
   
পাক্ষিক পক্ষিকা (একাদশী ক্ষিক্ষি) 

১ম সংখ্যা, মমািদা একাদশী,  

১০ই ক্ষিসসম্বর, ২০১৬  আন্তর্জ াক্ষিক কৃষ্ণভাবনামৃি সংসের প্রক্ষিষ্টািা আচার্জ কৃষ্ণকৃপাশ্রীমূক্ষিজ  শ্রীল অভয়চরণারক্ষবন্দ 

ভক্ষিসবদান্ত স্বামী প্রভুপাসদর অক্ষময় ক্ষশিাধারা মসবার অক্ষভপ্রাসয় এক িুদ্র প্রয়াস 
 

                    হসর কৃষ্ণ হসর কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হসর হসর     হসর রাম হসর রাম রাম রাম হসর হসর 

 

  কৃষ্ণভাবনামৃসির অিজ ক্ষক? 
(প্রিম পবজ) 

(শ্রীল প্রভুপাসদর গ্রন্থাবক্ষল মিসক “ক্ষবষয়ক্ষভক্ষিক 

সংকলন”) 

*** র্িািজ জ্ঞানাসলাক প্রাপ্ত হওয়া - কৃষ্ণভাবনামৃি গ্রহণ করার অিজ র্িািজ 

জ্ঞানাসলাক প্রাপ্ত হওয়া । মানুষ আর্ র্ড়-র্াগক্ষিক র্ীবন র্াপসন ক্লান্ত, 

ক্ষবসশষি পাশ্চািয মদসশ । কৃষ্ণভাবনামৃি আসন্দালন এখ্ন পাশ্চািয সমার্সক 

নিুন র্ীবন দান করসে । (কক্ষপল ক্ষশিামৃি, মলাক-১৪, িাৎপর্জ) 

         *** র্ড় গক্ষিসি পারমাক্ষিজক র্ীবন - কৃষ্ণভাবনামৃি হসে সািাৎ 

ভক্ষিসর্াগ, আর জ্ঞানসর্াগ হসে ভক্ষিসর্াসগ অক্ষধক্ষিি হওয়ার একটি 

পন্থাক্ষবসশষ । কৃষ্ণভাবনামৃসির অিজ হসে পরম -িসের সসে আমাসদর 

সম্পসকজ র কিা পূণজরূসপ অবগি হসয় িাাঁ র মসবায় কমজ করা এবং এই ভাবনার 

পূণজিা আসস ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সম্বসে পূণজজ্ঞান লাভ করার মাধযসম । শুদ্ধ আত্মা 

ভগবাসনর অক্ষবসেদয অংশরূসপ িাাঁ র  ক্ষনিযদাস । মায়াসক মভাগ করবার ফসল 

মস মায়ার সংসসগজ আসস এবং মসটিই িার নানা রকম দুঃখ্কষ্ট মভাসগর কারণ । 

র্িিণ মস র্সড়র সংসসগজ িাসক, িিিণ মস র্াগক্ষিক আবশযকিা অনুর্ায়ী 

কমজ করসি বাধয হয় । ক্ষকন্তু কৃষ্ণভাবনামৃসির ক্ষবসশষত্ব হসে এই মর্, প্রকৃক্ষির 

গক্ষির মসধয িাকসলও িা মানুষসক পারমাক্ষিজক র্ীবন দান কসর, কারন 

র্ড়র্গসি ভক্ষির অভযাস করসল র্ীসবর ক্ষচন্ময়স্বরুপ পুনর্জ াগক্ষরি হয় ।    

(শ্রীমদ্ভগবদ্গীিা ৫.২৯ িাৎপর্জ)  

       *** কৃষ্ণভাবনামৃসির ক্ষসদ্ধান্ত - মানুষ িার স্বীয় স্থাসন মিসক অিবা 

িার বৃক্ষিকারক কিজ বযকমজ সম্পাদন কসর ভগবাসনর বাণী শ্রবণ করসি পাসর। 

কৃষ্ণভাবনামৃি আসন্দালন এই ক্ষসদ্ধাসন্তর উপর প্রক্ষিক্ষিি, এবং আমরা পৃক্ষিবীর 

সবজি আমাসদর মকন্দ্র স্থাপন করক্ষে, র্াসি সকসলই ভগবাসনর বাণী শ্রবণ কসর 

ভগবদ্ধাসম ক্ষফসর র্াওয়ার সুসর্াগ পায় ।          (শ্রীমদ্ভাগবি-৪/২৪/৬৯, িাৎপর্জ) 

       *** সু্থল ও র্ড় বস্তুসামগ্রীর সাসি আক্ষত্মক সংসর্াগ বর্জ ন - 

র্ড়র্াগক্ষিক মদহটি সদাসবজদাই ইক্ষন্দ্রয়সভাগয সামগ্রীর সাসি সংসর্াগ রিা 

করসি িাসক, কারণ অক্ষিত্ব রিার র্নযই  মদহটিসক অবশযই আহার, ক্ষনদ্রা, পান 

ও বাচন ইিযাক্ষদ কসর চলসি হয়, ক্ষকন্তু জ্ঞানবান মানুষ ক্ষর্ক্ষন কৃষ্ণভাবনামৃি 

আস্বাদসনর িেক্ষবজ্ঞান মবাসেন, ক্ষিক্ষনও কখ্নও ভাসবন না, “এই ইক্ষন্দ্রয়সভাগয 

বস্তুসামগ্রী আমার সম্পদ-সম্পক্ষি বসল আক্ষম গ্রহণ কসরক্ষে। ঐগুক্ষল আমার 

মভাগিৃক্ষপ্তর র্সনয তিক্ষর হসয়সে ।” মিমনই র্ক্ষদ শরীরটি মকানও  চমৎকার কার্ 

সম্পন্ন কসর, িাহসল মকানও কৃষ্ণভাবনাময় মানুষ উল্লক্ষসি হসয় ওসে না, ক্ষকংবা 

মকানওভাসব মকান কাসর্ শরীর বযিজ হসল মস ক্ষবমষজ হয় না । অনযভাসব বলা চসল 

মর্, কৃষ্ণভাবনা বলসি মবাোয় সু্থল ও র্ড় বস্তুসামগ্রীর সাসি সবজপ্রকার আক্ষত্মক 

সংসর্াগ বর্জ ন করা । ভগবাসনর শক্ষিসমক্ষিি প্রক্ষিভূ মায়ার ক্ষনসদজ সশ সক্ষিয় 

ভগবাসনর বক্ষহরো শক্ষিরূসপ মসইগুক্ষলর ক্ষিয়াকলাপ উপলক্ষি করা উক্ষচি ।                                 

(শ্রীমদ্ভাগবি - ১১/১১/৯, িাৎপর্জ ) 

      *** সক্ষিয় কার্কমজ - মসবা মাসন কার্কমজ, কারণ আমরা র্খ্ন কারও 

মসবা করসি িাক্ষক, িখ্ন মিা আমরা কার্ই কক্ষর । র্খ্ন আমরা শ্রীকৃসষ্ণর মসবা 

কক্ষর, িখ্ন আমরা কৃষ্ণভাবনা প্রচার করক্ষে, ক্ষকংবা মভাগ রান্না করক্ষে, বা মক্ষন্দর 

মার্জ ন করক্ষে, অিবা কৃষ্ণগ্রন্থ ক্ষবিরণ করক্ষে, নয়ি িাাঁ র মক্ষহমা ক্ষনসয় ক্ষকেু ক্ষলখ্ক্ষে, 

বা িাাঁ সক ক্ষনসবদসনর উসেসশয খ্াদযসামগ্রী ক্ষকসন আনক্ষে । এমক্ষন নানাভাসবই 

মসবা করা র্ায় । শ্রীকৃষ্ণসক সাহার্য করা মাসন িাাঁ র র্নয কার্ করসি িাকা-

শুধুমাি এক র্ায়গায় বসস মিসক কৃক্ষিমভাসব িাাঁ র ধযান করসলই িাাঁ র মসবা হয় 

না । কৃষ্ণভাবনা বলসি মবাোয় কার্কমজ । আমাসদর র্া ক্ষকেু সম্পদ রসয়সে, িা 

সবই শ্রীকৃসষ্ণর র্সনযই উপসর্াগ করসি হসব । মসটাই ভক্ষিসর্াসগর পদ্ধক্ষি । 

শ্রীকৃষ্ণ আমাসদর ক্ষদসয়সেন একটি মন, মসই মনটিসক আমাসদর শ্রীকৃসষ্ণর 

ভাবনায় প্রসয়াগ করসি হসব । এই হািগুক্ষল আমাসদর মদওয়া হসয়সে এবং 

মসগুক্ষলসক অবশযই শ্রীকৃসষ্ণর র্নয মক্ষন্দর মার্জ ন ক্ষকংবা মভাগ রেসনর কাসর্ 

আমাসদর উপসর্াগ করসি হসব । আমাসদর এই পা-দখ্াক্ষন মদওয়া হসয়সে, আর 

মসগুক্ষলসক কাসর্ লাক্ষগসয় আমাসদর মর্সি হসব মক্ষন্দসর । আমাসদর একটি নাক 

মদওয়া হসয়সে, এবং শ্রীকৃসষ্ণর উসেসশয ক্ষনসবক্ষদি পুষ্পরাক্ষর্র সুবাস আঘ্রাসণর 

র্সনয আমাসদর অবশযই মসটি কাসর্ লাগাসনা উক্ষচি । ভক্ষিসর্াসগর পদ্ধক্ষির 

মাধযসম আমরা এই সমি ইক্ষন্দ্রয়গুক্ষলসক শ্রীকৃসষ্ণর মসবায় ক্ষনসয়াক্ষর্ি কসর িাক্ষক 

এবং এভাসবই ইক্ষন্দ্রয়গুক্ষল হসয় ওসে ক্ষচন্ময় ভাবাপন্ন । (সর্াগক্ষসক্ষদ্ধ, অধযায়-এক: 

ক্ষিয়াসর্াগ )  

       *** কৃষ্ণানুশীলসন ক্ষবপদ ও মক্লশ - মস র্াই মহাক, কুন্তীসদবী এই 

র্ন্মমৃিুযর আবিজ  সম্পসকজ  সসচিন এবং ক্ষিক্ষন পুনরায় এই চসি পিসনর সম্ভাবনা 

মিসক মরহাই মপসি উক্ষিগ্ন । অপুনভজ বদশজনম্ কিার মাধযসম িা প্রকাশ করা 

হসয়সে । সবজদা কৃষ্ণসক মদখ্সল, কৃষ্ণভাবনাময় হওয়া র্ায় । কৃষ্ণভাবনামৃসির 

অিজ হসে সবরকম কৃষ্ণক্ষচন্তা  করা । আমাসদর মচিনা কৃষ্ণভাবনায় আক্ষবষ্ট হওয়া 

উক্ষচি । িাই সদু্গরু কৃষ্ণানুশীলনপর ভিসক ক্ষবক্ষভন্ন প্রকার মসবা দান কসরন । 

মর্মন, গুরুসদসবর ক্ষনসদজ সশ ভিসক কৃষ্ণভক্ষিমূলক গ্রন্থ ক্ষবিরণ ও ক্ষবিয় 

করসি হসি পাসর । ক্ষকন্তু র্ক্ষদ ভি মসন কসর মর্, গ্রন্থ ক্ষবিসয় ক্ষনরু্ি শক্ষি মক্ষণ-

মুিাক্ষদ মূলযবান পাির ক্ষবিসয় বযবহৃি হওয়া বাঞ্চনীয়, িাহসল এই রকম ধারণা 

আসদৌ ভাল নয় । মসই মিসি িারা মূলযবান র্হরৎ বযবসায়ীর মচসয় উন্নি ক্ষকেু 

হসব না । কৃষ্ণভাবনা মিসক র্াসি আমরা ক্ষবপিগামী না হই, মসই ক্ষবষসয় 

আমাসদর খু্বই সিকজ  হসি হসব । কৃষ্ণানুশীলন ক্ষবপদর্নক বা মক্লশকর হসলও, 

আমাসদর এগুক্ষল সহয করা কিজ বয । এমন ক্ষক এই সব ক্ষবপদসক আমাসদর স্বাগি 

র্ানাসনা উক্ষচি এবং কৃসষ্ণর প্রক্ষি কৃিজ্ঞিাসবাসধ আমাসদর প্রািজনা করা উক্ষচি ।                                 

(কুন্তীসদবীর ক্ষশিা, মলাক-৮ ক্ষবপদ: সন্তু, িাৎপর্জ) 

প্রক্ষি একাদশীসি প্রকাক্ষশি এই ই-পক্ষিকা মপসি আপনার ই-সমল 

আইক্ষি পাোন এই ই-সমসল –  spss.ekadashi@gmail.com 

মফসবুক মপইর্ লাইক করুন  - শ্রীল প্রভুপাদ ক্ষশিা-সংগ্রহ  

https://www.facebook.com/spss.ekadashi/ 

What’s app - +918007208121 
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  শ্রীল প্রভুপাদ প্রবচন 

ভগবদগীিা. ২.৭-১১ -ক্ষনউ ইয়কজ ,  

                    ২রা মাচজ , ১৯৬৬ 

প্রভুপাদুঃ অরু্জ ন এখ্ন ক্ষকংকিজ বযক্ষবমূঢ় হসয়   পসড়সেন । 

ক্ষিক্ষন এই ক্ষবষসয় ক্ষকংকিজ বযক্ষবমূঢ় হসয় পসড়সেন মর্, ক্ষিক্ষন ক্ষক 

রু্দ্ধ করসবন, না করসবন না । এটিই ক্ষেল িাাঁ র ক্ষকংকিজ বযক্ষবমূঢ়িা । িাাঁ র আত্মীয়বগজ, 

র্াসদর সাসি িাাঁ সক রু্দ্ধ করসি হসব, িাসদরসক িাাঁ র সমু্মসখ্ দশজন কসর ক্ষিক্ষন 

ক্ষকংকিজ বযক্ষবমূঢ় হসয় পসড়সেন । আর িখ্ন কৃসষ্ণর সাসিও ক্ষকেু রু্ক্ষি-িকজ  

উত্থাক্ষপি হসয়ক্ষেল । আর কৃষ্ণ অবশযই িাাঁ সক উৎসাহ প্রদান কসরনক্ষন । এখ্ন, 

এখ্াসন একটি ক্ষবষয় রসয়সে মর্, শ্রীকৃষ্ণ হসেন পরসমশ্বর ভগবান । এটি ক্ষক? 

রু্বকুঃ ক্ষক?  

প্রভুপাদুঃ এটি ক্ষক গ্রন্থ? 

রু্বকুঃ ঠিক আসে, এটি হসে, এটি, এটি হসে ভগবদ্গীিার অনুবাদ । 

প্রভুপাদুঃ ঠিক আসে, না, িুক্ষম আমার কিা শ্রবণ কর । 

রু্বকুঃ আক্ষম শ্রবণ করক্ষে । আক্ষম শ্রবণ করক্ষে । 

প্রভুপাদুঃ ঠিক । মিামার মনসর্াগসক ক্ষবচুযি কর না । মকবল আমাসক শ্রবণ       

কর । র্ক্ষদও পরসমশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ মসখ্াসন উপক্ষস্থি, ক্ষকন্তু িবুও ক্ষিক্ষন িাাঁ সক 

উৎসাহ প্রদান কসরনক্ষন । র্াগক্ষিক দৃক্ষষ্টসকাণ মিসক মকউ র্খ্ন বসল মর্, 

“আক্ষম......আক্ষম এটি পক্ষরিযাগ করব । আক্ষম এটি চাই না । আক্ষম আমার বেু এবং 

আত্মীয়সদর সাসি রু্দ্ধ করসি চাইনা । িার মিসক িাসদরসক মভাগ করসি 

মদওয়াই ভাল । আক্ষম আমার দাক্ষব পক্ষরিযাগ করব ।” র্াগক্ষিক দৃক্ষষ্টসকাণ মিসক 

এটি খু্বই ভদ্র আচরণ মর্, মকউ িার বেু ও আত্মীয়সদর ক্ষহিাসিজ িার ক্ষনসর্র 

দাবী পক্ষরিযাগ করসে । ক্ষকন্তু কৃষ্ণ মসই প্রিাবসক অনুপ্রাক্ষণি করসেন না । এটি 

আমাসদরসক ক্ষবসশষভাসব লিয করা উক্ষচি ।  কৃষ্ণ মসটিসক অনুপ্রাক্ষণি করসেন 

না । কৃষ্ণ বরং ... কৃষ্ণ বরং অরু্জ নসক প্রসরাক্ষচি করসেন মর্, “এটি একটি খু্ব 

ভাল প্রিাব নয় । মিামার মর্জাদা অনুসাসর এটি মানানসই নয় । িুক্ষম একর্ন   

আর্জ । িুক্ষম একর্ন িক্ষিয় রার্পক্ষরবাসরর সদসয । আর িুক্ষম ক্ষকনা রু্দ্ধ করসি 

অস্বীকার করে ? না, না, এটি ভাল নয় । আর আক্ষম হক্ষে মিামার বেু । আক্ষম 

মিামার রসির সারক্ষি হসয়ক্ষে, আর িুক্ষম র্ক্ষদ রু্দ্ধ না কর, িাহসল মলাসক ক্ষক 

বলসব?” িাই এখ্াসন মদখু্ন মর্, ক্ষিক্ষন এই প্রিাসব অনুপ্রাক্ষণি করসেন না ।  

এখ্ন, র্াগক্ষিক দৃক্ষষ্টসকাণ মিসক এটি একটি খু্বই ভাল প্রিাব মর্, অরু্জ ন রু্দ্ধ 

করসি চান না, এবং কৃষ্ণ এই প্রিাসব অনুসপ্ররণা ক্ষদসেন না । এখ্ন আসল 

ক্ষবষয়টি ক্ষক? মকউ হয়ি প্রশ্ন করসি পাসর মর্, কৃষ্ণ হসেন পরসমশ্বর ভগবান, 

িাহসল ক্ষিক্ষন মকন রু্দ্ধ করসি অনুসপ্ররণা প্রদান করসেন? বিজ মান কাসল র্খ্ন 

মকান রু্সদ্ধর কিা উত্থাক্ষপি হয়, িখ্ন মলাসকরা িা বে করসি চায় । বিজ মান 

কাসল এই আসন্দালনটি মসই সকল র্াক্ষিগুক্ষলর মসধয প্রচাক্ষরি হসে র্ারা রু্দ্ধ 

চায় না । ক্ষকন্তু এখ্াসন আমরা মদক্ষখ্ মর্, কৃষ্ণ এই রু্সদ্ধর বযাপাসর ক্ষনরুৎসাক্ষহি 

করসেন না । আমাসদর এই ক্ষবষয়টি ক্ষবসশষভাসব লিয করসি হসব । ক্ষিক্ষন রু্দ্ধসক 

ক্ষনরুৎসাক্ষহি করসেন না, বরং এ বযাপাসর দৃঢ় সমিজন করসেন, অরু্জ নসক 

প্রসরাক্ষচি করসেন মর্, “না, না, না, এই প্রিাবটি মিামার মর্জাদা অনুসাসর 

মানানসই নয়। মিামাসক অবশযই রু্দ্ধ করসি হসব । অবশযই রু্দ্ধ করসি হসব ।”  

িাই এখ্াসন একটি ক্ষবসশষ ক্ষদক রসয়সে মর্, কখ্নও কখ্নও আমরা হয়ি এমন 

ক্ষকেু করসি পাক্ষর র্া ক্ষকনা সাধারন মলাসকসদর িারা অনুসমাক্ষদি, ক্ষকন্তু িা হয়ি 

সসবজাচ্চ কিৃজ পসির িারা অনুসমাক্ষদি নাও হসি পাসর । বাক্ষহযক ভাসব এটি হয়ি 

সাধারন মলাসকসদর অনুভূক্ষিসি খু্বই গ্রহণসর্াগয হসি পাসর, ক্ষকন্তু   প্রকৃিপসি 

এটি হয়ি সঠিক নাও হসি পাসর, সঠিক নাও হসি পাসর । আমরা র্ক্ষদ কৃষ্ণসক 

পরসমশ্বর ভগবান রূসপ গ্রহণ কক্ষর, িসব মকন ক্ষিক্ষন  অরু্জ নসক রু্সদ্ধ প্রসরাক্ষচি 

করক্ষেসলন? িার মাসন এই নয় মর্ ক্ষিক্ষন অরু্জ নসক মকান অনযায় কাসর্জ প্রসরাক্ষচি 

করক্ষেসলন । ক্ষকন্তু র্াগক্ষিক দৃক্ষষ্টসকাণ মিসক অরু্জ ন ক্ষেসলন একর্ন খু্বই ধমজপ্রাণ 

বযক্ষি এবং ক্ষিক্ষন রু্দ্ধ করসি অস্বীকার করক্ষেসলন িাাঁ র বেুসদরসক র্াসি হিযা না 

করসি হয়, িাাঁ র আত্মীয়সদরসক র্াসি হিযা না করসি হয় । এটি খু্বই গুরুত্বপূণজ 

ক্ষদক । িাই ক্ষিক্ষন রু্ক্ষি উত্থাপন করক্ষেসলন, “না, না, আক্ষম র্ক্ষদ রু্দ্ধ কক্ষর িাহসল 

আমার আত্মীয়রা ক্ষনহি হসব, এবং িাসদর পত্নীরা সকসল ক্ষবধবা হসয় র্াসব, আর 

িারা অসিী হসয় পড়সব, আর িখ্ন এই বযক্ষভচাসরর িারা বণজসংকসরর সংখ্যা 

বৃক্ষদ্ধ পাসব, আর মক িখ্ন শ্রাদ্ধ অপজণ করসব?  শ্রাদ্ধ......ক্ষহনু্দ শাস্ত্র মসি শ্রাদ্ধ 

হসে একটি অনুিান । আক্ষম র্াক্ষন না মর্,  মিামাসদর খ্রীষ্ট ধমজ মসি মিামরা িা 

পালন কর ক্ষক না, ক্ষকন্তু ক্ষহনু্দ ধমজ মসি, একটি মৃিসদহ মক প্রক্ষি বৎসর শ্রদ্ধা অপজণ 

করা হয় । ঠিক মর্মন মৃিুয বাক্ষষজকী পালন করা হয়, মিমক্ষন মকানও পক্ষরবাসর 

উিরাক্ষধকারীরা ক্ষকেু ধমীয় অনুিাসনর পসর ক্ষকেু মভার্যদ্রবয উৎসগজ কসর । 

এসকই বলা হয় শ্রাদ্ধ । আর এরকম ক্ষবশ্বাস করা হয় মর্ এই উৎসগজ মৃি 

পূবজপুরুসষর ক্ষনকট মপৌোয় ।  িাই এটি হসে একটি পাক্ষরবাক্ষরক ধমীয় অনুিান । 

িাই অরু্জ ন বলক্ষেসলন মর্, “এই মলাসকরা সকসল ক্ষনহি হসব । িাহসল 

ক্ষপিৃপুরুষসদর উসেসশয অেজয মক প্রদান করসব?” িাই সাধারন দৃক্ষষ্টসকাণ মিসক, 

একর্ন সংসারী বযক্ষির দৃক্ষষ্টসকাণ মিসক, ক্ষিক্ষন কৃসষ্ণর সাসি অসনক ভাসব 

রু্ক্ষি-িসকজ র উপস্থাপন কসরক্ষেসলন । আর পক্ষরসশসষ ক্ষিক্ষন ক্ষস্থর কসরক্ষেসলন মর্, 

“আক্ষম রু্দ্ধ করসি পারব না । আক্ষম রু্দ্ধ করসি পারব না ।” িখ্ন কৃষ্ণ িাাঁ সক 

প্রসরাক্ষচি করার প্রসচষ্টা করক্ষেসলন, এবং িখ্ন ক্ষিক্ষন বসলক্ষেসলন মর্, “হাাঁ , আপক্ষন 

র্া ক্ষকেু বলসেন মর্, আক্ষম হক্ষে একর্ন িক্ষিয় এবং আক্ষম আমার কিজ বয পালন 

করক্ষে না, এই সবক্ষকেুই ঠিক আসে, ক্ষকন্তু আমার মন এখ্ন ক্ষকংকিজ বযক্ষবমূঢ় হসয়  

পসড়সে ।” িাই একই সাসি ক্ষিক্ষন এই বযাপাসরও সসচিন ক্ষেসলন মর্, মকবলমাি 

শ্রীকৃষ্ণই এই ক্ষকংকিজ বযক্ষবমূঢ়িার সমাধান করসি পাসরন । িাই ক্ষিক্ষন বসলসেন,     

কাপজণযসদাসষাপহিস্বভাবুঃ   পৃোক্ষম ত্বাং ধমজসমূ্মঢ়সচিাুঃ। 
র্সেয়ুঃ সযাক্ষন্নক্ষশ্চিং ব্রূক্ষহ িসন্ম  ক্ষশষযসিহহং শাক্ষধ মাং ত্বাং প্রপন্নম্ ॥ (ভ.গী. ২.৭) 

কাপজণযসদাষ । কাপজণযসদাষ মাসন হসে একর্ন কৃপণ বযক্ষি । ক্ষিক্ষন এই সিয 

বযাপাসর অবগি ক্ষেসলন মর্, ক্ষিক্ষন ক্ষেসলন একর্ন মহানায়ক, এক মহাসর্াদ্ধা, 

এবং একই সমসয় িাাঁ র শত্রুরা মসখ্াসন ক্ষেল । িাই িাাঁ র প্রকৃি কিজ বয ক্ষেল রু্দ্ধ 

করা । িারা রু্সদ্ধর আহ্বান র্ানাক্ষেল । িক্ষিয়সদর র্নয ক্ষকেু দায়ভার রসয়সে । 

মকউ র্ক্ষদ প্রক্ষিিন্দীিা কসর মর্, “আক্ষম আপনার সাসি রু্দ্ধ করসি চাই”, িাহসল 

একর্ন িক্ষিয় িা অস্বীকার করসি পাসরনা । মকউ র্ক্ষদ প্রক্ষিিন্দীিা কসর মর্, 

“হাাঁ , আক্ষম আপনার সাসি শিজ  লাগাসি চাই, রু্য়া মখ্লা”, একর্ন িক্ষিয় িা 

অস্বীকার করসি পাসর না । আর এই কারসনই পািবরা িাসদর রার্য     

হাক্ষরসয়ক্ষেল । অনয পি, িাাঁ র মর্যেিুি ভ্রািাগণ িাসদরসক আহ্বান কসরক্ষেল, 

“ঠিক আসে, চল আমরা শিজ  লাগাই ।” মিা মসই শসিজ  িাসদর রার্যসক শিজ মূলয 

ক্ষহসসসব ক্ষনধজারণ করার র্নয প্রিাব করল । “এখ্ন, র্ক্ষদ মিামরা, র্ক্ষদ মিামরা  

পরাক্ষর্ি হও িাহসল মিামরা মিামাসদর রার্য হারাসব ।” মিা িাাঁ রা িাসদর রার্য 

হারাল। িখ্ন পরবিী প্রিাব ক্ষেল, “র্ক্ষদ মিামরা পরাক্ষর্ি হও িসব মিামরা 

মিামাসদর পত্নীসকও হারাসব ।” মিা িাাঁ রা িাসদর পত্নীসকও হারাল । আর একই 

ভাসব িাসদরসক আরও প্রিাব করা হসয়ক্ষেল মর্, “এখ্ন র্ক্ষদ মিামরা পরাক্ষর্ি 

হও িসব িাদশ বৎসসরর র্নয মিামাসদর বসন গমন করসি হসব ।” মিা িাসদর 

মপেসন একটি বৃহৎ পক্ষরকল্পনা ক্ষেল, এবং পািবরা ক্ষবক্ষভন্নভাসব পরাক্ষর্ি 

হসয়ক্ষেল, মহনিার স্বীকার হসয়ক্ষেল, লক্ষিি হসয়ক্ষেল, আর িা কুক্ষড় বৎসসরর 

কম সময় ধসর ক্ষেল না । আর এখ্ন িারা মুসখ্ামুক্ষখ্ রু্সদ্ধ সমু্মখ্ীন । ক্ষকন্তু এখ্ন 

ক্ষিক্ষন রু্দ্ধ করসি চান না । িার অিজ হসে মর্, ক্ষিক্ষন কৃপণিা করসেন, ক্ষিক্ষন িাাঁ র 

স্বধমজ মিসক ক্ষবচুযি হসেন । এখ্ন এ বযাপাসর সসচিন মর্,  “প্রকৃিপসি আক্ষম 

আমার স্বধমজ মিসক ক্ষবচুযি হক্ষে ।” কাপজণযসদাষুঃ “এটি আমার কৃপণিা ।” 

... (িমশুঃ) 


