উড়ন্ত চাকির
নির্মাণ
মহাজাগতিক বিজ্ঞান

আলফা এবং ওমেগা
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সদাপ্রভুর উদ্দেশে আনন্দের জন্য সমস্ত প্রশংসা পৃথিবীর সমস্ত।
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এই মন জানাজানিমূলক স্ক্রল লিমা, পেরু 1975 এবং 1978
বছরের মধ্যে স্প্যানিশ লেখা হয়েছিল।

উড়ন্ত চাকির নির্মাণ; টেলিপ্যাথিক
শাস্ত্রপদ দ্বারা বলা, সর্বোপরি ঈশ্বর
পিতা যিহ�োবার দ্বারা.হ্ যাঁ পুত্র; আমি ত�োমাকে উড়ন্ত চাকির উত্স
বলব; যা ঐশ্বরিক পিতা যিহ�োবার শাস্ত্রের মধ্যে
স্বর্গে চিহ্ন হিসাবে এবং অগ্নি বল হিসাবে প্রদর্শিত
আছে; ছায়াপথের আলফা এবং ওমেগা ট্রিন�োতে
নিজেদেরকে সামান্য পুত্রকে পরিবহন করতে দেয়;
আলফা এবং ওমেগা কি ঐশ্বরিক পিতা যিহ�োবা?
একেবারে ঠিক পুত্র; আমার মনে হয় আমি
আপনার ঐশ্বরিক গসপেলের মধ্যে এই শব্দটি
পড়েছি, ঐশ্বরিক পিতার; তাই কি পুত্র; প্রথম
জন্মগ্রহণকারী স�ৌর পুত্র বলেন তাই: আমি
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আলফা এবং ওমেগা; তিনি ঐশ্বরিক পিতা
যিহ�োবা মানে কি বলতে চেয়েছিলেন? তিনি
বলেন: আমি আপনার মূল জায়গা থেকে
এসেছি; তুমি যেখন থেকে শুরু করেছ আমার
শুরু সেখানে ত�োমার শেষ আমাতেই; আমি
প্রত্যেক নিয়তির শুরু এবং শেষ; তাহলে আলফা
এবং ওমেগা এই ঐশ্বরিক শব্দ স্বর্গীয় রাজ্যের
থেকে এসেছে? সুতরাং পুত্র; এটা ম্যাক্রোসাসস
যাকে স্বর্গ রাজ্য বলা হয়; একটি অসীম স্থানে
যেখানে সবকিছু বিশাল; যেখানে কল্পনার ক�োন
সীমা নেই; পিতা যিহ�োবা ক�োন ঐশ্বরিক দৃশ্যগুল�ো
আমি দেখতে পাব! কি বিরাট ভিড়! আমি মানুষ
দেখতে পাচ্ছি না; এখানে ছ�োট ছেলে আমার
ত�োমাকে বলা উচিত এই স্বর্গ রাজ্যে পিতার থেকে
বেশি গুরুত্বপূর্ণ আর কিছু নেই; এটি আপনার
গ্রহ পৃথিবীকে ঐশ্বরিক দৃষ্টান্তে ঘ�োষণা করে হয়েছে
যে বলে: আপনি ধূ লিকণা থেকে এসেছেন এবং
ধূ লিকণাতে ফিরে যাবেন; এর মানে হল যে
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পৃথিবী মাইক্রোস্কোপিক গ্রহ বা মাইক্রোবায়ুজ গ্রহগুলির অন্তর্গত; এ কারণেই পিতা যিহ�োবার
সৃষ্টিকে তাঁর সৃষ্টির আকার বা গ্রহের আকারে
ক�োন সীমা নেই; আমি দেখতে পাচ্ছি আপনি
বিস্মিত হয়েছেন; রং এর সূর্য হিসাবে কি অপরিমেয়! এবং তারা মানব ফর্ম এবং অন্যান্য ফর্ম যা
আমি জানি না রূপান্তরিত পেতে! হ্ যাঁ ঐশ্বরিক
পিতা যিহ�োবা; এটাই পুত্র; তারা তাদের নিজস্ব
পুনরুত্থান যা তারা অন্যান্য বিশ্বব্যাপী ছিল;
হিসাবে আপনি শাশ্বত পিতার জানি, আমার
গ্রহের পৃথিবীতে, এই, কি আমি দেখছি, প্রশ্ন বলা
হয়, লক্ষ লক্ষ বিশ্বাস এবং লক্ষ লক্ষ বিশ্বাস
করেন না; আমি ত�োমাকে এমন ছ�োট�ো ছেলেকে
বলব যে যারা বিশ্বাস করে না তাদের আর ক�োন
অস্তিত্ব থাকবে না; যখন তারা অস্বীকার করেছিল
তখন তারা সমস্ত উপাদানগুলির বিরুদ্ধে নিজেদেরকে পরিণত করেছিল, যা ভবিষ্যতে বিদ্যমান।
এই ধরনের উপাদানগুলিও তাদের অস্বীকার
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করবে, যখন তারা আবার নতুন রূপগুলি পুনর্বিবেচনা করবে; কেন আপনি মনে করেন যে এটি
আপনার জগতে শেখান�ো হয়েছিল যে ঈশ্বর
অসীম? আমি ঐশিক পিতা যিহ�োবা কে বু ঝতে
শুরু করছি; আপনার অসীমতা মানে আপনি
একটি সীমাহীন সংখ্যা জীবন দিতে পারেন;
সুতরাং এটি পুত্র; এবং আমি আপনাকে বলব যে
সৃষ্টিকর্তা তার সন্তানদেরকে যে অসীম অস্তিত্ব
প্রদান করে তাও তাদেরকে ঐশ্বরিক সুসমাচারে
ঘ�োষণা করা হয়েছিল; যে নীতিগর্ভ রূপক শব্দটি
বলে: প্রতিটি আত্মা আবার জন্মগ্রহণ করেন
মানে তাদের আছে এবং তাদের অনেক অস্তিত্ব
থাকবে; একটি নতুন জীবন জানতে একটি
আবার জন্ম হয়; আমি নিশ্চয়ই ত�োমাদেরকে
বলছি যে যারা শুধু মাত্র এক অস্তিত্বের বিশ্বাসী,
তারা এক মাত্র থাকবে। এবং যারা অনন্ত অস্তিত্ব
বিশ্বাস করে তারা অনাহুত অবস্থায় থাকবে;
প্রত্যেকেই জীবনযাপনের বিচারে কেমন করে চিন্তা
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করে; আপনি শুধু পেতে বিশ্বাস ছিল; আপনি কি
সেগুলি হলুদ সূর্য দেখতে পাচ্ছেন? আমি তাদের
দেখতে পেয়েছি, ঐশ্বরিক পিতা যিহ�োবা; তারা
ছ�োট ছেলে স�ৌর পরিবার, সূর্য আলফা এবং
ওমেগা; আমার পৃথিবী পৃথিবী থেকে বেরিয়ে
আসার জায়গা! এটিই ঠিক পুত্র; কত�ো মহান! কি
একটি সুন্দর ঐশ্বরিক নারী আমি ঐশ্বরিক পিতা
যিহ�োবা দেখতে পারেন! সে কে? তিনি ঐশ্বরিক
স�ৌর মা ওমেগা; কারণ আমি ত�োমাকে আমার
পুত্রকে বলব যে সূর্যগুলিও য�ৌনতা পেয়েছে; ঠিক
যেমন দূরবর্তী গ্রহের প্রাণীগুলি আছে; উপরে যা
আছে তা নীচের মত একই; কে এই ঐশ্বরিক পিতা
যিহ�োবা কল্পনা করবে! যদি আমার জগতের
মানুষ এই সুখী সত্য দেখে! আহ! যদি তারা এই
সামান্য পুত্র দেখে, সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বিপ্লব
আপনার বিশ্বের মধ্যে সঞ্চালিত হবে; এই বিপ্লব
এত সুন্দর যে অদ্ভূত জীবন ব্যবস্থা যা স্বর্ণের

আইন থেকে বেরিয়ে আসবে, অদৃশ্য হয়ে যাবে;
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শাশ্বত আইন উপর ভিত্তি করে একটি নতুন
জীবন সিস্টেম জন্য জন্মগ্রহণ করা হবে; আমি
আপনার মন ছেলে, প্রশ্ন একটি আগ্নেয়গিরিতে
পড়তে পারেন; আপনি তাদের জিজ্ঞাসা করতে
পারেন যাতে আপনার বিশ্বের যারা সচিত্র করা;
ঐশ্বরিক পিতা যিহ�োবার ধন্যবাদ; এটা লিখিত
হয় যে আপনি আমাদের ঐশ্বরিক সৃষ্টিকর্তা, এবং
প্রতিটি জ্ঞান আমাদের আল�ো; ম্যাক্রোক�োস্মে কি
সময় আছে, যা স্বর্গরাজ্যের কিংডম নামে
পরিচিত? এখানে স্বর্গীয় সময় আছে; এবং আমি
ত�োমাদেরকে বলব যে, একদল স্বর্গীয় সময়ের এক
শতক স্থায়ী সময়ের এক সমতুল্য; যিহ�োবা কত
অদ্ভুত ঐশ্বরিক পিতা! এখন আমি পৃথিবীর
অনেক রহস্য বু ঝতে পারি! সুতরাং এটি পুত্র;
এটা কারণ এই আইনের কারণে এটি বলা হয় যে
মাত্র কয়েক তাত্ক্ষণিক আগে যে ঐশ্বরিক পিতার
পৃথিবী তৈরি; একই আইন অন্যান্য গ্রহের বাসিন্দাদের সাথে পরিপূর্ণ হয়; এই কি ঐশ্বরিক পিতা
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যিহ�োবা মানে যে একটি অসীম ডিগ্রী সময়
আপেক্ষিক হয়? সুতরাং এটি সামান্য পুত্র; গ্রহের
সময়গুলি সেখান থেকে বেরিয়ে আসার সময়সীমার নিচে চলে গেছে; প্রত্যেক সময় ঈশ্বর আগে
জীবিত হয়; বেঁচে থাকার অর্থ কি ঐশ্বরিক পিতা
যিহ�োবা? এর অর্থ এ নয় যে আত্মাও তাদের
সৃষ্টিকর্তার সামনে নিজেদের প্রকাশ করে; জিনিস
অধিকার আছে যে আত্মা আছে; ঈশ্বর ছাড়া
ক�োন এক কম; ক�োন বিষয়ে তার আইন এবং
আত্মা এর আত্মা মধ্যে ক�োন ব্যাপার; আপনার
ঐশ্বরিক বাক্যের ওপর ভিত্তি করে ঈশ্বর যিহ�োবার
ওপর কতই না আল�োক! এই আইন কি আপনি
আমাদের শেখান�ো যে আমরা আপনার ঐশ্বরিক
উপস্থিতি মধ্যে সব সমান? সুতরাং এটি পুত্র;
যখন আপনার আধ্যাত্মিক পিতা যিহ�োবা
আপনার জগৎকে সেই আইন প্রকাশ করেছিলেন, তখন ঐশ্বরিক পিতা অনাচারকে আবৃত
করেছিল; তিনি বিষয় এবং আত্মা আবৃত;
9

আপনার মানবতার অনুর�োধ যে জীবন পরীক্ষা,
এটি যে পথ বিবেচনা করা উচিত; এবং শুধু মাত্র
গ্রহের কি সীমিত করা হবে না; পরীক্ষাগুলি
পরীক্ষাগুলি; সত্যিকারের বিশ্বাস নিজেরাই ক�োন
সীমাবদ্ধতা রাখে না; এটি একটি ক্ষণস্থায়ী এবং
একটি গ্রহের সীমিত কি প্রভাবিত হতে দেওয়া
উচিত নয়; যারা তাদের জীবনের পরীক্ষায় যে
ভাবে চিন্তা করেছিল, তাদের পরীক্ষায় পড়ে
গিয়েছিল; তুমি কি শিক্ষা দিয়েছ�ো না যে, ঈশ্বরের
যা অসীম? তাই এটি ঐশ্বরিক পিতা যিহ�োবা;
আমি দেখেছি যে স্বর্ণের অদ্ভুত আইন ট্রায়ালের
বিশ্বকে বিভ্রান্ত করেছে; আমি ত�োমাকে এমন

ছ�োট�ো ছেলেকে বলব যে এইরকম অদ্ভুত বিভ্রম-

কেও পরাস্ত করতে হবে; এক নিজেকে সামঞ্জস্যপূর্ণ কি দ্বারা বিস্মিত হতে দেওয়া উচিত নয়, তার
কল্পিত ফর্ম ক�োন; স�োনা, ঐশ্বরিক পিতা যিহ�োবার
অদ্ভুত বিভ্রম থেকে মানসিক প্রতির�োধের
বির�োধিতা না করে যারা কি ঘটবে? তারা সামান্য
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পুত্র দিতে হবে, দ্বিতীয় যে পরের বিভ্রান্ত বিভ্রম
অনুষ্ঠিত দ্বিতীয়; প্রতি সেকেন্ড! সুতরাং এটি পুত্র;
এবং এই কারণে যে প্রত্যেক মানুষের আত্মা
জীবনের উপরে একটি বিচারের জন্য সবকিছু
বিচারের অনুর�োধ; এই অনুর�োধ অন্তর্ভু ক্ত
মাইক্রোস্কোপিক, বিষয় এবং আত্মা হিসাবে; এটি
বার্ষিক বয়স থেকে শুরু করে, জীবনের উৎপন্ন
ধারণাগুলি অন্তর্ভু ক্ত করে; নির্দোষ জন্য ক�োন
রায় পেয়েছে; এটি দ্বিতীয় অন্তর্ভু ক্ত, অণু, সেল,
কি দৃশ্যমান এবং কি অদৃশ্য; কি অনুভূত এবং
দেখা যায় না; এবং কি দেখতে এবং স্পর্শ করা
হয়; আমি আপনাকে একটি সামান্য পুত্র বলব�ো
যে একটি পিতামাতা সব চেয়ে উপরে এবং
প্রতিশ্রুতি দিয়েছে; সৃষ্টিকর্তা কিছু চাপিয়ে দেন না,
কেননা তিনি অসীম; জীবন্ত ঈশ্বর কাউকে বাধ্য
করেন না; উপাসনা অসিদ্ধতার একটি সমার্থকতা এবং এটি একটি জটিল; আর সৃষ্টিকর্তা এত
জটিল নয়; তাই আমি আপনার ঐশ্বরিক করুণা,
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ঐশ্বরিক পিতা যিহ�োবার দ্বারা দেখতে পারেন;
আমি দেখতে পারি ঐশ্বরিক স�ৌর মা ওমেগা
আমাকে হাসছে; তিনি আপনাকে প্রথম পুত্র
হিসাবে স্বীকৃত করেছেন, যিনি একটি দূরবর্তী
এবং শুকন�ো ধু ল�ো-গ্রহ থেকে আসে; আমি মনে
করতে পারি যে সে আমার মন পড়েছে; এখানে
স্বর্গরাজ্যে প্রত্যেকে একে অপরের মনকে অসীমতার সবচেয়ে স্বাভাবিক জিনিস বলে মনে করে;
এখানে সামান্য পুত্র লুকান�ো নেই; এবং যারা
তাদের জীবনের পরীক্ষার মধ্যে অকুলতিস্ম
অনুশীলন, আবার রাজ্যে প্রবেশ করতে হবে না;
আমি ত�োমাকে ছ�োট�ো ছেলেকে বলব�ো যে আধ্যাত্মিকতা অন্ধকারের মত; এটা আল�োর আইন
নয়; এখানে আপনি দেখতে পারেন, ক�োনও পাপী
ক�োনও জগতে প্রবেশ করতে পারে না; কারণ
তিনি প্রত্যেক মুহূর্তে তিনি মন পড়তে উন্মুক্ত করা
হয়; এবং পাপী হচ্ছে তিনি রাজ্যের বাইরে
নিক্ষেপ করা হয়; ডিভাইন পিতা যিহ�োবা, আমি
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অসীম উজ্জ্বল ছ�োট্ট পয়েন্ট দেখতে পারি, যা
স�ৌর মায়ের ওমেগা থেকে ঐশ্বরিক গর্ভ থেকে
বেরিয়ে আসে; এটা কি? তারা ভবিষ্যতের গ্রহ
পৃথিবী; কারণ আমি ত�োমাদেরকে বলব যে
এখানে ম্যাক্রোক�োস্মের সময় আছে, ঐশ্বরিক
স�ৌর মা ওমেগা এখন�ো গ্রহ ও প্রাণী সৃষ্টি করছে;
আপনার দুনিয়া বড় হবে এবং অদৃশ্য হবে, এবং
ঐশ্বরিক স�ৌর মায়ের ওমেগা তৈরি করা চালিয়ে
যেতে হবে; আমি আপনার মনের সামান্য পুত্রকে
দেখেছি এবং দেখেছি যে আপনি ঐশ্বরিক পিতা
যিহ�োবা এবং ঐশ্বরিক স�ৌর মায়ের ওমেগা মধ্যে
কি ধরনের সম্পর্ক আছে আশ্চর্য; তাই এটি
ঐশ্বরিক পিতা যিহ�োবা; আমি ত�োমাদেরকে বলব
যে আমাদের দুজনই সৃষ্টির একই শক্তি পেয়েছে;
আমরা শাশ্বত ক্রিয়া মধ্যে সমতুল্য; শাশ্বত ক্রিয়া
ঐশ্বরিক পিতা? আরামদায়ক শব্দ মানে কি?
শাশ্বত ক্রিয়া সামান্য পুত্র অর্থ যে একটি বৃহৎ
উপায়ে তৈরি সময় আছে, সময় অধিকাংশ
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মাইক্রোস্কোপিক ইউনিট; মা এবং পিতার ইউনিভার্সিটিতে নিখু ঁত হয়; প্রত্যেক জগতের প্রতিটি
শিশু তাদের নিজ নিজ সৃজনশীল ক্রিয়া দিয়ে
জন্মগ্রহণ করে; কারণ পিতা যিহ�োবার ঐশ্বরিক
উত্তরাধিকার থেকে কেউ বিচ্ছিন্ন না; ক্রিয়াগ্রাহী
যা ক্রিয়াপদ তাদের নিজ নিজ ডিগ্রীর সাথে
সম্পর্কিত, কস�োসের প্রতিটি প্রাণীর চিন্তাভাবনা
বিজ্ঞান অনুসারে; আপনার গ্রহের উপর, মানুষের
ক্রিয়া হ্রাস পায়; কেন ঐশ্বরিক পিতা যিহ�োবা?
যেহেতু প্রত্যেক মানুষের সৃষ্টি একটি অদ্ভুত স্ব

আগ্রহী এবং স্বার্থপর মন�োবিজ্ঞান দ্বারা প্রভাবিত
হয়, যা স্বর্ণের আইন থেকে বেরিয়ে আসে; কারণ
আমি আপনাদের পুত্রকে বলব যে পুঁজিবাদ নামে
অদ্ভুত জীবন ব্যবস্থা ক�োনও রাজ্যের স্বর্গরাজ্যে
কাউকে অনুর�োধ করেনি; এমনকি তথাকথিত
সমৃদ্ধ এটি অনুর�োধ করেনি; ঈশ্বরের কাছে ক�োন
অন্যায়কে অনুর�োধ করা হয় না; এই অদ্ভুত এবং

অজানা জীবন ব্যবস্থা, যা তার বিজ�োড় আইন
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সহ বৈষম্য অন্তর্ভু ক্ত, স্বর্গরাজ্যে রাজ্যে লেখা হয়
না; রাজ্যে লিখিত না যে সবকিছু রাজ্যের অদ্ভুত

বলা হয়; এবং যারা স্বর্গরাজ্যের রাজ্যের অজানা
আইনগুলি পালন করে, তারা আবার রাজ্যে
প্রবেশ করতে পারবে না; আমার পৃথিবীর পৃথিবী,
ঐশ্বরিক পিতা যিহ�োবার জন্য এক বিশাল প্রবন্ধ!
সুতরাং এটি পুত্র; এবং আমি আপনাকে ছ�োট
পুত্রকে বলব�ো যে এই উদ্ঘাটন আপনার গ্রহের
পৃথিবীতে একটি কাঁদুন ও তিক্ত দাঁত ছিঁড়ে
ফেলবে; এটি চূড়ান্ত বিচারের শুরুতে এবং অদ্ভুত
জীবন ব্যবস্থা যা আকাশপথের রাজ্যে ক�োনও
অনুর�োধ করেনি; আমি আপনার ঐশ্বরিক
গসপেল মধ্যে ঐশ্বরিক পিতা যিহ�োবার, পড়া
আছে; আমি কল্পনাও করিনি যে এটি নিজের
জীবন ব্যবস্থার বিচার হবে; এটা আমার কাছে
অদ্ভুত! এটা কি লিখিত হয়নি যে সবকিছুই
কল্পিত এবং তৈরি করা সবকিছুই বিচার হবে?
তাই এটি ঐশ্বরিক পিতা যিহ�োবা; আমাদের সূর্য
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আলফা এবং ওমেগা কাছাকাছি পুত্র পেতে দিন;
আমি দেখতে পাচ্ছি আপনি একটি অসীম
আগ্রহ ফ্লাইটিং সকস্টার নির্মাণ সাক্ষী হয়; আমি
আপনাদের বলছি যে, এই স্বর্গীয় নৈপুণ্যের
নির্মাণের জন্য ক�োনও সীমা নেই; সূর্য এবং
পৃথিবী যা এই নৈপুণ্য সৃষ্টি হয় অসীম; তাদের
প্রাণীর সৃজনশীল ক্রিয়া বিজ্ঞানের বিজ্ঞান
অনুযায়ী ক্ষমতা এবং ক্রমাঙ্কন যা অসীম ব্রিজের
সাথে তাদের মিলিত হয়; তাদের সৃজনশীল
ক্রিয়াগুলির মধ্যে বৃহত্তর শক্তি, বৃহত্তর যা হ'ল
গ্রহগুলির প্রকৃতির উপর রয়েছে; এই কি একটি
অপরিহার্য পরীক্ষাগার! আমি দেখতে পাচ্ছি যে,
এর শেষ উপাস্য পিতা যিহ�োবা নেই; সুতরাং এটি
সামান্য পুত্র; স্বর্গরাজ্য রাজ্যের ল্যাবরেটরিজ
এবং কারখানা, সূর্য থেকে সূর্য পর্যন্ত যান; এখানে
প্রচুর রূপালী ছাঁচ তৈরি করা হয়েছে; তাই আমি
ঐশ্বরিক পিতা যিহ�োবা দেখতে পারি; আমি
আশ্চর্য এবং আবেগ নিঃশব্দ; এই নৈপুণ্য কত
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সুন্দর! তারা একটি স�ৌন্দর্য যে হৃদয় ব�োধশক্তি
ল�োপ হয়! এটিই ঠিক পুত্র; আমি দেখতে পাচ্ছি
যে সবাই এখানে হালকা নীল আভা পরেছে;
এবং আমি তাদের দেহের চারপাশে রঙিন আল�ো
দেখতে পাচ্ছি; সুতরাং এটি সামান্য পুত্র; আমি
আপনাকে বলব যে হালকা নীল সামগ্রিক কাজ
শাশ্বত দর্শনের প্রতীক; সবাই আপনার গ্রহ
পৃথিবী পুত্র একই ভাবে প�োষাক হবে; রঙিন
হিলস তাদের নিজস্ব আকাশ, যেখানে তারা
অসীম পুনরুত্থান পূর্ণ; পৃথিবীতে আপনি
ক�োথায় আছেন, সবাই তাদের মাংসের চারপাশে
রঙিন হালাল পেয়েছে; তারা একই রং যা আপনি
একটি শিশু ছিল দেখা হয়েছে; মানুষের প্রাণী
তাদের শরীরের কাছাকাছি 318 রং পেয়েছে;
প্রতিটি রঙ নিজস্ব মানুষের চিন্তাধারায় একটি
সদ্গুণ উপস্থাপন করে; যার মানে ঐশ্বরিক পিতা
যিহ�োবা যে প্রত্যেক চিন্তাভাবনা পিতা একটি রঙ
পেয়েছে? সুতরাং এটি সামান্য পুত্র; রঙ কি
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উপাদান এবং আধ্যাত্মিক কি হয়; কারণ প্রাণীটি
মাংস এবং এটি মন। এবং মাংস এবং মন
ক্রমাগত একে অপরের প্রভাব; চ�োখ দিয়ে প্রবেশ
করে যা কিছুর সবকিছুর উপরেই সৃষ্টি হয়; আমি
ছ�োট ছেলেকে তিনটি আধ্যাত্মিক প্রক�ৌশলীকে
ডাকব�ো; কিভাবে তারা এত দ্রুত প্রদর্শিত? এটি
একটি ছ�োট টেলিট্যাথ কল ছিল; এটা ঠিক মত
আমি ত�োমাকে অনেক স্থলজ বছর পূর্বে ইতিমধ্যে
বলা ছিল; আমি এটি ঐশ্বরিক পিতা যিহ�োবার
স্মরণ; আমি এটা ভুলে যেতে সক্ষম হবে না;
বিশ্বজগতের সৃষ্টিকর্তা আপনার মঙ্গল করুন;
আমরা আপনার ঐশ্বরিক আদেশ আছে, স্বর্গীয়
প্রক�ৌশলী বলুন; হ্ যাঁ রাজ্যের সন্তান; আমি
দূরবর্তী গ্রহ পৃথিবীর একটি প্রথমজাত পুত্র
আপনাকে পরিচয় করিয়ে দিতে চাই; গ্রহ পৃথিবী?
স্বর্গীয় প্রক�ৌশলী জিজ্ঞাসা; আমরা ক�োন গ্রহ
পৃথিবী জানি না, ঐশ্বরিক পিতা যিহ�োবা; আমি
ছ�োট শিশুদের জানতাম; পৃথিবী একটি ধু ল�ো
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গ্রহ; এটি গ্যালাক্সি ট্রিনিও এর অন্তর্গত; এটি
মাংসের একটি জগৎ; এটি একটি সহকর্মী একটি
ফ্যাকাশে-হলুদ রঙের একটি বামন সূর্য হিসাবে
পেয়েছে; কীভাবে আকর্ষণীয় ঐশ্বরিক পিতা
যিহ�োবা; অজানা পৃথিবী সবসময় চটুল; এইভাবে
আমি আপনার স্বর্গীয় মন শিশুদের মধ্যে এটা
পড়তে কিভাবে হয়; পৃথিবীর প্রথম পুত্র নিজেকে
উপস্থাপন; তাই এটি ঐশ্বরিক পিতা যিহ�োবা হতে;
আমার উপর আপনার দয়িত হবে; রাজ্যের ভাই,
আমি ঐশ্বরিক পিতা যিহ�োবার ঐশ্বরিক করুণা
দ্বারা লুইস অ্যান্টোনিও হয়; আমি পৃথিবীর
অন্তর্গত; জীবনের ট্রায়াল একটি গ্রহ; তাদের মূল
স্থান একটি বিস্মৃতি সঙ্গে; আপনি স্বাগত ভূতীয়
ভাইদের হতে পারে; আমরা স্থান ইঞ্জিনিয়ার হয়;
আমরা নিজেরাই পরিচয় করিয়ে দেব, আমি
ইঞ্জিনিয়ার নই; এবং আমি ডুলসিনিও ইঞ্জিনিয়ার; এবং আমি আলেকজান্ডার; আমরা
আপনার বিশ্বের সম্পর্কে জানতে খু ব আগ্রহী;
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আমাদের ঐতিহাসিক স্রষ্টা যে সব জিনিস
আমাদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ; অনুরূপভাবে আমার
স্বর্গীয় ভাইদের কাছে; আমরা ঐশ্বরিক পিতা
যিহ�োবার কাছে আমাদেরকে আপনার গ্রহের
পৃথিবীকে ঐশ্বরিক স�োলার টেলিভিশনের মাধ্যমে
দেখাতে বলব; আমি দেখতে পাচ্ছি আপনি
বিস্মিত হয়েছেন; তাই এটি ঐশ্বরিক পিতা
যিহ�োবা; ঐশ্বরিক স�ৌর টেলিভিশন কি? ঐশ্বরিক
স�ৌর টেলিভিশন এই; পৃথিবী! তার ঘিরে স�ৌরশক্তি! কি বিশাল এবং সুন্দর রঙিন টেলিভিশন!
সুতরাং এটি সামান্য পুত্র; এই ঐশ্বরিক টেলিভিশন মহাবিশ্বের নিজস্ব উপাদানের বাইরে আসে;
এবং এটি শেষ নেই; এটা কখনও হবে না; আমি
ত�োমার ছেলেকে বলব যে এই গ্রহের ঐশ্বরিক
টেলিভিশনও আপনার গ্রহের উপর ঘ�োষণা করা
হয়েছে; আমার ঐশ্বরিক সুসমাচারের মধ্যে যা
বিচারের জগতের দেওয়া হয়েছিল: জীবন বই; কী
এক বিস্ময়কর প্রতিভাস দার্শনিক পিতা যিহ�োবা!
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সুতরাং এটি প্রথম পুত্র; স�ৌর টেলিভিশন ইউনিভার্সের বিস্ময়ের এক; পরীক্ষার গ্রহগুলিতে,
আপনার পৃথিবী হিসাবে, এই টেলিভিশন প্রকৃতির নিজস্ব উপাদান থেকে জন্ম হয়; জীবনের
সময় যে সব কিছু ঘটেছিল তা এই স�ৌর টেলিভিশনে নিবন্ধিত হয়েছে; উড়োজাহাজের সসরাও
স�ৌর টেলিভিশন রয়েছে; তারা, তাদের ক্রু , স�ৌর
মাতাপিতা হিসাবে পরিচিত হয়; কসমস এর বড়
সন্তানরা, পিতা যিহ�োবার মধ্যে ঐশ্বরিক ত্রিত্বের
অধস্তন; পৃথিবীতে মানুষের বাবা-মা আছে,
পৃথিবীর বাইরে স�ৌর মাতাপিতাও আছে; উপরে
যা আছে তা নীচের মত একই; এবং আমি
ত�োমাদেরকে বলব যে প্রত্যেক স�োলার প্যারেন্ট
ছিল একটি মানব প্রাণী, পৃথিবী এত পুরান�ো যে
তারা আর ক�োন স্থান নেই; তারা মাংসের প্রাণী
ছিল; কারণ নম্র প্রারম্ভে প্রত্যেকের জন্য; তিনি
নম্র এবং অণুবীক্ষণিক ছিল না যে স্বর্গরাজ্যে
কিংডম মধ্যে মহান হয়ে ওঠে; এই অর্থ ক�োন গ্রহ
21

সৃষ্টি অনন্য; প্রত্যেক গ্রহের জন্মের আগে, অপ্রাপ্তবয়স্ক ছিল; যারা প্রথম ছিল তা জানার জন্য
যারা নিখু ঁত ব্রহ্মধর্মের অন্তর্গত যারা সব শাশ্বত
অনুসন্ধান হয়; ছ�োট ছেলেমেয়েদের আমি একটি
স্বর্গীয় তাত্ক্ষণিক জন্য ছেড়ে হইবে; ঐশ্বরিক
স্বর্গীয় প্রক�ৌশলী স্থপতি পুত্রকে নির্দেশ দিতে
পারে; আমি অন্য সূর্য হতে হবে; আপনার ঐশ্বরিক ইচ্ছাকে সত্য হবে, পিতা যিহ�োবা; আমি
দেখেছি যে স�ৌর পিতা-মাতা যখন অনন্তকালের
শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করেন, তখন তারা তা গ্রহণ
করে; স্থায়ী পুত্র, আপনি যা চান তা চাইতে
পারেন; নির্দেশ আপনি ঐশ্বরিক আদেশ হয়;
ঐশ্বরিক স�ৌর মাতাপিতা ধন্যবাদ; কেন আপনি
উত্সাহিত না? আমি দেখতে পাচ্ছি যে এখানে
স্বর্গরাজ্যের রাজ্যের মধ্যে কেউ কেউ স্বচক্ষে
অভিবাদনের উপায় খু ঁজে পায় না। তাই এটা
স্থায়ী ভাইয়েরা হয়; অনেক কাস্টমস রিম�োট গ্রহের
জন্ম হয়; এখানে রাজ্যের মধ্যে, আপনি দেখতে
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পারেন, এক হাত না ঝাঁকান; এই ছেলেটি একে
অপরকে 'মনের কথা পড়ার কারণে, আরেকটি
জীবিত মন�োবিজ্ঞান কিংডম অনন্তকাল জন্মগ্রহণ
করে; আমি দেখতে পাচ্ছি যে আপনি যখন
বাতাসে আসেন, তখন আপনি আপনার বাম
হাতকে আপনার হৃদয়ে রাখেন; এর মানে কী?
মহিমান্বিত অভিবাদন পুত্র; এটি সবকিছু উপরে
সবকিছু সম্মান সম্মান, নিজের; আপনার হৃদয়
উপর আপনার হাত নির্বাণ মানে আমাদের
মতামত সব গুণাবলী সমান greet; স্বেচ্ছাসেবী
অভিবাদন, নিজের ব্যক্তিত্ব গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে স্টপ;
আধ্যাত্মিক মন�োবিজ্ঞানের জন্য যে ব্যক্তিত্বটি
রূপান্তরিত হচ্ছে তা চিন্তাভাবনা মন�োভাব হিসাবে
ধারাবাহিক এবং শাশ্বত অস্তিত্ব বজায় রেখে
চলতে শেখায়; স্বর্গীয় চিন্তাধারা ক�োন তাত্ক্ষণিকভাবে বন্ধ হয় না; আমরা আপনার পুত্র
পৃথিবীর গর্বিত মানুষ মধ্যে চিন্তা করে শ�োষিত
হয় যে পুত্র দেখতে; তাই এটি স্বর্গীয় ভাই। আমি
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সবসময় অদ্ভুত মানুষ যেমন অদ্ভুত প্রভাব

পেয়েছিলাম যেখানে বিস্ময়ের উদ্রেক করেছি;
আমরা ত�োমাকে পুত্র বলে দেব; গর্ব অন্ধকারের;
যা মহাবিশ্বের অন্যান্য অঞ্চলে অবস্থিত, যা
আল�োর সমস্ত বিশ্বজগতের ক�োনও শিশু প্রবেশ
করতে সাহস পাবে না; আপনার বিশ্বের
অহংকারী প্রফুল্লতা, অন্ধকারে বসবাস; তারা
সেখানে অনেক অস্তিত্ব বসবাস করেছিল; তারা
এখনও অন্ধকার প্রভাব কিছু বাম; কি পুত্র যে
আত্মা অনুর�োধ জীবনের চুম্বকতা অনুর�োধ,
অন্ধকার অদ্ভুত প্রভাব দুর্বল পেতে; আপনার

জগতের গর্বিত মানুষ এখনও আর�ো বাস করতে
হয়; এই প্রত্যেক অসিদ্ধতা ঘটে, যা আত্মা এর
বিবর্ত ন বাধা; তাই আবার�ো জন্মান�োর দরকার;
আত্মা যিনি ঐশ্বরিক পিতা যিহ�োবার কাছে
অনুর�োধ করেন না, তিনি আবার ক�োনও কিছুকে
জানতে চান, তার অগ্রগতি থেকে বিরত থাকে
এবং উদাস হয়ে উঠতে থাকে; কি একটি ঐশ্বরিক
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এবং সহজ যু ক্তিবিজ্ঞান! কিন্তু স্বর্গীয় ভাইয়েরা,
যারা অন্ধকার সৃষ্টি করেছিল? বা মন্দ থেকে
আসে ক�োথায়? ইভিল ছেলে, নিজের সন্তানদের
থেকে বেরিয়ে আসে; এটি আত্মার মুক্ত ইচ্ছা
একটি ফলাফল; এটা তাই ঘটে যখন শিশুরা
অনেক বাস করে, তারা মহান সৃজনশীল বিজ্ঞান
অর্জনে সফল হয়; এবং মহান ক্ষমতা আছে,
তারা গর্বিত এবং অহংকারী হয়ে; এ ধরনের
ডিগ্রিতে তারা সবকিছুই নিজের সৃষ্টিকর্তাকে
প্রত্যাখ্যান করে; এটা লুসিফার কি ঘটেছে;
আপনার পৃথিবীতে ভালভাবে শয়তান হিসাবে
পরিচিত; আপনি স্থায়ী পুত্র জানতে হবে যে মন
যে প্রত্যেক মানসিক ধারণা উত্পন্ন করে, শারীরিকভাবে কথা বলা হয় না; মানসিক ধারণা যে
তারা ভাল বা মন্দ, স্থান অঙ্কু র, এবং প্রতিটি
অণুবীক্ষণিক এবং অদৃশ্য ধারণা থেকে, একটি
অণুবীক্ষণিক গ্রহ জন্ম হয়; যার অর্থ বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত ছেলেমেয়েদের পিতা যিহ�োবার সৃজন25

শীল উত্তরাধিকার রয়েছে; ঐশ্বরিক পিতার
বিশাল উপায়ে সৃষ্টি করা হয়, এবং তার সন্তানদের একটি সুগন্ধি পদ্ধতিতে; প্রতিটি গ্রহ একটি
মানসিক ধারণা ছিল; এবং প্রত্যেক গ্রহের জন্ম
হয় যখন তাদের প্রথম মানসিক ধারণা অঙ্কু র
যখন দৃশ্যমান হয় কি অদৃশ্য হয়; যার মানে যে
প্রত্যেক পৃথিবী অসীম আকারের মাধ্যমে যায়;
তাই এটি আপনার গ্রহ পৃথিবী একটি পিন এর
মাথা অনুরূপ আকার ছিল; এটি একটি ক্ষুদ্র
বল, একটু পিং পং বল, একটি ফুটবল, একটি
সৈকত বল বলার অপেক্ষা রাখে না যতক্ষণ না
ঁ ায়;
এটি বর্ত মান স্থলজগতের পৃথিবী পর্যন্ত প�ৌছ
কিভাবে চটুল এবং কি একটি মহান সরলতা কি
বৃহদাকার ব্যাখ্যা! সুতরাং এটি স্থায়ী পুত্র; সর্বাধিক সরলতা এবং সবচেয়ে ম�ৌলিক যে মন
কল্পনা করতে পারে, সবকিছুই সৃষ্টিকর্তা ব্যাখ্যা
করে যে, তার সন্তানদের অণুবীক্ষণিক বিজ্ঞানের
সবচেয়ে কঠিন এবং কী ব্যাখ্যা করা অসম্ভব;
26

এখন আমি স্বর্গীয় ভাইদের বু ঝি, কেন আমার
পৃথিবীর পৃথিবীতে, জ্ঞানী মানুষ গ্রহটির উৎপত্তি
খু ঁজে পায়নি; তারা কি মাইক্রোস্কোপিককে অ্যাকাউন্টে নিয়ে যায় নি! তারা ভেতরের কথা চিন্তা
করে না! তারা তাদের মানসিক চেতনার সাথে
সমতাবাদী না ছিল না আত্মার সাথে! সুতরাং
এটি স্থায়ী পুত্র; কি অগ�োছাল�ো রঙিন ফায়ার
আমি দেখতে পারি! এটা ঐশ্বরিক পিতা যিহ�োবা!
কত বিশাল! দৈত্য সূর্য তার ঐশ্বরিক উপস্থিতি
আগে একটি পিন এর মাথা চেয়ে ছ�োট প্রদর্শিত!
সুতরাং এটি পুত্র; ঐশ্বরিক পিতার অনন্য; তার
ঐশ্বরিক ফর্ম ক�োন পরিচিত সীমা আছে; আসুন
আমরা ঘনিষ্ঠ হই, স্বর্গীয় প্রক�ৌশলী ডুলসিন�ো
বলি; যারা তিনটি মধ্যে একটি বৃহত্তর গ্যালাক্টিক
অনুক্রমের হয়; প্রশংসিত হবে ঐশ্বরিক অনন্ত
পিতার! এবং আমি স্থায়ী পুত্র, একইভাবে বলুন;
আমি বাম হাতে আমার বাম হাত রাখি; এবং
আমি যে সর্বোচ্চ তাত্ক্ষণিক মনে, একটি মিষ্টি
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বৈদ্যুতিক স্রাব মত কিছু, যা আমার সমস্ত
শরীরের মাধ্যমে যায়; এবং আমি মনে করি যে
একটি মিষ্টি স্বপ্ন আমার উপর লাগে; কিন্তু আমি
ঘু মিয়ে পড়েছি না; দূরবর্তী ছায়াপথ থেকে, আমি
ত�োমাদের কথা শুনছি; স্থলজগতের পুত্রকে বল�ো,
শেষ কথা যা তুমি আলেকজান্ডার ইঞ্জিনিয়ারদের
সাথে কথা বলছ�ো, এটা কি কিছু মনে করে না?
আমার ঐশ্বরিক পিতা যিহ�োবা, তুমি কি গ্রহগুলির উৎপত্তি ব�োঝনা? একেবারে ঠিক পুত্র; আমি
ঐশ্বরিক পিতার মনে... আমি আপনাকে প্রথম
পুত্র স্মরণ করতে হবে; ঐশ্বরিক গসপেল যা
বিচারের বিশ্ব অনুর�োধ, একটি দৃষ্টান্ত ঘ�োষণা
আপনি কি বিষয়ে কথা ছিল; এটি ঐশ্বরিক দৃষ্টান্ত
যা বলে: স্বর্গরাজ্যে মহান হবার জন্য একজনকে
নম্র হতে হবে; তাই এটি ঐশ্বরিক পিতা যিহ�োবা;
এবং একটি মানসিক ধারণা চেয়ে হিমলার এবং
আর�ো মাইক্রোস্কোপিক যাই হ�োক না কেন? পিতা
যিহ�োবা একবারে সঠিক! আপনার মনস্তাত্ত্বিক
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চিন্তাভাবনা পুত্র, যা সবচেয়ে মাইট�োসপিক, যা
আপনার ব্যাপারটি প্রকাশ করে; আপনি চিন্তা
যখন প্রত্যেক তাত্ক্ষণায় উত্পন্ন যে ধারণা, তারা
শুধু মাত্র নিজেদের অনুভূত কিন্তু দেখা যায় না,
যাতে খু ব সামান্য; কতই না চমৎকার ঈশ্বরীয়
পিতা যিহ�োবা! এবং কেউ তাদের ধারণা অস্বীকার
করে, এমনকি যদি তারা তাদের দেখতে না! এটাই
ঠিক পুত্র; এবং আমি আপনাদের ছেলেকে বলব�ো
যে, নম্র ও সুগন্ধিবিজ্ঞানের এই আইন বস্তুবাদীদের বিচারের জন্য অনুর�োধ করে যারা শট করে;
কারণ তারা তাদের ধারণা বিশ্বাস! কী উপায়ে
ঈশ্বরভক্ত পিতা যিহ�োবা! মজা এবং দু:খ ছেলে;
যারা নিজেদেরকে বস্তুবাদী হিসাবে ঘ�োষণা
করেছেন, যারা জীবনের তিক্ত সময়ে, সবকিছুর
সৃষ্টিকর্তার সীলম�োহরটি বহন করে না। তাদের
ভবিষ্যত এবং অণুবীক্ষণিক গ্রহের ঐশ্বরিক পিতা
তাদের দেখার জন্য একটি অনন্তকাল সংগ্রাম
করতে হবে; এর অর্থ কি ঐশ্বরিক পিতা যিহ�োবা
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যে ভবিষ্যতে গ্রহ অন্ধকারে অন্তর্গত? সঠিকভাবে
না বলছি; কিন্তু তাদের উন্নয়ন এবং সম্প্রসারণের
সময়, তাদের প্রাণীর মধ্যে অসাধারণ নাটকগুলি
ঘটবে; যেমন ভবিষ্যতে গ্রহ সঠিকভাবে স্বর্গের গ্রহ
নয়; আমি আপনার ছেলেকে বলব যে যখন কেউ
একটি ধারণা তৈরি করে, তখন কি তৈরি করা হয়
একটি চ�ৌম্বকীয় তরঙ্গ যা সর্বদাই বিস্তৃত; এবং
এই তরঙ্গ বৃদ্ধি হিসাবে, তার মাইক্রোস্কোপিক
চুম্বকত্ব এছাড়াও বৃদ্ধি, এবং ভবিষ্যতে উদ্ভূত
গ্রহের ভবিষ্যৎ প্রকৃতির আক্রমণ; যে গ্রহের

চিন্তাশীল প্রাণীগুলিও ধারণাটির চুম্বকত্বের
প্রভাবকেও উন্নীত করবে; যার অর্থ হচ্ছে ঐ
প্রাণীদের দৈনিক জীবন্ত চিন্তাধারা, যা তার
নিজের ঐশ্বরিক অধিকারসমূহের স্রষ্টাকে
প্রত্যাখ্যান করবে; কীভাবে অসাধারণ ঐশ্বরিক
পিতা যিহ�োবা! এটাই ঠিক পুত্র; ঠিক যেমনটি
আদম ও হব তাদের শুকন�ো পার্থিব পরমদেশে
ঘটেছে; মাইক্রোস্কোপিক ঐশ্বরিক পিতা যিহ�োবা?
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সুতরাং এটি সামান্য পুত্র; যখন আদম ও ইভ এর
জান্নাতে জন্ম হয়, আপনার গ্রহের পৃথিবী একটু
পিং পং বলের আকার ছিল; অভিষিক্ত ঐশ্বরিক
পিতা যিহ�োবা! কি অভূতপূর্ব একটি বাস্তবতা পুত্র
হয়ে ওঠে; সবকিছুর সৃষ্টিকর্তার জন্য কিছুই
অসম্ভব নয়; কেন আপনি মনে করেন যে এটি
পরীক্ষার বিশ্বকে শেখান�ো হয়েছিল যে ঈশ্বর
অসীম? আমি ঐশিক পিতা যিহ�োবা বু ঝতে শুরু
করছি; যেহেতু আমি একটি শিশু ছিলাম এবং
আপনি সর্বত্র দেখতে শুরু করেছিলেন, আমি তা
বু ঝেছি; ঐশ্বরিক পিতা যিহ�োবা, যা আমি প্রতিদিন দেখেছি এবং যেহেতু আমি বাচ্চা ছিলাম
তাই কি বিচারের জগৎ কি জানতে পারবে?
সবকিছুই পুত্রকে জানাবে; এবং সবকিছু র�োলস
পরিচিত হইবে, ঠিক যেমন আমরা প্রতিদিন করি;
মানবতার অনুর�োধে ঈশ্বরের মেষশাবকের র�োলস
জানতে, তাদের জীবনের বিচারের জন্য; তারা
জ্ঞান আল�ো অনুর�োধ করেন; তারা কি জানত না
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তা জানতে চেয়েছিল; এই বিশ্বের ইতিমধ্যে কি
জানেন, উদ্ঘাটন পুনরাবৃত্তি না; তাই এটি
ঐশ্বরিক পিতা যিহ�োবা হতে; আপনার সন্তানদের
মধ্যে আপনার ঐশ্বরিক এবং প্রেমময় করা হবে;
আমি আপনাদেরকে বলব যে, পূর্বপুরুষের যে
টেলিপ্যাথিক শাস্ত্র যা আপনার ঐশ্বরিক পিতা
যিহ�োবা আপনাকে প্রতিদিনের নির্দেশ দিয়েছেন,
সেটি বিশ্বের বিপ্লব হবে; তাই আমি দেখতে পাই
যে আমি শিশু সন্তানের পিতা ছিলাম; আমার
মন ভিতরে স�ৌর টেলিভিশন যা, এই বিশ্বের
ভবিষ্যত দেখতে ত�োলে; সুতরাং এটিই ঠিক পুত্র;
আপনি দেখতে সবকিছু বাস্তব হয়ে যায়; হ্ যাঁ,
আমি ঐশ্বরিক পিতা নিশ্চিত করছি, আমি একটি
শিশু ছিল; আমি এমন কিছু দেখি যা আমাকে
খু ব দু: খিত মনে করে; আমি তাদের যারা
আপনার ঐশ্বরিক সংবাদ তাদের বলেন যখন
আমি বিশ্বাস না করে যারা তাদের কাঁদ ও
দাঁতগুলি দেখতে পারেন; তারা এমনকি আমাকে
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উপহাস করে; আমি ছেলেকে জানি; তারা ভুলে
গেছে যে প্রতিটি আত্মা জীবনের বিচার হয়; কেন
এইরকমটা ঘটেছিল, ঐশ্বরিক পিতা যিহ�োবা?
আহা! কি একটি প্রশ্ন! আমি ত�োমার পুত্রকে
বলব�ো; যারা আপনাকে অস্বীকার করেছে এবং
আপনার উপহাস করেছে, তাদের বিশ্বাসের একটি
অদ্ভুত আকৃতির দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিল, যা
তাদের নিজস্ব মনস্তত্ত্বে অনেক বিশ্বাস রয়েছে,
সেখানে একমাত্র ঈশ্বর আছেন; যখন প্রফুল্লতা
পুনরুত্থিত করার অনুর�োধ জানায়, যাতে জীবন
সম্পর্কে জানতে পারে, কেউই ঐশ্বরিক পিতা
যিহ�োবা কি পাঠান তা অস্বীকার করেন, যেমন
সময় দ্বারা দূরবর্তী গ্রহগুলি তাদের দ্বারা
মন�োনীত করা হয়েছিল; ঐশ্বরিক পিতা, এই
ধরনের অদ্ভুত নেতিবাচক ক�োথা থেকে এসেছে?

এটা, সামান্য পুত্র, অদ্ভুত ধর্মীয় প্রভাব থেকে

বেরিয়ে এসেছেন, যা বিশ্বাসের বিশ্বকে অনেক
বিশ্বাসে বিভক্ত করেছে, একমাত্র ঈশ্বরই রয়েছেন;
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যেহেতু আপনি একজন শিশু ছিলেন, তাই
আপনি যিহ�োবার কাছ থেকে যিহ�োবা আমাকে
বলেছিলেন! সুতরাং এটি ছ�োট ছেলে ছিল;
আসুন আমরা দেখি ঐ শৈশবকালের স্মরণে
আপনার আর কি কি স্মরণ আছে, যখন
আপনার ঈশ্বরীয় পিতা যিহ�োবা, পিতার সৃষ্টিকর্তার তাঁর স্বাধীন ইচ্ছার ভিত্তিতে আপনার সাথে
য�োগায�োগ করার সিদ্ধান্ত নিলেন; আমি ঐশ্বরিক
পিতা যিহ�োবাকে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি যে, আপনি
যা জগতের কাছে পাঠিয়েছেন তা প্রত্যাখ্যানের
অদ্ভুত স্বার্থপরতা, ঐশ্বরিক গ্রহের সুসমাচারে
লিখিত আছে; আমাদের ঐশ্বরিক সুসমাচারে,
আপনি তাদের আধ্যাত্মিক বিশ্বাসে তাদের
ভবিষ্যতের মানসিক বিভাগ সম্পর্কে তথাকথিত
ধর্মীয় মানুষ সতর্ক ; ঐশিক সতর্ক বাণী-নীতিগর্ভ
রূপকথা যা বলে: শুধু মাত্র শয়তান বিভক্ত এবং
তিনি নিজেকে বিভক্ত; সুতরাং এটি সামান্য পুত্র;
শয়তান মন্দের ক্ষমতা, স্বর্গরাজ্যের রাজ্যে খু ব
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দূরবর্তী সময়ে আমার স্বর্গদূতদের বিভাজিত;
ধর্মীয় প্রফুল্লতা অনেক বিশ্বাসে আমার স্থলজ
সন্তান শিশুদের বিভক্ত, এক ঈশ্বর শুধু মাত্র রয়ে;
ঐশ্বরিক পিতার সম্পর্কে এই অদ্ভুত মানসিক

বিভ্রান্তি স্বর্গরাজ্যে ক�োন এক দ্বারা অনুর�োধ করা
হয়েছিল; ক�োন চিন্তাভাবনা দর্শনের জন্য যে
দূরবর্তী গ্রহগুলিতে আমার সন্তানদের ভাগ করে
নেয়, কেউই স্বর্গরাজ্যে নেই; ধর্মীয় মানুষ যারা
জীবনের পরীক্ষার সময় আবির্ভূত হয়, সেকেন্ড
দ্বিতীয়, তাত্ক্ষণিক দ্বারা তাত্ক্ষণিক, তাদের
অদ্ভুত এবং অসহনীয় কাজ; কারণ তাদের ক�োন
মানবিক আত্মা তাদের নির্দোষতা মধ্যে বিভাগের
চুম্বকত্ব জানতে পেয়েছেন, কেউ আবার আসমান
রাজ্যের প্রবেশ করে; তাদের মধ্যে কেউই প্রবেশ
করেনি; এক স্বর্গরাজ্যে প্রবেশ করে একই নির্দোষতার সাথে প্রবেশ করে যার সাথে এটি থেকে
বেরিয়ে আসে; এই বিশ্বের তথাকথিত ধর্মীয়
মানুষ, ভুলে গেছেন যে ঐশ্বরিক চূড়ান্ত বিচারের
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জন্য সবাই একই; আর�ো পুত্র; তাদের বিচার শুরু
হবে; যে বাইবেলের শব্দটি বলে: এবং তিনি
প্রত্যেকের উপরে সকলের বিচার করবেন, এর
মানে হল যে, প্রত্যেক ধর্মীয় ব্যক্তি এবং যারা
বিশ্বাসের ধরন শিখিয়েছে, তাদের বিচার জীবনের
শেষ বিচারের মধ্যে রয়েছে; যদি প্রত্যেকে তাদের
কাজের দ্বারা বিচার করে থাকে, তবে জীবনের
প্রতিটি স্তরেই জীবনের প্রতিটি স্তরে নিজেদের
জীবন দিতে হয়, সেই কাজগুলির মধ্যেও রয়েছে;
অভিব্যক্তি কি একটি ঐশ্বরিক স্বচ্ছতার আপনি
ঐশ্বরিক পিতা যিহ�োবার পেয়েছেন! কিছুই ছ�োট�ো
ছেলেমেয়েদের জন্য নয় আমি প্রত্যেক জ্ঞানের
আল�ো; ঐশ্বরিক পিতা যিহ�োবা, আমি কি এই
অদ্ভুত বিশ্বাসের শেষের শেষের ঐশ্বরিক স�োলার
টেলিভিশন দেখতে পাচ্ছি, যা সবাই বিভক্ত? হ্ যাঁ
ছ�োট ছেলে, এটাই; কি একটি বিশাল রঙিন
টেলিভিশন! এটি পৃথিবীর মেঘের মধ্য দিয়ে যায়!
তুমি কি দেখছ পুত্র? আমি দেখতে পাচ্ছি যে
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প্রত্যেক ধর্মীয় কাঁদছে; আমি অন্যদের তাদের
নিজস্ব ধারণা কসরত দেখু ন; আমি দেখতে পাচ্ছি
যে পৃথিবী তাদের তিরস্কার করেছে; তারা আবার
আকাশে রাজ্যের রাজ্যে ঢুকতে পারবে না এমন
অসাধারণ আধ্যাত্মিক দুর্দশা! এখন আমি
ঐশ্বরিক পিতা যিহ�োবা, আপনার ঐশ্বরিক সুসমাচারের ঐশ্বরিক দৃষ্টান্তের অর্থ ব�োঝা যায় যা বলে:
আর সেখানে কান্নাকাটি ও দাঁতে দাঁত ঘষে যাবে;
আপনি একটু ছেলে দেখতে কি? আমি মানুষের
সমুদ্র যে উপাদান মন্দির ধ্বংস দেখু ন; ঐশ্বরিক
পিতা যিহ�োবা কি ভয়ানক দৃশ্য! অনেক আত্মহত্যা আত্মহত্যা! তাদের জন্য ছ�োট ছেলে; আল্লাহর কিতাবটি বলছেঃ ত�োমরা হত্যা কর�ো না এবং
অবশ্যই ত�োমরা নিজেরাই হত্যা করবে না। কি
সুন্দর মানুষ! তিনি সূর্যের মত উজ্জ্বল! এবং
তিনি প্রকৃতির কম্পন করে ত�োলে! এটা খ্রীষ্টের!
সুতরাং এটি সামান্য পুত্র; আপনার ভূতাত্ত্বিক
নির্দেশনা তা আপনাকে বলে না; এটা আপনার
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ঐশ্বরিক পিতা যিহ�োবা আপনাকে নির্দেশ করে,
স্বজ্ঞা এবং বিবেকের মাধ্যমে; অসীম ধন্যবাদ
ঈশ্বরীয় পিতা যিহ�োবা; এটা আপনি সর্বত্র যে
লেখা হয়; আপনি কি অদৃশ্য এবং প্রতিটি কিছুই
থেকে নিজেকে প্রকাশ; এটাই ঠিক পুত্র; ঐশ্বরিক
পিতা যিহ�োবা মানবজাতির প্রথমজাত পুত্রকে
ঘিরে আছেন! এই রকম কিছু দেখা যায় না! এবং
আপনি পিতার পরে, এটি সামান্য পুত্র দেখতে
প্রথম; আমি কেবল একটি মহিমান্বিত সত্য
ঐশ্বরিক পিতা ব�োঝা হয়েছে যিহ�োবা: প্রথমজাত
পুত্র একটি স�ৌর পিতাও; হ্ যাঁ ছ�োট ছেলে তাই হয়;
আপনি যা দেখেছেন তা ট্রায়ালের বিশ্ব দ্বারাও
জানা উচিত; আমার ঐশ্বরিক গসপেল তাই বলে:
ঁ াতে
এবং তিনি জ্ঞান একটি সূর্য মত উজ্জ্বল প�ৌছ
হবে; আমার পুত্র স�ৌর প্রথমজাত পুত্র; তিনি
ঐশ্বরিক পিতা যিহ�োবার মধ্যে স�ৌর ট্রিনিটি হয়;
আপনার মানবতা ঐশ্বরিক পিতা যিহ�োবার মধ্যে
মানব ট্রিনিটি এর; প্রতিটি তাদের নিজস্ব ছায়াপ38

থসংক্রান্ত অনুক্রমের মধ্যে; আর কেউই বিমুখ
হয় না; ঐশ্বরিক পিতা, উড়ন্ত তরুনরা পৃথিবীর
উপরে! তারা কত বড়! সুতরাং এটি সামান্য পুত্র;
যখন একটি স�ৌর প্রথমজাত পুত্র একটি নির্ধারিত গ্রহের উপর গরিমা একটি অবজেক্ট
অনুর�োধ, স্বর্গরাজ্যের রাজ্যের ক্ষমতা তার সাথে
কাজ; এখন কি ছেলে দেখতে পাচ্ছেন? আমি
দেখতেছি যে উড়ন্ত স্যুয়ারের ভিতরে তাদের
কর্মী রা টেলিভিশনের পর্দায় দেখছে, একই দৃশ্য
পৃথিবীর পৃথিবীতে ঘটছে; হ্ যাঁ পুত্র; উপরে যা
আছে তা নীচের মত একই; আপনি আর কি
দেখতে পাচ্ছেন? আমি প্রথমজাত পুত্র খ্রীষ্টের
মধ্যে এবং টেলিভিশনের য�োগায�োগ দেখি উড়ন্ত
চাকির ক্রু ! হ্ যাঁ পুত্র; এটা সবসময় যে মত হয়েছে;
পিতার রাজত্বের প্রতি দূত সবসময়ই স্বর্গরাজ্য
রাজ্যে টেলিপ্যাথিকভাবে য�োগায�োগ করেছেন;
কারণ প্রতিটি নবী মধ্যে, যারা ঐশ্বরিক পিতা
যিহ�োবার যেমন পুনর্বাসন অনুর�োধ করেছিলেন;
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যেভাবেই আপনার জগৎ সমস্ত যু গের পবিত্র
শাস্ত্র পেয়েছে; তাদের জীবনকালে নবীগণের মত,
তাদের নিজ নিজ ডিগ্রির মধ্যে তাত্ক্ষণিকভাবে
জীবন্ত টেলিপ্যাথ ছিল; এর মানে কী সেই ঐশ্বরিক পিতা যিহ�োবা? এর মানে হল যে প্রত্যেকটি
শক্তিকে আল্লাহ্কে অনুর�োধ জানান�ো প্রত্যেকের
দ্বারা অর্জিত ঐশ্বরিক কাজের সমানুপাতিক;
আপনি এটি বু ঝতে হলে, আমি আপনাকে
নিম্নলিখিত ব্যাখ্যা করা হবে: আমার স�ৌর
প্রথমজাত পুত্র খ্রীষ্টের মধ্যে এবং বিশ্বের জানাতে
যা অন্যান্য নবী মধ্যে, পার্থক্য একটি অগ্নিকুণ্ড
হয়; আমার প্রথমজাত পুত্র ম্যাক্রোক�োস্মের
অন্তর্গত; ইউনিভার্সের একটি অসীম স্থান
যেখানে সবকিছুই বিশাল; যেখানে ক�োন সীমা
নেই; বু দ্ধ, আল্লাহ, মাহফাম ইত্যাদির মত�ো
নবীদের মাতৃভাষার অন্তর্ভু ক্ত; সেইজন্য তারা
জগতের বিচার করবে না; পৃথিবীকে প্রথমজাত
পুত্রের দ্বারা বিচার করা হবে যেমনটি লিখিত
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এই প্রজন্মের জন্য ঈশ্বরের বু দ্ধিগত বিচার

যা আস্তে চলেছে.কী আসছে, প্রত্যেকের উপর নির্ভ র করে; কারণ এটা লেখা ছিল,
প্রত্যেক কে তাদের কাজ দ্বারা বিচার করা হবে; ঈশ্বরের স্বর্গীয়
বিচারে আছে বার�ো বছর পর থেকে ধারণার পর ধারণা; কারণ
শুধু মাত্র শিশুরা ই তারা যারা ঐশ্বরিক বিচারের সম্মুখীন হয় না;
ঈশ্বরের স্বর্গীয় বিচার তথাকথিত প্রাপ্তবয়স্কদের ই উদ্বেগ করে
এই পরীক্ষার জীবনে; যা এক সেকেন্ড এ চিন্তা করা যায় একটি
অতিত্বের সমতুল হবে; যে ভাবে এটা চিন্তা করা হয়েছিল, এটা
একটি হালকা অস্তিত্ব অর্জিত করা বা হালকা অস্তিত্ব হারান�ো;
এত�ো দূর এই সব যে ইশার অসীম; ঈশ্বর একটি আণুবীক্ষণিক
মানসিক চেষ্টার জন্য গ�োটা অস্তিত্ব প্রদান করছে.-

আলফা এবং ওমেগা
42

কিভাবে দীর্ঘ প্রতীক্ষিত প্রতিভাস প্রবর্তিত হল?
পেরুতে শাশ্বত পিতার দূত হতে, 1975 এবং 1978 সালের মধ্যে,
তিনি উদ্ঘাটনেই আরম্ভ এবং টেলিপ্যাথিক আদেশের সম্বন্ধে
তার অভিজ্ঞতা বলেন যা তিনি ঈশ্বরের কাছ থেকে পেয়েছিলেন.
তারপর পাওয়া গেল�ো তার ট্রান্সক্রিপশানের ক্যাসেট, যা লিমা
তে দূত আলফা এবং ওমেগা দ্বারা রেকর্ড করা হয়.
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- আলফা এবং ওমেগা: দেখু ন, আমি চিরকাল আর প্রত্যেকের মত
রয়েছি; শুধু মাত্র এটা যে এখানে আমি আদেশ প্রতিপালন করি;
পিতা একবার আমাকে বলেছিলেন, তিনি আমাকে দিয়ে একটি
ন�োটপ্যাড লিখিয়েছিলেন যা আমি এখনও রাখি; তিনি আমাকে
মেসেজ দিয়েছেন, তিনি আমাকে দিয়ে লিখিয়েছিলেন, আমার মনে
আছে, বিষয়বস্তু ছিল: পুত্র চয়ন কর, তুমি ঈশ্বরের সেবা করতে চাও
নাকি ত�োমার জাগতিক জীবন চালিয়ে যেতে চাও?; এটা একটি
বিকল্প, কারণ তুমি জীবনে অন্য কার�োর মত একটি স্বাধীন ইচ্ছা
চেয়েছিলে; তিনি আমাকে তিন মিনিট ভাবতে দিলেন; এটা উল্লেখ
করা উচিত ... যে তিনি আমাকে পছন্দ করার বিকল্প দেন; তারপর
আমি তাঁর শরণে যাই ... আমি তাঁকে টেলিপ্যাথিক্যালি উত্তর দিতে
যাই- না পুত্র, লিখিত, যেমন লিখিত তুমি অনুর�োধ করেছিলে;
প্রতিটি সংবেদন ঈশ্বরকে অনুর�োধ করা হয়, আমি তাঁর শরণে যাই,
পিতা যিহ�োবা, আমি আপনাকে অনুসরণ করি কারণ যা মানুষের
হচ্ছে তা শাশ্বত নয়, আমি এমন কাউকে অনুসরণ করতে পছন্দ
করি যা শাশ্বত- ভাই: কিন্তু ছ�োট, তুমি কি সেই সময়ে ছ�োট ছিলে?
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- আলফা এবং ওমেগা: হ্ যাঁ, আমি ছিলাম- ভাই: সাত বছর বয়স, এবং তুমি তখু নি নির্ধারিত করতে
পারতে?
- আলফা এবং ওমেগা: হ্ যাঁ, হ্ যাঁ; তারপর, সেই ন�োটপ্যাড আমি
এখনও রাখি এবং সেই কাগজ, হলুদ বহু বছরের কারণ, হলুদ
ভাব; আমি এটা স্যুটকেস রেখেছিলাম নিশ্চয়ই, এটা সেখানেই
ক�োথাও আছে; তারপর পিতা আমাকে বলেছিলেন: হ্ যাঁ পুত্র,
আমি এটা জানতাম, কিন্তু ত�োমাকে পরীক্ষা উত্তীর্ন করতে হত�ো;
যদিও শাশ্বত তা জানে, ত�োমাকে পরীক্ষা উত্তীর্ন করতে হবে;
কারণ যদি তুমি এটা উত্তীর্ন না কর তুমি যদি ক�োন অনুভব না
পাও- সিস্টার: কিন্তু তিনি কি ত�োমাদের এমনি ই হঠাৎ এসে চমকে
দিয়েছিলেন; মনে করি ... এমনি ই, অপ্রত্যাশিতভাবে তিনি
ত�োমাদের মন�োনীত করলেন?

- আলফা এবং ওমেগা: হ্ যাঁ, আমি ত�োমাকে সেটা বলতে যাচ্ছি,
চিন্তনীয় বিষয় ঈশ্বরের কাছে অনুর�োধ করা হয়, যেমন অন্য
ক�োন এক উদ্ভাবিত করার অনুর�োধের মত , আমি প্রকাশ করার
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জন্য অনুর�োধ করি, এদের মধ্যে প্রতিটি ঈশ্বর কে অনুর�োধ
করা হয়েছে -

স্ক্রোল ও মেষশাবক (রহস্যোদ্ঘাটন 5)
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মহাজাগতিক বিজ্ঞান

মানুষের জন্ম সত্যের অনুসন্ধানের জন্য হয়; এই
জ্ঞান টা বিশ্বের জন্য প্রবর্তিত হয় গেছে, যার প্রতিভাস
শতাব্দী এবং শতাব্দী ধরে প্রতীক্ষিত ছিল.-

অনুগ্রহ করে
https://alfayomega.com/
bn তে যান এবং পড়ু ন কি আসছে
এবং স্বর্গীয় বিজ্ঞানা সম্বন্ধে।
স্ক্রোল ও মেষশাবক
(রহস্যোদ্ঘাটন 5)
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https://www.facebook.com/RevelacionAlfayOmega/

