পাক্ষিক পক্ষিকা (একাদশী ক্ষিক্ষি)
২০শ সংখ্যা, ইক্ষিরা একাদশী,
১৬ই সসপ্টেম্বর, ২০১৭ ।
আগামীকাল পারণঃ ০৫.২৩ – ০৯.২৮
(শ্রীধাম মায়াপু র) ।

শ্রীল প্রভুপাদ তিক্ষা-সংগ্রহ
আন্তর্জাতিক কৃষ্ণভাবনামৃ ি সংঘের প্রতিষ্ঠািা আচার্জ কৃষ্ণকৃপাশ্রীমূ তিজ শ্রীল
অভয়চরণারতবন্দ ভতিঘবদান্ত স্বামী প্রভুপাঘদর অতময় তিক্ষাধারা সসবার অতভপ্রাঘয় এক
ক্ষুদ্র প্রয়াস
হঘর কৃষ্ণ হঘর কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হঘর হঘর । হঘর রাম হঘর রাম রাম রাম হঘর হঘর ।।

তনবজ াতচি ভতিঘবদান্ত িাৎপঘর্জ র তবঘিষ তদক
“গ্রন্থ-ভাগবি এবং ভি-ভাগবি”
 আপ্টমাপলক্ষির পপ্টি প্রক্ষিবন্ধক স্বরূপ হৃদপ্টয়র সমস্ত অশুভ প্রবৃ ক্ষিগুক্ষল
ক্ষিমমল করার উপায় এখাপ্টি বণমিা করা হপ্টয়প্টে । এই উপায়টি হপ্টে
ভাগবপ্টির সঙ্গ করা ।
 দু’রকঘমর ভাগবি রঘয়ঘেন; যিা-গ্রন্থ-ভাগবি এবং ভক্ত-ভাগবি ।
এই উভয় ভাগবিই হপ্টেি ভবপ্টরাগ ক্ষিরামপ্টয়র উপযু ক্ত উপায় এবং
িাপ্টি উভপ্টয়র অিবা একজপ্টির শরণাগি হপ্টলই সব রকপ্টমর প্রক্ষিবন্ধক
ক্ষবদূক্ষরি হয় । ভক্ত-ভাগবি গ্রন্থ-ভাগবপ্টির মপ্টিাই মঙ্গলপ্রদ, সকিিা
ভক্ত-ভাগবি গ্রন্থ-ভাগবপ্টির ক্ষিপ্টদম শ অিু সাপ্টরই িাাঁর জীবিপ্টক পক্ষরচালিা
কপ্টরি এবং গ্রন্থ-ভাগবি পরপ্টমশ্বর ভগবাি এবং িাাঁর শুদ্ধ ভক্ত বা
ভাগবিপ্টদর িপ্টে পূ ণম । গ্রন্থ-ভাগবি এবং ভক্ত-ভাগবপ্টি অপ্টভদ সম্বন্ধ
রপ্টয়প্টে ।
 ভক্ত-ভাগবি হপ্টেি পরপ্টমশ্বর ভগবাপ্টির প্রিযি প্রক্ষিক্ষিক্ষধ । িাই ভক্তভাগবপ্টির সন্তুক্ষি-ক্ষবধাপ্টির ফপ্টলই গ্রন্থ-ভাগবপ্টির কৃপা লাভ হয় ।
 র্ু তির অিীি – ভক্ত-ভাগবি অিবা গ্রন্থ-ভাগবপ্টির সসবা করা ফপ্টল
সয ক্ষকভাপ্টব ধীপ্টর ধীপ্টর ভগবদ্ভক্ষক্তর পপ্টি উন্নক্ষি লাভ করা যায়; িা যু ক্ষক্ত
ক্ষদপ্টয় ক্ষবচার করা যায় িা ।
 উদাহরণ – িারদ মু ক্ষির পূ বমজীবি
 ভি-ভাগবঘির কাে সেঘকই গ্রন্থ-ভাগবঘির বাণী তিক্ষা
– ভাগবপ্টির িত্ত্বাবধাপ্টি অগবদ্ভক্ষক্তর পপ্টি যিই উন্নক্ষি লাভ
হয়, ভক্ত িিই পরপ্টমশ্বর ভগবাপ্টির অপ্রাকৃি সপ্রমময়ী সসবায়
যু ক্ত হি । িাই গ্রন্থ-ভাগবপ্টির বাণী ভক্ত-ভাগবপ্টির কাে
সিপ্টকই গ্রহণ করপ্টি হয় এবং এই দুই ভাগবপ্টির সমন্বপ্টয়র
ফপ্টল িবীি ভক্ত প্রভূিভাপ্টব লাভবাি হপ্টয় ভক্ষক্তমাপ্টগম
ক্রপ্টমান্নক্ষি লাভ কপ্টরি । (শ্রীমদ্ভাগবি ১/২/১৮ িাৎপর্জ )

“ভগবৎ-দিজ ন”
 ভগবিত্ত্ব-ক্ষবজ্ঞাি লাভ হপ্টল সসই সপ্টঙ্গ আমাপ্টকও দশমি হয় । ক্ষচন্ময়

 দৃষ্টান্ত – কৃষ্ণ  সূ যম; জড়বাদীপ্টদর জল্পিা-কল্পিা  অন্ধকার
 ভিরা অজ্ঞাঘনর অন্ধকাঘর পঘড় োঘক না – ভগবদ্গীিায় (১০/১১)

ভগবাি বপ্টলপ্টেি সয, িাাঁর শুদ্ধ ভক্তপ্টদর প্রক্ষি িাাঁর ক্ষবপ্টশষ কৃপা প্রদশমি
কপ্টর ক্ষিক্ষি িাাঁপ্টদর হৃদপ্টয় ক্ষবশুদ্ধ জ্ঞাপ্টির আপ্টলাকবক্ষিমকা জ্বাক্ষলপ্টয় িাাঁপ্টদর
হৃদপ্টয়র সংশয়রূপী সমস্ত অন্ধকার ক্ষবদূক্ষরি কপ্টরি । িাই সযপ্টহিু ক্ষিক্ষি
ক্ষিপ্টজই িাাঁর ভক্তপ্টদর হৃদয়প্টক আপ্টলাক্ষকি কপ্টরি, িাই িাাঁর সসবাপরায়ণ
ভপ্টক্তর অজ্ঞাপ্টির অন্ধকাপ্টর পপ্টড় িাকার সকাি প্রশ্নই ওপ্টে িা ।
 দৃষ্টান্ত – একটি আগুপ্টির স্ফুক্ষলঙ্গ সযমি আগুি সিপ্টক সবক্ষরপ্টয় এপ্টলই
িার দহিশক্ষক্ত হাক্ষরপ্টয় ভপ্টে পক্ষরণি হয়, ঠিক সিমিই অণু সদৃশ জীব
পরপ্টমশ্বর ভগবাপ্টির সিপ্টক ক্ষবক্ষেন্ন হপ্টয় পড়প্টলই মায়ার কবক্ষলি হয় ।
 পরম্পরা ধারা – ভক্তরা ক্ষবিীি, এবং িাই ক্ষদব্য জ্ঞাি অবপ্টরাহ পন্থায়
িাাঁপ্টদর কাপ্টে সিপ্টম আপ্টস । এই পন্থায় পরপ্টমশ্বর ভগবাি শ্রীকৃষ্ণ প্রিপ্টম
এই জ্ঞাি দাি কপ্টরি ব্রহ্মাপ্টক, িারপর ব্রহ্মা িাাঁর পু ি এবং ক্ষশষ্যপ্টদর সসই
জ্ঞাি দাি কপ্টরি । এইভাপ্টব গুরু-ক্ষশষ্য-পরম্পরার ধারায় এই জ্ঞাি প্রবাক্ষহি
হয় । পরমামারূপ্টপ ভপ্টক্তর হৃদপ্টয় সিপ্টক ভগবাি িাাঁপ্টক এই জ্ঞাি লাভ
করপ্টি সাহায্য কপ্টরি । এইটিই হপ্টে পারমাক্ষিমক জ্ঞাি লাপ্টভর যিািম পন্থা।
 অহঙ্কার-গ্রতন্থ সেদন – এই জ্ঞাপ্টির প্রভাপ্টব ভক্ত সচিি আমা এবং জড়
পদাপ্টিমর মপ্টধ্য পািমকয ক্ষিরূপণ করপ্টি সম্পূ ণমভাপ্টব সমিম হি । সকি িা সয
গ্রক্ষন্থর দ্বারা সচিি আমা এবং জড় পদািম আবদ্ধ ক্ষেল, ভগবাি স্বয়ং িা
সেদি কপ্টরি । এই গ্রক্ষন্থটিপ্টক বলা হয় অহঙ্কার,
এবং িার ফপ্টল জীব সমাহােন্ন হপ্টয় জড়
উপাদাপ্টির সমন্বপ্টয় গঠিি িার সদহপ্টক িার
স্বরূপ বপ্টল মপ্টি কপ্টর । যখি এই গ্রক্ষন্থ ক্ষেন্ন হয়,
িখি সমস্ত সংশয় ক্ষবদূক্ষরি হয় ।
(শ্রীমদ্ভাগবি ১/২/২১ িাৎপর্জ )

“ভগবাঘনর উঘেশ্য”
 ক্ষিক্ষি ক্ষবক্ষভন্ন সলাপ্টক জীপ্টবপ্টদর মাপ্টে িাাঁর লীলাক্ষবলাস কপ্টরি, যাপ্টি িারা

ভগবদ্ধাপ্টম ক্ষফপ্টর যাওয়ার অক্ষভলাষী হয় ।
আমারূপ্টপ জীপ্টবর পক্ষরক্ষচক্ষি সম্বপ্টন্ধ অপ্টিক কল্পিা এবং সপ্টিহ রপ্টয়প্টে ।
 কখিও কখিও ক্ষিক্ষি সকাি উপযু ক্ত জীবপ্টক িাাঁর হপ্টয় সকাি কমম সাধি
 র্ড়বাদীরা আমার অক্ষস্তপ্টে ক্ষবশ্বাস কপ্টর িা,
করার জন্য িাাঁর শক্ষক্তর দ্বারা আক্ষবি কপ্টরি । ক্ষকন্তু উভয় সিপ্টিই উপ্টেশ্য
 জ্ঞানীরা মপ্টি কপ্টর সয, ক্ষিক্ষবমপ্টশষ, ক্ষিরাকার, অদ্বয় ব্রহ্ম সিপ্টক আমা
হপ্টে একই-ভগবাি চাি সয দুঃখ-দুদম শাগ্রস্ত জীপ্টবরা সযি ভগবদ্ধাপ্টম
অক্ষভন্ন-িারা আমার স্বািপ্টযয ক্ষবশ্বাস কপ্টর িা ।
ক্ষফপ্টর ক্ষগপ্টয় ক্ষিিয আিি লাভ করপ্টি পাপ্টর ।
 িত্ত্বদ্রষ্টারা বপ্টলি সয আমা এবং পরমামা দুটি ক্ষভন্ন সিা; িাাঁরা
 িাই ভগবাি ক্ষিপ্টজ এপ্টস অিবা িাাঁর উপযু ক্ত পু িসদৃশ প্রক্ষিক্ষিক্ষধপ্টদর
গুণগিভাপ্টব এক, ক্ষকন্তু আয়িিগিভাপ্টব ক্ষভন্ন ।
পাঠিপ্টয় বদ্ধ জীবপ্টদর কাপ্টে ভগবদ্ধাপ্টমর মক্ষহমা প্রচার কপ্টরি । এই ধরপ্টির
 এ োড়া অন্য বহু মিবাদ রপ্টয়প্টে, ক্ষকন্তু ভক্ষক্তপ্টযাপ্টগর মাধ্যপ্টম যখিই কৃষ্ণঅবিাপ্টররা অিবা ভগবাপ্টির পুপ্টিরা সকবল মািব সমাপ্টজর মপ্টধ্যই
িত্ত্ব-ক্ষবজ্ঞাি উপলি হয়, িৎিণাৎ সমস্ত কল্পিাপ্রসূ ি মিবাদ ক্ষবদূক্ষরি
ভগবদ্ধাপ্টম ক্ষফপ্টর যাওয়ার বাণী প্রচার কপ্টরি িা, িাাঁরা সদবিা আক্ষদ অন্যান্য
হপ্টয় যায় ।
সমাপ্টজও সসই বাণী প্রচার কপ্টরি । (শ্রীমদ্ভাগবি ১/২/৩৪ িাৎপর্জ )
ইঘমল – spss.ekadashi@gmail.com, সেসবু ক সপইর্ – শ্রীল প্রভুপাদ তিক্ষা-সংগ্রহ, What’s app - +918007208121

শ্রীল প্রভুপাদ তিক্ষা-সংগ্রহ – ২০ি সংখ্যা

পৃ ষ্ঠা ২

শ্রীল প্রভুপাদ প্রবচন
কৃষ্ণ কৃপাশ্রীমূ ক্ষিম এ.ক্ষস ভক্ষক্তপ্টবদান্ত স্বামী প্রভুপাদ
ভগবদ্গীিা – ৯ই মাচজ, ১৯৬৬, তনউইয়কজ ।
(গি সংখ্যার পর)
স্ত্রীঘলাকঃ আপক্ষি জ্ঞািী সযাগী সবাোপ্টেি ?
প্রভুপাদঃ জ্ঞািী । হযাাঁ। জ্ঞািী, সযাগী িয় ।

স্ত্রীঘলাকঃ জ্ঞািী ।
প্রভুপাদঃ জ্ঞািী । জ্ঞািী মাপ্টি দাশমক্ষিক, বাস্তব-অক্ষভজ্ঞ দাশমক্ষিক । বাস্তবঅক্ষভজ্ঞ দাশমক্ষিক । ব্রহ্ম, ব্রহ্মবাদী, যারা ব্রপ্টহ্ম সমাক্ষহি হপ্টি চায় িাাঁপ্টদর জ্ঞািী
বলা হয় । এবং যারা ক্ষিপ্টজর মপ্টধ্য ভগবাপ্টির িপ কপ্টরি িারা হপ্টেি সযাগী ।
এটিই সাধারণ সংজ্ঞা । এবং যারা, যারা পরম পু রুপ্টষািম ভগবাপ্টি প্রপক্ষি কপ্টরি
িাাঁরা ভক্ত।
স্ত্রীঘলাকঃ হযাাঁ । িামটি ? িামটি ? আপক্ষি বপ্টলি জ্ঞািী...?
প্রভুপাদঃ জ্ঞািী, সযাগী এবং ভক্ত ।
স্ত্রীঘলাকঃ ভক্ত ।
প্রভুপাদঃ ভক্ত ।
স্ত্রীঘলাকঃ অন্যটি...
প্রভুপাদঃ হযাাঁ । ভক্ত ।
স্ত্রীঘলাকঃ আপক্ষি জ্ঞািী ক্ষকভাপ্টব বািাি কপ্টরি ?

প্রভুপাদঃ জ্ঞা-িী। “জ্ঞাি-িী, জ্ঞাি-িী” বািাি হপ্টে জ্ঞািী” সু িরাং পরমসিয,
পরম সিয হপ্টেি ব্রহ্ম, পরমামা এবং ভগবাি, পরম সিয ।
এখি, সস অিু সাপ্টর... সযপ্টহিু আমরা ইক্ষিপূ প্টবম ব্যাখ্যা কপ্টরক্ষে সয, প্রপ্টিযক জীব
সত্ত্বার িুদ্র স্বাধীিিা রপ্টয়প্টে । ভগবাি আমাপ্টদরপ্টক দাি কপ্টরপ্টেি । এখি,
আমাপ্টদর স্বাধীিিার মাধ্যপ্টম, আক্ষম পরম পু রুপ্টষািম ভগবািপ্টক গ্রহণ করপ্টি
পাক্ষর, আক্ষম িাাঁপ্টক সবমব্যাপ্ত পরমামা ক্ষহপ্টসপ্টব গ্রহণ করপ্টি পাক্ষর, এবং আক্ষম
িাাঁপ্টক সবমব্যাপ্ত ব্রহ্ম, ক্ষিক্ষবমপ্টশষ ব্রহ্ম সজযাক্ষির আপ্টলাক ক্ষহপ্টসপ্টব গ্রহণ করপ্টি
পাক্ষর । এই সমস্ত পরম সপ্টিযর সিপ্টি প্রপ্টযাজয । এখি, এটি আমার ক্ষবচিণিার
উপর ক্ষিভম র কপ্টর, আক্ষম ভগবাপ্টির অক্ষস্তপ্টে ক্ষবক্ষলি হপ্টি চাই এবং বন্ধু, ক্ষপিা,
মািা, স্ত্রী রূপ্টপ িাাঁর সঙ্গী হপ্টি চাই । ঠিক সযমি আমাপ্টদর মপ্টধ্য সম্পকম রপ্টয়প্টে
। সু িরাং িা আমাপ্টদর ক্ষবচিণিার উপর ক্ষিভম র কপ্টর । ক্ষকন্তু এখি,
িুলিামু লকভাপ্টব, আমরা যক্ষদ ভগবাপ্টির অক্ষস্তপ্টে ক্ষবলীি হওয়া ক্ষিপ্টয় অধ্যয়ি
কক্ষর, অন্তিপপ্টি ভক্তপ্টদর মিামি হপ্টব, এটি গ্রহণপ্টযাগ্য িয় । সসটি গ্রহণ সযাগ্য
িয় । িাাঁরা জাপ্টিি সয, “ভগবাি আমাপ্টদর স্বিয সত্ত্বা ক্ষহপ্টসপ্টব তিক্ষর কপ্টরপ্টেি,
সু িরাং এর ক্ষকেু উপ্টেশ্য রপ্টয়প্টে । এবং সযপ্টহিু ক্ষিক্ষি আমাপ্টক সকাি উপ্টেপ্টশ্য
সৃ ক্ষি কপ্টরপ্টেি, আমাপ্টক অবশ্যই উপ্টেশ্য সম্পন্ন করপ্টি হপ্টব ।”
আক্ষম আপিাপ্টক একটি স্থূল উদাহরণ ক্ষদপ্টি পাক্ষর, মা হপ্টি... মপ্টি করুি ক্ষকেু
সন্তাি, েয় জি সন্তাপ্টির জন্ম হপ্টয়প্টে । এখি মাপ্টয়র মপ্টিাভাব কী? মািা অিবা
ক্ষপিা... মািা অিবা ক্ষপিা, একই- ক্ষযক্ষি সন্তািপ্টদর দাক্ষয়ে গ্রহণ কপ্টরপ্টেি । িারা,
িারা সুখী হপ্টি চাি । অন্যিায়, সকি িারা এি োপ্টমলা গ্রহণ করপ্টেি, সারাক্ষদি,
আক্ষম বু োক্ষে, ভরণপ্টপাষণ কপ্টর ? িাপ্টি ক্ষকেু সু খ রপ্টয়প্টে । সকউই এি োপ্টমলা
গ্রহণ করপ্টি চাি িা, ক্ষকন্তু বাড়ীপ্টি, কারণ, সসখাপ্টি ক্ষকেু সু খ রপ্টয়প্টে সন্তািপ্টদর
দশমপ্টি, ভরণপ্টপাষপ্টণ, মাধ্যপ্টম..., এজন্য ক্ষিক্ষি এি োপ্টমলা গ্রহণ কপ্টরি । এখি
একই সাপ্টি, সন্তািপ্টদর জীবপ্টিও ক্ষকেু োপ্টমলা রপ্টয়প্টে । এখি, যক্ষদ একজি
সন্তাি মািাপ্টক অিুপ্টরাধ কপ্টর, “মািা, আপক্ষি আমাপ্টক জন্ম ক্ষদপ্টয়প্টেি, এবং...
ক্ষকন্তু আমার জীবি অিযন্ত োপ্টমলা পূণম । ভাপ্টলা হয় আপক্ষি যক্ষদ পু িরায় আমাপ্টক

আপিার সপপ্টে প্রপ্টবশ কক্ষরপ্টয় সদি ।” (হাস্য) এো ক্ষক ভাল প্রস্তাব ? এো সকাি
ভাপ্টবই ভাপ্টলা প্রস্তাব িয় । এো হিাশ করা । “ওহ, “মািা বপ্টলি, “ওহ, আমার
সন্তাি, িুক্ষম োপ্টমলায় রপ্টয়ে । এজন্য িুক্ষম আমার সপপ্টে প্রপ্টবশ করপ্টি চাও ?
িুক্ষম আমার সাপ্টি ক্ষবলীি হপ্টি চাও ?” ভাল, মািা এপ্টি অিম । ক্ষিক্ষি অিম,
ক্ষিক্ষি িা করপ্টি অিম । ক্ষকন্তু যক্ষদ, যক্ষদ এরূপ অিুপ্টরাধ পরম ভগবাপ্টি করা হয়,
ক্ষিক্ষি িা গ্রহণ করপ্টি সিম । িার জন্য এটি সম্ভব িয়, অসম্ভব । “ঠিক আপ্টে,
িুক্ষম আমার অক্ষস্তপ্টে ক্ষবলীি হপ্টি চাও ? এপ্টসা । এপ্টসা । আক্ষম আক্ষম, আক্ষম
সিামাপ্টক গ্রহণ করক্ষে ।” ক্ষকন্তু ক্ষবষয় হপ্টে সয সন্তাি িাাঁর মািা বা ক্ষপিাপ্টক
এরূপ অিুপ্টরাধ কপ্টর, সস ক্ষক সু স্থমক্ষস্তষ্ক ব্যাক্ষক্ত ? সু যুক্ষক্তপূ ণম সন্তাি, বু ক্ষদ্ধমাি
সন্তাি, ক্ষচন্তা করপ্টব, “ঠিক আপ্টে, আমার ক্ষপিা ও মািা আমাপ্টদর লালিপালি
কপ্টরপ্টেি । িারা আমাপ্টক জন্মদাি কপ্টরপ্টেি । িারা আমাপ্টদর জীবিদাি
কপ্টরপ্টেি । ঠিক আপ্টে আমাপ্টদর ক্ষপিা মািার সসবা করা যাক । িাপ্টদর সুখী করা
যাক । আমাপ্টদর কাযমক্রম যাপ্টি,... “সসটি হপ্টে স্বাভাক্ষবক পন্থা । সসটিই
স্বাভাক্ষবক... সযপ্টহিু ভগবাি আমাপ্টদরপ্টক অপ্টিক স্বিয জীব ক্ষহপ্টসপ্টব সৃ ক্ষি
কপ্টরপ্টেি, আমরা িাাঁর অক্ষবপ্টেদ্য অংশ । ঠিক সযমি, ক্ষপিা এবং সন্তাি অিবা
মািা এবং সন্তাি । সন্তাি মািার সদপ্টহর অংশ । আমরা মািার সদহ হপ্টি
আমাপ্টদর সদহ প্রাপ্ত হপ্টয়ক্ষে । সসটি একটি ক্ষবষয় । একইভাপ্টব, এটি, এটি... আপক্ষি
ভগবদগীিাপ্টিও খুাঁপ্টজ পাপ্টবি সয জড়া প্রকৃক্ষি হপ্টেি মািা, এবং ভগবাি
ক্ষপিা, এবং ক্ষপিা মািৃগপ্টভম বীজ প্রদাি করপ্টেি এবং আমরা সবাই এপ্টসক্ষে...
আমরা এই জাগক্ষিক সদহ লাভ কপ্টরক্ষে । একইভাপ্টব, সবাো সগল ?
এখি, এই ক্ষবষয়, পরম ভগবাপ্টির সত্ত্বার সাপ্টি ক্ষবলীি হওয়া, যক্ষদ ক্ষকেু স্বিয
আমা বা স্বিয জীব সত্ত্বা কিৃমক প্রস্তাক্ষবি হয়, ভগবাি কিৃমক িা গৃ হীি হপ্টি
পাপ্টর, সাযু জযমু ক্ষক্ত... সসটি খু ব কঠিি িয় । ক্ষকন্তু ক্ষবষয় হপ্টে আমাপ্টদর সসভাপ্টব
ক্ষচন্তা করা উক্ষচি ক্ষকিা, আমাপ্টদর জন্য ভাল ক্ষকিা । সসটি আমাপ্টদর পেি । যক্ষদ
ক্ষবলীি হপ্টি চাই... আক্ষম যা বক্ষল িা সবাো সগল ? যক্ষদ আক্ষম ভগবাপ্টির সত্ত্বার
সাপ্টি ক্ষবলীি হপ্টি চাই... ঠিক যক্ষদ আপিার সন্তাি আপিার সাপ্টি পু িরায় ক্ষবলীি
হপ্টি চায়, এো আপিার জন্য সম্ভব িয় ক্ষকন্তু িা ভগবাপ্টির জন্য অসম্ভব িয় ।
ভগবাি গ্রহণ করপ্টি পাপ্টরিঃ “ঠিক আপ্টে, িুক্ষম আমাপ্টি সমাক্ষহি হপ্টি চাও ।
ঠিক আপ্টে, এপ্টসা । আক্ষম গ্রহণ করক্ষে ।” সু িরাং সসটি অসম্ভব িয় । সু িরাং িা
ভগবাপ্টির অক্ষস্তপ্টে সমাক্ষহি হওয়া । সসখাপ্টি এরূপ মু ক্ষক্ত রপ্টয়প্টে । ক্ষকন্তু সসটিই
সপ্টবমািম িয় । আপক্ষি ক্ষকেু বলপ্টি চাি ?
স্ত্রীঘলাকঃ জ্ঞািী, আপক্ষি বপ্টলপ্টেি, যার অিম শাস্ত্র পাে
হপ্টি মু ক্ষক্ত । (বাকী অংশ আগামী সংখ্যায়)
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