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সদয্ িিব িহ্ েছে- মছয়ছদর্জনয্ মমেয্উপছদশ্ ্
  
 িছয়র্সময়্পুছ�র্উছ�ছশ্ পহবর্উপছদশ ্

 ি্আমবর্আ�জ, �থছমই্আ ম্আ�বির্শক রয়ব্আদবয়্কর ে্ ্

জনয্ য্ হ ন্আমবর্জীিননবছক্ হনুকু্�ে িহ্কছরছেন্ য্আ ম্

 হবমবর্ িছয়র্রবহ্ দখছহ্পব �।্হু ম্ হবমবর্পুরুছের্পমূণহবয়্

 পৗছেছেব।্আজ্হু ম্ হবমবর্দীছনর্ ছেণক্পুছরব্করছহ্যবছ�ব।্িযবয, 

 খন্হু ম্ সই্জীিন্ থছক্ ি রছয়্যবছ�ব্ যখবছন্হু ম্ ক ন্মু�্

 িিছ�র্মছহব্ েছে।্ কবছনব্িবেব- িপ �্েবড়ব্যবছ�্হব-ই্কছরছেব্

 হ দন।্ কবছনব্ চ�ব্েবড়বই্সমুছ�্ গছয়্েব ফছয়্পছড়ছেব।্ সখবন্

 থছক্হু ম্যবছ�ব্ খন্ ক্কহণিযপরবয়ূহব্া্পমূণহবর্জগছহ।  ্

 কজন্ পহব্ স দন্ নছজছক্সুখী্মছন্কছরন্ য দন্ হ ন্ নছজর্

স�বনছক্পুরু্িছয়্উউছহ্ দছখন।্হু ম্ ক্নিয্জগছহ্ িং্ ক্

নহুন্জীিছন্পব্রবখছহ্যব�।্হবছহ্ ছনক্কেযবূ্া্ সসৗযণ্রছয়ছে, 

সুৗরভবছি্প রচব েহ্া্ নয় �হ্করছহ্পবরছে্হু ম্হব্ দখছহ্

পবছি।্আিবর্হবছহ্ ছনক্  �য়্া্ হ�্ দক্রছয়ছে্যব্ হবমবর্

জীিন্দু িণুি্কছর্হুেছহ্পবছর।্হবই্ হবমবছক্যথবযথ্প রচবেনব্া্

উ�ছরব�র্উ� হ্করছহ্ শখছহ্িছি।্আর্ িশযই্ হবমবছক্জীিন্

স�ী ন্স�ছকণ্ ন হিবচক্েবরূব্ থছক্ িযছচ্থবকছহ্িছি।্হু ম্দশ ন্
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 িুছয়্েকয্নব্রবখছে্ নজ্নছর্শব �্পবছি্নব।্ নছজর্জীর্জনয্

হু ম্ ্ িুয়গছেবর্� হ্েকয্রবখছি।্ হ ি্কথবগছেব্মছন্ রখ্

 িং্ সি্ জণছন্সছচচ্ থছকব্:  

�থম্া্ �হীয়্ িুয়্িছেব্:  

জীরব্ �ম্া্ভবছেবিবসবপমূণ্আচরূ্পৌ্কছর । হবরব্চবয়   

ভবছেবিবসবর্সু�চ্উ�বরূ্শনছহ্চবয়।্ হ ি্ হবমবর্জীর্সবছথ্ ্

িযবপবছর্কবপণূয্ দখবছি্নব।্ ্িযবপবছর্য দ্কবপণূয্কছরব, হছি্হু ম্

হবর্া্ নছজর্মছেয্ নদণয়হবর্ দয়বে্ নছন্ দছে ।্�বমী-জীর্ নমণে্

ভবছেবিবসবর্িযকরছূ্ভুে্করছে।্ 

হৃহীয়্ িুয়্িছেব্:  

জীরব্কছউবর্া্ নড়্�ভবছির্পুরুছদর্ পৌ্কছর, আর্দুিণে্া্

 কবমে্ চ�েবরী্পুরুছদর্িযিিবর্কছর।্ হ ি্� হ ন্গূছক্

��বছন্রবখছি।্কবরূ,   ন্ভবছেবিবসব্ ডছক্আছন্ িং্�শব �্্

েরব �হ্কছর।্ 
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চহুথণ্ িুয়্িছেব্:  

 মছয়রব্�বমীর্কবছে্হব-ই্�হযবশব্কছর্�বমীরব্জীর্কবছে্যব্�হযবশব্

কছর।্ যমন্: ভছ�ব চহ্কথব, সুৗর্ চিবরব, প র��্িসন্া্সুগ �।্

 হ ি্ হবমবর্� হ ন্ ি�বয়্ সছির্� হ্েকয্রবখছি।্জীছক্

 নছজর্মছহব্কছর্কবছে্ পছহ্হবর্কবছে্ মন্ ি�বয়্ নযুছি্নব্

যখন্ হবমবর্শরীর্নবছম্জিজছি।্ হবমবর্কবপড়্ময়েব।্কবরূ, হু ম্

হব্করছে্য দা্ স্ হবমবর্আনুগহয্ দখবছি;  ক�্হবর্ �ছর্হু ম্

 ক্েরছনর্ িহৃ�ব্ৈহ র্কছর্ দছে।্ফছে্হবর্শরীরই্ হবমবর্

ডবছক্সবড়ব্ দছি।্হছি্ �র্হবর্পব েছয়্ িড়বছি্ হবমবর্ থছক। 

প�ম্ িুয়্িছেব্: 

নর্িছেব্নবরীছদর্রবজে।্নছরর্মছেয্হবরব্ নছজছক্ নছজর্আসছন্

সমবসীন্ভবছি।্ নছজছক্ সখবনকবর্ নহব্মছন্কছর ।  হ ি্হবর্

সবজবছনব্ ই্�শব �র্রবজয নছক্হু ম্হেনে্করছহ্যবছি্নব।্ ্

আসন্ থছক্হবছক্নবমবিবর্ চচবা্করছি্নব।্্ 

হু ম্য দ্হব-ই্কছরব, হছি্হবছক্ যন্হবর্রবজে্ থছক্উছ�দ্

করছে।্আর্ কবছনব্রবজবর্জনয্হবর্ চছয়্িড়্শশ্আর্ কউ্িছহ্

পবছর্নব্ য্ ক-নব্হবর্রবজে্ নছয়্নবনবনব ন্কছর।্য দা্ স্�কবছশয্
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 হবমবছক্িয়ছহব্ কেু্িেছি্নব।্ ক�্ ছহ্কছর্পবর� রক্ ি�বস্া্

ভবছেবিবসবর্প রছিশ্দম  ুহ্িছি।্্ 

ু�্ িুয়্িছেব্: 

নবরী্ যমন্চবয়্হবর্�বমীছক্ পছহ।্ হম ন্হবর্প রিবরছকা্ স্

িবরবছহ্চবয়্নব।্ হ ি্হু ম্ ক�্হবর্প রিবছরর্সছ�্ নছজছক্ ক্

পব�বয়্মবপছহ্যবছি্নব।্য দ্ মন্চবা্ য্ স্িয়ছহব্ হবমবর্িছি; 

নয়ছহব্প রিবছরর।্হছি্ স্য দা্ হবমবছকই্ �ব েকবর্ দছি।্ ক�্

মছন্মছন্ উকই্ িু�্িছি । যার ভার েস েতামার ৈদনি�ন 
জীবন পযর্ ববে  নববব  

স�ম্ িুয়্িছেব্:  

 ন�য়্নবরীছক্সিছচ্িবযকব্িবড়্ দছয়্সৃ চ্করব্িছয়ছে।্  ন্হবর্

 দবু্নয়।্িরং্ ্হবর্ সসৗছযণর্রিসয।্হবর্আক ণুছূর্চব িকব উ।্

 যমন্�র্ সসৗযণ্হবর্িবহবয়।  

 হ ি্ স্ কবছনব্ভুে্করছে্হবর্াপর্ মন্িবমেব্চব ো্নব্যবছহ্

 কবছনব্সিম মণহব্িব্সদয়হব্ নই।্িবযকবছক্ সবজব্করছহ্ গছে্হু ম্

হব্ ভছ�ই্ ফেছি।্ ্ কছ�্হব্িছেব্হবছক্হবেবক্�দবন।্পকব�ছর্

ভুেগছেবয়্��য়্ দছে্হছি্হবর্িবহব্ িছড়ই্যবছি।্ স্ নছজছক্
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 নছজর্মছেয্গ নছয়্ নছি।্ফছে্ স্ হবমবর্জনয্ যমন্নরম্িছি্নব।্

 হম ন্শনছি্নব্ হবমবর্কথব।্ 

 চম্ িুয়্িছেব্:  

নবরীছদর্সৃ চই্করব্িছয়ছে্�বমীর্ কৃহজহব্ িং্উপকবর্

 �ীকবছরর্উপবদবন্ দছয়।্হু ম্য দ্যুগযুগ্েছর্হবছদর্কবছরব্� হ্

সহদয়হব্া্সদবচবর্ দখবা্হবরপর্শেু্ ক নিবর্হবর্সছ�্মৗ্

িযিিবর্কর্হছি্ স্িেছি,  হবমবর্কবছে্আ ম্জীিছন্ভবছেব্ কেুই্

 পেবম্নব।্ হ ি্হবছদর্ ্ৈি শচয্ যন্ হবমবয়্হবছক্ পৌ্িব্

নৃূবয়্�ছরব চহ্নব্কছর।্কবরূ,  হবমবর্কবছে্হবর্ ্ৈি শচয ন্

খবরবপ্েবগছো্ ছনক্গূ্ দখছি্হবর্ভবছেব্েবগবর্মছহব।  ্

নিম্ িুয়্িছেব্:  

নবনব িে্শবরী রক্দুিণেহব্া্মবন সক্ ব �র্মবা্ দছয়্নবরী্জীিন্

িছয়্চছে।্ ্ দছক্েকয্ রছখই্আ�বি্হব‘আেব্হবছদর্জনয্ কেু্

ফরয্পযণ�্কমব্কছর্ দছয়ছেন্যব্ ্সময়্কহণিয্ েে।্ যমন্

রজ�বি্্া্স�বন্�সিকবছে্হবর্জনয্পুছরবপু রভবছি্সবেবহ্মবফ্

কছর্ দছয়ছেন।্ ্সময়দুছনবয়্ সয়বম্পযণ�্� গহ্করব্িছয়ছে।্

যহকূ্নব্হবর্শরী রক্সু�হব্ ফছর্আছস্ িং্হবর্ মজবজ্
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�বভব িক্িছয়্যবয়।্ হ ি্ ্সময়গছেবয়্হু ম্আ�বি্া্ইিবদহমুখী্

িছয়্যবছি।্কবরূ, হবর্জনয্আ�বি্ যমন্ফরযছক্িবেকব্কছর্

 দছয়ছেন্ হম ন্হবর্ থছক্ হবমবর্চব িদব্া্ নছদণশা্িবেকব্কছর্

 দছয়ছেন।্ 

দশম্ িুয়্িছেব্:  

মছন্রবখছি্জী্ ক�্ হবমবর্কবছে্ কজন্ি ৗনীর্মছহব।্ হ ি্

হবর্ি ৗছের্� হ্সদয়্থবকছি্ িং্হবর্দুিণেহবগছেব্কমবসুৗর্

দৃ চছহ্ দখছি।্হবিছে্ স্িছি্ হবমবর্জনয্সছিণব�ম্স�দ।্ স্

 হবমবর্সছিণবাকৃচ্স�ী্িছি।্আ�বি্ হবমবর্কেযবূ্করন।  ্

 

 িছয়র্রবছহ্ িদবয়ী্কনযবর্� হ্মমহবময়ী্জননীর্ কগ�্উপছদশ 

আদছরর্ন ৗনী্ মছয়ছক্ চরহছর্ কজছনর্কবছে্হুছে্ দছহ্ কজন্

মবছয়র্কী্কচ্েবছগ, মমহবময়ী্জননীর্হখন্কী্আছিছগর্ ঢউ্ খছে্

যবয়, হবযর্ চবছখ্হখন্কহ্আনৗ- িদনবর্ভবিনব্ভীড়্কছর্হব্

 কমব�্াই্মব্জননীই্জবছনন।্ ক�্শেু্ চবছখর্পব ন্ ফছে্

ক েজবর্নুকরব্ মছয়ছক্শেু্ িদবয়্জবনবছনবই্নয়, হখন্য দ্হবছক্

 মন্ কেু্উপছদশ্শ নছয়্ দয়ব্যবয়্যব্হবর্সবরব্জীিছনর্সিে্িছি, 
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যব্হবর্আগবমীর্ দনগছেবছক্উউে্সুখময়্করছি্হছি্হব্িব্

ভবছেব্িয়।্ স্ থছকই্ নছচর্ ই্ মমেয্ররহুেয্উপছদশগছেব্

ভবুব�র্কছর্হুছে্েরব্িছেব।্আ�বি্আমবছদর্� হ ন্ িবছনর্ িং্

 মছয়র্জীিনছক্করন্ি ূণে্া্সুখময়।্ 

 ি্আমবর্ মছয়, হু ম্ হবমবর্িব ড়্ েছড়্যবছ�ব।্ যখবছন্হু ম্

জছ� েছে।  য্িবস�বছন্হু ম্� হপব েহ্িছয়ছেব।্যবছ�ব্ মন  

প রছিছশ্যবর্সছ�্হু ম্ মবছনা্প র চহ্না।্ ম েহ্িছি্ মন্

স�ীছদর্সছ�্যবছদর্হু ম্ চছনব্নব।্ 

 হ ি্হু ম্হবর্দবসী্িছয়্যবা।্ স্ হবমবর্দবস্িছয়্যবছি।্আর্

হবর্জনয্হু ম্১০ ন্ৈি শচয্েবরূ্কছরব, হছি্ স্ হবমবর্জনয্স �হ্

েন্িছয়্যবছি।্ 

�থম্া্ �হীয় ন্িছেব্:  

�বমীর্সছ�্থবকছি্ ছ�্হু চর্সছ�।্জীিনযবপন্করছি্আনুগহয্া্

মবনযহবর্ ভহর্ দছয়।  

হৃহীয়্া্চহুথণ ন্িছেব্:  

�বমীর্নজছর্পড়বর্জবয়গবগছেব্ দখবছশবনব্করছি।্হবর্নবছক্েবগবর্
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�বনগছেব্খুযছজ্ ফরছি।্হবর্দুই্ চবখ্ যন্ হবমবর্কুা সহ্ কেুর্

� হ্প হহ্নব্িয়।্আর্সুিবস্েবড়ব্ হবমবর্কবছে্ যন্ কবছনব্গ�্

নব্পবয়।্সু� স�্সুৗছরর্সছিণব�ম্িছেব্ চবছখর্সুরমব।্আর্প ি�্

সুিবসগছেবর্আ দ্া্ সরব্িছেব্সবিবন্া্পব ন।্ 

প�ম্া্ু� ন্িছেব্:  

�বমীছক্খবায়বিবর্সুছযবগ্হবেবশ্করছি।্হবযর্ ন�বর্সময়্ নরি্

থবকছি।্কবরূ, কুেবর্হবপ্মবনুুছক্হব হছয়্ দয়।্আর্নুম্ থছক্

 কযছপ্াউব্হবছক্ ক পছয়্ দয়।্্্ 

স�ম্া্ চম্িছেব্: 

�বমীর্িবসব্া্স�ছদর্যর্ নছি।্হবযর্া্হবযর্প রিবছরর্� হ্েকয্

রবখছি।্ 

নিম্া্দশম্িছেব্:  

হবযর্ কবছনব্ নছদণশ্ মবনয্করছি্নব।্হবযর্ কবছনব্ দবু্খুযছজ্ ির্

করছি্নব।্কবরূ, হু ম্হবযর্ নছদণছশর্ িবেয্িছে্ থণ্হবযর্মননবছক্

চ নছয়্ দছে । য দ্হবর্ কবছনব্ দবু্�কবশ্করছে্ হব্হবর্সছ�্

 ি�বসনবহকহব্করবয়্  নরবপদ্িছয়্ গছে।্ 
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 রপর্আরা্মছন্রবখছি, হবযর্ িু�হবর্সময়্আনৗ্�কবশ্করছি্

নব।্আিবর্হবযর্আনছৗর্সময়্ িু�হব্�কবশ্করছি্নব।্কবরূ, 

�থম ন্হবর্কবছে্ িছিেব্মছন্িছি্ িং্ �হীয় ন্হবছক্ ির�্

করছি।্হবছক্সিছচ্মযণবদব্হু ম্হখনই্ দছি্যখন্হবযছক্সিছচ্ ি শ্

স�বন্করছি।্ 

আর্ ্ ি�বয়্হু ম্ স্পযণ�্ পৗেছহ্পবরছি্নব্যবিা্নব্ হবমবর্

পৌ্িব্ পেছৗর্ িুছয়্হবযর্স� চছক্ হবমবর্স� চর্াপর্ িং্

হবযর্চবায়বছক্ হবমবর্চবায়বর্াপর্ �ব েকবর্নব্দবা।্ িছশছু্

�বথণনব, আ�বি্ হবমবর্সব িণক্কেযবূ্করন।   হবমবছদর দব�হয 

জীিনছক সুখময় করন। আমীন।  

 জবহ  েখছকর িহে �চব রহ  ই উপছদশগছেব ই�বরছনছন �ব� 

আরিী  থছক ভবুব� রহ। মমে্ েখব ন্ খবছন্ গছয়্ দখছহ্পবছরন্: 

http://www.almstba.com/vb/t59163.html      

http://www.almstba.com/vb/t59163.html

