Sri Chinmoy, Honor Administrator, India, 2012

Personal Website

Sri Chinmoy was an Indian teacher, poet, artist and athlete who inspired many in the endurance
sports world. He is the namesake of the Sri Chinmoy Marathon Team that organizes athletic events
worldwide including the 26.4K International Self-Transcendence Marathon-Schwimmen. Members of
the Sri Chinmoy Marathon Team, who have received many awards, honors and recognitions, have
swum the English Channel at least 38 times. His followers continue to organize the prestigious and
highly popular International Self-Transcendence Marathon-Schwimmen that draws an international
crowd and is sold-out year after year. He founded the Sri Chinmoy Centre and wrote 1,500 books,
115,000 poems and 20,000 songs, created 200,000 paintings and gave almost 800 free peace
concerts around the world, where he advocated meditation, chanting mantras and prayers, performing
dedicated service to God as a way to personal enlightenment.
Inspired by Sri Aurobindo (1872–1950), Chinmoy was encouraged to pursue his athletic abilities. He
was a decathlon champion at the Sri Aurobindo Ashram, marathons, ultra-marathons, cycling, as well
as captain of the soccer and volleyball teams. During his years at the ashram he spent many hours
daily in deep meditation. He competed in endurance events up into his 60′s where his knee injury
forced him to switch to low impact sports including tennis and weightlifting. Chinmoy has many
followers who are inspired by him to run daily for health and physical fitness. He advocated selftranscendence by expanding one’s consciousness to conquer the mind’s perceived limitations. In the
spirit of self-transcendence, his students have completed extraordinary feats of endurance.
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Expanded Biography (Openwaterpedia)
Long Swims Database (Marathon Swimmers Federation) - April 2020 - no entry expected

Bengali Translation

শ্রী চিনময়

ছিলেন একজন ভারতীয় ছিক্ষক, কছি, ছিল্পী এিং ক্রীডাছিদ, ছিছন সহনিীেতার ক্রীডা জগলত

অলনকলক অনুপ্রাছিত কলরছিলেন। ছতছন হলেন শ্রী ছিন্ময় ম্যারাথন দলের ননতা, নি ছিশ্বিযাপী অযাথলেটিক
ইলভন্টগুছে আরও 26.4KM ইন্টারনযািনাে নসেফ-ট্রান্সলসলেন্স সাাঁতার কম্পিটিশন আলয়াজন কলর। শ্রী ছিন্ময়
ম্যারাথন দলের সদসযরা, িারা অলনক পুরষ্কার, সম্মান এিং স্বীকৃছত নপলয়লিন, তারা কম্পলক্ষ 38 িার ইংছেি
িযালনে সাাঁতার কািলেন। তাাঁর অনুগাম্ীরা ম্িাদাপূ
য
ি যএিং অতযন্ত জনছপ্রয় আন্তজযাছতক স্ব-ট্রান্সলসলেন্স
ম্যারাথন-শুইলম্নলক সংগটিত কলর িলেলিন িা একটি আন্তজযাছতক ছভডলক আকর্িয কলর এিং িিলরর পর
িির ছিক্রক্র হয়। তততন শ্রী তিনময় সসন্টার প্রততষ্ঠা কররন এবং 1,500 বই, 115,000 কতবতা ও 20,000 গান সেরেন,
তততর কররন 200,000 ছতব এবং সারা তবরে প্রায় 800 তবনামূরেে তিস কনসািট সেন, সেোরন তততন ধ্োন,
মররাচ্চারণ ও ভগিান্ কারছ তনরবতেত সসবা সিােন কররন, বেক্তিগত জ্ঞারনর িথ তিরসরব ।

শ্রী অরছিন্দ (1872–1950) দ্বারা অনুপ্রাছিত হলয় ছিন্ময় তার ক্রীডাছির্য়ক অনুসরি করলত
অনুপ্রাতণত িরয়তছরেন। ছতছন শ্রী অরছিন্দ আশ্রলম্ ছিকযাথেন িযাম্পিয়ন, ম্যারাথন, আে্ট্রা ম্যারাথন, সাইছলং,
পািাপাছি ফুিবে এিং ভছেিে দলের অছিনায়ক ছিলেন। আশ্রলম্ িিরকালে ছতছন গভীর িযালন নিি কলয়ক
ঘন্টা িযয় কলরছিলেন। ছতছন 60 এর দিক পিন্ত
য ধিিিীে
য
ইলভন্টগুছেলত প্রছতলিাছগতা কলরছিলেন নিখালন
হাাঁিুলত আঘাত তালক নিছনস এিং ভালরালতােন সহ কম্ প্রভালির নখোয় নিলত িািয কলরছিে। তিনময় এমন
অরনক অনুগামী আরছন, োাঁরা তাাঁর অনুরপ্ররণায় স্বাস্থ্ে ও শারীতরক তফিরনরসর জনে সরাজ সেৌড়রত থারকন ।
ছতছন ম্লনর অনুভূছত সীম্ািদ্ধতাগুছে জয় করার জনয ছনলজর নিতনাটি প্রসাছরত কলর স্ব-উতরিলক সম্থনয
কলরছিলেন। আত্মঅতীক্তিয় সিতনায় তাাঁর িাত্ররা ধিি যিারলির অসািারি নকৌতু কগুছে সিন্ন কলর।

প্রসাছরত জীিনী (ওলপন ওয়ািারছপছিয়া)
দীঘ সাাঁ
য তালরর নিিালিস (ম্যারাথন সাাঁতারু নফিালরিন) - এছপ্রে 2020 - নকানও প্রলিি প্রতযাছিত
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