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শ্রবণম
(ক্ষিিীয় পবথ)
(শ্রীল প্রভুপাঘদর গ্রন্থাবক্ষল শিঘক
‘ক্ষবষয়ক্ষভক্ষিক সংকলন’)
*** ঐকাক্ষন্তক শ্রদ্ধা এবং একাগ্রিা
সহকাঘর শ্রবণ: পূ বথবিী দুটি শলাঘক
স্পষ্টভাঘব প্রক্ষিপন্ন হঘয়ঘে শর্,
শ্রীমদ্ভাগবি িার অপ্রাকৃি গুণাবলীর প্রভাঘব সমস্ত ববক্ষদক শাঘের মঘধয
সঘবথািম । এই গ্রঘন্থ শর্ জ্ঞান ক্ষবিরণ করা হঘয়ঘে িা সব রকঘমর জাগক্ষিক
কার্থকলাপ এবং পাক্ষিথব জ্ঞাঘনর অিীি । এই শলাঘক বণথনা করা হঘয়ঘে শর্
শ্রীমদ্ভাগবি শকবল উন্নি জ্ঞান-সমক্ষিি শােই নয়, িা হঘে সমস্ত ববক্ষদক
শাঘের সু পক্ক ফল । পিান্তঘর বলা র্ায় এটি হঘে সমস্ত ববক্ষদক জ্ঞাঘনর
সারাক্ষিসার । এই সমস্ত িিয ক্ষবঘবচনা কঘর বধর্থ এবং ক্ষবনয় সহকাঘর িা শ্রবণ
করা অিযন্ত প্রঘয়াজন । ঐকাক্ষন্তক শ্রদ্ধা এবং একাগ্রিা সহকাঘর শ্রীমদ্ভাগবঘির
বাণী শ্রবণ করা উক্ষচি ।
(শ্রী.ভা. ১.১.৩ িাৎপর্থ)
*** শ্রীকৃঘষ্ণর কাে শিঘক শ্রবণ এবং সদ্গু রুর কাে শিঘক শ্রবণ অক্ষভন্ন:
আমাঘদর বু ঝঘি হঘব শর্, অজুথ ন িাাঁর অসীম শসৌভাঘগযর ফঘল সরাসক্ষরভাঘব
শ্রীকৃষ্ণঘক জানঘি শপঘরক্ষেঘলন, শিমনই বযাসঘদঘবর আশীবথাঘদ সঞ্জয়ও
শ্রীকৃঘষ্ণর কাে শিঘক সরাসক্ষরভাঘব শ্রবণ করঘি শপঘরক্ষেঘলন । প্রকৃিপঘি
শ্রীকৃঘষ্ণর কাে শিঘক সরাসক্ষরভাঘব শ্রবণ করা এবং বযাসঘদঘবর মঘিা সদ্গু রুর
মাধযঘম শ্রীকৃঘষ্ণর বাণী শ্রবণ করার মঘধয শকান পািথকয শনই । শ্রীগুরুঘদব
হঘেন বযাসঘদঘবরও প্রক্ষিক্ষনক্ষধ । িাই, ববক্ষদক প্রিা অনু সাঘর শ্রীগুরুঘদঘবর
আক্ষবভথ াব ক্ষিক্ষিঘি িাাঁর ক্ষশষযরা বযাসপূ জার অনু ষ্ঠান কঘরন ।

(ভ.গী. ১৮.৭৫ িাৎপর্থ)
*** সাধু -গুরু-ববষ্ণঘবর মু খ্ারক্ষবন্দ শিঘক শ্রবণ: এই শলাকটি আধু ক্ষনক
সমাঘজর পঘি ক্ষবঘশষভাঘব প্রঘর্াজয, কারণ বিথ মান সমাঘজ বাস্তক্ষবকপঘি
পারমাক্ষিথক ক্ষবষয় সম্বঘে শকান রকম ক্ষশিাই শদওয়া হয় না । ক্ষকেু ক্ষকেু
শলাকঘক নাক্ষস্তক অিবা অজ্ঞাবাদী অিবা দাশথক্ষনক বঘল মঘন হঘি পাঘর, ক্ষকন্তু
প্রকৃিপঘি িাঘদর শকান রকম দাশথক্ষনক জ্ঞানই শনই । সাধারণ মানুঘষর শিঘি,
শকান মানু ষ র্ক্ষদ পু ণযাত্মা হন, িা হঘল শ্রবণ করার মাধযঘম ক্ষিক্ষন পরমািথ
সাধঘনর পঘি একটি সুঘর্াগ শপঘি পাঘরন । এই শ্রবঘণর পন্থা অিযন্ত গুরুত্বপূ ণথ
। শ্রীচচিনয মহাপ্রভু, ক্ষর্ক্ষন বিথ মান জগঘি কৃষ্ণভাবনামৃ ি প্রচার কঘর শগঘেন,
ক্ষিক্ষন ভগবাঘনর কিা শ্রবণ করার উপর ক্ষবঘশষভাঘব শজার ক্ষদঘয়ঘেন । কারণ,
সাধারণ মানু ষ র্ক্ষদ শকবল সাধু , গুরু, ববষ্ণঘবর কাে শিঘক ভগবাঘনর কিা
শ্রবণ কঘরন, িা হঘল পারমাক্ষিথক পঘি অগ্রসর হঘি পাঘরন, ক্ষবঘশষ কঘর
শ্রীচচিনয মহাপ্রভুর ক্ষনঘদথ শ অনু সাঘর িাাঁরা র্ক্ষদ অপ্রাকৃি শব্দ িরঙ্গ- হঘর কৃষ্ণ
হঘর কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হঘর হঘর / হঘর রাম হঘর রাম রাম রাম হঘর হঘর ক্ষনষ্ঠার
সঘঙ্গ শ্রবণ কঘরন । িাই বলা হঘয়ঘে শর্, সকঘলরই উক্ষচি আত্মজ্ঞানী পু রুঘষর

কাঘে ভগবাঘনর কিা শ্রবণ করা এবং িত্ত্বজ্ঞান উপলক্ষি করার শর্াগযিা অজথন
করা । িখ্ন িাাঁরা আপনা শিঘকই পরঘমশ্বর ভগবাঘনর আরাধনা শুরু করঘবন ।
শসই সম্বঘে শকান সঘন্দহ শনই । শ্রীচচিনয মহাপ্রভু বঘলঘেন শর্, এই কক্ষলর্ুঘগ
কাউঘকই িার অবস্থার পক্ষরবিথ ন করঘি হঘব না । িঘব অনু মাঘনর মাধযঘম
পরঘমশ্বর ভগবানঘক উপলক্ষি করার সব রকম শচষ্টা পক্ষরিযাগ করঘি হঘব ।
র্াাঁরা ভগবৎ-িত্ত্বজ্ঞান লাভ কঘরঘেন, িাাঁঘদর শসবক হওয়ার ক্ষশিা গ্রহণ
করঘি হঘব । শকউ র্ক্ষদ অসীম শসৌভাঘগযর ফঘল শকান শুদ্ধ ভঘির চরণাশ্রয়
লাভ কঘরন, িাাঁর মুখ্ারক্ষবন্দ শিঘক আত্মজ্ঞান শ্রবণ কঘরন এবং িাাঁর পদাঙ্ক
অনু সরণ কঘরন, িা হঘল ক্ষিক্ষন ধীঘর ধীঘর শুদ্ধ ভঘির পর্থাঘয় উন্নীি হঘবন ।
এই শলাঘক শ্রবণ করার পন্থা ক্ষবঘশষভাঘব অনুঘমাক্ষদি হঘয়ঘে । এই শ্রবঘণর
পন্থা খ্ু বই র্িার্ি । সাধারণ মানুষ র্ক্ষদও িিাকক্ষিি দাশথক্ষনকঘদর মঘিা দি
নাও হন, িবু ও শ্রদ্ধাভঘর সাধু -গুরু-ববষ্ণঘবর মু খ্ারক্ষবন্দ শিঘক ভগবাঘনর কিা
শ্রবণ করার ফঘল িাাঁরা এই জড় জগঘির বেন শিঘক মু ি হঘয় িাাঁঘদর প্রকৃি
আলয় ভগবৎ-ধাঘম ক্ষফঘর র্াঘবন ।
(ভ.গী. ১৩.২৬ িাৎপর্থ)
*** শপশাদাক্ষর পাঠকঘদর কাে শিঘক শ্রবণ পক্ষরিযাজয: ভাগবি-সম্প্রদাঘয়
ক্ষনঘদথ শ শদওয়া হঘয়ঘে শর্, ভক্ষবষযঘিও শ্রীমদ্ভাগবঘির িত্ত্ব সম্বঘে ক্ষশিালাভ
করঘি হঘব শ্রীল শুকঘদব শগাস্বামীর উপর্ু ি প্রক্ষিক্ষনক্ষধর কাে শিঘক । শর্
সমস্ত মানু ষ অিথ উপাজথন করার জনয শ্রীমদ্ভাগবি পাঠ কঘর, িারা কখ্নই শ্রীল
শুকঘদব শগাস্বামীর প্রক্ষিক্ষনক্ষধ নয় । এই ধরঘনর মানুঘষর কাজ হঘে জীক্ষবকা
ক্ষনবথাহ করার জনয শ্রীমদ্ভাগবি পাঠ করা । িাই এই ধরঘনর শপশাদাক্ষর ভাগবিপাঠকঘদর ভাগবি পাঠ কখ্নই শশানা উক্ষচি নয় । (শ্রী.ভা. ১.১.৩ িাৎপর্থ)
*** শ্রম এব ক্ষহ শকবলম: সকঘলর হৃদঘয়ই ভগবাঘনর প্রক্ষি সু প্ত শপ্রম রঘয়ঘে,
স্থূল এবং সূ ক্ষ্ম জড় বস্তুর প্রক্ষি জীঘবর শর্ আসক্ষি, িা জড় শদহ এবং মঘনর
মাধযঘম ক্ষচন্ময় ভগবৎ-শপ্রঘমরই ক্ষবকৃি প্রকাশ । িাই আমাঘদর স্বধমথপরায়ণ
হঘি হঘব, র্াঘি আমরা আমাঘদর হৃদঘয় ক্ষদবয শচিনার ক্ষবকাশ করঘি পাক্ষর ।
িা সম্ভব হয় শকবল পরঘমশ্বর ভগবাঘনর অপ্রাকৃি কার্থকলাঘপর মক্ষহমা শ্রবণ
এবং কীিথ ন করার মাধযঘম, এবং শর্ ধমথ বা বৃ ক্ষিগি কার্থকলাপ অনু ষ্ঠাঘনর
ফঘল পরঘমশ্বর ভগবাঘনর অপ্রাকৃি মক্ষহমা শ্রবণ এবং কীিথ ঘনর প্রক্ষি আসক্ষির
উদয় হয় না, িাঘক এখ্াঘন ‘শ্রম এব ক্ষহ শকবলম’ বঘল বণথনা করা হঘয়ঘে ।

(শ্রী.ভা. ১.১.৮ িাৎপর্থ)
***ভক্ষিপঘি উৎপািঃ িাই ঐকাক্ষন্তক ভিঘক িাাঁর পারমাক্ষিক
থ মঙ্গল
সাধঘনর জনয উপক্ষনষদ, শবদান্ত এবং পূ বথিন আচার্থ অিবা শগাস্বামীঘদর প্রদি
গ্রন্থাবলীর মাধযঘম ববক্ষদক জ্ঞান গ্রহণ করার জনয প্রস্তুি হঘি হঘব । এই সমস্ত
গ্রন্থাবলী শ্রবণ না করঘল র্িািথ উন্নক্ষি সাধন করঘি পাঘর না। শ্রবণ এবং
অনু শীলন না করঘল শলাক শদখ্াঘনা ভক্ষি আচরণ করা সম্পূ ণথ অিথহীন এবং
িার ফঘল ভগবদ্ভক্ষির পঘি এক রকঘমর উৎপাঘির সৃ ক্ষষ্ট হয় । িাই শ্রুক্ষি,
স্মৃক্ষি, পু রাণ অিবা পঞ্চরাি আক্ষদ শােসমূ ঘহ প্রদি ক্ষবক্ষধ ক্ষবহীন শলাক শদখ্াঘনা
ভক্ষি িৎিণাৎ বজথন করঘি হঘব ।
(শ্রী.ভা. ১.২.১২ িাৎপর্থ)
(...পরবিী পবথ আগামী সংখ্যায়)

প্রক্ষি একাদশীঘি প্রকাক্ষশি এই ই-পক্ষিকা শপঘি আপনার ই-শমল আইক্ষি পাঠান এই ই-শমঘল – spss.ekadashi@gmail.com

শ্রীল প্রভুপাদ ক্ষশিা-সংগ্রহ – ৪িথ সংখ্যা

শ্রীল প্রভুপাদ প্রবচন

শেঘশর অবসান । ক্ষকন্তু ঐ শেশ িণস্থায়ী, িণস্থায়ী । ক্ষকন্তু আমাঘদরঘক এই
শেঘশর ক্ষচরসমাক্ষপ্ত করঘি হঘব । শেশ...এই প্রকার জ্ঞানঘক বলা হয় ক্ষদবযজ্ঞান
এবং র্ক্ষদ শকউ ঐ ক্ষদবযজ্ঞাঘনর অনুসোন কঘর... এই শ্রীমদ্ভগবদ্গীিা শকান
সাধারণ বস্তু নয় । এটি ক্ষদবযজ্ঞান এবং এখ্ন এখ্াঘন এর পটভূক্ষম প্রস্তুি হঘয়ঘে
। পটভূক্ষম প্রস্তুি । অজুথ ন িাাঁর শেশ সম্বঘে সঘচিন, ক্ষকংকিথ বযক্ষবমূ ঢ়িা । এখ্ন
ক্ষিক্ষন একজন পারমাক্ষিক
থ গুরুর অনু সোন করঘেন ।
িাহঘল, শসই...আমাঘদর উক্ষচি অজুথ ঘনর অবস্থান গ্রহণ করা, ক্ষশষয । র্খ্ন
একজন ক্ষশষয ঐকাক্ষন্তক, ঐকাক্ষন্তক িার শেঘশর একটি সমাধান করঘি, িখ্ন
িার একজন পারমাক্ষিথক গুরু প্রঘয়াজন । আর ক্ষক ধরঘনর পারমাক্ষিথক গুরু ?
কৃষ্ণ, নঘরািম, নঘরর মঘধয সঘবথািম । সুিরাং একজন পারমাক্ষিথক গুরু
কৃঘষ্ণর প্রক্ষিক্ষনক্ষধ । অবশযই, কৃষ্ণ আমাঘদর সামঘন উপক্ষস্থি নন । ক্ষকন্তু
কমপঘি আমাঘদর অবশযই পারমাক্ষিথক গুরু ক্ষহসাঘব একজন বযক্ষি িাকঘি
হঘব ক্ষর্ক্ষন কৃঘষ্ণর প্রক্ষিক্ষনক্ষধ এবং শক কৃঘষ্ণর প্রক্ষিক্ষনক্ষধত্ব করঘি পাঘরন ? ক্ষর্ক্ষন
কৃঘষ্ণর ভি, পরম্পরা ধারায়, গুরু-ক্ষশষয পরম্পরায় । শবাঝা শগল ? সুিরাং
এখ্াঘন অজুথ ন কৃষ্ণঘক পারমাক্ষিথক গুরু ক্ষহসাঘব গ্রহণ কঘরঘেন । এখ্ন, প্রে
হঘি পাঘর শর্ “শকন অজুথ ন... ? শসখ্াঘন অঘনক পক্ষিি বযক্ষিবগথ ক্ষেঘলন,
শুধু মাি কৃষ্ণই নন, ক্ষকন্তু শসখ্াঘন বযাসঘদব এবং অঘনক মহান ঋক্ষষ এবং
ব্রাহ্মণ ক্ষেঘলন । শকন...?” এোড়াও কৃষ্ণ িক্ষিয় ক্ষেঘলন । কৃষ্ণ ব্রাহ্মণ ক্ষেঘলন
না । অবশযই, ক্ষিক্ষন গ্রহণ কঘরক্ষেঘলন, অিথাৎ... ক্ষিক্ষন িক্ষিয় পক্ষরবাঘর আক্ষবভূথি
হঘয়ঘেন এবং িারা ক্ষেঘলন ক্ষপসিুি ভাই । কৃষ্ণ এবং অজুথ ন, িারা ক্ষেঘলন
ক্ষপসিুি ভাই । শ্রীকৃষ্ণ ক্ষেঘলন ভ্রািুষ্পু ি এবং অজুথ ন ক্ষেঘলন ভক্ষিপু ি । অজুথ ঘনর
মািা এবং শ্রীকৃঘষ্ণর ক্ষপিা, িাাঁরা ক্ষেঘলন ভ্রািা এবং ভক্ষি । িাই িাঘদর মঘধয
পাক্ষরবাক্ষরক সম্পকথ আঘে । িাাঁঘদর ক্ষেল অন্তরঙ্গ সম্পকথ এবং একই সমঘয়,
িাাঁরা ক্ষেঘলন সমবয়সী এবং ক্ষমি । এখ্ন, প্রে হঘি পাঘর,“ শকন শ্রীকৃষ্ণঘক
পারমাক্ষিথক গুরু রূঘপ গ্রহণ করা হঘলা ?” এটাই একজন ক্ষশঘষযর ক্ষনবথাচন,
অজুথ ন বঘলঘেন,
ন ক্ষহ প্রপশযাক্ষম মমাপনু দযাদ্
র্ঘোকমুঘোষণক্ষমক্ষিয়াণাম ।
অবাপয ভূমাবসপত্মমৃ দিং
রাজযং সু রাণামক্ষপ চাক্ষধপ্তযম।।
(ভ.গী. ২.৮)
এখ্ন, ক্ষিক্ষন বলঘেন শর্ “ আক্ষম এিই ক্ষকংকিথ বযক্ষবমূ ঢ় শর্ আমার এই ক্ষবলাপ
কখ্ঘনা সন্তুষ্ট হঘব না, এমনক্ষক র্ক্ষদ আক্ষম মহাক্ষবঘশ্বর রাজত্বও শপঘয় র্াই ।
আক্ষম র্ু দ্ধ করঘি র্াক্ষে শুধু এই পৃ ক্ষিবী, বা ভারঘির রাজঘত্বর জনয ।”

ভগবদগীিা ২.৭-১১ -ক্ষনউ ইয়কথ , ২রা মাচথ, ১৯৬৬
(গি সংখ্যার পর) ...
িাই র্খ্ন আমরা আমাঘদর শেশ সম্বঘে সঘচিন
হই, আমরা দুঃখ্কঘষ্টর পক্ষরক্ষস্থক্ষিঘি শজঘগ
উঠি...আমরা শেশ শভাগ করক্ষে । শেঘশর ক্ষবস্মৃক্ষি বা
অজ্ঞিার শকান অিথ শনই । আমরা শেশ শভাগ করক্ষে । ক্ষকন্তু
র্খ্ন শকউ খ্ু ব ঐকাক্ষন্তকভাঘব িার সমসযার সমাধান চায়, িখ্ন একজন
পারমাক্ষিথক গুরু প্রঘয়াজন । ঠিক শর্মন এখ্ন অজুথ ঘনর একজন পারমাক্ষিথক গুরু
প্রঘয়াজন । এটা ক্ষক পক্ষরষ্কার ? হযাাঁ । িাই আমরা শসই শেশ শভাগ করক্ষে । এর
জনয শকান ক্ষশিার প্রঘয়াজন শনই, শকবল মনন করা, সামানয একটু মনন করা
শর্,“ আক্ষম এই সমস্ত শেশ চাই না, ক্ষকন্তু আমাঘক িা শভাগ করঘি হঘে ।
শকন ?এর ক্ষক শকান সমাধান আঘে ? আঘে...?” ক্ষকন্তু সমাধান আঘে । এই সব
শােগ্রন্থ, এই সব ববক্ষদক জ্ঞান, সবক্ষকেু ...এবং শুধু মাি ববক্ষদক জ্ঞানই
নয়...এখ্ন...ওহ, শিামরা শকন ক্ষবদযালঘয় র্াে ? শিামরা শকন মহাক্ষবদযালঘয়
র্াে ? শকন িুক্ষম ববজ্ঞাক্ষনক ক্ষশিা গ্রহণ করে ? শকন িুক্ষম আইন ক্ষশিা গ্রহণ
করে ? এই সবক্ষকেু র উঘেশয হঘে আমাঘদর এই শেশঘভাঘগর সমাক্ষপ্ত-সাধন
। র্ক্ষদ আমরা এই শেশঘভাগ না করিাম, িাহঘল কাউঘকই িখ্ন ক্ষশিা গ্রহণ
করঘি হি না । শবাঝা শগল ? ক্ষকন্তু শস মঘন কঘর শর্ “ র্ক্ষদ আক্ষম ক্ষশক্ষিি হই,
র্ক্ষদ আক্ষম একজন িািার হই অিবা র্ক্ষদ আক্ষম একজন আইনক্ষবদ হই বা র্ক্ষদ
আক্ষম একজন ইক্ষঞ্জক্ষনয়ার হই, িঘব আক্ষম সু খ্ী হব ।” সু খ্ী । এটিই হঘে চূড়ান্ত
লিয । “আক্ষম একটি ভাঘলা চাকক্ষর পাব, সরকারী চাকরী । আক্ষম সু খ্ী হব ।”
িাই এই সু খ্ই হঘে অক্ষন্তম লিয, আক্ষম শবাঝাঘি চাক্ষে প্রক্ষিটি প্রয়াঘসর
অক্ষন্তম লিয । িাই ... ক্ষকন্তু এই শেশমু ক্ষি হঘে সামক্ষয়ক । প্রকৃি শেশ,
প্রকৃি শেঘশর কারণ হঘে আমাঘদর জড় অক্ষস্তত্ত্ব, এই ক্ষিিাপ শেশ । িাই
র্খ্ন শকউ িার শেশ সম্বঘে সঘচিন হয় এবং শস এই শেঘশর একটি সমাধান
চায়, িখ্ন একজন পারমাক্ষিথক গুরুগ্রহণ অক্ষনবার্থ । এখ্ন, র্ক্ষদ িুক্ষম শিামার
শেঘশর সমাধান চাও এবং িুক্ষম একজন বযক্ষির সাঘি পরামশথ করঘি চাও,
িাহঘল শকান ধরঘণর বযাক্ষির সাঘি পরামশথ করঘল শিামার সব শেঘশর
অবসান হঘব ? শসটি ক্ষনবথাচন করা আবশযক । র্ক্ষদ িুক্ষম একটি রত্ন, হীরা এবং
খ্ু ব মূ লযবান বস্তু ক্রয় করঘি চাও এবং র্ক্ষদ িুক্ষম একটি মু ক্ষদর শদাকাঘন
র্াও...এই ধরঘণর অজ্ঞাি...িুক্ষম অবশযই প্রিাক্ষরি হঘব । িুক্ষম অবশযই
প্রিাক্ষরি হঘব । কমপঘি শিামার অবশযই অলঙ্কাঘরর শদাকাঘন শর্ঘি হঘব ।
অলঙ্কাঘরর শদাকান, শবাঝা শগল ? এইটুকু জ্ঞান শিামার অবশযই িাকা চাই ।
সু িরাং এই প্রঘের সমাধান হঘয়ঘে ?
ক্ষিিীয় র্ুবক: হযাাঁ, হযাাঁ ।
প্রভুপাদ: ঠিক । শসই, পারমাক্ষিথক গুরুগ্রহঘণর আবশযকিা িারই জনয ক্ষর্ক্ষন
িার জাগক্ষিক শেশ সম্বঘে সঘচিন । র্ক্ষদ শকউ িার জাগক্ষিক শেশ সম্বঘে
সঘচিন না হয়, িখ্ন শস এমনক্ষক মনু ষয ক্ষহঘসঘবও স্বীকৃক্ষি পায় না । শস িখ্ন
পর্থন্ত পশু মর্থাদাসম্পন্ন । পশু মর্থাদা, শবাঝা শগল ? এখ্ন, আধু ক্ষনক
সভযিা...আধু ক্ষনক সভযিা কার্থি... িারা এক্ষড়ঘয় র্াঘে, প্রকৃি সমসযাঘক
এক্ষড়ঘয় র্াঘে । িারা অস্থায়ী শেশঘভাঘগর সাঘি র্ুি । ক্ষকন্তু ববক্ষদক পন্থা
হঘে ববক্ষদক জ্ঞান । িাঘদর উঘেশয হঘে এই শেশঘভাঘগর ক্ষচরসমাক্ষপ্ত,
ক্ষচরিঘরর জনয, শেশঘভাঘগর ক্ষচরসমাক্ষপ্ত । শবাঝা শগল ? মনু ষয জীবঘনর
উঘেশয হঘে শসটি, সমস্ত শেঘশর ক্ষচর-অবসান । অবশযই, আমরা সমস্ত
প্রকার শেঘশর অবসান করার শচষ্টা কক্ষর । আমাঘদর বযাবসা, আমাঘদর শপশা,
আমাঘদর ক্ষশিা, আমাঘদর জ্ঞাঘনর অগ্রগক্ষি- সমস্তক্ষকেু র উঘেশয হঘে
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