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 পডরব্রযজে সন্ন্্যসীসদর েেত ব্ - বন, অরণ্য, পাহাড়, পববত, নগর, গ্রাম ইতযাদির মধ্য দিয়ে একাকী
ভ্রমণ্ করা । এই সমস্ত দবপয়ির ঝুঁ দক গ্রহণ্ করা ।
 এর ফল –
 ভগবায়নর সৃ দির অদভজ্ঞতা অর্বন, ভগবায়নর প্রদত দবশ্বাস এবং ময়নর বল অর্বন করা যাে ।
 সসই সমস্ত স্থায়নর অদধ্বাসীয়ির ভগবত্তত্ত্বজ্ঞান িান করা যাে ।
 উদযহরে – শ্রীচচতনয মহাপ্রভর ঝাদরখণ্ড র্ঙ্গয়লর মধ্য দিয়ে গমন বহু বনয র্ন্তুয়ক ভগবৎ-সপ্রম প্রিান ।
 েডলযু সে সন্ন্্যসী - সকান পদবত্র স্থায়ন দস্থত হয়ে তাুঁর সমস্ত শদি এবং সমে বৃ ন্দাবয়নর ষড় সগাস্বামীয়ির
ময়তা মহান আচায়িব র সলখা পদবত্র শাস্ত্রগ্রন্থ শ্রবণ্ এবং অধ্যেয়ন দনয়োদর্ত করয়ত পায়রন । তায়ক নারি
মদন বা শ্রীচচতনয মহাপ্রভর অনকরন করার প্রয়োর্ন সনই ।
(শ্রীমদ্ভযেবে ১.৬.১৩ েযৎপযত )
 যা দকছই আমায়ির ভ্রান্ত ইদিয়ের অদভজ্ঞতার অতীত তা সকবল শয়ের মাধ্যয়ম র্ানা সযয়ত পায়র । এটি
সকান অস্পি দনদববয়শষ অদভজ্ঞতা নে । এটি প্রকৃতপয়ে দচন্মে পরয়মশ্বর ভগবায়নর বাস্তব অদভজ্ঞতা যাুঁর
রূপ দবশুদ্ধ সৎ, দচৎ এবং আনন্দমে ।
 দৃষ্টযন্তাঃ আমরা আমায়ির অদভজ্ঞতাে সিয়খদছ সয বহু দূর সেয়কও দকভায়ব শয়ের মাধ্যয়ম বস্তু বা ঘটনা
সম্বয়ে র্ানা যাে । র্য়ড়র মাধ্যয়ম যদি তা সম্ভব হে, তা হয়ল দচন্মে স্তয়র তা সম্ভব হয়ব না সকন ?
(শ্রীমদ্ভাগবত ১.৫.৩৮ তাৎপযব )
ডসদ্ধযন্ত বডলয়য ডিসে িয ের অলস । ইহয হইসে েৃসে লযসে সু দৃঢ় মযিস ॥ চচৈঃ চৈঃ আদি ২.১১৭

 আমায়ির অদভজ্ঞতালব্ধ সমস্ত রূপ সেয়ক দভন্ন ।
 সসই রূপ একবার িশবন করয়ল অনয সকান দকছর প্রদত আসদি োয়ক না । র্ড় র্গয়তর অনয সকান
রূয়প তখন সন্তুি হওো যাে না ।
 ভগবানয়ক অরূপ বা দনরাকার বলার অেব হয়ে তাুঁর রূপ র্ড় নে ।
 আমরা সকয়ল দচন্মে র্ীব, ভগবায়নর অপ্রাকৃত রূয়পর সায়ে সম্পদকব ত হয়ে র্ন্মর্ন্মান্তর ধ্য়র আমরা
সসই রূয়পর অনসোন করদছ ।
 তাই এই দচর আকাদিত রূপ একবার িশবন কয়র পনরাে িশবন করয়ত না সপয়র দতদন গভীরভায়ব মমবাহত
হয়েদছয়লন ।
(শ্রীমদ্ভযেবে ১.৬.১৮ েযৎপযত )





দৃষ্টযন্ত - আমরা সূ য়যবর উিে িাদব করয়ত পাদর না । সূ যব তাুঁর ইো অনসায়র উদিত হন ।
একই ভায়ব আমরা ভগবায়নর িশবনও িাদব করয়ত পাদর না । ভগবান তাুঁর ইো অনসায়র িশবন িান কয়রন ।
েযহসল আমযসদর ডে েেত ব্ ? – সসই শুভ সময়ের প্রতীো কয়র তাুঁর সসবা কয়র যাওো ।
তখন দতদন তাুঁর স্বতন্ত্র ইোর প্রভায়ব িশবন িান করয়ত পায়রন ।
(শ্রীমদ্ভযেবে ১.৬.১৯ েযৎপযত )

 সবয়ি বলা হয়েয়ছ ভগবান প্রাকৃত বাণ্ী ও বদদ্ধর অতীত । দকন্তু তবও তাুঁর অচহতকী কৃপার প্রভায়ব সকউ যখন উপযি
ইদিে প্রাপ্ত হন, তখন দতদন তাুঁর উপযি ইদিে প্রাপ্ত হন, তখন দতদন তাুঁর বাণ্ী শুনয়ত পান অেবা তাুঁর সয়ঙ্গ কো
বলয়ত পায়রন । এটি ভগবায়নর অদচন্তয শদি ।
 ভগবান যায়ক কৃপা কয়রন দতদন তাুঁর বাণ্ী শুনয়ত পান । ।
(শ্রীমদ্ভযেবে ১.৬.২০ েযৎপযত )
 ভেবদ্ভডির শুরাঃ অন্তত সকউ যখন রয়র্া ও তম গুণ্ সেয়ক মি হন । এর অেব হয়ে কাম ও সলাভ সেয়ক মি
হওো ।
 ভেবযসির সযডন্ন্সয্ আসযর শেত াঃ সব রকম জ্ড় আসদি সেয়ক মি হয়ে শুদ্ধ-সয়ত্ত্ব অদধ্দিত হওো । অেবাৎ এমনদক
সত্ত্ব গুয়ণ্র প্রভাব সেয়কও মি হয়ত হয়ব । (দনর্বন অরয়ণ্য ভগবৎ-ধ্যান হয়ে সত্ত্বগুয়ণ্র দিো । দকন্তু সসটি ভগবৎিশবয়নর দনশ্চেতা সিে না ।)
 েডিষ্ঠ ভসির েেত ব্াঃ বয়ন না দগয়ে সববিা ভগবায়নর অচবা দবগ্রয়হর সসবা করা ।
 বয়ন গমন অয়পো দবগ্রহ অচবন অয়নক উন্নত, এবং ভগবদ্ভদির শুরু এখান সেয়ক ।
 িযরদ মু ডির ভেবৎ-থসবযাঃ বতব মান র্ীবয়ন নারি মদন বয়ন যানদন । দতদন তাুঁর উপদস্থদতর প্রভায়ব সযয়কান স্থানয়ক
চবকুয়ে পদরণ্ত করয়ত পায়রন । তাুঁর কৃপাধ্নযৈঃ
 সিবতা, দকন্নর, গেবব, ঋদষ, মদন এবং অনয সকল
 প্রহ্লাি মহারার্, ধ্রুব মহারার্, আদি বহু ভি ।
 ভগবায়নর মদহমা প্রচার হয়ে সবরকম র্ড় গুয়ণ্র অতীত দচন্মে দিো ।
(শ্রীমদ্ভযেবে ১.৬.২১ েযৎপযত )

ডসদ্ধযন্ত বডলয়য ডিসে িয ের অলস । ইহয হইসে েৃসে লযসে সু দৃঢ় মযিস ॥ চচৈঃ চৈঃ আদি ২.১১৭

শ্রীেৃেেৃপয শ্রীমূ ডেত এ.ডস. ভডিসবদযন্ত স্বযমী

ভেবদ্গীেয
২.১৩,
ডিউ ইয়েত,
মযিত ১১, ১৯৬৬
(গত সংখযার পর) ব্রহ্মবের অেব হয়লা একর্ন
ব্রাহ্ময়ণ্র সন্তান দকন্তু ব্রাহ্মণ্ না । ঠিক সযমন একর্ন
হাইয়কায়টবর দবচারপদতর সন্তায়নর ময়তা । সস িাবী
করয়ত পায়র সয, “আদম হাইয়কায়টবর দবচারপদতর
সন্তান ।” দকন্তু যদিও সস একর্ন হাইয়কাটব
দবচারপদতর সন্তান তোদপ সস িাবী করয়ত পায়র না
সয, “আদমও একর্ন হাইয়কায়টবর দবচারপদত”,
অেবাৎ আমায়ির দবচার দবয়বচনা করয়ত হয়ব ।
তাই অসর বা সিবতার সেয়ত্র এমন সকান
অনয়মাদিত সূ ত্র সনই সয, এই র্য়নয সকবল
অসয়ররাই আসয়ত পারয়ব, অেবা এই পয়ে সকবল
সিবতারাই আসয়ত পারয়ব । কমবানসায়র, অসর
সিবতাে পদরণ্ত হয়ত পায়রন এবং সিবতাও অসয়র
পদরনত হয়ত পায়রন । “চাতববণ্বং মো সৃ িং গুণ্কমব
দবভাগশৈঃ”- (ভ.গী ৪/১৩) । শ্রীমদ্ভগবিগীতাে
ভগবান বয়লয়ছন “এই সমস্ত র্াদত দবয়ভি আমার
সেয়ক সৃ দি হয়েয়ছ” -মো সৃ িমৈঃ “আদম সৃ দি
কয়রদছ ।” দকন্তু দকভায়ব এটি হয়েয়ছ ? গুণ্ এবং
কমবানসায়র, ভগবান কখনই বয়লনদন “র্ন্মানসায়র,”
সযমনটি আমরা সিখয়ত পাই দহরণ্যকদশপ হয়েন
অসর, দকন্তু তার সন্তান প্রহ্লাি মহারার্ হয়েন
সিবতা । বায়রার্ন মহান বযদিত্ব... যারা এই
অপ্রাকৃত জ্ঞান দবতরয়ণ্র অদধ্কারী, তায়ির ময়ধ্য
প্রহ্লাি মহারার্ হয়েন একর্ন । শায়স্ত্র এয়ির
মহার্ন বলা হে । এখন সযয়হত প্রহ্লাি মহারার্
হয়েন একর্ন মহার্ন, তোদপ তাুঁর উপয়িশ

আমায়ির গ্রহণ্ করা উদচত । তাই দতদন তাুঁর
দপতায়ক বয়লদছয়লন, অসর বযব । বযব মায়ন সবয়চয়ে
বড় । সতরাং যদিও দতদন তাুঁর দপতা তোদপ দতদন
তাুঁর দপতায়ক অসর বযব বয়ল সয়মাধ্ন কয়রয়ছন ।
তাই প্রহ্লাি মহারার্ বয়লয়ছন, আপনার উয়েশয
হয়ে ইদিে পদরতৃদপ্ত । তাই বলা হয়েয়ছ, “তৎ সাধ্
ময়নযহসরবযব সিদহনাম ।” অতপর দপতা পত্রয়ক
দর্জ্ঞাসা করয়লন, “তদম সয়ববাচ্চ দক দশো গ্রহণ্
কয়রছ ?” উত্তয়র পত্র তাুঁর দপতায়ক দবনেীভায়ব
বলয়লন, “আমার দপ্রে দপতা, সিয়হর র্নয...
“এখায়নও একই দবষে, ‘সিহীনাম’।
সিদহয়নাহদিন্ যো সিয়হ (ভগবিগীতা ২/১৩) ।
‘সিহীন্’ অেব পারমাদেবক স্ফদলঙ্গ যা এই র্ড় সিহ
ধ্ারন কয়র রয়েয়ছ । এই র্ড় সিহ অদনতয । এটিও
বযাখযা করা হয়ব । ঠিক সযমন সতামার সকাটব এবং
শাটব অদনতয । একইভায়ব, এই র্ড় সিহ স্থােী নে ।
তাই ‘সিহীনাম’ অেব হয়ে- সয এই র্ড় সিহ ধ্ারণ্
কয়র রয়েয়ছ । তাই আমরা ধ্ারণ্ কদর, ‘ধ্ারণ্’ অেব
আমরা এমন দকছ কয়রদছ যার র্নয গ্রহণ্ করয়ত
বাধ্য হদে । ঠিক সযমন যখন আমায়ির কারাগায়র
রাখা হে, তখন আমায়ির দভন্ন সপাষাক ধ্ারণ্ করয়ত
হে । যদি তদম বল, “না, আদম এই সপাশাক পদরধ্ান
করয়ত পারব না । আদম একর্ন ভদ্রয়লাক । আমার
িামী সপাশাক আয়ছ । আদম সসটি পদরধ্ান করব ।”
দকন্তু সতামায়ক অবশযই বাধ্য করা হয়ব । একইভায়ব,
প্রদতটি র্ীবসত্ত্বা, দভন্ন দভন্ন ধ্রয়নর সপাশাক গ্রহণ্
করয়ত বাধ্য । এই সিয়হর ময়ধ্য ৮৪,০০০,০০ প্রকার
সপাশাক রয়েয়ছ । এখন সিখ আমার শরীর, সতামার
শরীর, এখায়ন উপদস্থত সকল নারী এবং পরুষয়ির
শরীয়রর গঠন দভন্ন । ভগবায়নর বযবস্থাপনা এতই
চমৎকার সয, প্রয়তযয়কই তার দনয়র্র কমবানসায়র
(পরবতী পৃ িা দ্রিবয)
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শ্রীেৃেেৃপয শ্রীমূ ডেত এ.ডস. ভডিসবদযন্ত স্বযমী

তার দবয়শষ সিহ প্রাপ্ত হয়েয়ছ । এটি খব চমৎকার
বযবস্থা । তদম কখনই একই রকম দুর্ন বযদি
সিখয়ত পায়ব না । তাই ‘সিহীনাম’ । কারণ্ দবদভন্ন
ধ্রয়নর মানদসকতা রয়েয়ছ, এমন নে সয আমায়ির
প্রয়তযয়কর মানদসকতা একই রকম । এবং প্রকৃদতর
আইন এতই সূ ক্ষ্ম সয, দবদভন্ন ধ্রয়নর মানদসকতা
অনসায়র তারা দভন্ন দভন্ন ধ্রয়নর সিহ প্রাপ্ত হে ।
তাই সিদহয়নাহদিন্ ।
তাই প্রহ্লাি মহারার্ বয়লয়ছন, “তৎ সাধ্ময়নয অসর
বযব সিদহনাম ।’’ এখায়ন সিহীনাম অেব হয়ে যারা
এই র্ড় শরীর ধ্ারণ্ কয়র রয়েয়ছ । আর তায়ির
অবস্থা দক ? ‘সিহীনাম সিাসমদিগ্ন দধ্োম ।
‘সিহীনাম, অেবাৎ যারা এই র্ড় শরীর ধ্ারন কয়র
রয়েয়ছ । তায়ির র্ীবন সববিা উয়িগপূ ণ্ব । সববিা,
আমায়ির চাওো-পাওো এই উয়িগ সৃ দি কয়র না,
অয়নক সেয়ত্র তা সৃ দি হে আমায়ির িাদেত্বয়বাধ্
সেয়কও । ঠিক সযমন এখায়ন আমায়ির ‘কযায়েন
সায়হব আয়ছন’ । আদম র্াহায়র্ সিয়খদছ, সময়দ্র
োকাকালীন তাুঁর কত গুরুগম্ভীর িাদেত্ব রয়েয়ছ ।
সসখায়ন দতদন সববিা মানদচত্র,..., র্াহায়র্র দিকপন্থা
দনয়ে পরামশব করদছয়লন । এই উয়িয়গর কারণ্ হয়ে
অয়নকগুদল র্ীবন ও সম্পি তাুঁর দনেন্ত্রণ্াধ্ীয়ন দছল।
একটি েদ্র ভল অয়নক বড় ধ্রয়নর েদত করয়ত
পারয়ব । দকন্তু আদম দকছই বঝয়ত পারদছলাম না,
সকননা আদম শুধ্ দবস্তীণ্ব এলাকা র্য়ড় র্ল সিখয়ত
পাদেলাম । দকন্তু দতদন িাদেত্ব সপয়েদছয়লন সকননা
দতদন দবষেটি র্ানয়তন। তাই সয সকান িাদেত্বপ্রাপ্ত
অদিসার ... সতামায়ির রাষ্ট্রপদত র্নসন, দতদনও
উদিগ্ন । আদমও উদিগ্ন । তদমও উদিগ্ন । এমনদক তদম
সিখয়ব, একটি সছাট্ট পাদখও... তদম তায়ক দকছ
শসযিানা িাও...। শসয গ্রহয়ণ্র সমে পাদখটি সিখয়ব
‘এখায়ন সকান শত্রু আয়ছ দক ?’ সকউ দক আমার
কায়ছ আসয়ছ ?

সকউ দক আমায়ক হতযা করয়ব ?... তাই সসও
উদিগ্ন । এই হয়ে পদরদস্থদত । তাই তদম উয়িগদবহীন
হয়ে োকয়ত পার না... সিহীন্...।
প্রহ্লাি মহারার্ বয়লয়ছন, ‘সিা সমদিগ্ন
দধ্োম’ দকন্তু সকন এই উয়িগ ? এখন, অসিগ্রহাৎ ।
অসিগ্রহাৎৈঃ কারন দতদন এখায়ন অস্থােী শরীর ধ্ারন
কয়রয়ছন । দতদন দনতয, আত্মা দনতয, দকন্তু দতদন
এখায়ন র্ড় শরীর ধ্ারন করয়ত বাধ্য । এটাই
আমায়ির অবস্থা । তাই আমায়ির প্রয়তযয়কর
বহুমূ লয অবস্থান সম্পয়কব সয়চতন োকা উদচত সয,
“আদম দনতয, দকন্তু আদম একটা অস্থােী সিয়হ যি
আদছ, যার অদস্তত্ব োকয়ব না । দবদভন্ন পদ্ধদত
অবলম্বন কয়র আমরা যতই সচিা কদর আমায়ির
সযৌবন, িীদপ্ত ধ্য়র রাখার, অবয়শয়ষ তা বযােব হে ।
“দবজ্ঞান সতামায়ক কখনই স্থােী র্ীবন দিয়ত পায়র
না, তা সম্ভব নে । তদম চবজ্ঞাদনক জ্ঞায়নর
প্রগদতয়ত... করয়ত পার, দকন্তু ভগবিগীতাে বলা
হয়েয়ছ... র্ন্ম-মৃ তয-র্ড়া-বযাদধ্-দু:খয়িাষানিশবনম।
(ভ:গী ১৩/৯) । আমার দপ্রে দশেক, আপদন
চবজ্ঞাদনক জ্ঞায়ন প্রগদত লাভ করয়ত পায়রন, দকন্তু
আপদন র্ন্ম সরাধ্ করয়ত পারয়বন না, আপদন মৃ তয
সরাধ্ করয়ত পারয়বন না, আপদন বাধ্বযকয সরাধ্
করয়ত পারয়বন না, আপদন বযাদধ্ও সরাধ্ করয়ত
পারয়বন না ।” তাই যতদিন আমায়ির এই শরীর
োকয়ব আমরা অবশযই উদিগ্ন োকব । এটাই
প্রকৃদতর দনেম । এখন, এখায়ন বলা হয়েয়ছ... এখন
এটা এখায়নই সশষ করা যাক । প্রহ্লাি মহারার্
বয়লয়ছন, সিাসমদিগ্ন দধ্োমৈঃ “আমার দপ্রে দপতা,
যারা এই অস্থােী র্ড় শরীর ধ্ারণ্ কয়রয়ছন এবং
সববিা উয়িগ প্রবণ্ তায়ির এই সিহাত্মবািী র্ীবন
তযাগ করা উদচত এবং হদরর দনকট আত্মসমপবণ্ করা
উদচত । হদর অেব পরয়মশ্বর ভগবান ।
(পরবতী অংশ আগামী সংখযাে)
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 েীেয গ্রহসের পন্যাঃ “আমরয আমযসদর ইচ্ছযমসেয
ঔষয থখসে পযডর িয,িযিযসরর ডিসদতশ বয ঔষসযর ডশডশসে
থদওয়য ডিসদতশ অিু সযসর ঔষয থখসে হয়,থেমিই
ভেবদ্গীেযসে গ্রহে েরসে হসব ঠিে বিয শ্রীেৃে থযভযসব
গ্রহে েরযর ডিসদতশ ডদসয় থেসেি ।”
(শ্রীমদ্ভেবদ্গীেয মু খবন্ধ)

 জীসবর স্বরূপ ও েেত ব্াঃ এেটি
যসের এেটি অংশ থযমি সমগ্র যেটির
পডরিযলিযয় সহসযযডেেয েসর, ঠিে
থেমিই ভেবযসির অংশ হবযর ফসল
জীসবর এেমযত্র েেত ব্ হসচ্ছ ভেবযসির
েযসজ সবত সেযভযসব সহসযযডেেয েরয ।
(শ্রীমদ্ভেবদ্গীেয মু খবন্ধ)

 মসিযডিসবশ সহেযসর ববডদে সযডহে্ অয্য়িাঃ
মসিযডিসবশ সহেযসর এই সমস্ত ববডদে সযডহে্ অয্য়ি
েরয আমযসদর এেযন্ত েেত ব্ । জড় জেসে আবদ্ধ
সযংসযডরে থলযসেরয থযমি খবসরর েযেজ, িযিয রেসমর
পডত্রেয, িযটে, িসভল আডদ পসড় েযসে এবং েযর ফসল
জড় জেসের প্রডে েযসদর থমযহমু গ্ধ অিু রযে েভীর থেসে
েভীরের হসে েযসে, থেমিই যযরয ভেবযসির
স্বরূপশডিসে উপলডি েসর ভেবৎ-যযসম ডফসর থযসে িযয়,
েযসদর েেত ব্ হসচ্ছ মহযমু ডি ব্যসসদসবর রডিে ববডদে
সযডহে্ অয্য়ি েরয ।
(শ্রীমদ্ভেবদ্গীেয মু খবন্ধ)
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থদহযসডিাঃ থয মযিু ষ িুসব যযসচ্ছ, েযর
পরসির েযপসড়র প্রডে েরেয প্রদশত ি েরযটযই
ডিেযন্তই অেত হীি । থেমিই, থয মযিু ষ
ভবসমু সে পডেে হসয় হযবু িুবু খযসচ্ছ, েযর
বযইসরর আবরে জড় থদহটিসে উদ্ধযর েরসল
েযসে উদ্ধযর েরয হয় িয ।
(শ্রীমদ্ভেবদ্গীেয ২.১ েযৎপযত )

 পরমেসের ডত্রডবয প্রেযশাঃ পরমেে
উপলডির ডেিটি স্তর রসয়সে - ব্রহ্ম অেত যৎ
ডিডবত সশষ সবত ব্যপ্ত সেয, পরমযত্ময অেত যৎ প্রডেটি
জীসবর হৃদসয় ডবরযজমযি পরসমশ্বসরর প্রেযশ
এবং ভেবযি অেত যৎ পরসমশ্বর ভেবযি শ্রীেৃে ।
সূ সযত রও ডেিটি ডবডভন্ন্ প্রেযশ রসয়সে, থযমি সূ যতরডি, সূ যতসেযলে ও সূ যতমণ্ডল ।
(শ্রীমদ্ভেবদ্গীেয ২.২ েযৎপযত )
 আত্মযর উপডিডের প্রমযোঃ থেযি ওষু সযর প্রভযব
থযমি থদসহর সবত ত্র েডড়সয় পসড়, এই ডিৎ - স্ফূডলসের
প্রভযবও থেমিই সযরয থদহ জু সড় ডবস্তৃে েযসে ।
আত্মযর এই প্রবযহ থিেিযরূসপ সমগ্র থদসহ অিু ভূে হয়
এবং থসটিই হসচ্ছ আত্মযর উপডিডের প্রমযে ।
(শ্রীমদ্ভেবদ্গীেয ২.১৭ েযৎপযত )
 আত্মযর উপডিডের অিু ভবাঃ এমিডে আত্মযসে
হৃদসয়র মসয্ থদখয িয থেসলও থিেিযর প্রেযসশর
মসয্ ডদসয় েযর উপডিডে অিু ভব েরয যযয় । অসিে
সময় থমসের আড়যসল ঢযেয পসড় যযবযর ফসল অেবয
অি্ থেযি েযরসে সূ যতসে থদখয যযয় িয, ডেন্তু সূ সযত র
আসলয সবত দযই থসখযসি রসয়সে এবং আমরয দৃঢ়ভযসব
(শ্রীমদ্ভেবদ্গীেয ২.২০ েযৎপযত )
ডবশ্বযস েডর থয, এখি ডদসির থবলয ।
ডসদ্ধযন্ত বডলয়য ডিসে িয ের অলস । ইহয হইসে েৃসে লযসে সু দৃঢ় মযিস ॥ চচৈঃ চৈঃ আদি ২.১১৭

অবেযর সব—পু রসষর েলয, অংশ ।
স্বয়ং-ভেবযন্ েৃে সবত -অবেংস ॥
ভগবায়নর সমস্ত অবতায়ররা হয়েন পরুষাবতারয়ির অংশ ও
কলা, দকন্তু আদি পরুষ হয়েন শ্রীকৃষ্ণ । দতদন স্বেং ভগবান
এবং সমস্ত অবতায়রর অবতারী । চচৈঃ চৈঃ আদি ২.৭০

এেসল ঈশ্বর েৃে, আর সব ভৃে্ ।
যযসর বযসে িযিযয়, থস বেসে েসর িৃ ে্ ॥
একমাত্র শ্রীকৃষ্ণই হয়েন পরম ঈশ্বর এবং অনয সকয়লই তাুঁর
সসবক । দতদন সযভায়ব দনয়িব শ সিন, তাুঁরা সসভায়বই নৃ তয
কয়রন । চচৈঃ চৈঃ আদি ৫.১৪২

এসে িযংশেলযাঃ পু ংসাঃ
েৃেস্তু ভেবযন্ স্বয়ম্ ।
ইন্দ্রযডরব্যকুলং থলযেং
মৃ ড়য়ডন্ত যু সে যু সে ।।

ভযেবে পদ্যবলী

পয়ববাদিদখত এই সমস্ত অবতায়ররা হয়েন ভগবায়নর অংশ
অেবা কলা অবতার, দকন্তু শ্রীকৃষ্ণ হয়েন পরয়মশ্বর ভগবান
স্বেং । যখন নাদস্তকয়ির অতযাচার সবয়ড় যাে, তখন
আদস্তকয়ির রো করার র্নয ভগবান এই ধ্রাধ্ায়ম অবতীণ্ব
হন । ১.৩.২৮ [সত সগাস্বামী – সশৌনকাদি ঋদষগণ্]

আমযসদর েযসে প্রশ্ন েরি

আমযসদর সযসে যু ি েযকুিাঃ
– spss.ekadashi@gmail.com; bhagavata.vicara@gmail.com
– শ্রীল প্রভুপযদ ডশক্ষয সংগ্রহ (থপইজ); bhagavata vicara (গ্রুপ)
– bhagavata vicara;
+918007208121
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