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৩২৬ তম ভার্চুয়াল ঋত্বিক সম্মেলম্মে
পূজেীয় ত্ববিংকীদার বক্তবয (সম্পাত্বদত)
৩১ম্মে ত্বিম্মসম্বর, ২০২১
জয়গুরু! খুব সীত্বমত সমম্ময়র মম্মযয আমরা এই ঋত্বিক সম্মেলম্মের আম্ময়াজে করম্মত পারলাম ৷ হাম্মত
ববত্বে সময় ত্বিল ো। এই বে একটা ত্ববরাট পট-পত্বরবতুম্মের লীলা সিংঘত্বটত হম্মলা আমাম্মদর জীবম্মে, বসটা
সামলাম্মত-সামলাম্মতই এই ঋত্বিক সম্মেলম্মের সমে় ঘত্বেম্মে় এম্মলা। আর এখম্মো বতা সিংক্রমম্মের বযাপার
রম্ময়ই বেম্মি, তাই ববে কম্ময়কবাম্মরর মত এবারও ভার্চুে়াল উপাম্মে়ই ঋত্বিক সম্মেলে অেুত্বিত হম্মে।
পরমপূজযপাদ বমজদা, আমার পূজেীে় বমজকাকু, সৎসম্মের সভাপত্বত—ত্বতত্বে তাাঁর আেীবুাদীয় ত্বকিু কথা
আমাম্মদর বম্মলম্মিে। সৎসম্মের শ্রম্মেে় বসম্মক্রটারী মম্মহাদে় কাত্বতুকদা ত্বকিু কথা বলার সাম্মথ অযােুে়াল ত্বরম্মপাটু
পাঠ কম্মরম্মিে। তািাি়া এই আত্বম বলত্বি। এই ত্বতেজম্মের বক্তবয ত্বেম্মে়ই এবাম্মরর ঋত্বিক সম্মেলে।
ত্ববম্মেষ ত্বকিু জরুরী কথা রম্মে়ম্মি, বসগুম্মলা জাোম্মো দরকার আপোম্মদর—কমুীম্মদর প্রম্মতযকম্মক।
ঠাকুম্মরর পাঞ্জাযারী কেুী-ম্মসবকরা তাাঁর বাতুাবাহী, তাাঁর আদেুবাহী, তাাঁর আদেু জীবে হম্মত জীবম্মে বপ াঁম্মি
বদওে়া কমুীম্মদর কাজ। তাই ত্বকিু কথা তাাঁম্মদর অবেত হওে়া প্রম্ময়াজে। বসগুত্বল বজম্মে, বসই-অেুোে়ী ত্বেম্মজ
আচরেেীল হওে়া, এবিং প্রম্মতযম্মক বসই পম্মথ চলম্মত অভযস্ত করাম্মো—এটাই হম্মে কমুীম্মদর কাজ। এই বে
পট-পত্বরবতুে হম্মলা আমাম্মদর সকম্মলর জীবম্মের সামম্মে, এরই পত্বরম্মপ্রত্বিম্মত ত্বকিু কথা জাোম্মো দরকার
আপোম্মদর। ভাম্মলাভাম্মব শুেম্মবে, জােম্মবে, বুঝম্মবে—ম্মসই অেুোে়ী তা বাস্তবাত্বে়ত করম্মবে ত্বেম্মজম্মদর
জীবম্মে, সকম্মলর জীবম্মে এবিং সৎসম্মের বে-সমস্ত প্রত্বতিাে রম্মে়ম্মি ত্ববত্বভন্ন জাে়োে়—সৎসে বকন্দ্র-মত্বিরত্ববহার বা ো-ত্বকিু রম্ময়ম্মি, বসই প্রত্বতিােগুত্বলম্মকও বসগুত্বল বাস্তবাত্বে়ত কম্মর তুলম্মবে।
আমরা আমাম্মদর জীবম্মের ঠাকুরম্মক গ্রহে কম্মর, তাাঁম্মক অেুসরে কম্মর চলার সিংকল্প ত্বেম্মে়ত্বি। বকে
ত্বেম্ময়ত্বি? ত্বেম্মজম্মদর বাাঁচা-বাি়ার তাত্বেম্মদই। আমরা ববাঁম্মচ থাকম্মত চাই, ববম্মি় উঠম্মত চাই—ম্মসই তাত্বেম্মদই
ত্বেম্ময়ত্বি; এবিং ত্বতত্বে বেমেভাম্মব আমাম্মদর চলম্মত অভযস্ত হম্মত বম্মলম্মিে, বসই চলম্মে আমরা অভযস্ত হওয়ার
সিংকল্প ত্বেম্মে়ত্বি ৷ চলম্মত বচষ্টাও কত্বর বে োর মম্মতা কম্মর, োর বেমে সাযয তাই ত্বেম্মে়ই চলার বচষ্টা কত্বর।
ত্ববেত ১৬ই ত্বিম্মসম্বর পরমারাযয ত্বপতৃম্মদব পাত্বথুব লীলা সিংবরে কম্মর ব্রহ্মলীে হম্মলে। ত্বতত্বে তাাঁর
সমগ্র জীবে ত্বদম্মে,় সমগ্র সত্তা ত্বদম্ময় দয়াল ঠাকুম্মরর প্রত্বতিা, দয়াল ঠাকুরম্মক প্রকাে কম্মর ত্বেম্ময়ম্মিে—ত্বেজ
ত্বপতৃম্মদম্মবর মম্মতা। তাাঁর জীবেটাই ত্বিল বেে দয়াল ঠাকুম্মরর ভাম্মবর ত্বদবয প্রকাে। সমগ্র জীবে জুম্মি় ত্বতত্বে
বসই প্রকাে িত্বি়ম্মে় প্রকৃত্বতর অম্মমাঘ ত্বেে়ম্মম পত্বরেত বে়ম্মস লীলা সিংবরে কম্মর ব্রহ্মহীে হম্মলে—ত্বেজযাম্মম
প্রতযাবতুে করম্মলে। পুরুম্মষাত্তম ত্বকন্তু ত্বচর-অতন্দ্র। তাাঁর রথ থামম্মব ো, তাাঁর চলার েত্বত থামম্মব ো। দুবুার
েত্বতম্মত বসই রথ চলম্মতই থাকম্মব। বকউ তা বযাহত করম্মত পাম্মর ো, বকাম্মো কারম্মেই তা বযাহত হে় ো।
ত্বতত্বে বে-কারম্মে এই যরাযাম্মম আত্ববর্ভুত হম্মে়ম্মিে, বসই কারে ত্বসে হওে়া পেুন্ত অত্ববরাম চলা চলম্মবই। তাাঁর
ত্বদবয-লীলা োো-রূম্মপ, োো-রম্মস, োো-েম্মে, োো-েম্মে, োো-বম্মেু আমাম্মদর জীবেম্মক উদ্ভাত্বসত কম্মর
তুলম্মব, পুষ্ট কম্মর তুলম্মবই। আমাম্মদর বকমেভাম্মব চলম্মত হম্মব, বকমেভাম্মব ভাবম্মত হম্মব, বকমেভাম্মব বলম্মত
হম্মব, বকমেভাম্মব প্রত্বতটা পদম্মিপ বেলম্মত হম্মব, তার প্রম্মতযকটার বযবস্থা স্বে়িং ত্বতত্বে, আমাম্মদর ত্বপ্রে়পরম,
পরমদে়াল, পরমম্মপ্রমী—পরমম্মপ্রমমে় পুরুম্মষাত্তম শ্রীশ্রীঠাকুর অেুকূলচন্দ্র স্বয়িং কম্মরম্মিে। এই ‘সৎসম্মে’ োত্বকিু হ'বয় চম্মল, হ'বয় থাম্মক, ো-ত্বকিু ত্বেয়ম, ো-ত্বকিু ত্ববত্বয, সব ত্বকন্তু ‘তাাঁরই’ প্রদত্ত, ‘তাাঁরই’ আেীবুাদ,
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‘তাাঁরই’ অেুোসে। বসই অেুোসে, ত্বেয়ম, ত্ববত্বয বমম্মেই ো-ত্বকিু সব সিংঘত্বটত হ’বে় চম্মল স্বাভাত্ববক েত্বতম্মত,
বকাে ত্বকিু বথম্মম থাম্মক ো। সব বযবস্থা ‘ত্বতত্বেই’ কম্মরে।
পরমারাযয ত্বপতৃম্মদব, সকম্মলর পরমত্বপ্রে় পরমপূজযপাদ শ্রীশ্রীদাদার অবতুমাম্মে তাাঁর সুম্মোেয
বজযিাত্মজ পরমপূজযপাদ শ্রীশ্রীঅকুদুযত্বত চক্রবতুী, আমার দাদা, ত্বতত্বে তাঁৎস্থলাত্বভত্বষক্ত হম্ময় এখে ইম্মষ্টর
বচতে-প্রতীক, তাাঁর জীবন্ত, সচল অত্বভবযত্বক্ত আচােুম্মদব-রূম্মপ এখে আমাম্মদর সেুম্মখ রম্মে়ম্মিে। তাাঁম্মক
ত্বেম্মে়ই আমাম্মদর চলম্মত হম্মব। ত্বতত্বে একাযাম্মর ত্বপ্রয়পরম দয়াল ঠাকুরম্মক ত্বেম্মজর আচরম্মে প্রস্ফূত্বটত ক’বর
এবিং ত্বেম্মজর ত্বপতৃ-পরম্পরাম্মক জীবন্ত বরম্মখ আমাম্মদর অগ্রবতুী হম্মে়, অত্বি-রূম্মপ—অত্বি মাম্মে ো আমাম্মদর
অগ্রোমী কম্মর, আচােু-রূম্মপ আমাম্মদর পথ প্রদেুে করম্মবে। তাাঁর দ্বারা পত্বরচাত্বলত হম্ময়ই আমাম্মদর
পরমদে়াম্মলর ঈত্বিত পম্মথ ত্বেিা, আেুেতয এবিং কৃত্বত-সম্মম্বে-সহ চলম্মত হম্মব। এই-ই হল আমাম্মদর জীবে,
এই-ই হল জীবেবযুম্মের উপাে়, এই-ই হল জীবেম্মক পূেু করার উপাে়, সাথুক করার উপাে়—এই-ই হল
মােবতাম্মক বাাঁত্বচম্মে় রাখার উপাে়। আমাম্মদর বহুম্মত-বহুম্মত উত্বদ্ভন্ন হম্মে় উঠম্মত হম্মব, এই ভাব িত্বি়ম্মে় ত্বদম্মত
হম্মব। আচােুম্মদবম্মক সেুম্মখ বরম্মখ, তাাঁর ঈত্বিত ভাম্মব পরমদে়াম্মলর ইোম্মক বাস্তবাত্বে়ত কম্মর তুলম্মত হম্মব
আমাম্মদর—এই-ই আমাম্মদর েপথ, এই-ই আমাম্মদর সিংকল্প, এই-ই আমাম্মদর প্রত্বতজ্ঞা। আমাম্মদর ত্বকিু
হারাম্মোর বেই ৷ আমাম্মদর ো পাওে়ার ত্বেে়ত্বত ইত্বতমম্মযযই, বহু পূম্মবুই তা ত্বেযুাত্বরত কম্মর ত্বদম্মে়ম্মিে—আমরা
দে়ালম্মক বপম্ময়ত্বি এই জীবম্মে! ত্বতত্বে পূেু! ো-ত্বকিু সব তাাঁর মম্মযযই আম্মি, তাাঁর বাইম্মর ত্বকিুই বেই। এজেযই
হাত্বরম্মে় োওে়ার ভে়, অত্বভর্ভত্বত, দুুঃখ বা গ্লাত্বে আমাম্মদরম্মক গ্রাস কম্মর ো কখম্মো।
এবার আত্বম ত্বকিু কাম্মজর কথা বত্বল, এগুম্মলা বজম্মে রাখুে আপোরা। সবাই ভাম্মলাভাম্মব এগুম্মলা
বুঝম্মবে, জােম্মবে এবিং ভাম্মলাভাম্মব োম্মত এগুত্বল পত্বরপাত্বলত হম্মে় চম্মল ত্বেম্মজম্মদর জীবম্মে, ত্বেম্মজম্মদর
পত্বরবার, পত্বরম্মবে, পাত্বরপাত্ববুক, প্রাত্বতিাত্বেকভাম্মব সব জাে়োে়, সব জীবম্মে—তা আপোরা মূতু কম্মর তুলুে।
দীিাদাতা কমুীম্মদর উম্মেম্মেয বত্বল; ইম্মষ্টর বচতে প্রতীক হম্মলে আচােুম্মদব। তাই, বতুমাে ত্বেত্বে
আচােুম্মদব, তাাঁর প্রত্বতকৃত্বত সেুম্মখ ো বরম্মখ কখম্মো দীিাদাে করম্মবে ো। ত্বেত্বে বতুমাে, তাাঁর মম্মযযই ত্ববেত
ত্বেত্বে ত্বতত্বে ত্ববদযমাে। আমাম্মদর ইষ্ট, আরাযয, বযযয়, পূজয সবই ত্বকন্তু দে়াল ঠাকুর। দে়াল ঠাকুম্মরর েরোেত্বতর
জেয, দে়াল ঠাকুরম্মক গ্রহে করার জেয, দয়াল ঠাকুরম্মক ত্বেম্মজর ইষ্ট ত্বহসাম্মব গ্রহে করার জেয দীিাদাতা
কেুীম্মদর মাযযম্মম বে দীিাদাে হে়, বসই সময় ইষ্ট এবিং ইম্মষ্টর বচতে প্রতীক—এই দুই প্রত্বতকৃত্বত েথাম্মোেয
মেুাদাে় রাখম্মত হে়। ইম্মষ্টর বচতে প্রতীম্মকর মাযযম্মমই ত্বকন্তু ইম্মষ্টর সাম্মথ েুক্ত হওয়া। আর ইম্মষ্টর বচতে
প্রতীক আচােুম্মদব। তাই বতুমাে আচােুম্মদম্মবর প্রত্বতকৃত্বত, মাম্মে েম্মটা দীিার আসম্মে বে েম্মটা রাখা হে়—
দীিার সমে় কমুীরা বে ঠাকুম্মরর েম্মটা রাম্মখে, আচােুম্মদম্মবর েম্মটা রাম্মখে, চক্র েম্মটা রাম্মখে, এখে বথম্মক
আচােুম্মদম্মবর েম্মটা মাম্মে ত্বকন্তু বতুমাে আচােুম্মদম্মবর েম্মটা আপোরা রাখম্মবে। পরমারাযয বাবার েম্মটা
দীিার সমে় রাখার এখে বথম্মক বকাম্মো প্রম্মে়াজে বেই। বতুমাে আচােুম্মদম্মবর েম্মটা রাখম্মত হম্মব। এইটাই
ত্ববত্বয, এইটাই ত্বেে়ম।
আর ত্ববত্বভন্ন জাে়োে় ঠাকুম্মরর আসে বা ঠাকুম্মরর পট আমরা রাত্বখ। ঠাকুম্মরর আসম্মে ো থাম্মক সবই
সম্পূেু ঠাকুম্মরর ভাববাহী একটা একক প্রত্বতকৃত্বত। বসটারও একটা অথু আম্মি, উম্মেেয আম্মি ৷ এখাম্মেও
ত্বকন্তু খামম্মখে়াত্বল ভাম্মব ো-ইম্মে করম্মল, বেমে-ম্মতমে ভাম্মব করম্মল, ত্ববম্মেষ কম্মর সমত্বষ্টেত ভাম্মব েখে
আমরা তাাঁম্মক ত্বেম্মে় চত্বল, তখে ত্বকন্তু বখে়াল-খুত্বে মম্মতা চলম্মল তা বযতযয় বিম্মক আম্মে। খামম্মখয়াম্মল চলার
বকাে অত্বযকার আমাম্মদর বেই। ত্বেম্মজম্মদর মেেি়া রকম্মমর সাযে-ভজে করা, ো ইম্মে করা, বা বসই করাম্মত
অেযম্মক সাত্বমল করা, অেযম্মক উদ্বুে করার বকাে অত্বযকার আমাম্মদর বেই। োরা এমে কম্মরে, োরা মােুষম্মক
ত্ববভ্রান্ত কম্মরে ত্বেম্মজম্মদর মেেি়া রকম্মম চলার জেয, তাম্মদর ত্ববভ্রাত্বন্তর মাে়াজাম্মল বকউ জত্বি়ম্মে় পি়ম্মবে ো।
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প্রম্মতযকটা করার ত্বপিম্মে একটা তাৎপেু রম্মে়ম্মি, প্রম্মতযকটা কাম্মজরই তাৎপেু রম্মে়ম্মি। বসই তাৎপেু অেুোে়ী
চলম্মত হয়, বসই ভাব অেুোয়ী চলম্মত হয় ৷ ভাম্মবর স্খলে হম্মল তখে ত্বকন্তু প্রাত্বির ভাাঁি়ার েূেয হম্মে় বথম্মক
োে়। ত্বকিুই পাওে়া হে় ো। বকে ো ভাবটাই বতা বেই, ভাবহারা রকম্মম চলম্মল ত্বকিু হে় ো। এখে বথম্মক
ঠাকুম্মরর বে আসে, বসখাম্মে বতুমাে আচােুম্মদম্মবর প্রত্বতকৃত্বত স্থাপে করম্মত হম্মব। ঠাকুর, বি়মা, বড়দা—এই
ত্বতেম্মট প্রত্বতকৃত্বত বেমে ত্বস্থর আম্মি বতমেই থাকম্মব এবিং পরমারাযয বাবার প্রত্বতকৃত্বত, মাম্মে পরমপূজযপাদ
শ্রীশ্রীদাদার প্রত্বতকৃত্বতর পত্বরবম্মতু বসখাম্মে বতুমাে আচােুম্মদম্মবর প্রত্বতকৃত্বত স্থাপে করাটাই ত্ববম্মযয়। আপোরা
বকন্দ্র-মত্বিরগুত্বলম্মত এবিং অেযােয জাে়োে়, বাত্বি়ম্মত বে ঠাকুরম্মক স্থাপে কম্মরে, এই ভাম্মবই রাখম্মবে। আর
পরমারাযয ত্বপতৃম্মদম্মবর প্রত্বতকৃত্বত েত্বদ রাখম্মত চাে তাহম্মল আলাদা েথাম্মোেয স্থাে ত্বেবুাচে কম্মর, সুিরভাম্মব
বদে়াম্মল টাত্বিম্মে় মেুাদা সহকাম্মর বসখাম্মে রাখম্মত পাম্মরে, তাাঁম্মক স্মরে করম্মত পাম্মরে, শ্রো-প্রোম জ্ঞাপে
করম্মত পাম্মরে। ত্বকন্তু ঠাকুম্মরর বে প্রত্বতকৃত্বত, আসে, বসখাম্মে ঠাকুর, বি়মা, বড়দা এবিং বতুমাে আচােুম্মদব—
এইভাম্মব রাখম্মবে। বাবার বে প্রত্বতকৃত্বতত্বট আচােুম্মদম্মবর আসম্মে ত্বিল বসত্বট বদে়াম্মল সুির কম্মর মেুাদাসহ
টাত্বিম্ময় রাখম্মত পাম্মরে। আর, ত্ববত্বভন্ন বকন্দ্র-মত্বিম্মর আচােুম্মদম্মবর ত্বেত্বদষ্টু কি বা আচােুম্মদম্মবর ত্বেত্বদুষ্ট
োটমণ্ডম্মপ বে েেযা পাতা আম্মি বা প্রত্বতকৃত্বত রাখা থাম্মক, বসই বচ ত্বক, েেযা এসব তুম্মল বেম্মল েত্ন কম্মর
গুত্বটম্ময় বরম্মখ ত্বদম্ময় বসখাম্মে বতুমাে আচােুম্মদম্মবর প্রত্বতকৃত্বত স্থাপে কম্মর পরমারাযয বাবার প্রত্বতকৃত্বত বসখাম্মে
সুিরভাম্মব বদে়াম্মল েথাম্মোেয মেুাদাে় স্থাপে করম্মত পাম্মরে। ত্বকন্তু আমাম্মদর উপাসোর জাে়োে়, প্রাথুোর
জাে়োে়, পূজার জাে়োে়—ম্মসখাম্মে ত্বকন্তু শ্রীশ্রীঠাকুর, শ্রীশ্রীবি়মা, শ্রীশ্রীবড়দা এবিং বতুমাে আচােুযম্মদব—
এইভাম্মব সবাই রাখম্মবে এবিং চলম্মবে। এই বে আমরা ত্ববত্বভন্ন বকন্দ্র-মত্বিম্মর প্রাথুোর পম্মর প্রদীপ ত্বেম্মে় প্রোম
কত্বর, প্রথম্মম ঠাকুর-প্রোম কত্বর, তারপম্মর বি়মাম্মক প্রোম কত্বর, তারপম্মর বড়দাম্মক প্রোম কত্বর, তারপর
আচােুম্মদবম্মক প্রোম কত্বর। এই চার ভাম্মবই প্রোম করম্মবে। বতুমাে আচােুম্মদবম্মক প্রোম করম্মলই তার মম্মযয
ত্বদম্মে়ই পূবুবতুী আচােুম্মদবম্মকও শ্রো-প্রোম জ্ঞাপে করা হয়। বতুমাম্মের মম্মযযই পূবুবতুী রম্মেম্ম় িে। “পূবুবতুী
অত্বযকার কত্বরে়াই পরবতুীর আত্ববভুাব”—ঠাকুর বম্মলম্মিে। আর আমরা বে ত্ববত্বভন্ন অেুিাম্মে, সৎসেম্মত,
উৎসম্মব জয়ধ্বত্বে ত্বদই, ঠাকুম্মরর জে়ধ্বত্বে, বি়মার জে়ধ্বত্বে, বড়দার জে়ধ্বত্বে, আচােুযম্মদম্মবর জে়ধ্বত্বে,
সৎসম্মের জে়ধ্বত্বে; আমরা এতত্বদে বলতাম—“পরমম্মপ্রমমে় শ্রীশ্রীঠাকুর অেুকূলচন্দ্রজী কী জে়, পরমারাযযা
জেজ্জেেী শ্রীশ্রীবি়মা কী জে়, পরমপূজযপাদ শ্রীশ্রীবি়দা কী জে়, পরমপূজযপাদ আচােুম্মদব শ্রীশ্রীদাদা কী
জে়, সৎসে কী জয়”; এখে বথম্মক আমরা “পরমপূজযপাদ আচােুম্মদব শ্রীশ্রীদাদা কী জয়”-এর বদম্মল
স্থাে়ীভাম্মব বলব—“পরমপূজযপাদ শ্রীশ্রীআচােুযম্মদব ত্বক জয়”। ‘শ্রীশ্রীদাদা’ বলার বকাে প্রম্মে়াজে বেই।
আচােুযম্মদব ত্বক জয় বলম্মলই পূবুবতুী আচােুম্মদব এবিং বতুমাে আচােুম্মদব সহ ঠাকুর-বাহী বে আচােুযপরম্পরা, বসই পরম্পরাই জে়ধ্বত্বে বদওে়া হম্মব। তার মম্মযয পূবুবতুী, বতুমাে এবিং পরবতুী—সমগ্রটাই
পত্বরবযাি, তার মম্মযয অন্তেুত। এইজেয এখে বথম্মক আমরা স্থাে়ীভাম্মব—“পরমম্মপ্রমমে় শ্রীশ্রীঠাকুর
অেুকূলচন্দ্রজী কী জে়, পরমারাযযা জেজ্জেেী শ্রীশ্রীবি়মা কী জে়, পরমপূজযপাদ শ্রীশ্রীবি়দা কী জয়, এবিং
পরমপূজযপাদ শ্রীশ্রীআচােুযম্মদব কী জে়, সৎসে কী জয়”—এইভাম্মবই বলম্মত অভযস্ত হম্মবা।
আম্মরকটা কথা; বতুমাে ত্বেত্বে আচােুম্মদব, এতত্বদে পেুন্ত কথা-প্রসম্মে েখে আমরা তাাঁর সম্পম্মকু
বলতাম, সহজভাম্মব তাাঁর োম যম্মরই িাকতাম। “বাবাইদা, বাবাইদাদা, পূজেীে় বাবাইদা, পূজযপাদ
বাবাইদাদা”—এরকম ভাম্মব িাকতাম। এখে বথম্মক এই িাকটাও একটু পত্বরবতুে করা ভাম্মলা। আমাম্মদর
আেু-ভারতীে় সিংস্কার হল—ত্বেত্বে গুরু, গুরু-স্থােীে়, ত্বেত্বে আচােু, এইভাম্মব তাাঁর োম যম্মর িাকা বোভেীে়
েে়। বকবল ‘আচােুম্মদব’ বম্মলও িাকম্মত পাম্মরে, োরা বকবল ‘দাদা’ বম্মল িাম্মকে তারা দাদা বম্মলই িাকম্মবে,
বা েখে সামম্মে তাাঁর সাম্মথ কথাবাতুা বলম্মবে তখে ‘দাদা’ বম্মল িাকম্মবে। ত্বকন্তু োম যম্মর দাদা বম্মল িাকা
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এটা বোভেীে় েে়। এটাই আমাম্মদর আেু-ভারতীে় পরম্পরা, এটা আেু-ভারতীে় সিংস্কার। এগুম্মলা রিা
করম্মত হে়, এগুম্মলা পালে করম্মত হয়, অেুসরে করম্মত হে়। আমরা েখে তাাঁর সম্বম্মে কথা-প্রসম্মে বলব,
বকবল 'আচােুম্মদব'—এই ভাম্মবই বলব, তখেই ববাঝা োম্মব বে এটা তাাঁর সম্পম্মকুই কথা হম্মে। আর এ-োবৎ
কাল পেুন্ত ‘শ্রীশ্রীদাদা’ বলম্মত বতা মােুষ পরমারাযয বাবাম্মক বুত্বঝম্মে়ম্মি, তাম্মত একটা ত্ববভ্রাত্বন্ত ততত্বর হম্মত
পাম্মর। এজেয বকবল ‘আচােুম্মদব’ বলাই ভাম্মলা। োরা কাম্মি থাম্মকে, সহজভাম্মব দাদা বম্মলই িাম্মকে; তারা
বেমে ভাম্মব দাদা বম্মল িাম্মকে বা েখে তাাঁর সম্মে কথা বলম্মবে তখে দাদা ব'বল বলম্মবে, বসগুম্মলা ত্বঠক
আম্মি। ত্বকন্তু েখে তাাঁর প্রসম্মে আম্মলাচো হম্মব তখে ‘আচােুম্মদব’—এইভাম্মব সম্মম্বাযে করাই ভাম্মলা, এটাই
হম্মে ত্ববম্মযে়। এগুম্মলা অেুসরে করম্মবে।
আর আম্মরকটা কথা, শ্রীশ্রীঠাকুর এবিং শ্রীশ্রীবি়মা ত্বকন্তু অম্মভদ। ঠাকুর ত্বেম্মজ বম্মলম্মিে—শ্রীশ্রীবি়মা
হম্মেে তাাঁরই োরী-রূপ, তাাঁর সমত্ববপরীত সত্তা ৷ তাই বড়মার প্রত্বতকৃত্বত রাত্বখ বা ো-রাত্বখ, ত্বতত্বে সবুদা
ঠাকুম্মরর সম্মেই আম্মিে। শ্রীশ্রীবি়মার স্থাে ত্বকন্তু ঠাকুম্মরর সাম্মথ এক বলম্মভম্মল। শ্রীশ্রীবি়দার আসে বা
আচােুম্মদম্মবর আসে তার বথম্মক একটু ত্বের্চ বলম্মভম্মল করম্মত হয়—এটাই ত্ববম্মযে়। এক বলম্মভল বা এক জাে়োে়
বরম্মখ উপাসো করম্মত বেই—এক আসম্মে বরম্মখ, এক ত্ববিাোে় বরম্মখ। একটাই আসে বাোলাম, বসখাম্মেই
ত্বতে-চারম্মট িত্বব বরম্মখ ত্বদলাম–এভাম্মব করম্মত বেই। এটাম্মত ভাম্মবর স্খলে হে়। অম্মেক সমম্মে় রাস্তাঘাম্মট
বদখা োে় বা ত্ববত্বভন্ন বাত্বি়ম্মত বদখা োে়, বদাকাম্মে ত্ববত্বক্র হে়, একটা েম্মটা বেম্মমর মম্মযযই ঠাকুম্মরর মুখ,
ঠাকুম্মরর পাে ত্বদম্ময় বি়মার মুখ ববর হম্মলা, এই পাে ত্বদম্ময় বড়দার মুখ ববর হম্মলা, বপম্মটর মম্মযয ত্বদম্মে়
শ্রীশ্রীদাদার মুখ ববর হম্মলা, এক পাে ত্বদম্ময় বতুমাে আচােুম্মদম্মবর মুখ ববর হম্মলা৷ এইভাম্মব বলাম্মক ভাবম্মলা—
‘বকমে এক িত্ববম্মত, একটা জাে়োর মম্মযযই সবাইম্মক বপম্মে় বেলাম’। এটাম্মত ত্বকন্তু ভাম্মবর স্খলে হয়। এরকম করা ভাম্মলা ো। আমাম্মদর বযযয়, ইষ্ট, আরাযয—সব ঠাকুর। আমাম্মদর যযাে ঠাকুম্মর বকন্দ্রাত্বয়ত করাটাই
ত্বকন্তু আমাম্মদর সাযো। ঠাকুম্মরর সাম্মথ সবাইম্মক একাকার করা এটা ত্বকন্তু ত্ববম্মযে় েে়। এমেত্বক ঠাকুম্মরর ত্বেত্বে
বচতে প্রতীক, ত্বতত্বে তাাঁর প্রতীক; এই প্রতীম্মকর সাম্মথ েতটা সূক্ষ্ম অন্তর থাকার বসই অন্তরটা রাখম্মত হে়,
এটাই ত্ববম্মযে়। এগুম্মলা অেুসরে করম্মত হয়। এই ভাবগুম্মলা েত্বদ আমরা যম্মর ো রাত্বখ, তাহম্মল আমাম্মদর
অন্তম্মরর ভাব পত্বরপুষ্ট হে় ো। তাহম্মল, আমরা ো হওে়ার জেয সাযো করত্বি, বসই হওে়া বথম্মক বত্বিতই
বথম্মক োই। মম্মের ঘাত্বের মম্মযয এক জাে়োে়, োাঁতাকম্মলই ঘুরপাক খাই, বৃত্বে হে় ো। জীবেবেুম্মের জেযই
বতা ো ত্বকিু আমরা কত্বর! বসইজেয এগুম্মলা অেুসরে করম্মত হে়, আর ঠাকুম্মরর পম্মট অেয বকাে প্রত্বতকৃত্বত
রাখা ভাম্মলা ো। অম্মেম্মক আমাম্মদর পূজেীে় রম্মে়ম্মিে, োাঁম্মক আমার পূজয মম্মে হে়, োাঁম্মক আমার ভাম্মলা
লাম্মে, োাঁম্মক ভাম্মলাবাত্বস, বসই ভাম্মলাবাসার জম্মের প্রত্বতকৃত্বত েত্বদ আত্বম রাখম্মত চাই, পৃথকভাম্মব রাখম্মত হয়।
ঠাকুম্মরর আসম্মে ত্বকন্তু ঠাকুর, বি়মা, বড়দা এবিং বতুমাে আচােুযম্মদব—এই ত্বেম্মে়ই, এই ভাম্মবই রিা করম্মত
হে়। এর বাইম্মর োওে়া ত্বকন্তু ত্ববত্বযসেত েে়। আমরা োরা ঠাকুর ত্বেম্মে় চত্বল, এক আম্মদম্মে, এক আদম্মেু,
এক ত্ববত্বয, এক অেুোসম্মে অেুপ্রাত্বেত হম্মে় েত্বদ ো চত্বল, বসটা েত্বদ পত্বরপালে ো কত্বর, তাহম্মল ঠাকুর
বেমেভাম্মব আমাম্মদর হম্মে় উঠম্মত বলম্মিে, বসই ‘হম্মে় ওঠা’ বথম্মক ত্বক আমরা বত্বিত থাকম্মবা ো? তাই এটা
সবাই অেুসরে করম্মবে এমে ভাম্মবই।
এই সমম্মে়, এই পত্বরবতুম্মের সমম্মে় মম্মের মম্মযয অদ্ভুত একটা প্রত্বক্রে়া কাজ কম্মর, বসইজেয মেটা
ত্ববত্বিি হম্মে় থাম্মক সবার। মেটাম্মক সিংহত কম্মর বতালা এখে জরুত্বর প্রম্মতযম্মকর। আচােুম্মদব বেমে বম্মলে,
তাাঁর ইো, তাাঁর অভীিা, তাাঁর অত্বভপ্রাে়—ম্মসটা ববাঝা, বুম্মঝ বসই অেুোে়ী কাম্মজ বলম্মে পি়া; ত্বতত্বে বসত্বদে,
কম্মে়কত্বদে আম্মে সৎসম্মে, আপোরা সবাই হে়ম্মতা শুম্মেম্মিে, বলম্মলে—ত্বেম্মজরা সাবযাে হম্মে় থাকার কথা।
এখেও এই সিংক্রমম্মের আেিংকা বেষ হম্মে় োে়ত্বে, আম্মরকটা বেউ আসম্মত পাম্মর। ত্বেম্মজম্মদর এবিং ত্বেম্মজম্মদর
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পাত্বরপাত্ববুক, পত্বরবার, পত্বরম্মবে, সবাইম্মক বাাঁচাম্মো—এটা আমাম্মদর কতুবয। সাবযাে হম্মে় চলুে, ইষ্টমুখী হম্ময়
চলুে, তন্মে় থাকুে, ত্বেতযোজী হে। আর, সবার আম্মে দরকার ত্বেতয েজেেীল হওয়া। োমযযাে, ইষ্টভৃত্বত,
স্বস্তযে়েীর ত্ববত্বয েথােথ পত্বরপালম্মের প্রম্মচষ্টা, পরমদে়াম্মলর অত্বমে় বােীপাঠ কম্মর, বসগুম্মলা অেুযাবে কম্মর
পত্বরপালে করার প্রম্মচষ্টা, আত্মত্ববম্মেষে—এগুম্মলা প্রম্মতযম্মকর অতযন্ত দরকার। তাহম্মলই আচােুম্মদব-ঈত্বিত
ো-ত্বকিু তা আমরা ত্বেম্মজরাও পত্বরপালে করম্মত পারম্মবা, আর আমাম্মদর চলা বদম্মখ উদ্বুে হম্মে় বসই উদাহরম্মে
েত-েত, হাজার-হাজার মােুষ উদ্বুে হম্মে় উঠম্মব। মােুষ জীবেবেুম্মের পম্মথ আম্মরা দৃে় হম্মব। প্রম্মতযম্মকর
জীবম্মে ঠাকুর জে়েুক্ত হম্মে় উঠম্মবে। এই সাযোে় চলম্মত আমাম্মদর অেীকার করম্মতই হম্মব। তাহম্মলই আমরা
বুক ফুত্বলম্মে় বলম্মত পারম্মবা—“হযাাঁ, আত্বম বতামারই, আত্বম বতামারই, আত্বম বতামারই! আমার জীবম্মে তুত্বমই
জে়েুক্ত, আত্বম বতামাম্মকই জয়ী কত্বর সবসমে়—আমার জীবম্মে। আমার বকাম্মো দুবুলতা বেই।” বেমে ভাম্মব
পরমারাযয বাবা—ত্বতত্বে তাাঁর সমগ্র জীবে ত্বদম্মে়, সমগ্র সত্তা ত্বদম্মে়, সমগ্র বচতো ত্বদম্মে়, খাত্বল তাাঁরই প্রত্বতিা
কম্মর বেম্মিে, ‘তাাঁম্মক’ই পত্বরম্মবেে কম্মর বেম্মিে—সবার মম্মযয। কাউম্মক কখম্মো দুুঃখ বদেত্বে, কষ্ট বদেত্বে,
খাত্বল অকাতম্মর ত্বদম্মে়ই বেম্মিে ৷ সমগ্র সত্তা ত্বদম্মে,় সমগ্র জীবে ত্বদম্মে,় সমগ্র বচতো ত্বদম্ময়, সমগ্র কেু ত্বদম্ময়,
খাত্বল ‘তাাঁর’ই প্রত্বতিা কম্মরম্মিে ত্বতত্বে। আর কম্মর বদত্বখম্মে়, বুত্বঝম্ময় ত্বদম্মে় বেম্মিে বে—এটা করা োে়। আর
এটাই একমাত্র ভাম্মলা থাকার উপাে়, ত্বচরজীবী হবার উপাে়। এ-ম্মদহ থাম্মক ো—ম্মদহ েবর ৷ বদহত্ববহীে হম্মে়ও
অেন্তকাল ববাঁম্মচ থাকা োে়। বেমে, অেন্তকাল ববাঁম্মচ থাকম্মবে পরমারাযয ত্বপতৃম্মদব।
আপোরা সবাই পরমদে়াম্মলর অত্বময় আত্বেস্ লাভ করুে, ত্বেম্মজম্মদর জীবম্মে তাাঁর আেীবুাম্মদ স্নাত
হে। আচােুম্মদম্মবর ইোেুরূপ চলম্মে অভযস্ত হম্মে় উঠুে, তাহম্মলই জীবে সাথুক হম্মব । আমাম্মদর এই বে
ঠাকুর যম্মর চলা সেল হম্মব, আমাম্মদর জীবে পূেুতার পম্মথ এত্বেম্মে় চলম্মব, সাথুকতার পম্মথ এত্বেম্মে় চলম্মব।
জয়গুরু!
বম্মি পুরুম্মষাত্তমম্! বম্মি পুরুম্মষাত্তমম্!! বম্মি পুরুম্মষাত্তমম্!!!
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