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ভাষা*

আজ বাপদাদার সামেন ডবল েপ ডবল সভা আেয়ািজত হেয়েছ l উভয় সভাই হী বা ােদর সভা l এক, সাকার
পধারী বা ােদর সভা, দুই, আকার পী হী
প বা ােদর সভা l েহর সাগর বাবার সােথ িমলেনাৎসব উদযাপন
করেত চতু িদেকর আকার পধারী বা ারা বাপদাদার সামেন তােদর হ ত করাে l বাপদাদা সব বা ার েহর
স , দেয়র িবিভ উৎসাহব ক স , সইসে তােদর দেয়র িবিভ ভাবনার সােথ হ-স ে র অিধকার থেক
বলা তােদর অিধকার েপর িমি -মধুর িবষয় েলা নেছন l েত ক বা া িনেজর দেয়র অব া, িনেজেদর িবিভ
বৃি র পিরি িতর অব া, চােখর ভাষায় সবা-সমাচােরর অব া, েহর
স ে র ভাষায় বাবার সামেন ব
করেছ l বাপদাদা সব বা ার অ র ও মনেখালা আলাপচািরতা িতন েপ নেছন l *এক, চােখর ভাষায়, দুই ভাবনার ভাষায় এবং িতন - স ে র ভাষায় বাক ালাপ করেছ* l মুেখর ভাষা তা কমন ভাষা l সে ে এই িতন কার
ভাষা হানী যাগী জীবেনর ভাষা, যা আ া পী বা ারা এবং আ ােদর িপতা জােনন ও অনুভব কেরন l তামােদর
ি িত যত অ মুখী এবং সুইট সাইেল
েপ ি ত হেব, ততই এই িতন ভাষা ারা সকল আ ােক অনুভব করােত
পারেব l এই অেলৗিকক ভাষা কেতা শি শালী ! মুেখর ভাষা েন এবং িনেয় মজির লাক া হেয় গেছ ! মুেখর
ভাষায় কানও িবষয়েক
করেত সময়ও লােগ l িক চােখর ভাষা ইশারা দওয়ার ভাষা l মেনর ভাবনার ভাষা
তামােদর মুেখর অিভব ি েত ত হয় l মুেখর ভাব মেনর ভাবনােক ত করায় l যমন, যখন কউ কারও
সামেন উপি ত হ' ল, সই ব ি র উপি িত হপূবক হাক বা শ মেনাভাবাপ , অথবা াথ উে েশ , তার মেনাভাব
চােখ মুেখ
েপ তীয়মান হয় l ক কান ভাবনার সােথ এেসেছ সটা চােখ ফু েট ওেঠ l সুতরাং, ভাবনার ভাষা
তামরা মুেখর ভাব থেক জানেতও পার, বলেতও পার l একইরকম ভােব, স ে র ভাষাও অিত
ভাষা, কারণ স
শি সবেচেয়
শি , মূল শি l আর এই স ে র ভাষা সবেচেয় তী গিতর ভাষা l য যতই দূের থা ক,
যাগােযােগর কানও মাধ ম না থাকেলও, তামরা স ে র ভাষায় য কানও কাউেক মেসজ িদেত পার l অে এই
স ে র ভাষাই কােজ আসেব l সােয়ে র সাধন যখন ফল হেয় যায় অথাৎ িবকল হেয় যায় তখন এই সাইেলে র সাধন
েয়াজন হেব l যতই হাক, কােনা কােনকশন জুড়েত লাইন সদা ি য়ার হওয়া আবশ ক l যেতািধক তামরা 'এক বাবা'
এবং তাঁর দওয়া নেলেজ ও সই নেলজ ারা সবােত সদা িবিজ থাকার অভ াসী হেব, তেতািধক
স ে অভ
হওয়ার কারেণ লাইন ি য়ার হেব l ব থ স ই িড ােবে র কারণ l যত বিশ ব থ সমা হেয় শি শালী স উৎপ
হেব, স ে র
ভাষা ততই
অনুভব করেব l ক যমন লােক মুেখর ভাষা অনুভব কের l স ে র ভাষা
সেকে মুেখর ভাষা থেক অেনক বিশ কাউেক অনুভব করােত পার l সেকে জীবনমুি র য গায়ন আেছ, তা'
অনুভব করােত পার l
অ মুখী আ ােদর ভাষা এই অেলৗিকক ভাষা l এখন সময় অনুসাের, এই ভাষা ারা সহেজ তামরা সফলতা া করেব
l পির মও কম, সময়ও কম l িক সফলতা সহজ, সইজন এখন এই অধ া ভাষা অভ ােস পিরণত কর l তাইেতা,
আজ বাপদাদাও বা ােদর এই িতন ধরেণর ভাষা নেছন এবং সব বা ােক রসপ িদে ন l সবার অিত হ প
দেখ বাপদাদা সই হ, েহর সাগের িমিশেয় িদে ন l সবার রণ সদাসবদার জন ারক প হওয়ার বরদান
িদে ন l সবার মেনর িবিভ ভাব জেন সব বা ার িত সবভােবর রসপ , সদা িনিব ভব, সমথ ভব,
সবশি স
ভব'র ভ ভাবনা এইভােব িদে ন l বাবার ভ ভাবনা যা িকনা বা ােদরও ভ কামনা, পিরি িত
অনুযায়ী সহেযােগর যা িকছু ভাবনা বা ভ কামনা আেছ, সই সব ভ কামনা বাপদাদার
ভাবনার সােথ িনর র
স
হেত থাকেব l এিগেয় যেত যেত কখেনা কখেনা িকছু বা ার সামেন অতীেতর িহেসবিনেকশ পরী া েপ
উপি ত হয় l হয় তা' দহ-ব ািধ েপ বা মেনর ব থ তু ফান েপ, অথবা স -স ক েপ আেস l অিত অেভদ প
সহেযাগীেদর থেকও সহেযােগর পিরবেত সামান হেলও মতিবেরাধ হয় l যমনই হাক, এই সব পুরােনা িহেসবিনেকশ,
পুরােনা ঋণ শাধ হেয় যাে l অতএব, এই চা েল র মেধ না িগেয় যিদ বুি েক শি শালী বানাও, তেব বুি বল ারা এই
পুরােনা ঋণ, ঋণ িহেসেব অনুভূত হওয়ার পিরবেত িনর র পাস হওয়ার জন তামরা স েলার িত দায়ব তা অনুভব
করেব l িক হয়, বুি বল না থাকার কারেণ ঋণ এক বাঝা েপ তামরা অনুভব কর, আর বাঝা হওয়ার কারেণ বুি
ারা য যথাথ িনণয় হওয়া উিচত তা' িনণয় করেত তামরা অপারগ হও এবং যথাথ িনণয় না হওয়ার কারেণ বাঝা

তামােদর আরও িনেচ নািমেয় আেন l সফলতার উ তায় পৗঁছােত পার না, এই কারেণ চু িকেয় দওয়ার পিরবেত কােনা
কােনা ে তা' আরও বেড় যায় l সইজন পুরােনা ঋণ চু কােনার সাধন হেলা, সদা িনেজর বুি ি য়ার রাখ l বুি েত
কানও বাঝা রখ না l বুি েক যত হালকা রাখেব বুি বল ততই সহজভােব সফলতা া করােব l সুতরাং ঘাবেড় যও
না l ব থ স
যােত এমন বাঝা উৎপ হয় - ' কন হেলা, িক হেলা, হয়েতা এটা এইরকমই', সই ব থ স সমা কের
বুি র লাইন ি য়ার রাখ, হালকা রাখ l আর তখন তামােদর মেনাবল ও বাবার সহায়তায় তামরা িনর র সফলতা
অনুভব করেব l বুেঝছ !
ডবল লাইট হওয়ার পিরবেত তামরা ডবল বাঝা িনেয় নাও l এক - অতীেতর িহেসবিনেকশ, দুই - ব থ স ে র বাঝা,
তামােদর ওপের িনেয় যােব নািক িনেচ নািমেয় আনেব ? সইজন বাপদাদা সব বা ার অ ােটনশন ফরাে ন,
তামােদর বুি র বাঝা সদাসবদা চু িকেয় দাও l য কান ধরেণর বাঝা বুি েযাগেক িহেসবিনেকেশর ক েভােগ
পিরবতন কের, সইজন সদা িনেজর বুি হালকা রাখ l তাহেল যাগবল, বুি বল ক েভাগ সমা করেব l
সবার জন সকেলর উদ ম িবিভ
েপ বাপদাদার কােছ পৗঁেছেছ l যাই হাক না কন, কৃ ত দেয় িনঃ াথ ভাব থেক
কউ সবা করেল, তমন দেয়র িত ভু সহায় হন l আর ভু র সই সহায় হওয়ার ল ণ - দেয় স তা এবং
সবায় সাফল l যা িকছু এখনও পয কেরছ আর করছ সই সব ভােলা l তামােদর অ গিত িহেসেব আরও অিধকতর
ভােলা হেবই হেব l সইজন চতু িদেকর বা ােদর বাপদাদা বরদান িদে ন, সদা উ িত কর এবং িবিধপূবক পিরব াি
ঘটাও l এই বরদােনর সােথ বাপদাদা ল কা
ন রণ- হ িদে ন l বাপদাদা সব বা ােক তােদর হ িলিখত প
এবং মেনাপ , উভয় পে র রসপ অিভন েনর সােথ িদে ন l *সদা
জীবেন বঁেচ থাকেত
পু ষাথ কর l*
েহর এমন
ভাবনার সােথ সবাইেক বাপদাদার রণ- হ, আর নম ার l
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*বালক তথা মািলক*
আজ বাপদাদা িনেজর শি
সনােদর দখেছন, এই অধ া মুখী শি েসনা মেনািজত, জগতিজত হেয়েছ ? মেনািজত
অথাৎ মেনর ব থ স
ও নাকারা ক স িজত l এইরকম িবজয়ী বা ারা িবে র রাজ অিধকারী হয় l সইজন
গায়ন আেছ, য মন জয় কের, স জগতিজত l এই সময় তামরা যত বিশ স
শি রাখ অথাৎ মনেক -অিধকাের
রাখ, ততই িব -রাজে র অিধকারী হও l এখন এই সমেয় তামরা ঈ রীয় বালক আর এখেনর বালকই িবে র মািলক
হেব l বালক হওয়া ব তীত তামরা মািলক হেত পারেব না l সীিমত পিরসেরর মািলক হওয়ার যা সীিমত আকা া
আেছ, সই সব সমা ক' র সীিমত পিরসেরর মািলক ভাব থেক বালক ভাবা ায় আসেত হেব, ধুমা তখনই বালক
তথা মািলক হেত পারেব l এই কারেণ ভি মােগ, দেশর অেনক বড় মািলক হেত পাের, ধেনর মািলক হেত পাের,
পিরবােরর মািলক হেত পাের, িক বাবার সামেন সবাই "আিম তামার বালক" বেল াথণা কের l 'আিম অমুক মািলক'
বাদশাহ আর
- এইরকম কখেনা বলেব না l তামরা া ণ বা ারাও বালক হও এবং এই কারেণ তামরা এখন িনি
ভিবষ েত িবে র মািলক, অথাৎ বাদশাহ হও l 'আিমই বালক তথা মািলক', এই ৃিত সদা িনরাহ ার, িনরাকার ি িতর
অনুভব করায় l বালক হওয়া অথাৎ সীিমত পিরসেরর জীবন পিরবতন হওয়া l যখন তামরা া ণ হেয়িছেল, া ণ
জীবেনর থম এবং সবেচেয় সহজ পাঠ কানটা পেড়িছেল ? বা ারা বেলেছ, *"বাবা"* আর বাবা বেলেছন, *"বা া"*
অথাৎ *বালক l* এই এক শে র পাঠ তামােদর নেলজফু ল বানায় l যিদ তামরা 'বালক' অথবা 'বা া' এই এক শ
অিধগত কর, তাহেল ধু এই এক িবে র নয়, িতন লােকর নেলজ তামরা পেড় িনেয়ছ l আজেকর দুিনয়ায় কতই না
নেলজফু ল লাক হেব, িক িতন লােকর নেলজ তারা জানেত পাের না l এই ব াপাের তামরা যারা 'একশ ' পেড়ছ
তােদর সামেন অিত নেলজফু লও অ l কেতা সহেজ তামরা এমন মা ার নেলজফু ল হেয়ছ ! *বাবা আর বা া* - এই
এক শ
ােন সবিকছু সমািহত হেয় আেছ l যমন, বীেজ স ূণ বৃ িবদ মান l তাইেতা বালক তথা বা া হেয় ওঠার
অথ সদাসবদার জন মায়ার থেক র া পাওয়া l মায়ার থেক সুরি ত থােকা, অথাৎ 'আিম বা া' সদা এই ৃিত বজায়
রাখ l সদা এই ৃিতেত থাক, 'আিম বা া হেয়িছ' অথাৎ র া পেয়িছ l এই পাঠ ক ন িক ? সহজ, তাই না ! তাহেল
িব ৃত কন হও ? িকছু বা া এমন ভােব য তারা ভু লেত চায় না, িক ভু েল যায় l কন ভু েল যাও ? তখন তারা বেল,
দৃঢ়মূল সং ার বা পুরােনা সং ার l িক যখন মরজীবা হেয়ছ তখন মরেণর সময় িক কর ? দাহ সং ার কর, তাই না ?
তাহেল তা পুরােনার সং ার কেরছ, তেবই তা নতু ন জ িনেয়ছ সং ার যখন কেরই িনেয়ছ, তখন পুরােনা সং ার

কাথা থেক আেস ? শরীেরর দাহ সং ার হেল তা নাম প সমা হেয় যায় l যিদ নাম নওয়াও হয়, তেব বলা হয়
অমুেক িছল l 'আেছ' তা' তা বলেব না l সুতরাং শরীেরর সং ার হওয়ার পের শরীর সমা হেয় গেছ l া ণ জীবেন
কার সং ার কেরা ? তামােদর শরীর তা সই একই আেছ l িক তামরা তামােদর পুরােনা সং ার, পুরােনা ৃিতর,
পুরােনা ভােবর সং ার যখন কর, তখনই বলা হয় মরজীবা l যখন সই সং ার তামরা কেরই িনেয়ছ, তাহেল পুরােনা
সং ার কাথা থেক আেস ! দাহ সং ার হেয় গেছ এমন কউ যিদ তামােদর সামেন এেস উপি ত হয় তাহেল তামরা
িক বলেব ? ভূ তই তা বলেব, তাই না ! সুতরাং, এখােনও সং ার ( শাধন) হওয়া পুরােনা সং ার যিদ জা ত হেয় যায়
তেব িক বলেব ? সটাও তা তামরা মায়ার ভূ ত বলেব, নয় িক ? ভূ তেক তািড়েয় দওয়া হয়, তাই না ! তারা বণন
পয কের না l স েলা তামােদর পুরােনা সং ার বেল িনেজরাই িনেজেদর তািরত কর l যিদ তামােদর পুরােনা
িজিনস ভােলা লােগ, তাহেল কৃ তপে সবেচেয় যা পুরােনা, তামােদর আিদকােলর সমুদায় সং ার রণ কর l ওই েলা
তা সব মধ কােলর সং ার িছল, সবেচেয় তা পুরােনা হয়িন l মধ েক মধ ভাগ বেল, সুতরাং মধ কাল অথাৎ
মধ ভাগেক রণ করার অথ জলাবেতর মােঝ হয়রান হওয়া l অতএব, কখনও এমন দুবল িবষেয়র িচ া ক' রানা l এই
দু' টা িবষয় সদা রেণ রাখ, 'বালক য, সই মািলক l' বালক ভােবর ৃিত তঃই মািলকভােবর ৃিত িনেয় আেস l
কীভােব বালক হেব, তামরা তা' জােনা না ?
বালক হও অথাৎ সম বাঝা থেক হালকা হও l কখেনা ' তামার', কখেনা 'আমার' বলা, এটােক ক ন কের তােল l
যখন কানও িকছু ক ন অনুভব কর তখন তামরা বেলা, ' তামার কাজ, তু িমই জােনা !'
আর যখন সহজ হয় তখন বেলা 'আমার l' আিম ভাব সমা হওয়া অথাৎ 'বালক তথা মািলক' হওয়া l বাবা তা বেলন,
বগার হও l এই শরীর পী ঘরও তামার নয় l তামরা এটা লান পেয়ছ l ধু ঈ রীয় সবার জন বাবা লান িদেয়
তামােদর াি বািনেয়েছন l এটা ঈ রীয় আমানত, যা তামােদর কােছ গি ত আেছ l তামােদর যা িকছু িছল
'সবিকছু তামার' বেল বাবােক িদেয় িদেয়ছ l এই িত া তা তামরা কেরিছেল, নািক ভু েল গছ ? তামরা এই িত া
কেরছ, নািক অেধক তামার, অেধক আমার ? 'বাবা তামার' বলার পের যিদ িনেজর মেন কের তামরা িনেজেদর কােয
লাগাও তাহেল িক হেব ? তা' থেক তামােদর সুখ অনুভব হেব ? সফলতা লাভ হেব ? অতএব, তামরা সটা তামােদর
ওপের ন আমানত মেন কের, ' তামার' অথাৎ সবই বাবার মেন কের চলেল, িনেজ থেকই বালক তথা মািলকভােবর
খুিশেত, তু রীয় আনে থাকেব l বুেঝছ ? সুতরাং এই পাঠ সদা িনপুণভােব কর l এই পােঠ তামরা িস হ , তাই না ?
নািক িনেজর িনেজর জায়গায় িফের িগেয় আবার ভু েল যােব ? ৃিতমান হও l আ া !
সদা তু রীয় আনে থাকা ( হানী নশায়) 'বালক তথা মািলক' বা ােদর, যারা সদা বালকভাব অথাৎ িনি
বাদশাহ
ভােবর ৃিতেত থােক, যারা তােদর ওপের ন আমানত সদা াি হেয় সবায় িনেয়ািজত কের, সদা নেবাদ েম,
নেবাৎসােহ থােক, এমন বা ােদর বাপদাদার রণ- হ এবং নম ার l
*বরদানঃ-*
"িবেশষ" শে র ৃিত ারা স ূণতার অভী ল
া কের -পিরবতক ভব*
সদা এই ৃিত বজায় রাখ - *আিম 'িবেশষ' আ া, 'িবেশষ' কােযর িনিম এবং িবেশষ দশনকারী l*
এই িবেশষ শ িবেশষভােব রেণ রাখ, তামােদর কথন িবেশষ হেব, দখা িবেশষ হেব, যা িকছু কর তা'
িবেশষ হেত হেব, ভাবনাও িবেশষ হেত হেব... সবিকছু েত িবেশষ হেল সহেজ -পিরবতক তথা িব
পিরবতক হেয় যােব এবং স ূণতা া করার য ল রেয়েছ, সই অভী িসি সহেজই া কের িনেত
পারেব l
* াগানঃ-*
িবে ভীত হওয়ার পিরবেত পপার মেন কের স েলা পার কর l*

