
হার দ্িক

সধুী,

করিত আছে, রিবাজীর গুরু রাম্াস স্ামী এমন ঐশ্বররকভাছব রামায়ছের 
বেদিনা করছতন যে হনমুান রনছজ েদ্মছবছি উপরথিত হছয় তা শ্রবে 
করছতন। এই অরধছবিনগুরির একটিছত, রনছ�াঁজ সীতাছক বন্ী হবার 
পর হনমুান যে মহূুছতদি প্রিম তাঁর র্ছক য�া� যরছ�রেছিন তা বেদিনা 
কছররেছিন রাম্াস। রতরন তাঁছক সা্া ফুছি যেরা রাবছের বাগাছন বছস 
িাকছত য্ছ�ন।

গল্প শুছন হনমুান উছতেজনায় রিউছর উঠছিন। েদ্মছবি েঁুছ়ে যফছি র্ছয়, 
রতরন বছি উঠছিন, “মহািয়, আরম আপনার বেদিনাগুরি �বু আনছন্র 
সছগে শুনরে, কারে আরম আমার প্রভু সম্পছকদি গল্প যিানা ো়ো আর 
রকেুই উপছভাগ করর না; তছব ্ঃুছ�র সছগে জানারছি যে আপনার বরেদিত 
একটি রববরে ভুি। রাবছের বাগাছনর ফুিগুরি আপনার বেদিনা অনেুায়ী 
সা্া রেি না, যসগুরি রেি িাি। প্রকৃত সত্য আরম জারন, কারে আরম 
ব্যরতিগতভাছব যস�াছন উপরথিত রেিাম এবং তাছ্র রনছজর য�াছ� 
য্ছ�রে।”

1 of 10

উপিরধি



2 of 10

যে কারছে আমরা বাস্তবছক বাস্তব রহসাছব য্�ছত 
পারর না; তা হি ভুি র�ন্াভাবনা এবং ভুি 
যবাঝার কারে, ো আমাছ্রই বহন করা 

আমাছ্র অন্ছরর যবাঝা — আমাছ্র সংস্ার।

রাম্াছসর বেদিনার যসৌন্েদি রেি ঐশ্বররক ্রৃটিছত সমদৃ্ধ। রতরন আরও 
অছনছকর মছতা রনেকই রামায়ে পনুরুছলে� কররেছিন না; রতরন ভগবদ্ীতায় 
সঞ্জছয়র মছতা এটি সরাসরর য্�রেছিন এবং ো য্ছ�রেছিন তাই বেদিনা 
কররেছিন। রাম্াস উপিরধি ক্ষমতা ও আত্মরবশ্বাছসর সাছি, হনমুানছক 
বরুঝছয়রেছিন যে রতরন অবি্যই এই রবি্টি ভুিভাছব মছন যরছ�ছেন, 
কারে ফুিগুরি �বু স্পটিভাছব সা্া রেি।

এই শুছন হনমুান বিছিন, “তাহছি আসনু আমরা এই রবষয়টি রনছয় 
ভগবান রাছমর কাছে োই”  এবং তারা উছ়ে যগছিন।

উভছয়র মতামত শুছন ভগবান রাম বিছিন, “আরম ্ঃুর�ত, রকন্তু আরম 
আপনাছ্র রববাছ্র রনষ্পরতে করছত পাররে না। য্�ছবন, আরম ত�ন 
যস�াছন উপরথিত রেিাম না।”

তাঁরা রাছমর সারনিধ্য যিছক সছর যগছিন। এরপর হনমুান বিছিন, “�ি 
মা সীতার ্িদিন করর। রতরন প্রমাে করছত পারছবন যে ফুিগুছিা িাি 
রেি।”

তাঁরা সীতাছক ব্যাপারটা বরুঝছয় বিছত রতরন বিছিন, “রাম্াস সত্য 
কিা বছিছে। ফুিগুছিা েিািদিই সা্া রেি। তারা যমাছটও িাি রেি 
না।”

“এটা রকভাছব সম্ভব?” হনমুান রবরমিত হছয় রজজ্াসা কছরন; “আরম 
রনছজর য�াছ� য্ছ�রে যে ফুিগুরি িাি রেি।”

ত�ন সীতা ব্যা�্যা কছর বিছিন, “হ্যাঁ, তুরম তাছ্র িাি রছের 
য্ছ�রেছি,” “রকন্তু যসই সময় যতামার ্ রৃটি রাছগর েনেটায় আছিনি রেি, 
কারে স্্য জানছত যপছররেছি যে আরম রাবছের হাছত বন্ী। যসজন্যই 
যতামার কাছে সা্া ফুিগুছিা িাি য্�ায়।”
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সংছব্নিীি মিরৃতর এই ভাণ্ারটি এ�ন 
আমাছ্র েটনাগুরির ব্যা�্যা এমনভাছব 
উপথিারপত কছর; যেন আমরা ররেন 
আতসকাছ�র মধ্য র্ছয় পরৃিবীছক 

য্�রে।

একটি সাপ ভাছবন। আছরকজন যিাক গভীর রাছত যফাছন তার বছসর 
সাছি কিা বিছেন এবং তার স্তী ধছর রনছিন যে যস অরবশ্বস্ত। উভয় 
যক্ষছরেই, পরররথিরতর বাস্তবতা য্�া োয় না, কারে এগুছিা ভুি র�ন্াভাবনার 
ফছি অনভূুত হয়। উভয় পরররথিরতই অজানা র্ছয় শুরু হয়: আছিার 
অজানা উৎস, ্র়ের অজানা পরর�য়, যফাছন অজানা ব্যরতি। প্ররত মহূুছতদি 
আমরা অজানার মছু�ামরু� হই, তছব এটিছক রবভ্রম রবকাছির জন্য জায়গা 
য্ওয়ার যকানও ্রকার যনই।

বাবজুী মহারাজ এই মায়ার কারে র�নছত যপছররেছিন। যে কারছে 
আমরা বাস্তবছক বাস্তব রহসাছব য্�ছত পারর না; তা হি ভুি র�ন্াভাবনা 
এবং ভুি যবাঝার কারে, ো আমাছ্রই বহন করা আমাছ্র অন্ছরর 
যবাঝা — আমাছ্র সংস্ার।

সংস্ার হি আছবগগতভাছব প্রভাবিািী ও যজা়োছিা অরভজ্তার োপ, 
ো আমাছ্র য�তনায় ্ঢৃ়ভাছব �র�ত হছয় োয় এবং অবছ�তছন যিছক 
োয়, আমাছ্র জীবছন একটি অন্হীন প্রভাব যফছি এবং অতীছতর 
অরভজ্তার যিছসের মাধ্যছম আমাছ্র বতদিমান বাস্তবতাছক য্�ছত য্য়। 
আমাছ্র পরুাছনা আছবগ এবং র�ন্ার ধরেগুরি বতদিমান বাস্তবতার উপর 
�ারপছয় য্ওয়া হয়, ো ফিস্রূপ পক্ষপাত্টুি হছয় ওছঠ। সংছব্নিীি 

হনমুান এতই য্াধারবিত হছয়রেছিন যে রাগ তাঁর ্রৃটি পররবতদিন কছর 
র্ছয় রেি। এমনরক সা্া ফুিও জ্বিন্ য্র�ছয় রেি। রতরন ক্ষরেছকর 
জন্য মায়া, ভ্রছমর রাছজ্য প্রছবি কছররেছিন এবং এইভাছব বাস্তবছক 
অবাস্তব এবং অবাস্তবছক বাস্তব রহসাছব উপিরধি কছররেছিন। ভুি র�ন্ার 
কারছে এই ভুি যবাঝার অবথিা হছয় রেি।

একইভাছব, ধরুন একজন ভীত পরিক রাছতর যবিা পছি একা হাঁটছেন। 
অন্ধকাছর রতরন একটি যোট বজ্রপাত য্�ছত পান এবং এটাছক রতরন 
ভূত বছি মছন কছরন। এরপছর রতরন একটি ্র়ে য্ছ�ন এবং এটিছক 
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মিরৃতর এই ভাণ্ারটি এ�ন আমাছ্র েটনাগুরির ব্যা�্যা এমনভাছব উপথিারপত 
কছর; যেন আমরা ররেন আতসকাছ�র মধ্য র্ছয় পরৃিবীছক য্�রে।

আরম ‘্্য উইজারদি অফ ওছজর’ কিা মছন কররছয় র্রছি, যে�াছন ওজ 
িহছরর সবরকেুই পানিা-সবজু বছি রবশ্বাস করা হছয়রেি - তছব এটি 
যকবিমারে একটি রবভ্রম রেি। ওজ রেি অন্য িহছরর মছতা। সবছুজর 
রবভ্রম বজায় রা�ার জন্য িহছরর প্ররতটি বারসন্াছক সবজু রছের যিসে 
সহ একছজা়ো �িমা য্ওয়া হছয়রেি, ো তারা সবদি্া পরছব বছি আিা 
করা হছয়রেি। ররেন যিসেগুরি বারসন্াছ্র রমি্যা ধারো র্ছয়রেি যে 
িহরটি সবজু রছের।

এটি রেি একটি কল্পকারহনী, তছব আমাছ্র বাস্তব-জীবছনর ্রৃটি ঠিক 
ততটাই রবকৃত। আমাছ্র জীবছন আমরা যে পক্ষপাতগুরি অনভুব করর 
তা আরও �ারাপ, কারে ওজ-এর বারসন্াছ্র ্রৃটি নাহয় এক যজা়ো 
রেীন �িমার জন্য অস্পটি রেি, রকন্তু আমাছ্র উপিরধিছক অস্পটি করার 
জন্য একারধক যিসে রছয়ছে। একছজা়ো �িমা সহছজই মছুে যফিা োয়, 
রকন্তু আমাছ্র ভ্রমগুরি এত গভীছর িাছক যে আমাছ্র আত্মা আমাছ্র 
য�তনার মাধ্যছম তা এক জীবন যিছক অন্য জীবছন বহন কছর রনছয় 
োয়। আমরা যে “�িমা” পররধান করর তা একক রছের নয়, তাছত 
একারধক রে যিছসে য�া্াই করা হছয়ছে, ো ্রৃটিিরতি প্রায় অস্ছি কছর 
তুছিছে। তাো়ো, এই ভ্রমগুরি অছোরষতভাছব আছিনি কছর রাছ�। ে�ন 
বাস্তবতার আছিাছক আমাছ্র য�তনায় প্রছবি করছত বাধা য্ওয়া হয়, 
ত�ন আমরা অন্ধকাছর বাস করর, ো এক ধরছের নরক।

সংস্ারগুরি আমাছ্র উপিরধিছক পক্ষপাত্টুি কছর এবং আমাছ্র 
রজরনসগুরিছক ভাি বা �ারাপ রহসাছব রব�ার করছত বাধ্য কছর। আমরা 
রকেু রজরনসছক সনু্র এবং বারকগুছিাছক কুৎরসত রহসাছব রব�ার করর; 
রকেুজনছক পরবরে এবং বারকছ্র অপরবরে রহসাছব য্র�। আমরা এই 

প্রকৃত রনরছপক্ষ ্রৃটিভরগে আছবগগত স্তছর 
রব�ার বা ব্যা�্যা ো়োই, যোগ বা রবছয়াগ 

ো়োই রজরনসগুরিছক য্ছ�। ্রৃটি আরবভূদিত হয় 
ে�ন সমস্ত ভ্রম �ছি োয় এবং আমাছ্র িাস্ত 
এই রবশুদ্ধ ্রৃটিছক ্িদিন রহসাছব র�রনিত কছর।
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সত্যটি ভুছি োই যে পরবরেতা সবদিরে রছয়ছে, যসই যসৌন্েদি সবদিরে রবরাজমান। 
রব�ার দ্রটিার য�াছ� রব্্যমান। আমরা এটি বাস্তবতার উপর �ারপছয় র্ই। 
প্রকৃত রনরছপক্ষ ্রৃটিভরগে আছবগগত স্তছর রব�ার বা ব্যা�্যা ো়োই, যোগ 
বা রবছয়াগ ো়োই রজরনসগুরিছক য্ছ�। ্রৃটি আরবভূদিত হয় ে�ন সমস্ত 
ভ্রম �ছি োয় এবং আমাছ্র িাস্ত এই রবশুদ্ধ ্রৃটিছক ্িদিন রহসাছব 
র�রনিত কছর।

একজন পরবরে ব্যরতির আভাস পাতেয়ার যক্ষছরে যবরিরভাগ মানষুই ্িদিনছক 
সীরমত অছিদি যবাছঝন। অি� বহু যিাক তাঁর জীবদ্দিায় ভগবান কৃষ্ণছক 
য্ছ�রেছিন এবং যমছরছকছট একজন মানষুই তাঁছক য্ছ�রেছিন যে রতরন 
যক রেছিন। তাহছি প্রকৃত অছিদি তাঁর ্িদিন যক যপছয়রেছিন? এটি 
আমাছক বাবজুীর উরতির কিা মছন কররছয় য্য়: “অছনছক আমাছক 
য্�ছত আছস, রকন্তু যকউই প্রকৃতপছক্ষ আমাছক য্ছ� না।”

অছনছকই শ্রীকৃষ্ণছক েেৃা করছতন। মারে কছয়কজন তাঁছক ভািবাসত। 
্ছুেদিাধন তাঁছক রনেক জা্কুর বছি অরভরহত কছররেছিন। অজ ুদিন তাঁর 
প্রিংসা করছিও তাঁছক বনু্ধ রহছসছব সীরমত ্রৃটিছকাে যিছক য্�ছতন। 
এমনরক রাধা  কৃছষ্ণর প্ররত োঁর অপার ভািবাসা এবং আরাধনা, 
রবশ্বব্রহ্াছণ্র প্রভু রহসাছব তাঁছক পেূদি মারোয় উপিরধি করছত রাধাও 
পাছরনরন। োরা তাঁছক য্ছ�ছেন তাছ্র প্রছত্যছকর ্রৃটিভরগেই রেি রভনি 
রভনি। সম্পেূদি সত্য যকউ য্ছ�রন বা উপিরধি কছররন।

এমনটার কারে প্ররতটি ব্যরতিই অনন্য। এই রবছশ্বর যকাটি যকাটি মানছুষর 
মছধ্য, কল্পনা করুন যে আমরা সরমিরিতভাছব কতগুরি োপ বা গভীর 
আছবগ বহন করর, পরৃিবীছত আমাছ্র ভাগ করা মহূুতদিটিছত আমরা 
কত�ারন সতদিকীকরে রনছয় এছসরে এবং কতগুরি স্তন্ত্র ্রৃটিভরগে রছয়ছে৷ 
সাধারনত এর ফিাফছিই হয় মতাননক্য ও অননক্য।

আমরা সবসময় এমন রেিাম না। মিূত, প্ররতটি য�তনা অরভনি রেি। 
বাস্তবতার পরবরে ্রৃটি সাধারেত ধরা বা গহৃীত হত। ভুি র�ন্াভাবনার 

প্রকৃত আত্মার ্িদিন যপছত হছি 
অহং দ্ারা সংগহৃীত রমি্যা পরর�য় 

ত্যাগ করছত হছব।
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ফছি পািদিক্য বা মতাননক্য ততরর হয় এবং আমরা আমাছ্র রনজস্ যোট্ট 
পরৃিবী ততরর করছত শুরু করর। বাবজুী আমাছ্র এই পরৃিবীগুরিছক দ্ীপ 
রহসাছব বেদিনা কছরছেন - দ্ীপগুরি যেগুরি এছক অপছরর যিছক আিা্া 
হছয় োয় এবং একতা যিছক, ব্যরতিত্ব, রবরছিনিতা এবং অহং-�ারিত 
অরস্তছত্বর র্ছক রনছয় �ছি োয়।

স্ভাবগতভাছব অহং আত্মছকর্রিক এবং যস রনছজ যবছঁ� িাকার য�টিা 
কছর। অহংকাছরর সবছ�ছয় ব়ে ভয় হি তার পরর�য় ধ্ংস করা। 
অহং-এর ্রৃটিছকাে যিছক, এমনরক িারীররক মতুৃ্যও অহং মতুৃ্যর য�ছয় 
গ্রহেীয়। যস তার অরস্তছত্বর ধারাবারহকতা রনছয় ব্যস্ত; অহং সবদি্া রনছজছক 
য্�ছত �ায়, এ�নও রব্্যমান এটি রনরচিত করার জন্যই যেন যস আয়নায় 
তাকায়।

অহংকার ে�ন রনছজর যকান রূপ যনয় ত�ন রকভাছব যস রনছজছক 
য্�ছত পাছব? উতের হি, এটি জ্াত বস্তুর সাছি সনাতি কছর, ো যবাধগম্য 
এবং রবষয়গত জ্ানীর কাছে বারহ্যক। বারহ্যক রকেুর র্ছক ইরগেত কছর, 
এটি যোষো কছর, “আরমই যসই” এবং এটি সন্তুটি। এইভাছব, এটি মন, 
িরীর বা এমনরক মানছুষর সামরগ্রক সতোর বাইছরর রজরনস যেমন সংসৃ্রত, 
ভাষা, স্া্, সম্পরতে ইত্যার্র সাছিও অরবছছি্্যরূছপ একাত্ম িাকছত পাছর।

একটি র�ঠির উতেছর, বাবজুী একবার রিছ�রেছিন: “এটি ভাি যে আপরন 
মহাপরুুষছ্র (সাধছু্র) ্িদিন যপছত পেন্ কছরন। একা রনছজর ্িদিন 
পাওয়ার য�টিা করাই ভাছিা।” প্রকৃত আত্মার ্িদিন যপছত হছি অহং 

অহংকাছরর মাটিছত যরারপত সংস্াছরর বীজ 
যিছক স্তন্ত্র ভাছগ্যর বকৃ্ষ জন্ায়। আমাছ্র 
সংস্ারগুরি আমাছ্র হৃ্ছয়র অরভপ্রায় ততরর 
কছর, ো পেূদি করার জন্য মন কাজ কছর। 

মছনর কাজ এবং প্রবেতা বরৃতে নাছম পররর�ত। 
আমাছ্র বরৃতে, আবার েরুরছয়, আমাছ্র 

প্রবরৃতেছকই (প্রবেতা) �ারিত কছর। একসাছি, 
বরৃতে এবং প্রবরৃতে আমাছ্র প্রকৃরতছক অিদিাৎ 
প্রকৃরতর রতনটি গুেছক - সত্ত্ব, রজ এবং তম-
এর গুোবিী র্ছয় রে কছর �ারিত কছর।
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দ্ারা সংগহৃীত রমি্যা পরর�য় ত্যাগ করছত হছব। রকন্তু অহং তার রমি্যা 
পরর�ছয়র সাছি গভীরভাছব সংেতুি। ে�ন এছক হুমরক য্ওয়া হয়, ত�ন 
এটি আ্মোত্মকভাছব আোত করছত পাছর। রনছজছক রজজ্াসা করুন, 
আপনার একটি অংি বছি মছন কছরন এমন রকেু, অিদিাৎ - আপনার 
ধমদি, আপনার জারত, আপনার সম্প্র্ায়, আপনার পররবার ইত্যার্র প্রসছগে 
ে�ন সমাছিা�না করা হয়, ত�ন আপনার যকমন িাছগ। যসই অনভূুরতর 
িরতিই হি অহং িনাতিকরছের তীব্রতার একটি সরূে — প্রকৃত পরর�ছয়র 
মছু�াি।

্ঢৃ় অহংকার একতা ধ্ংসকারী হয়। একটি ্ছি কাজ করার সময়, 
অন্যরা আপনার যিছক রভনিভাছব কাজ করছত �াইছতই পাছর। আপরন 
ের্ আপনার রনজস্ ধারোর সাছি �বু যবরি পররর�ত হন, তাহছি 
অন্যছ্র যিছক গঠনমিূক পরামিদিগুরিও আপনার ব্যরতিগত হুমরকর মছতা 
মছন হছব। কল্পনা করুন যে একটি ্ছির প্রছত্যছক একটি “আমার পি 
অিবা রাজপি” কাছজর তিিী গ্রহে করছে! ভাবনু যতা ফিাফি রক 
হছব! রভনি রভনি ্রৃটিভরগে সথুি ও সাবিীি িাছক ে�ন আমরা নমনীয় 
িারক এবং অহং েদু্ধ এ়োই।

কাছজর একটি অহংকারী তিিী আমাছ্রছক ঐশ্বররক িরতির বাহক বানাছনার 
জন্য মাস্াছরর কাজছক বাধা য্য়। ের্ ঐশ্বররক িরতির প্রবাহ আমাছ্র 
মছধ্য প্ররতছরাছধর সমি�ুীন হয়, েষদিে উৎপনি হয়। ধ্যাছনর সময় “ঝাঁকুরন” 
এর মছতা েটনাগুরি ত্রহক গঠনতছন্ত্র বা প্রোিীছত প্ররতছরাছধর িক্ষে।

অহং এবং সংস্ার হি এছক অপছরর জরু়ে্ার বা সহছোগী। আমরা 
ে�ন আছবগগতভাছব প্ররতর্য়া জানাই ত�ন সংস্ার ততরর হয়। অহং 
আমাছ্র মছধ্য প্ররতর্য়ািীি উপা্ান, ো সংস্র গঠনছক রনিানা কছর। 
যকন অহং প্ররতর্য়া কছর? এটি প্ররতর্য়া য্�ায় ে�ন এটি একটি 
িনাতিকরে, উনিরত বা হুমরকর সমি�ুীন হয়। এই প্ররতর্য়াটি পেন্ বা 
অপেছন্র আকাছর আছস। যসই প্ররতর্য়ায় উৎপনি ইরতবা�ক বা 
যনরতবা�ক আছবগ ত�ন একটি োপ বা গভীর আছবছগ পররেত হয়।

সহজভাছব বিছত যগছি, সংস্ারগুরি যসই বস্তুগুরিছক রনধদিারে কছর 
যেগুরির মাধ্যছম অহংছক র�রনিত করা োয়। তাহছি অহং এবং সংস্ার 
হি মায়ার সহ-স্রটিা, ো আমাছ্র ধারোছক আছিার্ত কছর এবং আমাছ্র 
বাস্তবতার ্রৃটিছক রবকৃত কছর।
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অহংকাছরর মাটিছত যরারপত সংস্াছরর বীজ যিছক স্তন্ত্র ভাছগ্যর বকৃ্ষ 
জন্ায়। আমাছ্র সংস্ারগুরি আমাছ্র হৃ্ছয়র অরভপ্রায় ততরর কছর, 
ো পেূদি করার জন্য মন কাজ কছর। মছনর কাজ এবং প্রবেতা বরৃতে 
নাছম পররর�ত। আমাছ্র বরৃতে, আবার েরুরছয়, আমাছ্র প্রবরৃতেছকই 
(প্রবেতা) �ারিত কছর। একসাছি, বরৃতে এবং প্রবরৃতে আমাছ্র প্রকৃরতছক 
অিদিাৎ প্রকৃরতর রতনটি গুেছক - সত্ত্ব, রজ এবং তম-এর গুোবিী র্ছয় 
রে কছর �ারিত কছর।

আমাছ্র প্রকৃরতর গুোবরি অনসুাছর আমরা রকেু কাজ বারবার করছত 
িারক। একজন যভাজনররসক যিছক যিছকই যরছস্তারাঁয় যেছত িাছকন। 
একজন নারবক শুধইু তরগে তা়ো করছত িাছকন। একজন �িরচিরে-যপ্রমী 
যকবিই রসছনমা হছি যেছত �ান। এই ধরছের র্য়াকিাপগুরি প্ররতটি 
ব্যরতির প্রকৃরতর জন্য অনন্য, রবছিষ ধরছের সংস্ার সংগ্রছহর সরুবধা 
য্য়। এক জীবন যিছক অন্য জীবন পেদিন্, অরবরাম র্য়াকিাপ এবং 
সংস্াছরর সঞ্চয়ন আমাছ্র প্রকৃরতছক বহৃতের সংজ্া য্য়। এটাছকই আমরা 
প্রারধি(ভাগ্য) বছি বরুঝ।

আমরা আমাছ্র স্তন্ত্র গন্ছব্যর স্রটিা, তছব একটি ঐশ্বররক অ্টৃিও রছয়ছে 
- এমন একটি রনয়রত ো যকবি ত�নই উপিরধি করা োয়, ে�ন আমরা 
আমাছ্র স্তন্ত্রভাছব সটৃি জগতগুরিছক রবিীন কছর র্ছয়রে এবং আমাছ্র 
রনজস্ স্তন্ত্র প্রিয়ছক (রবিরুতি) প্রভারবত কছরছে।

মহান ঋরষ পতঞ্জরি এই উছদ্দছি্যই যোছগর পছির প্রস্তাব র্ছয়রেছিন, 
োর দ্ারা আমরা যসই বরৃতেগুরিছক অস্ীকার করছত পারর ো অন্যিায় 
আমাছ্র ভাগ্যছক ত্রুটিসহ নকিা বা পররকল্পনা করছব এবং আমাছ্র 
মায়ার যোছর েরুছত িাকছব। এটি একই উছদ্দি্য োর জন্য পজূ্য বাবজুী 
আমাছ্র বরৃতেগুরিছক টিরকছয় রা�ার জন্য সংস্ারগুরি ্রূ করার পদ্ধরত 
ততরর কছররেছিন। র�ৎ বরৃতে রনছরাধ এক অছিদি যোছগর অবথিা। আমাছ্র 
বরৃতেছক ইন্ধন যজাগাছি তা ক�নই আমাছ্র উদ্ধাছর আসছব না, তাই 
এটি একটি - েজ্, যোগ নয়।

্ভুদিাগ্যবিত, অহং-এর প্রবেতা হি তার সরৃটিছক রক্ষা করা এবং বরৃতে, 
প্রবরৃতে, প্রকৃরত এবং প্রারধি র্ছয় তা র�রনিত করা। এটি পররবতদিনছক 
কঠিন ও জটিি কছর যতাছি। রপ্রয় �াররজী বিছতন যে, একজন ম�ূদি 
তাছ্র ভুিগুরি যকবিমারে পচিা্পসরছের সময় স্ীকার কছর, ের্ তা 
না হয়; একজন বরুদ্ধমান ব্যরতি তাছ্র ভুিগুরি করার সময় বঝুছত 
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পাছর; এবং একজন জ্ানী ব্যরতি ভুিগুরি আছগ য্ছ�ন ও যসগুরি এর়েছয় 
োন।

একজন ব্যরতিছক কীভাছব যশ্রেীবদ্ধ বা যশ্রেীভুতি করছবন, রেরন তাছ্র 
ভুিগুরি য্ছ�ন রকন্তু একগুছঁয়ভাছব যজার র্ছয় বছিন যে তাছ্র কাজগুরি 
সঠিক? কীভাছব এই ধরছের একজন ব্যরতিছক রূপান্ররত করছত পাছরন? 
কীভাছব একজন ব্যরতি তার স্তন্ত্র প্রিয়ছক প্রভারবত করছত পাছর, ে�ন 
তারা তাছ্র সরৃটি রনমদিাছে ব্যস্ত িাছক? তামা যেন যসানায় রূপান্ররত 
হয়; এটা রকভাছব েটা সম্ভব? হয়ছতা এই ব্যা�্যাটিই বরুঝছয় য্য় যে 
যকন আমরা রনছজছ্রছক ব্িাছত ব্যিদি হই। এটাও ব্যা�্যা করছত পাছর, 
যকন বাবজুীর যতইিটি বছৃতের র�ছরে অহংকার বিয়গুছিা মায়ার বিয়ছক 
সমিদিন কছর।

সহজ মাগদি আমাছ্র এমন একটি জীবনধারা আয়তে করার জন্য অভ্যন্রীে 
প্ররিক্ষে প্র্ান কছর ো আমাছ্রছক সংস্ার না কছরই মহৎ কাজ 
সম্পা্ন করছত য্য়। সংস্াছরর যবাঝা ্রূ করা সহজ। আমাছ্র 
সান্ধ্যকািীন পররষ্করছের সময় সারার্ছনর জছম িাকা সংস্ারগুরি সরাছনা 
হয়। বতদিমান িরীছরর বা অবতাছরর অতীছতর সংস্ারগুরি পিৃক 
তবঠছকর(রসটিং) সময় প্ররিক্ষকছ্র দ্ারা পররষ্কার করা হয়। অতীত 
জীবছনর সংস্রগুরি ভাণ্ারার সময়, সমছবত সৎসংছের সময়, মাস্াছরর 
িারীররক উপরথিরতছত এবং ের্ অভ্যাসী রনছবর্ত হছয় িয়াবথিায় যপৌেঁায়, 
যে যকানও সমছয়ই মছুে যফিা োয়।

�কৃিত

িনয়িত

�বণতা�বিৃ�
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৩০যি  এরপ্রি ২০২২

সংস্াছরর গঠন যরাধ করা আরও একটি ব়ে �্যাছিঞ্জ। এই পরৃিবীছত 
বাস করার সময় োপ বা গভীর আছবগ এ়োছনা ঠিক একটি কয়িা�রনর 
রভতছর কয়িার ধছুিা এ়োছনা বা ঝ়ে বরৃটিছত রভছজ োওয়ার মছতা। 
আমরা বরৃটি এ়োছত পারর না, তছব বষদিারত পছর আমরা রনছজছ্রছক 
রভছজ োওয়া যিছক রক্ষা করছত পারর। মন এবং হৃ্ছয়র জন্য “বষদিারত” 
রহসাছব কী কাজ করছত পাছর, োছত তারা মানরসক অিারন্র সময়ও 
প্রভারবত না হয়? এটি অরবরাম মিরে ও িরছের প্ররতরক্ষামিূক যপািাক 
ো প্রভুর প্ররত ভািবাসায় রসতি িাছক।

অরবরাম মিরে একটি অনন্য ধরছনর রবছিাধন বা পররস্রাবে প্রর্য়া। 
আমাছ্র য�তনাছক কিরকিত করার আছগ এটি োপগুরি বা গভীর 
আছবগগুরিছক পররস্রতু কছর। নম্রতার প্ররতরক্ষামিূক োউরন র্ছয়, অরবরাম 
মিরে অহংছক পররস্রতু কছর এবং পক্ষপাছতর প্রভাব যিছক আমাছ্র 
উদ্ধার কছর, োছত ঐশ্বররক গন্ব্যটি ্ রৃটিছত স্পটি িাছক। এমনরক জাগরতক 
এবং অিীকও ঐশ্বররক ও অসাধারে হছয় ওছঠ ে�ন আমাছ্র উপিরধি 
আমাছ্র সরৃটিকতদিার প্ররত ভািবাসায় রনমগ্ন িাছক। ঈশ্বর ের্ ঐশ্বররক 
হন, তাহছি তাঁর সরৃটি ঐশ্বররক, কারে উৎস এবং ফিাফি সবই এক। 
সবরকেু ঐশ্বররক হছয় ওছঠ।

ভািবাসা এবং শ্রদ্ধাসহ,
কমছিি

১২৩তম জন্বারষদিকী উপিছক্ষ প্রকারিত


