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স্বয়ংক্রিযতা

ক্রিয বন্ধুগণ,

বাব ধুক্ি মহারাি তার বাণীর মাধ্যমম অনধুশীলমন স্বয়ংক্রিযতা রিক্তষ্া 
করমত আমামের অনধুরিাক্ণত কমরন । রিাথক্মকভামব বলা যায, ক্তক্ন 
আসমল আমামের রিক্তক্েন ক্নযম কমর একই সমময সাধনা অন ধুশীলন 
করার িন্য আহ্ান করমেন। ক্নযক্মত সমযসচূী মমমন চলা আমামের 
স্বামথ্্যর িন্যও ভামলা; খাওযা এব়ং ঘ ধুমামনার সমযও এর মমধ্য পম়ে। 
মকান কাি মরাি একই সমময করমল মসই কািটি স্বাভাক্বক ও 
স্বয়ংক্রিযভামব রিক্তক্েন মসই একসমমযই করা হয। এভামব আমামের 
শারীরতম্রে একটি জিব ঘক়্ে কাি করমত শুরু কমর। এটি একটি খ ধুব 
সাধারণ রিাকৃক্তক ঘটনা।

রিথম পেমষেপ

যখন তধুক্ম মকান কাি ক্নযক্মতভামব কমরা, মতামার ত্রে বা স্বভাব 
তার িন্য রিস্তুত হময যায, মতামার মন তার িন্য জতক্র হময যায। 
তধুক্ম ক্নযক্মত ধ্যান করমল মতামামক খ ধুব মবক্শ কষ্ট করমত হয না। 
রিক্তক্েন সকামল ধ্যামন বসার অভ্যাস জতক্র কমর মেলমল তধুক্ম ঠিক 
ওই সমময ক্নমি মথমকই ধ্যামনর মমধ্য ঢধু মক প়েমব, মতামামক মবক্শ 
মচষ্টা করমত হমব না। আর যক্ে তধুক্ম মতামার ধ্যান মভামরর আমগ 
মশষ কমরা, বাব ধুক্ির রিথম রিবচন অনধুযাযী মতামার কামে এই পদ্ধক্ত 
আমরা মবক্শ স্বাভাক্বক হময যামব। 
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বস্তুতঃ ক্নযক্মতভামব সমযমমতা বসার পদ্ধক্তগত ক্বষযটি মকবল রিথম 
ধাপ। এটা ক্কন্তু বাব ধুক্ি মহারাি স্বয়ংক্রিযতা বলমত যা মবাঝামত 
মচমযমেন তার ধামরপামশ এখমনা মপৌেঁযক্ন। তবধু আমামের অমনমকই 
এটিমক রিথম ধাপ মমমন মনওয়ার আমগ তার ব্যাখ্যা চায, কারণ 
স্বয়ংক্রিযতা শব্দটির রিাযশই ভধুল মামন করা হয। স্বয়ংক্রিয কাি মামন 
যাক্্রেক স্বয়ংক্রিযতা, মরাবমটর কাি, যাক্্রেক কাি বা িীবনহীন কাি 
নয। এটি স্বাধীনতা কক্মময মেয না, বর়ং আমামের বহৃত্তর স্বাধীনতার 
িন্য রিস্তুত কমর। উোহরণস্বরূপ, যক্ে তধুক্ম রিকৃক্ত ক্কভামব কাি কমর 
মখযাল কমরা, সহমিই মেখমত পামব ময রিকৃক্তর গক্তরিকৃক্ত স্বয়ংক্রিয। 
মমঘ বকৃ্ষ্ট ধমর রাখমব নাক্ক বকৃ্ষ্ট হময ঝম়ে প়েমব তা মস ঠিক কমর 
না । রিকৃক্তর মমধ্য এই পেন্দ-অপেমন্দর ক্বষযটি মনই। সবক্কেধু ঘমট 
যায ক্নমির মথমক, তার ক্নিস্ব স্বাভাক্বকতা ক্নময।

আমামের কািকমমমের মষেমরেও এটি সত্য। এর এক চরম উোহরণ হল 
এক নমভাশ্চর, যার মমধ্য মহাকামশ যারো করার স্বাধীনতা উপমভাগ 
করার অভ্যামস গভীর স্বয়ংক্রিযতা থাকা রিমযািন। গাক়্ে চালামনার 
সময ময স্বয়ংক্রিযতা েরকার, তার সমগেও আমামের অমনমক এর ক্মল 
পামবন। অনধুশীলন ো়ো কামরা পমষে মবশ কঠিন হময পম়ে একসমগে 
বহু কাি করা - ক্টিযাক্র়ং, এমসেমলমরটর এব়ং মরেক ব্যবহার করা। 
ক্াচ ব্যবহার করা ও ক্গযার পক্রবতমেন করা, সামমন মেখা, পার্মেবতমেী ও 
পশ্চাদ্শৃ্য মেখার আযনা, ইক্ডিমকটর ব্যবহার করা, মনক্ভমগট করা এব়ং 
রিাযশই কথাবাতমো চালামনা বা গান বা পডকাটি মশানা । স্বাধীনভামব 
মযখামন খ ধুক্শ গাক়্ে চালামত হমল আমামের স্বয়ংক্রিযতার উপর ক্নভমের 
করমত হমব।

অনাযাসসাধ্যতা অিমেন করমত 
মগমল রিচধুর রিযাস রিমযািন

আমরা এই অবথ্ামক উৎকষমেতার ক্শখমর ক্নময মযমত পাক্র যা পতঞ্জক্ল 
মযাগসমূরের শুরুমত মযামগর স়ংজ্া ক্েমত ক্গময অত্যন্ত সহি এব়ং 
সধুন্দরভামব উপথ্াক্পত কমরমেন:

মযাগ : ক্চত্ত-বকৃ্ত্ত ক্নমরাধ
মযাগক্শ্চত্তবকৃ্ত্তক্নমরাধ
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স্বয়ংক্রিয কাি মামন যাক্্রেক স্বয়ংক্রিযতা, মরাবমটর কাি, যাক্্রেক 
কাি বা িীবনহীন কাি নয। এটি স্বাধীনতা কক্মময মেয না, বর়ং 
আমামের বহৃত্তর স্বাধীনতার িন্য রিস্তুত কমর। উোহরণস্বরূপ, যক্ে 
তধুক্ম রিকৃক্ত ক্কভামব কাি কমর মখযাল কমরা, সহমিই মেখমত 

পামব ময রিকৃক্তর গক্তরিকৃক্ত স্বয়ংক্রিয। মমঘ বকৃ্ষ্ট ধমর রাখমব নাক্ক 
বকৃ্ষ্ট হময ঝম়ে প়েমব তা মস ঠিক কমর না । রিকৃক্তর মমধ্য এই 
পেন্দ-অপেমন্দর ক্বষযটি মনই। সবক্কেধু ঘমট যায ক্নমির মথমক, 

তার ক্নিস্ব স্বাভাক্বকতা ক্নময।

মযাগ হমলা আমামের অক্তিমবের এমন এক অবথ্া যামত মমনর 
ধারণাগত ও আেশমেগত বাসনা বা পেন্দ করার গক্ত কমম যায এব়ং  

মন ক্থ্র অবথ্ায আমস।

আেশমে পক্রপণূমেতার অবথ্ায় মকামনা সমচতন স়ংমশাধনীর রিময়ািন পমে 
না। যত মবক্শ মানক্সক থ্াযীবে বাইমর মথমক আসমব, পণূমেতা তত কম 
হমব। একিন েষে বাঁক্শওয়ালামক ঘ ধুম মথমক তধুমল বাঁক্শ বািামত 
ক্েমলও মস েষেতার সমগে বাঁক্শ বাক্িময় মেমব। বাঁক্শওয়ালা প ধুমরা সিাগ 
না থাকমলও, তার মন সম্ণূমে সায় না ক্েমলও তার হামত ধরা বাঁক্শমত 
েধুঁ ক্েমলই তার হামতর আগেধুল ঠিক িায়গামত পেমত থাকমব অথমোৎ 
মস সধুমর বািামব। হয়মতা মস মকান রাগ বািামছে মস ক্বষময় সম্ণূমে 
সমচতন নাও থাকমত পামর; ক্কন্তু তা ক্শমপের মমধ্যই থাকমব, তার 
স়ংগীতমবাধ স্বতঃসূ্তমে হময় উঠমব এব়ং তার মানক্সক ইছোর েরকার 
পেমব না।

একটি ক্নক্েমেষ্ট অবথ্ায় যখন ক্চন্তার মকামনা িায়গায় থামক না, স্বভাবতই 
ক্চন্তাকারীও  অেশৃ্য হময় যায়।  মমনাক্বজ্ামন এমক বলা হয় ‘রিবামহর 
অবথ্া বা তোবথ্া’। মসই অবথ্ায় একিন ক্বমশষত ততটাই মগ্ন হময় 
যায় ময তার অহ়ংমবাধই মলাপ মপময় যায়। মকাথায় যান তাঁরা? তাঁরা 
তাঁমের সকৃ্ষ্টর মমধ্যই লীন হময় যান।

একিন বামকেটবল মখমলায়াম়ের কামে মসই সময় থামক না ময মস 
ভাবমব “বলটা এইভামব েধু ঁেমবা না ঐভামব েধু ঁেমবা?” যতষেন মস 
ভাবমব ততষেমন তার সধুমযাগ হাতোো হময় যামব। তামের রিক্তক্রিয়া 
হমত হমব তাৎষেক্ণক ও স্বতঃসূ্তমে। এই স্বতঃসূ্তমে অবথ্ায় তারা 
মপৌেঁামব ক্ক কমর? এই অবথ্ায় মপৌেঁামনার ক্পেমন তামের রিস্তুক্তর 
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মমধার কথা আমামের স্বীকার করমত হমব। একিন বাঁক্শওয়ালামক তার 
ক্শমপের নানাক্েক সম্বমন্ েষেতা অিমেন করমত বেমরর পর বের চচমো 
করমত হয় বা একিন বামকেটবল মখমলায়ােমক ক্বক্ভন্ন মকাণ মথমক 
বার়ংবার বল েধুম়ে অভ্যাস করমত হময়মে, যামত েরকামরর সমময় মস 
স্বতস্ধুতমেতার সমগে মবক্রময় আমস।

মচতনায় রিভধুবে

আধ্যাক্মিকতায আমামের আগ্রহ হল মচতনার উপমর রিভধুবে থ্াপন করা। 
মচতনার পক্রসরমক একটি রামধন ধুর সমগে তধুলনা করা যাক; মযখামন 
রিক্তটি পথৃক রঙ একটি স্বত্রে মচতনার কম্াঙ্কমক ক্চক্রেত বা ক্নমেমেশ 
কমর। আধ্যাক্মিক অনধুশীলনমক বস্তুগত িীবমনর সমগে স়ংযধুক্তিকরণ 
আমামের এমন একটি তিমর মপৌেঁমত সাহায্য কমর, মযখান মথমক 
মচতনার মযমকানও কম্ামঙ্ক মসই সমমযর রিমযািন অনধুসামর 
স্বয়ংক্রিযভামব আমরা রিমবশ করমত পাক্র। বাব ধুক্ি মহারাি এর 
েষৃ্টান্তস্বরূপ ক্েমলন। মকানও এক মধুহূমতমে মকম্রের সমগে একামি হময 
ক্তক্ন ক্বতৃিত হময মযমতন। আবার পরমধুহূমতমে তাঁমক অত্যন্ত রিাণবন্তভামব 
অভ্যাসীমের আপ্যায়মন মমমত উঠমত মেখা মযমতা। রিক্তক্নযত ওনার 
মচতনার কম্াঙ্ক কামির রিমযািনীযতা অনধুযাযী সামঞ্জস্য মরমখ ক্বন্যতি 
হমতা। েলস্বরূপ, আমরা কপেনা করমত পাক্র ময ক্তক্ন কমমেথ্মল তাঁর 
উদ্ধমেতন বা অধতিন সহকমমেীমের সমগে ক্ক রিকার ভামবর আোনরিোন 
করমতন। এই সমতি রিক্রিযাই খ ধুব স্বয়ংক্রিযভামব হমতা। এমনই ক্েল 
ওনার সহিাত ষেমতা।

মচতনার মকান ক্নক্েমেষ্ট কম্ামঙ্ক স্বয়ংক্রিযভামব মপৌেঁমত মগমল আমামের 
তার উপর রিভধুবে অিমেন করমত হমব। যতষেণ পযমেন্ত না আমরা 
মচতনার মকান ক্নক্েমেষ্ট কম্ামঙ্ক মপৌেঁক্ছে ও তামক অক্তরিম কমর যাক্ছে, 
প ধুনরায পণূমে কতৃমেমবের সমগে মসখামন মপৌেঁমনা সম্ভব নয। ঠিক মযমন 
কমর একিন বামকেটবল মখমলাযা়ে তার রিক্তটি োন বা চাল এমনভামব 
অভ্যাস কমর, যার েমল মস সঠিক সমময উপযধুতি চাল গ্রহণ করমত 
পামর; আমামেরমকও রিমযািনীয কম্ামঙ্ক মপৌেঁমত মচতনার সব তিমরর 
উপর মসইভামব রিভধুবে থ্াপন করমত হমব।

মকানও ক্নক্েমেষ্ট কম্ামঙ্ক আকক্মিক উন্নক্ত মকবলমারে তার িন্য শুভ 
কামনা বা রিাথমেনা দ্ারা ঘটমব না। আমরা বার়ংবার অনধুশীলমনর সমতি 
গুরুবেপণূমে ক্েকটিমত ক্েমর আক্স। অনধুশীলন ব্যতীত আমরা রিক্তবতমে 



Page 5 of 8

ক্রিযা জতক্র করমত পাক্র না। অনধুশীলনই মলূম্রে; ঠিক মযমন ক্নত্য 
সাইমকল চালামনা বা েধুটবল মখলা বা বাে্যয্রে বািামনা। অনধুশীলন 
ক্ক? অনাযামসর রিমযািমন রিমচষ্টা রিমযাগ করা।

রিমচষ্টা, রিযাসহীনতা এব়ং কতৃবে-ভাব

সমচতনতামক আযত্ত্ব করার িন্য আমামের ময রিমচষ্টা, তামত আমামের 
মমন হমত পামর, “আক্মই কতমো”। এই ভাবরিবণতা, ময রিমচষ্টায সম্ভব 
হমলা তা একধরমণর অহ়ংকার। স়ংকৃেত শব্দ “অহ়ংকার”-এর অথমে হমলা 
“অহ়ং” অথমোৎ আক্ম এব়ং “কার” মামন করা। অথমোৎ এর অথমে 
“আক্মই কতমো” । ধ্যামনর েমল, এই অবথ্া মথমক আমরা মধুক্তি মপমত 
পাক্র। 

রিমচষ্টার মষেমরে, স্বয়়ংক্রিয়তার অথমে হমলা অহ়ংকারমক রূপান্তক্রত করা। 
এটা তখনই সম্ভব হমব, যখন আপক্ন ভামবন ময মকামনা একটি কাি 
আপক্ন নন, অন্য মকউ মসটা করমে।

ঋক্ষরা “সাষেী ভব”-মক মানমতন। এটি এমন একটা অবথ্া মযখামন 
আমরা ক্নমিরা ক্কেধু করক্ে বমল মমন হয না, মমন হয আমরা শুধধু 
রিত্যষে েশমেন করক্ে। শ্ীকৃষ্ণ, ঋক্ষ অষ্টবরি এব়ং উপক্নষে, সকমলই 
এই রিত্যষেেশমেনমক রিাধান্য ক্েমযমেন। একটি রিত্যষেেশমেন সমমযর সমগে 
সমগে ক্বক্ছেন্ন, অক্বচল ও অজ্াত। আপক্ন আপনার ক্নমির পক্রবামরর 
মথমক আলাো হমত পারমবন? তাই বাব ধুক্ি মহারাি ক্বষযগুমলামক সরল 
কমরমেন একটি সহি উপামযর মাধ্যমম যামত কাযমেকাক্রতার অসধুক্বধাগুক্ল 
অক্তরিম করমত পাক্র। এই উপাময আমরা ক্নমির কািগুমলামক  
ক্নঃস্বাথমেতার সমগে অনধুমরিরণা ক্েমত পাক্র। আর এইভামব আমরা 
আমামের রিমচষ্টামক সাধনার িগমত অহ়ংকার ো়োই রিমযাগ করমত 
পাক্র। এটাই ভক্তিবামের কাযমেকাক্রতা।

বাব ধুক্ি মহারাি ক্বষযগুমলামক সরল কমরমেন একটি সহি উপামযর মাধ্যমম 
যামত কাযমেকাক্রতার অসধুক্বধাগুক্ল অক্তরিম করমত পাক্র। এই উপাময আমরা 

ক্নমির কািগুমলামক  ক্নঃস্বাথমেতার সমগে অনধুমরিরণা ক্েমত পাক্র। আর 
এইভামব আমরা আমামের রিমচষ্টামক সাধনার িগমত অহ়ংকার ো়োই রিমযাগ 

করমত পাক্র। এটাই ভক্তিবামের কাযমেকাক্রতা।
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সমচতনতার তরমগের সমগে কাি করা

যখন আমরা মাটিামরর কাে মথমক বধুঝক্ে এব়ং মকামনা একটি ক্নক্েমেষ্ট 
তরমগে সমচতনতার সমগে একক্রেত হক্ছে তখন আমামের কীভামব রিমচষ্টা 
করমত হমব? সাধারণত আমরা একটি পদ্ধক্ত অবলম্বন কমর থাক্ক, 
যামক বলা হয “AEIOU”; অথমোৎ, ১) অবথ্ামক অক্ধগ্রহণ করা ২) 
অবথ্ামক আমলাক্কত করা ৩) অবথ্ামক আমিভূত করা ৪) অবথ্ার 
সমগে একামি হওযা ৫) অবথ্ার সমগে একক্রেত হওযা। আমরকটি 
গুরুবেপনূমে রিমচষ্টা হমলা মরাি পক্রষ্করণ বা সাোই করা, কারণ মচতনার 
পক্বরেতা ো়ো, বাক্ক সব রিমচষ্টা িীবমন কঠিন হময পমর। আমরা 
সাোই না করমল, কম্মনর ক্বক্ভন্ন তারতম্য পক্বরেতার অভামব অনধুভব 
করমত পারব না। 

ময মকানও নতধুন মষেমরে আমামের কমমেরিণালীটি অবশ্যই সামক্গ্রক হমত 
হমব। যক্ে আমরা এটিমক  গক্তশীল কমর তধুলমত চাই, তমব  
অবশ্যই শারীক্রক তিরসহ রিক্তটি তিমর মসটিমক রিকাশ করমত হমব। 
আমামের শারীরবতৃ্তীয অবথ্ামক অভ্যন্তরীণ অবথ্ার সমগে সামঞ্জস্য 
সাধমনর মাধ্যমম আমরা শতমেটির কাযমেকাক্রতা বাক়্েময তধুলমত পাক্র। 
উোহরণস্বরূপ, যক্ে আপক্ন আপনার র্ামসর ধরণটি ধীর কমর আপনার 
অভ্যন্তমরর অবথ্ার সমগে মাক্নময় মনন, তমব আপনার অভ্যন্তরীণ অবথ্া 
আরও তীরে হমব। ক্বপরীতভামব, একটি উমত্তিনাপণূমে র্ামসর ধরণ একটি 
আগ্রাসমনর আমবগ জতক্র করমত পামর, যা আপনার অভ্যন্তমরর অবথ্ার 
সমগে আমপাস কমর।

বাব ধুক্ি মহারাি ব্যাক্হ্যক সধুর অনধুযায়ী অন্তমরর সধুমরর সমন্বয় সাধমন 
অভ্যতি ক্েমলন। বস্তুতঃ এটিই ভালবাসা এব়ং আকাঙ্কা জতক্রর িন্য 
তাঁর পদ্ধক্তর ক্ভক্ত্ত। বাব ধুক্ি মহারাি উপলক্ধি কমরক্েমলন আমরা 
তামেরমকই মিরণ কক্র যামের আমরা ভামলাবাক্স ; এই রিক্রিয়াটিমক 
উম্া কমর যামের আমরা ভামলাবাসমত চাই তামের মিরণ কমর 
ভামলাবাসা উৎপন্ন করার পরামশমে মেন ক্তক্ন। ১৯৮২ সামল সধুরামট  

যক্ে আপক্ন আপনার র্ামসর ধরণটি ধীর কমর আপনার অভ্যন্তমরর 
অবথ্ার সমগে মাক্নময় মনন, তমব আপনার অভ্যন্তরীণ অবথ্া আরও 
তীরে হমব। ক্বপরীতভামব, একটি উমত্তিনাপণূমে র্ামসর ধরণ একটি 
আগ্রাসমনর আমবগ জতক্র করমত পামর, যা আপনার অভ্যন্তমরর 

অবথ্ার সমগে আমপাস কমর।



অভ্যন্তরীণ সধুমরর সমগে বাক্হ্যক সধুমরর সগেক্ত িীবমনর নানা তিমর 
ঘটমত পামর। আপনার বাতমোলামপর পদ্ধক্ত , বাক্হ্যক ক্িক্নমসর রিক্ত 
আপনার েকৃ্ষ্টভক্গে এব়ং ক্চন্তাভাবনা, আপনার আচরণ এব়ং ক্রিযা, 
আপক্ন কীভামব খাবার গ্রহণ কমরন, আপনার ঘ ধুমমর উপায, র্ামসর 
উপায বা আপক্ন মযভামব মেমখন তা যাই মহাক না মকন এগুক্ল 

আপনার অভ্যন্তরীণ অবথ্ামক রিভাক্বত কমর এব়ং এর বকৃ্দ্ধমত অবোন 
রাখমত পামর।

তাঁর বাতমোয ক্তক্ন রিতিাব ক্েময়ক্েমলন ময একিন  অভ্যাসীর মমধ্য যক্ে 
রিকৃত তৃষ্ণা না থামক তমব মস মকবল তৃষ্ণার মসই অবথ্াটির অনধুকরণ 
কমর এটি জতক্র করমত পামর। কৃক্রেম হমলও এটি যথাসমময় বাতিব হময 
উঠমব।

অভ্যন্তরীণ সধুমরর সমগে বাক্হ্যক সধুমরর সগেক্ত িীবমনর নানা তিমর ঘটমত 
পামর। আপনার বাতমোলামপর পদ্ধক্ত , বাক্হ্যক ক্িক্নমসর রিক্ত আপনার 
েকৃ্ষ্টভক্গে এব়ং ক্চন্তাভাবনা, আপনার আচরণ এব়ং ক্রিযা, আপক্ন 
কীভামব খাবার গ্রহণ কমরন, আপনার ঘ ধুমমর উপায, র্ামসর উপায বা 
আপক্ন মযভামব মেমখন তা যাই মহাক না মকন এগুক্ল আপনার 
অভ্যন্তরীণ অবথ্ামক রিভাক্বত কমর এব়ং এর বকৃ্দ্ধমত অবোন রাখমত 
পামর।

রিক্তটি নতধুন অবথ্া আপনার অক্তিমবের সমগে স়ংহত হবার সামথ সামথই 
আপনার রিমচষ্টাগুক্লমক সকূ্ষ্ম কমর তধুলমব। সমমযর সামথ সামথ ক্রিয 
িীবমনর শতমেটি ধমর রাখার পক্রবমতমে উপলক্ধি করমবন ময আপক্ন আক্শ্ত 
এব়ং আপনার ক্রিয়াকলাপগুক্ল  পক্রচাক্লত। মমন হমব আপক্ন নন , 
মকামনা উচ্চতর রিক্তক্নক্ধ কািগুক্ল সম্ােন করমেন। যখন এটি 
স্বাভাক্বকভামব ঘমট তখন মসই উচ্চতর রিক্তক্নক্ধটিমক আপক্ন বাব ধুক্ি 
মহারামির পদ্ধক্ত অনধুযায়ী আপনার গুরু ক্হসামব ক্চক্নিত কমরন— এই 
মভমব তা ঠিক কমরন ময, “ক্তক্নই কাযমেকতমো।” এই মমনাভাব ক্নময 
আপক্ন আপনার কাযমেকলাপ , আপনার অহ়ংমক আপনার মাটিামরর কামে 
থ্ানান্তক্রত করমেন এব়ং উদূ্ত উচ্চতর কামির পমথ এক ক্নেক সাষেী 
হময উঠমেন। এটাই ক্েল অতীত অগ্রিমের রিত্যষেজ্ান। “আক্মই 
কাযমেকতমো” এই মবাধটি এখন অমনক েমূর মমন হমছে  তবধুও স্বয়ংক্রিযতা 
এখনও সম্ণূমে হযক্ন।
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পিূ্য শ্ী বাব ধুক্ি মহারামির
১২২তম িন্মবাক্ষমেকী উপলমষে রিকাক্শত

৩০মশ  এক্রিল ২০২১

স্বয়ংক্রিয শক্তির সকূ্ষ্ম রিকাশ  - তধুযমোক্তত 

অবমশমষ দ্রষ্টার অক্তিবেও ক্বলীন হয় এব়ং মকামনা কাযমেকতমো এমনক্ক 
মাটিারও থামকন না। ক্কেধু না থাকমলও ক্রিযা স্বয়ংক্রিযভামব এক্গময 
চমল। এই অবথ্াটিমক বলা হয় তধুযমোক্তত, ময ক্থ্ক্তমত  আপক্ন 
ক্নমক্জিত থামকন এব়ং অনগমেলভামব কািগুক্ল রিবাক্হত হমত থামক। 
উচ্চতর তরগেম্ামত তারা বার বার সক্মিক্লত হয় এব়ং  আপক্ন মসই 
যারোপমথ এক্গময় চমলন।  

মকউ মকউ পানপামরে ডধুমব মগমে,
মকউ মকউ বালক্তমত ডধুমব আমে,
মকউ মকউ বাথটামব ডধুমব আমে,
মকউ মকউ প ধুকুমর ডধুমব মগমে,
মকউ মকউ নেীমত ডধুমব আমে,
মকউ মকউ সাগমর ডধুমব আমে,
মকউ মকউ মহাসম ধুমদ্র ডধুমব আমে।

ভালবাসা ও শ্দ্ধাসহ,
কমমলশ


