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তনবজাতচি ভতিঘবদান্ত িাৎপঘর্জর তবঘিষ তদক

 

 

 িূদ্রত্ব সেঘক তির্ত্ব – সাধারণি মানুষের জন্ম হয় অজ্ঞাষনর অন্ধকাষর 

এবং পক্ষবিীকরণ অনুষ্ঠাষনর মাধযষম িার ক্ষিিীয় জন্ম হয় বা ক্ষিজত্ব প্রাক্ষি 

হয় । ককউ যখ্ন নিুন আষ াক দশশন কষরন এবং পারমাক্ষিশক উন্নক্ষি 

 াষের পন্থা অনুসন্ধান কষরন, িখ্ন ক্ষিক্ষন ববক্ষদক জ্ঞান আহরণ করার জনয 

সদ্ গুরুর শরণাগি হন । সদ্ গুরু ককব  ঐকাক্ষিক িত্ত্বানুসন্ধানীষকই িাাঁ র 

ক্ষশেযরূষপ গ্রহণ কষরন এবং িাষক উপনয়ষনর মাধযষম যষজ্ঞাপবীি দান 

কষরন । এইোষব মানুষের ক্ষিিীয় জন্ম বা ক্ষিজত্ব  াে হয় ।  

 তবপ্রত্ব – ক্ষিজত্ব  াষের পর কবদ পাষের কযাগযিা অজশ ন করা যায় এবং 

যিাযিোষব ববক্ষদক জ্ঞান  াে হষ  ক্ষবপ্র হওয়া যায় ।  

 ববষ্ণবত্ব – ক্ষবপ্র অিবা উপযুক্ত ব্রাহ্মণ এইোষব পরম িত্ত্বজ্ঞান  াে কষর 

পারমাক্ষিশক জীবষন উন্নক্ষি সাধন কষর এবং িারপর ক্ষিক্ষন ববষ্ণব স্তষর 

অক্ষধক্ষষ্ঠি হন । ববষ্ণব স্তর হষে ব্রাহ্মণষত্বর স্নািষকাত্তর । প্রগক্ষিশী  

ব্রাহ্মণষক অবশযই ববষ্ণব হষি হয়, ককন না ববষ্ণবই হষে যিািশ 

আত্মজ্ঞানী, িত্ত্বদ্রষ্টা ব্রাহ্মণ । 

 বণজাশ্রম ধঘমজর চরম লক্ষয – শ্রী  শুকষদব 

কগাস্বামী প্রিম কিষকই ববষ্ণব ক্ষিষ ন; িাই িাাঁ র 

বণশাশ্রম প্রিা অব ম্বন করার ককানও প্রষয়াজন 

ক্ষি  না । বণশাশ্রম ধষমশর চরম  িয হষে ক ুক্ষেি 

মানুেষক েগবাষনর শুদ্ধ েক্ত বা ববষ্ণষব 

পক্ষরণি করা ।  

 র্ন্ম-কুল তনতবজঘিঘষ ববষ্ণব মাত্রই ব্রাহ্মণ – িাই ককউ যখ্ন উত্তম-

অক্ষধকারী ববষ্ণষবর কৃপায় ববষ্ণবত্ব  াে কষরন, িখ্ন িাাঁ র কয কুষ ই 

জন্ম, কহাক না ককন, িাাঁ ষক ব্রাহ্মণ বষ  গণয করা হয় । কসই োবধারা গ্রহণ 

কষরই শ্রীচচিনয মহাপ্রেু যবন কু জাি শ্রী  হক্ষরদাস োকুরষক নামাচাষযশর 

পষদ অক্ষেক্ষেক্ত কষরক্ষিষ ন ।      (শ্রীীঃ ভাীঃ ১/২/২ িাৎপর্জ) 
 

 

 

 র্ড় র্গিঘক ব া হয় েগবাষনর সৃক্ষষ্টর অন্ধকারােন্ন প্রষদশ । িষব জড় 

ক্ষবেয়াসক্ত অসুখ্ী মানুষেরা ককব  কসখ্ান কিষক কবক্ষরষয় আসার বাসনা 

করার মাধযষমই কসখ্ান কিষক কবক্ষরষয় আসষি পাষর । দুেশ াগযবশি িারা 

এি মূখ্শ কয িারা কসখ্ান কিষক কবক্ষরষয় আসষি চান না ।  

 দৃষ্টান্ত – িাই িাষদর উষের সষে িু না করা হয়, কয উে কাাঁ ো কচবাষনার 

ফষ  িার িি-ক্ষবিি মুষখ্র রষক্তর স্বাদষক কাাঁ োর স্বাদ মষন কষর িা 

উপষোগ কষর । ক্ষকন্তু কস বুঝষি পাষর না কয িা কাাঁ োর আঘাষি িি-

ক্ষবিি িার ক্ষনষজর মুষখ্রই রক্ত । কিমনই, জড়বাদীষদর কাষি িাষদর 

ক্ষনষজর রষক্তর স্বাদ মধুর মষিা ক্ষমক্ষষ্ট বষ  মষন হয় ... এই ধরষনর 

জড়বাদীষদর ব া হয় ‘কমী’ । 

 শ্রীপাদ িঙ্করাচার্জ  সকন শ্রীমদ্ভাগবি স্পিজ কঘরনতন ? – শ্রীমদ্ভাগবি 

হষে কবদাি-সূষির অপ্রক্ষিিন্দ্বী োেয । শ্রীপাদ শঙ্করাচাযশ ইোকৃিোষবই 

িা স্পশশ কষরনক্ষন, ককন না ক্ষিক্ষন জানষিন কয কবদাি-সূষির এই স্বাোক্ষবক 

োেযটিষক ক্ষবকৃি করা সম্ভব হষব না । ক্ষিক্ষন িাাঁ র শারীরক-োেয রচনা 

কষরক্ষিষ ন এবং িাাঁ র িিাকক্ষিি অনুগামীরা শ্রীমদ্ভাগবি আধুক্ষনক রচনা 

বষ  িার প্রক্ষি িাষদর ঔদাসীনয প্রদশশন কষর ।  

 সকবল তনমজৎসর বযতিরাই ভাগবঘির অতধকারী – শ্রীমদ্ভাগবষির 

ক্ষবরুষদ্ধ মায়াবাদীষদর এই অপপ্রচাষরর িারা কখ্নই প্রোক্ষবি হওয়া উক্ষচি 

নয় । শ্রীমদ্ভাগবষির প্রিম কলাক কিষকই কবাঝা যায় কয ‘মাৎসযশ’ নামক 

জড় করাগ কিষক সমূ্পণশোষব মুক্ত পরমহংসষদর জনযই এই অপ্রাকৃি শাস্ত্র 

প্রকাক্ষশি হষয়ষি । পরষমশ্বর েগবান নারায়ণ কয এক জড় সৃক্ষষ্টর অিীি 

শ্রীপাদ শঙ্করাচাষযশর কসই ক্ষনষদশ শ সষত্ত্বও মায়াবাদীরা পরষমশ্বর েগবাষনর 

প্রক্ষি ঈেশাপরায়ণ ।                             (শ্রীীঃ ভাীঃ ১/২/৩ িাৎপর্জ) 

 

 

 
 

 ভিঘদর আপনা সেঘকই মুতি লাভ হঘয় র্ায় – 

ক্ষচন্ময় সু্ফক্ষ ে যখ্ন জড় পদাষিশর সংস্পষশশ আষস িখ্ন একটি 

গ্রক্ষন্থর সৃক্ষষ্ট হয়, যা কমশ-বন্ধন কিষক মুক্ষক্তকামী মানুেষদর 

অবশযই কিদন করষি হয় । ‘মুক্ষক্ত’ কিাটির অিশ হষে 

কমশফষ র বন্ধন কিষক মুক্ত হওয়া । যাাঁ রা ক্ষনরির পরষমশ্বর 

েগবাষনর অপ্রাকৃি  ী াসমূহ স্মরণ কষরন, িাাঁ ষদর আপনা 

কিষকই মুক্ষক্ত  াে হষয় যায় । 

 তচন্ময় জ্ঞান + ভতি = মুতিীঃ িাই, জড় বন্ধন কিষক মুক্ষক্ত  াে 

েগবদ্ভক্ষক্তর একটি আনুেক্ষেক ফ  । ক্ষচন্ময় জ্ঞান মুক্ষক্ত  াষের জনয যষিষ্ট 

নয় । কসই জ্ঞান অবশযই েক্ষক্তযুক্ত কসবা সমক্ষিি হষি হষব, যাষি 

অবষশষে েগবদ্ভক্ষক্তর প্রাধানযই ককব  বিশ মান িাষক । িখ্নই মুক্ষক্ত  াে 

সম্ভব হয় ।  

 সকাম কমজ + ভতি = মুতিীঃ এমন ক্ষক সকাম কমীষদর কমশও েক্ষক্তযুক্ত 

কসবা-ক্ষমক্ষশ্রি হষ ই িষব মুক্ষক্তদান কষর ।  

 ভতি + কমজ = কমজঘর্াগীঃ েগবদ্ভক্ষক্ত-ক্ষমক্ষশ্রি কমশষক ব া হয় কমশষযাগ।  

 মঘনাধমী জ্ঞান + ভতি = জ্ঞানঘর্াগীঃ কিমনই, মষনাধমী জ্ঞান যখ্ন 

েক্ষক্তযুক্ত হয় িখ্ন িাষক ব া হয় জ্ঞানষযাগ ।  

 িষব শুদ্ধ-েক্ষক্ত জ্ঞান এবং কষমশর আবরণ কিষক মুক্ত, ককন না িা ককব  

জীবষক জড় জগষির বন্ধন কিষকই মুক্ত কষর না, িা পরষমশ্বর েগবাষনর 

প্রক্ষি কপ্রমেক্ষক্তও প্রদান কষর িাষক । 

 ভতিঘর্াঘগ িাঘের গুরুত্ব – বৃন্দাবষনর কগাস্বামীরা যাাঁ রা েক্ষক্তষযাষগর 

পন্থা প্রচার করার জনয শ্রীচচিনয মহাপ্রেুর িারা আক্ষদষ্ট হষয়ক্ষিষ ন, িাাঁ রা 

অিযি কষোরোষব কসই ক্ষনয়ম পা ন কষরক্ষিষ ন, এবং আমাষদর 

মেষ র জনয পারমাক্ষিশক ক্ষবেয় সম্বষন্ধ িাাঁ রা বহু গ্রন্থ রচনা কষর কগষিন । 

(শ্রীীঃ ভাীঃ ১/২/১৫ িাৎপর্জ ) 

“িূদ্র  তির্  তবপ্র  ববষ্ণব” 

“মায়াবাদীঘদর সাঘে শ্রীমদ্ভাগবঘির সম্বন্ধ” 

“ভতিঘর্াগ স্বিন্ত্র, তকন্তু অনযানয পন্থা ভতিঘর্াঘগর 

উপর তনভজ রিীল” 

mailto:spss.ekadashi@gmail.com
https://www.facebook.com/spss.ekadashi/?ref=page_internal


  

 

পৃষ্ঠা ২ শ্রীল প্রভুপাদ তিক্ষা-সংগ্রহ – ১৮ি সংখ্যা 

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

 

শ্রীল প্রভুপাদ প্রবচন 

 কৃষ্ণ কৃপাশ্রীমূক্ষিশ  এ.ক্ষস েক্ষক্তষবদাি স্বামী প্রেুপাদ 

(গি সংখ্যার পর) 

ভগবদ্গীিা – ৯ই মাচজ , ১৯৬৬, তনউইয়কজ  । 

প্রভুপাদীঃ সুিরাং শ্রীকৃষ্ণ, ক্ষিক্ষন পরম 

পুরুষোত্তম েগবান, ক্ষিক্ষন পূণশ জ্ঞান, এবং 

কযষহিু ক্ষিক্ষন বষ ন কয, “আক্ষম অিবা 

িুক্ষম অিবা এই সমগ্র বযাক্ষক্ত, রাজা ও যুদ্ধা যারা এখ্াষন 

সমষবি হষয়ষিন, িারা সবাই স্বিন্ত্র । অিীষি িারা 

স্বিন্ত্র ক্ষিষ ন, বিশ মাষন আমরা স্বিন্ত্র, এবং েক্ষবেযষি িারা স্বিন্ত্রিা বজায় 

রাখ্ষব ।” এখ্ন একটি ক্ষবেয়... মষন করুন অজ্ঞানিা জক্ষনি অনয একটি 

মিাচনকয... একটি পশুর নযায় ।  এো মরুেূক্ষমষি জ  আষি মষন কষর, 

প্রক্ষিফ ষনর মাধযষম... 

েীঘলাকীঃ কী?   

প্রভুপাদীঃ মরুেূক্ষমষি জ  । এখ্ন, মরুেূক্ষমষি সূযশাষ াষকর প্রক্ষিফ ষনর 

িারা... আপক্ষন রুষদ্রাজ্জ্ব  ক্ষদষন রাস্তায়ও প্রিযি কষরষিন ক্ষনশ্চয়ই ।  এটি 

জষ র মি প্রক্ষিোি হয় ।  এখ্ন, ঐ প্রাণীটির কযষহিু ককান জ্ঞান কনই, এটি, 

আক্ষম ব ষি চাই, মরুেূক্ষমষি জষ র ক্ষদষক উড্ডয়ন কষর ।  যক্ষদও কসখ্াষন 

ককান জ  কনই ।  ক্ষকন্তু আপনার ও আমার মি একজন ক্ষবষবকী বযাক্ষক্ত, অিবা 

একজন মানব সত্ত্বা, ক্ষিক্ষন জাষনন কয, কসখ্াষন ককান জ  কনই ।  কসখ্াষন ককান 

জ  কনই ।  সুিরাং এই ক্ষদষক, কসখ্াষন জ  আষি, এই ত্রুটি পশু কৃি কারণ 

িার যষিষ্ট জ্ঞান কনই ।  ক্ষকন্তু একজন মানবসত্ত্বা যার যষিষ্ট জ্ঞান রষয়ষি, ক্ষিক্ষন 

ঐ ত্রুটি কষরন না ।  হযাাঁ  ।  

েীঘলাকীঃ একটি প্রাণী ক্ষক ত্রুটি কষর? আক্ষম কেষবক্ষি াম প্রাণীরা... 

প্রেুপাদঃ অযাাঁ ? 

েীঘলাকীঃ ... করষব না, করষব, আ... 

প্রভুপাদীঃ না, না, এো হ  একটি... 

েীঘলাকীঃ জ  দশশন হয় না, ঐটি আমাষদর চিু বষ  কয, মরুেূক্ষমষি মরীক্ষচকা 

রষয়ষি ।  

প্রভুপাদীঃ হযাাঁ  । আক্ষম ব ষি চাই, কযষকান ক্ষবষবকী বযাক্ষক্ত ক্ষযক্ষন জ্ঞান  াে 

কষরষিন কয, “এটি সূষযশর প্রক্ষিফ ন, জ  নয়”, ক্ষিক্ষন কখ্ষনাই কসখ্াষন যাষবন 

না ।  ক্ষিক্ষন জাষনন কয, মরুেূক্ষমষি জষ র অনুসন্ধান করা অিশহীন ।  িদ্রূপ, যক্ষদ 

শ্রীকৃষ্ণ পূণশ জ্ঞানী না হন, ক্ষিক্ষন ব ষি পাষরন না কয, েক্ষবেযষিও আমরা স্বিন্ত্র 

িাকব । ক্ষিক্ষন বষ ন কয, েক্ষবেযষিও আমরা স্বিন্ত্রিা বজায় রাখ্ব ।  এখ্ন, ক্ষিক্ষন 

আমাষদরষক ত্রুটি পূণশ ক্ষনষদশ শনা ক্ষদষি পাষরন না । মষনকরুন আমরা, েক্ষবেযষি 

িাকব না ।  মুক্ষক্তর পর, আমরা স্বিষন্ত্র পক্ষরণি হব বা িাকব না ।  এই প্রকার 

ক্ষবপিগামীিা শ্রীকৃষ্ণ কিৃশ ক প্রদান অসম্ভব ।  কযমন একজন ক্ষবষবকী বযাক্ষক্ত 

ক্ষনষদশ শ করষি পাষরন না কয, “শুধু এই ক্ষদষক অগ্রসর হও । কসখ্াষন মরুেূক্ষমষি 

জ  আষি ।” পূণশ জ্ঞান সম্পন্ন একজন বযাক্ষক্ত এরূপ ক্ষনষদশ শ করষি পাষরন না ।  

একটি পশু অগ্রসর হষি পাষর । ঐটি ক্ষেন্ন ক্ষবেয় । একইোষব, যখ্ন শ্রীকৃষ্ণ 

বষ ন কয, “েক্ষবেযষিও আমরা এই সমস্ত, িুক্ষম, আক্ষম ও এই সমস্ত, িারা 

স্বিন্ত্রিা বজায় রাখ্ষব,” িা েূ  ক্ষনষদশ শনা নয় ।  আপক্ষন ক্ষকিু ব ষি চান ?  

েীঘলাকীঃ অবশযই ।  ক্ষকন্তু এোই ক্ষক বা েগবদগীিায় ব া হষে...  

প্রভুপাদীঃ হযাাঁ  ।  

েীঘলাকীঃ ...আক্ষম বুঝাক্ষে ? এো সম্পষকশ  এি ক্ষকিু ? (?) 

প্রভুপাদীঃ হযাাঁ  ।  এো, এো... আক্ষম অবশযই, আক্ষম অবশযই, আক্ষম অবশযই 

যিাযি অিশ প্রদান করব ।  ন িু এব অহম: “আক্ষমও না ।” অহম অিশ “আক্ষম ।”  

জািু ।  জািু অিশ “কযষকাষনা সময় ।” কযষকাষনা সময় অিশ বিশ মান, অিীি, 

েক্ষবেযৎ ।  জািু কদাক্ষচৎ ।  কদাক্ষচৎ অিশ “কযষকাষনা সময় ।” নাসম:  এমন নয় 

কয আমাষদর আক্ষস্তত্ব ক্ষবদযমান ক্ষি  না ।” সুিরাং ন ত্বং ।  িাহষ  এই অহম, 

“আক্ষম এবং িুক্ষম, ন ইষম, “এই সমস্তরা না,” জনাক্ষধপাঃ, এই সমস্ত রাজারা ।”  

এখ্ন এই বহুবচন, “আমার” প্রিম পুরুে, “কিামার”, ক্ষিিীয় পুরুে, “এবং এই 

জনাক্ষধপাঃ”, িৃিীয় পুরুে, ন বচব ন েক্ষবেযামঃ “এটি নয় কয, েক্ষবেযষিও আমরা 

এোষব আক্ষম, িুক্ষম এবং এই সমস্ত, মষিা ক্ষবদযমান িাকষব না ।”  আপক্ষন 

কদষখ্ষিন ? সষবশ ।  এখ্ন এখ্াষন এষক সষবশ ব া হয় ।  িারা কখ্ষনাই এক হয় 

না । সষবশ অিশ সব, বহুবচন । এখ্াষন অিশ জনাক্ষধপা । কযষহিু িারা বহুবচন, আক্ষম, 

িুক্ষম এবং িারা, িদ্রূপ, েক্ষবেযষিও আমরা িদ্রূপ িাকব” সষবশ বয়ম অিঃপরম: 

“এর পষর ।” এটি সংখ্যার সুস্পষ্ট সংস্করণ- আপক্ষন ক্ষ ক্ষপবদ্ধ করষি পাষরন-

েগবদগীিায় িাদশ কলাক ক্ষিিীয় কলাক, না, অধযাষয়র ।   

আক্ষম ইিঃপূষবশ বযাখ্যা কষরক্ষি কয, কযষহিু কৃষ্ণ হষেন পরম পুরুষোত্তম 

েগবান, এবং কযষহিু িাাঁ র স্পষ্ট দূরদৃক্ষষ্ট রষয়ষি, এবং কযষহিু িাাঁ র পূণশজ্ঞান 

রষয়ষি, ক্ষিক্ষন ক্ষবপিগামী করষি পাষরন না । এবং ক্ষিক্ষন যা প্রদান কষরষিন িা 

ক্ষনখু্াঁি । সুিরাং আমাষদর ক্ষবশ্বাস করষি হষব কয েক্ষবেযষি, মুক্ষক্তর পষরও... 

এখ্ন, একো ক্ষবেষয়ও আমাষদর বযাখ্যা প্রষয়াজন- মুক্ষক্ত, মুক্ষক্তর ধারণা । সুিরাং, 

পাাঁ চ ধরষণর মুক্ষক্ত রষয়ষি । একটি মুক্ষক্ত হষে েগবাষনর সাষি একীেূি হওয়া, 

পরষমর সাষি একীেূি হওয়া । কসটিষক সাযূজয মুক্ষক্ত বষ , েগবাষনর অক্ষস্তষত্ত্বর 

সাষি ক্ষব ীন হওয়া । আরও মুক্ষক্ত রষয়ষি । কসটি পাাঁ চ প্রকার মুক্ষক্তর মষধয এক 

প্রকার । কসটিই একমাি মাি মুক্ষক্ত নয় । িার মাষন আমরা সবাই স্বিন্ত্র সত্ত্বা, 

আমরা ক্ষনয়মিাক্ষন্ত্রকোষবই স্বিন্ত্র । েগবান ক্ষপিা বা সৃক্ষষ্টকিশ া বা যা ক্ষকিু বা 

সমস্ত জীবষনর উৎস বা অক্ষস্তষত্ত্বর উৎস । যা আপনার পিন্দ ব ষি পাষরন । 

সুিরাং আমাষদর, আমাষদরষক এই োষব বিক্ষর করা হষয়ষি । এক বহু শযাম । 

েগবান বহুরূপ ধারণ কষরষিন । এো কবষদ প্রক্ষিপন্ন করা হষয়ষি কয, অষনক, 

এই সমস্ত, আমরা সবাই েগবান । কযমন, অক্ষি হষি এর সু্ফক্ষ ে ক্ষনগশি হয় । 

সু্ফক্ষ ে অক্ষি হষি ক্ষনগশি হয়, এটি হষে..., এগুষ া অক্ষির অক্ষবষেদয অংশ । 

একইোষব, আমরা সবাই পরম স্বত্বার অক্ষবষেদয অংশ । এখ্ন ক্ষিক্ষন অষনক 

হষি কচষয়ষিন । ক্ষিক্ষন অষনক হষি কচষয়ষিন িাই ক্ষিক্ষন অষনক হষয়ষিন এবং 

আমরা হক্ষে কসই অষনক । সুিরাং আমরা েগবান হষি ক্ষেন্ন নই । আমরা 

েগবান হষি ক্ষেন্ন নই ক্ষকন্তু কযষহিু ক্ষিক্ষন অষনক হষি কচষয়ষিন িাই আমরা 

অষনক হষয়ক্ষি । এখ্ন, ক্ষবেয় হষে, েগবান কযষহিু অষনক হষি কচষয়ষিন 

কসষহিু িার কনপষিয অবশযই ককান উষেশয রষয়ষি । অনযিায়, ক্ষিক্ষন ককন 

অষনক হষি কচষয়ষিন ? ক্ষিক্ষন এক এবং অক্ষিিীয় ক্ষিষ ন । কসটি ঠিক আষি । 

ক্ষকন্তু ক্ষিক্ষন ককন অষনক হষ ন ? 

 (পরবিী অংশ আগামী সংখ্যায়) 

 

 
 

                        

“ভাগবি তবচার অনলাইন” 

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

(বাংলাঘদি সময়) । সেসবুক লাইভ ।  

সেসবুক গ্রুপীঃ “ভাগবি-তবচার” 

অংিগ্রহন করঘি গ্রুপটিঘি সর্াগদান আবিযক 

mailto:spss.ekadashi@gmail.com
https://www.facebook.com/spss.ekadashi/?ref=page_internal

