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 থা প া িতবা ,   দহী - অ
 িভমানী  হ থািকবৈল  চ া কৰা ”

:
উ ৰ:

ওঁ

ভিৱষ েত ৰাজিতলক া কৰাৰ আধাৰ িক ?
অধ য়ন। েত েক অধ য়ন কিৰ ৰাজিতলক ল’ব লােগ। িপতাৰ দািয় হেছ পেঢ়াৱা, এই
ত
আশীবাদৰ কথা নাই। পুৰা িন য় যিদ আেছ তেনহ’ ল মতত চিল থাকা। ভু ল কিৰব নালােগ। যিদ
মতেভদত আিহ পিঢ়বৈল এিৰ িদয়া তে ফল হ যাবা, সইবােব বাবাই কয় – মৰমৰ স ানসকল, িনজৰ
ওপৰত কৃ পা কৰা। আশীবাদ খুিজব নালােগ, পঢ়াৰ ওপৰত ধ ান িদয়া।

শ
 াি ।সেবা ম িশ েক স ানসকলক পঢ়ায়। স ানসকেল জােন পৰমিপতা পৰমা া, িপতাও হয়, িশ েকা হয়।

তামােলাকক এেনৈক পঢ়ায় য আন কােনও সয়া পঢ়াব নাৱােৰ। তামােলােক কাৱা – িশৱবাবাই আমাক পঢ়ায়।
এিতয়া এই বাবা কােনাবা এজনৰ নহয়। মনমনাভৱ, মধ াজীভৱ, ইয়াৰ অথ বুজায় – মাক ৰণ কৰা। স ানসকলেতা
এিতয়া িবচাৰ বুি স
হেছ। বহদৰ িপতাই কয় – তামােলাকৰ উ ৰািধকাৰেতা আেছই – এয়া কিতয়াও পাহিৰব
নালােগ। িপতাই আ াসকলৰ সেতই কথা পােত। এিতয়া তামােলাক জীৱ আ া নােহাৱা জােনা। বহদৰ িপতাও
িনৰাকাৰ। তামােলােক জািনছা য তওঁ আমাক এই শৰীৰৰ াৰা পঢ়াই আেছ আৰু আন কােনও এেনৈক বুিজ নাপাব।
ু লত িশ েক পঢ়ােল তিতয়া কাৱা হয় লৗিকক িশ েক লৗিকক স ানসকলক পঢ়ায়। এয়া হেছ পাৰেলৗিকক সেবা ম
িশ ক িযেয় পাৰেলৗিকক স ানসকলক পঢ়ায়। তামােলােকা পৰেলাক, মূলবতনৰ িনবাসী হাৱা। িপতাও পৰেলাকত
থােক। িপতাই কয় মই শাি ধামৰ িনবাসী আৰু তামােলােকা তােৰই িনবাসী হাৱা। আিম দুেয়া এখন ধামেৰ িনবাসী।
তামােলােক িনজেক আ া বুিল ভাবা। মই পৰম আ া হওঁ। এিতয়া তামােলােক ইয়াত ভূ িমকা পালন কিৰ আছা।
ভূ িমকা পালন কিৰ-কিৰ তামােলাক এিতয়া পিতত হ গছা। এই গােটইখন হেছ বহদৰ ম , য’ত খল হয়। এই
গােটই সৃি হেছ কমে , ইয়াত খল হ আেছ। এয়াও কৱল তামােলােকেহ জানা য এয়া বহদৰ খল, ইয়াত িদন
আৰু ৰািতও হয়। সূয আৰু চ ই িকমান অপিৰসীম পাহৰ িদেয়, এয়া হেছ বহদৰ কথা। এিতয়া তামােলাকৰ ােনা
আেছ। ৰিচয়তােহ আিহ ৰচনা আৰু ৰচনাৰ আিদ-মধ -অ ৰ পিৰচয় িদেয়। িপতাই কয় – মই তামােলাকক ৰচনাৰ
আিদ-মধ -অ ৰ ৰহস নাবৈল আিহেছা। এয়া হেছ পাঠশালা, পঢ়াওতাজন অেভা া হয়। এেনৈক কােনও নক’ব য
মই অেভা া হওঁ। আহমদাবাদত এজন সাধুেৱ এেনৈক কিছল, িক পাছত ব না ধৰা পিৰ গ’ল। এই সময়ত ব েকা
ব ত ওলাইেছ। ভশধাৰী ব ত আেছ। এওঁৰেতা কােনা ভশ নাই। মনুষ ই ভােব – কৃ ই গীতা নাইিছল সেয়েহ
আিজকািল িকমান কৃ
হ গেছ। এিতয়া ইমান কৃ েতা নাথােক। ইয়াতেতা তামােলাকক িশৱবাবাই আিহ পঢ়ায়,
আ াসকলক নায়।
তামােলাকক বােৰ বােৰ কাৱা হেছ য িনজেক আ া বুিল ভািব ভাই-ভাইক েনাৱা। বুি ত থািকব লােগ – বাবাৰ
ান আিম ভাইসকলক নাওঁ। পুৰষ
ু অথবা মিহলা দুেয়া ভাই-ভাই সইবােব িপতাই কয় – তামােলাক সকেলােৱ মাৰ
স ি ৰ অিধকাৰী হাৱা। এেনেয়েতা মিহলাসকেল উ ৰািধকাৰী নাপায় িকয়েনা তওঁেলােক শ ৰৰ ঘৰৈল যাব লােগ।
তাতেতা হেয়ই সকেলা আ া। অশৰীৰী হ ঘৰৈল যাব লােগ। এিতয়া তামােলােক িয ান ৰ পাইছা এয়া অিবনাশী
ান ৰ হ যায়। আ াই ানৰ সাগৰ হয় নহয় জােনা। আ ােয় সকেলা কেৰ। িক মনুষ ৰ দহ-অিভমান থকা বােব,
দহী-অিভমানী নহয়। এিতয়া তামােলােক দহী-অিভমানী হ এজন িপতাক ৰণ কিৰব লােগ। অলপেতা চ া লািগবই
নহয় জােনা। লৗিকক ৰুক িকমান ৰণ কেৰ। মূিত ৰািখ িদেয়। এিতয়া ক’ত িশৱৰ িচ , ক’ত মনুষ ৰ িচ ।
ৰািত-িদনৰ পাথক । তওঁেলােক ৰুৰ ফেটা থকা লেকট িপি লয়। পিতসকেল আনৰ ফেটা িপ ােতা ভাল নাপায়।
অৱেশ , িশৱৰ িপি েল তিতয়া সয়া সকেলােৰ ভাল লািগব িকয়েনা তওঁেতা পৰমিপতা হয় নহয় জােনা। তওঁৰ িচ ও
থকা উিচত। এওঁ হেছ গলৰ মালা বনাওঁতা। তামােলাক ৰু মালাৰ মিণ হ’বাৈগ। এেনেয়েতা গােটই দুিনয়া ৰু মালাও
হয়, জািপতা
াৰ মালাও হয়, ওপৰত বংশ বৃ আেছ। সয়া হেছ হদৰ বংশ বৃ , এয়া হেছ বহদৰ। িযমান মনুষ
আেছ সকেলােৰ মালা আেছ। আ া িকমান সূ তৈকও সূ িব ু হয়। এেকবােৰ সূ িব ।ু এেনৈক িব ু িদ যাৱা
তিতয়া অগণন হ যাব। গণনা কিৰ কিৰ ভাগিৰ যাবা। িক চাৱা, আ াৰ বৃ িকমান সৰু।
ত ত ব ত কম

ঠাইত থােক। সই আ া পুনৰ ইয়াৈল ভূ িমকা পালন কিৰবৈল আেহ। ইয়াত আেকৗ িকমান আহল-বহল দুিনয়া।
কৰ’বাত-কৰ’বাত এেৰাে েনেৰ যায়। তাত আেকৗ এেৰাে ন আিদৰ দৰকাৰ নাই। আ াসকলৰ সৰু বৃ আেছ। ইয়াত
মনুষ ৰ িকমান ডাঙৰ বৃ । এয়া সকেলা হেছ জািপতা
াৰ স ান। যাক কােনােৱ আদম, কােনােৱ আিদ দৱ বুিল
কয়। পুৰষ
ু -মিহলােতা িন য় আেছ। তামােলাকৰ হেছ বৃি মাগ। িনবৃি মাগৰ খল নহয়। এখন হােতেৰ িক হ’ব? দুটা
চকাৰ েয়াজন। দুটা থািকেল তিতয়া পৰ ৰ মাজত িতেযািগতা কেৰ। আনেটা চকাই লগ িনিদেল তিতয়া িঢলা হ
পেৰ। িক এটাৰ কাৰেণ থমিক ৰ’ব নালােগ। থমেত পিব
বৃি মাগ আিছল। পাছত আেকৗ অপিব হয়।
অেধাঃগিতেয়ই হ যায়। তামােলাকৰ বুি ত গােটই ান আেছ। এই বৃ কেনৈক বােঢ়, কেনৈক যু হ গ থােক।
এেন ৱা বৃ
কােনও উিলয়াব নাৱােৰ। কােৰাবাৰ বুি ত ৰচিয়তা আৰু ৰচনাৰ আিদ-মধ -অ ৰ ান নােয়ই
সইবােব বাবাই কিছল – এইেটা িলখা য আিম ৰচিয়তাৰ াৰা ৰচিয়তা আৰু ৰচনাৰ ানৰ অ পাইেছা।
তওঁেলােকেতা ৰচিয়তােকা নাজােন, ৰচনােকা নাজােন। যিদ পৰ ৰাগত ভােৱ এই ান চিল আিহেছ তেনহ’ ল
কােনাবাই কওঁকেচান। তামােলাক
া মাৰ- মাৰীসকলৰ বািহেৰ আন কােনও ক’ব নাৱােৰ। তামােলােক জানা
য আিম া ণসকলেক পৰমিপতা পৰমা াই পঢ়ায়। আিম া ণসকলেৰ হেছ উ তৈকও উ ধম। িচ ও িন য়
দখুৱাব লােগ। িচ অিবহেন কিতয়াও বুি ত নবেহ। িচ ব ত ডাঙৰ ডাঙৰ হ’ব লােগ। বিচ ময় ধমেবাৰৰ বৃ
কেনৈক বােঢ়, এয়াও বুজাইেছা। আগেতেতা কিছলা – আিম আ াই পৰমা া, পৰমা াই আ া। িপতাই এিতয়া ইয়ােৰা
অথ বুজাইেছ। এই সময়ত আিমেয় া ণ হওঁ আেকৗ নতু ন দুিনয়াত আিমেয়ই দৱতা হ’ম। এিতয়া আিম পুৰেু ষা ম
সংগম যুগত আেছা অথাৎ এয়া হেছ পুৰেু ষা ম হাৱাৰ সংগমযুগ। এই সকেলােবাৰ তামােলােক বুজাব পাৰা – ৰচিয়তা
আৰু ৰচনাৰ অথ, “আিমেয় আিছেলা”ৰ অথ। ওঁম অথাৎ থমেত মই আ া, পাছত এয়া শৰীৰ। আ া অিবনাশী আৰু
এই শৰীৰ িবনাশী হয়। আিম এই শৰীৰ ধাৰণ কিৰ ভূ িমকা পালন কেৰা। ইয়ােক কাৱা হয় আ া-অিভমানী। মই আ াই
অমুক ভূ িমকা পালন কেৰা, মই আ াই এইেটা কেৰা, মই আ া পৰমা াৰ স ান হওঁ। িকমান আচিৰত ান। এই ান
িপতাৰ ওচৰেত আেছ, সইবােব িপতােক আ ান কেৰ।
িপতা হেছ ানৰ সাগৰ। তওঁৰ তু লনাত আেকৗ অ ানতাৰ সাগৰ, আধাক হেছ ান, আধাক হেছ অ ান।
ানৰ িবষেয় কােনও নাজােনই। ান বুিল কাৱা হয় ৰচিয়তাৰ াৰা ৰচনাক জনােটা। গিতেক িন য় ৰচিয়তাৰ
ওচৰেত ান আেছ নহয় জােনা, সইবােব তওঁক ি েয়টৰ (সৃি কতা) বুিল কাৱা হয়। মনুষ ই ভােব ি েয়টেৰ এই
ৰচনা ৰিচেল। িপতাই বুজায় – এয়ােতা অনািদ পূব িনধািৰত খল। এেনৈক কয় – পিতত-পাৱন আহা, তেনহ’ ল
ৰচিয়তা বুিল কেনৈক ক’বা? ৰচিয়তা বুিল তিতয়ােহ কাৱা হয় যিতয়া লয় হ’ব তিতয়া পুনৰ ৰিচব। িপতাইেতা
পিতত দুিনয়াক পাৱন কিৰ তােল। সেয়েহ এই গােটই িব ৰ িয বৃ আেছ তাৰ আিদ-মধ -অ কেতা তামােলাক অিত
মৰমৰ স াসকেলেহ জানা। যেনৈক মালীেয় িতেটা বীজ আৰু বৃ ক জােন নহয় জােনা। বীজক দিখেল গােটই বৃ
বুি ৈল আিহ যায়। সেয়েহ এয়া হেছ মানৱ জািতৰ (মনুষ সৃি ৰ) বীজ। তওঁক কােনও নাজােন। তওঁেলােক গােয়া –
পৰমিপতা পৰমা া হেছ সৃি ৰ বীজৰূপ। সৎ, িচ , আন
ৰূপ হয়, সুখ, শাি , পিব তাৰ সাগৰ হয়। তামােলােক
জানা এই গােটই ান পৰমিপতা পৰমা াই এই শৰীৰৰ াৰা িদ আেছ। তেনহ’ ল িন য় ইয়াৈল আিহব নহয় জােনা।
ৰণােৰ কেনৈক পিততক পাৱন কিৰ তু িলব? সেয়েহ িপতা ইয়াৈল আিহ সকেলােক পাৱন কিৰ ল যায়। সই িপতােয়
তামােলাকক পাঠ পঢ়াই আেছ। এয়া হেছ পুৰেু ষা ম সংগমযুগ। ইয়াৰ ওপৰত তামােলােক ভাষণ কিৰব পাৰা য
কেনৈক তেমা ধান পুৰষ
ু ৰ পৰা
সেতা ধান হয়। তামােলাকৰ ওচৰত িবষয়ব েতা ব ত আেছ। এই পিতত
তেমা ধান দুিনয়া সেতা ধান কেনৈক হয় – এয়াও বুিজবলগীয়া। আগৈল তামােলাকৰ এই ান িনব। হয়েতা এিৰও
িদব পাছত পুনৰ আিহব িকয়েনা গিত-সৎগিতৰ িবপনী এখেনই। তামােলােক ক’ব পাৰা য এজন িপতাই হেছ সকেলােৰ
সৎগিত দাতা। তওঁক
বুিল কয়।
তৈকও
হেছ পৰমিপতা পৰমা া। তওঁ আমাক
কিৰ তােল।
সত যুগ হেছ
। কিলযুগ হেছ
। এেনৈক কেয়া য
াচাৰ। িক িনজেক নুবেু জ। পিতত দুিনয়াত এজেনা
নাই।
যিতয়া আেহ তিতয়া আিহ
কিৰ তােল। ‘ ’ উপািধ সত যুগৰ আিদত দৱতাসকলৰ আিছল।
ইয়াতেতা সকেলােক
বুিল ক িদেয়। কৃ তেত ‘ ’ শ েটা হেছই পিব তাৰ। আন ধমাৱল ীসকেল কােনও িনজেক
‘ ’ বুিল নকয়।
পাপ বুিল কাৱা হ’ব জােনা? ইয়াতেতা সকেলােক ক থােক। ক’ত ৰাজহংস মু তা বাটিল লওঁতা,
ক’ত বগলী লেতৰা ব খাওঁতা? পাথক েতা আেছ নহয় জােনা। এই দৱতাসকল হেছ ফু ল, সয়া হেছ গােডন অফ
অ াহ (আ াৰ বািগচা)। িপতাই তামােলাকক ফু ল বনাই আেছ। বাকী ফু লৰ মাজেতা িভ তা আেছ। সকেলাতৈক ভাল
ফু ল হ’ল িকং াৱাৰ। এই ল ী-নাৰায়ণক নতু ন দুিনয়াৰ িকং- ইন াৱাৰ বুিল কাৱা হ’ব।

তামােলাক স ানসকলৰ আ িৰক আন থািকব লােগ। ইয়াৰ বােব বািহ ক এেকা কিৰব নালােগ। এই চািক আিদ
েলাৱােৰা অথ থািকব লােগ। িশৱ জয় ীত েলাৱা উিচত ন দীপাৱলীত? দীপাৱলীত ল ীক আ ান কেৰ। তওঁৰ পৰা
পইচা খােজ। িক ভা াৰী ভৰপূৰ কেৰাতােতা িশৱ ভালা ভা াৰী হয়। তামােলােক জানা য িশৱবাবাৰ াৰা আমাৰ
ভা াৰ অপিৰসীম স ি ভিৰ যায়। এয়া ান ৰ হেছ ধন। তােতা তামােলাকৰ ওচৰত অজ ধন থােক। নতু ন
দুিনয়াত তামােলাক মালামাল হ যাবা। সত যুগেতা ব ত বিছ হীৰা মু তা আিছল। পুনৰ সয়াই হ’ব। মনুষ িববুি ত
পেৰ। এই সকেলা শষ হ যাব, আেকৗ ক’ৰ পৰা আিহব? খিনেবাৰ খািল হ গেছ, পাহাৰেবাৰ খিহ হেছ আেকৗ কেনৈক
হ’ব? তওঁেলাকক কাৱা, ইিতহাসৰ পুনৰাবৃি হয় নহয় জােনা, িয িকবা আিছল সয়া আেকৗ পুনৰাবৃি হ’ব।
তামােলাক স ানসকেল গৰ মািলক হ’বৈল পুৰষ
ু াথ কিৰ আছা। গৰ বুৰ ী-ভূ েগাল আেকৗ পুনৰাবৃি হ’ব। গীতত
আেছ নহয় – আপুিন গােটই সৃি , গােটই সমু আমাক িদ িদছা যাক কােনও আমাৰ পৰা কািঢ় িনব নাৱােৰ। তাৰ
তু লনাত এিতয়া িক আেছ! মা ৰ কাৰেণ, পানীৰ কাৰেণ, ভাষাৰ কাৰেণ যুজ
ঁ -বাগৰ কেৰ।
গৰ ৰচিয়তা বাবাৰ জ িদন পালন কৰা হয়। িন য় তেৱঁই গৰ বাদ াহী িদিছল। এিতয়া তামােলাকক িপতাই পঢ়াই
আেছ। তামােলােক এই শৰীৰৰ নাম ৰূপৰ পৰা উপৰাম হ িনজেক আ া বুিল ভািবব লােগ। পিব হ’ব লােগ – হয়েতা
যাগবলৰ াৰা নতু বা শাি খাই। আেকৗ পেদা কম হ যায়। িবদ াথ ৰ বুি ত থােক নহয় – আিম ইমান
পদবী পাওঁ।
িশ েক ইমান পঢ়াইেছ। তিতয়া তাৰ বােব িশ কেকা উপহাৰ িদেয়। এই িপতাইেতা তামােলাকক িব ৰ মািলক কিৰ
তােল। সেয়েহ পাছত তামােলােক ভি মাগত তওঁক ৰণ কিৰ থাকা। বাকী িপতাক তামােলােক িক উপহাৰ িদবা?
ইয়ােতেতা িয িকবা দিখছা সয়ােতা নাথািকব। এয়ােতা পুৰিণ িছঃ িছঃ দুিনয়া হয় সইবােবেতা মাক আ ান কৰা।
িপতাই তামােলাকক পিততৰ পৰা পাৱন কিৰ তােল। এই খলখনক ৰণ কিৰব লােগ। মাৰ ৰচনাৰ আিদ-মধ -অ ৰ
ান আেছ, িয তামােলাকক নাওঁ, তামােলােক এিতয়া না আেকৗ পাহিৰ যাৱা। পাঁচ হাজাৰ বছৰ পাছত পুনৰ চ
পুৰা হ’ব। তামােলাকৰ ভূ িমকা িকমান সু ৰ। তামােলােক সেতা ধান আৰু সু ৰ হ যাৱা। পুনৰ তেমা ধােনা
তামােলােকই হাৱা। তামােলােকই আ ান কৰা – বাবা আহা। এিতয়া মই আিহেছা। যিদ িন য় আেছ তেনহ’ ল
মতত চলা উিচত। ভু ল কিৰব নালােগ। িকছু মান স ােন মতেভদত আিহ পিঢ়বৈল এিৰ িদেয়। মতত নচিলেল,
নপিঢ়েল তামােলােকই ফল হ’বা। িপতাইেতা কয় - িনজৰ ওপৰত কৃ পা কৰা। েত েক পিঢ় িনজেক ৰাজিতলক িদব
লােগ। িপতাৰ দািয় হেছ পেঢ়াৱা, এই
ত আশীবাদৰ কথা নাই। তিতয়ােতা সকেলােৰ ওপৰত আশীবাদ কিৰব
লািগব। এই কৃ পা আিদ ভি মাগতেহ খােজ। ইয়াত সই কথা নাই। অ া!
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) বৃি ত থিক পৰ ৰ ৰ ( িতেযািগতা) কিৰব লােগ। িক যিদ িকবা কাৰণত এটা চকা িঢলা হ যায় তওঁৰ
িপছত ৰ যাব নালােগ। িনজেক ৰাজিতলক িদয়াৰ লায়ক কিৰ তু িলব লােগ।
(2) িশৱজয় ী ব ত ধূমধােমেৰ পালন কিৰব লােগ িকয়েনা িশৱবাবাই িয ান ৰ িদেয়, তাৰ াৰাই তামােলাক নতু ন
দুিনয়াত মালামাল হ’বাৈগ। তামােলাকৰ সকেলা ভা াৰ ভৰপূৰ হ যাব।
বৰদান:
সকেলা পদাথৰ আসি ৰ পৰা উপৰাম অনাস , কৃ িতজী ৎ হাৱা
যিদ কােনা পদাথই কেমি য়ক িবচিলত কেৰ অথাৎ আসি ভাৱ উৎপ হয় তিতয়াও উপৰাম হ’ব
নাৱািৰবা। ই ােবােৰই হেছ আসি ৰ ৰূপ। কােনাবাই কয় ই া নাই িক ভাল লােগ। তে সয়াও
সূ আসি – এইেটা সূ ৰূপত পৰী া কৰা য এই পদাথ অথাৎ অ কালৰ সুখৰ সাধেন আকিষতেতা
নকেৰ? এই পদাথ হেছ কৃ িতৰ সাধন, যিতয়া ইয়াৰ িত অনাস অথাৎ উপৰাম হ’বা তিতয়া
কৃ িতজীৎ হ যাবা।
াগান:
“ মাৰ - মাৰ ” ৰ ঝােমলা ( িব াি ) ত াগ কিৰ বহদত থাকা তিতয়া কাৱা হ ’ ব িব কল াণকাৰী।
!! ওঁ শাি !!

ওঁ শাি !!

