বিশ্বি্যাপী স্যামী বিবিকযানবদের বিকযাব�যা িক্তৃতযার ১২৫ িৎসর পূবততি স্মরবে

ক্রিয় যুববৃন্দ,
আজ সথবক ১২৫ বৎসর পূবব্ভ ১৮৯৩ খ্ীষ্টাবদের ১১-ই সসবটেম্বর স্ামী ক্বববকানন্দ ক্বশ্ ধম্ভমহাসরার মবঞ্ তাঁর সব্ভরিথম
বতিৃতাটি রিদান কবরন| রিথম বতিৃতাবতই ক্তক্ন উপক্থিত সকলবক চমৎকৃ ত কবরন এবং সমগ্র ক্ববশ্র দৃক্ষ্ট ক্চরায়ত রারবতর ক্দবক
ক্িক্রবয় সদন| বলাবাহুল্য, তাঁর এই যুোন্তকারী বতিৃতার পবরই রারতবাসী ও রারতীয় সংস্ৃক্ত ক্ববশ্র দরবাবর আপন ময্ভাদা ক্ছক্নবয় সনয়| স্ামীক্জর
বাণী ও রচনা ক্বেত ১২৫ বৎসর ধবর ক্নরবক্ছেন্ন রাবব সমগ্র পৃক্থবীর অেক্ণত মানুেবক সদক্খবয়বছ জীবন পবথর ক্দশা, জুক্েবয়বছ অনুবরিরণা|
শুধু তাই নয়, ক্বববকানন্দ আজও সমান রিাসক্গিক এবং থাকববন অনােত বহু শতাদেীর জন্য| তাঁর জীবন ও বাণী সথবক আমরা সমকালীন বহু
সমস্যার সমৌক্লক সমাধান অনায়াবস সপবত পাক্র|
এই পূণ্য অবসবর শ্রীরামকৃ ষ্ মঠ, সচন্নাই স্ামীক্জর বাণীর উপর আধাক্রত ক্নম্নরিদত্ত ছয়টি ক্বেবয়র উপর শট্ভ ক্িল্ম রিক্তবযাক্েতার আবয়াজন
কবরবছ| এই রিক্তবযাক্েতায় আপনাবদর সসাৎসাহ অংশগ্রহবণ স্ামীক্জর বাণীর ক্বপুল রিচার ও তৎ পক্রণাবম সমাবজর সব্ভাগিীন উন্নক্ত ক্বধানই সমগ্র
রিবচষ্টার সাথ্ভকতা| রিক্তবযাক্েতায় রিথম, ক্দ্তীয় ও তৃ তীয় পুরস্ার সহ আরও ১৫ টি সান্ত্বনা পুরস্ার অথ্ভমবূ ল্য রিদান করা হবব|

যুবশক্তি ও তার
অসীম সম্াবনা

সদশবরিম,যা রারবতর
এখন রিবয়াজন

‘‘চাই— সসই উদ্যম, সসই ‘‘বড় হইবত সেবল সকাবনা
জাক্তর বা ব্যক্তির পবষে
স্াধীনতাক্রিয়তা, সসই
ক্তনটি বস্তুর রিবয়াজন:
আত্মক্নর্ভ র, সসই অটল
১. সাধুতার শক্তিবত রিোঢ়
ধধয্ভ, সসই কায্ভকাক্রতা,
ক্বশ্াস|
সসই একতাবন্ধন, সসই ২. ক্হংসা ও সক্ন্দগ্ধ রাববর
একান্ত অরাব|
উন্নক্ততৃ ষ্া|’’
-স্ামী ক্বববকানন্দ

নারীববের অন্তক্ন্ভক্হত
শক্তি

‘‘পাঁচশত পুরুবের সাহাবয্য
রারতবে্ভ জয় করবত
পঞ্াশ বছর লােবত পাবর,
ক্কন্তু পাঁচশত নারীর
দ্ারা মাত্র কবয়ক সপ্াবহর
মবধ্যই তা সম্ব|’’
-স্ামী ক্বববকানন্দ
৩. যাহারা সৎ হইবত ক্কংবা
সৎ কাজ কক্রবত সবচষ্ট,
তাহাক্দবের সহায়তা|’’

-স্ামী ক্বববকানন্দ

সাধারণ ক্নয়মাবলী
r অন্তরু্ভ ক্তিকরণ মূল্য: ১০০ টাকা (online এ
জমা ক্দবত হবব|)
r বয়সসীমা: ১৮-৩৫ বৎসবরর যুবক/যুবতী|
r রিবত্যক ক্িল্ম সমৌক্লক হবত হবব|জন রিক্ত
Creative Multiple Submissions গ্রাহ্য|
r ক্িল্মটি live action অথবা animation অথবা
এই দুবয়র সমন্ববয় হবত পাবর|
r Video/audio-র স্ত্তাক্ধকার সযন লক্ঘিত না
হয়|
r রিক্তবযাক্েতা সম্ূণ্ভ হওয়ার পূবব্ভ রিদত্ত ক্িল্মটির
অন্য সকাথাও রিকাশনার জন্য পাঠাবনা ক্কংবা
রিকাশনা অনুবমাক্দত নয়|
r ক্নব্ভাচন কক্মটির ক্সদ্ধান্তই চূ ড়ান্ত|

ক্বশ্শাক্ন্ত: রারতীয়
দৃক্ষ্টবত
‘‘শীঘ্রই রিবত্যক ধবম্ভর
পতাকার উপর ক্লক্খত
হইবব: ‘ক্ববাদ নয়,
সহায়তা; ক্বনাশ নয়
পরস্পবরর রাবগ্রহণ;
মতক্ববরাধ নয়, সমন্বয়
ও শাক্ন্ত|’’
-স্ামী ক্বববকানন্দ

পরস্পবরর রাব গ্রহবণ
আবত্মান্নক্ত

ধম্ভানুশীলন: রিকৃ ক্তর
রিযত্ন ও সংরষেবণ

রিকৃ ক্তর পক্রবপােণ ও সংরষেবণ
‘‘খ্ীষ্টানবক ক্হন্দু বা সবৌদ্ধ
সনাতন রারতীয় মনীো সব্ভদা
হইবত হইবব না; অথবা ক্হন্দু
সসাচ্ার| ক্কন্তু বত্ভ মাবন জীববনর
ও সবৌদ্ধবক খ্ীষ্টান হইবত হইবব সব্ভবষেবত্র তার ক্বপরীত সদখবত পাওয়া
না; ক্কন্তু রিবত্যক ধম্ভই অন্যান্য যাবছে| এখন সময়, ক্নজ ক্নজ দাক্য়বে
ধবম্ভর সাররােগুক্ল গ্রহণ কক্রয়া কাঁবধ তু বল সনওয়ার সয দৃপ্ আহ্ান
স্ামীক্জ ক্দবয়বছন তাবত সাড়া ক্দবয়
পুক্ষ্টলার কক্রবব এবং স্ীয়
সনাতন
ধারা গুক্লর যথাযথ পালন
ক্ববশেবে বজায় রাক্খয়া ক্নজ
কবর আমরা সযন এই পৃক্থবীবক
রিকৃ ক্ত অনুসাবর বক্ধ্ভত হইবব|’’ অনােত কাবলর জন্য সুন্দর বাসবযাে্য
-স্ামী ক্বববকানন্দ
সরবখ যাই|

