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প্রথম ভাগ 

আেবী ভাষা শথফক 

He Is the Glory of Glories 

 

This is that which hath descended from the 

realm of glory, uttered by the tongue of power 

and might, and revealed unto the Prophets of 

old. We have taken the inner essence thereof 

and clothed it in the garment of brevity, as a 

token of grace unto the righteous, that they 

may stand faithful unto the Covenant of God, 

may fulfill in their lives His trust, and in the 

realm of spirit obtain the gem of divine virtue. 

* 

 



হি পরমাত্মার সন্তাি ! 

আমাে প্রথম উপফদ  এই,এক পদ্ববত্র, 

করুণাঘন এবং উজ্জ্বল অন্তঃকেফণে অদ্বিকােী 
হও, শেন রু্দ্বম একটি প্রাচীন, অদ্ববনশ্বে 
এবং দ্বচেস্থায়ী সাবফৃভৌমক্ষমর্াে অদ্বিকােী 
হইফর্ পাে। -১ 

 

হি পরমাত্মার সন্তাি! 

নযায়পোয়ণর্া আমাে দ্বনকট সবাৃফপক্ষা 
দ্বপ্রয়র্ম! েদ্বদ আমাফক আকাঙ্খা কে, র্ফব ইহা 
হইফর্ দ্ববমুখ হইওনা, এবং ইহাফক অবফহলা 
কদ্বেও না, শেন আদ্বম শর্ামাে উপে আমাে 
দ্ববশ্বাস নযস্ত কদ্বেফর্ পাদ্বে। ইহাে সাহােয রু্দ্বম 
স্বচফক্ষ এবং অপফেে চকু্ষ বযদ্বর্ফেফক দ নৃ 
কদ্বেফব এবং দ্বনজ শবাি- দ্বিবফল এবং পতদ্বথবীস্থ 
অনয কাহােও শবাি- দ্বিে সহায় বযর্ীর্ জ্ঞান 
লাভ কদ্বেফব। এই দ্ববষফয় গভীে ভাফব দ্বচন্তা 
কে, শর্ামাে দ্বকরূপ হওয়া উদ্বচর্। 



নযায়পোয়ণর্া শর্ামাে প্রদ্বর্ আমাে দান 
এবং শর্ামাে প্রদ্বর্ দয়াে দ্বনদ নৃ। সুর্োং 
ইহা সবদৃা শর্ামাে চকু্ষিফয়ে সম্মুফখ োখ।-২ 
 

হি মািব্ সন্তাি! 

আদ্বম আমাে প্রাচীন সত্তায় এবং আমাে 
অনাদ্বদ অনন্ত অদ্বস্তফে দ্বনদ্বহর্ দ্বিলাম। আদ্বম 
শর্ামাে জনয আমাে শপ্রম অনভুব কদ্বেলাম, 

সুর্োং আদ্বম শর্ামাফক সতদ্বি কদ্বেলাম, এবং 
শর্ামাফর্ আমাে সাদতফ যে প্রদ্বর্মূদ্বরৃ্ স্থাপন 
কদ্বেলাম, এবং শর্ামােই জনয আমাে সুষমা 
শসৌন্দেৃ প্রকা  কদ্বেলাম।-৩ 

হি মািব্ সন্তাি! 

শর্ামাে সতদ্বি আমাে দ্বপ্রয় দ্বিল। সুর্োং আদ্বম 
শর্ামাফক সতদ্বি কদ্বেলাম। অর্এব, রু্দ্বম আমাফক 
ভালবাস, শেন আদ্বম শর্ামাফক স্মেণ কদ্বেফর্, 



এবং শর্ামাফক আিযাদ্বিক জীবফন সুদ্বনদ্বির্ 
কদ্বেফর্ পাদ্বে।-৪ 

 

হি সত্তার সন্তাি! 

আমাফক ভালবাস, শেন আদ্বম শর্ামাফক 
ভালবাদ্বসফর্ পাদ্বে। েদ্বদ রু্দ্বম আমাফক শপ্রম না 
কে, র্ফব আমাে শপ্রম শর্ামাে কাফি 
শকানমফর্ই শপৌৌঁদ্বিফবনা। শহভত র্য, ইহা জাদ্বনয়া 
োখ।-৫ 

 

 

হি সত্তার সন্তাি! 

আমাে শপ্রমই শর্ামাে স্বগ ৃ এবং আমাে 
সদ্বহর্ পুনদ্বমৃলনই শর্ামাে স্বগীয় দ্বনবাস। 
সুর্োং রু্দ্বম ইহাফর্ প্রফব  কে এবং দ্ববলম্ব 
কদ্বেও না। আমাফদে অরু্যচ্চ োফজয 



এবং আমাফদে উন্নর্র্ম স্বফগ ৃ শর্ামাে জনয 
ইহাই দ্বনিৃাদ্বের্ কো হইয়াফি। -৬ 

 

হি মািব্ সন্তাি! 

েদ্বদ রু্দ্বম আমাফক ভালবাস, র্ফব রু্দ্বম 
শর্ামাে দ্বনফজে দ্বদক হইফর্ মখু দ্বেোইয়া লও 

এবং েদ্বদ রু্দ্বম আমাে সফন্তাষ বাঞ্ছা কে, র্ফব 
শর্ামাে দ্বনফজে সফন্তাফষে প্রদ্বর্ চকু্ষ বন্ধ কে, 

শেন রু্দ্বম আমাে মফিয এফকবাফে মদ্বেয়া 
োইফর্ পাে এবং আদ্বম শর্ামাে মফিয 
দ্বচেস্থায়ীরূফপ জীদ্ববর্ থাদ্বকফর্ পাদ্বে। -৭ 

 

হি পরমাত্মার সন্তাি! 

েদ্বদ রু্দ্বম শর্ামাে দ্বনফজে দ্বদক হইফর্ মখু 
দ্বেোইয়া না লও এবং আমাে দ্বদফক না 
দ্বেে, র্ফব শর্ামাে জনয শকান দ্ববশ্রাম নাই, 

কােণ শর্ামাে নাফমে মফিয শগৌেব না 
কদ্বেয়া আমাে নাফমে মফিয শর্ামাে শগৌেব 



কো, এবং শর্ামাে দ্বনফজে উপে দ্বনভৃে না 
কদ্বেয়া আমাে উপে সম্পূণৃ দ্বনভৃে কোই 
শর্ামাফক মানায়, কােণ, আদ্বম একাই, সফবাৃপদ্বে, 

শর্ামাে দ্বপ্রয় হইফর্ বাসনা কদ্বে। -৮ 

 

 

হি অনিত্বের সন্তাি ! 

আমাে শপ্রমই আমাে দুগৃ। শে শকহ ইহাে মফিয 
প্রফব  কফে, শস পদ্বেত্রাণ লাভ কফে ও দ্বনোপদ 
হয়; এবং শে শকহ উহা হইফর্ মুখ দ্বেোয়, শস 
দ্ববপথগামী হয় ও দ্ববনা  প্রাপ্ত হয়।-৯ 

হি উপলনির সন্তাি! 

রু্দ্বমই আমাে দগু।ৃ সুর্োং রু্দ্বম ইহাে মফিয 
প্রফব  কে, শেন রু্দ্বম দ্বনোপদ হইফর্ পাে। 
শর্ামাে মফিয আমােই শপ্রম; শর্ামােই দ্বনকট 
হইফর্ রু্দ্বম র্াহা দ্বচদ্বনয়া লও, শেন রু্দ্বম 
আমাফক শর্ামাে দ্বনকফট পাইফর্ পাে। -১০ 



হি অনিত্বের সন্তাি! 

আমাে  দ্বিে হস্ত িাো শর্ামাফক প্রস্তুর্ 
কদ্বেয়াদ্বি, এবং ক্ষমর্াে অঙ্গদু্বল িাো আদ্বম 
শর্ামাফক সতদ্বি কদ্বেয়াদ্বি, এবং আমাে আফলাফকে 
সােভাগ শর্ামাে মফিয গদ্বির্ োদ্বখয়াদ্বি। 
সফবৃাপদ্বে ইহাফর্ই পদ্বেরু্ি হও, কােণ আমাে 
কমৃ পণৃূর্া সম্পন্ন, এবং আমাে েলপ্রস।ূ ইহা 
অদ্ববশ্বাস কদ্বেওনা এবং ইহাফর্ শকান সফন্দহ 
শপাষণ কদ্বেওনা। -১১ 

হি অনিত্বের সন্তাি! 

রু্দ্বমই আমাে প্রদীপ, এবং আমাে আফলাক 
শর্ামােই মফিয। অর্এব, শসখান হইফর্ 
আফলাকপ্রাপ্ত হও, এবং আমাফক বযর্ীর্ অপে 
কাহাফকও অফেষণ কদ্বেও না, কােণ শর্ামাফক 
আদ্বম িনবানরূফপ সতদ্বি কদ্বেয়াদ্বি এবং প্রচুে 
অনগু্রহ শর্ামাে উপে বষণৃ কদ্বেয়াদ্বি।-১২ 

হি পরমাত্মার সন্তাি! 



আদ্বম শর্ামাফক িন ালী কদ্বেয়া সতদ্বি 
কদ্বেয়াদ্বি, শকন রু্দ্বম দ্বনফজফক দদ্বেদ্র কদ্বেফর্ি? 

এবং আদ্বম শর্ামাফক সম্ভ্রান্ত কদ্বেয়া সতদ্বি 
কদ্বেয়াদ্বি, দ্বকফসে জনয রু্দ্বম দ্বনফজফক হীনপদস্থ 
কদ্বেফর্ি? এবং  জ্ঞাফনে সাোং  হইফর্ 
শর্ামাফক প্রকা  কদ্বেয়াদ্বি? এবং শপ্রফমে 
মতদ্বত্তকা হইফর্ শর্ামাফক আদ্বম গঠির্ 
কদ্বেয়াদ্বি, শকন রু্দ্বম দ্বনফজফক আদ্বম বযর্ীর্ 
অপফেে সদ্বহর্ দ্বনেুি কদ্বেয়া োদ্বখয়াি? 

অর্এব, শর্ামােই দ্বদফক শর্ামাে চকু্ষ দ্বেোও, 

শেন রু্দ্বম আমাফক শর্ামােই 
মফিয অবস্থানকােী,  দ্বি ালী, প্রর্াপ সম্পন্ন ও 
দ্বচেস্থায়ী শদদ্বখফর্ পাও। -১৩ 

 

 

 

 

হি মািব্ সন্তাি ! 



রু্দ্বম আমাে সাম্রাজয, এবং আমাে সাম্রাজয 
ধ্বংস হয় না।  দ্বক শহরু্ শর্ামাে দ্ববনা ফক 
ভয় কে? এবং রু্দ্বম আমাে আফলাক, 

এবং আমাে আফলাক দ্বনবাৃদ্বপর্ হইফবনা। দ্বক 
কােফণ রু্দ্বম শর্ামাে দ্বনবাৃপণফক ভয় কে ? 

এবং রু্দ্বম আমাে প্রভা, এবং আমাে পদ্বেিদ 
পদৃাবতর্ হইফবনা। রু্দ্বম আমাে পদ্বেিদ, 

এবং আমাে পদ্বেিদ কখনও জীণৃ হইফবনা। 
সুর্োং আমাে প্রদ্বর্ শর্ামাে শপ্রফম অটলভাফব 
দ্ববশ্রামলাভ কে, শেন রু্দ্বম উচ্চর্ম প্রভা 
োফজযে চক্রাবাফল আমাফক প্রাপ্ত হইফর্ পাে।
 - ১৪ 

হি প্রক্াত্বের সন্তাি ! 

আমাে মখুমণ্ডফলে দ্বদফক শর্ামাে মখু দ্বেোও, 

এবং আদ্বম বযর্ীর্ অনয সকল দ্বকিু হইফর্ 
শর্ামাে মখু দ্বেোইয়া লও, কােণ আমাে 
োজে দ্বচেস্থায়ী, ইহা কখনও পদ্বেবদ্বরৃ্র্ হইফব 
না। এবং েদ্বদ  রু্দ্বম আমাফক বযর্ীর্ অপেফক 



অফেষণ কে, র্ফব রু্দ্বম কখনও কত র্কােৃ 
হইফবনা – েদ্বদও রু্দ্বম অনাদ্বদ অনন্তকাল োবৎ 
দ্ববশ্বব্রহ্মাফণ্ড অফেষণ কে। - ১৫ 

হি আত্বলাত্বক্র সন্তাি ! 

আমাফক বযর্ীর্ আে সকল দ্বকিু ভুদ্বলয়া োও 
এবং আমাে আিাে িাো সান্তনা লাভ 
কে। ইহা আমাে আফদফ ে সােভাগ। অর্এব, 

ইহাে দ্বদফক অগ্রবর্ী হও। - ১৬ 

হি মািব্ সন্তাি ! 

আদ্বম বযর্ীর্ অপে সকলফক র্যাগ কদ্বেয়া 
আমাফর্ই পদ্বেরু্ি থাক। এবং আমাফক বযর্ীর্ 
অপে কাহাফকও সাহােযকােীস্বরূপ অনসুন্ধান 
কদ্বেওনা; কােণ, আদ্বম বযর্ীর্ অপে শকহ 
কখনও শর্ামাফক রু্ি কদ্বেফর্ 

পাফেনা। - ১৭ 

 



হি পরমাত্মার সন্তাি ! 

োহা শর্ামাে জনয আমো ইিা কদ্বেনা, র্াহা 
আমাে দ্বনকট হইফর্ োঞ্চা কদ্বেওনা। এবং 
োহা আমো শর্ামাে জনয বযবস্থা কদ্বেয়াদ্বি, 

র্াহাফর্ সন্তুি থাক, কােন ইহা র্াহাই, োহা 
শর্ামাফক লাভবান কফেÑেদ্বদ রু্দ্বম ইহাফর্ 
পদ্বের্ত প্ত হও। - ১৮ 

 

হি উচ্চতম দতৃ্বেযর সন্তাি ! 

আমাে দ্বনকট হইফর্ শর্ামাে মফিয আদ্বম এক 
আিা গদ্বির্ োদ্বখয়াদ্বি, শেন রু্দ্বম আমাে 
একজন বনু্ধ হইফর্ পাে। র্ফব শকন রু্দ্বম 
আমাফক পদ্বের্যাগ কদ্বেয়াি এবং আমাফক 
বযর্ীর্ অপে একজনফক শপ্রমাস্পদরূফপ 
অফেষণ কদ্বেয়াি ?-১৯ 

 

হি পরমাত্মার সন্তাি ! 



শর্ামাে উপে আমাে অদ্বিকাে বতহৎ এবং 
ইহা দ্ববস্মেণ হইফর্ পাফেনা। এবং শর্ামাে 
প্রদ্বর্ আমাে কত পা প্রচুে, এবং ইহা প্রিন্ন 
হইফর্ পাফে না। এবং শর্ামাে মফিয আমাে 
শপ্রম অবস্থান কদ্বেফর্ফি, ইহা পদৃািাদ্বদর্ োখা 
োয়না। এবং শর্ামাে প্রদ্বর্ আমাে আফলাক 
সুস্পি, ইহা শগাপন কো োয় না।- ২০ 

 

হি মািব্ সন্তাি ! 

আদ্বম শর্ামাে জনয প্রভা বতফক্ষে পদ্ববত্রর্ম 
েফলে বযবস্থা কদ্বেয়াদ্বি। দ্বক কােফণ রু্দ্বম 
র্াহা হইফর্ দ্ববমুথ হইয়াি এবং োহা অপকত ি 
র্াহাফর্ পদ্বের্ত প্ত েদ্বহয়াি ? অর্এব,  উচ্চর্ম 
োফজয শর্ামাে জনয োহা উৎকত ি শসই দ্বদফক 
প্রর্যাবরৃ্ন কে।- ২১ 

 

হি পরমাত্মার সন্তাি ! 



আদ্বম শর্ামাফক মহান কদ্বেয়া সতদ্বি কদ্বেয়াদ্বি, 

অথচ রু্দ্বম দ্বনফজফক অবনদ্বমর্ কদ্বেয়াি। 
অর্এব, রু্দ্বম শেই জনয সতি হইয়াদ্বিফল, শসই 
দ্বদফক আফোহণ কে। - ২২ 

হি সত্বব্বাৎকৃ্ত্বের সন্তাি ! 

দ্বচে-অদ্বন্তফেে দ্বদফক আদ্বম শর্ামাফক আহ্বান 
কদ্বেফর্দ্বি, অথচ রু্দ্বম ধ্বংস আকাঙ্খা 
কদ্বেফর্ি। শকন রু্দ্বম আমাফদে ইিা হইফর্ 
অনয দ্বদফক মখু দ্বেোইয়াি এবং শর্ামাে 
দ্বনফজে বাসনাে দ্বদফক অগ্রগামী হইয়াফি।-২৩ 

 

হি মািব্ সন্তাি ! 

শর্ামাে সীমা অদ্বর্ক্রম কদ্বেও না, এবং োহা 
শর্ামাে উপফোগী নয়, র্াহা দাদ্বব কদ্বেও না। 
শর্ামাে সব ৃদ্বিমান প্রভুে মখুমণ্ডফলে 
উফেফ য ভূদ্বমগর্ প্রণদ্বর্ জানাও।-২৪ 



 

হি পরমাত্মার সন্তাি ! 

রু্দ্বম দদ্বেফদ্রে উপে গবৃ কদ্বেও না, কােণ 
আদ্বম র্াহাে অফগ্র অফগ্র গমন কদ্বে, এবং 
আদ্বম শর্ামাফক শর্ামাে দদৃু াপন্ন অবস্থায় 
শদদ্বখ এবং শর্ামাে জনয সর্র্ শ াক প্রকা  
কদ্বেফর্ থাদ্বক। - ২৫ 

 

হি অনিত্বের সন্তাি ! 

দ্বকরূফপ রু্দ্বম শর্ামাে দ্বনফজে শদাষ দ্ববস্মতর্ 
হইয়াি, এবং আমাে শসবকফদে শদাষ কীরৃ্ফন 
দ্বনফজফক দ্বনেুি কদ্বেয়া োদ্বখয়াি ?শে শকহ 
এরূপ কফে, র্াহাে উপে আমাে অদ্বভসম্পার্।
 - ২৬ 

 

শহ মানব সন্তান ! 



ের্দ্বদন রু্দ্বম স্বয়ং পাপ কফম ৃ ের্ থাদ্বকফব, 

র্র্দ্বদন রু্দ্বম অপফেে শদাষ কীরৃ্ন কদ্বেও 
না। েদ্বদ রু্দ্বম আমাে এই আফদফ ে দ্ববপেীর্ 
কােকৃে, র্ফব অদ্বভ প্ত রু্দ্বম এবং আদ্বম স্বয়ং 
এই দ্ববষফয়ে সাক্ষী।–২৭ 
 

 

হি পরমাত্মার সন্তাি ! 

সর্য সর্যই জাদ্বনয়া োখ শে, শে বযদ্বি 
মানবগণফক নযায়পোয়ণ হইফর্ আফদ দান 
কফে এবং দ্বনফজ অনযায় আচেফণ দ্বলপ্ত থাফক, 

শস দ্বনিয় আমাে নফহ, েদ্বদও শস আমাে 
নাম বহন কফে।- ২৮ 
 

শহ অদ্বস্তফেে সন্তান ! 

োহা রু্দ্বম শর্ামাে দ্বনফজে প্রদ্বর্ আফোপ 
কদ্বেফর্ ইিা কেনা, র্াহা রু্দ্বম কেনা, র্াহা 



রু্দ্বম বদ্বলও না। ইহাই শর্ামাে প্রদ্বর্ আমাে 
আফদ । অর্এব, ইহা পালন কে।- ২৯ 
 

 

হি মািব্ সন্তাি ! 

েদ্বদ আমাে ভত র্য শর্ামাে দ্বনকট হইফর্ দ্বকিু 
প্রাথনৃা কফে, র্ফব র্াহাফক দ্বনো  কদ্বেয়া 
দ্বেোইয়া দ্বদওনা, কােণ, র্াহাে মখুমণ্ডল 
আমােই মখুমণ্ডল; অর্এব, আমাে সম্মুফখ 
লদ্বির্ হও। - ৩০ 

 

হি সত্তার সন্তাি ! 

শর্ামাে দ্বহসাব-দ্বনকাফ ে আহ্বান আদ্বসবাে 
পূফব ৃ রু্দ্বম প্রর্যহ দ্বনজ কফমেৃ দ্বহসাব-দ্বনকা  
গ্রহণ কে, কােণ দ্বনিয়ই মতরু্য হঠাৎ শর্ামাে 
উপে আদ্বসয়া পদ্বিফব এবং শর্ামাে দ্বনফজে 



কফমেৃ দ্বহসাব শদওয়াে জনয শর্ামাফক 
দাৌঁিাইয়া োইফর্ হশব।-৩১ 
 

হি সত্বব্বাত্বচ্চর সন্তাি ! 

মতরু্যফক আদ্বম শর্ামাে জনয  আনন্দ সংবাদ 
রু্লয কদ্বেয়াদ্বি, ইহাে আগমফন শকন রু্দ্বম 
দঃুদ্বখর্ ও দ্বনো  হও ? এবং আফলাকফক আদ্বম 
শর্ামাে জনয  উজ্জ্বল প্রভা স্বরূপ সতদ্বি 
কদ্বেয়াদ্বিঃ শকন রু্দ্বম ইহা হইফর্ দ্বনফজফক 
লকু্কাদ্বয়র্ োদ্বখফর্ি ? - ৩২ 

 

হি পরমাত্মার সন্তাি ! 

পদ্ববত্রর্াে আিা শর্ামাে প্রদ্বর্ পুনদ্বমৃলফনে 
আনন্দ- বারৃ্া প্রদান কদ্বেফর্ফিঃ দ্বক জনয রু্দ্বম 
শ াক কে ? এবং আফদফ ে আিা শর্ামাফক 
র্াৌঁহাে িফমৃ দ্বস্থে োফখঃ শকন রু্দ্বম দ্বনফজফক 
লকুাইয়া োখ? এবং মখুমণ্ডফলে আফলাক 



শর্ামাে অফগ্র অফগ্র চদ্বলফর্ফি। দ্বক প্রকাফে 
রু্দ্বম দ্ববপথগামী হইফর্ পাে ? - ৩৩ 

 

হি পরমাত্মার সন্তাি ! 

আফলাফকে আনন্দ-বারৃ্া সহকাফে আদ্বম 
শর্ামাফক সংবাদ প্রদান কদ্বেফর্দ্বি। অর্এব, 

রু্দ্বম র্াহাফক আনদ্বন্দর্ হও। এবং পদ্ববত্রর্াে 
প্রাঙ্গফণে দ্বদফক আদ্বম শর্ামাফক আহবান 
কদ্বেফর্দ্বি। র্াহাফর্ রু্দ্বম অবস্থান কে, শেন 
রু্দ্বম অনন্তকাল োবৎ দ্ববশ্রাম কদ্বেফর্ পাে।- 
৩৪ 

হি মািব্ সন্তাি ! 

আমাফদে দ্বনকট হইফর্ শর্ামাে দেূবদ্বরৃ্র্াে 
কােণ বযর্ীর্ অনয শকান কােফণ রু্দ্বম শ াক 
কদ্বেও না। এবং আমাফদে দ্বনকট শর্ামাে 



দ্বনকটবদ্বরৃ্র্া ও প্রর্যাগমন বযর্ীর্ অনয 
শকান কােফণ রু্দ্বম উৎেুল হইওনা। - ৩৫ 

 

হি মািব্ সন্তাি ! 

শর্ামাে হৃদফয়ে আনফন্দ আহলাদ্বদর্ হও, শেন 
রু্দ্বম আমাে সাক্ষাৎকাে লাভ কদ্বেফর্ পাে 
এবং আমাে শসৌন্দেৃ প্রদ্বর্েদ্বলর্ কদ্বেবাে 
উপফোগী হইফর্ পাে।- ৩৬ 

শহ মানব সন্তান ! 

আমাে সুন্দে পদ্বেিদ হইফর্ শর্ামাে দ্বনফজফক 
বদ্বঞ্চর্ কদ্বেও না, এবং আমাে আিেজৃনক 
প্রস্রবফন শর্ামাে প্রাপয অংফ ে অদ্বিকাে হইফর্ 
দ্বনফজফক দ্ববচুযর্ কদ্বেও না, শেন দ্বপপাসা 
শর্ামাফক অনন্তকাল োবৎ আক্রমণ কদ্বেফর্ 
না পাফে। - ৩৭ 

হি অনিত্বের সন্তাি ! 



আমাে প্রদ্বর্ শর্ামাে শপ্রফমে দ্বনফদৃ ন স্বরূপ 
আমাে দ্ববদ্বি-দ্বনফষি প্রদ্বর্পালন কে, এবং 
েদ্বদরু্দ্বম আমাে সফন্তাষ লাভ কদ্বেফর্ চাহ,  

র্ফব রু্দ্বম োহা বাসনা কে র্াহা শর্ামাে 
দ্বনফজে জনয দ্বনদ্বষদ্ধ কে। - ৩৮ 

হি মািব্ সন্তাি ! 

েদ্বদ রু্দ্বম আমাে সুষমা- শসৌন্দেৃ ভালবাস, 

র্াহা হইফল আমাে আফদ -দ্বনফষি পদ্বের্যাগ 
কদ্বেও না, এবং েদ্বদ রু্দ্বম আমাে সফন্তাষ 
লাভ কদ্বেফর্ ইিা কে, র্ফব আমাে 
উপফদ াবলী ভুদ্বলয়া োইও না। - ৩৯ 

হি মািব্ সন্তাি ! 

েদ্বদ রু্দ্বম দ্ববফশ্বে সমগ্র দ্বব ালর্া র্ন্নর্ন্ন 
কদ্বেয়া অনসুন্ধান কে এবং র্ৎপে আকা  
মণ্ডফলে দ্ববস্তীণৃ শক্ষত্র দ্রুর্গদ্বর্ফর্ অদ্বর্ক্রম 
কে, র্বওু আমাফদে আফদফ ে দ্বনকট ব যর্া 
স্বীকাে বযর্ীর্ এবং  আমাফদে মখুমণ্ডফলে 



সম্মুফখ দ্ববনয়-ভদ্বি বযর্ীর্ অনয শকাথাও 
দ্ববশ্রাম পাইফব না। - ৪০ 

 

হি মািব্ সন্তাি ! 

আমাে িমাৃফদফ ে মহফেে স্তুদ্বর্গান কে, শেন 
আদ্বম আমাে মহফেে গূঢ়র্ে শর্ামাে দ্বনকট 
প্রকটির্ কদ্বেফর্ পাদ্বে, এবং দ্বচেস্থায়ী আফলাক 
সহকাফে শর্ামাে উপে দীদ্বপ্তমান হইফর্ পাদ্বে।
 - ৪১ 

হি মািব্ সন্তাি ! 

আমাে সম্মুফখ দ্ববনীর্ হও, শেন আদ্বম শর্ামাে 
দ্বনকট অবর্েণ কদ্বেফর্ পাদ্বে এবং আমাে 
প্রর্যাদ্বদি িমফৃক জয়েুি কদ্বেবাে জনয 
সাহােযকােী হও, শেন রু্দ্বম আমাে োফজয 
জয়লাভকােী হইফর্ পাে। - ৪২ 

হি অনিত্বের সন্তাি ! 



আমাে পতদ্বথবীফর্ আমাফক স্মেণ কে, শেন 
আদ্বম আমাে স্বফগ ৃ শর্ামাফক স্মেণ কদ্বেফর্ 
পাে, শেন ইহাফর্ শর্ামাে চকু্ষও র্ত প্ত হইফর্ 
পাফে এবং আমাে চকু্ষও র্ত প্ত হইফর্ পাফে।
 - ৪৩ 

হি নসিংিাসত্বির সন্তাি ! 

শর্ামাে শ্রবণই আমাে শ্রবণ; সুর্োং রু্দ্বম 
র্দিাো শ্রবণ কে। এবং শর্ামাে দতদ্বিই 
আমাে সতদ্বি; সুর্োং র্দিাো রু্দ্বম অবফলাকন 
কে, শেন রু্দ্বম শর্ামাে অন্তোিাে দ্বনগূঢ়র্ম 
স্থাফন আমাে পদ্ববত্রর্া ও মহে সাক্ষয িাো 
প্রমাণ কদ্বেফর্ পাে, শেন আদ্বমও আমাে মফিয 
শর্ামাে জনয একটি উচ্চ প্রভাসম্পন্ন পফদে 
সাক্ষয দ্বদফর্ পাদ্বে। - ৪৪ 

হি সত্তার সন্তাি ! 

আমাফর্ পদ্বেরু্ি হইয়া এবং আমাে দ্বনবফৃন্ধ 
কত র্জ্ঞ হইয়া, আমাে পফথ জীবন 
উৎসগৃ কোে পন্থা অনসুন্ধান কে, এইরূফপ 



শেন রু্দ্বম পেমপ্রভাে পটমণ্ডফপ মদ্বহমাে 
চন্দ্রার্পরূপ পদৃাে অন্তোফল আমাে সদ্বহর্ 
দ্ববশ্রামলাভ কদ্বেফর্ পাে। - ৪৫ 

 

হি মািব্ সন্তাি ! 

রু্দ্বম দ্বনজ অবস্থা সম্বফন্ধ গভীেভাফব দ্বচন্তা 
কে এবং ভাবনা সহকাফে শর্ামাে কােৃ কে। 
রু্দ্বম দ্বক শর্ামাে  েযাে উপে মতরু্যমফুখ 
পদ্বর্র্ হইফর্ ভালবাস, না, আমাে পফথ িুদ্বলে 
উপে আি-বদ্বলদান কদ্বেফর্ ভালবাস, না, 
আমাে সফবাৃচ্চ স্বফগ,ৃ আমাে প্রর্যাফদ  িফমেৃ 
প্রকা স্বরূপ হইফর্ ও আমাে আফলাফকে 
অদ্বভবযদ্বিস্বরূপ হইফর্ বাসনা কে ? শহ ভত র্য, 
নযায়র্ঃ দ্ববচাে কে। - ৪৬ 

 

হি মািব্ সন্তাি ! 



আমাে সুষমাে  পথ। উভয় জগফর্ে সতদ্বি 
এবং উভয় আফলাফকে উজ্জ্বলর্া  পথ। সতদ্বি 
অফপক্ষা শর্ামাে শক োদ্ব  শর্ামাে েফি 
েদ্বির্ কো অদ্বিকর্ে 

মহৎ কােৃ। সুর্োং; শহ ভত র্য, ইহা লাভ 
কদ্বেফর্ শচিা কে। - ৪৭ 

 

হি মািব্ সন্তাি ! 

প্রফর্যক বস্তুে শকান না শকান লক্ষণ আফি। 
এবং শপ্রফমে লক্ষণ আমাে দ্বনবফৃন্ধ ধিেৃ এবং 
আমাে অদ্বি পেীক্ষায় সদ্বহষু্ণর্া। - ৪৮ 

শহ মানব সন্তান ! 

সর্য শপ্রদ্বমক দঃুখ-কফিে জনয লালাদ্বয়র্ হয়, 

শেমন দ্ববফদ্রাহী বযদ্বি ক্ষমাে জনয এবং 
পাপী কত পাে জনয প্রাথী হইয়া থাফক। - ৪৯ 

 



শহ মানব সন্তান ! 

েদ্বদ আমাে পফথ শর্ামাে উপে শকান দদৃু া 
না ঘফট, র্ফব রু্দ্বম দ্বক প্রকাফে র্াহাফদে পফথ 
চদ্বলফর্ পাে, োহাো আমাে সফন্তাফষ পদ্বেরু্ি? 

এবং েদ্বদ আমাে সদ্বহর্ সাক্ষাৎ কদ্বেবাে 
বাসনা শর্ামাফক দ্ববপদাপফদ দ্ববব্রর্ না কফে; 

র্ফব দ্বকরূফপ রু্দ্বম আমাে শসৌন্দফেেৃ জনয 
শর্ামাে শপ্রফমে আফলাক পাইফর্ পাে ? - ৫০ 

 

হি মািব্ সন্তাি ! 

আমাে দঃুখ-শে  আমাে অনগু্রহ দ্ববিান। 
বাহযর্ঃ ইহা আগুন ও প্রদ্বর্ফ াি মাত্র; দ্বকন্তু 
অভযন্তফে ইহা আফলাক ও করুণা। অর্এব, 

র্িদ্বভমফুখ দ্রুর্ অগ্রসে হও, শেন রু্দ্বম এক 
দ্বচেস্থায়ী আফলাক ও এক অদ্ববনশ্বে আিা 
হইফর্ পাে। ইহাই আমাে আফদ  শর্ামাে 
প্রদ্বর্, ইহা রু্দ্বম অবগর্ হও। - ৫১ 



 

হি মািব্ সন্তাি ! 

েদ্বদ শসৌভাগয শর্ামাফক দ নৃ শদয়, রু্দ্বম 
উৎেুল্ল হইও না এবং েদ্বদ অবমাননা হঠাৎ 
শর্ামাে উপে আপদ্বর্র্ হয়, র্ফব র্িনয 
শ াক দ্বকেও না; কােণ উভফয়ই র্াহাফদে 
জনয দ্বনদ্বদৃি সময় অফন্ত নি হইয়া োইফব এবং 
ধ্বংসহইফব। - ৫২ 

 

হি মািব্ সন্তাি ! 

েদ্বদ দদ্বেদ্রয শর্ামাফক স্প ৃ কফে, র্ফব শ াকা 
কুল হইও না; কােণ ঐশ্বফেেৃ অদ্বিপদ্বর্ ঠিক 
সমফয় শর্ামাে দ্বনকট অবর্েণ কদ্বেফবন। 
এবং অবমাননাফক ভয় কদ্বেও না, কােণ ঐ ী 
প্রভা ঠিক সমফয় শর্ামাে প্রাপয হইফব। - ৫৩ 

 

 



 

হি সত্তার সন্তাি ! 

েদ্বদ রু্দ্বম সনার্ন অদ্ববনশ্বে োজে এবং এই 
প্রাচীন দ্বচেস্থায়ী জীবন ভালবাস, র্ফব এই 
নশ্বে ক্ষণস্থায়ী োজে পদ্বের্যাগ কে। - ৫৪ 

শহ সত্তাে সন্তান ! 

এই সংসাফে দ্বনফজফক দ্বলপ্ত কদ্বেয়া োদ্বখও না, 
কােণ আমো আগুন িাো স্বফণৃে পেীক্ষা 
কদ্বেয়া থাদ্বক, এবং স্বণৃ িাো ভত র্যগণফক 
পেীক্ষা কদ্বে। - ৫৫ 

হি মািব্ সন্তাি ! 

রু্দ্বম স্বণ ৃপাইফর্ বাসনা কে, আে আদ্বম র্াহা 
হইফর্ শর্ামাে দ্ববফ ািন ইিা কদ্বে। এবং 
র্াহাফর্ রু্দ্বম শর্ামাে দ্বনফজে ঐশ্বে ৃউপলদ্বি 
কদ্বেয়াি, আে আদ্বম র্াহা হইফর্ শর্ামাে 
পদ্বেশুদ্ধর্ায় শর্ামাে ঐশ্বেৃ অনভুব 
কদ্বেয়াদ্বি। আমাে জীবফনে  পথ! ইহা আমাে 



জ্ঞান, আে উহা শর্ামাে কল্পনা। আমাে 
অদ্বভপ্রায় শর্ামাে অদ্বভপ্রাফয়ে সদ্বহর্ দ্বকরূফপ 
ঐকয হইফর্ পাফে ? - ৫৬ 

 

হি মািব্ সন্তাি ! 

আমাে সম্পদ আমাে  দদ্বেফদ্রে মফিয দ্ববর্েণ 
কে, শেন স্বফগ ৃরু্দ্বম অসীম অদ্ববনশ্বে প্রভাে 
ভাণ্ডাে হইফর্ এবং অদ্ববনা ী  দ্বিে ও 
আদ্ব ফসে িনাগাে হইফর্ গ্রহণ কদ্বেফর্ পাে। 
 দ্বকন্তু আমাে জীবফনে  পথ !শর্ামাে 
আিাফক দ্ববসজৃন কো অদ্বিকর্ে ে স্কে 
দ্ববষয়, েদ্বদ রু্দ্বম আমাে চকু্ষ সহকাফে শদদ্বখফর্ 
সক্ষম হইফর্। - ৫৭ 

 

হি মািব্ সন্তাি ! 

সত্তাে মদ্বন্দেই আমাে দ্বসংহাসন। সকল বস্তুে 
সম্বন্ধ হইফর্ ইহাফক পদ্বে®কত র্ কে, শেন 



র্াহাফর্ আদ্বম অবস্থান কদ্বেফর্ পাদ্বে 
এবং সদপুদ্বে দ্বসংহাসনারূঢ় হইফর্ পাদ্বে। - ৫৮ 

হি সত্তার সন্তাি ! 

শর্ামাে হৃদয়ই আমাে আবাস; আমাে 
অবর্েফণে জনয ইহাফক পদ্বেষ্কতর্ কে। - ৫৯ 

শহ মানব সন্তান ! 

আমাে বক্ষ অন্তফে শর্ামাে হস্তু প্রফব  
কোও, শেন আদ্বম জাজ্জ্বলযমান ও উজ্জ্বল 
হইয়া শর্ামাে ঊফধ্ব ৃ উদ্বির্ হইফর্ পাদ্বে।
 - ৬০ 

 

হি মািব্ সন্তাি ! 

আমাে স্বফগ ৃআফোহন কে, শেন রু্দ্বম আমাে 
সদ্বহর্ দ্বচেস্থায়ী পুনদ্বমৃলফনে আনন্দ পাইফর্ 
পাে, এবং  



আমাে অদ্ববনা ী  প্রভাে পানপাত্র হইফর্ 
অরু্লনীয় অপদ্বেফময় পদ্ববত্র সুস্বাদ ু মদ্বদো 
পোৃপ্ত পদ্বেমাফণ পান কদ্বেফর্ পাে। - ৬১ 

হি মািব্ সন্তাি ! 

শর্ামাে উপে অফনক দ্বদবস অর্ীর্ হইয়া 
দ্বগয়াফি 

অথচ রু্দ্বম দ্বনফজফক শর্ামাে দ্বনফজে শখয়াল 
ও অলস কল্পনায় দ্বনেুি কদ্বেয়া োদ্বখয়াি। 
আে কর্দ্বদন রু্দ্বম শর্ামাে  েযায় দ্বনদ্বদ্রর্ 
থাদ্বকফব ?দ্বনদ্রা হইফর্ শর্ামাে মস্তক উফত্তালন 
কে, কােণ সূেৃ অস্তাচফলে উফেফ য চক্রবাফল 
অদ্বিফোহণ কদ্বেয়াফি, হয়র্ ইহা শসৌন্দফেেৃ 
আফলাক োদ্ব  সহকাফে শর্ামাে উপে 
দীদ্বপ্তমান হইফব। - ৬২ 

হি মািব্ সন্তাি ! 

পদ্ববত্র পবফৃর্ে চক্রবাফলে ঊধ্বৃ হইফর্ শর্ামাে 
উপে আফলাক দীদ্বপ্তমান হইয়াফি, এবং 



পদ্ববত্রর্াে আিা শর্ামাে হৃদফয়ে 
দ্বসনাই”পবফৃর্ শ্বাস-প্রশ্বাস গ্রহণ কদ্বেয়াফি। 
অর্এব, সফন্দহ ও অলস কল্পনাে আবেণ 
হইফর্ দ্বনফজফক মিু কে, র্ৎপে এই প্রাঙ্গফণ 
প্রফব  কে, শেন রু্দ্বম দ্বচেস্থায়ী জীবফনে 
উপেুি হইফর্ পাে এবং আমাে মখুমণ্ডল 
অবফলাকন কদ্বেবাে শোগয হইফর্ পাে, শেন 
মতরু্য দ্বকম্বা শ্রাদ্বন্ত বা শ াক শর্ামাফক আক্রমণ 
কদ্বেফর্ না পাফে। -৬৩ 

হি মািব্ সন্তাি ! 

আমাে দ্বচেস্থাদ্বয়ে আমােই সতদ্বি; শর্ামােই 
জনয আদ্বম ইহা সতদ্বি কদ্বেয়াদ্বি; অর্এব, ইহাফক 
শর্ামাে শদহ মদ্বন্দফেে পদ্বেিদ স্বরূপ কে। 
আমাে একে আমােই পদ্বেকল্পনা, আদ্বম 
শর্ামােই জনয  ইহা উদ্ভাবন কদ্বেয়াদ্বি। 
সুর্োং ইহা িাো রু্দ্বম দ্বনফজফক সুসদ্বির্ কে, 

শেন অনন্তকাল োবৎ রু্দ্বম আমাে দ্বচেস্থায়ী 



সত্তাে দ্বদবস র্ােকারূফপ অদ্বভবযি থাদ্বকফর্ 
পাে। - ৬৪ 

হি মািব্ সন্তাি ! 

আমাে মহে শর্ামাে প্রদ্বর্ আমােই করুণাে 
দ্বনদ ৃন। দ্বকন্তু আমাে োহা উপফোগী র্াহাফক 
শকহই উপলদ্বি কদ্বেফর্ ও বদু্বিফর্ পাফেনা। 
বাস্তদ্ববক, ইহাফক আদ্বম আমাে ভত র্যগফণে প্রদ্বর্ 
আমাে দয়াে ও আমাে জনগফণে প্রদ্বর্ 
আমাে অনকুম্পাে দ্বনদ নৃস্বরূপ আমাে 
দ্বনদ্বহর্ ভাণ্ডাফে ও আমাে আফদফ ে িনাগাফে 
সদ্বঞ্চর্ কদ্বেয়াো োদ্বখয়াদ্বি। - ৬৫ 

 

শহ অদ্বস্তফেে সন্তান ! 

আমাে প্রদ্বর্ শর্ামাফদে শপ্রম প্রদ নৃ কাফে ৃ
শর্ামো বািা প্রাপ্ত হইফব, এবং আমাে নাম 
উফল্লফখ আিাসমহূ দ্ববচদ্বলর্ হইফব, কােণ, মন 



আমাফক গ্রহফণ অসমথৃ, এবং হৃদয় সমহূ 
আমাফক িােণ কদ্বেফর্ সক্ষম নফহ। - ৬৬ 

হি মািব্ সন্তাি ! 

আমাে আিা ও অনকুম্পাে  পথ ! র্ঃপে 
আমাে করুণাে ও শসৌন্দফেেৃ  পথ। োহা 
আদ্বম  দ্বিে েসনা সহকাফে শর্ামাে দ্বনকট 
অবর্ীণৃ কদ্বেয়াদ্বি, এবং ক্ষমর্াে শলখনীে 
সহায়র্ায় শর্ামাে সক্ষমর্া অনেুায়ী ও 
শর্ামাে শবাি দ্বি অনসুাফে আমো অবর্ীণৃ 
কদ্বেয়াদ্বি, আমাে পদফোগযর্া ও শবাি দ্বি 
অনেুায়ী নফহ। - ৬৭ 

হি মািব্ সন্তাি ! 

শর্ামো দ্বক জান, শকন আমো র্াহাদ্বদগফক 
একই মতদ্বত্তকা হইফর্ সতজন কদ্বেয়াদ্বি ?ইহা এই 
জনয শেন এফক অপফেে উপে অহঙ্কাে 
কদ্বেফর্ না পাফে, এবং শেন শর্ামো প্রদ্বর্ক্ষণই 
শর্ামাফদে দ্বনফজফদে সতদ্বি সম্বফন্ধ ভাদ্ববয়া 



শদদ্বখফর্ পাে। শেফহরু্ আমো শর্ামাদ্বদগফক 
একই পদাথ ৃ হইফর্ সতদ্বি কদ্বেয়াদ্বি, শর্ামাফদে 
উদ্বচর্ শেন শর্ামো সকফল এক আিা হও; 

শেফহরু্ শর্ামো সকফল একই পদসঞ্চাফে ভ্রমণ 
কে, এবং একই মফুখ আহাে কে, একই শদফ  
অবস্থান কে, শর্ামাফদে উদ্বচর্ শেন শর্ামাফদে 
সত্তা হইফর্, শর্ামাফদে কােকৃলাপ হইফর্ ও 
কমসৃমহূ হইফর্ একফেে লক্ষণ সমহূ ও 
র্যাফগে সাোং  প্রকা মান হইফর্ পাফে। ইহাই 
শর্ামাফদে প্রদ্বর্ আমাে উপফদ , শহ আফলাফকে 
জনমণ্ডদ্বল! অর্এব, ের্œ সহকাফে এই উপফদ  
গ্রহণ কে, শেন শর্ামো অর্যািাে ৃ দ্বি ালী 
প্রভা হইফর্ পদ্ববত্রর্াে েলসমহূ প্রাপ্ত হইফর্ 
পাে। - ৬৮ 

হি পরমাত্মার সন্তািগণ ! 

শর্ামো আমাে িনভাণ্ডাে সমহূ, কােণ 
শর্ামাফদেই মফিয আদ্বম আমাে গূঢ়র্ফেে 
মিুাগুদ্বল ও আমাে জ্ঞাফনে ের্œোদ্বজ 



সদ্বঞ্চর্ কদ্বেয়া োদ্বখয়াদ্বি। অর্এব, আমাে 
ভত র্যগফণে মফিয োহাো অপদ্বেদ্বচর্ এবং আমাে 
জনগফণে মফিয োহাো দিু র্াহাফদে দ্বনকট 
হইফর্ ইহাদ্বদগফক েক্ষা কে। - ৬৯ 

হি তাাঁিার সন্তাি, নিনি তাাঁিার নিজ রাত্বজয 
নিত্বজই নিজ েনিত্বত দাাঁড়াইয়াত্বেি ! 

জাদ্বনয়া োখ, আদ্বম পদ্ববত্রর্াে সুমিুে শসৌেভ 
সম্পূণৃরূফপ শর্ামােই দ্বদফক শপ্রেণ কদ্বেয়াদ্বি 
এবং শর্ামােই উপে আমাে অনগু্রহ পদ্বেপূণৃ 
কদ্বেয়াদ্বি, এবং আমাে দ্বনফজে জনয োহা 
বাসনা কদ্বেয়াদ্বি র্াহাই শর্ামাে জনয ইিা 
কদ্বেয়াদ্বি। অর্এব, আমাে সফন্তাফষ পদ্বেরু্ি 
হও এবং আমাে দ্বনকট কত র্জ্ঞ হও। - ৭০ 

 

হি মািব্ সন্তাি ! 

শে সমদুয় আমো শর্ামাে দ্বনকট প্রকাদ্ব র্ 
কদ্বেয়াদ্বি, শসসব শর্ামাে আিাে েলফক, 



আফলাফকে মসী সহকাফে দ্বলদ্বখয়া োখ। েদ্বদ 
ইহা শর্ামাে ক্ষমর্াে বদ্বহভৃুর্ হয়, র্াহা হইফল 
শর্ামাে হৃদফয়ে দ্বনোৃস িাো কালী প্রস্তুর্ 
কে, এবং েদ্বদ রু্দ্বম র্াহাও কদ্বেফর্ অসমথৃ  
হও, র্ফব আমাে িফমেৃ পফথ পার্েদ্বিম 
েফিে কালী িাো র্াহা দ্বলদ্বপবদ্ধ 
কে। বাস্তদ্ববক ইহাই আমাে দ্বনকট সবাৃফপক্ষা 
সুমিুে, শেন ইহাে আফলাফক দ্বচেকাল োবৎ 
স্থায়ী হইফর্ পাফে। - ৭১ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

নিনিত ব্াক্যাব্লী 

 

নিতীয় ভাগ 

(পারসয ভাষা িইত্বত) 

 

 

পেম  দ্বিমান বিাে নাফম। 
 

 

 

 

 

 

 



নিনিত ব্াক্যাব্লী 

 

নিতীয় ভাগ 

(পারসয ভাষা িইত্বত) 

 

 

পরম েনিমাি ব্িার িাত্বম। 

 

 

 

 

হি অন্তবদনৃে ও শ্রব্ণেনি সম্পন্ন হলাক্গণ ! 



শপ্রমাস্পফদে প্রথম আহ্বান এই ঃঃ শহ দ্বনগূঢ় র্ফেে 

বলুবুল পক্ষী! পেমািাে শগালাপ-উদযান বযর্ীর্ 

অনয শকাথাও আশ্রয় গ্রহণ কদ্বেও না। শহ শপ্রফমে 

শসালায়মাফনে বারৃ্াবহ! শপ্রমাস্পফদে ‘শসবা’ োজয 
বযর্ীর্ অনয শকান স্থাফন বাসস্থল অনসুন্ধান কদ্বেও 

না। শহ অমেফেে অমে পক্ষী ! দ্ববশ্বস্তর্াে পবরৃ্ 

বযর্ীর্ কুত্রাদ্বপ বাসস্থান গ্রহণ কদ্বেও না। ইহাই 

শর্ামাে বাসস্থান, েদ্বদ রু্দ্বম অসীফমে োফজয 
আিাে ডানা সহকাফে উড্ডীন হও, এবং েদ্বদ 

শর্ামাে প্রকত র্ বাসস্থাফন শপৌৌঁদ্বিফর্ ইিা কে।
 - ১ 

হি পরমাত্মার সন্তাি ! 

প্রফর্যক পক্ষী র্াহাে আপন নীি অফেষণ কফে, 

প্রফর্যক বলুবলু পুফেে কমনীয় কাদ্বন্ত বাসনা কফে। 

দ্বকন্তু মানফবে হৃদয়-পাদ্বখগুদ্বল, োহাো নশ্বে 



িূদ্বলফর্ পদ্বের্ত প্ত, র্াহাো র্াহাফদে দ্বচেস্থায়ী নীি 

হইফর্ অফনক দফূে েদ্বহয়াফি, এবং দেূফেে 

পদ্বঙ্কফল দ্বনবদ্ধ হইয়া ধনকফটযে পুেোদ্বজ হইফর্ 

বদ্বঞ্চর্ আফি। আহা! ইহা দ্বকরূপ অদূ্ভর্, দ্বকরূপ 

শ াচনীয় ও দ্বকরূপ দঃুখজনক অবস্থা একটি মাত্র 

পান-পাফত্রে জনয র্াহাো পেম স্বগীয় বনু্ধে 

সাগের্েঙ্গগুদ্বল হইফর্ দ্বনফজফদে বদ্বঞ্চর্ কদ্বেয়া 
োদ্বখয়াফি, এবং প্রভাে স্বফগেৃ চক্রবাল হইফর্ দফূে 

অবস্থান কদ্বেয়া েদ্বহয়াফি। -২ 

হি ব্নু্ধ ! 

শর্ামাে হৃদয়-উদযাফন শপ্রফমে শগালাপ বযর্ীর্ 

অনয দ্বকিুই শোপণ কদ্বেও না। এবং শপ্রম ও স্পতহাে 

বলুবফুলে অঞ্চল হইফর্ শর্ামাে হস্ত মদু্বি দ্ব দ্বথল 

কদ্বেও না। পুণযবান শলাকফদে সাহচেফৃক মলূযবান 



জ্ঞান কে, এবং অিাদ্বমফৃকে সঙ্গ হইফর্ দ্বনফজফক 

সোইয়া লও। - ৩ 

 

হি িযায়পরায়ণতার সন্তাি ! 

শকান শপ্রদ্বমক র্াহাে শপ্রমাস্পফদে শদ  বযর্ীর্ 

অনযত্র বাসস্থান গ্রহণ কফে ? শকান অফেষণকােী 
র্াহাে অদ্বভদ্বস্পর্ জন হইফর্ দফূে শকাথাও দ্ববশ্রাম 

অফেষণ কফে ? প্রকত র্ শপ্রদ্বমফকে পফক্ষ পুনদ্বমলৃনই 

জীবন এবং দ্ববফিদই মতরু্য, র্াহাে 

বক্ষঃস্থল ধিেদৃ্ববহীন এবং র্াহাে অন্তে  াদ্বন্ত  নূয। 

শস র্াহাে শপ্রমাস্পফদে উচ্চ পবফৃর্ দ্রুর্গদ্বর্ফর্ 

শপৌৌঁদ্বিবাে জনয  র্ সহস্র জীবন পদ্বেহাে কফে।
 - ৪ 

 



হি ধূনলর সন্তাি ! 

আদ্বম শর্ামাফক দ্বনদ্বির্ কদ্বেয়া বদ্বলফর্দ্বি, শেই 

বযদ্বি অনথনৃ দ্বববাি কফে, এবং আপন ভ্রার্াে 

উপে দ্বনফজফক শশ্রষ্ঠর্া দান কদ্বেফর্ চায়, শস 

মানফবে মফিয দ্বনর্ান্ত অসাবিান। বল, শহ ভ্রার্ত বগৃ, 

কমৃ িাো দ্বনফজে দ্ববভূদ্বষর্ কে, বাকয িাো নফহ।
 - ৫ 

 

হি মনৃত্তক্ার সন্তাি ! 

সর্য সর্যই জাদ্বনয়া োখ, শে হৃদফয় অদ্বর্ সামানয 
ঈষাৃে ভাবও অবদ্ব ি থাফক, র্াহা কখনও আমাে 

দ্বচেস্থায়ী োজযলাভ কদ্বেফব না, আে আমাে পদ্ববত্র 

োজয হইফর্ সঞ্চাদ্বের্ পদ্ববত্রর্াে সুমিুে 

শসৌেভসমহূ অনভুব কদ্বেফব না। - ৬ 



হি হপ্রত্বমর সন্তাি ! 

ধনকফটযে উচ্চর্ম প্রভাময় প্রান্তে-প্রফদ  ও শপ্রফমে 

উন্নর্ স্বগীয় শপ্রম বতক্ষ হইফর্ রু্দ্বম মাত্র একপদ 

বযবিাফন আি। রু্দ্বম একপদ অগ্রসে হও, এবং 

দ্বির্ীয় পদ সাহাফেয অদ্ববনশ্বে োফজযে দ্বদফক 

অগ্রবর্ী হও এবং  দ্বচেস্থাদ্বয়ফেে পটমণ্ডফপ প্রফব  

কে। অর্ঃপে োহা প্রভাে শলখনী হইফর্ প্রকাদ্ব র্ 

হইফর্ফি র্াহা মফনাফোগ সহকাফে শ্রবণ কে।
 - ৭ 

হি প্রভার সন্তাি ! 

পদ্ববত্রর্াে পফথ দ্রুর্ অগ্রবর্ী হও এবং আমাে 

সদ্বহর্ অন্তেঙ্গর্াে স্বফগ ৃপ্রফব  কে। পেমািাে 

পাদ্বল  িাো অন্তে পদ্বে®কত র্ কে এবং সফবাৃচ্চর্ম 

পুরুফষে প্রাঙ্গফণে দ্বদফক অগ্রসে হইবাে 

জনয েোদ্বের্ হও। - ৮ 



হি ক্ষণস্থায়ী োয়া ! 

সং ফয়ে দ্বনম্নর্ে স্তেগুদ্বল অদ্বর্ক্রম কে 

এবং দ্বনিয়র্াে প্রভাময় উন্নর্ দ্ব খফে আফোহণ 

কে। সফর্যে চকু্ষ উদ্বিদ্বলর্ কে, শেন রু্দ্বম 

প্রকা য উজ্জ্বল সুষমা দ নৃ কদ্বেফর্ পাে এবং 
বদ্বলফর্ পাে ঈশ্বে পদ্ববত্র হউন, দ্বর্দ্বন সফবাৃৎকত ি 

সতদ্বিকরৃ্া। - ৯ 

হি ব্াসিার সন্তাি ! 

সর্য সর্যই এদ্বদফক কণৃপার্ কে ঃঃ নশ্বে চকু্ষ  

কদাচ দ্বচেস্থায়ী সুষমা অনভুব কদ্বেফব না 
এবং জীবনহীন প্রাণহীন মতদ্বিকা বযর্ীর্ আে 

দ্বকিুফর্ আনন্দ উপফভাগ কদ্বেফব না; কােণ প্রফর্যক 

অনরুূপ অনরুূপফকই অফেষণ কফে, এবং ইহাে স্ব-

জাফর্ে সদ্বহর্ ইহাে দ্বমল আফি। - ১০ 



হি ধূনলর সন্তাি ! 

অন্ধ হও, শেন আমাে সুষমা দ নৃ কদ্বেফর্ পাে। 

এবংবদ্বিে হও, শেন রু্দ্বম আমাে মিুে সঙ্গীর্ ধ্বদ্বন 

এবং কণ্ঠস্বে শ্রবণ কদ্বেফর্ পাে। এবং অজ্ঞ হও, 

শেন আমাে জ্ঞাফনে অং  উপফভাগ কদ্বেফর্ পাে ! 

এবং দদ্বেদ্র হও, শেন আমাে অনন্ত সম্পদ-সমফুদ্রে 

এক দ্বচেস্থায়ী অং  প্রাপ্ত হইফর্ পাে। অন্ধ হও, 

অথাৃৎ আমাে শসৌন্দেৃ দ নৃ  বযর্ীর্ অপে 

সকল হইফর্; এবং বদ্বিে হও, অথাৃৎ আমাে 

বাকয বযর্ীর্ অপে সকফলে বাকয শ্রণ হইফর্; এবং 
অজ্ঞ হও, অথাৃৎ আমাে জ্ঞান বযর্ীর্ অপে 

সকফলে জ্ঞান হইফর্ শেন রু্দ্বম পদ্ববত্র চকু্ষ সহকাফে 

ও উৎকত ি অন্তফে এবং সর্কৃ কফণৃে 

সহায়র্ায় আমাে পদ্ববত্র প্রাঙ্গফণ প্রফব  কদ্বেফর্ 

পাে। - ১১ 



হি দইু চকু্ষ নব্নেে মািব্ ! 

এক চকু্ষ বন্ধ কে এবং অপে চকু্ষ উিিু 

কে। একটি বন্ধ কে অথাৃৎ পতদ্বথবী ও পতদ্বথবীফর্ 

োহাো ও োহা আফি র্াহাফদে হইফর্ অপেটি 

উিিু কে অথাৃৎ শপ্রমাস্পফদে পদ্ববত্র সুষমাে 

দ্বদফক। - ১২ 

হি আমার সন্তািগণ ! 

আদ্বম ভয় কদ্বে, শর্ামো স্বগীয় বলুবফুলে স্বে মািুেৃ 
হইফর্ বদ্বঞ্চর্ হইয়া নশ্বে োফজয প্রার্যাবরৃ্ন কদ্বেফব 

এবং শগালাপ পুফেে শসৌন্দেৃ দ নৃ না কদ্বেয়া সদ্বলল 

ও কদৃফম পদ্বেণর্ হইফব। - ১৩ 

হি ব্নু্ধগণ ! 

অনন্ত সুষমা পদ্বের্যাগ কদ্বেো নশ্বে শসৌন্দফেেৃ 

দ্বদফক অগ্রসে হইও না। এবং এই নশ্বে িূদ্বলে 



সংসাফেে প্রদ্বর্ শর্ামাে অন্তফে আসদ্বি স্থাপন 

কদ্বেও না। - ১৪ 

হি মপরমাত্মার সন্তাি ! 

সময় আদ্বসফর্ফি েখন পদ্ববত্রর্াে বলুবুল পক্ষী 
অন্তদ্বনঘূঢ় েহসযাবলী আে অদ্বিক কাল প্রকটির্ 

কদ্বেফব না এবং সকফলই স্বফগেৃ সুমিুে করুণা 
সঙ্গীর্ ও স্বগীয় পদ্ববত্র আহবান ধ্বদ্বন হইফর্ বদ্বঞ্চর্ 

হইফব। -১৫ 

হি অিব্ধািতার সার সত্তা ! 

হায় ! একই েসনা িাো  র্ সহস্র দফুজৃ্ঞয় আিযাি 

আদ  ৃভাষা উচ্চাদ্বের্, এবং একই সঙ্গীফর্ে 

মফিয  র্ সহস্র দ্বনদ্বহর্ েহসয প্রকাদ্ব র্; দ্বকন্তু শকান 

কণৃই নাই শে র্াো শ্রবণ কফে, এবং শকান অন্তে 



নাই শে একটি মাত্র অক্ষেও উপলদ্বি কদ্বেফর্ পাফে।
 - ১৬ 

হি সিক্মীগণ ! 

স্থানহীন সত্তাে িােসমহূ উিিু কো হইয়াফি, এবং 
শপ্রমাস্পফদে নগে শপ্রদ্বমকগফণে েফি অলঙ্কত র্ ও 

সুফ াদ্বভর্, অথচ অদ্বর্ অল্প সংখযক শলাক বযর্ীর্ 

সকফলই এই আিযাদ্বিক নগে হইফর্ বদ্বঞ্চর্ 

েদ্বহয়াফি। এবং এই অল্প সংখযাে মফিযও 

শকবল অদ্বর্ কু্ষদ্র মদু্বষ্ঠফময় সংখযাই পদ্ববত্র হৃদয় ও 

পূর্ আিা সম্পন্ন দতস্ট হইয়াফি। - ১৭ 

 

হি সত্বব্বাচ্চ মত্বিারম স্বত্বগবর অনধব্াসীগণ ! 

দ্বনিয়র্াে শলাকগণফক অবগর্ কোও শে, 

পদ্ববত্রর্াে মিু দেবাে প্রাঙ্গফণে স্বগীয় উদযাফনে 



সদ্বন্নকফট এক নব উদযান দত যমান হইয়াফি 

এবং উচ্চর্ম স্থাফনে অদ্বিবাসীগণ ও উন্নর্র্ম 

স্বফগেৃ অদ্বিকােীগণ ইহাে চরু্দ্বদৃফক চক্রাকাফে 

পদ্বেভ্রমণ কফে। অর্ঃপে শচিা কে শেন শসই 

উচ্চপদ প্রাপ্ত হইফর্ পাে এবং ইহাে েিবণৃ সুন্দে 

বায়ুপুে হইফর্ শপ্রফমে েহসযাবলীে সর্যসমহূ 

উদঘাটন কদ্বেফর্ পাে, এবং ইহাে অনন্ত েলসমহূ 

হইফর্ ঐ ী একফেে পূণৃ জ্ঞাফনে দ্বনগূঢ় র্ে অবর্ 

হইফর্ পাে। োহাো দ্ববশ্বাফসে সদ্বহর্ এখাফন প্রফব  

কফে, র্াহাফদে চকু্ষ বিই উজ্জ্বল ও সু ান্ত। - ১৮ 

 

হি ব্াসিার সন্তাি ! 

শর্ামো দ্বক শসই উজ্জ্বল সর্য প্রভার্ফক ভুদ্বলয়া 
দ্বগয়াি; েখন আমাে সমফক্ষ শর্ামাফদে সকফলই 

শসই স্বগীয় প্রাঙ্গফণ শসই মহান স্বফগ ৃশোদ্বপর্ জীবন-



বতফক্ষে িায়ার্ফল একদ্বত্রর্ হইয়াদ্বিফল, র্খন আদ্বম 

শর্ামাদ্বদগফক দ্বর্নটি পদ্ববত্র বাকয সফম্বািন 

কদ্বোদ্বিলাম? শর্ামো র্াহা শ্রবণ কদ্বেয়াদ্বিফল 

এবং ভীর্ ও দ্ববহবল হইয়াদ্বিফল। 

বাকযগুদ্বল এই ঃঃ “শহ বনু্ধগণ! আমাে অদ্বভলাষ 

অফপক্ষা শর্ামাফদে বাসনা পিন্দ কদ্বেও না; 
শর্ামাফদে জনয োহা আদ্বম বাসনা কদ্বে নাই র্াহা 
কখনও বাসনা কদ্বেও না এবং পাদ্বথৃব অনেুাগ ও 

বাসনায় কলদু্বষর্ প্রাণহীন অন্তফেে সদ্বহর্ আমাে 

সমীপবর্ী হইও না।” েদ্বদ শর্ামো শর্ামাফদে হৃদয় 

পদ্ববত্র কে, র্ফব শসই প্রাঙ্গফণে অবস্থাও শসই মিু 

প্রাঙ্গফণে পদ্বেফবিনী শর্ামাফদে দতদ্বিফগাচে হইফব 

এবং আমাে বণৃনাে সর্যর্া শর্ামাফদে সকফলে 

দ্বনকট উিিু হইফব। - ১৯ 



স্বত্বগবর পঞ্চম ফলক্নলনপত্বত পনব্ত্রতম 

পিংনিগুনলর অেম পিংনিত্বত, নতনি 

অব্তীণব  ক্নরত্বতত্বেি ঃ  

শহ অনবিানর্াে পালফঙ্ক  াদ্বয়র্ মতর্বৎ বযদ্বিগণ ! 

 র্াব্দীসমহূ অর্ীর্ হইয়া দ্বগয়াফি, এবং শর্ামাফদে 

মলূযবান জীবন প্রায় সমাপ্ত হইয়া দ্বগয়াফি, অথচ 

শর্ামাফদে দ্বনকট হইফর্ পদ্ববত্রর্াে একটি  াব্সও 

আমাফদে পদ্ববত্রর্াে প্রাঙ্গফণ আদ্বসয়া শপৌৌঁফি 

নাই। েদ্বদও শর্ামো মফুখ ঈশ্বফেে অদ্বির্ীয় িফমেৃ 

বাকয শর্ামাফদে েসনাে উপে দ্বদয়া চালাইয়া 

োইফর্ি। আমাে ঘতণাকােীফক শর্ামো 

ভালবাদ্বসয়াি, এবং আমাে পতদ্বথবীফর্ শর্ামো পূণৃ 
আনন্দ ও প্রসন্নদ্বচফত্ত দ্ববচেণ কদ্বেফর্ি, অথচ 

শর্ামো এই দ্ববষফয় উদাসীন শে আমাে মতদ্বত্তকা 
শর্ামাফদে অর্যন্ত ঘতণা কফে এবং পতদ্বথবীস্থ 



সকল দ্বকিুই শর্ামাফদে দ্বনকট হইফর্ পলায়নপে। 

েদ্বদ অল্পক্ষফণে জনয শর্ামো শর্ামাফদে চকু্ষ 

খুদ্বলফর্, র্ফব শর্ামো এই আনন্দ অফপক্ষা  র্ সহস্র 

শ াক অদ্বিকর্ে বাঞ্ছনীয় মফন কদ্বেফর্ এবং মতরু্যফক 

এই জীবন অফপক্ষা অদ্বিকর্ে শশ্রয়ঃ মফন কদ্বেফর্।
 - ২০ 

হি চলিেীল ধূনলর সমনে ! 

আদ্বম শর্ামাে প্রদ্বর্ আসি, অথচ রু্দ্বম আমা হইফর্ 

দ্বনো । শর্ামাে দ্ববফদ্রাফহে র্েবাদ্বে শর্ামাে আ া-

বতফক্ষে মলূ উৎপাটন কদ্বেয়াি। এবং সকল  

অবস্থাফর্ আদ্বম শর্ামােদ্বনকটবর্ী, দ্বকন্তু রু্দ্বম 

সবদৃাই আমাে দ্বনকট হইফর্ দফূে অবস্থান কে। 

এবং আদ্বম শর্ামাে জনয অদ্ববনশ্বে শগৌেব 

মফনানীর্ কদ্বেয়াদ্বি, অথচ রু্দ্বম দ্বনফজে 

জনয অপদ্বেসীম অবমাননা দ্বনবাৃদ্বচর্ কদ্বেয়াি। 



এখনও েখন সময় অবদ্ব ি আফি, দ্বেদ্বেয়া আস, 

সুফোগ হাোইও না। - ২১ 

 

হি ব্াসিার সন্তাি ! 

জ্ঞানবান ও দতদ্বিসম্পন্ন বযদ্বিগণ অফনক বৎসে 

শচিা কদ্বেয়াও সবপৃ্রবামফয়ে সাদ্বন্নিয লাফভ অসমথৃ 

হইয়াফি। এবং র্াহাফদে সমস্ত জীবন বযয় কদ্বেয়াও 

সুষমাসম্পন্ন মখুমণ্ডল দ নৃ কদ্বেফর্ পাফে নাই। 

দ্বকন্তু রু্দ্বম সামানয শচিা না কদ্বেয়াও লক্ষযস্থফল 

শপৌৌঁদ্বিয়াি, এবং দ্ববনা অফেষফণ লক্ষযবস্তু প্রাপ্ত 

হইয়াি। অথচ এই সমদুয় পদবী ও পদ-মোৃদা প্রাপ্ত 

হওয়া সফেও, রু্দ্বম শর্ামাে দ্বনজ স্বাফথেৃ অন্তোল 

িাো এইরূপ আবতর্ হইয়াি শে শর্ামাে চকু্ষিয় 

শপ্রমাস্পফদে শসৌন্দেৃ শদদ্বখফর্ পাইল না, এবং 

শর্ামাে হস্ত দ্বপ্রয়র্ফমে বস্ত্রাঞ্চল স্প  ৃকদ্বেল না। 



অর্এব, শহ চকু্ষষ্মান বযদ্বিগণ ইহাফর্ আিেদৃ্বের্ 

হও। - ২২ 

 

হি হপ্রম-রাত্বজযর অনধব্াসীগণ ! 

নশ্বে বায়ুসমহূ দ্বচেস্থায়ী বদ্বরৃ্কাফক পদ্বেফবিন 

কদ্বেয়াফি, আিযাদ্বিক স্বগীয় েুবফকে সুষমা-

শসৌন্দেৃ িূদ্বলে অন্ধকাফে আবতর্ হইয়াফি। শপ্রফমে 

োজাদ্বিোজ অর্যাচােী প্রজাবফগেৃ িাো উৎপীদ্বির্ 

হইফর্ফি, এবং পদ্ববত্রর্াে পাোবর্ শপচফকে থাবায় 

দতঢ়রূফপ িতর্। প্রভা-োফজযে পটমণ্ডফপে সকফলই ও 

স্বগীয় জনমণ্ডলী দ্ববলাপ ও শ াক প্রকা  কদ্বেফর্ফি, 

অথচ শর্ামো অসাবিানর্াে োফজয পূণৃ আোম 

উপফভাগ কদ্বেফর্ি এবং দ্বনফজফদে দ্ববশ্বস্ত বনু্ধ 

বদ্বলয়া গণয কদ্বেফর্ি। অর্এব, শর্ামাফদে কল্পনা 

কর্ই দ্বনেথকৃ। - ২৩ 



হি জ্ঞািী ব্নলয়া খ্যাত নিত্বব্বাধ হলাক্গণ ! 

শকন শর্ামো বাহযর্ ঃঃ শর্ামাদ্বদগফক শমষপালক  

বদ্বলয়া দাদ্বব কে, অথচ অন্তফে শর্ামো আমাে 

শ ষপাফলে উপে মাদুৃল মাত্র। শর্ামো প্রভাফর্ে  

পূফব ৃউদ্বদর্ ঐ নক্ষফত্রে সদত য োহা বাহযর্ ঃঃ 
আমাে নগফে ও োফজযে োত্রীদলফক দ্ববপফথ ও 

ধ্বংসপফথ পদ্বেচাদ্বলর্ কফে। - ২৪ 

হি ব্ািযত ঃ  সুদেবি ও অন্তত্বর মনলি! 

শর্ামাে সাদত য পদ্বেষ্কাে অথচ দ্বর্ি জফলে নযায় 

োহা বাহযর্ঃ পূণৃরূফপ পদ্ববত্র ও দ্বনমলৃ দতি হয়; দ্বকন্তু 

েখন ইহা স্বগীয় পেীক্ষফকে হফস্ত পদ্বর্র্ হয়, ইহাে 

এক দ্ববন্দওু গতহীর্ হয় না। হযাৌঁ, সর্য বফট, সূেৃ-েদ্বি 

িূদ্বল ও দপৃফণ সমভাফব পদ্বর্র্ হয়, র্থাদ্বপ নক্ষত্র ও 



পতদ্বথবীে প্রদ্বর্েলফন পাথৃকয শদখ, বেং উভফয়ে 

মফিয দ্ববদ্বভন্নর্া অপদ্বেফময়। - ২৫ 

 

হি আমার হমৌনখ্ক্ ব্নু্ধ ! 

একটুখাদ্বন দ্বচন্তা কে! রু্দ্বম দ্বক কখনও শুদ্বনয়াি শে, 

বনু্ধ ও অপদ্বেদ্বচর্ বযদ্বি একই হৃদফয় বাস কফে? 

অর্এব, অপদ্বেদ্বচর্ফক হৃদয় হইফর্ বদ্বহষ্কতর্ কে, 

শেন দ্বপ্রয়র্ম দ্বনজ আবাফস প্রফব  কদ্বেফর্ পাফে।
 - ২৬ 

হি ধূনলর সন্তাি ! 

মানফবে হৃদয় বযর্ীর্, স্বগ ৃও মফরৃ্ে সকল বস্তু 

শর্ামাে জনয দ্বনফয়াগ কদ্বেয়াদ্বি, শকবল হৃদয়ফক 

আমাে সুষমা ও প্রভাে প্রকাফ ে অবর্েণ-

স্থানরূফপ দ্বনেুি কদ্বেয়াদ্বিঃ দ্বকন্তু রু্দ্বম আমাে 



অবর্েণ-স্থান ও আবাস-স্থান আমাফক বযর্ীর্ 

অপেফক প্রদান কদ্বেয়াি। এইরূফপ, প্রফর্যক েুফগ 

েখন আমাে পদ্ববত্র প্রকা  র্াহাে দ্বনজ আবাস -

স্থাফন োইফর্ ইিা কদ্বেল, র্খন শসখাফন এক 

অপদ্বেদ্বচর্ফক শদদ্বখফর্ পাইয়া, গতহহীন অবস্থায়, 

দ্রুর্র্ে শপ্রমাস্পফদে পদ্ববত্র প্রাঙ্গফণে দ্বদফক িুটিয়া 

শগল। র্থাদ্বপ আদ্বম ইহা শগাপন কদ্বেয়া োদ্বখয়াদ্বি, 

বযি কদ্বে নাই এবং শর্ামাফক লিা দ্বদফর্ ইিা কদ্বে 

নাই। - ২৭ 

হি ব্াসিার সার সত্তা ! 

অফনক প্রভার্কাফল আদ্বম স্থানহীফনে উদয়াচল 

হইফর্ শর্ামাে স্থাফন আদ্বসয়াদ্বি, এবং শর্ামাফক 

আোমদায়ক  েযয় আদ্বম বযর্ীর্ অপফেে সদ্বহর্ 

বযাপতর্ শদদ্বখফর্ পাইয়াদ্বি। আদ্বম র্ৎক্ষণাৎ 

আিযাদ্বিক দ্ববদযুফর্ে নযায়, োজকীয় সম্মাফনে 



শমঘান্তোফল স্বীয় োফজয প্রর্যাবরৃ্ন কদ্বেয়াদ্বি, 

এবং আমাে দ্বনফজে ধনকফটযে দ্বনভত র্ আলফয় 

পদ্ববত্রর্াে েক্ষী ধসনযবাদ্বহনীসমফূহে দ্বনকট ইহা 

প্রকা  কদ্বে নাই। - ২৮ 

হি ঔদাত্বিবর সন্তাি ! 

রু্দ্বম অনদ্বস্তফেে মরুপ্রফদ সমফূহ দ্বিফল এবং 
শর্ামাফক আমাে আফদফ ে মতদ্বত্তকা িাো এই অদ্বস্তে 

জগফর্ প্রকাদ্ব র্ কদ্বেয়াদ্বি। সকল সম্ভাবয পেমাণু 

এবং সকল সতদ্বি বস্তুে সাে সত্তাফক শর্ামাে দ্ব ক্ষাে 

জনয দ্বনফয়াদ্বজর্ কদ্বেয়াদ্বি। এইজনয শর্ামাে মার্ত -

জঠে হইফর্ বদ্বহৃগর্ হইবাে পূফবৃ, আদ্বম শর্ামাে 

জনয স্বি দফুেে দইুটি প্রস্রবফণে বযবস্থা কদ্বেয়াদ্বি। 

এবং শর্ামাফক েক্ষা কোে জনয দইুটি চকু্ষ প্রদান 

কদ্বেয়াদ্বি। এবং সকফলে অন্তফে শর্ামাে 

ভালবাসাে বীজ বপন কদ্বেয়াদ্বি, এবং আমাে 



প্রীদ্বর্পূণৃ পদ্ববত্র দয়া সহকাফে শর্ামাফক আদ্বম 

আমাে অনকুম্পাে িায়ার্ফল প্রদ্বর্পালন কদ্বেয়াদ্বি, 

এবং আমাে অনগু্রফহে সাোৎসাে িাো শর্ামাফক 

েক্ষা কদ্বেয়াদ্বি। এবং এই সকল কাফে ৃআমাে 

শকবলমাত্র এই উফে য দ্বিল, শেন রু্দ্বম আমাে 

দ্বচেস্থায়ী োজয লাভ কদ্বেফর্ পাে, এবং আমাে 

অদত য দান-উপহাফেে উপেুি হইফর্ পাে। দ্বকন্তু, 

রু্দ্বম, শহ অমফনাফোগী, েখন পূণৃ বয়স প্রাপ্ত হইফল, 

রু্দ্বম আমাে দ্বচেস্থায়ী োজয লাভ কদ্বেফর্ পাে, এবং 

আমাে অদত য দান-উপহাফেে উপেুি হইফর্ পাে। 

দ্বকন্তু, রু্দ্বম , শহ অমফনাফোগী, েখন পূণৃ বয়স প্রাপ্ত 

হইফল, রু্দ্বম আমাে সকল দান-উপহাে উফপক্ষা 
কদ্বেফল, এবং শর্ামাে দ্বনফজে অলস কল্পনাগুদ্বলফর্ 

মি েদ্বহফল, এইরূপভাফব শে, রু্দ্বম আমাফক 

সম্পূণৃরূফপ দ্ববস্মতর্ হইফল, এবং শপ্রমাস্পফদে িােফদ  



পদ্বের্যাগ কদ্বেয়া  ত্র“ে বাোন্দায় অবস্থান 

কদ্বেফর্দ্বিফল। - ২৯ 

হি সিংসাত্বরর ক্রীতদাস ! 

অফনক প্রভাফর্ আমাে অনগু্রফহে মতদু সমীেণ 

শর্ামাে উপে দ্বদয়া প্রবাদ্বহর্ হইয়া দ্বগয়াফি এবং 
শর্ামাফক অবফহলাে  েযাে উপে দ্বনদ্বদৃর্ শদদ্বখফর্ 

পাইয়াফি, এবং শর্ামাে অবস্থান উপে ক্রন্দন 

কদ্বেয়া স্বস্থাফন প্রস্থান কদ্বেয়াফি। - ৩০ 

হি মনৃত্তক্ার সন্তাি ! 

েদ্বদ আমাফক পাইফর্ চাহ, র্ফব আদ্বম বযর্ীর্ আে 

কাহাফকও অনসুন্ধান কদ্বেও না, এবং েদ্বদ আমাে 

শসৌন্দেৃ দ নৃ কদ্বেফর্ অদ্বভলাষী হও, র্ফব পতদ্বথবীে 

শলাফকে দ্বনকট হইফর্ শর্ামাে চকু্ষে দতদ্বি দ্বেোইয়া 
লও, কােণ আমাে ইিা ও আদ্বম দ্বভন্ন অপফেে 



ইিা, আগুন ও জফলে সদত  োহা একই মফন ও 

হৃদফয় িােণ কো োয় না। - ৩১ 

 

হি ব্নু্ধত্বত পনরণত িওয়া আগন্তুক্ ! 

শর্ামাে হৃদয়-বদ্বরৃ্কা আমাে পোক্রফমে হস্ত িাো 
প্রজ্জ্বদ্বলর্; বাসনা ও দ্বেপুে প্রদ্বর্কূল বায়ু িাো 

ইহাফক দ্বনবাৃদ্বপর্ কদ্বেও না। এবং আমাে স্মেণই 

শর্ামাে  

সকল শোফগে আফোগযকােী দ্বচদ্বকৎসক; ইহা 

কখনও ভুদ্বলও না। আমাে শপ্রমফক শর্ামাে মলূিন 

স্বরূপ  

কে, এবং ইহাফক শর্ামাে চকু্ষ ও 

জীবনরু্লয মলূযবান মফন কে। - ৩২ 



হি আমার ভ্রাতা ! 

আমাে সুমিুে েসনা হইফর্ আমাে মফনােম বাকয 

শ্রবণ কে। আমাে  কৃোব ী ওষ্ঠািে-রূপ প্রস্রবণ 

হইফর্ পদ্ববত্র জীবনসদ্বলল পান কে, অথাৃৎ শর্ামাে 

হৃদফয়ে পদ্ববত্র ভূদ্বমফর্ আমে ঐ ীজ্ঞাফনে বীজ 

বপন কে, এবং ইহাফক দ্বনিয়র্াে সদ্বলফল দ্বসি 

কে, শেন আমাে জ্ঞান ও দ্ববজ্ঞর্াে হদ্বেৎ ও সফর্জ 

পুে শর্ামাে হৃদফয়ে পদ্ববত্র নগেীফর্ প্রচুে ও 

সফর্জভাফব উদগর্ হইফর্ পাফে। - ৩৩ 

হি আমার স্বগীয় ব্াগাত্বির অনধব্াসীগণ ! 

আমাে প্রীদ্বর্পূণৃ করুণাে হস্ত িাো আদ্বম শর্ামাে 

শপ্রম ও বনু্ধফেে নব-বতক্ষফক স্বফগেৃ পদ্ববত্র উদযাফন 

শোপন কদ্বেয়াদ্বি, এবং আমাে শকামল অনকুম্পাে 

উৎকত ি বতদ্বিপার্ িাো ইহাফক দ্বসি কদ্বেয়াদ্বি। 

এক্ষফণ, শেফহরু্, ইহাে েল সুেদ্বক্ষর্ থাফক 



এবং বাসনা ও দ্বেপুে অদ্বিফর্ দেীভূর্ ও দ্ববনি না 

হয়। - ৩৪ 

হি আমার ব্নু্ধগণ ! 

শর্ামাে অজ্ঞর্াে প্রদীপ দ্বনবাৃদ্বপর্ কে এবং হৃদফয় 

ও অন্তফে পথপ্রদ ৃনকােী দ্বচেস্থায়ী অদ্বিদ্ব খা 
প্রজ্জ্বদ্বলর্ কে, কােণ অনদ্বর্দ্ববলফম্ব মানবমণ্ডলীে 

পেীক্ষকগণ পূদ্বজর্ পুরুফষে পদ্ববত্র সদ্বন্নিাফনে 

প্রাঙ্গফণ পদ্বেবত্রর্ম পুনয ভদ্বি বযর্ীর্ আে দ্বকিুই 

গ্রহণ কদ্বেফব না, এবং পদ্ববত্র কােসৃমহূ বযর্ীর্ আে 

দ্বকিুই অনফুমাদন কদ্বেফব না। - ৩৫ 

হি ধূনলর সন্তাি ! 

শলাফকে মফিয উহাোই জ্ঞানী, োহাো শশ্রার্া না 
দ্বমদ্বলফল কথা বফল না; শেমন পান-পাত্র পদ্বেফব ক 

প্রাথী না পাইফল পান-পাত্র পদ্বেফব ন কফে না, এবং 
শপ্রদ্বমক শেমন র্াহাে শপ্রমাস্পফদে শসৌন্দেৃ শদদ্বখফর্ 



না পাইফল র্াহাে হৃদফয়ে অন্তঃস্থল হইফর্ দ্বচৎকাে 

কদ্বেয়া উফঠ না। সুর্োং হৃদফয়ে পদ্ববত্র উবলৃ 

ভূদ্বমফর্ জ্ঞান  ও দ্ববজ্ঞাফনে বীজসমহূ বপন কে 

এবং র্াহাদ্বদগফক শসখাফন লকু্কাদ্বয়র্ োখ, শে পেনৃ্ত 

না ঐ ীজ্ঞান-দ্ববজ্ঞর্াে উদ্বদ্ভদ হৃদয় হইফর্ উদগর্ 

হয়, দ্বকন্তু কদৃম হইফর্ নফহ। - ৩৬ 

 

েলকদ্বলদ্বপে প্রথম পংদ্বিফর্ ইহা দ্বলদ্বপবদ্ধ 

এবং ঈশ্বফেে পটমণ্ডফপ পদ্ববত্র প্রাঙ্গফণে সংেক্ষফণে 

অন্তোফল সংেদ্বক্ষর্ েদ্বহয়াফি ঃঃ 

হি আমার মতৃয ! 

ইদ্বন্দ্রয় বাসনাে জনয অদ্ববনা ী োজয পদ্বের্যাগ 

কদ্বেও না, এবং একটি পাদ্বথবৃ কামনাে জনয স্বগীয় 

োজে র্যাগ কদ্বেও না। ইহাই দ্বচেস্থায়ী জীবন-

প্রস্রবণ, োহা দয়ামফয়ে শলখনীে শস্রার্স্বর্ী হইফর্ 



দ্বচেপ্রবাদ্বহর্। কর্ই শসৌভাগযবান র্াহাো, োহাো 

ইহা পান কফে। - ৩৭ 

হি পরমাত্মার সন্তাি ! 

শর্ামাে দ্বপিে দ্ববদীণৃ কে, এবং শপ্রফমে অমে 

পক্ষীে নযায় পদ্ববত্রর্াে আকা মণ্ডফল উড্ডীন হও; 

এবং শর্ামাে দ্বনজ স্বাথ ৃর্যাগ কে, এবং অনকুম্পাে 

স্বগীয় আিীয় পদ্বেপূণৃ হইয়া স্বগীয় পদ্ববত্র 

সমর্ল প্রান্তফে দ্ববশ্রাম লাভ কে। - ৩৮ 

হি ভস্মিূত্বপর সন্তাি ! 

একটি ক্ষণস্থায়ী দ্বদফনে দ্ববশ্রাফম পদ্বেরু্ি হইও না 
এবং অদ্ববনশ্বে দ্বচেস্থায়ী দ্ববশ্রাম হইফর্ বদ্বঞ্চর্ হইও 

না। দ্বচোনফন্দে অমে বাগানফক নশ্বে জগফর্ে 

িূদ্বলকণাে অদ্বিকুফণ্ডে সদ্বহর্ দ্ববদ্বনময় কদ্বেও না। 

শর্ামাে কাোগাে হইফর্ প্রভাময় সুন্দে জীবন-



প্রান্তফে আফোহণ কে এবং নশ্বে পাদ্বথৃব দ্বপিে 

হইফর্ স্থানহীন মফনামেুকােী স্বগীয় বাগাফনে দ্বদফক 

উড্ডান হও। -৩৯ 

হি ভৃতয সন্তাি ! 

এই পাদ্বথবৃ বন্ধন হইফর্ দ্বনফজফক মিু কে এবং দ্বনজ 

স্বাফথ ৃকাোগাে হইফর্ মিু কে। সমফয়ে উদ্বচর্ 

মলূয উপলদ্বি কে, কােণ ইহাফক রু্দ্বম কখনও 

পুনোয় শদদ্বখফর্ পাইফব না এবং এই সুফোগয 

সময় রু্দ্বম আে কখনও পাইফব না। - ৪০ 

হি আমার দাসীর সন্তাি ! 

েদ্বদ রু্দ্বম অদ্ববনশ্বে োজয দ নৃ কদ্বেফর্, র্ফব 

দ্বনিয়ই রু্দ্বম ক্ষণস্থায়ী সংসাে িাদ্বিয়া োইফর্ 

শচিা কদ্বেফর্; দ্বকন্তু একটি শর্ামাে দ্বনকট হইফর্ 

লকু্কাদ্বয়র্ োখাে এবং অপেটি শর্ামাে দ্বনকট 



প্রকাদ্ব র্ কোে মফিয দ্বনগূঢ় শভদ ও দ্ববজ্ঞর্া 
েদ্বহয়াফি; পদ্ববত্র অন্তঃকেণ বযর্ীর্ আে শকহই ইহা 

উপলদ্বি কদ্বেফর্ সক্ষম নফহ। - ৪১ 

হি ভৃতয আমার ! 

শিষ হইফর্ শর্ামাে অন্তে শুদ্ধ কে এবং দ্বহংসা 
হইফর্ মিু কে, একর্াে পদ্ববত্র প্রাঙ্গণ-সাদ্বন্নফিয 

প্রফব  কে। - ৪২ 

হি আমার ব্নু্ধগণ ! 

শর্ামো পেম বনু্ধে উত্তম সফন্তাফষে মফিযই র্াৌঁহাে 

উত্তম সফন্তাষ েদ্বহয়াফি এবং থাদ্বকফব, অথাৃৎ এক 

বনু্ধ র্াহাে বনু্ধে ইিা বযর্ীর্ র্াহাে গতফহ প্রফব  

কদ্বেফব না। এবং র্াহাে বনু্ধে িন-সম্পদ্বত্তফর্ 

হস্তফক্ষপ কদ্বেফব না এবং র্াহাে দ্বনফজে সফন্তাষফক 

বনু্ধে সফন্তাফষে উপে প্রািানয প্রদান কদ্বেফব না। 



অর্এব, শহ অন্তৃদতদ্বিসম্পন্ন শলাক, এই দ্ববষফয় 

অনিুাবন কে। - ৪৩ 

হি আমার নসিংিাসত্বির সিচর ! 

মন্দ শুদ্বনও না ও মন্দ দ নৃ কদ্বেও না এবং দ্বনফজফক 

শহয় কদ্বেও না এবং দ্ববলাপ কদ্বেও না; অথাৃৎ মন্দ 

বদ্বলও না, শেন শর্ামাফক মন্দ শুদ্বনফর্ না হয়; 

এবং অফনযে শদাষফক অদ্বর্েদ্বির্ কদ্বেও না, শেন 

শর্ামাে দ্বনফজে শদাষ বি না শদখায়; কাহােও 

অবমাননা অনফুমাদন কদ্বেও না, শেন শর্ামাে 

দ্বনফজে অবমাননা অনাবতর্ কো না হয়। অর্ঃপে, 

শর্ামাে জীবফনে দ্বদনগুদ্বল োহা দ্রুর্ িাবমান 

মহূুফরৃ্ অফপক্ষা অল্পর্ে দ্ববফবদ্বচর্ হয়, র্াহা দ্বনফদৃাষ 

মফন, পদ্ববত্র অন্তে ও দ্ববশুদ্ধ, প্রকত র্ ও পদ্ববত্র 

হৃদয় সহকাফে মিু মফন কাটাইফর্ পাে, শেন রু্দ্বম 

মিু পদ্বেরু্ি হইয়া এই নশ্বে  েীে পদ্বের্যাগ 

কদ্বেয়া দফুজৃ্ঞয় আিযাি স্বগফৃলাফক প্রর্যাবরৃ্ন 



কদ্বেফর্ পাে এবং অমে োফজয দ্বচেস্থায়ীরূফপ 

অবস্থান কদ্বেফর্ পাে। - ৪৪ 

িায়! িায়! হি পানথবব্ ব্াসিার হপ্রনমক্গণ 

! 

দ্ববদযুফর্ে নযায় দ্বক্ষপ্রগদ্বর্ফর্ শর্ামো আিযাদ্বিক 

শপ্রমাস্পদফক পদ্বের্যাগ কদ্বেয়া দ্বগয়াি; 

এবং ধপ াদ্বচক কল্পনায় শর্ামাফদে মন দতঢ় সদ্বন্নদ্ববি 

কদ্বেয়াি। শর্ামো একটি মাত্র দ্বনঃস্বাথৃ শ্বাসও র্যাগ 

কে নাই, আে শর্ামাফদে হৃদয়-উদযান হইফর্ 

আফিাৎসফগেৃ একটি মাত্র মতদু-মন্দ সমীেণও 

প্রবাদ্বহর্ হয় নাই। শর্ামো শপ্রমাস্পফদে শপ্রম 

দ্বমদ্বশ্রর্ পোম ৃসমহূ বার্াফস দ্বনফক্ষপ কদ্বেয়াি, এবং 
শর্ামাফদে হৃদয়েলক হইফর্ র্াহাদ্বদগফক 

সম্পূণৃরূফপ মদু্বিয়া শেদ্বলয়াি, এবং মাফঠে পশুে 



নযায় বাসনা ও দ্বেপুে চােণভূদ্বমফর্ পদ্বের্ত দ্বপ্ত লাভ 

কদ্বেফর্ি। - ৪৫ 

হি পরম পত্বথর ভ্রাতৃব্গব ! 

শকান শর্ামো শপ্রমাস্পফদে নাফমাচ্চােফণে প্রদ্বর্ 

উদাসীন েদ্বহয়াি এবং দ্বপ্রয়র্ম বনু্ধে পদ্ববত্র 

সাদ্বন্নিয হইফর্ অফনক দফূে েদ্বহয়াি ? পেম সুষমা 
শর্ামো শর্ামাফদে বাসনা-প্রাফণাদ্বদর্ অলস কলফহ 

বযাপতর্। পদ্ববত্রর্াে সুমিুে শসৌেভ োদ্ব  মতদভুাফব 

প্রবাদ্বহর্ হইফর্ফি এবং বদানযর্াে মতদমুন্দ সমীেণ 

প্রবহমান হইয়াফি, র্থাচ শর্ামো ইহাে ঘ্রাণ দ্বি 

হাোইয়া শেদ্বলয়াি এবং ইহাফদে সকল হইফর্ বদ্বঞ্চর্ 

েদ্বহয়াি। হায়! হায়! শর্ামাফদে জনয এবং র্াহাফদে 

জনয োহাো শর্ামাফদে পদাঙ্ক অনসুেণ কফে এবং 

শর্ামাফদে পফথ দ্ববচেণ কফে। - ৪৬ 

হি ব্াসিার সন্তাি ! 



বতথা গফবেৃ পদ্বেিদ পদ্বের্যাগ কে এবং ঔদ্ধফর্যে 

শপা াক  েীে হইফর্ দফূে দ্বনফক্ষপ কে। অদত য 

শলখনী িাো পদ্মোগ মদ্বণ-েলফক দ্বলদ্বখর্ ও 

দ্বলদ্বপবদ্ধ পদ্ববত্রর্াে পংদ্বিসমফূহে র্ত র্ীয় পংদ্বিফর্ 

এইরূপ অদ্বভবযি ঃঃ - ৪৭ 

হি ভ্রাতৃব্গব ! 

পেস্পফেে প্রদ্বর্ সদ্বহষু্ণ হও। পাদ্বথবৃ দ্রবয হইফর্ 

শর্ামাফদে মন উঠাইয়া লও। শগৌেফব অহংকত র্ 

হইও না, এবং অবমাননায় লদ্বির্ হইও না। আমাে 

শসৌন্দফেেৃ  পথ। সকলই আদ্বম িূদ্বল হইফর্ সতদ্বি 

কদ্বেয়াদ্বি এবং দ্বনিয়ই র্াহাদ্বদগফক িূদ্বলফর্ই 

প্রর্যাবরৃ্ন কোইব। - ৪৮ 

হি ধূনলর সন্তািগণ ! 



িনীগণফক দদ্বেদ্রফদে মিয-োদ্বত্রে দীঘৃ দ্বনঃশ্বাস 

সম্বফন্ধ অবগর্ কোও, পাফি অমফনাফোদ্বগর্া 
র্াহাদ্বদগফক ধ্বংস কফে, এবং র্াহাো ঐশ্বেৃ বতফক্ষে 

র্াহাফদে অং  হইফর্ বদ্বঞ্চর্ হয়। দান কো ও 

দান ীলর্া আমােই গুণাবলী। অর্এব, সুখী শস, শে 

আমাে দ্ববফ ষফণ দ্বনফজফক দ্ববভূদ্বষথ কফে। - ৪৯ 

হি নরপরু সারৎসার ! 

শলাভ অব য পদ্বের্যাগ কদ্বেফর্ হইফব, শেন রু্দ্বম 

পদ্বেফর্াষ লাভ কদ্বেফর্ পাে, কােণ শলাভী 
দ্বচেকাল বদ্বঞ্চর্ হইয়াফি এবং পদ্বেরু্ি বযদ্বি সবদৃা 
দ্বপ্রয় ও প্র ংদ্বসর্ ! - ৫০ 

হি আমার দাসীর সন্তাি ! 

দাদ্বেফদ্রয উর্যি হইও না, এবং সম্পফদ দ্বনদ্বিন্ত হইও 

না। কােণ দাদ্বেদ্রয সম্পফদে অনগুামী 



হয় এবং সকল সম্পদ দাদ্বেফদ্রযে অনগুামী হয়। 

দ্বকন্তু ঈশ্বে বযর্ীর্ সবৃ দ্ববষফয় দদ্বেদ্র হওয়া একটি 

মহান আদ্ব স, ইহাফক কু্ষদ্র জ্ঞান কদ্বেও না, কােণ 

ইহা অবফমফষ শর্ামাফক ঈশ্বে ভদ্বিফর্ িনী কদ্বেফব। 

এইরূফপই রু্দ্বম এই উদ্বিে মমৃ উপলদ্বি কদ্বেফর্ 

পাদ্বেফবঃ “সর্যই শর্ামো দদ্বেদ্র” এবং পদ্ববত্র বাণী 
ঃঃ “ঈশ্বেই সবাৃদ্বিকােী” সর্য প্রভাফর্ে নযায় 

শপ্রদ্বমফকে হৃদফয়ে দ্বদকমণ্ডল হইফর্ শপ্রাজ্জ্বল হইয়া 
প্রকাদ্ব র্ হইফব এবং ঐশ্বফেেৃ দ্বসংহাসফন দ্বনোপফদ 

দ্বস্থেভাফব অবস্থান কদ্বেফব। - ৫১ 

 

 

হি অসাব্ধািতা ও নরপরু সন্তাি ! 

শর্ামো আমাে  ত্র“শক আমাে গতফহ প্রফব াদ্বিকাে 

দান কদ্বেয়াি, এবং আমাে বনু্ধফক বদ্বহষ্কতর্ কদ্বেয়া 



দ্বদয়াি, কােণ শর্ামো শর্ামাফদে হৃদফয় আদ্বম 

বযর্ীর্ অপে একজফনে ভালবাসাফক স্থান প্রদান 

কদ্বেয়াি। বনু্ধে কথায় কণৃপার্ কে এবং র্াহাে 

স্বফগেৃ দ্বদফক অগ্রবর্ী হও। অপ্রকত র্ বনু্ধগণ দ্বনজ 

দ্বনজ স্বাথাৃফেষফণ এফক অনযফক ভালবাদ্বসয়াফি ও 

ভালবাদ্বসয়া থাফক; দ্বকন্তু প্রকত র্ বনু্ধ শর্ামােই জনয 

শর্ামাফক ভালবাদ্বসয়াফি ও ভালবাফস। বেং দ্বর্দ্বন 

শর্ামাফদে পথ-প্রদ ফৃনে জনয অগদ্বণর্ দঃুখ-শে  

শভাগ কদ্বেয়াফিন। এইরূপ বনু্ধে প্রদ্বর্ অকত র্জ্ঞ 

হইও না, এবং র্াৌঁহাে বাসস্থাফনে দ্বদফক 

দ্রুর্গামী হও। ইহাই সর্য ও দ্ববশ্বাফসে বাফকযে সূেৃ, 

োহা সকল নাফমে অদ্বিকােীে শলখনীে দ্বদকমণ্ডল 

হইফর্ উদ্বদর্ হইয়াফি। শর্ামাফদে কণৃসমহূ উিিু 

কে শেন শর্ামো শর্ামাফদে েক্ষাকরৃ্া, স্বয়ং-

সত্তাদ্ববদ্ব ি ঈশ্বফেে বাণী শ্রবণ কদ্বেফর্ পাে।
 - ৫২ 



হি আমার ব্নু্ধগণ ! 

শর্ামো জাদ্বনয়া োখ শে, সম্পদ অফেষণকােী ও 

র্াে ঈদ্বির্ বস্তুে মফিয, শপ্রদ্বমক ও শপ্রমাস্পফদে 

মফিয একটি প্রবল প্রদ্বর্বন্ধক। িনবান বযদ্বিে 

মফিয অর্যল্প সংখযক বযর্ীর্ র্াৌঁহাে সাদ্বন্নফিযে 

প্রাঙ্গফণ কখনও শপৌৌঁদ্বিফব  

না, এবং সফন্তাষ ও উৎসফগেৃ নগফে প্রফবম লাভ  

কদ্বেফব না। সুর্োং ইহা কর্ই ভাল শসই িনীে 

পফক্ষ, োহাে সম্পদ দ্বচেস্থায়ী সম্পদ হইফর্ র্াহাফক  

বদ্বঞ্চর্ কফে না। পেম মহীয়ান নাফমে 

 পথ। এইরূপ একজন িনী বযদ্বিে ঔজ্জ্বলয স্বফগেৃ 

অদ্বিবাসীগণফক আফলাদ্বকর্ কদ্বেফব, শেমন সূেৃ 

পতদ্বথবীে জনগণফক আফলাদ্বকর্ কফে। - ৫৩ 



হি পনৃথব্ীর ধিী ব্যনিগণ ! 

শর্ামাফদে মফিয দদ্বেদ্র বযদ্বিগণ আমাে নযস্ত 

দ্বজম্মা। অর্এব, শর্ামো আমাে নযস্ত দ্বজম্মাে 

সঠিকভাফব র্োবিান কে, এবং দ্বনফজফদে সুখ-

সম্পফদে শভাফগ সম্পূণৃরূফপ প্রমত্ত থাদ্বকও না।
 - ৫৪ 

হি ব্াসিার সন্তাি ! 

িন-সম্পফদে কলষু হইফর্ দ্বনফজফক পদ্বেশুদ্ধ কে, 

এবং পূণৃ  াদ্বন্তে সদ্বহর্ দাদ্বেদ্রযর্াে আকা মণ্ডফল 

অগ্রবর্ী হও, শেন রু্দ্বম ধ্বংফসে প্রস্রবণ হইফর্ 

অমে জীবফনে সুো পান কদ্বেফর্ পাে। - ৫৫ 

 

হি আমার সন্তাি ! 



দিু শলাফকে সংস্রব দঃুখ বিৃন কফে, এবং 

পুণযবানফদে সংসগৃ মফনে মদ্বেচা দেূ কফে। শে 

বযদ্বি ঈশ্বফেে সদ্বহর্ কফথাপকথন কদ্বেফর্ ইিা 
কফে, র্াহাে দ্বপ্রয়পাত্রগফণে সদ্বহর্ সংসগৃ স্থাপন 

কো, এবং শে বযদ্বি ঈশ্বফেে বাকয শুদ্বনফর্ ইিা 
কফে, শস র্াৌঁহাে মফনানীর্ বযদ্বিগফণে বাফকয 

কণৃপার্ করুক। - ৫৬ 

হি ধূনলর সন্তাি ! 

অ-------------------- 

---------- - ৫৭ 

 

 

 



সাব্ধাি হি ধূনলর সন্তাি ! 

দিু শলাফকে সদ্বহর্ দ্বমদ্বের্ হইও না। এবং র্াহাে 

সাহচে ৃঅফেষণ কদ্বেও না, কােণ দিু শলাফকে 

সাহচে ৃজীবফনে আফলাকফক পদ্বের্াফপে 

দাবানফল পদ্বেবদ্বরৃ্র্ কফে। - ৫৮ 

হি অমত্বিাত্বিাগী ব্যনিগণ ! 

মফন কদ্বেও না শে হৃদফয়ে েহসযসমহূ লকু্কাদ্বয়র্ 

েদ্বহয়াফি; বেং শর্ামো দ্বনদ্বির্রূফপ জাদ্বনয়া োখ 

শে, শসগুদ্বল স্পিাক্ষফে দ্বলদ্বপবদ্ধ এবং পদ্ববত্র সাদ্বন্নফিয 

প্রকা যভাফব দত যমান। - ৫৯ 

হি ব্নু্ধগণ ! 

আদ্বম েথাথরৃূফপ বদ্বলফর্দ্বি- শর্ামাে অন্তফে োহা 
দ্বকিু লকু্কাদ্বয়র্ োদ্বখয়াি, র্াহাে সকলই আমাফদে 

দ্বনকট দ্বদবফসে নযায় উিিু, পদ্বেষ্কাে ও প্রকাদ্ব র্ 



দ্বকন্তু ইহাো শে গুপ্ত, র্াহা আমাফদে কত পা ও 

অনগু্রফহে কােফণ, শর্ামাফদে শোগযর্াে কােফণ 

নফহ। - ৬০ 

হি মািব্ সন্তাি ! 

আমাে করুণাে দ্বব াল জলদ্বি হইফর্ আদ্বম এক 

দ্ববন্দু দ্ব দ্ব ে পতদ্বথবীে অদ্বিবাসী জাদ্বর্সমফূহে উপে 

বষণৃ কদ্বেয়াদ্বি, অথচ কাহাফকও শসই দ্বদফক দ্বেদ্বেফর্ 

শদদ্বখফর্ পাই নাই; কােণ প্রফর্যকই একফেে র্ত দ্বপ্তকে 

অমে স্বগীয় সুো পদ্বের্যাগ কদ্বেয়া অপদ্বেষ্কতর্ 

সুোে জফলে দ্বদফক অগ্রবর্ী হইয়াফি। অদ্ববনশ্বে 

শসৌন্দফেেৃ পান-পাত্র দফূে দ্বনফক্ষপ কদ্বেয়া র্াহাো 

নশ্বে পান-পাফত্র পদ্বেরু্ি েদ্বহয়াফি। উহা কর্ই মন্দ, 

োহাফর্ র্াহাো পদ্বেরু্ি েদ্বহয়াফি। - ৬১ 

 



হি ধূনলর সন্তাি ! 

অদ্বভনশ্বে শপ্রমাস্পফদে অনপুম সুোে প্রদ্বর্ শর্ামাে 

চকু্ষ বন্ধ কদ্বেও না, এবং আদ্ববলর্াপূণৃ নশ্বে 

মদ্বদোে দ্বদফক শর্ামাে চকু্ষ খুদ্বলও না। একফেে 

পান-পাত্র পদ্বেফব ফকে হস্ত হইফর্ দ্বচেস্থায়ী পান-

পাত্র গ্রহণ কে, শেন রু্দ্বম প্রর্যক্ষ জ্ঞাফনে অদ্বিকােী 

অদত য সত্তাে েব শুঃুদ্বনফর্ পাে। বল, শহ অকমণৃয 

বযদ্বিগণ! আমাে দ্বচেস্থায়ী পদ্ববত্র মদ্বদো হইফর্ 

শকন শর্ামাে নশ্বে সদ্বলফলে দ্বদফক প্রর্যাবরৃ্ন 

কদ্বেয়াি ? - ৬২ 

 

ব্ল হি পনৃথব্ীর হলাক্গণ ! 

সুদ্বনদ্বির্ভাফব জাদ্বনয়া োখ শে, এক আকদ্বস্মক 

দ্ববষম দ্ববপদ শর্ামাফদে অুনসেণ কদ্বেফর্ফি 

এবং দ্বনদারুণ  াদ্বস্ত শর্ামাফদে প্রর্ীক্ষা কদ্বেফর্ফি। 



মফন কদ্বেও না শে, র্াহাো োহা কদ্বেয়াফি র্াহা 

আমাে দতদ্বি হইফর্ দ্ববলুপ্ত হইয়াফি। আমাে সুষমাে 

 পথ ! শর্ামাফদে সমদুয় কােকৃলাপ স্পিাক্ষফে 

ঈষৎ পীর্বণৃ প্রস্তেেলফক আমাে শলখনী শক্ষাদ্বদর্ 

কদ্বেয়াফি। - ৬৩ 

 

হি পনৃথব্ীর অতযাচারী ব্যনিগণ ! 

অর্যাচাে হইফর্ শর্ামাফদে হস্ত প্রর্যাহাে কে; 

কােণ আদ্বম শকান মানফবে অর্যাচাে ক্ষমা না 

কোে জনয প্রদ্বর্শ্র“দ্বর্ হইয়াদ্বি। ইহা আমাে এইরূপ 

একটি অঙ্গীকাে োহা আদ্বম সংেদ্বক্ষর্ েলফক 

অপদ্বেবরৃ্নীয়রূফপ চূিান্ত কদ্বেয়াদ্বি এবং আমাে 

 দ্বিে সীলফমাহে িাো শমাহোদ্বঙ্কর্ কদ্বেয়াদ্বি।
 - ৬৪ 



হি নব্ত্বরািী ব্যনিগণ ! 

আমাে সহন ীলর্া শর্ামাদ্বদগফক সাহসী কদ্বেয়াফি 

এবং আমাে ধিেৃ শর্ামাদ্বদগফক অমফনাফোগী 

কদ্বেয়াফি। সুর্োং শর্ামাে দ্বনভৃফয় দ্বেপুে অদ্বিময় 

শঘাটকসমফূহে উপে আফোহণ কদ্বেয়া ধ্বংফসে ও 

দ্ববপফদে পফথ ভ্রমণ কদ্বেফর্ি। হয়র্ শর্ামো 

আমাফক অমফনাফোগী ও অজ্ঞ মফন কদ্বেয়াি।
 - ৬৫ 

হি প্রব্াসীগণ ! 

েসনা আমাে নাম উফল�শখে জনযই দ্ববফ ষ 

কদ্বেয়া প্রদত্ত হইয়াফি। অর্এব দনুাৃম েটনা কদ্বেয়া 

ইহাফক কলদু্বষর্ কদ্বেও না, েদ্বদ দ্বনফজে স্বাফথেৃ 

অনল শর্ামাফদে পোভব কফে, র্খন দ্বনফজে 

শদাষসমহূ স্মেফণ প্রভত ত্ত হইফব এবং আমাে সতদ্বি 

জীবফদে দনুাৃম কদ্বেও না, কােণ শর্ামাফদে 



প্রফর্যফকই আমাে সতস্ট জীব অফপক্ষা দ্বনজ সম্বফন্ধ 

অদ্বিকর্ে সফচর্ন ও পদ্বেজ্ঞার্ আি। - ৬৬ 

হি ক্ল্পিার সন্তািগণ ! 

জাদ্বনয়া োখ শে, েখন উজ্জ্বল প্রবার্ দ্বচেস্থায়ী 
পদ্ববত্রর্াে দ্বদকমণ্ডল হইফর্ প্রকাদ্ব র্ হয়, র্খন 

দ্বনিয়ই েজনীে অন্ধকাফে অনদু্বষ্ঠর্ 

সমদুয় ধপ াদ্বচক েহসযাবলী ও কাোৃবলী পতদ্বথবীে 

শলাফকে দ্বনকট প্রকাদ্ব র্ ও প্রভাদ্ববর্ হইফব। - ৬৭ 

হি ধূনল িইত্বত উদগত আগাো ! 

ইহা দ্বকরূফপ সম্ভব হইফর্ফি শে, কলদু্বষর্ হস্ত িাো 
রু্দ্বম শর্ামাে দ্বনজ পদ্বেিদ স্প ৃ কে না, অথচ 

বাসনা ও দ্বেপুে কলষু িাো কলদ্বঙ্কর্ শর্ামাে মন 

লইয়া আমাে সদ্বহর্ সহচেে অফেষণ কদ্বেফর্ি 

এবং আমাে পদ্ববত্রর্াে োফজয প্রফব  কদ্বেফর্ বাসনা 



কে? আহা! আহা!  োহা শর্ামো বাঞ্ছা কদ্বেফর্ি, 

র্াহা হইফর্ শর্ামো অফনক বযবিাফন। - ৬৮ 

হি আদত্বমর সন্তাি ! 

পদ্ববত্র বাকয ও পূর্ পদ্ববত্র কমৃ ঐ ী একফেে উজ্জ্বল 

স্বফগেৃ দ্বদফক আফোহণ কফে, শচিা কে শেন 

শর্ামাফদে কমৃ কপটর্াে িূদ্বল এবং স্বাথ ৃও বাসনাে 

আদ্ববলর্া হইফর্ পদ্বেষ্কতর্ হইফর্ পাফে, এবং প্রবাে 

দেবাে প্রাঙ্গফণ প্রফব  লাভ কদ্বেফর্ পাফে। কােণ 

অদ্ববলফম্ব অদ্বস্তে জগফর্ে দ্বহসাব পেীক্ষাগণ পূদ্বজর্ 

মহীয়ান পুরুফষে পদ্ববত্র দেবাে সদ্বন্নদাফন দ্ববশুদ্ধ 

সািুর্া ও পদ্ববত্র কমৃ বযর্ীর্ অনয দ্বকিুই গ্রহণ 

কদ্বেফব না। ইহাই দ্ববজ্ঞর্াে ও ঐ ী গূঢ়র্ফেে সূেৃ, 

োহা ঐ ী ইিাে মখুমণ্ডফলে চক্রবাল হইফর্ উদ্বদর্ 

হইয়াফি। কর্ই শসৌভাগযবান র্াহাো, োহাো 

র্াৌঁহাে দ্বদফক প্রর্যাবরৃ্ন কফে। - ৬৯ 



হি পানথবব্ জীব্ত্বির সন্তাি ! 

সত্তাে োজয আনন্দদায়ক, েদ্বদ রু্দ্বম র্াহাফর্ 

উপদ্বস্থর্ হও; অমেফেে োজয প্রভাময়, েদ্বদ রু্দ্বম 

নশ্বে জগফর্ে বদ্বহৃভাফগে ঊফধ্ব ৃদ্ববচেণ কে; 

এবং দ্বদবযানন্দ মিুময়, েদ্বদ রু্দ্বম ঐ ী েুবফকে হস্ত 

হইফর্ পদ্বেফবদ্ব র্ েহসযপূণৃ গূঢ়র্ফেে পান-পাত্র 

হইফর্ পান কে। েদ্বদ রু্দ্বম এই সকল মোৃদা প্রাপ্ত 

হও, র্ফব মতরু্য ও ধ্বংস, শ্রম ও পাপ হইফর্ মিু 

হইফব। - ৭০ 

হি আমার ব্নু্ধগণ ! 

“জামাফনে” পদ্ববত্র ভূদ্বমফর্ অবদ্বস্থর্ “পোন 

পবফৃর্ে” উপে শর্ামো, আমাে সদ্বহর্ শেই 

অঙ্গীকাফে আবদ্ধ হইয়াদ্বিফল, র্াহা স্মেণ কে এবং 
শসই অঙ্গীকাফে আদ্বম  উচ্চর্ম স্বফগেৃ জনমণ্ডলী ও 

দ্বচেস্থায়ী নগেীে বাদ্বসন্দাগণফক সাক্ষযরূফপ গ্রহণ 



কদ্বেয়াদ্বিলাম, অথচ এক্ষফণ আদ্বম কাহাফকও শসই 

অঙ্গীকাফেে অনগুামী শদদ্বখফর্দ্বি না। দ্বনিয়ই 

এইরূপভফব দ্বনদ্বিহ্ন কদ্বেয়া শেদ্বলয়াফি শে, ইহাে 

শকানও দ্বচহ্নও বরৃ্মান নাই, এবং আদ্বম অবগর্ 

হইয়াও র্াহা সহয কদ্বেয়াদ্বি এবং প্রকা  কদ্বে নাই।
 - ৭১ 

হি আমার ভৃতয ! 

রু্দ্বম শেন মদ্বণ িাো অলঙ্কত র্ একটি র্েবাদ্বেে 

নযায়, োহা একটি অন্ধকােময় শকাফষ লকু্কাদ্বয়র্ 

থাফক ঃঃ এবং এই কােফণ মদ্বণকােফদে দ্বনকট ইহাে 

মলূয অজ্ঞার্। অর্এব, আি-স্বাথ ৃও বাসনাে খাপ 

হইফর্ বদ্বহগরৃ্ হইয়া আস, শেন শর্ামাে মদ্বণ সদত  

মলূযবান গুণাবলী পতদ্বথবীে শলাফকে দ্বনকট উিিু 

ও উজ্জ্বলভাফব প্রকাদ্ব র্ হইফর্ পাফে। - ৭২ 

 



হি আমার ব্নু্ধ ! 

রু্দ্বম আমাে পদ্ববত্রর্াে স্বফগেৃ সূেৃ; দ্বনফজফক 

পতদ্বথবীে সূেগৃ্রহণ িাো কলদু্বষর্ কদ্বেও 

না। ধ দ্বথফলযে অন্তোলফক সম্পূণৃরূফপ দ্ববদীণৃ কে, 

শেন রু্দ্বম শমফঘে পদৃান্তোল হইফর্ বদ্বহৃগর্ হইয়া 
আদ্বসফর্ পাে, এবং সকল বস্তুফক জীবফনে পদ্বেিফদ 

অলঙ্কত র্ কদ্বেফর্ পাে। - ৭৩ 

হি বৃ্থা গত্বব্বর সন্তািগণ ! 

কফয়ক দ্বদবফসে নশ্বে োজফেে জনয শর্ামো 
আমাে অদ্ববনশ্বে োজয পদ্বের্যাগ কদ্বেয়াি, 

এবং দ্বনফজফদে পাদ্বথবৃ ও জাৌঁকাফলা পদ্বেিফদ 

দ্ববভূদ্বষর্ কদ্বেফর্ি, এবং এই কােফণ বতথা অহঙ্কাে 

কদ্বেফর্ি। আমাে সুষমা শসৌন্দফেেৃ  পথ গ্রহণ 

কদ্বেয়া শঘাষণা কদ্বেফর্দ্বি শে, আদ্বম র্াহাফদে 

সকলফক একই বণৃ-দ্ববদ্ব স্ট মতদ্বত্তকাে র্াম্বুে দ্বনফম্ন 



একদ্বত্রর্ কদ্বেব; এবং আদ্বম এই সকল দ্ববদ্বভন্ন বণৃ 
মদু্বিয়া শেদ্বলব, দ্বকন্তু র্াহাো বযর্ীর্ োহাো 
আমাে বণৃ দ্বনবাৃচন কফে, এবং ইহা অনয সকল বণৃ 

হইফর্ পূর্ পদ্ববত্র। - ৭৪ 

হি শেনথত্বলযর সন্তািগণ ! 

শর্ামো নশ্বে োজফেে প্রদ্বর্ শর্ামাফদে মন সংফোগ 

কদ্বেও না; এবং র্াহাফর্ আহলাদ্বদর্ হইও না। 

শর্ামো  একটি অসর্কৃ পক্ষীে সদত , োহা 
উদযাফনে একটি বতক্ষ  াখায় বদ্বসয়া পূণৃ  াদ্বন্তে 

সদ্বহর্ গান কদ্বেফর্ফি; েখন হঠাৎ দ্ব কােীরূপ 

মতরু্যদরূ্ ইহাফক িূদ্বলফর্ দ্বনফক্ষপ কফে, র্খন ইহাে 

স্বে-মািুেৃ, আকত দ্বর্ ও বফণৃে শকান দ্বচহ্নই অবদ্ব ি 

থাফক না। অর্এব, শর্ামো সর্কৃ হও, শহ বাসনাে 

ক্রীর্দাসগণ। - ৭৫ 

 



হি ব্াসিার সন্তাি ! 

বাকয িাোই বোবে পথ-প্রদ নৃ কো হইয়াফি; 

দ্বকন্তু এক্ষফণ ইহা কফমেৃ িাোই হইফর্ হইফব। অথাৃৎ 

সকল পদ্ববত্র কমৃ মানব  েীে মদ্বন্দে হইফর্ই 

প্রকাদ্ব র্ হইফর্ হইফব, কােণ বাফকয সকফলই 

অং ীদাে; দ্বকন্তু পূর্ ও পদ্ববত্র কমৃ দ্ববফ ষর্ ঃঃ 
আমাে দ্বপ্রয়পাত্রগফণে িাোই সম্পাদ্বদর্ হইয়া 

থাফক। অর্এব, সবাৃন্তঃকেফণ শচিা কে, শেন 

কােৃ িাো সকল শলাফকে মফিয প্রদ্বসদ্ধ  

লাভ কদ্বেফর্ পাে। এইরূফপই, আমো এই পদ্ববত্র ও 

উজ্জ্বল েলক দ্বলদ্বপফর্ শর্ামাদ্বদগফক উপফদ  প্রদান 

কদ্বেফর্দ্বি। -৭৬ 

 

 



হি িযায়পরতার সন্তাি ! 

োদ্বত্রকাফল, অদ্ববনশ্বে সত্তাে সুষমা, দ্ববশ্বস্তর্াে 

পান্না পবরৃ্ দ্ব খে হইফর্ স্বগীয় দ্বসদোরু্ল-মনর্াহা 
বতফক্ষে সদ্বন্নকফট প্রর্যাবরৃ্ন কদ্বেফলন এবং এইরূপ 

ভাফব দ্ববলাপ কদ্বেফলন শে, পেম স্বগীয় জনমণ্ডলী ও 

স্বগীয় দরূ্গণ সকফল র্াৌঁহাে দ্ববলাফপ ক্রন্দন 

কদ্বেল। র্ৎপে েখন র্াৌঁহাফক দ্ববলাপ ও ক্রন্দফনে 

কােণ দ্বজজ্ঞাসা কো হইল, র্খন দ্বর্দ্বন উত্তে 

কদ্বেফলন ঃঃ “আদ্বদি হইয়া, আদ্বম দ্ববশ্বস্তর্াে পবরৃ্ 

দ্ব খফে আ াদ্বের্ভাফব প্রর্ীক্ষা কদ্বেফর্দ্বিলাম অথচ 

পতদ্বথবীে শলাকফদে দ্বনকট হইফর্ দ্ববশ্বস্তর্াে শকান 

শসৌেভ প্রাপ্ত হই নাই। র্ৎপে আদ্বম প্রর্যাবরৃ্ফনে 

ইিা প্রকা  কদ্বেলাম। দতদ্বি দ্বনফক্ষফপ শদদ্বখফর্ 

পাইলাম শে, পদ্ববত্রর্াে অফনক পাোবর্ পতদ্বথবীে 

কুকুেগুদ্বলে নখোঘাফর্ উৎপীদ্বির্ হইফর্দ্বিল।” 

এই সমফয় স্বফগেৃ কুমােী অবগুণ্ঠন ও অন্তোল 



দ্ববহীন, আিযাদ্বিক েহফসযে প্রাসাদ হইফর্ দ্রুর্ 

অগ্রবর্ী হইল; এবং ইহাফদে নাম দ্বজজ্ঞাসা কদ্বেল 

এবং একটি নাম বযর্ীর্ আে সকল নামই বলা 

হইল। এবং েখন র্াহাো শজদ কদ্বেল, র্খন নাফমে 

প্রথম অক্ষে েসনা হইফর্ উচ্চাদ্বের্ হইল এবং ইহাে 

েফল, স্বফগেৃ উচ্চ কক্ষসমফূহে অদ্বিবাসীগণ 

র্াহাফদে প্রভাময় েহসযস্থান হইফর্ দ্রুর্ বদ্বহগরৃ্ 

হইয়া আদ্বসল। এবং েখন দ্বির্ীয় অক্ষে উচ্চাদ্বের্ 

হইল র্খন সকফলই র্াৌঁহাে সম্মুফখ মতদ্বত্তকাে উপে 

পদ্বর্র্ হইল। ঠিক শসই মহূুফরৃ্ই ধনকফটযে েহসযাবতর্ 

স্থান হইফর্ একটি  

স্বগীয় বাণী শ্র“র্ হইল ঃঃ “এর্দফপক্ষা অদ্বিকর্ে 

অনফুমাদনীয় নফহ। র্াহাো োহা কদ্বেয়াফি 

এবং এক্ষফণ োহা কদ্বেফর্ফি, দ্বনিয়ই আমো শস 

সম্বফন্ধ সাক্ষী আদ্বি।” - ৭৭ 



হি আমার দাসীর সন্তাি ! 

করুণামফয়ে েসনা হইফর্ স্বগীয় দ্বনগূঢ় র্ফেে 

প্রস্রবণ পান কে, এবং ঐ ী বাফকযাচ্চােফণে 

উদয়াচল  

হইফর্ র্াৎপফেেৃ সূফেেৃ আফলাকসমফূহে উজ্জ্বলর্া 

অন্তোল দ্ববহীন সুস্পির্াে সদ্বহর্ অবফলাকন কে। 

হৃদফয়ে পদ্ববত্র মতদ্বত্তকায় আমাে স্বগীয় জ্ঞান-

দ্ববজ্ঞর্াে বীজসমহূ বপন কে, এবং র্াহাফর্ 

সুদ্বনিয়র্াে জল দ্বসঞ্চন  

কে, শেন আমাে জ্ঞান ও দ্ববজ্ঞর্াে বতক্ষগুদ্বল 

হৃদফয়ে পদ্ববত্র নগে হইফর্ নবীন ও সবজুভাফব 

উদগর্ হইফর্ পাফে। - ৭৮ 

 

 



হি ব্াসিার সন্তাি ! 

দ্বনজ স্বাফথেৃ বায়ুমণ্ডফল আে কর্কাল উড্ডীন 

কদ্বেফর্ থাদ্বকফব ? আদ্বম শর্ামাফক পক্ষ দান 

কদ্বেয়াদ্বি শেন রু্দ্বম দ্বনগূঢ় েহফসযে পদ্ববত্র োফজযে 

উড্ডীন কদ্বেফর্ পাে, এবং  য়র্াফনে কল্পনাে 

োফজয নফহ। শর্ামাফক আদ্বম একটি দ্বচরুদ্বণ দান 

কদ্বেয়াদ্বি, শেন রু্দ্বম আমাে কত ষ্ণবণৃ শক গুি 

সুদ্ববনযস্ত কদ্বেফর্ পাে; আমাে গণ্ডফদ  ক্ষর্ 

কদ্বেবাে জনয নফহ। - ৭৯ 

হি আমার হসব্ক্গণ ! 

শর্ামোই আমাে বাগাফনে বতক্ষোদ্বজ; শর্ামাফদে 

সফর্জ ও সুন্দে েল প্রদান কদ্বেফর্ হইফব, শেন 

শর্ামো দ্বনফজো ও অপফেো লাভবান হইফর্ পাে। 

এজনয শর্ামাফদে সকফলে পফক্ষ দ্ব ল্পকােৃ ও 

বযবসাফয় প্রবতত্ত হওয়া অব য করৃ্বয। শহ 



দ্ববচােবুদ্বদ্ধসম্পন্ন শলাকগণ, ইহাফর্ই িন-সম্পাদ 

অজৃফনে উপায় দ্বনদ্বহর্। কােণ, কােগৃুদ্বল ইহাফদে 

উপাফয়ে উপে দ্বনভৃে ীল। এবং র্িনয ঈশ্বফেে 

অনগু্রহ শর্ামাফদে পফক্ষ পোৃপ্ত হইফব। এবং েলহীন 

বতক্ষ অদ্বিে ইন্ধফনে উপেুিই হইয়াফি ও হইফব।
 - ৮০ 

হি আমার ভৃতয ! 

মানফুষে মফিয োহাো এই পতদ্বথবীফর্ শকান সুেল 

প্রদান কফে না র্াহাো দ্বনকত ির্ম, এবং বাস্তদ্ববক 

পফক্ষ র্াহাো মতর্ শলাকফদে মফিয গণয; বেং মতর্ 

শলাকফদে মফিয গণয; বেং মতর্ বযদ্বিগণ ইশ্বফেে 

দতদ্বিফর্ ঐ সকল অলস মলূযহীন বযদ্বি অফপক্ষা 
অদ্বিকর্ে শশ্রয় ঃঃ - ৮১ 

শহ আমাে ভত র্য ! 



মানফুষে মফিয উহাোই শশ্রষ্ঠ, োহাো শকান একটি 

বযবসাফয়ে িাো জীদ্ববকা অজৃন কফে, এবং দ্ববশ্ব-

জগফর্ে প্রভু ঈশ্বফেে শপ্রফমে জনয র্াহাো দ্বনফজফদে 

ও জ্ঞাদ্বর্বফগেৃ ভেণফপাষফন বযয় কদ্বেয়া থাফক।
 - ৮২ 

দ্ববস্ময়কে দ্বনগূঢ় র্ফেে কুলবিূ, দ্বেদ্বন  ব্দাবলীে 

প্রকাফ ে পদৃান্তোফল লকু্কাদ্বয়র্ দ্বিফলন ঐ ী 
দ্ববিার্ত ফেে ও স্বগীয় অনকুম্পাসমফূহে মািযফম 

এক্ষফণ শপ্রমাস্পফদে সুষমাে শপ্রাজ্জ্বল আফলাকেদ্বিে 

নযায় প্রকাদ্ব র্ হইয়াফিন। শহ বনু্ধগণ, আদ্বম 

সাক্ষয প্রদান কদ্বেফর্দ্বি শে অনগু্রহ প্রদ নৃ সম্পূণৃ 
কো হইয়াফি, েুদ্বি-র্কৃ প্রদদ্ব রৃ্ হইয়াফি 

এবং প্রমাণ প্রদ্বর্দ্বষ্ঠর্ হইয়াফি। এক্ষফণ শদখা োক, 

একাগ্রর্াে পথসমফূহ শর্ামাফদে শচিা-উদযম দ্বক 

েল প্রকা  কফে। এই প্রকাফে শর্ামাফদে প্রদ্বর্ ও 

োহাো স্বফগ ৃও মফরৃ্ আফি র্াহাফদে প্রদ্বর্ অনগু্রহ 



সম্পূণৃরূফপ প্রদত্ত হইয়াফি। দ্ববশ্ব-জগফর্ে প্রভু 

ঈশ্বফেে জনযই সকল প্র ংসা। 

--------- 


