"ত্যমু গ – এক অনমভোর যচনো"

-ভোচচ ২০১৫

মভমে ফোমে অযীযী বফ !
আত্মো অমবভোনী ফো অযীযী মিমত্ ( অফযক্ত ফোণী ১৯৬৯ এয ভু যরী থেমক ংগ্র কযো
)
(১৮-০১-৬৯) অমেয ভমে থত্োভোমেয এই ফযক্ত যীযও এমকফোময মিয মে মোমফ
| এখন থত্ো ু যমনো মোফ-মকত্োফ ওেোয কোযমণ যীয মনমেয মেমক টোমন | মকন্তু
অমে এমকফোময মিয ত্েো োে মে মোমফ | থকোমনো প্রকোমযয রচর নো ভমন , নো
যীময েোকমফ থমটোমকই ফোফো ফমর ‚থেী অমবভোনী মিমত্‛ |
ব্রহ্মো ফোফোয আমগয কভচত্ীত্ মিমত্য অনু বফ – প্রেমভ অনু বফ থত্ো এটো মির থম
প্রেমভ থেোময মু দ্ধ চরমির | কোয ? থমোগফর আয কভচমবোমগয | কভচমবোগও ু মযো
মক্ত মেমে মনমেয মেমক টোনমির আয থমোগফরও ু মযো মক্ত মেমে টোনমির | এভন
অনু বফ মির – মো মকিু যীমযয মোফ মকত্োফ থফমচ মির থগুমরো পট কময থমোগ
অমিমত্ বোলয মির আয আমভ োক্ষী মে থেখমিরোভ , থমভন আখোযোমত্ ফম
ভল্লমু দ্ধ থেমখ | ভোমন দুেমনযই থপোচ ু মযো মির | মকিু ভে ময কভচ থবোগ

এমকফোময মনফচর মে থগমরো | এমকফোময ফযেো োমযমে থগমরো | এভন অনু বফ মির
থম থমল থমোগফর কভচমবোমগয ওময েীত্ থমে মনমরো |
ত্ৃত্ীে মেমক এটোও অনু বফ মির থম মকবোমফ যীয থেমক আত্মো থফয মে মোমির
| কভচত্ীত্ মবন্ন অফিযো – থমটো ফোফো প্রেমভও ভু মরচমত্ চোমরমছি মকবোমফ ‘বো-বো
মে আওেোেীন মে মোে , থই যকভই এমকফোময থেে োেমরমেয অনু বফ
মির আয থেখমিরোভ থম মকবোমফ আত্মো একটো একটো অমেয থেমক মনমেয মক্ত
থিমে মেমিমরো | থত্ো কভচত্ীত্ অফস্থ্েোয , ভৃ ত্ুয মক – থটো অনু বফ মিমরো |
এটো মরো আভোয অনু বফ |’
(২১-০১-৬৯) ফযক্ত রূম েোকো মেও অফযক্ত মিমত্মত্ েোকমত্ মফ | মখন
অফযক্ত মিমত্মত্ মিত্ মে মোমফ , ত্খন ওই অফযক্ত মিমত্মত্ থকোমনো যকভ মফঘ্ন
েোকমফ নো |
(২৩-০১-৬৯) মমত্ো অফযক্ত মিমত্মত্ মিত্ মফ ত্ত্ই ওই অফযক্ত মিমত্য দ্বোযো
কমভচমিমময দ্বোযো কভচ এভন মফ থমভন শ্রীভমত্য আধোময প্রমত্যক কভচ মি |
(২৫-০১-৬৯) থত্োভযো মক বোমফো , থেময অমবভোমনয থেমক ম্পূ ণচ ভচণ মেি
মক ? ভময থগি নোমক ভযমত্ েোমকো থেময ম্মমেয আয ভমনয ংকমেয থেমক ?
থত্োভযো মক থেী মেি ? এই থেময অমবভোন এমকফোময থমন থবমে মোে , ত্খন
ফরো মফ ফচ ভচণ েীফন |

মস্টোয মফোনীয অনমভোর ফচন |
• থে মরো এক ধযমনয মন্ত্রণো , থমটো আভোমেযমক ফরমত্ আম থম আভোমেয
েীফমন মকিু মযফত্চ মনয প্রমেোেন |
• থে আভোমেয বুর মচেোধোযোয কোযমণ উত্ন্ন ে , থমটোয আভোমেয কোমচ
ক্ষভত্োয ওময প্রবোফ থপমর থেে , ভমন যোখোয ক্ষভত্োয ওমযও প্রবোফ
থপমর থেে , মনণচে থনওেোয মক্তমত্ও প্রবোফ থপমর থেে |
• থে আভোমেয োযীমযক আয ভোনমক ু িযত্োয ওমযও প্রবোফ থপমর থেে ,
ত্োই েনয থে থম থকোমনো ভোত্রোমত্ই আভোমেয মক্ষ ক্ষমত্কোযক |
• রক্ষয , থপ্রোয , যীক্ষো মরো স্বোবোমফক , মকন্তু থে মরো আভোমেয চমে
(choice) |
• থে = (থপ্রোয ) / (অেমযয মক্ত )

• আভোয প্রেভ েোমেত্ব থম থকোমনো মযমিমত্মত্ মরো আভোয ভমনয ওময
মনেন্ত্রণ , কোযণ থটো মরো এক ভোত্র মেমন থমটো আভোয মনেন্ত্রমণ মত্ োময
|
• আভোমেয বোফনো আভোমেয েীফনমক মনধচোমযত্ কময | আভোমেয ু যমনো মচেো
ধোযোমক ফেমর থেওেোয েনয থগুমরোয ওময যীক্ষো মনযীক্ষো কময থেখমত্
মফ |
• আমভ োমে চোই নো , আমভ মনমেই রোভ োে | এখন আমভ োমেমত্ থেমক
োমেমত্ কোে কযমফো |
• একটো নত্ুন মচেো ধোযোমক ফযোফোয কময থেমখো , আমভ রোভ োে স্বরূ আত্মো
, এখন যীক্ষো মনযীক্ষো কমযো , মখন আভযো অনু বফ কযমফো , ত্খনই থটো
আভোমেয েনয মত্য ফমর ভমন মফ |
• থম থকোমনো ভোনু মলয োমে আভোয থেখো থোক , থম থকোমনো কোে আমভ কময ,
আমভ এই ংকমে েোগ মে কভচ কযমফো থম – আমভ রোভ োে স্বরূ আত্মো
|
• আনন্দ কোমযো ওময মনবৃচত্ নে | থকও আভোমক খু ম কযমত্ োযমফ নো ,
আমভও কোওমক খু ম কযমত্ োযমফো নো , মত্ক্ষণ আভযো মনমে খু ম ওেোয
প্রেো কযমফো নো |

• থকও আভোয দুুঃখী ওেোয , ফযেো োওেোয , বে ফো থরোমধয কোযণ নো | এটো
এমকফোমযই আভোয মনমেয তত্যী কযো ত্োমেয ফযফোমযয কোযমণ | আভোয
কোমি অনয চমে (choice) আমি |

ব্রহ্মো ফোফোয ভোন ম্পন্ন আয ম্পূ ণচ ও |
১. ম্পন্ন ওেো অেচোৎ মনমেয অমেভ পমযশ্তো েীফমনয ভমিমর থৌিমনো | মমত্ো
মমত্ো মনমেয অমেভ ভমিমরয কোমি আমত্ েোকমফ ত্ত্ই অনয কর মেক থেমক
আরোেো আয ফোফোয থেী মত্ েোকমফ | মখন থকোমনো মেমন এমকফোময তত্যী মে
মোে ত্খন থটো মকনোযো থিমে থেে , এই যকভই মমত্ো ম্পন্ন থস্টমেয ভী
আমত্ েোকমফ ত্ত্ই কমরয থেমক মকনোযো মত্ েোকমফ | ত্খন ফ ফেন থেমক
, ফ মেমকয থভো থেমক ফৃ মেয দ্বোযো মকনোযো ওেো অেচোৎ ম্পন্ন ফো ম্পূ ণচ ওেো |
২. ম্পূ ণচ কভচত্ীত্ মিমত্য ভী থৌমি মোওেোয েনয এক অমফনোী োোযো থমন
যমণ েোমক | থকোমনো ফযমক্ত , তফবফ ফো ফস্তুমক োোযো ফোনোমফ নো | এক ফোফো আয
অনয থকও নো , এই মফমধ মরো ম্পন্ন আয ম্পূ ণচ ওেোয |

৩.ম্পু ণচত্োমক ভী মনমে আোয েনয শুধু ভোত্র দুমটো ব্দ যমণ যোখমফ - আমভ
রোভ মফন্দু আয ফোফোও মরো মফন্দু , মকন্তু মফন্দু য োমে োমে মন্দু আমি | ফোমক আয
মফিোময মোওেোয েযকোয থনই | মফিোময মমে থমমত্ ে থত্ো শুধু থফো প্রমত্ | মমে থফো
থনই থত্ো মফন্দু , থটোয আমগ মনমেয ফু মদ্ধমক চোরোমনোয প্রমেোেন থনই | এটোই মরো
ে মফমধ - ম্পু ণচত্োমক প্রোপ্ত কযোয |
৪.ম্পূ ণচত্ো েো ন্তুষ্টত্োয অনু বফ কযোে ম্পূ ণচ আত্মো ম্পন্ন ওেোয কোযমণ কোমযো
থেমক মফযক্ত মফ নো | ম্মেমত্ও থকোমনো মখমপট থমন নো ে | মমে েও থটোয
প্রবোফ যমফ নো | থম থকোমনো প্রকোমযয মফঘ্ন এক থখরো অনু বফ মফ | ভযোও
ভমনোযিমনয োধন মে মোমফ কোযণ জ্ঞোনী মে থেখমফ |

মফঘ্ন মফনোক ও |
মফঘ্ন আোয কোযণ আয মনফোযণ |
১.থমোগযমত্ ফ থেমক ফে মফঘ্ন মরো ফোেোমেয "আভোয নো" | আমভ এটো কমযমি ,
আমভ এটো কযমত্ োময ... এই আভোয নো আো - এটোমকই ফরো ে জ্ঞোমনয অমবভোন

, থফোয অমবভোন আয দৃত্ীে আভোয নো মরো আভোয যীয , আভোয ম্মে - এই
আভোয নো খু ফ মফঘ্ন মেমে থেে |
২.মনমেয ু যমনো স্ববোফ আয ংস্কোয , থমটো কখমনো-কখমনো নত্ুন েীফমন ইভোেচ মে
মোে | মনমেয কভমেোয ংস্কোয অনযমেয ংস্কোমযয োমে টক্কয খোে | এই কভমেোযী
মফমল রক্ষয অফমধ থৌিমত্ মফঘ্ন মেমে থেে | ু মযো ো ওেো ফেোে শুধু ো নোম্বোয
থমে মোও |
৩.থফোমত্ থকোমনো নো থকোমনো প্রকোমযয মফঘ্ন ফো থটনোন আোয কোযণ মরো - মনমেয
আয থফোয ফযোমরে থনই , মনমেয এমটনন কভ মে মোওেোয কোযমণ থফোমত্
থকোমনো নো থকোমনো প্রকোমযয মফঘ্ন ফো থটনোন উত্ন্ন মে মোে | ভমচোেোয রোইমনয
থেমক ফোইময থফয মে থফো কমযো , ধোযণোয ওময ু মযো এমটনন থনই থত্ো খু ফ মফঘ্ন
ময মোে |

অফযক্ত ইোযো |
থমোগযমত্ মনমেয অমেভ আহুমত্ মেমে এটোমক পর কমযো |

১.ম্পূ ণচ অমধকোয থনওেোয েনয ম্পূ ণচ আহুমত্ও মেমত্ মফ | থম থকোমনো থমোগয মমে
যচনো কযো ে থত্ো থটো ম্পূ ণচ পর ত্খন ভোনো ে মখন ম্পূ ণচ আহুমত্ থেওেো ে
| মমে আহুমত্ কভ ে থত্ো থমোগয পর মত্ োযমফ নো , এটোমত্ মত্টো ত্ত্টো এই
যকভ মমফ আমি | ইমফ কযোমত্ েনয ধভচ যোেও আমি | ত্োয কোমি থেমক থকোমনো
মমফ ফোমক থেমক মোে নো ত্োই মোমকিু আহুমত্মত্ মেমত্ মফ থটো ম্পূ ণচ বোমফ
মেমত্ মফ আয ত্োয ময ম্পূ ণচ মনমত্ মফ |
২.থমই যকভ থমোগয যচনো কযো ে থত্ো ভোমপ্তয ভমে থফমচ েোকো ফ মকিু
আহুমত্মত্ মেমে থেওেো ে | এই যীমত্মত্ মো মকিু কত্চ ফয কমযি আয মো মযনোভ থফয
মফ থটো ফোফোমক ম্পূ ণচ , স্বোো কময মেমে ত্োয ময আয থকোমনো ংকে থমন নো
েোমক | মনমভত্র মে কোে কমযি আয মখন কোে ভোপ্ত মরো থত্ো স্বোো কময মেমর |
থমই যকভ আগুমন মেমন থেওেো মর থটোয নোভ মচহ্ন েোমক নো থই যকভই
প্রমত্যক মেমন ভোমপ্তমত্ ম্পূ ণচ স্বোো কযমত্ মফ | ত্োয ময থত্োভোমেয থকোমনো
েোমেত্ব থনই , মোমক অচণ কমযি ত্খন েোমেত্ব ত্োয মে মোে |
৩.মগযমত্ ফ কভমেোযীয আহুমত্ মেমে মেমেি মক নোমক এখনও থেমক থগমি ? মখন
আহুমত্ মেমে থেও ত্খন অমে মক ফমরো ? স্বোো | থমটো স্বোো কময মেমেি থটো
স্বপ্নমত্ও থেখমত্ োযমফ নো |এই যকভ স্বোো থমন মে মোে ?

েোেী প্রকোভমন েীয অভৃ ত্ ফচন |
"থরৌমকক অমরৌমকক কোমেয ভমিমত্ েোমকো , ভিযোেো মে মোও থত্ো যোফন মনমেযই
ীে মপমযমে থনমফ |"
১.এক ফোফোয ওময থমন ু মযো মফো ে এক ত্োযই আজ্ঞোকোযী ও | থম মরো
আজ্ঞোকোযী ত্োমেয ম্মোন এভমন মফ | অম্মোন ত্খনই ে মখন আজ্ঞোকোযী নো েোমকো
| থমই আজ্ঞো ফোফো আভোমক মেমেমি থগুমরোমক ু মযো োরন কযমত্মি মফ | এভন নো
থম ১০ থয ভমধয ৮ ত্ো োরন কযমফো , দুমটো নো | ফোফোয অজ্ঞোথক ১০০ োমচন্ট
অেময থনোট কমযো ত্োয ময আয থকোমনো প্রশ্ন েোকমফ নো | েো ও.থক. মে মোমফ |
মমে আভোয মিমত্ ভোন নো ে থত্ো আমভ ফোফোয মে মক থরোভ |
২.স্ব মিমত্মক ভোন ফোনোমনোয োধন মরো জ্ঞোন আয থমোগ | থটোমক একুমযট যোমখো
থত্ো থেফীগুন অমটোমভটিকোরী এম মোমফ | থফোয োফমেক্টও কবোয মে মোমফ কোযণ
আমভ জ্ঞোমনয দ্বোযোই ফু মেমি নো থম আভযো আভযো রোভ থেফত্ো , থেফত্োনোয জ্ঞোন

থমেমি থত্ো থেমফগুন অমটোমভটিকোরী এম মোমফ | জ্ঞোমনয দ্বোযোই থফোয উভং
থফমেমি |
৩.দুমনেোমত্ এভন থকও থনই থম ফরমফ থম থত্োভোমেযমক আেীফন ব্রোহ্মচোমচ োরন
কযমত্ মফ | মকন্তু ফোফো ব্রহ্মোচোমচমত্ েোকোয ক্ত শ্রীভত্ থেে , এমত্ এত্টুকু মভমেয
থনই | এই মফলমে দুমনেো এক মেমক , এই কেোমকই ফোফো এমকফোময েং কময | এই
মফলমে মযন্চক ভোত্র েেো থনই , এমত্ কোর মে েোমকো | ংস্কোমযয ওময ধভচযোে মে
েোমকো | মমত্ো মনমেয ংস্কোমযয ওময ধভচযোে মফ ত্ত্ ধমভচয ওময যোেয কযমফ |
ংস্কোময এত্টুকু মনফচরত্ো আমর ত্োমর ীন মে মোমফ | থরৌমকক অমরৌমকক
কোমেয ভমিমত্ েোমকো | ভি মে মোও ত্োমর যোফন মনমেয থেমকই মে মপমযমে
থনমফ | মমে বোমফো মক কযমফো , ংস্কোয আমি ... ত্োমর থ কভমেোয ফোমনমে থেমফ |
বোফোও মরো কভমেোযী | থত্োভযো থেোন্টমকেোয মে মোও | আমফ চমর মোমফ , আভযো
ফ থেমক ফে ফরফোন ফোফো থমেমি | থ আভোমেযমক ফ ফর মেমে মেমেমি ত্োই
মনফচরত্োয থকোমনো কেো বোফমফ নো | থত্োভযো বোফমফ আভযো ধভচযোমেয োভমন আমি |
আভযো ভোেোমক থভময থভময বোমগমে থেমফো |

"ভোননীে ূ মচ বোইমেয অনমভোর ফচন |"

থরোধী স্ববোফ কময - থটনমনয আবোন |
থকোেোে-থকোেোে থরোধ থেখোমনো , থরোকমক থেখোমনোয েনয অনযমেয ওময যোগ
থেমে থেওেো ফো থম থকোমনো কোযমণ স্ববোমফ মচয-মচযোনোয প্রমফ থটনমনয েনয
ধোয খু মর থেে | অমনক মযফোময মেমনয আযম্ভই থরোধ মেমে ে | থচোখ থখোরোয োথে
োমেই চো আমত্ থেযী মে থগমর থযমগ একোকোয মে ময , থচোখ েরমত্ েরমত্
কোমযো থকোমনো প্রকোমযয বুর থেমখ থপরমর থরোমধয বূত্ থমভন মক বয কময মনমরো
– এই প্রকোময মফমবন্ন কোযমন ভনু লয মনমেয ভন ভমন্দময থরোধ রুম েত্োনমক আভন্ত্রণ
েোমনমে ফমমে থনে আয ত্োয ময চোে থম ত্োয োমযফোমযক েীফন োমেমত্ থমন কোমট
| ঘময েত্োন আয োমেয ইিো ! এটো স্ববোফই নো |
থরোধ ভনু মলযয ভন ফো ফু মদ্ধয মক্তমক থল কময ত্োমক থটনমনয থকোম ধোক্কো মেমে
থেে | থমখোমন ভন-ফু মদ্ধ মনফচর আমি , থমখোমন ত্োমেয ভযোমক য কযোয মক্ত থনই
থখোমন থকোেোে-থকোেোে থটনন ওেো স্বোবোমফক | এই থরোমধয অমিমক ফু মেমে
থপরো চয থটনন ভু ক্ত েীফমনয আনন্দ থনওেো ম্ভফ নো |
থরোধমক ভোপ্ত কযোয েনয একটু ধমচত্ো রুম মেয প্রমেোগ কমযো | মনমেমক থচক
কমযো থম মনমেয ভমন োমে োমে প্রমত্মরেো কযোয খোযো অবযো থত্ো থনই ? থকও
মকিু কযমরো ফো থকও মকিু ফরমরো আয োমে োমে ভমন কযো প্রমত্মরেো থত্ো আম নো
? মমে যো ে ত্োমর এটো খু ফই ক্ষমত্কোযক | এই স্ববোফ থত্োভোমেযমক োমেমত্
েোকমত্ থেমফ নো |
থত্োভযো একটু েোমেমে যোয অবযো কমযো | মফচোয কমযো – এই ভনু মলযয থেমক আমভ
এক ঘন্টো ময ফেরো থনমফো ... থকও মমে থকোমনো বুর কময থত্ো বোমফো , এমক এমত্ো
মভমনট ময থফোেোমফো | থকও মমে থত্োভোমেযমক খোযো ফমর থত্ো বোমফো , ১০ মভমনট
ময এটোমক থেখমফো | এই বোমফ ধমচত্োয গুনমক ফোেোও | এই অেযোমর মনমেয
ভনমক ু মফচোয মেমে বময থেও এই ধমচত্ো থত্োভমেয েীফমনয েনয ফযেোন মে মোমফ |

থত্োভযো মনমেয েীফমন রক্ষয ফোমনমে থনও থম মনমেয থরোধমক কভ কযমত্ কযমত্
থটোমক ভোপ্ত কযমত্ই মফ | এই থেষ্ট ইিো থত্োভোমেযমক খু ফ মক্ত থেমফ আয
যমণ এন েোমক থম মক্ত ভমনয থরোমধয থফগমক েোভোমনোমত্ ভেচ ে , থটো খু ফই
মক্তোরী আয ওই োে বোমফয দ্বোযো কর মযমিমত্য ভোধোন কময থটনন ভু ক্ত
েীফমনয ু খ মনমত্ োযমফ |
আভোমেযমক মনমেয থরোমধয েনয অনয কোওমক থেোলী ফরোয েযকোয থনই | আভোমেয
থরোমধয েনয আভযো মনমেযোই েোেী | অনযযো থত্ো বুর কযমফই | মকন্তু ত্োমেয বুমরয
পমর আভযো থরোধ কময থপরোয ফে বুর থমন নো কময | আভোমেয থরোধ আভোমেয
উন্নমত্য ভমগচ ফ থেমক ফে ফোধো মে েোেোে | থরোধী ফযমক্ত কমরয থে ফো ম্মোন
োমযমে থপমর |
থত্োভোমেয থরোধ – থটনমনয ফোত্োফযণ ফোমনমে ফোেোমেয ফো ত্ভোমেয কোেচযকত্চ োমেয
কোে কযোয ক্ষভত্োমক কভ কময থেমফ | ফোেোমেয ভমন থপ্রোয মে েোকমফ আয পথর
ত্োমেয মফকো থেমভ মোমফ | কোমেয েগমত্ আনোমেয োেীযো থটনমনয ফোেুভন্ডমর
খু ম ূ ফচক কোে কযমত্ োযমফ নো আয ত্োযো থফম বুর কযমফ |
ত্োয েনয এই থরোধমক েীফমনয ভোমফযী থেমন নষ্ট কযোয আেমযক ইিো েোগমযত্
কমযো | যমণ যোমখো – থরোধ ভোনু মলয ভূ র স্ববোফ নো | ভনু লয আত্মোয ভূ র প্রকৃমত্ মরো
োমে | েো মচেন কমযো মনমেয োমেয দ্বোযো থরোধমক ভোপ্ত কযমত্ মফ | থরোধমক
এমত্ো অফমধ ভোপ্ত কযমত্ মফ থম ভমনও এটো উত্ন্ন থমন নো ে ত্খনই আভযো এই
থটনমনয ভোমফমযয থেমক ভু ক্ত মে মনমেয কত্চ ফযমত্ পরত্োমক থমত্ োযমফ |

জ্ঞোন মযত্ো – বোগ ০৬ থেমক থনওেো
থে , মমোমগত্ো , মফো আয ম্মোমনয মনমেমেয ভমধয কেন থফমধ ংগেনমক
মক্তোরী আয এক ভত্ ফোনোও |
১.আভোমেয কমরয এটোই শুব ংকে আমি থম আভোমেযমক োযো মফমে োইমরে
এয বোইমব্রন থপরমত্ মফ | আভোমেয দ্বোযো মফে থমন োমেয মকযণ প্রোপ্ত কময | থত্ো
আভযো ব্রোহ্মমনযো ংগঠিত্ রূম মমত্ো মভমর মভম থকোমনো কোে কযমফো ত্ত্ই
মক্তোরী বোইমব্রন থপরমত্ েোকমফ | এয েনয আভযো কমর মভমর এভন কেন
ফোমধ | এভন পোউমন্ডন ভেফু ত্ কময মোয পমর কমরয কোমি োমেয বোইমব্রন
থমত্ েোকমফ আয োমেয োমে োমে থে আয উমনটিয বোইমব্রন থমন থপরমত্
েোমক |
২.মমত্ো আভযো মনমেমেযমক অেযভু খী ফোনোমফো – মমত্ো আভযো এক দুেমনয প্রমত্
শুব বোফনো যোখমফো ত্ত্ই এক দুেমনয মমোগী োেী মে মোমফো | থম থকোমনো ভোন
কোে মরো আভোমেয কমরয মফমল োে | থত্ো এখন – থকন , মকবোমফয ংকেমক
ভোপ্ত কময মনমেমক মনমভত্র বোমফো | মমত্ো আভযো এক দুেমনয ম্মোন কযমফো আয
মনমেমেয ভমধয মফেো যোখমফো , ত্ত্ই থে আয উমনটি েোকমফ |
৩.এখন থত্ো আভোমেয করমক ঘময মপময থমমত্ মফ | আভোমেযমক ফোফোয ভোন
ম্পূ ণচ ফো কভচত্ীত্ মত্ মফ | মনমেয কোভোই েভো কযোয েনয আভযো এমমি | অফ

আভোমেযমক মো মকিু মক্ষো মেমেমি থগুমরোমক ফোিমফক েীফমন আনমত্ মফ | মখন
আভযো ফোিমফ আনফ থত্ো আভোমেযমক থেমখ অনযযোও কযমফ |
৪.থরোমকযো ফমর থম যভোত্মো মরো ফচ ফযোী মকন্তু আভযো ব্রোহ্মমনযো অনু বমফয থেমক
ফমর থম থেময ফোফো আভোমেয কমরয অেময ফযোপ্ত আমি | আভোথেয োভমন মনযেয
েো থ হুেু য োমেয আমি | এটোও মরো আভোমেয ফোেোমেয বোফনো | থমই যকভ
ত্োযো কমর ‘ফচফযোী’ ফমর মেমেমি | উেমত্ ফমত্ চরমত্ আভযো কমর ফোফোয
থফোমত্ আমি | আভযো খোন-োন ফোফোয দ্বোযো প্রোপ্ত কময , কোভোইও ফোফোয েনয কময |
আভোমেয ফোফো মরো মফমচত্র , ফোফোয আভযো ফোেোযো রোভ মফমচত্র ... আভোমেযমক দুমনেো
মক েোমন ! থত্ো কত্ই নো আভযো বোগযোরী ব্রোহ্মন থম মভমে ফোফো আভোমেযমক
অমরৌমকক ত্মক্তয ওময ফমমেমি | আভোমেয ওেোয ত্ক্ত মভমে ফোফোয থেমক প্রোপ্ত
মেমি | আভোমেয োভমন থকোমনো প্রকোমযয আভোযনো থনই | নো আভোয থকোমনো িোত্র
আমি , নো আভোয থকোমনো থফো আমি | থোনোয েমন্েযও থনই | আভোয থকোমনো
মেমন থনই , আভোয থকোমনো মেোটচমভন্ট থনই | আভযো কমর ফোফোয ফোেো , ফোফোয
বুেো ফোফোয মমোগী |
৫.আভযো কমর রোভ থেী ফোফোয থফোয মনমভত্র থফোধোযী – আভোমেয থে ,
আভোমেয ভোমরক এক ফোেোেোই | আভযো কমর ত্োয ইযোমত্ চমর | থত্ো আেমক মক
আভযো কমর মভমর ফোফোয োভমন এই প্রমত্জ্ঞো কযমত্ োযফ থম ফোফো , ত্ুমভ মো ফমরি
থম থেধ কযো আয মদ্ধ কযো থিমে থেও , থটোমক আভযো েোকোমরয েনয থিমে
মেরোভ | আভযো থত্ো মনমেমেয ভমধয থে কোময , ম্মোন মেমে , একোগ্র বোমফ আয
এমক অমযয ওময মফো থযমখ চরমফো | এই যকভ কেন এখন করমক থফমধ
মনমত্ মফ | এয েনয ফোফো ফমরমি - থত্োভযো মনমেয ফু মদ্ধমক ম্পূ ণচ কমযো | এই
উোয আভোমক থেও |

থত্ো আভোয অেমযয আো আমি থম কর ব্রোহ্মন কুমরয বূলণ মনমেয কোমি এই ৪ টো
প্রমত্জ্ঞোয ু ত্র মোমত্ থফমধ থনে ১. আভযো এমক ওমযয ভমধয মফো থযমখ - থে,একোগ্র ফো ম্মোন থযমখ চরমফো |
িোত্র থোক ফো থফোয োেী থোক |
২. থফোমত্ এমক অমযয কমনক্মন েোকোয ভে মো মকিু কেো আমফ থগুমরোমক মনমেমেয ভমধয ভধোন কময এক-দুেনমক যোরমবন মেমে খু ম
কযমফো |
৩. কখমনো কোমযো মনন্দো ফো য-মচেমনয কেো এমক অমযয োমে কযমফ নো | মনমেয
উন্নমত্য কেোয দ্বোযো মনমেমক আয অনযমেযমক আমগ এমগোমত্ েোকমফো |
৪. ফোেোেো ফো মনমভত্র ওেো ফে ফমনমেযমক স্ব-উন্নমত্য ফো থফোয প্রমত্ মো মকিু
মনমেচ  োমফো থগুমরোমক ফোিমফ অনু যণ কযমফো |
৫. োমযন্ডোয ফু মদ্ধ মে অনমেয দৃমষ্টয দ্বোযো স্ব ফো থফো প্রমত্ থোেো মমোগী মে
েোকমফো |
আভযো কমর মভমষ্ট ফোফোয খো-খী থমন মে মোই ত্োমর মনমেমেয ভমধয একই
থেময ু মত্র েোকমত্ োযমফো | আভযো কমর ফোফোমক েীফনেোন মেমেমি | আভযো
কমর রোভ েোন কযো ফোেো | থত্ো আভযো থমন োমেযও েোন থেই | মমে আভযো এমক
অযমক মেস্তুফচ কময , ফযেচ কেো শুমন ফো শুমনমে থেই থত্ো ফোফ ফমরমি থম এই যকভ
ফযেচ কেো থোনো ফো শুমনমে থেওেো অেচোৎ ো আত্মো ওেো | থ ফেু নো ত্রু | মমে
আমভ ফযেচ কেো ফমর ত্োয ভোমন মরো আমভ শ্রীভত্মক উরংঘন কময মফকভচ কমযমি নোমক
ু কভচ ? থত্ো আভযো কমর ভোইর করমক োমেয েোন থমন থেই |োমেভে ফোত্োফযণ
ফোনোমনোয দৃঢ় ংকে থমন থনই |

আভোয ভমন থত্ো এখন অমনক ফোয আম - ফোফো এখন মভমষ্ট ঘময মনমে চমরো | মনমেমক
থেমখো থম আে মমে যীয িু মট মোে ত্োমর আভোমেয মিমত্য মক মফ ? আভোমেযমক
থত্ো কভচত্ীত্ মত্ মফ | আভোমেযমক থত্ো ফোফোয মভমষ্ট ঘমযয থগট খু রমত্ মফ | মখন
ফত্নফোী ফত্মন ফম আমি ত্খন আভোয এই দুমনেোয োমে মক থরন থেন েোকমত্
োময ! আভোয কোমযো েনয েোভমত্ মফ নো | আভোয থত্ো আকোময ফত্মন থমমত্ মফ |
আভোমক থত্ো মনমেমক থযমে কযমত্ মফ | অনযমেয োমে মক থনওেোয আমি ?
আভোয মক কযমত্ মফ এটো বোমফো | আভোয থত্ো এখন ঘময থমমত্ মফ নোমক থিোট
থিোট মফলমে ভে নষ্ট কযমত্ মফ ? মনমেমেয ভমধয মমে থেময ু ত্র ফোমধ থত্ো মোমত্
থিোট-থিোট কেোমত্ ফেমেয থমই ভে নষ্ট ে থটো মোমত্ ভোপ্ত মে মোে |
মনমেযোই কোেো থিটোও ত্োই মনমেযোই আফোয ভোয কোভযও খোও |
উভং উত্োমত্ আয থফোমত্ ফৃ মদ্ধ প্রোপ্ত কযোয েনয মফমল মকিু মচত্র |

ওভ োমে |

