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আধ্্যযাত্মিক জ্যানের গো�যালযা
কবীর ঔর জ্ঞান সব জ্ঞানড়ী, কবীর জ্ঞান সোসঞা জ্ঞান। জৈসস সো�ঞালঞা সো�ঞাব কঞা, কর�ঞা চসল জৈদঞান॥

অর্্থথাৎ, যেমনটি যেদের মদ্যযে প্রমথান আদে যে, পরমথাত্থা পৃটর্েীদে প্রকি হদ়ে ের্থার্্থ আ্যযেথাটত্ক জ্থান 
স্ব়েং টনদের মুদে েলথা েথাণীর মথা্যযেদম েদলন, যেিথাদক সূক্ষ্মদেে অর্েথা েত্ত্বজ্থান েলথা হ়ে। কেীর 
যেথালথাই, হদলন পূণ্থ পরমথাত্থা। উটন যে আ্যযেথাটত্ক জ্থান টনদের কেীর েথাণীর মথা্যযেদম টনেমুদে উচ্্চথারন 
কদর শুটনদ়েদেন, যসিথা হল সূক্ষ্মদেে অর্্থথাৎ েত্ত্বজ্থান। যসিথা হল সম্পূণ্থ সেযে আ্যযেথাটত্ক জ্থান। যসিথার 
সথামদন অনযে যকথাদনথা জ্থান যেমন ্চথার যেে (ঋদবেে, েেুদে্থে, সথামদেে এেং অর্ে্থদেে) আঠথাদরথাটি পুরথান, 
এগথাদরথাটি উপটনষে, গীেথা, যকথারথান, েথাইদেদলর (যেৌদরে, েেুর, ইটজিল এই টেনটি গ্রদথের জ্থানও 
েথাইদেদলর মদ্যযে রদ়েদে) জ্থান অসম্পূণ্থ েথা নগনযে যেেথা়ে। েথা টেদ়ে ভ্রম েথা সদ্দেহ যমিথাদনথা েথা়ে নথা। টকনু্ 
কেীর সথাদহদের জ্থান কথামথান অদ্রের যগথালথার মদেথা, যেিথা অজ্থান রুপী েুগ্থদক ্যুটলসযেথাৎ কদর ম়েেথান 
েথাটনদ়ে যে়ে। অর্্থথাৎ েত্ত্বজ্থান যেথাঝথার পদর সথা্যক, শ্রদ্থালু ভক্তেনদের মদন আর যকথান ভ্রম েথা সদ্দেহ 
র্থাদক নথা। েত্ত্বের্ী্থ সন্ রথামপথালেী মহথারথাে এই কেীর পরমথাত্থার আ্যযেথাটত্ক জ্থাদনর যগথালথার মথা্যযেদম 
সমস্ত ্যম্থগুরু এেং প্র্চথারকদের আ্যযেথাটত্ক জ্থানদক অসম্পূণ্থ অর্্থথাৎ নগনযে প্রমথাটনে কদর ের্থার্্থ জ্থানিথা 
েদলদেন, আর গদেষণথা কদর যেটেদ়ে টেদ়েদেন যে, কথার্ী র্হদর যে কেীর যেথালথা র্থাকদেন টেটনই 
হদলন পূণ্থ প্রভু, সমগ্র সৃটটির র্চনথাকথার ের্থা পথালনকে্থ থা। এরপর পডু়ন সংটষিপ্ত েণ্থনথাঃ-

েত্ত্বের্ী্থ সন্ রথামপথালেী মহথারথাে দ্থারথা কৃে আ্যযেথাটত্ক আটেষ্থার = কেীর যেথালথাই হদলন পূণ্থ পরমথাত্থা।

(Spiritual Discovery =  Kabir, the weaver, is complete GOD by Tattwadarshi Sant 
Rampalji Maharaj) 

শ্রী কৃষ্ণেী ওরদে শ্রী টেষু্ণেী, েথাঁদক সত্ত্বগুন েলথা হ়ে, টেটন শু্যুমথাত্র টেন যলথাদকর (স্বগ্থ, মে্থ  এেং 
পথােথাদলর) অন্গ্থে একটি সত্ত্বগুন টেভথাদগর প্রভু। একটি ব্রহ্থাদডের ১৪ টি যলথাক েথা ভুেন রদ়েদে। 
এগুটলর যর্দক আলথােথা ব্রহ্দলথাকও রদ়েদে। এইরকম আদরথা অসংেযে ব্রহ্থাডে রদ়েদে।

	 পরদমশ্বর কেীর সথাদহে হদলন এই সে অসংেযে ব্রহ্থাদডের প্রভু, সমস্ত আত্থা এেং সে্থ 
ব্রহ্থাদডের উৎপটতিকে্থ থা, সেথার ্যথারন যপথাষন কে্থ থা, সমগ্র কুদলর (সমটটিগে) মথাটলক অর্্থথাৎ 
েথাসুদেে। শ্রীমদ্ভগেদ্গীেথার (গীেথার) ৩ নং অ্যযেথাদ়ের ১৫ নং য্লথাদক েথাঁদক সে্থগেম্ ব্রহ্ েলথা 
হদ়েদে, ওিথা কেীর সথাদহদের টেষদ়েই েলথা হদ়েদে। যেমন গীেথার ৭ নং অ্যযেথাদ়ের ২৯ নং 
য্লথাদক গীেথার জ্থানেথােথা ভগেথান কথাল েথা ব্রহ্ (যলথাকদেদের অর্্থথাৎ প্র্চটলে েনশ্রুটে/
যলথাককর্থা/গথালগল্প েথা যপৌরথাটণক কথাটহনীর আ্যথাদর শ্রীকৃষ্ণদক গীেথার জ্থানেথােথা ভগেথান 
েদল ্যদর যনও়েথা হ়ে) “েে্ ব্রহ্”-র েণ্থনথা কদরদেন। যসইেনযে অেু্থ ন গীেথার ৮ নং 
অ্যযেথাদ়ের ১ নং য্লথাদক প্রশ্ন কদরদেন যে “েে্ ব্রহ্” িথা টক? যসই প্রদশ্নর উতির, গীেথার 
জ্থানেথােথা, ৮ নং অ্যযেথাদ়ের ৩, ৮, ৯, ১০ নং আর ২০-২২ নং য্লথাদক, গীেথার ১৫ নং অ্যযেথাদ়ের 
১-৪ নং এেং ১৬-১৭ নং য্লথাদক, টেদ়ে টেদ়েদেন।
	 গীেথার ৮ নং অ্যযেথাদ়ের ৩ নং য্লথাদক পূদে্থথাক্ত প্রদশ্নর উতির টেদ়েদেন যে, উটন হদলন পরম 

অষির ব্রহ্। ৮ নং অ্যযেথাদ়ের ৫, ৭ নং য্লথাদক েদলদেন যে, আমথার ভটক্ত কদরথা, েথাহদল 
যেথামথার আমথাদক প্রথাটপ্ত হদ়ে েথাদে। 
	 গীেথার ৮ নং অ্যযেথাদ়ের ৮, ৯, ১০ নং য্লথাদক েদলদেন, েথাঁরথা ওই পরম অষির ব্রদহ্র, টেটন 
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হদলন আমথার যর্দক অনযে (অপর যকউ), যসই পরম টেেযে পুরুদষর ভটক্ত কদরন, েথাঁদের ওই 
টেেযে পুরুদষর প্রথাটপ্ত হদ়ে েথা়ে, ২০-২২ নং য্লথাদকও েথাঁদক েথাস্তদে অটেনথার্ী েলথা হদ়েদে। টেটন 
সে্থ প্রথাণী নস্ট হদ়ে েথাও়েথার পদরও নটি হন নথা। টেটন যকেল অননযে ভটক্ত দ্থারথাই লভযে েথা প্রথাপ্ত 
হও়েথার যেথাগযে।
	 গীেথার েক্তথা (ভগেথান কথাল ব্রহ্) গীেথার ৭ নং অ্যযেথাদ়ের ২৪, ২৫ নং য্লথাদক টনদেদক অেযেক্ত 

(প্রর্ম অেযেক্ত) েদলদেন। এই অেযেক্ত পুরুষদকই গীেথার ১৫ নং অ্যযেথাদ়ের ১৬ নং য্লথাদক 
ষির পুরুষ েদল অটভটহে কদরদেন। 
	 আর গীেথার ৮ নং অ্যযেথাদ়ের ১৮-১৯ নং য্লথাদক েথাদক অেযেক্ত (টদ্েী়ে অেযেক্ত) েলথা হদ়েদে 

েথাদকই ১৫ নং অ্যযেথাদ়ের ১৬ নং য্লথাদক অষির পুরুষ েলথা হদ়েদে। আর এই েুইেন-ষির 
পুরুষ আর অষির পুরুষ, আর এনথাদের অন্গ্থে সমস্ত প্রথানীদের এেং এনথাদের সে্থদলথাকদক 
নথার্েথান েলথা হদ়েদে। 
	 গীেথার ৮ নং অ্যযেথাদ়ের ২০, ২২ নং য্লথাদক েথাদক অেযেক্ত (েৃেী়ে অেযেক্ত) েলথা হদ়েদে টেটন 

হদলন অনযে অেযেক্ত পুরুষ অর্্থথাৎ গীেথার ৮ নং অ্যযেথাদ়ের ৩ নং য্লথাদক েলথা পরম অষির ব্রহ্, 
এনথাদের যর্দক (আদগ উদলেটেে) অপর যকথাদনথা পুরুষ। উটন সমস্ত েগে নটি হদ়ে েথাও়েথার 
পদরও কেদনথা নটি হন নথা। উটনই হদলন কেীর পরদমশ্বর। উটনই হদলন েথাস্তদে অটেনশ্বর 
পুরুষ। 
	 গীেথার ১৫ নং অ্যযেথাদ়ের য্লথাক নং ১৭ যে েদলদেন :- (উতিম পুরুষঃ) যশ্রষ্ঠ পুরুষ অর্্থথাৎ 

পুরুদষথাতিম, যেথা হদলন গীেথার ১৫ নং অ্যযেথাদ়ের ১৬ নং য্লথাদক েলথা ষির পুরুষ (গীেথার জ্থান 
েথােথা) আর ৮ নং অ্যযেথাদ়ের ১৮, ১৯ নং য্লথাদক েলথা অষির পুরুষ, এই েুইেদনর যর্দক (েু) 
যেথা (অনযেঃ) অনযে অর্্থথাৎ অপর যকউই। েথাঁদক (পরমথাত্থা) পরমথাত্থা (ইটে) এইরূপ (উেথাহৃেঃ) 
েলথা হদ়েদে। (়েঃ) টেটন (যলথাকত্র়েম্) টেন যলথাদক (আটের্যে) প্রদের্ কদর (টেভর্েতি) সেথাইদক 
্যথারন যপথাষন কদরন, টেটন হদলন (অেযে়েঃ) অটেনশ্বর (ইশ্বরঃ) পরম প্রভু।

সযারযাংশ :- গীেথা জ্থান েথােথা স্পটি কদর টেদ়েদেন যে আসদল সেথার ্যথারন যপথাষণকথারী ওই অটেনশ্বর 
পরম পুরুষ যেথা আমথার যর্দক অনযে যকউ, উটনই হদলন আসল পুরুদষথাতিম। গীেথা জ্থান েথােথা গীেথার 
১৫ নং অ্যযেথাদ়ের ১৮ নং য্লথাদক টনদের টেষদ়ে েদলদেন যে, আমথার যষিদত্রর (ষির পুরুদষর ২১ টি 
ব্রহ্থাদডে) নথার্েথান েড় েগ্থ আর অটেনথার্ী েীেথাত্থা সমূদহর যর্দক আটম উতিম। এই েনযে যলথাক যেদের 
আ্যথাদর, মথাদন যলথাক মুদে যর্থানথা েনশ্রুটের (যলথাককর্থা েথা গল্পকর্থার েথা যপৌরথাটণক কথাটহনীর) টভটতিদে 
আটম পুরুদষথাতিম ্টহসথাদে প্রটসদ্ হদ়ে আটে।

গীেথা জ্থান েথােথা (যপৌরথাটণক মদে শ্রী কৃষ্ণ ওদে্থ  শ্রী টেষু্ণ, টকনু্ আসদল গীেথার জ্থান েথােথা হদলন প্রভু 
কথাল ব্রহ্ টেটন হদলন শ্রী টেষু্ণেীর টপেথা) টনদের টথিটে একেম স্পটি কদর েদল টেদ়েদেন যেমন :- 
গীেথা়ে ৪ নং অ্যযেথাদ়ের ৫ এর য্লথাদক েদলদেন যে, যহ অেু্থ ন! যেথামথার এেং আমথার অদনক অদনক েন্ম 
হদ়ে যগদে। ২ নং অ্যযেথাদ়ের ১২ নং য্লথাদক েদলদেন যে, আটম, েুটম এেং এই সমস্ত রথােথা গণ আদগও 
েন্ম টনদ়েটেল, েে্থ মথাদনও েন্ম টনদ়েদে, এেং এমন ন়ে যে আমরথা পদর আর েন্ম গ্রহন করে নথা। 
অর্্থথাৎ আমথাদের েন্ম-মৃেুযে যেথা হদেই র্থাকদে। ১০ নং অ্যযেথাদ়ের ২ নং য্লথাদক স্পটি কদর টেদ়েদেন যে 
আমথার উৎপটতি যেথা হদ়েদে, টকনু্ আমথার উৎপটতির টেষদ়ে এই যেেেথা ও ঋটষগন েথাদনন নথা।

গীেথাজ্থান েথােথা টনদের যর্দক আলথােথা, অটেনথার্ী, টেন যলথাদকর ্যথারণ যপথাষন কথারী, পরম অষির 
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ব্রদহ্র কর্থা যেথা উপদর েদল টেদ়েদেন, টেটন হদলন েথাস্তদে অটেনথার্ী এেং পুরুদষথাতিম্, সমস্ত েগদের 
মথাটলক।

গীেথার জ্থান েথােথা ১৮ নং অ্যযেথাদ়ের ৬২ এেং ৬৪ নং য্লথাদক যসই প্রভুর র্রদণ যেদে েদলদেন। ওই 
পরম পুরুদষর কৃপথা়ে পরম র্থাটন্ ের্থা সনথােন পরম ্যথাম প্রথাটপ্ত হদে েলথা হদ়েদে। ওনথারই েণ্থনথা টেদে 
টগদ়ে গীেথা়ে ১৫ নং অ্যযেথাদ়ের ১-৪ নং য্লথাদক েদলদেন যে, সংসথার রূপী অশ্বত্থ েৃদষির মূল (পরমথাত্থা, 
পরম অষির ব্রহ্) যেথা উপদর আদেন টেটন হদলন পরম অষির ব্রহ্। টেন গুন (রে গুন ব্রহ্থা, সত্ত্ব গুন 
টেষু্ণ ও েম গুন টর্ে) যেথা সংসথার রূপী েৃদষির র্থােথা। যে সন্ সংসথার রূপী েৃদষির সে্থ টেভথাদগর টেেরন 
পৃর্ক-পৃর্ক ভথাদে েদল যেদেন, (সঃ যেে টেে্) টেটন যেদের েথাৎপে্থিথাদক সটঠকভথাদে েথাদনন অর্্থথাৎ 
েত্ত্বের্ী্থ সন্। এই েত্ত্বের্ী্থ সদন্র টেষদ়ে গীেথার ৪ নং অ্যযেথাদ়ের ৩২ এেং ৩৪ নং য্লথাদক েদলদেন যে, 
ওই পরম অষির ব্রদহ্র টেষদ়ে টেস্তথাটরে ের্যে এেং পটর্চ়ে, েত্ত্বজ্থাদনর দ্থারথা অর্্থথাৎ (ব্রহ্ণঃ মুদে) ওই 
সটচ্্চেথান্দে ঘন ব্রহ্ই স্ব়েং টনদের মুে কমদল উচ্্চথারন কদর টেস্তথাটরে ভথাদে েদলদেন। ওই জ্থানিথা 
েত্ত্বের্ী্থ সদন্র কথাে যর্দক প্রথাপ্ত কদরথা। কেীর পরদমশ্বরেী এই পৃটর্েীদে সর্রীদর প্রকি হদ়ে ের্থার্্থ 
আ্যযেথাটত্ক জ্থান টনদের কটের েথাণী (যেদে েলথা হদ়েদে কটেগী্থর্ভতি:) দ্থারথা মুে কমদল উচ্্চথারণ কদর 
েদলদেন। 

কবীর অক্ষর পুরুষ এক সোপড় হ্্যঞাাঁয়, ক্ষর পুরুষ বঞাকী ডঞার। ত�সনঞা সোদবঞা শঞাখঞা হ্্যঞাাঁয়, পঞা� রূপী সংসঞার॥

কবীর হ্ঞাৈ হ্ী অলখ আল্ঞাহ্ হ্্যঞাাঁয় ৈলূ রূপ সংসঞার। অনন্ত সোকঞাতি ব্রহ্ঞাণ্ড কঞা ৈ্যাঁয় হ্ী সতরৈন হ্ঞার। অর্্থথাৎ 
কেীর পরদমশ্বর এই েথাণীদে গীেথার ১৫ নং অ্যযেথা়েদক এই উপদরথাক্ত েুটি যেথাঁহথাদে েদল টেদ়েদেন। 
েদলদেন যে, সংসথার রূপী একটি েৃষি রদ়েদে। এই েৃদষির মূল (root) যেথা হলথাম আটম অর্্থথাৎ পরম 
অষির পুরুষ (কেীর যেে)। আর কথান্ডটি হল অষির পুরুষ। আর ওই কথান্ড যর্দক অদনক যমথািথা ডথাল 
যের হদ়েদে। েথার মদ্যযে একটি ডথাল হল ষির পুরুষ, ওই যমথািথা ডথাদল েুক্ত টেনটি র্থােথাদক ের্থাক্রদম 
রেগুন ব্রহ্থা, সত্ত্ব গুন টেষু্ণ, েম গুন টর্ে েদল েথাদনথা। ওই র্থােথা়ে যলদগ র্থাকথা পথােথাগুদলথাদক সংসথাদরর 
সমস্ত প্রথাণী েদল েথাদনথা। 

গোেখুে সংসযার রূপী বৃনষের ত্িত্র :-

গীেথার ১৫ নং অ্যযেথাদ়ের ১৭ নং য্লথাদক এিথা স্পটি করথা হদ়েদে যে সমস্ত েগদের ্যথারন যপথাষন কথারী 
অটেনথার্ী পরমথাত্থা যেথা ১৬ নং য্লথাদক েলথা ষির পুরুষ এেং অষির পুরুষ যর্দক অনযে যকথানেন যকউ 
রদ়েদেন। টেটনই সেথার ্যথারণ-যপথাষণ কদরন। টেটনই পরম পুরুষ অর্্থথাৎ পুরুদষথাতিম, েথাঁদক পরমথাত্থা 
েলথা হ়ে। এর যর্দক প্রমথাটনে হল যে, গীেথা জ্থান েথােথা, টেটন হদলন কথাল ব্রহ্ (যলথাক যেে েথা যপৌরথাটনক 
কর্থা অনুসথাদর শ্রী কৃষ্ণেী ওরদে শ্রী টেষু্ণেী) আর েথার যর্দক অনযে যকউ পূণ্থ পরমথাত্থা রদ়েদেন।

কেীর পরদমশ্বরেী টনদের টথিটে এই প্রকথাদরর েথাটনদ়েদেন :-

কবীর, অবধু অতব�� সোস চল আয়ঞা, সোৈরঞা সোেদ ৈরৈ নঞা পঞায়ঞা। 
নঞা সোৈরঞা ৈন্ম নঞা �ে্ভ  বসসরঞা বঞালক বন তদখলঞায়ঞা। কঞাশী শহ্র ৈল কৈল পর সোডরঞা �হ্ঞাাঁ ৈুলঞাহ্ সোন পঞায়ঞা॥ 
ৈঞা�ঞা- তপ�ঞা সোৈসর কছু নঞাতহ্, নঞা সোৈসর ঘর দঞাসী। ৈুলঞাহ্ঞা কঞা সু� আন কহ্ঞায়ঞা, ৈ�ৎ কসর সোৈরী হ্ঞাাঁতস॥ 
পঞাাঁচ �ত্ত্ব কঞা ধড় নহ্ীাঁ  সোৈসর ৈঞানুাঁ জ্ঞান অপঞারঞা। স�্ স্বরূপী নঞাৈ সঞাসহ্ব কঞা ওতহ্ নঞাৈ হ্ৈঞারঞা॥ 
অধর দ্ীপ ��ন গুহ্ঞা সোৈাঁ �হ্ঞাাঁ তনৈ বসু্ হ্ৈঞারঞা। সো�রঞা সোৈ্যঞাত� স্বরূপী অলখ তনরঞ্জন ধর�ঞা ধ্যঞান হ্ৈঞারঞা॥
হ্ঞাড় চঞাৈ লহু নঞা সোৈসর সোকঞাই ৈঞাসন স�নঞাৈ উপঞাসী। �ঞারণ �রণ অেয় পদ দঞা�ঞা ৈ্যাঁয় হুাঁ  কবীর অতবনঞাশী।
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ভযাবযার্্থ :- পরদমশ্বর কেীর সথাদহেেী টনদের টেষদ়ে স্বেৃতিথান্ টনদেই েদলদেন। এক সম়ে যগথারেনথার্েী 
টেটন “অলে টনরঞ্জন” ্য্বটন লথাগথাদেন (এই েদল হথাঁক টেদেন) আর েম গুন টর্দের উপথাসক টেদলন, 
টেটন কেীর সথাদহদের সদগে জ্থান ্চ্চ্থ থা কদরটেদলন। আর েথাদে টেটন যহদর টগদ়েটেদলন। েথারপর টসটদ্র 
েথাল টেটেদ়ে যেন। েথাদেও কেীর সথাদহদের কথাদে যহদর েথান। েেন শ্রী যগথারে নথার্ মহথার়্ে টেজ্থাসথা 
কদরন যে, আে পে্থন্ আমথার সথাদর্ িক্কর যেও়েথার যকউ টেল নথা, আপটন যকথার্থা যর্দক ্চদল এদলন? 
কেীর সথাদহে শ্রী যগথারে নথার্ মহথার্দ়ের প্রদশ্নর উতির েথাণীর মথা্যযেদম টেদ়েদেন। েলদেন যে, যহ অে্যুে! 
(যগথারেনথার্েী শু্যু একিথা লযেথাঙি েথা যকৌটপন কটিে্রে রূদপ েথাঁ্যদেন। এই রূপ যের্ভুষথার সন্দক 
অে্যূে েলথা হ়ে। কেীর সথাদহে ভথাদলথাদেদস “অে্যু” েদল সদ্বথাট্যে কদরন)। আটম অটেগে থিথান 
অর্্থথাৎ েথার রহসযে আটম েথাড়থা অনযে যকউ অেগে ন়ে েথা েথাদন নথা, ওই েথা়েগথার গটে আর টথিটের 
েযেথাপথাদর যকউ েথাদন নথা শু্যু আটম েথাটন, যসই থিথান যর্দক স্বর্রীদর ্চদল এদসটে। কথার্ী র্হদরর এক 
সদরথােদর, কমল (পদ্মেুল) েুদলর উপদর েথালক রূপ ্যথারন কদর টেরথােমথান হদ়ে টগদ়েটেলথাম। ওেথান 
যর্দক নীরু নথামক যেথালথা আমথাদক উটঠদ়ে টনদ়ে এদসটেদলন। এই েনযে সেথাই আমথাদক যেথালথার যেদল 
েলদে শুরু কদর টেদলন। উচ্্চেদণ্থর যলথাদকরথা আমথাদক যেথালথা েদল উপহথাস কদরন। আমথার েলথা 
জ্থানদক যকথান গুরুত্ব যেন নথা। আমথার কেদনথা েন্ম হ়েটন। আটম যকথান মথাদ়ের গদভ্থ  র্থাটকটন। আমথার 
যকথান মথােথা-টপেথা েথা ্রেী (েথাসী) যনই, আমথার র্রীর পথাঁ্চ েদত্ত্বর ন়ে। এই র্রীর যকেল একটি নূর েত্ত্ব 
টেদ়ে তেরী। পরদমশ্বর কেীর সথাদহে টেদেটহ অর্্থথাৎ সকদলর যর্দক পৃর্ক অদলৌটকক র্রীর েুক্ত। 
পরদমশ্বর কেীর সথাদহে েদলদেন যে, অ্যর অর্্থথাৎ উপদরর আকথাদর্ একটি ভওঁর গুেথা আদে। ওিথা 
আমথার যলথাদক েথাও়েথার মথাগ্থ। ওেথাদন একিথা টেদর্ষ ্য্বটন টনরন্র হদে র্থাদক। যহ যগথারে নথার্! আপনথার 
অলে টনরঞ্জন অর্্থথাৎ ষির ব্রহ্ও আমথারই পুেথা কদরন।

প্রমযাে :- গীেথা জ্থান েথােথা ষির ব্রহ্ ১৮ নং অ্যযেথাদ়ের ৬৪ নং য্লথাদক েলদেন যে ওই পরদমশ্বর, (েথাঁর 
র্রদন েথাও়েথার েনযে ১৮ নং অ্যযেথাদ়ের ৬২ নং য্লথাদক আদগই েলথা হদ়েদে) উটনই হদলন আমথার ইটি যেে 
অর্্থথাৎ আটমও হলথাম ওনথারই ভক্ত।

যেমন যেদে কেীদে্থে, কুরথাদন আল্লথাহ কেীর ইেযেথাটে ের্থার্্থ নথাম পরমথাত্থার েদল মথানথা হ়ে। কেীর 
সথাদহে েদলদেন পরমথাত্থার যে আসল নথাম আদে যসই কেীর হদলথা আমথার টনদের প্রকৃে নথাম।

আটম সম্পূণ্থ আ্যযেথাটত্ক জ্থান েথাটন। আমথার টেষদ়ে সটঠক ের্যে যকথান সেনথাম অর্্থথাৎ সেযে ভটক্তর মন্ত্র 
েপ স্মরন করথা ভক্তই েথাদনন। আটম েীেদক পূণ্থ মুটক্ত প্রেথান কদর টনভ্থ ়ে কদর টেই। আটমই হলথাম 
যসই অটেনথার্ী কেীর।

সযারযাংশ :- এই টেেরন যর্দক এিথা স্পটি হদ়েদে যে, কথাল ব্রহ্ (যলথাক যেে মদে শ্রীকৃষ্ণেী) গীেথা জ্থাদন 
টনদেদক নশ্বর েদলদেন। আর পরমথাত্থা কেীর সথাদহে টনদেদক অটেনশ্বর েদলদেন।

কেীর সথাদহে েদলদেন যে :—

কবীর, গোবে গোমরযা গোভে হ্্যযায়, ম্যযাাঁয় েযা গোবেে গোক মযাহ্ী। গো�যাে গোবে গোস ম্যযাাঁয় ত্মলুাঁ, িযার গোবে �যােনে েযাাঁত্হ্।

ভযাবযার্্থ :- পূণ্থ পরমথাত্থা কেীর পরদমশ্বরেী েদলদেন যে ্চথার যেে আমথারই মটহমথা গথান দ্থারথা পূণ্থ করথা 
রদ়েদে। টকনু্ আমথাদক প্রথাপ্ত করথার টেট্য এই ্চথার যেদে (ঋদবেে, েেুদে্থে, সথামদেে, অর্ে্থদেে) নথাই। 
এক মথাত্র সুক্ষ্ম যেদে অর্্থথাৎ েত্ত্বজ্থানটিদে আমথাদক প্রথাপ্ত করথার টেট্য ের্ণতিে আদে। এই জ্থান যেদের 
জ্থান যর্দক পৃর্ক জ্থান।
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প্রমযানের �ে্য গোবনের ত্কছু মন্ত্র উপস্যাপে করযা হ্ল :-

যেমনটি পরদমশ্বর কেীর সথাদহে উপদরথাক্ত েথাণীদে স্ব়েং েদলদেন যে আটম উপদরর যলথাক যর্দক 
্চলদে শুরু কদর পৃটর্েীদে এদসটে। আমথার এই রহসযেদক যকউ েথাদনন নথা। সন্ গরীে েথাসেী েদলদেন 
যেঃ-

�রীব, অ�ব ে�র গোমাঁ গোল �য়যা মঝুনকযা সে্গগুরু আে। ত্ঝলনক ত্বম্ব অ�যাধ্ �ত্ে সুনে িযাের েযাে।

অর্্থথাৎ গরীে েথাস মহথারথােেী েদলদেন যে সেগুরু কেীর সথাদহে উপদরর যলথাক যর্দক ্চলথা শুরু কদর, 
পৃটর্েীদে এদস, আমথাদক টনদের সদগে টনদ়ে টগদ়ে, উপদর এক অদু্ভে আেে নগদর অর্্থথাৎ যলথাদক 
টনদ়ে েথান। এেন আটম টনটচিন্ হদ়ে যগটে যে, সে্ ভটক্ত কদর মৃেুযের পর, পরম সুে েথা়েী, সুেসথাগর 
সেদলথাদক ্চদল েথাে।

যেে গ্রথেও এই একই কর্থা েদলদে যে, পরমথাত্থা উপদরর যলথাদক টেরথােমথান আদেন। ওেথান যর্দক ্চলথা 
শুরু কদর টেটন পৃটর্েীদে আদসন। টেদর্ষ পূণযে আত্থাদের সদগে যেেথা কদরন। েথাদের জ্থান উপদের্ 
যেন। ের্থার্্থ আ্যযেথাটত্ক জ্থান টেটন টনদের মুদে উচ্্চথাটরে েথাণীর মথা্যযেদম েদলন, যসই জ্থানদক েত্ত্বজ্থান 
(সুক্ষ্মদেে) েলথা হ়ে।

প্রমথাণ :- ঋদবেদের ৯ নং মন্ডদলর ৫৪ নং সূদক্তর ৩ নং মন্ত্র :—

অয়ৈ ্তবশ্ঞাতন ত�ষ্ঠতন্ত পুনঞাসনঞাাঁ েুবসনঞাপতর সোসঞাৈঃ সোবদঃ ন সূর্্ভঃ।

অর্্থথাৎ যেমন সূে্থ উপদর, আকথাদর্ যর্দক সেথাইদক প্রকথার্ ও উষ্ণেথা প্রেথান কদর। েদ্ুপ ওই অমর 
পরদমশ্বর সেথাইদক পটেত্র করদে যর্দক সমস্ত ব্রহ্থাদডের উপদরর ভথাদগ (টেষ্ঠনট্ে) টেরথােমথান 
র্থাদকন। অর্্থথাৎ এক েথা়েগথা়ে েদস আদেন (টেটন একদের্ী়ে)।

ঋদবেদের ৯ নং মন্ডদলর ৮৬ নং সুদক্তর ২৬ নং মন্ত্র —

ইন্দুঃ পুনঞানঃ অত� �ঞাহ্স� ৈযৃ়ঃ তবশ্ঞাতন কৃণ্বন সুপথঞাতন য়ৈ্যসব।
�ঞাঃ কৃণ্বঞানঃ তনর্ৈজিনৈ ্হ্য়্ভ�্ কতবর্ অস�্যঞা ক্ীলন্ পতর বঞারৈ ্অয়্ভত�॥ (২৬) 

অর্্থথাৎ েজ্ মথাদন ্যথার্মতিক অনুষ্ঠথান অর্্থথাৎ পুেথা (পরমথাত্থার টনেমুদে টেস্তথাটরে ভথাদে েলথা ্যথার্মতিক অনুষ্ঠথান 
েথা েজ্) করথা ভক্তদের েনযে পরমথাত্থা সমস্ত রথাস্তথা সুগম করদে যর্দক, েথাদের সে্থ কটি টমটিদ়ে যেন 
এেং সথা্যদকর পথাপ নথার্ কদর শুদ্ কদরন। টনদের যেদেথাম়ে রূপদক সহে সরল কদর, হথাল্থা প্রকথার্ 
েুক্ত কদর কেীদে্থে অর্্থথাৎ কেীর পরমথাত্থা টেেুযেৎ মথাদন আকথাদর্র েদরের মদেথা েীব্র গটেদে ্চলমথান 
হদ়ে আদসন। আকথাদর্র টেেুযেদের মে যেলথা কদর যশ্রষ্ঠ পুরুষ অর্্থথাৎ সৎ আত্থাদের, ভক্তদের সথাদর্ 
যেেথা কদরন। টেটন হদলন পরমথাত্থা কেীর অর্্থথাৎ কেীদে্থে।

ঋদবেদের ৯ নং মন্ডদলর ৮২ নং সুদক্তর ১ নং মন্ত্র :

অসঞাতব সোসঞাৈঃ অরুষঃ বৃষঞা হ্তরঃ রঞাসৈব দস্ঃ অতে �ঞা অতচক্দ�্।
পুনঞানঃ বঞারৈ ্পসয়্ভত� অব্যয়ৈ ্সোশ্যনঃ সোর্ঞাতন ঘ�ৃবন্তৈ ্আসদৈ॥্ (১) 

অর্্থথাৎ টেটন সকদলর উৎপটতিকথারী, যেদেথাম়ে র্রীরেুক্ত পরদমশ্বর, ের্থার্্থ আ্যযেথাটত্ক জ্থান এেং সুে 
েষ্থনকথারী, পথাপরথাটর্র টেনথার্কে্থ থা, টেটন (রথাদেে) রথােথার সমথান (েস্মঃ) ের্্থনী়ে অর্্থথাৎ ওই পূণ্থ পরমথাত্থা 
উপদর টনদের যলথাকরূপী রথাে্যথানীদে টসংহথাসদনর উপর টেরথােমথান আদেন। েথাঁর েৃর্যেরূপ (মুেচ্েটে) 



6

রথােথার মদেথা যেেদে। ওই পরদমশ্বর ওেথান যর্দক গটের্ীল হদ়ে এই পৃটর্েী ইেযেথাটে যলথাক-যলথাকথান্দর 
আ্যযেথাটত্ক জ্থান যেও়েথার েনযে আদসন। ওনথার অমৃে েথাণী ওই সে েথা়েগথা়ে প্রটে্য্বটনে হদ়ে ্চদলদে, 
টেটন (েথারম্) েরনী়ে পুরুষদের অর্্থথাৎ যশ্রষ্ঠ আত্থাদের, েথাঁরথা েৃঢ় ভক্ত হন, েথাদেরদক টনদের অমৃে 
েথাণীর মথা্যযেদম এেং আর্ীেথাে্থ  টেদ়ে পটেত্র কদর টনদ়ে প্রথাপ্ত হন। যেমন (যর্যেনঃ) আকথাদর্র টেেুযেৎ, 
সুপটরেথাহী থিথানদক আ্যথার কদর প্রথাপ্ত হ়ে। েদ্ুপ পরদমশ্বরও টনদের টপ্র়ে পথাত্রদের প্রথাপ্ত হন।

ভযাবযার্্থ :- পরমথাত্থা সে যর্দক উপদরর যলথাক সেদলথাদক, টসংহথাসদনর উপর, এক সম্থাদির সমথান, 
মথার্থা়ে মুকুি আর মথার্থার উপদর েত্র ্যথারন কদর, এক গ্বুে েুক্ত মহদল েদস আদেন। পরমথাত্থা রথােথার 
মদেথা যেেদে, নর অর্্থথাৎ েথাঁর র্রীর মথানুদষর মদেথা আকথার েুক্ত। 

যেমন আকথাদর্র টেেুযেৎ যসই ্যথােুর উপদর পদড় যেিথা েথাদক আকষ্থন কদর। একই ভথাদে পরমথাত্থাও 
টনদের রথাে্যথানী যর্দক ্চলথা শুরু কদর পৃটর্েী ইেযেথাটে যলথাদক আদসন। েথারথা েৃঢ় ভক্ত, েথাদের প্রটে 
আকৃটি হদ়ে, যসই উৎকৃটি সৎ আত্থাদের প্রথাপ্ত হদ়ে েথান। েথাদের ের্থার্্থ আ্যযেথাটত্ক জ্থাদনর অর্্থথাৎ 
েত্ত্বজ্থাদনর উপদের্ যেন। কেীর সথাদহেেী টনদের যে সে েৃঢ় ভক্তদের সথাদর্ সথাষিথাৎ কদরটেদলন 
েথাঁদের নথামগুটল টনম্নরূপ :-

 ১. যর্ঠ ্যম্থেথাসেী, গ্রথাম - েথান্ধেগড় (ম্যযে প্রদের্); ২. শ্রী নথানক যেেেী, টর্ে ্যদম্থর প্রেে্থ ক; ৩. শ্রী েথােু 
েথাসেী; ৪. শ্রী গরীে েথাসেী, গ্রথাম-েুড়থানী, যেলথা-ঝজ্জর, হটর়েথানথা; ৫. শ্রী মুলক েথাসেী; ৬. শ্রী ঘীসথা 
েথাসেী, গ্রথাম - যেেড়থা, যেলথা - েথাগপর্, উতির প্রদের্।

ত্বনলেষণ :- ্চথার যেে (ঋদবেে, েেুদে্থে, সথামদেে, অর্ে্থদেে) পরমথাত্থার পটর্চ়ে যে়ে। পরমথাত্থা যকমন? 
যকমন কদর, টক লীলথা কদরন? যকথার্থা়ে র্থাদকন? েথাদক প্রথাপ্ত করথার টেট্য েথা সথা্যনথা যকথানিথা? ্চথার যেেদক 
টহ্দেু্যদম্থর মথাদন সনথােন ্যম্থপথেী যলথাদকরথা সেটেেযেথার (সেযে আ্যযেথাটত্ক জ্থাদনর) য্রথাে েদল মথাদনন। 
উপদরথাক্ত এেং পদর যে যেেমন্ত্র গুটল েলথা হদে েথাদে স্পটি হদ়ে েথাদে যে পরমথাত্থা এই রকম লীলথা 
কদরন। যেদে েণী্থে পরমথাত্থার লষিনগুটল যকেলমথাত্র পরদমশ্বর কেীর যেথালথার (েথাঁেীযের যেথালথা েথা 
্যথানকও েলথা হে, কথাপড় যেথানথা ওদের যপর্থা টেল) উপরই সটঠক ভথাদে মথানথানসই হ়ে, একেম েথাঁপ 
যেদ়ে েথা়ে। যেদে ের্ণতিে কেীদে্থে নথাম কেীর পরদমশ্বদররই যেথা্য করথা়ে। এই েনযে কেীর যেথালথাই হদলন 
পূণ্থ পরমথাত্থা। (Kabir the weaver is complete God)।

ঋদবেদের ৯ নং মন্ডদলর ৮২ নং সুদক্তর ২ নং মন্ত্র :- 

কতবসব্ভধস্যঞা পসয়্ভতষ ৈঞাতহ্নৈ ্অ�্যঃ ন ৈষৃ্ঃ অতে বঞা্ৈৈ ্অষ্ভতস।
অপসসধন্ দুতর�ঞা সোসঞাৈ ৈলৃয় ঘৃ�ৈ ্বসঞানঃ পতরয়ঞাতস তনর্ণজিৈৈ॥্ (২) 

অর্্থথাৎ যহ পরদমশ্বর! আপটন উপদের্ করথার েনযে মথাদন ের্থার্্থ আ্যযেথাটত্ক ও সথাংসথাটরক জ্থান অর্্থথাৎ 
েত্ত্বজ্থান েলথার ইচ্েথা়ে মহথাপুরুষদেরদক প্রথাপ্ত হদ়ে েথান। আপটন আপনথার টনেস্ব উপদরর যলথাক যর্দক 
্চলমথান হদ়ে এদস েথাদের সথাদর্ সথাষিথাৎ কদরন। আপটন অেযেন্ গটের্ীল পেথাদর্্থর মদেথা েীব্রগথামী হদ়ে 
মথাদন েটড়ৎ গটেদে এদস আমথাদের আ্যযেথাটত্ক অনুষ্ঠথাদন অের্যেই যপৌঁদে েথান। আপটন কেীর যেে 
অর্্থথাৎ কেীর প্রভু। {যেদে পরদমশ্বদরর েথাস্তটেক নথাম, েথা ওনথার র্রীদরর নথাম, েথা কেীদে্থে যলেথা আদে। 
আমরথা এেং পূদে্থর সে সন্ ‘व’ (ইংদরটেদে যেমন V র্ব্দ) যক ‘ब’ (ইংদরটেদে যেমন B র্ব্দ) েটল। 
েথাংলথা ভথাষথাদেও েুটি ে টেল একটি যপি কথািথা েগী্থ়ে ৰ আর অনযেটি যপি নথা কথািথা অন্ঃথি-ে' এেন এই 
েুইটি ‘ে’-এর  ্চল উটঠদ়ে যেও়েথা হদ়েদে এেং একটি যপি নথা কথািথা ‘ে’ যক যরদে যেও়েথা হদ়েদে েথার 
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উচ্্চথারন টকনু্ েগী্থ়ে ে (ইংরথােী B) এর মদেথাই কটর) যেমন যেে (Ved’a) যক যৰে (Bed’a) েটল, 
েদ্ুপ যেদে যলেথা কেীদে্থেদক কৰীর (KABIR) পরমথাত্থা েলদে লথাটগ। পরমথাত্থাও সন্দের কথাদে এই 
নথাদম টনদের পটর্চ়ে টেদ়েদেন। মুসলমথান ্যদম্থর প্রেে্থ ক হেরে মুহম্মেেীদকও কেীর পরমথাত্থা 
সথাষিথাৎ কদরটেদলন। ওনথাদকও টনদের নথাম কেীর আলেথাহ েদলটেদলন। ওই নথামদক আলেথাহ আকেীর, 
আলেথাহ আকের, আলেথাহ কেীরন ইেযেথাটে নথাদম উচ্্চথারন করথা হ়ে} যহ কটেদে্থে অর্্থথাৎ কেীর পরদমশ্বর! 
আপটন হদলন শুদ্ স্বরূপ, আপটন হদলন পথাপনথার্ক। যে পথাদপর কথারদণ েীদেরথা কটি যভথাগ করদে 
যসগুটল সমথাপ্ত করুন। যহ কেীদে্থে, এই র্টক্ত যকেলমথাত্র আপনথারই আদে। আপটন যেমন টনদের 
লীলথা কদরন, যেমটন লীলথা কদর অর্্থথাৎ সর্রীদর প্রকি হদ়ে আমথাদের শু্যদর টনন।

ঋদবেদের ৯ নং মন্ডদলর ৯৬ নং সুদক্তর ১৭ নং মন্ত্র :—

তশশুৈ ৈজ্ঞানৈ ্হ্র্য়�ৈ ্ৈৈৃতস্ শুে্েতন্তঃ বতহ্ন্ ৈরু�ঃ �সণন।
কতব�ী্ভ র্েজি কঞাসব্যনঞা কতবঃ সন্্ত সোসঞাৈঃ পতবত্রৈ ্অস�্যত� সোরেন॥্ (১৭) 

অর্্থথাৎ যেমনটি কেীর পরদমশ্বরেী টনদের টপ্র়ে েৃঢ় ভক্ত ্যম্থেথাসেী এেং গরীেেথাসেীদক েদলটেদলন 
যে, আটম ্চথার েুদগ (সেযে েুগ, যত্রেথা েুগ, দ্থাপর েুগ ও কটল েুদগ) সর্রীদর প্রকি হই। সংসথাদর প্রকি 
হও়েথার েনযে েুই প্রকথাদরর লীলথা কটর। :-

 ১. প্রর্ম লীলযা :- প্রদেযেক েুদগ টর্শু অর্্থথাৎ নেেথােক েথালদকর রূপ েথাটনদ়ে পদ্ম েুদলর উপদর 
টেরথােমথান হই। আমথার গুপ্ত যপ্ররণথা়ে যকথান টনঃসন্থান েম্পটে আমথাদক ওেথান যর্দক ঘদর টনদ়ে েথা়ে। 
েথারপর আটম েড় হও়েথার লীলথা কটর, টনদের মুেকমদল উচ্্চথারণ কদর আ্যযেথাটত্ক েত্ত্বজ্থান েটল, েথা 
আমথার কটের েথাণীর মথা্যযেদম (যেদে “কটেগী্থর্ভতি”) কথােযে কদর (কথাদেযেনথা) অর্্থথাৎ কটেত্ব কদর, যেথাঁহথা, 
য্চৌপথাই, র্ব্দ অর্্থথাৎ কটেেথার আকথাদর েলথার কথারদন আটম কটে উপথাট্যও প্রথাপ্ত কটর। টকনু্ আসদল 
আটমই হটচ্ে পূণ্থ পরমথাত্থা। (কেীর েথাণী :- হথাম হী অলে অলেথাহ হযেথাঁ়ে, মূল রূপ করেথার। অনন্ যকথাটি 
ব্রহ্থাডে যমঁ মযেথাঁ়ে হী টসরেনহথার॥ অর্্থথাৎ কেীর সথাদহে ৬০০ েৎসর পূদে্থ কেীর েথাণীর মথা্যযেদম েদলটেদলন, 
আটমই হলথাম যসই অলে আলেথাহ, েথাদক যকউ েথাদন নথা। আটমই হলথাম সংসথার রুপী েৃদষির মূল (root) 
অর্্থথাৎ সেথাইদক ্যথারন যপথাষণ আটমই কটর। সমস্ত ব্রহ্থাদন্ডর উৎপটতিও আটমই কদরটে।) 

ঋকদেে ৯ নং মন্ডদলর ৯৬ নং সুদক্ত, পদরর মন্ত্র ১৮যে এিথা স্পটি হদচ্ে, েথা পদর েলথা হদে।

২. ত্বিেীয় প্রকযানরর লীলযা :- আটম (কেীর) যে যকথান টেন, যে যকথান সম়ে, সথা্যু যের্ ্যথারণ কদর প্রকি 
হদ়ে উৎকৃটি সৎ আত্থাদের সথাদর্ যেেথা কটর। ওদেরদক সেযে আ্যযেথাটত্ক জ্থানিথা েটল। (কটল েুদগ যে সে 
আত্থাদের সথাদর্ পরমথাত্থা সথাষিথাৎ কদরটেদলন েথাদের নথাম পূদে্থই েলথা হদ়েদে। পরমথাত্থার টর্শু রূদপ 
প্রকি হও়েথার টেনথাঙ্ক উপলদষি, এই সদ্দের্ পুটস্তকথা প্রকথার্ করথা হদচ্ে)। কেীর সথাদহেেী েদলদেন যে 
আটম ্চথার েুদগই টর্শু রূদপর লীলথা কটর। 

স�র্ু� সোৈাঁ স�্সুকৃ� কহ্ সোিরঞা, সোত্র�ঞা নঞাৈ ৈতুনন্দর সোৈরঞা।
দ্ঞাপর সোৈাঁ করুণঞাৈয় কহ্ঞায়ঞা, কলর্ু� নঞাৈ কবীর ধরঞায়ঞা॥ 

অর্্থথাৎ কেীর সথাদহেেী েদলদেন সেযে েুদগ আমথার নথাম সৎসুকৃে টেল। যত্রেথা েুদগ মুটন্দদ্র নথাম টেল, 
দ্থাপর েুদগ টেল করুণথাম়ে আর কটলেুদগ আটম টনদের নথাম কেীর েদল নথামকরণ কটরদ়ে টেলথাম।

ঋদবেে ৯ নং মন্ডদলর ৯৬ নং সুদক্তর ১৭ নং মদন্ত্র েদলদেন :-
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অেুবযাে :- পূণ্থ পরমথাত্থা (টর্শুম েজ্থানম্ হ়ে্থন্ম)্ পরদমশ্বর যেদন েুদঝ অর্্থথাৎ সুটন়েটন্ত্রে এেং 
সুসংঘটিে কথাে্থক্রম অনুসথাদর েত্ত্ব জ্থান প্রেথাদনর উদদেদর্যে টর্শু রূদপ প্রকি হন। ওই েথালদকর র্রীর 
ভীষণ েীটপ্তেুক্ত, কথাটন্পূণ্থ হ়ে। ওই েথালক েড় হদ়ে েত্ত্ব জ্থান েদলন। ওই জ্থানদক শুদন (মরুদেথা 
গদণন) প্র্ুচর ভক্ত সমুেথা়ে ওই পরমথাত্থার টর্ষযে হদ়ে েথান। ওই ভক্তগন পরমথাত্থার মটহমথা প্র্চথার করদে 
র্থাদকন। (মৃেটন্ শুভযেটন্) পরমথাত্থার দ্থারথা েলথা েত্ত্বজ্থান েুটদ্মথান েযেটক্তরথা েুঝদে পথাদরন, েথা েথাদের 
েনযে অেযেন্ শুভেথা়েক হ়ে। যসই সথা্যনথা (েটহন)্ েথাড়থােথাটড় লথাভেনক হ়ে। (কটেঃ যসথাম) অমর 
পরমথাত্থা “কেীদে্থে”, েথাঁর েত্ত্বজ্থান (কথাদেযেনথা) কটেেথার মথা্যযেদম অর্্থথাৎ েথাণী, যেথাঁহথা, ্চেুষ্পেী য্লথাক 
রূদপ (পটেত্রম্) পটেত্র (কটেগী্থর্ভতি) কটেে্থথাণী দ্থারথা অর্্থথাৎ কেীর েথাণী দ্থারথা (অদতিটে যরভন সন্) 
েথারস্বদর অটে উচ্্চরদে ট্চৎকথার কদর েদল েদল শুটনদ়ে লীলথা কদরন। কেদনথা কেদনথা েথােথাদরর মথাদঝ 
েথা য্চৌরথাস্তথার যমথাদড় েথাঁটড়দ়ে গথাদনর সুদর গথাইদে র্থাদকন। এর পদর ১৮ নং মদন্ত্র েদলদেন এই কথারদণ 
পরমথাত্থা এক প্রটসদ্ কটে পেেী প্রথাপ্ত কদরন :- 

ঋদবেে ৯ নং মন্ডদলর ৯৬ নং সুদক্তর ১৮ নং মদন্ত্র েদলদেন :-

ঋতষৈনঞা য় ঋতষকৃ�্ স্বষ্ভঞাঃ সহ্স্রণীথঃ পদবীঃ কতবনঞাৈ।্
�ৃ�ীয়ৈ ্ধঞাৈ ৈতহ্ষঃ তসষঞান্ সোসঞাৈঃ তবরঞাৈৈ ্অনুরঞাৈত� সু্প্॥ (১৮) 

অর্্থথাৎ (়ে) টেটন সন্ েথা ঋটষ রূদপ প্রকি (ঋটষকৃে) ঋটষ দ্থারথা র্চনথা করথা (সহ্রণীর্ঃ) হথােথার হথােথার 
সংেযেথা়ে েথাণী (ঋটষমনথা) সথা্যু স্বভথাদের ভক্তদের েনযে (স্বষ্থথা) স্বদগ্থর সমথান মহথাসুে েথা়েী হ়ে। এই েনযে 
ওই পরমথাত্থা (কটেনথাম্ পেেী) টেেযেথাে কটেদের মদ্যযে একেন টেেযেথাে কটের পেেী প্রথাপ্ত কদরন অর্্থথাৎ 
েত্ত্বজ্থানিথা েথাণী, যেথাঁহথা েথা ্চেুষ্পেী য্লথাক, ইেযেথাটের মথা্যযেদম েলথার কথারদন পূণ্থ পরমথাত্থাদক কটেও েলথা 
হ়ে। টকনু্ টেটন হদলন আসদল (যসথাম সন্) অমর পরমথাত্থা। ওই পরমথাত্থা (মটহষঃ) েড় পৃটর্েীদে অর্্থথাৎ 
সেদলথাদক (েৃেী়েম্ ্যথাম) েৃেী়ে পৃদষ্ঠ মথাদন েৃেী়ে ভথাদগ (টসষথাসন) সেথাইদক পথালন করথার ইচ্েথা়ে 
(অনুরথােটে) যেদেথাম়ে েথা যেযেথাটেম্থ়ে র্রীর েুক্ত (সু্তপ) গ্বুে েুক্ত মহদল (টেরথােম্) টেরথােমথান 
আদেন। ওেথাদন রথােথার সেৃর্ েদস আদেন। ঋদবেদের ৯ নং মন্ডদলর ৫৪ নং সূদক্তর ৩ নং মদন্ত্রও প্রমথান 
আদে যে, পরমথাত্থা (টেশ্বথাটন ভূেদনথাপটর টেষ্ঠটন্) সমস্ত ব্রহ্থাদডের উপদরর ভথাদগ েদস আদেন। 

ঋদবেে ৯ নং মন্ডদলর ৯৫ নং সূদক্তর ২ নং মন্ত্র :-

হ্তরঃ সৃৈঞানঃ পথ্যঞাৈ ্ঋ�স্য ইয়র্�জি বঞাচৈ ্অতরস�ব নঞাবৈ।্
সোদবঃ সোদবঞানঞাাঁৈ ্গুহ্্যঞাতন নঞাৈ অতবষকৃ্সণঞাত� বর্হ্জিতষ প্রবঞাসচ॥

অর্্থথাৎ (হটরঃ সৃেথানঃ) ওই পূদে্থথাক্ত পরদমশ্বর টনদের যর্দক অনযেরকদমর সহে সরল র্রীর েথাটনদ়ে 
পৃটর্েীদে প্রকি হদ়ে (ঋেসযেথা পর্যেথাম্ েথা্চম্) টনদের েথাণী দ্থারথা ভটক্তর সেযে পর্িথা েদলন আর ভক্তদের 
(ই়ের্েতি) সেযে সথা্যনথা করথার েনযে যপ্ররনথা যেন। পরমথাত্থার দ্থারথা েলথা সেযে সথা্যনথা, সথা্যকদক এমন ভথাদে 
ভে সথাগর যর্দক পথার কদর যে়ে, যেমন কদর (অটরদেে নথােম্) একটি যনৌকথা নেী পথার কদর যে়ে। 
(যেেথানথাম্ যেেঃ) সমস্ত যেেেথাদেরও যেে অর্্থথাৎ সে্থ প্রভুদেরও প্রভু মথাদন পরদমশ্বর (ের্হতিটষ প্রেথাদ্চ) 
েথাণী রুপী েদজ্র েনযে অর্্থথাৎ েত্ত্বজ্থান দ্থারথা (গুহযেথাটন) গুপ্ত (নথাম) ভটক্তর নথাম েথা মন্ত্র (আটেষৃ্দণথাটে) 
আটেষ্থার কদরন। অর্্থথাৎ যে ের্থার্্থ ভটক্তর মন্ত্রগুটল প্র্চটলে গ্রদথে যনই, যসই মন্ত্রগুটল প্রকি কদরন।

কেীর পরদমশ্বর টনদের অমৃে েথাণীদে (েত্ত্বজ্থাদন) েদলদেন :-
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সোসঞাহ্ৈ ্শব্দ হ্ৈ ৈ� সোৈাঁ লঞাএ। সঞার শব্দ হ্ৈ গুপ্ত ছুপঞাএ॥
সোসঞাহ্ৈ ্উপর ঔর হ্্যঞায় স�্সুকৃ� এক নঞাৈ। 
সব হ্ংসসঞাাঁ কঞা ৈহ্ঞাাঁ বঞাস হ্্যঞায় বস্ী হ্্যঞায় তবন থঞাৈ॥ 

অর্্থথাৎ কেীর পরদমশ্বরেী েদলদেন যে আটম, যসথাহম্ নথাম আটেষ্থার কদরটে অর্্থথাৎ এই েগদে টনদ়ে 
এদসটে, সুস্পটিভথাদে প্রকথার্ (প্রকি) কদরটে। এই যসথাহম এর উপদর মথাদন অনযে আর এক যশ্রষ্ঠ নথাম 
আদে। যসই নথাম েথা আটম এেদনথা লুটকদ়ে যরদেটে, এই নথাম কটলেুদগর ৫৫০৫ েৎসর (১৯৯৭ সথাদল 
কটলেুগ ৫৫০৫ েের সম্পূণ্থরূদপ েযেেীে হদ়েদে, েেন অটব্দ) ্যদর গুপ্ত রথােথার প্রদ়েথােন টেল। কেীর 
সথাগর গ্রদথে পরমথাত্থা েদলদেন :-

ধৈ্ভদঞাস সোৈরী লঞাখ দুহ্ঞাই সঞার শব্দ বঞাহ্র নঞা ৈঞাই। সঞারশব্দ বঞাহ্র সোৈঞা পরহ্ী। তবচলী পীঢ়ী হ্ংস নহ্ী ত�রহ্ী॥ 
সঞার শব্দ �ব �ক ছুপঞাই। ৈব পঞাাঁচ হ্ঞাৈঞার পঞাাঁচ সোসৌ পঞাাঁচ কলর্ু� ন বী� ৈঞাই॥ 

অর্্থথাৎ কেীর সথাদহেেী এই েুই নথাম (যসথাহম আর সথারর্ব্দ) সন্ ্যম্থেথাসেীদক েদলটেদলন। টকনু্ অনযে 
কথাউদক েলদে েথারণ কদরটেদলন। েদলটেদলন কটলেুদগর উপদরথাটলেটেে সম়ে পে্থন্ সথার র্ব্দ লুটকদ়ে 
রথােদে হদে। আর েটে েথা নথা করথা হ়ে েথাহদল ম্যযেেেী্থ প্রেন্ম েথা ম্যযেম পপতিটড় অর্্থথাৎ ১৯৯৭ সথাল যর্দক 
যে সে্ ভটক্তর মথাগ্থ ্চথালথান হদে, েথাদে ওই েীে আত্থারথা (এদের টে্চটল পপতিটড় েথা ম্যযেেেী্থ প্রেন্ম েলথা 
হ়ে) পথার হদে পথারদে নথা। ওই সম়ে অর্্থথাৎ কটলেুদগর ৫৫০৫ েৎসর সম্পূণ্থরূদপ েযেেীে হও়েথার পদর 
আমথার আদের্ অনুসথাদর এক মহথাপুরুষ এই সথারর্ব্দ েথার টর্ষযেদের েলদেন। সমস্ত সংসথার ওই 
মহথাপুরুদষর কথাে যর্দক নথাম েীষিথা যনদে। ওই সম়ে কটলেুদগই সেযে েুদগর যগথাঁড়থাপতিন হদে। ওই সম়ে 
সমস্ত নর নথারী যে সে শুদ্ সৎ আত্থা, পরমথাত্থাদক ভ়ে কদর, েথারথা পথাপ কম্থ যেদড় টেদ়ে পূণযে কম্থকথারী 
ও পরমথার্্থ কম্থকথারী হদে। টেটভন্ন প্রকথাদরর সে ্যম্থ এেং েথাটে, একটি মথানে ্যম্থ এেং েীে েথাটেদে 
পটরণে হদ়ে েথাদে।

এর প্রমথান পটেত্র কেীর সথাগর গ্রদথের স্বসমদেে যেথা্য অ্যযেথাদ়ের পৃষ্ঠথা নং ১২১ ও ১৭৮ যে যলেথা আদে। 
ঋদবেদের ৯ নং মন্ডদলর ৯৪ নং সূদক্তর ১ নং মন্ত্র :- এই মদন্ত্র েদলদেন পরমথাত্থা েত্ত্বজ্থান (কৃণথানঃ 
পেদে কটে়েন্ ব্রেম্) কটেদের মদেথা আ্চরণ কদর কেীর েথাণীর অমৃে েষ্থথা কদর টেটভন্ন েথা়েগথা়ে ঘুদর 
ঘুদর সে্থ আত্থাদের পটেত্র কদরন।

ঋদবেদের ৯ নং মন্ডদলর ২০ নং সুদক্তর ১ নং মন্ত্র :- 

প্র কবীসদ্ভব তব�সয় অব্যঃ বঞাসরতে অষ্ভত� সঞাহ্্যঞান ্তবশ্ঞাঃ অতে স্পৃস্ধঃ।

অর্্থথাৎ (প্র) যেে জ্থান েথােথা কথাল ব্রহ্ যর্দক অনযে (কেীদে্থে) কেীদে্থে অর্্থথাৎ কেীর পরদমশ্বর (েথাদরটভ) 
যশ্রষ্ঠ আত্থাদের (েীেদ়ে) ভটক্ত ্যন প্রথাটপ্তর েনযে (আষ্থটে) জ্থান যেন। টেটনই (অেযেঃ) অটেনথার্ী 
সকদলর রষিক। (সথাহযেথান) সহনর্ীল। (টেশ্বথা) সমস্ত েত্ত্বজ্থানহীন যলথাদকদের (স্পৃস্যঃ) আ্যযেথাটত্ক 
জ্থাদনর েক্থ -টেেদক্থ র যেপদরথা়েথা স্প্য্থথা েুক্ত েথাকেুদদ্ (অটভ) টেরসৃ্ে কদরন, অর্্থথাৎ অজ্থানীদের 
পরথাটেে কদর যেন।

ভযাবযার্্থ :— এই যেে মদন্ত্রও একই প্রমথান আদে যে কেীদে্থে অর্্থথাৎ কেীর পরমথাত্থা, শুদ্ আত্থাদের জ্থান 
যেন। টেটন অজ্থানীদের জ্থান েুদদ্ টেরসৃ্ে কদরন, টেটন কথাল পুরুষ যর্দক অনযে পুরুষ।

অজ্থানীদের টেরসৃ্ে করথার প্রমথান :- 
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॥ পরনমশ্বর কবীর (কবীনে্থব) ও সব্থযােন্দের শযাস্তীয় েক্থ -ত্বেক্থ ॥
সে্থথান্দে নথাদমর এক মহর্ষতি টেদলন। েথাঁর মথােথা শ্রীমটে র্থারেথাদেেী পূে্থেদন্মর কৃে কদম্থর েদল (প্রথারদধের 
পথাপকদম্থর েদল) পীটড়ে টেদলন। টেটন েহু েের েথােৎ কটি টনেথারদণর েনযে সমস্ত রকদমর পূেথা এেং 
েন্ত্র-মন্ত্র করথাদনথা ইেযেথাটে সমস্ত রকদমর প্রদ্চটিথা কদরন। র্থারীটরক পীড়থা টনেথারদনর েনযে অদনক 
তেেযেদেরদকও যেেথান, প্র্ুচর ওষু্যপত্রও েথান টকনু্ েথাদে যকথান কটি লথাঘে হ়েটন। ওই সমদ়ের টেটভন্ন 
মহর্ষতিদের কথাদে নথাম েীষিথাও টনদ়েটেদলন টকনু্ সমস্ত মহর্ষতিগণ েদলন, পুত্রী র্থারেথা! যেথামথার এিথা পূে্থ 
েদন্মর পথাপকদম্থর মথাশুল েথা েডে, েথাদক প্রথারধে কম্থেলও েলথা হ়ে। এর ষিমথা হদে নথা, এিথা যেথা ভুগদেই 
হদে। উেথাহরণ স্বরূপ েদলন, ভগেথান শ্রীরথাম েথাটলদক ে্য কদরটেদলন, ওই পথাপ কদম্থর েডে শ্রীরথাদমর 
আত্থাদক শ্রীকৃষ্ণ েদন্ম ভুগদে হদ়েটেল। শ্রীরথাদমর আত্থা (টেষু্ণ) দ্থাপর েুদগ শ্রীকৃষ্ণ রূদপ েন্ম গ্রহন 
কদরন এেং শ্রী েথাটলর আত্থা টর্কথাটর হদ়ে েন্ম যন়ে। টর্কথাটর (েথাটলর আত্থা) শ্রীকৃদষ্ণর পথাদ়ে টেষথাক্ত 
েীর টেদ্ কদর েথাদক হেযেথা কদরটেল। এই ্যরদণর েযেথােযেথা গুরু-মহন্ এেং সন্-ঋটষদের মুে যর্দক 
শুদন ভক্তমটে র্থারেথা েুঃেী মদন যকঁদে যকঁদে প্রথারদধের পথাপকদম্থর কটি ও েন্ত্রণথা যভথাগ করটেদলন। 
এক টেন টনদের যকথাদনথা এক আত্ীদ়ের কর্থা়ে, কথার্ীদে স্ব়েং সর্রীদর প্রকি হও়েথা (স্ব়েংভূ) কেীর 
পরদমশ্বদরর (কটেদে্থ দের) কথাে যর্দক নথাম েীষিথা টনদ়ে যনন আর নথাম েীষিথা যনও়েথার টেন যর্দকই েথার 
সমস্ত কটি েূর হদ়ে েথা়ে। যকননথা পটেত্র েেুদে্থদের ৫ নং অ্যযেথাদ়ের ৩২ নং মদন্ত্র যলেথা আদে, 
“কটেরংঘথাটররটস” অর্্থথাৎ (কেীর) কেীদে্থে মথাদন কেীর প্রভু (অংঘথাটর) পথাদপর র্ত্রু (অটস) হন। 
আেথার পটেত্র েেু্থ দেদের ৮ নং অ্যযেথাদ়ের ১৩ নং মদন্ত্র যলেথা আদে পরমথাত্থা (এনসঃ এনসঃ) অ্যম্থ 
যর্দকও অ্যম্থ অর্্থথাৎ পথাদপর যর্দকও মহথাপথাপ মথাদন যঘথারপথাপদকও সমথাপ্ত কদর যেন। প্রভু কেীদে্থে 
(কেীর পরদমশ্বর) েদলন পতু্রী র্থারেথা! এই সুে যেথামথার ভথাদগযে টেল নথা। আটম আমথার টনদের েহটেল 
যর্দক (যকথাষথাগথার যর্দক) যেথামথাদক এই সুে প্রেথান কদরটে ের্থা পথাপ টেনথার্কথারী হও়েথার প্রমথাণ টেদ়েটে। 
যেথামথার পুত্র সে্থথান্দেেী েদল যেড়থা়ে, “প্রভু পথাপ কম্থ ষিমথা (টেনথার্) করদে পথাদরন নথা। সদগে এিথাও 
েদল যে আমথার কথাে যর্দক উপদের্ টনদ়ে আত্থার কলযেথাণ করথাও।“ ভক্তমেী র্থারেথােী স্ব়েং এদস প্রভু 
কেীদরর কথাে যর্দক উপদের্ টনদ়ে টনদের আত্থার কলযেথাণ করথা়ে। ভক্তমটে র্থারেথার পুদত্রর র্থা্রেী়ে 
েক্থ  টেেদক্থ  েুে উৎসথাহ টেল। টনদের সমসথামট়েক সমস্ত টেদ্থানদেরদক র্থা্রেী়ে টেেদক্থ  পরথাটেে কদর 
টেদ়েটেদলন। পদর এইরকম েুটক্ত ট্চন্থা মথার্থা়ে আদস যে, আমথাদক েথার েথার কদর প্রদেযেক েনদক ্যদর 
্যদর েলদে হ়ে যে, আটম সমস্ত টেদ্থানদেরদক হথাটরদ়ে ে়েলথাভ কদরটে। এর যর্দক ভথাদলথা হ়ে েটে 
আমথার মথাদক েদল আমথার নথামিথাদক পটরেে্থ ন কটরদ়ে সে্থথাটেে রথাটে। এই ট্চন্থা কদর সে্থথান্দে মথাদ়ের 
কথাদে টগদ়ে প্রথার্্থনথা েথানথা়ে যে, মথা! আমথার নথামিথা পটরেে্থ ন কদর সে্থথাটেে যরদে েথাও। মথা েদলন, পুত্র! 
সে্থথান্দে নথামিথা টক েথারথাপ? মহর্ষতি সে্থথান্দে েদলন, মথা! েুটম যেথা েথাদনথা যে, আটম সমস্ত টেদ্থানদেরদক 
র্থা্রেী়ে টেেদক্থ  হথাটরদ়ে টেদ়ে টেদে যগটে, এইেনযে আমথার নথাম সে্থথাটেে যরদে েথাও। েেন মথা েদল, 
পুত্র! আরও একটি টেদ্থান আদেন, আমথার গুরু মহথারথাে কেীদে্থে (কেীর প্রভু), েথাঁদকও হথাটরদ়ে েথাও 
যেথা যেটে। আর ে়েলথাভ কদর আসথার সদগে সদগেই আমথার পুদত্রর নথাম সে্থথাটেে যরদে যেে। মথাদ়ের 
কর্থা শুদন শ্রী সে্থথান্দে প্রর্দম যেথা হথাসদে র্থাদকন, পদর েদলন, মথা েুটম েড় সথােথাটসদ্য, যভথালথা ভথালথা। 
ওই যেথালথা (্যথানক) কেীর যেথা অটর্টষিে। ওদক আর টক হথারথাদেথা? েথাদেথা আর েষুিটন ্চদল আসদেথা।

মহর্ষতি সে্থথান্দেেী সমস্ত র্থা্রে গ্রথেগুটলদক একটি েলদের টপদঠ ্চথাটপদ়ে ওই মহলেথা়ে যগদলন যেেথাদন 
কেীদে্থ দের (কেীর পরদমশ্বদরর) কুটির টেল। রথাস্তথা়ে কেীর পরদমশ্বদরর পথাটলে কনযেথা কথামথালীর সদগে 
কঁুদ়েথার কথাদে যেেথা হল। যস কঁুদ়েথা যর্দক েল েুলটেল। সে্থথানদ্দের হঠথাৎ ভীষণ েলদেটিথা যপদ়ে 
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যগদলথা। টেটন ওই যমদ়েটিদক েলদলন, এই যমদ়ে! একিথা কর্থা যর্থান, আমথাদক েুে েথাড়থােটড় একিু েল 
েথাও়েথা, যেটিথা়ে আমথার প্রথাণিথা যেন যেটরদ়ে েথাদচ্ে। যমদ়েটি েথালটে কদর েল েুদল সে্থথান্দেদক েল 
েথাও়েথাদলথা। ওই সম়ে যেথালথা কদলথাটনর যলথাকেন েথাদের টনদের টনদের ঘর যর্দকই এই ঘিনথািথা 
যেেটেল আর ভথােটেল, ইটন যেথা ব্রথাহ্ণ, মদন হ়ে ভুল কদর এেথাদন এদস যগদেন। েলদেটিথা টমদি 
েথােথার পর সে্থথান্দেেী এটেক-ওটেক েথাটকদ়ে যেেদলন যে, যেথালথাদের কদলথাটনদে েথার েল েথাও়েথািথা 
যকউ যেদে যেদল টন যেথা! টেটন যেেদলন যের্ টকেু ্রেী এেং পুরুদষরথা, েথার টেদক েথাকথাদচ্ে আর 
হথাসদে। েেন টেটন টনদের সম্মথান েথাঁ্চথাদনথার েনযে েলদলন, এই যমদ়েিথা! এিথা যকথান েথাদের যলথাদকদের 
কঁুদ়েথা যর? 

কথামথালী উতির টেল, ব্রথাহ্ণমর্থাই! যেথালথা কদলথাটনদে যেথালথাদের কঁুদ়েথাই র্থাদক, ব্রথাহ্ণদের কঁুদ়েথা যেথা হ়ে 
নথা। সে্থথান্দে উঁ্ুচ গলথা়ে যেথাদর যেথাদর েলদলন এই যেথাকথা যমদ়ে! আদগ যকন েটলস টন যর, যে এিথা শুদ্ 
েথাটের কঁুদ়েথা! আমথার ্যম্থভ্রটি কদর টেটল। কথামথালী েেন েেথাে টেল, ব্রথাহ্ণ মর্থাই! েেন যেথা আপনথার 
যেটিথা়ে প্রথাণিথা যেটরদ়ে েথাটচ্েল, আর যেই যেটিথা টমদি যগল অমটন আপনথার েথাটের কর্থা মদন পদড় 
যগদলথা? েেন সে্থথান্দে টেজ্থাসথা করদলন, এই যমদ়েিথা, যেটর্ েটকস নথা, কেীদরর ঘর যকথার্থা়ে েদল যে। 
কথামথালী েলল :- 

কবীর কঞা ঘর তশখর সোৈ, ৈহ্ঞাাঁ সলললী জ�ল।
পঞাাঁব নঞা তিলকাঁ  পপীল (পপজিপসড়) সোক, পতণ্ড� লঞালদ জবল॥

ভযাবযার্্থ :- কথামথালী যেথান েলল যে, কেীর এর আসল ঘর সেদলথাদক আদে। ওেথাদন েথাও়েথার রথাস্তথািথা েড় 
টপটচ্েল। সেযে সথা্যনথা কদর েদেই ওনথার ঘদর েথাও়েথা েথা়ে। ওেথাদন যেথা পপতিপদড়ও পে্থন্ যেদে পথাদরনথা। 
আপটন যেথা েলে এর উপদর এে গ্রথে ্চথাটপদ়ে টনদ়ে ঘুরদেন, যেগুদলথার মদ্যযে পরমথাত্থা প্রথাটপ্তর টেট্য 
যনই। সে্থথান্দে েদলন, এই যমদ়েিথা! যসথােথা কর্থা়ে উতির যে নথা! এই কদলথাটনদে কেীর যকথার্থা়ে র্থাদক 
েল। কথামথাটল যেথান েলল, ব্রথাহ্ণ মর্থাই! আমথার টপেদন টপেদন ্চদল আসুন। আটম ওনথারই যমদ়ে। 
কথামথালী যেথান েথার টনদের ঘদরর েরেথা়ে এদস েলল, মহর্ষতিেী, এিথাই হল পরমটপেথা কেীদরর ঘর। শ্রী 
সে্থথান্দেেী টনদের যলথািথািথা কথামথালীদক টেদ়ে এেেথাটনই ভর্েতি কদর টনদলন যে আর এক টে্দেু েল 
টেদলই যেন উপদ্চ পদড় েথাদে। এেং েথারপর কথামথালীদক েলদলন, এই যমদ়ে! ্যীদর ্যীদর এই যলথািথািথা 
সথামটলদ়ে টনদ়ে টগদ়ে কেীরদক যে। আর কেীর টক উতির যে়ে েথা আমথাদক েলটে। যমদ়ে কথামথালীর দ্থারথা 
টনদ়ে আসথা যলথািথাদে পরদমশ্বর কেীর সথাদহেেী (কেীর যেে) একটি কথাপড় যসলথাই করথা েড় সু্ঁচ যেদল 
যেন, আর েথার েদল টকেু েল যলথািথা যর্দক যের হদ়ে মথাটিদে পদড় েথা়ে এেং েথারপর েলদলন, যেটি! 
এই যলথািথাটি সে্থথান্দেেীদক টেটরদ়ে েথাও। েদল ভরথা পথাত্র হথাদে টনদ়ে কথামথালী টেটরদ়ে আনদল সে্থথান্দেেী 
কথামথালীদক টেজ্থাসথা করদলন, টক উতির টেদ়েদে যর কেীর? কথামথাটল েেন প্রভুর দ্থারথা সু্ঁচ যেলথার 
েৃতিথান্ যর্থানথাদলথা। েেন মহর্ষতি সে্থথান্দেেী পরম পূেযে কেীর (কেীদে্থে) পরদমশ্বরদক সরথাসটর টেজ্থাসথা 
করদলন, আপটন আমথার প্রদশ্নর টক উতির টেদলন েলুন। প্রভু কেীরেী েলদলন, আপনথার প্রশ্নিথা টক 
টেল?

মহর্ষতি শ্রী সে্থথান্দেেী েলদলন, আটম সমস্ত টেদ্থানদেরদক র্থা্রেী়ে টেেদক্থ  পরথাটেে কদর টেদ়েটে। আর 
আটম আমথার টনদের মথাদ়ের কথাদে প্রথার্্থনথা কদরটেলথাম যে, আমথার নথাম সে্থথােীে যরদে েথাও। আমথার মথা, 
আপনথাদক হথাটরদ়ে টেদ়ে টেেদল পদর েদেই আমথার নথাম পটরেে্থ ন কদর যেদেন েদলদেন। আপনথার 
কথাদে যলথািথাদক েদল পটরপূণ্থ কদর পথাঠথাদনথার েথাৎপে্থ এই টেল যে, আটম এেিথাই জ্থাদন পটরপূণ্থ যেমন 
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যলথািথািথা েল দ্থারথা পটরপূণ্থ। এদে আর েল ্যরদে নথা, আদরথা ভরদে যগদল েথাইদর েল উপদ্চ পদড় 
েথাদে। অর্্থথাৎ আমথার সদগে জ্থান ্চ্চ্থ থা কদর যকথান লথাভ যনই। আপনথার জ্থান আমথার টভেদর প্রদের্ করদে 
নথা, েৃর্থাই মুদের র্ুেু শুটকদ়ে েথাদে। েথাই পরথাে়ে টলদে টেন, এদেই আপনথার টহে হদে।

পূেনী়ে কেীর পরদমশ্বরেী (কেীর যেে) েলদলন, আপনথার েদল পটরপূণ্থ যলথািথাদে যলথাহথার সু্ঁচ 
যেলথার মথাদন হল, আমথার জ্থান (েত্ত্বজ্থান) এেিথাই ভথারী (সেযে) যেমন সু্ঁচিথা যলথািথার েল েথাইদর 
অপসথারণ কদর েলথা়ে টগদ়ে যঠদকদে। েদ্ুপ আমথার েত্ত্বজ্থান আপনথার অসেযে জ্থানদক (যলথাকদেে 
অর্্থথাৎ গল্পকর্থা/প্র্চটলে েনশ্রুটে/যলথাককথাটহনী/যপৌরথাটণক-কথাটহনী ইেযেথাটেদক) েথাইদর যের কদর 
টেদ়ে আপনথার হৃেদ়ে টগদ়ে েদস েথাদে। েেন মহর্ষতি সে্থথান্দেেী েলদলন েথাহদল আপটন এেথার প্রশ্ন 
করদে শুরু করুন আর আটম যসগুদলথার উতির যেে। একেন েহু েযেথােনথামথা টেদ্থানদক যেথালথাদের 
(েথাঁেীদের) পথাড়থা়ে আসদে যেদে আদর্-পথাদর্র সথােথাটসদ্য যভথালথাভথালথা অটর্টষিে যেথালথা েযেটক্তরথা 
র্থা্রে্চ্চ্থ থা যর্থানথার েনযে একটত্রে হদ়ে েথা়ে।

পূেনী়ে কেীর যেে প্রশ্ন কদরন -

সোকৌন ব্রহ্ঞা কঞা তপ�ঞা হ্্যঞায়, সোকৌন তবষু্ তক ৈঞাাঁ।
শংকর কঞা দঞাদঞা সোকৌন হ্্যঞায়, সব্ভঞানন্দ সোদ বঞা�ঞাএ॥

মহ্র্ষষি সব্থযাে্দে�ীর উত্তর :- শ্রী ব্রহ্থা রেডেণ, শ্রী টেষু্ণ সত্ত্বগুণ েুক্ত এেং শ্রী টর্েেী েমগুণ েুক্ত। এই 
টেন যেে অের-অমর অর্্থথাৎ অটেনথার্ী, সদে্থশ্বর-মদহশ্বর মৃেুযেঞ্জ়ে। এদের মথােথা টপেথা যকউ যনই। 
আপটন অজ্থানী, আপনথার র্থাদ্রের যকথান জ্থান যনই। টক সে েথালেু উদ্িথা-পথা্িথা প্রশ্ন টেজ্থাসথা করদেন? 
উপটথিে সমস্ত যশ্রথােথারথা েথাটল েথাটেদ়ে মহর্ষতি সে্থথান্দেেীদক সমর্্থন েথানথাদলথা।

পূেনী়ে পরদমশ্বর কেীর প্রভুেী (কেীদে্থে) েলদলন, মহর্ষতিেী, আপটন গীেথা েঁুদ়ে ভগেথানদক সথাষিী 
যরদে, শ্রীমেদেেীভথাগেে পুরথাদণর েৃেী়ে স্্দে আর শ্রী টর্েপুরথাদণর ষষ্ঠ স্দ্দে, রুদ্ সংটহেথার সপ্তম 
অ্যযেথা়ে পডু়ন এেং অনুেথাে কদর যর্থানথান। মহর্ষতি সে্থথান্দেেী পটেত্র গীেথার উপর হথাে যরদে র্পর্ কদর 
েলদলন আটম সটঠক অনুেথাে কদর যর্থানথাে। 

প্রভু কেীরেীর েলথার পদর সে্থথান্দেেী মদনথাদেথাগ সহকথাদর পটেত্র পুরথাণগুটল পদড় যেদেন৷ শ্রী টর্ে 
পুরথাদণর (গীেথা যপ্রস যগথারেপুর যর্দক প্রকথাটর্ে, যেিথার অনুেথােক হল শ্রী হনুমথান প্রসথাে যপথাদেথার) পৃষ্ঠথা 
১০০ যর্দক ১০৩ এর মদ্যযে যলেথা আদে যে সেথাটর্ে অর্্থথাৎ কথাল রূপী ব্রহ্ ও প্রকৃটের (েূগ্থথা) সংদেথাদগ 
(পটেপত্ীরূদপ েযেেহথাদর) সত্ত্বগুণ শ্রী টেষু্ণেী, রেগুণ শ্রী ব্রহ্থােী ও েমগুণ শ্রী টর্েেীর েন্ম হ়ে। এই 
প্রকৃটে (েূগ্থথা) েথাদক অটিথাগেী েলথা হ়ে, েথাঁদক টত্রদেদের (ব্রহ্থা, টেষু্ণ, মদহশ্বদরর) মথােথাও েলথা হ়ে।

পটেত্র শ্রীমৎ যেেী ভথাগেে পুরথাদণর (গীেথা যপ্রস যগথারেপুর যর্দক প্রকথাটর্ে. অনুেথােক শ্রী হনুমথান 
প্রসথাে যপথাদেথার, ট্চমনলথাল যগথাস্বথামী) েৃেী়ে স্দ্দে পৃষ্ঠথা নং ১১৪ যর্দক ১২৩ এর মদ্যযে স্পটি েণ্থনথা করথা 
আদে যে, ভগেথান টেষু্ণ েলদেন, এই প্রকৃটে (েূগ্থথা) আমথাদের টেনেদনর েননী। আটম েেন যেথাি 
েথাচ্েথা টেলথাম েেন আটম এনথাদক যেদেটে। মথাদ়ের সু্তটে কদর টেষু্ণ েলদেন যহ মথােথা! আটম (টেষু্ণ), 
ব্রহ্থা, ও টর্ে টেনেনই নথার্েথান। আমথাদের যেথা অটেভ্থ থাে (েন্ম) ও টেদরথাভথাে (মৃেুযে) হদে র্থাদক। 
আপটন প্রকৃটে যেেী সনথােনী। ভগেথান র্ঙ্কর েদলন যহ মথােথা! েটে ব্রহ্থা ও টেষু্ণ আপনথার যর্দক উৎপন্ন 
হ়ে, েথাহদল আটম র্ঙ্করও আপনথার যর্দকই উৎপন্ন হদ়েটে অর্্থথাৎ আপটন আমথারও মথােথা (মথা)। 
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মহর্ষতি সে্থথান্দেেী পূদে্থ যলথাক মুদে যর্থানথা (যলথাক যেে) র্থা্রে টেরুদ্ আদ্যথা অপূণ্থ জ্থাদনর আ্যথাদর টত্র-
যেেদক (শ্রীব্রহ্থা, শ্রীটেষু্ণ, শ্রীটর্েদক) অটেনথার্ী এেং অেন্মথা েদল রিথাদেন। পুরথাণ পদড়ও অজ্থানী 
টেদলন। কথারণ ব্রহ্ (কথাল) পটেত্র গীেথা়ে - ৭ নং অ্যযেথাদ়ের ১০ নং য্লথাদক েদলদেন যে সে্থ প্রথাণীদের 
(েথারথা ২১ ব্রহ্থাদডে আমথার অ্যীদন আদে) েুটদ্ আটমই। আমথার েেন ইচ্েথা হ়ে েেন জ্থান প্রেথান কটর 
এেং েেন ইচ্েথা হ়ে অজ্থানেথা ভদর টেই। ওই সম়ে পূণ্থ পরমথাত্থা দ্থারথা পুরথাদণর অ্যযেথা়ে এেং পৃষ্ঠথা ন্বর 
েদল যেও়েথার পদর কথাদলর (ব্রহ্) প্রভথাে েথা্যথা েূদর সদর েথা়ে এেং ওিথাদে েথাস্তদে টক যলেথা আদে, 
সে্থথান্দে েথা স্পটিভথাদে েুঝদে যপদর েথান। েথাস্তদে এমনটিই যলেথা আদে। টকনু্ সন্মথান হথাটনর ভদ়ে টেটন 
টমর্যেথা কদর েদল যেন যে, আটম পুদরথািথাই পদড় টনদ়েটে এরকম টকেু এেথাদন যকথার্থাও যলেথা যনই। কেীর 
যেেদক (কেীর পরদমশ্বরদক) েদলন, েুই টমর্যেথােথােী। েুই টক েথাটনস র্থাদ্রের টেষদ়ে। আটম প্রদেযেক 
টেন র্থা্রে অ্যযে়েন কটর। েথারপর টক হল, সে্থথান্দেেী একিথানথা হড়হড় কদর অপ্রথাসটগেক সংসৃ্ে য্লথাক 
আটে আওড়থাদে শুরু কদর টেদলন। ২০ টমটনি পে্থন্ মুেথি রথােথা যেদের েথাণী ঝড়ঝড় কদর েলদে 
র্থাকদলন, পরুথাণিথা আর পদড়ও যর্থানথাদলন নথা।

উপটথিে সমস্ত অটর্টষিে সথােথাটসদ্য যশ্রথােথারথা, েথারথা সংসৃ্ে ভথাষথা যেথাদঝও নথা, েথারথা মহর্ষতি সে্থথানদ্দের 
অনগ্থল মুেথি রথােথা সংসৃ্ে েুটল, ভথাষথা অলংকথাদর মুগ্ধ হদ়ে হথাে েথাটল েথাটেদ়ে েথাহেথা টেদ়ে েথাদক সমর্্থন 
করদে লথাদগ আর েথাদক মহথাজ্থানী েলদে লথাগদলথা। যর্ষদমষ এিথা েথাঁড়থাদলথা যে, পরদমশ্বর কেীরেী 
েদক্থ  যহদর যগদেন এই েদল টেল আর মহর্ষতি সে্থথান্দেদক টেে়েী েদল যঘথাষণথা কদর যেও়েথা হল। পরম 
পূেনী়ে কেীর সথাদহে েলদলন, সে্থথান্দেেী আপটন যে পটেত্র গীেথার উপর হথাে যরদে র্পর্ কদরটেদলন 
েথাও ভুদল যগদলন। আপটন সথামদন রথােথা র্থাদ্রের যলেথা সেযেদক েেন মথানদেন নথা, েেন টক আর করদেথা, 
ঘুটমদ়ে র্থাকথা েযেটক্তদক েথাগথাদনথা সম্ভে, টকনু্ যেদন েুদঝ যে ঘুমথাদনথার ভথান কদর েথাদক েথাগথাদনথা েথা়ে নথা। 

কবীর, ৈঞান বুঝ সঞাাঁতচ �ঞাসৈ্য কসর ঝুি সোস সোনহ্। �ঞাকী সঙ্গত� সোহ্ প্রেু স্বপ্ন সোৈাঁ তে নঞা সোদ।

এইেনযে, যহ সে্থথান্দে! আটম পরথাটেে হদ়ে যগটে আর আপটন টেদে যগদেন।

এক েটমেথার কৃষদকর পুত্র সপ্তম যশ্রণীদে পড়ে। যস সথামথানযে টকেু ইংদরেী ভথাষথা টর্দেটেল। একটেন 
টপেথা-পুত্র গরুর গথাটড়দে কদর ্চথাদষর যষিদের টেদক েেন েথাটচ্েল, সথামদনর টেক যর্দক এক ইংদরে 
্চথার ্চথাকথা গথাটড় (car) টনদ়ে এদস েথাঁড়থা়ে। যস গরুর গথাটড়র আদরথাহীদের কথাদে ইংদরেী ভথাষথা়ে রথাস্তথা 
টেজ্থাসথা কদর। েেন কৃষক টপেথা েথার পুত্রদক েদল, যেিথা! এই েযেথািথা ইংদরে টনদেদক েুে টর্টষিে 
প্রমথাণ করদে ্চথাইদে। েুটমও যেথা ইংদরেী ভথাষথা েথাদনথা। যের কদর েথাওনথা, ওর অহঙ্কথার! ইংদরটে েদল 
শুটনদ়ে েথাও যেথা। কৃষদকর যেদলটি, অসুথিেথার েনযে েুটি মঞু্জর এর প্রথার্্থনথা পত্র (যেিথা ওর মুেস্ত টেল) 
শুটনদ়ে যে়ে। ইংদরে ওই অদেথা্য েথাচ্েথার জ্থানহীনেথার কর্থা উপলটধে কদর যন়ে যে, টেজ্থাসথা করটে 
রথাস্তথা আর যর্থানথাদচ্ে অসুথিেথা়ে েুটি মঞু্জর এর প্রথার্্থনথা পত্র। হথা়ে কপথাল! েদল কপথাল ্চথাপদড় টনদের 
গথাটড় টনদ়ে ্চদল েথা়ে। েেন ্চথাষী, পুদত্রর টপঠ ্চথাপদড় েথাহেথা টেদ়ে েদল পুত্র! আে েুই আমথার েীেন 
সেল কদর টেদ়েটেস। আে েুই ইংদরেদক ইংদরেী ভথাষথা়ে পরথাটেে কদর টেদ়েটেস। েেন পুত্র েদল, 
েথােথা “মথাই যেস্ট যরেন্ড” (আমথার টপ্র়ে েনু্ধ) র্চনথািথাও মুেস্ত টেল, েটে যসইিথা যর্থানথােথাম েথাহদল যেথা 
ইংদরে গথাটড় যেদল যরদে পথালথাে। যসইরকম ভথাদে এেথাদন - কেীদে্থে েথা টেজ্থাসথা করদেন সে্থথান্দে 
েথাঁর উতির অনযে টকেু টেদচ্েন। এই ভথাদে এনথার মদেথা যলথাদকরথা অর্্থহীন অপ্রথাসটগেক কর্থা়ে র্থা্রেী়ে-
েক্থ -টেেক্থ  কদর েত্ত্বজ্থানদক েি পথাটকদ়ে সেথাইদক টেভ্রথান্ কদর যরদেদেন।

পরমপূেনী়ে কেীর পরদমশ্বর (কেীদে্থে) েলদলন যে, যহ সে্থথান্দেেী! আপটন টেদে যগদলন আর 
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আটম হথার স্বীকথার কদর টনলথাম। মহর্ষতি সে্থথান্দেেী েলদলন যে, আমথাদক এিথা টলটেে রূদপ আপনথাদক 
টেদে হদে, আটম যকথান কথাঁ্চথা কথাে কটর নথা। পরদমশ্বর কেীরেী (কেীদে্থে) েলদলন, এই কৃপথািথাও 
আপটনই করুন। েথা যলেথার আদে েথা টলদে টনন, আটম টিপ সই লথাটগদ়ে টেটচ্ে। মহর্ষতি সে্থথান্দেেী েেন 
টনদেই টলদে টনদলন যে, র্থা্রেী়ে-েক্থ -টেেদক্থ  সে্থথান্দে টেে়েী হদ়েদেন, আর কেীর সথাদহে পরথাটেে 
হদ়েদেন। এরপর কেীর সথাদহেদক টেদ়ে টিপ সই কটরদ়ে টনদলন। টনদের মথাদ়ের কথাদে টগদ়ে সে্থথান্দেেী 
েলদলন, মথা! এই নথাও যেথামথার গুরুদেেদক পরথাটেে করথার প্রমথাণ। ভক্তমটে র্থারেথােী েলদলন, পুত্র! 
আমথাদক পদড় যর্থানথাও। েেন সে্থথান্দেেী পড়দে লথাগদলন, ওেথাদন যলেথা টেল যে, র্থা্রেী়ে-েক্থ -টেেদক্থ  
সে্থথান্দেেী পরথাটেে হদ়েদেন এেং কেীর পরদমশ্বরেী টেে়েী হদ়েদেন। সে্থথান্দেেীর মথা েলদলন, পুত্র! 
েুটম যেথা েদলটেদল টেে়েী হদ়েদেথা! েুটম যেথা পরথাটেে হদ়ে এদসদেথা। মহর্ষতি সে্থথান্দে েদল, মথা! আটম 
কদ়েকটেন ্যদর লথাগথােথার র্থা্রেী়ে-েক্থ -টেেদক্থ  েযেস্ত টেলথাম, েথাই টনদ্থাের্ে টলেদে ভুল হদ়ে যগদে। 
আটম টলেদে ভুল কদর যেদলটে। আেথার আটম েথাটচ্ে, এেথাদর টঠক কদর টলদে টনদ়ে আসে। মথা র্ে্থ  
যরদেটেল যে টেে়েী হও়েথার টলটেে ভথাদে যকথান প্রমথাণ টেদল েদেই আটম যমদন যনে, েথাই যমৌটেক 
কর্থা়ে হদে নথা। মহর্ষতি সে্থথান্দেেী টদ্েী়ে েথার টগদ়ে েদলন, কেীর সথাদহে! আমথার যলেথাদে টকেু ত্রুটি 
রদ়ে যগদে, পুনরথা়ে টলেদে হদে। কেীর সথাদহে েদলন যে, যকথান েযেথাপথার ন়ে, আেথার টলদে টনন। 
সে্থথান্দেেী পুনরথা়ে টলদে কেীর সথাদহদের আঙুদলর েথাপ লথাটগদ়ে মথাদ়ের কথাদে এদল, ওিথা পড়থার সম়ে 
আেথার আদগর মেই উদ্িথা যলেথা যেেদে যপদলন। েেন টেটন েলদলন, মথা! আেথার েথাটচ্ে। েৃেী়ে েথার 
টলদে আদনন আর ঘদরর টভের য�থাকথার আদগ একেথার পদড় যেদে যনন যে, যলেথািথা টঠক আদে টকনথা। 
েথারপর সে্থথান্দেেী ওই যলেথার উপর যর্দক আর েৃটটি সরথান নথা, আর ্চলদে ্চলদে ঘদর প্রদের্ করদে 
করদে েদলন, মথা! এই যে পদড় যর্থানথাটচ্ে, এই েদল েেন পড়দে লথাদগন েেন েথাঁর য্চথাদের সথামদন 
অষির পথাদ্ি েথা়ে। েৃেী়ে েথারও সে্থথান্দেেী ওই একই প্রমথাণ টলটেে আদে যেেদে পথান যে, র্থা্রেী়ে-
েক্থ -টেেদক্থ  সে্থথান্দে পরথাটেে হদ়েদেন আর কেীর সথাদহে টেে়েী হদ়েদেন। সে্থথান্দেেী হেেথাক হদ়ে 
যগদলন। মুদে যকথান কর্থা সরদলথা নথা। েেন মথা েদলন, পুত্র! আদর যেথার মুে েন্ধ হদ়ে যগল যকন? টক 
যলেথা আদে পদড় যর্থানথা। মথা েথানে এই অদেথা্য পুত্র পথাহথাদড়র সদগে িক্কর যেও়েথার য্চটিথা করদে। মথা 
সে্থথান্দেদক েদলন পুত্র! পরদমশ্বর এদসদেন। পরদমশ্বদরর শ্রী্চরদণ পদড় টনদের ভুদলর েনযে ষিমথা 
য্চদ়ে যন, আর উপদের্ টনদ়ে টনদের মনুষযে েীেন সেল কদর যন। সে্থথান্দেেী টনদের মথাদ়ের পথাদ়ে 
পদড় কথাঁেদে লথাগদলন, আর েলদলন, মথা! এদেথা স্ব়েং প্রভু এদসদেন। েুটম আমথার সথাদর্ ্চদলথা, আমথার 
লজ্জথা লথাগদে। েেন সে্থথানদ্দের মথা সে্থথান্দেদক টনদ়ে পরদমশ্বর করীর সথাদহদের কথাদে েথান, আর 
সে্থথান্দেদক কেীর পরদমশ্বদরর কথাদে নথাম েীষিথা যেও়েথান। েেন মহর্ষতি েদল পটরট্চে ওই অদেথা্য 
প্রথাণীর, পূণ্থ পরমথাত্থার শ্রী্চরদণ আসথা়ে উদ্থার হ়ে। পূণ্থ ব্রহ্ কেীর সথাদহে (কেীদে্থে) েদলন, সে্থথান্দে! 
েুটম অষির জ্থাদনর আ্যথাদরও র্থা্রেদক েুঝদে পথাদরথা নথাই। কথারণ আমথার র্রদন নথা আসথা পে্থন্ কথাল 
(ব্রহ্) যকথান প্রথাণীর েুটদ্দক পূণ্থরূদপ টেকটর্ে হদে যে়ে নথা। এেন আেথার পদড়থা ওই পটেত্র যেেগুটল, 
পটেত্র গীেথা ও পটেত্র পুরথাণগুটল। এেন েুটম ব্রথাহ্ণ হদ়ে টগদ়েদেথা। “ব্রথাহ্ণ যসথাই যেথা ব্রহ্ পহ্চথাদন" যে 
ব্রহ্দক ট্চনদে পথাদর েথাদকই ব্রথাহ্ণ েলথা হ়ে। টেদ্থান যসই েন, যে পূণ্থ পরমথাত্থাদক ট্চদন টনদ়ে টনদের 
কলযেথাণ করথা়ে।

ত্বনশষ :- আে ২০১৩ সথাল যর্দক টেগে প্রথা়ে ৬০৮ েৎসর পূদে্থ এই পটেত্র যেে, পটেত্র গীেথা, পটেত্র 
পুরথাদণ যলেথা জ্থানিথা, কেীর পরদমশ্বর (কেীদে্থে) টনদের সহে সরল েথাণীর মথা্যযেদমও টেদ়েটেদলন। 
(কেীর সথাদহে পথাঁ্চ েৎসর ে়েদস এই অমৃে জ্থান েলথা শুরু কদরন, েথা ১৪৯৩ সথাদল শ্রী ্যম্থেথাসদক টেদ়ে 
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টলটপেদ্ করথাদনথা হ়ে) যেিথা ওই সম়ে যর্দক আে পে্থন্ মুটন, ঋটষ, পটডেে েযেটক্তরথা এগুটলদক 
েযেথাকরদণর টহসথাদে ক্রটি েুক্ত ভথাষথা েদল টেদ়ে, পড়থার প্রদ়েথােন যেথা্য কদরন নথাই। এেং এনথারথা রটিদ়ে 
যেন, কেীর যেথা অজ্থানী, অষির জ্থান যেথা ওর একেম যনই। ও টক কদর েথানদে সংসৃ্ে ভথাষথা়ে যলেথা 
র্থাদ্রের মদ্যযে লুটকদ়ে র্থাকথা গুঢ় রহসযে। আমরথা টেদ্থান, আমরথা েথা েটল েথা র্থাদ্রে যলেথা আদে এেং শ্রী 
ব্রহ্থােী, শ্রী টেষু্ণেী, শ্রী টর্েেীর যকথান মথােথা টপেথা যনই। এনথারথা যেথা অেন্মথা-অের-অটেনশ্বর এেং 
সদে্থশ্বর, মদহশ্বর, মৃেুযেঞ্জ়ে। সমস্ত সৃটটির র্চনথাকথার, টেন গুন েুক্ত। ইেযেথাটে ইেযেথাটে েযেথােথা আদরথাপন 
কদর যরদেটেদলন, যেিথা এেদনথা পে্থন্ ওরথা েদল আসদেন। আেও ওই পটেত্র গ্রথেগুদলথাই আমথাদের 
কথাদে আদে। েথাদে টেন প্রভুর (রেগুণ শ্রী ব্রহ্থােী, সত্ত্বগুণ শ্রী টেষু্ণেী, েমগুণ শ্রীটর্েেীর) মথােথা 
টপেথার স্পটি টেেরন যেও়েথা আদে। ওই সম়ে আমথাদের পূে্থপুরুষরথা যেটর্র ভথাগই অটর্টষিে টেদলন 
আর টর্টষিে েদগ্থর যলথাদকদের যেথা র্থাদ্রের পূণ্থ জ্থান টেল নথা। েেুও কেীর পরদমশ্বদরর (কেীদে্থ দের) 
দ্থারথা েলথা সেযে জ্থানদক যেদন েুদঝ টমর্যেথা প্রটেপন্ন কদর টেদ়েটেদলন যে, কেীর টমর্যেথা কর্থা েদল, যকথান 
র্থাদ্রে যলেথা যনই যে, শ্রী ব্রহ্থােী, শ্রী টেষু্ণেী, আর শ্রী টর্েেীর যকথাদনথা মথােথা টপেথা আদে।

কবীর সযানহ্ব ত্েে গোেবেযার উৎপত্ত্তর কর্যা গোশযােযানলে ॥
আে সমস্ত মথানে সমথাদে (ভথাই, যেথান, েথালক, েুেক, েৃদ্, যেদল, যমদ়ে) সেথাই টর্টষিে। েথাই এেন 
আর যকউ আমথাদের ভ্রটমে করদে পথারদে নথা যে, র্থাদ্রে এইরকম টকেু যলেথা যনই, যেমনটি কেীর 
সথাদহদের অমৃে েথাণীদে, কেীর সথাগর গ্রদথে টলটপেদ্ করথা আদে।

পূেযে কেীর সথাদহদের (কটেদে্থ দের) অমৃেেথাণী :- 

 ধৈ্ভদঞাস য়হ্ ৈ� সোবৌরঞানঞা। সোকঞাই ৈঞাসন পদ তনরবঞানঞা॥
 য়তহ্ কঞারণ ৈ্যঞাাঁয় কথঞা পসঞারঞা। ৈ�সস কতহ্য় রঞাৈ তনয়ঞারঞা॥
 য়তহ্ জ্ঞান ৈ� ৈীব শুনঞাও। সব ৈীসবঞাাঁকঞা েরৈ নশঞাও॥
 েরৈ �সয় ৈ� সোবদ পুরঞাণঞা। আতদ রঞাৈ কঞা সোেদ ন ৈঞানঞা॥
 রঞাৈ রঞাৈ সব ৈ�� বখঞাসন। আতদ রঞাৈ সোকঞাই তবরলঞা ৈঞাসন॥
 জ্ঞানী শুসন সোসঞা তহ্রলদ ল�ঞাই। ৈখূ্ভ শুসন সোসঞা �ৈ্য নঞা পঞাই॥
 অব ৈ্যঞাাঁয় �ুৈসস কসহ্ঞা তচ�ঞাই। ত্রয়সদবনকী উৎপততি েঞাই॥
 কুছ সংসক্ষপ কসহ্ঞাাঁ গুহ্রঞাই। সব সংশয় �ুম্হ্সর তৈি ৈঞাই॥
 ৈঞা অস্টঙ্গী তপ�ঞা তনরঞ্জন। সোব ৈৈ দঞারুন বংশন অঞ্জন॥
 পতহ্সল কীন্হ্ তনরঞ্জন রঞাই। তপসছ সোস ৈঞায়ঞা উপৈঞাই॥
 ৈঞায়ঞা রূপ সোদতখ অত� সোশঞােঞা। সোদব তনরঞ্জন �ন ৈন সোলঞােঞা॥
 কঞাৈসদব ধৈ্ভরঞায় সঞা�ঞাসয়। সোদবী সোকঞা �ুরন্তহ্ী ধর খঞাসয়।
 সোপি সোস সোদবী কতর পুকঞারঞা। সঞাসহ্ব সোৈরঞা কসরঞা উবরঞা॥
 সোের শুতন �ব হুৈ �হ্ী আসয়। অষ্ঞাঙ্গী সোকঞা বন্দ ছুড়ঞাসয়॥
 স�সলঞাক সোৈ তকন্হ্ঞা দুরঞাচঞাতর, কঞাল তনরঞ্জন তদন্হ্ঞা তনকঞাতর॥
 ৈঞায়ঞা সসৈ� তদয়ঞা ে�ঞাই, সোষঞালহ্ সঙ্খ সোকঞাষ দুতরপর আই॥
 অষ্ঞাঙ্গী আর কঞাল অব সোদঞাই, ৈন্দকৈ্ভ সোস �সয় তবস�ঞাই॥
 ধৈ্ভরঞায় সোকঞা তহ্কৈ� তকন্হ্ঞা। নখ সোরখঞা সোস ে�কর তলন্হ্ঞা॥
 ধৈ্ভরঞায় তকন্হ্ঞা সোেঞা� তবলঞাসঞা। ৈঞায়ঞা সোকঞা রতহ্ �ব আসঞা॥
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 ত�ন পুত্র অস্টঞাঙ্গী ৈঞাসয়। ব্রহ্ঞা তবষু্ তশব নঞাৈ ধরঞাসয়॥
 ত�নসদব তবস্ঞার চলঞাসয়। ইনসৈ য়হ্ ৈ� সোধঞাকঞা খঞাসয়॥
 পুরুষ �ৈ্য জকসস সোকঞা পঞালব। কঞাল তনরঞ্জন ৈ� েরৈঞালব॥
 �ীন সোলঞাক আপসন সু� তদন্হ্ঞা। সুন্ন তনরঞ্জন বঞাসঞা তলন্হ্ঞা॥
 অলখ তনরঞ্জন সুন্ন তিকঞানঞা। ব্রহ্ঞা তবষু্ তশব সোেদ ন ৈঞানঞা॥
 ত�ন সোদব সোসঞা উনসকঞা ধঞাসবাঁ। তনরঞ্জন কঞা সোব পঞার নঞা পঞাসবাঁ॥
 অলখ তনরঞ্জন বড়ঞা বিপঞারঞা। �ীন সোলঞাক তৈব কীন্হ্ অহ্ঞারঞা।
 ব্রহ্ঞা তবষু্ তশব নহ্ী বচঞাসয়। সকল খঞায় পুন ঘূর উড়ঞাসয়॥
 ত�নসক সু� হ্্যঞায় �ীসনঞাাঁ সোদবঞা। আন্ধর ৈীব কর� হ্্যঞায় সোসবঞা।
 অকঞাল পুরুষ কঞাহু নতহ্ চীন্হ্ঞা। কঞাল পঞায় সবহ্ী �হ্ লীন্হ্ঞাাঁ॥
 ব্রহ্ কঞাল সকল ৈ� ৈঞাসন। আতদ ব্রহ্সকঞা নঞা পতহ্চঞাসন॥
 �ীসনঞাাঁ সোদব ঔর ঔ�ঞারঞা। �ঞাসকঞা েসৈ সকল সন্ঞারঞা॥
 �ীসনঞাাঁ গুণ কঞা য়হ্ তবস্ঞারঞা। ধৈ্ভদঞাস ৈ্যঞায় কসহ্ঞাাঁ পুকঞারঞা॥ 
 গুন �ীসনঞাাঁ কী েততি সোৈাঁ, েূল পসরঞা সন্ঞার। 
 কলহ্ কবীর তনৈ নঞাৈ তবনঞা, জকসস উ�লরাঁ পঞার॥

এরপর মহর্ষতি সে্থথান্দেেী ্চথার যেেদক েত্ত্বজ্থাদনর টভটতিদে েুঝদলন। আর স্ব়েং েথাস্তটেকেথার সদগে 
পটরট্চেও হদলন। কেীর যেথালথার টর্ষযে হদলন আর এই সেযে জ্থান অনযেদেরদকও যেথাঝথাদে লথাগদলন।

উপনরযাক্ত বযাণীর ভযাবযার্্থ - কেীর পরদমশ্বরেী ১৩৯৮-১৫১৮ সথাল পে্থন্ সংসথাদর যর্দক, টনদের পরম 
ভক্ত ওনথার সমকথালীন ্যম্থেথাসেীদক েদলটেদলন। (্যম্থেথাসেীও শ্রী টেষু্ণেী ওরদে শ্রী কৃষ্ণেীর পরম 
ভক্ত টেদলন। পদর সেযে যেদন েুদঝ কেীর পরদমশ্বরেীর র্রদণ ্চদল এদসটেদলন।) কেীরেী েলদলন 
যহ ্যম্থেথাস! এই সথারথা সংসথার ের্থার্্থ আ্যযেথাটত্ক জ্থান নথা র্থাকথার েদনযে টে্চটলে হদ়ে আদে। যকউই যমথাষি 
মথাগ্থিথাদক েথাদন নথা। যসইেনযে আটম যেথামথাদক এই কর্থা যর্থানথালথাম যে, পূণ্থ পরমথাত্থা হদলন এই যেে-
যেেী এেং কথাল ব্রহ্ যর্দক অনযে। (এর প্রমথান গীেথার ১৫ নং অ্যযেথাদ়ের ১৬-১৭ নং য্লথাদক আদে।) যহ 
্যম্থেথাস! এই কর্থা েুটম েগদের েীে সকলদক যর্থানথাও। েথাদের টেভ্রথাটন্ েূর কদরথা। এেন আটম 
(কেীরেী) যেথামথাদক টেন যেেেথার (শ্রী ব্রহ্থােী, শ্রী টেষু্ণেী, আর শ্রীটর্েেীর) - উৎপটতির সংটষিপ্ত 
কথাটহনী যর্থানথাে, েথাদে যেথামথার সমস্ত টেভ্রথাটন্ েূর হদ়ে েথাদে। ব্রহ্থা, টেষু্ণ এেং টর্েেীর মথােথা েূগ্থথা যেেী 
আর টপেথা যেযেথাটে টনরঞ্জন অর্্থথাৎ কথাল ব্রহ্। আটম (কেীরেী) প্রর্দম যেযেথাটে টনরঞ্জনদক (কথাল ব্রহ্) 
উৎপন্ন কদরটে। েথারপর েুগ্থথা যেেীদক (অস্টথাগেী) উৎপন্ন কদরটে। েুইেনদকই এদকেথাদর যেৌেনপ্রথাপ্ত 
রূদপ উৎপন্ন কদরটেলথাম। টকেুকথাল অটেেথাটহে হেথার পদর যেযেথাটে টনরঞ্জন যেেীর যসৌ্দেদে্থ আকর্ষতিে 
হদ়ে েূগ্থথা যেেীর সদগে যভথাগ টেলথাস (Sex) কদর। েথাদে মথা়েথার (যেেী েুগ্থথার) গভ্থ  সঞ্থার হ়ে। অটিথাগেী 
যেেী টেন পুদত্রর েন্ম যে়ে। েথাদের নথাম ব্রহ্থা, টেষু্ণ এেং টর্ে রথােথা হ়ে।

এই টেন পতু্র, েথাদের টপেথা কথাল টনরঞ্জদনর কথাে করদে। অর্্থথাৎ েীদের উৎপটতি, টথিটে এেং সংহথাদরর 
কথাে করদে। এই টেন যেেেথার দ্থারথা প্রভথাটেে হদ়ে, সমস্ত ভক্তগণ এদেরদক সদে্থ-সে্থথা ভগেথান েদল 
মদন কদর, এদেরই প্রর্ংসথা এেং ভটক্ত সথা্যনথা করদে, যে কথারদণ েথারথা য্যথাঁকথা যেদ়ে েথাদচ্ে। পূণ্থ 
পরমথাত্থার জ্থান েীদেরথা টক কদর প্রথাপ্ত করদে পথারদে? এই কথাল টনরঞ্জন সমস্ত েগেদক যে য্যথাঁকথা 
টেদ়ে যরদেদে। এই কথাল এক ব্রহ্থাদডের উপদর র্ূনযে থিথাদন টনদের যেথাগমথা়েথা দ্থারথা লুটকদ়ে র্থাদক। 
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টনদের েথাস্তটেক রূদপ কথাদরথা সথামদন আদস নথা। (এর প্রমথাণ গীেথার ৭ নং অ্যযেথাদ়ের ২৪ - ২৫ নং য্লথাদক 
আদে)। এই কথাল প্রটেজ্থা কদর যরদেদেন যে, আটম কেদনথা কথাউদক ের্্থন যেে নথা। এিথাই আমথার 
অনুতিম (অটে টনকৃটি েথা অেযেন্ েথারথাপ) অিল টে্যথান। এই কথারদনর েনযে শ্রী ব্রহ্থােী, শ্রী টেষু্ণেী, আর 
শ্রী টর্েেী পরমথাত্থা প্রথাটপ্তর উদদেদর্যে সথা্যনথা কদরন। ওদেরও আে পে্থন্ টপেথা কথাদলর ের্্থন হ়েটন। 
এদেরও এই রহদসযের জ্থান নথাই, েথা আটম যেথামথাদক েলটে। এই কথাল টনরঞ্জনদক অলে টনরঞ্জনও েলথা 
হ়ে। এ েদড়থা েথািপথার অর্্থথাৎ ্যথাপ্থােথাে। এ েুগ্থথা যেেীর সথাদর্ েুে্থযেেহথার কদরটেল। যসই কথারদনর েনযে এ 
অটভর্থাপ যপদ়েটেল যে, প্রটে টেন এ এক লথাে মথানে র্রীর েথাদে আর সও়েথা লথাে উৎপন্ন করদে। এই 
কথাল টনদের টেন পুত্র (শ্রী ব্রহ্থােী, শ্রী টেষু্ণেী, আর শ্রীটর্েেী) যকও েথা়ে। অর্্থথাৎ ওদেরও মথাদর (মৃেুযে 
প্রেথান কদর)। এদের (কথাল এেং যেেী েুগ্থথার) টেনটি পুত্র। েত্ত্বজ্থাদনর জ্থান্চষুি টেহীন েযেটক্তরথা এই টেন 
যেেেথাদক অের, অমর, অটেনশ্বর এেং সকদলর মথাটলক মদন কদর য্যথাঁকথা েথাদচ্ে।

অকথাল পুরুষ অর্্থথাৎ েথার কেনও কথাল (নথার্) হ়ে নথা, ওই সেযে পুরুষদক যকউ েথাদন নথা। েথাঁদক যকউ 
পরে কদর যেদে নথাই। কথাল অর্্থথাৎ ষির পুরুষ (নশ্বর) যক সকদল স্বীকথার কদর টনদ়েদে। এদকই সমস্ত 
েীে টনরথাকথার পরমথাত্থা েদল েথাদন। টকনু্ আটে টেেযে পুরুষদক (গীেথার ৮ নং অ্যযেথাদ়ের ৩ - ৪, ৯, ১০, 
২০, ২১, ২২ নং য্লথাদক, ১৮ নং অ্যযেথাদ়ের ৬২, ৬৪ নং য্লথাদক এেং ১৫ নং অ্যযেথাদ়ের ১, ৪-১৬, ১৭ নং 
য্লথাদক েলথা পূণ্থ পরমথাত্থাদক) যকউ েথাদন নথা। সথা্যথাটসদ্য যভথালথাভথালথা প্রথাণীরথা এই টেন যেেেথারই ভটক্ত 
কদরন আর এনথাদের অেেথারদের (রথাম, কৃষ্ণ, প্রভৃটে) ভটক্তই সথারথা সংসথার করদে যেিথা পূণ্থদমথাষিেথা়েক 
ন়ে।

কেীর পরদমশ্বরেী েলদেন, যহ ্যম্থেথাস! টেন যেেেথার এই হল টেস্তথাটরে টেেরণ। আটম যডদক - 
যডদক েলটে। সেথাইদক যর্থানথাটচ্ে। এই টেনগুণ অর্্থথাৎ রেগুন ব্রহ্থা, সত্ত্বগুন টেষু্ণ, েমগুন টর্দের 
ভটক্তদে সমস্ত সংসথার ভুদল ভিদক আদে। পূণ্থ পরমথাত্থার টনদের নথাম অর্্থথাৎ সেযে মন্ত্র েথাড়থা এই 
ভেসথাগর টকভথাদে পথার হদে পথারদে?

কবীর, ত�ন সোদব কী সোৈঞা করস� েততি, উনতক কবহু নঞা সোহ্ঞাসব ৈতুতি॥

অর্্থথাৎ কেীর পরদমশ্বরেী েদলদেন এই টেন যেেেথাদের (শ্রী ব্রহ্থােী, শ্রী টেষু্ণেী, শ্রী টর্েেী) েথাঁরথা 
ভটক্ত কদরন েথাদের কেদনথা মুটক্ত হদে নথা। গীেথার ৭ নং অ্যযেথাদ়ের ১২, ১৫ নং য্লথাদক এেং ২০, ২৩ নং 
য্লথাদকও এই প্রমথান আদে, যে সথা্যকদের জ্থান, টেন গুন অর্্থথাৎ রেগুন ব্রহ্থা, সত্ত্ব গুন টেষু্ণ, েম গুন 
টর্ে যর্দক প্রথাপ্ত ষিটনক লথাভ পথাও়েথার েেদল অপহৃে হদ়েদে েথা হরণ কদর যনও়েথা হদ়েদে, যস রথাষিস 
স্বভথাে ্যথারন করথা, মথানুষদের মদ্যযে নী্চ, েুটষে কম্থ করথা মূে্থ, আমথার ভটক্তও কদর নথা (গীেথা জ্থান েথােথা 
েদলদেন)। গীেথা জ্থান েথােথা ৭ নং অ্যযেথাদ়ের ১৮ নং য্লথাদক টনদের ভটক্তদকও অনুতিম অর্্থথাৎ অটে 
টনকৃটি েদলদেন। এিথাই উপদর কেীর পরদমশ্বরেী টনদের েত্ত্বজ্থাদন েদলদেন।

॥ �ীেযায় ত্েে গোেবেযার ভত্ক্ত েযা করযার প্রমযাে॥
ধ্ম্থেযানসর ১৬ েং প্রশ্ন :- রেগুন ব্রহ্থা, সত্ত্বগুন টেষু্ণ এেং েমডেন টর্দের পূেথা করথা টক উট্চে?

ত্�্দেযা বযাবযার উত্তর :- নথা। 

ধ্ম্থেযানসর ১৭ েং প্রশ্ন :- রেগুন ব্রহ্থা, সত্ত্বগুন টেষু্ণ েমডেন টর্দের পূেথা করথা যে উট্চে ন়ে, েথার টক 
প্রমথান আদে? 
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ত্�্দেযা বযাবযার উত্তর :- শ্রীমদ্ভগেদ্গীেথার ৭ নং অ্যযেথাদ়ের ১২ যর্দক ১৫ আর ২০ যর্দক ২৩ নং য্লথাদক 
এেং ৯ নং অ্যযেথাদ়ের ২৩,২৪ নং য্লথাদক, গীেথার ৭ নং অ্যযেথাদ়ের ১২ যর্দক ১৫ নং য্লথাদক প্রমথান আদে, 
গীেথা জ্থান েথােথা েলদেন, যে েযেটক্ত রেগুন-ব্রহ্থােী, সত্ত্বগুন- টেষু্ণেী, ও েমগুন-টর্েেীর ভটক্ত 
কদর, যস রথাষিস স্বভথাে ্যথারন কথারী, মথানুদষর মদ্যযে টনম্ন যশ্রণীর, েুটষে কম্থ করথা মূে্থ, আমথাদকও ভেনথা 
কদর নথা। (এর প্রমথান গীেথার ৭ নং অ্যযেথাদ়ের ১২ যর্দক ১৫ নং পে্থন্ য্লথাদক আদে। আেথার গীেথার ৭ নং 
অ্যযেদ়ের ২০ যর্দক ২৩ নং পে্থন্ য্লথাদক এেং গীেথার ৯ নং অ্যযেথাদ়ের ২৩-২৪ নং পে্থন্ য্লথাদকও একই 
কর্থা েদলদে। আর ষির পুরুষ, অষির পুরুষ এেং পরম অষির পুরুদষর টেষদ়ে েণ্থনথা ১৫ নং অ্যযেথাদ়ের 
১৬ - ১৭ নং য্লথাদক আদে) এদেরদক েথাড়থা, শ্রী ব্রহ্থােী, শ্রী টেষু্ণেী আর শ্রী টর্েেীদকও (অ্যযেথা়ে ন্বর 
৭ এর য্লথাক ২০ যে আর অ্যযেথা়ে ৯ এর য্লথাক ২৩ এ “অনযে যেেেথা” েদল সদ্বথা্যন করথা হদ়েদে) অনযে 
যেেেথাদের মদ্যযে যগথানথা হ়ে। এই েুই অ্যযেথাদ়ে (গীেথা অ্যযেথাদ়ের ৭ ও ৯ এ) যলেথা য্লথাদক গীেথার জ্থান 
েথােথা েদলদেন, যে সথা্যক যে উদদের্যে টনদ়ে অনযে যেেেথাদের (ষির, অষির এেং পরম অষির েথাড়থা অনযে 
যেেেথাদের) ভেনথা কদর (সথা্যনথা কদর) যস েথাদক ভগেথান েদল মদন কদরই ভেনথা কদর। আটম ওই 
যেেেথাদের টকেু র্টক্ত প্রেথান কদরটে। আমথার টে্যথান অনুসথাদর যেেেথাদের সথা্যনথা করথা সথা্যকদের টকেু 
লথাভ প্রথাপ্ত হ়ে। টকনু্ ওই অল্প েুটদ্ সম্পন্ন সথা্যকদের এই প্রথাপ্ত েল নটি হদ়ে েথা়ে। যেেেথাদের পুেথা 
করথা সথা্যক যেেদলথাদক ্চদল েথা়ে। আমথার পূেথা করথা সথা্যক আমথাদক প্রথাপ্ত কদর।

গীেথার ১৬ নং অ্যযেথাদ়ের ২৩ - ২৪ নং য্লথাদক েদলদেন, যে সথা্যক র্থা্রে টেট্য েযেথাগ কদর মনমর্েতি আ্চরন 
কদর, অর্্থথাৎ যেসে যেেী-যেেেথা, টপের (টপেৃ পুরুষ েথারথা টপেৃ যলথাদক আদে), েষি, তভরে-ভূে 
ইেযেথাটের পূেথা কদর এেং মনকটল্পে মন্ত্র েপ কদর, েথাদের নথা যেথা যকথান সুে প্রথাটপ্ত হ়ে, নথা যকথান টসটদ্, 
নথা েথাদের গটে অর্্থথাৎ যমথাষি হ়ে। েথাই যেথার েনযে যহ অেু্থ ন! কে্থ েযে (যে ভটক্ত করথা উট্চে) আর 
অকে্থ দেযের (যে ভটক্ত করথা উট্চে ন়ে) টে্চথার টে্যথান েযেথােথিথা়ে ্যম্থর্থা্রেই প্রমথান। গীেথার ১৭ নং অ্যযেথাদ়ের 
১ নং য্লথাদক, অেু্থ ন টেজ্থাসথা কদরদেন যহ কৃষ্ণ! (যকন নথা অেু্থ ন মদন কদরটেদলন শ্রীকৃষ্ণই গীেথা জ্থান 
েলদেন, টকনু্ আসদল শ্রী কৃদষ্ণর র্রীদর যপ্রদের মদেথা প্রদের্ কদর কথাল গীেথার জ্থান টেদ়েটেদলন েথা 
পূদে্থ প্রমথাটনে করথা হদ়েদে।) 

গোে ব্যত্ক্ত শযাস্ত ত্বত্ধ্ ে্যযা� কনর অে্য গোেবী-গোেবেযানের পূ�যা কনর েযার স্বভযাব গোকমে হ্য়?

উতিদর গীেথা জ্থানেথােথা েদলদেন যে, সথাটত্ত্বক (পূে্থ েদন্মর কম্থ অনুসথাদর প্রথাপ্ত) েযেটক্ত যেেেথাদের পূেথা 
কদর। রথােটসক েযেটক্ত েষি ও রথাষিসদের পূেথা কদর আর েথামটসক েযেটক্তরথা ভুে-যপ্রে ইেযেথাটের পুদেথা 
কদর। এই সমস্ত পূেথা র্থা্রে টেট্য রটহে পূেথা েথা কম্থ। আেথার গীেথার ১৭ নং অ্যযেথাদ়ের ৫ ও ৬ নং য্লথাদক 
েদলদেন, যে মথানুষ র্থা্রে টেট্য েযেথাগ কদর শু্যু মনকটল্পে যঘথার েপ কদর েপসযেথা কদর, যস েথাটম্ভক 
(অহঙ্কথারী) হ়ে, এদেরদক এদেরই র্রীদরর কমল গুটলদে টেরথােমথান র্টক্তদেরদক এেং আমথাদকও 
কটি প্রেথানকথারী, রথাষিস স্বভথাদের অজ্থানী েদল েথানদে।

পরদমশ্বর কর্েতিদেে সুষি যেদেও েদলদেন : -

কবীর, ৈঞাই ৈসঞানী সোসঢ় শী�লঞা জেরব েূ� হ্নুৈন্ত।
পরৈঞাত্ঞা সোস ন্যঞারঞা রলহ্, সোৈঞা ইনসকঞা পূৈন্ত॥

রঞাৈ েলৈ সো�ঞা রঞাৈ তৈলল, সোদব েলৈ সোসঞা সোদব।
েূ� েলৈ সোসঞা েূ� েলব, সুসনঞা সকল সুর সোেব॥
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এেথাদন স্পটি হল যে শ্রী ব্রহ্থােী (রেগুন), শ্রী টেষু্ণেী (সত্ত্ব গুন), শ্রী টর্েেী (েম গুন) এযের পূেথা 
করথা উট্চে ন়ে এেং েথার সথাদর্ সথাদর্ ভূেদের, যপ্রেযের (শ্রথাদ্ করথা, টপেৃ পুরুষদের েপ্থণ করথা, 
মৃেুযের পর যেদরথা টেদনর টক্র়েথাকম্থ, টপন্ডেথান করথা এইসদের মথা্যযেদম ভূে যপ্রদের পুদেথাই করথা হ়ে) 
তভরে, হনুমথাদনরও পূেথা করথা উট্চে ন়ে। 

 ॥ “�ীেযা গোেযামযার জ্যাে অমেৃ” পুস্তনকর ত্কছু অংশ॥
ধ্ম্থেযানসর ৪৪ েং প্রশ্ন :- পূণ্থ যমথাদষির েনযে টক ভগেথান টেষু্ণ ও ভগেথান র্ংকদরর পূেথা করথা যেদড় 
টেদে হদে?

ত্�্দেযা বযাবযার উত্তর : এই সমস্ত প্রভুদের েথাড়দে হদে নথা, টকনু্ এদের পূেথা করথা েথাড়দে হদে।

ধ্ম্থেযানসর ৪৫ েং প্রশ্ন :- যহ টে্দেথা েথােথা! আটম েুঝদে পথারটে নথা, এই টেষু্ণ, র্ংকর ভগেথানদের েথাড়দে 
হদে নথা, টকনু্ এদের পূেথা করথা েথাড়দে হদে, মথাদন টক। আমথার সংকীণ্থ েুটদ্, আটম মহথা অজ্থানী প্রথানী। 
কৃপথা কদর টেস্তথাটরে ভথাদে ঝুটঝদ়ে েলুন।

ত্�্দেযা বযাবযার উত্তর :- যহ ্যম্থেথাস! েুটম র্থা্রে টেট্য েযেথাগ কদর মনমর্েতি আ্চরণ করদেথা। েথাই যেথামথার এই 
সথা্যনথাদে যকথান লথাভ হদচ্ে নথা। এই যেেেথাদের যর্দক লথাভ পথাও়েথার সথা্যনথা মন্ত্র, একমথাত্র আমথার কথাদে 
আদে। যেমন ্যদরথা এক গেথাটে পশু যমথাষ হ়ে, যমথাষদক যমথাষ - যমথাষ েদল ডথাকদে র্থাক, ও যেথামথার 
ডথাদক সথাড়থা যেদে নথা। টকনু্ ওর এক টেদর্ষ মন্ত্র হুরর-হুরর আদে। এিথা যর্থানথার সদগে সদগেই েৎষিণথাৎ 
প্রভথাটেে হদে, আর যে আও়েথাে কদর ডথাকদে েথার টেক লষিযে কদর আকর্ষতিে হদ়ে েুদি ্চদল আসদে। 
এইরকমই এই সে আেরণী়ে যেেেথাদেরও টনেস্ব মন্ত্র আদে। যসইসে মন্ত্র েপ করদল (এদের পুদেথা 
ন়ে এদের সথা্যনথা, মন্ত্র েপ দ্থারথা উপথাে্থ ন) ওই যেেেথারথা র্ীঘ্র যেথামথাদক পূণ্থ লথাভ যেদে। 

টপ্র়ে পথাঠকগণ! ওই মন্ত্রগুদলথা একমথাত্র আমথার (সন্ রথামপথাল েথাদসর) কথাদেই আদে, েথা পরদমশ্বর 
কেীরেী গুরুেীর মথা্যযেদম আমথাদক টেদ়েদেন। েথাই সে্থসথা্যথারদনর কথাদে প্রথার্্থনথা েে েথাড়থােথাটড় সম্ভে 
এেথাদন এদস এই অমূলযে মন্ত্র প্রথাপ্ত কদর টনদের েীেনদক ্যনযে করুন।

যেমনটি আপনথাদের েদলটেলথাম যে এই সংসথারদক একটি েৃষি েদল েথানুন। পরম অষির পুরুষ এর 
মূল/টর্কড়, কথান্ড অষির পুরুষ, কথান্ড যর্দক যের হও়েথা যমথািথা ডথাল ষির পুরুষ, এেং যমথািথা ডথাল যর্দক 
যে টেনটি র্থােথা েথা ডথাল যের হদ়েদে েথারথা টেন যেেেথা (রেগুন ব্রহ্থােী, সত্ত্বগুন টেষু্ণেী, েমগুন 
র্ংকরেী) আর পথােথারূপ সংসথার।

েটে আপটন যকথার্থাও যর্দক একটি আদমর ্চথারথা গথাে আদনন যেথা েথাহদল প্রর্দম মথাটিদে গে্থ  কদর, 
গথাদের টর্কড়দক গদে্থ  যরদে, মথাটি ্চথাপথা টেদ়ে যেদেন আর গথাদের যগথাঁড়থা়ে (টর্কদড়) টন়েটমে েল যস্চ 
করদেন, েথাহদল ্যীদর ্যীদর ্চথারথা গথােিথা েড় হদ়ে র্থােথা - প্রর্থােথা়ে েল ্যরথা শুরু করদে। েথাই গথাদের 
র্থােথাগুদলথা যকদি যেলথা েথাদে নথা। টকনু্ কেদনথাই গথাদের র্থােথা প্রর্থােথাদক মথাটিদে গে্থ  কদর পুদঁে েল 
যস্চ করথা হ়ে নথা। টঠক এই ভথাদেই সংসথার রূপী েৃদষির টর্কড়/মূল অর্্থথাৎ পরম অষির ব্রহ্দক ইটি 
রূদপ প্রটেটষ্ঠে কদর র্থা্রে অনুসথাদর পূেথা করদল পরম লথাভেথা়েক হ়ে। এই টেট্যদে করথা ভটক্ত কদম্থর 
েল ওই টেন যেেেথাই (সংসথার রূপী েৃদষির র্থােথা) কম্থ অনুসথাদর প্রেথান কদর। েথাই এদের পুদেথা করথা 
েথাড়দে হ়ে টকনু্ এনথাদের েযেথাগ (যেঁদি যেলথা) করথাও েথাদে নথা। এরই প্রমথান গীেথার ৩ নং অ্যযেথাদ়ের ৮ 
যর্দক ১৫ নং পে্থন্ য্লথাদক আদে। েদলদেন যে :-
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	 যহ অেু্থ ন! েুই র্থা্রে টেট্য অনুসথাদর কম্থ কর। অর্্থথাৎ র্থাদ্রে যেমন ভটক্ত করদে েলথা হদ়েদে 
েদ্ুপ ভটক্ত কম্থ কর। েটে েুই ঘর েযেথাগ কদর েগেদল ্চদল েথাস অর্্থথাৎ েুই কম্থ সন্নযেথাসী হদ়ে 
েথাস েথা এক থিথাদন েদস হঠ যেথাগ সথা্যনথা করদে র্থাটকস েথাহদল যেথার র্রীর যপথাষদনর টনে্থথাহ 
হদে নথা। এই েনযে কম্থ নথা করথা অদপষিথা কম্থ করদে - করদে ভটক্ত কম্থ করথা যশ্রষ্ঠ। (গীেথার 
৩ নং অ্যযেথাদ়ের ৮ নং য্লথাক) 
	 যে সথা্যকগণ র্থা্রে টেট্য েযেথাগ কদর মন - মেী্থ আ্চরণ কদর অর্্থথাৎ র্থা্রে অনুসথার ভটক্ত কম্থ নথা 

কদর অনযে প্রকথাদরর কম্থ েন্ধদন আেদ্ র্থাকথা েনসমুে়ে, েন্ম - মৃেুযের ্চদক্রর েন্ধদন সে্থেথা 
েথাঁ্যথা যর্দক েথা়ে। এই েনযে যহ কুটন্ পুত্র অেু্থ ন! েথারথা র্থা্রে টেরুদ্ ভটক্ত কম্থ করদে, েথাদের 
প্রটে আসটক্ত রটহে হদ়ে েুই র্থা্রে অনুসথাদর সথা্যনথা কর। (গীেথার ৩ নং অ্যযেথাদ়ের ৯ নং 
য্লথাক) 
	  সংসথার র্চনথা করথার পর প্রেথাপটে (কুদলর মথাটলক) সে্থপ্রর্ম মনুষযেদক র্চনথা কদরন, যসই 

সদগে েজ্ অর্্থথাৎ ্যথার্মতিক অনুষ্ঠথাদনর জ্থান যেেথার সম়ে েথাদের েদলটেদলন যে, যেথামরথা 
এইভথাদে র্থা্রেথানুকূল কম্থ কদর েৃটদ্ প্রথাপ্ত হও। এই প্রকথার র্থা্রে অনুসথাদর করথা ভটক্ত যেথামথাদের 
ইটচ্েে যভথাগ প্রেথানকথারী হদে। (গীেথার ৩ নং অ্যযেথাদ়ের ১০ নং য্লথাক) 
	 এই প্রকথার র্থা্রে অনুকুল ভটক্তর দ্থারথা অর্্থথাৎ সংসথার রূপী েৃদষির টর্কদড় (মূল অর্্থথাৎ পরম 

অষির ব্রহ্) েল যস্চ কদর অর্্থথাৎ পুদেথা কদর যেেেথাদের অর্্থথাৎ সংসথার রূপী েৃদষির টেন 
গুন রূপী র্থােথাগুদলথাদক (রেগুন ব্রহ্থােী, সত্ত্ব গুন টেষু্ণেী, েমগুন টর্েেীদক) উন্নে কদরথা। 
ওই যেেেথারথা (সংসথার রূপী েৃদষির র্থােথা) যেথামথাদের কম্থ অনুসথার েল প্রেথান কদর যেথামথাদের 
উন্নে করদে। এই ভথাদে এদক - অপরদক উন্নে কদর পরম কলযেথাণ অর্্থথাৎ পূণ্থ যমথাষি প্রথাপ্ত 
হদ়ে েথাদে। (গীেথার ৩ নং অ্যযেথাদ়ের ১১ নং য্লথাক) 
	 র্থা্রে টেট্য অনেুথা়েী করথা ভটক্ত কম্থ অর্্থথাৎ েজ্ দ্থারথা উন্নটে প্রথাপ্ত যেেেথাগণ অর্্থথাৎ সংসথার রূপী 

েৃদষির মূল অর্্থথাৎ মূল মথাটলকদক (পরম অষির ব্রহ্দক) ইস্ট রূদপ প্রটেটষ্ঠে কদর ভটক্ত কম্থ 
যর্দক ের্্যতিে হও়েথা র্থােথাগুদলথা (টেন যেেেথা) যেথামথাদেরদক, নথা ্চথাইদেও, কম্থ অনুসথাদর 
ইটচ্েে যভথাগ প্রেথান করদে র্থাকদে। অর্্থথাৎ যেথামরথা নথা ্চথাইদলও েল প্রেথান করদে। যেমন 
আদমর গথাে লথাটগদ়ে গথাদের যগথাঁড়থা়ে েল টসঞ্ন করদে র্থাকদল গথাে েড় হদ়ে যগল এেং র্থােথা 
প্রর্থােথা উন্নে হদ়ে যগল। েথারপর ওই র্থােথা়ে আপনথা আপটন এদেথা েল ্যরদে, যে একটেন 
ঝদর ঝদর পড়দে। টনদের কম্থ অনুসথাদর েযেটক্ত যে ্যন প্রথাপ্ত কদর, েথা উপদরথাক্ত টেট্যদেই 
হ়ে। েটে যকথান েযেটক্ত যেেেথাদের (র্থােথাগুদলথার) যেও়েথা ্যন পুনরথা়ে েথান - পূণযেদে নথা লথাগথা়ে 
অর্্থথাৎ যে পুনরথা়ে র্থা্রে অনুকুল সথা্যনথা, ্যম্থ-কম্থ নথা কদর, শু্যইু টনদের যপি ভদর, স্ব়েংই 
যভথাগ করদে র্থাদক, ওই েযেটক্ত যেথা পরমথাত্থার য্চথার। (গীেথার ৩ নং অ্যযেথাদ়ের ১২ নং য্লথাদক) 
	 র্থা্রে অনুসথাদর ভটক্ত টেট্যদে সে্থ প্রর্ম পরমথাত্থাদক যভথাগ লথাগথাদনথা হ়ে। ভথান্ডথারথা করথাদনথা হ়ে। 

প্রর্দম পরম অষির ব্রহ্দক ইস্ট রূদপ পূদেথা করথার পর, যভথাগ লথাগথাদনথার পর অেটর্টি অন্ন 
সমস্ত ভক্তদের মদ্যযে টেেরণ করথা হ়ে। ওই অেটর্টি অন্ন সৎসদগে উপটথিে পুণযে আত্থারথাই 
েথা়ে। যকন নথা পুণযে আত্থারথাই পরমথাত্থার েনযে সংসথাটরক কথাে-কদম্থর টভের যর্দক সম়ে যের 
কদর, সৎসদগে আদস েথা ্যথার্মতিক অনুষ্ঠথাদন অংর্ গ্রহন কদর। এই েনযে েদলদেন যে, ওই েদজ্র 
পটরটর্টি েথা যেঁদ্চ েথাও়েথা অন্ন যে সমস্ত সন্ েন েথা়ে েথারথা পথাপ যর্দক মুক্ত হদ়ে েথা়ে। যেসে 
মেূ্থ েথা পথাপী যলথাদকরথা েত্ত্বের্ী্থ সদন্র সৎসদগে েথা়ে নথা, েথাদের আ্যযেথাটত্ক জ্থান হ়ে নথা। ওই 
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পথাপী আত্থারথা টনদেদের র্রীর যপথাষণ করথার েনযেই অন্ন েযেঞ্জন েথানথা়ে, েথারথা পথাপই েথা়ে, 
কথারণ সন্ ভক্তেন প্রর্দম পরম অষির ব্রহ্দক যভথাগ লথাগথা়ে। েথাদে সথারথা যভথােন পটেত্র 
প্রসথাে হদ়ে েথা়ে। েথাঁরথা এই রূপ কদর নথা, েথারথা পরমথাত্থার য্চথার। ভগেথানদক যভথাগ নথা লথাগথাদনথা 
যভথােন (অন্ন েযেঞ্জন েথা েথােথার) পথাদপর যভথােন হ়ে। এই েনযে েলথা হদ়েদে, েথাঁরথা ্যম্থ - কম্থ 
র্থা্রে অনুসথাদর কদর নথা, েথারথা পথাদপর ভথাগী হ়ে। (গীেথার ৩ নং অ্যযেথাদ়ের ১৩ নং য্লথাক) 
	 সম্পূণ্থ প্রথানী অদন্নর টভটতিদে উৎপন্ন হ়ে। অন্ন েষ্থথার টভটতিদে উৎপন্ন হ়ে। েষ্থথা েজ্ অর্্থথাৎ 

র্থা্রে অনুকুল ্যথার্মতিক অনুষ্ঠথান যর্দকই হ়ে। েজ্ অর্থাৎ ্যথার্মতিক অনুষ্ঠথান র্থা্রে অনসুথাদর করথা 
কম্থ দ্থারথা হ়ে। (গীেথার ৩ নং অ্যযেথাদ়ের ১৪ নং য্লথাদক)।
	 কম্থ যেথা ব্রহ্ অর্্থথাৎ ষির পুরুদষর যর্দকই উৎপন্ন হয়েদে। কথারন সমস্ত প্রথাণী সনথােন 

পরম্যথাদম যেেথাদন র্থাকে, যসেথাদন কম্থ েথাড়থাই সমস্ত সুে এেং পেথার্্থ উপলধে টেল। যসেথান 
যর্দক সমস্ত প্রথাণীরথা টনদেদের ভুদলর েনযে ষির পুরুদষর সদগে এেথাদন এদস যেঁদস টগদ়েদে। 
এেথাদন সেথার কম্থ অনুসথাদর েল প্রথাপ্ত হ়ে। এেথাদন কম্থ কদরই েীেন টনে্থথাহ করদে হ়ে। এই 
েনযে েদলদেন কম্থ ব্রহ্ (ষির পুরুষ) যর্দক উৎপন্ন যেদনথা, আর ব্রহ্ অটেনথার্ী পরমথাত্থা 
যর্দক উৎপন্ন েথানদে। এই প্রমথাণটি অর্ে্থদেদের কথান্ড নং ৪ অনুেথাক নং ১ মন্ত্র নং ৩ এ যেও 
আদে, “ব্রহ্ ব্রহ্ণঃ উজ্জভথার” অর্্থথাৎ (ব্রহ্ণঃ) সট্চেথান্দে ঘন ব্রহ্ = পরম অষির পুরুষ, 
ব্রহ্দক (উজ্জভথার) উৎপন্ন কদরদেন।

ত্বঃদ্ঃ- গীেথার ৩ নং অ্যযেথাদ়ের ১৪ নং য্লথাদক “অষির” র্দব্দর অর্্থ অটেনথার্ী পরমথাত্থা সটঠক। টকনু্ 
যেেথাদন ষির পুরুষ, অষির পুরুষ ও পরম অষির পুরুদষর েণ্থনথা আদে, যসেথাদন ষির পুরুষ ও অষির 
পুরুষদক নশ্বর (নথার্েথান) েলথা হদ়েদে। ওেথাদন েথা়েগথা টেদর্দষ অষির এর অর্্থ ওিথাই টঠক আদে। 
গীেথার ১৫ নং অ্যযেথাদ়ের ১৬-১৭ নং য্লথাদক অষির র্দব্দর অর্্থ অটেনথার্ী পরমথাত্থা হদে নথা, কথারন সৃটটি 
র্চনথাদে প্রমথাটনে হদ়েদে যে সে্ পুরুষ (অটেনথার্ী পরমথাত্থা) যর্দক ব্রদহ্র সৃটটি হদ়েদে। এদে প্রমথাটনে 
হ়ে যে সে্থগেম্ ব্রহ্ অর্্থথাৎ যে পরমথাত্থার েযেথাটপ্ত সমস্ত ব্রহ্থাডে গুটলদে সে েথা়েগথা়ে টেেযেমথান, টেটনই 
সকদলর মথাটলক। ওই পরমথাত্থা সে্থেথা েজ্ অর্্থথাৎ ্যথার্মতিক অনুষ্ঠথাদন প্রটেটষ্ঠে র্থাদকন। ভথােথার্্থ এই যে, 
পরম অষির ব্রহ্দক ইস্টদেে রূদপ প্রটেটষ্ঠে কদর ্যথার্মতিক অনুষ্ঠথান অর্্থথাৎ েজ্ করদল, র্থা্রেটেট্য 
অনুসথাদর ভটক্ত কম্থ করদল যসই সথা্যক অের্যেই লথাভ প্রথাপ্ত কদর, েথার েদল যমথাষি প্রথাটপ্ত হ়ে। পরেেী্থ 
পৃষ্ঠথা়ে যেেুন সংসথার রূপী েৃদষির ট্চত্র :—

এেথাদন গথাদের ডথালগুটলদক (রেগুণ ব্রহ্থা, সত্ত্বগুণ টেষু্ণ, েমগুণ টর্ে) মথাটিদে গে্থ  কদর যরদে যেেথাদনথা 
হদ়েদে যে েথারথা এই টেন যেেেথাদের মদ্যযে যে কথাদরথারই পুদেথা কদর েথারথা র্থা্রেটেট্য েযেথাগ কদর মনমর্েতি 
আ্চরণ কদর, েথা গীেথার ১৬ নং অ্যযেথাদ়ের ২৩ - ২৪ নং য্লথাদক অনুট্চে েথা েযের্্থ েলথা হদ়েদে। অর্্থথাৎ যে, 
সে্থগেম্ ব্রহ্দক (পরম অষির ব্রহ্দক) ইটি রূদপ পুেথা কদর নথা, যসই সথা্যদকর সমস্ত পূেথা েথা সথা্যনথা 
েযের্্থ। কথারন গথাদের ডথাদল (র্থােথা়ে) েলযস্চ করদে র্থাকদল গথাে নটি হদ়ে েথা়ে। গীেথার ৭ নং অ্যযেথাদ়ের 
১২ যর্দক ১৫, ২০ - ২৩ নং য্লথাক এেং ৯ নং অ্যযেথাদ়ের ২৩ - ২৪ নং য্লথাদক অনযে যেেী যেেেথাদের পূদেথা 
করদে টনদষ্য কদরদে। (্যম্থেথাদসর ১৭ নং প্রদশ্নর, টে্দেথা েথােথার উতির পডু়ন) 

যেেুন এই পুটস্তকথার ২২ ন্বর পথােথার উদ্িথা কদর লথাগথাদনথা েৃদষির ট্চত্র, েথা র্থা্রে টেরুদ্ সথা্যনথা। ২৩ েম্বর 
পযােযার ত্িনত্র গোেখুে যসথােথাভথাদে লথাগথাদনথা েৃষি েথা র্থা্রে অনুসথাদর সথা্যনথা, েথা যমথাষিেথা়েক। এিথারই প্রমথান 
গীেথা গ্রদথে রদ়েদে।
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কেীর, অষির পুরুষ এক যপড় হযেথাঁ়ে, 
            টনরঞ্জন েথাকী ডথার। 

            েীদনথাঁ যেেথা র্থােথা হযেথাঁ়ে, 
            পথাে রূপ সংসথার।।
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কেীর, অষির পুরুষ এক যপড় হযেথাঁ়ে, 
            টনরঞ্জন েথাকী ডথার। 

            েীদনথাঁ যেেথা র্থােথা হযেথাঁ়ে, 
            পথাে রূপ সংসথার।।
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যহ ্যম্থেথাস! এই েনযেই শ্রী ব্রহ্থােী, শ্রী টেষু্ণেী, শ্রী টর্েেীদক েথাড়দে হদে নথা। ইটি রূদপ এদের পূদেথা 
করথা র্থা্রে টেরুদ্ কম্থ, েথা েুটম করদেথা যসিথা েথাড়দে হদে। েদেই ভক্ত েথা সথা্যদকর পূণ্থ যমথাষি সম্ভে 
হদে।

ধ্ম্থেযানসর ৪৬ েং প্রশ্ন :- যহ টে্দেথা েথােথা! আপটন টেন যেেেথাদের (রেগুন ব্রহ্থা, সত্ত্বগুন টেষু্ণ ও েম 
গুন টর্েেী) ভটক্ত করথা েযেটক্তদের ের্থা যেথা শ্রীমৎভগেে গীেথার ৭ নং অ্যযেথাদ়ের ১২ যর্দক ১৫, ২০ - 
২৩ নং য্লথাদক এেং ৯ নং অ্যযেথাদ়ের ২৩ - ২৪ নং য্লথাক যর্দক প্রেযেষি (সরথাসটর) প্রমথান কদর টেদ়েদেন। 
ওেথাদন েদলদেন েথারথা টেন গুদনর (রেগুন ব্রহ্থা, সত্ত্বগুন টেষু্ণ ও েম গুন টর্ে) ভটক্ত কদর, েথাঁদের 
স্বভথাে রথাষিসদের মদেথা হ়ে, েথারথা মথানুদষর মদ্যযে নী্চ, েূটষে কম্থকথারী (েথারথাপ কম্থ), এই মুে্থরথা 
আমথাদকও (গীেথা জ্থান েথােথা ব্রহ্দক) ভদে নথা। অনযে যেেেথাদের ভটক্ত পূেথা করথা সথা্যকদের সুদের 
সম়ে (স্বগ্থ যভথাগ) ‘সথামট়েক’ (ষিটনক) হ়ে। স্বগ্থ সুে যভথাগ কদর র্ীঘ্রই আেথার পৃটর্েীদে েন্ম গ্রহন 
কদর। যহ মহথাত্থােী! এই সংসথাদর ঘদি েথাও়েথা এমন যকথাদনথা ঘিনথা যর্থানথান, েথাদে আপনথার এই ের্ণতিে 
কর্থার সেযেেথার প্রমথাণ পথাও়েথা েথা়ে যে, টেন যেেেথাদের ভক্তরথা েথা ওদের ভেন পুেন করথা েযেথাটক্তরথা 
এমন উৎপীড়ন টনপীড়ন কদর। 

॥ ত্হ্রণ্যকত্শপুর কর্যা॥
উত্তর (ত্�্দেযা ��েীশ কবীর পরমযামিযার) :-
১. র�গুণ ব্রহ্যার উপযাসনকর িত্রত্র :- টহরণযেকটর্পু নথামক এক ব্রথাহ্ণ রথােথা টেল। যকথান এক কথারদন 
ভগেথান টেষু্ণর (সত্ত্বগুণ) প্রটে েথাঁর মদন ইষ্থথার সৃটটি হ়ে। ওই রথােথা কদঠথার ভটক্ত সথা্যনথা কদর রেগুণ 
ব্রহ্থােীযক প্রসন্ন কদর। ব্রহ্থােী েদলন, যহ পুেথারী! েদলথা েুটম টক ্চথাও? টহরণযেকটর্প ুের য্চদ়েটেল যে, 
আমথার মৃেুযে যেন সকথাদল নথা হ়ে, নথা সন্ধযেথা়ে, নথা েথাইদর হ়ে, নথা টভেদর, নথা টেদন, নথা রথাদে, নথা যেথা েথাদরথা 
মথাদস, নথা আকথাদর্ মৃেুযে হ়ে, নথা মথাটিদে, নথা মথানুদষর হথাদে, নথা পশু পথােীর হথাদে মৃেুযে হ়ে। ব্রহ্থােী েদলন, 
ের্থাসু্ত। এই ের প্রথাপ্ত করথার পদর টহরণযেকটর্পু টনদেই টনদেদক অমর েদল মদন কদর যন়ে। আর যস 
প্রেথাদের েথার টনদের নথাম, মন্ত্র টহসথাদে েপ করথার আদের্ যে়ে। েটে যকউ টেষু্ণর নথাম েপ করদেথা 
েথাহদল েথার উপর অেযেথা্চথার কদর েথাদক যমদর যেলদেথা। টহরণযেকটর্পুর পুত্র প্রহ্থাে, শ্রী টেষু্ণেীর ভটক্ত 
করদেথা। যহ ্যম্থেথাস! প্রহ্থােদক যে কদেথা কটি টেদ়েটেল, যস সে কর্থার সদগে েুটম যেথা ভথাদলথা ভথাদেই 
পটরট্চে। এর ভথােথার্্থ হল যে, রেগুন ব্রহ্থার ভক্ত টহরণযেকটর্পু রথাষিস েদল পটরট্চে হদ়েদে, এই 
অেযেথা্চথারী রথােথার েড় যেেনথােথা়েক ভথাদে কুকুদরর মে মৃেুযে হদ়েটেল। 

॥ রযাবণ এবং ভস্যাসুনরর কর্যা॥
২. েমগুণ ত্শব�ীর ভক্তনের িত্রত্র :- লঙ্কথার রথােথা রথােণ েমগুণ টর্দের ভটক্ত কদরটেল। যস টনদের 
টসটদ্ র্টক্তদে ৩৩ যকথাটি যেেেথাদের েট্দে েথাটনদ়ে যরদেটেল। েথারপর যেেী সীেথাদক অপহরণ কদর 
টনদ়ে টগদ়ে লঙ্কথা়ে যরদে যে়ে। যহ ্যম্থেথাস! রথােদণর যে টক হথাল হদ়েটেল, েথা আমরথা সকদল ভথাদলথা 
কদরই েথাটন। েমগুণ টর্দের উপথাসক রথােণও রথাষিস েদল কটর্ে আদে, েথার সে্থনথার্ হ়ে। যস টন্দেথার 
পথাত্র হ়ে।

	 অে্য উেযাহ্রণ :- ভষ্থাসুদরর কর্থা যেথা েুটম শুদনই যরদেদেথা। যস েমগুন শ্রী টর্েেীর উপথাসনথা 
করদেথা। যস ১২ েৎসর ্যদর েমগুণ শ্রী টর্েেীর েরেথার সথামদন, উপর টেদক পথা, টনদ্চর 
টেদক মথার্থা (র্ীষ্থথাসন) কদর কদঠথার ভটক্ত েপসযেথা করটেল। এক টেন যেেী পথাে্থেীেী েদলন 
যহ মহথাদেে! আপটন যেথা সষিম। আপনথার ভক্ত টক ্চথা়ে? এদক ের প্রেথান করুন প্রভু। ভগেথান 
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টর্ে ভষ্থাটগটরদক টেজ্থাসথা কদরন, েদলথা ভক্ত! যেথামথার টক ্চথাই? আটম যেথামথার েপসযেথা়ে অটে 
প্রসন্ন হদ়েটে। ভষ্থাটগটর েদল প্রর্দম আপটন প্রটেশ্রুটে েদ্ যহথান, েথারপর ের য্চদ়ে যনে। 
ভগেথান টর্ে প্রটেশ্রুটে েদ্ হদ়ে যগদলন। েেন ভষ্থাটগটর েদল আপনথার কথাদে যে ভষ্থাকগেণ 
(ভস্মথাকড়থা েথা ভস্মথােথালথা) আদে, ওই ভষ্থাকগেণ (ভস্মথাকড়থা েথা ভস্মথােথালথা) আমথাদক প্রেথান 
করুন। প্রভু টর্েেী ভষ্থাটগটরদক ভষ্থাকড়থা টেদ়ে যেন। ভষ্থাকড়থা হথাদে পথাও়েথার সদগে-সদগেই 
ভষ্থাটগটর েদল, টর্েেী সথাে্যথান যহথান! এেথার আপনথাদক ভষ্ করদেথা আর পথাে্থেীদক আমথার 
টনদের ্রেী েথানদেথা। এই েদল ভষ্থাটগটর অভদ্ ভথাদে হথাসদে র্থাদক আর টর্েেীদক মথারথার 
েনযে েথাড়থা কদর। ভগেথান টর্েেী েুটি ভষ্থাটগটরর উদদের্যে েেন েুঝদে যপদর যেৌদড় পথালথাদে 
লথাগদলন। টপদে-টপদে পূেথারী মথারথার েনযে েথাড়থা করদে আর আদগ-আদগ ইটিদেে টর্েেী 
মৃেুযেভদ়ে যেৌদড় পথালথাদচ্েন। 

টে্চথার কদর যেে ্যম্থেথাস্! েটে ওই শ্রী টর্ে ভগেথান অটেনশ্বর (অটেনথার্ী) হদেন েথাহদল মৃেুযের ভদ়ে 
যকন যেৌড়থাটচ্েদলন। যেথামরথা এনথাদক অটেনথার্ী েদলথা। যেথামরথা এনথাদক অন্ে্থথামীও েদলথা। েটে টর্েেী 
অন্ে্থথামী হদেন েথাহদল ভষ্থাটগটরর মদনর যনথাংরথা ভথােনথার কর্থা আদগই েথানদে পথারদেন। এর যর্দক 
প্রমথাটনে হদ়ে যগদলথা ইটন যেথা অন্ে্থথামীও নন।

যে সম়ে ভগেথান টর্েেী আদগ - আদগ যেৌড়থাটচ্েদলন আর ভষ্থাটগটর টপেদন-টপেদন েথাড়থা করটেল, 
েেন ভগেথান টর্ে টনদের রষিথাদর্্থ পরদমশ্বরদক ডথাকদে লথাগদলন। েৎষিণথাৎ “পরম অষির ব্রহ্”েী 
পথাে্থেীর রূপ ্যথারণ কদর েুটি ভষ্থাটগটরর সথামদন প্রকি হদ়ে যগদলন এেং েলদলন, যহ ভষ্থাটগটর! এদসথা 
আমথার কথাদে একিু েদসথা। ভষ্থাটগটর েথানদেথা ভগেথান টর্েেী এেন আর েথার কথােথাকথাটে আসদেন নথা। 
ভষ্থাটগটর যেথা এই েেসে উপদ্ে যেৌরথাত্যে পথাে্থেীদক পথাও়েথার েনযেই করটেল। যহ ্যম্থেথাস! এই সমস্ত 
কর্থা েুটম ভথাদলথা ভথাদেই েথাদনথা। পথাে্থেী রূদপ পরমথাত্থা ভষ্থাটগটরদক “গন্ডহস্ত নৃেযে” - নথাট্চদ়ে ভষ্ 
কদরটেদলন। েমগুদনর পূেথারী ভষ্থাটগটর েথার টনদের েথারথাপ কদম্থর েনযে ভম্মথাসুর েথা ভষ্থা রথাষিস 
নথাদম কটর্ে হ়ে।

এই েনযে এই টেন যেেেথার পূেথারীদেরদক রথাষিস স্বভথাে ্যথারন করথা, মথানুষদের মদ্যযে নী্চ, েুটষে কম্থ 
করথা মুে্থ েলথা হদ়েদে।

॥ হ্ত্রবিযানর সযাধ্ুনের �ণহ্ে্যযা॥
৩. এবযার সত্ত্বগুে শ্ী ত্বষু্ত্�র পূ�যারীনের কর্যা গোশযােযাত্্ছছ।

	 এক সম়ে হটরদ্থাদর হর টক যপৌটড়দে টের্থাল কুম্ভদমলথা েদসটেল। ওই উপলদষিযে টেন গুদনর 
উপথাসকরথা টনদেদের-টনদেদের সম্প্রেথাদ়ে একটত্রে হদ়ে টগদ়েটেল। টগটর, পুটর, নথাগথা-নথার্ 
এরথা হদলন সেথাই েমগুন ভগেথান টর্দের উপথাসক আর তেষ্ণেগন হদলন সত্ত্বগুন ভগেথান শ্রী 
টেষু্ণর উপথাসক। হর টক যপৌটড়দে প্রর্ম স্থান করথার েনযে েুই সম্প্রেথা়ে নথাগথা আর তেষ্ণেদের 
মদ্যযে ঝগড়থা হদ়ে টগদ়েটেল। প্রথা়ে ২৫ হথােথার টত্রগুদনর (রেগুণ ব্রহ্থা, সত্ত্বগুণ টেষু্ণ আর 
েমগুম টর্েটে) পূেথারী টনদেদের মদ্যযে লড়থাই কদর মথারথা টগদ়েটেল। গনহেযেথা কদর টেদ়েটেল। 
েদরথা়েথাল, েুটর, কথািথাটর টেদ়ে এদক অদনযের প্রথাণ টনদ়ে টনদ়েটেল। েথাই সুষিম্ যেদে    
েদলদেন :-
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�ীর �ুপক �লবঞার কিঞারী, র্ৈঘড় সোৈঞার বধঞালব হ্্যাঁয়।
হ্র প্যঞারী হ্র সোহ্� নহ্ী ৈঞানঞা, বহ্ঞাাঁ ৈঞা সো�� চঞালঞালব হ্্যাঁয়।
কঞালি শীশ নহ্ীাঁ তদল করুণঞা, ৈ� সোৈাঁ সঞাধ কহ্ঞাজব হ্্যাঁয়।
সোৈঞা ৈন ইনসক দশ্ভন কুাঁ  র্ঞাজব, উনসকঞা েী নরক পঞািঞালব হ্্যাঁয়।

যহ ্যম্থেথাস! উপদরথাক্ত সেযে ঘিনথা যর্দক প্রমথাটনে হ়ে যে রেগুন ব্রহ্থােী, সত্ত্বগুন টেষু্ণেী 
আর েমগুন টর্েেীর পূেথারীদেরদক গীেথার ৭ নং অ্যযেথাদ়ের ১২ যর্দক ১৫ নং পে্থন্ য্লথাদক 
রথাষিস স্বভথাে ্যথারণকথারী, মথানুষদের মদ্যযে টনম্ন যশ্রণীর, েূটষে কম্থকথারী মূে্থ েলথা হদ়েদে।

	  টে্দেথা রূপ্যথারী পরদমশ্বদরর মুে কমল র্দক উপদরথাক্ত কর্থা শুদন ্যম্থেথাদসর মথার্থা যেন যেদি 
েথাও়েথার উপক্রম হল, আর ঘুরদে লথাগল। সথাহস কদর ্যম্থেথাস েলযলন যহ প্রভূ! আপটন 
আমথার মদেথা এক জ্থানথান্ধদক জ্থান্চষুি েথান কদরদেন েথােথা। উপদরথাক্ত এই সমস্ত কর্থা আমরথা 
শুনেথাম এেং পড়েথাম, টকনু্ কষিদনথা টে্চথারদেথা্য আদসটন যে আমরথা ভুল পদর্ ্চলটেলথাম। 
আপনথাদক র্ে র্ে ্যনযেেথাে। আপটন আমথার মে নী্চ অপরথা্যী পথাপী আত্থাদক যঘথার নরক 
যর্দক যের কদর আনদলন প্রভু।

ধ্ম্থেযানসর ৪৭ েং প্রশ্ন :- যহ টে্দেথা মহথাত্থা েথােথা! আপটন েথা েদলদেন এেং টনদের য্চথাদে গীেথার ৭ নং 
অ্যযেথাদ়ের ১৮ নং য্লথাদক যেদেটে এেং পদড়টে যে, ওেথাদন গীেথা জ্থান েথােথা ব্রহ্ টনদের সথা্যনথার েদল 
প্রথাপ্ত গটেদক অনুতিম্ অর্্থথাৎ টনকৃটি েথা অটে েথারথাপ েদলদেন। এই টেষ়েিথাও কৃপথা কদর এই রকম যকথান 
উেথাহরণ টেদ়ে স্পটিভথাদে েুটঝদ়ে টেন। ে়েথা কদর যকথান কর্থা েথা প্রথাসটগেক কথাটহনী যর্থানথান।

ত্�্দেযা বযাবযার উত্তর :- গীেথার ২ নং অ্যযেথাদ়ের ১২ নং য্লথাক, গীেথার ৪ নং অ্যযেথাদ়ের ৫ ও ৯ নং য্লথাদক, 
গীেথার ১০ নং অ্যযেথাদ়ের ২ নং য্লথাদক গীেথা জ্থান েথােথা (ব্রহ্) েলদে যহ অেু্থ ন! আমথার এেং যেথামথার 
অদনক েন্ম হদ়ে যগদে। েুটম েথাদনথা নথা আটম েথাটন। শ্রীমদ্ভগেে্ গীেথার ১৫ নং অ্যযেথাদ়ের ৪ নং য্লথাদক 
েলথা হদ়েদে েত্ত্বের্ী্থ সদন্র কথাে যর্দক েত্ত্ব জ্থান প্রথাটপ্ত করথার পদর পরদমশ্বদরর ওই পরম পদের 
যেথাঁে করথা েরকথার, যেেথাদন েথাও়েথার পদর সথা্যক পুনরথা়ে ঘুদর আর কেদনথা এই সংসথাদর টেদর আদস 
নথা। যে পরদমশ্বর যর্দক এই সংসথার রূপী েৃদষির উৎপটতির টেস্তথারলথাভ হদ়েদে, অর্্থথাৎ যে পরদমশ্বর 
এই অটেল ব্রহ্থাদডের সৃটটি কদরদেন, যসই পরদমশ্বদরর ভটক্ত কদরথা। আেথার গীেথার ১৮ নং অ্যযেথাদ়ের 
৬২ নং য্লথাদক গীেথা জ্থান েথােথা েদলদেন যহ অেু্থ ন! েুই সে্থে ভথাদে ওই পরদমশ্বদরর র্রদণ েথা, ওই 
পরদমশ্বদরর কৃপথাদেই েুই পরম র্থাটন্ এেং সনথােন পরম্যথামদক প্রথাপ্ত হটে। যহ ্যম্থেথাস! েে টেন েন্ম-
মৃেুযে র্থাকদে, েেটেন পরম র্থাটন্ হদে পথাদর নথা, আর নথা যেথা সনথােন পরম্যথামদক প্রথাপ্ত হদে পথাদর। 
েথাস্তদে পরমগটে েথাদকই েলথা হ়ে, যেেথাদন সথা্যদকর েন্ম - মৃেুযে ট্চরকথাদলর েনযে সমথাপ্ত হদ়ে েথা়ে। 
যেিথা ব্রহ্ সথা্যনথার দ্থারথা কেদনথাই সম্ভে ন়ে। এই েনযে গীেথার ৭ নং অ্যযেথাদ়ের ১৮ নং য্লথাদক গীেথা জ্থান 
েথােথা েদলদেন, যেসে জ্থানী আত্থা রদ়েদে, আমথার টে্চথাদর েথারথা সেথাই ভথাদলথা। টকনু্ এরথা সেথাই আমথার 
অনুতিম্ (টনকৃটি - েথারথাপ) গটেদে লীন (সংলগ্ন) আদে। কথারন েথারথা আমথার (ব্রদহ্র) ভটক্ত করদে। 
ব্রহ্ সথা্যনথার এক মথাত্র মন্ত্র “ওঁম”। এই মন্ত্র েপ করদল ব্রহ্ যলথাক প্রথাটপ্ত হ়ে। গীেথার ৮ নং অ্যযেথাদ়ের 
১৬ নং য্লথাদক স্পস্ট ভথাদে েদলদেন, ব্রহ্ যলথাদক েথাও়েথা সথা্যকও পুনরথা়ে এই সংসথাদর টেদর আদস। 
েথাহদল টক ওই ভক্তদের পরম র্থাটন্ হদে পথাদর নথা েথা সনথােন পরম ্যথাম প্রথাটপ্ত হদে পথাদর নথা? যেদে 
ের্ণতিে টেট্যদে সথা্যনথা করদল পরমথাত্থা প্রথাটপ্ত হ়ে নথা, টকেু টসটদ্ প্রথাটপ্ত হদ়ে েথা়ে। এই টসটদ্র দ্থারথা ঋটষ - 
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মুটনরথা টকেু ্চমৎকথার যেটেদ়ে েনেথার হথাটন ঘটিদ়ে টেেযেথাে হদ়ে েথা়ে। এর েদল যর্দষ টসটদ্ সমথাপ্ত কদর, 
পথাদপর ভথাগী হদ়ে পুনরথা়ে ্ুচরথাটর্ লষি প্রথাণীর র্রীদর কটি যভথাগ করদে র্থাদক। এই েনযে ব্রহ্ সথা্যনথা়ে 
হও়েথা গটেদক অর্েথা উপলটধেদক অেীে েথারথাপ েথা অনুতিম্ েদলদেন।

॥ িুেক ঋত্ষ বিযারযা মযান্যােযা িক্রবেী্থ  সম্যানের ত্বেযানশর কর্যা॥
	  কর্যা প্রসঙ্গ : গীেথা জ্থান েথােথা (ব্রহ্) গীেথার ৭ নং অ্যযেথাদ়ের ১৬ - ১৭ নং য্লথাদক েদলদেন, 

আমথার ভটক্ত ্চথার প্রকথাদরর ভক্তরথা কদর। ১: আে্থ  (সঙ্কি টনেথারদনর েনযে) ২. অর্্থথার্ী্থ (্যন 
লথাদভর েনযে) ৩. টেজ্থাসু (েথারথা জ্থান প্রথাপ্ত কদর েক্তথা হদ়ে েথা়ে)। ৪. জ্থানী (েথারথা শু্যু যমথাষি 
প্রথাপ্ত করথার েনযে ভটক্ত কদর)। এেথাদন গীেথা জ্থান েথােথা েদলদেন, এদের মদ্যযে প্রর্ম টেন 
প্রকথাদরর ভক্তদের যেদড় টেদ়ে ্চেুর্্থ নং (জ্থানীযের) েথার টনদের পথাক্কথা ভক্ত েদলদেন।

	  জ্যােীর ত্বনশষত্ব : জ্থানী যস হ়ে, যে েথানদে যপদর যগদে মনুষযে েীেন যকেলমথাত্র যমথাষি 
প্রথাটপ্তর েনযেই প্রথাপ্ত হ়ে। েথার এিথাও জ্থান র্থাদক যে পূণ্থ যমথাদষির েনযে যকেলমথাত্র এক 
পরমথাত্থার ভটক্ত করথা উট্চে। অনযে যেেেথাদের (রেগুন ব্রহ্থােী, সত্ত্ব গুন টেষু্ণেী ও েম গুন 
টর্েেী) ভটক্তদে পূণ্থ যমথাষি লথাভ সম্ভে ন়ে। ওই জ্থানী আত্থারথা, গীেথার ৪ নং অ্যযেথাদ়ের ৩৪ 
নং য্লথাদক এেং েেু্থ দেদের ৪০ নং অ্যযেথাদ়ের ১০ নং মদন্ত্র েণী্থে েত্ত্বের্ী্থ সন্ নথা যমলথার 
কথারদণ, ওনথারথা স্ব়েং টনদে যর্দকই যেদের টনষ্ষ্থ যের কদর টনদ়েদেন যে, ব্রহ্ই সে্থসষিম 
পরমথাত্থা, আর েথাঁর ভটক্ত করথার একমথাত্র মন্ত্র “ওঁম” (ॐ)। এই মন্ত্র সথা্যনথা়ে ব্রহ্ যলথাদকর 
প্রথাটপ্ত হ়ে। এিথাই হল যমথাষি।

	 জ্থানী আত্থাগন পরমথাত্থা প্রথাটপ্তর েনযে হিদেথাগ করদেথা। এক থিথাদন েদস কদঠথার েপ করদেথা 
এেং ওম্ (ॐ) মন্ত্র েপ করদেথা, টকনু্ গীেথা েথা যেদে এই হঠ যেথাগ করথা েথা এক থিথাদন েদস েথা 
েথাঁটড়দ়ে যঘথার েপ করথা সথা্যকদক মূে্থ, অটভমথানী ও রথাষিস েদলদেন। (গীেথার ৩ নং অ্যযেথাদ়ের, 
৪ যর্দক ৯ নং য্লথাদক, গীেথার ১৬ নং অ্যযেথাদ়ের ১৭ যর্দক ২০ নং য্লথাদক, গীেথার ১৭ নং 
অ্যযেথাদ়ের ১ যর্দক ৬নং য্লথাদক)। 

	 এনথাদের হঠ যেথাদগর যপ্ররনথা যকথার্থা যর্দক এদলথা? শ্রী যেেী পুরথাদণর (গীেথা যপ্রস যগথারেপুর 
যর্দক প্রকথাটর্ে সট্চত্র যমথািথা িথাইপ) েৃেী়ে স্দ্দে যলেথা আদে যে, ব্রহ্থােী টনদের পুত্র 
নথারেদক েদলদেন েেন আমথার উৎপটতি হ়ে, েেন আটম টনদেদক পদ্মেুদলর উপর েদস 
র্থাকদে যেেদে পথাই। আকথার্েথাণী হল যে েপসযেথা কদরথা - েপসযেথা কদরথা। েেন আটম এক 
হথােথার েের ্যদর েপসযেথা কদরটেলথাম।

যহ ্যম্থেথাস! রেগুণ ব্রহ্থােী যেে যেথা অদনক পদর, সথাগর মথেদনর সম়ে যপদ়েটেদলন। এিথা েেন 
পড়দলন েেন েেুদে্থদের ৪০ নং অ্যযেথাদ়ের ১৫ নং মদন্ত্র ওম ্(ॐ) মন্ত্র যেেদে যপদলন। এই ওম্ মদন্ত্রর 
েপ এেং আকথার্েথাণীদে প্রথাপ্ত হঠ যেথাদগর (যঘথার েদপর) টনদে্থর্, এই েুটি কর্থাদক যমদন টনদ়ে 
সটম্মটলে ভথাদে ব্রহ্থােী স্ব়েং অভযেথাস করদে শুরু কদরন, এেং পদর টনদের সন্থানদেরদকও 
(ঋটষদেরদকও) করদে েদলন। (্চথার যেে এেং ্চথার যেদের সথারথাংর্ শ্রীমদ্ভগেে গীেথা়ে হঠ যেথাগ কদর 
যঘথার েপ করথা েযেটক্তদেরদক রথাষিস, ক্রর কমী্থ, নরথা্যম অর্্থথাৎ নী্চ েযেটক্ত েদলদেন। প্রমথান রদ়েদে 
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গীেথার ১৬ নং অ্যযেথাদ়ের ১৭ – ২০নং য্লথাদক এেং গীেথার ১৭ নং অ্যযেথাদ়ের ১ - ৬ নং য্লথাদক)। ওই 
সথা্যনথাই জ্থানী আত্থা, ঋটষগনও করথা শুরু কদরন। ওই জ্থানী আত্থাদের মদ্যযে একেন টেদলন ্ুচণক 
ঋটষ, েথার প্রসগে যর্থানথাটচ্ে, েথাদে েুটম যেথামথার প্রদশ্নর সটঠক উতির যপদ়ে েথাদে :- ্ুচণক নথাদমর এক ঋটষ 
টেদলন। টেটন ওম ্(ॐ) নথাম েপ কদর হথােথার েৎসর ্যদর যঘথার েপ কদরন। এিথা হল ব্রদহ্র ভটক্ত। 
এটেদক ব্রহ্ প্রটেজ্থা কদর যরদেদে যে আটম যকথান ্যরদনর সথা্যনথা়ে, অর্্থথাৎ যেদে ের্ণতিে েদজ্র েদলও 
ন়ে, নথা যেথা যকথান েদপর েদল, নথা যকথান েপসযেথার েদল, কথাউদকও কেদনথা ের্্থন যেে নথা। গীেথার ১১ 
নং অ্যযেথাদ়ের ৪৮ নং য্লথাদক েদলদেন যহ অেু্থ ন! েুই আমথার যে রূদপর ের্্থন কদরটেস, অর্্থথাৎ আমথার 
যে কথাল রূপ যেদেটেস, এিথাই আমথার আসল স্বরূপ। আমথার এই রূপদক নথা যেদে ের্ণতিে যকথান টেট্যদে 
যেেথা েথাদে, নথা যকথাদনথা েপ দ্থারথা, নথা যকথাদনথা েপসযেথা দ্থারথা, নথা যকথাদনথা েজ্ দ্থারথা নথা অনযে যকথাদনথা টক্র়েথা 
দ্থারথা যেেথা েথাদে। আটম কৃপথা কদর যেথাদক যেটেদ়েটে। গীেথা জ্থান েথােথা গীেথার ৭ নং অ্যযেথাদ়ের ২৪-২৫ 
নং য্লথাদক স্পটি কদর েদলদেন, এিথা আমথার অটেনথার্ী টে্যথান আদে যে, আটম কেদনথা কথাউদক ের্্থন টেই 
নথা, আটম আমথার যেথাগমথা়েথা দ্থারথা লুটকদ়ে র্থাটক। এই মুে্থ েনসমুেথা়ে আমথাদক মনষুযে রূদপ অর্থাৎ কৃষ্ণ 
রূদপ আসথা মনুষযে মদন করদে। সথামদন যে যসনথােথাটহনী েথাঁটড়দ়ে টেল, েথাদের টেদক ইটগেে কদর গীেথা 
জ্থান েথােথা একর্থা েদলটেদলন। েলথার অটভপ্রথা়ে হদলথা, আটম কেদনথা কথাউদক ের্্থন টেই নথা, এেন যেথার 
উপর অনুগ্রহ কদর টনদের আসল রূপ যেটেদ়েটে।

 ভযাবযার্্থ :- যেদে ের্ণতিে টেট্যদে েথা অনযে প্রকথাদরর প্র্চটলে টক্র়েথা কম্থদে ব্রহ্ প্রথাটপ্ত হ়ে নথা। েথাই ্ুচনক 
ঋটষরও ব্রহ্ প্রথাটপ্ত হ়ে নথাই, টকনু্ টকেু টসটদ্ প্রথাটপ্ত হদ়ে টগদ়েটেল। ঋটষগণ এই টসটদ্ প্রথাপ্ত করথাদকই 
সথা্যনথার অটন্ম উপলটধে মদন করদেথা। েথার কথাদে েে যেটর্ টসটদ্ র্টক্ত র্থাকদেথা, েথাদক েে যের্ী অনযে 
ঋটষদের েুলনথা়ে যশ্রষ্ঠ েদল মদন করথা হদেথা। ্ুচনক ঋটষও এই উপলটধেই প্রথাপ্ত কদরটেল। 

এক সম়ে মথান্ধথােথা নথাদম এক ্চক্রেেী্থ (েথার র্থাসন ষিমেথা সমস্ত টেদশ্ব সে্থত্র েটড়দ়ে র্থাদক, এমন 
র্টক্তর্থালী) সম্থাি টেদলন। েথার কথাদে ৭২ অদষিৌটহণী যসনথা টেল। মথান্ধথােথা সম্থাি েথার অ্যীনথি সমস্ত 
রথােথাদের কথাদে যঘথাষণথা কদর যে়ে যে, েথারথা আমথার অ্যীনেথা স্বীকথার করদে নথা, েথাদেরদক আমথার সদগে 
েুদ্ করদে হদে। একটি যঘথাড়থাদক গলথা়ে পত্র যেঁদ্য যেদড় যে়ে আর পদত্র টলদে যে়ে যে, েটে যকথান 
রথােথা মহথারথাে মথান্ধথােথার অ্যীনেথা স্বীকথার নথা কদরন, যেথা টেটন এই যঘথাড়থা যেঁদ্য রথােুন আর েুদদ্র েনযে 
প্রসু্তে র্থাকুন। পুদরথা পৃটর্েীদে যকউ সম্থাদির যঘথাড়থা ্যরদলথা নথা। যঘথাড়থার সদগে টকেু তসনযেও টেল। 
যঘথাড়থার টেদর আসথার সম়ে ্ুচণক ঋটষ টেজ্থাসথা করদলন, যকথার্থা়ে টগদ়েটেদল তসটনকগণ! উতির যপদলথা 
যে পুদরথা পৃটর্েীদে ঘুদর এদসদে, যকউ যঘথাড়থা ্যদর টন। যকউ সম্থাদির সদগে েুদ্ করথার সথাহস যেেথা়েটন। 
্ুচনক ঋটষ েলদলন, আটম সম্থাদির সদগে েুদ্ স্বীকথার কদর টনটচ্ে। তসটনকগণ েেন উপহথাস কদর েদল, 
আদর কথাগেথাল! যেথার কথাদে েথােথার েথানথাও যনই, আর েুই েুদ্ করদে ্চথাস সম্থাি মথান্ধথােথার সদগে? ্ুচণক 
ঋটষ যঘথাড়থািথা ্যদর একিথা েৃদষি যেঁদ্য যেন। েেন এই কর্থা সম্থাি মথান্ধথােথার কথাদন যগদলথা, েেন টেটন 
েুদদ্র েনযে প্রসু্তে হও়েথার আদের্ টেদলন। সম্থাি েথার ৭২ অদষিৌটহণী যসনথােথাটহনীদক ্চথার ভথাদগ ভথাগ 
কদর টনদলন। ঋটষর উপর আক্রমণ করথার েনযে এক ভথাগ ১৮ অদষিৌটহণী (১৮ যকথাটি) যসনথা পথাটঠদ়ে 
টেদলন। অনযে টেদক মহর্ষতি ্ুচনক টনদের টসটদ্র সথাহথাদেযে ্চথারটি পুেুল (পথারমথাণটেক যেথাদমর মদেথা) 
তেরী করদলন। প্রর্দম একটি পুেুল যেদড় টেদলন েথা সম্থাদির ১৮ যকথাটি যসনথা টেনথার্ কদর টেল। সম্থাি 
টদ্েী়ে ভথাগ যসনথাদক পথাঠথাদলন। ঋটষও টদ্েী়ে পুেুল যেদড় টেদলন, যেিথা আেথার ১৮ অদষিৌটহণী যসনথা 
টেনথার্ কদর টেল। এইভথাদে ্ুচনক ঋটষ ্চথারদি টসটদ্র পুেুল টেদ়ে, মথান্ধথােথা সম্থাদির ৭২ অদষিৌটহনী যসনথা 
নটি কদর টেদলন। যে ঘিনথার কথারদণ সমস্ত পৃটর্েীদে ্ুচনক ঋটষর মটহমথার গুনগথান করথা শুরু হদ়ে েথা়ে। 
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এই অঘিন (অনর্্থ) - ঘিথাদনথার েনযে ্ুচনক ঋটষদক সে্থদশ্রষ্ঠ ঋটষ েলথা হ়ে।

 যহ ্যম্থেথাস! (টে্দেথা রূপ্যথারী পরমথাত্থা েলদেন) এে যে যসনথা ্ুচনক ঋটষ হেযেথা করদলন, এই পথাপ কম্থ 
ঋটষর সটঞ্ে কম্থেদলর েথােথা়ে েমথা হদ়ে যগল। ্ুচনক ঋটষ যে ওম্ (ॐ) এক অষির মদন্ত্রর েপ কদর 
টেল, েথার প্রটেেদল যস ব্রহ্দলথাদক েথাদে। েথারপর ব্রহ্দলথাদক টনদের প্রথাপযে সুে যভথাগ কদর এই পৃটর্েী 
যলথাদক আেথার েন্ম যনদে। যে হঠ যেথাগ সথা্যনথা কদরটেল, েথার প্রটেেল টহসথাদে পৃটর্েী যলথাদক রথােথা 
হদে। েথার মৃেুযের পদর কুকুর হদ়ে েন্ম যনদে, েেন যে ৭২ যকথাটি যসনথাদের যমদরটেল, যসই যসনথারথা 
প্রদেযেদক েথাদের টনদেদের প্রটেদর্থা্য যনদে। কুকুর হদ়ে েথার মথার্থা়ে ঘথা হদে ওই ঘথাদ়ে যপথাকথা হদ়ে ৭২ 
অদষিৌটহণী যসনথারথা টনদেদের মৃেুযের প্রটেদর্থা্য যনদে। যহ ্যম্থেথাস! এই েনযে গীেথা জ্থান েথােথা  
(কথালব্রহ্) গীেথাদে েথার টনদের সথা্যনথা়ে হও়েথা গটেদক েথা মুটক্তদক অনুতিম্ (েথারথাপ) েদলদেন।

 ॥ মনুখর ক্যযান্যার গোরযা� সম্পূণ্থ গোসনর েযাওয়যা॥
আটম ভক্ত অদর্থাক কুমথার টস্দহথা, পটচিমেদগের হুগটল যেলথার, টরষড়থা এলথাকথাদে র্থাটক, েথাটড়র টঠকথানথা 
24-A, এস. টড. মুেথার্েতি যলন 712248, টরষড়থা।

তকদর্থার অেথিথা যর্দকই ভটক্তর টেদক আমথার একিথা টেদর্ষ িথান েরথােরই টেল। পথারম্পটরক েুগ্থথা মথােথার 
পূেথা, হনুমথান পূেথা েথাড়থাও টেদর্ষ কদর সথাঁইেথােথার ভটক্ত পুেথাও করেথাম। টেটভন্ন েীর্্থদষিত্র, ্যথাম েথাত্রথা 
এেং সদগে অনযেথানযে েথান ্যম্থ টক্র়েথাকম্থ গুদলথাও করদে র্থাকেথাম।

েেন আমথার ে়েস টেল ৪২ েের, একটেন হঠথাৎ কদর সথামথানযে র্থারীটরক অসুথিেথার কথারদণ আটম ডথাক্তথার 
যেেথাদে টগদ়েটেলথাম। ডথাক্তথারেথােু আমথাদক ভথাদলথা কদর যেদে শুদন অদনকগুদলথা যিস্ট এেং য্চক আপ 
করথাদে েদলটেদলন। যসই সে টরদপথাি্থগুদলথা য্চক কদর ডথাক্তথাররথা আমথাদক েদলন যে, আটম ওরথাল 
কযেথাটভটি কযেথান্থাদর আক্রথান্। েেরিথা শুনদেই আমথার পথাদ়ের েলথা যর্দক মথাটি সদর যগল, আর আমথার 
েীেন এক অটনটচিে ভটেষযেদের অন্ধকথাদর ভদর যগল। েীেদনর কদঠথার েথাস্তদের সমু্মেীন হদ়ে, 
ভগেথাদনর প্রটে আমথার যে একিথা টেশ্বথাস টেল যসিথা হথাটরদ়ে যেদে শুরু করদলথা। 

েথাইদহথাক, এরপর আটম ট্চটকৎসথার েনযে মু্বথাইদ়ে েথাই, যসেথাদন এক হসটপিথাদল ১৮-টেন ভর্েতি টেলথাম। 
অপথাদরর্দনর েনযে আমথাদক অপথাদরর্দনর যপথার্থাক পটরদ়ে রথােথা হে এেং অেযেন্ কম েথােথার যেদে 
যেও়েথা হে। 

এই সমদ়ে হঠথাৎ একটেন সথাঁই েথােথা এক অনযে সথা্যুদেদর্ আমথাদক স্বদনে ের্্থন যেন, েেন আটম ওনথার 
কথাদে প্রথার্্থনথা করটেলথাম আমথার কযেথান্থার টঠক কদর যেও়েথার েনযে, টকনু্ উটন আমথাদক সুথি করথার 
পটরেদে্থ  পথাঁ্চ লষি িথাকথা টেদে ্চথান। েেন আটম িথাকথা নথা টনদ়ে, একিথাই কর্থা েটল যে, আটম িথাকথা ্চথাই 
নথা যকেল আটম সুথি হদে ্চথাই, আপটন আমথাদক সুথি কদর টেন। 

সুথি হও়েথা যেথা েূদরর কর্থা েরং আটম আদরথা অসুথি হদ়ে পটড়, কযেথান্থাদরর অপথাদরর্দন, ডথাক্তথারদের 
আমথার েথােযেনথালীর টকেু অংর্ যকদি েথাে টেদে হ়ে, আর আমথাদক েদল যে়ে যে, েুটম েীেদন কেদনথা মুে 
টেদ়ে েথােথার যেদে পথারদে নথা েথােথাড়থা লেণ, ঝথাল, মসলথা এগুদলথা কেদনথাই যেদে পথারদে নথা। েেন 
আমথাদক নথাদকর টেদদ্র মদ্যযে টেদ়ে নল �ুটকদ়ে যকেল েুস েথাও়েথাদনথা হদেথা। অসহযে কদটির মদ্যযে টেদ়ে 
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এইভথাদে টেনগুদলথা কথািটেল। েথাঁদের ভগেথান েদল মদন করেথাম েথাঁরথাও েেন টকেু করদে পথারদলন নথা 
েেন ভগেথাদনর প্রটে আমথার যে অল্প আথিথা টেল যসিথাও হথাটরদ়ে যগদলথা।

একটেন আমথার এক টনকি পটরট্চে েনু্ধ (ভক্ত টেলীপ রেক েথাস) আমথার এই যর্থা্চনী়ে অেথিথার কর্থা 
েথানদে পথাদরন, এেং টেটন আমথাদক পরম সন্ রথামপথালেী মহথারথাদের অদলৌটকক ষিমেথার টেষদ়ে 
েদলন। জ্থানিথা আদরথা েথানথার েনযে আটম সে্থপ্রর্ম সন্ রথামপথালেী মহথারথাে দ্থারথা টলটেে জ্থানগগেথা 
পুস্তক টকেুটেন েথােৎ পড়দে র্থাটক, জ্থানিথা েুঝদে পথারথার পর েরেথালথা টগদ়ে আশ্রম যর্দক ২০১৪ সথাদল 
নথাম েীষিথা প্রথাপ্ত কদর আটম এেং আমথার ্রেী টন়েমথানুসথাদর ভটক্ত করদে র্থাটক। নথাম েীষিথা প্রথাপ্ত করথার 
এক মথাদসর মদ্যযেই গুরুেীর আর্ীে্থথাদে আমথার কযেথান্থার সম্পূণ্থরূদপ যসদর েথা়ে। আটম পূদে্থর নযেথা়ে 
্চলথাদেরথা, েথাও়েথা-েথাও়েথা সেটকেুই করদে র্থাটক। সেদ্চদ়ে েড় কর্থা যেেথাদন ডথাক্তথাররথা আমথাদক েদল 
টেদ়েটেল যে, আটম কেদনথা মুে টেদ়ে যেদে পথারে নথা এেং আমথার েথােযেনথালীর অংর্ কথািথা টেল, যসেথাদন 
গুরুটের আর্ীে্থথাদে আমথার েথােযেনথালী পুনরথা়ে েুদড় পুদরথা হদ়ে েথা়ে। আে আটম সমস্ত প্রকথাদরর েথােথার, 
লেণ ঝথাল, মসলথােথার েথােথার টনর্দ্তি্যথা়ে যেদে পথাটর। গুরুটে সৎসদগে েদলন :- 

সেগুরু গো�যা িযানহ্ গোসযা করহ্ী। গোিৌনেযা গোকযাত্ে েূে �ম ডরহ্ী॥
ঊে ভূে েম ত্রযাস ত্েবযানর। ত্িত্রগুপ্ত গোক কযা�� ফযাগোর॥

অর্্থথাৎ সৎগুরু েথা ্চথান েথাই করদে পথাদরন, এমনটক ট্চত্রগুদপ্তর কথাগেও পেতিদড় যেদল টনদের ভদক্তর 
আে়ু েথাটড়দ়ে নেুন কদর টলেদে পথাদরন। 

এেথাড়থাও আমথার আর্র্তিক টথিটে আদগর েুলনথা়ে েহুগুণ েৃটদ্ যপদ়েদে। একেথার আমথার ্রেী ্চলন্ েথাইক 
যর্দক পদড় েথা়ে, এেং মথার্থা়ে গভীর ভথাদে য্চথাি এদস েথা়ে, প্রথার্টমক ট্চটকৎসথার পর ওনথাদক যব্রদনর 
ডথাক্তথাদরর কথাদে টনদ়ে যগদল, ডথাক্তথার েথােু েদলন, ইটন যেঁদ্চ আদেন টক ভথাদে! “আটম এই যপদর্্দি-যক 
যেেদেথা নথা, কদ়েক ঘ্দিথার মদ্যযেই ইটন মথারথা েথাদেন। আটম সেগুরুেীর কথাদে প্রথার্্থনথা কটর, আর ্রেী-যক 
টনদ়ে যসথােথা েথাটড়দে ্চদল আটস। ডথাক্তথার েথা ওষু্য টেদ়েটেল, েথা সে আটম যরেদন যেদল টেই, আর 
গুরুেীর েলথা মদেথা েৃঢ় ভথাদে ভটক্ত করদে র্থাটক। যসই টেন যর্দক আে পে্থন্ আমথার ্রেী এেং আমথাদক 
কেদনথা যরথাদগর কথারদণ ওষু্য যেদে হ়েটন এেং আমথার ঘর পটরেথার টনদ়ে আটম েুে সুদে র্থাটন্দে 
পরমথাত্থার ভটক্ত, যসেথা কদর েীেন েথাপন করটে।

েথাই যে সকল পথাঠকগণ পরমথাত্থার এই সে লীলথা, মটহমথা শুনদেন, েথাদের সকদলর কথাদে আমথার 
সটেনদ়ে টনদেেন, আপনথারথা অের্যেই সন্ রথামপথালেী মহথারথাদের যলেথা অদু্ভে অটদ্েী়ে জ্থান গগেথা 
পুস্তক পডু়ন, এেং সেযে জ্থান েুদঝ নথাম েীষিথা প্রথাপ্ত কদর টনদের কলযেথাণ সথা্যন করথান।

অদর্থাক কুমথার টসনহথা, 24-A, এস. টড. মুেথার্েতি যলন, টরষড়থা, হুগটল, 712248
সে সথাদহে

॥ ভয়ংকর েুঃখ পরমসুনখ বেনল গো�ল॥
আটম ভক্তমটে পুেুটল েথাসী, স্বথামী টনটর্ েথাস। আমথার েথাটড় মথালেথা যেলথার, ভগেথানপুর গ্রথাদম। সৎগুরুদেে 
রথামপথালেী মহথারথাদের র্রদণ আসথার আদগ, আমথার েীেদন েুঃদের পথাহথাড় যভদঙ পদড়টেল। যসই 
েুঃদের কথাটহনী, এেথাদন সংদষিদপ টকেুিথা েলথার য্চটিথা করদেথা মথাত্র।
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আমথার ে়েস টেল মথাত্র আি েের, আমথার েথােথা হঠথাৎ কদর মথারথা েথান। আটম েেন থিথানী়ে একটি প্রথার্টমক 
টেেযেথালদ়ে পটড়, েথােথার এই হঠথাৎ ্চদল েথাও়েথাদে আমথাদের পটরেথাদর টের্থাল একিথা র্ূনযেথিথান তেরী হ়ে। 
মথানটসক, আর্র্তিক অেথিথা সম্পূণ্থ যভদঙ পদড়, মথাদ়ের অেথিথা যেথা েলথার অদপষিথা রথাদে নথা। অনযেটেদক 
আমরথা টেন েন যেথান ভথাই, আমথার এক যেথাি ভথাই আর এক েড় টেটে টমদল, সেথাই েেনও যের্ যেথািই 
টেলথাম। ভথাই আর টেটে যেথা প্রথা়ে সম়ে কথাঁেদেই র্থাকদেথা, েুদেলথা েথােথারিথাও আমথাদের টঠক মদেথা কদর 
েুিদেথা নথা। এই অেথিথা়ে কথাউদক নথা কথাউদক যেথা পটরেথাদরর হথালিথা ্যরদেই হদেথা। যসই সম়ে একটেন 
আমথার সু্দলর এক মযেথাডথাম টনদের েথাটড়র এক রুগীর যেেথাদর্থানথার েনযে কথাদের আ়েথা েুঁেটেদলথা। আর 
আটম েেন যসই কথাে করদেথা েদল মযেথাডথামদক অনুদরথা্য কটর, উটন আমথাদক েদলটেদলন, যে েুটম এদেথা 
যেথাট্ট আদেথা, েুটম টক কথাে করদে পথারদে? আটম টনর্দ্তি্যথা়ে হযেথাঁ েদল টেই। েেন আমথার গথাদ়ে পড়থার মদেথা 
যপথার্থাক িুকুও টঠক টেল নথা, মযেথাডথাম আমথাদক আদগ টঠক মে েথামথাকথাপড় টকদন পটরদ়ে যেন, েথারপর 
টনদের েথাটড়দে টনদ়ে েথান এেং আমথাদক আমথার কথাে েুটঝদ়ে যেন। আর যসই েেন যর্দকই আটম কথাে 
কদর েথাটড়দে িথাকথা পথাঠথাদে শুরু কটর।

এইভথাদে েের ্চথার পথার হদ়ে েথা়ে, েেন আমথার ে়েস মথাত্র ১২ েের, আমথার কথাকথা, েযেথাঠথারথা টমদল 
আমথাদক এক েযেটক্তর সথাদর্ টেদ়ে টেদ়ে যে়ে। আমথার স্বথামীর মথারথাত্বক মদের যনর্থা টেল। টেদ়ের পর 
যর্দক এমন একিথা টেনও কথাদিটন, যেটেন আমথার স্বথামী যনর্থা কদরটন, েথার েনযে অভথাে, েুঃেকটি আর 
প্রটেটেন ঝগড়থাঝথাঁটি যলদগই র্থাকদেথা। এরপর এক এক কদর আমথার েুই যমদ়ের েন্ম হ়ে। এই ভথাদে 
েেন আমথাদের সংসথার ডথামথাদডথাদল ্চলটেল, ্যীদর ্যীদর আমথার স্বথামীর মদ্যযে, এক অেথানথা যরথাগ শুরু 
হল, েথাদে র্রীদরর ্চথামড়থা যেদি যেদি রক্ত েথার হদে র্থাদক, উটন অেযেন্ েুঃেী ও পীটড়ে হদ়ে পদড়ন। 
যরথাদগর জ্থালথা়ে হঠথাৎ একটেন টেষ যেদ়ে আত্হেযেথা করদলন। আমথার স্বথামীর এই ভথাদে মৃেুযেদে, েথার 
পটরেথার আর পথাড়থা প্রটেদের্ীরথা আমথাদক অপেথাে টেদে র্থাকদলথা যে, আটমই আমথার স্বথামীদক যেদ়েটে। 
এই জ্থালথা়ে আমথাদক, েুই যমদ়েদক সদগে টনদ়ে ঘর েযেথাগ করদে হ়ে, যকথাদল ে-মথাদসর যমদ়ে সহ েুই 
সন্থানদক টনদ়ে মথাদ়ের কথাদে ্চদল আটস। এটেদক মথাদ়ের অেথিথাও, েথােথার মৃেুযের পর যর্দকই যসেথাদন 
েুেই েথারথাপ পটরটথিটে ্চলটেল। েথাই যসেথাদনও আমথার যেটর্টেন ঠথাঁই হ়ে টন। মৃেুযেই একমথাত্র পর্ েদল 
মদন হদ়েটেল। েেুও েুই সন্থাদনর কর্থা মথার্থা়ে যরদে, অনযে যকথান রথাস্তথা য্চথাদের সথামদন নথা যেেদে যপদ়ে 
আেথার যসই পুদরথাদনথা সু্দলর মযেথাডথামদক যেথান কটর, যেেথাদন আটম আদগ কথাে করেথাম। টনদের সমস্ত 
ঘিনথািথাদক মযেথাডথামদক েথানথাই, এেং েথারপর েটল যে, আপটন আমথাদক নথা সথামলথাদল আত্হেযেথা করথা েথাড়থা 
আমথার আর অনযে যকথান উপথা়ে র্থাকদে নথা। েেন মযেথাডথাম েলদলন েুটম অদিথা ্যদর আমথার েথাটড়দে ্চদল 
এদসথা। যসইমদেথা আটম আেথার পুদরথাদনথা মযেথাডথাদমর েথাটড়দে কথাে করথা আরম্ভ কটর, আর েড় যমদ়েদক 
টেটের কথাদে যরদে েথার ের্চ ের্চথা পথাটঠদ়ে টেদে র্থাটক। 

েথা যরথােগথার করেথাম েথার যেটর্র ভথাগিথাই টেটেদক পথাটঠদ়ে টেেথাম। আর টেনরথাে অক্থান্ পটরশ্রম 
করদে র্থাকথার েনযে যেথাি যমদ়েিথাদক টঠক মদেথা যেেদে পথারেথাম নথা, েথার কথারদণ একটেন যেথাি যমদ়ে 
েুে অসুথি হদ়ে পদড়। েথাদক টঠকমে ট্চটকৎসথা নথা করথাদলও ন়ে, একটেদক ভ়ে আমথার যমদ়েিথার যরথাগিথা 
যেন েথাড়থােথাটড় নথা হদ়ে েথা়ে, আরও একিথা েযেথাপথার মথার্থা়ে টেল যে, েটে যসরকম টকেু হদ়ে েথা়ে যেথা 
আেথার শ্বশুর েথাটড়র যলথাকেন েলদে আদগ স্বথামীদক যেদ়েদে, এেন যমদ়েিথাদকও যেদ়ে যেদলদে। 
েথাই মযেথাডথাদমর কথাদে েুটি টনদ়ে েথাটড়দে এদস যমদ়েদক টনদ়ে হথাসপথােথাদল যেৌড়থাদে র্থাটক। অদনক ওষু্য 
পত্র কদর েহু ট্চটকৎসথার পর যমদ়ে সুথি হ়ে। ইটেমদ্যযে অনযে আর এক মযেথাডথাদমর সথাদর্ আমথার পটর্চ়ে 
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হ়ে, টেটন আমথাদক েুঃেী যেদে েদলন, েুটম যেথা্বথাই ্চদল েথাও, যসেথাদন টগদ়ে ভথাদলথা কথাে কদর েথাটড়দে 
প়েসথা পথাঠথাও এেং টনদেও সুদে র্থাদকথা। যসইমদেথা আটম েথাটড়দে নথা েথাটনদ়ে েুই যমদ়েদক এেথাদন 
মথাদ়ের কথাদে যেদড় যেথা্বথাই ্চদল েথাই। যসেথাদন এক মযেথাডথাদমর েথাটড়দে ঘদরর কথােকম্থ করদে র্থাটক। 
প্রর্ম মথাদসর যেেন ৯০০০ িথাকথা পথাই, প্রথা়ে পুদরথািথাই েথাটড়দে পথাটঠদ়ে টেই। এে িথাকথা েথাটড়দে পথাটঠদ়েটে 
েদল টনদের মথা আমথাদক েদল যে, েুই ওেথাদন টনচি়েই যকথান েথারথাপ কথাে করটেস। মথাদ়ের কর্থা়ে কটি 
যপদ়ে যসটেন আটম অদনক যকঁদেটেলথাম। েথারপর যর্দক েথাটড়দে িথাকথা পথাঠথাদনথা একিু কম কদর টেই, 
েেন আেথার মথা েদল এে কম িথাকথা পথাঠথাটচ্েস যকন, যেটর্ কদর িথাকথা পথাঠথা। েথাই যহথাক এই হল সংসথাদরর 
রীটে। এইভথাদে যের্ টকেুটেন কথািথার পর হঠথাৎ কদর একটেন আমথার মথা কযেথান্থাদর আক্রথান্ হদ়ে পদড়ন, 
আটম েথাটন নথা েেন আটম টক করদেথা, যকথার্থা়ে েথাে! েথাটড়দে যেথাি যেথাি েুদিথা যমদ়ে আদে, মথাদ়ের টকেু 
হদ়ে যগদল ওদের যক যেেদে! আটম অেযেন্ েুঃেী আর হ়েরথান হদ়ে েথাই। যেথািদেলথা যর্দকই যগথাপথালদক 
(শ্রীকৃষ্ণদক) টনদের ঈস্টদেে েদল, ভটক্ত পূেথা কদর আসটে, েেুও আমথার েীেদন েুঃদের পর েুঃে 
আসদেই র্থাকদে। টকেুদেই টকেু েুঝদে পথারটেলথাম নথা, যে যকদনথা এমন হ়ে? আর েটে ভগেথান েুটম 
সটেযেই র্থাদকথা, আর েটে যেথামথার এে ভটক্ত পূদেথাও কটর, েেুও যকন আমথার এে কটি? আমথার সথাদর্ 
এগুদলথা টক হদচ্ে ভগেথান? প্রটেিথা রথাে আমথাদক যকঁদে যকঁদে কথািথাদে হদেথা, যে যকউ আমথাদক 
যেেদেথা, যস প্রশ্ন করে আটম যকন এে েুঃদে র্থাটক? আটম টনদে েেন এর উতির পথাইটন আর ভগেথানও 
আমথাদক সথারথা যে়েটন।

েথারপর একটেন হঠথাৎ সকথালদেলথাদে আটম রুটি েথানথাটচ্েলথাম, পথাদর্ যমথােথাইলিথা রথােথা টেল, হঠথাৎ কদর 
একিথা অদু্ভে ্চমৎকথার হ়ে, আমথার যেথাদন অদিথাদমটিক ভথাদে সন্ রথামপথালেী মহথারথাদের সৎসগে ্চথালু 
হদ়ে েথা়ে। প্রর্দম টগদ়ে আটম েন্ধ কদর টেই, টকেুষিণ পর টদ্েী়েেথার আেথার ওই সৎসগে ্চথালু হ়ে। এেথার 
আটম েথাড়থােথাটড় রুটি েথানথাদনথা যসদর টনদ়ে সৎসদগে গুরুেী টক েলদেন, যসিথা শুনদে লথাগলথাম আর 
েুঝদে পথারলথাম, যক যসই পরম ভগেথান। যসই টভটডওদে সন্ রথামপথালেী মহথারথাে সংসথাররূপী উদ্িথা 
ভথাদে র্থাকথা অটেনথার্ী অশ্বত্থ েৃদষির েণ্থনথা করটেদলন। আর েলটেদলন, “টেটন এই েৃদষির প্রটেিথা 
টেভথাগ েণ্থনথা করদে পথারদেন টেটন হদলন প্রকৃে গুরু অর্্থথাৎ যগথাটে্দেও টেটনই।” 

ওনথার এই কর্থাগুদলথা আমথার মদন গভীর েথাগ যকদি েথা়ে এেং মহথারথাদের স্বরূপ যেদেই আটম আকৃটি 
হদ়ে েথাই আর ওনথার সথাদর্ সথাষিথাৎ করথার েনযে টে্চটলে হদ়ে পটড়। যেদহেু এই ঘিনথাটি লকডথাউন 
্চলথাকথালীন সমদ়ে হদ়েটেল যসই কথারদণ আটম েথাইদর েথার হদে পথারটেলথাম নথা, েথাই যকথান উপথা়ে নথা 
যেদে আমথার যমথােথাইদল েে ক্দিথাক্ট নথা্বথার টেল সেথাইদক আটম এক এক কদর কল কদর, সন্ রথামপথালেী 
মহথারথাে এর টেষদ়ে েথানথার য্চটিথা করদে র্থাটক। টকনু্ যকউই গুরুেীর টেষদ়ে টকেু েলদে পথাদরটন। 
অেদর্দষ আমথার যমথােথাইদল েেন যর্ষ একিথা মথাত্র ক্দিথাক্ট নথা্বথার আর কল করদে েথাটক রদ়ে যগদে, 
েথাদক যেথান করদেও টদ্্যথা করটেলথাম কথারণ যসই েযেটক্তর টেষদ়ে আটম কম্থসূদত্র েথাদক েথানেথাম যে, 
টেটন যেেী যেেেথার ভটক্ত কদরন নথা, যকথান প্রসথাে েথান নথা, এেং আটম েথাঁদক টঠক এই কথারদণই পে্দে 
করেথাম নথা, যে টেটন শ্রীকৃষ্ণদক পূণ্থ পরমথাত্থা েদল মথানদেন নথা। েথাই যহথাক যকথান উপথা়ে নথা যেদে 
েথাদকই েেন যেথান করলথাম, এেং আমথার সথাদর্ ঘিথা অদু্ভে ্চমৎকথাদরর টেষদ়ে ওনথাদক েললথাম, যসই 
সথাদর্ গুরুেীর টভটডও টক্দপর টেষদ়ে েেন েটল। েেন যসই েযেটক্ত আমথাদক েদলন যে, “আপটন এেন 
টক করদে ্চথান”। আটম েথাঁদক েটল যে আটম এই গুরুেীর কথাদে যেদে ্চথাই, ওনথাদক যেেদে ্চথাই। 
আমথার কর্থা শুদন যসই েযেটক্ত আমথাদক েদলন যে, আপটন যেথা আমথার গুরুেীর কর্থা েলদেন। ওনথার 
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মুদে এই আমথার গুরুেী কর্থািথা শুদন আটম এেিথা েুটর্ হদ়ে েথাই এেং ট্চৎকথার কদর কথাঁেদে শুরু কটর, 
যেন আটম ভগেথাদনর যেথাঁে যপদ়ে যগটে। েথারপর যসই েযেটক্তর যর্দক মথালেথা নথামেথান যস্দিথাদরর ন্বর 
টনদ়ে যস্দিথাদর কল কটর, এেং ের্থারীটে ওইটেনই েুপুর যেলথা একিথার সম়ে অনলথাইদন আমথার নথাম 
েীষিথা সম্পন্ন হ়ে। নথাম েীষিথা যনও়েথার পর আটম প্রেীপ জ্থালদে পথারেথাম নথা যেদহেু আটম অনযে েযেটক্তর 
েথাটড়দে কথাদের েনযে র্থাটক েথাই। েেন সেগুরুদেেেীর কথাদে অদনক কথাঁেেথাম। নথাম েীষিথা যনও়েথার 
টেনটেন পর সেগুরুদেে রথামপথালেী মহথারথাে আমথাদক ের্্থন যেন, এেং আমথার য্চথাদের েল মুটেদ়ে 
যে়ে। েথারপর পরমথাত্থার ে়েথা়ে আটম প্রেীপ জ্থালথাদে শুরু কটর, টকেুটেন ভটক্ত করথার পর আমথার 
েীঘ্থটেদনর এলথার্েতি যরথাগ সম্পূণ্থরূদপ যসদর েথা়ে। েথাটড়দে আমথার অসুথি মথা অদনকিথা সুথি হদ়ে েথা়ে। 
আটম েীেদন েথাঁ্চথার একিথা নেুন রথাস্তথা েুঁদে পথাই। আটম যে েথাটড়দে কথাে করেথাম, যসেথান যর্দক 
আমথার ভটক্ত করদে যের্ সমসযেথা হটচ্েল, কথারণ একটেন আটম েথাও়েথার েনযে টরেে েুদল যেটে েথার মদ্যযে 
মদের যেথােল রথােথা টেল, েথাই যেদে আটম মযেথাডথামদক েটল যে, মযেথাডথাম আটম যেথা ভটক্ত কটর আর 
এইভথাদে টরেদে যনর্থার টেটনস র্থাকদল আটম েথােথার টকভথাদে েথাে? যসই কর্থা শুদন মযেথাডথাম অেযেন্ 
যরদগ েথা়ে এেং আমথাদক একপ্রকথার যসেথান যর্দক েথাটড়দ়েই যে়ে, হঠথাৎ কদর কথােিথা ্চদল েথাও়েথাদে 
আমথার অদনকিথা েুঃে হ়ে েদি, টকনু্ পরমথাত্থার এে ে়েথা হল, যে কথাে ্চদল েথাও়েথার টকেুটেদনর মদ্যযেই 
এক ভক্ত ভথাইদ়ের েথাটড়দে আটম নেুন কদর কথাে যপদ়ে েথাই। েে্থ মথাদন আটম যসেথাদনই র্থাটক, পরমথাত্থা 
টনে েথাসীদক েুে সুদে যরদেদেন, যে েথাটড়দে আটম কথাে কটর, েথাদের সথাদর্ই আটম প্রটে রটেেথার 
সৎসদগে েথাই, পুস্তক যসেথা়ে েথাই এেং ভটক্ত, যসেথা, নথামেদপ আমথার যকথান প্রকথার অসুটে্যথা হ়ে নথা। আে 
পূণ্থ পরমথাত্থা স্বরূপ আমথার গুরুেী আমথাদক সে্থ সুে এেং যমথাষি প্রথাটপ্তর সটঠক রথাস্তথা যেটেদ়েদেন। 

আটম েথাটন আমথার মে েুঃেী মথানুষ এই সংসথাদর অদনক আদে, েথাদের কথাদে আমথার টেদর্ষ অনুদরথা্য, 
আপনথারথা একেথার সন্ রথামপথালেী মহথারথাদের সৎসগে শুনুন অর্েথা “জ্থান গগেথা” “েীেদনর পর্” 
পুস্তক পডু়ন। আে পূণ্থ পরমথাত্থা স্ব়েং পৃটর্েীদে অেেথার রূদপ এদসদেন, ওনথাদক ট্চনুন এেং সৎভটক্ত 
কদর সনথােন পরম ্যথাম প্রথাপ্ত করুন। গুরুেী একটি েথাণী েদলন :- 

ঈস সন্যার সযামযাঝেযা েযাহ্ীাঁ ,ক্যযানহ্্দেযা শযাম গোেযা গোপনহ্রু েু।
�রীব েযাস, ইনয় বক্ত �যাে হ্্যযাাঁয় গোরযানবযান� ঈস গোপনহ্রু েু॥

আে এই সংসথার েুঝদে পথারদে নথা যে, অসংেযে েুগ ্যদর েন্ম মৃেুযের মথা্যযেদম এই েুঃে কদটি ভরথা েীেন 
েযেেীে করথার পর সেগুরু প্রথাটপ্তর আর েথার সগে সমীদপ যর্দক সৎভটক্ত কদর যমথাষি লথাভ করথার এই 
সুদেথাগ ঘদিদে। আর এই ভ়েঙ্কর কথাদলর যলথাদক মথানে েীেদনর এই অমূলযে সম়েিথা সৎভটক্ত টেনথা 
টকভথাদে নটি হদ়ে েথাদচ্ে। মৃেুযের পর এই সম়ে সুদেথাদগর কর্থা ট্চন্থা কদর, কথান্নথা েথাড়থা যকথাদনথা উপথা়ে 
র্থাকদে নথা। আপনথারথা সেগুরু রথামপথালেী মহথারথাদের র্রদন আসুন এেং টনদের আত্কলযেথাণ করথান।

পুেুটল েথাসী, স্বথামী: টনটর্ েথাস, গ্রথাম: ভগেথানপুর, যেলথা: মথালেথা 

সে সথাদহে

 ॥ সেগুরুনেনবর অসীম কৃপযায় গোব্রে ত্েউমযার ত্বেযা অপযানরশনে সম্পূণ্থ 
গোসনর গো�নছ॥

ডথাক্তথাররথা আমথার টসটি স্যেথান করথা়ে এেং টরদপথাদি্থ  যব্রন টিউমথার ্যরথা পদড়। েেন আমথার জ্থান যেদর 
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েেন আটম যেটে আটম একিথা নথার্সতিংদহথাদম ভর্েতি আটে। এই ঘিনথা গুটলর কর্থা আটম জ্থান যেরথার পদর 
টনদের যেদলর মুদেই শুটন। টকেুটেন পর টকেু ওষু্যপত্র টেদ়ে টরিিদম্দি করথার পদর ওই নথার্সতিংদহথাম 
যর্দক আমথাদক যব্রন টিউমথার অপথাদরর্ন করথাদনথার েনযে েযেথাগেথাদলথাদর যরেথার কদর যেও়েথা হ়ে এেং 
অপদরর্দনর ের্চও প্রথা়ে ে়ে লষি িথাকথা হদে পথাদর েদল েথাটনদ়ে যে়ে, কথারণ যব্রন টিউমথারটি েুেই 
যসনটসটিভ েথা়েগথা়ে হদ়েটেল, প্রথাণঘথাদের আর্ঙ্কথা টেল, েথাই ওরথা টনদেরথা টরস্ টনদে ্চথা়েটন।

এরপর আমথার পটরেথাদরর যলথাকেন আমথাদক েযেথাগেথাদলথাদর ট্চটকৎসথার েনযে টনদ়ে টগদ়েটেল, যসেথাদন 
টকেুটেন এডটমি র্থাকথার পরও ট্চটকৎসকরথা আমথার যকসিথাদে টঠকমদেথা ্যযেথান টেটচ্েদলন নথা, অনযেথানযে 
ইমথারদেটন্ যরথাগীদের টনদ়ে েথারথা েযেস্ত টেদলন। েেন আমথার অপথাদরর্দনর টেষদ়ে টেজ্থাসথা করথা হ়ে, 
েেন েথারথা েদল যে়ে ে়ে মথাস পদর টনদ়ে আসদে। ডথাক্তথারদের কর্থা মদেথা আমথাদক ওষু্যপত্র টেদ়ে 
েথাটড়দে টেটরদ়ে আনথা হ়ে, আর টঠক েথার পদরই কদরথানথার েনযে লকডথাউন যলদগ েথা়ে। েমথাস 
অটেেথাটহে হদ়ে যগদলও লকডথাউদনর কথারদণ যলেন েথা যরিন টকেুই ্চলটেল নথা, আর যে কথারদন 
ট্চটকৎসথার েনযে েযেথাগেথাদলথাদর যেদে পথারটেলথাম নথা, এটেদক প্রদ়েথােনী়ে ওষু্যও যর্ষ হদ়ে টগদ়েটেল, 
র্রীর আদরথা যেটর্ েথারথাপ হদে লথাগদলথা, হথাঁিথা্চলথা প্রথা়ে েন্ধ হদ়ে যগল, েথারপর অযেথা্বুদলদন্ কদর 
েলপথাইগুটড় যর্দক কলকথােথার এস এস যক এম হসটপিথাদল আনথা হল। এস এস যক এম হসটপিথাদল 
টেটভন্ন পরীষিথা টনরীষিথা কদর টকেুটেন ভর্েতি রথােথা হল। এমেথােথিথা়ে আমথাদক যে মটহলথা ও়েথাদড্থ  রথােথা 
হদ়েটেল, যসেথানকথার টেন-্চথারেদনর কদরথানথা পটেটিভ হদ়ে েথা়ে। েথারপর আমথারও পরীষিথা করথা হ়ে 
এেং আটমও কদরথানথা পটেটিভ হদ়ে েথাই। েেন আমথাদক এসএসদকএম হসটপিথাল যর্দক যরেথার কদর 
কলকথােথা যমটডদকল কদলে হসটপিথাদল অর্্থথাৎ কদরথানথা হসটপিথাদল পথাঠথাদনথা হ়ে, যসেথাদন টেনথা 
ট্চটকৎসথা়ে একরকম মরণথাপন্ন অেথিথা হদ়ে েথা়ে, েেন আটম েথাটড়র যলথাকদক যেথান কদর কথান্নথা-কথাটি 
কদর েটল যে, হসটপিথাদল মরথার যর্দক টনদের েথাটড়দে টগদ়ে মরথা অদনক ভথাদলথা কথারণ টপ্র়ে েনদের 
পথাদর্ যেেদে পথাদেথা। যেথামরথা আমথাদক েথাটড়দে টনদ়ে ্চদলথা। েথারপর আমথার পটরেথাদরর যলথাকেন 
আমথাদক েথাটড়দে টনদ়ে ্চদল আদস। 

এভথাদে টকেুটেন কথািথার পর একটেন আমথার স্বথামী েথােথাদর ্চলদে র্থাকথা পুস্তক প্র্চথার যসেথা যর্দক 
জ্থানগগেথা েই টনদ়ে এদস আমথাদক পড়দে যে়ে, ওই েইিথা আটম টেন টেদনই পদড় কমটলেি কটর, এেং 
েইিথা পড়থার পদর টনদের মদ্যযে নেুন কদর েথাঁ্চেথার েনযে একিথা স্বনে যেেদে শুরু কটর এেং যেথাি যেলথা 
যর্দক অেথানথা এমন টকেু প্রদশ্নর উতির আটম েথানদে পথাটর, টেদর্ষ কদর যমথাষি প্রথাটপ্তর টেষদ়ে, েথারপর 
জ্থান গগেথা পুস্তদক র্থাকথা সন্ রথামপথালেী মহথারথাদের েদিথািথা আটম লযেথাটমদনর্ন কদর েথার সথামদন প্রেীপ 
জ্থাটলদ়ে টনদের মে কদর ভটক্ত করথা শুরু কদর টেই, আর েথাদেই আমথার েথাম হথাে যেিথা অদকদেথা 
অ্চল হদ়ে পদড়টেল, েথা আেথার আদগর মদেথা স্চল হদ়ে েথা়ে। আমথার টেশ্বথাস েেন অদনক েৃঢ় হদ়ে 
েথা়ে, আর আটম পথাগদলর মে য্চটিথা করটেলথাম টকভথাদে সন্ রথামপথালেী মহথারথাদের যর্দক নথাম েীষিথা 
টনদ়ে ভটক্ত করথা েথা়ে। এরপর অদনক েথা্যথা অটেক্রম কদর পুস্তদক র্থাকথা ন্বদর যেথান কদর টনকিেেী্থ 
টর্টলগুটড় নথামেথান যস্দিথার যর্দক নথাম েীষিথা প্রথাপ্ত কটর, েথারপর গুরুদেদের েলথা টন়েম-মে্থেথাদে যর্দক 
ভটক্ত করথার প্রথা়ে এক মথাদসর মদ্যযেই আমথার যব্রন টিউমথার সম্পূণ্থ যসদর েথা়ে, এেং আটম টনদে যর্দক 
্চলথাদেরথা করথা, সৎসদগে েথাও়েথা, পুস্তক যসেথা়ে েথাও়েথা সেটকেুই করদে শুরু কদর টেই। এগুদলথার সথাদর্ 
সথাদর্ প্রটেটেন পরমথাত্থার কৃপথা়ে আমথার সথাদর্ আদরথা অদনক ্চমৎকথার যেথা ঘিদেই র্থাদক, সদে্থথাপটর 
সেগুরুদেেেীর অসীম ে়েথা়ে আটম র্থা্রে টনদে্থ টর্ে সটঠক ভটক্তটেট্য এেং মনুষযে েীেদনর ্চরম লষিযে 
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যমথাষি প্রথাটপ্তর মথাগ্থ যেথা যপদ়েই যগটে।

েগদের সমস্ত ভথাই যেথানদের কথাদে  আমথার টেদর্ষ টনদেেন, আপনথারথা কৃপথা কদর সন্ রথামপথালেী 
মহথারথাে এর দ্থারথা টলটেে “জ্থান গগেথা” অর্েথা “েীেদনর পর্”- পুস্তক SMS কদর ডথাকদেথাদগ সম্পূণ্থ 
টেনথামূদলযে েথা প্র্চথার যসেথা যর্দক স্বল্প মূদলযে প্রথাপ্ত কদর অের্যেই পডু়ন এেং সন্ রথামপথালেী মহথারথাদের 
কথাদে যর্দক নথাম েীষিথা টনদ়ে, টনদের মথানে েীেনদক সেল করুন।

পূর্ণতিমথা সরকথার, স্বথামীর নথাম: েদরন সরকথার, গ্রথাম: আমেথাটড়, যেলথা: েলপথাইগুটড়, পটচিমেগে

সে সথাদহে 

॥ আমযার স্বযামী পরমযামিযার েয়যানে সম্পূণ্থ গোেশযা মকু্ত হ্নয় েযায়॥
আটম ভক্তমটে আমথা েথাসী, আমথার স্বথামী ভক্ত রথােথারথাম েথাস এেং আমথার ৫-টি কনযেথা সন্থান আদে। 
আমরথা পটচিমেদগের ে্য্থমথান যেলথার, ে্য্থমথান সের র্থানথার অন্গ্থে আটের েথাগথান এলথাকথা়ে মথাটিেথাগ 
গ্রথাদমর েথাটস্দেথা। 

সেগুরু রথামপথালেী মহথারথাদের র্রদণ আসথার পূদে্থ আমথার েীেনিথা একেম নরদক পটরণে হদ়ে 
টগদ়েটেল এেং আটম অেযেন্ অসহথা়ে হদ়ে পদড়টেলথাম। েথার মুেযে কথারণ, আমথার স্বথামীর ভ়েংকর 
মেযেপথাদনর যনর্থা টেল। কেদনথা কেদনথা যেথা উটন মে যেদ়ে যনর্থা়ে ্ূচর হদ়ে রথাস্তথাদেই পদড় র্থাকদেন। 
পটরেথাদরর েথা়ে েথাট়েত্ব গুদলথা েযেথাগ কদরন, আমথাদের প্রটে একিুও নের টেদেন নথা। আর ওই যনর্থার 
কথারদণই পটরেথাদর মথারথাত্ক আর্র্তিক অভথাে অনিন যেেথা যে়ে। েথােথার েনযে সমসযেথা হদ়ে েথা়ে, এমনটক 
েথাচ্্চথারথা সমদ়ে টঠকমে েথােথারও যপে নথা। যনর্থা কদর েথাটড়দে এদলই মথারটপি ঝগড়থা ঝথাঁটি শুরু হদ়ে 
যেে আর এরকমিথা প্রথা়ে যলদগই র্থাকদেথা। আটমও পথাঁ্চটি েথাচ্্চথাদক সথামলথাদে টগদ়ে অেযেন্ েুঃেী ও 
অসহথা়ে হদ়ে পদড়টেলথাম। আর এইসে কটি যর্দক মুটক্ত যপদে আটম অদনক যেেী-যেেেথাদের, 
হনুমথাদনর পূেথা অ্চ্থ নথা, েুগ্থথা মথাদ়ের নেরথাটত্র ব্রে পথালন এই সেটকেুই কদর যেদেটে, টকনু্ যকথাদনথা 
টকেুদেই যকথান লথাভ হ়েটন। 

আর্র্তিক অেথিথার উন্নটের েনযে, আটম টনদে টকেু যরথােগথার করথার উদদেদর্ একটি যসলথাই যমটর্ন যকনথার 
েনযে স্বথামীর সদগে আদলথা্চনথা কটর, স্বথামী রথাটে হদ়ে েথা়ে। েেন আমরথা যসলথাই যমটর্ন যকনথার উদদেদর্যে 
েথােথাদর েথাই, েেন যসেথাদন আমথার স্বথামী যসলথাই যমটর্দনর পটরেদে্থ  হঠথাৎ কদর যসই িথাকথা়ে একিথা 
যমথােথাইল টকদন যন়ে। এই ঘিনথা়ে আটম অেযেন্ েুঃেী হদ়ে টগদ়েটেলথাম। একটেন আটম েেন ওই 
যমথােথাইলিথা ্চথালথাদে েথাই, েেন যমদসঞ্জথাদর সেগুরুদেে রথামপথালেী মহথারথাদের টকেু সৎসদগের টলংক 
েুদল েথা়ে, আটম ওই সৎসগেগুদলথা শুনদে র্থাটক এেং েুে ভথাদলথা লথাগদে শুরু কদর। এরপর টেটভন্ন 
েথাহথানথা়ে যমথােথাইল টনদ়ে আটম সৎসগে শুনেথাম, এেং যসেথাদন টেটভন্ন ভদক্তর আত্কর্থাও শুনেথাম। 
জ্থানিথা যেথাঝথার পর একটেন নথাম েীষিথা যনও়েথার েনযে মনটথির কটর, সৎসদগের টনদ্চ ্চলথা স্ক্রল লথাইন 
যর্দক ন্বর টনদ়ে আশ্রদম যেথান কটর, েেন টনকিেেী্থ নথামেথান যস্দিথার যর্দক আমথার সথাদর্ যেথাগথাদেথাগ 
করথা হ়ে। নথাম েীষিথার েনযে আমথাদক যস্দিথাদর আসদে েলথা হ়ে, টকনু্ আটম এেিথাই টনঃস্ব টেলথাম যে, 
যস্দিথাদর েথাও়েথার মদেথা গথাটড় ভথাড়থা িুকুও আমথার কথাদে টেল নথা। েথাই অনলথাইদন নথাম েীষিথা যনেথার েনযে 
তেটর হদ়ে েথাই। েথারপর পরমথাত্থার অসীম ে়েথা়ে আমথার অনলথাইদন নথাম েীষিথা সম্পন্ন হ়ে এেং সথাদর্ 
সথাদর্ই আমথাদক নথাম েীষিথার অনযেথানযে সথামগ্রীও যসেথােথার ভক্তদের দ্থারথা েথাটড়দে যপৌঁদে যেও়েথা হ়ে। 
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এইভথাদে সেগুরুদেদের অসীম কৃপথা়ে পটরেথাদরর মদ্যযে প্রর্দম আটম টনদে একথাই ভটক্ত করথা শুরু 
কটর। আমথার স্বথামী অেযেন্ টেদরথা্য করদেন এেং ভটক্তদে অদনক েথা্যথা সৃটটি করদেন, একটেন যেথা 
উটন সেগুরুদেদের েদিথাও পেতিদড় টেদ়েটেদলন, েেন আটম যসই যেঁড়থা েদিথা েুদক টনদ়ে সথারথারথাে 
পরমথাত্থার েনযে যকঁদেটেলথাম আর পরমথাত্থার ্চরদণ প্রথার্্থনথা কদরটেলথাম যে যহ! পরমথাত্থা, আমথার স্বথামী 
যেন আপনথার র্রদণ ্চদল আদস এেং আপনথার আর্ীে্থথাে ভরথা হথাে যেন ওর মথার্থার উপদর সে্থেথাই 
র্থাদক।

এইভথাদে টকেুটেন যকদি েথাও়েথার পর েেন একটেন আটম সৎসদগের উদদেদর্যে যস্দিথাদর েথাও়েথার েনযে 
তেটর হটচ্েলথাম, েেন হঠথাৎ আমথার স্বথামী আমথাদক েদল, “যেথামথার েনযে টক যিথাদিথা গথাটড় যেেদেথা” আটম 
নথা েদল টেই। েথারপর আেথার উটন েদলন যে “যেথামথাদক টক টকেু িথাকথা যেে সৎসদগে েথাও়েথার েনযে” 
এেথাদরও আটম নথা েদল টেই। েথারপর উটন েদলন “আটম টক যেথামথার সদগে যস্দিথাদর েথাে, টকনু্ নথাম েীষিথা 
টনদে েলদে নথা" েেন আটম উতির টেই হযেথাঁ ্চল, আটম টক যেথামথাদক েথারণ কদরটে নথাটক! েথারপর আমরথা 
সেথাই একসথাদর্ েুগ্থথাপুর নথামেথান যস্দিথাদর যপৌঁেথাই, যসেথাদন ভথান্ডথারথা যসেথা করথার েনযে আটম ভথাডেথারথা 
ঘদর ্চদল েথাই, টকেুষিণ যসেথার পর, টপেদন টেদর যেেদে পথাই যে আমথার স্বথামী নথাম েীষিথা টনদ়ে টনদ়েদে, 
আটম েুেই অেথাক হদ়ে টগদ়েটেলথাম। এিথা প্রেযেষি সেগুরুদেে পরমথাত্থার আর্ীে্থথাে েথাড়থা কেদনথাই 
সম্ভেপর টেল নথা। পরমথাত্থাদক েন্ডেে্ কদর অসংেযে ্যনযেেথাে েথানথাই।

যসই টেদনর পর যর্দক আে পে্থন্ আমথার স্বথামী কেদনথা যনর্থা করথা যেথা েূদরর কর্থা যকথান যনর্থার 
দ্েযেদক স্পর্্থ পে্থন্ কদরটন।

সেগুরু রথামপথালেী মহথারথাদের অসীম কৃপথা়ে আে আমথাদের পুদরথা পটরেথার সুেী। যকথান টেটনদসর 
অভথাে যনই। আমথার পথাঁ্চটি যমদ়েও নথাম েীষিথা টনদ়ে সেভটক্ত করদে। পরমথাত্থা আমথাদেরদক নেুন 
েীেন েথান টেদ়েদেন।

এেথাড়থাও পরমথাত্থা টকেু মথাস পূদে্থ আমথাদক ের্্থন টেদ়ে আর্ীে্থথােও কদরদেন। 

এেন আমরথা সপটরেথাদর পূণ্থ টেশ্বথাদসর সথাদর্, পূণ্থ মুটক্তর উদদেদর্যে পরমথাত্থার েলথা সকল র্থা্রেটেট্য 
অনুসথাদর আর মে্থথােথা পথালন কদর সেভটক্ত করটে। 

েথাই আে েথারথা এেং যে সমস্ত পটরেথার যনর্থার কেদল পদড়, এেং েথারথা এর েনযে আমথার মে সে্থহথারথা 
টনঃস্ব অসহথা়ে হদ়ে পদড়দেন, েথাদের কথাদে আমথার টেনম্ অনুদরথা্য টনদের এই অমূলযে মথানে েীেনটি 
নটি করদেন নথা। আপনথারথা অনুগ্রহ কদর টনদের, পটরেথাদরর এেং সমথাদের কলযেথাণথাদর্্থ েগৎগুরু 
েত্ত্বের্র্তি সন্ রথামপথালেী মহথারথাদের র্রদণ এদস সেভটক্ত কদর, যনর্থামুক্ত হন এেং সটঠক ভটক্ত কদর 
মথানে েীেদনর পরম উদদের্যে যমথাষি প্রথাটপ্ত কদর মথানে েীেনটি সেল করুন।

আমথা েথাসী, স্বথামী: ভক্ত রথােথারথাম েথাস, গ্রথাম: মথাটিেথাগ, আটের েথাগথান এলথাকথা, র্থানথা: ে্য্থমথান সের র্থানথা, 
যেলথা: ে্য্থমথান
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