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তনবজাতচি ভতিঘবদান্ত িাৎপঘর্জর তবঘিষ তদক

 

 

 ভিঘদর আপনা সেঘকই মুতি লাভ হঘয় র্ায় – ক্ষিন্ময় সু্ফক্ষলঙ্গ যখ্ন 

জড় পদাপ্টিবর সংস্পপ্টশব আপ্টস িখ্ন একটি গ্রক্ষির সৃক্ষি হয়, যা কমব-বন্ধন 

সিপ্টক মুক্ষিকামী মানুষপ্টদর অবশযই সেদন করপ্টি হয় । ‘মুক্ষি’ কিাটির 

অিব হপ্টে কমবফপ্টলর বন্ধন সিপ্টক মুি হওয়া । যাাঁ রা ক্ষনরন্তর পরপ্টমর্শ্র 

ভগবাপ্টনর অপ্রাকৃি লীলাসমূহ স্মরণ কপ্টরন, িাাঁ প্টদর আপনা সিপ্টকই মুক্ষি 

লাভ হপ্টয় যায় । 

 তচন্ময় জ্ঞান + ভতি = মুতিিঃ িাই, জড় বন্ধন সিপ্টক মুক্ষি লাভ 

ভগবদ্ভক্ষির একটি আনুষক্ষঙ্গক ফল । ক্ষিন্ময় জ্ঞান মুক্ষি লাপ্টভর জনয যপ্টিি 

নয় । সসই জ্ঞান অবশযই ভক্ষিযুি সসবা সমক্ষিি হপ্টি হপ্টব, যাপ্টি 

অবপ্টশপ্টষ ভগবদ্ভক্ষির প্রাধানযই সকবল বিব মান িাপ্টক । িখ্নই মুক্ষি লাভ 

সম্ভব হয় ।  

 সকাম কমজ + ভতি = মুতিিঃ এমন ক্ষক সকাম কমীপ্টদর কমবও ভক্ষিযুি 

সসবা-ক্ষমক্ষিি হপ্টলই িপ্টব মুক্ষিদান কপ্টর ।  

 ভতি + কমজ = কমজঘর্াগিঃ ভগবদ্ভক্ষি-ক্ষমক্ষিি কমবপ্টক 

বলা হয় কমবপ্টযাগ।  

 মঘনাধমী জ্ঞান + ভতি = জ্ঞানঘর্াগিঃ সিমনই, 

মপ্টনাধমী জ্ঞান যখ্ন ভক্ষিযুি হয় িখ্ন িাপ্টক বলা হয় 

জ্ঞানপ্টযাগ ।  

 িপ্টব শুদ্ধ-ভক্ষি জ্ঞান এবং কপ্টমবর আবরণ সিপ্টক মুি, সকন না িা সকবল 

জীবপ্টক জড় জগপ্টির বন্ধন সিপ্টকই মুি কপ্টর না, িা পরপ্টমর্শ্র ভগবাপ্টনর 

প্রক্ষি সপ্রমভক্ষিও প্রদান কপ্টর িাপ্টক । 

 ভতিঘর্াঘগ িাঘের গুরুত্ব – বৃন্দাবপ্টনর সগাস্বামীরা যাাঁ রা ভক্ষিপ্টযাপ্টগর 

পিা প্রিার করার জনয শ্রীচিিনয মহাপ্রভুর দ্বারা আক্ষদি হপ্টয়ক্ষেপ্টলন, িাাঁ রা 

অিযন্ত কপ্ট ারভাপ্টব সসই ক্ষনয়ম পালন কপ্টরক্ষেপ্টলন, এবং আমাপ্টদর 

মঙ্গপ্টলর জনয পারমাক্ষিবক ক্ষবষয় সম্বপ্টন্ধ িাাঁ রা বহু গ্রি রিনা কপ্টর সগপ্টেন । 

(শ্রীিঃভািঃ ১/২/১৫) 

 

 নাম ভগবাঘনরই মঘিা পূণজ িতিমান – পরপ্টমর্শ্র ভগবান শ্রীকৃপ্টের 

কিা শ্রীকৃে সিপ্টক অক্ষভন্ন । িাই যখ্ন ক্ষনরপরাপ্টধ ভগবাপ্টনর মক্ষহমা িবণ 

এবং কীিব ন হয়, িখ্ন বুঝপ্টি হপ্টব সয শ্রীকৃে িাাঁ র অপ্রাকৃি নামরূপ্টপ 

সসখ্াপ্টন বিব মান এবং সসই নাম ভগবাপ্টনরই মপ্টিা পূণব শক্ষিমান ।  

 প্রমাণ – শ্রীচিিনয মহাপ্রভু িাাঁ র ‘ক্ষশিািপ্টক’ স্পিভাপ্টব স াষণা কপ্টর 

সগপ্টেন সয, ভগবান িাাঁ র ক্ষদবয নাপ্টম িাাঁ র সববশক্ষি অপবণ কপ্টরপ্টেন । 

 নামভর্ঘনর িিজ  – সসই নাম উচ্চারণ করার জনয সকান স্থান, কাল বা 

পাপ্টির বাধয-বাধকিা সনই এবং সয সকউ িার সুক্ষবধা অনুসাপ্টর িদ্ধা এবং 

মপ্টনাপ্টযাগ সহকাপ্টর সসই নাম কীিব ন করপ্টি পাপ্টরন ।  

 ভগবাঘনর কৃপালু তকন্তু র্ীব দুভজ াগা – ভগবান আমাপ্টদর প্রক্ষি এিই 

কৃপালু সয, িাাঁ র অপ্রাকৃি নাম-রূপ্টপ ক্ষিক্ষন স্বয়ং আমাপ্টদর সমু্মপ্টখ্ উপক্ষস্থি 

িাকপ্টি পাপ্টরন । ক্ষকন্তু আমরা এমনই দুভব াগা সয ভগবাপ্টনর নাম এবং 

মক্ষহমা িবণ ও কীিব প্টন আমাপ্টদর সকান রুক্ষি সনই । 

 আমাঘদর সচঘয় ভগবাঘনর উৎকন্ঠা অঘনক সবতি – ভগবান িাাঁ র 

ভপ্টির ডাপ্টক সাড়া সদন । ক্ষিক্ষন যখ্ন সদপ্টখ্ন সয সকান ভি িাাঁ র 

অপ্রাকৃি সসবা লাপ্টভর জনয ঐকাক্ষন্তকভাপ্টব আগ্রহী এবং িার ফপ্টল িাাঁ র 

কিা িবপ্টণ গভীরভাপ্টব উৎসুক হপ্টয়প্টেন, িখ্ন ভগবান িাাঁ র হৃদয় সিপ্টক 

িাাঁ প্টক এমনভাপ্টব পক্ষরিাক্ষলি কপ্টরন, যাপ্টি ভি অনায়াপ্টস িাাঁ র কাপ্টে 

ক্ষফপ্টর সযপ্টি পাপ্টরন । ভগবাপ্টনর কাপ্টে ক্ষফপ্টর যাওয়ার জনয আমাপ্টদর সয 

বাসনা, িার সিপ্টক আমাপ্টদর িাাঁ র কাপ্টে ক্ষফক্ষরপ্টয় ক্ষনপ্টয় যাওয়ার জনয 

ভগবাপ্টনর উৎকন্ঠা অপ্টনক সবক্ষশ । আমরা প্রায় সকউই ভগবাপ্টনর কাপ্টে 

ক্ষফপ্টর সযপ্টি িাই না । সকবল মুক্ষিপ্টময় কপ্টয়কজন 

ভগবাপ্টনর কাপ্টে ক্ষফপ্টর সযপ্টি িান । ক্ষকন্তু সকউ যখ্ন 

ভগবাপ্টনর কাপ্টে ক্ষফপ্টর যাওয়ার প্রিযাশী হন, িখ্ন 

ভগবান সববপ্টিাভাপ্টব িাপ্টক সাহাযয কপ্টরন । 

 ভগবাঘনর রাঘর্ে প্রঘবঘি পূবজিিজ  তক ? – 

সববপ্টিাভাপ্টব পাপমুি না হপ্টল ভগবাপ্টনর রাপ্টজয প্রপ্টবশ করা যায় না ।  

 সসই পাঘপর উৎস তক? – জড় জগপ্টির পাপগুক্ষল আমাপ্টদর জড়া 

প্রকৃক্ষিপ্টক সভাগ-করার বাসনা সিপ্টক উদ্ভূি । এই ধরপ্টনর কামনা-বাসনা 

মুি হওয়া অিযন্ত কঠিন ।  

 সসগুতল সেঘক মুতির উপায় তক ? – কাক্ষমনী এবং কাঞ্চন হপ্টে 

ভগবাপ্টনর কাপ্টে ক্ষফপ্টর যাওয়ার পপ্টি সব িাইপ্টি বড় প্রক্ষিবন্ধক । ... এর 

দ্বারা ক্ষবিক্ষলি হওয়া খু্বই স্বাভাক্ষবক । সকন না জীব অনাক্ষদকাল ধপ্টর িাপ্টদর 

সঙ্গ কপ্টর আসপ্টে, িাই িার প্রভাব সিপ্টক মুি হপ্টি ক্ষকেু সময় সিা 

লাগপ্টবই । ক্ষকন্তু সকউ যক্ষদ ক্ষনষ্ঠাভপ্টর ভগবাপ্টনর মক্ষহমা িবণ কপ্টরন, িখ্ন 

ধীপ্টর ধীপ্টর ক্ষিক্ষন িাাঁ র স্বরূপ সম্বপ্টন্ধ অবগি হন । পরপ্টমর্শ্র ভগবাপ্টনর কৃপায় 

ভি িখ্ন সসই সমস্ত আক্রমণ সিপ্টক ক্ষনপ্টজপ্টক রিা করার জনয যপ্টিি 

শক্ষি লাভ কপ্টরন, এবং ধীপ্টর ধীপ্টর িাাঁ র মন সিপ্টক িাঞ্চলয সৃক্ষিকারী সব 

কটি প্রক্ষিবন্ধক ক্ষবদূক্ষরি হয় । 

 তনঘর্র ক্ষমিা নয়, কৃষ্ণ-কৃপাই ভরসা – ভক্ষিমাপ্টগব বহু বড় বড় 

ভি এই প্রপ্টলাভপ্টনর বক্ষল হপ্টয় ভক্ষিমাগব সিপ্টক অধঃপক্ষিি হপ্টয়প্টেন । 

ক্ষকন্তু ভগবান ক্ষনপ্টজ যখ্ন কাউপ্টক সাহাযয কপ্টরন, িখ্ন ভগবাপ্টনর কৃপায় 

িা অিযন্ত সহজসাধয হয় ।                                   (শ্রীিঃভািঃ ১/২/১৭) 

“ভতিঘর্াগ স্বিন্ত্র, তকন্তু অনোনে পন্থা 

ভতিঘর্াঘগর উপর তনভজ রিীল” 

 

“ভগবাঘনর নামাবিার িাাঁ র তবঘিষ কৃপার প্রকাি” 
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শ্রীল প্রভুপাদ প্রবচন 

 কৃে কৃপাশ্রীমূক্ষিব  এ.ক্ষস ভক্ষিপ্টবদান্ত স্বামী প্রভুপাদ 

(গি সংখ্যার পর) 

ভগবদ্গীিা – ৯ই মাচজ , ১৯৬৬, তনউইয়কজ  । 

প্রভুপাদিঃ সুিরাং সসটি একটি প্রশ্ন, একজন 

উপস্থাপন করপ্টি পাপ্টর সয, “সকন ভগবান অপ্টনক হপ্টলন 

?” সুিরাং সসটি হপ্টে, সস উত্তর হপ্টে সয ভগবান সৎ-ক্ষিদ -

আনন্দ-ক্ষবগ্রহ (ব্রহ্মসংক্ষহিা ৫.১)- ক্ষিক্ষন সমগ্র আনন্দ – িাই অপ্টনক োড়া সকান 

আনন্দ সনই । সযমন আক্ষম এখ্াপ্টন সারাক্ষদন একাক্ষক উপপ্টবশন কপ্টর িাক্ষক ক্ষকন্তু 

আক্ষম অক্ষধক সক্ষক্রয় ও আনন্দময় হই যখ্ন আপনাপ্টদর আগমন হয় । যখ্নই 

আমরা সকান আনন্দ উপপ্টভাগ করপ্টি িাই, আনন্দ একাক্ষক উপপ্টভাগ সম্ভব নয়। 

আনন্দ অপ্টনপ্টকর সাপ্টি উপপ্টভাগ হয় । এখ্ন ভগবান প্রকৃক্ষিগি ভাপ্টব... ক্ষিক্ষন 

আনন্দময়ভযসাৎ (প্টবদান্তসূি ১.১.১২) । ক্ষিক্ষন সববদা আনন্দপূণব, পরম সুখ্ময় । 

এখ্ন ক্ষিক্ষন যক্ষদ অপ্টনক হপ্টি িান, এটি... ক্ষিক্ষন সববশক্ষিমান । ক্ষিক্ষন অপ্টনক হপ্টি 

পাপ্টরন । সসখ্াপ্টন আপক্ষত্ত সকািায় ? ক্ষিক্ষন পাপ্টরন... ক্ষিক্ষন ক্ষনপ্টজপ্টক ক্ষবক্ষভন্ন ভাপ্টব 

প্রকাক্ষশি করপ্টি পাপ্টরন... এই মাি আমরা ব্রহ্মসংক্ষহিা  হপ্টি একটি সলাক 

উদৃ্ধি কপ্টরক্ষে, অচদ্বিম  অিুযিম  অনাক্ষদ অনন্ত-রুপং (ব্রহ্মসংক্ষহিা ৫.৩৩)। 

অনন্ত-রূপং অিব অসংখ্য রুপ । অসংখ্য রূপ । অদ...িিাক্ষপ িারা এক । অসংখ্য 

হওয়া সপ্টেও িারা এক । ঠিক সূপ্টযবর মি । আপক্ষন যক্ষদ এখ্াপ্টন লি লি পাি 

রাপ্টখ্ন, জপ্টলর পাি, প্রপ্টিযক পাপ্টি আপক্ষন সূপ্টযবর প্রক্ষিক্ষবম্ব সদখ্প্টি পাপ্টবন । 

ক্ষকন্তু সূপ্টযবর এই লি লি প্রক্ষিক্ষবম্ব এটি প্রমাণ কপ্টরনা সয সূযব িার ক্ষনজস্বিা 

হাক্ষরপ্টয় সফপ্টলপ্টে । সূযব এক । সসটিও ববক্ষদক পিা সয, আমরা সবাই সস রূপ 

প্রক্ষিক্ষবম্ব । সুিরাং সযভাপ্টবই সহাক, ভগবাপ্টনর এই অপ্টনক, অপ্টনক রূপ 

ভগবাপ্টনর অক্ষভলাপ্টষর ফল । এখ্ন, এর বাইপ্টর... ভগবাপ্টনর অক্ষভলাষ, ক্ষদবয 

অক্ষভলাষ সবার সাপ্টি উপপ্টভাগ করার । ক্ষিক্ষন িার ক্ষনপ্টজর শক্ষির সাপ্টি 

উপপ্টভাগ কপ্টরন কারন ক্ষিক্ষন সববপ্টিাভাপ্টব ক্ষনখু্াঁি । ঠিক সযমন আক্ষম যক্ষদ 

জীবনপ্টক উপপ্টভাগ করপ্টি িাই, আক্ষম পক্ষরবার িাই, একটি স্ত্রী িাই, সন্তান িাই, 

বনু্ধবান্ধব িাই, সসবক িাই । একজন স্ত্রী গ্রহণ করার পূপ্টবব আমাপ্টক ভাবপ্টি হয় । 

আপক্ষন সদপ্টখ্প্টেন ? কারন আক্ষম অপূণব, সূিরাং আক্ষম ক্ষদ্বিীয় বার ভাক্ষব, আক্ষম ক্ষক 

একজন স্ত্রীর রিণাপ্টবিণ করপ্টি সমিব, িারপর আক্ষম ক্ষক আমার সন্তানপ্টদর 

ভরন সপাষণ করপ্টি সিম । এসব হপ্টে ক্ষবপ্টবিনা । এবং প্রকৃিপপ্টি, বিব মান 

সমাপ্টজ প্রপ্টিযক যুবক এমনটিই ভাবপ্টে । আপক্ষন সদপ্টখ্প্টেন ? যখ্নই ক্ষববাপ্টহর 

প্রশ্ন আসপ্টে িারা এমনটিই ভাবপ্টে । ক্ষকন্তু এই ভাবনা আমাপ্টদর ত্রুটিযুিিার 

কারন । সযপ্টহিু আমরা সবব িমিার অক্ষধকারী নই, িাই এমন ভাক্ষব । ক্ষকন্তু যখ্ন 

আমরা ভগবানপ্টক সমস্ত গুনাগুণ অপবন কক্ষর সয ক্ষিক্ষন সবব িমিার অক্ষধকারী, 

সববশক্ষিমান, িাই ক্ষিক্ষন সযপ্টকাপ্টনা সংখ্যক সন্তান অিবা সযপ্টকাপ্টনা সংখ্যক স্ত্রী 

রিণাপ্টবিণ করপ্টি পাপ্টরন । অনযিায়, সববশক্ষিমান এর সকান অিব সনই ।  

সুিরাং একইভাপ্টব, ভগবান অপ্টনক হপ্টয়প্টেন, এবং এই অপ্টনপ্টকর ক্ষিন্তার ক্ষপেপ্টন 

িাাঁ র পক্ষরকল্পনা রপ্টয়প্টে । এখ্ন এই অপ্টনপ্টকর বাইপ্টর, যক্ষদ সকউ ভগবাপ্টনর 

অক্ষস্তপ্টের সাপ্টি একীভূি হপ্টয় সযপ্টি িায়, ভগবাপ্টনর সকান অক্ষভপ্টযাগ সনই ।  

েীঘলাকিঃ হুম ? 

প্রভুপাদিঃ ভগবাপ্টনর সকান অক্ষভপ্টযাগ সনই । এখ্ন, ভগবান সিপ্টক আমরা 

অপ্টনক হপ্টয়ক্ষে । এখ্ন, ধরুন আক্ষম বা আপক্ষন িান সয, আক্ষম ক্ষনপ্টজপ্টক অপ্টনপ্টকর 

মপ্টধয একজন ক্ষহপ্টসপ্টব রাখ্ব না । আক্ষম ভগবাপ্টনর সাপ্টি একীভূি হপ্টয় সযপ্টি 

িাই । যা আপক্ষন পেন্দ কপ্টরন ঐটিপ্টক সাযূজয মুক্ষি বলা হয় । সুিরাং ভগবান 

আপনাপ্টক ক্ষনরস্ত কপ্টরন না। “ঠিক আপ্টে, িুক্ষম আমার সাপ্টি সমাক্ষহি হপ্টয়      

যাও ।” ক্ষকন্তু সসটি সিপ্টক প্রমাণ হয় না সয অনয সবাই িাাঁ র সাপ্টি সমাক্ষহি হপ্টয় 

যায়। সসটি হয়... কারণ স্বিন্ত্রভাপ্টব, আক্ষম ভগবাপ্টনর অক্ষস্তপ্টের সাপ্টি সমাক্ষহি 

হপ্টয় সযপ্টি িাই, সসটি অনয সবাইপ্টক ক্ষনপ্টদব শ কপ্টর না... কারণ অপ্টনক অিব শুধু 

আক্ষম নই । হাজার-হাজার, লি-লি, সকাটি-প্টকাটি রপ্টয়প্টে । যক্ষদ এই লি লি, 

সকাটি সকাটির মপ্টধয একজন ভগবাপ্টনর অক্ষস্তপ্টের সাপ্টি সমাক্ষহি হপ্টি িায়; 

ভগবান হপ্টেন সববশক্ষিমান; ক্ষিক্ষন প্রিযাখ্যান করপ্টবন সকন ? “ঠিক আপ্টে, িুক্ষম 

আমাপ্টি সমাক্ষহি হপ্টয় যাও । যক্ষদ িুক্ষম িুমার স্বিন্ত্রিা বজায় রাখ্প্টি না িাও, 

আমাপ্টি সমাক্ষহি হপ্টি িাও, ঠিক আপ্টে, িুক্ষম সমাক্ষহি হপ্টি পার ।” সয যিা 

মাম প্রপদযপ্টন্ত (ভ.গী. ৪/১১) ভগবদগীিায় আপক্ষন এটি খু্াঁপ্টজ পাপ্টবন, “যারা 

সযভাপ্টব আমার প্রক্ষি আত্মসমপবণ কপ্টর, আক্ষম িাপ্টদর সসভাপ্টবই পুরসৃ্কি কক্ষর ।” 

সুিরাং ঐ একেপ্টবাধ, অক্ষস্তপ্টে ক্ষবলীন হওয়া..., সসটিসাধারণ ক্ষনয়ম নয় । সসটি 

একটি ক্ষনক্ষদব ি দৃিান্ত মাি, যক্ষদ সকউ ভগবাপ্টনর অক্ষস্তপ্টে সমাক্ষহি হপ্টি িায়, ক্ষিক্ষন 

িা হপ্টি পাপ্টরন । ভগবাপ্টনর সকান আপক্ষত্ত সনই । ক্ষকন্তু যক্ষদ অনযরা... এটি 

সবাঝায় না সয প্রপ্টিযপ্টক সাধা..., সমাক্ষহি হওয়ার ক্ষনয়ম, ভগবাপ্টনর অক্ষস্তপ্টে 

সমাক্ষহি হওয়া । সসখ্াপ্টন আরও রপ্টয়প্টে । অনয দৃিাপ্টন্তর মপ্টিা । আপক্ষন এটি 

গ্রহণ করুন । সাধারণি, এই দৃিান্ত সদওয়া হয় সয, নদীসমূহ, সকল নদী সমুপ্টে 

প্রবাক্ষহি হয় এবং সবাই এক হপ্টয় যায় । অিবা, সমুপ্টের জপ্টলর সফাাঁ টা যখ্ন 

সমুপ্টে পপ্টড়, সমুপ্টের ঐ জপ্টলর সফাাঁ টার অক্ষস্তে িাপ্টক না । এটি এক হপ্টয় যায়... 

এটিই ঠিক । যক্ষদ আপক্ষন সমুে সদপ্টখ্ িাপ্টকন িাহপ্টল সদখ্প্টবন জপ্টলর ক্ষবনু্দ 

প্রিণ্ডগক্ষিপ্টি সেউ ক্ষহপ্টসপ্টব আসপ্টে । সবাঝা সগল ? সসটি প্রক্ষিক্ষনয়ি  টপ্টে । 

এবং কক্ষিপয় পুনরায় জপ্টল পক্ষিি হপ্টে । িারা  হারাপ্টে িাপ্টদর... িারা িাপ্টদর 

ক্ষবনু্দর অক্ষস্তে হারাপ্টে । ক্ষকন্তু ক্ষবনু্দর সৃক্ষি সিপ্টম সগপ্টে িা সবাঝায় না । এমনক্ষক 

ঐ দৃিান্ত সিপ্টকও । সবাঝা সগল ? এবং সযপ্টহিু নদীর জল আপ্টস এবং আক্ষম 

সবাঝাক্ষে সমুপ্টের জপ্টল সমাক্ষহি হপ্টয় যায়, িার মাপ্টন এই নয় নদী, সকল নদী 

সিপ্টম সগপ্টে । নদী সমূহ সসখ্াপ্টন রপ্টয়প্টে । অনয দৃিান্তঃ এখ্ন, জপ্টলর মপ্টধয 

অপ্টনক জলজ প্রাণী রপ্টয়প্টে । িারাও...এখ্ন, সযপ্টহিু জপ্টলর ক্ষবনু্দ সমুপ্টের জল 

হপ্টি উদু্ভি হয় এবং সমুপ্টের জপ্টল পুনরায় ক্ষমপ্টশ যায়, সুিরাং সসটি একটি 

মপ্টনারম দৃিান্ত । ক্ষকন্তু এই মৎস সমূহ, এই সামুক্ষেক প্রাণী সমূহ িারাও জপ্টল 

জন্ম । সকউই এই সমস্ত জলজ প্রাণী অনযি হপ্টি প্রদান কপ্টরন ক্ষন । িারা ... 

িারা জল হপ্টি জন্ম গ্রহণ কপ্টরপ্টে । িারা জলজ । সযমন জল ক্ষবনু্দ জলজ, 

একইভাপ্টব, এই জীক্ষবি জলজ প্রাণীরা, িারাও জলজ । এখ্ন, জল ক্ষবনু্দ জপ্টল 

সমাক্ষহি হয় এবং অক্ষস্তে হারায়-এটি ক্ষনপ্টদব শ কপ্টর না সয-জপ্টল অনযানয জীক্ষবি 

প্রাণীরা রপ্টয়প্টে, লি-লি এবং সকাটি সকাটি- িারাও িাপ্টদর স্বরূপ হাক্ষরপ্টয় 

সফপ্টল । িারা িাপ্টদর স্বরূপ বজায় রাপ্টখ্ । সুিরাং ক্ষকেু জীব সো ভগবাপ্টন 

সমাক্ষহি হপ্টয় সযপ্টি পাপ্টর । ঐটিই সাযূজয  মুক্ষি । ক্ষকন্তু লি-লি এবং সকাটি 

সকাটি রপ্টয়প্টে ... অনন্ত । িারা িাপ্টদর অক্ষস্তে বজায় রাপ্টখ্ এবং ভগবাপ্টনর 

সাক্ষন্নধয উপপ্টভাগ কপ্টর । এই হপ্টে জ্ঞানী ও ভপ্টির মপ্টধয প্রপ্টভদ । জ্ঞানীর 

সপ্টববাচ্চ লি হপ্টে ক্ষনপ্টববদ ব্রহ্মানুসন্ধানম (?)। ক্ষিক্ষন িান না, একজন জ্ঞানী পরম 

হপ্টি ক্ষনপ্টজপ্টক আলাদা রাখ্প্টি িান না । ক্ষিক্ষন 

সমাক্ষহি হপ্টি িান ।  (পরবিী অংশ আগামী সংখ্যায়) 

 

 
 

                        

“ভাগবি তবচার অনলাইন” 

শ্রীমদ্ভাগবঘির এঘককটি অধোঘয়র উপর ধারাবাতহকভাঘব আঘলাচনা  

Youtube: Bhagavata-vicara; Facebook Group: Bhagavata-vicara 
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