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অনুিীলন – এই থলাদক 

ভক্ষিদ াদের দুটি ক্রদ ান্নক্ষির কিা 

বলা হদয়দে । িার প্রি টি িাাঁ দদর থিদিই প্রদ ার্য,  াাঁ রা অপ্রাকৃি থপ্রদ  পর  

পুরুদষাি  ভেবাি শ্রীকৃদের প্রক্ষি অিুরি হদয়দেি । আর অপরটি হদে  াাঁ রা 

অপ্রাকৃি থপ্রদ  ভেবাদির প্রক্ষি আসি হদি পাদরিক্ষি । এই ক্ষিিীয় স্তদরর 

ভিদদর র্িয িািা রক  ক্ষবক্ষি-ক্ষিদষদির ক্ষিদদজ শ থদওয়া হদয়দে,  া অিুশীলি 

করার ফদল শ্রীকৃদের প্রক্ষি আসক্ষির স্তদর উন্নীি হওয়া  ায় । ভক্ষিদ াে হদে 

ইক্ষিয়গুক্ষলদক ক্ষি জল করার পন্থা । ভবসংসাদর বিজ  াি স দয় ইক্ষিয়িপজদে ক্ষিরি 

িাকার ফদল  ায়াবদ্ধ ইক্ষিয়গুক্ষল সবজদা কলুক্ষষি হদয় িাদক । ক্ষকন্তু ভক্ষিদ াে 

অিুশীলি করার ফদল এই স স্ত ইক্ষিয়গুক্ষল ক্ষি জল হদি িাদক এবং অবদশদষ 

িা  খ্ি পূেজরূদপ ক্ষি জল হয়, িখ্ি িারা সরাসক্ষরভাদব পরদ শ্বর ভেবাদির 

সংস্পদশজ আদস ।  ায়াবদ্ধ ক্ষবষয়াসি র্ীবদি আক্ষ  থকাি িা থকাি  াক্ষলদকর 

চাকক্ষর করদি পাক্ষর, ক্ষকন্তু থসই দাসত্ব ভালবাসার িয় । আক্ষ  থকবল  াি ক্ষকেু 

টাকা পাওয়ার র্িয থসই চাকক্ষর কক্ষর এবং থসই  াক্ষলকও আ াদক ভালবাদস িা; 

আ ার কাে থিদক কার্ আদায় কদর আ াদক  াক্ষহিা থদয় । সুিরাং, থসখ্াদি 

ভালবাসার থকাি প্রশ্নই উঠদি পাদর িা । ক্ষকন্তু পার াক্ষিজক র্ীবদির চর  পক্ষরেক্ষি 

হদে থসই ক্ষি জল ক্ষদবয থপ্রদ র স্তদর উন্নীি হওয়া । আ াদদর ইক্ষিয়গুক্ষল ক্ষদদয় 

ভেবাদির থসবা করার  ািযদ ই থসই থপ্র ভক্ষির স্তর লাভ করা  ায় । সকদলর 

হৃদদয় এই ভেবৎ-থপ্র  সুপ্ত অবস্থায় রদয়দে এবং থসখ্াদি ভেবৎ-থপ্র  

ক্ষবক্ষভন্নরূদপ প্রকাক্ষশি হয়, ক্ষকন্তু র্ড়-র্ােক্ষিক সদের প্রভাদব িা কলুক্ষষি । 

এখ্ি র্ড় ক্ষবষদয়র প্রভাব থিদক আ াদদর হৃদয়দক ক্ষি জল করদি হদব এবং িা 

হদল থ  কৃেদপ্র  আ াদদর হৃদদয় সুপ্ত অবস্থায় রদয়দে, িা পুিরুজ্জীক্ষবি    

হদব । থসটিই হদে ভক্ষিদ াদের পূেজ পন্থা । ভক্ষিদ াে অিুশীলি করদি হদল 

সদ গুরুর িত্ত্বাবিাদি কিকগুক্ষল ক্ষবক্ষিক্ষবিাি পালি করা কিজ বয-খু্ব সকাদল ঘু  

থিদক ওঠা, স্নাি কদর  ক্ষিদর ক্ষেদয় আরক্ষি করা, হদর কৃে  হা ন্ত্র কীিজ ি করা, 

িারপর ফুল িুদল ভেবাদির শ্রীচরদে িা ক্ষিদবদি করা, থভাে রান্না কদর িা 

ভেবািদক ক্ষিদবদি করা, প্রসাদ গ্রহে করা ইিযাক্ষদ । িািা রকদ র ক্ষবক্ষিক্ষিয়  

আদে থ গুক্ষল অিুশীলি করদি হয় । আর ক্ষিরন্তর শুদ্ধ ভদির কাে থিদক 

শ্রী দ্ভােবি ও ভেবদ্গীিা শ্রবে করদি হয় । এই পন্থা অিুশীলি করার ফদল 

থ  থকউ থপ্র ভক্ষির স্তদর উন্নীি হদি পাদর এবং িার ফদল অবশযই ক্ষচন্ময় 

ভেবৎ-িাদ  প্রদবশ করদি পারা  ায় । সদ গুরুর িত্ত্বাবিাদি ক্ষবক্ষিবদ্ধভাদব 

ভক্ষিদ াে অিুশীলি করদল অবশযই ভেবৎ-থপ্র  লাভ করা  ায় ।   

(িীিা ১২.৯ িাৎপর্জ ) 

***বহু রঘস ভশিঘর্াঘির অনুিীলন – পরদ শ্বর ভেবাি িাাঁ র দুই িারপাল 

র্য় এবং ক্ষবর্য়দক উপদদশ ক্ষদদয়ক্ষেদলি থ , থক্রাদির বশবিী হদয় 

ভক্ষিদ াদের অিুশীলদির ফদল, িারা ব্রহ্মশাপ থিদক  ুি হদবি । এই সূদি 

শ্রীল  ধ্ব  ুক্ষি  ন্তবয কদরদেি থ , ভক্ষিদ াদের অিুশীলদির ফদল  ািুষ স স্ত 

পাপ থিদক  ুি হদি পাদর । এ িক্ষক অিয উপাদয় ক্ষিবারে করা সম্ভব িয় থ  

ব্রহ্মশাপ, িাও ভক্ষিদ াদের িারা পরাভূি করা হয় । বহু রদস ভক্ষিদ াদের 

অিুশীলি সম্ভব । বারটি রস রদয়দে––পাাঁ চটি  ুখ্য এবং সািটি থেৌে । পাাঁ চটি  ুখ্য 

রদসর িারা ভক্ষিদ াদের অিুশীলি সম্ভব, ক্ষকন্তু অিয সািটি থেৌে রদসর  ািযদ  

ভেবদ্ভক্ষির অিুশীলি  ক্ষদও পদরািভাদব সম্পাক্ষদি হয়, িবুও  ক্ষদ িা 

ভেবাদির থসবায় বযবহৃি হয়, িাহদল িাদদরও ভক্ষিদ াে বদল েেিা করা   

হয় । পিান্তদর বলা  ায় থ , ভক্ষিদ াদে সব ক্ষকেুরই স াদবশ হয় । থকাি িা 

থকািভাদব থকউ  ক্ষদ পরদ শ্বর ভেবাদির প্রক্ষি আসি হি, িাহদল ক্ষিক্ষি 

ভক্ষিদ াদে  ুি হি, থ  কিা শ্রী দ্ভােবদি (১০/২৯/১৫) বেজিা করা হদয়দে–

–কামং সরাধং ভয়্ম  । কাদ র বশবিী হদয় থোপীরা শ্রীকৃদের প্রক্ষি 

ভক্ষিদ াদে আকৃষ্ট হদয়ক্ষেদলি । থি িই, কংস  ৃিুয-ভদয় ভীি হদয় 

ভক্ষিদ াদে আসি হদয়ক্ষেদলি । এইভাদব থদখ্া  ায়, ভক্ষিদ াে এিই 

শক্ষিশালী থ , ভেবাদির শত্রু হদয় ক্ষিরন্তর ববরীভাবাপন্ন হদয় িাাঁ র ক্ষচন্তা 

করদলও অক্ষচদরই  ুক্ষি লাভ করা  ায় । কক্ষিি আদে, শবষু্ণভিঃ সৃ্মঘিা দদব 

আসুরস্তশিপর্জয়ঃ –– ভেবাি শ্রীক্ষবেুর ভিদদর বলা হয় থদবিা, আর 

অভিদদর বলা হয় অসুর ।” ক্ষকন্তু ভক্ষিদ াে এিই শক্ষিশালী থ , থদব এবং 

অসুর উভদয়ই িাাঁ র সুফল লাভ করদি পাদর,  ক্ষদ িারা ক্ষিরন্তর পরদ শ্বর 

ভেবাদির কিা ক্ষচন্তা কদর । ভেবদ্গীিায় (১৮/৬৫) ভেবাি বদলদেি, মন্মনা 

ভব মদ্ভিঃ –– “সবজদা আ ার কিা ক্ষচন্তা কর ।”  ক্ষকভাদব ক্ষচন্তা করদি হদব, 

িাদি ক্ষকেু  ায় আদস িা । থকবল পরদ শ্বর ভেবাদির কিা ক্ষচন্তা করাই হদে 

ভক্ষিদ াদের থ ৌক্ষলক িত্ত্ব ।                       (ভাঃ ৩.১৬.৩১ িাৎপর্জ ) 

ভিবান িাাঁ র শুদ্ধভঘির সসবার কথা কখনই শবসৃ্মি হন না – ভেবদ্ভক্ষি 

অিুশীলদির  ািযদ  ভিরা ভেবৎ-দপ্রদ র অিুভূক্ষির ক্ষবকাশ সািি কদরি । 

এ ি ক্ষক  ৃিুযর স য় ভি  ক্ষদ িাাঁ র ভেবৎ-দসবা স্মরে করদি িাও পাদর, িবু 

ভেবাি িাাঁ দক ক্ষবসৃ্মি হি িা । ভদির িযাে ও বিসদেজর কিা ভেবািদক স্মরে 

করাদিার র্িয এই প্রািজিাটি প্রদি হদয়দে, ক্ষকন্তু এ ি ক্ষক স্মরে করাদিার থকউ 

িা িাকদলও ভেবাি িাাঁ র শুদ্ধভদির থসবার কিা কখ্িই ক্ষবসৃ্মি হি িা । ... 

বদ্ধ র্ীদবর দুটি কার্- থদদহর প্রক্ষিপালি এবং আত্ম-উপলক্ষি । ... এই দুটি কা জ 

একই সাদি করা উক্ষচি, কারে একর্ি বদ্ধ র্ীব িার থদদহর প্রক্ষিপালি 

পক্ষরিযাে করদি পাদর িা । ভেদ্ভর্ি বৃক্ষদ্ধ হওয়ার সদে সদেই থদদহর 

প্রক্ষিপালদির ক জ স ািুপাক্ষিক ভাদব হ্রাস পায় । ভেবদ্ভর্ি ক্ষিক্ষদজ ষ্ট পক্ষর াে িা 

হওয়া প জন্ত সা ক্ষয়ক ক্ষবষয়াসক্ষি পক্ষরলক্ষিি হবার সম্ভাবিা িাদক । ক্ষকন্তু লিয 

করা উক্ষচি থ , থসই ববষক্ষয়ক কা জ দীঘজকাল স্থায়ী হয় িা, কারে ভেবৎ-কৃপায় 

স্বল্প স দয়র  দিযই থসই অসমূ্পেজিার অবসাি হয় । িাই ভেবদ্ভর্দির পিই 

এক াি সঠিক পন্থা ।                                        (শ্রীঈঘিাপশনষদ মন্ত্র ১৭) 



  

 

পৃষ্ঠা ২ 

আগ্রহী মহৎপ্রাণ ভিঘদর সাদর আহ্বান র্ানাঘনা হঘে সর্, আপনারা মাত্র ২ পৃষ্ঠার এই একাদিী-পশত্রকাটি সস্বোয় ছাশপঘয় অনয ভিঘদর কাঘছ 

শবনামূঘলয শবিরণ করঘি পাঘরন এবং শনর্ শনর্ মশন্দর বা প্রচার স্থাঘনর শবজ্ঞাপণ ফলঘক এটি লাশিঘয় অনযঘদরঘকও পড়ার সুঘর্াি শদঘি পাঘরন ।  

 

শ্রীল প্রভুপাদ শিক্ষা-সংগ্রহ – ১৩ি সংখযা 

শ্রীল প্রভুপাদ প্রবচন 

 ভিবদ্গীিা – ৭ই মাচজ , ১৯৬৬, শনউইয়কজ  । 

(পূবজবিী সংখযার পর) 

প্রভুপাদঃ এই উপসংহার এ ি থ , দুইশি বের 

পূদবজ   াচজ   াদস র্লবায়ুর অবস্থাি থ  ি 

ক্ষেল, ১৯৬৬ সাদলর  াচজ   াদসও ঠিক 

একই অবস্থাদি আদে । এবং 

ভক্ষবষযদিও... প্রাকৃক্ষিকভাদব র্লবায়ুর অবস্থাি 

 াচজ   াদস একই িাকদব । থর্যাক্ষিক্ষবজদযা অিু ায়ীও  াচজ  

 াদসর ক্ষিক্ষদজ ষ্ট িাক্ষরদখ্ সূদ জাদদয়র স য় বিজ  াি ১৯৬৬ 

সাদলর  াচজ   াদসও একই । এবং থর্যাক্ষিক্ষবজদযায় স গ্র ক্ষহসাব এই ভাদব করা    

হয় । িারা থর্যাক্ষিক্ষবজদযা সংক্রান্ত শি বেদরর সারক্ষে বিক্ষর কদর । শি বেদরর । 

িারা ক্ষকভাদব িা বিক্ষর কদর ? ক্ষহসাদবর  ািযদ , অিীদি এ ি ক্ষেল, বিজ  াদি 

এ ি আদে এবং প্রাকৃক্ষিকভাদব ভক্ষবষযদিও এ ি িাকদব । থ  ি থিা রা 

আসন্ন বসদন্তর কিা বলে, ক্ষকভাদব প্রকৃক্ষি সার্দব, বসদন্তর স য় থক ি হদব, 

সবাই র্াদি এটি অিযন্ত সুির, কারে সবার অিীি অক্ষভজ্ঞিা আদে । সুিরাং 

িুক্ষ  ভক্ষবষযৎ বেজিা করে । এটা ভক্ষবষযৎ বলা িয় । এটি অিীি অক্ষভজ্ঞিা থিদক 

ক্ষক ঘটদব িা বেজিা করা । এটা ঘটদব । 

সুিরাং আ াদদর  ুক্ষিপাদির  ািযদ  বুঝার র্িয অিয একটি ক্ষবষয় । ক্ষকন্তু ক্ষকেু 

ক্ষবষয় আদে  া আ াদদর  ুক্ষির বাইদর । ভেবাি, ভেবাদির অক্ষস্তদত্বর  ি  

ক্ষবষয় । অবশয  ুক্ষির  ািযদ  আ রা অিুদ াদি করদি সি  হই, থ দহিু 

সবক্ষকেুরই সৃক্ষষ্টকিজ া আদে... থ  ি আ াদদর সা দি রাখ্া শব্দ সংরিে  ন্ত্র । 

সুিরাং আ রা র্াক্ষি একর্ি সৃক্ষষ্টকিজ া রদয়দেি । একইভাদব  ুদ্রাির দন্ত্ররও 

একর্ি সৃক্ষষ্টকিজ া রদয়দেি । সবক্ষকেুরই একর্ি ক্ষপিা বা সৃক্ষষ্টকিজ া রদয়দেিল । 

আক্ষ  ক্ষিদর্, আক্ষ , আক্ষ  আ ার ক্ষপিা কিৃজ ক সৃষ্ট । আ ার ক্ষপিা িার ক্ষপিার 

িারা সৃষ্ট । একইভাদব প্রাকৃক্ষিক উপাদয় ক্ষসদ্ধাদন্ত উপিীি হদি পাক্ষর থ , স গ্র 

ক্ষবশ্ব ব্রহ্মাদণ্ডর অবস্থা, স গ্র র্ড় প্রকাশ- থসখ্াদি একর্ি সৃক্ষষ্টকিজ া রদয়দেি । 

িুক্ষ  থদদখ্ে ? সুিরাং এসব হদে সরল  ুক্ষি । এটা থবাঝার র্িয খু্ব কঠিি 

ক্ষকেু িয় । ক্ষকন্তু একই সাদি ক্ষকেু ক্ষবষয় আদে থ গুদলা আ াদদর অক্ষভজ্ঞিার 

বাইদর,  ুক্ষির বাইদর, আক্ষ  বুঝাদি চাই কল্পিার বাইদর । ঐসব ক্ষবষয়দক বলা 

হয় অক্ষচন্তয । অক্ষচন্তয  াদি অক্ষচন্তিীয় । এখ্ি, আ রা ক্ষকভাদব বুঝব থকািটি 

আ াদদর কল্পিার অিীি? শাদে বলা হদয়দে থ , অক্ষচন্তযঃ খ্লু থ  ভাবা ি 

িা স্তদকজ ি থ ার্দয়ৎ “থ  থকাি ক্ষকেু  া আ াদদর কল্পিার অিীি, আ াদদর 

ক্ষবচার বুক্ষদ্ধর অিীি, আ াদদর র্ােক্ষিক ইক্ষিদয়র অিীি, এসব ক্ষবষদয় 

আ াদদর িদকজ র  ািযদ  িারিা সৃক্ষষ্ট করা উক্ষচি িয় ।” ববক্ষদক শাদে প্রক্ষিপন্ন 

কদর বলা হদয়দে থ , িদকজ া অপ্রক্ষিষ্ঠঃ “ ািযদ ... ক্ষক উক্ষচি... ক্ষক হদব 

আ াদদর প্রকৃি উপলক্ষি  া সািারে িদকজ র  ািযদ র আ রা প্রক্ষিষ্ঠা করদি 

পাক্ষর িা ।” িদকজ া অপ্রক্ষিষ্ঠঃ শ্রুিদয়া ক্ষবক্ষভন্নাঃ (চচ.চ.  িয ১৭/১৮৬) “আ রা 

 ক্ষদ ক্ষবক্ষভন্ন শাে অিযয়ি কক্ষর িখ্ি আ রা থদখ্দি পাব, এক শাে  া বলদে 

অিয শাে িার ক্ষভন্ন ক্ষকেু বলদে ।” থ  ি থো-হিযা ।  দিকর,  দিকর এটি 

একটি উপ া । ক্ষহিুরা থোহিযাদক ি জ ক্ষবদরািী কা জ ক্ষহদসদব  বদল । থ াহাম্মদদর 

অিুসারীরা বদল, “িা, থোহিযা ি ীয় ।” থসখ্াদি ক্ষকেু স ন্বয় আদে, ক্ষকন্তু... 

এখ্ি, শাদে আক্ষ  থদক্ষখ্ থ  থোহিযা, ক্ষকেু শাদে বলা হদয়দে থ  থোহিযা 

অি ীয়, ক্ষকন্তু ক্ষকেু ক্ষকেু অিয শাদে বলা হদয়দে ি ীয় ।  

সুিরাং আক্ষ  থকািটা গ্রহে করব ? এটা হদে ক্ষি... এটি ঠিক অিবা থসটি ঠিক ? 

সুিরাং থসখ্াদি এটা বলা হদয়দে থ , “সৃ্মিদয়া ক্ষবক্ষভন্নাঃ ।” িুক্ষ   ক্ষদ ক্ষবক্ষভন্ন 

শাে অিযয়ি কর িুক্ষ  ক্ষবক্ষভন্ন ক্ষবরুদ্ধ  ি  ুি বিবয খু্দর্ পাদব । থিা ার শাে 

আ ার শাে হদি ক্ষভন্ন হদি পাদর এবং “িাদসৌ  ুক্ষির  সয  িম্ ি ক্ষভন্ন  ।” িুক্ষ  

 ক্ষদ দাশজক্ষিকদদর পরা শজ িাও, একর্ি দাশজক্ষিক অিয দাশজক্ষিক হদি ক্ষভন্ন  ি 

থপাষে কদরি । একর্ি বড় দাশজক্ষিক  াদি ক্ষ ক্ষি অিয দাশজক্ষিদকর  িদক খ্ণ্ডি 

কদরদেি এবং ক্ষিদর্ একটি িত্ত্ব ক্ষদদয়দেি, “এটাই সিয ।” এটাই চলদে । 

সুিরাং, “িদকজ া অপ্রক্ষিষ্ঠঃ সৃ্মিদয়া ক্ষবক্ষভন্না, িাদসৌ  ুক্ষির  সয  িম্ ি ক্ষভন্ন  ।” 

িাহদল ক্ষকভাদব উপসংহার করা  ায় থ , থকািটি সঠিক পন্থা? আক্ষ  আ ার 

অপক্ষরপক্ব  ুক্ষির িারা এটি প্রক্ষিষ্ঠা করদি পারব িা । আক্ষ  শাদের পরা শজও 

ক্ষিদি পারক্ষে িা । িাহদল সঠিক বস্তুটি লাদভর পন্থা ক্ষক হদব ? “ি জসয িত্ত্বং 

ক্ষিক্ষহিং গুহায়াংঃ “ি জিত্ত্ব েূঢ়রূদপ আোক্ষদি হদয় আদে ।” সুিরাং এটাদক 

ক্ষকভাদব র্ািা  ায় ? “ হার্দিা থ ি েিঃ স পন্থাঃ” (চচ.চ  িয ১৭/১৮৬) । 

“ াদক  হার্ি বদল সািুরা ক্ষস্থর কদরদেি ক্ষিক্ষি থ  পন্থাদক ‘শাে পন্থা’ 

বদলদেি, থসই পদিই সকদলর অিুে ি করা উক্ষচি । এটাই সবক্ষকেু ।” থ  ি 

থিা াদদর ক্ষিষ্টাি িদ জ বাইদবদলর সব ক্ষিদদজ শ িুক্ষ  িাও বুঝদি পার অিবা 

থিা ার স য় িাও িাকদি পাদর ক্ষকন্তু সরলভাদব িুক্ষ   ক্ষদ ভেবাি  ীশু ক্ষিদের 

প্রকৃি র্ীবিী অিুসরে কর, িখ্ি িুক্ষ  একই ফল লাভ করদব । একই ভাদব 

থ াহাম্মদদর অিুসারীরা থ াহাম্মদ, হ রি থ াহাম্মদদর র্ীবিচক্ষরি অিুসরে 

কদর িারা একই ফল লাভ করদব । “ হার্দিা থ ি েিঃ স পন্থাঃ” (চচ.চ  িয 

১৭/১৮৬) । ঠিক থ  ি, একটি অর্ািা পদি, একটি গ্রাদ  ক্ষবদশষ কদর থ খ্াদি 

একটি  াঠ আদে... এখ্ি, এই, এই শহদর িুক্ষ  র্াি থ , “আক্ষ  অদিক দূদর 

এদসক্ষে ।” কারি রাস্তাগুক্ষল সংখ্যা ক্ষচক্ষিি এবং িুক্ষ  িার অবস্থাি থপদয়ে এবং 

থসখ্াদি ক্ষকেু লিে রদয়দে, এই বাড়ী বা থসই বাড়ী । ক্ষকন্তু এই থদদশ সবক্ষকেু 

সব, সব র্ায়ো একই একই রক  প্রকৃক্ষির, একই বি, একই  াঠ, একই ঘাস । 

আ রা র্াক্ষি িা আ রা থকািায়  াক্ষে অিবা স ুদদ্র অিবা স ুদদ্র । আক্ষ  

অক্ষভজ্ঞিা লাভ কদরক্ষে । থিা রা ক্ষক কখ্িও স ুদদ্র ভ্র ে কদরে ? িা । ক্ষকন্তু 

আক্ষ   খ্ি ভারিবষজ থিদক আসক্ষেলা  আক্ষ  চারক্ষদদক শুিু থোলাকার 

থদখ্ক্ষেলা , থোলাকার র্ল থদখ্ক্ষেলা  । আক্ষ  র্াক্ষি িা র্াহার্ থকািক্ষদদক 

 াদে । িুক্ষ  থদখ্ে ? িাদদর কাদে একটি সা ুক্ষদ্রক  ািক্ষচি ক্ষেল । অিাংশ 

অিু ায়ী, দ্রাক্ষঘ াংশ অিু ায়ী, স য় অিু ায়ী এবং  ািক্ষচি অিু ায়ী িারা ক্ষহসাব 

করক্ষেল । এখ্ি আক্ষ   ুখ্য িাক্ষবকদক ক্ষর্জ্ঞাসা করক্ষেলা , “আ রা থকািায় 

এদসক্ষে ?” থস বলক্ষেল ভূ িযসাের । “ও, আ রা ইিাক্ষল থিদক অদিক  াইল 

দূদর এদসক্ষে । আ রা অদিক ক্ষকদলাক্ষ টার দূদর... হদি ।” এই এ ি 

“ক্ষিওদিক্ষশয়া । এখ্ি আ রা ক্ষর্ব্রাল্টার ক্ষদদক  াক্ষে ।” এই রক  । ক্ষকন্তু আক্ষ  

শুিু াি ক্ষবপুল পক্ষর াি র্লরাক্ষশ থদখ্ক্ষেলা  । আক্ষ  থদখ্ক্ষেলা , “দশ  াইল পদর 

হয়ি আক্ষ  থপৌাঁদে  াব ক্ষকন্তু এটা থপৌাঁদে ক্ষি ।” িাহদল িখ্ি ক্ষকভাদব, ক্ষক ক্ষেল 

এই সব সা ুক্ষদ্রক  ািক্ষচদি ? এই সা ুক্ষদ্রক  ািক্ষচিগুদলা ক্ষেল অক্ষভজ্ঞ িাক্ষবকদদর 

িারা অক্ষিি  ািক্ষচি ।  ুখ্য িাক্ষবক এই  ািক্ষচি অিুসরে করক্ষেদলি । কারে এটি 

ক্ষেল অক্ষভজ্ঞ িাক্ষবকদদর িারা বিক্ষর । এটি ক্ষকেুই িয় । সুিরাং একইভাদব 

আ াদদরদক অিুসরদের র্িয আ াদদর  ুক্ষির পি ক্ষহসাব কদর থবর করদি 

হদব থ  ি  ুি আত্মারা ।                           (পরবিী অংশ আো ী সংখ্যায়) 
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