
 

Volume- X, Issue-I                                                     October 2021           54 

 

Pratidhwani the Echo 
A Peer-Reviewed International Journal of Humanities & Social Science 
ISSN: 2278-5264 (Online) 2321-9319 (Print) 

Impact Factor: 6.28 (Index Copernicus International) 

Volume-X, Issue-I, October 2021, Page No.54-62 

Published by Dept. of Bengali, Karimganj College, Karimganj, Assam, India 

Website: http://www.thecho.in 
 

দ२খ  কভমফষদ 

५ন্দ্রষণহ সন  

३যষসস্টষন্ট প্রফপয, দমন সফবষগ , কসযভয ষন্নষফদফহ কফরজ, নদহয়ষ, সিভফঙ্গ 

Abstract: 
Duḥkha is an important concept in Indian ethics which often translated as suffering, pain, 

unhappiness etc. In this mortal world no one is enjoying a continuous pleasure and  

everyone is suffering from duḥkha. According to Indian philosophers, suffering is an 

inescapable and integral part of life. The main aim of Indian philosophy salvation, i.e. 

mokṣa falls futile except the concept of Duḥkha, as except the presence of duḥkha no one 

would crave for mokṣa, i.e. mukti. My paper tries to demonstrate 1) what does duḥkha mean 

according to Nyāya school of philosophy? 2) why does a soul born on earth and why does it 

suffer? In this context the discussion on the doctrine of karma, i.e. karmavāda naturally 

comes and it also includes the concept of reincarnation, i.e. janmāntaravāda.    The 

objective of the paper also includes 3) how duḥkha leads one to salvation? 4) And if so 

happens, then can we say that our bad deeds, which lead us to duḥkha, help us to get 

salvation?  

Keywords: 

1) Suffering (Duḥkha), 2) Doctrine of Karma (karmavāda), , 3) Doctrine of reincarnation 

(janmāntaravāda), 4) Abstinence (Vairāgya), 5) Duty for the sake of duty (Niṣkama 

kārma). 
 

জযষ-ভযণ ম্প়ক্ত এ५ জগফে জহফ ভষত্র५ দ२খ-ফে সনভসিে। জগফে েষফৎ সফলম ফষ ফযসক্তয প্রসে 

४ভষফদয সম বষফরষফষষ, েষ ४ফর ४সক্ত। এ५ ४সক্তয ফফেমহ ফম५ ४ভযষ মষফেহম ম্পফকম ४ফদ্ধ 

ফম স । স५ ম্পকম জ  ফস্তুয ষফে ফে ষফয, ४ফষয ३জ  ফযসক্ত ফষ প্রষণহয ষফে ফে ষফয। সকন্তু 

জগফে এভন সকষন ম্পকম সন५ মষ ४ভষফদয খষ०সি খ সদফে ষফয। খফ সপ্রম ফস্তুয সফনষফ দ२খ ४দফযয 

সষলষ প্রষণহসিয ষযহসযক ३স্থেষম ফষ েষয সফফমষফগ দ२খ, বষফরষফষষয ভষনফলয ষফে সফফেফদ ফষ 

জহফনসফফমষফগ এভনসক েষফদয ষভষনয ३ফফরষফে ४ভষফদয দ२ফখয সল সন५। েযষ१, ফযফষসযক 

জহফফন দ२খ েষকফফ५। ३েমষৎ १ষফয ফ খ५ দ२খ সভসিে ‚ভধ-সফল-ম্প়ক্তভ ३ন্নম্ ३ত্র ७দষযণভ‛। 

এ५ প্রফফেয ভর ४ফরষচয সফলম র, সকন ভষনল ফদ ফদ দ२খ ষম? এ५ সফলমসি ফযষখযষয জনয প্রেফভ५ 

দ२খ কহ এ সফলফম নযষমদমনম্মেবষফফ একসি १সিপ্ত ४ফরষচনষ কফযসছ। মসদ ४ভযষ বষযেহম দমফনয 

সদফক দ়সিষে কসয েষফর সদসখ চষফমষক ছষ ষ ३নযষনয দমফন কভমফষদ স্বহকষয কযষ ফমফছ। কভমফষদ 

३নষফয, কভম ভষত্র५ পরপ্রদষমহ। সকষন সফফল ७ফেয ষধফনয জনয জহফফয সস্বেষম সম প্রফচিষ ফষ প্রফ়সি 

http://www.thecho.in/
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ম, েষফক५ কভম ফফর। কভম নষ কফয জহফ এক িণ েষকফে ষফয নষ। ফস্তুে२ কভম५ জহফফয ফেন  

দ२ফখয কষযণ। জহফফয ৎকভম সেফক ণয এফ१ ণয সেফক খ, ३নযসদফক ३ৎকভম সেফক ষ এফ१ ষ 

সেফক দ२খ ७ৎন্ন ম। এ५ কভমপরফবষফগয জনয५ জহফ ফষযফষয জগফে ४ফ, ४য দ२খফবষগ কফয। 

প্রঙ্গে२ কভমফষফদয ४ফরষচনষ স্বষবষসফকবষফফ চফর এফফছ। এখষফন ভরে२ সমষগদমনম্মেবষফফ 

কভমফষফদয ४ফরষচনষ কফযসছ। ४ফষয, নযষমষসদ দমফন ফরষ ফমফছ, দ२খ५ জহফফয ভফধয বফযষফগযয ७ফেক 

কফয ভসক্তয কষযণ ফম েষফক। সকন্তু প্রশ্ন ম সম, জহফফয দ२খ५ মসদ জহফফয ভসক্তয ে প্রস্ত কফয, 

েষফর কহ ষ জহফফয ভসক্তয ে সদখষম?  সকন্তু েষ সম মেষেম নম, এিষ প্রসেষদন কযষয সচিষ কফযসছ 

এ५ প্রফফে। 

(১) 

‘দ२খ’, ‘জ্বষরষ’, ‘সফদনষ', 'মন্ত্রণষ', 'েষ’, ‘কি’, ‘ফযেষ ५েযষসদ ব্দগুসরয সকষনসি५ হুফহু ३নযসিয প্রসেব্দ 

নষ ফর প্রফেযকসি५ দ२খফষচক ব্দ। ४ভযষ ষধষযণে२ ভফন কসয, দ२খ ভষফন५ েষ ভষনসক; সকন্তু ফযষক 

३ফেম দ२খ ষযহসযক। জ্বষরষ মন্ত্রণষ ভফনয সমভন ম, যহফয ম। ভফনষকি সমভন ফসর, সেভন५ খফ সখফদ 

সফর ४ভযষ ফফর েষসক সখফদম সি জ্বরফছ। ४ফষয ফসর ভষেষয মন্ত্রণষ কযফছ। েফফ ফব্দয প্রফমষগ 

সমবষফফ५ সষক নষ সকন প্রসেসি५ দ२খফষচক। ४ষেদ়সিফে ‘দ२খ’ ভষনসক ফফর ভফন ফর ফযষক ३ফেম 

ষযহসযক এফ१ ভষনসক ७বম५। কষযণ, দ२খ এভন५ একসি ३নবসে মষ ३নবে মষয ফঙ্গ ফঙ্গ५ ४ভযষ 

ফসঝ সম, সিষ ४ভযষ চষ५ নষ। দ२খ ষযহসযক সষক ফষ ভষনসক, ४কসিক সষক ফষ ফমসনধমষসযে, িসণক 

সষক ফষ দহঘমস্থষমহ, ४ঘষেজসনে সষক ফষ সকষন সপ্রমফস্তুয সফফেফদ সষক, ফষ সকষন প্রফমষজনহম সফলফময 

३বষফজসনে সষক ফ যকফভয দ२ফখয५ স্বরূ এক। এসি ४ভষফদয কষফছ ३ফষসিে ফফর প্রসেবষে ম 

ফফর ४ভযষ ফভম५ চষ५ এিষ নষ ফর বষফরষ ফেষ ফষ ‘কখন এ५ ३নবফসি ফে ফফ' ३েফষ 'এসি চফর 

মষক'। েষ५ নযষমদমফন দ२খফক প্রসেকরফফদনহম ফরষ ফমফছ। েযষ१, ‚দ२খিষ দ२খ५ নম’’
১
 মসদ নষ সিষ 

সেফক সফফযষফষয একিষ ছিপিষসন ४ভষফদয ভফধয েষফক। দ२খ সেফক সযত্রষণ সফে ४ভযষ ফষ५ ভসযমষ 

ফম েষসক। 
 

     নযষমদমফনয ভখয প্রসেষদয সফলম র প্রভষণষসদ সলষ  দষেম। প্রভষণষসদ সলষ  দষফেময েত্ত্বজ্ঞষন 

সেফক সন२ফিম রষব५ নযষমষফেয প্রফমষজন। কষফজ५, সন२ফিম র প্রফমষজন এফ१ প্রভষণষসদ সলষ  

দষফেময েত্ত্বজ্ঞষন র ঐ প্রফমষজফনয ষধন। দ२ফখয ४েযসিক সনফ়সিরূ যষ সন२ফিম ফষ ভসক্তয 

ষিষৎকষযণ র দ্বষদ প্রফভম দষফেময েত্ত্বষিষৎকষয। ४ত্মষসদ প্রফভম দষেম সফলফম সভেযষজ্ঞষন५ 

१ষফযয সনদষন ३েমষৎ ভরহবে কষযণ এফ१ স५ সভেযষজ্ঞষন५ ফম দ२ফখয ভর। কষযণ সভেযষজ্ঞষনফে२५ 

३নকর সফলফময প্রসে ४কষঙ্ক্ষষরূ যষগ এফ१ প্রসেকর সফলফময প্রসে সদ্বল জন্মষম। ३েমষৎ সভেযষজ্ঞষনফে२ 

যষগ  সদ্বলরূ সদষল ७ৎন্ন ম। স५ কর সদষলফে२५ ভষনল নষনষসফধ ষকভম  ণযকভম  ম্পষদন 

কফয ধভম  ३ধভম রষব কফয। েষয পফর নষনষসফধ সদধষযণ কফয নষনষপ্রকষয দ२খফবষগ কফয। েযষ१, ঐ 

কর সভেযষজ্ঞষন५ १ষফযয সনদষন এফ१ কর প্রকষয দ२ফখয ভর। ४ত্মষসদ প্রফভম দষফেময 

েত্ত্বষিষৎকষযরূ েত্ত্বজ্ঞষন५ ঐ কর সভেযষজ্ঞষন সনফ়সিয দ্বষযষ ভসক্তয ষিষৎকষযণ ফম েষফক। েত্ত্বজ্ঞষন 

ফযেহে সভেযষজ্ঞষফনয সনফ়সি ফে ষফযনষ; সভেযষজ্ঞষফনয সনফ়সি নষফর যষগ-সদ্বলষসদ সদষফলয সনফ়সি ফে 

ষফযনষ; সদষফলয সনফ়সি নষ ফর ধভমষধভমষসদরূ প্রফ়সিয সনফ়সি ম নষ, এফ१ পরে२ জফন্ময সনফ়সি মনষ; 

জফন্ময সনফ়সি ফযেহে ४েযসিক দ२খসনফ়সিরূ ३ফগম ३ম্ভফ।
২
 দ२খ দ্বষদ প্রফভম দষফেময ३িগমে 
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একষদ দষেম। সম দ२ফখয ४েযসিক সনফ়সিরূ ३ফগম নযষমদমফনয প্রফমষজন, স५ দ२ফখয েত্ত্বজ্ঞষন 

রষব ঐ প্রফমষজফনয ষমক। ফস্তুে२ মসদ্বলমক সভেযষজ্ঞষন মে२ফখয কষযণ, েসদ্বলমক েত্ত্বজ্ঞষন েদ२খ 

সনফ়সিয কষযণ। দ२খ সফলমক েত্ত্বজ্ঞষন রষব ফর েসদ্বলমক সভেযষজ্ঞষন দযহবে ফফ। দ२খ সফলমক সভেযষজ্ঞষন 

এ५ সম, জহফ দ२খফক খরূফ সফষধ কফয। ४য, দ२খ সফলমক েত্ত্বজ্ঞষন র এ५ সম, প্রক়ে খ 

দ२খষনক্ত মষম খ দ२খ। দ२খম্বেনয সকষন জন্ম সন५। েষ५ দ२ফখয ७ক্ত স্বরূ ভভলম ফঝফর েফফ५ 

েষ०য দ२ফখয ४েযসিক সনফ়সি ফফ। ४য দ२ফখয এ५ ४েযসিক সনফ়সিয ষফে ३ফগম ३সবন্ন। ভসলম 

দ२ফখয রিফণ ফফরন, ‘‘ফষধনষরিণ१ দ२খম্।।’’
৩
 যহয সেফক পর মমি কর প্রকষয প্রফভম५ 

ফষধনষরিণ, ३েমষৎ দ२খষনক্ত মষম দ२খ। রিণস্থ ‘ফষধনষ’ ফব্দয ३েম দ२খ। দ२খ কর জহফফয५ 

ভষনপ্রেযিসদ্ধ মষম সযসচে। েষ কর জহফফয প্রসেকরফফদনহম। ফষধনষ, হ ষ, েষ ५েযষসদ র 

মমষম ব্দ। এ५ ফষধনষ ফষ দ२ফখয ষফে মষ ३নলঙ্গসফসি ফষ সনমেম্বেসফসি, স५ কর५ দ२খ। দ্বষদ 

প্রকষয প্রফভফময ভফধয যহযষসদ পর মমি ३েমষৎ যহয, ५সন্দ্রম, ३েম, ফসদ্ধ, ভন, প্রফ়সি, সদষল, সপ্রেযবষফ  

পর এ५ নমসি প্রফভম দ२ফখয ষফে সনমেম্বেসফসি মষম সগুসর দ२খ। ३েমষৎ দ२ফখয ३নলঙ্গরূ 

ম্বে মষফে ४ফছ, েষ५ দ२খ। দ२ফখয রিণফত্র ‘রিণ' ফব্দয দ্বষযষ এ५ ३নলঙ্গরূ ম্বে५ সফফসিে। 

যহফয দ२ফখয সনসভিত্বম্বে, ५সন্দ্রমষসদফে দ२ফখয ষধনত্ব ম্বে, ফখ দ२ফখয ३সফনষবষফ ম্বে ফেমভষন। 

মষ ভখয দ२খ েষয ম্বেপ্রমক্ত ফ५ দ२খ এফ१ সগুসর র সগৌণদ२খ। 
 

     ४ফষয নফয বনমষসমক ३ন্ন१বট্ট ফফরফছন, দ२খ র প্রষণহভষফত্রয প্রসেকরফফদনহম। এখষফন ‘প্রসেকর' 

ফব্দয ३েম সদ্বফলয সফলম। ‘প্রসেকরফফদনহম' ফরফে সফষঝষম ३নয সদ্বফলয ३নধহন সদ্বফলয সফলম। েফফ, 

সদ্বলসফলমভষত্র ফষ সদ্বলভষত্র দ२ফখয রিণ ফর মষসদফে ঐ সদ্বল-সফলমত্ব েষকষম রিফণয ३সেফযষসপ্ত ে। 

সকন্তু ‘३নয সদ্বফলয ३নধহন' - এ५ সফফলণ প্রমক্ত ফর ঐ ३সেফযষসপ্ত মনষ, কষযণ, মজনয দ२ফখ সদ্বল 

४ফছ ফফর५ ফম সদ্বল ফমফছ, ३নযেষম ফম সদ্বল ে নষ। কষফজ५, ফম সদ্বল ३নয সদ্বফলয (মজনয 

দ२খরূ সদ্বফলয) ३ধহন। পরে२ ফম ३নয সদ্বফলয ३নধহন সদ্বফলয সফলমত্ব নষ েষকষম ফম দ२ফখয রিফণয 

३সেফযষসপ্ত মনষ। েফফ, সদ্বফলয ३নধহন সদ্বফলয সফলমত্ব দ२ফখয প্রক়ে রিণ নম, েষ দ२ফখয স্বরূফফষধক 

ফষ সযচষমকভষত্র। 
৪
 ফয१ ‘দ२খহ ३ভ' ५েযষসদ প্রেযিসদ্ধ দ२খত্বজষসে५ দ२ফখয জষসেঘসিে রিণ। 

(২) 

বষযেহম দমফন দ२খ  কভমফষদ যস্পয ষফি, কষযণ কভম ভষত্র५ পরপ্রদষমহ। কভমফষদ র জহফফয বনসেক 

সনমভরূফ এক ३ফভষঘ সনমভ। প্রঙ্গে२ ७ফেখ কযষ প্রফমষজন সম, বষযেহম দমফন সফশ্ব জগফে বনসেক 

সনমভরূফ এক ३ফভষঘ সনমভ স্বহকষয কযষ ফমফছ। সম সনমফভয দ্বষযষ ভগ্র সফশ্ব-१ষয সযচষসরে ম 

ফফর সফফদ কল্পনষ কযষ ফমফছ, েষফক ঋে ফরষ ফম েষফক। প্রক়সেয ঘিনষফরহ, সমভন- সৌযজগফেয 

४ফেমন, সদন-যষসত্র, ঋেচফেয সযফেমন ५েযষসদ ফ५ সনমসন্ত্রে ঋে-এয দ্বষযষ। েযষ१, জগফেয কর 

়ঙ্খরষয ভফর র এ५ ঋে। এ५বষফফ প্রষক়সেক ঘিনষয ভফেষ জহফফয কভমভ ়ঙ্খসরে  সনমসন্ত্রে। 

३েমষৎ, জহফফয কভমভ কষমম-কষযণ ম্বফে সনমসন্ত্রে। জহফফয বনসেকেষয জগফে এ५ কষমম-কষযণফষদ५ 

কভমফষদ নষফভ সযসচে। কভমফষদ ३নষফয, সমভন কভম সেভন পর। জহফফয কভমভষত্র५ েষয ५েষপ্রে। 

জহফফয ५েষ ४ফষয কষভনষ ফষনষম্পক়্ত। জহফফয সস্বেষক়ে কভম५ বনসেক ভরযষমফনয সফলম ফে ষফয। 

এ५ কষযফণ५ কফভম জহফফয স্বষধহনেষ েষকষ জরুযহ। কফভময ম্পষদফনয ফযষষফয জহফ স্বষধহন নষ ফর স েষয 

কফভময জনয দষমহ ফে ষফয নষ। েযষ१, কভমভষত্রফক५ জহফফয ५েষপ্রে ফে ফফ। েফফ, কফভম জহফফয 
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স্বষধহন ५েষ েষকফর কফভময পরফবষফগয সিফত্র জহফফয ५েষয সকষন গুরুত্ব সন५। ३েমষৎ কভমপর জহফফয 

५েষসনযফিবষফফ ७ৎন্ন ফম েষফক। 
 

    কভমফষফদয ষফে ४ফযষ একসি ভেফষদ ३ঙ্গষসঙ্গ ম্পফকম জস ে, সসি র জন্মষিযফষদ। কভমফষদ স্বহকষয 

কযফর জন্মষিযফষদ স্বহকষয কযফে५ ম। কভমভষত্র५ জহফফয সবষগ ফষ ফেফনয কষযণ মষম জহফফয সম 

ফ কফভময পরফবষগ এ५ জহফফন র নষ ३েফষ জহফফয ভ়েযয সিক ফফম ম্পষসদে কভমপফরয সবষফগয 

ফযষখযষ সদমষয জনয জন্মষিযফষদ ३ফয স্বহকষমম। 
 

    সকন্তু কভম কহবষফফ পর প্রদষন কফয, েষ এক জফন্ম५ পরপ্রদষন কফয ३েফষ যফেমহ সকষন জফন্ম 

পরপ্রদষন কফয এ५ সফলফম ४ভযষ কফর५ ३জ্ঞ। এসি५ র কভমফষফদয যয। সমষগত্রকষয কভমফষদ 

ম্পফকম সভষিষভসি একিষ রূফযখষ সদমষয সচিষ কফযফছন, মষফে ষধষযণ ভষনল কভমফষফদয যয একি 

ফর ফঝফে ষফযন। সখষফন জন্মষিফযয ভেমফন ४ফরষচনষ যফমফছ। এ५ ধযফনয ४ফরষচনষয 

ষেমকেষ এখষফন५ মষফে কভমফষফদয যয ३ফগে ফম ভষনল ষভরক কফভম সরপ্ত নষ ম; কষযণ, ষ ফষ 

३ধভম५ দ२ফখয জনক, মষ সকষন নষ সকষন জফন্ম ३সনফষমমবষফফ পরপ্রদষমহ। ४ফর ४ভযষ সনফজযষ५ 

४ভষফদয বসফলযেফক বেযহ কসয। েষ५ ভষনল কভমফষফদয সফলফম ३ফগে ফম সকছিষ বহে ফম५ মষফে 

ষকফভম সরপ্ত নষ ম েষয५ প্রফচিষ কযষ ফমফছ। 
 

    সমষগদমফন ফরষ ফমফছ, কভমষম ফষ কভম१স্কষয সদ্বসফধ; মেষ ধভম  ३ধভম। সচফিয সকষন বষফ ফর েষয 

সম ছষ সচফি ধযষ েষফক, েষফক५ १স্কষয ফফর। এ५ १স্কষয ४ফষয দ५ প্রকষয - ফহজ १স্কষয  সনফমহজ 

१স্কষয। ফহজ १স্কষয ३জ্ঞষনভরক ফষ সিিফ়সিজসনে ফে ষফয, ४ফষয প্রজ্ঞষভরক ফষ ३সিিফ়সিজসনে 

ফে ষফয। সিিফ়সিজ ফহজ १স্কষয५ র কভমষম। 
 

    মষ५ফষক, কষভ, সরষব, সভষ, সেষধ এ५ সি কর সেফক५ ধভম ३েমষৎ ণযকভমষম  ३ধভম ३েমষৎ 

३ণযকভমষম ७ৎন্ন ম। এ५ কর কভমষফময কেকগুসর দ়িজন্মফফদনহম, ४ফষয কেকগুসর 

३দ়িজন্মফফদনহম। কভম সম জফন্ম ३নসিে ম, স५ জফন্ম५ মসদ েষয সবষগ ফষ সযষক ম, েষফর েষ 

দ়িজন্মফফদনহম কভম। সমভন, েহব্র সফযষফগয ষফে ४চসযে ভন্ত্র, েযষ  ভষসধয দ্বষযষ সনফসেমে সম 

নযকভমষম, ३েফষ যফভশ্বয, সদফেষ, ভসলম  ভষনবফ ফষ ভষত্মষগফণয ४যষধনষয দ্বষযষ সযসনষ্পন্দ সম 

নযকভমষম, েষ দয ३েমষৎ সম জফন্ম ম্পষসদে ম, স५ জফন্ম५ সযষক ফষ সবষগ ७ৎন্ন কযষম এগুসর 

র দ়িজন্মফফনহম নষ কভমষম। ४ফষয, ७ৎকি ३সফদযষসদ সিফমক বহে, ফযষসধগ্রস্ত, দসযে, যণষগে 

३েফষ ভষনবফ েস্বহফদয প্রসে ফষযফষয ३কষয কযফর েষয সেফক ७ৎন্ন সম ষ কভমষম েষ দয 

সফষকগ্রস্ত ম। ३েমষৎ এসি র দ়িজন্মফফদনহম ষকভমষফময ७দষযণ। দ়িজন্মফফদনহম নযকভমষফময 

ভেম ७দষযণস্বরূ বষলযকষয ফষরক নন্দহশ্বফযয ७ফেখ কফযন। যষজকভষয নন্দহশ্বয ভষফদফফয ७ৎকি 

४যষধনষয ভষধযফভ ভ়েযয ফফম५ ভনলয সযণষভ ফষ ভনলয যহয েযষগ কফয সদফযহয রষব কফযসছফরন। 

४ফষয, দ়িজন্মফফদনহম ষকভমষফময ভেম ७দষযণ সষফফ বষলযকষয নহুল যষজষয কেষ ফফরন, সমসন 

५ন্দ্রদপ্রষপ্ত ফম ভসলময ষফে२ সদফত্ব সযেযষগ কফয সেমমক রূফ ३েমষৎ ফ়ৎ ३জগয-এ সযণে 

ফমসছফরন। প্রঙ্গে२ বষলযকষয ७ফেখ কফযফছন সম, মষযষ নষযক ३েমষৎ মষফদয ষকভমষফময সবষগ নযফক 

ফফ, েষফদয দ়িজন্মফফদনহম কভমষম েষকফে ষফয নষ। কষযণ, ভনলয যহফযয দ্বষযষ নযকফবষগ, মষ 

দহঘমকষর সবষগয, ম্ভফ নম; পরে२ ষকভমফে२ নষযকগফণয নযকফবষফগয জনয েদফমষগহ যহফযয 

প্রফমষজন ম, মষ ভ়েযয ফয ३েমষৎ ভনলয যহফযয ३ফষফনয ফয५ ম্ভফ। ४ফষয, বষলযকষয এ ७ফেখ 
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কফযন সম, সম সমষগহগফণয সি কর িহণ ফমফছ, েষ०ফদয কর কভমষম५ দ়িজন্মফফদনহম, েষফদয 

३দ়িজন্মফফদনহম কভমষম সন५, কষযণ জহফন্মক্ত রুল সদ যষখষয য সফফদভসক্ত প্রষপ্ত ন। 
 

    কভমপফরয সবষগ সম জন্মষিফয ম্ভফ এ५কেষয মেষেমেষ প্রসেষদফনয জনয५ সমষগবষলযকষয 

३দ়িজন্মফফদনহম কভমষফময ३ফেষযণষ কফযফছন। কষযণ, ४ভযষ ३ফনকফিফত্র५ সদসখ সম, দযষচষযহ ফযসক্তয 

জহফন ফখ ३সেফষসে ফে, ষহয কিফবষফগয সযফফেম িহফ়সদ্ধ ফে, ণযফষন জহফফন দসফম কি সবষগ 

কযফছ ५েযষসদ। এ५ফ সদফখ ३ফনফকয५ ধভমষধফভময প্রসে ३সফশ্বষ জন্মষম। সকন্তু এ५রূ ३সফশ্বষ কযষ 

७সচৎ নম; কষযণ, ষ ফষ ণয ७ৎকি ফর েফফ५ েষ দ়িজন্মফফদনহম ম, ३নযেষম েষ জন্মষিফয পর 

প্রদষন কফয েষফক। 
 

    এখন, ३সফদযষসদ ঞ্চফি েষকফর ধভমষধভমরূ কভমষম পরষযম্ভহ ম, সকন্তু কষযণস্বরূ ঐ সিকর 

७সেন্ন ফর েষ ४য ম নষ। ७ভষস্বরূ বষলযকষয ফফরফছন, ষসরেণ্ডর ফষ ধষনযফহজ েফলয ভফধয 

४েষসদে েষকফর५ েষ ३েফযষৎষদফন ভেম ম, সকন্তু ३নহেেল ফষ েফলয সফফভষক কযফর েষ সেফক 

४য ३েয ७ৎন্ন ফে ষফযনষ। ३নরূবষফফ, সিমক্ত ফম५ কভমষম পরষযম্ভহ ফম েষফক, সকন্তু সি 

३নহে ফর ফষ প্র१খযষন ধযষফনয দ্বষযষ সিফ়সি দগ্ধফহজবষফ ফর, েষ ४য পরজনফন ভেম ম নষ। 

মষ५ সষক, কভমষফময সফষক ফষ সযণষভ সত্রসফধ; মেষ জষসে (ভনলযষসদ জন্ম), ४ম (জহফনকষর)  সবষগ 

(খদ२ফখয ষিষৎকষয)। ४ভযষ জষসন সম, কভম ভষত্র५ েষ পরপ্রদষমহ। এসি५ কভমফষফদয ভরকেষ। 

সমষগদমফন কভমফষদ সফলফম ४ফরষচনষ ফমফছ। সমষগবষলযকষয কভমপরম্বফে সফচষয কফযফছন। এ५ প্রফঙ্গ 

েষ०য প্রেভ সফচষমম র সম, একসি কভম (ধভম ফষ ३ধভমরূ) সক একসি জফন্ময কষযণ ম? ३েফষ একসি কভম 

३ফনক জন্ম ম্পষদন কফয? 
 

    বষলযকষফযয সদ্বেহম সফচষমম সফলম র, ३ফনক কভম সক মগৎ ३ফনক জফন্ময কষযণ ম? ३েফষ ३ফনক 

কভম একসি জফন্ময কষযণ ম? 
 

    বষলযকষয ७ক্ত সদ্বসফধ সফলম ४ফরষচনষয ভষধযফভ সম সদ্ধষফি ७নহে ন, েষ র জন্ম  ভযফণয 

ভধযফেমহ ভফম ফযসক্ত কে়মক সম কর সফসচত্র কভম ३নসিে ম, স५ কর কভম প্রধষন  ३প্রধষনবষফফ সস্থে 

ভ়েযয দ্বষযষ ३সবফযক্ত ম এফ१ স५ ণয  ३ণয কভমষম মগৎ সভসরে ফম ভযণষধন ক'সয একসিভষত্র 

জন্ম সনষ্পন্ন কফয। এ५ সদ্ধষফি ७নহে মষয জনয বষলযকষয প্রেভ সফচষমম সফলফময সফকল্প দ’সিয খন্ডন 

কফযফছন। সেসন ফফরফছন, একসি কভম একসি জফন্ময কষযণ -এ५ কেষ ফরষ মষম নষ; কষযণ, এ५রূ ফরফর 

३নষসদকষর সেফক সমকর জন্মষিযহম সঞ্চে কফভময পরফবষগ ४ফসি ४ফছ এফ१ ফেমভষন যহফয ক়ে 

কফভময পফরয ७ৎসিয সৌফমষফমময ভফধয সকষন সনমভ েষকফফ নষ। েষয পফর ষধষযণ সরষফকয ধভমষনিষফন 

४শ্বষ েষকফফ নষ। ४ফষয, একসি কভম ३ফনক জফন্ময কষযণ ফে ষফয নষ, কষযণ ३१খয কফভময ভফধয 

একসিভষত্র কভম५ মসদ ३ফনক জন্ম সনষ্পন্ন কফয, েষফর ঐ কভমসি ফযেহে ३ফসি কভমযষসয সফষক ফষ 

পরফবষগ ফফ কহবষফফ? কষফজ५, ३ফসি কফভময পরষপর ফষ সফষককষফরয ३ফয নষ মষয কষযফণ এ५ 

সফকল্পসি ফসজমে র। এখন মসদ প্রশ্ন ম, ३ফনকগুসর কভম ३ফনক জফন্ময কষযণ - একেষ ফরষ মষম সক?  

বষলযকষফযয ভফে, েষ ফরষ মষম নষ, কষযণ, ३ফনক জন্ম এফকফষফয সনষ্পন্ন ম নষ। ३েমষৎ একসি জফন্ময 

য ३য জন্ম েফভ সনষ্পন্ন ম। সকন্তু একেষ ফরফর নযষম ४ফগয ভফেষ সদষল ঘফি। ३েমষৎ কভমষিফযয 

সফষফকয ভমষবষফ१েষি সদষল সেফক এ५ সফকল্পসি সনষ্ক়সে ষম নষ। েযষ१, সযফলষনভষফনয দ্বষযষ 

সদ্ধ র সম, ३ফনক কভম একসি জন্ম সনফসেমে কফয। কষফজ५ বষলযকষফযয সদ্ধষি র, কভমষম র 
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একবসফক, ३েমষৎ একসি জফন্ময কষযণ। একসি যহফযয জন্ম  ভ়েযয ভধযফেমহ ভফম কেমষয দ্বষযষ সমফ 

কষমম ३নসিে ম, েষযষ५ প্রধষন  ३প্রধষনবষফফ ३ফস্থষন কফয এফ१ স५ ণয  ३ণয কভমষম ভযণ দ্বষযষ 

প্রকষসে ম এফ१ েষযষ একত্র সভসরে ফম ভযণষধনফমক একসিভষত্র জন্ম সনষ্পন্ন কফয। এ५কেষ ফরফর 

४য ফফময সদষল ম নষ; কষযণ, এক একসি জফন্ম সমভন ३ফনক কভম ७ৎন্ন ম, সেভসন একসি জফন্ময 

দ্বষযষ ३ফনক কফভময সফষক ३েমষৎ িম ফম ४ম  ফযম েরয ফম ফ । সম কভমষম জন্ম সনষ্পন্ন কফয, 

স५ জন্ম স५ কভমষফময দ্বষযষ५ ४ম রষব কফয এফ१ ঐ কভমষফয়য দ্বষযষ५ ঐ ४মফে খ  দ२ফখয সবষগ 

ম্পন্ন ম। ঐ কভমষম জন্ম, ४ম  সবষফগয কষযণ মষম েষ সত্রসফষক ফফর ফফর কসেে ম। 
 

    প্রঙ্গে२ ७ফেখয সম, কভমষম সমভন সত্রসফষক ম, সেভসন একসফষকষযম্ভক, ४ফষয সদ্বসফষকষযম্ভফ 

ফম েষফক। দ়িজনষফফদনহম কভমষম শুধভষত্র সবষফগয (একসি সফষফকয) সে ফর েষফক একসফষকষযম্ভক 

ফফর (সমভন, নহুল যষজষয)। ४য, দ়িজন্মফদনহম কভমষম মখন ४ম  সবষগ ७বফময জনক ম, েখন 

েষফক সদ্বসফষকষযম্ভক ফফর (সমভন, নন্দহশ্বফযয ४ম সছর ভষত্র ४িফছয; সকন্তু সফফয ফফযয দ্বষযষ সেসন 

३ভযত্ব প্রষপ্ত ন এফ१ েদমক্ত সবষগ ম েষ०য)। 
 

     কভমষম সনমে সফষক ४ফষয ३সনমে সফষক ७বম५ ফে ষফয। সমফ কভমষফময সযণষভ-ভম 

३ফধষসযে েষফক, ३েমষৎ সমগুসর সনফজয পর ম্পণমরূফ প্রফ কফয, সগুসর সনমেসফষক। ४য সমফ 

কভমষফময সযণষভ কহবষফফ ফফ, েষ সিকবষফফ ফরষ মষম নষ, সগুসর  ३সনমে সফষক। এখন, 

দ়িজন্মফফদনহম সনমেসফষক কভমষম একবসফক ম; ३েমষৎ েষ ম্পণমবষফফ স५ জফন্ম५ সঞ্চে ম। সকন্তু 

३দ়িজন্মফফদনহম ३সনমে সফষক কভমষফময ফি একবসফকফত্বয ঐ সনমভ ফযষসয খষফিনষ; কষযণ, 

३দ়িজন্মফফদনহম ३সনমে সফষক কভমষফময সেন প্রকষয গসে ফে ষফয, মেষ, প্রেভে२ সফষক ७ৎন্ন নষ 

কফয५ ক়ে কভমষফময নষ ফে ষফয। সমভন, ষফয দ্বষযষ ণয নি ম, ४ফষয ফণয দ্বষযষ ষ নি ম। 

সেষধভরক ४চযফণয পফর সম ষ-কভমষম জন্মষম, েষ ३ফেষধ ३বযষফয ভফেষ ফণযয দ্বষযষ সফনি ম। 

েযষ१, কভম কযফর५ সম েষয পরফবষগ ३সনফষমম এ५ কেষ সিক নম। সদ্বেহমে२ স্বেন্ত্রবষফফ পরপ্র ম 

সমফ কভমষম েষ র প্রধষন কভমষম, মষ পরদষফনয জনয ७ন্মখ েষফক। ४য, প্রধষন কভমষফময সফযহে 

কভমষম, র ३প্রধষন কভমষম, মষ স্বষধহনবষফফ পরপ্র ম নষ, ফয१ প্রধষন কভমষফময কষসযবষফফ ম। 

সমভন, মফজ্ঞয পফর ধভম ७ৎন্ন ম। সকন্তু মষগষনকর স१ষয পফর সম ३ল্প সযভষণ ষ ফষ ३ধভম ७ৎন্ন 

ম, েষ মসদ বরফে२ প্রষমসিফিয দ্বষযষ ७ফেদ কযষ নষ ম, েষফর মজ্ঞরূ প্রধষন কভমপফরয ७দফময 

ভম ঐ ३ল্প ३ধফভময সফষক ম, পফর ३নেম জন্মষম। েফফ মফজ্ঞয ধভমজসনে ফখয ভেস্বরূ 

স্বগমফবষফগয ভফধয ঐ ষভষনয ३ধভমজসনে দ२খ ४গুফনয পরসকয ভফেষ, মষ ফজ५ য কযষ মষম। এ५ 

প্রকষয প্রধষন  ३প্রধষন কভমষফময ভসি५ বসফলযে জফন্ময সে। সকন্তু প্রধষন কভমষফময ষফে একত্রবষফফ 

३প্রধষন কভমষফময সফষক মষম েষয পর ( ३প্রধষফনয পর) িহণবষফফ ३সবফযক্ত ম। এ५ কষযফণ५ 

३প্রধষন কভমষম ম্বফে একবসফকফত্বয সনমভ খষফি নষ। ে়েহমে२ ३সে প্রফর ফষ প্রধষন সকষন কভমষফময 

সফষক ফর েষয ३নযরূ ३প্রধষন কভমষম ३সববে ফম েষফক। ३েমষৎ েষয পর েখন ম নষ; সকন্তু 

বসফলযফে সনফজয ३নরূ কফভময দ্বষযষ ३সবফযক্ত ফর েষয সফষক ফে ষফয। এফিফত্র এক জফন্ময সকষন 

সকষন ३প্রধষন কভম ३সববে ফম েষফক ফফর স५স্থফর একবসফকফত্বয সনমভ ३ন়ে ম নষ। 
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    েফফ, সমষগত্রকষয একেষ ফফরফছন সম, জন্ম, ४ম  সবষগ ফণযয দ্বষযষ ম্পষসদে ফর ফখয কষযণ 

ম, এফ१ ষফয দ্বষযষ ম্পষসদে ফর দ२ফখয কষযণ ম।
৫
 ফমজনপ্রসদ্ধ এ५ দ२খ প্রসেকর স্ববষফ। েফফ, 

সমষগহগণ বফলসমক খকষফর দ२ফখয ३নবফ কফযন; কষযণ, েষ०যষ সফলম- খফক দ२খ ফফর ভফন 

কফযন।
৬
 

(৩) 

নযষমদমফন ফরষ ফমফছ, দ२খ দ্বষদ প্রফভম দষফেময ३িগমে একষদ দষেম। সম দ२ফখয ४েযসিক 

সনফ়সিরূ ३ফগম নযষমদমফনয প্রফমষজন, স५ দ२ফখয েত্ত্বজ্ঞষন রষব ঐ প্রফমষজফনয ষমক। ফস্তুে२ 

মসদ্বলমক সভেযষজ্ঞষন মে२ফখয কষযণ, েসদ্বলমক েত্ত্বজ্ঞষন েে२খ সনফ়সিয কষযণ। দ२খ সফলমক েত্ত্বজ্ঞষন রষব 

ফর েসদ্বলমক সভেযষজ্ঞষন দযহবে ফফ। দ२খ সফলমক সভেযষজ্ঞষন এ५ সম, জহফ দ२খফক খরূফ সফষধ 

কফয। ४য, দ२খ সফলমক েত্ত্বজ্ঞষন র এ५ সম, প্রক়ে খ দ२খষনক্ত মষম খ দ२খ। দ२খম্বেনয 

সকষন জন্ম সন५। েষ५ দ२ফখয ७ক্ত স্বরূ ভভি ফঝফর েফফ५ েষ०য দ२ফখয ४েযসিক সনফ়সি ফফ। ४য 

দ२ফখয এ५ ४েযসিক সনফ়সিয ষফে ३ফগম ३সবন্ন। ४ফগ५ ७ফেখ কযষ ফয়ফছ সম, ভসলম দ२ফখয রিফণ 

ফফরন, ‚ফষধনষরিণ१ দ२খম্।।‛ যহয সেফক পর মমি কর প্রকষয প্রফভম५ ফষধনষরিণ, ३েমষৎ 

দ२খষনক্ত মষয দ२খ। মষ ভখয দ२খ, েষয ম্বেপ্রমক্ত ফ५ দ२খ এফ१ সগুসর র সগৌণদ२খ। ভসলময 

দ२খ রিফণয দ্বষযষ ভখযদ२ফখয রিফণয ষষষস সগৌণদ२ফখয রিণ কসেে ফমফছ ফফর নযষমভঞ্জযহকষয 

জমিবট্ট ভফন কফযফছন। সেসন ফফরফছন, রিণসস্থে ‘ফষধনষরিণ’ ফব্দয দ্বষযষ ভখযদ२ফখয রিণ কসেে 

ফমফছ। ३যসদফক, মষ ফষধনষরিণ ३েমষৎ মষ ফষধনষ ফষ দ२ফখয ষফে ३নলঙ্গসফসি, েষ র সগৌণ দ२খ। 

দ२ফখয ষফে ম্বেমক্ত মষম জন্মভষত্র५ দ२খ। ভভি জফন্ম দ२খদমহ ফম সনফফমদপ্রষপ্ত র। খ  েষয 

ষধফন সকষন প্রফমষজন সন५ এরূ ফসদ্ধ५ সনফফমদ। সনফফমদ প্রষপ্ত ফযসক্ত ফষ সনসফমন্ন ফযসক্তয বফযষগয জন্মষম। 

সবষগষসফলম ७সস্থে ফর েষফে সফে়ষ্ণষরূ ७ফিষফসদ্ধ५ বফযষগয। জফনয বফযষগয নষ জন্মষফর েষ 

७ফেফদয জনয প্রফ়সি ফে ষফযনষ এফ१ বফযষগয ফষেহে ভসক্ত কখন५ ম্ভফ নম। মষয বফযষগয জফন্মফছ, ফষ 

মষ०ফে বফযষগয ७ৎন্ন ফমফছ, েষফক ফফর সফযক্ত। সফযক্ত ফযসক্ত५ ষধনষয পফর কষফর ভসক্তরষব কফয। 
 

    ४ফষয, ষ१খযদমফন ফরষ ফমফছ, সবষগ५ েযষফগয সষষন ়সি কফয। প্রক়সে েষয সনফজয 

७ফেযসসদ্ধয জনয ়সি কফয নষ, প্রক়সেয সনফজয সকষন ७ফেয সন५। ফয१ প্রক়সে ়সি কফয রুফলয 

প্রফমষজন সসদ্ধয জনয। রুফলয প্রফমষজন র সবষগ  ३ফগম। ३েমষৎ সবষগ  ३ফগম५ র রুলষেম। 

েযষ१, রুলষেম সসদ্ধয জনয५ প্রক়সে সবষগ  ३ফফগময ়সি কফয। েষ५ ফষচস্পসে সভি ফফরফছন, 

‚যষফদেৎরুলষেমপ্রমক্তষ ়সি२।‛ প্রক়সেয ়সি ফযেহে রুফলয সবষগ ७ৎন্ন ম নষ। সবষগ নষ ফর 

রুফলয ३ফগম ফে ষফয নষ, কষযণ ३ফগম সবষফগয যফেমহ ফম েষফক। সমভন ফফম ফেন স্বহকষয নষ 

কযফর ভসক্তয প্রশ্ন५ ३েমহন ফম মষম, সিক সেভন५ ফফম সবষগ স্বহকষয ফযেহে ३ফগম ३েমহন। ফস্তুে२ 

সবষফগয কষযণস্বরূ এ५ সফষর ়সি ३ফফগময সে। সকন্তু কহবষফফ? ७িয র, বফযষগয ফষেহে ३ফগম 

প্রষপ্ত মষ মষম নষ। ३েমষৎ বফযষগষ५ ३ফফগময ভখয ষধন। সকন্তু নযষম প্রশ্ন ম সম, বফযষগয ३ফফগময 

ষধন ম কহবষফফ? ७িফয ফরষ মষম সম, রুল দ२খ ষম ফফর५ ३ফগম বফযষগয-ষধন। দ२খ রুফলয ম, 

४য বকফরয ফষ ३ফগম রুফলয५ ম। দ२খ প্রষসপ্তয ভষধযফভ५ রুফলয সফলফময প্রসে বফযষগয ফষ সফলম-

সফে়ষ্ণষ জন্মষম। সম ফস্তু দ२খদষমক ম, স५ ফস্তু५ সজষসে ম এফ१ স५ ফস্তু সেফক সচি সফভখ ম, 

পরে२ স५ ফস্তুয প্রসে সফে়ষ্ণষ ফষ বফযষগয ७ৎন্ন ম। কষফজ५, ়ি দষেমফক দ२খরূফ ভফন কযষফক५ 
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বফযষফগযয ७ফমষগহ ফরষ ফমফছ। ়ি দষেম ভষত্র५ দ२খ সেক - এ५ সফলমসিফক প্রসেষদন কযষয জনয५ 

६শ্বযক়ষ্ণ ফফরফছন, 

‘‘েত্র জযষভযণক়ে१ দ२খম্প্রষফনষসে সচেন२ রুল२।  

সরঙ্গযষশ সফসনফ়ফিস্তিষে२খ१ স্ববষফফন।।”
৭
 

(৪) 

    ४ভযষ সদখরষভ সম, দ२খ ४ফছ ফফর५ ४ভষফদয ভসক্ত ম্ভফ ম। এখন, বসভকষফে५ একসি প্রফশ্নয 

७ত্থষন কফযসছ সম, জহফফয দ२খ५ মসদ েষয ভসক্তয সষষন ম, েষফর সক একেষ ফরষ মষম সম, ষ, মষ 

দ२ফখয কষযণ, েষ ফযষিবষফফ ভসক্তয ষমক ফম েষফক? সফলমসি ফযষখযষয জনয প্রেফভ५ ७ফেখয সম, 

বষযেহম দমফন কভমফষফদয ४ফরষচনষম সদ্বসফধ কভম স্বহকষয কযষ ফমফছ, মেষ প্রষযব্ধ কভম এফ१ ३নষযব্ধ কভম। 

সম কফভময পরফবষগ ४যম্ভ ফম সগফছ, েষ র প্রষযব্ধ কভম। ३যসদফক, সম কফভম পরফবষগ এখফনষ ४যম্ভ 

মসন, েষ র ३নষযব্ধ কভম। এ५ ३নষযব্ধ কভম ४ফষয, দ५ প্রকষফযয, মেষ সঞ্চে কভম, মষ ফমজহফফন 

ম্পষসদে এফ१ ঞ্চহমভষন কভম, মষ ফেমভষন জহফফন ম্পষসদে। এখন, বষযেহম দষমসনকগফণয ভফে, সম 

কফভময পরফবষগ ४যম্ভ ফম সগফছ, ३েমষৎ প্রষযব্ধ কফভময িম সকষনবষফফ५ ম্ভফ নম। এ५প্রকষয কফভময 

পরফবষগ ३ফযম্ভষফহ। েফফ সঞ্চে  ঞ্চহমভষন কফভময পরফক ३সেেভ কযষ মষম ফফর ३ফনক দষমসনক 

ভফন কফযন। সমভন, ভহভষ१কগণ ভফন কফযন, সনেয-বনসভসিক কফভময ম্পষদফনয ভষধযফভ সঞ্চে  

ঞ্চহমভষন ७বমপ্রকষয ३নষযব্ধ কফভময িম ম্ভফ ম। সম কভম প্রেয ফষ সনেয কযণহম, েষ সনেযকভম। 

७দষযণস্বরূ ফরষ মষম সম, সনভমর সরফর স্নষন, প্রষে२কষরহন ফন্দনষ, েযষফন্দনষ প্রব়সে র সনেযকভম। 

४য, সম কভম সফফল ७রফিয কযণহম, েষ বনসভসিক কভম। ३েমষৎ ३নয বষলষম ফরষ মষম সম, সকষন ঘিনষ 

ঘিষয সনসভি সম কভম কযণহম, েষ র বনসভসিক কভম। সমভন, ত্রষসদ জফন্ময পফর জষেকভম, 

४ত্মহমসফফমষফগয জনয িষদ্ধকভম, মম ফষ চন্দ্রগ্রণকষরহন গঙ্গষস্নষন ५েযষসদ বনসভসিক কভম। মসদ এখষফন 

७ফেখয সম, সনেযকভম সফলফম বষট্ট  প্রষবষকয ভহভষ१কগণ একভে ফে ষফযনসন।
৮ 
বষট্টভহভষ१কগণ 

সনেযকভমফক পরভখহ ফফর স্বহকষয কফযন। ३েমষৎ েষফদয ভফে, সনেযকভম ম্পষদফনয পফর ३েহফেয ষ 

িম ম; মষফক দসযে িম ফফর। ४ফষয, সনেযকফভময ३ম্পষদফনয জনয সম প্রেযফষম মষয কেষ, 

সনেযকফভময ম্পষদফন স५ প্রেযফষম সেফক ভক্ত েষকষ মষম। সকন্তু প্রষবষকয ভফে, সনেযকভম ७ফেয ফষ 

পরভখহ নম। ३েমষৎ সনেযকভম কেমফযজ্ঞষফন५ ম্পষদন কযষ ७সচৎ। েষ সকষনপ্রকষয পরপ্রষসপ্তয ७ষম নম, ফয१ 

েষ রিযরূফ५ প্রষবষকয ভফে সফফফসচে। 
 

    প্রঙ্গে२ গহেষয সনষ্কষভ কফভময কেষ ७ফেখ কযষ মষম। সখষফন জহফফক সসদ্ধ  ३সসদ্ধফে েরযজ্ঞষন 

কফয কভম কযষয কেষ ফরষ ফমফছ। ফস্তুে२ পরষকষঙ্ক্ষষ নষ সযফখ কভম কযষ५ র সনষ্কষভ কভম। েফফ, এ५প্রকষয 

কভম সকন্তু ७ফেযহন নম। ७েয নষ েষকফর সকষন কফভম५ সকষন ফযসক্তয প্রফ়সি ७ৎন্ন ফে५ ষফয নষ। 

४ফর, ७ফেযহনেষ ४য কফভময পফরয প্রসে ७দষহনেষ এক সজসন নম। সনষ্কষভ কভমহ কর কভমপর 

বগফষফনয চযফণ ভমণ কফয েষফকন। পরে२ এ५প্রকষয কফভময ম্পষদফনয পফর কেমষয সচিশুসদ্ধ ঘফি 

েষফক। শুধ েষ५ নম, কভম ভষত্র५ পরপ্রদষসমনহ ফর সনষ্কষভ কফভময সিফত্র পরফবষফগয সকষন প্রশ্ন५ ফি নষ। 

েযষ१, একেষ স্পি সম, জহফফয কষভনষ-ফষনষ, সরষব ५েযষসদ দ२ফখয কষযণ ফম েষফক। এ५ কষযফণ 

কষভনষ-ফষনষ দয কফয সনষ্কষভ কভম ম্পষদফনয ভষধযফভ জহফ সভষফিয সদফক এসগফম সমফে ষফয। ফস্তুে२ 

সনষ্কষভ কভম५ সভষিষধনষয প্রেভ সষষন। বফযষগযম্পন্ন ३েমষৎ সফযক্ত ফযসক্ত५ সনষ্কষভ কভম ম্পষদফন ভেম 
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ম। সনষ্কষভ কভম ম্পষদফনয ভষধযফভ জহফফয সচিশুসদ্ধ ঘফি। পফর জহফ সফশুদ্ধ সচফি িফণ, ভনন  

সনসদধযষফনয ভষধযফভ সভষিরষফব ভেম ম। েযষ१, দ२খ५ জহফফয ४ধযষসত্মকেষয ফষ ভসক্তয ে ७ফন্মষচন 

কফয েষফক। 
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