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তাাঁবুতত সববদা স্থান রতেতে 

প্রেস প্রনাট -২, প্রেব্রুোরী ২৪, ২০২৩ খ্রিস্টাব্দ 

উদ্ধোধনী সহোর্পিত পর্িত্র আত্মোর র্িস্টযোদ্ে পপৌরর্হতয কদ্রন প োর্কওর আর্ি র্িশপ 
এিং এফএর্ির্স’র মহোসর্র্ি, আর্ি র্িশপ  োরর্সর্সও ইসোও র্ককুর্র্ এসর্ির্ি, এিং সদ্ে 
র্িদ্েন র্ির্ির আর্ি র্িশপ িোর্জি র্েও কোর্িি নোে পিো কোরদ্মো িো র্সেিো এসর্ির্ি এিং 
েোওদ্সর র্িদ্েনর্তদ্েদ্নর এযোপদ্স্টোর্েক র্িকোর,  েুই কোর্িি নোে মোর্র র্েং মযোংখোদ্নখুন 
। 

তোর সহিোর্েতোে আর্ি র্িশপ র্ককুর্র্ আর্িকোে একজন ধমিপ্রর্োরক র্হসোদ্ি তোর 
যোজকীে অর্িজ্ঞতো পেদ্ক উদূ্ভত, হতোশো এিং উিোসীনতোর পর্রর্ির্ত তুদ্ে ধদ্ও, যো 
মোনুদ্ের আত্মো এিং মোনিতোদ্ক ধ্বংস কদ্র এিং আশো ও িোেিোসোর অিিোদ্ক - 
ঘোনোর যোি ুযো জীিন এিং আনন্দ র্নদ্ে আদ্স, পয সংহর্তর পর্তনোে পোর্েত হে। 

পদ্র গ্রুদ্পর মিোদ্র রদ্ির তোদ্ির প র্িদ্ে রোখোর জনয পিওেো পমোমিোর্তর 
আশীিিোদ্ির সোদ্ে পর্িত্র র্িষ্টযোে পশে হে। এই পমোমিোর্তগুর্ে, আদ্েোর্নোর সমে 
জ্বোেোদ্নো, র্িদ্স্টর আদ্েোর প্রতীক যো আদ্েোর্নোদ্ক অনুপ্রোর্িত কদ্র এিং একটি 
র্সদ্নোিোে যোত্রোর প্রর্তফেন হদ্ত উদ্বধু কদ্র। 

র্সনদ্ির পসদ্ে োর্রদ্েদ্ র পসদ্ে োর্র পজনোদ্রে মোর্রও কোর্িি নোে পের্ তোর 
উদ্দ্বোধনী িোেদ্ি প্রর্তর্নর্ধদ্ির স্মরি কর্রদ্ে র্িদ্ের্িদ্েন পয 'আমরো সকদ্েই 
র্সদ্নোিোর্েটিদ্ত র্শক্ষোেী' আমোদ্িরদ্ক মণ্ডেীর মদ্ধয কণ্ঠস্বরগুর্ের প্রর্ত আরও 
মদ্নোদ্যোেী হদ্ত উৎসোর্হত কদ্র, র্িদ্শেত পসই কদ্ণ্ঠর প্রর্ত যো র্ির্র্েত কদ্র। এিং 
যোরো 'কেো িদ্ে নো' তোদ্ির কোদ্িও। কোর্িি নোে পের্ পজোর পিন, “একটি র্সদ্নোিোে 
র্োর্ি  হে পশোনোর একটি র্োর্ি " এিং পজোর র্িদ্ের্িদ্েন পয প্রর্েেোটির সোফেয 
ঈশ্বদ্রর পেোক এিং যোজকদ্ির সর্েে অংশেহদ্ির উপর র্নিি র কদ্র (যোরো 
ঈশ্বদ্রর পেোদ্কর সিসযও)। এিোড়োও, র্তর্ন িযোখযো কদ্রর্িদ্েন পয র্সদ্নোিোর্েটির 
সঠিক অনুশীেন কখনই ঐশজনেি এিং যোজকদ্ির প্রর্তদ্যোর্েতোে রোদ্খ নো তদ্ি 
তোদ্ির অর্ির্িন্ন সম্পকি  িজোে রোদ্খ, উিেদ্কই তোদ্ির র্নজস্ব িূর্মকো এিং িোর্েত্ব 



 
 

 

পোেন করোর অনুমর্ত পিে। কোর্িি নোে পের্ পজোর পিন, "র্োদ্র্ি  পরোমশি ঈশ্বদ্রর 
পেোদ্কদ্িরদ্ক র্িদ্স্টর ির্িেযদ্বোিীমূেক কোদ্জ অংশেহদ্ির সঠিক উপোে িোস্তিোেন 
করদ্ত সক্ষম কদ্রদ্ি।"   

উপসংহোদ্র, কোর্িি নোে পের্ পশোনোর গুরুদ্ত্বর উপর পজোর র্িদ্ের্িদ্েন। পর্িত্র আত্মোর 
কেো পশোনো র্যর্ন মণ্ডেীর সোদ্ে কেো িদ্েন এিং 'একটি র্সদ্নোিোে মণ্ডেী পশোনোর 
একটি মণ্ডেী' িোকযোংশটিদ্ক একটি অেঙৃ্কত িোকযোংদ্শ পিো  করো উর্র্ত নে তদ্ি 
এটি পয সতয তো র্র্র্ত্রত করো উর্র্ত। কোর্িি নোে পের্ প্রর্তর্নর্ধদ্ির মনদ্ক 
পর্রর্োেনো করোর জনয এিং তোদ্ির র্সদ্নোিোে পদ্ে র্েোর সোহস পিওেোর জনয 
পুনরুর্িত প্রিুর আত্মোদ্ক আহ্বোন কদ্রর্িদ্েন, পয পেটি প্রিু তৃতীে সহস্রোদ্ের 
মণ্ডেীর জনয উন্মকু্ত করদ্িন। 

র্মদ্সস র্ের্স্টনো পখং, কর্মশন অন িয পমেদ্িোের্জ ফর িয র্সদ্নোি পেদ্ক, র্সদ্নোিোে 
যোত্রো সম্পদ্কি  তোর অন্তিৃি র্ষ্ট র্িদ্েদ্িন। র্তর্ন পজোর র্িদ্ের্িদ্েন পয র্সদ্নোদ্ি উপর্িত 
প্রদ্তযদ্কই একজন অংশেহিকোরী এিং পোদ্শ িোর্ড়দ্ে েোকোর জনয নে। র্মদ্সস 
র্ের্স্টনো পজোর র্িদ্ের্িদ্েন, "র্সদ্নোদ্ির উদ্েশয, এিং পসইজনয এই পরোমদ্শির উদ্েশয, 
নর্ে ততর্র করো নে, িরং 'স্বপ্ন পরোপি করো, ির্িেযদ্বোিী এিং িশিনগুর্ে আকঁদ্ত, 

আশোদ্ক র্িকোদ্শর সুদ্যোে পিওেো, র্িশ্বোসদ্ক অনুপ্রোর্িত করো, ক্ষতগুর্ে িন্ধ করো, 
একসোদ্ে েড়ো সম্পকি , আশোর পিোর জোেত কদ্র, এদ্ক অপদ্রর কোি পেদ্ক র্শদ্খ 
এিং একটি উজ্জ্বে সম্পি ততর্র কদ্র যো মনদ্ক আদ্েোর্কত করদ্ি, হৃিে উষ্ণ 
করদ্ি, আমোদ্ির হোতদ্ক শর্ক্ত পিদ্ি", র্প্রপোদ্র র্র িকুদ্মন্ট ৩২-এর উপর র্ির্ি 
কদ্র। র্তর্ন আরও স্পষ্ট কদ্রদ্িন পয অংশেহিকোরীদ্ির প্রদ্েোজন পনই শুধুমোত্র 
একটি নর্ে ততর্র করো র্কন্তু এর পর্রিদ্তি  এদ্ক অপদ্রর মুদ্খোমুর্খ হদ্ত, 

কদ্েোপকেন করদ্ত, সম্পকি  ততর্র করদ্ত, একটি র্ির্ক্ষি সম্প্রিোে র্হসোদ্ি পিদ্ড় 
উঠদ্ত এিং এর্শেোে ঈশ্বদ্রর পেোক র্হসোদ্ি আত্মোর সোদ্ে একসোদ্ে র্েোর অর্িজ্ঞতো 
অজি ন করদ্ত হদ্ি। 

এই র্সদ্নোি একটি প্রর্তফর্েত প্রর্েেো হওেোে, প্রর্তর্নর্ধদ্ির র্ির্ক্ষিতোর 
আধযোর্ত্মকতোর সোদ্ে পর্রর্ে কর্রদ্ে পিওেো হদ্ের্িে। ফিোর আন্তনী পজমস 
করদ্কোরোন এসদ্জ, র্করর্েজস্তোদ্নর অযোদ্পোদ্স্টোর্েক অযোির্মর্নদ্ে র এর দ্বোরো 
উদ্ন্মোর্র্ত হে । ফোিোর আন্তনী প্রর্তর্নর্ধদ্ির িুঝদ্ত সোহোযয কদ্রর্িদ্েন পয 
র্ির্ক্ষিতো হে পর্িত্র আত্মোর দ্বোরো পর্রর্োর্েত একটি যোত্রো, একটি মৃতুয যোর পদ্র 



 
 

 

উিোন হে এিং এটি র্নদ্জর পর্রকল্পনো, র্নর্িততো এিং এদ্জন্ডো পিদ্ড় পিওেো এিং 
অপ্রতযোর্শত পনতৃদ্ত্বর দ্বোরো র্নদ্জদ্ক নতুন জীিদ্ন পর্রর্োর্েত হওেোর অনুমর্ত 
পিওেো। ফোিোর আন্তনী মেেিোনী প্রর্োর ৫১, উধৃর্ত পেদ্ক আজদ্কর আদ্েোর্নোর 
জনয সুর পস  কদ্রদ্িন  “রোদ্জযর ফে কী হদ্ত পোদ্র এিং ঈশ্বদ্রর পর্রকল্পনোর 
কী ক্ষর্ত করদ্ত পোদ্র তো স্পষ্ট করো [র্িদ্ির্নো] করো উপযুক্ত"। 

ফোিোর ক্লোদ্রন্স পিিিোস, ড্রোফ্ট পিমওেোকি  ততর্র করোর জনয এফএর্ির্স র্সদ্নোি  োস্ক 
পফোসি দ্বোরো েৃহীত প্রর্েেো এিং যোত্রোর উপর গুরুত্বোদ্রোপ কদ্রদ্িন। তোর 
উপিোপনোে, ফোিোর ক্লোদ্রন্স এই সতযটি তুদ্ে ধদ্রন পয ড্রোফ্ট পিমওেোকি টি র্িে 
একটি উন্মকু্ত কোদ্জর কোেজ, যো পিোঝোদ্নো, আদ্েোর্নো এিং ইিোকৃতিোদ্ি প্রোেিনোর 
মোধযদ্ম প্রর্তর্নর্ধদ্ির একসোদ্ে যোত্রো করদ্ত সহোেতো করোর জনয ততর্র করো 
হদ্ের্িে। ফোিোর ক্লোদ্রন্স  ৫ টি পক্ষত্র হোইেোই  কদ্রদ্িন যো এই কোেজটি এই 
খসড়োটি কিোর কদ্রদ্ি; এর্শেোন েিীরতো, এশীে উদ্িজনো, এশীে িোস্তিতো এিং 
র্িন্নতো, এর্শেোন প্রর্তর্েেো এিং এর্শেোন প্রর্তর্েেো পেদ্ক অেোর্ধকোদ্রর মদ্ধয ফোঁক 
র্র্র্িত করো হদ্েদ্ি। ফোিোর ক্লোদ্রন্স পজোর র্িদ্ের্িদ্েন পয খসড়ো কোঠোদ্মোটি 
র্ির্ক্ষি প্রর্েেোদ্ক প্রজ্বর্েত করোর জনয পিোঝোদ্নো হদ্েদ্ি, যোদ্ত রূ্ড়োন্ত ফেোফে 
সর্তযই স্বপ্ন, আশো, আকোঙ্ক্ষো এিং এর্শেো মহোদ্িদ্শর মদ্ধয প্রর্তধ্বর্নত যন্ত্রিোর 
প্রর্তর্নর্ধত্ব কদ্র। 

র্িদ্নর জনয পফর্সর্েদ্  র র্িদ্েন হংকংদ্ের র্িশপ র্িশপ র্স্টদ্ফন র্োউ এসদ্জ, 

মহোদ্িশীে মদ্ের জনয র্সনি  োস্ক পফোদ্সির সিসয র্মদ্সস সসুোন পোসদ্কো এিং 
র্ফর্েপোইন কোের্েক র্িশপ সর্িেনীর র্সদ্নোিোর্েটি র্িেদ্ে এর্শেোন কর্ন্টদ্নন্টোে 
অযোদ্সম্বর্েদ্ত অংশেহিকোরী জে কযোদ্ন্ডেোর্রও।  

প্রর্তর্নর্ধদ্ির িযর্ক্তেত প্রোেিনোে, র্তনটি প্রদ্ের উপর ধযোন করোর জনয আমন্ত্রি 
জোনোদ্নো হদ্ের্িে: র্সদ্নোিোে প্রর্েেো সম্পদ্কি  তোদ্ির অর্িজ্ঞতো কী র্িে? তোরো এই 
সমোদ্িদ্শ তোদ্ির কোজ র্হসোদ্ি র্ক পিখদ্ত? তোরো 'আধযোর্ত্মক কদ্েোপকেন' প্রর্েেো 
সম্পদ্কি  র্ক মদ্ন কদ্র? 

িপুুদ্রর খোিোদ্রর পর, প্রর্তর্নর্ধরো িদ্ে িদ্ে র্মর্েত হন, খসড়ো কোঠোদ্মোর প্রেম 
অংদ্শ তোদ্ির পযিদ্িক্ষদ্ির র্িেদ্ে আদ্েোর্নো কদ্রন এিং র্রদ্পো ি  কদ্রন। - ফোিোর 
র্নর্খে এ. েদ্মজ 



 
 

 

 

 


