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মেতর িরগাড (স ান) রাখার অথ হল মুরলী কখেনা িম না করা, িত
আেদশ পালন করা"
বা ারা, কউ যিদ তামােদর িজ াসা কের স
ও স আেছা ? তেব তামােদর
কা আওয়াজ িতভ ভােব দওয়া উিচত ?
বেলা-- অধীর অেপ ায় িছলাম ে র ঊে িযিন থােকন তাঁেক পাওয়ার, তাঁেক পেয়
গিছ, তাছাড়া আর িক চাই। যা পাওয়ার িছেলা পেয় গিছ ....। তামােদর অথাৎ
ঈ রীয় বা ােদর কােনা ব াপাের আর আ হ নই। বাবা তামােদর আপন কেরেছন,
তামােদর মাথায় মু ট রেখেছন, তেব কান ব াপাের আর পেরায়া করার আেছ!

ও শাি । বাবা বাঝান, বা ােদর বুি েত অবশ ই থাকেব য বাবা হেলন - বাবাও, চারও, সুি ম
ও, এইটা অবশ ই যন রেণ থােক। এই রণ কউ কখেনা শখােত পাের না। একমা বাবা িত
কে এেস শখান। িতিন হেলন ােনর সাগর, পিতত-পাবনও। এটা এখন বুঝেত পারা যায়, যখন
ােনর তৃ তীয় ন
া হয়। বা ারা বুঝেত তা পাের িক বাবােকই ভু েল যায়, তেব চার
আবার রেণ আসেব কীভােব! মায়া হেলা খুবই বল, যার িতন েপর মিহমা থাকা সে ও িতনেকই
ভু িলেয় দয়, এতটাই সবশি মান। বা ারাও লেখ, বাবা আিম ভু েল যাই। মায়া এমন বল। ামা
অনুসাের হেলা খুবই সহজ। বা ারা মেন কের এইরকম কউ কখেনা হেত পাের না। িতিনই হেলন বাবা,
চার, স ু -- সিত -সিত ই, এেত গ -কথা ইত ািদর কােনা ব াপার নই। অ র থেক বাঝার
ব াপার ! িক মায়া ভু িলেয় দয়। মায়া বেল, আিম পরাজয় ীকার কের িনেল তেব িত পেদ অত ািধক
লাভ(কদম কদেম পদ ) হেব কীভােব ! দবতােদরই পদ অথাৎ পােয়র িচ দওয়া হয়। সকেলরটা
তা িদেত পারা যায় না। এটা হেলা ঈ র দ পাঠ, মানুেষর না। এই পাঠ কখেনা মানুষ দ হেত পাের
না। যিদও দবতােদর মিহমা করা হয় তবুও িক উ তেমর চেয়ও উ হেলন একমা বাবা। এছাড়া
ওঁনার ( া বাবার) আর কৃ িত িক আেছ, আজ ব বসািয়ক আসন আগামীকাল রাজে র আসন। এখন
তামরা পু ষাথ করেছা ওইরকম ল ী-নারায়ণ হওয়ার। তামরা জােনা য এই পু ষাথেতই অেনেক
ফল কের। পড়া না তারাই করেব যারা ক পূেব পাশ কেরিছেলা। বা েব ান তা হেলা খুবই সহজ,
িক মায়া ভু িলেয় দয়। বাবা বেলন িনেজর চাট লেখা িক িলখেত পাের না। কেতা আর বেস িলখেব।
যিদ লেখ তখন তেব বুঝেত পারেব য বড়েজার দুই ঘ া রেণ িছলাম। সটাও তারাই বুঝেত পারেব,
যারা বাবার মৎ অনুসাের চলেব। বাবা তা বােঝন এই বচারােদর ল া বাধ হয় । না হেল তা
মতেক বা বািয়ত করা উিচত। িক দুই পােস ই সা েল চাট লেখ। বা ােদর মেতর িরগাড
অেতাটা নই। মুরলী পাওয়া সে ও পেড় না। মেন অবশ ই লােগ-- বাবা তা বেলন সিত ই, আমরা
মুরলীই পিড় না তা বািক আর সকলেক িক বাঝােবা?
( রেণর যা া) ও শাি । আ ােদর িপতা আ া পী বা ােদর বাঝাে ন, এটা তা বা ারা বরাবর
বুঝেত পাের য আমরা হলাম আ া, আমােদর পরমিপতা পরমা া পড়াে ন। আর িক বেলন ? আমােক
রণ করেল তামরা েগর মািলক হেব। এেত বাবাও এেস গেলন, পাঠ আর পাঠ করােত িযিন
পড়াে ন িতিনও এেস গেলন। স িত দাতাও এেস গেলন। সামান শে সম
ান এেস যায়। এখােন
তামরা আেসাই িরভাইজ (পুনরাবৃি ) করার জন । বাবাও এটাই বাঝান, কারণ তামরা িনেজরাই
বেলা য আমরা ভু েল যাই। এইজন এখােন আেসনই িরভাইজ করােনার জন । যিদ কউ এখােন থােকও

তবুও িরভাইজ হয় না। ভােগ নই। অনুে রণা একমা বাবাই িদেত পােরন । এই অনুে রণা একমা
বাবা দন। এেত কাউেকই বশী খািতর করা হয় না । না হেলা
শাল পড়া না করােনা হয় । চার
জােন য এরা হেলা ডা (িনে জ), তাই ওেদর লারিশেপর যাগ কের তু লেতই হেব। এই বাবা এইরকম
কেরন না। ইিন তা এক রকম ভােব সবাইেক পড়ান। সটা হেলা চােরর এ া পু ষাথ করােনা। ইিন
তা এ া পু ষাথ কাউেক আলাদা কের করান না। এ া পু ষাথ মােনই হেলা মা ার িকছু কৃ পা
কেরন। এইরকম তা যিদ পয়সা নয়, িবেশষ টাইম িদেয় পড়ায় যােত স বশী পড়া না কের ঁিশয়ার
হয়। এে ে তা বশী িকছু পড়ার ব াপারই নই। এঁনার তা কথাই নই। একটাই মহাম
দান
কেরন-"মনমনাভব"। রেণর ফেল িক হয়, এটা তা বুঝেত পােরা একমা বাবা হেলন পিতত-পাবন।
জােনা য ওঁনােক রণ করেলই পিব হেব। বা ারা, এখন তামােদর ান আেছ, যত রণ করেব
তেতাই পিব হেব। কম রণ করেল কম পিব হেব। এটা ত
বা ারা, তামােদর পু ষােথর উপর। অসীম জগেতর িপতােক
রণ করেল আমরা এমন
ল ী-নারায়ণ হেত পারেবা। তােদর মিহমা তা েত েকই জােন। বেলও য আপিন হেলন পুণ আ া,
আিম পাপ আ া। অেনক মি র তরী হেয় আেছ। সখােন সবাই যায় িক করেত ? দশেন তা লাভ িকছু
নই। এেক অপরেক দেখ চেল যায়। ব া , দশন করেত যায়। অমুেক যা ায় যাে , আিমও যােবা। এেত
িক হেব ? িকছু ই না। বা ারা, তামরাও যা া কেরেছা। যরকম আর সব উৎসব পালন করা হয়,
সইরকম যা াও হেলা এক উৎসব মেন করা হয়। এখন তামরা রেণর যা ােকও এক উৎসব বেল
মেন কেরা। তামরা রেণর যা ােত থােকা। কবল একটাই শ "ম নাভব" । তামােদর এই যা া
হেলা অনািদ। তারাও বেল- এই যা া আমরা অনািদ কাল ধের কের আসিছ। িক তামরা এখন ান
সহেযােগ বেলা আমরা িত কে এই যা া কির। বাবা এেসই এই যা া শখান। সই চার ধাম জ বাই
জ যা া কের। এটা তা অসীম জগেতর িপতা বেলন--আমােক রণ করেল তামরা পিব হেয় যােব।
এইরকম তা আর কউ কখেনা বেল না য রেণর ফেল তামরা পিব হেব। মানুষ তীথ যা ায় গেল
তখন সই সময় পিব থােক, আজকাল তা সখােনও কলুষতা এেস গেছ, পিব থােক না। এই আি ক
যা ার কথা তা কােরার জানাই নই। তামােদর এখন বাবা বেলেছন - এই রেণর যা া হেলা
সিত কােরর। সই যা ায় তারা পির মায় বর হয়, তবুও যমনকার তমনই থােক। চ কাটেতই
থােক। যমন ভাে াডাগামা পৃিথবীর পির মা কেরিছল। সটাও তা চ পির মা করা না ! গানও
আেছ -- চারিদেক ঘুের বড়ালাম... তবুও সব ণ রেয় গলাম দূের দূেরই । ভি মােগ তা িকছু াি
হেত পাের না। ভগবান াি কােরারই হয় না। ভগবােনর থেক দূেরই থােক। পির মা কের আবার
বাড়ী এেস ৫ িবকাের ফঁ েস যায়। সই সব যা া িল হল িমথ া। বা ারা, এখন তামরা জােনা এটা হেলা
পু েষা ম স মযুগ, যখন িক না বাবা এেসেছন। একিদন সবাই জেন যােব বাবা এেসেছন। ভগবান
শষ পয া হেব, িক িক ভােব ? এটা তা কউ জােন না। িমি িমি বা ারা এটা তা জােন য
আমরা মেতর আধাের ভারতেক আবার েগ পিরণত করিছ। ভারেতরই নাম তামরা করেব। ওই
সময় আর কােনা ধম হয় না। সম িব পিব হেয় যায়। এখন তা অেনক ধম আেছ। বাবা এেস
তামােদর সম বৃে র নেলজ শানান। তামােদর মেন কিরেয় দন। তামরাই সই দবতা িছেল,
তারপর আবার ি য়, সই তামরাই বশ , তারপর শূ হও। এখন সই তামরাই া ণ হেয়েছা। এই
আিমই সই এর অথ বাবা কেতা সহেজ বাঝান। ও অথাৎ আিম আ া আবার আিম আ া ওই রকম
চ আবতন কির। তারা তা বেল দয় আিম য আ া সই পরমা া, পরমা াই হেলা সই আ া।
একজনও নই যার আিমই সই এর অথ জানা আেছ। বাবা তাই বেলন, এই য ম আেছ এটা সব ণ
রেণ রাখা উিচত। চ বুি েত না থাকেল তেব চ বত রাজা হেব কীভােব ? এখন আমরা এই
আ ারা হলাম া ণ, আবার সই আমরাই দবতা হেবা। এটা তামরা য কাউেকই িজ াসা কেরা,
কউ বলেত পারেব না। তারা তা ৮৪ জে র অথও বােঝ না। ভারেতর উ ান আর পতন এর কথা

চিলত আেছ । এটা ক আেছ। সেতা ধান, সেতা, রেজা, তেমা, সূযবংশী, চ বংশী, বশ বংশী... এখন
বা ারা, তামরা সব বুঝেত পের গেছা। বীজ প বাবােকই ােনর সাগর বলা হয়। িতিন এই চে
আেসন না। এইরকম নয় য আমরা জীব আ াই পরমা া হেয় যাই। না, বাবা িনেজর সমান নেলজফু ল
কের তােলন। িনেজর সমান গড কেরন না। এই কথাটা খুবই ভােলা কের বুঝেত হেব, তেব বুি েত চ
আবিতত হেত পারেব, যার নাম দশন চ রাখা হেয়েছ। তামরা বুি িদেয় বুঝেত পােরা-- আমরা
কীভােব এই ৮৪ র চে আিস। এেত সব িকছু এেস যায়। সময় এেস যায়, বণও এেস যায়, বংশতািলকাও
এেস যায়।
বা ারা, এখন তামােদর বুি েত এই সম
ান থাকা উিচত। নেলজ থেকই উ পদ া হয়। নেলজ
থাকেল অন ান েদরও িদেত পারেব। এখােন তামােদর কােনা পপার ইত ািদ ভরােনা হয় না। লৗিকক
ু েল যখন পরী া হয় তা পপাস িবেলত থেক আেস (তৎকালীন সমেয় আসেতা) । যারা িবেলেত পেড়
তােদর তা সখােনই রজা
বর হেব। ওেদর মেধ ও কউ বড় এডু েকশন অথির হেব যারা সই
পপার পরী া-িনরী া কের। তামােদর পপাস এর িনরী ণ ক করেব ? তামরা িনেজরাই করেব।
যইরকম চাইেব িনেজেক সই রকম তরী কেরা। য পদ া করেত চাও পু ষােথর ারা বাবার থেক
া কেরা। দশনী ইত ািদেত িজ াসা কের না য -- িক তরী হেব ? দবতা হেব, ব াির ার হেব... কী
হেব ? বাবােক যত রণ করেব, সািভস করেব তেতাই ফল া হেব। যারা ভােলা ভােব বাবােক রণ
কের তারা মেন কের আমােদর সািভসও করেত হেব। জা তরী করেত হেব য ! এই রাজধানী াপন
হে । তাই সখােন সব িকছু দরকার। সখােন উপেদ া থােক না। উপেদ ার দরকার তােদর হয় যােদর
বুি কম হয়। তামােদর ওখােন িনেদেশর দরকার থােক না। বাবার কােছ িনেদশ িনেত আেস-- ল
ূ
ব াপােরর িনেদশ নয়, টাকা পয়সার কী কী করেব ? ব বসা বা আজকম কীভােব কী করেব ? বাবা
বেলন, এই দুিনয়ার পািথব কথা বাবার কােছ এেনা না। হ াঁ, কাথাও যােত কউ মুষের না পেড়, তাই
িকছু না িকছু সহায়ক হেয় বেল দন। আমার তা এটা কাজ নয় । আমার তা হেলা ঈ রীয় ধা াতামােদর রা া বেল দওয়ার। তামরা িবে র মািলক হেব িক কের ? তামােদর মত া হেয়েছ।
তাছাড়া সব হেলা আসুিরক মত। সত যুেগ বলা হেব মত। কিলযুেগ আসুিরক মত। সটা হেলাই
সুখধাম। সখােন এরকমও বলেব না স
তা ? খুশীেত আেছা তা ? শরীর ক আেছ ? এই সব শ
সখােন থােক না। এ'সব এখােন িজ াসা করা হয়। কােনা ক নই তা ? খুশী তা ? স
তা ?
এেতও অেনক কথা এেস যায়। সখােন দুঃখ থােকই না, য িজ াসা করা হেব। এটা হেলাই দুঃেখর
দুিনয়া। বা েব তামােদর কউ িজ াসা করেত পাের না। যিদও মায়া নীেচ নািমেয় িদেত থােক, তবুও
তা আমরা বাবােক পেয়িছ য ! তামরা বলেব- িক! তামরা খুশীেত আেছা িকনা ভােলা আিছ িকনা
িজ াসা কেরা ! আমরা হলাম ঈ েরর স ান, আমােদর িক এত খুশী- স তার কথা িজ াসা কেরা !
একটাই বাসনা িছেলা ে র ঊে িযিন থােকন সই বাবােক পাওয়ার, তাঁেক পেয় গিছ, আবার
িকেসর িচ া ! এটা সব সময় রণ করা উিচত -- আিম কার বা া ! বুি েত এই ানও আেছ য- যখন
আমরা পিব হেয় যােবা তখন আবার লড়াই
হেয় যােব। তাই যখনই কউ তামােদর িজ াসা
করেব তামরা স -খুশী আেছা ? তখন বেলা আমরা তা সব সময়ই স
ও স । অসুখও যিদ হয়
তবুও বাবার রেণ থািক। তামরা েগর চেয়ও বশী এখােন স - স থােকা। েগর বাদশাহী
দানকারী বাবােক যখন পাওয়া হেয় গেছ, িযিন আমােদর এতটা যাগ তরী করেছন তেব আমােদর
আর িচ া িকেসর থােক ! ঈ েরর বা ােদর িক আর িচ া! সখােন দবতােদরও পেরায়া নই।
দবতােদর উপর তা আেছন ঈ র। তা ঈ েরর বা ােদর িক আর উে গ হেত পাের ! বাবা আমােদর
পড়ান। বাবা হেলন আমােদর চার, স ু । বাবা আমােদর মাথায় মু ট রাখেছন, আমরা মু টধারী
হেয় উঠিছ। বা ারা, তামরা জােনা য আমােদর কীভােব িবে র তাজ া হয়। বাবা মু ট িনেজ
রােখন না। তামরা এটাও জােনা সত যুেগ বাবা িনেজর মু ট তাঁর বা ােদর উপর রােখন, যােক

ইংরািজেত বেল াউন ি । এখােন যত ণ বাবার মু ট বা ােদর া হয় তত ণ বা ােদর মেন
উৎক া থােক, িপতার মৃতু হেল তেব মু ট মাথার বসেব। তত ণ ত াশা থােক ি
থেক মহারাজা
কেব হেবা। সখােন তা এইরকম কথাই হয় না। িনেজর সময় মেতা রীিত অনুযায়ী বাবা বা ােদর মু ট
িদেয় আবার সের যান। সখােন বাণ ে র কথাই ওেঠ না। বা ােদর মহল ইত ািদ তরী কের দয়, সব
আশা পূণ হেয় যায়। তামরা বুঝেত পােরা সত যুেগ হেলা সুখ আর সুখ। াক ক ােল সুখ তখনই া
করেব যখন সখােন যােব। সটা তা তামরাই জােনা, েগ িক হেব ? এক শরীর ত াগ কের তারপর
কাথায় যােব ? বাবা এখন তামােদর াক ক ােল পড়াে ন। তামরা জােনা য আমরা সিত -সিত ই
েগ যােবা। তারা তা বেল দয় আমরা েগ যাই, জােনও না গ কােক বেল। জ -জ া র এই
অ ানতার কথা েন এেসেছ, এখন বাবা তামােদর সিত কথা শানাে ন। আ া !
িমি -িমি হারািনিধ বা ােদর িত মাতা-িপতা বাপদাদার
িপতা ওঁনার আ া পী বা ােদরেক জানাে ন নম ার।

রেণর

হ-সুমন আর সু ভাত। আ ােদর

*ধারণার জেন মুখ সারঃ-*

১ ) সবদা স
আর খুশী থাকার জন বাবার
রাজে র মু ট রাখেত হেব।

রেণ থাকেত হেব। অধ য়েণর ারা িনেজর উপর

২ ) মেতর আধাের ভারতেক গ কের তালার সবা করেত হেব। সবদা মেতর িরগাড (স ান)
রাখেত হেব।
*বরদানঃ-*
কােনকশন আর িরেলশেনর ারা মেনর শি র ত
মাণ দখেত পাওয়া সূ
সবাধারী ভব
যমন বাণীর শি বা কেমর শি র ত
মাণ দখেত পাওয়া যায়, সইরকম
সবেথেক পাওয়ারফু ল সাইেল শি র ত
মাণ দখার জন বাপদাদার সােথ িনর র
ীয়ার কােনকশন আর িরেলশন থাকেত হেব, এেকই বলা হয় যাগবল । এইরকম
যাগবল স
আ ারা ল
ূ ভােব দূের থাকা আ ােদরেক স ুেখর অনুভব করােত
পাের। আ ােদর আ ান কের তােদর পিরবতন করেত পাের। এটাই হেলা সূ
সবা, এর
জন একা তার শি েক বৃি কেরা।
* াগানঃ-*
িনেজর সম ধন-ভা ারেক সফলকারীই হল মহাদানী আ া।

