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শ্রীল প্রভুপাদ ক্ষশিা-সংগ্রহ
আন্তর্চাক্ষিক কৃষ্ণভাবনামৃ ি সংঘের প্রক্ষিষ্টািা আর্ার্চ
কৃষ্ণকৃপাশ্রীমূ ক্ষিচশ্রীলঅভয়র্রণারক্ষবন্দভক্ষিঘবদান্ত স্বামী প্রভুপাঘদর অক্ষময় ক্ষশিাধারাঘসবার
অক্ষভপ্রাঘয় এক িুদ্র প্রয়াস
হঘর কৃষ্ণ হঘর কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হঘর হঘর । হঘর রাম হঘর রাম রাম রাম হঘর হঘর

শ্রীমদ্ভািবি মাহাত্ম্য
(প্রিম পবচ)

ৈারা উপলক্ষি করঘি পাঘরন যর্ মহক্ষষচ যবদবযাস আশ্বাস ক্ষদঘয় যিঘছন যর্
শ্রীমদ্ভািবি শ্রবণ করার মাধযঘম পরঘমশ্বর ভিবানঘক র্ানা র্ায় । যবঘদ
ক্ষনঘদচ ক্ষশি পারমাক্ষিচক উপলক্ষির ক্ষবক্ষভন্ন স্তঘর উন্নীি না হঘয়ও যকবলমাি
শ্রীমদ্ভািবঘির এই জ্ঞান শ্রবণ করার মাধযঘমই যকবল সরাসক্ষরভাঘব পরমহংস
স্তঘর উন্নীি হওয়া র্ায় ।
(শ্রীঃ ভাঃ ১.১.২ িাৎপর্চ)
*** অজ্ঞান-অেকার অক্ষিক্রঘমেু ঘদর প্রক্ষি অন্তহীন করুণাঃ শ্রীমদ্ভািবি
হঘে যবদান্ত-সূঘির র্িািচ ভাষয । শ্রীল বযাসঘদব সমস্ত ববক্ষদক জ্ঞাঘনর সারসংকলনরূপ যবদান্ত-সূ ি বা ব্রহ্ম-সূ ি প্রণয়ন কঘরক্ষছঘলন । যসই সারবস্তুর প্রকৃি
ভাষয হঘে শ্রীমদ্ভািবি । শ্রীল শুকঘদব যিাস্বামী ক্ষছঘলন যবদান্ত-সূ ি সম্বঘে
সম্পূ ণচভাঘব অক্ষভজ্ঞ িত্ত্বক্ষবদ এবং িাই ক্ষিক্ষন িাাঁর ভাষয শ্রীমদ্ভািবি স্বীয়
অনু ভঘবর ৈারা হৃদয়ঙ্গম কঘরক্ষছঘলন । আর যমাহােন্ন র্ড় ক্ষবষয়াসি যর্
সমস্ত মানু ষ র্ড় র্িঘির অজ্ঞান-অেকার অক্ষিক্রম করঘি ইেু ক, িাঘদর
প্রক্ষি িাাঁর অন্তহীন করুণা প্রদশচন করার র্নয ক্ষিক্ষন এই অক্ষি যিাপনীয় জ্ঞান
দান কঘরক্ষছঘলন ।
(শ্রীঃ ভাঃ ১.১.৩ িাৎপর্চ)
*** শ্রীমদ্ভািবি বনাম র্ড় িল্প-উপনযাসঃ পরঘমশ্বর ভিবাঘনর অপ্রাকৃি
লীলাক্ষবলাঘসর সঘঙ্গ র্ড় র্িঘির িল্প-উপনযাঘসর অিবা ইক্ষিহাঘসর একটি মস্ত
বড় পািচকয রঘয়ঘছ । প্রকৃিপঘি এই ব্রহ্মাঘের ইক্ষিহাস হঘে ভিবাঘনর
ক্ষবক্ষভন্ন অবিাঘরর লীলাক্ষবলাঘসর ইক্ষিহাস । রামায়ণ, মহাভারি এবং অষ্টাদশ
পু রাণ হঘে পু রাকাঘলর ভিবাঘনর ক্ষবক্ষভন্ন অবিাঘরর অপ্রাকৃি কার্চকলাঘপর
বণচনা সমক্ষিি ইক্ষিহাস । িাই বারবার পাঠ করঘলও িা ক্ষর্রকাল নিুনই িাঘক ।
যর্মন, যর্ যকউ ভিবদ্গীিা অিবা শ্রীমদ্ভািবি সারা র্ীবন ধঘর বারবার পঘড়
যর্ঘি পাঘর, ক্ষকন্তু িবু ও প্রঘিযকবারই িা িার কাঘছ নিুন বঘল মঘন হঘবপ্রক্ষিবারই নিুন নিুন িিয উদোটিি হঘব । এই র্ড় র্িঘির সমস্ত খ্বরগুক্ষল
স্থাবর বা ক্ষনশ্চল, ক্ষকন্তু অপ্রাকৃি সংবাদ িক্ষিশীল, ঠিক যর্মন আত্ম্া িক্ষিশীল
আর র্ড় পদািচ স্থাবর । র্াাঁরা অপ্রাকৃি ক্ষবষয় হৃদয়ঙ্গম করার স্বাদ যপঘয়ঘছন
িাাঁরা বারবার যসই বৃ িান্ত শ্রবণ কঘরও ক্লান্ত হন না । র্ড়র্ািক্ষিক কার্চকলাঘপ
অক্ষর্ঘরই অিৃক্ষির উদয় হয়, ক্ষকন্তু ভিবদ্ভক্ষির ক্ষর্ন্ময় যসবায় র্ু ি হঘল কখ্নই
যর্ন িৃক্ষি হয় না । উিম-যলাক বলঘি যসই সমস্ত শাস্ত্রগ্রঘন্থর বণচনা করা
হঘয়ঘছ, র্া অজ্ঞানিা-প্রসূি নয় । র্ড় র্িঘির সমস্ত সাক্ষহিয িঘমাগুণ বা
অজ্ঞাঘনর প্রকাশ, ক্ষকন্তু অপ্রাকৃি শাস্ত্রগ্রন্থ যসরকম নয় । অপ্রাকৃি শাস্ত্রগ্রন্থ
িঘমাগুঘণর অিীি এবং িার ক্ষবষয়বস্তু র্ি যবক্ষশ কঘর হৃদয়ঙ্গম করা র্ায়, িার
আঘলাঘকও িি উজ্জ্বল হঘয় উঘঠ । িিাকক্ষিি সমস্ত মুি পু রুঘষরা অহং
ব্রহ্মাক্ষি, অহং ব্রহ্মাক্ষি বারবার উচ্চারণ কঘরও অপ্রাকৃি রস আস্বাদন করঘি
পাঘর না । এই ধরঘনর কৃক্ষিম ব্রহ্মজ্ঞান সম্পূ ণচ নীরস, িাই র্িািচ রস আস্বাদন
করার র্নয িারা শ্রীমদ্ভািবঘির শরণাপন্ন হয় । র্ারা িিটা ভািযবান নয়, িারা
পরািচবাদ এবং যলাকক্ষহনিষণা করঘি শুরু কঘর । এর যিঘক যবাঝা র্ায় যর্
মায়াবাদী দাশচক্ষনঘকরা র্ড় স্তঘর রঘয়ঘছ, ক্ষকন্তু ভিবদ্গীিা এবং শ্রীমদ্ভািবঘির
দশচন হঘে ক্ষর্ন্ময় ।
(শ্রীঃ ভাঃ ১.১.১৯ িাৎপর্চ)

(শ্রীল প্রভুপাঘদর গ্রন্থাবক্ষল যিঘক
‘ক্ষবষয়ক্ষভক্ষিক সংকলন’)
*** শ্রীকৃষ্ণ-ক্ষবষয়ক প্রশ্ন-উিরঃ
শ্রীকৃষ্ণ হঘেন আমাঘদর সবর্াইঘি
অন্তরঙ্গ প্রভু, সখ্া, ক্ষপিা, পু ি এবং
যপ্রক্ষমক । শ্রীকৃষ্ণঘক ভুঘল র্াওয়ার ফঘল আমরা প্রশ্ন এবং উিঘরর কি ক্ষবষয়
উদ্ভাবন কঘরক্ষছ, ক্ষকন্তু িার একটিও আমাঘদর পূ ণচ প্রসন্নিা দান করঘি পাঘর
না । শ্রীকৃষ্ণ বযিীি সব ক্ষকছু ই যকবল িক্ষণঘকর িৃক্ষি দান করঘি পাঘর । িাই
আমরা র্ক্ষদ পূ ণচরূঘপ পক্ষরিৃি হঘি র্াই, িাহঘল আমাঘদর শ্রীকৃঘষ্ণর সম্বঘে
প্রশ্ন করঘি হঘব অিবা শ্রীকৃষ্ণ সম্বেীয় প্রঘশ্নর উির ক্ষদঘি হঘব । আমরা প্রশ্ন
না কঘর অিবা উির না ক্ষদঘয় এক মু হূিচ ও িাকঘি পাক্ষর না । যর্ঘহিু
শ্রীমদ্ভািবি শ্রীকৃষ্ণ-ক্ষবষয়ক প্রশ্ন এবং উিঘরর আঘলার্না কঘর, িাই এই
অপ্রাকৃি গ্রন্থটি পাঠ কঘর অিবা শ্রবণ কঘর আমরা সঘবচাচ্চ আনন্দ লাভ করঘি
পাক্ষর । িাই মানুঘষর কিচ বয হঘে শ্রীমদ্ভািবঘির িত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম কঘর সব
রকঘমর সামাক্ষর্ক, রার্ননক্ষিক অিবা ধমচ-ক্ষবষয়ক সমসযার সমাধান করা ।
শ্রীমদ্ভািবি এবং শ্রীকৃষ্ণ হঘেন সব ক্ষকছু র সার-সমক্ষষ্ট ।(শ্রীঃ ভাঃ ১.২.৫ িাৎপর্চ)
***ভিঘদর অক্ষি ক্ষপ্রয়ঃ শ্রীমদ্ভািবিও ভঘির সঘঙ্গ ভিবাঘনর এই রকম
ক্ষদবয সম্পঘকচ র বণচনায় পক্ষরপূ ণচ । িাই, শ্রীমদ্ভািবি ভিঘদর অক্ষি ক্ষপ্রয় এবং
যসই কিা ভািবঘিই (১২/১৩/১৮) বক্ষণচি আঘছ । শ্রীমদ্ভািবিং পু রাণমমলং
র্নৈষ্ণবানাং ক্ষপ্রয়ম্ । এই বণচনায় যকান রকম র্ড়-র্ািক্ষিক কঘমচর, ইক্ষিয়িৃক্ষির অিবা মু ক্ষির উঘেখ্ যনই । শ্রীমদ্ভািবিই হঘে একমাি গ্রন্থ, যর্খ্াঘন
ভিবান ও িাাঁর ভঘির অপ্রাকৃি লীলাসমূ হ পূ ণচরূঘপ বক্ষণি
চ হঘয়ঘছ । এভাঘবই
কৃষ্ণভাবনাময় শুদ্ধ ভঘিরা অপ্রাকৃি সাক্ষহিয শ্রীমদ্ভািবি-শ্রবণ করার মাধযঘম
ক্ষনরবক্ষেন্ন আনন্দ উপঘভাি কঘরন, ঠিক যর্মন, যকান র্ুবক-র্ুবিী পরস্পঘরর
সঘঙ্গ লাঘভর ফঘল আনন্দ উপঘভাি কঘর িাঘক ।
(ভ.িী. ১০.৯ িাৎপর্চ)
*** বযাসঘদঘবর আশ্বাসঃ যর্ সমস্ত মানু ষ দুভচ ািা, িারা এই শ্রীমদ্ভািবি শ্রবঘণ
ক্ষবন্দু মািও উৎসাহী নয় । এই পন্থাটি অিযন্ত সরল, ক্ষকন্তু িার প্রঘয়াি অিযন্ত
কঠিন । দুভচ ািা মানুঘষরা রার্ননক্ষিক এবং সামাক্ষর্ক ক্ষবষঘয় অলস আঘলার্না
করার র্ঘিষ্ট সময় পায়, ক্ষকন্তু র্খ্ন িাঘদর ভিসঘঙ্গ শ্রীমদ্ভািবি শ্রবণ করার
র্নয আহ্বান করা হয় িখ্ন িারা িাঘি িাঘদর অক্ষনো প্রকাশ কঘর । কখ্নও
কখ্নও যপশাদাক্ষর ভািবি পাঠঘকরা শুরুঘিই পরঘমশ্বর ভিবাঘনর অক্ষি
অন্তরঙ্গ এবং অক্ষি যিাপনীয় লীলাক্ষবলাঘসর আঘলার্না কঘর, র্া শুঘন
আপািদৃক্ষষ্টঘি মঘন হয় িা যর্ন একটি কাম-ক্ষবষয়ক গ্রন্থ । শ্রীমদ্ভািবি শ্রবণ
করঘি হয় প্রিম যিঘক । এই গ্রন্থটির ক্ষবষয়বস্তু হৃদয়ঙ্গম করার যর্ািযিা সম্বঘে
এই যলাঘক বলা হঘয়ঘছঃ “বহু সু কৃক্ষি অর্চন করার ফঘল শ্রীমদ্ভািবি শ্রবণ
করার যর্ািযিা লাভ করা র্ায় ।” বু ক্ষদ্ধমান মানুঘষরা িাাঁঘদর ক্ষর্ন্তাশীল ক্ষবর্াঘরর
আগ্রহী মহৎপ্রাণ ভিঘদর সাদর আহ্বান র্ানাঘনা হঘে যর্, আপনারা মাি ২ পৃ ষ্ঠার এই একাদশী-পক্ষিকাটি যস্বোয় ছাক্ষপঘয় অনয ভিঘদর কাঘছ ক্ষবনামূ ঘলয
ক্ষবিরণ করঘি পাঘরন এবং ক্ষনর্ ক্ষনর্ মক্ষন্দর বা প্রর্ার স্থাঘনর ক্ষবজ্ঞাপণ ফলঘক এটি লাক্ষিঘয় অনযঘদরঘকও পড়ার সু ঘর্াি ক্ষদঘি পাঘরন ।
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পৃ ষ্ঠা ২
*** যপশাদাক্ষর পাঠকঘদর কাছ যিঘক শ্রবণ পক্ষরিযার্যঃ ভািবি-সম্প্রদাঘয়
ক্ষনঘদচ শ যদওয়া হঘয়ঘছ যর্, ভক্ষবষযঘিও শ্রীমদ্ভািবঘির িত্ত্ব সম্বঘে ক্ষশিালাভ
করঘি হঘব শ্রীল শুকঘদব যিাস্বামীর উপর্ু ি প্রক্ষিক্ষনক্ষধর কাছ যিঘক । যর্
সমস্ত মানু ষ অিচ উপার্চন করার র্নয শ্রীমদ্ভািবি পাঠ কঘর, িারা কখ্নই শ্রীল
শুকঘদব যিাস্বামীর প্রক্ষিক্ষনক্ষধ নয় । এই ধরঘনর মানুঘষর কার্ হঘে র্ীক্ষবকা
ক্ষনবচাহ করার র্নয শ্রীমদ্ভািবি পাঠ করা । িাই এই ধরঘনর যপশাদাক্ষর ভািবিপাঠকঘদর ভািবি পাঠ কখ্নই যশানা উক্ষর্ি নয় ।
(শ্রী.ভা. ১.১.৩ িাৎপর্চ)
*** ঐকাক্ষন্তক শ্রদ্ধা এবং একাগ্রিা সহকাঘর শ্রবণঃ পূ বচবিী দুটি যলাঘক
স্পষ্টভাঘব প্রক্ষিপন্ন হঘয়ঘছ যর্, শ্রীমদ্ভািবি িার অপ্রাকৃি গুণাবলীর প্রভাঘব
সমস্ত ববক্ষদক শাঘস্ত্রর মঘধয সঘবচািম । এই গ্রঘন্থ যর্ জ্ঞান ক্ষবিরণ করা হঘয়ঘছ
িা সব রকঘমর র্ািক্ষিক কার্চকলাপ এবং পাক্ষিচব জ্ঞাঘনর অিীি । এই যলাঘক
বণচনা করা হঘয়ঘছ যর্ শ্রীমদ্ভািবি যকবল উন্নি জ্ঞান-সমক্ষিি শাস্ত্রই নয়, িা
হঘে সমস্ত ববক্ষদক শাঘস্ত্রর সু পক্ক ফল । পিান্তঘর বলা র্ায় এটি হঘে সমস্ত
ববক্ষদক জ্ঞাঘনর সারাক্ষিসার । এই সমস্ত িিয ক্ষবঘবর্না কঘর বধর্চ এবং ক্ষবনয়
সহকাঘর িা শ্রবণ করা অিযন্ত প্রঘয়ার্ন । ঐকাক্ষন্তক শ্রদ্ধা এবং একাগ্রিা
সহকাঘর শ্রীমদ্ভািবঘির বাণী শ্রবণ করা উক্ষর্ি ।
(শ্রী.ভা. ১.১.৩ িাৎপর্চ)

শ্রীল প্রভুপাদ প্রবর্ন

পঘরািভাঘব ক্ষিক্ষন বলঘছন... পক্ষেি অিচ জ্ঞানী । জ্ঞানী বযক্ষি মৃি যদহ বা
র্ীক্ষবি যদঘহর র্নয যশাক কঘরন না । িিাসূ নিিাসূ ংশ্চ । অসূ ন অিচ র্ীবন ।
যকউ িার র্ীবন হাক্ষরঘয়ঘছ । এবং যকউ িার র্ীবন যপঘয়ঘছ, একটি যদহ,
র্ীক্ষবি যদহ এবং একটি মৃি যদহ, র্ীক্ষবি যদহ এবং একটি মৃ ি যদহ । শুধু এই
ক্ষবষয়টি লিয কঘরা, যর্ “একর্ন জ্ঞানী বযক্ষি... যর্মন িুক্ষম যিামার বেু এবং
আত্ম্ীয়-স্বর্ঘনর মৃ িুযঘি যশাক কঘরা, ক্ষকন্তু একর্ন জ্ঞানী বযক্ষি এই রকম
যশাক কঘরন না । র্ার অিচ িুক্ষম একর্ন মূখ্চ ।” র্খ্ন ক্ষিক্ষন বঘলন... ঠিক যর্মন
আক্ষম র্ক্ষদ বক্ষল, “ক্ষম. গ্রীন, আপক্ষন ক্ষক কঘরঘছন, যকান বু ক্ষদ্ধমান মানুঘষর এমন
করা উক্ষর্ি নয় ।” িাই এটি পঘরািভাঘব বলা যর্ “আপক্ষন বু ক্ষদ্ধমান নন ।” এটা
একর্ন ভদ্রঘলাঘকর পন্থা, এভাঘব বযি করা যর্ “ক্ষম. গ্রীন, আপক্ষন ক্ষক
করঘছন, যকান বু ক্ষদ্ধমান মানুষ এমন কঘরন না ।” র্ার অিচ “আপক্ষন বু ক্ষদ্ধমান নন
।” িাই এখ্াঘন ক্ষিক্ষন বলঘছন যর্ “িুক্ষম যিামার মৃ ি আত্ম্ীয়-স্বর্ঘনর যদঘহর
র্নয যশাক করছ যর্ এই র্ুঘদ্ধ ‘আমার বেু এবং আমার আত্ম্ীয়-স্বর্নঘক হিযা
করঘি হঘব’, র্ার অিচ হঘে িারা র্ীক্ষবি যদহ, এবং িুক্ষম িাঘদর র্নয যশাক
করছ, িাঘদর হিযা করার র্নয । িাই এই প্রকার যশাক কখ্নই একর্ন পক্ষেি
বযক্ষি কঘরন না । একর্ন পক্ষেি বযক্ষি কখ্নই এটি কঘরন না ।”
িিাসূ নিিাসূ ংশ্চ নানুঘশার্ক্ষন্ত পক্ষেিাঃ ।। (ভিবিিীিা- ২/১১) । “র্ারা
পক্ষেি, যর্ পক্ষেি, ক্ষিক্ষন যদঘহর র্নয যশাক কঘরন না, র্ীক্ষবি যদহ বা মৃ ি
যদঘহর র্নয । যসখ্াঘন যকান প্রশ্ন যনই...” এখ্ন, কারণ ক্ষর্ক্ষন যদহ এবং আত্ম্া
উভঘয়র মঘধয পািচকয র্াঘনন, ক্ষনক্ষশ্চিরূঘপ ... যিামরা সঘক্রটিঘসর নাম শুঘন
িাকঘব । সক..., একর্ন মহান দাশচক্ষনক, গ্রীক দাশচক্ষনক । ক্ষিক্ষন আত্ম্ার অমরত্ব
ক্ষবশ্বাস কঘরন । িাই িাাঁঘক আদালঘি শাক্ষস্ত যদয়া হঘয়ক্ষছল । যহমলক । িাঘক
যহমলক অপচণ করা হঘয়ক্ষছল, যর্ “ঠিক আঘছ, র্ক্ষদ িুক্ষম আত্ম্ার অমরঘত্ব
ক্ষবশ্বাস কর, িখ্ন যিামাঘক এই যহমলঘকর ক্ষবষ পান করঘি হঘব ।” িাই
ক্ষিক্ষন িা পান কঘরক্ষছঘলন কারণ ক্ষিক্ষন দৃঢ়ভাঘব ক্ষবশ্বাস কঘরক্ষছঘলন যর্ “র্ক্ষদও
আক্ষম এই ক্ষবষ পান কক্ষর... আমার যদহ নষ্ট হঘয় র্াঘব, ক্ষকন্তু আমার যদহ
ক্ষবনাঘশর মাধযঘম, আক্ষম ক্ষবনাশ হঘয় র্াক্ষে না ।” িার ক্ষবশ্বাস ক্ষছল । িাই ক্ষিক্ষন
ক্ষবলাপ কঘরনক্ষন । িাই একর্ন পক্ষেি, জ্ঞানী, অবশযই র্াঘনন যর্ এই যদহ
এবং আত্ম্ার পািচকয, যদহ এবং আত্ম্ার মঘধয পািচকয... যদহ আত্ম্া নয়, এবং
আত্ম্া যদহ নয়, এবং যর্ বযাক্ষি িা র্াঘনন, ক্ষিক্ষন হঘেন জ্ঞানী বযক্ষি । এই
ক্ষনঘদচ শ প্রিঘমই যদয়া হঘয়ঘছ । িাই পারমাক্ষিচক উন্নক্ষির র্নয এই প্রিম জ্ঞান,
যর্ যদহ এবং আত্ম্া হঘে আলাদা... এই যদহঘক আত্ম্া বঘল জ্ঞান করা র্াঘব
না । যবাঝা যিল ? আত্ম্া এখ্াঘন আঘছ, ক্ষকন্তু যদহ আত্ম্া নয় । যদহ আত্ম্া নয় ।
িাই প্রঘিযক জ্ঞানী বযক্ষি এটি র্াঘনন, এবং আমাঘদর উক্ষর্ি হঘব...। (সমাি)

ভিবদিীিা ২.৭-১১ -ক্ষনউ ইয়কচ , ২রা মার্চ, ১৯৬৬
(িি সংখ্যার পর) ...
এখ্ন, এখ্াঘন একটি গ্রন্থ আঘছ,
শ্রীমদভিবি িীিা । এখ্ন, অনযানয গ্রন্থ
বযিীি, অনযানয জ্ঞান র্া ক্ষিক্ষন অনযঘদর প্রদান
কঘরঘছন..., এখ্ন, এটি একটি গ্রন্থ যর্টি অর্ুচ নঘক প্রদান
কঘরক্ষছঘলন । এখ্ন, িাই এটি, জ্ঞাঘনর িভীরিা..., র্া মানু ষ এখ্ঘনা ক্ষবঘবর্নায়
রাঘখ্, মহান, মহান পক্ষেিরা । আমরা পক্ষড় না, ক্ষকন্তু ডক্টর রাধাকৃষাণ, ক্ষবঘশ্বর
সবচঘশ্রষ্ঠ পক্ষেিঘদর একর্ন, এখ্ন ক্ষিক্ষন ভারঘির প্রধান মন্ত্রী, ক্ষিক্ষন আঘলার্না
করঘছন । অধযাপক আইনস্টাইন ক্ষিক্ষন এখ্াঘন আঘমক্ষরকায় বসবাস করঘিন ।
ক্ষিক্ষন ক্ষছঘলন একর্ন র্ামচান ইহুদী, এবং আক্ষম মঘন কক্ষর ক্ষিক্ষন আঘমক্ষরকায়
বসবাস করঘিন । ক্ষিক্ষন শ্রীমদভিবদ্গীিার একর্ন মহান ছাি ক্ষছঘলন ।
ক্ষহটলার । ক্ষহটলার শ্রীমদভিবদ্গীিার একর্ন মহান ছাি ক্ষছঘলন । আর অঘনক
পক্ষেি এখ্ঘনা শ্রীমদভিবদ্গীিা পঘড়ন, যবাঝার যর্ষ্টা কঘরন । শুধু যদখ্ ক্ষক
সবচঘশ্রষ্ঠ জ্ঞাঘনর িভীরিা ক্ষিক্ষন প্রদান কঘরঘছন । এটা শ্রীকৃঘষ্ণর সৃ ক্ষষ্ট। িাই
জ্ঞান, সমৃ ক্ষদ্ধ, শক্ষি, যসৌন্দর্চ, এবং সমস্তক্ষকছু ঘি ক্ষিক্ষন ক্ষছঘলন ঐশ্বর্চশালী । িাই
ক্ষিক্ষন হঘেন ভিবান । িুক্ষম যকান সাধারণ মানু ষঘক ভিবান ক্ষহসাঘব গ্রহণ
এই ই-পক্ষিকা যপঘি ক্ষলখ্ু ন – spss.ekadashi@gmail.com
করঘি পার না । িাই ভিবান । এখ্ন শ্রীভিবান উবার্ । এবং যর্ঘহিু িাঘক
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িিাসূ নিিাসূ ংশ্চ নানুঘশার্ক্ষন্ত পক্ষেিাঃ ।। (ভিবিিীিা- ২/১১ )
“অর্ুচ ন, িুক্ষম প্রাঘজ্ঞর মঘিা কিা বলছ ,পক্ষেি বযক্ষি, ক্ষকন্তু িুক্ষম... িুক্ষম...
অনয কিায়, িুক্ষম একর্ন মূ খ্চ । িুক্ষম র্াঘনা না ক্ষকভাঘব সবক্ষকছু েটঘছ, কারণ
র্ারা পক্ষেি বযক্ষি, িাাঁরা যিামার মি যশাক কঘরন না ।” িার অিচ
আগ্রহী মহৎপ্রাণ ভিঘদর সাদর আহ্বান র্ানাঘনা হঘে যর্, আপনারা মাি ২ পৃ ষ্ঠার এই একাদশী-পক্ষিকাটি যস্বোয় ছাক্ষপঘয় অনয ভিঘদর কাঘছ ক্ষবনামূ ঘলয
ক্ষবিরণ করঘি পাঘরন এবং ক্ষনর্ ক্ষনর্ মক্ষন্দর বা প্রর্ার স্থাঘনর ক্ষবজ্ঞাপণ ফলঘক এটি লাক্ষিঘয় অনযঘদরঘকও পড়ার সু ঘর্াি ক্ষদঘি পাঘরন ।

