
spss.ekadashi@gmail.com শ্রীল প্রভুপাদ শিক্ষা সংগ্রহ
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মুদির পথ বা ভগবদ্ধামম দিমর যাওয়ার পথ সববিা স্ত্রীসমে করমে দিমেধ কমর, ো হমে যয বযদি
যোে হাজামররও অদধক পত্নীর প্রদে আসি দিমেি, োাঁ মক দকভামব পরমমশ্বর ভগবাি বমে স্বীকার করা
যায়? এই প্রশ্ন পরমমশ্বর ভগবামির দিবয প্রকৃদে সম্বমে জািমে উৎসুক বযদি প্রসেক্রমম উত্থাপি করমে
পামরি । আর োর যসই প্রকার প্রমশ্নর উত্তর যিওয়ার জিযই চিদমোরমযযর ঋদেরা এই যলামক এবং
পরবেী যলামক ভগবামির দিবয প্রকৃদে সম্বমে আমোচিা কমরমিি ।

কামমিমবর বামযর আঘামে জজব দরে হময় সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড চাদেে হমে । স্ত্রী এবং পুরুমের পরস্পমরর
প্রদে আকেবযই হমে জগমের সমস্ত কাযবকোমপর প্রকৃে যপ্ররযা ।

োই োাঁ মির রমযীসুেভ আকেবমযর দ্বারা ভগবািমক সন্তুষ্ট করমে িা যপমর মদহেীরা োাঁ মির
ঐকাদিক যপ্রম ও যসবার দ্বারা োাঁ মক সন্তুষ্ট কমরদিমেি । অিিয দিবয যপ্রমমর দ্বারাই োাঁ রা ভগবািমক
প্রসন্ন করমে যপমরদিমেি । (শ্রীমদ্ভােবে ১.১১.৩৬ োৎপর্য)

দেদি যখি জীমবর প্রদে োাঁ র অহহেুকী কৃপার প্রভামব এই জড় জগমে অবেরয কমরি, েখি
দেদি দিমজর শদির দ্বারাই ো কমর থামকি । দেদি কখিই জড়া প্রকৃদের গুমযর অধীি িি, এবং দেদি
োাঁ র স্বরূমপই অবেরয কমরি । োাঁ মক পরম পুরুেরূমপ দচিমে িা যপমর মমিাধমী জ্ঞািীরা োাঁ র দিদববমশে
ব্রহ্মমজযাদেমকই সব দকিু বমে মমি কমর । এই প্রকার ধারযা বদ্ধ জীবমিরই পদরযাম ।

(শ্রীমদ্ভােবে ১.১১.৩৭ োৎপর্য)
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ভগবামির জ্ঞািবাি ভিরা পযবি জড়া প্রকৃদের গুমযর দ্বারা প্রভাদবে হি িা । বৃন্দাবমির মহাি েড়
যগাস্বামীগয সকমেই দিমেি অেযি ধিী এবং সম্ভ্রাি বংমশাদু্ভে, দকন্তু োাঁ রা যখি বৃন্দাবমি দভকু্ষ জীবি
অবেম্বি কমরদিমেি, েখি আপােদৃদষ্টমে োাঁ মির অেযি িাদরদ্র্যগ্রস্ত বমে মমি হমেও প্রকৃেপমক্ষ োাঁ রা

দিমেি পারমাদথবক সম্পমি সব চাইমে ধিী ।
এই প্রকার মহাভাগবে বা সববমেষ্ঠ স্তমরর ভিরা সাধারয মািুমের মমধয দবচরয করমেও কখিও

মাি অথবা অপমাি, কু্ষধা অথবা েৃদি, দিদ্র্া অথবা জাগরমযর দ্বারা কেুদেে হি িা, যা হমে জড়া
প্রকৃদের দেিটি গুমযর দক্রয়া । যেমিই, োাঁ মির যকউ যকউ জড় জাগদেক কাযবকোমপ দেি রময়মি বমে
মমি হমেও োাঁ রা কখিও োর দ্বারা প্রভাদবে হি িা । জীবমির এই শািভাব প্রাি িা হওয়া পযবি দচন্ময়
স্তমর প্রদেদষ্ঠে হওয়া যায় িা । (শ্রীমদ্ভােবে ১.১১.৩৮ োৎপর্য)

ভগবাি শ্রীকৃমের মদহেীরা যযাগমায়ার প্রভামব ভগবামির অিহীি মদহমা দবসৃ্মে হময়দিমেি, যামে
ভগবামির সমে োাঁ মির ভামবর আিাি-প্রিামি যকাি প্রকার ত্রুটি িা থামক, এবং োাঁ রা যামে মমি করমে
পামরি যয ভগবাি দিজব মি োাঁ মির সে োমভর অদভোেী োাঁ মির বশীভূে পদে ।

পক্ষিমর বো যায় যয, ভগবামির পােবমিরাও পযবি পূযবরূমপ ভগবািমক জািমে পামরি িা, ো হমে
গমবেযামূেক প্রবে রচিাকারী অথবা মমিাধমী জ্ঞািীরা োাঁ র অপ্রাকৃে মদহমা জািমব দক কমর?

(শ্রীমদ্ভােবে ১.১১.৩৯ োৎপর্য)

শ্রীমদ্ভাগবমে ভদির যয ি’টি দচন্ময় পন্থা বযবিা করা হময়মি, োর মমধয সব কটি অথবা কময়কটি, এমি দক
একটিও যদি যথাযথভামব সাধি করা হয়, ো হমে োর িে সমািভামব োভপ্রি হয় । মহারাজ পরীদক্ষৎ
এবং শুকমিব যগাস্বামী দিমেি প্রথম দুটি সাধমির, অথবাৎ েবয এবং কীেব মির ।

দিবয জ্ঞাি োভ করার একমাত্র উপায় হমে সদু্গরুর কামি দিষ্ঠাপূববক েবয করা । যসজিয যকািরকম
অমেৌদকক িে োভ করার জিয যকাি দচদকৎসা সংক্রাি অথবা গুহয কাযবকোমপর প্রময়াজি যিই । যসই
পন্থাটি সরে, েমব একদিষ্ঠ বযদিরাই যকবে োর ঈদস্পে িে োভ করমে পামর ।

(শ্রীমদ্ভােবে ১.১২.৩ োৎপর্য)

ভগবাি যযমহেু পরম পূযব, োই োাঁ র যসবা করা হমে োাঁ র দবদভন্ন অংশ জীবমিরও যসবা হময় যায় । যারা
পূযবমক বাি দিময় দবদভন্ন অংমশর যসবায় বযস্ত, োরা যকবে োমির সময় এবং শদিরই অপচয় করমি ।
োমির যসই প্রমচষ্টাটি ঠিক গামির যগাড়ায় জে িা দিময় পাোয় জে যিওয়ার মমো ।

(শ্রীমদ্ভােবে ১.১২.৪ োৎপর্য)
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শ্রীকৃেকৃপা শ্রীমূশেয  এ.শস. ভশিত্তবদান্ত স্বামী

কযাদেমিাদযবয়ার যভদিস সমুদ্র্ চসকমে ১৯৭৪ এর জািুয়ারীমে প্রােৈঃভ্রময করমে করমে শ্রীে প্রভুপাি ও োাঁ র
দশেযমির মমধয দিমনাি কমথাপকথিটি হময়দিে ।
ভিঃ শ্রীে প্রভুপাি, এখামি এই কযাদেমিাদযবয়ামে দববাহ দবমেমির হার প্রায় পঞ্চাশ শোংশ । যকি এমি হমে
বমে আপদি মমি কমরি ?
শ্রীল প্রভুপাদঃ ভারমে একটি প্রবাি বাকয চােু আমি যয, যয দববাহ কমর যস পস্তায়, আর যয দববাহ কমর দি
যসও পস্তায় । দববাদহে যোক দুৈঃখ কমর, “যকি দববাহ করমে দগময়দিোম ? আদম স্বাধীি থাকমেই ভাে
থাকোম।” আর যয অদববাদহে দুৈঃখ কমর, “ওৈঃ, যকি আদম একটি স্ত্রী গ্রহয কদর দি ? একজি স্ত্রী হমে আদম সুখী
হোম ।” (হাদস)

চমথুমির মাধযমম একজি সিামির জন্ম িাি কমর, আর যখিই সিামির জন্ম হয়, েখিই দুমভব ামগর
সূচিা । দশশুটি কষ্ট পায়, যসই সামথ োর দপোমামকও োর যত্ন যিওয়ার দুমভব াগ সহয করমে হয় । দকন্তু োরপর
আবার োরা আমরকটি দশশুর জন্ম যিয় । যসজিয শ্রীমদ্ভাগবমে বো হময়মি (৭/৯/৪৫), েৃপযদি যিহ কৃপযা বহু-
দুৈঃখ-ভাজৈঃ । এই সিামির জন্ম িামির সমে কে কষ্ট আর দুমভব াগ যপায়ামে হয়, অথচ এমিদক যকউ যসটা
জািমেও, আবারও যস ঐ একই দজদিমসর পুিরাবৃদত্ত কমর ।

এই জগমে চমথুি হমে সমববাচ্চ সুখ । যসটাই হমে সমববাচ্চ সুখ, আর এটা সবমচময় ঘৃযয । এই সুখ
আসমে দক ? কণু্ডয়মিি করময়াদরব দুৈঃখদুৈঃখম্ । এটা ঠিক চুেকাদির জ্বাো উপশমমর জিয দুই হাে একমত্র
ঘেবমযর মমো । চমথুি কে দুমভব ামগর সৃদষ্ট কমর, দকন্তু েবুও যকউ সন্তুষ্ট হয় িা । এখি জন্মদিমরাধক,
ভ্রুযহেযা—কে দকিুর উদ্ভব হময়মি । মায়া কে প্রবে, যস বমে “হযাাঁ , এটা কর, আর বদ্ধ হময় পড় ।”

যসজিয শ্রীমদ্ভাগবমে বো হময়মি, কণু্ডদেবি মিদসজম্ দবেমহে ধীরৈঃ—যয বযদি ধীর, শাি ও দিেধী,
দেদি এই যযৌি আকাঙ্ক্ষার চুেকামিার সংমবিি সহয কমরি । দযদি এই সংমবিি সহয করমে পামরি বহু দুমভব াগ
হমে দেদি দিষৃ্কদে যপময় যাি, দকন্তু দযদি ো পামরি িা, দেদি েৎক্ষিাৎ জদড়ময় পমড়ি । চবধ আর অহবধ
যযরকমই যহাক, যযৌি সমভাগ মামিই দুিব শামভাগ ।
ভিঃ শ্রীে প্রভুপাি, এই প্রথম আমরা এই পমথ যাদে । সবদকিুই যকমি অিযরকম আর িেুি মমি হমে ।
শ্রীল প্রভুপাদঃ (হাদস) এই হমে জড়জাগদেক জীবি । আমরা কখমিা এই পমথ, কখমিা ঐ পমথ ভ্রময কমর
চমেদি, আর আমরা ভাবদি, “ওৈঃ, এটা যবশ িেুি ।” ব্রহ্মাণ্ড ভ্রদমমেৈঃ সবসময় িেুি দকিু খুাঁমজ পাবার যচষ্টায়
আমরা ব্রহ্মামণ্ডর সববত্র ভ্রময করদি । দকন্তু যকাি দকিুই িেুি িয়, সবই পুরামিা ।

যখি একজি মািুে বৃদ্ধ হময় পমড়, েখি যস সাধারযেৈঃ দচিা কমর, “ওৈঃ, এই বৃদ্ধ জীবি দক দুদববেহ ।”
সুেরাং োমক একটি িূেি যিহ, একটি দশশু যিহ ধারয করমে হয় । দশশুটিমক খুব যত্ন করা হয়, আর েখি যস
দচিা কমর, “এখি আমার জীবিটা কে আরামপ্রি ।” দকন্তু আবারও যস বৃদ্ধ হময় পমড় আর বীেেদ্ধ হয় । দকন্তু
কৃে হমেি অেযি সিয়—“আো যবশ,” কৃে বমেি, “েুদম যোমার যিহটি পদরবেব ি কর ।” এই হমে পুিৈঃ
পুিশ্চদববে চববিািাম্, একই দজদিমসর বার বার চববয । কৃে জীবসত্তামক অমিক রকমমর সুমযাগ দিমেিৈঃ “ঠিক
আমি, একটি গাি হও । আো, একটি সাপ হও । যবশ, একজি যিবো হও । রাজা হও । মুদচ হও । স্বগবমোমক
যাও । িরক যোমক গমি কর ।” কে প্রকামরর জীবি রময়মি, দকন্তু জীমবর এই সমস্ত অবিামেই জীবসত্তা এই
জড় জগমে আবদ্ধ । যস মুদির সোি করমি, দকন্তু যস জামি িা যয যকবে কৃমের আেয়োমভর মাধযমমই মুদি
োভ সভব । যসটা যস স্বীকার করমব িা ।
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শ্রীকৃেকৃপা শ্রীমূশেয  এ.শস. ভশিত্তবদান্ত স্বামী

জড়জগমের দুৈঃখদুিব শা িশবি কমর মায়াবািীরা জীবিমক চবদচত্রযহীি (দিদববমশে) করমে চায়, আর যবৌদ্ধরা জীবিমক শূমিয
পদরযে করমে চায় (শূিযবািী) । দকন্তু যকািটাই সভব িয় । েুদম দকিুকাে চবদচত্রযহীি অবিায় অবিাি করমে পার, দকন্তু
আবারও েুদম চবদচত্রয আকাঙ্ক্ষা করমব । কে বড় বড় সন্নযাসী কে প্রচার করমে থামক “ব্রহ্ম সেয জগৎ দমথযা’, দকন্তু োরা
আবার ব্রহ্ম যথমক যিমম এমস রাজহিদেক আর সামাদজক কাজকমমব দেি হয় । োরা িীঘবকাে ব্রমহ্ম অবিাি করমে পামর িা,
যসজিয োমিরমক এই জড়জাগদেক চবদচত্রয স্বীকার কমর দিমে হয়, যকিিা চবদচত্রযই হমে আিন্দ-উপমভামগর উৎস ।
যসজিয, আমামির প্রস্তাবটি হমে এই—প্রকৃে চবদচমত্রয আসুি—কৃেভাবিামৃে । োহমে আপির জীবি সিে হময় উঠমব।
ভিঃ অদধকাংশ মািুেই এই জীবমিই এে যবদশ উপমভামগর যচষ্টায় মত্ত যয োরা এমিদক পরবেী জীবমির কথা দচিাও
করমে পামর িা ।
শ্রীল প্রভুপাদঃ পরবেী জীবি যকমি োরা ো জামি িা, যসজিয োরা যসটামক শূিয ভাবমে চায় । োরা বমে, “পরবেী
জীবি বমে দকিু যিই,” আর ওরকম যভমব োরা েৃি থামক । যখি খরমগাশ সামমি যকাি দবপি যিমখ, েখি যস োর যচাখ
বে কমর, আর ভাবমে থামক যয যকাি দবপি যিই । এই মূখব বিমাশগুমো অমিকটা যসরকমমর । এটা সমূ্পযব অজ্ঞািো ।
ভিঃ যটাদয়দসজম্ (উিাসীিোবাি) বমে একটি মেবাি আমি, যামে বো হময় যয, যযমহেু জীবিটাই দুিব শামভামগর জিয,
যসজিয অেযি শি থাকা উদচে আর উিাসীিভামব সমস্ত দুৈঃখদুিব শা সহয করা উদচে ।
শ্রীল প্রভুপাদঃ অথবাৎ োমির ধারযা হমে, যয বযদি যকাি প্রদেবাি িা কমর দুিব শামভাগ কমর যযমে পামর, যস হমে
সমববাত্তম মািুে । এরকম িশবমি দবশ্বাস করার অথব হমে যসই বযদি জামি িা দকভামব দুৈঃখমভামগর দিরসি করা যায় । এক
যেযীর িাশবদিক বেমি দুৈঃখমভাগ এড়ামিা যায় িা, যসজিয সহয করার জিয আমামির খুব শি হমে হমব । আর অিয আমরক
যেযীর িাশবদিমকরা বেমি যয, যযমহেু জীবি দুৈঃখ-দুিব শায় পূযব, যসজিয আমামির উদচে জীবিমক শূমিয পদরযে করা । দকন্তু
এই দুটি যেযীর কামিই এই েথযটি যিই যয একটা প্রকৃে বাস্তব জীবি রময়মি যযখামি যকাি দুৈঃখদুিব শামভাগ যিই । যসটাই
হমে কৃেভাবিামৃে । জীবি রময়মি, দকন্তু যকাি দুৈঃখমভাগ যিই । আিন্দমময়াঽভযাসযাৎৈঃ যকবে দিবয আিন্দ । িৃেয,
যভাজি, আর কীেব ি—যকাি কষ্টমভাগ যিই । যকউ দক এরকম জীবি োভ করমে অসম্মে হমে পামর? এরকম যকাি মূখব
দক আমি?
ভিঃ এরকম আিন্দময় জীবি রময়মি বমে যোমকরা স্বীকার করমে চায় িা ।
শ্রীল প্রভুপাদঃ দকন্তু মমি কর এরকম জীবি রময়মি, যযখামি েুদম যকবেই িৃেয করমে পামরা, যভাজি করমে পামরা, আর
দচরকাে দিবয সুমখ যবাঁমচ থাকমে পামরা । েুদম দক যসটা গ্রহয করমে চাইমব িা?
ভিঃ যয-যকউ এটা যপমে চাইমব । দকন্তু যোমকরা মমি কমর িা যয এরকম যকাি জীবি রময়মি ।
শ্রীল প্রভুপাদঃ সুেরাং আমামির বিবয হওয়া উদচে এটাই যয এরকম এক জীবি বাস্তমব রময়মিৈঃ দুৈঃখমশাক শূিয যকবে
সুখ । প্রমেযমকই বেমব, “হযাাঁ , আদম এটা পিন্দ কদর ।” োরা যসটা গ্রহয করমব । দুভব াগযবশেৈঃ, যযমহেু বারংবার যোমকমির
ঠকামিা হময়মি, যসজিয োরা মমি কমর যয এটা হমে আমরকটা প্রোরযা । যসজিয কৃেভাবিামৃে প্রচামরর অথব হমে
মািুেমক দবশ্বাস করামিা যয প্রকৃে সুখময় এক জীবি রময়মি, যযখামি যকাি দুৈঃখকষ্ট যিই ।
ভিঃ আমরাও যয প্রোরযা করদি িা যসটা োমিরমক দকভামব যবাঝামিা যামব ?
শ্রীল প্রভুপাদঃ োমিরমক আমামির মদন্দমর আসমে আমন্ত্রয কর, োমিরমক আমামির ভিমির যিখমে িাও । আমরা
কীেব ি করদি, িৃেয করদি, সুন্দরভামব যভাজি করদি । এটাই হমে বাস্তব প্রমায ।
ভিঃ দকন্তু এই দবেয়গুদে যকউ উপেদি করার পূমবব োমক দকিুটা শুদ্ধো োভ করার প্রময়াজি যিই দক?
শ্রীল প্রভুপাদঃ িা । আমরা বদে, “আসুি, আমামির সামথ হমরকৃে কীেব ি করুি; আপদি পদবত্র হময় উঠমবি । আমরা
আপিার কাি যথমক দকিুই চাই িা । আমরা আপিামক খাবার যিব; আমরা আপিামক প্রময়াজিীয় সব দকিু যিব । যকবে
আসুি আর আমামির সামথ কীেব ি করুি ।” এই হমে আমামির বিবয ।
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মহাসমুত্তে বুদ্ ুদ —

জড়া প্রকৃশের মহাসমুে

কালত্তরাত্তে শনয়ে

উত্তদ্শলে হত্তে এবং সসই

সমুত্তে সদহ, পত্নী, পুত্র,

সমাজ, সদিবাসী ইেযাশদ

রূত্তপ প্রকাশিে জীবন

বুদ্ ুত্তদরই মত্তো ।

শ্রীমদ্ভােবে ২.১.৪

কারাোত্তরর প্রত্তয়াজনীয়ো — র্ারা

রাত্তের আইন মানত্তে িায় না, সসই সব

অবাধ্য নােশরকত্তদর জনয রােবযবথায়

কারাোত্তরর প্রত্তয়াজন রত্তয়ত্তে । সেমনই,

র্ারা পরত্তমশ্বর ভেবানত্তক অস্বী কার কত্তর

শনত্তজরাই ভেবান সাজত্তে িায়, োত্তদর

শবকৃে মত্তনাভাব সংত্তিাধ্ন করার জনয

ভেবান এই দঃখময় অশনেয জড় জেৎ

সৃশি কত্তরত্তেন ।

শনভীক সন্তান — ভেবানত্তক ভুত্তল

র্াওয়ার ফত্তলই বদ্ধ জীত্তবরা

ভয়াক্রান্ত হয় । শকন্তু মুিাত্মা

জীবস্ব ো কখনই ভীে হন না, ঠিক

সর্মন শপোর উপর শনভয রিীল শিশু-

সন্তান কাউত্তক ভয় কত্তর না ।

শ্রীমদ্ভােবে ২.৭.৫০

শ্রীমদ্ভােবে ১.১৪.৩৮
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পরমহংস — ভেবাত্তনর শুদ্ধভত্তিরা

সকত্তলই পরমহংস, এবং হংত্তসরা সর্মন

জল সেত্তক দধ্ আলাদা কত্তর পান

করত্তে পাত্তর, োাঁ রাও সসই রকম

সদসযত্তদর মত্তধ্য পােযকয শনরূপত্তে সক্ষম।

শ্রীমদ্ভােবে ২.৩.১৪

জড়বাদী — সাধ্ারে মানুষ সর্মন দধ্

সেত্তক মাখন আলাদা করত্তে পাত্তর না,

সেমশন কেকগুশল জড় সর্ােযো

অজয ন করার মাধ্যত্তম জড় পদাত্তেয লীন

হত্তয় আত্তে সর্ আত্মা, োত্তক জড়

পদােয সেত্তক পৃেক করা র্ায় না ।

কাক-েীেয — সর্ বােী জেৎ পশবত্রকারী

ভেবাত্তনর মশহমা বেযনা কত্তর না , োত্তক

সন্ত পুরুত্তষরা কাত্তকত্তদর েীেয বত্তল

শবত্তবিনা কত্তরন । ভেবদ্ধাত্তম শনবাসকারী

পরমহংসরা সসখাত্তন সকান রকম আনন্দ

অনুভব কত্তরন না ।

শ্রীমদ্ভােবে ২.৬.৩৫

শ্রীমদ্ভােবে ১.৫.১০
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সহত্তজ শনমযল এই ‘ব্রাহ্মে’-হৃদয় ।

কৃত্তের বশসত্তে এই সর্ােযথান হয় ॥

‘মাৎসর্য’-িণ্ডাল সকত্তন ইহাাঁ  বসাইত্তল ।

পরম পশবত্র থান অপশবত্র ককত্তল ॥

এই ব্রাহ্মত্তের হৃদয় স্বাভাশবক ভাত্তবই শনমযল; সসটি শ্রীকৃত্তের বসা উপরু্ি

থান, শকন্তু সসখাত্তন সকন েুশম মাৎসর্যরূপ িণ্ডালত্তক বসাত্তল? সসই পরম

পশবত্র থানত্তক সকন এইভাত্তব অপশবত্র করত্তল ? কিঃ িঃ মধ্য ১৫.২৭৪-২৭৫

[সাবযত্তভৌম ভট্টািাত্তর্যর জামাো অত্তমাত্তের প্রশে মহাপ্রভু]


