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

(হদিনাপুর থেকে দ্বারোয় যাত্রাপকে পরকেশ্বর ভগবান সন্ধ্যাকবলায় সেল স্থাকনই সান্ধ্যোলীন ধেীয় 
েৃত্যসেূহ আচরকের জনয ত্াাঁ র ভ্রেে স্থদগত্ রাখকত্ন । থস প্রসকে শ্রীল প্রভুপাকির েন্তবয...)

যদিও ত্াাঁ র থোন েত্ত বযেেত থনই, ত্োদপ দত্দন এেনভাকব আচরে েকরন যাকত্ অনযরা ত্াাঁ কে অনুসরে

েকর । প্রেৃত্পকে এটিই হকে দিো থিওয়ার পন্থা । এখাকন থয ত্াাঁ র সান্ধ্য-বন্দনার বেতনা েরা হকয়কে ত্া

জীকবর পকে অনুসরে েরা অবিয েত্ত বয, দেন্তু দত্দন থয দগদর-থগাবধতন ধারে েকরদেকলন অেবা

থগাদপোকির সকে নৃত্য েকরদেকলন, ত্া অনুেরে েরা সম্ভব নয় । থেউই সূকযতর অনুেরে েরকত্ পাকর

না, যা থনাোংরা স্থান থেকেও জল থিাষে েকর থনয় । অত্যন্ত িদিিালী বযদিরা এেন দেেু েরকত্ পাকরন

যা সেকলর জনয েলযােপ্রি, দেন্তু আেরা যদি ত্া অনুেরে েরার থচষ্টা েদর, ত্া হকল আোকির অন্তহীন

দবপকি পড়কত্ হকব । (শ্রীমদ্ভােবে ১.১০.৩৬ োৎপর্য)

(পরকেশ্বর ভগবান দ্বারো নগরীর প্রাকন্ত উপদস্থত্ হকয় ত্াাঁ র আগেন-বাত্ত া থ াষো েকর দ্বারোবাসীর 
দবষণ্ণত্া প্রিেকনর জনয ত্াাঁ র েেল-িঙ্খটি ধ্বদনত্ েরকলন । থস প্রসকে শ্রীল প্রভুপাকির েন্তবয...)

আোকির জড় আদিকের বত্ত োন দস্থদত্ ভীদত্পূেত । োয়া নােে ভগবাকনর বদহরো িদির সাদিকধযর ফকল
থসটি হয়, দেন্তু ভগবাকনর ধ্বদন শ্রবে েরা োত্রই আোকিরও সেি ভয় দূর হকয় যায় । ভগবাকনর এই
ধ্বদনর প্রদত্দনদধে েকর ত্াাঁ র দিবয নাে ।
এই ধ্বদনর আশ্রয় গ্রহে েকর আেরা জড় অদিকের সেি ভয়াবহ সেসযা থেকে েুি হকত্ পাদর ।

(শ্রীমদ্ভােবে ১.১১.৩ োৎপর্য)



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

(পরকেশ্বর ভগবান শ্রীেৃষ্ণ দ্বারোয় একস উপদস্থত্ হকল নগরবাসীরা ত্াাঁ কির উপহার সােগ্রী দনকয় 
ভগবানকে অভযেতনা জানাবার োনকস উপদস্থত্ হকলন । থস প্রসকে শ্রীল প্রভুপাকির েন্তবয...)

এখাকন ভগবানকে থোন দেেু দনকবিন েরার সকে সূযতকিবকে িীপ দনকবিন েরার তু্লনা েরা হকয়কে ।
ত্াপ এবোং আকলাে সেদিত্ সেি বস্তুই সূযতকিকবর িদির প্রোি, দেন্তু ত্া সকেও সূযতকিবকে পূজা
েরার সেয় িীপ দনকবিন েরকত্ হয় । সূযতপূজে থোন দেেু পাওয়ার আিা দনকয় সূযতকিকবর পূজা েকর,
দেন্তু ভগবাকনর থপ্রেেয়ী থসবায় ভি বা ভগবান উভকয়রই থোন দেেু চাওয়ার প্রশ্ন োকে না । থসটি
থেবল ভগবান এবোং ভকির েকধয শুদ্ধ থপ্রে ও অনুরাকগর লেে । ভগবান ঠিে েল্পবৃকের েকত্া । দেন্তু
পরে দপত্া হওয়ার ফকল ভগবান ত্াাঁ র শুদ্ধ ভিকে এেন থোন দেেু থিন না যা ভদিোকগত প্রদত্বন্ধ্ে
হকত্ পাকর ।

(শ্রীমদ্ভােবে ১.১১.৪-৫ োৎপর্য)

েনুষয জীবন হকে ভগবাকনর সকে আোকির দনত্য সম্পকেত র েো অবগত্ হকয় পারোদেতে জীবন
লাকভর এেটি সুকযাগ । ভগবাকনর সকে আোকির সম্পেত দনত্য । থসই সম্পেত েখনও দেি েরা যায় না
অেবা দবনষ্ট েরা যায় না । সােদয়েভাকব ত্া ভুকল যাওয়া যায়, দেন্তু আেরা যদি ত্াাঁ র দনকিত ি অনুসরে
েদর, যা সবতিা এবোং সবতত্র িাকে প্রোদিত্ হকয়কে, ত্া হকল ত্াাঁ র েৃপায় থসই সম্পেত পুনজত াগদরত্ েরা
থযকত্ পাকর ।

(শ্রীমদ্ভােবে ১.১১.৭ োৎপর্য)

শ্রীেৃকষ্ণর আেষতে এত্ই প্রবল থয ত্াাঁ র প্রদত্ এেবার আেৃষ্ট হকল ত্াাঁ র দবরহ আর সহয েরা যায় না ।
থেন এেন হয়? োরে আেরা সেকল ত্াাঁ র সকে িাশ্বত্ সম্পকেত সম্পদেত ত্ ।
ঠিে থযেন সূযতদেরে সূযতেণ্ডকলর সকে দনত্য সম্পেত যুি । সূযতদেরে সূকযতর দবদেরকের অেুসদৃি অোংি ।

ত্াই সূযতদেরেকে সূযত থেকে দবদেি েরা যায় না । থেক র দ্বারা ত্ার দবকেি সােদয়ে ও েৃদত্রে, এবোং থে 
সকর থগকল সূকযতর উপদিদত্কত্ সূযতদেরে পুনরায় ত্ার স্বাভাদবে থজযাদত্ প্রোি েকর । থত্েনই পূেত
পরে আত্মার অনুসদৃি অোংি জীকবরা োয়ার েৃদত্রে আবরকের দ্বারা ভগবান থেকে দবদেি হকয় পকড় । এই
থোহেয়ী িদি বা োয়ার যবদনো যখন উকতালন েরা হয় ত্খন জীব ভগবানকে সাোৎভাকব িিতন
েরকত্ পাকর, এবোং ত্খন ত্ার সেি দৈঃখ দিত িা দূর হকয় যায় ।
এখাকন আোকির দৈঃখ-দিত িার সেসযার সোধান থিওয়া হকয়কে এবোং ত্া দনভত রও েরকে আেরা ত্া

গ্রহে েরব দে না ত্ার উপর ।
(শ্রীমদ্ভােবে ১.১১.১০ োৎপর্য)
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শ্রীেৃেেৃপা শ্রীমূশেয  এ.শস. ভশিকবদান্ত স্বামী

দনকনাি েকোপেেনটি অনুদিত্ হকয়দেল শ্রীল অভয়চরোরদবন্দ ভদিকবিান্ত স্বােী প্রভুপাি এবোং ত্ার দেেু 
দিকষযর েধয ১৯৭৪ সাকলর জুন োকস থজদনভাকত্, খুব থভাকর প্রাত্ৈঃভ্রেকের সেয় ।

ভিঃ ভগবদ্গীত্ায় শ্রীেৃষ্ণ বকলকেন থয আোকির দনষ্কাে হকত্ হকব; এেোর োধযকে শ্রীেৃষ্ণ দে বুদিকয়কেন ?
শ্রীল প্রভুপাদঃ দত্দন বুদিকয়কেন থয, আোকির বাসনা েরকত্ হকব থেবল ত্াাঁ র থসবা েরা । শ্রীচচত্নয েহাপ্রভু
বকলকেন, ন ধনোং ন জনোং ন সুন্দরীোং েদবত্াোং বা জগিীি োেকয়—“আদে ধনসম্পি চাই না, অনুগােী চাই না, আদে
সুন্দরী রেনীও চাই না ।” ত্াহকল দত্দন দে চান ? “আদে েৃকষ্ণর থসবা েরকত্ চাই ।” এেন নয় থয, দত্দন বলকেন,
“আদে এটা চাই না, আদে ওটাও চাই না । থেবল িূকনয পদরেত্ হওয়া যাে ।” না ।
ভিঃ অভিও বকল োকে থয থস দে চায় ত্া থস জাকন, দেন্তু থস বকল, “আদে েৃষ্ণকে োড়াই ওই এেই ভাল
ফল থপকত্ পাদর ।”
শ্রীল প্রভুপাদঃ ত্াহকল থস এেটি েূখত, থেননা থস আকিৌ জাকন না, ভাল ফল বলকত্ দে থবািায় । আজ থস এে
ধরকের “ভাল ফল” পাবার জনয সোংগ্রাে েরকে, দেন্তু আগােীোল থস অনয দেেু আোঙ্ক্ষা েরকব, থেননা েৃতু্যর
পর ত্াকে থিকহর পদরবত্ত কনর েধয দিকয় থযকত্ হকব । েখকনা েখকনা থস কুকুকরর থিহ ধারে েরকে, আর এে
ধরকনর ‘ভাল ফল’ থপকত্ চাইকে, আর েখনও বা থস থিবত্ার থিহ লাভ েরকে, আর অনয আকরে ধরকনর
“সুফল” োেনা েরকে । ভ্রেত্াম্ উপদর অধৈঃ । থস থেবল ব্রহ্মাকণ্ডর উপকর আর নীকচ ভ্রেে েকর
চকলকে...ঠিে...দেকসর েত্ থযন ?
ভিঃ নাগরকিালা ।
শ্রীল প্রভুপাদঃ হযাাঁ । েখকনা থস খুব উচ্চ অবস্থায় (স্বকগত) উিীত্ হকে, ত্ারপর থসখান থেকে ত্াকে আবার নীকচ
আসকত্ বাধয হকে—আবার কুকুর বা িূেকরর জীবন । এরেেই চকলকে অদবরাে ।

ব্রহ্মাণ্ড ভ্রশমে থোন ভােযবান জীব ।

গুরু-েৃে-প্রসাকদ পায় ভশি-লো-বীজ । ।

“বহু বহু জীবন ধকর ব্রহ্মাকণ্ডর উপকর ও নীকচ ভ্রেে েরকত্ েরকত্, থোন ভাগযবান জীব গুরুকিব ও েৃকষ্ণর েৃপায়
ভদিকযাকগর সোংস্পকিত আকস ।”
ভিঃ আো, অভি ত্খন বলকব, “আেরাও খুব ভাল োজ েরদে । আপনারা খািয দবত্রে েরকেন, আেরাও
খািয দবত্রে েরদে । আপনারা সু্কল খুলকেন, আেরাও সু্কল খুলদে ।”
শ্রীল প্রভুপাদঃ হযাাঁ , দেন্তু আেরা এরেে সু্কল খুলদে থযখাকন েৃষ্ণভাবনােৃত্ দিো থিওয়া হয়, অনয দিকে
থত্াোকির সু্ককল থেবল োয়া থিখাকনা হয় । সেসযাটা হকে এই থয দবুতদদ্ধ দবদিষ্ট েুখতগুকলা েখকনা ভদি ও েকেতর
পােতেয উপলদি েরকত্ পাকর না । ভদিকেও েকেতর েত্ থিখায়, দেন্তু ভদি েেত নয় । ভদিকযাকগ আেরাও েেত
েদর, দেন্তু থেবল েৃকষ্ণর জনয । এটাই হকে পােতেয ।

উিাহরেস্বরূপ, অজুত ন কুরুকেকত্র যুদ্ধ েকরদেকলন; দেন্তু থযকহতু্ দত্দন েৃকষ্ণর জনয সোংগ্রাে েকরদেকলন,
থসজনয দত্দন এেজন েহান ভিরূকপ প্রদসদ্ধ হকয়কেন । েৃষ্ণ ত্াাঁ কে বকলদেকলন, ভকিাঽসদস...দপ্রকয়াঽসদস থেৈঃ
“অজুত ন, তু্দে আোর দপ্রয়ভি ।” অজুত ন দে েকরদেকলন ? দত্দন শুধু যুদ্ধ েকরদেকলন, বযাস্ । দেন্তু দত্দন েৃকষ্ণর
জনয যুদ্ধ েকরদেকলন । থসটাই হকে রহসয । এেজন থযাদ্ধা দহসাকব দত্দন ত্াাঁ র যুদ্ধ েরার েেত্ার পদরবত্ত ন  টান
দন, দত্দন থেবল ত্াাঁ র োনদসেত্া পদরবত্ত ন েকরদেকলন । প্রেকে দত্দন ভাবদেকলন, “থেন আদে আোর স্বজনবগতকে
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শ্রীেৃেেৃপা শ্রীমূশেয  এ.শস. ভশিকবদান্ত স্বামী

হত্যা েরব ? বরোং যুদ্ধ থেত্র পদরত্যাগ েকর অরকেয যাওয়া যাে, এেজন দভেুে হওয়া যাে—থসটাই
ভাল ।” দেন্তু েৃষ্ণ থচকয়দেকলন অজুত ন থযন যুদ্ধ েকরন, সুত্রাোং অবকিকষ দত্দন আত্মসেপতে েরকলন এবোং
যুদ্ধ েরকলন—েৃকষ্ণর থসবা দহসাকব । দত্দন যুদ্ধ েরকলন ত্াাঁ র দনকজর ইদিয়তৃ্দির জনয নয়—েৃকষ্ণর
ইদিয়তৃ্দির জনয ।
ভিঃ ত্াহকল এেনদে ভদিকযাকগও দে ই্দিয়তৃ্দি রকয়কে ?
শ্রীল প্রভুপাদঃ হযাাঁ । এেজন েেী ত্াাঁ র দনকজর ইদিয় পদরতৃ্দির জনয েেত েকর, আর এেজন ভি
েৃকষ্ণর ইদিয় পদরতৃ্দির জনয েেত েকরন । এই হকে ভি ও অভকির েধয পােতেয । উভয় থেকত্রই
ইদিয়তৃ্দি রকয়কে, দেন্তু থত্াোর দনকজর ইদিয়তৃ্দির জনয যখন োজ ের ত্খন থসটা েেত, দেন্তু যখন
তু্দে েৃকষ্ণর ইদিয়তৃ্দির জনয োজ ের, ত্খন থসটা ভদি । ভদি আর েেত এেইরেে থিখায়, দেন্তু
ত্াকির গুেগত্ চবদিষ্ট দভি ।

আকরেটি উিাহরে হকে থগাদপোগকের আচরে । েৃষ্ণ এেজন সুন্দর দেকিার দেকলন, আর
থগাদপোরা েৃকষ্ণর প্রদত্ আেৃষ্ট হকয়দেল । ত্ারা ত্াাঁ কে ত্াকির থপ্রদেেরূকপ বরে েকরদেল, আর থসজনয
গভীর রাকত্র গৃহত্যাগ েকর ত্াাঁ রা েৃকষ্ণর সকে নৃত্য েরকত্ দগকয়দেল । অত্এব এেন েকন হকত্ পাকর থয
ত্াকির ঐ আচরে দেল দনন্দনীয়, পাপপূেত—দেন্তু বািকব ত্া নয়—থেননা থেিটি দেকলন েৃষ্ণ । থসজনয
শ্রীচচত্নয েহাপ্রভু অনুকোিন েকরকেন, রেযা োদচদপাসনা ব্রজবধুবকগতন যা েদল্পত্া—“থগাপােনাগে
থযভাকব আরাধনা েকরকেন ত্ার থচকয় েৃষ্ণ-আরাধনার আর থোন থশ্রি পন্থা থনই ।”

দেন্তু বিোিগুকলা ভাকব, “ও, এটা খুবই ভাল । েৃষ্ণ েধযরাদত্রকত্ অনযকির েীর সকে নৃত্য
েকরদেকলন, অত্এব আেরাও দেেু থেকয় সোংগ্রহ েদর, আর েৃকষ্ণর েত্ উপকভাগ েদর ।” এই হকে
থগাপােনাকির সকে শ্রীেৃকষ্ণর লীলাদবলাকস সু্থল, দবেৃত্ উপলদি । এরেে দবভ্রাদন্ত থরাধ েরার জনয শ্রীল
বযাসকিব, শ্রীেদ্ভাগবকত্র প্রেে নটি স্কন্ধ্ এই বেতনায় দনকয়াগ েকরদেকলন থয শ্রীেৃষ্ণ হকেন পরে
পুরুকষাতে পরকেশ্বর ভগবান । ত্ারপর দত্দন থগাদপোকির সাকে েৃকষ্ণর আচরকের বেতনা দিকয়কেন । দেন্তু
বিোিগুকলা প্রেকেই িিে স্ককন্ধ্ থগাদপো ও েৃকষ্ণর লীলার বেতনা পড়কত্ শুরু েকর । এইভাকব ত্ারা
সহদজয়ায় (েৃকষ্ণর অনুেরেোরী) পদরেত্ হয় ।
ভিঃ এইসব োনুষরা থযকহতু্ থোন না থোনভাকব েৃষ্ণদচন্তা েরকে, থসজনয একির দে েখকনা দচতবৃদতর
পদরবত্ত ন হকব ?
শ্রীল প্রভুপাদঃ েখনই না । েোংসও েৃকষ্ণর দচন্তা েরত্, দেন্তু িত্রুরূকপ । থসটা ভদি নয় । ভদিকে
অবিযই হকত্ হকব আনুকূকলযন েৃষ্ণানুিীলনম্—অনুকূল ভদিেূলে থসবা । োরও েৃকষ্ণর অনুেরে েরা
উদচত্ নয়, অেবা ত্াাঁ কে হত্যা েরার থচষ্টা েরা উদচত্ নয় । অবিযই থসরেে েরাটাও েৃষ্ণকচত্না, দেন্তু
থসটা অনুকূল নয়, আর থসজনয থসটা ভদি নয় । ত্বুও, েৃকষ্ণর িত্রুরাও েুদিলাভ েকর, থেননা
থযভাকবই থহাে ত্ারা েৃষ্ণদচন্তা েকরকে । দেন্তু ত্ারা দনদবতকিষ েুদি (ব্রহ্মকজযাদত্কত্ লীন োো) লাভ
েকর, দচন্ময় জগকত্ েৃকষ্ণর লীলাদবলাকস ত্াকিরকে প্রকবি েরকত্ থিওয়া হয় না । যাাঁ রা েৃকষ্ণর প্রদত্
থপ্রেপূেত ভদিযুি থসবা অনুিীলন েকরন, থসই থসৌভাগয থেবল ত্াাঁ কিরই জনয সোংরদেত্ োকে ।
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শ্রীমদ্ভােবে ১.৯.৪৪ োৎপর্য

পরম সেয ও মায়া – পরম সেয আোকের মকো শিরোল শবরাজমান োকে, শেন্তু

অশনেয থমকের মকো, মায়া আকস এবং শমশলকয় র্ায় । মূর্য জীবসোরা অশনেয থমকের দ্বারা

আেৃষ্ট হয়, শেন্তু বুশদ্ধমান মানুকেরা ববশিত্র্যমশণ্ডে শনেয োশ্বে আোকের প্রশে অনুরি

োকে ।

ভেবাকনর োকে প্রশেদান – নদী

থর্মন থমকের মাধযকম সমুদ্র থেকে

জল সংগ্রহ েকর পুনরায় সমুকদ্র

শেকয় শমশলে হয়, থেমনই পরকমশ্বর

ভেবাকনর েশির উৎস থেকে লব্ধ

আমাকদর েশি ভেবানকেই শিশরকয়

শদকে হকব ।

শ্রীমদ্ভােবে ১.১৩.২৯ োৎপর্য

জীকবর দঃর্-দদয ো – এেটি র্কের

শবশভন্ন অংেগুশল থর্মন পূণয র্েটির থসবা

েকর, ঠিে থেমনই ভেবান োাঁ র শবশভন্ন

অংকের দ্বারা থসশবে হন । থোন র্কের

এেটি অংে র্র্ন র্েটি থেকে আলাদা

েকর থদওয়া হয়, ের্ন োর আর থোন

গুরুত্ব োকে না । থেমনই ভেবাকনর থসবা

থেকে র্র্ন থোন অংে শবিুযে হকয় র্ায়,

ের্ন ো সমূ্পণযরূকপ অেযহীন হকয় পকে ।

শ্রীমদ্ভােবে ১.৯.২৭ োৎপর্য

র্ে

র্োংে
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ভেবাকনর ইচ্ছা – থোনও থর্কলায়াে

থর্মন োর শনকজর ইচ্ছামকো োর থর্লার

শজশনসপত্র্ সাজায় আর েত্র্াোর েকর

থিকল, থেমনই ভেবাকনর পরম ইচ্ছায়

মানুকের শমলন ও শবকচ্ছদ েকে োকে ।

শ্রীমদ্ভােবে ১.১৩.৪৩ োৎপর্য

ভি ও ভেবাকনর সম্পেয – ভকির আকদে পালন

েকর ভেবান প্রসন্ন হন, ঠিে থর্ন শপো োর শেশুপুকত্র্র

আকদে পাশলন েকর েৃশি লাভ েকর ।

ভেবাকনর সর্ব্বয যপেো – পরকমশ্বর ভেবাকনর

সর্ব্বয যপেো উপলশব্ধ েরা র্ায় এবং প্রেটিে হকয় োকে

োাঁ র অমশলন শুদ্ধভিমণ্ডলীর সাহাকর্যই, ঠিে থর্মন

শবজলীবাশের মকধযই শবদযৎেশি প্রেটিে হয় ।

শ্রীমদ্ভােবে ১.৯.১০ োৎপর্য  

শ্রীমদ্ভােবে ১.৯.৩৫ োৎপর্য  
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সন্ধ্যা-বন্দন ভদ্রমস্তু ভবকো থভাঃ স্নান েুভযং নকমা 

থভা থদবাঃ শপেরশ্চ েপযণশবকধৌ নাহং ক্ষমঃ ক্ষমযো্   ।

র্ত্র্ক্বাশপ শনেদয র্াদব-কুকলােমসয েংস-শদ্বেঃ

স্মারং স্মারমেং হরাশম েদলং মকনয শেমকনযনকম ।।

থহ সন্ধ্যাবন্দনা, থোমার সবযকোভাকব েলযাণ থহাে । থহ প্রােঃস্নান, আশম থোমাকে

শুভ শবদায় জানাই । থহ থদবেণ এবং শপেৃেণ, দয়া েকর আপনারা আমাকে ক্ষমা

েরুন, থেননা আশম আপনাকদর প্রসন্নোর জনয থর্ােয োর্য সম্পাদকন অক্ষম । আশম

এর্ন থেবল সবযত্র্ র্দকুলশেলে েংসাশরকে (শ্রীেৃেকে) স্মরণ েরার মাধযকম সমস্ত

পাকপর প্রশেশিয়া থেকে মুি হকে মনস্থ েকরশে । আশম মকন েশর এটিই র্কেষ্ট ।

অেএব অনয প্রকিষ্টা েরার আর শে প্রকয়াজন ?

— শ্রীল োধকবিপুরী (শ্রীেদ্ভাগবত্ ২.৪.৩-৪ থলাকের ত্াৎপকযত শ্রীল প্রভুপাি েতৃ্ত ে উদৃ্ধত্)


