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শসদ্ধান্ত বশলয়া শিকে না ের অলস । ইহা হইকে েৃকে লাকি সুদৃঢ় মানস ॥ চচৈঃ চৈঃ আদি ২.১১৭

ভগবানের মদিমা কীর্ত ে কনর যা দকছুই গাওয়া িয়, সে েবই শ্রুদর্মন্ত্র ।

সগৌড়ীয় েম্প্রিানয়র একজে আচাযত েনরাত্তম িাে ঠাকুর েরল বাাংলা ভাষায় সয েমস্ত েঙ্গীর্ রচো

কনরনছে, সে েম্বনে সেই েম্প্রিানয়র আনরকজে আচাযত শ্রীল দবশ্বোথ চক্রবর্ী ঠাকুর বনলনছে সয

সেগুদল িনে চবদিক মন্ত্র । র্ার কারণ িনে র্ার দবষয়বস্তু । দবষয়টি িনে গুরুত্বপূণত, সকাে ভাষার রদচর্

র্া দিনয় দকছু যায় আনে ো ।

উপদেষনির মন্ত্র কখনো কখনো পনরাক্ষভানব ভগবােনক ইদঙ্গর্ কনর, দকন্তু সেই মদিলারা প্রর্যক্ষভানব

ভগবানের কথা আনলাচো করদছনলে, এবাং র্াই র্া অদিক হৃিয়গ্রািী দছল । অদভজ্ঞ ব্রাহ্মণনির আশীবতাণী
সথনকও সেই েমস্ত রমেীনির আনলাচো অদিক মিত্ত্বপূণত দছল । (শ্রীমদ্ভািবে ১.১০.২০ োৎপ য)

ইদিয়গুদলনক দেদিয় করার জেয সযানগর কৃদিম পন্থা দবশ্বাদমি মুদের মনর্া মিাে সযাগীর সবলায়ও

েমূ্পণতরূনপ বযথত বনল প্রমাদণর্ িনয়নছ । শ্রীমদ্ভগবদ্গীর্ায় উনেখ করা িনয়নছ সয সেষ্ঠ কাযতকলানপ যুক্ত
করার মািযনমই সকবল ইদিয়গুদলনক দেমতল করনর্ িয় অথবা ভগবানের সেবায় যুক্ত করনর্ িয় ।
ভগবদ্ভদক্ত সকাে দেদিয় িওয়ার পন্থা েয় । র্াই ভদক্তর দ্বারা ইদিয়গুদলনক বশীভূর্ করাই েরলর্ম এবাং
একমাি পন্থা । (শ্রীমদ্ভািবে ১.১০.২৩ োৎপ য)
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দকন্তু ভগবানের কাযতকলানপর গুিযর্ম অাংশগুদল র্াাঁ র অন্তরঙ্গ ভক্ত শুকনিব সগাস্বামীর দ্বারা
শ্রীমদ্ভাগবনর্ দবনশষভানব বদণতর্ িনয়নছ । সবিান্ত-েূি অথবা উপদেষনি র্াাঁ র লীলার সগাপেীয় অাংশগুদলর
ইদঙ্গর্ মাি সকবল সিওয়া িনয়নছ ।

(শ্রীমদ্ভািবে ১.১০.২৪ োৎপ য)

েবদকছুই পরনমশ্বর ভগবানের েম্পদত্ত । অর্এব অববিভানব সেই েম্পদত্তনর্ িস্তনক্ষপ করা কানরারই 
উদচর্    েয় । কৃপাপূবতক ভগবাে যা দকছু দিনয়নছে র্াই সকবল গ্রিণ করা উদচর্।
র্াাঁ র েৃদিনক স্বাভাদবক অবস্থায় রাখার জেয দর্দে অবর্রণ কনরে ।

দের্যবদ্ধ জীবনির ভ্রান্ত বােো চদরর্াথত করার জেয জড় জগৎ েৃদি িনয়নছ, ঠিক সযমে একটি দুরন্ত
বালকনক সখলো দেনয় সখলনর্ সিয়া িয় । র্া ো িনল এই জড় জগনর্র সকাে প্রনয়াজে দছল ো ।

ভগবাে যখে অবর্রণ কনরে, র্খে দর্দে র্াাঁ র পরম অদিকার প্রমাণ করার জেয র্াাঁ র অনলৌদকক
কাযতকলাপ প্রিশতে কনরে । দর্দে এমেভানব আচরে কনরে যা সকউ কখেও অেুকরণ করনর্ পানর ো ।
দর্দে অেনমার্ধ্ত োনম দবখযার্; সকেো সকউই র্াাঁ র েমকক্ষ েয় অথবা র্াাঁ র সথনক সেষ্ঠ েয় ।

(শ্রীমদ্ভািবে ১.১০.২৫ োৎপ য)

র্াাঁ র জন্ম েূনযতর উিয় এবাং অনস্তর মনর্া । েূযত পূবত দিগনন্ত উদির্ িয়, দকন্তু র্ার অথত এই েয় সয পূবত
দিগন্ত িনে েূনযতর জেক । সেৌরমণ্ডনলর েবতি েূযত দবরাজমাে, দকন্তু র্া একটি দেদিত ি েমনয় দৃদিনগাচর
িয় এবাং সর্মেই আর একটি দেদিত ি েমনয় অদৃশয িনয় যায় । ভগবােও ঠিক সর্মদে এই ব্রহ্মানণ্ড েূনযতর
মনর্া আদবভূত র্ িনয় আর একটি েমনয় আমানির দৃদির অনগাচর িনয় যাে ।

(শ্রীমদ্ভািবে ১.১০.২৬ োৎপ য)

শানে সয িমত অেুষ্ঠানের দেনিত শ সিওয়া িনয়নছ, র্ার উনেশয িনে বদ্ধজীনবর জড় গুণাবলী পদবি কনর
র্ানির িীনর িীনর পরনমশ্বর ভগবানের দচন্ময় সেবা েম্পািনের স্তনর উন্নীর্ করা । শুদ্ধ পারমাদথতক
জীবনের এই অবস্থা লাভ করাই িনে েনবতাচ্চ দেদদ্ধ, এবাং এই অবস্থানক বলা িয় স্বরূপ অথবা জীনবর
প্রকৃর্ পদরচয় ।

(শ্রীমদ্ভািবে ১.১০.২৮ োৎপ য)
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দেননাক্ত কনথাপকথেটি িনয়দছল শ্রীল প্রভুপাি এবাং র্ার দশনষযর মনিয, ভারনর্র বৃন্দাবনে, ১৯৭৫ োনলর সেনেম্বনরর
এক সভানর প্রার্ৈঃভ্রমনণর েময় ।

শ্রীল প্রভুপাদঃ জীবেত্তা এবাং ভগবাে কৃষ্ণ উভয়ই সচর্ে । জীবেত্তার সচর্ো র্ার দেনজর মনিযই েীমাবদ্ধ, আর

কৃনষ্ণর সচর্ো েবতি পদরবযপ্ত । এই িনে পাথতকয ।

ভিঃ মায়াবািীরা (দেরাকারবািীরা) বনল থানক সয আমরা যখে মুদক্তলাভ করব, র্খে আমরাও েবতবযাপ্ত িনয় যাব ।

আমরা ব্রনহ্ম লীে িনয় যাব, আর আমানির বযদক্তগর্ স্বার্ন্ত্রয (Individulaity) িাদরনয় সেলব ।

শ্রীল প্রভুপাদঃ র্ার অথত িনে রু্দম েব দকছুই ভুনল যানব । োমােয সযটুকু সচর্ো সর্ামার রনয়নছ, সেটাও দবলুপ্ত িনব ।

ভিঃ দকন্তু আমরা যা ভুনল যাব, সেটা মায়া ছাড়া আর দকছুই েয় ।

শ্রীল প্রভুপাদঃ যদি সেটা মুদক্ত িয়, র্ািনল এনো এখে সর্ামানক ির্যা কদর । রু্দম র্ািনল েবদকছু ভুনল যানব—মুদক্ত!

(িাদে) একজে পদথক দিন্দী ভজে গাইনর্ গাইনর্ যানে । এই িনে মুদক্ত—সে গাইনছ, “সি দপ্রয় কৃষ্ণ, আদম সর্ামার

পািপনে শরণাগর্ িব ?” এই িনে মুদক্ত । ঠিক সযমে একটি দশশু েমূ্পণতভানব র্াাঁ র দপর্ামার্ার শরণাগর্—সে মুক্ত ।

র্ার সকাে উনদ্বগ সেই । সে দৃঢ়দবশ্বােী—“ওৈঃ, আমার দপর্ামার্া এখানে রনয়নছে । র্ারা যা-দকছু করনবে র্া আমার

জেয মঙ্গলজেক । সকউই আমার সকাে ক্ষদর্ করনর্ পারনব ো ।”

ভিঃ দেরাকারবািীরা বনল সয মুদক্ত িনে েমস্ত দুিত শা সথনক মুদক্ত ।

শ্রীল প্রভুপাদঃ িযাাঁ , যদি রু্দম উনদ্বগ-উৎকন্ঠায় পূণত থানকা, র্ািনল সর্ামার মুদক্তর প্রশ্ন সকাথায় ?

ভিঃ র্ারা বনল সয এরকম দেরুদদ্বগ্ন অবস্থা র্খেই লাভ করা যানব, যখে আমরা পরমাত্মার েনঙ্গ এক িনয় যানবা ।

শ্রীল প্রভুপাদঃ কৃষ্ণ িনেে পরম সচর্ে । যদি রু্দম সর্ামার সচর্ো িাদরনয় সেল, র্ািনল দক কনর র্াাঁ র েনঙ্গ এক িনব?

ভিঃ ো, এটা ঠিক এরকম েয় সয আমরা আমানির সচর্ো িাদরনয় সেদল; আমরা সকবল সেই পরম সচর্নের েনঙ্গ

দবলীে িনয় যাই ।

শ্রীল প্রভুপাদঃ র্ার অথত িনে রু্দম ভগবাে িনর্ চাও । দকন্তু এখে রু্দম ভগবাে িনর্ স্বর্ন্ত্র সকে ?

ভিঃ এটা িনে আমার লীলা ।

শ্রীল প্রভুপাদঃ দকন্তু এটা যদি সর্ামার লীলা িয়, র্ািনল রু্দম এর সথনক মুদক্ত লানভর জেয এর্ র্পেযা করছ সকে ?

ভিঃ ো, দবষয়টা িনে এই সয, পরমবচর্েয দেরাকার, দকন্তু ঠিক এখে আমরা সিি প্রাপ্ত িনয়দছ । েুর্রাাং, যখে আমরা

পরম সচর্ো লাভ কদর, র্খে আমরাও সিিিীে দেরাকার িনয় যাই ।

শ্রীল প্রভুপাদঃ দকন্তু রু্দম যদি পরনমশ্বর িও, র্ািনল সকমে কনর রু্দম এরকম সিি িারণ কনরছ ? রু্দম সিিিারণ

করনর্ চাও ো—সিি কর্ দুৈঃখ দুিত শা বনয় আেনছ—েুর্রাাং রু্দম মুদক্ত চাও । দকন্তু দযদেই সর্ামানক সিিিারণ করাে,

দর্দে পরনমশ্বর । রু্দম পরমশ্বর েও ।

ভিঃ আদম দেনজনক মায়ার মনিয সরনখদছ যানর্ আদম মুক্ত িবার আেন্দ উপনভাগ করনর্ পাদর ।

শ্রীল প্রভুপাদঃ সকে একজে েুস্থমদস্তষ্ক মােুষ বারাংবার জন্ম-মৃরু্য-জরা-বযাদি প্রভৃদর্র দুিত শা-রূপ জড়া প্রকৃদর্র লাদথ

খাবার অবস্থায় দেনজনক সেলনব ? এখানে উপনভানগর প্রশ্ন সকাথায় ?

ভিঃ সবিোনভাগ ছাড়া দকভানব আপদে আেনন্দর অেুভব লাভ করনবে ?

শ্রীল প্রভুপাদঃ আো সবশ, র্ািনল এনো আদম সর্ামানক পিাঘার্ করনর্ থাদক, আর যখাে আদম সথনম যাব, র্খে

রু্দম আেন্দ অেুভব করনর্ পারনব ।
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শ্রীেৃেেৃপা শ্রীমূশেয  এ.শস. ভশিকবদান্ত স্বামী

ভিঃ ো, কথাটি িল এই জগনর্র দুৈঃখদুিত শা সভাগ করার পর মুদক্ত অর্যন্ত েুস্বাদু িনব দেশ্চয়য়ই ।

শ্রীল প্রভুপাদঃ দকন্তু এই দুিত শানভাগ রনয়নছ সকে ? যদি রু্দম পরমর্ত্ত্ব িও, র্ািনল সকে সর্ামার এর্ দুৈঃখদুিত শা

সভাগ করনর্ িনে ? এই বানজ বকৃ্তর্ার মানে দক—“দুিত শানভাগ িনে আমার লীলা ?”

ভিঃ দুিত শানভাগ সকবল র্ানিরই জেয যারা উপলদি করনর্ পানর ো সয র্ারা িনে পরনমশ্বর । র্ারাই এেব

কিনভাগ কনর, আদম েই ।

শ্রীল প্রভুপাদঃ র্ািনল রু্দম সকবল ঠিক শূকর আর কুকুনরর মর্ । কুকুর শূকনররা বুঝনর্ পানর ো সয র্ারা দুিত শানভাগ

করনছ । দকন্তু আমরা উপলদি করনর্ পাদর । সেজেয মায়াবািীরা িনে মূঢ়, মূখত আর বিমাশ, যারা দুিত শানভাগ দক অথবা

আেন্দেনভাগ দক—দকছুই জানে ো । মূনঢ়াঽয়াং োদভজাোদর্ সলানকা মামজমবযয়ম্ । কৃষ্ণ বলনছে, “মূঢ় এবাং বুদদ্ধিীে

বযদক্তরা জন্ম-মৃরু্যরদির্ আমার অবযয় স্বরূপ জােনর্ পানর ো ।” (গীর্া ৭/২৫)

সেজেয বহু বহু জন্ম দুৈঃখদুিত শানভাগ আর অোংখয িরনণর বানজ কথা বনল যাওয়ার পর যার প্রকৃর্ জ্ঞাে জন্মায়,

দর্দে কৃনষ্ণর শরণাগর্ িে (বহুোাং জন্মোমনন্ত জ্ঞােবাে মাাং প্রপিযনর্) । সেটাই িনে জ্ঞাে, যখে সকই এই উপলদির

স্তনর উপেীর্ িে—“আদম সকবল কিনভাগ কনর যানে, আর আদম োো িরনের র্কত জাল আর বাকযাড়ম্বনর সকবল

দেনজনকই সিাাঁ কা দিদে”—র্খে দর্দে কৃনষ্ণর শরণাগর্ িে ।

ভিঃ েুর্রাাং এই মায়াবািী িশতে (দেরাকারবাি) প্রকৃর্পনক্ষ দক পরম মায়া ?

শ্রীল প্রভুপাদঃ িযাাঁ । মায়াবাি ভাষয শুদেনল িয় েবতোশৈঃ “সয এই মায়াবাি িশতনের অেুগমে কনর, সে দবেি িয় ।” সে

র্ধ্াংে িয়; সেই দমথযা িশতনের দ্বারা দেির্ িনয় যানব, আর কখেই প্রকৃর্ িশতে গ্রিণ করনর্ েমথত িনব ো । মায়াবািীরা

অপরািী । সেজেয র্ারা দচরকাল অজ্ঞাোয় আেন্ন থাকনব । আর দেনজনিরনক ভগবাে ভাবনর্ থাকনব । প্রকানশযই র্ারা

প্রচার কনর, “সকে রু্দম ভাবছ সয রু্দম পাপী ? রু্দম ভগবাে ।”

ভিঃ খ্রীিােনির পাপ েম্বনে িারণা আনছ । যখে মায়াবািীরা আনমদরকায় সগল, র্ারা খ্রীিােনির বলল, “পানপর এই

িারণাটি পুনরাপুদর ভুনল যাও । রু্দম যা-ই কর ো সকে, সেটা ঠিক, সকেো রু্দম িে ভগবাে ।”

শ্রীল প্রভুপাদঃ খ্রীিাে পুনরাদিনর্রা মায়াবাি িশতে পছন্দ কনরে ো । মায়াবািীরা িনে োদস্তক, সবৌদ্ধনির সচনয়ও ।

সবৌদ্ধরা সবনির প্রামাদণকর্া স্বীকার কনর ো । সেজেয র্ানির োদস্তক বলা িয় । দকন্তু এই মায়াবািী মূখতরা সবিনক স্বীকার

কনর আর োদস্তকর্া প্রচার কনর । সেজেয র্ারা সবৌদ্ধনির সচনয়ও দবপজ্জেক । সবৌদ্ধনির যদিও োদস্তক বলা িয়, র্বু

র্ারা ভগবাে বুনদ্ধর পূজা কনর । আর বুদ্ধনিব িনেে কৃনষ্ণর এক অবর্ার, েুর্রাাং একদিে র্ারা উদ্ধার লাভ করনব ।

দকন্তু মায়াবািীরা কখেই উদ্ধার িনব ো ।

কৃষ্ণ ভগবদ্ গীর্ায় (১৮/৬৬) আমানির আশ্বাে দিনয়নছে—“সকবল আমার শরণাগর্ িও, আদম সর্ামানক

েমস্ত দবপি (পাপ, ভয়) সথনক মুক্ত করব ।” আর আমরা কৃনষ্ণর উদক্তনক গ্রিণ কদর । বযাস্ । আমানির পদ্ধদর্টা খুবই

েিজ । একটি দশশু িাটার সচিা করনছ, দকন্তু পারনছ ো, পনড় যানে । র্খে দপর্া বলনছে, “দপ্রয় বাছা, সকবল আমার

িার্টা ির ।” র্খে দশশুটি দেরাপি ।

এইেব মায়াবািীরা ভগবানের উদক্তর দবরুদ্ধারচণ কনর । ভগবাে বনলে, “জীবেত্তােমূি আমার অদবনেিয

অাংশ”, আর মায়াবািীরা বনল, “আদম িদে ভগবাে ।” এই িনে র্ানির মূখতর্া । যদি র্ারা ভগবানের েমকক্ষ ির্,

র্ািনল সকে ভগবাে বলনছে, “আমার শরণাগর্ িও”? র্ারা ভগবাে েয় । যারা দেনজনিরনক ভগবানের েমকক্ষ বনল

িাদব করনছ, র্ারা আেনল বিমাশ, সকেো র্ারা র্াাঁ র (ভগবাে কৃনষ্ণর) শরণাগর্ িনর্ সমানটই ইেুক েয় ।

েুর্রাাং “আদম অবশযই ভগবানের শরণাগর্ িব”—এই জ্ঞাে—এটা বহু বহু জনন্মর পর উদির্ িয় । র্খে দর্দে

এই মূখতর্াপূণত বাগাড়ম্বর পদরর্যাগ কনর, আর কৃষ্ণভাবোময় িবার মািযনম প্রকৃর্ মুদক্ত লাভ কনর ।
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শ্রীমদ্ভািবে 

১.১০.১৬ 

োৎপ য  

 মাখন + আগুন – ববশদে িাকে বলা

হকয়কে থ েী হকে আগুকনর মকো, এবং

পুরুষ হকে মাখকনর মকো । আগুকনর সাশিকধে

একল মাখন িলকে বাধে, এবং োই  খন

প্রকয়াজন থেবল েখনই োরা এেশিে হকে

পাকর । লজ্জা এই অশনয়শিে থমলাকমিা শনবৃে

েকর । এটি প্রেৃশের এেটি দান এবং োর

 োেয সদ্ব্েবহার েরা অবিে েেয বে ।

 ভিবান েেৃয ে ভকির শবকিষ

সুরক্ষা – ভিবান সেলকে রক্ষা েকরন,

শেন্তু  খন থেউ োাঁ র উপর সমূ্পণযরূকপ

শনভয র েকরন েখন শেশন োাঁ কে

শবকিষভাকব রক্ষা েকরন । শপো োর

উপর শনভয রিীল োর সবিাইকে থোট

থেকলটির প্রশে অশধে থেহিীল ।

শ্রীমদ্ভািবে 

১.৮.৮ 

োৎপ য  

 জীকবর দঃখ-দদয িা – শিন্ময় আত্মা

সবরেম দঃখ-দদয িার অেীে, োই

েোেশেে দঃখ-দদয িাকেও বলা হয়

শমেো । ো এেটি স্বকের মে । ঠিে থ ন

স্বকে বাকের দ্ব্ারা আক্রমণ ।

শ্রীমদ্ভািবে 

১.৮.২৫

োৎপ য  
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শ্রীমদ্ভািবে ১.৭.৪ োৎপ য  

 জড় িরীকরর

শিন্ময়ত্ব – মৃেুের

পূকবযও শুদ্ধ ভকির

জািশেে িরীর

শিন্ময়ত্ব প্রাপ্ত হয় ।

আগুকনর সংস্পকিয

থলাহাও আগুকনর

গুণ প্রাপ্ত হয় ।

শ্রীমদ্ভািবে

১.৬.২৭ োৎপ য  

 ভশিক াি অন্তরঙ্গা

িশির শক্রয়া । এখাকন

বশহরঙ্গা িশির থোন স্থান

থনই । শিন্ময় জ্ঞানাকলাকের

সামকন অন্ধোকরর থোন

স্থান থনই ।

 মায়ার অপ্রিংসনীয় েেয বে – ভিবান

িান না থ জীব মায়ার দ্ব্ারা সকমাশহে হকয়

োকুে । মায়া থসেো থজকনও শবসৃ্মে

আত্মাকদর োাঁ র শবভ্রাশন্তের প্রভাকবর দ্ব্ারা

সকমাশহে েকর রাখার অপ্রিংসনীয় েেয বে

গ্রহণ েকরন । ভিবান মায়ািশির এই

প্রভাকব হস্তকক্ষপ েকরন না োরণ বদ্ধ

জীকবর থিেনার সংকিাধকনর জনে মায়ার

এই প্রভাকবর প্রকয়াজন আকে । থেহময় শপো

অশনো সকেও অবাধে সন্তানকদর বকি

আনার জনে েক ার শিক্ষকের েোবধাকন

রাকখন ।

শ্রীমদ্ভািবে 

১.৭.৫ 

োৎপ য  
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মুগ্ধং মাম শনিদন্তু নীশেশনপুণা ভ্রান্তং মুহুর্বযশদো

মন্দং বান্ধবসঞ্চয়া জড়ধীয়ং মুিাদরাঃ থসাদরাঃ ।

উন্মেং ধশনকনা শবকবেিেুরাঃ োমমহাদাশিেং

থমািুং ন ক্ষমকে মনািশপ মকনা থিাশবন্দপাদসৃ্পহাম ।।

নীশেবাদীরা আমাকে থমাহগ্রস্থ বকল শনন্দা েরুে, োকে আশম শেেু মকন েশর না ।

ববশদে ো যেলাকপ শনপুণ বেশিরা আমাকে পেভ্রষ্ট হকয়শে বকল বলুে, আত্মীয়স্বজন

এবং বনু্ধ বান্ধকবরা আমাকে মন্দমশে বকল বলুে, আমার সকহাদকররা আমাকে মূখয

বকল মকন েরুে, ধনী বেশিরা আমাকে উন্মে বকল মকন েরুে এবং শবকবেিেুর

দািয শনকেরা আমাকে মহা দাশিে বকল শবকবিনা েরুে; েোশপ শ্রীকিাশবকন্দর

শ্রীপাদপকের থসবা েরার সংেল্প থেকে আমার মন শবনু্দমাি শবিশলে হয় না,  শদও

আশম ো সম্পাদকন অক্ষম ।

— শ্রীল মািনবিপুরী (শ্রীমদ্ভাগবর্ ২.৪.৩-৪ সলানকর র্াৎপনযত শ্রীল প্রভুপাি করৃ্ত ক উদৃ্ধর্)


