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বিশ্বি্যাপী ভক্তমন্ডলীর কযাছে ললখযা  
শ্ীল জয়পতযাকযা স্যামী গুরুমহযারযাছজর 

পত্যািলী লেছক সযারসংছষেপ

ত�োমোর প্রশ্ন হঠয�োগ সম্পয ক্ে  বলি—হঠয�োগ এবং আসন,  

প্রোণোযোম ই�্োলির ময�ো অন্োন্ ব্ো্পোরগুলি হি অষ্োঙ্গ ত�োগ  

্পদ্ধল�র অংশ। অষ্োঙ্গ ত�োগ ্পদ্ধল� সম্পয ক্ে  শ্রীি প্রভু্পোি 

ভগবিগরী�োয, লবযশষ ্যর ষষ্ঠ অধ্োযয, উযলেখ ্যরযেন।  

এটো হি আত্ম-উ্পিলধির এ্টো লনভকে রয�োগ্ প্রণোিরী, অবশ্ �লি 

ত্োনও সদ্গুরুর লনযিকেশোনুসোযর �ো �থো�থভোযব অনুশরীিন ্রো 

হয। �যব এটো সম্পপূণকে সম্্ ্পদ্ধল� নয। এর দ্োরো মোনুষ ত্বিই 

্পরমোত্মোর উ্পিলদ্ধ ্প�কেন্ত অগ্রসর হয� ্পোযর। 

হটয�োগ আর ভক্তিয�োগ
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ভলতিয�োগ হি আত্ম-উ্পিলদ্ধর সম্্ সম্পপূণকে ্পদ্ধল�, �োর দ্োরো 

্পরম ্পুরুযষোত্তম ভগবোন, ্পরমোত্মো, এবং ব্রহ্ময্্োল�র উ্পিলদ্ধর 

লিয্ এলগযয �োওযো �োয।

ব�কে মোন �ুযগ রহস্োবৃ� ত�োগ্পদ্ধল�, অষ্োঙ্গ ত�োগ প্রণোিরী, �োয্ 

সোধোরণ� বিো হয হঠয�োগ, �োর চচকে ো অভ্োস ্রো আর �োয�  

সোফি্ অ ক্ে ন ্রো ভোলর ্লঠন ্ো্। মপূি�, শুরুয� ্ড় ্োগল�্ 

ইলদ্রিয উ্পযভোযগর আসলতি তথয্ এটো মোনুষয্ খোলন্টো লনবৃত্ত 

্যর রোখোর ব্ো্পোযর সোহো�্ ্রয� ্পোযর, �যব ্ৃষ্ণভোবনোময  

হযয উঠয� হযি এ সব ল্েুই অভ্োস ্রবোর ির্োর হয নো। 

ভলতিয�োযগর ্পদ্ধল�টো সম্্ভোযব আত্ম-উ্পিলদ্ধর ্পযথ  

আ্পনো হয�ই ্প�কেোপ্ত। �োই হযর্ৃষ্ণ মহোমন্ত্র ্্পচচকে োর ্পদ্ধল� এই 

�ুযগর ্পদ্ধল�রূয্প অনুযমোলি� হযযযে। ভগবদ্গরী�ো ্পোঠ ্ রযি �ুলম 

জ্োন ত�োগ, অষ্োঙ্গ ত�োগ, আর ভলতিয�োগ নোযম লবলভন্ন ত�োগলরিযোলির 

্পোথকে্্ সম্পয ক্ে  আরও অযন্ লবস্োলর� �থ্ ত্পয� ্পোর। 

শ্রীমদ্োগবয�র �ৃ�রীয স্কযধে তিবহপূ ল�র প্রল� উ্পযিশোবিরীর 

মোযে ্ল্পি মুলনও ল�নলট ত�োগ ্পদ্ধল�র ্পোথকে্্ ব্োখ্ো ্যরযেন। 

�ো েোড়ো, প্রথম স্কযধের, প্রথম খযডে, ্পরম�য্বের ল�নলট লবষয-

লবচোর লনযয লবলভন্ন ত�োগোনুশরীিযনর মোধ্যম তসইগুলির উ্পিলদ্ধ  

সম্পর্কি� �ুিনোমপূি্ আযিোচনো ্রোও হযযযে । আমোর ্পরোমশকে 

ত�, �ুলম আত্ম-উ্পিলদ্ধর উযদেযশ্ ভলতিয�োগই অনুশরীিন ্র। 



4

এটো লঠ্ই ত�, ত�োমোর মো-বোবো ত�োমোর লববোহ লিয� চোন।  

নোররীযিহ ধোলরণরী ভতিযির ্পযষে লববোলহ� হওযো এবং ত্োন 

্ৃজ্ভোবনোময স্োমরী বো ্পল�র ্োযে সুরলষে� হযয থো্োটোই তবশ 

ভোি। শ্রীমদ্োগব� তথয্ ্ৃষ্ণ ভোবনোময ্পোলরবোলর্ ্রীবনধোরো 

এবং স্োমরী আর স্তরীর ্�কে ব্োলি সম্পয ক্ে  ত�োমোর ্পযড় তনওযো উলচ�। 

শ্রীমদ্োগবয�র সপ্তম স্কযধে এবং অন্োন্ অংযশও এই লবষযয 

লনযিকেশোলি রযযযে। �ুলম িষে্ ্রযব ত�, িু'ধরযনর ্পোলরবোলর্ 

্রীবনধোরো থোয্। এ্ হি গৃহযমধরী ্রীবন, ত�খোযন ইলদ্রিয  

উ্পযভোগটোই হি এ্মোত্র উযদেশ্। প্রহ্োি মহোরো্ এই ধরযনর 

্পোলরবোলর্ ্রীবনধোরোয্ এ্টো অধে প্ূ ্প বযি বণকেনো ্যরযেন  

এবং ঐ ধরযনর ্রীবনধোরোর মোযে ত� ষেলণ্ ইলদ্রিয-সুখ আমরো 

উ্পযভোগ ্যর থোল্, �ো অল� নগণ্। 

আর এ্ ধরযনর ্পোলরবোলর্ ্রীবনচ�কেোর লনযিকেশ আযে  

(�োয্ শ্রীি ভলতিলবযনোি ঠো্ুর বযিযেন ্ৃষ্ণ-সংসোর)—ত� 

্পলরবোরবযগকের ত্যদ্রি রোখো হয শ্রী্ৃষ্ণয্ই। স্োমরী এবং স্তরী িু’্যনই 

দ’ু ধরযের 
পোক্রবোক্রক জীবেধোরো
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তথ্য সূত্র: শ্রীগুরু মুখ পদ্মবাক্য, প্রথম সংখ্যা, পৃষ্া: ১৭-১৮

্ৃযষ্ণর তসবো ্যরন এবং ্ৃষ্ণ �োয� সনু্তষ্ হন, তসইভোযবই �োঁযির 

ইলদ্রিয ্পলর�ৃলপ্ত লনযন্ত্রণ ্যর চযিন। �োঁরো ্ৃযষ্ণর উযদেযশ্ 

�োঁযির আহো�কেোলি লনযবিন ্যরন এবং প্রসোি মোত্র তসবন ্যর  

থোয্ন। �োঁরো ্ৃষ্ণভোবনোময ্পদ্ধল�য� সন্তোন িোভ ্যরন আর 

ভতি ্যর ত�োিোর উযদেযশ্ই সন্তোনযির প্রল�্পোিন ্রয� 

থোয্ন। �োঁযির ্পলরবোরবগকে প্রল�্পোিযনর ্ন্ �োঁরো ্ো্ ্যরন, 

ল্নু্ত �লি �োঁযির ত্োনও অল�লরতি অথকেোগম হযয থোয্, �োহযি  

তসলট �োঁরো লনয্রো ল্ংবো �থোসম্ভব নোনো ধরযনর ্ো�কে্িোয্পর 

মোধ্যম ্ৃষ্ণভোবনোময আযদ্িোিন প্রচোযরর ্োয্ সহোয�োর  

উযদেযশ্ অ্পকেণ ্যর থোয্ন। �োঁরো লনযলম� হযর্ৃষ্ণ ্্প 

চচকে ো ্যরন আর �োঁযির বোলড়লটয্ এ্টো তেোটখোযটো ঘযরোযো  

্পলরযবযশর মলদ্ির ্যর ত�োযিন। �োঁরো ্ৃষ্ণভোবনোময ভতি্যনর 

সযঙ্গই সংসগকে রোযখন এবং অন্োন্ লবলধলনযমোলি তমযন চযিন 

আর ্ৃষ্ণভোবনোর অগ্রগল�র অনু প্ূ যি অনুযমোলি� লনযিকেশ- 

উ্পযিশোবিরী অনুসরণ ্রয� থোয্ন। তিখয�ই ্পোচে, খুবই  

্পলরষ্োর ্থো ত�, এই ধরযনর গৃহস্োিরীয� স্োমরী আর স্তরী  

িু’্যন অবশ্ই হযচেন ভতি্ন। 
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