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দবষয় বোস োে িনল জীনবে ভব বন্ধ হয় । ভগবদ্ভদক্ত জীনবে স্বোভোদবক বোস ো দব ষ্ট কনে ো,
পক্ষোন্তনে তো ভগবোন ে কেেেয়ী কসবোে যথোযথভোনব দ নয়োদজত কনে । তোে িনল জীনবে বোস ো দচন্ময়
স্তনে উন্নীত হয় ।
(শ্রীমদ্ভােবে ১.৯.২৩ োৎপর্য )

শুদ্ধ ভক্ত কখন োই ভগবদ্ধোনে দিনে যোওয়োে জ য উৎকদিত । দতদ ককবল ভগবোন ে শুভ
ইচ্ছোে উপেই সম্পূ র্ণভোনব দ ভণ ে কনে । ভগবো যদি তোাঁনক েনকও কেের্ কনে , তোহনলও দতদ
একইভোনব তৃপ্ত থোনক । ভগবোন ে শুদ্ধ ভক্ত ককবল একটি বোস োই কপোষর্ কনে এবং তো হল দতদ
কয অবস্থোনতই থোনক ো কক দতদ কয সবণিো ভগবোন ে শ্রীপোিপনেে ধ্যোন গভীেভোনব েগ্ন থোকনত
পোনে ।
(শ্রীমদ্ভােবে ১.৯.২৪ োৎপর্য )

একটি দবষয় হনচ্ছ কয ভীষ্মনিব তখ ককবল শেশযযোনতই শোদয়ত দিনল ো, অদধ্কন্তু কসই
অবস্থোয় দতদ অতযন্ত কবি োও অ ু ভব কেদিনল এেকে অবস্থোয় তোাঁনক ককো েশ্ন কেো উদচত দিল ো,
দকন্তু শ্রীকৃষ্ণ েেোর্ কেনত কচনয়দিনল কয তোাঁে শুদ্ধ ভক্ত দিবয জ্ঞোন ে েভোনব কিহ এবং েন পূ র্ণরূনপ
সু স্থ থোনক ; অতএব ভগবদ্ভক্ত কয ককো অবস্থোনতই জীবন ে আিশণ েোগণ সম্বনন্ধ উপনিশ দিনত
সম্পূ র্ণরূনপ সেথণ ।
(শ্রীমদ্ভােবে ১.৯.২৫ োৎপর্য )
শসদ্ধান্ত বশলয়া শিকে না ের অলস । ইহা হইকে েৃকে লাকে সু দৃঢ় মানস ॥ চচৈঃ চৈঃ আদি ২.১১৭

ভগবোন ে শদক্ত কথনকই সকনল শদক্তেোপ্ত হয়; তোই কসই শদক্তে িলস্বরূপ সেস্ত দিয়ো ভগবোন ে
দিবয কেেেয়ী কসবোরূনপ ভগবো নক অপণ কেো উদচত । িী কযে কেনেে েোধ্যনে সেু দ্র কথনক জল
সংগ্রহ কনে পু েোয় সেু নদ্র দগনয় দেদলত হয়, কতে ই পেনেশ্বে ভগবোন ে শদক্তে উৎস কথনক লব্ধ
আেোনিে শদক্ত ভগবো নকই দিদেনয় দিনত হনব । কসটিই হনচ্ছ আেোনিে শদক্তে সোথণকতো ।
(শ্রীেদ্ভোগবত ১.৯.২৭ তোৎপযণ)

কয সেস্ত সোধ্োের্ েো ু ষ জড়ো-েকৃদতে উপে েভুত্ব কেনত চোয়, তোনিে ভগবো কয ককবল কসই
কোনযণে অ ু নেোি ও পযণনবক্ষর্ কনে তোই য়, তোনিে ভগবদ্ধোনে েতযোবতণ ন ে জ যও ককো েকোে
উপনিশ েিো কনে ো ।
েোনজযে েোজো কযে বন্দী এবং েু ক্ত উভয় েজোেই শোসক, কতে ই ভগবো ও সেস্ত জীনবে
োয়ক । দকন্তু ভক্ত এবং অভনক্তে পোথণকয অ ু সোনে দতদ তোনিে সনে আচের্ কনে । অভনক্তেো কখ ও
ভগবোন ে কোি কথনক উপনিশ গ্রহনর্ে েনয়োজ কবোধ্ কনে ো, এবং তোই ভগবো ও তোনিে কক্ষনে ীেব
থোনক ; যদিও দতদ তোনিে সেস্ত কোযণকলোপ পযণনবক্ষর্ কনে এবং কোযণ অ ু সোনে ভোল বো েন্দ িল
েিো কনে থোনক ।
(শ্রীেদ্ভোগবত ১.৯.৩২ তোৎপযণ)

ভগবোন ে দিবয কোযণকলোপ এে ই, এবং তো দযদ হৃিয়েে কেনত পোনে দতদ ও তোাঁে কিহতযোনগে
পে েু দক্ত লোভ কনে । ভগবো ককো অবস্থোনতই ভুল কনে ো, কক ো দতদ পেে তত্ত্ব হওয়োে িনল
সবণিোই সবণেেলেয় ।
(শ্রীেদ্ভোগবত ১.৯.৩৫ তোৎপযণ)

ভগবোন ে শুদ্ধ ভক্ত কেেেয়ী কসবোয় ভগবোন ে সনে অেোকৃত সম্পনকণ সম্পদকণ ত হওয়োে িনল
তোাঁে অন্তনে দ েন্তে ভগবোন ে উপদস্থদত িশণ কনে । এই েকোে শুদ্ধ ভক্ত এক পলনকে জ যও
ভগবো নক দবস্মৃত হ ো । এনক বলো হয় সেোদধ্ ।

ভগবোন ে সেস্ত লীলোই এনক এনক সেস্ত ব্রহ্মোনে আবদতণ ত হয়, ঠিক কযে েদড়ে কোাঁটো এক দবন্দু কথনক
আনেক দবন্দু নত েু নে চনল ।
(শ্রীেদ্ভোগবত ১.৯.৩৯ তোৎপযণ)
শসদ্ধান্ত বশলয়া শিকে না ের অলস । ইহা হইকে েৃকে লাকে সু দৃঢ় মানস ॥ চচৈঃ চৈঃ আদি ২.১১৭

শ্রীেৃেেৃপা শ্রীমূ শেয এ.শস. ভশিকবদান্ত স্বামী

শ্রীল েভুপোি এবং একজ দবশ্বদবিযোলনয়ে িোনেে েনধ্য দ নচে কনথোপকথ টি হনয়নিল ১৯৭৪ এে জো ু য়োেীনত, লস
এনেলনস।
ছাত্রঃ আপ োে গ্রনে আপদ বনলনি কয এই জগৎটি স্বনেে েত ।
শ্রীল প্রভুপাদঃ হযোাঁ, এটো একটো স্বে ।
ছাত্রঃ ককে কনে এটো স্বে হনত পোনে ?
শ্রীল প্রভুপাদঃ কযে , গত েোনত তুদে দকিু স্বে কিনখি, দকন্তু এখ তোে ককো েূ লয ক ই । কসই স্বে কশষ হনয়
কগনি । আে আবোেও, আজ েোনত তুদে যখ েু দেনয় পড়নব, তুদে তখ দিন ে সবদকিু ভুনল যোনব এবং স্বে কিখনত
শুরু কেনব । তুদে যখ েোনে স্বে কিখনব, তখ কতোেোে স্মের্ থোকনব ো : “আেোে একটি বোদড় হনয়নি, আেোে স্ত্রী
হনয়নি ।” তুদে তখ সবদকিু ভুনল যোনব । সু তেোং, এ সেস্তই একটো স্বে ।
ছাত্রঃ এটো (এইসব স্বে) সদতয, ো সদতয য় ?
শ্রীল প্রভুপাদঃ এটো সদতয হনব ককে কনে ? েোনে তুদে সবদকিু ভুনল যোচ্ছ । তুদে যখ েু দেনয় পড়, তখ কতোেোে
দক েন থোনক কয কতোেোে স্ত্রী েনয়নি, আে তুদে একটি দবিো োয় েু েোচ্ছ ? যথ তুদে স্বনেে েনধ্য দত হোজোে েোইল
দূনে চনল দগনয়ি আে সম্পূ র্ণ দভন্ন ককো দকিু কিখি, তখ দক কতোেোে েন থোনক কয কতোেোে একটি বোসস্থো
েনয়নি ?
ছাত্রঃ ো ।
শ্রীল প্রভুপাদঃ সু তেোং, এটো হনচ্ছ একটো স্বে । তুদে এখ সব দকিু কিখি, আে েোনত কসটো ককবল একটি স্বনে
পদের্ত হনব; ঠিক কযে গত েোনে তুদে যো স্বে কিনখি, এখ তুদে জো নত পোেি কয কসটো দিল আসনল একটো
স্বে । সু তেোং (দি বো েোনতে অদভজ্ঞতো) উভয়ই স্বে । তুদে ককবল একজ িশণক েোে, আে দকিু য় । তুদে, দচন্ময়
আত্মো, তুদে বোস্তব । দকন্তু কতোেোে জড় কিহটি এবং জড়জোগদতক পদেনবশোদি যো তুদে কিখি—কসটো একটো স্বে ।
ছাত্রঃ দকন্তু আেোে এই সংস্কোেটি েনয়নি কয এই অদভজ্ঞতোটি সতয, দকন্তু আেোে স্বেটি সতয য় । তোহনল পোথণকযটো
দক...
শ্রীল প্রভুপাদঃ ো । এই সব অদভজ্ঞতো সম্পূ র্ণ অবোস্তব ! দকভোনব এটো সতয হনত পোনে ? যদি এটো সতয হত,
তোহনল দকভোনব তুদে েোনে তো ভুনল দগনয়দিনল ? তুদে ককে কনে ভুনল দগনয়দিনল, যদি এটো সদতয হত ? েোনে
তুদে দক এই সেস্ত স্মের্ কেনত পোনেো ?
ছাত্রঃ ো, আেোে স্মের্ থোনক ো ।
শ্রীল প্রভুপাদঃ তোহনল—দকভোনব এটো সদতয হনত পোনে ? ঠিক কযে গত েোনে তুদে দক স্বে কিখদিনল তো এখ
আে স্মের্ কেনত পোেি ো, কসজ য তুদে তোনক “স্বে” বল, কতেদ এই অদভজ্ঞতো কযনহতু তুদে েোনে একথো ভুনল
যোও—এটোও একটো স্বেেোে...
ছাত্রঃ দকন্তু আেোে এই ধ্োের্ো...
শ্রীল প্রভুপাদঃ এটো দিবোস্বে; আে ওটো হনচ্ছ চ শস্বে । বযোস্, আে দকিু য় । যখ তুদে েোনে স্বে কিখ, তখ তুদে
কসটোনক বোস্তব সতয দহসোনবই কিখনত থোনকো । ঠিক তোই । তুদে েন কে কয কসটো সদতয । এটো ককবল একটো স্বে,
অথচ একটি বোে কিনখ তুদে চীৎকোে কনে ওঠ, “ওই কয বোে ! ওই কয বোে !” অথণোৎ তুদে কসটোনক বোস্তব সতয
দহসোনবই কিখি—একটো বোে । “আদে একটি বোনেে দ্বোেো দ হত হদচ্ছ”, তুদে কিখি । দকন্তু আসনল কসই

শসদ্ধান্ত বশলয়া শিকে না ের অলস । ইহা হইকে েৃকে লাকে সু দৃঢ় মানস ॥ চচৈঃ চৈঃ আদি ২.১১৭
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বোেটি ককোথোয় ?... অথবো তুদে স্বে কিখি কয তুদে একটি সু ন্দেী তরুর্ীনক আদলে কেি । দকন্তু কসই সু ন্দেী
তরুর্ীটি আসনল ককোথোয় ? অথচ েকৃতপনক্ষ কসটো েটনি ।
ছাত্রঃ কসটো েটনি ?
শ্রীল প্রভুপাদঃ এক অনথণ কসটো েটনি, কক ো তোো িনল বীযণপোত হয়। চ শ বীযণপোত (Nocturnal emission)।
দকন্তু কসই কেনয়টি ককোথোয় ? এটো দক স্বে য় ? ঠিক কসেকেভোনব, তথোকদথত এই বোস্তব-জীবন ে অদভজ্ঞতোও
একট স্বে ।
তুদে হয়ত এটো বোসতব সতয বনল ককো ধ্োের্ো (Impression) পোচ্ছ, দকন্তু এটো একটো স্বে । কসজ য এটোনক বলো
হয় েোয়োসু খোয়, অলীক সু খ । কতোেোে েোদেকোলী সু খ আে দিন ে কবলোে সু খ একই দজদ স । েোনে তুদে স্বে কিখি
তুদে একটি সু ন্দেী তরুর্ীনক আদলে কেি, অথচ বোস্তনব কতে ককো দকিু ক ই । ঠিক কতেদ , দিন ে কবলোনতও,
যো দকিু “উন্নদত” তুদে কেি—কসটোও ঠিক ওইেকে । েোয়োসু খোয়—তুদে স্বে কিখি, “এই উপোনয় আদে সু খী হনত
পোেব”, দকংবো “ওই পদ্ধদতনত আদে সু খী হব,”—দকন্তু এই সেস্ত পেো-পদ্ধদতই ককবল একটি স্বে । তুদে এই দিন ে
স্বেটিনক বোস্তব বনল ধ্োের্ো কেি, তোে কোের্ হনচ্ছ এে স্থোদয়ত্বকোল িীেণ । েোনে যখ তুদে স্বে কিখ, তথ কসটো
বড়নজোে আধ্েন্টো স্থোয়ী হয় । দকন্তু এই দিবোস্বেটি স্থোয়ী হয় বোনেো েন্টো, দকংবো তোে কচনয়ও কবদশ । কসটোই হনচ্ছ
পোথণকয । এটো হনচ্ছ বোনেো ঘ্টোে স্বে, আে েোনতেটি আধ্-েন্টোে স্বে—দকন্তু েকৃতপনক্ষ দুটিই স্বে । কযনহতু দিন েটি
বোনেোেন্টো-িীেণ স্বে, কসজ য তুদে এটো সদতয বনল ভোবি । এটোনকই বলো হয় েোয়ো (Illusion-দবভ্রে) ।
ছাত্রঃ েোয়ো !
শ্রীল প্রভুপাদঃ হযোাঁ... তুদে একটি পশুে সনে দ নজে পোথণকয কেি, অথচ তুদে ভুনল যোচ্ছ কয ঠিক কযে একট
পশুে েৃ তুয হনব, কতোেোেও েৃ তুয হনব । তোহনল কতোেোে েগদতটো ককোথোয় ? তুদে দক দচেকোল থোকনব ? তুদেও
েৃ তুযবের্ কেনব । তোহনল একটি পশুে কথনক তুদে উন্নত দকভোনব ? চবদিক শোনস্ত্র কসটো বলো হনয়নি আহোে-দ দ্রোভয়-চেথু োঞ্চ-সোেো যনেতদ্ পশুদভ েণ োর্োম্—এই কোযণকলোপ—খোওয়ো, েু েোন ো, েদতেক্ষো আে কযৌ সনভোগ—এটো
পশুনিেও কোযণকলোপ, আে তুদে কসই এক দজদ সই কেি । তোহনল পশুে কথনক তুদে স্বতন্ত্র ককে কনে ?
কতোেোেও েৃ তুয হনব; একটি জন্তুেও েৃ তুয হনব । অথচ তুদে বলনব, “আদে একশ’ বিে পনে েেব, আে এই দপপনড়টি
এক েন্টো পনে েেনব; “দকন্তু তোে অথণ এই য় কয তুদে বোস্তবতোয় েনয়ি । এটো ককবল সেনয়ে েশ্ন । অথবো এই
সু দবশোল ব্রহ্মোনেে কথো ধ্ে—এটো ধ্বংস হনয় যোনব । কতোেোে শেীেটি কযে ধ্বংস হনব, এই ব্রহ্মোেটিও ধ্বংস হনব ।
ধ্বংস, েহোেলয় (Annihilation, Dissolution) । েকৃদতে দ য়ে—সেস্ত দজদ সই দবলী হনয় যোনব ।
কসজ য, এটো একট স্বে । এটো একটো িীয়ণস্থোয়ী স্বে, আে দকিু য় । দকন্তু এই েো বনিহ লোনভে সু দবধ্োটি হল,
তুদে বোস্তব সতয—ভগবো নক উপলদব্ধ কেনত পোনেো । এই হনচ্ছ সু দবধ্ো । সু তেোং, যদি তুদে এই স্বনেে সু দবধ্োটি গ্রহর্
ো কে, তোহনল তুদে সব দকিু ই হোেোচ্ছ ।
ছাত্রঃ তোহনল আদে দক অধ্ণ-েু েন্ত অবস্থোয় আদি ?
শ্রীল প্রভুপাদঃ হযোাঁ । এই হনচ্ছ বতণ েো অবস্থো । কসজ য চবদিক শোস্ত্র বলনি, উদিষ্ঠ—“ওনঠো ! উনঠ পড় !”
জোগ্রত—“কজনগ ওনঠো ।” েোপয বেোন্ দ নবোধ্ত—“এখ তুদে সু নযোগ লোভ কনেি, তোে পূ র্ণ সদ্বযবহোে কে...।”
তেনসো েো কজযোদতগণেয়—“এই তোেস, এই অন্ধকোনেে েনধ্য কথনকো ো, আনলোে েনধ্য আগে কে ।” এই হনচ্ছ
চবদিক দ নিণ শ । আে আেেো ঠিক কসটিই দশক্ষো দিদচ্ছ—“েকৃত বোস্তবতো এখোন —কৃষ্ণ । এই অন্ধকোেোচ্ছন্ন স্থোন
কথনকো ো । এই উচ্চতে কচত োে স্তনে উপ ীত হও ।”

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

 েমী – উট োাঁটা থিবাকনার ফকল োর
ক্ষে-শবক্ষে মু কের রকির স্বাদকে োাঁটার স্বাদ
মকন েকর ো উপকভাে েকর । শেন্তু থস বু ঝকে
পাকর না থর্ ো োাঁটার আঘাকে ক্ষে-শবক্ষে
োর শনকের মু কেরই রি । থেমনই,
েড়বাদীকদর োকছ োকদর শনকের রকির
স্বাদ মধু র মকো শমশি বকল মকন হয় ... এই
ধরকনর েড়বাদীকদর বলা হয় ‘েমী’ ।
শ্রীমদ্ভােবে ১.২.৩ োৎপর্য



আত্মার সন্তুশিশবধাকনর েনয আত্মার
প্রকয়ােনগুশল
থমটাকে
হকব । এেটি পাশের োাঁিা
পশরষ্কার েকর থর্মন
পাশেটিকে আনন্দ দান
েরা র্ায় না, থেমনই থদহ
এবং মকনর প্রকয়ােনগুশল
শমটিকয় আত্মাকে আনন্দ
দান েরা র্ায় না ।

 থপোদাশর পাঠেকদর
মু ে থেকে শ্রীমদ্ভােবে
শ্রবণ
–
পরকমশ্বর
ভেবাকনর পশবত্র বাণী
শ্রীমদ্ভেবদ্গীো
ও
শ্রীমদ্ভােবকে
বশণয ে
হকয়কছ । এই শবষয়টি
শনঃসকন্দকহ
অপ্রােৃে
শবষয়, শেন্তু ো হকলও ো
থপোদাশর মানু ষকদর োছ
থেকে গ্রহণ েরা উশিে
নয়, থেন না সকপয র
শেহ্বার স্পকেয দুধ থর্মন
শবকষ পশরণে হয়, ঠিে
থেমনই এই থপোদাশর
পাঠেকদর মু ে থেকে
শ্রীমদ্ভােবে শুনকল আর
ফলও শবষবৎ হয় ।

শ্রীমদ্ভােবে ১.২.৮ োৎপর্য

শ্রীমদ্ভােবে ১.২.১২ োৎপর্য

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

 েৃেবশহমু য ে েীবই মায়ােবশলে – এেটি
আগুকনর স্ফুশলঙ্গ থর্মন আগুন থেকে থবশরকয়
একলই োর দহনেশি হাশরকয় ভকে পশরণে
হয়, ঠিে থেমনই অণু সদৃে েীব পরকমশ্বর
ভেবাকনর থেকে শবশিন্ন হকয় পড়কলই মায়ার
েবশলে হয় । শ্রীমদ্ভােবে ১.২.২১ োৎপর্য

 পরকমশ্বর ভেবানও এই েড় েেকের

 সাধু কে থিনার উপায় –
থিাে শদকয় থদকে সাধু কে থিনা
র্ায় না, োাঁকে শিনকে হয় োাঁর
মু ে-শনঃসৃ ে বাণী শ্রবণ েকর ।
োই থিাে শদকয় দেয ন েরার
েনয থোন সাধু বা মহাত্মার
োকছ র্াওয়া উশিে নয়, োাঁর
োকছ র্াওয়া উশিে োাঁর মু কের
েো থোনার েনয । থেউ র্শদ
সাধু র উপকদে শুনকে প্রস্তুে না
োকে, ো হকল থেবল সাধু কে
দেয ন েকর থোনও লাভ হয় না ।

সমস্ত শনয়ম-োনু কনর অেীে – োরাোকর
েকয়শদ রকয়কছ এবং োরাোকরর পশরিালেরা
রকয়কছ । োরাোকরর েকয়শদ এবং পশরিালে
উভকয়ই রাোর আইকনর দ্বারা পশরিাশলে হয় ।
শেন্তু রাো র্শদ েেনও োরাোকর আকসনও,
েবু ও শেশন োরাোকরর আইকনর দ্বারা বদ্ধ হন
না । োই সবয অবস্থাকেই রাো োরাোকরর
শনয়মোনু কনর অেীে । ঠিে থেমনই পরকমশ্বর
ভেবানও এই েড় েেকের সমস্ত শনয়মোনু কনর অেীে ।
শ্রীমদ্ভােবে ১.২.২৮-২৯ োৎপর্য

শ্রীমদ্ভােবে ১.৪.৬ োৎপর্য

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

শ্রীশ্রী দেমূ ল-শেক্ষা
আম্নায়ঃ প্রাহ েত্ত্বং হশরশমহ পরমং সবয েশিং রসাশ ং
েশদ্ভন্নাংোংশ্চ েীবান প্রেৃশেেবশলোন েশদ্বমু িাংশ্চ ভাবাৎ ।
থভদাকভদপ্রোেং সেলমশপ হকরঃ সাধনং শুদ্ধভশিং
সাধযং েৎ প্রীশেকমকবেুযপশদেশে েনান থেৌরিন্দ্রঃ স্বয়ং সঃ ।।

সম্বন্ধ

স্বয়ং ভেবান শ্রীমদ্ থেৌরিন্দ্র এই দেটি েত্ত্ব েীবেণকে
উপকদে েরকছন,
১। আম্নায়বােযই প্রধান প্রমাণ । োরদ্বারা
শনম্নশলশেে নয়টি শসদ্ধান্ত উপশদি হকয়কছ ।
২। েৃেস্বরূপ হশর েেন্মকধয পরমেত্ত্ব ।
৩। শেশন সবয েশিমান ।
৪। শেশন অশেলরসামৃ ে সমু দ্র ।
৫। েীবসেল হশরর শবশভন্নাংে েত্ত্ব ।
৬। েটস্থ েঠনবেেঃ েীবসেল বদ্ধদোয়
প্রেৃশেেেৃযে েবশলে ।
৭। েটস্থ ধময বেেঃ েীবসেল মু িদোয় প্রেৃশে
হকে মু ি ।
৮। েীব েড়াত্মে সমস্ত শবশ্বই শ্রীহশর হকে
র্ু েপৎ থভদ ও অকভদ ।
৯। শুদ্ধ ভশিই েীকবর সাধন । অশভকধয়
১০। শুদ্ধ েৃেপ্রীশেই েীকবর সাধয । প্রকয়ােন
শসদ্ধান্ত বশলয়া শিকে না ের অলস । ইহা হইকে েৃকে লাকে সু দৃঢ় মানস ॥ চচৈঃ চৈঃ আদি ২.১১৭

