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 ইদিয়  দিষধর সর্প; য োগ প্রণোলী  তোাঁদির িশ করোর কৃদিম র্ন্থো ।
 দকন্তু নোরি মু দন এই কৃদিম র্ন্থো যেদক উৎকৃষ্ট আদরকটি স্বোভোদিক র্ন্থো প্রিশপন কদরদেন  ভগিদ্ভদি ।
 কৃমিম পন্থয – যমোদেই িমন হয় নো । খনই ইদিয় তৃদির সু দ োগ আদস, সর্পসদৃশ ইদিয়গুদল তৎক্ষনোৎ
যসই সু দ োদগর সদ্ব্যিহোর কদর ।
 উদযহরণ – দিশ্বোদমি মু দনর যমনকোর রূদর্ আকৃষ্ট হওয়ো ।
 স্বযৈযমবক পন্থয – ইদিয়গুদল অপ্রোকৃতিোদি ভগিোন মু কুদের যসিোয় দন ু ি হয়, তোই ইদিয় তৃদির
প্রদচষ্টোয় ু ি হিোর সম্ভোিনো েোদক নো ।
 উদযহরণ – হদরিোস ঠোকুর মোয়োদিিীর দ্ব্োরো দিচদলত হনদন ।
 অেপোৎ শুদ্ধ ভদিই আত্মজ্ঞোন লোদভর সিপদেষ্ঠ র্ন্থো ।
(শ্রীমদ্ভোগিত ১.৬.৩৫ তোৎর্ প)
 িযোসদিদির প্রদের উত্তদর নোরি মু দন ভগিদ্ভদির র্ন্থোর শুরু যেদক দচন্ময় স্তর র্ পন্ত দিদেষন কদরদেন ।
 সোধু সঙ্গ  ভদি িীজ হৃিদয় আদরোদর্ত হয় ।
 সোধু সদঙ্গ েিণ  িীজ আরও িদধপত হয়, জড় দিষদয় অনোসদি আদস । (দতদন তোাঁর মোদয়র মৃ তুয সংিোিদক
ভগিোদনর আদশিপোি রূদর্ গ্রহণ কদরদেদলন) ।
 শুদ্ধভদি  কমপফল মু দি, দচন্ময় যিহ লোভ ।
 যিদি ও উর্দনষদি শুদ্ধ ভদি সম্বদে র্দরোক্ষভোদি ইদঙ্গত যিয়ো হদয়দে । তোই শ্রীমদ্ভোগিত হদে
চিদিক শোদের সু র্ক্ক ফল ।
(শ্রীমদ্ভোগিত ১.৬.৩৬ তোৎর্ প)
মসদ্ধযন্ত বমলয়য মিনে নয কর অলস । ইহয হইনে কৃনে লযনে সু দৃঢ় মযনস ॥ চচৈঃ চৈঃ আদি ২.১১৭

 প্রদতটি জীি র্ূ ণপ স্বোধীনতো লোদভ আকোঙ্খী, যকননো এটি তোাঁদির স্বরূর্গত প্রকৃদত । দকন্তু এটি যকিল দচন্ময়
ভগিৎ-যসিোর দ্ব্োরোই লোভ করো োয় ।
 জীি প্রকৃদতর দনয়দম আিদ্ধ । জীি এই র্ৃ দেিীর এক জোয়গো যেদক অনয জোয়গোয় স্বোধীনভোদি দিচরণ
করদত র্োদর নো, অনয গ্রদহ োওয়ো যতো দূদরর কেো ।
 নোরি মু দন প্রোয় ভগিোদনর মতই স্বোধীন ।
 যতমনই ভগিদ্ভদির দচন্ময় র্দ্ধদতও স্বোধীন ।
 সি রকম আচোর অনু ষ্ঠোনগুদল করো সদেও যকোন দিদশষ িযদির মদধয ভগিদ্ভদির দিকোশ নোও
ঘেদত র্োদর ।
 যতমনই, ভগিদ্ভদির সঙ্গও মু ি ।
 যসৌভোগযক্রদম যকউ তো লোভ করদত র্োদর, আিোর হোজোর হোজোর িেদরর প্রদচষ্টোর র্দরও যকউ তো
লোভ নোও করদত র্োদর ।
 ভগিদ্ভদির সিপদক্ষদিই মূ ল মন্ত্র হদে স্বোধীনতো ।
 সিগুরুর মোধযদম ভগিোদনর কোদে আত্মসমর্পণ করোর উদেশয হদে সিপদতোভোদি স্বোধীনতো লোভ করো ।
(শ্রীমদ্ভোগিত ১.৬.৩৭ তোৎর্ প)
 এই জগদত সু খ িদল ো অনু ভি হয় তো হদে মোয়োর যমোহ । যকউই সু খী নয় । মোয়োশদি এত প্রিল য
দিষ্ঠোদভোজী শূ কর র্ পন্ত মদন কদর য যস সু দখ আদে ।
 দুিপ শোদিষ্ট জীিদির আনে ও জ্ঞোনোদলোক প্রিোন করো এিং ভগিোদনর কোদে দফদরদয় যনওয়োই নোরি মু দনর
উদেশয ।
 তোাঁর র্িোঙ্ক অনু সরণ কদর যসটি সম্পোিন করোই হদে প্রকৃত ভগিদ্ভদির উদেশয ।
(শ্রীমদ্ভোগিত ১.৬.৩৮ তোৎর্ প)
 আশ্রম – যসই স্থোন য খোদন র্োরমোদেপক প্রগদত সোধনই মু খয উদেশয । এই স্থোনটি গৃ হস্থ নো সন্ন্যোসীর যসটি
দিচো প নয় ।
 উনেনে্ একত্ব – িণপোেম প্রেোর সমোজ িযিস্থোয় জীিদনর প্রদতটি স্তরদকই আেম িলো হয় অেপোৎ যসখোদন
ব্রহ্মচোরী, গৃ হস্থ, িোণপ্রস্থ সকদলরই সকদলরই উদেশয হদে একটি – র্রদমশ্বর ভগিোনদক জোনো অেপোৎ
র্োরমোদেপক উন্ন্দত সোধন করো । সু তরোং যসখোদন যকউ কোদরো যেদক নগণয নয় ।
 েযহনল আশ্রনমর পযর্থ ক্ শকন ? – তযোদগর মোিো অনু সোদর আনু ষ্ঠোদনক র্োেপকয মোি । সন্ন্যোসীদির
সিচোইদত েদ্ধোর দৃদষ্টদত িশপন করো হয় তোাঁদির তযোদগর জনয ।
(শ্রীমদ্ভোগিত ১.৭.২ তোৎর্ প)
মসদ্ধযন্ত বমলয়য মিনে নয কর অলস । ইহয হইনে কৃনে লযনে সু দৃঢ় মযনস ॥ চচৈঃ চৈঃ আদি ২.১১৭

 ৈেবযননর অমবৈথযব ও অন্তধথ যনাঃ
বযস্তমবক পনক্ষ, েযাঁর আমবথ ৈযব ও অন্তধথ যন সূ নযথ র
মনেয শযন আমযনদর সম্মূ নখ আমবৈূথে হনলন,
েযরপর দৃমির আড়যনল িনল শেনলন । আকযনে
সূ যথনক শদনখ শযমন আমরয মনন কমর, সূ যথ এখন
আকযনে রনয়নে, েযরপর আমযনদর দৃমির
আড়যনল িনল শেনল শযমন আমরয মনন কমর
সূ যথ এখন অস্ত শেনে । প্রকৃেপনক্ষ সূ যথ েযর
মননজর মনমদথি কক্ষপনর্ই রনয়নে, মকন্তু আমরয
আমযনদর ক্রুটিপূ ণথ ইমিনয়র প্রৈযনব আমরয মনন
কমর সূ যথ উমদে হয় বয অস্ত যযয় ।
(শ্রীমদ্ভেবদ্গীেয ৪.৬ েযৎপযথ )

 ৈেবদ্ভনের সু স্বযস্থ্্াঃ

যনের কলকব্জযয়
শযমন শেল মদনে হয়, পমরস্কযর করনে হয়,
ৈেবদ্ভেও শেমন ৈেবযননর শসবয করযর জন্ই
শকবল মননজনক সু স্থ্ রযনখন ।
(শ্রীমদ্ভেবদ্গীেয ৪.২১ েযৎপযথ )

 ৈেবদ্ভেনক পযপ
স্পেথ করনে পযনরনযাঃ
মযমন সমস্ত কনমথ র ফল
পরনমশ্বর ৈেবযননক অপথ ণ
কনরন, শকযন পযপ েযাঁনক
কখনও স্পেথ করনে পযনর নয,
ঠিক শযমন জল পদ্মপযেযনক
স্পেথ করনে পযনর নয ।
(শ্রীমদ্ভেবদ্গীেয ৫.১০ েযৎপযথ )
মসদ্ধযন্ত বমলয়য মিনে নয কর অলস । ইহয হইনে কৃনে লযনে সু দৃঢ় মযনস ॥ চচৈঃ চৈঃ আদি ২.১১৭



জীনবর মনে্ সহিরাঃ

পরমযত্মযরূনপ ৈেবযন প্রমেটি জীনবর মনে্
সহির । ফুনলর কযনে শেনল শযমন েযর
েন্ধ পযওয়য যযয়, শেমনই আমযনদর খু ব
কযনে আনেন বনল ৈেবযন আমযনদর
অন্তনরর কযমনয-বযসনযগুমলর কর্য জযননন ।
(শ্রীমদ্ভেবদ্গীেয ৫.১৫ েযৎপযথ )

 শদহরূপ রর্াঃ এই শদহরূপ রনর্র আনরযহী হনে জীবযত্ময, বু মদ্ধ হনে শসই রনর্র
সযরমর্ । মন হনে েযর বল্গয এবং ইমিয়গুমল হনে শ যড়য ।
(শ্রীমদ্ভেবদ্গীেয ৬.৩৪ েযৎপযথ )



মননর প্রৈযবাঃ মন এে

েমেেযলী এবং দুদথমনীয় শয, বু মদ্ধর দ্বযরয
পমরিযমলে হওয়যর পমরবনেথ শস বু মদ্ধনকই
পরযৈূে কনর েযনক পমরিযমলে করনে
শুরু কনর । ঠিক শযমন, অননক সময়
জটিল সংক্রমণ ওষু নধর শরযে প্রমেনষধক
ক্ষমেযনক অমেক্রম কনর ।
(শ্রীমদ্ভেবদ্গীেয ৬.৩৪ েযৎপযথ )
মসদ্ধযন্ত বমলয়য মিনে নয কর অলস । ইহয হইনে কৃনে লযনে সু দৃঢ় মযনস ॥ চচৈঃ চৈঃ আদি ২.১১৭

মনে্যনন্দ প্রৈুর কৃেনসবযনন্দ আস্বযদন
সবথ রূনপ আস্বযদনয় কৃে-শসবযনন্দ ।
শসই বলরযম—শেৌরসনে মনে্যনন্দ ॥
সিপরূদর্ ইদন শ্রীকৃদষ্ণর যসিোরূর্ আনে আস্বোিন কদরন ।
যসই শ্রীিলরোম হদেন শ্রীদগৌরসু েদরর দনতয সহচর
শ্রীদনতযোনে ।
ভিাঃ িাঃ আমদ ৫.১১

কৃেনপ্রনম মে এবং কৃপযর অবেযর
শপ্রনম মে মনে্যনন্দ কৃপয-অবেযর ।
উেম, অধম, মকেু নয কনর মবিযর ॥
য দহতু শ্রীদনতযোনে প্রভু কৃষ্ণদপ্রদম মত্ত এিং কৃর্োর
অিতোর, তোই দতদন ভোল ও মদের দিচোর কদরন নো ।
ভিাঃ িাঃ আমদ ৫.২০৮

অধথ কুক্কুটী-ন্যয়
এনকনে মবশ্বযস, অনন্ নয কর সম্মযন ।
“অধথ কুক্কুটী-ন্যয়” শেযমযর প্রমযণ ॥
তুদম দি তোাঁদির এক জনদক দিশ্বোস কর দকন্তু অনয
জনদক সম্মোন নো কর, তো হদল যতোমোর যসই প্রমোণ
অধপকুক্কুটি-নযোয় এর মদতো ।
[ োরো শ্রীচচতনয মহোপ্রভুদক সম্মোন কদর দকন্তু দনতযোনে
প্রভুদক সম্মোন কদর নো, তোদির প্রদত গ্রন্থোকোর শ্রীল
কৃষ্ণিোস কদিরোজ যগোস্বোমীর উদি]
ভিাঃ িাঃ আমদ ৫.১৭৬

শ্রীমনে্যনন্দ প্রৈু শ্রীচিেন্ মহযপ্রৈুর
সমস্ত ইেয পূ ণথ কনরন
শ্রীচিেন্—শসই কৃে, মনে্যনন্দ—রযম ।
মনে্যনন্দ পূ ণথ কনর ভিেনন্র কযম ॥
শ্রীচচতনয হদেন শ্রীকৃষ্ণ এিং শ্রীদনতযোনে হদেন
শ্রীিলরোম । শ্রীদনতযোনে শ্রীচচতনয মহোপ্রভুর সমস্ত ইেো
র্ূ ণপ কদরন ।
ভিাঃ িাঃ আমদ ৫.১৫৬

অপযর গুণ-মমহময
মনে্যনন্দ-প্রৈুর গুণ-মমহময অপযর ।
‘সহস্রবদনন’ শেষ নযমহ পযয় যযাঁর ॥
শ্রীদনতযোনে প্রভুর গুদণর মদহমো অর্োর । এমন দক সহস্র
িিদন কীতপ ন কদরও যশষ তোাঁর অন্ত র্োন নো ।
ভিাঃ িাঃ আমদ ৫.২৩৪

মনে্যনন্দ প্রৈুর দুটি কযযথ
শপ্রম-প্রিযরণ আর পযষণ্ডদলন ।
দুইকযনযথ অবধূ ে কনরন ভ্রমণ ॥
ভগিৎ-যপ্রম প্রচোর করোর এিং র্োষণ্ডদির িমন করোর জনয
দনতযোনে প্রভু িঙ্গদিদশর সিপি ভ্রমণ করদত লোগদলন ।
ভিাঃ িাঃ অন্ত্ ৩.১৪৯

মনে্যনন্দ প্রৈুর কযনে প্রযর্থ নয
মনে্যনন্দিি জয় ভিেনন্র প্রযণ ।
শেযমযর িরণযরমবনন্দ ৈমে শদহ’ দযন ॥
শ্রীচচতনয মহোপ্রভু প্রোণ স্বরূর্ শ্রীদনতযোনে প্রভুর জয় । যহ
প্রভু, িয়ো কদর আর্দন আমোদক আর্নোর চরণোরদিদে
ভদি িোন করুন ।
ভিাঃ িাঃ অন্ত্ ১১.৬

মসদ্ধযন্ত বমলয়য মিনে নয কর অলস । ইহয হইনে কৃনে লযনে সু দৃঢ় মযনস ॥ চচৈঃ চৈঃ আদি ২.১১৭

