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পাক্ষিক পক্ষিকা (একাদশী ক্ষিক্ষি)
৩য় সংখ্যা, পু িদা একাদশী,
৯ই জানু য়ারী, ২০১৭ ।

আন্তজজাক্ষিক কৃষ্ণভাবনামৃ ি সংঘের প্রক্ষিষ্টািা আচার্জ কৃষ্ণকৃপাশ্রীমূ ক্ষিজ শ্রীল অভয়চরণারক্ষবন্দ
ভক্ষিঘবদান্ত স্বামী প্রভুপাঘদর অক্ষময় ক্ষশিাধারা সসবার অক্ষভপ্রাঘয় এক িুদ্র প্রয়াস
হঘর কৃষ্ণ হঘর কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হঘর হঘর । হঘর রাম হঘর রাম রাম রাম হঘর হঘর

অপ্রাকৃি লীলা সিঘক ক্ষভন্ন । জাগক্ষিক গল্প-উপনযাস একবার পড়ার পঘরই
মানু ষ অবসাদ সবাধ কঘর, ক্ষকন্তু ভগবান শ্রীকৃঘষ্ণর লীলা শ্রবঘণ কখ্নই ক্লাক্ষন্ত
আঘস না । সসই জনযই সমগ্র ক্ষবশ্ব- ব্রহ্মাঘের ইক্ষিহাস ভগবাঘনর
(প্রিম পবজ)
(শ্রীল প্রভুপাঘদর গ্রন্থাবক্ষল সিঘক অবিারসমূঘহর লীলাকাক্ষহনীর বণজনায় পক্ষরপূ ণজ । সর্মন, পু রাণ হঘে অিীঘির
ইক্ষিহাস, র্াঘি রঘয়ঘে ভগবাঘনর ক্ষবক্ষভন্ন অবিাঘরর লীলাবণজনা । এভাঘবই
‘ক্ষবষয়ক্ষভক্ষিক সংকলন’)
***সবঘচঘয়
সহজ
সাধনঃ ভগবাঘনর এই সমস্ত লীলাকাক্ষহনী বার বার পাঠ করঘলও ক্ষনিয নব নবরঘসর
(ভ.গী. ১০.১৮ িাৎপর্জ)
ভক্ষিঘর্াগ সাধঘনর নয়টি প্রণালীর আস্বাদন লাভ করা র্ায় ।
মঘধয সবঘচঘয় সহজ হঘে শ্রবণম ***শ্রদ্ধার সক্ষহি শ্রবণঃ শ্রদ্ধাহীন মানু ঘষর পঘি ভক্ষিঘর্াগ সাধন করা সম্পূ ণজ
অিজাৎ আত্মিত্ত্বজ্ঞ পু রুঘষর কাঘে ভগবদ্গীিা শ্রবণ করা এবং এর ফঘল মন অসম্ভব; এটি হঘে এই সলাঘকর িাৎপর্জ । সাধু সঘঙ্গ শ্রদ্ধার উদয় হয় । ক্ষকন্তু
ভগবন্মু খ্ী হঘয় উঠঘব । িখ্ন পরঘমশ্বর ভগবানঘক স্মরণ করা সহজ হঘব এবং ক্ষকেু মানু ষ এিই হিভাগয সর্, মহাপু রুষঘদর মুখ্ারক্ষবন্দ সিঘক সবঘদর সমস্ত
এই জড় সদহ িযাগ করার পর ক্ষচন্ময় সদহ লাভ কঘর ভগবাঘনর আলঘয় উন্নীি প্রমাণ শ্রবণ করার পঘরও িাঘদর হৃদঘয় ভগবাঘনর প্রক্ষি ক্ষবশ্বাঘসর উদয় হয়
হঘয় আমরা ভগবাঘনর সাহচর্জ লাভ করঘি সিম হব ।
(ভ.গী. ভূ ক্ষমকা) না । সঘন্দহাক্ষিি হওয়ার ফঘল িারা ভক্ষিঘর্াঘগ ক্ষির িাকঘি পাঘর না । িাই,
***উন্মি মঘনর সু দি ক্ষচক্ষকৎসাঃ ক্ষকন্তু কৃষ্ণভাবনামৃ ি অনু শীলন করার ফঘল কৃষ্ণভাবনায় উন্নক্ষি সাধন করবার জনয শ্রদ্ধাই হঘে সবঘচঘয় মহত্ত্বপূ ণজ অঙ্গ ।
(ভ.গী.৯.৩ িাৎপর্জ)
নবক্ষবধা ভগবদ্ভক্ষি সাধন করা র্ায় । ভক্ষির প্রিম ও প্রধান অঙ্গ হঘে কৃষ্ণকিা

শ্রবণম

শ্রবণ । মনঘক সমস্ত ভ্রাক্ষন্ত ও অনিজ সিঘক শুদ্ধ করার জনয এটি অক্ষি শক্ষিশালী
পন্থা । কৃষ্ণকিা র্ি সবক্ষশ শ্রবণ করা য়ায়, মন িিই প্রবু দ্ধ হঘয় কৃষ্ণক্ষবমু খ্
ক্ষবষঘয়র প্রক্ষি অনাসি হয় । কৃষ্ণভক্ষির প্রক্ষিকূল কার্জকলাপ সিঘক মনঘক
অনাসি করার ফঘল সহঘজই ববরাগয ক্ষশিা লাভ করা র্ায় । ববরাগয মাঘন
হঘে ক্ষবষঘয়র প্রক্ষি অনাসক্ষি এবং ভগবাঘনর প্রক্ষি আসক্ষি । কৃষ্ণলীলায়
মনঘক আসি করার সিঘক ক্ষনক্ষবজঘশষ ববরাগয অঘনক সবক্ষশ কঠিন । কৃষ্ণলীলার
প্রক্ষি আসক্ষি বস্তুি খ্ু বই সহজসাধয, কারণ কৃষ্ণকিা শ্রবণ করা মািই সশ্রািা
িাাঁর প্রক্ষি অনুরি হয় । এই আসক্ষিঘক বলা হয় পঘরশানু ভব, অিজাৎ
পারমাক্ষিজক সঘন্তাষ । এই অনু ভূক্ষি অঘনকটা িুধািজ বযক্ষির প্রক্ষি গ্রাঘস গ্রাঘস
িুধা-ক্ষনবৃ ক্ষিরূপ িৃক্ষির মঘিা । িুধার সময় র্িই সভাজন করা হয়, িিই িৃক্ষি
ও শক্ষি অনুভব হয় । সসই রকম, ভক্ষির প্রভাঘব মন ক্ষবষয়াসক্ষি সিঘক মু ি
হয় এবং অপ্রাকৃি িৃক্ষি অনু ভূি হয় । এই পদ্ধক্ষি অঘনকটা সু দি ক্ষচক্ষকৎসা
এবং উপর্ু ি আহাঘরর দ্বারা সরাগ ক্ষনরাময় করার মঘিা । ভগবান শ্রীকৃঘষ্ণর
ক্ষচন্ময় লীলা শ্রবণ করা হঘে উন্মি মঘনর সু দি ক্ষচক্ষকৎসা এবং কৃষ্ণপ্রসাদ
হঘে ভবঘরাগ ক্ষনরামঘয়র উপর্ুি পিয । এই সবজাঙ্গীণ ক্ষচক্ষকৎসা হঘে
কৃষ্ণভাবনামৃ ি ।
(ভ.গী. ৬.৩৫ িাৎপর্জ )
***বারবার শ্রবঘণ কৃষ্ণাসক্ষির উদয়ঃ ক্ষকন্তু ভগবদগীিার চিুিজ অধযাঘয়
অপ্রাকৃি িত্ত্ব লাঘভর পন্থা র্িািজ িত্ত্বজ্ঞানীর কাঘে কৃষ্ণ সম্বঘে শ্রবণ করাঘকই
বঘল বণজনা করা হঘয়ঘে । সসটিই হঘে র্িািজ ববক্ষদক পন্থা এবং র্াাঁরা
র্িার্িভাঘব সসই ববক্ষদক ধারা অনুসরণ কঘরঘেন, িাাঁরা ভগবৎ-িত্ত্বজ্ঞানীর
কাঘে কৃষ্ণ সম্বঘে শ্রবণ কঘরন এবং বারবার িাাঁর কিা শুনঘি শুনঘি িাাঁঘদর
ক্ষচঘি শ্রীকৃঘষ্ণর প্রক্ষি আসক্ষি জন্মায় ।
(ভ.গী., ১১.৫২ িাৎপর্জ)
***ক্ষনিয নবরসাস্বাদনঃ এখ্ন অমৃ ি সম্বঘে বলঘি সগঘল, ভগবান শ্রীকৃঘষ্ণর
সম্বঘে সর্ সকান বণজনা অমৃ িময় এবং বযবহাক্ষরক অক্ষভজ্ঞিার মাধযঘম এই
অমৃ ি আস্বাদন করা র্ায় । আধু ক্ষনক গল্প, উপনযাস ও ইক্ষিহাস ভগবাঘনর

***এমনক্ষক নরাধমঘদরও উদ্ধার সম্ভব সকবল মাি শ্রবঘণর মাধযঘমঃ শ্রীচচিনয
মহাপ্রভু ভাগবি-ধমজ অিবা ভগবদ্ভিঘদর কার্জপদ্ধক্ষি প্রচার কঘর উপঘদশ
ক্ষদঘয় সগঘেন সর্, শ্রদ্ধাবনি ক্ষচঘি মানু ষঘক পরঘমশ্বর ভগবাঘনর বাণী শ্রবণ
করঘি হঘব । ভগবাঘনর সদওয়া এই উপঘদঘশর সারমমজ হঘে ভগবদ্গীিা ।
শ্রদ্ধাবনি ক্ষচঘি ভগবাঘনর সদওয়া উপঘদশ শ্রবণ করার ফঘল নরাধমও উদ্ধার
সপঘি পাঘর, ক্ষকন্তু দুভজ াগযবশি ভগবাঘনর চরঘণ আত্মসমপজণ করা সিা দূঘর
িাকুক, এই সমস্ত নরাধমগুক্ষল ভগবাঘনর বাণী পর্জন্ত কাঘন শুনঘি চায় না ।
(ভ.গী., ৭.১৫ িাৎপর্জ)
***শ্রবঘণর পন্থা বা শিজ াবলীঃ পরম সিয সম্বঘে অপ্রাকৃি বাণী শ্রবণ করার
পন্থা এখ্াঘন বক্ষণজি হঘয়ঘে । এই বাণী শ্রবণ করার প্রিম সর্াগযিা হঘে সর্
সশ্রািাঘক িা শ্রবণ করার জনয ঐকাক্ষন্তকভাঘব আগ্রহী হঘি হঘব । আর িার
বিাঘক পূবজিন আচার্জঘদর পরম্পরায় র্ু ি হঘি হঘব । সর্ সমস্ত মানু ষ জড়
ক্ষবষঘয়র প্রক্ষি আসি, িাঘদর পঘি পরম-িত্ত্ব সম্বেীয় এই ক্ষচন্ময় বাণী
হৃদয়ঙ্গম করা সম্ভব নয় । সদ্গু রুর ক্ষনঘদজ শনায় ক্ষশষয ধীঘর ধীঘর পক্ষবি হয় । িাই
শ্রদ্ধাবনি ক্ষচঘি গুরু-ক্ষশষয পরম্পরার ধারায় প্রবাক্ষহি পরম িত্ত্বজ্ঞান শ্রবণ
করাই হঘে ক্ষচন্ময় জ্ঞান লাঘভর পন্থা । সূি সগাস্বামী এবং বনক্ষমষারঘণযর
ঋক্ষষরা- উভঘয়র সিঘিই এই সর্াগযিাগুক্ষল র্িার্িভাঘব প্রকাশ সপঘয়ঘে,
সকননা শ্রীল সূ ি সগাস্বামী শ্রীল বযাসঘদঘবর ধারায় এই জ্ঞান লাভ কঘরক্ষেঘলন
এবং বনক্ষমষারঘণযর ঋক্ষষরা সকঘলই ক্ষেঘলন সসই পরম িত্ত্বজ্ঞান লাঘভ
ঐকাক্ষন্তকভাঘব প্রয়াসী । এইভাঘব পরঘমশ্বর ভগবান শ্রীকৃঘষ্ণর অঘলৌক্ষকক
লীলাক্ষবলাস, িাাঁর জন্ম, আক্ষবভজ াব এবং অপ্রকট, িাাঁর রূপ, িাাঁর নাম ইিযাক্ষদ
সমক্ষিি এই অপ্রাকৃি ক্ষবষয় অনায়াঘস হৃদয়ঙ্গম করা সর্াগযিা িাাঁরা অজজন
কঘরক্ষেঘলন । এই ধরঘনর আঘলাচনা সমস্ত মানু ষঘক পারমাক্ষিক
জ িত্ত্বজ্ঞাঘনর
পঘি অগ্রসর হঘি সাহার্য কঘর ।
(শ্রী.ভা. ১.১.১৩ িাৎপর্জ)
(...পরবিী পবজ আগামী সংখ্যায়)

প্রক্ষি একাদশীঘি প্রকাক্ষশি এই ই-পক্ষিকা সপঘি আপনার ই-সমল আইক্ষি পাঠান এই ই-সমঘল – spss.ekadashi@gmail.com

শ্রীল প্রভুপাদ ক্ষশিা-সংগ্রহ – ৩য় সংখ্যা

শ্রীল প্রভুপাদ প্রবচন

একজন মানু ষ ... মানু ষ এি সবাকা হয় না । র্ক্ষদ সসখ্াঘন ইক্ষঙ্গি িাঘক সর্
“পঘরর বার আমাঘক হিযা করার জনয ক্ষনঘয় র্াওয়া হঘব”, িখ্ন সস ...
কমপঘি সস প্রক্ষিবাদ করঘব অিবা দূঘর সর্ঘি সচষ্টা করঘব, এরকম ক্ষকেু
একটা করঘব । ক্ষকন্তু সসখ্াঘন এমন ক্ষকেু সনই । সু িরাং পশু এবং মানু ষ
উভঘয়র মঘধয পািজকয হঘে সর্, পশু িার দুঘভজ াঘগর বযাপাঘর সঘচিন নয় ।
পশু এবং মানু ষ উভঘয়র জনয দুঘভজ াগ রঘয়ঘে, ক্ষকন্তু মানু ষ সস বযাপাঘর
সঘচিন । র্ক্ষদ একজন মানুষ িার কষ্টঘভাঘগর বযাপাঘর জাগ্রি না হয়, িখ্ন
িার সচিনা পশুর সমান ।
আমাঘদর ভুঘল র্াওয়া উক্ষচি নয় সর্ আমরা সবজদাই সক্লশ সভাগ করক্ষে । এই
সক্লশ ক্ষিন প্রকার । আক্ষম এই অিজচনক্ষিক সমসযা সম্বঘে বলক্ষে না, অিবা ...
এটিও আঘরকটি সক্লশ । ক্ষকন্তু ববক্ষদক জ্ঞান অনু সাঘর ... অিবা এটি একটি
সিয...ঘক্লশ সাধারনি ক্ষিন প্রকার । এক প্রকার সক্লশ হঘে শরীর এবং মঘনর
সক্লশ ... এখ্ন মঘন কঘরা আমার অল্প মািা বযািা হঘে । এখ্ন আক্ষম খ্ু ব উষ্ণ
অনু ভব করক্ষে, আক্ষম খ্ু ব শীি অনুভব করক্ষে, এবং অঘনক রকম শারীক্ষরক
দুঘভজ াগ । অনু রূপভাঘব, আমরা মঘনও সক্লশ সপঘি পাক্ষর । আমার মন আজ
ভাঘলা না । আক্ষম ... সকউ আমাঘক ক্ষকেু বঘলঘে । িাই আক্ষম সক্লশ পাক্ষে ।
অিবা আক্ষম ক্ষকেু হাক্ষরঘয়ক্ষে বা সকান বেু , অঘনক বযাপার । সু িরাং শরীর এবং
মঘনর সক্লশ, এবং িারপর প্রকৃক্ষি প্রদি সক্লশ ... প্রকৃক্ষি । এঘক বলা হয়
আক্ষদচদক্ষবক ... । প্রঘিযকটা সক্লঘশর সিঘিই িা ক্ষনয়ন্ত্রঘণর বাইঘর,
ক্ষবঘশষি...মঘন কঘরা এখ্াঘন খ্ু ব ভারী িুষারপাি হয় । সম্পূ ণজ ক্ষনউ ইয়কজ শহর
বরফ ক্ষদঘয় প্লাক্ষবি, এবং আমরা সবাই অসু ক্ষবধার মঘধয পঘর সগলাম । এটি এক
প্রকার সক্লশ । ক্ষকন্তু সিামাঘদর ক্ষনয়ন্ত্রঘণ সনই । সিামরা িুষারপাি বে করঘি
পারঘব না । সবাঝা সগল ? র্ক্ষদ ক্ষকেু ... ক্ষকেু ... বায়ুপ্রবাহ হয়, শীিল বায়ুপ্রবাহ,
সিামরা এটি বে করঘি পারঘব না । এঘক বঘল আক্ষধচদক্ষবক সক্লশ । আর
মানক্ষসক এবং শারীক্ষরক সক্লশঘক বলা হয় আধযাক্ষত্মক সক্লশ । আরও অঘনক
সক্লশ রঘয়ঘে, আক্ষধঘভৌক্ষিক সক্লশ, অনযানয প্রাণীর দ্বারা আক্রমণ, আমার শত্রু,
সকান পশু অিবা সকান কীট, অঘনক । িাই এই ক্ষিন প্রকার সক্লশ সবসময়
আঘে ... সবসময় । আর ... ক্ষকন্তু আমরা এইসব সক্লশ চাই না । র্খ্ন এই প্রশ্ন
আঘস ... এখ্ন এখ্াঘন অজুজ ন এ বযাপাঘর সঘচিন সর্ “এটি একটি র্ু দ্ধ, এবং
এটা আমার কিজ বয শত্রুর সাঘি র্ু দ্ধ করা, ক্ষকন্তু এটি একটি সক্লশ, কারণ িারা
আমার জ্ঞাক্ষিঘগাক্ষষ্ঠ ।” িাই ক্ষিক্ষন এটি অনুভব করঘেন । িাই র্ক্ষদ না মনু ষয
জাক্ষি এ বযাপাঘর সঘচিন হয় সর্ আমরা সক্লশ পাক্ষে এবং আমরা িা আকাঙ্খা
কক্ষর না ... এই ক্ষজজ্ঞাসা ... এই ধরঘনর বযক্ষির একজন আধযাক্ষত্মক গুরুর কাঘে
গমন করা উক্ষচি, র্খ্ন সস জাগ্রি । সবাঝা সগল ? র্িিঘণ সস পশুবৎ িাঘক,
সস জাঘন না সর্ সস সবসময় সক্লশ সভাগ করঘে...সস জাঘন না, সস এ বযাপাঘর
সকান র্ত্ন গ্রহণ কঘর না, অিবা সস এর সকান সমাধান চায় না । আর এখ্াঘন
অজুজ ন সক্লশ সভাগ করঘেন, এবং ক্ষিক্ষন একটি সমাধান চাইঘেন, আর িাই ক্ষিক্ষন
একজন পারমাক্ষিজক গুরু গ্রহণ করঘেন ।

ভগবদগীিা ২.৭-১১ -ক্ষনউ ইয়কজ , ২রা মাচজ, ১৯৬৬
(গি সংখ্যার পর) ...
আর...হাাঁ?
ক্ষদ্বিীয় র্ুবকঃ ক্ষকন্তু র্ক্ষদ ক্ষশষয পূঘবজই অজ্ঞ হয় ...
প্রভুপাদঃ হাাঁ ।
ক্ষদ্বিীয় র্ুবকঃ সস ক্ষকভাঘব জানঘব সকান গুরু ক্ষনবজাচন করা
উক্ষচি ? আক্ষম বলঘি চাইক্ষে, কারণ িার সকান জ্ঞান সনই...
প্রভুপাদঃ হাাঁ ।
ক্ষদ্বিীয় র্ুবকঃ ... একটি ক্ষবচিণ ক্ষনবজাচন করঘি ।
প্রভুপাদঃ হাাঁ । হাাঁ । িাই প্রিম সর্ কাজটা হল একজন ক্ষশষয,অিবা পারমাক্ষিজক
গুরুর অনু সোন করা উক্ষচি । এখ্ন, ঠিক সর্মন িুক্ষম সকান ক্ষবদযালঘয়র
অনু সোন কর...িুক্ষম সকান ক্ষবদযালঘয়র অনু সোন কর । িাই র্খ্ন িুক্ষম সকান
ক্ষবদযালঘয়র অনু সোন কর, িখ্ন সিামার কাঘে কমপঘি ক্ষকেু প্রািক্ষমক জ্ঞান
িাকা আবশযক সর্, একটি ক্ষবদযালয় মাঘন ক্ষক সবাঝায় । িুক্ষম একটি কাপঘড়র
সদাকাঘন ক্ষগঘয় ক্ষবদযালঘয়র অনু সোন করঘি পার না । িুক্ষম র্ক্ষদ এিটাই অজ্ঞ
হও সর্, িুক্ষম জাঘনা না একটি ক্ষবদযালয় ক্ষক এবং একটি কাপঘড়র সদাকান ক্ষক,
িখ্ন এটি সিামার জনয খ্ু ব কঠিন হঘব । সিামাঘক অন্তিপঘি এটি অবশযই
জানঘি হঘব সর্, একটি ক্ষবদযালয় ক্ষক । িাই এই জ্ঞানটি হঘে এরকম সর্,
িক্ষদ্বজ্ঞানািজং স গুরুঘমবাক্ষভগঘেৎ, সক্ষমৎপাক্ষণঃ সশ্রাক্ষিয়ং ব্রহ্মক্ষনষ্ঠম (মু েক
উপক্ষনষদ ১.২.১২) । পারমাক্ষিজক জ্ঞানানু সোনী বযক্ষির জনয গুরু গ্রহণ
অপক্ষরহার্জ । িার একজন পারমাক্ষিক
জ গুরু আবশযক । সবাঝা সগল ? সু িরাং
শ্রীমদ্ভাগবঘির আঘরকটি সলাকঃ “িস্মাদ্ গুরুং প্রপঘদযি ক্ষজজ্ঞাসু ঃ সশ্রয়
উিমম [শ্রী.ভা. ১১.৩.২১] । িস্মাদ্ গুরুং প্রপঘদযি: “একজন পারমাক্ষিজক
িত্ত্বক্ষজজ্ঞাসু বযক্ষির সকান গুরুর অনু সোন করা উক্ষচি ।” সু িরাং সকউ র্ক্ষদ
পারমাক্ষিজক িঘত্ত্বর বযাপাঘর কমপঘি প্রািক্ষমক জ্ঞাঘনর অক্ষধকারীও না হয় ...
এখ্াঘন সিামরা সসই পারমাক্ষিজক িত্ত্ব সদখ্ঘি পাঘব । অজুজ ন এখ্ন
ক্ষকংকিজ বযক্ষবমূ ঢ় হঘয়ঘেন, এবং ক্ষিক্ষন র্িািজ উির চান । এটিই হঘে পারমাক্ষিজক
ক্ষবষঘয় প্রশ্ন ক্ষজজ্ঞাসা । িাই প্রঘিযক মানু ঘষর প্রশ্ন ক্ষজজ্ঞাসা করা উক্ষচি । এই
ক্ষজজ্ঞাসা িাকা আবশযক । ক্ষক সসই ক্ষজজ্ঞাসা? সসই ক্ষজজ্ঞাসা এই সর্, প্রিমি,
প্রঘিযক মানুষ কষ্ট সভাগ করঘে । একজন অজ্ঞ মানু ষ ... একটি ক্ষবড়াল এবং
একটি কুকুর অিবা পশুর নযায় । িারা কষ্ট সভাগ কঘর, ক্ষকন্তু িারা িা উপলক্ষি
করঘি পাঘর না...িারা এই কষ্ট সভাগ উপলক্ষি করঘি পাঘর না । ঠিক সর্ভাঘব
আমরা সদখ্ক্ষে ... ক্ষনশ্চয়, এখ্াঘন কসাইখ্ানায় পশুঘদর হিযা করা হয় । ক্ষহন্দু
মিানু সাঘর, অবশযই, সগাহিযা ক্ষনক্ষষদ্ধ । ক্ষকন্তু এখ্াঘন মাংসাহারীরাও
রঘয়ঘে । িাই ক্ষহন্দু মিানু সাঘর, র্ক্ষদ সকউ মাংসাহার করঘি চায়, সস একটি
োগল গ্রহণ করঘি পাঘর । ক্ষহন্দু মিানু সাঘর, মাংস আহার করার জনয একমাি
োগল এবং সমষ হিযা করা র্ায়, অনয সকান পশু নয়...অনয সকান পশু নয় ।
গাভী নয় ... ক্ষনক্ষষদ্ধ । ঠিক সর্মন, এই, ক্ষহন্দু রা, িারা সগামাংস ভিণ কঘর না ।
এবং মু সলমানরা, িারা ভিণ কঘর না, আক্ষম বলঘি চাইক্ষে, শূ কর । িারা
শূ কঘরর মাংস ভিণ কঘর না । িাঘদর ক্ষকেু অনু ভূক্ষি রঘয়ঘে । ক্ষকন্তু ক্ষহন্দু
সমাঘজও মাংসাহারীরা রঘয়ঘে । ক্ষকন্তু িা শুধু োগঘলর মাংস অিবা সমঘষর
মাংস, সাধারণি োগল...সাধারণি োগল । এখ্ন, এই োগল আঘগ একজন
সদবী কালীর ক্ষনকট বলী সদয়া হয়...ঘদবী কালী । িাই আক্ষম এটি সদঘখ্ক্ষে সর্,
একটি পশুঘক বধ করা হয়, জবাই, এবং অনয পশুটি, র্াঘক পরবিীঘি জবাই
করা হঘব, সস ... িাঘক ক্ষকেু োস সদওয়া হয়, আর সস সসখ্াঘন দাাঁক্ষড়ঘয়
িাঘক । সবাঝা সগল? িার সকান জ্ঞান সনই সর্ “পরবিীি পালা আমারই”,
সু িরাং এটি দূঘর সঘর র্াঘে না । িাই, এই হঘে পশু...এই হঘে পশু ।

(...পরবিী অংশ আগামী সংখ্যায়)

প্রক্ষি একাদশীঘি প্রকাক্ষশি এই ই-পক্ষিকা সপঘি আপনার ই-সমল
আইক্ষি পাঠান এই ই-সমঘল – spss.ekadashi@gmail.com
সফসবু ক সপইজ লাইক করুন - শ্রীলপ্রভুপাদক্ষশিা-সংগ্রহ
https://www.facebook.com/spss.ekadashi/
পূ বজবিী সংখ্যা – https://archive.org/details/spsse
http://www.iskcondesiretree.com/page/ebooks - more - SPSS
What’s app - +918007208121

2

