নিজের যজে সেজেম্বর ২০২২
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শুক্রেো

িশিেো

শেেো

শিরজ জিয সময় হে
করুি। এটো স্বোেধ প তো িয়
ে ং অপশ োযধ

আপশি যো ভোর ো পোর ি
তোরত মিশিরেি করুি, তো
যত সোধো ণই হ োক িো
হকি

আত্মসমোর োচিো পোি
কোটিরয় শিরজ সোরে সদয়
ভোরে কেো ে ু ি

আিন্দদোয়ক এেং
স্বশস্তদোয়ক হকোরিো কোজ
পশ কল্পিো করুি এেং তো
ক ো জিয সময় হে করুি

ভু রয় হগর শিরজরক
ক্ষমো করুি। সেোই ভু
কর ।

হমৌশ ক শেষয়গুর ো প্রশত
িজ শদি: ভো খোি,
েযোয়োম করুি এেং
সময়মরতো শেছোিোয় যোি

শিরজরক প্ররয়োজরি 'িো'
ে ো অিু মশত শদি

হকমি অিু ভে ক রছি তো
হিয়ো করুি এেং
প্ররয়োজরি সো োযয প্রতযোিো
করুি

শিখুুঁ ত িয় ে ং যরেষ্ট
ভোর ো ওয়ো প্রশত ক্ষয
শিধধ ো ণ করুি

হকোরিো শকছু কঠিি মরি
র মরি োখরেি ঠিক িো
ওয়োটোও এক কম ঠিক

সশতযই খু ে পছন্দ কর ি
এমি শকছু ক ো জিয সময়
হে করুি

ঘ হছরে েোইর েযস্ততো
েোেোি, ি ী ও মিরক
প্রোকৃশতক উদযম শদি

পছরন্দ মোিু ষটি প্রশত
হযমি সদয় আচ ণ কর ি
ঠিক হতমিটোই করুি
শিরজ সোরেও

েযোস্ততো হেরক শিরজরক
খোশিকটো শে শত হিয়ো
সু রযোগ কর শদি

হকোি যত্নিী , িোন্ত েোকয
খুুঁ রজ হে করুি হযগুর ো
মি ভোর ো িো োগর
শিরজরক শিরজ ে ো যোয়

প্রশতশদি হদখো জিয
শিরজ প্রশত ইশতেোচক
হমরসজ শদি

পশ কল্পিো ীি শদেস। গশত
কশমরয় আিো জিয সময়
হে করুি, শিরজ প্রশত
সদয় ি।

শেশ্বোসী হকোি েন্ধু কোরছ
জোিরত চোি, হয হস আপিো
মোরে শক িশিিো ী
শদকসমূ হদখরত পোি

হকোরিো কম শেচো িো
কর হেোেো হচষ্টো করুি
হয আপশি হকমি হেোধ
ক রছি

আিরন্দ স্মৃশত জশেরয়
আরছ এমি ছশে হদখো
উপরভোগ করুি

হকমি হেোধ ক রছি আ
েোইর হেরক অিযরদ হকমি
হদখরছি তো মরধয তু িো
ক ো হেরক শে ত েোকুি

সময় শিি। দম হিয়ো এেং
সু শি ওয়ো জিয সু রযোগ
হে করুি

আপিো প্রশত অিযরদ
প্রতযোিোগুর োরক ভুর যোি

শিরজরক শিকো কর শিি।
মরি োখরেি আপশিও
ভোর োেোসো পোেো হযোগয

'আমো উশচৎ' এমি ভোেিো
এশেরয় শগরয় শকছু ই িো
ক ো জিয সময় হে
করুি

শিরজ হমধো েো িশিিো ী
শদকগুর ো মরধয হেরক
একটিরক েযে ো ক ো িতুি
হকোি পে খুুঁ রজ হে করুি

অপ্ররয়োজিীয় পশ কল্পিো
েোশত কর অেস সময়
হে করুি

ভু গুর োরক শিরজ জিয
শিক্ষো ধোপ শ রসরে গ্র ণ
করুি

শিরজ মরধয শেদযমোি
এমি শতিটি প্রিংসিীয়
শেষয় শ খু ি

শিরজরক মরি কশ রয় শদি
হয, আপশি হযমি ঠিক
হস কমই আপশি যরেষ্ট

আিরন্দ যত কোজ
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