


 শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু এক অতত সরল পন্থার

তিক্ষা তিয়ে গেয়েন্ । তততন্ ভেবায়ন্র গসই

অপ্রাকৃত বাণী কীতত ন্, ন্তত ন্ এবং প্রসাি-

গসবয়ন্র মাধ্যয়ম প্রৈার করার তিক্ষা তিয়ে

গেয়েন্ ।

 গে অনু্ষ্ঠায়ন্ সুন্দর ন্াৈ-োন্ হে এবং সুস্বাদু

খাবার গিওো হে, গসই অনু্ষ্ঠায়ন্ গোেিান্

করয়ত গকউই অসম্মত হয়ব ন্া । এই ধ্রয়ন্র

অনু্ষ্ঠায়ন্ সকয়লই গোে গিয়ব এবং গসখায়ন্

সকয়লই বযতিেতভায়ব পরয়মশ্বর ভেবায়ন্র

তিবয উপতিতত অনু্ভব করয়ত পারয়ব ।

 শর্ত ঃ এই ধ্রয়ন্র পারমাতথতক কােতকলাপ

সফলতার সয়ে সম্পািন্ করার একটি িতত

রয়েয়ে, এবং গসটি হয়ে, তা গেন্ সব রকয়মর

জড় কামন্া-বাসন্া গথয়ক সবতয়তাভায়ব মুি

ভেবায়ন্র শুদ্ধ ভয়ির তত্ত্বাবধ্ায়ন্ সম্পাতিত

হে।

 স্থানেস্থস্থর্াঃ কায়রারই তার তন্জ তন্জ অবিা

বা বৃতি পতরবতত ন্ করার প্রয়োজন্ গন্ই, তবয়িষ

কয়র এই কতলেুয়ে ।

(শ্রীমদ্ভােবত ১.৫.৩৬ তাৎপেত )

 ৮ রকয়মর মানু্ষ ।

 ভালঃ আতত , অথতাথী, তজজ্ঞাসু, জ্ঞান্ী

 খারাপঃ মূঢ়, ন্রাধ্ম, মাো-অপহৃত-জ্ঞান্,

আসুরী

 সকনলর মঙ্গলঃ শ্রীন্ারি মুতন্ বযাসয়িবয়ক

ভেবায়ন্র মতহমা প্রৈার করয়ত উপয়িি

তিয়লন্, োয়ত ভাল এবং খারাপ এই উভে

স্তয়রর আট রকয়মর মানু্য়ষর মেল সাতধ্ত হে ।

 শ্রীমদ্ভােবত তাই গকান্ তবয়িষ ধ্রয়ন্র মানু্ষ বা

তবয়িষ জাততর জন্য ন্ে । তা হয়ে ঐকাতিক

জীবয়ির জন্য, োাঁ রা তাাঁ য়ির েথাথত মেল সাধ্ন্

কয়র প্রকৃত িাতি লাভ করয়ত ৈান্

(শ্রীমদ্ভােবত ১.৫.৩৮ তাৎপেত )

 ভনের দৃস্থিভস্থঙ্গঃ ভেবায়ন্র অিরে ভি
সবতকেুয়ক, জড় জেয়তর গপ্রতক্ষয়ত ো তকেু
দুুঃখিােক বা তবপজ্জন্ক, তায়ক ভেবায়ন্র
তবয়িষ করুণা বয়ল গ্রহণ কয়রন্ ।

 এর ফলঃ ভেবায়ন্র কৃপাে জড় গরায়ের তাপ
প্রিতমত হে এবং পারমাতথতক স্বািয লাভ হে ।

(শ্রীমদ্ভােবত ১.৬.১০ তাৎপেত )
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স্থসদ্ধান্ত বস্থলয়া স্থিনে ো কর অলস । ইহা হইনর্ কৃনে লানে সুদৃঢ় মােস ॥ চৈুঃ ৈুঃ আতি ২.১১৭

ভেবদ্গীর্া ২.১৩,

স্থেউ ইয়কত , 

মািত  ১১, ১৯৬৬

প্রভুপাদঃ এটি ১৩ন্ং গলাক । আপতন্ এটি উনু্মি করয়ত

পায়রন্ । সংসৃ্কত উচ্চারণ হয়ে -

গিতহয়ন্াঽতিন  েথা গিয়হ গকৌমারং গেৌবন্ং জরা ।

তথা গিহািরপ্রাতি ধ্ীরস্তত্র ন্ মুহযতত ।। (ভ.েী.২/১৩)

ছাত্রঃ এটি ত্রয়োিি ?

প্রভুপাদঃ ত্রয়োিি, হযাাঁ ।

ছাত্রঃ গিহীর গিহ গেভায়ব গকৌমার, গেৌবন্ ও জরার

মাধ্যয়ম তার রূপ পতরবতত ন্ কয়র ৈয়ল, মৃতুযকায়ল গতমন্ই

ঐ গিহী আত্মা এক গিহ গথয়ক অন্য গকান্ও গিয়হ

গিহািতরত হে । তিতপ্রজ্ঞ পতিয়তরা কখন্ও এই

পতরবতত য়ন্ মুহযমান্ হন্ ন্া ।

প্রভুপাদঃ হযাাঁ । এখন্, জ্ঞান্ী বযাতি, িব্দ, সংসৃ্কত িব্দ

হয়ে ধ্ীর । ধ্ীর অথত তেতন্ তির তৈি সম্পন্ন । এবং আমায়ির

তৈয়ির অতিরতা অজ্ঞতা জতন্ত । ময়ন্ করুন্ আতম

গকাথাও গেয়ত ইেুক । এখন্ আতম গেিয়ন্ অবিান্

করতে । প্রকৃত পয়ক্ষ এমন্টি ঘয়টতেল েখন্ আতম ভারতবষত

হয়ত আয়মতরকা প্রথম এয়সতেলাম । আমায়ক বাস

গেিয়ন্র মাধ্যয়ম বাটলায়র পাঠায়ন্া হয়েতেলাম তকন্তু

আতম আেন্তুক তেলাম । তন্েম কানু্ন্ তকেুই জান্তাম ন্া ।

অবিয, গকউ আমার পথ তন্য়িত ি করতেয়লন্ । তথাতপ, আতম

উতিগ্ন তেলাম, কীভায়ব বায়স আয়রাহণ করয়ত হে,

কীভায়ব বায়সর টিতকট পাওো োে, কীভায়ব... সব তকেু ।

সুতরাং আমায়ির তৈয়ির অতিরতা আমায়ির অজ্ঞতা

জতন্ত । (একজয়ন্র প্রয়বি)। হযাাঁ , প্রয়বি করুন্ । হযাাঁ ।

সুতরাং তৈয়ির অতিরতা আমায়ির অজ্ঞতা জতন্ত । তাই

এখায়ন্ একটি ৈমৎকার িব্দ । (একপায়িুঃ)

আপতন্ এখায়ন্ আসয়ত পায়রন্ । ঠিক আয়ে । এখায়ন্

একটি ৈমৎকার িব্দ বযবহৃত হয়েয়েুঃ ধ্ীর । ধ্ীর । ধ্ীর অথত

তন্রুতিগ্ন । তাই আমায়ির উতৈত, আমায়ির উতৈত

সতকত তার সায়থ লক্ষ করা গে আমায়ির তৈি জড়

অবিায়ন্ সবতিা উতিগ্ন, সবতিা উতিগ্ন । এটি আমায়ির

প্রততকূল অবিার িরুণ । কারণ প্রকৃত পয়ক্ষ আমায়ির

পতরৈে আত্মা এবং আমায়িরয়ক এই জড় জেয়ত িাপন্

করা হয়েয়ে । আমরা খুব ভালভায়ব অতভজ্ঞতা লাভ

করয়ত পাতর । এবং আমরা, আতম অতভজ্ঞতা লাভ কয়রতে

এবং এখায়ন্ জাহায়জর কািান্ পাতিো । তততন্ও

অতভজ্ঞতা লাভ কয়রয়েন্ । তততন্ হেত আমার গথয়কও

অতভজ্ঞ । আমরা েখন্ জাহায়জর মাধ্যয়ম সমুদ্র পাতড়

তিতেলাম, েতিও আমরা সমুয়দ্র তেলাম, েয়থষ্ট সুরতক্ষত,

তথাতপ, েখন্ গসখায়ন্ সামুতদ্রক ঝড়, েখন্ সমুদ্র অিাি,

আমরাও অয়ন্ক গবতি উতিগ্ন হয়ে তেলাম, কারণ পতরতিতত

আমায়ির কায়ে অপতরতৈত তেল । আমরা িয়ল অতটা

উতিগ্ন ন্ই, েতটা সমুয়দ্র কারণ আমরা জাতন্ সমুয়দ্র অবিা

স্বাভাতবক অবিা ন্ে । সুতরাং আমায়ির জান্া উতৈত গে,

উতিগ্নতা অস্বাভাতবক অবিা জতন্ত । অন্যথাে উতিগ্নতার

গকান্ কারণ গন্ই । সুতরাং আমার তৈয়ির সমস্ত

উতিগ্নতা... এটা শ্রীমদ্ভােবয়ত বতণতত হয়েয়ে,

তৎ সাধু্ ময়ন্যঽসুরবেত গিতহন্াং
সিা সমুতিগ্নতধ্োমসদ গ্রহাৎ ।

তহত্বাত্মপাতং েৃহমন্ধকূপং
বন্ং েয়তা েদ্ধতরমাশ্রয়েত ।। 

শ্রীমদ্ভােবত (৭/৫/৫)
এ...এই গলাকটি প্রহ্লাি মহারাজ এবং তাাঁ র তপতা
তহরণযকতিপুর মধ্যকার বাতত ালায়পর সায়থ সংয়োেপূণত ।
তাাঁ র তপতা, তহরণযকতিপু তেয়লন্ পূণতরূয়প জড়বািী । তহরণয
অথত স্বণত, এবং কতিপু অথত ন্রম তবোন্া । তাই জড়বািীরা,
উপয়ভায়ের তন্তময়ি স্বণত ও ন্রম তবোন্ায়ক সম্পকত েুি
কয়র । গবাঝা গেল ? সুতরাং তার ন্াম তেল তহরণযকতিপু ।
এবং প্রহ্লাি, তার পুত্র... প্রহ্লাি অথত প্রকৃষ্ট-রূয়পন্আহ্লাি ।

শ্রীকৃেকৃপা শ্রীমূস্থর্ত  এ.স্থস. ভস্থেনবদান্ত স্বামী
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আহ্ললাি অথত আন্ন্দ । তততন্ সবতিা আন্ন্দপূণত । তাাঁ র জয়ড়র
সায়থ তাাঁ র গকান্ সম্পকত গন্ই...কারণ জড় সুখ কখয়ন্াই
আমায়ির আন্ন্দ প্রিান্ করয়ত পায়র ন্া । এটা আমায়ির
ভ্রম । তকন্তু গেয়হতু আমায়ির তৈন্মে আন্ন্দ সম্পয়কত গকান্
তথয গন্ই এবং গেয়হতু আমরা জড় গিয়হর প্রভায়ব
আবদ্ধ, তাই আমরা জয়ড়র মাধ্যয়ম আন্ন্দ অনু্সন্ধান্ কতর।
এখন্ আমায়িরয়ক এই অবিা হয়ত তন্য়জয়িরয়ক উিরণ
করয়ত হয়ব । তখন্ আমরা অসীম আন্ন্দ লাভ করব ।
আমরা আন্ন্দ ৈাই, তকন্তু আমরা এমন্ আন্ন্দ ৈাইন্া ো
গিষ হয়ে োে । আমরা অফুরি আন্ন্দ ৈাই । গসটি
আমায়ির হৃিয়ের অতভলাষ । তকন্তু জড় সুয়খ গসই
পরমান্ন্দ লাভ করা সম্ভব ন্ে । েতিও আপতন্ খুব ভাল
খািযসামগ্রী গ্রহণ কয়রন্, সুস্বাদু, তথাতপ তকেু পতরমাণ গ্রহণ
করার পর আপন্ার অরুতৈ অনু্ভূত হয়ব । তারপর গসই
ভায়লা খািযসামগ্রীয়ক আপতন্ আপতন্ বলয়বন্, “ন্া, ন্া,
আতম আর ৈাই ন্া” । কারণ তা সমাি হয়েয়ে । প্রকৃত
আন্ন্দ সংজ্ঞাতেতুঃ অন্ি । অন্ি অথত োর গকান্ সমাতি
গন্ই । সুতরাং গসই আন্ন্দ আপতন্ শুধু্ পারমাতথতক আত্ম
উপলতির মাধ্যয়মর লাভ করয়ত পায়রন্ । গসটা সম্ভব ।
গসটা সম্ভব । আমরা অধ্যেন্ করতে এই সমস্ত িাস্ত্র,
ভেবিেীতা, শ্রীমদ্ভােবি, এবং গসখায়ন্ এত চবতিক িাস্ত্র
রয়েয়ে গেয়কউ আধ্যাতত্মক জীবন্ পালন্ করয়ত পায়র,

গসখায়ন্ পূণত সুতবধ্া রয়েয়ে । গসখায়ন্ পূণত সুতবধ্া রয়েয়ে ।
এখন্ এই প্রহ্লাি... প্রহ্লাি বালক তেয়লন্, একটি তিশু বালক
ন্ে । মাত্র পাাঁ ৈ বের বেস তেল । তাই তাাঁ র তপতা তাাঁ য়ক
ডাকয়লন্, “আমার তপ্রে পুত্র প্রহ্লাি, তুতম গতামার
তিক্ষকয়ির কাে গথয়ক সয়বতািম ভায়ব তক তিক্ষা লাভ
কয়রে ? বযাখযা কর” তাই তততন্ এই বযাখযা কয়রতেয়লন্
গে,

তৎ সাধু্ ময়ন্যহসুরবেত গিতহন্াং
সিা সমুতিগ্নতধ্োমসদ গ্রহাৎ । 

তহত্বাত্মপাতং েৃহমন্ধকূপং
বন্ং েয়তা েদ্ধতরমাশ্রয়েত ।। 

শ্রীমদ্ভােবত (৭/৫/৫) 
“তপ্রে তপতা... এবং তাাঁ র তপতা তেয়লন্ জড়বািী ।
জড়বাতিয়ির সংসৃ্কত ভাষাে অসুর বলা হে । অসুর । দুই

ধ্রয়ন্র মান্ব সবতিা তবরাজমান্ুঃ অসুর ও গিব ।

গিব অথত গেসমস্ত মান্বসিা পরয়মশ্বর ভেবায়ন্র সায়থ
সংেুি। তাাঁ য়ির জীবন্ পরম সতযয়ক উপলতি করার জন্য ।

তাাঁ য়িরয়ক গিব বলা হে ।
ঠিক উচ্চ গলায়কর ময়তা, গসখায়ন্ জীব সত্ত্বা রয়েয়ে ।
তায়িরয়ক গিবতা, গিবয়িবী বলা হে, কারণ তাাঁ য়ির
আন্য়ন্দর তবসৃ্ততত তবিাল, আমায়ির হয়ত অয়ন্ক তবিাল ।
তকন্তু গেয়হতু তারা পরয়মশ্বর ভেবায়ন্ সম্পকত রায়খ তাই
তাাঁ য়ির গিবতা বলা হে । গিবতা মায়ন্ গিবয়িবীরা । এবং
অসুর । অসুর অথত ঠিক তবপরীত । তারা শুধু্ ইতিয়ের সুয়খর
জন্য জীবন্য়ক উপয়ভাে কয়র । গসটিই সব । সুতরাং োরা
ইতিয়ের সুয়খর প্রতত আকতষতত, তায়ির অসুর বলা হে
এবং োরা অফুরি পারমাতথতক আন্য়ন্দর প্রতত আকতষতত,
তাাঁ রা গিবতা । গিবতা এবং অসুর অথত এই ন্ে গে,
অসুয়ররা খুব কুৎতসত এবং গিবতারা খুব সুন্দর । একজন্
কুৎতসত বযাতি গিবতা হয়ত পায়রন্ অথবা একজন্ সুন্দর
বযাতিও অসুর হয়ত পায়রন্ । গসটা তার ময়ন্াভায়বর জন্য ।
কারণ, সবতকেুর পর, আত্মা তবশুদ্ধ । েখন্ তততন্ জীবয়ন্র
অস্বাভাতবক অবিাে রয়েয়েন্, তততন্ শুধু্ জড় ইতিেয়ক
উপয়ভায়ে উনু্মখ হন্, তততন্ অসুয়র পতরণত হন্ । সুতরাং
অসুরও গিবতাে পতরণত হয়ত পায়রন্ । গসখায়ন্ গকান্
বাধ্া গন্ই ।
সুতরাং প্রহ্লাি মহারাজ... গিখুন্ । তপতা অসুর তেয়লন্ এবং
পুত্র তেয়লন্ গিবতা । সুতরাং অসুয়রর পুত্র গিবতা হয়ত
পায়রন্ । এবং গিবতার পুত্র অসুর হয়ত পায়রন্ । ঠিক গেমন্
ভারতবষত । “এখন্, ভারতবয়ষত বণত প্রথা দূরীভূত করার
লয়ক্ষ আয়ন্দালন্ ৈলয়ে কারন্, উচ্চ বণত, ব্রাহ্মণরা, জন্ম
অতধ্কার সূয়ত্র উচ্চ অবিান্ িাতব করয়ে, এবং অন্যরা
তবড়ম্বন্াে রয়েয়েুঃ এখন্, এই তিয়ন্ ব্রাহ্মণরা একই কমত
করয়ে ো আমরা িূদ্ররা করতে । গকন্ গস তাই করয়ব ?”
তাই গসখায়ন্ তববাি । গবাঝা গেল ? সুতরাং গিবতা এবং
অসুর তবভাজন্ জতন্ত গসটি, েতিও,... েতিও, িাস্ত্রানু্সায়র,
ব্রাহ্মণ পতরবার মায়ন্ গিবতা পতরবার । তকন্তু গেয়হতু এই
তিয়ন্ তাাঁ রা বংিধ্র, তাাঁ রা পথ ভ্রষ্ট হয়েয়ে, পথ ভ্রষ্ট হয়েয়ে
ব্রাহ্মণীে সংসৃ্কতত হয়ত, তায়িরয়ক গিবতা তহয়সয়ব
তবয়বৈন্া করা োে ন্া । গসটিও িায়স্ত্র উয়েতখত হয়েয়ে ।
তায়িরয়ক ব্রহ্ম-বনু্ধ বলা হে । িাস্ত্রানু্সায়র, তায়িরয়ক
ব্রহ্ম-বনু্ধ বলা হে ।

শ্রীকৃেকৃপা শ্রীমূস্থর্ত  এ.স্থস. ভস্থেনবদান্ত স্বামী

(পরবতী অংি আোমী সংখযাে)



ককাে জটিল কলকব্জার স্থেমতার্া কে মুখয ইস্থিস্থেয়ার, স্থর্স্থে কখেও সরাসস্থরভানব কসটি তর্স্থরর বযাপানর অংশগ্রহণ

কনরে ো, র্বুও স্থর্স্থে র্ার প্রস্থর্টি অংশ পুঙ্খােুপুু্খভানব জানেে, ককেো সব স্থকছু র্ারই পস্থরিালোয় সম্পাস্থদর্

হনয়নছ । স্থর্স্থে প্রর্যক্ষ এবং পনরাক্ষভানব কসটি তর্স্থরর বযাপানর সব স্থকছু জানেে । কর্মেই পরনমশ্বর ভেবাে, স্থেস্থে

এখােকার কােতকলাপ সম্পাস্থদর্ হয় স্বনেতর কদব-কদবীনদর মাধ্যনম । শ্রীমদ্ভােবর্ ১.১.১ র্াৎপপেত

ভেবােনক একটি স্বণতখস্থের সনঙ্গ রু্লো করা

োয়, আর এই জড় জেনর্র সৃি সব স্থকছুনক

আংটি, হার ইর্যাস্থদ স্বণতস্থেস্থমতর্ স্থবস্থভন্ন বস্তুর

সনঙ্গ রু্লো করা োয় । আংটি, হার ইর্যাস্থদ

বস্তুগুস্থলও গুণের্ভানব স্বণতখস্থের সমস্ত স্বনণতর

সনঙ্গ এক, স্থকন্তু আয়র্েের্ভানব

স্বণতখস্থেগুস্থল স্বণত কেনক স্থভন্ন । কর্মেই

পরমর্ত্ত্বও েুেপৎপ স্থভন্ন এবং অস্থভন্ন । ককাে

স্থকছুই পরম সনর্যর সমপেতায়ভুে েয়, স্থকন্তু

র্বুও ককাে স্থকছুই পরমর্ত্ত্ব কেনক স্বর্ত্র েয় ।

শ্রীমদ্ভােবর্ ১.১.১ র্াৎপপেত

কবদনক কল্পবৃনক্ষর সনঙ্গ রু্লো করা হনয়নছ । শ্রীমদ্ভােবর্ ককবল উন্নর্ জ্ঞাে-সমস্থির্ শাস্ত্রই েয়, র্া হনে

সমস্ত তবস্থদক শানস্ত্রর সুপক্ক ফল । পক্ষান্তনর বলা োয় এটি হনে সমস্ত তবস্থদক জ্ঞানের সারাস্থর্সার ।

শ্রীমদ্ভােবর্ ১.১.৩ র্াৎপপেত

স্থসদ্ধান্ত বস্থলয়া স্থিনে ো কর অলস । ইহা হইনর্ কৃনে লানে সুদৃঢ় মােস ॥ চৈুঃ ৈুঃ আতি ২.১১৭



স্থসদ্ধান্ত বস্থলয়া স্থিনে ো কর অলস ।

ইহা হইনর্ কৃনে লানে সুদৃঢ় মােস ॥

তির্েয-মস্থহমা জাস্থে এসব স্থসদ্ধানন্ত ।

স্থিে দৃঢ় হঞা লানে মস্থহমা জ্ঞাে তহনর্ ।

আলসযবিত পাঠক গেন্ এই সমস্ত তসদ্ধায়ির
আয়লাৈন্া শ্রবণ করার বযাপায়র কখন্ও অবয়হলা
ন্া কয়র । কারণ, এই সমস্ত আয়লাৈন্ার মাধ্যয়ম
মন্ সুদৃঢ়ভায়ব শ্রীকৃয়ের প্রতত অনু্রি হয়ে ওয়ঠ।
এই সমস্ত তসদ্ধাি অধ্যেন্ করার মাধ্যয়ম আতম
শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর মতহমা জান্য়ত গপয়রতে ।
গকবলমাত্র তাাঁ র মতহমা জান্ার মাধ্যয়ম তাাঁ র প্রতত
অনু্রাে আরও েভীর এবং দৃঢ় হে ।

চৈুঃ ৈুঃ আতি ২.১১৭-১১৮

ভােবর্ পদযাবলী

েিপ্রানয়ষ্বভনেষু্ 

স্থের্যং ভােবর্নসবয়া ।

ভেবরু্যেমনলানক 

ভস্থেভত বস্থর্ তেস্থিকী ।।  

তন্েতমতভায়ব শ্রীমদ্ভােবত শ্রবণ করয়ল এবং
ভেবায়ন্র শুদ্ধভয়ির গসবা করয়ল হৃিয়ের সমস্ত
কলুষ সমূ্পণতরূয়প তবন্ষ্ট হে, এবং তখন্ উিম
গলায়কর িারা বতন্দত পরয়মশ্বর ভেবান্ শ্রীকৃয়ের
প্রতত গপ্রমমেী ভতি সুদৃঢ়ভায়ব প্রতততষ্ঠত হে ।

শ্রীমদ্ভােবত ১.২.১৮

আমানদর সানে েুে োকুেঃ 
– spss.ekadashi@gmail.com; bhagavata.vicara@gmail.com

– শ্রীল প্রভুপাদ স্থশক্ষা সংগ্রহ (কপইজ); bhagavata vicara (গ্রুপ)

– bhagavata vicara;            +918007208121

স্থসদ্ধান্ত বস্থলয়া স্থিনে ো কর অলস । ইহা হইনর্ কৃনে লানে সুদৃঢ় মােস ॥ চৈুঃ ৈুঃ আতি ২.১১৭

স্থসদ্ধানন্তর প্রনয়াজে স্থক ?

আমানদর কানছ প্রশ্ন কুনে 


