পাক্ষিক পক্ষিকা (একাদশী ক্ষিক্ষি)
১২শ সংখ্যা, অপরা একাদশী,
২২শশ শে, ২০১৭ ।

শ্রীল প্রভুপাদ শিক্ষা-সংগ্রহ
আন্তর্জাশিক কৃষ্ণভাবনামৃ ি সংঘের প্রশিষ্ঠািা আচার্জ কৃষ্ণকৃপাশ্রীমূ শিজ শ্রীল
অভয়চরণারশবন্দ ভশিঘবদান্ত স্বামী প্রভুপাঘদর অশময় শিক্ষাধারা সসবার অশভপ্রাঘয় এক
ক্ষুদ্র প্রয়াস
হঘর কৃষ্ণ হঘর কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হঘর হঘর । হঘর রাম হঘর রাম রাম রাম হঘর হঘর ।।

ভশিঘর্াি
(প্রথম পবজ )
(শ্রীল প্রভুপাদদর গ্রন্থাবক্ষল শিদক
‘ক্ষবষয়ক্ষভক্ষিক সংকলন’)

*** ভশিঘর্াঘির স্বািন্ত্র্য –
সাধারণি োনু ষ েদন কদর শে,
শাদের ক্ষনদদে শ অনু সাদর সকাে কেে
করার ফদল পরে-িত্ত্ব হৃদয়ঙ্গে করার পারোক্ষিেক জ্ঞান পূ ণেরূদপ লাভ করা
োয় । শকউ শকউ েদন কদর শে, ভক্ষিদোগ হদে আদরক ধরদনর কেে । ক্ষকন্তু
প্রকৃিপদি ভক্ষিদোগ কেে এবং জ্ঞাদনর অিীি । ভক্ষিদোগ জ্ঞান অিবা কেে
শিদক স্বিন্ত্র; পিান্তদর, জ্ঞান এবং কেে হদে ভক্ষিদোদগর অধীন । এই
ক্ষিয়াদোগ অিবা কেেদোগ, শে সম্বদে শ্রীনারদ েু ক্ষন বযাসদদবদক ক্ষনদদে শ ক্ষদদেন
িা ক্ষবদশষভাদব অনু দোদন করা হদয়দে, শকন না িার উদেশয হদে পরদেশ্বর
ভগবাদনর সন্তুক্ষি ক্ষবধান করা । ভগবান চান না শে িাাঁর সন্তাদনরা অিোৎ জীদবরা
জড় জগদির ক্ষিিাপ দুঃখ্ শভাগ করুক, ক্ষিক্ষন চান শে িারা সকদলই শেন িাাঁর
কাদে ক্ষফদর ক্ষগদয় িাাঁর সদঙ্গ বাস কদর । ক্ষকন্তু ভগবাদনর কাদে ক্ষফদর শেদি হদল
সব রকে জড় কলু ষ শিদক েু ি হদি হয় । িাই ভগবাদনর সন্তুক্ষি ক্ষবধাদনর জনয
েখ্ন কেে করা হয় িখ্ন কদেের প্রভাদব জীব ধীদর ধীদর জড় জগদির বেন
শিদক েুি হয় । এইভাদব পক্ষবি হওয়ার অিে হদে পারোক্ষিক
ে জ্ঞান লাভ
করা । িাই জ্ঞান পরদেশ্বর ভগবাদনর উদেদশয সাক্ষধি কদেের অধীন । অনযানয
জ্ঞান ভগবদ্ভক্ষিক্ষবহীন হওয়ার ফদল ভগবাদনর রাদজয ক্ষনদয় শেদি পাদর না,
অিোৎ িা েু ক্ষি পেেন্ত দান করদি পাদর না, ো ইক্ষিেদধয ‘‘ননষ্কেেযেপযচুযিভাববক্ষজেিম্’’ শলাদক ক্ষবদলষণ করা হদয়দে । অিোৎ ভি েখ্ন অননয ভক্ষি
সহকাদর ভগবাদনর শসবায় েুি হন, ক্ষবদশষ কদর ভগবাদনর অপ্রাকৃি েক্ষহো
শ্রবণ এবং কীিে দন, িখ্ন ভগবৎ-কৃপার প্রভাদব ক্ষিক্ষন ক্ষদবয জ্ঞান লাভ কদরন, ো
ভগবদগীিায় প্রক্ষিপন্ন হদয়দে ।
(শ্রী.ভা. ১.৫.৩৫)

***ভশিঘর্াঘির প্রভাব - অনথজ -শনবৃ শি – এখ্াদন শে ধযাদনর পন্থা
অনু দোদন করা হদয়দে িা ভক্ষিদোদগর পন্থা, ো জড় জগদির বদ্ধ অবস্থা
শিদক েুি হদয় ভগবাদনর শপ্রেেয়ী শসবায় েুি হওয়ার পন্থা । জ্ঞান-শোগ
জড়-জগদির বেন শিদক েু ি হওয়ার পন্থা । শকউ েখ্ন জড় বেন শিদক েু ি
হন, অিোৎ পূ দবের বণেনা অনু সাদর ক্ষনবৃ ি হন বা সেস্ত জড়-জাগক্ষিক প্রদয়াজন
শিদক েুি হন, িখ্ন ক্ষিক্ষন ভক্ষিদোদগর পন্থা সম্পাদন করার শোগযিা অজেন
কদরন । িাই ভক্ষিদোগ জ্ঞান-শোগও ক্ষনক্ষহি রদয়দে, অিবা শুদ্ধ ভক্ষির পন্থা
েুগপৎ জ্ঞানদোদগর উদেশযও সাধন কদর; শুদ্ধ ভক্ষির িেক্ষবকাদশর ফদল জড়
জগদির বেন শিদক স্বাভাক্ষবকভাদবই েু ক্ষি লাভ হদয় িাদক । ভক্ষিদোদগর
এই প্রভাবদক বলা হয় অনিে-ক্ষনবৃ ক্ষি । ভক্ষিদোদগর প্রগক্ষির প্রািক্ষেক স্তর অিোৎ

পরদেশ্বর ভগবাদনর শ্রীপাদপদের ধযান অনিে-ক্ষনবৃ ক্ষির দ্বারা িার প্রভাব প্রদশেন
করদব । সবচাইদি গভীর অনিে, ো বদ্ধ জীবদক জড় জগদির বেদন আবদ্ধ
কদর রাদখ্ িা হদে শেৌন বাসনা, এবং এই শেৌন বাসনার চরে প্রকাশ হদে নরনারীর ক্ষেলন । নর-নারীর ক্ষেলদনর ফদল শেৌন বাসনা পু নরায় বক্ষধি
ে হয় গৃ হ,
সন্তান-সন্তক্ষি, বেু -বােব, আত্মীয়-স্বজন এবং ধন-সম্পদদর সঞ্চদয়র োধযদে ।
এগুক্ষল লাভ হদল বদ্ধ জীব এগুক্ষলর বেদন আবদ্ধ হদয় ক্ষবভ্রান্ত হদয় পদড়, এবং
িখ্ন ক্ষেিযা অহঙ্কার বা ‘আক্ষে’ এবং ‘আোর’ ধারণা অিযন্ত গভীরভাদব প্রকট
হয়; িখ্ন শেৌন-বাসনা ক্ষবক্ষভন্ন প্রকার রাজননক্ষিক, সাোক্ষজক, পরািেবাদ,
শলাকক্ষহনিষণা এবং অনযানয নানা প্রকার কােেকলাদপ প্রসাক্ষরি হয়, ো সেু দে
িরদঙ্গর উপদরর শফনার েদিা িক্ষনদকর জনয অিযন্ত প্রবলভাদব প্রকাক্ষশি হদয়
পর েু হূদিে আকাদশর শেদের েদিা ক্ষেক্ষলদয় োয় । বদ্ধজীব এই প্রকার
বস্তুসেূ দহর দ্বারা িিা শেৌন-বাসনা প্রসূ ি বস্তুসেূদহর দ্বারা বদ্ধ হদয় পদড়, এবং
িাই ভক্ষিদোদগর প্রভাদব ধীদর ধীদর শেৌন-বাসনা, োর সূ ক্ষ্ম প্রকাশ হদে লাভ,
পূ জা এবং প্রক্ষিষ্ঠা, িা ধীদর ধীদর শলাপ পায় । সেস্ত বদ্ধ জীদবরাই ক্ষবক্ষভন্ন প্রকার
শেৌন-বাসনার দ্বারা উন্মাদগ্রস্ত, এবং শক কিটা শেৌন-বাসনাক্ষভক্ষিক জড় আসক্ষি
শিদক েুি হদয়দে শস ক্ষবষদয় সব সেয় লিয রাখ্া উক্ষচি । প্রক্ষি গ্রাস অন্ন
শভাজদনর ফদল শেেন িুধার ক্ষনবৃ ক্ষি অনু ভব করা োয়, ঠিক শিেনই পারোক্ষিেক
উন্নক্ষির োিা ক্ষনধোরণ করা োয় শেৌন-বাসনার ক্ষনবৃ ক্ষির োিা অনু সাদর ।
ভক্ষিদোদগর অনু শীলদনর ফদল ক্ষবক্ষভন্ন প্রকার শেৌন-বাসনার ক্ষনবৃ ক্ষি হয়, শকননা
ভক্ষিদোদগর অনু শীলন করদল ভগবাদনর কৃপায় জ্ঞান এবং নবরাদগযর উদয়
হয় । এেনক্ষক জাগক্ষিক ক্ষবচাদর ভি উচ্চ জ্ঞানসম্পন্ন না হদলও িার েদধয
স্বাভাক্ষবকভাদব এই সেস্ত সদ গুণাবলীর উদয় হদয় িাদক । জ্ঞাদনর অিে হদে
বস্তু সম্বদে েিােিভাদব জানা, এবং েক্ষদ ক্ষবচারপূ বেক জানা োয় শে, শকান শকান
বস্তু সম্পূ ণেরূদপ অনাবশযক, িখ্ন জ্ঞানবান বযক্ষি স্বাভাক্ষবকভাদবই শসই সেস্ত
অবাক্ষিি বস্তু িযাগ কদর িাদকন । েখ্ন বদ্ধ জীব জ্ঞাদনর অনু শীলদনর দ্বারা
বু ঝদি পাদরন শে, জড়জাগক্ষিক সেস্ত আবশযকিাগুক্ষল অবাক্ষিি, িখ্ন ক্ষিক্ষন
স্বাভাক্ষবকভাদবই শসগুক্ষলর প্রক্ষি অনাসি হন । জ্ঞাদনর এই স্তরদক বলা হয়
নবরাগয, বা অবাক্ষিি বস্তুর প্রক্ষি অনাসক্ষি । পূ দবেই আেরা আদলাচনা কদরক্ষে
শে, পরোিেবাদীদক স্বাবলম্বী হদি হয় এবং িার জীবদনর অভাব পূ রণ করার
জনয ধনেদাে বযক্ষিদদর কাদে ক্ষভিা করা উক্ষচি নয় । শ্রীল শুকদদব শগাস্বােী
জীবদনর একান্ত আবশযকিাগুক্ষল, েিা আহার, ক্ষনো, আশ্রয় আক্ষদ সেসযার ক্ষবকল্প
সম্বদে ক্ষনদদে শ ক্ষদদয়দেন, ক্ষকন্তু নেিু ন সম্বদে ক্ষিক্ষন শকান ক্ষবকল্প প্রদশেন
কদরনক্ষন । োদদর হৃদদয় কাে-বাসনা বিে োন, িাদদর সন্নযাস আশ্রে গ্রহণ করা
উক্ষচি নয় । শকননা শসই স্তদর উন্নীি না হদল সন্নযাস আশ্রদের প্রশ্নই ওদে না ।
অিএব িোন্বদয় সদগুরুর ক্ষনদদে শ অনু সাদর ভগবদ্ভক্ষির অনু শীলন কদর এবং
শ্রীেদ্ভাগবদির ক্ষশিা ও ক্ষসদ্ধান্ত অনুসরণ করার োধযদে সন্নযাস আশ্রে গ্রহণ
করার পূ দবে অন্তি স্থূল শেৌন-বাসনাদক সংেি করার িেিা অজেন করদি
হদব ।
(শ্রী.ভা. ২.২.১২)

আগ্রহী মহৎপ্রাণ ভিঘদর সাদর আহ্বান র্ানাঘনা হঘে সর্, আপনারা মাত্র ২ পৃ ষ্ঠার এই একাদিী-পশত্রকাটি সস্বোয় ছাশপঘয় অনয ভিঘদর কাঘছ
শবনামূ ঘলয শবিরণ করঘি পাঘরন এবং শনর্ শনর্ মশন্দর বা প্রচার স্থাঘনর শবজ্ঞাপণ ফলঘক এটি লাশিঘয় অনযঘদরঘকও পড়ার সু ঘর্াি শদঘি পাঘরন ।

শ্রীল প্রভুপাদ শিক্ষা-সংগ্রহ – ১২ি সংখ্যা

পৃ ষ্ঠা ২

শ্রীল প্রভুপাদ প্রবচন
ভিবদ্গীিা – ৭ই মাচজ, ১৯৬৬, শনউইয়কজ ।
প্রভুপাদঃ সু িরাং গি ক্ষদন আেরা একাদশ, একাদশ,
ক্ষদ্বিীয় অধযায়, একাদশিে শলাক সম্পদকে
বলক্ষেলাে । শুধু োি পড় । ক্ষদ্বিীয় অধযায়,
একাদশিে শলাক ।
ভিুঃ “েক্ষদও শসখ্াদন কখ্নও ক্ষেল না
...” “অজুে ন িুক্ষে প্রাদজ্ঞর েদিা কিা বলে, অিচ
শে ক্ষবষদয় শশাক করা উক্ষচি নয়, শসই ক্ষবষদয় শশাক
করে । োাঁরা েিািেই পক্ষিি িাাঁরা কখ্নও জীক্ষবি অিবা
েৃ ি কারও জনযই শশাক কদরন না ।”
প্রভুপাদঃ হযাাঁ । িুক্ষে এটি ক্ষচক্ষিি কদরে? কলদের সাহাদেয? হযাাঁ । িাহদল
আেরা এই শলাক পাে শশষ কদরক্ষে । পরবিী শলাক হদেুঃ
ন সেবাহং র্ািু নাসং ন েং সনঘম র্নাশধপাঃ
ন চচব ন ভশবষ্যামঃ সঘবজ বয়মিঃপরম্ .. (ভ.িী. ২/১২)
অনু বাদ কী?
ভি: “এেন শকান সেয় ক্ষেল না েখ্ন আক্ষে, িুক্ষে ও এই সেস্ত রাজারা ক্ষেদলন
না এবং ভক্ষবষযদিও কখ্নও আোদদর অক্ষস্তত্ব ক্ষবনি হদব না ।”
প্রভুপাদ: হযাাঁ । এখ্ন…
ভি: “…আেরা সবসেয়…”
প্রভুপাদঃ কৃষ্ণ অজুে নদক শবাঝাদি শচিা করদেন কখ্নও েৃ িুয হয় না । ক্ষিক্ষন
পক্ষরষ্কার ভাদব বলদেন, “স্বয়ং-আক্ষে পরদেশ্বর ভগবান, কৃষ্ণ-দিাোর ক্ষনদজর,
িুক্ষে, ও অনযানয সেস্ত রাজারা এবং সেস্ত েু দ্ধারা, োরা এই ক্ষবশাল েু দ্ধ শিদি
সেদবি হদয়দে, এেন নয় শে আেরা অিীদি ক্ষেলাে না । এবং বিে োদন আেরা
েু দখ্ােু খ্ী । আেরা এটা শদখ্দি পাক্ষে শে আেরা ক্ষবরাজোন । এবং ভক্ষবষযদিও
এভাদব ক্ষবরাজোন িাকব ।” “এভাদব” অিে হদে স্বিন্ত্রভাদব । শেেন, আক্ষে
একজন স্বিন্ত্র বযাক্ষি । িুক্ষে একজন স্বিন্ত্র বযাক্ষি । শস একজন স্বিন্ত্র বযাক্ষি ।
এভাদব আক্ষে, িুক্ষে, শস, িারা-প্রিে পু রুষ, ক্ষদ্বিীয় পু রুষ, িৃিীয় পু রুষ- শেভাদব
স্বািন্ত্রয বজায় িাদক । স্বািন্ত্রয প্রদিযক জীদবর জনয একটি বাস্তবিা । িাোড়া
প্রকৃি শিদিও আোদদর ক্ষনদজদদর েদধয েিপািেকয পক্ষরলক্ষিি হয় । আোর
েদির সাদি িুক্ষে সহেি শপাষণ নাও করদি পার কারন শিাোর স্বািন্ত্রয
আদে । একইভাদব, আপনার েদির সাদি অনয ভেদলাকও সহেি শপাষণ না
করদি পাদরন । সুিরাং প্রদিযক বযক্ষির বযক্ষি স্বািন্ত্রয ক্ষবদযোন । এটা একটা
ক্ষবষয় । এটা এেন নয় শে...এক ধরদনর দাশেক্ষনক আদেন োরা বদলন শে, আত্মা
একটি সেজািীক, একটি োি সিা, ও ক্ষবনাদশর পর, এই শদহ পূ ণেধ্বংদসর পর,
আত্মা, একটি বস্তু ক্ষহদসদব ক্ষেদশ োয় । জদলর েদিা । ক্ষভন্ন ক্ষভন্ন পাদি রাখ্ । ক্ষভন্ন
ক্ষভন্ন পাদি জল রাখ্ । সুিরাং জল পাদির, বাটির, শগালাকার বাটির আকার ধারণ
কদর । শে পাদি জল রাখ্া হয় । জল শগালাকার আকার ধারণ কদর । একই ভাদব
শসখ্াদন হাজার হাজার, লি লি জদলর পাি আদে, এবং েদন কদরা সব জল
ক্ষেদশ শগল । শসখ্াদন শকান স্বািন্ত্রয শনই । সু িরাং িাাঁদদর িত্ত্ব হল েখ্ন আত্মা
েু ি হয়, িখ্ন পরোত্মার সাদি ক্ষেদশ োয় । ঠিক সেু ে শিদক এক শফাাঁটা জল
ক্ষনদয় পু নরায় সেু দে শরদখ্ শদওয়ার েদিা এবং এটি ক্ষেদশ োয় । এটি স্বািন্ত্রয
হারায় ।

এটি হদে একটি িত্ত্ব । ক্ষকন্তু কৃষ্ণ এখ্াদন বলদেন, “আক্ষে ক্ষনদজ, িুক্ষে ও অনয
সবাই োরা এখ্াদন সেদবি হদয়দে...” এখ্াদন প্রায় েয় শকাটি শলাক েুদদ্ধ
উপক্ষস্থি হদয়ক্ষেল । এটা শকান শোট খ্াট েুদ্ধ ক্ষেল না । ভারদি ক্ষেল... অবশযই,
ঐটি ক্ষেল ক্ষবশাল ক্ষবশ্ব, ক্ষবশ্ব েু দ্ধ । শেেন আেরা অনু ভব কদরক্ষে... আোর েদন
হয় শিােরা শকউ প্রিে ক্ষবশ্ব েুদ্ধ শদখ্ক্ষন কারণ শিােরা সবাই েুবক । এবং সবাই
নবজািক ক্ষেদল । েখ্ন প্রিে ক্ষবশ্ব েুদ্ধ শোষণা করা হয় িখ্ন আেরা বালক,
স্কুলগােীক্ষশশু ক্ষেলাে । ১৯১৪ সাদল আোর বয়স ক্ষেল ১৪ বের, েখ্ন জােোক্ষন ও
শবলক্ষজয়াদের েদধয েুদ্ধ শোষণা করা হদয়ক্ষেল । সু িরাং শসটা ক্ষেল প্রিে ক্ষবশ্ব
েুদ্ধ । িারপর ক্ষদ্বিীয় ক্ষবশ্ব েুদ্ধ ১৯৩৯ সাদল সংেটিি হদয়ক্ষেল । শসটাও সংেটিি
হদয়ক্ষেল জােোক্ষন, ইংদরজ ও অনযানযদদর েদধয । ক্ষকন্তু প্রকৃিপদি, এই
কুরুদিদির েুদ্ধদিিও ক্ষবশ্ব েুদ্ধ ক্ষেল কারণ সারা ক্ষবদশ্বর সেস্ত রাজারা হয় এই
পদি বা ঐ পদি শোগদান কদরদে । সু িরাং শসটা ক্ষেল সারাক্ষবদশ্বর সেস্ত
রাজাদদর েহা সোদবশ । এখ্ন কৃষ্ণ বলদেন, “আক্ষে, িুক্ষে বা এই সেস্ত রাজারা
শে-ই শহাক, োরা এখ্াদন সেদবি হদয়দেন, িারা স্বিন্ত্র । িারা অিীদি স্বিন্ত্র
ক্ষেল, বিে োদনও স্বিন্ত্র আদে এবং িাদদর শদহ পূ ণেরূদপ ধ্বংস প্রাপ্ত হদলও
স্বিন্ত্রিা বজায় িাকদব” । এখ্ন িুক্ষে ক্ষকভাদব সেন্বয় সাধন করদব ? দইটি িত্ত্ব
রদয়দে শে, আত্মা েু ক্ষি লাভ করার পর একটি আত্মাদি পক্ষরণি হয় । জদলর
শফাাঁটার েদিা, েক্ষদ সেস্ত শফাাঁটা সেু দে রাখ্া হয় িাহদল একটি বস্তুদি পক্ষরণি
হয় । শসখ্াদন শকান স্বািন্ত্রয শনই । এবং ভগবান কৃষ্ণ বদলন, “িারা িাদদর
স্বিন্ত্রিা বজায় রাদখ্ এবং কখ্নও ক্ষেদশ না” । ক্ষকন্তু আেরা এখ্ন স্বীকৃি...
আেরা সবাই অনক্ষভজ্ঞ । আেরা অজ্ঞ, প্রকৃিপদি অবস্থান ক্ষক, প্রকৃি অবস্থা
ক্ষক । ক্ষকন্তু আোদদর ক্ষবচিণিাও আদে । শেেন শিাোদদর প্রদিযদকরই ইক্ষিহাস
সম্পদকে ক্ষকেু জ্ঞান আদে । এখ্ন, ইক্ষিহাদস অিীদি... েদন কর শিাোর বয়স
ক্ষিশ বা পয়ক্ষিস বের, এবং েদন কর িুক্ষে দইশি বের আদগর ইক্ষিহাস পড়ে,
িুক্ষে জানদি পারদব িখ্ন প্রদিযদকই স্বিন্ত্র ক্ষেল । এবং বিে োদন অনুভব করে
শে িারা সবাই স্বিন্ত্র । সেগ্র জীবসিা- োনু ষ বা পশু বা পাক্ষখ্ বা শেদকান
জায়গায়- িুক্ষে শদখ্দি পাদব সবাই স্বিন্ত্র । িাহদল শকন িুক্ষে ক্ষবশ্বাস করে না
শে ভক্ষবষযদিও িারা স্বিন্ত্র িাকদব ? িুক্ষে ক্ষক োনদি পারে ? অিীদিও িারা
স্বিন্ত্র ক্ষেল; বিে োদনও িারা স্বিন্ত্র এবং ভক্ষবষযদি শকন িারা স্বিন্ত্র িাকদব না?
এটি সাধারনভাদব ক্ষসদ্ধাদন্ত উপনীি হওয়া োয়, িারা ভক্ষবষযদিও স্বািন্ত্রয বজায়
রাখ্দব । েক্ষদও আোদদর এই দইটি িত্ত্ব, ক্ষেদশ োওয়া বা স্বািন্ত্রয বজায় রাখ্া,
সম্পদকে শিেন শকান ধারনা শনই ক্ষকন্তু আোদদর িুে েু ক্ষিপাদির োধযদে িিয
পাই শে অিীদি ইক্ষিহাদসও স্বিন্ত্র বযক্ষি ক্ষেল । বিে োন সেদয়ও আেরা স্বিন্ত্র
বযক্ষি শদখ্দি পাই । সু িরাং ভক্ষবষযদি শকন নয় ? ভক্ষবষযদি সবাই ক্ষেদশ োদব
এবং একক সিায় পক্ষরণি হদব এটা ক্ষকভাদব সম্ভব ? এটা পূ ণে েুক্ষিেুি ।
(পরবিী অংশ আগােী সংখ্যায়)
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