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মথাচফচত ম্যান ুয: য চনবফদন এই মম, শ্রী শ্রী প্রজাচতয অবল কৃায় আভায ুত্র 
শ্রীভান ফচরয ািা আগাভী ২২ জ্জযষ্ঠ অধনুা চরচয চনফাী শ্রীমুক্ত যাঘফ মফায়ার ভাবয়য 
কন্যা শ্রীভচত ফব গুণ ম্পন্নাবক নানা যকবভয ফাদযমন্ত্র ফাজাইয়া, আল্াবদ দখ্ানা ইয়া, 
প্রচযু ফযমাত্রীয করযবফ াডা ভাতাইয়া ধভূধাবভয চত আচনবত মাইবতবছন। মৌবাগয 
ফতঃ ফব গুণ ম্পন্নাবক আভায ছন্দ কচযবত য় নাই। চতচন স্বয়়ংফযা ইয়া কন্যাদায় 
ইবত স্বীয় চতাবক ভচুক্ত চদয়াবছন। আয দাচফ দায়া চনয়া আভায শ্রীভান  ফাডাফাচড না 
কচযয়া তাায ায়তা কচযয়াবছন।  
 
মমবাবফ আভায প্রচতাভ, চতাভ, চতা  আচভ ফব গুণ ম্পন্নাবক আনয়ন কচযয়াচছরাভ, 
মই একই বথয চথক ইয়া আভায শ্রীভান  খু্চবত গদগদ ইয়া তাায ফব গুণ 
ম্পন্নাবক াদবয ফযণ কচযবত মাইবফ। পর  ূফবফৎ ইবফ।আায মজাগাবনয বায থাচকবফ 
শ্রীভাবনয উয। আয আবদ কচযফায বায থাচকবফ শ্রীভচতয উয। মাাযা ইচতূবফব স্বগৃব 
ফব গুণ ম্পন্নাবক আনয়ন কচযয়াবছন, তাাযা এই চফলবয় চফবল অফগত আবছন। চকন্তু 
মাাযা এখ্ন  আনয়ন কবযন নাই, আচনফ আচনফ বাচফবতবছন, তাাযা এই চচচি চডয়া 
চনভন্ত্রণকাযীবক চফরক্ষণ ফৃদ্ধ ফাতুর আখ্যায় আখ্যাচয়ত কচযবফন জাচন। করুন ক্ষচত নাই। 
তাাবদয মকান  মদাল নাই। কাযণ, তাাবদয চক্ষবুত এখ্ন যচঙন চভা। জগবতয ফ 
চকছুই যচঙন মদচখ্বতবছন। কুসুবভ কীট আবছ, চাবদ করঙ্ক আবছ, নাযী প্রফঞ্চনা জাবন, এভন 
ফ কথা ুস্তবক চডবর ভাচনবত নাযাজ। তবফ মমইচদন ফাদা জাাঙ্গীবযয দর মফগভ 
নযূজাানবদয গরায় ভারা যাইয়া খু্চবত ডগভগ ইয়া স্বগৃব আনয়ন কচযয়া াযাজীফবনয 
বযণবালবণয দাচয়ত্ববায কাবধ চনয়া ়ংায ভবুেয রফণাক্ত জবর ন্তযণ শুরু কচযবফন  



 

 

ফছবযয য ফছয চফার এই ়ংায ভবুে মকান িাই, মকান  কূরচকনাযা না াইয়া অথথ 
জবরয উত্তার তযঙ্গাঘাবত প্রানান্তকয অফস্থায় মকফরই াফুডফুু খ্াইবফন  ঘনঘন 
নযূজাানবদয চনজ ভচূতব ধাযণ কচযবত মদচখ্বফন তখ্ন আভায কথা স্মযণ ইবর এই ফ 
কথাবক ফৃদ্ধ ফাতুবরয প্ররা না ফচরয়া য়বতা ফা জথনক অমাচচত ফযচক্তয উবদ ম্বচরত 
ূফব তকবফাণী ফচরয়া চফবফচনা কচযবফন।  
 
এচদবক আভায অফস্থা যাভায ফাফায ভবতা। াচতয ম্মাট চরচখ্য়াবছন, 'যাভায ভা ঝুবনা ইবর 
য যাভায ফা ঝাবরয মচাবট ফাচড ছাচডয়াচছর।ঝাবরয মচাবট আচভ  দুযাবযাগয ভগৃী মযাগীয 
ন্যায় ছটপট কচযবতচছ। চকন্তু যাভায ফাফায কী ঐী চক্ত চছর জাচননা। আচভ মতা মস্বচ্ছাফৃত 
ভায়ায ফন্ধন চছন্ন কচযবত াচযবতচছ না। ভাবঝ ভাবঝ শুধ ুভাইবকবরয কচফতা আফৃচত্ত কচয- -  

 
' মপ্রবভয চনগড গচড চযচর চযবণ াবধ 

চক পর রচবচর ? 
জ্বরন্ত াফক চখ্া, মরাবব তুই কার পাবদ। 

উচডয়া চডচর 
তঙ্গ মম যবঙ্গ ধায়, ধাইচর অবফাধ ায়। না মদচখ্চর, না শুচনচর 

এবফবয যাণ কাাঁবদ '  
    

আচভ অভত কচযবর আভায শ্রীভান তাায মতায়াক্কা না কচযয়া প্রকাবে আভাবক ফৃদ্ধাঙ্গচুর 
মদখ্াইয়া উক্ত ুণয কভবচট ীঘ্রই ভাধা কচযবফন। আয মমবতু ইাবত আভায ভান ম্যান 
জচডত তাই আীফবাদ কচযবতচছ, মা ফৎ নযক কুবডড প্রবফ কচযয়া চনজ মচাবখ্ াচয াচয 
চযুাচ নম্বয কুডড মবন্ত দবন কচযয়া আইবা। আয তাা ছাডা প্রফাদ আবছ, ' চফফা প্রাচীয 
মফচিত এক দুগব। চবতবয মাাযা আবছ মদৌডাইয়া ফাচবয আচবত চায়। আয ফাচবয মাাযা 
আবছ মদৌডাইয়া চবতবয প্রবফ কচযবত চায় '। আভায শ্রীভান  অন্যান্য শ্রীভানবদয ভবতা 
দুবগবয চবতবয মাইফায জন্য ফযাকুর। তাই এই অনুষ্ঠাবনয আবয়াজন।  
 
এতদ উরবক্ষয চনভন্ত্রণ ক্রবভ ফানা মম, আনাযা ফান্ধফ আগাভী ২৫ জ্জযষ্ঠ ভভারবয় শুব 
চতুথব ভাঙ্গচরক অনুষ্ঠাবন উচস্থত থাচকয়া ফয কন্যাবক আীফবাদ দাবন কতৃাথব কচযবফন। চফচচত্র 
এই রার চচচি দ্বাযা চনভন্ত্রণ জচনত ত্রুচট অফেই চনজগুবণ ভাজবনা কচযবফন। ইচ্ছাকতৃবাবফ 
মদচযবত চনভন্ত্রণ ত্র মাস্ট কযায়, আা কচযবতচছ অবনবকই শুব চফফাবয ভাখ্াবনক য 
এই রার চচচি াইবফন। আয মাাযা অনচতদূবযয চনভচন্ত্রত তাাযা কভবক্ষ বকবট ৫০০ 
টাকা চনয়া আচবফন। কাযণ, এয কভ ভবূরয অধনুা াধাযণ মবাবজয আবয়াজন কযা  
অম্ভফ। খ্াবদযয ভান চনয়া আডাবর আফডাবর চনন্দা ফন্দনা অথবাৎ কুৎা না যটাইয়া যাচয 
চনভন্ত্রণকাযীবক জানাইবর যফতবী অনুষ্ঠাবন খ্াবদযয ভান উৎকিৃ কচযফায প্রয়া থাচকবফ।  
 
 
 
 



 

 

চফ: দ:- -  যীবয াচজযায চযফবতব ডাকবমাবগ প্রবতযবক চউচর ািাইয়া ফাচধত 
কচযবফন। অবপযৎবমাগয ফব চনম্ন চউচর ১০০০ টাকা ভাত্র।  
            
ইচত 
      
চনবফদক 
গ.জ.ভা ( গবীয জবরয ভাছ)  
 


