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একবার যাাঁরা সরাসদরভাবব অথবা অন্য ককান্ভাবব ভগবাবন্র সাদিধ্য লাভ হবেবে, দিদন্ কখন্ই
ক্ষদিবকর জন্য িাাঁবক কেবে থাকবি পাবর ন্া । কসটিই হবে শুদ্ধ ভবের মবন্াভাব ।
(শ্রীমদ্ভােবে ১.১০.৬ োৎপর্জ )

জীববর স্বরূপগি অবস্থা হবে বদরবের কসবা করা । ইদিে-িৃদির দবদভি স্তবর কমাহমেী জো-প্রকৃদির
পদরচালন্াে িাবক কাবরা ন্া কাবরা কসবা করবি বাধ্য হবি হে । এই ইদিবের িাসবে কস কখন্ই শ্রান্ত
হে ন্া । কস যদি শ্রান্ত হেও, মাো িাবক দন্রন্তর অিৃিভাবব কসবা করবি বাধ্য কবর । ইদিে-িৃদির এই
প্রোবসর কেষ হে ন্া, এবং বদ্ধ জীব মু দের আো বযদিবরবক এইভাবব কসবার বন্ধবন্ জদেবে পবে ।

জাগদিক সমাজ, বন্ধুে এবং কপ্রম এই সবই কাবমর দবদভি অবস্থা । গৃ হ, কিে, পদরবার, সমাজ, ধ্ন্ এবং
অন্য সমস্ত বস্তু জে জগবির বন্ধবন্র কারি, কযখাবন্ দিিাপ-কেে অবেযম্ভাবীরূবপ সহদবিযমান্ ।
(শ্রীমদ্ভােবে ১.১০.৬ োৎপর্জ )
শ্রীকৃষ্ণ স্বাভাদবকভাববই সমস্ত জীববর পবক্ষ আকষষন্ীে, ককন্ন্া দিদন্ সমস্ত দন্িয বস্তুর মবধ্য পরম দন্িয ।
শসদ্ধান্ত বশলয়া শিকে না ের অলস । ইহা হইকে েৃকে লাকে সু দৃঢ় মানস ॥ চচৈঃ চৈঃ আদি ২.১১৭

একমাি দিদন্ই সমস্ত দন্িযবির পালন্কিষ া । কস কথা কব াপদন্ষবি উবেখ করা হবেবে । এইভাবব
ভগবাবন্র মাোর প্রভাবব িাাঁর সবে োশ্বি সম্পবকষ র কথা ভুবল কগবে কয জীব কস পু ন্রাে দন্িয সম্পবকষ
যু ে হবে োশ্বি োদন্ত এবং সমৃ দদ্ধ লাভ করবি পাবর ।
একবার এই সম্পকষ যদি অল্পমািােও জাগদরি হে, িা হবল জীব িৎক্ষিাৎ মাোর বন্ধন্ কথবক মু ে হে
এবং ভগবাবন্র সে লাবভর জন্য উন্মত্ত হবে ওব ।
শ্রীমদ্ভাগবি বদ্ধজীববির শুদ্ধ ভবের কাবে দবন্ীিভাবব শ্রবি করার মাধ্যবম এই দসদ্ধ অবস্থা প্রাি হওোর
দেক্ষা কিে ।
(শ্রীমদ্ভােবে ১.১০.১২-১৩ োৎপর্জ )

দযদন্ প্রিযক্ষভাবব অথবা পবরাক্ষভাবব শ্রীকৃবষ্ণর কথা দচন্তা কবরন্, শ্রীকৃবষ্ণর কথা ববলন্ অথবা
শ্রীকৃবষ্ণর আরাধ্ন্া কবরন্, দিদন্ িাাঁর প্রদি আসে হন্ ।
কযবহিু শ্রীকৃষ্ণ হবেন্ পরম িত্ত্ব, িাই িাাঁর ন্াম, রূপ, গুি, ইিযাদির মবধ্য ককান্ পাথষকয কন্ই ।
শ্রীকৃবষ্ণর কথা কীিষ ন্ করার ফবল, শ্রবি করার ফবল অথবা িাাঁবক স্মরি করার ফবল িাাঁর সবে আমাবির
ঘদন্ে সম্পকষ পু ন্রুজ্জীদবি করা যাে । দচন্মে েদের প্রভাববই িা সম্ভব ।
(শ্রীমদ্ভােবে ১.১০.১৪ োৎপর্জ )

লজ্জা স্ত্রীবলাকবির পবক্ষ একটি দববেষ চাদরদিক কসৌন্দযষ, এবং িার ফবল িারা পু রুষবির শ্রদ্ধা আকষষি
কবর ।
রাস্তাে দবচরিেীল অধ্ষন্গ্ন মদহলারা মান্ু বষর শ্রদ্ধাভাজন্ হে ন্া, দকন্তু একজন্ কমথবরর লজ্জােীলা পত্নী
সকবলর সম্মান্ লাভ কবর ।
ভারবির ঋদষগি প্রবদিষ ি মান্ব সভযিার উবেেয হবে মান্ু ষবক মাোর বন্ধন্ কথবক মু ে করা ।
মান্ু ষবক আকৃষ্ট করার জন্য একটি মাটির পু িুলবক যি সু ন্দরভাববই চিরী করা কহাক ন্া ককন্, িার
প্রদি ককউই আকৃষ্ট হে ন্া । মৃ িবিবহর ককান্ কসৌন্দযষ কন্ই, এবং িথাকদথি সু ন্দরী রমিীর মৃ িবিহও
ককউ গ্রহি করবব ন্া । িা কথবক কবাঝা যাে কয দচৎ-স্ফুদলেটি হবে সু ন্দর, এবং আত্মার এই কসৌন্দবযষর
জন্যই মান্ু ষ কিবহর কসৌন্দবযষর প্রদি আকৃষ্ট হে ।
(শ্রীমদ্ভােবে ১.১০.১৬ োৎপর্জ )

শসদ্ধান্ত বশলয়া শিকে না ের অলস । ইহা হইকে েৃকে লাকে সু দৃঢ় মানস ॥ চচৈঃ চৈঃ আদি ২.১১৭

শ্রীেৃেেৃপা শ্রীমূ শেজ এ.শস. ভশিকবদান্ত স্বাম

আবমদরকার দেকাবগা ‘কৃষ্ণ কসন্টাবর’ ১৯৭৫-এর গ্রীষ্মকাবল শ্রীল প্রভুপাি ও একজন্ মদহলা সাংবাদিবকর মবধ্য
ন্ীবচর কবথাপকথন্টি হবেদেল ।
সাংবাশদেঃ কসইসব মদহলাবির প্রদি আপন্ার দক উপবিে রবেবে, যারা পু রুষবির অধ্ীন্স্থ হবি চাে ন্া ?
শ্রীল প্রভুপাদঃ এটা আমার উপবিে ন্ে, চবদিক োবস্ত্রর দন্বিষ ে—কয একজন্ ন্ারীর সচ্চদরিা হওো ও স্বামীর
প্রদি দবশ্বস্ত থাকা উদচি ।
সাংবাশদেঃ আবমদরকা যু েরাবে আমাবির (ন্ারীবির) দক করা উদচি ? আমরা ন্ারীরা পু রুবষর সমান্ কবর
কিালার কচষ্টা করদে ।
শ্রীল প্রভুপাদঃ িুদম কখন্ই পু রুবষর সমান্ হবি পাবব ন্া, ককন্ন্া বহু দিক দিবে কিামার কাযষকলাপ আলািা ।
ককন্ িুদম দমদেদমদে বলে কয ন্ারীরা পু রুবষর সমান্ ? স্ত্রীবক গভষ বিী হবি হে, পু রুষবক ন্ে। দকভাবব িুদম এটার
পদরবিষ ন্ করবব ? স্বামী ও স্ত্রী উভবেই গভষ বিী হবব—এটা দক সম্ভব ?
সাংবাশদেঃ দন্রুত্তর ।
শ্রীল প্রভুপাদঃ এটা দক সম্ভব ?
সাংবাশদেঃ ন্া, কসটা সম্ভব ন্ে ।
শ্রীল প্রভুপাদঃ িাহবল প্রকৃদির দন্েবম, একজন্বক অবন্যর কথবক দভিভাবব দিোকলাপ করবি হে ।
সাংবাশদেঃ িার অথষ দক কবর এটা হবব কয ন্ারীবির পরাধ্ীন্ থাকবিই হবব—ককবল িারা কেবল কমবের জন্মিান্
কবর, আর পু রুবষরা করবি পাবর ন্া—ককবল এজন্যই ?
শ্রীল প্রভুপাদঃ প্রকৃদির দন্েবম, যখন্ই কিামার কেবলবমবে হবব, িখন্ কিামাবক কিামার স্বামীর সহবযাগীিা
প্রবোজন্ হবব । িা ন্া হবল, িুদম অসু দবধ্ার মবধ্য পেবব ।
সাংবাশদেঃ অবন্ক মদহলা রবেবেন্, যাবির কেবলবমবে রবেবে, দকন্তু িারা িাবির স্বামীর কাে কথবক ককান্
সহবযাদগিা পান্ ন্া ।
শ্রীল প্রভুপাদঃ িাহবল কসবক্ষবি অন্যবির সাহাযয িাবির প্রবোজন্ হে । আপদন্ কসটা অস্বীকার করবি পাবরন্
ন্া। সরকার িাবির সাহাযয করবে । বিষ মাবন্ সরকার দকংকিষ বযদবমূ ঢ় হবে পবেবে । যদি স্বামী িার স্ত্রী ও সন্তান্সন্তদির িাদেেভার গ্রহি করি, িাহবল সরকাবরর কলযাি-িহদববল বযে অবন্ক কবম কযি । সু িরাং, এটা একটি
সমসযা ।
সাংবাশদেঃ ন্ারীরাও কিা পু রুষবির সহবযাগীিা কবর থাবক—কসবক্ষবি দক হবব ?
শ্রীল প্রভুপাদঃ প্রথমি এটা কবাঝার কচষ্টা করুন্ কয আপদন্ দন্ভষ রেীল। একটি ন্ারী ও পু রুবষর দমলবন্র পর সন্তান্
উৎপি হে । আর িখন্ যদি পু রুষটি চবল যাে, আপদন্ অসহাে হবে পবেন্, স্ত্রী—কস দবমূ ঢ় হবে পবে। ককন্ ?
কসই হিভাগয স্ত্রী িার সন্তান্ দন্বে সংকবটর মবধ্য পবে—কস সরকাবরর অন্ু গ্রহ দভক্ষা করবি বাধ্য হে । িাহবল
আপদন্ এটাবক দক খু ব সু ন্দর দকেু ববল মবন্ কবরন্ ? চবদিক মি হল এই কয একজন্ ন্ারীর উদচি একটি পু রুষবক
দববাহ করা, আর কসই পু রুষ কলাকটির উদচি কসই ন্ারীটি ও িাবির সন্তান্-সন্তদিবির িত্ত্বাবধ্ান্ করা । িাবির
স্বাবলম্বী হবে চলা উদচি, যাবি সরকাবরর বা জন্গবির কাবে কবাঝাস্বরূপ হবে ন্া িাাঁোে ।
সাংবাশদেঃ আপদন্ দক মবন্ কবরন্ কয সামাদজক অদস্থরিা...
শ্রীল প্রভুপাদঃ আদম এরকমই মবন্ করদে। আপদন্ আমাবক সদুত্তর দিন্। আপদন্ ককবল প্রশ্ন কবর চবলবেন্। এখন্
আদম আপন্াবক প্রশ্ন করব। আপদন্ দক মবন্ কবরন্ সরকার বা জন্সাধ্ারবির জন্য এই ধ্রবন্র কবাঝা খু ন্ ভাল দকেু ?

শসদ্ধান্ত বশলয়া শিকে না ের অলস । ইহা হইকে েৃকে লাকে সু দৃঢ় মানস ॥ চচৈঃ চৈঃ আদি ২.১১৭
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সাংবাশদেঃ আপদন্ দক বলবেন্ আদম ঠিক বু ঝাবি পারদে ন্া ।
শ্রীল প্রভুপাদঃ প্রদি বের সরকারবক অন্াথ দেশুবির জন্য লক্ষ লক্ষ ডলার বযে করবি হে। আপদন্ দক মবন্ কবরন্ কয
অসহাে কেবলবমবেবির এই িাদেেভার—যা স্বামীটি িার স্ত্রীবক কেবে চবল যাবার ফবল সৃ দষ্ট হে—সরকার বা জন্সাধ্াবির
উপবর বিষ াবন্া এই িাদেবের কবাঝা—এটা দক ভাল ?
সাংবাশদেঃ ন্া ।
শ্রীল প্রভুপাদঃ কসটাই ঘটবে—কযবহিু স্ত্রী স্বামীর অধ্ীন্স্থ হবি চাে ন্া, কসজন্য িা ঘটবে । স্ত্রী চাে, “সমান্ স্বাধ্ীন্িা ।”
সাংবাশদেঃ যদি ন্ারীরা পু রুবষর অধ্ীন্স্থ হে, আদম ধ্বর দন্দে, িাহবল দক সমসযার সমাধ্ান্ হবে যাবব ?
শ্রীল প্রভুপাদঃ হযাাঁ। স্বামী চাে কয িার স্ত্রী কযন্ িাাঁর প্রদি অন্ু গি থাবক—িাাঁর প্রদি দবশ্বস্ত থাবক। িখন্ কস িাদেে দন্বি
প্রস্তুি থাবক । পু রুবষর মান্দসকিা ও ন্ারীর মান্দসকিা আলািা। কসজন্য, যদি ন্ারীরা পু রুবষর প্রদি অন্ু গি, দবশ্বস্ত থাবক,
িাহবল পাদরবাদরক জীবন্ োদন্তপূ িষ হবব । িা ন্া হবল স্বামী কেবে চবল যাবব, আর স্ত্রীটি িার কেবলবমবেবির দন্বে
সংকবটর মবধ্য পেবব, আর কসটা সরকার ও সাধ্ারি জন্গবির কাাঁবধ্ কবাঝার সৃ দষ্ট করবব ।
সাংবাশদেঃ ন্ারীরা যদি চাকদর কবর, িাবি দক ককান্ কিাষ আবে ?
শ্রীল প্রভুপাদঃ কিরকবমর কিাষন্ীে দবষে রবেবে, দকন্তু প্রথম কথা হবে, ককন্ ককান্ মান্ু বষর স্ত্রী ও কেবলবমবে সরকার
ও জন্গবির কবাঝাে পদরিি হবব ?
সাংবাশদেঃ দন্রুত্তর ।
শ্রীল প্রভুপাদঃ আপন্ার উত্তরটি দক ?
সাংবাশদেঃ আো, ঠিক আবে, পু রুবষরাও কিা সরকাবরর কবাঝা ?
শ্রীল প্রভুপাদঃ সামাদজক দুদষ্টবকাি কথবক, িুদম দক এমন্ মবন্ কর কয স্ত্রী ও দপিৃহীন্ কেবলবমবেবির এই অবস্থাটি খু ব
প্রীদিকর দক ?
সাংবাশদেঃ আদম যা বলবি চাইদে িা হবে... দকেু ন্ারীর কক্ষবি এটা ঘটবি পাবর...দকন্তু আদম কসইসব ন্ারীবির কথা
বলদে যারা...
শ্রীল প্রভুপাদঃ এটাই সাধ্ারিভাবব ঘটবে। আপদন্ বলবি পাবরন্ ন্া, “দকেু ” । আবমদরকাে আদম কিখদে কয (অসহােবির)
অদধ্কাংেই স্ত্রীবলাক...ন্ারীর উদচি পু রুবষর অধ্ীবন্ থাকা, যাবি কবর কসই পু রুষটি ওই ন্ারীর িাদেে গ্রহি করবি পাবর ।
িথন্ কসই ন্ারীটি আর জন্গবির কাবে সমসযাে পদরিি হবব ন্া ।
সাংবাশদেঃ এটা দক সমস্ত ন্ারী পু রুবষর কক্ষবিই সদিয ?
শ্রীল প্রভুপাদঃ হযাাঁ । কসটাই হবে প্রকৃদির দন্েম । এমন্দক কুকুরবির কথাও ধ্র—িারাও িাবির বাচ্চাবির পালন্ কবর ।
বাবঘরা—িারাও িাবির োবকবির লালন্ পালন্ কবর। সু িরাং মান্ব সমাবজ, যদি ন্ারী গভষ বিী হে, আর পু রুষ িাবক
কেবে চবল যাে, িাহবল কসই মদহলা অসহাে হবে পবে—কস সরকাবরর কাবে দভক্ষা চাইবি বাধ্য হে । কসটা ককান্ সু ন্দর
দকেু ন্ে ।
সাংবাশদেঃ কসই সব ন্ারীবির সম্ববন্ধ দক বলববন্, যাবির সন্তান্ কন্ই ?
শ্রীল প্রভুপাদঃ হযাাঁ, কসটা আবরক অস্বাভাদবক বযাপার । কখবন্া কখবন্া িারা জন্মদিবরাধ্ক বযবহার কবর, অথবা িাবির
সন্তান্বির হিযা কবর—ভ্রূিহিযা । কসটাও কমাবটই ভাল দকেু ন্ে । এগুবলা সবই পাপমে কাযষকলাপ ।
সাংবাশদেঃ দক কাযষকলাপ ।
শ্রীল প্রভুপাদঃ এগুবলা সব পাপকমষ—গবভষ র মবধ্যই দেশুবক হিযা করা—ভ্রূিহিযার আশ্রে কন্ওো । এগুবলা সবই
গদহষি পাপকমষ । এর জন্য িাবক দুৈঃখমে ফল কভাগ করবি হে ।
সাংবাশদেঃ যদি এই কিবে সামাদজক অদস্থিার সৃ দষ্ট হে, যার কারি হবে...
শ্রীল প্রভুপাদঃ যার কারি এইসব । িারা কসটা জাবন্ ন্া ।
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ভেবাকনর েুলনা েশিোল সূ কর্জ র সকে েরা হকয়কে । সূ র্জ এেই েশিমান থর্
থোনরেম সংক্রমকণর দ্বারা থস েখকনা েলু শিে হয় না । পক্ষান্তকর, সূ কর্জ র শেরকণর
প্রভাকব সংক্রাশমে বস্তু ব জাণু মুি হকয় র্ায় । থেমনই, ভেবান েখকনা পাকপর দ্বারা
েলু শিে হন না; পক্ষান্তকর ভেবাকনর সংস্পকে আসার ফকল পাপ রা শনষ্পাপ হকয় র্ায় ।
(শ্রীমদ্ভেবে ২.৬.৪০-৪১)

থোন জটিল েলেব্জার শনমজ াো থর্ মু খয ইশিশনয়ার, শেশন েখনও সরাসশরভাকব থসটি
তেশরর বযাপাকর অংেগ্রহণ েকরন না, েবু ও শেশন োর প্রশেটি অংে পু ঙ্খানু পুঙ্খভাকব
জাকনন, থেননা সব শেেু োরই পশরিালনায় সম্পাশদে হকয়কে । শেশন প্রেযক্ষ এবং
পকরাক্ষভাকব থসটি তেশরর বযাপাকর সব শেেু জাকনন । থেমনই পরকমশ্বর ভেবান, শর্শন
হকেন এই জড় জেকেহর পরম সৃ শিজেজ া, থস সম্বকে পু ঙ্খানু পুঙ্খভাকব অবেে ।
(শ্রীমদ্ভােবে ১.১.১ োৎপর্জ )
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ভেবান শনকজকে ঠিে সূ কর্জ র মকো শবস্তার েকরন ।
সূ র্জ োাঁর প্রিণ্ড োপ এবং শেরকণর দ্বারা শনকজকে
শবস্তার েকরন, েোশপ সূ র্জ থসই শেরণ এবং োপ
থেকে সবজ দাই স্বেন্ত্র োকেন ।
(শ্রীমদ্ভােবে ২.৬.২২ োৎপর্জ )
ভেবাকনর েশি থেকে সেকল েশি প্রাপ্ত হয়: নদ
থর্মন থমকের মাধযকম সমু দ্র থেকে জল সংগ্রহ েকর
পু নরায় সমু কদ্র শেকয় শমশলে হয়, থেমনই পরকমশ্বর
ভেবাকনর েশির উৎস থেকে লব্ধ আমাকদর েশি
ভেবানকেই শফশরকয় শদকে হকব । থসটিই হকে
আমাকদর েশির সােজ েো ।
(শ্রীমদ্ভােবে ১.৯.২৭ োৎপর্জ )
এেটি র্কন্ত্রর শবশভন্ন অংেগুশল থর্মন পূ ণজ র্ন্ত্রটির
থসবা েকর, ঠিে থেমনই ভেবান োাঁর শবশভন্ন
অংকের দ্বারা থসশবে হন । থোন র্কন্ত্রর এেটি অংে
র্খন র্ন্ত্রটি থেকে আলাদা েকর থদওয়া হয়, েখন
োর আর থোন গুরুত্ব োকে না । থেমনই
ভেবাকনর থসবা থেকে র্খন থোন অংে শবিুযে
হকয়, র্ায় েখন ো সম্পূ ণজরূকপ অেজ হ ন হকয় পকড় ।
(শ্রীমদ্ভােবে ১.৯.৪৪ োৎপর্জ )
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‘নন্দসু ে’ বশল’ র্াাঁকর ভােবকে োই ।
থসই েৃে অবে ণজ তিেনযকোসাশি ॥
ন্ন্দ মহারাবজর পু িরূবপ শ্রীমদ্ভাগববি যাাঁর বিষন্া
করা হবেবে কসই শ্রীকৃষ্ণ এখন্ শ্রীচচিন্য (মহাপ্রভু)
কগাাঁসাইরূবপ অবিীিষ হবেবেন্ ।
চচৈঃ চৈঃ আদি ২.৯

থসইে’ থোশবন্দ সাক্ষাচ্চৈেনয থোসাশি ।
জ ব শনস্তাশরকে ঐকে দয়ালু আর নাই ॥
কসই কগাদবন্দ স্বেং চচিন্য কগাসাদিরূবপ আদবভূষি
হবেবেন্। বদ্ধ জীববির উদ্ধার করার জন্য িাাঁর
মবিা এমন্ িোলু আর ককউ কন্ই ।
চচৈঃ চৈঃ আদি ২.২২

শ্রীেৃেচ্চিেনয থোসাশি ব্রকজন্দ্রকুমারমার ।
রসময়-মূ শেজ েৃে সাক্ষাৎ েৃ োর ॥
শ্রীকৃষ্ণচচিন্য মহাপ্রভু হবেন্ ব্রবজিকুমার
শ্রীকৃষ্ণ, দযদন্ হবেন্ সমস্ত রবসর মূ িষ প্রকাে ।
দিদন্ হবেন্ েৃ োর রবসর মূ িষ দবগ্রহ ।
চচৈঃ চৈঃ আদি ৪.২২২
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