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আিজ বাপদাদাই সকেলা স ানেক চাই আেছ য কানসকল স ােন ভাৱনােৰ িপতাৰ ওচৰত আিহ উপি ত হেছ,
কানসকল স ােন িচিন ল

াি

কিৰবৈল অথাৎ তেনকুৱা হ’ব ল আিহ উপি ত হেছ। দু েয়া

িপতাৰ ঘৰত উপি ত হেছ। ভাৱনাৰ গৰাকীেয় ভাৱনাৰ ফল যথা শি
ইয়ােতই সু খী হ যায়। তথািপও ভি ৰ ভাৱনা আ
ইয়াত অ ৰ আেছ। ভি ৰ ভাৱনা হেছ অ
কালৰ াথৰ ভাৱনা। বতমান সময়ত

ান বা

া কিৰ

িত গিঢ় উঠা ভাৱনা

াৰ ভাৱনা। ইনডাইেৰ (আওপকীয়াৈক) িমিলত হাৱাৰ ভাৱনা, অ

ানৰ আধাৰত স ানসকলৰ িয ভাৱনা আেছ সয়া ভি
( পানপটীয়াৈক) িপতাৰ

ানৰ াৰা পাৱা পিৰচয়…. ইয়াত অ ৰ আেছ।

ভাৱনা পূ বক পিৰচয় আ

মৰ ফল

িপতাৰ পিৰচয়ৰ াৰা িপতা বা পিৰবাৰৰ

িকয়েনা আওপকীয়াৈক দৱ আ াসকলৰ াৰা নহয়, ডাইেৰ
আেছ িক

আন , শাি ,

কাৰেৰ স ান

মাগতৈক অিত

িত ভাৱনা আেছ, পিৰচয়
ানৰ াৰা পিৰচয় অথাৎ

িপতা িয হয়, যেনকুৱা হয়, মইও িয হওঁ, যেনকুৱা হওঁ সইেটা িবিধ পূ বক জনা অথাৎ িপতাৰ সমান হাৱা।
জািনেছেতা সকেলােৱ িক

ভাৱনা পূ বক বা

ানৰ িবিধ পূ বক…., এই টা পাথক ক জািনব লােগ। গিতেক আিজ

বাপদাদাই ব ত স ানৰ ভাৱনা চাই আেছহঁক। ভাৱনাৰ াৰাও িপতাক িচিন পােল উ ৰািধকাৰেতা
িক

স ূ ণ উ ৰািধকাৰৰ অিধকাৰী আ

মু ি ৰ অিধকাৰ ভাৱনাৰ গৰাকীসকেল আ
যায়। ‘বাবা’ বু িল দু েয়ােৱ কয় আ
উ ৰািধকাৰ
হাজাৰ আ

উ ৰািধকাৰৰ অিধকাৰী এইেটা পাথক
ানৰ গৰাকীসকেল দু েয়ােৱ

হ যায়।

াি েতা হ’বই। জীৱন মু ি ৰ অিধকাৰৰ অিধকাৰীেতা হ যায় িক
িপছত 9 লাখ। িকমান পাথক হ গ’ল। মালা 16 হাজাৰেৰা আেছ আ

অ

কিৰ লয়

গৰ ভাগ বা জীৱন

া কেৰ। কৱল পদৰ

আন েৰ কয় সইবােব ‘বাবা’ বু িল কাৱা আ

া

াি ত অ ৰ হ

বু িজ পাৱাৰ ফল

েপ

ৰ , 108 িবজয়ী ৰ , 16

108 ৰা আ ছ। 108ৰ িভতৰত

8 িবেশষ মিণও আেছ। মালাৰ মিণেতা সকেলােৱ হয়। দু েয়ােক মিণ বু িলেয়ই কাৱা হ’ব নহয় জােনা! 16 হাজাৰৰ
মালাৰ মিণেয়ও আন
আ

আ

ৰাজকীয় ঘৰৰ অিধকাৰী আ

ভাবু ক আ া আ

মাৰ ৰাজ ”। ৰাজ পদত ৰাজ িসংহাসনৰ অিধকাৰী

িনচােৰ ক’ব য “ মাৰ বাবা আ

ৰাজকীয় ঘৰৰ স কত অহাৰ অিধকাৰী, এয়া অ ৰ হ যায়।

ানী আ া দু েয়া

কাৰৰ আ ােৰ িনচা থােক। ব ত ভাল

ভু

মৰ কথা নায়।

দু িনয়াৰ চতনাও পাহিৰ যায়। মাৰেতা এজন িপতা, এই টা লগনৰ গীেতা ভালৈক গায় িক
আনি ত হ থকাও ব ত দিখবা িক
ভেয়া খাব িকয়েনা

অলেপা মায়াৰ িব

শি

ম

পত

প নহয়।

আিহেল তিতয়া ভাবু ক আ াসকেল ব ত সানকােল

ানৰ শি ৰ কম হয়। এিতয়াই দিখবা ব ত আন েৰ িপতাৰ গীত গাই আেছ আ

এিতয়াই

মায়াৰ অকণমান আ মেণও আন ৰ গীতৰ সলিন “িক কেৰা”, “ কেনৈক কেৰা”, “িক হ’ব”, “ কেনৈক হ’ব!”
এেনকুৱা “িক- কেনৈক”ৰ গীত গাৱােতা কম নহয়।

ানী আ াসকেল সদায় িনজক িপতাৰ সাি ধ ত থােকাতা মা ৰ

সব শি মান বু িল ভবা কাৰেণ মায়াক অিত ম কিৰ যায়। “িক-িকয়”ৰ গীত নাগায়। ভাবু ক আ াসকেল কৱল
মৰ শি েৰ আগবািঢ় গ থােক। মায়াৰ মু খামু িখ হাৱাৰ শি

নাথােক।

ানী আ াসকেল সমান হাৱাৰ ল েৰ

সবশি ৰ অনু ভৱ কিৰ মু খামু িখ হ’ব পােৰ। এিতয়া িনেজ িনজেক সাধা য মই কান! ভাবু ক আ া হওঁ ন

ানী

আ া হওঁ? িপতাইেতা ভাৱনাৰ গৰাকীসকলক দিখও আনি ত হয়। “ মাৰ বাবা” বু িল কাৱাৰ বােব অিধকাৰীেতা
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হেয় গ’লা নহয় জােনা। আ

া কৰােৰা অিধকাৰী হ গ’লা। পু ৰা ল’বা ন অলপ ল’বা…. সয়া পু ষাথ

অিধকাৰ

অনু সিৰ িযমান জােলাঙা ভৰাব িবচৰা িসমান ভৰাব পাৰা িকয়েনা “ মাৰ বাবা” বু িল ক’লা যিতয়া সই চািবেতা
লগাই িদলা। অন কােনা চািব নাই িকয়েনা বাপদাদা সাগৰ নহয় জােনা। অ য়, বহদ (অসীম) হয়। লওঁতা ভাগিৰ
যায়। িদওঁতা ভাগিৰ নপেৰ িকয়েনা তওঁ ক েনা িক কিৰবলগীয়া হয়। দৃ ি

িদেল আ

অিধকাৰ িদেল। ক

লওঁতাসকলেৰা নাই কৱল আলস ৰ কাৰেণ হ ৱাই পলায়। আ কৗ িনজৰ দু বলতাৰ কাৰেণ হ ৱাই িপছত পাবৰ
কাৰেণ ক

কিৰবলগীয়া হয়। হ ওৱা- পাৱা, পাৱা- হ ওৱা এই টা ক ৰ কাৰেণ ভাগিৰ পেৰ। সাৱধানী, চতু ৰ

হ’ ল তে

সদায়

সইদেৰ

প হয়। যেনৈক সত যু গত দাসীসকল সদায় আেগ-িপেছ সৱাৰ বােব লগত থােক-

াি

ানী আ াসকলৰ িপতাৰ সমান

আ াসকলৰ, এিতয়াও সব শি , সব

লগত থােক। িযেটা শি ৰ আ ান কেৰ, িযেটা

ণৰ আ ান কেৰ উপি ত হ যায়। এেনকুৱা

িব ৰ ৰাজ অিধকাৰী হয়। গিতেক ক েতা নালািগব নহয় জােনা।
হওঁেৱই, এেনকুৱা অনু ভৱ কেৰ। িযদেৰ
কেৰ আ

া ণ আ াই,

ণ সৱাধাৰীৰ

িতেটা শি েৰ

িতেটা

পত সদায়

ৰাজ অিধকাৰীেয়
েণেৰ সদায় িবজয়ী

ামা (নাটক) কিৰ দখু ওৱা কেনৈক ৰাৱেণ িনজৰ সংগীসকলক আ ান

ৰাজ অিধকাৰী আ াই, িনজৰ শি

আ

ণেবাৰক আ ান কেৰ। গিতেক এেনকুৱা

ৰাজ অিধকাৰী হছােন? ন সময়ত এই শি েবাৰক কাযত আিনব নাৱাৰা। দু বল ৰজাৰ কথা কােনও নামােন।
তেনকুৱা ৰজাই
া

জাৰ কথা মািনবলগীয়া হয়। বাহাদু ৰ ৰজাই সকেলােক িনজৰ আেদশ অনু সিৰ চলায় আ

কেৰ। গিতেক সহজক কিঠন কৰা আ

িপছত ভাগিৰ পৰা, এয়া আলস ৰ ল ণ। নামত ৰজা আ

ৰাজ
কােনও

আেদশ নামােন, ইয়াক িক বু িল কাৱা হ’ব। িকছু মােন এেনৈক কয় নহয় য মই বু িজও পাইিছেলা য সহন শি
লােগ িক

িপছত মনত পিৰল। সই সময়ত ভািবেলও সহন শি ৰ াৰা কায কিৰব নাৱােৰ। ইয়াৰ অথ হেছ

এিতয়া মািতলা আ

আিহল কািল। তে

সয়া আেদশ অনু সিৰ হ’ল জােনা! “ হ গ’ল” মােন িনজৰ শি

অনু সিৰ নাই। সৱাধাৰীেয় সময়ত সৱা নকিৰেল, তে
অিধকাৰী হ সবশি ক, ণক, িনজৰ
শি শালী হাৱা। অ া- িবিভ

িত আ

আেদশ

এেনকুৱা সৱাধাৰীক িক বু িল ক’বা? গিতেক সদায় ৰাজ

সকেলােৰ

িত সৱাত লেগাৱা। বু িজ পাইছা। কৱল ভাবু ক নহ’বা,

কাৰৰ আ াৰ মলা দিখ আনি ত হ আছা নহয় জােনা! মধু বন িনবাসীেয় িকমান

মলা দিখবৈল পায়! িকমান িবিভ

ধৰণৰ দল আেহ। বাপদাদাইও িবিভ

ধৰণৰ ফুলিন দিখ হিষত হয়। সাদৰ

স াষণ। িশৱৰ বৰযা ীৰ িয গায়ন আেছ, সয়া দিখ আছা নহয়! “বাবা-বাবা” বু িল ক সকেলােৱেতা আিহ গছা
নহয় জােনা। মধু বনত আিহেতা উপি ত হ গ’লা। এিতয়া স ূ ণ ল
সদায়

অিধকাৰ

ানত গ উপনীত হ’ব লািগব। অ া!

া কেৰাঁতা িবজয়ী আ াসকলক, সদায় িনজৰ অিধকাৰৰ াৰা সব শি ৰ াৰা সৱা ক ৰাঁতা

শি শালী আ াসকলক, সদায় ৰাজ িসংহাসনৰ অিধকাৰী হওঁতা অিধকাৰী আ াসকলক বাপদাদাৰ
আ

হপূ ণ

ৰণ

নম াৰ।
িভ -িভ পািটিবলাকৰ সেত অব

প াৱ যানৰ

বাপদাদাৰ সা াৎ

িত:- সকেলা প াৱ িনবাসী মহাবীৰ হাৱা নহয়! ভয় খাৱা িবধৰেতা নহয়? কােনা কথাৰ ভয় তা

নাই! সকেলাতৈক ডাঙৰ ভয় হেছ মৃ তু ৰ ভয়। তামােলাক সকেলােতা হাৱাই মৃ ত। মৃ তকৰ মিৰবৈল িকহৰ ভয়।
মৃ তু ৈল ভয় তিতয়া লােগ যিতয়া এেনৈক ভােব য এিতয়া এই টা কিৰবলগীয়া আেছ, এইেটা কিৰব লািগব আ
সয়া পূ ণ নহ’ ল তিতয়া মৃ তু ৈল ভয় হয়। তামােলাকেতা সকেলা কায পূ ণ কিৰ এভােৰিড (সদা
এই পু ৰণা চালা এিৰবৈল এভােৰিড হ আছা নহয় সইবােব ভয় নাই। আ

ত) হ আছা।

িযসকল ভয়ভীত আ া আেছ

তওঁেলাকেকা শি শালী কিৰ তােলাঁতা, দু খৰ সময়ত সু খ িদওঁতা আ া হাৱা। সু খদাতাৰ স ান হাৱা। িযদেৰ
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লােল পাহৰ হ যায়। এইদেৰ তামােলাক

অ কাৰত দীপক

গিতেক সদায় এ নৈক সু খ িদয়াৰ
দৱা (দাতা) হাৱা। তে
দৱা - শাি

শাি

আ াসকল দু খৰ বাতাৱৰণত সু খ িদওঁতা

ভাৱনা থােক! সদায় সু খ িদব লােগ, শাি

হাৱা।

িদব লােগ। শাি দাতাৰ স ান শাি

দৱা কান? িপতা অক ল নহয়, তামােলােকা হাৱা। গিতেক শাি

িদওঁতা শাি

িদয়াৰ কায কিৰ আছা নহয়! দু িনয়াৰ লােক সােধ - আেপানােলােক িক সৱা কেৰ? তিতয়া

তামােলােক সকেলােক এয়াই ক’বা য এই সময়ত িয িবেশষ কথাৰ আৱশ কতা আেছ সই কায আিম কিৰ আেছা।
অ া, মানু েহ কােপােৰা িদব, শস ও িদব, িক

সকেলাতৈক আৱশ ক ব

আৱশ কীয় ব

সয়া আিম িদ আেছা, ইয়াতৈক ডাঙৰ সৱা আ

আেহ। মন শা

নহ’ ল ধনৰ শি েয়ও দু খ-ক

িক আেছ। মন শা

কিৰবৈল আহক য অলপ সময়ৰ বােবও তাৈল গ’ ল ব ত শাি
কাণাই সৱাৰ

হ থািকেল ধ না কামত

িদেয়। এিতয়া এেনকুৱা শাি ৰ শি শালী লহৰ িবয়েপাৱা যােত

সকেলােৱ অনু ভৱ কেৰ য গােটই দশৰ িভতৰত এয়া হেছ শাি ৰ
এইেটা

হেছ শাি । গিতেক িযেটা সকেলােৰ বােব

ান। এজন-দু জনৰ পৰা

নক আ

অনু ভৱ

পাৱা যায়। এেনকুৱা আৱাজ িবয়পক। শাি ৰ

ান, এইেটা আৱাজ িবয়িপব লােগ। িযমােনই অশা

িচিকৎসালয়ত যায় তেনৈক এ নৈক বু জক য অশাি ৰ সময়ত এই শাি ৰ

আ া নহওঁক

যেনৈক

ৰাগী

ানেতই যাব লােগ। এেনকুৱা লহৰ

িবয়েপাৱা। এয়া কেনৈক িবয়িপব? ইয়াৰ বােব এিট-দু িট আ াক মািত আিন অনু ভৱ কেৰাৱা। এজনৰ পৰা
আনজনৈল এইদেৰ িবয়িপ যাব। িযসকল অশাি ত আেছ তওঁেলাকক িবেশষ ভােব মািত আিন হ’ লও অনু ভৱ
কেৰাৱা। িযসকল স কত আেহ তওঁেলাকক এইেটা বাতা িদয়া য শাি ৰ অনু ভৱ কৰক। প াৱ িনবাসীেয় িবেশষ
এই টা সৱা কিৰব লােগ। এিতয়া আৱাজ শি শালী কৰাৰ সু েযাগ আেছ। এিতয়া িদগ া
ান লােগ। সই

হ ঘূ িৰ আেছ, কােনা

ান কানখন… তাৰ পিৰচয় নাই, িবচািৰ আেছ। এিট িঠকনাৰ পৰােতা িদগ া

বু িজেছ য এয়া িঠকনা নহয়। এেনকুৱা িদগ া

হ গ’ল, এেনৈক

আ াসকলক এিতয়া সহজ িঠকনা িদব নাৱাৰােন? এেনকুৱা সৱা

কৰা। কাৰিফউ হওঁক, িযেয়ই নহওঁক, স কতেতা অহা নহয় জােনা। স কত থকাসকলক অনু ভৱ কেৰাৱা তিতয়া
সই আ াসকেল আৱাজ িবয়পাব। তওঁেলাকক এক-দু ই ঘ াও যাগ িশিবৰ কেৰাৱা। যিদ অলেপা শাি ৰ অনু ভৱ
কেৰ তে

ব ত আনি ত হ’ব, ধন বাদ িদব। যিতয়া ল

থােক য আিম কিৰবই লািগব তিতয়া ৰা াও পাৱা

যায়। গিতেক এেনৈক নাম উ ল কিৰ দখু ওৱা। িযমােনই প াৱৰ ধৰিণ টান িসমােনই নৰম কিৰব পাৰা। অ া। !
2. সদায় িনজক ফিৰ া অথাৎ ডবল লাইট অনু ভৱ কৰােন? এই সংগম যু গৰ অি ম
া ণ জীৱনৰ

াি

হেছই ফিৰ া জীৱন। ফিৰ া অথাৎ যাৰ কােনা দহ আ

প ফিৰ া হয় নহয় জােনা।

দহৰ স

ৰ লগত কােনা স ক

নাই। দহ আ

দহৰ স

ৰচী থােক তে

উিৰব নাৱািৰবা, তলৈল নািম আিহবা সইবােব ফিৰ া অথাৎ কােনা পু ৰণা স

জীৱেনই নতু ন তে

, সকেলােৰ লগত স ক সমা হ’ল ন অলপ বাকী আেছ? যিদ অলেপা সূ

সকেলা নতু ন হ’ব। সংক

এিতয়া পু ৰিণ জীৱন সেপানেতা

নাই। যিতয়া

ও নতু ন। বৃ ি ও (কতব ও) নতু ন। সকেলা নতু ন হ’ব।

ৃ িতত আিহব নাৱােৰ। যিদ অলেপা দহ ভাৱত আহা তিতয়াও স

সইবােব আহা। যিদ স ক নাই তে
সইবােব

নতু ন, স

ৃ িতৈল নােহ নহয় জােনা।

বু ি

আসি ৰ

ক আেছ

যাব নাৱােৰ। িব ত ইমান আ া আেছ তওঁেলাকৰ লগত স ক নাই

ৃ িতৈল তওঁেলােকই আেহ যাৰ লগত স ক আেছ। গিতেক দহৰ ভাৱত অহা

মােন দহৰ লগত স ক আেছ। যিদ দহৰ লগত অলেপা আসি

থােক তে

উিৰবা কেনৈক! বাজাযু

ব ক

িযমােনই ওপৰৈল দিলওৱা তলৈল আিহেয় যাব। গিতেক ফিৰ া মােন পাতল, কােনা বাজা নাই। মৰজীৱা (জীৱে
মৰা) হাৱা অথাৎ বাজাৰ পৰা মু

হাৱা। যিদ অলেপা িকবা ৰ গেছ সানকােল শষ কৰা নহ’ ল যিতয়া সময়ৰ
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ইেচল বািজব তিতয়া সকেলােৱ উিৰব ধিৰব আ

সকেল তলেত থািক যাব। বাজাযু সকল উিৰ থকা

বাজাযু

সকলক চাই থােকাঁতা হ যাব।
গিতেক এয়া চক (পৰী া) কিৰবা য কােনা সূ

ৰচীও থািকেতা যাৱা নাই। বু িজ পাইছা। গিতেক আিজৰ িবেশষ

বৰদান মনত ৰািখবা য “িনব ন ফিৰ া আ া হাৱা”। “ব নমু

আ া হাৱা”। ‘ফিৰ া’ শ

কিতয়াও

নাপাহিৰবা। ফিৰ া বু িল ভািবেল উিৰ যাবা। বৰদাতাৰ বৰদান মনত ৰািখেল সদায় মালামাল থািকবা।
3. সদায় িনজক শাি ৰ বাতা িদওঁতা বাতাবাহক বু িল ভাবােন?
এই টা কায পাহিৰেতা নােযাৱা? িনেতৗ চক কৰা য মাৰ

া ণ জীৱনৰ কায হেছ বাতা িদয়া। কিতয়াবা
আ াৰ িয

কায আেছ সয়া িকমানৈল কিৰেলা!

িকমানক বাতা িদেলা? িকমানক শাি ৰ দান িদেলা? বাতা িদওঁতা মহাদানী, বৰদানী আ া হাৱা। িকমান উপািধ আেছ
তামােলাকৰ? আিজৰ দু িনয়াত িযমােনই ডাঙৰতৈক ডাঙৰ উপািধ নাথাকক, তামােলাকৰ তু লনাত সকেলা স ।
তওঁেলাক উপািধ িদওঁতা আ া িক

এিতয়া িপতাই স ানসকলক উপািধ িদেয়। গিতেক িনজৰ িভ -িভ উপািধক

ৃ িতত ৰািখ সইেটা আন ত, সইেটা সৱাত সদায় তী হ থাকা। উপািধৰ

ৃ িতৰ াৰা সৱা তঃ

ৃ িতত আিহব।

অ া!
*বৰদান:-

একা তাৰ শি েৰ পৰৰ বশীভূ ত হাৱা ি িতক পিৰৱতন ক ৰাঁতা অিধকাৰী আ া হাৱা
া ণ অথাৎ অিধকাৰী আ া কিতয়াও পৰৰ বশীভূ ত হ’ব নাৱােৰ। িনজৰ দু বল
বশীভূ েতা নহয় িকয়েনা ভাৱ অথাৎ িনজৰ

িত আ

দু বল

অনািদ আিদ সং াৰৰ

ভাৱৰ বশীভূ ত হ’ব নাৱােৰ আ

সকেলােৰ

ভাৱ সং াৰৰ

িত আি ক ভাৱ যিদ থােক তে
ৃ িতেৰ দু বল সং ােৰা সহ জ

পিৰৱতন হ যায়। একা তাৰ শি েয় পৰৰ বশীভূ ত হাৱা ি িতক পিৰৱতন কিৰ মািলকৰ ি িতৰ
আসনত অিধি ত কিৰ িদেয়।
* াগান:-

াধ

ানী আ াৰ বােব মহাশ ।
ওঁ শাি !!
***
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