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তনবজাতচি ভতিঘবদান্ত িাৎপঘর্জর তবঘিষ তদক

 

 সৃতির কারণ – ক্ষিিযবদ্ধ জীক্বক্দর জন্য পরক্মশ্বর ভগবাক্ির পরম ইচ্ছার 

প্রভাক্ব এই সৃক্ষি এবং ধ্বংস সাক্ষধি হয় । ক্ষিিযবদ্ধ জীক্বক্দর স্বিন্ত্রিা ববাধ 

বা অহঙ্কার রক্য়ক্ে, যার ফক্ল ইক্ষিয়-সুখক্ভাক্গর প্রক্ষি আসক্ত হয়, যক্ষদও 

প্রকৃিপক্ি বকাি ক্ষকেুই বভাগ করার িমিা িাক্দর বিই । 

 এই র্ড়র্গঘি র্ীবঘক দুটি সুঘর্াগ সদয়া হঘয়ঘে – 

 ভতিিঃ ক্ষিক্জর স্বরূপ অবগি হওয়া ।  

❖ যাাঁ রা ভক্ষক্তর সুক্যাগটি গ্রহণ কক্র িাাঁ রা মুক্ত হক্য় 

ভগবদ্ধাক্ম ক্ষফক্র যাি । 

 সভাগিঃ জড় পদািথ বভাগ,  

❖ এই জীক্বরা প্রলক্য়র পর মহত্তক্ে লীি হক্য়      যায় । 

আবার যখি সৃক্ষি হয় িখি মহত্তে 

বিক্ক বজক্গ ওক্ে ।   

 মহত্তত্ত্ব অক্িকটা ক্ষিমথল আকাক্শ বমক্ের মক্িা । ক্ষিন্ময় 

জগক্ির সবথিই ব্রহ্মক্জযাক্ষির দ্বারা উদ্ভাক্ষসি এবং 

বসখাক্ি সব ক্ষকেুই ক্ষিন্ময় বজযাক্ষিক্ি উজ্জ্বল । অন্তহীন 

তবরাট তচদাকাঘির এক সকাঘণ মহত্তত্ত্ব এঘস র্ঘড়া 

হয়, এবং সর্ অংি মহত্তঘত্ত্বর দ্বারা আচ্ছাতদি হঘয় 

পঘড় িাঘক বলা হয় র্ড় র্গি । মহত্তক্ের দ্বারা আচ্ছাক্ষদি এই অংশটি 

সমগ্র ক্ষিন্ময় জগক্ির িুলিায় অিযন্ত িগণ্য, অিি বসই মহত্তক্ের 

ক্ষভিক্রই অিন্ত বকাটি ব্রহ্মাণ্ড রক্য়ক্ে । এই সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডগুক্ষলর উৎপক্ষত্ত 

হয় কারক্ণাদকশায়ী ক্ষবষু্ণ বা মহাক্ষবষু্ণ বিক্ক, ক্ষযক্ষি বকবলমাি জড়া 

প্রকৃক্ষির প্রক্ষি দৃক্ষিপাক্ির মাধ্যক্ম এই জড় জগিক্ক সক্ষিয় কক্রি । 

(শ্রীমদ্ভাগবি ১/৩/১ িাৎপর্জ ) 

 

 আঘমাপলতি এবং র্ড় ভ্রঘমর মঘে পার্জকয – আত্মার বাহয আবরণরূপ 

সূ্থল এবং সূক্ষ্ম শরীরক্ক জড়া প্রকৃক্ষি এবং ভ্রমাত্মক বক্ল জািা । এই 

আবরক্ণর কারণ হক্চ্ছ অজ্ঞাি ।  

 মুতি বা ভগবৎ-দিজন – পরক্মশ্বর ভগবাি কখিও এই জািীয় আবরক্ণর 

দ্বারা প্রভাক্ষবি হি িা । বসটি ক্ষস্থর ক্ষিক্ষিিরূক্প জািার িামই হক্চ্ছ মুক্ষক্ত; 

অিবা ভগবৎ-দশথি । 

 আঘমাপলতি মাঘন হক্চ্ছ সূ্থল এবং সূক্ষ্ম শরীক্রর প্রক্য়াজিগুক্ষলর প্রক্ষি 

উদাসীি হওয়া এবং আত্মার কাযথকলাক্প ক্ষিষ্ঠাপরায়ণ হওয়া । 

 িা লাঘভর উপায়িঃ আক্ত্মাপলক্ষির এই পূণথ স্তর কখিও কৃক্ষিম সাধক্ির 

মাধ্যক্ম লাভ করা যায় িা, িা লাভ হয় পরক্মশ্বর ভগবাক্ির শ্রীপাদপক্ের 

আশ্রয় গ্রহণ করার ফক্ল ।  

(শ্রীমদ্ভাগবি ১/৩/৩৩ িাৎপর্জ ) 

 

 ভাগবি পূর্ািঃ শ্রীমদ্ভাগবি হক্চ্ছ শ্রীকৃক্ষ্ণর বাঙ্ময় ক্ষবগ্রহ এবং িাই িা 

শ্রীকৃষ্ণ বিক্ক অক্ষভন্ন । আমরা বযভাক্ব পরক্মশ্বর ভগবাক্ির আরাধিা কক্ষর, 

ঠিক বসইভাক্বই আমাক্দর শ্রীমদ্ভাগবক্ির পূজা করা উক্ষিি ।  

 িা র্ত্ন সহকাঘর এবং ধধর্জ  সহকাঘর পাে করার ফক্ল আমরা পরক্মশ্বর 

ভগবাক্ির পরম আশীবথাদ লাভ করক্ি পাক্ষর, যক্ষদ িা গুরু-পরম্পরার ধারায় 

অক্ষধক্ষষ্ঠি সদ্ গুরুর কাে বিক্ক লাভ করা যায় । 

 শ্রী ব্যতি-ভাগবঘির কাঘে গ্রন্থ ভাগবি পাঠিঃ চিিন্য মহাপ্রভুর 

অন্তরঙ্গ সক্ষিব শ্রীল স্বরূপ দাক্মাদর বগাস্বামী উপক্দশ ক্ষদক্য় বগক্েি, যাাঁ রা 

জগন্নািপুরীক্ি শ্রীচিিন্য মহাপ্রভুর দশথিাক্ষভলাষী িাাঁ রা বযি অবশ্যই 

ব্যক্ষক্ত-ভাগবক্ির কাক্ে গ্রন্থ ভাগবি পাে কক্রি ।   

 পরক্মশ্বর ভগবাক্ির উপক্ষস্থক্ষিক্ি 

বয পারমাক্ষিথক লাভ হয়, শ্রীমদ্ভাগবি পাে 

কক্রও বসই একই ফল লাভ করা যায় । 

(শ্রীমদ্ভাগবি ১/৩/৪০ িাৎপর্জ ) 

 

 

 ভগবাক্ির শক্ষক্ত - অন্তরঙ্গা, বক্ষহরঙ্গা, িটস্থা । 

 িাাঁ র সবথশক্ষক্তমত্তার প্রভাক্ব ক্ষিক্ষি এই বয বকাি শক্ষক্তর মাধ্যক্ম বয বকাি 

কাযথ সম্পাদি করক্ি পাক্রি । ক্ষিক্ষি িাাঁ র ইচ্ছার প্রভাক্ব বক্ষহরঙ্গা শক্ষক্তক্ক 

অন্তরঙ্গা শক্ষক্তক্ি রূপান্তক্ষরি করক্ি পাক্রি । 

 দৃিান্তিঃ সুদি ক্ষমক্ষি ক্ষবদ্যযৎ-শক্ষক্তক্ক যিাযিভাক্ব ব্যবহার কক্র িাপ 

উৎপাদি করক্ি পাক্র, আবার শীিলিাও উৎপাদি করক্ি পাক্র । 

         
(শ্রীমদ্ভাগবি ১/৩/৩৪ িাৎপর্জ) 

র্ীঘবর আকুল প্রার্জনা ও িপশ্চর্জা

ভগবাঘনর কৃপা

বতহরঙ্গা িতির প্রিমন

সসই একই িতির দ্বারা িরণাগি র্ীবঘক পরমার্জ 

পঘর্ সহায়িা 

র্ড় র্গঘির সৃতি  

আঘমাপলতি 

িতির রূপান্তর 

 

শ্রীমদ্ভাগবি পাঘঠর পন্থা  
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শ্রীল প্রভুপাদ প্রবচন 

 কৃষ্ণ কৃপাশ্রীমূক্ষিথ  এ.ক্ষস ভক্ষক্তক্বদান্ত স্বামী প্রভুপাদ 

ভগবদ্গীিা – ৯ই মাচজ , ১৯৬৬, তনউইয়কজ  ।  

(গি সংখ্যার পর) 
প্রভুপাদিঃ হযাাঁ , ক্ষকন্তু বসখাক্ি অন্যান্য স্বিন্ত্ররা রক্য়ক্েি 

ক্ষযক্ষি... অন্য স্বিন্ত্ররা এই ধরক্ির বমাি বা মুক্ষক্তর সাক্ি 

সম্মি িাও হক্ি পাক্রি । িারা িাক্দর স্বিন্ত্রিা বজায় রাখক্ি 

িাি এবং পরম পুরুক্ষাত্তম ভগবাক্ির সহিযথ উপক্ভাগ করক্ি িাি । ঠিক 

অজুথ ক্ির মক্িা । িিুিথ অধ্যাক্য় আপক্ষি, আপক্ষি বদখক্বি বয অজুথ ি... যখি 

শ্রীকৃষ্ণ অজুথ িক্ক বলক্লি বয, “এই বযাগপন্থা সবথপ্রিম সূযথক্দব, সূযথক্দবক্ক 

আমার দ্বারা ক্ষববৃি হক্য়ক্ে, এখি অজুথ ি অিুসন্ধাি করক্লি, বসটা ক্ষকভাক্ব ? 

আপক্ষি... আপক্ষি আমার সমসামক্ষয়ক, আপক্ষি ক্ষকভাক্ব বক্লি বয আপক্ষি এই 

বযাগপন্থা সুযথক্দবক্ক অবক্ষহি কক্রক্েি বা ক্ষিক্দথ শ কক্রক্েি ? িার অিথ বকাটি 

বকাটি, আক্ষম বুঝাক্ষচ্ছ, লিলি এবং বকাটি বকাটি বৎসর পূক্বথ । বসটি ক্ষকভাক্ব ? 

এটি খুবই বুক্ষদ্ধদীপ্ত প্রশ্ন । এখি এই প্রক্শ্ন ভগবাি উত্তর প্রদাি করক্েি, “আমার 

ক্ষপ্রয় অজুথ ি, বিামার ও আমার পূক্বথ বহু জন্ম হক্য়ক্ে, ক্ষকন্তু িুক্ষম ক্ষবসৃ্মি হক্য়ে । 

আক্ষম, আক্ষম, আক্ষম ক্ষবসৃ্মি হইক্ষি ।” 

এখি, এখি এখাক্ি আপক্ষি বদখক্েি বয, বযক্হিু অজুথ ি ক্ষদব্য আিন্দ লাভ 

কক্রক্েি, ক্ষিক্ষি ভগবাক্ির সহিক্যথ িাকক্ি ইচু্ছক । সুিরাং যক্ষদ বকউ ভগবাক্ির 

সহিক্যথ িাকক্ি িায়, ক্ষিক্ষি সাদক্র গৃহীি হি । ভগবাক্ির সাক্ি পাাঁ িটি ক্ষভন্ন 

সম্পকথ  রক্য়ক্েঃ শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য... আমার মক্ি হয় আক্ষম একক্ষদি 

আপিাক্ক বক্লক্ষে... 

স্ত্রীঘলাকিঃ হযাাঁ  । পাাঁ ি প্রকার মুক্ষক্তর িাম বলক্বি ? ইংক্রক্ষজক্ি ? 

প্রভুপাদিঃ হযাাঁ  । হযাাঁ  । আক্ষম বলব ।  

স্ত্রীঘলাকিঃ একটি হক্চ্ছ ভগবাক্ি, আমরা সমাক্ষহি, আমরা সমাক্ষহি... 

প্রভুপাদিঃ সমাক্ষহি অিথ অক্ষস্তক্ে ক্ষবলীি হওয়া, এটিক্ক সাযুজয মুক্ষক্ত । সাযুজয-

মুক্ষক্ত ।  

স্ত্রীঘলাকিঃ িা, ক্ষকন্তু ইংক্রক্ষজক্ি । 

প্রভুপাদিঃ ইংক্রক্ষজ, িা... সাযুজয, এক হওয়া । 

স্ত্রীঘলাকিঃ হযাাঁ , এক হওয়া ।  

প্রভুপাদিঃ সাযুজয মুক্ষক্ত মাক্ি ভগবাক্ির সাক্ি এক হক্য় মুক্ষক্ত । 

স্ত্রীঘলাকিঃ হযাাঁ  । ঠিক আক্ে । ক্ষদ্বিীয়টি ক্ষক?  

প্রভুপাদিঃ হযাাঁ  । ব্যাখ্যা করব । হযাাঁ  ।  

োত্রিঃ মুক্ষক্ত ? 

প্রভুপাদিঃ মুক্ষক্ত অিথ মুক্ষক্ত । মুক্ষক্ত অিথ... এখি আমরা জড়ক্দক্হর অহংবাদী 

স্তক্র ক্ষস্থি । এখি মুক্ষক্ত মাক্ি যখি আমরা জাগক্ষিক অক্ষস্তে বিক্ক মুক্ষক্ত লাভ 

করব এবং প্রকৃি আধ্যাক্ষত্মক জীবি লাভ । বসটিক্ক মুক্ষক্ত বক্ল । ঠিক বযমি 

একজি ব্যাক্ষক্ত বরাক্গ, জ্বক্র ভুগক্ে । এখি, যখি ক্ষিক্ষি, ক্ষিক্ষি জ্বক্রর প্রভাক্বর 

বাইক্র, িাক্ক মুক্ত বলা হয় । বরাগ-মুক্ত । বরাগ-মুক্ত মাক্ি ক্ষিক্ষি ব্যাক্ষধ মুক্ত । 

একইভাক্ব, মুক্ষক্ত মাক্ি বযক্হিু আমরা জড়ক্দহ দ্বারা ক্ষবভ্রান্ত, যখিই আমরা 

জীবক্ির এই জড় বিিিা বিক্ক মুক্ত হই, িাক্ক মুক্ষক্ত বক্ল । বসটিক্ক ব্রহ্মভূি 

বলা হয় । ব্রহ্মভূি (ভাগবি ৪/৩০/২০) । সাধারণি, ড. ক্ষমশ্র এসব ক্ষশিাদাি 

করক্েি বয, আপক্ষি যা ক্ষিন্তা করক্েি, যা আক্ষম, আক্ষম এই বদহ িই । বসটিই 

হক্চ্ছ ক্ষশিাদাক্ির পূণথ পদ্ধক্ষি । সুিরাং আমরা ইক্ষিপূক্বথ আক্লািিা কক্রক্ষে । এটি 

একই ক্ষবষয় যা ভগবদগীিায় সুক্ষিপুণভাক্ব আক্লাক্ষিি হক্য়ক্ে বয, আমরা এই 

বদহ িই । আমাক্দর জাগক্ষিক পক্ষরিয় ক্ষমথ্যা । আমরা ঐ ক্ষবনু্দক্ি এক্সক্ষে, ঐ স্তক্র 

এক্সক্ষে, আপক্ষি বদক্খক্েি বয, আক্ষম এই বদহ িই । এবং বযক্হিু আক্ষম এই বদহ 

িই, িাই এই জগক্ির সাক্ি আমার বকাি সম্পকথ  বিই । কারণ এই জগক্ির 

সাক্ি আমার সম্পকথ  এই বদহ জাি, এই বদহ জাি ।  

আক্ষম একজি িীক্লাকক্ক িী ক্ষহক্সক্ব ক্ষবক্বিিা কক্ষর কারণ আমার বদহ জাি 

সংক্যাগ । আক্ষম, আক্ষম কাউক্ক আমার সন্তাি ক্ষহক্সক্ব ক্ষবক্বিিা কক্ষর কারণ বদহ 

জাি সংক্যাগ । আক্ষম এই শহর, এই বদশ আমার বদশ মক্ি কক্ষর কারণ আমার 

বদহ এই ভূক্ষমক্ি বৃক্ষদ্ধ লাভ কক্রক্ে । সুিরাং এই ভাক্ব যখি একজি ব্যাক্ষক্ত 

বদহজাি পক্ষরিক্য়র ধারিা হক্ি মুক্ষক্ত লাভ কক্রি ক্ষিক্ষি একজি মুক্ত আত্মা হি 

। িাোড়া ভগবদগীিার পরবিী অধ্যাক্য় আপক্ষি খুাঁক্জ পাক্বি বয, যি দ্রুি 

একজি ব্যাক্ষক্ত এই ধারিা হক্ি ববর হক্ি পাক্রি ক্ষিক্ষি প্রসন্নাত্মাঃ “ওহ আমার 

বকাি দাক্ষয়ে বিই । আমার বকাি দাক্ষয়ে বিই ।” ব্রহ্মভূি প্রসন্নাত্মা ি বশািক্ষি ি 

কাঙ্ক্ষক্ষি (ভ.গী. ১৮/৫৪) । যখিই ক্ষিক্ষি মুক্ত হি... ঠিক বযমি একজি ব্যাক্ষক্ত 

যখিই জ্বর বা ব্যাক্ষধর প্রভাব হক্ি মুক্ত হি, যখি ক্ষিক্ষি আক্রাগ্য লাভ কক্রি, 

ক্ষিক্ষি ক্ষিক্জ সুখী হিঃ “ওহ, এখি আমার ব্যাক্ষধ দূরীভূি হক্য়ক্ে । আক্ষম সুখী ।” 

একইভাক্ব, যখিই আমরা আমাক্দর অক্ষস্তক্ের আধ্যাক্ষত্মক ববাধগম্যিায় উপিীি 

হব, িখিই আমাক্দর জীবি আিন্দময় হক্ব । বসটি একটি সংক্কি । যক্ষদও 

একজি ব্যাক্ষক্ত জড় অক্ষস্তে হক্ি মুক্ত, মুক্ষক্ত... মুক্ষক্ত এই জীবি কাক্লই লাভ 

করা সম্ভব । মুক্ষক্ত । মুক্ষক্ত । এটা, এটা, এটা দৃঢ় ক্ষবশ্বাস উৎপাদক্ির প্রশ্ন । এখি 

আমরা পূণথরূক্প প্রক্ণাক্ষদি বয, “আমরা এই জড় বদহ এবং যখিই... আক্ষম 

অন্যক্ষদি সক্িটিক্সর উদাহরণ প্রদাি কক্রক্ষে । ক্ষিক্ষি প্রক্ণাক্ষদি হক্য়ক্ষেক্লি বয, 

‘আক্ষম এই বদহ িই ।” এজন্য িাক্ক ক্ষবষ প্রক্য়াগ করা হক্য়ক্ষেল । ক্ষিক্ষি খুক্ষশ হক্য় 

িা গ্রহণ কক্রক্ষেক্লি বয, “বসটি কী? আক্ষম গ্রহণ করব !” কারণ ক্ষিক্ষি মুক্ত-পুরুষ 

ক্ষেক্লি । এটা... ক্ষিক্ষি মুক্ত আত্মা ।” বকাি ক্ষকেু মক্ি করব িা  । আপক্ষি আমাক্ক 

হিযা করক্ি িাি । হিযা করুি । আক্ষম মক্ি ক্ষকেু করব িা । ঠিক আক্ে ।” সুিরাং 

এই মুক্ষক্ত । এই হক্চ্ছ মুক্ষক্ত । (বাকী অংশ আগামী সংখ্যায়) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        

 আপক্ষি ক্ষক শ্রীল প্রভুপাক্দর ক্ষশিাধারার অিুসারী একজি 

প্রাপ্তবয়স্ক যুবক ? 

 আপক্ষি ক্ষক ভক্ষবষ্যক্ি একজি ব্রহ্মিারীরূক্প আপিার জীবি 

শ্রীল প্রভুপাক্দর বসবায় উৎসগথ করক্ি আগ্রহী ? 

o এবং বসজন্য আপক্ষি উপযুক্ত প্রক্ষশিণ গ্রহক্ি 

আগ্রহী ও উৎসাহী ? 

 ক্ষকংবা আপক্ষি ভক্ষবষ্যক্ি গৃহস্থ আশ্রক্ম প্রক্বশ কক্র আজীবি 

শ্রীল প্রভুপাক্দর বসবায় ব্রিী িাকার আকাঙ্খী ? 

o এবং বসজন্য আপক্ষি উপযুক্ত প্রক্ষশিণ গ্রহক্ি 

আগ্রহী ও উৎসাহী ? 

 যক্ষদ আপিার উত্তরগুক্ষল হযাাঁ  হয় িক্ব আপিার জক্ন্যই 

মায়াপুর ইন্সটিটিউট বিক্ক একটি ১ বৎসরব্যাপী ভক্ত 

প্রক্ষশিণ কাযথিক্মর আক্য়াজি করা হক্য়ক্ে ।  

 “ভাগবিাশ্রয়” 

শ্রীমদ্ভাগবঘির ১ম ৯টি স্কন্ধ; লীলাপুরুঘষাত্তম শ্রীকৃষ্ণ, 

শ্রীচচিন্য চতরিামৃি (আংতিক) 

p.nimai.jps@gmail.com 
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