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১-৭: সূত স াস্বামীর উত্তর 

 ১.২.১ – ঋনিয়দর প্রয়ে সূত স াস্বামীর পনরতৃনি এব্ং 

তাাঁ য়দরয়ে ধ্িযব্াদ জ্ঞাপি েয়র উত্তর প্রদাি আরম্ভ – 

গরোমহিমণ-পুি উগ্রশ্রিো (সূত গ োস্বোমী) গশৌনকোষে ব্রোহ্মণদের গসই সি প্রদে 

সমূ্পণমরূদপ পষরতৃপ্ত হদয় তোাঁ দের ধনযিোে িোনোদলন এিং তোাঁ দের প্রদের উত্তর 

ষেদত শুরু করদলন । 

 

 ১.২.২ – শুেয়দয়ব্র  ৃহতযা , নব্রহোতর নপতার পুত্রয়ে 

আহ্বাি, বৃ্ক্ষরানজর প্রতুযত্তর – 

শ্রীল সূত গ োস্বোমী িলদলনঃ আষম গসই মহষিমদক (শুকদেি গ োস্বোমী) আমোর 

প্রণষত ষনদিেন করষে, ষ ষন সমস্ত িীদির হৃেদয় প্রদিশ করদত পোদরন । ষতষন 

 খন সন্নযোস অিলম্বন করোর িনয উপনয়ন অনুষ্ঠোন হওয়োর আদ ই  ৃহতযো  

কদর চদল  োষিদলন, তখন তোাঁ র ষপতৃদেি শ্রীল িযোসদেি তোাঁ র ষিরদহ কোতর 

হদয় তোাঁ দক ‘‘গহ পুি! গহ পুি!’’ িদল আহ্বোন কদরষেদলন, তখন তোাঁ র ভোিনোয় 

তন্ময় িৃক্ষরোষিও ষিরহকোতর ষপতোর িযর্োয় িযষর্ত হদয় প্রতুযত্তর কদরষেল । 

তাৎপয়যথর নব্য়েি নদে – 

“েূদ্র  নিজ  নব্প্র  বব্ষ্ণব্” 

 েূদ্রত্ব সর্য়ে নিজত্ব – সোধোরণত মোনুদির িন্ম হয় অজ্ঞোদনর অন্ধকোদর 

এিং পষিিীকরণ অনুষ্ঠোদনর মোধযদম তোর ষদ্বতীয় িন্ম হয় িো ষদ্বিত্ব প্রোষপ্ত 

হয় । গকউ  খন নতুন আদলোক েশমন কদরন এিং পোরমোষর্মক উন্নষত 

লোদভর পন্থো অনুসন্ধোন কদরন, তখন ষতষন বিষেক জ্ঞোন আহরণ করোর 

িনয সদ্ গুরুর শরণো ত হন । সদ্ গুরু গকিল ঐকোষিক 

তত্ত্বোনুসন্ধোনীদকই তোাঁ র ষশিযরূদপ গ্রহণ কদরন এিং তোদক উপনয়দনর 

মোধযদম  দজ্ঞোপিীত েোন কদরন । এইভোদি মোনুদির ষদ্বতীয় িন্ম িো ষদ্বিত্ব 

লোভ হয় ।  

 নব্প্রত্ব – ষদ্বিত্ব লোদভর পর গিে পোদের গ ো যতো অিম ন করো  োয় এিং 

 র্ো র্ভোদি বিষেক জ্ঞোন লোভ হদল ষিপ্র হওয়ো  োয় ।  

 বব্ষ্ণব্ত্ব – ষিপ্র অর্িো উপ ুি ব্রোহ্মণ এইভোদি পরম তত্ত্বজ্ঞোন লোভ 

কদর পোরমোষর্মক িীিদন উন্নষত সোধন কদর এিং তোরপর ষতষন বিষ্ণি স্তদর 

অষধষষ্ঠত হন । বিষ্ণি স্তর হদি ব্রোহ্মণদত্বর স্নোতদকোত্তর । প্র ষতশীল 

ব্রোহ্মণদক অিশযই বিষ্ণি হদত হয়, গকন নো বিষ্ণিই হদি  র্োর্ম 

আত্মজ্ঞোনী, তত্ত্বদ্রিো ব্রোহ্মণ । 

 ব্র্থাশ্রম ধ্য়মথর চরম লক্ষয – শ্রীল শুকদেি গ োস্বোমী প্রর্ম গর্দকই 

বিষ্ণি ষেদলন; তোই তোাঁ র িণমোশ্রম প্রর্ো অিলম্বন করোর গকোনও প্রদয়োিন 

ষেল নো । িণমোশ্রম ধদমমর চরম লক্ষয হদি কলুষিত মোনুিদক ভ িোদনর 

শুদ্ধ ভি িো বিষ্ণদি পষরণত করো ।  

 জন্ম-কুল নিনব্থয়েয়ি বব্ষ্ণব্ মাত্রই ব্রাহ্মর্ – তোই গকউ  খন উত্তম-

অষধকোরী বিষ্ণদির কৃপোয় বিষ্ণিত্ব লোভ কদরন, তখন তোাঁ র গ  কুদলই 

িন্ম, গহোক নো গকন, তোাঁ দক ব্রোহ্মণ িদল  ণয করো হয় । গসই ভোিধোরো 

গ্রহণ কদরই শ্রীচচতনয মহোপ্রভু  িন কুলিোত শ্রীল হষরেোস েোকুরদক 

নোমোচোদ মর পদে অষভষিি কদরষেদলন । 

 ১.২.৩ – গুরু প্রিাম – 

সলাোভযাস 

যঃ স্বািুভাব্মনখলশ্রুনতসারয়মে- 

মধ্যাত্মদীপমনতনততীযথতাং তয়মাহন্ধম্ । 

সংসানরর্াং েরুর্য়াহ পুরার্গুহযং 

তং ব্যাসসূিুমুপয়ানম গুরুং মুিীিাম্ ।। 

সংসোররূপ  ভীর অন্ধকোর উত্তীণম হওয়োর অষভলোিী ষিিয়োসি মোনুিদের 

কোদে কৃপো কদর ষ ষন স্বীয় প্রভোি-জ্ঞোপক সমস্ত বিষেক জ্ঞোদনর সোরভূত 

অনুপম আত্মতত্ত্ব প্রকোশক েীপ-সদৃশ সিমপুরোণ-রহসয শ্রীমদ্ভো িত 

িদলষেদলন, গসই মুষন দণর গুরু িযোস-তনয় শ্রীল শুকদেিদক আষম 

আমোর সশ্রদ্ধ প্রণষত ষনদিেন কষর । 

শ্রীল শুকদেি গ োস্বোমীদক প্রণোম, ষ ষন হদিন – 

 িযোস-তনয়, 

 মুষন দণর গুরু, 

 শ্রীমদ্ভো িত িিো, 

 স্বীয় অনুভদির দ্বোরো তো হৃেয়ঙ্গম কদরদেন ।  

শ্রীমদ্ভো িত হদি - 

 সমস্ত বিষেক জ্ঞোদনর সোর (অষখল শ্রুষত সোরম ), 

 অনুপম আত্মতত্ত্ব প্রকোশক েীপ-সদৃশ (অধযোত্ম েীপম ), 

 সিমপুরোণ-রহসয (পুরোণ গুহযম ), 

তাৎপয়যথর নব্য়েি নদে – 

“মায়াব্াদীয়দর সায়র্ শ্রীমদ্ভা ব্য়তর সম্বন্ধ” 

 এই প্রোর্মনোয় শ্রীল সূত গ োস্বোমী শ্রীমদ্ভো িদতর ভূষমকোর সোরমমম ষিদেিন 

কদরদেন । 

 শ্রীল শুকদেি গ োস্বোমী ষেদলন গিেোি-সূি সম্বদন্ধ সমূ্পণমভোদি অষভজ্ঞ 

তত্ত্বষিে এিং তোই ষতষন তোাঁ র ভোিয শ্রীমদ্ভো িত স্বীয় অনুভদির দ্বোরো 

হৃেয়ঙ্গম কদরষেদলন । 

 জড় জ তয়ে িলো হয় ভ িোদনর সৃষির অন্ধকোরোিন্ন প্রদেশ । তদি িড় 

ষিিয়োসি অসুখী মোনুদিরো গকিল গসখোন গর্দক গিষরদয় আসোর িোসনো 

করোর মোধযদমই গসখোন গর্দক গিষরদয় আসদত পোদর । দুভম ো যিশত তোরো 

এত মূখম গ  তোরো গসখোন গর্দক গিষরদয় আসদত চোন নো ।  

 দৃষ্টান্ত – তোই তোদের উদের সদঙ্গ তুলনো করো হয়, গ  উে কোাঁ েো গচিোদনোর 

ফদল তোর ক্ষত-ষিক্ষত মুদখর রদির স্বোেদক কোাঁ েোর স্বোে মদন কদর তো 

উপদভো  কদর । ষকন্তু গস িুঝদত পোদর নো গ  তো কোাঁ েোর আঘোদত ক্ষত-

ষিক্ষত তোর ষনদির মুদখরই রি । গতমনই, িড়িোেীদের কোদে তোদের 

ষনদির রদির স্বোে মধুর মদতো ষমষি িদল মদন হয় ... এই ধরদনর 

িড়িোেীদের িলো হয় ‘কমী’ । 

 শ্রীপাদ েঙ্করাচাযথ  সেি শ্রীমদ্ভা ব্ত স্পেথ েয়রিনি ? – শ্রীমদ্ভো িত 

হদি গিেোি-সূদির অপ্রষতদ্বন্দ্বী ভোিয । শ্রীপোে শঙ্করোচো ম ইিোকৃতভোদিই 

তো স্পশম কদরনষন, গকন নো ষতষন িোনদতন গ  গিেোি-সূদির এই 

স্বোভোষিক ভোিযটিদক ষিকৃত করো সম্ভি হদি নো । ষতষন তোাঁ র শোরীরক-ভোিয 

১.২.২-৪ – সূত স াস্বামীর মঙ্গলাচরর্ 
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রচনো কদরষেদলন এিং তোাঁ র তর্োকষর্ত অনু োমীরো শ্রীমদ্ভো িত আধুষনক 

রচনো িদল তোর প্রষত তোদের ঔেোসীনয প্রেশমন কদর ।  

 সেব্ল নিমথৎসর ব্যনিরাই ভা ব্য়তর অনধ্োরী – শ্রীমদ্ভো িদতর 

ষিরুদদ্ধ মোয়োিোেীদের এই অপপ্রচোদরর দ্বোরো কখনই প্রভোষিত হওয়ো 

উষচত নয় । শ্রীমদ্ভো িদতর প্রর্ম গেোক গর্দকই গিোঝো  োয় গ  ‘মোৎস ম’ 

নোমক িড় গরো  গর্দক সমূ্পণমভোদি মুি পরমহংসদের িনযই এই 

অপ্রোকৃত শোস্ত্র প্রকোষশত হদয়দে । পরদমশ্বর ভ িোন নোরোয়ণ গ  এক িড় 

সৃষির অতীত শ্রীপোে শঙ্করোচোদ মর গসই ষনদেম শ সদত্ত্বও মোয়োিোেীরো 

পরদমশ্বর ভ িোদনর প্রষত ঈিমোপরোয়ণ ।  

 ১.২.৪ – শ্রীগুরু-প্রর্ায়মর পর সদব্তানদর প্রর্াম – 

সলাোভযাস 

িারায়র্ং িমসৃ্কতয িরং বচব্ িয়রাত্তমম্ । 

সদব্ীং সরস্বতীং ব্যাসং তয়তা জয়মুদীরয়য়ৎ ।। 

সংসোর-ষিিয়ী গ্রন্থ শ্রীমদ্ভো িত উচ্চোরণ করোর পূদিম পরদমশ্বর ভ িোন 

নোরোয়ণ, সিমদশ্রষ্ঠ মোনুি নর-নোরোয়ণ ঋষি নোমক ভ িৎ-অিতোর, ষিেযোদেিী 

সরস্বতী এিং িযোসদেিদক আষম আমোর সশ্রদ্ধ প্রণষত ষনদিেন কষর । 

 অষধষ্ঠোতৃ গেিতোদ্বয় – নর-নোরোয়ণ ঋষি 

 গ্রন্থ গেিতো – শ্রীকৃষ্ণ (নদরোত্তমম ) 

 গ্রন্থ শষি – পরোষিেযোরূষপনী সরস্বতী 

 গ্রন্থ ঋষি – িযোসদেি  

তাৎপয়যথর নব্য়েি নদে – 

“সব্দ ও পুরায়র্র সম্পেথ ” 

 পুরার্ হয়ে সব্য়দরই সংয়যাজি – মূখম গলোদকরো িদল গ , গিদের সদঙ্গ 

পুরোদণর গকোন সম্পকম  গনই । ষকন্তু প্রকৃতপদক্ষ পুরোণ হদি ষিষভন্ন ধরদনর 

মোনুদির কোদে ভ িত্তত্ত্ব ষিদেিণ করোর উদেদশয গিদেরই সংদ োিন ।  

 পুরায়র্র নব্ভা  – সমস্ত মোনুিই সমপ মোয়ভুি নয় । ষকেু মোনুি 

তদমোগুদণর দ্বোরো প্রভোষিত । পুরোণগুষল এমনভোদি ষিভি হদয়দে গ , গ  

গকোনও গশ্রণীর মোনুিই গসই সুদ োদ র সদ্বযিহোর কদর তোদের স্বরূদপ 

অষধষষ্ঠত হদত পোদর এিং িড় ি দতর দুেম শোগ্রস্ত অিস্থো গর্দক মুি 

হদত পোদর ।  

 পুরার্ পায়ের পন্থা – শ্রীল সূত গ োস্বোমী গেষখদয় গ দেন, পুরোণ কীভোদি 

পোে করদত হয় । গ  সমস্ত মোনুি বিষেক শোস্ত্র এিং পুরোদণর িোণী প্রচোর 

করদত চোন, তোাঁ দের পদক্ষ এই পন্থো অনুসরণ করো উষচত ।  

 শ্রীমদ্ভা ব্ত হয়ে অমল পুরার্ এিং গ  সমস্ত মোনুি ষচরতদর এই িড় 

ি দতর িন্ধন গর্দক মুি হওয়োর অষভলোিী, তোাঁ দের িনযই এটি 

ষিদশিভোদি ষনষেম ি হদয়দে । 

 ১.২.৫ – আদেথ প্রে আদেথ উত্তর – 

সলাোভযাস 

মুিয়ঃ সাধু্ পৃয়ষ্টাহহং ভব্নদ্ভয়লথ ােমঙ্গলম্ । 

যৎেৃতঃ েৃষ্ণসংপ্রয়ো সযিাত্মা সুপ্রদীদনত ।। 

গহ ঋষি ণ, আপনোরো আমোদক  র্োর্ম প্রেই ষিজ্ঞোসো কদরদেন । 

আপনোদের প্রেগুষল অষত উত্তম গকন নো গসগুষল কৃষ্ণ-ষিিয়ক এিং তোই 

তো ি দতর মঙ্গল সোধন কদর । এই ধরদনর পষরপ্রদের দ্বোরোই গকিল আত্মো 

সমূ্পণমরূদপ প্রসন্ন হয় । 

  র্োর্ম প্রে – কোরন গসগুষল কৃষ্ণ ষিিয়ক, আর তোই তো – 

 ি দতর মঙ্গল সোধন কদর 

 আত্মো সমূ্পণমরূদপ প্রসন্ন হয় 

তাৎপয়যথর নব্য়েি নদে – 

“সেব্ল শ্রীেৃষ্ণ-নব্িয়ে প্রে-উত্তয়রই আত্মার প্রসন্নতা” 

 সমগ্র ি ৎ প্রে এিং উত্তদর পূণম । পশু, পক্ষী, মনুিয-সকদলই ষনরির 

প্রে এিং উত্তদর িযস্ত । 

  ষেও তোরো সোরো িীিন ধদর এইভোদি প্রে-উত্তর ষনদয়ই িযস্ত র্োদক, তিুও 

তোরো প্রসন্ন হদত পোদর নো । আত্মোর প্রসন্নতো গকিল কৃষ্ণ-ষিিয়ক প্রে এিং 

উত্তদরর মোধযদমই লোভ করো  োয় । 

 গ দহতু শ্রীমদ্ভো িত শ্রীকৃষ্ণ-ষিিয়ক প্রে এিং উত্তদরর আদলোচনো কদর, 

তোই এই অপ্রোকৃত গ্রন্থটি পোে কদর অর্িো শ্রিণ কদর আমরো সদিমোচ্চ 

আনন্দ লোভ করদত পোষর ।  

 তোই মোনুদির কতম িয হদি শ্রীমদ্ভো িদতর তত্ত্ব হৃেয়ঙ্গম কদর সি রকদমর 

সোমোষিক, রোিচনষতক অর্িো ধমম-ষিিয়ক সমসযোর সমোধোন করো । 

শ্রীমদ্ভো িত এিং শ্রীকৃষ্ণ হদিন সি ষকেুর সোর-সমষি । 

১.২.৬-৭: ১ম ও ২য় প্রয়ের উত্তর প্রদাি ১.৯ এব্ং ১.১১ 

এ নজজ্ঞানসত  

 ১.২.৬ – েৃষ্ণভনিই পরধ্মথ – 

সলাোভযাস 

স বব্ পুংসাং পয়রা ধ্য়মথা যয়তা ভনিরয়ধ্াক্ষয়জ । 

অহহতুেযপ্রনতহতা িয়াত্মা সুপ্রসীদনত ।। 

সমস্ত মোনুদির পরম ধমম হদি গসই ধমম  োর দ্বোরো ইষিয়িোত জ্ঞোদনর অতীত 

শ্রীকৃদষ্ণ অচহতুকী এিং অপ্রষতহতো ভষি লোভ করো  োয় । গসই ভষিিদল 

অনর্ম ষনিৃষত্ত হদয় আত্মো  র্োর্ম প্রসন্নতো লোভ কদর । 

পরধমম - আত্মোর প্রসন্নতো ষিধোনকোরী অদধোক্ষি শ্রীকৃদষ্ণ ভষি,  ো হদি – 

(ভষির ২ টি গুণ) 

 অচহতুকী 

 অপ্রষতহতো 

তাৎপয়যথর নব্য়েি নদে – 

 সুয়খর সংজ্ঞা – িড় িীিন অষনতয, গমোহোিন্ন এিং দুঃখময় । এই িীিদন 

গকোন রকম আনন্দ গনই । এখোদন  ো রদয়দে, তো হদি দুেম শোগ্রস্ত অিস্থো 

গর্দক উদ্ধোর পোওয়োর অর্মহীন প্রদচিো এিং গসই সোমষয়ক দুঃখ-

ষনিৃষত্তদকই িলো হয় সুখ । 
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 ধ্মথ ের্াটির সমৌনলে অর্থ – আমরো ইিোকৃতভোদিই ধমমদক িৃষত্ত িদল 

অষভষহত কদরষে, গকন নো ধমম কর্োটির গমৌষলক অর্ম হদি ‘অষস্তত্ব িিোয় 

রোখোর পন্থো ।’ িীদির অষস্তদত্বর সোর্মকতো হদি পরদমশ্বর ভ িোন 

শ্রীকৃদষ্ণর সদঙ্গ ষনতয সম্পকম  ুি হদয় কমম করো । 
 

(সূত্রঃ ৬ষ্ট সলায়ে পরধ্য়মথর ের্া উয়েখ হয়য়য়ে । ৭ম ও ৮ম সলায়ে সসই 

পরধ্য়মথর নব্িয় নব্স্তার েয়রয়েি এব্ং ৯ম ও ১০ম সলায়ে ইতর ধ্য়মথর 

সায়র্ পরধ্য়মথর পার্থেযনব্চার ব্নর্থত হয়ে ।) (দ ৌড়ীয় ভোিয) 

 ১.২.৭ – ভনিয়দব্ীর ২ পুত্র – জ্ঞাি ও বব্রা য  

সলাোভযাস 

ব্াসুয়দয়ব্ ভ ব্নত ভনিয়যা ঃ প্রয়য়ানজতঃ । 

জিয়তযাশু বব্রা যং জ্ঞািং চ যদহহতুেম্ ।। 

ভষি সহকোদর পরদমশ্বর ভ িোন শ্রীকৃদষ্ণর গসিো করো হদল অষচদরই শুদ্ধ 

জ্ঞোদনর উেয় হয় এিং িড়িো ষতক ষিিদয়র প্রষত অনোসষি আদস । 

 বিরো য  

 জ্ঞোন (শুদ্ধ অদ্বয় জ্ঞোন) 

 এখোদন ‘জ্ঞোন’ মোদন ভ িোদনর রূপ, গুণ, মোধু মযোষের  

অনুভি । 

 ‘অচহতুকী’ শদের দ্বোরো ষনদেম ষশত হদয়দে গ  এই জ্ঞোন 

গমোক্ষোষভসষন্ধ ষিরষহত । 

তাৎপয়যথর নব্য়েি নদে – 

 ‘বিষ্কমথ’ কর্োটির অর্ম হদি অপ্রদয়োিনীয় ষিিয়গুষল তযো  করো । তযো  

িলদত প্রদয়োিনীয় ষিিয় তযোদ র কর্ো িলো হদি নো । গতমনই, িড় ষিিয় 

তযো  িলদত িীদির  র্োর্ম কমম-তযোদ োর কর্ো িলো হদি নো ।  

 উৎেৃষ্ট ব্স্তুয়ত আসনিই নিেৃষ্ট নব্িয় সর্য়ে নিরাসনির উপায় –

ভষি-মোদ মর উদেশয হদি িোস্তি িস্তু সম্পদকম  অি ত হওয়ো ।  খন 

িোস্তি িস্তুদক িোনো  োয়, তখন অিোস্তি ষিিয়গুষল আপনো গর্দকই দূর 

হদয়  োয় । তোই িোস্তি িস্তুর প্রষত িোস্তিভোদি গসিো ুি হওয়োর ফদল 

ভ িদ্ভষির ষিকোশ হয় এিং তখন িীি আপনো গর্দকই ষনকৃি ষিিদয়র 

প্রষত ষনরোসি হয় । তখন স্বোভোষিকভোদিই গস উৎকৃি িস্তুর প্রষত আসি 

হয় । 1 

স ৌড়ীয় ভািযঃ ভনির অভায়ব্ বব্রা য ও জ্ঞাি অনভব্াব্েহীি । 

মন্তব্যঃ ১ম প্রে নেল ‘পুরুয়ির ঐোনন্তে সশ্রয় নে’ এব্ং ২য় প্রে নেল 

‘সব্থ োয়ের সশ্রাতব্যসার নে’ । উত্তর হয়ে ভনি (১.২.৬-৭) এব্ং 

পরব্তীয়ত ১.২.২৯ পযথন্ত এই ভনিপন্থা ব্যাখযা েরা হয়য়য়ে ।    

 

৮-১৫: সেব্ল ভনিই পরম প্রয়য়াজি 
 

                                                           
1 ভ িদ্গীতো ২.৫৯ – রস িিম ম রদসো’পযসয পরং দ্রিবো ষনিতম দত ...     

(সূত্র - ব্র্থাশ্রম ধ্মথ সেি পরম ধ্মথ হয়ব্ িা ?) 

 ১.২.৮ – েৃষ্ণভনিহীি ব্র্থাশ্রম বৃ্র্া শ্রম মাত্র – 

সলাোভযাস 

ধ্মথঃ স্বিুনিতঃ পুংসাং নব্িবেয়সিের্াসু যঃ । 

সিাৎপাদয়য়দযনদ রনতং শ্রম এব্ নহ সেব্লম্ ।। 

স্বীয় িৃষত্ত অনুসোদর িণমোশ্রম পোলন রূপ স্ব-ধমম অনুষ্ঠোন করোর ফদলও  ষে 

পরদমশ্বর ভ িোদনর মষহমো শ্রিণ-কীতম দন আসষির উেয় নো হয়, তো হদল 

তো িৃর্ো শ্রম মোি । 

 ভ িদ্ -ভো িত মষহমো শ্রিণ-কীতম দন রষত উৎপোেন ষিনো িনমোশ্রম 

ধমম িৃর্ো শ্রম মোি ।  

তাৎপয়যথর নব্য়েি নদে – 

 স্বার্থপরতা – মোনুদির ষিষভন্ন রকদমর প্রিৃষত্ত অনুসোদর ষিষভন্ন রকদমর ধমম 

রদয়দে । িড় ষিিয়োসি গ  মোনুি তোর সূ্থল িড় শরীরটির ঊদবম  আর 

ষকেুই েশমন করদত পোদর নো, আর কোদে তোর ইষিদয়র অতীত আর ষকেুই 

গনই । তোই তোর িৃষত্ত ত কো মকলোপ গকিীভূত ও প্রসোষরত স্বোর্মপরতোর 

মদধয আিদ্ধ র্োদক ।  

 সেন্দ্রীভূত স্বার্থপরতা গেহদক গকি কদর  দড় ওদে- ো সোধোরণত ষনম্ন 

স্তদরর পশুদের মদধয গেখো  োয়;  

 প্রসানরত স্বার্থপরতা মোনি সমোদি গেখো  োয় এিং তো পষরিোর, সমোি, 

িোষত, গেশ এিং পৃষর্িীদক গকি কদর সূ্থল গেদহর ষিিয় ত স্বোিদন্দযর 

সদঙ্গ  ুি সমস্ত ষিিদয় প্রসোষরত হয় ।  

 ময়িা ত স্বার্থপরতা – এই সমস্ত সূ্থল িড়িোেীদের ঊদবম  রদয়দে 

মদনোধমীরো,  োরো তোদের মদনোরোদিয ষিচরণ কদর এিং তোদের িৃষত্ত ত 

কো মকলোপ হদি কষিতো রচনো করো িো েোশমষনক মতিোে সৃষি করো, গ গুষল 

হদি গেহ এিং মদনর মদধয সীমোিদ্ধ স্বোর্মপরতো ।  

 আনত্মে স্বার্থ – ষকন্তু এই গেহ এিং মদনর ঊদবম  অিস্থোন করদেন সুপ্ত 

আত্মো, গেদহ  োাঁ র অনুপষস্থষতর ফদল গেহ ত এিং মদনো ত স্বোর্মপরতোই 

অর্মহীন হদয়  োয় । ষকন্তু অল্প িুষদ্ধসম্পন্ন মোনুিদের আত্মোর প্রদয়োিন 

সম্বদন্ধ গকোনও ধোরণো গনই । 2 

 দৃষ্টান্ত – আত্মোর সন্তুষি-ষিধোদনর িনয আত্মোর প্রদয়োিনগুষল গমেোদত 

হদি । একটি পোষখর খোাঁ চো পষরষ্কোর কদর গ মন পোষখটিদক আনন্দ েোন করো 

 োয় নো, গতমনই গেহ এিং মদনর প্রদয়োিনগুষল ষমটিদয় আত্মোদক আনন্দ 

েোন করো  োয় নো ।  

 ১.২.৯ – সমস্ত ধ্য়মথর উয়েেয –  

সলাোভযাস 

2 ষহরণযকষশপুর প্রষত প্রহ্লোে মহোরোদির উষি, ভো িত ৭.৫.৩১ – ন গত ষিদুঃ 

স্বোর্ম  ষতং ষহ ষিষু্ণং ... শ্রীষিষু্ণর গসিোয়  ুি হওয়োই হদি িীিদনর প্রকৃত 

লক্ষয িো প্রকৃত স্বোর্ম ।   
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ধ্মথসয হযাপব্ থযসয িায়র্থাহর্থায়য়াপেল্পয়ত । 

িার্থসয ধ্হমথোন্তসয োয়মা লাভায় নহ সৃ্মতঃ ।। 

সমস্ত ধদমমর উদেশযই হদি চরম মুষি লোভ করো । তো কখদনো িড় ষিিয় 

লোদভর আশোয় অনুষ্ঠোন করো উষচত নয় । অষধকন্তু, তত্ত্বদ্রিো মহষিমরো ষনদেম শ 

ষেদয় গ দেন গ ,  োাঁ রো পরম ধমম অনুষ্ঠোদন  ুি হদয়দেন, তোাঁ রো গ ন কখনই 

ইষিয়-সুখদভোদ র উদেদশয িিড়-িো ষতক লোদভর প্রতযোশী নো হন । 

তাৎপয়যথর নব্য়েি নদে – 

 পৃষর্িীর প্রোয় সিমিই িনসোধোরণ িো ষতক লোদভর আশোদতই গকিল ধমম 

অনুষ্ঠোন কদর । এমন ষক বিষেক শোদস্ত্রও, সি রকদমর ধমম আচরদণর সদঙ্গ 

িড়-িো ষতক লোদভর প্রদলোভনও িুদড় গেওয়ো হদয়দে এিং অষধকোংশ 

মোনুিই ধমম আচরদণর মোধযদম এই সমস্ত লোদভর প্রষত অর্িো 

প্রদলোভনগুষলর প্রষত আসি । 

 ষকন্তু শ্রীল সূত গ োস্বোমীর মদত, শ্রীমদ্ভো িদতর ষসদ্ধোি অনুসোদর এই 

গেোদক তো িোষতল করো হদয়দে । 

(সূত্র – জড় নব্িয় লাভ হয়লও তা ইনন্দ্রয়-সুখ উপয়ভায় র জিয ব্যব্হার 

েরা উনচত িয় । জড় নব্িয় েীভায়ব্ উপয়যা  েরা উনচত তা নিয়ে 

ব্নর্থত হয়য়য়ে । ) 

 ১.২.১০ – মািব্ জীব্য়ির উয়েেয –  

সলাোভযাস 

োমসয সিনন্দ্রয়প্রীনতলথ ায়ভা জীয়ব্ত যাব্তা । 

জীব্সয তত্ত্বনজজ্ঞাসা িায়র্থা যয়েহ েমথনভঃ ।। 

ইষিয় সুখদভো দক কখনই িীিদনর উদেশয িদল গ্রহণ করো উষচত নয় । 

সুস্থ িীিন  োপন করো অর্িো আত্মোদক ষনমমল রোখোর িোসনোই গকিল করো 

উষচত, গকন নো মোনি িীিদনর উদেশয হদি পরম-তত্ত্ব সম্বদন্ধ অনুসন্ধোন 

করো । এ েোড়ো অনয গকোনও উদেশয ষনদয় কমম করো উষচত নয় । 

তাৎপয়যথর নব্য়েি নদে – 

 শ্রীমদ্ভো িদত ষনদেম শ গেওয়ো হদয়দে গ , ইষিয়-সুখদভোদ র উদেদশয 

িীিন  োপন করো উষচত নয় । গকিল িীিন ধোরদণর িনয  তেুকু ষিিয় 

গভোদ র প্রদয়োিন ততেুকুই গ্রহণ করো উষচত, ইষিয়-সুখদভোদ র িনয 

নয় । 

স ৌড়ীয় ভািয – 

 

                                                           
3 শ্রী বচতনয চষরতোমৃত আষে লীলো ২য় পষরদিদে এই গেোদকর ষিশে িযোখযো 

প্রেত্ত হদয়দে । 

এই চক্রিন্ধন গর্দক মুষির পর্ – তত্ত্বষিজ্ঞোসো ।  

(সূত্র – পরম সতয সয নে তা পরব্তী সলায়ে ব্নর্থত হয়য়য়ে ।) 

 ১.২.১১ – অিয় জ্ঞাি পরম সয়তযর নত্রনব্ধ্ প্রতীনত – 

সলাোভযাস 

ব্দনন্ত তত্তত্ত্বনব্দস্তত্ত্বং যজজ্ঞািমিয়ম্ । 

ব্রয়হ্মনত পরমায়ত্মনত ভ ব্ানিনত েব্দ্যয়ত ।। 

 ো অদ্বয় জ্ঞোন অর্মোৎ এক এিং অষদ্বতীয় িোস্তি িস্তু, জ্ঞোনী ণ তোদকই 

পরমোর্ম িদলন । গসই তত্ত্বিস্তু ব্রহ্ম, পরমোত্মো ও ভ িোন-এই ষিষিধ সংজ্ঞোয় 

সংষজ্ঞত িো কষর্ত হন । 

 ব্রহ্ম (জ্ঞোন মোদ মর উপলষি) । 

 পরমোত্মো (দ ো  মোদ মর উপলষি) । 

 ভ িোন (ভষি মোদ মর উপলষি) । 

তাৎপয়যথর নব্য়েি নদে – 3 

 নচন্ময় ও আয়পনক্ষে জ য়তর পার্থেয – শ্রীমদ্ভো িদতর প্রর্ম 

অধযোদয়র প্রর্ম গেোদক িষণমত হদয়দে গ , পরম সতয হদিন অষভজ্ঞ, 

স্বরোে এিং আদপষক্ষক ি দতর সি রকম গমোহ গর্দক মুি । আদপষক্ষক 

ি দত জ্ঞোতো গজ্ঞয় গর্দক ষভন্ন, ষকন্তু অদ্বয়-তদত্ত্ব জ্ঞোতো এিং গজ্ঞয় এক 

এিং অষভন্ন । আদপষক্ষক ি দত জ্ঞোতো হদিন গচতন আত্মো, উৎকৃি 

শষি, আর গজ্ঞয় হদি িড় পেোর্ম িো ষনকৃি শষি । তোই গসখোদন উৎকৃি 

এিং ষনকৃি শষির দ্বন্দ্ব রদয়দে, ষকন্তু ষচন্ময় ি দত জ্ঞোতো এিং গজ্ঞয় 

উভদয়ই উৎকৃি শষি । 

(সূত্র – তাাঁ র প্রানি-সাধ্ি উপায় নে? ) 

 ১.২.১২ – ভনিয়যায় র মাধ্যয়ম পরম সয়তযর উপলনি – 

সলাোভযাস 

তচ্ছ্রেধ্ািা মুিয়য়া জ্ঞািহব্রা যযুিয়া । 

পেযন্তযাত্মনি চাত্মািং ভিযা শ্রুত ৃহীতয়া ।। 

অপ্রোকৃত িস্তুদত সুদৃঢ় ও ষনশ্চয় ষিশ্বোস ুি মুষন ণ জ্ঞোন এিং বিরো য ুি 

হদয় শোস্ত্র শ্রিণিষনত উপলষি অনুসোদর ভ িোদনর প্রষত গপ্রমময়ী গসিোর 

দ্বোরো তোাঁ দের শুদ্ধ হৃেদয় পরমোত্মোরূদপ গসই তত্ত্বিস্তুদক েশমন কদরন । 

তাৎপয়যথর নব্য়েি নদে – 4 

“মািুি ও ভয়ির সশ্রর্ীনব্ভা ”  

 চার সশ্রর্ীর মািুি রয়য়য়ে – 

 েমী – কমীরো হদি িড়িোেী, ষকন্তু অনয ষতনটি গশ্রণীর মোনুদিরো 

অধযোত্মিোেী । 

4 শ্রীল প্রভুপোে তোাঁ র বচতনযচষরতোমৃত আষে লীলো ৭ম অধযোয় ১০২ নং গেোদকর 

তোৎপদ ম এই ১.২.১২ গেোকটি সমূ্পণম অনুিোে ও তোৎপ মসহ উদৃ্ধত কদরদেন । 

ধ্মথ

অর্থ

োম

ইনন্দ্রয়প্রীনত
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 ভি – সিমদশ্রষ্ঠ অধযোত্মিোেী হদিন ভ িদ্ভি,  োাঁ রো, পরদমশ্বর 

ভ িোনদক উপলষি করদত গপদরদেন । 

 সযা ী – ষদ্বতীয় স্তদরর অধযোত্মিোেী হদিন তোাঁ রো,  োাঁ রো পরদমশ্বর 

ভ িোদনর অংশ প্রকোশ পরমোত্মোদক আংষশকভোদি উপলষি কদরদেন ।  

 জ্ঞািী – আর তৃতীয় গশ্রণীর অধযোত্মিোেী হদিন তোাঁ রো,  োাঁ রো গসই 

পরমপুরুদির ষচন্ময় রষিিেো েশমন কদরদেন । 

েনিি অনধ্োরী ভি মধ্যম অনধ্োরী ভি উত্তম অনধ্োরী ভি 

  র্োর্ম জ্ঞোন গনই 

 িড় ষিিদয়র প্রষত বিরো য ুি নয় 

 ষকন্তু তোরো মষন্দদর ভ িোদনর পূিোর প্রষত আকৃি ।  

 তোদের িলো হয় প্রোকৃত ভি ।  

 পোরমোষর্মক উন্নষতর গর্দক িড় ষিিয় লোদভর প্রষত গিষশ আসি 

 তোই এই প্রোকৃত ভদির স্তর গর্দক মধযম অষধকোরী ভদির স্তদর 

উন্নীত হওয়োর িনয ভিদক সিমদতোভোদি গচিো করদত হদি । 

 েনিষ্ট ভয়ির ভা ব্ত শ্রব্র্ – ভ িোদনর কর্ো শ্রিদণ গকোন রূষচ 

গনই িলদলই চদল । এই ধরদনর কষনষ্ঠ ভি গপশোেোষর ভো িত 

পোেদকর কোদে পোে গশোনোর অষভনয় কদর । ষকন্তু তোদের এই পোে 

গশোনো ইিয়-তৃষপ্ত েোড়ো আর ষকেু নয় । 

 তায়দর েরর্ীয় – কষনষ্ঠ অষধকোরী ভিদক তোই ভ িদ্ভষি 

সম্বদন্ধ িোনিোর িনয িযষি-ভো িদতর শরণো ত হদত হয় । 

 ভষিমোদ মর চোরটি তত্ত্ব েশমন করদত 

পোদরন ।  র্ো 

 পরদমশ্বর ভ িোন,  

 ভ িোদনর ভি,  

 ভ িোন সম্বদন্ধ অনষভজ্ঞ মোনুি, 

 ভ িেষদ্বদদ্বিী ।  

 পরম তত্ত্বদক িোনিোর গ ো যতো অিম ন 

করোর িনয ভিদক অিত মধযম 

অষধকোরীর ভষির স্তদর উন্নীত হদত 

হদি । 

 

 ভ িোদনর শুদ্ধ ভি  

 িযষি ভো িত  

 

 সপোদানর ভা ব্ত পােয়ের োয়ে পাে সোিা সেি অিুনচত ? – 

পরদমশ্বর ভ িোদনর পষিি িোণী শ্রীমদ্ভ িদ্গীতোও শ্রীমদ্ভো িদত িষণমত 

হদয়দে । এই ষিিয়টি ষনঃসদন্দদহ অপ্রোকৃত ষিিয়, ষকন্তু তো হদলও তো 

গপশোেোষর মোনুিদের কোে গর্দক গ্রহণ করো উষচত নয়, সেি িা সয়পথর 

নজহ্বার স্পয়েথ  দুধ্ সযমি নব্য়ি পনরর্ত হয়, ঠিে সতমিই এই 

সপোদানর পােেয়দর মুখ সর্য়ে শ্রীমদ্ভা ব্ত শুিয়ল আর ফলও 

নব্িব্ৎ হয়  । 5 

 শ্রব্র্-েীতথ ি পন্থার গুরুত্ব – তোই ঐকোষিক ভিদক তোাঁ র পোরমোষর্মক 

মঙ্গল সোধদনর িনয উপষনিে, গিেোি এিং পূিমতন আচো ম অর্িো 

গ োস্বোমীদের প্রেত্ত গ্রন্থোিলীর মোধযদম বিষেক জ্ঞোন গ্রহণ করোর িনয 

প্রস্তুত হদত হদি  । এই সমস্ত গ্রন্থোিলী শ্রিণ নো করদল  র্োর্ম উন্নষত সোধন 

করদত পোদর নো । শ্রিণ এিং অনুশীলন নো করদল গলোক গেখোদনো ভষি 

আচরণ করো সমূ্পণম অর্মহীন এিং তোর ফদল ভ িদ্ভষির পদর্ এক 

রকদমর উৎপোদতর সৃষি হয়  । তাই শ্রুনত, সৃ্মনত, পুরার্ অর্ব্া পঞ্চরাত্র 

আনদ োেসমূয়হ প্রদত্ত নব্নধ্ নব্হীি সলাে সদখায়িা ভনি তৎক্ষর্াৎ 

ব্জথ ি েরয়ত হয়ব্ । 6 

(৯ম অ ১০ম সলায়ে েমী য়র্র নব্চায়রর অেমথর্যতা প্রদেথি েয়র ১১ে 

ও  ১২ে সলায়ে মায়াব্ানদ য়র্র কুনব্চারয়ে নিরাস েরয়েি ।)  

                                                           
তোেোড়োও ষতষন এই গেোদকর িযোপোদর ষলদখদেন -  ভিযা শ্রুত ৃহীতয়া – 

ভ িদ্ভষি উপষনিে ও গিেোি েশমদনর উপর প্রষতষষ্ঠত । 

 

 ১.২.১৩ – ব্র্থাশ্রম ধ্য়মথর চরম ফল - শ্রীহনরর সন্তুনষ্ট 

নব্ধ্াি – 

সলাোভযাস 

অতঃ পুনম্ভনিথ জয়শ্রিা ব্র্থাশ্রমনব্ভা েঃ । 

স্বিুনিতসয ধ্মথসয সংনসনিহথ নরয়তাির্ম্ ।। 

গহ ষদ্বিদশ্রষ্ঠ, তোই ষসদ্ধোি করো হদয়দে গ , স্বীয় প্রিণতো অনুসোদর িণমোশ্রম 

ধমম পোলন করোর মোধযদম পরদমশ্বরর ভ িোন শ্রীহষরর সন্তুষি-ষিধোন করোই 

হদি স্ব- ধদমমর চরম ফল । 

তাৎপয়যথর নব্য়েি নদে – 

“চারটি ব্র্থ ও চারটি আশ্রম”  

 সোরো পৃষর্িীর মোনি সমোি চোরটি িণম এিং িীিদনর চোরটি আশ্রদম ষিভি।  

 চোরটি িণম হদি- 

 িুষদ্ধমোন গশ্রণী,  

 বসষনক,  

 িযিসোয়ী এিং  

 শ্রষমক ।  

 িীিদনর চোরটি স্তর  

 জ্ঞোন আহরদণর স্তর,  

5 অচিষ্ণি মুদখোে ীণমং পুতং হষর কর্োমৃতম  । 

শ্রিনং বনি কতম িযং সদপমোষিষ্ঠ  র্ো পদয়োঃ ।। (পদ্ম পুরোণ)  
6 শ্রুষত-সৃ্মষত-পুরোণোষে-পঞ্চরোি ষিষধং ষিনো । 

ঐকোষিকী হদরভম ষিরুৎপোতোচয়ি কল্পদত ।। (ভঃরঃষসঃ ১/২/১০১) 
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  োহম স্থয িীিদনর স্তর,  

 অিসর-প্রোপ্ত িীিন এিং  

 ভষিদ ো  অিলম্বনপূিমক পোরমোষর্মক িীিন । 

 এই গশ্রণী ষিভো গুষল গুণ এিং কমম অনুসোদর হদয় র্োদক, িন্ম অনুসোদর 

নয় । 

 এক গশ্রণীর গলোকদের অপর গশ্রণীর গলোকদের ওপর কৃষিমভোদি 

আষধপতয করোর িনয এই িণমোশ্রম ধমম নয় ।  

 ১.২.১৪ –  সুতরাং ৪ টি েতথ ব্য-েমথ - শ্রব্র্, েীতথ ি, স্মরর্ 

এব্ং আরাধ্িা – 

সলাোভযাস 

তস্মায়দয়েি মিসা ভ ব্ান্ সাত্বতাং পনতঃ । 

সশ্রাতব্যঃ েীনতথ তব্যে সধ্যয়ঃ পূজযে নিতযদা ।। 

তোই একোগ্র ষচদত্ত, ষনরির ভিিংসল ভ িোদনর মষহমো শ্রিণ, কীতম ন, স্মরণ 

এিং তোাঁ র আরোধনো করো কতম িয ।  

তাৎপয়যথর নব্য়েি নদে – 

 পূদিমোি িণম এিং আশ্রদমর প্রষতটি স্তদরই এই চোরটি পন্থো, অর্মোৎ 

 ভ িোদনর মষহমো কীতম ন,  

 ভ িোদনর মষহমো শ্রিণ,  

 ভ িোদনর  লীলো স্মরণ এিং  

 ভ িোদনর আরোধনো-এ সিই হদি সোধোরণ িৃষত্ত । 

 অপদরর মষহমো কীতম ন করো অর্িো অপদরর কর্ো শ্রিণ করোর গ  প্রিৃষত্ত 

আমোদের রদয়দে, তো  র্োর্মভোদি ভ িোদনর মষহমো-কীতম দন ষনদয়ো  

করদত হদি এিং তোর ফদলই  র্োর্ম শোষি এিং আনন্দ লোভ হদি ।    

(সূত্র – এরূপ ভনির সযা যতা হয়ে ভ ব্ায়ির ব্ার্ীয়ত শ্রিা ।) 

 ১.২.১৫ – ভ ব্ৎ-অিুস্মরর্ রূপ তরব্ানর িারা েমথ-ব্ন্ধি 

সেদি – 

সলাোভযাস 

যদিুধ্যানসিা যুিাঃ েমথগ্রনন্থনিব্ন্ধিম্ । 

নেন্দনন্ত সোনব্দাস্তসয সো ি কুযথাৎের্ারনতম্ ।। 

পরদমশ্বর ভ িোদনর অনুস্মরণ রূপ তরিোষরর দ্বোরো  র্োর্ম জ্ঞোনী পুরুদিরো কমম-

িন্ধন গেেন কদরন । তোই গসই ভ িোদনর কর্োয় গকই িো রষত ুি হদি নো? 

তাৎপয়যথর নব্য়েি নদে – 

“ভনিয়যা  স্বতন্ত্র, নেন্তু অিযািয পন্থা ভনিয়যায় র উপর 

নিভথ রেীল” 

 ভিয়দর আপিা সর্য়েই মুনি লাভ হয়য় যায় – ষচন্ময় সু্ফষলঙ্গ  খন 

িড় পেোদর্মর সংস্পদশম আদস তখন একটি গ্রষন্থর সৃষি হয়,  ো কমম-িন্ধন 

গর্দক মুষিকোমী মোনুিদের অিশযই গেেন করদত হয় । ‘মুষি’ কর্োটির 

অর্ম হদি কমমফদলর িন্ধন গর্দক মুি হওয়ো ।  োাঁ রো ষনরির পরদমশ্বর 

ভ িোদনর অপ্রোকৃত লীলোসমূহ স্মরণ কদরন, তোাঁ দের আপনো গর্দকই মুষি 

লোভ হদয়  োয় । 

 নচন্ময় জ্ঞাি + ভনি = মুনিঃ তোই, িড় িন্ধন গর্দক মুষি লোভ 

ভ িদ্ভষির একটি আনুিষঙ্গক ফল । ষচন্ময় জ্ঞোন মুষি লোদভর িনয  দর্ি 

নয় । গসই জ্ঞোন অিশযই ভষি ুি গসিো সমষিত হদত হদি,  োদত 

অিদশদি ভ িদ্ভষির প্রোধোনযই গকিল িতম মোন র্োদক । তখনই মুষি লোভ 

সম্ভি হয় ।  

 সোম েমথ + ভনি = মুনিঃ এমন ষক সকোম কমীদের কমমও ভষি ুি 

গসিো-ষমষশ্রত হদলই তদি মুষিেোন কদর ।  

 ভনি + েমথ = েমথয়যা ঃ ভ িদ্ভষি-ষমষশ্রত কমমদক িলো হয় কমমদ ো ।  

 ময়িাধ্মী জ্ঞাি + ভনি = জ্ঞািয়যা ঃ গতমনই, মদনোধমী জ্ঞোন  খন 

ভষি ুি হয় তখন তোদক িলো হয় জ্ঞোনদ ো  ।  

 তদি শুদ্ধ-ভষি জ্ঞোন এিং কদমমর আিরণ গর্দক মুি, গকন নো তো গকিল 

িীিদক িড় ি দতর িন্ধন গর্দকই মুি কদর নো, তো পরদমশ্বর 

ভ িোদনর প্রষত গপ্রমভষিও প্রেোন কদর র্োদক । 

 ভনিয়যায়  োয়ের গুরুত্ব – িৃন্দোিদনর গ োস্বোমীরো  োাঁ রো ভষিদ োদ র 

পন্থো প্রচোর করোর িনয শ্রীচচতনয মহোপ্রভুর দ্বোরো আষেি হদয়ষেদলন, তোাঁ রো 

অতযি কদেোরভোদি গসই ষনয়ম পোলন কদরষেদলন, এিং আমোদের 

মঙ্গদলর িনয পোরমোষর্মক ষিিয় সম্বদন্ধ তোাঁ রো িহু গ্রন্থ রচনো কদর গ দেন । 

১৬-২২: ভ ব্দ্ভনিয়ত প্র নত 
 

সলাে ও স্তর সংসৃ্কত ব্ােযাংে ভনির ১৪ টি স্তর 

সলাে ১৬ 

 

শ্রিা-সাধু্সঙ্গ-

ভজি নিয়া 

সযাি মহৎ সসব্য়া নব্প্রাঃ - ভ িোদনর শুদ্ধ ভদির গসিো করোর ফ গল সম্ভি হয় ১। সতোম -কৃপো – সোধুিদনর কৃপো 

২। মহৎ-দসিো 

শুশ্রুিুঃ শ্রিধ্ািসয - মদনোদ ো  এিং সোিধোনতো সহকোদর শ্রিণোষভলোিী ৩। শ্রদ্ধো 

পুর্যতীর্থনিয়িব্র্াৎ -  োাঁ রো সি রকম পোপ গর্দক মুি  তোাঁ দের গসিো করোর মোধযদম 

 

৪। গুরু-পেোশ্রয় 

ব্াসুয়দব্ ের্া রুনচঃ - িোসুদেি িো শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধীয় কর্োয় আসষি  
 

৫। ভিদন-সৃ্পহো 
সলাে ১৭  

 

ভজিনিয়া – 

অির্থ নিবৃ্নত্ত 

েৃণ্বতাং স্বের্াঃ েৃষ্ণ পুর্যশ্রব্র্ েীতথ িঃ - পরদমশ্বর ভ িোদনর শ্রীকৃষ্ণ পষিি কর্ো শ্রিণ-

কীতম দন সৃ্পহো লোভ 

হৃদযন্তঃয়থা হযভদ্রানর্ নব্ধু্য়িানত সুহৃদ সতাম্  - শ্রীকৃষ্ণ ষ ষন হদিন সোধুিদ মর সুহৃে, ষতষন 

তোাঁ র ভিদের হৃেদয়র সমস্ত গভো -িোসনো ষিনোশ কদরন 

অভদ্র সমূহ 
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সলাে ১৮ 

 

অির্থ নিবৃ্নত্ত - 

নিিা 

ভনির ভব্নত – ভ িোদনর প্রষত গপ্রমময়ী গসিো ৬। ভষি 

িষ্টপ্রায়য়িবভয়দ্রিু নিতযং ভা ব্ত সসব্য়া - ষনয়ষমতভোদি শ্রীমদ্ভো িত শ্রিণ করদল এিং 

ভ িোদনর শুদ্ধ ভদির গসিো করদল হৃেদয়র সমস্ত কলুি সমূ্পণমরূদপ ষিনি হয় 

৭। অনর্ম ষনিৃষত্ত 

ভ ব্নত উত্তম সলায়ে ভনিভথ ব্নত বিনিেী - তখন উত্তম গেোদকর দ্বোরো িষন্দত পরদমশ্বর 

ভ িোন শ্রীকৃদষ্ণর প্রষত গপ্রমময়ী ভষি সুদৃঢ়রূদপ প্রষতষষ্ঠত হয় 

৮। ষনষ্ঠো 

সলাে ১৯ 

 

রুনচ - আসনি 

তদা রজস্তয়মাভাব্াঃ োময়লাভাদয়ে সয - তখন রি ও তদমোগুদণর প্রভোিিোত কোম, 

গক্রোধ, গলোভ ইতযোষে ষরপুসমূহ হৃেয় গর্দক ষিদূষরত হদয়  োয় 

৯। রুষচ 

সচত এহতরিানব্িং নথতং সয়ত্ত্ব প্রসীদনত - তখন ভি সত্ত্বগুদণ অষধষষ্ঠত হদয় সমূ্পণমরূদপ 

প্রসন্ন হন 

১০। আসষি 

সলাে ২০ 

 

ভাব্ (রনত) - সপ্রম 

এব্ং প্রসন্নমিয়সা - এইভোদি  োাঁ র ষচত্ত প্রসন্ন হদয়দে ১১। রষত 

ভ ব্দ্ভনিয়যা তঃ - শ্রদ্ধো সহকোদর ভ িোদনর গসিোর প্রভোদি ১২। গপ্রম 

ভ ব্ত্তত্ত্বনব্জ্ঞািং মুিসঙ্গসয জায়য়ত - ষতষন সি রকম িড়-িন্ধন মুি হদয় ভ িত্তত্ত্ব-

ষিজ্ঞোন উপলষি কদরন 

১৩। েশমন 

১৪। শ্রীহষরর মোধুদ মযর অনুভি 

এই েদক ভষিপদর্র ১৪টি প্র ষতশীল ধোদপর কর্ো িলো হদয়দে  ো শ্রীল ষিশ্বনোর্ 

চক্রিতী েোকুর তোাঁ র ‘সোরোর্ম েষশমনী’ নোমক টিকোয় ১৬-২১ নং গেোদক িণমনো 

কদরদেন । এই ধোপগুষল নোরেমুষনর পূিমিীিদন পষরলষক্ষত হয় । 

 ১.২.১৬ –  শ্রিা-সাধু্সঙ্গ-ভজি নিয়া – 

সলাোভযাস 

শুশ্রূয়িাঃ শ্রেধ্ািসয ব্াসুয়দব্ের্ারূনচঃ । 

সযান্মহৎয়সব্য়া নব্প্রাঃ পুর্যতীর্থনিয়িব্র্াৎ ।। 

গহ ব্রোহ্মণ ঋষি ণ, সি রকদমর পোপ গর্দক সমূ্পণমভোদি মুি ভ িদ্ভিদের 

গসিো করোর ফদল মহৎ-গসিো সোষধত হয় । এই ধরদনর গসিোর ফদল কৃষ্ণকর্ো 

শ্রিদণ আসষির উেয় হয় ।  

তাৎপয়যথর নব্য়েি নদে – 

“ফল্গু ভ ব্াি সর্য়ে সাব্ধ্াি”  

  োাঁ রো পরদমশ্বর ভ িোদনর শরণো ত হদয় তোাঁ র গসিো কদরন, তোাঁ দের িলো 

হয় গেি, আর  োরো পরদমশ্বর ভ িোদনর ষিরুদ্ধোচরণ কদর, তোাঁ দের িলো 

হয় অসুর । 7 

 ভ িোদনর এই ধরদনর ভিরো,  োাঁ রো ভ িোদনর ইিো অনুসোদর ষিষভন্ন 

স্থোদন ষ দয় আসুষরক ভোিোপন্ন িদ্ধ-িীিদের উদ্ধোর কদরন, তোাঁ রো ভ িোদনর 

অষত অিরঙ্গ পোিমে এিং তোাঁ রো  খন নোষস্তকতোর ভয়ঙ্কর ষিপে গর্দক 

সমোিদক রক্ষো করদত আদসন, তখন িুঝদত হয় তোাঁ রো হদিন ভ িোদনর 

শিযোদিশ অিতোর । তোাঁ রো ভ িোদনর পুদির মদতো, ভৃদতযর মদতো অর্িো 

তোাঁ র অিরঙ্গ পোিমদের মদতো, ষকন্তু তোাঁ রো গকউই ষনদিদের ভ িোন িদল 

েোষি কদরন নো । 

 মহাপ্রভুর দৃষ্টান্ত প্রদেথি – শ্রীচচতনয মহোপ্রভু ষেদলন পরদমশ্বর ভ িোন 

এিং বিষেক শোদস্ত্র তোাঁ র আষিভম োদির উদেখ রদয়দে, ষকন্তু তিুও ষতষন 

                                                           
7 গদ্বৌ ভূত সদ মৌদলোদক’ষস্মন  বেিোসুর এি চ । 

ষিষু্ণভিঃ সৃ্মদতো বেিোসুরস্তষদ্বপ ময়ঃ ।। (পদ্মপুরোন)  

 

ভ িোদনর ভিরূদপ লীলোষিলোস কদরষেদলন ।  োাঁ রো িোনদতন গ  ষতষন 

হদিন পরদমশ্বর ভ িোন, তোাঁ রো তোাঁ দক ভ িোন িদল সদম্বোধন করদতন, 

ষকন্তু ষতষন তখন হোত ষেদয় কোন দুটি গেদক ষিষু্ণনোম উচ্চোরণ করদতন । 

এইভোদি, ষতষন ভ িোন িদল সদম্বোষধত হদল প্রষতিোে করদতন- ষেও 

ষনঃসদন্দদহ ষতষন ষেদলন পরদমশ্বর ভ িোন স্বয়ং । ভ িোন ষনদিই 

এইভোদি আচরণ কদর কপেচোরী গ  সমস্ত ভণ্ড ষনদিদের ভ িোন 

প্রষতপন্ন করদত চোয়, তোদের সম্বদন্ধ আমোদের সোিধোন কদর ষেদয় গ দেন। 

 ১.২.১৭ – ভজিনিয়া – অির্থ নিবৃ্নত্ত – 

সলাোভযাস 

েৃণ্বতাং স্বের্াঃ েৃষ্ণঃ পুর্যশ্রব্র্েীতথ িঃ । 

হৃদযন্তঃয়থা হযভদ্রানর্ নব্ধু্য়িানত সুহৃৎসতাম্ ।। 

পরদমশ্বর ভ িোন শ্রীকৃষ্ণ,ষ ষন পরমোত্মোরূদপ সকদলর হৃেদয়ই ষিরোি 

কদরন এিং ষ ষন হদিন সোধুিদ মর সুহৃে, ষতষন তোাঁ র পষিি কর্ো শ্রিণ এিং 

কীতম দন রষত ুি ভিদের হৃেদয়র সমস্ত গভো -িোসনো ষিনোশ কদরন । 

তাৎপয়যথর নব্য়েি নদে – 

“ভ ব্ায়ির িামাব্তার তাাঁ র নব্য়েি েৃপার প্রোে”  

 পরদমশ্বর ভ িোন শ্রীকৃদষ্ণর কর্ো শ্রীকৃষ্ণ গর্দক অষভন্ন । তোই  খন 

ষনরপরোদধ ভ িোদনর মষহমো শ্রিণ এিং কীতম ন হয়, তখন িুঝদত হদি গ  

শ্রীকৃষ্ণ তোাঁ র অপ্রোকৃত নোমরূদপ গসখোদন িতম মোন এিং গসই নোম 

ভ িোদনরই মদতো পূণম শষিমোন ।  

 শ্রীচচতনয মহোপ্রভু তোাঁ র ‘ষশক্ষোিদক’ স্পিভোদি গঘোিণো কদর গ দেন গ , 

ভ িোন তোাঁ র ষেিয নোদম তোাঁ র সিমশষি অপমণ কদরদেন । 8 

8 নোম্নোমকোষর িহুধো ... 
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 গসই নোম উচ্চোরণ করোর িনয গকোন স্থোন, কোল িো পোদির িোধয-িোধকতো 

গনই এিং গ  গকউ তোর সুষিধো অনুসোদর শ্রদ্ধো এিং মদনোদ ো  সহকোদর 

গসই নোম কীতম ন করদত পোদরন । 9 

 ভ িোন আমোদের প্রষত এতই কৃপোলু গ , তোাঁ র অপ্রোকৃত নোম-রূদপ ষতষন 

স্বয়ং আমোদের সমু্মদখ উপষস্থত র্োকদত পোদরন । ষকন্তু আমরো এমনই 

দুভম ো ো গ  ভ িোদনর নোম এিং মষহমো শ্রিণ ও কীতম দন আমোদের গকোন 

রুষচ গনই । 

 আমায়দর সচয়য় ভ ব্ায়ির উৎেন্ঠা অয়িে সব্নে – ভ িোন তোাঁ র 

ভদির ডোদক সোড়ো গেন । ষতষন  খন গেদখন গ  গকোন ভি তোাঁ র 

অপ্রোকৃত গসিো লোদভর িনয ঐকোষিকভোদি আগ্রহী এিং তোর ফদল তোাঁ র 

কর্ো শ্রিদণ  ভীরভোদি উৎসুক হদয়দেন, তখন ভ িোন তোাঁ র হৃেয় গর্দক 

তোাঁ দক এমনভোদি পষরচোষলত কদরন,  োদত ভি অনোয়োদস তোাঁ র কোদে 

ষফদর গ দত পোদরন । ভ িোদনর কোদে ষফদর  োওয়োর িনয আমোদের গ  

িোসনো, তোর গর্দক আমোদের তোাঁ র কোদে ষফষরদয় ষনদয়  োওয়োর িনয 

ভ িোদনর উৎকন্ঠো অদনক গিষশ । আমরো প্রোয় গকউই ভ িোদনর কোদে 

ষফদর গ দত চোই নো । গকিল মুষিদময় কদয়কিন ভ িোদনর কোদে ষফদর 

গ দত চোন । ষকন্তু গকউ  খন ভ িোদনর কোদে ষফদর  োওয়োর প্রতযোশী 

হন, তখন ভ িোন সিমদতোভোদি তোদক সোহো য কদরন । 

 ভ ব্ায়ির রায়জয প্রয়ব্য়ে পূব্থেতথ  নে ? – সিমদতোভোদি পোপমুি নো 

হদল ভ িোদনর রোদিয প্রদিশ করো  োয় নো ।  

 সসই পায়পর উৎস নে? – িড় ি দতর পোপগুষল আমোদের িড়ো 

প্রকৃষতদক গভো -করোর িোসনো গর্দক উদ্ভূত । এই ধরদনর কোমনো-িোসনো 

মুি হওয়ো অতযি কঠিন ।  

 সসগুনল সর্য়ে মুনির উপায় নে ? – কোষমনী এিং কোঞ্চন হদি 

ভ িোদনর কোদে ষফদর  োওয়োর পদর্ সি চোইদত িড় প্রষতিন্ধক । ... এর 

দ্বোরো ষিচষলত হওয়ো খুিই স্বোভোষিক । গকন নো িীি অনোষেকোল ধদর 

তোদের সঙ্গ কদর আসদে, তোই তোর প্রভোি গর্দক মুি হদত ষকেু সময় 

গতো লো দিই । ষকন্তু গকউ  ষে ষনষ্ঠোভদর ভ িোদনর মষহমো শ্রিণ কদরন, 

তখন ধীদর ধীদর ষতষন তোাঁ র স্বরূপ সম্বদন্ধ অি ত হন । পরদমশ্বর ভ িোদনর 

কৃপোয় ভি তখন গসই সমস্ত আক্রমণ গর্দক ষনদিদক রক্ষো করোর িনয 

 দর্ি শষি লোভ কদরন, এিং ধীদর ধীদর তোাঁ র মন গর্দক চোঞ্চলয সৃষিকোরী 

সি কটি প্রষতিন্ধক ষিদূষরত হয় । 

 নিয়জর ক্ষমতা িয়, েৃষ্ণ-েৃপাই ভরসা – ভষিমোদ ম িহু িড় িড় ভি 

এই প্রদলোভদনর িষল হদয় ভষিমো ম গর্দক অধঃপষতত হদয়দেন । ষকন্তু 

                                                           
9 ন গেশকোলোিস্থোত্মশুদ্ধযোষেকমদপক্ষদত । 

ষকন্তু স্বতন্ত্রদমচিতং নোম কোষমতকোমেং ।। 

শ্রীভ িোদনর নোম িপকীতম দনর িনয স্থোন, কোল, পষরদিশ পষরষস্থষত, আনুপূষিমক 

আত্মশুষদ্ধ ষকংিো অনয গকোন ষিিয় ষনদয় ষচিো করদত হয় নো । িরং অনয সকল 

পদ্ধষতর গচদয় এই প্রষক্রয়ো সমূ্পণম স্বয়ংষসদ্ধ এিং একোগ্রমদন িপকোরী মোনুদির 

সকল মদনোিোঞ্ছো এর মোধযদম সোফলযমষণ্ডত হয় । (স্কন্ধ পুরোণ)    

 
10 দুই ভোই হৃেদয়র ক্ষোষল’ অন্ধকোর । 

ভ িোন ষনদি  খন কোউদক সোহো য কদরন, তখন ভ িোদনর কৃপোয় তো 

অতযি সহিসোধয হয় । 

 ১.২.১৮ – অির্থ নিবৃ্নত্ত - নিিা – 

সলাোভযাস 

িষ্টপ্রায়য়িবভয়দ্রিু নিতযং ভা ব্তয়সব্য়া । 

ভ ব্তুযত্তময়লায়ে ভনিভথ ব্নত বিনিেী ।। 

ষনয়ষমতভোদি শ্রীমদ্ভো িত শ্রিণ করদল এিং ভ িোদনর শুদ্ধ ভদির গসিো 

করদল হৃেদয়র সমস্ত কলুি সমূ্পণমরূদপ ষিনি হয় এিং তখন উত্তম গেোদকর 

দ্বোরো িষন্দত পরদমশ্বর ভ িোন শ্রীকৃদষ্ণর প্রষত গপ্রমময়ী ভষি সুদৃঢ়রূদপ 

প্রষতষষ্ঠত হয় । 

তাৎপয়যথর নব্য়েি নদে – 

“গ্রন্থ-ভা ব্ত এব্ং ভি-ভা ব্ত” 

 আদত্মোপলষির পদর্ প্রষতিন্ধক স্বরূপ হৃেদয়র সমস্ত অশুভ প্রিৃষত্তগুষল 

ষনমমল করোর  উপোয় এখোদন িণমনো করো হদয়দে । এই উপোয়টি হদি 

ভো িদতর সঙ্গ করো ।  

 দু’রেয়মর ভা ব্ত রয়য়য়েি;  র্ো-গ্রন্থ-ভো িত এিং ভি-ভো িত । 

এই উভয় ভো িতই হদিন ভিদরো  ষনরোমদয়র উপ ুি উপোয় এিং 

তোদত উভদয়র অর্িো একিদনর শরণো ত হদলই সি রকদমর প্রষতিন্ধক 

ষিদূষরত হয় । ভি-ভো িত গ্রন্থ-ভো িদতর মদতোই মঙ্গলপ্রে, গকননো 

ভি-ভো িত গ্রন্থ-ভো িদতর ষনদেম শ অনুসোদরই তোাঁ র িীিনদক 

পষরচোলনো কদরন এিং গ্রন্থ-ভো িত পরদমশ্বর ভ িোন এিং তোাঁ র শুদ্ধ 

ভি িো ভো িতদের তদর্য পূণম । গ্রন্থ-ভো িত এিং ভি-ভো িদত 

অদভে সম্বন্ধ রদয়দে । 10 

 ভি-ভো িত হদিন পরদমশ্বর ভ িোদনর প্রতযক্ষ প্রষতষনষধ । তোই ভি-

ভো িদতর সন্তুষি-ষিধোদনর ফদলই গ্রন্থ-ভো িদতর কৃপো লোভ হয় ।  

 যুনির অতীত – ভি-ভো িত অর্িো গ্রন্থ-ভো িদতর গসিো করো ফদল 

গ  ষকভোদি ধীদর ধীদর ভ িদ্ভষির পদর্ উন্নষত লোভ করো  োয়; তো  ুষি 

ষেদয় ষিচোর করো  োয় নো । 

 উদাহরর্ – নোরে মুষনর পূিমিীিন 

 ভি-ভা ব্য়তর োে সর্য়েই গ্রন্থ-ভা ব্য়তর ব্ার্ী নেক্ষা – 

ভো িদতর তত্ত্বোিধোদন অ িদ্ভষির পদর্  তই উন্নষত লোভ হয়, ভি 

ততই পরদমশ্বর ভ িোদনর অপ্রোকৃত গপ্রমময়ী গসিোয়  ুি হন । তোই গ্রন্থ-

ভো িদতর িোণী ভি-ভো িদতর কোে গর্দকই গ্রহণ করদত হয় এিং এই 

দুই ভো িত-সদঙ্গ করোন সোক্ষোৎকোর ।।  

এক ভো িত িড়—ভো িত-শোস্ত্র । 

আর ভো িত—ভি ভষি-রস-পোি ।।  

দুই ভো িত দ্বোরো ষেয়ো ভষিরস । 

তোাঁ হোর হৃেদয় তোাঁ র গপ্রদম হয় িশ ।।  

বচ.চ. আষে ১.৯৮-১০০ 
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দুই ভো িদতর সমিদয়র ফদল নিীন ভি প্রভূতভোদি লোভিোন হদয় 

ভষিমোদ ম ক্রদমোন্নষত লোভ কদরন । 11 

 ১.২.১৯ – রুনচ - আসনি – 

সলাোভযাস 

তদা রজস্তয়মাভাব্াঃ োময়লাভাদয়ে সয । 

সচত এহতরিানব্িং নথতং সয়ত্ত্ব প্রসীদনত ।। 

 খন হৃেদয় বনষষ্ঠকী ভষির উেয় হয়, তখন রি ও তদমোগুদণর 

প্রভোিিোত কোম, গক্রোধ, গলোভ ইতযোষে ষরপুসমূহ হৃেয় গর্দক ষিদূষরত হদয় 

 োয় । তখন ভি সত্ত্বগুদণ অষধষষ্ঠত হদয় সমূ্পণমরূদপ প্রসন্ন হন । 

তাৎপয়যথর নব্য়েি নদে – 

 ভনি নিনিয়তা িয়, ব্রং আত্মার স্বাভানব্ে সনিয়তা – িীি  খন 

তোর স্বরূদপ অষধষষ্ঠত হদয় ষেিয আনদন্দ মগ্ন হয়, তখনই গস সমূ্পণমভোদি 

প্রসন্ন হয় । গসই অিস্থোদক িলো হয় ব্রহ্মভূত িো আত্মোনন্দী অিস্থো । এই 

আত্মতৃপ্ত অিস্থো ষনষিয় মূদখমর আত্মতৃষপ্তর মদতো নয় । ষনষিয় মূখম 

অজ্ঞোদনর দ্বোরো আিন্ন, ষকন্তু আত্মতৃপ্ত আত্মোনন্দী িড়োতীত ষচন্ময় স্তদর 

অষধষষ্ঠত । পরদমশ্বর ভ িোদনর প্রষত অননয ভষি ুি হওয়ো মোিই এই 

স্তদর অষধষষ্ঠত হওয়ো  োয় । ভ িদ্ভষি ষনষিয়তো নয়, পক্ষোিদর তো হদি 

আত্মোর স্বোভোষিক সষক্রয়তো । 

 ভনি প্রোয়ের ফল – িীি  খন িড়ো প্রকৃষতর সংস্পদশম আদস, তখন 

আত্মোর িৃষত্ত কলুষিত হদয়  োয়; এিং গসই কলুষিত িো ষিকৃত িৃষত্তর প্রকোশ 

হদি কোম, গক্রোধ, গলোভ, ষনষিয়তো, অজ্ঞোন এিং ষনদ্রো । রি এিং 

তদমোগুদণর এই সমস্ত প্রভোিগুষলর সমূ্পণম ষনিৃষত্ত হদি ভ িদ্ভষির 

প্রকোদশর ফল । 

 ভি সব্থগুর্ানিত – ভি সিমেোই ভ িোদনর সৎ গুণোিলীর দ্বোরো 

গুণোষিত । আয়তন তভোদি এই গুণগুষলর তোরতময রদয়দে, ষকন্তু 

গুণ তভোদি ভি এিং ভ িোন এক এিং অষভন্ন । 12 

 ১.২.২০ – ভাব্ (রনত) - সপ্রম – 

সলাোভযাস 

এব্ং প্রসন্নমিয়সা ভ ব্দ্ভনিয়যা তঃ । 

ভ ব্ত্তত্ত্বনব্জ্ঞািং মুিসঙ্গসয জায়য়ত ।। 

এইভোদি শুদ্ধ-সদত্ত্ব অষধষষ্ঠত হদয় ভষিদ ো   ুি হওয়োর ফদল  োাঁ র ষচত্ত 

প্রসন্ন হদয়দে, ষতষন সি রকম িড়-িন্ধন মুি হদয় ভ িত্তত্ত্ব-ষিজ্ঞোন 

উপলষি কদরন । 

তাৎপয়যথর নব্য়েি নদে – 

 ব্সুয়দব্-স্তর – শুদ্ধ বিষ্ণি হদিন মুি িীি এিং ষতষন ব্রোহ্মণ স্তদররও 

ঊদবম  অষধষষ্ঠত । ... ব্রোহ্মণ-স্তর অষতক্রম কদর িসুদেি-স্তদর অষধষষ্ঠত 

হদল পরদমশ্বর ভ িোন শ্রীকৃষ্ণদক িোনো  োয় । 13 

                                                           
11  োহ ভো িত পড় বিষ্ণদির স্থোদন । 

একোি আশ্রয় কর বচতনয চরদণ ।। বচঃচঃ অিয ৫.১৩১ 

 ১.২.২১ – ভনিয়যা  অিুসরয়ির ফল – 

সলাোভযাস 

নভদযয়ত হৃদয়গ্রনন্থনিদযয়ন্ত সব্থসংেয়াঃ । 

ক্ষীয়য়ন্ত চাসয েমথানর্ দৃষ্ট এব্াত্মিীশ্বয়র ।। 

আত্মোর আত্মো পরমোত্মো ভ িোনদক েশমন হদল হৃেয়গ্রষন্থ ষেন্ন হয়, সমস্ত 

সংশয় দূর হয় এিং সমস্ত কমমফল ক্ষয়প্রোপ্ত হয় । 

 ষভেযদত হৃেয়গ্রষন্থঃ - হৃেয়গ্রষন্থ ষেন্ন হয় 

 ষেেযদি সিমসংশয়োঃ - সমস্ত সংশয় দূর হয় 

 ক্ষীয়দি চোসয কমমোষণ - সমস্ত কমমফল ক্ষয়প্রোপ্ত হয় 

 দৃি এিোত্মনীশ্বদর - আত্মোর আত্মো পরমোত্মো ভ িোনদক েশমন হদল 

তাৎপয়যথর নব্য়েি নদে – 

“ভ ব্ৎ-দেথি” 

 ভ িত্তত্ত্ব-ষিজ্ঞোন লোভ হদল গসই সদঙ্গ আত্মোদকও েশমন হয় । ষচন্ময় 

আত্মোরূদপ িীদির পষরষচষত সম্বদন্ধ অদনক কল্পনো এিং সদন্দহ রদয়দে । 

 জড়ব্াদীরা আত্মোর অষস্তদত্ব ষিশ্বোস কদর নো,  

 জ্ঞািীরা মদন কদর গ , ষনষিমদশি, ষনরোকোর, অদ্বয় ব্রহ্ম গর্দক 

আত্মো অষভন্ন-তোরো আত্মোর স্বোতদন্ত্রয ষিশ্বোস কদর নো ।  

 তত্ত্বদ্রষ্টারা িদলন গ  আত্মো এিং পরমোত্মো দুটি ষভন্ন সত্তো; 

তোাঁ রো গুণ তভোদি এক, ষকন্তু আয়তন তভোদি ষভন্ন ।  

 এ েোড়ো অনয িহু মতিোে রদয়দে, ষকন্তু ভষিদ োদ র মোধযদম  খনই 

কৃষ্ণ-তত্ত্ব-ষিজ্ঞোন উপলি হয়, তৎক্ষণোৎ সমস্ত কল্পনোপ্রসূত মতিোে 

ষিদূষরত হদয়  োয় । 

 দৃষ্টান্ত – কৃষ্ণ  সূ ম; িড়িোেীদের িল্পনো-কল্পনো  অন্ধকোর  

 ভিরা অজ্ঞায়ির অন্ধোয়র পয়ড় র্ায়ে িা – ভ িদ্গীতোয় (১০/১১) 

ভ িোন িদলদেন গ , তোাঁ র শুদ্ধ ভিদের প্রষত তোাঁ র ষিদশি কৃপো প্রেশমন 

কদর ষতষন তোাঁ দের হৃেদয় ষিশুদ্ধ জ্ঞোদনর আদলোকিষতম কো জ্বোষলদয় তোাঁ দের 

হৃেদয়র সংশয়রূপী সমস্ত অন্ধকোর ষিদূষরত কদরন । তোই গ দহতু ষতষন 

ষনদিই তোাঁ র ভিদের হৃেয়দক আদলোষকত কদরন, তোই তোাঁ র গসিোপরোয়ণ 

ভদির অজ্ঞোদনর অন্ধকোদর পদড় র্োকোর গকোন প্রেই ওদে নো । 

 দৃষ্টান্ত – একটি আগুদনর সু্ফষলঙ্গ গ মন আগুন গর্দক গিষরদয় এদলই 

তোর েহনশষি হোষরদয় ভদস্ম পষরণত হয়, ঠিক গতমনই অণুসদৃশ িীি 

পরদমশ্বর ভ িোদনর গর্দক ষিষিন্ন হদয় পড়দলই মোয়োর কিষলত হয় । 

 পরম্পরা ধ্ারা – ভিরো ষিনীত, এিং তোই ষেিয জ্ঞোন অিদরোহ পন্থোয় 

তোাঁ দের কোদে গনদম আদস । এই পন্থোয় পরদমশ্বর ভ িোন শ্রীকৃষ্ণ প্রর্দম 

এই জ্ঞোন েোন কদরন ব্রহ্মোদক, তোরপর ব্রহ্মো তোাঁ র পুি এিং ষশিযদের গসই 

জ্ঞোন েোন কদরন । এইভোদি গুরু-ষশিয-পরম্পরোর ধোরোয় এই জ্ঞোন 

প্রিোষহত হয় । পরমোত্মোরূদপ ভদির হৃেদয় গর্দক ভ িোন তোাঁ দক এই 

জ্ঞোন লোভ করদত সোহো য কদরন । এইটিই হদি পোরমোষর্মক জ্ঞোন লোদভর 

 র্োর্ম পন্থো । 
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 অহঙ্কার-গ্রনন্থ সেদি – এই জ্ঞোদনর প্রভোদি ভি গচতন আত্মো এিং িড় 

পেোদর্মর মদধয পোর্মকয ষনরূপণ করদত সমূ্পণমভোদি সমর্ম হন । গকন নো গ  

গ্রষন্থর দ্বোরো গচতন আত্মো এিং িড় পেোর্ম আিদ্ধ ষেল, ভ িোন স্বয়ং তো 

গেেন কদরন । এই গ্রষন্থটিদক িলো হয় অহঙ্কোর, এিং তোর ফদল িীি 

গমোহোিন্ন হদয় িড় উপোেোদনর সমিদয়  ঠিত তোর গেহদক তোর স্বরূপ 

িদল মদন কদর ।  খন এই গ্রষন্থ ষেন্ন হয়, তখন সমস্ত সংশয় ষিদূষরত হয়। 

 ১.২.২২ – সেল পরমার্থব্াদীরাই ভনিয়যা  অিুেীলি  

েয়রি – 

তোই সমস্ত পরমোর্মিোেীরো ষচরকোল  ভীর আনন্দ সহকোদর পরদমশ্বর ভ িোন 

শ্রীকৃদষ্ণর গসিো কদর আসদেন, গকন নো এই ধরদনর গপ্রমময়ী গসিো আত্মোদক 

অনুপ্রোষণত কদর । 

তাৎপয়যথর নব্য়েি নদে – 

 পরদমশ্বর ভ িোন শ্রীকৃদষ্ণর প্রষত গপ্রমময়ী গসিোর বিষশিয এখোদন 

ষিদশিভোদি িষণমত হদয়দে । 

 শ্রীেৃয়ষ্ণর ঘনিি সানন্নধ্য – শ্রীকৃষ্ণ এিং িলদেি ষভন্ন ভ িোদনর অনযোনয 

রূদপ িৃন্দোিদনর মদতো অপ্রোকৃত লীলোয় শ্রীকৃদষ্ণর ঘষনষ্ঠ সোষন্নদধয আসোর 

অনয গকোনও সুদ ো  গনই ।  

 শ্রীেৃয়ষ্ণর লীলা নিতয – ষকেু মূখম গলোক তকম  কদর িদল গ , শ্রীকৃদষ্ণর 

অপ্রোকৃত লীলোষিলোস ইেোনীং স্বীকৃষত লোভ কদরদে; ষকন্তু তোদের গস  ুষি 

সতয নয়, গকন নো শ্রীকৃদষ্ণর লীলো ষনতয এিং ব্রহ্মোর প্রষতষেদন একিোর 

ষতষন অিতীণম হন, ঠিক গ মন প্রষতষেন ২৪ ঘন্টো অির সূ ম একিোর কদর 

পূিম-ষে দি উষেত হয় । 
সারার্থ-দনেথিী  

 ‘পরময়া মুদা’ – এর দ্বোরো গিোঝোদনো হদয়দে গ  এমনষক সোধনকোদলও গকোন 

কি গনই । অনযোনয পন্থো গ মন, কমম, জ্ঞোন ও গ ো  প্রভৃষতর মত ভষিদ োদ  

সোধদন গকোন কৃচ্ছ্রতো িো আয়োদসর প্রদয়োিন গনই । আনন্দ সহকোদরই আনন্দময় 

শ্রীদ োষিদন্দর গসিো করদত হয় ।   

২৩-২৯: েৃষ্ণই এেমাত্র আরাধ্য 
 

সূত্রঃ পূব্থব্তী নব্ভায়  (১.২.৬-২২) ভনিয়যায় র মাহাত্ময ব্নর্থত হয়য়য়ে। 

এখি এই নব্ভায়  ভ ব্ািই পরম আরাধ্যরূয়প নিরূনপত হয়য়য়েি । 
 

১.২.২৩-২৫ – গুর্াব্তারয়দর ময়ধ্য নব্ষু্ণই আরাধ্য । 

 ১.২.২৩ –  সেব্ল নব্ষু্ণর োয়ে সর্য়েই আতযানন্তে 

মঙ্গল সানধ্ত হয় – 

পরদমশ্বর ভ িোন সত্ত্ব, রি এিং তম নোমক িড়ো প্রকৃষতর ষতনটি গুদণর সদঙ্গ 

পদরোক্ষভোদি  ুি । িড় ি দতর সৃষি, পোলন এিং ষিনোদশর িনয ষতষন ব্রহ্মো, 

ষিষু্ণ এিং ষশি এই ষতনটি গুণিোত রূপ ধোরণ কদরন । এই ষতনটি রূদপর মদধয, 

সমস্ত মোনুিই সত্ত্বগুণিোত রূপ ষিষু্ণর গর্দক আতযষিক মঙ্গল লোভ করদত 

পোদরন । 

 পরদমশ্বর ভ িোন ষিগুদণর সোদর্ পদরোক্ষভোদি  ুি – 

 পোলন (সত্ত্ব) – ষিষু্ণ (দকিল ষিষু্ণর কোদে গর্দকই আতযোষিক 

মঙ্গল সোষধত হয়) 

 সৃষি (রি) – ব্রহ্মো 

 ষিনোশ (তম) – ষশি । 

তাৎপয়যথর নব্য়েি নদে – 

 ভষি গ  গকিল পরদমশ্বর ভ িোন শ্রীকৃষ্ণ এিং তোাঁ র অংশ প্রকোশদেরই 

উদেদশয সোষধত হওয়ো উষচত, তো পূদিম ষিদেিণ করো হদয়দে ।  

 নব্ষু্ণ-তত্ত্ব – ভ িোন শ্রীকৃষ্ণ এিং তোাঁ র সমস্ত অংশ-প্রকোশ হদিন ষিষু্ণ-

তত্ত্ব িো ভ িত্তত্ত্ব । শ্রীকৃদষ্ণর ষদ্বতীয় প্রকোশ হদিন িলদেি । িলদেি 

গর্দক সঙ্কিমণ, সঙ্কিমণ গর্দক নোরোয়ণ, নোরোয়ণ গর্দক ষদ্বতীয় সঙ্কিমণ এিং 

এই সঙ্কিমণ গর্দক পুরুিোিতোর ষিষু্ণ । ষিষু্ণ অর্িো এই িড় ি দতর সত্ত্ব 

গুণোিতোর হদিন ক্ষীদরোেকশোয়ী ষিষু্ণরূপী পুরুি অিতোর িো পরমোত্মো । 

 সেব্ল শ্রীনব্ষু্ণই মুনিদাতা – গকোন গেিতোই ষকন্তু িড় ি দতর িন্ধন 

গর্দক মুি করদত পোদরন নো । তো গকিল শ্রীষিষু্ণই করদত পোদরন । তোই 

চরম মঙ্গল গকিল পরদমশ্বর ভ িোদনর কৃপোর প্রভোদিই সোষধত হয় । 

 ১.২.২৪ – সত্ত্বগুয়র্র সশ্রিত্ব প্রমার্ায়র্থ দৃষ্টান্ত – 

কোে হদি মৃষত্তকোর ষিকোর, ষকন্তু গধোাঁ য়ো কোে গর্দক গশ্রয় । আর অষগ্ন তোর 

গর্দকও গশ্রয়, গকন নো অষগ্নর দ্বোরো (বিষেক  দজ্ঞর মোধযদম) উচ্চতর জ্ঞোন লোভ 

করো  োয় । গতমনই, রদিোগুণ তদমোগুণ অদপক্ষো গশ্রয়; ষকন্তু সত্ত্বগুণ সিমদশ্রষ্ঠ, 

গকন নো সত্ত্বগুদণর দ্বোরো আমরো পরম সতযদক উপলষি করদত পোষর । 

কোে < গধোাঁ য়ো < অষগ্ন (চিষেক  দজ্ঞর দ্বোরো উচ্চতর জ্ঞোন লোভ হয়) ।  

তম < রি < সত্ত্ব (সত্ত্বগুদণর দ্বোরো পরম সতয লোভ হয়) । 

তাৎপয়যথর নব্য়েি নদে – 

 সূত্রঃ পূদিমই ষিদেিণ করো হদয়দে গ , পরদমশ্বর ভ িোদনর গপ্রমময়ী 

গসিোর দ্বোরো িীি িড় ি দতর িন্ধন গর্দক মুি হদত পোদর । এখন আরও 

ষিস্তোষরতভোদি গিোঝোদনো হদি গ , ভ িদ্ভষি অনুশীলন করোর গ ো যতো 

অিম ন করোর িনয প্রর্দম সত্ত্বগুদণর স্তদর উন্নীত হদত হদি । 

 সদ গুরু গ্রহর্ – ভ িদ্ভষি লোদভ ঐকোষিকভোদি আগ্রহী িযষিদক গস 

পদর্ অগ্রসর হওয়োর িনয সদ্ গুরুর শরণো ত হদত হদি এিং সদ্ গুরু 

হদিন ষতষন, ষ ষন তোাঁ র ষশিযদক িীিদনর গ  গকোনও স্তর গর্দক-তো গস 

তমই গহোক িো রিই গহোক িো সত্ত্বই গহোক, সুেক্ষভোদি পোরমোষর্মক পদর্ 

পষরচোষলত করদত পোদরন । 

 রয়জাগুর্ যয়র্ষ্ট িয় – রদিোগুদণর স্তদর েশমন, ষশল্পকলো, নীষতদিোধ 

ইতযোষের সূক্ষ্ম আদিদ র মোধযদম পরম সতযদক িোনোর স্বল্প আভোস গেখো 

 োয় । ষকন্তু সত্ত্বগুণ হদি তোরও অদনক ঊদবম  িড়ো প্রকৃষতর গুণ,  ো 

পরম সতযদক িোনোর িনয মোনুিদক  র্োর্মভোদি সোহো য কদর । 

 ১.২.২৫ – পূব্থ প্রমায়র্র উিৃনত –  

পূদিম সমস্ত মহষিমরো পরদমশ্বর ভ িোদনর গসিো কদরষেদলন, গকন নো ষতষন িড়ো 

প্রকৃষতর ষতনটি গুদণর অতীত । তোাঁ রো িড় ি দতর িন্ধন গর্দক মুি হদয় 

আতযষিক মঙ্গল সোধদনর িনয তোাঁ র আরোধনো কদরষেদলন ।  োাঁ রো গসই সমস্ত 

মহোত্মোদের পেোঙ্ক অনুসরণ কদরন, তোাঁ রোও এই িড় ি দতর িন্ধন গর্দক মুি 

হওয়োর গ ো যতো অিম ন কদরন । 
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 পূদিমও সমস্ত মহষিমরো পরদমশ্বর ভ িোদনর গসিো কদর আতযষিক মঙ্গল 

প্রোপ্ত কদরষেদলন । আর তোাঁ দের পেোঙ্ক অনুসরণ কদর এখনও তো সম্ভি । 

তাৎপয়যথর নব্য়েি নদে – 

 তোই ধমীয় অনুশোসন হদি পরদমশ্বর ভ িোদনর গেওয়ো আইন এিং 

মহোিন িো ভ িোদনর অনুদমোষেত প্রষতষনষধ েোড়ো আর গকউই ধদমমর 

 র্োর্ম উদেশয সম্বদন্ধ অি ত নন । 

১.২.২৬-২৭ – সদয়ব্াপাসিা ব্জথ ি 

 ১.২.২৬ – মুনিলায়ভর জিয ঐোনন্তেভায়ব্ আগ্রহী 

ব্যনির গুর্াব্লী –  

সলাোভযাস 

মুমুকু্ষয়ব্া সঘাররূপান্ নহত্বা ভূতপতীির্ । 

িারায়র্েলাঃ োন্তা ভজনন্ত হযিসূয়ব্ঃ ।। 

 োাঁ রো মুষি লোদভর িনয ঐকোষিভোদি আগ্রহী, তোাঁ রো অিশযই অসূয়োরষহত 

এিং তোাঁ রো সকদলর প্রষত শ্রদ্ধোপরোয়ণ । তর্োষপ তোাঁ রো ভয়ঙ্কর আকৃষত ষিষশি 

গেি-গেিীদের তযো  কদর গকিল পরদমশ্বর ভ িোন শ্রীষিষু্ণ এিং তোাঁ র অংশ 

অিতোরদের ষনতয আনন্দময় রূদপর আরোধনো কদরন । 

 অসূয়োরষহত 

 সকদলর প্রষত শ্রদ্ধোপরোয়ণ 

 ভয়ঙ্কর আকৃষত ষিষশি গেি-গেিীদের তযো  কদরন 

 গকিল পরদমশ্বর ভ িোন শ্রীষিষু্ণ এিং তোাঁ র অংশ অিতোরদের 

ষনতয আনন্দময় রূদপর আরোধনো কদরন । 

তাৎপয়যথর নব্য়েি নদে – 

“নব্ষু্ণতত্ত্ব ও জীব্তত্ত্ব”  

 ভ ব্ায়ির নিনব্ধ্ নব্স্তার – পরদমশ্বর ভ িোন শ্রীকৃষ্ণ ষনদিদক 

দুরকমভোদি ষিস্তোর কদরন,  র্ো-পূণমোংশ এিং ষিষভন্নোংশ । তোাঁ র ষিষভন্ন 

অংশগুষল হদি তোাঁ র গসিক, আর তোাঁ র ষিষু্ণতদত্ত্বর পূণম অংশ হদি গসিয। 

 সদব্তারা নব্নভন্নাংে – সমস্ত গেিতোরো,  োাঁ রো পরদমশ্বর ভ িোদনর 

শষির দ্বোরো শষিমোন, তোাঁ রোও তোাঁ র ষিষভন্নোংশ । তোাঁ রো ষিষু্ণ-তত্ত্ব নন ।  

 নব্ষু্ণতত্ত্ব ও জীব্তয়ত্ত্বর ময়ধ্য পার্থেয – সকল ষিষু্ণ-তত্ত্বই পরম পুরুি 

ভ িোদনর মত শষি-সম্পন্ন এিং তোাঁ রো ষিষভন্ন স্থোন এিং কোদলর 

পষরদপ্রষক্ষদত তোাঁ দের ষিষভন্ন শষি প্রকোশ কদরন । ষকন্তু ভ িোদনর 

ষিষভন্নংশ িীদিরো সীষমত শষিসম্পন্ন । তোরো ষিষু্ণ-তদত্ত্বর মদতো অনি 

শষিসম্পন্ন নয় ।  

 পািণ্ডী – তোই কখনই ষিষু্ণতত্ত্বদের িীিতত্ত্বদের সমপ মোয়ভুি িদল 

মদন করো উষচত নয় । গকউ  ষে তো কদর, তো হদল তৎক্ষণোৎ গস 

ভ িোদনর চরদণ অপরোধ কদর এিং পোিণ্ডী আখযো প্রোপ্ত হয় । কষল ুদ  

মূখম গলোদকরো এই দুটি তত্ত্বদক সমোন িদল প্রচোর কদর ভ িোদনর চরদণ 

 ষহম ত অপরোধ কদর । 

 তয়মাগুয়র্ পূজা – গ  মোনুি তদমোগুদণর  ভীরতম স্তদর অষধষষ্ঠত, তোরো 

কোলচভরি, িশোনচভরি, শষন, মহোকোষল, চষণ্ডকো ইতযোষে সমস্ত 

গেিতোদের পূিো কদর ।  

 রয়জাগুয়র্ পূজা – ব্রহ্মো, ষশি, সূ ম,  দণশ এিং এই ধরদনর গেিতোরো 

রদিোগুদণর দ্বোরো প্রভোষিত িড় গভোদ িু মোনুিদের দ্বোরো পূষিত হন ।  

 সত্ত্বগুয়র্ পূজা –  োাঁ রো সত্ত্বগুদণ অষধষষ্ঠত, তোাঁ রো গকিল ষিষু্ণ-তত্ত্বদেরই 

আরোধনো কদরন । ষিষু্ণ-তত্ত্বদের ষিষভন্ন নোম এিং রূপ রদয়দে । গ মন 

নোরোয়ণ, েোদমোের, িোমন, গ োষিন্দ, অদধোক্ষি ইতযোষে । 

 োলগ্রাম-নেলা – গ ো যতোসম্পন্ন ব্রোহ্মদণরো ষিষু্ণতদত্ত্বর প্রতীক 

‘শোলগ্রোম-ষশলোর’ আরোধনো কদরন, এিং ষকেু উচ্চিদণমর মোনুি, গ মন 

ক্ষষিয় এিং বিশযরোও সোধোরণত ষিষু্ণ-তদত্ত্বর আরোধনো কদর র্োদক । 

 অিয সদব্তায়দর প্রনত শ্রিা – সত্ত্বগুদণ অষধষষ্ঠত উন্নত মদনোভোিোপন্ন 

ব্রোহ্মদণরো কখনও অদনযর পূিোপদ্ধষতর প্রষত অসদিোি প্রকোশ কদরন নো। 

তোরো ষিষভন্ন গেিতোদের প্রষত শ্রদ্ধোপরোয়ণ; কোলচভরি অর্িো মহোকোলীর 

রূপ ভয়ঙ্কর হওয়ো সদত্ত্বও তোরো তোাঁ দের অশ্রদ্ধো কদরন নো । 

 মুনিপাদ – তোই ষিষু্ণদকই গকিল িলো হয় মুষিপোে অর্মোৎ গসই 

পরদমশ্বর ভ িোনই গকিল মুষি েোন করদত পোদরন । এ েোড়ো আর 

কোউদকই মুষিপোে িলো হয় নো ।  

 উদাহরর্ – ব্রহ্মো ষহরণযকষশপুদক মুষি ষেদত পোদরনষন ।  

 নসিান্ত – তোই মুষি লোদভিুক িযষিরো গস্বিোকৃতভোদি ষিষভন্ন গেি-

গেিীর পূিো পষরতযো  কদরন,  ষেও তোাঁ দের প্রষত তোাঁ রো অশ্রদ্ধোপরোয়ণ নন। 

 ১.২.২৭ – নেন্তু অিযয়দর সদয়ব্াপাসিার োরি – 

 োরো রি ও তদমোগুদণর অধীন, তোরো ষপতৃপুরুি, ভূত এিং প্রিোপষতদের পূিো 

কদর, গকন নো তোরো স্ত্রী, ঐশ্ব ম, শষি এিং সিোন-সিষত আষে িড় ষিিয়-

গভোদ র িোসনোর দ্বোরো প্রভোষিত । 

 রি ও তমগুদণর অধীন 

 স্ত্রী, ঐশ্ব ম, শষি এিং সিোন-সিষত আষে িড় ষিিয়-গভোদ র 

িোসনোর দ্বোরো প্রভোষিত 

তাৎপয়যথর নব্য়েি নদে – 

 জীব্য়ির উয়েেয হদি িড়িো ষতক দুঃখ-দুেম শোর ষনিৃষত্ত করো-গসগুষল 

িষধমত করো নয় । 

 বেতব্ ধ্মথ ব্জথ ি েয়র ভা ব্তধ্মথ অিুেীলি েরাই েতথ ব্য – িড় 

ষিিয় লোদভর িনয ষিষভন্ন গেি-গেিীর পূিো করো প্রকৃতপদক্ষ ধমম 

অনুশীলদনর একটি ষিকৃত রূপ । শ্রীমদ্ভো িদতর শুরুদতই এই ধরদনর ধমম 

আচরণদক ‘বকতি ধমম’ িদল িিম ন করো হদয়দে । সমস্ত ি দত 

গকিলমোি একটিই ধমম রদয়দে এিং সকদলরই কতম িয হদি গসই ধমম 

অনুশীলন করো এিং তো হদি ভো িতধমম অর্িো একমোি পরদমশ্বর 

ভ িোদনর আরোধনো করোই ধমম । 

(সূত্র – নেন্তু সব্য়দ সতা নপতৃ এব্ং সদব্তায়দর পূজার ের্াও ব্লা হয়য়য়ে। 

তাহয়ল এয়ত সমসযা নে? – োরর্ সব্য়দর পরম উয়েেয হয়েি 

পরয়মশ্বর ভ ব্াি শ্রীেৃষ্ণ ।) 

 ১.২.২৮-২৯ – ব্াসুয়দব্ শ্রীেৃষ্ণই এেমাত্র আরাধ্য  –    

সলাোভযাস 
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ব্াসুয়দব্পরা সব্দা ব্াসুয়দব্পরা মখাঃ । 

ব্াসুয়দব্পরা সযা া ব্াসুয়দব্পরাঃ নিয়াঃ ।। 

ব্াসুয়দব্পরং জ্ঞািং ব্াসুয়দব্পরং তপঃ । 

ব্াসুয়দব্পয়রা ধ্য়মথা ব্াসুয়দব্পরা  নতঃ ।। 

বিষেক শোদস্ত্র জ্ঞোদনর পরম উদেশয হদিন পরদমশ্বর ভ িোন শ্রীকৃষ্ণ ।  জ্ঞ 

সম্পোেদনর উদেশয হদি ভ িোদনর প্রীষত-ষিধোন এিং গ োদ র উদেশয 

হদি তোাঁ দক িোনো । সমস্ত সকোম কদমমর চরম ফল ষতষনই েোন কদরন । পরম 

জ্ঞোন এিং সমস্ত তপশ্চ মোর উদেশয হদি তোাঁ দক িোনো এিং তোাঁ র প্রষত 

গপ্রমময়ী গসিোয়  ুি হওয়োই হদি ধদমমর উদেশয । ষতষন হদিন িীিদনর 

পরম উদেশয । 

 

ব্াসুয়দব্পরা সব্দা বিষেক শোদস্ত্র জ্ঞোদনর পরম উদেশয হদিন পরদমশ্বর 

ভ িোন শ্রীকৃষ্ণ 

ব্াসুয়দব্পরা মখাঃ  জ্ঞ সম্পোেদনর উদেশয হদি ভ িোদনর প্রীষত-ষিধোন 

ব্াসুয়দব্পরা সযা া গ োদ র উদেশয হদি তোাঁ দক িোনো 

ব্াসুয়দব্পরাঃ 

নিয়াঃ 

সমস্ত সকোম কদমমর চরম ফল ষতষনই েোন কদরন 

ব্াসুয়দব্পরং জ্ঞািং পরম জ্ঞোদনর উদেশয হদি তোাঁ দক িোনো 

ব্াসুয়দব্পরং তপঃ সমস্ত তপশ্চ মোর উদেশয হদি তোাঁ দক িোনো 

ব্াসুয়দব্পয়রা ধ্য়মথা তোাঁ র প্রষত গপ্রমময়ী গসিোয়  ুি হওয়োই হদি ধদমমর 

উদেশয 

ব্াসুয়দব্পরা  নতঃ ষতষন হদিন িীিদনর পরম উদেশয 

 

তাৎপয়যথর নব্য়েি নদে – 

 সলাে দুটির নব্িয় – পরদমশ্বর ভ িোন শ্রীকৃষ্ণ গ  আরোধনোর একমোি 

ষিিয়, গস কর্ো এই দুটি গেোদক প্রষতপন্ন হদয়দে । 

 োয়ের উয়েেয – সমস্ত শোস্ত্র ষতষন রচনো কদরদেন তোাঁ র অিতোর শ্রীল 

িযোসদেদির মোধযদম,  োদত িড় ি দতর িন্ধদন আিদ্ধ অধঃপষতত 

িীদিরো তোাঁ দক (পরদমশ্বর ভ িোন শ্রীকৃষ্ণদক) িোনদত পোদর । 

 ‘সযা ’ কর্োটির অর্ম হদি পরদমশ্বর ভ িোদনর সংস্পদশম আসো । 

 জ্ঞাি – গ  জ্ঞোন মোনুিদক পোরমোষর্মক স্তদর উন্নীত কদর িোসুদেদির েশমন 

লোভ করোয়, তোই হদি  র্োর্ম জ্ঞোন । 

 ‘তপসযা’ কর্োটির অর্ম হদি গকোন মহৎ উদেশয সোধদনর িনয 

গস্বিোকৃতভোদি বেষহক কি স্বীকোর করো । 

 দৃষ্টান্ত – কোরো োদর কদয়ষে রদয়দে এিং কোরো োদরর পষরচোলকরো রদয়দে। 

কোরো োদরর কদয়ষে এিং পষরচোলক উভদয়ই রোিোর আইদনর দ্বোরো 

পষরচোষলত হয় । ষকন্তু রোিো  ষে কখনও কোরো োদর আদসনও, তিুও ষতষন 

কোরো োদরর আইদনর দ্বোরো িদ্ধ হন নো । তোই সিম অিস্থোদতই রোিো 

কোরো োদরর ষনয়মকোনুদনর অতীত । ঠিক গতমনই পরদমশ্বর ভ িোনও এই 

িড় ি দতর সমস্ত ষনয়ম-কোনুদনর অতীত । 
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*সুপণমোদিদতৌ সদৃদশৌ সখোদয়ৌ ... (শ্রীমদ্ভো িত ১১/১১/৬) 

ষি.দ্র. ১ম ও ২য় প্রদের উত্তর প্রেোদনর পর সূত গ োস্বোমী ৪র্ম প্রদের উত্তদর 

পুরুিোিতোরদের সম্বদন্ধ িলদেন ।   

৩০-৩৩: ৪র্থ প্রয়ের উত্তর 

 ১.২.৩০ – োরয়র্াদেোয়ী নব্ষু্ণ – 

এই পরদমশ্বর ভ িোন স্বয়ং ষনগুমণ হদয় প্রর্দম কো ম-কোরণোষত্মকো ষিগুণময়ী স্বীয় 

িষহরঙ্গো শষি মোয়োদক ষনরীক্ষণ কদর এই ষিশ্ব সৃষি কদরষেদলন । 

তাৎপয়যথর নব্য়েি নদে – 

 তোাঁ র সত্তো, রূপ, কো মকলোপ ইতযোষে িড় ি দতর সৃষির পূদিমও ষেল । 

 ১.২.৩১ –  য়ভথ াদেোয়ী নব্ষু্ণ – 

িড় ি ৎ সৃষি করোর পর ভ িোন (িোসুদেি) ষনদিদক, ষিস্তোর কদর তোর মদধয 

প্রদিশ কদরন ।  ষেও ষতষন িড়ো প্রকৃষতর গুণগুষলর মদধয অিষস্থত এিং  ষেও 

মদন হয় গ  এই িড় ি দত তোাঁ র সৃষি হদয়দে, তিুও ষতষন তোাঁ র অপ্রোকৃত স্তদর 

অষধষষ্ঠত এিং পূণম জ্ঞোনময় । 

তাৎপয়যথর নব্য়েি নদে – 

 এেটি বৃ্য়ক্ষ দুটি পানখ – বিষেক শোদস্ত্র (শ্রুষতদত) িলো হদয়দে, একটি 

িৃদক্ষ দুটি পোষখ িদস রদয়দে । গসই পোষখ দুটির একটি পোষখ  োদের ফল 

খোদি এিং অনয পোষখটি অপর পোষখটির কো মকলোদপর সোক্ষী র্োকদে । 

সোক্ষী হদিন ভ িোন, আর ফল ভক্ষণরত পোষখটি হদি িীি । ফল-

ভক্ষণরত িীি তোর প্রকৃত স্বরূদপর কর্ো ভুদল গ দে এিং িড়ো প্রকৃষতর 

সকোম কদমম গমোহোিন্ন হদয় পদড়দে । ষকন্তু পরমোত্মো সিম অিস্থোদতই 

ষচন্ময়, জ্ঞোনময় । 14 

 ১.২.৩২ – ক্ষীয়রাদেোয়ী নব্ষু্ণ – 

আগুন গ মন কোদের মদধয ষনষহত র্োদক, গতমনই পরদমশ্বর ভ িোনও 

পরমোত্মোরূদপ সি ষকেুর মদধয পষরিযোপ্ত ।  ষেও ষতষন অষদ্বতীয় পরম পুরুি, 

তিুও মদন হয় ষতষন গ ন নোনোরূদপ প্রকোষশত হদয়দেন । 

 ষসদ্ধোি – ভ িোন সি ষকেুর মদধয পরমোত্মো রূদপ পষরিযোপ্ত আদেন ।  

 উেোহরণ – কোদের মদধয গ মন আগুন ষনষহত র্োদক ।  

তাৎপয়যথর নব্য়েি নদে – 

“সদ  গুরুর েরর্ গ্রহর্”  

 অনয আগুদনর সংদ োদ  গ মন কোদের মদধয আগুন জ্বদল ওদে, গতমষনই 

ষেিয কৃপোর প্রভোদি মোনুদির ষেিয গচতনো প্রকোষশত হয় । ষেিয কৃপোর মূতম  

ষিগ্রহ হদিন শ্রীগুরুদেি এিং কোষ্ঠ-সদৃশ িীদির মদধয ষতষন গসই ষেিয 

অষগ্ন প্রজ্বষলত করদত পোদরন পোরমোষর্মক জ্ঞোন প্রেোন করোর মোধযদম ।  

 তোই পোরমোষর্মক জ্ঞোন শ্রিণ করোর ঐকোষিক িোসনো ষনদয় সদ্ গুরুর 

শরণো ত হদত হয় এিং তোর ফদল ধীদর ধীদর ভ িোদনর অপ্রোকৃত ষস্থষত 

উপলষি করো  োয় ।  

 পশু এিং মোনুদির মদধয এেোই হদি পোর্মকয-মোনুি  র্ো র্ভোদি শ্রিণ 

করদত পোদর, ষকন্তু একেো পশু তো পোদর নো । 
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 ১.২.৩৩ – ভ ব্ািই পরম োরর্ – 

পরমোত্মো প্রকৃষতর গুদণর দ্বোরো প্রভোষিত তোাঁ র সৃি িীদিদের গেদহ প্রদিশ কদরন 

এিং সূক্ষ্ম মদনর দ্বোরো তোদের এই সমস্ত গুণগুষলর প্রষতষক্রয়ো গভো  করোন । 

তাৎপয়যথর নব্য়েি নদে – 

 ভ ব্ায়ির অিুয়মাদি – সূক্ষ্ম মন অনুসোদর সূ্থল িড় শরীর  ঠিত হয় 

এিং িীদির িোসনো অনুসোদর তোর ইষিয়গুষলর সৃষি হয় । পরমোত্মোরূদপ 

ভ িোন িীিদক িড়-সুখ গভো  করদত সোহো য কদরন, গকন নো তোর 

িোসনো অনুসোদর গকোন ষকেু লোভ করদত িীি সমূ্পণমভোদি অসহোয় । িীি 

অষভপ্রোয় কদর এিং ভ িোন তো অনুদমোেন কদরন । 

 ভ ব্ায়ির েৃপা – ভ িোন এতই কপোলু গ  ষতষন পরমোত্মোরূদপ সিমক্ষণ 

তোদের সদঙ্গ র্োদকন এিং সিমেোই তোদের গমোহ-অন্ধকোর দূর কদর  র্োর্ম 

আনদন্দর পদর্ ষনদয় গ দত গচিো কদরন । 

ষি.দ্র. - পুরুিোিতোরদের সম্বদন্ধ পরিতীদত ১.৩.১-৫ এ আরও িণমনো করো 

হদয়দে । তোর আদ  সূত গ োস্বোমী ভ িোদনর আষিভম োদির উদেশয ষিিয়ক 

৩য় প্রদের উত্তর প্রেোন কদরন ।  

৩৪: ৩য় প্রয়ের উত্তর 
 

 ১.৩.৩৪ – ভ ব্ায়ির অব্তায়রর উয়েেয – 

এইভোদি সমস্ত ি দতর পষত গেিতো, মনুিয এিং পশু অধুযষিত সমস্ত গ্রহ 

গলোকগুষল প্রষতপোলন কদরন । ষিষভন্ন অিতোদর ষতষন তোাঁ র লীলো-ষিলোস কদর 

ষিশুদ্ধ-সদত্ত্বও অষধষষ্ঠত িীিসমূহদক উদ্ধোর কদরন । 

 ৩য় প্রে – (১.১.১২ - ব্াসুয়দয়ব্র চনরত - েৃষ্ণাব্তায়রর উয়েেয 

নে?) 

তাৎপয়যথর নব্য়েি নদে –  

“ভ ব্ায়ির উয়েেয”  

 ষতষন ষিষভন্ন গলোদক িীদিদের মোদঝ তোাঁ র লীলোষিলোস কদরন,  োদত তোরো 

ভ িদ্ধোদম ষফদর  োওয়োর অষভলোিী হয় । 

 কখনও কখনও ষতষন গকোন উপ ুি িীিদক তোাঁ র হদয় গকোন কমম সোধন 

করোর িনয তোাঁ র শষির দ্বোরো আষিি কদরন । ষকন্তু উভয় গক্ষদিই উদেশয 

হদি একই-ভ িোন চোন গ  দুঃখ-দুেম শোগ্রস্ত িীদিরো গ ন ভ িদ্ধোদম 

ষফদর ষ দয় ষনতয আনন্দ লোভ করদত পোদর । 

 তোই ভ িোন ষনদি এদস অর্িো তোাঁ র উপ ুি পুিসদৃশ প্রষতষনষধদের 

পোঠিদয় িদ্ধ িীিদের কোদে ভ িদ্ধোদমর মষহমো প্রচোর কদরন । এই ধরদনর 

অিতোদররো অর্িো ভ িোদনর পুদিরো গকিল মোনি সমোদির মদধযই 

ভ িদ্ধোদম ষফদর  োওয়োর িোণী প্রচোর কদরন নো, তোাঁ রো গেিতো আষে 

অনযোনয সমোদিও গসই িোণী প্রচোর কদরন । 

ষি.দ্র. - শ্রীধর স্বোমী এিং শ্রীল ষিশ্বনোর্ চক্রিতী েোকুর উদেখ কদরন গ  

শ্রীকৃদষ্ণর অিতোদরর ষিদশি উদেশয কুষি মহোরোণীর প্রোর্মনোয় শ্রীমদ্ভো িত 

১.৮.৩৫ এ িষণমত হদয়দে । এই ৩য় প্রদের উত্তর শ্রীমদ্ভো িত ১০.৮.৪৯ 

এও পোওয়ো  োয় । শ্রীল প্রভুপোে এই গেোকগুষলর তোৎপদ ম স্পিভোদি িণমনো 

কদরন গ , ভ িোদনর অিতরদণর উদেশয হদি এই ি দতর িদ্ধ 

িীিোত্মোদেরদক উদ্ধোর কদর ষচেি দত ষনদয়  োওয়ো ।   

--------------------------------------------------------------------- 
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