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"বাপদাদা"

মধুবন

বাcারা - বাবা eেসেছন কাঁটােক ফু ল বানােত, বাবা ভােলাবাসা েযমন কাঁটার pিত, েতমন
ফু েলর pিতo l িতিন কাঁটােকi ফু েল পিরণত করার পির ম কেরন"

:-- েয বাcােদর মেধয্ jােনর ধরণা থাকেব তােদর িনদশর্ন িক হেব ?

utর :-- তারা কামাল কের েদখােব l তারা িনেজেদর eবং aনয্েদর কলয্াণ না কের থাকেত
পারেব না l তীর েলেগ েগেল ন েমাহ হেয় আধয্ািtক ( হানী) েসবায় েলেগ পড়েব l তােদর
aবsাo eকরস aটল - aটল থাকেব l তারা কখেনাi aবুেঝর মেতা েকােনা কাজ করেব না l
তারা কখেনাi কাuেক দুঃখ েদেব না l তারা aপ ণ পী কাঁটােক দূর করেত থাকেব l
om শািn l বাcারা েতা eকথা জােনi েয, বাবা হেলন বড় িলভার ঘিড়র মেতা l িতিন সmূণর্
সিঠক সমেয় কাঁটােক ফু েল পিরণত কেরন l eক েসেক o কম হেত পাের না l সামানয্ তফাৎo হেত
পাের না l িমি - িমি বাcারা eকথাo জােন েয, eiসময় হল কিলযুগী কাঁটার জ ল l তাi যারা
ফু েল পিরণত হেc তােদর eমন aনুভব হoয়া দরকার েয, আমরা ফু েল পিরণত হিc l pথেম
আমরা সবাi কাঁটা িছলাম, েকu েছােটা আবার েকu বড় l েকu খুব দুঃখ েদয়, েকu আবার al
l eখন বাবার ভােলাবাসা েতা সবার জনয্ l eমন মিহমাo আেছ েয, কাঁটার pিতo েpম -- ফু েলর
pিতo েpম l pথেম কার pিত েpম ? aবশয্i কাঁটার pিত l কাঁটার pিত তাঁর eত েpম েয িতিন
পির ম কের তােদর ফু েল পিরণত কেরন l িতিন েতা কাঁটার দুিনয়ােতi আেসন l eেত সবর্বয্াপীর
েকােনা বয্াপারi েনi l eকজেনরi মিহমা হয় l মিহমা হয় আtার, আtা যখন শরীর ধারণ কের
aিভনয় কের l আtাi ে াচারী হয় আবার আtাi
াচারী হয় l আtা শরীর ধারণ কের েযমন
েযমন কাজ কের, েসi aনুসাের বলা হয়, e kকমর্ী আর e সুকমর্ী l আtাi ভােলা বা মn কাজ
কের l েতামরা িনেজেদর িজেjস কেরা, েতামরা িক সতয্যুগী ৈদবী kেলর নািক কিলযুগী আসুরী
কাঁটার ? েকাথায় সতয্যুগ আর েকাথায় কিলযুগ ! েকাথায় েদব দুিনয়া আর েকাথায় আসুরী
দুিনয়া ? aেনক তফাৎ l যারা কাঁটা হয় তারা িনেজেদর ফু ল বলেত পারেব না l ফু ল হয় সতয্যুেগ,
কিলযুেগ হয় না l eখন e হল স ম যুগ, যখন েতামরা কাঁটা েথেক ফু েল পিরণত হc l িটচার পাঠ
েদন, বাcােদর কাজ হল তা সুnর কের (িরফাiন কের) বুিঝেয় বলা l তােত eo েলেখা, যিদ ফু ল
হেত চাo তাহেল িনেজেক আtা মেন কেরা আর ফু ল িযিন কেরন েসi পরমিপতা পরমাtােক sরণ
কর, তাহেলi েতামােদর aপ ণ দূর হেয় যােব আর েতামরা সেতাpধান হেয় যােব l বাবা িনবn
েদন l বাcােদর কাজ হল তা সিঠক কের ছাপােনা l তখন সমs মানুষi ei িনেয় িচnা করেব l e
হল পঠনপাঠন l বাবা েতামােদর েবহেদর িহিs - িজogাফী পড়ান l oi sু েল েতা পুরােনা দুিনয়ার
িহিs - িজogাফী পড়ােনা হয় l নতু ন দুিনয়ার িহিs - িজogাফী েতা েকu জােনi না l তাহেল e
হল পড়া আবার েবাঝাo l েকােনা িছঃ - িছঃ কাজ করা হল aবুঝ কাজ l eরপর েবাঝােনা হয়
েয ei দুঃখদায়ক িবকারী কাজ আর করেব না l দুঃখ হতর্ া, সুখ কতর্ া বাবার মিহমা আেছ, তাi না
l eখােন েতামরাo িশখেছা েয, কাuেক দুঃখ েদoয়া uিচত নয় l বাবা িশkা েদন েয, সবর্দা সবাiেক
সুখ িদেত থােকা l ei aবsা খুব তাড়াতািড় হয় না l eক েসেকে বাবার aিবনাশী utরািধকার
েতা িনেত পােরা l বািক েযাগয্ হেত েতা সময় লােগ l তারা মেন কের েয, aসীেমর (েবহেদর)
বাবার aিবনাশী utরািধকার হল sেগর্র বাদশাহী l েতামরা বুিঝেয়o থােকা েয, ভারত পারেলৗিকক

বাবার েথেক িবে র বাদশাহী েপেয়িছল l েতামরা সকেল িবে র মািলক িছেল l বাcারা, e কথা েন
েতামােদর িভতের েতা খুশী হoয়া uিচত l e েতা কালেকর কথা যখন েতামরা sেগর্র মািলক িছেল
l মানুষ বেল েদয় লk বছেরর কথা l েকাথায় তারা eক eকিট যুেগর আয়ু লk বছর বেল েদয়
েযখােন সmূণর্ কেlর আয়ু পাঁচ হাজার বছর l e aেনক তফাৎ l
eক aসীেমর (েবহেদর) বাবা হেলন jােনর সাগর l তাঁর েথেক ৈদবী ণ ধারণ করা uিচত l ei
দুিনয়ার মানুষ িদেন িদেন তেমাpধান হেয় যােc l তারা খুব েবশী aপ ণ িশেখ যােc l আেগ eত
দুনর্ীিত (করাপশন), জািলয়ািত (eডােlশন),
াচার িছল না, eখন সব বৃিd পােc l eখন
েতামরা বাবার sরেণর শিkেত সেতাpধান হেয় যাc l েযমন ধীের ধীের েনেম eেসছ, েতমিন oi
ভােব েযেত হেব l pথেম েতা বাবােক েপেয়ছ তার খুশী হেব, সmকর্ ৈতরী হল তারপর sরেণর
যাtা l েয যত েবশী ভিk কেরেছ, তার তত ভােলা sরেণর যাtা হেব l aেনক বাcাi বেল থােক,
বাবা sরণ sায়ী হয় না l ভিkেতo eমন হয় l কথা নেত বসেলo বুিd aনয্িদেক চেল যায় l
িযিন েশানান িতিন হঠাৎ িজjাসা কেরন, আিম িক িনেয়িছ, তখন িdধাgs হেয় পেড়, েকu আবার
চট্ কের বলেতo পাের l সবাi েতা eকরকম হয় না l eখােন যিদo aেনেকi বেস থােক িকn
ধারণা িকছু i করেত পাের না l ধারণা যিদ হত তাহেল কামাল কের েদখােত পারত l তারা িনেজর
eবং aনয্েদর কলয্াণ না কের থাকেত পারত না l কােরা যিদo বা ঘের সুখ থােক, গািড়, বািড়
iতয্ািদ থােক, তবুo যিদ eকবার তীর েলেগ যায়, তাহেল পিতেক বলেব, আিম ei আধয্ািtক
( হানী) েসবা করেত চাi, িকn মায়া খুবi শিkশালী, করেত েদয় না l েমাহ থােক, তাi না l eত
বড় বািড়, eেতা সুখ, িকভােব ছাড়েব ? আের, আেগ েয েতামরা eেতা সুখ েভাগ কেরিছেল l বড়
বড় েকািটপিত, লাখপিত, যােদর বড় বড় মহল িছল, সব েছেড় চেল eেসেছ l oেদর ভাগয্i বেল েদয়
েয, oেদর ei সবিকছু ছাড়ার শিk েনi l রাবেণর শৃ েল oরা আটেক আেছ l e হল বুিdর শৃ ল
l বাবা েবাঝান েয - আের, েতামরা েতা sেগর্র মািলক, পূজয্ হo l বাবা েতামােদর গয্ারািn েদন
েয, েতামরা 21 জn কখেনাi েরাগgs হেব না l 21 জn পযর্n sাsয্বান থাকেব l েতামরা যিদo
sামীর কােছ থােকা, তবুo তার েথেক মুিk নাo -- বেলা, পিবt হব আর aনয্েকo করব l
েতামােদর দািয়t হল বাবােক sরণ করা, যােত aপার সুখ পাoয়া যায় l sরণ করেত করেত
তেমাpধান েথেক সেতাpধান হেয় যােব l e কেতা েবাঝার কথা l ei শরীেরর েকােনা ভরসা েনi l
েতামরা বাবার েতা হেয় যাo l তাঁর মেতা িpয় িজিনস আর িকছু i েনi l বাবা েতামােদর িবে র
মািলক বানান, িতিন বেলন, যেতা চাo তত সেতাpধান হo l েতামরা aপার সুখ েদখেত পােব l
বাবা নারীেদর dারাi ei sেগর্র dার েখালান l মােয়েদর uপেরi jােনর কলস রাখা হয় l বাবা
মাতােদরi ািs কেরেছন, েতামরা মােয়রাi সবিকছু সামলাo l eনার dারাi েতা কলস রাখা হেয়েছ,
তাi না l মানুষ িকn িলেখ িদেয়েছ সাগর মnন করা হেয়িছল, aমৃেতর কলস লkীেক েদoয়া
হেয়িছল l eখন েতামরা জােনা েয, বাবা sেগর্র dার খুলেছন l তাহেল আমরা েকন বাবার েথেক
aিবনাশী utরািধকার েনব না ? েকন না িবজয় মালায় gিথত হi, আমরা মহাবীর হব l েবহেদর
বাবা বাcােদর েকােল েনন -- িকেসর জনয্ ? sেগর্র মািলক করার জনয্ l িতিন eকদম কাঁটােদর
বেস িশkা েদন l কাঁটােদর pিতi েতা তাঁর েpম, তাi েতা িতিন তােদর ফু ল বানান l বাবােক
ডাকাi হয় পিতত দুিনয়ায়, পিতত শরীের, িনবর্াণধাম েছেড় তু িম eখােন eেসা l বাবা বেলন েয,
ামা aনুসাের আমােক কাঁটার দুিনয়ােতi আসেত হয় l তাহেল aবশয্i েতা ভােলাবাসা আেছ, তাi
না l ভােলাবাসা ছাড়া িতিন িকভােব ফু ল বানােবন ? eখন েতামরা কিলযুগী কাঁটার েথেক সতয্যুগী

েদবতা, সেতাpধান ei িবে র মািলক হo l কত ভােলােবেস েতামােদর ei কথা েবাঝােনা হয় l
kমারী হেলা ফু ল, তাi েতা সবাi তােদর চরণ sশর্ কের l যখন তারা কাঁটায় (পিতত ) পিরণত
হয়, তখন তােদর সকেলর কােছ মাথা নত করেত হয় l তাহেল িক করা uিচত ? ফু েলর েতা ফু লi
থাকা চাi তাহেলi eভারফু ল হেয় যােব l kমারী েতা িনিবর্কারী, যতi তােদর িবকাের জn েহাক না
েকন l সnয্াসীরা েযমন িবকােরi জn েনয়, তাi না l িবেয় করার পের বািড় - ঘর তয্াগ কের l
তবুo তােদর মহান আtা বলা হয় l েকাথায় েসi সতয্যুেগর মহান আtা, ei িবে র মািলক,
েকাথায় ei কিলযুেগর l তাi বাবা বলেছন েয, p েলেখা, েতামরা িক কিলযুগী কাঁটা নািক
সতয্যুগী ফু ল ? াচারী নািক ে াচারী ?
e হল
াচারী দুিনয়া, েযেহতু e রাবণ রাজয্ l বলা হয় আসুরী রাজয্, রাkস রাজয্ l তাo িনেজেদর
েকu বুঝেতi পাের না l বাcারা, eখন েতামরা যুিk িদেয় p িজেjস কেরা, তখন িনেজরাi বুঝেত
পােরা, বরাবর আমরাi কামী, েkাধী eবং েলাভী িছলাম l pদশর্নীেতo eমন কথা েলেখা, তাহেলi
তােদর িফিলং আসেব েয, আিম েতা কিলযুগী কাঁটা l eখন েতামরা ফু েল পিরণত হc l বাবা েতা
হেলন eভারফু ল l িতিন কখেনাi কাঁটা হন না l বািক সকেলi কাঁটায় পিরণত হয় l oi ফু ল বেলন
- আিম েতামােদরo কাঁটার েথেক ফু েল পিরণত কির l েতামরা আমােক sরণ কেরা l মায়া েতা
কেতা pবল l তাহেল িক েতামরা মায়ার হেব ? বাবা েতামােদর িনেজর িদেক আকষর্ণ কেরন আবার
মায়া িনেজর িদেক আকষর্ণ কের l e হেলা পুরােনা জুেতা (শরীর )l আtা pথেম শরীর পী নতু ন
জুেতা পায় তারপর তা পুরােনা হয় l eiসময় সকল শরীর
পী জুেতাi তেমাpধান l আিম
েতামােদর মখমেলর বািনেয় িদi l oখােন আtা পিবt হoয়ার কারেণ শরীরo মখমেলর হয় l েকােনা
খুঁত থােক না l eখােন েতা aেনক খুঁত l oখানকার ছিব েতা েদেখা কেতা সুnর l oi ছিব েতা
eখােন কােরারi হেব না l বাবা eখন বেলন, আিম েতামােদর কেতা uঁচু বানাi l ঘর - গৃহsীেত
েথেক কমল পু
সমান পিবt হo আর জn - জnাnেরর েয জং পেড়েছ তা দূর করার জনয্
আেছ েযাগ - aিg l eেতi সব পাপ ভs হেয় যােব l েতামরা পাকা েসানায় পিরণত হেব l বাবা
ei খাদ দূর করার যুিk খুব ভােলাভােব বেলন, িতিন বেলন, eকমাt আমােকi (মােমকm) sরণ
কেরা l েতামােদর বুিdেত ei jান আেছ l আtাo aেনক েছােটা l বড় হেল bhার মেধয্ pেবশ
করেত পারেতন না l েকমনভােব করেবন ? আtােক েদখার জনয্ ডাkাররা aেনক েচ া কেরেছন
িকn েদখেত পান িন l সাkাৎকার হয় িকn ei সাkাৎকাের েতা েকােনা লাভ হয় না l মেন কেরা
েতামােদর ৈবkেnর সাkাৎকার হল িকn ei সাkাৎকাের িক লাভ ! পুরােনা দুিনয়া যখন েশষ
হেয় যােব, তখনi েতা ৈবknবাসী হেব l eরজনয্ েতামরা েযােগর aভয্াস কর l
বাবা েবাঝান বাcারা, pথেম কাঁটার সে েpম হয় l সবেথেক েবশী েpেমর সাগর হেলন বাবা l
বাcারা, েতামরাo ধীের ধীের িমি হেত থাক l বাবা বেলন বাcারা, িনেজেক আtা মেন কের
সবাiেক ভাi - ভাiেয়র দৃি েত েদখ, তাহেল kদৃি সmূণর্ েশষ হেয় যােব l ভাi - েবােনর
সmেno বুিd aনয্ িদেক যায়, তাi ভাi - ভাiেয়র দৃি েত েদখ l oখােন েতা শরীর থােকi না, েয
েদহভাব আসেব বা েমাহ আসেব l বাবা আtােদরi পড়ান l তাi েতামরাo িনেজেক আtা মেন কর
l ei শরীর েতা িবনাশী, eেত মন লািগo না l সতয্যুেগ শরীেরর pিত ভােলাবাসা থােক না l েতামরা
েতা েমাহিজত রাজার কথা েনছ, তাi না l বেল eক আtা িনেজর শরীর তয্াগ কের aনয্ শরীর
ধারণ করেব l ei পাটর্ েতামরা েপেয়ছ, তাi েমাহ েকন রাখেব ? বাবাo বেলন, েতামরা সাবধান

েথেকা l মা মারা েগেল, বu মারা েগেল, েতামরা হালুয়া (jান আনn ) েখo l eমন pিতjা কর
েয েকu মারা েগেলo আমরা কাঁদব না l েতামরা েতামােদর বাবােক sরণ কেরা, সেতাpধান হo l
সেতাpধান হoয়ার জনয্ আর aনয্ েকােনা পথi েনi l েতামরা পু ষােথর্র dারাi িবজয় মালার
দানা হেত পারেব l পু ষােথর্র dারা েতামরা যা চাo তাi হেত পােরা l বাবা েতা বুঝেত পােরন,
আেগর কেl যেতা পু ষাথর্ কেরেছা, ততটু ki করেত পারেব l বাবা েতা হেলনi গরীেবর ভগবান l
দানo গরীবেদরi করা হয় l বাবা িনেজi বেলন, আিমo সাধারণ শরীেরi আিস l না গরীব, না
িবtবান l বাcারা, েতামরাi eকমাt বাবােক জান, বািক সmূণর্ দুিনয়া েতা সবর্বয্াপী বেল েদয় l
বাবা eমন ধমর্ sাপন কেরন, েযখােন দুঃেখর েকােনা নামo থাকেব না l
ভিkমােগর্ মানুষ আশীবর্াদ চায় l eখােন েতা কৃ পার েকােনা
ঠু কেব ? e েতা িবnু l বড় িজিনস হেল মাথা ঠু কেত পারেত
যায় না l কার কােছ হাত েজার করেব ? ভিkমােগর্র eiসব
েজার করা হয় l ভাi - েবান, তারা ঘের িক হাত েজার
সnান চায় l বাcারা েতা মািলক, তাi বাবা বাcােদর নমsার
আcা l

কথাi েনi l েতামরা েকাথায় মাথা
l েছােটা িজিনেস েতা মাথাo েঠকােনা
িচh লুp হেয় যায় l ভিkমােগর্ হাত
কের ? utরািধকারী বানােনার জনয্
কেরন l বাবা েতা বাcােদর েসবক l

িমি -িমি হারািনিধ বাcােদর pিত মাতা-িপতা, বাপদাদার েsহ-সুমন sরণ, ভালবাসা o সুpভাত।
ঈ রীয় িপতা oঁনার ঈ রীয় সnানেদরেক জানােcন নমsার ।
ধারণার জনয্ মুখয্ সার :-1 ) িবনাশী শরীেরর pিত মনেক যুk েরখ না l েমাহিজত হেত হেব, pিতjা কেরা, েকu শরীর
তয্াগ করেলo আমরা কাঁদব না l
2 ) বাবার সমান িমি হেত হেব, সবাiেক সুখদান করেত হেব l কাঁটােক ফু ল বানােনার েসবা
করেত হেব l িনেজর eবং aনয্েদরo কলয্াণ করেত হেব l
বরদান :-- েদহভাব েথেক িনিলর্p হেয় পরমাt েpেমর aনুভবকারী কমল আসনধারী ভব
কমল আসন হল bাhণ আtােদর ে
িsিতর িনদশর্ন l eমন কমল আসনধারী আtা ei েদহভাব
েথেক sতঃতi িনিলর্p থােক l তােদর েদহ - ভাব িনেজর pিত আকৃ
কের না l bhা বাবার
েযমন চলেত - িফরেত ফিরsা প বা েদবতা প সদা sৃিতেত থাকত l eমন নয্াচারাল েদহী aিভমানী িsিত সদা থাকেলi বলা হেব েদহ - ভাব েথেক িনিলর্p l eমন েদহ - ভাব েথেক
িনিলর্p বয্িki পরমাtার িpয় হয় l
েsাগান :-- েতামার িবেশষt বা
aিভমান l

ণ হল pভু pসাদ, তােক 'আমার' মেন করাi হল েদহ -

