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 ভেবযননর প্রমিশ্রুমি – ভগবানের প্রদিশ্রুদি অেুসানর োরি মুদে িাাঁ র জাগদিক দিহ িযাগ করা মাত্রই

দচন্ময় দিহ লাভ কনরদিনলে ।

 মিন্ময় দদনহর প্রকৃমি – ৩ টি দচন্ময় গুণৈঃ

 দেিযত্ব,
 জড় গুনণর প্রভাব দেনক মুক্ত, 
 সকাম কনমের ফল দেনক মুক্ত ।

 ভমির প্রভযব – ভগবদ্ভদক্তর দচন্ময় প্রভানব জীবও দচন্ময়ত্ব প্রাপ্ত হয় ।
 দৃষ্টযন্ত – দচন্তামদণর স্পনশে দলাহাও দসাো হনয় যায় ।

 আরব্ধ-কমম-মনবমযন য – ইন্দ্রনগাপ দেনক শুরু কনর দিবরাজ ইন্দ্র পযেন্ত সকনল কমে বন্ধনে আবদ্ধ ।
ভক্তরাই দকবল ভগবানের অহহিুকী কৃপার প্রভানব দসই প্রদিদিয়া দেনক মুক্ত ।

(শ্রীমদ্ভাগবি ১.৬.২৮ িাৎপযে )

 অনেযর মুখ দেনক দেনজর মদহমা দশাোর প্রবণিা সকনলর মনযযই দিখা যায় । ভগবােও একজে বযদক্ত
হওয়ার ফনল িাাঁ র মনযযও এটি দিখা যায় । জীনবর সমস্ত চাদরদত্রক গুণাবলী ভগবানের গুণাবলীরই
প্রদিদবম্ব । িনব দিদেই হনেে সমস্ত কাযেকলানপ পরম পুরুষ ।

(শ্রীমদ্ভাগবি ১.৬.৩৩ িাৎপযে)
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 ভগবাে দযরকম িাাঁ র সৃদির সবেত্র অবানয ভ্রমণ করনি পানরে, দিমদে োরি মুদেও জড় দচজ্জনির সমস্ত
দলানক ভ্রমণ করনি পানরে ।
 কারণ দিদে প্রকৃদির দিেটি গুনণর অিীি ।

 মরীদচ আদি ঋদষরা সকযম কনমমর আচাযে,
 সেক, সোিে আদি ঋদষরা মননযধমী জ্ঞযননর আচাযে,

 োরি মুদে ভেবদ্ভমির আচাযে ।
 িাই ভদক্তমানগের অেুসারীরা “োরি-ভদক্ত-সূনত্রর” দেনিে শ অেুসানর োরি মুদের পিাঙ্ক অেুসরণ

কনর দেদবে যায় ভগবানের রানজয প্রনবনশর দযাগযিা লাভ কনরে ।
(শ্রীমদ্ভাগবি ১.৬.৩১ িাৎপযে )

 নযরদ মুমনর বী য -

 ভগবােই োরি মুদেনক দিনয়দিনলে – দলঙ্গ পুরাণ ।
 এটি ভগবাে ও োরি মুদে দেনক অদভন্ন । দকেো িাাঁ রা সকনলই অনযাক্ষজ িত্ত্ব ।
 এর স্বর অপ্রাকৃি এবং এর বারা গীি ভগবৎ-মদহমাও অপ্রাকৃি ।
 সঙ্গীনির সযিটি সুর –

 সা (ষঋজ), দর (ঋষভ), গা (গান্ধার), মা (মযযম), পা (পঞ্চম), যা (চযবি), দে (দেষাি) জড়ািীি ।
 শ্রীল োরি মুদের পিাঙ্ক অেুসরণ কনর এই জড় জগনির মুক্ত পুরুষনিরও কিে বয হনে সা-দর-গা-মা আদি

সপ্ত স্বর বযাবহার কনর পরনমশ্বর ভগবানের মদহমা কীিে ে করা, দয দেনিে শ ভগবাে দেনজও গীিায় দিনয়
দগনয়নিে ।

(শ্রীমদ্ভাগবি ১.৬.৩২ িাৎপযে )

 জীব ক্ষণকানলর জেযও দেরব োকনি পানর ো । জীনবর দচন্তা, অেুভব, ইো বা কাযে করার প্রবণিা কখেই
বন্ধ করা যায় ো । িাই দকবল িানির দবষয়বস্তু পদরবিে ে কনর অেোৎ কানযের পদরবিে ে ো কনর দকবল
উনযযনশযর পদরবিে ে কনরই িারা িানির ইদিি বস্তু লাভ করনি পানর ।

 উদযহর –

 রাজেীদির কো আনলাচো ো কনর ভগবাে প্রবদিে ি রাজেীদির কো আনলাচো ।
 দচত্রিারকার কো আনলাচো ো কনর ভগবানের সানে দগাপী বা লক্ষীনিবীর আনলাচো ।

 ভেবযননর আমবভম যব ও অনলৌমকক লীলযমবলযনসর উনেশ্ – বদ্ধ জীবনির আকৃি কনর যীনর যীনর
দচন্ময় স্তনর উন্নীি করা এবং এভানব িাাঁ নির মঙ্গল সাযে করা ।

(শ্রীমদ্ভাগবি ১.৬.৩৪ িাৎপযে )
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ভেবদ্গীিয ২.১৩,

মনউ ইয়কম , 

মযিম  ১১, ১৯৬৬

এখে, আত্মার উপদিদিনি আমানির শরীনরর
িমাগি অপ্রিযক্ষ পদরবিে ে হনয় চনলনি । ঠিক
দযমে িুদম দিামার দকাে বনু্ধর সন্তােনক পাাঁ চ বির
আনগ দিখনল িার শারীদরক পদরবিে েগুদল সহনজই
লক্ষ করনি পারনব দকন্তু সন্তােটির দপিা-মািা িা
কখেই লক্ষ করনি পারনব ো । দযনহিু িারা
প্রদিদিে িানির সন্তােনক দিখনিে িাই িারা দেজ
সন্তানের দবনড় ওঠা লক্ষ করনি পারনিে ো । দকন্তু
দযদে পাাঁ চ বির পনর সন্তােটিনক দিখনিে, দিদে
বলনবে, “ওহ ! দিামার সন্তাে কি বড় হনয়
দগনি।” অেোৎ প্রদিটি মুহুনিে আমানির শরীনরর
কু্ষদ্র পদরবিে ে হনয় চনলনি ।
আমরা দচদকৎসা দবজ্ঞাে দেনক জােনি পাদর দয,
প্রদিটি মুহুনিে আমানির রক্তকদণকার পদরবিে ে হনি
োনক । একইভানব, এটা বুঝনি আমানির অসুদবযা
হওয়া উদচি েয় দয, আত্মার দিহান্তরপ্রাদপ্ত ঘনট ।
এখানে এটা সুন্দরভানব বণেো করা হনয়নি- “যদিও
শরীরটির মাদলক শরীনরর মনযয অবিাে করনিে
িোদপ শরীরটি পদরবদিে ি হনে, িমান্বনয় .........
“দিদহনোঽদিন যো দিনহ দকৌমারং দযৌবেং.....
(ভ.গী. ২.১৩) । এখানে দুটি উিাহরণ দিওয়া
হনয়নি: “দকৌমারম .... দকৌমারম শনের অেে
বয়সসীমা ১৫ অেুযে, এবং ১৫ বিনরর পর দেনক
অেোৎ ১৬ দেনক ৪০ পযেন্ত সময়কালটি হল দযৌবে ।
আর ৪০ বৎসর উনদ্ধে একজে বযদক্তনক বয়স্ক বনল
গণয করা হয় । এটিই হনে এই জড় শরীরটির
পদরবিে নের প্রদিয়া । আমরা পরবিীনি আত্মার

দবষনয় আরও দবস্তাদরি জােব দয, আত্মার পদরবিে ে
হয়ো, শরীর পদরবেিেশীল ।

সুিরাং, দিদহনোঽদিন যো দিনহ দকৌমারং
দযৌবেং জরা িো দিহান্তর প্রাদপ্ত ... (ভ.গী. ২.১৩)
‘যীর” শনের অেে একজে বযদক্ত দযদে পূণে
আত্মজ্ঞানে দিি । সুিরাং দিদহনো ... (ভ.গী.
২.১৩) ‘যীর’ শনের অেে একজে বযদক্ত দযদে
অজ্ঞােিার অন্ধকানর আেন্ন । আপদে ... হযাাঁ ,
আপদে বনস পড়েু। ... ঠিক আনি ... “যীর”... অেোৎ
যীর মানে একজে প্রকৃি জ্ঞােহীে বযদক্ত ।
সুিরাং আমরা যখে জাদে দয, প্রদিটি মুহুনিে
আমানির শরীনরর পদরবিে ে হনে, িাহনল আমরা
দকে দশাকাহি হনয় পদড় যখে আত্মা এক শরীর
িযাগ কনর আনরকটি শরীর গ্রহণ কনর । যদি আদম
আমার শরীনরর যন্ত্রটি খুনল দফনল অেয একটি বস্ত্র
পদরযাে কদর, িানি দক আমানির দশাকাহি হওয়া
উদচি ? এখানে দকাে যুদক্তই দেই । আমানির
আরও আেদন্দি হওয়া উদচি । দকেো পুরানো বস্ত্র
িযাগ কনর আমরা েিুে বস্ত্র গ্রহণ কনরদি । সুিরাং
অজুে ে যখে দবষািগ্রি হনয় দচন্তা করদিনলে, “দক
কনর, আদম আমার দপিামনহর সনঙ্গ যুদ্ধ করব ?
আদম জাদে আমার এটা কিে বয দকন্তু দক কনর আদম
আমার দপিামহ দভষ্মনিব, আমরা দশক্ষক
দদ্রাণাচানযের সনঙ্গ যুদ্ধ করব ? এটি আমার পনক্ষ
সম্ভব েয় । বাস্তনব অজুে ে এখানে একজে মূনখের
অদভেয় কনরনিে, প্রকৃিপনক্ষ দিদে দকােভানবই
মূখে েে । দিদে যদি আমানির মি মূনখের অদভেয় ো
করনিে, দক কনর আমরা এই ভগবদ্গীিা দপিাম ?

ভগবদ্গীিা... একটি োটনকর মি । এখানে
কৃষ্ণ হনেে অজুে নের সবসমনয়র সােী । আর দসই
কারনেই অজুে ে দকাে সমনয়র জেযও অজ্ঞােিার
অন্ধকানর প্রনবশ কনরেদে । শুযুমাত্র আমরা উপকৃি

শ্রীকৃেকৃপয শ্রীমূমিম  এ.মস. ভমিনবদযন্ত স্বযমী

(গি সংখযার পর)
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হব বনল ভগবাে শ্রীকৃনষ্ণর ইোয় অজুে ে এই
অজ্ঞােিার অন্ধকানর প্রনবশ কনরে । একজে মূখে
বযদক্তর মি এই সমস্ত প্রশ্নগুদল দিদে শ্রীকৃষ্ণনক
কনরদিনলে, এবং কৃষ্ণ দয উত্তরগুদল দিদেনলে িা
দলদপবদ্ধ করা হনয়দিল মহাভারনি, আমানির
ভদবষযৎ প্রজনন্মর জনেয । িাই এখানে অজুে ে যুদ্ধ
দেনক দবরি োকনি দচনয়দিনলে এবং বনলদিনলে
“আদম দকভানব আমার দপিামনহর সনঙ্গ যুদ্ধ করব ?
আমার দপিার মৃিুযর পর দেনক দিদেই আমানির
বড় কনর িুনলনিে । আর অেযদিনক দদ্রাোচাযে
হনেে আমার দশক্ষক, দযদে আমানক অস্ত্র-শস্ত্র
দশক্ষা প্রিাে কনরনিে । আজ দয আদম একজে বীর
দযাদ্ধা হনি দপনরদি িার মূনল দিদেই রনয়নিে ।
এখে কৃষ্ণ আপদেই বলুে আদম দক কনর িানির
হিযা কদর ? আদম দক কনর িানির সনঙ্গ যুদ্ধ করনি
পাদর । িানির হিযা করনি পাদর, সুিরাং দসটি
আমার কিে বয েয় ।
দকন্তু কৃষ্ণ বলনলে, “দিামানক কিে বয-জ্ঞােহীে
হনল চলনব ো । দিামার দপিামহ, দিামার দশক্ষক,
এসব দকিুই মোয় রাখা চলনব ো । িুদম একজে
ক্ষদত্রয়, িাই যখে িুদম যুদ্ধনক্ষনত্র োকনব িখে
দিামার এসব দবনবচো করনল চলনব ো । দিামানক
যুদ্ধ করনিই হনব ।”
সুিরাং, আমানির দচন্তা করা উদচি দয, কৃষ্ণ
কখেই বনলেদে দয, “িুদম অদহংসার পে অবলম্বে
কর ।” কখেই ো । যখে একটি সৎ উনযশয দেনয়
যুদ্ধ হনব, দিামানক যুদ্ধনক্ষত্র দেনক দপিপা হনল
চলনব ো । এখানে অদহংসার দকাে প্রশ্নই আসনি
পানরো । িাই কৃষ্ণ বনলনিে, “বযদেি হনব ো ।
যদিও দিামার দপিামহ ‘ভীষ্মনিব’, দিামার দশক্ষক
‘দদ্রাণাচাযে’... এটি িানির ভানলার জনেযই। দকেো
িারা এখে বৃদ্ধ হনয়নিে । দয মুহুনিে িাাঁ রা মারা
যানবে, দসই মুহুনিে িাাঁ রা পুেরায় একটি েিুে শরীর

পানবে । সুিরাং দিামানক ভয় দপনল চলনব ো ।”
এখে িুদম বলনব, আমানির দক একজে মােুষনক
হিযা করা উদচি ?” – ো যুদক্তহীেভানব কখেই
কাউনক হিযা করা উদচি েয় । েনচৎ এটি একটি
মহাপাপ হনব । দকন্তু এটি একটি যুদ্ধ এবং এই যুনদ্ধর
দবনশষ কারণ রনয়নি । িাই িারা হিযাকারী েয় ।
এটি বলা হনয় োনক দয দকাে ক্ষদত্রয় যদি রণনক্ষনত্র
মৃিুযবরণ কনর, দস উচ্চির গ্রহনলানক চনল যায় ।
িুদম দিখনব দকউ যদি সঠিক কারনণ দেজ দিহ
িযাগ কনর ... ঠিক দযমে অনেনক দেনজর
মািৃভূদমর জেয মৃিুযবরণ কনরে । িুদম দক মনে কর
িারা পাপী অেবা িারা েরনক গমে করনব ?
ো, যারা েযায়সঙ্গি কারনণ দিহিযাগ করনব, িানির
পরবিী জীবে উজ্জ্বলময় । দকন্তু দকউ যদি উদচি
কারণ িাড়াই আত্মহিযা কনর, িাহনল দস হল
পাপী।
এই জ্ঞাে আমরা এখাে দেনক দপনয় োদক । িাই-
‘দিদহনোঽদিন  যো দিনহ দকৌমারং দযৌবেং জরা ।

িো দিহান্তরপ্রাদপ্তযীরস্তত্র ে মুহযদি ।।
(ভ.গী ২/১৩)

সুিরাং, ‘যীর’ অেোৎ যাাঁ র এই শরীনরর গঠে সম্পনকে
সমূ্পণে জ্ঞাে রনয়নি এবং আত্মজ্ঞাে রনয়নি, িাাঁ রা
কখেই আত্মার দিহান্তর প্রাদপ্তনি বযাদেি হে ো ।
এই দলানকর মূলকো ও িাৎপযে এটিই ।
এখে এখানে দকিু িশেে সমন্ধীয় প্রশ্ন উনঠ আসনি
পানর । দু-যরনের িাশেদেক রনয়নিে । দিহ িযাগনর
পনর মুদক্তর পনর, আত্মা-পরমাত্মার সানে এক হনয়
যায় । এই প্রশ্নটি আমারা পূনবেই আনলাচো কনরদি ।
যদিও, পুেরায় এর বযাখযা করনি দকাে ক্ষদি দেই ।
আদম বলনি চাই, বাস্তব জ্ঞাে, যদি একবার, দুবার,
দিেবার বযাখযা করা হয় িানি আমানির উপকারই
আনি ।

শ্রীকৃেকৃপয শ্রীমূমিম  এ.মস. ভমিনবদযন্ত স্বযমী

(পরবিী অংশ আগামী সংখযায়)
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 ভিগু —মনমলমপ্তিযাঃ সমুদ্রনক দেমন

নদীগুমল সবমদয ভমরনয় দিযনল মকন্তু সমুদ্র কখনও

মবকু্ষব্ধ হয় নয । মনমলমপ্তিযই বজযয় রযনখ, িদরূপ

কৃে দিিনযয় মনমগ্ন ব্মিও জযেমিক কযমনয-

বযসনযর মনধ্ দেনকও মিনের অমবিলিয বজযয়

রযনখন ।

 প্রসযদ-মযহযত্ম্্াঃ েখন দকযন

সংক্রযমক ব্যমধ মহযমযরীরূনপ ছমিনয়

পনি, িখন দরযে প্রমিনষধক টীকয

মননল মযনুষ িয দেনক রক্ষয পযয় । ঠিক

দিমনই ভেবযন মবেুনক অপম করযর

পনর দসই আহযেম প্রসযদ রূনপ গ্রহ 

করনল জযেমিক কলুষিযর প্রভযব

দেনক েনেষ্ট রক্ষয পযওয়য েযয় ।

 ভেবযননর দসবযয় সবমকছু অপম াঃ খযজযঞ্চী

লক্ষ লক্ষ টযকয ে নয কনর, মকন্তু িযর এক

কপদম কও দস মননজর বনল মনন কনর নয, কযর 

দস জযনন দে, দসই টযকয িযর মযমলনকর । ঠিক

দিমনই, সমস্ত মকছুই ভেবযননর, িযই িযাঁ র

দসবযনি সব মকছু অপম করযই হনে আমযনদর

কিম ব্ ।

(শ্রীমদ্ভেবদ্গীিয ৩.১৪ িযৎপেম)

(শ্রীমদ্ভেবদ্গীিয ৩.৩০ িযৎপেম)

(শ্রীমদ্ভেবদ্গীিয ২.৭০ িযৎপেম)
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 রযজপনে দুর্মটনযাঃ জি দদহটি

েিক্ষ আনছ, িিক্ষ িযর

প্রনয়যজনগুমলও দমটযনি হনব, মকন্তু িয

করনি হনব শযনের মবমধ-মননষধ

অনুসর করযর মযধ্নম । আর িয

সনেও আমযনদর সিকম েযকনি হনব,

েযনি দকযন রকম দুর্মটনয নয র্নট ।

রযজপনে দেমন দুর্মটনয র্টযর সম্ভযবন

েযনক, দিমনই শযনের মবমধ-মননষনধর

দ্বযরয মনয়মিক হওয়য সনেও পেভ্রষ্ট

হওয়যর সম্ভযবনয েযনক ।

 দপ্রনমর মবকৃি রূপ কযমাঃ টক দিাঁ িুনলর সংস্পনশম দুধ দেমন দই হনয় েযয়,

দিমনই ভেবযননর প্রমি আমযনদর অপ্রযকৃি দপ্রম রজগুন র প্রভযনব কযনম

রূপযন্তমরি হয় ।

 কযনমর মনবৃমের ব্েম উপযয়াঃ মনুসৃ্মমিনি বলয হনে দে, মর্ দেনল দেমন

আগুননক কখনও দনভযননয েযয় নয, দিমনই কযম উপনভযনের দ্বযরয কখনই কযনমর

মনবৃমে হয় নয ।

(শ্রীমদ্ভেবদ্গীিয ৩.৩৯ িযৎপেম)

(শ্রীমদ্ভেবদ্গীিয ৩.৩৪ িযৎপেম)

(শ্রীমদ্ভেবদ্গীিয ৩.৩৭ িযৎপেম)



ঈশ্বরস্বরূপ ভি িযাঁ র অমধষ্ঠযন ।

ভনির হৃদনয় কৃনের সিি মবশ্রযম ॥

ভযেবি পদ্যবলী

আমযনদর সযনে েুি েযকুনাঃ 
– spss.ekadashi@gmail.com; bhagavata.vicara@gmail.com

– শ্রীল প্রভুপযদ মশক্ষয সংগ্রহ (দপইজ); bhagavata vicara (গ্রুপ)

– bhagavata vicara;            +918007208121
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ভি-হৃদনয় ভেবযননর বযস   

আমযনদর কযনছ প্রশ্ন কুনন 

সযধনবয হৃদয়ং মহ্ং 

সযধূনযং হৃদয়ন্ত্বহম্ ।

মদন্নে ন জযনমন্ত 

নযহং দিনভ্য মনযেমপ ॥

দে শুদ্ধ ভি মনরন্তর ভেবযননর দপ্রমময়ী

দসবযয় েুি, মিমন ভেবযননরই স্বরূপ এবং

দসই ভনির হৃদনয় ভেবযন সবমদযই মবরযজ

কনরন ।

সযধু-মহযত্ম্যরয আমযর হৃদয় এবং আমমও িযাঁ নদর হৃদয় । িযাঁ রয আমযনক

ছযিয অন্ কযউনক জযননন নয এবং আমমও িযাঁ নদর ছযিয অন্ কযউনক

আমযর বনল জযমন নয । (শ্রীাঃভযাঃ ৯.৪.৬৮)

চিাঃ িাঃ আমদ ১.৬১


