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শাশ্বত সুখনি
কে�ত


মুখ�ন্ধ
 

আ& আমাকেদর  পরম  গসৌভা"্য  গয  আমাকেদর  পরমারাধ্যতম
শ্রীগুরুপাদ পদ্ম ওঁনি�ষু্ণপাদ শ্রীল ভনি�রক্ষ� শ্রীধর গ"াস্বামী মহারাকে&র
সমগ্র নি�কেশ্ব নি�পুলভাকে� সমাদৃত ও প্রচানিরত ইংরা&ী ভাষায় প্র�ানিশত
“Home Comfort”  পুনিP�ানিQ অধু
া �ঙ্গভাষায় “শাশ্বত সুখনি
কে�ত
”

াম  ধারণ  �নিরয়া  প্র�ানিশত  হইকেল
।  উ�  গ্রন্থনিQ  নি�নি�ধ  ভাষায়
প্র�াকেশর  মাধ্যকেম  আমরা  পূকে�8  গযম
  পূ&
ীয়  বৈ�ষ্ণ�"ণ  তথা
অ
ুসনিন্ধৎসু সহৃদয় পাঠ�"কেণর প্রচুর অশী�8াদ ও শুকেভচ্ছা ইনিতপূকে�8ই
লাভ  �নিরয়ানি\  গতমনি
  �ত্ত8মা
  প্র�াশ
ার  মাধ্যকেমও  �ঙ্গভাষাভাষী
�নু্ধ"কেণর শুকেভচ্ছা ও আশী�8াদ হইকেতও �নি]ত হই� 
া আশা �নির।
শ্রীল  গুরুমহারাকে&র  নিদ�্য�াণী  আ&  সমগ্র  নি�শ্ব�াসীকে�  গযভাকে�
অ
ুপ্রানিণত �নিরয়াকে\ তাহাকেত 
তু
 �নিরয়া তাহঁার পনিরচয় নি�কেশষতঃ
�ঙ্গভাষাভাষী  সজ্জ
"ণকে� নিদকেত যাওয়া  ধৃষ্টতামাত্র। তকে� আমাকেদর
পরম  গসৌভা"্য  এই গয  আমরা  তাঁহানির  শ্রীচরণানিaতা  ভনি�মতী  ও
নি�দুষী এই গ্রন্থনিQর অ
ু�ানিদ�া শ্রীযু�া গদ�ময়ী গদ�ী দাসীর অ�ুন্ঠ
গস�া-সহায়তা লাকেভ পরকেমাৎসানিহত হইয়ানি\। তাহঁার প্রনিত �ৃতজ্ঞতা
&া
াইকেত যাওয়াও �াহুল্য মকে
 �নির। গ�
 
া ইহা শুধু তাঁহার গস�া-
ই 
কেহ, গস�ার সঙ্কল্পও।
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কে�ত


এই গ্রকেন্থর  
্যায়  আরও অকে
� পারমানিথ8�  গ্রন্থ  সঙ্কলকে
র
মাধ্যকেম যাঁহার 
াম নি
ত্য স্মরণীয় হইয়া রনিহয়াকে\ গসই প্রভু শ্রীমহা
ন্দ
ভনি�রঞ্জ
  এ�ং  প্র�াশ
া  �াকেয8্য  প্রচুর  গস�া  সহায়তার  &
্য
নিত্রদনিiস্বামী শ্রীমৎ ভনি�প্রপন্ন ত8ীথ মহারা& স�কেলর অকেশষ �ৃতজ্ঞতা
ভা&
 হইয়াকে\
। পনিততপা�
 শ্রীল গুরুমহারা& স�লকে�ই আরও
প্র"াঢ়ভাকে�  তাঁহার  ভু�
মঙ্গলময় প্রচার-গস�ায়  নি
যু� �রু
 ইহাই
তাঁহার শ্রীচরকেণ প্রাথ8
া।

আনিম  অত্যন্ত  অকেযা"্য  ও  দী
াধম  এ�ং  শানিররী�  ভাকে�ও
ক্রমশঃই অসমথ8 হইয়া পনিnকেতনি\। &ানি
 
া আর �তনিদ
 নিতনি
 �ৃপা
�নিরয়া  আমাকে�  তাঁহার  অভয়চরণারনি�কেন্দর গস�ায়  এই মত্ত8্যকেলাকে�
নি
যু� রানিখকে�
,  তকে� গয গ�া
 &কেo গযখাকে
ই থানি�
া গ�
 তাহঁার
শ্রীচরণকেস�া  হইকেত  গয
  �খ
ও  �নি]ত  
া  হই—ইহাই  তাঁহার
শত�ষ8পূনিত্ত8  মহামকেহাৎস�  নিদকে
  আমার  এ�ান্ত  প্রাথ8
া—গ�

া
“&ী�কে
 মরকেণ "নিত আর 
ানিহ গমার”। অলমনিত নি�Pকের
।

শত�ষ8পূনিত্ত8 শ্রীগু�8ানি�ভ8া� �াসর
শ্রীচৈচত
্য সারস্বত মঠ, 
�দ্বীপ

ইং ১৮-১০-১৯৯৫

দী
াধম
শ্রীভনি�সুন্দর গ"ানি�ন্দ
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 প্রথম অধ্যায়
গশাষণ, ত্যা" ও আত্মনি
কে�দ


 

আ&কে�র এই নি�ষয়�স্তুনিQ অথ8াৎ আনিম এখ
 যা �লকেত যানিচ্ছ
তা  খু�  মকে
াকেযা"  নিদকেয়  নিচন্তা  �রার  নি�ষয়।  সমP  "তা
ু"নিত�
ধর্ম্ম8নি�শ্বাস  গথকে�  স্বতন্ত্র  হকেয়  আমরা  খু�  যুনি�সর্ম্মতভাকে�  এই
নি�ষয়�স্তুকে� �্যাখ্যা �রার গচষ্টা �র�।

সর্ব্ব8প্রথকেম  আমাকেদর  �ুঝকেত  হকে�  গয  এই  &"কেত
&ী�
ধারকেণর নিত
নিQ Pর আকে\। প্রথম Pর হল &n নি�ষয় গভাকে"র
Pর,  নিদ্বতীয়  Pর হল ত্যাকে"র Pর আর তৃতীয়  Pর হল ভনি� ও
আত্মনি
কে�দকে
র  Pর।  সাধারণতঃ  �মকে�শীভাকে�  আমরা  এই
&nকেভাকে"র Pকেরই �ত্ত8মাকে
 আনি\। &nকেভাকে"র অথ8ই হল অপরকে�
গশাষণ �রা। অপরকে� গশাষণ 
া �কের গ�উ এই Pকের গ�ঁকেচ থা�কেত
পাকের 
া।

অহPানি
 সহPা
াং
অপদানি
 চতুষ্পদাম্।
লঘূনি
 তত্র মহতাং

&ীকে�া &ী�স্য &ী�
ম্॥ 
অথ8াৎ যাকেদর হাত আকে\ তারা যাকেদর হাত গ
ই তাকেদর গশাষণ

�কের গ�কঁেচ থাকে�। চতুষ্পদ &ী� যাকেদর হাত পা গ
ই তাকেদর অথ8াৎ
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"া\পালা, ঘাস, লতাপাতা গখকেয় গ�ঁকেচ থাকে�। �ৃহৎ &ী� কু্ষদ্র &ী�কে�
আত্মসাৎ �কের। স�ল &ী�ই অ
্য &ীকে�র দ্বারা &ী�
ধারণ �কের।
"া\পালা  ঘাস  লতাপাতারও  &ী�
  আকে\।  নি�ন্তু  গ�উই  অপরকে�
গশাষণ 
া �কের এখাকে
 গ�কঁেচ থা�কেত পাকের 
া। স
াত
 ধর্ম্ম8 গথকে�
আমরা &ানি
 গয প্রকেত্য� �কের্ম্ম8র এ�Qা প্রনিতনিক্রয়া �া �র্ম্ম8ফল আকে\।
সুতরাৎ এই গশাষকেণরও এ�Qা প্রনিতনিক্রয়া আকে\। নি�খ্যাত বৈ�জ্ঞানি
�
নি
উQ
ও তার “থার্ড্8 ল” �া 'তৃতীয় নি
য়কেম' �কেলকে\
 প্রকেত্য� নিত্রয়ার
সমা
 ও নি�পরীত প্রনিতনিক্রয়া আকে\। এই গশাষকেণর প্রনিতনিক্রয়া হল এই
গয অপরকে� গশাষণ �কের আমরা ঋণগ্রP হই আর গসই ঋণ গশাধ
�রকেত নি"কেয় আমাকেদর অকেধা"নিত হয়। এইভাকে� এই গশাষকেণর Pকের
গয �র্ম্ম8 ও �র্ম্ম8ফল সৃনিষ্ট হকেচ্ছ তার ফকেল �হু &ী�াত্মা আত্মনি��ত্ত8কে
র
পকেথ ক্রমা"ত উঠকে\ ও 
ামকে\। সমগ্র &ী�&"ৎ,  সমগ্র সমা& এ�
চরম গশাষকেণর প্রকেচষ্টায় আকে\। অপরকে� গশাষণ �কের,  অপরকে� �ষ্ট
নিদকেয় গ�ঁকেচ থা�ার গচষ্ঠা এখাকে
 সর্ব্ব8ত্রই গদখা যায়। এই গশাষণ \াnা
এই Pকের গ�ঁকেচ থা�াই অসম্ভ�,  �ারণ এ হল গশাষকেণরই &"ৎ �া
Pর।

অকে
কে�ই এই গশাষকেণর Pর গথকে� গ�নিরকেয় নি"কেয় এম
 এ�Qা
পকেথ গযকেত চা
 গযখাকে
 তাঁরা এই গশাষকেণর গ�nা&াল গথকে� মুনি�
গপকেত  পাকের
।  গ�ৌদ্ধরা,  বৈ&
রা  ও  শঙ্করাচাকেয8্যর  অ
ু"ামীরা  এ�ং
আরও অকে
কে�ই এই গশাষকেণর Pর গথকে� গ�নিরকেয় নি"কেয় এম
 এ�Qা
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&ী�
যাত্রা  অ�লম্ব
  �রকেত  চা
  গযখাকে
  এইর�কেমর  গশাষণ,

এইর�কেমর �র্ম্ম8 ও তার �র্ম্ম8ফল থা�কে� 
া। এই �র্ম্ম8 ও �র্ম্ম8ফকেলর
&াল এnা�ার &কে
্য তাঁরা এম
 এ�Qা ত্যাকে"র &ী�
 গখাঁকে&
,  গয
&ী�
যাত্রা �লকেত গ"কেল এ�র�ম সমানিধ �া স্বপ্নহী
 নি
দ্রার মত  ;
এই &n&"ৎ গথকে� নি
কে&কে� সমূ্পণ8 গুনিQকেয় নি
কেয় একে��াকের আত্মস্থ
হকেয় থা�া। নি
কে&কেদর অ
ুভূনিতকে� এই নি
ম্নPকেরর &"কেত আসকেত 
া
নিদকেয় তাঁরা গসই আত্ম-গ�নি�� &"কেত �াস �কের
, যাকে� এ�র�কেমর
সমানিধই �লা যায়।

নি�ন্তু  বৈচষ্ণ�  সম্প্রদায়—যাঁরা  শ্রীভ"�াকে
র  সগুণ  ও  সা�ার
রূকেপর উপাস� ও গসই সগুণ ও সা�ার শ্রীভ"�াকে
র গস�া �রাই
যাঁকেদর &ী�কে
র উকে�শ্য—তাঁকেদর মকেত এই গভাকে"র &"ৎ ও ত্যাকে"র
&"ৎ—এই দুই &"কেতর �াইকের আর এ�নিQ &"ৎ আকে\। গসই &"ৎ
হল  গপ্রমভনি�  ও  আত্মনি
কে�দকে
র  &"ৎ।  গসই  আত্মনি
কে�দ
  হল
গশাষকেণর  সমূ্পণ8  নি�পরীত  নি&নি
স।  এই  নি�ষয়কেভাকে"র  &"কেত
প্রকেত্যকে�ই  �্যনি�"তভাকে�  �া  সমনিষ্ট"তভাকে�  পানিরপানিশ্ব8�কে�  গশাষণ
�রকে\ নি�ন্তু গসই আত্মনি
কে�দকে
র &"কেত প্রকেত্যকে�ই �্যনি�"তভাকে� �া
সমনিষ্ট"তভাকে�  পানিরপানিশ্বকে�8র  গস�াই  �রকে\।  শুধু  তাই  
য়,  নিযনি

সমনি�\ুর গ�কে� আকে\
 গসই শ্রীভ"�াকে
র গস�া �রাই গসই &"কেতর
প্রকেত্যকে�র &ী�কে
র এ�মাত্র উকে�শ্য। আমরা প্রকেত্যকে� এ� গচত
ময়
পনিরপূণ8তার অংশ হকেয় গ�ঁকেচ  আনি\। সুতরাং  প্রকেত্য� &ী�াত্মার �া
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কে�ত


অ
ুকেচত
ার �ত্ত8�্য হল নিযনি
 এই গচত
ময় &"কেতর গ�কে� আকে\

গসই পনিরপূণ8 গচত
ার প্রনিত নি�শ্বP থা�া অথ8াৎ পূণ8ব্রহ্ম শ্রীভ"�াকে
র
�াকে\ আত্মসমপ8ণ �রা।  শ্রীমদভা"�কেত এর �্যাখ্যা  গদওয়া  হকেয়কে\
ভ"�াকে
র �াকে\ &ী�াত্মার আত্মসমপ8ণকে� "াকে\র গ"াnায় &ল ঢালার
সকেঙ্গ তুল
া �কের।

যথা তকেরামূ8লনি
কেষচকে

 তৃপ্যনিন্ত তৎস্কন্ধভূকে&াপশাখাঃ।
প্রাকেণাপহারাচ্চ যকেথনি�য়া
াং তচৈথ� সর্ব্ব8াহ8
মচুকেত&্যা॥

(শ্রীমদ্ভা"�ত ৪/৩১/১৪)

অথ8াৎ গযম
 �ৃকেক্ষর মূলকেদকেশ সুষ্ঠরূকেপ &ল গসচ
 �রকেলই
তার স্কন্ধ, শাখা, উপশাখা, পত্রপুষ্প স�কেলই সঞ্জীনি�ত হয় (মূল �্যতীত
পৃথ�ভাকে� নি�নিভন্ন স্থাকে
 &ল গসচ
 �রকেল গসর�ম হয় 
া)  প্রাকেণ
(অথ8াৎ উদকের)  আহায8্য প্রদা
 �রকেল গযর�ম সমP ইনি�কেয়রই তৃনি�
সাধ
 হয়  (নি�ন্তু ইনি�য় সমূকেহ পৃথক্ পৃথক্ ভাকে� অন্নকেলপ
 দ্বারা
গসর�ম হয় 
া)  গসইর�ম এ�মাত্র অচু্যকেতর (শ্রী�ৃকেষ্ণর)  পূ&াদ্বারাই
নি
নিখল গদ�-নিপত্রানিদর পূ&া হকেয় যায় (তাঁকেদর আর পৃথক্ পৃথক্ পূ&ার
প্রকেয়া&
 হয় 
া)।

বৈ�নিদ� দশ8কে
ও আমরা গদনিখ গয গসখাকে
ও এই �থাই �লা
হকেয়কে\ গয যাকে� &া
কেল স� &া
া হকেয় যাকে� তাঁকে�ই &া
ার গচষ্ঠা
�রা �ত্ত�8্য।

যনি�ন্ জ্ঞাকেত সর্ব্ব8ম্ ইদম্ নি�জ্ঞাতং ভ�নিত
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শাশ্বত সুখনি
কে�ত


যানি�ন্ প্রাকে� সর্ব্ব8ম্ ইদম্ প্রা�ম্ ভ�নিত
তৎ নি�নি&জ্ঞাসস্ব তকেদর ব্রহ্ম॥

স�নি�\ুর  গ��নি�নু্দকেত  এ�&
  আকে\
  যাকে�  &া
কেল  স�
&া
া হকেয় যায়,  যাকে� গপকেল স� পাওয়া হকেয় যায়। সমP বৈ�নিদ�
শাকে� গয উপকেদশ নিদওয়া হকেয়কে\ তার পরম তাৎপয8্য হল এই গয এই
গ��নি�নু্দকে�,  এই পূণ8ব্রহ্মকে� আমাকেদর সন্ধা
 �রকেত হকে�। সুতরাং
গসই গ�কে� নিযনি
 আকে\
 তারঁ সন্ধাকে
 আমাকেদর গ�নিরকেয় পnকেত হকে�।
প্রথকেম  �াকেরার  মকে
  হকেত  পাকের  এ  এ�  হাস্য�র  উনি�—“যাঁকে�
&া
কেল স� &া
া হকেয় যায়,  যাঁকে� গপকেল স� পাওয়া হকেয় যায়—এ
নি�র�ম �থা? এ গ��ল পা"কেলর প্রলাপ!” তাই শ্রীমদভা"�কেত এ�নিQ
উপমা নিদকেয় �লা হকেয়কে\ গয গযম
 "াকে\র গ"াnায় &ল নিদকেল সমP
"া\নিQ তার খাদ্য পায়, গযম
 উদকের আহার নিদকেল সমP শরীকেরর পুনিষ্ট
হয়,  গসর�ম স�নি�\ুর গ�কে� নিযনি
 আকে\
 গসই শ্রীভ"�াকে
র গস�া
�রকেল স�কেলরই গস�া �রা হয়। গসQা খু�ই সম্ভ� ও যুনি�সঙ্গত
এ�ং গসনিQ �রার &কে
্য গসই আত্মনি
কে�দকে
র ভূনিমকেত প্রকে�শ �রকেত
হকে�।  গশাষকেণর  Pরকে�  পনিরত্যা"  �কের  এ�ং  ত্যাকে"র  Pরকে�ও
পনিরত্যা"  �কের  গসই  আত্মনি
কে�দকে
র  ভূনিমকেত প্রকে�শ �রকেত হকে�।
আমাকেদর গয প্র�ৃত স্বরূপ, আমাকেদর আত্মা, গসই &"কেতরই �ানিসন্দা।
গসই &"তই প্র�ৃত &"ৎ আর এই &"ৎ হল তার নি��ৃত নিপ্রনি�ম্ব।

9



শাশ্বত সুখনি
কে�ত


গসই &"তই প্র�ৃত সকেত্যর &"ৎ গযখাকে
 প্রকেত্যকে�ই �্যনি�"তভাকে�
�া সমনিষ্ট"তভাকে� নিযনি
 পনিরপূণ8,  নিযনি
 স�নি�\ুর গ��নি�নু্দকেত আকে\

তাঁকে� আত্মনি
কে�দ
 �কের তাঁর গস�া �কের
—গযম
 গসই শরীরই সুস্থ
গযখাকে
 প্রকেত্য� &ী�কে�াষ সমP শরীকেরর �ল্যাকেণর &
্য �া& �কের।
যনিদ গ�া
 &ী�কে�াষ শুধু নি
কে&র &
্য নি�\ু �কের, তকে� পনিরণনিতকেত গস
এই গদহকে� চরম গশাষণ �রকে�। এইধরকেণর স্থা
ীয়, কু্ষদ্র স্বাকেথ8র &
্য
গয �া& তা নি
ঃসকেন্দকেহ খারাপ। এ�নিQ গদকেহর মকেধ্যও প্রকেত্য� অঙ্গ,

প্রকেত্য� &ী�কে�াষ সমP গদকেহর �ল্যাকেণর &
্য �া& �কের। গসইর�ম
এই সমগ্র &"কেতরও এ�নিQ গ�� আকে\ এ�ং  গসখা
  গথকে� গয
নি
কে�8শ আকেস,  গসই নি
কে�8শদ্বারাই এখা
�ার �া& সুষু্ঠভাকে� চলকেত
পাকের।

গসই গ�কে� নিযনি
 আকে\
 তাঁর অ�স্থা
Qা গ�াথায়? শ্রীমদ্-

ভ"�দ্"ীতায় �লা হকেয়কে\,

সর্ব্ব8ধর্ম্ম8ান্ পনিরত্য&্য মাকেম�ং শরণং ব্র&
(শ্রীমদ্ভ"�দ্"ীতা ১৮/৬৬)

এখাকে
  শ্রী�ৃষ্ণ  স্বয়ং  তাঁর  নি
কে&র  অ�স্থা
  �্যাখ্যা  �কের
নি
কেয়কে\
—“সমP র�কেমর ধর্ম্ম8 ও �ত্ত8�্য পনিরত্যা" �কের শুধু আমার
শরণা"ত হও।”

এই তত্ত্বনিQ আমরা এখ
 অ
্য এ� দৃনিষ্টকে�া
 গথকে� গদখ�। 
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শাশ্বত সুখনি
কে�ত


গহকে"ল এ�&
 গaষ্ঠ &ার্ম্ম8া
  দাশ8নি
� নি\কেল
 এ�ং অকে
কে� তাঁর
দশ8
কে� পূণ8তা�াদ (Perfectionism) �কেল মকে
 �কেরকে\
। তারঁ নি�চার
নি\ল এই গয় প্রকেত্য� �স্তুর নিযনি
 আনিদ �ারণ,  নিযনি
 পরম সত্য,  তারঁ
অ�শ্যই দুনিQ গুণ থা�কে�। নি� গসই দুনিQ গুণ?  নিযনি
 পরমসত্য নিতনি

নি
কে&ই নি
কে&র �ারণ আর নিতনি
 নি
কে&র &
্যই নি
কে& আকে\
 অথ8াৎ
তাঁর ইচ্ছাই স�নি�\ুর উপকের।

এই নি�ষয়নিQ খু� অনিভনি
কে�শ দ্বারা নিচন্তা �রকেত হকে�। নিতনি

নি
কে&ই নি
কে&র �ারণ অথ8াৎ নিতনি
 নি
কে&ই নি
কে&কে� সৃনিষ্ট �কেরকে\
,

অ
্য গ�উ তাঁকে� সৃনিষ্ট �কেরনি
। যনিদ অ
্য গ�উ তাঁকে� সৃনিষ্ট �রত তকে�
গসই  সৃনিষ্ট  �ত্ত8ার  স্থা
ই  মুখ্য  হত।  সুতরাং  নিযনি
  পরকেমশ্বর  নিতনি

নি
শ্চয়ই অ
ানিদ,  অ
ানিদ�াল গথকে�ই তারঁ  অনিPত্ব আকে\ এ�ং অ
্য
গ�উ তাঁকে� সৃনিষ্ট �কেরনি
। নিযনি
 পরকেমশ্বর তাঁর এই গুণনিQ অ�শ্যই
থা�কে�।

পরকেমশ্বকেরর নিদ্বতীয় গুণ হল এই গয নিতনি
 নি
কে&র &
্যই নি
কে&
আকে\
।  নিতনি
  নি
কে&র  অনিভলাষ  পূণ8  �রার  &কে
্যই  আকে\
,  অ
্য
�াউকে� সন্তুষ্ট �রার &কে
্য 
য়। যনিদ তাঁর অনিPত্ব অ
্য �াউকে� সন্তুষ্ট
�রার &কে
্য হত,  তকে� তাঁর নি
কে&র স্থা
 গ"ৌণ হকেয় গযত আর যার
সন্তুনিষ্টনি�ধাকে
র &
্য নিতনি
 আকে\
 তারঁই স্থা
 মুখ্য হত।

সুতরাং  পরকেমশ্বকেরর  এই  দুনিQ  গুণ  অ�শ্যই  থা�কে�।  নিতনি

নি
কে&ই নি
কে&র �ারণ এ�ং নিতনি
 নি
কে&রই তুনিষ্টনি�ধা
 �কের
, নি
কে&র
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শাশ্বত সুখনি
কে�ত


অনিভলাষ  পূণ8  �রার  &কে
্য।  যা  নি�\ু  ঘকেQ,  যনিদ  এ�Qা  ঘাস  �া
খn�ুকেQাও হাওয়ায় 
কেn,  তকে� তা শ্রীভ"�াকে
র অনিভলাষ পূণ8 �রার
&কে
্যই  ধকেQ।  প্রকেত্য�নিQ  ঘQ
া,  যা  নি�\ু  ঘকেQকে\  ও  ঘQকে�,  স�ই
শ্রীভ"�াকে
র  তুনিষ্টনি�ধাকে
র  &কে
্য।  সুতরাং  তারঁ  ইচ্ছা,  তাঁর  লীলাই
&"কেতর প্র�ৃত &ী�
তরঙ্গ। নি�ন্তু আমরা আমাকেদর কু্ষদ্র স্বাথ8 দ্বারা
চানিলত হনিচ্ছ  ;  পনির�াকেরর স্বাথ8,  গদকেশর স্বাথ8,  সমাকে&র স্বাথ8  অথ�া
মা
ুকেষর স্বাথ8 ইত্যানিদ। নি�ন্তু অ
ন্ত গচত
ার মকেধ্য এস� কু্ষদ্র স্বাকেথ8র
স্থা
 আনিত 
"
্য। অথচ এই কু্ষদ্র,  স্বতন্ত্র স্বাথ8 সাধকে
ই আমরা �্যP
আনি\। অসংখ্য র�কেমর স্বতন্ত্র স্বাকেথ8র মকেধ্য এ� অ�শ্যম্ভা�ী সংঘাত
সৃনিষ্ট  হয় আর তারঁ  গথকে�ই যত দুঃখ�কেষ্টর সৃনিষ্ট  হয়। নি�ন্তু এই
তথা�নিথত স্বতন্ত্র স্বাথ8 সাধকে
র প্রয়াসকে� আমাকেদর ত্যা" �রা উনিচত ;
এই ভুল ধারণার &"ৎ গথকে� গ�নিরকেয়  একেস আমাকেদর গচষ্টা  �রা
উনিচত এম
 এ� সমনিষ্ট �া  গ"াষ্ঠীর অংশ হওয়া  যা  এ� পনিরপূণ8
সমনিষ্টর সা�া �রকে\।

শ্রীভ"�দ্"ীতার উপসংহাকের �ৃষ্ণ এই নিসদ্ধান্তই নিদকেয়কে\
 গয
“সর্ব্ব8ধর্ম্ম8ান্ পনিরত্য&্য”—সর্ব্ব8র�কেমর ধর্ম্ম8 ও সর্ব্ব8র�কেমর �ত্ত8�্য যা
তুনিম মকে
 �র গতামার পাল
 �রা উনিচত গস স� ত্যা" �র এ�ং
“মাকেম�ং শরণং ব্র&”—তুনিম আমারই শরণা"ত হও—

অহং ত্বাং সর্ব্ব8পাকেপকেভ্যা
গমাক্ষনিয়ষ্যানিম মা শুচঃ॥
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শাশ্বত সুখনি
কে�ত


(শ্রীমদ্ভ"�দ্"ীতা ১৮/৬৬)

অথ8াৎ  (যা  নি�\ু  গতামার  ধারণায়  আকেস)  গসস�  পাপ  �া
�র্ম্ম8ফল ও দঃখ গথকে� আনিম গতামাকে� মু� �র�,  তুনিম গশা� গ�ার

া।

অথ8াৎ অ
্যভাকে� �লকেত গ"কেল নিযনি
 স�নি�\ুর গ�কে� আকে\

তাঁর প্রনিত আমাকেদর সমূ্পণ8 aদ্ধা ও নি�শ্বাস থা�কেত হকে�। �ত্ত8মাকে

আমাকেদর স� �ত্ত8�্য গ��ল স্থা
ীয়,  কু্ষদ্র স্বাকেথ8র &কে
্য। নি�ন্তু এই
স্থা
ীয়,  কু্ষদ্র স্বাকেথ8র সকেঙ্গ এ�াত্মা হকেয় থা�ার প্রয়াসকে� ত্যা" �কের
নিযনি
  পনিরপূণ8  ও  অ
ন্ত  গচত
া,  তাঁর  অনিভলাষ  পূণ8  �রার  �াকে&
আমাকেদর নি
কে&কেদর নি
ঃকেশকেষ নি�লী
 �কের নিদকেত হকে�।

এQাও আমরা গদনিখ গয যনিদ গ�া
 পুনিলশ অনিফসার নি
কে&র
স্বাকেথ8 �াকেরার �া\ গথকে� সামা
্য �Qা Qা�াও গ

, তকে� তারঁ &কে
্য
তাঁর শানিP হকেত পাকের,  নি�ন্তু নিতনি
 যনিদ গদকেশর স্বাকেথ8 �হু গলা�কে�
হত্যাও �কের
, তকে� তারঁ &কে
্য হয়ত তাঁর পুরস্কার নিমলকে�। গসইর�ম
নিযনি
 পনিরপূণ8 তাঁর সন্তুনিষ্টর &কে
্য যা �রা হয় স�ই শুভ, নি�ন্তু নি
কে&র
কু্ষদ্র স্বাকেথ8র &কে
্য �া নি
কে&র গ�া
 স্থা
ীয় �নু্ধর স্বাকেথ8র &কে
্য যা
�রা হয় তার �র্ম্ম8ফল গপকেত হকে�। গ�া
 �ারখা
ায় �ারও নি
কে&র
স্বাকেথ8 ঘুষ গ
ওয়ার অনিধ�ার গ
ই আ�ার এ�ই সকেঙ্গ ধর্ম্ম8ঘQ �কের
স�কেলর চা�রী খুইকেয় �ারখা
া �ন্ধ �কের গদওয়ারও অনিধ�ার গ
ই,

�ারণ একেত গসই নিশল্প�ানিণ&্য একে��াকের ধ্বংস হকেয় যাকের।
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সুতরাং গশাষণ �া ত্যা" গ�া
Qাকেতই �া& হকে� 
া। গশাষণ গয
খারাপ গস গতা পনিরস্কার গ�াঝাই যায়। আর গযকেহতু এই &"কেতর
নি�রুকেদ্ধ নি�কেদ্রাহ �া ধর্ম্ম8ঘQ �রারও গ�া
 অনিধ�ার আমাকেদর গ
ই,

তাই ত্যাকে"র পথও অশুভ। �হু কু্ষদ্র অংকেশর সমনিষ্ট নি
কেয়ই এই সমগ্র
&"ৎ। তাই আমাকেদর সার্ব্ব8&
ী
 �ল্যাণ তখ
ই হকে� যখ
 আমরা
এই &"কেতর গ�কে� নিযনি
 আকে\
 তাঁর  �াকে\ আত্মনি
কে�দ
 �র�,

�ারণ তারঁ মকেধ্যই এই সমগ্র &"ৎ রকেয়কে\। যখ
 আমরা পা�স্থলীকেত
খাদ্য  পাঠাই,  তখ
 পা�স্থলী গসই খাদ্য  সমP শরীকের যথাযথভাকে�
সর�রাহ �কের, প্রকেত্য� অংশ তার প্রকেয়া&
 অ
ুযায়ী খাদ্য পায়। এই
র�কেমর &ী�
যাত্রাই হল বৈ�ষ্ণ� &ী�
যাত্রা। সমP অংকেশর সমনিষ্ট
নি
কেয়  গয  পনিরপূণ8তা  আমরা  প্রকেত্যকে�  তারই  অংশ।  আমাকেদর
প্রকেত্যকে�রই নি
কে&র নি
কে&র নি�কেশষ গস�া �া �ত্ত8�্য আকে\ যা গসই
পনিরপূণ8তার সকেঙ্গ,  গসই গ�কে�র সকেঙ্গ সম্পনি�8ত আর গসই গস�ার
মাধ্যকেমই আমরা  গসই পনিরপূণ8তার �াকে\  নি
কে&কেদর উৎস"8  �রকেত
পানির। গচাকেখ, 
াকে� �া �াকে
 খাদ্য 
া নিদকেয় আমরা পা�স্থলীকেত খাদ্য
পাঠাই,  �ারণ গসQাই স�কেচকেয় �ল্যাণ�র—গসখা
 গথকে�ই শরীকেরর
অ
্য স� &ায়"ায় সুষু্ঠভাকে� গসই খাদ্য পনিরকে�নিশত হকে�,  এ�ং সমগ্র
গদহ তাকেত পুষ্ঠ হকে�। আমরা প্রকেত্যকে�ই সমগ্র নি�কেশ্বর অংশ এ�ং
আমাকেদর �ত্ত8�্য হল এ� পনিরপূণ8 &"কেতর গস�া �রা আর তাই হল
ভনি�, আত্মনি
কে�দ
 ও শরণা"নিত। নি� �কের আমরা এ নি�ষকেয় &া
�?
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আমাকেদর সাহায্য  আসকে� শা� গথকে� আর সাধুরাও আমাকেদর পথ
গদখাকে�
। আর যাঁরা শ্রীভ"�াকে
র নি�কেশষ প্রনিতনি
নিধ হকেয় গসই নিচoয়
Pর  গথকে�  আসকে\
  তাঁরা  আমাকেদর  &ী�কে
  আ
কে�
  সুসঙ্গনিত,

সামঞ্জস্য, এ� গচত
ময় মধুর ঐ�্যতা
।
মহাপ্রভু শ্রীচৈচত
্যকেদ� আমাকেদর গসই ধর্ম্ম8 নিদকেয়কে\
 গয ধকের্ম্ম8

সকে�8াচ্চ সুসঙ্গনিত আকে\, গয ধকের্ম্ম8 সকে�8াচ্চ সমন্বয় সাধ
 �রা হকেয়কে\।
শ্রীমদভা"�তমকে� সমP শাকে�র, গ�দ-গ�দাকেন্তর সারমম8 �া উপসংহার
�লা হকেয় থাকে�। আর গসই শ্রীমদভা"�তকেমর নিভনিত্তকেত নিতনি
 তাঁর
ভনি�তত্ত্বকে� �্যাখ্যা  �কেরকে\
। এইভাকে�  নিতনি
 �ুনিঝকেয় নিদকেয়কে\
 গয
শনি� �া ক্ষমতাই সকে�8াচ্চ �স্তু 
য়,  জ্ঞাকে
র স্থা
 তারঁ উপকের। জ্ঞা

ক্ষমতাকে� নি
য়ন্ত্র
 �রকেত পাকের এ�ং তখ
 তারঁ এ�Qা �ল্যাণ�র
ফল হয়।  নি�ন্তু  আরও এনি"কেয়  গ"কেল  আমরা  গদখ�  গয  জ্ঞাকে
রও
উপকের নি�\ু আকে\ তা হল ভনি�, গপ্রম, প্রীনিত এ�ং তারই স্থা
 স�ার
উপকের। &ী�কে
র প্র�ৃত আ
ন্দময় পনিরপূণ8তা জ্ঞা
 �া শনি� গথকে�
আসকেত পাকের 
া,  তা গ��ল আসকেত পাকের গপ্রমভনি� গথকে�,  প্রীনিত
গথকে�।

�রুণার  স্থা
  হল  
্যায়নি�চাকেরর  উপকের।  গযখাকে
  আই

�া
ুকে
র  প্রকেয়া&
  আকে\  গ��ল  গসখাকে
ই  
্যায়নি�চাকেরর  অনিPত্ব
থা�কেত পাকের। নি�ন্তু নিযনি
 সমূ্পণ8 স্বাধী
 ও স্বতন্ত্র,  গসই পরকেমশ্বর,

নিযনি
 পরম মঙ্গলময়, তারঁ স্বধাকেম আই
 �া
ুকে
র প্রকেয়া&
 গ
ই আর
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তাই গসখাকে
  
্যায়নি�চাকেররও প্রকেয়া&
 গ
ই,  গসখাকে
  আকে\ গ��ল
�রুণা, গপ্রম ও প্রীনিত। �ারণ নিতনি
 পরম মঙ্গলময় ও পরম গপ্রমময়,

তাই তারঁ গপ্রমময় শনি�কে� গ�া
 আই
�া
ু
 নিদকেয় নি
য়ন্ত্র
 �রার
গ�া
 প্রশ্ন উঠকেত পাকের 
া। পরম মঙ্গলময় শ্রীভ"�া
 হকেল
 পরম
গপ্রম ও প্রীনিতর আধার,  নিতনি
 গযখাকে
 আকে\
 গসখাকে
ই আমাকেদর
প্র�ৃত  �াসভূনিম,  আমাকেদর  স্বধাম,  আমাকেদর  সুখনি
কে�ত
।  গসই
গপ্রমময় ভ"�াকে
র �াকে\,  গসই নি
কে&র "ৃকেহ আমাকেদর নিফকের গযকেত
হকে�। গখাতায় আমাকেদর গসই "ৃহ?  গযখাকে
 আমরা গদখ� গয আমরা
তাঁকেদর  মাঝখাকে
ই  আনি\  যাঁরা  আমাকেদর  প্র�ৃত  ভাল�াকেস
,  যারঁা
আমাকেদর প্র�ৃত শুভা�াঙ্খী। গসখাকে
 যনিদ আমরা নি
কে&কেদর মঙ্গকেলর
&কে
্য 
াও নিচন্তা �নির ত�ু �ত&
 গসখাকে
 আমাকেদর ভার গ
কে�
,

আমাকেদর  গদখাকেশা
া,  লাল
পাল
  �রকে�
।  প্র�ৃতপকেক্ষ  গসখাকে

চারপাকেশর  স�কেলই,  সমP  পানিরপানিশ্ব8�ই  আমাকেদর  লাল
পাল

�রকে�। আর গসই হল আমাকেদর আপ
 "ৃহ,  আমাকেদর সুখনি
কে�ত
।
গসই হল পরকেমশ্বকেরর রা&্য আর গসখাকে
 আমরা তাঁকে� গস�া �রার
অনিধ�ার  গপকেয়ই  আমাকেদর  সকে�8াচ্চ  পনিরণনিত  লাভ  �রকেত  পানির।
গসখাকে
  গয  অনিচন্ত্য
ীয়  গপ্রমা,  প্রীনিত,  গ®হ,  গসৌন্দয8্য,  এ�তা  ও
সুখসঙ্গনিত আকে\ তাও আমরা তখ
ই অ
ুভ� �র�। এইস� গুকেণর
পরম্পকেরর মকেধ্য সাদৃশ্য আকে\ আর নিযনি
 পরম মঙ্গলময় অ
ানিদ �ারণ
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নিতনি
 এইস� গুকেণরই অ
ন্ত সমনিষ্ট। তারঁ স্বধাকেমই আমাকেদর গযকেত
হকে�।

গ�া
 
া গ�া
 সমকেয়,  গ�া
 
া গ�া
ভাকে� আমাকেদর স্বাধী

ইচ্ছার অপ�্য�হার �কের আমাকেদর "ন্ত�্য গথকে� আমরা  দূকের  চকেল
গ"নি\,  নি�পথ"ামী হকেয়নি\। নি�ন্তু এখ
 আ�ার আমাকেদর ডা� গদওয়া
হকেচ্ছ, “চকেল একেসা গতামরা। শ্রীভ"�াকে
র �াকে\ নিফকের একেসা,  নি
কে&র
�াnীকেত নিফকের একেসা। গসই গপ্রকেমর &"কেত,  গযখাকে
 আকে\ গতামাকেদর
সকের্ব্ব8াচ্চ পনিরণনিত,  গসখাকে
 নিফকের একেসা।” ভ&�ৎ"ীতায় ও শ্রীমদ্-

ভা"�কেত গয �ৃষ্ণভনি�র তত্ত্ব গদওয়া হকেয়কে\ এই হল তারঁ সারমম8 �া
উপসংহার আর শ্রীম
 মহাপ্রভুও আমাকেদর এই তত্ত্বনিQই নিদকেয়কে\
।
এই  তত্ত্বনিQই  আনিম  আপ
াকেদর  �াকে\  উপস্থানিপত  �কেরনি\।  এই
শ্রীচৈচত
্যসারস্বতমঠ এ�ং সমগ্র গ"ৌnীয় মঠ শুধু এই তত্ত্বনিQ পনিরকে�শ

�রার &
্যই প্রচার�ায8্য  চালাকেচ্ছ
। “&ী�কে
র গ�কে� নিযনি
 আকে\

গসই  ভ"�াকে
র  নিদকে�  এনি"কেয়  যাও।  এই  মা
�  &ী�
কে�  সমূ্পণ8
উৎস"8 �কের দাও গসই ভ"�াকে
র গস�ায়, নিযনি
 আকে\
 
্যায় নি�চাকেরর
ঊকেদ্ধ8—নিযনি
  পরম  �রুণাময়,  পরম  গপ্রমময়,  পরম  গ®হময়,  পরম
সুন্দর।”

এই হল বৈ�ষ্ণ� ধকের্ম্ম8র,  ভ"�দ্"ীতার,  শ্রীমদ্ভা"�কেতর �ৃহৎ
পQভূনিম�া। আর সমP ধর্ম্ম8ীয় তকেত্ত্বর সংনিক্ষ� মম8 হল এই গয গশাষণ,

ত্যা" ও আত্মনি
কে�দ
 হল &ী�কে
র নিত
নিQ Pর নি�ন্তু &ীকে�র প্র�ৃত
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স্বরূপ গয আত্মা, গস গসই আত্মনি
কে�দকে
র ভূনিমরই �ানিসন্দা। স�কেলরই
অনিPত্ব  আত্মনি
কে�দকে
র  &কে
্য,  নি�ন্তু  গ�া
ভাকে�  নি
কে&কেদর  কু্ষদ্র
স্বাধী
তার  অপ�্য�হার  �কের  আমরা  এই গশাষকেণর  &"কেত প্রকে�শ
�কেরনি\। যারঁা  এই গশাষকেণর &"ৎ গথকে� এই �র্ম্ম8 ও �র্ম্ম8ফকেলর
গ�nা&াল  গথকে�  গ�নিরকেয়  গযকেত  চা
,  তাঁকেদর  গ�ৌদ্ধ,  বৈ&
,  �া
পকেরশ
াকেথর আ
ু"ামীরা আরও অকে
কে� সাহায্য �রকেত চা
 সমূ্পণ8
ত্যাকে"র ভূনিম�ায় নি
কেয় গযকেত। তারা মকে
 �কের
 গয এইর�মভাকে�
এই �র্ম্ম8ফকেলর  &"ৎ গথকে� নি
কে&কে� গুনিQকেয়  নি
কেল,  এখা
  গথকে�
অ�সর নি
কেল, আত্মা সুকেখ থা�কেত পাকের। ত�ুও তারঁ আ�ার গ�া
 
া
গ�া
 সময় এই &"কেতর গ�nা&াকেলর ফাঁকেদ পnার সম্ভা�
া এ�Qা
গথকে�ই  যায়।  নি�ন্তু  গযখাকে
  সনিত্য�াকেরর  মু�&ী�রা  �াস  �কের

গসখাকে
 স�কেলই আত্মনি
কে�দকে
র ভূনিম�ায় আকে\
। আর যখ
 আমরা
অ
ুসন্ধা
 �র� গয নি� আকে\ গসই আত্মনি
কে�দকে
র Pকের যা তাঁকেদর
সুসঙ্গনিত,  সামঞ্জকেস্যর  মকেধ্য  গরকেখকে\,  যা  তাঁকেদর  ভরণকেপাষণ,

লাল
পাল
 �রকে\ তখ
 গদখ� তাঁকেদর নি�কেশষত্ব হল এই গয তাঁরা
স�কেলই এ� পনিরপূণ8তার গস�ায় আত্মনি
কেয়া" �কেরকে\
 আর গসই
পনিরপূণ8তা আকে\ নিযনি
 পরম মঙ্গলময়,  তাঁরই মকেধ্য। এই স�নি�\ুই
আমাকেদর &া
কেত হকে�, �ুঝকেত হকে� আর তারই &কে
্য এই মা
�&ী�

�n মূল্য�া
। সাধুসঙ্গ গপকেয়,  শ্রীভ"�াকে
র প্রনিতনি
নিধকেদর সঙ্গ গপকেয়
আমরা গয
 প্রাণপণ গচষ্টা �নির এই গ�nা&াল গথকে� গ�নিরকেয় নি"কেয়
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গসই  গপ্রম,  প্রীনিত  ও আত্মনি
কে�দকে
র  নিচoয়  ভূনিমকেত প্রকে�শ �রার
&কে
্য।

ইনিতমকেধ্যই  আমাকেদর  মঠ  গথকে�  গ�শ  নি�\ু  �ই  প্র�ানিশত
হকেয়কে\।  এ\াnা  অকে
�  প্রাচী
  শা�গ্রন্থও  আকে\  যা  এই  স
াত

ধকের্ম্ম8র 
া
াতত্ত্বকে� নি�শদভাকে� �ুঝকেত সাহায্য �রকে�।
 

19



শাশ্বত সুখনি
কে�ত


নিদ্বতীয় অধ্যায়
সুখনি
কে�ত


 

গযখাকে
  আকে\  আমাকেদর  নি
কে&কেদর  �াnী,  আমাকেদর
সুখনি
কে�ত
,  গসখাকে
ই আকে\  আমাকেদর  সমূ্পণ8  স্বাধী
তা  ও সমP
র�কেমর সুখ স্বাচ্ছন্দ্য ও আরাম। স� নি�\ুই গসখাকে
 আকে\। এ এম

এ�  &ায়"া  গযখাকে
  সহ&তঃই  নি�শ্বাস,  ভাল�াসা,  গ®হপ্রীনিতর
স্বতঃসূ্ফত্ত8  আদা
প্রদা
  রকেয়কে\।  গসখাকে
  গয  সুখশানিন্ত,  নি
রাপত্তা,
গসৌন্দয8্য  গপ্রম ইত্যানিদ আকে\ তা  আমাকেদর পকেক্ষ অনিচন্ত্য
ীয়। তাই
উপনি
ষদ  আমাকেদর  এই  উপকেদশ  গদ
,“গসই  অনিচন্ত
ীয়  ভূনিমকে�
গতামরা  যুনি� নিদকেয়  গ�াঝার  গচষ্টা  গ�ার  
া।  গসই নিচoয় &"কেতর
অনিPত্ব গতামাকেদর নিচন্তাশনি�র �াইকের। গসই &"ৎ অ
্য নি
য়কেম চকেল।
গতামাকেদর  এই &"কেতর অকেঙ্কর মাপকে&া� নিহকেস�  নি
কে�কেশর দ্বারা
গতামরা  গ��ল  ঘ
�স্তু  ও  নি�নু্দ  ও  গরখার  সকেঙ্গ  পনিরনিচত  আকে\।
�ত্ত8মাকে
 গতামরা এই ঘ
�স্তুর &"কেতর &ী�,  আর গরখা ও নি�নু্দর
সকেঙ্গও  গতামাকেদর  এ�Qা  সীনিমত  গযা"াকেযা"  আকে\,  অস্পষ্ট ভাকে�।
সুতরাং গসই নিচoয় �স্তু,  যার সম্বকেন্ধ গতামাকেদর গ�া
 জ্ঞা
 �া ধারণা
গ
ই,  তাকে�  গতামরা  গ�ম
  �কের  গমকেপ  গ
কে�?  গসই  &"কেতর
রীনিত
ীনিত,  গসখা
�ার  &ী�
যাত্রা  স�ই  গতামাকেদর  �াকে\  সমূ্প
8
অ&া
া, তাই তা নি
কেয় গতামরা নি�ত�8 �রকেত পার 
া। গসই &"কেতর
প্র�ৃনিত একে��াকের অ
্যর�ম।”
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যনিদ আমাকেদর ধারণা  সীমা�দ্ধ থাকে� &কেলর প্র�ৃনিত সম্বকেন্ধ
তকে� তাঁর দ্বারা আমরা হাওয়ার সম্বকেন্ধ নি� ধারণা �রকেত পানির? আর
যনিদ হাওয়ার প্র�ৃনিত সম্বকেন্ধ নি�\ু &া
া  থাকে� তকে� নি� তারঁ দ্বারা
আমরা  আ�াকেশর  পনিরমাপ  �রকেত  পনির?  “তাই  গতামাকেদর  পরীক্ষা
নি
রীক্ষার "কে�ষণা"াকের এম
 স� �স্তু আমদানি
 �রার &কে
্য �্যP হকেয়
গপাকেnা 
া,  যার প্র�ৃনিত গতামাকেদর নিচন্তাশনি�র আওতায় আকেস 
া।
গসQা গ��ল মূখ8তা।”

উচ্চতর �স্তুর,  নিচoয় �স্তুর অনিPত্ব নি
শ্চয়ই আকে\,  নি�ন্তু এ
&"কেতর সাধারণ গলাকে�র গস সম্বকেন্ধ গ�া
 ধারণা গ
ই। আমাকেদর
জ্ঞা
 আমাকেদর অনিভজ্ঞতার মকেধ্যই সীমা�দ্ধ। এই অনিভজ্ঞতা গথকে�
নি�\ু  জ্ঞা
  আমাকেদর  নি
শ্চয়ই  হকেয়কে\,  নি�ন্তু  গসই  জ্ঞাকে
র  মা
  ও
পনিরমাণ খু� সামা
্য। যা আমাকেদর 
া"াকেলর �াইকের তার পনিরমাপ
�রার প্রকেচষ্টা  আমরা  �রকেত পানির  
া।  নি�ন্তু যাঁকেদর  গসইস� �স্তু
সম্বকেন্ধ প্রত্যক্ষ জ্ঞা
 ও অনিভজ্ঞতা আকে\ তাঁরা যনিদ আমাকেদর �াকে\ গস
সম্বকেন্ধ নি�\ু �কেল
 তাহকেল আমাকেদর খানি
�Qা ধারণা হকেত পাকের এ�ং
আমরা গস সম্বকেন্ধ এ�Qা তুল
ামূল� নি�চারও �রকেত পানির। গযম
,

এ�&
  "কে�ষ�,  যারঁ  আ�াশ  সম্বকেন্ধ  নি�\ু  জ্ঞা
  আকে\,  নিতনি

এ�র�ম �কেলকে\
। অ
্য  এ�&
 "কে�ষ�—তাঁরও আ�াশ সম্বকেন্ধ
জ্ঞা
 আকে\,—নিতনি
 এ সম্বকেন্ধ আরও অ
্য নি�\ু �কেলকে\
। এইভাকে�

21



শাশ্বত সুখনি
কে�ত


তাঁকেদর "কে�ষণা ও তাঁকেদর প্রত্যক্ষ জ্ঞা
 গথকে� আমাকেদরও নি�\ু ধারণা
হকেত পাকের।

যাঁরা  তাঁকেদর  "কে�ষণার  গQনিলকেস্কাপ  �্য�হার  �কের
  আমরা
তাঁকেদর  "কে�ষণা  সম্বকেন্ধ  এ�Qা  এ�Qা  তুল
ামূল�  নি�চার  �রকেত
পানির। আমরা গদখ� গয এ�&
 "কে�ষ� তারঁ গQনিলকেস্কাপ �্য�হার
�কের এ�র�কেমর "কে�ষণা �কেরকে\
 ও আর এ�&
 তারঁ গQনিলকেস্কাপ
�্য�হার �কের আর এ�র�কেমর "কে�ষণা �কেরকে\
। এ সম্বকেন্ধ গয জ্ঞা

আমাকেদর হল তার গথকে� আমরা এই নিসদ্ধাকেন্ত আসকেত পানির গয হয়ত
গ�া
  নি�কেশষ  গQনিলকেস্কাপ  গ�া
  নি�কেশষ  "কে�ষণার  গক্ষকেত্র  অ
্য
গQনিলকেস্কাপ  গথকে�  গ�শী  ক্ষমতাশালী।  সুতরাং  আমাকেদর  নি
কে&কেদর
গQনিলকেস্কাপ 
া থা�কেলও আমাকেদর এ�Qা সীনিমত ক্ষমতা আকে\,  যা
আমাকেদর দৃনিষ্টশনি�র �াইকের, যার দ্বারা গQনিলকেস্কাকেপ যা আনি�স্কার �রা
হকেয়কে\, গস সম্বকেন্ধ এ�Qা তুল
ামূল� নি�চার �রাও সম্ভ�।

গসইর�ম গসই  নিচoয় �স্তু  যাকে� হৃদকেয়র  “গQনিলকেস্কাপ”  �া
আত্মার  “গQনিলকেস্কাপ”  নিদকেয়  গদখা  যায়,  শা�  গথকে�  আমরা  তারঁ
সম্বকেন্ধই &া
কেত পানির। সাধুরা এই নি�ষয় সম্বকেন্ধ অ�"ত আকে\
 আর
গসই নিচoয় ভূনিমকেত প্রকে�শ �রকেত গ"কেল আমাকেদর তাঁকেদরই সাহায্য
নি
কেত হকে�। �ত্ত8মাকে
 আমাকেদর গসই নিচoয় &"ৎ সম্বকেন্ধ গ�া
 ধারণা
গ
ই। নি�ন্তু ক্রকেম ক্রকেম সাধু  ও শাকে�র আ
ু"কেত্য  তাঁকেদর সাহায্য
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নি
কেয়,  আমরাও গসইর�ম “গQনিলকেস্কাপ” গপকেত পানির যার দ্বারা গসই
উচ্চতর, নিচoয় অনিভজ্ঞতা আমাকেদর হকেত পাকের।

গস্ব গস্বঽনিধ�াকের যা নি
ষ্ঠা স গুণঃ পনির�ীনিত্ত8তঃ।
শ্রীমদ্ভা"�তম্ (১১/২১/২)

অথ8াৎ “যার গযখাকে
 অনিধ�ার আকে\ তাঁর গসখাকে
 নি
ষ্ঠা থা�াই
তার গুণ।” সুতরাং গয নি�ষকেয় অনিধ�ার &র্ম্মায়নি
,  গস নি�ষকেয় ত�8
নি�ত�8 �রা উনিচত 
য়।

“অনিচন্ত্যা খলু গয ভা�া 
 তাংPকে�8
 গযা&কেয়ৎ” অথ8াৎ অনিচন্ত্য
ভাকে�  ত�8  গযা&
া  �রকে�  
া,  প্রাচী
  পকে´ত"ণ  এই  উপকেদশ
নিদকেয়কে\
, গযকেহতু অনিচন্ত্য নি�ষকেয় ত�8 �খ
ই প্রমাণরূকেপ প্রনিতষ্ঠা লাভ
�কের 
া।

সুতরাং  এ�Qা  তকে�8র  প্র�ণতা  একেস গয
 অ
্য  স�নি�\ুকে�
গঢকে� 
া গদয়। ত�8ই স� 
য়,  এম
 
য় গয সমP র�কেমর নি�শ্বাস
গ��ল যুনি� ত�8কে�ই আaয় �কের থা�কে�। নিচoয় &"ৎ হল অনিচন্ত্য,
ধারণার অতীত,  ত�ুও আমাকেদর নি
কে&র নি
কে&র ক্ষমতা,  নি�শ্বাস ও
উপলনিµ অ
ুযায়ী তাকে� আমাকেদর গ�াঝার গচষ্টা �রকেত হকে�। স�ার
উপকের এই ধারণাQা আমাকেদর মকে
র মকেধ্য রাখকেত হকে� গয মাধুয8্য হল
মধুর আর সত্য হল সত্য আর গসখাকে
 আমরা তারই পরম পরা�াষ্ঠা
গদখনি\। নি�ন্তু এখা
�ার গ�া
 মাপ�ানিঠ  নি
কেয় আমরা  গসই নিচoয়
&"কেতর পনিরমাপ �রকেত পানির 
া।
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যনিদ এ�&কে
র গচাখ থাকে� আর এ�&কে
র 
া থাকে�, তাহকেল
গয অন্ধ গস নি
শ্চয়ই যার গচাখ আকে\,  তারঁ সাহায্য গ
কে�। আমাকেদর
নিভতকের নি� আকে\ গস সম্বকেন্ধ আমরাও নি
শ্চয়ই অন্ধ তা 
া হকেল আমরা
নিচনি�ৎসকে�র পরামশ8 নি
ই গ�
? আমরা যা গদখকেত পাই 
া নিচনি�ৎস�
তা গদখকেত পা
;  নিতনি
 প্রথকেম আমাকেদর গরা"নি
ণ8য় �রকে�
 তারপর
আমাকেদর নিচনি�ৎসা শুরু হকে�। স্বভা�তঃই তাঁর প্রনিত আমাকেদর aদ্ধা
থা�কে� এ�ং তারঁ সাহাকেয্যর &কে
্য তাঁকে� আমরা নি�\ু দনিক্ষণাও গদ�—
এ গতা খু�ই যুনি�যু�।

গসইর�ম গুরুকেদ� হকেল
 এ�&
 নি�কেশষজ্ঞ নিচনি�ৎস�। তারঁ
গযা"্যতাও আমরা তখ
ই �ুঝকেত পার� যখ
 আমরা গদখ� নিতনি
 যা
�লকে\
 গস স�ই সত্য, তা �াল্পনি
� 
য়। এইর�কেমর দশ8
ও নি
ভ8র
�রকে� আমাকেদর গচাকেখর দৃনিষ্ট �তখানি
 খুকেলকে\ তারঁ উপর। নিযনি
 অন্ধ,

গ�া
  সুকেযা"্য  নিচনি�ৎস� যনিদ  তাঁর  নিচনি�ৎসা  �কের
,  তকে�  নিতনি
ও
ক্রমশঃ ক্রমশঃ গদখকে�
 গয “হ্যাঁ  আনিম নি�\ু  নি�\ু গদখকেত পানিচ্ছ,

আমার এখ
 নি�\ু চাকু্ষষ অনিভজ্ঞতা ঘQকে\।” এই ঘQ
ার পর গথকে�
নিতনি
 আর অ
্য অন্ধ গলাকে�রা গযস� �ল্প
াপ্রসূত মতামত &ানিহর
�কের,  তার গ�া
 দাম গদকে�
 
া। �ারণ নিতনি
 গতা এখ
 নি
কে&র
গচাকেখই স� গদখকেত পাকেচ্ছ
। এই দৃনিষ্টশনি� পাওয়ার ফকেলই নিতনি

�ুঝকে�
 গয নিতনি
 গয ঔষধ �্য�হার �কেরকে\
 তাকেতই সনিত্য�াকেরর
�া& হয়।
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বৈ�জ্ঞানি
�  নি�ষয়কে�ও  আমরা  এইভাকে�ই  �ুনিঝ।  প্রথমনিদকে�
মাইকে�ল  ফ্যারাকেড  যখ
  ইকেল�নি·নিসনিQ  �া  নি�দু্যকেতর  নি
য়ম�া
ু

আনি�স্কার  �রনি\কেল
  তখ
  অকে
কে�ই তা  শুকে
  উপহাস  �কেরনি\ল।
“এQা  নি�  �্যাপার?  এQা  এ�Qা  গ\কেলমা
ুষী  গ�ৌতূহল  মাত্র।  এই
ইকেল�নি·নিসনিQ  আমাকেদর  নি�  �াকে&  লা"কে�?”  যখ
  ফ্যারাকেড  তারঁ
"কে�ষণার ফল প্রদশ8
 �রনি\কেল
 তার এ�Qা নি��রণ আনিম গ�াথাও
পকেnনি\লাম। নিতনি
 এ�Qা যকেন্ত্রর সাহাকেয্য নি�দু্যৎপ্র�াহ সৃনিষ্ট �রকেল
।
তারপর গদখাকেল
 গয �ত�গুকেলা গ\াQ গ\াQ �া"কে&র Qু�কেরা গসই
নি�দু্যৎতরঙ্গ দ্বারা চানিলত হকেয় এনিদ� ওনিদ� 
nকে\। অকে
কে�ই তারঁ
এই আনি�স্কার  গদকেখ  সন্তুষ্ট হকেল
।  নি�ন্তু এ�&
 ভদ্রমনিহলা  �কেল
উঠকেল
,  “নি�ন্তু  এত  �াকে´র  পর,  নিমষ্টার  ফ্যারাকেড,  আপ
ার  এই
নি�লানিসতার গখলা গথকে� �াকেরা নি� সনিত্য�াকেরর উপ�ার হকে�?” তখ

ফ্যারাকেড �লকেল
, “আপনি
 নি� �লকেত পাকের
,  এ�নিQ 
�&াত নিশশুই
�া আমাকেদর নি� �াকে& লাকে"?” তারঁ ���্য নি\ল এই গয এ�নিQ নিশশু
যখ
 ভূনিমষ্ট হয় তখ
 অ
্য স�কেল তার গদখাকেশা
া �কের,  নি�ন্তু গসই
নিশশু যখ
 �n হয়, প্রা��য়স্ক হয় তখ
 তার শনি�, তার দক্ষতার দ্বারা
অকে
� �া& হকে�। গসইর�ম অকে
কে� মকে
 �কের
 গয ভ"�ৎনিচন্তা
এ�নিQ নি�লানিসতা �া ফ্যাশ
 �া গ\কেলকেখলা—এর গ�া
 সনিত্য�াকেরর
উপকেযানি"তা  গ
ই।  নি�ন্তু  গসই  ভ"�ৎনিচন্তাই  যখ
  খু�  প্র"াঢ়  ও
ঐ�ানিন্ত� হকেয় ওকেঠ, তখ
 গসই অনিভজ্ঞতা যাঁকেদর হয় তাঁকেদর �াকে\ এ
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&"কেতর অ
্যস�  �া&�র্ম্ম8—তা  যতই &রুরী  গহা�  
া  গ�
,  তা
মূল্যহী
 মকে
 হয়। গ�
 
া আমাকেদর চরম আ�াঙ্খা হল এই গয
আমরা  �াচঁকেত  চাই।  মরকেত  আমরা  �খ
ই  চাই  
া।  আমাকেদর
স�কেলর মকেধ্যই এই �াচঁার ইকেচ্ছ স�কেচকেয় প্র�ল, এই �াচঁার তানি"দই
স�কেচকেয় �n নি&নি
স। এQা গ�উই অস্বী�ার �রকেত পাকের 
া গয তারা
স�কেলই �াচঁকেত চায়, শুধু তাই 
য়, �াঁচার মত �াচঁকেত চায়, সুখী হকেয়,

সকেচত
 হকেয় �াঁচকেত চায়। সমP র�কেমর দুঃখ�ষ্ট গথকে�ও আমরা
মুনি� চাই।

যখ
 �াকেরার নিভতকের ভ"�ৎকেচত
া গ&কে" ওকেঠ তখ
 গস খু�
পনিরস্কারভাকে�ই �ুঝকেত পাকের গয এই &"কেতর সমস্যাQা নি�  ;  তখ

তার মকে
 হয়,  “গ�
 এই &n&"কেত স�াই এ� অলী� নি&নি
কেসর
নিপ\কে
 \ুকেQ গ�nাকেচ্ছ?  স�কেলই এ &"কেত সুখ চায়,  নি�ন্তু স�কেলই
এখাকে
 এ� �াল্পনি
�, অলী� সুকেখর নিপ\কে
 ধাওয়া �কের গ�nাকেচ্ছ।”
&n নি&নি
কেস, মত্ত8 নি&নি
কেস �খ
ও সুখ থা�কেত পাকের 
া। আমরা এই

শ্বর, &n &"কেতর সকেঙ্গ এ�Qা গল
কেদ
 �রনি\, এ�Qা �্য�সা �রনি\,

নি�ন্তু এর গথকে� �খ
ই আমাকেদর সনিত্য�াকেরর সুখ �া সকেন্তাষ আসকেত
পাকের 
া। এখা
�ার এই সুকেখর প্রকেচষ্টায় গ��ল আমাকেদর শনি�ই
ক্ষয় হকে�। এ�নিদ� গথকে� আমরা সংগ্রহ �র�, আর এ�নিদ� গথকে�
তা  ক্ষয়  হকেয়  যাকে�।  গ�া
  নি�চক্ষণ  মা
ুষ  �খ
ও  এই  ধরকেণর
শনি�ক্ষয়কে�,  এইধরকেণর অপকেচষ্টাকে� তাঁর &ী�কে
র লক্ষ্য �কেল গমকে
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নি
কেত পাকের
  
া।  নিযনি
  নি�চক্ষণ নিতনি
  �ুঝকে�
 গয  এ\াnাও অ
্য
এ�Pকেরর &ী�
যাত্রা নি
শ্চয়ই আকে\। নিতনি
 �ুঝকে�
 গয এই 
শ্বর
সংসাকের গয &ী�
 মৃতু্যর গখলা চলকে\ নিতনি
 গসই গখলা আর গখলকেত
চা
 
া। এই 
শ্বর গল
কেদকে
র অংশীদার নিতনি
 আর হকেত চা
 
া।
তাঁর এই উপলনিµ হকে� গয,  “আনিম গতা অমৃকেতর সন্তা
!  আনিম গতা
গসই নিচoয় &"কেতরই �ানিসন্দা। ত�ুও গ�ম
 �কের &ানি

া আনিম এই

শ্বর অনিPকেত্বর গ�nা&াকেল �ন্দী হকেয় গ"নি\। এখ
 গ�া
র�কেম যনিদ,

যত তাnাতানিn সম্ভ�, আনিম এই গ�nা&াল গথকে� গ�নিরকেয় গযকেত পানির,

তকে�ই আনিম আমার স্বস্থাকে
 নিফকের গযকেত পার�।” নিতনি
 �ুঝকে�
 গয
তাঁর গয স্বরূপ, তাঁর গয আত্মা,—গয নি�
া গচত
া ও অ
ুভূনিতর আধার
—গস এ� অ
্য &"কেতর �ানিসন্দা। নি�ন্তু আপাততঃ নিতনি
 এই 
শ্বর ও
গ¸শ�র  &n  &"কেত  �ন্দী  হকেয়  আকে\
।  আর  এই  &"ৎ  �n
দুঃখময়। তাঁর এই উপলনিµর গ&াকেরই নিতনি
 নিচoয় &"কেতর নিদকে�
যাত্রা �রার শনি� পাকে�
। এই উপলনিµই তাঁর প্র"নিতর পকেথ সহায়
হকে�।

যতই আমাকেদর &ী�কে
 নিচoয় উপলনিµ আসকে�,  যতই আমরা
তাঁর অপ্রা�ৃত প্রমাণ গদখকে�া,  ততই আমাকেদর মকে
 হকে� গয “হ্যাঁ,
এখ
 আনিম যা গদখনি\, যা শু
নি\,গয অনিভজ্ঞতা আমার হকেচ্ছ, তা আমার
�াকে\ আমার চারপাকেশর &"ৎ গথকে� অকে
� গ�শী �াP�,অকে
� গ�শী
সত্য। �রং এই &"তকে�ই আমার অস্পষ্ট,  �ুকেহনিল�াময় মকে
 হকেচ্ছ।
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নি�ন্তু এই নিচoয় &ী�কে
র পকেথ আনিম যা গদখনি\ ও শু
নি\ তারঁ মকেধ্য
গ�া
 �ুকেহনিল�া গ
ই, তা স�ই সকেন্দহাতীত ভাকে� সত্য।”

আত্মার  সকেঙ্গ,  শ্রী ভ"�াকে
র  সকেঙ্গ,  শ্রীভ"�াকে
র  নিদ�্যধাকেমর
সকেঙ্গ এ�Qা প্রত্যক্ষ গযা"াকেযা" হওয়া খু�ই সম্ভ�। �রং আমরা এখ

গযখাকে
 আনি\ গসখা
�ারই স� গযা"াকেযা" হল পকেরাক্ষ। এই &"কেতর
সকেঙ্গ  গ�া
  অনিভজ্ঞতা  হওয়ার  আকে"  প্রথকেম  আমাকেদর  ইনি�য়দ্বারা,
গচাখ,  �া
 ইত্যানিদ দ্বারা অনিভজ্ঞতা সংগ্রহ �রকেত হকে�,  তারপর গসই
অনিভজ্ঞতা যাকে� মকে
র �াকে\,  যাকেত ম
 তাঁর নি�কে¹ষণ �রকেত পাকের।
নি�ন্তু আত্মার &"কেত আমরা স�নি�\ু প্রত্যক্ষ ভাকে� উপলনিµ ও অ
ুভ�
�রকেত পানির, অ
্য গ�া
 যকেন্ত্রর (গযম
 ইনি�কেয়র) সাহায্য \াnাই।

অ
ু�ীক্ষণ যকেন্ত্রর মকেধ্য নিদকেয় আমরা এ� নি&নি
স গদনিখ আর
খানিল গচাকেখ আর এ� নি&নি
স গদনিখ। দুকেQার মকেধ্য তফাৎ আকে\। গচাখ,

�া
 ইত্যানিদ ইনি�কেয়র দ্বারা আমাকেদর এ &"ৎ সম্বকেন্ধ এ�র�কেমর
অনিভজ্ঞতা হয়। নি�ন্তু যখ
 আমরা আত্মার &"কেত প্রকে�শ �নির তখ

এই গ
নিত�াচ� &n&"কেত আমাকেদর গয তথা�নিথত উন্ননিত �া সমৃনিদ্ধ
হকেয়কে\ তার গথকে� যনিদ আমরা নি
কে&কেদর সনিরকেয় গফলকেত পানির, তকে�ই
আমাকেদর এ� 
তু
 উপলনিµ হকে�। তখ
 আমরা অ
ুভ� �র�, “ও,

এই হল আমার আত্মার স্বরূপ!”  তখ
 আনিম প্রত্যক্ষভাকে� ইনি�য়ানিদ
যন্ত্র �া গ�া
র�কেমর �ানিহ্য� সাহায্য \াnাই,  উপলনিµ �র� গয গ�
আনিম।
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আত্মা নি
কে&কে� গদখকেত পাকের,  নি
কে&র প্রনিত মকে
াকেযা" নিদকেত
পাকের ও আত্মদশ8কে
র দ্বারা নি
কে&র প্র�ৃত স্বরূপ �ুঝকেত পাকের। অ
্য
গ�া
 যকেন্ত্রর সাহায্য \াnাই,  গ��লমাত্র আত্মদশ8কে
র দ্বারাই আত্মার
নি
কে&র সম্বকেন্ধ সর্ব্ব8র�কেমর তকেত্ত্বর সম্য� ও প্রত্যক্ষ উপলনিµ হকেত
পাকের। তখ
 গস �ুঝকে� তারঁ প্র�ৃত �াসভূনিম গ�াথায়। তখ
 গসই
নিচoয় &"ৎ সম্বকেন্ধ তারঁ এ�Qা উপলনিµ হকে�। আর নিচoয় &"কেতর
গসই অমৃতময় স্বাদ গপকেয় গস আনি�স্কার �রকে�,“আমার মৃতু্য গ
ই।”
এই &n&"ৎ হল ভুল ধারণার &ায়"া গযখাকে
 প্র�ৃত তত্ত্ব নি��ৃত 
হকেয় যায়। নি�ন্তু গসই উচ্চতর &"কেত এই র�কেমর ভুল ধারণার গ�া

সম্ভা�
া গ
ই। এ��ার গসখাকে
 প্রকে�শ �রকেল আমাকেদর ধ্যা
 ধারণা
—তা যতই সীমা�দ্ধ গহা� 
া গ�
, খু� স্পষ্ট হকে� ও তা গ��ল 
সকেত্যর উপর প্রনিতনিষ্ঠত হকে�। গসই অনিভজ্ঞতা যারই হকে� তারই aদ্ধা 
ও নি�শ্বাস খু� দৃঢ় হকে� এ�ং গস চাইকে� সুদৃঢ় সঙ্ককেল্পর সকেঙ্গ গসই পকেথ
এনি"কেয় গযকেত।

সকেক্রনিQস �ুঝকেত গপকেরনি\কেল
 গয আত্মার মৃতু্য গ
ই। তারঁ এই
উপলনিµ এত প্র"াঢ় নি\ল গয নিতনি
 এই পৃনিথ�ীকেত তারঁ গ�ঁকেচ থা�ার
গ�া
 মূল্য আকে\ �কেল মকে
 �কের
নি
। নিতনি
 এই &"কেতর সকেঙ্গ তাঁর
গযা"াকেযা"কে� খু� অ�কেহলার সকেঙ্গ নি\ন্ন �কের নিদকেয়নি\কেল
, �ারণ তারঁ
দৃঢ় নি�শ্বাস নি\ল গয আত্মা হল মৃতু্যহী
। যীশুখ্রীকেষ্টরও ভ"�াকে
র উপর,

তাঁর প্রভুর উপর এত "ভীর নি�শ্বাস নি\ল গয নিতনি
 এ &"কেতর সুখ
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দুঃখ সম্বকেন্ধ সমূ্পণ8 উদাসী
 নি\কেল
। এ &"কেতর স� সুখ দুঃখকে�
নিতনি
 খু� অ�কেহলার সকেঙ্গ প্রত্যাখ্যা
 �কেরনি\কেল
।

অকে
� নি�\ুই,  যা এই র�মাংকেসর গচাকেখ অদৃশ্য,  তা জ্ঞা
-

উনির্ম্মলীত গচাকেখর সামকে
 দৃশ্যমা
 হয়। আমরা এই নিসদ্ধান্ত সহকে&ই
নি
কেত পানির গয জ্ঞাকে
র দৃনিষ্টকেত যা গদখা সম্ভ�, তা র�মাংকেসর দৃনিষ্টকেত
গদখা সম্ভ� 
য়। নিঠ� গসইর�ম আর "ভীর নি
"ূঢ় দৃনিষ্ট আকে\ যার
দ্বারা আমরা স� নি�\ু অ
্যভাকে�, এ� 
তু
 আকেলাকে�, এ� আশাপ্রদ,

আশ্বাসময় দৃনিষ্টকে�াণ গথকে� গদখকেত পানির। গসই নিচoয় &"কেতর নিচoয়
দৃনিষ্ট গয
 আমাকেদর ডা� নিদকেয় �লকে\, “একেসা,  গদকেখা এই অভা�
ীয়,

অনিচন্ত্য
ীয় �স্তু!”  গয গচাকেখ \ানি
 পকেnকে\ গস গচাখ গদখকেত পায় 
া,
নি�ন্তু গচাকেখর \ানি
 �ানিQকেয় নি
কেলই গস গদখকেত পায়। অজ্ঞা
তা হল
গচাকেখর \ানি
র মত, তা আমাকেদর অন্ধ �কের রাকেখ। এমনি
কেত আমাকেদর
দৃনিষ্ট খু� অ"ভীর,  নি�ন্তু অ
্য এ� "ভীর দৃনিষ্টর দ্বারা আমরা অকে
�
নি�\ুই গদখকেত পাই। এই গচাকেখর নিপ\কে
 যখ
 জ্ঞা
 চকু্ষ সংকেযানি&ত
হয়,  তখ
 অকে
� নি�\ুই আমাকেদর দৃশ্যকে"াচর হয় এ�ং উত্তকেরাত্তর
"ভীর হয় গসই দৃনিষ্ট।

সর্ব্ব8দা আমরা যা গদখনি\ গসই �ানিহ্য� দৃনিষ্টর গ�া
 মূল্য গ
ই।
যারঁ দৃনিষ্টশনি�র "ভীরতা আকে\ তাঁরই দশ8কে
র মূল্য আকে\। স�কেলই �া
স�নি�\ু সমা
ও 
য়। যাঁরা জ্ঞা
ী নি�চক্ষণ ও সত্যদ্রষ্টা তাঁকেদর মকেধ্যও
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�নি
ষ্ঠ,  মধ্যম ও উত্তকেমর গভদ আকে\। উপলনিµরও তারতম্য  আকে\
এ�ং প্রকেত্যকে�র দশ8
 তাঁর নি
কে&র নি
কে&র ক্ষমতা অ
ুযায়ী হকে�।

এQা আমরা খু� সহকে&ই গদখকেত পানিচ্ছ গয �ত্ত8মাকে
 আমরা
এই মৃতু্যময় &"কেতর �ানিসন্দা। নি�ন্তু নি�কেসর দ্বারা আমরা তারঁ সকেঙ্গ
&নিnত?  আমাকেদর এই গদহQাই এই &"কেতর �ানিসন্দা। যনিদ আমরা
এই গদকেহর Pকেরর উপকের উঠকেত পানির  তখ
 আমরা  মকে
র Pকের
গপৌঁ\া�,  গসখা
  গথকে� আমরা  �ুনিদ্ধর  Pকের  গযকেত পানির।  তারপকের
আমরা আত্মার Pকের গপৌঁ\া�। তখ
 আমরা গদখ� গয,  গয ভুনিমকেত
আত্মা �াস �কের তা হল নি
ত্য,  এ�ং আত্মাও নি
ত্য। গসখা
 গথকে�
আমরা  পরমাত্মার  সন্ধাকে
  গযকেত  পানির  নিযনি
  আমাকেদর  সমP
নিচন্তাভা�
ার  উৎস।  পরমাত্মা  হকেল
  সূকেয8র  মত,  গয  সূয8  স�
আকেলা�রনি¼র উৎস। এ��ার সূকেয8র গ�া
 আকেলা�রনি¼কে� গদখকেত
গপকেল তাকে� ধকের আমরা গসই সূকেয8র নিদকে� একে"াকেত পানির,  গয সূয8
স� আকেলা�রনি¼র উৎস। গতমনি
 যখ
 আমাকেদর নি
কে&কেদর স্বরূপ
সম্বকেন্ধ এ�Qা ধারণা হকে�,  যখ
 আমরা নি
কে&কেদর অ
ুকেচত
া �কেল
&া
�, তখ
ই আমরা পূণ8কেচত
ার সন্ধাকে
 গযকেত পানির, গয পূণ8কেচত
ার
ভূনিমকেত  স�নি�\ু  অ
ন্ত ও  সৎনিচদা
ন্দময়।  এইভাকে�  আমরা,  নিযনি

অ
ানিদ ও সর্ব্ব8�ারকেণর �ারণ,  তাঁর নিদকে� একে"াকেত পানির। নি�ন্তু শুধু
নি
কে&কেদর ইচ্ছা ও স্বাধী
তার গ&াকেরই গসখাকে
 আমরা গযকেত পানির

া।  গসই  নিচoয়  ভূনিম  গথকে�ও  গ�া
ও  সাহায্য  আমাকেদর  অ�শ্যই
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দর�ার। গসই সাহায্য আসকে� গুরুকেদকে�র মাধ্যকেম,  বৈ�ষ্ণকে�র মাধ্যকেম।
তাঁকেদর  সাহায্য  নি
কেলই  আমাকেদর  লক্ষ্যসাধকে
র  পকেথ  সনিত্য�াকেরর
উন্ননিত হকে�। �ত্ত8মাকে
 আমরা মকে
 �নির গয আমাকেদর চারপাকেশ যা
গদখনি\ গস স�নি�\ুরই আমরা প্রভু �া মানিল�। নি�ন্তু আমরা যা গদখনি\
গস স�ই গতা ক্ষণস্থায়ী ও 
শ্বর। আর গস স� নি�\ু গথকে�ই আমাকেদর
&ী�কে
 এ�Qা প্রনিতনিক্রয়া �া �র্ম্ম8ফল আসকে�। এখা
�ার স� নি�\ু
খঁুনিQকেয় নি�কে¹ষণ �রকেল আমরা গদখ� গয এখাকে
 স�নি�\ুরই এ�Qা
প্রনিতনিক্রয়া আকে\। আ& এখাকে
 যা সুকেখর,  �াল এখাকে
 তা দুঃকেখর
হকেয় যাকে�। তাই আমাকেদর অ
্য গ�াথাও এ�Qা মঙ্গলময় অ�স্থা

খঁুকে& নি
কেত হকে�,  গয শুভ মঙ্গলময় গক্ষকেত্র নি
নিশ্চকেন্ত আমাকেদর আপ

"ৃহ বৈতরী �রকেত পানির।গসই মঙ্গলময় ভূনিমর সন্ধাকে
 যখ
 গ�কেরা�,

তখ
 গদখ� গয আমাকেদর গসই আপ
 "ৃকেহর,  গসই পরম আ
ন্দময়
সুখনি
কে�তকে
র অনিPত্ব রকেয়কে\ আর গসই সুখনি
কে�ত
 হল নি
খঁুত ও
সর্ব্ব8াঙ্গসুন্দর। “একেসা,  এ�ার গতামরা নি
কে&কেদর �াnীকেত নিফকের একেসা,
শ্রীভ"�াকে
র �াকে\ নিফকের একেসা,  গতামাকেদর সুন্দর মধুর সুখনি
কে�তকে

নিফকের একেসা।” এই ধরকেণর এ�Qা আহ্বা
,  এ�Qা অ
ুভূনিত আমরা
নি
কে&কেদর নিভতকের উপলনিµ �র� তখ
ই,  যখ
 গসই নিচoয় &"কেতর
প্রনিতনি
নিধ  হকেয়  যারঁা  একেসকে\
  তাঁকেদর  �ৃপা  পাওয়ার  গসৌভা"্য
আমাকেদর হকে�। তাঁরা আমাকেদর হাত ধকের গসই &"কেতর নিদকে� নি
কেয়
যাকে�
। তখ
 আমাকেদর আপ
 �াসভূনিম গ�ম
 গস সম্বকেন্ধ আমাকেদর
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এ�Qা স্পষ্ট ধারণা হকে�,  গসই &"কেতর সকেঙ্গ আমরা এ�Qা ঘনি
ষ্ঠতা
অ
ুভ� �র�।

প্রথম  প্রথম  আমাকেদর  মকে
  হকেত  পাকের  গয  আমরা  এ�Qা
অ&া
া,  অকেচ
া &ায়"ায় যানিচ্ছ। আমার �ত্ত8মা
 পনিরকে�কেশ চানিরনিদকে�
�ত অসংখ্য মা
ুষ,  �ত প্রাণী ঘুকের গ�nাকেচ্ছ। নি�ন্তু গযখাকে
 আনিম
গযকেত চাইনি\ গস &ায়"াQা গ�ম
 আনিম &ানি
 
া। আমার �াকে\ গস
&ায়"াQা গয
 �াল্পনি
�,  গধাঁয়াকেQ �কেল মকে
 হকেচ্ছ। নি�ন্তু তা সকেত্ত্বও
যনিদ আমরা গসইনিদকে�র যাত্রা শুরু �নির,  তাহকেল ক্রমশঃ গদখকে�া গয
স�নি�\ুর প্র�ৃত অনিPত্ব গসই নিদকে�ই আকে\, গয নিদকে� স�নি�\ু সকেত্যর
উপর প্রনিতনিষ্ঠত। তখ
 আমরা �ুঝ� গয এই &n&"ৎ খু�ই কু্ষদ্র ও
সীনিমত এ�ং সকেত্যর �ণামাত্র এখাকে
 পাওয়া যায়।

এখাকে
 �াস �কের আমরা মকে
 �রকেত পানির গয গ�শীর ভা"
&ীকে�র  অনিPত্ব  এখাকে
ই  আকে\,  গ��ল  নি�কেশষ  �কেয়�&
,  গযম

সকেক্রনিQস,  মহর্ম্মদ �া �ুদ্ধ প্রমুখ �্যনি�রা গসই মৃতু্যহী
 &"কেত যা
।
নি�ন্তু ক্রমশঃ আমাকেদর এই উপলনিµ হকে� গয &n&"তকে� আমরা
গদখনি\ তার গচকেয় নিচoয় &"ৎ গয শুধু �ৃহত্তর তাই 
য়,  গস &"ৎ
অসীম, অ
ন্ত। ক্রমশঃ আমরা �ুঝ� গয গযম
 গ�া
 গদকেশ স্বল্পসংখ্য�
গলা� হাসপাতাকেল �া গ&লখা
ায় �ষ্ট পাকেচ্ছ,  গসইর�ম স্বল্প সংখ্য�
&ী�ই দনি´ত হকেয় এ &"কেত �ষ্ট গপকেত আকেস। এই ধারণা যতই
স্পষ্ট  হকে�  ততই  আমরা  গসইনিদকে�  যাত্রা  �রার  উৎসাহ  পাকে�া।
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নি
কে&কেদর �াnীর নিদকে� \ুকেQ চলার "নিতও ততই দ্রুত হকে�—“চল
এ�ার  �াnী  যাই,  আর গদরী  �রা  
য়।”  আর �াnী  যতই �াকে\
আসকে� ততই আরও গ&াকের \ুQ�, “এই গয একেস গ"কে\ আমার নি
কে&র
গদশ !”

�ত্ত8মাকে
 আমরা �নিহ&8"কেত আনি\ আর আমাকেদর ম
ও �নিহমু8খী
হকেয়  আকে\। অসহাকেয়র  মত আমরা  এনিদ� ওনিদ� ঘুকের  গ�nানিচ্ছ।
শ্রীভ"�াকে
র  প্রনিতনি
নিধকেদর  �ৃপাই  আমাকেদর  এ�মাত্র  আশাভরসা।
তাঁরা একেস পনিতত আমাকেদর তুকেল ধকের
 আর সা�ধা
 �কের গদ
, “নি�
�র\ গতামরা? এনিদকে� গযও 
া, এ গদশ নি�পকেদর গদশ, মৃতু্যর গদশ।
একেসা  আমার  সকেঙ্গ,  আনিম গতামাকে� অমৃকেতর গদকেশ নি
কেয়  যাকে�া।”
ভ"�াকে
র এই প্রনিতনি
নিধরা আকেস
 আমাকেদর ঘুম গথকে� তুকেল গদওয়ার
&কে
্য,  আমাকেদর তামনিস� উoত্ততার গঘার �ানিQকেয় গদওয়ার &কে
্য।
তাঁরাই হকেল
 বৈ�ষ্ণ� আর শা�ও তারঁাই নিদকেয়কে\
, গয শা� গসই অ
্য
&"কেতর নি�\ু ইনিতহাস, নি�\ু নি��রণ আমাকেদর নিদকেয়কে\ আর গয সাধুরা
গসখাকে
 গ"কে\
 তাঁকেদর �থাও �কেলকে\। শাকে�র সাহাকেয্য  আমাকেদর
aদ্ধা আরও উন্নত হকে� এ�ং আমরা আরও গ�শী সাধুসকেঙ্গ থা�কে�া।
এইভাকে� আমাকেদর দ্রুত উন্ননিত হকে�।

সনিত্য�াকেরর উন্ননিত হকেচ্ছ নি� 
া হকেচ্ছ তা গ�াঝার স�কেচকেয়
নি
ভ8রকেযা"্য পন্থা হকেচ্ছ নি
কে&রই “হৃদকেয়
াভ্য
ুজ্ঞাকেতা”—সাধ� নি
কে&র
হৃদয় গথকে�ই এই সমথ8
 পাকে�
 গয,  হ্যাঁ  তাঁর সনিত্য�াকেরর উন্ননিত
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হকেচ্ছ।  তা  
াহকেল  গতা  গয  গ�া
  মা
ুষকে�  ভুনিলকেয়  ভানিলকেয়  গয
গ�া
নিদকে� নি
কেয় যাওয়া  গযকেত পাকের আর পনিরণাকেম নি�\ুনিদ
 পকের
তাঁকে� পPাকেত হকে�। নি�ন্তু গসইর�কেমর এ�Qা গল
কেদকে
র মকেধ্য গ�া

যথাথ8তা  গ
ই,  তা  হল  অসত্য,  ফাঁনি�,  ধাপ্পা�ানি&।  ধকের্ম্ম8র  
াকেম
এইর�ম �ত নি�
া চকেল এ গয
 এ�Qা �্য�সা। নি�ন্তু তার মাকে
 এই

য় গয প্র�ৃত সকেত্যর উপলনিµ �কেল নি�\ু গ
ই, প্র�ৃত মুনি� �কেল নি�\ু
গ
ই। “হৃদকেয়
াভ্য
ুজ্ঞাকেতা”—গসই হল চরম প্রমাণ যখ
 নি
কে&র হৃদয়
গথকে� সমথ8
 আসকে� গয, “হ্যাঁ, এই হল গসই সত্য �স্তু যা আনিম চাই।
আমার হৃদকেয়র অভ্যন্তর গথকে� এর &
্য উল্লনিসত সমথ8
 আসকে\।
আর আমার হৃদয় আ
কেন্দ 
ৃত্য �রকে\ এই গভকে� গয এম
 উজ্জ্বল,

অমৃতময় সম্ভা�
া আমার আকে\।”
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তৃতীয় অধ্যায়
যথাথ8 নি&জ্ঞাসা ও যথাথ8 প্রকেচষ্টা

 

সাধারণতঃ  এই  পৃনিথ�ীকেত  আমাকেদর  ভূনিম�া  হল  এই  গয
আমরা �র্ম্ম8ী। আমরা হলাম গসই ধরকেণর মা
ুষ যারা প্র�ৃনিতকে� ও
নি
কে&কেদর পানিরপানিশ্ব8�কে� গশাষণ �রকে\ নি
কে&কেদর &
্য  ক্ষমতা ও
শনি� স]য় �রার &কে
্য।  সর্ব্ব8দাই আমাকেদর প্রকেচষ্টা  যতQা  সম্ভ�
শনি� স]য় �রা যাকেত আমাকেদর দর�ার মত এই শনি�কে� আমরা
�াকে& লা"াকেত পানির, যাকেত আমাকেদর স� চানিহদা গমকেQ, স� প্রকেয়া&

নিসদ্ধ হয়। শুধু তাই 
য় ভনি�ষ্যকেতর &
্যও আমরা স]য় �রকেত চাই।
গমাQামুনিQভাকে� �লকেত গ"কেল এই সংসাকের আমরা যারা �াস �রনি\
আমাকেদর প্র�ৃনিত হল এইর�ম। আর যনিদ গ�া
 সমকেয় এই শনি�
স]কেয়র গচষ্টার পকেথ গ�া
 �াধা আকেস তাহকেল আমরা মকে
 �নির গসQা
খু�ই খারাপ অ�স্থা। �ারণ আমাকেদর &ী�কে
 লকেক্ষ্যর পকেথ তা �াধা
সৃনিষ্ট �রকে\। গ�
 
া আমাকেদর &ী�কে
র লক্ষ্যই হল যথাসম্ভ� শনি�
�া ধ
 স]য় �রা। ত�ুও আমাকেদর আভ্যন্তরীণ ঐশ্বকেয8্যর নি� মূল্য
গসQা যাকেত আমরা মকে
 রানিখ তাই আমাকেদর এই উপকেদশ গদওয়া
হকেয়কে\ গয �নিহ&8"ৎ আমাকেদর তত ক্ষনিত �রকেত পাকের 
া, যত ক্ষনিত
�রকেত  পাকের  আমাকেদর  নি
কে&কেদর  প্র�ৃনিত।  আমাকেদর  নি
কে&কেদর
প্র�ৃনিতই আমাকেদর স�কেচকেয় গ�শী ক্ষনিত �রকে�,  যখ
 আত্মার &"কেত
আমাকেদর  গয  যথাথ8  অনিPত্ব  আকে\  গসই  যথাথ8  অনিPকেত্বর  &
্য
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ধ
সংগ্রকেহ আমরা অ�কেহলা �র�। এই �থাQা আমাকেদর �ুঝকেত হকে�
ও মকে
 রাখকেত হকে�। �নিহ&8"ৎ গথকে� যা আসকে\ তা অত গুরুত্বপূণ8

য়, �ারণ তা গ��ল আকেস আর যায়। এম
 নি� এই গয শরীরQা যা
�ত্ত8মাকে
  আমাকেদর  সমP  নিচন্তার  গ��স্থকেল  রকেয়কে\  তাও  এ�নিদ

অদৃশ্য  হকেয়  যাকে�।  সুতরাং  এই শরীকেরর সকেঙ্গ সম্পনি�8ত যা  নি�\ু
তাকেদর চানিহদা গমQা�ার &কে
্য এত স]য় �রার নি� গ�া
 প্রকেয়া&

আকে\?  আমার আত্মার নিভতকের গয প্র�ৃত আনিম আনি\ তাকে� &ানি"কেয়
গতালাই আমার প্রকেয়া&
। তাকে�ই আমাকেদর খুঁকে& �ার �রকেত হকে�
এ�ং তার &কে
্যই সাহায্য চাইকেত হকে�। এই ধরকেণর এ�Qা গচত
ার
আকেন্দাল
 শুধু সাধুর সকেঙ্গ গযা"াকেযা" হকেলই সম্ভ� হয়। গয নিদ
 গ�া

সাধুর দশ8
 পা� 
া, গয নিদ
 আমার &ী�কে
র প্র�ৃত অথ8 নি�, প্র�ৃত
তত্ত্ব নি� তা নি
কেয় গ�া
 আকেলাচ
া শু
� 
া,  গসই নিদ
Qাই �ৃথা গ"ল
মকে
 �রকেত হকে�। এ সম্বকেন্ধ আমাকেদর সর্ব্ব8দা সকেচত
 থা�কেত হকে�।
আমার নিভতকের গয প্র�ৃত আনিম আনি\ তাকে� গয
 আনিম গয গ�া

উপাকেয় মকে
 রানিখ, গয
 সর্ব্ব8র�কেম মকে
 রানিখ। আমার প্র�ৃত স্বরূপকে�
খঁুকে& �ার �কের আনিম গয
 আমার প্র�ৃত স্বাথ8 নিসদ্ধ �নির। �নিহ&8"ৎ
এ�ং �ানিহ্য� পনিরকে�শ সম্বকেন্ধ উদাসী
 হকেয় অন্তকের গয সত্য আকে\, গয
ঐশ্বয8্য আকে\ তাঁর মকেধ্য আমাকে� ডু� নিদকেত হকে�। আমার অন্তনি
8নিহত
সত্ত্বাকে� খুঁকে& �ার �রকেত হকে�, খঁুকে& �ার �রকেত হকে� গসই &"ৎকে�
গযখাকে
 আমার অন্তনি
8নিহত সত্ত্বা �াস �কের। আমার গসই ঘর গ�াথায়
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আকে\, গ�াথায় আকে\ আমার গসই সুখনি
কে�ত
, তা আমাকে� খঁুকে& �ার
�রকেত হকে�। গয
 আনিম নিফকের গযকেত পানির আমার ঘকের,  নিফকের গযকেত
পানির শ্রীভ"�াকে
র �াকে\। গসই ঘকের নিফকের যা�ার &কে
্যই আমাকে� স�
শনি� স]য় �রকেত হকে�, এই প্র�াকেস, এই মৃতু্যর গদকেশ নি�চরণ �কের
গ�nা�ার &কে
্য 
য়। গয গ�া
 মূকেল্য এই মৃতু্যর গদশকে� ত্যা" �রকেত
হকে� এ�ং সর্ব্ব8দা  গসই নিচরন্ত
,  নি
ত্যভূনিমর সন্ধাকে
 থা�কেত হকে�।
আনিম  গয  গসই  শাশ্বতভূনিমরই  �ানিসন্দা  তা  আমাকে�  �ুঝকেত  হকে�।
আমাকে� �ুঝকেত হকে� গ�াথায় আমার ঘর আর গ�
ই �া তাই আমার
নি
কে&র ঘর। “সুখনি
কে�ত
” এর অথ8  নি�?  এর অথ8  হল গযখাকে

থা�ার আমার &o"ত অনিধ�ার আকে\ আমার গসই প্র�ৃত �াসভূনিম,

আমার গসই আপ
 "ৃহ। আমরা গয এখ
 আমাকেদর নি
কে&র ঘকের গ
ই
—গসই সকেত্যর সরু্ম্মখী
  আমাকেদর হকেত হকে�,  এই সত্যকে� স্বী�ার
�রকেত হকে�। নি�ন্তু গসই নি
কে&র ঘরকে� খঁুকে& পাওয়ার &কে
্য এ�Qা
�্যা�ুলতা যনিদ আমাকেদর নিভতকের থাকে�,  তকে� �ুঝকেত হকে� আমরা �n
ভা"্য�া
।

অন্তকের গয তৃষ্ণা আকে\ গসই তৃষ্ণা গ�ম
 �কের গমQাকে�া গসইকেQ
&া
াই হল স�কেচকেয় �n প্রকেয়া&
। আমাকেদর উপলনিµ গয
 এইর�ম
হয় গয,“এই সংসার এখাকে
 আর আনিমও এখাকে
, নি�ন্তু এখাকে
 আমার
গ�া
 সুখ গ
ই, সকেন্তাষ গ
ই। নি� �রকেল আমার অন্তনি
8নিহত সত্ত্বা সুখী
হকেত পাকের?”  আমরা অভাকে�র মকেধ্য আনি\,  অতএ� নি� গসই পদ্ধনিত
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যার  দ্বারা  এই  অভা�  দূর  হকেত  পাকের  �ত্ত8মাকে
  আমাকেদর  এ�Qা
র�মাংকেসর  শরীর  আকে\,  নি�ন্তু  গসই  শরীকেরর  সমP  খুঁনিQ
ানিQ,

হাnকে"াn,  র�মাংস,  ®ায়ুতন্ত্র,  এস�  সম্বকেন্ধ  নি�শদভাকে�  &া
ার
প্রকেয়া&
 গ
ই। শরীকেরর মকেধ্য  গয র� আকে\ তারঁ  প্র�ৃনিত,  "ঠ
,

নিমaণ  এস�  নি�শদভাকে�  &া
ার  আমাকেদর  গ�া
  প্রকেয়া&
  গ
ই।
আমাকেদর সমP প্রশ্ন, গ�ৌতূহল, অ
ুসনিন্ধৎসা গয
 গসইনিদকে� ধানি�ত হয়
গযনিদকে�র এ�মাত্র প্রশ্ন হল,  “গ� আনিম?  গ�
 এখাকে
  আনিম �ষ্ট
পানিচ্ছ? গ�ম
 �কের আনিম &া
� আমার এই সমস্যার সমাধা
 নি�কেস
হকে�?” এই হল আমাকেদর মুখ্য প্রশ্ন আর এই নি
কেয়ই আমাকেদর নিচনিন্তত
থা�া উনিচত।

“অথাকেতা ব্রহ্ম নি&জ্ঞাসা”—এখ
 এই মা
� &কেo,  গসই ব্রহ্ম
নি&জ্ঞাসার সময় হকেয়কে\,  গয নি&জ্ঞাসার উত্তর গপকেল আনিম নি
কে&কে�
&া
কেত পার�। এখ
 গথকে� এই হকে� আমার প্রশ্ন—“গ�াথা গথকে�
আনিম এলাম?  গ�
ই �া আর নি� �কের এখাকে
 আনিম গ�কঁেচ আনি\?

আমার ভনি�ষ্যৎ নি�?”  এই মুখ্য প্রশ্নই এখ
 অমাকেদর নিচন্তার নি�ষয়
আর আমাকেদর সমP শনি� এ�নিত্রত �কের এর উত্তর গপকেত হকে�। এ
গ��ল আমার প্রশ্ন 
য়,  এ গ��ল এ�&কে
র প্রশ্ন 
য়,  সমP সৃনিষ্টর
এই প্রশ্ন। গসই হকে� যথাথ8 প্রশ্ন যখ
 আমরা স�নি�\ুর উৎসকে� �া
আনিদ �ারণকে� &া
ার গচষ্টা �র�। তা 
া হকেল শুধু এQা &া
া, ওQা
&া
া,  অ
্য হা&ার নি&নি
সকে� &া
ার গচষ্টা �রা শুধু শনি�র অপচয়।
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শা�ীয় অ
ুসনিন্ধৎসার প্র�ৃনিতই হল এইর�ম গয  গসখাকে
 প্রশ্ন হল
“গ�াথা গথকে� আনিম এলাম?  গ� আমাকে� �াঁনিচকেয় গরকেখকে\?  আমার
ভনি�ষ্যৎ নি�?  গ�
 আনিম এখাকে
 স্বনিP পানিচ্ছ 
া?  আরাম পানিচ্ছ 
া?
গ�ম
 �কের আমার তৃষ্ণা নিমQকে� আর আমার নিভতকের আনিম পনিরপূণ8তা
লাভ �র�? “সমP প্রশ্ন,  সমP গ�ৌতূহল গয
 এইনিদকে� যায়। তা 
া
হকেল অযথা গ�ৌতূহল আমাকেদর এ�Qা গরা" হকেয় দাঁnাকে�। একে�র
পর এ� গ�ৌতূহল মকে
র মকেধ্য মাথা চাঁnা গদকে�, যার আর গ�া
 গশষ
গ
ই।  তাই  আমাকেদর  &া
া  প্রকেয়া&
  নি�  প্রশ্ন �রকেত  হকে�,  আর
গ�াথায় গ�ম
 �কের গসই প্রশ্ন &া
াকেত হকে�। তকে�ই গয শনি� আমরা
ক্ষয় �র� তার এ�Qা মূল্য থা�কে�, তার অপচয় হকে� 
া।

গসই অ
ুসনিন্ধৎসাই হল প্র�ৃত অ
ুসনিন্ধৎসা যা &ী�কে
র প্র�ৃত
উকে�শ্য সাধকে
র নিদকে� নি
কেয় যায়। সুতরাং আমাকেদর সমP শনি�কে�
স]য় �কের তাকে� গসই নিদকে�ই নি
কেয়া" �রকেত হকে�। এ হল �নিলযু",

ত�8,  নি��াদ,  �লকেহর  যু"।  এখ
  আমাকেদর  এ�মাত্র  সনিত্য�াকেরর
প্রকেয়া&
 হল গসই সাধুকেদর সাহায্য  গ
ওয়া  যাঁকেদর  &ী�
 সকেত্যর
উপর প্রনিতনিষ্ঠত। আর প্রকেয়া&
 হল শ্রীভ"�াকে
র নিদ�্য
াম &প �রা
—“সাধুসকেঙ্গ �ৃষ্ণ
াম।” এই পথ গথকে� যনিদ আমরা নি�চু্যত হই তকে�
প্রকেত্য� পকেদই ভূল নি
কে�8শ পাকে�া।

সাধুসকেঙ্গ �ৃষ্ণ
াম এই মাত্র চাই।
সংসার নি&নি
কেত আর গ�া
 �স্তু 
াই॥
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(শ্রীচৈচত
্যচনিরতামৃত)

শ্রীচৈচত
্য  মহাপ্রভু  স�  উপকেদকেশর  সার�স্তু  আমাকেদর  নিদকেয়
গ"কে\
 আর অ
থ8 নি
�ৃনিত্তর &
্য এর গচকেয় ভাল সাহায্য আর নি�\ু
গ
ই।

মহাপ্রভু  �কেলকে\
  নি�
া  সাধুসকেঙ্গ  �ৃষ্ণ
াম  &প  �রকেল
আমাকেদর সাধ
পকেথ অগ্রসর হওয়া খু� �নিঠ
 হকে�। তাই এ��থায়
সাধুঙ্গই হল স� সমস্যার সমাধা
। তাই শাকে�র মা
 অ
ুযায়ী যাঁর
ভ"�ৎ উপলনিµ হকেয়কে\ এম
 সাধুর পাদপকেদ্ম যনিদ আমরা আaয় পাই
তখ
 আমাকেদর সাধ
পকেথ, স� নি�\ুই নিঠ� নিঠ� চলকে�। আর সাধুকেদর
রা&ানিধরা&  হকেল
  শ্রীগুরুকেদ�।  নিযনি
  সজ্জ
কেদর  রা&ানিধরা&  গসই
গুরুকেদ�ই  আমাকেদর  নিঠ�  পকেথ  চানিলত  �রকে�
,  আমাকেদর  নি
কে�8শ
গদকে�
। নিযনি
 গুরু হকে�
 নিতনি
 নি
শ্চয়ই আমাকেদর এম
ভাকে� চানিলত
�রকে�
, এম
ভাকে� নি
কে�8শ গদকে�
 যাকেত আমাকেদর স� প্রকেয়া&
 নিসদ্ধ
হকে� ও আমাকেদর পনিরপূণ8  সকেন্তাষ আসকে�। তা 
া  হকেল আমাকেদর
সমP হৃদয় নিদকেয় �াকে� আমরা নি�শ্বাস �রকেত পানির আর �ার �াকে\ই
�া  আমরা  সমূ্পণ8রূকেপ  আত্মসমপ8ণ  �রকেত  পানির?  গুরুর  �াকে\ই
আমাকেদর স� অ
ুসনিন্ধৎসার সকের্ব্ব8াচ্চ প্রকেয়া&
 নিমQকে� ও তাঁর সমূ্পণ8
তৃনি� হকে�। তারঁ নিভতর নিদকেয়ই উপকেরর &"ৎ গথকে� নি
কে�8শ আসকে�।
এ�  ক্রমনি��নিশত  গপ্রমভনি�র  &"কেতর  নি
কে�8শ  গসখা
  গথকে�ই

41



শাশ্বত সুখনি
কে�ত


আসকে�। গসই সূক্ষ্মতম নিদ�্য তরকেঙ্গর সকেঙ্গ আমাকেদর গযা"াকেযা" �রকেত
হকে�, তকে�ই আমাকেদর সকের্ব্ব8াচ্চ মঙ্গল হকে�। এই হল যথাথ8 ধারণা।

পনিরণনিতকেত,  আমাকেদর স�সময়ই গচষ্টা �রা উনিচত গয যাঁরা
উচ্চতর  &"কেতর  উচ্চতর  উপলনিµর  অনিধ�ারী,  গসই  উচ্চতর
প্রনিতনি
নিধকেদর আ
ু"কেত্য গয
 আমরা থা�কেত পানির। এইভাকে�ই আমরা
&ী�কে
র সূক্ষ্ম ও উচ্চPকের গপৌঁ\াকেত পার�। &ী�কে
 
া
া স্বাকেথ8র 
া
া
তরঙ্গ আকে\,  
া
ার�কেমর লাভক্ষনিত এখাকে
 আকে\,  নি�ন্তু যা সকের্ব্ব8াচ্চ
তার সকেঙ্গ গযা"াকেযা" �রাই আমাকেদর &ী�কে
র লক্ষ্য।

এQা গয
 আমরা �ুনিঝ গয এই সাংসানির� &ী�কে
 গ�া
 মাধুয8্য
গ
ই। এখাকে
 স�নি�\ু গয শুধু চনির্ব্ব8তচর্ব্ব8
 �া �াসী,  গস অনিভজ্ঞতা
গতা ইনিতমকেধ্যই আমাকেদর ভালভাকে�ই হকেয়কে\। তা\াnা গযখাকে
 &o,

মৃতু্য, &রা, �্যানিধ, এই চার শত্রু রকেয়কে\ গসখাকে
 গতা সনিত্য�াকেরর সুখ
থা�কেতই পাকের 
া। গযখাকে
ই মৃতু্য আকে\ গসখাকে
ই গ�া
 সুখ গ
ই।
এইর�ম &ী�কে
র Pকের আমরা স�সমকেয় মৃতু্যভকেয় তানিnত হনিচ্ছ, তাই
এইর�ম &ী�কে
 গ�া
 মাধুয8্য গ
ই ; স� মাধুয8্য এই মৃতু্যভকেয় এ�দম
নি�
ষ্ট হকেয় গ"কে\। তাই খু� আগ্রকেহর সকেঙ্গ, �্যা�ুলতার সকেঙ্গ আমাকেদর
অ
ুসন্ধা
 �রকেত হকে� গসই &ায়"ায়,  গযখাকে
 আমরা নিচর�াল গ�কঁেচ
থা�কেত পার�। এ�Qা উচ্চতর �াসভূনিম খুঁকে& গপকেত হকে�,  গযখাকে

আমরা সনিত্যসনিত্যই �াচঁকেত পানির।

যদ্ "ত্বা 
 নি
�ত্ত8কেন্ত তদ্ধাম পরমং মম।
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(শ্রীমদ্ভ"�দ্গীতা, ১৫/৬)

অথ8াৎ “শরণা"ত ভ�"ণ গয স্থা
 প্রা� হকেয় গসখা
 গথকে�
আর  প্রত্যা�ত8
  �কের
  
া—তাই  আমার  পরম  ধাম।”  শ্রী�ৃষ্ণ
ভ"�দ্গীতায় �লকে\
,  “গয  স্থাকে
 নি"কেয় গ�উ আর এই মৃতু্যকেলাকে�
নিফকের আকেস 
া, গসই স্থা
ই হল আমার পরমধাম।”

আব্রহ্মভু�
াকেল্লা�াঃ পু
রা�নিত্ত8কে
াঽজু্জ8
।
মামুকেপত্য তু গ�ৌকেন্তয় পু
&8o 
 নি�দ্যকেত॥

(ভ"�দ্গীতা, ৮/১৬)

অথ8াৎ “গহ অজু্জ8
! ব্রহ্মকেলা� গথকে� আরম্ভ �কের অধP
 সমP
গলা� অথ�া গলা��াসী &ী�"ণই পু
রা�ৃনিত্তশীল,  নি�ন্তু গহ গ�ৌকেন্তয়!

আমাকে� প্রা� হকেল পু
রায় &o হয় 
া।” শ্রী�ৃষ্ণ অজু্জ8
কে� এই
উপকেদশ নিদকেচ্ছ
 গয “এ�Qা নি
ত্য &ী�
 শুধু আমার পরম ধাকেমই
থা�কেত পাকের।  এখা
�ার  সমP �ৃনিত্ত,  এম
 নি�  রা&ার  আস
ও,

স্বকেপ্নর মত ক্ষ
স্থায়ী। সুতরাং তুনিম যনিদ এই স্বকেপ্নর মত ক্ষনিণ� &ী�

গথকে� নি
সৃ্কনিত চাও আর সকেত্যর &"কেত প্রকে�শ �রকেত চাও তকে�
নি
কে&কে� উন্নত �কের গসই Pকের নি
কেয় যাও গযখাকে
 তুনিম গসই নিচoয়
ধাকেমর,  গসই �াP� &"কেতর সন্ধা
 পাকে�। যথা সূক্ষ্ম,  অনিচন্ত্য
ীয়ই
গহা� 
া গ�
 গসই &ী�কে
র Pর,  ত�ু গসখাকে
ই যাওয়ার গচষ্টা �র,

�ারণ মৃতু্য তাকে� �খ
ও গ্রাস �রকে� 
া। সমP শনি� এ�নিত্রত �কের
স্থায়ী  নি�\ু  "কেn  গতালার  গচষ্টা  �র।�ত্ত8মাকে
  তুনিম  গতামার  শনি�
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নি
কেয়া" �র\ এম
 নি�\ুকেত যা পর মুহুকেত8ই ধ্বংস হকেয় যাকে�—এম

গচষ্টা গ��ল মূখ8তা।”

উদ্ধকেরদাত্ম
াত্মা
ং 
াত্মা
ম�সাদকেয়ৎ।
আচৈত্ম� হ্যাত্মকে
া �নু্ধরাচৈত্ম� নিরপুরাত্ম
ঃ॥

(শ্রীমদ্ভ"�দ্গীতা, ৬/৫)

অথ8াৎ “নি�ষকেয় অ
াস� ম
 দ্বারা &ী�াত্মাকে� সংসার�ূপ গথকে�
উদ্ধার �রকে�, �খ
ও নি�ষয়াস� ম
 দ্বারা &ী�াত্মাকে� সংসাকের পনিতত
�রকে� 
া। গযকেহতু ম
ই &ীকে�র �নু্ধ এ�ং অ�স্থাকেভকেদ আ�ার গসই
ম
ই শত্রু হকেয় থাকে�।” শ্রী�ৃষ্ণ অজু্জ8
কে� �লকে\
 গয “এ�থা মকে

গরকেখা গয তুনিমই গতামার �নু্ধ। নি�ন্তু তুনিম গতামার শত্রুও �কেQ। যনিদ
গতামার  সনিত্য�াকেরর  উন্ননিতর  &
্য  তুনিম  যত্ন  
া  
াও  তকে�  তুনিম
নি
শ্চয়ই গতামার শত্রু। নি�ন্তু তুনিম গতামার নি
কে&র �নু্ধও হকেত পার
আর তুনিম গতামাকে� যত সাহায্য �রকেত পার এত সাহায্য অ
্য গ�উ
গতামাকে� �রকেত পাকের 
া।”

�নু্ধরাত্মাত্ম
Pস্য গযচৈ
�াত্মাত্ম
া নি&তঃ।
অ
াত্ম
স্তু শত্রুকেত্ব �কেত্ত8তাচৈত্ম� শত্রু�ৎ॥

(শ্রীমদ্ভ"�দ্গীতা, ৬/৬)

অথ8াৎ গয &ী� নি
কে&র ম
কে� &য় �কেরকে\
,  তার গসই ম
ই
�নু্ধ অথ8াৎ �নু্ধর মত নিহত�ারী ;  নি�ন্তু অনি&তম
া �্যনি�র গসই ম
ই
শত্রুর 
্যায় সর্ব্ব8দা অপ�াকের প্র�ৃত্ত হকেয় থাকে�।” শ্রী�ৃষ্ণ অজু্জ8
কে�
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�লকে\
 গয “যনিদ গতামার গ�া
 আত্মসংযম থাকে� তকে� গতামার সমP
শনি�  এ�নিত্রত  �কের  তাকে�  এম
ভাকে�  নি
য়নিন্ত্রত  �র  যাকেত  গস
নি�পথ"ামী 
া হয়। গতামার শনি�কে� এম
 নিদকে� চানিলত �র গযনিদকে�
তুনিম প্র�ৃত সমৃনিদ্ধ,  প্র�ৃত সাফল্য লাভ �রকে�। তকে�ই তুনিম গতামার
সনিত্য�াকেরর �নু্ধ হকে�। নি�ন্তু যনিদ তুনিম গতামার সত্ত্বাকে� গয নি
ম্নপ্র�ৃনিত
গ��ল  গশাষণ,  �র্ম্ম8ফল  ও  দুঃকেখর  &"কেত  নি�চরণ  �কের,  গসই
নি
ম্নপ্র�ৃনিতর দ্বারা �শীভূত ইনি�কেয়র দ্বারা চানিলত হকেত দাও, তকে� তুনিম
অ�শ্যই গতামার শত্রু। এইস� নি�ষয় নি
কেয় ভাল �কের নিচন্তা  �কের
গদখ।”

ইনিত গত জ্ঞা
মাখ্যাতং গুহ্যাদগুহ্যতরং ময়া।
নি�মৃচৈশ্যতদকেশকেষ
 যকেথচ্ছনিস তথা �ুরু॥

(শ্রীমদ্ভ"�দ্গীতা, ১৮/৬৩)

অথ8াৎ “গতামাকে� এই "ূঢ় গথকে�ও "ূঢ়তর জ্ঞাকে
র �থা আনিম
�ললাম। এ�থা অকেশষভাকে� পয8্যাকেলাচ
া �কের গতামার যা ইচ্ছা তাই
�র।” শ্রী�ৃষ্ণ অজু্জ8
কে� �লকে\
, “আনিম গতামাকে� যা �ললাম তা খু�
"ভীরভাকে� নিচন্তা �কের গদখ। তারপর গতামার যা ভাল মকে
 হয় তাই
�র।  এই মা
�&ী�
  �n মূল্য�া
।  এখ
 গতামার  নি�চার  �রার
ক্ষমতা আকে\। নি�ন্তু যনিদ তুনিম �র্ম্ম8ফকেলর তরকেঙ্গ গভকেস যাও তকে�
গতামার  গসই  নি�চার  �রার  শনি�  গ�কেn  গ
ওয়া  হকে�  এ�ং  তখ

গতামাকে� গ�া
 "া\পালা �া &ী�&ন্তুর গদকেহ &o নি
কেত হকে�। তুনিম
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নি� নি
নিশ্চত হকেয় �লকেত পার গয গতামার এম
 অকেধা"নিত হকে� 
া গয
পকেরর &কেo গতামার পশু&o হকে� 
া?  এম
 আশ্বাস তুনিম গ�াথায়
গপকেয়কে\া?”

এম
 
য় গয সমP �র্ম্ম8 শুধু মৃতু্যর &"কেতই সম্পন্ন হয়, সমP
প্র"নিত  শুধু  মৃতু্যর  &"কেতই  হয়।  শুধু  অন্ধ�ার  আর  অজ্ঞা
তার
&"কেতই  প্র"নিত  সীমা�দ্ধ  
য়।  যখ
  তুনিম  গসই  অ
্য  &"কেতর
অমৃতময় প্র"নিতর পকেথ পা �াnাকে� তখ
 তুনিম �ুঝকে� গয গসই হল
সনিত্য�াকেরর প্র"নিত।

নিভতকেরর  সমথ8
  গথকে�,  গতামার  হৃদকেয়র  সমথ8
  গথকে�ই
গতামার যথাথ8 প্র"নিতকে� তুনিম অ
ুভ� �রকে� ও তাকে� �ুঝকেত পারকে�।
এম
 
য় গয গতামাকে� গ�া
 নিমকেথ্য আশা গদওয়া হকেয়কে\ আর এ�
অ&া
া &ায়"ায় নি
কেয় নি"কেয় গসখাকে
 গতামাকে� অত্যাচার �রা হকে� �া
গতামার উপর অনি�চার �রা হকে� �া গতামাকে� খু
 �রা হকে�। তার
গ�া
 প্রশ্নই ওকেঠ 
া,  গসর�ম নিচন্তাও �রা উনিচত 
য়। শ্রীমদ্ভা"�কেত
�লা হকেয়কে\—

ভনি�ঃ পকেরশা
ুভ�ঃ নি�রনি�র
্যত্র বৈচষ নিত্র� এ��ালঃ।
প্রপদ্যমা
স্য যথাশ্নতঃ সু্যস্তুনিষ্টঃ পুনিষ্টঃ কু্ষদপাকেয়াঽ
ুঘাসম্॥

(শ্রীমদ্ভা"�তম্ ১১/২/৪২)

অথ8াৎ,  “সুপথ্য  অন্ন গভা&
�ারীর  প্রনিতগ্রাকেস  তুনিষ্ট,  পুনিষ্ট  ও
কু্ষনিন্ন�ৃনিত্ত ক্রমশঃ হকেয় থাকে�,  গসইর�ম প্রসন্ন �্যনি�মাকেত্ররই ভনি�,
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পকেরশা
ুভ�রূপ  সম্বন্ধজ্ঞা
,  এ�ং  অনি
ত্য�স্তু  ও  �্যনি�কেত  নি�রনি�
এ��াকেল হয়। তাৎপয8্য এই গয নিযনি
 শুদ্ধভনি� আaয় �কের
,  তাঁর
হৃদকেয়  �ৃষ্ণভনি�,  �ৃষ্ণসম্বন্ধজ্ঞা
  এ�ং  ইতর  �স্তুকেত  নি�রনি� এ�ই
�াকেল হয়। জ্ঞা
 বৈ�রা"্য পৃথ� তত্ত্ব 
য়,  সুতরাং তাকেদর গচষ্টা পৃথ�
হকেল  তারা  �নিহমু8খ  হয়।  �নিহমু8খ  জ্ঞা
  ও  শুষ্কচৈ�রা"্য  খু�ই  মন্দ।
ভনি�&নি
ত সম্বন্ধজ্ঞা
 ও ইতর বৈ�রা"্য স্বয়ং উৎপন্ন হকেয় থাকে�। গয
স্থকেল তারা উৎপন্ন হয় 
া,  গস স্থকেল ভনি�র অভা�। সুতরাং তাকে�
�পQ ভনি� �লকেত হকে�। বৈ�রা"্য আত্মার তুনিষ্ট,  সর্ম্মন্ধজ্ঞাকে
 আত্মার
পুনিষ্ট  এ�ং  ভনি�নিক্রয়ায়  কু্ষনিন্ন�ৃনিত্ত,  এইর�ম নিত
নিQ  উপমা  প্রদনিশ8ত
হল।” শ্রীমদভা"�তকেমর এই নি�খ্যাত গ¹াকে� এই তত্ত্বনিQই �্যাখ্যা �রা
হকেয়কে\ গয যখ
 আমরা নি�\ু খাই,  তখ
 আমাকেদর পা�স্থলীই তার
সাক্ষী থাকে�,  গসখাকে
ই তার প্রমাণ পাওয়া যায়। প্রনিত গ্রাকেসই গস
�লকে�, “হ্যাঁ, আনিম খানিচ্ছ �কেQ।” কু্ষধার তুনিষ্ট হকে�, শরীকেরর পুনিষ্ট হকে�
এ�ং খাওয়ার গয তৃনি� তাও হকে�। শরীর পুষ্ট হকেয় �ল,  �ীয8্য,  শনি�
পাকে�  এ�ং  নি
কে&র  নিভতর  গথকে�ও  এ�Qা  পনিরতৃনি�  অ
ুভ�  �রা
যাকে�।  শুধু  তাই  
য়,  কু্ষধার  তুনিষ্ট  হওয়ার  &কে
্য  আরও  খাওয়ার
প্রকেয়া&
 আর থা�কে� 
া। গসইর�ম এ�ইভাকে� আমাকেদর আধ্যানিত্ম�
&ী�কে
,  ভনি�  অ
ুশীল
  �াকেল,  �হুর�কেমর  লক্ষণ  আমরা  গদখকেত
পাকে�া যার দ্বারা আমাকেদর প্র"নিতর প্রমাণ পাওয়া যাকে�।
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এখ
 আমরা এই মা
�কেদহ ধারণ �কেরনি\  ;  তাই আমাকেদর
পকেক্ষ এ �n অমূল্য সময়, অথচ এই সমকেয়র অপচয় হকেচ্ছ। আমাকেদর
স�কেচকেয় মূল্য�া
 শনি� আমরা অ�াকে& �্য�হার �কের 
ষ্ট �রনি\। শা�
তাই �লকে\
, “উনিত্তনিষ্ঠতঃ,  &াগ্রতঃ,  প্রাপ্য �রাণ নি
কে�াধতঃ” —“তাই
ওঠ, &া", গসই অমৃতময় &ী�কে
র পকেথ শুধু নি
কে&কে� নি
কেয়ানি&ত গ�ার

া,  অ
্যকেদরও গডকে� 
াও। অপরকে� সাহায্য �রকেল,  অপকেরর সকেঙ্গ
গযা"যু� হকেল তুনিমও তাকেদর �া\ গথকে� গ�া
 নি�কেশষ সাহায্য পাকে�।”
আসল �থা হল এই গয গ�া
 উত্তম অনিধ�ারীর আ
ু"কেত্য গথকে�
আমাকেদর নি
কে&কেদর গস�ার �াকে&, ভনি� অ
ুশীলকে
র �াকে& নি
কেয়ানি&ত
�রকেত হকে�। এই গস�ার &ী�কে
,  গস�ার �াকে& আমরা গয
 এতই
�্যP থানি� গয যা নি�\ু তুচ্ছ ও &n, তার &কে
্য গয
 আমাকেদর গ�া

সময় 
া থাকে�। বৈ�ষ্ণ�সকেঙ্গ গথকে� এইর�ম পনিরপূণ8 গস�ার &ী�

আমাকেদর পকেক্ষ খু�ই মঙ্গলময় হকে�।
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চতুথ8 অধ্যায়
সু�ণ8 সুকেযা"

 আভ্যন্তরীণ  আত্মতুনিষ্ট  �া  হৃদকেয়র  সকেন্তাষ,  যা  থা�কেল  এই
দুঃখময় &"কেতর �ত্ত8মা
 পানিরপানিশ্ব8�কে� উকেপক্ষা �রা যায়,  তা এ�
অমূল্য সম্পদ। আত্মার &"কেতর �া\া�ানি\ একেলই তা পাওয়া যায়।

প্র�ৃত ভনি� হল অচৈহতু�ী,  ভনি�ই ভনি�র �ারণ। ভনি� অ
্য
নি�\ু  গথকে�  আকেস  
া,  গস  নি
কে&ই  নি
কে&র  �ারণ।  গযম
  গহকে"ল
�কেলকে\
 সত্য নি
কে&ই নি
কে&র �ারণ। নি�ন্তু সত্য গ�া
 অস্পষ্ট �স্তু

য়, সত্য হল এম
 এ� তত্ত্ব যার অনিPত্ব তার নি
কে&র &কে
্যই আকে\।
তা হল অ
ানিদ এ�ং অচৈততু�ী। তা হল নি
ত্য এ�ং অ
্য নি�\ু তাকে�
সৃনিষ্ট �রকেত পাকের 
া। ভনি� গথকে�ই ভনি�র সৃনিষ্ট। আমাকেদর সাহায্য
�রার &কে
্য ভনি�র এইস� সংজ্ঞা আমাকেদর গদওয়া হকেয়কে\,  যাকেত
আমরা খানি
�Qা �ুঝকেত পানির গয ভনি� নি� �স্তু। অ
্য নি�\ু ভনি�কে�
সৃনিষ্ট �কেরনি
 আর ভনি�র অনিPত্ব নি
ত্য�ালই রকেয়কে\। নি�ন্তু �ত্ত8মাকে

আমাকেদর ভনি� ঢা�া পকেn আকে\, গসই ঢা�া খুকেল তাকে� আ�ার 
তু

�কের আনি�স্কার �রকেত হকে�। এখ
 গস এ� সম্ভা�
ার �ী& রূকেপ
রকেয়কে\। �াইকের গথকে� সাহায্য গপকেলই গস ক্রমনি��নিশত হকেয় উকেoানিচত
হকে�। এখ
 গয
 গস ঘুনিমকেয় আকে\, তাকে� ঘুম গথকে� তুকেল নিদকেত হকে�।
অ
্যানিভলাষ,  �র্ম্ম8,  জ্ঞা
,  চ]ল,  মকে
র 
া
া �াস
া,  গভা" ও ত্যাকে"র
ইচ্ছা,  &ী�কে
র পরম লকেক্ষ্যর প্রনিত উকেপক্ষা—এস�ই ভনি�কে� গঢকে�
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গরকেখকে\। যনিদ এস� ঢা�া সনিরকেয় গদওয়া যায়,  তাহকেল ভনি� আ�ার
তার নি
ত্যনি
র্ম্ম8লরূকেপ, তার স্বমনিহমায় প্র�ানিশত হকে�।

এই উচ্চতর সকেত্যর সকেঙ্গ সম্বন্ধ থা�া,  এর প্রনিত আ�ষ8ণ ও
নি
ষ্ঠা থা�া এ &"কেত খু� নি�রল। নি�কেশষতঃ এই �ত্ত8মা
 যুকে" যখ

সমP নিচন্তাধারা,  এম
নি� জ্ঞা
ও গশাষকেণর নিদকে� যাকেচ্ছ। জ্ঞা
 গয
এখ
 গশাষণ  প্র�ৃনিত্তর  দাসত্ব �রকে\  একেতই এ &"কেতর সর্ব্ব8
াশ
হকেচ্ছ। আ
নি�� শনি� ও এইর�ম 
া
া বৈ�জ্ঞানি
� "কে�ষণা এখ
 এ�
নি�রাQ আশঙ্কার �ারণ হকেয় দাঁনিnকেয়কে\। গয গ�া
 মূহুকেত্ত8 এই পৃনিথ�ী
ধ্বংস হকেয় যাওয়ার আশঙ্কা আকে\। এই বৈ�জ্ঞানি
� জ্ঞা
 আমাকেদর
এম
 এ� অ�স্থায় একে
 গফকেলকে\ গয,  গয  গ�া
 মূহুকেত্ত8  স�নি�\ুই
এখাকে
 গশষ হকেয় গযকেত পাকের। এইর�ম জ্ঞা
 গতা আত্মহ

�ারী।
&"কেত এইর�ম জ্ঞাকে
র �ৃনিদ্ধ হওয়ার ফল হল এই গয পনিরণাকেম
আমরা  আত্মাহত্যার  পকেথ  পা  �াnানিচ্ছ।  গশাষণ  থা�কেলই  তার
প্রনিতনিক্রয়া  থা�কে�। তাই আমরা  যনিদ স�কেল সার্ব্ব8&
ী
 গশাষকেণর
পথকে� গ্রহণ �নির তকে� তার ফল হল প্রলয়, মহাপ্রলয় �া ধ্বংস। গয
গ�া
ভাকে�ই  গহা�,  তা  গস  অ্যাQম  গ�ামার  দ্বারাই  গহা�  �া  গ�া

প্রা�ৃনিত� দুকেয8্যাকে"র  দ্বারাই  গহা�,  প্রলয় অ�শ্যই  আসকে�,  তারপর
আ�ার সৃনিষ্ট হকে� এই &"ৎ; &o আর মৃতু্য, &o আর মৃতু্য—এই চক্র
চলকেতই থা�কে�। প্রকেত্য� &ীকে�র আ�ার &o হকে� আ�ার মৃতু্য হকে�

50



শাশ্বত সুখনি
কে�ত


আর এই গসৌর  &"কেতরও আ�ার  সৃনিষ্ট  হকে�  আ�ার  ধ্বংস  হকে�,

নি
র�নিধ �াল ধকের।
এই  গ�nা&াল  গথকে�  যনিদ  আমরা  গ�কেরাকেত  চাই,  তকে�

ইনি�য়গ্রাহ্য  অনিভজ্ঞতার  &"ৎকে�  আমাকেদর  ত্যা"  �রকেত  হকে�।
ভ"�দ্গীতায় �লা হকেয়কে\, এ�ং উপনি
ষকেদও এর উকেল্লখ আকে\ গয—

ইনি�য়ানিণ পরানি
 আহুঃ
(শ্রীমদ্ভ"�দ্গীতা ৩/৪২)

অথ8াৎ  পনিiত"ণ �কেল
  &n নি�ষয় গথকে� ইনি�য়"ণ গaষ্ঠ।
আমাকেদর ইনি�য়রাই এখাকে
 মুখ্যস্থা
 অনিধ�ার �কের আকে\, �ারণ যনিদ
গচাখ,  �া
,  
া�,স্পশ8 অ
ুভূনিত এস� আমাকেদর চকেল যায় তকে� এই
&"ৎQাই আমাকেদর �া\ গথকে� সকের যাকে�। আমাকেদর এই ইনি�য়গুকেলা
আকে\  �কেলই  এই  অনিভজ্ঞতার  &"ৎও  আকে\।  সুতরাং  অনিভজ্ঞতার
&"কেত ইনি�কেয়র স্থা
ই প্রধা
। তারপর �লা হকেয়কে\—

ইনি�কেয়ভ্যঃ পরং ম
ঃ
(শ্রীমদ্ভ"�দ্গীতা ৩/৪২)

অথ8াৎ  সর্ব্ব8  ইনি�য় গথকে� ম
 গaষ্ঠ। আর নি�  এই মকে
র
স্বরূপ? এ হকেচ্ছ আমাকেদর নি
র্ব্ব8াচকে
র �া সঙ্কল্প নি��কেল্পর প্র�ৃনিত্ত। ম

গ��লই �লকে�, “আনিম এQা চাই,  আনিম ওQা চাই 
া।” গ�া
 গ�া

নি&নি
স ম
 প\ন্দ �কের আর গ�া
 গ�া
 নি&নি
স ম
 অপ\ন্দ �কের,

এই হল মকে
র ধর্ম্ম8। মকে
র স্থা
 ইনি�কেয়র গচকেয় গ�শী গুরুত্বপূণ8,
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�ারণ আনিম যনিদ অ
্যম
স্ক থানি� আর এ�&
 যনিদ আমার সামকে

নিদকেয় গহঁকেQ যায় তখ
 আমার পকেক্ষ এর�ম �লা সম্ভ� “�ই!  আনিম
গতা তাকে� গদনিখনি
,  তার �থা শু
কেত পাইনি
। আনিম গয অ
্যম
স্ক
নি\লাম।” সুতরাং অনিভজ্ঞতার গ�কে� আকে\ ম
 আর তাই গস ইনি�কেয়র
গচকেয় গaষ্ঠ। &n&"কেতর গচকেয় ইনি�য় গaষ্ঠ আর ইনি�কেয়র গচকেয় ম

গaষ্ঠ, �ারণ ম
 যনিদ গ�া
 অনিভজ্ঞতাকে� গ্রহণ 
া �কের তকে� ইনি�য়রা,
যারা মকে
র দর&ার মত, তারা স� অকে�কে&া হকেয় যাকে�। তারপর �লা
হকেয়কে\ ভ"�দ্গীতায়—

ম
সস্তুপরা �ুনিদ্ধঃ 
(শ্রীমদ্ভ"�দ্গীতা ৩/৪২)

অথ8াৎ  ম
  অকেপক্ষাও  নি
শ্চয়ানিত্ম�া  �ৃনিত্তরূপ  �ুনিদ্ধ  গaষ্ঠ।
আমাকেদর নিভতকের আরও এ�নিQ সূক্ষ্ম �ৃনিত্ত আকে\ যাকে� �লা হয় যুনি�
�া �ুনিদ্ধ, আর নি� তার ধর্ম্ম8? ম
 যখ
 �লকে�, “আনিম এQা চাই, এইQা
আনিম গ
�” �ুনিদ্ধ তখ
 �লকে�,  “
া 
া!  তুনিম এQা  নি
ও 
া,  একেত
গতামার ক্ষনিত হকে�। �রং তুনিম ওইQা 
াও, ওকেত গতামার মঙ্গল হকে�।”
এই গয নি�চারশনি� �া নি
র্ব্ব8াচকে
র ক্ষমতা,  এ আমাকেদর মকে
র গচকেয়
এ� উচ্চতর �ৃনিত্ত। তারপর �লা হকেয়কে\ ভ"�দ্গীতায় গয,

�ুকেদ্ধয8ঃ পরতস্তু সঃ। 
(শ্রীমদ্ভ"�দ্গীতা ৩/৪২)
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অথ8াৎ  আ�ার  নিযনি
  �ুনিদ্ধ  অকেপক্ষাও  গaষ্ঠ,  নিতনি
ই  গসই
(&ী�াত্মা)। এইভাকে� আমাকেদর নিভতকের উপাদা
গুকেলাকে� আমরা একে�
একে� খঁুকে& নি
কেত পানির। &n&"কেতর গচকেয় ইনি�য় গaষ্ঠ,  ইনি�কেয়র
গচকেয় ম
 গaষ্ঠ,  মকে
র গচকেয় �ুনিদ্ধ গaষ্ঠ,  �ারণ �ুনিদ্ধ�ৃনিত্তমকে
র গচকেয়
গ�শী সূক্ষ্ম ও নি
ভ8রকেযা"্য ; আর “�ুকেদ্ধয8ঃ পরতস্তু সঃ”, �ুনিদ্ধরও উপকের
নি�\ু আকে\,  গস হল আমাকেদর আত্মা। আর নি� তার প্র�ৃনিত,  নি� তার
বৈ�নিশষ্ট্য? গস হল আকেলার মত।

শাকে�  এ�নিQ  উপমা  গদওয়া  হকেয়কে\  গয  চ�াকেলানি�ত  রাকেত্র
হয়ত আ�াকেশ গমঘ থা�কেত পাকের গয গমঘ চাঁদকে� গঢকে� গরকেখকে\,

নি�ন্তু  গসই  গমঘকে�ও  গদখা  যাকেচ্ছ  গসই  চাঁকেদরই  আকেলাকেত।  গ�দ
প্রকেণতা শ্রীল �্যাসকেদ� �কেলকে\
 গয আত্মা হল এই দু্যনিতময় চকে�র
মত। অথ�া আত্মা হল সূকেয8র মত। এ�নিQ গমঘ একেস যনিদ সূয8কে�
গঢকে�ও গদয় ত�ু গসই গমঘকে�ও গদখা যাকেচ্ছ গসই সূয8রই আকেলাকেত।
গসইর�ম আত্মাও হল আমাকেদর নিভতকের এ� আকেলা�নি�নু্দ  ;  আর
পQভূনিম�ায় গসই আকেলা�নি�নু্দ আকে\ �কেলই,  গসই অ
ুকেচত
া আকে\
�কেলই আমাকেদর মকে
র &"ৎকে� আমরা অ
ুভ� �রকেত পানির। গসই
আকেলাকে� যনিদ সনিরকেয় গ
ওয়া যায়, তাহকেল স�নি�\ুই গশষ হকেয় যাকে�।
মকে
র  &"ৎ,  �ুনিদ্ধ�ৃনিত্ত  �া  নি�চারশনি�,  আর জ্ঞা
  অজ্জ8কে
র  নি�নিভন্ন
প্রণালী—এ সকে�রই গ�া
 মূল্য থা�কে� 
া যখ
 এই আকেলাকে� সনিরকেয়
গ
ওয়া হকে�। এই আকেলাই হল আত্ম। গস এ� আকেলা�নি�নু্দ যা এই
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&"কেতর আর স� নি�\ু গথকে� নি�কেশষভাকে� পৃথ�। আত্মা হল এ�
অকেলার নি�নু্দ ;  এ� অ
ুকেচত
া এ�ং এ� গ&্যানিতর্ম্ম8য় &"ৎ আকে\ যা
শুধু গচত
া নিদকেয়ই বৈতরী, আত্মা নিদকেয় বৈতরী, এমনি
 �কের আ�ার এ�
ক্রমনি��াশ আকে\  ;  আত্মা গথকে� পরমাত্মার নিদকে� যাত্রা। গযম
 এই
&n&"কেত আমরা  গদনিখ আ�াশ,  হাওয়া,  তাপ,  &ল তারপর মানিQ,

পাথর—এইভাকে� এই &n অনিPকেত্বর মকেধ্য এ�Qা ক্রমনি��াশ আকে\,

গসইর�ম সূক্ষ্মতর &"কেতও এ�Qা ক্রমনি��াশ আকে\  ;  �ুনিদ্ধ গথকে�
আত্মা,  আত্মা গথকে� পরমাত্মা,  গসখা
 গথকে� স্বয়ং ভ"�া
। এইভাকে�
আধ্যনিত্ম� &"কেতর ক্রমনি��াশ অ
কেন্তর নিদকে� প্রসানিরত হয়। এ হল
পরমাথ8 তত্ত্ব।

যাঁরা অনিভ�্যনি� �াকেদ (theory of evolution) নি�শ্বাস �কের
, গয
অনিভ�্যনি� �া নি��ত্ত8
 �াদ শুরু হকেয়নি\ল ডারউই
 গথকে�, তারঁা �কেল

গয  স�নি�\ু  একেসকে\  &n�স্তু গথকে�।  তাঁরা  �কেল
  এম
নি� "কেভ8র
মকেধ্যও প্রথকেম এ�Qা &n�স্তু থাকে� গযQা ক্রমশঃ গ�কেn ওকেঠ এ�ং
গসই  &n�স্তু  গ�কেn  ওকেঠ  �কেল  ক্রমশঃ  জ্ঞা
ও  গ�কেn  ওকেঠ।
গমাQামুনিQভাকে� �লকেত গ"কেল তারঁা মকে
 �কের
 গয গচত
া একেসকে\ �স্তু
গথকে�। নি�ন্তু যারঁা শাকে�র অ
ু"ামী তারঁা গস�থা মাকে

 
া। তাঁরা
�কেল
  গচত
াই  সকের্ব্ব8সর্ব্ব8া  আর  স�নি�\ু  গসই  গচত
ার  সমুকেদ্র
ভাসকে\।  এ হল আনিত্ম� অনিভ�্যনি��াদ �া  গচত
ার  নি��ত্ত8
  তত্ত্ব।
ডারউই
 এর অ
ু"ামীরা &n নি��ত্ত8কে
র �থা �কেলকে\
 আর বৈ�নিদ�
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শা� �লকে\
 গয স�নি�\ুই আনিত্ম� নি��ত্ত8
 �া গচত
ার নি��ত্ত8কে
র
আওতায়  আকেস।  গযম
  নি�শপ  �া�8কেল  �কেল  এ�&
  ইউকেরাপীয়
দাশ8নি
� �কেলকে\
,“এম
 
য় গয ম
Qা &"কেতর মকেধ্য আকে\,  �রং
&"ৎQাই মকে
র মকেধ্য আকে\।”

যাঁরা অনিভ�্যনি��াকেদর নি�শ্বাস �কের
 তাঁরা �কেল
 শুরুকেত নি\ল
&n�স্তু। নি�ন্তু প্রশ্ন হল এই &n�স্তু �ী? &n�স্তুও গতা এ�Qা নি�কেশষ
ধারণা এ�ং তা গচত
ারই অন্ত"8ত, তা গচত
ারই এ� অংশ। সুতরাং
আমাকেদর মত হল এই গয গচত
াই স�কেচকেয় আনিদ �স্তু। প্রথকেম যাই
থা�ু�  
া  গ�
  তারও আকে" গচত
ার  অনিPত্ব নি\ল,  তা  
া  হকেল
গ�া
নি�\ু সম্বকেন্ধ গ�া
 ধারণা ও �ণ8
া সম্ভ� 
য়। তাই বৈ�নিদ� তত্ত্ব
�কেল
 গয ব্রহ্ম �া শ্রীভ"�াকে
র সর্ব্ব8�্যাপী নি
নির্ব্ব8কেশষ নি
গু8
 নি
রা�ার
তত্ত্বই &ীকে�র আনিদ �ারণ। আর &ী�াত্মার উপকের আকে\
 পরমাত্মা।
&n&"কেতর স� সমৃনিদ্ধহল তামনিস�। নি�ন্তু এর �াইকের আকে\ এ�
উজ্জ্বল  নিদ�,  এ�  নি
ত্য&"ৎ  গযখাকে
  নিচর�াল  শ্রীভ"�াকে
র  �ত
আ
ন্দময় লীলা চকেলকে\—গয
 এ� সুখ ও আ
কেন্দর সমুকেদ্রর অ
ন্ত
তরকেঙ্গর মত।

এইভাকে�  আমরা  গয
  �ুনিঝ  গয  আমাকেদর  &ী�চকে
র  প্রধা

�ত্ত8�্য নি�,  মা
�&কেoর নি�কেশষ তাৎপয8্য নি� আর নি�ভাকে� তার সদ্-

�্য�হার �রা যায়। এ &"কেতর �ত র�কেমর ধর্ম্ম8ীয় মতামত আকে\।
নি�ন্তু আমরা গতা পরম সকেত্যর সন্ধা
ী,  তাই গসইস� ধর্ম্ম8ীয় মকেতর
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মকেধ্য  গথকে�  আমাকেদর  এম
  এ�  নিসদ্ধান্ত  খুঁকে&  নি
কেত  হকে�  যা
স�নি�\ুর সমন্বয় সাধ
 �রকেত পাকের আর তাঁর &কে
্য আমাকেদর এ�
তুল
ামূল� অধ্যয়
 �রকেত হকে�।

শাকে� �লা হকেয়কে\ গয আমাকেদর �ত্ত8মা
 অ�স্থা
 গযখাকে
 গসই
অ�স্থার �া  আaকেমর গয
 আমরা  খু� সহকে& পনির�ত্ত8
  
া  �নির।
এ�নিQ উপমা নিদকেয় �লা গযকেত পাকের গযম
 যুদ্ধকেক্ষকেত্র গস
াপনিত তাঁর
বৈসনি
�কেদর �কেল
 “নি
কে&র &ায়"াQা  গ\কেn নিদও 
া। �রং নি
কে&র
&ায়"াQা রাখ�ার &কে
্য প্রাণ নিদকেয় দাও।” নি�ন্তু যখ
 সুকেযা" আসকে�
তখ
  গসই  গস
াপনিতই  �লকে�
  “এনি"কেয়  যাও,  এনি"কেয়  যাও।”
গসইর�ম শা� �কেলকে\
,“গতামার পূর্ব্ব8�র্ম্ম8 অ
ুযায়ী গযখাকে
 গতামার
&o হকেয়কে\,  গয অ�স্থায় তুনিম  �ত্ত8মাকে
 আ\ গসই অ�স্থাQা  গ\কেn
গদওয়ার গচষ্টা গ�ার 
া,  তাহকেল গতামার অকেধা"নিত হওয়ার সম্ভ�
া
আকে\।” নি�ন্তু গসই এ�ইসকেঙ্গ যখ
 গ�া
 যথাথ8 সুকেযা" আসকে� তখ

গসই শা�ই �লকে�
,  “এনি"কেয় যাও,  এনি"কেয় যাও।” গসইর�ম শা�
�কেলকে\
, “গতামার পূ�8�র্ম্ম8 অ
ুযায়ী গযখাকে
 গতামার &o হকেয়কে\, গয
অ�স্থায় তুনিম �ত্ত8মাকে
 আ\ গসই অ�স্থাQা গ\কেn গদওয়ার গচষ্টা গ�ার

া,  তাহকেল গতামার অকেধা"নিত হওয়ার সম্ভা�
া আকে\।” নি�ন্তু গসই
এ�ইসকেঙ্গ,  গযখ
  গ�া
  যথাথ8  সুকেযা"  আসকে�  তখ
  গসই  শা�ই
�লকে�
, “এনি"কেয় যাও, এনি"কেয় যাও পরমসকেত্যর নিদকে�। প্র"নিতর পকেথ
পা  �াnাও।”  তাই  ভ"�দ্গীতায়  �লা  হকেয়কে\,  “গতামার  পূ�8�র্ম্ম8
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অ
ুযায়ী গয অনিধ�ার তুনিম গপকেয়\,  গয ধর্ম্ম8 গতামার হকেয়কে\,  তাকে�
সহকে& গ\কেn নিদও 
া,  �রং তার &কে
্য মৃতু্যকে� �রণ �কের 
াও।”
নি�ন্তু তারপর আ�ার �ৃষ্ণ �লকে\
—

সর্ব্ব8ধর্ম্ম8া
 পনিরত্য&্য মাকেম�ং শরণং ব্র&। 
(শ্রীমদ্ভ"�দ্গীতা ১৮/৬৬)

অথ8াৎ,  “সর্ব্ব8প্র�ার  ধর্ম্ম8  সমূ্পণ8  নি�সজ্জ8
  নিদকেয়  এ�মাত্র
আমারই শরণ 
াও।” শ্রী�ৃষ্ণ এখাকে
 অজু্জ8
কে� �লকে\
 গয “যখ
ই
সুকেযা" পাকে� গ�কে�র নিদকে� এনি"কেয় যাওয়ার,  তখ
ই গয গ�া
 মূকেল্য
গসই  সুকেযা"  তুনিম  অ�শ্যই  গ্রহণ  �রকে�।”  এ  হল  নি�প্ল�ী  পন্থা।
এ�নিদকে� আকে\ বৈ�ধী পন্থা আর এ�নিদকে� নি�প্ল�ী পন্থা। নি�প্ল�ী পন্থা
হল এই গয সমP র�কেমর ঝুঁনি� নি
কেয় পরমসকেত্যর নিদকে� এনি"কেয়
গযকেত হকে� আর গযকেহ তু এই মা
�&o তারই সু�ণ8 সুকেযা" গদয় তাই
গসই সুকেযাকে"র সদ্ব্য�হার �রার &কে
্য যা নি�\ু �রা প্রকেয়া&
 তাই
�রকেত  হকে�।  শুধু  এই  মা
�&কেoই  আমাকেদর  নি�চারশনি�  �্য�হার
�রার ও নি
কে&র মতামকেত চলার সুকেযা" আকে\। এই সুকেযা" যনিদ
আমরা গ\কেn নিদই আর তারপর পশু&o �া �ৃক্ষ&o পাই তকে� গ�উই
�লকেত পাকের 
া গয �কে� আ�ার আমরা এর�ম স্বাধী
 ও গস্বচ্ছাধী

মকেত  &ী�
  �াQাকেত  পার�।  গসই&
্য  এই  মা
�&ী�
  খু�
তাৎপয8্যপূণ8,  আর শুধু ইনি�য়তপ8
দ্বারা,  শুধু আহার-নি
দ্রা-ভয়-বৈমথু
—
এইর�ম পশুপ্র�ৃনিত্তর দ্বারা তার অপচয় �রা উনিচত 
য়। যনিদ আমরা
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পশু&oও পাই �া গযখাকে
ই আমরা যাই 
া গ�
, পাখী �া �ীQপতঙ্গ
যাই  হকেয়ই  &oাই  
া  গ�
,  এই  ইনি�য়তপ8কে
র  সুকেযা"  আমরা
স�সময়ই  পা�।  নি�ন্তু  আত্মাকে�  নি��নিশত  �রার  সুকেযা",

আধ্যানিত্ম�তার অ
ুশীল
 �রার সুকেযা" &ী�কে
র যথাথ8 উকে�শ্য সাধ

�রার সুকেযা",  এই মা
�কেদহ \াnা আর গ�াথাও পা� 
া। সাধুসকেঙ্গ
এই সমP তত্ত্ব নি�শদভাকে� আকেলাচ
া  �রা  যায়। এইভাকে� আমরা
নি
কে&র &ী�কে
 উন্ননিত �রকেত পানির আর নি
কে&কে� �াচঁাকেত পানির। নি�ন্তু
এই মা
�&o গপকেয় যনিদ আমরা এ সুকেযা" হারাই তাহকেল �ুঝকেত হকে�
গয আমরা আত্মহত্যা �রলাম �া তার গচকেয়ও খারাপ নি�\ু �রলাম।
গয এই মা
�&o গপকেয় নি
কে&কে� যথাথ8ভাকে� সাহায্য �রার গচষ্টা �কের

া,  নি
কে&কে�  সমূ্পণ8ভাকে�  নিচর�াকেলর  &
্য  উদ্ধার  �কের  
া,  গস
আত্মাহত্যাই �কের।
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