
পারণঃ ৫.০৯ থেকে ৯.৩১ 

(শ্রীধাম মায়াপুর)
৮ই আগস্টোমমো এোদশী
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ভগবান তাাঁ র ধাম থেকে োউকেই অক াগয বকে পদরতযাগ েকরন না, তকব জীকবর ইচ্ছার উপর দনভভ র

েকর থ , থে ভগবাকনর এই েরুণা গ্রহণ েরকব দে না । (শ্রীমদ্ভাগবে ১.১১.২২ োৎপর্য)

মদিকর প্রদতদিত ভগবাকনর দচন্ময় রূপ ভগবান থেকে দভন্ন নয় । ভগবাকনর এই রূপকে বো হয় অচভ া-
দবগ্রহ বা অচভ া-অবতার, এবং তা হকচ্ছ এই জড় জগকতর তাাঁ র অগদণত ভক্তকির তাাঁ কে থেবা েরার েুক াগ
থিবার উকেকযয তাাঁ র অন্তরঙ্গা যদক্ত থেকে প্রোদযত রূপ ।

এই থলাে থেকে প্রতীত হয় থ েমস্ত দ্বারাোবােীরা বড় বড় প্রাোকির মাদেে দিকেন । তা থেকে থেই
যহকরর েমৃদি েূদচত হয় । থযাভা াত্রা এবং ভগবানকে িযভন েরার জনয রমণীরা িাকির উপর
উকেদিকেন । মদহোরা রাস্তায় মানুকের দভকড়  ানদন, এবং তার ফকে তাাঁ কির েম্মান অটুট দিে । থেখাকন
পুরুেকির েকঙ্গ তাকির েৃদত্রম েমানাদধোর দিে না । স্ত্রীকোেকির পুরুেকির থেকে পৃেে রাখার ফকে
তাাঁ কির ম ভািা অদধে েুিরভাকব রক্ষা েরা হয় । স্ত্রী-পুরুকের অবাধ থমোকমযা েরা উদচত নয় ।

(শ্রীমদ্ভাগবে ১.১১.২৪ োৎপর্য)

ভকক্তরা ভগবাকনর শ্রীপািপকে অবদিত হকয়ই পূণভরূকপ তৃপ্ত হন, ভগবাকনর েবভ থেৌি ভমদিত মুখমিে

িযভন েরার উচ্চাদভোে অেবা ভগবাকনর বদেি বাহু ুগকের দ্বারা েুরদক্ষত হওয়ার বােনা তাাঁ রা েকরন

না । তাাঁ রা স্বাভাদবেভাকবই দবনম্র এবং ভগবান েবভিাই এই প্রোর দবনীত ভক্তকির প্রদত অনুরক্ত ।
(শ্রীমদ্ভাগবে ১.১১.২৬ োৎপর্য)
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 দি থোন জড় বস্তু বার বার থিখা হয়, তা হকে তৃদপ্তর স্বাভাদবে দনয়ম অনুোকর তার প্রদত আর থোন

আেেভণ োকে না । তৃদপ্তর এই দনয়ম জড় বস্তুর থবোয় ো ভেরী হকেও দচজ্জগকত দেন্তু তার থোন

অবোয থনই । এখাকন অচুযত যব্দটি তাৎপ ভপূণভ, থেননা ভগবান  দিও েৃপাপূবভে এই জড় জগকত

অবতরণ েকরকিন, তোদপ দতদন হকচ্ছন অচুযত । েমস্ত জীকবরা চুযত, থেননা তারা  খন জড় জগকতর

েংস্পকযভ আকে, তখন তারা তাকির দচন্ময় পদরচয় হাদরকয় থফকে ।

(শ্রীমদ্ভাগবে ১.১১.২৬ োৎপর্য)

ভগবাকনর অঙ্গোদন্ত ঠিে বেভার জেভরা থমকের মকতা । তাাঁ র মস্তকোপদর থেত িত্রকে েূক ভর েকঙ্গ তুেনা
েরা হকয়কি । চামকরর আকিােনকে চকের েকঙ্গ তুেনা েরা হকয়কি । পুষ্পবেভণকে তারোরাদজর েকঙ্গ
তুেনা েরা হকয়কি । তাাঁ র পরকন পীত বেনকে ইেধনুর েকঙ্গ তুেনা েরা হকয়কি । গগনমিকের এই
েমস্ত ো ভেোপ এেেকঙ্গ প্রোদযত হকত পাকর না বকে তুেনার দ্বারাও তাকির োমঞ্জেয দনণভয় েরা  ায়
না । এই োমঞ্জেয তখনই েম্ভব  খন আমরা ভগবাকনর অদচন্তয যদক্তর েো দচন্তা েদর ।

(শ্রীমদ্ভাগবে ১.১১.২৭ োৎপর্য)

যাকস্ত্রর বণভনা অনুোকর োত প্রোর মাতা রকয়কি- ১) প্রেৃদত মাতা ২) গুরু পত্নী ৩) ব্রাহ্মণ-পত্নী ৪) রাজার
পত্নী ৫) গাভী ৬) ধাত্রী, এবং ৭) পৃদেবী ।

(শ্রীমদ্ভাগবে ১.১১.২৮ োৎপর্য)

োধারণত মানুে  খন োরও চােদর েকর, তখন থে েবভিাই েরোর অেবা রাকজযর পরম থভাক্তার অধীকন
থোন পি আোঙ্ক্ষা েকর । থ কহতু ভগবান হকচ্ছন এই ব্রহ্মাকির দভতকরর এবং বাইকরর েব দেিুরই
পরম থভাক্তা, তাই তাাঁ র চােদরকত দনকয়াদজত হকত পারকে পরম েুখী হওয়া  ায় ।

(শ্রীমদ্ভাগবে ১.১১.৩৩ োৎপর্য)

তাই তাাঁ র থ াগয পত্নীকির েকঙ্গ গৃহকির মকতা বেবাে েখকনাই জড়জাগদতে দিে না, এবং তাাঁ কির েকঙ্গ
তাাঁ র আচরণ জড়জাগদতে থ ৌন েম্পেভ বকে েখনও মকন েরা উদচত নয় ।

দতদন দনদবভকযে নন । থ কহতু দতদন অেংখয জীকবর নায়ে এবং পরম পুরুে, তাই দতদন েখনও দনদবভকযে বা
দনরাোর হকত পাকরন না । তাাঁ র রূপ ঠিে আমাকির মকতা, এবং েমস্ত জীকবর থ -েমস্ত প্রবণতা রকয়কি
তা পূণভরূকপ তাাঁ র মকধয রকয়কি ।

(শ্রীমদ্ভাগবে ১.১১.৩৫ োৎপর্য)
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শ্রীেৃেেৃপা শ্রীমূমেয  এ.মস. ভমিকবদান্ত স্বামী

১৯৭৪ োকের মাকচভ আকমদরোর ডাোকে প্রাতৈঃভ্রমণোকে শ্রীে প্রভুপাি ও তাাঁ র দেিু দযকেযর মকধয থ 
েকোপেেন হকয়দিে, দনকচ তার থযোংয উিৃত হে ।
শ্রীল প্রভুপাদঃ খ্রীষ্টান বকে, “আমরা েব ধরকনর পাপ েকর থ কত পাদর,  ীশু আমাকির েমস্ত পাপ দনকজ

দনকয় দনকবন । দতদন থেরেম েংেল্প েকরকিন ।” দে, তারা দে এরেম বকে না ?

ভিঃ হযাাঁ ।

শ্রীল প্রভুপাদঃ থবচারী  ীশুকে থেজনয তাকির েমস্ত পাকপর ফে থভাগ েরকত হয় । “দতদন আমাকির

পাপ থেকে উিার েরকত থচকয়দিকেন,” তারা বকে “থেজনয দতদন আমাকির এেরেকমর অনুকমািন

দিকয়কিন থ আমরা পাপ েরদি দে না েরদি তা দনকয় থমাকটই দচন্তা েরার প্রকয়াজন থনই ।” এটা ভিাদম ।

থমেকবাকণভ দেিু খ্রীষ্টান পুকরাদহত আমাকে দেিু বেবার জনয আমন্ত্রণ েকরদিে । তারা আমাকে

দজজ্ঞাো েরে, “থেন আপদন এমন ভাবকিন থ খ্রীষ্টান ধমভ হ্রাে পাকচ্ছ ? আমরা দে েকরদি ? থতা আদম

উত্তর দিকয়দিোম, “আপনারা দে েকরনদন? আপনারা িাদব েকরন থ আপনারা  ীশুর অনুগামী, অেচ

আপনারা েমস্ত রেকমর পাপেমভ েকর চকেকিন । থেজনয খুব যীঘ্রই আপনার এই ভিাদম বন্ধ েরকত বাধয

হকবন ।” তারা অবযয আমার ওই উত্তকর খুব খুযী হনদন ।

“আপদনই বা েী েকরকিন ?” তারা প্রতুযত্তর েকরদিে । তারা েত ধরকনর পাপেমভ েকরকি, অেচ

তারা স্বীোর েরকব না থ তারা পাপী । এই হকচ্ছ ভিাদম । বাইকবকে থটন েমািকমকে স্পষ্টভাকব বো

হকয়কি ‘Thou shalt not kill’—‘হতযা েকরা না’ । দেন্তু তারা থেটা মানকব না । থেটা পাপ েমভ ।

বুকে শুকন পাপেমভ েরকি ।  দি থেউ অজ্ঞতাবযতৈঃ পাপ েকর, তাহকে দেিুটা থিাে োেব হকত

পাকর, দেন্তু এরা জ্ঞাতোকর পাপ েরকি । তারা জাকন থ থগাহতযা পাপেমভ, তবু তারা থেটা েকর চকেকি ।

ভিঃ শ্রীে প্রভুপাি, অদধোংয খ্রীষ্টান মাংে খাওয়াকে পাপ বকে মকন েকর না ।

শ্রীল প্রভুপাদঃ তার অেভ হকচ্ছ এই পুকরাদহতগুকো বিমায—তারা বাইকবকের ভুে বযাখযা েরকি । ধকমভর

নাকম এইেব ভিাদম চকেকি । দেন্তু এইেব ভুেধারণা  ারা প্রচার েরকি, তারা েতদিন আর অনযকিরকে

থবাো বানাকব ? তুদম েমস্ত থোেকে দেিু োকের জ্ননয থবাো বানাকত পার, অেবা দেিু মুদষ্টকময় থোেকে

েমস্ত েময় থবাো বানাকত পার, দেন্তু তুদম েমস্ত থোেকে েমস্ত েময় ধকর থবাো বানাকত পার না ।

ভিঃ েদমউদনষ্টরাও বকে োকে থ খ্রীষ্টান ধমভ এেটি ভিাদম । তারা বকে থ , ‘এটা মানুেকে আদফকমর

মত থনযাগ্রস্ত েকর ।’ থেজনয তারা একে উকচ্ছি েরকত চায় ।

শ্রীল প্রভুপাদঃ খ্রীষ্টান ধমভ থিকখ েদমউদনষ্টকির ধমভ েম্বকন্ধ এেটা বাকজ ধারণা হকয়কি, দেন্তু তাকিরও

জানা থনই থ ধকমভর প্রকয়াজন রকয়কি । থেজনয তারা েমস্ত ধমভকেই উকচ্ছি েরকত চায় ।

ভিঃ েদমউদনষ্টরাও বকে থ দবকের েমেযা এতই বযাপে থ  দি দবকের মানুে এেটি দবে েরোর গেকন

েম্মদত না থিয়, তাহকে েমেযাগুদের থোন েমাধান হকব না ।

শ্রীল প্রভুপাদঃ আমরাও ঐ েো বদে । শ্রীেৃষ্ণ হকচ্ছন পরকমের ভগবান; তাাঁ র আশ্রয় গ্রহণ ের তাহকে
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শ্রীেৃেেৃপা শ্রীমূমেয  এ.মস. ভমিকবদান্ত স্বামী

েমস্ত েমেযার দনরেন হকব । আমরাও থেটা দযক্ষা দিদচ্ছ ।

ভিঃ দেন্তু েদমউদনষ্টরা এই দবেকয় এেমত নয় থ েৃষ্ণকে অবযযই পরকমের ভগবান বকে স্বীোর েরকত

হকব ।

শ্রীল প্রভুপাদঃ এেকে ঈের েৃষ্ণ আর েব ভৃতয “েৃষ্ণই হকচ্ছন এেমাত্র প্রভু । অনযানয প্রকতযকেই

েৃকষ্ণর িাে ।” এই হকচ্ছ ভগবদ্গীতার মূে তত্ত্ব । এই তত্ত্বটি গ্রহণ ের, তাহকে েবদেিুই ঠিে হকয়  াকব,

তৎক্ষনাৎ ।
তুদম  দি ভগবদ্ গীতা অধযয়ন ের, থেখাকন তুদম এমন এেটি যব্দও পাকব না  া তুদম খিন েরকত পার,
অেবা  া থতামার জনয মঙ্গেজনে নয় । েমগ্র ভগবদ্ গীতাই হকচ্ছ প্রযাদিেযাে—মানব েভযতার জনয
অতযন্ত উপক াগী । প্রেকম েৃষ্ণ দযক্ষা দিকচ্ছন থ তুদম থে, থতামাকে তা অবযযই জানকত হকব । তুদম এই
থিহ নও । তুদম হচ্ছ থিহ-মধযি আত্মা । থে এটা জাকন ? এই হকচ্ছ প্রেম দযক্ষা, েৃষ্ণ বা ভগবদ্গীতায়
দযক্ষা দিকয়কিন । তুদম  খনই উপেদি েরকব থ তুদম এই থিহটি নও, তুদম এই থিহটির মকধয রকয়ি,
তখনই তুদম আত্মা দে, তা উপেদি েরকত পারকব । তখন থতামার জ্ঞান আকরা গভীরতর হকব । দেন্তু এইেব
বিমাযগুকো আত্মা দে তা জাকন না । থেজনয তাকির আকিৌ থোন পারমাদেভে জ্ঞান থনই ।
ভিঃ তারা মকন েকর থ গরুকির থোন আত্মা থনই ।
শ্রীল প্রভুপাদঃ তুদম দে থেটা দবোে ের ?
ভিঃ হযাাঁ ।
শ্রীল প্রভুপাদঃ থেমন েকর তারা বকে থ গরুকির আত্মা থনই ? থতামার আত্মা রকয়কি । তুদম েো বেি ।
আর  খনই থতামার থিহ থেকে আত্মা চকে  ায়, তখন থিহটি মৃত জড়বস্তুকত পদরণত হয় । হাত-পা তখনও
োকে, দেন্তু থ কহতু আত্মা আর থিকহ থনই, থেজনয থেগুকো আর োজ েকর না, দনদিয় হকয়  ায় ।
তাহকে, এেটি গরুর থিকহর েকঙ্গ থতামার থিকহর পােভেয দে ?  ুদক্ত দিকয় দবচার েকর থিখ । এেটি গরুর
থিকহর েকঙ্গ থতামার থিকহর থোন মূেগত পােভেয আকি দে?
ভিঃ না । দেন্তু এখন ওরা বেকত শুরু েকরি থ মানুকেরও আত্মা থনই । তারা বকে থ , থেকহতু গরুকির
থোন আত্মা থনই, থেজনয আমরা গরু থখকত পাদর, আর থ কহতু মানুকের থোন আত্মা থনই থেজনয ...
শ্রীল প্রভুপাদঃ ...থেজনয তুদম গকভভ র মকধয দযশুকে হতযা েরকত পার, তাই থতা ? অজ্ঞতার প্রগদতকে
েভযতার উন্নদত বকে মকন েরা হকচ্ছ । থেন ? তার োরণ হকচ্ছ েভযতায় থোন পারমাদেভে জ্ঞান থনই ।
(শ্রীে প্রভুপাি ও তাাঁ র দযেযরা গেফ্ থখোয় মত্ত এেজন মানুেকে অদতক্রম েকর থগকেন ।)
ভিঃ এই থোেটি দচন্তা েরকি থ থে েকোর পদরশ্রম থেকে অবের দনকয়কি, দেন্তু থে এখনও েকোর
পদরশ্রম েকর চকেকি—থেবে এেটি বেকে এেটি গকতভ থফোর জনয ।
শ্রীল প্রভুপাদঃ এিাড়া আর েীই বা থে েরকব ? থে জাকনই না থ আকরে ধরকনর দক্রয়ােোপ রকয়কিৈঃ
পারমাদেভে জীবন । থেটাই হকচ্ছ তার অজ্ঞতা ।
 খন দনউইয়কেভ এেবার েকয়েদিকনর জনয দবদ্যযৎ-েরবরাহ বন্ধ হকয়িে, তখন থবযী েংখযায় মদহোরা
গভভ বতী হকয়দিে, পদরেংখযাকন থিখা থগে । অন্ধোকর থোকেরা আর অনয দে েরকব ? “একো আমরা
চমেুন েদর ।” বযস্, আর দেিু নয় । পারমাদেভে জ্ঞান বযতীত মানুে থেবে জন্তু জাকনায়াকরর মত হকয়  ায় ।
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শ্রীমদ্ভাগবে 

১.১৪.১১ 

োৎপর্য  

শ্রীমদ্ভাগবে ১.৮.৩২ োৎপর্য

দাবানল – থেউই বকন আগুন লাগাকে র্ায় না, মেন্তু আপনা থেকেই বকন আগুন

জ্বকল উকে এবং বকনর সমস্ত প্রাণীকদর অমিন্তযনীয় দঃখ-দুদয শা সৃমি েকর । মানুকের থোন

থিিাই এই অমি মনবযাপণ েরকে পাকর না । ভগবাকনর েৃপার প্রভাকবই থেবল থসই অমি

মনবযাপণ েরা থর্কে পাকর, মেমন থমঘ পাঠিকয় থদন অরকণয জল ঢালবার জকনয । থেমনই

থোন রেম পমরেল্পনার দ্বারা মানুে োর অবামিে ঘটনা প্রসূে মিোপ দঃকখর মনবৃমে

জীকবর দুঃখ-দুদয শা – ভগবান জন্মরমহে , ঠিে থর্মন সূর্য সবযদা বেয মান োো স্বকেও

মানুকের দৃমিকে পূবয মদগকন্ত উমদে হকে বকল মকন হয় । থেমনই, ভগবান সেকলরই

পরম মপো এবং মেমন োকরা পুি নন , ঠিে থর্মন সূর্য েখনই পূবয মদগকন্তর সূর্য নয় ।

ভগবাকনর স্বয়ংসমূ্পণযোর থেষ্ঠ দৃিান্ত

হকে সূর্য । সূর্যকে আকলাে প্রধান েরার জনয

োকরা সাহার্য গ্রহণ েরকে হয় না ।
শ্রীমদ্ভাগবে ২.২.৫ োৎপর্য  

সাধন েরকে পাকর না । ভগবাকনর েৃপার প্রভাকবই

থেবল থসই সমস্ত দুঃখ-দুঃদয শা দরীভূে হকে পাকর,

মর্মন োাঁ র প্রমেমনমধকে পাোন মানুেকদর মদবয জ্ঞান

প্রদান েরার জনয এবং োর ফকল োকদর সমস্ত দুঃখ-

দুদয শা থেকে োরা মুি হকে পাকর ।
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ভগবাকনর মপ্রয় পাি – বহু পুকির

মপো োর মনকজর রহসয োর মপ্রয়

পুকির োকেই থেবল উদ্ঘাটন েকর

োকেন । র্াকে থস থর্াগয পুি বকল

শ্রীমদ্ভাগবে 

২.৯.৩২ 

োৎপর্য  

জড়জগকের মকধয সুখ হল মায়াময় ঠিে থর্মন মরুভূমমর মকধয মরীমিো ।

শ্রীমদ্ভাগবে ২.২.৬ োৎপর্য  

থগাপন েে

প্রোশ েকর ।

থেমনই ভগবানকে 

জানার বযাপাকরও 

অবশযই ভগবাকনর 

অেযন্ত মপ্রয় পাি 

হকে হয় ।

শ্রীমদ্ভাগবে ১.৫.২০ োৎপর্য  

এেটি বৃক্ষ হকে এেটি পূণয সো, মেন্তু োর শাখা-

প্রশাখা এবং পাো গুমল হকে থসই বৃকক্ষর মবমভন্ন

অংশ । বৃকক্ষর পাো এবং শাখা প্রশাখাগুমলও বৃক্ষ ;

মকন েকর োর

োকেই থস োর

মেন্তু পূণয বৃক্ষটি পাো নয় অেবা শাখা প্রশাখা নয় ; থবকদ

বলা হকয়কে, ‘সবযং খমিদং ব্রহ্ম’— অেযাৎ, সমস্ত জগৎ ব্রহ্ম

োড়া আর মেেুই নয় ।
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েৃকোৎেীেয নগাননেয নেলাপাকোজমন-ভ্রমজো

সদ্ভিাবমলহংসিক্রমধুপকেণীমবহারাস্পদম্ ।

েণযানমিেলধ্বমনবযহেু থম মজহ্বামরূপ্রাঙ্গকণ

শ্রীচিেনযদয়ামনকধ েব লসল্লীলাসুধাস্বধুযনী ॥

থহ দয়ার সমুদ্র শ্রীচিেনয মহাপ্রভু গঙ্গার অমৃেময় ধারাসদৃশ আপনার অপ্রােৃে

লীলামৃে আমার মরুভূমম-সদৃশ মজহ্বায় প্রবামহে থহাে । এই অমৃকের ধারাকে

পমরকশামভে েকরকে গান, উচ্চ সংেীেয ন ও নেয নরূপ পদ্মসমূহ, র্া শুদ্ধ

ভিমণ্ডলীরূপ হংস, িক্রবাে ও ভ্রমরসমূকহর মবহারস্থল । এই অমৃেরূপ নদীর প্রবাহ

এে মধুর ধ্বমন সৃমি েরকে, র্া োাঁ কদর েবণরু্গকলর পকক্ষ পরম আনিদায়ে ।

চিঃ িঃ আমদ ২.২


