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সংসারে টিরে থােরে হরে অরেে যুদ্ধ বা সংগ্রাম েেরে হয় বরে সংসােরে সমোঙ্গে বো হরয়রে। এ পৃথথবী শুধু স্বপ্ন 

আে মায়াে জগৎ েয়। এখারে মােুষরে স্ত্রী-পুত্র-েেযা ও পথেজে থেরয় বাস েেরে হয়। সুন্দেভারব ববেঁরে থাোে জেয 

প্ররেযে মােুষরে এই জগৎসংসারে প্রথেথেয়ে পথেশ্রম ও যুদ্ধ েরে বযরে হয়। এ জেযই সংসােরে 'সমোঙ্গে' বো 

হরয়রে। 

মােুরষে বযক্তিগে দুুঃখ-েষ্ট, বযথা-ববদো থােরেই পারে। ো সবাইরে জাথেরয় সাো জীবে ধরে োন্নাে বোরো অথ থই 

হয় ো। মােুরষে জীবে-মে অসাে েয় বরে ো সহরজই বভরে পরে ো। 

 

প্রশ্ন: ÔRxevZ¥vÕ ej‡Z Kx †evSvq? 

 

আমারদে জীবে বেবে থেেে স্বপ্ন েয়। োরজই এ পৃথথবীরে বেউ বযে স্বপ্ন ও মায়াে জগৎ মরে েরে োেে ো হয়। 

এ জগৎসংসারে মােব জন্ম বযথ থ েয়, এ জীবে োরেে স্বপ্নও েয়। সংসারে স্ত্রী-পুত্র-েেযা ও পথেজে বেউ োরো েয়, এ 

েথাও টিে েয়। োেণ মােব জন্ম অেযন্ত মূেযবাে। এই মূেযবাে জীবরে থমথযা সুরখে েল্পো েরে দুুঃখ বাথেরয় বোরো 

োভ বেই এবং আমারদে জীবরেে উরেশ্যও ো েয়। মােবজীবে সংথিপ্ত হরেও সংসারেে দাথয়ত্ব যথাযথভারব 

পােরেে মধয থদরয় জীবে োৎপয থময় হরয় ওরি। 

 

বযক্তিগে দুুঃখ-থবষাদ-ববদোরে থেরজে মরধয বেরখ মােুষ যথদ োে মূেযবাে জীবরে সব সংেি বমাোথবো েরে, েরব 

মােবজীবে োৎপয থময় হরয় ওরি। মােবজীবে থেেে স্বপ্ন েয়। সংসারে স্ত্রী-পুত্র-েেযা ও পথেজে অেযন্ত আপেজে। 

োই সংসারে বাস েেরে হরে সংসারেে দাথয়ত্ব যথাযথভারব পােে েেরে হরব। ববোরগয েয়- প্রেৃে মুক্তি সংসারেে 

দাথয়ত্ব পােরেে মধয থদরয়ই আরস। 

 

েল্পো ও অদৃরষ্টে ওপে ভেসা েরে বরস বথরে থেরজে উন্নথে েো যায় ো। োেণ মােুরষে জীবে অরেে সম্ভাবোময়, 

োরে যত্ন েেরে অথ থপূণ থ েো যায়। মােুরষে জেয োজ েরে পৃথথবীরে েেুেভারব গরে বোোে মধয থদরয় জীবে 

অথ থপূণ থ েো যায়। 

 

প্রশ্ন: েীভারব ভরবে উন্নথে েো যায়? 

 

মােবজীবে বশ্বারেে থশ্থশ্ে থবন্দেু মরোই িণস্থায়ী। এই সংথিপ্ত, িণস্থায়ী জীবেরে সুন্দে ও সাথ থে েেরে হরে 

জগৎসংসারে মােুষরে সাহসী বযাদ্ধাে মরো সংগ্রাম েরে ববেঁরে থােরে হরব। মহাজ্ঞােী ও মহাে বযক্তিরদে আদশ্ থ পথ 

অেুসেণ েরে েেরে অেযোও স্মেণীয় ও বেণীয় হরে পােরব। 

 

পৃথথবীরে থেেু মােুষ আরে যাো বেোশ্যবারদ থবশ্বাস েরে। এো সংসারেে বোরো দাথয়ত্ব পােে ো েরে আোশ্েুসুম 

েল্পোয় থেরজে জীবে অথেবাথহে েরে। েল্পো অেুযায়ী যখে প্রাথপ্তে খাো শ্ূেয বদরখ, েখে োো হোশ্ায় জীবেরে 

বৃথা মরে েরে। োই এই মহামূেযবাে জীবরেে অযথা অপবযয় ো েরে বয োরজে জেয সংেল্প েো হরয়রে- ো 

সটিেভারব পােে েেরে হোশ্া, থবষাদ, যােো মােবজীবেরে স্পশ্ থ েেরে পারে ো এবং জীবরে প্রেৃে সাফেয 

অক্তজথে হয়। 

 

িণস্থায়ী জীবেরে সাথ থে েেরে হরে মােুষরে পথেশ্রমী, সংযমী ও বধয থশ্ীে হরে হয়। েপারেে বজারে বেউ বে হরে 

পারে ো। বোরো োজরে বোি মরে ো েরে পােদথশ্ থো অজথরেে মাধযরম থেরজে ভাগয পথেবেথে েেরে হয়।  

 

প্রশ্ন: ‘বৃথা জন্ম এ সংসারে’ েথব এ েথাটি বরেরেে বেে? 

প্রশ্ন: ‘ওরহ জীব, েে আথেঞ্চে’—বেে এ েথা বো হরয়রে?   


