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বসদ্ধান্ত িবলয়া বিকে না ের অলস । ইহা হইকে েৃকে লাকে সুদৃঢ় মানস ॥ চচৈঃ চৈঃ আদি ২.১১৭

 এটি সম্ভব হয় কেবল ভদিয োযে  ুি হওয়োর ফযল ভেবোযের রোযযে প্রযবশ ।
 দেদবিযশষ ব্রহ্মজ্ঞোে / পরমোত্মো উপলদি পরম তযের আংদশে িশিে ভেবোযের রোযযে প্রযবশ েরো

 োয় েো ।
 পরম তে এেযে পুরুষ । দতদেই হযেে আদি পুরুষ, অেোদি এবং পূর্ি পুরুযষোত্তম ।

 ভেবোযের দবদভন্ন শদি রযয়যে । তোাঁ র মযযে প্রিোে দতেটি হযে –

 অন্তরঙ্গো
 বদহরঙ্গো (এই কলোযে এই শদির েথো বলো হযয়যে)
 তটস্থো

 দৃষ্টান্ত –

 চন্দ্র পরম পুরুষ (শদিমোে)
 কযেোৎস্নো অন্তরঙ্গো শদি - যীবযে অজ্ঞোে-অন্ধেোর কথযে মুি েযর ।
 অন্ধেোর বদহরঙ্গো শদি - যীবযে অজ্ঞোে-অন্ধেোযর আেন্ন রোযে ।

 ‘অপাশ্রয়ম’ – বদহরঙ্গো শদি পূর্িরূযপ ভেবোযের দেয়ন্ত্রর্োযীে
 ভবিক াে – অন্তরঙ্গো শদির দিয়ো । এেোযে বদহরঙ্গো শদির কেোে স্থোে কেই ।

 দৃষ্টোন্ত – দচন্ময় জ্ঞোেোযলোযের সোমযে অন্ধেোযরর কেোে স্থোে কেই ।
(শ্রীমদ্ভোেবত ১.৭.৪ তোৎপ ি)
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 দঃখ থভাকের মূল োরণ – স্বরূপ ভ্রম

 যীব তোাঁ র প্রেৃত স্বরূপ দবসৃ্মত হযয় বদহরঙ্গো শদির প্রভোযব আবদ্ধ হযয় পযেযে এবং দেযযযে প্রেৃদত সমূ্ভত বযল
মযে েরযে । তোই এভোযবই যীব প্রেৃদতর গুযর্র প্রভোযব দৈঃে কভোে েযর ।

 মায়ার অপ্রশংসনীয় েেত িয – ভেবোে চোে েো ক যীব মোয়োর দ্বোরো সযমোদহত হযয় থোকুে । মোয়ো কসেথো কযযেও
দবসৃ্মত আত্মোযির তোাঁ র দবভ্রোদন্তের প্রভোযবর দ্বোরো সযমোদহত েযর রোেোর অপ্রশংসেীয় েতি বে গ্রহর্ েযরে । ভেবোে
মোয়োশদির এই প্রভোযব হস্তযেপ েযরে েো েোরর্ বদ্ধ যীযবর কচতেোর সংযশোযযের যেে মোয়োর এই প্রভোযবর
প্রযয়োযে আযে ।
 দৃষ্টান্ত – কস্নহময় দপতো অদেেো সযেও অবোযে সন্তোেযির বযশ আেোর যেে েয োর দশেযের তেোবযোযে

রোযেে ।
 ভেিাকনর অিোকরর উকেশয – ভেবদ্গীতো আদির মোযেযম উপযিশ কিে ক ,  দিও সোযোরেত মোয়োযে অদতিম

েরো অতেন্ত েঠিে, তথোদপ তোাঁ র শরর্োেত হওয়োর ফযল অেোয়োযস তো সম্ভব হয় ।
 দৃষ্টান্ত – রোযো তোাঁ র অবোযে প্রযোযির েোরোেোযর আবদ্ধ েযর রোযেে, দেন্তু েেেও েেেও তোযির দৈঃে

দেবৃদত্তর যেে রোযো দেযয েোরোেোযর দেযয় তোযিরযে দবেৃত মযেোবৃদত্তর পদরবতি ে েরোর যেে উপযিশ প্রিোে
েযরে । তোাঁ র অেুযরোয অেুসোযর আচরর্ েরোর ফযল েযয়দিরো তৎের্োৎ েোরোমুি হয় ।

 এই শরণােবে বেভাকি লাভ েরা  ায় ? – সোযুসযঙ্গর মোযেযম

সাধুসঙ্গ শ্রিণ থসিা
শ্রদ্ধা, ভবি, 

আসবি

শরণােবে মায়ামুবি

 ভেিাকনর েরুণা –

 বদহরঙ্গো শদির মোযেযম িণ্ডিোে
 অন্তযর - চচতে গুরু,
 বোদহযর – সোযু, শোস্ত্র এবং িীেোগুরু রূযপ পথ প্রিশিে ।

 ভেিান মায়াধীশ –

 মোয়ো কেবল যীবযে দেয়ন্ত্রর্ েরযত পোযর দেন্তু েেেও তো ভেবোেযে দেয়ন্ত্রর্ েরযত পোযর েো । মোয়ো সবিিো

ভেবোযের অযীে তে । (অেুযেি ২)
 থরােগ্রস্থ িদ্ধ জীি –

 বেোসযিব সবিপ্রথম যীযবর করোযের েোরর্ দের্িয় েযরযেে – মোয়ো দ্বোরো তোাঁ র সযমোহে,
 করোে দেরোমযয়র উপোয় – পরবতী কলোে ।

 জীি ও ভেিাকনর বনেয সম্বন্ধ – যীব ও ভেবোযের দচন্ময় সম্পযেি সম্পদেি ত তো েো হযল ভেবোে বদ্ধ যীবযির
মোয়োর েবল কথযে উদ্ধোর েরোর েষ্ট স্বীেোর েরযতে েো ।

(শ্রীমদ্ভোেবত ১.৭.৫ তোৎপ ি)
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ভেিদ্গীো ২.১৩,

বনউ ইয়েত , 

মািত  ১১, ১৯৬৬

এেে, েৃষ্ণ দৃদষ্ট আেষির্ েযরযেে প্রদতটি যীবোত্মো
হযে দভন্ন । এবং আমোযির অদভজ্ঞতো বযল ক ,
আমোযির প্রযতেযের দভন্ন দভন্ন কচতেো রযয়যে, এটো
েেেই েয় ক , আমোর কচতেো আর কতোমোর কচতেো
এে । আদম যোদেেো কতোমোর আত্মো দে চোয় ।
আমোযির প্রযতেযের অদস্তত্ব দভন্ন । দেন্তু মোয়োবোিী
িোশিদেেযির মযত, “এটি আেোযশযর েেোয়
(ইথোর)”... আেোশ সবিত্র রযয়যে । কতোমোর, আমোর
প্রযতেযের শরীযরর মযযে রযয়যে । “এই আেোশ
প্রদতটি শরীযর এেটি দেদিি ষ্ট আেৃদত যোরে েযর
রযয়যে। দেন্তু  েে এই শরীরটি কশষ হযয়  োয়, ঐ
আেোশটিও বৃহৎ আেোযশর সোযথ দমযল  োয় ।”
এযে বলো হয় ঘটোেোশ-পটোেোশ । ঘটেোশ-পটেোশ
শযের মযযেও আেোশ শেটি রযয়যে ।

এেোযে আেোশ শযের অথি হযে ইথোর । এই ইথোর
আমোযির শরীযরর মযযেও রযয়যে । আর  েে,
আমোযির শরীরটি কশষ হযয়  োয়, তেে কসটিযে
পুদেযয় অথবো অেে কেোে প্রেোযর দবেোশ েরো হয় ।
এবং তেে এই ইথোর বৃহৎ ইথযরর সোযথ দমযশ  োয় ।
“এই যরযের দচন্তোযোরো ভেবিেীতো সমথিে েযরেো,
কেেেো এর প্রথম েোরর্ হল ইথোর এেটি যে বস্তু ।
আর আত্মো হল দচৎ বস্তু । আমরো পরবতী
কলোেগুদলযত কিেযত পোব আত্মোযে েেেই েোটো
 োয় েো । “আযেিেঽম অিোহেঽম । আমরো এই
কলোে কথযে যোেযত পোদর আত্মোযে েেেই টুেযরো
টুেযরো েরো  োয় েো । ঠিে ক মে এই েোেযটি ।
আদম এই েোেযটিযে টুেযরো টুেযরো েরযত পোদর

দেন্তু আমোযে েেেই েয় । আর তো সম্ভব হযল

আত্মো ক অদবেশ্বর তো েেেই বলযত পোরতোম েো ।

সুতরোং আমোযির আত্মোর সোযথ ইথোযরর তুলেো েরো

উদচত েয়, কেেেো তোরো সমূ্পর্ি দভন্ন প্রেৃদতর । এেে

এেোযে  োরো উপদস্থত রযয়যেে,  োাঁ যির েেোয় শোযস্ত্রর

জ্ঞোে রযয়যে, তোরো অবশেই দটি বস্তুর মযযে সোদৃশে

েুাঁযয কবর েরযত পোরযবে,  েে উি বস্তু দটির

মযযে  যথষ্ট পদরমোযে দমল থোেযব । অেেথো কসেোযে

সোদৃশে েুাঁযয কবর েরোর কেোে প্রশ্নই থোেযত পোযর

েো । আমরো ক মে বযল থোদে, “এই মদহলোটির

মুেমণ্ডলটি ঠিে ক ে চোাঁ যির মত ।” অথিোৎ এেোযে

দেশ্চয় দেেু, সোদৃশে রযয়যে । চোাঁ ি ও কসই

মুেমণ্ডলটির মযযে । কসই রূপ চোাঁ িটি অদত উজ্জ্বল

এবং প্রেৃতই সুন্দর, কসইরূপ মদহলোটির

মুেমণ্ডলটিও অদত উজ্জ্বল এবং সুন্দর । দেন্তু  দি

মুেমণ্ডলটি কুৎদসত হয় তোহযল দে আমরো তোযে

েেেও চোাঁ যির সোযথ তুলেো েরব? সুতরোং কেোে

দেেুর উপমো কিওয়োর পূযবি আমোযির অদযে

পদরমোযর্ সোদৃশেগুদল েুাঁযয কবর েরযত হযব । এেে,

ইথোর হযে যেযোেদতে বস্তু এবং আত্মো হযে

আযেোদত্মে বস্তু, সুতরোং এেোযে কেোেভোযবই দমল

থোেযত পোযরেো । তোই আত্মো, এেটি পৃথে আত্মো ।

শুরু কথযেই পৃথে থোযে । দেতে । দেতে শোশ্বযতোঽম

। পরবতী কলোেগুদল কথযে আমরো আরও যোেব ।

ভেবোে বযলযেে, “প্রদতটি স্বতন্ত্র আত্মো আমোর

অংশদবযশষ ।” আদম এেটি সুন্দর উিোহরর্ দিযত

পোদর । ঠিে ক মে সূ ি এবং সু িরদি । এই সূ ি রদশ্নটি

আসযলই দে?  দি আমরো এর প িযবের্ েদর

আমরো কিেযত পোব েতগুদল উজ্জ্বল বযর্ির

শ্রীেৃেেৃপা শ্রীমূবেত  এ.বস. ভবিকিদান্ত স্বামী

(েত সংেেোর পর)
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অেু-পরমোরু্ । এগুদল হল উপোিোে এবং এগুদল

েেেই সমযের্ীভূি েয় । তুদম এেযে দচত্রেোর ।

কতোমোর কেোে দচযত্রর, কেোে এেটি অংযশর রঙ  দি

অেুবীের্  ন্ত্র অথবো দববযিে েোাঁ যচর দ্বোরো প িযবের্

ের তুদম কিেযব েুদ্র েুদ্র অযেেগুদল দবনু্দ । ঠিে

েো? তোই ভেবোযের সৃদষ্টযত কেোথোও সমযের্ীভূি

বস্তু কেই । কেোথোও কেই । সমস্ত অেু, পরমোেু, ের্ো,

বস্তু সবই দভন্ন প্রেৃদতর ।
সুতরোং এেইভোযব আমরো, প্রদতটি যীবই এে এেটি
আযেোদত্মে পরমোরু্ । এবং আমোযির আয়তেও শোযস্ত্র
বেোেেো েরো হযয়যে । এই আয়তে আমরো পুরোযর্
কপযয় থোদে-
‘কেশোগ্র শত ভোেসে শতযো েদিতসে চ’ (চ.চ.মযে
১৯/১৪০) । চুযলর অগ্রভোে । আমোর লম্বো চুল কেই ।
কতোমোর আযে । তুদম কতোমোর চুযলর অগ্রভোেটি লে
েরো । অগ্র অথিোৎ চুযলর শীষি । কেশোগ্র শত ভোেসে ।
এেে, এই
চুযলর অগ্রভোেটি তুদম শতভোযে দবভি ের । এটি
তুদম দচন্তো ের । দেন্তু তুদম এটো দচন্তো েরযত
পোরযবেো ক দেভোযব চুযলর অগ্রভোেটিযে এেশত
ভোযে দবভি েরো  োযব । কেশোগ্র শত ভোেসে ।
এবোর কসই এেশ ভোযের এে ভোেযে পুেরোয়
তোযে এেশত ভোযে দবভি ের । এটি কতোমোর
েমতোর বোইযর । এেযে েদর্তজ্ঞ তোর েদর্যতর
দহসোব-দেেোযশর মোযেযম বযলে ক , এেটি দবনু্দর
েেেও চিঘিে প্রস্থ থোেযত পোযরেো । এটি
হতোশোযেে মন্তবে । ক যহতু দতদে দবনু্দর চিঘিে,
প্রস্থ মোপ েরযত পোরযবে েো, কসযহতু দতদে এমেটি
বযলে । দেন্তু দবনু্দরও চিঘিে-প্রস্থ রযয়যে । “অযর্োর
অদর্য়োে মহযতো মদহয়োে । তোই দেেু কের্ীর
িোশিদেে রযয়যেে,  োাঁ রো ভেবোযের দবশোলতোয়
আশ্চ িোদিত হযয় পযেে, দেন্তু কসেোযে

েুদ্রোদতেুদ্র যীবও বতি মোে কসগুদল পরমোরু্ কথযেও
েুদ্র  ো আমোযির জ্ঞোযের পদরদযর বোইযর । কসই
েোরযে আমরো বযল থোদে দেরোেোর । ‘দেরোেোর’ অথি
এই ক আমরো তোর আেোর সম্পযেি যোরেো েরযত
পোদরেো । দেরোেোর মোযে এই েয় ক , তোর কেোে
আেোর কেই । তোর আেোর রযয়যে । তুদম কিে
ক মে তোরো বযল দবনু্দর কেোে চিঘিে প্রস্থ কেই ।
আত্মোর সবদেেু রযয়যে, চিঘিে এবং... ঐ দবনু্দটির
মযযেও মোথো, পো, কচতেো এবং সবদেেু রযয়যে ।
আর ক যহতু এই দহসোব-দেেোশ আমোযির দচন্তোযোরোর
বোইযর তোই আমরো হতোশোগ্রস্থ হযয় বদল “দেরোেোর,
দেরোেোর, দেরোেোর” েেেই দেরোেোর েয় । এর
আেোর রযয়যে । দেন্তু আমোযির ইদন্দ্রয়গুদল অপূেি
ক আমরো েেেই তো, দবচোর েরযত পোদরেো ।
বতি মোযে, দবজ্ঞোযের অগ্রেদত হযে এেটি মৃত
শরীযরর প িযবেযের মোযেযম । তুদম বযস পে...।
এেে আমরো কিেব আত্মোর দেভোযব এে শরীর
কথযে অপর এেটি শরীযর কিহোন্তর ঘযট । তুদম তো
কিেযত পোযবেো । কেেেো কতোমোর কচোাঁ যে কসই
দশেোেত ক োেেতো কেই । সুতরোং আমোযির সোমোেে
ইদন্দ্রয়গুদলযে আযেোদত্মে কচতেোয় পূর্ি েরযত হযব ।
 দি আমোযির সমগ্র আত্মোযে এেযত্র কিেোযত হয়
তোহযল তো হযেে ভেবোে স্বয়ং । দেন্তু আমরো
আত্মোর এেটি অংশও কিেযত পোইেো । আমরো
আমোযির ইদন্দ্রয়গুদল দেযয় েবি েদর । দেন্তু আমোযির
ইদন্দ্রয়গুদল সবই অপূর্ি ।
আমরো আমোযির কচোাঁ ে দিযয় কিেযত পোই । দেন্তু
আদম আমোর কচোাঁ যের পোতো কিেযত পোই েো । তুদম
কিে এই পোতোগুদল সবিিো আমোযির কচোাঁ যের সোযথ
 ুি, দেন্তু আমরো তো কিেযত পোইেো । সুতরোং
আমোযির ইদন্দ্রয়গুদলর েমতোর এেটি সীমো রযয়যে।

শ্রীেৃেেৃপা শ্রীমূবেত  এ.বস. ভবিকিদান্ত স্বামী

(পরবতী অংশ আেোমী সংেেোয়)
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 স্রষ্টার সাকে সৃবষ্টর সম্বন্ধঃ থহ ধনঞ্জয়!

আমার থেকে থশ্রষ্ঠ আর থেউ থনই । সূকে

থ মন মবণসমূহ োাঁ ো োকে, থেমনই সমস্ত

বিশ্বই আমাকে ওেঃকপ্রােভাকি অিস্থান

েকর ।

(শ্রীমদ্ভেিদ্গীো ৭.৭)

 ভেিান সিতদা গুণােীেঃ রাজা

থ মন আইন সৃবষ্ট েকর থদাষীকদর দণ্ড

থদন, বেন্তু বেবন বনকজ থসই আইকনর

অেীে । থেমনই জড়াপ্রেৃবের সি গুণ-

সত্ত্ব, েম, রজ, শ্রীেৃে থেকে উদু্ভে

হকয়কে, বেন্তু শ্রীেৃে েখনই এই সমস্ত

গুকণর দ্বারা প্রভাবিে হন না ।

(শ্রীমদ্ভেিদ্গীো ৭.১২)
 িদ্ধ জীকির িন্ধন মুবির উপায়ঃ থ 

মানুকষর হাে পা দবড় বদকয় িাাঁ ধা, থস

বনকজই বনকজকে মুি েরকে পাকরনা ।

মুিহকে হকল োকে এমন োরও

সাহা য বনকে হয় থ বনকজ মুি । োরণ

থ বনকজই িদ্ধ, থস োউকে মুি েরকে

পাকরনা োই ভেিান শ্রীেৃে অেিা োাঁ র

প্রবেবনবধ শ্রীগুরুকদিই থেিল জড় িন্ধন

থেকে িদ্ধজীিকে মুি েরকে পাকরন । (শ্রীমদ্ভেিদ্গীো ৭.১৪)
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 ভেিান েখনও মায়ািশ ননঃ

আমাকদর সীবমে দৃবষ্টর জনযই আমরা

মকন েবর থ , সূ ত , িন্দ্র আবদকে থমঘ

থেকে থেকল, বেন্তু প্রেৃেপকক্ষ সূ ত য িন্দ্র

ও নক্ষে েখনই আচ্ছাবদে হয় না ।

থেমনই মায়াও েখনই পরকমশ্বর

ভেিানকেআচ্ছাবদে েরকে পাকর না ।

 গ্রামযেোয় রুবিঃ বিষ্ঠাহারী শুের

েখনই দধ, বঘ, বিবনর তেরী বমঠাই

থখকে িায়না । থেমনই মূঢ় েমীরা

অবস্থর পাবেতি জেকের ইবন্দ্রয়

েৃবিদায়ে েোই থেিল শ্রিণ েকর,

বেন্তু থ শ্বাশে প্রাণশবি জড়

জেেকে পবরিালনা েকর থসই

অপ্রােৃে েো থশানািার বিনু্দমাে

সময় পায় না ।

 িেুিতণতঃ ব্রহ্মকণরা হকচ্ছন ভেিাকনর

মস্তে, ক্ষবেকয়রা হকচ্ছ োাঁ র িাহু, তিকশযরা

োাঁ র উদর, শুকেরা হকচ্ছ োাঁ র পদ এিং োরা

সেকলই এে এেটি বিকশষ েেত িয পালন

েরকেন ।

(শ্রীমদ্ভেিদ্গীো ৭.২৩)

েো! েো! েো!

(শ্রীমদ্ভেিদ্গীো ৭.১৫)

(শ্রীমদ্ভেিদ্গীো ৭.২৬)



আমাকদর সাকে  ুি োকুনঃ 
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– শ্রীল প্রভুপাদ বশক্ষা সংগ্রহ (থপইজ); bhagavata vicara (গ্রুপ)

– bhagavata vicara;            +918007208121
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থোবিকন্দর অঙ্গকজযাবেই বনবিতকশষ ব্রহ্ম 

আমাকদর োকে প্রশ্ন েরুন 

 সযপ্রভা প্রভিকো জেদণ্ডকোটি-

থোটিষবকশষিসুধাবদবিভূবেবভন্নম্ ।

েদব্রহ্ম বনষ্কলমনন্তমকশষভূেং

থোবিন্দমাবদপুরুষং েমহং ভজাবম॥

থোটি থোটি ব্রহ্মাকণ্ড থ ব্রকহ্মর বিভূবে ।

থসই ব্রহ্ম থোবিকন্দর হয় অঙ্গোবন্ত ॥

থসই থোবিন্দ ভবজআবম, থেকহাাঁ থমার পবে ।

োাঁ হার প্রসাকদ থমার হয় সৃবষ্টশবি ॥

অেন্ত কেোটি ব্রহ্মোযণ্ড অেন্ত বসুযোদি দবভূদত
কথযে  ো পৃথে, কসই অেণ্ড, অেন্ত ও
অযশষভূত ব্ররহ্ম  োাঁ র প্রভো, কসই আদিপুরুষ
কেোদবন্দযে আদম ভযেো েদর ।

(ব্রহ্মসংদহতো ৫.৪০) 

(ব্রহ্মো বলযলে-) ক দেদবিযশষ ব্রযহ্মর দবভূদত কেোটি কেোটি
ব্রহ্মোণ্ড যুযে পদরবেোপ্ত, কসই ব্রহ্ম হযেে কেোদবযন্দর
অঙ্গেোদন্ত । আদম (ব্রহ্মো) কেোদবযন্দর ভযেো েদর । দতদে
আমোর পদত । তোাঁ র েৃপোযতই আদম ব্রহ্মোণ্ড সৃদষ্ট েরোর শদি
লোভ েযরদে ।

চচৈঃ চৈঃ আদি ২.১৫-১৬


