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এটি থেবল েযাঁর ভকের প্রশে পক্ষপযশেকেরই প্রেযি
থরযকধর পযত্র েযাঁর আশিবচ যদপু ষ্ট হন ।
জড়য প্রেৃশের শেনটি গুকের দ্বযরয প্রযভযশবে হকয় প্রেযি হয় নয

(শ্রীমদ্ভাগবত ১.৭.৩৪ তাৎপর্য)

ভেবযকনর থরযধ

শেশন সবচ অবস্থযকেই অপ্রযেৃে

েযাঁর থরযধ ও আনন্দ উভয়ই সমযন

 ব্রহ্মবন্ধু – ব্রাহ্মণকুলে জন্ম হওয়া সলেও র্দি ব্রাহ্মলণাদচত গুণাবেী না থালে তলব তালে ব্রহ্মবন্ধু বো
হয় ।
 ব্রযহ্মে শেভযকব হওয়য যযয় ? – জন্ম অনু সালে কেউ ব্রাহ্মণ হয় না, গুণ অনু সালে হয় । এমনদে
ব্রাহ্মলণতে কুলোদ্ভূত বযদিও র্দি ব্রাহ্মলণাদচত গুণাবেী প্রোশ েলে, তলব তালে ব্রাহ্মণ বলে স্বীোে
েেলত হলব ।
 দৃষ্টযন্ত – হাইলোলটযে দবচােপদতে পু ত্র কর্মন দবচােপদত নয়, তলব তালে দবচােপদতে আত্মীয় বা পু ত্র
বলে সলবাধন েো কর্লত পালে । উপর্ু ি কর্াগযতা অনু সালেই দবচােপদতে পি োভ েো কর্লত পালে ।
(শ্রীমদ্ভাগবত ১.৭.৩৫ তাৎপর্য)
শসদ্ধযন্ত বশলয়য শর্কে নয ের অলস । ইহয হইকে েৃকে লযকে সু দৃঢ় মযনস ॥ চচৈঃ চৈঃ আদি ২.১১৭

 ধমচ শে ? – ভগবান েততযে সত ষ্ট সমস্ত দবদধ-দনয়ম । এটি জীলবে দ্বাো সত ষ্ট নয় ।
 সদ্ধমচ শে ? – ভগবালনে দনলিয শ পােন েো ।
 ভেবযকনর শনকদচি থেযেযয় পযব ? – শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় তা স্পষ্টভালব দবল াদিত হলয়লে ।
 মু শে শে ? – জাগদতে জীবলনে ধােনা তযাগ েলে দচন্ময়স্বরূলপ পু নৈঃপ্রদতদিত হওয়া ।
 মযনব জীবকনর উকেি্ – এই দচন্ময় মু দি োলভে জনয কর্াগযতা অজযন েো ।
 জীকবর দুভচযে্ – মায়াে কমাহময়ী প্রভালব তাো ক্ষণস্থায়ী এই জীবনলে শাশ্বত অদস্তত্ব বলে
বেণ েলে । এবং তাে ফলে তথােদথত কিশ, গত হ, ভূদম, সন্তান-সন্তদত, পত্নী, সমাজ,
সম্পদি ইতযাদিে কমালহ আচ্ছন্ন হলয় পলে ।
 এ থেকে পশরত্রযকের উপযয় শে ? – দিবযজ্ঞালনে অনু শীেন ।
 শদব্জ্ঞযন লযকভর উপযয় শে ? – ভগবদ্ভলিে সঙ্গ প্রভাব । (শ্রীমদ্ভাগবত ১.৮.৪ তাৎপর্য)
েদের্ু লগে আদবভয ালবে পূ লবয কগৌেবময় দিনগুদেলত সমালজ ব্রাহ্মণ, গাভী, স্ত্রী, দশশু এবং বত দ্ধলিে
র্থার্থভালব েক্ষা েো হত –

রশক্ষে

ফল

ব্রযহ্মে

বণয এবং আশ্রম বযবস্থা (আধযাদত্মে জীবন োলভে সবচাইলত দবজ্ঞানসম্মত
সংস্কতদত) েদক্ষত হয় ।
অলেৌদেে খািয দুধ পাওয়া র্ায় । এটি মনু িয জীবলনে উচ্চতে উলেশযসমূ হ
অবগত হবাে জনয মদস্তলেে সূ ক্ষ্ম কোিসমূ হ সংেক্ষণ েলে ।
সমালজে পদবত্রতা সংেদক্ষত হয় । র্াে ফলে সমালজ শাদন্ত, সমত দদ্ধ, এবং
জীবলনে উন্নদত সাধলনে জনয সু সন্তান োভ হয় ।
জে জগলতে বন্ধন কথলে বন্ধন কথলে মু ি হবাে জনয মনু িয জীবনলে
র্থার্থভালব প্রস্তুত েোে কক্ষলত্র সবযলশ্রি সু লর্াগ প্রিান েো হয় ।
তালিে মত তুযে পে কশ্রিতে জীবন োলভে র্থার্থ সু লর্াগ কিওয়া হয় ।

েযভী
স্ত্রী
শিশু
বৃ দ্ধ

 এই পূ ণত
য ে দৃদষ্টভদঙ্গ মানব জীবনলে সাথযে েোে দভদিলত প্রদতদিত ।
 উপলোি দনেীহ বযদিলিে হতযা েো সবযলতাভালব দনদিদ্ধ, এমনদে তাাঁলিে র্দি অপমানও
েো হয়, তাহলেও মানু লিে আয়ুক্ষয় হয় ।
 উিাহেণ – করৌপিীলে অপমান েোে দুৈঃশাসলনে অোে মত তুয ।

(শ্রীমদ্ভাগবত ১.৮.৫ তাৎপর্য)

শসদ্ধযন্ত বশলয়য শর্কে নয ের অলস । ইহয হইকে েৃকে লযকে সু দৃঢ় মযনস ॥ চচৈঃ চৈঃ আদি ২.১১৭

শ্রীেৃেেৃপয শ্রীমূ শেচ এ.শস. ভশেকবদযন্ত স্বযমী

অপূ েচ জেকে পূ েচ জ্ঞযকনর সন্ধযন
েতষ্ণেতপাশ্রীমূ দতয শ্রীে অভয়চেণােদবন্দ ভদিলবিান্ত স্বামী প্রভুপাি এবং ইউদনভাদসযটি অফ েযাদেলফাদনযয়াে অধযাপে ডৈঃ কেগদে কবনলফাডযএে মলধয এই েলথাপেথনটি হলয়দেে েস এলেলেলসে েতষ্ণ মদন্দলে, ১৯৭৩ সালে ।

ডাঃ থবনকফযডচাঃ সম্ভবত আপদন পাশ্চাতয ধমযতলে র্ালে মলন্দে সমসযা বো হয় (‘The Problem of evil’), কস সবলন্ধ
অবগত আলেন । এই জগলত মন্দ েলয়লে কেন ?
শ্রীল প্রভুপযদাঃ মন্দ বেলত কবাঝায় ভােে অনু পদস্থদত, ঠিে কর্মন অন্ধোে হলচ্ছ সূ র্যালোলেে অনু পদস্থদত । র্দি আপদন
দনলজলে সবযিা আলোলেে মলধয োলখন, তাহলে অন্ধোলেে প্রশ্ন কোথায় ? ভগবান হলচ্ছন পূ ণয মঙ্গেময় (All-Good)।
কস জনয আপদন র্দি সবযক্ষণ দনলজলে ভগবৎ কচতনায় দনমগ্ন োলখন, তাহলে মলন্দে কোন প্রশ্ন কনই ।
ডাঃ থবনকফযডচাঃ দেন্তু এজগলত কেন এত মন্দ কোলেে সত দষ্ট হলয়লে ?
শ্রীল প্রভুপযদাঃ কেন এ োলে পু দেশ দবভালগে সত দষ্ট হলয়লে ? োেণ তাে প্রলয়াজন েলয়লে । ঠিে কসেেম, দেেু জীবসিা
এই জেজগতটি কভাগ েেলত চায়; কসজনয ভগবান এটি সত দষ্ট েলেলেন । ভগবান হলচ্ছন ঠিে কসইেেম এেজন দপতাে
মলতা দর্দন তাে দুষ্ট কেলে-কমলয়লিে কখোে জনয এেটি পত থে লেে বযবস্থা েলেন । তা না হলে, দুষ্ট কেলেলমলয়গুলো
সবসময় তালে দবেি েেলব ।
ডাঃ থবনকফযডচাঃ তাহলে এই জগৎটা দে ঠিে এেটি োোগালেে মলতা ?
শ্রীল প্রভুপযদাঃ হযাাঁ, এটি এেটি োোগাে, কসজনয এখালন দুিয শা কভাগ েলয়লে । োোগালে আপদন স্বাচেন্দয প্রতযাশা
েেলত পালেন না, োেণ দুৈঃখ কভাগ র্দি না থালে তাহলে েলয়দিো কোন দশক্ষা োভ েেলত পালে না । কসটা ভগবদ্
গীতায় বো হলয়লেৈঃ দুৈঃখােয়ম্ অশাশ্বতম্ । দুখােয়ম্ মালন হলচ্ছ “দুৈঃখলভালগে স্থান” অশাশ্বতম্ েথাটিে অথয হলচ্ছ
ক্ষণস্থায়ী । আপদন কোন আপস েেলত পালেন না কর্, ঠিে আলে; আদম দুিয শা কভাগ েেদে, দেন্তু আদম তা োহয েদে
না—“আদম এখালনই থােলবা ।” না, আপদন এখালন থােলত পালেন না; আপনালে পিা াত েলে কবে েলে কিওয়া হলব ।
এখন আপদন ভাবলেন কর্, আপদন এেজন আলমদেোন । আপদন এেজন দবজ্ঞানী, আপদন সু খী আপদন খু ব ভাে কবতন
পালচ্ছন । কসসব ঠিে আলে; দেন্তু আপদন এই পলি থােলত পালেন না । কসই দিনটি আসলবই র্খন আপনালে পিা ালত
বদহেতত েো হলব । আপদন আলিৌ জালনন না আপদন পেবতীলত কেমন জীবন োভ েেলবন—আলমদেোন বা এেজন
দবজ্ঞানী হলবন, নাদে এেটি কুকুে, বা এেটি দবোে দেংবা এেটি কিবতা হলবন । আপদন কসটা জালনন না ।
ডাঃ থবনকফযডচাঃ আদম মলন েদে কর্ সম্ভবত আদম কোন দেেু ই হব না ।
শ্রীল প্রভুপযদাঃ না, কসটি আলেে ধেলনে অজ্ঞতা । েতষ্ণ ভগবদ্ গীতায় বযাখযা েলেলেন (২/১৩) কিদহলনাঽদিন্ র্থা
কিলহ কেৌমােং কর্ৌবনং জো, তথা কিহান্তে প্রাদতৈঃ—প্রথলম আপদন এেটি বােলেে কিলহ দেলেন, তােপে এেটি র্ু বে
কিলহ, এবং ভদবিযলত আপদন এেটি বত লদ্ধে শেীলে থােলবন...
ডাঃ থবনকফযডচাঃ দেন্তু বত দ্ধ শেীলেে পে আদম হয়লতা আে দেেু ই হলবা না ।
শ্রীল প্রভুপযদাঃ না, তা নয় । তথা কিহান্তে প্রাদতৈঃ—মত তুযে পে আপদন আলেেটি কিলহ কিহান্তদেত হলবন । সু তোং
আপদন বেলত পালেন না কর্, “আদম কোন দেেু ই হলত র্াদচ্ছ না ।” অবশয আপদন খু দশমত র্া দেেু বেলত পালেন । দেন্তু
দনয়মগুদে আপনাে মনগো ধােণা কথলে দভন্ন । আপদন দনয়মটি জানলত পালেন অথবা নাও জানলত পালেন । তালত দেেু
আলস র্ায় না; দনয়ম ঠিেই োর্যেেী হলব । কর্মন, র্দি আপদন মলন েলেন, “আদম আগুন স্পশয েেব—এটা আমালে
কপাোলব না” কসটা আলিৌ ঠিে নয় । আগুন—আগুন আপনালে িগ্ধ েেলব । ঠিে কতমদন আপদন ভাবলত পালেন মত তুযে
পে আে দেেু ই কনই, দেন্তু বাস্তলব কসটা সদতয নয় ।
ডাঃ থবনকফযডচাঃ কেন আমাে মত এেজন বযদি—এমন কেউ দর্দন এই জগৎটিলে র্ু দিপূ ণযভালব উপেদি েোে কচষ্টা

শসদ্ধযন্ত বশলয়য শর্কে নয ের অলস । ইহয হইকে েৃকে লযকে সু দৃঢ় মযনস ॥ চচৈঃ চৈঃ আদি ২.১১৭

শ্রীেৃেেৃপয শ্রীমূ শেচ এ.শস. ভশেকবদযন্ত স্বযমী

েেলেন দতদন কেন তাে কোন উপায় খুাঁ লজ পান না ?
শ্রীল প্রভুপযদাঃ আপদন র্ু দিপূ ণযভালব সব দেেু জানলত আেহী । দেন্তু আপদন উপর্ু ি দশক্ষলেে োলে র্ালচ্ছ না ।
ডাঃ থবনকফযডচাঃ দেন্তু আদম অনু ভব েদে কর্ এই জগৎটি পর্যলবক্ষণ ও দবলেিণ েলে আদম জ্ঞান অজযন েেলত পাদে, কসই
জ্ঞালনে র্থাথযতা দবচাে েোে এেটি উপায় আলে । আপদন অনু মান (Hypothesis) গঠন েরুন, তা পেীক্ষা েরুন, আপদন
তাে সতযতা র্াচাই েরুন, আে কিখু ন কসই ধােণাগুদে বযবহাদেে জগলত প্রলয়াগ েেলত পালেন দেনা ।
শ্রীল প্রভুপযদাঃ কসটি আলেে ধেলনে অজ্ঞতা, কেননা আপদন জালনন কর্ আপদন অপূ ণ,য কিািত্রুটির্ু ি ।
ডাঃ থবনকফযডচাঃ ওহ্, আদম জাদন কর্ আদম পূ ণয ত্রুটিমু ি নই ।
শ্রীল প্রভুপযদাঃ তাহলে ‘এই উপালয় দেংবা ঐভালব’ আপদন কর্ জগলতে পর্যালোচনা েেলত চাইলেন, তাে মূ েয দে ?
র্দি আপদন ত্রুটির্ু ি হন, আপনাে পর্যলবক্ষলণে ফেও হলব ত্রুটিপূ ণয ।
ডাঃ থবনকফযডচাঃ কসটা সদতয েথা ।
শ্রীল প্রভুপযদাঃ তাহলে কেন আপদন অর্থা সময় অপচয় েেলেন ?
ডাঃ থবনকফযডচাঃ দেন্তু জ্ঞান োলভে আে অনয কোন উপায় আলে বলে কতা মলন হলচ্ছ না ।
শ্রীল প্রভুপযদাঃ এমনদে জাগদতে জ্ঞান কপলত হলেও আপনালে দবশ্বদবিযােলয় কর্লত হয়, এেজন প্রলফসালেে োে
কথলে উপলিশ দনলত হয় । ঠিে কসই েেম র্খন আপদন পােমাদথযে জ্ঞান—পূ ণয জ্ঞান োভ েেলত আেহী হন—আপনালে
এেজন আিশয দশক্ষলেে োলে কর্লত হলব । তাহলে আপদন পূ ণয জ্ঞান োভ েেলত পােলবন ।
ডাঃ থবনকফযডচাঃ দেন্তু কোন দশক্ষে ত্রুটিহীন, আিশয দেনা কসটা দেভালব জানা র্ালব ?
শ্রীল প্রভুপযদাঃ এটা েঠিন দেেু নয় আিশয আচার্য হলচ্ছন দতদন দর্দন আলেেজন আিশয আচালর্যে দনেট কথলে দশক্ষাোভ
েলেলেন ।
ডাঃ থবনকফযডচাঃ সমসযাটি কেবে আলেে ধাপ জটিে হলো ।
শ্রীল প্রভুপযদাঃ না, কেননা এেজন আিশয দশক্ষে েলয়লেন, দতদন হলচ্ছন েতষ্ণ, দর্দন সমস্ত কশ্রণীে দশক্ষেবলগযে দ্বাো
আিশযরূলপ গত হীত হলয়লেন । ভােলত আমো এখলনা চবদিে সংস্কতদত দবিযমান েলয়লে কিখলত পাই র্া চবদিে আচার্যবগয
দশক্ষা দিলয়লেন । আে এই সমস্ত চবদিে আচার্যগণ শ্রীেতষ্ণলে এেজন পেম দশক্ষািাতা রূলপ েহণ েলেলেন । তাাঁো কেবে
েতলষ্ণে দনেট কথলে দশক্ষা েহণ েলেন এবং কসটাই দশক্ষা কিন ।
ডাঃ থবনকফযডচাঃ তাহলে েতষ্ণলে আিশয দশক্ষে রূলপ েহণ েলেলেন এমন র্াে সলঙ্গ আমাে সাক্ষাৎ হলব, দতদনই দে
এেজন আিশয দশক্ষে?
শ্রীল প্রভুপযদাঃ হযাাঁ । েতষ্ণ র্া দশক্ষা দিলয়লেন ঠিে কসটাই দর্দন দশক্ষা কিলবন—দতদন এেজন আিশয দশক্ষে ।
ডাঃ থবনকফযডচাঃ তাহলে সমস্ত েতষ্ণভাবনাময় ভিোই দে আিশয দশক্ষে ?
শ্রীল প্রভুপযদাঃ হযাাঁ । কেননা তাাঁো কেবে েতলষ্ণে দশক্ষাসমূ হই দশক্ষা দিলচ্ছন—আে দেেু নয় । তাাঁো হয়লতা সম্পূ ণয
কিািমু ি নন । দেন্তু তাাঁো র্া বেলেন তা ত্রুটিমু ি, কেননা েতষ্ণই কসটা দশক্ষা দিলয়লেন ।
ডাঃ থবনকফযডচাঃ তাহলে আপদনও দে ত্রুটিমু ি, আিশয নন ?
শ্রীল প্রভুপযদাঃ না, আদম ত্রুটিমু ি নই । আমালিে কেউই িাদব েেলত পালে না কর্, আমো হদচ্ছ র্থাথয—আমালিে
েতেেলমে কিাি ত্রুটি েলয়লে । দেন্তু কর্লহতু েতষ্ণ র্া দশক্ষা কিলয়লেন তাে অদতদেি আমো দেেু ই বদে না, কসজনয
আমালিে দশক্ষাও ত্রুটিহীন, আিশয । আমো ঠিে এেজন দপওলনে মলতা, কর্ আপনালে এেটা ১০০০ ডোলেে মাদন অডযাে
এলন কিয় । কস এেজন ধনী বযদি নয় দেন্তু কস র্দি খামটি ঠিে কর্মন আলে কতমনভালব আপনালে কিয় তাহলে আপদন
উপেতত হন । দপওনটি ধনী কোে নয় দেন্তু তাে োর্যেোপ তাে সৎ আচেণ কসটা দনখুাঁ ত, আিশয । ঠিে কতমদন, আমো
ত্রুটিমু ি নই । আমো কিাি ত্রুটিলত পদেপূ ণয । দেন্তু আমো েতলষ্ণে দশক্ষাে বাইলে র্াই না—কসটি আমালিে পন্থা । আে
কসজনয আমালিে দশক্ষাসমূ হ অভ্রান্ত । আিশয (Perfect) ।
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 জীব ও ভেবযকনর সমন্বয় – এেটি থসযনযর
আংটিকে যখন শহকর বসযকনয হয় েখন েয
থদখকে অে্ন্ত সু ন্দর লযকে । এেশত্রে হবযর
ফকল হীকর ও থসযনয উভকয়রই থিযভয বশধচ ে হয় ।
জীব ও ভেবযন শনে্েযল প্রভযযু ে । জীব যখন
ভেবৎ থসবযয় উন্মু খ হয়, েখন থস থসযনযর মকেয
উজ্জ্বল হকয় ওকে । ভেবযন হকেন হীকর, েযই এই
দুই এর সমন্বয় অে্ন্ত সু ন্দর হকয় ওকে ।
(শ্রীমদ্ভেবদ্গীেয ৯.২৯)

 ভযেবে-সূ যচ – শ্রীমদ্ভযেবে সূ কযচ র মকেয, েযকে থদখযর জন্ েেযেশেে মূ খচ
(শ্রীমদ্ভেবদ্গীেয ১১.৫১)
দযিচ শনেকদর ভযষ্্রূপ মিযকলর প্রকয়যজন হয় নয ।
 শ্রীমদ্ভযেবে শ্রবে – েৃেভযবনযময় শুদ্ধ ভেরয শ্রীমদ্ভযেবে শ্রবে েরযর মযধ্কম
শনরশবশেন্ন আনন্দ থভযে েকরন, ঠিে থযমন থেযন যু বেী-যু বে পরস্পকরর সঙ্গ লযকভর
(শ্রীমদ্ভেবদ্গীেয ১০.৯)
ফকল আনন্দ উপকভযে েকর েযকে ।
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 অর্চযশবগ্রহ – রযস্তযর পযকি আমরয ডযে বযক্স
থদখকে পযই এবং থসই বযকক্স আমরয যশদ শর্ঠি পত্র
থফশল, েযহকল থসগুশল স্বযভযশবে ভযকব েযকদর
েন্তব্স্থকল অনযয়যকস থপৌকে যযকব । শেন্তু থয থেযন
এেটি পু রযকনয বযকক্স অেবয ডযে বযকক্স অনু েরকে
তেরী বযক্স, যয থপযষ্ট অশফকসর অনু কমযশদে নয়,
েযকে শর্ঠি থফলকল থেযন েযজ হকব নয । থেমনই,
মশন্দকর প্রশেশিে ভেবযকনর শ্রীমূ শেচ হকেন
ভেবযকনর অনু কমযশদে প্রশেশনশধ, যযাঁকে বলয হয়
অর্চযশবগ্রহ । েযই অর্চযশবগ্রহ হকলন ভেবযকনর
অবেযর । ভেবযন থসই রূকপর মযধ্কম থসবয গ্রহে
েকরন । (শ্রীমদ্ভেবদ্গীেয ১২.৫)

 ভকের আেশিে পেন –
র্ন্দ্র-েলঙ্গ র্কন্দ্রর আকলযে
শবেীরকে বযধয শদকে পযকর নয,
থেমনই সৎপে থেকে ভকের
আেশিে
পেন
েযাঁকে
পযপযত্মযয় পশরেে েকর নয ।
(শ্রীমদ্ভেবদ্গীেয ৯.৩০)

 সমু দ্র থেকে উদ্ধযর – মযঝ
সমু কদ্র পশেে হকেন থয মযনু ষ্, থস
যেই দক্ষ সযাঁেযরু থহযে নয থেন,
িে থর্ষ্টয েকরও থস শনকজকে রক্ষয
েরকে পযকর নয । শেন্তু থেউ যশদ
একস েযকে থসই সমু দ্র থেকে েুকল
থনয়, েযহকল থস অনযয়যকসই রক্ষয
থপকে পযকর ।
(শ্রীমদ্ভেবদ্গীেয ১২.৭)
শসদ্ধযন্ত বশলয়য শর্কে নয ের অলস । ইহয হইকে েৃকে লযকে সু দৃঢ় মযনস ॥ চচৈঃ চৈঃ আদি ২.১১৭

ভযরেবযসীর দযশয়ে

প্রর্যর অনু কুল পশরকবি

ভযরে-ভূশমকে তহল মনু ষ্্-জন্ম যযর ।
জন্ম সযেচ ে েশর’ ের পর-উপেযর ॥

নবদ্বীকপ থযই িশে নয তেলয প্রেযকি ।
থসই িশে প্রেযশি’ শনস্তযশরল দশক্ষেকদকি ॥

র্াো ভােতবলিয মনু িযজন্ম োভ েলেলেন, তাাঁলিে েতয বয হলচ্ছ
তাাঁলিে জন্ম সাথযে েলে পে-উপোে েো । চচৈঃ চৈঃ আদি ৯.৪১

কর্ শদি, শ্রীচচতনয মহাপ্রভু নবদ্বীলপ প্রোশ েলেন দন, কসই শদি
প্রোশ েলে দতদন সমে িদক্ষণ ভােত উদ্ধাে েেলেন ।

মহযন্ত স্বভযব
মহযন্ত-স্বভযব এই েযশরকে পযমর ।
শনজ েযযচ নযশহ েবু যযন েযর ঘর ॥
মহালন্তে স্বভাবই হলচ্ছ পদততলিে উদ্ধাে েো । তাই তাাঁলিে
দনলজলিে কোন প্রলয়াজন না থােলেও তাাঁো মানু িলিে বােীলত
র্ান । চচৈঃ চৈঃ মধয ৮.৩৯ [মহাপ্রভুে প্রদত োমানন্দ োয়]

‘আর্যর’ ও ‘প্রর্যর’ দুই েযযচ
আপকন আর্কর থেহ, নয েকর প্রর্যর ।
প্রর্যর েকরন থেহ, নয েকরন আর্যর ॥
‘আর্যর’, ‘প্রর্যর’,—নযকমর েরহ ‘দুই’ েযযচ ॥
েুশম—সবচ -গুরু, েুশম জেকের আযচ ॥’’
‘‘দেেু কোে আচাে েলেন, দেন্তু প্রচাে েলেন না; আবাে দেেু
কোে প্রচাে েলেন দেন্তু আচাে েলেন না । দেন্তু তুদম ভগবালনে
দিবয নালমে ‘আচাে’ এবং ‘প্রচাে’ দুটি োর্যই েে । তাই তুদম
সেলেে গুরু এবং এই জগলতে সবযলশ্রি ভি ।’’
চচৈঃ চৈঃ অন্তয ৪.১০২-১০৩

চচৈঃ চৈঃ মধয ৭.১০৯

েৃ হস্থ প্রর্যরে
প্রভু েকহ, ঐকে বযত্ েভু নয েশহবয ।
েৃ কহ রশহ’ েৃে-নযম শনরন্তর তলবয ॥
যযকর থদখ, েযকর েহ ‘েৃে’-উপকদি ।
আমযর আজ্ঞযয় গুরু হঞয েযর’ এই থদি ॥
েভু নয বযশধকব থেযমযর শবষ্য়-েরঙ্গ ।
পু নরশপ এই েযশঞ পযকব থমযর সঙ্গ ॥”
শ্রীচচতনয মহাপ্রভু উিে দিলেন, “এইেেম েথা আে েখনও বলো
না । গত লহ কথলে দনেন্তে েতষ্ণনাম েহণ েে । র্াে সলঙ্গ কতামাে
সাক্ষাৎ হয়, তালেই তুদম ভগবদ্গীতায় ও শ্রীমদ্ভাগবলত প্রিি
শ্রীেতলষ্ণে উপলিশ প্রিান েে । আমাে আজ্ঞায় এই গুরু িাদয়ত্ব েহণ
েলে তুদম এই কিশ উদ্ধাে েে । তাহলে, ভবসমু লরে দবিয়-তেঙ্গ
েখনও কতামালে পােমাদথযে উন্নদতে পলথ বাধাে সত দষ্ট েেলত পােলব
না । পু নোয় তুদম এই স্থালন আমাে সঙ্গ োভ েেলব ।”
চচৈঃ চৈঃ মধয ৭.১২৭-১২৯
[কূময ব্রাহ্মলণে প্রদত মহাপ্রভু]

শসদ্ধযন্ত বশলয়য শর্কে নয ের অলস । ইহয হইকে েৃকে লযকে সু দৃঢ় মযনস ॥ চচৈঃ চৈঃ আদি ২.১১৭

