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ঈ রীয় েpম, bাhণ জীবেনর আধার
আজ বাপদাদা তাঁর েsহী, সহেযাগী, সহজেযাগী আtােদর েদখেছন l েতামরা সকেলi েযাগী আtা l
eiভােবi বলা হেব, eটা েযাগীেদর সভা l েতামরা আtারা সবাi েযাগী, aথর্াৎ পরমাtার িpয়
আtারা eখােন বেস আেছা l যারা ঈ েরর িpয়, তারা িব িpয় হেয়i যায় l 'আমরা পরমাt-িpয়,
ঈ েরর িpয়, জগৎ িpয় হেয়িছ', সদা ei হানী েনশা, হানী গবর্, হানী আt-মযর্াদা েতামােদর
থােক ? ধু eক-আধ মুহূেতর্ র kিণক দৃি বা নজর তােদর uপের পড়ুক, eর জনয্ ভkরা তৃ াতর্
থােক আর তারা eটা মহান বয্াপার বেল মেন কের l যাi েহাক, েতামরা ঈ রীয় েpেমর uপযুk
হেয়েছা l ঈ েরর িpয় পাt হেয় uেঠেছা l eটা কেতা মহান ভাগয্ ! eখনকার সব আtারা
েছাটেবলা েথেক মৃতুয্ পযর্n িক চায় ? aেবাধ িশ o তার জীবেন ভােলাবাসা চায় l aথর্ চায় পের,
িকn pথেম তারা ভােলাবাসাi চায় l যিদ তােদর ভােলাবাসা না থােক, তারা রসহীন িনরাশাময়
জীবেনর aনুভব কের l যেতাi েহাক, েতামরা আtারা পরমাt-েpম লাভ কেরেছা, পরমাtার িpয়
হেয়েছা, eর েথেকo বড় েকান িকছু আেছ ? ভােলাবাসা থাকেল দুিনয়া আেছ, জীবন আেছ l আর
ভােলাবাসা না থাকেল জীবন শূনয্, জগৎ শূনয্ l ভােলাবাসা েপেয়েছা aথর্াৎ সারা িব লাভ কেরেছা l
ei ভােলাবাসা েতামােদর ে
ভাগয্, eমন aনুভব কেরা েতামরা? eর জনয্ দুিনয়া তৃ াতর্ হেয়
আেছ l তারা সবাi eকেফাঁটার িপয়াসী আর েতামরা সব বাcােদর ei পরমাt-ভােলাবাসা pপািটর্ l
ei ঈ রীয় েpেম পািলত হc েতামরা aথর্াৎ bাhণ জীবেন েতামরা agচািলত হo l eমন aনুভব
কেরা েতামরা ? ভােলাবাসার সাগের ডু েব (লাভলীন ) থােকা ? নািক ধু েশােনা বা জােনা ei
সmেকর্ ? aথর্াৎ সাগরতীের দাঁিড়েয় ভাবেত থােকা আর লkয্ করেত থােকা l ধু েশানা aথবা
জানা, eর aথর্ েতামরা তীের দাঁিড়েয় আেছা l সতয্ বেল sীকার করা আর সমািহত হoয়া, e হেলা
ভােলাবাসার সাগের ডু েব যাoয়া aথর্াৎ লাভলীন হoয়া l ঈ েরর েsহাsদ হoয়ার পেরo যিদ
সাগের সমািহত হoয়া বা িনমg হoয়া aনুভব না করেত পােরা, তেব ঈ েরর েsহাsদ হেয়
pাpকারী নয়, বরং িপপাসাতর্ হেয় রেয়েছা l কােছ আসার পেরo িপপাসু েথেক যাoয়া, eটােক েতামরা
িক বলেব ? ধু ভােবা, েক েতামােক তাঁর আপন বািনেয়েছন ! কার িpয় হেয়েছা ! কার পালনায়
পািলত হc ! তাহেল িক হেব ? সদা েsেহ ডু েব থাকার কারেণ েকােনারকম aিsরতার pভােব
েতামরা pভািবত হেব না l েতামরা িনেজেক সদা িব িবনাশক, সমাধান s প eবং মায়ািজৎ
aনুভব করেব l
েতামরা বাcারা েকu েকu বেলা, jােনর গহীন ( হয্ ) িবষয় েলা েতামােদর sরেণ থােক না l
যাi েহাক, eকটা বয্াপার, েসটা েতা sরেণ থােক, 'আিম পরমাtার িpয়, পরমাt-েpেমর aিধকারী' !
ei eক sৃিতর সােথi েতামরা সদা সমথর্ হেব l eটা সহজ, তাi না ? eটাo যিদ েতামরা ভু েল
যাo, তেব েগালকধাঁধায় আটেক েগেল ! ধু ei eকটা িজিনসi েতামােদর সবর্pািpর aিধকারী
বানায় l সুতরাং সদাসবর্দা eটাi sরেণ রােখা, aনুভব কেরা েয তু িম পরমাt-িpয়, জগেতর িpয় l
বুেঝেছা েতামরা !

পরমাt-েpেমর সুেযাগয্ সব বাcােক, েsেহ সমািহত ে
সকল আtােক, ভােলাবাসার পালনার
aিধকারী সব বাcােক, হানী গিরমায় থাকা, হানী েনশায় থাকা ে
আtােদর বাপদাদার sরণেsহ আর নমsার l
পািটর্েদর সােথ বাপদাদার সাkাৎকারঃ
1) সবাi েতামরা সহজ েযাগী আtা, তাi না ! সবর্ সmেnর sরণ েতামােদর সহজ েযাগী বানায়
l যখন েতামরা সmেn থােকা, সবিকছু সহজ l 'আিম সহজেযাগী আtা', ei sৃিত সকল সমসয্ার
সহেজi সমািp ঘটায়, কারণ সহজেযাগী হoয়া aথর্াৎ সদা বাবার স
aনুভব করা l যখন
েতামােদর সােথ সবর্শিkমান বাবা থােকন, যখন সবর্শিk েতামােদর সােথ, তখন সমসয্া সমাধান েপ
বদেল যােব l েকােনারকম সমসয্ার udব হেল বাবার oপের েছেড় দাo, সমসয্ােক ধতর্ েবয্র মেধয্
েরেখানা ! eমন সmেnর aিধকাের সমসয্া সমাp হেয় যােব l 'আিম িক করেবা' ! না ! সমসয্া যা
িকছু বাবা জােন l 'আিম িনিলর্p, বাবার ঘিন ' l তখনi সব েবাঝা বাবার হেয় যায় আর তু িম
হালকা হেয় যাo l যখন তু িম িনেজ হালকা হেয় যাo, তখন সবিকছু হালকা হেয় যায় l েবাঝার
(ভার) িবষেয় যিদ সামানয্তম স lo চেল, তেব েতামরা ভারযুk হেয় যাo আর aনয্ সব িকছু i
ভারী হেয় যায় l aতeব, ভােবা... 'আিম হালকা, আিম িনিলর্p, আর তখন সবিকছু হালকা হেয় যােব
l eটাi িবিধ l ei িবিধর dারাi েতামরা সাফলয্ aজর্ন করেব l eমনিক, পুরােনা িহেসবিনেকশ
চু কােনার েkেto েকােনা ভার aনুভব হেব না l eiরকম সাkী হেয় েতামরা সবিকছু েদখেল, তা'
eমনi েবাধ হেব, েযন aতীত েশষ হেয় যােc, আর েতামরা বতর্ মােনর শিk িদেয় সাkী হেয়
েদখেছা l জমাo হেc আর চু েকo যােc l জমার শিkর সােথ চু কােনার ভার আর েতামােদর থােক
না l aতeব, সদা বতর্ মান sরেণ রােখা l যখন eকিদক ভারী হয়, তখন আেরকিদক িনেজ েথেকi
হালকা হেয় যায় l সুতরাং, বতর্ মান যিদ ভারী হয়, তখন aতীত হালকা হেয় যােব, তাi না ?
বতর্ মান pািpর s প সদা sৃিতেত যিদ রােখা, তেব সব হালকা হেয় যােব l সুতরাং পুরােনা িহেসব
হালকা করার সাধন হেলা, বতর্ মানেক শিkশালী বানাo l যাi েহাক না েকন, বতর্ মান হয়i শিkশালী
l বতর্ মােনর pািp েতামার সামেন রাখেল সবিকছু সহজ হেয় যােব l aতীত শূল েথেক কাঁটায়
পিরবিতর্ ত হেয় যােব l eটা িক ? eটা eমন হেলা েকন ? না l eটা aতীত l aতীেতর িদেক
তািকেয় িক বা েদখার আেছ ? েযখােন িন া আেছ েসখােন িব ভারী বেল মেন হয় না l েসসব
েখলার মেতা l বতর্ মােনর খুিশর আশীবর্াদ dারা eবং েরােগর pিতকারক (oষুধ) dারা সব
িহেসবিনেকশ চু িকেয় দাo l
িটচারেদর সােথ :- pিত পেদ েতামরা সদা সফলতা aনুভব কেরা, তাi না ! সবাi aনুভবী
আtা, তাi না ? aনুভবi সবেচেয় বেড়া aথিরিট l যােদর aনুভেবর aথিরিট আেছ তারা pিত
পেদ pিতটা কােযর্ সবর্েতাভােব সফল হয় l েসবার িনিমt হoয়ার চাn পাoয়াo eকটা িবেশষেtর
লkণ l েয চাn েতামরা লাভ কেরেছা, েস েলার সােথi agচািলত হo l েতামরা িনিমt হেয় সদা
সামেন eিগেয় চেলা eবং aনয্েকo eিগেয় েযেত সমথর্ বানাo l িনিমt হoয়ার ei ভাবi সাফলয্
pাp করায় l িবনয়-নm িনিমt হoয়ার িবেশষt সদা েতামার সােথ রােখা l ei িবেশষt েতামােক
সদা িবেশষ বানােব l িনিমt হoয়ার পাটর্ িনেজেদরo িল েদয় l aেনয্র জনয্ িনিমt হoয়া aথর্াৎ

sয়ং-সmn হoয়া l দৃঢ়তার সােথ aিবরত সাফলয্ aজর্ন কের চেলা, সাফলয্ িনি ত l যখন
েতামােদর ei দৃঢ়তা থােক, সফলতা তখন িনেজ েথেকi eিগেয় যােব l
জnােনার মুহূতর্ েথেক েতামরা েসবাধারী হoয়ার েগােlন চাn েপেয়েছা, সুতরাং সবেচেয় বেড়া
চয্ােnলর হেয় েগছ, তাi না ? ৈশশব েথেকi েসবাধারী হoয়ার ভাগয্ িনেয় eেসেছা l ভাগয্ uদয়
কের eেসেছা l কেতা আtােদর ে
ভাগয্ ৈতিরেত কতর্ েবয্র িনিমt হেয়ছ l সুতরাং, সবসময় মেন
েরেখা, 'বাh, আমার ে
ভােগয্র ে
েরখা ! েতামরা বাবােক েপেয়েছা, েসবা েপেয়েছা, েসবাsান
েপেয়েছা আর েসবার সােথ সােথ ে
আtােদর ে
পিরবার েপেয়েছা l িক পাoিন েতামরা ?
রাজয্ভাগয্ সব েপেয়েছা েতামরা l সদা ei খুিশ থাকা uিচৎ l সিঠক িবিধ pেয়ােগ িনরnর unিত
করেত থােকা l েতামার িনিমt হoয়ার িবিধ dারা েসবােত unিত হেত থাকেব l
kমারেদর সােথ :- kমার জীবেন েবঁেচ যাoয়া aথর্াৎ রkা পাoয়াi সবেচেয় বেড়া ভাগয্ l
কতরকম ঝ াট েথেক রkা েপেয়েছা েতামরা l kমার aথর্াৎ বnনমুk আtা l kমার জীবন
বnনমুk জীবন l িকn kমার জীবেন ি
থাকা aথর্াৎ ভার বহন করা l kমারগেণর জনয্
বাপদাদার িডেরকশন হেলা, েলৗিকক পিরবাের েথেকo aেলৗিকক েসবা করেত হেব l েলৗিকক েসবা
সmকর্ ৈতির করার সাধন l eেত যিদ েতামরা িবিজ থােকা তেব aেলৗিকক েসবা করায় সমথর্ হেব
l জাগিতক সmেকর্ থাকাকালীন aেলৗিকক েসবা কেরা l তাহেল বুিd ভারী হেব না l সকলেক
েতামােদর aনুভব িনেয় েসবা কেরা l েলৗিকক েসবা করাকালীন তা' েসবার সাধন িহেসেব কেরা,
তাহেল েলৗিকক সাধন েসবার জনয্ েতামােদর aেনক চাn েদেব l েতামােদর লkয্ ঈ রীয় েসবার,
িকn েসiসব সাধন, eiরকম বুেঝ কেরা l kমার aথর্াৎ সাহসী l েতামরা যা চাo করেত পােরা,
েসiজনয্ বাপদাদা সবসময় সাধেনর dারা েতামােদর সাফলয্ pাp করার পরামশর্ েদন l kমার aথর্াৎ
িনরnর েযাগী কারণ kমারেদর জগৎ eক বাবা l সমg জগৎ যখন বাবাi, তখন েসi জগৎ ছাড়া
েতামােদর বুিd আর েকাথায় যােব ! সবিকছু যখন eকi হেয় েগেছ তখন eেকরi েতা sরণ
হেব, তাi না ! আর eেকর sরণ করাo খুব সহজ l aেনক েথেক েতা িনsার েপেল ! eেকর
মেধয্ সব সমািহত হেয় আেছ l pিত কেমর্র dারা aিবরত েসবা কেরা, েতামােদর দৃি েত, মুেখ েসবা
বয্তীত aনয্ িকছু নয় l যার pিত েতামােদর ভােলাবাসা, তােক pতয্k করার pবল uৎসাহ থােক l
pিত পেদ বাবা আর েসবা েতামােদর সােথ রাখেত হেব l আcা l
বাছাi করা িবেশষ aবয্k মহাবাকয্ কমর্বnন মুk কমর্াতীত, িবেদহী হo
িবেদহী eবং কমর্াতীত িsিতর aনুভব করার িবিধঃ
1) সীিমত পিরিধর (হেদর ) আিমt েবােধর েদহ-aিভমান েথেক মুk হo l
2) েলৗিকক আর aেলৗিকক কমর্ eবং সmn uভয় েkেti sাথর্ভাব েথেক মুk হo l
3) িবগত জেnর কেমর্র িহেসবিনেকশ eবং বয্থর্ sভাব-সংsাের pভািবত হoয়া েথেক মুk হo l
4) যিদ েসবার, সংগঠেনর, pকৃ িতর েকানo িবপরীত পিরিsিত েতামােদর sিsিত aথবা ে
িsিতেক িdধাgs (নড়বেড় ) কের েতােল, তাহেল েসটা বnনমুk িsিত নয়, ei বnন েথেকo মুk
হo l
5) পুরােনা দুিনয়ায় পুরােনা aিnম শরীেরর েকােনারকম বয্ািধ েযন েতামােদর ে
িsিত কমাবাড়ার মেধয্ a-িsত কের না তু লেত পাের, eর েথেকo মুk হo l েরাগ-বয্ািধর uপিsিত

ভিবতবয্, িকn িsিত িনেচ-oপের হoয়া বnনযুk হoয়ার লkণ l sিচnন, jান িচnন, ভ িচnক
হoয়ার িচnেনর পিরবেতর্ শারীিরক বয্ািধর িচnা করা েথেক মুk হo, eেকi বলা হেয় থােক
কমর্াতীত িsিত l
কমর্েযাগী হেয় কেমর্র বnন েথেক সদা িনিলর্p আর সদা বাবার ঘিন হo - eটাi কমর্াতীত
িবেদহী িsিত l কমর্াতীেতর aথর্ ei নয় েয কমর্ করার ঊে র্ যাoয়া l কেমর্র িনিলর্িp নয়, কেমর্র
েয েকােনা বnেন জিড়েয় পড়া েথেক িনিলর্p হo l যতবড় কাযর্i েহাক না েকন, eমন aনুভব হেত
দাo েযন েতামরা কাজ করেছা না, বরংeকটা েখলা েখলেছা েতামরা l েয েকােনা পিরিsিতi udব
েহাক না েকন, যিদ েকােনা আtা িহেসব-িনেকশ চু কােনার জনয্ েতামােদর সmুখীন হয়, eমনিক
কমর্েভাগ aিবরত শরীেরর মাধয্েম েতামােদর সামেন uপিsত হয়, তখন সীিমত পিরসেরর েযেকােনা
রকম আকাkা েথেক মুk থাকাi িবেদহী িsিত l যতkণ ei েদহ আেছ, কেমর্িndেয়র সােথ ei
কমর্েkেt িনেজর পাটর্ aিভনয় করেছা, ততkণ িবনা কেমর্ eক েসেকno থাকেত পারেব না, িকn
কমর্ করাকালীন কমর্বnেনর ঊে র্ থাকাi হেলা কমর্াতীত িবেদহী aবsা l সুতরাং, কেমর্িndেয়র মাধয্েম
কেমর্র সmেn আসেত হেব, িকn কেমর্র েকানo বnেন জিড়o না l কেমর্র িবনাশী ফেলর icার
বশীভূ ত হ'েয়া না l কমর্াতীত aথর্াৎ কেমর্র বশবতর্ী হoয়া নয়, বরং মািলক হেয় তথা aথিরিট হেয়
েতামার কেমর্িndেয়র সােথ সmেn থাকা, িবনাশী আকাkা েথেক uদাসীন হেয় কেমর্িndয় dারা কমর্
করাo l তু িম আtা, মািলক, aবশয্i কমর্াধীন হেব না, বরং aিধকারী হেয় কমর্ করােত থােকা l কমর্
করােনার মািলক হেয় কমর্ করােত হেব l eেকi বেল, কেমর্র সmেn আসা l কমর্াতীত আtার সmn
থােক, িকn বnন নয় l
কমর্াতীত aথর্াৎ েদহ, েদেহর সmn, পদাথর্, েলৗিকক eবং aেলৗিকক uভয় সmn আর বnেনর ঊে র্
aথর্াৎ িনিলর্িp l যিদo সmn শb uেlখ করা হয়, েদেহর সmn, েদহ সmnীয় সmn, িকn েদহ eবং
সmেnর মেধয্ যিদ aধীনতা থােক তেব সmno বnন হেয় যায় l কমর্াতীত aবsায় কমর্ সmn
eবং কমর্ বnেনর রহসয্ জানার কারেণ েতামরা সদা সবরকম পিরিsিতেত খুিশ থাকেব, কখেনা
aখুিশ হেবনা l eমন আtারা িনেজর িবগত জেnর িহেসব-িনেকেশর বnন েথেকo মুk হেব l
eমনিক, যিদ িবগত জেnর িহেসব-িনেকেশর ফলs প েদেহর aসুsতাi েহাক িকmা aনয্ আtােদর
সংsােরর সােথ িনজ মেনর সংsােরর dnd, কমর্াতীত আtা কমর্েভােগর বশবতর্ী না হেয় মািলক হেয়
িহেসব চু িকেয় েদেব l কমর্েযাগী হেয় কমর্েভাগ চু িকেয় েদoয়াi কমর্াতীত হoয়ার লkণ l েযােগর dারা
কমর্েভাগ সহােসয্ শূল হoয়ার মেতা িবষয়েক কাঁটায় পিরবিতর্ ত কের ভs করেব aথর্াৎ কমর্েভাগ
সমাp করেব l েতামােদর কমর্েযােগর িsিত dারা কমর্েভােগর পিরবতর্ ন করাi কমর্াতীত িsিত l বয্থর্
স li কমর্বnেনর সূk রিসয্ l কমর্াতীত আtা খারােপর মেধয্o ভােলােtর aনুভব করেব l eমন
আtা বলেব, যা িকছু হয় তা' ভােলার জনয্i হয় l আিমo ভােলা, বাবাo ভােলা, ামাo ভােলা l
বnন কাটেত ei স l কাঁিচর মেতা কাজ কের l বnন যখন েকেট যােব, তু িম কমর্াতীত হেয় যােব
l
িবেদহী িsিতর aনুভব করার জনয্ icা মাtm aিবদয্া হo l সীিমত পিরসেরর icামুk eমন
আtাi বাবা সমান সকেলর সব icা পূরণ করা 'কামেধনু' হেব l বাবার সব ভাnার েযমন
ধনেদৗলেত সদা পিরপূণর্, apািpর েকােনা েলশমাt থােক না, েতমন eকiভােব বাবা সমান সবর্
ধনভাnাের সদা ভরপুর হo l সৃি চেk েতামােদর পাটর্ aিভনয় করাকালীন দুঃেখর aেনক চk

েথেক মুk থাকাi জীবনমুk িsিত l eiরকম িsিতর aনুভব করার জনয্ aিধকারী হেয়, মািলক
হেয় সকল কেমর্িndয় dারা কমর্ পিরচালনকারী হo l কমর্ কেরা eবং কমর্ সmূণর্ হoয়ার সােথ সােথ,
িনিলর্p হেয় যাo - eটাi িবেদহী িsিতর aভয্াস l আtার আিদ eবং aনািদ s প sতnt l আtা
রাজা, মািলক l মেনর েকােনা বnন েযন না থােক l যিদ মেনর েকানo বnন থােক, তাহেল ei eক
বnন aনয্ানয্ aেনক বnন িনেয় আসেব, েসiজনয্ sরাজয্ aিধকারী aথর্াৎ বnনমুk রাজা হo l
eiজনয্ েতামার েbক পাoয়ারফু ল হেত দাo, যা েদখেত চাo
ধু েসটাi েদখ, যা
নেত চাo
েসটাi েশােনা l যখন েতামার eiরকম কেnািলং পাoয়ার থাকেব, তখন aেn তু িম পাস uiথ aনার
হেব aথর্াৎ ফাsর্ িডিভশেন আসেত পারেব l
বরদানঃ - পিবtতার আিদ aনািদ িবেশষ েণর প সহেজ আপন ক'ের পূজয্ আtা ভব
পূজয্ হoয়ার িবেশষ আধার পিবtতা l েতামরা সবরকম পিবtতা যেতা আপন কেরা, তেতাi
সবর্েতাভােব পূজন েযাগয্ হেয় oেঠা l যারা িবিধসmতভােব আিদ aনািদ িবেশষ েণর েপর সােথ
পিবtতােক আপন কের, তােদরi িবিধপূবর্ক পূজন হেয় থােক l যারা jানী eবং ajানী আtােদর
সmেকর্ আেস eবং তােদর বৃিt, দৃি , ভাiেbশন dারা সmকর্ -সmেnর দািয়t কতর্ বয্ যথাথর্ েপ
পালন কের, sেpo যােদর পিবtতা খিnত হয় না, তারাi িবিধবd েপ পূজনীয় হয় l
েsাগানঃ- sূল (বয্k) জগেত েথেক aবয্k ফিরsা হেয় েসবা করেল িব
তীbগিতেত সmn হেব l

কলয্ােণর কাযর্

__________________________________________________________
bhাবাবা সমান হoয়ার জনয্ িবেশষ পু ষাথর্
bhাবাবার pিত ভােলাবাসা যিদ থােক, তেব bhাবাবা সমান ফিরsা হo l সদাসবর্দা লাiেটর ফিরsা
s প েতামার সামেন েযন pতীয়মান হয় েয eiরকম হেত হেব eবং েতামার ভিবষয্ৎ
পo
দৃশয্মান হেত দাo l eখন eটা তয্াগ করেল আর েসটা িনেল(লাiেটর ফিরsা প), যখন eiরকম
aনুভূিত হেব তখন বুঝেব েয েতামরা সmূণর্তার কােছ আেছা l
___________________________________________________________

