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 জীব কখনও বাসনারদিত িতত পাতরনা । সস একটি প্রাণিীন পাথর নয় । 
 জীসবর স্বযভযডবে বৃডে ৩টাঃ

 কর্ম করা, 
 দচন্তা করা, 
 অনুভব করা ।

 জীসবর জড় বন্ধে েখে হয় ? যখন সস এই ৩টি বৃদি জড় দবষতয় কতর ।
 জীসবর বন্ধে মুডি েখে হয় ? যখন সস এই ৩টি বৃদি ভগবাতনর দবষতয় কতর । 
 ভেবৎ-শসবযর অপ্রযেৃে গুণাঃ যতই তাতত যুক্ত িওয়া যায় ততই ভগবাতনর প্রদত আসদক্ত বাতড়, দকন্তু

সকান দবরদক্ত উৎপন্ন িয় না ।
 ভগবানতক ির্মন করার অথম িতে, তাাঁ র সসবায় যুক্ত িওয়া । 
 ঐেযডন্তে ভসির েেত ব্াঃ দনষ্ঠা সিকাতর শুধু সসবা কতর যাওয়া । 
 ভেবযসের েেত ব্াঃ আর দকভাতব সসই সসবা সম্পািন করতত িতব বা সকাথায় করতত িতব তার দনতিম র্

ভগবানই প্রিান কতরন ।
(শ্রীর্দ্ভাগবত ১.৬.২২ তাৎপযম )

 পরতর্শ্বর ভগবান দনতয । তাই তাাঁ র সসবায় দনযুক্ত র্দত বা বুদিও দনতযত্ব প্রাপ্ত িয় । 
 ভগবাতনর প্রদত সম্পাদিত সসবা কখনই নষ্ট িয় না পক্ষান্ততর পূণমতা প্রাদপ্ত পযমন্ত তা ক্রর্ান্বতয় বদধমত িয় ।

(শ্রীর্দ্ভাগবত ১.৬.২৪ তাৎপযম )



ডসদ্ধযন্ত বডিয়য ডিসে েয ের অিস । ইহয হইসে েৃসে িযসে সুদৃঢ় মযেস ॥ চচৈঃ চৈঃ আদি ২.১১৭

 নারি রু্দন তাাঁ র বযদক্তগত অদভজ্ঞতার র্াধযতর্ ভগবাতনর ঐকাদন্তক ভতক্তর জীবন সংতক্ষতপ বণমনা
করতেন ।

 ঐেযডন্তে ভিাঃ

 ভগবান অথবা তাাঁ র আির্ম প্রদতদনদধর কাছ সথতক িীক্ষাোভ করার পর অতযন্ত ঐকাদন্তকভাতব সর্স্ত
পৃদথবী ভ্রর্ণ কতর ভগবাতনর র্দির্া প্রচার কতরন, যাতত অতনযরাও ভগবাতনর র্দির্া প্রচার করতত পাতর ।

 ডেষ্কযম – সকান রকর্ জাগদতক োতভর বাসনা থাতক না ।
 এেমযত্র বযসেয – ভগবাতনর কাতছ দিতর যাওয়া ।
 ডেমতৎসর – কখনও কাতরা প্রদত ঈষমাপরায়ণ িন না ।
 েবতেূে্ – সকান রকর্ গবম অনুভব কতরন না ।
 এেমযত্র েযজ – ভগবাতনর নার্, র্দির্া এবং েীো কীতম ন করা ও স্মরণ করা ।
 উসেে্ – বযদক্তগতভাতব এবং অতনযর র্ঙ্গে সাধতনর জনয কতরন ।
 পডরণডে – জড় সিি তযাগ করার পর ভগবাতনর কাতছ দিতর যান ।

(শ্রীর্দ্ভাগবত ১.৬.২৬ তাৎপযম )

 েৃেমসোঃ – শ্রীকৃতের দচন্তায় সবমততাভাতব র্গ্ন িওয়ার অথম িতে সব রকর্ জড় কেুষ অথবা জড়
আকাঙ্খা সথতক রু্ক্ত িওয়া ।

 পযরমযডেতে শিেেযয় উন্নে ভি – তাাঁ র স্বভাবতই অদনতয, অেীক এবং অথমিীন জড় দবষতয়র প্রদত
সকান আসদক্ত থাতক না ।
 দৃষ্টযন্ত – ঐশ্বযমর্ােী বযাদক্তর সছাটখাট দজদনতসর প্রদত আকাঙ্খা থাতক না ।

 েডড়ৎসসৌদযমেী যেয – দবদ্যযততর সাতথ অতোতকর প্রকার্ িয়, একইভাতব ভগবাতনর ইোর প্রভাতব
শুিভতক্তর সিিতযাগ ও দচন্ময় সিিোভ একই সাতথ িয় ।

 রৃ্তুযর পূতবমও শুি ভতক্তর জাগদতক র্রীর দচন্ময়ত্ব প্রাপ্ত িয় ।
 দৃষ্টযন্ত – আগুতনর সংস্পতর্ম সোিাও আগুতনর গুণ প্রাপ্ত িয় ।

(শ্রীর্দ্ভাগবত ১.৬.২৭ তাৎপযম )

 অডি্ন্ত শভদযসভদাঃ ভগবান ও ভক্ত একই স্ততরর অন্তগমত । তাাঁ রা একই সাতথ দভন্ন ও অদভন্ন । তাই
সযতিতু ভগবাতনর জন্ম-কর্ম দিবয (ভ.গী), তাই ভতক্তর আদবভম াব ও দততরাভাবও দিবয ।

 তাই নারি রু্দনর আদবভম াবও একটি দিবয েীো ।
(শ্রীর্দ্ভাগবত ১.৬.২৯ তাৎপযম )
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ভেবদ্গীেয ২.১৩,

ডেউ ইয়েত , 

মযিত  ১১, ১৯৬৬

এটাই িতে এই বি অবস্থা সথতক সবদড়তয় আসার
পন্থা । ... এবং প্রকৃতপতক্ষ এটিই একর্াত্র পন্থা
ভগবিগীতায় তুদর্ সিখতত পাতব অজুম তনর জনয
সর্ষ দনতিম র্ িতে “সবমধর্মান পদরতযজয র্াতর্কম 
র্রণং ব্রজৈঃ” (ভ:গী: ১৮/৬৬) । “আদর্ সতার্াতক
সবতচতয় গুঢ়তর্ এই জ্ঞান প্রিান করদছ কারণ তুদর্
আর্ার সখা এবং তুদর্ আর্ার অদধক দপ্রয় । তাই
এটিই আর্ার সর্ষ উপতির্ ।”
সুতরাং যখনই আর্রা সমূ্পণমরূতপ িদরর কাতছ
আত্মসর্পমণ কদর, আর্রা সর্স্ত উতেগ সথতক রু্ক্ত
িতয় যাই । এটিই িতে আধযাদত্মক জ্ঞাতনর রূ্েতত্ত্ব ।
‘আরাদধততা যদি িদরস্তপসা তত দকম ’। যদি তুদর্
শুরুততই এই নীদত গ্রিণ কর সয, “আর্াতক
সমূ্পণমরূতপ ভগবাতনর কাতছ আত্মসর্পমণ করতত
িতব”, তািতে আর সতার্ার এই আধযাদত্মক জ্ঞাতনর
চুেতচড়া দবতেষণ প্রতয়াজন সনই । এটিই জীবতনর
চূড়ান্ত সর্াধান । “আরাদধততা যদি িদরস্তপসা তত
দকম ”। তপসযার অথম ব্রত । আধযাদত্মক উপেদির
জনয কত ার ব্রত পােন । এখন দযদন ঈশ্বতরর
সসবারূ্েক কাজতক সবমতভাতব গ্রিণ কতরতছন, তাাঁ র
আধযাদত্মক ভজন উপেদির জনয উপেদির জনয
আর দকছুরই প্রতয়াজন সনই । ‘নারাদধততা যদি
িদরস্তপসা তত দকম । এবং কত ার ব্রত পােতনর
পতরও যদি সকউ ভগবানতক না জানতত পাতর,
তািতে তাাঁ র সবদকছুই বযথম । ‘তপসা তততা দকম ’
তাাঁ র চরর্ েতক্ষ সপ াঁছাতত পাতরনদন । তাই
“আরাদধততা যদি িদরস্তপসা তত দকম ” ।

দযদন দনতজর অন্ততর ও বাদিতর সবমিা পরর্
পুরুতষাির্ ভগবাতনর ির্মন পান, তাাঁ র এই কত ার
ব্রত পােতনর সকান প্রতয়াজনীতা সনই । আর এই
সর্স্ত তপসযার পরও যদি আদর্ অনুধাবন করতত না
পাদর সয ভগবান আর্ার সভততর আতছ এবং আর্ার
বাইতর সবমত্র আতছন, তািতে আর্ার সর্স্ত তপসযা
বৃথা । সবাঝা সগে ? এগুদে খুব সুন্দর ।
তাই এখাতন বো িতয়তছ সয, ধীরা ।
সিদিতনািদস্মন যথা সিতি সক র্ারং সয বনং জরা ।
তথা সিিান্তরপ্রাদপ্তধীরস্তত্র ন রু্িযদত ॥ (ভ.গী ১/১৩)
‘সিদিতনা’ অথমাৎ দযদন এই জড় র্রীর ধারন
কতরতছন । আর ‘অদস্মন’ অথম ‘এই পৃদথবীতত বা এই
জীবতন ।’ ‘যথা’ র্াতন ‘সযর্ন’, ‘সিতি’ র্তের অথম
‘এই র্রীতরর র্তধয । সযতিতু ‘সিদিতনা’ অথম দযদন
এই জড় র্রীর ধারন কতরতছন এবং সিতি অথম ‘এই
র্রীতরর র্তধয’, সযতিতু ‘আদর্ এই জড় র্রীতর বাস
করদছ । অথমাৎ আর্রা এই র্রীর নই । ঠিক সযর্ন
আর্রা এই র্াটম এবং সকাতটম র র্তধয রতয়দছ, ঠিক
সতর্ন ‘আদর্ও’ এই র্রীতরর র্তধয রতয়দছ, সযটি
একটি সু্থে র্রীর। এটি ভূদর্, জে, বায়ু অদগ্ন এবং
আকাতর্র সর্ন্বতয় গঠিত । অথমাৎ আর্াতির এই
জড় র্রীরটি পাাঁ চটি উপািাতনর সর্ন্বতয় গঠিত । ঠিক
সযর্ন এই ভবনটি । এই সমূ্পণম ভবনটি র্াটি, জে
এবং অদগ্ন দিতয় চতরী । তুদর্ সার্ানয র্াটি দনতয় এই
ইট গুদে চতরী কতরছ; জে এবং র্াটি দর্দর্তয়
সসগুদেতক ইতটর আকার দিতয়ছ; আর তারপর এই
ইটগুদেতক আগুতন পুদড়তয় যতথষ্ট র্ক্ত করার পর
সসগুদেতক একটি বড় দবদডং এর আকার দিতয়তছা ।
সুতরাং এই ইটগুদে র্াটি, জে এবং আগুন ছাড়া
আর দকছুই নয় । একইভাতব আর্াতির র্রীরও এই
পাাঁ চটি উপািান দনতয় গঠিত- ভূদর্, জে, অদগ্ন, বায়ু
এবং আকার্ । বাতাস বইতছ আর্রা শ্বাস দনদে । এই
বাতাস সবমত্র রতয়তছ । র্রীতরর চার্ড়াটি িতে র্াটি

শ্রীেৃেেৃপয শ্রীমূডেত  এ.ডস. ভডিসবদযন্ত স্বযমী

(গত সংখযার পর) 
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আর র্রীতরর অভযন্ততর রতয়তছ অদগ্ন অথমাৎ তাপ ।
এই তাপ ছাড়া তুদর্ সকান দকছুই িজর্ করতত
পারতব না । যখন আর্াতির র্রীতরর এই তাপ হ্রাস
পাতব, িজর্ র্দক্তও সাতথ সাতথ দ্যবমে িতয় পতড়
। এই িতে প্রকৃদতর বযবস্থাপনা । এখন আর্রা সয
র্রীরটি সপতয়দছ, তার জতনয এই পৃদথবী িতে
একটি উপযুমক্ত স্থান । একইভাতব অনয
গ্রিগুদেতত সকাথাও জে, সকাথাও বা অদগ্ন
উপযুক্ত । সূতযমর র্তধযও এই জড় র্রীরগুদে
রতয়তছ সসখাতনও জীব রতয়তছ ... । দকন্তু সসখাতন
সয জড়র্রীর গুদে রতয়তছ সসগুদে আগুতনর
উপযুমক্ত। তারা আগুতনর র্তধয থাকতত পাতর ।
একইভাতব ... শুক্রগ্রতি এক অনযানয গ্রিগুদেতত
দভন্ন দভন্ন ধরতনর র্রীর রতয়তছ । বহু বছর ধতর
সর্স্ত জেজ প্রাণীগুদে একসাতথ সুতখ বসবাস
করতছ ।
দকন্তু সয রু্হুততম তুদর্ এগুদেতক ডাঙ্গায় তুতে
আনতব, সস গুদে র্ারা যাতব ।
সকননা সতার্ার র্ারীদরক গ ন এবং তাতির
র্ারীদরক গ ন দভন্ন । একটি পাদখ, একটি ওজন
দবদর্ষ্ট পাদখ সিতজই আকাতর্ উড়তত পাতর,
সকননা এটি ঈশ্বতরর চতরী যন্ত্র । দকন্তু আর্রা যখন
এই যন্ত্রটি চতরী কদর এটি সভতঙ্গ পতড় । কারণ
এটি কৃদত্রর্ বযবস্থাপনা ।
এই িতে ঈশ্বতরর বযবস্থাপনা । প্রদতটি জীব একটি
দবতর্ষ ধরতনর র্রীর সপতয়তছ । ‘সিদিতনাদস্মন 
যথা সিতি ... (ভ.গী. ১.১৩) এবং র্রীতরর প্রকৃদত
দক ? এখন এখাতন বযাখযা করা িতয়তছ আর্রা
দকভাতব আর্াতির র্রীতরর পদরবতম ন কদর । দকন্তু
সযতিতু এর বযাখযা আর্াতির কাতছ অতযন্ত
জটিে, তাই আর্রা তার সাতথ সিতির
সনাক্তকরতণর ধারণাটি সমূ্পণম আেন্ন কতর রাদখ ।
এখন, আর্াতির আধযাদত্মক জ্ঞাতনর অ-আ-ক-খ

বা প্রাথদর্ক জ্ঞান বুঝতত িতব, তা িে “আর্রা এই
সিি নই ।” যতক্ষণ না আর্াতির দৃঢ়ভাতব দবশ্বাস
িতব সয ‘আর্রা এই সিি নই’ ততক্ষণ আর্াতির
আধযাদত্মক পতথ অগ্রগদত িতব না । সুতরাং
ভগবিগীতার প্রথর্ অধযায় এই ভাতবই শুরু করা
িতয়তছ । তাই এখাতন বো িতয়তছ ‘সিদিতনাদস্মন 
যথা সিতি’। এখাতন সিিী অথমাৎ আত্মা, যা এই র্রীর
ধারন কতর রতয়তছ । এই জড় র্রীর । আর এই জড়
র্রীরটি পদরবতম ন িতে, তুদর্ সিখতব এই র্রীর
পদরবতম নর্ীে ।
আর্াতির এই র্রীর আর্াতির র্াতৃগতভম চতদর
িতয়তছ । সসটিও শ্রীর্দ্ভাগবতত বদণমত িতয়তছ,
সিিততত্ত্বর বযাখযা । সসখাতন বো িতয়তছ আর্াতির
কর্ম অনুযায়ী আর্াতিরতক বাবার বীতযমর র্তধয দিতয়
র্াতৃগতভম প্রতবর্ করাতনা িয় । এবং দপতা-র্াতার
বীযম দর্দেত িতয় একটি িানার আকার ধারন কতর
এবং সসটি ধীতর ধীতর সবতড় ওত । তৃতীয় র্াতস,
সসটিতত নটি োর সৃদষ্ট িয় । সসগুতো িে চকু্ষ,
নাদসকা, কণম এবং ..., ঠিক সযর্ন আর্রা আর্াতির
র্রীতর নটি োর সিখতত পাই ।
এবং সপ্তর্ র্াতস র্রীর চতরীর প্রদক্রয়াটি সমূ্পণম িয়
এবং তারপর সন্তানটি সচতনা পায় । আর ির্র্ র্াতস
দর্শুটি সবদড়তয় আসার জনয সমূ্পণম প্রস্তুত িতয় যায়।
এখন এই বায়ু সবগ সৃদষ্ট কতর দর্শুটিতক র্াতৃগভম
সথতক সবদড়তয় আসার জনয । সকননা দর্শুটি যতদিন
তার র্াতৃগতভম অবস্থান কতর, সস তার র্াতৃতিি
সথতক পৃদষ্ট সাধন কতর অথমাৎ দর্শু ও র্াতয়র অতন্ত্রর
সংতযাগ রতয়তছ । তাই দর্শুর জতন্মর পর অতন্ত্রর
সংতযাগ দছন্ন িয় এবং সস একটি পৃথক সিি পায় ।
এটিই প্রকৃদতর দনয়র্ ।

শ্রীেৃেেৃপয শ্রীমূডেত  এ.ডস. ভডিসবদযন্ত স্বযমী

(পরবতী অংর্ আগার্ী সংখযায়)
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 আত্মযর শদহযন্তরাঃ মযেুষ

শযমে জীণত বস্ত্র পডরে্যে েসর

েেুে বস্ত্র পডরধযে েসর, শদহীও

শেমেই জীণত েরীর ে্যে েসর

েেুে শদহ ধযরণ েসরে ।

(শ্রীমদ্ভেবদ্গীেয ২.২২)

 ভেবযে ডে ডহংসযত্মে? ডবিযরে

যখে আসযমীসে খুসের জে্ শদযষী সযব্স্ত

েসর প্রযণদণ্ড শদে, েখে ডহংসযত্মে েযজ

েসরসেে বসি ডবিযরেসে শেউ অডভযুি

েসর েয । েযর েযরণ, ডেডে ডবিযরসের রীডে

অেুযযয়ী এই দণ্ড শদে । শেমেই, শ্রীেৃে যখে

যুদ্ধ েরবযর আসদে শদে, েখে আমরয বুঝসে

পযডর, িরম ডবিযসরর জে্ই ডেডে এই ডহংসযর

আশ্রয় গ্রহণ েসরসেে । ভেবযে শ্রীেৃে

হসেে পরম েরুণযময়, েযই আপযেদৃডষ্টসে

েযাঁ র েযযতেিযপ ডহংসযত্মে বসি মসে হসিও

প্রেৃে পসে েয হসে েযাঁ র আেীবতযদ ।

(শ্রীমদ্ভেবদ্গীেয ২.২১ েযৎপযত)

 সেিসে েুষ্ট েরযর পন্যাঃ েযসের

শেযড়যয় জি ডদসি শযমে সযরয েযেসেই জি

শদওয়য হয়, শেমেই, সব ডেেুর উৎস ভেবযসের

শসবয েরসি আত্মীয়স্বজে, বনু্ধবযন্ধব, সমযজ,

জযডে আডদ সেসিরই শসবয েরয হয় । ভেবযে

শ্রীেৃে যডদ েুষ্ট হে, েয হসি সেসিই সন্তুষ্ট

হসবে । (শ্রীমদ্ভেবদ্গীেয ২.৪১ েযৎপযত)
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 ইডিসয়র যেযেত প্রসয়যোঃ কূমত

শয-শেযে সময় েযর হযে, পয, মযেয

আডদ অঙ্গগুডি েযর শখযিসসর মসধ্

গুটসয় ডেসে পযসর, আবযর প্রসয়যজে

হসি েযসদর বযর েসর আেসে পযসর ।

ঠিে শেমেই, েৃেভযবেযময় ভেবদ্ভি

ভেবযসের ডবসেষ প্রসয়যজসেই েযর

ইডিয়গুডিসে প্রসয়যে েসরে, আর অে্

সময় েযসদর গুটসয় রযসখে ।

(শ্রীমদ্ভেবদ্গীেয ২.৫৮ েযৎপযত)

 ইডিয় দমোঃ ইডিয়গুডিসে

ডবষধর সসপতর সসঙ্গ েুিেয েরয হয় ।

সযধযরণ অবস্থযয় ইডিয়গুডি শস্বেযিযরী,

উেৃঙ্খি, ডেন্তু সযপুসড় শযমে সযপসে

শপযষ মযেযয়, শযযেী বয ভেবদ্ভি ঠিে

শেমেভযসব েযাঁ সদর ইডিয়গুডিসে

ডেসজর ইেয অেুসযসর পডরিযডিে

েসরে । ডেডে েযসদর েখেই

স্বযধীেভযসব শেযে েযজ েরসে শদে েয ।

(শ্রীমদ্ভেবদ্গীেয ২.৫৮ েযৎপযত)

 অসংযে ইডিসয়র

প্রভযবাঃ প্রডেকূি বযয়ু

শেৌেযসে শযমে অডস্থর েসর,

শেমেই সদয ডবিরণেযরী শয

শেযে এেট মযত্র ইডিসয়র

আেষতসণও মে অসংযে

ব্ডির প্রজ্ঞযসে হরণ েরসে

পযসর ।

(শ্রীমদ্ভেবদ্গীেয ২.৬৭)



ঈশ্বসরর েৃপয-শিে হয় ে’ যযহযসর ।

শসই ে’ ঈশ্বর-েত্ত্ব জযডেবযসর পযসর ॥

ভযেবে পদ্যবিী

অেযডপ শে শদব পদযমু্বজদ্বয়-

প্রসযদসিেযেুেৃহীে এব ডহ ।

জযেযডে েত্ত্বং ভেবযন্মডহসনয

ে িযে্ এসেযঽডপ ডিরং ডবডিন্বন  ।।

আমযসদর সযসে যুি েযকুোঃ 
– spss.ekadashi@gmail.com; bhagavata.vicara@gmail.com

– শ্রীি প্রভুপযদ ডেেয সংগ্রহ (শপইজ); bhagavata vicara (গ্রুপ)

– bhagavata vicara;            +918007208121
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ঈশ্বর-েত্ত্ব ডেভযসব জযেয যযয় ? 

আমযসদর েযসে প্রশ্ন েরুে 

শহ ভেবযে, শেউ যডদ আপেযর শ্রীপযদপদ্ম যুেসির েৃপযর শিেমযত্রও িযভ েসর

েযসেে, েয হসি ডেডে আপেযর মডহময হৃদয়ঙ্গম েরসে পযসরে । ডেন্তু যযরয আপেযর

মডহময সম্বসন্ধ জল্পেয-েল্পেয েসর, েযরয দীর্তেযি শবদ অধ্য়ে েসরও আপেযসে

জযেসে পযসর েয ।

শ্রীমদ্ভযেবে ১০.১৪.২৯

শেযপীেযে আিযযত আরও বিসিে—“ভেবদ্ভডি

অেুেীিসের ফসি ডযডে ভেবযসের েৃপয িযভ

েসরসেে, ডেডেই শেবি পরসমশ্বর ভেবযসের েত্ত্ব

জযেসে পযসরে ।”

চিাঃ িাঃ মধ্ ৬.৮৩


