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 ইন্দ্র – শত অশ্বমমধ র্জ্ঞ ।
 যু শধশির – কেবল দতনটি অশ্বমমধ র্জ্ঞ ।
 দেন্তু মহারাজ র্ু দধদিমরর র্শ কোন অংমশই ইমের কেমে েম দিল না । োরণ, দতদন দিমলন ভগবামনর
এেজন শুদ্ধ ভক্ত ।
 ভেবান শে পক্ষপাে-দুি ? – ভগবান সেমলর প্রদতই সমিশী । দেন্তু ভক্ত অদধেভামব মদহমাদিত
হন, োরণ দতদন সবযিাই কেষ্ঠতমমর সামে র্ু ক্ত । র্ারা সম্পূ ণযভামব শরণাগত ভক্ত তাাঁরা ভগবামনর পূ ণয
েৃপা লাভ েমরন, র্দিও তা সবযত্রই সমভামব দবতদরত হমে োমে ।
 দৃিান্ত – সূ র্যদেরমণর দবতরণ সবযত্র সমানভামব হে, দেন্তু তা সমেও েতগুদল স্থান সবযিাই অন্ধোর
োমে । তা সূ মর্যর জনয হে না, পক্ষান্তমর গ্রহণ েরার ক্ষমতার ফমলই হমে োমে ।
(শ্রীমদ্ভাগবত ১.৮.৬ তাৎপর্য)
জড় জেে

শর্ন্ময় জেৎ

* চদ্বতভাব সমদিত

* অদ্বেভাব সমদিত

* জড় পিােয ও দচন্মে আত্মার দ্বারা গঠিত

* সম্পূ ণযরূমপ দচন্মে

* সেমলই ভ্রদন্তপূ বযে প্রভু হবার কচিা েরমি

* পরমমশ্বর ভগবান হমেন পরম প্রভু,
এবং অনয সেমলই তাাঁর ভৃতয

* সেমলই মাৎসর্যপরােণ
* মৃ তুয অদনবার্য

(শ্রীমদ্ভাগবত ১.৮.৯ তাৎপর্য)
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 নমকসে – শ্রীমদত কুন্তীমিবী ভালভামবই জানমতন কর্ র্দিও শ্রীেৃষ্ণ তাাঁর ভ্রাতুষ্পু ত্ররূমপ লীলাদবলাস
েরমিন, তোদপ দতদন হমেন পরমমশ্বর ভগবান ।
 পু রুষম ত্বাদেম – এই প্রোর জ্ঞামনর আমলামে উদ্ভাদসত রমণী েখমনা তাাঁর ভ্রাতুষ্পু ত্রমে প্রণাম েমর
ভুল েরমত পামরন না । তাই, দতদন তাাঁমে প্রেৃদতর অতীত আদি পু রুষ বমল সমবাধন েমরমিন । জীব
র্দিও প্রেৃদতর অতীত দেন্তু তারা আদি পু রুষ বা অচুযত নে ।
 ভগবান প্রেৃদতর বন্ধমন আবদ্ধ হমে পদতত হমত পামর, দেন্তু ভগবান েখনই কতমন নন । তাই
তাাঁমে জীমবর মমধয প্রধান বমল বণযনা েরা হমেমি । (দনমতযাদনতযানাং কচতনশ্চমতনানাম)
 ইশ্বরং প্রেৃকেঃ পরম – জীব অেবা চে, সূ র্য আদি কিবতারাও দেিু পদরমামণ ঈশ্বর, দেন্তু তাাঁমির
কেউই পরমমশ্বর বা পরম দনেন্তা নন । দতদন হমেন পরমমশ্বর বা পরমাত্মা ।
 অলক্ষেং সবচ ভূোনাং অন্তবচ শহরবশিশেম – দতদন অন্তমর ও বাইমর উভে কক্ষমত্রই দবরাজমান, দেন্তু
তোদপ দতদন অদৃশয ।
 দতদন সবযবযাপ্ত না এেস্থামন দস্থত, কস েো কভমব কুন্তীমিবী দনমজও দবস্মমে হতবাে হমেদিমলন।
প্রেৃত পমক্ষ দতদন উভেই, দেন্তু র্ারা তাাঁর শরণাগত নে তাাঁমির োমি দনমজমে প্রোশ না
েরার অদধোর দতদন বজাে রামখন । তাাঁমে আোিনোরী এই র্বদনোমে মাোশদক্ত বমল ।
(শ্রীমদ্ভাগবত ১.৮.১৮ তাৎপর্য)

 মূ খয মানু ষ হমে তারা র্ারা ভগবামনর প্রভুমের অস্বীোর েমর ।
 োাঁর দুটি োরণ –
 তামির জ্ঞামনর অভাব,
 তামির পূ বযেৃত ও বতয মান েমমযর ফলস্বরূপ অিময কজি ।
 আকরেটি অসু শবধা –
 তারা তামির ভ্রান্ত ইদেমের উপর অদধে দনভয রশীল । তাই তারা েখমনা অমধাক্ষজ
ভগবানমে (দর্দন ইদেমের অদভজ্ঞতালব্ধ জ্ঞামনর অতীত) জানমত পামর না ।
 আমরা সবদেিু কিখার িাদব েদর, দেন্তু আমামির িশযন দেিু জাগদতে অবস্থার উপর দনভয রশীল, র্া
আমামির দনেন্ত্রমণর অতীত ।
 তাই অল্পবু দদ্ধসম্পন্ন বযদক্তমির জনয এই মদির, মসদজি, দগজযার অবশয প্রমোজন, র্ামত তারা
ভগবানমে জানমত পামর এবং এই সমস্ত পদবত্র স্থামন তেজ্ঞ বযদক্তমির োি কেমে েবণ েরমত
পামর । তামির জনয পারমাদেযে জীবমনর শুরুমত এটি অতযন্ত আবশযে ।
(শ্রীমদ্ভাগবত ১.৮.১৯ তাৎপর্য)
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১৯৭৪ সামল ইতাদলর করামম প্রাতৈঃভ্রমমণর সমে শ্রীল প্রভুপাি এবং দেিু ভমক্তমির মমধয দনমোাক্ত েমোপেেনটি হমেদিল ।
শ্রীল প্রভুপাদঃ অিান্ত কগাদভদবযশতাম তদমস্রম পু নৈঃ
পু নশ্চদবযতচবযনাম । জীবমনর পর জীবন, মানু ষ কেবল তামির
ইদেেগুদল তৃপ্ত েরার কচিা েমর চমলমি । জন্ম জন্ম ধমর কসই
এেই দজদনস, বারবার । কসই এেই আহার, এেইরেম দনদ্রা,
এেরেম কর্ৌন েময, এেরেম আত্মরক্ষার প্রোস—েখমনা এেটি
মানব কিমহ অেবা েখমনা এেটি কুকুর কিমহ । পু নৈঃ
পু নশ্চদবযতচবযনাম—বার বার কসই চদবযত দজদনস আবার চবযণ । তুদম
কিবতা হও দেংবা এেটি কুকুর হও, এই জড় জগমত
প্রমতযমেরই এই চারটি দজদনমসর সু মর্াগ সু দবধা কিওো হমেমি—আহার, দনদ্রা, ভে বা আত্মরক্ষা আর চমেু ন । প্রেৃতপমক্ষ
র্দি ঠিে এখদন কোন দবপি আমস, আমরা মানু মষরা তার ফমল দবপিগ্রস্ত হমত পাদর, দেন্তু এেটি পাদখ কস তখদন উমড়
র্ামব, তার দেিু হমব না । সু তরাং আমামির কচমে এেটি পাদখর উন্নততর আত্মরক্ষার সু দবধা রমেমি । তাই না? মমনেমরা
হঠাৎ এেটি গাদড় সরাসদর আমামির দিমে িু মে আসমলা । আমরা দনহত হমবা—আমরা দেিু ই েরমত পারমবা না । দেন্তু
এমনদে সবমচমে কিাে পাদখটিও বলমব “ওৈঃ উমড় পালাই ।” কস কসো েরমত পামর । তাই না ? সু তরাং তার আত্মরক্ষামূ লে
প্রেরণগুদল আমামির কেমে আরও উন্নত ।
কসইরেমভামব, আমরা র্দি কর্ৌন আোঙ্ক্ষা চদরতােয েরমত চাই, আমামির তার জনয আমোজন েরমত হমব—কোন সঙ্গীর
সন্ধান েরা, উপর্ু ক্তস্থান দনবযাচন ইতযাদি । দেন্তু এেটি স্ত্রী পাদখ এেটি পু রুষ পাদখর চতুদিয মে সবসমে ঘু রমি । কর্মোন
সমে তারা কর্ৌন সমভামগ দলপ্ত হে । চড়ুই পাদখ দেংবা পােরার েোই ধর—কতামরা দে এো কিমখমিা কর্মোন সমে তারা
চমেু মনর জনয চতদর । আর আহামরর বযাপামর পাদখটি দে েমর ? “ওৈঃ ঐ কর্ ফল রমেমি !” আর অদবলমব পাদখটি তা কখমত
শুরু েমর । আর দনদ্রার বযবস্থাটিও তামির জনয সহজ ও সু দবধাজনে ।
সু তরাং এই সমস্ত আহার দনদ্রার সু মর্াগ সু দবধা মমন েমরা না কর্ এগুদল শুধু কতামামির আোশচুবী বাদড়গুমলামতই
রমেমি । পাদখ ও পশুমির জনযও কসগুমলা সু লভ । এমন নে কর্ গগনচুদব বাদড়মত কতামার র্দি এেটি সু ির েক্ষ না োমে
তাহমল তুদম আহার, দনদ্রা, ভে ও চমেু মনর সু মর্াগ সু দবধাগুদল আর পামব না । তুদম কর্মোন প্রজাদতর কর্মোন এেটি
জড়মিমহ এইসব সু দবধা কপমত পার; দবষেৈঃ খলু সবযতৈঃ সযাৎ । দবষে বলমত কবাঝাে জড় ইদেেমভামগর সু মর্াগ সু দবধা ।
আমামির পন্থাটি হমে দবষে িাদড়ো কস রমস মদজো । এই অতৃদপ্তের জড় দবষে কভাগ পদরতযাগ আর অপ্রােৃত দিবয
আনি পারমাদেযে আনিমভামগর স্বাি আস্বািন । এই আনি কভামগর স্তরটি দভন্ন ।
দেন্তু আজোল মানু ষ কিহগত ধারণার দ্বারা এতই দবমূ ঢ় হমে পমড়মি কর্, তামির এেমাত্র সমভাগ হল এই জড়ীে
ই্দেেতৃদপ্ত, তোেদেত তৃদপ্ত । এইজনয শামস্ত্র উপমিশ কিওো হমেমি “এই ক্ষণস্থােী দনেৃি সমভাগ জড়জাগদতে জীবমনর
কর্ কোন প্রজাদতমত সু লভ, মানব কিমহ কহাে অেবা এেটি পাদখ কিমহ, দেংবা এেটি পশুমিমহ কহাে ।” কেন তুদম বারবার
দবদভন্ন প্রজাদতর দবদভন্ন জীবমিমহ এেই ধরমনর অতৃদপ্তের সমভামগর দপিমন িু মে চমলমিা ? পু নৈঃ পু নশ্চদবযত চবযণানাম—
“এই সমস্ত জীবমিমহ বারবার তুদম কসই এেইরেম দনবু যদদ্ধতাপূ ণয অতৃদপ্তের দবষে চবযণ েমর চমলমিা ।”
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দেন্তু মদতনয েৃমষ্ণ পরতৈঃ স্বমতা বাৈঃ র্ারা জড় ইদেে সমভামগর দ্বারা দবমূ ঢ় হমে পমড়মি, তারা দনমজমির কচিাে অেবা
এমনদে এেজন গুরুমিমবর উপমিমশও েৃষ্ণভাবনামে হমত পামর না । এবং দমমোঽদভপমিযত—এই সমস্ত মূ ঢ় মানু মষরা
“জীবমনর সমসযাগুদল দে?” এো জানমত অমনে সভা সমামবশ কসদমনার েরমত পামর, দেন্তু তবু ও তারা েৃষ্ণভাবনামৃ মতর
পন্থা গ্রহণ েরমত পামর না ।
কেন ? গৃ হব্রতানাম র্তক্ষণ তামির এই প্রতযে োেমব—“আমরা এই জড় জগমতর পদরমবমশ সু খী হমত পারমবা”—ততক্ষণ
তারা েৃষ্ণভাবনামৃ ত গ্রহণ েরমত পামর না । গৃ হ বলমত “ঘর” এবং কসই সামে “কিহ” কেও কবাঝাে । র্ারা এই জড় কিহটির
মমধয অবস্থান েমর সু খী হবার কচিাে দনরত তারা েৃষ্ণভাবনামৃ ত গ্রহণ েরমত পামর না কেননা অিান্তমগাদভৈঃ—তামির
ইদেেগুদল অতযন্ত অদনেদন্ত্রত, কসজনয এই সমস্ত মানু ষমে বারবার চদবযত চবযমণর অদি পরীক্ষার মধয দিমে কর্মত হে । বার
বার এেই ধরমনর ইদেে পদরতৃদপ্ত—আহার, দনদ্রা, আত্মরক্ষা ও চমেু ন ।
ভিঃ সু তরাং আমামির োজ হমলা মানু ষমে এই সতযটি কবাঝামনা কর্, তারা এই জগমত সু খী হমত পামর না, তাই না ?
শ্রীল প্রভুপাদঃ হযাাঁ । আর তারা ইদতমমধযই অতযন্ত দবশ্বাসমর্াগয অদভজ্ঞতা লাভ েমরমি । প্রদতদিন তারা েত রেম িল
গঠন েরমি, েত রেমমর পদরেল্পনা চতদর েরমি, এো কসো েত দেিু েরমি, তবু ও তারা সু খী নে । তারা এতই বড় বড়
মূ খয কর্, এইভামব বারবার বযােয, হতবু দদ্ধ হওো সমেও কেবল কসোই চবযণ েমর চমলমি, র্া তারা ইদতপূ মবযই চবযণ েমরমি—
কসই এেই দজদনস বারংবার দেিু ো দভন্ন দভন্ন রূমপ ।
েদমউদনি ও পু দজাঁবািীমির মমধয পােযেয দে ? কমােেো উভে কেণী কচিা েরমি দেভামব তারা আরও উন্নততর
বযবস্থা গমড় তুলমত পামর, র্ামত তামির দনমজিমর ইদেেতৃদপ্তর সু দবধা হে । উভে িলই লড়াই েরমি, দেন্তু প্রমতযমেরই
এেই লক্ষয হমে গৃ হব্রতানাম—“আমরা এই জড় জগমতর মমধয োেমবা আর এখামনই সু খী হমবা ।”
ভিঃ অেযাৎ তামির ধারণা হমে “র্দি আমরা র্মেি খািয আর কর্ৌনতৃদপ্তর সু দবধা পাই তাহমল আমরা সু খী হমবা ।”
শ্রীল প্রভুপাদঃ হযাাঁ, ঠিে তাই । আর এসব েরমত দগমে কলামেরা দুবযল শদক্তহীন হমে পমড়, তখন তারা ডাক্তামরর শরণাপন্ন
হে, “আমামে দেিু কর্ৌনশদক্ত বধযে ঔষধ দিন ।” কিখমিা দে? পু নৈঃ পু নশ্চদবযতচবযনাম । কসই এেই দজদনমসর বারংবার চবযণ।
আর র্খন তারা বাদড়মত চমেু ন কভামগ বীতেদ্ধ হমে পমড়, তখন দসদ্ধান্ত েমর—“এবার এেজন কবশযার োমি র্াওো র্াে ।
চমলা এবার নি নৃ তয কিখা র্াে ।” তামির অনয কোন ধারণা কনই । প্রেমতৈঃ এেজনমে এই জ্ঞামনর স্তমর আসমত হমব,
“আদম এই জড় জগমতর কোন পিােয নই । আদম অজড় দচন্মে আত্মা; আমার সমস্ত সু খ রমেমি দচন্মে জগমত ।” তখন কস
হমে প্রেৃত অমেয এেজন মানু ষ এবং কস পারমাদেযে উন্নদত সাধন েরমত পামর ।
সু তরাং পরবতী প্রশ্ন হমে, “দেভামব এেজন দচন্মে আত্মা অেবা েৃষ্ণভাবনামৃ মত আেৃি হমত পামর ?” দেভামব ?
এই হমে প্রশ্ন । পশুরা আর পশুসু লভ মানু মষরা আেৃি হমত পামর না ।
ননষাং মশেস্তাবদুরুক্রমাশরং স্পৃ েেেনেচ াপেকমা যদেচ ঃ ।
মহীয়সাং পাদরকজাঽশভকষেং শনশিঞ্চনানাম ন বৃ ণীে যাবৎ ।।
শ্রীমদ্ভাগবমত (৭/৫/৩২) বলা হমেমি—জড় জগমতর েলু ষ কেমে সম্পূ ণযরূমপ মু ক্ত চবষ্ণমবর শ্রীপািপমের ধু দলমত অবগাহন
না েরা পর্যন্ত দবষোসক্ত বযদক্তরা েখনও ভগবান ঊরুক্রমমর (দর্দন তাাঁর অসাধারণ োর্যেলামপর জনয র্শস্বী তার)
শ্রীপািপমে আসক্ত হমত পামর না । কেবলমাত্র েৃষ্ণভক্ত হওোর ফমলই ভগবামনর শ্রীপািপমের শরণ গ্রহণ েমর এইভামব
জড় জগমতর েলু ষ কেমে মু ক্ত হওো র্াে ।
র্দি তুদম এরেম এেজন মহান ভমক্তর পািপমে, অেবা এমনদে তাাঁর পািপমের ধূ দলেণাে কতামার মস্তে স্পশয
েরার সু মর্ামগর সদ্বযবহার েরমত পার, তাহমল কতামার পারমাদেযে উন্নদত সভব হমব । অনযোে তা সভব নে । এেমাত্র
এেজন মহান ভমক্তর পািপেদস্থত ধূ দলেণার স্পশযই কতামামে সাহার্য েরমত পামর ।
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 ভেবান সমস্ত েরীকরর মাশলে –
এেজন নােশরে থেবল োাঁর শনকজর জশমটি
সম্বকে অবেে, শেন্তু রাজা থেবল োাঁর
রাজপ্রাসাদ সম্বকেই অবেে নন, শেশন োাঁর
রাকজের প্রশেটি নােশরকের সমস্ত সম্পশে
সম্বকেও অবেে । থেমনই, থেউ োাঁর শনকজর
থদকহর মাশলে হকে পাকরন, শেন্তু পরকমশ্বর
ভেবান হকেন সমস্ত েরীকরর মাশলে ।
(শ্রীমদ্ভেবদ্গীো ১৩.৩)

 ভেবান অশবভি – সূ কযচ র দ্বারা দৃিান্ত প্রদান েরা
হকয়কছ- মধোহ্ন-োলীন সূ যচ োর েক্ষপকে অবশিে োকে ।
শেন্তু থেউ যশদ পাাঁর্-হাজার মাইল পশরশধ জু কড় সেলকে
শজকেস েকরন, “সূ যচ থোোয় ?” ো হকল সেকলই বলকব
থয, োর মাোর উপর জ্বল জ্বল েরকছ । নবশদে োকে এই
উপমাটির মাধেকম থবাঝাকনা হকয়কছ থয, যশদও শেশন
(ভেবান) অশবভি, েবু ও মকন হয় থযন শেশন শবভকির
মকো ।
(শ্রীমদ্ভেবদ্গীো ১৩.১৭)

 জীবাত্মা সব শেছু থেকে পৃ েে োকে – জল, োাঁদা, শবষ্ঠা আশদ সব শেছু কেই বায়ু প্রকবে
েকর, শেন্তু ো হকলও থোন শেছু র সকে বায়ু শমশিে হয় না । থেমনই, জীবাত্মা যশদও নানা
রেম েরীকর অবিান েকর, েবু ও োর সূ ক্ষ্ম প্রেৃশের প্রভাকব থস সব শেছু থেকে পৃ েে োকে ।
(শ্রীমদ্ভেবদ্গীো ১৩.৩৩)
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 র্াকলর োদায় োাঁেড়া শবকছ – োাঁেড়া শবকছ র্াকলর োদায়
শিম পাকড়, োই অকনে সময় বলা হয় থয, র্াল থেকে
োাঁেড়াশবকছর জন্ম হয় । প্রেৃেপকক্ষ মা শবছা থসই শিমগুশল
থপকড়শছল । থেমনই, জড়া প্রেৃশে জীকবর জকন্মর োরণ নয় । পরম
পু রুষ ভেবান বীজ প্রদান েকরন এবং আপাে দৃশিকে মকন হয় থযন
জড়া প্রেৃশে থেকে সমস্ত জীব উদ্ভূে হল । (শ্রীমদ্ভেবদ্গীো ১৪.৩)

 ভেবাকনর থসবা েরার পূ বচেেচ – পরকমশ্বর ভেবাকনর
সকে এে শর্ন্ময় স্তকর অবশিে না হকল, ভেবাকনর থসবা েরা
সম্ভব নয় । রাজার পাষচ দ হকে থেকল প্রকয়াজনীয় গুণাবলী
অবেেই োেকে হকব ।
(শ্রীমদ্ভেবদ্গীো ১৪.২৬)

 ভেবাকনর শবশভন্াংে – েৃেভাবনায় বা েৃেভশিকে যু ি হওয়ার অেচ হকে শ্রীেৃকের মকো হওয়া ।
ভেবান বলকছন থয, োাঁর স্বরূপ হকে সৎ, শর্ৎ ও আনন্দময় এবং জীব হকে পরকমশ্বর ভেবাকনর শবশভন্াংে
ঠিে থযমন থসানার েণা থসানার খশনর অংে । এইভাকব জীকবর শর্ন্ময় স্বরূপ গুণেেভাকব থসানার মকো
অেচ াৎ শ্রীেৃকের মকো গুণ সম্পন্ ।
(শ্রীমদ্ভেবদ্গীো ১৪.২৬)
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গুরু আো হয় বলবান্
গুরুেত্ত্ব
যদেশপ আমার গুরু — নর্েকনের দাস ।
েোশপ জাশনকয় আশম োাঁহার প্রোে ॥
র্দিও আদম জাদন কর্, আমার গুরুমিব হমেন শ্রীচচতনয
মহাপ্রভুর িাস, তবু ও দতদন হমেন শ্রীচচতনয মহাপ্রভুর প্রোশ।
চচৈঃ চৈঃ আদি ১.৪৪

গুরু েৃেরূপ হন োকের প্রমাকণ ।
গুরুরূকপ েৃে েৃপা েকরন ভিেকণ ॥
শামস্ত্রর প্রমাণ অনু সামর শ্রীগুরুমিব শ্রীেৃষ্ণ কেমে অদভন্ন ।
গুরুরূমপ শ্রীেৃষ্ণ তাাঁর ভক্তমির েৃপাপূ বযে উদ্ধার েমরন ।
চচৈঃ চৈঃ আদি ১.৪৫

শেক্ষাগুরু েত্ত্ব
শেক্ষাগুরুকে ে’ জাশন েৃকের স্বরূপ ।
অন্তযচ ামী, ভিকিষ্ঠ, — এই দুই রূপ ॥
দশক্ষাগুরুমে পরমমশ্বর ভগবান শ্রীেৃমষ্ণর স্বরূপ বমল জানমত
হমব । শ্রীেৃষ্ণ দনমজমে অন্তর্যামী পরমাত্মারূমপ ও কেষ্ঠ
ভক্তরূমপ প্রোশ েমরন ।
চচৈঃ চৈঃ আদি ১.৪৭

জীকব সাক্ষাৎ নাশহ োকে গুরু নর্েেরূকপ ।
শেক্ষাগুরু হয় েৃে মহান্তস্বরূকপ ॥
কর্মহতু সাক্ষাৎভামব পরমাত্মার উপদস্থদত অনু ভব েরা র্াে না,
তাই দতদন দনতযমু ক্ত ভগবদ্ভক্তরূমপ আমামির সামমন আদবভূযত
হন । এই গুরুমিব হমেন শ্রীেৃমষ্ণরই অদভন্ন দবগ্রহ ।
চচৈঃ চৈঃ আদি ১.৫৮

গুরুকদকবর থযােেো
শেবা শবপ্র, শেবা নোসী েূ দ্র থেকন নয় ।
থযই েৃেেত্ত্বকবো, থসই ‘গুরু’ হয় ॥
দর্দন েৃষ্ণতেমবত্তা দতদনই ‘গুরু’, তা দতদন ব্রাহ্মণ কহান, দেবা
সন্নযাসীই কহান অেবা শূ দ্রই কহান,তামত দেিু র্াে আমস না ।
[রামানি রামের প্রদত মহাপ্রভু]
চচৈঃ চৈঃ মধয ৮.১২৮
ভেবাকনর েৃপার প্রোে

েৃে যশদ েৃপা েকর থোন ভােেবাকন ।
গুরু-অন্তযচ াশম-রূকপ শেখায় আপকন ॥
চচতনযগুরুরূমপ শ্রীেৃষ্ণ সেমলরই হৃিমে দবরাজমান । দতদন
র্খন কোন ভাগযবান বযদক্তমে েৃপা েমরন, কর্ন দতদন স্বেং
তামে, বাদহমর গুরুরূমপ এবং অন্তমর অন্তর্যামীরূমপ ভগবদ্ভদক্তর
দশক্ষা িান েমরন । [সনাতন দশক্ষা]
চচৈঃ চৈঃ মধয ২২.৪৭

ভট্ট েকহ,—গুরুর আো হয় বলবান্ ।
গুরু-আো না লশিকয়, োে — প্রমাণ ॥
সাবযমভৌম ভট্টাচার্য বলমলন, “গুরুমিমবর আমিশ সবচাইমত বলবান,
তাই গুরুমিমবর আমিশ েখনই লঙ্ঘন েরা র্াে না । এটিই শাস্ত্র
প্রমাণ ।”
[মহাপ্রভু স্বীেগুরুভ্রাতা কগাদবিমে বযদক্তমসবাে দনর্ু ক্ত েরমত
দদ্বধাদিত দিমলন, দেন্তু তাাঁর গুরুমিব ঈশ্বর পু রী স্বেং কগাদবিমে
আজ্ঞা দিমেমিন মহাপ্রভুর কসবা েরমত । তখন মহাপ্রভু সাবযমভৌম
ভট্টাচামর্যর োমি এর সমাধান দজজ্ঞাসা েরমল সাবযমভৌম ভট্টাচামর্যর
উত্তর]
চচৈঃ চৈঃ মধয ১০.১৪৪

গুরুকদকবর োকছ প্রশ্ন েরা এবং িবণ েরা
সবচ -থদে-োল-দোয় জকনর েেচ বে ।
গুরু-পাকে থসই ভশি প্রিবে, থিােবে ॥
তাই সমস্ত কিমশর, সমস্ত োমলর, সমস্ত অবস্থাে প্রদতটি মানুমষর
েতয বয সদ্গু রুর শরণাগত হমে কসই ভদক্ত সবমন্ধ প্রশ্ন েরা এবং
দনষ্ঠা সহোমর েবন েরা । [প্রোশানি সরস্বতীর প্রদত মহাপ্রভু]
চচৈঃ চৈঃ মধয ২৫.১২২

দীক্ষা
দীক্ষাোকল ভি েকর আত্মসমপচ ণ ।
থসইোকল েৃে োকর েকর আত্মসম ॥
িীক্ষার সমে, ভক্ত র্খন দনমজমে সবযমতাভামব শ্রীেৃমষ্ণর কসবাে
উৎসগয েমরন, তখন শ্রীেৃষ্ণ তামে দনমজর বমল গ্রহণ েমরন ।
[হদরিাস ঠাকুর এবং সনাতন কগাস্বামীর প্রদত মহাপ্রভু]
চচৈঃ চৈঃ অন্তয ৪.১৯২

গুরুকদব েেৃচে উকপশক্ষে হবার ফল
গুরু উকপক্ষা নেকল, ঐকছ ফল হয় ।
ক্রকম ঈশ্বর পযচ ন্ত অপরাকধ থেেয় ।।
গুরুমিব র্দি োউমে পদরতযাগ েমরন, তাহমল এরেমই ফল হে—
রামচেপু রীর মমতা, অবমশমষ ভগবামনর চরমণ দগমে কসই অপরাধ
কঠমে । [ঈশ্বর পু রী এবং মহাপ্রভুর প্রদত রামচে পু রীর অপরাধ]
চচৈঃ চৈঃ অন্তয ৮.৯৯

গুরুকদব শেষেকে পরীক্ষা েকরন
বৃ ন্দাবনাৎ পু নঃ প্রাপ্তং শ্রীকেৌরঃ শ্রীসনােনম ।
থদহপাোদবন্ থেহাৎ শুদ্ধং র্কক্র পরীক্ষয়া ॥
বৃ িাবন কেমে আগত সনাতন কগাস্বামীমে শ্রীচচতনয মহাপ্রভু
কেহক্রমম কিহপাত কেমে উদ্ধার েমর পরীক্ষা-পূ বে
য শুদ্ধ
েমরদিমলন ।
চচৈঃ চৈঃ অন্তয ৪.১

শসদ্ধান্ত বশলয়া শর্কে না ের অলস । ইহা হইকে েৃকে লাকে সু দৃঢ় মানস ॥ চচৈঃ চৈঃ আদি ২.১১৭

