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‘ক্ষবষয়ক্ষভক্ষিক সংকলন’) 

*** প্রিযি ও 

পসরািভাসব কৃষ্ণভাবনা: 
স্তরক্ষবসশসষ শ্রীকৃষ্ণসক ব্রহ্ম, 

পরমাত্মা ও পরম পুরুসষািম 

ভগবানরূসপ উপলক্ষি করা র্ায় । ভক্ষি সহকাসর সবজিণ ভগবাসনর শসবা করাই 

হসে কৃষ্ণভাবনা । ক্ষকন্তু ক্ষনক্ষবজসশষ ব্রহ্মবাদী জ্ঞানী এবং পরমাত্মার অসেষণকারী 

শর্াগীরাও আংক্ষশকভাসব কৃষ্ণভাবনাময়, কারণ ক্ষনক্ষবজসশষ ব্রহ্ম হসেন 

ভগবাসনর শদহক্ষনগজি রক্ষিেটা এবং সবজবযাপ্ত পরমাত্মা হসেন ভগবাসনর 

আংক্ষশক প্রকাশ । িাই, ভক্ষি সহকাসর ভগবাসনর শসবা না করসলও শর্াগী 

এবং জ্ঞানীরাও পসরািভাসব কৃষ্ণভাবনাময়। িসব, সরাসক্ষরভাসব কৃষ্ণভাবনাময় 

ভিই হসেন সবজসেষ্ঠ শর্াগী, কারণ ক্ষিক্ষন পূণজরূসপ ব্রহ্ম ও পরমাত্মা িত্ত্ব 

সম্বসে অবগি । ক্ষিক্ষনই পরমিত্ত্বসক পূণজরূসপ উপলক্ষি করসি শপসরসেন । 

ক্ষকন্তু ক্ষনক্ষবজসশষবাদী জ্ঞানী ও ধযানমগ্ন শর্াগী পূণজরূসপ কৃষ্ণভাবনামৃি লাভ 

করসি পাসরনক্ষন ।   ... এই সমস্ত সাধন ও সিকজ িার পূণজ পালন ক্ষিক্ষনই করসি 

পাসরন, ক্ষর্ক্ষন সবজসিাভাসব কৃষ্ণভাবনাময়; কারণ সবজসিাভাসব কৃষ্ণভাবনাময় 

হওয়া মাসনই সমূ্পণজরূসপ ভগবাসনর কাসে আত্ম-উৎসগজ করা । এই ধরসনর 

িযাসগ পক্ষরগ্রসহর শকান সম্ভাবনা িাসক না । ...কৃষ্ণভাবনাময় ভি র্িািজরূসপ 

র্াসনন শর্, সব ক্ষকেুই শ্রীকৃসষ্ণর  সম্পক্ষি । িাই, ক্ষিক্ষন শকান ক্ষকেুই ক্ষনসর্র 

বসল দাক্ষব কসরন না । ক্ষনসর্ শভাগ করার র্নয ক্ষিক্ষন শকান ক্ষকেুর লালসা কসরন 

না । ক্ষিক্ষন র্াসনন, শ্রীকৃসষ্ণর শসবার অনুকূসল শকানটি গ্রহণ করা উক্ষচি এবং 

শকানটি পক্ষরিযাগ করা উক্ষচি । ক্ষবষয় শভাসগর প্রক্ষি ক্ষিক্ষন সবজদাই উদাসীন, 

কারণ ক্ষিক্ষন সবজদাই অপ্রাকৃি স্তসর অক্ষধক্ষষ্ঠি । ভগবদ্ভি োড়া আর কারও সঙ্গ 

করার শকান প্রসয়ার্ন শনই বসল ক্ষিক্ষন সবজদাই একাকী । িাই, কৃষ্ণভাবনাময় 

ভিই হসে পরম শর্াগী ।                                         (ভ.গী. ৬.১০ িাৎপর্জ) 
 

***কৃষ্ণাক্ষভক্ষনসবশ: কৃষ্ণভাবনামৃি মাসন শ্রীকৃসষ্ণর ওপর 

মসনাক্ষনসবশ করা, এবং র্খ্ন মন এভাসবই ক্ষির হয়, িখ্ন পরম পূসণজর ওপর িা 

ক্ষনক্ষবষ্ট হয় । উদসরর র্ত্ন ক্ষনসল এবং পুক্ষষ্টকর আহার গ্রহণ করসল, শরীসরর অঙ্গ-

প্রিযঙ্গাক্ষদর পুক্ষষ্টসাধন হয়, আর িার ফসল আমরা সুস্বািয লাভ কক্ষর । ঠিক 

শসভাসবই, গাসের শগাোঁ ড়ায় র্ক্ষদ আমরা র্ল ক্ষদই, িাহসল সমস্ত শাখ্া-প্রশাখ্া, 

পি-পল্লব, ফল-ফুসলর আপনা হসিই রিণাসবিণ হয় । শ্রীকৃসষ্ণর উসেসশয 

শসবা ক্ষনসবক্ষদি হসল, আপনা হসিই অনয সকসলর প্রক্ষি আমাসদর সসবজািম 

শসবা সাক্ষধি হসি িাসক ।  
(শ্রীল প্রভুপাদ, শর্াগক্ষসক্ষি, অধযায়-পাোঁ চ: শর্াগাভযাসস ক্ষনষ্ঠা ও একাগ্রিা) 

 

*** সবজদা কৃসষ্ণর সাসি বাস: কৃষ্ণভাবনা বলসি শবাঝায় 

ভগবান শ্রীকৃসষ্ণর ক্ষচন্ময় গ্রহসলাসক িাোঁ র সাসি সবজদাই বাস করা । শর্সহিু 

আমরা কৃষ্ণভাবনাময়, িাই ইক্ষিমসধযই আমরা িাোঁ র সসঙ্গ বাস করক্ষে । এই র্ড় 

শদহটি পক্ষরিযাগ কসর শসখ্াসন র্াবার র্নয আমাসদর প্রিীিা করসি হসব । 

ক্ষর্ক্ষন অননয মসন কৃষ্ণস্মরণ করসি িাসকন, িাোঁ র পসি কৃষ্ণসক লাভ করা  

সহর্সাধয । িসযাহংসুলভঃ পািজ “আক্ষম িাসদর কাসে সহর্লভয ।” ক্ষর্ক্ষন 

কৃষ্ণভাবনামৃি গ্রহণ কসরসেন, িাোঁ র কাসে অক্ষি দুলজভ বস্তুও সহর্লভয হসয় 

র্ায় । শর্সহিু মানুষ ভক্ষিসর্াসগ ক্ষনসয়াক্ষর্ি, িাই শ্রীকৃষ্ণ সহর্লভয হন । 

র্খ্ন শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং বসলসেন, “আক্ষম সহর্লভয,” িাহসল কৃষ্ণসক লাসভর র্নয 

আমরা অি কসঠার শচষ্টা কক্ষর শকন ? আমাসদর শুধুমাি প্রক্ষিক্ষদন চক্ষিশ েণ্টা 

হসর কৃষ্ণ হসর কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হসর হসর/হসর রাম হসর রাম রাম রাম হসর হসর 

র্প করসি হসব । শকানও বাোঁ ধাধরা ক্ষনয়মকানুন ক্ষকেু শনই । আমরা রাস্তায় 

ক্ষকংবা ভূগভজ পসি, আমাসদর বাক্ষড়সি ক্ষকংবা আমাসদর অক্ষফসস র্প করসি 

পাক্ষর । িাসি শকানই খ্রচ শনই ক্ষকংবা শকান খ্ার্নাও ক্ষদসি হয় না ।  
(শ্রীল প্রভুপাদ, শর্াগক্ষসক্ষি, অধযায়-নয়: মৃিুযর পসর গন্তবযিল) 

 

*** সবজদা শগাসলাক বৃন্দাবসন অবিান: ভারিবসষজ আক্ষম 

বৃন্দাবসন বাস কক্ষর এবং এখ্ন আক্ষম আসমক্ষরকায় আক্ষে, ক্ষকন্তু িার অিজ এই নয় 

শর্, আক্ষম বৃন্দাবসনর বাইসর চসল শগক্ষে । আক্ষম র্ক্ষদ সবসময় কৃষ্ণ-ক্ষচন্তা কক্ষর, 

িা হসল সব সমসয় আক্ষম বৃন্দাবসনই আক্ষে । ক্ষর্ক্ষন সবজদা কৃষ্ণ-শচিনায় 

অক্ষধক্ষষ্ঠি, ক্ষিক্ষন ভগবান শ্রীকৃসষ্ণর সসঙ্গ সব সমসয় ক্ষদবয ধাম শগাসলাক বৃন্দাবসন 

অবিান   কসরন । অিজাৎ ক্ষিক্ষন এই র্ড় শরীর িযাগ করার র্নয শুধু অসপিা 

করসেন । ‘স্মরক্ষিক্ষনিযদাঃ’-এর অিজ হল ক্ষনরবক্ষেন্ন স্মরণ বা ক্ষচন্তা করা, এবং 

ক্ষর্ক্ষন ক্ষনরবক্ষেন্নভাসব শ্রীকৃসষ্ণর ক্ষচন্তা কসরন অিজাৎ িাোঁ সক স্মরণ কসরন, ভগবান 

িাোঁ র ক্ষনকট ‘িসযাহংসুলভঃ’ হন। অিজাৎ সহসর্ই শসই ভসির ক্ষনকট প্রকট বা 

প্রকাক্ষশি হন । ভগবান শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং বসলসেন, একমাি ভক্ষিসর্াসগর িারাই 

ক্ষিক্ষন সুলভ অিজাৎ ভক্ষিসর্াসগর প্রণালী িারাই িাোঁ সক সহসর্ লাভ করা র্ায়, 

িাহসল শকন আমরা অনয শকান প্রণালী গ্রহণ করব । আমরা চক্ষিশ েণ্টা কীিজ ন 

করসি পাক্ষর। হসর কৃষ্ণ হসর কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হসর হসর/হসর রাম হসর রাম রাম 

রাম হসর হসর । এর র্নয শকান ক্ষবক্ষধ-ক্ষনয়ম উসল্লখ্ করা শনই । সবাই সব 

র্ায়গায় এই মহানাম মন্ত্র কীিজ ন করসি পাসর । পসি-োসট, বাসিাসন, 

কমজিসল সবজি এই নাম কীিজ ন করা র্ায় । এর র্নয শকান করও ক্ষদসি হয় না বা 

ক্ষকেু বযয়ও করসি হয় না । িাহসল শকন এই মহানাম-মন্ত্রসক আমরা গ্রহণ 

করব না ?                                    (র্ন্ম মৃিুযর পরপাসর ২-মৃিুযসি পরম গক্ষি) 

 

*** কৃষ্ণভাবনায় পাঞ্চরাক্ষিক ও ভাগবি ক্ষবক্ষধ: 
ভগবাসনর কাসে র্াওয়ার দুটি পন্থা রসয়সে । একটি হসে ভাগবি মাগজ বা 

শ্রীমদ্ভাগবি প্রদক্ষশজি মাগজ, এবং অনযটি হসে পাঞ্চরাক্ষিক ক্ষবক্ষধ । পাঞ্চরাক্ষিক 

ক্ষবক্ষধ হসে মক্ষন্দসর ভগবাসনর আরাধনা করার ক্ষবক্ষধ, এবং ভাগবি ক্ষবক্ষধ হসে 

েবণ কীিজ নাক্ষদ নবধা ভক্ষি । কৃষ্ণভাবনামৃি আসন্দালন দুটি ক্ষবক্ষধসকই রু্গপৎ 

গ্রহণ কসরসে, র্াসি অনুশীলনকারী ভি ভগবৎ উপলক্ষির পসি 

অক্ষবচক্ষলিভাসব অগ্রসর হসি  পাসর । ক্ষবদুর কিৃজ ক উি এই পাঞ্চরাক্ষিক ক্ষবক্ষধর 

প্রিম প্রবিজ ন কসরন শদবক্ষষজ নারদ ।                                   (শ্রীমদ্ভাগবি-

৪/১৩/৩, শ্রীল প্রভুপাদকৃি িাৎপর্জ) 
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 শ্রীল প্রভুপাদ প্রবচন 

ভগবদগীিা ২.৭-১১ -ক্ষনউ ইয়কজ , ২রা মাচজ , ১৯৬৬ 

) ...ক্রমশঃ(  

প্রভুপাদ: শদাষ– শদাষ অিজ হসে “এটি আমারই 

ভুল । আমার পসি এই রু্ি করা শিসক ক্ষবচুযি হওয়া 

ঠিক হয়ক্ষন, ক্ষকন্তু আমার আসবগ প্রবণিা আমাসক 

আত্মীয়সদর সাসি রু্ি করসি ক্ষদসে না ।” িাই এই ক্ষকংকিজ বযক্ষবমূঢ়িা এসসসে, 

কাপজণযসদাসষাপহিস্বভাবঃ, ধমজসমূ্মঢ়সচিাঃ (ভ.গী. ২.৭) “আক্ষম শর্ শুধু কৃপণই 

শসটি নয়, আক্ষম আমার ধমজ শিসকও ক্ষবচুযি হক্ষে ।” ধমজ, এই ধমজ মাসন হসে 

ক্ষবক্ষভন্ন অবিান অনুসাসর... ঠিক শর্মন ব্রাহ্মসণরা, বুক্ষিমান শেণী; িক্ষিসয়রা, 

প্রশাসক শেণী ; ববসশযরা, বক্ষণক শেণী ;এবং শুসদ্ররা । শুদ্র মাসন হসে েক্ষমক 

শেণী । িাই এই চারটি শেণী সবজদাই রসয়সে । এখ্ন আপনারা হয়ি ক্ষবক্ষভন্নভাসব 

নামকরণ করসি পাসরন । এটি শকান বযাপার নয় । ক্ষকন্তু ক্ষচরকাল ধসর সকল 

সমাসর্ই এই ক্ষবভার্নগুক্ষল ক্ষবদযমান  রসয়সে । 

িাই ববক্ষদক প্রিা অনুসাসর, এই প্রিাগুক্ষল প্রর্সন্মর িারা অনুসৃি হয় । শিা 

ক্ষিক্ষন একর্ন িক্ষিয় ক্ষেসলন । এখ্ন, িক্ষিসয়র কিজ বয হসে শত্রুর সাসি রু্ি 

করা, আর ক্ষিক্ষন শসটি পালন করক্ষেসলন না, আক্ষম শবাঝাসি চাই অনুশাসন । 

িাই ক্ষিক্ষন এ বযাপাসর সসচিন শর্, ধমজসমূ্মঢ়সচিা - (ভ.গী. ২.৭), “ও আক্ষম 

আমার ধমজ শিসকও ক্ষবচুযি হক্ষে । এটি হসে িক্ষিসয়র কিজ বয । না । িাই আক্ষম 

এখ্ন ক্ষকংকিজ বযক্ষবমূঢ় হসয় পসড়ক্ষে । িাই র্সেয়ঃসযাক্ষন্নক্ষিিম্ – “এখ্ন 

আপক্ষন কৃপাপূবজক, অবশযই বলুন ।” এখ্ন, এখ্াসন একটি পক্ষরক্ষিক্ষি রসয়সেঃ 

“আক্ষম র্াক্ষন না ক্ষক করা উক্ষচি । আপক্ষন কৃপা কসর...” র্সেয়ঃসযাক্ষন্নক্ষিিম্ । 
ক্ষনক্ষিিম্ অিজ হসে অবশযই র্া সঠিক । ব্রুক্ষহিসন্ম । এখ্ন কৃষ্ণ হয়ি বসল 

পাসরন, “ভাল, ক্ষকন্তু আক্ষম  শিা শিামাসক ইক্ষিমসধযই বসলক্ষে শর্ শিামার রু্ি 

করা উক্ষচি, ক্ষকন্তু িুক্ষম আমার আসদশ পালন করে না ।” িাই িখ্ন ক্ষিক্ষন 

বসলন ক্ষশষযসস্তঽহং শাক্ষধমাং ত্াং প্রপন্নম্ (ভ.গী. ২.৭) । শিা ক্ষিক্ষন স্বীকার 

করসলন শর্, “ঠিক আসে, এিিণ পর্জন্ত আমরা শর্সব রু্ক্ষি আসলাচনা কসরক্ষে 

চলুন শসসব ভুসল র্াই । এখ্ন আক্ষম আপনাসক আমার গুরুরূসপ গ্রহণ করক্ষে, 

বেুরূসপ নয় ।” 

এখ্ন, এই গুরু গ্রহসণর ধারণাটি, শসটিও হসে বাধযিামূলক । শবাঝা শগল ? 

র্খ্নই িুক্ষম কাউসক গুরুরূসপ গ্রহণ করসব ... প্রিমি, আমরা সংরিণ কসর 

রাখ্ক্ষে ... শিামরা শসটি েবণ কসরে শর্, গুরু গ্রহণ অবশযই র্াচাই কসর করসি 

হসব, শবাঝা শগল? সিকজ ভাসব র্াচাই করার পর, ঠিক শর্ভাসব সিকজ  

র্াচাইসয়র পরই শকউ িার পক্ষি বা পত্নী গ্রহণ কসর । আর ভারিবসষজ িারা 

খু্বই সিকজ  কারণ শসখ্াসন ক্ষপিা-মািার ক্ষনসদজ সশ ক্ষববাহকার্জ হয় । িাই ক্ষপিা-

মািা খু্বই সিকজ িার সাসি ক্ষনরীিণ কসরন । িাই, একইভাসব, কাউসক র্ক্ষদ 

... গুরু গ্রহণ আবশযক । ববক্ষদক অনুশাসন অনুসাসর, কাসরা, প্রসিযসকরই 

একর্ন গুরু িাকা উক্ষচি । শিামরা হয়ি ব্রাহ্মণ বপিা শদসখ্ে । আমাসদর 

বপিা আসে । শকাসহন মহাশয়, আপনার আসে ... এই ধরসনর ... বপিা । এই 

বপিা হসে একটি প্রিীক র্ার মাধযসম শবাঝা র্ায় শর্ এই বযক্ষির একর্ন গুরু 

রসয়সেন । ঠিক শর্মন ... অবশয এখ্াসন শিমন শকান পািজকয শনই । ক্ষহনু্দ প্রিা 

অনুর্ায়ী ক্ষববাক্ষহি শমসয়সদর ক্ষকেু প্রিীক রসয়সে র্ার িারা শবাঝা র্ায় শর্, “এই 

শমসয়টি ক্ষববাক্ষহি ।” িারা লাল (ক্ষসোঁদুর) শলপন কসর র্াসি কসর অনযরা শবাঝসি 

পাসর শর্, “এই শমসয়টি ক্ষববাক্ষহি ।” আর শস অনুসাসর, এসক ক্ষক বসল ? এই 

শকশ ক্ষবভার্নসক ক্ষক বসল ? মাঝখ্াসনর দাগটিসক ? শিামরা ক্ষক বল  ? 

রু্বক: ক্ষবভার্ন (Part) । 

প্রভুপাদ: এযা ? 

রু্বক: ক্ষবভার্ন  

প্রভুপাদ: এর বানান ক্ষকভাসব ? 

রু্বক: ক্ষবভার্ন করা (To Part!) । 

প্রভুপাদ: ক্ষবভার্ন করা । এই ক্ষবভার্ন করাও ... এরও ক্ষকেু অিজ আসে । 

র্খ্ন এই ক্ষবভার্ন এখ্াসন করা হয়, মধযখ্াসন, িখ্ন শবাঝা র্ায় শর্, শসই 

শমসয়র  পক্ষি আসে এবং শস একটি সম্ভ্রান্ত পক্ষরবার শিসক এসসসে । আর র্ক্ষদ 

এই ক্ষবভার্নটি এখ্াসন (একপাসশ) করা হয় িখ্ন শস একটি শবশযা । শবাঝা 

শগল ? একটি শবশযা পাসর না ... একর্ন রার্া ক্ষেসলন র্ার রাসর্য ক্ষনয়ম ক্ষেল 

শর্ একটি শবশযা িার এখ্াসন ক্ষবভার্ন করসি পারসব না (হাসয) । আবার একটি 

শমসয় র্খ্ন সুসক্ষিি িাসক, িখ্ন এটি ধসর শনয়া হয় শর্ িার পক্ষি গৃসহ  

আসে । আর র্খ্ন শস সুসক্ষিি িাসক না, িখ্ন বুসঝ ক্ষনসি হয় শর্ িার পক্ষি 

গৃসহর বাইসর আসে । শবাঝা শগল ? আর একর্ন ক্ষবধবার শপাষাক ... এরকম 

অসনক রসয়সে । অসনক লিণ । শিা একইভাসব, এই পক্ষবি বপিাটিও হসে 

একটি লিণ র্া প্রকাশ কসর শর্, এই বযক্ষিটি কাউসক  িার গুরুরূসপ  গ্রহণ 

করসে । ঠিক শর্ভাসব এই লাল দাগটি প্রিীকাক্ষয়ি কসর শর্, “এই শমসয়টির 

পক্ষি আসে,” একইভাসব এই পক্ষবি বপিাটিও প্রিীকাক্ষয়ি কসর শর্, “এই 

বযক্ষিটির গুরু রসয়সেন ।” এভাসব একটি অনুষ্ঠান করা হয় । শবাঝা শগল ? িাই 

ববক্ষদক প্রিা অনুর্ায়ী র্ীবসনর সমাধান করার র্নয শকান বযক্ষির একর্ন গুরু 

গ্রহণ করা আবশযক । র্ীবসনর প্রক্ষিটি পদসিসপ গুরুসদব িাসক ক্ষনসদজ শনা 

প্রদান কসরন । শসও িার গুরুসদসবর ক্ষনকট প্রশ্ন ক্ষর্জ্ঞাসা কসর আর ক্ষিক্ষন 

িাসক ক্ষনসদজ শনা প্রদান কসরন, র্াসি কসর িার র্ীবসন সুশৃঙ্খল উন্নক্ষি সাক্ষধি 

হয় ।   

এখ্ন, এই ক্ষনসদজ শনা গ্রহণ করা মাসন হসে, গুরুসকও একর্ন ত্রুটিহীন বযক্ষি 

হসি হসব । অনযিা ক্ষিক্ষন ক্ষকভাসব ক্ষনসদজ শ করসবন ? এখ্ন এখ্াসন অরু্জ ন 

র্াসনন শর্ শ্রীকৃষ্ণ হসেন একর্ন ত্রুটিহীন বযক্ষি । িাই ক্ষিক্ষন এখ্ন িাোঁ সক 

স্বীকার করসেন, ক্ষশষযসস্তঽহংশাক্ষধমাংত্াংপ্রপন্নম্ (ভ.গী. ২.৭) । “আক্ষম আপনার 

শরণাগি হক্ষে, আর আপক্ষন আমাসক আপনার ক্ষশষযরূসপ স্বীকার করুন, কারণ 

বেুত্পূণজ আসলাচনা এই ক্ষকংকিজ বযক্ষবমূঢ়িার শকান সমাধান ক্ষদসি পারসব না ।” 

বেুত্পূণজ আসলাচনা হয়ি বেসরর পর বের ধসর চলসি িাকসব, ক্ষকন্তু শকান 

সমাধান পাওয়া র্াসব না । এখ্াসন গুরুরূসপ গ্রহণ মাসন হসে কৃষ্ণ র্া ক্ষসিান্ত 

প্রদান করসবন, িাসক িা স্বীকার করসি  হসব । গুরুআজ্ঞা শকউ অমানয করসি 

পাসর না । শসর্নয এমন একর্ন গুরু ক্ষনবজাচন করসি হসব, র্ার আসদশ পালসন 

িুক্ষম শকান ত্রুটি করসব না । শবাঝা শগল ? এখ্ন, মসন কর িুক্ষম র্ক্ষদ একর্ন 

ভুল বযক্ষিসক গুরুরূসপ গ্রহণ কর আর শস র্ক্ষদ শিামাসক ভুলভাসব ক্ষনসদজ শনা 

শদয়, িাহসল শিামার পুসরা র্ীবনটাই ক্ষবনষ্ট হসয় র্াসব । িাই এমন একর্ন 

গুরু গ্রহণ করসি হসব র্াোঁ র ক্ষনসদজ শনা র্ীবসন সািজক কসর িুলসব । এটিই হসে 

গুরু-ক্ষশসষযর মসধয সম্বে । এটি শকান আনুষ্ঠাক্ষনকিা নয় । গুরু-ক্ষশষয উভসয়র 

র্নযই এটি একটি মহান দাক্ষয়ত্ ।                                              (...ক্রমশঃ) 
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