“তযমুগ – এক অনমভোর যচনো |”
-ফপব্রুোযী ২০১৫
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“অফযক্ত ইোযো |”
স্ব্ভোমন থোমকো আয করমক ম্মোন ফেও |
১) ননমজয প্রোপ্ত কযো স্ব্ভোমনয ম্মোমন থোমকো
আয অনযমেযমকও ম্মোন নেম ফেম ো | ফমই
যকভ ফোফো কর ফোচ্চোমেযমক ম্মোন ফে ফতো
নফমেয ফব আত্মোমেয কোছ ফথমক ম্মোন ো |
ফেফতো অথব োৎ ফম ফে | মনে এই জমন্ ম্মোন নো ফেও ফতো ফেফতো নক কময মফ ! অমনক জমন্
ম্মোন নককময প্রোপ্ত কযমফ?
২) ব্রহ্মো ফোফো েো ফোচ্চোমেযমক ম্মোন নেম ননমজমক ফোচ্চোমেয ফফোধোযী ফমরমছ | ফছোট
ফোচ্চোমেযমকও ূম্মোমনয ফে নেমমছ , ফব ফেষ্ট নফে করযোণকোযী রূম ফেম ছ | কুভোযীমক ফো
কুভোযমক , মুফ নিনত মোমেয আমছ তোমেযমক েো নফমেয নোনভগ্রোনভ ভোন আত্মোমেযমক
চযোমরঞ্জ মোযো কময , অম্ভফমক ম্ভফ মোযো কময , ভোত্মোমেযও মোমেয কোমছ ভোথো ফঝোমক –
এই যকভ নফত্র আত্মোয ম্মোমন ফেম মছ | করমক স্বভোন আয ম্মোন নেমমছ , এই যকভই
ফোফোমক অনুযণ কমযো |
৩) ব্রহ্মো ফোফো ক মনো এই যকভ বোমফনন ফম এ আভোমক ম্মোন নেমর তমফ আনভও ম্মোন
ফেমফো | ফম ম্মোন ফে ফ ননন্দমেও ননমজয নভত্র বোমফ | ফম গোনর ফে তোমকও ননমজয ফবমফ
ফে নেমমছ | োযো েুননোই মরো আভোয নযফোয | ফব আত্মোমেয ডোরোরো মরো ফতোভযো
ব্রোহ্মমনযো | এই ফ ডোরোরো অথব োৎ নবন্ন নবন্ন ধমভব য আত্মোযোও ভূর ডোরোরোয ফথমক ফফয
মমছ | ফতো কমর ননমজয মরো নো | এই যকভ স্বভোনধোযী ম ননমজমক ভোস্টোয যচইতো
ফবমফ করমক ম্মোন নেমত থোমকো |
৪) এ ন নক্ষো ফেওোয ভ চমর ফগমছ | এ ন ফে ফেও , ম্মোন ফেও , ক্ষভো কমযো | শুব
বোফনো যোম ো , শুব কোভনো যোম ো , এটোই মরো নক্ষোয নফনধ | এই নতু ন নফনধয দ্বোযো
করমক ভী ননম আ | মমতো এক েুজনমক ম্মোন ফেমফ ততই োযো নফে ফতোভোমেয ম্মোন
কযমফ , ম্মোন নেমর ম্মোন োমফ |
৫) স্ব্ভোমন থোমকো ফতো অনবভোন ভোপ্ত ম মোমফ | োমথ োমথ ফম স্ব্ভোমন নিত থোমক তোমেয
ননমজয ফথমকই কমরয ফথমক ভোন প্রোপ্ত  | ননমজয ফেষ্ট স্ব্ভোমন নিত ফথমক করমক ম্মোন
ফেও ফতো কমরয ত্কোযী ম মোমফ | ফছোট,ফড়,ভোযথী ফো ফয়োেো করমক ত্কোমযয
নজয নেম ফেম ো |
৬) ফমটো মরো ফোফোয ভনভো ফটোই মরো ফতোভোমেয স্বভোন | ম ন ফতোভযো ফতোভোমেয স্ব্ভোমন
নিত থোকমফ ফতো ফম ফকোমনো প্রকোমযয অনবভোন ফেময ফোক , নোমভয , ফফোয ফো নফমল
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গুমনয অনবভোন ননমজয ফথমকই ভোপ্ত ম মোমফ আয অনবভোন ভোপ্ত মর নফঘ্ন নফনোক ম
মোমফ |
৭) স্ব্ভোমন ফম নিত থোমক ফ েো ননভব োন ম থোকমফ , এয ফথমক কমরয ফথমক ননমজয ফথমকই
ভোন প্রোপ্ত মত থোকমফ | ম্মোন নেমর , স্ব্ভোমন নিত মর , প্রকৃনত েোীয ভোন , স্ব্ভোমনয
অনধকোমযয রূম ভোন প্রোপ্ত মত থোকমফ | ভোমনয তযোমগ কমরয ভোননী ওোয বোগয প্রোপ্ত
ম মোমফ | স্ব্ভোমন নিত ম , ননভব োন ম , ম্মোন ফেওোই ফনওো ম মো | ম্মোন ফেওো
অথব োৎ ওই আত্মোমক উভং-উত্োম এমন আমগ এনগম ফেওো |
৮) ফরৌনকক রূমও ফকও মনে ুমনযয কোজ কময ফতো কমরয আমগ ভোননী ম মো নকন্তু
এই ভময ুমনযয পর ূজনী আয ভোননী েুমটোই ম মোও | ফতো ননমজমক ননমজ নজমগ
কমযো , ফম এই যকভ ুমনযয কোজ নক কনয ? নোনক ংকল্প আম ফম আভোয ম্মোন ফকন যো ো
 নো , আভোমক কমর ম্মোন ফকন ফে নো ... এই ফনওোয বোফনো মরো যোর ফবন নযনো
|
৯) ফমই যকভ ফকোমনো ফড় অনপোয ফো যোজো ম ন ননমজয স্ব্ভোমনয নমট নিত থোমক ফতো
অনযযোও তোমক ম্মোন ফে | মনে ননমজ নমট নো ফম ফতো তোয আমে ফকও ভোমন নো | এই
যকভই মতক্ষণ ফতোভযো ননমজয স্ব্ভোমনয নমট নিত মফ নো ফতো ভোোও ফতোভোমেয আমগ
োমযন্ডোয মফ নো | স্ব্ভোন্ধোযী ফোচ্চোমেযই োযো কমল্প ম্মোন কযো  | এক জন্ ফভোন্ধোযী ,
োযো কল্প ম্মোনধোযী |
১০) এই যকভ স্ব্ভোমন ফম থোমক ফই ফোচ্চোমেযমক ফোফোও ম্মোন ফে | ফোফো ফোচ্চোমেযমক েো
ননমজয ফথমকও আমগ যোম

| েো ফোচ্চোমেয গুমনয গোন কময | প্রমতযক নেন নক ফো ফপ্রভ

নেম যণ আয বোরফোো ফেওোয জনয যভধোভ ফথমক কোয ফতমন আম | ও োন ফথমক
োঠিম ফে নো নকন্তু এম ফে | এমতো ফেষ্ট ম্মোন আয ফকও নেমত োময নো | ফোফো ননমজ
ম্মোন নেমমছ , তোই অনফনোী ম্মোমনয অনধকোযী মছ |
১১) ব্রোহ্মন জীফমন মমতো ব্রোহ্মমনমেয ফতোভোমেয প্রনত ফে আয ম্মোন মফ , অন্তয নেম ন্তুষ্ট
মফ , ততই ফতোভযো ূজয মফ | ূজয ওোয জনয ফে আয ম্মোন থোকমত মফ | ফতো ম ন
জয নচমত্রয ুমজো মফ ত ন এতটোই ফে আয ম্মোন োমফ | োযো কমল্পয প্রোমরোব্ধ এ ন
ফোনোমত মফ |
১২) ংগঠমন ফে আয আনফব োে ফনওোয জনয ফোরক আয ভোনরমকয োঠ োেো কময এক
েুজনমক আমগ এনগম , এক েুজমনয নফচোযমকও ম্মোন নেম আমগ এমগোমত থোমকো ফতো
পরতো আয পরতো মফ | ফম োমন ননব োথব ফে আমছ ফ োমন ম্মোনও ফেওো মফ আয
ফনওোও মফ | ফেতো ম মমোগ ফেও | কথো ফেম ো নো , স্ব্ভোমন থোমকো আয ম্মোন নেম এক
েুজমনয মমোগী ও |
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১৩) ফম ফকোমনো আত্মোমক মনে ফতোভযো ভন ফথমক ম্মোন ফেও , কভমজোয আত্মোমক উভংউত্োম আন ফতো এটো মরো অমনক ফড় ুণয ! ফম ময ফগমছ তোমক আমযো ফপমর নেমত মফ নো
, গরো রোগোমত মফ অথব োৎ মমোগ নেম ফোফোয ভোন ফোনোমত মফ | ভথব ম ভথব
ফোনোমত মফ | ফম আমগয ফথমকই কভমজোয আত্মো তোয কভমজোযী নো ফেম

মমোগ ফেও ফতো

আনফব োে োমফ | আনফব োে ফেও , আনফব োে ফনও | ম্মোন ফেও আয ভনভোয ফমোগয ও |
১৪) ননমজও েো স্ব্ভোমন থোমকো , অনযমেযমকও েো স্ব্ভোমন ফেম ো | স্ব্ভোমন ফে মফ ফতো ফম
ফকোমনো কথোই ফোক নো ফকন , মনে কোওমক ছন্দ নোও  ফতো তোয নেমক নজয মোমফ নো
কোযণ কমর মরো নফমল আত্মো , ফোফোয োরনো ফনওো ব্রোহ্মন আত্মো |
১৫) ফযোথব মক ফল কযোয জনয অভৃতমফরো ফথমক যোত অফনধ “স্বভোন আয ম্মোন” এই েুমটো
ব্দ ফোিমফ আন | ফকও ফকভনই ফোক নো ফকমনো , আভোমেযমক ম্মোন নেমত মফ | ম্মোন
ফেওো , স্ব্ভোমন নিত ওো , েুমটোযই ফযোরোন্প েযকোয | এভন নো ফম ফকও ম্মোন নেমর তোমর
আনভও ম্মোন নেমফো , নো | আভোমক েোতো মত মফ | আনভ রোভ েোতোয ফোচ্চো েোতো | ফ
নেমর আনভ ফেমফো , এটো ফতো ফযোপ্সো ম ফগমরো , েোতো মরো নো |
১৬) ফমই যকভ ফোফোয েৃনষ্ট ফো ফৃনিমত প্রমতযক ফোচ্চোয জনয স্বভোন আমছ , ম্মোন আমছ , এই
যকভই ননমজয েৃনষ্ট ফৃনিমত স্বভোন আয ম্মোন | ম্মোন নেমর ফমটো ভমন আম ফম এ ফেমর জোক
, এটো এ ফমন নো কময , এটো এভন ফমন  , ফটো নক্ষো ফথমক মফ নো নকন্তু ম্মোন ফেও ফতো
ভমন ংকল্প থোকমফ , এটো ফোক , এ ফমন ফেমর মো , এ এভনটো ফমন কময , ফটো কযমত
থোকমফ | ফৃনিয ফথমক ফেমর মোমফ , ফরমর মফ নো |
১৭) আনত্মক ফেময নচহ্ন মরো – অনযমেয কনভমক ননমজয শুব বোফনো , শুব কোভনো নেম
নযফতবন কমযো | ম্মোন ফেওোমত , স্ব্ভোমন থোকমত উধোযণ ও , নোম্বোয ননম ফনও | স্ব
নিনত েো ফমন নফজী থোমক , ফটোয োধন মরো – েো স্বভোন আয ম্মোমনয ফযোরোন্প |
১৮) ফমই যকভ ব্রহ্মো ফোফো আনে ফেফ ওো মিও , ড্রোভোয প্রথভ আত্মো ওো মিও েো
ফোচ্চোমেযমক ম্মোন নেমমছ | ননমজয ফথমকও ফফন ফোচ্চোমেয ম্মোন আত্মোমেয দ্বোযো প্রোপ্ত
কনযমমছ তোই প্রমতযক ফোচ্চোমেয ভমন ব্রহ্মো ফোফো ভোননী ম ফগমছ | ফতো ম্মোন ফেওো
অথব োৎ অনযমেয অন্তময ফেময ফীজ ফন কময ফেওমো | ফতো ফতবভোন ভময েযকোয এটো
আমছ ফম এক েুজনমক ম্মোন ফেওো আয ননমজয উচু স্ব্ভোমন থোকোয |
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“েোেী প্রকোভননয অভৃত ফচন |”
“নফ ননভব োমনয নননভত্র মনে মত চোও ফতো ঈেযী ভমব োেোয
কঙ্গন েৃঢ়তোয োমথ ফফমধ ফনও |”
১) ফমই যকভ োযো নফেমত এই ঈেযী নফেনফেযোর
আনকভন(uncommon) আমছ কোযণ এটোমক ফম চোরো ফ মরো
আনকভন(uncommon) |ফ মরো অমরৌনকক আয োযমরৌনকক | এই
যকভ অমরৌনকক আয োযমরৌনকক ফোেোেোয আভযো কমর
ছোত্রযোও রোভ অমরৌনকক তোই আভোমেয জীফনও মরো অদ্ভূত আরোেো , চভত্কোনয আয
ফেময | েুননোমত নযোী অমনক , ফমোগী অমনক , নফেযোন অমনক , ধোনভব ক ফনতো অমনক ,
ফবৌনতক কথোয নযোচব মোযো কময তোযো অমনক আমছ , নকন্তু নফমেয নফননভব োন ফমই ংস্থ্যো
কময ফটো ফকফর ভোত্র একটোই আমছ | ফতোভযো কমর এ োমন এমছ নফননভব োন কযোয জনয |
ফতোভোমেয ফমই নেন জ্ঞোমন নতু ন জন্ মনছর – ফই নেনমক ফরো  ননউ ফোথব ফড | ম ন
ফথমক আভযো নফফোফোয এই নফেযোরম েোন র মনছ ফই তোনয ই মরো আভোমেয অমরৌনকক
নফথব ফডয তোনয

| ওই ঘনড়য ফথমক আভোমেয ম্মন্ধ অমরৌনকক ম ফগমছ | ফৃনি-বোইমব্রনও

অমরৌনকক ম ফগমছ |
২) এভন ফকোমনো ইউননবোনব টি ফনই ফম োমন প্রমতযকমক ঈেযী ভমব োেোয কঙ্গমন ফোধো  |
এ োমন আভোমেযমক এই কঙ্গন ফোধো মমছ | ফোেোেোয আভোমেয কোমছ এই আমে আমছ , এই
ননভ আমছ | ওই ভ ফথমকই আভযো কমর এই েৃঢ় ংকল্প ননমনছ ফম আভোমেযমক অমনক
আত্মোমেয আয ননমজয জীফমনয নফ ননভব োন কযমত মফ | ফতো ফম ননভব োন কময তোমক েৃঢ়
ফোনোমনোয জনয, ভোন ফোনোমনোয জনয , ননমজমক োেো কঙ্গন ফোধোয জনয ফতোভযো কমর
এ োমন এমছ |
3) আনভ জোনমত চোই ফম কোমযো ফনৌকো ভমধয োমন ফথমভ মো নো ফতো ? আভোয ফনৌকো েোনত্ব
নক ঈেমযয োমত োেো আমছ ? আভযো কমর রোভ মোত্রী ! ফনৌকোমত ফম আনছ | আভোমেয
ফনৌকো এ ন ঈেমযয োমত | ফ ফমর ফম ফনৌকো চরমফ ঝড় ফৃনষ্ট আমফ নকন্তু ঘোফমড় মোমফ নো |
কোযণ ফম ঝড় ফৃনষ্ট োয কময আমগ এনগম মো তোমকই ভোফীয ফরো  | ননমজয ো ফনৌকো
ফথমক ভযোয আমগ মব ন্ত নোভোমফ নো | এটো ফতো োেো আমছই | প্রশ্ন এটোই ফম ননমজয অমরৌনকক
জীফন নক োেো আমছ ?
৪) আভযো কমর রোভ অষ্ট বুজোধোযী , আভোমেয অষ্ট বুজোমত অষ্ট অস্ত্র আমছ | এই অস্ত্র মরো
অি নক্ত | ফতো ফচক কমযো – আভোয বুজোমত প্রমতযক অস্ত্র ঠিক-ঠোক আমছ ফতো ? ফকোমনো নকছু
ফবমঙ্গ ফতো মো নন ? ফযোজ অভৃতমফরোমত ফচক কমযো ফম আভযো অষ্ট অস্ত্রধোযী আনছ |
অভৃতমফরোমত ফমভন নক্তয জনয

োওো েোওো কমযো , ফই যকভই কোর-কোর ননমজয

অষ্ট নক্তমক ননমজয কোমছ অবযো কযোও | এভন ফমন নো  ফম ফকোমনো নক্ত ফফন আমছ আয
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ফকোমনোটো কভ আমছ | ফচক কমযো ফ নক্ত ভোন আমছ নোনক কভ ফফন আমছ ? ফচক কমযো
ফকোনটোয যোচ নঢরো ফতো ফনই ?ফমই যকভ গোনড় চরমত চরমত ত নই েোনড়ম ময ম ন
ফট্রমরয ভমধয ফভোমনো অনযনকছু আমছ | এই যকভই মনে আভোমেয ভমধয একটু মকো মনে
কভমজোযী আমছ ফতো আভযো অমরৌনকক জীফমনয আনন্দ ননমত োযমফো নো | ফমই যকভ ফোফো
ফমরমছ ফোমচ্চ স্ব্েব ন চক্র চোরোও নোনক ননমজই চেময এম মোও ? ফতো ফেম ো আভোমেয জীফন
চেয ফথমক ফফয ম ফগমছ ? স্ব্েব ন চক্র আভোমেয োমত আমছ ?
৫) ফোফো ফমর – ব্রহ্মোকুভোয , ব্রহ্মোকুভোযী ভোমন ঙ্গমভ জীফন্ুক্ত অথব োৎ ংস্কোমযয ফথমক ভুক্ত |
ফম এ ন ংস্কোমযয ফথমক ভুক্ত মফ ফই ভুনক্ত জীফনভুনক্ত ফমত োযমফ | ফতো প্রথমভ ফচক কমযো
আনভ োযো নেমন কমতো ভ ভুক্ত থোনক ? ননমজয ংস্কোময আভোয নিনত ভুক্ত থোমক নক ?
নোনক আনভ উোয ফতো জীফনভুনক্তয নননি নকন্তু এ ন আনভ ংস্কোমযয ফন্ধমন ফোধো আনছ ?
মনে আনভ ংস্কোমযয ফন্ধমন ফোধো আনছ ফতো স্বতন্ত্র নো তবন্ত্র আনছ | এই চোটব ফচক কমযো – আনভ
ফরৌনকক ফথমক ফফয ম অমরৌনকক জীফমন , অমরৌনকক েুননো ননভব োনকোযী , অমরৌনকক
ংস্কোযী ব্রহ্মোকুভোয নোনক শুদ্র কুভোয ?
৬) আনভ নক ননমজমক ফব নক্তমত ভথব অনুবফ কনয ? আভোয ফকোমনো নক্ত ননফব র ফতো ফনই ?
ননমজয অরংকোয ফছমড় আনভ অনযমেযমক ফেোলী ফতো ফোনোই নো ? এ এভন কমযমছ তোই আনভ
এভন কমযনছ , এ ফমরমছ তোই আনভও ফমরনছ | আনভ তোমক ফনর তু নভ ননমজয নক্ত তোমর নক
ফে োমর ! – ফোফো ফমরমছ – ফোমচ্চ তু নভ মর ুণয আত্মো ফতো আভোয প্রমতযক কেমভ ,

োন োমন ,

ফফোর চরমন ফ নকছু মত ুণয  ? ুণয কযমত কযমত ফকোমনো ো ফতো কময ফনও নো মোয
পমর ১০০ গুন েন্ড প্রোপ্ত মফ |
৭) আভোয েো এই নচন্তো থোমক – ফম আভোয দ্বোযো এভন ফকোমনো ফযফোয ফো ফফোর চোর নো 
মোয ফপর ধভব যোমজয আমগ ঝুমক ড়মত  | এটোই আভোয ব আমছ | ফোনক আনভ কোমযো
ফথমক ব োই নো ,আভোয ত্রু মরো যোফন | ফোনক কমর মরো নভত্র | যোফমককও ফেময োমথ
ফনর – ও যোফন এ ন ফতোভোয যোজয ুমযো মরো | এ ন তু নভ নফেোই ফনও | তোমকও আভযো ফকো
নেম তোযোই নো | ম ন আভযো ীতর ম মোই ত ন ও ননমজয ফথমকই চমর মো | যোফন মরো
ফফচোযো , আভযো ফকোমনো ফফচোযো নো | এ ন ফতো ওয যোজয চমর মোমি , আভোয ফোফোয যোজয
আমছ – তোই আভোয কোমযো ফথমক ব ফনই |
৮) আজমক প্রমতযমক ননমজমেয ডোনযমত ফনোট কমযো ফম আনভ আভোয ুযমনো ংস্কোমযয ফথমক
ভুক্ত ওোয োঠ োেো কমযনছ নক ? মনে ফকও ংস্কোমযয ফম  তোয ভোমন ফ ফজমর ফোধো
আমছ | ম ন ফকও ফমর ফম আনভ নক কযমফো , আভোয এটোই ংস্কোয ! ত ন আভোয তোয জনয
ুফ েো  | আনভ ফনর ফম তু নভ এই ুন্দয ঙ্গমভয ননব ভ রটোনযমক ফকন ফল কমযো ? ম ন
োোযো আভোয ফোফো আমছ , ফতো তোয োোযো ফছমড় ংস্কোমযয োোযো ফকমনো নোও ? ফটো
ফকন প্রধোন ফোননম ফেও ? তু নভ ফোফোয োোযো ননম এ ফ ফক ফল কমযো |ফম ননমজয
ংস্কোযমক ফোফোয চযমণ অবণ কময ফই যোজ নতরক ো | ংস্কোযমক ফভময ফেও ফতো ফ
ঝগড়ো ভোপ্ত ম মোমফ |
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৯) ননমজমেয ভমধয ক মনো-ক মনো নফচোয নো ফভরোয কোযমণ োটিবফোনজ ম মো | ননমজমেয
ভমধয ফকোমনো কথোয ভতমবে মফ – ফরমফ আিো ফেন মমেমফো , ফমরমেমফো ... আময কোমক
ফেন মমেমফ , ফমরমেমফ ? আনভ ফেম নছ – একটু কু রুনচ নো মর ফরমফ মোও – নগম কমযো |
ননমজ ঘুনভম ময , বোমফ মমোগ নেমর কোজ ম মোমফ | মনে নো ফেই ফতো ফন্দ ম মোমফ |
ফুনি একেভ নফযীত ম মো | ফোফো ফমর ফোমচ্চ ফতোভোমেযমক ঙ্গমভ ফফোধোযী ম থোকমত
মফ | ফোফোয মমোগী মছ ফতো ফকোমনো স্থ্োন ফথমক এভন ফকোমনো নযমোটব ফমন নো আম |
ক মনো োটিবফোনজ কযমফ নো , ক মনো ননমজয নতক্ন ফুনি চোরোমফ নো , ক মনো তোনন কযমফ
নো ... ফোফোয ঘময কোমযো এভন নকছু চরমত োময নো | এভন ফম কযমফ ফ চরমত োযমফ নো |
ফতোভযো ননমজয ংস্কোমযয নতক্ন ফুনি কোমক ফে োও | ফোফোমক ? ব্রোহ্মন ফক ?
১০) ফোফো আভোমেয করমক নোভ নেমমছ – ফতোভযো মর নফমেয নফ ননভব োতো | আভযো কমর
রোভ ননমজয জীফমনয আয নফমেয নফ ননভব োতো |আভযো রোভ নফমেয ননভব োতো | ননভব োতো
অথব োৎ ভো ম , ভোতৃ ফে নেম ননভব োন কযো তোই ননমজয চোটব ফচক কমযো | অষ্ট নক্তমক ফযোজ
ফেম ো আয ননমজয তোননমক ভোপ্ত কযোয ংকল্প কমযো | ম ন ননমজয ফ ুযমনো অবযো
ভোপ্ত মফ ত ন জজকোয মফ |
১১) ুরুোমথব য জনয প্রমতযকমক অমনক জ োধন প্রোপ্ত মমছ | স্বতন্ত্র ম নতযকোমযয
নযোী জীফমন থোকো ফ

| কুভোয ফতো একো থোকমত োময , একো ফফোমত ফমমত োময | ফুনিয

েোন নেমত োময | কুভোমযয ওময নচন্তোয ৮৪ য টু ন ফনই | ফ ফথমক অনধক বোগযফোন মর
ফতোভযো | এমকফোময স্বতন্ত্র | এক ফোফোমক যণ কমযো | ফতোভোমেয মজই ভুনক্ত প্রোপ্ত আমছ | এক
ফোফোমক  ো ফোননম ফ রো কমযো ... এয ফথমক একো ওোয অনুবূনত ফল ম মোমফ | একো
ওোয অনুবফ মরো পোরতু অনুবফ | ফতোভযো মর নি , কোভোও ভনি কমযো , ফতোভোমেয
ফকোমনো নচন্তো ফনই | কুভোযী জীফন মরো ফন্ধমনয জীফন | কুভোমযয োটব মরো ফন্ধন ভুক্ত োটব |
তমনয নক্ত , ভমনয নক্ত , ধমনয নক্ত |
১২) ফতোভযো মর ফোফোয রনে ফোচ্চো | ফম োমন কুভোয আমছ ফ োমন পুমরয ফতোযো পরীবূত
আমছ | নকন্তু োটিবফোনজয ফথমক আনভ নভস্কোয জোনোই | োটিবফোনজয ংস্কোয এটো ফছমড় মোও |
ঈেযী ফন্ধমনয কঙ্গন ফোধ | এই জীফন মরো নলব তভু

থোকোয | োন ভজো নো | োন ভজোও

ুফ ক্ষনত কময | এই জীফন মরো রুহু নযন কযোয | পোরতু কথো ফরোয নো তোই ফম ননমজমেয
ভমধয রুহু নযন কমযো | ফতোভোয আভোয কথো ফরো , ফম এমক ওমযয কনভয ফণব ন কযো , এটো
ভমব োেো নো | ফফোমনমেয োমথও একো ফম কথো ফরো এটোও ব্রোহ্মমনমেয ভমব োেো নো | ফম ভমব োেোয
রোইনমক ছোময , ফ ননমজয স্বভোনমক ফছমড় ফে |
১৩) ফেময আকলব ণও মরো নফলোক্ত ো | একজন আকলব মণ আম ১০০ জমনয ওময েোগ রোমগ
| এই যকভ েোগ কোমযো ওময রোগমফ নো | ফোফোয এটো ক্ত আমে আমছ | ফকও ফমর আভোমেয
ফন্টোময ফমন বজন প্রোপ্ত  | আনভ ফনর ফোফোয ঘয অথব োৎ ফতোভোমেয ঘয | ফবোজমনয কথো
ফনই নকন্তু ফে ো ফগমছ এয দ্বোযোও ঈেযী ভমব োেো ফবমঙ্গ মো , তোই এটোও মরো ফন্ধন | কোমযো
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কোমযো এই ফন্ধনও

ুফ কযো ফমর ভমন  | নকন্তু এই ফন্ধনই আভোমেয স্ব্ভোনমক আমগ এনগম

ফেমফ |
১৪) আভোমেয ননভ মরো – মমতো আভযো নফত্র বজন

োমফো ততই বোমরো , নকন্তু ফকোমনো

কুভোয মনে তোয ভোয োমথ থোমক আয ফমর ফম আনভ আভোয োমত ফোননম

োমফো – ফতো এয

ফথমক অমনক ফড় অুনফমধ  , ঝগড়ো  | ঝগড়ো ভোযোভোনয কময ব্রহ্মোকুভোযী ংস্থ্যোয নোভ
ফেনোভ কমযো – এই যকভ নেন ফমন নো আম | মমতো েূয ম্ভফ  ফমোমগয নক্তমক ফোড়োও ,
অবযোময ফথমক ভুক্ত থোমকো – ওভ োনন্ত |

নস্টোয নফোনীয অনমভোর ফোণী
আভোমেয

ুন ফকোমনো ফস্তুয ওময ননববয মত োময নো |

ফ যকমভয ফস্তু আভোমেযমক আযোভ প্রেোন কযোয জনয
ততযী কযো মমছ | োযীনযক আযোভ আয ভোননক
আযোমভয ভমধয অমনক অন্তয আমছ |
অনুবূনত |

ুন মরো একটো

ুন মরো আভোমেয ফবতযকোয যচনো আয

ফটো ফকোমনো ফিূ য আধোয নো ননমই ততযী কযো ম্ভফ |
আভযো ফস্তুমক আধোয ফোননম অনুবূনত ততযী কনয , নকন্তু
অনুবূনত ততযী কযো ফো নো কযো আভোমেয ওময ননববয
কময | নবন্ন ভোনুল নবন্ন বোমফ অনুবফ কযমত োময একই
ফস্তুমক আধোয ফোননম |
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নফ.ফক ূমব বোইময অভৃত ফচন |

“জীফন মরো এক ফ রো |”
আভোমেয এই জ্ঞোন ওো েযকোয ফম এই নফোর নফমেয নোটক ভমে কর ভনুলয আত্মোযো
মরো অনবমনতো | আভোমেয জীফন আভোমেয জনয এক ফ রো | োয-জীত , ু -েুুঃ

ফো রোব-

োননয এই ফ রোমত আভোমেযমক ননযন্তয প্রন্ন থোকমত মফ |
যণ কমযো – আভোমেয কমরয ফছোটমফরো নক বোমফ ফ রোমত নননিন্ত ূফবক ফকমটমছ | নকন্তু
ধীময-ধীময এই ফ রোমত ফ রো বুমর ফগনছ | আভোমেয ভমধয আভোয-আভোমযয অনুবূনত
ফফমড়মছ , , আভোমেয ইিো ফফমড়মছ , আভযো ংোময অমনক নকছু ফে ো শুরু কময নেমনছ ,
মোয োমথ আভোমেয ফকোমনো ম্মন্দই ফনই আয জীফমনয এই ফ রোয ভজো ফল ম মোমি |
জীফমনয এই ফ রোমত আভোমেযমক ননযন্তয কভব রুন ফ রনো নেম ফ রমত মফ | আভোমেযমক
কভব কযমত মফ , আভোমেযমক ভনুমলযয োমথ ফযফোময আমত  , আভোমেযমক েো ননমজয
ফফোমরয দ্বোযো ফোতবোরো কযমত  ফো আভোমেযমক ননমজয নযফোময ঘননষ্ট ূফবক ফে-ম্মমন্ধ
থোকমত  |
এই কর কথো আভোমেয ভমন অনভট ছো ফছমড় ফে | কোয ফকভন ফরোমকয োমথ ম্মন্দ
মমছ , ফক ফকোন-ফকোন ফই অধযোন কমযমছ , কোয ফুনি ফকভন , এয ওময ননববয কময –
প্রমতযমকয জীফমনয নকো |
ফকও জীফন রুন ফ রোমত কোটো নফনছম ননমমছ , ফকও আফোয পুর পুটিম নেমমছ | ফম ফমভন
ফীজ ফন কমযমছ , ফই যকভই পর ফ মত মমছ | নকন্তু আিমব মরো ফম ভনুলয ফীজ ফই
ফছোটমফরোমত ফো মুফকোমর ফন কময , ম ন তোয এয নযনোমভয স্পষ্ট ফফোধ  নন , আয পর
তোমক ত ন ফ মত  ম ন তোয ফচো

ফ োমর অথব োৎ ম ন ফ ফুনিভোন ম মো |

ফতো ননমজয কভব মক ফ রোয ভমতো কযমত মফ | জীফমন আো নযনিনতমকও ফ রোয ভমতো
োমত-োমত োয কময ফনও | কথোও ফথমভ যমফ নো | মনে তু নভ ফথমভ মোও ফতো এই
জীফমনয ফ রোয আনন্দ আমফ নো | মনে তু নভ এই ংকল্প ননম কোজ কযমফ ফম এই কভব মরো
ফ রো ফতো কভব ফতোভোমেযমক োনম যো অনুবফ কযমফ নো আয কমভব ফ রো ফ রোয ভমতো
আনন্দ প্রোপ্ত মফ |
ফতো একটু জীফমনয প্রনত ননমজয েৃনষ্টমকোণ ফেমর ফতো ফেম ো ! েোনমত্বয ফফোঝ , চমর মোওো
নেমনয নচন্তো ফো বনফলযমতয ইিো মনে ফতোভোমেযমক বোযী কময ফে ... ফতো একটু এই ফ
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নকছু মক ফ রো ফভমন ফনও | ফ রোমত ক মনো োয ক মনো জীত মফই মফ | এটো ম্ভফ নো ফম
কোমযো গরোমত েো নফজময োয থোকমফ |
োমযও ননযোো আোয েযকোয ফনই | োযও মরো ফ রোয এক ভূর ক্ষ | তোই ফটোযও আনন্দ
ফনও , এয ফথমকও নকছু নম

আমগ এনগম মোও | এটো যমণ যোম ো , আজ োয মমছ , কোর

জীত মফ | োমযয ময , ওো জীমতয আনন্দ ফনও |
তোমর জীফমনয উঠো-নোভো ফতোভোমেয

ুনমক নষ্ট কযমফ নো | ফতোভযো চতু য বোমফ ফ মর

জীফন রুন ফ রোয আনন্দ ননমত থোমকো | োমযয ভও ফতোভোমেয প্রন্ন ফচমযো ফেম
অনযযোও জীফনমক ফ রো ফোনোমনো ন মফ | এই ফ রোমক ম্পূণব উভং-উত্োময োমথ ফ রমত
থোমকো তোমর ফতোভোমেয জীফমনয মোত্রো জীফনভুক্ত , ফম-ফ মর ূণব ম মোমফ , আয ফতোভযো
জীফমনয ম্পূণব ু

প্রোপ্ত কযমত োযমফ |

অনমভোর ঈেযী ভোফোকয – ১৯৯৫-৯৬
১.ফেষ্ট ংকমল্পয

োতো জভো কযমত মফ | ফযোথব মক

ফোাঁনচম ফেষ্ট কযমত মফ | ভন্পো নক্তমক কোমজ
রোগোমত মফ | মোয দ্বোযো চভকোমনো নমযয েৃয
নফেমত ফে ো ফেমফ |
২.নম্মত ফযম

, োোমমযয ত্র ম পরতোমক

জন্ নি অনধকোয অনুবফ কযমত মফ | েো এই
ফলোগোন ফমন স্মনৃ তমত থোমক ফম “ পর কযমত
মফ , পরতো ফমত মফ |”
৩. প্রমতযক ংকমল্প নেফযতোয নক্ত ফো
নফমলতোমক ননমজয ফোননম অফতোয রূম
প্রতযক্ষ মত মফ |
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েোেী গুরজোযনজয অভৃত ফচন |
“ননমজয যমগ-যমগ ফোফোমক নভম ফনও
ফতো নফজ ম ময আমছ |”
ফতোভোমেযমক ফেম

আভোয ফতোভোমেয ভমতো

স্বরূ যমণ আমছ | আনভ ম ন এমনছরোভ ফোফোয কোমছ ত ন ফতোভোমেয ফথমকও ফছোট
অফস্থ্োমত এমনছরোভ | ৯ ফছমযয আুমত এমনছরোভ | নকন্তু ফড় মত মত এ ন ফতোভোমেয
কোমছ এম ফগনছ | কমরয ভমন , ভিমক , ফক ফে ো নেমি ? আভোয ফোফো , ফেময ফোফো , নভমঠ
ফোফো | ফম ফকোমনো কথো ফমরো ফতো প্রথমভ ফোফোয যণ আম | ফম ফকোমনো তপোরো কযোয আমগ
ফক যমণ আম ? আভোয ফোফো | আভোয ফোননমছ ফতো ! ফতো ফোফোয ভমধয মমতো আভোযআভোয আমফ ততই ফোফো যমণ আমফ | ফোফো মরো আভোয | প্রমতযমক নক ফরমফ ? আভোয
ফোফো | এটো ফতো ফরমফ নো ফম ফড় েোনেয ফোফো | আভোয ফোফো | মমতো আভোয নো থোকমফ
ততই যমণ মজই আমফ | ফোফোয ভমধয আভোয নো মর মজই যমণ আমফ | ফোফোয
দ্বোযো ফতো আভযো ফ নকছু ফমনছ | জীফনেোন ফক নেমমছ ? ফোফো | ফতোভোমেযমক ব্রহ্মোকুভোযী
ফোননম যোজযঅনধকোযী ফক ফোননমমছ ? ফোফো | মনেও নক্ষমকযোও ফফো কময , নকন্তু মছ
কোয ? ফোফোয | প্রমতযমকয ভমনয ফবতময ফক ফম আমছ ? আভোয ফোফো | ফতো আভোয আভোয
মমতো আনমফ ততই বুরমফ নো | ফোফো মরো ফোফোও , নক্ষকও আয তগুরুও | ফোফোয োমথ ফব
ম্মন্ধ আমছ | ফম ফকোমনো রূম ফোফোমক যণ কযমত োমযো | ফোফো আভোমেযমক নক ফোননমমছ ?
ফমোগয নক্ষক ফোননমমছ | োধোযনমক ব্রোহ্মোকুভোনয নফে নফেযোরময নক্ষক ফোননমমছ |
ফতোভযো কমর োধোযণ নোনক , ফতোভযো মর ঈেযী নফে নফেযোরময নক্ষক | ফতো ননমজয
ফনো আমছ নক ? ফনো ভোমন

ুন | ফনো আটিবনপনোর নো | ফটোয

ুন আমছ | ননমজমক

কমতো বোগযফোন ফমর ভমন কমযো , কোমর ওঠোয োমথ োমথ যমণ আম ফো আভোয বোগয !
ফো আভোয ফোফো ! ফো আভোয নযফোয |
? ভুম

েো

ুন কমতো  | ফোফোয ওোয ময নক োতবক্ষ মমছ

ুন আমছ | বগফোন আভোয ম ফগমছ আয নক চোই ! ফতোভযো অনুবফ কমযছ

ঠিকই , আভোয ফোফো আর ভন ফমর | মো নকছু ফোক আভোয ফোফো ফমরো , ফোফো োনজয ! োথ
ফতো ফোফোই ফে | ব্রোহ্মোকুভোযী মছ ফতো ফল অফনধ ফক ফতোভোমেয োথী আমছ ? ফোফোই
আমছ | ফকও ফোক ফো নো ফোক নকন্তু ফোফো ফতো আভোয আমছ নো ! এমতো ফনো আমছ নো !
ফোফোয োোযো ননম এমছ | ব্রহ্মো ফোফোয ব্রোহ্মোকুভোনয মছ ফতো ফটোও োেো আমছ | ফোফো
োথ ফেওোয জনয আমছ | ফম ফকোমনো জগমত থোমকো নো ফকন , ফমম্বমত থোমকো , ফম ফকোমনো
জগমত থোমকো নো ফকমনো ফোফো আভোয োমথ আমছ | আভোয অনধকোয আমছ ফোফোয ওময |
এভন নো ফম ফোফো মরো আভোমেয কমরয নকন্তু ফোফো মরো আভোয | োমব োনোর ফোফো মরো
আভোয | মমতো আভোয নো মফ ততই ফোফোয োোময োমফ | ফম ফকোমনো কোজ কমযো প্রথমভ
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আভোয ফোফো ফমরো | আভোয নোয ফম
ফোফোয

ুন আমছ , আভোয নোয ফম মমোগ আমছ ফটো

ুফ আমছ | ফম ফকোমনো নযনিনত আুক প্রথমভ ফক যমণ আমফ ? ফতোভোয োমথ ফম

আমছ নোনক ফোফো যমণ আমফ ? মনে োমথ ফম আমছ ফ োোময কমযও তোমরও ফক তোমক
নননভত্র ফোননমমছ ? ফোফো ফোননমমছ নো ! ফতো আভোয ফোফো ফযোমগ-ফযোমগ ফমন নভম থোমক
আয কথো ফতো আমছই | ফন্টোয ফমর , োথী ফমর , এটো ফমর , নফজ মফই কোযণ ফোফো
আভোয োমথ আমছ | মনে োমথ আমছ ফতো নফজ আমছ | ফতো ফোফো আভোয আমছ , এটো ফচক
কমযো | আভোমেয ভমন োেো আমছ ? ফ ভ যমণ আম ? মনে ফকোমনো নজননময োমথ ফে
আমছ ফতো ফটো ক মনো ফবোমরো নক ?নযোচোযোর যমণ আম , তু নভ যণ কমযো নো কমযো ,
যমণ আমফ , এই যকভই ফোফোমক যমগ-যমগ ফমন যণ  | ফম ফকোমনো কথো ফোক আভোয
ফোফো | মনে ফোফো আভোয োমথ আমছ , আনভ রোভ ফফযওো ফোেো | ফম ফকোমনো নফলম
আভোমেয োয মত োময নো , মনে ফোফো োমথ আমছ ফতো ফোফোয োমথ ফে ফমন  |
ব্রোহ্মোকুভোনয ওো ভোমন ফোফোয ফেী ওো | ফতো ননমজমক ননমজ ফজমগ কমযো এই
পোউমন্ডন নক োেো আমছ ? চরমত নপযমত ফম ফকোমনো কথো ফোক ফোফো ফমন যমণ আম |
মনে ফকোমনো ফড় ফফোন্ও োথী  নকন্তু তোমকও ফক ফপ্রযণো নেমি ? আভোয ফোফো | আভোয নো
আন | আভোয ফবোমর নো | আভোয ফোফো ফতো ফ জগমত আমছ নো ! জীফমনয আধোযই মরো ফোফ
| মনেও ফমনয কোমছ থোমকো নকন্তু ফক োভরোমি ? ফোফো | ননমজয ভমন ফেম ো , ভমন আভোয
ফোফো নভম আমছ ? আভোয পোউমন্ডন নক ? আভোয ফোফো | ওভ োনন্ত |
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তযমুগ

ুফ নগ্রই আমছ ... ওভ োনন্ত |

ব্রহ্মো কুভোনয ঈেযী নফে নফেযোর |
(Satyug – a monthly magazine from Bengali murli section) .
For further information contact: www.omshanti.com
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