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আিজ ভাগ িবধাতা িপতাই ভাগ ৱান স ানসকলক চাই আেছহঁ ক। েত ক া ণ আ াই ভাগ ৱান হয়। া ণ হাৱা
অথাৎ ভগ ৱান হাৱা। ভগৱানৰ হাৱা অথাৎ ভাগ ৱান হাৱা। ভগ ৱানেতা সকেলােৱ হয় িক িপতাৰ হাৱাৰ িপছত
িপতাৰ াৰা িয িভ -িভ খাজনাৰ উ ৰািধকাৰ া হয়, সই
উ ৰািধকাৰৰ অিধকাৰ া কিৰ অিধকাৰী
জীৱন-যাপন কৰা বা া হাৱা অিধকাৰক সদায় সহজ িবিধৰ াৰা বৃি
া কৰাৰ
ত মানুসিৰ হ যায়।
কােনাবা ভাগ ৱান হ ৰয়, কােনাবা সৗভাগ ৱান হ যায়। কােনাবা হাজাৰ, কােনাবা লাখ, কােনাবা প াপদম
ভাগ ৱান হ যায় িকয়েনা খাজনাক িবিধ অনুসিৰ কাযত লেগাৱা অথাৎ বৃি
া কৰা। িনজক স
কিৰ তালাৰ
কাযত লেগাৱা নতু বা িনজৰ স
তাৰ াৰা অন আ াসকলৰ সৱাৰ কাযত লেগাৱা। িবনাশী ধন খৰচ কিৰেল কিম
যায়। অিবনাশী ধন খৰচ কিৰেল পদম ণ বৃি হয় সেয়েহ কাৱা হয় - খৰচ কৰা আৰু খাৱা। িযমান খৰচ কিৰবা,
খাবা িসমােন স াটেৰা স াটিপতাইআৰু মালামাল কিৰ তু িলব গিতেক া হাৱা খাজনাৰ ভাগ ক সৱাৰ অেথ
লগাওঁতাজন আগবািঢ় যায়। প াপদম ভাগ ৱান অথাৎ িত খাজত পদমৰ িহচাপত উপাজন জমা কেৰাঁতা আৰু
িতেটা সংক েৰ বা বাণী, কম, স কৰ াৰা পদমক পদম ণ সৱাধাৰী হ সৱাত লগাওঁতা। প াপদম ভাগ ৱান
সদায় িবশাল দয়ৰ, অিবনাশী, অখ মহাদানী, সকেলােৰ িত সকেলা খাজনা দান কেৰাঁতা দাতা হ’ব। সময় বা ’ াম
(পিৰক না) অনুসিৰ, সাধন অনুসিৰ সৱাধাৰী নহয়, অখ মহাদানী। বাণীেৰ নহ’ ল তে মেনেৰ বা কেমেৰ।
স -স কৰ াৰা িকবা নহয় িকবা িবিধেৰ অসীমঅখ খাজনাৰ িনৰ ৰ সৱাধাৰী। সৱাৰ িভ -িভ ৰূপ হ’ব পােৰ
িক সৱাৰ লংগৰ সদায় চিল থািকব। িযদেৰ িনৰ ৰ যাগী হাৱা সইদেৰ িনৰ ৰ সৱাধাৰী। িনৰ ৰ সৱাধাৰীেয়
সৱাৰ
ফল িনৰ ৰ খাই আৰু খুৱাই থােক অথাৎ িনেজই সদাকালৰ ফল খাই ত
ৰূপ হ যায়।
প াপদম ভগ ৱান আ া সদায় পদম আসন িনবাসী অথাৎ কমল পু ি িতৰ আসন িনবাসী হদৰ (সীিমত ভাৱৰ)
আকষণ আৰু হদৰ ফল ীকাৰ কৰাৰ পৰা উপৰাম (অনাস ) আৰু িপতা তথা া ণ পিৰবাৰৰ, িব ৰ হী। এেন ৱা
সৱাধাৰী আ াসকলক সকেলা আ াই সদায় আ িৰক হযু আন ৰ পু অপণ কেৰ। য়ং বাপদাদাইও
এেন ৱা িনৰ ৰ সৱাধাৰী প াপদম ভগ ৱান আ াসকলৰ িত হৰ পু অপণ কেৰ। প াপদম ভগ ৱান আ াই
সদায় িনজৰ িচকিমকাই থকা ভাগ ৰূপী তৰাৰ াৰা অন আ াসকলেকা ভাগ ৱান কিৰ তু িলবৈল িকৰণ দান কেৰ।
বাপদাদাই এেন ৱা ভাগ ৱান স ানসকলক চাই আিছল। দূৈৰেত হওক বা স খ
ু ত হওক িক সদায় িপতাৰ অ ৰত
সমািহত হ আেছ সেয়েহ সমান তথা সমীপত থােক। এিতয়া িনজেক সাধা - মই কেনধৰণৰ ভাগ ৱান আ া হওঁ।
িনেজই িনজক জািনব পাৰা নহয় জােনা। অন ই ক’ ল মািন লাৱা বা নােলাৱা িক িনেজই িনজক সকেলােৱ জােন মই
কান হওঁ! বুিজলা। তথািপও বাপদাদাই কয় ভাগ হীনৰ পৰা ভাগ ৱানেতা হ গ’লা। অেনক কাৰৰ দুখ-য নাৰ পৰােতা
হাত সািৰবা। গৰ মািলকেতা হ’বা। এক হেছ গৈল অহা। আনেটা হেছ ৰাজ অিধকাৰী হাৱা। আিহবােতা সকেলােৱই
িক কিতয়া আৰু ক’ত আিহবা, এয়া িনজেক সাধা। বাপদাদাৰ ৰিজ াৰত গৈল অহাৰ তািলকাত নাম আিহ গ’ল।
দুিনয়াৰ তু লনাত এয়ােতা ভাল হয়। িক ভালতৈক ভাল নহয়। তে িক কিৰবা? কানেটা য’ন (ম ল) এক ন ৰত
আিহব। িতেটা য’নৰ িবেশষ িনজৰ-িনজৰ।
মহাৰা ৰ িবেশষ

িক? জানােন? মহানেতা হাৱা িক িবেশষ কানেটা িবেশষ ৰ গায়ন কৰা হয়! মহাৰা ত গণপিতৰ
পূজা বিছ হয়। গণপিতক িক বুিল কাৱা হয়? িব -িবনাশক। িযেয়ই কায আৰ কেৰ থমেত “গেণশােয় নমঃ” বুিল
কয়। তে মহাৰা বাসীেয় িক কিৰব? েত ক মহান কাযত গেণশ কিৰবা নহয় জােনা। মহাৰা অথাৎ সদায়
িব -িবনাশক ৰা । গিতেক সদায় িব -িবনাশক হ িনজৰ আৰু আনৰ িত এইেটা মহানতা দখুৱাবা! মহাৰা ত িব
অহা উিচত নহয়। সকেলােৱ িব -িবনাশক হ যাওক। আিহল আৰু দূৈৰৰ পৰা নম াৰ জনােল। তে এেন ৱা
িব -িবনাশক প ল আিনছা নহয়! মহাৰা ই সদায় িনজৰ এইেটা িবেশষ ক িব ৰ আগত ত কৰাব লািগব।
িব ক ভয় কেৰাঁতােতা নােহাৱা নহয়। িব -িবনাশক চেল ( ত া ান) কেৰাঁতা হয়। এেনও মহাৰা ত বাহাদুৰী
দখুৱায়। অ া!

ইউ িপৰ সকেল িক চমৎকাৰ দখুৱাব? ইউ িপৰ িবেশষ

িক? তীথও ব ত আেছ, নদীও ব ত আেছ, জগত ৰুও তােতই
আেছ। চািৰ কাণত চািৰ জন জগত ৰু আেছ নহয়। মহাম েল ৰ ইউ িপত বিছ আেছ। হিৰৰ াৰ (দুৱাৰ) ইউ িপৰ
িবেশষ হয়। গিতেক হিৰৰ াৰ অথাৎ হিৰৰ ওচৰৈল যাৱা াৰ দখুওৱাই িদওঁতা সৱাধাৰী ইউ িপত বিছ হাৱা
উিচত। যেনৈক তীথ ানৰ কাৰেণ ইউ িপত পা া ব ত আেছ। তওঁেলাকেতা খাওঁতা-পাণ কেৰাঁতা হয় িক এয়া হেছ
সঁচা মাগ-দশন কৰাওঁতা আি ক সৱাধাৰী পা া। িয িপতাৰ সেত িমলন উদযাপন কেৰাঁতা হয়। িপতাৰ সমীপত
আেনাঁতা হয়। এেন ৱা পা ৱ তথা পা া ইউ িপত িবেশষ আেছেন? ইউ িপেয় এই িবেশষ পা ৱ তথা পা াৰ ত ৰূপ
দখুৱাব লািগব। বুিজলা!
মাইচ’ৰৰ িবেশষ

িক? তাত চ েনা আেছ আৰু িবেশষ গােডেনা (বািগছাও) আেছ। গিতেক কণাটকবাসীেয় িবেশষ সদায়
আি ক গালাপ, সদায় সুগি চ ন হ িব ত চ নৰ সুবাস বুিলেয় কাৱা অথবা আি ক গালাপৰ সুবাস বুিলেয়
কাৱা, িব ক গােডন কিৰ তু িলব লািগব আৰু িব ত চ নৰ সুবাস িবয়পাই িদব লািগব। চ নৰ িতলক িদ সুগি আৰু
শীতল কিৰ তু িলব লািগব। চ ন শীতেলা হয়। তে সকেলাতৈক বিছ আি ক গালাপ কণাটকৰ পৰা ওলাব নহয়
জােনা। ইয়াৰ ত
মাণ আিনব লািগব।
এিতয়া সকেলােৱ িনজৰ িনজৰ িবেশষ ৰ ত ৰূপ দখুৱাব লািগব। সকেলাতৈক বিছ ফু িল থকা সুগি
গালাপ আিনব লািগব। আিনছাও, িকছু িকছু আিনছা িক
লদ া (ফু লৰ থাপা) অনা নাই। অ া!

আি ক

িবেদশৰ মিহমােতা ব ত নাইেছা। িবেদশৰ িবেশষ হ'ল – উপৰােমা (অনাস ও) ব ত তী তােৰ হয় আৰু আস ও
ব ত তী তােৰ হয়। বাপদাদাই িবেদশী স ানসকলৰ উপৰাম আৰু হী অৱ া দিখ হিষত হয়। সই জীৱনেতা পাৰ হ
গ'ল। িযমােন আৱ
হ আিছলা িসমােন এিতয়া উপৰােমা হ গ’লা সেয়েহ িবেদশৰ উপৰাম আৰু হী অৱ া
বাপদাদােৰা ি য় সইবােব িবেশষ বাপদাদাইও হপূণ ৰণ কিৰ আেছ। িনজৰ িবেশষ ত সমািহত হ গ’লা! এেন ৱা
উপৰাম আৰু হী নােহাৱা জােনা। এটাে ম েতা (আসি েতা) নাই নহয়। তথািপও চাৱা িবেদশী আলহী হ ঘৰৈল
আিহছা গিতেক আলহীক সদায় আগত ৰখা হয় সইবােব ভাৰতবাসী িবেদশীসকলক দিখ িবেশষ আনি ত হয়।
িকছু মান এেন ৱা আলহী থােক িয হ' (গৃহ ) হ বিহ যায়। িবেদশীসকলৰ সদায় এইেটােৱ চলন দখা গেছ। গ হ
আেহ আৰু হ' হ বিহ যায়। তথািপও অেনক াচীৰ নওিচ িপতাৰ তথা তামােলাকৰ ওচৰৈল আিহেছ। গিতেক “ থেম
আপুিন” বুিলেতা ক’বা নহয় জােনা। এেনও ভাৰতৰ িবেশষ িনজৰ, িবেদশৰ িনজৰ। অ া!
সকেলােৱ পদম আসনধাৰী প াপদম ভাগ ৱান হাৱা। সদায় িতেটা চেক ত, িতেটা সংক ত িনৰ ৰ 84 ঘ াৰ
দৱীসকল খ াত হয়। এিতয়া 84 ঘ া বজাবা ন আৰু অেপ া কিৰবা! িবেদশত ভয়-ভীত হ জীৱন-যাপন কিৰ
আেছ। তে কিতয়া ঘ া বজাবা। িবেদেশ বজাব ন দেশ বজাব। 84 মােন চতু িদশৰ ঘ া বািজব। যিতয়া সমাি ত
আৰিত কেৰ তিতয়া জােৰ জােৰ ঘ া নবজায় জােনা তিতয়া সমাি হয়। আৰিত হাৱা মােন সমাি হাৱা। তে
এিতয়া িক কিৰবা?
সকেলা পদম আসনধাৰী, প াপদম ভাগ ৱান, সদায় িতেটা চেক , িতেটা সংক ত িনৰ ৰ সৱাধাৰী, সদায় িবশাল
দয়ৰ হ সব খাজনা দান কেৰাঁতা, মা ৰ দাতা,সদায় িনজৰ স
তাৰ াৰা আনেকা স
কিৰ তােলাঁতা,
ভাগ ৰ অিধকাৰী, সদায়
মাণ িদওঁতা সুস ানসকলৰ িত বাপদাদাৰ হপূণ ৰণ আৰু নম াৰ।
সেয়েহ িচ া কৰাৰ েয়াজন নাই, িয হ’ব সয়া কল াণকাৰী হ’ব।
তামােলাকেতা সকেলােৰ হাৱা। িহ ও
ু নােহাৱা নতু বা িশেখা নােহাৱা। িপতাৰ হাৱা গিতেক সকেলােৰ হাৱা।
পািক ানেতা এয়াই কিছল নহয় - তামােলাকেতা আ াৰ হাৱা - তামােলাকৰ কােনা কথাৰ লগত কােনকচন (স ক)
নাই সইবােব তামােলাক ঈ ৰৰ হাৱা, অন কােৰােৱ নােহাৱা। িযেয়ই নহওক িক ভয় খাওতা নহয়। িযমােনই জুই
নালাগক ম ৰী পাৱািলেবাৰেতা িনৰপেদ থািকব। অৱেশ িয যাগযু হ’ব তওঁেলাকেহ িনৰপেদ থািকব। এেন ৱা
নহয় য ক’বা মই িপতাৰ হওঁ আৰু ৰণ কিৰবা আনক। এেন ৱা সকেল সহায় নাপাব। ভয় নাখাবা, ভীিত নহ’বা,
আগবািঢ় যাৱা। ৃিতৰ যা ােতা, ধাৰণােতা, পঢ়াত সকেলা িবষয়েত আগবািঢ় যাৱা। িযমােন আগবািঢ় যাবা িসমােন
সহেজ াি কিৰ থািকবা।
প াৱ িনবাসীসকলৰ

িত:- িপতা বিহ আেছ

ামাত িবেশষ পাটধাৰী (ভূ িমকা পালন কেৰাঁতা) বুিল ভাবােন? ক ৰ আগৰ িনজৰ িচ
2. সকেলােৱ িনজেক এই সৃি
এিতয়া ত কিৰ আছােন! এয়াই া ণ জীৱনৰ চমৎকাৰ। সদায় এইেটা িবেশষ ক মনত পেলাৱা য িক আিছেলা
আৰু িক হ গ’ লা। কিড়ৰ পৰা হীৰা তু ল হ গ’ লা। দুখী সংসাৰৰ পৰা সুখী সংসাৰৈল আিহ গ’ লা। তামােলাক সকেলা
এই ামাৰ িহেৰা-িহেৰাইন এ ৰ (নায়ক-নািয়কাৰ ভূ িমকা পালন কেৰাঁতা) হাৱা। িতজন/জনী
া মাৰ- মাৰী
িপতাৰ সংবাদ নাওঁতা সে শী (বাতাবাহক) হাৱা। ভগৱানৰ সংবাদ নাওঁতা সে শী, িকমান
হ’লা! গিতেক
সদায় এইেটা কাযৰ িনিমে অৱতিৰত হছা। ওপৰৰ পৰা তলৈল আিহছা এই সংবাদ িদবৰ বােব - এইেটা ৃিতেয়
আনি ত কিৰ তু িলব। কৱল িনজৰ এইেটা অ েপ ন ( পচা) সদায় মনত ৰািখবা য আন ৰ খিনৰ মািলক হওঁ।
এয়াই তামােলাকৰ টাইেটল (উপািধ)।
া ণ আ া বুিল অনুভৱ কৰােন? সঁচা া ণ অথাৎ সদায় সত িপতাৰ পিৰচয়
3) সদায় িনজেক সংগমযুগী
িদওঁতা। া ণৰ কাম হ'ল কথা েনাৱা, তামােলােক কথা নু েনাৱা িক সত পিৰচয় েনাৱা। এেনৈক সত িপতাৰ
পিৰচয় িদওঁতা, া ণ আ া হাৱা, এইেটা িনচা যােত থােক। া ণ দৱতাসকলতৈকও
হয় সেয়েহ া ণৰ ান
কিনত (উ ত) দখুৱায়। কিন যু
া ণ অথাৎ উ ি িতত থােকাঁতা। উ ি িতত থািকেল তলৰ সকেলা সৰু
যন লািগব। কােনা কথা ডাঙৰ যন নালািগব। ওপৰত বিহ তলৰ ব চােল সৰু যন লািগব। কিতয়াবা কােনা
সমস া ডাঙৰ যন লািগেল তাৰ কাৰণ হেছ তলত বিহ চাৱা। ওপৰৰ পৰা চাৱা তিতয়া পিৰ ম কিৰবলগীয়া নহ’ব।
গিতেক সদায় মনত ৰািখবা - কিন থকা া ণ হওঁ - তিতয়া ডাঙৰ সমস াও চেক ত সৰু হ যাব। সমস াক ভয়
কেৰাঁতা নহয় িক পাৰ কেৰাঁতা সমস াৰ সমাধান কেৰাতা হাৱা। অ া।
আিজ ৰািতপুৱা (18-04-84) অমৃতেবলা এ জন  াতা হাটেফল হাৱাৰ বােব িনজৰ পুৰ ণা শৰীৰ মধুবনত ত াগ কিৰেল সই সময়ত
অব বাপদাদা ই  উ ািৰত ক
 ৰা ম হাবাক

সকেলােৱ ামাৰ িতেটা দৃশ সা ী হ ত কেৰাঁতা
হাৱা নহয় জােনা! ামাত িযেয়ই দৃশ আেহ তাক কাৱা
হ’ব কল াণকাৰী। নািথং িনউ (এেকা নতু ন নহয়)। ( তওঁৰ লৗিকক ভাই- বাৱাৰীৰ িত) িক ভািব আছা? সা ীপনৰ
আসনত বিহ সকেলা দৃশ চােল িনজেৰা কল াণ হয় আৰু সই আ ােৰা কল াণ হয়। এইেটা বুিজ পাৱা নহয় জােনা!
ৃিতত শি ৰূপ হাৱা নহয়। শি সদায় িবজয়ী হয়। িবজয়ী শি ৰূপ হ স ূণ ভূ িমকা পালন কেৰাঁতা। এয়াও
ভূ িমকা। ভূ িমকা পালন কিৰ যাওঁেত কিতয়াও অন এেকা সংক নকিৰবা। েত ক আ াৰ িনজৰ িনজৰ ভূ িমকা আেছ।
এিতয়া সই আ াক শাি আৰু শি ৰ সহেযাগ িদয়া। ইমান অেনক দৱী পিৰয়ালৰ সহেযাগ া হ আেছ সেয়েহ িচ াৰ
কােনা কথা নাই। মহান তীথ ান নহয় জােনা! মহান আ া হয়, মহান তীথ হয়। সদায় মহানতাৰ কথাই ভািববা।
সকেলােৱ ৃিতত বিহ আছা নহয়! এজন মৰমৰ স ান, িনজৰ এই পুৰণা শৰীৰৰ িহচাপ পুৰা কিৰ িনজৰ নতু ন শৰীৰৰ
িতৰ বােব গ’ল সইবােব এিতয়া সকেলােৱ সই ভাগ ৱান আ া ক শাি আৰু শি ৰ সহেযাগ িদয়া। এয়াই িবেশষ
সৱা। ‘িকয়’ ‘িক’ ল নাযাবা িক িনেজও শি
ৰূপ হ িব ত শাি ৰ িকৰণ িবয়েপাৱা।
আ া হয়, উপাজন
কেৰাঁতা আ া হয় সেয়েহ িচ াৰ কােনা কথা নাই। বুিজলা!
বৰদান:
ফিৰ া ৰূপ ৃিত ৰ াৰা িপতাৰ ছ ছায়া অনুভৱ কেৰাঁতা িব িজৎ হাৱা
অমৃতেবলা উ েয়ই ৃিতৈল আনা য মই ফিৰ া হওঁ।
া িপতাক এয়াই মন পচ ৰ উপহাৰ িদয়া
তিতয়া িনেতৗ অমৃতেবলা বাপদাদাই তামােলাকক িনজৰ দুবা ত সমািহত কিৰ ল’ব, অনুভৱ কিৰবা য
বাবাৰ দুবা ত, অতীি য় সুখত দুিল আেছা। িয ফিৰ া ৰূপৰ ৃিতত থািকব তওঁেলাকৰ স খ
ু ত
কােনা পিৰি িত বা িব আিহেলও িপতা তওঁেলাকৰ বােব ছ ছায়া হ যাব। গিতেক িপতাৰ ছ ছায়া বা
মৰ অনুভৱ কিৰ িব িজৎ হাৱা।
াগান:
সুখ ৰূপ আ াই - ি িতেৰ পিৰি িতৰ ওপৰত সহেজ িবজয় া কিৰ ল য় ।
!! ওঁ শাি !!
ওঁ শাি !!

