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১২ই এপ্রিল
পারণঃ ৫.১৭ থেকে ৯.০৬ (শ্রীধাম মায়াপু র)

spss.ekadashi@gmail.com

শ্রীল িভুপাদ প্রিক্ষা সংগ্রহ

+918007208121

 জীব অপ্রধে মূ লযবান প্রেছু িাপ্রির আিায় প্রনেৃষ্ট বস্তু েযাে েকর ।
 প্রবদযােী প্রিক্ষালাকভর আিায় প্রিশুসু লভ িপলো েযাে েকর ।
 ভৃেয ভাল িােরীর আিায় োাঁর িােরী েযাে েকর ।
 থেমনই এেজন ভক্ত আধযাপ্রিে মূ লযায়কনর প্রভপ্রেকে িেৃে লাকভর জনযই এই জড় জেে
েযাে েকরন ।
 উদাহরণ – শ্রীল রূপ-সনােন, রঘু নাে দাস থোস্বামী
 ভকক্তরা সাধারণে অপ্রেঞ্চন, প্রেন্তু ভেবাকনর শ্রীপাদপকে োাঁকদর এে অেযন্ত গুি থোষাোর আকছ ।
 সনােন থোস্বামীর পরিমপ্রণর োপ্রহনী ।
 র্েক্ষণ পর্যন্ত িকেযে বস্তুকে ভেবাকনর সাকে সম্পপ্রেযে না থদখা র্ায়, েেক্ষণ পর্যন্ত প্রিন্ময় এবং
জকড়র মকধয পােযেয দিযন েরা উপ্রিে ।
 অনেয – জড় দৃপ্রষ্টভপ্রি অেবা জড় সভযোর উন্নপ্রে পারমাপ্রেযে িেপ্রের পকে মস্ত বড় িপ্রেবন্ধে । একে
বলা হয় অনেয, অেযাৎ থর্ বস্তুর থোন িকয়াজন থনই ।
 কুপ্রড় টাো মূ কলযর প্রলপপ্রিে
 িকে র্াওয়ার িকিষ্টা
 প্রনবৃ েগুণবৃ েকয় – জড়া িেৃপ্রের উপর আপ্রধপেয েরার লালসাই ভবকরাকের োরণ । এই লালসার উদয়
হয় িেৃপ্রের প্রেনটি গুকণর পারস্পপ্ররে প্রিয়ায় ফকল । প্রেন্তু ভেবান অেবা োাঁর ভক্ত েখকনা এই িোর
থভাকের িপ্রে আসক্ত হন না । োই ভেবান ও োাঁর ভক্তকদরকে বকল হয় প্রনবৃ ে-গুণ-বৃ প্রে ।
 ভেবানই িেৃে আিারাম ।
(শ্রীমদ্ভােবে ১.৮.২৭ োৎপর্য)
প্রসদ্ধান্ত বপ্রলয়া প্রিকে না ের অলস । ইহা হইকে েৃকে লাকে সু দৃঢ় মানস ॥ চিঃ িঃ আপ্রদ ২.১১৭

 ভেবান োকরা িপ্রে পক্ষপাপ্রেত্ব েকরন না ।
 দৃষ্টান্ত – সূ র্য োকরা িপ্রে পক্ষপাপ্রেত্ব েকরন না । প্রেন্তু সূ কর্যর আকলার সদ্ব্যবহার েকর েখকনা
েখকনা পাের মূ লযবান হকয় ওকে, আবার থোন অন্ধ বযপ্রক্ত থসই আকলা সকেও সূ র্যকে থদখকে
পায় না ।
 প্রমশ্রভক্ত – আেয , অেযােী, জ্ঞানী এবং প্রজজ্ঞাসু সামপ্রয়েভাকব ভেবাকনর সাকে সম্পেয স্থাপন
েকরন । োরা আংপ্রিে েৃপা িাি ।
 শুদ্ধভক্ত – পূ ণযরূকপ সবযদা ভেবাকনর থসবায় র্ু ক্ত । োরা পূ ণয েৃপা িাি ।
 ভেবাকনর েৃপা পক্ষপােহীনভাকব পক্ষপােপূ ণয ।
(শ্রীমদ্ভােবে ১.৮.২৯ োৎপর্য)

 প্রবিধমযািুযোশ্রয় – প্রেপ্রন পাণ্ডবকদর প্রবকিষভাকব থবাঝাকে থিকয়প্রছকলন থর্, োাঁরা সবযদা ব্রাহ্মণ,
ভেবান এবং ধমযনীপ্রের দ্ব্ারা রপ্রক্ষে প্রছকলন । র্েক্ষন োাঁরা এই গুরুত্বপূ ণয প্রেনটি প্রবষয় দ্ব্ারা রপ্রক্ষে,
েেক্ষন োাঁকদর প্রনরাি হওয়ার থোন োরণ থনই ।
 র্েক্ষন মানু ষ সদ্-ব্রাহ্মণ এবং চবেবকদর দ্ব্ারা পপ্ররিাপ্রলে হকয়, ধমযনীপ্রের অনু সরণ েকর,
ভেবাকনর ইচ্ছার সকি পূ ণযরূকপ র্ু ক্ত োকে, েেক্ষণ র্ে দুদয িাই আসু ে না থেন প্রনরাি হওয়ার
থোন োরণ থনই । এই সম্প্রদাকয়র এেজন মহাজনরূকপ ভীষ্মকদব পাণ্ডবকদর থস েোই থবাঝাকে
থিকয়প্রছকলন ।
(শ্রীমদ্ভােবে ১.৯.১২ োৎপর্য)
 ভীষ্মকদব মহারাজ র্ু প্রধপ্রিরকে থবাঝাকে থিকয়প্রছকলন থর্ অনাপ্রদোল ধকর থেউই, এমনপ্রে প্রিব
এবং ব্রহ্মার মকো থদবোরাও ভেবাকনর িেৃে পপ্ররেল্পনা প্রনণযয় েরকে পাকরন প্রন ।
 োই সবযকশ্রি পন্থা হকচ্ছ থোনরেম র্ু প্রক্ত-েেয না েকর থেবল ভেবাকনর প্রনকদয ি পালন েকর
র্াওয়া ।
 ভীষ্মকদকবর মকো মহান থর্াদ্ধাও কুরুকক্ষকের র্ু কদ্ধ জয়লাভ েরকে পাকরন প্রন, থেননা ভেবান
থদখাকে থিকয়প্রছকলন থর্ অধময েখকনা ধমযকে পরাস্ত েরকে পাকর না, োই থর্ই থস থিষ্টা েরুে
না থেন ।
 ভীষ্মকদকবর মকো থর্াদ্ধাও ভুল পক্ষ অবলম্বন েরকল জয়লাভ েরকে পাকরন না।
(শ্রীমদ্ভােবে ১.৯.১৬ োৎপর্য)
প্রসদ্ধান্ত বপ্রলয়া প্রিকে না ের অলস । ইহা হইকে েৃকে লাকে সু দৃঢ় মানস ॥ চিঃ িঃ আপ্রদ ২.১১৭
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প্রনকনাক্ত সংলাপ-প্রবপ্রনময়টি হকয়প্রছল শ্রীল িভুপাদ ও এেজন প্রব্রটিি ছাকের মকধয, লণ্ডকন িােঃমমণ োকল ।
শ্রীল িভুপাদঃ েৃেভাবনামৃ কের এই সংবাদটি আসকছ প্রিন্ময় জেৎ থেকে । এটি জড়জেকের থোন প্রবষয় নয় । থসজনয েখকনা
েখকনা প্রেছু মানু ষ এটা বু ঝকে অসমেয হকে পাকর । োরা এমনপ্রে বু ঝকে পাকর না, আিা প্রে । বড় বড় প্রবজ্ঞানীরা । বড় বড়
দািযপ্রনেরা । অেি আিা বা প্রিন্ময় জেৎ সম্বকন্ধ থোন েেযই োকদর োকছ থনই । থসজনয েৃেভাবনামৃ ে েে োকদর পকক্ষ
েখকনা েখকনা উপলপ্রি েরা অেযন্ত েঠিন হকয় পকড় ।
অপ্রেপ্রেঃ সম্প্রপ্রে আপ্রম থবদসমূ কহর রিনা-োল প্রবষকয় প্রেছু প্ররসািয েরপ্রছ । আপপ্রন থো জাকনন, প্রেছু িত্নেেপ্রবদ্ মকন েকরন থর্
হরপ্পা ও মকহকজাদাকড়ার সভযো আপ্রবষ্কার থেকে িমাপ্রণে হয় থর্ আকে র্া ভাবা হকয়প্রছল, থবদসমূ হ োর থেকেও পকর রপ্রিে ।
এর ফকল থবকদর িামাপ্রণেোও প্রেছু টা হ্রাস পাকব বকল মকন হয়, োরণ থবদসমূ হ আর প্রবকের িািীনেম গ্রন্থ বকল পপ্ররেপ্রণে
হকব না ।
শ্রীল িভুপাদঃ থবদ মাকন ধমযকে থবাঝায় না । থবদ িকের অেয হকচ্ছ জ্ঞান । সু েরাং, র্প্রদ আপপ্রন জ্ঞাকনর ইপ্রেহাস প্রনধযারণ
েরকে পাকরন, োহকল আপপ্রন থবকদর উৎপপ্রে-োল প্রনণযয় েরকে পাকরন । জ্ঞান েখন শুরু হকয়প্রছল, আপপ্রন প্রে প্রনণযয় েরকে
পাকরন ?
অপ্রেপ্রেঃ আপ্রম মকন েপ্রর না থর্, আমরা থসটা প্রনণযয় েরকে পাপ্রর ।
শ্রীল িভুপাদঃ োহকল প্রেভাকব আপপ্রন থবকদর উৎপপ্রে ইপ্রেহাস প্রনধযারণ েরকে পারকবন ? থবদ মাকন হকচ্ছ জ্ঞান । সু েরাং
িেকম অনু সন্ধান েকর থবর েরুন থোন োপ্ররখ থেকে জ্ঞাকনর সূ িনা হকয়কছ । োরপর আপপ্রন থবকদর সূ িনাোল প্রনণযয় েরকে
পারকবন ।
থবকদর ইপ্রেহাকসর সূ িনা হকয়কছ এই জড়জেকের সৃ প্রষ্টর সময় থেকে । থেউই সৃ প্রষ্টর থোন সাল-োপ্ররখ প্রনধযারকণ সক্ষম
নয় । (জীব) সৃ প্রষ্টর সূ িনা হকয়কছ ব্রহ্মার জকন্মর সাকে সাকে, আর এমনপ্রে আপপ্রন ব্রহ্মার এে প্রদকনর সময়োলও পপ্ররমাপ েরকে
সক্ষম নন । ব্রহ্মার রাপ্রেোকল এই ব্রহ্মাণ্ড প্রেছু পপ্ররমাকণ ধ্বংস (িলয়) হয়, আর ব্রহ্মার প্রদকনর সমকয় আবার সৃ প্রষ্টর সূ িনা হয় ।
দুই রেকমর িলয় রকয়কছ । ব্রহ্মার রাপ্রেোকল এেটি িলয় হয়, (আর ব্রহ্মার ১০০ বছর পূ ণয হকল) সমস্ত মহাজােপ্রেে িোি
এে অপ্রন্তম িলকয়র (মহািলয়) মাধযকম ধ্বংস হয় । অেি এই সব স্বল্পবু প্রদ্ধ মানু কষরা থবকদর উদ্ভবোল প্রনকয় জল্পনা-েল্পনা
েরকছ । থসটা হাসযের ।
অকনে রেকমর জীবাণু আকছ র্ারা সন্ধযা থেকে বাড়কে োকে আর ঠিে প্রদন শুরু হবার সাকে সাকে মকর র্ায় । ঐ এেটি
রাে হকচ্ছ োকদর সমগ্র জীবনোল । আমাকদর জীবনও ঠিে থসরেম । আপপ্রন এর প্রে ইপ্রেহাস প্রলখকে পাকরন ? থস জনয
আমরা চবপ্রদে জ্ঞান িামাপ্রণে চবপ্রদে আিার্যেকণর প্রনেট থেকে গ্রহণ েপ্রর ।
আমাকদর বযাঙ-দািযপ্রনে হওয়া উপ্রিে নয় । আপপ্রন বযাঙ-দিযন সম্বকন্ধ প্রেছু জাকনন ? ডঃ বযাঙ েখকনা আটলাপ্রিে মহাসাের
থদকখপ্রন; েখন থেউ এেজন োকে জানাল, “ওঃ, আপ্রম প্রে প্রবিাল জলরাপ্রি থদকখপ্রছ ।”
থসটা শুকন ডঃ বযাঙ বললঃ “আচ্ছা, থসটা প্রে এই কূকপর থিকয় বড় ?
অপ্রেপ্রেঃ হযাাঁ, এটা প্রছল োর ধারণার বাইকর ।
শ্রীল িভুপাদঃ হযাাঁ । সু েরাং এই সমস্ত পু প্রেেে প্রবদ্ব্াকনরা ঠিে থসরেম কূকপ পিনিীল বযাকঙর মে । চবপ্রদে জ্ঞান সম্বকন্ধ
োকদর েেটুকু ধারণা োেকে পাকর ?
অপ্রেপ্রেঃ হযাাঁ, আপ্রম বু ঝকে পারপ্রছ । এেটু িসি পপ্ররবেয ন েরপ্রছ । আপ্রম জাপ্রন না আপপ্রন এই ধারণা থপাষণ েকরন প্রেনা থর্,
থবদসমূ কহ দৃঢ়ভাকব বলা হকয়কছ, সবকিকয় সেযকেপ্রেে, সবকিকয় পপ্রবে জীবনধারা হকচ্ছ থসটাই র্া িেৃপ্রের প্রনপ্রবড় সহিকর্য
অপ্রেবাপ্রহে হয়, িেৃপ্রের প্রবরুদ্ধািারণ েকর নয়—আমরা এখন িহর-পপ্ররকবি েকড় থোলার মাধযকম র্া হয়ে েরপ্রছ ।

প্রসদ্ধান্ত বপ্রলয়া প্রিকে না ের অলস । ইহা হইকে েৃকে লাকে সু দৃঢ় মানস ॥ চিঃ িঃ আপ্রদ ২.১১৭

শ্রীেৃেেৃপা শ্রীমূ প্রেয এ.প্রস. ভপ্রক্তকবদান্ত স্বামী

শ্রীল িভুপাদঃ ওঃ, হযাাাঁ । িেৃে জীবন হকচ্ছ থসটাই থর্খাকন আপপ্রন আপনার থদহেে োর্যেলাপ হ্রাস েরকবন র্াকে েকর
আপপ্রন সময় বাাঁিাকে পাকরন এবং পারমাপ্রেযে উপলপ্রি লাকভর জনয প্রনকজকে উৎসেয েরকে পাকরন । থসটাই হকচ্ছ িেৃে
জীবন । আর জীবন সম্বকন্ধ থেবল থদহেে ধারণার প্রভপ্রেকে িপ্রেপ্রিে থর্ বেয মান সভযো—থসটা পািপ্রবে জীবন । থসটা সভয
জীবন নয় ।
অোকো ব্রহ্ম প্রজজ্ঞাসাঃ সভয জীবন শুরু হয় েখনই, র্খন থেউ এরেম অগ্রেপ্রে অজযন েকর থর্, থস আিা সম্বকন্ধ অনু সন্ধান
েকর । প্রেন্তু র্খন এরেম থোন আিপ্রজজ্ঞাসা োকে না, র্খন মানু ষ আিা প্রে—এ প্রবষকয় অনু সন্ধান েকর না, েখন োরা
থেবল কুকুর প্রবড়াকলর মে ।
চবপ্রদে জীবনধারায় এেজন মানু ষকে চদপ্রহে সমসযাসমূ হ থেকে র্ে থবপ্রি সম্ভব স্বেন্ত্র োোর প্রিক্ষা থদয় । থসজনয,
চবপ্রদে প্রিক্ষা শুরু হয় ব্রহ্মির্য পালন প্রদকয় । বু ঝকে পারকছন ? প্রেন্তু এইসব মূ খয বদমাকিরা োকদর থর্ৌনলালসা দমন েরকে
পাকর না । োকদর দিযন হকচ্ছ এই থর্ থোমার উপ্রিে বাধাবন্ধহীনভাকব থর্ৌন সকম্ভাে েকর িলা, আর র্খন েভয বেী অবস্থা
(Pregnancy) আসকব, েখন প্রনপ্রদ্ধযধায় প্রিশুটিকে হেযা েকরা ।
অপ্রেপ্রেঃ হযাাঁ ।
শ্রীল িভুপাদঃ এই হকচ্ছ োকদর বদমাকয়প্রিপূ ণয দিযন । োকদর থোন ধারণাই থনই থর্ উপর্ু ক্ত িপ্রিক্ষণ-লাকভর মাধযকম
এেজন োর থর্ৌন-জীবন ভুকল থর্কে পাকর । আর আপপ্রন র্প্রদ থর্ৌন জীবন প্রবস্মৃে হন, োহকল ভ্রুণ হেযার িশ্ন থোোয় ?
প্রেন্তু োরা এটা েরকে পাকর না । থসজনয এটা বলা হকয়কছ, অদান্ত থোপ্রভপ্রবযিোম্ েপ্রমস্রম্— অবাধ ইপ্রেয় সকম্ভাকের মাধযকম
ধীকর ধীকর োরা পািপ্রবে জীবকনর স্তকর অধঃপপ্রেে হকচ্ছ ।
থর্ ভ্রুণহেযায় প্রনকয়াপ্রজে হয়, েকভয র মকধয প্রিশুকে হেযা েকর, োকেও ঠিে থেমপ্রনভাকব এেট েকভয র মকধয রাখা
হকব, আর অনয থেউ োকে হেযা েরকব । র্ে প্রিশুকে থস হেযা েকরকছ, েেবার োকে এেইরেম ভাকব েকভয আসকে
হকব, আর ওইভাকব প্রনহে হকে হকব । সু েরাং িে িে বৎসর োর পকক্ষ প্রদকনর আকলা থদখা অসম্ভব হকয় উেকব । োকে
েকভয োেকে হকব, আর প্রনহে হকে হকব । মানু ষ িেৃপ্রের প্রনয়কমর েো জাকন না । থেউ রাকের আইন ভি েরকে পাকর,
প্রেন্তু থসভাকব িেৃপ্রের আইন থেউই লঙ্ঘন েরকে পাকর না । মকন েরুন আপপ্রন োউকে হেযা েরকলন—আপপ্রন সু কেৌিকল
রাকের আইন ফাাঁপ্রে প্রদকে পাকরন । প্রেন্তু আপপ্রন িেৃপ্রের আইন এপ্রড়কয় থর্কে পাকরন না । র্েবার আপপ্রন েকভয হেযাোর্য
সংঘটিে েকরকছন, েেবার আপনাকে েকভয র মকধয প্রনহে হকে হকব । এটা অবধাপ্ররে । এই হকচ্ছ িেৃপ্রের আইন ।
অপ্রেপ্রেঃ মাে েে সিাকহ আপ্রম এেজন নাকসযর েো বলপ্রছলাম, প্রর্প্রন লণ্ডকনর িধান হাসপাোলগুপ্রলর এেটিকে ভ্রুণহেযা
প্রবভাকে (Abortion Ward) োজ েকরন । বীভৎস বযাপার । অপসাপ্ররে প্রেছু প্রেছু ভ্রুণ প্রবোকির এমন উন্নে পর্যাকয় োকে থর্
োকদর মকধয িবলভাকব জীবকনর সম্ভাবনা সু স্পষ্ট ।
শ্রীল িভুপাদঃ সম্ভাবনার থোন িশ্ন থনই । থর্ৌন প্রিয়ার শুরু থেকেই জীবকনর সূ িনা হয় । জীবসো অেযন্ত থছাট । িেৃপ্রের
প্রনয়কম, োর েময অনু সাকর, থস প্রপোর বীকর্য িপ্ররে হয়, আর োরপর থস মােৃেকভয থিাপ্রেে হয় । স্ত্রী ও পু রুকষর শুিাণু ও
প্রডম্বাণু প্রনপ্রষক্ত হয় (Emulsify) এবং ঠিে এেটি মটর দানার মে এেটি েঠিে হয় । োরপর থসই মটরদানার মে থদহটি িকম
িকম বৃ প্রদ্ধ থপকে োকে । চবপ্রদে সাপ্রহকেয এ-সবই বপ্রণে
য হকয়কছ । িেম পপ্ররবেয ন হকচ্ছ নটি প্রছকের অপ্রভবযপ্রক্ত—োন, থিাখ,
নাসারন্ধ্র, মু খ, প্রলি এবং পায়ু—এগুপ্রলর জনয ।
োরপর ইপ্রেয়গুপ্রল প্রবেপ্রিে হয়, আর সাকড় ছয় মাস পকর সবপ্রেছু সম্পূ ণয হয়, আর েখন জীবসোটির থিেনা প্রফকর
আকস । থদহেেকনর পূ কবয জীবসো অকিেন োকে, ঠিে থর্মন থিেনানািে ওষু কধর িভাকব মানু ষ অকিেন োকে । োরপর
থস স্বপ্ন থদকখ, োরপর ধীকর ধীকর থস পূ ণয সকিেনো িাি হয় । থসই সময় থস বপ্রহেযে হকে অেযন্ত অপ্রনচ্ছু ে োকে, প্রেন্তু
িেৃপ্রে োকে এেটি ধাক্কা থদয় আর থস েভয হকে প্রনেযে হয় । এই হকচ্ছ জকন্মর িপ্রিয়া ।
এই হকচ্ছ চবপ্রদে জ্ঞান । চবপ্রদে সাপ্রহকেয আপপ্রন থদখকে পাকবন েে প্রনখুাঁ েভাকব সবপ্রেছু বপ্রণে
য হকয়কছ । থসজনয,
থবদসমূ হ প্রেভাকব ইপ্রেহাকসর প্রবষয় হকে পাকর ? প্রেন্তু অসু প্রবধাটা হকচ্ছ এই থর্, আমরা এমন প্রবষকয়র েো বলপ্রছ র্া প্রিন্ময় ।
থসজনয স্থুল জড়বাদীকর পকক্ষ এটা উপলপ্রি েরা িায়ই েঠিন হকয় পকড় । োরা এেই থমাটাবু প্রদ্ধ থর্ োরা পারমাপ্রেযে থোন
প্রবষয় উপলপ্রি েরকে পাকর না ।
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 িােে আনন্দ, অক্ষয় সু খ ও প্রনেয জীবন – রাজার
থসবে রাজার সকি িায় এেই পর্যায়ভূক্ত হকয় আনন্দ
উপকভাে েকরন, থেমনই ভপ্রক্তকর্াকে ভেবাকনর থসবা
েরকল িােে আনন্দ, অক্ষয় সু খ ও প্রনেয জীবন লাভ
েরা র্ায় । োই, ব্রহ্ম উপলপ্রি অেবা প্রনেযত্ব অেবা
অপ্রবনেরত্ব ভপ্রক্তর্ু ক্ত ভেবাকনর থসবার অন্তবযেী ।

(শ্রীমদ্ভেবদ্গীো ১৪.২৭)

 জীবকনর প্রবপ্রভন্ন ধারণাগুপ্রল – বায়ু থর্মন
ফু কলর েন্ধ প্রনকয় অনযে েমন েকর, থেমনই
এই জড় জড়কে থদকহর ঈের জীব এে
িরীর থেকে অনয িরীকর োর জীবকনর
প্রবপ্রভন্ন ধারণাগুপ্রল প্রনকয় র্ায় ।
(শ্রীমদ্ভেবদ্গীো ১৫.৮)

 থিেনার প্রনমযলো ও
েলু ষো – থিেনা মূ লে জকলর
মকো প্রনমযল । প্রেন্তু জকলর সকি
র্প্রদ থোন রং থমিান হয়, ো
হকল জল রপ্রঙন হকয় র্ায় ।
অনু রূপভাকব, থিেনা প্রনমযল, থেন
না আিা পপ্রবে । প্রেন্তু জড়া
িেৃপ্রের গুকণর সংস্পকিয আসার
ফকল থিেনা েলু প্রষে হকয় পকড় ।
(শ্রীমদ্ভেবদ্গীো ১৫.৯)
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 সমস্ত গ্রহগুপ্রলর ধারে ভেবান –োাঁর িপ্রক্ত সমস্ত গ্রহগুপ্রলকে এে মু কো ধূ প্রলেণার মকো ধারণ েকর
আকছ । থেউ র্প্রদ এে মু কো ধূ প্রলেণা ধকর রাকখ, োহকল থসই ধূ প্রলেণাগুপ্রল পকড় র্াওয়ার থোন সম্ভাবনা
োকে না, প্রেন্তু থেউ র্প্রদ থসগুপ্রলকে বায়ুর মকধয প্রনকক্ষপ েকর, ো হকল ো পকড় র্াকব । থেমনই, এই
সমস্ত গ্রহগুপ্রল র্া মহািূ কণয ভাসকছ, ো িেৃেপকক্ষ পরকমের ভেবাকনর প্রবেরূকপর মু প্রিকে ধৃ ে ।
(শ্রীমদ্ভেবদ্গীো ১৫.১৩)

 জীকবর প্রবপ্রভন্ন রেম থদহধারন – থোন মানু ষ র্খন এেটি দ্রুেোমী োপ্রড়কে বকস োকেন, েখন প্রেপ্রন
মন্থরোমী োপ্রড়র আকরাহী থেকে দ্রুেেপ্রেকে েমন েকরন, র্প্রদও জীব বা োপ্রড়র িালে এেই মানু ষ হকে
পাকরন । থেমনই, পরকমেকরর প্রনকদয ি অনু সাকর জড়ািেৃপ্রে থোন প্রনপ্রদযষ্ট জীকবর জনয থোন প্রবকিষ
রেকমর থদহ চেপ্রর েকরন র্াকে থস োর অেীকের বাসনা অনু সাকর েময েরকে পাকর ।
(শ্রীমদ্ভেবদ্গীো ১৮.৬১)

প্রসদ্ধান্ত বপ্রলয়া প্রিকে না ের অলস । ইহা হইকে েৃকে লাকে সু দৃঢ় মানস ॥ চিঃ িঃ আপ্রদ ২.১১৭

সাধু -চবদয

সাধু সকির পূ বযিেয —শ্রদ্ধা

চিঃ িঃ মধয ২২.১৪-১৫

চিঃ িঃ মধয ২৩.৯

োম-থিাকধর দাস হঞা োর লাপ্রে খায় ।
মপ্রমকে মপ্রমকে র্প্রদ সাধু -চবদয পায় ॥
োাঁর উপকদি-মকন্ত্র প্রপিািী পলায় ।
েৃেভপ্রক্ত পায়, েকব েৃে-প্রনেট র্ায় ॥

থোন ভাকেয থোন জীকবর ‘শ্রদ্ধা’ র্প্রদ হয় ।
েকব থসই জীব ‘সাধু সি’ থর্ েরয় ॥

েৃে-রপ্রে

েৃকের িপ্রে ভাব লাকভর প্রেিেয

থোন ভপ্রক্ত-উন্মু খী সু েৃপ্রের বকল থোন জীকবর র্প্রদ
অননযভপ্রক্তর িপ্রে শ্রদ্ধা জন্মায়, োহকল থসই জীব
[সনােন প্রিক্ষা]
োম-থিাকধর দাস হকয় বদ্ধ জীকবরা োর লাপ্রে খায় । শুদ্ধভক্তরূপ সাধু র সি েকরন ।
এইভাকব ব্রহ্মাকণ্ড মমণ েরকে েরকে র্প্রদ থস
দুঃসি প্রে ?
থসৌভােযিকম থোন সাধু রূপ চবদযকে পায়, োহকল োাঁর
চিঃ িঃ মধয ২৪.৯৯
উপপ্রদষ্ট মন্ত্র গ্রহণ েরার ফকল থসই প্রপিািী পালায়। থসই
‘দুঃসি’ েপ্রহকয়—‘চেেব’, ‘আিবঞ্চনা’ ।
মকন্ত্রর আশ্রয় অবলম্বন েরার ফকল থস েৃেভপ্রক্তলাভ
েৃে, েৃেভপ্রক্ত প্রবনা অনয োমনা ॥
েকর এবং অবকিকষ শ্রীেৃকের োকছ প্রফকর র্ায় । ছলনা প্রবপ্রিষ্ট আি বঞ্চেই ‘দুঃসি’ । েৃেোম ও েৃেভপ্রক্ত
[সনােন প্রিক্ষা]
োমনা বযেীে অপর সমস্ত োমই দুঃসি । [সনােন প্রিক্ষা]
চিঃ িঃ মধয ২২.৪৫

থোন ভাকেয োকরা সংসার ক্ষকয়ান্মু খ হয় ।
সাধু সকি েকব েৃকে রপ্রে উপজয় ॥

চিঃ িঃ মধয ২৪.১০৪

সাধু সি, েৃেেৃপা, ভপ্রক্তর স্বভাব ।
এ প্রেকন সব ছাড়ায়, েকর েৃকে ‘ভাব’ ॥

ভােযিকম থেউ র্প্রদ সংসার সমু ে উেীণয হওয়ার থর্ােযো ভেবদ্ভক্ত সি, শ্রীেৃকের েৃপা এবং ভেবদ্ভপ্রক্তর স্বভাব,
অজযন েকরন এবং এইভাকব োর ভববন্ধন ক্ষয় উন্মু খ হয়, ধীকর ধীকর সমস্ত অসৎ িভাব থেকে মু ক্ত েকর শ্রীেৃকের
োহকল সাধু সকির িভাকব োর েৃকের িপ্রে আসপ্রক্তর ভাব উৎপন্ন েকর ।
[সনােন প্রিক্ষা]
উদয় হয় ।
[সনােন প্রিক্ষা]

এে প্রনকমকষ সবযপ্রসপ্রদ্ধ
চিঃ িঃ মধয ২২.৫৪

‘সাধু সি’, ‘সাধু সি’—সবযিাকস্ত্র েয় ।
লবমাে সাধু সকি সবযপ্রসপ্রদ্ধ হয় ॥

দু িোর অসৎসি
চিঃ িঃ মধয ২২.৮৭

অসৎসিেযাে,—এই চবেব-আিার ।
‘স্ত্রীসিী’—এে অসাধু , ‘েৃোভক্ত’ আর ॥

অববেব সি পপ্ররেযােীই চবেকবর এেমাে সদািার ।
সমস্ত িাকস্ত্র বণযনা েরা হকয়কছ থর্ এে প্রনকমকষর জনয অববেব বলকে স্ত্রীসিী ও েৃকের অভক্ত—এই দুই থশ্রণীর
শুদ্ধভকক্তর সিলাভ হকল সবযপ্রসপ্রদ্ধ হয় । [সনােন প্রিক্ষা] থলােকে থবাঝায় ।
[সনােন প্রিক্ষা]

েৃেভপ্রক্তর মূ ল োরণ এবং মু খয অি—সাধু সি
চিঃ িঃ মধয ২২.৮৩

োকের স্ত্রীমূ প্রেয
চিঃ িঃ অন্তয ২.১১৮

েৃেভপ্রক্ত-জন্মমূ ল হয় ‘সাধু সি’ ।
েৃেকিম জকন্ম, থোঁকহা পু নঃ মু খয অি ॥

দুবযার ইপ্রেয় েকর প্রবষয়-গ্রহণ ।
দারবী িেৃপ্রে হকর মু কনরপ্রপ মন ॥
ইপ্রেয়গুপ্রল এমনই িবলভাকব ইপ্রেকয়র প্রবষকয়র িপ্রে
েৃেভপ্রক্তর মূ ল োরণ সাধু সি । এমন প্রে র্খন সু ি আসক্ত থর্ োি প্রনপ্রমযে স্ত্রী মূ প্রেয পর্যন্ত মু প্রনকদর প্রিে হরণ
েৃেকিম জােপ্রের হয়, েখন ভেবদ্ভকক্তর সি েকর । [থছাট হপ্ররদাসকে পপ্ররেযাকের োরণ প্রে ভক্তরা ো
অেযন্ত িকয়াজন । [সনােন প্রিক্ষা]
িাইকল মহািভুর উের]
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