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তনবজাতচি সলাকাবলীর ভতিঘবদান্ত িাৎপর্জ  
ভগবৎ-অনুস্মরণ রূপ িরবাতর দ্বারা কমজ-বন্ধন সেদন – 

শ্রীমদ্ভাগবি ১.২.১৫ 

র্দনুধযাতসনা রু্িাাঃ কমজগ্রতিতনবন্ধনম্ । 

তেন্দতন্ত সকাতবদাস্তসয সকা ন কুর্জাৎকথারতিম্ ।। 

অনুবাদ – পরমিশ্বর ভগবামের অেুস্মরণ রূপ িরবাক্ষরর দ্বারা যিািথ জ্ঞােী 

পুরুমেরা কিথ-বন্ধে শেদে কমরে । িাই শসই ভগবামের কিায় শকই বা 

রক্ষিযুক্ত হমব ো ? 

িাৎপর্জ – ক্ষিন্ময় সু্ফক্ষলঙ্গ যখ্ে জড় পদামিথর সংস্পমশথ 

আমস িখ্ে একটি গ্রক্ষির সৃক্ষি হয়, যা কিথ-বন্ধে শিমক 

িুক্ষক্তকািী িােুেমদর অবশযই শেদে করমি হয় । 

‘িুক্ষক্ত’ কিাটির অিথ হমে কিথফমলর বন্ধে শিমক িুক্ত 

হওয়া । যাাঁ রা ক্ষেরন্তর পরমিশ্বর ভগবামের অপ্রাকৃি লীলাসিূহ স্মরণ 

কমরে, িাাঁ মদর আপো শিমকই িুক্ষক্ত লাভ হময় যায় । শকে ো পরমিশ্বর 

ভগবামের সিস্ত কাযথকলাপই (লীলা) জড়া প্রকৃক্ষির গুমণর অিীি । 

শসগুক্ষল হমে সবথাকেথক ক্ষিন্ময় কাযথকলাপ এবং িাই পরমিশ্বর ভগবামের 

ক্ষিন্ময় কাযথকলামপ ক্ষেরন্তর িগ্ন িাকমল, বদ্ধ জীব ধীমর ধীমর ক্ষিন্ময়ত্ব লাভ 

কমরে এবং অবমশমে জড়বন্ধে শেদে কমরে । 

িাই, জড় বন্ধে শিমক িুক্ষক্ত লাভ ভগবদ্ভক্ষক্তর একটি আেুেক্ষঙ্গক ফল । 

ক্ষিন্ময় জ্ঞাে িুক্ষক্ত লামভর জেয যমিি েয় । শসই জ্ঞাে অবশযই ভক্ষক্তযুক্ত 

শসবা সিক্ষিি হমি হমব, যামি অবমশমে ভগবদ্ভক্ষক্তর প্রাধােযই শকবল 

বিথ িাে িামক । িখ্েই িুক্ষক্ত লাভ সম্ভব হয় । এিে ক্ষক সকাি কিীমদর 

কিথও ভক্ষক্তযুক্ত শসবা-ক্ষিক্ষিি হমলই িমব িুক্ষক্তদাে কমর । ভগবদ্ভক্ষক্ত-

ক্ষিক্ষিি কিথমক বলা হয় কিথমযাগ । শিিেই, িমোধিী জ্ঞাে যখ্ে 

ভক্ষক্তযুক্ত হয় িখ্ে িামক বলা হয় জ্ঞােমযাগ । িমব শুদ্ধ-ভক্ষক্ত জ্ঞাে 

এবং কমিথর আবরণ শিমক িুক্ত, শকে ো িা শকবল জীবমক জড় জগমির 

বন্ধে শিমকই িুক্ত কমর ো, িা পরমিশ্বর ভগবামের প্রক্ষি শপ্রিভক্ষক্তও 

প্রদাে কমর িামক ।  

িাই ক্ষবিিণ জ্ঞােী িােুমেরা ক্ষেরন্তর পরমিশ্বর ভগবামের িক্ষহিা িবণ এবং 

কীিথ ে করার িাধযমি ক্ষেরন্তর িাাঁ মক স্মরণ কমরে । অপ্রক্ষিহিভামব এবং 

অহহিুকীভামব িাাঁ রা ক্ষেরন্তর পরমিশ্বর ভগবামের আরাধো কমরে । শসটিই 

হমে ভগবদ্ভক্ষক্ত অেুশীলমের আদশথ পিা । বৃন্দাবমের শগাস্বািীরা যাাঁ রা 

ভক্ষক্তমযামগর পিা প্রিার করার জেয শ্রীহিিেয িহাপ্রভুর দ্বারা আক্ষদি 

হময়ক্ষেমলে, িাাঁ রা অিযন্ত কম ারভামব শসই ক্ষেয়ি পালে কমরক্ষেমলে, 

এবং আিামদর িঙ্গমলর জেয পারিাক্ষিথক ক্ষবেয় সম্বমন্ধ িাাঁ রা বহু গ্রি রিো 

কমর শগমেে । িাাঁ রা ক্ষবক্ষভন্ন বণথ ও ক্ষবক্ষভন্ন আিমির িােুেমদর জেয 

শ্রীিদ্ভাগবি আক্ষদ প্রািাক্ষণক শাস্ত্রগ্রমির ক্ষেমদথ শ অেুসামর ক্ষবক্ষভন্ন পিার 

উদ্ভাবে কমর শগমেে  

শ্রীমদ্ভাগবি ১.২.১৭ 

িৃণ্বিাং স্বকথাাঃ কৃষ্ণাঃ পুণযশ্রবণকীিজ নাঃ । 

হৃদযন্তাঃঘথা হযভদ্রাতণ তবধুঘনাতি সুহৃৎসিাম্ ।। 

অনুবাদ – পরমিশ্বর ভগবাে শ্রীকৃষ্ণ, ক্ষযক্ষে 

পরিাত্মারূমপ সকমলর হৃদময়ই ক্ষবরাজ কমরে এবং ক্ষযক্ষে 

হমেে সাধুবমগথর সুহৃদ, ক্ষিক্ষে িাাঁ র পক্ষবি কিা িবণ এবং 

কীিথ মে রক্ষিযুক্ত ভক্তমদর হৃদময়র সিস্ত শভাগ-বাসো 

ক্ষবোশ কমরে । 

িাৎপর্জ  – পরমিশ্বর ভগবাে শ্রীকৃমষ্ণর কিা শ্রীকৃষ্ণ শিমক অক্ষভন্ন । িাই 

যখ্ে ক্ষেরপরামধ ভগবামের িক্ষহিা িবণ এবং কীিথ ে হয়, িখ্ে বুঝমি হমব 

শয শ্রীকৃষ্ণ িাাঁ র অপ্রাকৃি োিরূমপ শসখ্ামে বিথ িাে এবং শসই োি 

ভগবামেরই িমিা পূণথ শক্ষক্তিাে । শ্রীহিিেয িহাপ্রভু িাাঁ র ‘ক্ষশিািমক’ 

স্পিভামব শ ােণা কমর শগমেে শয, ভগবাে িাাঁ র ক্ষদবয োমি িাাঁ র সবথশক্ষক্ত 

অপথণ কমরমেে । শসই োি উচ্চারণ করার জেয শকাে স্থাে, কাল বা পামির 

বাধয-বাধকিা শেই এবং শয শকউ িার সুক্ষবধা অেুসামর িদ্ধা এবং 

িমোমযাগ সহকামর শসই োি কীিথ ে করমি পামরে । ভগবাে আিামদর 

প্রক্ষি এিই কৃপালু শয, িাাঁ র অপ্রাকৃি োি-রূমপ ক্ষিক্ষে স্বয়ং আিামদর 

সমু্মমখ্ উপক্ষস্থি িাকমি পামরে । ক্ষকন্তু আিরা এিেই দুভথ াগা শয 

ভগবামের োি এবং িক্ষহিা িবণ ও কীিথ মে আিামদর শকাে রুক্ষি শেই । 

ভগবামের ক্ষদবয োি িবণ এবং কীিথ মে কীভামব রুক্ষি লাভ করা যায়, শস 

সম্বমন্ধ আিরা ইক্ষিিমধযই আমলািো কমরক্ষে । িা সম্ভব হয় শকবল 

ভগবামের শুদ্ধ ভমক্তর শসবা করার িাধযমি । 

ভগবাে িাাঁ র ভমক্তর ডামক সাড়া শদে । ক্ষিক্ষে যখ্ে শদমখ্ে শয শকাে ভক্ত 

িাাঁ র অপ্রাকৃি শসবা লামভর জেয ঐকাক্ষন্তকভামব আগ্রহী এবং িার ফমল 

িাাঁ র কিা িবমণ গভীরভামব উৎসুক হময়মেে, িখ্ে ভগবাে িাাঁ র হৃদয় 

শিমক িাাঁ মক এিেভামব পক্ষরিাক্ষলি কমরে, যামি ভক্ত অোয়ামস িাাঁ র 

কামে ক্ষফমর শযমি পামরে । ভগবামের কামে ক্ষফমর যাওয়ার জেয 

আিামদর শয বাসো, িার শিমক আিামদর িাাঁ র কামে ক্ষফক্ষরময় ক্ষেময় 

যাওয়ার জেয ভগবামের উৎকন্ঠা অমেক শবক্ষশ । আিরা প্রায় শকউই 

ভগবামের কামে ক্ষফমর শযমি িাই ো । শকবল িুক্ষিমিয় কময়কজে 

ভগবামের কামে ক্ষফমর শযমি িাই ো । শকবল িুক্ষিমিয় কময়কজে 

ভগবামের কামে ক্ষফমর শযমি িাে । ক্ষকন্তু শকউ যখ্ে ভগবামের কামে 

ভগবাঘনর কথা শ্রবণ-কীিজ নরূপ ভর্নতিয়া 

সথঘক অনথজ তনবৃতি – 

mailto:spss.ekadashi@gmail.com
https://www.facebook.com/spss.ekadashi/?ref=page_internal
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ক্ষফমর যাওয়ার প্রিযাশী হে, িখ্ে ভগবাে সবথমিাভামব িামক সাহাযয 

কমরে । 

সবথমিাভামব পাপিুক্ত ো হমল ভগবামের রামজয প্রমবশ করা যায় ো । জড় 

জগমির পাপগুক্ষল আিামদর জড়া প্রকৃক্ষিমক শভাগ-করার বাসো শিমক 

উদ্ভূি । এই ধরমের কািো-বাসো িুক্ত হওয়া অিযন্ত কঠিে । কাক্ষিেী এবং 

কাঞ্চে হমে ভগবামের কামে ক্ষফমর যাওয়ার পমি সব িাইমি বড় 

প্রক্ষিবন্ধক । ভক্ষক্তিামগথ বহু বড় বড় ভক্ত এই প্রমলাভমের বক্ষল হময় 

ভক্ষক্তিাগথ শিমক অধঃপক্ষিি হময়মেে । ক্ষকন্তু ভগবাে ক্ষেমজ যখ্ে কাউমক 

সাহাযয কমরে, িখ্ে ভগবামের কৃপায় িা অিযন্ত সহজসাধয হয় । 

কাক্ষিেী এবং কাঞ্চমের দ্বারা ক্ষবিক্ষলি হওয়া খু্বই স্বাভাক্ষবক । শকে ো জীব 

অোক্ষদকাল ধমর িামদর সঙ্গ কমর আসমে, িাই িার প্রভাব শিমক িুক্ত 

হমি ক্ষকেু সিয় শিা লাগমবই । ক্ষকন্তু শকউ যক্ষদ ক্ষেষ্ঠাভমর ভগবামের 

িক্ষহিা িবণ কমরে, িখ্ে ধীমর ধীমর ক্ষিক্ষে িাাঁ র স্বরূপ সম্বমন্ধ অবগি হে 

। পরমিশ্বর ভগবামের কৃপায় ভক্ত িখ্ে শসই সিস্ত আক্রিণ শিমক 

ক্ষেমজমক রিা করার জেয যমিি শক্ষক্ত লাভ কমরে, এবং ধীমর ধীমর িাাঁ র 

িে শিমক িাঞ্চলয সৃক্ষিকারী সব কটি প্রক্ষিবন্ধক ক্ষবদূক্ষরি হয় । 

শ্রীল প্রভুপাদ প্রবচন 

 ভগবদ্গীিা – ৭ই মাচজ , ১৯৬৬, তনউইয়কজ  । 

(পূবজবিী সংখ্যার পর) 

প্রভুপাদাঃ সুিরাং এই হমে পরি বযাক্ষক্তর 

ক্ষববৃক্ষি । আিামদর এটা ক্ষবশ্বাস করমি 

হমব । আিরা এটা অক্ষিক্রি করমি 

পাক্ষর ো । যক্ষদ আিরা ক্ষবশ্বাস ো কক্ষর িমব 

আিরা িক্ষিগ্রস্থ । যক্ষদ আিরা ক্ষবশ্বাস ো কক্ষর 

িমব আিরা িক্ষিগ্রস্থ । ক্ষিক্ষে ত্রুটিিুক্ত সত্তা ক্ষযক্ষে 

ক্ষিরন্তে ও সবথবযাপ্ত । শুধু শদখু্ে, সবথবযাপ্ত । িার িামে, যক্ষদও আপক্ষে িাাঁ মক 

বযাক্ষক্ত ক্ষহমসমব শদখ্মেে... শযিে আপক্ষে আিার সািমে একজে বযাক্ষক্ত 

ক্ষহমসমব উপক্ষস্থি, ক্ষকন্তু আপক্ষে আপোর বাসস্থামে অেুপক্ষস্থি । এটা েয় 

ক্ষক? ক্ষকন্তু ভগবাে এিে েে । ভগবাে কৃষ্ণ যক্ষদও অজুথ মের সমু্মমখ্, িামক 

উপমদশ ক্ষদমেে ক্ষকন্তু ক্ষিক্ষে একই সামি সবথবযাপ্ত । একটি সূ্থল উদাহরণ, 

শযিে িধযাহ্ন ১২টার সিয় আপক্ষে শদখ্মলে সূযথ ঠিক িািার উপর । এবং 

পাাঁ ি হাজার িাইল দূমর আপোর বনু্ধমক যক্ষদ ক্ষজজ্ঞাসা কমরে, “সূযথ 

শকািায়?” ক্ষিক্ষে বলমবে, “এটি িািার উপর ।” পাাঁ ি হাজার িাইল দূমর, 

এই ক্ষদমক, ঐ ক্ষদমক আপক্ষে অেুসন্ধাে করুে, সবাই বলমবে, “সূযথ িািার 

উপর ।” সুিরাং যক্ষদ একটি জাগক্ষিক ক্ষজক্ষেস... সূযথ একটি জাগক্ষিক 

ক্ষজক্ষেস । যক্ষদ একটি জাগক্ষিক ক্ষজক্ষেস এিে সবথবযাপ্ত হমি পামর একই 

সিময়, িাহমল পরি আধযাক্ষত্মক সত্তা, ক্ষিক্ষে ক্ষক সবথবযাপক েে ? ক্ষিক্ষে 

সুক্ষেক্ষিি ভামব । ক্ষিক্ষে অবশযই । ক্ষিক্ষে অবশযই ।  

সুিরাং আপক্ষে শদখ্মি পামেে শয ক্ষিক্ষেই শসই ক্ষেখু্াঁি সত্তা ক্ষযক্ষে 

ক্ষিরন্তে... ক্ষিরন্তে অিথ সবক্ষকেু । ... এবং ক্ষিরন্তে। ক্ষিরন্তে িামে ...শিিোয় 

ক্ষিরন্তে। এখ্ে, কৃষ্ণ বমলে শয, “িুক্ষি ও আক্ষি ক্ষেমজ এবং এই সিস্ত সকল 

জীমবরা এিেই” কারণ ক্ষিক্ষে ক্ষিরন্তে শিিোর অক্ষধকারী । ক্ষিক্ষে প্রকৃিপমি 

উপলক্ষি কমরমেে আক্ষি ক্ষক ক্ষেলাি । ক্ষকন্তু আিার শিিো শযমহিু ক্ষিরন্তে 

েয়, আক্ষি ভূমল ক্ষগময়ক্ষে আক্ষি পূমবথ জমন্ম ক্ষক ক্ষেলাি । পরবিী জমন্ম আক্ষি 

ক্ষক হব িাও বলমি পাক্ষর ো । এগুমলা হমে পািথকয । যক্ষদ আিরা ক্ষিিযািয় 

কমর বক্ষল শয, “আক্ষি ভগবাে, আক্ষি পরি শিিো,” এটা আিামদর 

ক্ষেবুথক্ষদ্ধিা । আিামদর এভামব যামেিাই করা উক্ষিি েয় এবং শয শকউ 

এভামব ক্ষশিা শদয়, শসটি প্রিারণা । এটা সম্ভব েয় । এই হমে একটি 

প্রািাক্ষণক গ্রি । ক্ষিক্ষে ক্ষেখু্াঁি সত্তা ক্ষযক্ষে ক্ষিরন্তে ও সবথবযাপক, সবথশক্ষক্তিাে, 

সবথজ্ঞ । সিগ্র স্বিন্ত্র সত্তা কিমবক্ষশ অজ্ঞােিার দ্বারা পীক্ষড়ি । আিরা 

ভগবাে বযাক্ষিি সিস্ত জীবসত্তা, প্রমিযমক, প্রমিযমক, িারা অজ্ঞিা, 

ক্ষবসৃ্মক্ষিপ্রবণ ।  ঐটি একটি ক্ষবেয় । অজ্ঞােিা, অহক্ষিকা । অহক্ষিকা িামে 

শযাগযিা ো িাকা সমেও, “আক্ষি ভগবাে” শ ােণা করা । এটিই অহক্ষিকা 

। ভগবামের শযাগযিা ো িাকা সমেও ক্ষেমজমক, “আক্ষি ভগবাে” শ ােণা 

করা, একজে িূখ্থ বযাক্ষক্ত, শসটিই অহক্ষিকা । অহক্ষিকা, ইো, অক্ষেো, িৃিুয 

ভয় । িামদর ক্ষবক্ষভন্ন কাযথ ভাল, িন্দ, ও অোসক্ত, ও শসই পক্ষরিমির ফল 

লাভ করা । িার িামে, আক্ষি বুঝাক্ষে...িারা িামদর কমিথর যিািথ ফল লাভ 

করমব । যক্ষদ আপক্ষে ভাল কিথ কমরে িমব ভাল ফল লাভ করমবে । যক্ষদ 

আপক্ষে িন্দ কিথ কমরে িমব িন্দ ফল লাভ করমবে । এবং শযমহিু আিরা 

ত্রুটিপূণথ, শসমহিু আিরা ক্ষকেু ভাল, ক্ষকেু িন্দ কাযথ সম্পাদে কক্ষর ।  

িাহমল সমবথাত্তি ক্ষবেয় হমে, ভগবাে সবথগুণাক্ষিি । যক্ষদ আিরা িাাঁ মক 

অেুসরণ কক্ষর, আিরাও গুণাক্ষিি হব । আিরা যক্ষদ ভগবাে বা ভগবামের 

প্রক্ষিক্ষেক্ষধমক অেুসরণ কক্ষর িাহমলও গুণাক্ষিি হব । কারণ ভগবাে 

সবথাবস্থায় িঙ্গলিয় । ভাল আপোমক কখ্েই িমন্দর ক্ষদমক ধাক্ষবি করমব 

ো । িাহমল ভক্ষক্তিয় শসবা... এটা অবশয পালেীয় শয প্রমিযমকরই 

অেুসারী হওয়া উক্ষিি । প্রমিযমকর ভগবামের ক্ষেমদথ মশর অেুসারী হওয়া 

উক্ষিি । এটিই হমে ভক্ষক্তযুক্ত শসবা । কামরাই ভগবামের শসবা হমি 

ক্ষবিুযি হওয়া উক্ষিি েয় । সমূ্পণথ ভগবদগীিা... এটি হমে সুপ্রারম্ভ এবং 

সবমশমে ভগবাে ক্ষেমদথ শ করমবে, আক্ষি বলমি িাই, সবথধিথান  পক্ষরিযজয 

িামিকং শরণং ব্রজঃ (ভ.গী. ১৮/৬৬) “িুক্ষি আিার শরণাগি হও”, এবং 

অহং ত্বাং সবথ পামপমভযা শিািক্ষয়েযাক্ষি িা শুিঃ “আক্ষি শিািামক রিা 

করব, সিস্ত পাপিয় জীবে শিমক রিা করব ।” সমবথাত্তি ক্ষবেয় হমে, 

আিরা যক্ষদ সবথগুণাক্ষিি হমি িাই, িাহমল সবথগুণাক্ষিি বযাক্ষক্তর ক্ষেমদথ শ 

অেুসরণ করমি হমব । আিামদর জীবেমক এিেভামব গ ে করমি হমব 

যা সবথগুণাক্ষিি বযাক্ষক্ত উপমদশ কমরমিে...মসটি আিামদর জীবেমক 

ক্ষেখু্াঁি করমব । পরবিীমি আিরা... (সিাপ্ত) । 

 
 

                        
“ভাগবি তবচার অনলাইন” 

প্রতি বুধবার রাি ৭ - ৮.৩০ (ভারি সময়), ৭.৩০ – ৯.০০ 

(বাংলাঘদি সময়) । সেসবুক লাইভ ।  

সেসবুক গ্রুপাঃ “ভাগবি-তবচার” 

আরও তবস্তাতরি র্ানঘি এবং অংিগ্রহন করঘি 

গ্রুপটিঘি সর্াগদান আবিযক 
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