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ক্তদফমম ন্ধ ুতো 

ঙোে কন্রও, শ্রদোভ ক্তলদু ক্তশ্বক্ততযোময়, ইউ. ক্তধ., পোভঢ  

Abstract 
As far as our knowledge is concerned 'Bhakti Movement` in the Indian subcontinent had its 

inception in the southern part of India; and Tamil 'aleya` community was a leading force in that 

movement. This Tamil community had a woman as its central figure in the movement which led to 

the proliferation of the roles of the women in the subsequent 'Bhakti movement` in 'Gourangalia`. 

Bengali women in the light and pretext of deliverance and aura of Gouranga Mahaprabhu  started 

to believe and prepare themselves for the sacrifice required for the society of large. As a natural 

consequence to this attitude we observe women in Bengal as the driving force that dictated the 

orientation of Vaisnavi Movement in contemporary Bengal. Amongst these women figures three 

name deserve a special mention; they are Sitadevi, Janhavi Devi, and Hemlota thakurani. They led 

thousands of people come from the darkness of ignorance to the light of deliverance and divine 

bliss. We need to perceive the glory and greatness of Bengali women in relation to the movement led 

by Prabhu Jagatbandu Sundar. The main thrust of this article is to study the phenomenon of 

liberation of the women towards the end of the nineteenth century was occasioned by the 'Bhakti 

Movement` led by  Prabhu Jagatbandu Sundar.    
      

     বঢতূভ চোদো বোয় পোভঢীয় উধফলোন্তন্য মপ্রণফ পক্তি আন্দোমন্দভ বোেো শুরু লন্য়ক্তঙম তক্তিড পোভন্ঢ। আভ শ্রই 

আন্দোমন্দ অগ্রডী পূক্তফওো ধোমদ ওন্ভক্তঙম ঢোক্তফম আন্ময়ো ম্প্রতোয়। দফ যঢন্ওভ শ্রযর ক্ততন্ও এই ম্প্রতোন্য়ভ শ্রদঢৃন্ে 

আন্দ এও দোভী। দোফ, অন্তোম অণমোৎ ক্তবক্তদ ঘোক্তমঢ ওন্ভদ। ক্তঢক্তদ  ঢোাঁভ ক্তধঢো শ্রধভোইয়োল্লয়োভ ব্রোহ্মডযথন্ফমভ ওোন্ঙ 'ধক্তঢঢ' 

ন্ম ক্তঘক্তিঢ লন্ম ধভঢমীওোন্ম আন্ময়োভন্তভ 'ক্তঢরুভোয়ন্ফোক্তল্ল' গ্রন্থক্তঝন্ও উচ্চন্ডমভ বষ্ণভো শ্রন্তভ ফোদ ম্মোদ ক্ততন্ঢ 

োথয লয়। পক্তিথন্ফমভ ঢোক্তিওঢো শ্রণন্ও হুতূন্ভ ক্তঙম অন্তোম ক্তদন্তমক্তযঢ আন্ময়োভ ম্প্রতোন্য়ভ োথদো। চোঢক্তঘোভ, থফমীয় 

ক্তিয়োওোন্েভ উন্বম উন্ঞ োুন্ত ওৃন্ষ্ণভ ক্তঘন্তন্দ ক্তঘত্তশুক্তিভ োথদো ক্তঙম ঢোাঁন্তভ মিয ; বদক্তঢও চীদথোভো  ফোদক্তও উৎওরম 

ক্তঙম এওফোে ওোফয। অন্তোন্মভ চীদওণো দোদো চদশ্রুক্তঢন্ঢ আচ্ছন্ন। তক্তিড পোভন্ঢভ েীবষ্ণ ম্প্রতোন্য়ভ ফন্থয প্রঘক্তমঢ 

ওোক্তলদী অদুোন্ভ, ওক্তমবুন্ক পূন্তী ো পূক্তফ ওদযো ক্তযশু লন্য় এও ঢুমী ৃন্িভ ক্তদন্ঘ চন্েক্তঙম। এই কোঙক্তঝ ক্তঙম ধল্ল 

ভোচোন্তভ ভোচথোদী ওোক্তিধুভম্ শ্রণন্ও প্রোয় ৪০০ ফোইম তূন্ভ এং ধুেয ভোচথোদী ফোদুভোই শ্রণন্ও ৪০ ফোইম তক্তিড ধক্তিন্ফ 

'েীক্তপক্তল্লধুঢর্ ' ফক্তদন্ভ। ওৃষ্ণপি ক্তষ্ণকু্তঘত্ত ঢোাঁন্ও ওদযো ক্তলন্ন্ ফোদুর ওন্ভদ  দোফ ভোন্ঔদ ঈশ্বভী ো 'শ্রকোড্ডো'। ক্তওন্যোভী 

লয়োভ ন্ে ন্ে 'শ্রকোড্ডো' ওৃন্ষ্ণভ প্রক্তঢ যোভীক্তভও  ফোদক্তও আওরমড শ্রোথ ওন্ভদ এং ঢোাঁন্ওই স্বোফী ক্তলন্ন্ গ্রলড ওন্ভদ। 

ওৃষ্ণতযমদ, ওৃষ্ণপ্রোক্তি, ওৃষ্ণক্তফমন্দভ কপীভ অদুপচক্তদঢ ঢয শ্রণন্ও 'শ্রকোড্ডো' ধন্দন্ভোক্তঝ ‘ক্তঢরুপ্পোয়োই' (শ্রঢভক্তঝ স্তন্ও 

ক্তপোক্তচঢ এও এওক্তঝ ম্পূডম পো)  হু 'ক্তঢরুন্ফোক্তল্ল'(হৃতন্য়ভ ক্তন্যর পোপ্রওোযও শ্রঘৌদ্দক্তঝ ধন্তভ এন্ওওক্তঝ গুচ্ছ) ভঘদো 

ওন্ভদ। এ প্রন্ে ক্তপতযো তোন্লজ্জো এভ উক্তিক্তঝ ক্তন্যর প্রক্তডথোদ শ্রবোকয- 
 

      “শ্রওম মংস্কোভফুি থফমীয় আন্তন্দভ চদযই দয়, এই ঢোক্তফম ধতোমীগুক্তম পোভঢীয় োক্তলন্ঢযভ অফূময ম্পত।''
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     ওক্তণঢ আন্ঙ , স্বয়ং পকোন্দভ আন্তন্য 'শ্রকোড্ডো' েীভেফ ফক্তদন্ভ ভেদোন্ণভ ফূক্তঢমভ ফন্থয মীদ লন্য় বোদ। পিভো ফন্দ 

ওন্ভদ, এই ক্তমীদ লয়োভ ফথয ক্ততন্য় 'শ্রকোড্ডো' ঢোাঁভ স্বরূন্ধ অণমোৎ থক্তভেীরূন্ধ (বো ফূমঢাঃ ঢোক্তফম যোন্ে পকোদ েীক্তষ্ণুভ 

ধভফোযক্তি মক্ষ্মীন্তীভ কপমরূন্ধ ক্তডমঢ) ক্তনন্ভ বোদ। শ্রকোড্ডোভ ধতোমীন্ঢ ভন্য়ন্ঙ চোক্তঢ-থফম-ডম ক্তদক্তমন্যন্র োফোক্তচও ওম 

অদুযোদিঢো শ্রণন্ও ফোদুন্রভ ফুক্তিভ ধণ ক্তদন্তময। ঢোই তোক্তিডোন্ঢযভ আন্ময়োভ ম্প্রতোন্য়ভ ওোন্ঙ ক্তঢক্তদই 'অন্তোম' ো ধণ 

প্রতযমও। ঢোাঁভ ধোমও ক্তধঢো ক্তষ্ণুক্তঘত্ত লন্মদ 'শ্রধভোইয়োল্লোভ' ো প্রথোদ আন্ময়োভ।      
 

     তক্তিড পোভন্ঢ বষ্ণ ম্প্রতোন্য়ভ পক্তি আন্দোমন্দ আন্ভও 'অন্তোন্ম'ভ ন্ধোদ ধোই আফভো দ্বোতয যঢন্ও। ইক্তদ ওোক্তিধুভম্ 

শ্রণন্ও ২০ ফোইম ধক্তিন্ফ 'ওুদ্দফ' অিন্ম এও ব্রোহ্মড ধক্তভোন্ভ চে গ্রলড ওন্ভদ। ভোফোদুন্চভ ক্তযরয ংস্কৃঢ োক্তলন্ঢযভ প্রঔযোঢ 

ওক্ত আঘোবময ওুন্েশ্বন্ভভ ন্ে ঢোাঁভ ক্তোল লয় ; আঘোবম ধভোযভ পত্তর্ ক্তঙন্মদ ঢোাঁভ ধুে। ক্তলদোোইন্য়ভ চীদ ঢোাঁভ ক্তঙম দো; 

ওুড্ডন্ফভ শ্রওযন্ধরুফল্ল ফক্তদন্ভ ঢোাঁভো স্বোফী-েী দুচন্দই ধূচোভী ক্তঙন্মদ। ধোভস্পোক্তভও েিো  লফক্তফমঢোভ ওোভন্ড বষ্ণ 

ম্প্রতোন্য়ভ ওোন্ঙ ঢোাঁভো মক্ষ্মী-দোভোয়ন্ডভ ঢুময ম্মোদ শ্রধন্ঢদ। স্বোফী  ধুন্েভ আওক্তিও ফৃঢুযচক্তদঢ ক্তধবমন্য় এই বষ্ণীয় 

'পক্তিভ' আেন্য় যক্তি  ফোদক্তও ফুক্তি অচমদ ওন্ভ লন্য় উন্ঞক্তঙন্মদ তোক্তিডোন্ঢযভ ভোফোদুচ ম্প্রতোন্য়ভ আভ এও ‘অন্তোম'।    
 

     োংমোভ োইন্ভ পক্তি আন্দোমন্দভ এই ঘোমক্তঘন্ে তোাঁক্তেন্য় আফভো অদুপ ওভন্ঢ ধোক্তভ, ফথযবুকীয় ক্তধঢৃঢোক্তিও োফোক্তচও 

অওোঞোন্ফোয় বষ্ণ পোোধন্ন দোভীভো দোদোপোন্ পক্তিভ আেন্য় আত্মউন্েোঘদ  আত্মপ্রওোন্যভ ধণ ঔুাঁন্চ ক্তদন্য়ক্তঙন্মদ। 

এভধভ দোভী পক্তি আন্দোমন্দভ ক্তস্তৃঢ রূধ মিয ওভো শ্রকৌভোেমীমোয়। শ্রকৌভোে ফলোপ্রপুভ ন্নযো গ্রলড  অবদ্বঢ, ক্তদঢযোদদ 

ধক্তভঘোক্তমঢ পক্তি আন্দোমন্দভ ক্তদ্বঢীয় ধন্ম বষ্ণঢোভ আেন্য় োগোক্তম দোভীভো িফযাঃ ঢোাঁন্তভ যক্তিকঢ ফয়ন্ও ইক্তঢলোন্ভ 

ৃলত্তভ শ্রপ্রিোধন্ঝ ধেোভ চদয প্রস্তুঢ লন্ঢ ণোন্ওদ। এভই অক্তদোবমঢোয় শ্রকৌভোেন্তন্ভ ধভ োংমোয় বষ্ণীয় আন্দোমদ 

ধক্তভঘোমদোভ ফুঔয োংকঞক্তদও তোক্তয়ে ওোাঁন্থ ঢুন্ম ক্তদন্য়ক্তঙম শ্রফন্য়ভো। এওণো স্বীওোভ ওভন্ঢই লন্, উক্তদয যঢন্ওভ প্রণফোন্থম 

শ্রবফদ দোভীক্তযিোভ প্রোভ খন্ঝক্তঙম ফূমঢাঃ ধক্তভোন্ভভ উতোভ ফদস্ক ধুরুরন্তভ লোয়ঢো  লন্বোক্তকঢোয়, শ্ররোেয যঢন্ওভ ক্তদ্বঢীয় 

পোন্ক শ্রঢফক্তদ োগোক্তম বষ্ণ দোভী িৃক্তঢযোক্তঢ ভিঘিুন্ও অদোয়ন্ উন্ধিো ওন্ভক্তঙম ধক্তভোন্ভভ ধুরুর তযন্তভ উৎোল 

এং অদুন্প্রভডোয়। আত্ম অন্েরন্ডভ প্রোণক্তফও ধন্ম এই যৃঙ্খমঝুও ুস্বীওোভ ওন্ভ োগোক্তমদী িফযাঃ আন্ত্মোন্নক্তঢ  আত্মপ্রক্তঢষ্ঠোভ 

ইক্তঢলো ভঘদো ওন্ভক্তঙম। শ্রঔোন্দ চোিোন্তী, ীঢোন্তী, শ্রলফমঢো ঞোওুভোডীভ ফন্ঢো আঘোভ ক্তদষ্ঠ দোভীভো পক্তি আন্দোমদ 

ধক্তভঘোমন্ওভ তোক্তয়ে শ্রদদ। এ প্রন্ে ভফোওোন্ত ঘিঢমী ঢোাঁভ "োগোক্তমভ থফম, ফোচ  ংস্কৃক্তঢ" গ্রন্ন্থ ১৩ চদ বষ্ণী ওণো 

উন্ল্লঔ ওন্ভন্ঙদ। ঢোঙোেো 'শ্রপ্রফক্তমো', অদুভোকল্লী', পক্তিভত্নোওভ', এং শ্রকৌেীয় বষ্ণ অক্তপথোদ ূন্ে অন্তঢাঃ ৩০ শ্রণন্ও 

৩৫ চদ বষ্ণীভ দোফ উন্ল্লঔ ধোয়ো বোয়। ঢোাঁভো শুথ ু ক্তযক্তিঢোই ক্তঙন্মদ দো; ক্তঙন্মদ যোেজ্ঞ এং েীগুরু ক্তলন্ন্ ক্তন্যর 

ম্মোক্তদঢো। থফমূন্ে দোভীভ এফদ স্তভোন্তন্ভভ তণমও  দজণমও ক্ততও ক্তস্তোক্তভঢপোন্ আন্মোক্তঘঢ Karen Sinclair এভ 

Women and Religion -এভ ফন্ঢো শ্রমঔোয়।  
 

     Karen Sinclair, Women and Religion, the Feminist Press, New York, 1986, Page 107-124 
 

     ঢু এাঁন্তভই ফন্থয ক্তঢদচন্দভ ওণো ক্তন্যরপোন্ আন্মোঘদো শ্রবোকয। এাঁভো লন্মদ ীঢোন্তী, চোিো শ্রতী এং শ্রলফমঢো 

ঞোওুভোডী।  বোাঁভো বঘঢদযন্তন্ভ পক্তি আন্দোমন্দ ন্ঢোন্প্রোঢপোন্ চক্তেন্য় ক্তঙন্মদ। িফযাঃ অন্তধুন্ভভ ীফোদো ধোভ লন্য় ঢোাঁভো 

আন্দোমন্দভ প্রওোন্যয শ্রদঢৃন্ে শ্রতদ। শুথু শ্রদঢৃেই শ্রতদক্তদ ঢোাঁন্তভ অদুন্প্রভডোয় শ্রক্ততদ লোচোভ লোচোভ ফোদুর অন্ধওোভ ধণ 

ধততক্তমঢ ওন্ভ ধভফ ধক্তে ভোকোদুকো পক্তিভ ধন্ণ থোক্তঢ লদ।  অদুযোদ ক্তদয়ক্তিঢ ফোচীফোয় ক্তদভি 'ওৃষ্ণন্প্রফ' লন্য় 

উন্ঞক্তঙম দোভীন্েভ দঢুদ ংজ্ঞো ক্তক্তদফমোড  ক্তযন্ে ংভি দোভীভ আত্মক্তদফমোন্ডভ অক্তদোবম ফোথযফ। এই শ্রপ্রক্তিন্ঢ প্রপু চকদ্বন্ধু 

ুদন্ভভ পক্তি আন্দোমদ ূন্ে োগোক্তমদীভ শ্রেষ্ঠঢো আফোন্তভ ুন্ছ ক্তদন্ঢ লন্। 
   

     উদক্তংয যঢন্ওভ শ্রযর ক্ততন্ও ফোদ োন্ফযভ মন্িয ংকক্তঞঢ প্রপু চকদ্বন্ধু ুদন্ভভ পক্তি আন্দোমদ ূন্ে দোভীভ োফোক্তচও 

অস্থোন্তভ, অদভফুক্তি শ্রণন্ও িন্ফ অন্তভফুক্তিভ শ্রভঔোক্তঘে  শ্রই উত্তভন্ডভ উত্তভোক্তথওোভঝুওুই এই প্রন্ন্ধ আন্মোক্তঘঢ। 

শ্রকোধীন্ধু ব্রহ্মঘোভীচীভ 'ন্ধুমীমো ঢভক্তেডী', মীমোপ্রওোয ব্রহ্মঘোভীচীভ 'ন্ধুমীমো ুথোক্তদক্তথ', টাঃ ফলোদোফব্রঢ ব্রহ্মঘোভীচীভ 

'ন্ধুমীমো ফোথুভী', েীধোত ফন্লন্দ্রচীভ 'ফলো-ফলোপ্রপু চকদ্বন্ধু', স্বোফী চকতোদদ পোভঢীভ 'প্রপু চকদ্বন্ধু মীমোফৃঢ' ুন্ভয 

ঘিঢমীভ 'ন্ধুওণো', এং ফন্লন্দ্র ওোযঢীন্ণমভ ‘ন্ধু-োঢমো' এই প্রোণক্তফও ূেগুক্তম শ্রণন্ও আফভো প্রপু চকদ্বন্ধু ুদন্ভভ 

মীমোওোমীদ দোভীন্তভ োফোক্তচও অস্থোদ  অস্থোঢভ ক্তঘন্দ ক্তদন্ঢ ধোক্তভ।  
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     প্রপু চকদ্বন্ধু ুদন্ভভ আক্তপমোওোমীদ োংমোভ ক্তক্তপন্ন অিন্মভ শ্রব আন্মঔয ক্তঘে চকদ্বন্ধু-চীদীওোভ েীফৎ শ্রকোধীন্ধু 

ব্রহ্মঘোভীচী ঢোাঁভ 'ন্ধুমীমো ঢভক্তেডীভ' ওোরুডযোফৃঢ থোভোয় ক্তঘক্তেঢ ওন্ভন্ঙদ, ঢো শ্রণন্ও ঢৎওোমীদ দোভী ফোন্চভ এওক্তঝ োফক্তগ্রও 

ক্তঘে ধোয়ো শ্রবন্ঢ ধোন্ভ। শ্রই ফোন্চ শ্রওৌক্তমদয প্রণোভ ক্তদধীেন্দ, ফোদুর ক্তক্তওক্তওক্তদভ োচোন্ভ দোভীভো ক্তঙম খন্ভ োইন্ভ ক্তিঢো, 

উন্ধক্তিঢো  ক্তদধীক্তেঢো।  ক্তফক্তমন্য় শ্রক্ততদ োংমোয় ক্তঙম এও শ্বোরুিওভ ঘভফ ংওঝোধন্ন অস্থো। শ্রযোপোোচোন্ভভ ভোথোওোন্ত 

শ্রতোলোদুন্ভভ দোক্তঢ ফদীন্দ্রওুফোভ-শ্রব দোফীতোক্তফ ধক্তভোন্ভ চেগ্রলড ওন্ভ দোদো অক্তঘোভ, যক্তপঘোন্ভ ফত্ত ক্তঙম। প্রওোযয 

ওমওোঢোভ ভোচধন্ণ ফতযধোদ ওভো শ্রণন্ও ধক্তঢঢোমন্য় বোয়ো ধবমন্ত এফদ শ্রওোদ লীদ ওোচ ক্তঙম দো, বো ওভন্ঢ শ্র ক্তদুফোে 

ওুন্ঠো ো ংন্ওোঘ শ্রোথ ওভঢ।  
 

"ওঢ পয়ঙ্কভ ফলোধোধী ফুই, আধদোন্ভ ওই ঢযই ন্ঝ। 

োেীন্ঢ শ্রব ে শ্রঘৌোচ্চোঝো আন্ঙ ক্তঢদ শ্রঘৌোচ্চো ফত শ্রকন্ঙ এ শ্রধন্ঝ।। 

ওী  চখদয ধোধ ওক্তভয়োক্তঙ পোক্তন্ঢ এন্ খৃডো উতয়। 

এঢ ধোধী ক্তম ধক্তঢঢধোদ এ অথফ প্রক্তঢ অদুগ্রলফয়।।''
২
  

 

     অণমোৎ ওুফোভ ফডীন্ন্দ্রভ ফঢ যক্তপঘোভী হু ফোদুন্রভ শ্রপোন্কোেত্ত চীদোঘভড শ্র ক্ততদ োংমোভ আওোয-োঢোন্ও ক্তক্তরন্য় 

ঢুন্মক্তঙম। এরূধ পয়ঙ্কভ আতযম ক্তঘুযক্তঢভ ধন্ণ দ্রুঢ থোফোদ ফোদ-ফোচন্ও ভিো ওভোভ চদয শ্রয ক্তওঙু 'প্রুি' োগোক্তম 

পক্তিভ ঢন্ি ফুক্তিভ অদুন্ধোদ শুরু ওন্ভদ। ঢোন্তভই লন্য় লোভোডিযোধো আন্দোমন্দভ শ্রদঢো ক্তলন্ন্ ক্তদমোঘদ ওন্ভক্তঙন্মদ 

চকদ্বন্ধু ঘিঢমীন্ও। অেীওোভি লন্য়ক্তঙন্মদ োফো-ধুে। ঢোই শ্রই পক্তি আন্দোমন্দ চোক্তঢ-থফম-ডমন্পন্তভ ফন্ঢো ক্তমেবরফয 

ক্তঙম দো। চকদ্বন্ধু ুদন্ভভ শ্রদঢৃন্ে শ্রক্ততদ মস্তন্ভভ ফোদুর এও ধক্তভধূডম ফোদক্তও, চোঢ-ধোঢ লীদ উতোভ ফোচ কন্ে শ্রঢোমোভ 

স্বপ্ন শ্রতন্ঔক্তঙম। উচ্চোক্তভঢ লন্য়ক্তঙম, িৃক্তঢযোক্তঢ ব্রোহ্মডয ংওীডমঢোভ ক্তরুন্ি এও অন্ফোখ প্রক্তঢোন্তভ পোরো-  
 

"আক্তফ ফোন্চভ োাঁথ শ্রপন্ে শ্রতন্ো’। প্রপু চকদ্বন্ধু 
 

     প্রক্তঢোন্তভ ধিক্তঢ ক্তঙম ক্তদঢোন্ত লচ, ভম। ংকীঢ  দৃন্ঢযভ আেন্য় শ্রক্ততদ দোফওীঢমদ  দকভওীঢমদন্ও 

চদংন্বোন্কভ ফোথযফ ক্তলন্ন্ যলোভ ও'ন্ভ প্রপু চকদ্বন্ধু ওমন্ও টোও ক্ততন্য় ন্মন্ঙদ- 
 

‚লক্তভদোফ ম পোই, আভ অদয কক্তঢ দোই, 

শ্রলভ প্রময় এম প্রোয়। 

বক্তত ৃক্তি ভোঔ পোই, লক্তভদোফ প্রঘোভ ওভ।।''
৩ 

 

     শ্রক্ততদ ংকীন্ঢ ক্তঙম দো যোেীয় ক্তদন্তমন্যভ ওোক্তঞদয, দৃন্ঢয ক্তঙমদো ক্তক্তথি ঢোম-মন্য়ভ ধতন্িধ। শুথু ধভফ ধক্তে 

ক্তদফমম পোমোোভ প্রম ঝোন্দ শ্রক্ততদ 'ঘেোম-ব্রোহ্মন্ড ওুমোওুক্তম' ভব  লন্য়ক্তঙম। আভ ংওীঢমন্দভ ফোন্ছ এন্ তোাঁক্তেন্য়ক্তঙম 

শ্রফন্য়ভো-ওুমথুভো। িৃক্তঢযোন্দভ প্রোঘীভ শ্রপন্গ শ্রনন্মক্তঙম শ্রফন্য়ভো ক্তদন্চই। 
 

     তীখমক্ততদ 'পক্তিপন্ভ স্বোফীভ ধোন্তোতও' ধোন্দ ক্লোন্ত ক্তওংো ধক্তঢঢো দোভীন্তভ শুষ্ক চীন্দ শ্রক্ততদ লঞোৎ আন্মোভ ছমওোক্তদভ 

ফন্ঢোই শ্রদন্ফ এন্ক্তঙম ফুক্তিভ অদোক্তম আদদ। ক্তদক্তিঢ পোন্ মো বোয় এই  দোভীভো শ্রতঢো 'ওৃন্ষ্ণভ' শ্রঘন্য় যক্তিেযোমী 

তি শ্রদঢো 'কূঢ়  ফোদুর' প্রপু চকদ্বন্ধুন্ওই অন্দও শ্রক্তয হৃতন্য় ফক্তদন্ভ প্রক্তঢস্থোধদ ওন্ভক্তঙন্মদ। শুথু ঢোই দয়, তীখম হু যঢও 

থন্ভ ধক্তঢঢোভ ওোফদো, োদো, ক্তদচস্ব আওোঙ্ক্ষোভ শ্রব অতফদ অস্বীওৃক্তঢ ফোন্চ প্রঘক্তমঢ ক্তঙম; শ্রওমফোে ফন্দোভঞ্জন্দভ বি 

ক্তলন্ন্ যহৃঢ শ্রই দোভীন্তভ যক্তি-স্বোথীদঢোভ গ্রলডন্বোকযঢো ক্তঙম প্রপু চকদ্বন্ধুভ ফলোউিোভড মীমোয়। বোই শ্রলোও এঝো 

অভ্রোন্ত ঢয শ্রব চকদ্বন্ধুু্ ুদন্ভভভ পক্তি আন্দোমদ দোভীন্তভ চীদোঘভন্ড স্বোক্তথওোভ স্বীওৃক্তঢ এন্দ ক্ততন্য়ক্তঙম, ঢোন্ঢ ন্দল 

শ্রদই। এই ফয় শ্রব দোভীভো প্রপু চকদ্বন্ধু ুদন্ভভ ধক্তে চীদোঘভড দ্বোভো দোদোপোন্ প্রপোক্তঢ লদ ক্তওংো ঢোাঁভ চীন্দ 

দোদোপোন্ প্রপো ক্তস্তোভ ওন্ভদ, ঢোন্তভ ফন্থয ওন্য়ওচদ ক্তন্যরপোন্ িভডীয়।   
 

     এই প্রন্ে এওোভ ন্ম শ্রদয়ো তভওোভ ন্ধুুদন্ভভ েক্ততক্তত ক্ততকম্বভীভ ওণো। ক্তঢক্তদ ক্তওন্তু ক্তদঙও অক্তযক্তিঢো গ্রোফয দোভী 

ক্তঙন্মদ দো। অধক্তভন্ফয় শ্রপ্রফ পক্তি  ুঢীক্ষ্ণ ুক্তি ক্তঙম ঢোাঁভ। বক্তত চকদ্বন্ধু চীদীওোন্ভভো শ্রতক্তঔন্য়ন্ঙদ ক্তযশু চকৎ-এভ 

(চকদ্বন্ধু) অন্মৌক্তওওে ক্তদন্য় ক্ততকম্বভী শ্রতী প্রণফোক্তথই ন্ঘঢদ ক্তঙন্মদ, ঢু শ্রঢফদ পোন্ পক্তিভ প্রোময ঢোাঁন্ও গ্রো ওভন্ঢ 
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ধোন্ভ ক্তদ। ঢোই েীন্তভ োন্ণ শ্রকোক্তদধুভ শ্মোযন্দ ফেোভ ঔোক্তঝয়োভ উধভ শুন্য় ণোওোভ ওণো শুন্দ ক্ততক্তত চকৎ ুদভন্ও ন্মদ- 

"চকৎ ঢুই স্নোদ ওক্তভয়ো খন্ভ আয়, অশুক্তঘ ঙুাঁন্য়ক্তঙ।''    
 

"শ্মোযোন্দন্ঢ বোয় ফভো -ঔোক্তঝয়োয় োদন্দ যয়দ ওক্তভয়ো ভয়। 

ক্ততক্তত ক্ততকম্বভী 'আয়, আয়' টোন্ও, চমঠোক্তম কোন্য় খন্ভন্ঢ ভয়।।’
৪ 

 

     এ শ্রিন্ে আফভো অদুফোদ ওভন্ঢ ধোক্তভ চকৎ ুদন্ভভ ফদ, ফদদ, তোবম, ফোদক্তওঢোন্োন্থভ উৎফুন্ঔ ক্তদক্তিঢপোন্ 

তোাঁক্তেন্য় ক্তঙন্মদ ক্তঢক্তদ। আফভো শ্রতক্তঔ, বষ্ণ ফোন্চ ক্তযশুভ ক্তযিো শুরু লঢ ক্ততক্তত ো ফোন্য়ভ ওোঙ শ্রণন্ওই ; ঢোন্ও ওণো মন্ঢ 

শ্রযঔোন্দো, ঢোভ লোঢ, ধো, ফুঔ ইঢযোক্তত শ্রঘদোন্দোভ তোক্তয়ে ক্তঙম ফো অণো ক্ততক্ততভ। শুথু ঢোই দয়, ক্তযশুন্ও খুফ ধোেোন্দোভ ফয় ঢোাঁভো 

ধুভোন্ডভ কে শ্রযোদোন্ঢদ। অণমোৎ শ্রধৌভোক্তডও ঐক্তঢলোক্তও জ্ঞোদ ক্তঙম ঢোন্তভ আয়ত্তোথীদ। এ প্রন্ে চকদ্বন্ধুভ চীদীওোভ 

ক্তমন্ঔন্ঙদ- "ন্দভ শ্রওোন্ড খুখু ক্তও ন্ম, চকৎ চোক্তদন্ঢ ঘোয়। ক্ততক্তত ন্মদ, খুখু টোন্ও, ঞোওুভ-শ্রকোধোম উঞ উঞ উঞ। চকৎ 

(চকদ্বন্ধু) প্রন্ঢযওক্তঝ টোন্ওভ অদুওভড ওক্তভয়ো ফথুভ স্বন্ভ ুভ ঝোক্তদয়ো ঝোক্তদয়ো ক্তমন্ঢ ণোন্ও, ঞোওুভ-শ্রকোধোম উঞ উঞ উঞ’।
৫
 

োথোভডঢাঃ শ্রই বুন্ক ফোন্চ ক্তোন্লভ শ্রিন্ে দোভীভ স্ব-ইচ্ছো ক্তঙম ফবমোতোলীদ; ব্রোহ্মড ফোন্চ খঝন্ওভ ফোথযন্ফ শ্রকৌভীতোন্দভ 

প্রণো ক্তঙম। ক্তওন্তু 'ন্ধুমীমো ঢভক্তেডী' ূন্ে চোদো বোয়, এওফোে বষ্ণ ফোন্চই ক্তোন্লভ শ্রিন্ে দোভী ধুরুন্রভ স্ব-ইচ্ছো ক্তঙম 

শ্রঘোন্ঔ ধেোভ ফন্ঢো। অঢুম ঘম্পঝীধত্নী ক্তিন্ভোতো শ্রতী শ্রস্বচ্ছোয় ধোে ক্তদমোঘদ ওন্ভক্তঙন্মদ; দদ্বীধঘন্দ্র স্বক্তদমোক্তঘঢ ধত্নীন্ও 

অেীওোভ ওন্ভক্তঙন্মদ। শুথু ঢোই দয়; শ্রওৌক্তমদযপ্রণো যোক্তঢ ব্রোহ্মডফোন্চভ ধডপ্রণো চক্তদঢ অক্তপযোধ শ্রণন্ও ফুি ক্তঙম বষ্ণ 

পোোধন্ন দোভীন্তভ চীদ। বষ্ণ ফোন্চ োমযক্তোল প্রণো ংন্ওোঘদ লয়।  
 

     ক্তিন্ভোতো শ্রতী চকদ্বন্ধু ুদন্ভভ পক্তি আন্দোমন্দভ শ্রকোেো শ্রণন্ওই ন্ঢোন্প্রোঢপোন্ চক্তেন্য় ক্তঙন্মদ। ঢোাঁভ স্বোফী অঢুম 

ঘম্পঝী ক্তঙন্মদ রূন্ধ গুন্ড অঢুমদীয়। ইংন্ভচী, অঙ্ক  ংস্কৃঢ ক্তঢদ ক্তরন্য় অদোম ল ক্ত, এ ধোয। ক্তঔযোঢ অঙ্কযোেক্তত 

শ্রকৌভীযঙ্কভ ফলোযন্য়ভ অক্তঢ ক্তপ্রয় ঙোে। ঢোভ ন্ি প্রপু ন্ধুুদন্ভভ ওন্য়ওক্তঝ শ্রপ্রফোফৃঢ ওণো ঢোভ চীদন্ও ধুন্ভোধুক্তভ 

ধক্তভঢমদ ওন্ভক্ততন্য়ন্ঙ। ওণো ওয়ক্তঝ লন্মো : 
 

      ‘শ্রতঔুদ, দুাঃঔফয় এই ফোয়োভ ংোন্ভ এওফোে ওৃষ্ণপচদই োভ; আধক্তদ ফোয়োয় আি ণোওন্দ দো, আধদোভ দ্বোভো আফোভ 

অন্দও ওোচ আন্ঙ।"
৬ 
 

৬। ব্রহ্মঘোভী, শ্রকোধীন্ধু, "ন্ধুমীমো ঢভক্তেডী", ক্তদ্বঢীয় ংস্কভড, ১৪১৪, েীফলোদোফব্রঢ ওোমঘোভোম এণ্ড ন্য়মন্নয়োভ ট্রোস্ট, ওম-

৫৯, ধৃ-১০১ 
 

     ওণো ওয়ক্তঝ ক্তঘভওোন্মভ ধুভোন্দো ওণো লন্ম স্থোদ-ওোম শ্রপন্ত  প্রওোয -পক্তেন্ঢ অঢুন্মভ ওোন্ঙ ধোরোন্ড তোকওোঝোভ ফঢ 

ফফমস্পযী লন্য় উন্ঞন্ঙ। ঢোই ক্তঢক্তদ ফস্ত ঐশ্ববম ঢযোক ওন্ভ ধভফ ফোথুন্বমভ ফূক্তঢম প্রপু ন্ধুুদন্ভভ প্রম শ্রপ্রন্ফভ আওরমন্ড 

লক্তভদোন্ফভ ফোন্ঢোয়োভো বভোকী লন্য়ন্ঙদ।  দোন্ফভ যক্তি, ওৃধোভ যক্তি  ক্তফন্ম অঢুমন্ও ধভফ শ্রপ্রন্ফভ ধন্ণ ঢুন্ম ক্ততন্য়ন্ঙ। এ 

প্রন্ে 'ন্ধুমীমো ঢভক্তেডী'' গ্রন্ন্থ েীফৎ শ্রকোধীন্ধু ব্রহ্মঘোভীচী ন্মন্ঙদ : 
 

     "ঘম্পঝীভ ওন্ঞোভ বভোকয শ্রতক্তঔন্ম তো শ্রকোস্বোফীভ ওণো ফন্দ ধন্ে। খন্ভ ুদভী পোবমযো, ভত্নফো ওদযো, কৃন্ল ক্তধুম ঐশ্ববম, 

ংয ফবমযোতো, ক্তশ্বক্ততযোমন্য়ভ ক্তটগ্রী  ঢৃন্ডভ ফঢ পোক্তয়ো ক্তকয়োন্ঙ ন্ধু-শ্রপ্রন্ফভ প্রঔভ শ্ররোন্ঢ।’
৭ 

 

     শ্রযর ধবমন্ত ঘম্পঝী ঞোওুভ প্রপু চকদ্বন্ধু ুদভন্ও চীন্দভ ধ্রুঢোভো জ্ঞোদ ওন্ভ আত্মচীদন্ও আন্ত্মোন্নক্তঢ  আত্মক্তদয়িন্ডভ 

ঘূেোন্ত উতোলভড ক্তলন্ন্ চদফোদন্ প্রক্তঢষ্ঠো ওভন্ঢ শ্রঘন্য়ক্তঙন্মদ। ংোভ ঢযোন্কভ ফথয ক্ততন্য় ধত্নী ক্তিন্ভোতোন্ও ক্তঢক্তদ শুথুই 

অম্মোদ ওন্ভক্তঙন্মদ, এফদক্তঝ পোো ক্তঞও লন্ দো। শ্রওদদো, শ্রকোধীন্ধু ব্রহ্মঘোভীচীভ 'ন্ধুমীমো ঢভক্তেডী' গ্রন্ন্থ ংোভ ঢযোন্কভ 

আন্ক অঢুম ঘম্পঝীভ তোম্পঢয চীন্দভ শ্রব ঙক্ত নুন্ঝ উন্ঞন্ঙ, ঢোন্ঢ েীভ প্রক্তঢ কপীভ ফফে  লফক্তফমঢোভই প্রওোয মিয ওভো 

বোয়। ংওীঢমন্দভ ফোথযন্ফ ুক্তদয়ক্তিঢ  ধক্তভযীক্তমঢ কডঢোক্তিও ফোচ কেোভ শ্রব স্বপ্ন প্রপু ন্ধুুদভ শ্রতন্ঔক্তঙন্মদ, এং শ্রব স্বপ্ন 

ুন্ও ক্তদন্য় অঢুম ঘম্পঝী খভ শ্রঙন্েক্তঙন্মদ, ঢোভই ধুন্ভোপোন্ক শ্রক্ততদ ক্তঢক্তদ েীন্ও ভোঔন্ঢ শ্রঘন্য়ক্তঙন্মদ। লফফমী ক্তিন্ভোতোভ ঢো 

ুছন্ঢ অুক্তথো লয়ক্তদ ন্ম, চকদ্বন্ধুভ পক্তি আন্দোমন্দ আফভো শ্রতক্তঔ ঢোাঁভ অদয অস্থোদ। চকদ্বন্ধুভ চীদী োক্তলন্ঢযভ শ্রওোণো 

স্বোফীভ ংোভ ঢযোন্কভ চদয, ক্তওংো ংোভ ক্তফুঔঢোভ চদয ঢোন্ও তোয়ী ওভো লয় ক্তদ। এ চকদ্বন্ধু ুদন্ভভ পক্তি আন্দোমদ 

ূন্ে োগোক্তম দোভীভ োফোক্তচও অস্থোন্তন্ভভই ইক্তেঢ লদ ওন্ভ। 



পক্তি আন্দোমদূন্ে দোভীভ শ্রেষ্ঠঢোাঃ প্রপু চকদ্বন্ধভু                                                                                    ক্তদফমম ন্ধু তো 

Volume- IV, Issue-III                                                         January 2016 12 

প্রপু চকদ্বন্ধু ুদন্ভভ পক্তি আন্দোমন্দ আন্ভওক্তঝ আন্মোক্তঘঢ দোফ মক্ষ্মী। বোাঁভ ওণো দো মন্ম লয়ঢ ডমদোই অম্পূডম শ্রণন্ও 

বোন্। ক্তঢক্তদ ক্তঙন্মদ দতীয়ো শ্রচমোভ ক্তটধুক্তঝ ফযোক্তচন্স্টঝ েীবুি ফন্লন্দ্রদোণ পট্টোঘোন্বমভ ওদযো। ফন্লন্দ্রোু উচ্চ ক্তযক্তিঢ  উচ্চ 

ধতস্থ যক্তি। অন্দও ক্তরয় অন্দও ক্তওঙু চোদো শ্রযোদো আন্ঙ। ক্তওন্তু থফম ক্তরয় ে এওঝো আন্মোঘদো ওন্ভদ দো। ঢৎওোমীদ হু 

ক্তযক্তিঢ শ্রমোন্ওভই এই অস্থো।  শ্রই ভিডযীম ফোচ শ্রণন্ও উত্তভড খন্ঝন্ঙ মক্ষ্মীন্তীভ চীদ। শ্রওৌক্তমদযপ্রণো যোক্তঢ োংমোয় 

বষ্ণথন্ফমভ আেন্য় দোভীভ যক্তিস্বোথীদঢো অন্েরন্ড অোথোভড তৃিোন্ত মক্ষ্মীন্তীভ ওন্য়ওক্তঝ ক্তঘক্তঞ। এই ক্তঘক্তঞগুক্তমন্ঢ শ্রপ্রফফয়ী 

মক্ষ্মীন্তীভ কপীভ শ্রপ্রফোক্তঢম, ঐওোক্তন্তও আত্মক্তদন্তদ এং ুঢীব্র আন্িধোদুভোক  ক্তভল-ক্তমোধ ক্তঘক্তঞগুক্তমন্ঢ প্রওোয শ্রধন্য়ন্ঙ। 

ফওোমীদ ধুরুর যোক্তঢ ফোন্চ ক্তঢক্তদ শ্রব অোথোভড ওক্তে যক্তিভ ধক্তভঘয় ক্ততন্য়ন্ঙদ, ঢো শ্রওম অবদ্বঢধন্থীন্তভই দয়, ৃলত্তভ 

বষ্ণ ফোন্চ ৃক্তি ওন্ভক্তঙন্মদ এও আন্মোক্তেঢ অথযোয়।  
 

‚ন্ধু ! আক্তফ ংবফ-ফক্তদন্ভ শ্রঢোফোভ অদুকঢ। 

আক্তফ পক্তি-ফক্তদন্ভ শ্রঢোফোয় পোমোক্ত। 

আক্তফ শ্রপ্রফ-ফক্তদন্ভ শ্রঢোফোয় ধূচো ওক্তভ 

আক্তফ ক্তস্থভঢো-ফক্তদন্ভ শ্রঢোফোভ ধোতস্পযম মোপ ওক্তভ। 

আক্তফ আদদ-ফক্তদন্ভ শ্রঢোফোভ দয়দ তযমদ ওক্তভ। 

আক্তফ আন্য-ফক্তদন্ভ শ্রঢোফোন্ও অদুপ ওক্তভ। 

আক্তফ থযোদ-ফক্তদন্ভ শ্রঢোফোভ চদয প্রবত্ন ওক্তভ। 

আক্তফ যোক্তন্ত-ফক্তদন্ভ শ্রঢোফোয় উধন্পোক ওক্তভ। 

ন্ধু ! আক্তফ দুি লই ো যোন্ত লই, আক্তফ শ্রঢোফোভই। 

আক্তফ োথু লই ো ধোধী লই, আক্তফ শ্রঢোফোভই। 

শ্রবন্লঢু, শ্রঢোফোভ ম্পূডমঢোভ অধন্দয় ফূক্তঢম 

আফোভ ফন্থয ক্তভোক্তচঢ। আফোভ োক্তলযও 

ফূঢ়ঢোয়, ওমঙ্ক অধদয়দ ওক্তভন্ঢ এং ঢুক্তফ  

আক্তফ এওই স্থোন্দ ক্তঙমোফ  আক্তঙ এই শ্রোথ 

ওক্তভয়ো শ্রবদ শ্রঢোফো ঙোেো দো লই। 

ন্ধু ! ন্ধু ! ন্ধু ! 

ুু্রুক্তিভ কপীভ ল'ন্ঢ চোক্তক, আক্তফ উক্তঞমোফ 

বন্ চোগ্রন্ঢভ খূডমযফোদ শ্রোধোদ উধভ, ঘুন্ধ 

ঘুন্ধ শ্রও ওক্তলম ওন্ডম- 

ন্ধু ! ন্ধু ! ন্ধু ! 

ঢুক্তফ শ্রব আফোভ চীদ। ভোক্তে ক্তভন্লভ ধন্ভ 

উল্লোন্ উক্তঞয়ো ক্ত ঊরোভ আন্দ উচ্চোক্তভন্ 

ঢোন্ম ঢোন্ম আফোভ ধভোড- 

ন্ধু ! ন্ধু ! ন্ধু ! 

আাঁওো োাঁওো শ্রোচো ধন্ণ শ্রবণোয় শ্রণোয় বোই, 

আন্মোন্ওন্ঢ আাঁথোন্ভন্ঢ শ্রবণোই শ্রেোই, 

শ্রণোয় আফোভ ফদ ঢ ক্ততন্ও অদুিড ঘোক্তলয়ো 

ভক্তলন্। ওফম-বুন্ি ছোাঁধোই হুঙ্কোক্তভয়ো ঢ দোফ, 

কোক্তল অক্তভোফ- 

ন্ধু ! ন্ধু ! ন্ধু ! 

বত আওোন্যভ শ্রফখ বন্, দুাঃঔ জ্র ওক্তভন্ 

ক্তদদোত। শ্র যব্দ ওক্তভ স্তব্ধ নুৎওোক্তভয়ো ঢ 

দোফ- 
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ন্ধু ! ন্ধু ! ন্ধু ! 

ঢন্তুোয় ফদ শ্রফোভ ক্তদদ্রো ন্েোধক্তভ ুক্তদন্ঢ 

ক্তযক্তঔন্ বন্ স্বধদ ুদভ শ্রণোয় শ্রঢোফোভ দোফ 

ুক্তদ প্রণফ ন্কো প্রোন্ডভ- 

ন্ধু ! ন্ধু ! ন্ধু ! 

কপীভ লইন্ম ক্তদক্তয ুরুক্তিভ খন্ভ, টোও বন্ 

অক্তভঢ ুযোক্তন্ত আফোয়, আদন্দ আদন্দ 

আন্ দোক্তঘয়ো কোক্তলয়ো ফভন্ফভ ঔো ঢুক্তফ- 

ন্ধু ! ন্ধু ! ন্ধু !'
'৮

 

মক্ষ্মীভ আভ এওক্তঝ ক্তঘক্তঞ ধোয়ো ক্তকন্য়ন্ঙ : 
 

     "আফোভ অন্তন্ভভ ক্তদপৃঢ ওদন্ভ শ্রঢোফোভ চদয ক্তংলোদ ভঘদো ওক্তভয়ো ভোক্তঔয়োক্তঙ। শ্রঢোফোভ প্রঢীিোয় আফোভ আদদ-প্রতীধ 

িীডোপ। শ্রঢোফোভ আকফন্দ ঢোলো ফুজ্জ্বম লইন্। শ্রঢোফোভ আকফদ লউও ো দো লউও, বোৎ অশ্রু যভীভন্ও দ্রীপূঢ দো ওন্ভ, 

ঢোৎ আক্তফ শ্রঢোফোভ প্রঢীিোয় ণোক্তও। শ্রঢোফোভ ঢুক্তিভ চদয আফোভ শ্রপ্রফ-ুভক্তপঢ অশ্রু শ্রঢোফোভ যোক্তন্তফয় ঘভড ক্তি ওক্তভন্। 

শ্রঢোফোভ আকফদ প্রঢীিোয় আফোভ হৃতয়-ক্তংলোদ যূদয ণোক্তওন্। 
 

     শ্রঢোফোভ ক্তদওঝ ক্তওঙু ক্তম দো, ক্তওঙুই ঘোক্তল দো। আক্তফ এইফোে চোক্তদয়ো ণোক্তও শ্রব, শ্রঢোফোভ প্রক্তঢিোয় ভঢ আফোভ হৃতন্য়ভ 

যোণো ঢুক্তফ অকঢ আঙ। শ্রঢোফোভ শ্রপ্রফ আফোভ পক্তি-ম্পক্তদন্ভ ক্তঘভ চোজ্বমযফোদ লউও। আক্তফ শ্রবদ ওন্মভ অন্তন্ভ শ্রঢোফোভ শ্রপ্রফ 

উন্েক্তরঢ ওক্তভন্ঢ ধোক্তভ। ঢুক্তফ আফোভ পগ্ন ক্তঘন্তো ঢভীভ ওোণ্ডোভী ল।''
৯ 

 

     প্রেঢাঃ ফন্দ ওক্তভন্য় শ্রতই, প্রপু চকদ্বন্ধু ুদন্ভভ পক্তি আন্দোমদ শুথু দোভীন্ও অন্ভোথ শ্রণন্ও ফুক্তি ক্ততন্য়ক্তঙম ঢো দয়, 

ফোন্চ স্বোথীদ ধণ লোাঁঝোভ ম্মোদ ক্ততন্য়ক্তঙম। মক্ষ্মীন্তী ঢোাঁভ এই ক্তঘক্তঞগুক্তমভ ফথয ক্ততন্য় বষ্ণ ফোন্চভ হু ফঢোন্তভ  

ফদোন্তভন্ও ৃদোদী পচন্দভ আেন্য় এওূে োথাঁন্ঢ শ্রঘন্য়ক্তঙন্মদ। প্রওৃঢ ধন্ি প্রপ ু চকদ্বন্ধুভ থফমোন্দোমদূন্ে দোভীন্তভ 

োফোক্তচও ঊবমোয়ন্দভ প্রলফোদঢো থীন্ভ থীন্ভ ব্রোহ্মড উচ্চডমীয় বষ্ণঢোভ ংওীডম আেয় শ্রঙন্ে ডমোেফক্তন্ভোথী ফোদক্তওঢোভ 

ৃলৎ ওযোদপোন্ ক্তদন্চভ কক্তঢধণ বঢক্তভ ওন্ভ ক্তদন্য়ন্ঙ।   
 

     প্রপু চকদ্বন্ধু ফয় দোভী ংকম চমদ ওন্ভ ঘমন্ঢদ এং ঢোাঁভ পিন্তভ শ্রই উধন্তয ক্ততন্ঢদ। মন্ঢদ, প ন্ধদ 

দোভী। দোভী ম্পন্ওম ওন্ঞোভঢফ ফন্দোপোন্ভ ধক্তভঘয় ধোয়ো বোয় শ্রঙোঝ চয়ক্তদঢোই চমন্দ।  শ্রঙোঝ চয়ক্তদঢোইন্ও চমদ  দুাঃঔ 

ঢোাঁভ আত্মলদন্দভ তৃিোন্ত শ্রতক্তঔন্য় অন্দন্ওই ঢোাঁন্ও দোভী ক্তন্দ্বরী মোভ শ্রঘিো ওন্ভন্ঙদ। ক্তওন্তু ঢোাঁন্তভ এওণো ফন্দ ভোঔো 

তভওোভ, এই প্রপু চকদ্বন্ধইু নক্তভতধুভ  ওমওোঢো ণোওোওোমীদ ফোচ ধক্তভঢযিো ধক্তঢঢো বোদুফক্তড, ঔুক্তও  ুভঢওুফোভী ল হু 

ধক্তঢঢো দোভীন্তভ লক্তভদোন্ফ শুক্তঘ স্নোঢ ওন্ভ ফোন্চভ ফূম শ্ররোন্ঢ শ্রনভোভ ুন্বোক ওন্ভ ক্ততন্য়ক্তঙন্মদ। ঢোভ ফন্থয  দু'চদ 

বুকোন্তওোভী তৃিোন্ত স্থোধদ ওন্ভক্তঙন্মদ। ঢোাঁভো লন্মদ, বোদুফক্তড োইচী  ুভঢওুফোভী। বোদুফক্তড ক্তঙন্মদ শ্রযোপোোচোন্ভভ চক্তফতোভ 

ওুফোভ ফডীন্দ্রন্ত োলোদুন্ভভ ভক্তিঢো। োভক্তদঢো লন্ম ঢোভ এওঝো আমোতো ফবমোতো ক্তঙম। ুদভী শ্রঢো ন্ঝই, ক্তঢক্তদ ক্তঙন্মদ 

ুওন্ঠী কোক্তয়ওো। ঢোভ ুন্ভভ আগুদ ঙক্তেন্য় ধন্েক্তঙম োইচী ধোেোভ ঘোভক্ততন্ও। ক্তঢক্তদ ক্তঙন্মদ ধক্তঢঢোন্তভ ফন্থয ওুমীদ, 

ক্তমোক্তদীন্তভ ফন্থয ক্তমোক্তদী। ক্তওন্তু অঢুম ঘম্পঝীভ োন্ণ োিোৎ লয়োভ ধভ শ্রণন্ওই ঢোভ ফন্দভ শ্ররোঢ উন্টো ইন্ঢ শুরু 

ওন্ভ। ক্তঢক্তদ ধুভোঢদ শ্রযপূরো শ্রঙন্ে ক্ততন্য় ফগ্ন লন্মদ প্রপুভ ওণো  কোন্দ। শুথু ঢোই দয়, ক্তঢক্তদ ওীঢমদ  ক্তযঔন্মদ এং প্রপ ু

ন্ধুুদন্ভভ ভক্তঘঢ কোদ গ্রোন্ফোন্নোন্দ ওীঢমদ ওন্ভ োইন্ও ফুগ্ধ ওন্ভক্তঙন্মদ। ফূমঢাঃ শ্রই ফয় শ্রণন্ওই ক্তঢক্তদ প্রপুভ আওরমন্ড 

এও দঢুদ চীন্দভ চন্দয উেুঔ লন্য় উন্ঞদ।   
 

    ুভঢওুফোভী ক্তঙন্মদ অোফোদয রূধ-শ্রবৌদো, ভফডীয় অন্েভ শ্রৌষ্ঠ, েী  মোক্তমঢয ম্পন্নো োভক্তডঢো। বোভ তৃক্তি ধন্ে ঢোভ 

দয়দ ফথুধোদ শ্রমোমুধ ভ্রফন্ভভ  ফন্ঢো উেত্ত লন্য় ঊন্ঞ। শ্রোদোকোক্তঙ োভক্তডঢো ধল্লীভ শ্রকৌভ এং থমফোন্দভ ফলোভোন্চভ 

ভক্তিঢো। ক্তঢক্তদ ঢৎওোমীদ ক্তযিোযস্থোয় ক্ত, এ ধোয। এ প্রন্ে চকদ্বন্ধুভ চীদীওোভ শ্রকোধীন্ধ ুব্রহ্মঘোভী ঢোাঁভ 'ন্ধুমীমো ঢভক্তেডী' 

গ্রন্ন্থ ন্মন্ঙদ- "ক্তঢক্তদ ক্তশুি ইংন্ভচী পোরোয় ওণোোত্তমো ক্তমন্ঢ ধোক্তভন্ঢদ। শ্রফফন্তভ কোউদ ধক্তভথোদ ওক্তভন্ম ঢোাঁলোন্ও 
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ইউন্ভোধীয়োদ ফক্তলমোভ ফঢ শ্রতঔোইঢ। শ্রওোদ ফয় ক্তঢক্তদ থমফোন্দভ ফলোভোচ ওুফোন্ভভ পোমোোভ ধোেী ক্তঙন্মদ  ঢোাঁলোভ ক্তলঢ 

ইংমন্ণ্ড শ্রেোইন্ঢ ক্তকয়োক্তঙন্মদ’।
১০ 

 

শ্রই ুভঢওুফোভী এওক্ততদ প্রপ ুন্ধু ুদন্ভভ অপ্রোওৃঢ রূধ মোডয তযমদ ওন্ভ  অঢীঢ চীন্দভ ফস্ত িৃক্তঢ পূন্ম ক্তকন্য় ধভফ 

ধক্তে চীদ মোপ ওন্ভক্তঙন্মদ।  োথও, ফলোধুরুর  পকোন্দভ ওৃধোয় অন্দও ধক্তঢঢো উিোভ লন্য়ন্ঙ এফদ তৃিোন্ত ফোন্ছ ফন্থয 

ধোয়ো বোয়, ক্তওন্তু লীদ ধক্তঢঢোন্ও উিোভ ওন্ভ শ্রোপোকয ক্ততন্য় ব্রন্চভ ক্তদফমম শ্রপ্রফপক্তিভ ন্ধোদ ক্ততন্য়ন্ঙদ শ্রওোদ ফলোফোদ ো 

অঢোভ ধুরুর এফদ তৃিোন্ত চকন্ঢ ক্তভম। শুথু ঢোই দয়, ক্তঢক্তদ শ্রব োক্তেন্ঢ ণোওন্ঢদ শ্রই োক্তেক্তঝ প্রপ ুন্ধুুদন্ভভ দোন্ফ 

ক্তমন্ঔ শ্রতদ। বো ফলোউিোভড ফঞ দোন্ফ ঔযোঢ, শ্রবঔোন্দ আচ পকোন্দভ মীমো ফোথুবম ওীঢমদ ঘমন্ঙ। এ প্রন্ে চকদ্বন্ধুভ 

চীদীওোভ শ্রকোধীন্ধ ুব্রহ্মঘোভী ঢোাঁভ 'ন্ধুমীমো ঢভক্তেডী' গ্রন্ন্থ ন্মন্ঙদ: 
 

     "ুভঢওুফোভী েীেীপ্রপুভ ক্তদন্দ্দক্তযঢ পচদ প্রডোমী বদক্তষ্ঠও পোন্ চীন্দ আঘভড ওক্তভন্ঢ মোক্তকন্মদ। োভক্তমোক্তদী ওন্ঞোভ 

ব্রহ্মঘোক্তভডী লইন্মদ। ধক্তঢঢো ভফডী ব্রন্চভ উজ্জ্বম ভন্ভ আস্বোতন্দ ফঞ্জভীভ ক্তিন্তল মোপ ওক্তভন্মদ। ঢোাঁলোভ এই অপোদীয় 

ধক্তভঢমন্দ শ্রোদোকোক্তঙভ ধক্তঢঢো ফলন্ম এও অক্তপদ চোকভড আক্তম।’
১১

  
 

     এই ওম ধক্তঢঢোন্তভ শ্রক্ততদ প্রপু চকদ্বন্ধু ুদভ লক্তভদোন্ফ শুক্তঘ স্নোঢ ওন্ভ ক্ততন্য়ন্ঙদ; বষ্ণঢোভ আেন্য় ঢোন্তভ 

োফোক্তচও উত্তভড খন্ঝন্ঙ। শুথু ঢোাঁভো দয়, ঢোাঁন্তভ প্রপোন্ যঢোক্তথও োভক্তদঢোভ চীন্দ শ্রপ্রফপক্তিভ প্রোল এন্ক্তঙম।  

ক্তফক্তমন্য় শ্রতঔো বোয়, প্রপু চকদ্বন্ধুভ পক্তি আন্দোমদূন্ে োংমোয় দোভীভো যক্তিস্বোঢিয প্রক্তঢষ্ঠোভ প্রোক্তভঢ ধক্তভভ ঔুাঁন্চ 

শ্রধন্য়ক্তঙম। যক্তি চকদ্বন্ধুভ স্বপো-শ্রৌদবম  ফোদক্তও ফোথুবম, তোন্বমভ তৃিোন্ন্ত ঢোাঁভো দোফ-শ্রপ্রন্ফভ স্বরূধ উধমক্তব্ধ ওভন্ঢ 

শ্রধন্ভন্ঙদ। উচ্চডমীয় অদুযোদ-ক্তদয়ক্তিঢ োফোক্তচও প্রক্তঢন্ন্য, ন্ধুুদন্ভভ ব্রোহ্মডয-প্রক্তঢোতী ংন্তদযীম শ্রদঢৃে এং প্রপু 

চকদ্বন্ধুভ চোক্তঢ-থফম-ডম-ক্তমে বরফযলীদ ফোদক্তও প্রেন্য়ভ শ্রপ্রভডোয় বষ্ণ দোভীন্তভ চীন্দ এন্ক্তঙম োক্ স্বোথীদঢো, 

চীদবোধন্দ দোভী ধুরুন্রভ ফোদোক্তথওোভ, ংখি ণোওোভ অক্তথওোভ, স্বোথীদ থফমোঘভন্ডভ অক্তথওোভ এং ন্মোধক্তভ ক্তযিোভ 

অক্তথওোভ। এ ওণো ক্তদাঃন্দন্ল মো বোয়, পোভঢন্রম পক্তিভ আেন্য়ই দোভী বচক্তও অদুপূক্তফও স্তভ শ্রণন্ও চকদ্বন্ধুভ উল্লম্ব  শ্রভঔোয় 

উত্তীডম লন্ঢ শ্রধন্ভক্তঙম।  
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