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শ্রবণম
(িৃিীয় পবজ)

ক্ষকন্তু ফস র্াঘন না ফর্ িাাঁর েঘল ফকবল িার মূ লযবান সমঘয়রই অপচয় হয়
এবং র্ড়া প্রকৃক্ষির ক্ষিনটি গুঘণর প্রক্ষি ফস আসি হঘয় পঘড় । এইৈাঘব
সমঘয়র অপচয় না কঘর পরঘমশ্বর ৈিবাঘনর অপ্রাকৃি লীলাক্ষবলাঘসর কাক্ষহনী
শ্রবণ করার েঘল পারমাক্ষিক
জ সােলয লাৈ হয় । পরঘমশ্বর ৈিবাঘনর
লীলাক্ষবলাঘসর বণজনা শ্রবণ করার েঘল সরাসক্ষরৈাঘব পরঘমশ্বর ৈিবাঘনর
সঙ্গলাৈ হয় এবং পূঘবজ ফর্ কিা বলা হঘয়ঘছ, পরঘমশ্বর ৈিবাঘনর সম্বঘে শ্রবণ
করার েঘল র্ড় ক্ষবষঘয় আসি মানু ঘষর হৃদঘয় সক্ষিি সমস্ত পাপ ক্ষবদূক্ষরি
হয় । এইৈাঘব সব রকঘমর পাপ ফিঘক মু ি হওয়ার েঘল ফশ্রািা ধীঘর ধীঘর
র্ড় র্িঘির কলু ক্ষষি প্রৈাব ফিঘক মু ি হন এবং পরঘমশ্বর ৈিবাঘনর প্রক্ষি
আকষজণ ক্রঘমই বাড়ঘি িাঘক । নারদ মু ক্ষন িাাঁর বযক্ষিিি অক্ষৈজ্ঞিার দ্বারা িা
ক্ষবঘলষণ কঘরঘছন । অিজাৎ ফকবলমাি পরঘমশ্বর ৈিবাঘনর লীলাক্ষবলাঘসর
কাক্ষহনী শ্রবণ করার েঘল ৈিবাঘনর পাষজদত্ব লাৈ করা র্ায় । নারদ মু ক্ষন
অক্ষবনশ্বর র্ীবন, অনন্ত জ্ঞান এবং পরম আনন্দ প্রাপ্ত হঘয়ঘছন এবং ক্ষিক্ষন র্ড়
ও ক্ষচন্ময় র্িঘির সবজি ভ্রমণ করঘি পাঘরন। র্িার্ি সূ ি ফিঘক পরঘমশ্বর
ৈিবাঘনর অপ্রাকৃি লীলাক্ষবলাঘসর কাক্ষহনী মঘনাঘর্াি সহকাঘর শ্রবণ করার
মাধযঘমই ফকবল র্ীবঘনর পরম পূ ণি
জ া প্রাপ্ত হওয়া র্ায়, ঠিক ফর্মন শ্রীনারদ
মু ক্ষন িাাঁর পূ বজর্ঘন্ম শুদ্ধ ৈিঘদর (ৈক্ষিঘবদান্তঘদর) কাছ ফিঘক িা প্রাপ্ত
হঘয়ক্ষছঘলন । ৈিসঘঙ্গ ৈিবাঘনর কিা শ্রবণ করার পন্থা কলঘহর র্ুি এই
কক্ষলর্ুঘি ক্ষবঘশষৈাঘব অনুঘমাক্ষদি হঘয়ঘছ ।
(শ্রী.ৈা. ১.৫.২৬ িাৎপর্জ)
***স্থুল ও সূ ক্ষ্ম শরীরঘক ৈিবাঘনর ফসবায় ক্ষনঘয়াি করার পন্থাঃ র্ড় র্ীবঘনর
অজ্ঞানিাঘক অেকাঘরর সঘঙ্গ িুলনা করা হয় এবং সমস্ত ভবক্ষদক শাঘে
পরঘমশ্বর ৈিবানঘক সূঘর্জর সঘঙ্গ িুলনা করা হয় । আঘলাক িাকঘল ফসখ্াঘন
আর অেকার িাকঘি পাঘর না । পরঘমশ্বর ৈিবাঘনর লীলাক্ষবলাঘসর কাক্ষহনী
শ্রবণ হঘে ৈিবাঘনর অপ্রাকৃি সঙ্গ, ফকন না ৈিবান এবং িাাঁর অপ্রাকৃি লীলা
অক্ষৈন্ন । ... ফর্ঘহিু স্থুল এবং সূ ক্ষ্ম উৈয় শরীরই পরঘমশ্বর ৈিবাঘনর ফিঘক
প্রকাক্ষশি, িাই জ্ঞাঘনর আঘলাক ফসই উৈয় শরীরঘকই ৈিবাঘন ফসবায় ক্ষনর্ু ি
কঘর । কাক্ষয়ক পক্ষরশ্রঘমর দ্বারা স্থুল শরীরঘক ৈিবাঘনর ফসবায় র্ু ি করঘি হঘব
(ঘর্মন ৈিবাঘনর র্নয র্ল আনা, মক্ষন্দর পক্ষরস্কার করা অিবা প্রণক্ষি ক্ষনঘবদন
করা) অচজন পদ্ধক্ষির দ্বারা অিবা মক্ষন্দঘর ৈিবাঘনর অপ্রাকৃি লীলাক্ষবলাঘসর
কাক্ষহনী শ্রবণ, স্মরণ, িাাঁর নাম উচ্চারণ ইিযাক্ষদর দ্বারা ৈিবাঘনর ফসবায় র্ু ি
করঘি হয় । এই ধরঘনর সমস্ত কার্জকলাপগুক্ষল প্রপিািীি । এ ছাড়া অনয
ফকানৈাঘব স্থুল এবং সূ ক্ষ্ম শরীরঘক ৈিবাঘনর ফসবায় ক্ষনঘয়াি করা র্ায় না ।
পারমাক্ষিজক কার্জকলাপ সম্বঘে এই উপলক্ষি িখ্নই সম্ভব হয়, র্খ্ন বহু বছর
ধঘর ৈিবাঘনর ফপ্রমময়ী ফসবার ক্ষশিালাৈ কঘর ৈিবাঘনর প্রক্ষি স্বিঃস্ফূিজ
অনু রাি লাৈ হয়, র্া নারদ মু ক্ষনর ফিঘি হঘয়ক্ষছল - ৈিবাঘনর কিা শ্রবণ করার
েঘল ক্ষিক্ষন িৈীরৈাঘব প্রৈাক্ষবি হঘয়ক্ষছঘলন ।
(শ্রী.ৈা. ১.৫.২৭ িাৎপর্জ)
(...পরবিী পবজ আিামী সংখ্যায়)

(শ্রীল প্রৈুপাঘদর গ্রন্থাবক্ষল ফিঘক
‘ক্ষবষয়ক্ষৈক্ষিক সংকলন’)
***ক্ষনক্ষবষ্ট ক্ষচঘি শ্রবণঃ ফকবল
শুনঘলই হয় না, ক্ষনক্ষবষ্ট ক্ষচঘি িার
অিজ হৃদয়ঙ্গম করঘি হয় । ‘ক্ষনক্ষবষ্ট’
কিাটির অিজ হঘে ফর্, সূ ি ফিাস্বামী শ্রীমদ্ভািবঘির রসামৃি িাাঁর কণজকুহঘরর
মাধযঘম পান কঘরক্ষছঘলন । ফসটিই হঘে শ্রীমদ্ভািবি জ্ঞান লাৈ করার প্রকৃি
পন্থা । সম্পূ ণজৈাঘব ক্ষনক্ষবষ্ট ক্ষচঘি এই জ্ঞান আহরণ করঘি হয় এবং িা হঘলই
ফকবল শ্রীমদ্ভািবঘির প্রক্ষিটি পৃ ষ্ঠায়, প্রক্ষিটি ফলাঘক শ্রীকৃঘষ্ণর উপক্ষস্থক্ষি
উপলক্ষি করা র্ায় । এখ্াঘন শ্রীমদ্ভািবঘির জ্ঞান আহরণ করার রহসয বক্ষণজি
হঘয়ঘছ । র্ার হৃদয় ক্ষনমজল নয়, পক্ষবি নয়, ফস কখ্নও ক্ষনক্ষবষ্ট ক্ষচঘি এই জ্ঞান
আহরণ করঘি পাঘর না । ফর্ মানুঘষর কার্জকলাপ পক্ষবি নয়, িার মন পক্ষবি
হঘি পাঘর না । আহার, ক্ষনদ্রা, ৈয় এবং ভমিু নাক্ষদর প্রৈাবমুি হঘয় র্ারা পক্ষবি
হয়ক্ষন, িাঘদর কার্জকলাপও পক্ষবি হঘি পাঘর না । ক্ষকন্তু ফকউ র্ক্ষদ ক্ষনক্ষবষ্ট ক্ষচঘি
উপর্ু ি বিার শ্রীমু খ্ ফিঘক শ্রীমদ্ভািবঘির বাণী শ্রবণ কঘরন, িা হঘল
ক্ষনঃসঘন্দঘহ প্রিম ফিঘকই ক্ষিক্ষন শ্রীমদ্ভািবঘির প্রক্ষিটি পৃ ষ্ঠায় পরঘমশ্বর ৈিবান
শ্রীকৃষ্ণঘক দশজন করঘি পারঘবন ।
(শ্রী.ৈা. ১.৩.৪৪ িাৎপর্জ)
***সাধু ফচনার উপায়ঃ ফচাখ্ ক্ষদঘয় ফদঘখ্ সাধু ঘক ফচনা র্ায় না, িাাঁঘক ক্ষচনঘি
হয় িাাঁর মুখ্-ক্ষনঃসৃ ি বাণী শ্রবণ কঘর । িাই ফচাখ্ ক্ষদঘয় দশজন করার র্নয ফকান
সাধু বা মহাত্মার কাঘছ র্াওয়া উক্ষচি নয়, িাাঁর কাঘছ র্াওয়া উক্ষচি িাাঁর মুঘখ্র
কিা ফশানার র্নয । ফকউ র্ক্ষদ সাধু র উপঘদশ শুনঘি প্রস্তুি না িাঘক, িা হঘল
ফকবল সাধু ঘক দশজন কঘর ফকানও লাৈ হয় না । শুকঘদব ফিাস্বামী ক্ষছঘলন
পরঘমশ্বর ৈিবাঘনর অপ্রাকৃি লীলাক্ষবলাঘসর কাক্ষহনী বণজঘন সিম সাধু । ক্ষিক্ষন
র্নসাধারঘণর মঘনারঞ্জঘনর ফকান রকম প্রয়াস কঘরনক্ষন । িাাঁঘক ফচনা ক্ষিঘয়ক্ষছল
র্খ্ন ক্ষিক্ষন শ্রীমদ্ভািবঘির কীিজ ন করঘি শুরু কঘরন । ক্ষিক্ষন র্াদুকঘরর
ফৈক্ষিবাক্ষর্ ফদখ্বার প্রঘচষ্টা কঘরন ক্ষন । বাক্ষহযক দৃক্ষষ্টঘি িাাঁঘক ফদঘখ্ মঘন
হঘয়ক্ষছল ফর্ন র্ড়, মূ ক এক উন্মাদ, ক্ষকন্তু প্রকৃিপঘি ক্ষিক্ষন ক্ষছঘলন সবজঘশ্রষ্ঠ
মহাত্মা ।
(শ্রী.ৈা. ১.৪.৬ িাৎপর্জ)
*** ফকবলমাি শ্রবঘণর দ্বারা ৈিবাঘনর পাষজদত্ব লাৈঃ পরঘমশ্বর ৈিবান
শ্রীকৃঘষ্ণর রূপই ফকবল আকষজণীয় নয় । িাাঁর অপ্রাকৃি কার্জকলাপও পরম
আকষজণীয় । িার কারণ হঘে পরঘমশ্বর ৈিবাঘনর নাম, রূপ, মক্ষহমা, লীলা,
পাষজদ, পক্ষরকর ইিযাক্ষদ সবই অপ্রাকৃি । ক্ষিক্ষন িাাঁর অহহিুকী করুণার প্রৈাঘব
র্ড় র্িঘি অবিরণ কঘরন এবং একর্ন মানুঘষর মঘিা রূপ পক্ষরগ্রহ কঘর
ক্ষিক্ষন িাাঁর ক্ষবক্ষৈন্ন অপ্রাকৃি লীলাক্ষবলাস প্রদশজন কঘরন, র্াঘি মানুষ িাাঁর প্রক্ষি
আকৃষ্ট হঘয় ক্ষচজ্জিঘি ক্ষেঘর ফর্ঘি পাঘর । মানু ষ স্বাৈাক্ষবকৈাঘব র্ড়
কার্জকলাঘপ ক্ষলপ্ত ক্ষবক্ষৈন্ন মানুঘষর কার্জকলাপ ও ইক্ষিহাস শুনঘি ৈালবাঘস,
আগ্রহী মহৎপ্রাণ ৈিঘদর সাদর আহ্বান র্ানাঘনা হঘে ফর্, আপনারা মাি ২ পৃ ষ্ঠার এই একাদশী-পক্ষিকাটি ফস্বোয় ছাক্ষপঘয় অনয ৈিঘদর কাঘছ ক্ষবনামূ ঘলয
ক্ষবিরণ করঘি পাঘরন এবং ক্ষনর্ ক্ষনর্ মক্ষন্দর বা প্রচার স্থাঘনর ক্ষবজ্ঞাপণ েলঘক এটি লাক্ষিঘয় অনযঘদরঘকও পড়ার সু ঘর্াি ক্ষদঘি পাঘরন ।
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শ্রীল প্রৈুপাদ প্রবচন
ৈিবদিীিা ২.৭-১১ -ক্ষনউ ইয়কজ , ২রা মাচজ, ১৯৬৬
(িি সংখ্যার পর) ...
অবশযই, পূ ঘবজ, ইক্ষিয়া বলঘি ৈারিঘকই
ফবাঝাি । বিজ মান ইক্ষিয়া নামটি ক্ষবঘদশীঘদর ফদয়া ।
এই গ্রঘহর প্রকৃি নাম ৈারিবষজ, এই গ্রহ । এখ্ন,
ক্রমান্বঘয়, এঘক ৈাি করা হঘয়ঘছ । এঘক ৈাি করা হঘয়ঘছ,
ঠিক ফর্মন আমাঘদর প্রিযি অক্ষৈজ্ঞিা আঘছ ফর্ ৈারঘির ক্ষকছু অংশ ৈাি
কঘর এখ্ন পাক্ষকস্তান নাম ফদওয়া হঘয়ঘছ । ফিামরা সবই র্াঘনা ।
অনু রূপৈাঘব, এই সম্পূ ণজ গ্রহটি পাাঁচ হার্ার পূ ঘবজ ৈারিবষজ নাঘম পক্ষরক্ষচি
ক্ষছঘলা । ৈারিবষজ । এবং িার পূঘবজ, হার্ার এবং লি লি বছর পূঘবজ এই গ্রহ
ইলাবৃ িবষজ নাঘম পক্ষরক্ষচি ক্ষছঘলা । ইলাবৃ িবষজ । আর সম্রাট ৈরঘির সময়কাল
ফিঘক... িখ্ন ৈরি নাঘম একর্ন সম্রাট ক্ষছঘলন । িাই সম্রাট ৈারঘির
নামানু সাঘর এই গ্রঘহর নাম হয় ৈারিবষজ । িাই পাাঁচ হার্ার বছর পূ বজ
পর্জন্ত...ফকন পাাঁচ হার্ার বছর পূঘবজ ? বঘলা, চার হার্ার বছর পূ বজ পর্জন্ত, র্ক্ষদও
আধু ক্ষনক ইক্ষিহাস ২৫০০ বছঘরর ফবক্ষশ সময়ানু ক্রক্ষমক ক্ষহসাব ক্ষদঘি পাঘর না,
ক্ষকন্তু আমরা চার হার্ার বছর পূঘবজর কিা বলক্ষছ, এই গ্রঘহর ক্ষছল নাম
ৈারিবষজ । এখ্ন অর্ুজ ন বলঘছন ফর্, “আমরা এই ৈারিবষজ গ্রহটির র্নয র্ু দ্ধ
করঘি র্াক্ষে । এটি মহাক্ষবঘশ্বর অনযিম একটি গ্রহ । ক্ষকন্তু আক্ষম র্ক্ষদ এই সব গ্রহ
বা মহাক্ষবঘশ্বর সকল গ্রহসমূ হ অপ্রক্ষিদ্বন্দ্বীৈাঘব প্রাপ্ত হই, িিাক্ষপ, আমার মঘনর
মঘধয উক্ষদি এই ক্ষকংকিজ বযক্ষবমু ঢ়িার ক্ষনবজাপন হঘি পাঘর না” । িাই, এখ্ন
ফদখ্, শ্রীকৃঘষ্ণর ওপর ক্ষকরকম দাক্ষয়ত্ব অক্ষপজি হঘয়ঘছ । সঞ্জয় উবাচ । এখ্ন,
সঞ্জয় বলঘলন,
এবমু ক্ত্বা হৃষীঘকশং গুড়াঘকশঃ পরন্তপঃ ।
ন ফর্াৎসয ইক্ষি ফিাক্ষবন্দমু ক্ত্বা িূষ্ণীং বৈূব হ ।। (ৈিবদিীিা, ২.৯)
“শুধু এই বঘল অর্ুজ ন ফমৌন হঘলন: ‘আহ, আক্ষম র্ু দ্ধ করব না’ ”।
িমু বাচ হৃষীঘকশঃ প্রহসক্ষন্নব ৈারি ।
ফসনঘয়ারুৈঘয়ামজঘধয ক্ষবষীদন্তক্ষমদং বচঃ ।। (ৈিবিিীিা, ২.১০)
এখ্ন এখ্াঘন শ্রীকৃষ্ণঘক হৃষীঘকশ ক্ষহসাঘব সঘম্বাধন করা হঘয়ঘছ ।
হৃষীঘকশ...আমাঘদর সবসময় মঘন রাখ্া উক্ষচি ফর্ শ্রীকৃষ্ণ হঘেন পরঘমশ্বর ৈিবান ।
ক্ষিক্ষন অবিার ক্ষহসাঘব অবিীণজ হঘয়ঘছন । এখ্ন, ৈিবান সবজ শক্ষিমান । ৈিবান সবজ
শক্ষিমান । র্ক্ষদ ক্ষিক্ষন ফিামার সম্মু ঘখ্ আঘসন, িুক্ষম অস্বীকার করঘি পারঘব না ফর্,
“এটা ক্ষকৈাঘব সম্ভব, ৈিবান ক্ষক সক্ষিযই এঘসঘছন?” িুক্ষম িা বলঘি পারঘব না । র্ক্ষদ
ৈিবান সবজ শক্ষিমান হন, িাহঘল এটি িাাঁর ইো । এটি িাাঁর মু ি ইো । ক্ষিক্ষন ফিামার
সম্মু ঘখ্ আসঘি পাঘরন, ফিামার সম্মু ঘখ্ আসঘি পাঘরন, র্ক্ষদ িুক্ষম ফসরকম
ফর্ািযিাসম্পন্ন ৈি হও । িাই এক্ষবষঘয় ফকান দৃঢ় র্ু ক্ষি িাকঘি পাঘর না ফর্
“ৈিবান আসঘি পাঘরন না” বা “ৈিবান...” অবশযই, ভবক্ষদক সাক্ষহঘিযর কিা ক্ষবচার
করঘল, িাঘদর সকঘলর দ্বারাই ৈিবাঘনর অবিার স্বীকৃি হঘয়ঘছন । সু িরাং শ্রীকৃষ্ণ
হঘেন পরঘমশ্বর ৈিবান, এবং িাই িাাঁঘক হৃষীঘকশ ক্ষহঘসঘব সঘম্বাধন করা হঘয়ঘছ ।
হৃষীক... হৃষীঘকশ, এর একটি িাৎপর্জপূণজ অিজ রঘয়ঘছ । হৃষীক । হৃষীক অিজ ইক্ষিয়,
হৃষীক । এবং ঈশ অিজ ৈিবান । িাই ক্ষিক্ষন হঘেন ইক্ষিঘয়র অধীশ্বর । অনু রূপৈাঘব,
ফিাক্ষবন্দ, ফিাক্ষবন্দ..., এছাড়া, ফিাক্ষবন্দ নামটিও ফসখ্াঘন রঘয়ঘছ । হযাাঁ । ন ফর্াৎসয... ন
ফর্াৎসয ইক্ষি ফিাক্ষবন্দমু ক্ত্বা িূষ্ণীং বৈূব হ ।। (ৈিবিিীিা, ২.৯) । ফিাক্ষবন্দম...
ফিাক্ষবন্দ । ফিা মাঘনও ইক্ষিয় । ফিা অিজ িাৈী, ফিা অিজ ৈূক্ষম, এবং ফিা অিজ ইক্ষিয় ।
এবং ইন্দ । ইন্দ (?) অিজ আনন্দ । ক্ষর্ক্ষন িাৈীঘদর আনন্দ প্রদান কঘরন, ক্ষর্ক্ষন ৈূক্ষমঘক
আনন্দ প্রদান কঘরন, ক্ষর্ক্ষন ইক্ষিয়গুক্ষলঘক আনন্দ প্রদান কঘরন - িাই িাাঁর নাম হঘে
ফিাক্ষবন্দ । এখ্াঘন, দুটি ক্ষবষয়, দুটি নাম উঘেক্ষখ্ি হঘয়ঘছ। িাই আমাঘদর হৃষীঘকশ

শব্দটির অিজ ফবাঝার ফচষ্টা করা উক্ষচি । হৃষীক্ অিজ ইক্ষিয়, এবং ঈশ অিজ ৈিবান ।
িাই ফর্ ধরঘনর ইক্ষিয়গুক্ষল আমরা ফপঘয়ক্ষছ, প্রকৃিপঘি এই ইক্ষিয়গুক্ষলর অক্ষধপক্ষি –
আক্ষম ক্ষনঘর্ নই । এই ইক্ষিঘয়র অক্ষধপক্ষি হঘেন ৈিবান । ঠিক ফর্মন আমরা এই
েঘরর মঘধয বঘস আক্ষছ। ক্ষকছু ৈাড়ার সু বাঘদ এই ের আমাঘদর বসার র্নয বরাদ্দ করা
হঘয়ঘছ, অিবা র্াই ফহাক না ফকন, ক্ষকন্তু এই ের আমাঘদর নয় । এটাই সক্ষিয ।
আমাঘদর ক্ষবঘবচনা করা অনু ক্ষচি ফর্ “এই... আক্ষম এই েঘরর মাক্ষলক ।” র্ক্ষদও আক্ষম
এটি আমার মঘনাবাসনা অনু র্ায়ী বযবহার করক্ষছ, ফর্মনটি আক্ষম চাই, এটা ক্ষৈন্ন ক্ষবষয় ।
ক্ষকন্তু র্খ্নই ফসখ্াঘন ক্ষকছু ৈুল ফবাঝাবু ক্ষঝ হয় বা বাড়ীওয়ালা বঘলন, “িুক্ষম আর
এখ্াঘন িাকঘি পারঘব না । খ্াক্ষল কঘরা ।” আমাঘক খ্াক্ষল করঘি হঘব । ফদখ্ঘল ?
অনু রূপৈাঘব, এটাও ঠিক েঘরর মঘিা, এটা, আমাঘদর শরীর । ৈিবান প্রদি ক্ষনক্ষদজষ্ট
ক্ষকছু শঘিজ র অধীঘন আমাঘদরঘক এই শরীর প্রদান করা হঘয়ঘছ এবং র্খ্নই ৈিবান
এরকমৈাঘব বলঘবন - “ফিামার এই ফদহ পক্ষরিযাি করা উক্ষচি”, আমাঘক পক্ষরিযাি
করঘি হঘব । ফকউ আমাঘদর এখ্াঘন িাকার অনু মক্ষি ক্ষদঘি পাঘরন না । এবং এর
পাশাপাক্ষশ... ঠিক আমার হাঘির মঘিা, আমার হাি, এই হাি...এখ্ন, মঘন কর র্ক্ষদ
এই হাি পিাোিগ্রস্ত হয়...এই হাঘির এি ফবক্ষশ িমিা , র্া ৈিবাঘনর অসীম
িমিা হঘি প্রাপ্ত । অনযক্ষদঘক, র্ক্ষদ আমার হাি পিাোিগ্রস্ত হয়, ফসখ্াঘন ফকাঘনা
প্রক্ষিকার ফনই । ফসখ্াঘন প্রক্ষিকার ফনই । িুক্ষম ফদঘখ্ঘছা ? সু িরাং আমরা এই ফদঘহর
মাক্ষলক নই, ইক্ষিঘয়র মাক্ষলকও নই । ইক্ষিয় ঠিক ৈাড়া করার মঘিা, পরঘমশ্বর ৈিবান
ফিঘক ৈাড়া কৃি । এটা খ্ু ব সূ ক্ষ্ম ফবাঝাপড়া । প্রঘিযঘকর িা র্ানা উক্ষচি । িাই
প্রকৃিপঘি, ইক্ষিঘয়র মাক্ষলক হঘেন ৈিবান । এখ্ন, র্ক্ষদ আক্ষম এই ফটপ ফরকর্জাঘরর
মাক্ষলক হই, এটি আমার ক্ষনর্ উঘদ্দঘশযর র্নয বযবহার করা উক্ষচি । র্া ক্ষকছু র মাক্ষলক
আক্ষম, িা আমার ক্ষনর্কাঘর্জর র্নযই বযবহার করা উক্ষচি । ফিামার ক্ষর্ক্ষনস ফিামার
কাঘর্ই বযবহার করা উক্ষচি । িাই র্ক্ষদ ৈিবান আমাঘদর ইক্ষিঘয়র মাক্ষলক হন,
িাহঘল এই ইক্ষিয়গুক্ষল অবশযই ৈিবৎ-কাঘর্জর র্নয বযবহার করঘি হঘব । ফসটিই
হঘে ক্ষনিয স্বরূপ । এখ্ন, র্খ্ন এই ইক্ষিয় ৈিবান বযক্ষিঘরঘক অনয উঘদ্দঘশয বযবহৃি
হয়, িা হঘে বেন, বদ্ধ-র্ীবন । ইক্ষিয়গুক্ষল র্খ্ন শুদ্ধ িাঘক এবং িা ৈিবাঘনর
উঘদ্দঘশয বযবহার হয়, ফসটিই স্বাৈাক্ষবক র্ীবন । ফসটিই স্বাৈাক্ষবক র্ীবন । িাই
সামক্ষগ্রক ফেশ এই ফর্, র্ক্ষদও আমাঘদর ইক্ষিয়সমূ হ এবং সমস্ত ক্ষকছু , র্া ক্ষকছু আমরা
ফপঘয়ক্ষছ ... ফবঘদর একটি অংশ ঈঘশাপক্ষনষদ, ফসখ্াঘন বলা হঘয়ঘছ ফর্, ঈশাবাসযম
ইদম সবজমঃ (ঈঘশাপক্ষনষদ ১) “র্া ক্ষকছু িুক্ষম ফদখ্ছ, ফস সবক্ষকছু ই ৈিবাঘনর ।” এখ্ন,
এটা আমাঘদর ভ্রান্ত ধারণা ফর্, আমরা দাক্ষব করক্ষছ... ক্ষবঘশ্বর সকল মানু ষ ক্ষনঘর্ঘদর
মাক্ষলক ক্ষহসাঘব দাক্ষব করঘছন । এখ্ন, ঠিক এই আঘমক্ষরকার ৈূক্ষমটির মঘিা ।
আঘমক্ষরকার ৈূক্ষম, আর এখ্ন ফিামরা ক্ষনঘর্ঘদরঘক মাক্ষলক ক্ষহসাঘব দাক্ষব করছ । ক্ষকন্তু
এটি ক্ষক ঠিক ? িুক্ষম ক্ষক প্রকৃি মাক্ষলক ? অযাাঁ ? এখ্ন, বল, কঘয়ক’শ বছর পূ ঘবজ র্খ্ন
কলম্বাস এঘসক্ষছঘলন, িখ্ন ফসখ্াঘন ফকান আঘমক্ষরকানরা ক্ষছল না, এবং িাই ফিামরা
মাক্ষলক ক্ষছঘল না । ৈূক্ষমটি ফসখ্াঘন ক্ষছল । এখ্ন, ফিামরা চঘল ফিঘলও, ৈূক্ষমটি
ফসখ্াঘনই িাকঘব । সু িরাং ৈূক্ষমটি ৈিবাঘনর, এবং সমস্ত ক্ষকছু ই...
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