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আন্তর্জ াতিক কৃষ্ণভাবনামৃি সংঘের প্রতিষ্ঠািা আচার্জ  কৃষ্ণকৃপাশ্রীমূতিজ  শ্রীল 

অভয়চরণারতবন্দ ভতিঘবদান্ত স্বামী প্রভুপাঘদর অতময় তিক্ষাধারা সসবার অতভপ্রাঘয় এক 

কু্ষদ্র প্রয়াস  

হঘর কৃষ্ণ হঘর কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হঘর হঘর । হঘর রাম হঘর রাম রাম রাম হঘর হঘর ।। 
 

 
আগ্রহী মহৎপ্রাণ ভিঘদর সাদর আহ্বান র্ানাঘনা হঘে সর্, আপনারা মাত্র ২ পৃষ্ঠার এই একাদিী-পতত্রকাটি সস্বোয় ছাতপঘয় অনয ভিঘদর কাঘছ 

তবনামূঘলয তবিরণ করঘি পাঘরন এবং তনর্ তনর্ মতন্দর বা প্রচার স্থাঘনর তবজ্ঞাপণ ফলঘক এটি লাতিঘয় অনযঘদরঘকও পড়ার সুঘর্াি তদঘি পাঘরন ।  

 

শ্রীল প্রভুপাদ তিক্ষা-সংগ্রহ 

তনবজাতচি সলাকাবলীর ভতিঘবদান্ত িাৎপর্জ  

অঘধাক্ষঘর্ অহহিুকী ভতিদ্বারাই আত্মা সুপ্রসন্ন হয় 

শ্রীমদ্ভািবি ১.২.৬ 

স বব পুংসাং পঘরা ধঘমজা র্ঘিা ভতিরঘধাক্ষঘর্ । 

অহহিুকযপ্রতিহিা ষয়াত্মা সুপ্রসীদতি ।। 

অনুবাদ - সমস্ত মািুষের পরম ধমম হষে যসই ধমম  ার দ্বারা ইক্ষিয়জাি জ্ঞাষির 

অিীি শ্রীকৃষে অহহিুকী এবং অপ্রক্ষিহিা ভক্ষি লাভ করা  ায়। যসই 

ভক্ষিবষল অিিম ক্ষিবৃক্ষি হষয় আত্মা  িািম প্রসন্নিা লাভ কষর । 

িাৎপর্জ  - এইখ্াষি শ্রীল সূি যিাস্বামী নিক্ষমোরষযযর ঋক্ষেষদর প্রিম প্রষের 

উির     ক্ষদষেি । ঋক্ষেরা িাাঁ ষক অিুষরাধ কষরক্ষিষলি সমস্ত নবক্ষদক শাষের 

সারমমম ক্ষবষেেয করষি এবং িার মূল িত্ত্বটি দাি করষি,  াষি কক্ষল ুষির 

অধঃপক্ষিি মািুষেরা িা অিায়াষস গ্রহয করষি 

পাষর । যবষদ মািুষের জিয দুটি মািম বক্ষযমি হষয়ষি। 

িার একটি হষে প্রবৃক্ষি মািম অিবা ইক্ষিয়-সুখ্ 

উপষভাষির পন্থা এবং অিযটি হষে ক্ষিবৃক্ষি মািম 

অিবা ইক্ষিয়-সুখ্ িযাষির পন্থা । প্রবৃক্ষি মািম হষে 

ক্ষিকৃষ্ট এবং পরষমশ্বর ভিবাষির জিয ইিয়-সুখ্ 

িযাি করার পন্থা ক্ষিবৃক্ষি মািম হষে উৎকৃষ্ট পন্থা । জড়জািক্ষিক জীবি হষে 

জীষবর একটি যরািগ্রস্ত অবস্থা । প্রকৃি জীবি হষে পারমাক্ষিমক জীবি বা ব্রহ্মভূি 

অবস্থা, য খ্াষি জীবি ক্ষিিয, পূযম জ্ঞািময় এবং আিন্দময় । জড় জীবি অক্ষিিয, 

যমাহােন্ন এবং দুঃখ্ময় । এই জীবষি যকাি রকম আিন্দ যিই । এখ্াষি  া 

রষয়ষি, িা হষে দুদম শাগ্রস্ত অবস্থা যিষক উদ্ধার পাওয়ার অিমহীি প্রষেষ্টা এবং 

যসই সামক্ষয়ক দুখ্-ক্ষিবৃক্ষিষকই বলা হয় সুখ্ । িাই অক্ষিিয, অজ্ঞাি এবং 

ক্ষিরািন্দময় জড় সুখ্ষভাষির উন্নক্ষিসাধি করার য  প্রষেষ্টা, িা ক্ষিকৃষ্ট । ক্ষকন্তু 

পরষমশ্বর ভিবাষির প্রক্ষি ভক্ষি,  া মািুেষক ক্ষিিয, জ্ঞািময় এবং আিন্দময় 

জীবষির ক্ষদষক পক্ষরোক্ষলি কষর, িা অবশযই অষিক উন্নি মািম । এই ভক্ষি 

কখ্ষিা কখ্ষিা ক্ষিকৃষ্ট স্তষরর বাসিার দ্বারা প্রভাক্ষবি হষয় কলুক্ষেি হষয় পষড় । 

য মি, জড়জািক্ষিক লাষভর আশায় ভিবদ্ভক্ষির পন্থা অবলম্বি করার য  প্রয়াস 

িা ক্ষিবৃক্ষি মাষিম অগ্রসর হওয়ার পষি একটি মস্ত বড় প্রক্ষিবন্ধক । পরম মঙ্গল 

সাধষির জিয ক্ষবেয়বাসিা িযাি করা অবশযই অষিক উন্নি স্তষরর বৃক্ষি । ক্ষবেয়-

সুখ্ যকবল ভবষরাষির  ন্ত্রযা বৃক্ষদ্ধ কষর । িাই ভিবদ্ভক্ষি সব সময় ক্ষবশুদ্ধ হওয়া 

উক্ষেি অিমাৎ িাষি য ি জড় সুখ্ষভাষির যকাি রকম বাসিা ক্ষমক্ষিি িা িাষক । 

িাই মািুষের কিম বয হষে সব রকষমর জড় সুখ্ষভাষির কামিা-বাসিা রক্ষহি 

হষয়, সকাম কষমমর বাসিার দ্বারা প্রভাক্ষবি িা হষয় এবং মষিাধমম প্রসূি জ্ঞাষির 

প্রয়াস রক্ষহি হষয় শুদ্ধ ভিবদ্ভক্ষির উন্নি পন্থা অবলম্বি করা । এইভাষব িাাঁ র 

যসবায়  ুি হওয়ার মাধযষমই যকবল ক্ষিিয আিন্দ লাভ করা  ায় । 

আমরা ইোকৃিভাষবই ধমমষক বৃক্ষি বষল অক্ষভক্ষহি কষরক্ষি, যকি িা ধমম কিাটির 

যমৌক্ষলক অিম হষে ‘অক্ষস্তত্ব বজায় রাখ্ার পন্থা ।’’ জীষবর অক্ষস্তষত্বর সািমকিা  

হষে পরষমশ্বর ভিবাি শ্রীকৃষের সষঙ্গ ক্ষিিয সম্পকম  ুি হষয় কমম করা । শ্রীকৃে 

হষেি সমস্ত জীষবর মূল আিয়, এবং ক্ষিক্ষি হষেি সমস্ত ক্ষিিয বস্তুর পরম ক্ষিিয 

পুরুে, এবং সমস্ত যেিি বস্তুর মষধয পরম যেিি পুরুে । প্রক্ষিটি জীবই িাই 

স্বরূষপ ক্ষিিয, এবং শ্রীকৃে হষেি িাষদর সকষলর ক্ষিিয আকেময । শ্রীকৃে 

হষেি পূযম পুরুষোিম এবং অিয সব ক্ষকিুই হষে িাাঁ র ক্ষবক্ষভন্ন অংশ । শ্রীকৃষের 

সষঙ্গ সমস্ত জীষবর সম্পকম  হষে প্রভু-ভৃষিযর সম্পকম  । যসই অক্ষস্তত্ব হষে ক্ষেন্ময় 

এবং িা আমাষদর জড় জিষির অক্ষভজ্ঞিা যিষক সমূ্পযম ক্ষভন্ন । এই প্রভু-

ভৃষিযর সম্পকম  হষে স্বিঃসূ্ফিম  ভালবাসার সম্পকম  । ভিবদ্ভক্ষির মাষিম ক্ষকিুটা 

অগ্রসর হওয়ার পর এই িত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করা  ায় । সকষলর কিম বয হষে পরষমশ্বর 

ভিবাষির যপ্রমময়ী যসবায়  ুি হওয়া উক্ষেি । িার ফষল মািুে ধীষর ধীষর িা 

 িািম জীবি সম্বষন্ধ অবিি হষয় সমূ্পযমভাষব প্রসন্ন হষি পারষব । 

শ্রীমদ্ভািবি ১.১.২২ 

ত্বং নঃ সংদতিজঘিা ধাত্রা দুস্তরং তনতস্তিীষজিাম্ । 

কতলং সত্ত্বহরং পুংসাং কণজধার ইবাণবম্ ।। 

অনুবাদ - আমরা মািুষের সদ্ গুয অপহরযকারী কক্ষলকাল-রূপ 

দুলমঙ্ঘ সমুদ্র উিীযম হষি ইেুক । সমুষদ্রর পরপাষর িমি করষি 

ইেুক মািুষের কাষি কযমধার সদৃশ আপিাষক ক্ষবধািাই আমাষদর 

কাষি পাঠিষয় আপিার দশমি লাভ ঘটিষয়ষিি । 

িাৎপর্জ  - এই কক্ষল  ুি মািুষের পষি অিযন্ত ভয়ঙ্কর । মািব জীবষির একমাি 

উষেশয হষে আত্মজ্ঞাি লাভ করা । ক্ষকন্তু এই ভয়ঙ্কর  ুষির প্রভাষব মািুে িার 

জীবষির এই উষেশয সমূ্পযমভাষব ক্ষবসৃ্মি হষয়ষি । এই  ুষি মািুষের আয় ুক্রষম 

ক্রষম কষম আসষব । মািুষের সৃ্মক্ষি, সূক্ষ্ম অিুভূক্ষি, বল, বী ম এবং সমস্ত সদ্ গুয 

ধীষর ধীষর িষ্ট হষয়  াষব । এই  ুষির ভয়ঙ্কর অবস্থা শ্রীমদ্ভািবষির দ্বাদশ স্কষন্ধ 

বক্ষিমি হষয়ষি । সুিরাং য  সমস্ত মািুে আত্মজ্ঞাি লাষভর যেষ্টায় িাাঁ ষদর জীবি 

সািমক করষি োি, িাষদর পষি এই  ুি অিযন্ত ভয়ঙ্কর । এই  ুষির মািুে 

ইক্ষিয় িৃক্ষির প্রষেষ্টায় এি বযস্ত য  িারা আত্মজ্ঞাি লাষভর প্রষয়াজিীয়িা 

সমূ্পযমভাষব ক্ষবসৃ্মি হষয়ষি । উন্মাষদর মষিা িারা যখ্ালাখু্ক্ষলভাষবই বষল য  

আত্মজ্ঞাি লাষভর প্রষেষ্টা করার যকাি প্রষয়াজি যিই; কারয িারা বুঝষি পাষর 

িা য  এই িযস্থায়ী জীবি হষে আত্মজ্ঞাি লাষভর দীঘম  ািাপষির স্বল্পিয মাি। 

আধুক্ষিক  ুষির ক্ষশিা-বযবস্থায় মািুেষক যকবল ইক্ষিয়-িৃক্ষির ক্ষশিাই যদওয়া 

হষে এবং য  যকািও ক্ষেন্তাশীল মািুে  ক্ষদ একটু ক্ষেন্তা কষর যদষখ্ি, িা হষলই 

ক্ষিক্ষি বুঝষি পারষবি য  এই  ুষির ক্ষশশুরা কীভাষব ইোকৃিভাষব িিাকক্ষিি 

ক্ষশিার কসাইখ্ািায় বক্ষল হওয়ার জিয যপ্রক্ষরি হষে । িাই ক্ষশক্ষিি মািুেষদর 

কিম বয হষে এই  ুি সম্বষন্ধ সষেিি হওয়া এবং িাাঁ রা  ক্ষদ কক্ষল ুি রূপী এই 

দুলমঙ্ঘ সমুদ্র উিীযম হষি োি, িা হষল অবশযই িাাঁ ষদর নিক্ষমোরষযযর ঋক্ষেষদর 

পদাঙ্ক অিুসরয কষর শ্রীল সূি যিাস্বামী অিবা িাাঁ র উপ ুি প্রক্ষিক্ষিক্ষধষক িাাঁ ষদর 

িরযীর কযমধাররূষপ গ্রহয করষি হষব । যসই িরযীটি হষে ভিবদ্গীিা অিবা 

শ্রীমদ্ভািবি রূপী পরষমশ্বর ভিবাি শ্রীকৃষের বাযী । 

 

ভিবাঘনর কৃপায়ই র্ীঘবর সাধু-গুরু সঙ্গ লাভ হয় 



  

 

পৃষ্ঠা ২ 

আগ্রহী মহৎপ্রাণ ভিঘদর সাদর আহ্বান র্ানাঘনা হঘে সর্, আপনারা মাত্র ২ পৃষ্ঠার এই একাদিী-পতত্রকাটি সস্বোয় ছাতপঘয় অনয ভিঘদর কাঘছ 

তবনামূঘলয তবিরণ করঘি পাঘরন এবং তনর্ তনর্ মতন্দর বা প্রচার স্থাঘনর তবজ্ঞাপণ ফলঘক এটি লাতিঘয় অনযঘদরঘকও পড়ার সুঘর্াি তদঘি পাঘরন ।  

 

শ্রীল প্রভুপাদ তিক্ষা-সংগ্রহ – ১৪ি সংখ্যা 

শ্রীল প্রভুপাদ প্রবচন 

 ভিবদ্গীিা – ৭ই মাচজ , ১৯৬৬, তনউইয়কজ  । 

(পূবজবিী সংখ্যার পর) 

প্রভুপাদঃ িাহষল িিক্ষদি আমরা বদ্ধ আত্মা ও মুি  

আত্মার মষধয পািমকয ক্ষিষয় আষলােিা 

করক্ষিলাম য  বদ্ধ আত্মা োরভাষব 

ত্রুটিপূযম । একটি বদ্ধ আত্মা অবশযই ভ্রম, 

প্রমাদ, ক্ষবপ্রক্ষলপ্সা, করযাপাটব, অপূযম ইক্ষিয় দ্বারা 

আবদ্ধ । িাহষল অবশযই মুি আত্মার কাি যিষক জ্ঞাি 

গ্রহয করষি হষব । যকি এই ভিবদিীিাষক এি যবক্ষশ 

সন্মাি করা হয়, এখ্ি, এই ভিবদিীিা ভারিবষেম ক্ষববৃি হষয়ক্ষেল এবং এটি ক্ষহনু্দ  

শাে ক্ষহষসষব ক্ষবষবেিা করা হয় । ক্ষকন্তু যকি...? এখ্ি যিামরা আষমক্ষরকাি, 

যিামরাও এই ভিবদিীিা রাখ্ি এবং শুধুমাি আষমক্ষরকাি িয় অিযািয 

যদষশরও য মি জামমাক্ষিষি অষিক ক্ষবখ্যাি ক্ষবদ্বাষিরা, ইংলযাষে, জাপাষি, এবং 

সব যদষশ । সুিরাং যকি ? কারয এটা একজি ক্ষবখ্যাি বযাক্ষিত্ত্ব কিৃম ক ক্ষববৃি 

হষয়ষি । এিাড়া...আমরা হয়ি...আমরা ক্ষহনু্দরা, আমরা িাাঁ ষক পরম পুরুষোিম 

ভিবাি ক্ষহষসষব স্বীকার কক্ষর, ক্ষকন্তু অিযরা িাাঁ ষক পরম পুরুষোিম ভিবাি 

ক্ষহষসষব স্বীকার কষর িা, িারা িাাঁ ষক একজি ক্ষবখ্যাি বযাক্ষিত্ত্ব ক্ষহষসষব যদষখ্ । 

িারপরও ক্ষহনু্দষদর পাশাপাক্ষশ অিযািযরাও এই জ্ঞাি গ্রহয কষর । এখ্ি আমার 

ক্ষবেয়টি হল  খ্ি একজি ক্ষবখ্যাি বযাক্ষিত্ত্ব এবং  খ্ি এক..., আমরা িাাঁ ষক পরম 

পুরুষোিম ভিবাি ক্ষহষসষব স্বীকার কক্ষর, িখ্ি িাাঁ র রূপটি সঠিক । ক্ষিক্ষি  া 

বষলষিি, িা আমাষদর বাস্তক্ষবক অক্ষভজ্ঞিা হষি উপসংহার করষি পাক্ষর য , 

প্রষিযক স্বিন্ত্র বযাক্ষি  ারা অিীষি স্বিন্ত্রিা বজায় যরষখ্ষিি, িারা বিম মাষিও 

স্বিন্ত্র এবং ভক্ষবেযষিও িাষদর স্বিন্ত্রিা বজায় িাকষব এবং এটা আমাষদর 

সাধারয অিুভূক্ষি, ক্ষকন্তু এটা শ্রীকৃে কিৃম ক ক্ষিক্ষিি,  াষক আমরা পরম 

পুরুষোিম ভিবাি বক্ষল এবং ক্ষিক্ষি ক্ষবখ্যাি বযাক্ষিত্ত্ব ক্ষহষসষব, ক্ষহষসষবও     

স্বীকৃি । ক্ষিক্ষি বষলি, ন িু এব অহম্ র্ািু নাসং: “যভষবা িা য  আমার 

অক্ষস্তত্ব ক্ষিল িা ।” িাাঁ র মাষি, “আমার অক্ষস্তত্ব ক্ষিল,” এটা িয় য , “এই মাি 

আক্ষম যিামার সামষি ভিবাি ক্ষহষসষব, শ্রীকৃে ক্ষহষসষব এষসক্ষি । আক্ষম 

অিীষিও শ্রীকৃে ক্ষিলাম, এবং বিম মাষিও আক্ষম শ্রীকৃে । সুিরাং িুক্ষম ক্ষিষজও, 

এবং অিযািযরাও স্বিন্ত্র । সুিরাং আক্ষম ক্ষিলাম ও বিম মাষিও আক্ষি ।” ন বচব ন  

ভতবষযাম: “এবং যভষবা িা আমরা িাকব িা ।” সঘবজ । এই সষবম মাষি, “আমরা 

সবাই,” এটা িা য ...। সঘবজ শব্দটি বহুবেি । র্নাতধপা শব্দটি বহুবেি । “সুিরাং 

িাাঁ রা সবাই স্বিন্ত্র আত্মা । সুিরাং স্বিন্ত্র আত্মা বজায় িাষক । ঐটিই হষে      

ভােয । ঐটিই ভিবদিীিার ভােয এবং আমরা... । এটি অক্ষধকির ভাল য  এই 

ভােয যকাি অপ্রষয়াজিীয় মন্তবয বা ক্ষভন্ন ক্ষদষক ধাক্ষবি কষর এমি বযাখ্যা 

বযাক্ষিষরষক গ্রহয করা  াষি একজি...। অপবযাখ্যা খু্ব খ্ারাপ । যবাঝা যিল ? 

শােষক অপবযাখ্যা করা উক্ষেি িয় । শােষক  িা ি গ্রহয করা উক্ষেি,  িা ি । 

এবং বযাখ্যা বযাক্ষিষরষক । কখ্ি বযাখ্যা দরকার ?  খ্ি একটি ক্ষবেয় সঠিকভাষব 

বুঝষি অসমিম হয় িখ্ি বযাখ্যা প্রষয়াজি । অিযিায়, বযাখ্যার যকাি 

প্রষয়াজিীয়িা   যিই । ঠিক আপিার মি..., য , “এই এই গ্রাম” বা “এই এই 

শহর সমুষদ্র অবক্ষস্থি” যকউ বলল । এখ্ি য  বযাক্ষি শুষিষিি য , “এই এই 

শহর সমুষদ্র অবক্ষস্থি,” এবং যস ক্ষবভ্রান্ত হষব: “এটা যকমি ? জষলর মষধয 

ক্ষকভাষব একটি শহর িাকষি পাষর ?” সুিরাং এষিষি বযাখ্যা প্রষয়াজি ।  

এখ্ি বযাখ্যা হষে, “ ‘সমুষদ্র’ অিম সমুষদ্রর অভযন্তষর িয় বরং সমুষদ্রর িীষর” 

এটিই বযাখ্যা । একইভাষব য  বস্তুটি সকষলর কাষি স্পষ্ট, িার যকাি বযাখ্যার 

প্রষয়াজি যিই । এখ্াষি ভিবাি শ্রীকৃে কিৃম ক ভিবদিীিার উক্ষিটি অিযন্ত 

সুস্পষ্ট য , “আক্ষম ক্ষিষজ, িুক্ষম এবং সমস্ত জিসাধারয  ারা এখ্াষি সমষবি 

হষয়ষি, িারা সবাই স্বিন্ত্র । এবং িারা অিীষিও স্বিন্ত্র ক্ষিষলি, এবং  বিম মাষি 

আমরা যদখ্ষি পাই িারা স্বিন্ত্র বযাক্ষি এবং িারা িা বজায় রাখ্ষব । িারা বজায় 

রাখ্ষব ।” আক্ষম হয়ি জাক্ষি িা য  িারা ভক্ষবেযষি ক্ষক হষব ক্ষকন্তু য ষহিু ক্ষিক্ষি 

ভিবাি, য ষহিু ক্ষিক্ষি পরম পুরুষোিম, িাাঁ র বিবয গ্রহয করা উক্ষেি । ঐটিই 

আমার জ্ঞািষক ক্ষিখু্াঁি করষব । ঠিক য মি আক্ষম আপিাষদর একটি অিযন্ত সরল 

উপমা ক্ষদষয়ক্ষি । এখ্ি,  ক্ষদ একটি যিাট বালক িার মাষক ক্ষজজ্ঞাসা কষর য , 

“আমার ক্ষপিা যক ?” মা বষলি য , “ইক্ষি হষেি যিামার ক্ষপিা ।” এখ্ি  ক্ষদ 

বালকটি বষল, “আক্ষম ক্ষবশ্বাস কক্ষর িা য , ক্ষিক্ষি আমার ক্ষপিা,” িাষক ক্ষক অিয 

উপাষয় ক্ষবশ্বাস করাষিা সম্ভব িার মাষয়র বিবযটি িাড়া ? এটা ক্ষক সম্ভব ? িা । 

এটাই েূড়ান্ত । এটাই েূড়ান্ত । এবং  ক্ষদ যস বষল, “আক্ষম ক্ষবশ্বাস কক্ষর িা,” ঐটি 

িার যবাকাক্ষম । একইভাষব, য  ক্ষবেয় আমাষদর কল্পিার অিীি, আমাষদর 

জ্ঞাষির সীমাষরখ্ার বাইষর, ঐটি কিৃম পষির কাি যিষক গ্রহয করা উক্ষেি । 

সুিরাং যসখ্াষি একটি কিৃম পি রষয়ষি, শ্রীকৃে । কিৃম পি । িাাঁ র কিৃম পি, 

কৃক্ষিত্ব, সারা ক্ষবষশ্ব সবার দ্বারা স্বীকৃি । ভারিবষেম পাাঁ েটি ক্ষভন্ন প্রামাযয গুরুক্ষশেয 

পরম্পরা রষয়ষি । য মি, শংকরবাদী, শংকরাোষ মর অিুসারীরা ও নবেববাদী । 

সাধারযভাষব, দুইটি: মায়াবাদী, ক্ষিক্ষবমষশেবাদী ও সক্ষবষশেবাদী । সক্ষবষশেবাদী 

সম্প্রদায়, দাশমক্ষিকরা, িারা আবার োর ভাষি ক্ষবভি: রামািুজা সম্প্রদায়- অিমাৎ 

রামািুজাোষ মর অিুসারী; মাধবাো ম সম্প্রদায় বা মাধবাোষ মর অিুসারী; ক্ষিম্বাকম  

সম্প্রদায়, ক্ষিম্বাকম াোষ মর অিুসারী এবং ক্ষবেুস্বামী সম্প্রদায় । িাাঁ রা, িাাঁ ষদর যশে 

একই ।  ক্ষদও িাাঁ রা সংখ্যায় োর ক্ষকন্তু িাাঁ ষদর যশে একই এবং অিয একটি ভাি 

হষে শংকর সম্প্রদায় । সুিরাং এই োরটি মাষি, পাাঁ েটি ক্ষভন্ন ক্ষভন্ন ভাি ক্ষহনু্দষদর, 

িারা শ্রীকৃেষক পরম পুরুষোিম ভিবাি বষল স্বীকার কষর । সবাই । যসখ্াষি 

যকাি িা যবাধক যিই ।  ক্ষদও িারা পাাঁ ে, িাষদর সবার ক্ষভন্ন ক্ষভন্ন প্রক্ষিপাদয ও 

দশমি রষয়ষি, যিাট, যিাট পািমকয ক্ষবদযমাি, িা, আক্ষম বুঝাক্ষে, অক্ষন্তম িক্ষি, ক্ষকন্তু 

এখ্িও... এখ্ি, শ্রীপাদ শংকরাো ম, িাষক, িাষক মষি করা হয়, িাষক 

ক্ষিক্ষবমষশেবাদী ক্ষহষসষব িিয করা হয় । ক্ষিক্ষবমষশেবাদী মাষি ক্ষিক্ষি ভিবাষির 

বযাক্ষিিি স্বরূষপ ক্ষবশ্বাস কষরি িা । ক্ষকন্তু িা সষত্ত্বও ক্ষিক্ষি এই ভিবদিীিার 

উপর মন্তবয কষরষিি, শংকরভােয । যসখ্াষি ক্ষিক্ষি স্বীকার কষরষিি, “শ্রীকৃে 

হষেি পরম পুরুষোিম ভিবাি ।” ক্ষিক্ষিও স্বীকার কষরষিি । অিযরা, িাাঁ রা 

নবেবমিাবলম্বী, অিয আো মরা, অিয প্রামাযযরা িাাঁ রা নবেবমিাবলম্বী । িাাঁ রা 

স্বাভাক্ষবক ভাষবই স্বীকার কষরি কারয িাাঁ রা শুরু যিষকই ক্ষবশ্বাস কষরি । ক্ষকন্তু 

শংকরাো ম, ক্ষ ক্ষি ক্ষিরাকারবাদী, ক্ষিক্ষি স্পষ্টভাষব ক্ষলক্ষপবদ্ধ কষরষিি য , স 

ভিবাি স্বয়ং কৃে: “কৃে হষেি পরম পুরুষোিম ভিবাি ।” এবং ক্ষবক্ষভন্ন শাষে 

ও নবক্ষদক শাষে অষিক প্রমায রষয়ষি য , কৃে হষেি পরম পুরুষোিম 

ভিবাি । 

                           (পরবিী অংশ আিামী সংখ্যায়) 

 

 

            

 

ইঘমল –  spss.ekadashi@gmail.com,  

সফসবুক সপইর্ – শ্রীল প্রভুপাদ ক্ষশিা-সংগ্রহ,   

What’s app - +918007208121 

mailto:spss.ekadashi@gmail.com
https://www.facebook.com/spss.ekadashi/?ref=page_internal

