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আজ েহর সাগর বাপদাদা তাঁর সকল হী বা ােদরেক দখেছন। িত বা ার মেধ িতন িবেশষ দখেছন য,
িত বা া এই িতন িবেশষে কতটা স
হেয়েছ। সই িতন িবেশষ হল -- হ-সহেযাগ অথাৎ সহজ যাগ এবং
শি
প অথাৎ চলেত-িফরেত চতন লাইট-হাউস এবং মাইট-হাউস। িত সংক , বাণী বা কেমর ারা িতন
পই ত
েপ য কউই যন অনুভব করেত পাের। বাবা যমন েহর সাগর, তমনই মা ার সাগেরর সামেন
ানী বা অ ানী য আ াই আসুক, তােদর যন অনুভব হয় - েহর মা ার সাগেরর ঢউ যন েহর অনুভূিত
করাে । লৗিকেক যমন াকৃ িতক সাগেরর তীের য যােব, তার শীতলতার, শাি র অনুভূিত আপনা থেকই হেত
থাকেব, তমিন মা ার েহর সাগেরর ারা আি ক ( হানী) েহর অনুভূিত যন হেত থােক য, সিত কােরর েহর
াি র ােন পৗঁেছ গিছ। আি ক ( হানী) েহর অনুভূিত আি ক সৗরভ বায়ুম েল যন অনুভূত হয়। এরা বাবার
েহর, এ'কথা তা সবাই বেল। আর বাবাও জােনন য, বাবার িত সকেলর ভােলাবাসা রেয়েছ । িক এখন েহর
সৗরভ সম িবে ছিড়েয় িদেত হেব। সকল আ ােক এই সৗরেভর অনুভব করােত হেব। িত আ া যােত বণন কের
য, ইিন
আ া। কবল বাবার হী নয়, সকেলরই িচর হী। এই দুই অনুভূিত যখন সকলেক সবসময় অনুভব
করােব, তখন তারা বলেব -- ইিন হেলন মা ার েহর সাগর। আজেকর দুিনয়া সিত কােরর আি ক েহর কাঙাল ।
ােথর হ দেখ দেখ তার থেক তােদর মন উেব গেছ। সইজন আি ক েহর ছা ছা মুহূেতর অনুভূিতেকও
তারা জীবেনর অবল ন মেন কের।
বাপদাদা দখিছেলন - েহর িবেশষে অন আ ােদর িত কেম বা সবায় িনেয় আসার ে কতখািন সফলতা া
কেরেছ। কবলমা িনেজর মেন িনেজই খুশী হেয় যাও না তা ? আিম তা অত
হী ! হ যিদ না থাকত, তেব বাবার
কীকের হেত বা া ণ জীবেন কীকের অ সর হেত ? িনেজর মেনর মেধ স তা রেয়েছ, এেক বাপদাদাও জােনন এবং
তা িনেজর মেধ ই সীিমত। সটা ক আেছ, িক
তামরা বা ারা বাবার সােথ সবাধারীও। সবার জন ই এই
তন-মন-ধন, তামােদর সবাইেক বাবা াি বািনেয় িদেয় িদেয়েছন। সবাধারীর কতব কী ? *সকল িবেশষ েক
সবায় লাগােনা। যিদ তামােদর িবেশষ সবায় িনেয়ািজত না হয়, তেব কখেনাই সই িবেশষ বৃি
া হেব না।
সীিমতই থেক যােব। সইজন অেনক বা াই এমন অনুভবও কের য, আিম তা বাবার হেয় গিছ। িতিদন আেসও,
পু ষাথও করেছ, িনয়মও পালন করেছ, িক পু ষােথ য বৃি হওয়া উিচত সটা অনুভব হে না। চলেছ, িক
অ সর হে না । এর কারণ কী ? িবেশষ
িলেক সবায় িনেয়ািজত করেছ না। কবলমা
ান দওয়া বা সা ািহক
কাস করােনা, এই পয সবা নয়। ান শানােনা - স তা াপর থেক পর রা চেল আসেছ। িক এই া ণ
জীবেনর িবেশষ হল -- শানােনা অথাৎ িকছু দান করা। ভি মাগ থেক শানােনা অথাৎ নওয়া, এটাই চিলত, আর
এখন তামােদর কােছ শানােনা অথাৎ িকছু দান করা। দাতার স ান তামরা। সাগেরর স ান তামরা। তামােদর
সং েশ যারাই আসেব, তারা যন অনুভব কের িকছু অ ত িনেয় যাে । কবল েন চেল যাে , তা যন না হয় তা স
ান থেকই হাক, িক া েহর ধন থেক, বা রেণর বেলর ধন থেক, শি র ধন থেক, সহেযােগর ধন থেক, তােদর
হাত অথাৎ বুি েত ভের যােত িনেয় যায়। এেকই বলা হয় -- কৃ ত সবা। সেকে র দৃি বা দু বাণীর ারা তামােদর
শি শালী বৃি র ভাইে শন ারা, স েকর ারা দাতা হেয় িদেত হেব। এ প সবাধারীই হল সিত কােরর সবাধারী।
এ প যারা করেব, তারা সদা এটাই অনুভব করেব, যন সবদা বৃি বা উ িত লাভ করেছ। িনেল ভাবেব, িপিছেয় যাি
। যতটা অ গিত হওয়ার দরকার, তদনু প অ গিত হে না। সইজন দাতা হও। অনুভব করাও। এইভােবই সহেযাগী
বা সহজেযাগী কবলমা িনেজর িত না হেয় তামােদর সহেযােগর উৎসাহ উ ীপনার তর অন েদরেকও সহেযাগী
বািনেয় দয়। * তামােদর সহেযােগর িবেশষ সকল আ ােদরেক এটাই যােত অনুভব করায় য, ইিন হেলন আমােদর
সহেযাগী। কােনা কােরর দুবল ি িত বা পিরি িতর সময় এই সহেযােগর ারা এিগেয় যাওয়ার উপায় দান করেব।
তামার সহেযােগর িবেশষ অন রা যন তামার িত অনুভব কের। এেকই বলা হয় - িবেশষ েক তু িম কােজ
লািগেয়ছ।* বাবার সহেযাগী তা আেছাই, িক বাবা হেলন িব সহেযাগী। বা ােদর জন ও যন সকল আ ােদর অ র
থেক এই অনুভেবর বাধ িনগত হয় য, ইিনও বাবার মেতা সকেলর সহেযাগী। পােসানালী এেক অপেরর সহেযাগী হেয়
থেকা না। সটা তা ােথর সহেযাগী হেয় যােব। সিত কােরর সহেযাগী হল অসীম জগেতর সহেযাগী। তামােদর সকেলর

টাইেটল কী ? িব -কল াণকারী ? নািক কবল স ােরর কল াণকারী ? দেশর কল াণকারী নািক কবল ােসর ু েড
এর কল াণকারী তামরা ? এমন টাইেটল নয় তা তামােদর ? িব -কল াণকারী িবে র মািলক হেব ? নািক কবল
িনেজর মহেলর মািলক হেত চেলছ ! যারা কবল স ােরর সীিমত গ ীেত থাকেব, তেব কবল িনেজর মহেলর মািলক
হেব। িক অসীম জগেতর বাবার ারা অসীম জগেতর অিবনাশী উওরািধকার তামরা িনেয় থােকা। সীিমত জগেতর
নয়। অতএব, সকেলর িত সহেযােগর িবেশষ েক কােজ লাগােনা, এেকই বলা হেব -- 'সহেযাগী আ া'। এই িবিধ
অনুযায়ী শি শালী আ া সকল শি
িলেক কবল িনেজর জন নয়, বরং সকেলর িত সবােত ব বহার করেব।
কােরা মেধ ই সহজ শি
নই, তামােদর কােছ আেছ। অপরেক এই শি
দান করা -- এটাই হল শি েক সবােত
িনেয়ািজত করা। কবল এটা ভেবা না, আিম তা সহনশীল থািক। িক
তামার সহনশীলতার েণর লাইট-মাইট
অন েদর কােছ যন পৗঁছায়। লাইট হাউেসর লাইট কবল িনজ পয যন না থােক। অন েদর আেলা দান করা বা রা া
দখােনার জন হেয় থােক। এই প শি
প অথাৎ লাইট-হাউস, মাইট-হাউস হেয় অন েদরেকও তার লাভ অনুভব
করাও। তারা যােত অনুভব কের য, িনবলতার অ কার থেক শি র আেলােত এেস গিছ বা বােঝ য, এই আ া শি
ারা আমােকও শি শালী বানােত সহেযাগকারী।
*কােনকশন বাবার সােথ করােব, িক িনিম হেয়। এমন নয় য, সহেযাগ িদেয়ই তােক িনেজর িদেক আটেক রাখেব।
বাবার দওয়া িজিনস বাবােক িদ , এই ৃিত আর সমথ হেয় িবেশষ িলেক সবােত লাগেব। কৃ ত সবাধারীর ল ণ
হল এটাই। িত কেম তার ারা বাবােক দখেত পাওয়া যােব। তার বাল বাবার রণ করােব। েত ক িবেশষ
দাতার িদেক ইশারা করেব। সবদা বাবােকই দখেত পােব। তারা তামােক না দেখ সদা বাবােকই দখেত পােব। এ হল
আমার সহেযাগী, (এমন যারা ভােব) এটা কৃ ত সবাধারীর ল ণ নয়। এমন কখেনাই সংকে ও ভাবেব না য, আমার
িবেশষে র কারেণই আমার এেতা সহেযাগী। সহেযাগীেক সহেযাগ দওয়া হল আমার কাজ। যিদ তামােক দেখ, বাবােক
দখেত পল না, তেব সটা কখেনাই সবা নয়। এ হল াপর যুেগর
েদর ারা অন িদেক তােদর মুখেক ঘুিরেয় দওয়া
হল। বাবােক ভু িলেয় দওয়া হল, সবা হল না। এইভােব নীেচ নািমেয় দওয়া হল, তােক উ রেণর পেথ এিগেয় দওয়া হল
না। এ পুণ নয়, এ হল পাপ। কারণ বাপ যখন নই, তেব তা অবশ ই পাপ আেছ । িক সিত কােরর সবাধারী সেত র
তরেফই তার স েক জুড়েব।*
বাপদাদার কখেনা কখেনা বা ােদর উপের হািস আেস। ল কী আর ল ণ কী ! পৗঁছােত হেতা বাবার িদেক, িক
পৗঁিছেয় দয় িনেজর িদেক ! অন ান িডভাইন ফাদারেদর িবষেয় বলা হয় না য, তারা নীেচর িদেক িনেয় আেস !
উপেরর িদেক িনেয় যায় না। এমন িডভাইন ফাদার হেয়া না। বাপদাদা এটা দেখিছেলন য কাথাও কাথাও বা ারা
রা ার পিরবেত গিলেত িগেয় ফঁ েস যায়, রা া বদেল যায়। সইজন চলেত থােক, অথচ লে র সমীেপ পৗছােত পাের
না। তাহেল বুেঝছ ! কৃ ত সবাধারী কােক বলা হেব ! এই িতন শি েক বা িবেশষ েক অমীেমর বৃি ারা সবায়
ব বহার কেরা। আ া -সবদা দাতার স ান দাতা হেয় সকল আ ােক ভরপুর কের, সকল খাজানােক (ভা ার) সবায় ব বহার কের সকল সময়
বৃি
া কারী, সদা বাবার ারা ভু র দান মেন কের অন েদরেকও ভু সাদ দান কের, সদা এক এর তরেফ ইশাের
দিখেয় অনন েক একরস বানােত স ম, এমন সদা এবং সকেলর সিত কােরর সবাধারী বা ােদরেক বাপদাদার রেণর
হ-সুমন আর নম ার।
* মারীেদর সােথ বাপদাদার সা াৎকার* : - এই ল র কী করেব ? ল র বা সনা সবদা িবজয় া কের। সনা
িবজেয়র জন ই হয়। শ র সােথ সং াম করবার জন ই সনা রাখা হয়। তা মায়া অিরর উপর িবজয় লাভ করা, এটাই
হল তামােদর সকেলর কতব । সবদা এই কতব েক মাথায় রেখ এিগেয় যেত থােকা। কননা সময় তী গিতেত এিগেয়
চেলেছ। সমেয়র গিতেবগ তী আর তামােদর গিতেবগ দুবল হেল, তেব সময় মেতা পৗঁছােত পারেব না। সইজন
গিতেক তী কেরা। যারা া হেয় যায়, তারাই িশকার হেয় যায়। শি শালী সদা িবজয়ী হয়। তা তামার সবাই িবজয়ী
তা ?
সবদা ল এটাই রােখা য, সুবিু স
হেয় সদা অ চািলত হেত হেব। কননা মারীেদর কােনা ব ন নই। যতদূর
সবা করেত চায় করেত পাের। সদা িনেজেক আিম হলাম বাবার এবং বাবার জন , এই প মেন কের এিগেয় যাও। যারা
সবার জন িনিম হয়, খুশী আর শি তােদর তঃই া হেত থােক। সবার ভাগ কা র মেধ ও কিতপয়-এরই া

হয়। মারীরা হল সদা পূজ আ া। িনেজর পূজ
পেক ৃিতেত রেখ, সকল কম কেরা। আর িত কেমর পূেব চক
কেরা য, এই কাজ পূজ আ ার উপযু ? যিদ পিরপ ী হয়, তেব তােক পিরবতন কের নাও। পূজ আ ারা কখেনা
সাধারণ হয় না, মহান হেয় থােক। ১০০ া ণেদর থেকও উ ম হেল তামরা মারীরা। তাই এক একজন মারীেক
১০০ া ণ তরী করেত হেব । তােদর সবা করেত হেব। মারীরা কামাল কের দওয়ার মেতা কা
ান তরী
কেরেছ ? কােনা আ ার কল াণ করা, এর চেয় বড় িকছু আর কী হেত পাের, আর কীই বা হেব ! তামরা তামােদর
িনেজেদর আেমােদ থােকা, তাই না ! কখেনা ােনর আেমােদ, কখেনা রেণর আেমােদ রেয়ছ তামরা। কখেনা ( ভু )
েমর আেমােদ। আেমাদই আেমাদ। স মযুগই হল আেমােদর যুগ। আ া -- মারীেদর উপের বাপদাদার সবসময়ই
নজর থােক। মারীেদর িনেজেদরেক কী তরী করেছ -- সটা তােদর উপর। িক বাপদাদা তা সবাইেক িবে র মািলক
বানােত এেসেছন। সদা, িবে র মািলক আিম, এই খুশী এবং নশা যন থােক। সদা অ া সবায় অ চািলত হেত থােকা।
আ া!
*বরদানঃ-*
করনহার (িনিম ভাব) এবং করাবনহােরর (িতিন করাে ন) ৃিতর ারা লাইেটর রাজমু টধারী ভব*
আিম িনিম কমেযাগী, করনহার আিম, বাবা হেলন করাবনহার -- এই ৃিত যিদ াভািবক েপ থােক,
তেব লাইেটর তাজধারী বা িচ ামু ( বিফকর) বাদশাহ হেয় যায়। কবল বাবা আর আিম, তৃ তীয় কউ
নয় -- এই অনুভূিত সহেজই িচ ামু বািনেয় দয়। যারা এমন বাদশাহ হেয় যায়, তারাই মায়ািজৎ,
কেম ীয়িজৎ এবং কৃ িতিজৎ হেয় যায়। িক ভু েলও যিদ কােনা কােরর ব থ ভােবর বাঝা িনেজর
মাথায় উ েয় নয়, তেব রাজমু েটর পিরবেত িচ া বাঝাই অেনক ঝু িড় িশেরাপির এেস যায়।
* াগানঃ-*
সকল ব ন থেক মু হওয়ার জন আ ীয় পিরজন থেক ন েমাহ হও।*
*সূচনা :- আজ তৃ তীয় রিববার, অ রা ীয় যাগ িদবস, স া ৬:৩০ িমিনট থেক ৭:৩০ পয সব ভাই বান
সংগ তভােব একি ত হেয় অভ াস কােল সকল আ ােদর িত এই ভ ভাবনা রাখুন - "সকল আ ােদর যন কল াণ
হয় । সকল আ ারা সত পেথ পিরচািলত হেয় পরমা উওরািধকােরর অিধকার যন া করেত পাের" । "আিম হলাম
বাবা সম সকল আ ােদরেক মুি জীবনমুি র বরদান দানকারী আ া" ।*

