ASSAMESE TRANSLATION

৩২৬তম ভাৰ্চুৱেল ঋত্বিক সত্বিলনত
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ত্বিৱেম্বু ৩১, ২০২১
জয়গুুু! খুব সীত্বমত সময়ু ত্বভতুত আত্বম এই ঋত্বিক সত্বিলনু আৱয়াজন কত্বুৱলা। হাতত সময় ববত্বি
নাত্বিল। এই বে এটা ত্ববুাট পট-পত্বুবৰ্্ুনু লীলা সিংঘত্বটত হহ গল আমাু জীেনত, তাৱুই ো-ৱজাগাু
কৱুাোঁৱত কৱুাোঁৱত এই ঋত্বিক সত্বিলনু সমে় আত্বহ পাৱল। আুু সিংক্ুমণু আশঙ্কা বতা এত্বতে়াও
আৱিই, বসৱয় বোো বকইবাুু দৱু এইবাৱুা ভাৰ্চুৱয়ল উপাৱয়ৱুই ঋত্বিক সত্বিলন অনুত্বিত কুা হহৱি।
পুমপূজযপাদ বমজদা, বমাু পূজনীে় মাজুখুি়া, সৎসঙ্গু সভাপত্বত—বতওোঁু আশীববাদীয় ত্বকিু কথা আমাক
হকৱি। সৎসঙ্গু বেৱেৱটুী মৱহাদে়, শ্রৱেে় কাত্বতবকদাই ত্বকিু কথা বকাোু লগৱত বাৰ্ত্বষুক ত্ববেুণী পাঠ
কত্বুৱি। তাৱুাপত্বু,এই বে মই হকৱিা, আমাু ত্বতত্বনওজনু বক্তবয হলৱে়ই এইবাুু ঋত্বিক সত্বিলন।
ত্ববৱশষ ত্বকিু জুুুী কথা আৱি, বসই সমূহ কথা আৱপানাৱলাকক—কমবীসকলর প্রৱতযকৱক জৱনাো
প্ুৱে়াজন৷ ঠাকুুু পাঞ্জাধাুী কিবী-ৱসেকসকল বতওোঁু বাৰ্্ুাবাহী, বতওোঁু আদশববাহী, বতওোঁু আদশব প্ুত্বতপ্ুৱতযকু জীেনলল ববাোই ত্বদয়া কমবীসকলু কাম। বসৱয় বতওোঁৱলাকু ত্বকিু কথা অেগত বহাোৱটা প্ুৱয়াজন।
বসই সমূহ কথা জাত্বন, বসই অনুোে়ী ত্বনৱজ আেুণশীল বহাো, লগৱত প্রৱতযকৱক বসই পথত েত্বলবলল অভযস্ত
কৱুাো—এইৱটাৱেই হহৱি কমবীসকলু কাম। এই বে পট-পত্বুবৰ্্ুন হল আমাু সকৱলাৱু জীেনু সিুখত,
ইয়াৱুই পত্বুৱপ্রত্বিতত ত্বকিু কথা জৱনাো দুকাু আৱপানাৱলাকক। মৱনাৱোগ ত্বদ শুত্বনব, জাত্বন লব, বুত্বজ
লব—বসই অনুোে়ী বসয়া বাস্তবাত্বে়ত কত্বুব ত্বনজু জীেনত, সকৱলাৱু জীেনত, লগৱত সৎসঙ্গু ত্বে সমূহ
প্ুত্বতিান আৱি ত্ববত্বভন্ন বজগাত—সৎসঙ্গ বকন্দ্ু-মত্বিু-ত্ববহাু ত্বে সমূহ আৱি, বসই প্রত্বতিানসমূহৱতা বসই
কথা বাস্তোত্বয়ত কত্বু তুত্বলব।
আত্বম আমাু জীেনত ঠাকুুক গ্রহণ কত্বু, বতওোঁক অনুসুণ কত্বু েলাু সিংকল্প হলৱিাোঁ। ত্বকয় হলৱিাোঁ?
ত্বনজু বো-বঢ়াু োত্বহদাত। আত্বম বাত্বে থাত্বকবলল ত্ববোৱুাোঁ, বাত্বঢ় উত্বঠবলল ত্ববোৱুাোঁ—বসই োত্বহদাৱতই হলৱিাোঁ;
লগৱত বতওোঁ বেৱনভাৱে আমাক েত্বল অভযস্ত হবলল হকৱি, বসই েলনত আত্বম অভযস্ত বহাোু সিংকল্প হলৱিাোঁ৷
োু বেৱনলক, বেৱন সাধয বসয়া হলৱয়ই বতৱনভাৱে েলাু বেষ্টা কৱুাোঁ ।
ত্ববগত ত্বিৱেম্বু মাহু ১৬ তাত্বুৱখ পুমাুাধয ত্বপতৃৱদে পাত্বথবে লীলা সিংবুণ কত্বু ব্রহ্মলীন হ'ল।
বতওোঁ ত্বনজু সমগ্র জীেন ত্বদ, সমগ্র স্া ত্বদ দয়াল ঠাকুুু প্রত্বতিা, দয়াল ঠাকুুক প্রকাশ কত্বু হগৱি—ত্বনজ
ত্বপতৃৱদেু দৱু। বতওোঁু জীেনৱটাৱেই আত্বিল বেন দয়াল ঠাকুুু ভােু ত্বদবয প্রকাশ। সমগ্র জীেন ত্ববয়াপী
বতওোঁ বসই প্রকাশ ত্ববচ্ছুুণ কত্বু, প্রকৃত্বতু অৱমাঘ ত্বনে়ৱমৱু, পত্বুণত বে়সত লীলা সিংবুণ কত্বু ব্রহ্মলীন হহ
গল—ত্বনজধামলল প্রতযােৰ্্ুন কত্বুৱল। পুুুৱষা্ম ত্বকন্তু ত্বেু-অতন্দ্র। বতওোঁু ুথ থমত্বক নুে়, বতওোঁু েলাু
গত্বত থমত্বক নুে়। দুববাু গত্বতত বসই ুথ েত্বলৱয়ই থাত্বকব। বকাৱনাৱেও তাক বযাহত কত্বুব বনাোৱু, বকাৱনা
কাুৱণই বসয়া বযাহত নহে়। বতওোঁ ত্বে কাুণত এই ধুাধামত আত্বের্ভবত হহৱি, বসই কাুণ ত্বসে বহাোললৱক
অত্ববুাম েলনা েত্বলবই। বতওোঁু ত্বদবয-লীলা নানা-ুূপত, নানা-ুসত, নানা-শব্দত, নানা-গন্ধত, নানা-বণবত
আমাু জীেনক উদ্ভাত্বসত কত্বু তুত্বলব, পুষ্ট কত্বু তুত্বলবই। আত্বম বকৱনভাৱে েত্বলব লাত্বগব, বকৱনভাৱে ভাত্ববব
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লাত্বগব, বকৱনভাৱে কব লাত্বগব, বকৱনভাৱে প্রত্বতৱটা পদৱিপ ল'ব লাত্বগব—প্রৱতযকৱটাৱু বযেস্থা স্বে়িং বতওোঁ,
আমাু ত্বপ্রে়পুম, পুমদে়াল, পুমৱপ্রমী—পুমৱপ্রমমে় পুুুৱষা্ম শ্রীশ্রীঠাকুু অনুকূলেন্দ্র স্বয়িং কত্বু ত্বদৱি।
এই ‘সৎসঙ্গ’-ত ত্বে হহ থাৱক, ত্বে সমূহ ত্বনয়ম, ত্বে সমূহ ত্ববত্বধ, সব ত্বকন্তু বতওোঁৱুই প্রদ্, বতওোঁৱুই আশীববাদ,
বতওোঁৱুই অনুশাসন। বসই অনুশাসন, ত্বনয়ম, ত্ববত্বধ মাত্বনৱয়ই সকৱলাৱবাু সিংঘত্বটত হহ থাৱক স্বাভাত্বেক
গত্বতত, বকাৱনা এৱকাৱবই থমত্বক নুে়। সব বযেস্থা বতোঁৱেই কৱু।
পুমাুাধয ত্বপতৃৱদে, সকৱলাৱু পুমত্বপ্রে় পুমপূজযপাদ শ্রীশ্রীদাদাু অবতবমানত বতওোঁু সুৱোগয বজযিাত্মজ
পুমপূজযপাদ শ্রীশ্রীঅকবদুযত্বত েেেতবী, বমাু দাদা, বতওোঁ তোঁৎস্থলাত্বভত্বষক্ত হহ ইষ্টু বেতন-প্রতীক, বতওোঁু
জীেন্ত, সেল অত্বভবযত্বক্ত আোেবযৱদে-ুূৱপ এত্বতয়া আমাু সিুখত আৱি। বতওোঁক হলৱয়ই আত্বম েত্বলব লাত্বগব।
বতওোঁ একাধাৱু ত্বপ্রয়পুম দয়াল ঠাকুুক ত্বনজু আেুণত প্রস্ফূত্বটত কুাু লগৱত ত্বনজু ত্বপতৃ-পুম্পুাক
জীেন্ত ুাত্বখ আমাু অগ্রেতবী হহ, অত্বি-ুূৱপ—অত্বি মাৱন ত্বেৱয় আমাক অগ্রগামী কৱু, আোেবয-ুূৱপ আমাু
পথ প্রদশবন কত্বুব। বতওোঁু দ্বাুা পত্বুোত্বলত হহৱয়ই আত্বম পুমদে়ালু ঈত্বিত পথত ত্বনিা, আনুগতয তথা
কৃত্বত-সৱম্বগ-সহ েত্বলব লাত্বগব। এৱয়ই হল আমাু জীেন, এৱয়ই হল জীেনবধবনু উপাে়, এৱয়ই হল জীেনক
পূণব কুাু উপাে়, সাথবক কুাু উপাে়—এৱয়ই হল মানেতাক বোই ুখাু উপাে়। আত্বম বহু-বহু মানুৱহৱু
উত্বদ্ভন্ন হহ উত্বঠব লাত্বগব, এই ভাব ত্ববস্তাত্বুত কত্বু ত্বদব লাত্বগব। আোেবযৱদেক সিুখত ুাত্বখ, বতওোঁু ঈত্বিত
ভােত পুমদে়ালু ইচ্ছাক বাস্তোত্বে়ত কত্বু উঠাব লাত্বগব আত্বম—এৱয়ই আমাু শপথ, এৱয়ই আমাু সিংকল্প,
এৱয়ই আমাু প্রত্বতজ্ঞা। আমাু এৱকা বহুুোু কথা নাই৷ আমাু ত্বে বপাোু, ত্বনে়ত্বত ইত্বতমৱধযই, বহু পূৱববই
তাক ত্বনধবাত্বুত কত্বু ত্বদৱি—আত্বম দে়ালক পাইৱিাোঁ এই জীেনত! বতওোঁ পূণব! সকৱলাৱবাু বতওোঁু ত্বভতুৱতই
আৱি, বতওোঁু বাত্বহুত এৱকাৱেই নাই। বসই কাুৱণ বহুাই বোোু ভে়, অত্বভর্ভত্বত, দুুঃখ বা গ্লাত্বনৱয় আমাক
গ্রাস বকত্বতয়াও কত্বুব বনাোৱু।
এইবাু মই ত্বকিু কামু কথা কওোঁ, এই সমূহ কথা জাত্বন ুাখক আৱপানাৱলাৱক। সকৱলাৱে ভাললক
এই সমূহ বুত্বজ লব, জাত্বন লব, লগৱত ভাললক োৱত এই সমূহ পত্বুপাত্বলত হহ েৱল ত্বনজু জীেনত, ত্বনজু
পত্বুবাুত, পত্বুৱবশত, পাত্বুপাৰ্ত্ববুকত, প্রাত্বতিাত্বনকভাৱে সমস্ত ঠাইত, সমস্তৱু জীেনত—বসয়া
আপনাৱলাৱক মূতব কত্বু তুত্বলব।
দীিাদাতা কমবীসকলু উৱেৱশয কওোঁ, ইষ্টু বেতন প্রতীক হল আোেবযৱদে। বসৱয়, বতবমান ত্বেজনা
আোেবযৱদে, বতওোঁু প্রত্বতকৃত্বত সিুখত নুখালক বকত্বতয়াও দীিাদান নকত্বুব। ত্বেজনা বতবমান, বতওোঁু
ত্বভতুৱতই ত্ববগত ত্বেজনা বতওোঁ ত্ববদযমান। আমাু ইষ্ট, আুাধয, বধযয়, পূজয সমস্তই ত্বকন্তু দে়াল ঠাকুু। দে়াল
ঠাকুুু শুণাগত্বতু বাৱব, দে়াল ঠাকুুক ত্বনজু ইষ্ট ত্বহোৱে গ্রহণ কত্বুবলল দীিাদাতা কিবীসকলু মাধযৱমৱু
ত্বে দীিাদান হে়, বসই সময়ত ইষ্টু লগৱত ইষ্টু বেতন প্রতীক—এই দুৱয়াখন প্রত্বতকৃত্বত েথাৱোগয মেবাদাসহ
ুাত্বখব লাত্বগব। ইষ্টু বেতন প্রতীকু মাধযৱমৱুই ত্বকন্তু ইষ্টু লগত েুক্ত হে়। আুু ইষ্টু বেতন প্রতীক হল
আোেবযৱদে। দীিাু আসনত ত্বে ফৱটা ুখা হে়—দীিাু সমে়ত কমবীসকৱল বে ঠাকুুু ফৱটা ুাৱখ,
আোেবযৱদেু ফৱটা ুাৱখ, েে ফৱটা ুাৱখ, এত্বতয়াৱু পুা আোেবৱদেু ফৱটা মাৱন ত্বকন্তু বতবমান
আোেবযৱদেু ফৱটা আপনাৱলাৱক ুাত্বখব। পুমাুাধয বাবাু ফৱটা দীিাু সমে়ত ুখা এত্বতয়াৱু পুা বকাৱনা
প্রৱে়াজন নাই। বতবমান আোেবযৱদেু ফৱটা ুাত্বখব লাত্বগব। এৱয়ই ত্ববত্বধ, এৱয়ই ত্বনয়ম।
আুু ত্ববত্বভন্ন ঠাইত ঠাকুুু আসন বা ঠাকুুু পট আত্বম ুাৱখাোঁ। ঠাকুুু আসনত ত্বে থাৱক সমস্তই
সম্পূণব ঠাকুুু ভাববাহী এটা একক প্রত্বতকৃত্বত। বসইৱটাুও এটা অথব আৱি, উৱেশয আৱি৷ ইয়াত ত্বকন্তু
খামৱখে়াত্বল ভাৱে ত্বে ইচ্ছা কত্বুৱল, বেন-ৱতন প্ুকাৱু কত্বুৱল, ত্ববৱশষলক সমত্বষ্টগতভাৱে বেত্বতয়া আত্বম
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বতওোঁক হল েৱলাোঁ, বতত্বতয়া ত্বকন্তু বখে়াল-খুত্বেভাৱে েত্বলৱল, বসইৱটাৱে বযতযয় মাত্বত আৱন। খামৱখয়াত্বলভাৱে
েলাু বকাৱনা অত্বধকাৱুই আমাু নাই। ত্বনজু মৱনগি়া ুকৱমৱু সাধন-ভজন কুা, ত্বে ইচ্ছা তাৱক কুা, বা
বসই কুাত আনৱকা অন্তৰ্ভুক্ত কুা, আনৱকা উদ্বুে কুাু বকাৱনা অত্বধকাু আমাু নাই। ত্বেসকৱল এৱন
কৱু, ত্বেসকৱল মানুহক ত্ববভ্রান্ত কৱু ত্বনজু মৱনগি়া ুকৱমৱু েত্বলবু কাুৱণ, বতওোঁৱলাকু ত্ববভ্রাত্বন্তু
মাে়াজালত বকাৱনাৱেই জত্বি়ত হহ নপত্বুব। প্রৱতযকৱটা কুাু পশ্চাৎপটত এটা তাৎপেবয আৱি, প্রৱতযকৱটা
কামৱুই তাৎপেবয আৱি। বসই তাৎপেবয অনুোে়ী েত্বলব লাত্বগব, বসই ভাব অনুোয়ী েত্বলব লাত্বগব৷ ভােু স্খলন
হৱল বতত্বতয়া ত্বকন্তু প্রাত্বিু ভাণ্ডাু শূনয হহ হু োে়। এৱকাৱেই বপাো নাোয়। ত্বকয়ৱনা ভােৱটাৱেই বতা নাই,
ভােহাুা ুকৱমৱু েত্বলৱল এৱকাৱেই নহে়। এত্বতয়াৱু পুা ঠাকুুু ত্বে আসন, তাত বতবমান
আোেবযৱদেু প্রত্বতকৃত্বত স্থাপন কত্বুব লাত্বগব। ঠাকুু, বি়মা, বড়দা—এই ত্বতত্বনওখন প্রত্বতকৃত্বত বেৱনভাৱে
ত্বস্থু আৱি বতৱনভাৱেই থাত্বকব আুু পুমাুাধয বাবাু প্রত্বতকৃত্বত, মাৱন পুমপূজযপাদ শ্রীশ্রীদাদাু প্রত্বতকৃত্বতু
পত্বুবৱতব বসই ঠাইত বতবমান আোেবযৱদেু প্রত্বতকৃত্বত স্থাপন কুাৱটাৱেই ত্ববৱধয়। এৱনভাৱে আৱপানাৱলাৱক
বকন্দ্র-মত্বিুসমূহৱতা, লগৱত অনযানয ঠাইত, ঘুত বতৱনভাৱেই ুাত্বখব। আুু পুমাুাধয ত্বপতৃৱদেু প্রত্বতকৃত্বত
েত্বদ ুাত্বখব ত্ববোৱু বতৱন্ত ববৱলৱগ েথাৱোগয স্থান ত্বনববােন কত্বুব, সুিুভাৱব বদোলত আোঁত্বু মেবযাদা সহকাৱু
তাত ুাত্বখব পাৱু, বতওোঁক স্মুণ কত্বুব পাৱু, শ্রো-প্রণাম জ্ঞাপন কত্বুব পাৱু। ত্বকন্তু ঠাকুুু বে প্রত্বতকৃত্বত,
আসন, তাত ঠাকুু, বি়মা, বড়দা, লগৱত বতবমান আোেবযৱদে—এৱন ক্ুত্বমকভাৱে ুাত্বখব। বাবাু ত্বেখন
প্রত্বতকৃত্বত আোেবযৱদেু আসনত আত্বিল বসইখন বদোলত সুিুলক মেবযদাসহ আোঁত্বু ুাত্বখব পাৱু। আুু ত্ববত্বভন্ন
বকন্দ্র-মত্বিুসমূহত আোেবযৱদেু ত্বনত্বদবষ্ট কি বা আোেবযৱদেু ত্বনত্বদবষ্ট নাটমণ্ডপত ত্বে শেযা পাত্বত বথাো আৱি
বা প্রত্বতকৃত্বত ুখা আৱি, বসই তক্তা, শেযা বসইৱবাু সমস্ত উঠাই হল হগ েত্ন কত্বু গুোই ুাত্বখ হথ বসই ঠাইত
বতবমান আোেবযৱদেু প্রত্বতকৃত্বত স্থাপন কত্বু, পুমাুাধয বাবাু প্রত্বতকৃত্বত তাত সুিুভাৱে বদোলত েথাৱোগয
মেবাদাৱুৱু স্থাপন কত্বুব পাৱু। ত্বকন্তু আমাু উপাসনাু ঠাইত, প্রাথবনাু ঠাইত, পূজাু ঠাইত—তাত ত্বকন্তু
শ্রীশ্রীঠাকুু, শ্রীশ্রীবি়মা, শ্রীশ্রীবড়দা, লগৱত বতবমান আোেবযৱদে—এৱন ক্ুত্বমকভাৱে সকৱলাৱেই ুাত্বখব
আুু েত্বলব। এই বে আত্বম ত্ববত্বভন্ন বকন্দ্র-মত্বিুত প্রাথবনাু ত্বপিত প্রদীপ হল প্রণাম কৱুাোঁ, প্রথৱম ঠাকুু-প্রণাম
কৱুাোঁ, তাুত্বপিত বি়মাক প্রণাম কৱুাোঁ, তাুত্বপিত বড়দাক প্রণাম কৱুাোঁ, তাুত্বপিত আোেবযৱদেক প্রণাম
কৱুাোঁ। এই োত্বু ুকৱমৱুই প্রণাম কত্বুব। বতবমান আোেবযৱদেক প্রণাম কত্বুৱলই তাু ত্বভতৱুত্বদৱয়ই পূবববতবী
আোেবযৱদেৱকা শ্রো-প্রণাম জ্ঞাপন কুা হয়। বতবমানু ত্বভতৱুত্বদৱয়ই পূবববতবী ত্বনত্বহত আৱি। “পূববেতবীক
অত্বধকাু কত্বুৱয়ই পুেতবীু আত্ববভবাে”—ঠাকুৱু হকৱি। আুু আত্বম বে ত্ববত্বভন্ন অনুিানত, সৎসঙ্গত, উৎসেত
জয়ধ্বত্বন ত্বদওোঁ, ঠাকুুু জে়ধ্বত্বন, বি়মাু জে়ধ্বত্বন, বড়দাু জে়ধ্বত্বন, আোেবযৱদেু জে়ধ্বত্বন, সৎসঙ্গু
জে়ধ্বত্বন; আত্বম এত্বতয়াললৱক হকত্বিৱলাোঁ—“পুমৱপ্রমমে় শ্রীশ্রীঠাকুু অনুকূলেন্দ্রজী কী জে়, পুমাুাধযা
জগজ্জননী শ্রীশ্রীবি়মা কী জে়, পুমপূজযপাদ শ্রীশ্রীবি়দা কী জে়, পুমপূজযপাদ আোেবযৱদে শ্রীশ্রীদাদা কী
জে়, সৎসঙ্গ কী জয়”; এত্বতয়াৱু পুা আত্বম “পুমপূজযপাদ আোেবযৱদে শ্রীশ্রীদাদা ত্বক জয়”—ইয়াু সলত্বন
স্থাে়ীভাৱে কম—“পুমপূজযপাদ শ্রীশ্রীআোেবযৱদে ত্বক জয়”। ‘শ্রীশ্রীদাদা’ বকাোু বকাৱনা প্রৱে়াজন নাই।
‘আোেবযৱদে ত্বক জয়’ বুত্বল কৱলই পূববেতবী আোেবযৱদে তথা বতবমান আোেবযৱদে সহ ঠাকুু-বাহী ত্বে আোেবযপুম্পুা, বসই পুম্পুাৱকই জে়ধ্বত্বন ত্বদয়া হব। তাু ত্বভতুত পূবেব তবী, বতবমান আুু পুেতবী—সমগ্রই
পত্বুবযাি, তাু ত্বভতুত অন্তগবত। এই কাুৱণ এত্বতয়াৱু পুা আত্বম স্থাে়ীভাৱে—“পুমৱপ্রমমে় শ্রীশ্রীঠাকুু
অনুকূলেন্দ্রজী কী জে়, পুমাুাধযা জগজ্জননী শ্রীশ্রীবি়মা কী জে়, পুমপূজযপাদ শ্রীশ্রীবি়দা কী জয়,
পুমপূজযপাদ শ্রীশ্রীআোেবযৱদে কী জে়, সৎসঙ্গ কী জয়”—এৱনভাৱেই কবলল অভযস্ত হম।
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আুু এটা কথা; বতবমান ত্বেজনা আোেবযৱদে, এত্বতয়াললৱক কথা-প্রসঙ্গত বেত্বতয়া আত্বম বতওোঁু সম্পৱকব
হকত্বিৱলাোঁ, সহজভাৱে বতওোঁু নাম ধত্বুৱয়ই মাত্বতত্বিৱলাোঁ। “বাবাইদা, বাবাইদাদা, পূজনীে় বাবাইদা, পূজযপাদ
বাবাইদাদা”—এৱনধুৱণৱু মাত্বতত্বিৱলাোঁ। এত্বতয়াৱু পুা বসইৱটা সামানয পত্বুবতবন কুা ভাল। আমাু আেবযভাুতীে় সিংস্কাু হল—ত্বেজনা গুুু, গুুু-স্থানীে়, ত্বেজনা আোেবয, এৱনভাৱে বতওোঁু নাম ধত্বু মতা বশাভনীে়
নহে়। বকেল ‘আোেবযৱদে’ বুত্বলও মাত্বতব পাৱু, ত্বেসকৱল বকেল ‘দাদা’ বুত্বল মাৱত বতওোঁৱলাৱক দাদা বুত্বলৱয়ই
মাত্বতব, অথবা বেত্বতয়া সিুখত আত্বহ বতওোঁু লগত কথা-বতুা পাত্বতব বতত্বতয়া ‘দাদা’ বুত্বল মাত্বতব। ত্বকন্তু
নাম ধত্বু দাদা বুত্বল মতা, এইৱটা বশাভনীে় নহে়। এইৱটাৱেই আমাু আেবয-ভাুতীে় পুম্পুা, এইৱটা আেবযভাুতীে় সিংস্কাু। এই সমূহ ুিা কত্বুব লাৱগ, এই সমূহ পালন কত্বুব লাৱগ, অনুসুণ কত্বুব লাৱগ। আত্বম
বেত্বতয়া বতওোঁু সম্বৱন্ধ কথা-প্রসঙ্গত কম, বকেল 'আোেবৱদে'—এৱনভাৱেই কম, বতত্বতয়াই বুজা োব বে এইৱটা
বতওোঁু সম্পৱকবই কথা হহৱি। আুু এত্বতয়াললৱক ‘শ্রীশ্রীদাদা’ কওোঁৱত বতা মানুৱহ পুমাুাধয বাবাক
বুজাইত্বিৱল, তাু ফলত এটা ত্ববভ্রাত্বন্ত সৃত্বষ্ট হব পাৱু। এই কাুৱণ বকেল ‘আোেবযৱদে’ বকাোই ভাল। ত্বেসকল
ওেুত থাৱক, সহজভাৱে দাদা বুত্বলৱয়ই মাৱত, বতওোঁৱলাৱক বেৱনভাৱে দাদা বুত্বল মাৱত, বা বেত্বতয়া বতওোঁু
লগত কথা পাত্বতব বতত্বতয়া দাদা বুত্বল মাত্বতব, বসইৱটা ত্বঠক আৱি। ত্বকন্তু বেত্বতয়া বতওোঁু প্রসঙ্গত আৱলােনা
হব বতত্বতয়া ‘আোেবৱদে’—এৱনভাৱে সৱম্বাধন কুাই ভাল, এইৱটাৱেই হহৱি ত্ববৱধে়। এইসমূহ অনুসুণ
কত্বুব।
আুু এটা কথা, শ্রীশ্রীঠাকুু আুু শ্রীশ্রীবি়মা ত্বকন্তু অৱভদ। ঠাকুৱু ত্বনৱজই হকৱি—শ্রীশ্রীবি়মা হহৱি
বতওোঁৱুই নাুী-ুূপ, বতওোঁু সমত্ববপুীত স্া৷ বসৱয় বড়মাু প্রত্বতকৃত্বত ুাৱখাোঁ বা নাুাৱখাোঁ, বতওোঁ সববদা ঠাকুুু
লগৱতই আৱি। শ্রীশ্রীবি়মাু স্থান ত্বকন্তু ঠাকুুু লগত এক বলৱভলত। শ্রীশ্রীবি়দাু আসন বা আোেবযৱদেু
আসন তাু পুা সামানয তলত কত্বুব লাৱগ—এইৱটাৱেই ত্ববৱধে়। এক বলৱভল বা এৱক ঠাইত ুাত্বখ উপাসনা
কত্বুব নালাৱগ; এখন আসনত ুাত্বখ, আন এখন ত্ববিনাত ুাত্বখ, এখৱনই আসন বনাৱলাোঁ, তাৱতই ত্বতত্বনোত্বুখন িত্বব ুাত্বখ থৱলাোঁ—এৱনভাৱে কত্বুব নালাৱগ। ইয়াু ফলত ভােু স্খলন হয়। অৱনক সমে়ত
ুাস্তাঘাটত বদখা োয়, বা ত্ববত্বভন্ন ঘুত বদখা োে়, বদাকানত ত্ববত্বে হে়, এখন ফৱটাু বৰুমু
ত্বভতুৱতই ঠাকুুু মুখ, ঠাকুুু গাু কাষু পুা বি়মাু মুখ ওলাই পত্বুল, গাু আন এটা কাৱষত্বদ বড়দাু
মুখ ওলাই পত্বুল, বপটু ত্বভতৱুত্বদ শ্রীশ্রীদাদাু মুখ ওলাই পত্বুল, অনয একাৱষত্বদ বতবমান আোেবযৱদেু মুখ
ওলাই পত্বুল। মানুৱহ এৱনদৱু ভাত্ববৱল—‘বকৱন এখন িত্ববু ত্বভতুৱত, এক ঠাইু ত্বভতুৱতই সকৱলাৱক
পাৱলাোঁ’। ইয়াু ফলত ত্বকন্তু ভােু স্খলন হয়। এৱনদৱু কুা ভাল নহয়। আমাু বধযয়, ইষ্ট, আুাধয—সব
ঠাকুু। আমাু ধযান ঠাকুুত বকন্দ্রাত্বয়ত কুাৱটাৱেই ত্বকন্তু আমাু সাধনা। ঠাকুুু লগত সকৱলাৱক একাকাু
কুা, এইৱটা ত্বকন্তু ত্ববৱধে় নহে়। এৱনত্বক ঠাকুুু ত্বেজনা বেতন প্রতীক, এই প্রতীকু লগত ত্বেমানত্বখত্বন সূক্ষ্ম
অন্তু থকাু দুকাু বসই অন্তুত্বখত্বন ুাত্বখব লাৱগ, এৱয়ই ত্ববৱধে়। এই সমূহ অনুসুণ কত্বুব লাৱগ। এই
ভােসমূহ েত্বদ আত্বম ধত্বু নাুাৱখাোঁ, বতৱনহৱল আমাু অন্তুু ভাে পত্বুপুষ্ট নহে়। বতৱনহৱল আত্বম ত্বে বহাোু
বাৱব সাধনা কত্বুৱিাোঁ, বসই বহাোু পুা বত্বিতই হহ থাৱকাোঁ। মনু ঘাত্বনু ত্বভতুু এঠাইত, মাহিলাত ঘূু
খাই-খাই পৱুাোঁ, বৃত্বে নহে়। জীেনবেবনু বাৱবই বতা এই-সকৱলা ত্বে আত্বম কৱুাোঁ! বসই কাুৱণ এই সমূহ
অনুসুণ কত্বুব লাৱগ৷ আুু, ঠাকুুু পটত অনয বকাৱনা প্রত্বতকৃত্বত ুখা ভাল নহয়। অৱনৱকই আমাু পূজনীে়
আৱি, োক বমাু পূজয বুত্বল মনলল আৱহ, োক বমাু ভাল লাৱগ, োক ভালপাওোঁ, বসই ভালৱপাোু বাৱব
প্রত্বতকৃত্বত েত্বদ মই ুাত্বখব ত্ববোৱুাোঁ, পৃথকভাৱে ুাত্বখব লাৱগ। ঠাকুুু আসন ত্বকন্তু ঠাকুু, বি়মা, বড়দা আুু
বতবমান আোেবযৱদে—এইৱকইজনাক হলৱয়ই; এৱনভাৱেই ুিা কত্বুব লাৱগ। ইয়াু বাত্বহৱু কুাৱটা ত্বকন্তু
ত্ববত্বধসিত নহে়। আত্বম ত্বেসকৱল ঠাকুু হল েৱলাোঁ, এক আৱদশত, এক ত্ববত্বধ, এক অনুশাসনত অনুপ্রাত্বণত
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হহ েত্বদ নেৱলাোঁ, তাক েত্বদ পত্বুপালন নকৱুাোঁ, বতৱনহৱল ঠাকুৱু বেৱনভাৱে আমাক হহ উত্বঠবলল হকৱি, বসই
হহ উঠাু পুা জাৱনা আত্বম বত্বিত হহ নাথাত্বকম? বসৱয় এইৱটা সকৱলাৱেই অনুসুণ কত্বুব এৱনভাৱেই।
এই সমে়ত, এই পত্বুবতবনু সমে়ত মনু ত্বভতুত অদ্ভুত এটা প্রত্বেে়া কাম কৱু, বসই কাুৱণ
মনৱটা ত্ববত্বিি হহ থাৱক সকৱলাৱু। মনৱটাক সিংহত কত্বু বতালা এত্বতয়া দুকাু প্রৱতযকৱুই। আোেবযৱদৱে
বেৱন ভাৱেৱু কয়, বতওোঁু ইচ্ছা, বতওোঁু অভীিা, বতওোঁু অত্বভপ্রাে়—তাক বুজা, বুত্বজ বসই অনুোে়ী কামত
লাত্বগ বোো; বতওোঁ বসইত্বদনাখন, বকইত্বদনমানু আগৱত সৎসঙ্গত, আপনাৱলাক সৱকাৱলাৱেই হে়ৱতা শুত্বনৱি,
কৱল—ত্বনৱজ ত্বনৱজ সােধান হহ থকাু কথা। এত্বতয়াও এই সিংেমণু আশিংকা বশষ হহ বোো নাই, আুু এটা
বঢউ হয়ৱতা আত্বহব পাৱু। ত্বনজু লগৱত ত্বনজু পাত্বুপাত্বববক, পত্বুবাু, পত্বুৱবশ, আটাইৱক বৱোো—এয়া
আমাু কতববয। সােধান হহ েলক, ইষ্টমুখী হহ েলক, তিে় থাকক, ত্বনতযোজী হওক। আুু, সকৱলাতলক
আগৱত দুকাু, ত্বনতয েজনশীল বহাো। নামধযান, ইষ্টভৃত্বত, স্বস্তযে়নীু ত্ববত্বধ েথােথ পত্বুপালনু প্রৱেষ্টা,
পুমদে়ালু অত্বমে় বাণীপাঠ কত্বু, বসই সমূহ অনুধােন কত্বু পত্বুপালন কুাু প্রৱেষ্টা, আত্মত্ববৱেষণ—এই
সমূহ প্রৱতযকৱু অতযন্ত দুকাু। বতৱনহৱলই আোেবযৱদে-ঈত্বিত ত্বে সমূহ তাক আত্বমও ত্বনৱজ ত্বনৱজ
পত্বুপালন কত্বুব পাত্বুম, আুু আমাু েলা বদত্বখ উদ্বুে হহ বসই উদাহুৱণৱু শত-শত, হাজাু-হাজাু মানুহ
উদ্বুে হহ উত্বঠব। মানুহ জীেনবেবনু পথত আুু অত্বধক দৃঢ় হব। প্রৱতযকৱু জীবনত ঠাকুু জে়েুক্ত হহ
উত্বঠব। এই সাধনাত েত্বলবলল আত্বম অঙ্গীকাু কত্বুবই লাত্বগব। বতৱনহৱলৱহ আত্বম বুকু ফুলাই কব পাত্বুম—
“হয়, মই বতামাৱুই, মই বতামাৱুই, মই বতামাৱুই! বমাু জীেনত তুত্বমৱয়ই জে়েুক্ত, মই বতামাৱকই জয়ী
কৱুাোঁ সকৱলা সময়ৱত—বমাু জীেনত। বমাু বকাৱনা দুববলতা নাই।” বেৱনভাৱে পুমাুাধয বাবাই—বতওোঁ
বতওোঁু সমগ্র জীবন ত্বদ, সমগ্র স্া ত্বদ, সমগ্র বেতনা ত্বদ, খাত্বল ‘বতওোঁৱুই’ প্রত্বতিা কত্বু হগৱি, ‘বতওোঁৱক’ই
পত্বুৱবশন কত্বু হগৱি—সৱকাৱলাৱু ত্বভতুত। কাৱকা বকত্বতয়াও দুুঃখ ত্বদয়া নাই, কষ্ট ত্বদয়া নাই, খাত্বল
অকাতৱু ত্বদৱে়ই হগৱি৷ সমগ্র স্া ত্বদ, সমগ্র জীেন ত্বদ, সমগ্র বেতনা ত্বদ, সমগ্র কিব ত্বদ, খাত্বল ‘বতওোঁৱুই’
প্রত্বতিা কত্বুৱি বতওোঁ। আুু কত্বু বদখুোই, বুজাই ত্বদ হগৱি বে—এইৱটা কুা োে়। আুু এইৱটাৱেই একমাত্র
ভাল থকাু উপাে়, ত্বেুজীেী বহাোু উপাে়। এই বদহ নাথাৱক—বদহ নবু৷ বদহত্ববহীন হহৱয়া অনন্তকাল ধত্বু
বাত্বে থকা োে়। বেৱনলক, অনন্তকাল ধত্বু বাত্বে থাত্বকব পুমাুাধয ত্বপতৃৱদৱে।
আৱপানাৱলাকু সকৱলাৱেই পুমদে়ালু অত্বময় আত্বশস্ লাভ কুক, ত্বনজু জীেনত বতওোঁু
আশীববাদত স্নাত হওক। আোেবযৱদেু ইচ্ছানুুূপ েলনত অভযস্ত হহ উঠক, বতৱনহৱলই জীেন সাথবক হব।
আমাু ঠাকুু ধত্বু েলা সফল হব, আমাু জীেন পূণবতাু পথত আগবাত্বঢ় োব, সাথবকতাু পথত আগবাত্বঢ়
োব। জয়গুুু!
বৱি পুুৱু ষা্মম্! বৱি পুুুৱষা্মম্!! বৱি পুুুৱষা্মম্!!!
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