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িবsাের সােরর েসৗnযর্
বাপদাদা িবsারo েদখেছন eবং িবsাের সারs প বাcােদরo েদখেছন l িবsার ei ঈ রীয় বৃেkর
েসৗnযর্ আর সারs প বাcারা ei বৃেkর ফলs প l িবsার সদা ভয্ারাiিট েপ হয় eবং pেতয্েক
ভয্ারাiিট s েপর সমােরাহ সবসময় পছn কের l ভয্ারাiিটর জাঁকজমক aবশয্i বৃেkর েশাভা, িকn
সারs প ফল শিkশালী হয় l িবsার েদেখ েতামরা খুিশ হo, িকn যখন ফল েদখ তখন িনরnর
শিkশালী হoয়ার ভ আশা জাgত হয় l বাপদাদাo িবsােরর aভয্nের সারi েদেখেছন l িবsােরর
anের সার কত সুnর লােগ ! েতামরা সকেলi েতা eর aনুভাবী l সােরর পােসর্েnজ আর
িবsােরর পােসর্েnেজ কত pেভদ, েতামরাo eটা জান, তাi না ! িবsােরর িবেশষt eর িনেজর আর
িবsার আবশয্কo বেট, িকn সারs প ফল মূলয্বান l েসiজনয্ বাপদাদা uভয়েক েদেখi uৎফু l হন
l িবsার পী সব পাতােকo িতিন ভােলাবােসন l িতিন ফু লo ভােলাবােসন আর পাতাo, eiজনয্
বাপদাদােকo েতামরা সব বাcার মতন েসবাধারী হেয় েতামােদর সােথ িমিলত হেত আসেতi হয় l
যতkণ না পযর্n িতিন েতামােদর সম প হন, ততkণ সাকার েপ িমলেনাৎসব পালন করা যায় না
l িবsার পী আtাi েহাক বা সারs প আtা, uভেয়i বাবার হেয়েছ aথর্াৎ uভেয়i তাঁর বাcা
হেয়েছ, েসi কারেণ নmরানুkেম সকল বাcােক তােদর িমলেনর আকা ার ফল বাবােক িদেতi হয় l
যখন ভkরাo তােদর ভিkর slকালীন ফল aবশয্i লাভ কের, তখন েতামরা সব বাcার
aিধকার বাcা িহেসেব aবশয্i pাp হেব l
আজ বাবা মুরিল েশানােত আেসনিন l েতামরা সবাi দূর-দূরাn েথেক eেসছ, তাi বাবা
িমলেনাৎসেবর pিত িত পালন করেত eেসেছন l েকu
ধু ভােলাবাসার সােথ িমিলত হয়, েকu
jােনর সােথ আর েকu সমান s প হেয় িমিলত হয় l যতi েহাক, বাবােক েতা সবার সােথ িমলন
uদযাপন করেতi হেব l আজ বাবা চািরিদক েথেক আসা বাcােদর িবেশষt েদখিছেলন l pথেম, বাবা
িদিlর িবেশষt লkয্ করিছেলন l ei sান েসবার আিদ sান, eমনিক pারেmo েতামরা েসবাধারীরা
েসবা
করেত যমুনা নদীর তীরi pাp কেরিছেল l যমুনা তীের েতামরা েতা েসবা কেরিছেল,
তাi না ! েসবার বীজo িদিlেত যমুনা তীের েবানা হেয়িছল, সুতরাং রােজয্র মহলo যমুনা নদীর
তীেরi হেব, ei কারেণ েগাপী বlভ eবং েগাপ-েগাপীেদর সােথ যমুনা তীেররo গায়ন আেছ l
বাপদাদা sাপেনর েসi শিkশালী বাcােদর িট. িভ. িনরীkণ করিছেলন l সুতরাং িদিl িনবাসীেদর
িবেশষt বতর্ মান সমেয়o আেছ eবং ভিবষয্েতo থাকেব l ei sান েসবার ফাuেnশেনরo sান
আবার রাজয্ ফাuেnশেনরo ।
ফাuেnশন sােনর িনবাসী েতামরা eতi শিkশালী, তাi না ? যারা িদিlর aিধবাসী তােদর
সদাসবর্দা শিkশালী থাকার দািয়t থােক l েতামরা িদিl িনবাসী িনিমt আtারা সদা ei দািয়েtর
রাজমুkট পিরিহত, তাi না ? রাজমুkট কখনo aপসৃত হয় না েতা ? িদিlর aিধবাসী হoয়া
aথর্াৎ সদা দািয়েtর রাজমুkটধারী l বুেঝছ েতামরা, িদিlর িবেশষt ! সদা ei িবেশষt কেমর্
pেয়াগ করেত হেব l
আcা -

aনয্ হারািনিধ বাcারা কণর্াটেকর l তারা িন া eবং েsহ খুব ভােলাভােব কােযর্ পিরণত কের l
eকিদেক গভীর িন া আর aতীব aনুরাগী আtারা, আেরকিদেক দুিনয়ার িহেসেব সুপিরিচত
eডু েকেটড আtারাo কণর্াটেক আেছ l সুতরাং েসখােন uভয়i আেছ, েsহশীল aনুভূিত eবং পদ
aিধকারীo, eiজনয্ কণর্াটক েথেক আoয়াজ ছিড়েয় পড়েত পাের l ভূ িম ucরেব আoয়াজ তু েলেছ,
কারণ েসi সকল আtা িভ. আi. িপ. হoয়া সেtto িন া eবং dার ভূ িম হoয়ার কারেণ তারা
িনমর্ান aথর্াৎ তারা িনরহ ারী, আর তাi তারা সহজভােব কাযর্ািদ সাধেনর uপায় হেত পাের l
কণর্াটেকর ভূ িম ei িবেশষ কােযর্র জনয্ িনিমt l ধু িনেজেদর ভাবনা eবং নmতার ei িবেশষt
েসবােত সদা েতামােদর সােথ রাখ l বাতাবরণ েযমনi েহাক না েকন, ei িবেশষt কখনo েযেত
িদo না l ei দু'েটাi কণর্াটেকর েনৗকার দাঁড় l ei দু'েটাi সবসময় eকসােথ েরখ, eকটা সামেন,
আেরকটা িপছেন eমন নয় l তারপের েসবার েনৗকা ei ভূ িমর িবেশষেtর সাফলয্ েদখােব l দুiেয়র
বয্ােলn েতামােদর মিহমািnত করেব l আcা যারা সদা িনেজেদর সারs প বানায় aথর্াৎ ফলs প বানায়, যারা সারs েপ িsত হেয় aনয্েদরo
সােরর িsিতেত িsত হেত সমথর্ বানায়, সদা শিkশালী আtা, শিkশালী sরেণর pিতমূিতর্ শিkশালী
েসবাধারী, সমান হoয়ার s েপ িমলন uদযাপন কের eমন ে
আtােদর বাপদাদার sরণ-েsহ
আর নমsার l
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পরমাtার সবর্ােপkা pথম রচনা - bাhণ
আজ রচিয়তা বাবা তাঁর িনেজর রচনা েদখেছন aথর্াৎ তাঁর pথম রচনা bাhণ আtােদর েদখেছন
l েতামরা ে
bাhণ আtারা সবর্ােপkা pথম রচনা, আর eiজনয্ বািক রচনার েথেক েতামরা
aিধক িpয় l bhা dারা সবেচেয় uc েথেকo ucতম রচনা েতামরা মুখ-বংশাবলী মহান আtা,
bাhণ আtারা l েদবতার েথেকo aিধক ে
bাhণ আtা, eমন গায়ন আেছ l bাhণi ফিরsা
তথা েদবতা হয় l যাi েহাক, আিদ িপতা dারা bাhণ জীবন pথম স মযুগী জীবন l আিদ
স মবাসী bাhণ আtারা jানs প, িtকালদশর্ী eবং িtেনtী l েয আtারা সাকার সৃি েত সাকার
েপ পরমাtার সােথ িমিলত হয়, তারা সবর্ সmেn আকষর্ণ eবং পরমাtার aিবনাশী ভাnােরর
aিধকােরর দািয়t pিতপালেনর aনুভব কের l "আমরা bhা বাবা dারা িশববাবােক েদেখিছ,
েপেয়িছ" - সাকারs েপ bাhণ-সকল ei গীত েগেয়েছ, eটা ৈদবী জীবেনর গীত নয় l সাকার
সৃি েত েতামােদর sূল েনt িদেয় িপতৃ dয়েক েদখা, তাঁেদর সে েভাজন gহণ, তাঁেদর সে চলা, তাঁেদর
সে কথা বলা, তাঁেদর েথেক েশানা, pিতটা চিরt aথর্াৎ িদবয্ কাযর্কলাপ aনুভব করা, িবিচtেক
িচেt েদখার ei ে
ভাগয্ bাhণ জীবেনর l
ধুমাt bাhণi বেল, বাবার েপ আমরা ভগবানেক েদেখিছ l মাতা, সখা, বnু , পিত েপ আমরা
তাঁেক েদেখিছ l ঋিষ, মুিন, তপsী, িবdান, আচাযর্, শাstী ধু মিহমাi েগেয়েছ l তারা পলকমাt দশর্েনর
aিভলাষী হেয় েথেক েগেছ, িতিন কেব আসেবন, কেব তাঁর সাkাৎ হেব, তাঁর সােথ িমিলত হoয়ার
aেপkায় ব জেnর চেk তারা চলেতi েথেকেছ l যতi েহাক, bাhণ আtারা আনn-ucলতার

সােথ, pতয্েয়র সােথ, তােদর দেয়র খুিশ আর েনশার সােথ বেল, "আমােদর বাবােক আমরা েপেয়
েগিছ l" তাঁেক পাoয়ার জনয্ তারা তৃ াতর্ আর েতামরা েসখােন িমলন uদযাপন কর l
● bাhণ জীবন aথর্াৎ aিবনাশী, akয়, aচল, aনড় সবর্pািps প জীবন l
● bাhণ জীবন ei কl বৃেkর ফাuেnশন, মূল l
● bাhণ জীবেনর আধাের ei বৃেkর বৃিd pািp ঘেট l
● bাhণ জীবেনর মূল dারা সমs ভয্ারাiিট আtারা বীজ েথেক মুিk eবং জীবন মুিkর pািpর
জল gহণ কের l
● bাhণ জীবেনর আনুkেলয্ ডালপালা িবsৃ ত হয় l
● সুতরাং bাhণ আtারা বংশাবলীর সকল ভয্ারাiিটর পূবর্জ l
● bাhণ আtারা িবে র সবর্ে
কােযর্র নবীকরেণর সূচনা কের l
● bাhণ আtারাi a েমধ রাজs যj, jান যj রচনাকারী ে
আtা l
● bাhণ আtারা সকল আtার 84 জেnর জnপিtকা জােন l
● bাhণ আtারা ভাগয্িবধাতার েথেক সকল আtার ে
ভােগয্র ে
েরখা েটেন আেন l
● bাhণ আtারা মুিk eবং জীবনমুিkর aিভমুেখ মহান যাtায় আtােদর সে িনেয় যাoয়ার
িনিমt l
● bাhণ আtারা সকল আtােক বাবার সােথ গণিববাহ করায় l
● bাhণ আtারা তােদর হাত পরমাt হােত েরেখ বnনী বাঁেধ l
● bাhণ আtারা জেnর পর জn ধের সদা পিবtতার বnেন েবঁেধ যায় l
● bাhণ আtারা আমরকথা িনেয় সকলেক aমর বানায় l
বুেঝছ, কত মহান আর কত দািয়tশীল আtা েতামরা ! েতামরা পূবর্জ l পূবর্জ েযমন হয়, েতমনi
তােদর বংশাবলী ৈতির হয় l েতামরা সাধারণ নo l েতামরা ধু েতামােদর পিরবােরর বা েকান
েসবাsােনর জনয্ দায়বd নo, eiরকম সীিমত পিরসেরর (হেদর ) জনয্ েতামােদর দায়বdতা েনi
l িবে র আtােদর আধারমূতর্, udারমূতর্ েতামরা l pেতয্ক bাhণ আtার েবহেদর দািয়t থােক l যিদ
েকu েবহেদর দািয়t পালন না কের, তেব িনেজর েলৗিকক pবৃিt বা aেলৗিকক pবৃিtেত কখেনা
uড়িত কলা, কখেনা আেরাহণ কলা, কখেনা চলমান কলা, কখেনা িনরs কলা- eiরকম কলাবািজেতi
সময় বয্য় কের েদেব, সুতরাং েস bাhণ নয়, বরং kিtয় আtা l eমন আtারা তােদর পু ষােথর্র
চমৎকৃ ত ভােবর কথা বলেত থােক, "আিম eটা করব, eiভােব করব", আর 'করব'-র িতের তােদর
লkয্েক িবd করার েচ া চািলেয় যায় l লkয্বsর িদেক ধুমাt িনশানা করা আর িনশানা িবd
করার মেধয্ ফারাক আেছ l তারা ধু লেkয্র িদেক িনশানা লাগােনার েচ ােতi েথেক যায় l "eখন
আিম eটা করব, eiভােব করব", eiরকমভােব তারা তােদর লেkয্ েপৗঁছােত েচ া করেত থােক l
eমন আtােদর বলা হয় kিtয় আtা l bাhণ আtারা লkয্বsেক িনশানা বানায় না, তারা তােদর
aভী লেkয্ িsত হয় l সবসময় তােদর বুিdেত সতকর্ িনশানা থােক l েসেকেnর স েl তারা
িবজয়ী হেয় যায় l বাপদাদা bাhণ বাcা আর kিtয় বাcা uভেয়র েখলা েদখেত থােকন l
bাhণেদর িবজেয়র েখলা আর kিtয়েদর সদা িতর ধনুেকর েবাঝা oঠােনার েখলা l তােদর
পু ষােথর্ পির েমর ধনুক সবসময়i থােক l তারা eকটা সমসয্া সমাধান করার সােথ সােথ
আেরকটা সমসয্া দাঁিড়েয় যায়, েসখােন bাhণ সমাধান s প l kিtয় বারবার সমসয্া সমাধান
করােতi েলেগ থােক l সাকার েপ বাবা েযমন েতামােদর মজাদার গl েশানােতন, kিtয়রা িক
করেছ ! eকটা কািহনী আেছ না েয তু িম iঁদর
ু সরােল েতা িবড়াল eেস েগল ... ! আজ ধেনর

সমসয্া, কাল মেনর সমসয্া, পর শারীিরক aথবা সmn-সmেকর্ র সমসয্া l তারা পির েমi বয্াপৃত
থােক l তােদর eকটা না eকটা কmেলn aবশয্i থাকেব, েসটা িনেজেদরi েহাক বা aনয্ কারo l
eiভােব সময়-সমেয় েকানo না েকােনা পির েম িনযুk বাcােদর েদেখ বাপদাদা তাঁর সক ণ
দয়ালু েপ তােদর kমাo কের েদন l
স মযুেগর bাhণ জীবন িদলারােমর দেয় আরাম করার সময় l তাঁর দেয় আরােম ব'েসা l bhা
েভাজন খাo আর jানামৃত পান কর l শিkশালী েসবা কর আর
দয় িসংহাসেন আরােম
সুখানুভেব থাক l েকন বয্থর্ পির েম kাn হc ? "হায় রাম!" বলেত েনi, িকn o বাবা aথবা o
দাদী িদিদ েতা বেলা, নয় িক ? o বাবা, o দাদী িদিদ আমারটা েশান, িকছু কর ...eটা aেধাগামী
হoয়া l ei যুগ আরােম থাকার যুগ l হানী আনেn থাক l ei সুnর িদন েলা হানী আনেn
aিতবািহত কর l িবনাশী িজিনেসর আনn ক'রনা l গাo, নােচা, িকn িনেsজ হেয়া না l পরমাt
আনেn eখন কালািতপাত করেব না েতা, আর কেব করেব !
হানী গিরমায় ব'েসা l েকন
aবসাদgs হেয় পড়ছ ? বাবার আ যর্ লােগ, িপঁপেড়র মেতা েছাট িবষয়o েতামােদর বুিd পযর্n
েপৗঁেছ যায়, বুিdেযাগ িবচিলত কের l িপঁপেড় কামড়ােল েযমন েতামােদর শরীর aিsর হয়, uসখুস
কের, িঠক eকiভােব, kু d িবষয়o েতামােদর বুিdেক িবচিলত কের েদয় l িপঁপেড় যিদ হািতর কােন
যায় েতা েসটা হািতেকo aেচতন কের েদয়, নয় িক ! eকiভােব bাhণ আtাo aেচতন হেয়
kিtয় aবsায় uপনীত হয় l বুেঝছ, িক েখলা েখল েতামরা ? kিtয় হেয়া না l নয়েতা, েtতাযুগী
রাজti েতামরা পােব l সতয্যুগী েদবতারা েভাজনপান কের aবিশ যা থাকেব, তা' েtতাযুেগ kিtয়
পােব l কমর্-েkেতর pথম ফসল bাhণ তথা েদবতােদর লাভ হয়, আর িdতীয় ফসল kিtেয়র l
pথম ফসেলর আর িdতীয় ফসেলর sােদর মেধয্ িক পাথর্কয্ হয় েস েতা েতামরা জান, নয় িক !
আcা !
মহারা
আর iu.িপ.েজানঃ- মহারাে র িবেশষt আেছ, নাম েযমন মহারা
েসiরকম মহান
আtা পী সুnর ফু েলর েতাড়া বাপদাদােক uপহার েদেব l মহারাে র রাজধানী সুnর আর সmn l
সুতরাং মহারা েক eমন গণয্মানয্ eবং িব d চিরt আtােদর সmেকর্ িনেয় আসেত হেব l ei
কারেণ েতামরা বেলছ, আtােদর মহান আtায় পিরপk কের সুnর ফু েলর েতাড়া বািনেয় বাবার
সামেন uপsািপত করেব l eখন aিnম সমেয় েসi সmেদরo পাটর্ আেছ l েতামােদর সmিnতেদর
পাটর্ েনi, িকn েতামােদর সmিকর্ তেদর পাটর্ আেছ l বুেঝছ েতামরা !
iu.িপ.েত সpম আ েযর্র eকিট আ যর্ (oয়াnার aফ দয্ oয়াlর্) তাজমহল আেছ যা েদেশ
িবেদেশ pিসd l iu.িপ. েত েযমন িবে র aনয্তম oয়াnারফু ল িজিনস আেছ, েসiরকম যারা iu.
িপ.র তােদর েসবার oয়াnারফু ল pতয্k ফল pতীয়মান হেত হেব l যােত oয়াnারফু ল কাজ করার
জনয্ eবং oয়াnার aফ দয্ oয়াlর্ হoয়ার জনয্ েদেশ িবেদেশ, bাhণ সংসাের েতামরা সুপিরিচত
হo l eiরকমi oয়াnারফু ল কাজ েতামােদর করেত হেব l ধু গীতা পাঠশালা, েসnার থাকাi
oয়াnারফু ল নয়, যা eখনo েকu করেত পােরিন, েসটা যিদ কের েতামরা েদখােত পার, eকমাt
তখনi বলা যােব িকছু oয়াnারফু ল কেরছ ! বুেঝছ ! িবেদশীরাo eখন pেতয্ক িসজেন uপিsত
হেয় যায় l যারা িবেদেশ রেয়েছ, তারা িবেদেশর uপকরেণর dারা িবে দুi িপতােক uপিsত করােব
l দৃি েগাচর হoয়া aথর্াৎ ei sূল নজের তারা তাঁেদর েদখেত সমথর্ হেব l সুতরাং, িবে র সামেন

েতামরা eমন বাবােক নয়নেগাচের আনেব l িবেদেশর েতামরা বুেঝছ, িক করেত হেব েতামােদর ?
আcা - আগামীকাল সমs বরযাtী(ডবল িবেদিশরা) চেল যােc ! aবেশেষ, েসi িদনo আসেব,
যখন েহিলকpারo eখােন aবতরণ করেব l সব সাধনi েতামােদর জনয্ psত হেc l সতয্যুেগ
েযমন িবমান লাiন িদেয় দাঁিড়েয় থাকেব, eখােন eখন বাস জীপ লাiন িদেয় ৈতির থােক l aবেশেষ
িবমােনরo লাiন হেব l সবাi ভয় েপেয় eখােন ছু েট আসেব l তারা সবিকছু েতামােদর িদেয় চেল
যােব l তারা শি ত হেব আর েতামরা uড়েব l মরেণর ভয় েতামােদর েনi ! েতামরা েতা আেগ
েথেকi মৃত l পািকsােন (পািটর্শােনর সময়) েতামরা সয্াmল েদেখছ, তাi না ? সবাi চািব িদেয়
চেল েগেছ l সুতরাং সমs চািব েতামরাi িনেত যাc l েসসব ধু েতামরা তttাবধান করেব l আcা
!
যারা তােদর জীবেন bাhণ জীবেনর িবেশষt রােখ, যারা ধু sূল আরাম কের না, বরংিদলারাম
েগৗরব বজায় েরেখ,
বাবার দয় িসংহাসেন হানী খুিশ, হানী আরাম কের, সদা স মযুেগর ে
যারা ততটাi ভােলাবাসায় ডু েব যায় েয তােদর পির মi ভােলাবাসায় পিরণত হেয যায়, েসiরকম
ে
bাhণ আtােদর বাপদাদার sরণ- েsহ আর নমsার l
বরদানঃ- jানরt ধারণপূবর্ক বয্থর্েক সমাp ক'ের েহািলহংস ভব
েহািলহংেসর দু'েটা িবেশষt আেছ l eক, jানরt kড়ােনা আর দুi, িনণর্য় শিk dারা দুধ আর জল
আলাদা করা l দুধ আর জেলর aথর্ - সমথর্ আর বয্েথর্র িনণর্য় l বয্থর্েক বলা হয় জেলর মতন
আর সমথর্ দুgসম l সুতরাং বয্থর্েক সমাp করা aথর্াৎ েহািলহংস হoয়া l সবর্দা বুিdেত jানরt
থাকেত দাo l যখন েতামােদর মনন aিবিcnভােব চলেব, তখন রtরািজেত েতামরা ভরপুর হেব l
েsাগানঃ- সদা যারা িনেজর ে
তারাi িবজয়ী আtা l

পিজশেন িsত েথেক aপিজশন (িব dাচরণ) সমাp কের

