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আপেধারধা "অমতৃস্য পতু্র"

মেক্সিক�োকে ক্িশোল প্রচোর-সকঘে পরেোরোধ্যেে 
শ্রীল গুরুেহোরোকের হক্র�থোেেৃ :

আপেোরো স�ল আেোর পোরেোক্থ ্য� আত্ীে-
স্েে শ্রী�ৃষ্-অনুশীলকের সম্বকধে আেোর �োছ 
মথক� ক্�ছণু  শ্রিণ �রিোর েন্য আেক� এখোকে 
উপক্থিে হকেকছে । আেোর প্রভণু  শ্রী�ৃষ্ ও 
েোঁর ক্েেেকের সম্বকধে ক্�ছণু  িলোর আপেোরো 
এই সুকরো� আেোক� ক্দকেকছে িকল আক্ে 
ক্িেীেভোকি আপেোকদর �োকছ সর্োে েোেোই । 
আক্ে আপেোকদর, আেোর এিং স�ল পকৃ্থিীর 
েন্য ক্�ছণু  েঙ্গল �রকে চোই । আেোর ক্�ছণু  
অক্ভজ্ঞেো আকছ । আক্ে এ�ক্ি িণুকড়ো েোনুষ 
এিং আক্ে আেোর গুরুেহোরোকের �োকছ অকে� 
িছর ধকর থো�লোে, ক্েক্ে বিক্দ�-শোস্ত্র-ক্েপণুণ 
এিং ক্সদ্ধেহোপণুরুষ । মর েোঁর মনেহ, ভোলিোসো, 
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শুভো�োঙ্কো এিং ইচ্ো আেোক� ক্�ছণু  ক্দকেকছ, 
মসিো আক্ে অনুভি �রকে পোক্র । আক্ে মসিো 
অস্ী�োর �রকে পোরি েো । আক্ে এ�ক্ি 
ক্েচণু -েোেীে েোনুষ হকে পোক্র, ক্�ন্তু আেোর 
গুরুকদকির ধে আক্ে ক্� �কর অস্ী�োর �রকে 
পোক্র ? আক্ে েোত্র এ�িো অক্ে ক্ষণু দ্র ও েণুচ্ েীি, 
মসিো আেোর পক্রচে, ক্�ন্তু মর িণু �করো রস, 
অেেৃ আক্ে আেোর প্রভণু  শ্রী�ৃষ্ ও আেোর গুরু 
েহোরোকের �োছ মথক� মপকেক্ছ, মসিো আক্ে 
রক্দ আপেোকদর স�লক� ক্দকে পোক্র আর মর 
শব্দেরঙ্গ বি�ণু ন্ঠধোে মথক� আসকছ, মসিো রক্দ 
আক্ে আপেোকদর শুভ �ণ ্য�ণু হকরর েকধ্য রোখকে 
পোক্র, েোহকল আপেোরো ক্েচিেই ধন্য হকিে, 
আক্েও ধন্য হি । েোহকল �ৃষ্ আেোক� আশীি্যোদ 
মদকিে এিং আেোর গুরু েহোরোেও খণুক্শ হকিে 
মর, আক্ে ক্�ছণু  এই ে�কে �রকে মপকরক্ছ ।

আসকল আেরো স�ল েীি, মরকহেণু  আেরো 
ভ�িোকের অংশ (ক্িক্ভনোংশ), মসকহেণু  আেোকদর 
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িোক্ড় ভ�িোকের ক্চন্মেধোকে ক্েে্য িে্যেোে । মর 
উপক্েষদ�ণ, মিদ, মিদোন্ত এিং অন্য ক্ভন শোস্ত্র 
পোঁচ হোেোর িছর আক� গ্রন্থরূকপ প্র�োক্শে 
হকেক্ছল, েোর �থো আপেোরো ক্েচিে শুকেকছে । 
েোর আক� সেস্ত জ্ঞোে শ্রুক্ে-েন্ত্র, শব্দরূকপ 
থো�ে — ওই সেে ম�োে িই-গ্রন্থ ক্ছল েো, েোই 
ঋক্ষ ও েণুক্ে�কণর দ্োরো এই জ্ঞোে ক্শষ্যকদর প্রক্ে 
মপ্রক্রে হে । েোরপর িহু �ৃপো �কর মিদি্যোস 
আেোকদর শ্রুক্ে-েন্ত্র (মিদ) মলখ্যরূকপ ধে 
�কর সেস্ত মিদ চোর অকঙ্গ ভো� �করক্ছকলে—
ঋ�-, সোে-, রেণুকি্যদ ও অথি্য-মিদ । েো ছোড়ো 
ক্েক্ে স্কৃ্ে গ্রন্থও মরেে েহোভোরে মর ‘পঞ্চে 
মিদ’ িলো হে, ক্লকখ ক্দকেকছে । সেস্ত মিকদর 
েলূধোরণো শে শে উপক্েষকদর েকধ্যও রোখো 
হে । ক্িরোি ঋক্ষ, েণুক্ে পণুরোণগুকলোর েকধ্য 
সেস্ত বিক্দ� জ্ঞোে উপথিোপে �করকছে । মসেন্য 
অপ্রো�ৃে ক্িদ্ো-জ্ঞোে ক্িরোি ঋক্ষ�কণর দ্োরো 
এই েড় ে�কে প্র�ক্শে হে আর রখে দর�োর 
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আকছ, েখে েোকে েোকে ভ�িোকের অিেোর 
লীলো প্র�ক্শে হে, রোর অপ্রো�ৃে �ৃপোে আেরো 
এই বদিজ্ঞোকের সকঙ্গ সম্বধে মপকে পোক্র । 

ওই সেস্ত বিক্দ� গ্রন্থ প্রধোেেঃ অপ্রো�ৃে 
ক্িদ্ো আেোকদরক� প্রদোে �রকে মচষ্ট �রকছে, 
আর আেোকদর েঙ্গকলর েন্য ওরো ম�োষণো 
�করক্ছকলে , "শ্রন্বন্তু ক্িকশ্ব অেেৃস্য পণুত্রো : 
মেোেরো স�ল অপ্রো�ৃে অেকৃের পণুত্র । মেোেরো 
অেেৃ মথক� একসকছো িকল ওই অেকৃের 
েকধ্য �ভীকর ডণু কি রোও !" আেরো ভ�িোকের 
ক্িক্ভনোংশ িকল আেরো স�ল পরস্পকরর প্রক্ে 
পোরেোক্থ ্য� আত্ীে-স্েে । 

এই েড় ে�কে আেরো িহু পোথ ্য�্য মদখকে 
পোই । ম�উ ভোরকে েন্ম গ্রহণ �করকছ, ম�উ 
রোক্শেোে, ম�উ মেক্সিক�োকে, ম�উ লোক্েে 
আকেক্র�োে, ইে্যোক্দ । এই ে�কে অকে� ক্ভন 
মদশ আকছ আর অকে� সম্ণূ ্য ক্িক্ভন ভোষোও 
আকছ । ক্�ন্তু প্রক্ে মদকহর েকধ্য মর েীি আকছ, 
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মর েীকির ক্িেো এই মদহিো ি্যথ ্য, মস সেস্ত েীি 
এ� েোে�ো মথক� আকস ।  আেোকদর ভোষোে 
ওই েোে�োিো 'পোরেোক্থ ্য� ে�ৎ' িো 'অপ্রো�ৃে 
ধোে' িলো হে ।

আেরো ক্েে্যেো চোই, মনেহ, ভোলিোসো চোই, 
আদর চোই, আেরো �রুণো ও পরেোেন্দ চোই । 
এসি আেরো চোই ক্�ন্তু এই েড় ে�ৎ আসকল 
ক্�ছণু ক্িই আেোকদর ক্দকে পোকর েো । ক্�ন্তু 
অপ্রো�ৃে ে�কে সি ক্�ছণু  খণুিই সুন্দর ও সুষ্ 
ভোকি ক্েে্য িে্যেোে ।

�রীি হউ� িো ধেী হউ�, িদেোকেশ হউ� 
িো পক্ডিে হউ�, পশু হউ� িো �োছ হউ�, 
ম�োে েো ম�োে ক্দে আেোকদর স�কলর এই 
ে�ৎ মছকড় ক্দকে হকিই । রখে আেরো েন্ম 
গ্রহণ �করক্ছ, েখে আেোকদর েরকে হকিই 
হকি । েেৃণু ্য আেোকদর ম�োে মেোক্িশ (সে�্য) 
�রকি েো, মরেে, "আেক� মেোেোর েেৃণু ্যর ক্দে" 
িো "আেক� মেোেোর েকন্মর ক্দে ।" েন্ম ও 
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েেৃণু ্য আসকল আেোকদর িোইকর । আেরো মসিো 
ক্েেন্ত্রণ �রকে পোক্র েো । হেে আেরো ক্�ছণু  
সেে িোক্ড়কে িো �ক্েকে ক্দকে পোক্র ক্�ন্তু রখে 
আেরো েন্ম ক্েকেক্ছ, েখে আেোকদর েরকে 
হকিই হকি । এই েন্ম-েেৃণু ্য-েরঙ্গ এই ে�কে 
�ণুকর মিড়োে । শুধণু এই ে�কে েে—এই েন্ম-
েেৃণু ্য-েরঙ্গ সেস্ত ক্িশ্ব ব্রহ্োকডি �ণুকর মিড়োে । 
এই ক্িশ্ব ব্রহ্োকডির �ক্ষপকথর িোক্হকর অকে� 
ব্রহ্োডি আকছ, এিং এই েন্ম-েেৃণু ্য-েরঙ্গ সেস্ত 
ব্রহ্োকডির েকধ্য �ণুকর মিড়োে । এই জ্ঞোেিো 
আেোকদর বিক্দ� ঋক্ষ�ণ ক্দকেকছে এিং এই 
রণুক�র ক্িজ্ঞোেীরোও েোই িলকছে । 

এই ে�ৎ সি্যদো �লহ িো ে�ড়োকে পণূ ্য 
থোক� । েন্ম-েেৃণু ্য-েরঙ্গ ে�কের েকধ্য প্রিোক্হে 
হে িকল এখোকে সি্যদো অকে� সেস্যো আকছ । 
মরক্ডও, মিক্লক্ভশে, খিকরর �ো�ে িো 
ইন্োরকেকি শুেকে পোই মর, ে�কে অকে� ক্�ছণু  
�কি, েোই আপেোরো েোকেে �ে উৎপীড়ে, 
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অশোক্ন্ত সি পকৃ্থিীকে হে । সি্যত্রই দুরিথিো হে, 
মসিো শোকস্ত্রও মলখো হে । এিো �ক্লরণু�, '�ক্ল' 
েোকে �লহ িো ে�ড়ো । আেরো মসিো এড়োকে 
পোক্র েো । আক্ে ভোল েোনুষ হকে পোক্র, ক্�ন্তু 
অ�োরকণ ম�োে উৎপীড়ে আেোক� আক্রেণ 
�রকে পোকর । অকে� ক্�ছণু  �কি রোে—অকে� 
ভোল েোনুষ েোরো ক্�কেকছ । মসইেন্য, েেৃণু ্য ও েন্ম 
আেোকদর িোইকর, আেরো মসিো ক্েেন্ত্রণ �রকে 
পোক্র েো । অকে� মদহরক্ষী�ণ আেোক� রক্ষো 
�রকে পোকর—মরেে েে ম�কেক্ড, েোক্ি্যে 
লণুথোর ক্�ং েণুক্েের, মরেে ইক্ন্দরো �োধেীক� 
অকে� মদহরক্ষী�ণ রক্ষো �করক্ছকলে ক্�ন্তু 
ওরোও েেৃণু ্যক� এড়োকে পোরকলে েো । 

আেরো এই পকৃ্থিীকে ক্েরোপদ  িো সন্তুষ্ট হই 
েো । আেরো এখোকে �ী চোই ? আেরো ভোলিোসো, 
আদর, মসৌন্দর্য, েোধণুর্য, রস চোই । মশষ পর্যন্ত 
আেরো ক্চরথিোক্েত্ব চোই, ক্�ন্তু মসিো এই ে�কের 
ক্�ছণু  ক্দকে পোওেো সম্ভি েে । এখোকে ম�োেভোকি 
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ভোলিোসো, ম�োেভোকি মসৌন্দর্য িো আদর আকছ ? 
এখোকে শুধণু েোত্র অপ্রো�ৃে ধোকের ছোেো িো 
প্রক্েক্িম্ব মদখো হে । আসকল আেরো এখোকে 
ছোেোর সকঙ্গ মখলো �রক্ছ । রো ক্�ছণু  আেরো পোই, 
সিই ছোেোর েে হে—আসল িস্তুিো এখোকে 
মেই ।

েকলর েকধ্য চোকলর গুঁড়ো ক্েক্শকে ক্দকে 
আেরো মসিো মখকে ভোিক্ছ মর, আেরো দুধ পোে 
�রক্ছ । আসকল রখে আেরো অপ্রো�ৃে রকসর 
রথোরথ স্োদ পোি, েখে আেরো অনুভি �রি 
মর, অপ্রো�ৃে জ্ঞোে আেোকদর েকধ্যই আকছ এিং 
আেোকদর প্রভণু  (ভ�িোে)-ও আেোকদর েকধ্যই 
আকছে । েখে আেরো স্পষ্টভোকি, সহকে 
সি ক্�ছণু  িণুেকে পোরি । আেোকদর এই সম্বধেই 
প্রকেোেে । ক্� �কর মসিো পোি ? আেোকদর 
ক্েষ্কপি অনুসধেোে-প্রিকৃ্র্ এই সম্বধে ক্দকে 
পোকর । আেোকদর ইচ্ো থো�কে হকি । রক্দ মসিো 
সম্ভি, েোহকল ম�ে আেরো এই line-এ (ধোরোে) 
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চলি েো ? ঋক্ষ�ণ (ক্িদ্োথথী �কিষ��ণ) অকে� 
অিদোে মরকখকছে এিং এই জ্ঞোেিো সহেলভ্য 
�করকছে । ক্েষ্কপিভোকি এক্�কে ম�কল 
আপেোরো এিো পোকিে । এিো মপকে খণুি সহে 
রক্দ আপেোর শ্রদ্ধো, সেীত্ব এিং এ�িণু  ভো�্য 
থোক� । ভো�্য ক্িেো মসিো পোওেো খণুি �ক্ঠে ।

—  ]  —

 

বধাস্তব-অনুেন্ধাসের পদ্ধতত

শ্রীচচেন্যচক্রেোেকৃে (২/১৯/১৫১) িলো হে :
"ব্রহ্ধাণ্ড ভ্রতমসত ককধাে ভধাগ্যবধান্ জীব ।
গুরু-কৃষ্ণ-প্রেধাসে পধায় ভততিলতধা-বীজ ॥"
রখে েীি�ণ দুভ্য োক�্যর �কল এই েড় ে�কে 

(মর েোঁকদর আসল িোক্ড় েে) একল, ওঁরো ক্েচিে 
ক্েকের ক্েে্য-ধোে, ক্চরথিোেী-িোক্ড়কে ক্�কর 
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রোওেোর মচষ্টো �রকিে । েোকে েোকে সক্ঠ� 
ক্দ�িো েো মপকে, ওঁরো অন্য মর ম�োে ক্দক� 
মরকে মচষ্টো �রকছে । ওঁরো সি সেে ক্েকেক� 
উদ্োস্তুর েে েকে �রকছে—ক্েকের মদশ মছকড় 
ক্দকে অকে� িছর ধকর অন্য মদকশ থোক� ক্�ন্তু 
ক্েকের মদশক� ভণু লকে পোকর ক্ে । মসই র�ে 
ওঁকদর অিথিো ।

ভ�িোে সর্্য শক্তিেোে । শক্তির ক্িেো সৃক্ষ্ট 
সম্ভি েে, আিোর শক্তিেোে ক্িেোও সৃক্ষ্ট সম্ভি 
েে । আেরো অকে� ক্�ছণু  ক্দকে অনুসধেোে �রকে 
পোক্র, ক্�ন্তু মশষ পর্য্যন্ত আেোকদর শক্তিেোকের 
�োকছ আসকে হকিই হকি, েো েোহকল ক্সক্দ্ধ লোভ 
�রো অসম্ভি । 

শক্তি ও শক্তিেোে পোওেোর েন্য ঋক্ষ�ণ 
রথোরথ অনুসধেোে �করকছে । রখে েোরো 
িণুেকে মপকরকছে মর, মসিো েড় ক্িদ্োর দ্োরো 
পোওেোর েে, েখে েোরো মসিো উঁচণু  ভকূ্ে�ো 
মথক� মপকে মচষ্টো �করকছে—ওঁরো অনুসধেোে 
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�রকে লো�কলে ক্� �কর মসিো পোওেো সম্ভি । 
ভ�িোে শ্রী�ৃষ্ মসই অপ্রো�ৃে ক্দি্যজ্ঞোে 
শ্রীেদ্ভ�িদ্ীেোে (৭/১৪) ক্দকেকছে :

"দেবী কেঽষধা গুণময়ী মম মধায়ধা দুরত্যয়ধা ।
মধাসমব কে প্রপদ্যসতে মধায়ধাসমতধাং তরততে কত ॥"

"ক্প্রে অর্ণু্য ে, রক্দ ম�উ ম�োে ভোক�্য আেোর 
শরণোপন হে, েোহকল আক্ে েোঁক� এই েোেোর 
ে�ৎ মথক� উদ্ধোর �ক্র । েো েোহকল েোেো-ে�ৎ 
মথক� মরহোই পোওেো এে সহে েে �োরণ েোেো 
খণুি শক্তিশোলী ।"

আেরো েিথিো-শক্তি মথক� একসক্ছ । েোেো 
ছোেোর েে শক্তির শোসে�োরী, ক্�ন্তু আেোকদর 
িোক্ড় অপ্রো�ৃে িো ক্চৎ শক্তিকে িে্যেোে । 
দুভ্য োক�্যর �কল আেরো েোেোর ে�কে লো� 
ক্দকেক্ছ ক্�ন্তু মসিো আেোকদর আসল িোক্ড় 
েে । আেোকদর িোিো, আেোকদর েো, সি ক্�ছণু  
অপ্রো�ৃে । আেরো আত্ো এিং আেোকদর 
পোরেোক্থ ্য� িোক্ড়কে থো�কে হকি, ক্�ন্তু দুভ্য োক�্যর 
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�কল আেরো এই অিথিোর েকধ্য পকড়ক্ছ । ক্� 
�কর আেরো এখে আেোকদর ক্েকের মদশ, 
ক্েকের িোক্ড়কে ক্�কর রোি ? মসিোই আেোকদর 
িণুেকে হকি ।

এই েড়-ে�কে আেরো অকে� েীিেন্তু 
মদখকে পোই । ক্দি্যজ্ঞোেী ঋক্ষ�ণ িকলকছে মর, 
এই েড়-ে�কে ৮৪ লক্ষ প্র�োর প্রোণী আকছ ।

"জলজধা েবলক্ধা তণ স্ধাবরধা লক্তবংশতত 
কৃমসয়ধা রুদ্রেংখ্যকধাঃ পতক্ণধাং েশলক্েম্ 
তত্রংশল্লক্ধা তণ পশবঃ চতুল্লক্ধা তণ মধােবধাঃ"

(ক্িষ্ণু -পণুরোণ)
"েলচর েন্ম ে'লক্ষ, থিোির িো িকৃ্ষ লেো ক্িশ 

লক্ষ, �ীি ও সরীসৃপ েোেীে প্রোণী এ�োর লক্ষ, 
আ�োশচর পক্ষী দশ লক্ষ, চেণু ষ্পদ পশু ক্ত্রশ 
লক্ষ এিং েনুষ্য েন্ম চোর লক্ষ ।" েোই, েনুষ্য েন্ম 
পোওেো খণুি �ক্ঠে ক্�ন্তু অকে� ভোক�্যর �কল 
এই েন্ম আেোকদর হোকে একসকছ—এই েন্ম খণুি 
গুরুত্বপণূ ্য েন্ম । ক্� �কর পোরেোক্থ ্য� ে�েক� 
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অকন্বষণ �রকে হকি এিং ক্� �কর ক্দি্যজ্ঞোকের 
সর সধেোে �রকে হকি, মসিো এই েনুষ্যরূপ ধোরণ 
�কর েীি িণুেকে ও অনুসধেোে �রকে পোকর । 
মসইেন্য, এই েনুষ্য েকন্মর েলূ্য চরে ।

পশুর েক্স্তষ্ক আকছ, ওকদর ইচ্োশক্তি, 
অনুভিশক্তি এিং ভোিশক্তি আকছ, ক্�ন্তু এই 
সি সু�ক্ঠে ভোকি থোক� েো । ক্�ন্তু েনুষ্যরূকপ, 
রক্দ েোনুষ পো�ল েে, েোর েক্স্তকষ্কর �োকছ 
ক্�ছণু  সোং�ঠক্ে� ক্ষেেো আকছ । মর ইচ্ো �কর, 
অনুভি �কর, ক্িকিচেো �কর, েোর মদকহর েকধ্য 
েীিোত্ো আকছ । রখে এই েীিোত্ো মদহ মছকড় 
মদে, েখে িথৃো হকে মদহিো ক্�ছণু  ক্দে পকর পকচ 
রোে । মদহ মথক� মিক্রকে ম�কল েীিোত্ো �খেও 
আিোর এই মদকহর েকধ্য প্রকিশ �রকে পোকর 
েো । আেরো এই েীকির দুঃখ িো সুখ অনুভকূ্ে 
লোভ �রকে পোক্র েো, ক্�ন্তু ঋক্ষ�ণ মসিো সূক্ষ্ম 
িো েোেক্স� ভোি (অি�ক্ে) দ্োরো অনুভি 
�রকে পোকরে । েোঁরো এই অিথিো িণুেকে পোকরে 
এিং েোঁকদর অনুসধেোে দ্োরো েোঁরো আেোকদর 
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এই জ্ঞোে প্রদোে �করকছে : ক্িশ্বোস �করো এিং 
মপ্রেেে েত্ত্ব শ্রী�ৃষ্ক� অনুসধেোে �করো !

আেরো মর িোস্তিেো চোই, মসিো সুন্দর ভোকি 
আেোকদর িোক্ড়কে ক্িরোক্েে হে । ওখোকে সি 
ক্�ছণু  ক্চন্মে, সি ক্�ছণু  সুন্দর, সদৃশ, েধণুর এিং 
মনেহশীল । শ্রীেদ্ভ�িদ্ীেোে (১৫/৬) শ্রী�ৃষ্ 
িকলকছে :

"েদ্গত্ধা ে তেবর্্লসতে তদ্ধধাম পরমং মম ।"
"ওই থিোকে প্রকিশ �রকল আিোর ক্�রকে হকি 

েো । মেোেোর আিোর ক্�কর আসকে হকি েো, েণু ক্ে 
ওখোকে অে্যন্ত সন্তুষ্ট হকি ।" রোঁরো এই েড়ে�কে 
সন্তুষ্ট হে েো, েোঁরো বিরোক�্যর দ্োরো েণুক্তি লোভ 
�রকে মচষ্টো �কর থোক�ে । আেোকদর অকে� 
ক্�ছণু  আকছ এই ে�কে, ক্�ন্তু আেোকদর সুখ 
মেই । মিোধহে আেোকদর সংসোর মেই, আিোর 
রক্দও আেোকদর সংসোরই আকছ, এই েীিকে িহু 
অসুক্িধো থোক� । এই ে�কে আেোকদর সকন্তোষ 
িো পক্রপণূ ্যেো মখোঁে পোওেোর েন্য আশো �কর 
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লোভ মেই—এসি অসম্ভি । েোই, মর েোে�োে 
ক্েে্যেো সম্ভি, মরখোকে ভোলিোসো, মনেহ, আেন্দ, 
মসৌন্দর্য ক্িরোে �কর, ওইর�ে েোে�োিোর 
আেরো মখোঁে পোওেোর েন্য মচষ্টো �রি । রক্দ 
আেরো মসিো িণুেকে মচষ্টো �রি, েোহকল আেরো 
গ্রন্থ-ভো�িে িো বিষ্ি-ভো�িকের �োকছ রোি—
েোঁকদর অক্ভজ্ঞেো, সোধে ও জ্ঞোে আেোকদর ক্�ছণু  
ভোকলো পণুক্ষ্ট মদকি । 

আেরো সোধণুসকঙ্গ অনুসধেোে �রকে মচষ্টো 
�রি, ক্�ন্তু রখে এই অনুসধেোকের প্রিকৃ্র্ 
আেোকদর �োকছ আসকি, েখে আেোকদর 
ক্েকেক� শ্রদ্ধোর ভণু ক্ে�োে থিোপে �রকে হকি । 
শ্রদ্ধো িো ক্িশ্বোস হকচ্ েলূ উপোদোে । েো ছোড়ো 
আর ম�োে উপোে মেই । মরক�োে ধর্্য  পোলে 
েো �রকল, রক্দ আেরো ধকর্্য  উনক্ে লোভ �রকে 
চোই, েোহকল আেোকদর প্রথে শ্রদ্ধোশীল হকে 
হকি  । ক্খ রিস্টধকর্্য  প্রথে শে্য হকচ্ মর, আেোক� 
ধকর্্য র ক্শক্ষোর প্রক্ে শ্রদ্ধোশীল হকে হকি ।

১৫



আক্ে আকেক্র�োে এ� ডলোর মেোকি মদকখক্ছ, 
"In God We Trust (আেরো ভ�িোকের প্রক্ে 
ক্িশ্বোস �ক্র)" । ভ�িোকের প্রক্ে ক্িশ্বোস �রো 
মসিো খণুি ভোল �থো । আপেোকদর সি্যোকগ্র শ্রদ্ধো-
ভকূ্ে�োে ক্েকেক� থিোপে �রকে হকি । আপেোরো 
ক্েে্যেো চোে, আপেোরো সুন্দর ে�ৎ চোে, 
আপেোরো সেস্ত ক্চন্মে িস্তু চোে, ক্�ন্তু আপেোরো 
ভ�িোেক� ক্� ক্�ছণু  মদকিে েো ? ভ�িোকের েন্য 
ক্�ছণু  মেই ? আপেোরো সেস্ত সুন্দর ক্েক্েষ এেে 
েোর�ীে অিথিো মথক� ক্� �কর পোকিে ? মরখোকে 
আপেোরো এখে থোক�ে, মসিো েোর�ীে অিথিো, 
ক্�ন্তু ভ�িোে �রুণোেে, ক্েক্ে আপেোকদর প্রক্ে 
�ে ভোকলোিোসো দোে �রকছে । েোঁর হোরোকেো 
সন্তোকের মপ্রেেে অকন্বষণ আেোকদরই প্রক্ে 
দোে—মসিো েোঁর প্রক্ে দোে েে । েোঁর হোরোকেো 
সন্তোকের মপ্রেেে অকন্বষণই আেোকদর সম্ক্র্ । 
ক্�ন্তু আেোর ধকর্্য র প্রক্ে শ্রদ্ধো থো�কে হকি । 
েেণু িো আক্ে মসিো ক্� �কর পোি ? এিো অসম্ভি । 
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সেস্ত ধর্্য  মক্ষকত্র শ্রদ্ধো হকচ্ েলূ উপোদোে ।
আক্ে ঋক্ষ�ণ িো েণুক্ে�ণক� মদখকে পোক্র েো, 

আক্ে ক্েকের েন্ম মদক্খ ক্ে । আেোর েো আেোক� 
িকলকছে, "উক্ে মেোেোর িোিো," েোই আক্ে ক্িশ্বোস 
�ক্র, "হোঁ, উক্ে আেোর িোিো" এিং আেোর 
ক্িশ্বোস আকছ মর, সর�োর আেোক� িোিোর দোে 
মদকি । ম�ে েো ? আেোর েো িকলকছে মর, উক্ে 
আেোর িোিো আর িোিোর সম্ক্র্ সন্তোকের �োকছ 
রোে । মসিো ক্েেে এিং আেরো স�ল েোর প্রক্ে 
ক্িশ্বোস �ক্র । শুধণু েোত্র ভ�িোকের প্রক্ে ক্িশ্বোস 
মক্ষকত্র আেরো খণুি দুভ্য ো�ো । শ্রদ্ধোশীল ভণু ক্ে�োে 
একসো, মসখোকে মথক� মচষ্টো �করো ! "শণৃ্বন্তু ক্িকশ্ব 
অেেৃস্য পণুত্রো" : আপেোরো স�ল অেকৃের পণুত্র, 
আপেোকদর মপ্রেেে েত্ত্ব শ্রী�ৃষ্ক� অনুসধেোে 
�রকে হকি, েোহকল আপেোরো সি ক্�ছণু  পোকিে ।

ওই ক্চন্মে ধোকে প্রকিশ �রকে পোরকল, 
আপেোরো মসখোকে ভ�িোকের সোকথ পোঁচ প্র�োর 
সম্বধে মদখকে পোকিে । মসিোই হকচ্ পদ্ধক্ে, আর 
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এই পদ্ধক্েিো সহে । অকে� পোরেোক্থ ্য� ক্েক্েষ 
আেোকদর �োকছ প্র�ক্শে হে, ক্�ন্তু আেোকদর 
ক্�ছণু  সধেোকের প্রিকৃ্র্ ও সেীত্ব থো�কে হকি । 
সেীত্ব ও অনুসধেোকের প্রিকৃ্র্র ছোড়ো আেরো ক্� 
�কর ক্সক্দ্ধ লোভ �রি ?

আেরো এই েীিে ইচ্োেে মরক�োেভোকি 
�োিোকে পোক্র । েোকে েোকে আক্ে িলক্ছ মর, 
সেস্ত মলোক�র িছকর েকধ্য দুই-এ� িোর ছণু ক্ি 
আকছ ক্�ন্তু আেোর ম�োে ছণু ক্ি মেই—আেোর 
ছণু ক্ি হকচ্ রখে আক্ে �ৃষ্�থো িলকে পোক্র । 
মসিো হকচ্ আেোর ‘ছণু ক্ি’ ।

শ্রীেদ্ভ�িদ্ীেোে (২/১৪) শ্রী�ৃষ্ িকলকছে :
মধাত্রধাস্পশ ্লধাস্তু ককৌসতেয় শীসতধাষ্ণসুখদুঃখেধাঃ ।
আগমধাপধাতয়সেধাঽতেত্যধাস্তধাংতস্তততক্স্ব ভধারত ॥

আপেোকদর সুখ আকছ, দুঃখ আকছ, মরো� 
আকছ, আিোর বসন্দর্য আকছ । আপেোকদর �োকছ 
সি ক্�ছণু  আকছ, ক্�ন্তু মসিো সি অক্েে্য, সি  
ক্ষণথিোেী—রো আপোেকদর হোকে আকছ, মসিো 
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শুধণু েোত্র ক্�ছণু  েণুহেূ্য  ধকর থো�কি । সূকর্যোদে 
হে, সূর্যোস্ত হে, রোে একস রোে আিোর চকল রোে 
এিং আিোর সূকর্যোদে হে । মসিো প্র�ৃক্ের ধর্্য  । 
আেরো সি ক্�ছণু  মদখকে পোই, ক্�ন্তু আেরো রক্দ 
িণুেকে মচষ্টো �রোর েন্য ক্�ছণু  সেে মদই, েোহকল 
সি ক্�ছণু  সহকে িণুেকে পোরি । আেোকদর সোেকে 
েোেোর�ে �ক্ে আকছ, আেোকদর সোেকে অকে� 
সোধণু�ণ ও গ্রন্থ আকছ । ওরো আেোকদর �োছ 
মথক� ক্�ছণু  চোে েো । রীশু ক্খ রিস্ট ক্� আেোকদর 
�োছ মথক� মচকেকছে ? ক্েক্ে চোে মর, আেরো 
ভ�িোকের �োকছ শরণোপন হি । মসিো েোঁর 
এ�েোত্র আশো আেোকদর প্রক্ে । "মেোেরো 
সিোই ভ�িোকের সন্তোে—ভ�িোেক� প্রণোে 
�করো, ক্িশ্বোস �করো, ওঁক� ভোলিোকসো ; সি ক্�ছণু  
ওঁক� ক্দকে দোও ।" ক্েক্ে মদখো ক্দকলে আেরো 
পরস্পকরর প্রক্ে ক্� �কর ি্যিহোর �রি । 
মসিো বিষ্িধকর্্য র খণুি �োছো�োক্ছ—খ রিীষ্টধর্্য  
আেোকদর সোধকের খণুি �োছো�োক্ছ । 
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সকলোেকের �োেগুকলো পড়কল আক্ে অিো� 
হকে ক্�কেক্ছ । আক্ে িোইকিলও পকড়ক্ছ, ক্�ন্তু 
সকলোেকের �োেগুকলো খণুি ক্চর্গ্রোহী । আক্ে 
আ�ৃষ্ট হকে পকড়ক্ছ �োরণ মরেে আেোকদর 
বিষ্িধকর্্য কে ভ�িোকের সকঙ্গ পোঁচ প্র�োর সম্বধে 
আকছ, মেেে সকলোেকের �োেগুকলোকে ওইর�ে 
ধোরণো উপথিোপে �রো হে । িোইকিকলর েকধ্য মসিো 
মিক্শ উপথিোপে �রো হে েো ক্�ন্তু শ্রীেদ্ভো�িেম্, 
অন্যোন্য পণুরোণগুকলো, মিদোন্ত, উপক্েষদগুকলো—
সেস্ত বিক্দ� গ্রকন্থর েকধ্য ম�োষণো �রো হে মর, 
ভ�িোে সৎ-ক্চৎ-আেন্দ ক্িগ্রহ । ক্েক্ে ক্েে্য-
অপ্রো�ৃে-মচেেেে আেন্দ-স্রূপ । েোঁর স্রূপ 
আেোর স্রূকপর েে েে । আেোর স্রূপ েড় 
স্রূপ, আক্ে ধরকে পোক্র েো, �ী েড়িস্তু িো �ী 
পোরেোক্থ ্য� িস্তু, মসইেন্য প্র�ৃে জ্ঞোে আেোর �োছ 
মথক� লণুক্�কে থোক� । এই ে�কে অকে� ধর্্য গুকলো 
প্র�ক্শে হে, ক্�ন্তু আেোকদর অিথিো মদকখ, �ে 
আেরো ধরকে ও হেে �রকে পোক্র মদকখ, ধর্্য  
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ক্শক্ষ��ণ রথোরথ ভোকি প্রচোর �করকছে ।
পোঁচ হোেোর িছর আক� ঋক্ষ�ণ আেোকদরক� 

িকলকছে মর, ভ�িোকের স্রূপ আকছ, ক্েক্ে সৎ-
ক্চৎ-আেন্দ ক্িগ্রহ । ক্েক্ে সেস্ত সৃক্ষ্টর সৃক্ষ্ট�ে্যো । 
েোঁর ে�ে আকছ, েোঁর েণুখ আকছ, েোঁর সি ক্�ছণু  
আকছ । েোঁর স্রূপ আেোকদর েনুষ্যরূকপর েে 
ক্�ন্তু ক্েক্ে েোনুষ েে । ক্েক্ে �ৃষ্, ক্েক্ে সি সেে 
আেোকদর েেক� আ�ষ্যণ �রকছে । আেরো েোঁর 
ক্েে্যলীলোে মরো�দোে �রকে পোক্র । ক্েক্ে শুধণু 
আেোকদর "প্রভণু " েে—আেোকদর িরং েোঁর প্রক্ে 
িধেণু র েে সম্বধে হকে পোকর । ভ�িোকের প্রক্ে পোঁচ 
প্র�োর সম্বধে িো রস আকছ—শোন্ত, দোস্য, সখ্য, 
িোৎসল্য এিং েধণুর রস আকছ । আেরো ভ�িোকের 
সকঙ্গ ভোকলোিোসো ক্দকে মখলো �রকে পোক্র । রক্দ 
আেোর প্রভণু  আেোর সোকথ �ণু িিল মখলো �রকিে, 
েোহকল আেোর েকে ক্� র�ে ক্েক্ষ্ট ভোি আসকি ? 
এেে ক্েক্ষ্ট, েধণুর ভোি আসকিই আসকি । 

—  ]  —
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তেত্যলীলধা

শ্রী�ৃকষ্র িহুপ্র�োর লীলোর েকধ্য এ�প্র�োর 
লীলো রেণুেোর িো �ঙ্গোর �কূল ক্িরোেেোে �কর 
মরখোকে ক্েক্ে েোঁর সখী ও সখ�কণর সকঙ্গ �োে 
ও েেৃ্য �রকছে । েোঁর ক্েে্যলীলো েোঁর িোিো-েোর 
সকঙ্গ ক্িরোেেোে �কর । ওখোকে সি ক্�ছণু  সুন্দর 
ও ক্েে্য । শ্রীব্রহ্সংক্হেোে (৫/৫৬) শ্রীিনৃ্দোিে 
এই�রে িক্ণ ্যে হে :

তরিয়ঃ কধাতেধাঃ কধাতেঃ পরমপরুুষঃ কল্পতরসবধা
দ্রুমধা ভূতমতচিতেধামতণগণময়ী কতধায়মমতৃম ।
কথধা গধােং েধাট্যং গমেমতপ বংশী তপ্রয়েখী
তচেধােন্ং কজ্যধাততঃ পরমতপ তেধাস্বধাদ্যমতত চ ॥

"মর-থিকল ক্চন্মেী লক্ষ্মী�ণ �োন্তোরূপো, 
পরেপণুরুষ �ৃষ্ই এ�েোত্র �োন্ত, িকৃ্ষেোত্রই 
ক্চদ্ে-�ল্পেরু, ভকূ্েেোত্রই ক্চন্তোেক্ণ অথ ্যোৎ ক্চন্মে 
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েক্ণক্িকশষ, েল-েোত্রই অেেৃ, �থো-েোত্রই �োে, 
�েে-েোত্রই েোি্য, িংশী—ক্প্রেসখী, মে্যোক্েঃ—
ক্চদোেন্দেে, পরে-ক্চৎপদোথ ্যেোত্রই আস্োদ্ িো 
মভো�্য ;  মর-থিকল ম�োক্ি ম�োক্ি সুরভী হইকে 
ক্চন্মে েহো-ক্ষীরসেণুদ্র ক্েরন্তর স্োক্িে হইকেকছ, 
েথো ভেূ ও ভক্িষ্যদ্রূপ খডিত্বরক্হে ক্চন্মে�োল—
ক্েে্য-ির্্যেোে, সুরেোং ক্েকেষোদ্ধ্য ও ভেূধর্্য  প্রোপ্ত 
হে েো, মসই মশ্বরেদ্ীপরূপ পরেপীঠক� আক্ে 
ভেে �ক্র । মসই ধোেক� এই েড় ে�কে ক্িরল-
চর অক্ে স্ল্পসংখ্য� সোধণুি্যক্তিই ম�োকলো� িক্লেো 
েোকেে ।"

ওখোকে লক্ষ্মী মদিীর েে সুন্দর মেকে আকছ, 
সেস্ত মসৌন্দর্য ও সম্দ েোঁকদর েকধ্য �েরূকপ 
রকেকছ । �ৃকষ্র স্রূপ এে সুন্দর, ক্েক্ে 
সেস্ত ম�োপী�কণর সঙ্গ মভো� �রকছে । সেস্ত 
িকৃ্ষগুকলো মসখোকে �ল্পেরু, ওরো সি ইচ্ো পণূ ্য 
�রকে পোকর । িকৃক্ষর সোেকে একস রক্দ আপক্ে 
ক্�ছণু  চোে, িকৃ্ষ মসিো আপেোক� ক্দকে পোকর । 
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রক্দ আপক্ে �লো�োকছর �োকছ চোে, "আেোক� 
এ�িো আকপল ক্দকে দোও," �োছিো এ�িোর 
আকপল আপেোক� মদকি । রক্দ আপক্ে এ�িো 
মপকঁপ আকপল�োছ মথক� চোইকিে, আকপল�োছ 
মপকঁপই মদকি । ক্চন্মে ধোকের ওই র�ে প্রিকৃ্র্ । 
ওখোকে ভোি �ৃক্ত্রেভোি েে, সেস্ত ভোি ওখোকে 
প্রো�ৃে—ওখোকে সি ক্�ছণু  প্রো�ৃে ভোকি চলকছ । 
মর "আক্ে ভ�িোে," মসিো �ৃষ্ �খেও ভোিকছে 
েো, আিোর �ৃকষ্র িধেণু �ণও ভোিকছে েো মর, 
"�ৃষ্ ভ�িোে" । েোঁরো ভোিকছে, "ও আেোর 
অক্ভনহৃদে িধেণু  !" েোঁকদর ভোি ওইর�ে চলকছ ।

মর ক্েক্েসগুকলো এখোকে আেোকদর ি্যথো মদে, 
মসর�ে ক্েক্েষগুকলো (েোধণুর্য-রস, পর�ীেো রস, 
ইে্যোক্দ) ওখোকেও আকছ, ক্�ন্তু ওখোকে এিো সি 
সুখক্িধোে �কর । ওই ধোকে ি্যথোর ম�োে থিোে 
মেই । শুধণু েোত্র রখে ভ�িোকের লীলোর মসিো 
দর�োর, েখেই ক্�ছণু  ক্রণুক্ি িো অভোি আসকে 
পোকর, ক্�ন্তু মসিো েোঁর লীলোর েকধ্য ক্িরোে 
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�কর । এই জ্ঞোে আেোকদর হৃদকে প্র�ক্শে 
হকি রক্দ আেরো মসিোর প্রক্ে অনুসধেোে িো 
উনক্ে �রকে মচষ্টো �রি । ক্েষ্কপি ভোকি মসিো 
লোভ �রকে মচষ্টো �রকল, পোরিই । মসিো হকচ্ 
শ্রীেন্মহোপ্রভণু র দোে ।

রখে শ্রীেন্মহোপ্রভণু  এই দোে মদে ক্ে, েোর 
আক� আেরো পদ্ধক্েিো (ক্� ম�োকর মসিো লোভ 
�রো সম্ভি) েোেেোে েো, রক্দও মসিো শোকস্ত্রর 
েকধ্য িক্ণ ্যে হে । শ্রীচচেন্য েহোপ্রভণু  মসই পদ্ধক্েিো 
আক্িস্োর �করকছে এিং আেোকদর ক্দকেকছে : 
"মদকখো, মসিো মেোেোর পদ্ধক্ে । আর মসিো হকচ্ 
সিকচকে সহে পদ্ধক্ে ।" েোঁর �ৃপোে আপেোরো 
মসিো িণুেকে পোরকছে । ক্েক্ে িকলকছে :

েসরে্লধাম েসরে্লধাম েসরে্লধামমব ককবলম ।
কসলৌ েধাসস্ত্যব েধাসস্ত্যব েধাসস্ত্যব গততরন্যথধা ॥
শোস্ত্র মথক� জ্ঞোে-সেণুদ্র েড় �রোর ম�োে 

দর�োর মেই । আপেোর এ�েোত্র দর�োর হকচ্ 
আপেোর ভ�িোকের েোকের প্রক্ে সেীত্ব ও 
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ক্িশ্বোস । ম�ে মর ? �োরণিো আকছ, আর মসিো 
িণুেকে সহে । এই ে�কে অকে� ক্িজ্ঞোেী�ণ 
অকে� ক্�ছণু  আক্িষ্কোর �করকছে । আেরো 
ইকেল, ইন্োরকেি, মিক্লক�োে ও মিক্লক্ভশে 
ক্� �কর পোই ? শকব্দর দ্োরো । এই েড়-ে�কের 
মসিো সম্ভি হকল শকব্দর দ্োরো অপ্রো�ৃে ধোকে 
মরো�দোে �রো ম�ে সম্ভি েে ? ওই সংকরো� 
েড়-ে�কে মেকে আসকে পোকর । আেরো এই 
রক্মি মদখকে মপকে েোর েোধ্যকে ওখোকে মরকে 
পোক্র । ইথোকরর েোধ্যকে আেরো এখোকে সি 
ক্�ছণু র সকঙ্গ মরো�দোে �রকে পোক্র আর রক্দ 
আেরো আর ক্�ছণু  এক্�কে মরকে পোক্র, েোহকল 
আেরো ভ�িোের অপ্রো�ৃে স্রূকপর সকঙ্গ (েোঁর 
েোকের স্রূকপর সকঙ্গ) মরো�দোে �রকে পোক্র । 
রক্দ মসিো অপ্রো�ৃে ক্চন্মে িস্তু, েোহকল েোঁর এই 
জ্ঞোে আেোকদরক� ক্িসৃ্তে �রিোর েন্য ক্ষেেো 
থো�কে হকি—এই েোে সি্যত্রই প্রকিশ �রকে 
পোকরে । রখে মিক্লক�োে �ল এখোকে ম�োে 
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সেস্যো ছোড়ো আসকছ, েোহকল ওই অপ্রো�ৃে জ্ঞোে 
(ক্দি্যজ্ঞোে) ম�ে আেোর হৃদকে আসকে পোরকি 
েো ? অপ্রো�ৃে জ্ঞোে ম�ে ওখোকে ক্িরোে �রকে 
পোকর েো ? আেোকদর ক্িশ্বোস �রকে হকি । 
�কিষণো �রুে, িণুেকে মচষ্টো �রুে, ক্� �কর 
মসিো সম্ভি হকে পোকর । েহোপ্রভণু  শ্রীচচেন্যকদি 
িকলকছে মর, ভ�িোকের অপ্রো�ৃে শব্দেরঙ্গস্রূপ 
হকচ্ শ্রীহক্রেোে । মসিো আপেোকদর হৃদকে 
প্র�ক্শে হকি ।

কচসতধােপ ্লণমধার্্ল েং ভবমেধােধাবধাতনিতের্্ল ধাপণং
করিয়ঃমকরবচত্রিকধাতবতরণং তবদ্যধাবধূজীবেম ।
আেন্ধাম্তুধবদ্ধ্ল েং প্রততপেং পূণ ্লধামতৃধাস্বধােেং
ের্্ল ধাত্মস্নপেং পরং তবজয়সত শ্রীকৃষ্ণেঙ্ীর্্লেম্ ॥

আিোর েহোপ্রভণু  পদ্ধক্েও িণ ্যেো �করকছে :
তৃণধােতপ সুেীসচে তসরধাতরব েতেষু্ণেধা ।
অমধাতেেধা মধােসেে কীর্্লেীয়ঃ েেধা েতরঃ ॥
বদন্য থো�কে হকি, সক্হষ্ণু েো থো�কে 

হকি, অপরক� সর্োে ক্দকে হকি ; সিোইক� 

২৭



আপেোকদর িধেণু  বেক্র �রকে হকি । হক্রেোকের 
দ্োরো ক্চন্মে ধোকের সকঙ্গ মরো�দোে �রকে প্রকচষ্টো 
�রুে । পোরেোক্থ ্য� েীিে সোধে �রকল �ল মেো 
মদখকিে । মসিো েেৃ পদোথ ্য েে । রক্দ আপক্ে 
খোে, েোহকল অপকরর ক্� পণুক্ষ্ট হকি ? মসিো িোস্তি 
সে্য  েে । রখে আপক্ে খোে, আপক্ে অনুভি 
�রকিে, "আেোর মপি পণূ ্য হকে রোকচ্, আেোর 
েে সন্তুষ্ট হকে রোকচ্, আিোর ক্ষণু ধো চকল রোকচ্ ।" 
ওই অনুভি আপেোকদর �োকছ স্োভোক্ি�ভোকি 
আসকি ।

আক্ে ক্� �কর মহোকিকল ক্�কর রোি ? আেোর 
চোল� েোকেে, "ওই ক্দক� ।" ক্েক্ে অন্য ক্দক� 
ভণু ল �কর রোকি েো । েোই আেোকদর অনুসধেোে 
�রকে হকি, ক্�ন্তু সক্ঠ� পথক্েকদ্যশকের সকঙ্গ । 
রক্দ আপেোরো ক্েউ�্যোসল �েলো চোে, েোহকল 
আপেোকদর ক্েউ�্যোসকল মরকে হকি । আপেোরো 
রক্দ �ঙ্গোেল চোে, েোহকল �ঙ্গোে রোে । রক্দ 
মিেকসর েল চোে, েোহকল মিেকস রোে । রক্দ 
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আপক্ে ক্�ছণু  চোে, েোহকল উৎকসর �োকছ রোে—
েোহকল আপেোকদর অনুসধেোে স�ল হকি ।

অধেভোকি ক্�ছণু  স্ী�োর �রো উক্চে েে । 
আেোর গুরুেহোরোে অকে� গ্রন্থ ক্দকেকছে—
"শ্রীগুরুকদি ও েোঁর �রুণো", "মপ্রেেে অকন্বষণ", 
"শোশ্বে সুখক্েক�েে", "সুিণ ্য মসোপোে", 
"শ্রীশ্রীপ্রপন-েীিেোেেৃম্", ইে্যোক্দ । ে�কে 
েঙ্গল ক্িধোে �রিোর েন্য আেরো দুই শেোক্ধ� 
গ্রন্থ প্র�োশ �করক্ছ ।

আেোর েীিে প্রোে মশষ । আক্ে ক্েকে 
মে্যোক্েষী ক্�ন্তু আক্ে �োরও ম�োষ্ী পক্ড় েো 
এখে । আক্ে ওই অধ্যোে ৪০ িছর আক� িধে �কর 
ক্দকেক্ছ । ক্�ন্তু আক্ে েোক্ে মর, আেোর েীিে 
মশষ হকে ক্�কেকছ, েোই আক্ে ক্� �কর েীক্িে 
থোক্� ? শুধণু আেোর গুরুেহোরোকের �ৃপোে । 
আক্ে গুরুেহোরোেক� িকলক্ছ, "েহোরোে, আেোর 
েীিে মিক্শ লম্বো েে, আপক্ে ক্িরোি মে্যোক্েষী 
হকে মসিো েোকেে । আপক্ে ম�ে আেোক� 
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থিোপে �রকে মচষ্টো �রকলে ? অন্য �োউক� 
ক্েি্যোচে �রুে, আর আক্ে েোঁর মসিো �রি ।" 
ক্�ন্তু গুরুেহোরোে িলকলে, "আক্ে মেোেোক� 
েীিে ক্দক্চ্ । আক্ে মেোেোর েীিে ক্িস্তোর 
�রক্ছ । মেোেোর ম�োষ্ী ছণু কড় ম�কল দোও !" আে 
আক্ে মদখক্ছ মর, এিো সম্ভি �োরণ এিো আেোরই 
েীিকে একসকছ । আেোর গুরুেহোরোকের �ৃপোে 
আক্ে েীিকের ক্িস্তোর মপকেক্ছ ।

এ েীিে মভো� �রিোর েন্য আেোর ম�োে 
উকদেশ্য মেই । আক্ে শুধণু েোত্র ভ�িোে শ্রী�ৃকষ্র 
ও আেোর গুরুেহোরোকের সন্তুষ্ট �রিোর েন্য 
সি �োে �কর থোক্� । আেোর সিোইকের েন্য 
ক্�ছণু  েঙ্গল ক্িধোে �রোর মচষ্টো �রকে হকি, 
মসিোই আেোর গুরুেহোরোকের ক্েকদ্যশ । আক্ে 
আপেোকদর িধেণু  হকে চোই, আপেোকদর শত্রু েে ।

শ্রীেদ্ভ�িদ্ীেোে (৬/৫) শ্রী�ৃষ্ িকলকছে :
উদ্ধসরেধাত্মেধাত্মধােং েধাত্মধােমবেধােসয়ৎ ।
আমত্মব হ্ধাত্মসেধা বনু্রধামত্মব তরপরুধাত্মেঃ ॥
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আপেোরো ক্েকের পরে িধেণু  আিোর ক্েকের 
পরে শত্রু । আপেোরো �ল্পেো �রকে পোকরে 
েো �ে উপ�োর এিং �ে ক্ষক্ে আপেোরো 
ক্েকেক� �রকে পোকরে । আপেোকদর হোকে 
সি ক্ষেেো আকছ । ক্ঠ�েে মখলো �রকল, ভোল 
�ল পোকিে—মর ক্ঠ�েে মখলকে পোকর, েোর 
পোকের �োকছ �ণু িিল সি সেে আকস, আর 
মর শুধণু েোত্র �ণু িিকলর ক্পছকে ছণু কি থোক�, মস 
িলিোক� মপকে পোকর েো । মসইেন্য, ক্ঠ�েে, 
ক্েষ্কপিভোকি অনুসধেোে �রকে মচষ্টো �রুে । 
আপেোরো ভোল �ল পোকিে আর আপেোকদর 
েীিে অে্যন্ত ধন্য হকে রোকি ।

—  ]  —
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শ্রীমচতন্য েধারস্বত মসের প্রকধাতশত গ্রন্ধাবলী

শ্রীল ভততি তের্্ল ল আচধাে্ল্য মেধারধাসজর গ্রন্ধাবলী :
- শ্রীউপকদশ (১, ২, ৩, ৪ খডিগুকলো)
- শ্রীপণুরীধোে েোহোত্্য-েণুতিো-েোলো
- শ্রীেিদ্ীপধোে েোহোত্্য-েণুতিো-েোলো

শ্রীল ভততি সুন্র কগধাতবন্ কেবসগধাস্বধামী মেধারধাসজর গ্রন্ধাবলী :
- শ্রীভক্তি�ল্পিকৃ্ষ
- রচেোেেৃ

- শ্রীশ্রীক্েে্যোেন্দ েক্হেোেেৃ

শ্রীল ভততি রক্ক শ্রীধর কেবসগধাস্বধামী মেধারধাসজর গ্রন্ধাবলী :
- শ্রীভক্তিরক্ষ� হক্র�থোেেৃ
- শ্রীগুরুকদি ও েোঁর �রুণো
- মপ্রেেে অকন্বষণ
- শোশ্বে সুখক্েক�েে
- সুিণ ্য মসোপোে

- শ্রীশ্রীপ্রপন-েীিেোেেৃম্
- শ্রীভক্তিরক্ষ� ক্দি্যিোণী
- শ্রীক্শক্ষোষ্ট�
- শ্রীভক্তিরক্ষ� ক্দি্যিোণী

শ্রীল ভততিতবসেধাে েধাকুসরর গ্রন্ধাবলী :
- শরণো�ক্ে
- শ্রীেিদ্ীপধোে-েোহোত্্য

- �ল্যোণ�ল্পেরু
- পরেোথ ্য-ধর্্য ক্েণ ্যে

তবতবধ
- শ্রীশ্রীকপ্রেক্িির্্য
- শ্রীশ্রীচচেন্যভো�িে

- শ্রীশ্রীচচেন্যচক্রেোেেৃ 
- শ্রীেদ্ভ�িদ্ীেো



ভধারসতর প্রধধাে কক্রিেমেূ
Web: scsmathinternational.com 

Email: info@scsmathinternational.com

অধাতেজ্ল ধাততক কধাে্ল্যধালয়
শ্রীচচেন্য সোরস্ে েঠ
শ্রীচচেন্য সোরস্ে েঠ মরোড,
ম�োকলর�ঞ্জ, মপোষ্ট অক্�স ঃ 
েিদ্ীপ
মেলো - েদীেো, পক্চিিঙ্গ,  ম�োে : 
৯৭৩২১১৩২৮৫
কলকধাতধা
শ্রীচচেন্য সোরস্ে �ৃষ্োনুশীলে 
সং�
৪৯১ দে দে পো�্য (ক্িপরীে ি্যোঙ্ক 
৩),
�ল�োেো, ক্পে - ৭০০০৫৫, 
পক্চিেিঙ্গ
েতৃেংেপল্লী
শ্রীচচেন্য সোরস্ে েঠ
েকৃ্সংহপল্ী (মদিপল্ী), 
সুিণ ্যক্িহোর,
েদীেো, পক্চিেিঙ্গ, ক্পে েং 
৭৪১৩১৫
ম�োে : ৯৭৩২১১৩২৮৫,
৯৬০৯৩০২৩১০

তধারসকশ্বর 
শ্রীচচেন্য সোরস্ে েঠ
ভক্ঞ্জপণুর, েোরক�শ্বর, হু�লী
ম�োে : ৯৭৩২১১৩২৮৫, 
৭৪৭৭৮৮১৯২৬

পরুী 
শ্রীচচেন্য সোরস্ে েঠ
ক্িধিো আশ্রে মরোড, ম�ৌড় 
িোিসোক্হ
পণুরী, ক্পে - ৭৫২০০১, ওক্ড়ষ্যো, 
ভোরে
ম�োে : ৯৯৩৭৪৭৯০৭০ 

বধ ্লমধাে
শ্রীচচেন্য সোরস্ে আশ্রে
মপোষ্ট এিং গ্রোে - হোপোক্েেো
মেলো - িদ্ধ্য েোে, পক্চিেিঙ্গ, ভোরে

শ্রীচচেন্য শ্রীধর ম�োক্িন্দ মসিো আশ্রে
গ্রোে - িোেণুেপোড়ো, মপোষ্ট - খোেপণুর
মেলো - িদ্ধ্য েোে, পক্চিেিঙ্গ, 



কগধাবদ্ধ্ল ে
শ্রীলো শ্রীধর স্োেী মসিো আশ্রে
দশক্িসো, মপোষ্ট - ম�োিদ্ধ্য ে
মেলো - েথণুরো, ক্পে - ২৮১৫০২
উর্র প্রকদশ, ভোরে
ম�োে :  ৮৬৩০৭৮৩০৬৩
বনৃ্ধাবে
শ্রীচচেন্য সোরস্ে েঠ ও ক্েশে
১১৩ মসিো �ণু ঞ্জ, িনৃ্দোিে, মেলো 
- েথণুরো,
ক্পে - ২৮১১২১, উর্র প্রকদশ, 
ভোরে,
ম�োে :  ৭৮৭২২৯৬৩৯২
তশতলগুতি 
শ্রীচচেন্য সোরস্ে েঠ
হোেদোর পোড়ো, ক্েউ পোল পোড়ো,
১৫৫, মেেোেী সরক্ে, ক্শক্লগুক্ড়,
ক্পে - ৭৩৪০০৬, পক্চিেিঙ্গ, ভোরে
ম�োে :  ৯৭৪৮৯০৬৯০৭
একচক্ধা  ধধাম
শ্রীচচেন্য সোরস্ে �ৃষ্োনুশীলে 
সং�
�ভ্য োিোস (এ�চক্রো  ধোে), 
িীরচন্দ্রপণুর, মেলো - িীরভেূ, 
পক্চিেিঙ্গ
ম�োে: ৯৬০৯৩০২৩১০

তেউ তেতল্ল
শ্রীলো শ্রীধর ম�োক্িন্দ সুন্দর ভক্তি 
মরো�ো
�োলচোরোল মসন্োর, ফ্্যোি - ৬ (িপ 
মফ্োর), হোউস ২৩৯৪, ক্েল� স্টীি, 
(ইকম্ক্রেোল ক্সকেেোর ক্পছকে), 
মচৌেো েোক্ডি, পোহোর�ঞ্জ, ক্েউ ক্দক্ল্
মেোিোইল : ৮৫৮৭৯০৮৭৪৪
গঙ্ধা-েধাগর 
শ্রীচচেন্য সোরস্ে েঠ
গ্রোে - চ��ণু লডণু ক্ি, মপোঃ - সো�র,
মেলো - দক্ক্ষণ ২৪ পর�ণো, 
পক্চিেিঙ্গ
ম�োে : ৯৭৭৫৩৮৪৬২৩
মতেলধা আরিম কধালেধায় 
শ্রীশ্রীধরস্োেী ভক্তিকরো�
�োলচোরোল মসন্োর
গ্রোে - শোশপণুর, মপোঃ - �োলেো,
মেলো - িদ্ধ্য েোে, পক্চিেিঙ্গ

কবতুি
শ্রীচচেন্য সোরস্ে �ৃষ্োনুশীলে 
সং�
মিেণু ড়, পোত্রসোকের, িঁো�ণু ড়ো,
পক্চিেিঙ্গ, ম�োে : ৯৯৩৩১৪৬০৯৬






