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 েকণেশিয় সবকিকয় সশিয় – এমনদি গভীর দনদ্রায়ও তা সদিয় থাকি । দনদদ্রত অবস্থায় কিবল এর
দ্বারাই শত্রুর আিমণ কথকি রক্ষা পাওয়া যায় ।

 ভবকরযকের প্রধযন লক্ষণ –

 কশাি - সববিা কশািগ্রস্থ
 কমাহ - দনরন্তর মায়া-মরীদচিার কপছকন ধাদবত হকে
 ভয় - সববিাই িদিত শত্রুর ভকয় ভীত

 ভবকরযে শনরযমকয়র পন্থয –

(যস্যং বব 

শ্রূয়মযণযয়যং)

শ্রীমদ্ভযেবকতর বযণী 

শ্রবণ 

(েৃকে পরমপুরুকে

ভশিরুৎপদ্কত) 

ভেবযকনর প্রশত আসশি 

(থেযেকমযহভয়যপহয)

তৎক্ষণযৎ ভবকরযে 

শনরযময় 

 িৃষ্ণ িথা – িৃষ্ণ কিান পাথবিয কনই
 িৃষ্ণ িথা শ্রবণ – সরাসদর িৃষ্ণসঙ্গ কিান পাথবিয কনই
 যথাথব শাদন্ত লাভ অসম্ভব যতক্ষণ না িৃকষ্ণর সাকথ হাদরকয় যাওয়া সম্পিব পুনৈঃপ্রদতষ্ঠা িরদছ ।
 শ্রীিৃকষ্ণর ভগবত্তা শত-সহস্র শাস্ত্রীয় প্রমাণ ও শত-সহস্র ভকের বযদেগত অদভজ্ঞতাপ্রসূত প্রমাণ

(শ্রীমদ্ভাগবত ১.৭.৭ তাৎপযব)



শসদ্ধযন্ত বশলয়য শিকে নয ের অলস । ইহয হইকত েৃকে লযকে সুদৃঢ় মযনস ॥ চচৈঃ চৈঃ আদি ২.১১৭

আত্মারাম
 মুনয়ৈঃ
 দনগ্রবন্থ
 অদপ
 উরুিম

 কুববদন্ত
 অহহতুিীম 
 ভদেম 
 ইত্থমূ্ভতগুণ
 হদরৈঃ

 শ্রীহচতনয মহাপ্রভু সনাতন-দশক্ষায় এই কলািটির দবষি দবকলষণ িকরন ।
 দতদন এই কলাকি ১১টি তত্ত্ব উকেখ িকরন –

 শ্রীিৃকষ্ণর গুণ অনন্ত, তাই 
একিিজন একিিটি গুকণর প্রদত 
আিৃষ্ট হকত পাকরন । 

 ‘হদর’ – দুটি মুখয অথব –
 সবব অমঙ্গল হরণ িকরন,
 কপ্রম িান িকর মন হরণ 

িকরন ।

ব্শিত্ব
শেভযকব শ্রীেৃকের প্রশত 

আেৃষ্ট হকয়শিকলন
িযরকুমযর শ্রীিৃকষ্ণর চরকণ অদপবত ফুল, তুলসী এবং 

চন্দকনর কসৌরভ

শুেকদব থেযস্বযমী ভগবাকনর লীলা
ব্রজকেযশপেযরয শ্রীিৃকষ্ণর রূপ
রুশিণী থদবী শ্রীিৃকষ্ণর মদহমা শ্রবণ
লক্ষ্মীকদবী শ্রীিৃকষ্ণর বংশী-গীত

বয়স্কয মশহলয বাৎসলয রস
পুরুকেরয িাসয ও সখয রস

(শ্রীমদ্ভাগবত ১.৭.১০ তাৎপযব)
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ভেবদ্গীতয ২.১৩,

শনউ ইয়েে , 

মযিে  ১১, ১৯৬৬

এবং তাই আমাকির শুধুমাত্র ইদিয়গুদলর উপকরই
দনভব রশীল হওয়া উদচত নয় । প্রতযক্ষ; একি বলা হয়
প্রতযক্ষ অনুমান । দতন ধরকনর প্রমাণ রকয়কছ
প্রতযক্ষ, অনুমান এবং ঐদতহয । প্রতযক্ষ অথবাৎ যা
আমরা ইদিয় দ্বারা উপলদি িরকত পাদর । এবং
অনুমান অথবাৎ কয দিছুর সম্পকিব ধারনা িরকত
পাদর। এটি এরিম হকত পাকর । এবং আর এিটি
প্রমাণ আকছ ঐদতহয প্রমাণ । এর অথব হকে প্রামাণয
বযদের স্বীিৃত প্রমাণ । সুতরাং এই দতনটি প্রমাকণর
মকধয, ঐদতহয প্রমানটি হল, ঠিি কযমন আমরা
ভগবতগীতার দনকিব শ গ্রহণ িকর থাদি ।
ভগবিগীতার শব্দ, শব্দ ধ্বদনটি হকে সববকশ্রষ্ট
বযদেকের, শ্রীিৃকষ্ণর, এই প্রমাণ আমাকির
সমূ্পণবরূকপ গ্রহণকযাগয । এটিই সঠিি । এটিই হকে
জ্ঞান লাকভর সঠিি পন্থা । যদি আমরা সববত্র প্রতযক্ষ
প্রমাকণর কখাোঁ জ িদর কসটি িখনই সম্ভব নয় । কিননা
আমাকির ইদিয়গুদল অপূণব । তাই আমরা কিান
দিছুই সঠিিভাকব গ্রহণ িরকত পাদর না । দিছু
কক্ষকত্র আমরা প্রতযক্ষ প্রমাণ কপকয় থাদি দিন্তু
িখনই সববকক্ষকত্র নয় । দবকশষ িকর আধযাদত্মি
বযাপাকরকতা একিবাকরই নয় । কিননা এটি আমাকির
জ্ঞাকনর পদরদধর বাইকর ।
সুতরাং প্রতযক্ষ প্রমান সঠিি নয় এবং অনুমান হকে
িিনামাত্র । কযমন আমরা বকল থাদি “এটা এরিম
হকত পাকর, কসটা ও রিম হকত পাকর । এই
ধারণাগুদলও সঠিি নয় । কিননা আমাকির
দচন্তাশদের এিটি সীমা রকয়কছ ... আমাকির ।

ইদিয়গুদলরও সীমা রকয়কছ । সুতরাং আমাকির

দচন্তাশদে, আমাকির মন হকে এিটি ইদিয় । িশটি

ইদিয় ছাড়া মন হকে আমাকির এিািশতম ইদিয়।

আমাকির পাোঁ চটি িকমবদিয় এবং পাোঁ চটি জ্ঞাকনদিয়

রকয়কছ এবং মন হকে একির সিকলর িতব া ।

সুতরাং তুদম কিখকব কযকহতু এটি ইদিয় কসকহতু

এটি অপূণব । তাই আমাকির মানদসি জিনা-িিনা

িখনই সঠিি দসদ্ধান্ত গ্রহকণ সক্ষম নয় । আর যারা

এই সমস্ত িিনা িকর তারা এিটি দনদিব ষ্ট মাত্রা পযবন্ত

উন্নদত িরকত পাকর দিন্তু তারা িখনই পূণবকি

বুঝকত পাকর না । এটি কিবল জিনা-িিনার

মাধযকমই সম্ভব নয়, এটি প্রতযক্ষ প্রমাণ দ্বারাও সম্ভব

নয় । এর এিমাত্র প্রমাণ হকে প্রামাণয বযদে । ঠিি

কযমন গতিাল আদম কতামাকির এিটি উিাহরণ

দিকয়দছলাম । কযমন এিটি দশশু যদি তার মাকি

দজজ্ঞাসা িকর, “আমার দপতা কি?” এবং মা বকলন

“এই হকেন কতামার দপতা ।” দিন্তু এখন যদি

দশশুটি বকল কয, “আদম তা দবশ্বাস িদর না ।” এখাকন

এই দশশুটির িাকছ এর কথকি আর কিান উত্তম

উত্তর হকত পাকর না । মাকয়র উদেটি ছাড়া তার

দপতার সন্ধান িরার কিান দবিি রাস্তা তার কনই ।

একক্ষকত্র দশশুটি কিান জিনা-িিনা িরকত পাকর

না—“ওহ, ইদন আমার দপতা হকত পাকরন, না না

উদন আমার দপতা হকত পাকরন ...” এটি িখনই

সম্ভব ন য়। কিবলমাত্র মাকয়র উদেটিই এখাকন

সঠিি প্রমাণ স্বরূপ । ঠিি এিইভাকব শ্রুদত,

কবিগুদল হকে আমাকির আধযাদত্মি জ্ঞাকনর মাতা ।

সুতরাং আধযাদত্মি জ্ঞান কপকত হকল আমাকির

প্রামাণয বযদের শরনাপন্ন হকত হকব । আর এখাকন

শ্রীেৃেেৃপয শ্রীমূশতে  এ.শস. ভশিকবদযন্ত স্বযমী

(গত সংখযার পর)
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প্রামাণয বযদেটি হল ভগবদ্গীতা । এটিই গ্রহণকযাগয । এটিকি িখনই এিটি দহনু্দ শাস্ত্র বকল দবকবচনা িরা
উদচত নয় । এটি সমগ্র মানব জাদতর জনয । এখাকন িারণ রকয়কছ । এখাকন দবজ্ঞান রকয়কছ । এখাকন িশবণ
রকয়কছ । এটি কিান মতবাি নয় । তাই এটি সহজভাকব কনওয়া উদচত । শুধু তাই নয়, এটি সমস্ত
কিশগুদলকত গৃহীত হকয়কছ । শুধুমাত্র কতামাকির কিকশই নয়, অনয অকনি কিকশই ভগবদ্গীতা এিটি
দনভব রকযাগয শাস্ত্র দহসাকব গৃহীত হকয়কছ । আর এটিই হকে সঠিি প্রণালী । কতামাকির জানা উদচত, ঠিি
কযভাকব ভগবদ্গীতাকতই বযাখযা িরা হকয়কছ— কিদহকনাঽদিন্ যথা কিকহ কিৌমারং কযৌবনং জরা / তথা
কিহান্তরপ্রাদিধীরস্তত্র ন মুহযদত ।। আত্মা আমাকির কিকহর মকধয অবদস্থত এবং কিহটির সববিা পদরতব ন হকয়
চকলকছ । এবং পদরবতব কনর কশষ পযবায়টি হল মৃতুয । মৃতুয বকল দিছু কনই, মৃতুয হল এই জড় শরীরটির
চূড়ান্ত পদরণদত । আমাকির এই মৃতুযর অবস্থাটি কিবলমাত্র সাত মাকসর জনয । যখনই আত্মা এই কিহটি
তযাগ িকর তৎক্ষনাৎ কস পুনরায় এিটি মাতৃগকভব প্রকবশ িকর, তার পূবব িমব অনুসাকর । আদম এিটি প্রাণীর
গকভব প্রকবশ িরকত পাদর, আদম এিটি কুকুকরর গকভব প্রকবশ িরকত পাদর ... এগুদল সবই আমাকির পূবব
িকমবর ফলস্বরূপ প্রাি হয় । তুদম কিখ ... সববত্র দপতার উপদস্থদত রকয়কছ । এখাকন কযমন এিটি কুকুর দপতা
রকয়কছ, কতমদন রাজা দপতাও রকয়কছন আবার কিবতারূপী দপতাও উপদস্থত রকয়কছন । আমরা দি ধরকনর
দপতা পাব তা দনভব র িকর আমাকির পূবব িকমবর উপর । সুতরাং আমাকির প্রামাদণি ও দনভব রকযাগয ধমবগ্রন্থ
কযমন ভগবদ্গীতা এবং শ্রীমদ্ভাগবত সমূ্পণবরূকপ গ্রহণ িরা উদচত । তার পকরই আমরা সমস্ত দিছু
কবাধগময িরকত পারব । এখাকন সাম্প্রিাদয়িতার কিান প্রশ্নই ওকে না । এখাকন আমাকির ধমব, কতামাকির
ধমব বকল কিান প্রশ্নই থািকত পাকর না । আমাকির সন্ধান িরকত হকব প্রিৃত জ্ঞাকনর ।

শ্রীেৃেেৃপয শ্রীমূশতে  এ.শস. ভশিকবদযন্ত স্বযমী

(সমাি)
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 েৃেস্মরণ – শুুঁকয়য থপযেয প্রশতশনয়ত

প্রজযপশতর েেয শিন্তয েরযর েকল প্রজযপশতকত

রূপযন্তশরত হয় । থসই রেম, আমরযও যশদ

সবেক্ষণ ভেবযন শ্রীেৃকের শিন্তয েশর, তকব

আমরযও শনাঃসকেকহ এই জীবকনর থেকে

ভেবযন শ্রীেৃকের মকতয শিন্ময় থদহ প্রযপ্ত হব ।

(শ্রীমদ্ভেবদ্গীতয ৮.৮) 

 ভেবযনই সবশেিুর আশ্রয় – রযজয

থযমন তযুঁ র প্রসযেকনর অধীশ্বর বয প্রেযসন তযুঁ র

এেটি েশির প্রেযে, শবশবধ প্রসযেশনে শবভযে

তযুঁ র শবশভন্ন েশি এবং প্রশতটি শবভযে তযুঁ র

ক্ষমতযর উপর আশশ্রত । শেন্তু তবুও শতশন স্বয়ং

প্রশতটি শবভযকে ব্শিেতভযকব বতে মযন েযকে নয ।

থতমনই, যয শেিু আমরয থদশখ এবং জড় জেকত

ও শিন্ময় জেকত যত সৃশষ্ট আকি, সব শেিুই পরম

পুরুকেযেম ভেবযকনর েশিকে আশ্রয় েকর

বতে মযন ।

(শ্রীমদ্ভেবদ্গীতয ৯.৪)
 ভেবযন উদযসীন – ন্যয়যধীকের আজ্ঞযয় েত

ঘটনয ঘকট - েযরও প্রযণদণ্ড হয়, েযরও েযরযবযস,

থেউ আবযর অসীম সম্পশে লযভ েকর, শেন্তু শতশন

শনরকপক্ষভযকব উদযসীন েযকেন । ঠিে থসই রেমই জড়

জেকতর প্রশতটি ব্যপযকরই ভেবযকনর হযত েযকে তবুও

শতশন সব শেিুর থেকেই শনত্ উদযসীন ।

(শ্রীমদ্ভেবদ্গীতয ৯.৯)
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 থদকবযপযসনয – েযসে ও সঞ্চযলকেরয রযকের প্রশতশনশধরূকপ

শনকয়যশজত েযকেন এবং তযকদর উৎকেযি থদওয়য অববধ । থসটিই এখযকন

অশবশধপূবেেম্ বলয হকয়কি । পক্ষযন্তকর, শ্রীেৃে অনযবে্ে থদকবযপযসনয

েখনও অনুকমযদন েকরন নয ।

 জড় জেৎ ও ভেবযকনর মকধ্ সম্পেে – েযরও সযমকন যখন এেটি

সুবযশসত েুল েযকে, তখন থসই েুকলর থসৌরভ এবং তযর ঘ্রযকণশিকয়র

সংকযযে ঘকট; শেন্তু প্রেৃতপকক্ষ ঘ্রযকণশিয় এবং থসই েুলটি পরস্পর

থেকে পৃেে । জড় জেৎ ও ভেবযকনর মকধ্ এই রেকমরই সম্পেে

রকয়কি ।

(শ্রীমদ্ভেবদ্গীতয ৯.১০)

 জন্ম মৃতু্র িি – থয রেম থলযকে

নযেরকদযলযয় বকস েখকনয উপর শদকে

েখকনয শনকির শদকে পযে থখকত েযকে

থতমনই এই জেকত জীব জন্ম মৃতু্র

িকি আবশতে ত হকত েযকে ।
(শ্রীমদ্ভেবদ্গীতয ৯.২১)

(শ্রীমদ্ভেবদ্গীতয ৯.২৩)
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মহযপ্রভুর দয়য
শ্রীবিতন্ দয়যর জন্ শবনম্র শনকবদন

সত্ এে বযত েকহযুঁ , শুন, দয়যময় ।

থময-শবনু দয়যর পযত্র জেকত নয হয় ॥

থমযকর দয়য েশর’ ের স্বদয়য সেল ।

অশখল ব্রহ্মযণ্ড থদখুে থতযমযর দয়য-বল ॥

কহ িয়াময়! এিটি সতয িথা আমরা বলদছ, িয়া িকর
তুদম তা শ্রবণ ির। আমরা ছাড়া এই জগকত আর িয়ার
পাত্র কিউ কনই । আমরা সব চাইকত অধৈঃপদতত; তাই
আমাকির িয়া িকর তুদম কতামার িয়া সফল ির । সমস্ত
ব্রহ্মাণ্ড কতামার িয়ার বল িশবন িরুি ।
[রামকিলীকত মহাপ্রভুর সাকথ রূপ-সনাতকনর প্রথম
সাক্ষাৎ] চচৈঃ চৈঃ মধয ১.২০১-২০২

মহযনদীর ন্যয় সমগ্র শবশ্বকে প্লযবনেযরী 

থেৌরেৃপয

েৃপযসুধয-সশরদ যস্ শবশ্বমযপ্লযবয়ন্ত্শপ ।

নীিবেব সদয ভযশত তং বিতন্প্রভুং ভকজ ॥

যাোঁ র অমৃতময় িরুণা এি মহানিীর মকতা সমগ্র দবশ্বকি
প্লাদবত িকরকছ এবং নিীর মকতা দনম্নগামী হকয় যাোঁ র
িরুণা িদরদ্র ও অধৈঃপদততকির প্রদত দবকশষভাকব
প্রসাদরত হকয়কছ, আদম কসই শ্রীহচতনয মহাপ্রভুকি
ভজনা িদর । চচৈঃ চৈঃ আদি ১৬.১

দযতয-শেকরযমশণ

আপকন েশর’ আস্বযদকন,  শেখযইল ভিেকণ,

থপ্রমশিন্তযমশণর প্রভু ধনী ।

নযশহ জযকন স্থযনযস্থযন,  যযকর তযকর বেল দযন,

মহযপ্রভু – দযতয-শেকরযমশণ ॥

স্বয়ং কসই ভগবৎ-কপ্রম আস্বািন িকর, শ্রীহচতনয
মহাপ্রভু তাোঁ র ভেকির কসই পন্থা দশক্ষািান িরকলন ।
শ্রীহচতনয মহাপ্রভু হকেন ভগবৎ-কপ্রমরূপ দচন্তামদণ-
ধকন ধনী মহাবিানয অবতার । কযাগযতা-অকযাগযতা
দবচার না িকর শ্রীহচতনয মহাপ্রভু যাকি তাকি কসই
সম্পি িান িকরকছন। তাই দতদন হকেন িাতা-
দশকরামদণ । চচৈঃ চৈঃ মধয ২.৮১

শ্রীবিতন্ দয়যর ববশেষ্ট্ 

থহকলযদু্ধশনত-থখদয়য শবেদয়য থপ্রযন্মীলদযকমযদয়য

েযম্চ্ছযস্ত্রশববযদয়য রসদয়য শিেযশপেকতযন্মযদয়য  

েশ্বদ্ভশিশবকনযদয়য স-মদয়য মযধুযেমযে যদয়য

শ্রীবিতন্ দযয়যশনকধ তব দয়য ভূয়যদমকেযদয়য   

“কহ িয়ার সমুদ্র, শ্রীহচতনয মহাপ্রভু! যা সমস্ত জড় অনুতাপ
কহলায় দূর িকর, যার প্রভাকব পরমানন্দ প্রিাদশত হয়,
উিকয় সমস্ত শাস্ত্র-দববাি কশষ হয়, যা রকসাবষবণ দ্বারা
উন্মত্ততা দবধান িকর, যা ভগবদ্ভদে উদ্দীি িকর, মাধুযব-
মযবািার দ্বারা আপনার কসই পরম মঙ্গলময় িয়া আমার প্রদত
উদিত কহাি ।”
[পুরীধাকম আগমনাকন্ত শ্রীমন্মহাপ্রভুর চরকণ শরণাগদত িকর
স্বরূপ িাকমািকরর উদে] চচৈঃ চৈঃ মধয ১০.১১৯

অভূতপূবে দযন 

শিরযদদেং শনজ-গুপ্তশবেং

স্বকপ্রম-নযমযমৃতমতু্দযরাঃ  

আপযমরং থযয শবততযর থেৌরাঃ

েৃকেয জকনভ্স্তমহং প্রপকদ্   

তাোঁ র কপ্রম-নাম অমৃত-রূপ গুি দবত্ত, যা এর আকগ
আর িাউকি কিওয়া হয়দন, তাই অদত উিার স্বভাব
কয কগৌরসুন্দর সবচাইকত দনম্নস্তকরর মানুষকির পযবন্ত
দবতরণ িকরদছকলন, তাোঁ কি আদম আমার সশ্রদ্ধ প্রণদত
দনকবিন িদর । চচৈঃ চৈঃ মধয ২৩.১


