পাক্ষিক পক্ষিকা (একাদশী ক্ষিক্ষি)
২৪শ সংখ্যা, উৎপন্ন একাদশী,
১৪ই নভেম্বর, ২০১৭ ।
আগামীকাল পারণঃ ০৫.৫০ – ০৯.৩০
(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
র্ীঘবর মু তি

শুদ্ধ ভঘির সঙ্গ লাঘভর র্নয
অনু সন্ধান

তনতবজ ঘিষ ব্রহ্ম এবং পরমাত্মার স্তর
অতিক্রম কঘর ভগবাঘনর সম্বঘন্ধ
তবশুদ্ধ জ্ঞাঘনর প্রকাি

দদতহকভাঘব
এবং
মানতসকভাঘব
সপ্রমময়ী সসবা
সম্পাদন

শুদ্ধ-ভতির
ক্রমতবকাি

শুদ্ধ ভঘির
কৃপাবষজ ণ

কতনষ্ঠ ভঘির
হৃদঘয় সসই সমস্ত
শুদ্ধ ভঘির
সমস্ত তদবয
গুণাবলীর প্রকাি

ভগবাঘনর
অপ্রাকৃি
কার্জ কলাপ
েবঘণ গভীর
আসতির র্ন্ম

ভগবাঘনর সঘঙ্গ
িার তনিয
সম্পঘকজর কর্া
অবগতি

শুদ্ধ আত্মার
স্বরূপ হৃদয়ঙ্গম

স্ূ ল এবং সূ ক্ষ্ম
সদঘহর স্বরূপ
উপলতধ

(শ্রীমদ্ভাগবি ১/৫/৩৪ িাৎপর্জ )

িরণাগতির অর্জ
 শ্রীনারদ মু তনর বযতিগি উপলতধিঃ সব রকমমর দঃখ্ উপশম করার বা
ভববন্ধন থিমক মু ক্ত হওয়ার সব চাইমি বযবহাক্ষরক এবং সব চাইমি সরল
পন্থা হমে প্রামাক্ষণক এবং ক্ষনভভ রম াগয সূ ি থিমক পরমমশ্বর ভগবামনর
অপ্রাকৃি কা ভকলামপর বণভনা ক্ষবনীিভামব শ্রবণ করা ।
 ভগবামনর অনুমমাদন ছাড়া থকান পক্ষরকল্পনা অিবা প্রমচষ্টা িামদর এই
ক্ষিিাপ দঃখ্ থিমক মুক্ত করমি পামর না ।
 দৃষ্টান্ত – ভগবামনর দ্বারা অনু মমাক্ষদি না হমল,
 ঔষু ধ ক্ষদময় থরাগীর থরাগ ক্ষনরামময়র থচষ্টা অিভহীন,
 থনৌকা িই মজবু ি বা উপ ুক্ত থহাক না থকন, িামি চমড়
নদী বা সমু দ্র পার হওয়া ামব না ।
 সকমলর স্ব স্ব বৃ ক্ষি-প্রবৃ ক্ষি ভগবামনর থসবায় ুক্ত করা উক্ষচি ।
 পক্ষরচালক, রাজপু রুষ, থ াদ্ধা, রাজনীক্ষিক্ষবদ, বযবসায়ী,
ক্ষশল্পপক্ষি, কৃষক ইিযাক্ষদ ।
 সবজ ঘেষ্ঠ কিজ বযিঃ সকমলরই জনয সবভমশ্রষ্ঠ কিভ বয হমে, পরমমশ্বর
ভগবামনর অপ্রাকৃি লীলাক্ষবলামসর কাক্ষহনী শ্রবণ কমর সব রকমমর জড়
কা ভকলাপ থিমক মুক্ত হওয়া ।
 তবকল্প বযবস্ািঃ ক্ষকন্তু থস রকম সু ম াগ না পাওয়া থগমল, থ ই-থ ই বস্তুর
প্রক্ষি ক্ষবমশষ আসক্ষক্ত রময়মছ থসগুক্ষল ভগবামনর থসবায় ক্ষন ুক্ত করমি
থচষ্টা করা উক্ষচি এবং থসটিই হমে িািভ শাক্ষি এবং সমৃ ক্ষদ্ধ লামভর উপায়।

 ‘সংসু তচিম্’ – এই থলামক ‘সংসু ক্ষচিম্’ কিাটি অিযি িাৎপ ভপূণভ ।

কখ্নই মমন করা উক্ষচি নয় থ নারদ মু ক্ষনর এই উপলক্ষি ক্ষছল ক্ষশশুসু লভ
কল্পনা মাি । ক্ষবদগ্ধ পক্ষিি এবং ক্ষবমশষজ্ঞরাও িা উপলক্ষি কমরমছন ।
(শ্রীমদ্ভাগবি ১/৫/৩২ িাৎপর্জ )

পারমাতর্জ ক র্ীবঘন সােঘলযর রহসয
 জাগক্ষিক কা ভকলামপর দ্বারা ক্ষিিাপ দঃখ্ ক্ষনবৃ ি হয় না । ক্ষকন্তু থসই
কা ভকলাপ খ্ন ভগবৎ-থসবায় রূপািক্ষরি হয়, িখ্ন িা সমস্ত জড় ধমভ
পক্ষরিযাগ কমর ক্ষচন্ময় িমে প ভবক্ষসি হয় ।
 দৃষ্টান্ত ১ – অিযক্ষধক দগ্ধজাি দ্রবয আহামরর ফমল থপমের অসু খ্ হয়;
ক্ষকন্তু থসই দমগ্ধরই রূপাির দক্ষধ অনয কময়কটি ঔষমধর সমে গ্রহণ করার
ফমল থসই থরামগর উপশম হয় ।
 দৃষ্টান্ত ২ – আগুমনর সংস্পমশভ থলাহা আরক্ষক্তম হময় আগুমনর প্রকৃক্ষি
গ্রহণ কমর ।
 ‘‘সবজ ং খতিদং ব্রহ্ম’’ – এইভামব সব ক্ষকছু ই খ্ন ভগবামনর থসবায়
ুক্ত হয় িখ্ন আমরা অনু ভব করমি পাক্ষর থ , সবই পরম ব্রহ্মময় । এই
মন্ত্রটি আমরা এইভামব উপলক্ষি করমি পাক্ষর । (শ্রীমদ্ভাগবি ১/৫/৩৩
িাৎপর্জ )

ইঘমল – spss.ekadashi@gmail.com, সেসবু ক সপইর্ – শ্রীল প্রভুপাদ তিক্ষা-সংগ্রহ, What’s app - +918007208121
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পৃ ষ্ঠা ২

শ্রীল প্রভুপাদ প্রবচন
ভগবদ্গীতা – ৯ই মাচচ, ১৯৬৬, শনউইয়র্চ ।
(গত সংখ্যার পর) প্রভুপাদঃ এখ্ন দেবতা ও অসু ররর
সংজ্ঞা এরূপঃ ববষ্ণু ভক্ত স্মৃরতা দেব আসু রাঃ তেববপর্যয়ঃ । আসু রাঃ তে-ববপর্যয়ঃ । ববষ্ণু-ভক্ত । র্ারা
ভগবারনর ভক্ত, তারা দেবতা । এটিই দেবতারের মরযয
পার্যক্য । দেবতা, দেবতা এবং অসু র অর্য এই নয় দর্,
তাাঁরের অতযন্ত কুৎবসত মু খ্মণ্ডল ররয়রে । না । এক্জন
অতযন্ত সু ন্দর বযবক্তও অসুর হরত পাররন । দস হরত
পারর... এবং এক্জন কুৎবসত বযাবক্তও দেব হরত পাররন।
ঠিক্ হনু মারনর মরতা । হনু মান এক্টি পশু বেরলন। বতবন
মানু ষ বেরলন না । বতবন পশু বেরলন । বতবন, বতবন বানর
প্রজাবত হরত এরসবেরলন । বক্ন্তু বতবন ভগবান রামচরের
মহান ভক্ত বেরলন । সু তরাং বতবন দেব । সু তরাং ববষ্ণুভক্ত
স্মৃরতা দেব । র্ারা ভগবারনর শুদ্ধ ভক্ত তাাঁরের দেব বলা
হয় । র্ার ভগবারনর অনু গত নয় তারা অসু র । দর্ দক্উ ।
এটা অর্য মনু ষয প্রজাবত নয়, দর্ দক্উ। বক্ন্তু উচ্চতর
দলারক্ সক্ল বসবাসক্ারীরা সবাই ভগবারনর মহান ভক্ত।
তাই তারের দেব, দেবতা বলা হয়। এবং এজনয তাাঁরের
উপর জড় জগরতর বযবস্থাপনার োবয়ত্ব অবপযত হরয়রে ।
ঠিক্ দর্মন ববশ্বস্ত বযবক্তরের সরক্ারর োবয়ত্বশীল পরে
অবযবিত ক্রা হয় । এক্ইভারব, দর্রহতু তারা ভগবারনর
ভক্ত তাাঁরের এই পেমর্যাো উপহার দেওয়া হরয়রে, সূ র্যদেব, চে-রেব, ইে, স্বরগযর দেবতা, ব্রহ্মা এমন অরনক্,
মবরবচ এবং অরনক্... দবাঝা দগল ? হযাাঁ ?
জননক্ ভদ্রমবহলাঃ তারা বক্ সঙ্গীরতর সু রক্রের
সহরর্ারগ অরনক্ ক্ময সোেন ক্রর র্ারক্ ?
প্রভুপাদঃ অযাাঁ ?
জননর্ ভদ্রমশহলাঃ সঙ্গীত সহরর্ারগ ?
প্রভুপাদঃ ওহ, হযাাঁ । সববক্েু দসখ্ারন ররয়রে । দক্ন
আপবন ভাবরেন শুযু এই জগরতই সববক্েু ররয়রে এবং
দসখ্রন বক্েু ই দনই ? এটাই আমারের মূ খ্যতা । ঠিক্
দর্মন, আপবন ক্খ্নও ভারতবরষয পোপযণ ক্ররনবন,
বক্ন্তু...
জননর্ ভদ্রমশহলাঃ এখ্রনা নয় ।
প্রভুপাদঃ না । না । আবম আপনারক্ উোহরণ বেবি । র্বে
আপবন মরন ক্ররন দর্, ভারতীয়রা খ্ােয গ্রহণ ক্রর না,
বনদ্রা মগ্ন হয় না, বববাহ বন্ধরন আবদ্ধ হয় না । দসটি
আপনার উন্মত্ততা ।
জননর্ ভদ্রমশহলাঃ দসটি আমার ক্ী?
প্রভুপাদঃ দসটি আপনার উন্মত্ততা । র্বে আপবন মরন
ক্ররন দর্, ভারতীয়রা... ক্ারণ আপবন... র্খ্ন আপবন
জানরবন দর্ তারাও আমারের মরতা মানু ষ... । ঠিক্
আমার উোহররনর জনয । র্খ্ন আবম ভারতবরষয বেলাম
আবম আরমবরক্ারক্ ববস্ময়ক্র দভরববেলাম ।
জননর্ ভদ্রমশহলাঃ তাহরল আপবন সববক্েু দেরখ্ন বন এখ্রনা ?

প্রভুপাদঃ এখ্ন আমরা প্রতযক্ষ ক্রবে দক্ান
অসামঞ্জসযতা দনই । এক্মাত্র অসামঞ্জসযতা হরি দর্,
আপনারা ফসযা, আপনারের দেহ দশ্বতবণয এবং তারা

অরশ্বতক্ায় বা তারা অতটা দশ্বত নয় । বক্ন্তু দসখ্ারনও
দশ্বতক্ায় বযাবক্ত ররয়রেন । ভারতবরষয আপবন বববভন্ন বণয
র্ু ক্ত দেহ পারবন, আরমবরক্ান, ইউররাবপয়ান হরত শুরু
ক্রর বনরগ্রা ক্ৃষ্ণবণয । আপবন ভারতবরষয খ্ুাঁ রজ পারবন ।
আমারের অরনক্ বণযক্ায় বযাবক্ত ররয়রেন । এবং
প্রক্ৃতপরক্ষ, আবম আপনারক্ আমার অক্পট স্বীক্াররাবক্ত
প্রোন ক্ররবে দর্, র্খ্ন আবম ভারতবরষয বেলাম, আবম
দভরববেলাম আরমবরক্ানরা বভন্ন যররনর বযাবক্ত বা তারা
হয়ত বভন্ন ভারব বচন্তা ক্রর । তারা হয়ত... সু তরাং,
অরনক্ অবমল । বক্ন্তু এখ্ারন দেখ্বে দক্ান অসামঞ্জসযতা
দনই । দক্ান অসামঞ্জসযতা দনই । শুযু ক্বতপয় দেবহক্
দববশষ্ট্য োড়া । এমন বক্ আবম পর্যরবক্ষণ ক্ররবে, আবম
দেরখ্বে, ওহ, এটি এক্ই পায়রা র্া ভারতীয় পায়রার
মরতা ক্রীড়া ক্ররে । এমনবক্ আবম চড়ুই পাবখ্ পর্যরবক্ষণ
ক্ররবে । সু তরাং, দসখ্ারন দক্ান অসামঞ্জসযতা দনই ।
জননক্ ভদ্র মবহলাঃ আরে ।
প্রভুপাদঃ অযাাঁ?
জননক্ ভদ্র মবহলাঃ আরে । চড়ুই পাবখ্ োড়াও অনযানয
পাবখ্ ররয়রে এই আরমবরক্ারত র্া ইউররাপ হরত
আক্ৃবতরত বৃ হৎ ।
প্রভুপাদঃ হযাাঁ ।
জননক্ ভদ্র মবহলাঃ এক্ই প্রজাবতর পাবখ্ এখ্ারন বৃ হৎ ।
প্রভুপােঃ হযাাঁ । হযাাঁ, হযাাঁ, হযাাঁ, হযাাঁ । আবম স্বীক্ার ক্রবে ।
আবম স্বীক্ার ক্রবে । তারা শক্ত ও শবক্তশালী । তারা শক্ত
ও শবক্তশালী । হযাাঁ । ক্াঠববড়াল, আবম দেরখ্বে । আবম
পারক্য ক্াঠববড়াল দেরখ্বে । ওহ, তারাও তুলনামূ লক্
বৃ হৎ।
জননর্ ভদ্র মশহলাঃ তারা বৃ হৎ ।
প্রভুপাদঃ তারা বৃ হৎ । দসটিও প্রাক্ৃবতক্ । আপবন
দেরখ্রেন । আবিক্ান দলাক্রের মরতা । তারা েীর্যক্ায়।
আর্যরের হরতও েীর্যক্ায় । এমন বক্ আপনারের
এখ্ারনও, এই ক্ৃষ্ণক্ায় বনরগ্রারা, তারা আরমবরক্ানরের
দর্রক্ েীর্যক্ায় । সু তরাং দসখ্ারন দোট্ট অবমল অবশযই
ররয়রে । দসটি ঠিক্ আরে । বক্ন্তু প্রার্বমক্ দৃবষ্ট্রত,
আপাত দৃবষ্ট্রত দসখ্ারন দক্ান পার্যক্য দনই । এক্ইভারব,
সূ র্রয লারক্, চেরলারক্, আমারের মরতা মনু ষয ররয়রে
এবং তারেররক্ দেবতা বলা হয় ক্ারণ তারা উন্নত
বু বদ্ধমত্তা সেন্ন । তারা আমারের বনরজরের হরত অবযক্
ক্ষমতা সেন্ন এবং তারা বভন্ন বভন্ন দেহ লাভ ক্রররেন
বভন্ন বভন্ন ক্ষমতা সহরর্ারগ এবং সব বক্েু । অনযর্ায়,
দসখ্ারন দক্ান প্রশ্ন দনই... এবং ববখ্যাত ববজ্ঞানীরা,
দর্মন- ভারতীয় ড. দমর্নার্ সার (?), বতবন, বতবন
বরলরেন, দসখ্ারন দক্ান ক্ারণ দনই অববশ্বাস ক্রার দর্,
অনয গ্ররহ জীবন আরে । আপবন ক্ীভারব ? ঠিক্ দতমন,
দর্রহতু আপবন ভারতবষয প্রতযক্ষ ক্ররন বন, আপবন
বলরত পাররন না, “ওহ, দসখ্ারন, দসখ্ারন দক্ান
জীবসত্ত্বা দনই । এটা শুণয” । সু তরাং এই দলারক্রা
চেরলারক্ গমন ক্ররে । তারা বলরে এটি যূ বলপূ ণয । এটা
ক্াোপূ ণয বা এমন বক্েু । সবই দবাক্াবম । আপবন দেখ্রেন?

তার অর্য তারা দসখ্ারন গমন ক্ররবন । ববহরাংশ হরত
তারা বচত্র গ্রহণ ক্রররে এবং বফরর এরসরে ।
জননক্ ভদ্র মবহলাঃ তারা দবতারর দর্াষণা ক্রররে দর্,
তারা প্রচুর উড়ন্ত বৃ হৎ চাক্বত দেখ্রত দপরয়রে ।
প্রভুপােঃ হযাাঁ । তারেররক্ বনরবযায ক্র্াবাতয া বলরত বেন ।
বক্ন্তু আমরা তর্য দপরয়বে দর্, এই চেরলাক্ খ্ু বই সু ন্দর
গ্রহ এবং বাবসন্দারা অতযন্ত বু বদ্ধমান এবং র্ারা এখ্ারন
পু ণয ক্ময ক্রর তারা চেরলারক্ বসবারসর জনয সংববযযত
হন । এবং এটা অতযন্ত ঠাণ্ডাও । ঠিক্ আপনার ইউররাপ,
আরমবরক্ার মরতা ক্ারণ, দ্বারা... আপবন আরমবরক্া হরত
এরসরেন । আরমবরক্া, ইউররারপর দেশসমূ হ, পান
ক্ররত অভযস্ত । ক্ারণ ঠাণ্ডা জলবায়ু, ভারতীয়রা অভযস্ত
নয় । বক্ন্তু আপনারের পাঠ ক্রা ইউররারপ প্ররয়াজনীয় ।
এক্ইভারব, এই চেরলাক্ এত ঠাণ্ডা দর্ তারা পান ক্রর
দসাম-রস পান ক্রর দবাঁ রচ র্ারক্ । দসখ্ারন এক্প্রক্ার
পানীয় ররয়রে র্ারক্ দসাম-রস বলা হয় । হযাাঁ । দসাম-রস।
দসাম-রস । দসাম-রস এখ্ারন এটিরক্ আয়ুরবযে বহরসরব
বণযনা ক্রা হয় । দসই দসাম-রস দতবর হয় দসখ্ারন । র্বে
দক্উ দসাম-রস পান ক্রর, দস বচরঞ্জীবী হরব । দসটির অর্য
তার জীবরনর আয়ু বৃ বদ্ধ পারব । বৃ বদ্ধ পারব । সু তরাং
র্ারহাক্, এই বণযনা দসখ্ারন ররয়রে । সু তরাং দসখ্ারন
বু বদ্ধমান জীব সত্ত্বা ররয়রে ।
জননর্ ভদ্র মশহলাঃ বক্ যররনর দেহ তারের ববেযমান?
প্রভুপাদঃ এহ?
জননর্ ভদ্র মশহলাঃ বক্ যররনর দেহ...
প্রভুপাদঃ দেহ বভন্ন হরত পারর । ঠিক্ দর্মন, আপনার
দেহ আমার হরত বভন্ন ।
জননর্ ভদ্র মশহলাঃ হযাাঁ । বক্ন্তু আমরা এক্ই... ।
প্রভুপাদঃ দসটির অর্য এই নয়, দর্রহতু আপবন বভন্ন দেহ
যারণ ক্রররেন, দসরহতু আপবন জীব সত্ত্বা নন । অর্বা,
দর্রহতু আবম আপনার হরত বভন্ন দেহ লাভ ক্ররবে, আবম
জীব সত্ত্বা নই । সু তরাং দেহ... ক্ারণ জীবাত্মা দেহ নয়,
তার অবশযই বভন্ন দেহ ররয়রে । দসটা দক্ান ববষয় নয় ।
দসটা দক্ান ববষয় নয় । দক্ন আমরা দেহ জাত বহরসরব
ববরবচনা, বচবিত ক্বর? পূ ণয প্রশ্ন দসখ্ারন, দেহ, আপবন
আপনার দেহরক্ পশু দেহ হরত বভন্ন বহরসরব খ্ুাঁ রজ
পারবন । পশুরেহ মানব দেহ হরত বভন্ন । অর্বা, দেরহ
অসংখ্য পার্যক্য ববেযমান । বক্ন্তু দেহজাত চারটি নীবত
আহার... আহার অর্য খ্ােয প্ররয়াজন, বনদ্রা, র্ু ম এবং ভয়
এবং দমর্ু ন । এই চারটি নীবত আপবন পাবখ্রত, পশুরত,
মনু রষয বা এমনবক্ দেবতারের মরযয, অর্বা ভগবারন, বা
সবযত্র খ্ুাঁ রজ পারবন, এই চারটি নীবত । এক্মাত্র পার্যক্য পশু
এবং উচ্চতর, উন্নত দচতনার জীব সত্ত্বার তারা ভগবান
দচতন । তারা পররমশ্বর ভগবানরক্ মানয ক্রর । দসটি
বনম্নতর পশু ও অনযরের মরযয পার্যক্য দতবর ক্রর ।
আমার মরন হয় আমরা এখ্ারনই সমাপ্ত ক্রব । (সমাপ্ত)
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