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ৃিতৰ াৰা সেতা ধান হাৱাৰ লগেত পঢ়াৰ াৰা উপাজন জমা কিৰব লােগ, পঢ়াৰ সময়ত বুি ইফােল-িসফােল
যােত িচ নাযায়”

তামােলাক ত (ডবল) অিহংসক,
সিনকসকলৰ (আনন’ন ৱািৰয়ৰচসকলৰ) কানেটা িবজয়
িনি ত আৰু িকয়?
তামােলাক স ানসকেল, িযসকেল মায়াৰ ওপৰত িবজয় া কৰাৰ কাৰেণ পুৰষ
ু াথ কিৰ আছা,
তামােলাকৰ ল
হেছ য আিম ৰাৱণৰ পৰা িনজৰ ৰাজ লেহ এিৰম...... এয়াও নাটকত ( ামাত) যুি
ৰিচ থাৱা আেছ। তামােলাকৰ িবজয় িনি ত িকয়েনা তামােলাকৰ লগত সা াৎ পৰমিপতা পৰমা া
আেছ। তামােলােক যাগবেলেৰ িবজয় া কৰা। মনমনাভৱৰ মহাম েৰ তামােলােক ৰাজ ভাগ া
কৰা। তামােলােক আধাক ৰাজ কিৰবা।
মুখড়া দখ ল াণী......... ( চেহৰা চাই লাৱা াণী…..)

শাি । অিত মৰমৰ স ানসকল যিতয়া স খ
ু ত বিহ থােক তিতয়া বুিজ পায় য যথাযথ আমাৰ কােনা সাকাৰ

িশ ক নাই, আমাক পঢ়াওঁতাজন ানৰ সাগৰ বাবা (িশৱবাবা) হয়। এইেটােতা দৃঢ় িন য় আেছ য তওঁ আমাৰ িপতাও
হয়, যিতয়া পেঢ়াঁ তিতয়া পঢ়াৰ িত মেনােযাগ (এেটন ন) থােক। িবদ াথ সকল িনজৰ ু লত বিহ থািকেল তিতয়া
িশ ক ৃিতৈল আিহব, িপতা নহয় িকয়েনা ু লত বিহ আেছ। তামােলােকও জানা য বাবা িশ েকা হয়। নামকেটা ধিৰ
থািকব নালােগ নহয়। ধ ানত ৰািখব লােগ - আিম আ া হওঁ, িপতাৰ পৰা িন আেছাঁ। এয়ােতা কিতয়াও নহেয়ই।
সত যুগত নহয়, কিলযুগত নহয়। কৱল এবােৰই সংগমত হয়। তামােলােক িনজেক আ া বুিল বুজা। আমাৰ িপতা এই
সময়ত িশ ক হয় িকয়েনা পঢ়ায়, দুেয়াটা কাম কিৰবলগীয়া হয়। আ াই পেঢ় িশৱবাবাৰ পৰা। এয়াও যাগ আৰু পঢ়া হ
যায়। পেঢ় আ াই, পঢ়ায় পৰমা াই। ইয়াত আৰুেহ লাভ হয় িযেহতু তামােলাক স খ
ু ত আছা। ব ত স ান যথা ৰীিতেৰ
ৃিতত থািকব। কমাতীত অৱ াত উপনীত হ’ ল তিতয়া সয়াও যন পিব তাৰ শি পাৱা যায়। তামােলােক জানা
য িশৱবাবাই আমাক পঢ়ায়। এয়া তামােলাকৰ যােগা হয়, উপাজেনা হয়। আ ােহ সেতা ধান হ'ব লােগ। তামােলাক
সেতা ধােনা হ গ আছা, ধেনা ল আছা। িনজেক আ া বুিল িন য় বুিজব লােগ। বুি ইফােল-িসফােল যাব নালােগ।
ইয়াত বিহেল বুি ত এইেটা থািকব লােগ য িশৱবাবা এিতয়া পঢ়াবৰ কাৰেণ িশ কৰ ৰূপত আিহব। তেৱঁই ােনেৰ
পিৰপূণ (ন’ লজফু ল) হয়, আমাক পঢ়াই আেছ। িপতাক ৰণ কিৰব লােগ। দশন চ ধাৰীও আিম হওঁ। কাশ
ও
(লাইট হাউেচা) হওঁ। এটা চ ত শাি ধাম, আনেটা চ ত জীৱনমুি ধাম আেছ। এই দুচ ৰ কথা নহয়, আ াৰ তৃ তীয়
ন বুিল কাৱা হয়। এিতয়া আ াসকেল িন আেছ, যিতয়া শৰীৰ ত াগ কিৰব তিতয়া আ াত এই সং াৰ থািকব।
এিতয়া তামােলােক িপতাৰ সেত যাগসূ গঢ়া। সত যুগৰ পৰা আৰ কিৰ তামােলাক যাগিবহীন হ আিছলা অথাৎ
িপতাৰ সেত সংেযাগ নািছল। এিতয়া তামােলাক যাগী হাৱা, িপতাৰ সমান। যাগ িশকাওঁতাজন হেছ ঈ ৰ সেয়েহ
তওঁক কাৱা হয় - যােগ ৰ। তামােলােকা যােগ ৰৰ স ান। তওঁ যাগ কিৰব নালােগ। তওঁ হেছ যাগ িশকাওঁতা
পৰমিপতা পৰমা া। তামােলাক েত েকই যােগ ৰ, যােগ ৰী হাৱা আেকৗ ৰাজ-ৰাজ ৰী হ'বাৈগ। তওঁ হেছ যাগ
িশকাওঁতা ঈ ৰ। িনেজ িনিশেক, িশকায়। কৃ েৰই আ াই অি মৰ জ ত যাগ িশিক পাচত কৃ হয়, সেয়েহ কৃ েকা
যােগ ৰ বুিল ক িদেয় িকয়েনা তওঁৰ আ াই এিতয়া িশিক আেছ। যােগ ৰৰ পৰা যাগ িশিক কৃ পদ া কেৰ।
এওঁৰ নাম আেকৗ িপতাই
া ৰািখেছ। থেমেতা লৗিকক নাম আিছল পাচত জীৱে মৃত হ গ’ল। আ ােহ িপতাৰ হ'ব
লােগ। িপতাৰ হ'ল যিতয়া মিৰ গ'ল নহয় জােনা। তামােলােকও িপতাৰ াৰা যাগ িশকা। এই সং াৰেবাৰৰ াৰােহ
তামােলাক শাি ধামৈল যাবা। পুনৰ াল ৰ নতু ন ভূ িমকা জা ত (ইমাজ) হ'ব। তাত এই কথােবাৰ ৃিতত নাথািকব।
এয়া এিতয়া িপতাই বুজায়। এিতয়া ভূ িমকা স ূণ হয়। পুনৰ নতু নৈক আৰ হ’ব। যেনৈক িপতাৰ সংক উদয় হ’ল য
মই যাওঁ সেয়েহ িপতাই কয় মই আেহাঁ আৰু মাৰ বাণী উ ািৰত হাৱা আৰ হ যায়। তাতেতা শাি ত আেছ। পুনৰ
নাটক অনুসিৰ তওঁৰ ভূ িমকা আৰ হয়। অহাৰ সংক েতা উদয় হয়। পুনৰ ইয়াৈল আিহ ভূ িমকা পালন কেৰ।
তামােলাক আ াসকেলও না। ক ৰ পূবৰ দেৰ পুৰষ
ু াথৰ ম অনুসিৰ । িদেন- িতিদেন বৃি ও হ গ থািকব। এিদন
তামােলােক ডাঙৰ ৰাজকীয় সভাঘেৰা (ৰেয়ল হল) পাই যাবা, য'ত ডাঙৰ ডাঙৰ (গণ মান ) লাকসকেলা আিহব।
সকেলােৱ এেকলেগ বিহ িনব। িদেন- িতিদেন চহকীসকেলা দুখীয়া হ গ থািকব, পট িপ একাকাৰ হ যাব। এেন ৱা

আপদ আিহব, মুষলধাৰ বৰষুণ হ’ব তিতয়া গােটই খিত আিদ পানীত ডু িব যাব। াকৃ িতক দুেযাগেতা ( নচােৰল
কেলিম জেতা) আিহবই। িবনাশ হ'ব লািগব, ইয়াক কাৱা হয় াকৃ িতৰ আপদ। বুি েয় কয় িবনাশ িন য় হ'ব।
িসফালৰ (পি মীয়া দশসমূহৰ) কাৰেণ বামাও তয়াৰ হ আেছ, াকৃ িতক দুেযাগ আিদ আেকৗ হেছ ইয়াৰ কাৰেণ।
তাৰবােব ব ত সাহস লােগ। অংগদেৰা উদাহৰণ আেছ নহয়, তওঁক কােনও লৰাব (িবচিলত কিৰব) নাৱািৰেল। এইেটা
অৱ া দৃঢ় কিৰব লােগ - মই আ া হওঁ, তিতয়া শৰীৰৰ বাধ আঁতিৰ গ থািকব। সত যুগতেতা যিতয়া আেপানাআপুিন
(অট’ ম েকিল) সময় পূৰা হয় তিতয়া সা াৎকাৰ হয়। এিতয়া মই এই শৰীৰ এিৰ গ িশ হ'ম। এটা শৰীৰ এিৰ অন
এটাত েৱশ কেৰ, শাি আিদেতা তাত এেকা নাই। িদেন- িতিদেন তামােলাক সমীপত আিহ থািকবা। িপতাই কয় –
মাৰ মাজত িয ভূ িমকা সমািহত হ আেছ সয়া মুকিল হ গ থািকব। স ানসকলক ক গ থািকম। আেকৗ িপতাৰ
ভূ িমকা পূণ হ’ ল তিতয়া তামােলাকেৰা পূণ হ যাব। তিতয়া তামােলাকৰ সত যুগৰ ভূ িমকা আৰ হ'ব। এিতয়া
তামােলােক িনজৰ ৰাজ ল'ব লােগ, এইখন নাটক ব ত যুি েৰ ৰিচ থাৱা আেছ। তামােলাক মায়াৰ ওপৰত িবজয়
া কৰা, ইয়াৰ বােবেতা সময় লােগ। তওঁেলােকেতা এফােল ভােব য আিম গত বিহ আেছাঁ, এয়া সুখধাম হ গ'ল,
অন ফােল আেকৗ গীতেতা ভাৰতৰ অৱ া নায়। তামােলােক জানা য এয়ােতা আৰুেহ তেমা ধান হ পিৰল। নাটক
অনুসিৰ তেমা ধােনা শী তােৰ হ গ থােক। তামােলাক এিতয়া সেতা ধান হ গ আছা। এিতয়া সমীপত আিহ আছা,
সেদৗেশষত িবজয়েতা তামােলাকৰ হ'বই। হাহাকাৰৰ পাচত পুনৰ জয়জয়কাৰ হ'ব। িঘউৰ নদী ব'ব। তাত িঘউ আিদ
িকিনবলগীয়া নহয়। সকেলােৰ ওচৰত িনজৰ অিত উ ম (ফা াচ) গাই গৰু থােক। তামােলাক িকমান উ হ যাৱা।
তামােলােক জানা য িব ৰ ইিতহাস-ভূ েগাল (ৱ ৰ িহ ী-িজও াফী) আেকৗ পুনৰাবৃি (িৰিপট) হয়। িপতা আিহ িব ৰ
ইিতহাস-ভূ েগাল পুনৰাবৃি কেৰ, সেয়েহ বাবাই কিছল - এইেটাও িলিখ িদয়া য িব ৰ ইিতহাস-ভূ েগাল কেনৈক
পুনৰাবৃি হয়, সয়া আিহ বুিজ লাৱা। িযসকল বুি মান ( চ ীব’ল) হ'ব তওঁেলােক ক'ব এিতয়া লৗহ যুগ (আইৰণ
এজ)) হয় তে িন য় সাণালী যুগৰ (গ’ ন এজৰ) পুনৰাবৃি হ'ব। কােনােৱেতা ক'ব সৃি ৰ চ লাখ লাখ বছৰৰ
হয়, এিতয়া কেনৈক পুনৰাবৃি হ'ব। ইয়াত সূযবংশী-চ বংশীৰ ইিতহাসেতা নাই। অি মৈলেক এই চ
কেনৈক
পুনৰাবৃি হয়। সইেটাও নাজােন য এওঁেলাকৰ ৰাজ পুনৰ কিতয়া হ'ব। ৰাম ৰাজ ক নাজােন। এিতয়া তামােলাকৰ
লগত িপতা আেছ। িযফােল সা াৎ পৰমিপতা পৰমা া িপতা আেছ তওঁেলাকৰ িন য় িবজয় হ'ব। িপতাই কােনাধৰণৰ
িহংসা কৰাব জােনা। কােৰাবাক মৰােতা িহংসা নহয় জােনা। সকেলাতৈক ডাঙৰ িহংসা হেছ কাম-কটাৰী চেলাৱােতা।
এিতয়া তামােলাক ত অিহংসক হ গ আছা। তাত হেয়ই অিহংসা পৰম দৱী- দৱতা ধম। তাত কািজয়াও নকেৰ আৰু
িবকাৰেতা নাযায়। এিতয়া তামােলাকৰ হেছ যাগবল, িক ইয়াক নুবজ
ু াৰ কাৰেণ শা েবাৰত অসুৰ আৰু
দৱতাসকলৰ যু বুিল িলিখ িদেল, অিহংসাক কােনও নাজােন। এয়া তামােলােকেহ জানা। তামােলাক হছা
যা া।
অ াত িক ব ত সুপিৰিচত (আনন’ন বাট ভৰী ৱলন’ন)। তামােলাকক কােনাবাই যা া (ৱািৰয়চ) বুিল ভািবব
জােনা? তামােলাকৰ াৰা সকেলােৱ মনমনাভৱৰ বাতা পাব। এয়া হেছ মহাম । মনুষ ই এই কথােবাৰ বুিজ নাপায়।
সত যুগ তাত এইেবাৰ নহয়। ম ৰ াৰা তামােলােক ৰাজ ভাগ পাৱাৰ পাচত তাৰ দৰকাৰ নাথােক। তামােলােক
জানা য আিম কেনৈক চ পিৰ মা কিৰ আিহেছাঁ। এিতয়া পুনৰ িপতাই মহাম িদেয়। পুনৰ আধাক ৰাজ কিৰবা।
এিতয়া তামােলােক দৱী ণ ধাৰণ কিৰব আৰু কৰাব লােগ। বাবাই ৰায় িদেয় - িনজৰ খিতয়ানৰ তািলকা (চাট)
ৰািখেল ব ত মজা (আন ) পাবা। িবৱৰণী বহীত ( ৰিজ াৰত) ভাল, তােতাৈক ভাল, আটাইতৈক ভাল ( , বটাৰ,
ব ) এেনৈক থােক নহয়। িনেজও অনুভৱ (ফীল) কেৰ। কােনাবাই ভালদেৰ পেঢ়, কােনাবাই মেনােযাগ িনিদেল তিতয়া
অনু ীণ ( ফইল) হ যায়। এয়া আেকৗ হেছ বহদৰ (অসীমৰ) পঢ়া। িপতা িশ েকা হয়, ৰুও হয়। এেকলেগ চেল। এয়া
এজেনই িপতা হয় িযজেন কয় জীৱে মৃত হাৱা। তামােলােক িনজক আ া বুিল বুিজ িপতাক ৰণ কৰা। িপতাই কয় মই তামােলাকৰ িপতা হওঁ।
াৰ াৰা ৰাজ িদওঁ। এওঁ ( া) মাজত দালাল (মধ তাকাৰী) হ গ'ল, এওঁৰ লগত
যাগসূ গিঢ়ব নালােগ। এিতয়া তামােলাকৰ বুি সংেযাগ হেছ সইজন িনজৰ ামীেৰা ামী িশৱ িমকৰ সেত।
এওঁৰ ( াৰ) াৰা তওঁ তামােলাকক িনজৰ কিৰ লয়। তওঁ কয় - িনজক আ া বুিল বুিজ মাক ৰণ কৰা। আিম
আ াই ভূ িমকা স ূণ কিৰেলাঁ এিতয়া িপতাৰ ওচৰত ঘৰৈল যাব লােগ। এিতয়ােতা গােটই সৃি তেমা ধান। 5 ত ও
তেমা ধান। তাত সকেলােবাৰ নতু ন হ'ব। ইয়াতেতা চাৱা হীৰা-মু তা আিদ এেকােৱই নাই। সত যুগত আেকৗ ক'ৰ পৰা
আেহ? খিনসমূহ িযেবাৰ এিতয়া খালী হ গ'ল সই সকেলােবাৰ পুনৰ এিতয়া ভৰপূৰ হ যায়। খিনসমূহৰ পৰা খাি ল
আেন। িবচাৰ কৰা সকেলােবাৰ নতু ন ব হ'ব নহয়। লাইট আিদও যন াকৃ িতক ৰূপত থােক, িব ানৰ পৰা ইয়াত
িশিক থােক। তাত এইেবােৰা কামত আেহ। বায়ুযান ( হিলক াৰ) য় হ থািকব, বুটাম ( ইু টচ) িপেল গিত কিৰব।
কােনা ক নাই। তাত সকেলােবাৰ স ূণ িনৰাপদ (ফু ল ফ) হয়, কিতয়াও মিচন আিদ বয়া হ'ব নাৱােৰ। ঘৰত
বিহেয়ই চেক ত ু লত বা ঘূিৰব-ফু িৰবৈল উপি ত হ যায়। জাৰ কাৰেণ তাতৈক কম হ'ব। তামােলাকৰ কাৰেণ

তাত সকেলা সুখ থােক। অকাল মৃতু হ'ব নাৱােৰ। গিতেক তামােলাক স ানসকেল িকমান মেনােযাগ িদব লােগ।
মায়ােৰা ব ত শি আেছ। এয়া হেছ মায়াৰ অি ম পা (উচতিন, েলাভন)। যু ত চাৱা িকমান মেৰ। যু ব
নহেয়ই। ক'ত ইমান িবশাল সৃি , ক'ত কৱল এখেনই গ হ'ব। তাত এেনৈক ক'ব জােনা য গংগা পিতত-পাৱনী হয়।
তাত ভি মাগৰ কােনা কথাই নাই। ইয়াত গংগাত চাৱা গােটই চহৰৰ আৱজনা পিৰ থােক। ব' ৰ (মু াইৰ) গােটই
আৱজনা সাগৰৈল ব যায়।
ভি ত তামােলােক ডাঙৰ ডাঙৰ মি ৰ িনমাণ কৰা। হীৰা-মু তাৰেতা সুখ থােক নহয়। িতিন চতু থাংশ সুখ, বাকী এক
চতু থাংশ দুখ। আধা আধা হ’ লেতা তিতয়া মজাই নাথািকব। ভি মাগেতা তামােলাক ব ত সুখী হ থাকা। পাচত
মি ৰ আিদ আিহ লু িনেয়। সত যুগত তামােলাক িকমান চহকী আিছলা গিতেক তামােলাক স ানসকল ব ত
আনি ত হ'ব লােগ। ল -উে শ েতা (এইম-অবেজ েতা) স খ
ু ত য় হ আেছ। মা-িপতাৰেতা িনি ত (চােটন) হয়।
গায়ন কৰা হয় য আন ৰ সমান পথ নাই। যাগৰ াৰা আয়ুস বৃি হয়।
এিতয়া আ াৰ ‘ ’ৰ ( কৃ ত ৰূপৰ) দশন হেছ য মই (আ াই) 84 ৰ চ পিৰ মা কেৰাঁ। ইমান ভূ িমকা পালন কেৰাঁ।
সকেলা আ া ভাৱৰীয়া (এ চ) তলৈল আিহ যাব তিতয়া িপতাই সকেলােক ল যাব। িশৱৰ বৰযা ী বুিল কয় নহয়। এই
সকেলােবাৰ তামােলােক পুৰষ
ু াথৰ ম অনুসিৰ জানা। তামােলাক িযমান ৃিতত থািকবা িসমান আন ত থািকবা।
িদেন- িতিদেন অনুভৱ কিৰ থািকবা, িকয়েনা িশকাওঁতাজনেতা সইজন িপতা হয় নহয় জােনা। এয়াও িশকাই থােক।
এওঁক ( াক) সাধাৰ দৰকাৰ নাথােক। সাধােতা তামােলােক। এওঁেতা েনই। িপতাই সহাঁিৰ ( ৰচপ ) জনায় আৰু
এেৱাঁ েন, এওঁৰ কমকা (এি িভ ) িকমান িব য়কৰ (ৱ াৰফু ল)। এেৱাঁ ৃিতত থােক। পাচত স ানসকলক বণনা
কিৰ নায়। বাবাই আমাক খুয়ায়। মই তওঁক (িশৱবাবাক) িনজৰ ৰথ (শৰীৰ) িদওঁ, আেৰাহী হয় তে িকয় নুখুৱাব।
এয়া হেছ মানৱ ঘাঁৰা (িহউেমন অ )। িশৱবাবাৰ ৰথ হওঁ - এইেটা খয়াল থািকেলও িশৱবাবাৰ ৃিত থািকব।
ৃিতেতই লাভ হয়। ৰ নশালত ভাজন ৰাি েল তিতয়াও বুিজবা য আিম িশৱবাবাৰ স ানসকলৰ কাৰেণ ৰাে া।
আিম িনেজও িশৱবাবাৰ স ান হওঁ গিতেক এেনৈক ৰণ কিৰেলও লােভই হয়। সকেলাতৈক উ পদ তওঁেলােক া
কিৰব িযসকল ৃিতত থািক কমাতীত অৱ াত উপনীত হয় আৰু সৱাও কেৰ। এই বাবােয়া ( া বাবােয়া) ব ত সৱা
কেৰ নহয়। এওঁৰ বহদৰ সৱা হয়, তামােলােক হদৰ (সীিমত) সৱা কৰা। সৱাৰ াৰােহ এেৱা পদ া কেৰ।
িশৱবাবাই কয় – এেনৈক এেনৈক কৰা, এওঁেকা ( া বাবােকা) ৰায় িদেয়। ধুমহু ােতা স ানসকলৰ আগত আেহ, ৃিতৰ
অিবহেন কেমি য়সমূহ বশ কৰােতা ক ন। ৃিতৰ াৰােহ বতৰণী পাৰ হ'ব লািগব, এয়া িশৱবাবাই কয় ন
াবাবাই কয়, এইেটা বুিজ পাৱােটাও ক ন হ পেৰ। এই
ত অিত সূ বুি ৰ েয়াজন। ভালবাৰু।
অিত মৰমৰ, ক ৰ পাচত পুনৰাই লগ পাৱা স ানসকলৰ িত মাতা-িপতা বাপদাদাৰ
আি ক িপতাৰ আি ক স ানসকলক নম াৰ।

হপূণ

ৰণ আৰু ডমিণং।

*ধাৰণাৰ বােব মুখ সাৰ:-**

(1) এই সময়ত স ূণ ৰূেপ জীৱে মৃত হ’ব লােগ। পঢ়া ভালদেৰ পিঢ়ব লােগ, িনজৰ খিতয়ানৰ তািলকা (চাট) বা বহী
( ৰিজ াৰ) ৰািখব লােগ। ৃিতত থািক িনজৰ কমাতীত অৱ া গিঢ় তু িলব লােগ।
(2) অি ম িবনাশৰ দৃশ (িচন) ত কিৰবৰ বােব সাহসী হ'ব লােগ। মই আ া হওঁ - এইেটা অভ ােসেৰ শৰীৰৰ বাধ
আঁতৰাব লােগ।
বৰদান:
িযেকােনা িবকট সমস াক শীতল কিৰ তােলাঁতা স ূণ িন য়বুি ৰ হাৱা
িযদেৰ িপতাৰ িত িন য় (দৃঢ় িব াস) আেছ তেনদেৰ িনজৰ িত আৰু নাটকৰ িতও স ূণ িন য়
থািকব লােগ। িনজৰ মাজত যিদ দুবলতাৰ সংক উৎপ হয় তে দুবলতাৰ সং াৰ গঢ় ল উেঠ,
সেয়েহ ব থ সংক ৰূপী দুবলতাৰ বীজাণু (জামচ) িনজৰ িভতৰত েৱশ কিৰবৈল িনিদবা। লগেত
নাটকৰ িযেবাৰ দৃশ ত কৰা, অি ৰতাৰ দৃশ েতা কল াণৰ অনুভৱ হওঁক, বায়ুম ল অি ৰ কৰাওঁতা
হওঁক, সমস া িবকট হওঁক িক সদায় িন য়বুি ৰ িবজয়ী হাৱা তিতয়া িবকট সমস াও শীতল হ
যাব।

াগান:

যাৰ িপতা আৰু সৱাৰ িত

হ আেছ তওঁ পিৰয়ালৰ
!! ওঁ শাি !!

হ তঃ া কেৰ।

