পাক্ষিক পক্ষিকা (একাদশী ক্ষিক্ষি)
২২শ সংখ্যা, রমা একাদশী,
১৫ই অক্টাবর, ২০১৭ ।
আগামীকাল পারণঃ ০৬.৫৭ – ০৯.২৫
(শ্রীধাম মায়াপু র) ।

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 ভতিঘবদান্ত িাৎপঘর্জ র তবঘিষ তদক
“ব্যতিগি উপলতি”








 িা সবাঝার উপায় – নারদ মু ক্ষনর মক্িা মিােক্নর শরণাপন্ন িক্ি িক্ব ।
েড়োগক্ষিক জ্ঞাক্নর সব চাইক্ি বড় পক্ষিক্ির পক্িও িা খুাঁক্ে বার করা
গবজ িূন্যঃ ব্যক্ষিগি উপলক্ষির অিথ এই নয় যে, পূ বথিন আচােথক্দর মেথাদা
সম্ভব নয় ।
লঙ্ঘন করার যচষ্টা কক্র গক্বথাদ্ধিভাক্ব ক্ষনক্ের ক্ষবদ্যা োক্ষির করা ।
 নারদ মু ক্ষনর শরণাগি যকন িক্ি িক্ব িা পরবিী যলাক্ক ক্ষবক্লষণ করা
শ্রদ্ধাবানঃ বিাক্ক অবশ্যই পূ ণথভাক্ব পূ বথিন আচােথক্দর প্রক্ষি শ্রদ্ধাসম্পন্ন
িক্য়ক্ে । (শ্রীমদ্ভাগবি ১/৫/৫ িাৎপর্জ )
িক্ি িক্ব ।
িত্ত্বজ্ঞঃ যসই ক্ষবষক্য় িাাঁক্ক এি ভালভাক্ব অবগি িক্ি িক্ব, োক্ি ক্ষিক্ষন
“সন্ন্যাসীঘদর র্ন্য তিক্ষা”
ক্ষবক্শষ ক্ষবক্শষ অবস্থা অনু সাক্র িা উপস্থাপন করক্ি পাক্রন ।
মূ ল উঘেশ্যঃ যসই ক্ষবষক্য়র মূল উক্েশ্য
 ক্ষদব্যজ্ঞান দান করা োড়া গৃ িস্থক্দর গৃ ক্ি
অবশ্যই অব্যািি িাক্ক ।
িাাঁক্দর করণীয় আর ক্ষকেু যনই ।
অসৎ অর্জ অনু তচিঃ িার যকান রকম অসৎ
 িাক্দর গৃ িক্ক পক্ষবি করার উক্েক্শ্যই যকবল
অিথ করা কখনই উক্ষচি নয়।
গৃ িস্থক্দর কাে যিক্ক ক্ষভিা গ্রিণ করা উক্ষচি ।
সহর্ এবং উৎসাহব্যঞ্জকভাঘব উপস্থাপনঃ
 কখনই গৃ িস্থক্দর োগক্ষিক ঐশ্বক্েথর চাকক্ষচকয
িিাক্ষপ যশ্রািাক্দর যবাধগম্য করার েন্য িা
দশথন কক্র যমাক্ষিি িওয়া উক্ষচি নয় । এবং
সিে এবং উৎসািব্যঞ্জকভাক্ব উপস্থাপন করা
 এইভাক্ব ক্ষবষয়ীক্দর অনু গি িক্য় পড়া উক্ষচি নয় ।
উক্ষচি । িাক্কই বলা িয় উপলি জ্ঞান । (শ্রীমদ্ভাগবি ১/৪/১ িাৎপর্জ )
 ক্ষেক্ষন সন্নযাস আশ্রম গ্রিণ কক্রক্েন িাাঁর পক্ি িা ক্ষবষপান করা অিবা
আত্মিিযা করার সমিুল্য । (শ্রীমদ্ভাগবি ১/৪/৮ িাৎপর্জ )

“সাধু তকভাঘব তচনব”

“ভতিঘর্াঘগর মাহাত্ম্য”
 সচাখ নয় কান তদঘয়ঃ যচাখ ক্ষদক্য় যদক্খ
সাধু ক্ক যচনা োয় না, িাাঁক্ক ক্ষচনক্ি িয় িাাঁর মু খ-ক্ষনঃসৃ ি বাণী শ্রবণ কক্র
। িাই যচাখ ক্ষদক্য় দশথন করার েন্য যকান সাধু বা  যকউ েখন ভগবাক্নর যসবায় েুি িন, িখন ক্ষিক্ষন এই সমস্ত কিথ ব্য যিক্ক
মু ি িন ।
মিাত্মার কাক্ে োওয়া উক্ষচি নয়, িাাঁর কাক্ে োওয়া
উক্ষচি িাাঁর মুক্খর কিা যশানার েন্য । যকউ েক্ষদ  িাই যকউ েক্ষদ িা কক্রন এবং ভগবদ্ভক্ষির অনুশীলক্ন সফল িন, িা িক্ল
সাধু র উপক্দশ শুনক্ি প্রস্তুি না িাক্ক, িা িক্ল যকবল
খু বই ভাল িয় । ক্ষকন্তু কখক্না কখক্না এমনও িক্ি পাক্র যে সামক্ষয়ক
সাধু ক্ক দশথন কক্র যকানও লাভ িয় না ।
ভাবপ্রবণিার বশবিী িক্য় যকউ ভগবাক্নর যসবায় েু ি িক্য় ভগবাক্নর
 শুকঘদব সগাস্বামীর সাধু ত্বঃ শুকক্দব যগাস্বামী ক্ষেক্লন পরক্মশ্বর
শরণাগি িল এবং িারপর অসৎ সক্ের প্রভাক্ব যস ভক্ষিমাগথ যিক্ক
ভগবাক্নর অপ্রাকৃি লীলাক্ষবলক্সর কাক্ষিনী বণথক্ন সিম সাধু ।
অধঃপক্ষিি িল । ইক্ষিিাক্স যস রকম কি দৃষ্টান্ত রক্য়ক্ে ।
ক্ষিক্ষন েনসাধারক্ণর মক্নারঞ্জক্নর যকান রকম
 ভরি মিারাে, ক্ষচিক্কিু মিারে, অোক্ষমল
প্রয়াস কক্রনক্ষন । িাাঁক্ক যচনা ক্ষগক্য়ক্ষেল
 ক্ষকন্তু িা সক্েও এখাক্ন অিযন্ত দৃঢ়িার সক্ে য াষণা করা িক্য়ক্ে যে
েখন ক্ষিক্ষন শ্রীমদ্ভাগবক্ির কীিথ ন করক্ি শুরু
ভগবাক্নর চরণারক্ষবক্ে শরণগি িওয়ার পর েক্ষদ কাক্রা পিনও িয়, িবু ও
কক্রন । ক্ষিক্ষন োদুকক্রর যভক্ষিবাক্ষে যদখাবার প্রক্চষ্টা কক্রনক্ষন ।
ক্ষিক্ষন কখনই পরক্মশ্বর ভগবাক্নর শ্রীপাদপক্ের কিা ক্ষবস্মৃি িক্বন না ।
(শ্রীমদ্ভাগবি ১/৪/৬ িাৎপর্জ )
একবার ভগবাক্নর যসবায় েু ি িক্ল সবথ অবস্থাক্িই যসই যসবা চলক্ি
িাক্ক ।
“র্ীঘবর অসঘন্তাষ”
 ভগবদগীিায় বলা িক্য়ক্ে যে স্বল্প ভগবদ্ভক্ষির অনুশীলনও অিযন্ত
ভয়ংকর অবস্থা যিক্ক েীবক্ক উদ্ধার করক্ি পাক্র ।

আমাঘদর সমস্ত অসঘন্তাঘষর মূ ল কারণ –
(শ্রীমদ্ভাগবি ১/৫/৭ িাৎপর্জ )
এই েড় েগক্ি লি সমস্ত জ্ঞান যদি অিবা মক্নর সক্ে সম্পক্ষকথি ।
ইঘমল – spss.ekadashi@gmail.com, সেসবু ক সপইর্ – শ্রীল প্রভুপাদ তিক্ষা-সংগ্রহ, What’s app - +918007208121

শ্রীল প্রভুপাদ তিক্ষা-সংগ্রহ – ২২ি সংখ্যা

পৃ ষ্ঠা ২

শ্রীল প্রভুপাদ প্রবচন
কৃষ্ণ কৃপাশ্রীমূ ক্ষিথ এ.ক্ষস ভক্ষিক্বদান্ত স্বামী প্রভুপাদ
ভগবদ্গীিা – ৯ই মাচজ, ১৯৬৬, তনউইয়কজ ।

মিই ঐশ্বেথ লাভ কক্রন । ক্ষিক্ষন ভগবাক্নর মিই শক্ষিশালী িক্য় োন । এক্কই
বলা হ্য় সাক্ষষ্টথ । এবং সবথক্শষ িক্ে সামীপ্য । সামীপ্য মাক্ন সবসময় ভগবাক্নর
সাক্ষন্নক্ে বা সাক্ি িাক্ক । ঠিক যেমন অেুথ ন । অেুথ ন সবথদাই ভগবাক্নর সক্ে
িাক্কন । েখনই ভগবান অবিীণথ িন, অেুথ ন িাাঁর সাক্ি িাক্কন । সামীপ্য । িারা
কখক্না আলাদা িন না । ঠিক যেমন স্বামী আর স্ত্রী কখক্না আলাদা িন না । অিবা
ক্ষপিা-পু ি । অবশ্যই আেকাল প্রশ্ন আলাদা, ক্ষকন্তু সাধারনি পক্ষরবাক্রর সদস্যগণ
একসাক্ি িাক্কন । সামীপ্য । স্বামী, ক্ষপিা, পু ি ... িারা একসাক্ি বাস কক্রন ।
কারণ এখাক্ন সামীপ্য রক্য়ক্ে । সামীপ্য মু ক্ষি মাক্ন সবসময় ভগবাক্নর সক্ে
িাকা ।
অিএব এই পাাঁচ প্রকার মু ক্ষি রক্য়ক্ে এবং মু ক্ষির পক্রও েীক্বর, আমাক্দর
স্বািন্ত্র্য বোয় িাক্ক । যেমন, ভগবাক্নর পাষথদ, ভগবদ্ধাক্মর বাক্ষসোরা, অিবা
োরা স্বারূপ্য লাভ কক্রক্েন, আরও অক্নক উপাক্য় । এবং একেন ভগবাক্ন
লীনও িক্ি পাক্র । যসটিও গ্রিণক্োগ্য । শুধু সােুেয মু ক্ষিই মু ক্ষি নয় । যসটি
মু ক্ষির মক্ে একটি । ক্ষকন্তু ভিরা যসটি চান না । িারা ভগবাক্নর সাক্ষন্নে লাভ
করক্ি চান । যসটিই িক্ে িাাঁক্দর উভক্য়র মু ক্ষির পািথকয । সােু েযও মু ক্ষি এবং
সামীপ্যও মু ক্ষি । িযাাঁ ।
জনৈক ভদ্রমহিলা: অতএি, আক্তম ক্তক িলগত প ক্তে থয, আপক্তন অন্য থয চ েটিে
কে িগলগেন থেগুক্তল ক্তক থেিত গেে জন্য ?
শ্রীল প্রভুপাদঃ ন , থেিত ে , ত ে মু ি ন ।
জনৈক ভদ্রমহিলা: ত ে মু ি ন ?
শ্রীল প্রভুপাদঃ না, যদবিারা েড় েগি পক্ষরচালনার েন্য ক্ষনেু ি কমথকিথ া ।
যেমন, সূ েথ, সূ েথক্দব । চন্দ্রক্দব ।
জনৈক ভদ্রমহিলা: আে য ে ক জ কেগে থেই েি অধীশ্বেগেে ব্য প ে ক্তক ?
শ্রীল প্রভুপাদঃ প্রকৃত অধীশ্বে হগেন ভেি ন ।
জনৈক ভদ্রমহিলা: িযাাঁ । ক্তকন্তু ক্তিক্তভন্ন অধীশ্বে েগেগেন, অেি ক্তিক্তভন্ন স্তগেে,
আপক্তন পূ গিথ িগলক্তেগলন । ক্তিক্তভন্ন ধেগনে, যাঁ ে ব্রে গে কমথেত ।
শ্রীল প্রভুপাদঃ িযাাঁ ক্ষবক্ষভন্ন ধরক্নর । ঠিক যেমন সবাই ভগবাক্নর যসবক ।
জনৈক ভদ্রমহিলা: িযাাঁ, িযাাঁ, িযাাঁ, ক্তকন্তু আপক্তন ক্তক … ? থেটি ত নে য আপক্তন
িগলক্তেগলন …

(গি সংখ্যার পর)
এখন, এই মু ক্তি পাঁ চ ভ গে ক্তিভি হগেগে । পাঁ চ
প্রক গেে মু ক্তি আগে । এে একটি মু ক্তি হগে
ব্রগে লীন হওে । আমে , আমে ,
আমে … পেগমশ্বে থেগক আম গেে
জন্ম হগেক্তেল । এখন মু ক্তিে পগে, আমে ব্রগে লীন
হগে য ই । থেটিগক িল হে ে যুেয মু ক্তি । এখন এই
ে যু জয মু ক্তি ে ড় ও আেও পাঁ চটি মু ক্তি আগে, য আমে , বিষ্ণি েম্প্রে ে, ি
ভেি গনে ভিে , তাঁ ে গ্রহন কগে । তাঁ ে , তাঁ ে , মূ লত শুদ্ধভিে থক ন েকম
মু ক্তি ক মন কগেন ন । এমন ক্তক যক্তে তাঁ গেেগক থেওে ও হে তিু ও ন । তাঁ ে
থকিল ভেি গনে থেি অক্তভল ষ কগেন । তাঁ ে থযগক ন য তন থভ ে কেগত
প্রস্তুত । তাঁ ে ঐ েকল য তন ে দ্ব ে প্রভ ক্তিত হন ন । তাঁ ে ক্তক চ ন? শুদ্ধ
ভিে ? তাঁ ে চ ন থয, “আক্তম থকিল ভেি গনে থেি কেি” । থেটিই
তাঁ গেে উগেশ্য । য ইগহ ক, এইেকল ভিে ত গেে জন্য অন্য ৪ প্রক ে মু ক্তি
েগেগে । এিং থেটি ক্তক? এটি ে যু জয মু ক্তি, ভেি গনে ে গে এক হগে য ওে ।
ত েপে ে রূপ্য, ে রূপ্য মু ক্তিে অেথ হগে ভেি গনে মত রূপ ল ভ কে । ঠিক
ন ে েগনে মত । ন ে েন হগেন শঙ্খ, চক্র, েে ও পদ্মধ েী । েু তে ং য ে ই
ে রূপ্য মু ক্তি প্র প্ত হন তাঁ ে ভেি গনে মতই রূপ ল ভ কগেন ।
জনৈক ভদ্রমহিলা: ে …….. রূ…
জনৈক ভদ্রমহিলা: মু ক্তি মু ক্তি?
শ্রীল প্রভুপাদ: ে রূপ্য, হযাঁ ে রূপ্য । এটিগক ে রূপ্য – মু ক্তি িল হে । এিং
শ্রীল প্রভুপাদ: মু ক্তি হয ।
জনৈক ভদ্রমহিলা: ি কী ক্ততনটি ।
শ্রীল প্রভুপাদ: ি কী ক্ততনটি ।……………… আক্তম ইক্ততমগেই দুটি সােু েয ও
সারূপ্য ব্যখ্যা কক্রক্ষে । িারপর সাক্লাকয ।
সাক্লাকয মাক্ন ভগবাক্নর ধাম প্রাপ্ত িওয়া । িারপর সাক্ষষ্টথ । সাক্ষষ্টথ মাক্ন ভগবাক্নর
মি ঐশ্বেথ প্রাপ্ত িওয়া । যেমন আক্ষম পূ ক্বথ ব্যখ্যা কক্রক্ষে । ঐশ্বেথ, ক্ষিক্ষন ভগবাক্নর (বাকী অংশ আগামী সংখ্যায়)

 আপক্ষন ক্ষক শ্রীল প্রভুপাক্দর ক্ষশিাধারার অনু সারী একেন প্রাপ্তবয়স্ক েু বক ?
 আপক্ষন ক্ষক ভক্ষবষ্যক্ি একেন ব্রহ্মচারীরূক্প আপনার েীবন শ্রীল প্রভুপাক্দর যসবায় উৎসগথ করক্ি আগ্রিী ?
o এবং যসেন্য আপক্ষন উপেু ি প্রক্ষশিণ গ্রিক্ন আগ্রিী ও উৎসািী ?
 ক্ষকংবা আপক্ষন ভক্ষবষ্যক্ি গৃ িস্থ আশ্রক্ম প্রক্বশ কক্র আেীবন শ্রীল প্রভুপাক্দর যসবায় ব্রিী িাকার আকাঙ্খী ?
o এবং যসেন্য আপক্ষন উপেু ি প্রক্ষশিণ গ্রিক্ন আগ্রিী ও উৎসািী ?
 েক্ষদ আপনার উত্তরগুক্ষল িযাাঁ িয় িক্ব আপনার েক্ন্যই মায়াপু র ইন্সটিটিউট যিক্ক একটি ১ বৎসরব্যাপী ভি প্রক্ষশিণ কােথক্রক্মর আক্য়ােন করা
িক্য়ক্ে ।

“ভাগবিাশ্রয়”
শ্রীমদ্ভাগবঘির ১ম ৯টি স্কন্ধ; লীলাপু রুঘষাত্তম শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীচচিন্য চতরিামৃ ি (আংতিক)
p.nimai.jps@gmail.com
ইঘমল – spss.ekadashi@gmail.com, সেসবু ক সপইর্ – শ্রীল প্রভুপাদ তিক্ষা-সংগ্রহ, What’s app - +918007208121

