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আিজ বাপদাদাই চািৰওফালৰ িনজৰ সকেলা পিব (হ’িলেনচ) আৰু সুখী ( হিপেনচ) স ানসকলক চাই আেছহঁ ক। ইমান
ডাঙৰ সংগ ত ৰূপত এেন ৱা পিব আৰু সুখী দুেয়াটা িবেশষ ধাৰী, এই গােটই নাটকত আৰু কােনা ইমান ডাঙৰ
সভা বা ইমান ডাঙৰ সংখ া হ'ব নাৱােৰ। আিজকািল কােৰাবাক যিদও ‘হাইেনচ’ বা ‘হ’িলেনচ’ (স ানসূচক উপািধ –
অিত মহান, পৰম পূজ ) উপািধ িদেয়ও িক
ত
মাণৰ ৰূপত যিদ চাৱা তে সই পিব তা, মহানতা দখা
নাযাব। বাপদাদাই চাই আিছল ইমান মহান পিব আ াসকলৰ সংগঠন ক'ত হ'ব পােৰ। িতগৰাকী স ানৰ িভতৰত
এইেটা দৃঢ় সংক আেছ য কৱল কেমেৰ নহয় িক মন-বাণী-কম িতিনওটােৰ পিব হ'বই লািগব। গিতেক এই পিব
হাৱাৰ
দৃঢ় সংক আৰু ক' তা থািকব নাৱােৰ। অিবনাশী হ'ব নাৱােৰ, সহজ হ'ব নাৱােৰ। আৰু তামােলাক
সকেলােৱ পিব তাক ধাৰণ কৰা িকমান সহজ বুিল ভাবা, িকয়েনা বাপদাদাৰ াৰা ান া হেছ আৰু ানৰ শি েৰ
জািনলা য মাৰ; আ াৰ অনািদ আৰু আিদ ৰূপ হেয়ই পিব । িযেহতু আিদ, অনািদ ৰূপৰ ৃিত উদয় হ’ল গিতেক
এইেটা ৃিতেয় সমথ কিৰ তু িল সহজ অনুভৱ কৰাই আেছ। জািন গ’লা য আমাৰ বা িৱক ৰূপ পিব হয়। এই
সংগেদাষৰ ৰূপ অপিৱ হয়। তে বা িৱকতাক আেপান কিৰ লাৱা সহজ হ গ'ল নহয়।
ধম, েদশ, ৰ িপতা, আৰু
ৰূপ, কম সকেলােৰ ান া হ'ল। গিতেক ানৰ শি েৰ ক েনা অিত সহজ হ
গ'ল। িয কথাক আিজকািলৰ মহান আ া বুিল কওঁতাসকেলও অস ৱ বুিল ভােব, অ াকৃ িতক বুিল ভােব িক
তামােলাক পিব আ াসকেল সই অস ৱক িকমান সহেজ অনুভৱ কিৰ ল'লা। পিব তাক আেপান কিৰ লাৱা সহজ হয়
ন ক ন হয়? গােটই িব ৰ আগত ত া ান জনাই ক’ব পাৰা য পিব তােতা আমাৰ - ৰূপ হয়। পিব তাৰ শি ৰ
কাৰেণ য'ত পিব তা থােক ত’ত সুখ আৰু শাি তঃ থােক। পিব তা আধাৰ হয়। পিব তাক মাতৃ বুিল কয়। আৰু
সুখ-শাি পিব তাৰ স ান হয়। য'ত পিব তা থােক ত’ত সুখ-শাি তঃ আেছই সেয়েহ সুখীও হাৱা। কিতয়াও উদাস
(দুখী) হ'ব নাৱাৰা। সদায় সুখী হ থােকাঁতা। য'ত পিব তা আেছ ত’ত সুেখা িন য় আেছ। পিব আ াসকলৰ ল ণ
সদায় সুখী হয়। গিতেক বাপদাদাই চাই আেছ য িকমান িন য় বুি ৰ পাৱন আ া বিহ আেছ। জগতৰ লােক
সুখ-শাি ৰ িপচত দৗেৰ। িক সুখ-শাি ৰ আধােৰই হেছ পিব তা। এই আধাৰক নাজােন সেয়েহ পিব তাৰ আধাৰ
মজবুত নােহাৱাৰ কাৰেণ অ কালৰ কাৰেণ সুখ আৰু শাি া হেয়া িক এিতয়াই আেছ, এিতয়াই নাই। িচৰকালৰ
সুখ-শাি ৰ াি পিব তা অিবহেন অস ৱ। তামােলােক আধাৰক আেপান কিৰ ল'লা সেয়েহ সুখ-শাি ৰ িপচত
দৗিৰবলগীয়া নহয়। সুখ, শাি পিব আ াসকলৰ ওচৰৈল তঃ আেহ। িয দেৰ স ান মাকৰ ওচৰৈল তঃ আিহ যায়
নহয় জােনা। িযমােনই িবি
নকৰা তথািপও মাকৰ ওচৰৈল িন য় যাব। গিতেক সুখ-শাি ৰ মাতৃ হ'ল পিব তা। য'ত
পিব তা আেছ, ত’ত সুখ-শাি , আন
তঃ আিহ যায়। তে িক হ গ'লা? বগমপুৰৰ বাদ াহ। এই পুৰিণ সৃি ৰ
বাদ াহ নহয়, িক বগমপুৰৰ (দুখ িবহীন) বাদ াহ। এই া ণ পিৰয়াল বগমপুৰ অথাৎ সুখৰ সংসাৰ হয়। তে এই
সুখৰ সংসাৰৰ বগমপুৰৰ বাদ াহ হ গ'লা। ‘িহজ হিলেনেচা’ (মহামিহম; অিত স ানীয়) হাৱা নহয় জােনা। মু েটা
আেছ, আসেনা আেছ। বাকী িকহৰ অভাৱ! িকমান বিঢ়য়া মু ট হয়! লাইটৰ মু ট পিব তাৰ িচন হয়। আৰু বাপদাদাৰ
অ ৰ আসনধাৰী হাৱা। গিতেক বগমপুৰৰ বাদ াহসকলৰ মু েটা অনন আৰু আসেনা অনন হয়। বাদ াহীও
(সা াজ ও) অনন গিতেক বাদ ােহা অনন হাৱা।
আিজকািলৰ মনুষ আ াসকলক ইমান দৗৰা- দৗিৰ কিৰ থকা দিখ বাপদাদােৰা স ানসকলৰ ওপৰত পুেতৗ ওপেজ।
িকমান চ া কিৰ থােক। চ া অথাৎ দৗৰা- দৗিৰ, পিৰ েমা বিছ কেৰ িক
াি িক? সুখ যিদও হয় িক সুখৰ লগত
িকবা নহয় িকবা দুেখা লগ লািগ থািকব। আৰু এেকা নহ' লও অ কালৰ সুখৰ লগত ‘িচ া’ আৰু ‘ভয়’ এই দুেয়াটা
ব েটা আেছই আেছ। গিতেক য'ত িচ া আেছ ত’ত সুখ (আৰাম) থািকব নাৱােৰ। য'ত ভয় আেছ ত’ত শাি থািকব
নাৱােৰ। গিতেক সুখৰ লগত এই দুখ, অশাি ৰ কাৰণ আেছই আৰু তামােলাক সকেলােৱ দুখৰ কাৰণ আৰু িনবাৰণ পাই
গ’লা। এিতয়া তামােলাক সমস ােবাৰক সমাধান কেৰাঁতা সমাধান ৰূপ হ গ'লা নহয় জােনা। সমস ােবাৰ তামােলাকৰ

লগত খিলবৰ বােব খলৰ পুতলা হ আেহ। খিলবৈল আেহ ভয় খুৱাবৈল নহয়। ভয় খাওঁতােতা নােহাৱা নহয়। য'ত
সবশি ৰ খাজনা জ -িস অিধকাৰ হ গ'ল তে বাকী িকহৰ অভাৱ থািকল, ভৰপূৰ হাৱা নহয়। মা ৰ
সবশি মানৰ আগত সমস া এেকােৱই নহয়। হাতীৰ ভিৰৰ তলত যিদ পৰুৱা আিহ যায় তে দিখবৈল পাৱা যাবেন?
গিতেক এই সমস ােবােৰা তামােলাক মহাৰথীসকলৰ আগত পৰুৱাৰ সমান। খল বুিল ভািবেল আন থােক, িযমােনই
ডাঙৰ কথা নহওক সৰু হ যায়। িযদেৰ আিজকািল সৰু ল'ৰা- ছাৱালীক িক খল খিলবৈল িদেয়, বুি ৰ। এেনেয়েতা সৰু
ল'ৰা- ছাৱালীক িহচাপ (অংক) কিৰবৈল িদেল তিতয়া িবৰ হ যাব। িক , খল িহচােপ খিল খিল আনে েৰ িহচাপ
(অংক) কিৰব। গিতেক তামােলাকৰ বােবও সমস া পৰুৱাৰ সমান হয় নহয়। য'ত পিব তা, সুখ-শাি ৰ শি আেছ,
ত’ত সেপানেতা দুখ-অশাি ৰ লহৰ ( ঢৗ) আিহব নাৱােৰ। শি শালী আ াসকলৰ স খ
ু ত এই দুখ আৰু অশাি েয়
আগবািঢ় আিহবৈল সাহস নকেৰ। পিব আ াসকল সদায় হিষত হ থকা আ া হয়, এইেটা সদায় ৃিতত ৰািখবা।
অেনক কাৰৰ বেমজািলত িদগ া হাৱাৰ পৰা, দুখ-অশাি ৰ জালৰ পৰা ওলাই আিহলা িকয়েনা কৱল এটা দুখ নােহ।
িক এটা দুেখা বংশাৱলীৰ লগত আেহ। গিতেক সই জালৰ পৰা ওলাই আিহলা। িনজেক এেন ৱা ভাগ ৱান বুিল ভাবা
নহয়?
আিজ অে িলয়া িনবাসীসকল বিহ আেছ। বাপদাদাই সদােয়ই অে িলয়া িনবাসীসকলৰ তপস া আৰু মহাদানীভাৱৰ
িবেশষ ৰ বণনা কেৰ। সদায় সৱাৰ িন াৰ তপস াই অেনক আ াক আৰু তামােলাক তপ ী আ াসকলক ফল িদ
আেছ। ধৰণী অনুসিৰ িবিধ আৰু বৃি , দুেয়াটা দিখ বাপদাদা অিতিৰ ভােৱ (এ া) আনি ত হেছ। অে িলয়া হেয়ই
অসাধাৰণ (এ া অিডেনৰী)। সৱাৰ বােব ত াগৰ ভাৱনা সকেলােৰ ব ত সানকােল উদয় হয় সইবােবইেতা
ইমানেবাৰ সৱােক ( চ াৰ) খুিলেছ। িযদেৰ আমাৰ ভাগ গিঢ় উ ল সইদেৰ আনৰ ভাগ গিঢ় তু িলব লােগ। দৃঢ়
সংক কৰা এয়া হেছ তপস া। গিতেক ত াগ আৰু তপস াৰ িবিধেৰ বৃি
া কিৰ আেছ। সৱাৰ ভােৱ অেনক হদৰ
ভাৱ সমা কিৰ িদেয়। এই ত াগ আৰু তপস াই সফলতাৰ আধাৰ হ’ল, বুিজলা। সংগঠনৰ শি আেছ। এজেন ক’ ল আৰু
আনজেন কিৰেল। এেন ৱা নহয় য এজেন ক’ ল আৰু আনজেন ক’ব য এয়ােতা হ’ব নাৱােৰ। এেনৈক সংগঠন ভািগ
যায়। এজেন ক’ ল আনজেন উৎসােহেৰ সহেযাগী হ বা ৱািয়ত কিৰেল, এয়া হেছ সংগঠনৰ শি । পা ৱসকলেৰা
সংগঠন আেছ, কিতয়াও তই-মই (অসহেযাগী) নহয়। বচ, বাবা বাবা বুিল কাৱা, তে সকেলা কথা সমা হ যায়।
মেনামািলন হেয়ই তই-মই, তাৰ- মাৰ হ' ল। িপতাক স খ
ু ত ৰািখেল তিতয়া কােনা সমস াই আিহব নাৱােৰ। আৰু
সদায় িনিব আ াসকেল তী পুৰষ
ু াথেৰ উড় কলাৰ অনুভৱ কেৰ। ব কালৰ িনিব ি িত, মজবুত ি িত হয়।
িযসকল বােৰ বােৰ িব ৰ বশীভূ ত হয়, তওঁেলাকৰ আধাৰ অৈপণত (অপিৰপ ) হ যায় আৰু ব কালৰ িনিব
আ াসকল আধাৰ পিৰপ হাৱাৰ কাৰেণ িনেজও শি শালী আৰু আনেকা শি শালী কিৰ তােল। িযেকােনা ভািঙ যাৱা
ব যাৰা লগােল সয়া শি হীন (দুবল) হ যায়। ব কালৰ শি শালী আ া, িনিব আ াসকল অি মেতা িনিব হ
স ান সহকােৰ উ ণ (পাছ উইথ অনাৰ) হ যায় নাইবা থম িবভাগত (ফা িডিভজনত) আিহ যায়। গিতেক সদায়
এইেটােৱই ল ৰাখা য ব কালৰ িনিব ি িতৰ অনুভৱ িন য় কিৰব লােগ। এেনৈক নাভািববা য িব আিহল,
সমা েতা হ গ'ল নহয়। এেকা অসুিবধা নাই। িক বােৰ বােৰ িব অহা আৰু তাক সমা কৰা, ইয়াত সময় ন হয়।
শি
য় হয়। সইিখিন সময় আৰু শি যিদ সৱাত লেগাৱা তিতয়া একৰ িবপৰীেত পদম ণ জমা হ যাব। সেয়েহ
ব কালৰ িনিব আ াসকল িব িবনাশক ৰূপত পূিজত হয়। িব িবনাশক উপািধ পূজ আ াসকলৰ হয়। মই
িব িবনাশক পূজ আ া হওঁ, এইেটা ৃিতেৰ সদায় িনিব হ আগৈল উৰ কলাৰ াৰা উিৰ থাকা আৰু উৰুৱাই থাকা।
বুিজলা। িনজৰ িব িবনাশেতা কিৰলা, িক আনৰ বােব িব িবনাশক হ'ব লােগ। চাৱা, তামােলােক িনিম আ াও
(ডাঃ িনমলােকা) এেন ৱা পাইছা িযেয় আৰ িণৰ পৰাই কােনা িব ৰ স খ
ূ ীন নহ’ল। সদায় অনাস (উপৰাম) আৰু
হী হ থািকল। অলপ কেঠাৰ (কাঢ়া) হ আিছল। ইয়ােৰা েয়াজন আেছ। এেন ৱা কাঢ়া িশ িয় ী নােপাৱােহঁ েতন
ইমান বৃি ন'হলেহঁ েতন। ইয়াৰ আৱশ েকা হয়। িযদেৰ িততা (কাঢ়া) দৰব বমাৰৰ বােব আৱশ ক হয় নহয়। গিতেক
নাটক অনুসিৰ িনিম আ াসকলেৰা সংগৰ ভাৱেতা পেৰই আৰু িযদেৰ িনেজ আিহেয়ই সৱাৰ িনিম হ গ'ল, সইদেৰ
অে িলয়ােতা আিহেয়ই সৱােক
খালাৰ সৱাত লািগ যায়। এই ত াগৰ ভাৱনাৰ ক েনেৰ (ভাইে চেনেৰ) সম
অে িলয়া আৰু তাৰ স কত অহা িযেবাৰ ান আেছ, তাত সইেটা ৰূপেত বৃি হ আেছ। তপস া আৰু ত াগ যাৰ মাজত
আেছ তওঁেৱই
আ া হয়। তী পুৰষ
ু াথ েতা সকেলা আ াই হয় িক পুৰষ
ু াথ হাৱা ে ও িবেশষ সমূেহ অৱেশ ই
িনজৰ ভাৱ পলায়। স
েতা এিতয়া সকেলােৱ হ আছা নহয়। স
হ গ'ল, এই মাণপ (চা িফেকট) কােনও
া কৰা নাই। িক স
তাৰ সমীপত উপি ত হ গেছ, ইয়াত ম অনুসিৰ আেছ। কােনাবা ব ত সমীপত উপি ত
হ গেছ, কােনাবা মানুসিৰ আগ-িপছ হ আেছ। অে িলয়াৰসকল সৗভাগ ৱান হয়। ত াগৰ বীেজ ভাগ া কৰাই

আেছ। শি সনাও বাপদাদাৰ অিত ি য় হয় িকয়েনা সাহসী হয়। য'ত সাহস আেছ ত'ত বাপদাদাৰ সহায় সদােয়ই লগত
আেছ। সদায় স
হ থােকাঁতা হাৱা নহয়। স ি সফলতাৰ আধাৰ হয়। তামােলাক সকেলা স
আ া হাৱা,
গিতেক সফলতা তামােলাকৰ জ -িস অিধকাৰ হয়। বুিজলা। গিতেক অে িলয়াৰসকল অিতৈক সমীপ আৰু অিতৈক
মৰমৰ হয় সেয়েহ তওঁেলাকৰ ওপৰত অিতিৰ অিধকাৰ আেছ। ভালবাৰু।
অব

মুৰল
ু ীেবাৰৰ পৰা িনবািচত মহাবাক (

:- শি

-উ ৰ)

সনাৰ নাম গােটই িব ত কিতয়া িস হ'ব?

উ ৰ:- যিতয়া সংগ ত ৰূপত একৰস ি িত অথবা এটা

সংক ত ি ত হাৱাৰ অভ াস হ'ব। সংগঠনত কােনা
এজনেৰা অন কােনা সংক নহওঁক। সকেলােৱ এটাই িন ােৰ, এটাই অশৰীৰী হাৱাৰ
সংক ত ি ত হাৱাৰ
অভ াসী হওঁক তিতয়া গােটই িব ৰ িভতৰেত শি সনাৰ নাম িস হ'ব।
:-

ল
ূ সিনেক যু ে

ত িকহৰ আধাৰত িবজয়ী হয়? তামােলাকৰ িবজয়ৰ নাগাৰা কিতয়া বািজব?

ল
ূ সিনেক যিতয়া যু ে ৈল যায় তিতয়া এটা আেদশেতই (অডাৰেতই) চািৰওফােল িনজৰ িল চলাবৈল
আৰ কিৰ িদেয়। এেকটা সময়েত, এটা আেদশেতই চািৰওফােল ঘিৰ ধেৰ তিতয়া িবজয়ী হয়। এেনৈকেয় আি ক সনা,
সংগ ত ৰূপত, এটা ইংিগতেতই আৰু এক চেক ত, সকেলােৱ একৰস ি িতত ি ত হ যাব, তিতয়ােহ িবজয়ৰ নাগাৰা
বািজব।
উ ৰ:-

:- িপতাৰ কানেটা আেদশক (অডাৰক) বা ৱািয়ত কিৰবৈল সদা

আতঁ িৰ যাব?

ত হ থািকেল তিতয়া এই কিলযুগী পবত

উ ৰ:- িপতাই এইেটােৱ আেদশ (অডাৰ) িদব য সকেলােৱ এক চেক ত একৰস ি িতত ি ত হ যাৱা। যিতয়া

সকেলােৰ সব-সংক এক সংক ত সমািহত হ যাব তিতয়া এই কিলযুগী পবত আতঁ িৰ যাব। সই এক চেক
সদাকালৰ চেক হয়। এেন ৱা নহয় য এক চেক ি ত হ পুনৰ তলৈল আিহ যাবা।
:- িত গৰাকী া ণ স ানৰ উ ৰ ািয়

কানেটা?

উ ৰ:- গােটই সংগঠনক একৰস ি িতত ি ত কেৰাৱাৰ বােব সহেযাগী হাৱা- এয়া

িত গৰাকী া ণৰ উ ৰ ািয় ।
িযদেৰ সদায় ভ ভাৱনা অথবা কল াণৰ ভাৱনা ৰািখ অ ানী আ াসকলক ানৰ জ ািত িদয়াৰ বােব য়াস কিৰ
থাকা। তেনৈকেয় িনজৰ এই দৱী সংগঠনেকা একৰস ি িতত ি ত কৰাৰ অথবা সংগঠনৰ শি ক বৃি কৰাৰ কাৰেণ
পৰ েৰ িভ িভ ৰূেপেৰ য়াস কৰা। ইয়াৰ পিৰক না ( ন)
ত কৰা। এেনৈক আনি ত হ নাযাবা য মইেতা
িনজৰ ৰূপত েকই আেছা।
:- পৰমা

ানৰ িবেশষ িক?

উ ৰ:- সংগঠনৰ শি েয়ই এই পৰমা

ধম, এক ৰাজ , একমতৰ ৰূপত চেল।
:- কানেটা এটা কথাৰ স

ানৰ িবেশষ । এই া ণ সংগঠনৰ িবেশষ

ূণ পিৰৱতেনই স

দৱতা ৰূপত বা িৱকেত এক

ূণতাক সমীপত আিনব?

েত কেৰ মাজত িয দহ-অিভমানৰ মূল সং াৰ আেছ, যাক তামােলােক ভাৱ ( নচাৰ) বুিল কাৱা, সই
সং াৰৰ অংশমা ও নাথাকক। িনজৰ এই সং াৰেবাৰক পিৰৱতন কিৰ বাপদাদাৰ সং াৰেবাৰক ধাৰণ কৰা- এয়াই
অি ম পুৰষ
ু াথ।
উ ৰ:-

:- বাপদাদাৰ ত

তা িকহৰ আধাৰত হ'ব?

উ ৰ:- যিতয়া

েত কেৰ মাজত বাপদাদাৰ সং াৰ দখা পাৱা যাব। বাপদাদাৰ সং াৰেবাৰক নকল কিৰ, তওঁৰ
সমান হাৱা তিতয়া সময় আৰু শি সমূহ বািচ যাব আৰু গােটই িব েত বাপদাদাক সহেজ ত কিৰব পািৰব। ভি
মাগতেতা কৱল কিথত আেছ য িযফােল চাওঁ সইফােল কৱল তু িমেয়ই তু িম িক ইয়াত বা ৱত িযফােল চাওঁ, যােকই
দেখাঁ তাত বাপদাদাৰ সং াৰেহ দখা িদয়ক।
বৰদান:
ভু দখুওৱাৰ ৱণতাৰ অংশেকা ত াগ কেৰাঁতা মানধাৰী পুণ আ া হাৱা
মানধাৰী স ানসকল সকেলােক মান িদওঁতা দাতা হয়। দাতা অথাৎ দয়াশীল। তওঁেলাকৰ কিতয়াও
কােনা আ াৰ িত সংক মা ও ভু দখুওৱাৰ ৱণতা নাথােক। এওঁ এেন ৱা িকয়? এেন ৱা কৰা
উিচত নহয়, হাৱা উিচত নহয়, ােন এেনৈক কয় জােনা…… এয়াও সূ
ভু দখুওৱাৰ ৱণতাৰ
অংশ। িক
মানধাৰী পুণ আ াসকেল অধঃপিতত হাৱাসকলেকা উ িতৰ পথৈল আিনব, সহেযাগী
কিৰ তু িলব তওঁেলােক কিতয়াও এইেটা সংক ও কিৰব নাৱােৰ য এওঁেতা িনজৰ কমৰ ফল ভাগ কিৰ
আেছ, কিৰেল িন য় পাব... এওঁ অধঃপিতত হাৱাই উিচত...। এেন ৱা সংক তামােলাক স ানসকলৰ
উদয় হ'ব নাৱােৰ।
াগান:
স ি আৰু স তাৰ িবেশষ ইেহ উৰা কলাৰ অনুভৱ কৰায়।
!! ওঁ শাি !!

