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ামাৰ কানেটা িনধািৰত কথা জনাৰ কাৰেণ তামােলাক স ানসকল সদায় অচল হ থাকা ?
তামােলােক জানা য এই বামা আিদ িয তয়াৰ কৰা হেছ এইিবলাক িন য় ব ৱহাৰ কৰা হ’ব। িবনাশ
হ’ লেহ আমাৰ নতু ন দুিনয়া আিহব। এয়া অনািদ ৰূপত ামাত িনধািৰত হ আেছ, মিৰবেতা সকেলােৱ
লািগব। তামােলাক আনি ত হাৱা য আিম এই পুৰণা শৰীৰ এিৰ ৰাজপিৰবাৰত জ ল'ম।
তামােলােক ামাক সা ী হ ত কৰা। ইয়াত অি ৰ হাৱাৰ কথা নাই, ক াৰ কােনা দৰকাৰ নাই।

শ
 াি ।িপতাই বিহ স ানসকলক বুজায় - এয়া িয আিদ-সনাতন দৱী- দৱতা ধম আিছল তাক িহ ু ধমৈল িকয়

আিনেল? তাৰ কাৰণ উিলয়াব লােগ। থমেত আিদ-সনাতন দৱী- দৱতা ধমই আিছল। িপছত যিতয়া িবকাৰী হ'ল
তিতয়া িনজেক দৱতা বুিল ক'ব নাৱাৰা হ'ল। সেয়েহ িনজেক “আিদ-সনাতন দৱী- দৱতা ধম”ৰ সলিন
“আিদ-সনাতন িহ ”ু বুিল ক িদেল। ‘আিদ-সনাতন’ শ ও ৰািখেছ। কৱল দৱতা সলিন কিৰ িহ ু ৰািখ িদেল। সই
সময়ত যিতয়া ইছলামীসকল আিহল তিতয়া সই বিহৰাগত সকেল আিহ িহ ু ধম নাম ৰািখ িদেল। থমেত িহ ু ান
নােমা নািছল। সেয়েহ তামােলােক ইয়াক আিদ-সনাতন িহ ু দৱতা ধমৰ বুিলেয় বুজা উিচত। তওঁেলাক সাধাৰণেত
ধমা া হয়। সকেলা সনাতনী নহয়, িযসকল িপছত আিহেছ তওঁেলাকক আিদ-সনাতনী বুিল কাৱা নহ’ব, িহ স
ু কলৰ
মাজেতা িপছত আেহাঁতা থািকব। আিদ-সনাতন িহ স
ু কলক ক'ব লােগ য তামােলাক আিদ-সনাতন দৱতা ধমৰ
আিছলা। তামােলােকই সেতা ধান আিদ-সনাতন আিছলা আেকৗ পুনৰ জ
ল- ল তেমা ধান হ'লা, এিতয়া পুনৰ
ৰণৰ যা াৰ াৰা সেতা ধান হাৱা। তওঁেলােক এইেটা দৰব (িবিধ) ভাল পাব। িপতােতা চাজন (শল িচিকৎসক)
নহয় জােনা। িযসকলৰ এইেটা দৰব পছ হয় তওঁেলাকক িদয়া উিচত। িয আিদ-সনাতন দৱী- দৱতা ধমৰ আিছল,
তওঁেলাকক সাঁৱৰাই িদয়া উিচত। যেনৈক তামােলাক স ানসকলৰ ৃিত জা ত হ'ল। িপতাই বুজাইেছ - কেনদেৰ
তামােলাক সেতা ধানৰ পৰা তেমা ধান হ'লা? এিতয়া পুনৰ তেমা ধানৰ পৰা সেতা ধান হ'ব লািগব। তামােলাক
স ানসকল ৃিতৰ যা াৰ াৰা সেতা ধান হ গ আছা। িযসকল আিদ-সনাতন িহ ু হ'ব তওঁেলােকই কৃ ত
দৱী- দৱতা হ'ব আৰু তওঁেলােকই দৱী- দৱতাৰ পূজাৰীও হ'ব। তওঁেলাকৰ মাজেতা িয িশৱৰ বা ল ী-নাৰায়ণৰ,
ৰাধা-কৃ ৰ, সীতা-ৰাম আিদ দৱতাসকলৰ ভ
তওঁেলাক দৱতা লৰ হয়। এিতয়া ৃিতৈল আিহেছ - িযসকল
সূযবংশী তওঁেলােকই চ বংশী হয় গিতেক এেনৈক ভ সকলক িবচািৰ উিলয়াব লােগ। িযসকল বুিজবৈল আেহ
তওঁেলাকৰ াৰা ফম ( -প ) পূৰাব লােগ। মুখ সৱা ক ত পূৰণৰ বােব -প িন য় থািকব লােগ। িযেয় আেহ
তওঁেলাককেতা আৰ িণেৰ পৰাই পাঠ পঢ়াবা। থম মুখ কথা হেছ তওঁেলােক িপতাক নাজােন সেয়েহ তওঁেলাকক
বুজাবলগীয়া হয় - তামােলােক িনজৰ জ িপতাক নাজানা। তামােলাক আচলেত পাৰেলৗিকক িপতাৰ হাৱা। ইয়াৈল
আিহ লৗিকক িপতাৰ হছা। তামােলােক িনজৰ পাৰেলৗিকক িপতাক পাহিৰ গছা। বহদৰ িপতা হেছই গৰ ৰচিয়তা।
তাত ইয়াৰ দেৰ অেনক ধম নাথােক। গিতেক সকেলা তওঁেলােক িয -প পূৰণ কেৰ তাৰ ওপৰেত িনভৰ কৰা উিচত।
িকছু মান স ােন যিদও ব ত ভালৈক বুজায় িক যাগযু নহয়। অশৰীৰী হ িপতাক ৰণ কৰা, সইেটা নাই। ৰণত
িক থািকব নাৱােৰ। যিদও জােন য মই ভালৈক বুজাওঁ, িমউিজয়াম (যাদুঘৰ) আিদও খুিল িদেয় িক
ৰণৰ
ত
কঁ চা। িনজেক আ া বুিল ভািব িপতাক ৰণ কৰা, ইয়ােতই পিৰ ম কিৰবলগীয়া হয়। িপতাই সাৱধান কিৰ িদেয়
এেনৈক নাভািববা য মইেতা ব ত ভালৈক পিতয়ন িনয়াব পােৰা। িক ইয়াৰ পৰা লাভ িক? বাৰু দশন চ ধাৰী হ
গ’লা িক ইয়াতেতা িবেদহী হ'ব লািগব। কম কেৰােত িনজক আ া বুিল উপলি কিৰব লািগব। আ াই এই শৰীৰৰ
াৰা কম কেৰ - এইেটা ৃিতত আিনবও নাৱােৰ, িচ েনা নচেল, তওঁক মুখ আখ া িদয়া হ’ব। িপতাক ৰণ কিৰব
নাৱােৰ! সৱা কৰাৰ সামথ নাই। ৃিত অিবহেন আ াত শি ক'ৰ পৰা আিহব? বেটৰী কেনৈক ভিৰব? আগবািঢ় গ
থােকােত থমিক ৰ’ব, শি নাথািকব।
এেনৈক কাৱা হয় য ধমই শি । আ াই ধমত িকেলেহ শি পাব। ব ত আেছ িযেয় িপতাক ৰণ কিৰব নাজােন।
চেহৰাৰ পৰা গম পাৱা যায়। বাকী সকেলা ৃিতৈল আেহ, িপতাৰ ৃিত িক নাথােক। যাগৰ াৰােহ শি পাৱা যাব।

ৃিতৰ াৰা ব ত আনি ত আৰু া বান হ থািকব। আেকৗ পৰৱত জ েতা এেন ৱা সু শৰীৰ া হ'ব। আ া
পিব হ' ল শৰীেৰা পিব পাবা। এেনৈক ক'ব য এয়া 24 কেৰট সাণ, গিতেক 24 কেৰটৰ অলংকাৰ। এই সময়ত
সকেলা 9 কেৰট হ গেছ। সেতা ধানক 24 কেৰট বুিল কাৱা হ’ব, সেতাক 22 কেৰট, এইয়া ব ত বুিজবলগীয়া
কথা। িপতাই বুজায় - থমেত -প পূৰাব লােগ তিতয়া জািনব পৰা যাব িকমানিখিন সঁহািৰ জনায়? িকমান ধাৰণা
কিৰেছ? আেকৗ এইেটা কথাও আেহ য ৃিতৰ যা াত থােকেন? ৃিতৰ যা াৰ াৰােহ তেমা ধানৰ পৰা সেতা ধান হ'ব
লািগব। সয়া হেছ ভি ৰ পািথৱ যা া, এয়া হেছ আি ক যা া। আ াই যা া কেৰ। তাত (পািথৱ যা াত) শৰীৰ আৰু
আ া দুেয়া যা া কেৰ। পিতত-পাৱন িপতাক ৰণ কিৰেলেহ আ াত শি আেহ। কােনাবা িজ াসুক চমৎকাৰ আিদ
দখুৱাবৈল হ' ল বাবাই েৱশ কিৰও লয়। মা-িপতা দুেয়ােৱ সহায় কেৰ - কিতয়াবা ানত কিতয়াবা যাগত।
িপতােতা সদায় িবেদহী। শৰীৰৰ অনুভেৱই নাথােক। গিতেক িপতাই ান আৰু যাগ দুেয়া কাৰৰ শি েৰ সহেযাগ িদব
পােৰ। যাগ নাথািকেল শি ক'ৰ পৰা পাব? বুিজ পাৱা যায় এওঁ যাগী ন ানী। যাগৰ বােব িদেন- িতিদেন নতু ন
নতু ন কথাও বুজাই থােক। আগেত জােনা এয়া বুজাইিছল! িনজেক আ া বুিল ভািব িপতাক ৰণ কৰা। এিতয়া িপতাই
ইয়াৰ ওপৰত জাৰ িদেছ যােত ভাই-ভনীৰ স ও আতিৰ কৱল ভাই-ভাইৰ দৃি ায়ী হয়। আিম আ া ভাই-ভাই হওঁ।
এয়া অিত উ দৃি । অ ৈলেক এই পুৰষ
ু াথ চিলব। যিতয়াই সেতা ধান হ যাবা তিতয়া এই শৰীৰ ত াগ কিৰবা
সইবােব িযমান পৰা যায় পুৰষ
ু াথৰ গিত বঢ়াব লােগ। বৃ সকলৰ বােব আৰু সহজ। এিতয়া আিম িন য় উভিত যাব
লািগব। ডকাসকলৰ কিতয়াও এেন ৱা িচ ন নচিলব। বৃ সকল বান ী হ থােক। বুিজ পায় এিতয়া উভিত যাব
লািগব। গিতেক এই সকেলা ানৰ কথা বুিজব লােগ। বৃ জাপাৰ বৃি ও হ থােক। বৃি হ- হ গােটই বৃ তয়াৰ হ
যাব। কাঁইটৰ পিৰৱতন কিৰ নতু ন সৰু ফু লৰ বৃ তয়াৰ হ'ব। নতু নৰ পৰা আেকৗ পুৰণা হ'ব। থমেত বৃ জাপা সৰু
হ’ব িপছত বৃি হ গ থািকব। বৃি হ- হ শষৈল কাঁইট হ যায়। থমেত ফু ল হয়। নােমই হেছ গ। আেকৗ িপছৈল সই
সুবাস, সই শি নাথােক। কাঁইটৰ সুবাস নাথােক। সাধাৰণ ফু লেৰা সুবাস নাথােক। িপতা বািগছাৰ মালীও হয় আৰু
নাৱৰীয়াও হয়, সকেলােৰ নাওঁ পাৰ কেৰ। নাওঁ পাৰ কেনৈক কেৰ, ক' ল ল যায় – এয়াও িয চতু ৰ স ান তওঁেলােক
বুিজব পােৰ। িযসকেল বুিজ নাপায়, তওঁেলােক পুৰষ
ু ােথা নকেৰ। মানুসিৰেতা হেয়ই। িকছু মান উৰাজাহাজ শ তৈকও
তী বগত যায়। আ া কেনৈক যায় - এয়া কােনও নাজােন। আ ােতা ৰেকটতৈকও তী বগত যায়। আ াৰ িনিচনা
তী বগী ব এেকা নাই। সই ৰেকট আিদত এেন ৱা ব ভৰাই িদেয় য তৎ ণাৎ উৰুৱাই ল যায়। িবনাশৰ কাৰেণ
িকমান বাৰুদ আিদ তয়াৰ কেৰ। ি মাৰ (জলযান), উৰাজাহাজ আিদেতা বামা ল যায়। আিজকািল পুৰা তয়াৰ কিৰ
ৰােখ। বাতিৰ কাগজত িলেখ – আিম এেনৈক ক'ব নাৱােৰা য বামা আিদ কামত লেগাৱা নহ’ব। এেন ৱাও হ'ব পােৰ
বামা আিদ ব ৱহাৰ কিৰবলগীয়া হ’ব - এেনৈক ক থােক। এই সকেলা তয়াৰী হ আেছ। িবনাশেতা িন য় হ'ব। বামা
নেপলাব, িবনাশ নহ’ব - এেন ৱা হ'ব নাৱােৰ। তামােলাকৰ বােব নতু ন দুিনয়া িন য় লািগব। এয়া ামাত িনধািৰত
হ আেছ, সেয়েহ তামােলাক ব ত হিষত হ থািকব লােগ। “িমৰুৱা মৗত মলুকা িচকাৰ….” (িচকাৰৰ মৃতু , িচকাৰৰ
বােব দুখ িক িচকাৰীৰ বােব সুখ), ামা অনুসিৰ সকেলােৱ মিৰবই লািগব। তামােলাক স ানসকলৰ ামাৰ ান
থকাৰ কাৰেণ তামােলাক অি ৰ নােহাৱা, সা ী হ ত
কৰা। ক াৰ েয়াজন নাই। সময়ত শৰীৰেতা
এিৰবলগীয়াই হয়। তামােলাক আ াসকেল জানা য আিম পৰৱত জ ৰাজপিৰবাৰত ল’মৈগ। মই ৰাজ মাৰ হ'মৈগ।
আ াই জােন সইবােবেতা এটা শৰীৰ এিৰ আন এটা লয়। সাপেৰা আ া আেছ নহয় জােনা। সাপৰ আ াই ক’ব - মই
এখন চাল সলাই আন এখন লওঁ। কিতয়াবােতা সই সাপৰ আ াই দহেটাও এিৰব আেকৗ পাৱািল হ’বৈগ। স ানেতা
জ হয় নহয় জােনা। পুনজ েতা সকেলােৱ ল’ব লািগব। এই সকেলােবাৰ িবচাৰ সাগৰ ম ন কিৰব লােগ।
সকেলাতৈক মুখ কথা হেছ িপতাক ব ত েহেৰ ৰণ িৰব লােগ। যেনৈক স ােন মা-িপতাৰ লগত অিত িনিবড় হ
যায় তেনৈক ব ত েহেৰ বুি েযাগৰ াৰা িপতাৰ লগত অিত িনিবড় হ যাব লােগ। িনজক িনৰী েণা কিৰব লােগ য
মই িকমান ধাৰণা কিৰ আেছা। (নাৰদৰ দৃ া ) ভ ই যিতয়াৈলেক ান নলয় তিতয়াৈলেক দৱতা হ'ব নাৱােৰ। এয়া
কৱল ল ীক বৰণ কৰাৰ কথা নহয়। এয়ােতা বুিজবলগীয়া কথা। তামােলাক স ানসকেল বুিজ পাৱা য যিতয়া
আিম সেতা ধান আিছেলা তিতয়া িব ত ৰাজ কিৰিছেলা। এিতয়া পুনৰ সেতা ধান হ'বৰ বােব িপতাক ৰণ কিৰব
লােগ। এই পিৰ ম তামােলােক ক ই-ক ই যথা যাগ যথা শি েৰ কিৰেয় আিহছা। েত েকই বুিজব পােৰ য মই
িকমানৈলেক কােৰাবাক বুজাব পােৰা? দহ-অিভমানৰ পৰা িকমানৈলেক মু হ গ আেছা? মই আ াই এটা শৰীৰ এিৰ
আন এটা লওঁ। মই আ াই ইয়াৰ াৰা কম কেৰা, এয়া মাৰ ইি য়। আিম সকেলা পাটধাৰী (ভাওৰীয়া) হওঁ। এই
ামাখনত এয়া বহদৰ িবশাল নাটক। ইয়াত মানুসিৰ সকেলােৱ ভাওৰীয়া। আিম বুিজব পােৰা - ইয়াত কান কান
মুখ ভাওৰীয়া আেছ। থম, ি তীয়, তৃ তীয় ণীৰ কান- কান হয়? তামােলাক স ানসকেল িপতাৰ াৰা ামাৰ আিদ,

মধ , অ ক জািন গছা। ৰচিয়তাৰ াৰা ৰচনাৰ ান পাৱা যায়। ৰচিয়তা িনেজ আিহ িনজৰ আৰু ৰচনাৰ ৰহস
বুজায়। এয়া হেছ তওঁৰ ৰথ, য'ত েৱশ কিৰ আিহেছ। এেনৈক ক’ব তেনহ’ লেতা দুটা আ া আেছ। এয়াও
গতানুগিতক কথা। িপ খুৱায়, তিতয়া আ া নােহ জােনা। আগেত ব ত আিহিছল, তিতয়া সই আ াক
সুিধিছল।
এিতয়ােতা তেমা ধান হ গ'ল। কােনা কােনা আ াই এিতয়াও উ ৰ িদেয় - মই পূব জ ত অমুক আিছেলাঁ। ভিৱষ তৰ
িবষেয় কােনও নকয়। অতীতৰ কথা নায়। সকেলােৰ কথােতা কােনও িব াস নকেৰ।
িপতাই কয় - িমঠা স ানসকল, এিতয়া তামােলাক শা অৱ াত থািকব লােগ। তামােলাক ান যাগত িযমান পিৰপ
হ'বা িসমান দৃঢ় অনমনীয় হ'বা। এিতয়ােতা ব ত ভালা স ান আেছ। ভাৰতবাসীৰ দৱী- দৱতাসকল িকমান অনমনীয়
আিছল। ধেনেৰও ভৰপূৰ আিছল। এিতয়ােটা খািল। তওঁেলাক চহকী তামােলাক দিৰ । তামােলােক িনেজও জানা
ভাৰত িক আিছল, এিতয়া িক হ’ল। ভাকত মিৰবই লািগব। খাদ -সাম ী, পানী আিদ এেকােৱ নাপাব। কৰ’বাত
বানপানী হ'ব আেকৗ কৰ’বাত এেটাপাল পানীও পাৱা নাযাব। এই সময়ত দুখৰ ডাৱৰ, সত যুগত সুখৰ ডাৱৰ হ'ব। এই
খলখন তামােলাক স ানসকেলেহ বুিজ পাইছা অন কােনও নাজােন। বজৰ ওপৰেতা বুেজাৱা ব ত ভাল। সয়া
লৗিকক হদৰ িপতা, এয়া পাৰেলৗিকক বহদৰ িপতা। এই িপতাই এবােৰই সংগমত বহদৰ উ ৰািধকাৰ িদেয়। নতু ন
দুিনয়া াপনা হ যায়। এয়া হেছ আইৰণ এ ( লৗহ যুগ) পুনৰ গ’ ন এ ( িণম যুগ) িন য় হ'ব। তামােলাক এিতয়া
সংগমত আছা। অ ৰ পিৰ াৰ হ’ ল সকেলা ই া পূণ হয়। িনেতৗ িনজক সাধা - কােনা বয়া কামেতা কৰা নাই?
কােৰাবাৰ িত িবকাৰী িচ নেতা চলা নাই? িনজৰ িনচাত আেছা ন ব থ িচ নত সময় ন কিৰেছা? িপতাৰ িনেদশ হেছ
- মেন মেন কৱল মাক ৰণ কৰা। ৰণ নকিৰেল িপতাৰ অবাধ হ যায়।
অিত মৰমৰ ক ৰ িপছত পুনৰাই লগ পাৱা স ানসকলৰ িত মাতা-িপতা বাপদাদাৰ
আি ক িপতাৰ আি ক স ানসকলক নম াৰ।

হপূণ

ৰণ আৰু সু ভাত।

* ধাৰণাৰ বােব ম
 খু সাৰ :-**

(1) ান যাগৰ িনচাত ম
নালােগ।

হ থািকব লােগ, অ ৰ পিৰ াৰ কিৰ ৰািখব লােগ। ব থ িচ নত িনজৰ সময় ন কিৰব

(2) আিম আ া ভাই-ভাই হওঁ, এিতয়া ঘৰৈল উভিত যাব লািগব - এইেটা অভ াস দৃঢ় কিৰব লােগ। িবেদহী হ ধমত
ি ত হ িপতাক ৰণ কিৰব লােগ।
বৰদান:
অ - কল াণৰ সংক সমা কিৰ অপকাৰী সকলেৰা উপকাৰ কেৰাঁতা ানী আ া হাৱা
কােনাবাই সদায় তামাৰ ািন কৰক, অকল াণ কৰক, গািল িদয়ক - তিতয়াও তওঁৰ িত মনত ঘৃণাৰ
ভাৱ যােত নােহ, অপকাৰীেকা উপকাৰ কৰা - এয়াই ানী আ াৰ কতব । যেনৈক তামােলাক
স ানসকেল িপতাক 63 জ গািল িদলা তথািপও িপতাই কল াণকাৰী দৃি েৰ চােল, গিতেক িপতাক
অনুসৰণ কৰা। ানী আ াৰ অথই হেছ সকেলােৰ িত কল াণৰ ভাৱনা। সংক েতা যােত অকল াণৰ
ভাৱনা নাথােক।
াগান:
মনমনাভৱ ি িতত ি ত হ থাকা তিতয়া আনৰ মনৰ ভাৱ জািনব পািৰবা।
!! ওঁ শাি !!
ওঁ শাি !!

