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 চবশদে জ্ঞান অবকরাহ পন্থায় আহরণ েরা হয় ।
 শপোর পশরিয় মাোই সবিাইকে ভালভাকব শদকে পাকরন ।
 অকের মে শবশ্বাস চবজ্ঞাশনেকদর শবশ্বাস – দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা র্ায় থর্ আধু শনে অন্তশরক্ষ-র্ান
আোকি উড়কে পাকর এবং চবজ্ঞাশনকেরা র্খন বকল থর্ োরা িাাঁকদর অপর পৃ কে ভ্রমণ
েকরকে েখন মানুকেরা োকদর থসই োশহনী অকের মকো শবশ্বাস েকর, থেননা োরা আধু শনে
চবজ্ঞাশনকেকদর এই শবেকয় অশধোরী বকল স্বীোর েকরকে । অশধোরীরা বকল, আর সাধারণ
মানু ে ো শবশ্বাস েকর । শেন্তু চবশদে সকেের শবেকয়, োকদর ো শবশ্বাস না েরার শিক্ষা
থদওয়া হকয়কে ।
 শ্রীেৃে হকেন আশদ নারায়ণ – ভীষ্মকদব বকলকেন থর্ শ্রীেৃে হকেন আশদ নারায়ণ । থস
েো ব্রহ্মাজীও শ্রীমদ্ভােবকে (১০/১৪/১৪) প্রশেপন্ন েকরকেন। শ্রীেৃে হকেন আশদ নারায়ণ ।
 জীব মায়াবি – শ্রীেৃে সম্বকে থমাকহর োরণ হকে োাঁর েটস্থা নামে েৃেীয় িশির উপর
অন্তরঙ্গা এবং বশহরঙ্গা- এই দুই িশির শিয়া । জীকবরা হকে োাঁর েটস্থা িশির প্রোি, এবং
োর ফকল োরা েখকনা োাঁর অন্তরঙ্গা িশির দ্বারা এবং েখকনা বশহরঙ্গা িশির দ্বারা
থমাহােন্ন হয় ।
(শ্রীমদ্ভােবে ১.৯.১৮ োৎপর্য)
শসদ্ধান্ত বশলয়া শিকে না ের অলস । ইহা হইকে েৃকে লাকে সু দৃঢ় মানস ॥ চিঃ িঃ আশদ ২.১১৭

 দ্বাদি মহাজন – ভেবাকনর থর্মন অসংখে অংি-শবস্তার রকয়কেন, থেমনই োাঁর অসংখে শুদ্ধভিও
রকয়কেন, র্াাঁরা শবশভন্ন রকস োাঁর থসবায় র্ু ি । ভেবাকনর বাকরা জন মহান্ ভি রকয়কেন, এবং োরা
হকলন ব্রহ্মা, নারদ, শিব, কুমার, েশপল, মনু , প্রহ্লাদ, ভীষ্ম, জনে, শুেকদব থোস্বামী, বশল মহারাজ
এবং র্মরাজ । ভীষ্মকদব র্শদও োাঁকদর মকধে অনেেম ।
 অনু ভাব – আধু শনে র্ু কের মহান আিার্যকদর অনেেম শ্রীল শবশ্বনাে িিবেী ঠাকুর অনু ভাকবর শবকেেণ
েকর বকলকেন থর্, ভেবাকনর মশহমা সবযপ্রেম আনন্দ-শবকভার ভি অনু ভব েকরন, র্া থস্বদ, েম্প,
অশ্রু, পু লে আশদ লক্ষকণর মাধেকম প্রোশিে হয় । ভেবাকনর মশহমা অশবিশলেভাকব উপলশি েরার
মাধেকম থসই অনু ভাব িমি বশধযে হয় ।
 শদবে ভাব শবশনময় – ভেবান র্খন োাঁর ভিকদর শবপকদ থফকলন, থস সমকয়ও ভি এবং ভেবাকনর
মকধে শদবে ভাকবর শবশনময় হয় । “আশম আমার ভিকে শবপকদ থফশল, র্াকে থস আমার সকঙ্গ শদবে
ভাকবর প্রভাকব আরও শুদ্ধ হয় ।” ভিকে জড়জােশেে দুঃখ-দুদয িায় থফলার ফকল ভেবানকে
থমাহময়ী জড়জােশেে সম্বে থেকে োাঁকে উদ্ধার েরকে হয় ।
(শ্রীমদ্ভােবে ১.৯.১৯ োৎপর্য)

 সূ র্যকে জানা োর প্রশেটি রশি এবং রশিও েণাসমূ কহর মাধেকম । থসইরেম ভেবানও োাঁর শবশভন্ন
িশির মাধেকম পশরবোপ্ত হকয় োকেন ।
 ভেবান শনরাশভমান – পরম পু রুে হওয়ার ফকল শেশন সবযপ্রোর শমেো অশভমান থেকে মু ি এবং
শনকজকে থোনশেেু থেকে শভন্ন বকল মকন েকরন না ।
 োই শেশন োাঁর শুদ্ধ ভকির সারশে হওয়ার জনে শনকজকে শনেৃষ্ট বা থহয় বকল মকন েকরন না ।
েরুণাময় ভেবাকনর োে থেকে থর্ এই ধরকনর থসবালাভ েকরন, থসটি শুদ্ধ ভকিরই মশহমা ।
(শ্রীমদ্ভােবে ১.৯.২১ োৎপর্য)
 সকবযাচ্চ সু খ – সবযিশিমান ভেবাকনর ইেিকম জীবকে এমনইভাকব সৃ শষ্ট েরা হকয়কে থর্ থস
র্খন সম্পূ ণযরূকপ োাঁর আশিে হয় েখনই থস সবিাইকে সু খী হয় ।
 থদকহর সম্পেয থর্কহেু অেেন্ত আনন্দদায়ে এবং স্বাভাশবে, োই ভেবানকে র্খন নন্দনন্দন,
র্কিাদানন্দন, রাধাবল্লভ ইেোশদ নাকম সকম্বাধন েরা হয় েখন শেশন অশধে প্রসন্ন হন । ভেবাকনর
সকঙ্গ এই প্রোর চদশহে সম্পেয ভেবাকনর সকঙ্গ থপ্রম-শবশনমকয়র আর এেটি চবশিষ্ট ।
(শ্রীমদ্ভােবে ১.৯.২২ োৎপর্য)
শসদ্ধান্ত বশলয়া শিকে না ের অলস । ইহা হইকে েৃকে লাকে সু দৃঢ় মানস ॥ চিঃ িঃ আশদ ২.১১৭

শ্রীেৃেেৃপা শ্রীমূ শেয এ.শস. ভশিকবদান্ত স্বামী

শনকনাি েকোপেেনটি হকয়শেল েৃেেৃপাশ্রীমূ শেয শ্রীল অভয়িরণারশবন্দ ভশিকবদান্ত স্বামী প্রভুপাদ এবং শেেু ভকির মকধে,
১৯৭৬ সাকলর জু কন, আকমশরোর নব বৃ ন্দাবকন ।
শ্রীল প্রভুপাদঃ পাশ্চােে সভেো এেটি জঘনে সভেো, র্া থেবল জীবকনর অনাবিেে িাশহদাগুশল বৃ শদ্ধ েকর িকলকে ।
দৃষ্টান্তস্বরূপ, চবদুেশেে আকলার েো ধর । চবদুেশেে আকলার জনে থজনাকরটকরর প্রকয়াজন, আর থজনাকরটর িালাকে হকল
থোমাকে থপকরাশলয়াম সংগ্রহ েরকে হকব । আর র্খনই থপকরাশলয়াম সরবরাহ বে হকব েখনই সবশেেু বে হকয় র্াকব । আর
থপকরাশলয়াম পাওয়ার জকনে থোমাকে েকঠার থিস্টা েকর পৃ শেবীর েভীকর অনু সোন িালাকে হকব, েখনও বা মহাসােকরর
মাঝখাকন খনন েরকে হকব । এই হকে উগ্র েময, ভয়ানে েময ।
অেি ঐ এেই োজ খু ব সহজভাকব সমাধান েরা র্ায়—শেেু থরশড়র বীজ উৎপাদন ের, থসটা শপকে থেল চেশর ের,
আর এবার এেটি পাকে থেলটি থেকল এেটি সলকে জ্বাশলকয় দাও । আমরা স্বীোর েরশে থর্ থোমরা শবদুেকের বেবহার েকর
আকলা পাওয়ার বেবস্থাটিকে আরও উন্নে েকরকো, শেন্তু থরশড়র থেকলর প্রদীপ থেকে চবদুেশেে বাকে আকলার বেবস্থাকে উন্নে
েরকে শেকয় থোমাকে খু বই েকঠার পশরিম েরকে হয় । থোমাকে মহাসােকরর মাঝখাকন থর্কে হয়, োরপর থসই সােকরর
েলকদকি খনন োর্য িালাকে হয় এবং োরপর থপকরাশলয়াম েুকল আনকে হয়, আর এই সব েরকে শেকয় থোমার জীবকনর
প্রেৃে লক্ষে হাশরকয় র্ায় ।
েুশম এখন এেটি অশনশশ্চে অবস্থায় রকয়কো, অশবরাম মৃ েুেবরণ েরকো, আর শবশভন্ন প্রজাশের জীবকদকহ জন্মগ্রহণ
েরকো । শেভাকব এই জন্ম মৃ েুের আবেয ন িি থেকে মু ি হওয়া র্ায়—এটাই হকে থোমার প্রেৃে সমসো । আর থেবল মানব
জীবকন এই সমসোটির সমাধান হকে পাকর । আত্ম উপলশি লাকভর জনে থোমাকে উন্নে বু শদ্ধমো থদওয়া হকয়কে, শেন্তু আত্ম
উপলশির জনে থসই উন্নে বু শদ্ধমোকে বেবহার েরার পশরবকেয থেকলর প্রদীপকে চবদুেশেে বাকে উন্নে েকর থোলার োকজ
েুশম ো বেবহার েরকো, আর শেেু নয় ।
ভিঃ থলাকেরা বলকব, আপনার এই প্রস্তাবটি অবাস্তব । োোড়া, আকলা চেশর োড়াও শবদুেৎ আরও অকনে শেেু েকর োকে ।
আমাকদর আধু শনে সু খ স্বােেকন্দর অশধোংি আকয়াজনই েমকবশি পশরমাকণ শবদুেকের উপর শনভয রিীল ।
শ্রীল প্রভুপাদঃ এই জীবকন েুশম খু ব আরাম-স্বােকন্দে োটাকে পাকরা শেন্তু থোমার পকরর জীবকন এেটি কুকুকর পশরণে হকে
পাকরা ।
ভিঃ মানু ে এটা শবশ্বাস েকর না ।
শ্রীল প্রভুপাদঃ োরা শবশ্বাস েরুে আর নাই েরুে । এটাই ঘটনা । উদাহরণস্বরূপ এেটি বালে হয়কো জাকন না থর্ থস র্ু বকে
পশরণে হকে িকলকে । শেন্তু োর শপো মাো ো জাকনন । র্শদ থসই বালেটি বকল, “না, আশম র্ু বে হকে র্াশে না ।” থসটা
থেকল মানু শে । শপোমাো জাকনন থর্ বালেটি এেটি র্ু বে হকব আর োকে ঠিে ভাকব শিশক্ষে েকর েুলকে হকব, র্াকে থস
সু ন্দরভাকব জীবকন প্রশেশেে হকে পাকর । এটা হকে অশভভাবেেকণর েেয বে ।
ঠিে থসরেম, আমরা র্খন আত্মার থদহান্তকরর েো বশল, থোন মূ ঢ় বলকে পাকর “ আশম এটা শবশ্বাস েশর না,” শেন্তু
থসটা বাস্তব সেে । এেটি বদমাি, এেটি উন্মাদ, থস বলকে পাকর থর্ থদহান্তর সশেে েো নয়; শেন্তু প্রেৃে সেে হকে এই থর্,
োকে োর এই জীবকনর েময-প্রয়াকসর ধরণ অনু সাকর োকে আকরেটি থদহ গ্রহণ েরকে হকব—োরণং গুকণাসঙ্গঽসে সদসদ্

থর্াশনজন্মসু ।
ভিঃ র্শদ থেউ এরেম বকল োহকল শে হকব, “থরশড়র বীজ উৎপাদকনর এই জীবনধারা খু ব েষ্টের, আর সাধারণভাকব িােবাস
েরা অেেন্ত িমসাধে । োর থিকয় এটা অকনে সহজঃ োরখানায় শেকয় ৮ ঘন্টা োজ েরা, টাো শনকয় ঘকর থফরা, আর
উপকভাে েরা ।”
শ্রীল প্রভুপাদঃ েুশম উপকভাে েরকে পার, শেন্তু উপকভাে েরকে শেকয় েুশম থোমার জীবকনর আসল উকেিেটি ভুকল র্াও ।

শসদ্ধান্ত বশলয়া শিকে না ের অলস । ইহা হইকে েৃকে লাকে সু দৃঢ় মানস ॥ চিঃ িঃ আশদ ২.১১৭

শ্রীেৃেেৃপা শ্রীমূ শেয এ.শস. ভশিকবদান্ত স্বামী

থসটা শে বু শদ্ধমো? থোমাকে এই মানব থদহ থদওয়া হকয়কে থোমার পরবেী জীবনটি উন্নে েরার জকনে । মকন ের েুশম
পরবেী জীবকন এেটি কুকুর জন্ম প্রাপ্ত হকল । থসটা শে সাফলে ? থোমাকে অবিেই েৃেভাবনামৃ কের শবজ্ঞানটি জানকে হকব ।
োহকল কুকুকর পশরণে হওয়ার পশরবকেয েুশম ভেবাকনর মকো হকয় র্াকব ।
ভিঃ এেবার জন থলনকনর লণ্ডকনর থষ্টকট আপশন বকলশেকলন থর্, আজ রাক্টর বহু দুকভয াকের োরণ হকয় দাাঁশড়কয়কে । এটা
র্ু বেকদরকে েমযহীন েকর শদকয়শেল, োকদর িহকর োজ েরকে থর্কে বাধে েকরশেল এবং োরা ইশিয় পশরেৃশপ্তকে জশড়কয়
পকড়শেল । আশম লক্ষে েকরশে থর্ গ্রামাঞ্চকল জীবন র্াপন আরও থবশি সরল, িাশন্তপূ ণয । থসখাকন পারমাশেযে জীবকনর েো শিন্তা
েরাটা িহকরর েুলনায় অকনে থবশি সহজের ।
শ্রীল প্রভুপাদঃ হোাঁ, গ্রামাঞ্চকল শবঘ্ন-শবভ্রাট অকনে েম, মানশসে শিন্তা-উকদ্বে অকনে েম োকে । থেবল শনকজর খাকদের জনে
এেটু পশরিম ের, োরপর অবশিষ্ট সময় েৃেভাবনামৃ কে শনকজকে শনকয়াশজে ের—এই হকে আদিয জীবন ।
(শ্রীল প্রভুপাদ এেটি ফুল েুকল ধরকলন)
এই ফুলটির সু ক্ষ্ম েন্তুগুশল লক্ষে ের । থেউশে এটা এেটি োরখানাকে চেরী েরকে পাকর—এে থোট থোট েন্তু ?
আর রং েে উজ্জ্বল । র্শদ েুশম থেবল ফুলটি শবকেেণ ের, েুশম ভেবদ্ থিেনাময় হকব । এেটি থমশিন রকয়কে র্াকে েুশম বল
“প্রেৃশে” (Nature) আর এই থমশিনটি থেকে সব শেেু উদ্ভুে হকে । শেন্তু এই থমশিনটি থে শনমযাণ েকরকে ?
ভিঃ লণ্ডকন আপশন বকলশেকলন থর্ থলাকেরা জাকন না থর্ েৃে সু শিশন্তেভাকব ফুলগুশলকে শিশেে েকরকেন ।
শ্রীল প্রভুপাদঃ হোাঁ । েুশম শে মকন ের থর্ এেজন শিল্পী োড়া ফুলগুশল এে সু ন্দর হকে পাকর ? এমন ভাবাটা মূ খযো । প্রেৃশে
শে? এটা েৃকের থমশিন । সব শেেু ই েৃকের এই থমশিনটির মাধেকম উৎপন্ন হকে ।
সু েরাং নব বৃ ন্দাবকন থোমার জীবনর্াো সরল েকর থোল । এেটি উন্মু ি স্থাকন বাস ের, প্রকয়াজকন খাদেদ্রবে
শনকজরাই উৎপাদন ের । দুধ উৎপাদান ের ।
এইভাকব সময় বাাঁিাও আর হকরেৃে েীেয ন ের । সরল জীবন উচ্চ শিন্তাঃ আদিয জীবন । শেন্তু র্শদ েুশম থোমার
অনাবিেে প্রকয়াজনগুশল বৃ শদ্ধ েরকে োকো, েোেশেে আরাম-স্বােকন্দের জনে আর েৃেভাবনাময় হওয়ার আসল উকেিেটি
ভুকল র্াও, থসটা হকব আত্মহেো । আমরা এই আত্মহেোর নীশেটি বে েরকে িাই, অবিে আমরা এরেম থজার েশর না থর্
আধু শনে প্রর্ু শি শবদোর উন্নশে সব মানু েকে বে েকর শদকে হকব । আমরা থেবল শ্রীচিেনে মহাপ্রভু প্রদে সহজ ফমূ লয াটি
উপস্থাপন েরশেঃ হকরেৃে েীেয ন ের । এমন শে থোমার উচ্চ প্রর্ু শির োরখানাকেও েুশম েীেয ন েরকে পার । অসু শবধা
থোোয় ? েুশম থোমার থমশিকনর থবাোমশগুশল টিকপ থর্কে পার এেই সকঙ্গ েীেয ন েরকে পারঃ
হকর েৃে হকর েৃে েৃে েৃে হকর হকর ।
হকর রাম হকর রাম রাম রাম হকর হকর ।।
ভিঃ আর র্শদ মানু ে েীেয কনর পন্থাটি গ্রহণ েকর, োহকল োরা ধীকর ধীকর োকদর প্রর্ু শি শবদোর প্রশে আসশি পশরেোে
েরকে পারকব ?
শ্রীল প্রভুপাদঃ অবিেই ।
ভিঃ োহকল থো আপশন োকদর ধ্বংকসর বীজ বপন েরকেন ।
শ্রীল প্রভুপাদঃ না, ধ্বংস নয় বরং েঠন । বার বার জন্ম মৃ েুের আবেয ন, অশবরাম থদকহর পশরবেয ন—এই হকে শবনাি । শেন্তু
আমাকদর এই পন্থার সাহাকর্ে েুশম শিরোল থবাঁকি োেকব—েেক্ত্বাকদহং পু নজযন্ম চনশেঃ থোমার আর জড় থদহ ধারণ েরকে
হকব না । শেন্তু েৃেভাবনামৃ ে বেেীে, েো থদহান্তর প্রাশপ্তঃ থোমাকে আকরেটি জড় থদহ ধারণ েরকে হকব, র্ার অেয দুদয িা
থভাে । োহকল, থোনটি ভাল ? এেটির পর এেটি জড়কদহ ধারণ েকর িলা, অেবা আর জড় থদহ ধারণ না েরা ? র্শদ আমরা
এই থদকহর সকঙ্গ আমাকদর সমস্ত দুদয িা থভাকের অবসান ঘটাই, োহকল থসটা বু শদ্ধমো । আর র্শদ আমরা আরও দুঃখকভাকের
জনে এেটির পর এেটি জড়কদহ সৃ শষ্ট েকর িশল, োহকল থসটা শনবু যশদ্ধো । শেন্তু র্শদ েুশম েৃেকে উপলশি না ের । েুশম
আকরেটি থদহ ধারণ েরকে বাধে হকব । এর থোন শবেল্পই থনই ।

শসদ্ধান্ত বশলয়া শিকে না ের অলস । ইহা হইকে েৃকে লাকে সু দৃঢ় মানস ॥ চিঃ িঃ আশদ ২.১১৭

 ভেবদ্ভকির অনে থোন পন্থায়
আগ্রহ থনই – সমু কদ্র বাস েকর থর্
মের, থস থর্মন েখনও নদীকে প্রকবি
েরকে িায় না, ভেবদ্ভিও থেমন
ভেবদ্ভশিরূপ সমু দ্র থেকড় মু শিরূপী
নদীকে প্রকবি েরকে িায় না ।
পক্ষান্তকর বলা র্ায়, র্ারা ভেবাকনর শুদ্ধ
ভি, োাঁরা সবযদাই অপ্রােৃে থপ্রমরূপ
সমু কদ্র বাস েকরন এবং অনে থোন
পন্থায় োাঁকদর আগ্রহ থনই, থসগুশলকে
নদীর সংকে েুলনা েরা হকয়কে ।
ভশিরসামৃ ে শসেু - প্রস্তাবনা

 দাবানকল সকপযর দহন – ভস্মীভূে বকন
র্খন দাবানল জ্বকল ওকঠ, েখন থসই
আগুকন সমস্ত সাপ দগ্ধ হয় । অনোনে পশুরা
পাশলকয় শেকয় প্রান রক্ষা েরকে পাকর,শেন্তু
সাকপরা থোকনা মকেই শনস্তার পায় না, োরা
ভস্মীভূে হকয় র্ায় । থসই রেম
েৃেভাবনারূপী প্রজ্বশলে অশি এেই প্রবল
থর্, োর প্রভাকব অশবদোরূপ সপয অশিকরই
ভস্মীভূে হকয় র্ায় ।
ভশিরসামৃ ে শসেু - প্রেম অধোয়

 ভেবদ্ভশির থিেত্ব – রাণীর দাসীরা
থর্মন িদ্ধা ও প্রনশে সহোকর রাণীর
অনু োমী হয়, ঠিে থেমনই ধময, অেয, োম ও
থমাক্ষ ভেবদ্ভশির অনু েমন েকর ।
ভশিরসামৃ ে শসেু - প্রস্তাবনা
শসদ্ধান্ত বশলয়া শিকে না ের অলস । ইহা হইকে েৃকে লাকে সু দৃঢ় মানস ॥ চিঃ িঃ আশদ ২.১১৭

 সু প্ত ভেবদ্ভশির শবোি – শিশু থর্মন অল্প এেটু থিষ্টা েরার ফকলই হাাঁটকে শুরু েকর,
থেমনই েেগুশল শনশদষ্ট শবশধর মাধেকম আমাকদর মন ও ইশিয় ভেবাকনর থসবায় শনর্ু ি েরার
ভশিরসামৃ ে শসেু –
ফকল আমাকদর সু প্ত ভেবদ্ভশি বা েৃে ভাবনামৃ ে শবেশিে হয় ।
শদ্বেীয় অধোয়
 অভিকদর সঙ্গ – জ্বলন্ত
আগুকনর মকধে থলাহার খাাঁিায়
োো বরং ভাল, শেন্তু
েৃেশবকদ্বেী অভিকদর সঙ্গ
েরা উশিৎ নয় ।
ভশিরসামৃ ে শসেু – সপ্তম অধোয়

 থদব-থদবীর উপাসে – শবেয়-বাসনার দ্বারা
প্রভাশবে হকয় নানা থদব-থদবীর উপাসেকদর
সহবাস েরার থিকয় সপয, বোঘ্র অেবা কুশমরকে
আশলঙ্গন েরা অকনে ভাল ।
ভশিরসামৃ ে শসেু – সপ্তম অধোয়
শসদ্ধান্ত বশলয়া শিকে না ের অলস । ইহা হইকে েৃকে লাকে সু দৃঢ় মানস ॥ চিঃ িঃ আশদ ২.১১৭

এেশবন্দু সু রা, পূ ণয দুকধর েলসকে অপশবে েরকে
পাকর
চিঃ িঃ মধে ১২.৫৩

শবেয়ী এবং স্ত্রী সকঙ্গর ভয়াবহো
চিঃ িঃ মধে ১১.৭

শবরি সন্নোসী আমার রাজ-দরিন ।
স্ত্রী-দরিন-সম শবকের ভক্ষণ ॥
আশম শবরি সন্নোসী; োই আমার পকক্ষ রাজাকে দিযন
েরা থোন স্ত্রীকলােকে দিযন েরারই মকো । এই উভয়
দিযনই শবেভক্ষকণর মকো ভয়ঙ্কর । [মহারাজ
প্রোপরুদ্রকে দিযন প্রদাকনর জনে সাবযকভৌম ভট্টািার্য
শ্রীচিেনে মহাপ্রভুর োকে পু নরায় শনকবদন েরকল
মহাপ্রভুর প্রেুেের]
চিঃ িঃ মধে ১১.১০

প্রভু েকহ,—পূ ণয চর্কে দুকগ্ধর েলস ।
সু রাশবন্দু -পাকে থেহ না েকর পরি ॥
র্দেশপ প্রোপরূদ্র সবযগুণবান্ ।
োাঁহাকর মশলন চেল এে রাজা নাম ।।
শ্রীচিেনে মহাপ্রভু বলকলন,—"এেটি পূ ণয দুকধর েলকস
র্শদ এেশবন্দু সু রা পকড়, োহকল থর্মন থেউ ো স্পিয
েকর না, থেমনই মহারাজ প্রোপরূদ্র সবযগুণবান হওয়া
সকেও এে ‘রাজা’ উপাশধ োকে মশলন েকর শদল ।”
[মহারাজ প্রোপরুদ্রকে দিযন প্রদাকনর জনে রামানন্দ রায়
মহাপ্রভুর োকে অনু করাধ েরকল মহাপ্রভুর প্রেুেের]

শসদ্ধান্ত সমু দ্র হৃদয়ঙ্গকমর উপায়—থেৌর ভকির
শনেে সঙ্গ
চিঃ িঃ অন্তে ৫.১৩২

প্রভু েকহ,—েোশপ রাজা োলসপযাোর ।
োেনারী-স্পকিয চর্কে উপকজ শবোর ॥

চিেকনের ভিেকণর শনেে ের ‘সঙ্গ’ ।
েকবে জাশনবা শসদ্ধান্তসমু দ্র-েরঙ্গ ॥

শ্রীচিেনে মহাপ্রভু বলকেন, “শেন্তু োহকলও রাজা
োলসকপযর মকো ভয়ঙ্কর । োকঠর চেশর নারীমূ শেয স্পিয
েরকল থর্মন শিকের শবোর হয়, থেমনই রাজাকে দিযন
েরকলও শবেয়াসশির উদয় হয় ।” [মহারাজ
প্রোপরুদ্রকে দিযন প্রদাকনর জনে সাবযকভৌম ভট্টািার্য
শ্রীচিেনে মহাপ্রভুর োকে শনকবদন েরকল মহাপ্রভুর
প্রেুেের]

শ্রীল স্বরূপ দাকমাদর থোস্বামী োকে বলকলন, “শনরন্তর
শ্রীচিেনে মহাপ্রভুর ভিকদর সঙ্গ ের, োহকলই থেবল
ভেবৎ শসদ্ধান্ত সমু কদ্রর েরঙ্গ হৃদয়ঙ্গম েরকে পারকব ।”
[বঙ্গ েশবর প্রশে স্বরূপ দাকমাদর]
রােমােীয় ভিকদর সাকে থেমন সঙ্গ হওয়া উশিে ?
চিঃ িঃ অন্তে ১৩.৩৭

োকঠর স্ত্রীমূ শেয
চিঃ িঃ অন্তে ২.১১৮

দুবযার ইশিয় েকর শবেয়-গ্রহণ ।
দারবী প্রেৃশে হকর মু কনরশপ মন ॥
ইশিয়গুশল এমনই প্রবলভাকব ইশিকয়র শবেকয়র প্রশে
আসি থর্ োে শনশমযে স্ত্রী মূ শেয পর্যন্ত মু শনকদর শিে
হরণ েকর । [থোট হশরদাসকে পশরেোকের োরণ শে
ভিরা ো িাইকল মহাপ্রভুর উের]

দূকর রশহ’ ভশি েশরহ সকঙ্গ না রশহবা ।
োাঁ-সবার আিার-থিষ্টা লইকে নাশরবা ॥
“দূর থেকে োাঁকদর ভশি ের, এবং োাঁকদর সকঙ্গ
ঘশনেভাকব থমলাকমিা ের না, এবং োাঁকদর আিারআিরকণর অনু েরণ েরার থিষ্টা ের না ।”
[জেদানন্দ পশণ্ডকের বৃ ন্দাবন র্াোর প্রাক্কাকল
থসখানোর রােমােীয় ভিকদর সাকে শেরূপ আিরণ েরা
উশিে থস শবেকয় োাঁর প্রশে মহাপ্রভুর শনকদয ি]

শসদ্ধান্ত বশলয়া শিকে না ের অলস । ইহা হইকে েৃকে লাকে সু দৃঢ় মানস ॥ চিঃ িঃ আশদ ২.১১৭

