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শ্রীল প্রভুপাদ ক্ষশিা-সংগ্রহ 
আন্তর্চ াক্ষিক কৃষ্ণভাবনামৃি সংমের প্রক্ষিষ্ঠািা আচার্চ কৃষ্ণকৃপাশ্রীমূক্ষিচ  শ্রীল অভয়চরণারক্ষবন্দ 

ভক্ষিমবদান্ত স্বামী প্রভুপামদর অক্ষময় ক্ষশিাধারা শসবার অক্ষভপ্রাময় এক িুদ্র প্রয়াস 
 

হমর কৃষ্ণ হমর কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হমর হমর  । হমর রাম হমর রাম রাম রাম হমর হমর 

 

আগ্রহী মহৎপ্রাণ ভিমদর সাদর আহ্বান র্ানামনা হমে শর্, আপনারা মাি ২ পৃষ্ঠার এই একাদশী-পক্ষিকাটি শস্বোয় ছাক্ষপময় অনয ভিমদর কামছ ক্ষবনামূমলয 

ক্ষবিরণ করমি পামরন এবং ক্ষনর্ ক্ষনর্ মক্ষন্দর বা প্রচার স্থামনর ক্ষবজ্ঞাপণ ফলমক এটি লাক্ষিময় অনযমদরমকও পড়ার সুমর্াি ক্ষদমি পামরন   ।  

শ্রীমদ্ভািবি মাহাত্ম্য 
(ক্ষিিীয় পবচ) 

(শ্রীল প্রভুপামদর গ্রন্থাবক্ষল শিমক 

‘ক্ষবষয়ক্ষভক্ষিক সংকলন’)  
*** ভািবমির প্রামাক্ষণকিা - চারটি 

শদাষ শিমক মুি - শ্রীমদ্ভািবি রচনা 

হময়ক্ষছল কক্ষলরু্ি আরম্ভ হওয়ার ঠিক 

পূমবচ (আর্ শিমক প্রায় ৫০০০ বছর আমি), এবং বুদ্ধমদব আক্ষবচভূি 

হময়ক্ষছমলন আর্ শিমক প্রায় ২৬০০ বছর আমি । এইভামব শ্রীমদ্ভািবমি 

বুদ্ধমদমবর আিমমনর ভক্ষবষযিাণী করা   হময়ক্ষছল । এমনই হমে এই অমল 

শাস্ত্রটির প্রামাক্ষণকিা । এ রকম বহু ভক্ষবষযিাণী ভািবমি রময়মছ এবং শসগুক্ষল 

এমকর পর এক ফলপ্রসূ হমে । িার ফমল শ্রীমদ্ভািবমির মক্ষহমা প্রক্ষিক্ষষ্ঠি 

হমে, র্া প্রকৃিপমি ভ্রম, প্রমাদ, ক্ষবপ্রক্ষলপ্সা এবং করণপাটব-এই চারটি শদাষ 

শিমক মুি । মুি পুরুমষরা এই সমস্ত শদামষর অিীি, িাাঁ রা ভক্ষবষযিমক 

দশচন কমর ভক্ষবষযিাণী করমি পামরন এবং িা কখ্নও ক্ষবফল হয় না ।                                                                             

  (ভাাঃ ১.৩.২৪) 

*** ভািবি পূর্া ভিবামনর পূর্ারই সমিুলয - শ্রীচচিনয মহাপ্রভু শোষণা 

কমরমছন শর্, শ্রীমদ্ভািবি হমে সমস্ত ববক্ষদক জ্ঞামনর এবং ইক্ষিহামসর ক্ষনমচল 

এবং পূণচ বণচনা । িামি পরমমশ্বর ভিবামনর কময়কর্ন অন্তরঙ্গ ভমির 

কাক্ষহনী বক্ষণচি হময়মছ । শ্রীমদ্ভািবি হমে শ্রীকৃমষ্ণর বাঙ্ময় ক্ষবগ্রহ এবং িাই 

িা শ্রীকৃষ্ণ শিমক অক্ষভন্ন । আমরা শর্ভামব পরমমশ্বর ভিবামনর আরাধনা কক্ষর, 

ঠিক শসইভামবই আমামদর শ্রীমদ্ভািবমির পূর্া করা উক্ষচি । িা র্ত্ন সহকামর 

এবং বধর্চ সহকামর পাঠ করার ফমল আমরা পরমমশ্বর ভিবামনর পরম 

আশীবচাদ লাভ করমি পাক্ষর, র্ক্ষদ িা গুরু-পরম্পরার ধারায় অক্ষধক্ষষ্ঠি সদু্গরুর 

কাছ শিমক লাভ করা র্ায় । শ্রীচচিনয মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ সক্ষচব শ্রীল স্বরূপ 

দামমাদর শিাস্বামী উপমদশ ক্ষদময় শিমছন, র্াাঁ রা র্িন্নািপুরীমি শ্রীচচিনয 

মহাপ্রভুর দশচনাক্ষভলাষী িাাঁ রা শর্ন অবশযই বযক্ষি-ভািবমির কামছ গ্রন্থ 

ভািবি পাঠ কমরন । বযক্ষি-ভািবি হমেন কৃষ্ণিত্ত্বমবিা সদু্গরু এবং 

শ্রীমদ্ভািবমির িত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করমি হয় । পরমমশ্বর ভিবামনর উপক্ষস্থক্ষিমি শর্ 

পারমাক্ষিচক লাভ হয়, শ্রীমদ্ভািবি পাঠ কমরও শসই একই ফল লাভ করা র্ায় । 

িাই শ্রীমদ্ভািবি সবচদাই পরমমশ্বর ভিবামনর অপ্রাকৃি আশীবচাদ বহন কমর, 

র্া িাাঁ র সাক্ষন্নমধয এমলই শকবল লাভ করা র্ায় ।                      (ভাাঃ ১.৩.৪০) 

*** শবদ – িীর সমুদ্র; ভািবি – মাখ্ন; ক্ষকন্তু সপচ হমি সাবধান –  

শ্রীমদ্ভািবমি ক্ষবক্ষভন্ন শলামকর ইক্ষিহাস শিমক কময়কটি ঐক্ষিহাক্ষসক িিয বাছাই 

কমর বক্ষণচি হময়মছ । িাই সমস্ত মহার্মনরা িামক মহাপুরাণ বমল স্বীকার 

কমরমছন । এই সমস্ত ঐক্ষিহাক্ষসক িমিযর ববক্ষশষ্ট্য হমে, শসগুক্ষল ক্ষবক্ষভন্ন সমময় 

এবং ক্ষবক্ষভন্ন পক্ষরক্ষস্থক্ষিমি ভিবামনর ক্ষদবয লীলার সামি রু্ি । শ্রীল শুকমদব 

শিাস্বামী হমেন সমস্ত আত্ম্জ্ঞানীমদর ক্ষশমরামক্ষণ এবং ক্ষিক্ষন এই শ্রীমদ্ভািবিমক 

র্িািচ িত্ত্বজ্ঞানরূমপ ক্ষবমবচনা কমর িাাঁ র ক্ষপিা শ্রীল বযাসমদমবর কাছ শিমক এই 

জ্ঞান লাভ কমরক্ষছমলন । শ্রীল বযাসমদব হমেন একর্ন মহার্ন এবং 

শ্রীমদ্ভািবমির ক্ষবষয়মক সবচমেষ্ঠ িত্ত্বজ্ঞান বমল ক্ষবচার কমর ক্ষিক্ষন প্রিমম িা 

িাাঁ র মহান পুি-শ্রীল শুকমদব শিাস্বামীমক দান কমরক্ষছমলন । এই ভািবিমক 

দুমধর সার-স্বরূপ ননীর সামি িুলনা করা হয় । ববক্ষদক শাস্ত্র হমে দুমধর 

সমুমদ্রর মমিা । ননী বা মাখ্ন হমে দুমধর সব চাইমি উপামদয় সারাক্ষিসার । 

আর শ্রীমদ্ভািবিও হমে শিমনই, শকন না িামি পরমমশ্বর ভিবান এবং িাাঁ র 

শুদ্ধ ভমির অক্ষি উপামদয় এবং ক্ষশিাপ্রদ প্রামাক্ষণক সমস্ত লীলা ক্ষবলামসর 

কাক্ষহনী বক্ষণচি হময়মছ । অক্ষবশ্বাসী, নাক্ষস্তক এবং শপশাদার পাঠকমদর কাছ 

শিমক শ্রীমদ্ভািবমির বাণী গ্রহণ করমল শকান লাভ হয় না । এই ভািবি দান 

কমরক্ষছমলন শ্রীল শুকমদব শিাস্বামী এবং ক্ষিক্ষন অিচ উপার্চ মনর র্নয িা 

কমরনক্ষন । ভািবি পামঠর অক্ষছলায় অিচ উপার্চ ন কমর পক্ষরবার প্রক্ষিপালন 

করার প্রময়ার্নীয়িা শ্রীল শুকমদব শিাস্বামীর ক্ষছল না । িাই শ্রীমদ্ভািবমির 

িত্ত্বজ্ঞান গ্রহণ করা উক্ষচি শ্রীল শুকমদব শিাস্বামীর আদশচ প্রক্ষিক্ষনক্ষধর কাছ 

শিমক, র্াাঁ মক অবশযই পক্ষরবার প্রক্ষিপালমনর দায়মুি সন্নযাসী হমি হমব । দুধ 

ক্ষনাঃসমন্দমহ অক্ষি উপামদয় এবং স্বাস্থযকর, ক্ষকন্তু শকান সপচ র্খ্ন িা স্পশচ কমর 

িখ্ন িা আর পুক্ষষ্ট্কর আহারমর্ািয িামক না; পিান্তমর িা িখ্ন ভয়ঙ্কর ক্ষবমষ 

পক্ষরণি হয় । শিমনই, র্ারা র্িািচ ববষ্ণব-পরম্পরার অন্তভুচ ি নন, িারা শর্ন 

কখ্নই অিচ উপার্চ মনর র্নয ভািবি পাঠ করার বযবস্থা শুরু কমর বহু শোিার 

পারমাক্ষিচক মৃিুযর কারণ না হময় দাাঁ ড়ান । ভিবদ্গীিায় ভিবান বমলমছন শর্, 

সমস্ত শবমদর উমেশয হমে িাাঁ মক (শ্রীকৃষ্ণমক) র্ানা, আর শ্রীমদ্ভািবি হমে 

সংকক্ষলি জ্ঞানরূমপ সািাৎ ভিবান শ্রীকৃষ্ণ । িাই িা হমে শবমদর 

সারাক্ষিসার এবং িামি ক্ষবক্ষভন্ন রু্মি শ্রীকৃমষ্ণর সম্বমে ঐক্ষিহাক্ষসক সমস্ত িিয 

বক্ষণচি   হময়মছ । প্রকৃিপমি িা হমে সমস্ত ইক্ষিহামসর সারাক্ষিসার ।    

(ভাাঃ ১.৩.৪১) 

*** সমস্ত ববক্ষদক শামস্ত্রর র্িািচ ভাষয - শর্মন কাঠ শিমক আগুমনর প্রকাশ 

হয়, অিবা দুধ শিমক মাখ্ন বিক্ষর হয়, শিমনই উপক্ষনষদ, শবদান্ত প্রভৃক্ষি 

ববক্ষদক শামস্ত্রর অপ্রাকৃি ক্ষবষয়বস্তু েবণ এবং কীিচ ন করার মাধযমম 

পরমাত্ম্ারূমপ ভিবামনর অক্ষস্তত্ব উপলক্ষি করা র্ায় । শ্রীমদ্ভািবি হমে এই 

সমস্ত ববক্ষদক শামস্ত্রর র্িািচ ভাষয । পারমাক্ষিচক িত্ত্ব েবণ করার মাধযমম 

পরমমশ্বর ভিবানমক র্ানা র্ায় এবং শসটিই হমে এই অপ্রাকৃি ক্ষবষয় র্ানবার 

একমাি পন্থা । অনয আগুমনর সংমর্ামি শর্মন কামঠর মমধয আগুন জ্বমল 

ওমঠ, শিমক্ষনই ক্ষদবয কৃপার প্রভামব মানুমষর ক্ষদবয শচিনা প্রকাক্ষশি হয় । ক্ষদবয 

কৃপার মূিচ  ক্ষবগ্রহ হমেন শ্রীগুরুমদব, এবং কাষ্ঠ সদৃশ র্ীমবর মমধয ক্ষিক্ষন শসই 

ক্ষদবয অক্ষি প্রজ্বক্ষলি করমি পামরন পারমাক্ষিচক জ্ঞান প্রদান করার মাধযমম । িাই 

পারমাক্ষিচক জ্ঞান েবণ করার ঐকাক্ষন্তক বাসনা ক্ষনময় সদু্গরুর শরণািি হমি হয় 

এবং িার ফমল ধীমর ধীমর ভিবামনর অপ্রাকৃি ক্ষস্থক্ষি উপলক্ষি করা র্ায় ।                               

(ভাাঃ ১.২.৩২) 

 



শ্রীল প্রভুপাদ ক্ষশিা-সংগ্রহ – ৮ম সংখ্যা 

 

আগ্রহী মহৎপ্রাণ ভিমদর সাদর আহ্বান র্ানামনা হমে শর্, আপনারা মাি ২ পৃষ্ঠার এই একাদশী-পক্ষিকাটি শস্বোয় ছাক্ষপময় অনয ভিমদর কামছ ক্ষবনামূমলয 

ক্ষবিরণ করমি পামরন এবং ক্ষনর্ ক্ষনর্ মক্ষন্দর বা প্রচার স্থামনর ক্ষবজ্ঞাপণ ফলমক এটি লাক্ষিময় অনযমদরমকও পড়ার সুমর্াি ক্ষদমি পামরন   ।  

পৃষ্ঠা ২ 

শ্রীল প্রভুপাদ প্রবচন 
 ভিবদ্গীিা ২.১১ – ৪ঠা মাচচ , ১৯৬৬, ক্ষনউয়কচ  । 

প্রভুপাদঃ িাই, শ্রীকৃষ্ণ হমেন, এই..., ক্ষিক্ষন ভিবান 

রূমপ স্বীকৃি । ভিবান অিচ হমলা শকউ িাাঁ র জ্ঞান 

অক্ষিক্রম করমি পারমব না । কারণ আক্ষম 

ইক্ষিমমধযই ভিবামনর সংজ্ঞা প্রদান কমরক্ষছ, 

শর্ বযক্ষিত্ব পূণচ, সমগ্র ববভবগুক্ষল - সমগ্র ঐশ্বর্চ, 

সমগ্র বীর্চ, সমগ্র র্শ এবং সমগ্র জ্ঞান, সমগ্র শসৌন্দর্চ এবং 

সমগ্র ববরািয - ক্ষিক্ষন হমেন ভিবান । শবাঝা শিল? িাই... এখ্ন, এই, বিচ মান 

সমময়, র্খ্ন মানুষ ভিবানমক ক্ষবশ্বাস কমর না, আক্ষম মমন কক্ষর, এই সংজ্ঞা 

ক্ষবশ্বাসমর্ািয হমব  । র্ক্ষদ শিামরা এমন একর্ন বযক্ষিত্ব খু্াঁমর্ পাও র্াাঁ র মমধয 

এই সব ববভবগুক্ষল পূণচরূমপ ক্ষবদযমান আমছ, ক্ষিক্ষন হমেন ভিবান । িখ্ন 

একর্ন সাধারণ মানুষমক ভিবান বমল উপস্থাপন করা খু্ব কঠিন হমব । শবাঝা 

শিল? শিামরা এটি শ্রীমদ্ভিবদ্গীিায় শদখ্মি পামব, র্খ্ন অরু্চ ন ক্ষবশ্বাস 

কমরক্ষছমলন শর্ শ্রীকৃষ্ণ হমেন পরমমশ্বর ভিবান ... ক্ষকন্তু ভক্ষবষযমি অনযরা 

হয়ি শ্রীকৃষ্ণ সম্পমকচ  সংশয় করমব, িাই ক্ষিক্ষন শ্রীকৃষ্ণমক অনুমরাধ 

কমরক্ষছমলন শর্, “আপক্ষন ক্ষক আমামক আপনার ক্ষবশ্বরূপ প্রদশচন করমবন ?” 

আর শ্রীকৃষ্ণ সম্মি হমলন এবং িাাঁ মক ক্ষবশ্বরূপ শদখ্ামলন । র্ার অিচ ভক্ষবষযমি 

শকান বুক্ষদ্ধমান বযক্ষি, িিাকক্ষিি কাউমক ভিবান বমল গ্রহণ করার পূমবচ, 

িামক ক্ষর্মজ্ঞস করমি পামর, “িুক্ষম শর্ ভিবান শসর্নয শকানক্ষকছু প্রদশচন   

কর ।” শকানক্ষকছু প্রদশচন বযিীি, শকবল ভ্রান্ত প্রচামরর মাধযমম, শকউ ভিবান 

হমি পামর না । িাই সমস্ত ভ্রাক্ষন্তগুক্ষল হমে শর্ আমরা র্াক্ষন না ভিবান ক্ষক । 

আমরা মমন কক্ষর ভিবান হয়মিা আমামদর মমিাই একর্ন । না । ক্ষিক্ষন হমেন 

ভিবান ক্ষর্ক্ষন এমন ক্ষবশাল ক্ষবশ্ব ব্রহ্মাণ্ড পক্ষরচালনা কমরন ... ক্ষিক্ষন হমি পামরন 

না ... ক্ষিক্ষন হমেন পরম শচিনাময় । এটিই হমে পরমমচিনা ।  

অমশাচযানন্বমশাচস্ত্বং প্রজ্ঞাবাদাংশ্চ ভাষমস (িীিা ২.১১)  এখ্ন এই সমূ্পণচ 

বর্ব অক্ষস্তত্ব হমে খু্ব সুক্ষ্ম । এখ্ন এই শদহ, ভূক্ষম, র্ল, অক্ষি, বায়ু, আকাশ 

ক্ষনক্ষমচি এই শদহ, এই সূ্থল শদহ; আর এর শপছমন আমরকটি সূক্ষ্ম শদহ রময়মছ । 

শসটি হমে মন, বুক্ষদ্ধ আর অহংকার । িাই র্খ্ন আমরা এই শদহ পক্ষরিযাি 

কক্ষর, শসই সূক্ষ্ম শদহটি আমামক অনয একটি সূ্থলমদমহ ক্ষনময় চমল । িাই র্খ্ন 

এই, এই শদহটি প্রাণহীন, শসই শদহটি, সূক্ষ্ম শদহ, শসটি প্রাণহীন নয় । ঠিক 

শর্রকম রামির শবলা, র্খ্ন এই সূ্থল শদহটি েুমন্ত, সূক্ষ্ম শদহটি ক্ষক্রয়াশীল । 

শসর্নযই আমরা স্বপ্ন শদক্ষখ্ । িাই সূক্ষ্ম শদহ পরবিী র্ীবমন বহন কমর শনয় । 

আর আক্ষম ভূক্ষমকামি বমলক্ষছ শর্, ক্ষকভামব শকান বযক্ষি িাাঁ র শদহ পক্ষরবিচ ন 

কমর । র্ং র্ং বাক্ষপ স্মরন  ভাবং িযর্িযমন্ত কমলবরম  (িীিা ৮.৬) । এখ্ন, এই 

সূক্ষ্ম শদহ, আক্ষম বলমি চাক্ষে, মন, বুক্ষদ্ধ এবং অহংকার, র্খ্ন এই ক্ষিনটি 

ক্ষর্ক্ষনস, অধযাক্ষত্ম্ক র্ীবন, শকান ক্ষবমশষ ক্ষচন্তায় মি িামক, িখ্ন শসই মৃি 

বযক্ষি পরবিী র্ীবমন শসরকম শকান শদহ লাভ কমর । শসটি আমরা শদখ্মি 

পাব র্খ্ন আমরা ভিবদ্গীিা অধযয়মন আরও প্রিক্ষি কক্ষর । ঠিক শর্রকম শকান 

শিালাপ ফুমলর উপর ক্ষদময় প্রবাক্ষহি বায়ু শসই ফুমলর শসৌরভ বহন কমর, আর 

শকান দুিচেরু্ি শনাংরা স্থামনর উপর ক্ষদময় প্রবাক্ষহি বায়ু শসই স্থামনর দুিচে 

বহন কমর – বায়ুটি হমে ক্ষবশুদ্ধ, ক্ষকন্তু শর্মহিু িা শকান ক্ষবমশষ অবস্থার মধয 

ক্ষদময় প্রবাক্ষহি হমে িাই িা শসধরমনর িে বহন কমর – একইভামব মন, বুক্ষদ্ধ 

এবং অহংকার আমামদর বিচ মান ক্ষক্রয়াকলামপর িে বা স্বাদ পরবিী র্ীবমন 

বহন কমর ক্ষনময় র্ায় । এটি হমে এক শদহ শিমক আমরক শদমহ আত্ম্ার 

শদহান্তমরর সূক্ষ্ম রহসয ।এখ্ন, র্ক্ষদ এই র্ীবনমক আমরা শিালামপর মি পক্ষবি 

কক্ষর, িাহমল পরবিী র্ীবমন আমরা এমন একটি শদহ লাভ করমি পারব র্া 

সুিমে পক্ষরপূণচ িাকমব । র্ক্ষদ, র্ক্ষদ, র্ক্ষদ এই র্ীবমন এই, র্ক্ষদ আমরা 

ভিবদ্ভক্ষি অনুশীলন কক্ষর, িাহমল পরবিী র্ীবমন ভিবৎ-পাষচদত্ব লাভ   

করব । শসই ক্ষচন্তামক্ষণ-প্রকরসদ্মসু ... আমরা শসই শলামক স্থানান্তক্ষরি হব । 

শবাঝা শিল ? এগুক্ষল হমে সাধারন বযাপার । পুমরা বযাপারটি আমার হামি 

রময়মছ । আক্ষম র্ক্ষদ পক্ষিি হমি চাই, িমব আক্ষম আমামক পরবিী র্ীবমনর 

শসরকম পক্ষিি অবস্থার র্নয প্রস্তুি করমি পাক্ষর । আর আমরা র্ক্ষদ আমামদর 

ক্ষনমর্মদরমক র্ীবমনর সমবচাচ্চ পূণচিায় উমিালন করমি চাই, ঠিক শর্মন 

ভিবৎ-পাষচদরূমপ, িমব আমরা আমামদরমক শসভামব প্রস্তুি করমি পাক্ষর । 

শিামরা সামমনর অধযায়গুক্ষলমি শদখ্মি পামব, শর্ র্াক্ষন্ত শদবব্রিা শদবান 

ক্ষপিৃন র্াক্ষন্ত ক্ষপিৃব্রিাাঃ (িীিা ৯.২৫) । এখ্ন, আমরা চন্দ্রমলামক র্াবার প্রয়াস 

করক্ষছ । এখ্ন, এখ্ামন, এই র্ীবমন, র্ক্ষদ ক্ষনমর্মদরমক শসরকম ক্ষচন্তার 

অনুশীলন কক্ষর, চন্দ্রমলাক... িার অিচ হমে চন্দ্রমলাক, চন্দ্রমলাক সম্বমে, 

আমামদরমক িাহমল েবণ করমি হমব, আর আমামদরমক মমন করমি হমব 

শর্, “আক্ষম এই এই র্ায়িায় র্াব ।” র্িিণ না শিামরা েবণ করছ, শিামরা 

এখ্ামন বাস করমি পারমব না । ঠিক শর্মন আমামদর বেু শকামহন মহাশয়, 

ক্ষিক্ষন শকক্ষলমফাক্ষনচয়ার র্নয র্ািা কমরমছন । এখ্ন, আমার সম্বমে বলমি 

শিমল, শকক্ষলমফাক্ষনচয়া সম্বমে আমার শকান ধারনা শনই । এখ্ন, ক্ষিক্ষন আমামক 

বমলমছন শর্, শসখ্ামন শপৌাঁছার পর ক্ষিক্ষন শসই স্থামনর ক্ষববরণ ক্ষদময় আমামক 

ক্ষলমখ্ পাঠামবন । এখ্ন, মমনকর, র্ক্ষদ শসই স্থামনর ক্ষববরণ পাঠ কমর আক্ষম 

শসখ্ামন িমন করমি ক্ষচন্তা কক্ষর, িমব আক্ষম ক্ষনমর্মক প্রস্তুি কক্ষর, “ওহ , 

আমামক অবশযই শসখ্ামন শর্মি হমব । িাই ঠিক শর্ভামব আক্ষম, আক্ষম 

ক্ষচন্তামক্ষণ ধামমর বণচনা করক্ষছলাম (ব্রহ্ম-সংক্ষহিা ৫.২৯), শসখ্ামন ক্ষক ধরমনর 

বৃি রময়মছ । আর শিামরা অিযন্ত প্রীি হময়ক্ষছমল শর্, “আমামক অবশযই 

শসখ্ামন শর্মি হমব ।” িাই আমামদরমক েবণ করমি হমব । র্ক্ষদনা আমরা 

েবণ কক্ষর, ভিবান  ক্ষক প্রকৃক্ষির, ভিবামনর ধাম ক্ষক প্রকৃক্ষির, শসখ্ানকার 

র্ীবনধারা ক্ষক প্রকৃক্ষির, িাহমল আমরা আকৃষ্ট্ হমি পারব না । আমরা আকৃষ্ট্ 

হমি পারব না ।            

িাই এখ্ামন িারা বলমছন শর্ িিাসূনিিাসূংশ্চ । শসখ্ামন দুই, দুই প্রকার 

শদহ আমছ শর্খ্ামন এখ্ন আমরা প্রমবশ কমরক্ষছ । এখ্ন, মমন কর এই সূ্থল 

শদমহর মৃিুয এমস উপক্ষস্থি হমলা এবং মৃিুয হময় শিল, ক্ষনবৃি হল, ক্ষকন্তু 

কাউমক অবশযই র্ানমি হমব শর্ সূক্ষ্ম শদহ িামক অনয শদমহ বহন কমর 

ক্ষনময় ক্ষিময়মছ । িাই সূক্ষ্ম শদহ প্রাণহীন নয় । িা প্রাণময় । িাই এখ্ামন শ্রীকৃষ্ণ 

বমলমছন শর্ সূ্থল বা সূক্ষ্ম উভয় শদহই িযাি করমি হমব । র্খ্ন শিামরা মুক্ষি 

লাভ করমব, র্খ্ন শিামরা মুক্ষি লাভ করমব, ঐ সূক্ষ্ম শদহ, ঐ অহংবাদী 

র্ীবন, শসটিও িযাি করমি হমব । এখ্ন, শর্ শকান অবস্থায়, শদহ িযাি 

করমিই হমব । িাই শকন এই শদমহর র্নয কান্না করমব ? শসইর্নয শ্রীকৃষ্ণ 

বমলমছন শর্ “একর্ন জ্ঞানী বযক্ষি এই শদমহর র্নয শশাক কমরন না” ।  
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