
 

November 27, 2017 1/12 

 
 
 
 
 
 

আমরা এই নীল পিৃথবীর সােথ সংয�ু সব আত্মা ��ত করিছ: 
 

নীল পিৃথবীর সংিবধান 
 

এক েদশ - এক �হ - এক জািত 
 
 



 

November 27, 2017 2/12 

সংিবধান 
 

পৃিথবীর পিরষদ ৈতরী করা হেয়েছ যােত �েতয্ক �াণী সমান অিধকার পায় এবং পৃিথবী ও এর বইেরর সব �াণী ও 
বািস�ার মেধয্ আর েকান রকম েগালেযাগ ও যু� না হয়।  যুে�র েশষ এবং শাি� �িত�া করা স�ব ে�� �াণীেদর 
�মতার উপলি�েত।  শাি�র পেথ এগেনার সমাধান অনয্ আত্মা অথবা শারীিরক �কাশেক অপদ� ও েহয় করায় নয় 
বরং িবপে�র সােথ সংলাপ এবং আত্মার উ�ত করার �মতায়। 
 
শাি� এই �েহর �েতয্েকর জীবেনর �িতিট পদে�েপর ল�য্।  পিরষদ এই কাযর্�েমর পতাকা িনেয় এই পৃিথবীর শাি�র 
পিরেবশ �িত�ায় িনেয়ািজত।  যারা এই �েহর অথবা এখানকার বাইেরর েয বািস�ারা এখােন বাস করেত চায় এবং 
এই �েহর যারা মহাশূেনয্ বাস করেত চায় তােদর জনয্ শাি� জীবেনর �ধান িভিত্ত��র।  সকল জািতর িববর্তেনর 
শাি�র েদালা এই পৃিথবী। 
 
আমরা পৃিথবীর পিরষদ মািন েয েসৗরজগত, গয্লাি�, িব���া� ও ইউিনকেসর অংশ পৃিথবী।  এই �হ ও এর 
বািস�ার �িতপালেনর লে�য্ পৃিথবীর সৃি�চে� েযাগ েদওয়া �েয়াজন ।  এর ফল �রপ তারা এখনকার িববতর্ নচ� 
অিত�ম কের একিট পিরপূণর্ ও শাি�পূণর্ অি�ে� উি�ত হয়।  আমরা মািন মােয়র মত পৃিথবী িনেজই আত্মা সহ জীব�। 
 
�েতয্ক পরমাণু, গছপালা, জ�জােনায়ার, মানষু, েপাকামাকড়, জীবাণু এবং যারা এখনও অজানা তােদর আত্মা 
সৃি�কতর্ ার অি�� ও পৃিথবীর অংশিবেশষ।  আমারা একসােথ ৈতরী কির এই �েহর সি�িলত আত্মা। 
 
আমরা মািন এই �েহর অনয্ �াণীেদর �িতপালন ও উ�ত করা �েয়াজন এবং যােদর মেধয্ রেয়েছ জ�, গাছ, বা�ত� ও 
অজানা �াণী এবং েসইসােথ আেছ ধরণী মাতা।  সকলেক বড় ও উ�ত হেত েদওয়ায় জীবন উ�ত হয় েকবল পৃিথবীেতই 
নয় বরং এখােন সম� যা আেছ সবিকছুেতই, কারন আমরা সবিকছুরই অংশ। 
 
সকেলর ম�েলর জনয্ একসােথ কাজ্, সাহাযয্ ও সহেযািগতা করা পৃিথবীর পিরষেদর �ধান কতর্ বয্। 
 
আমােদর উে�শয্ সারা পৃিথবী ও এখানকার সব �াণীেদর সহায়তা করা। 
 
আমােদর ৈতরী িশ�া ও একতার পিরেবেশ সব �াণী তােদর িনেজেদর মেতা কের হয় উ�ত। 
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পিৃথবীর ছয় সদেসয্র পিরষদ 
 

একজন সদসয্ রেয়েছ পৃিথবীর �িতটা মহােদেশর জনয্ এবং েসগল হে� আি�কা, এিশয়া, অে�িলয়া, ইউেরাপ, উত্তর 
আেমিরকা ও দ�ীণ আেমিরকা।  �েতয্েক তার মহােদেশর মানুষ ও সকল �াণীর চািহদা ও ই�ার �িতিনিধ। 
 
িনবর্াচন প�িত -  সদসয্রা কমপে� দইু মহােদেশ েথেকেছ এবং কমপে� দইুিট ভাষা জােন।  এই কারেণ দরুদিৃ�র মেধয্ 
িদেয় মানবতার চািহদা িবেবচনা করা স�ব। 
 
আত্মার ��তা - পৃিথবীর পিরষেদর ছয় সদেসয্র েসবা এই ে�ে� তােদর আত্মার উপলি� ও শারীিরক বিহঃ�কােশ। 
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পিৃথবীর পিরষেদর িনেদর্ শ 
*** সাহাযয্ ও েসবায় – েদওয়া ও র�ায় *** 

 
আমােদর আত্মার উপলি� এমনভােব আনা যােত অ�েরর শি� আমােদরেক পিরচালনা কের অনয্ আত্মােদর 
সংেযাগ এবং শাি�ময় সহব�ােন। 
 
আমরা চাই �েতয্ক জীিবত আত্মা সবর্ে�� রেপ �কাশ হয় পৃিথবী নােমর এই নীল �েহ। 
 
আমােদর আত্মার শারীিরক বিহঃ�কােশর �াধীনতায় বাস কির আমরা শাি�, ভালবাসা ও িব�াস িনেয় পৃিথবী ও 
মহাশূেনয্। 
 
আমােদর ই�া এই সৃি�র সব জীিবত �াণী বসবাস করক শাি�, �া��য্ ও একতায়।  সব স�দ সকল �াণীর জনয্ 
সমান ও সিঠক ভােব বয্বহােরর সময় এখনই। 
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পিৃথবীর পিরষদ উে�িখত উপােয় 
েদয় সব �াণীর সাহাযয্ ও েসবা 

 
 ১। েমলােমশায় �াধীনতা 
 ২। মত �কােশ �াধীনতা 
 ৩। চলােফরায় �াধীনতা 
 ৪। �ুধা েথেক মুি� 
 ৫। অভাব েথেক মুি� 
 ৬। িনজ আত্মার পথ েবাঝার �াধীনতা 
 ৭। েশখার �াধীনতা 
 ৮। সমাজকলয্ােন িনেজর �িতভা ও আ�েহর স�য্বহােরর �াধীনতা 
 ৯। আত্মার মাধয্েম শারীিরক বিহঃ�কােশর উপায় ও সময় িনরধারেন �াধীনতা 
 ১০। অেনয্র স�িত্ত হওয়ার েথেক মুি� 
 ১১। শাি�র জনয্ নতুন �যুি� এবং তথয্ �কাশ দমেনর েথেক মুি� 
 ১২। েদওয়া-েনওয়ায় �াধীনতা 
 ১৩।িচ�ায় �াধীনতা 
 ১৪। ভালবাসা এবং দােন �াধীনতা 
 ১৫। পছে�র �াধীনতা 
 ১৬।ভাষার �াধীনতা 
 ১৭। অেথর্য্র বয্ব�া েথেক মুি� 
 ১৮।শাি�র েথেক মুি�। েকান ব�ীদশা এবং �াণনাশ নয় 
 ১৯।েগালেযাগ এবং যু� েথেক মুি� 
 ২০। পরাধীনতার ভয় েথেক মুি� 

 
থাকেত পাের না েকান েদশ অথবা এলাকার সীমােরখা এবং েকান পাথর্কয্ বনর্, জািত, িব�ােসর পথ, সাং�ৃিত অথবা 
আিথর্ক িবেবেধ েযগেলার মেধয্ িদেয় আমােদরেক আলাদা করা হেয়েছ এবং একজন আেরকজেনর উপর সুিবধা িনেয়েছ। 
 
েকান �ান নাই বংশ মযর্াদা ও উত্তরািধকারী েনতৃে�র যার মেধয্ অ�ভুর্ � রাজশাসন, পািরবািরক একনায়ক�তা ও 
রাজকীয় পদবী। 
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ভয় থাকেত পাের না েকান অপরােধর শাি�র।  যােদর মেধয্ রেয়েছ ভুল তােদর আত্মার উ�য়েন েশষ হেয় যায় কারাদ� 
ও মৃতুয্দ�।  আত্মার পযর্ােয় �ান ও িশ�ায় সব �াণী িনেজেদরেক উ�ত কের।  শাি�র �ান নাই আত্মার পযর্ােয় 
েযধােন রেয়েছ িনেজর ে��-শি�র উপলবি�। 
 
েকান দরকার নাই আিথর্ক বয্ব�া েযটা ব� ও েসবার িবিনমেয় কাজ। 
 
আমরা এমন পিরেবশ ৈতরী করেত পাির যােত সমােজ অেথর্র �ান েনই।  যখন সব �াণীর চািহদা িমেট যায় তখন কাজ 
অেনয্র ও িনেজর আনে�র জনয্।  আিথর্ক বয্ব�া সিরেয় েনওয়ায় এই নীল পৃিথবীেত আেস সু� মানব সমাজ ও সকেলর 
মেধয্ �কৃত ভােলাবাসার যুগ। 
 
কাজ করা �কৃত আন� অথবা অেনয্র েসবার খুশী ও আত্মােক উ�ত করায়, এমনিক িনেজেদরও। 
 
যারা েসবা করেত চায় িস�া� েনওয়ার ও পথ�দশর্েনর দািয়ে� তারা আত্মার উপলবি� ও অেনয্েদর স�িত িনেয় 
তােদর কতর্ বয্ পিরপূণর্ কের।  েবাঝার �মতার উ�িত আমােদরেক জানায় আত্মার একমা� ে��-শি� যার ফেল 
অনয্েদর েসবা  করা যায় এবং সম� মানবতা হয় উ�ত।  এই রকম মানুষ অনয্েদর  অনু�ািণত এবং আেলািকত কের।  
অনয্েদর েসবা করার স�িত ও মানুেষর আত্মা েথেক আেস েনতৃ�। 
 
আমরা সব ধরন ও আকােরর �াণীেক স�ান কির এই নীল পৃিথবীেত এবং এর বাইের। 
 
এই �েহর �েতয্েকির একই �াধীনতা।  এেক অপেরর সােথ মযর্াদা ও স�ান েদিখেয় শাি�েত থাকা এই �াধীনতার 
অ�ভুর্ �।  সকেল িনেজর মেনর মত কের বাস করেত পাের যত�ণ তারা অেনয্র অব�া বুেঝ স�ােনর সােথ চেল। 
      
এই �েহর সব �াণীর �েয়াজন অভাব ম�ু বসবােসর বয্ব�া।  বাস�ান, পািন, খাবার, িনরাপত্তা, িজিনসপ� ও শি�-
ে�ে�র সাধারণ বয্বহার গরত্তপূণর্ এবং েসই সােথ আেছ শাি� ও স�লতা যােত মন হয় সজীব ও আেলািকত। 
 
সকল িভ�তা, আিল�ন ও অনু�ান জীবেনর স�দ যা ��ার একমা� ৩ বহমুখী �কাশ। 
 
�তয্ক �াণীেক সুেযাগ ও অনেু�রণা েদওয়ার �েয়াজন �নাযর্েন।  িবেশষতঃ মানবতার দরকার এই �ান চচর্ া ও 
অযর্েনর �াধীনতা েযখােন শধু বাঁচার জনয্ কাজ করার �েয়াজন েনই।  মানুেষর �াধীন ও দািয়�শীল হওয়ার উপায় 
গর�পূণর্।  আত্মার সিঠকভােব জীবেনর পথ পিরচালনায় সমান ভােব উপকৃত হয় সম� সৃি�।   �থমবােরর মত মানব 
ইিতহােস আত্মার পযর্ােয় মুি�র �কাশ েছাটেবলায় আত্মােক জানার িশ�ায়। 
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েয েকাণ জায়গায় �াকৃিতক দযুর্েগর সময় েভদাভদ ভুেল সকেলর সাহােযয্ আমােদর এিগেয় আসা একমা� পথ।  এর 
জনয্ েবাঝার �েয়াজন এই �েহর বা�ত� ও জীবনচে� সব �াণীর চািহদা।  �াচুযর্ ও দযুর্গ উভয় সমেয়ই সব �াণীর 
সুেযাগ ও সুিবধা িনি�ত করা। 
 
যখন েগালেযাগ ঘেট তখন শাি�পূণর্ সমাধােনর জনয্ সকল পে�র সােথ আেলাচনা কের শাি�পূণর্ সমাধােন আসা কারণ 
আমােদর উে�শয্ সম� মানবতার িচর�ন শাি�।  এটা তখনই স�ব যখন সব পে�র �েয়াজনীয়তােক সিঠক ভােব 
িবেবচনা করা হয়।  সব �াণী মানিসক ও শারীিরক �িতর েথেক র�া পাওয়ার অিধকার রােখ। 
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িস�া� েনওয়ার প�িত 
 

 সংখয্াগররা েকান সংখয্ালঘুেদর �াধীনতার সীমা অিত�ম করেত পাের না। 
 সংলাপ এবং মানুেষর আত্মার উ�য়েন আেস ঐকয্মত। 
 সব িস�া� সকেলর ম�েলর জনয্। 
 সব �াণীেক সকল িবষেয় সমান ও সিঠকভােব বয্বহার করা এবং স�ান েদওয়া। 
 �ােনর আত্মারা সব কাজ শাি�পূণর্ ভােব পিরচালনা কের। 
 আমােদর উেদশয্ পৃিথবী ও এর সব অিধবাসীেদর মেধয্ সবসময় শাি� আনা। 
 সকেলর চািহদা েমটান এটা করার একমা� পথ। 
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আম�ণ 
 

সবেচেয় েছাট েথেক সবার বড় সকল �াণীরা আসুন আ�াদন, উৎযাপন ও আিল�ন করেত শাি�, ভােলাবাসা, িব�াস ও 
�াধীনতায়। 
 
মানষু ও অনয্ সকেলর েচতনােক উ�তম িবকােশ (আত্মার উ�িত) রেয়েছ সকল �াণী। 
  
সকেল নািমেয় রাখুন আ�মণ, িহংসা ও িবেভেদর অ�।  শাি� এবং স�লতা আসুক আমােদর এই পৃিথবী নােমর নীল 
�েহ। 
 
সব জীিবত �াণী সম� সৃি�র সােথ একসােথ বসবাস এই নীল পৃিথবী ও সম� িব���া� জেুড়। 
 
বািহয্ক বয্বহােরর িদকিনদর্শেনর নীিতর দরকার যত�ণ না মানুেষর আত্মা বুঝেত পাের িকভােব িব��মাে�র নীিত 
অনুযায়ী জায়গা মত কাজ করা যায়। 
 
সৃি�র িবিভ� �েরর সব িকছু জানার অিধকার আেছ আত্মার। 
 
সব জীব� আত্মা শাি�েত বাস করা ও বড় হওয়ায় সমান �াধীনতা রেয়েছ পৃিথবী ও এব বাইের। 
 
সব �ােনর আত্মা আনেত পাের সবেচেয় উ�ত �িতভা, �মতা ও েসৗ�যর্ সম� সৃ�র অংশ�ন ও উ�য়েন। 
 
�মতা িফিরেয় নাও।  েযই �মতা এই পৃিথবীর সব �াণেক পিরচালনা কের।  েকান েনতা ও সংগঠেনর �মতা েনই 
অনয্েক িনয়�ন ও শাসেনর বরং তা আেস আমােদর অ�র েথেক অনয্েদর ভালবাসা ও দােন। 
 
পৃিথবীর সংিবধােনর �ধান ল�য্ সব জীিবত �ােণর শাি�, ভােলাবাসা, িব�াস ও �াধীনতা এমনিক সৃি�র অনয্ানয্ 
অি�ে�রও।  এই সংিবধান সব �াণেক �মতা েদয় আনে�র সােথ সিঠক কাজ করায় এবং অনয্ আত্মার পােশ েথেক 
েসবা িদেয় সৃি�র েসৗ�যর্ �কােশ। 
 
এই সংিবধান তরেলর মেতা এবং �েয়াজেন পিরবতর্ ন করা েযেত পাের েযমন উদাহরণ �রপ শাি�েত একসােথ থাকার 
আচরণ, মানু্য মানুেষর মেধয্ শাি�র চুি� (যু� অথবা েয েকান আ�মেনর �বণতা এই নীল পৃিথবীেত) এবং 
িব���া� িবিভ� জায়গায় অনয্ানয্ অি�ে�র সংেযােগ। 
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এই নীল পৃিথবীর সংিবধােনর পিরবতর্ ন করা হেব �িত বছেরর জানুয়ািরেত। 
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পিরিশ� 
এই অংশ খািল রাখা হেয়েছ ভিবষয্েতর �েয়াজনীয় পিরবতর্ েনর জনয্ যার ফেল এই নীল পৃিথবী এবং এর বাইের �ািয় 
শাি� বজায় থােক। 
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নীল পিৃথবীর মানেুষর আত্মার েলধা 
যারা পিৃথবীর পিরষদ সদসয্ 

 
 এেলকজ এগবারান      পারভজ রাশভা� 
 
 
 েমেহরান েকষ       িলসা ময্াকডনালড 
 
 
 ওেয়ন ি�েয়ন       িরকাডর্ ও িভলডসলা 
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