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আজ বাপদাদা চতু িদেকর তাঁর অিত আদেরর, হারািনিধ া ণ বা ােদর মেধ িবেশষ া ণ জীবেনর
িবেশষ স
বা ােদরেক দখেছন । আজ অমৃতেবলায় বাপদাদা সব লভূ ষণ বা ােদর মেধ থেক
সই সব িবেশষ আ ােদরেক িনবাচন করিছেলন যারা সদা স তার ারা িনেজরাও সদা স
রেয়েছন এবং অন েদরেকও স তার অনুভূিত তােদর দৃি , বৃি আর কৃ িতর ারা সদা কিরেয়
আসেছন। তা আজ এই প স মিণেদর মালা গাঁথিছেলন, যারা সদা সংকে , সংগঠেনর স ে ,
স েক, কেম স তার গাে ন পু
ারা িনেজেদর উপের বষেণর অনুভব কেরন আর সকেলর িত
স তার গাে ন পুে র বিরষণেক সদাই অনুভব করেত থােকন। এই প স
আ া চািরিদেক
কিতপয়ই দৃি গাচর হয়। মালা বশী বড় তরী হয়িন, ছা মালা'ই। বাপদাদা বারবার স মিণেদর
মালা েক দেখ উৎফু হি েলন। কননা এই প স মিণরাই বাপদাদার গলার মালা হেয় থােক, রাজ
অিধকারী হেয় থােক এবং ভ েদর কােছ জপমালা হেয় থােক।
বাপদাদা আরও বা ােদরেকও দখিছেলন যারা কখেনা স
আবার কখেনা সংক মা অস তার
ছায়ার মেধ চেল যায় আবার তারপর বিরেয়ও যায়, ফঁ েস যায় না । তৃ তীয় বা ারা কখেনা সংকে র
অস তা, কখেনা িনেজই িনেজর িত অস তা, কখেনা পিরি িত স ু লতার ারা অস তা,
কখেনা িনেজর মেনর অি রতার ারা অস তা আবার কখেনা ছাট ছাট িবষেয় অস তার
অনুভব - এই রকম চ াবেত চলেত থােক, বর হেত থােক তারপর ফঁ েস যেত থােক। এমন মালাও
দেখেছন। তাই িতন মালা তরী হেয়েছ। মিণ তা সকেলই িক স মিণেদর ঝলক আর অন দুই
কােরর মিণেদর ঝলক কমন হেব, স তা তামরাও জানেত পােরা।
া বাবা বার বার িতন
মালােক দখেত দখেত উৎফু ও হি েলন, সােথ সােথ এটাও চ া করিছেলন য, ি তীয় ন েরর মালার
মিণরা থম মালােত যােত এেস যায়। দু'জেনর মেধ আ িরক বাতালাপ ( হ- হান) চলিছল। কননা
ি তীয় মালার কােনা কােনা মিণ খুব সামান ই অস তার ছায়ামা ও থাকার কারেণ থম মালার
থেক বি ত রেয় গেছ, এেক পিরবতন কের যভােবই হাক থম মালােত িনেয় নেবন। এক একজেনর
ণ, িবেশষ , সবা - সব িকছু েক সামেন িনেয় এেস বাের বাের এটাই বলিছেলন, এেক থম মালােত
িনেয় িনই। এই রকম ২৫ - ৩০ কােছর মিণরা িছেলন, যােদর উপের
া বাবার িবেশষ হ- হান
চলিছল।
া বাবা বলেলন - থম ন র মালােত এই মিণেদরেকও িনেল ভােলা হয়। িক তারপরই
ওনার মুেখ হািসর রখা ফু েট উঠল। িনেজই বলেলন, বাবা এেদরেক অবশ ই থম েত এেনই দখােবন।
তা এই প িবেশষ মিণরাও িছেলন।
এই প অ র আলাপচািরতা চলবার সময় এক িবষয় বিরেয় এল, অস তার িবেশষ কারণ কী ?
স মযুেগর িবেশষ বরদানই যখােন স তা, তা সে ও বরদান া বরদানী আ ারা ি তীয় ন েরর
মালােত কন চেল আসেছন ? স তার বীজ হল সব াি । অস তার বীজ হল ল
ূ অথবা সূ
অ াি । যখন া ণেদর িবষেয় শি রেয়েছ - "অ া কােনা ব ই নই া ণেদর খাজানােত", বা
া ণেদর জীবেন, তেব অস তা কন ? বরদাতা িক বরদান দওয়ার ব াপাের কানও েভদ
রেখেছন নািক যারা িনে তারাই কােনা েভদ কের িনে , কী হে ? যখন বরদাতা, দাতার ভা ার
ভরপুর, এতটাই ভরপুর য তামােদর অথাৎ
িনিম আ ােদর, যারা ব িদন ধের

া মার- া মারী হেয় গেছা, তােদর ২১ জে র বংশাবলী এবং তােদর ভ , ভ েদরও বংশাবলী,
তারাও সই সকল াি র আধাের চলেত থাকেব। এত বড় াি , তবুও অস তা কন ? অগাধ স দ
যখন সকেলরই া হেয়েছ - এক'এর ারা, একই রকম, একই সমেয়, একই িবিধেত। িক এই া
হওয়া স দেক সব সময় কােজ ব ব ত কের না অথাৎ ৃিতেত রােখ না। মুেখ খুিশ হয় িক অ ের
খুিশ হয় না। মগেজ খুশী রেয়েছ িক
দেয় খুশী নই। কারণ কী ? াি সমূেহর স দেক ৃিত
প
হেয় কােজ লাগায় না। ৃিতেত থােক িক
প হেয় ওেঠ না । াি অপিরসীেমর িক তােক
ৃিত
কখেনা কখেনা সীিমত াি েত পিরণত কের নয়। সই কারেণ সীিমত অথাৎ অথাৎ অ কােলর াি র
ই া, অপিরসীম াি র ফল
প য সদা স তার অনুভূিত হেব, তার থেক বি ত কের দয়।
সীিমত াি মনেক সীিমত কের দয়। সইজন অস তার অনুভব হয় । সবােত সীমা টেন দয়।
কননা সীিমত িকছু র ই ার ফল মনবাি ত ফল া হয় না । সীিমত ই ার ফল কােলর জন পূরণ
কের থােক। সইজন এখনই স তা, পর েণই অস
হেয় যায়। সসীম অসীেমর অনুভব করেত দয়
না। সইজন িবেশষ ভােব চক কেরা য, মেনর অথাৎ িনেজর স তা, সকেলর স তা অনুভব হয়
কী ?
স তার ল ণ - তারা মন থেক, অ র থেক, সকেলর িত, বাবার িত, ামার িত স
হেব ;
তােদর মন এবং তেন সবদা স তার ঢউ দখেত পাওয়া যােব। য পিরি িতই আসুক না কন, তা স
িহসাব-িনকাশ মটােনার জন কােনা আ া এেস উপি ত হাক, সই পিরি িতর স ুখীন হেত হাক না
কন, িক া শরীেরর কমেভাগই বাের বাের সামেন হািজর হেত থা ক না কন, িক সীিমত কামনার
থেক মু আ া স তার কারেণ সদা স তার ঝলেক ঝলমেল উ ল ন ে র েপই তীয়মান
হেব। স িচ য, স কখেনাই
িচ হেব না।
থাকেল স হেব না। স িচে র ল ণ - তারা
সবদা িনঃ াথ আর সকলেক সদাই িনেদাষ অনুভব করেব ; অন েদরেক দাষােরাপ করেব না - না
ভাগ িবধাতার উপের য, আমার ভাগ কন এমন বািনেয়ছ, না ামার উপের য, আমার ামােতই
পাট এমন রেয়েছ, না অন েদর উপের য, অমুেকর ভাব - সং ার এইরকম, না কৃ িতর উপের য,
কৃ িতর বায়ুম ল এই রকম, না শরীেরর িহসাব-িনকােশর উপের য, আমার শরীরই এই রকম।
স িচ অথাৎ সদা িনঃ াথ, িনেদাষ বৃি - দৃি র। তা স মযুেগর িবেশষ হল 'স তা' আর
স তার ল ণ হল - ' স তা' । এটাই হল া ণ জীবেনর িবেশষ াি । স তা নই, স তা নই
তা া ণ হওয়ার কােনা লাভ নই। া ণ জীবেনর সুখই তা হল স তা, স তা। া ণ জীবন
হল আর তার সুখ পাওয়া হল না, তেব তা নােমই া ণ হেল, াি
প া ণ হল কী ? তা বাপদাদা
সকল া ণ বা ােদরেক এই ৃিতই রণ করাে ন - " া ণ হেয়িছ, অেহা ভাগ !" া ণ জীবেনর
উ রািধকার, পা হল 'স তা'। আর া ণ জীবেনর পােসানািল হল ' স তা'। এই অনুভব থেক
কখেনাই বি ত থেক যও না। অিধকারী তামরা। যখন দাতা, বরদাতা উদার দেয় াি র খাজানা
িদে ন, িদেয় িদেয়েছন তেব খুব কের তামােদর পা আর পােসানািল েক অনুভেব িনেয় এেসা,
অন েদরেকও অনুভাবী বানাও। বুঝেত পেরেছা ? েত েক িনেজেক িজ াসা কেরা, কা ন েরর
মালােত আিম ? মালােত তা রেয়েছই িক কা ন র মালােত রেয়িছ আিম। আ া।
আজ রাজ ান আর ইউ. িপ. প রেয়েছ। রাজ ান অথাৎ রাজার সং ার রেয়েছ তােদর। িত
সংকে ,
েপ রাজার সং ার াক ক ােল িনেয় আেস যারা অথাৎ ত কিরেয় দখােব। এেকই
বলা হয় রাজ ান িনবাসী। তামরা তাই না ! কখেনা জা হেয় তা যাও না ! বশীভূ ত যিদ হেয় যাও
তেব জা বলা হেব, মািলক হেল রাজা। তেব এমন না হয় কখেনা রাজা কখেনা জা। সবদা রাজার
সং ার তঃতই যন ৃিত
েপ হেয় যায়। এই প রাজ ান িনবাসী বা ােদরই মাহা । রাজােক
সকেল উঁচু নজেরই দখেব আর ান রাজােক উ ই দেব। রাজা সবদা িসংহাসেনই বসেব, জা সবদা

নীেচ। রাজ ােনর রাজার সং ােরর আ ারা অথাৎ সদা উ ি িতর ােন থাকা। এইরকম হেয় গেছা
নািক হে া ? হেয়েছা এবং স
হেতই হেব। রাজ ােনর মিহমা কম নয়। াপনার হড কায়াটারই
তা হল রাজ ােন। তাহেল উঁচু হেয় গেল না ! নােমর কারেণও উ , কেমর িদক থেকও উ । এইরকম
রাজ ােনর বা ারা িনেজেদর গৃেহ পৗঁেছ গেছ। বুঝেত পেরেছা ?
ইউ. িপ. র ভূ িম িবেশষ পিব ভূ িম িহেসেব িবখ াত। পিব বানােনা ভি মােগর গ া নদীও সখােন
রেয়েছ আর ভি র িদক থেক কৃ ে র জ ভূ িমও তা ইউ. িপ. তই। ভূ িমর মিহমা অেনক। কৃ লীলা,
জ ভূ িম দখেত হেল তা ইউ. িপ. তই যােব সকেল। তা ইউ. িপ. বাসীেদর িবেশষ রেয়েছ। সবদা
পিব হেয় আর পিব বানােনার িবেশষ স
তামরা । যমন বাবার মিহমা হল পিতত পাবন...ইউ.
িপ. বাসীেদর মিহমা হল তারা হল বাবার সমান। তামরা হেল পিতত পাবনী আ া । তামােদর ভাগ
ন
ঝলমল করেছ। এমন ভাগ বান ান আর ৃিত দুই এরই মিহমা রেয়েছ। "সদা পিব " - এ হল
ি িতর মিহমা। তা এমন ভাগ বান িনেজেক মেন কেরা ? সবদা িনেজর ভাগ েক দেখ ফু ি ত হেয়
িনেজও সদা ফু ি ত আর অন েদরেকও ফু ি ত বানােত থােকা। কননা ফু ি ত আনন তঃতই
আকষণ মূিত হেয় থােক। যমন ল
ূ নদী িনেজর িদেক আকৃ কের না ! যা ী তার আকষেণ ছু েট যায়।
তার জন যত ক ই সইেত হাক না কন, তবুও পিব হওয়ার আকষণ আকৃ করেত থােক। তা এই
পিব বানােনার কােজর যাদুকর ইউ. িপ. ত আেছ। এই রকমই ফু ি ত আর আকষণ মূিত হেত হেব ।
বুঝেত পেরেছা ?
তৃ তীয় প ডবল িবেদশীেদরও রেয়েছ। ডবল িবেদশী অথাৎ সদা িবেদশী বাবােক আকৃ কারী, কননা
সমান য। বাবাও িবেদশী, তামরাও হেল িবেদশী। সমেগা ীয় সব সময় ি য়ই মেন হয়। মা - বাবার
থেক
স বশী ি য় মেন হয়। তা ডবল িবেদশী বাবা সমান সদা এই দহ আর দেহর আকষেণর
থেক ঊে িবেদশী, অশরীরী আর অব হেয় থােক। তা বাবা িনজ সম অশরীরী, অব ি িত
স
বা ােদরেক দেখ উৎফু হন। রস'ও ( িতেযািগতা) ভােলাই করেছ। সবােত িভ িভ
কােরর উপায় আর িভ িভ প িতর (িবিধ) সাহােয এিগেয় যাওয়ার রস খুব ভােলাই করেছ।
িবিধও (স ক প িত) ক মেতা হণ করেছ আর বৃি ও কের যাে । সইজন বাপদাদা চতু িদেকর
ডবল িবেদশী বা ােদরেক সবার অিভন ন িদে ন আর িনেজর বৃি র িবষেয় রণও করাে ন ।
এর উ িতেত সদা উড় কলার ারা উড়েত থােকা । উ িত আর সবার উ িতর ব ােলে র ারা
সদা বাবার িসংেয়র অিধকারী তামরা আর সবদা থাকেবও। আ া।
চতু থ প রইল মধুবন িনবাসী। তারা তা সদাই রেয়েছ। যারা দেয় রেয়েছ তারা চু লায় রেয়েছ, যারা
চু লায় রেয়েছ (উনুেনর পােশ যারা বেস তারা আেগ খাবার খাওয়ার সুেযাগ পায়) তারা বাবার দেয়
রেয়েছ অথাৎ সবার আেগ বাবার থেক সব িকছু পায়। সব থেক বশী িবিধ স তভােব
া ভাজনও
মধুবেনই
ত হয়। সবেথেক হারািনিধও মধুবন িনবাসীরাই। সব ফাংশনও মধুবেনই হয়। সবেচেয়,
ডায়ের মুরলীও সব থেক বশী মধুবনবাসীই শােন। তা মধুবন িনবাসী হল সদা
ভােগ র
অিধকারী আ া । সবাও অ র থেক কের। সইজন মধুবন িনবাসীেদরেক বাপদাদা এবং সকল
া েণর এেকবাের মন থেক আশীবাদ া হেতই থােক। আ া।
চতু িদেকর সকল বাপদাদার িবেশষ স মিণেদরেক বাপদাদার িবেশষ রেণর হ-সুমন। তার সােথ
সােথ সকল ভাগ বান া ণ জীবন া কারী কা র মেধ কউ, তার মেধ ও কিতপয় হারািনিধ
আ ােদরেক, বাপদাদার ভ সংক েক স
করেত সমথ আ ােদরেক, স মযুগী া ণ জীবেনর
পা র স ূণ অিধকার া করেত সমথ আ ােদরেক িবধাতা আর বরদাতা বাপদাদার অেনক

অেনক

রেণর

হ-সুমন ীকার হাক।

"দাদী জানকী জী এবং দাদী চ মিণ জী সবার উে েশ
িনে ন"

ােনর জন বাপদাদার কাছ থেক অনুমিত

তামরা যাে া নািক সমািয়ত হেয় যাে া ? যাও িক া আেসা সদা যন সমািয়ত হেয়ই রেয়েছা।
বাপদাদা অনন বা ােদরেক কখেনাই িনেজর থেক আলাদা দেখন না। তা স আকাের হাক িক া
সাকাের সদা সােথই রেয়েছ। কননা কবলমা মহাবীর বা ারাই এই িত া পালন কের য, সব সময়
সােথ থাকেবা আর সােথ সােথই যাব। খুব সামান ই এই িত া রােখ। সইজন এইরকম মহাবীর
বা ারা হল অনন বা া, তারা যখােনই যােবন বাবােক সােথ কের িনেয় যান আর বাবা সবদা বতেনও
তােদরেক সােথ রােখন। িত পদে েপ িতিন তােদরেক স দন। সইজন যাে া নািক আসেছা - কী
বলেব ? সইজন ই বলা হল তামরা যাে া নািক বাবার সােথ সমািয়ত হে া ? এইভােবই সােথ থাকেত
থাকেত (বাবার) সমান হেয় সমািয়ত হেয় যােব। পরমধাম গৃেহ িকছু সমেয়র জন র কের তারপর
একসােথ থাকেব। তারপর তামরা রাজ করেব আর বাবা উপর থেক দখেবন। িক বাবার সে র
অ সমেয়র জন অনুভব ক' রা। আ া।
( আজ বাবা, আপিন সিত ই খুব িব য়কর মালা বািনেয়েছন) তামরাও তা মালা বানাও, তাই না !
তেব সই মালা এখনও ছাট । এখন বড় মালা তরী হেব। এখন িকছু িকছু , যারা কখেনা কখেনা ব শ
হেয় যাে , িকছু কােলর মেধ ই কৃ িতর বা সমেয়র আওয়াজ তােদর শ িফিরেয় আনেব। তখন বড়
মালা তির হেয় যােব। আ া। তামরা যখােনই যােব, বাবার বরদানী তা হেয়ই আেছা। তামােদর
পদে েপর ারা সকেলর বাবার বরদান া হেত থাকেব । তামােদর দখেলও, তামােদর দৃি থেক
বাবার বরদান নেব। তামরা যখন বলেব, তামােদর বলা বাণী থেক তারা বরদান নেব, তামােদর
কম থেকও বরদানই নেব। তামরা চলেত িফরেত বরদােনর বষা করবার জন ই যাে া। এখন য
সকল আ ারা আসেছ তােদর বরদােনর বা মহাদােনরই আবশ কতা রেয়েছ। তামােদর যাওয়া অথাৎ
িদলেখালা ভােব তােদর বাবার বরদান া হওয়া । আ া ।
*বরদানঃ-*
বুি
পী চরণ ারা এই পাঁচ তে র আকষেণর ঊে থাকা ফির া
প ভব
ফির ােদরেক সবদা আেলার কায়া দখােনা হয়। আেলা বা কােশর কায়ার যারা, তারা
এই দেহর ৃিতর থেকও ঊে থােক। তােদর বুি
পী চরণ এই পাঁচ তে র আকষেণর
থেক উে অথাৎ ঊে হেয় থােক। এই প ফির ােদরেক মায়া বা কােনা কােরর
মায়াবী িকছু ই চা করেত পাের না। িক
সটা তখনই হেব, যখন কখেনাই তারা
কােরারই অধীন হেব না। শরীেররও অিধকারী হেয় চলা, মায়ারও অিধকারী হেয় যাওয়া,
লৗিকক বা অেলৗিকক স ে রও অধীনতােত না আসা।
* াগানঃ-*
শরীরেক দখার অভ াস যিদ থােক, তেব লাইেটর শরীরেক দেখা, লাইট েপ ি ত
থােকা।

