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শ্রীল প্রভুপাদ শিক্ষা সংগ্রহ

জগতে দুটি বস্তু রতেতে যা জীবতে সন্তুষ্ট েরতে পাতর । কেউ যখন জড় দবষতে মগ্ন থাতে, েখন
কস োর ইদিে-েৃদির মাধ্যতম সন্তুষ্ট হে; দেন্তু কেউ যখন জড় জগতের প্রভাব কথতে মু ক্ত হে, েখন কস
কপ্রমমেী কসবা সম্পািতনর দ্বারা েৃি হে । োর অথথ হতে কয জীব োর স্বরূতপ কসবে, কসবয নে ।
ক্ষুধ্ােথ বযদক্ত েখতনা আহার বযেীে অনয দেেু র দ্বারা সন্তুষ্ট হতে পাতর না । সমগ্র জড় জগৎ
ক্ষুধ্ােথ জীতব পূ র্থ । এই ক্ষুধ্া উত্তম আহার, বাসস্থান অথবা ইদিে-েৃদির জনয নে; এই ক্ষুধ্া দচন্মে
পদরতবতের জনয । অজ্ঞানোর বতেই মানু ষ মতন েতর কয যতথষ্ট আহার, বাসস্থান, প্রদেরক্ষা বযবস্থা এবং
ইদিতের েৃদি দবধ্ানোরী দবষেসমূ তহর অভাতবর ফতেই পৃ দথবী জু তড় এই অসততাষ । োতে বো হে
মাো । জীব যখন আত্মার সন্তুদষ্টর অভাতব ক্ষুধ্ােথ , েখন োর কসই ক্ষুধ্াতে জড় ক্ষুধ্া বতে ভুে েরা
হতে । দেন্তু মূ খথ কনোরা কিতখ না কয এমন দে জড়জাগদেে দৃদষ্টতে সম্পূ র্থরূতপ েৃি মানু ষও ক্ষুধ্ােথ ।
ো হতে োতির কসই ক্ষুধ্া এবং িাদরদ্র্য দে? প্রেৃেপতক্ষ এই ক্ষুধ্া আধ্যাদত্মে ক্ষুধ্া, আধ্যাদত্মে আশ্রে,
আধ্যাদত্মে প্রদেরক্ষা এবং আধ্যাদত্মে ইদিে-েৃদির জনয । কসগুদে পরম আত্মা ভগবান শ্রীেৃতের সাদিতধ্যর
ফতে অনাোতস োভ েরা যাে ।
োই শ্রীমদ্ভগবদ্গীোে (৮/১৫) ভগবান বতেতেন কয ব্রহ্মাতের সতবথাচ্চ কোে ব্রহ্মতোতেও,
কযখাতন জীতবর আেু পৃ দথবীর গর্না অনু সাতর েক্ষ েক্ষ গুর্ অদধ্ে, কসখাতনও ক্ষুধ্ার েৃদি হে না ।
অমৃ েত্ত্ব োতভর ফতেই এই ক্ষুধ্ার েৃদি সাধ্ন হতে পাতর ।
(শ্রীমদ্ভােবে ১.১২.৬ োৎপর্য )
শসদ্ধান্ত বশলয়া শিত্তে না কর অলস । ইহা হইত্তে কৃত্তে লাত্তে সু দৃঢ় মানস ॥ চচৈঃ চৈঃ আদি ২.১১৭

ক্ষুদ্র্ জড় চবজ্ঞাদনে এবং যন্ত্রদবতিরা কয যান আদবষ্কার েতরতে, োর দ্বারা োরা অতরীতক্ষ েতেে হাজার
মাইে ভ্রমর্ েরতে সক্ষম, দেন্তু োরা উপতরাক্ত কোতে প্রতবে েরতে পারতব না । এইভাতব উচ্চের
কোতে যাওো যাে না । যজ্ঞ এবং কসবার দ্বারা এই সমস্ত আনন্দমে কোতে প্রতবে েরার কযাগযো অজথন
েরতে হে ।
(শ্রীমদ্ভােবে ১.১২.৫ োৎপর্য )
ভগবদ্ভক্ততে কেউ হেযা েরতে পাতর না, কেননা ভগবান োাঁতে রক্ষা েতরন । আর ভগবান যখন োউতে
হেযা েরতে চান, েখন কেউই োতে রক্ষা েরতে পাতর না । ভগবান সবথেদক্তমান, এবং োই োাঁর ইো
অনু সাতর দেদন রক্ষা েরতে পাতরন, আবার হেযাও েরতে পাতরন ।

ভগবান হাজার হাজার ব্রহ্মাতের কথতে বড় হতে পাতরন, আবার কসইসতে পরমার্ু র কথতেও ক্ষুদ্র্ হতে
পাতরন । দেদন েৃপামে, োই দেদন সীদমে জীতবর দৃদষ্টেদক্তর উপযু ক্ত রূপ ধ্ারর্ েতরন । দেদন অসীম ।
আমাতির কোন গর্নার দ্বারা োাঁতে মাপা যাে না ।
উত্তরার গতভথ অেু ষ্ঠ পদরমার্ দবেু এবং চবকুণ্ঠ ধ্ামবাসী পূ র্থ নারােতর্র মতধ্য কোন পাথথেয কনই । দেদন
োাঁর অক্ষম ভক্ততির কসবা গ্রহর্ েরার জনয অচথা-দবগ্রহ রূপ ধ্ারর্ েতরন ।
(শ্রীমদ্ভােবে ১.১২.৯ োৎপর্য )
জীব যদিও গুর্গেভতব ভগবাতনর সতে এে, েথাদপ পরম আত্মা এবং সাধ্ারর্ জীবাত্মার মতধ্য
আেেনগেভাতব এে দবরাট পাথথেয রতেতে ।
সাধ্ারর্ জীব বা আত্মা োর সীদমে কিতহর মতধ্য সবথবযাি হতে পাতর, দেন্তু পরমাত্মা সমস্ত স্থাতন এবং
সমস্ত োতে সবথবযাি ।
দযদন পরতমশ্বর ভগবাতনর েরর্াগে দেদনই ধ্মথাত্মা, এবং ভগবান সবথ অবস্থাতেই োাঁতে দবতেষভাতব রক্ষা
েতরন । ভগবান পতরাক্ষভাতব অধ্াদমথেতির রক্ষে, কেননা দেদন োাঁর বদহরো েদক্তর দ্বারা োতির পাপ
সংতোধ্ন েতরন ।
এই জড়া প্রেৃদের কজযাদেথ মে আবরর্ প্রেৃদে মাোর গতভথ র মতো এবং সমস্ত জীতবর পরম দপো আমাতির
কসই গতভথ স্থাপন েতরতেন । দেদন সবথত্রই দবরাজমান, এমন দে মা দূগথার গতভথ ও, এবং যাাঁরা কযাগযো অজথন
েতরতেন োাঁরা োাঁতে কিখতে পাতরন ।
(শ্রীমদ্ভােবে ১.১২.১১ োৎপর্য )
শসদ্ধান্ত বশলয়া শিত্তে না কর অলস । ইহা হইত্তে কৃত্তে লাত্তে সু দৃঢ় মানস ॥ চচৈঃ চৈঃ আদি ২.১১৭

শ্রীকৃেকৃপা শ্রীমূ শেয এ.শস. ভশিত্তবদান্ত স্বামী

দনতচর সংোপ দবদনমেটি হতেদেে শ্রীে প্রভুপাি ও োাঁর এেজন দেতষযর মতধ্য, আতমদরোর কজদনভাতে ।
ভিঃ সম্প্রদে এেটি বক্তৃোে ভারতের এে রাজনীদেদবি মতবয েতরতেন কয ভারতে ৮০ েোংে মানু ষ গ্রামাঞ্চতে বাস
েতরন । োর প্রস্তাব হতে েৃদষতক্ষতত্র প্রযু দক্তদবিযার বযবহার বৃ দি েরা । এখন হাতে গম কেতট কনওোর পদরবতেথ োরা
কমাটরচাদেে হাতভথ ষ্টার বযবহার েরতে চাে, আর বেি দিতে োঙে টানাতনার পদরবতেথ , োরা এখন ট্রাক্টর বযবহার েরতে
চাে ।
শ্রীল প্রভুপাদঃ ভারতে বহু কোে ইদেমতধ্যই েমথহীন হতে পতড়তে, কসজনয কসখাতন আতরা কবদে কমদেতনর প্রবেথ ন
েরা খু ব এেটা ভাে প্রস্তাব নে । ১০০ জন কোতের োজ এেটি মাত্র কোে এেটি কমদেতনর সাহাতযয েরতে পাতর ।
োহতে অনয কোেগুদে কেন েমথহীন হতে থােতব? কেন এেজন কোেতে েতমথ দনযু ক্ত েরার পদরবতেথ এেে জনতে
েতমথ দনযু ক্ত েরা হতব না? এখাতন এই পাশ্চাতেযও, কবে কবোর সমসযা রতেতে । কযতহেু কোমাতির পাশ্চােয
কিেগুদেতে সবদেেু কমদেতনর দ্বারা েরা হে, কসজনয কোমরা েে দহদপ চেদর েরে—হোে সব েরুন যু বে যাতির
দেেু ই েরার কনই । এটা হতে আর এে ধ্রতনর কবোরত্ব । সু েরাং বহুতক্ষতত্র এই কমদেনগুদে কবোরত্ব সৃ দষ্ট েরতে ।
প্রতেযতেই েতমথ দনযু ক্ত হওো উদচে; ো না হতে সমসযার সৃ দষ্ট হতব । “অেস মদস্তষ্ক েেোতনর োরখানা ।”
কযখাতন এেতোে রতেতে যাতির েরার দেেু ই কনই কসখাতন কেন আমরা কমদেতনর বযবহার বৃ দি েতর আতরা কবদে
কবোরত্ব সৃ দষ্ট েরব? সবতচতে ভাে নীদে হতে োতরারই েমথহীন থাো উদচে নে; প্রতেযতেরই েমথবযস্ত থাো উদচে ।
ভিঃ দেন্তু কেউ যু দক্ত কিখাতে পাতর, “েেতবদে সমে নষ্টোরী শ্রমসাধ্য োজ কথতে কমদেনগুতো আমাতির মু ক্ত
েরতে ।”
শ্রীল প্রভুপাদঃ দেতসর জনয মু ক্ত েরতে? কেবে মি খাওো আর সমস্ত ধ্রতনর বাতজ দেেু েরার জনয । এই স্বাধ্ীনোর
অথথ দে? যদি েুদম েৃেভাবনামৃ ে অনু েীেতনর জনয মানু ষতে অবসর দিতে পার, কসটা অনয দজদনস । অবেয, যখন কেউ
আমাতির েৃেভাবনামৃ ে আতন্দােতন কযাগািন েতর, েখন োতেও পু তরাপু দর কসবােতমথ দনযু ক্ত রাখা উদচে । এই
আতন্দােন কেবে আহার-দনদ্র্া, উপতভাতগর জনয নে, কেবে েৃতের উতেতেয েমথ েরার জনয । সু েরাং
েৃেভাবনামৃ েই কহাে অথবা বাইতরর সমাতজই কহাে, নীদে হওো উদচে এই কয, প্রতেযতেই েতমথ দনতোদজে ও বযস্ত
থাো উদচে । োহতে কসটা হতব এেটা সু ন্দর সভযো ।
চবদিে সভযো, সমাতজর কনেৃবৃ তন্দর এটা কিখা েেথ বয কয সমাতজর প্রতেযতেই েমথরে রতেতে, ব্রাহ্মর্ ক্ষদত্রে
চবেয বা শুদ্র্ কয কশ্রর্ীর মানু ষই কহাে না কেন প্রতেযেতে অবেযই োজ েরতে হতব; োহতে োদত আসতব । বেথ মাতন
আমরা কিখতে পাদে প্রযু দক্ত দবিযার অেযদধ্ে বযবহাতরর জনয কবোরতত্বর সৃ দষ্ট হতে, বহু মানু ষ েমথহীন অেস হতে
রতেতে । এই দহদপরা হতে অেস, আর দেেু না । োরা কোন দেেু েরতে চাে না ।
ভিঃ আর এেটি যু দক্ত হতে পাতর কয, প্রযু দক্ত দবিযার সাহাতযয আমরা এে কবদে সু ন্দরভাতব োজ েরতে পাদর, আর
এেই িক্ষোর সাতথ কয, উৎপািনেীেো বহুগুতর্ বৃ দি পাে ।
শ্রীল প্রভুপাদঃ কোন োজ যদি কবদে মানু ষ দনযু ক্ত হতে অতপক্ষােৃে েম সু িক্ষভাতবও েতর, োহতেও কসটা ভাে ।
ভগবদ্ গীোে (১৮/৪৮) েৃে বেতেন—
সহজং েমথ কেৌততে সতিাষমদর্ ন েযতজৎ ।
সবথারম্ভা দহ কিাতষর্ ধ্ু তমনাদগ্নদরবাবৃ োৈঃ ।।
“প্রদেটি েমথ প্রতচষ্টাতেই—দেেু না দেেু কিাষ থাতে, ঠিে কযমন, অদগ্ন ধ্ু তমর দ্বারা আবৃ ে থাতে । োই, কহ কেৌততে,
কিাষযু ক্ত হতেও স্বধ্মথ েখনও েযাগ েরা উদচে নে ।” আর এেটি দহদন্দ প্রবাি বাতেয বো হতেতে, “কবোদর কস কবগাদর
আেী হযাে ।” কবোদর মাতন হতে েমথহীনো । আর কবগারী মাতন কবগার কিওো । ভারতে আমরা কিতখদে বহু গ্রামবাসী
এতস এেজন কিাোনিার অথবা কয-কোন ভদ্র্তোেতে অনু তরাধ্ েতর, “িো েতর আমাতে কোন োজ দিন । আদম
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শ্রীকৃেকৃপা শ্রীমূ শেয এ.শস. ভশিত্তবদান্ত স্বামী

কোন মজু রী চাই না । আপদন যদি ইো েতরন োহতে আমাতে দেেু কখতে দিতে পাতরন না হতে আদম কসটাও
চাই না ।” এখন েুদম যদি োতরা বাদড়তে োজ ের োহতে কোন্ ভদ্র্তোে কোমাতে দেেু খাবার কিতব না ।
অদবেতে কসই োতজর কোেটি দেেু োজ কপতে যাে কসইসতে খাবার আর আশ্রে কপতে যাে । োরপর যখন
কোেটি োজ েরতে থাতে, আর কসই ভদ্র্তোেটি যদি কিতখন কস খু ব সু ন্দরভাতব োজ েরতে, “কবে ঠিে
আতে দেেু কবেন নাও ।” কসইজনয অেস-েমথহীন থাোর কচতে এমন দে কোন মজু রী োড়াই কোন োতজ
দনযু ক্ত থাো অতনে ভাে । অেস থাো—অেযত দবপিজনে অবস্থা । দেন্তু আধ্ু দনে সভযোে, এে কবদে
কমদেন পতত্রর বযবহাতরর ফতে বহুসংখযে মানু ষ েমথহীন হতে রতেতে, েে মানু ষ অেস দনষ্ক্রে হতে আতে ।
এটা ভাে নে ।
ভিঃ অদধ্েংে মানু ষই বেতব কয এইসব েথা অতনে পু রাতনা, কসতেতে । োরা বরং োতির প্রযু দক্ত
দবিযাতেই পেন্দ েরতব, এমনদে যদি োতে উচ্চহাতর কবোরতত্বর সৃ দষ্ট হে েবু ও; কেননা োরা এটাতে
এেতেতে েষ্টের পদরশ্রম কথতে মু দক্ত দহসাতব কিখতে । আর কসই সাতথ প্রযু দক্তদবিযা বহু দেেু উপতভাতগর
সু তযাগ দিতে—কটদেদভেন, দসতনমা, কমাটরগাড়ী... ।
শ্রীল প্রভুপাদঃ প্রযু দক্তদবিযা মাতন স্বাধ্ীনো নে বরং এটা নরতে যাওোর কখাো রাস্তা । এটা স্বাধ্ীনো নে ।
প্রতেযতেরই োর কযাগযো অনু সাতর েতমথ দনযু ক্ত হওো উদচে । যদি কোমার সু ন্দর বু দিমত্তা থাতে, োহতে
েুদম ব্রাহ্মতর্র োজ েরতে পার—োস্ত্র অধ্যেন েরা ও গ্রন্থ রচনা েরা, অনযতিরতে জ্ঞানিান েরা । এইগুদেই
হতে ব্রাহ্মতর্র োজ । কোমার ভরর্তপাষতর্র বযাপাতর কোমাতে দেেু দচতা েরতে হতব না । সমাজ ো
সরবরাহ েরতব । চবদিে সভযোে ব্রাহ্মতর্রা কবেতনর জনয োজ েরতেন না । োাঁরা চবদিে োস্ত্র অনু েীেতন
বযস্ত থােতেন এবং অনযতিরতে দেক্ষা দিতেন, সমাজ োতিরতে আহাযথ সরবরাহ েরতেন ।
আর ক্ষদত্রেতির েেথ বয হতে সমাতজর অনযানয সিসযতিরতে সু রক্ষা প্রিান েরা । দবপি কিখা কিতব,
আক্রমর্ আসতব, আর ক্ষদত্রেরা মানু ষতে সু রক্ষা প্রিান েরতব । কসই উতেতেয োরা দেেু ের ধ্াযথ েরতে
পাতর । আর যারা ক্ষদত্রেতির কথতে েম বু দিমান োরা হতে চবেয, বযবসাদে সমাজ, খািয উৎপািন এবং কগারক্ষা হতে এতির েেথ বয । এই দজদনসগুদের প্রতোজন রতেতে । আর পদরতেতষ রতেতে েূ দ্র্রা োরা ওই দেন
কশ্রর্ীতে সহতযাগীো েরতব ।
এই হতে সমাতজর স্বাভাদবে দবনযাস । আর এইটা খু ব ভাে, কেননা এইটি সৃ দষ্ট হতেতে েৃতের দ্বারা
(চেুবথর্থম্ মো সৃ ষ্টম্) এইভাতব প্রতেযতেই েতমথ দনযু ক্ত (চবদিে সভযো) । বু দিজীবী কশ্রর্ী দনযুু্ক্ত, সামদরে
কশ্রর্ী দনযুু্ক্ত, বযবসাদেে কশ্রর্ী দনযু ক্ত, আর অবদেষ্ট যারা, েূ তদ্র্রাও েতমথ দনযু ক্ত । এেগািা রাজননদেে িে
গঠন েরা আর পরস্পর েড়াই েরার কোন প্রতোজন কনই । চবদিে যু তগ এইরেম দেেু দেে না । রাজাই দেতেন
সবদেেু র পযথতবক্ষে, দেদন কিখতেন সমাতজর প্রতেযতেই োতির দনজ দনজ েেথ বয েতমথ দনযু ক্ত আতে দে না ।
কসজনয এইরেম েৃদত্রম রাজননদেে িে চেদর েরা, আতন্দােন েরা আর এতে অপতরর সতে েেহ েরার মে
সমে েখনোর মানু তষর দেে না । েখন এইরেম কোন সু তযাগই দেে না ।
দেন্তু সবদেেু র শুরু হতে এই উপেদি, “আদম এই কিহ নই,” আর েৃে ভগবদ্ গীোে এইটি বারবার
গুরুত্ব দিতে বতেতেন ।
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—রর্ বযশি ভেবাত্তনর রিৌর্য এবং অদ্ভুে
কার্য কলাত্তপর কথা শ্রবে কত্তরশন এবং ভেবাত্তনর গুেোথা
কীেয ন কত্তরশন, োর কেয রন্ধ্র সত্তপয র েত্তেয র মত্তো এবং োর
শিহ্বা রভত্তকর শিহ্বার মে । (শ্রীমদ্ভােবে ২.৩.২০)

—ররিত্তমর উেীষ এবং
শকরীটির দ্বারা মস্তক রিাশভে থাকত্তল ো
র্শদ মু শিদাো ভেবাত্তনর শ্রীিরত্তে প্রেে
না হয়, েত্তব ো রকবল অেযন্ত ভারী একটি
রবাঝার মত্তো । আর রর্ হস্তদ্বয় উজ্জ্বল
সু বেয কঙ্কত্তের দ্বারা অলঙ্কৃে, ো র্শদ
ভেবান শ্রীহশরর রসবায় র্ু ি না হয়, ো
হত্তল ো িত্তবর হত্তস্তর মত্তো ।
(শ্রীমদ্ভােবে ২.৩.২১)
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—রর্ নয়ন শ্রীশবেুর শ্রীশবগ্রহ দিয ন কত্তর না ো
ময়ূর পু ত্তে অশঙ্কে িক্ষুর মত্তো, এবং রর্ পদ পরত্তমশ্বর
ভেবাত্তনর লীলাভূশম বা েীথয সমূ ত্তহ শবিরে কত্তর না ো বৃ ত্তক্ষর
মত্তো স্থাবর ।
(শ্রীমদ্ভােবে ২.৩.২২)

—রর্ বযশি কখত্তনা োর মস্তত্তক
ভেবাত্তনর শুদ্ধ ভত্তির িরেত্তরেু ধারে কত্তরশন, রস
িীশবে থাকত্তল োর রদহটি মৃ ে । আর রর্ বযশি
ভেবাত্তনর শ্রীপাদপত্তের েুলসীদত্তলর সু েন্ধ আঘ্রাে
কত্তরশন, রস শ্বাস গ্রহে করত্তল োর রদহটি মৃ ে ।
(শ্রীমদ্ভােবে ২.৩.২৩)

—হশরনাম গ্রহে করা সত্তে
র্ার হৃদয় দ্রবীভূে হয় না, রনত্র অশ্রুপূ েয
হয় না এবং রলাম সমূ হ আনত্তে পু লশকে
হয় না, োর হৃদয় অবিযই ইস্পাত্তের
আবরত্তে আোশদে ।
(শ্রীমদ্ভােবে ২.৩.২৪)
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কাত্তের পু েলী রর্ন কুহত্তক নািায় ।
ঈশ্বর-িশরত্র শকছু বু ঝন না র্ায় ॥
র্াদুকর রর্ভাত্তব কাত্তের পু েুল নািায়, রেমনইভাত্তব
ভেবান সকলত্তক নািান । পরত্তমশ্বর ভেবাত্তনর িশরত্র
রবাঝা কার পত্তক্ষ সম্ভব ?
চিঃ িঃ অন্তয ১২.৮৫
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