পরমা এোদিী
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শ্রীমদ্ভাগবদ্গীতায় (১২/৫) স্পষ্টভাবব উবেখ করা হবয়বে যে ভগবাবের দেদবিবেষ রূবের ধ্যাে অতযন্ত
কঠিে । প্রকৃতেবে তা যকাে ধ্যােই েয়, তা যকবল সমবয়র অেচয় মাত্র, যকেো তাবত বাদিত ফল লাভ
করা অতযন্ত কঠিে । ভগবদ্ভবেরা দকন্তু ভগবাবের বাস্তব রূে এবং লীলার ধ্যাে কবরে, এবং তাই
ভবেরা ভগবােবক সহবে লাভ করবত োবরে ।
একেে অতযন্ত মহাে বযদে তাাঁর মৃ তযযর ের ভগবাে ববল েূ দেত হে ববল যে অেপ্রচার করা হয়, তা
অতযন্ত ভ্রাদন্তেেক, যকেো মৃ তযযর ের যকউই ভগবাে হবত োবর ো । যতমেই আবার েরবমশ্বর ভগবাে
কখেও মােয ষ হবত োবরে ো, এমেদক েখে দতদে স্বয়ং উেদিত থাবকে, তখেও েয় । মােয বষর ভগবাে
হওয়ার যে মতবাি (এযাব্রাবোমরদফেম্) তা কখেও ভগবাে শ্রীকৃবের যবলায় প্রবয়াগ করা যেবত
োবর ো ।
(শ্রীমদ্ভােবে ১.৯.৪১ োৎপর্য )
ভগবদ্ভদের েটি ময খয অঙ্গ হবে- (১) শ্রবণ, (২) কীতি ে, (৩) স্মরণ, (৪) োিবসবে, (৫) অচিে, (৬) বন্দে,
(৭) িাসয, (৮) সখয, এবং (৯) আত্মদেববিে । এই অঙ্গগুদলর সবকটি দকংবা যে যকাে একটি অভীষ্ট ফল
প্রিাবে সম্পূ ণিরূবে সমথি, তবব তা সয িে ভগবদ্ভবের তত্ত্বাবধ্াবে দেরন্তর অেয েীলে করবত হয় । প্রথম
অঙ্গ শ্রবণ, সবকটি অবঙ্গর মবধ্য সবচাইবত গুরুত্বেূ ণি, এবং তাই চরবম োরা ভীষ্মবিববর মবতা অবিা
প্রাপ্ত হবত চাে, যসই সমস্ত ঐকাদন্তক সাধ্কবির েবে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা এবং তারের শ্রীমদ্ভাগবত শ্রবণ
করা অতযন্ত গুরুত্বেূ ণি । শ্রীকৃে সাোৎভাবব উেদিত ো থাকবলও মৃ তযযর সময় ভীষ্মবিববর মবতা অেূ বি
অবিা লাভ করা যেবত োবর ।
(শ্রীমদ্ভােবে ১.৯.৪৩ োৎপর্য )
শসদ্ধান্ত বশলয়া শিকে না ের অলস । ইহা হইকে েৃকে লাকে সু দৃঢ় মানস ॥ চচৈঃ চৈঃ আদি ২.১১৭

একটি েবের দবদভন্ন অংেগুদল যেমে েূ ণি েেটির যসবা কবর, ঠিক যতমেই ভগবাে তাাঁর দবদভন্ন অংবের
দ্বারা যসদবত হে । যকাে েবের একটি অংে েখে েেটি যথবক আলািা কবর যিওয়া হয়, তখে তার আর
যকাে গুরুত্ব থাবক ো । ভগবাবের যসবা যথবক েখে যকাে অংে দবচযযত হবয়, োয় তখে তা সম্পূ ণিরূবে
অথিহীে হবয় েবে ।
এই োরমাদথিক অেয বপ্ররণাবক বলা হয় ব্রহ্ম-দেজ্ঞাসা । ময খযত এই ব্রহ্ম-দেজ্ঞাসা জ্ঞাে, চবরাগয এবং
ভগবদ্ভদের দ্বারা সফল হয় । জ্ঞাবের অথি হবে ব্রহ্ম দবষয়ক প্রবতযক বস্তুর জ্ঞাে; চবরাবগযর অথি হবে
েে দবষবয়র প্রদত অোসদে । ভদে হবে অভযাবসর দ্বারা েীববর স্বরূবের েয েরুিয় ।
(শ্রীমদ্ভােবে ১.৯.৪৪ োৎপর্য )

প্রামাদেক েবের মবত এই প্রকার েয়ন্তী উৎসব সাধ্ারণ মােয বষর েেয েয়, তা দতদে েেোগদতক
দবচাবর েতই মহৎ যহাে ো যকে । যসটি ভগবাবের প্রদত একটি অেরাধ্, যকেো েয়ন্তী যকবল ভগবাবের
এই ধ্রাধ্াবম আদবভি াববর দিবসটি উিযােে করার েেযই দেদিি ষ্ট ।
(শ্রীমদ্ভােবে ১.৯.৪৫ োৎপর্য )
ভীষ্মবিব যে েে েরীর তযাগ কবরদেবলে, তার দববেবি দতদে দৈঃখ অেয ভব কবরেদে; দতদে দৈঃখ অেয ভব
কবরদেবলে একেে মহাে আত্মার সঙ্গ যথবক বদিত হওয়ায় । ভীষ্মবিব েদিও দেবলে একেে মযে েয রুষ,
তথাদে অবন্তযদষ্ট-দিয়া সম্পািে করা দেল একটি আবেযক কতি বয ।
(শ্রীমদ্ভােবে ১.৯.৪৬ োৎপর্য )

েখে মােয ষ এবং ভগবাবের মবধ্য ও মােয ষ এবং প্রকৃদতর মবধ্য েূ ণি সহবোদগতা হয়, তখে যসই
সহবোদগতার ফবল েৃ দথবীবত সয খ, োদন্ত ও সমৃ দির উিয় হয়, ো েয দধ্দষ্টর মহারাবের রােত্বকাবল যিখা
দগবয়দেল ।
(শ্রীমদ্ভােবে ১.১০.৬ োৎপর্য )
ভে েখে যপ্রবমর ববে ভগবােবক তাাঁর যথবক যোট ববল মবে কবরে, তখে ভগবাে প্রসন্ন হে। যকউই
ভগবাবের সমকে অথবা তাাঁর যথবক মহৎ েে, দকন্তু তাাঁর ভে েখে তাাঁর প্রদত গুরুেবের মবতা আচরণ
কবর তখে দতদে আেদন্দত হে । এ সবই ভগবাবের অপ্রাকৃত লীলা-দবলাস । (শ্রীমদ্ভােবে ১.১০.৬ োৎপর্য )
ভগবাে শ্রীকৃে েীববির কাবে, দববেষ কবর তাাঁর ভেবির কাবে এতই আকষিেীয় যে তাাঁবির েবে
তাাঁর দবরহ সহয করা অসহেীয় হবয় ওবে । মায়ার প্রভাবব বিেীববরা ভগবােবক ভযবল োয়, তা ো হবল
তাবির েবে তাাঁর দবরহ সহয করা সম্ভব েয় । এই দবরবহর অেয ভযদত বণিো করা োয় ো, দকন্তু ভেরাই
যকবল তা অেয ভব করবত োবরে ।
(শ্রীমদ্ভােবে ১.১০.৬ োৎপর্য )
শসদ্ধান্ত বশলয়া শিকে না ের অলস । ইহা হইকে েৃকে লাকে সু দৃঢ় মানস ॥ চচৈঃ চৈঃ আদি ২.১১৭
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দেবনাে সংলাে দবদেময় হবয়বেল শ্রীল প্রভযোি এবং কাদডিোল দেে োদেবলার মবধ্য, েযাদরবস ।
শ্রীল প্রভুপাদঃ েীশুখ্রীষ্ট ববলবেে, “হতযা যকার ো” (Thou shalt not kill) । তাহবল যকে খ্রীষ্টাে মােয বষরা েশু হতযা
করবে, তাবির মাংস খাবে ?
োশডযনাল জাশনকলাঃ হযাাঁ, খ্রীষ্টাে ধ্বমি হতযাবক সদতযই দেদষি করা হবয়বে । দকন্তু আমরা দবশ্বাস কদর যে একটি েশুর
েীবে এবং মােয বষর েীববের মবধ্য োথিকয আবে । মােয বষর েীবে েদবত্র, যকেো মােয ষবক ঈশ্ববরর রূেকবে চতদর করা
হবয়বে (man is made in the image of God) । যস েেয, বাইবববল একেে মােয ষবক হতযা করা দেদষি করা হবয়বে ।
শ্রীল প্রভুপাদঃ দকন্তু বাইবববল এমে বলা হয়দে, “মােয ষবক হতযা করা উদচত েয় ।” যসখাবে বযােক অবথি বলা হবয়বে,
“হতযা যকার ো ।”
োশডযনাল জাশনকলাঃ দকন্তু, খািয সংগ্রবহর েেয েশু হতযা করা একেে মােয বষর কাবে েরুরী ।
শ্রীল প্রভুপাদঃ ো, মােয ষ ফল, োকসদি, েসযিাো এবং দধ্ এগুদল যখবত োবর ।
োশডযনাল জাশনকলাঃ যকাে মাংস েয় ?
শ্রীল প্রভুপাদঃ ো । মােয বষর আিেি আহােি হবে দেরাদমষ খািয । বাঘ কখবো আেোর ফলগুদল যথবক আবস ো । তার
দেধ্িাদরত খাবার হবে েশুমাংস । দকন্তু মােয বষর খাবার হবে োকসদি, ফলমূ ল, েসযিাো আর দধ্ যথবক চতদর খািযখাবার । । তাহবল দকভাবব আেদে বলবত োবরে যে েশু হতযা োে েয় ?
োশডযনাল জাশনকলাঃ আমরা দবশ্বাস কদর এটা হবে উবেবেযর প্রশ্ন । েদি একটি েশুহতযার ফবল একেে েযধ্াতি মােয ষ
খািয োয়, তাহবল যসবেবত্র েশুহতযায় বাধ্া যেই—তা েদেেয ে ।
শ্রীল প্রভুপাদঃ দকন্তু একটি গাভীর কথা দচন্তা করুে—আমরা তার দধ্ োে কদর । যসেেয গাভী হবে আমাবির মা ।
আেদে দক একমত ?
োশডযনাল জাশনকলাঃ হযাাঁ, দেশ্চয়ই ।
শ্রীল প্রভুপাদঃ তাহবল গাভী েদি আেোর মাতা হয়, তাবক হতযা করা আেদে দকভাবব সমথিে কবরে ? আেদে তার দধ্
দেবেে, েখে তার বয়স হবে, আেোবক আার দধ্ দিবত োরবে ো, আেদে তার গলা কাটবেে । এটা দক খয ব একটি
মােদবক কাে ? ভারবত োরা মাংসােী তাবিরবক দকেয দেন যশ্রণীর েশুহতযার দেবিি ে যিওয়া হয় যেমে োগল, শুকর
অথবা এমে দক যমাষ । দকন্তু যগাহতযা হবে সববচবয় গদহিত োে । কৃেভাবোমৃ ত প্রচার করবত দগবয় আমরা মােয ষবক
যেবকাে রকবমর মাংস বেিে করবত বদল । আর আমার দেষযরা এই দেয়মটি অতযন্ত কবোরভাবব অেয সরণ কবর থাবক ।
দকন্তু েদি যকাে দবেষ েদরদিদতবত অেযরা মাংস যখবত বাধ্য হয়, তখে তাবির দেন্মস্তবরর েশুমাংস আহার করা উচত ।
দকন্তু যগাহতযা করববে ো । এটা েঘেযতম োে । একেে মােয ষ েতেণ োেকবমি রত থাবক ততেণ যস ভগবােবক
উেলদি করবত োবর ো । মােয বষর কাে হবে ভগবােবক উেলদি করা এবং তাবক ভালবাসা । দকন্তু েদি আেদে োেকমি
করবত থাবকে । আেদে কখেই ভগবােবক উেলদি করবত োববে ো—তাাঁবক ভালবাসা দূবর থাক ।
যেখাবে অেয যকােই খাবার যেই যসখাবে যকউ অোহার যথবক রো যেবত মাংস যখবত োবর—তাবত যিাষ
যেই । দকন্তু এটা সববচবয় গদহিত োেকমি—দেয়দমতভাবব বে বে কসাইখাো খয বল রাখা—যকবল দেভবক সন্তুষ্ট করার
েেয । প্রকৃতেবে, আেদে এমে দক একেেও েথাথি মােয ষ সমাবে যেবত োবরে ো েতেণ ো কসাইখাোগুবলা চালয
রাখার এই দেষ্ঠযর প্রথাটি বন্ধ ো হবে । আর কখেও বাাঁচার েেয েশু হতযা অেদরহােি হবয় েেবলও তখেও গরু হতযা
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শ্রীেৃেেৃপা শ্রীমূ শেয এ.শস. ভশিকবদান্ত স্বামী

করা উদচত েয় । এটা যকবল সাধ্ারণ মােদবক োলীেতাববাধ্ । কৃেভাবোমৃ ত আবন্দালবে আমাবির েীদতটি হবে আমরা
যকােরকম েশুহতযা অেয বমািে কদর ো । কৃে বলবেে, েত্রং েয ষ্পং ফলং যতায়ং যো যম ভেযা প্রেেদত—“োকসদি,
ফলমূ ল, দধ্ আর েসযিাো আমাবক ভদেসহকাবর অেিণ করা উদচত” (ভগবদ্ গীতা ৯/২৬) । আমরা ভগবাবের ভযোবদেষ্ট
(প্রসািম্ ) গ্রহণ কদর । গাবেরা আমাবিরবক অবেক ধ্রবের ফল যিয়, দকন্তু তার েেয গােগুদল মবর োয় ো । অবেয এই
েে েগবত একটি েীব আর একটি েীববর খািয, দকন্তু তার অথি এই েয় যে আেদে খাবিযর েবেয আেোর মাবক হতযা
করবত োবরে । গাভীরা দেষ্পাে, তারা আমাবিরবক দধ্ যিয়, আেদে তাবির যথবক দধ্ দেবেে—আর তারের আেদে
তাবিরবক কসাইখাোয় হতযা করবেে । এটা অতযন্ত েীচ োেকমি ।
ভিঃ শ্রীল প্রভযোি, খ্রীষ্টাবেরা যে মাংসাহার অেয বমািে কবরবে যসটা এই ধ্ারণার বেবতী হবয় যে দেনতর প্রোদতর
েীববির যিবহ মােয বষর মত আত্মা যেই ।
শ্রীল প্রভুপাদঃ যসটা মূ খিতা । প্রথমতৈঃ আমাবির যিবহর মবধ্য আত্মার উেদিদতর প্রমাণ উেলদি করবত হবব । তাহবল
আমরা যিখবত োব আত্মা শুধ্য মােয বষর মবধ্য রবয়বে, আর গরুর যেই—এটা সদতয দকো । গরু আর মােয বষর চবদেষ্টযগুদলর
োথিকয দক ? েদি আমরা উভবয়র চবদেবষ্টযর োথিকয লেয করবত োদর তাহবল আমরা বলবত োদর যে প্রাদণবির যিবহ
আত্মা যেই । দকন্তু আমরা েদি যিদখ েশু ও মােয বষর মবধ্য একই চবদেষ্টযসমূ হ দবিযমাে, তাহবল যকমে কবর আেদে বলবত
োবরে যে প্রাণীবির যিবহ আত্ম যেই । সাধ্ারণ লেণগুদল হবে এই যে, একটি েশু আহার কবর, আেদে আহার কবরে;
েশু ঘয মায় আেদেও ঘয মাে; েশু বংেবৃ দি কবর, আেদে বংেবৃ দি কবরে; েশু আত্মরো কবর, আেদেও আত্মরো কবরে ।
তাহবল োথিকয যকাথায় ?
োশডযনাল জাশনকলাঃ আমরা স্বীকার কদর যে েশুর মবধ্য মােযবষর মবতা দকেয চেদবক দিয়াকলাবের সাদৃেয থাকবত োবর
দকন্তু তাবির মবধ্য আত্মা যেই । আমরা দবশ্বাস কদর যে আত্মা বলবত মােবীয় আত্মাই যবাঝায় ।
শ্রীল প্রভুপাদঃ ভগবদ্ গীতায় বলা হবয়বে সবিবোদেষয , “সমস্ত প্রোদতর েীববর মবধ্য আত্মা রবয়বে” ।
োশডযনাল জাশনকলাঃ দকন্তু মােয বষর েীবে েদবত্র । মােয ষ েশুবির যচবয় উচ্চতর স্তবর দচন্তা কবর ।
শ্রীল প্রভুপাদঃ যসই উচ্চতর স্তরটি দক ? েশু তার যিহরোর েেয খাবার খায়, আেদেও আেোর যিহটিবক রোর েেয
আহার কবরে । গরু মাবে ঘাস খায় । আর মােয ষ আধ্য দেক সব যমদেেেবত্র ভদতি এক দবোল কসাইখাো যথবক মাংস সংগ্রহ
কবর আহার কবর । দকন্তু আেোর বে বে যমদেে রবয়বে । আর আেদে এক বীভৎস দৃেয চতদর করবত োরবেে, আর
েশুরা যকবল ঘাস খায়, তার অথি এই েয় যে আেদে এত উন্নত যে যবকল আেোর যিবহই আত্মা রবয়বে, আর েশুবির
যিবহ যকাে আত্মা যেই । এটা অবেৌদেক । আমরা লেয কদর যে মােয ষ ও েশুর মবধ্য যমৌদলক চবদেষ্টযগুদল এক ।
োশডযনাল জাশনকলাঃ দকন্তু যকবল মােয বষর মবধ্য আমরা যিখবত োই েীববের উবেেয োোর েেয আধ্যাদত্মক
অেয সন্ধাবের প্রয়াস রবয়বে—অেয েীববির মবধ্য তা যেই ।
শ্রীল প্রভুপাদঃ হ্যাঁ । তযহলে আধ্্যত্মিকভযলে অনু সন্ধযন কলে দেখু ন, পশুলেে মলধ্্ আিয দনই, এটয আপত্মন দকন ত্মেশ্বযস
কলেন—এটযই আধ্্যি ত্মেে্য । আপত্মন অধ্্যি তলেে ত্মেক দেলক ত্মিন্তয কেলেন, দসটয ভযে । ত্মকন্তু আপত্মন যত্মে একটয
পশুে মত ত্মিন্তয কলেন তযহলে আপনযে ঐ আধ্্যত্মিক অনু সন্ধযলনে মূ ে্ ত্মক ? ‘Metaphysical’ (অত্মধ্ত্মেে্যগত) মযলন
হলে ‘Above the physical’ (দভৌতস্তলেে অতীত), অেেয অন্ কেযয় ‘Spiritual’ (ত্মিন্ময়, পযেমযত্মেিক) । ভগেদ্
গীতযয় কৃষ্ণ েেলেন, সেিলযযত্মনষু দকৌলন্তয়ঃ “প্রত্মতটি জীলেে মলধ্্ একটি আিয েলয়লে” । দসটযই হলে যেযেি আধ্্যত্মিক
উপেত্মি ।
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 আশ্রয়শবহীন থনৌো – ভেবানকে ছাড়া
েুশম আর র্া শেছু বণয না েরকে িাও, ো সবই
শবশভন্ন রূপ, নাম এবং পশরণামরূকপ মানু কের
শিেকে উশিগ্ন এবং উকেশজে েরকব । ঠিে
থর্ভাকব এেটি আশ্রয়শবহীন থনৌো বায়ুর িারা
োশড়ে হকয় ইেস্তে শবশক্ষপ্ত হয় ।

শ্রীমদ্ভােবে ১.৫.১৪



 এে রূকপ সমসযা অনযরূকপ
সমাধান – জােশেে োর্য েলাকপর
িারা শিোপ দঃখ শনবৃ ে হয় না ।
শেন্তু থসই োর্য েলাপ র্খন ভেবৎথসবায় রূপান্তশরে হয়, েখন ো
সমস্ত জড় ধময পশরেযাে েকর শিন্ময়
েকত্ত্ব পর্য বশসে হয় । অেযশধে
দগ্ধজাে দ্রবয আহাকরর ফকল
থপকের অসু খ হয়; শেন্তু থসই
দকগ্ধরই রূপান্তর দশধ অনয েকয়েটি
ঔেকধর সকে গ্রহণ েরার ফকল থসই
থরাকের উপিম হয় ।

ভশি উপকদি – থরােগ্রস্ত মানু কের
স্বাভাশবে প্রবণো হকে শনশেদ্ধ খাদয আহার
েরা । সু দক্ষ শিশেৎসে েখনই থরােীকে োর
ইোমে আহার েরকে থদওয়ার প্রবণোর সকে
আকপাে মীমাংসা েকরন না । ভেবদ্েীোকে
বলা হকয়কছ থর্, থর্ মানু ে সোম েকময র প্রশে
আসি োকে োর বৃ শে থেকে শনরুৎসাহ
েরা উশিে নয়, থেন না ধীকর ধীকর থস
আত্মজ্ঞাকনর স্তকর উন্নীে হকে পাকর । থর্ সমস্ত
মানু ে েত্ত্বজ্ঞানরশহে শুষ্ক জ্ঞানমাকেয অশধশিে,
োকদর থবলায় এই শনকদযি প্রকর্াজয হকে পাকর,
শেন্তু র্ারা ভেবদ্ভশির মাকেয অশধশিে োকদর
এই ধরকনর উপকদকির প্রকয়াজন হয় না ।
শ্রীমদ্ভােবে ১.৫.১৫
োৎপর্য

শ্রীমদ্ভােবে ১.৫.৩৩ োৎপর্য
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 ভেবদ্ভশি অপ্রশেহো – নদী থর্মন সমু কদ্র শমশলে হওয়া পর্য ন্ত অপ্রশেহেভাকব
প্রবাশহে হকে োকে, থেমনই শুদ্ধ ভকির সে-প্রভাকব শুদ্ধ ভেবদ্ভশিও িরম লক্ষয
ভেবৎ-থপ্রম লাভ পর্য ন্ত অপ্রশেহেভাকব প্রবাশহে হকে োকে । ভেবদ্ভশির এই প্রবাহ
থরাধ েরা র্ায় না । পক্ষান্তকর, ো অন্তহীনভাকব প্রবাশহে হকে োকে ।
শ্রীমদ্ভােবে ১.৫.২৮ োৎপর্য



ভেবাকনর
িারা
অনু কমাশদে না হকল,
 ঔেু ধ শদকয় থরােীর থরাে
শনরামকয়র থিষ্টা অেয হীন,
 থনৌো র্েই মজবু ে বা
উপর্ু ি থহাে না থেন,
োকে িকড় নদী বা সমু দ্র
পার হওয়া র্াকব না ।
শ্রীমদ্ভােবে ১.৫.৩২ োৎপর্য
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অবোর সব—পু রুকের েলা, অংি ।
স্বয়ং-ভেবান্ েৃে সবয -অবেংস ॥
ভগবাবের সমস্ত অবতাবররা হবেে েয রুষাবতারবির অংে ও কলা, দকন্তু আদি
েয রুষ হবেে শ্রীকৃে । দতদে স্বয়ং ভগবাে এবং সমস্ত অবতাবরর অবতারী ।
চচৈঃ চৈঃ আদি ২.৭০

সবয -অবোরী েৃে স্বয়ং ভেবান্ ।
োাঁহার শিেীয় থদহ শ্রীবলরাম ॥
েরবমশ্বর ভগবাে শ্রীকৃে হবেে সমস্ত অবতাবরর অবতারী । শ্রীবলরাম হবেে
তাাঁর দদ্বতীয় যিহ ।
চচৈঃ চৈঃ আদি ৫.৪
শসদ্ধান্ত বশলয়া শিকে না ের অলস । ইহা হইকে েৃকে লাকে সু দৃঢ় মানস ॥ চচৈঃ চৈঃ আদি ২.১১৭

