সকলর মলে এটাই জাোর ইচ্ছা থালক
যয বিোল কখে আর বকভালি হলি ? ত ো এই ওরয ফোফোয কোয আয
অফযক্ত ভু যলরয লিন্তন করয লফনোরয লফলরে ফোফোয তেওেো লনরেে  অনু োরয :১. লফনো খন রফ মখন কররয তব রয অনরন্তয বফযোগয ফৃ লি রফ |
২. লফনো কোর প্র যক্ষ োয ভে রফ |
৩. লফনো কোরর কর ু রখয োধন কোজ কযরফ নো | আয োধন দুঃরখয কোযণ রফ |
৪. লফনোরয ভেই ররো টু তররটয ভে (too late) |
৫. লফনোরয ভেই ররো ধভেযোরজয ু লয |
৬. লফনোরয ভে ু রুোর্ে আয ড়ো ফন্দ রে মোরফ |
৭. লফনো তই ভে রফ মখন  যমু রগয কর লট্ বরয মোরফ তকফর তে োয লকছু
লট্ তফরি র্োকরফ |

৮. লফনো কোর রফ োক্ষোত্কোরযয ভে |
৯. লফনো কোর ররো বরেয ফো োফযণ |
১০. লফনো কোর ররো লফ ফোফোয প্র যোক্ষ োয ভে প্রর যক ধরভেয তরোরকযো োরক
লনরজয বগফোন শ্রীকোয কযরফ |
১১. লফনো কোরর ফোফো পোইনোর তযোল্ট তফয কযরফ তম তক লক রফ |
১২. লফনো কোরর ৫ লফকোরযয অলি অ ীর রফ |
১৩. লফ ফোফো লফনোরয োলযখ ফররফ লকন্তু োযোই ধযর োযরফ মোরেয ভন-ফু লিয
রোইন লযষ্কোয রফ |
১৪. লফনোরয অলি আভযো কর ব্রোহ্মরনরেয ংগঠি তমোগ অলিয দ্বোযো বযরফ |
১৫. লফনো খন রফ মখন প্রর যরক দুঃখী রে ফররফ তম প্রবু এই দলনেোয লফনো
করয তেও |
১৬. লফনো খন রফ মখন করর এয তর্রক লনলিন্ত রফ |
১৭. লফনো ঠো রফ |
১৮. লফনো প্রকৃল য ৫ রিয এক োরর্ আয এটলভক ফম্ব ফো গৃ  মু রিয দ্বোযো রফ |
১৯. লফনো ররো এক লযফ ে ন |

২০. লফনো খন রফ মখন যম্ধোরভয তর্রক কর আত্মোযো এই ধলযেীর জন্ম লনরে
তনরফ |
২১. লফনোরয এই ভে আোয আরগ লনরজরক ম্পূ ণে ফোলনরে লনরর ফো লনরজরক
এবোযরযলড ফোলনরে লনরর ফো কভে ী অফস্থ্যোরক প্রোপ্ত করয লনরর ো উইে অনোয
রফ |
তালেরলকই বিজয় মাার রত্ন িা হলি | োযোই প্রর্ভ জরন্ম আরফ |
তাই জেযই বলিিািা অলেককালর অভযাস (ু রুোরর্েয) লেরক রক্ষয
তেওেোরে তটোই জভো রফ |
*~||এখন নে ত ো কখরনো নে||~*
ঔ * োলন্ত

