েরাজকার কাজ ও ধমর্ িবশব্াস
েরাজকার কাজই হেচ্ছ ধমর্ িবশব্াস
আমরা গৃহী েবৗদ্ধেদর জনয্ েরাজকার কাজই হেচ্ছ বুেদ্ধর
উপেদশ েথেক েয িশক্ষা আমরা পাই তােক পৰ্েয়াগ করার
পৰ্কৃষ্ট েক্ষতৰ্। েকউ ডাকেল, ‘আেজ্ঞ’ বেল সাড়া িদই। েলােকর
সেঙ্গ েদখা হেল ভাল মন্দ দু চার কথা বিল। বুেদ্ধর উপেদশ
সব সময় মেন রাখেল, েলােকর সেঙ্গ সদ্ভাব িনেয় েমলােমশা
করেত পারব, আর সবার পৰ্িত একটা সমেবদনা মেন
জাগেব।
সূ তৰ্পাঠ, বুেদ্ধর পূ জা, ধমর্ােলাচনা, অনয্েক উপেদশ েদওয়া এসেবর মধয্ িদেয় আমরা যিদ িনেজেক েদিখ, তার মেধয্
পিরবােরর

েলাকজন

আর

অনয্েদর

পৰ্িত

েয

একটা

সহানু ভূিতর মেনাভাব আমােদর মেধয্ রেয়েছ, তার একটা
েযাগসূ তৰ্ খুঁেজ পাব। তার ফেল েয আনন্দময় জীবন আমরা
পাব, তা ধমর্ িবশব্াস েথেক উত্পন্ন পুেণয্র একটা রূপ।
বুেদ্ধর উপেদশ েথেক ‘িশক্ষা গৰ্হণ করব, তা পালন করব’
বলেল, িশক্ষা গৰ্হণ করা আর পালন করােক আলাদা আলাদা
বয্াপার বেল মেন করার একটা সম্ভাবনা আেছ। একটু ভাবেল
েদখেব েয, ‘িশক্ষা গৰ্হণ করা’র অথর্ হেচ্ছ ‘অনু করণ করা’।
েযমন মানু ষ আর যান বাহেনর যাতায়ােতর স্থােনর নাম ‘পথ’,
েস রকম যা িশেখিছ তােক বাস্তেব জীবেন রূপািয়ত করার
অনয্ নাম েবৗদ্ধধমর্।
শাকয্মুিন বেলেছন, ‘েকান েলােকর কােজ আসেব এমন কথা

সকােল আিম যখন বািড় েথেক েবর হই, স্তৰ্ী বেল ‘সাবধােন

অেনক বলেলও, বাস্তব জীবেন েস যিদ তা পৰ্েয়াগ না কের,

েথেকা’। এই কথা শুেন বার হওয়ার পেরর এক একটা কাজ,

তা হেল বলেত হেব েয েস অবেহলা করেছ’। একজন েজন

অেনয্র সেঙ্গ কথাবাতর্া, এগুিল িশক্ষার পৰ্েয়াগ। এখােন কাজ

িভক্ষু বেলেছন, ‘মাগর্ নামক শ িটর দব্ারা িবভৰ্ান্ত হেয়া না।

করার েয েপৰ্রণা আমরা পাই, তার উত্স বুেদ্ধর উপেদশ।।

সারা িদন যা করছ, তা ভাল কের েভেব েদখেব’।

অনয্ কথায় বলেত েগেল এটা িবশব্াস েথেক উত্পন্ন আনন্দ।
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েবাঝাবুিঝর সম্পেকর্ একটা সদ্ভাবনার রিশ্ম েদখা েদেব, এবং

উপেদশ সমব্েন্ধ সেচতনতা

তার ফেল মেন একটা সব্িস্ত আসেব। সতয্েক বুঝেত পারেল,

আমরা সব সময় ধীর িস্থর শান্ত থাকেত পাির না। অেনক

কৃতজ্ঞতােবাধ উত্পন্ন হেল, অেনক মানিসক অশািন্ত দূ রীভূ ত

সময় আমরা আমােদর অনু ভূিতেক পৰ্কাশ কের েফিল। ফেল

হেব।
েবািধসেত্তব্র সাধনা বলেল, ছয়িট পারিমতােক আয়ত্তব্ করার

অেনক সমসয্ার সৃ িষ্ট কের েফিল।
আেগও বেলিছ, ‘সতয্ধমর্েক জানা খুবই পৰ্েয়াজন’। আেবগ

পৰ্েচষ্টােক েবাঝায়। ছয়িট পারিমতা হেচ্ছ, দান পারিমতা, শীল

পৰ্বণ আমরা যখন সতয্েক বুঝেত পারব, তখন সব িকছু র

পারিমতা, ক্ষািন্ত (সিহষ্ণুতা) পারিমতা, বীযর্ (সেতয্র সাধনা)

পৰ্কৃত রূপ আমরা পিরষ্কার েদখেত পারব। আর তখন মেন

পারিমতা, ধয্ান পারিমতা ও জ্ঞান পারিমতা। এেদর মেধয্ ধয্ান

একটা শািন্ত অনু ভব করব।

পারিমতা ও জ্ঞান পারিমতােক ৈদনিন্দন জীবেন পৰ্েয়াগ করাটা

‘সংসােরর অিনতয্তা, আর েহতু েথেক উত্পিত্ত’, আমােদর

আপাতদৃ িষ্টেত কিঠন বেল মেন হেব। িকন্তু আমার মেন হয়

েচােখ আঙ্গুল িদেয় েদিখেয় েদয় েয, ‘েকউ একা িনেজর

পৰ্জ্ঞা িবিভন্ন রূেপ আমােদর ৈদনিন্দন জীবেন পৰ্কাশ পায়।

শিক্তেত েবঁেচ থাকেত পাের না। সব িকছু র সাহাযয্ েপেয়ই

এভােব পৰ্কাশ পাওয়াটা যখন বুঝেত পারব, তখন আমরা

তেব আমরা েবঁেচ আিছ’।

ধয্ােনর েদারেগাড়ায় এেস দাঁড়াব। এই দু িটেক আয়ত্তব্ করার

এই কথাটা জানেল, ‘সবাই আমােক বাঁিচেয় েরেখছ’ - এটা

পৰ্েচষ্টা হেচ্ছ আমােদর জীবেন সব চাইেত েমৗিলক উেদ্দশয্।

বুঝেত পারেল, জগেতর সব িকছু র পৰ্িত একটা কৃতজ্ঞতােবাধ

মেন কির একজন েলাক সকােল রান্নার আেয়াজন করেছ।

আমােদর মেনর মেধয্ উত্পন্ন হেব। তখন মেন হেব সবাইেক

হঠাত্ একটা সু েখর অনু ভূিত তার সমস্ত সত্তব্ােক আচ্ছন্ন কের

বিল ‘েতামােদর সবাইেক ধনয্বাদ’।

েফলল। েস েয েবঁেচ আেছ েসজনয্ একটা কৃতজ্ঞতা অনু ভব

যােদর সেঙ্গ েমলােমশা করব, তােদর সেঙ্গ এরকম বয্বহার

করল। এ রকম মানিসক পিরেবেশ েয জীবন যাপন করেত

একটা সদ্ভাব গেড় তুলেত সাহাযয্ করেব; আর যার সেঙ্গ

পারেব, েস হেব এমন এক পৰ্চারক েয িবমুিক্তর পৰ্মাণ তুেল

মেনামািলনয্ আেছ, তার সেঙ্গ পৰ্ীিতর সম্পকর্ গেড় উঠেব। ভুল

ধরেত পারেব। পৰ্চার এখান েথেকই শুরু হয়।
From Kosei, July 2013.
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