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 মানবজাতি তিভাবব  এবেবে 
 

 

প্রথমেই, আমে চীমের েববর্ষ উপলমে সবাইমে শুমেচ্ছা জাোই! 

 

েববর্ষ সাধারণত মেছু আেমের েথা োগ েরার সেয়। মেন্তু আমে দেখমত পারমছ আসন্ন 

মবপে োেবজামতর সােমে এমগময় আসমছ। এই োরমণ, ঐশ্বমরে সত্তারা আোমে েময়েটি েথা 
বমলমছমলে যা তাাঁরা পৃমথবীর সেস্ত জীবমের বলমত চাে। আমে যা প্রোশ েরমত যামচ্ছ 
সবই  স্বগীয় দগাপে তথয, যামত োেুর্ সতযটা জােমত পামর, এবং োেুমর্র উদ্ধামরর জমেয 
আমরেটি সুমযাগ দেওয়া হমচ্ছ৷ 

 

প্রথে প্রশ্ন হল োেবজামত মেোমব এমসমছ। এই মবশ্বমে এর সৃমি হওয়া দথমে দশর্ হময় 
যাওয়া পযষন্ত, অতযন্ত েীর্ষ সেময়র মেেষাণ, মিতাবিা, অবেয় এবং ধ্বংস এই চারটি পযষাময়র 

েমধয মেময় দযমত হয়। যখে ধ্বংমসর চূডান্ত পযষাময় দপ াঁমছ যামব,  তখে দয মবমশ্ব আেরা 
জীবেযাপে েমর, দসই মবশ্ব সমেত েহাজগমতর সেস্ত মেছু তৎেণাৎ মবলুপ্ত হময় যামব এবং 
সেস্ত জীবে ধ্বংস হময় যামব! 

 

যখে এেজে োেুমর্র েৃতুয হয় তখে শুধুোত্র তার দে মতে শরীমরর অবেয় হয় এবং 
ধ্বংস হয়, তখে তার প্রেৃত আত্মার(সমতযোমরর দয আমে, তার েৃতুয হয় ো) পরবতী 

জীবমে পুেজষ ন্ম হয়। সুতরাং এই মবশ্ব দযোমব মেেষাণ,  মিতাবিা,  অবেয় এবং ধ্বংমসর েধয 
মেময় যায়, দতেমে োেুর্ও জন্ম, বাধষেয, অসুিতা এবং েৃতুযর েমধয মেময় যায়, এটাই মবমশ্বর 

মেয়ে। এেেমে ঐশ্বমরে সত্তামেরও এই প্রমিয়া আমছ, দেবলোত্র সেয়োলটা েীর্ষ হয়, আরও 

েহাে ঐশ্বমরে সত্তামের দেমত্র সেয়োলটা আরও েীর্ষ হয়। তাাঁমের জীবে এবং েৃতুয 
যন্ত্রণাোয়েও েয়, এবং তারা এই পুমরা প্রমিয়াটামত সমচতে থামে - তামের োমছ এটা 
বাইমরর দপাশাে পমরবতষ মের েমতা। অেযমেে মেময় বলা যায় দয, সাধারণত দোমো জীবমের 
সমতয সমতযই েৃতুয হয় ো। মেন্তু যখে মবশ্ব এবং েহাজগৎ মেেষাণ-মিতাবিা-অবেয়-ধ্বংস 
প্রমিয়ার চূডান্ত পযষাময় মছন্ন-মবমচ্ছন্ন হময় যায়,  জীবেমের পুেজষ ন্ম হয় ো, দোমো জীবে বা 
বস্তুর আর অমস্তত্ব থামে ো, সবমেছুই ধুমলায় পমরণত হয়, দসখামে মবরাজ েমর শুধ ু
শূেযতা। বতষ োমে োেবজগৎ মবমশ্বর মেেষাণ, মিতাবিা, অবেয়, এবং ধ্বংমসর েমধয (ধ্বংস 
পমবষর) দশর্ সেয়োল অেুেব েরমছ। এই দশর্ সেময় সবমেছু রূপান্তমরত হময় খারাপ হময় 
যামচ্ছ,  দসই োরমণই ধ্বংস আসন্ন। আর এই োরমণই সোজ এত অমির। োমলা মচন্তা 
মবরল, োেুমর্র েে দপাঁচামলা হময় দগমছ, অশ্লীলতা এবং োেমের অপবযবহার প্রবল,  োমস্তেতা 
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এবং অরাজেতা দলামেমের েমধয ছমডময় পমডমছ। মবমশ্বর দশর্ পযষাময় এগুমল অমেবাযষ, 
সঠিেোমব বলা যায়, আেরা ঠিে দসই সেয়টামতই দপ াঁমছ দগমছ! 

 

মবমশ্বর স্রিা সেস্ত ঐশ্বমরে সত্তামের, সব োমলা ও েয়ালু জীবেমের, এবং েহাজগমতর সেস্ত 

দগ রবেয় সৃমিমে লালে েমরে। তাই অধঃপতে পযষাময়র প্রারমে মতমে েহাজগমতর সবমথমে 
বাইমরর স্তমর (সাধারণত "যা ঐশ্বমরে জগমতর বাইমর" োমে পমরমচত) মেছু ঐশ্বমরে 

সত্তামের পমরচামলত েমর এই  পৃমথবীমে সৃমি েমরমছমলে, দযখামে দোমো ঐশ্বমরে সত্তা দেই। 
মেন্তু পৃমথবীর স্বাধীেোমব অমস্তমত্বর দোমো উপায় মছল ো; এর জমেয এেটি অেুরূপ 
জাগমতে োঠামোর প্রময়াজে মছল যা জীবে এবং পোমথষর সংবহমের জমেয এেটি বযবিা 

ততমর েরমত পামর। এই োরমণ, সৃমিেতষ া পৃমথবীর বাইমর এেটি বৃহৎ দেত্র ততমর েমরমছে, 

দযটিমে ঐশ্বমরে সত্তারা "মত্রমলাে" বমলে। উদ্ধামরর চূডান্ত সেয় আসার আমগ, স্রিার অেুেমত 
বযতীত এই দেত্রমত দোমো ঐশ্বমরে সত্তামেও,  মতমে যত বমডাই দহাে ো দেে, প্রমবশ 

েরমত দেওয়া হয় ো। মত্রমলামের  দেত্রমত মতেটি প্রধাে জগৎ রময়মছ: আোঙ্ক্ষার 
জগৎ(yu), পৃমথবীর  োেবজামত সহ সেস্ত জীবেমের মেময় গঠিত;  আোঙ্ক্ষার জগমতর 
উপমর আমছ মিতীয় দেত্র, পছমের জগৎ(se); এর এেটি স্তর উপমর আমছ তৃতীয় দেত্র যা 

পছে ছাডা জগৎ োমে পমরমচত(wu se)। মেমচর জগমতর দথমে উপমরর জগৎ উন্নত এবং 
আরও েমহোমিত, যমেও দোমোটাই ঐশ্বমরে জগৎ বা উচ্চতর অমেে স্বগীয় জগমতর সামথ 

তুলেীয় েয়। দলামেরা সাধারণত দয "স্বগষ"-এর উমেখ েমর দসটা আসমল মত্রমলামের েমধয 

অবমিত পছমের জগৎ বা পছে ছাডা জগৎ। মতেটি জগমতর প্রমতযেটির েমধয েশটি েমর 
স্বগীয় স্তর রময়মছ, যমে মতেটি জগৎমে অন্তেুষ ক্ত েরা হয়, তাহমল দোট দতমত্রশটি স্বগীয় স্তর 
হয়৷ োেুর্ জীবেযাপে েমর আোঙ্ক্ষার জগমত, যা সবমথমে মেচু স্তর এবং এর পমরমবশও 

সবমচময় খারাপ। জীবে এখামে যন্ত্রণাোয়ে এবং সংমেপ্ত, তমব আরও েয়ঙ্কর সতয এই দয 

োেব জগমত দলামেরা সঠিে েীমত দেমে চমল ো। োেুর্ দযটামে সতয েমে েমর তা এই 
মবমশ্ব সমূ্পণষ মবপরীত মহসামব মবমবমচত হয় (মেন্তু এেটি বযমতিে হল উচ্চতর সতয যা 

ঐশ্বমরে সত্তারা োেুর্মে মশমখময়মছে)। উোহরণস্বরূপ, যুমদ্ধ দয মবজয়ী হয় দস শাসে হয়, 

সােমরে শমক্তর িারা অঞ্চল েখল েরা বা েেতাবােমে বীর মহমসমব দেখা, এগুমলা ঐশ্বমরে 
সত্তামের দচামখ সঠিে েয়, দযমহতু হতযা েরা হমচ্ছ এবং দজার েমর অমেযর দথমে মেছু 

দেওয়া হমচ্ছ। এটি মবমশ্বর বা ঐশ্বমরে সত্তামের পথ েয়, তবুও োেব জগমত এসব অমেবাযষ, 

এবং ঠিে েমে েরা হয়। এসব োেব জগমতর েীমত, মেন্তু দসগুমল মবমশ্বর েীমতর মবপরীত। 
সুতরাং, যমে এেজে বযমক্ত স্বমগষ মিমর দযমত চায় তমব তামে অবশযই সমতযর পমথ সাধো 
েরমত হমব এবং মেমজর উপমর োজ েরমত হমব। দোমো দলাে যখে অেযমের দচময় মেছুটা 
োমলাোমব জীবেযাপে েমর, দস খুব োমলা দবাধ েমর, এখামে দলােটি শুধুোত্র এই োেব 
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জগমতর েমধয অেয োেুমর্র সামথ তুলো েরমছ, অথচ এখামে প্রমতযমেই প্রেৃতপমে 
েহাজগমতর আবজষ োর েমধয বসবাস েরমছ। েহাজগমতর সবমথমে বাইমরর স্তমর মত্রমলাে 
প্রমতমিত হময়মছল, এবং এর মেতমর আমছ অণু, পরোণু ইতযামে সবমথমে মেম্নোমের, অমশামধত 

ও সবমথমে দোংরা েণা, যা মেময় এটা গঠিত। ঐশ্বমরে সত্তামের েমৃিমত এটাই মবমশ্বর 

আবজষ ো দিলার জায়গা। এইোমব তাাঁরা এখােোর অণুর স্তমরর েণাগুমলমে ধুমলা বা 
"োোোটি" মহসামব মবমবচো েমর এবং এটিমে সবমচময় মেচু িাে মহসামব দেমখ। মেছু ধমেষও 
োেুমর্র উৎপমত্ত সম্বমে এইরেে বলা হময়মছ দয ঈশ্বর োোোটি মেময় োেুর্ ততমর 

েমরমছে। প্রেৃতপমে অেু মেময় গঠিত এই স্তমরর পোথষ দথমেই োেুর্ ততমর হময়মছল। 

 

যখে ঐশ্বমরে সত্তারা োেুর্মে ততমর েমরমছমলে, তখে তাাঁরা সৃমিেতষ ার মেমেষ মশ তা 
েমরমছমলে এবং মতমে তাাঁমের প্রমতযেমে মেজস্ব স্বতন্ত্র দচহারা অেুযায়ী োেুর্ ততমর েরমত 
মেমেষশ মেময়মছমলে। এই োরমণ দশ্বতবমণষর োেুর্, পীতবমণষর োেুর্, োমলাবমণষর োেুর্, ইতযামে 
োোে ধরমের জামত রময়মছ। যমেও তামের বামহযে দচহারা মেন্ন, তামের েমধযোর আত্মা 
সৃমিেতষ া িারা প্রেত্ত মছল, আর এ োরমণই তামের এেটা সাধারণ েূলযমবাধ রময়মছ। োেুর্ 
ততমর েরার জমেয সৃমিেতষ া ঐশ্বমরে সত্তামের দয মেমেষশ মেময়মছমলে, দসটার উমেশয মছল 
যামত দশর্ সেময় োেুর্মে বযবহার েমর সব ঐশ্বমরে সত্তা সহ বৃহত্তর েহামবমশ্বর সেস্ত 

জীবেমের েুমক্ত প্রোে েরা যায়। 

 

মেন্তু সৃমিেতষ া ঐশ্বমরে সত্তামের মেময়  দেে এেে মেচু ও মেেৃি িামে োেুর্ সৃমি েরমলে?  

এর োরণ হমচ্ছ, এটি েহামবমশ্বর সবষমেম্ন স্তর, এটি সবমচময় েিের জায়গা, েি হমল তমবই 
এেজে বযমক্ত মেমজমে আধযামত্মে অেুশীলমের োধযমে উন্নত েরমত পারমব এবং েি েরমল 

তখেই তার পাপ েমেষর িল েরূ হমব। যখে দোমো বযমক্ত এত েমির েমধযও, েরুণাপূণষ 
হৃেয় বজায় রাখমত পারমব,  েৃতজ্ঞতামবাধ প্রোশ েরমত পারমব এবং এেজে োমলা োেুর্ 

হমত পারমব, তখেই দস মেমজমে উন্নত েরমত পারমব। এছাডা েুমক্তলাে হমচ্ছ মেম্ন দথমে 
উমচ্চ আমরাহমণর এেটি প্রমিয়া,  দসইজমেয এেজে বযমক্তমে সবমথমে মেচু জায়গা দথমেই 
শুরু েরমত হমব। এখামে জীবেযাপে েরা দয দোমো দলামের পমেই েিের, দলামেমের 
মেমজমের েমধয স্বামথষর িন্দ্ব িুমট ওমঠ,  প্রােৃমতে পমরমবশ েয়ােে, োেুর্মে দবাঁমচ থাোর 

জমেয অমেে মচন্তাোবো এবং েমঠার পমরশ্রে ইতযামে েরমত হয়। এই সেস্ত পমরমিমত 
োেুর্মে উন্নত েরমত থামে এবং তার েেষিল েরূ েরার সুমযাগ দেয়। েমুেষ ামগর েমধয 
মেময় দগমল োেুর্ তার পাপ েমেষর িল েূর েরমত পামর, এটা মেমিত। এই যন্ত্রণাোয়ে 
পমরমিমত এবং পারস্পমরে িমন্দ্বর েমধয দয বযমক্ত োমলা স্বোব বজায় রাখমত পামর, তার 

সেগুমণর সঞ্চয় হমত থামে, িলস্বরূপ  তার আত্মার উন্নমত হমত থামে। 
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বতষ োে সেময়র আগেমের সামথ সামথ সৃমিেতষ া েূলত োেবমেহমে বযবহার েমর েহামবমশ্বর 

বহু জীবেমের বাাঁচামত দচময়মছে। দবমশরোগ োেবমেমহর আমে জীবেগুমলমে দেবতারা োেুর্ 

মহসামব পুেজষ ন্ম মেময় প্রমতিাপে েমরমছে। োরণ োেবমেহ েি সহয েমর পাপ েমেষর িল 
েরূ েরমত পামর, এেই সামথ এই সতয বমজষ ত িামে,  ঈশ্বমরর দশখামো উচ্চতর সতযমে 
েঢৃ়োমব আাঁেমড ধমর, এবং োমলা োেমসেতা ও েরুণাোব বজায় দরমখ োেব জীবমের 

উন্নমত র্টমত পামর। অমন্তে সেয় ইমতেমধয এমস দগমছ, মত্রমলামের বাইমর স্বমগষ প্রমবশ েরার 
েরজা দখালা হময়মছ, এবং মবমশ্বর স্রিা ইমতেমধযই এই ধরমণর দলামেমের উদ্ধামরর জমেয দবমছ 
মেমচ্ছে। 

 

েহামবমশ্বর সবমেছুই মেেষাণ, মিতাবিা এবং অবেময়র পযষায়গুমলমত অশুদ্ধ হময় দগমছ, দোমো 
মেছুই প্রারমেে সেময়র েমতা োমলা দেই, আর এই োরমণই মজমেসগুমলা ধ্বংমসর মেমে 
যামচ্ছ। অথষাৎ বলা যায় দয, বৃহত্তর েহামবমশ্বর সবমেছুই খারাপ হময় দগমছ,  সব জীবগুমল 
আর প্রারমেে সেময়র েমতা োমলা দেই, জীবেগুমলও আর মবশুদ্ধ দেই, তামের সেমলরই পাপ 

েেষ জো হমচ্ছ, এবং এই োরমণই মবোশ আসমছ। এই ধরমের পাপমে ধেীয় দপ্রোপমট আমে 
পাপ বমল উমেখ েরা হময়মছ। েহামবশ্বমে রো েরার জমেয,  সৃমিেতষ া বহু ঐশ্বমরে সত্তামের 
এবং দেবতামের পৃমথবীমত অবতরণ েরমত এবং এই পমরমিমতমত োেুমর্র রূপ ধারণ েরার 
মেমেষশ মেময়মছে, দযখামে তাাঁরা েঃুখমোগ েরমবে, মেমজমের উন্নত েরমবে, তাাঁমের পাপ েরূ 

েরমবে এবং েতুে েমর মেমজমের ততমর েরমবে, এর িমল পুেরায় স্বমগষ মিমর যামবে। 
(মযমহতু সৃমিেতষ া োেবজামতমে উদ্ধামরর সামথ সামথ মবশ্বমে েতুেোমব মেেষাণ েরমবে) 

েতুে মবশ্ব সমূ্পণষরূমপ মবশুদ্ধ এবং খুবই সুের। যমে এইরেে েমুেষ াগজেে পমরমিমতর েমধয, 
এেজে বযমক্ত এখেও োমলা মচন্তা ধমর রাখমত পামর, যমে আধুমেে েূলযমবাধ ও েমৃিেমির 
আিেমণর মবরুমদ্ধ দস ঐমতহযগত ধযাে-ধারণা ধমর রাখমত পামর, যমে দস এখেও োমস্তেতা 
এবং মববতষ েবােী মশমবমরর আিেমণর েমধয ঈশ্বমর মবশ্বাস েরমত পামর, তমবই দসই বযমক্ত 

দোে লাে েরমব এবং স্বমগষ মিমর যাওয়ার লেয পূরণ েরমব। পৃমথবীমত এখে দয সেস্ত 

উন্মােো দেখা যামচ্ছ,  দসগুমল চূডান্ত পযষাময়র জমেয ঐশ্বমরে সত্তারা পমরেল্পো েমরমছমলে। 
তাাঁমের লেয মছল এখামে জীবেমের পরীো েমর দেখা দয তামের উদ্ধার েরা যামব মে 

যামব ো, এবং এেই সামথ েমূেষ ামগর প্রমিয়ার েমধয পাপ েমেষর িল েূর েরা। এই সবই 
েরা হময়মছল যামত োেুর্মে উদ্ধার েরা যায় এবং দস স্বমগষ মিমর দযমত পামর। 

 

অথষাৎ এইোমব বলা যায় দয এই পৃমথবীমত োেব জীবমের উমেশয সোমজ দোমো মেছু 
অজষ ে েরা েয়। এর জমেয দলামেরা োেবজীবমে তীব্র প্রমচিা এবং সংগ্রাে েমর, এেেমে 
েীমতহীে উপায় অবলম্বে েমর মেছু প্রাপ্ত েমর, এটা শুধু োেুর্মে খারাপ েমর দেয়। োেুর্ 
হময় এই পৃমথবীমত আসার োরণ হমচ্ছ তামের পাপ েমেষর িল েরূ েরা এবং সাধোয় 
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মেমজর উন্নমতলাে েরাটাই লেয। োেুর্ এই পৃমথবীমত এমসমছ দোে লামের জমেয,  অমপো 
েরমছল যামত সৃমিেতষ া তামের স্বগষমলামে মিমরময় মেমত পামরে, দসইজমেযই তারা োেব রূপ 
ধারণ েমরমছল। যখে তারা অমপো েরমছল, তামের অতীমতর অমেে জীবেগুমলমত সেগুণ 
সমঞ্চত হময়মছল; এবং এটাই মছল োেুমর্র পুেজষ মন্মর উমেশয। এই মবমশ্বর সেসযা-সংকুল 
প্রেৃমতর অথষ এই জীবেগুমলমত েহৎ মেছু েরা। অবশযই, মেছু দলাে আমছ যারা, েমুেষ ামগর 
সম্মুখীে হমল ঐশ্বমরে সাহাযয চায়, িলািমল সন্তুি ো হমল ঈশ্বরমে রৃ্ণা েরমত শুরু েমর-
এেেমে িলস্বরূপ ঈশ্বমরর মবরুমদ্ধ র্ুমর যায়। দেউ দেউ এেেমে আসুমরে পথ গ্রহণ েমর, 

এবং েতুে পাপ েেষ সৃমি েমর। এই দলামেরা দ্রুত মিমর এমস ঈশ্বমরর োমছ েো প্রাথষো 
েরুে, যামত তারা মেরাপমে মিমর আসমত পামর। এেজে  বযমক্তর জীবমে যা মেছু র্মট - 
তা উমচৎ েমে দহাে বা ো দহাে - বাস্তমব, সবই হমচ্ছ েেষিল, যা অতীত জীবমে োমলা 
োজ েরা বা খারাপ োজ েরার িমল সৃমি হময় থামে। অতীত জীবমের সমঞ্চত হওয়া 
আশীবষাে এবং সেগুমণর পমরোণ মেধষারণ েমর এই জীবমের অথবা সেবত পরবতী জীবমের 
োগয। যমে দোমো বযমক্তর এই জীবমে আশীবষাে এবং সেগুণ অমেে থামে  সেবত পরবতী 
জীবমে এই আশীবষাে এবং সেগুমণর মবমেেময়র োধযমে দস এেটি উচ্চ পমের আমধোমরে 
হমব এবং উচ্চ দবতে প্রাপ্ত হমব, অথবা এগুমলা মবমেন্ন ধরমণর সম্পে এবং দস োমগয 
রূপান্তমরত হমত থােমব। দোমো বযমক্ত সুখী পমরবার পামব মে ো, এেেমে োমরার সন্তামের 
েী পমরণমত হমব ইতযামেও এর েমধয অন্তেুষ ক্ত আমছ। এই েূল োরমণর জমেযই মেছু দলাে 
ধেী হয় এবং মেছু দলাে েমরদ্র হয়, অথবা  দেউ উচ্চ পমে অমধমিত হয়, এবং দেউ 
মেঃস্ব ও গৃহহীে হয়। ধেী এবং েমরমদ্রর েমধয সেতা সম্পমেষ  অশুে েমেউমেস্ট পাটিষ  দয 
সব উমটাপাটা েথা বমল থামে এটা দসরেে মেছু েয়। মবশ্ব েযায়পরায়ণ, দয জীবে 
োমলা োজ েমর দস এরজমেয আশীবষােপ্রাপ্ত হয়, আর দয খারাপ োজ েমর তামে দসটা 
দশাধ েরমত হমবই - যমে এই জীবমে দশাধ ো হয় তমব পমরর জীবমে দশাধ েরমত হমব। 
এটি মবমশ্বর অপমরবতষ েীয় মেয়ে! স্বগষ, পৃমথবী, দেবতারা এবং সৃমিেতষ া সেমলই সেস্ত জীবমের 
প্রমত সহােুেূমতশীল। স্বগষ, পৃমথবী, োেুর্ এবং দেবতারা সবই সৃমিেতষ া ততমর েমরমছে, এবং 
বযাপারটা েখেই এেে েয় দয মতমে মেছু জীবেমে পছে েমরে এবং মেছু জীবেমে 
অপছে েমরে। েূলত অতীমতর োমজর েেষিমলর োরমণই মেছু দলাে সুমখ জীবেযাপে 
েমর এবং মেছু দলাে েঃুমখ থামে। 
 

তুমে যখে দোমো োেুর্মে জীবমে মজতমত বা হারমত দেমখা, তখে বাস্তমব এটা 
স্বাোমবেোমব র্মট বমল েমে হয়। মেন্তু এটি েূলত দসইসব দলামেমের অতীমতর োমজর 
েেষিল। দতাোর োমছ মেছু আমছ বা দেই, তুমে জীবমে মজমতছ বা দহমরছ,  এগুমলা োেব 

সোমজর পমরমিমতর সামথ সােঞ্জসযপূণষোমবই র্মট থামে। সুতরাং তুমে এই জীবমে ধেী বা 
েমরদ্র যাই হও ো দেে,  তুমে অবশযই োমলা োজ েরমব, খারাপ োজ েরা দথমে মবরত 
থােমব,  োমলা োেুর্ ও েয়াল ুহমব,  আধযামত্মে ও ধেষপ্রাণ হমব, এবং খুমশ েমে অেযমের 

সাহাযয েরমব। এইোমব তুমে আশীবষাে ও সেগুণ সঞ্চয় েরমব, এবং পরবতী জীবমে পুরষ্কার 
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প্রাপ্ত হমব। অতীমত  চীমের বয়স্ক দলামেরা প্রায়ই বলত, যখে এই জীবে েিের হমব তখে 
মবলাপ েরমব ো, এবং দবশী েমর োমলা োজ েমর দবশী েমর সেগুণ অজষ ে েরমব, 

পরবতী জীবে োমলা হমব। অথষাৎ আমগর জীবমে োমলা োজ ো েরমল, আশীবষাে ও 

সেগুণ সঞ্চয় হমব ো, তখে ঈশ্বমরর োমছ সাহামযযর জমেয প্রাথষো েরমলও োজ হমব ো। 
এই মবমশ্বর মেজস্ব মেয়ে রময়মছ, এেেমে দেবতারাও অবশযই দসগুমল দেমে চলমবে। 
দেবতারা যমে এেে োজ েমরে যা তাাঁমের েরা উমচৎ েয়, তাহমল দেবতারাও শামস্ত 

পামবে। সুতরাং মজমেসগুমলামে োেুর্ দযরেে সরল েমে েমর দসরেে েয়, তুমে দেবতামের 
োমছ যা প্রাথষো েরমব দসটাই তাাঁরা দতাোমে দেমব মে?  এর জমেয পূবষশতষ  হল এই দয 
দতাোমে মবগত জীবেোমল আশীবষাে ও সেগুণ সঞ্চয় েরমত হমব, তুমে যা প্রাপ্ত হমব দসটা 
দতাোর আশীবষাে এবং সেগুমণর মবমেেময় হমব! োরণ এটা মবমশ্বর মেয়ে িারাই মেধষামরত 

হয়। মেন্তু েূলগত োমব বলা যায় দয, তুমে যা চাও দসটা অজষ ে েরাটাই, আশীবষাে এবং 
সেগুণ সঞ্চয় েরার েূল উমেশয েয়। োেব জীবমে আশীবষাে এবং সেগুণ সঞ্চয় েরার 
আসল উমেশয হল স্বমগষ মিমর যাওয়ার পথ প্রশস্ত েরা, দসটাই সবমচময় গুরুত্বপূণষ,  আর 
এসমবর মবমেেময় োেব জীবমে েমণে সেময়র সুখ পাওয়াটা উমেশয েয়! 

 

োস্টার মল দহাংগ মজ  
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