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pাতঃমুরলী

oঁm শািn!

"বাপদাদা"

মধুবন।

"িমি বাcারা - aশরীরী হেয় আপন ঘের িফরেত হেব eবার, তাi কারo সােথ কথা বলার সময়
আিম আtা ভাi েসo আtা ভাi, ei ভাi-ভাi s েপi কথা বলেব। েদহী aিভমানী হoয়ার
aভয্ােস aভয্াসী হo"
p

:- ভিবষয্েতর রাজ-িতলক pািpর আধার িক ?

utর :- jােনর পাঠ। pেতয্কেকi ei jােনর পাঠ পেড় রাজ-িতলেকর েযাগয্তা aজর্ন করেত
হেব। বাবার কতর্ বয্ হল পড়ােনা, আশীবর্াদ েদoয়া নয়। eেত সmূণর্ িব াস eেল
মৎ aনুসাের
চলেত থােকা। েকানo pকার ভু ল করা চলেব না। যিদ মতেভেদর কারেণ ei পাঠ েছেড় দাo, তেব
তু িমi aকৃ তকাযর্ হেব। তাi বাবা বেলন-িমি বাcারা, িনেজi িনেজর pিত দয়াবান হo। আশীবর্াদ
চাiবার pেয়াজন পেড় না, পঠন-পাঠেন মেনািনেবশ কেরা।
oঁm শািn! সুpীম িটচার বাcােদরেক jােনর পাঠ পড়ান। িব.েক. বাcারাo তা জােন, ei
পরমিপতা পরমাtা েযমন তােদর pকৃ ত িপতা েতমনi িটচারo । িতিন েযভােব পড়ান, তা আর
েকu পড়ােত পাের না। তাi েতামরা বেলা, িশববাবা আমােদর পড়ােcন। িকn িশববাবা েকানo
eকজন বা al কেয়কজেনর বাবা েতা আর নন। িতিন "মnনাভব", "মধয্াজী ভব"-eর aথর্
বুিঝেয় বেলন, যার aথর্ : eকমাt oনােকi sরণ কেরা। বাcারাo যেথ বুিdমান eখন। aসীেমর
বাবাo আ s করেছন, েতামােদর aিবনাশী utরািধকার েতা েতামরা পােবi পােব-eকথা কখনo
েভালা uিচত নয় । (পরমাtা) বাবা আtােদর সােথi কথা বেলন । eখন েতামরা হেল জীবাtা,
তাi না ! aসীেমর (েবহেদর) বাবা-o হেলন িনরাকার। েতামরা জােনা েয, bhার শরীেরর
সাহাযয্ িনেয়i েতামােদরেক ei পাঠ পড়ােcন, aেনয্রা তা সিঠক বুেঝ uঠেতi পারেব না। sু েলর
িটচার যখন পড়ান, তখন বেলা-েলৗিকক িটচার oনার েলৗিকক বাcােদর পাঠ পড়ােcন। িকn ei
িটচার হেলন পারেলৗিকক সুpীম-িটচার, িযিন oঁনার পারেলৗিকক বাcােদরেকi পড়ান। pকৃ ত aেথর্
েতামরা পরেলাক aথর্াৎ মূল-বতেনর বািসnা। বাবা-o েতা েসi পরেলােকi থােকন। বাবা eবং
বাcারা uভেয়i আমরা েসi eকi ধােমরi বািসnা। েতামরা হেল আtা আর আিম পরম-আtা।
ei জাগিতক দুিনয়ায় েতামরা eেসছ েতামােদর কমর্-কতর্ েবয্র ভূ িমকা পালন করেত। ei পাটর্
করেত করেত eখন েতামরা eেকবাের পিতত aবsায় eেস েপৗঁেছেছা। e হল eক aসীম আ যর্
িব -র ম , েযখােন চলেছ ei aিবনাশী নাটক, আর েতামরা সবাi কমর্-কতর্ েবয্র aিভনয়কারী।
সmূণর্ সৃি -জগৎটাi ei নাটেকর কমর্েkt। eকমাt েতামরাi তা জােনা, eটা aসীম-েবহেদর
aিবনাশী নাটক। যা িদন o রাত দুi ভােগ করা আেছ। eখােন সূযর্ o চnd িব র মে আেলার
কাজ কের। যা aসীেমর বয্াপার। eসব jান েতা েতামরা েপেয়ছ। রচিয়তা sয়ং eেস তাঁর রিচত
রচনার আিদ-মধয্-aেnর পিরচয় েদন েতামােদরেক।
বাবা জানােcন- বাcারা, আিম েতামােদর রচনার আিদ-মধয্-aেnর রহসয্ িল জানােতi েতা
eেসিছ। eটা হল পাঠশালা। েতামােদর পাঠদানকারী sয়ং aেভাkা। eমনিট আর েকu বলেব না"আিম aেভাkা"। যিদo আেমদাবােদর eক সাধু eমনটাi বলেতা, িকn পের তার েসi িমথয্া ধরা
পেড় েগেছ। বতর্ মােন েতা pচু র সংখয্ায় eমন ঠকবাজ আেছ। সাধুর েবশধারীo aেনক আেছ।

িকn eঁনার েতা েকানo েবশ-i েনi। েযমন েলােকরা ভােব কৃ i গীতা িনেয়িছল, েতমিন eমন
কত েলােকi আজকাল কত কৃ েক uপsাপন কের। eত কৃ
েতা আর হেত পাের না। eখােন
sয়ং িশববাবা eেস েতামােদরেক পড়ান, aথর্াৎ আtােদরেক েশানান।
েতামােদর বার-বার বলা হয়, িনেজেক আtা েভেব, আtা ভাi-ভাiেক েশানাo। মন-বুিdেত eকথা
েযন থােক- বাবার ei jান আমার ভাiেক েশানািc। পু ষ িকmা নারী uভেয়i ভাi-ভাi।
সবাi eকi ভােব বাবার aিবনাশী সmেদর utরািধকারী। জাগিতক দুিনয়ায় নারীরা সmিtর
রবাড়ী পািঠেয় েদoয়া হয়। িকn eখােন েতা সবাi আtা।
aিধকার পায় না, েযেহতু তােদরেক
aশরীরী হেয়i েতা েযেত হেব আপন ঘের। eখন েযসব jান-রেt jানী হc েতামরা, e িলi
পের aিবনাশী jান-রেt পযর্বিশত হয়। আtাi jােনর সাগর হয়। কমর্-কতর্ বয্ যা িকছু , তা েতা
কের আtাi। তবুo মানুেষর মেধয্ েদহ-aিভমান হবার কারেণ তারা েদহী-aিভমানী হেত পাের
না। িব.েক.-েদরেক েদহী-aিভমানী হেয় eকমাt ei বাবার সােথi sরেণর েযােগ aভয্াসী হেত
হেব। eটু k পির ম েতা করেতi হেব। েলৗিকেক যারা আেছ, তারা তােদর
েক কতi না sরণ
কের। সামেন আবার তার মূিtর্ o রােখ। eকবার ভােবা, েকাথায় িশব-ভগবােনর িচt আর েসখােন
সাধারণ মানুেষর িচt। যা রাত-িদেনর তফাত। েকu-েকu আবার লেকেট
র ফেটা েরেখ তা
ধারণ কের। যিদo তােদর পিতরা তা পছn কের না। তেব তা িশেবর ফেটা হেল তােত আপিt
কের না। তা েতা সবারi ভাল লােগ, েযেহতু িশব েয পরমিপতা পরমাtা। লেকেট oঁনার িচti
হoয়া uিচত। ei িশবi েতা েতামােদরেক oঁনার গলার হার বানান। েতামরা িব.েক.-রাi েসi
d-মালার মুেkা। যিদo সমg দুিনয়াটাi eক িবশাল d-মালা। pজািপতা bhারo েতমিন মালা
আেছ। kলাচাযর্ (bhা)
েপ যা কl-বৃেkর eেকবাের uপের ei ে ণী বা বংশ তািলকা
aবিsত। িঠক েযমনটা হয় জাগিতক বংতািলকায়, েতমিন তা aসীেমর kল বা বংশ-তািলকা।
মনুষয্ মােtর সবারi মালা হয়।
আtা aিত kু d, িবnুর মতন। যা aিত kু dাকার। eরকমi eকটার পর eকটা aসংখয্ িবnুর
সংেযােগ যা হেব তার নিত করেত করেত kাn হেয় পড়েব। eত aসংখয্ আtার কl-বৃk
যেথ i েছাট। bhতেttর খুব al জায়গােতi থাকেত পাের। েসখান েথেকi আtারা আেস ei
দুিনয়ার িব -র মে েয যার কমর্-কতর্ েবয্র পােটর্র aিভনয় করেত। ei দুিনয়াটা েযমন aেনক
বড়, েতমিনi জিটল। eখােন েলােকরা eেরােpেন eক জায়গা েথেক দূেরর aনয্ জায়গায় যায়, িকn
েসখান েথেক দূের েকাথাo যাবার জনয্ েকানo eেরােpেনর pেয়াজন পেড় না। েসখােন আেছ েকবল
আtােদর eকটা েছাট বৃেkর ঝাড়। আর eখােন েতা মানুেষর কত বড়-বড় ঝাড়।
েতামরা িব.েক.-রা সবাi pজািপতা bhার সnান। েয bhােক েলােকরা েকu 'eডম' েকu 'আিদ
েদব' বেল। েসেkেt নারী-পু ষo থাকেব aবশয্i। েযেহতু েতামরা pবৃিt-মােগর্র। িনবৃিt-মােগর্ েস
েখলা েনi। তাi eক হােত আর িক বা হেব। িকছু হoয়ার জনয্ েতা uভয় হােতরi pেয়াজন।
েতমিন আtাo দুেটা হেলi েতা eেক aেনয্র সােথ pিতেযািগতা করেত পাের। েযমন গাড়ীর eক
চাকা aেনয্র তােল তাল িমিলেয় চলেত না পাড়েল, গাড়ীর সাধারণ গিত কেম যায়। িকn eকিটর
কারেণ aনয্িটেকo েতা থািমেয় েদoয়া যায় না। কেlর
র pথম িদেক পিবt pবৃিt মাগর্i
িছল। aেধাগিতর িনয়েম ধীের ধীের যা aপিবt হেত থােক। eখন েতামােদর বুিdেত eসব jান

আেছ। eo জােনা, ei বৃেkর ঝােড়র বৃিd িকভােব হয়। িকভােব eেত সব েযাগ হেত থােক। eমন
বৃk মানুেষ েতা আর ৈতির করেত পাের না। তােদর কারo বুিdেত রচিয়তার ei রচনার আিদমধয্-aেnর jানi েতা েনi। তাi েতা বাবা বেলিছেলন - েতামরা তা িলেখ জানাo, রচিয়তার
dারা রচনার ei আিদ-মধয্-aেnর ei jানেক েক েকমন েজেনছ। েলােকরা না েতা রচিয়তােক
জােন, আর না জােন তার রচনােক। তেব ei jান যিদ পরmরায় চেল আসেতা, তেব হয়ত েকu
েকu তা বলেতo পারত। eকমাt েতামরা bhাkমার-bhাkমারীরা ছাড়া ei jােনর কথা আর
েকui বলেত পারেব না।
বাcারা, েতামােদর দৃঢ় িব াস আেছ েয, িব.েক.bাhণেদর ei jােনর পাঠ পড়ান sয়ং পরমিপতা
পরমাtা। িব.েক. bাhণেদর ei ধমর্i সবর্কােলর সেবর্াৎকৃ , সেbর্াc ধমর্। েবাঝাবার সময় েসi
ঁ থােক না। িচt িল eকটু বড়-বড়
িচtেকo েদখােব েতামরা। তা না হেল েসভােব বুিdেত িটেক
হoয়া uিচত। পের িকভােব eতসব িবিভn ধেমর্র িবsার ঘেট, তাo জানােত হেব তােদর। িকছু
পূেবর্o েলােকরা বলেতা- "েয আtা েস-i পরমাtা - েয পরমাtা েস-i আtা"! eখন বাবা
eেস তার যথাথর্ aথর্o বুিঝেয়o িদেয়েছন। েসi িহসােব বতর্ মােন "েয আিম িব.েক.bাhণ আগামীেত
েসi আিমi িব.েক. েদবতা" হব, েসi নতু ন দুিনয়ায়। eখন আমরা রেয়িছ পু েষাtম স মযুেগ,
aথর্াৎ eটা হল পু েষাtম
েপ িনেজেক গেড় েতালার সময়। ei িবষয় িল েতামরা তােদর
রচিয়তা আর রচনার aথর্, হাম েসা-eর aথর্ েবাঝােত পার । oঁm-eর aথর্ হল-"আিম আtা",
eটা হল pথেম, তার পের হল ei শরীর। আtা aিবনাশী আর ei শরীর হল িবনাশী। আিম
আtা ei শরীরেক ধারণ কের ভূ িমকা পালন কির। ei ভাবেকi বলা হয় আt-aিভমানী। মূল
aেথর্ আিম আtা eসব কির eবং ei আtাi নানারকম ভূ িমকা পালন কের। ei আtাi আবার
পরমাtার সnান। সিতয্, িক আ েযর্র ei jােনর পাঠ ! আর ei jান eকমাt ei বাবার
কােছi আেছ, তাi েতা েতামরা eকমাt ei বাবােকi ডাকেত থােকা। বাবা েয jােনর সাগর।
oঁনার তু লনায় aেনয্রা েযন ajানতার সাগর। কেlর aেধর্কটা jােনর, aেধর্কটা ajােনর। ei
jােনর বয্াপারটা কারo জানা েনi। রচিয়তার dারা oঁনার রচনােক জানেত পারােকi jান বলা
হয়। েযেহতু eকমাt রচিয়তার কােছi েসi jান থােক। েসi িহসােব oঁনােক আবার সৃি -কতর্ াo
বলা হয়। েলােকo তাi ভােব সৃি কতর্ াi ei রচনা রেচেছন। বাবা জানােcন - e েতা aিবনাশী
aনািদ ৈতির করা eক িবেশষ নাটক। তাi েতা তারা বাবােক ডাকেত থােক, পিতত-পাবন eেসা।
েসেkেt রচিয়তা বলা যায় িকভােব? রচিয়তা তখনi বলা চেল, যখন pলয় হেয় সব
ংেসর পর
আবার েসi রচনা রিচত হয়। ei বাবা েকবল পিতত দুিনয়ােক পিবt বানান। iিন েতা সমg
িবে র বৃk পী ঝাড়, oনারi jান দােন েতামরা িমি িমি বাcারা আিদ-মধয্-aেnর ei jােন
jানী হo। েযমন মালী pেতয্ক বীজ আর তার বৃkেক েজেন থােক। বীজেক েদেখi সmূণর্ বৃেkর
jান তার বুিdেত eেস যায়৷ েতমিন iিনo হেলন মনুষয্ সৃি র বীজ প। েকui oঁনােক জানেত
পাের না। aথচ oঁনার uেdেশয্i বেল থােক, পরমিপতা পরমাtাi সৃি জগেতর বীজ প। সৎ, িচৎ,
আনn s প, সুখ, শািn, পিবtতার সাগর। eকমাt েতামরাi তা জােনা, eiসব jান পরমিপতা
পরমাtা eনার শরীেরর dারাi তা েশানােcন। আর েসi uেdেশয্i েতা oঁনার আসা। তা না হেল
পিততেদরেক পিবt হবার েpরণা েদেবন িকভােব। তাi েতা বাবা sয়ং eখােন eেস সবাiেক পিবt
বািনেয় সােথ কের িনেয় যান। েসi বাবা-i eখন েতামােদর ei jােনর পাঠ পড়ােcন।

বতর্ মােনর ei সময়কালটা হল পু েষাtম স মযুগ। ei িবষেয় েতামরা ভাষণo করেত পােরা েয,
িকভােব পু ষ (আtা) তেমাpধান aবsা েথেক ে
সেতাpধান aবsায় েপৗঁছায়। যিদo
েতামােদর কােছ eমন আরo aেনক িবষয় আেছ। েযমন ei পিতত তেমাpধান দুিনয়া সেতাpধান
হয় িকভােব-eটা জানাবার মতন িবষয় বেট। আগামীেত েলােকরা িনেজরাi েতামােদর ei jান
েশানার জনয্ eখােন আসেব। jােনর পাঠ পড়েত পড়েত েকu যিদ েছেড়o েদয়, আবার েস
আসেবi। কারণ গিত-সদগিত হােটর িঠকানা ei eকটাi। তাi েতা েতামরা eভােব েজােরর সােথ
বলেত পােরা, সবারi সদগিতদাতা eকমাt ei বাবা। যােক
বলা হয়। aথর্াৎ ে রo ে
িযিন পরমিপতা পরমাtা। eকমাt uিনi পােরন আমােদরেক ে
কের গেড় তু লেত। েযমন ে
হল সতয্যুগ - আর
হল কিলযুগ। তাi েতা েলােকরা aনয্েদরেক
াচারী বেল। aথচ
িনেজরটা িবচার কের না। িকn আসল কথা হল, ei পিতত দুিনয়ায় eমন eকজনেকo খুঁেজ পােব
না, িযিন ে ।
eেল তেবi েতা ে
বানােব। সতয্যুেগর আিদেত ei
uপািধ থােক
েদবতােদর। eখন েতা সবাiেকi aনায়ােস ei
বেল েদoয়া হয়। যিদo বাsেব ei
শbটা পিবtতার pতীক। aনয্ ধমর্াবলmীরা িকn িনেজেদরেক
বেল pচার কের না। eমনিক
েপােপর েkেto
বয্বহার কের না। আর eখােন েতা সবার েkেti তা করেতi থােক। e েযন,
েকাথায় রাজহংেসর মুেkা খাoয়া আর েকাথায় বেকর বােজ িজিনস খাoয়া। ei দুiেয়র মেধয্
তফাৎ েতা আেছi। েদবতারা িনেজরাi েযখােন ফু েলর মতন, েসখােন বতর্ মােনর eসব হল "গােডর্ন
aফ আlাh"- (েকাথায় িশববাবার ৈতরী সতয্যুেগর ফু েলর বাগান আর েকাথায় রাবণ-মায়ার ei
আবজর্নার জ াল)! িকn বাবা েতা েতামােদরেক ফু েলর মেতা সুnর কের গেড় েতােলন। েসi
ফু েলর মেধয্i আবার নানা pকােরর (ভয্ারাiিটর) ফু লo আেছ। সবেচেয় ভােলা িকং- াoয়ার।
লkী-নারায়ণেক নতু ন দুিনয়ার িকং-kiন াoয়ার বলা হয়।
বাcারা, েতামােদর েতা আনn হoয়া uিচত eখােন বাiেরর েকানo িকছু করেত হয় না। ei েয
েমামবািত pদীপ eসব jালােনা হয়, তারo েতা eকটা aথর্ থাকা দরকার। তা িক েকবল িশবজয়nী বা দীপাবলীেতi jালােনা uিচত? দীপাবলীেত লkীেক আhান করা হয়। তার কােছ ধনসmদ
pাথর্না করা হয়। েযখােন ধনসmেদর ভা ার েতা িশববাবার। িতিন aথর্াৎ েভালা-ভা ারী তার
ভা াের ধনসmদ পূণর্ কেরন। বাcারা, েতামরাo তা জােনা, েতামােদর aফু রn েসi ভা ার
িশববাবাi পূণর্ কের েদন। ei ধনসmদ হেলা jান-রেtর সmদ। যার ফেল েসখােন েতামরা
থােকা িবশাল ধনসmেদ ধনী। নতু ন দুিনয়ায় েতামরা নানা রtরািজেত থােকা পিরপূণর্। সতয্যুেগ
েতামােদর থােক aেনক aেনক পিরমােন হীের-জহরত। আবারo তা েতমনi হেব। eেতi মানুষ
িdধাgs হেয় পেড়। eসব যিদ েশষi হেয় যায়, তেব আবার তা আসেব েকাথা েথেক ? খিন-i যিদ
খািল হেয় যায়, পাহাড় যিদ েভে পেড়, তেব আর আেগর মতন হব িক pকাের? তখন তােদর
বলেব-iিতহােসর পুনরাবৃিt েতা হেবi। পূেবর্ েযমনিট হেয়িছল, আবারo িঠক েতমনটাi হেব।
বাcারা, েতামরা eখন পু ষাথর্ কের চেলছ, sগর্-রােজয্র aিধকার পাoয়ার লেkয্। sগর্-রােজয্রo
িহিs-িজogািফ eকi িনয়েম পুনরাবৃিt হয়। গীেতo েতা তা আেছ- ei সমg সৃি , আকাশ-সমুd
সবi, সmূণর্ পৃিথবীi েয আমােদর তু িম িদেয় দাo, যা aেনয্রা েকu েকেড় িনেত পাের না। তার
তু লনায় eখন িক বা আেছ েমােদর। সামানয্ eকটু জিমর জনয্, েত া িনবারেণর জনয্ সামানয্ জল,
eমন িক ভাষার জনয্o মানুষ লড়াi-ঝগড়া কের ।

েয বাবা েসi sগর্-রােজয্র রচিয়তা েসi বাবার জnিদন পালন কির আমরা। েযেহতু uিন েয
sগর্-রােজয্র বাদশাহী িদেয় থােকন আমােদর। েসi বাবাi sয়ং eখন ei jােনর পাঠ পড়ােcন
oঁনার বাcােদরেক। পােঠর সময় েতামােদর ei শরীেরর নাম- প েথেক িনেজেক sতnt েভেব,
েকবল আtা- েপ েদখেত হেব। পিবt েয হেতi হেব - হয় তা েযাগবেলর dারা নয়েতা শািs
েভাগ কের। তােত aবশয্ পেদরo aবনিত হয়। েযমন sু েডn-eর বুিdেত aবশয্i তা থােক, েস
েকাn িবষেয় কত নmর েপেত পাের। আবার েস eটাo েবােঝ িটচার তােক কত সুnর কের
পিড়েয়েছ। তাi েতা sু েডno িটচারেক uপহার েদয়। আর eখােন েতা বাবা েতামােদরেক সমg
িবে র মািলক বানায়। তাi েতা েতামরা েসi ভিk-মােগর্ থাকাকালীন সময় েথেকi oনােক eভােব
sরণ কের আসেছা। eবার বেলা, eমন বাবােক (িটচারেক) েতামরা িক uপহার েদেব? বতর্ মােনর
eসব যা িকছু i েদখছ, তার িকছু i aবিশ থাকেব না। েযেহতু eসবi পুরােনা িছঃ-িছঃ দুিনয়ার।
আর তাi েতা েতামরা বাবােক ডাকেত থােকা eভােব। বাবাo েতমিন েতামােদর পিতত েথেক
পিবt বািনেয় েদন। aতeব িব -র মে র ei aিবনাশী নাটকেক sরণ েতা করেতi হেব। েযেহতু
েতামরা eখন েজেন েগছ, ei রচনার আিদ-মধয্-anেক। মুিsল হেলা, বাবা যা িকছু েতামােদরেক
েশানান, তা েনo পের তা ভু েলo যাo। pিত 5-হাজার বষর্ বােদ-বােদ ei চk ঘুরেত-ঘুরেত
েসi পুরােনা aবsােনi আেস। (ঘিড়র মতন) aথর্াৎ তা সmূণর্ হয়। েতমিন েতামােদর ei কমর্কতর্ েবয্র পাটর্o খুবi সুnর। তাi েতামরাo সেতাpধান হেয় েতমিন সুnর হo। পের েতামরাi
আবার তেমাpধান kৎিসেত পিরণত হo। তাi েতা বাবােক ডাকেত থােকা-"বাবা eেসা, eবার eেসা
বাবা।" আর তাi বাবা eেসেছন eখন। ei দৃঢ় িব াস eেল aবশয্i বাবার মৎ aনুসাের চলেত
হেব েতামােদর। eেত েকানo ভু ল- ািn করা চলেব না। েকu েকu মতেভেদর কারেণ পঠনপাঠনi েছেড় েদয়। eমনিক
মৎ aনুসাের চলাo েছেড় েদয়। িকn jােনর ei পাঠ না পড়েল
েতামরা েতা aকৃ তকাযর্ হেয় যােব। তাi েতা বাবা বেলন, েতামরা িনেজরাi িনেজেদর pিত কৃ পা
কেরা। pেতয্কেকi িনজ িনজ aনুসাের ei jােনর পাঠ পেড় িনেজেক রাজ-িতলেকর েযাগয্ কের
তু লেত হেব। বাবার কমর্-কতর্ বয্ েকবল পাঠ পড়ােনা। eেত েকানo aিবনাশী utরািধকােরর
বয্াপার েনi। তা যিদ হত, তেব েতা সবাiেকi aিবনাশী utরািধকার িদেত হয়। eমন সব কৃ পা
iতয্ািদ চাoয়া, যা ভিk-মােগর্র pাথর্না। eখােন েসসব বয্াপার েনi। আcা!
িমি -িমি
হারািনিধ বাcােদর pিত মাতা-িপতা বাপদাদার েsহ-সুমন
সুpভাত! ঈ রীয় িপতা oঁনার ঈ রীয় সnানেদর জানােcন নমsার ।

sরণ, ভালবাসা

o

ধারণার জনয্ মুখয্ সার :1) pবৃিtেত (পিরবাের) সবার সােথ িমেলিমেশ েথেকi িনেজi িনেজর সােথ pিতেযািগতা করেব।
আর যিদ েকানo কারেণ েকানo eকিট চাকা িঢেল হেয় যায়, েস কারেণ েথেম যােব না। িনেজেক
রাজ-িতলেকর েযাগয্তা-সmn ৈতরী করেত হেব।
2) িশব-জয়nী uৎসব খুব ধুমধাম কের পালন করেত হেব। েযেহতু িশববাবা eতসব jান-রেt
ধনী কেরন, যার ফেল আগানী নতু ন দুিনয়ায় েতামরা সমৃিdশালী হo eবং েতামােদর সবর্pকার
ভা ারi পিরপূণর্ হেয় যায়।

বরদান :- সবর্ pকােরর পদােথর্র আসিk েথেক পৃথক হেয় aনাসk o pকৃ িতজীত ভব
েকানo পদাথর্ যিদ কমর্iিndয়েক িবচিলত কের, aথর্াৎ আসিkর ভাব uৎপn হয়, তেব sতnt হেত
পারেব না। icাi আসিkর প। েকu যিদ বেল, icা েনi িকn তা ভাল লােগ, তা হল আসিkর
aিত সূk
প, aতeব তােক আরo সূk েপ eমন ভােব েচিকং কেরা েয, পদাথর্ aথর্াৎ যা
alকােলর সুেখর সাধন, তা আকৃ করেছ না েতা ? পদাথর্ েতা pাকৃ িতক সুখ sাcেnয্র uপকরণ,
তাi তা েথেক aনাসk aথর্াৎ পৃথক হেত পারেলi pকৃ িতজীৎ হেত পারেব।
েsাগান:- "আমার আমার" - ei ঝােমলােক েঝেড় েফেল, aসীেমর ভােব থােকা - তাহেলi বলা
হেব িব -কলয্াণকারী।

