অতিতিক্তভাবে সংযু ক্ত অংশ-৪
দিক্ষা-প্রনালী এবং পঞ্চ সমস্কার
(নািদ পঞ্চিাত্র,ভািদ্বাজ-সতহিিা, পতিতশষ্ট, অধ্যায় ২, শ্লাক ১-৫৬)

TEXT 1
এক সম্ভােয তশষ্য তযতন ভগোন তেষ্ণুি দাস িবয় উঠাি জনয আগ্রিী,িাবক তনবজি শ্যাগযিা প্রস্তাতেি পঞ্চ সমস্কাি অজজবনি জনয িািাবক প্রকৃি পূ নজ
আতিক গুরুবক এক েৎসি উপাসনা ও শ্সো কিা উতিি ৷ এই শ্যাগযিাই শ্রী তেষ্ণুি অতেতমতিি ভতক্তমূ লক শ্সো অজজবনি কািণ ৷

TEXT 2
এই পাাঁি সমস্কাি-১) িপ ২) পুু্ন্ড্র ৩) নাম ৪) মন্ত্র ৫)যাগ- ভগোবনি প্রতি সবেজাচ্চ পযজাবয়ি অতেতমতিি ভতক্তমূ লক শ্সো অজজবনি কািণ ৷
TEXT 3-4
আিাযজযবক(গুরুবক) একটি শুভ তদন তনেজািন কতিয়া তনবজ এেং তনেজাতিি তশষ্য প্রথবম দুই জবন স্নান কতিয়া, িািাি পবি মন্ত্র আিমন সঞ্চালন পু েজক
শ্সই তশষ্যি শিীবি ভগোন িতিি সূ দশজন িবেি প্রিীপ ছাপাবনা েীয়া সম্পাতদি কতিবি িইবে ৷ এি পবি আিাযজয িাাঁি তশবষ্যি ডান িাবি একটি শুভ
সূ ত্র োাঁতধ্োি সবে সবে ভগোন তেষ্ণুি স্তুতি পাঠ এই প্রকাি কতিবেন (শুক্ল যযুি শ্েবদি শ্লাক “তেবষ্ণাি নু কম েীিয়াণী” পাঠ পু েজক) তনবজি ইষ্টবদবেি
তিন্তন পু েজক অথো িাাঁিাি উপতিতি িাতিবলি মবধ্য (োলু কা তদয়া পূ জা আবয়াজবনি জনয প্রস্তুি পতেত্রীকৃি সমিিু ভুজজ শ্েত্র) আোিন পু েজক িাাঁিাি
উপাসনা কতিবেন ৷

TEXT 5-6
ইিাি পবি গুরুবক পতিবমি মু বিামু তি িইয়া েতসবি িইবে (ভগোন্ তেষ্ণুি মুবিামু তি েতসবল, পতিবমি মু বিামু তি িওয়া যায়, শ্যবিিু তিাঁতন পূ েজ তদবক
দৃতষ্টপাি কবিন) ৷ এি পবি তিতন তনবজি ঐতিিয প্রাপ্ত মন্ত্রবক েযেিাি কতিয়া পতেএ অতি প্রতিষ্ঠাি পদ্ধতিটি সম্পাদন কতিবেন ৷ ইিাি পবি তিতন মূ লমন্ত্র (অষ্টােি মন্ত্র-আঠ অেি ঔাঁ নবমা নািায়ণায়) উচ্চািন পু েজক অতিি মবধ্য ঘী আহুতি তদবেন ৷ িািপবি শ্সই মবন্ত্রি প্রতি অেবিি উচ্চািন কতিবি
কতিবি আোি ঘী আহুতি প্রদান কতিবি িইবে ৷ শ্শবষ্ আোি অতিবি ঘী আহুতি ওই মূ ল-মন্ত্র উচ্চািন কতিয়া তদবি িইবে ৷
ইিাি পবি িাাঁিাবক িৃ গ শ্েবদি পু রুষ্-সূ বক্তি শ্ষ্াল মন্ত্র পাঠ কতিয়া ছয়োি শ্িাম অপজণ কতিবি িইবে ৷ পিাৎ ব্রহ্ম-গায়এী (নািায়ণায় তেদমবি)
উচ্চািন সতিি তিনোি শ্িাম অপজণ কতিোি পিেিীকাবল ভগোন তেষ্ণুি প্রধ্ান অস্ত্রগুতলবক (গদা,িে,অতস,ধ্নুষ্,এেং শঙ্খ) সম্মাতনি কতিোি জনয
পঞ্চায়ুধ্ মন্ত্র উচ্চািন সিকাবি পাাঁি োি শ্িাম অপজণ কতিবি িইবে ৷

TEXT 7-11
অত্পি িন্ধন কতিয়া িাদযদ্রেয (িতেষ্য) ভগোবনি অিজা-তেগ্রিবক অপজণ কতিয়া, অেতশষ্ট িাদয অংশ ননতেদয রুবপ পতেত্র অতিবি পূ েজেিী পদ্ধতিি
অনু সাি এেং ধ্ািা তেবশবষ্ আহুতি তদবি িইবে ৷ ভগোবনি শঙ্খ এেং িে তিহ্ন-যু ক্ত স্বণজ, নিু ো িাম্র তকংো শ্িৌপয তদয়া গঠিি ধ্ািু ি মু দ্রণ গুতল পঞ্চগেয আি জল তসাঁিন কতিয়া মন্ত্র-মাধ্যবম শুতদ্ধকিণ কতিবি িইবে ৷ মুদ্রন গুতল অতিবি উত্তপ্ত কতিয়া প্রতিটি মু দ্রবন, গুরুবক যথাযথ মবন্ত্রি সতিি
ভগোন্ তেষ্ণুি শ্সই শ্সই অবস্ত্রি উপতিতি আহ্বান জানাবি িইবে ৷ আগুবনি মি উজ্বল লাল গিম মু দ্রণ গুতল, পাদয, অঘজ, আিমনীয়, গন্ধ, পু ষ্প, ধ্ু প,
দীপ, আি শ্নৌতেদয তদয়া সেজবিা ভাবে উপাসনা কতিবি িইবে ৷ তনয়মতনষ্ঠ উপাসনাি পি গুরু এই মু দ্রণ গুতলবক িদ্ধা প্রদশজন কতিবেন ৷ এইোবি গুরু
তনজ িবস্ত তকংো অনয সিকািী তযতন অতভজ্ঞিা-পূ নজ উপযু ক্ত মবন্ত্রি সািাজয তনয়া তশবষ্যি ডান িাবিি উপতি ভাবগ সু দশজন িবেি প্রিীক এেং োম
িাবিি উপতি ভাবগ শবঙ্খি প্রিীক অতিি কিবেন, কািণ এই দুই অস্ত্র ভগোন্ তেষ্ণুি সদৃষ্ িবস্ত অেতিি ৷

২

TEXT 12
অনু রুপভাবে, গুরু তশবষ্যি মস্তবক,মাথায় এেং েু বক উষ্ণ মু দ্রণ তদয়া ভগোন্ তেষ্ণুি গদা, ধ্নুষ্ আি অতসি ছাপ যথােবম যথাতিি মন্ত্র সিকাবি অতিি
কতিবি পাবিন ৷ এই পদ্ধতিবি গুরু মবনানীি কতিবেন কী িাতল িবেি ছাপ তকংো িে ও শবঙ্খি ছাপ তকংো সমস্ত পঞ্চ অবস্ত্রি ছাপ আেশযকীয় ো
প্রবয়াজনীয় তক না ৷

TEXT 13
ইিাি পবি গুরু শ্িাম-যবজ্ঞি সমাতপ্ত শ্ঘাষ্না কতিয়া তশষ্য সতিি ভগোবনি অিজা-তেগ্রিি পতিেমা কতিয়া, ভগোবনি উপতিতি এেং কৃপা প্রাথজনা
কতিবেন ৷

TEXT 14-15
িাপ-সমস্কাি সমাতপ্ত পূ বেজ ব্রাহ্মণগন পু ণয-োিনম (অনু ষ্ঠান সমাতপ্ত-কাবল শুভ আেৃ তত্ত) পাঠ কতিবেন ৷ তশষ্য গুরুি উপাসনা কতিয়া ও িাাঁিাবক িদ্ধাপু েজক পতিধ্ান-েস্ত্র,মালা এেং ভূষ্ণআতদ অপজণ কতিয়া িাাঁিাি সন্তুতষ্ট প্রাথজনা কতিবেন ৷ এই প্রকাি তশষ্যবক উতিি তক প্রেল উত্সাবিি সবে ভগোন
তেষ্ণুি (শািেী) সেজ-মেলজনক প্রিীক ধ্ািণ কিা ও সমগ্র উপতিি নেষ্ণে-গণবক প্রসাদ এেং উপিাি তদয়া সন্তুতষ্ট তেধ্ান কিা ৷

TEXT 16-17
গুরু, একটি শুভ তদন তনেজািন কতিয়া তশবষ্যি পু ন্ড্র-সমস্কাি অনু ষ্ঠন যথাতেতিি পদ্ধতি সিকাবি কতিবেন ৷ পূ েজকৃি পদ্ধতি অনু সাি গুরু এেং তশষ্য স্নাবনি
পিাবি প্রাথতমক িাস্ত্র-তেবশাধ্ক তনয়মােলী পালন কতিবেন ৷ গুরু, তশবষ্যি ডান িাবিি মতণেবন্ধ িোকাবি একটি শুভ সূ ত্র েন্ধন কতিয়া িািাবক
তনকবে উপতেষ্ট কতিয়া তেষ্ণু ভগোবনি অিজা-তেগ্রিি উপাসনা কতিবেন ৷ ননতেদয অপজণ কতিয়া শাস্ত্র-পদ্ধতি অনু সাি সেজ উপিাি, দীপ-দান অেতধ্ প্রদান
কতিয়া, গুরু একটি িাতিল এক প্রবকাষ্ঠ পতিতমি িাবনি উপি গঠন কতিবেন ৷

TEXT 18-20
এই িাতিল মবধ্য গুরু োবিাটি জায়গাবি ঊধ্ব-পু ণ্ড্র িতেন শ্িণু তদয়া, পূ েজদীগ িইবি শুরু কতিয়া সমান েযেধ্াবন অতিি কতিবেন ৷ িাাতিবলি মধ্য ভাবগ
িাি অতিতিক্ত তিহ্ন িাতি তদশাবি অতিি কতিয়া, গুরু এই শ্ষ্াল ঊধ্জ-পু ণ্ড্র প্রিীকগুতল, প্রবিযকবক শ্ষ্াল উপিাি সতিি পূ জা কতিবেন ৷ এি পবি
শ্রীতেষ্ণুি োবিা মূ িীি ধ্যন, “শ্কশে” িইবি শুরু কতিয়া এক এক কতিয়া িাাঁিাবদি িাতিবলি মবধ্য যথাযথ িাবন উপতিতিি জনয আহ্বান জানাবি িইবে
৷ িত্পি, ভগোন্ তেষ্ণুি িিু ি-েূ িযবক স্মিণ কতিয়া িাাঁিাবদি নাম উচ্চািন সতিি িাাঁিাতদগবক যথাযথ িাবন উপতিি িইোি আহ্বান জানাবি িইবে ৷
ইিাি পবি গুরুবক িিু ি-েূ িযবক অঘজ-দান িইবি শুরু কতিয়া িেয-দান পযজন্ত শ্ষ্াল উপিাি তদয়া অিজন কতিবি িইবে ৷

TEXT 21-23
িািাি পবি গুরু িাাঁি তশষ্যবক সবে তনয়া িাতিবলি পতিেমা কতিবেন এেং দুইজবন ভগোন্ তেষ্ণুি সমগ্র তেস্তাি,যাাঁিাবদি িাতিবলি মবধ্য আহ্বান কিা
িইয়াতছল, িাাঁিাবদি প্রতণপাি কতিয়া সম্মুবি েতসবেন ৷ এই সমবয় গুরু তনবজি তশষ্যবক এই সকল তদেয তেস্তাবিি মু তিজ এেং নাবমি মতিমা,
“শ্কশে”শ্থবক শুরু কতিয়া অনু েবম প্রামাতনক রূবপ েনজনা কতিবেন,যৎদ্বািা শ্সই তশষ্য তনবজি হৃদবয়ি মবধ্য এই তদেয জ্ঞান তিিকাল ধ্ািন কতিবি
পাবি ৷ িািাি পবি তশষ্য শ্গাপী-িন্দন তনয়া জবলি সবে ঘষ্জন কতিয়া, যথাতেতিি মূ ল-মন্ত্র পাঠ কতিয়া পি োনাইবেন ৷ শ্গাপী-িন্দবনি পি তনবজি
আেুবল শ্লপীয়া প্রথবম কপাবল ঊধ্জ-পূ ণ্ড্র অতিি কতিয়া োকী শিীবি তনতদজ ষ্ট িান সকবল ঊধ্জ-পূ ণ্ড্র অতিি কতিবে ৷

৩
TEXT 24-27
তদতেি তশষ্য তনবজি শিীবি এই প্রকাি দ্বাদশ তকংো ত্রবয়াদশ তিলক-তিহ্ন অতিি কতিবি পাবি ৷ আোি ইচ্ছানু সাবি শ্কেল শিীবিি িাি িাবন, নিু ো
িালী একই িাবন তিলক-তিহ্ন লাগান যায় ৷ ঊধ্জ-পূ ণ্ড্র তিলক লাগাইোি পূ বেজ ভগোন্ তেষ্ণুি রূপ ধ্যান এেং নাম উচ্চািন কতিয়া “নমঃ” শব্দ শ্যাগ কিা
উতিি ৷ শিীবিি দ্বাদশ িাবন ঊধ্জ-পূ ণ্ড্র তিলক লাগাইোি কাবল তেষ্ণুি প্রধ্ান দ্বাদশ মূ তিজ বক, প্রথবম “শ্কশে” নাম তিন্তন কতিয়া অনু েবম োকী সোি
তিন্তন কতিবি িইবে ৷ যতদ ত্রবয়াদশ তিলক লাগাইবি িয়,িবে “োসুবদে” নাম স্মিণ কতিয়া িািা ধ্ািন কিা কিজ েয ৷ যতদ শিীবি িাি তিলক ধ্ািন
কতিবি িয়, শ্িা িিু ি-েূ িয আহ্বান কতিয়া প্রতিটি সদসযবক অনু েবম স্মিণ কতিয়া তিলক লাগাবনা উতিি ৷ শ্কেল একটি তিলক ধ্ািন কতিবল, িািা
কপাবল অতিি কিা উতিি, এেং ইচ্ছানুসাি “শ্কশে” অথো “োসুবদে”নাম আহ্বান কতিয়া তিলক লাগাবনা উতিি ৷ তিলক লাগাইোি পিাি, ভগোন্
তেষ্ণুি শ্য রূপবক আহ্বান কিা িয়, িাাঁিাি তনকে শিীবিি যথা ভাবগ শাশ্বি তনোস কতিোি অতভপ্রাবয় প্রাথনা কতিবি িইবে ৷ এই কািবন নেষ্ণবেি
শিীিবক ভগোন্ তেষ্ণুি মতন্দি েলা িয় ৷ এি পবি গুরু, অেতশষ্ে উপিাি এেং ননতেদয অতিবি আহুতি প্রদান কতিয়া অনু ষ্ঠান সমাপন কতিবেন ৷ তশষ্য
গুরুবক উপাসনা কতিয়া সমবেি নেষ্ণে-গণবক প্রসাদ অপজন কতিয়া সন্তুষ্ট কতিবেন ৷

TEXT 28-29

নাম সমস্কাি আবয়াজবনি মাধ্যবম, গুরু কৃপা-তসক্ত তশষ্যবক ভগোন তেষ্ণুি একটি পতেত্র নাম তদয়া কৃিজ াথজ কতিোি সময় আি একটি নাম শ্যাগ কতিবেন,
যৎদ্বািা তশষ্য ভগোন্ তেষ্ণুি দাস,এই জ্ঞাপন িয় ৷ গুরু একটি শুভ তদন তনেজািন কতিয়া, পূ েজকৃি অনু ষ্ঠাবনি মবিা, তশষ্য আি গুরু দুইজন স্নান কতিয়া
আিমন কতিবেন ৷ প্রথবম গুরু শ্রী নািায়বণি উপাসনা কতিবেন, এেং িািাি পবি শ্িালা জতমবি িাতিল িাপনা কতিয়া, িাি মবধ্য পূ বেজি অনু ষ্ঠাবনি
নযায় িতেন শ্িণু তদয়া ভগোন্ তেষ্ণুি শ্ষ্াল তেস্তাবিি প্রিীক অতিি কতিয়া,িাাঁিাবদি েম অনু সাি আহ্বান কতিয়া উপাসনা কতিবি িইবে ৷ ইিাি পবি
গুরু, নাম-শ্দেিাবক (শ্য নাবম তশষ্য কৃপা-তসক্ত িইবেন) আহ্বান কতিয়া শ্ষ্াল উপিাি, ননতেদয সতিি অপজণ কতিবেন ৷ নাম-শ্দেিা ও ভগোন তেষ্ণু
দইজন অবভদ-িত্ত এই জ্ঞাবন উপাসনা কিজ েয ৷
TEXT 30-32
তশষ্য নিু ন কাপড় (উধ্জতস্তি কাপড় এেং শ্কাটি-েন্ধ) তনয়া গুরুি িাবি অপজণ কতিবল, তিতন নাম-শ্দেিাবক অপজণ কতিয়া তশষ্যি িাবি তিিি তদবেন ৷
তশষ্য শ্সই নাম-শ্দেিাবক অপজণ কিা নূিন-েস্ত্র পতিয়া গুরুি তনকে আতসবল, িািাবক নাম-শ্দেিাি ননতেদয,গন্ধ,এেং মালা প্রসাদ-রূবপ শ্দয়া িইবে ৷
গুরু িিন তশষ্যবক নাম-শ্দেিাি নাবম অতভতসক্ত কতিয়া দাস (ভগোন্ তেষ্ণুি দাস) েতলয়া ডাতকবেন ৷ অিঃ পবি গুরু-তশষ্য দুইজবন নাম-শ্দেিাবক
প্রদেীন কতিয়া প্রতনপাি সিকাবি িাাঁিাবক তশষ্যি হৃদবয় অেিান কতিোি জনয প্রাথজনা কতিবেন ৷

TEXT 33
নাম-শ্দেিাি অিজন কতিয়া, িাাঁিাবক ননতেদয প্রদান পিাি যজ্ঞ-অতিবি অেতশষ্ট আহুতি তদয়া অনু ষ্ঠান সমাপ্ত কিা িইবে ৷ তশষ্য গুরুবক আিাধ্নাি
পিাি সমবেি নেষ্ণে-মিলীবক প্রসাদ তনবেদন কতিয়া উিাতদগবক সন্তুষ্ট কতিবেন ৷

TEXT 34
উপি-উক্ত নাম-সমস্কাি সমাতপ্তি পি, তশষ্যতদবগি মবধ্য িািাবদি গুণ-শ্গৌিে তেিাি পিাি গুরু তননজয় কতিবেন শ্য তশষ্যবদি মবধ্য কািাবদি জীেন
ভগোবনি শ্সোয় উৎসগীকৃি, পতেত্র এেং স্বভােি আজ্ঞােি এেং অনু েিী ৷ এই সে তশষ্যগবনি তনতমবত্ত, গুরু মন্ত্র-সমস্কাবিি অনু ষ্ঠান আবয়াজন
কতিবেন এেং উিাবদি তনকে মবন্ত্রি িিসযবভদ কতিবেন ৷

৪
TEXT 35-36
গুরু মন্ত্র-সমস্কাবিি শুভ তদন তনধ্জাতিি কতিবেন ৷ শ্সই তদন গুরু এেং তশষ্য সকল স্নান ও আিমন কতিয়া তেশুদ্ধ তিবও মন্ত্র-সমস্কাবি আতসয়া েতসবেন ৷
গুরু তনবজি অেশযকিনীয় যজ্ঞ পালন কতিয়া তশষ্যগবণি সম্মুবি েতসবেন ৷ তিতন তশষ্যগবণি ডান মতণেবন্ধ শুভ সূ এ োতধ্বেন ৷ ইিাি পবি শ্রী নািায়বণি
উপাসনা সু সমপন্ন কতিয়া যজ্ঞাতি প্রজ্বতলি কতিবেন এেং েংশােলী পদ্ধতি সিকাবি শ্িাম অপজণ কতিবেন ৷
TEXT 37-39

পঞ্চায়ুধ্া মন্ত্র পতিেবিজ মূ ল-মবন্ত্রি সািাবযয এই শ্িাম সম্পন্ন কিা উতিি ৷ শ্রী নািায়ণবক ননতেদয অপজণ কতিয়া অেতশষ্ে অংশ শ্িমকুবি অপজণ কিা
িইবে ৷ এইপ্রকাবি শ্িাম-যজ্ঞ সমাপ্ত কতিয়া গুরু এেং ওনাি তশষ্যগণ শ্িামকুিবক ও িাতিবল অেতিি তেষ্ণু-তেস্তািগণবক প্রদেীন কতিয়া প্রতণপাি
িইয়া আতশেজাদ প্রাথজনা কতিবেন ৷ িত্পিাি গুরু, তশষ্যগণবক তনবজি তনকে েসাইয়া তনবজ প্রধ্ান ভূতমকা তনয়া তশষ্যবদি সমিািা-নযাস এেং অনযানয
শুতদ্ধ-সমস্কাি সমু তিি পদ্ধতিবি পালন কিাইবেন ৷ তশষ্যগবণি িেনাবথজ তিতন শ্শাষ্ন-কমজ এেং িেন-কমজ অশ্ে মবন্ত্রি সতিি সম্পাদন কতিবেন ৷
ইিাি পবি গুরু তশষ্যবদি, তনবজি শ্রী-িিবণ প্রতণপাি িইোি আবদশ তদবেন ৷

TEXT 40-42
গুরু এইোি তশষ্যবদি পিম-মন্ত্র প্রদান কতিবেন, যা নযাস-মন্ত্র নাবম তেিযাি (তেষ্ণুি শ্রী িিবণ আি-সমপজবনি মন্ত্র) ৷ তিতন এই োি তশষ্যগণবক নযাসমবন্ত্রি িাত্পযজ স্পষ্ট েযািযা কতিবেন, “পিম পু িষ্ ভগোন্ নািায়ণ এেং িাাঁিাি তদেয সেী লক্ষ্মী, ভগেিী শ্রী, সে জীেগবণি প্রভু এেং অধ্ীশ্বি ৷ শ্িামিা
সকল ওনাবদি শাশ্বি শ্সেক ৷ িীব্র ইচ্ছা সিকাবি ভতক্ত-শ্যাগ পালন কবিা, যািা তকছু ভতক্ত-শ্যাবগি অনু কূল িািা স্বীকাি কবিা, যািা তকছু ভতক্তশ্যাবগি প্রতিকূল িািা িযাগ কবিা ৷ ভগোন্ দ্বািা তনবজি প্রতিপালন এেং সংিেণ তেশবয় সু তনতিি শ্থবকা, শ্কেল ওনাি িিন-কমবল আিয় তনবয়া
এেং তনবজবক একান্ত ভাবে ওনাি শ্সোয় তনবয়াগ শ্কাবিা ৷ গুরুি মু ি-পদ্ম তদয়া িেণ কতিয়া তশষ্যগণ নযাস-মবন্ত্রি সতিি ভগোন িতিি িিন-কমবল
আি-সমপজন কতিবে ৷
TEXT 43
তশষ্যগবণি আি-সমপজন কতিোি পবি, গুরু তশষ্যতদবগি তনকে েযপক-মন্ত্র (শ্রী িতিি শ্ষ্াল-অেি, োবিা-অেি এেং আঠ-অেি মন্ত্র), অনযানয আবিা
মন্ত্র, শ্যগুতল অংগ-নযাবস েযেহৃি িয়, এই জ্ঞান প্রকাশ কতিবেন ৷ ইিাি পবি গুরু তশষ্যগণবক যথাতেতধ্ তনবজি আিবয় স্বীকাি কতিবেন এেং িািাবদি
আধ্যাতিক কিজ েয ও সদািাবিি তশো তদবেন ৷ এই সে তশো তনম্নতলতিি শ্লাকগুতলবি েনজনা কিা িইয়াবছ ৷

TEXT 44
সেজদা শ্রী তেষ্ণুি তনতমবত্ত কমজ কতিবি িইবে ৷ শ্কান েবম জঘনয কবমজ প্রতেত্ত িইবে না ৷ সেজদা তনবজবক আধ্যাতিক স্তবি িাতিবে ৷ মনবক কিন
শ্ভৌতিক আকাঙ্ক্ষা কােু না কবি শ্সই প্রবিষ্টা কতিবি িইবে ৷
TEXT 45
সেজদা পিম পু রুষ্ ভগোন্ শ্রী নািায়ণ, তযতন সবেজশ্বি, শ্কেল িাাঁিাি ভজন কিা কিজ েয ৷ কিবনা অনয শ্দেিাি পূ জা কতিবে না ৷ তনবজি শিীি সেজদা
ভগোবনি প্রিীক তদয়া আভুতষ্ি কতিয়া িািা উতিি, তকন্তু কিন শ্কান শ্দেিাি প্রিীক তদয়া নয় ৷
TEXT 46
সেজদা নেষ্ণেগবনি শ্সো কতিবে ৷ যািািা ভগোন্ তেষ্ণুি িিন-কমবল অনযনয আিসমপজন তেশ্বাস কবি না,ইিাবদি সে সদা িযাগ কতিবে ৷ এই তশো
গ্রিন কতিয়া তশষ্যগন গুরুি শ্রী-িিবন প্রতনপাি িইয়া ঔাঁ শব্দ উচ্চািন কতিয়া আিতনবেদন কতিবেন ৷

৫

TEXT 47
অনু ষ্ঠান সমাতপ্তি পি এেং আি-সমপজবনি মমজাথজ জ্ঞাি িইোি পি তশষ্যগবনি প্রধ্ান কিজ েয শ্রী নািায়ণবক হৃদবয় িাতিোি প্রযত্ন কিা ৷ প্রেতিজ ি
তনয়মানু সাি তশষ্যগন গুরুি উপাসনা কতিয়া সমবেি নেষ্ণে-মিলীবক প্রসাদ তেিিন কতিবেন ৷

TEXT 48-50
যাগ-সমস্কাবিি পিাি তশষ্যগন ভগোন্ িতিি নদতনকউপাসনাি অতধ্কাি প্রাপ্ত িন ৷ গুরু, এই সমস্কাি আবয়াজবনি উপযু ক্ত শুভ তদন এেং নেত্র
তনেজািন কতিয়া, শ্সই শুভ তদবন প্রথবম শ্রী নািায়বণি উপাসনাি পিাি শ্িাম-কুি িাতপি কতিয়া মন্ত্র-সমস্কাবি েতনজি পদ্ধতি অনু সাি িািাবি ঘী এেং
িতেষ্য অপজন কতিবেন ৷ ইিাি পবি গুরু ইিঃপূ বেজ িীিযনু সাবি িাতপি ভগোন তেষ্ণুি অিজা-তেগ্রিি উপাসনাি েযেিা কতিবেন ৷ ভগোন্ তেষ্ণুি অিজাতেগ্রিি সবে শ্রী-শ্দেী,ভূতম-শ্দেী,লীলা-শ্দেী, আি পতিোবিি সকল (তনিয অস্ত্রশস্ত্র, আভুষ্ন, তনিয শ্সেক এেং তনিয পতিকি) তনজ তনজ তেগ্রি স্বরূবপ
উপতিি থাকা অতি উত্তম ৷ অেিা তেবশবষ্ ভগোবনি পাতিসদ্বগজ, অস্ত্রশস্ত্র, অলিািাতদ অেযক্ত-তেগ্রি রূবপও উপতিি থাতকবি পাবিন ৷ এই অেিায়
ইাঁিাবদি মানতসক উপাসনা কিজ েয ৷ গুরু উপরুক্ত অিজা-তেগ্রবিি সম্মু বি শ্িাম-যজ্ঞ প্রতিপাদন কতিবেন ৷
TEXT 51-52

কল্প-সূ ত্রবি (নেতদক আিাি-সংোন্ত সািগ্রন্থ) ত্রয় প্রকাি উপাসনাি তেতধ্ েতনজি িইআবছ-শ্িৌি,তদেয এেং আিষ্ ৷ গুরু তনবজি কুল এেং েংশােলী
পূ েজপুরুষ্বদি,আিািানু ষ্ঠানবক মবনানীি কতিয়া তশষ্যগনবক অিজা-তেগ্রিি িাপনা এেং উপাসনাি পদ্ধতি
সম্ববন্ধ তশো তদয়া যাগ-সমস্কাি সমাপ্ত কতিবেন ৷
TEXT 53
গুরু তনবজি তশষ্যতদগবক স্বাধ্যয় ( শাস্ত্র পাঠ এেং িিজা) এেং শ্যাগ তশো যথাতেতিি ও যবথাপযু ক্ত সমবয় প্রিযক তদেবস অনু শীলন কতিোি জনয শ্প্রতিি
কতিবেন ৷এই প্রকাবি যাগ-সমস্কাি অনু ষ্ঠান সম্পু নজ িইবল, তশষ্যগন গুরুি উপাসনা কতিয়া প্রসাদ তেিিবনি মাধ্যবম নেষ্ণেগবনি সন্তুতষ্ট তেধ্ান কতিবে ৷

পঞ্চ-সমস্কাি গ্রিন প্রনালী েনজন অধ্যায় শ্শষ্ িইল ৷
TEXT 54
শ্কান শ্কান গুরু ো আিাযজগন যথাতেতিি পষ্ণ-সমস্কাি, পি পি পাি তদবন (এক তদবন একটি সমস্কাি, পি পি শ্য েম অনু যাই েতনজি) কতিবি ইচ্ছু ক
িন না ৷ শ্সই শ্িিু এক,দুই,তিন,িাি ো পাি অনু ষ্ঠান একই তদবন সম্পন্ন কিা যায় ৷
TEXT 55
যতদ এবকি শ্ি শ্েশী সমস্কাি এক তদবন অনু তষ্ঠি িয়, িবে মন্ত্র-সমস্কাবিি শ্িাম-যজ্ঞ প্রধ্ান স্বীকাি কিা িইবে এেং োকী সমস্কাবিি শ্িাম-যজ্ঞ িাি
আধ্ীন থাতকবে ৷ সমস্ত অধ্ীন যজ্ঞ সমাপ্ত িইো পি প্রধ্ান যজ্ঞানু ষ্ঠান সম্পন্ন কিা িইবে ৷
TEXT 56
যতদ পাি সমস্কাি একই তদবন অনু তষ্ঠি কিা িয়, শ্িা শ্কেল একটি শ্িাম-কুিবি মন্ত্র-আহুতি অপজন কতিয়া োকী সমস্কাবিি আহুতি েম অনু সাবি অপজন
কতিয়া অনু ষ্ঠান সমাপ্ত কিা িইবে ৷

