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িনিচ হ থািকবৈল সদায় কানেটা কথা মনত ৰািখব লােগ ? তামােলাক িনিচ হ কিতয়া থািকব
পািৰবা ?
িনিচ হ থািকবৈল সদায় যােত এইেটা ৃিতত থােক য এই ামা (নাটক) এেকবােৰ এ েৰট (স কৈক)
ৰিচ থাৱা আেছ। ামা অনুসিৰ িয চিল আেছ সয়া এেকবােৰ এ েৰট। িক এিতয়া তামােলাক
স ানসকল িনিচ হ থািকব নাৱাৰা, যিতয়া তামােলাকৰ কমাতীত অৱ া হ’ব, তিতয়া তামােলাক
িনিচ হ যাবাৈগ, তাৰ বােব যাগ ব ত ভাল হাৱা উিচত। যাগী আৰু ানী স ানসকল লুকাই
নাথােক।

শাি । পিতত-পাৱন িশৱ ভাগৱানুৱাচ। িপতাই বুজাই িদেছ য দহধাৰী মনুষ ক কিতয়াও ভগৱান বুিল ক’ব

নাৱািৰ। মনুষ ই এয়াও জােন য পিতত-পাৱন ভগৱােনই হয়। কৃ ক পিতত-পাৱন বুিল কাৱা নহ’ব। বেচৰাসকল
ব ত িব া হ আেছ। ভাৰতত যিতয়া সূতা জাট লােগ (িব াি ৰ অৱ া হয়) তিতয়া িশৱবাবা আিহবলগীয়া হয়।
িপতাৰ অিবহেন আন কােনও সই জট ভািঙব নাৱােৰ। তওঁেৱই পিতত-পাৱন িশৱবাবা, যাক মােথা তামােলাক
স ানসকেলেহ জানা। সয়াও পুৰষ
ু াথৰ ম অনুসিৰ। যিদও ইয়াত বিহ আছা, িনেতৗ িনও আছা তথািপও এইেটা কথাৰ
িত ধ ান নাথােক য আিম িশৱবাবাৰ ওচৰত বিহ আেছা, তওঁ এওঁৰ শৰীৰত িবৰাজমান হ আেছ, আমাক পঢ়াই আেছ,
পাৱন কিৰ আেছ, উপায় নাই আেছ।
তামােলাক দশন চ ধাৰী হ ৰেচাতা আৰু ৰচনাৰ ান া কিৰ কামক জয় কিৰ জগতজীৎ হাৱা। সেয়েহ সইজন
িপতা পিতত-পাৱেনা হ গ’ল। নতু ন ৰচনাৰ ৰেচাতাও হ গ’ল। এিতয়া বহদৰ ৰাজ পাবৈল তামােলােক পুৰষ
ু াথ কৰা।
েত েক বুিজ পায় আিম িশৱবাবাৰ পৰা ৰাজ -ভাগ ল আেছা। এয়াও যথাথভােৱ বুিজব নাৱােৰ। কােনােৱ অলপ
জােন, কােনােৱেটা এেকবােৰই নাজােন। িশৱবাবাইেতা কয় পিতত-পাৱন মই হওঁ। কােনাবাই আিহ যিদ মাক সােধ
তে মই িনজৰ পিৰচয় িদব পােৰা। তামােলাকেকা জােনা িপতাই িনজৰ পিৰচয় িদয়া নাই। িশৱবাবাই কয় মই সাধাৰণ
শৰীৰত েৱশ কেৰা। এয়া সাধাৰণ শৰীৰ। বৃ ৰ অ ত িথয় হ আেছ। পিতত দুিনয়াত িথয় হ আেছ আৰু এেকবােৰ
তলত তপস া কিৰ আেছ। এওঁেলাকেকা তপস া িশৱবাবাই িশকাই আেছ। ৰাজেযাগ িশৱবাবাই িশকায়। তলত আিদ দৱ,
ওপৰত আিদ নাথ। তামােলাক স ানসকেল বুজাব পাৰা য আিম া ণ িশৱবাবাৰ স ান হওঁ। তামােলােকা িশৱবাবাৰ
স ান িক সইেটা নাজানা। ভগৱান এজেনই, বাকী সকেলা ভাই-ভাই। িপতাই কয় - মই িনজৰ স ানসকলেক পঢ়াওঁ।
িযেয় মাক িচিন পায় তওঁেলাকেক পঢ়াই দৱতা কিৰ তােলা। ভাৰেতই গ আিছল, এিতয়া নৰক। িযেয় কামক িজিনব,
তওঁেৱই জগতজীৎ হ’ব। মই গ’ ন ৱ ৰ ( সাণালী িব ৰ) াপনা কিৰ আেছা। অেনক বাৰ এই ভাৰত গ’ ন এজত
( িণম যুগত) আিছল, তাৰ িপছত আইৰণ এজত ( লৗহ যুগত) আিহল - এয়া কােনও নাজােন। ৰচিয়তা আৰু ৰচনাৰ
আিদ, মধ , অ ক কােনও নাজােন। মই নেলজফু ল ( ােনেৰ পিৰপূণ) হওঁ। এয়া হেছ ল -উে শ । মই এওঁৰ সাধাৰণ
শৰীৰত েৱশ কিৰ ান িদওঁ। এিতয়া তামােলােকা পিব হাৱা। এই িবকাৰসমূহক িজিনব পািৰেল তামােলাক
জগতজীৎ হ’বাৈগ। ইয়াৰ বােব সকেলা স ােন পুৰষ
ু াথ কিৰ আেছ। তন-মন-ধেনেৰ আি ক সৱা কেৰ, পািথৱ সৱা
নহয়। ইয়াক ি িৰচু েৱল ন’ লজ (আধ াি ক ান) বুিল কাৱা হয়। এয়া ভি নহয়। ভি ৰ যুগ হেছ াপৰ-কিলযুগ,
যাক
াৰ ৰািত বুিল কাৱা হয় আৰু সত যুগ- তাক
াৰ িদন বুিল কাৱা হয়। কােনাবা গীতাৰ পাঠক আিহেল
তওঁেকা বুজাব লােগ গীতাত ভু ল আেছ। গীতা কােন নােল, ৰাজেযাগ কােন িশকােল, কােন ক’ ল কামৰ ওপৰত
িবজয়ী হ’ব পািৰেল তামােলাক জগতজীৎ হ যাবা? এই ল ী-নাৰায়েণা জগতজীৎ হেছ নহয় জােনা। এওঁেলাকৰ 84
জ ৰ ৰহস বুজায়। িযেয়ই নহওক িকয় ান ল’বৈলেতা ইয়াৈল আিহব লািগব নহয় জােনা। মইেতা স ানসকলক পঢ়াও।
িক
তামােলাকৰ মাজেতা িকছু মােন ইমানিখিন বুিজ নাপায়, সইবােব গায়েনা আেছ কা ৰ মাজত
কােনাবা.................। মই িয হওঁ, যেন ৱা হওঁ সয়া িকছু মােনেতা 5 শতাংশও নাজােন। তামােলােক িপতাক জািন ল
স ূণ ৰীিতেৰ ৰণ কিৰব লােগ। মােমক (মেন মেন কৱল মাক) ৰণ িকয় নকৰা? তিতয়া এেনৈক কয় য বাবা

ৃিত পাহিৰ যাওঁ। হৰ’, তামােলােক বাবাক মনত পলাব নাৱাৰােন। অৱেশ বাবাই বুিজ পায় য ইয়াৰ বােব ব ত
চ াৰ েয়াজন তথািপ পুৰষ
ু াথ কৰাবৈল জাৰ িদ থােক। হৰ’ িযজন িপতাই তামােলাকক ীৰ সাগৰৈল ল যায়,
িব ৰ মািলক কিৰ তােল, তওঁক পাহিৰ যাৱা! মায়াই পাহৰাইও িন য় িদব। সময় লািগব। এেন ৱাও নহয় য
মায়াইেতা পাহৰাই িদবই, সইকাৰেণ ঠা া হ বিহ যাবা। নহয়, পুৰষ
ু াথ িন য় কিৰব লােগ। কামৰ ওপৰত জয়ী হ’ব
লােগ। মােমক ৰণ কিৰেল িবকম িবনাশ হ’ব। যেনৈক তামােলাক স ানসকলক কওঁ তেনৈক কােনাবা ব ত ডাঙৰ
জ (িবচাৰপিত) আিহেলও তওঁেকা িপতাই ‘স ান’ বুিলেয়ই নক’ব জােনা িকয়েনা মই উ েৰা উ ভগৱান হওঁ। উ েৰা
উ িশ া মেয়ই িদওঁ, ি -ি ে চ (ৰাজ মাৰ-ৰাজ মাৰী) পদ পাবৰ বােব। িপতাই কয় - মই এওঁক পঢ়াই আেছা।
এওঁেৱই আেকৗ কৃ হয়ৈগ। া-সৰ তী, তওঁেলােকই আেকৗ ল ী-নাৰায়ণ হ’বৈগ। এই বৃি মাগ চিল আিহেছ।
িনবৃি মাগৰ লাকসকেল ৰাজেযাগ িশকাব নাৱােৰ। ৰজা-ৰাণী দুেয়াটাই লােগ। িবলাতৈল গ কয় - আিম ৰাজেযাগ
িশকাওঁ। িক
তওঁেলােকেতা সুখক কাগ িব াৰ সমান বুিল কয় তে আেকৗ ৰাজেযাগ কেনৈক িশকাব! গিতেক
স ানসকল উৎসািহত হাৱা উিচত। িক স ানসকল এিতয়াও সৰু হ আেছ, পণত হাৱা নাই। পণত হ’বৈল সাহস
লােগ।
িপতাই নায় - এইয়া হ’ল ৰাৱণৰ স দায়। তামােলােক আ ান কৰা - হ পিতত-পাৱন আহা। তে এইখন পিতত
দুিনয়া ন পিব দুিনয়া? তামােলােক বুিজ পাৱা নহয় য আিম নৰকবাসী হওঁ। এই দৱী স দায় আেছ জােনা? ৰাম
ৰাজ আেছ জােনা? তামােলাক ৰাৱণ ৰাজ ৰ নােহাৱা জােনা? এিতয়া ৰাৱণ ৰাজ ত সকেলােৰ আসুিৰ বুি । এিতয়া
আসুিৰ বুি ক দৱী কিৰ তােলাঁতাজন কান? এেনৈক 4-5 টা
সুিধেল তিতয়া মনুষ িচ াত পিৰ যাব। তামােলাক
স ানসকলৰ কাম হেছ িপতাৰ পিৰচয় িদয়া। বৃ েজাপােটা লােহ লােহ বােঢ়। িপছত ব ত বৃি হ যাব। মায়াইও চ
লগাই এেকবােৰ অধঃপিতত কিৰ িদেয়। বি ঙেতা (মুি যু ) ব তেৰ মৃতু হয়, ইয়ােতা ব তেৰ মৃতু হয়। িবকাৰৈল
যাৱা মােনই মৃতু হাৱা। পুনৰ আৰ িণৰ পৰা নতু নৈক পুৰষ
ু াথ কিৰবলগীয়া হয়। িবকােৰ এেকবােৰ মািৰ পলায়। িয
অলপ মামৰ আতৰাই পিততৰ পৰা পিব হিছল, সই উপাজন িখিনও শষ হ যায়। পুনৰ আৰ িণৰ পৰা চ া
কিৰবলগীয়া হয়। এেন ৱা নহয় য তওঁেলাকক আিহবৈল অনুমিত িদব নালােগ। নহয়, তওঁেলাকক বুজাব লােগ য িয
অলপ ৰণৰ যা া কিৰিছলা, অধ য়ন কিৰিছলা সই সকেলােবাৰ শষ হ গ’ল। এেকবােৰ অধঃপিতত হ পিৰলা।
অৱেশ যিদ বােৰ বােৰ অধঃপিতত হ থােক তিতয়া কাৱা হ’ব – “বািহৰ হ যাৱা”। এবাৰ বা দুবাৰ মা কৰা হ’ব।
দুবাৰ মা কিৰবলগীয়া হ’ ল তাৰ িপছত মামলা হ’পেলচ (আশাহীন) হ যায়। আেকৗ আিহবও িক এেকবােৰ ডা
াচত (িনকৃ
ণীত)। তু লনা ক ভােৱ এেনৈকেয় কাৱা নহ’ব জােনা। িযেয় এেকবােৰ কম পদ পায় তওঁেলাকক কাৱা
হ’ব ডা
াচ। দাস-দাসী, চ াল, জােৰা চাকৰ সকেলা ণীেৰ হ’বৈগ নহয় জােনা। িপতাইেতা জােন মই এওঁেলাকক
পঢ়াই আেছা। েত ক 5 হাজাৰ বছৰৰ িপছত পঢ়াওঁ। তওঁেলােক লাখ বছৰ বুিল ক িদেয়। আগৈল গ এইেটা কথাও
ক’বৈল আৰ কিৰ িদব য যথাযথ 5 হাজাৰ বছৰৰ কথা। সয়াই মহাভাৰতৰ যু । িক
ৃিতৰ যা াত থািকব
নাৱােৰ। িদেন- িতিদেন টু ল (ব ত পলম) হ গ থািকব। গায়েনা আেছ - ব ত গ’ল অলপ আেছ….। এই সকেলােবাৰ
এই সময়েৰ কথা। বাকী পিব হ’বৰ বােব অলপ সময় আেছ। যু সমাগত। িনজৰ অ ৰক সুিধব লােগ – মই ৃিতৰ
যা াত আেছােন? যিতয়া কােনাবা নতু ন লাক আেহ তিতয়া স ানসকেল ফ’ম িন য় পূৰ কিৰবৈল িদব লােগ।
যিতয়া ফ’ম পূৰাব তিতয়া তওঁেলাকক বুজাব পাৰা। যিদ কােনাবাই বুিজবই িনিবচােৰ তেনহ’ ল তওঁ ফ’ম পূৰাবই
বা িক? এেন ৱােতা ব ত আেহ। কাৱা, িপতাক আ ান কৰা - পিতত-পাৱন আহা তে িন য় এইখন পিতত দুিনয়া,
সইবােবেতা কাৱা য আিহ পিব কিৰ তালা। তাৰ িপছত কােনাবা হয়, কােনাবা নহয়। বাবাৰ ওচৰৈল প েতা ব ত
আেহ। সকেলােৱ িলেখ িশৱবাবা ওৰেফ
া। িশৱবাবাইও কয় – মই সাধাৰণ শৰীৰত েৱশ কেৰাঁ। এওঁক 84 জ ৰ
কািহনী নাও। অন কােনা মনুষ ই ৰচিয়তা আৰু ৰচনাৰ আিদ-মধ -অ ক নাজােন। এিতয়া িপতাইেহ তামােলাকক
নাইেছ। এই িচ আিদও বাবাই িদব দৃি দান কিৰ সকেলা অংকন কেৰাৱাইেছ।
বাবাই তামােলাক আ াসকলকেহ পঢ়ায়। আ াসকল তৎ ণাৎ অশৰীৰী হ যায়। এই শৰীৰৰ পৰা িনজেক পৃথক বুিল
বুিজব লােগ, বাবাই কয়- স ানসকল, দহী-অিভমানী হাৱা, অশৰীৰী হাৱা। মই আ াসকলক পঢ়াওঁ। এয়া হেছ আ া
আৰু পৰমা াৰ মলা, ইয়াক সংগমৰ মলা বুিল কাৱা হয়। বাকী কােনা পানীৰ গংগাই পিব কিৰ নােতােল। সাধু,
স , ঋিষ, মুিন আিদ সকেলােৱ ান কিৰবৈল যায়। এিতয়া গংগা পিতত-পাৱনী কেনৈক হ’ব পােৰ? ভগৱানুৱাচ
(ভগৱােন কয়)-কাম মহাশ হয়, ইয়াৰ ওপৰত জয়ী হ’ লই তামােলাক জগতজীৎ হ যাবাৈগ। গংগা বা সাগেৰেতা
এেনৈক নকয়। এেনৈকেতা ান সাগৰ িপতাই বুজায়, ইয়াৰ ওপৰত জয়ী হ’বৰ বােব মােমক (মেন মেন কৱল মাক

ৰণ) কৰা তিতয়া তামােলাক পিব হ যাবা। দৱী ণ ধাৰণ কৰা, কােকা দুখ িনিদবা। থম ন ৰৰ দুখ হেছ কাম
কটাৰী চেলাৱা। ইেয়ই আিদ, মধ , অ দুখ িদওঁতা হয়। সত যুগত এয়া নাথােক। সইখন হ’ল পিব দুিনয়া, তাত কােনা
পিতত নাথােকই। যেনৈক তামােলােক যাগ বেলেৰ ৰাজ লাৱা, তেনৈক তাত যাগ বেলেৰ স ান জ হয়। ৰাৱণ
ৰাজ ই নাথােক। তামােলােক ৰাৱণক ্ েলাৱা, গেমই নােপাৱা য কিতয়াৰ পৰা লাই আিহছা। ৰাম ৰাজ ত ৰাৱণ
নাথােক। এইেবাৰ অিতৈক বুিজবলগীয়া কথা, িয িপতাই বুজাইেছ। ব ত ভালৈক বুজায় িক ক ই-ক ই িযেয় িযমান
পেঢ়, িসমােনই পিঢ়ব। পুৰষ
ু াথৰ পৰা সকেলা কথা গম পাৱা যায়। ল
ূ সৱােৰা িবষয় আেছ, মেনেৰ নহ’ ল বাণীেৰ,
কমেৰ। বাণীেৰেতা ব ত সহজ। থমেত হেছ মনেৰ অথাৎ মনমনাভৱ, ৃিতৰ যা াত থািকব লােগ। িনজেক আ া বুিল
বুিজ িপতাক ৰণ কিৰব লােগ। িপতাৰ পৰা িশ া ল’ব লােগ।
ব ত আেছ িযেয় িপতাক ৰণ কিৰব নাৱােৰ। এেনৈক কাৱা নহ’ব য ানক ৰণ কিৰব নাৱােৰ। মােমক
ৰণ
কিৰব নাৱােৰ। ৰণ নকিৰেল তে শি
কেনৈক পাবা। িপতা হেছ সবশি মান, তওঁক ৰণ কিৰেলেহ শি
আিহব, ইয়ােক ‘ধাৰ’ বুিল কাৱা হয়। কমেৰও কােনাবাই ভালৈক সৱা কিৰেল তিতয়াও পদ পাব। কমেৰও যিদ নকেৰ
তে িক পদ পাব। িবষয় থােক নহয় জােনা। এয়া হ’ল
বুিজবলগীয়া কথা। তওঁেলােক যাগ- যাগ বুিল ক থােক
িক এইেটা বুিজ নাপায় য যাগৰ াৰা তামােলােক িব ৰ বাদ াহী (সা াজ ) লাৱা। যাগবলৰ াৰাই তাত স ান
জ হয়। এয়াও কােনও নাজােন। তামােলাকক বুেজাৱা হয় তথািপও আধাক ৰ িপছত তামােলাক মায়াৰ বা া
( গালাম) হ যাৱা। আেকৗ মায়াই তামােলাকক এিতয়াও এিৰ িনিদেয়। এিতয়া তামােলাক িশৱবাবাৰ বা া হ’ব লােগ।
কােনা দহধাৰীৰ বা া হ’ব নালােগ। ভাই-ভনী বুিলও এিতয়ােহ কাৱা হয়- পিব হ’বৰ বােব। আেকৗ ইয়ােৰা উ ত
যাব লােগ। ভাই-ভাই বুিল বুিজব লােগ। ভাই-ভনীৰ দৃি ও নহয়। ামা অনুসিৰ িয চেল, সয়া এেকবােৰ এ েৰট
(স ক)। ামা এেকবােৰ এ েৰট। িপতােতা িনিচ , এওঁৰেতা িচ া িন য় থািকব। িনিচ তিতয়ােহ হ থািকব যিতয়া
কমাতীত অৱ া হ’ব, তিতয়াৈলেক িকবা নহয় িকবা হ থািকব। যাগ ভাল হাৱা উিচত। যাগৰ বােব বাবাই এিতয়া
জাৰ িদেয়। ইয়াৰ বােব কয় - বােৰ বােৰ পাহিৰ যাওঁ। িপতাই অিভেযাগ কেৰ, িযজন িপতাই তামােলাকক ইমান খাজনা
িদেয় তওঁক তামােলােক পাহিৰ যাৱা। িপতাই জােন কাৰ ান আেছ, কাৰ নাই। ানী কিতয়াও লুকাই থািকব
নাৱােৰ। তওঁ তৎ ণাৎ সৱাৰ মাণ িদব। গিতেক এই সকেলােবাৰ বুিজবলগীয়া কথা। ভাল বাৰু!
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 :-**

ু াথত ঠা া হ বিহ যাব নালােগ। সাহেসেৰ সৱা কিৰব
(1) মায়াৰ বি ঙত (মুি যু ত) পৰািজত হ’ব নালােগ। পুৰষ
লােগ।
(2) এই ামা এ েৰট (স ক) ভােৱ ৰচা হেছ, সেয়েহ কােনা কথাৰ বােব িচ া কিৰব নালােগ। কমাতীত অৱ া া
কিৰবৈল এজন িপতাৰেহ ৃিতত থািকব লােগ, কােনা দহধাৰীৰ বা া ( গালাম) হ’ব নালােগ।
বৰদান:
বহদৰ বৰাগ বৃি ৰ াৰা সকেলা মাহৰ ( আসি ৰ ) পৰা মু হ থােকাঁতা সঁচা ৰাজঋিষ হাৱা
ৰাজঋিষ অথাৎ এফােল ৰাজ আনফােল ঋিষ অথাৎ বহদৰ বৰাগী। যিদেহ িনজৰ িত, ব ি ৰ িত,
ব ৰ িত মাহ (আসি ) আেছ তে ৰাজঋিষ নহয়। যাৰ সংক মা েতা অলেপা যিদেমাহ আেছ তওঁৰ
দুই নাওঁত দুই ভিৰৰ দেৰ হ’ল, তিতয়া ইফালেৰা নহ’ব আৰু িসফালেৰা নহ’ব, সইবােব ৰাজঋিষ হাৱা,
বহদৰ বৰাগী হাৱা অথাৎ এজন িপতা ি তীয় কােনা নাই - এইেটা পাঠ দৃঢ় কৰা।
াগান:
াধ অি ৰ ৰূপ হয় িযেয় িনজেকা লায় আৰু আনেকা লাই িদেয়।
!! ওঁ শাি !!
ওঁ শাি !!

