পাক্ষিক পক্ষিকা (একাদশী ক্ষিক্ষি)
১৭শ সংখ্যা, পক্ষিিার াপণ একাদশী,
৩ া আগস্ট, ২০১৭ ।

শ্রীল প্রভুপাদ তিক্ষা-সংগ্রহ
আন্তর্জাতিক কৃষ্ণভাবনামৃ ি সংঘের প্রতিষ্ঠািা আচার্জ কৃষ্ণকৃপাশ্রীমূ তিজ শ্রীল
অভয়চরণারতবন্দ ভতিঘবদান্ত স্বামী প্রভুপাঘদর অতময় তিক্ষাধারা সসবার অতভপ্রাঘয় এক
ক্ষুদ্র প্রয়াস
হঘর কৃষ্ণ হঘর কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হঘর হঘর । হঘর রাম হঘর রাম রাম রাম হঘর হঘর ।।

তনবজ াতচি সলাকাবলীর ভতিঘবদান্ত িাৎপর্জ
তনয়তমিভাঘব শ্রীমদ্ভাগবি শ্রবঘণর েল –
শ্রীমদ্ভাগবি ১.২.১৮

নষ্টপ্রাঘয়ষ্বভঘদ্রষ্ু তনিযং ভাগবিঘসবয়া ।
ভগবিুযত্তমঘলাঘক ভতিভজবতি ননতষ্ঠকী ।।

যিই উন্নক্ষি োভ হয়, ভে িিই প রিশ্ব ভগিারি অপ্রাকৃি সপ্রিিয়ী
সসিায় যু ে হি । িাই গ্রন্থ-ভাগিরি িাণী ভে-ভাগিরি কাে সিরকই
গ্রহণ ক রি হয় এিং এই দুই ভাগিরি সিন্বরয় ফরে িিীি ভে
প্রভূিভারি োভিাি হরয় ভক্ষেিারগণ ক্ররিান্নক্ষি োভ কর ি ।

বণজ াশ্রম ধঘমজ র চরম েল - শ্রীহতরর সন্তুতষ্ট তবধান –

অনু বাদ – ক্ষিয়ক্ষিিভারি শ্রীিদ্ভাগিি শ্রিণ ক রে এিং ভগিারি শুদ্ধ

শ্রীমদ্ভাগবি ১.২.১৩

ভরে সসিা ক রে হৃদরয় সিস্ত কেু ষ সম্পূ ণণরূরপ ক্ষিিষ্ট হয় এিং
িখ্ি উত্তি সলারক দ্বা া িক্ষিি প রিশ্ব ভগিাি শ্রীকৃরে প্রক্ষি
সপ্রিিয়ী ভক্ষে সু দৃঢ়রূরপ প্রক্ষিক্ষিি হয় ।
িাৎপর্জ – আরমাপেক্ষি পরি প্রক্ষিিন্ধক স্বরূপ
হৃদরয় সিস্ত অশুভ প্রিৃ ক্ষত্তগুক্ষে ক্ষিিণে ক া উপায়
এখ্ারি িণণিা ক া হরয়রে । এই উপায়টি হরে
ভাগিরি সঙ্গ ক া । দু’ করি ভাগিি রয়রেি;
যিা-গ্রন্থ-ভাগিি এিং ভে-ভাগিি । এই উভয়
ভাগিিই হরেি ভির াগ ক্ষি ািরয় উপযু ে উপায় এিং িারি উভরয়
অিিা একজরি শ ণাগি হরেই সি করি প্রক্ষিিন্ধক ক্ষিদূক্ষ ি হয় ।
ভে-ভাগিি গ্রন্থ-ভাগিরি িরিাই িঙ্গেপ্রদ, সকিিা ভে-ভাগিি
গ্রন্থ-ভাগিরি ক্ষিরদণ শ অিু সার ই িাাঁ জীিিরক পক্ষ চােিা কর ি এিং
গ্রন্থ-ভাগিি প রিশ্ব ভগিাি এিং িাাঁ শুদ্ধ ভে িা ভাগিিরদ িরিয
পূ ণণ । গ্রন্থ-ভাগিি এিং ভে-ভাগিরি অরভদ সম্বন্ধ রয়রে ।

অিঃ পু তিতবজ র্ঘশ্রষ্ঠা বণজ াশ্রমতবভাগিঃ ।
স্বনু তষ্ঠিসয ধমজ সয সংতসতিহজতরঘিাষ্ণম্ ।।

ভে-ভাগিি হরেি প রিশ্ব ভগিারি প্রিযি প্রক্ষিক্ষিক্ষি । িাই ভেভাগিরি সন্তুক্ষষ্ট-ক্ষিিারি ফরেই গ্রন্থ-ভাগিরি কৃপা োভ হয় । ভেভাগিি অিিা গ্রন্থ-ভাগিরি সসিা ক া ফরে সয ক্ষকভারি িীর িীর
ভগিদ্ভক্ষে পরি উন্নক্ষি োভ ক া যায়; িা যু ক্ষে ক্ষদরয় ক্ষিচা ক া যায়
িা । ক্ষকন্তু প্রকৃিপরি িা সিয এিং শ্রীে িা দ িু ক্ষি, ক্ষযক্ষি িাাঁ পূ িণ জীিরি
ক্ষেরেি একজি দাসী পু ি, িা ক্ষিরলষণ কর রেি । িা দ িু ক্ষি পূ িণ জীিরি
িাাঁ িািা ক্ষেরেি একজি দাসী এিং ক্ষিক্ষি করয়কজি ঋক্ষষ সসিায় যু ে
ক্ষেরেি এিং িাাঁ ফরে িা দ িু ক্ষিও সসই ঋক্ষষরদ সংস্পরশণ এরসক্ষেরেি।
িাাঁরদ সঙ্গ প্রভারি এিং িাাঁরদ উক্ষেষ্ট আহা ক া ফরে, দাসী-পু ি
হওয়া সরেও ক্ষিক্ষি প িিী জীিরি ভগিৎ-পাষণদ িহাভে শ্রীে িা দ
িু ক্ষিরি পক্ষ ণি হি । এিিই হরে ভাগিি-সরঙ্গ অরেৌক্ষকক প্রভাি । এই
প্রভাি সম্বরন্ধ িযিহাক্ষ কভারি অিগি হরি হরে আিারদ িরি াখ্রি
হরি সয, ঐকাক্ষিক ক্ষিিা সহকার ভাগিি-সঙ্গ ক া ফরে অিায়ারস
ক্ষদিয জ্ঞাি োভ হয় এিং যা ফরে জীি প রিশ্ব ভগিারি সপ্রিিয়ী
সসিায় সু দৃঢ়ভারি যু ে হি । ভাগিরি িোিিারি ভগিদ্ভক্ষে পরি

অনু বাদ – সহ ক্ষদ্বজরশ্রি, িাই ক্ষসদ্ধাি ক া হরয়রে সয, স্বীয় প্রিণিা
অিু সার িণণাশ্রি িিণ পােি ক া িািযরি প রিশ্ব
ভগিাি শ্রীহক্ষ সন্তুক্ষষ্ট-ক্ষিিাি ক াই হরে স্ব-িরিণ চ ি
ফে ।

িাৎপর্জ – সা া পৃ ক্ষিিী িািি সিাজ চা টি িণণ এিং
জীিরি চা টি আশ্ররি ক্ষিভে । চা টি িণণ হরেিু ক্ষদ্ধিাি সশ্রণী, সসক্ষিক, িযিসায়ী এিং শ্রক্ষিক । এই সশ্রণী ক্ষিভাগগুক্ষে গুণ
এিং কিণ অিু সার হরয় িারক, জন্ম অিু সার িয় । িা প জীিরি ও
আিা চা টি স্ত রয়রে, যিা-জ্ঞাি আহ রণ স্ত , গাহণ স্থ্য জীিরি স্ত ,
অিস -প্রাপ্ত জীিি এিং ভক্ষেরযাগ অিেম্বিপূ িণক পা িাক্ষিক
ণ জীিি ।
িািি সিারজ সিণরশ্রি ক্ষহি-সািরি জিয জীিরি এই ক্ষিভাগগুক্ষে
অপক্ষ হাযণ, িা িা হরে সকাি সিাজ-িযিস্থ্াই সু িুভারি গরে উঠরি পার
িা । প রিশ্ব ভগিারি সন্তুক্ষষ্ট-ক্ষিিািই পূ রিণাক্ষিক্ষখ্ি ক্ষিভাগগুক্ষে
উরেরশয হওয়া উক্ষচি । িািি সিারজ এই িৃ ক্ষত্ত-ক্ষিভাগরক িো হয়
িণণাশ্রি িিণ, যা হরে সভয জীিি যাপরি স্বাভাক্ষিক পন্থা । িণণাশ্রি
ক্ষিভারগ উরেশয হরে প ি-িেরক জািা । এক সশ্রণী সোকরদ অপ
সশ্রণী সোকরদ ওপ কৃক্ষিিভারি আক্ষিপিয ক া জিয এই িণণাশ্রি
পন্থারক ক্ষিম্নি সশ্রণী সোকরদ উপ আক্ষিপিয ক া জিয অসৎভারি
িযিহা কর । কক্ষেযু রগ এই কৃক্ষিি আক্ষিপরিয প্রভাি চাক্ষ ক্ষদরকই সদখ্া
যারে । ক্ষকন্তু ক্ষিচিণ িািু রষ া ভােভারিই জারিি সয, এই িণণ এিং
আশ্ররি উরেশয হরে আমজ্ঞারি উন্নি ক্ষচিািা া ক্ষিকাশ সািি ক া।
এ িািযরি সিাজরক সু িুভারি পক্ষ চােিা ক া যায়; এ োো এই িণণাশ্রি
প্রিা আ সকাি উরেশয সিই ।
শ্রীিদ্ভাগিরি এই সলারক িণণিা ক া হরয়রে সয, জীিরি চ ি উরেশয
অিিা িণণাশ্রি িরিণ চ ি ফে হরে প রিশ্ব ভগিারি সন্তুক্ষষ্ট ক্ষিিারি
জিয সক্ষিক্ষেিভারি প্ররচষ্টা ক া । সস কিা ভগিদ্গীিারিও (৪/১৩)
প্রক্ষিপন্ন হরয়রে ।

ইঘমল – spss.ekadashi@gmail.com, সেসবু ক সপইর্ – শ্রীল প্রভুপাদ তিক্ষা-সংগ্রহ, What’s app - +918007208121

শ্রীল প্রভুপাদ তিক্ষা-সংগ্রহ – ১৭ি সংখ্যা

পৃ ষ্ঠা ২

শ্রীল প্রভুপাদ প্রবচন
কৃে কৃপাশ্রীিূ ক্ষিণ এ.ক্ষস ভক্ষেরিদাি স্বািী প্রভুপাদ

ভগবদ্গীিা – ৯ই মাচজ, ১৯৬৬, তনউইয়কজ ।
প্রভুপাদঃ হযাাঁ ।
স্ত্রীঘলাক : সকাি অিযায় ?
প্রভুপাদ: একই অিযায় ।
স্ত্রীঘলাক : ক্ষদ্বিীয় অিযায় ।
প্রভুপাদ: এখ্ি, প িিী প্রশ্ন হরে সয, িায়ািাদী
দাশণক্ষিকগণ, িা া িরে সয, “সযরহিু আক্ষি এখ্ি
অজ্ঞািিা দ্বা া আোক্ষদি, সসরহিু আক্ষি সিন্ত্র জীিসোরক দশণি কক্ষ ।”
স্ত্রীঘলাক: এটি ক্ষক একটি িু খ্য দাক্ষি ? (?)

প্রভুপাদ: হযাাঁ । আিা .......এই সিন্ত্র অক্ষভজ্ঞিা সয, আপক্ষি হরেি শ্রীযুে
অিু ক, শ্রীিাি অিু ক, আপক্ষি শ্রীিক্ষি অিুক, এই সিন্ত্র অক্ষভজ্ঞিা আিা
অজ্ঞািিা জক্ষিি এিং সািা ণভারি, িা া একটি িযাক্ষি দৃষ্টাি প্রদাি কর ।
আক্ষি িরি কক্ষ এটিরক ক্ষচক্ষকৎসা ক্ষিজ্ঞারি ভাষায় দৃক্ষষ্টিীণিা িরে । দৃক্ষষ্টিীিিা
অিণ িা া এই চাাঁদরক দুটি দশণি কর । চিু এিটাই ত্রুটিপূ ণণ সয, যখ্ি িা া
সকাি িস্তু দশণি কর , িা া দুটি দশণি কর ।
স্ত্রীঘলাক: িা সসটি ক্ষিষিদৃক্ষষ্ট ।

প্রভুপাদ : উহ্ হযাাঁ ।
স্ত্রীঘলাক: দৃক্ষষ্টিীণিা হরে যখ্ি আপিারক অিযি ক্ষিকরট দশণি ক রি হরি।
প্রভুপাদ: আক্ষি িরেক্ষে.. এটি দৃক্ষষ্টিীণিা িাও হরি পার ক্ষকন্তু এক ি রি
িযাক্ষি ।

িািণ াোপ ক ক্ষে । আক্ষি একজি ত্রুটি পূ ণণ িযক্ষে । আক্ষি আপিারক সকাি জ্ঞাি
প্রদাি ক রি পাক্ষ িা । আক্ষি সকাি জ্ঞাি সিক্ষ ক রি পাক্ষ িা । যক্ষদ আক্ষি িা
কক্ষ , িাহরে আপিারক প্রিা ণা ক া হরি । আক্ষি আপিা সিু রখ্ প্রকৃি জ্ঞাি
উপস্থ্াপি ক রি পাক্ষ । আক্ষি িূ ে ক্ষেক্ষপ হরি ক্ষিচুযি িা হরয় সিািগিয উপারয়
িযাখ্যা ক রি পাক্ষ । এখ্ি, এখ্ারি প ি পু রুরষাত্তি ভগিাি স্পষ্ট রূরপ
িরেরেি সয ি িু এি অহি জািু (ভ. গী ২.১২) । অহম্ । অহম্ অিণ শ্রীকৃে
ক্ষিরজ । এখ্ি কদাক্ষচৎ আি া িযাক ণগি সভেক্ষক িূ েক শরে চয়ি কক্ষ ক্ষকন্তু
িা আিা সিািগিয িয় । এখ্ি অহি “ক্ষিরজ” যখ্ি আক্ষি ক্ষিরজ িািণ াোপ কক্ষ
িখ্ি অহম্ িা “ক্ষিরজ” শে আিা জিয প্ররযাজয । যখ্ি আপক্ষি িেরিি িখ্ি
অহম্ আপিা সিরি প্ররযাজয । ক্ষকন্তু আপিা ও আিা িরিয সািা ণ
সিািগিযিা িাকারক ক্ষিরদণ শ কর িা, িাহরে আক্ষি ............এখ্ি আক্ষি এিং
আপক্ষি এক হরয়ক্ষে । যখ্ি আপক্ষি কিা িরেি, আপক্ষি িরেি, “আক্ষি িক্ষে” যখ্ি
আক্ষি িক্ষে, আক্ষি িক্ষে “আক্ষি িেক্ষে । এ অিণ এই িয় সয, এই আক্ষি এিং ঐ
আক্ষি একই । সু ি াং শ্রীকৃে িরেি সয, ি িু অহি ।
স্ত্রীঘলাক : অহ, হযাাঁ
প্রভুপাদ : ক্ষিক্ষি । এ অিণ এই অহি, শ্রীকৃে । এিং ি ত্বম্: “এিং িুক্ষি” িা
অিণ অজুণ ি । এিং এিং ি ইরি জিাক্ষিপাুঃ” এই সিস্ত াজা াও িা ” ক্ষিক্ষি সিস্ত
িযক্ষেরদ ক্ষিিটি ভারগ ক্ষিভে কর রেি “আক্ষি, িুক্ষি এিং িা া” এিং আিা
ক্ষিক্ষি িা ক্ষিক্ষিি কর ি, সরিণুঃ “সকরে” । ক্ষিক্ষি কখ্িও সকরে একসারি
ক্ষচক্ষিি কর ি িা । িাই এটিই হরে শ্রীকৃরে সংস্ক ণ । এখ্ি আি া যক্ষদ িক্ষে
সয আিারদ িযখ্যা অহম্, আক্ষি, িুক্ষি, এিং সস (পু ং/স্ত্রী), ক্ষিক্ষভন্ন দৃক্ষষ্ট, এ কা ণ
হরে আিারদ অজ্ঞিা । আপক্ষি িেরি পার ি । সযরহিু আক্ষি হক্ষে অজ্ঞ, এটি
হয়ি আিা সদাষ, সয আক্ষি আপিা সিরক ক্ষভন্নভারি দরশণাি কক্ষ । ক্ষকন্তু
শ্রীকৃে, ভগিাি শ্রীকৃে, সসভারি দশণি ক রি পার ি িা । ক্ষিক্ষি এই সকে
অজ্ঞািিা উর্ধ্ণ কা ণ ক্ষিক্ষি সিণিয় ক্ষিখ্ুাঁি । এিং আি া প ি ভগিািরক
সংজ্ঞাক্ষয়ি কর ক্ষে সয, ক্ষিক্ষি পূ ণণ জ্ঞািসম্পন্ন । সু ি াং, ক্ষিক্ষি পূ ণণ জ্ঞািী, প ি
জ্ঞািী । ক্ষিক্ষি, যক্ষদ পূ ণণজ্ঞািী প ি পু রুরষাত্তি .............ক্ষিক্ষি সকাি ত্রুটি ক রি
পার ি িা ।
স্ত্রীঘলাক : িা ।

স্ত্রীঘলাক: ক্ষিষিদৃক্ষষ্ট, সকউ দশণি কর , যক্ষদ সকউ দশণি কর ।
প্রভুপাদ: হযাাঁ । কদাক্ষচৎ ...........
স্ত্রীঘলাক: ক্ষিষিদৃক্ষষ্ট, এক এ দুই দশণি । ক্ষিষি দৃক্ষষ্ট।
প্রভুপাদ: হযাাঁ ।
স্ত্রীঘলাক: দুইরয় । এটা ক্ষক এক প্রকা িযাক্ষি ?
প্রভুপাদঃ ক্ষিক্ষি ক্ষকভারি ত্রুটি ক রি পার ি ? িাহরে পূ ণণ জ্ঞারি সকাি অিণ
প্রভুপাদ: হযাাঁ । এটা িযাক্ষি ।
সিই । যক্ষদ আপক্ষি পূ ণণ জ্ঞািী হি িাহরে আপক্ষি ক্ষকভারি ত্রুটি ক রি পার ি ?
স্ত্রীঘলাক: চিুরি ।
প্রভুপাদ: কা ণ, কা ণ িস্তুটি এক ক্ষকন্তু আিা চিু িযাক্ষিজক্ষিি কা রণ আক্ষি সু ি াং এটা হরে অজ্ঞািিা জক্ষিি দ্বি, কা ণ িা া িরে সয, “আি া

এক িস্তুরক দুই দশণি কক্ষ । সসটি একটি িযাক্ষি এ কি একটি িযাক্ষি রয়রে । অজ্ঞািিা জিয দ্বি দশণি কক্ষ । সিগ্র, সিক্ষকেু ই এক,” ক্ষকন্তু আপক্ষি এই
অজ্ঞািিা শ্রীকৃরে উপ প্ররয়াগ ক রি পার ি িা । অিযিায়, িাাঁ ক্ষিরদণ শ
সু ি াং .........
সম্বক্ষেি সম্পূ ণণ ভগিদগীিা, যা সিগ্র প্রািাণয, সিগ্র ক্ষিদ্বাি কিৃণক অিযি গুরুত্ব
স্ত্রীঘলাক: সািা ণি যা া পাি কর ।
সহকার গৃ হীি, িা অক্ষিসত্ব পক্ষ িযে হরয় যায় । যক্ষদ প্রিীয়িাি হয় সয,
প্রভুপাদ: যা সহাক, সসটি একটি অস্বাভাক্ষিক অিস্থ্া । অস্বাভাক্ষিক অিস্থ্ায়
শ্রীকৃেও ত্রুটি প্রিণ, িা ক্ষিক্ষি ত্রুটিপূ ণণ জ্ঞাি সম্পন্ন িাহরে সিগ্র ক্ষিষয় পক্ষ িযে
কদাক্ষচৎ আি া একটি িস্তুরক দুটি দশণি কক্ষ । দুটিরি ক্ষিভে সু ি াং এখ্ি ঐ
হরয় যায় । সু ি াং এটা িা, এিি িয় । (প িিী অংশ আগািী সংখ্যায়)
অজ্ঞািিা, আপক্ষি কৃরে প্ররয়াগ ক রি পার ি িা । কা ণ ক্ষিক্ষি সিণি ক্ষিখ্ুাঁি ।
এিং ক্ষিক্ষি যক্ষদ সিণি ক্ষিখ্ুাঁি িা হি, িরি িাাঁ ক্ষিরদণ রশ সকাি িূ েয সিই । ত্রুটিপূ ণণ
“ভাগবি তবচার অনলাইন”
জ্ঞাি সম্পন্ন একজি িযাক্ষে ক্ষিরদণ শ প্রদাি ক রি পার ি িা । িাাঁ ক্ষিরদণ শ... এই
প্রতি বু ধবার রাি ৭ - ৮.৩০ (ভারি সময়), ৭.৩০ – ৯.০০
সিস্ত সিক্ষদক পদ্ধক্ষিই প ম্প া । প ম্প া পদ্ধক্ষি অিণ হরে আক্ষি পিভ্রষ্ট হরি
(বাংলাঘদি সময়) । সেসবু ক লাইভ ।
পাক্ষ িা । আক্ষি সকাি অপিযাখ্যা সিক্ষ ক রি পাক্ষ িা । এিং প ম্প া প্রাপ্তক্ষিিং
সেসবু ক গ্রুপঃ “ভাগবি-তবচার”
াজষণরয়া ক্ষিদুুঃ (ভ.গী ৪/২) । আপক্ষি চিুিণ অিযারয় খ্ুাঁ রজ পারিি । এখ্ি আি া
অংিগ্রহন করঘি গ্রুপটিঘি সর্াগদান আবিযক
ক্ষদ্বিীয় অিযারয় অিু শীেি ক ক্ষে । আপক্ষি খ্ুাঁরজ পারিি সযিিটি আি া
ভগিদগীিা ভূক্ষিকারি িযাখ্যা কর ক্ষে কা ণ.......রযিিটি আক্ষি আপিা সারি
ইঘমল – spss.ekadashi@gmail.com, সেসবু ক সপইর্ – শ্রীল প্রভুপাদ তিক্ষা-সংগ্রহ, What’s app - +918007208121

