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আজ বাপদাদা চতু িদেক তাঁর সম হািলেনস এবং হ ািপেনস বা ােদর দখেছন l হািল আর হ ািপ হওয়ার উভয়
িবেশষে র এমন িবপুলসংখ ক বা ােদর সংগ ত ভােব এত বড় সভা সম
ামােত আর কখেনা হেতই পাের না l
আজকাল যিদও বা কাউেক হাইেনস বা হািলেনেসর টাইেটল দওয়া হেয়ও থােক, তার ত
মাণ িহেসেব যিদ দখ
তেব সই পিব তা, মহ িক দখা যােব না l বাপদাদা দখিছেলন এত মহান পিব আ ােদর এমন সংগঠন কাথায়
হেত পাের ! েত ক বা ার মেধ এই দৃঢ় স
থােক, ' ধু কেম নয় বরং মন-বাণী-কম এই িতেনই পিব হেত হেব l'
সুতরাং পিব হওয়ার এই
দৃঢ় স আর কাথাও থাকেত পাের না l কাথাও অিবনাশী হেত পাের না, কাথাও সহজ
হেত পাের না l অথচ তামরা সবাই পিব তা ধারণ করা কত সহজ মেন কেরা, কারণ বাপদাদার থেক তামরা নেলজ
পেয়ছ আর নেলেজর শি
ারা তামরা ীকৃ ত হেয়ছ য "আিম আ ার অনািদ ও আিদ
পই পিব l যইমা
তামােদর আিদ অনািদ
েপর ৃিত এেস গেছ তা এই ৃিত তামােদর শি শালী বািনেয় সহজ অনুভব করাে l
তামরা এখন জেনছ য তামােদর বা িবক
প পিব l এই স দােষর
প বা ভাব অপিব l সুতরাং
বা িবকতা আপন কের নওয়া সহজ হেয় গেছ, তাই না !
ধম, েদশ, -এর িপতা আর
প, কম সবিকছু র নেলজ তামােদর া হেয়েছ l সুতরাং নেলেজর শি
ারা
ক ন অেনক সহজ হেয় গেছ l আজকালকার আ ারা, যােদর মহান আ া বলা হয় তারাও য িবষয়েক অস ব মেন
কের, আন-ন াচারাল মেন কের, তামরা পিব আ ারা সই অস বেক কেতা সহেজ অনুভব কেরছ l পিব তা আ
করা সহজ নািক ক ন ? সারা িবে র সামেন তামরা চ ােলে র সােথ বলেত পােরা য পিব তা তা আমােদর - প l
যখােন পিব তা সখােন িনেজ থেকই সুখ আর শাি থােক, কারণ সটাই পিব তার শি l পিব তা ফাউে শন l
পিব তােক মা বলা হয় l আর সুখ-শাি তাঁর স ান l সুতরাং যখােন পিব তা আেছ সখােন আপনা থেকই সুখ শাি
থােক, তাইেতা তামরা হ ািপও l কখেনা তামরা উদাস হেত পােরা না, সদা খুিশ থাক l যখন তামরা হািল, তখন
হ ািপও অবশ ই থাক l পিব আ ােদর ল ণ সদা খুিশ l সটাইেতা বাপদাদা দখিছেলন য কেতা িন য়বুি পিব
আ ারা বেস আেছ ! দুিনয়ার লােক সুখ শাি র জন দৗেড় বড়াে l িক সুখ শাি র ফাউে শন তা পিব তা l সই
ফাউে শনেক জােন না, সইজন পিব তার ফাউে শন মজবুত না হওয়ার কারেণ অ কােলর সুখ শাি া হেলও, তা'
এই আেছ তা এই নই ! সদাকােলর সুখ শাি পিব তা ব তীত অস ব l তামরা সবাই ফাউে শনেক আপন কের
িনেয়ছ, সইজন সুখ শাি র জন তামােদর ছু েটাছু করেত হয় না l সুখ শাি , পিব -আ ােদর কােছ িনেজ থেকই
আেস l যমন বা া মােয়র কােছ িনেজ থেকই যায়, তাই না ! যতই আলাদা কের দাও, তবুও মােয়র কােছ অবশ ই যােব
l সুতরাং সুখ শাি র মা পিব তা l যখােন পিব তা আেছ, সখােন সুখ শাি খুিশ আপনা থেকই আেস l তাহেল, তামরা
িক হেয়ছ ? বগমপুেরর বাদশাহ l এই পুরােনা দুিনয়ার বাদশাহ নয়, িক বগমপুেরর বাদশাহ l এই া ণ পিরবার
বগমপুর অথাৎ সুেখর সংসার l সুতরাং, এই সুখ-সংসার বগমপুেরর বাদশাহ হেয় গছ তামরা l *িহজ হািলেনসও
হেয়ছ, তাই না !* মু টও আেছ, িসংহাসনও আেছ l আর বাকী কম িক আেছ ! কেতা সু র মু ট ! লাইেটর মু ট,
পিব তার িচ , আর তামরা বাপদাদার দয় িসংহাসেন বেস আছ l সুতরাং বগমপুেরর বাদশাহেদর মু টও অনুপম,
িসংহাসনও অনুপম l তামােদর বাদশাহীও িবক হীন তা তামরাও িবক হীন l
আজকালকার মনুষ া ােদর এত দৗড়ঝাঁপ করেত দেখ বাপদাদারও বা ােদর িত ক ণা হয় l তারা কেতা চ া কের
যাে l চ া অথাৎ ছু েটাছু , তারা অেনক পির মও কের, িক
াি িক ? সুখ হেব, িক সুেখর সােথ তােদর কান না
কান দুঃখও া হেব l আর িকছু না হেলও অ কােলর সুেখর সােথ িচ া আর ভয় এই দুেটা িজিনস তা হেবই হেব !
সুতরাং যখােন িচ া আেছ সখােন িনি তা হেত পাের না l যখােন ভয় আেছ সখােন শাি হেত পাের না l সুতরাং
সুেখর সােথ এই দুঃখ অশাি র কারণ আেছই আর তামরা সকেল দুঃেখর কারেণর িনবারণ খুেঁ জ পেয়ছ l এখন তামরা
সম সমস ার সমাধান কের সমাধান
প হেয় গছ, তাই না ! সমস া আেস তামােদর সােথ খলা করেত l খলার জন
আেস নািক ভয় দখােনার জন ! ভয় পাও না তা, তাই না ! যখােন সবশি র ভা ার তামােদর জ িস অিধকার
হেয় গেছ, তাহেল কম িক থেক যাে , তামরা তা পিরপূণ, তাই না ! মা ার সবশি মােনর সামেন সমস া িকছু ই না l

ঁ েড় চাপা পেড় তাহেল িক দখা যােব ? সুতরাং সমস াও তামরা সব মহারথীেদর সামেন
হািতর পােয়র িনেচ যিদ িপপ
ঁ েড় সমান l খলা মেন করেল খুিশ থাক, পিরি িত যতই বড় হাক, ছাট হেয় যায় l আজকাল বুি র খলা িহেসেব
িপপ
বা ােদর িক করােনা হয় ? যিদ বা ােদর অে র িহেসব কষেত দওয়া হয় তারা িবর হেয় যােব, িক খলা েল তারা
ঁ েড় সমান, তাই না ! যখােন
তােদর অ খুিশর সােথ করেব l তাহেল সমস াস ু ল পিরি িতও তামােদর কােছ িপপ
পিব তা, সুখ শাি র শি আেছ সখােন ে ও দুঃখ অশাি র তর আসেত পাের না l শি শালী আ ােদর সামেন এই
দুঃখ আর অশাি সামেন আসার সাহস পায় না l পিব আ ারা সদা উৎফু থােক, এটা ৃিতেত রাখ l অেনক রকম
িব াি , ঠাকর খাওয়া, দুঃখ অশাি র জাল িবছােনা রা ায় িমত হওয়া থেক তামরা সের এেসছ, কারণ ধু একটা
িবষেয়ই তা দুঃখ আেস না ; বরং একটা দুঃখই তার সব স ান-স িত িনেয় হািজর হয় l যাই হাক, তামরা সই জাল
থেক বিরেয় এেসছ l এভােবই িনেজেদর ভাগ বান ভােবা তাই না !
যারা অে িলয়া থেক আগত আজ তারা এখােন বেস আেছ l অে িলয়া থেক যারা আগত, বাপদাদা তােদর তপস া ও
মহাদানী-ভােবর িবেশষে র বণন কেরন l সদা সবার জন মেনর বল আকা ার তপস া অন অেনক আ ােক এবং
তামরা সব তপ ী আ ােক ফল িদে l
ভূ িম (ধরণী) অনুসাের িবিধ আর বৃি উভয়ই দেখ বাপদাদা এ া খুিশ l
যতই হাক, অে িলয়া এ া অিডনারী l সবার ে সবার মেধ ত ােগর ভাবনা খুব তাড়াতািড় আেস, সইজন ই
তা এত স ার খুেলেছ l তারা ভােব আমােদর যমন ভাগ া হেয়েছ তমন অন েদরও ভাগ তির করেত হেব l দৃঢ়
স
করাই তপস া l সুতরাং ত াগ আর তপস ার িবিধ ারা বৃি া হে l সবার মেনাভাব অন অেনক সীিমত ভাব
সমা কের দয় l এই ত াগ আর তপস া সফলতার আধার হেয়েছ, বুেঝছ ! তামােদর সংগঠেনর শি আেছ, একজন
কউ বেল তা অন জন কের l এমন নয় য একজন বলেল অন জন বেল য এেতা হেতই পাের না l এেত সংগঠন ভেঙ
যায় l একজন বলেলা, অন জন সাৎসােহ সহেযাগী হেয় াক ক ািল করেলা, এটাই সংগঠেনর শি l পা বেদরও
সংগঠন আেছ, তারা কখেনা তু িম আিমেত জড়ায় না l তারা ধু বেল 'বাবা বাবা' আর সব পিরি িত সমা হেয় যায় l
ে র উৎপি হয় 'আিম তু িম' ' তামার আমার' বােধ l বাবােক সামেন রাখেল কানও সমস াই আসেত পাের না l আর
সদা িনিব আ ারা তী পু ষাথ ারা উড়িত কলার অনুভব কের l ব কােলর িনিব ি িতই শি শালী ি িত l
বারবার যারা িব -বশ হয় তােদর ফাউে শন কাঁচা হেয় যায় আর ব কােলর িনিব আ ােদর ফাউে শন মজবুত
হওয়ার কারেণ িনেজরাও শি শালী আর অন েদরও শি শালী বানায় l যেকান ভাঙা িজিনসেক জুড়েল তা' দুবল হেয়
যায় l অেনক কােলর শি শালী আ া, িনিব আ া অে ও িনিব হেয় পাস উইথ অনার হেয় যায় অথবা ফা
িডিভশেন যায় l অতএব, সদা এই ল রােখা য ব কােলর িনিব ি িতর অনুভব অবশ ই করেত হেব l এইরকম
ভেবানা য িব এেসিছল আর তামরা সটা সমা করেত স ম হেয়ছ, সুতরাং কানও ব াপার নয় l িক বারংবার
িবে র উৎপি আর সটার সমাি , তা' ত টাইম ওেয় হেয় যায় l এনািজ ওেয় হেয় যায় l সই টাইম আর এনািজ
সবায় িনেয়ািজত যিদ কেরা তাহেল এেকর পদম ন জমা হেয় যােব l সইজন ব কােলর িনিব আ ারা,
িব -িবনাশক েপ পূিজত হয় l িব -িবনাশক টাইেটল পূজ আ ােদর l 'আিম িব -িবনাশক পূজ আ া' এই ৃিতেত
িনিব হেয় িনর র অ গিতেত উড়িত কলায় ওেড়া আর ওড়াও l বুেঝছ ! িনেজর িব িবনাশ তা কেরছ, িক অন েদর
জন িব -িবনাশক হেত হেব l দখ, তামরা এমন িনিম আ ােকও (ডা ার িনমলা ) পেয়ছ, যােক
থেক কখেনা
িবে র স ুখীন হেত হয়িন l সদা িনিল অথচ ি য় থেকেছ l সামান ি
থাকত, সটাও আবশ ক l যিদ এমন ি
চার না পাওয়া যত তাহেল এতটা বৃি হেতা না l এর আবশ কতাও আেছ l যমন, রাগ সরােনার জন তেতা
ওষুেধরও েয়াজন হয়, তাই না ! সইরকমই ামা অনুসাের িনিম আ ােদর সে রও তা েয়াজন হয়ই l ক যভােব
আসা মা স িনেজই সবার িনিম হেয়েছ, সভােবই আ ারা অে িলয়া যাওয়ার সােথ সােথ স ার খালার সবােত
তারা িনিম হেয়েছ l ত ােগর এই ভাবনার ভাইে শন সম অে িলয়া ও এর স িকত য জায়গা েলা আেছ সখােন
সই ভােব বৃি হে l তপস া আর ত াগ যার মেধ আেছ, সই
আ া l সব আ াই তা তী পু ষাথ , িক
পু ষাথ হেয়ও িনেজর িবেশষে ভািবত করার বণতা অবশ ই থােক l স
তা সবাই এখন হে , তাই না ! স
হওয়ার সা িফেকট এখেনা কারও া হয়িন l িক স
তার কাছাকািছ পৗঁেছ গেছ, ন রানু েম l যারা অে িলয়া
থেক তারা লািক l ত ােগর বীজ ভাগ া করেত তামােদর সি য় কের তু লেছ l শি সনাও বাপদাদার অিত ি য়,
কারণ তারা সাহিসনী l যখােন সাহস আেছ সখােন বাপদাদার সহায়তা সদা সােথ আেছ l সদা স
থাক তামরা, তাই
না ! স তা, সফলতার আধার l তামরা সবাই স
আ া, তাইেতা সফলতা তামােদর জ -িস অিধকার l বুেঝছ !
সুতরাং যারা অে িলয়া থেক তারা িনয়াের এবং িডয়াের , সইজন তােদর উপর এ া আবদার রেয়েছ l আ া !

*অব
*

মুরলী থেক বাছাই করা মহাবাক (

- উ র )*

ঃ-* শি েসনার নাম কান সমেয় মিহমাি ত হেব ?

*উ রঃ-* যখন সংগ ত েপ এেকর গভীের িনমি ত হওয়ার ি িত বা একটাই
সংকে ি ত হওয়ার অভ াস হেব l
সংগঠেন একজেনরও ি তীয় কানও সংক হেব না l সবাই একিন ায়, অশরীরী হওয়ার একই
সংকে ি ত হওয়ায়
অভ হেব, তখনই সারা িবে শি সনার নাম মিহমাি ত হেব l
*
?

ঃ-* জাগিতক সিনক যুে র ময়দােন িকেসর িভি েত িবজয়ী হয় ? তামােদর িবজেয়র কাড়া-নাকাড়া কেব বাজেব

*উ রঃ-* জাগিতক সিনক যখন যুে র ময়দােন যায় তখন তারা এক অডােরই চািরিদেক িল চালােত
কের দয়
l একই সময়, একই অডাের চািরিদেক িতেরাধ গেড় তােল আর তখনই তারা িবজয়ী হয় l ক একইভােব, যখন
আধ াি ক সনা সংগ তভােব, একই সে েত আর একই সেকে , একরস ি িতেত সবাই যখন ি ত হেয় যােব, তখনই
িবজেয়র কাড়া-নাকাড়া বাজেব l
*

ঃ-* বাবার কান অডারেক

াক ক ািল অনুসরণ কের এভারেরিড হেব, যােত এই কিলযুগী পবত উেঠ যােব ?

*উ রঃ-* বাবা এই অডার করেবন - এক সেকে সবাই একরস ি িতেত ি ত হেয় যাও l যখন সবার সব স
এক
সংকে সমািহত হেয় যােব তখন এই কিলযুগী পাহাড় উঠেব l এই এক সেক সদাকােলর সেক হয়, এমন নয় য এক
সেকে ি ত হেল আর তারপের নীেচ নেম এেল !
*

ঃ- েত ক া ণ বা ার দািয় িক ?

*উ রঃ-* পুেরা সংগঠনেক একরস ি িতেত ি ত করােনার জন সহেযাগী হওয়া- এটাই েত ক া েণর দায়ব তা l
তামােদর যমন সদা ভ ভাবনা, কল ােণর ভাবনা থােক এবং চ া থােক অ- ানী আ ােদর ােনর আেলা দওয়ার,
ক তমনই িনজ দবী এই সংগঠনেকও একরস ি িতেত ি ত করার জন ও সংগঠেনর শি বাড়ােনার জন
পর েরর িত িবিভ
েপ সেচ হও l এর জন ান বানাও l এমন আ -স
হেয়ানা য 'আিম িনজ েপ ক আিছ
l'
*

ঃ-* পরমা - ােনর িবেশষ িক ?

*উ রঃ-* সংগঠেনর শি ই এই পরমা - ােনর িবেশষ l া ণ সংগঠেনর এই িবেশষ
এক ধম, এক রাজ , এক মত িহেসেব অব াহত থােক l
*

ঃ-* কান এক দৃি ভি র স

ূণ পিরবতনই স

দবতা

েপ

াক ক ািল

ূণতার কােছ িনেয় আসেব ?

*উ রঃ-* েত েকর মেধ দহ-অিভমােনর মূল সং ার আেছ, যটােক তামরা নচার বেলা, সই সং ার অংশমা ও
যন না থােক l িনেজেদর এই সং ােরর পিরবতন কের বাপদাদার সং ােরর ধারণা করাই লা পু ষাথ l
*

ঃ-* বাপদাদার ত

তা কান আধাের হেব ?

*উ রঃ-* যখন েত েকর মেধ বাপদাদার সং ার দখা যােব l বাপদাদার সং ার কিপ কের, তাঁর সমান হেল তেবই
সময় আর শি বাঁচেব আর সারা িব বাপদাদােক সহেজ ত করেত পারেব l ভি মােগ তা লাকগাথা আেছ
' যিদেক তাকাই, সিদেক ধুই তু িমই তু িম' িক
াক ক ােল এখােন যােকই দখেব, যিদেক দখেব সিদেক বাপদাদার
সং ারই দখেত পােব l

*বরদানঃ-*

* াগানঃ-*

কতৃ পরায়ণতার (দ ) অংশমা েকও ত াগ কের মানধারী পুণ আ া ভব*
য মানধারী বা ারা সবাইেক মান দয়, তারা দাতা হয় l দাতা অথাৎ দয়ালু l তােদর মেধ কখেনা
কানও আ ার িত স
মা ও কতৃ ভাব থােক না - এটা এইরকম কন ? এটা করা উিচত নয়, হওয়া
উিচত নয়, এটােক ান বেল িক ... এই সবই সূ
েপ কতৃ ে র অংশ l িক
মানধারী পুণ আ ারা
হতমানেদর আধ াি ক উ িতসাধন করেব, সহেযাগী বানােব, তারা কখনও এই স করেত পাের না য
এেতা িনেজর কেমর ফল ভাগ করেছ, যমন করেব তমন তা অবশ ই পেত হেব .... তােদর অধঃপাত
হওয়াই উিচত ...l তামরা সব বা ার এইরকম স হেত পাের না l
স তা আর স তার িবেশষ ই উড়িত কলার অনুভব করায় l*

