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শ্রিণম  
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(শ্রীল প্রভুপাঘদর গ্রন্থািক্ষল শিঘক 
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      *** ভিিদ্ভক্ষির শুরুঃ 

ভিিদ্ভক্ষির শুর হয় ভিিাঘনর কিা 

শ্রিণ করার মাধযঘম । ভিিৎ সম্বন্ধীয় 

কিা শ্রিণ করা এিং ভিিাঘনর মঘধয শকান পািজকয শনই । ভিিান সিজঘিাভাঘি 

পূণজ এিং িাই িাাঁ র সম্বঘন্ধ শ্রিণ করার সঘে িাাঁ র শকান পািজকয শনই । িাই িাাঁ র 

মক্ষহমা শ্রিণ করার মাধযঘম িৎিণাৎ শব্দ-ব্রঘের মাধযঘম িাাঁ র সংস্পঘশজ আসা 

র্ায় । আর এই অপ্রাকৃি শব্দ-িরে এিই প্রভািশালী শর্ িা িৎিণাৎ সি 

রকঘমর জড় আসক্ষি দূর কঘর শদয়, শর্ কিা পূঘিজ উঘেখ্ করা হঘয়ঘছ । ... 

শ্রীমদ্ভািিঘির িাণী শ্রিণ করার েঘল জড়-জািক্ষিক এই ক্ষমিযা জটিলিা 

ক্ষিদূক্ষরি হয় এিং সমাঘজ র্িািজ শাক্ষন্তর সূচনা হয়, র্া রাজনীক্ষিক্ষিঘদরা নানা 

রকঘমর রাজননক্ষিক পক্ষরক্ষস্থক্ষির মাধযঘম লাভ করার জনয উদগ্রীি হঘয় আঘছন । 

রাজনীক্ষিক্ষিঘদরা চান শর্ মানুঘষ মানুঘষ এিং জাক্ষিঘি জাক্ষিঘি শাক্ষন্তপূণজ 

সম্পকজ  িঘড় উঠুক, ক্ষকন্তু শর্ঘহিু িারা জড় আক্ষধপঘিযর প্রক্ষি অিযন্ত আসি 

িাই িারা শমাহােন্ন এিং ভীক্ষিগ্রস্ত । িাই রাজনীক্ষিক্ষিঘের শাক্ষন্ত-সংর্ম 

সমাঘজর শাক্ষন্ত আনঘি পারঘছ না । িা সম্ভি হঘি শকিল শ্রীমদ্ভািিঘি িক্ষণজি 

পরঘমশ্বর ভিিান শ্রীকৃঘষ্ণর মক্ষহমা শ্রিণ করার মাধযঘম । ... র্িিণ পর্জন্ত না 

আমরা পরঘমশ্বর ভিিান শ্রীকৃঘষ্ণর সঘে আমাঘদর হাক্ষরঘয় র্াওয়া সম্পঘকজ র 

পুনুঃপ্রক্ষিষ্ঠা করক্ষছ, র্িিণ আমরা আমাঘদর জড় শদহটিঘক আমাঘদর প্রকৃি 

স্বরূপ িঘল মঘন কঘর শমাহােন্ন িাকক্ষছ এিং িার েঘল ভীক্ষিগ্রস্ত হঘয় িাকক্ষছ, 

িিিণ আমরা র্িািজ শাক্ষন্ত লাভ করঘি পারি না । শ্রীকৃঘষ্ণর ভিিিা সম্বঘন্ধ 

শাঘে শি-সহস্র প্রমাণ রঘয়ঘছ এিং িৃন্দািন, নিদ্বীপ, পুরী ইিযাক্ষদ পক্ষিি 

স্থাঘনর অসংখ্য ভঘির িযক্ষিিি অক্ষভজ্ঞিাপ্রসূি শি-সহস্র প্রমাণ রঘয়ঘছ । 

এমন ক্ষক শকৌমুদী অক্ষভধাঘন কৃঘষ্ণর সংজ্ঞা প্রদান কঘর িলা হঘয়ঘছ, 

র্ঘশাদাদুলাল এিং পরঘমশ্বর ভিিান পরম ব্রে । অিজাৎ শকিলমাি শ্রীমদ্ভািিি 

শ্রিণ করার মাধযঘম পরঘমশ্বর ভিিান শ্রীকৃঘষ্ণর সঘে সরাসক্ষরভাঘি সম্পকজ রু্ি 

হওয়া র্ায় এিং িার েঘল জড় জিঘির দুুঃখ্-দুদজ শা, শমাহ এিং ভয় শিঘক 

মুি হঘয় পরম পূণজিা লাভ করা র্ায় । শ্রদ্ধািনি ক্ষচঘি শ্রীমদ্ভািিি পাঠ শ্রিণ 

করা হঘে ক্ষকনা িা এ শিঘক শিাঝা র্ায় ।                  (শ্রী.ভা. ১.৭.৭ িাৎপর্জ) 

*** আিশযক ও অক্ষনিার্জ পন্থাুঃ আমাঘদর িদ্ধ দৃক্ষষ্টর দ্বারা পরঘমশ্বর 

ভিিান শ্রীকৃষ্ণঘক দশজন করা সম্ভি নয় । িাাঁ ঘক দশজন করঘি হঘল স্বিুঃসূ্ফিজ  

ভিিৎ-শপ্রম সমক্ষিি ক্ষভন্ন প্রকার জীিনধারা ক্ষিকাঘশর মাধযঘম আমাঘদর এই 

িিজ মান দৃক্ষষ্টর পক্ষরিিজ ন করঘি হঘি । শ্রীকৃষ্ণ র্খ্ন স্বয়ং এই পৃক্ষিিীঘি উপক্ষস্থি 

ক্ষছঘলন, িখ্ন সকঘলই িাাঁ ঘক পরঘমশ্বর ভিিানরূঘপ দশজন করঘি পাঘরক্ষন । 

রািণ, ক্ষহরণযকক্ষশপু, কংস, জরাসন্ধ, ক্ষশশুপাল আক্ষদ জড়িাদীরা জড় সম্পঘদর 

পক্ষরঘপ্রক্ষিঘি অিযন্ত শর্ািয িযক্ষি ক্ষছল, ক্ষকন্তু িারা ভিিানঘক িুঝঘি পাঘরক্ষন । 

িাই ভিিান আমাঘদর দৃক্ষষ্টর সমু্মঘখ্ উপক্ষস্থি িাকঘলও উপরু্ি দৃক্ষষ্টশক্ষি 

লাভ না করা পর্জন্ত িাাঁ ঘক দশজন লাভ করা সম্ভি নয় । এই শর্ািযিার উদয় হয় 

একমাি ভিিদ্ভক্ষির দ্বারা, র্া শুর হয় উপরু্ি সূি শিঘক ভিিাঘনর কিা 

শ্রিণ করার মাধযঘম । শ্রীমদ্ভিিদ্গীিা হঘে অনযিম একটি জনক্ষপ্রয় শােগ্রন্থ, র্া 

সাধারণ মানুষ শ্রিণ, কীিজ ন, পাঠ ইিযাক্ষদ কঘর িাঘক, ক্ষকন্তু এই প্রকার শ্রিণাক্ষদ 

সঘেও অনুশীলনকারী প্রিযিরূঘপ ভিিান দশজন করঘি পাঘর না । শ্রিণ 

অিযন্ত গুরত্বপূণজ । র্ক্ষদ উপরু্ি িযক্ষির কাছ শিঘক শ্রিণ করা হয়, িাহঘল 

িার সুেল অক্ষি শীঘ্র লাভ করা র্ায়। সাধারণি মানুষ অঘর্ািয িযক্ষিঘদর কাঘছ 

শ্রিণ কঘর িাঘক । এই প্রকার অঘর্ািয িযক্ষিরা জড়ক্ষিদযার পক্ষরঘপ্রক্ষিঘি 

মহাপক্ষিি হঘি পাঘর, ক্ষকন্তু শর্ঘহিু িারা ভিিদ্ভক্ষির ক্ষিক্ষধ-ক্ষনময় পালন কঘর 

না, িাই িাঘদর কাঘছ শ্রিণ শকিল সমঘয়র অপচয় মাি । কখ্ঘনা কখ্ঘনা িারা 

িাঘদর ক্ষনঘজঘদর উঘেশয সাধঘনর জনয মূল শলাঘকর অিজ ক্ষিকৃি কঘর িযাখ্যা 

কঘর । িাই প্রিঘম উপরু্ি এিং শর্ািয পাঠক খু্াঁঘজ িাাঁ র কাঘছ শ্রিণ করঘি 

হয় । শ্রিঘণর ক্ষিক্ষধ র্খ্ন র্িার্ি এিং পূণজ হয়, িখ্ন অনযানয পন্থাগুক্ষলও আপনা 

শিঘকই পূণজ হঘয় র্ায় । 

ভিিাঘনর ক্ষিক্ষভন্ন প্রকার ক্ষদিয কার্জকলাপ রঘয়ঘছ এিং র্ক্ষদ শ্রিণাে ক্ষিক্ষধ 

পূণজরূঘপ সম্পাদন করা হয়, িাহঘল শসগুক্ষল প্রঘিযকটিই িাক্ষিি েল প্রদাঘন 

সমিজ । শ্রীমদ্ভািিঘি ভিিাঘনর কার্জকলাপ পািিঘদর সঘে িাাঁ র আচরঘণর 

মাধযঘম শুর হঘয়ঘছ । অসুর এিং অনযানযঘদর সঘে ভিিাঘনর আচরঘণর 

ক্ষভক্ষিঘি িাাঁ র িহু লীলা রঘয়ঘছ । আর দশম স্কঘন্ধ িাাঁ র প্রণক্ষয়নী শিাক্ষপকাঘদর 

সঘে িাাঁ র অপূিজ আচরণ এিং দ্বারকায় িাাঁ র ক্ষিিাক্ষহি পত্নীঘদর সঘে িাাঁ র 

আচরঘণর িণজনা করা হঘয়ঘছ । ভিিান শর্ঘহিু পরম িে, িাই িার ক্ষিক্ষভন্ন 

আচরঘণর মঘধয শকান পািজকয শনই । িিুও কখ্ঘনা কখ্ঘনা ক্ষকছু অনিধ শ্রিঘণর 

েঘল শিাক্ষপকাঘদর সঘে িাাঁ র ক্ষদিয আচরঘণর ক্ষিষয় শ্রিঘণ অক্ষধক আগ্রহী হয় । 

এই প্রকার প্রিণিা শশ্রািার কামুক মঘনাভাঘির পক্ষরচায়ক, িাই ভিিাঘনর ক্ষদিয 

চক্ষরি িণজঘনর আদশজ িিা কখ্ঘনা এই প্রকার শ্রিণ অনুঘমাদন কঘরন না । 

মানুঘষর কিজ িয শ্রীমদ্ভািিি এিং অনযানয শােগ্রঘন্থ িক্ষণজি ভিিাঘনর কিা শুর 

শিঘক শ্রিণ করা এিং িা শশ্রািাঘক ক্রঘমান্নক্ষির মাধযঘম পূণজিা লাঘভ সহায়িা 

করঘি । িাই কখ্ঘনাই মঘন করা উক্ষচি নয় শর্ পািিঘদর সঘে ভিিাঘনর 

আচরণ, শিাক্ষপকাঘদর সঘে িাাঁ র আচরণ শিঘক কম গুরত্বপূণজ । আমাঘদর সি 

সময় মঘন রাখ্ঘি হঘি শর্ ভিিান সি রকম আসক্ষি শিঘক সমূ্পণজরূঘপ মুি । 

ভিিাঘনর উপঘরাি সিকটি আচরঘণ সিজ অিস্থাঘিই ক্ষিক্ষন হঘেন নায়ক এিং 

িাাঁ র সম্বঘন্ধ অিিা িাাঁ র ভঘির সম্বঘন্ধ অিিা িাাঁ র প্রক্ষিঘর্ািীঘদর সম্বঘন্ধ শ্রিণ 

করা পারমাক্ষিজক জীিঘনর শিঘি অনুকূল । কক্ষিি হয় শর্, শিদ, পুরাণ আক্ষদ 

শােসমূহ প্রণয়ন করা হঘয়ঘছ িাাঁ র সঘে আমাঘদর হাক্ষরঘয় র্াওয়া সম্পঘকজ র 

পুনুঃপ্রক্ষিষ্ঠা করার জনয । এই সমস্ত শাে শ্রিণ করা অিশয কিজ িয । 

(শ্রী.ভা. ১.৮.৩৬ িাৎপর্জ) 



শ্রীল প্রভুপাদ ক্ষশিা-সংগ্রহ – ৬ষ্ট সংখ্যা 

 

আগ্রহী মহৎপ্রাণ ভিঘদর সাদর আহ্বান জানাঘনা হঘে শর্, আপনারা মাি ২ পৃষ্ঠার এই একাদশী-পক্ষিকাটি শস্বোয় ছাক্ষপঘয় অনয ভিঘদর কাঘছ ক্ষিনামূঘলয 

ক্ষিিরণ করঘি পাঘরন এিং ক্ষনজ ক্ষনজ মক্ষন্দর িা প্রচার স্থাঘনর ক্ষিজ্ঞাপণ েলঘক এটি লাক্ষিঘয় অনযঘদরঘকও পড়ার সুঘর্াি ক্ষদঘি পাঘরন  ।  

পৃষ্ঠা ২ 

 শ্রীল প্রভুপাদ প্রিচন 
ভিিদিীিা ২.৭-১১ -ক্ষনউ ইয়কজ , ২রা মাচজ , ১৯৬৬ 

) ...িি সংখ্যার পর(  

এখ্ন, আমরা িঘল িাক্ষক শর্, এই টাইপরাইটারটি 

আমরা প্রক্ষক্রয়াজাি কঘরক্ষছ । এখ্ন, এই 

টাইপরাইটার, িিজ মান উপকরণ, শলাহা, আমরা ক্ষক এই 

শলাহা প্রক্ষক্রয়াজাি কঘরক্ষছ ?  না,  শলাহা খ্ক্ষন শিঘক প্রাপ্ত হঘয়ঘছ । এটি 

ভিিান প্রদি । শকউ শলাহা প্রক্ষক্রয়াজাি করঘি পাঘর না, শকউ শকান ক্ষকছুই 

প্রক্ষক্রয়াজাি করঘি পাঘর না । িারা এক িস্তু শিঘক আঘরক িস্তুঘি রূপান্তক্ষরি 

করঘি পাঘর মাি । িারা খ্ক্ষন শিঘক শলাহা শির কঘর আনঘি পাঘর । িারা িা 

িলাঘি পাঘর, এিং ধািুটিঘক ক্ষিক্ষভন্ন আকৃক্ষিঘি রূপান্তর করঘি পাঘর । িাই 

শসটুকু িারা করঘি পাঘর, ক্ষকন্তু িারা শলাহা উৎপাদন করঘি পাঘর না । িারা 

শকান ক্ষকছুই উৎপাদন করঘি পাঘরন না - কাঠ, শলাহা, পৃক্ষিিী, শকাঘনা ক্ষকছু, 

শস র্াই শহাক । সুিরাং প্রকৃি মাক্ষলক হঘেন ভিিান । সমস্তক্ষকছুর প্রকৃি 

মাক্ষলক হঘেন ভিিান । ঈশািাসযম  ইদম সিজমুঃ (ঈঘশা ১) । এটি ভিিৎ 

শচিনা । ক্ষর্ক্ষন ভিিৎ-শচিনায় রঘয়ঘছন, ক্ষিক্ষনই একজন র্িার্ি মানুষ । িাই 

এখ্াঘন, িাৎপর্জপূণজ শব্দ,  

িমুিাচ হৃষীঘকশুঃ  প্রহসক্ষন্নি ভারি ।  

শসনঘয়ারভঘয়ামজঘধয  ক্ষিষীদন্তক্ষমদং িচুঃ ।। ১০ ।। (িীিা- ২.১০)  

এখ্ন, কৃষ্ণ ক্ষিি হাসঘছন । কৃষ্ণ ক্ষিি হাসঘছন কারণ, “শদখ্ । অজুজ ন এমন 

একজন িীর । শস আমার িনু্ধ, আর এখ্ন শস অিযন্ত ক্ষকংকিজ িযক্ষিমূঢ় ।” এখ্ন, 

র্খ্ন শস (অজুজ ন) িঘস পড়ল এিং শ্রীকৃষ্ণঘক পারমাক্ষিজক গুর ক্ষহসাঘি গ্রহণ 

করল, িখ্ন, শ্রীকৃষ্ণ িলঘি শুর করঘলন । শ্রী ভিিান উিাচুঃ । এখ্াঘন গ্রন্থটি 

িলঘছ না, শ্রীকৃষ্ণ উিাচুঃ । শ্রী ভিিান উিাচুঃ । এখ্ন, আমাঘদর শিাঝা উক্ষচি 

ভিিান অিজ ক্ষক । ভি... ভি অিজ ঐশ্বর্জ ।  ছয় প্রকার ঐশ্বর্জ রঘয়ঘছ । এিং 

শসগুক্ষল ক্ষক ? হযাাঁ  ।     

ক্ষদ্বিীয় রু্িকুঃ এর মাঘন ক্ষক ?     

প্রভুপাদুঃ ঐশ্বর্জ ।    

ক্ষদ্বিীয় রু্িকুঃ ঐশ্বর্জ ।          

প্রভুপাদুঃ িুক্ষম ক্ষক িুঝঘি শপঘরছ, ঐশ্বর্জ ?  

ক্ষদ্বিীয় রু্িকুঃ হযাাঁ , আক্ষম শপঘরক্ষছ ।   

প্রভুপাদুঃ  হযাাঁ  । িাহঘল ঐশ্বর্জগুক্ষল ক্ষক ক্ষক ? ধন – ঐশ্বর্জ । এরপর, িীর্জ– ঐশ্বর্জ । 

এরপর... ঐশ্বর্জসয সমগ্রসয িীর্জসয । িীর্জ এিং র্শ । র্শও ঐশ্বর্জ । ঠিক ভিিান 

র্ীশু ক্ষিঘষ্টর মঘিা । সমগ্র ক্ষিষ্টান ক্ষিশ্ব জাঘন । ভিিান শ্রীকৃষ্ণঘক সিাই জাঘন । 

অিিা, িাাঁ ঘদর িাইঘর, প্রধানমন্ত্রী জনসন । এখ্ন সমূ্পণজ আঘমক্ষরকা এিং সমূ্পণজ 

ক্ষিশ্ব জাঘন, শক প্রধানমন্ত্রী জনসন । মহাত্মা িান্ধী । খ্যািনামা । িাই খ্যাক্ষিও 

হঘে ঐশ্বর্জ । এিং শকউ হয়ঘিা আমাঘক শচঘন না, ক্ষকন্তু ক্ষিক্ষনও একজন  

িযক্ষি । ক্ষিক্ষন সমূ্পণজ ক্ষিশ্ব িযাপী পক্ষরক্ষচি । িাই এটি একটি ঐশ্বর্জ । ঠিক 

শিামাঘদর রকঘেলারঘদর মঘিা । িারা খু্ি ধনী । িাই ক্ষিঘশ্বর সিাই িাঘদর 

শচঘন । িারা ঐশ্বর্জশালী । সম্পদ দ্বারা ঐশ্বর্জশালী । অনুরূপভাঘি, শকউ খ্যাক্ষি 

দ্বারা ঐশ্বর্জশালী, এিং শকউ শক্ষি দ্বারা ঐশ্বর্জশালী । এিং িাই িীর্জ হঘে ঐশ্বর্জ, 

ধন হঘে ঐশ্বর্জ, এিং র্শ হঘে ঐশ্বর্জ । এিং িারপর শ্রী; শ্রী িা শসৌন্দর্জ হঘে 

ঐশ্বর্জ । র্ক্ষদ শকউ, পুরষ িা মক্ষহলা খু্ি সুন্দর হয়, শস শলাঘকঘদর আকষজণ 

কঘর । শস আকষজণ কঘর । িাই আকষজণীয় শকান ক্ষকছুঘক ঐশ্বর্জ িঘল । একজন 

ধনিান মানুষ আকষজণ কঘরন । একজন িলশালী মানুষ আকষজণ কঘরন, একজন 

খ্যািনামা মানুষ আকষজণ কঘরন । র্ক্ষদ শকাঘনা জনক্ষপ্রয় মানুষ এখ্াঘন আঘসন, 

ওহ , িাঘক অভযিজনা জানাঘনার জনয অসংখ্য মানুষ জঘড়া হঘিন ।  

সুিরাং, ঐশ্বর্জ, িীর্জ, র্শ, শ্রী, জ্ঞান এিং বিরািয- এই ছয়টি ঐশ্বর্জ । ক্ষর্ক্ষন এই 

ছয়টি ঐশ্বর্জ পূণজমািায় অক্ষধকার কঘর আঘছন, ক্ষিক্ষনই হঘেন ভিিান । এটিই 

ভিিাঘনর সংজ্ঞা । িাই র্খ্ন শ্রীকৃষ্ণ এই পৃক্ষিিীঘি উপক্ষস্থি ক্ষছঘলন, ক্ষিক্ষন িাাঁ র 

ষনড়শ্বর্জ পূণজমািায় প্রদশজন কঘরক্ষছঘলন । পূণজ বিভি । অিশযই, িাাঁ র সম্পঘকজ  

আমরা এইসি ঐক্ষিহাক্ষসক প্রমাণ শপঘয়ক্ষছ । এখ্ন, র্িদূর িাাঁ র ঐশ্বর্জ সম্পঘকজ  

জানা র্ায়, িাাঁ র ক্ষছল ১৬,১০৮ জন মক্ষহষী । এিং িাাঁ ঘদর প্রঘিযঘকর জনয ক্ষিক্ষন 

একটি কঘর প্রাসাদ ক্ষনমজাণ কঘরক্ষছঘলন । এিং ঐসি প্রাসাদ এি চমৎকারভাঘি 

ক্ষনমজাণ করা হঘয়ক্ষছল শর্, শসখ্াঘন শকান ক্ষিদুযৎ িা আঘলার প্রঘয়াজন হি না । 

এটি ক্ষছল মক্ষনমুিা খ্ক্ষচি । িাই ক্ষদনরাি শসগুক্ষল জ্বলজ্বল করি ।  শিাঝা শিল? 

িাই এসি িণজনািলী শসখ্াঘন রঘয়ঘছ । ক্ষকন্তু আমরা র্ক্ষদ ভুঘল র্াই শর্, ক্ষিক্ষন 

ভিিান, িখ্ন এটা শকান িঘের মঘিা হঘি, শর্ “ক্ষকভাঘি একজন পুরষ শষাল 

হাজার েীঘক ক্ষিঘয় করঘি পাঘরন ? ক্ষকভাঘি ক্ষিক্ষন...?” ক্ষকন্তু আমাঘদর 

সিসময় মঘন রাখ্া উক্ষচি শর্ ক্ষিক্ষন হঘেন ভিিান । ক্ষিক্ষন হঘেন সিজ  

শক্ষিমান । এিং অনয শকান িযক্ষির পঘি এমন ঐক্ষিহাক্ষসক প্রমাণ সম্ভি নয়, 

শকিল শ্রীকৃঘষ্ণর পঘিই িা সম্ভিপর । িাই শক্ষিঘিও শকউ িাাঁ ঘক পরাক্ষজি 

করঘি পাঘর না । আর শসৌন্দর্জ ... র্িদূর িাাঁ র শসৌন্দর্জ সম্পঘকজ  জানা র্ায়, র্খ্ন 

ক্ষিক্ষন রু্দ্ধঘিঘি ক্ষছঘলন...ঘিামরা শ্রীকৃঘষ্ণর শকান ছক্ষি শদঘখ্ছ ? ওহ, না । 

শিামাঘদর মঘধয শকউ ক্ষক শ্রীকৃষ্ণঘক শদঘখ্ছ ? শ্রীকৃষ্ণ, র্খ্ন ক্ষিক্ষন রু্ঘদ্ধ 

উপক্ষস্থি ক্ষছঘলন, কুরঘিঘির রু্দ্ধঘিঘি, ঐ সমঘয় িাাঁ র িয়স ক্ষছল প্রায় নব্বই 

িছর ।  িাাঁ র প্রঘপৌিও ক্ষছল । ক্ষিক্ষন শষাল হাজার েীঘক ক্ষিিাহ কঘরক্ষছঘলন, এিং 

প্রঘিযক েীর দশ জন সন্তান ক্ষছল । এিং শসই দশ সন্তানঘদর প্রঘিযঘকই দশ-

িাঘরা জন কঘর সন্তান লাভ কঘরক্ষছঘলন । এিং িাাঁ ঘদরও সন্তান ক্ষছল । কারণ ঐ 

সমঘয় ক্ষিক্ষন নব্বই িছর িয়সী ক্ষছঘলন, ক্ষিক্ষন ঐ সমঘয় প্রঘপৌিও লাভ 

কঘরক্ষছঘলন । িাই িাাঁ র পক্ষরিার অঘনক িৃহৎ ক্ষছল । এখ্ন, র্ক্ষদ িুক্ষম শ্রীকৃঘষ্ণর 

ছক্ষি শদখ্, িুক্ষম িাাঁ ঘক একজন িাইশ িা পাঁক্ষচশ িছঘরর িালঘকর মঘিা শদখ্ঘি । 

ক্ষিক্ষন এি অপূিজ ক্ষছঘলন । িাই...এটি ভিিাঘনর পক্ষরচয় । িা ব্রেসংক্ষহিায় 

িণজনা করা হঘয়ঘছ, অনদ্বিম অচুযিম অনন্ত রূপম আদযম পুরান পুরষম নি 

শর্ৌিনম চ (ব্রেসংক্ষহিা ৫/৩৩) । ক্ষিক্ষন আক্ষদ পুরষ । কারণ সিাই ভিিান 

শিঘক সৃষ্ট, িাই ক্ষিক্ষন হঘেন আক্ষদ পুরষ, আদযম । পুরান পুরষম । পুরান মাঘন 

প্রাচীনিম িযক্ষি । এখ্ঘনা, নি শর্ৌিনম চ । র্খ্নই িুক্ষম ভিিানঘক শদখ্ঘি... 

এটাই... এটাই ভিিাঘনর পক্ষরচয় । িুক্ষম িাাঁ ঘক একজন রু্িঘকর মঘিা শদখ্ঘি 

পাঘি, িরণ রু্িক । িারণয মাঘন, িলা র্ায়, শষাল শিঘক চক্ষব্বশ িছর । িাই 

নি শর্ৌিনম চ । এটাই ভিিাঘনর পক্ষরচয় । িাই ক্ষিক্ষন এিই অপূিজ ক্ষছঘলন শর্ 

র্খ্ন ক্ষিক্ষন পঘনর িছঘরর িালক ক্ষছঘলন, িাাঁ র, আক্ষম িলঘি চাইক্ষছ, িাাঁ র 

সমিয়সী শমঘয়রা িাাঁ র প্রক্ষি ধাক্ষিি হঘয়ক্ষছঘলন । ক্ষিক্ষন এিই সুন্দর ক্ষছঘলন । 

িাই শসৌন্দঘর্জ ক্ষিক্ষন অিুযৎকৃষ্ট ক্ষছঘলন । ঐশ্বঘর্জ ক্ষিক্ষন অিুযৎকৃষ্ট ক্ষছঘলন এিং 

িীঘর্জ ক্ষিক্ষন অিুযৎকৃষ্ট ক্ষছঘলন । এিং জ্ঞাঘনও... (...পরিিী অংশ আিামী সংখ্যায়) 

 
এই ই-পক্ষিকা শপঘি ক্ষলখু্ন –  spss.ekadashi@gmail.com 

শেসিুক শপইজ - শ্রীলপ্রভুপাদক্ষশিা-সংগ্রহ 

What’s app - +918007208121 

পূিজিিী সংখ্যা – https://archive.org/details/spsse 
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