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পdাপদম (লk েকািট

ণ) ভাগয্বােনর িনদশর্ ন

আজ ভাগয্ িবধাতা বাবা, সকল ভাগয্বান বাcােদর েদখেছন । pিতিট bাhণ আtা হল ভাগয্বান
আtা । bাhণ হoয়া, aথর্াৎ ভাগয্বান হoয়া । ভগবােনর হoয়া, aথর্াৎ ভাগয্বান হoয়া ।
ভাগয্বান েতা সবাi, িকn বাবার হেয় যাoয়ার পের বাবার dারা েয নানান খাজানার utরািধকার
pাp হয়, েসi ে
ভােগয্র aিধকারেক pাp কের aিধকারী জীবেন িনেয়ািজত করা বা pাp
aিধকারেক সবর্দা সহজ িবিধ dারা aিধকতর বৃিd করােনা, তােতi নmর kেম eেস যায়। েকu
ভাগয্বান হেয় েথেক যায়, েকu েসৗভাগয্বান হেয় যায়। েকu হাজার, েকu লk, েকu লk েকািট
ণ ভাগয্বান হেয় যায় । েকননা, খাজানােক িবিধ (িনয়ম aনুসাের) সmত ভােব কােজ লাগােনা
aথর্াৎ বৃিd পাoয়া। তা েস িনেজেক সmn বানােনার কােযর্ লাগাo aথবা িনেজর সmnতার dারা
aনয্ আtােদর pিত েসবার কােজ লাগাo। িবনাশী ধন খরচ করেল তা hাস পায় । aিবনাশী ধন
খরচ করেল লk েকািট ণ (পd ণ) বৃিd পায়। েসiজনয্i pবাদ আেছ - "খাo দাo আর
খরচ কেরা" । যত েবিশ খােব আর খরচ করেব, সmােটরo সmাট বাবা তত েবিশ সমৃdশালী
বানােব। েসiজনয্ েয pাp হoয়া খাজানার ভাগয্েক েসবােথর্ িনেয়ািজত কের, েস-i সামেন eিগেয়
যায়। লk েকািট ণ ভাগয্বান aথর্াৎ pিতিট কদেম পদম (লk েকািট ণ) uপাজর্ন জমা কের
eবং pিতিট সংকেl বা বচেন, কেমর্, সmেকর্ পদেমর পদম ণ েসবাধারী হেয় েসবােত িনেয়ািজত
কের থােক । পdাপদম ভাগয্বান সদা uদার দয়, aিবনাশী, aখn মহাদানী, সকেলর pিত সকল
খাজানা pদানকারী দাতা হেব। সময় বা েpাgাম aনুসাের aথবা সুেযাগ সুিবধা জনয্ েসবাধারী
নয়, েস হেব aখn েসবাধারী। বাচা েসবা যিদ না করেত পাের, তেব মনসা বা কমর্ণা dারা
করেব। সmn - সmেকর্ র dারা েকােনা না েকােনা িবিধ dারা aগাধ aখn খাজানার েসবাধারী ।
েসবার িভn িভn প থাকেত পাের িকn েসবার তর েতা সদা চলেতi থাকেব। েযমন িনরnর
েযাগী েতমনi িনরnর েসবাধারী । িনরnর েসবাধারী েসবার ে
ফল িনরnর িনেজ েখেত eবং
খাoয়ােত থােক aথর্াৎ িনেজi সদাকােলর ফল েখেত েখেত pতয্k s প হেয় যায় ।
পদমাপদম ভাগয্বান আtা সদা পd আসন িনবাসী aথর্াৎ কমলপু
িsিতর আসন িনবাসী। সীিমত
বsর আকষর্ণ eবং জাগিতক ফলেক sীকার করার pিত িনিলর্p eবং বাবা তথা bাhণ পিরবােরর
সােথ সােথ িবে র কােছo িpয়। eমন ে
েসবাধারী আtােক সকল আtারা সদা আnিরক েsেহর
খুশীর পু
aপর্ণ কের । sয়ং বাপদাদাo eমন িনরnর েসবাধারী পdাপদম ভাগয্বান আtার pিত
েsেহর পু
aপর্ণ কের । পdাপদম ভাগয্বান সদা িনেজর ঝলমেল ujjল ভােগয্র নkt dারা
aনয্ আtােদরেকo ভাগয্বান বানােনার আেলা pদান কের। বাপদাদা eমন ভাগয্বান বাcােদরেক
েদখিছেলন। তা তারা দূেরi থাkন বা সামেন, তারা িকn সদাi বাবার দেয় সমািয়ত হেয় আেছ।
েসiজনয্i - েয বাবার সমান, েস-i বাবার সমীেপ থােক। eখন িনেজেক িনেজ p কেরা - আিম
কী প ভাগয্বান। িনেজেক িনেজi ভােলা জানেব, তাi না ! aনয্ েকu বলেল েসটা তু িম মােনা বা
না মােনা, িকn সবাi িনেজেক জােন েয আিম কী ? বুেঝছ ! তাo বাপদাদা বেলন েয, ভাগয্হীন
েথেক ভাগয্বান েতা anত হেয়ছ ! নানান pকােরর দুঃখ ক েথেক েতা েবঁেচ যােব ! sেগর্র
মািলক েতা হেত পারেব ! eক হল sেগর্ আসা, আর িdতীয় হল রাজয্ aিধকারী হoয়া। আসেব

েতা সবাi, িকn কেব eবং েকাথায় (সতয্যুেগ নািক েtতােত), িনেজেক িনেজ িজjাসা কেরা।
বাপদাদার েরিজsাের sেগর্ আসার িলেs নাম eেস েগেছ। জাগিতক দুিনয়ার েথেক েতা anত
aেনক ভােলা। িকn ভােলার েথেকo ভােলা - েসটা েতা বলা েগল না। তাহেল কী করেব ? েকাn
েজান নmর oয়ান হেব ? pেতয্ক েজােনর িভn িভn িবেশষt।
মহারাে র িবেশষt কী ? জােনা েসটা ? মহান েতা aবশয্i, িকn িবেশষ েকাn িবেশষেt খয্াত ?
মহারাে গেনেশর পূজা েবিশ হেয় থােক। গেনশেক কী বলা হয় ? িব িবনাশক, েয েকােনা কাজ
আরm করবার সময় pথেম গেনশায় নমঃ বেল থােক। তাহেল মহারাে র ভাi েবােনরা কী করেব
? সকল মহান কােযর্ গেনশ করেব, তাi না ! মহারা aথর্াৎ সদা িব িবনাশক রা । েতা সদা
িব িবনাশক হেয় িনেজর pিত eবং aনয্েদর pিতo ei মহানতাi েদখােব। মহারাে েকােনা িব
েযন না ঘেট। সবাi েযন িব িবনাশক হেয় যায় । িব আসেব, দূর েথেকi নমsার করেব
েতামােদরেক। েতা eমন িব
িবনাশক gপ eেনছ, তাi না ? মহারা েক সদা িনেজর ei
মহানতােক িবে র সামেন েদখােত হেব। িব েক ভয় পাo না েতা ? েতামরা হেল িব িবনাশক,
যারা চয্ােল কের থােক। eমিনেতo মহারা সাহিসকতার পিরচয় েতা েদয়i। আcা !
iu. িপ.-র ভাi েবােনরা কী কী িবsয় েদখােব ? iu. িপ.-র িবেশষt কী ? েসখােন
তীথর্sান aেনক আেছ, নদীo aেনক, জগৎ
o oখােনi। ভারতবেষর্র চার িদেক চারজন জগৎ
(শ রাচাযর্) আেছন না ! মহামnেল র iu. িপ-েত েবিশ আেছন। হির-র dার িবেশষ ভােব
িবখয্াত sান iu. িপ-েত। েতা হির-র dার aথর্াৎ হির-র কােছ যাoয়ার পথ pদশর্নকারী
েসবাধারী iu. িপ-েতi েতা েবশী হoয়া uিচত। েযমন তীথর্ sােনর কারেণ iu. িপ-েত পাnার
সংখয্া aেনক েবিশ। তারা েতা খায়-দায় (aথর্ েরাজগােরর জনয্), িকn েতামরা হেল সিতয্কােরর
পথ pদশর্নকারী আধয্ািtক পাnা। যারা িমলন uদযাপন কের, যারা আtােদরেক বাবার সমীেপ
িনেয় আেস । eমন পাnব তথা গাiড (পাnা) কী iu. িপ-েত আেছ ? iu. িপ-র সামেন eমন
িবেশষ পাnব তথা গাiড (পাnা) েপ pকািশত হেত হেব eখন । বুেঝছ !
মিহশূর-eর িবেশষt কী ? েসখােন চnনo আেছ আর বৃnাবন গােডর্নo আেছ। েতা কণর্াটেকর ভাi
হানী েগালাপ, সদা সুরিভত চnন হেয় সমg িবে চnেনর েসৗরভ
েবােনেদর িবেশষ ভােব সদা
বেলা বা
হানী েগালােপর েসৗরভ বেলা, িব েক গােডর্ন বানােত হেব eবং িবে চnেনর েসৗরভ
ছিড়েয় িদেত হেব। চnেনর িটকা িদেয় সুরিভত eবং শীতল বানােত হেব। চnন শীতলo েতা হয়,
তাi না ! েতা সবেথেক েবিশ হানী েগালাপ কণর্াটক েথেক েবেরােব, তাi েতা ? eটা pতয্k েপ
আনেত হেব।
eখন সবাiেক িনজ িনজ িবেশষtেক pতয্k েপ েদখােত হেব। সবাiেক eবার সmূণর্ psু িটত
হানী েগালাপ িনেয় আসেত হেব। eেনেছo েকu েকu, িকn পুs sবক আেনিন। আcা !
িবেদেশর মিহমা েতা aেনক িনেয়িছ। িবেদেশর িবেশষt হল - aতয্n িনিলর্po হেত পাের আবার
aতয্াসko হেয় েযেত পাের। বাপদাদা িবেদশী বাcােদর িনিলর্p eবং বাবার সােথ ঘিন
েপ েদেখ
pফু িlত হন। েসi জীবন েতা aতীত হেয় েগেছ। েসi জীবেন যতটাi েফঁ েস িছল, ততটাi eখন
প বাপদাদারo খুব
িনিলর্po হেয় েগেছ। েসiজনয্ িবেদশীেদর িনিলর্p প eবং বাবার সােথ ঘিন

ভােলা লােগ। েসiজনয্ বাপদাদাo িবেশষ sরেণর েsহ সুমন িদেcন । িনেজর িবেশষেt েতামরা
সমািয়ত হেয় েগছ ! eমন িনিলর্p eবং বাবার ঘিন েতামরা, তাi না ? aয্াটাচেমn েনi
েতামােদর, তাi না ? তাo, oরা িবেদশী aিতিথ েপ ঘের eেসেছ, েতা aিতিথেদরেক সব সময়
সামেন রাখা হয়। েসiজনয্ ভারতীয়রা িবেদশীেদর েদেখ খুবi আনিnত হয়। েকu েকu eমন
েগso (aিতিথ) হয়, েয িনেজi aিতিথ েসবক (েহাs) হেয় যায় । িবেদশীেদর pায়শi eমন
করেত েদখা যায়। aিতিথ হেয় eেস িনেজi aিতিথ েসবায় েলেগ পেড়। তবুo েতা aেনক pাচীর
েভেঙ তারা বাবার কােছ, েতামােদর কােছ eেসেছ । তাহেল েতামরা েতা "আেগ আপিন" - e'কথা
বলেবi, তাi না ? eমিনেত েতা ভারতবেষর্র িবেশষt িনজs eবং িবেদশীেদর িবেশষt িনজs। আcা
!
সকল পd আসনধারী লkেকািট ণ(পদমাপদম) ভাগয্বান, সদা pিতিট েসেকn, pিতিট সংকেl
িনরnর eমন 84 ঘnা নােমর েদবী pিসd। তাi eখন েতামরা 1984 েত ঘnা বাজােব, নািক
আেরা সমেয়র জনয্ pতীkা করেব ? সবেশেষ যখন আরতী কের, তখন েতা েজাের েজাের ঘnা
বািজেয় সমািp েঘাষণা কের। আরতী হoয়ার মােন হল েশষ হoয়া। তাহেল, eখন কী করেব ?
সকল পd আসনধারী, লkেকািট
ণ ভাগয্বান, সদা pিতিট েসেকn, pিতিট সংকেl িনরnর
েসবাধারী, সদা uদার দেয়র হেয় সকল খাজানােক িবতরণকারী, মাsার দাতা, সদা িনেজর সmnতার
dারা aনয্েদরেকo সmn বািনেয়, ে
ভােগয্র aিধকারী, সদা ে
pমাণ pদশর্নকারী সুসnানেক
বাপদাদার sরেণর েsহ - সুমন eবং নমsার।
পা াব িনবাসীেদর pিত - বাবা বেস আেছন, তাi েতামােদর েকােনা িকছু িচnা করবার pেয়াজন
েনi। েযটা হেব েসটা কলয্ােণর জনয্i হেব। েতামরা হেল সকেলর জনয্। না েতামরা িশখ, না িহnু,
েতামরা সবাi হেল বাবার, তাi সবারo । পািকsােনo েতা eটাi বলেত তাi না - বাবা আমরা
েতা আlাh-র বাnা। েতামােদর েতা েকােনা িকছু র সােথi কােনকশন েনi, েসiজনয্ েতামরা হেল
ঈ েরর, আর কােরা নo। েযটাi েহাক না েকন েতামরা ভীত নo। যত আ নi লা ক, িবড়ােলর
ছানা েতা সুরিkত থাকেবi। তেব, যারা েযাগযুk থাকেব, তারাi েসফ থাকেব । eমন নয় েয,
বলেব আিম েতা বাবার-i, িকn sরণ করেব িdতীয় কাuেক। তেব েতা সহায়তা পাoয়া যােব
না। ভয় েপo না, ঘাবিড়o না, eিগেয় যাo। sরেণর যাtায়, ধারণােত, পঠনপাঠেন - সব িবষেয়
eিগেয় যাo। যত eিগেয় যােব, ততi সহেজi pাp করেত থাকেব ।
2 ) সবাi িনেজেক ei সৃি
পী নাটেকর মেধয্ eক িবেশষ ভূ িমকা পালনকারী (পাটর্ধারী) মেন
কর কী ? কl পূেবর্র িনেজর ছিব eখন েদখেত পাc কী ? eটাi হল bাhণ জীবেনর িবsয়। সদা
ei িবেশষtেক sরণ কেরা েয কী িছেল আর কী হেয় েগছ। কিড়(কানাকিড়, মূলয্হীন) েথেক হীের
তু লয্ হেয় েগছ। দুঃখী সংসার েথেক সুখী সংসাের চেল eেসছ। েতামরা সবাi ei ামার িহেরা
িহেরাiন aয্াkর । eক eকজন bhাkমার, kমারী বাবার সংবাদ পিরেবশনকারী সেnশী।
ভগবােনর বাতর্ া পিরেবশনকারী সেnশী েতামরা, কতখািন ে , তাi না ! েতা সদা ei কােজর
িনিমেti aবতিরত হেয়ছ। uপর েথেক নীেচ eেসছ ei সেnশ েদoয়ার জনয্ - ei sৃিত খুশী
eেন েদয় মেন। বয্s িনেজর ei কতর্ বয্ (akয্েপশন) সবর্দা sরেণ রাখ েয, খুশীর খিনর মািলক
আমরা। eটাi হল েতামােদর টাiেটল ।

3 ) সবর্দা িনেজেক সংগমযুগী ে
bাhণ আtা আমরা - eমন aনুভব কর ? pকৃ ত bাhণ
aথর্াৎ সদা সতয্ বাবার পিরচয় pদানকারী। bাhণেদর কাজ হল কথন করা, েতামরা কথা কথন
কর না, বরং সতয্ পিরচয় িনেয় থাক । eমন সতয্ বাবার সতয্ পিরচয় pদানকারী, bাhণ আtা
আমরা - ei েনশা েযন থােক । bাhণ হল েদবতােদর েথেকo ে , েসiজনয্ bাhণেদর sান
শীেষর্ (েচািটেত) েদখােনা হয়। শীেষর্ aবিsত bাhণ aথর্াৎ uঁচু িsিতেত যারা থােক। uপের
থাকেল, নীেচর সব িকছু েছাট েদখােব। েকােনা িবষয়i বড় মেন হেব না। uপের বেস নীেচর িদেক
তাকােল সব িজিনস েতা েছাটi মেন হেব। কখনo েকােনা সমসয্া যিদ বড় বেল মেন হয়, তেব
তার কারণ হল নীেচ বেস েসটা েদেখ থাক। uপর েথেক েদখ, তাহেল পির ম করেত হেব না।
তাi সবর্দা sরেণ রাখেব েয েতামরা হেল িশখের থাকা bাhণ। eেত বড় সমসয্াo েসেকেn েছাট
হেয় যােব। সমসয্া েদেখ ভীত নয়, বরং সমসয্ােক aিতkম কের সমসয্ার সমাধানকারী। আcা !
আজ pতু য্েষ (18-04-84) aমৃতেবলায়eক ভাi দেরােগ আkাn হেয় মধুবেন তার পুরােনা
শরীর তয্াগ কেরন, েসi সময় aবয্k বাপদাদার dারা ucািরত মহাবাকয্
পী নাটেকর) pিতিট সীন-েক সাkী হেয় েদখেত থাকা ে
আtা েতা
সকেল ামার (সৃি
েতামরা, তাi না ! েয েকােনা দৃশয্ যখন ei ামােত হয়, তােক বলা হেব কলয্াণকারী। নতু ন
িকছু নয় (নািথং িনu) । (েসi ভাi eর েলৗিকক agজ াতৃ জায়ার uেdেশয্) কী িচnা করছ ?
সাkী ভােবর সীট-e বেস সব দৃশয্ েদখেত থাকেল িনেজরo কলয্াণ আর েসi আtারo কলয্াণ।
eটা েতা েবােঝাi, তাi না ! sরেণর সময় শিk েপ থােকা েতা ? শিk হল সদা িবজয়ী । তু িম
িবজয়ী শিk হেয় নাটেক সমs ভূ িমকা পালন কের চেলছ। eটাo হল ামার পাটর্। েতামার ভূ িমকা
পালন করবার সময় কখেনাi েকােনা সংকl করেব না।. pেতয্ক আtার পাটর্ আলাদা আলাদা।
eখন েসi আtােক শািn আর শিkর সহেযাগ দাo। eত বড় ৈদবী পিরবােরর সহেযাগ pাp হেc,
েসiজনয্ িচnার িকছু েনi। eটা েতা মহান তীথর্ sান, তাi না ! মহান আtা, মহান তীথর্ ।.
সবর্দা মহানতার কথাi ভােবা। সবাi sরেণ বেস আছ েতা ? eক aতয্n িpয় বাcা, তার ei
পুরােনা শরীেরর িহসাব পুেরা কের, তার নতু ন শরীেরর psিতেত েগেছ, েসiজনয্ eখন সবাi ei
ভাগয্বান আtােক শািn আর শিkর সহেযাগ দাo। eটা হল িবেশষ েসবা। কী, েকন-র মেধয্ যােব
না, বরং িনেজ শিk s প হেয়, িবে শািnর িকরণ ছিড়েয় দাo। ে
আtা েতামরা, uপাজর্ন জমা
কারী আtা েতামরা। েসiজনয্ িচnার েকােনা বয্াপার েনi। বুেঝছ !
বরদান : - ফিরsা s প sৃিত dারা বাবার ছtছায়ার aনুভবকারী িব

িজৎ ভব

aমৃতেবলায় oঠার সােথ সােথi sৃিতেত আেনা - আিম হলাম ফিরsা। bhাবাবােক ei মেনর
মেতা িগ িট দাo, তেব েরাজ aমৃতেবলায় বাপদাদা েতামােক তাঁর বা েত সমািয়ত কের েনেবন।
aনুভব করেব েয, বাবার বা েত, aিতিndয় সুেখর েদালায় দুলছ । েয ফিরsা s েপর sৃিতেত
থাকেব, তার সামেন েকােনা পিরিsিত বা িব আসেলo বাবা তার জনয্ ছtছায়া হেয় uপিsত হেয়
যােবন। তাi বাবার ছtছায়া বা ভােলাবাসার aনুভব কের িব িজৎ হo।
েsাগান : - সুখ s প আtা s-িsিতর dারা পিরিsিতর uপের সহেজi িবজয় লাভ কের।

