ূ ময বাইয়য - আজয়েয ু রুার্য - বাগ -২
আভায খু শয আয শিশিয গুরুত্ব
ওভ াশি ঙ্গভ মু য়গ আভায়েয খু শ আয শিশিয খু ফ গুরুত্ব আয়ে আভায়েয শ্রেষ্ট শিশি শযশিিয়ে ফেয়র
শ্রে , বগব্নু ফাচ আয়ে , খু শ আভায়েয ভি শ্রযাগ ভাপ্ত েয়য শ্রে আভযা োর োর শ্রচাখ শ্রখারায
ায়র্ ায়র্ ভন শ্রমন খু শয়ি নাচয়ি র্ায়ে ফাফা িুশভ আভায়ে ফ শেেু শেয়ে , অয়নে অয়নে ধনযফাে |
শ্রেন োজ েযয়ি র্ােয়ফ | ো খু শ র্ােয়ফ শযশিশিয়ে ারো রূয় শ্রেখয়ফ | শ্ররাধ শ্রর্য়ে , '
আভায-না ' শ্রর্য়ে ভুক্ত র্াো এই গুয়রা ফ শ্রমাগমু ক্ত শিশিয শচহ্ন | আভায খু শ য়রা অয়নে োভী আয
এই শযশিশি য়রা ২ , ৪, ৫ টাোয ভান | এগুয়রায শ্রোয়না োভ শ্রনই এই ের্াগুয়রায ভয়ধয আশভ আভায
ম্পশি শ্রেন ভাপ্ত েযয়ফা | শ্রোয়না শ্রোয়না ের্া আভায়েয ওয়য শ্রনয়গটিব ইয়পক্ট শেয় মা | আভায়েয
শিশিয়ি শ্রোয়না শফঘ্ন শ্রমন না আয় | শেয়ন ৫ , ৬ ফায শনয়জয়ে শ্রেষ্ট স্মৃশি শ্রেয়ফ আশভ রাভ ভান আত্মা
আভায জন্ম ংায়যয েরযায়নয জনয | আশভ রাভ ভাস্টায ফয শক্তভন | এই েম্বাইনড স্বরূয়য াভয়ন
ভাা ায শ্রভয়ন মায়ফ | আভায়ে শ্রিা ফাফায়ে য়মাশগিা েযয়ি য়ফ | আভায়ে রয়েয শেয়ে শ্রেখয়ি য়ফ
, আভায শেেু শ্রনওায শ্রনই | আভায়ে শ্রিা শেয়ি য়ফ আশভ রাভ ভাস্টায শরাটায | এয দ্বাযা আভযা
শনয়জয়ে শ্রভাটিয়বট েযয়ি াযয়ফা | আভযা শ্রেয়ে শ্রেয়খ বাফয়ফা , আশভ এটা না আশভ রাভ চচিনয
ভান শক্ত | ওভ াশি |

শিশিয়ে শনশফযঘ্ন ফানায়না শফশধ
ওভ াশি শনয়জয শিশিয়ে ভান দৃঢ় ম্েল্প অচর-অডর ফানায়নায জনয ােী বাফ ফাড়ায়ি য়ফ আয়গ
শগয় এভন এভন শন আয়ফ শ্রমগুয়রায়ে শ্রেখা ম্ভফ য়ফ না | শেেু বায়রা শজশনও য়ফ , েয়র ফরয়ফ
আভায ফাফা , জ জোয য়ফ | শ্রিা েয়র আয়গ শ্রম ভ আয়ে ােীবাফ য় শ্রেখয়ফ | মা য়ে ,
শ্রমটা প্রয়িযে েয়ল্প য়য়ে িাই আফায য়ে , আভায়েযয়েও ফাফায ভয়িা ােী বাফ চিযী েযয়ি য়ফ |
শ্রম ভানু ল শনয়জয শচিয়ে াি েয়য শ্রন িায ফু শিয ভুয়ধয শফত্রিা ইয়ভজয য়ি র্ায়ে | আত্মায শ্রমাগ িখন
অশি য় মা | িাই আভায়েযয়ে ােী বাফ চিযী েযয়ি য়ফ | মা শেেু য়ে শ্রটাই িয | েভয অনু ায়য
েয়র াটয ফাজায়ে | এখায়ন প্রয়িযে আত্মা শনয়জয েভিায অনু ায়য শনয়জয াটয শনশিি েয়যয়ে |
েয়র শনয়েয াল | শ্রম শ্রমভন েভয েয়যয়ে শ্রই যেভ বাগয য়য়ে | শনয়জয ংায়যও , েয়রয াটযয়ে

ােী য় শ্রেয়খা | মা য় শ্রগয়ে , য় শ্রগয়ে আয মা য়ফ শ্রটা শনশিি | ােী য় শনয়জযও াটযয়ে
শ্রেখয়ফ | এই ৮৪ য শ্রখরা ম্পাি য় মায়ে | শনয়জযয়ে ঘয়য বযু য েয়য শনয় শ্রময়ি শ্রেয়খা আয শগয়
ফাফায ায় ফয় মাও | ওভ াশি |

জীফয়নয ওঠা নাভায মাত্রা
ওভ াশি এই জীফন য়রা এে ু ন্দয শ্রখরা এই মাত্রা এখন েশরমু য়গয অয়িও চরয়ে মখন চাশযশেয়ে
শ্রনাংযা আয শ্রনয়গটিশবটি আয়ে , আভায়েযয়ে এটা বাফয়ি য়ফ না শ্রম এই ফ শে , আভযা শ্রিা ভাস্টায
যচইিা আভায়েযয়ে এটা বাফয়ি য়ফ আভায়েয এখন শে েযয়ি য়ফ | োযণ এই মাত্রায়ি এটাই িয শ্রম
েখয়না বায়রা আয েখয়না খাযা , শ্রম যর িায অু খ আয ভযা যর য় মায়ফ আয ম্মন্ধ ম্পয়েয
আা আত্মাযাও যর য় মায়ফ | আভায়েযয়ে এয়িা যর য়ি য়ফ শ্রম জ বায়ফ েয়র আভায়েয
ায়র্ শভরয়ি াযয়ফ | িাযা মু ি েযয়ফ না িাযা ভাইল্ড শ্রনচায়যয য়ফ | শ্রভৌল্ড েয়য শনয়জয যািা য়জই
শ্রফয েয়য শনয়ি য়ফ | শ্রভৌল্ড েয়য শ্রগাল্ড য়ফ | িাযা শযশিশিয়ে ফেয়র মাওায অয়খযা েয়য | আয এই
যরিায দ্বাযা শ্রীোয েয়যা | শেেু ের্া আয়ে শ্রমগুয়রায়ে ফেরায়না মায়ফ না | িাই শ্রীোয েয়যা | শ্রিা
আজ াযা শেন ু ে ফিয়ন শগয় ফাফায োয়ে শ্রর্য়ে দৃশষ্ট শ্রনয়ফ আয শনয় াযা ংায়য দৃশষ্ট শ্রেয়ফ মায়ি
াযা ংায়য রাইট শ্রপয়র মা | শ্রিা াযা শেয়ন এই যেভ অবযা েযয়ি র্ােয়ফ | ওভ াশি |

য়িযয ত্ঙ্গ
ওভ াশি ংায়য অয়নে ভ শ্রর্য়ে ত্ঙ্গ চয়র এয়য়ে শেন্তু অয়নে ত্ঙ্গ ওা য়িও ংায়যয
দুগযশি য় এয়য়ে োযণ ওখায়ন যভাত্মা শভরয়নয ু খ প্রাপ্ত শন | আভযা রাভ িায িান শ্র এয়
আভায়েযয়ে িয ু খ প্রোন েযয়ি | এই বায়ফই োোয়রয ত্ঙ্গ েযয়ি র্ায়ো | েখয়না আভযা
যম্ধায়ভ আশে আয েখয়না িায়ে শ্রডয়ে আনয়ফ ধশযত্রীয়ি | শ্রেখয়ফ শ্রম আভযা শ্রোয়না খাযা য়ঙ্গ শ্রমন
না মাই আভযা শ্রমন াযা শেন অিভুখয ী শ্রর্য়ে ঈশ্বয়যয ত্য়ঙ্গ র্াশে | প্রয়িযে ১ , ২ ঘন্টায য়য শনয়জয়ে
স্মৃশি শ্রেওায়ফ শ্রম আশভ শ্রে , শে-শে প্রাপ্ত েয়যশে | িখন শিশি খু ফ শ্রেষ্ট র্ােয়ফ | ফাইয়যয ংায
আভায়েয ওয়য প্রবাফ শ্রপরয়ি াযয়ফ না | এেই ফায শ্রিা আভযা বগফায়নয ার্ শ্রয়শে | িায শ্রে প্রপ্ত
েয়যশে | ভ বগফান শনয়জয ফ শেেু আভায়েযয়ে শেয়ি এয়য়ে | স্বয়গযয যাজয বাগয শেয়ি এয়য়ে | এই
ত্য়ঙ্গ র্ােয়র অয়নে শক্তারী আয শফত্র য় মায়ফ | শ্রিা আজ াযা শেয়ন এই ত্য়ঙ্গ র্ােয়ফ শ্রম

আশভ আত্মা যম্ধায়ভ আশে িায শ্রর্য়ে শ্রিজশ শেযণ আভায ওয়য যয়ে | ওভ াশি |

শফ যাশত্র
ওভ াশি আজয়ে য়রা ভা শফযাশত্রয স্বশনযভ শেফ | শফ ফাফায আয আভায়েয ভান আত্মায়েয জন্মশেন |
শ্ররায়েযা শ্রিা জাগযণ েযয়ফ , েি যাখয়ফ | আভযা শ্রিা শয়ফয ায়র্ শভরন ভানাশে | এই শভরয়নয ু খ
য়রা ফয শ্রেষ্ট ু খ | শ্রিা আভযা েয়র রাভ খু ফ খু ফ বাগযফান | আভায়েয জন্ম আয ারনা ভািা শিা
ভ েযয়ে িায ফ শেেু আভায়েয য় শ্রগয়ে | ভ শ্রবাগফান আভায়েযয়ে এয় ড়া আভায়েয
াাময েয়য শ্রেখা শ্রানা েয়য ফাফা ফয়র শ্রম দুশনায েয়র ফরয়ফ শ্রম বগফান এয়েয জনয শে খাশর ফয়
আয়ে , শ্রিা ফয়র শ্রেও যা ! আভযা িায শ্রেয়ে অনু বফ েশয | শ্র ভািা শিা য় আভায়েয শ্রখার
েযয়ে , শ্রিা আ আজ শফ যাশত্র শেয়ন আভযা শুধু ভাত্র এে যায়িয জনয না োোয়রয জনয স্মৃশিয দ্বাযা
শ্রজয়গ মাই | েয়র শ্রেয়খা আশভ শেয়য েি শ্রনফ | ফাণীয , ংেয়ল্পয ... শ্রিা আ আজয়ে আভযা াযা
শেন প্রবুশভরন অনু বফ েশয আভযা যম্ধায়ভ ফাফায ায়র্ আশে আয শ্রনা শ্রমন র্ায়ে শ্রম শব্বাফা শনয়জ
আভায়েয ায়র্ আয়ে আয আভায খু োয়োি য় আয়ে | ওভ াশি |

