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Dedication

উৎসগ�
I dedicate this work to my God, my family and all who admire my

work. Here is the meeting of my short stories published on the internet. I
hope the collection helps somebody because this is their purpose.
আিম আমার এই কম� আমার ঈ�র, আমার পিরবার এবং যারা আমার কােজর �সংশা কেরন তাদেরক 
উৎসগ� করিছ। এখােন  ই�ারেনেট �কািশত আমার শট� িসিরজ�েলার সা�াৎ পােবন। আিম আশা কির 
সং�হ� িকছ�  মানুষেক সাহায� করেব কারণ এটা তােদর উে�শ�।

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-Law of return

১-িফের আসার নীিত
 

A Time of Anguish



এক� কে�র সময়
 

When survive a time of trouble and it appears that all the unrighteous are
thriving, do not worry. Sooner or later, they will fall and the righteous will
win. The ways of Yahweh are unknown, but are right and wise, and at no
time will he forsake you, though the world condemn you. He does this so
that his name will be perpetuated from generation to generation.
যখন কে�র সময় কােট এবং সকল ধম�হীন �লােকেদর ধনী হেত �দেখন, তখন ভেয়র িকছ�  �নই। আজ বা
কাল, তােদর পতন হেব আর ধািম�কেদর জয় হেব। ঈ�েরর পথ�েলা সুপিরিচত, স�ক এবং িব�, িত�িন
কখনই আপনােক �ছেড় যােব না, যিদও িব� আপনার িন�া কের। িত�িন এটা এজন� কেরন যােত �জ�
�থেক �জ� তঁার নাম �রণ কের।

 

 

 

 

 

 

 

The plant-harvest relationship

উি�ত আর ফসেলর স�ক�
 

All that you do on earth for his fellow man is written in the book of life.
Every advice, donation, detachment, financial aid, kind words, praise,
cooperation in charitable works among others is a step towards prosperity
and happiness. Do not think that helping the other the greatest good is for
the assisted. On the contrary, your soul is the most benefited by your actions
and can fly higher flights. Have consciousness itself that nothing is for free,
the good that we reap today planted in the past. By chance, have you ever
seen a home stand without foundation? So also with each of our actions.
তঁার সহকম�র জন� আপিন এই পৃিথবীেত যা িকছ�ই কেরন তা সবই আমলনামায় �লখা হয়। অন�ান� ভাল
কােজর সােথ সােথ �িত� উপেদশ, দান, িব��িত, অথ�ৈনিতক সাহায�, ন� দ�ু কথা, �সংশা, দাতব� কােজ
সহেযািগতা এ�িলও সমৃি� ও সুেখর পেথ এক এক� পদে�প। এটা মেন করেবন না �য, অেন�র সাহায�
করাই সাহায�কৃত ব�ি�র জন� সবেচেয় �বিশ ভাল কাজ। অপর িদেক, আপনার আ�াই আপনার কেম�র
জন� �বিশ উপকৃত হেয়েছ এবং উ� গগেণ উি�ন হেয়েছ। এ ব�াপাের সেচতন �হান �য, িকছ�ই িবেনমূেল�



নয়, �য িজিনস আমরা আজ �ভাগ করিছ তা অতীেতর পিরকি�ত। ভােগ�র �জােরও িক আপিন এমন বািড়
�দখেত পােবন যা ভ�ত ছাড়া দািড়�েয় আেছ? অতএব, সবই আমােদর কেম�র ফল।

 

 

 

 

 

 

To give or not to give alms?

িভ�া িদব নািক িদব না?
 

We live in a world of cruel and full of stalwarts. It is common for many
people with good financial conditions to ask for alms in order to enrich
themselves, a disguised act of robbery that sucks the already low salary of
the workers. Faced with this situation, many refuse to help with a request
for alms. Is this the best option?
আমরা িন�ুর এবং অদম� মানুেষর এক জগেত বাস করিছ। ভাল অথ�ৈনিতক অব�াবান অেনক মানুেষর
পে� িনেজেদরেক সমৃ�শালী করার পিরবেত�  িভ�া চাওয়াটা �াভািবক, ডাকািতর মেতা ঘৃণ� কাজ যা ��
�বতেনর �িমকেদরেক �শাষণ কের �নয়। এই পিরি�িতর িশকার হেয় অেনেকই িভ�া �াথ�র অনুেরাধেক
�ত�া�ান কের। এটাই িক উ�ম প�া?

It is best to analyze case by case, feel the intention of the person. There are
countless people on the street, there is no way to help everyone, that's true.
But when your heart allows, help. Even if it is a fraud, the sin will be the
intention of the other person. You have already done your part, contributed
to a less unequal and more humane world. Congratulations for you.
িবষয়�েলােক আলাদা আলাদা কের িবেবচনা করাই ��য়, মানুেষর মানসােক অনুভব ক�ন। রা�ায়
অসংখ� মানুষ আেছ, তােদর �েত�কেক সাহায� করাও স�ব নয়, এটা সত�। তেব যখন আপনার মন চায়,
সাহায� ক�ন। এমনিক যিদ এ� �ধাকাও হয়, যার মানসা ম� িছল পাপ তারই হেব। আপিন আপনার
দািয়� পূণ� কেরেছন, অিত দয়ালু এবং অসমতাহীন জগেত অবদান �রেখেছন। আপনােক অিভন�ন।

 

 

 

The act of teaching and learning



িশ�াদান ও িশ�া�হণ কম�
 

We are in a world of atonement and testing, a world in constant change. In
order to adapt to this environment, we find ourselves in a rich process of
teaching and learning that is reflected in all environments. Take this
opportunity, absorb the good things and deny the bad things so that your
soul can evolve on the way to the father.
আমরা �ায়ি�� এবং পরী�ার এক জগেত আিছ, এক অবরত পিরবত� েনর জগত। এমন পিরেবেশর
সােথ খাপ খাওয়ােত �গেল, আমরা আমােদরেক িশখা ও িশখােনার এক� উ� �ি�য়ায় পাই যা সকল
পিরেবেশ �িতফিলত হয়। এই সুেযাগ� �হণ ক�ন, ভাল িজিনস�েলা �েষ িনন আর খারাপ িজিনজ
বজ�ন ক�ন যার ফেল আপনার �দয় িপতার পেথর িদেক ধািবত হেত পারেব।

Always be grateful. Thank God for your family, friends, traveling
companions, and masters of life and for all those who believe in you. Give
the universe a little of your happiness by being an apostle of good. Well
worth it.
সব�দা কৃত� �হান। আপনার পিরবার, ব�ু-বা�ব, �মন �কা�ািন�েলা, জীবেনর ��গণ এবং যারা
আপনােক িব�াস কের তােদর জন� ঈ�েরর কৃত�তা �কাশ ক�ন। ভােলার �চারক হেয় িব�েক আপনার
সুেখর �থেক সামা� অংশ �দান ক�ন। এটার �বশ মূল�!

 

 

 

 

 

How to act in the face of betrayal

িকভােব িব�াসঘাতকতার মেুখামখুী হেবন
 

Be careful with the people, do not rely so easy. False friends will not think
twice and they will tell their secret to everyone. When this happens, the best
thing to do is to move away and put things in their proper places. If you can
and have evolved enough, forgive. Forgiveness will free your soul from
rancor and then you will be ready for new experiences. Forgiving does not
mean forgetting because once the trust is broken, it does not come back
anymore.



মানুেষর সােথ সতক� তা অবল�ন ক�ন, খুব সহেজই কােরা উপর ভরসা করেবন না। কৃি�ম ব�ুরা দইুবার
না �ভেব তােদর �গাপন কথা সবাইেক বেল িদেব। এমন� ঘটেল, দেূর সের যাওয়াই সব �থেক ভাল কাজ
এবং িজিনস�েলা তােদর জায়গামত �রেখ িদন। যিদ আপিন করেত পােরন আর যেথ� পিরমােন িন��
হেয় যায়, তেব �মা কের িদন। �মা আপনার �দয়েক ��াধ �থেক মু� করেব অতপর আপিন নত�ন
অিভ�তার জন� ��ত হেয় ওঠেবন। �মা মােন ভ� েল যাওয়া নয় কারণ যখন িব�স ন� হেয়েছ, এটা আর
কখনও িফের আসেব না।

Keep in mind the law of return which is the most just law of all. Whatever
you do evil to the other will return with interest for you to pay. So do not
worry with the harm they have done to you, pray for your enemies and God
will act justly giving what each one deserves.
িফের আসার নীিতটা মেন রাখেবন যা �ায় সবিকছ�রই নীিত। অেন�র সােথ খারাপ যাই আপিন কেরন না
�কন �সটা সুদ সেমত আপনার আদায় করার জন� িফের আসেব। অতএব তারা আপনার �য �িত কেরেছ
তার জন� ভয় করেবন না, আপনার শ�েদর জন� �াথ�না ক�ন এবং ঈ�র �েত�েকর �াপ� যথাযথভােব
�দয়ার ব�ব�া করেবন।

 

 

Love begets more love

ভােলাবাসা আেরা ভােলাবাসার জ� �দয়
 

Blessed are those who have experienced love or passion. It is the most
sublime feeling that exists that includes giving, surrender, resignation,
understanding, tolerance and detachment from the material. However, we
do not always have a corresponding feeling for the loved one and it is when
pain and discouragement occurs. There is a time necessary for regret and
respect this period. When you feel better, move on and do not regret
anything. You have loved and, as a reward, God will show a way to another
person, that he or she will follow your path forward. There is a high
probability that she will be rejected by others to pay for the suffering
caused. Thus a vicious cycle is reinitiated, where we never have the one we
truly love.
�সৗভাগ�শালী তারাই যারা ভােলাবাসা বা আেবেগ অিভ�। এ� যত অনুভ� িত আেছ তার মেধ� সবেচেয়
মিহমাি�ত অনুভ� িত যােত রেয়েছ দান, আ�সমপ�ণ, ত�াগ, উপলি�, সহ� এবং উপাদান �থেক িবি��
থাকা। যােহাক, আমােদর ি�য় কেরা জন� সব�দা অনু�প অনুভ� িত হয় না এবং এ� তখনই ঘেট যখন ক�
এবং মেনাবল �ভেঙ পের। এই সময়�েক মূল�ায়ন করা এবং অনুতাপ করা সময় সােপ� ব�াপার। যখন
আপনার ভােলা লাগেব, চািলয় যান এবং িকছ�েত অনুতাপ করেবন না। আপিন ভােলােবেসেছন, এর
�িতিদন িহেসেব ঈ�র আপনােক অন� একজেনর পথ �দখােব �য আপনার পরবত� পথ অনুসরণ করেব।



এখােন উ� স�াব�তা এই �য, কৃতকেম�র পীড়া �ভাগ করার জন� �স অন� একজেনর মাধ�েম �ত�াখ�াত
হেব। এভােবই এক� দ�ু চ� পুনরায় আরমভ হয়, �যখােন আমরা কাউেক সিত�কাের ভােলা না বািস।

 

 

 

Act on behalf of the poor, the excluded and subordinates

দির�, পিরত�া� এবং অবেহিলতেদর জন� কাজ ক�ন
 

Try to help the homeless, the orphans, the prostitutes, the abandoned and
the unloved. Your reward will be great because they cannot reciprocate your
goodwill.
গৃহহীন, অনাথ, পিততা, পিরত�া� এবং ঘৃিণত �লােকেদর সাহায� করার �চ�া ক�ন। আপিন অেনক বড়
পুর�ার পােবন কারণ তারা আপনার দয়ার িবিনময় িদেত পারেব না।

In a company, school, family and society in general treat everyone with
equality regardless of their social class, religion, ethnicity, sexual choice,
hierarchy or any specificity. Tolerance is a great virtue for you to have
access to the highest heavenly courts.
 

 

Final Remarks

চ�ড়া� ম�ব�
 

Well, that was the message I wanted to give. I hope these few lines will
lighten your heart and make you a better person. Remember: It is always
time to change and do well. Join us in this stream of good for a better
world. Until the next tale.
আ�া, এই বাত� াট�কুই আিম িদেত �চেয়িছলাম। আিম আশা কির এই সামা� কেয়ক� লাইন আপনার
�দয়েক আেলািকত করেব এবং আপনােক একজন ভাল মানুষ বানােব। মেন রাখেবন: বদলােনা এবং ভাল
কাজ করার সময় সব�দাই রেয়েছ। এক� উ�ম জগত �তির করেত এই কল�ােনর ��ােত আমােদর সােথ
�যাগ িদন। পেরর গ� পয�� িবদায়।

2-The path of well-being



২-কল�ােণর পথ
The way

পথ
 

The human being in all his consciousness has two dimensions to be
observed: The way he is seen and the way he is seen by society. The biggest
mistake he can make is to try to fit a standard of society like ours. We live
in a world that is mostly prejudiced, unequal, tyrannical, cruel, malicious,
and full of betrayals, falsehood and material illusions. Absorbing good
teachings and being authentic is the best way to feel at peace with yourself.
মানব জািত তার সকল িচ�া-ভাবনায় দ�ু মা�া পিরলি�ত হয়: �যভােব �স �দেখ এবং �যভােব সমাজ
তােক �দেখ। সব �থেক বড় ভ�ল �যটা �স কের তা হেলা, আমােদর মত সমােজর এক� মান িফট করার
�চ�া করা। আমরা এমন এক� িবে� বসবাস কির যা অেনকটা প�পাত দ�ু, অসম, ��রাচারী, িন�ুর,
িবে�ষপরায়ণ, এবং িব�াসঘাতকতায় পূণ�, িমথ�া এবং ব�গত িব�ম। ভাল িশ�া আহরণ করা এবং খঁা�
হওয়াই আপনার সােথ শাি� থাকার উ�ম প�া।

Learning and knowing yourself better, being based on good values, liking
yourself and others, valuing the family and practicing charity are ways to
find success and happiness. In this trajectory there will be falls, victories,
sorrows, happiness, and moments of leisure, war and peace. The important
thing in all of this is to keep faith in yourself and a greater force whatever
your belief.
িনেজেক ভােলাভােব জানা এবং িশখা, ভােলা মূেল�র উপর ভ�ত রাখা, িনেজেক ও অন�েক পছ� করা,
পিরবারেক মূল� �দয়া এবং বদান�তার অভ�াস করা সফলতা এবং সুখ পাওয়ার পথ। এই ধুমেকত� েত পতন,
িজত, দ:ুখ, সুখ, এবং অবসর মুহ�ত� , যু� এবং শাি� সবই থাকেব। এই সেবর �ভতের ���পূণ� িজিনস হল
িনেজর উপর িব�াস রাখা এবং এক� বড় চাপ থাকা আপিন যাই িব�ার কেরন না �কন।

It is essential to leave all the bad memories behind and to follow your life
forward. Make sure that Yahweh God prepares good surprises in which you
will feel the true pleasure of living. Have optimism and perseverance.
আপনার �পছেনর সব খারাপ �ৃিত�েলা ভ� েল িগেয় আপনার জীবনেক সামেন হািকেয় �নয়া। িনি�ত
ক�ন �য, �ভ�  ঈ�র ভাল িব�য় ��ত করেছন যােত আপিন জীবন যাপেনর সিত�কার সুখ অনুভব
করেবন। আশাবাদ এবং অধ�বসায় �হান।

 

The ways to God



ঈ�েরর পথ
 

I am the son of the father, the one who came to help this dimension in a
truly consistent evolution. Here when I arrived I found a humanity totally
messed up and diverted from my father's main goal in creating it. Today,
what we see preponderantly are mean people, selfish, unbelieving,
competitive, greedy and envious. I feel sorry for these people and try to
help them the best way possible. I can show through my example the
qualities that my father really wants to cultivate: Solidarity, understanding,
cooperation, equality, brotherhood, company, mercy, justice, faith, claw,
persistence, hope, dignity and, above all, love between beings.
আিম িপতার �ছেল, �য এক� সিত�কােরর ধারাবািহক পিরবত� েন এই পিরমােনর সাহায� করেত এেসেছ।
এখােন আিম যখন �পৗ�ছাই আিম এক� মনুষ�জািতেক এেকবাের িবশৃ�লপূণ� এবং আমার বাবার এ�
সৃ�র মূল উে�শ� �থেক িবি�� অব�ায় পাই। আজ, আমরা যা �দিখ বৃহৎসংখ�ায় মানুষ মােন, �াথ�পর,
অিব�াসী, �িত�ি�, �লাভী এবং িহংসুক। আিম �সই মানুষ�েলার জন� দ:ুখ কির এবং তােদরেক স�াব�
উ�ম প�ায় সাহায� করার �চ�া কির। আিম আমার উদাহরেণর মাধ�েম �দখােত পাির �য �ণ�েলা
সিত�কাের আমার িপতা আবাদ করেত চায় তাহেলা: সংহিত, উপলি�, সহেযািগতা, সমতা, �তৃ�, স�, দয়া,
ন�ায়, িব�াস, থাবা, অধ�বসায়, আশা, ময�াদা এবং সবার উেধ� মানুেষর মধ�কার ভােলাবাসা।

Another major problem is human pride in being part of a more favored
group or class. Verily, I say unto you, this is not a reward before God. I am
telling you that you have arms and open hearts to receive your children
regardless of race, color, religion, social class, sexual orientation, political
party, region, or any specificity. All are equal in regard to the father.
However, some are more gracious for their works and pleasant soul.
আেরা এক� বড় সমস�া হেলা, মানুষ অত�� পছে�র এক� �প বা ��িণর অংশ হেত পারায় গব� �বাধ
কের। সিত�ই, আিম আপনােদর বলিছ, ঈ�েরর ত�লনায় এক� �কান পুর�ার নয়। আিম আপনােদর বলিছ
�য,জািত, বণ�, ধম�, সামািজক ��িণ, �যৗিবক অব�ান, রাজৈনিতক দল, অ�ল, বা �য �কান িবেশষ�
িনিব�েশেষ আপনার স�ােনর জন� আপনার বা� এবং �খালা �দয় রেয়েছ। এর সব�েলাই বাবার স�েক�
সমান। যােহাক, অেনেকই �বশ তােদর কাজ এবং �খাশ আ�ার জন� সদয়।

Time runs fast. So do not miss the opportunity to collaborate for a better
and more just universe. Help the afflicted, the sick, the poor, the friends, the
enemies, the acquaintances, the strangers, the relatives, the strangers, the
men and the women, the children, the young or the elderly, and help
without expecting retribution. Great will be your reward before the father.
সময় �ত �কেট যায়। তাই ভাল িকছ�  এবং িব� ��াে�র �চেয়ও �বিশ িকছ�র জন� সহেযািগতার সুেযাগ
হারােবন না। দদু�শা��, ��, দির�, ব�ু, শ�, পিরিচত, অপিরিচত, আ�ীয়, অনা�ীয়, পু�ষ, মিহলা,



িশ�, যুবক িকংবা বৃ� সকেলর সাহায� ক�ন এবং �িতদােনর আশা না কের সাহায� ক�ন। িপতার সামেন
আপনার পুর�ার� অেনক বড় হেব।

 

 

Good teachers and apprentices

ভাল িশ�ক এবং িশ�ানিবশ
 

We are in a world of atonement and evidence. We are interdependent beings
and with lacking of affection, love, material resources and attention. Each
lifetime will gain experience and convey something good to those closest to
you. This mutual exchange is very important in order to reach a state of full
peace and happiness. Understanding oneself, understanding another's pain,
acting in the name of justice, transforming concepts, and experiencing the
freedom that knowledge provides is priceless. It is a good that no one can
steal from you.
আমরা �ায়ি�� ও সাে��র এক জগেত বাস করিছ। আমরা �াধীন মানব আমােদর রেয়েছ ��হ,
ভােলাবাসা, ব�গত উৎস এবং মেনােযােগর অভাব। �িত� জীবনকাল অিভ�তা অজ�ন করেব এবং ভাল
িকছ�  আহরণ করেব যা অিবকল আপনার মত। এই পার�িরক িবিনময় পূণ� শাি� এবং সুেখর এক�
রােজ� �পৗ�ছােনার জেন� অত�� ���পূণ�। কাউেক বুঝেত পারা, অেন�র ক� উপলি� করা, িবচােরর নােম
অিভনয় করা, ধারণা �পা�র করা, এবং �ান �য �াধীনতা �দান কের তা �ভাগ করা মূল�হীন। এ� এমন
এক� িজিনস যা আপনার কাছ �থেক �কউ চ� ির করেত পারেব না।

During my life I had great teachers: my spiritual and carnal father, my
mother with her sweetness, teachers, friends, family in general,
acquaintances, co-workers, guardian, Angel, Hindu, priestess, Renato (my
Adventure partner), Philliphe Andrews (A man marked by a tragedy), so
many other characters that with his personality marked my story. On the
reverse of history, I mentored my nephews and the entire humanity through
my books. I fulfilled the two roles well and I am in search of my own
identity. The key of the question is to leave a good seed because as Jesus
said: the righteous will shine like the sun in the kingdom of their father.
আমার জীবেন আমার �বশ িকছ�  মহৎ িশ�ক িছল: আমার পরকালীন এবং ইহকালীন িপতা, আমার মাতার
মাধুয�, িশ�ক, ব�ু, �াভািবকভােব পিরবার, পিরিচত, সহকম�, অিবভাবক, �ফরশতা, িহ�,ু পুেরািহত,
�রনােটা (আমার অিভযান স�ী), িফিলপ এ�াে�ওস (এক দ:ুঘটনায় িচি�ত একজন মানুষ), এছাড়া আেরা
অেনক চির� যা তােদর ব�ি�� িনেয় আমার গ� সুিচত কেরেছন। ইিতহােসর প�াি�েক, আিম আমার
ভািতজা এবং পুেরা মানবতােক আমার বইেয়র মাধ�েম উপেদশ িদেয়িছ। আিম দ�ু দািয়� ভালভােব
পিরপূণ� কেরিছ এবং আিম আমার িনেজর পিরচয় খুঁেজ �বড়াি�। আমার �ে�র ল� হল এক� ভাল বীজ



�রেখ যাওয়া কারণ �যমন� যী� বেলেছন: ধািম�কগণ তােদর ঈ�েরর রােজ� সূেয�র ন�ায় উ�লতায়
�ল�ল করেব।

 

Good practices to stay sober

�শা� থাকার িকছ�  ভাল অনশুীলন
 

There are many ways to see the world and to get used to it. In my case in
particular, I was able to maintain stability after a long time of internal
spiritual preparation. From my experience, I can give tips on how to orient
oneself in the face of life's inconstancy: Do not drink alcohol, do not smoke,
do not use drugs, work, engage in pleasurable activity, hang out with
friends, travel in good company, eating and dressing well, getting in touch
with nature, fleeing from running and animation, rest your mind, listen to
music, read books, do your domestic duties, be faithful to your values and
beliefs, take care of the instruction of the younger ones, be pious,
understanding and tolerant, join your spiritual group, pray, have faith and
do not fear. Somehow fate will open the good doors for you and then you
will find your way. Lots of luck is what I want for everyone.
িব�েক �দখার এবং এেক ব�বহােরর অেনক প�িত আেছ। িবেশষ কের আমার �বলায়, অভ��রীন
আধ�াি�ক ��িতর এক ল�া সময় পর আিম ি�িতশীলতা বজায় রাখেত স�ম হেয়িছ। আমার অিভ�তা
�থেক, আিম জীবেনর অি�রতার মুেখামুখী হেয় িকভােব �কউ একজন িনেজেক দ�ুিতময় করেত পাের �সই
পরামশ� িদেত পাির: মদ�প পান করেবন না, ধুমপান করেবন না, �াগস িনেবন না, কাজ ক�ন, আন�দায়ক
কােজ িনযু� �হান, ব�ুেদর সােথ গে� �মেত উঠুন, ভাল �কা�ািনর পিরবহেন �মণ ক�ন, খাবার এবং
�পাশাক ভাল মােনর িনন, �াকৃিতর সাি�েধ� থাকুন, চল� এবং এ�ািনেমশন �থেক দেূর থাকুন, অ�রেক
আরাম িদন, িমউিজক �নুন, বই প�ন, ঘেড়ায়া কাজ�েলা ক�ন, আপনার িব�াস এবং মূেল�র �িত
িব�াসী �হান, �ছাট কােরা িনেদ�শাবলীর �িত য�বান �হান, ধািম�ক �হান, বুঝেত পারা এবং �ধয�শীল �হান,
আপনার আধ�াি�ক �েপ �যাগ িদন, �াথ�না ক�ন, িব�াস রাখুন, ভয় করেবন না। ভাগ�ও একরকম
আপনার জন� ভাল দরজা�িল খুেল িদেব অতপর আপিন আপনার পথ খুঁেজ পােবন। ভাগ� হল অেনকটা
এমন যা আিম �েত�েকর জন� কামনা কির।
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