোমিো পুনবথোি যেস্থচ্ছল চ য়ো অন্তঃপুিবোচসনী 

ব্রোহ্মণকনেোচদচ্ছ ি চনকট আমোি নোম কচিয়ো অন্ন চভক্ষ্ো িোও। গ োপোচ্ছলিো তোিোই কচিল। 

ব্রোহ্মণকনেো ণ কৃচ্ছেি নোম শুচনয়ো গ োপোলচদ চ্ছক প্রভূত অন্ন বেঞ্জন প্রদোন কচিল, এবং 

কৃে অদূচ্ছি আচ্ছিন শুচনয়ো তোাঁিোি দশথচ্ছন আচসল। তোিোিো কৃেচ্ছক ঈশ্বি বচলয়ো 

জোচনয়োচিল। তোিোিো কৃেচ্ছক দশথন কচিচ্ছল কৃে তোিোচদ চ্ছক  ৃচ্ছি যোইচ্ছত অনুমচত 

কচিচ্ছলন। ব্রোহ্মণকনেো ণ বচলচ্ছলন, “আমিো আপনোি ভে, আমিো চপতো, মোতো, ভ্রোতো, 

পুত্রোচদ তেো  কচিয়ো আচসয়োচি—তোাঁিোিো আি আমোচদ চ্ছক গ্রিণ কচিচ্ছবন নো। আমিো 

আপনোি পদোচ্ছগ্র পচতত িইচ্ছতচি, আমোচদচ্ছ ি অনেো  চত আপচন চবধোন করুন।” কৃে 
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তোাঁিোচদ চ্ছক গ্রিণ কচিচ্ছলন নো, বচলচ্ছলন, “গদখ, অঙ্গসঙ্গই গকবল অনুিোচ্ছ ি কোিণ নচ্ছি। 

গতোমিো আমোচ্ছত চিি চনচবষ্ট কি, আমোচ্ছক অচিচ্ছি প্রোপ্ত িইচ্ছব। আমোি শ্রবণ, দশথন, ধেোন, 

অনুকীতথচ্ছন আমোচ্ছক পোইচ্ছব—সচন্ন কচ্ছষথ গসরূপ পোইচ্ছব নো। অতএব গতোমিো  ৃচ্ছি চেচিয়ো 

যোও।” তোিোিো চেচিয়ো গ ল। 

এখন এই ব্রোহ্মণকনেো ণ কৃেচ্ছক পোইবোি গযো ে চক কচিয়োচিচ্ছলন? গকবলমোত্র 

চপত্রোচদ স্বজন তেো  কচিয়ো আচসয়োচিচ্ছলন। কুলটো ণ সোমোনে জোিোনু মনোচ্ছথথও তোিো 

কচিয়ো থোচ্ছক। ভ বোচ্ছন সবথস্বোপথণ তোাঁিোচদচ্ছ ি িয় নোই, চসদ্ধ িইবোি তোাঁিোিো অচধকোচিণী 

িন নোই। অতএব চসদ্ধ িইবোি প্রথম গসোপোন শ্রবণ-মনন-চনচদধেোসনোচদি জনে 

তোাঁিোচদ চ্ছক উপচদষ্ট কচিয়ো কৃে তোাঁিোচদ চ্ছক প্রতেোখেোন কচিচ্ছলন। 

পচবত্রব্রোহ্মণকুচ্ছলোদূ্ভতো সোধনোভোচ্ছব যোিোচ্ছত অচধকোচিণী িইল নো, সোধনোপ্রভোচ্ছব 

গ োপকনেো ণ তোিোচ্ছত অচধকোচিণী িইল। পূবথিো বণথনস্থচ্ছল, ভো বতকোি 

গ োপকনেোচদচ্ছ ি শ্রবণ মনন চনচদধেোসন সচবতগতোচ্ছি বুিোইয়োচ্ছিন। 

এক্ষ্চ্ছণ আমিো ভো বচ্ছত চবখেোত িোসপঞ্চোধেোচ্ছয় আচসয়ো উপচস্থত িইলোম। চকন্তু এই 

িোসলীলোতত্ত্ব বস্ত্রিিচ্ছণোপলচ্ছক্ষ্ আচম এত সচবতগতোচ্ছি বুিোইয়োচি গয, এই িোসপঞ্চোধেোচ্ছয়ি 

কথো অচত সংচ্ছক্ষ্চ্ছপ বচলচ্ছলই িচলচ্ছব। 
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নবম পরিট্ছেদ—ব্রজট্ োপী-ভো বত 

  

িোসলীলো 

  

ভো বচ্ছতি দশম স্কচ্ছে ২৯।৩০।৩১।৩২।৩৩ এই পোাঁি অধেোচ্ছয় িোসপঞ্চোধেোয়। প্রথম 

অথথোৎ ানচত্রংশ অধেোচ্ছয় শোিদ পূচণথমো-িজনীচ্ছত শ্রীকৃে মধুি গবণুবোদন কচিচ্ছলন। 

পোিচ্ছকি স্মিণ িইচ্ছব গয, চবেুপুিোচ্ছণ আচ্ছি চতচন কলপদ অথথোৎ অফুটপদ  ীত 

কচিচ্ছলন। ভো বতকোি গসই ‘কল’ শে িোচখয়োচ্ছিন, যথো “জচ্ছ ৌ কলম্”। টীকোকোি 

চবশ্বনোথ িরবতথী এই ‘কল’ শে িইচ্ছত কৃেমচ্ছেি ‘লিষীং’ শে চনষ্পন্ন  কচিয়োচ্ছিন। চতচন 

উিোচ্ছক কোম ীত বচলয়োচ্ছিন। টীকোকোিচদচ্ছ ি মচিমো অনন্ত ! পুিোণকোি স্বয়ং ঐ  ীতচ্ছক 

‘অনঙ্গবধথনম্’ বচলয়োচ্ছিন। 

বংশীধ্বচন শুচনয়ো গ োপোঙ্গনো ণ কৃেদশথচ্ছন ধোচবতো িইল। পুিোণকোি তোাঁিোচদচ্ছ ি 

ত্বিো এবং চবভ্রম গযরূপ বণথনো কচিয়োচ্ছিন, তোিো পোি কচিয়ো কোচলদোসকৃত পুিস্ত্রী চ্ছণি 

ত্বিো এবং চবভ্রমবণথনো মচ্ছন পচ্ছড়। গক কোিোি অনুকিণ কচিয়োচ্ছি, তোিো বলো যোয় নো। 

গ োপী ণ সমো তো িইচ্ছল, কৃে গযন চকিুই জোচ্ছনন নো, এই ভোচ্ছব তোিোচদ চ্ছক 

বচলচ্ছলন, “গতোমোচদচ্ছ ি মঙ্গল ত? গতোমোচদচ্ছ ি চপ্রয় কোযথ চক কচিব? ব্রচ্ছজি কুশল ত? 

গতোমিো গকন আচসয়োি?” এই বচলয়ো আবোি বচলচ্ছত লোচ চ্ছলন গয, “এই িজনী 

গঘোিরূপো, ভীষণ পশু সকল এখোচ্ছন আচ্ছি, এ স্ত্রীচ্ছলোকচদচ্ছ ি থোচকবোি গযো ে স্থোন নয়। 

অতএব গতোমিো ব্রচ্ছজ চেচিয়ো যোও। গতোমোচ্ছদি মোতো চপতো পুত্র ভ্রোতো পচত গতোমোচদ চ্ছক 

নো গদচখয়ো গতোমোচদচ্ছ ি অচ্ছেষণ কচিচ্ছতচ্ছি। বেু চ্ছণি ভচ্ছয়োৎপচিি কোিণ িইও নো। 

িোকোিন্দ্রচবিচঞ্জত যমুনোসমীিণলীলোকচূত তরুপল্লবচ্ছশোচভত কুসুচমত বন গদচখচ্ছল ত? 

এখন গি সতী ণ, অচিচ্ছি প্রচত মন কচিয়ো পচতচ্ছসবো কি। বোলক ও বৎস সকল 

কোাঁচদচ্ছতচ্ছি, তোিোচদ চ্ছক দুগ্ধপোন কিোও। অথবো আমোি প্রচত গেি কচিয়ো, গেচ্ছিি 

বশীভূতবুচদ্ধ িইয়ো আচসয়ো থোচকচ্ছব। সকল প্রোণীই আমোি প্রচত এইরূপ প্রীচত কচিয়ো 
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থোচ্ছক। চকন্তু গি কলেোণী ণ! পচতি অকপট শুশ্রূষো এবং বেু চ্ছণি ও সন্তোন চ্ছণি 

অনুচ্ছপোষণ ইিোই স্ত্রীচ্ছলোকচদচ্ছ ি প্রধোন ধমথ। পচত দুঃশীলই িউক, দুভথ ই িউক, জড় 

িউক, গিো ী বো অধনী িউক, গয স্ত্রী ণ অপোতকী িইয়ো উভয় গলোচ্ছকি মঙ্গল কোমনো 

কচ্ছি, তোিোচদচ্ছ ি িোিো গস পচত পচিতেোজে নয়। কুলস্ত্রীচদচ্ছ ি ঔপপতে অস্ব থে, 

অযশস্কি, অচত তুে, ভয়োবি এবং সবথত্র চনচন্দত। শ্রবচ্ছণ, দশথচ্ছন, ধেোচ্ছন, অনুকীতথচ্ছন 

মদ্ভোচ্ছবোদয় িইচ্ছত পোচ্ছি, চকন্তু সচন্ন কচ্ছষথ নচ্ছি। অতএব গতোমিো ঘচ্ছি চেচিয়ো যোও।” 

কৃচ্ছেি মুচ্ছখ এই উচে সচন্ন চবষ্ট কচিয়ো পুিোণকোি গদখোইচ্ছতচ্ছিন গয, পোচতব্রতেধচ্ছমথি 

মোিোচ্ছত্মেি অনচভেতো অথবো তৎপ্রচত অবেোবশতঃ চতচন কৃেচ্ছ োপীি ইচন্দ্রয় সম্বেীয় 

বণথচ্ছন প্রবৃি নচ্ছিন। তোাঁিোি অচভপ্রোয় পূচ্ছবথ বুিোইয়োচি। কৃে ব্রোহ্মণকনেোচদ চ্ছক ঐরূপ 

কথো বচলয়োচিচ্ছলন। শুচনয়ো তোিোিো চেচিয়ো চ য়োচিল। চকন্তু গ োপী ণ চেচিল নো। তোিোিো 

কোাঁচদচ্ছত লোচ ল। তোিোিো বচলল, “এমন কথো বচলও নো, গতোমোি পোদমূচ্ছল সবথচবষয় 

পচিতেো  কচিয়োচি। আচদপুরুষচ্ছদব গযমন মুমুক্ষ্চ্ছক পচিতেো  কচ্ছিন নো, গতমচন আমিো 

দুিবগ্রি িইচ্ছলও, আমোচদ চ্ছক তেো  কচিও নো। তুচম ধমথে, পচত অপতে সুহৃৎ প্রভৃচতি 

অনুবতথন স্ত্রীচ্ছলোকচদচ্ছ ি স্বধমথ বচলয়ো গয উপচ্ছদশ চদচ্ছতি, তোিো গতোমোচ্ছতই বচতথত িউক। 

গকন নো, তুচম ঈশ্বি। তুচম গদিধোিীচদচ্ছ ি চপ্রয় বেু এবং আত্মো। গি আত্মন্! যোিোিো 

কুশলী, তোিোিো, চনতেচপ্রয় গয তুচম, গসই গতোমোচ্ছতই িচত (আত্মিচত) কচিয়ো থোচ্ছক। 

দুঃখদোয়ক পচতসুতোচদি িোিো চক িইচ্ছব?” ইতেোচদ। এই সকল বোচ্ছকে পুিোণকোি 

বুিোইয়োচ্ছিন গয, গ োপী ণ কৃেচ্ছক ঈশ্বি বচলয়ো ভজনো কচিয়োচিল, এবং ঈশ্বিোচ্ছথথই 

স্বোচমতেো  কচিয়োচিল। তোি পি আিও কতকগুচল কথো আচ্ছি, যোিো িোিো কচব 

বুিোইচ্ছতচ্ছিন গয, কৃচ্ছেি অনন্ত গসৌন্দচ্ছযথ মুগ্ধো িইয়োই, গ োপী ণ কৃেোনুসোচিণী। তোিোি 

পচ্ছি পুিোণকোি বচলচ্ছতচ্ছিন গয, শ্রীকৃে স্বয়ং আত্মোিোম অথথোৎ আপনোচ্ছত চভন্ন  তোাঁিোি িচত 

চবিচত চকিুচ্ছতই নোই, তথোচপ এই গ োপী চ্ছণি বোচ্ছকে সন্তুষ্ট িইয়ো চতচন তোিোচদচ্ছ ি 

সচিত রীড়ো কচিচ্ছলন; এবং তোিোচদচ্ছ ি সচিত  োন কিতঃ যমুনোপুচলচ্ছন পচিভ্রমণ 

কচিচ্ছত লোচ চ্ছলন। 
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গকি গকি বচলয়ো থোচ্ছকন গয, ভো বচ্ছতোে িোসলীলোয় ইচন্দ্রয়সম্বে চকিু নোই। যচদ 

এ কথো প্রকৃত িইত, তোিো িইচ্ছল আচম এ িোসলীলোি অথথ গযরূপ কচিয়োচি, তোিো গকোন 

িকচ্ছমই খোচটত নো। চকন্তু এই কথো গয প্রকৃত নচ্ছি, ইিোি প্রমোণোথথ এই স্থোন িইচ্ছত একটো 

গেোক উদৃ্ধত কচিচ্ছতচি:— 

“বোহুপ্রসোিপচিিম্ভ-কিোলচ্ছকোরুনীবীতগতনোলভননমথনখোগ্রপেনতঃ। 

গক্ষ্বলেোবচ্ছলোচ্ছলোকিচসনতব্রথজসুন্দিীণোমুিম্ভয়ন্ িচতপচতং িময়োঞ্চকোি | | ” ৪১ 

| |  

অনেোনে স্থোন িইচ্ছতও আিও দুই িোচিচট এরূপ প্রমোণ উদৃ্ধত কচিব। এ সকচ্ছলি 

বোঙ্গোলো অনুবোদ গদওয়ো অচবচ্ছধয় িইচ্ছব। 

তোি পি কৃেসঙ্গ লোভ কচিয়ো ব্রজচ্ছ োপী ণ অতেন্ত মোচননী িইচ্ছলন। তোাঁিোচদচ্ছ ি 

গসৌভো েমদ গদচখয়ো তদুপশনমোচ্ছথথ শ্রীকৃে অন্তচিথত িইচ্ছলন। এই গ ল ানচত্রংশ অধেোয়। 

চত্রংশ অধেোচ্ছয় গ োপী ণকৃত কৃেোচ্ছেষণবৃতোন্ত আচ্ছি। তোিো স্থূলতঃ চবেুপুিোচ্ছণি 

অনুকিণ। তচ্ছব ভো বতকোি কোবে আিও গঘোিোল কচিয়োচ্ছিন। অতএব এই অধেোয় সম্বচ্ছে 

আি অচধক চকিু বচলবোি প্রচ্ছয়োজন নোই। একচত্রংশ অধেোচ্ছয় গ োপী ণ কৃেচবষয়ক  োন 

কচিচ্ছত কচিচ্ছত তোাঁিোচ্ছক ডোচকচ্ছতচ্ছিন। ইিোচ্ছত ভচেিস এবং আচদিস দুইই আচ্ছি। 

বুিোইবোি কথো গবচশ চকিু নোই। িোচত্রংশ অধেোচ্ছয় শ্রীকৃে পুনিোচবভূথত িইচ্ছলন। এইখোচ্ছন 

গ োপীচদচ্ছ ি ইচন্দ্রয়প্রচ্ছণোচদত বেবিোচ্ছিি প্রমোণোথথ একচট কচবতো উদৃ্ধত কচিব। 

“কোচিদঞ্জচলনো ৃহ্ণোৎ তেী তোম্বুলিচবথতম্। 

একো তদচরঘ্রকমলং সন্তপ্তো তগতনচ্ছয়োনথেধোৎ | | ”  

এই অধেোচ্ছয়ি গশচ্ছষ কৃে ও গ োপী চ্ছণি মচ্ছধে চকিু আধেোচত্মক কচ্ছথোপকথন আচ্ছি। 

আমিো এখোচ্ছন তোিো উদৃ্ধত কিো আবশেক চবচ্ছবিনো কচিচ্ছতচি নো। তোিোি পি ত্রয়চস্ত্রংশ 

অধেোচ্ছয় িোসরীড়ো ও চবিোিবণথন। িোসরীড়ো চবেুপুিোচ্ছণোে িোসরীড়োি নেোয় নৃতে ীত 

মোত্র। তচ্ছব গ োপী ণ এখোচ্ছন শ্রীকৃেচ্ছক পচতভোচ্ছব প্রোপ্ত িইয়োচিল, এজনে চকচঞ্চন্মোত্র 

ইচন্দ্রয়সম্বেও আচ্ছি। যথো— 

কসেোচশ্চন্ন োটেচবচক্ষ্প্তকুেলচত্বষমচেতম্। 
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 েং  চ্ছে সংদধতেোঃ প্রোদোিোম্বূলিচবথতম্ || ১৩ | |  

নৃতেন্তী  োয়তী কোচিং কূজনূ্ন পুিচ্ছমখলো। 

পোশ্বথস্থোিুেতিতগতোব্জং শ্রোন্তোধোৎ তগতনচ্ছয়ো চশবম্ | | ১৪ | |  

* * * 

তদঙ্গসঙ্গপ্রমুদোকুচ্ছলচন্দ্রয়োঃ গকশোন্ দুকূলং কুিপচট্টকোং বো। 

নোঞ্জঃ প্রচতচ্ছবেোঢ়ুমলং ব্রজচস্ত্রচ্ছয়ো চবস্রতগতমোলোভিণোঃ কুরূিি || ১৮ | |  

এইরূপ কথো চভন্ন  গবশী আি চকিু নোই। স্বয়ং শ্রীকৃেচ্ছক পুিোণকোি চজচ্ছতচন্দ্রয়স্বরূপ 

বচণথত কচিয়োচ্ছিন, তোিো পূচ্ছবথ বচলয়োচি এবং তোিোি প্রমোণও চদয়োচি। 
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দশম পরিট্ছেদ—শ্রীিোধ্ো 

অথবথচ্ছবচ্ছদি উপচনষদ সকচ্ছলি মচ্ছধে একখোচনি নোম গ োপোলতোপনী। কৃচ্ছেি 

গ োপমূচতথি উপোসনো ইিোি চবষয়। উিোি িিনো গদচখয়ো গবোধ িয় গয, অচধকোংশ উপচনষদ্ 

অচ্ছপক্ষ্ো উিো অচ্ছনক আধুচনক। ইিোচ্ছত কৃে গয গ োপচ্ছ োপীপচিবৃত তোিো বলো িইয়োচ্ছি। 

চকন্তু ইিোচ্ছত গ োপচ্ছ োপীি গয অথথ কিো িইয়োচ্ছি, তোিো প্রিচলত অথথ িইচ্ছত চভন্ন । গ োপী 

অচ্ছথথ অচবদেো কলো। টীকোকোি বচ্ছলন, 

“গ োপোয়ন্তীচত গ োপেঃ পোলনশেয়ঃ।” আি গ োপীজনবল্লভ অচ্ছথথ “গ োপীনোং 

পোলনশেীনোং জনঃ সমূিঃ তিোিেো অচবদেোঃ কলোশ্চ তোসোং বল্লভঃ স্বোমী গপ্রিক ঈশ্বিঃ।” 

উপচনষচ্ছদ এইরূপ গ োপীি অথথ আচ্ছি, চকন্তু িোসলীলোি গকোন কথোই নোই। িোধোি 

নোমমোত্র নোই। এক জন প্রধোনো গ োপীি কথো কোচ্ছি, চকন্তু চতচন িোধো নচ্ছিন, তোাঁিোি নোম 

 োেবথী। তোাঁিোি প্রোধোনেও কোমচ্ছকচলচ্ছত নচ্ছি—তত্ত্বচজেোসোয়। ব্রহ্মনববতথপুিোচ্ছণ আি 

জয়চ্ছদচ্ছবি কোচ্ছবে চভন্ন  গকোন প্রোিীন গ্রচ্ছন্থ িোধো নোই। 

ভো বচ্ছতি এই িোসপঞ্চোধেচ্ছয়ি মচ্ছধে ‘িোধো’ নোম গকোথোও পোওয়ো যোয় নো। 

শবেবোিোযথচদচ্ছ ি অচস্থমজ্জোি চভতি িোধো নোম প্রচবষ্ট। তোাঁিোিো টীকোচটপ্পনীি চভতি পুনঃ 

পুনঃ িোধোপ্রসঙ্গ উত্থোচপত কচিয়োচ্ছিন, চকন্তু মূচ্ছল গকোথোও িোধোি নোম নোই। গ োপীচদচ্ছ ি 

অনুিো োচধকেজচনত ঈষথোি প্রমোণ স্বরূপ কচব চলচখয়োচ্ছিন গয, তোিোিো পদচিহ্ন গদচখয়ো 

অনুমোন কচিয়োচিল গয, গকোন এক জন গ োপীচ্ছক লইয়ো কৃে চবজচ্ছন প্রচ্ছবশ 

কচিয়োচিচ্ছলন। চকন্তু তোিোও গ োপীচদচ্ছ ি ঈষথোজচনত ভ্রমমোত্র। শ্রীকৃে অন্তচিথত িইচ্ছলন 

এই কথোই আচ্ছি, কোিোচ্ছকও লইয়ো অন্তচিথত িইচ্ছলন, এমন কথো নোই এবং িোধোি 

নোম েও নোই। 

িোসপঞ্চোধেোচ্ছয় গকন, সমতগত ভো বচ্ছত গকোথোও িোধোি নোম নোই। ভো বচ্ছত গকন, 

চবেুপুিোচ্ছণ, িচিবংচ্ছশ বো মিোভোিচ্ছত গকোথোও িোধোি নোম নোই। অথি এখনকোি কৃে 

উপোসনোি প্রধোন অঙ্গ িোধো। িোধো চভন্ন  এখন কৃেনোম নোই। িোধো চভন্ন  এখন কৃচ্ছেি 
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মচন্দি নোই বো মূচতথ নোই। শবেবচদচ্ছ ি অচ্ছনক িিনোয় কৃচ্ছেি অচ্ছপক্ষ্োও িোধো 

প্রোধোনেলোভ কচিয়োচ্ছিন। যচদ মিোভোিচ্ছত, িচিবংচ্ছশ, চবেুপুিোচ্ছণ বো ভো বচ্ছত ‘িোধো’ 

নোই, তচ্ছব এ ‘িোধো’ আচসচ্ছলন গকোথো িইচ্ছত? 

িোধোচ্ছক প্রথচ্ছম ব্রহ্মনববতথ পুিোচ্ছণ গদচখচ্ছত পোই। উইল সন্ সোচ্ছিব বচ্ছলন গয, ইিো 

পুিোণ চ্ছণি মচ্ছধে সবথকচনষ্ঠ বচলয়োই গবোধ িয়। ইিোি িিনোপ্রণোলী আচজকোচলকোি 

ভট্টোিোযথচদচ্ছ ি িিনোি মত। ইিোচ্ছত ষষ্ঠী মনসোিও কথো আচ্ছি। আচম পূচ্ছবথই বচলয়োচি 

গয, আচদম ব্রহ্মনববতথ পুিোণ চবচ্ছলোপপ্রোপ্ত িইয়োচ্ছি। তোিোি প্রমোণও উদৃ্ধত কচিয়োচি। যোিো 

এখন আচ্ছি, তোিোচ্ছত এক নূতন গদবতত্ত্ব সংস্থোচপত িইয়োচ্ছি। ইিোই পূবথোবচধ প্রচসদ্ধ গয, 

কৃে চবেুি অবতোি। ইচন বচ্ছলন, কৃে চবেুি অবতোি িওয়ো দূচ্ছি থোকুক, কৃেই চবেুচ্ছক 

সৃচষ্ট কচিয়োচ্ছিন। চবেু থোচ্ছকন শবকুচ্ছণ্ঠ, কৃে থোচ্ছকন গ োচ্ছলোচ্ছক িোসমেচ্ছল,—শবকুণ্ঠ তোিোি 

অচ্ছনক নীচ্ছি। ইচন গকবল চবেুচ্ছক নচ্ছি, ব্রহ্মো, রুদ্র, লক্ষ্মী, দু থো প্রভৃচত সমতগত গদবচ্ছদবী 

এবং জীব ণচ্ছক সৃচষ্ট কচিয়োচ্ছিন। ইাঁিোি বোসস্থোন গ োলকধোচ্ছম, বচলয়োচি। তথোয় গ ো, 

গ োপ ও গ োপী ণ বোস কচ্ছি। তোিোিো গদবচ্ছদবীি উপি। গসই গ োচ্ছলোকধোচ্ছমি অচধষ্ঠোত্রী 

কৃেচবলোচসনী গদবীই িোধো। িোধোি আচ্ছ  িোসমেল, িোসমেচ্ছল ইচন িোধোচ্ছক সৃচষ্ট কচ্ছিন। 

িোচ্ছসি িো, এবং ধোতুি ধো, ইিোচ্ছত িোধো নোম চনষ্পন্ন  কচিয়োচ্ছিন।[1] গসই গ োপচ্ছ োপীি 

বোসস্থোন িোধোচধচষ্ঠত গ োচ্ছলোকধোম পূবথকচবচদচ্ছ ি বচণথত বৃন্দোবচ্ছনি বজচনশ নকল। 

এখনকোি কৃেযোত্রোয় গযমন িন্দ্রোবলী নোচ্ছম িোধোি প্রচতচ্ছযোচ নী গ োপী আচ্ছি, 

গ োলকধোচ্ছমও গসইরূপ চবিজো নোেী িোধোি প্রচতচ্ছযোচ নী গ োপী চিল। মোনভঞ্জন যোত্রোয় 

গযমন যোত্রোওয়োলোিো কৃেচ্ছক িন্দ্রোবলীি কুচ্ছঞ্জ লইয়ো যোয়, ইচনও গতমচন কৃেচ্ছক 

গ োচ্ছলোকধোচ্ছম চবিজোি কুচ্ছঞ্জ লইয়ো চ য়োচ্ছিন। তোিোচ্ছত যোত্রোি িোচধকোি গযমন ঈষথো ও 

গকোপ উপচস্থত িয়, ব্রহ্মনববচ্ছতথি িোচধকোিও গসইরূপ ঈষথো ও গকোপ উপচস্থত িইয়োচিল। 

তোিোচ্ছত আি একটো মিো গ োলচ্ছযো  ঘচটয়ো যোয়। িোচধকো কৃেচ্ছক চবিজোি মচন্দচ্ছি 

ধচিবোি জনে িচ্ছথ িচড়য়ো চবিজোি মচন্দচ্ছি চ য়ো উপচস্থত। গসখোচ্ছন চবিজোি িোিবোন্ 

চিচ্ছলন শ্রীদোমো বো শ্রীদোম। শ্রীদোমো িোচধকোচ্ছক িোি িোচড়য়ো চদল নো। এ চদচ্ছক িোচধকোি 

ভচ্ছয় চবিজো  চলয়ো জল িইয়ো নদীরূপ ধোিণ কচিচ্ছলন। শ্রীকৃে তোিোচ্ছত দুঃচখত িইয়ো 
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তোাঁিোচ্ছক পনুজথীবন এবং পূবথ রূপ প্রদোন কচিচ্ছলন। চবিজো গ োচ্ছলোকনোচ্ছথি সচিত অচবিত 

আনন্দোনুভব কচিচ্ছত লোচ ল। রমশঃ তোিোি সোতচট পুত্র জচন্মল। চকন্তু পুত্র ণ 

আনন্দোনুভচ্ছবি চবঘ্ন, এ জনে মোতো তোিোচদ চ্ছক অচভশপ্ত কচিচ্ছলন, তোাঁিোিো অচ্ছনক ভৎথসনো 

কচিচ্ছলন, তোাঁিোিো সোত সমুদ্র িইয়ো িচিচ্ছলন। এ চদচ্ছক িোধো, কৃেচবিজো-বৃিোন্ত জোচনচ্ছত 

পোচিয়ো, কৃেচ্ছক অচ্ছনক ভৎথসনো কচিচ্ছলন, এবং অচভশোপ প্রদোন কচিচ্ছলন, গয তুচম চ য়ো 

পৃচথবীচ্ছত বোস কি। এ চদচ্ছক কৃেচকঙ্কি শ্রীদোমো িোধোি এই দুবথেবিোচ্ছি অচতশয় রুদ্ধ 

িইয়ো তোাঁিোচ্ছক ভৎথসনো কচিচ্ছলন। শুচনয়ো িোধো শ্রীদোমোচ্ছক চতিস্কোি কচিয়ো শোপ চদচ্ছলন, 

তুচম চ য়ো অসূি িইয়ো জন্মগ্রিণ কি। শ্রীদোমোও িোধোচ্ছক শোপ চদচ্ছলন, তুচমও চ য়ো 

পৃচথবীচ্ছত মোনুষী িইয়ো িোয়োণপত্নী (যোত্রোি আয়োন গঘোষ) এবং কলচঙ্কনী িইয়ো খেোত 

িইচ্ছব। 

গশষ দুই জচ্ছনই কৃচ্ছেি চনকট আচসয়ো কোাঁচদয়ো পচড়চ্ছলন। শ্রীদোমোচ্ছক কৃে বি চদয়ো 

বচলচ্ছলন গয, তুচম অসূচ্ছিশ্বি িইচ্ছব, যুচ্ছদ্ধ গতোমোচ্ছক গকি পিোভব কচিচ্ছত পোচিচ্ছব নো। 

গশচ্ছষ শঙ্কিশূলস্পচ্ছশথ মুে িইচ্ছব। িোধোচ্ছকও আশ্বোচসত কচিয়ো বচলচ্ছলন, ‘তুচম যোও; 

আচমও যোইচ্ছতচি।’ গশচ্ছষ পৃচথবীি ভোিোবতিণ জনে, চতচন পৃচথবীচ্ছত আচসয়ো অবতীণথ 

িইচ্ছলন। 

এ সকল কথো নূতন িইচ্ছলও, এবং সবথচ্ছশচ্ছষ প্রিোচিত িইচ্ছলও এই ব্রহ্মনববতথ পুিোণ 

বোঙ্গোলোি শবেবধচ্ছমথি উপি অচতশয় আচধপতে স্থোপন কচিয়োচ্ছি। জয়চ্ছদবোচদ বোঙ্গোলী 

শবেবকচব ণ, বোঙ্গোলোি জোতীয় সঙ্গীত, বোঙ্গোলোি যোত্রো মচ্ছিোৎসবোচদি মূল ব্রহ্মনববচ্ছতথ। 

তচ্ছব ব্রহ্মনববতথকোিকচথত একটো বড় মূল কথো বোঙ্গোলোি শবেচ্ছবিো গ্রিণ কচ্ছিন নোই, 

অন্ততঃ গসটো বোঙ্গোলীি শবেবধচ্ছমথ তোদৃশ পচিফুট িয় নোই—িোচধকো িোয়োণপত্নী বচলয়ো 

পচিচিতো, চকন্তু ব্রহ্মনববচ্ছতথি মচ্ছত চতচন চবচধচবধোনোনুসোচ্ছি কৃচ্ছেি চববোচিতো পত্নী। গসই 

চববোিবৃিোন্তচট সচবতগতোচ্ছি বচলচ্ছতচি, বচলবোি আচ্ছ   ীতচ্ছ োচবচ্ছন্দি প্রথম কচবতোটো 

পোিচ্ছকি স্মিণ কচিয়ো চদই। 

“গমনঘচ্ছমথদুিমম্বিং বনভুবঃ শেোমোতগতমোলদ্রুনম— 

নথেং ভীরুিয়ং ত্বচ্ছমব তচদমং িোচ্ছধ  ৃিং প্রোপয়। 
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ইত্থং নন্দচনচ্ছদশতশ্চচলতচ্ছয়োঃ প্রতেধ্বকুঞ্জদ্রুমং 

িোধোমোধবচ্ছয়োজথয়চন্ত যমুনোকূচ্ছল িিঃচ্ছকলয়ঃ || 

অথথ। গি িোচ্ছধ! আকোশ গমচ্ছঘ চেগ্ধ িইয়োচ্ছি, তমোল দ্রুম সকচ্ছল বনভূচম অেকোি 

িইয়োচ্ছি, অতএব তুচমই ইিোচ্ছক  ৃচ্ছি লইয়ো যোও, নন্দ এইরূপ আচ্ছদশ কিোয়, পচথস্থ 

কুঞ্জদ্রুমোচভমুচ্ছখ িচলত িোধোমোধচ্ছবি যমুনোকূচ্ছল চবজনচ্ছকচল সকচ্ছলি জয় িউক।  

এ কথোি অথথ চক? টীকোকোি চক অনুবোদকোি গকিই চবশদ কচিয়ো বুিোইচ্ছত পোচ্ছিন 

নো। একজন অনুবোদকোি বচলয়োচ্ছিন, “ ীতচ্ছ োচবচ্ছন্দি প্রথম গেোকচট চকিু অস্পষ্ট; কচব 

নোয়ক-নোচয়কোি গকোন্ অবস্থো মচ্ছন কচিয়ো চলচখয়োচ্ছিন, চিক বলো যোয় নো। টীকোকোচ্ছিি 

মত, ইিো িোচধকোসখীি উচে। তোিোচ্ছত ভোব এক প্রকোি মধুি িয় বচ্ছট, চকন্তু শেোচ্ছথথি 

চকিু অসঙ্গচত ঘচ্ছট।” বস্তুতঃ ইিো িোচধকোসখীি উচে নচ্ছি; জয়চ্ছদব গ োস্বোমী ব্রহ্মনববতথ-

চলচখত এই চববোচ্ছিি সূিনো স্মিণ কচিয়োই এ গেোকচট িিনো কচিয়োচ্ছিন। এক্ষ্চ্ছণ আচম 

চিক এই কথোই ব্রহ্মনববতথ িইচ্ছত উদৃ্ধত কচিচ্ছতচি; তচ্ছব বেবে এই গয, িোধো 

শ্রীদোমশোপোনুসোচ্ছি শ্রীকৃচ্ছেি কয় বৎসি আচ্ছ  পৃচথবীচ্ছত আচসচ্ছত বোধে িইয়োচিচ্ছলন 

বচলয়ো, িোচধকো কৃচ্ছেি অচ্ছপক্ষ্ো অচ্ছনক বড় চিচ্ছলন। চতচন যখন যুবতী, শ্রীকৃে তখন 

চশশু। 

“একদো কৃেসচিচ্ছতো নচ্ছন্দো বৃন্দোবনং যচ্ছযৌ। 

তচ্ছত্রোপবনভোেীচ্ছি িোিয়োমোস গ োকুলম্ || ১ | |  

সিঃসুস্বোদুচ্ছতোয়ঞ্চ পোয়য়োমোস তং পচ্ছপৌ। 

উবোস বটমূচ্ছল ি বোলং কৃত্বো স্ববক্ষ্চস || ২ | |  

এতচস্মন্ন ন্তচ্ছি কৃচ্ছেো মোয়োবোলকচবগ্রিঃ। 

িকোি মোয়য়োকস্মোচ্ছন্মঘোেন্ন ং নচ্ছভো মুচ্ছন || ৩ | |  

গমঘোবৃতং নচ্ছভো দৃষ্টো শেোমলং কোননোন্তিম্। 

িঞ্ঝোবোতং গমঘশেং বজ্রশেঞ্চ দোরুণম্ || ৪ | |  

বৃচষ্টধোিোমচতস্থূলোং কূমোনোংশ্চ পোদপোন্। 

দৃনষ্টবং পচততস্কেোন্ নচ্ছন্দো ভয়মবোপ ি || ৫ | |  
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কথং যোসেোচম গ োবৎসং চবিোয় স্বোশ্রমং প্রচত। 

 ৃিং যচদ ন যোসেোচম ভচবতো বোলকসে চকম্ || ৬ | |  

এবং নচ্ছন্দ প্রবদচত রুচ্ছিোদ শ্রীিচিতগতদো। 

মোয়োচভয়ো ভচ্ছয়ভেশ্চ চপতুঃ কণ্ঠং দধোি সঃ || ৭ | |  

এতচস্মন্ন ন্তচ্ছি িোধো জ োম কৃেসচন্ন চধম্।” 

ব্রহ্মনববতথপুিোণম্, শ্রীকৃেজন্মখচ্ছে, ১৫ অধেোয়ঃ। 

  

অথথ। “একদো কৃেসচিত নন্দ বৃন্দোবচ্ছন চ য়োচিচ্ছলন। তথোকোি ভোেীিবচ্ছন গ ো ণচ্ছক 

িিোইচ্ছতচিচ্ছলন। সচ্ছিোবচ্ছি স্বোদু জল তোিোচদ চ্ছক পোন কিোইচ্ছলন, এবং পোন কচিচ্ছলন। 

এবং বোলকচ্ছক বচ্ছক্ষ্ লইয়ো বটমূচ্ছল বচসচ্ছলন। গি মুচ্ছন! তোি পি মোয়োচ্ছত 

চশশুশিীিধোিণকোিী কৃে অকস্মোৎ মোয়োি িোিো আকোশ গমঘোেন্ন  কচিচ্ছলন, আকোশ 

গমঘোেন্ন  এবং কোননোন্তি শেোমল; িঞ্ঝোবোত, গমঘশে, দোরুণ বজ্রশে, অচতস্থূল বৃচষ্টধোিো, 

এবং বৃক্ষ্সকল কূমোন িইয়ো পচততস্কে িইচ্ছতচ্ছি, গদচখয়ো নন্দ ভয় পোইচ্ছলন। 

‘গ োবৎস িোচড়য়ো চকরূচ্ছপই বো আপনোি আশ্রচ্ছম যোই, যচদ  ৃচ্ছি নো যোই, তচ্ছব এই 

বোলচ্ছকিই বো চক িইচ্ছব,’ নন্দ এইরূপ বচলচ্ছতচিচ্ছলন, শ্রীিচি তখন কোাঁচদচ্ছত লোচ চ্ছলন; 

মোয়োভচ্ছয় ভীতযুে িইয়ো বোচ্ছপি কণ্ঠ ধোিণ কচিচ্ছলন। এই সমচ্ছয় িোধো কৃচ্ছেি চনকট 

আচসয়ো উপচস্থত িইচ্ছলন।” 

িোধোি অপূবথ লোবণে গদচখয়ো নন্দ চবচস্মত িইচ্ছলন, চতচন িোধোচ্ছক বচলচ্ছলন, “আচম 

  থমুচ্ছখ জোচনয়োচি, তুচম পদ্মোিও অচধক িচিি চপ্রয়ো; আি ইচন পিম চনগুথণ অিুেত 

মিোচবেু; তথোচপ আচম মোনব, চবেুমোয়োয় গমোচিত আচি। গি ভচ্ছদ্র! গতোমোি প্রোণনোথচ্ছক 

গ্রিণ কি; যথোয় সুখী িও, যোও। পশ্চোৎ মচ্ছনোিথ পূণথ কচিয়ো আমোি পুত্র আমোচ্ছক চদও।”  

এই বচলয়ো নন্দ িোধোচ্ছক কৃেসমপথণ কচিচ্ছলন। িোধোও কৃেচ্ছক গকোচ্ছল কচিয়ো লইয়ো 

গ চ্ছলন। দূচ্ছি গ চ্ছল িোধো িোসমেল স্মিণ কচিচ্ছলন, তখন মচ্ছনোিি চবিোিভূচম সৃষ্ট িইল। 

কৃে গসইখোচ্ছন নীত িইচ্ছল চকচ্ছশোিমূচতথ ধোিণ কচিচ্ছলন। চতচন িোধোচ্ছক বচলচ্ছলন, “যচদ 

গ োচ্ছলোচ্ছকি কথো স্মিণ িয়, তচ্ছব যোিো স্বীকোি কচিয়োচি, তোিো পূণথ কচিব।” তোাঁিোিো 

এরূপ গপ্রমোলোচ্ছপ চনযুে চিচ্ছলন, এমন সমচ্ছয় ব্রহ্মো গসইখোচ্ছন উপচস্থত িইচ্ছলন। চতচন 
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িোধোচ্ছক অচ্ছনক তগতবস্তুচত কচিচ্ছলন। পচিচ্ছশচ্ছষ চনচ্ছজ কনেোকতথো িইয়ো, যথোচবচিত গবদচবচধ 

অনুসোচ্ছি িোচধকোচ্ছক কৃচ্ছে স্প্রসদোন কচিচ্ছলন। তোাঁিোচদ চ্ছক চববোিবেচ্ছন বদ্ধ কচিয়ো চতচন 

অন্তচিথত িইচ্ছলন। িোয়োচ্ছণি সচ্ছঙ্গ িোচধকোি যথোশোস্ত্র চববোি িইয়োচিল চক নো, যচদ িইয়ো 

থোচ্ছক, তচ্ছব পূচ্ছবথ চক পচ্ছি িইয়োচিল, তোিো ব্রহ্মনববতথ পুিোচ্ছণ পোইলোম নো। িোধোকৃচ্ছেি 

চববোচ্ছিি পি চবিোিবণথন। বলো বোহুলে গয, ব্রহ্মনববচ্ছতথি িোসলীলোও ঐরূপ। 

যোিো িউক, পোিক গদচখচ্ছবন গয, ব্রহ্মনববতথকোি সূূণথ নূতন শবেবধমথ সৃষ্ট 

কচিয়োচ্ছিন। গস শবেবধচ্ছমথি নোম েমোত্র চবেু বো ভো বত বো অনে পুিোচ্ছণ নোই। িোধোই 

এই নূতন শবেবধচ্ছমথি গকন্দ্রস্বরূপ। জয়চ্ছদব কচব,  ীতচ্ছ োচবন্দ কোচ্ছবে এই নূতন 

শবেবধমথোবলম্বন কচিয়োই গ োচবন্দ ীচত িিনো কচিয়োচ্ছিন। তোাঁিোি দৃষ্টোন্তোনুসিচ্ছণ 

চবদেোপচত িেীদোস প্রভৃচত বোঙ্গোলোি শবেব ণ কৃেসঙ্গীত িিনো কচিয়োচ্ছিন। এই ধমথ 

অবলম্বন কচিয়ো শ্রীনিতনেচ্ছদব কোন্তিসোচশ্রত অচভনব ভচেবোদ প্রিোি কচিয়োচ্ছিন। বচলচ্ছত 

গ চ্ছল, সকল কচব, সকল ঋচষ, সকল পুিোণ, সকল শোচ্ছস্ত্রি অচ্ছপক্ষ্ো ব্রহ্মনববতথকোিই 

বোঙ্গোলীি জীবচ্ছনি উপি অচধকতি আচধপতে চবতগতোি কচিয়োচ্ছিন। এখন গদখো যোউক, 

এই নূতন তোৎপযথ চক এবং গকোথো িইচ্ছত ইিো উৎপন্ন  িইল। 

ভোিতবচ্ছষথ গয সকল দশথনশোস্ত্র উৎপন্ন  িইয়োচিল, তোিোি মচ্ছধে িয়চট দশথচ্ছনি প্রোধোনে 

সিিোিি স্বীকৃত িয়। চকন্তু িয়চটি মচ্ছধে দুইচটিই প্রোধোনে গবশী—গবদোচ্ছন্তি ও সোচ্ছযেি। 

সিিোিি বেোসপ্রণীত ব্রহ্মসূচ্ছত্র গবদোন্তদশথচ্ছনি সৃচষ্ট বচলয়ো অচ্ছনচ্ছকি চবশ্বোস। বস্তুতঃ 

গবদোন্তদশথচ্ছনি আচদ ব্রহ্মসূচ্ছত্র নচ্ছি, উপচনষচ্ছদ। উপচনষদ্ চ্ছকও গবদোন্ত বচ্ছল। 

উপচনষদযুে ব্রহ্মতত্ত্ব, সংচ্ছক্ষ্পতঃ ঈশ্বি চভন্ন  চকিু নোই। এই জ ৎ ও জীব ণ ঈশ্বচ্ছিিই 

অংশ। চতচন এক চিচ্ছলন, চসসৃক্ষ্োপ্রযুে বহু িইয়োচ্ছিন। চতচন পিমোত্মো। জীবোত্মো গসই 

পিমোত্মোি অংশ, ঈশ্বচ্ছিি মোয়ো িইচ্ছতই জীবোত্মো প্রোপ্ত; এবং গসই মোয়ো িইচ্ছত মুে 

িইচ্ছলই আবোি ঈশ্বচ্ছি চবলীন িইচ্ছব। ইিো অনিতবোচ্ছদ পচিপূণথ। 

প্রোথচমক শবেবধচ্ছমথি চভচি এই শবদোচন্তক ঈশ্বিবোচ্ছদি উপি চনচমথত। চবেু এবং 

চবেুি অবতোি কৃে, শবদোচন্তক ঈশ্বি। চবেুপুিোচ্ছণ এবং ভো বত এবং তোদৃশ অনেোনে 
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গ্রচ্ছন্থ গয সকল চবেুচ্ছতগতোত্র বো কৃেচ্ছতগতোত্র আচ্ছি, তোিো সূূণথরূচ্ছপ বো অসূূণথরূচ্ছপ 

অনিতবোদোত্মক। চকন্তু এ চবষচ্ছয়ি প্রধোন উদোিিণ শোচন্তপচ্ছবথি ভীষ্মকৃত কৃেচ্ছতগতোত্র। 

চকন্তু অনিতবোদ এবং শিতবোদও অচ্ছনক িকম িইচ্ছত পোচ্ছি। আধুচনক সমচ্ছয় 

শঙ্কিোিোযথ, িোমোনুজোিোযথ মধ্বোিোযথ এবং বল্লভোিোযথ, এই িোচি জচ্ছন অনিতবোচ্ছদি চভন্ন  চভন্ন  

বেোখেো কচিয়ো অনিতবোদ, চবচশষ্টোনিতবোদ, শিতোনিতবোদ এবং চবশুদ্ধনিতবোদ—এই িোচি 

প্রকোি মত প্রিোি কচিয়োচ্ছিন। চকন্তু প্রোিীনকোচ্ছল এত চিল নো। প্রোিীনকোচ্ছল ঈশ্বি, এবং 

ঈশ্বিচস্থত জ চ্ছতি সম্বে চবষচ্ছয় দুই িকম বেোখেো গদখো যোয়। প্রথম এই গয, ঈশ্বি চভন্ন  

আি চকিুই নোই। ঈশ্বিই জ ৎ, তচদ্ভন্ন  জো চতক গকোন পদোথথ নোই। আি এক মত এই 

গয, জ ৎ ঈশ্বি বো ঈশ্বি জ ৎ নচ্ছিন, চকন্তু ঈশ্বচ্ছি জ ৎ আচ্ছি—“সূচ্ছত্র মচণ ণো ইব।” 

ঈশ্বিও জো চতক সবথপদোচ্ছথথ আচ্ছিন, চকন্তু ঈশ্বি তদচতচিে। প্রোিীন শবেবধমথ এই চিতীয় 

মচ্ছতিই উপি চনভথি কচ্ছি। 

চিতীয় প্রধোন দশথনশোস্ত্র সোযে। কচপচ্ছলি সোযে ঈশ্বিই স্বীকোি কচ্ছি নো। চকন্তু 

পিবতথী সোচ্ছযেিো ঈশ্বি স্বীকোি কচিয়োচ্ছিন। সোচ্ছযেি স্থূলকথো এই, জড়জ ৎ বো 

জড়জ ন্ময়ী শচে পিমোত্মো িইচ্ছত সূূণথরূচ্ছপ পৃথক্। পিমোত্মো বো পুরুষ সূূণথরূচ্ছপ 

সঙ্গশূনে; চতচন চকিুই কচ্ছিন নো, এবং জ চ্ছতি সচ্ছঙ্গ তোাঁি গকোন সম্বে নোই। জড়জ ৎ 

এবং জড়জ ন্ময়ী শচেচ্ছক ইাঁিোিো ‘প্রকৃচত’ নোম চদয়োচ্ছিন। এই প্রকৃচতই সবথসৃচষ্টকোচিণী, 

সবথসঞ্চোচিণী, সবথসঞ্চোচলনী, এবং সবথসংিোচিণী। এই প্রকৃচতপুরুষতত্ত্ব িইচ্ছত প্রকৃচতপ্রধোন 

তোচেকধচ্ছমথি উৎপচি। এই তোচেকধচ্ছমথ, প্রকৃচতপুরুচ্ছষি একত্ব অথবো অচত ঘচনষ্ঠ সম্বে 

সূোচদত িওয়োচ্ছত প্রকৃচতপ্রধোন বচলয়ো এই ধমথ গলোকিঞ্জন িইয়োচিল। যোিোিো 

শবেবচদচ্ছ ি অনিতবোচ্ছদ অসন্তুষ্ট, তোাঁিোিো তোচেকধচ্ছমথি আশ্রয় গ্রিণ কচিয়োচিল। গসই 

তোচেকধচ্ছমথি সোিোংশ এই শবেবধচ্ছমথ সংলি কচিয়ো এই শবেবধমথচ্ছক পুনরুজ্বল ল কচিবোি 

জনে ব্রহ্মনববতথকোি এই অচভনব শবেবধমথ প্রিোি কচিয়োচ্ছিন অথবো শবেবধচ্ছমথি 

পুনঃসংস্কোি কচিয়োচ্ছিন। তোাঁিোি সৃষ্টো িোধো গসই সোযেচদচ্ছ ি মূলপ্রকৃচতস্থোনীয়ো। যচদও 

ব্রহ্মনববতথ পুিোচ্ছণি ব্রহ্মখচ্ছে আচ্ছি গয, কৃে মূলপ্রকৃচতচ্ছক সৃচষ্ট কচিয়ো, তোিোি পি িোধোচ্ছক 
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সৃচষ্ট কচিয়োচিচ্ছলন, তথোচপ শ্রীকৃেজন্মখচ্ছে গদখো যোয় গয, কৃে স্বয়ংই িোধোচ্ছক পুনঃ পুনঃ 

মূলপ্রকৃচত বচলয়ো সচ্ছম্বোধন কচিচ্ছতচ্ছিন। যথো— 

“মমোধথোংশস্বরূপো ত্বং মূলপ্রকৃচতিীশ্বিী | | ”  

শ্রীকৃেজন্মখচ্ছে, ১৫ অধেোয়, ৬৭ গেোকঃ। 

পিমোত্মোি সচ্ছঙ্গ প্রকৃচতি বো কৃচ্ছেি সচ্ছঙ্গ িোধোি চক সম্বে, তোিোি পুিোণকোি 

এইরূচ্ছপ বুিোইচ্ছতচ্ছিন। ইিো কৃচ্ছেোচে। 

“যথো ত্বঞ্চ তথোিঞ্চ গভচ্ছদো চি নোবচ্ছয়োধ্রুথবম্ || ৫৭ | |  

যথো ক্ষ্ীচ্ছি ি ধোবলেং যথোচ্ছিৌ দোচিকো সচত। 

যথো পৃচথবেোং  েশ্চ তথোিং ত্বচয় সন্ততম্ || ৫৮ | |  

চবনো মৃদো ঘটং কতুথং চবনো স্বচ্ছণথন কুেলম্। 

কুলোলঃ স্বণথকোিশ্চ ন চি শেঃ কদোিন || ৫৯ | |  

তথো ত্বয়ো চবনো সৃচষ্টং ন ি কতুথমিং ক্ষ্মঃ। 

সৃচ্ছষ্টিোধোিভূতো ত্বং বীজরূচ্ছপোিিমিুেতঃ || ৬০ | |  

* * * * 

কৃেং বদচন্ত মোং গলোকোস্ত্বনয়ব িচিতং যদো। 

শ্রীকৃেঞ্চ তদো গত চি ত্বনয়ব সচিতং পিম্ || ৬২ | |  

ত্বঞ্চ শ্রীস্ত্বঞ্চ সূচিস্ত্বমোধোিস্বরূচপণী। 

সবথশচেস্বরূপোচস সচ্ছবথষোঞ্চ মমোচপ ি || ৬৩ | |  

ত্বং স্ত্রী পুমোনিং িোচ্ছধ গনচত গবচ্ছদষু চনণথয়ঃ। 

ত্বঞ্চ সবথস্বরূপোচস সবথরূচ্ছপোিিমক্ষ্চ্ছি || ৬৪ | |  

যদো গতজঃস্বরূচ্ছপোিিং গতচ্ছজোরূপোচস ত্বং তদো। 

ন শিীিী যদোিঞ্চ তদো ত্বমশিীচিণী || ৬৫ | |  

সবথবীজস্বরূচ্ছপোিিং যদো গযোচ্ছ ন সুন্দচি। 

ত্বঞ্চ শচেস্বরূপোচস সবথস্ত্রীরূপধোচিণী ||  ৬৬ | | ”  

শ্রীকৃেজন্মখচ্ছে, ১৫ অধেোয়ঃ। 
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“তুচম গযখোচ্ছন, আচমও গসখোচ্ছন, আমোচদচ্ছ ি মচ্ছধে চনচশ্চত গকোন গভদ নোই। দুচ্ছগ্ধ 

গযমন ধবলতো, অচিচ্ছত গযমন দোচিকো, পৃচথবীচ্ছত গযমন  ে, গতমনই আচম গতোমোচ্ছত 

সবথদোই আচি। কুম্ভকোি চবনো মৃচিকোয় ঘট কচিচ্ছত পোচ্ছি নো, স্বণথকোি স্বণথ চবনো কুেল 

 চড়চ্ছত পোচ্ছি নো, গতমনই আচমও গতোমো বেতীত সৃচষ্ট কচিচ্ছত পোচি নো। তুচম সৃচষ্টি 

আধোিভূতো, আচম অিুেতবীজরূপী। আচম যখন গতোমো বেতীত থোচক, তখন গলোচ্ছক 

আমোচ্ছক ‘কৃে’ বচ্ছল, গতোমোি সচিত থোচকচ্ছল শ্রীকৃে বচ্ছল। তুচম শ্রী, তুচম সূচি, তুচম 

আধোিস্বরূচপণী, সকচ্ছলি এবং আমোি সবথশচেস্বরূপো। গি িোচ্ছধ! তুচম স্ত্রী, আচম পুরুষ, 

গবদও ইিো চনণথয় কচিচ্ছত পোচ্ছি নো। গি অক্ষ্চ্ছি! তুচম সবথস্বরূপো, আচম সবথরূপ। আচম 

যখন গতজঃস্বরূপ তুচম তখন গতচ্ছজোরূপো। আচম যখন শিীিী নই, তখন তুচমও 

অশিীচিণী। গি সুন্দচি! আচম যখন গযোচ্ছ ি িোিো সবথবীজস্বরূপ িই, তখন তুচম 

শচেস্বরূপো সবথস্ত্রীরূপধোচিণী িও।” 

পুনশ্চ, 

যথোিঞ্চ তথো ত্বঞ্চ যথো ধোবলেদুগ্ধচ্ছয়োঃ। 

গভদঃ কদোচপ ন ভচ্ছবচন্ন চশ্চতঞ্চ তথোবচ্ছয়োঃ || ৫৬ | |  

* * * * 

ত্বৎকলোংশোংশকলয়ো চবচ্ছশ্বষু সবথচ্ছযোচষতঃ। 

যো গযোচষৎ সো ি ভবতী যঃ পুমোন্ গসোিিচ্ছমব ি || ৬৮ | |  

অিঞ্চ কলয়ো বচহ্নস্ত্বং স্বোিো দোচিকো চপ্রয়ো। 

ত্বয়ো সি সমচ্ছথথোিিং নোলং দগু্ধঞ্চ তোং চবনো || ৬৯ | |  

অিং দীচপ্তমতোং সূযথঃ কলয়ো তং প্রভোচত্মকো। 

সঙ্গতশ্চ ত্বয়ো ভোচ্ছস ত্বোং চবনোিং ন দীচপ্তমোন্ || ৭০ | |  

অিঞ্চ কলয়ো িন্দ্রস্ত্বঞ্চ গশোভো ি গিোচিণী। 

মচ্ছনোিিস্ত্বয়ো সোধথং ত্বোং চবনো ি ন সুন্দচি || ৭১ | |  

অিচমন্দ্রশ্চ কলয়ো স্ব থলক্ষ্মীশ্চ ত্বং সচত। 

ত্বয়ো সোধথং গদবিোচ্ছজো িতশ্রীশ্চ ত্বয়ো চবনো || ৭২ | |  
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অিং ধমথশ্চ কলয়ো ত্বঞ্চ মূচতথশ্চ ধচমথণী। 

নোিং শচ্ছেো ধমথকৃচ্ছতে ত্বোঞ্চ ধমথকৃচ্ছতে ধমথচরয়োং চবনো || ৭৩ | |  

অিং যেশ্চ কলয়ো ত্বঞ্চ স্বোংচ্ছশন দচক্ষ্ণো। 

ত্বয়ো সোধথঞ্চ েচ্ছলোচ্ছদোিপেসমথথস্ত্বয়ো চবনো || ৭৪ | |  

কলয়ো চপতৃচ্ছলোকিিং স্বোংচ্ছশন ত্বং স্বধো সচত। 

ত্বয়োলং কবেদোচ্ছন ি সদো নোলং ত্বয়ো চবনো || ৭৫ | |  

ত্বঞ্চ সূৎস্বরূপোিমীশ্বিশ্চ ত্বয়ো সি। 

লক্ষ্মীযুেস্ত্বয়ো লক্ষ্মেো চনশ্রীকশ্চোচপ ত্বোং চবনো | |  ৭৬ | |  

অিং পুমোংস্ত্বং প্রকৃচতনথ স্রষ্টোিং ত্বয়ো চবনো। 

যথো নোলং কুলোলশ্চ ঘটং কতুথং মৃদো চবনো || ৭৭ | |  

অিং গশষশ্চ কলয়ো স্বোংচ্ছশন ত্বং বসুেিো। 

ত্বোং শদেিত্নোধোিোঞ্চ চবভচমথ মূচদ্ধথণ সুন্দচি || ৭৮ | |  

ত্বঞ্চ শোচন্তশ্চ কোচন্তশ্চ মূচতথমূথচতথমতী সচত। 

তুচষ্টঃ পুচষ্টঃ ক্ষ্মো লজ্জো কু্ষ্িৃেো ি পিো দয়ো || ৭৯ | |  

চনদ্রো শুদ্ধো ি তন্দ্রো ি মূিথো ি সন্তচতঃ চরয়ো। 

মুচেরূপো ভচেরূপো গদচিনোং দুঃখরূচপণী || ৮০ | |  

মমোধোিো সদো ত্বঞ্চ তবোত্মোিং সচ্ছমৌ প্রকৃচতপুরুচ্ছষৌ। 

ন চি সৃচষ্টভথচ্ছবচ্ছদ্দচব িচ্ছয়োচ্ছিকতিং চবনো || ৮১ | |  

শ্রীকৃেজন্মখচ্ছে, ৬৭ অধেোয়ঃ।[2 ]  

“গযমন দুগ্ধ ও ধবলতো, গতমনই গযখোচ্ছন আচম, গসইখোচ্ছন তুচম। গতোমোচ্ছত আমোচ্ছত 

কখনও গভদ িইচ্ছব নো, ইিো চনচশ্চত। এই চবচ্ছশ্বি সমতগত স্ত্রী গতোমোি কলোংচ্ছশি অংশকলো; 

যোিোই স্ত্রী, তোিোই তুচম; যোিোই পুরুষ, তোিোই আচম। কলো িোিো আচম বচহ্ন, তুচম চপ্রয়ো 

দোচিকো স্বোিো; তুচম সচ্ছঙ্গ থোচকচ্ছল, আচম দগ্ধ কচিচ্ছত সমথথ িই, তুচম নো থোচকচ্ছল িই নো। 

আচম দীচপ্তমোন্ চদচ্ছ ি মচ্ছধে সূযথ, তুচম কলোংচ্ছশ প্রভো; তুচম সচ্ছঙ্গ থোচকচ্ছল আচম দীচপ্তমোন্ 

িই, তুচম নো থোচকচ্ছল িই নো। কলো িোিো আচম িন্দ্র, তুচম গশোভো ও গিোচিণী; তুচম সচ্ছঙ্গ 
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থোচকচ্ছল আচম মচ্ছনোিি; গি সুন্দচি! তুচম নো থোচকচ্ছল নই। গি সচত! আচম কলো িোিো ইন্দ্র, 

তুচম স্ব থলক্ষ্মী; তুচম সচ্ছঙ্গ থোচকচ্ছল আচম গদবিোজ, নো থোচকচ্ছল আচম িতশ্রী। আচম কলো 

িোিো ধমথ, তুচম ধচমথণীমূচতথ; ধমথচরয়োি স্বরূপো তুচম বেতীত আচম ধমথকোচ্ছযথ ক্ষ্মবোন্ িই 

নো। কলো িোিো আচম যে, তুচম আপনোি অংচ্ছশ দচক্ষ্ণো; তুচম সচ্ছঙ্গ থোচকচ্ছল আচম েলদ 

িই, তুচম নো থোচকচ্ছল তোিোচ্ছত অসমথথ। কলো িোিো আচম চপতৃচ্ছলোক, গি সচত! তুচম 

আপনোি অংচ্ছশ স্বধো ; গতোমো বেতীত চপেদোন বৃথো। তুচম সূৎস্বরূপো, তুচম সচ্ছঙ্গ 

থোচকচ্ছলই আচম প্রভু; তুচম লক্ষ্মী, গতোমোি সচিত আচম লক্ষ্মীযুে, তুচম বেতীত চনঃশ্রীক। 

আচম পুরুষ, তুচম প্রকৃচত ; গতোমো বেতীত আচম স্রষ্টো নচি ; মৃচিকো বেতীত কুম্ভকোি গযমন 

ঘট কচিচ্ছত পোচ্ছি নো, গতোমো বেতীত আচম গতমনই সৃচষ্ট কচিচ্ছত পোচি নো। আচম কলো িোিো 

গশষ, তুচম আপনোি অংচ্ছশ বসুেিো ; গি সুন্দচি! শসেিত্নোধোি স্বরূপ গতোমোচ্ছক আচম 

মতগতচ্ছক বিন কচি। গি সচত! তুচম শোচন্ত, কোচন্ত, মূচতথ, মূচতথমতী, তুচষ্ট, পুচষ্ট, ক্ষ্মো, লজ্জো, 

কু্ষ্িৃেো এবং তুচম পি দয়ো, শুদ্ধো, চনদ্রো, তন্দ্রো, মূিথো, সন্তচত, চরয়ো, মূচতথরূপো, ভচেরূপো, 

এবং জীচ্ছবি দুঃখরূচপণী। তুচম সদোই আমোি আধোি, আচম গতোমোি আত্মো; গযখোচ্ছন তুচম, 

গসইখোচ্ছন আচম, তুলে প্রকৃচত পুরুষ; গি গদচব! দুইএি এচ্ছকি অভোচ্ছব সৃচষ্ট িয় নো।” 

  

এইরূপ আিও অচ্ছনক কথো উদৃ্ধত কিো যোইচ্ছত পোচ্ছি। ইিোচ্ছত যোিো পোই, তোিো চিক 

সোচ্ছযেি প্রকৃচতবোদ নচ্ছি। সোচ্ছযেি প্রকৃচত তচ্ছে শচেচ্ছত পচিণত িইয়োচিল। প্রকৃচতবোদ 

এবং শচেবোচ্ছদ প্রচ্ছভদ এই গয, প্রকৃচত পুরুষ িইচ্ছত সূূণথ চভন্ন । প্রকৃচতি সচ্ছঙ্গ পুরুচ্ছষি 

সম্বে সোযেপ্রবিনকোি ফোচটক পোচ্ছত্র জবোপুচ্ছষ্পি িোয়োি উপমো বুিোইয়োচ্ছিন। ফোচটক 

পোত্র এবং জবোপুষ্প পিস্পি িইচ্ছত সূূণথরূচ্ছপ পৃথক্; তচ্ছব পুচ্ছষ্পি িোয়ো ফোচটচ্ছক পচ্ছড়, 

এই পযথন্ত ঘচনষ্ঠতো। চকন্তু শচেি সচ্ছঙ্গ আত্মোি সম্বে এই গয, আ ত্মোই শচেি আধোি। 

গযমন আধোি িইচ্ছত আচ্ছধয় চভন্ন  িইয়ো থোচকচ্ছত পোচ্ছি নো, গতমনই আত্মো ও শচেচ্ছত 

পোথথকে নোই। এই শচেবোদ গয গকবল তচ্ছেই আচ্ছি, এমত নচ্ছি। শবেব গপৌিোচণচ্ছকিোও 

সোচ্ছযেি পিকৃচতচ্ছক শবেবী শচেচ্ছত পচিণত কচিয়োচ্ছিন। বুিোইবোি জনে চবেুপুিোণ 

িইচ্ছত উদৃ্ধত কচিচ্ছতচিঃ— 

“চননতেব সো জ ন্মোতো চবচ্ছেোঃ শ্রীিনপোচয়নী। 
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যথো সবথ চ্ছতো চবেুতগতনথচ্ছবয়ং চিচ্ছজোিম || ১৫ | |  

অচ্ছথথো চবেুচিয়ং বোণী নীচতচ্ছিষো নচ্ছয়ো িচিঃ। 

গবোচ্ছধো চবেুচিয়ং বুচদ্ধধচ্ছমথোিচ্ছসৌ সৎচরয়ো চত্বয়ম্ || ১৬ | |  

স্রষ্টো চবেুচিয়ং সৃচষ্টঃ শ্রীভূথচমভূথধচ্ছিো অচিঃ। 

সচ্ছন্তোচ্ছষো ভ বোন্ লক্ষ্মীস্তুচষ্টনমথচ্ছত্রয় ! শোশ্বতী || ১৭ | |  

ইেো শ্রীভথ বোন্ কোচ্ছমো যচ্ছেোিচ্ছসৌ দচক্ষ্ণো তু সো। 

আদেোহুচতিচ্ছসৌ গদবী পুচ্ছিোডোচ্ছশো জনোদথনঃ | |  ১৮ | |  

পত্নীশোলো মুচ্ছন! লক্ষ্মীঃ প্রোেংচ্ছশো মধুসূদনঃ। 

চিচতলথক্ষ্মীিথচবযুথপ ইধমো শ্রীভথ বোন্ কুশঃ || ১৯ | |  

সোমস্বরূচ্ছপো ভ বোন্ উদ্  ীচত কমলোলয়ো। 

স্বোিো লক্ষ্মীজথ ন্ন োচ্ছথো বোসুচ্ছদচ্ছবো হুতোশনঃ || ২০ | |  

শঙ্কচ্ছিো ভ বোন্ গশৌচিভূথচতচ্ছ থৌিী চিচ্ছজোিম। 

শমচ্ছত্রয়! গকশবঃ সূযথতগতৎপ্রভো কমলোলয়ো || ২১ | |  

চবেুঃ চপতৃ ণঃ পদ্মো স্বধো শোশ্বততুচষ্টদো। 

গদেৌঃ শ্রীঃ সবথোত্মচ্ছকো চবেুিবকোচ্ছশোিচতচবতগতিঃ || ২২ | |  

শশোঙ্কঃ শ্রীধিঃ কোচন্তঃ শ্রীতগতনসেবোনপোচয়নী। 

ধৃচতলথক্ষ্মীজথ চ্ছচ্চষ্টো বোয়ুঃ সবথত্রচ্ছ ো িচিঃ || ২৩ | |  

জলচধচিথজ ! গ োচবন্দতগতচ্ছিলো শ্রীমথিোমচ্ছত! 

লক্ষ্মীস্বরূপচমন্দ্রোণী গদচ্ছবচ্ছন্দ্রো মধুসূদনঃ || ২৪ | |  

যমশ্চরধিঃ সোক্ষ্োদ্ ধূচ্ছমোণথো কমলোলয়ো। 

ঋচদ্ধঃ শ্রীঃ শ্রীধচ্ছিো গদবঃ স্বয়চ্ছমব ধচ্ছনশ্বি || ২৫ | |  

গ ৌিী লক্ষ্মীমথিোভো ো গকশচ্ছবো বরুণঃ স্বয়ম্। 

শ্রীচ্ছদথবচ্ছসনো চবচ্ছপন্দ্র! গদবচ্ছসনোপচতিথচিঃ || ২৬ | |  

অবষ্টচ্ছম্ভো  দোপোচণঃ শচেলথক্ষ্মীচিথচ্ছজোিম!। 

কোষ্ঠো লক্ষ্মীচনথচ্ছমচ্ছষোিচ্ছসৌ মুিূচ্ছতথোচ্ছসৌ কলো তু সো। 
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গজেোৎেো লক্ষ্মীঃ প্রদীচ্ছপোিচ্ছসৌ সবথঃ সচ্ছবথশ্বচ্ছিো িচিঃ || ২৭ | |  

লতোভূতো জ ন্মোতো শ্রীচবেুদ্রুথমসংচস্থতঃ || ২৮ | |  

চবভোবিী শ্রীচদথবচ্ছসো গদবশ্চর দোধিঃ। 

বিপ্রচ্ছদো বচ্ছিো চবেুবথধূঃ পদ্মবনোলয় || ২৯ | |  

নদস্বরূচ্ছপো ভ বোন্ শ্রীনথদীরুপসংচস্থচতঃ। 

ধ্বজশ্চ পুেিীকোক্ষ্ঃ পতোকো কমলোলয়ো || ৩০ | |  

তৃেো লক্ষ্মীজথ ৎস্বোমী গলোচ্ছভো নোিোয়ণঃ পিঃ। 

িচতিোচ্ছ ৌ ি ধমথে! লক্ষ্মীচ্ছ থোচবন্দ এব ি || ৩১ | |  

চকঞ্চোচতবহুচ্ছনোচ্ছেন সংচ্ছক্ষ্চ্ছপচ্ছণদমুিেচ্ছত। 

গদবচতযথঙ্মনুষেোচ্ছদৌ পুংনোচে ভ বোন্ িচিঃ। 

স্ত্রীনোচে লক্ষ্মীনমথচ্ছত্রয়! নোনচ্ছয়োচবথদেচ্ছত পিম্ || ৩২ | | ”  

শ্রীচবেুপুিোচ্ছণ প্রথচ্ছমিংচ্ছশ অষ্টচ্ছমোিধেোয়ঃ। 

“চবেুি শ্রী গসই জ ন্মোতো অক্ষ্য় এবং চনতে। গি চিচ্ছজোিম! চবেু সবথ ত, ইচনও 

গসইরূপ। ইচন বোকে, চবেু অথথ; ইচন নীচত, িচি নয়; ইচন বুচদ্ধ, চবেু গবোধ; ইচন ধমথ, ইচন 

সৎচরয়ো; চবেু স্রষ্টো, ইচন সৃচষ্ট; শ্রী ভূচম, িচি ভূধি; ভ বোন্ সচ্ছন্তোষ, গি শমচ্ছত্রয়! লক্ষ্মী 

শোশ্বতী তুচষ্ট; শ্রী ইেো, ভ বোন্ কোম; চতচন যে, ইচন দচক্ষ্ণো; জনোদথন পুচ্ছিোডোশ, গদবী 

আদেোহুচত; গি মুচ্ছন; লক্ষ্মী পত্নীশোলো, মধুসূদন প্রোেংশ; িচি যূপ, লক্ষ্মী চিচত; ভ বোন্ 

কুশ, শ্রী ইধমো; ভ বোন্ সোম, কমলোলয়ো উদ্গোচত; লক্ষ্মী স্বোিো, জ ন্ন োথ বোসুচ্ছদব অচি; 

ভ বোন্ গশৌচি শঙ্কি, গি চিচ্ছজোিম! লক্ষ্মী গ ৌিী; গি শমচ্ছত্রয়!  গকশব সূযথ, কমলোলয়ো 

তোাঁিোি প্রভো; চবেু চপতৃ ণ, পদ্মো চনতেতুচষ্টদো স্বধো; শ্রী স্ব থ, সবথোত্মক চবেু অচতচবতগতৃত 

আকোশস্বরূপ; শ্রীধি িন্দ্র, শ্রী তোাঁিোি অক্ষ্য় কোচন্ত; লক্ষ্মী জ চ্ছচ্চষ্টো ধৃচত, চবেুসবথত্র  

বোয়ু; গি চিজ! গ োচবন্দ জলচধ, গি মিোমচ্ছত! শ্রী তোাঁিোি গবলো; লক্ষ্মী ইন্দ্রোণী স্বরূপো, 

মধুসূদন গদচ্ছবন্দ্র; িরধি সোক্ষ্োৎ যম, কমলোলয়ো ধূচ্ছমোণথো; শ্রী ঋচদ্ধ, শ্রীধি স্বয়ং 

গদবধচ্ছনশ্বি; গকশব স্বয়ং বরুণ, মিোভো ো লক্ষ্মী গি গ ৌিী; গি চবচ্ছপন্দ্র! শ্রী গদবচ্ছসনো, 

িচি গদবচ্ছসনোপচত;  দোধি পুরুষকোি, গি চিচ্ছজোিম! লক্ষ্মী শচে; লক্ষ্মী কোষ্ঠো, ইচন 
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চনচ্ছমষ; ইচন মুিূতথ, চতচন কলো; লক্ষ্মী আচ্ছলোক, সচ্ছবথশ্বি িচি সবথপ্রদীপ; জ ন্মোতো শ্রী 

লতোভূতো, চবেু দ্রুমরূচ্ছপ সংচস্থত; শ্রী চবভোবিী, গদবির দোধি চদবস; চবেু বিপ্রদ বি, 

পদ্মবনোলয়ো বধূ; ভ বোন্ নদস্বরূপী, শ্রী নদীরূপো; পুেিীকোক্ষ্ ধ্বজ, কমলোলয়ো পতোকো; 

লক্ষ্মী তৃেো, জ ৎস্বোমী নোিোয়ণ পিম গলোভ; গি ধমথে! লক্ষ্মী িচত, গ োচবন্দ িো ; অচধক 

উচেি প্রচ্ছয়োজন নোই, সংচ্ছক্ষ্চ্ছপ বচলচ্ছতচি, গদব চতযথক্ মনুষেোচদচ্ছত পুংনোমচবচশষ্ট িচি, 

এবং স্ত্রীনোমচবচশষ্টো লক্ষ্মী। গি শমচ্ছত্রয়! এই দুই চভন্ন  আি চকিুই নোই।” 

গবদোচ্ছন্তি যোিো মোয়োবোদ সোচ্ছযে তোিো প্রকৃচতবোদ। প্রকৃ চত িইচ্ছত শচেবোদ। এই 

কয়চট গেোচ্ছক শচেবোদ এবং অনিতবোদ চমচলত িইল। গবোধ িয়, ইিোই স্মিণ িোচখয়ো 

ব্রহ্মনববতথকোি চলচখয়োচ্ছিন গয, কৃে িোধোচ্ছক বচলচ্ছতচ্ছিন গয, তুচম নো থোচকচ্ছল, আচম 

কৃে, এবং তুচম থোচকচ্ছল আচম শ্রীকৃে। চবেুপুিোণকচথত এই শ্রী লইয়োই চতচন শ্রীকৃে। 

পোিক গদচখচ্ছবন, চবেুপুিোচ্ছণ যোিো শ্রী সম্বচ্ছে কচথত িইয়োচ্ছি, ব্রহ্মনববচ্ছতথ িোধো সম্বচ্ছে 

চিক তোিোই কচথত িইয়োচ্ছি। িোধো গসই শ্রী। পচিচ্ছেচ্ছদি উপি আচম চশচ্ছিোনোম চদয়োচি, 

“শ্রীিোধো”। িোধো ঈশ্বচ্ছিি শচে, উভচ্ছয়ি চবচধসূোচদত পচিণয়, শচেমোচ্ছনি শচেি 

ফূচতথ, এবং শচেিই চবকোশ উভচ্ছয়ি চবিোি। 

গয ব্রহ্মনববতথ পুিোণ এক্ষ্চ্ছণ চবদেমোন আচ্ছি, তৎকচথত ‘িোধোতত্ত্ব’ চক, তোিো গবোধ 

কচি এতক্ষ্চ্ছণ পোিকচ্ছক বুিোইচ্ছত পোচিলোম। চকন্তু আচদম ব্রহ্মনববতথ পুিোচ্ছণ ‘িোধোতত্ত্ব’ 

চিল চক? গবোধ িয় চিল; চকন্তু এ প্রকোি নচ্ছি। বতথমোন ব্রহ্মনববচ্ছতথ িোধো শচ্ছেি বুেৎপচি 

অচ্ছনক প্রকোি গদওয়ো িইয়োচ্ছি। তোিোি দুইচট পূচ্ছবথ েুটচ্ছনোচ্ছট উদৃ্ধত কচিয়োচি, আি একচট 

উদৃ্ধত কচিচ্ছতচি:— 

“গিচ্ছেো চি গকোচটজন্মোঘং কমথচ্ছভো ং শুভোশুভম্। 

আকোচ্ছিো  ভথবোসঞ্চ মৃতুেঞ্চ গিো মুৎসৃচ্ছজৎ || ১০৬ | |  

ধকোি আয়ুচ্ছষো িোচনমোকোচ্ছিো ভববেনম্। 

শ্রবণস্মিচ্ছণোচেভেঃ প্রণশেচত ন সংশয়ঃ || ১০৭ | |  

িোকোচ্ছিো চনশ্চলোং ভচেং দোসেং কৃেপদোম্বুচ্ছজ। 

সচ্ছবথচস্পতং সদোনন্দং সবথচসচ্ছদ্ধৌঘমীশ্বিম্ || ১০৮ | |  
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ধকোিঃ সিবোসঞ্চ তিুলেকোলচ্ছমব ি। 

দদোচত সোচষ্টথং সোরূপেং তত্ত্বেোনং িচ্ছিঃ সমম্ || ১০৯ | | ”  

ব্রহ্মনববতথপুিোণম্, শ্রীকৃেজন্মখচ্ছে, ১৩ অঃ। 

ইিোি একচটও িোধো শচ্ছেি প্রকৃত বুেৎপচি নয়। িোধ্ ধোতু আিোধনোচ্ছথথ, পূজোচ্ছথথ। চযচন 

কৃচ্ছেি আিোচধকো, চতচনই িোধো বো িোচধকো। বতথমোন ব্রহ্মনববচ্ছতথ এ বুেৎপচি গকোথোও নোই। 

চযচন এই িোধো শচ্ছেি প্রকৃত বুেৎপচি গ োপন কচিয়ো কতকগুলো অনবয়োকিচণক কল 

গকৌশচ্ছলি িোিো ভ্রোচন্ত জন্মোইবোি গিষ্টো কচিয়োচ্ছিন, এবং ভ্রোচন্তি প্রচতচ্ছপোষণোথথ চমথেো 

কচিয়ো সোমচ্ছবচ্ছদি গদোিোই চদয়োচ্ছিন,[3] চতচন কখনও ‘িোধো’ শচ্ছেি সৃচষ্টকোিক নচ্ছিন। 

চযচন িোধো শচ্ছেি প্রকৃত বুেৎপচিি অনুযোচয়ক িইয়ো িোধোরূপক িিনো কচ্ছিন নোই, চতচন 

কখনও িোধোি সৃচষ্টকতথো নচ্ছিন। গসই জনে চবচ্ছবিনো কচি গয, আচদম ব্রহ্মনববচ্ছতথই িোধোি 

প্রথম সৃচষ্ট। এবং গসখোচ্ছন িোধো কৃেোিোচধকো আদশথরূচপণী গ োপী চিচ্ছলন, সচ্ছন্দি নোই। 

িোধো শচ্ছেি আি একচট অথথ আচ্ছি—চবশোখোনক্ষ্চ্ছত্রি[4] একচট নোম িোধো। কৃচিকো 

িইচ্ছত চবশোখো িতুদথশ নক্ষ্ত্র। পূচ্ছবথ কৃচিকো িইচ্ছত বৎসি  ণনো িইত। কৃচিকো িইচ্ছত 

িোচশ  ণনো কচিচ্ছল চবশোখো চিক মোচ্ছি পচ্ছড়। অতএব িোসমেচ্ছলি মধেবচতথনী িউন বো 

নো িউন, িোধো িোচশমেচ্ছলি বো িোসমেচ্ছলি মধেবতথী বচ্ছটন। এই ‘িোসমেলমধেবচতথনী’ 

িোধোি সচ্ছঙ্গ ‘িোসমেচ্ছল িোধোি গকোন সম্বে আচ্ছি চক নো, তোিো আসল ব্রহ্মনববচ্ছতথি অভোচ্ছব 

চস্থি কিো অসোধে। 

  

——————-  

1 িোচ্ছস সম্ভূয় গ োচ্ছলোচ্ছক, সো দধোব িচ্ছিঃ পুিঃ। 

গতন িোধো সমোখেোতো পুিোচবচদ্ভচিথচ্ছজোিম ||-ব্রহ্মখচ্ছে ৫ অধেোয়ঃ। 

চকন্তু আবোি স্থোনোন্তচ্ছি,-  

* * * িোকোচ্ছিো দোনবোিকঃ। 

ধো চনবথোণঞ্চ তদ্দোত্রী গতন িোধো প্রচকচতথতো ||-শ্রীকৃেজন্মখচ্ছে ২৩ অধেোয়ঃ। 
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2 বঙ্গবোসী কোযথোলয় িইচ্ছত প্রকোচশত সংস্কিণ িইচ্ছত ইিো উদৃ্ধত কিো গ ল। মূচ্ছল 

চকিু গ োলচ্ছযো  আচ্ছি গবোধ িয়। 

3 িোধোশেসে বুেৎপচিঃ সোমচ্ছবদ চনরূচপতো || ১৩ অঃ, ১৫৩।  

4 িোধো চবশোখো পুচ্ছষে তু চসধেচতচ্ছযৌ শ্রচবষ্ঠয়ো-অমিচ্ছকোষ। 
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একোদশ পরিট্ছেদ—বৃন্দ্দোবনলীলোি পরিসমোরপ্ত 

  

ভো বচ্ছত বৃন্দোবনলীলো সম্বেীয় আি কচ্ছয়কটো কথো আচ্ছি। 

 ১ম, নন্দ এক চদন েোন কচিচ্ছত যমুনোয় নোচমচ্ছল, বরুচ্ছণি অনুিি আচসয়ো তোাঁিোচ্ছক 

ধচিয়ো লইয়ো বরুণোলচ্ছয় যোয়। কৃে গসখোচ্ছন চ য়ো নন্দচ্ছক লইয়ো আচ্ছসন। শোদো কথোয় 

নন্দ এক চদন জচ্ছল ডুচবয়োচিচ্ছলন, কৃে তোাঁিোচ্ছক উদৃ্ধত কচিয়োচিচ্ছলন। 

২য়, একটো সোপ আচসয়ো এক চদন নন্দচ্ছক ধচিয়োচিল। কৃে গস সচ্ছপথি মুখ িইচ্ছত 

নন্দচ্ছক মুে কচিয়ো সপথচ্ছক চনিত কচিয়োচিচ্ছলন। সপথচট চবদেোধি। কৃেস্পচ্ছশথ মুচে প্রোপ্ত 

িইয়ো স্বস্থোচ্ছন  মন কচ্ছি। শোদো কথোয় কৃে একচদন নন্দচ্ছক সপথমুখ িইচ্ছত িক্ষ্ো 

কচিয়োচিচ্ছলন। 

৩য়, শযিূড় নোচ্ছম একটো অসুি আচসয়ো ব্রজোঙ্গনয়চদ চ্ছক ধচিয়ো লইয়ো যোয়। কৃে 

বলিোম তোিোি পশ্চোদ্ধোচবত িইয়ো ব্রজোঙ্গনোচদ চ্ছক মুে কচ্ছিন এবং শযিূড়চ্ছক বধ 

কচ্ছিন। ব্রহ্মনববতথপুিোচ্ছণ শযিূচ্ছড়ি কথো চভন্ন প্রকোি আচ্ছি, তোিোি চকয়দংশ পূচ্ছবথ 

বচলয়োচি। 

৪থথ, এই চতনটো কথো চবেুপুিোচ্ছণ, িচিবংচ্ছশ বো মিোভোিচ্ছত নোই। চকন্তু কৃেকৃত 

অচিষ্টোসুি ও গকশী অসুচ্ছিি বধবৃিোন্ত িচিবংচ্ছশ ও চবেুপুিোচ্ছণ আচ্ছি এবং মিোভোিচ্ছত 

চশশুপোলকৃত কৃেচনন্দোয় তোিোি প্রসঙ্গও আচ্ছি। অচিষ্ট বৃষরূপী এবং গকশী অশ্বরূপী। 

চশশুপোল ইিোচদ চ্ছক বৃষ ও অশ্ব বচলয়োই চনচ্ছদথশ কচিচ্ছতচ্ছিন। 

অতএব প্রথচ্ছমোে চতনচট বৃিোন্ত ভো বতকোিপ্রণীত উপনেোস বচলয়ো উড়োইয়ো চদচ্ছল 

অচিষ্টবধ ও গকচশবধচ্ছক গসরূচ্ছপ উড়োইয়ো গদওয়ো যোয় নো। চবচ্ছশষ এই গকচশবধবৃিোন্ত 

অথবথসংচিতোয় আচ্ছি বচলয়োচি। গসখোচ্ছন গকশীচ্ছক কৃেচ্ছকশী বলো িইয়োচ্ছি। কৃেচ্ছকশী 

অচ্ছথথ যোি কোল িুল। ঋচ্ছেদসংচিতোচ্ছতও একচট গকচশসূে আচ্ছি (দশম মেল, ১৩৬ 

সূে)। এই গকশী গদব গক, তোিো অচনচশ্চত। ইিোি িতুথথ ও পঞ্চম ঋক্ িইচ্ছত এমন বুিো 

যোয় গয, িয়ত মুচনই গকশী—গদবতো। মুচন ণ লম্বো লম্বো িুল িোচখচ্ছতন। ঐ দুই ঋচ্ছক 
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মুচন চ্ছণিই প্রশংসো কিো িইচ্ছতচ্ছি। Muir সোচ্ছিচ্ছবও গসইরূপ বুচিয়োচ্ছিন। চকন্তু প্রথম 

ঋচ্ছক, অনেপ্রকোি বুিোন িইয়োচ্ছি। প্রথম ঋক্ িচ্ছমশ বোবু এইরূপ বোঙ্গোলো অনুবোদ 

কচিয়োচ্ছিন:— 

“গকশী নোমক গয গদব, চতচন অচিচ্ছক, চতচনই জলচ্ছক, চতচন ভূচ্ছলোক ও দুেচ্ছলোকচ্ছক 

ধোিণ কচ্ছিন। সমতগত সংসোিচ্ছক গকশীই আচ্ছলোচ্ছকি িোিো দশথনচ্ছযো ে কচ্ছিন। এই গয 

গজেোচত, ইিোি নোম গকশী।”  

তোিো িইচ্ছল, জ িেঞ্জক গয গজেোচত, তোিোই গকশী। এবং জ দোবিক গয গজেোচত, 

তোিোই কৃেচ্ছকশী। কৃে তোিোিই চনধনকতথো, অথথোৎ কৃে জ দোবিক তমঃ প্রচতিত 

কচিয়োচিচ্ছলন। 

এইখোচ্ছন বৃন্দোবনলীলোি পচিসমোচপ্ত। এক্ষ্চ্ছণ আচ্ছলোিে গয, আমিো ইিোি চভতি 

পোইলোম চক? ঐচতিোচসক কথো চকিুই পোইলোম নো বচলচ্ছলই িয়। এই সকল গপৌিোচণক 

কথো অচতপ্রোকৃত উপনেোচ্ছস পচিপূণথ। তোিোি চভতি ঐচতিোচসক তত্ত্ব অচত দুলথভ। আমিো 

প্রধোনতঃ ইিোই পোইয়োচি গয, কৃে সম্বচ্ছে গয সকল প্রবোদ আচ্ছি—গিৌিবোদ এবং 

পিদোিবোদ—গস সকলই অমূলক ও অলীক। ইিোই প্রচতপন্ন  কচিবোি জনে আমিো এত 

সচবতগতোচ্ছি ব্রজলীলোি সমোচ্ছলোিনো কচিয়োচি। ঐচতিোচসক তত্ত্ব যচদ চকিু পোইয়ো থোচক, তচ্ছব 

গসটুকু এই,—অতেোিোিকোিী কংচ্ছসি ভচ্ছয় বসুচ্ছদব আপন পত্নী গিোচিণী এবং পুত্রিয় িোম 

ও কৃেচ্ছক নন্দোলচ্ছয় গ োপচ্ছন িোচখয়োচিচ্ছলন। কৃে শশশব ও শকচ্ছশোি গসইখোচ্ছন অচতবোচিত 

কচ্ছিন। চতচন শশশচ্ছব রূপলোবচ্ছণে এবং চশশুসুলভ গুণসকচ্ছল সবথজচ্ছনি চপ্রয় িইয়োচিচ্ছলন। 

শকচ্ছশোচ্ছি চতচন অচতশয় বলশোলী িইয়োচিচ্ছলন এবং বৃন্দোবচ্ছনি অচনষ্টকোিী পশু প্রভৃচত 

িনন কচিয়ো গ োপোল ণচ্ছক সবথদো িক্ষ্ো কচিচ্ছতন। চতচন শশশবোবচধই সবথজন এবং 

সর্ব্থজীচ্ছব কোরুণেপচিপূণথ—সকচ্ছলি উপকোি কচিচ্ছতন। গ োপোল ণ প্রচত এবং 

গ োপবোচলকো ণ প্রচত চতচন গেিশোলী চিচ্ছলন। সকচ্ছলি সচ্ছঙ্গ আচ্ছমোদ আহ্লোদ কচিচ্ছতন 

এবং সকলচ্ছক সন্তুষ্ট িোচখচ্ছত গিষ্টো কচিচ্ছতন, এবং শকচ্ছশোচ্ছিই প্রকৃত ধমথতত্ত্বও তোাঁিোি 

হৃদচ্ছয় উদ্ভোচসত িইয়োচিল। এতটুকু ঐচতিোচসক তত্ত্বও গয পোইয়োচি, ইিোই সোিস কচিয়ো 

বচলচ্ছত পোচি নো। তচ্ছব ইিোও বচলচ্ছত পোচি গয, ইিোি গবচশ আি চকিু নয়।  
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