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শ্রীল প্রভুপাদের কাহিনরী

 এবং হনদেদেশাবলরীর স্মৃহিচারণ কদরদেন 

শ্রীশ্রীমৎ জয়পিাকা স্ামরী গুরুমিারাজ

শ্রবণ ও প্রচারকার য্ের অববব্ছিন্ন আবরযে  

প্রবচন সভায় শ্রবণের অভ্াসটিণে শ্ররীল প্রভুপাদ চব্বে এবং 

গলাধঃেরণের সণগে তুলনা েণর ববাঝাণতন। তার পণর বসিাণে 

পটরপাে েণর টনণত হয়। না হণল, গরুরা বেমন বপণির মণধ্ বেণে 

টচবাণনা খাবার উগণর এণন আবার টচটবণয় টচটবণয় জাবর োিণত 

োণে, বতমন েণরই তা টনণয় টচন্া েরণত হণব এবং প্রশ্ন টজজ্াসা 

েরণত হণব, “এর মাণন টে?” “ওিার মাণন টে?” “আটম ওিা 

বুঝণত পারলাম না।” আর, এইভাণব টবষয়বসু্ পটরষ্ারভাণব ববাঝা 

হণয় বগণল পর, আবার বসিা আত্মসাৎ েরণত হণব এবং পুণরাপুটর 

পটরপাে েণর বেলণত হণব। এর পণর, টিে বেমন েণর গরু দুধ 

বদয়, বে-দুধ অন্ণদর মণধ্ টবতরে েরা হণয় োণে বাছুরণে এবং 

অন্ সবাইণেই, বসইভাণব টবষয়বসু্ পটরণবশন েরণত হণব অন্ 

সেণলর মণধ্। এই দুগ্ধ খুবই দামরী। 

অপ্রাকৃত গুপ্তধন 
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টিে এইভাণবই শাস্ত্র এবং গুরুর োছ বেণে বে সমস্ 

টনণদ্বশ-উপণদশ পাওয়া োয়, তা শুনণত পুণরাপুটর আত্মগতভাণব  

রূপান্টরত হণয় োণব এবং দুণগ্ধ পটরেত হণব, তখন অন্ণদর তা 

টদণত হণব। তাণতই অটবট্ছন্ন আবত্ব টি সমপপূে্ব হণব। 

গরু েটদ বেবলই খায় আর দুধ না বদয়, তণব তার েরীণসর 

প্রণয়াজন? টিে বতমনই, বে টশষ্ বা ছাত্র শ্রবে েণর আর অন্ণদর 

তা বশানায় না টেংবা বসবার বষেণত্র বাস্টবে তা োণজ লাগায় না, 

তার েরী মপূল্ আণছ? তাই পরামশ্ব বদওয়া হণয়ণছ বে, এই জ্ান 

আত্মসাৎ েরণত হণব এবং েতদপূর সম্ভব টবতরে েরণত হণব,  

টেংবা অন্তপণষে বাস্বণষেণত্র প্রাত্টহে োে্বেলাণপর মণধ্ তা 

প্রণয়াগ েরণত হণব, োণত এেজণনর দৃষ্ান্ অন্জণনর োণছ 

টশষোপ্রদ হণয় উিণত পাণর। 

শ্ররীল প্রভুপাদ বলণতন বে, এই আণ্দালনটি গণ়ে উণিণছ  

সজ্জন সৃটষ্রই উণদেণশ্—বে-জনগে বুণঝণছন জরীবণনর উণদেশ্  

এবং অে্ব, বে-জনগে পরম পুরুষ ভগবান শ্ররীেৃণণের উণদেণশ্ 

ভগবৎ-বসবার পটরপপূে্বতা অজ্ব ণনর স্ণর অটধটঠিত হণত চান। 

প্রকৃর লক্ষ্য 

এেবার শ্ররীল প্রভুপাদ ভক্তণদর টজজ্াসা েণরন, “গুরুণে 

সনু্ষ্ েরার জন্ বতামরা বশ্রঠি টে টজটনসিা তাঁণে টদণত পার?” 
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অণনে ভক্ত টবটভন্ন উত্তর টদল। আর তখন শ্ররীল প্রভুপাদ ব্াখ্া 

েণর বণলটছণলন বে, গুরু সব বচণয় খুটশ হন, েখন বদণখন বে, ভক্ত 

েৃণণের প্রটত বপ্রম ভটক্তণত অগ্রসর হণ্ছ। সব টেছুর বচণয়, ঐিাই 

শ্ররীল প্রভুপাদ সব বচণয় ববটশ েণর চাইণতন—তাঁর সমস্ টশষ্সমপূহ 

আর অনুগামরীরা েৃণণের প্রটত বপ্রমভটক্ত বৃটধি েরুে। 

েখনও-বা আমরা লষে্ হাটরণয় বেটল। লষে্টি হল েৃণেণপ্রম 

টবোশ েরা। এখন লষে্টি হণয়ণছ েত িাো আমরা সংগ্রহ েরণত 

পাটর, বা েতগুটল মট্দর গ়েণত পাটর, বা অন্ অণনে টেছু। ওগুটল 

হল এমন সব টজটনস ো আমাণদর ভগবদ্ভটক্তর বষেণত্র গুরু আর 

েৃণেণে টনণবদন েণর োটে, এবং ভগবদ্ভটক্তর মাধ্ণমই আমরা 

শুধি েৃণেণপ্রম বা শুধিভটক্ত অজ্ব ণন আেুলতা বপাষে েটর।  

ভগবৎ-বসবায় বে পরণমাৎসাহরী হয় স্বভাবতই বস অণনে  

েললাভ েণর। 

মররণান্মুখ মানমুরের সমুখ 

প্রভুপাদ এে মৃতু্ শে্াশায়রী মানুণষর দৃষ্ান্ টদণয়টছণলন। 

বলােটিণে টজজ্াসা ের, বস বেমন আণছ, আর বসইটদন বেণহতু 

তাণে পটরষ্ার জামা োপ়ে চাদর সব বদওয়া হণয়ণছ, তাই বস মণন 

েণর, ববশ চমৎোর হণয়ণছ, “আজ ববশ ভাল লাগণছ।” 
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তথ্য সূত্র: শ্রীগুরু মুখ পদ্মবাক্য, প্রথম সংখ্যা, পৃষ্া: ২৪-২৫

এই হল আমাণদর অবস্া। আমরা অটবরাম েষ্ পাট্ছ, আর  

এেিা টদন েটদ তা এেিু েম োণে, আমরা ভাটব, “আজ ববশ ভাল, 

খুব সু্দর সময় োিণছ।” 

একটা পিঁির়ের চচর়ে উন্নর নই 

এেবার েখন প্রভুপাদ মায়াপুণর বব়োট্ছণলন, টতটন এে ঝাঁে 

পপঁপণ়ে বদখণত পান। আণগর টদন রাণত্র বে সব বপাোমাে়ে 

েরীিপতগে আণলার বাণবে ধাক্া বখণয় মণর পণ়ে টছল, পপঁপণ়েগুণলা  

বসই সমস্ মরা পাঁো তুণল টনণয় োট্ছল। আমরা েখন ওণদর  

বদখটছলাম, তখন ওরা গতরাণত্রর েরীিপতণগের বদহাবণশষ টনণয় 

িানািাটন েণরই োট্ছল। প্রভুপাদ পপঁপণ়েগুণলার টদণে তাটেণয় 

বণলটছণলন, “টিে বেমন আমরা এই পপঁপণ়ে গুণলাণে বদখটছ 

আর ভাবটছ েত ষুেদ্র নগে্ এরা, বতমনই এই টবশ্বব্রহ্াণডে  

মহত্তর বুটধিমত্তাসমপন্ন আর দরীর্ব আেু়সমপন্ন অন্ান্ জরীবসমপূহ  

োঁরা রণয়ণছন, তাঁরাও আমাণদর পাণন ঐ রেণমরই দৃটষ্ভটগে  

টনণয় লষে্ েণর চণলণছন। তুলনামপূলেভাণব বলণত বগণল,  

তাঁরা আমাণদর মনুষ্ জরীবনধারাণে পপঁপণ়ের জরীবণনর চালচলণনর 

মণতাই টবণবচনা েরণছন।” 
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`k nvRvi ¸Y ‡ewk myK…wZ AR© b Ki‡Qv

ÒGKw`b  wZwb  (kÖxj cÖfzcv`)   
KjKvZvq  cvV  w`w”Q‡jb  Ges  f³‡`i 

e‡jwQ‡jb,  GUv  Avgvi  Rb¥¯’vb  kni Ges  
‡Zvgiv  GLv‡b  i‡qQ,  ‡Zvgiv  Ab¨ ‡Kv_vI  
A_ev  hw`  ‡Zvgv‡`i  wb‡Ri ‡`‡k  wd‡i  
‡h‡Z  Zvi  Zyjbvq  GLv‡b ‡_‡K  fw³gq  

Kvh©  m¤úv`‡bi  Rb¨  `k nvRvi  ¸Y  ‡ewk  
myK…wZ  AR©b  Ki‡Qv|Ó

-24 ‡m‡Þ¤^i, 1984, AvUjv›Uv, Av‡gwiKv


