পাক্ষিক পক্ষিকা (একাদশী ক্ষিক্ষি)
২৩শ সংখ্যা, উত্থান একাদশী,
৩১শশ অক্টাবর, ২০১৭ ।
আগামীকাল পারণঃ ০৫.৪১ – ০৯.২৭
(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
ভগবাঘনর িতি ও রূপ

 গুহযির জ্ঞানঃ িার উপক্র, শসই জ্ঞান েখ্ন আংক্ষশকভাক্ব ভক্ষক্ত-ক্ষমক্ষিি
হয়, িখ্ন িা পরমাত্মা উপলক্ষি বা ভগবাক্নর সবিবযাপকিা উপলক্ষি পেিন্ত
 অনু ঘেদ ১ – ভগবান সক্ষবক্শষ ও
প্রসাক্ষরি হয় ।
ক্ষনক্ষবিক্শষ উভয়ই ।
 গুহযিম জ্ঞানঃ ক্ষকন্তু এই জ্ঞান েখ্ন শুদ্ধ ভক্ষক্তক্ি পেিবক্ষসি হয়, িখ্ন
 অবযক্ত জগৎও মু কুন্দ, শকন না িা
িাক্ক বলা হয় গুহযিম জ্ঞান । এই গুহযিম জ্ঞান ভগবান ব্রহ্মা, অজুি ন,
মু কুক্ন্দর শক্ষক্ত শিক্ক প্রকাক্ষশি হক্য়ক্ে ।
উদ্ধব আক্ষদ শুদ্ধ ভক্তক্দর দান কক্রক্ষেক্লন ।
 দৃষ্টান্ত - শাখ্া-প্রশাখ্াগুক্ষলও বৃ ি;
(শ্রীমদ্ভাগবি ১/৫/৩০ িাৎপর্জ )
ক্ষকন্তু পূ ণি বৃ িটি পািা নয় অিবা শাখ্া-

প্রশাখ্া নয়
 ‘সবিং খ্ক্ষিদং ব্রহ্ম’ – সমস্ত জগৎ ব্রহ্ম োড়া আর ক্ষকেু ই নয় । এই উক্ষক্তটির
অিি হক্ে শেক্হিু সব ক্ষকেু ই পরম ব্রহ্ম শিক্ক প্রকাক্ষশি হক্য়ক্ে, িাই
সবই ব্রহ্ম ।

 দৃষ্টান্ত – শিমনই শদক্হর অঙ্গ-প্রিযঙ্গ হাি-পাগুক্ষলক্ক শদহ

ভতি প্রবাহ
ভগবান বা িাাঁর
মহদািয়
ভঘির কৃপা

শুদ্ধ ভঘির
সঙ্গলাভ

নদীর সরাঘির
মঘিা ভতির
প্রবাহ প্রবাতহি

গুণপ্রবাহ সেঘক
মু তি

ভগবাঘনর
অমল মতহমা
শ্রবণ

বলা হয়, ক্ষকন্তু পূ ণি শদহটি হাি অিবা পা ।

 শদক্হর সক্ঙ্গ েুক্ত হাি অিবা পাক্য়র মক্িা িাক্ক না । শিমনই, ভগবক্ষিহীন







সভযিা, ো পরক্মশ্বর ভগবাক্নর ক্ষদবয শপ্রমময়ী শসবা শিক্ক ক্ষবক্ষেন্ন, িা
ঠিক শদহ শিক্ক ক্ষবক্ষেন্ন হাি পাক্য়র মক্িা ।
অনু ঘেদ ২ – শবক্দ বণিনা করা হক্য়ক্ে শে, পরক্মশ্বর ভগবান
স্বাভাক্ষবকভাক্ব পূ ণিশক্ষক্তমান এবং িাই িাাঁর পরা-শক্ষক্ত সবিদাই পূ ণি এবং
িাাঁরই মক্িা ।
 অন্তরঙ্গা িতি – উৎকৃষ্ট, শেিন সত্তা, পু ণিভাক্ব অক্ষভন্ন ।
 বতহরঙ্গা ক্ষনকৃষ্ট, জড়, িাই আংক্ষশকভাক্ব অক্ষভন্ন ।
আর ভগবান হক্েন এই শক্ষক্তগুক্ষলর অধীশ্বর বা শক্ষক্তমান ।
 দৃষ্টান্তঃ ক্ষবদ্যযৎ-শক্ষক্ত েিই শক্ষক্তশালী শহাক না শকন, িা
সবিদাই ইক্ষিক্ষনয়াক্রর িারা ক্ষনয়ক্ষিি ।
অনু ঘেদ ৩ – জীবও ভগবাক্নর মক্িা । ক্ষকন্তু শকান অবস্থাক্িই জীব
ভগবাক্নর সমকি অিবা ভগবাক্নর শিক্ক বড় হক্ি পাক্র না ।
মানু ষ পূ ণিিা প্রাপ্ত হওয়ার পর ভগবাক্নর গুণাবলীর একটি বৃ হৎ অংশ লাভ
করক্ি পাক্র (প্রায় শিকরা ৭৮ ভাগ), ক্ষকন্তু শস কখ্নই পরক্মশ্বর
ভগবানক্ক অক্ষিক্রম করক্ি পাক্র না । (শ্রীঃভাঃ ১/৫/২০ িাৎপর্জ )

 নদী শেমন সমু ক্ে ক্ষমক্ষলি হওয়া পেিন্ত অপ্রক্ষিহিভাক্ব প্রবাক্ষহি হক্ি
িাক্ক, শিমনই শুদ্ধ ভক্ক্তর সঙ্গ-প্রভাক্ব শুদ্ধ ভগবদ্ভক্ষক্তও েরম লিয
ভগবৎ-শপ্রম লাভ পেিন্ত অপ্রক্ষিহিভাক্ব প্রবাক্ষহি হক্ি িাক্ক ।
ভগবদ্ভক্ষক্তর এই প্রবাহ শরাধ করা োয় না । পিান্তক্র, িা অন্তহীনভাক্ব
প্রবাক্ষহি হক্ি িাক্ক । (শ্রীমদ্ভাগবি ১/৫/২৮ িাৎপর্জ )

ভগবাঘনর িতি

 ভগবদ্ভক্ষক্তর প্রভাক্ব অিবা গুহযিম জ্ঞাক্নর প্রভাক্ব, ভগবাক্নর ক্ষবক্ষভন্ন
শক্ষক্ত ক্ষকভাক্ব কাজ করক্ে, িা সহক্জই হৃদয়ঙ্গম করা োয় ।

 ভগবাক্নর অনন্ত শক্ষক্ত সমূ হক্ক ক্ষিনটি প্রধান ক্ষবভক্ত করা হয় ।
 অন্তরঙ্গা – জড় জগৎ ।
 বতহরঙ্গা – ক্ষেন্ময় জগৎ ।
 িটস্থা – জীব ।
জ্ঞান
 মু ি র্ীব – অন্তরঙ্গা শক্ষক্তর শসবা করক্ে ।
 বদ্ধ র্ীব – বক্ষহরঙ্গা শক্ষক্তর শসবা করক্ে ।
 গুহয জ্ঞানঃ ভগবদ্ভক্ষক্তর জ্ঞান ক্ষনক্ষবিক্শষ ব্রহ্মজ্ঞাক্নর অক্নক অক্নক
(শ্রীমদ্ভাগবি ১/৫/৩১ িাৎপর্জ )
উপক্রর ক্ষবষয় । ‘জ্ঞান’ বলক্ি সাধারণ জ্ঞান অিবা শে শকান ধরক্নর জ্ঞান
শবাঝায় । শসই জ্ঞান ক্ষনক্ষবিক্শষ ব্রহ্ম পেিন্ত শপ াঁেক্ি পাক্র ।
ইঘমল – spss.ekadashi@gmail.com, সেসবু ক সপইর্ – শ্রীল প্রভুপাদ তিক্ষা-সংগ্রহ, What’s app - +918007208121

শ্রীল প্রভুপাদ তিক্ষা-সংগ্রহ – ২৩ি সংখ্যা

পৃ ষ্ঠা ২

শ্রীল প্রভুপাদ প্রবচন
কৃষ্ণ কৃপাশ্রীমূ ক্ষিি এ.ক্ষস ভক্ষক্তক্বদান্ত স্বামী প্রভুপাদ
(গি সংখ্যার পর)

ভগবদ্গীিা – ৯ই মাচজ, ১৯৬৬, তনউইয়কজ ।
প্রভুপাদঃ স্তর । শকান স্তর নয় । এখ্ন মক্ন করুন,
দৃষ্টান্ত স্বরূপ সূ েিক্দব । সূ েিক্দব সূ েিক্লাক্কর মূ খ্য
জীব বা বযক্ষক্তত্ব । িাাঁর অবস্থান আর আমার অবস্থাক্নর
মক্ধয ক্ষবরাট বযবধান আক্ে । ক্ষিক্ষন এরকম গ্রহ পক্ষরোলনা
করক্েন । ক্ষিক্ষন সূ েিমণ্ডক্লর মূ খ্য বযক্ষক্তত্ব বা জীবাত্মা । িাাঁর শক্ষক্তর মািা
এখ্ানকার রাষ্ট্রপক্ষি জনসন বা অনয শে শকউ এর িুলনায় অক্নক শবক্ষশ । শবাঝা
শগল ? এরকম অসীম শক্ষক্ত িাকা সক্েও ক্ষিক্ষন ভগবান নন । ভগবান নন । ক্ষিক্ষনও
ভগবাক্নর শসবক । শেক্কান বযক্ষক্ত এমনক্ষক ব্রহ্মাজী । চেিনয েক্ষরিামৃ ক্ি এক
শলাক আক্ে — একক্ল ঈশ্বর কৃষ্ণ আর সব ভৃিয ... (চেঃ েঃ আক্ষদ ৫.১৪২) ।
সমস্ত জীক্বরা, অসংখ্য জীবাত্মা, ক্ষকন্তু সবাই ভগবাক্নর শসবক । িাক্দর অবস্থান
উচ্চ নীে হয়িবা রক্য়ক্ে, ক্ষকন্তু িা িাক্দরক্ক ভগবাক্নর সমকি কক্রনা ।
ভগবান সম্পূ নি আলাদা । পিিলী শোগশাক্ে এটিও উক্েখ্ কয়রা হক্য়ক্ে,
ভগবান হক্েন পরক্মশ্বর । ক্ষিক্ষন মহান । ক্ষিক্ষনই মহত্তম । অসক্মার্ধ্ি । শকউই
িাাঁর সমান নয় অিবা িাাঁর শিক্ক মহান শকউ নয় । সবাই িাাঁর অধস্তন । িাহক্ল
শসই প্রশ্ন সমাধান হক্য়ক্ে ?
র্ননক ভদ্রমতহলাঃ হযাাঁ । এখ্ন প্রায়ই শদবিাক্দর নাম বযাবহার করক্েন এবং
িাই আক্ষম...
প্রভুপাদঃ এখ্ন শদবিারা, শদবিারা, ঠিক আপনার এবং আমার মক্িা ।
শদবিারা ঠিক আপনার এবং আমার মক্িা । ক্ষকন্তু িারা আপনার এবং আমার
হক্ি অক্ষধক িমিা সম্পন্ন ।
র্ননক ভদ্রমতহলাঃ এখ্ন, আপক্ষন বলক্েন সূ েি ।
প্রভুপাদঃ সূ েি, হযাাঁ । ক্ষিক্ষনও একজন...
র্ননক ভদ্রমতহলাঃ সূ েি একই গ্রহ ।
প্রভুপাদঃ সূ েি একটি গ্রহ, ক্ষকন্তু শসখ্াক্ন ক্ষনয়িক শদবিাও রক্য়ক্েন ।
র্ননক ভদ্রমতহলাঃ হযাাঁ ।
প্রভুপাদঃ শসখ্াক্ন একজন ক্ষনয়িক... ঠিক শেমন এখ্াক্ন, এই গ্রক্হ, শগালক
দশিন কক্রন, ক্ষকন্তু এই শগালক্ক অক্নক সংখ্যক ক্ষনয়িনকারী শদবিাও রক্য়ক্েন।
রাষ্ট্রপক্ষি জনসন, ভারক্ির প্রধান মিী, এরূপ অসংখ্য রক্য়ক্ে । ক্ষকন্তু, েখ্ন
আপক্ষন ঊর্ধ্িাকাক্শ আক্রাহণ কক্রন মাি শগালকরূক্প দশিন কক্রন । সুিরাং
েখ্ন আপক্ষন এখ্াক্ন উপক্ষস্থি হন িখ্ন খ্ুাঁক্জ পান... । একইভাক্ব, নয় শকাটি
মাইল দূর শিক্ক আপক্ষন সূ েিক্ক মাি একটি শগালকরূক্প দশিন কক্রন, ক্ষকন্তু এটি
শগালক নয় । এটা, এটা অক্নক, এটা এই গ্রহ হক্ি অক্নক বৃ হৎ এবং শসখ্াক্ন
নগর এবং পু রুষগণ এবং বযাক্ষক্তরা এবং সবক্ষকেু রক্য়ক্ে । ক্ষকন্তু িারা অক্ষি ক্ষনক্ষমিি,
িাাঁক্দর শদহ অক্ষি ক্ষনক্ষমি
ি । আপনার শদহ মৃ ক্ষত্তকা িারা চিক্ষর । শসটিই পািিকয ।
ঠিক শেমন, আপক্ষন জক্ল বাস করক্ি পাক্রন না । কারণ, কারণ আপনার শদহ
ক্ষভন্ন ভাক্ব চিক্ষর োর জনয আপক্ষন জক্ল বাস করক্ি পাক্রন না । একইভাক্ব,

জলজ জীব স্থক্ল বাস করক্ি পাক্র না । একই ভাক্ব, আমরাও এই কারক্ন সূ েি
শলাক্ক বাস করক্ি পাক্ষর না, আমাক্দর শদহ, এর অিি এই নয় শে, শসখ্াক্ন শকান
জীব সো শনই । শসখ্াক্ন জীব সো রক্য়ক্ে । সক্বিাপক্ষর, সমগ্র জড়জগি পাাঁেটি
উপাদান িারা সৃ ষ্ট, মৃ ক্ষত্তকা, জল, অক্ষি, বায়ু ও আকাশ । এখ্ন এই পাাঁেটি
উপাদাক্নর মক্ধয ক্ষকেু গ্রক্হ মৃ ক্ষত্তকা প্রাধানযপূ ণি । ক্ষকেু গ্রক্হ জল প্রাধানযপূ ণি ।
ক্ষকেু গ্রক্হ অক্ষি প্রাধানযপূ ণি । ক্ষকেু গ্রক্হ বায়ু প্রাধানযপূ ণি । ক্ষকন্তু এক্ি এটা প্রক্ষিপন্ন
হয় না শে, শসখ্াক্ন জীব সো শনই । শসখ্াক্ন জীব সো রক্য়ক্ে । সূ েি শলাক
এমন একটি গ্রহ শেখ্াক্ন, অক্ষি প্রাধানযপূ ণি । এখ্ন, ক্ষেক্ষকৎসা ক্ষবজ্ঞান অনু োয়ী িাপ
ও অক্ষি িারা জীবাণু মারা োয় । ক্ষকন্তু অক্ষিক্িও জীব সো রক্য়ক্ে । ঠিক শেমন,
ড. ক্ষমি আক্ষিম সম্পক্কি উদাহরণ ক্ষদক্ষেক্লন । এখ্ন, আক্ষিম প্রাণঘািী ক্ষবষ ।
প্রাণঘািী ক্ষবষ । ক্ষকন্তু এই আক্ষিক্মও আপক্ষন ক্ষকেু কৃক্ষম খ্ুাঁক্জ পাক্বন ।
র্ননক ভদ্রমতহলাঃ ক্ষকেু ক্ষক?
প্রভুপাদঃ কৃক্ষম ।
র্ননক ভদ্রমতহলাঃ কৃক্ষম?
প্রভুপাদঃ হযাাঁ । এটা ক্ষকভাক্ব সম্ভব? িারাও জীব সো । েক্ষদও আক্ষম, েক্ষদও
আক্ষম একক্ষবন্দু আক্ষিম গ্রহণ কক্ষর আক্ষম মারা োব । ক্ষকন্তু িারা বাস করক্ে ও িারা
খ্াদয গ্রহণ করক্ে এবং িারা শসখ্াক্ন শবাঁ ক্ে আক্ে । সুিরাং েক্ষদও আক্ষিম গ্রহণ
এবং শবক্ে িাকা আমার জনয অসম্ভব, আপক্ষন বলক্ি পাক্রন না শে, শসখ্াক্ন
অনয জীব..., শসখ্াক্ন শকান জীব সো িাকক্ি পাক্র না । একইভাক্ব, আপক্ষন
অক্ষভজ্ঞ শে, অক্ষিক্ি বসবাস অসম্ভব । শসটি এই অিি কক্র না শে, সূ েি শলাক্ক
শকান জীব সো শনই । শসখ্াক্ন জীব সো রক্য়ক্ে । কারণ ভগবদগীিায় বলা
হক্য়ক্ে, েিােি, আপক্ষন জীবাত্মা খ্ুাঁক্জ পাক্বন, এটা অক্ষিক্ি দাহয নয় । এটি অক্ষি
দারা দাহয নয় । কারণ এটা আধযাক্ষত্মক । জাগক্ষিক উপাদাক্নর এটিক্ক র্ধ্ংস করার
সামিিয শনই । এটা অক্ষি িারা দাহয নয় । সু িরাং, উপসংহার করা োয় শে, প্রক্িযক
গ্রক্হ জীব সো রক্য়ক্ে । শসখ্াক্ন বু ক্ষদ্ধমত্তা সম্পন্ন সো রক্য়ক্ে এবং শেক্হিু
উচ্চক্লাক্ক অক্ষধক বু ক্ষদ্ধমত্তা সম্পন্ন বযাক্ষক্ত, সো রক্য়ক্ে োক্দর শদবিা বলা হয়।
শদবিা অিি হল িারা বাস্তক্ব পরক্মশ্বর ভগবাক্নর প্রায় সমান শোগযিা লাভ
কক্রক্েন । িাাঁক্দর এমন শোগযিা রক্য়ক্ে ।
র্ননক ভদ্রমতহলাঃ এবং শদবিারা ।
প্রভুপাদঃ অযাাঁ ?
র্ননক ভদ্রমতহলাঃ এবং শদবিারা?
প্রভুপাদঃ শদ... শদবিারা ? শদবিারা ।
র্ননক ভদ্রমতহলাঃ শদবিারা ।
প্রভুপাদঃ শসটি সংস্কৃি শব্দ । প্রকৃি শদব অিি পরক্মশ্বর ভগবান এবং েখ্ন
আপক্ষন শদবিা বক্লন... । এই শদবিা, িারা ভগবাক্নর অনু গি শসবক । িারা
অিযন্ত িমিাশালী । সু িরাং েখ্ন আপক্ষন ভগবাক্নর অনু গি ভক্ক্ত পক্ষরণি হন
আমরাও একই ধরক্নর পদ মেিাদা লাভ করক্ি পাক্ষর । সূ েি শলাক্ক, েন্দ্র শলাক্ক,
স্বগি শলাক্ক, ব্রহ্ম শলাক্ক । সু িরাং ভগবাক্নর ভক্তরা দ্যভি াগা নয় । িারা অক্নক
িমিার অক্ষধকারী । ক্ষনয়িক্নর শক্ষক্তর জনয । িাই িাাঁক্দর শদবিা, বলা হয় ।
শদবিা মাক্ন, োরা... । সংস্কৃক্ি দ্যইটি শব্দ বযবহৃি হয়, শদবিা ও অসু র । অসু র।
(পরবিী অংশ আগামী সংখ্যায়)
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