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িরভাiসঃ 28-02-84 মধুবন

'িবnু' (Point) আর েফাঁটার (Drop) তাৎপযর্
আজ েভালানাথ বাবা তাঁর িনেজর বাcােদর তথা বাবার aবতরণ িদবস aথর্াৎ aেলৗিকক
( হানী) জয়nী uদযাপন করেত eেসেছন l যারা েভালানাথ বাবােক সবর্ািধক ভােলাবােস তারা
েভালা বাcা l েভালা aথর্াৎ সদা যােদর সরল sভাব, ভ ভাব eবং scতা সmn মন o কমর্
uভয় েkেti সততা আর িনমর্লতা থােক, েসiরকম েভালা বাcারা েভালাবাবােক িনেজেদর pিত
আকৃ
কের l েভালানাথ বাবা eমন scমিণ েভালা বাcােদর েণর মালা সদাসবর্দা জপ করেত
থােকন l েতামরা সকেল aেনক জn ধের বাবার নােমর মালা জপ কেরছ আর eখন স মযুেগ
েতামরা সব বাcােক বাবা িরটাণর্ িদেcন l িতিন বাcােদর ণমালা জপ কেরন l েভালা বাcারা
েভালানােথর কত িpয় ! যতটাi েতামরা jানs প, নেলজফু ল, পাoয়ারফু ল ততটাi েভালা !
ভগবােনরo সহজ-সরলতা ভােলা লােগ l েতামােদর ei ে
ভাগয্েক েতামরা েতা জান, তাi না ?
েয ভােগয্ ভগবানেক েতামরা েতামােদর aনুরাগী কের িনেয়ছ, িনেজেদর বািনেয় িদেয়ছ l
আজ ভk আর বাcােদর uভেয়র িবেশষভােব uদযাপেনর িদন l ভkগণ psিত িনেc, তাঁেক আhান
করেছ আর েতামরা সামেন বেস আছ l ভkেদর লীলা েদেখ বাবা মৃদু হােসন eবং বাcােদর িমলন
লীলা েদেখ পুলিকত হন l eকিদেক িবেয়াগী ভk আtারা, aনয্িদেক সহজ েযাগী বাcারা l তােদর
িনেজেদর আকষর্েণর ফলs প uভেয়i িpয় l ভkরাo িকছু কম নয় l আগামীকাল i েদবতার
আকারী েপ চািরিদেক পিরkমা কের সবিকছু েদখ l বাবার সােথ শালgাম বাcােদরo িবেশষ েপ
পূজা হেব। ভkরা বাবার সােথ েতামরা সব বাcারo পূজন করেছ েদখ l eমনিক, eখনo, েশষ
সময় পযর্no eমন েকােনা েকােনা নবধা ভk আেছ, যারা pকৃ ত েsেহর সােথ ভিk ক'ের ভিkর
ভাবনার al সমেয়র ফল aনুভব কের l বুেঝছ েতামরা !
সবাi েতামরা বাবার জn-জয়nী পালন করেব নািক িনেজেদর ? সারা কেl বাবা আর বাcােদর
বাথর্-েড eকi িদেন হেত পাের? িদন eক হেলo হেত পাের, িকn বছর eক হেত পাের না l বাবা
আর বাcােদর মেধয্ ফারাক েতা হেব, তাi না ! িকn বাবা আর বাcােদর aেলৗিকক জnিদন
eকi সমেয় হয় l েতামরা বলেব েয েতামরা বাবার বাথর্-েড পালন করছ আর বাবা বলেবন, িতিন
বাcােদর বাথর্-েড পালন করেছন l সুতরাং eটা oয়াnারফু ল বাথর্-েড, তাi না ! েতামরা িনেজেদর
জয়nী uদযাপেনর সােথ সােথ বাবারo জয়nী uদযাপন করছ l ei েথেকi জানছ েয েভালানাথ
বাবার বাcােদর pিত কত েsহ েয জnিদবসo eক সমেয় l সুতরাং েভালানাথেক েতামরা eতটাi
আকৃ
কেরছ ! ভkরা তােদর ভিkর েনশায় মােতায়ারা হেয় যায়, েসখােন েতামরা সবিকছু
পাoয়ার খুিশেত তাঁর সােথ uদযাপন কর, গাo আর নাচ l েয sরিণক বানােনা হেয়েছ তার মেধয্
aেনক তাৎপযর্ আেছ l
তােদর পূজােত eবং িচtেত দু'েটা িবেশষ িবেশষt আেছ l eক েতা আেছ িবnুর িবেশষt আেরক
হেলা pিতটা েফাঁটার (িবnু ) িবেশষt l পূজার িবিধেত িবnুমােti মহt l ei সময় েতামরা
বাcারা িবnুর স েl িsত থাক l সমg jােনর সার িবেশষভােব 'িবnু' শেb সমািহত l বাবা িবnু,
েতামরা আtারাo িবnু eবং
ামার jান ধারণ েহতু , যা হেয়েছ তা' িফিনশ aথর্াৎ ফু লsপ

লািগেয়ছ েতামরা l পরম আtা, আtা eবং pকৃ িতর েযন eকটা েখলা aথর্াৎ ei িতেনর ামার
jান িবnু িহেসেবi েতামােদর pয্াকিটকয্াল লাiেফ aনুভব কর, তাi না ! eiজনয্ ভিkেতo
pিতমার মাঝখােন িবnুেক মহtt েদoয়া হেয়েছ l িdতীয়তঃ, েফাঁটার মহtt।যখন েতামরা সকেল sরেণ
বেসা aথবা কাuেক sরেণ বসাo, েকাn িবিধ pেয়াগ কর ? েফাঁটা েফাঁটা স েlর - pথম েফাঁটা
েতামরা িস ন কর, আিম আtা l িdতীয় েফাঁটা, আিম বাবার বাcা l eiরকম d স েlর কণা
েথেক েতামরা িমলেনর িসিdর aনুভব কর, তাi না ! সুতরাং pথম হল
d স েlর sৃিতর
েফাঁটা আর িdতীয় হল, যখন েতামরা anর ভােব আলাপচািরতা ( h-িরহান) কেরা, বাবার eবং
pািpর সকল pকার মিহমার d স l েফাঁটায় েফাঁটায় িস ন কর l "তু িম eiরকম, তু িমi আমােক
eমন বািনেয়ছ !" eমনi িমি িমি শীতল েফাঁটা বাবার oপের িস ন কর, aথর্াৎ বাবার সে
মনেখালা anর আলাপন কর l িবচাযর্ িবষয়ািদর িনিদর্ লkয্ সmেকর্ ব'েল তারপর েতামরা ভাব,
সবিকছু eকসােথ ভাব না l তৃ তীয় বয্াপার হল, বাcারা সকেল তােদর তন, মন, ধন dারা কণা কণা
সহেযাগ aপর্ণ কের l ei কারেণ েতামরা িবেশষভােব বল, িবnু িবnুেতi িসnু aথর্াৎ েফাঁটা েফাঁটা
কেরi সাগর হয় l িব পিরবতর্ েনর eত বড় কােজর জনয্, সবর্শিkমােনর aসীম কােজর জনয্
েতামরা সকেল েয সহেযািগতা কর, েসটা েতা কণাসমi সহেযাগ বলা যােব ! েযমনi েহাক, সকেলর
েফাঁটা েফাঁটা ক'ের সহেযাগ dারা সহেযােগর িবশাল সাগর ৈতির হেয় যায় l েসiজনয্ পূজার িবিধেত
তারা েফাঁটার মহtt েদিখেয়েছ l
তারা bত পালেনর জনয্ পূজার িবেশষ িবিধ pদশর্ন কের l েতামরা bত gহণ কর, তাi না !
সবাi েতামরা বাবার সহেযাগী হoয়ায় বয্থর্ স েlর েকানo েভাজন না েনoয়ার bত পালন কর,
েতামরা কখনo েতামােদর বুিdেত a d বা বয্থর্ স l sীকার কর না l েতামরা ei bত নাo
aথর্াৎ েতামরা দৃঢ় স l নাo, েসেkেt ভkগণ a d েভাজন gহণ না করার bত েনয় l eর সােথ
সােথ েতামরা সবসমেয়র জনয্ pjjিলত হেয় oেঠা, আর তারা ei aিgমােনর sরিণক িহেসেব
সারারাত জাগরেণ থােক l েতামরা সব বাcার aিবনাশী, হানী, anমুখ
র্ ী িবিধ ভkগণ sূল বিহমুখ
র্ ী
িবিধ িহেসেব িনেয়েছ l যতi েহাক, তারা েতামরা সব বাcােকi কিপ কেরেছ l তােদর তেমাpধান
বুিdর কারেণ যা িকছু তােদর dারা টাc হেয়েছ তা' েথেকi তারা eiরকমi িবিধ বািনেয় িদেয়েছ l
eমনিক, রজঃ ণী নাmার oয়ান ভk আর ভিkর িহেসব aনুযায়ী, সতঃ ণী ভk েতা bhা eবং
েতামরা সব িবেশষ আtারা eর জনয্ িনিমt হেয়ছ l যাi েহাক, pথমতঃ, েতামােদর মnা েsহ আর
মnা শিk থাকার কারেণ মানিসক aনুভূিতর ভিk pথম
হয় l ei সমs sূল িবিধ পের ধীের
ধীের aিধকমাtায়
হয় l তথািপ, রচিয়তা বাবা তাঁর িনেজর ভk আtােদর রচনা আর তােদর
িবিধ েদেখ বেলন, ei ভkেদর বুিdর টািচংেয়র eটা িবsয় ! তবুo, ei িবিধেত তােদর বুিd িবিজ
েরেখ িবকাের aসংযত হoয়া েথেক সামানয্ হেলo েতা সুরিkত কেরেছ, তাi না ! বুেঝছ েতামরা,
েতামােদর pকৃ ত সাফেলয্র িবিধ ভিkেত িকরকম aবয্াহত আেছ ! eটা sৃিতিচেhর মহtt l
ডবল িবেদিশ বাcারা ভিk েদখার সুেযাগ পায় না l িকn েতামােদর ভk রেয়েছ l সুতরাং ভেkর
লীলা েতামরা বাcারা aনুভব কর েয েতামরা সব পূজয্ আtার eখনo ভk আtারা িকভােব
পূজনo করেছ আবার আhানo করেছ ! eiরকম aনুভব কর েতামরা ? ভেkর ডাক কখনo
aনুভব কর ? ভkেদর জনয্ দয়া aনুভূত হয় ? ভkেদর িবষেয়o েতামরা ভােলাভােব জােনা, তাi
না ? ভkরা ডাকল আর েতামরা বুঝেত পারেল না, তাহেল, ভkেদর িক হেব ! েসiজনয্ ভk িক,

পূজারী িক, পূজয্ আtা িক েসi তাৎপযর্ েতামােদর s ভােব জানা uিচৎ l পূজয্ হoয়ার রহসয্ আর
পূজারী হoয়ার রহসয্ েতামরা জান, তাi না ? আcা l কখনo ভkেদর ডাক aনুভব কেরছ েতামরা
? েতামরা পা বরাo েসi আhান েশান নািক ধুi শিkরা তা' েশােন ? শালgাম েতা aেনক হয়,
আনুমািনক লাখ লাখ l িকn েদবতাগণ লাখ লাখ হয় না l েদবী-েদবতা আনুমািনক হাজাের হেব,
লk লk নয় l আcা - eর রহসয্ বাবা েতামােদর আবার কখেনা েশানােবন l ডবল িবেদিশেদর
মেধয্ যারা আিদেত eেসেছ, যারা
েতi eকজাmল হেয়েছ, তারা শিk েহাক বা পা ব, তােদরo
িবেশষt আেছ, তাi না ! সবার আেগ েতা বাবাi সবর্ািধক িবেদিশ l সবেচেয় েবিশ সময় িবেদেশ
েক থােকন ? বাবা থােকন, তাi না !
eখন িদনানুিদন েযমন েতামােদর agগিত হেব, ততi ভkেদর আhােনর আoয়াজ, তােদর ভাবনা
aিত s েপ েতামরা aনুভব করেব l েক তােদর i েদবী বা েদবতা, েসটাo েতামরা জানেব l
খািনক পাকােপাk হেয় যাo, তারপের িদবয্ বুিdর টািচং dারা েতামােদর eমন aনুভব হেব েযন
িদবয্ দৃি েত s েপ েতামরা সব েদখছ l eখন েতামরা aল ৃ ত হc, েসiজনয্ pতয্kতার পদর্ া
খুলেছ না l যখন েতামরা সিjত হেয় uঠেব তখনi পদর্ া সের যােব আর তখনi িনেজেক েদখেত
সমথর্ হেব l সবার মুখ েথেক তখন eটাi বার হেব, aমুক েদবীo eেস েগেছন, aমুক েদবতাo eেস
েগেছন l আcা !
সদা েভালানাথ বাবার সরলিচt, সহজ sভাবযুk সহজ েযাগী েভালা বাcােদর, যারা িবnু eবং
েফাঁটার মমর্াথর্ তােদর জীবেন সদা ধারণ ক'ের ধারণার pিতমূিতর্ হয়, pjjিলত আtারা, যারা সদা
তােদর স েl, বাণীেত eবং কেমর্ দৃঢ়তার bত িনেয় 'jানী আtা', যারা সদা িনেজেদর পূজয্s প
হoয়ার িsিতেত িsত থােক, েসiরকম পূজয্ আtােদর েভালানাথ, বরদাতা, িবধাতা বাবার sরণ-েsহ
আর নমsার l
পতাকা uেtালেনর পের বাবার মধুর মহাবাকয্
বাবা বেলন, বাcােদর পতাকা সদা মহান l বাcারা না থাকেল বাবা িক করেতন ! েতামরা বল,
বাবার পতাকা সদা মহান . . . (গীত বাজিছল) আর বাবা বেলন, বাcােদর পতাকা সদা মহান l
িবজয় পতাকা সদাসবর্দা বাcােদর ললােট u ীয়মান l সকেলর নয়েন, সকেলর ললােট িবজয় পতাকা
uেtািলত হেয় আেছ l বাপদাদা েদেখন eটা eকটা পতাকার uেtালন নয়, বরং িবজেয়র aিবনাশী
পতাকা সকেলর ললােট uেtািলত হেয়েছ l
বাবা eবং বাcােদর oয়াnারফু ল বাথর্েড'র জনয্ aিভনnন
চতু িদর্ েকর aিত েsহী, েসবার সাথী, সদা কদেম কদম েরেখ চলা সব বাcােক ei aেলৗিকক bাhণ
জীবেনর বাথর্েড'র aিভনnন l েতামরা সব বাcার েsহ, sরণ, aিভনnেনর িরটােণর্ বাপদাদা তাঁর
েsহভরা হােত বাcােদর মালয্দান কের aিভনিnত করেছন l সব বাcার sরিণক িহেসেব ei
aেলৗিকক বাথর্েড িবে র pেতয্ক আtা uদযাপন ক'ের আসেছ, কারণ বাবার সােথ সােথ বাcােদরo
bাhণ জীবন েথেক সকল আtা aেনক aেনক aেনক সুখ-শািn, খুিশ আর শিkর সহেযাগ লাভ
কের l ei সহেযােগর কারেণ সবাi anর েথেক িশব eবং শালgাম uভেয়র বাথর্েড, িশবজয়nী
uদযাপন কের l সুতরাং eiরকম সব শালgাম বাcােক িশববাবা আর bhাবাবা uভেয়র aিবরত

লk-েকািট ণ aিভনnন, aিভনnন l pিতিনয়ত েতামরা বিnত হo, সদা েতামােদর unিত েহাক
eবং সদা িবিধপূবর্ক িসিdলাভ করেত থাক l
িবদােয়র সময়ঃ- ড মিনর্ং েতা সবাi বেল, িকn েতামােদর মিনর্ং গেডর সােথ, সুতরাং eটা গডিল
মিনর্ং হেয় েগল, তাi না ! গেডর সােথ রািtযাপন কর আর eখন গেডর সােথ মিনর্ং uদযাপন
করছ l সুতরাং সদা গড্ আর ড মেন েরখ l িনরnর গেডর sরণi েতামায় ড বানায় l যিদ
গেডর sরণ না থােক, তেব ড হেত পারেব না l েতামােদর সকেলর সদাi গডিল লাiফ, ei
কারেণ েতামােদর pিতটা েসেকn, pিতটা স l ড l সুতরাং eটা ধু ড মিনর্ং, ড iভিনং, ড
নাiট নয়, বরং pিতটা েসেকn, pিতটা স l গেডর sরেণর কারেণ ড l eiরকম aনুভব কর
েতামরা ? েতামােদর জীবনi ড, কারণ গেডর সােথi েতামােদর জীবন l সব কমর্i েতামরা বাবার
সােথ কর, তাi না? েকানিকছু eকা কর না, নয় িক ? েতামরা েতা বাবার সােথi খাo নািক eকাi
েখেয় নাo ? সদা গড্ আর েডর সmn sরেণ রাখ আর েতামােদর জীবেন সংেযািজত কর l
বুেঝছ েতামরা ? আcা l সকলেক বাপদাদার aমৃতেবলার িবেশষ aমর sরণ -েsহ আর নমsার l
বরদানঃ- মহাদানী হেয় uদারভােব খুিশর ভা ার বnন ক'ের মাsার দয়াশীল ভব
েলােক alকােলর খুিশ pাp করার জনয্ কত সময় আর ধন বয্য় কের, তবুo pকৃ ত খুিশর pািp
হয় না, eiরকম আবশয্ক সমেয় েতামােদর সব আtােক মহাদানী হেয় uদার িচেt খুিশর দান িদেত
হেব l েসiজনয্ ঐ িরক ক ণা'র ণ udািসত (iমাজর্) কর l েতামােদর জড় িচt বরদান িদেc,
সুতরাং েতামােদরo ৈচতনয্ েপ দয়াশীল হ'েয় সদা িবিলেয় িদেত হেব, কারণ েসi আtারা aেনয্র
pভােব pভািবত aথর্াৎ পরবশ হেয় আেছ l কখনo eটা েভব না েয ei বয্িk েতা েশােনi না,
েতামােদর েকবল দয়াশীল হেয় িনরnর িদেয় েযেত হেব l েতামােদর ভ ভাবনা তােদর aবশয্i ফল
েদেব l
েsাগানঃ- যারা েযােগর শিk িদেয় সমs কেমর্িndয়েক তােদর িনেজর aডর্াের চািলত কের, তারাi
sরাজয্ aিধকারী হয় l

