পাক্ষিক পক্ষিকা (একাদশী ক্ষিক্ষি)
৯ম সংখ্যা, কামদা একাদশী,
৭ই মার্চ, ২০১৭ ।

শ্রীল প্রভুপাদ ক্ষশিা-সংগ্রহ
আন্তর্চাক্ষিক কৃষ্ণভাবনামৃ ি সংঘের প্রক্ষিষ্ঠািা আর্ার্চ কৃষ্ণকৃপাশ্রীমূ ক্ষিচ শ্রীল অভয়র্রণারক্ষবন্দ
ভক্ষিঘবদান্ত স্বামী প্রভুপাঘদর অক্ষময় ক্ষশিাধারা সসবার অক্ষভপ্রাঘয় এক িুদ্র প্রয়াস
হঘর কৃষ্ণ হঘর কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হঘর হঘর । হঘর রাম হঘর রাম রাম রাম হঘর হঘর ।।

গুরু-ক্ষশষ্য
(প্রিম পবচ)
(শ্রীল প্রভুপাঘদর গ্রন্থাবক্ষল সিঘক
‘ক্ষবষ্য়ক্ষভক্ষিক সংকলন’)

*** গুরু গ্রহঘণর প্রঘয়ার্নীয়িা –
প্রকৃক্ষির প্রভাঘব র্ড়-র্ািক্ষিক
কমচর্ঘের দ্বারা সমাহােন্ন হঘয় সকঘলই হিবু ক্ষি হঘয় পঘড় । র্ীবঘনর প্রক্ষিটি
পদঘিঘপ আমরা এই ক্ষকংকিচ বযক্ষবমূ ঢ়িা অনু ভব কক্ষর । িাই আমাঘদর
সিযদ্রষ্টা সদ্গু রুর শরণ ক্ষনঘি হয় এবং ক্ষিক্ষন আমাঘদর র্ীবঘনর প্রকৃি উঘেশয
সাধন করবার পঘি পক্ষরর্াক্ষলি কঘরন । আমাঘদর অনাকাক্ষিি র্ীবঘনর র্টিল
সমসযাগুক্ষল সিঘক পক্ষরিাণ পাবার র্নয সদ্গু রুর শরণাপন্ন হবার উপঘদশ সমস্ত
ববক্ষদক সাক্ষহঘিয সদওয়া হঘয়ঘছ । র্ড়-র্ািক্ষিক সেশ হঘে দাবানঘলর মঘিা
র্া আপনা সিঘকই জ্বঘল উঘে, এই আগুন সকউ লািায় না । ঠিক সিমনই,
র্িঘির এমনই অবস্থা সর্, র্ীবঘনর ক্ষকংকিচ বযক্ষবমূ ঢ়িা আপনা সিঘকই
আক্ষবভূচি হয়, এই প্রকার ক্ষবভ্রাক্ষন্ত আমরা না র্াইঘলও । সকউ আগুন র্ায় না,
িবু ও আগুন জ্বলঘি িাঘক এবং িার ফঘল আমরা হিবু ক্ষি হঘয় পক্ষড় । ববক্ষদক
সাক্ষহিয িাই উপঘদশ ক্ষদঘে সর্, র্ীবঘনর ক্ষকংকিচ বযক্ষবমূ ঢ়িা সমাধাঘনর র্নয
এবং সসই সমাধাঘনর ক্ষবজ্ঞান হৃদয়ঙ্গম করবার র্নয গুরু-পরম্পরার ধারায়
ভিবৎ-িত্ত্বজ্ঞান লাভ কঘরঘছন সর্ সদ্গু রু, িাাঁর শরণাপন্ন হঘি হঘব । সর্
বযক্ষি সদ্গু রু ক্ষিক্ষন সবচ ক্ষবষ্ঘয় পারদশী । িাই, র্ড় র্িঘির সমাঘহর দ্বারা
আবি না সিঘক সদ্গু রুর শরণাপন্ন হওয়া উক্ষর্ি ।
(িীিা ২.৭ িাৎপর্চ)
*** মানব-র্ীবঘনর পরম কিচ বযকমচ – সদ্গু রুর সু দি িত্ত্বাবধাঘন এবং
িাাঁর ক্ষনঘদচ শ অনু সাঘর ভক্ষিঘর্াঘির অনু শীলন করাই হঘে মানব-র্ীবঘনর
পরম কিচ বযকমচ । সদ্গু রু হঘেন ভিবান শ্রীকৃঘষ্ণর সুঘর্ািয প্রক্ষিক্ষনক্ষধ । ক্ষিক্ষন
িাাঁর ক্ষশঘষ্যর মঘনাভাব বু ঝঘি পাঘরন এবং সসই অনুর্ায়ী ক্ষিক্ষন িাঘক
ভিবাঘনর সসবায় ক্ষনঘয়াক্ষর্ি কঘরন । িাই, সু ষ্ঠভাঘব ভক্ষিঘর্াি সাধন করঘি
হঘল ভিবাঘনর প্রক্ষিক্ষনক্ষধ গুরুঘদঘবর ক্ষনঘদচ শ ক্ষশঘরাধমচ কঘর এবং িাাঁর
আঘদশঘক র্ীবঘনর একমাি কিচ বয বঘল মঘন কঘর িা পালন করঘি হঘব ।
শ্রীল ক্ষবশ্বনাি র্েবিী োকুর শ্রীগুবচষ্টঘক বঘলঘছনর্সয প্রসাদাদ্ভিবৎপ্রসাঘদা র্সযাপ্রসাদান্ন িক্ষিিঃ কুঘিাহক্ষপ ।
ধযায়ংস্তুবংস্তসয র্শক্ষিসন্ধ্যং বঘন্দ গুঘরািঃ শ্রীর্রণারক্ষবন্দম্ ॥
“গুরুঘদব সন্তুষ্ট হঘল ভিবান সন্তুষ্ট হন এবং গুরুঘদবঘক সন্তুষ্ট না করঘি
পারঘল কখ্নই ভিবদ্ভক্ষি লাভ করা র্ায় না । িাই ক্ষিসন্ধ্যায় আক্ষম আমার
পরমারাধয গুরুঘদঘবর কীক্ষিচসমূ হ ধযান কক্ষর, স্তব কক্ষর এবং িাাঁর শ্রীর্রণারক্ষবন্দর
বন্দনা কক্ষর ।”
সদহাত্মবু ক্ষি পক্ষরিযাি কঘর আত্ম-িত্ত্বজ্ঞান লাভ করার ফঘল ভঘির
হৃদঘয় ভিবদ্ভক্ষির উঘেষ্ হয় এবং িখ্ন ক্ষিক্ষন সবচান্তিঃকরঘণ ভিবাঘনর
সসবায় ব্রিী হন । এই আত্ম-িত্ত্বজ্ঞান র্ানঘলই সকবল শুদ্ভ ভিবদ্ভি হওয়া

র্ায় না- পু ণচরূঘপ িার উপলক্ষি এবং আর্রণ করার মাধযঘমই সকবল শুি
ভিবদ্ভক্ষির ক্ষবকাশ হয় । সর্ মানুঘষ্র মন র্ঞ্চল ও বু ক্ষি অপক্ষরণি, িার পঘি
ভিবদ্ভক্ষি সাধন করা সম্ভব নয় । কারণ, সস সকাম কঘমচর দ্বারা অক্ষিমািায়
প্রভাক্ষবি িাকার ফঘল সম্পূ ণচ ক্ষনঙ্কাম ভিবদ্ভক্ষির মমচ উপলক্ষি করঘি পাঘর
না ।
(িীিা ২.৪১ িাৎপর্চ)
*** সদগুরু সক ? – অর্ুচ ন র্ক্ষদও িাাঁর মিঘক সু প্রক্ষিক্ষষ্ঠি করবার প্রয়াঘস
ধমচিি ও নীক্ষিিি র্ু ক্ষির অবিারণা কঘরক্ষছঘলন, ক্ষকন্তু িবু ও সর্ন ক্ষিক্ষন িাাঁর
গুরু শ্রীকৃঘষ্ণর সাহার্য ছাড়া িাাঁর প্রকৃি সমসযার সমাধান করঘি পারক্ষছঘলন
না । ক্ষিক্ষন বু ঝঘি পারক্ষছঘলন, সর্ সমসযা িাাঁর সমস্ত সিাঘক দগ্ধ করক্ষছল, িাাঁর
িিাকক্ষিি জ্ঞাঘনর সাহাঘর্য ক্ষিক্ষন সসই সমসযার সমাধান করঘি পারঘবন না ।
িাই ক্ষিক্ষন ভিবান শ্রীকৃষ্ণঘক গুরুরূঘপ বরণ কঘর িাাঁর শরণাপন্ন হঘলন ।
সকিাবী ক্ষবদযা, পাক্ষিিয, উচ্চপদ আক্ষদ র্ীবঘনর প্রকৃি সমসযার সমাধান
কখ্নই করঘি পাঘর না । শ্রীকৃঘষ্ণর মঘিা গুরুর কৃপার ফঘলই সকবল সমস্ত
সমসযার সমাধান হয় । িাই, ক্ষসিান্ত হঘে, সর্ গুরু সবচঘিাভাঘব কৃষ্ণঘর্িনার
অমৃ ি আস্বাদন কঘরঘছন, ক্ষিক্ষনই হঘেন সদ্গু রু, সকন না ক্ষিক্ষনই সকবল
পাঘরন মানব-র্ীবঘনর সমস্ত সমসযার সমাধান করঘি । শ্রীচর্িনয মহাপ্রভু
বঘলঘছন, ক্ষর্ক্ষন কৃষ্ণ-িত্ত্বঘবিা, ক্ষিক্ষন ব্রাহ্মণই হন বা শূ দ্রই হন, ক্ষিক্ষনই সকবল
পাঘরন গুরু হঘি ।
ক্ষকবা ক্ষবপ্র, ক্ষকবা নযাসী, শূ দ্র সকঘন নয় ।
সর্ই কৃষ্ণিত্ত্বঘবিা, সসই ‘গুরু’ হয় ॥ (চর্িঃ র্িঃ মধয ৮/১২৮)
সু িরাং িত্ত্বজ্ঞানী না হঘল সদ্গু রু হওয়া কখ্নই সম্ভব নয় । ববক্ষদক শাঘিও
বলা হঘয়ঘছষ্টকমচক্ষনপু ঘণা ক্ষবঘপ্রা মন্ত্রিন্ত্রক্ষবশারদিঃ ।
অচবষ্ণঘবা গুরুনচ সযাচদ্বষ্ণবিঃ শ্বপঘর্া গুরুিঃ ॥
“সমস্ত ববক্ষদক জ্ঞানসম্পন্ন ব্রাহ্মণ র্ক্ষদ ববষ্ণব না হন, অিবা র্ক্ষদ ক্ষিক্ষন কৃষ্ণিত্ত্বঘবিা না হন, িঘব ক্ষিক্ষন গুরু হবার সর্ািয নন । ক্ষকন্তু র্ক্ষদ নীর্কুঘলাদ্ভুি
র্িাল কৃষ্ণ-িত্ত্বজ্ঞানসম্পন্ন ববষ্ণব হন, িঘব ক্ষিক্ষন গুরু হঘি পাঘরন ।” (পদ্ম
পু রাণ)
(িীিা ২.৮ িাৎপর্চ)
*** শাক্ষন্ত লাঘভর একমাি উপায় – র্ে, মৃ িুয, র্রা ও বযাক্ষধ- এই র্িুক্ষবচধ
সমসযা র্ড় অক্ষস্তত্বঘক সবচদাই র্র্চক্ষরি করঘছ এবং ধচনশ্বঘর্চর সঞ্চয় অিবা
অিচচনক্ষিক উন্নক্ষির মাধযঘম কখ্নই এই সমসযার সমাধান করা সম্ভব নয় ।
পৃ ক্ষিবীর অঘনক সদশ সব রকঘমর র্ািক্ষিক সুখ্স্বােঘন্দয পক্ষরপূ ণচ । সসই সমস্ত
সদশ র্রম অিচচনক্ষিক উন্নক্ষি লাভ কঘর ধচনশ্বঘর্চ পক্ষরপূ ণচ হঘয় উঘেঘছ, ক্ষকন্তু
িা সঘত্ত্বও সসখ্াঘন র্ড় র্ীবঘনর সর্ সমস্ত সমসযা িা সকান অংঘশই লােব
হয়ক্ষন । নানাভাঘব িারা শাক্ষন্ত পাবার সর্ষ্টা করঘছ, ক্ষকন্তু িাঘদর সসই সমস্ত
প্রঘর্ষ্টা সম্পূ ণচভাঘব বযিচ হঘে, কারণ শাক্ষন্ত লাভ করার একমাি উপায় হঘে
ভিবান শ্রীকৃঘষ্ণর উপঘদশ গ্রহণ করা, অিচাৎ ভিবদ্গীিা ও শ্রীমদ্ভািবঘির
উপঘদশ গ্রহণ করা, অিবা শ্রীকৃঘষ্ণর র্িািচ প্রক্ষিক্ষনক্ষধ সদ্গু রুর শরণ গ্রহণ
করা ।
(িীিা ২.৮ িাৎপর্চ)

আগ্রহী মহৎপ্রাণ ভিঘদর সাদর আহ্বান র্ানাঘনা হঘে সর্, আপনারা মাি ২ পৃ ষ্ঠার এই একাদশী-পক্ষিকাটি সস্বোয় ছাক্ষপঘয় অনয ভিঘদর কাঘছ ক্ষবনামূ ঘলয
ক্ষবিরণ করঘি পাঘরন এবং ক্ষনর্ ক্ষনর্ মক্ষন্দর বা প্রর্ার স্থাঘনর ক্ষবজ্ঞাপণ ফলঘক এটি লাক্ষিঘয় অনযঘদরঘকও পড়ার সু ঘর্াি ক্ষদঘি পাঘরন ।

শ্রীল প্রভুপাদ ক্ষশিা-সংগ্রহ – ৯ম সংখ্যা

পৃ ষ্ঠা ২

শ্রীল প্রভুপাদ প্রবর্ন
ভিবদ্গীিা ২.১১ – ৪ো মার্চ, ১৯৬৬, ক্ষনউয়কচ ।
(িি সংখ্যার পর...)

প্রভুপাদিঃ সকল ক্ষর্জ্ঞাসা, আত্মা সদহ সিঘক ক্ষভন্ন,
সকল ক্ষর্জ্ঞাসার সমাধান একটি সলাঘকর
মঘধয সদওয়া হঘয়ঘছ । সবাঝা সিল ?
িিাসূ নিিাসূ ংশ্চ নানুঘশার্ক্ষন্ত পক্ষিিািঃ (ভ.িী২/১১) । “প্রকৃিপঘি সর্ জ্ঞানী, ক্ষিক্ষন না, িার এই সদহ
সম্পঘকচ সকান ক্ষর্ন্তা সনই । ক্ষিক্ষন আত্মার ক্ষেয়া সম্পঘকচ সঘর্িন । িাই িুক্ষম
অঘনক ক্ষবষ্ঘয় বলঘি র্াে সর্ ‘র্ক্ষদ এই, আমার বন্ধ্ু, মৃ িুয, এই, আক্ষম বলঘি
র্াইক্ষছ, িাঘদর পত্নীরা ক্ষবধবা হঘয় র্াঘব ।’ এই সব সদহাত্ম সম্বন্ধ্ অনু সাঘর, িুক্ষম
কিা বলছ । এবং িুক্ষম ক্ষনঘর্ একর্ন খ্ু ব ক্ষবঘজ্ঞর মঘিা উপস্থাপন করছ, ক্ষকন্তু
িুক্ষম একর্ন মহামূখ্চ কারণ সিামার সমস্ত ধারণা সদহ সকক্ষিক । আমার সাঘি
কঘিাপকিঘন সিামার সম্পূ ণচ ধারণা সদঘহর উপর ক্ষছল, ক্ষকন্তু িুক্ষম, িুক্ষম
ক্ষনঘর্ঘক একর্ন জ্ঞানী বযক্ষি ক্ষহঘসঘব উপস্থাপন করছ ।” িাই ক্ষর্ক্ষন এই
সদহঘকক্ষিক ধারণা সপাষ্ন করঘছন, ক্ষিক্ষন জ্ঞানী বযক্ষি নন । ক্ষিক্ষন একর্ন
মূ খ্চ । ক্ষিক্ষন হঘি পাঘরন, একাঘেক্ষমক ক্ষশিা অনুর্ায়ী, ক্ষিক্ষন হঘি পাঘরন ক্ষব.এ.,
এম.এ., ক্ষপ এইর্.ক্ষে., ক্ষেএক্ষস, অিবা এমন ক্ষকছু , োিার এবং..., ক্ষকন্তু র্ক্ষদ সস
এই সদহাত্মবু ক্ষি সপাষ্ন কঘর, শ্রীমদ্ভিবদ িীিা অনু সাঘর সস জ্ঞানী বযক্ষি নয় ।
শুধু মাি ... অনু সাঘর না, সমস্ত ববক্ষদক শাি অনু সাঘর । এটিই হঘে প্রিম
ক্ষনঘদচ শ । এটি হঘে... র্ক্ষদ আমরা পারমাক্ষিচক জ্ঞাঘনর অগ্রিক্ষির প্রক্ষি উন্নক্ষি
করঘি র্াই, এই প্রািক্ষমক জ্ঞান আমাঘদর অবশযই িাকঘি হঘব, সর্ “আক্ষম
এই সদহ নই । আক্ষম এই সদহ নই ।” এটি হঘে পারমাক্ষিচক জ্ঞাঘনর প্রিম
ক্ষভক্ষি । এটা অগ্রিক্ষি নয় । এটি সকবল প্রািক্ষমক জ্ঞান (এ-ক্ষব-ক্ষস-ক্ষে),
পারমাক্ষিচক র্ীবঘনর প্রািক্ষমক জ্ঞান । শ্রীমদ্ভািবিঘম এই সম্পক্ষকচি খ্ু ব
র্মৎকার একটি সলাক র্া বণচনা করা হঘয়ঘছ, র্সযাত্ম-বু ক্ষিিঃ কুণঘপ ক্ষি-ধািুঘক
স্ব-ধীিঃ কলিাক্ষদষ্ু সভৌম ইর্য-ধীিঃ (ভািঃ ১০.৮৪.১৩) । র্সযাত্ম-বু ক্ষিিঃ কুণঘপ ক্ষিধািুঘক । কুণঘপ অিচ এই িঘল, এই িঘলটি ক্ষিনটি উপাদান ক্ষদঘয় বিক্ষর ।
এখ্ন, আয়ুঘবচক্ষদক ক্ষর্ক্ষকৎসা পিক্ষি অনু র্ায়ী, এই সদহ ক্ষিনটি উপাদান ক্ষদঘয়
বিক্ষর - কফ, ক্ষপি, বায়ু ।
িীঘলাকিঃ ক্ষিনটি উপাদান?
প্রভুপাদিঃ হযা । কফ । কফ অিচ োিা, শীিলিা ।
িীঘলাকিঃ প্রর্ক্ষলি ।
প্রভুপাদিঃ কফ, কফ, আপক্ষন কফঘক ক্ষক বলঘবন? কাক্ষশ । হযা । কফ, ক্ষপি,
বায়ুিঃ “শীিলিা, িাপ এবং বায়ু ।” হযা । সকবল এই ক্ষিনটি ক্ষর্ক্ষনস এই সদহঘক
িেন কঘর । িাই এটিঘক একটি িঘল বলা হয় র্া ক্ষিনটি উপাদান ক্ষদঘয় বিক্ষর –
শীিলিা, বায়ু এবং অক্ষি, িাপ । িাপ, শীিলিা এবং বায়ু- এই ক্ষদঘয় সদহ
বিক্ষর হয় ।
িীঘলাকিঃ ক্ষক, শীিলিা অিচ ক্ষক ?
প্রভুপাদিঃ শীিলিা, আপক্ষন এটি র্ঘলর র্নয গ্রহণ করঘি পাঘরন, বা এটি
র্ঘলর একটি প্রক্ষেয়া ।
িীঘলাকিঃ র্ল ।
প্রভুপাদিঃ হযা ।

িীঘলাকিঃ হযা । র্ল, অক্ষি এবং বায়ু ।
প্রভুপাদিঃ র্ল, অক্ষি এবং বায়ু ।
িীঘলাকিঃ এটা ভাল ।
প্রভুপাদিঃ এখ্ন, শ্রীমদ্ভািবঘি বলা হঘয়ঘছ সর্ র্সযাত্ম-বু ক্ষিিঃ কুণঘপ ক্ষি-ধািুঘক
(ভািঃ ১০.৮৪.১৩) “র্ক্ষদ সকউ, র্ল, বায়ু এবং অক্ষি ক্ষদঘয় বিক্ষর এই সদঘহ
আত্মবু ক্ষি কঘরন...” এবং র্সযাত্ম-বু ক্ষিিঃ কুণঘপ ক্ষি-ধািুঘক । এই সদহ ক্ষিনটি
ক্ষর্ক্ষনস ক্ষদঘয় বিক্ষর । এখ্ন... এবং স্ব-ধীিঃ কলিাক্ষদষ্ু - “এবং র্ক্ষদ সকউ ক্ষবষ্ঘয়র
ক্ষর্ন্তা কঘরন, এই সদহর্াি বযক্ষিঘদরঘক িার ক্ষনর্ আত্মীয় বঘল মঘন কঘর...”
ঠিক এরকম আমার সন্তান, আমার িী, আমার আত্মীয়, আমার ক্ষপিা, আমার
মািা, আমার ভাই, আমার র্াক্ষি, আমার সমাঘর্র মি- সবক্ষকছু এই সদহিি
কারঘণ । এবং এখ্াঘন ক্ষনউ ইয়ঘকচ র রাস্তায় হার্ার হার্ার িীঘলাক হাাঁটঘি
সদখ্া র্ায়, এবং মঘন কঘরা আক্ষম ..., সিামার সাঘি সদহাক্ষত্মক সম্পঘকচ , আক্ষম
সিামাঘক আমার িী বলক্ষছ । সর্ কারঘণ আক্ষম সিামার সাঘি সদহাক্ষত্মক সম্পকচ
প্রাপ্ত হঘয়ক্ষছ, সব সন্তান সিামার দ্বারা উৎপন্ন হঘয়ঘছ, িারা আমার সন্তান ।
সবাঝা সিল? িাই সমস্ত ক্ষর্ন্তা হঘে...এই মূ ল ভ্রান্ত নীক্ষি সর্ “আক্ষম এই
সদহ ।” এখ্ন, সদঘহর ক্ষবস্তৃক্ষি, সম্পূ ণচ ক্ষবষ্য়, সম্পূ ণচ ক্ষবষ্য়টাই ভ্রান্ত । কারণ
আক্ষম এই সদহ নই, িাই আমার সদঘহর ক্ষবস্তার মাঘন আক্ষম নই । ক্ষকন্তু সমগ্র
ক্ষবশ্ব এই ভ্রান্ত ধারণার উপর র্লঘছ । সমগ্র ক্ষবশ্ব এর উপর র্লঘছ । র্ু ি, একটি
র্াক্ষি অনয আঘরকটি র্াক্ষির সাঘি র্ু ি করঘছ- কারণ এই সদঘহর কারঘণ ।
িাই র্সযাত্ম-বু ক্ষিিঃ কুণঘপ ক্ষি-ধািুঘক (ভািঃ ১০.৮৪.১৩) । “সর্ এই সদঘহ
আত্মবু ক্ষি করঘছ, সর্টি বিক্ষর হয় র্ল, অক্ষি এবং, র্ল, অক্ষি এবং বায়ু বিক্ষর
হয়, এবং এই সদহ সিঘক র্াি বযক্ষিঘদর আত্মীয় বঘল মঘন করঘছ”, র্সযাত্মবু ক্ষিিঃ কুণঘপ ক্ষি-ধা... স্ব-ধীিঃ কলিাক্ষদষ্ু “এবং”, আক্ষম বলঘি র্াইক্ষছ,
“আসক্ষি, এমন ক্ষবষ্ঘয়র র্নয আসক্ষি...” এবং সভৌম ইর্য-ধীিঃ “এবং সসই
ভূক্ষম সর্খ্ান সিঘক এই সদহ সবঘড় ওঘে, র্া পূ র্নীয় ।” এখ্ন সবাই ভূক্ষমর
র্নয র্ু ি করঘছন । “ওহ, আমরা ভারিীয় ।” “আমরা পাক্ষকস্তানী ।” “আমরা
ক্ষভঘয়িনামী ।” “আমরা আঘমক্ষরকান ।” “আমরা র্ামচাক্ষন ।” র্ু ি, অঘনক সবক্ষশ
র্ু ি র্লঘছ । সদশ, সদঘশর র্নয । িাই সদশ, সদশ পূ র্ায় পক্ষরণি হঘয়ঘছ, িাই
সকউ িার মূ লযবান র্ীবন ঐ সদঘশর র্নয িযাি করঘব র্া পূ র্নীয় । সবাঝা
সিল? ক্ষকন্তু সদশ এি ক্ষপ্রয়, সকন? এই সদঘশ এই সদহ সবঘড় ওঘে । িাই র্া
এখ্াঘনও রঘয়ঘছ, সদহাক্ষত্মক সংঘর্াি ।
িাই র্সযাত্ম-বু ক্ষিিঃ কুণঘপ ক্ষি-ধািুঘক স্ব-ধীিঃ কলিাক্ষদষ্ু সভৌম ইর্য-ধীিঃ (ভািঃ
১০.৮৪.১৩) । সদঘশ...ভিবাঘনর র্নয িাঘদর কাঘছ সকান মূ লয সনই । এখ্ন,
রাক্ষশয়ান দশচন মঘি, িাঘদর কাঘছ ভিবাঘনর সকান অিচ সনই, ক্ষকন্তু িাঘদর
সকল মূ লয সদঘশর র্নয । িাই সদশঘক উপাসয ক্ষহসাঘব িনয করা হয় । এবং
িারা সদঘশর র্নয সর্ সকান িযাি করঘি প্রস্তুি । িাই র্সযাত্ম-বু ক্ষিিঃ কুণঘপ
ক্ষি-ধািুঘক - “সর্ এই সদঘহ আত্মবু ক্ষি কঘর এবং সর্ মঘন কঘর সদহাক্ষত্মক শাখ্া
প্রশাখ্া সরূপ িার আত্মীয় পক্ষরর্ন, এবং সদশ সর্খ্াঘন সদহ মি সবঘড়
উঘেঘছ, িা হঘে উপাসয” র্িীিচবুক্ষিিঃ সক্ষলঘল ।
(পরবিী অংশ আিামী সংখ্যায়)
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