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শ্রীল প্রভুপাদ তিক্ষা-সংগ্রহ
আন্তর্জাতিক কৃষ্ণভাবনামৃ ি সংঘের প্রতিষ্ঠািা আচার্জ কৃষ্ণকৃপাশ্রীমূ তিজ শ্রীল
অভয়চরণারতবন্দ ভতিঘবদান্ত স্বামী প্রভুপাঘদর অতময় তিক্ষাধারা সসবার অতভপ্রাঘয় এক
ক্ষুদ্র প্রয়াস
হঘর কৃষ্ণ হঘর কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হঘর হঘর । হঘর রাম হঘর রাম রাম রাম হঘর হঘর ।।

তনবজ াতচি সলাকাবলীর ভতিঘবদান্ত িাৎপর্জ
কৃষ্ণভতিহীন বণজ াশ্রম বৃ থা শ্রম মাত্র –
শ্রীমদ্ভাগবি ১.২.৮

ধমজ ঃ স্বনু তষ্ঠিঃ পু ংসাং তবষ্বকঘসনকথাসু র্ঃ ।
সনাৎপাদঘয়দর্তদ রতিং শ্রম এব তহ সকবলম্ ।।
অনু বাদ – স্বীয় বৃ ক্ষি অনু সারে বর্ণাশ্রম পালন রূপ স্ব-ধমণ অনু ষ্ঠান কোে ফরলও
যক্ষদ পেরমশ্বে ভগবারনে মক্ষিমা শ্রবর্-কীিণ রন আসক্ষিে উদয় না িয়, িা িরল
িা বৃ িা শ্রম মাি ।
িাৎপর্জ – মানুরেে ক্ষবক্ষভন্ন েকরমে প্রবৃ ক্ষি অনু সারে
ক্ষবক্ষভন্ন েকরমে ধমণ েরয়রে । জড় ক্ষবেয়াসি যয মানু ে
িাে স্থূল জড় শেীেটিে ঊরবণ আে ক্ষকেু ই দশণন কেরি
পারে না, আে কারে িাে ইক্ষিরয়ে অিীি আে ক্ষকেু ই
যনই । িাই িাে বৃ ক্ষিগি কাযণকলাপ যকিীভূি ও
প্রসাক্ষেি স্বািণপেিাে মরধয আবদ্ধ িারক । যকিীভূি স্বািণপেিা যদিরক যকি
করে গরড় ওরঠ-যা সাধাের্ি ক্ষনম্ন স্তরেে পশুরদে মরধয যদখ্া যায়; আে
প্রসাক্ষেি স্বািণপেিা মানব সমারজ যদখ্া যায় এবং িা পক্ষেবাে, সমাজ, জাক্ষি,
যদশ এবং পৃ ক্ষিবীরক যকি করে স্থূল যদরিে ক্ষবেয়গি স্বাচ্ছরযযে সরে যুি
সমস্ত ক্ষবেরয় প্রসাক্ষেি িয় । এই সমস্ত স্থূল জড়বাদীরদে ঊরবণ েরয়রে
মরনাধমীো, যাো িারদে মরনাোরজয ক্ষবচের্ করে এবং িারদে বৃ ক্ষিগি
কাযণকলাপ িরচ্ছ কক্ষবিা েচনা কো বা দাশণক্ষনক মিবাদ সৃ ক্ষি কো, যযগুক্ষল িরচ্ছ
যদি এবং মরনে মরধয সীমাবদ্ধ স্বািণপেিা । ক্ষকন্তু এই যদি এবং মরনে ঊরবণ
অবস্থান কেরেন সু প্ত আত্মা, যদরি যাাঁে অনু পক্ষস্থক্ষিে ফরল যদিগি এবং
মরনাগি স্বািণপেিাই অিণিীন িরয় যায় । ক্ষকন্তু অল্প বু ক্ষদ্ধসম্পন্ন মানু েরদে আত্মাে
প্ররয়াজন সম্বরে যকানও ধাের্া যনই ।
যযরিিু মূ খ্ণ মানুেরদে আত্মা সম্বরে যকানও ধাের্া যনই এবং যযরিিু িাো
জারন না যয আত্মা যদি এবং মরনে অিীি, িাই িাো িারদে বৃ ক্ষি অনুসারে
কমণ করেও িৃপ্ত িরি পারে না । আত্মাে িৃক্ষপ্ত বা প্রসন্নিা সম্বরে প্ররেে উত্থাপন
এখ্ারন কো িরয়রে । আত্মা স্থূল যদি এবং সূ ক্ষ্ম মরনে অিীি । যদি এবং মনরক
সক্ষিয় করে আত্মা । সু প্ত আত্মাে প্ররয়াজনগুক্ষল সম্বরে অবগি না িরয় শুধু মাি
যদি এবং মরনে চাক্ষিদাগুক্ষল ক্ষমটিরয় কখ্নই সু খ্ী িওয়া যায় না । যদি এবং মন
িরচ্ছ বাক্ষিযক আবের্ । আত্মাে সন্তুক্ষি-ক্ষবধারনে জনয আত্মাে প্ররয়াজনগুক্ষল
যমটারি িরব । একটি পাক্ষখ্ে খ্াাঁচা পক্ষেষ্কাে করে যযমন পাক্ষখ্টিরক আনয দান
কো যায় না, যিমনই যদি এবং মরনে প্ররয়াজনগুক্ষল ক্ষমটিরয় আত্মারক আনয
দান কো যায় না । পাক্ষখ্টিরক আনয দান কেরি িরল যযমন িাে প্ররয়াজনগুক্ষল
সম্বরে জানরি িরব, ঠিক যিমনই আত্মারক আনয দান কেরি িরল আত্মাে
প্ররয়াজনগুক্ষল সম্বরে অবগি িরি িরব ।
আত্মাে প্ররয়াজন িরচ্ছ এই জড় জগরিে সীক্ষমি গক্ষি অক্ষিিম করে পূ র্ণ
স্বাধীনিা লাভ কো । যস চায় এই ব্রহ্মারিে আবের্গুক্ষল যভদ করে যবক্ষেরয়
যযরি । যস চায় মু ক্ষিে আরলাক এবং মু ক্ষিে আনয উপরভাগ কেরি । যসই

মু ক্ষি যস িখ্নই লাভ কেরি পারে, যখ্ন যস পূ র্ণ আনযময় পেরমশ্বে
ভগবারনে সরে যুি িয় । সকরলে হৃদরয়ই ভগবারনে প্রক্ষি সু প্ত যপ্রম েরয়রে,
স্থূল এবং সূ ক্ষ্ম জড় বস্তুে প্রক্ষি জীরবে যয আসক্ষি, িা জড় যদি এবং মরনে
মাধযরম ক্ষচন্ময় ভগবৎ-যপ্ররমেই ক্ষবকৃি প্রকাশ । িাই আমারদে স্বধমণপোয়র্ িরি
িরব, যারি আমো আমারদে হৃদরয় ক্ষদবয যচিনাে ক্ষবকাশ কেরি পাক্ষে । িা সম্ভব
িয় যকবল পেরমশ্বে ভগবারনে অপ্রাকৃি কাযণকলারপে মক্ষিমা শ্রবর্ এবং কীিণ ন
কোে মাধযরম, এবং যয ধমণ বা বৃ ক্ষিগি কাযণকলাপ অনু ষ্ঠারনে ফরল পেরমশ্বে
ভগবারনে অপ্রাকৃি মক্ষিমা শ্রবর্ এবং কীিণ রনে প্রক্ষি আসক্ষিে উদয় িয় না,
িারক এখ্ারন ‘শ্রম এব ক্ষি যকবলম্’ বরল বর্ণনা কো িরয়রে ।
িাে কাের্ িরচ্ছ, অনয সমস্ত ধমণ (িা যস যয মিবারদে
অন্তগণি যিাক্ না যকন) আত্মারক মু ক্ষিদান কেরি পারে না ।
এমন ক্ষক মু ক্ষিকামীরদে কাযণকলাপও অিণিীন বরল ক্ষবরবচনা
কো িরয়রে, যকন না িাো সমস্ত মু ক্ষিে উৎস যয মু কুয িাাঁে
সরে সম্পকণ যুি িরি পােরে না । স্থূল জড়বাদীো যদখ্রি পায়
যয, িারদে সমস্ত জড়-জাগক্ষিক ক্ষবেয়গুক্ষল সময় এবং স্থারনে মরধয সীমাবদ্ধ,
িা যস এই জগরিই যিাক অিবা অনয জগরিই যিাক; এমন ক্ষক যস যক্ষদ
স্বগণরলারক উন্নীি িয়, যসখ্ারনও যস িাে অিৃপ্ত আত্মাে আবাস-স্বরূপ যকান
ক্ষনিয ক্ষস্থক্ষি লাভ কেরি পারে না । অিৃপ্ত আত্মাে িৃক্ষপ্ত-সাধরনে একমাি উপায়
িরচ্ছ শুদ্ধ ভগবদ্ভক্ষিে পূ র্ণ ববজ্ঞাক্ষনক পন্থা অবলম্বন কো ।

ভগবাঘনর নাঘম স্বয়ং মহাকালও ভীি হন –
শ্রীমদ্ভাগবি ১.১.১৪

আপন্নঃ সংসৃ তিং সোরাং র্ন্নাম তববঘিা গৃ ণন্ ।
িিঃ সঘদযা তবমু ঘচযি র্তিঘভতি স্বয়ং ভয়ম্ ।।
অনু বাদ – জন্ম-মৃ িুযে ভয়ঙ্কে আবরিণ আবদ্ধ মানু ে ক্ষববশ িরয়ও পেরমশ্বে
ভগবান শ্রীকৃরেে ক্ষদবয নাম উচ্চাের্ কেরি কেরি অক্ষচরেই যসই সংসােচি
যিরক মুি িয়, যসই নারম স্বয়ং মিাকালও ভীি িন ।
িাৎপর্জ – বাসু রদব অিণাৎ পেরমশ্বে ভগবান িরচ্ছন শ্রীকৃে, সবক্ষকেু ে পেম
ক্ষনয়ন্তা । এই জগরি এমন যকউ যনই ক্ষযক্ষন সবণশক্ষিমান ভগবারনে ভরয় ভীি
নন । োবর্, ক্ষিের্যকক্ষশপু , কংস আক্ষদ বহু বড় বড় অসু ে ক্ষেল অিযন্ত শক্ষিশালী
জীব, ক্ষকন্তু িাো সকরলই পেরমশ্বে ভগবারনে িারি ক্ষনিি িরয়ক্ষেল ।
সবণশক্ষিমান বাসু রদব িাাঁে ক্ষদবয নারম িাাঁে সবণশক্ষি অপণর্ করেরেন । সবক্ষকেু ই
িাাঁে সরে সম্পকণ যুি এবং সব ক্ষকেু ে যিািণ পক্ষেচয় িাাঁেই মরধয বিণ মান । এখ্ারন
বলা িরয়রে যয, স্বয়ং ভয় অিণাৎ মিাকাল শ্রীকৃরেে নামরক ভয় করেন । িাে
অিণ িরচ্ছ এই যয, শ্রীকৃরেে নাম শ্রীকৃরেে যিরক অক্ষভন্ন । িাই শ্রীকৃরেে নাম
শ্রীকৃরেেই মরিা সবণশক্ষিমান । িাাঁরদে মরধয যকান পািণকয যনই, িাই যয
যকউই মিা ক্ষবপরদও পেরমশ্বে ভগবান শ্রীকৃরেে ক্ষদবয নারমে আশ্রয় গ্রির্
কেরি পারেন । ক্ষববশ িরয় অিবা পাক্ষেপাক্ষশ্বণক অবস্থাে প্রভারব, বাধয িরয়ও যক্ষদ
যকউ শ্রীকৃরেে ক্ষদবয নাম উচ্চাের্ করেন, িা িাাঁরক জন্ম-মৃ িুযে আবিণ যিরক
মু ি িরি সািাযয কেরি পারে ।
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শ্রীল প্রভুপাদ প্রবচন
ভগবদ্গীিা – ৭ই মাচজ, ১৯৬৬, তনউইয়কজ ।
(পূ বজবিী সংখ্যার পর)
প্রভুপাদঃ ব্রহ্মসংক্ষিিায় বলা িরয়রে,
ঈশ্বেঃ পেমঃ কৃেঃ সক্ষচ্চদানয ক্ষবগ্রিঃ ।
অনাক্ষদোক্ষদরগণাক্ষবযঃ সবণকাের্কাের্ম্ ।।
(ব্রহ্মসংক্ষিিা ৫/১)
ঈশ্বেঃ পেমঃ। ঈশ্বে, ঈশ্বে মারন ভগবান। এখ্ন,
ক্ষবক্ষভন্ন ভগবান েরয়রেন, ক্ষবক্ষভন্ন ভগবারনে মািা
েরয়রে । ভগবান মারন ক্ষনয়ন্তা বা সত্ত্বাক্ষধকােী । সু িোং,
আপনাে ক্ষকেু প্রভুত্ব আরে আপনাে পাক্ষেপারশ্বণে উপে । উনাে ক্ষকেু প্রভুত্ব
আরে । আমাে ক্ষকেু প্রভুত্ব আরে। উনাে ক্ষকেু প্রভুত্ব আরে অিবা োষ্ট্রপক্ষি
জনসন, উনাে ক্ষকেু প্রভুত্ব আরে। এভারব আপক্ষন ক্ষবক্ষভন্ন মািায় প্রভুত্ব খ্ুাঁরজ
পারবন । ক্ষকন্তু এখ্ারন বলা িরয়রে পেম, পেরমাৎকৃি মািাে ভগবান িরচ্ছন
কৃে । িাাঁে উরবণ আে যকান ভগবান যনই । এখ্ারন আমো ক্ষনরূপর্ কেরি পাক্ষে
যয, আপক্ষন আমাে যিরক বড় ভগবান, ক্ষিক্ষন আপনাে যিরক বড় এবং যকউ
উনাে যিরক বড় । এভারব আপক্ষন জনসরনে প্রভুত্ব ক্ষনরূপর্ কেরি পারেন ।
িােপে আপক্ষন অনয বযাক্ষিরক ক্ষনরূপর্ কেরি পারেন । ক্ষিক্ষন জনসন যিরকও
অক্ষধক; অনযজন, জনসন যিরকও অক্ষধক, এখ্ন । ক্ষকন্তু আপক্ষন যখ্ন এভারব
ক্ষবরেের্ীয় পদ্ধক্ষিরি শ্রীকৃরেে কারে যপ াঁেরবন, আপক্ষন যদখ্রবন যয, িাাঁে
উরবণ যকউ যনই, শ্রীকৃরেে সমকি যকউ যনই । এভারব শ্রীকৃে িরচ্ছন পেম
পু রুরোিম ভগবান । (িাসয) আমারদে অবশযই ... যক্ষদ আমো সিমি না িই,
যসটি আমারদে জনয উপকােী িরব না । যখ্ন একজন ক্ষবখ্যাি বযাক্ষি ক্ষকেু বরলন
... এবং ক্ষিক্ষন পেম পু রুরোিম ভগবান । ক্ষিক্ষন বলরেন যয আমো সবাই স্বিন্ত্র
বযাক্ষি । আমো সবাই স্বিন্ত্র বযাক্ষি । এটি ববক্ষদকশারে ক্ষনক্ষিি িরয়রে । ক্ষনিয
ক্ষনিযানাম্ যচিনস যচিনানাম্ (কঠ উপক্ষনেদ ২.২.১৩) ক্ষনিয ক্ষনিযানাম্ । ক্ষনিয
মারন ক্ষচেস্থায়ী । আমো সবাই ক্ষচেস্থায়ী । এটি বহুবচন । সু িোং সমস্ত ক্ষচেস্থায়ী
জীরবে মরধয, ক্ষিক্ষন মু খ্য । এটি িরচ্ছ ভগবারনে সংজ্ঞা, ক্ষলক্ষপবদ্ধ েরয়রে... ক্ষনিয
ক্ষনিযা । যচিনানাম্ ক্ষনি...রচিনস যচিনানাম্: “আমো সবাই যচিন, যচিন ।
ক্ষিক্ষন পেম যচিন । এখ্ন, যক্ষদও, যসখ্ারন ক্ষকেু সংখ্যক যযাগ ক্ষশিাে ক্ষবদযালয়
েরয়রে । আরমক্ষেকারিও খ্ুাঁরজ পারবন । িাো ভগবারন ক্ষবশ্বাস করে না । ক্ষকন্তু
সক্ষিযকারে নয় যয... যযাগশাে ভগবারনে অক্ষস্তত্ব অস্বীকাে করে না । ভগবান
আরেন ।
এখ্ন, শুধু মাি অবক্ষিি কোে জনয বলক্ষে, আক্ষম এইমাি কলকািা
ক্ষবশক্ষবদযালরয়ে দুইজন ক্ষবখ্যাি অধযাপরকে একটি অিযন্ত প্রামাক্ষর্ক গ্রন্থ িয়
করেক্ষে । এই গ্ররন্থেে নাম ভােিীয় দশণরনে উপস্থাপনা । এখ্ন ক্ষিক্ষন বরলন,
“ক্ষিক্ষন বরলন” মারন ক্ষিক্ষন ক্ষলক্ষপবদ্ধ করেরেন, ক্ষিক্ষন ক্ষবক্ষভন্ন দশণন অধযয়ন করে
প্ররিযক পন্থাে সংক্ষিপ্ত ধােনা ক্ষলক্ষপবদ্ধ করেরেন ।
এখ্ন, যদখ্ু ন: “যযাগশারে ভগবারনে অবস্থান... যযাগশারে ভগবারনে অবস্থান
সাংখ্য যিরক ক্ষভন্ন কো িরয়রে যয, যযাগ িরচ্ছ আক্ষস্তকযবাদ । “যযাগশাে
ক্ষবখ্যাি প্রামার্য ভগবান পিঞ্জক্ষল কিৃণক প্রবক্ষিণি িরয়রে । আপক্ষন যদরখ্রেন?
এখ্ন িাো অধযয়ন করেরে । এখ্ারন দুইজন বযাক্ষি । এবং এই গ্রন্থ অিযন্ত
প্রামাক্ষর্ক । এটি ৬ষ্ঠ সংস্কের্ । যদখ্ু ন । ক্ষবরশ্বে সমগ্র ক্ষবশ্বক্ষবদযালরয় এটি ক্ষবপু ল
ক্ষবক্ষিি িরয়রে । এটি অিযন্ত প্রামাক্ষর্ক একটি গ্রন্থ । এবং এই ড. চযাটাজী ও ড.
দি যকান সাধােন বযাক্ষি নন । এটি সমগ্র ক্ষবশ্বক্ষবদযালয় কিৃণক গৃ িীি িরয়রে ।

এবং িাো প্রামাক্ষর্ক বযাক্ষি । এখ্ন, ঠিক...আক্ষম িাে ভােয পড়ক্ষেলাম । ক্ষিক্ষন ক্ষক
বরলন ? যযাগপদ্ধক্ষি । এখ্ন, “যযরিিু সাংখ্য যিরক ক্ষভন্ন, যযাগ
আক্ষস্তকিামূ লক ।” যযাগপন্থা আক্ষস্তকিামূ লক । আক্ষস্তকিামূ লক মারন ভগবারন
ক্ষবশ্বাস কো । (এখ্ান িরি শ্রীল প্রভুপাদ পেবিী চাে পৃ ষ্ঠা মূ লি ভােিীয় দশণন
গ্রন্থ িরি পাঠ করেরেন) এটি ভগবারনে বাস্তক্ষবক ও িাক্ষত্ত্বক অক্ষস্তত্ব স্বীকাে
করেরে । পিঞ্জলী ক্ষনরজ, যক্ষদও, দশণরনে িাক্ষত্ত্বক সমসযা সমাধারনে ক্ষনক্ষমরি
ভগবারনে প্ররয়াজনীয়িা অনু ভব করেন ক্ষন । উনাে ক্ষনকট, ভগবারনে িাক্ষত্ত্বক
িরি বাস্তক্ষবক মূ লযরবাধ অক্ষধক ক্ষেল । এটি িরচ্ছ পিঞ্জলীে ভােয । যবাঝা যগল?
ভগবারনে প্রক্ষি ভক্ষিরক অিযক্ষধক বাস্তক্ষবক মূ লযরবাধ ক্ষিরসরব ক্ষবরবক্ষচি িয়
যযরিিু এরি আংক্ষশক যযাগাভযাস িয় । যাো যযাগাভযাস করেন, িাো অবশযই
ভগবারনে ভি িরবন । অনযিায়, যযাগ বযিণিায় পযণবক্ষসি িরব । যবাঝা যগল ?
সু িোং, যযরিিু এরি আংক্ষশক যযাগাভযাস িয় এবং চূড়ান্ত অজণন সমাক্ষধ যযাগ
বা মনরক ক্ষনয়ন্ত্ররনে একটি উপায়... ঐ যযাগ ক্ষচি-ক্ষনরুদ্ধ । সমগ্র যযাগাভযারসে
মূ ল উরেশয মন ক্ষনয়ন্ত্রন । এখ্ন, পিঞ্জলী পদ্ধক্ষি, ভগবারনে প্রক্ষি ভক্ষি
বযাক্ষিরেরক যযারগে যকান সফলিা যনই । পেবিী ভােযকাে ও বযাখ্যাকাে...
সমসযা িরচ্ছ, মূ ল যলখ্নীে ভূল বযাখ্যা পাঠকরদে ক্ষবভ্রান্ত করে । যবাঝা যগল ?
সু িোং িাাঁো... যযারগে পেবিী ভােযকাে ও বযাখ্যাকােোও ভগবারনে িাক্ষত্ত্বক
ক্ষদক িুরল ধরেরেন এবং ভগবারনে প্রকৃক্ষিে অনু মান ক্ষনভণ ে সমসযা এবং
ভগবারনে অক্ষস্তত্ব আরলাচনা করেরেন । িাো অনু মান ক্ষনভণ ে ভারব বাস্তব গ্রির্
করে । ক্ষকন্তু, পিঞ্জলী, বাস্তক্ষবকভারব গ্রির্ করে যয, ভগবারনে প্রক্ষি ভক্ষি োড়া
যযারগে যকান সফলিা যনই । িািরল ক্ষদবয ইচ্ছায় যযাগপন্থাে িাক্ষত্ত্বক ও
বাস্তক্ষবক আকেণর্ েরয়রে । যযাগ অনুযায়ী, ভগবান িরচ্ছন পেম বযাক্ষি । এখ্ন
যদখ্ু ন । এটি প্রামাক্ষর্ক ক্ষববৃ ক্ষি । একজন পেম বযাক্ষি । আপক্ষন ক্ষক কখ্নও
শুরনরেন...? আপক্ষন অরনক যযাগ সম্প্রদারয় ক্ষেরলন । কখ্নও ক্ষক শুরনরেন
ভগবান পেম বযাক্ষি ? এখ্ন যদখ্ু ন । যযাগ অনু সারে, ভগবান পেম বযাক্ষি ক্ষযক্ষন
সকল স্বিন্ত্র সিা ও ত্রুটিে উরবণ । এখ্ন, একই ক্ষবেয়, ভগবদগীিারিও, ভগবান
কৃে, ক্ষিক্ষন, ক্ষিক্ষন বলরেন । ক্ষিক্ষন আমারদে ভক্ষবেযৎ বা অিীি সম্পরকণ জ্ঞাি
কোরচ্ছন কাের্ ক্ষিক্ষন ক্ষনখ্ুাঁি । ক্ষিক্ষন অিীি ও ভক্ষবেযৎ দুইই যদখ্রি পারেন ।
কাের্ আমো ক্ষনখ্ুাঁ ি নই, কাের্ আমো জাক্ষন না... এখ্ন, এটি স্বীকাে করে যয
আপক্ষন ক্ষবদযমান ক্ষেরলন, আপনাে, ভক্ষবেযরি... মরন করুন আপনাে বয়স ৩৪
বৎসে, ৩৫ বৎসে । আপক্ষন ক্ষক বলরি পারেন ৩৬ বৎসে পূ রবণ আপক্ষন যকািায়
ক্ষেরলন ? আপক্ষন িা পারেন না । অিবা মরন করুন আপক্ষন শি বৎসে ধরে
জীক্ষবি আরেন । আপক্ষন ক্ষক বলরি পারেন শি বৎসে পরে যকািায়
িাকরবন?আপক্ষন িা বলরি পারেন না কাের্ আপক্ষন ত্রুটিপূ র্ণ, আপক্ষন ত্রুটিপূ র্ণ ।
সু িোং ভগবান ত্রুটিপূ র্ণ নন । ভগবান ক্ষনখ্ুাঁি বযাক্ষি । এখ্ারন যযাগপন্থাও িা
গ্রির্ করে । যযাগ অনু যায়ী, ভগবান পেম বযাক্ষি ক্ষযক্ষন সকল স্বিন্ত্রিাে উরবণ...
স্বিন্ত্র, এখ্ন আপক্ষন যদখ্রেন স্বিন্ত্র সত্ত্বারক । প্ররিযক, প্ররিযক জীব স্বিন্ত্র ।
যয, এই ক্ষনক্ষদণি জগি, ঐ স্বিন্ত্র সিা এবং সকল ত্রুটি িরি মুি । এবং যযরিিু
ক্ষিক্ষন সকল ত্রুটি িরি মু ি, িাাঁে ক্ষববৃ ক্ষিও ত্রুটিমু ি । এবং আমারদে অবশযই
স্বীকাে কো উক্ষচি, যযরিিু আক্ষম ত্রুটিযু ি আমাে ক্ষববৃ ক্ষিও ত্রুটিযুি । আমাে
অিীি ও ভক্ষবেযৎ সম্পরকণ যকান ধােনা যনই । ক্ষকভারব বলরি পাক্ষে যয আপক্ষন
ভক্ষবেযরি এমন িরবন অিবা অিীরি এমন ক্ষেরলন ? আক্ষম বলরি পাক্ষে না ।
িািরল, ক্ষযক্ষন ত্রুটিমু ি, ক্ষযক্ষন অিীি, ভক্ষবেযৎ ও বিণ মান সমান ভারব জ্ঞাি এবং
যাে যকান ত্রুটি যনই, ক্ষিক্ষন বলরি পারেন ।
(পেবিী অংশ আগামী সংখ্যায়)
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