ূ ময বাইয়েয - আজয়েয ু রুার্য -বাগ-১
জ যাজয়মায়গয রাব
ওভ ান্তি ফাফা আভায়েয েরয়ে জ যাজ যমাগ সিন্তিয়েয়ে এই যমায়গয দ্বাযা ংায ফেয়র মাে
প্রেৃন্তি ফেয়র মাে আয যাজযত্ব প্রাপ্ত েন্তয ফাফায ার্য ন্তযফিয ন য়ে , ড্রাভায়ি ন্তেেু ন্তফয়ল ন্তযফিয ন য়ফ
িাই আবা য়ে , যম ভয়ন েয়য যম যমাগ িু ফ গুরুত্বূ র্য এ োড়া ভাফরী ভাোয়ে যজিা ম্ভফ না িায়েয
জনয এের্া ু ন্দয যপ্রাগ্রাভ প্রয়িযে যন্তফফায়য যম য়রা িীব্র ু রুার্ী িাযা প্রয়িযে যন্তফফায়য যমাগ বাট্টি
েযয়ফ অয়নয়ে িু ফ েভ ভে াে স্ব-উন্নন্তিয জনয িাই ভন ব্রি যায়িা | ফাফা মিন অফযক্ত য়েন্তের িিন
ভঙ্গর আয ফু ধ ফায ভন যািিভ মায পয়র ফােুভন্ডর িু ফ ু দ্ধ য়ে যমি | ভন আয ভুয়িয ভন(ব্রি ) | ভনয়ে
ন্তেেু বায়রা ংেল্প ন্তেয়ে ভয়নয অবযা েয়যা | অনু বফ েয়যা ু ক্ষ ফিয়ন ফাফা আভায ভার্ায ওয়য াি
ন্তেয়ে ফযোন ন্তেয়ে ন্তেয়ে িায য়য ৫ স্বরূয়য অবযা েযয়ফ িায য়য ফীজ রূয়য অবযা আয ংাযয়ে
াো যেওোয যপ্রাগ্রাভ আধা ঘন্টা েয়য ২ ঘন্টায জনয | ভুযরী এই অনু বয়ফ শুনয়ফ যম আন্তভ রাভ পন্তযস্তা
| আয ন্তফয়েয়র ন্তেেু ক্ষর্ ন্তফশ্রাভ েয়য াযা ন্তেন এই অনু বয়ফ র্ােয়ি য়ফ | িায য়য যাি যর্য়ে ১২ র্া
আন্তভ আত্মা ন্তেয়য জনয এিায়ন আন্তে যভধাভ যর্য়ে অফিান্তযি য়েন্তে ংাযয়ে ান্তি যেওোয জনয
িায য়য এের্া অফযক্ত ভুযরী য়য ন্তফশ্রাভ েযয়ফ | যয়ল এের্া অবযা েযয়ফ ন্তুষ্টিায , যম বগফানয়ে
প্রাপ্ত েয়য ন্তে ন্তুষ্ট য়েন্তে নান্তে ন্তেেু যয়ে যগয়ে ?

যমাগ্ মু ক্ত জীফন
ওম শাসি য াগ ুক্ত জীবন বানাননা হন া িবব যেষ্ট সিবয বুসির সিহ্ন | য সননজর
বুসিনে ঈশ্বযীে ফু ন্তদ্ধ ফান্তনয়েয়ে আয মায ফু ন্তদ্ধ য়রা যরৌন্তেে িাযা ন্তে আয যেয়নায ভয়ধয উরয়ে য়য
আয মায োয়ে ঈশ্বযীে ফু ন্তদ্ধ আয়ে য স্ব্ন্তিিন েয়য | আভযা য়রা ঈশ্বযীে ফু ন্তদ্ধয়ি ম্পন্ন | আভায়েযয়ে
আয়গয ন্তফিায ধাযায়ে জ্ঞায়নয দ্বাযা ন্তযফিয ন েয়য ঈশ্বযীে ফু ন্তদ্ধয়ি ন্তযফিয ন েযয়ি য়ফ | যিা আ আভযা
ন্তফিায েয়য যনই যম আভায়েয জীফন যমাগ মু ক্ত ফানায়ি য়ফ | অয়নয়ে আয়ে যম যমাগ যিা েয়য ন্তেন্তু
যোর্াও না যোর্াও আক্ত র্ায়ে , যমাগ মু ক্ত আত্মা ভায়ন আরাো আয ন্তপ্রে , অযীযী অবযায় িত্য
মায ভয়নয ন্তস্তন্তি িু ফ ধীয়য য়ে যগয়ে আয যম ফাফায ওয়য ু য়যা ু ন্তয কুযফান য়ে যগয়ে | এই ভযর্ বাফ

মায আয়ে য য়রা যমাগ মু ক্ত আত্মা আয প্রবু ন্তপ্রে এই যেভ আত্মা য়রা ' মাা যি নূ য ' | ফাফা ফয়র
আভযা রাভ ূ য়মযয িুরয আয এই ভান ান য়রা টিভ-টিভ েযা েীে , িাই ূ ময ওো য়েও এই েীে
ন্তেয়ে ন্তনয়জয়ে জাগযর্ েযায িুে ংেল্প যািয়ফ না | আজ াযা ন্তেন এই যনা যমন র্ায়ে যম আভযা
েয়িা ভান | িাযয়য জ্ঞান ূ মযয়ে াযা ন্তেয়ন পীর েযয়ফ যম িায ম্পূ র্য প্রো আভায়েয ভয়ধয ন্তভয়ে
মায়ে | অভ ান্তি |

বগফায়নয ার্
ওভ ান্তি বগফানু ফাি ! যিাভযা আভায েভ যশান আয ভাোয ের্া যফন্ত যশান , বায়ফা যম এই
ভাফায়েয ফাফায েয়িা যস্দ ন্তভয়ে আয়ে েয়িা ু ন্দয অফয প্রাপ্ত য়েয়ে যম আভযা বগফায়নয ায়র্
মি ভে িাই র্ােয়ি ান্তয | মন্তে আভযা ফাফায়ে যম্ধায়ভ বান্তফ িাও আভযা িায ায়র্ আন্তে আয মন্তে
আভযা ভায়নয অবযা েন্তয িায়রও আভযা িায ায়র্ আন্তে | বাফ যম ন্তভন্তনস্টায মন্তে আভায়েযয়ে ফয়র
আভায ায়র্ র্ায়ো যিা েয়িা আনন্দ য়ফ যিা বায়ফা আভযা েয়িা ফড় বাগযফান , বগফায়নয ায়র্
র্াোয বাগয প্রাপ্ত েয়যন্তে | ব্রহ্মা ফাফা ন্তয়যা ার্য ধাযীয ায়র্ ার্য ফাজায়নায বাগয | মিন যোয়না োয়জ
মায়ফ িিন ৩ ন্তভন্তনর্ যমায়গ ফয়ফ | ফাফায যর্য়ে ফযোন ন্তনয়ে যনয়ফ | ফাফা ফযোন ন্তেয়ে , ফায়ে ! পরিা
স্বরূ বফ | ফাফায অর্ াাময প্রাপ্ত য়ফ আয জীফয়নয মাত্রা িু ফ ু য়িয য়ে মায়ফ | যেফর যমাগ না েয়য
িায ায়র্ ায়র্ ন্তেেু স্মৃন্তি , ফাফা ফয়রয়ে িুন্তভ ন্তম্ময়িয এে েেভ ফাড়াও আন্তভ অয়নে েেভ ফান্তড়য়ে
যেয়ফা | যিা যযাজ োয়র এই স্মৃন্তি ফু ন্তদ্ধয়ে ন্তেয়ে যেয়ফ | িায উন্তস্তন্তিয়ি দৃন্তষ্ট যনয়ফ আয অনু বফ েযয়ফ
যম ফাফা িায ফযোন্তন াি আভায ওয়য যযয়ি ন্তেয়েয়ে |

আভায ভান রক্ষয
ওভ ান্তি ফাফা আভায়েযয়ে ম্পূ র্য ওোয যশ্রষ্ট রক্ষয প্রোন েয়যয়ে আয়গ আভযা শুনিাভ যম ম্পূ র্য যিা
এে বগফানই ন্তেন্তু ফাফা আভায়েযয়ে রক্ষ ন্তেয়েয়ে আভযা ৪ র্া াফয়জয়ে াযয়পে য়ি াযয়ফা | ফান্তে
ফ ন্তজন্তন যেয়ন-যেয়ন আয়ি র্ােয়ফ | যফায ন্তপল্ড এ র্ােয়র আভায়েয গুন ফাড়য়ি র্ােয়ফ আয
গুয়নয ম্পূ র্যিা আয়ি র্ােয়ফ | ন্তনয়জয েন্তভয়ে পর্া-পর্ যফয েয়য যেয়ফ এভন যমন না ে যম যোয়না
েন্তভয়ে ন্তনয়ে আভযা ফেয়যয য ফেয োটিয়ে ন্তেন্তে | ায়র্- ায়র্ এই ংেল্প েয়যা যম আভায ভয়ধয
৮(অষ্ট) ন্তক্ত আয়ে | এর্া য়ফ ন্তক্তয ম্পূ র্যিা | ন্েল্পয়িও েিয়না যোয়না আেলযর্ যমন না র্ায়ে | যম

ন্তফত্রিায ভাগয ন্তনয়েয়ে িায োয়ে ভাো আেলযর্ ন্তনয়ে আয় যিে েয়য যনও যোয়না আেলযর্ আভায়ে
ন্তনয়জয ন্তেয়ে আেন্তলি
য যিা েয়য না | যিা ফান্তে ফ আেলযর্ যল য়ি র্ােয়ফ | এই আেলযর্ য়রা
অন্তফত্রিায ন্তিহ্ন| যমই যেভ ধন্তযত্রীয আেলযর্ ফ ন্তেেু ন্তনয়িয ন্তেয়ে ন্তনয়ে আয় | এই আেলযর্ ভাোন্তজি
ওোয়ি অয়নে ফড় ত্রু | যোয়না প্রোয়যয আেলযর্ যমন না র্ায়ে | ভয়ন এের্া ন্তিত্র ন্তনভযান েয়যা আভায
ম্পূ র্য স্বরূ এভনর্া য়ফ | ফাফায ন্তেযয়র্য েযনায ন্তনয়ি আন্তভ আন্তে | ওভ ান্তি |

যমায়গয দ্বাযা অন্তিন্দ্রীে ু য়িয প্রান্তপ্ত
ওভ ান্তি আজ য়রা যন্তফফায আভায়েয যমাগ িযায ন্তেফ | যমাগ আভায়েযয়ে ফাফায ভী ন্তনয়ে ন্তগয়ে
পন্তযস্তা ফানায়ফ এই যমায়গয দ্বাযা ংায়য ন্তফত্রিা , ু ি , ান্তিয বাইয়ব্রান যপরয়ফ | আভযা এই োযয়র্
যমাগ মু ক্ত র্ােয়ফা যম আভায়েয ু য়যা ংায়যয েরযান েযয়ি য়ফ | এই ের্া েরয়ে যমাগ মু ক্ত য়ি
াাময েযয়ফ ফাফা ফয়রয়ে যম যিাভযা যেফিায়েয আয ভনু লযয়েয ায়র্ ভে োটিয়েে এিন বগফায়নয
ায়র্ যর্য়ে যেয়িা | এিন বগফায়নয ায়র্ র্ােয়ি য়ফ | আজ আন্তভ াযা ন্তেন আভায ঈশ্বয়যয ায়র্
র্ােয়ফা | ফ যর্য়ে ন্তক্তারী স্থান য়রা ব্রহ্মায়রাে আয ু ক্ষয়রাে | মি আভযা এিায়ন র্ােয়ফা আভায়েয
ন্তক্ত ফাড়য়ি র্ােয়ফ | যিাি যিারায ায়র্ ায়র্ যম্ধয়ভ যেয়িা জ্ঞান ূ য়মযয ন্তেযর্ ু য়যা ংায়য যপরয়ে
| িাযয এই বায়ফ োর োর প্রেৃন্তিয়ে ফন েযয়ফ | ফাফায োয়ে যর্য়ে ন্তফত্র ন্তেযর্ ন্তনয়ে িরয়ফা
আোয় , আন্তভ পন্তযস্তা ম্পূ র্য প্রেৃন্তিয ভান্তরে আোয় আন্তে | আয ফােু অন্তি আো াফন য়ে | আভায
ভস্তয়েয যর্য়ে ন্তফত্র ন্তেযর্ যফয য়ে প্রেৃন্তিয়ি যপরয়ে | এই বায়ফ প্রেৃন্তিয়ে াো ন্তেয়র প্রেৃন্তি
আভায়েযয়ে জনভ-জনভ য়মাগীিা েযয়ি র্ােয়ফ | ভুযরী যানায ভে বাফয়ফ আন্তভ রাভ পন্তযস্তা |
ওয়য যেিয়ফ ফযন্তক্তভানয়ে | ন্তনয়ি যেিয়ফ আন্তভ আত্মা এই যীয়য প্রয়ফ েয়যন্তে | েিয়না ু ক্ষয়রায়ে
মায়ফ েিয়না যম্ধায়ভ | এের্া অফযক্ত ভুযরী অফযই য়ফয | অিভুিয ী যর্য়ে আভযা ফাফায ার্ অনু বফ
েযয়ফা | ওভ ান্তি |

