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"বাপদাদা"

মধুবন

বাcারা - যত েবশী সmব anমুর্খী হেয় থাকার পু ষাথর্ করেব, বিহমুর্িখতায় েযo না, তেবi
েতামার পাপ ভsীভূ ত হেব"
:- চড়তী (ঊ র্ােরাহী) কলার পু ষাথর্ িক - যা pেতয্ক বাcােকi িশিখেয় থােকন বাবা ?

utর :- (1) বাcারা, চড়তী কলায় আেরাহণ করেত হেল বুিdর েযাগ eকমাt বাবার সােথi
রাখেত হেব। aমুেক েতমন, েস েতা eমন কের, তার মেধয্ eত সব aব ণ - eসব বয্াপাের যাবার
pেয়াজন েনi। aেনয্র aব ণ েদেখo মুখ ঘুিরেয় েনেব।
(2) পঠন-পাঠেনর pিত apসn হেব না। মুরলীর ভাল-ভাল পেয়n িল ধারণ করেত থােকা, তেবi
চড়তী কলা হেত থাকেব।
oঁm শািn! eখন হেc jােনর kাস আর pতু য্েষ হয় েযােগর kাস। িকn িক েসi েযাগ ? -তা
খুব ভালভােব (বয্াখয্া কের) েবাঝােত হেব। pকৃ ত ধারণার aভােব েলােকরা হঠ-েযােগর ফাঁেদ
েফঁ েস যায়। ei হঠ-েযাগ মানুষi মানুষেক েশখায়। িকn eখােন েশখােনা হয় রাজেযাগ, যা sয়ং
পরমাtা িশিখেয় থােকন। রাজেযাগ েশখাবার মতন eমন েকানo রাজা-i েনi েয রাজ-েযাগ
েশখােত পাের। ei লkী-নারায়ণi হেলন ভগবতী-ভগবান, আর oনারা eমন হেত েপেরেছন, েযেহতু
আেগ (েতমন মেনােযাগ সহকাের) রাজেযাগ িশেখেছন, তাi েতা ভিবষয্েতর ভগবতী-ভগবান
হেয়েছন। eকমাt ei পু েষাtম স মযুেগi ei jান েবাঝােনা হয়। তাi oনােদরেক বলা হয়
পু েষাtম। যা পুেরােনা আর নতু ন দুিনয়ার মধয্বতর্ী সময়। পুেরােনা aথর্াৎ বতর্ মােনর মনুষয্-জগৎ
আর নতু ন aথর্াৎ েদবতােদর জগৎ। বতর্ মােনর িশ েথেক বৃd, মনুষয্ মাt সবাi eখন পুেরােনা।
নতু ন দুিনয়ায়, নতু ন আtারা- যারা েদবতা হন। oনােদরেক তখন আর মনুষয্ বলা হয় না।
যিদo oনারা মনুষয্i িকn ৈদবী- ণধারী। তাi েতা oনােদর েদবী-েদবতা বলা হয়।
যারা সmূণর্ েপ পিবt। বাবা বাcােদরেক েবাঝােcন - "কাম-িবকারi মনুেষয্র মহাশt। রাবেণর
িবকার িলর মেধয্ eটাi pথম o pধান ভূ ত। েকu েkাধ বশতঃ েরেগ িগেয় িকছু বলেল, েলােকরা
বেল েঘu-েঘu করেছা েকন ? িবকার িলর মেধয্ কাম আর েkাধ সবেচেয় বড় শt মানুেষর।
েলাভ-েমােহর েবলায় িকn বেল না েয, েভu-েভu করছ। িবjােনর কারেণo মানুেষর মেধয্
aহংকার আর েkাধ বােড়- কখনo যা খুব kিতকারকo হেয় oেঠ। কাম-িবকােরর ভূ ত যা
আিদ-মধয্-anেকo দুঃখ েদয়। eেক aেনয্র pিত কােমর কাটাির চালােতi থােক। eiসব
িবষয় িলেক ভালভােব বুেঝ িনেয় aনয্েদরেকo েবাঝােত হেব।
বাcারা, pকৃ ত বাবার েথেক aিবনাশী utরািধকার পাoয়ার pকৃ ত িদশা eকমাt েতামরা িব.েক.-রা
ছাড়া আর েকui তা জানােত পারেব না। eকমাt েতামরাi েস িদশা েদখােত পােরা, িকভােব
aসীম-েবহেদর ei বাবার কাছ েথেক ei aমূলয্ aিবনাশী utরািধকার পাoয়া যায়। আর
েতামােদর মেধয্ যিদ েকu সিঠক ভােব েবাঝােত না পােরা, বুঝেত হেব ei jােনর পঠন-পাঠেন েস
মেনােযাগী নয় আেদৗ। তার বুিdর েযাগ eিদক-oিদক েঘারাঘুিরেত বয্s থােক। eটাo eকটা
যুdেkt। eমনটা েমােটi েভেবা না েযন - eটা আর eমন িক বয্াপার! তু িম না চাiেলo, মেন
েযমন ঝড়-তু ফান আসেব েতমিন িবকl িচnাভাবনাo জেড়া হেত থাকেব মেনর েকােণ। তখন িকn

হতাশ হেল চলেব না। েযােগর বল dারাi মায়ারাণী পালােব, যিদo তার জনয্ aেনক পু ষাথর্
করেত হয়। িনেজেদর কাজকমর্ িনেয় কত kাn হেয় পেড়া েতামরা, েযেহতু েসi সময় িনেজরা েদহaিভমােন থােকা। আবার েদহ-aিভমােনর কারেণi aেনক েবশী কথাবাতর্ ায় aথর্াৎ িবsাের েযেত
হয়। তাi বাবা জানােcন- "েদহী-aিভমানী হo।" েদহী-aিভমানী হেত পারেলi, বাবা েযমন ভােব
েবাঝােcন, তু িমo aনয্েক িঠক েতমন ভােবi েবাঝােত পারেব। তেব আেগ িনেজেক আtা েভেব
বাবােক sরণ করেব। তাi েতা বাবা েশখান, বিহজর্গেতর বাতাবরেণ েযo না, anমুখ
র্ ী হেয় থােকা।
যিদo িবেশষ কারেণ বিহমুর্খী হoয়ার pেয়াজন পেড়, তবুo যখনi সময় পােব েচ া করেব anমুখ
র্ ী
হেয় থাকবার - eমন ভােব চলেত পারেল, তেবi পােপর কািলমার-জং ভ হেব। আর পাপ ভ
না হেল, uc-পেদর aিধকারী হoয়া যায় না। জn-জnাnেরর পাপ জমা হেয় আেছ েয। সবেচেয়
েবশী পাপ bাhণেদর, তার মেধয্o আবার kিমকানুসার আেছ। েস তত ucতায় েপৗঁেছােব, েয যত
নীেচ িছল। আগামীেত েয রাজkমার হেব, তােকi eখন িভখারী হেত হয়। ামার িচtপটেক খুব
ভালভােব জানা uিচত। েয সবর্pথম eেসেছ, তােকi সবর্েশেষ েযেত হয়। েয সবর্ােg পিবt হয়, েসi
আবার সবর্ােg পিতত হয়। বাবা sয়ং তখনi আেসন, oনার (bhার) aেনক জেnর পের aিnম
জেn, যখন oনার বাণps aবsা। যিদo বতর্ মান সময়কালটা িশ েথেক বৃd, েছাট-বড় সবারi
বাণps aবsা। বাবার uেdেশয্i েতা বলা হয়-"সবার সদগিতদাতা।" আর তা ঘেট eকমাt ei
পু েষাtম স মযুেগi। eকথা িব.েক.-েদর সবর্দাi েযন sরেণ থােক বতর্ মান সময়টা পু েষাtম
স মযুগ। েযমন জাগিতক েলােকেদর জনয্ eখন কিলযুগ। স মযুগ েকবলমাt েতামােদর sরেণ
রাখার জনয্, যিদo kিমক aনুসােরi।
বাcারা, জাগিতক কাজকেমর্র মেধয্ বয্s থাকেত হয় েতামােদর aেনেকরi। বাiেরর জগৎ েথেক মুখ
সরােত পারেল তেবi pকৃ ত ধারণা আেস। েযমন বলা হয়, মৃতুয্কােল যার েযমন মেনর িsিত থােক,
তার আগামী জn হয় েসi aনুযায়ী .......। তাi েতা মৃতুয্-পথযাtীেক কত ভাল ভাল গীত o
ে াক েশানােনা হয়। jান মােগর্o বলা হয়, েতমনিট করা uিচত। তা না হেল েতা েসi িছঃ িছঃ
দুিনয়ােতi আবার েযেত হেব। িকmা - anেক িদশা েদখাo pভু , ei ধরেণর গীত িনেজর িনেজেদর
ঘের রাখা uিচত। যিদo eসব মনুষয্ dারাi রিচত, aথচ তােদর িকn স মযুেগর িবষেয় েকানo
ধারণাi েনi। বতর্ মােন সবাi jান েনtহীন an। পরমাtা eেস তােদরেক িদশা েদখায়। পরমাtা
েকবলমাt দু-eকজনেক েতা আর িদশা েদখােবন না - পুেরা িশবশিk েসনােকi েস িদশা
জানােবন। িকn ei শিk েসনােদর (িব.েক.) কাজটা িক? - eরাi বাবার
মৎ aনুসাের নতু ন
দুিনয়া sাপন কের। েতামরা েয রাজেযাগ েশেখা, তা eকমাt ভগবান ছাড়া আর েকui তা
েশখােত পাের না। aথচ ভগবান িকn িনরাকার। oঁনার িনেজর েকানo শরীর েনi, েযখােন
aেনয্রা সবাi শরীরধারী। ucতেমরo uেc eকমাt ei বাবা। িযিন sয়ং িশkক হেয়
েতামােদরেক পড়ান। েতামরা িনেজরাo তা জােনা। েতামােদর মেধয্o ei জানার kিমক aনুসার
আেছ, তাi তােদরেকo e িবষেয় সতকর্ করা uিচত। নামী-দামী সংবাদপেto িবjাপন আকাের তা
pকািশত হoয়া uিচত েয - মনুষয্ aথর্াৎ েলােকরা েয েযাগ েশখায়, তা হেলা হঠেযাগ। eক o
eকমাt পরমিপতা পরমাtা বাবাi pকৃ ত রাজেযাগ েশখােত পােরন, যার dারা মুিk o জীবনমুিk
পাoয়া যায়। িকn, হঠ-েযােগর dারা দুিট পাoয়া যায় না। হঠ-েযাগ যা পরmরায় চেল আসেছ,
যেথ pাচীনo। আর ei রাজেযাগ, েকবলমাt ei স মযুেগi বাবা eেস েশখান।

eবার বাবা বলেছন - ভাষণ েদoয়ার আেগ টিপক (িবষয়) িনবর্াচন কেরা। িকn েতামরা তা
কেরা না। েযেহতু েতামরা খুব কম সংখয্কi eমন আেছা, যারা
মৎ aনুসােরi চেলা। pথেম
ভাষণ িলেখ, তারপর তা ফাiনাল কের, খুব ভালভােব sরেণ রাখেব। েযেহতু বkৃতার মতন কের
তা ভাষণ করেত হয়। কাগেজর েলখা েদেখ পেড় েশানােব না aবশয্i। eভােব িবচার সাগর মnন
কের ভাষণ করার সাহস েকবল তারi হয়, েয িনেজেক আtা মেন কের তারপর ভাষণ করেত
কের। তখন েযন ei ভাব থােক েয, আিম আমার আtা ভাiেকi তা েশানািc, তেবi তা
শিkশালী ভাষণ হেব। েতমন ভােব ভাষণ করাটাo aেনক unিতর িদশা। েযমন পান-সাজােনাo
েতমন সহজ কাজ (মাসীর ঘর) নয় েমােটi। eমিন কের যতi তু িম পারদশর্ী হেত থাকেব, মায়াo
েতামােক ততi আkমণ করেত থাকেব। a দ, মহাবীর - eরাo েতা পরাkমশালী বীর িছেলন, তাi
েতা তারা pিতdিndতায় আhান কের বলেত েপেরিছেলা- রাবণ েদখাক েদিখ তােদরেক eকচু লo
নাড়ােত পাের নািক। eটা aবশয্ sুল িকছু েদখাবার বয্াপার নয়। e িল uপমা েদoয়া হয়, যা
পের শােstর গl হেয় যায়। ei কান'-i eকদা পরমাtা বাবার সুবণর্-রি ত pকৃ ত jান
েন
jানী হoয়ার পের আবার ভিk-মােগর্র আজব সব েলাকগাঁথা েন েন eকদম িনেবর্ােধ পিরণত
হয়। ভিk-মােগর্ েযমন মাথাo ঠু কেত হয় - েতমিন আবার টাকা-পয়সাo েখায়ােত হয়।
aেধাগিতi হেত থােক েকবল। eটাi হেলা 84-জেnর িসিঁ ড়র কািহনী। ভিk মােগর্র ধারা েকবলi
aেধাগিতর৷ বাবা eেস eখন ঊ র্গিতর িদশা েদখােcন, aথর্াৎ িব.েক.-েদর eখন ঊ র্ােরাহীর
চড়তী কলা। তেব বুিdর েযাগ যিদ বাবার সােথ না থােক, তেব িকn aেধাগিতেত নামেতi
থাকেব। বাবােক sরণ করেত থাকেলi েতা ঊ র্গিতেত eেগােত পারেব। aবশয্ পির মo করেত
হেব eর জনয্ - িকn aেনক বাcাi েয aমেনােযাগী। িনেজর কাজকেমর্ বয্s হেয় বাবােক আর
বাবার jানেকi ভু েল যায়। ফেল মায়াo তােদর মেন নানাভােব তু ফােন তু লেত থােক - aমুেক
eমন, েস eমন সব কাজ কের, ei bাhণী eরকম, তার মেধয্ eতসব aব ণ আেছ, iতয্ািদ, iতয্ািদ।
িকn, েতামার তােত িক? সবর্ ণ সmn েতা েকui নয়। কারo aব ণেক না েদেখ, েকবল ণটু ki েতা gহণ করেত হেব। aব ণ েদখেল েসিদক েথেক মুখ ঘুিড়েয় িনেত হেব। েকবলমাt
বাবার মুরলী েশােনা আর তা ধারণ করেত থােকা। তু িম েতামার বুিdেত ei ভাবেক দৃঢ় কের
নাo, মুরলী হেলা বাবার বাকয্ aথর্াৎ সmূণর্ েপ সিঠক। তবুo যা সিঠক মেন হেব না, তা েছেড়
িদেলi হেলা। িকn ei পােঠর pিত aবেহলা করেব না কখনo। bাhণীর বা পােঠর pিত িবমুখ
হoয়া মােনi বাবার pিত িবমুখ হoয়া। eমন aেনক বাcাi আেছ, যারা আর েসnােরi যায় না।
তা েস েয েযমনi েহাক না েকন, েতামার সmকর্ েতা েকবল মুরলীর সােথ। েয েকui মুরলী
পড়ুক না েকন, মুরলী েথেক ভাল-ভাল পেয়n ধারণা কের তা ধারণ করেব। কারo সােথ কথা
বলার icা না থাকেল, চু পচাপ মুরলী েন চেল েযেত পােরা। িকn eমন িবমুখ হেব না েযন,
েসnাের যাoয়াi বn কের িদেল। eসেবo িকn kিমক aনুসার আেছ।
িমি বাcারা, eটা খুবi ভাল, খুব েভাের uেঠi েতামরা sরেণর েযােগ বেসা। তখন বাবা আেসন
েতামােদরেক সাচর্-লাiেটর আেলার পরশ িদেত। বাবা (bhা) oনার aনুভেবর কথা েশানােcন uিন যখন েযােগ বেসন, েয বাcা aননয্ েসi বাcার কথাi pথেম মেন পেড়। তা েস িবেদেশi
থাkক বা কলকাতােতi থাkক। সবর্ােg aননয্ বাcােকi sরণ কের তােক সাচর্-লাiেটর পরশ েদন
বাবা। যিদo েতামরা বাবার সামেনi বেস আেছা, তবুo বাবা আেগ তােকi sরণ কেরন, েয কখনo
েসবার কােজ সবর্দাi বয্s থাকেতা। েসi আtা aবশয্i eখানকার বা আেশপােশর েকানo ঘের

জn িনেয় থাকেব। তাi তােক sরণ কের বাবা সবর্ােg সাচর্-লাiেটর আেলার পরশ েতা েদেবনi।
যিদo সবাi বাবার বাcা। িকn যারা খুব মেনােযাগ সহকাের েবশী কের েসবার কাযর্ কের েসসব েতা বাবা জানেবনi। তাi তখন বাবা বেলন- আেগ eখােন সাচর্-লাiেটর আেলা দাo, েতা
েতমনi করা হয়। eখােন বাবা েয ডবল iি েনর (িশববাবা + bhাবাবা)। bhাবাবা েয eত
uc-পদ পান, িন য়i eনার মেধয্o aেনক শিk আেছ। যিদo bhা বেলন- সবর্দাi েতামরা
ভাবেব েয, িশববাবাi েতামােদর পড়ােcন। aতeব oনােকi sরণ করা uিচত। aবশয্ eটাo
েতামরা বুঝেত পােরা eটা eকটা দুi আtার শিkশালী pদীপ। যা আর কারo মেধয্ eমন দুিট
আtা eকেt েনi। তাi েতা ei দুi আtা-pদীেপর সামেন eেলi, েতজ o শিkেত ভরপুর হেয়
তরতাজা হo েতামরা। pভােতর ei সময়টাo খুব কাযর্করী। pাতঃsান েসের ছােদ িগেয় শাn
পিরেবেশ eকােn িগেয় বেস পেড়া। েতামােদর জনয্i েতা বাবা eত বড় বড় ছােদর বয্বsা
কেরেছন। পাদরীরাo eমন সাiেলেn িগেয় বেস। যিদo তারা যী খৃ েকi sরণ করেব। েযেহতু
pকৃ ত গড-েক জােন না তারা। pকৃ ত গড-েক sরণ করেল েতা িশবিলে র িবষয়টাo বুিdেত eেস
েযেতা। তারা তােদর মতন কের তােতi আনn পায়। েতামােদর িকn তােদর ণ িলেকo ধারণ
করা uিচত। েযমন দtােtয় সবার
ণ িলেকi gহণ করেতা। বাcারা, েতামরাo eক eকজন
দtােtয়, যিদo তা kিমক aনুসাের। eকােn সাধনার জনয্ ei জায়গাটা খুবi ভাল। aতeব যতটা
পােরা িনেজেদর জনয্ (পুণয্) aজর্ন কের নাo। বাiের েবেরােলi েতা জাগিতক সবিকছু sরেণ
আসেব। েভার চার'টার সময়টা খুব ভাল সময়। বাiের যাবার pেয়াজনi পেড় না তখন। ঘেরo
বসা হেব আবার পাহারাo েদoয়া হেব। যেjর pিতিট বsেকi রkা করেত হেব, েযেহতু যেjর
eক-eকিট সামানয্ বso aেনক মূলয্বান, তাi সতকর্ তা সবর্ােg। যিদo eখােন েতমন েকu আসেব
না। েলােকরা জােন, eখােন গয়না-গাঁিট, টাকা-পয়সা িকছু i েনi। eমন িক eটা েকানo মিnরo
নয়। তবুo চু ির েতা আজকাল সবর্ti হয়। পুেরােনা িজিনসপt চু ির কের িবেদেশo িনেয় যায়
আজকাল। জগৎ-টাi eমন েনাংরা হেয় েগেছ েয। কাম-িবকারi মানুেষর মহাশt। ei কামিবকার মানুষেক সবিকছু i ভু িলেয় েদয়।
বাcারা, খুব pতু য্েষ েতামােদর eকটা kাস হয়- eভারেহlী (সুsাsয্ গঠেনর জনয্ েযাগ) হoয়ার,
তারপর ei আর eকটা kাস হেc eভার-oেয়লদী/jান-রেt ধনবান হoয়ার (মুরলী kাস) ।
aথর্াৎ বাবার সােথ েযমন sরেণর েযােগ েযাগযুk হেত হেব, েতমিন ei jােনর পােঠর িবচারসাগরo িনরnর মnন করেত হেব। বাবােক sরণ করার সময় aিবনাশী utরািধকার েযন sরেণ
আেস। eটাi সহজ সরল যুিk। বাবা েযেহতু বীজ প, তাi কlবৃেkর আিদ-মধয্-an সবi oঁনার
জানা। যা েতামরাo েজেনেছা eখন। ei বীজ পেকi sরণ করেল পিবt হoয়া যায়, আর sদশর্ণচেkর sরণ dারা চkবতর্ী রাজা হoয়া যায় aথর্াৎ ধন-সmেদ পিরপূণর্ রাজা হoয়া যায়।
েলােকরা েতা রাজা িবkম আর রাজা িবকমর্াজীত দুজেনর দুi সময়কােলর কয্ােল ারেক eকেt
িমিশেয় eক কের িদেয়েছ। রাবেণর আগমন েথেক িবkম সংবৎ
হেলা, তািরখo বদেল েগল।
1 েথেক 2500 বছর পযর্n pথম কয্ােল াের। eরপের েসখান েথেক আবার 2500 বছর । ei
দুেয় িমেল েমাট 5 হাজার পযর্n। িহnুরা তােদর িনেজেদর pকৃ ত ধমর্েকi জােন না। eকমাt ei
eকটাi ধমর্-যারা িনেজর pকৃ ত ধমর্েক ভু েল aধমর্ী বা িবধমর্ী হয়। eমনিক ধমর্-sাপেকo ভু েল
যায় তারা। েতামরা িব.েক.-রা তােদরেক েবাঝােত পােরা, কেব েথেক
ei আযর্-সমােজর। আযর্
aথর্াৎ সতয্যুেগর, যারা সংেশািধত। eখনকার যারা, তারা সবাi aনাযর্ (ajানী)! বাবা eেস

পুনরায় সবার k-সংsার িলর সংেশাধন করান। যা িব.েক.-েদর বুিdেত পুেরা চkটাi বতর্ মান।
ভাল বাcারা, যারা খুব ভালভােব পু ষাথর্ কের, তারা িনেজরাo তা জােন। তাi েতা তারা aনয্েদর
পু ষােথর্ সাহাযয্o কের। আমােদর ei বাবা েয দীনবnু -কৃ পািসnু (গরীব িনবাজ)! দূর-দূরােnর
gাম িলেতo ei সংবাদ েযন েপৗঁেছ যায়। মাt 6-খানা িচt থাকেলi চলেব। 84-জn চেkর
িচtিট খুবi সুnর। ei িবষেয়র uপেরi খুব ভাল কের েবাঝােব। িকn মায়া eতi pবল েয,
সবিকছু i ভু িলেয় েদয়। aবশয্ eখােন েতা ডবল-লাiট (িশব+bhা) eকিtত হেয় বেস আেছ।
বাবার aথর্াৎ িশেবর আর eনার aথর্াৎ bhার - েযখােন দু-জেনরi লাiট খুব পাoয়ারফু ল। িকn
bhাবাবা বেলন- েতামরা েকবল িশববাবার পাoয়ারফু ল লাiটেক ধের থােকা। তবুo বাcারা eনার
িদেকi আসেত চায়। তােদর ধারণা, bhার কােছi েতা ডাবল পাoয়ারফু ল লাiট পাoয়া যােব।
িকn বাবা sয়ং েযখােন বলেছন। eমনo েতা pবাদ আেছ- "তু িম যা বলেব েকবল তাi নেবা,
তু িম যা বলেত বলেব েকবল তাi বলেবা।" eর aথর্ eমন নয় েয, eখােনi বেস থাকেত হেব।
যিদo ধারণার জনয্
েত 8-িদনi যেথ । আর বসােতi যিদ চাo, তেব েতা eখােন aেনক
িবশাল সংখয্ায় তা হেয় যােব তখন।
িবে র র মে যা িকছু i ঘেট চেলেছ সবিকছু i ামার িচtপট aনুসাের। eেত েতামােদর আnিরক
খুিশ-i হoয়া uিচত। আর েসi খুশী aনুভব করেত পাের তারাi, যারা aনয্েকo িনেজর মতন
কের ৈতির করায়। pজার বেnাবs করেত পারেল, তেবi েতা তু িম রাজা হেত পারেব। aবশয্
পাসেপােটর্রo pেয়াজন আেছ। e িবষেয় বাবার কােছ জানেত চাiেল, বাবার চট্-জলিদ utর আেগ িনেজেক িবচার কেরা- েকানo aব ণ েনi েতা েতামার মেধয্? sিত বা িনnা সবিকছু i সহয্
করেত হেব। যেj যা পাoয়া যােব, তােতi িনেজেক খুশীেত রাখেত হেব। যেjর েভাজনেকi মেনর
আনেn পছn করেত হেব। সnয্াসীরা েতা েভাজেনর পর থালা ধুেয়o জল খায়, েযেহতু েভাজেনর
মহtt তােদর কােছ aেনক। আগামীেত eমনo িদন আসেব, যখন আনাজ-পt পাoয়াi যােব না।
aতeব সবিকছু রi সহয্ শিk থাকেত হেব। তেবi েতা সফলকাম হেত পারেব। আcা!
িমি -িমি
হারািনিধ বাcােদর pিত
সুpভাত। আtােদর িপতা oঁনার আtা

মাতা-িপতা বাপদাদার েsহ-সুমন
পী সnানেদর জানােcন নমsার।

sরণ-ভালবাসা

আর

ধারণার জনয্ মুখয্ সার :1) কারo েকানo aব ণ েদখেল মুখ ঘুিড়েয় েনেব। পঠন-পাঠেনর pিত িবমুখ হেব না। ★
দtােtয়র মতন সবার ণটু kেকi ধারণ করেব।
2) জাগিতক সবিকছু েথেক বুিdেক সিরেয় িনেয় anমুর্খী হেয় থাকার aভয্াস করেত হেব।
জাগিতক কাজকেমর্র মেধয্ েথেকo েদহী-aিভমানী হেয় থাকেত হেব। েবশী কথাবাতর্ ার মেধয্ থাকেব
না।
বরদান :- িনেজ সুখ s প হেয় pেতয্ক আtেকi সুখী কের মাsার সুখদাতা হo

িবsার :- েয বাcারা সদা যথাথর্ কমর্i কের, তারা েসi কেমর্র pতয্kফল, খুশী আর শিk পায়।
ফেল তােদর মেনo খুশী থােক, সংকl মাto তােদর মেন দুঃেখর লহর আসেত পাের না। স মযুগী
bাhণ aথর্াৎ যােদর দুঃেখর নাম-গno থােক না- েযেহতু তারা েয সুখদাতার বাcা। e প
সুখদাতার বাcারা sয়ং মাsার-সুখদাতাi হয়। তারা pেতয্ক আtােকi সদা সুখi েদেব। কখেনাi
তারা কারoেক দুঃখ েদেব না eবং িনেজরাo েকানo দুঃখ েনেব না।
েsাগান :- মাsার দাতা হেয় সহেযাগ, েsহ আর সহানুভূিত pদান করাi হল - kমাশীল আtার
লkণ ।
★দtােtয় - দtােtয় জয়nী বা দt জয়nী হল eকিট িহnু uৎসব। ei িদনিট িহnু েদবম লীর
িতন pধান েদবতা bhা, িব ু o িশেবর সিmিলত aবতার দtােtেয়র জnজয়nী uৎসব িহেসেব
পািলত হয়। িহnু পি কা aনুসাের agহায়ণ মােসর পূিণর্মা িতিথেত ei uৎসব পািলত হয়।
ভারেতর মহারা রােজয্ ei uৎসব িবেশষ জনিpয়। কিথত আেছ িতিন 24 জন
কেরিছেলন
eবং pেতয্েকর কাছ েথেক িকছু না িকছু ণ gহণ কেরিছেলন।

