ধু আজেকর জনয্
িনেজেক বলুন
ধু আজেকর জনয্, আমার িচnাভাবনা থাকেব আমরা
আেরাগয্লােভর উপর, েনশা না কের থাকা এবং
জীবনেক উপেভাগ করার উপর।
ধু আজেকর জনয্, আিম এn.এ.-র েকান মানুেষর
উপর আsা রাখব িযিন আমােক িব াস কেরন
এবং আেরাগয্লােভ আমােক সাহাযয্ করেত চান।
ধু আজেকর জনয্, আমার একটা কাযর্kম থাকেব।
আিম তা যথাসাধয্ পালন করেত েচ া করব।
ধু আজেকর জনয্, এn.এ-র সাহােযয্, আিম জীবেনর
pিত আমার দৃি ভি েক আেরা উnত করেত
েচ া করব।
ধু আজেকর জনয্, আিম ভয় পাব না।আমার িচnা
ভাবনা থাকেব আমার নতু ন স ীেদর উপর,
যাঁরা েনশা করেছন না এবং বাঁচার এক নতু ন
পেথর সnান েপেয়েছন। যতkণ আিম েসই
পেথ চেলিছ, আমার ভয় পাবার েকান কারণ
েনই।
যখন আমরা নারেকািটকs অয্ােনািনমােসর
কাযর্kেম এেসিছলাম, আমরা একিট উcতর শিkর
কােছ আমােদর জীবন সমপর্ণ করার িসdাn
িনেয়িছলাম। এই আtসমপর্ণ অতীেতর েবাঝা
এবং ভিবষয্েতর ভয় েথেক আমােদর মুিk েদয়।
আজেকর উপহােরর pিত আমােদর সিঠক দৃি ভি
থােক। আমরা জীবন েযরকম েসটা েমেন িনই এবং
তা উপেভাগ কির। যখন আমরা আজেকর বাsব
েমেন িনেত অসmত হই, তখন আমরা আমােদর
উcতর শিkর ওপর িব াসেক অsীকার কির। এটা
েকবল আেরা েবশী যntণা িনেয় আসেত পাের।
আমরা িশিখ েয আজেকর িদনিট এমন একিট
উপহার যার েকান িন য়তা েনই। এটা মেন
রাখেল অতীত ও ভিবষয্েতর অথর্হীনতা এবং
আজেকর কােজর
t আমােদর কােছ বাsব হেয়
ওেঠ। এটা আমােদর জীবনেক সরল কের েদয়।
যখন আমরা আমােদর িচnা আজেকর িদেনর
ওপর েকndীভূ ত কির তখন নতু ন বাsেবর আেলােক
মাদেকর দুঃsp ধীের ধীের িমিলেয় যায়। আমরা
েদিখ েয আমরা যখন েকান সমসয্ায় পিড়,

তখন আমরা আমােদর অনুভূিত েলা অনয্ এক
আেরাগয্pয়াসী েনশাসেkর কােছ ভরসা কের pকাশ
করেত পাির। আমােদর অতীত অনয্ আেরাগয্pয়াসী
েনশাসkেদর কােছ pকাশ কের আমরা আিব ার
কির েয আমরা অিভনব নই, আমােদর মেধয্
অেনক িমল আেছ। অনয্ানয্ এn.এ. সদসয্েদর সে
িনেজেদর ৈদনিnন জীবেনর দুদর্শা-যntণার কথা
বলা অথবা তােদর দুঃখ-যntণার কথা েশানা হেc
আমােদর মাধয্েম উcতর শিkর কাজ করার একটা
উপায়।
আমােদর ভয় পাবার েকান কারণ েনই যিদ
আজেক আমরা েনশামুk থািক এবং আমােদর
উcতর শিk ও এn.এ. সদসয্েদর কাছাকািছ থািক।
ঈ র আমােদর অতীেতর ভু লtিটর জনয্ kমা কের
িদেয়েছন এবং আগামীকাল এখনও অবিধ আেসিন।
ধয্ান এবং আtিবে ষণ আমােদর pশািn ও
সারািদেনর পথিনেদর্ শ েপেত সাহাযয্ করেব। আমরা
pিতিদেনর বাঁধা ধরা জীবন েথেক কেয়ক মুহূতর্
বার কের িনই আমােদর উপলb ঈ রেক ধনয্বাদ
জানােত, কারণ আমােদরেক িতিন আজেকর িদেনর
সে মািনেয় চলার সামথর্য্ িদেয়েছন।
“ ধু আজেকর জনয্” েকবল েনশা েথেক িবরত
থাকার বয্াপােরই pেযাজয্ নয়। এটা আমােদর
জীবেনর সবেkেtই pেযাজয্। বাsবেক েমেন
েনওয়ার kমতা pিতিদেনর িভিtেত করেত হেব।
আমােদর মেধয্ অেনেকই এই িব াস কির েয
আজেক আমরা জীবেন যা কেরিছ, ঈ র তার
েথেক েবিশ আশা আমােদর কােছ েথেক কেরন না।
এই কাযর্kমিট এবং এn.এ.-র dাদশ ধাপ
পালন করা আমােদর জীবেন এক নতু ন দৃি ভি
দান কেরেছ। আজেক আমরা যা, তা েমেন
েনওয়ার জনয্ েকান অজুহােতর দরকার হয় না।
উcতর শিkর সে আমােদর pিতিনয়ত েযাগােযাগ
আমােদর মেধয্ শূনয্তা ভরাট কের েদয়, যা আেগ
কখনই হয় িন। আমরা আজেক েবঁেচ থাকার
পিরপূণত
র্ া খুেঁ জ পাই। আমােদর উcতর শিkর
পথ-িনেদর্ েশ মাদক বয্বহার করার ইcা চেল যায়
িনখুত
ঁ হওয়া আজেকর িদেন আমােদর লkয্ নয়।
আজেক আমরা পযর্ািp অজর্েন সkম।
এটা মেন রাখা অতয্n জ ির েয, েকান েনশািড়
যিদ একিদন েনশা মুk থাকেত পােরন েসটাই এক
আ যর্। িমিটংএ যাওয়া, ধাপ িল পালন করা,
pিতিদেনর ধয্ান এবং এই কাযর্kেমর সে যুk

েলােকেদর সে
কথা বলা—এসব আমরা কির
আধয্ািtকভােব সুs থাকার জনয্। দািয়tশীলভােব
েবঁেচ থাকা সmব।
আমরা একাকীt ও ভয়েক আমােদর বnু ম লীর
ভালবাসা ও নতু ন জীবনযাtার িনরাপtার dারা
pিতsািপত করেত পাির। আমােদর আর কখনই
একা হেত হেব না। এই বnু ম লীেত আমরা এত
pকৃ ত বnু েপেয়িছ যা আমরা েকানিদন সmব বেল
িব াস কিরিন। সিহ ু তা ও িব াস dারা আtgািন
ও আেkাশ pিতsািপত হয়। আমরা েসই sাধীনতা,
pশািn ও সুেখর েখাঁজ েপেয় যাই যা আমরা মিরয়া
হেয় খুেঁ জ েবিড়েয়িছ।
একিদেন ভাল মn দুই-ই ঘেট। আমরা যিদ
সময় িনেয় উভয়েক মযর্াদা না িদই—তাহেল
হয়েতা আমরা এমন িকছু হারাব—যা আমােদর
বৃিdেত সাহাযয্ করেত। আমােদর জীবনধারেণর
নীিত িলই আেরাগয্pয়ােস আমােদর িদক িনেদর্ শ
করেব যখন আমরা েসই িলর বয্বহার করব।
আমরা এটা pিতিনয়ত ৈদনিnন জীবেন কের
যাওয়ার pেয়াজনীয়তা উপলিb কির।
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