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মধুবন

ভিk pবণ ভালবাসার ভাবনা সmn আtা eবং jানী আtার ৈবিশ য্
আজ বাপদাদা েদখেছন েয, সকল বাcােদর মেধয্ েকাn েকাn বাcা ভিk pবণ ভােলাবাসা িনেয়
বাবার কােছ eেসেছ আর েকাn েকাn বাcা বাবােক যথাযথভােব িচেন, পাoয়ার জনয্ aথর্াৎ uc
- মহান হoয়ার জনয্ বাবার কােছ েপৗঁেছেছ। দু'রকম বাcারাi বাবার ঘের েপৗঁেছেছ। যােদর েকবল
ভিkমূলক ভােলাবাসা রেয়েছ, তারা তােদর ভােলাবাসার ফল s প িনজ িনজ েযাগয্তা aনুসাের
খুিশ, শািn, jান eবং েpেমর ফল pাp কের eবং তােতi খুিশ হেয় যায়। িকn তা সেtto
ভিkমােগর্র ভােলাবাসা আর বতর্ মান সমেয় বাবার পিরচয়েক েজেন বাবা eবং পিরবােরর pিত
ভােলাবাসা - ei দু'েয়র মেধয্ পাথর্কয্ রেয়েছ। ভিkমােগর্র ভােলাবাসা হল an dা, inাiেরk ভােব
িমিলত হoয়ার জনয্ ভােলাবাসা, তা হল slকালীন sাথর্-িমি ত ভােলাবাসা। িকn বতর্ মান সমেয়
jােনর িভিtেত বাcােদর েয ভালবাসা, তা ভিkমােগর্র ভােলাবাসার েথেক aেনক ে । কারণ ei
ভােলাবাসা inাiেরk ভােব েকােনা েদব আtােদর dারা নয়, ডাiেরk বাবার pিত ভােলাবাসা।
বাবার পিরচয় েতা রেয়েছ, িকn ভিk pবণ ভাবনার dারা জানা আর jােনর dারা জানা - ei
দুiেয়র মেধয্ পাথর্কয্ রেয়েছ। jােনর dারা জানা aথর্াৎ বাবা আসেল েক eবং েকমন, আিম
pকৃ তপেk েক eবং েকমন - েসটােক রীিতমেতা জানা aথর্াৎ বাবার সমান হoয়া। বাবােক েতা
সকেলi েজেনেছ, িকn ভিkমূলক ভালবাসার dারা েজেনছ না jােনর dারা েজেনছ ? ei পাথর্কয্টা
বুঝেত হেব। বাপদাদা আজেক e প িকছু বাcােদর ভােলাবাসােক েদখেছন। ভিkমূলক ভােলাবাসার
dারা বাবােক জানেলo aিবনাশী utরািধকার েপেয় যায়। িকn তফাৎটা হল -aিবনাশী সmেদর
aিধকারী হoয়া আর সmূণর্ সmেদর aিধকারী হoয়া। যােদর ভিkমূলক ভােলাবাসা রেয়েছ আর
যােদর pকৃ ত jান রেয়েছ তারা দুজেনi sেগর্র ভাগয্ aথর্াৎ জীবনমুিkর aিধকার েপেয় যায়।
িকn পেদর মেধয্ anর হেয় যায়। uভেয়i ‘বাবা’ শb ucারণ কের eবং আনেnর সােথ ucারণ
কের। তাi ei ‘বাবা’ শbটােক েবাঝা eবং ucারণ করার ফল s প utরািধকােরর pািp েতা
হেবi। জীবনমুিkর aিধকারী েতা হেয় যায়, িকn a রt, eকেশা আট িবজয়ী রt, 16 হাজার eবং
তারপের 9 লাখ। eেদর মেধয্ aেনক পাথর্কয্ রেয়েছ। 16 হাজােরর মালাo রেয়েছ, 108-eর
মালাo রেয়েছ। 108 eর মেধয্ আবার িবিশ 8 জন রেয়েছন। সকেলi মালার দানা হয়।
uভয়েকi মালার দানা বলা হেব। 16 হাজােরর মালার দানাo খুিশ eবং েনশার সােথ বলেব
‘আমার বাবা’, ‘আমার রাজয্’। িকn েকu রাজ-িসংহাসেনর aিধকারী হয়, েকu রাজ-পিরবােরর
aিধকারী হয়, েকuবা আবার রাজ-পিরবােরর সােথ সmকর্ যুk থাকার aিধকারী হয়। eiরকম
পাথর্কয্ হেয় যায়।
ভিk মূলক ভাবনা pবণ আtা eবং jানী আtা uভেয়রi েনশা থােক। uভেয়i খুব ভালভােব
pভু েpেমর কথা েশানায়। eমনভােব েসi েpম s েপ িsত হেয় যায় েয দুিনয়ার pিত তােদর
েকােনা ঁশi থােক না। ‘আমার েতা eক িশববাবা-i’ - eমন ভালবাসার গীতo ভালi গায়। িকn
শিk s প হয় না। সবাi েদেখ েয েস খুিশেতi রেয়েছ। িকn মায়ার েছা eকটা িব eেলi ei
ভিk pবণ আtারা খুব তাড়াতািড় ঘাবেড় যায়। হয়েতা eকটু আেগi খুব আনn সহকাের বাবার
গীত গাiিছল, িকn eকটু পেরi েকােনা েছাট মায়াবী িব eেলi েসi খুিশর গীেতর পিরবেতর্ ‘িক

করব?’, ‘িকভােব করব?’, ‘িক হেব?’, ‘িকভােব হেব?’ - eiরকম ‘িক-িক’-eর গীত গাiেতo তারা কম
যায় না। jানী আtারা িনেজেক সবর্দা বাবার সাথী aথর্াৎ মাsার সবর্শিkমান মেন করার জনয্
মায়াবী িব েলােক aিতkম করেত সkম হয়। ‘িক-িক’-eর গীত গায় না। ভিk pবণ আtারা
েকবল েpেমর শিkেতi আেগ eিগেয় যায়। মায়ার িবেরািধতা করার শিk oেদর থােক না। jানী
আtােদর েযেহতু বাবার সমান হoয়ার লkয্ থােক, তাi তারা সবর্-শিkর aনুভেবর dারা মায়ার
িবেরািধতা করেত পাের। eবার িনেজi িনেজেক p কর েয আিম েক ? ভিk pবণ আtা নািক
jানী আtা ? বাবা েতা ভিk pবণ আtােদরেক েদেখo খুিশ হন। ‘আমার বাবা’- বলার সােথ
সােথ aিধকারী েতা হেয়i েগছ। েসi aিধকার েনoয়ার দাবীদারo হেয় েগছ। পুেরাটা েনেব ?
নািক িকছু টা েনেব… েসটা েতা িনজ পু ষাথর্ aনুসাের যতটা ঝু িল ভরেত চাiেব ততটাi ভরেত
পার, কারণ ‘আমার বাবা’ বলার সােথ সােথ েসi চািব েতা েতামরা ঘুিরেয়i িদেয়ছ। আর aনয্
েকােনা চািব েনi। কারণ বাপদাদা হেলন সাগর। aফু রn রেয়েছ, aসীম রেয়েছ। যােদর েনoয়ার
কথা, তারাi kাn হেয় যােc। দাতা কখেনা kাn হন না। কারণ তাঁেক েতা েকােনা পির ম করেত
হয় না। দৃি েদoয়ার মাধয্েমi aিধকার িদেয় িদেয়েছন। যারা িনেc তােদরo েকােনা পির ম
হoয়ার কথা নয়, িকn aবেহলা বশতঃ হািরেয় েফেল। তারপর িনেজর েসi দুবর্লতার কারেণ
হারােনা িবষয় পুনরায় pাp করার জনয্ পির ম করেত হয়। হািরেয় েফলার পর পুনরায় pাp
করা, pাp করার পর পুনরায় হারােনা - eiরকম ভােব পির ম করার জনয্i kাn হেয় যায়। যারা
সাবধান eবং ঁিশয়ার, তারা সবর্দাi pািp s প থােক। সতয্যুেগ েযভােব দাসীরা সবর্দা েসবা
করার জনয্ আেশপােশ থােক, েসiরকম বতর্ মান সমেয়o jানী আtা aথর্াৎ বাবার মেতা ে
আtােদর আেশপােশ সকল শিk eবং সকল ণ েসবাধারী েপ সবর্দা সােথ থােক। েযেকােনা শিk
িকংবা ণেক আhান করেলi হািজর হেয় যায়। eiরকম sরাজয্ aিধকারী আtারাi িবে র রাজয্
aিধকারী হয়। সুতরাং পির েমর aনুভব েযন না হয়। pেতয্ক শিk, pেতয্ক েণর dারা িনেজেক
সবর্দা িবজয়ী aনুভব কর। েযভােব েতামরা ামােত েদখাo েয রাবণ তার সাথীেদরেক
ার
কের আhান কের আর bাhণ আtা, sরাজয্ aিধকারী আtা, িনজ শিk eবং ণসমূহেক
ার
কের আhান কের। eiরকম aিধকারী িক হেয়ছ ? নািক সিঠক সমেয় eiসকল শিkেক বয্বহার
করেত পার না। েয রাজা দুবর্ল, তােক েকu মােন না। uেl রাজােকi pজােদর কথা নেত হয়।
িকn বাহাদুর রাজা সবাiেক িনেজর আেদশ aনুসাের পিরচালনা কের eবং রাজt pাp কের।
সুতরাং সহজ িবষয়েক কিঠন করা eবং তারপর kাn হেয় যাoয়া - eটা aবেহলা করার লkণ।
নােমi রাজা, aথচ aডর্ার করেল েকu আেস না - eটােক িক বলা uিচত ? aেনেক eiরকম বেল
- আিম বুঝেত েপেরিছলাম েয সহয্শিkর pেয়াজন, িকn পের sরেণ eেসিছল। েসi সমেয় িচnা
কেরo সহয্শিkেক বয্বহার করেত পািরিন। aথর্াৎ েডেকছ আজেক আর eেলা কালেক। eটা িক
aডর্ার aনুসাের হল ? েকােনা ঘটনা ঘেট যাoয়ার aথর্ - িনজ শিk aডর্ার aনুসাের চেল না।
েসবাধারী যিদ সিঠক সমেয় েসবা না কের, তাহেল েসi েসবাধারীেক িক বলা uিচৎ ? তাi সবর্দা
sরাজয্ aিধকারী হেয় সকল শিk eবং
ণেক িনেজর eবং aেনয্র েসবােত বয্বহার কর ।
বুেঝছ? েকবল ভিk pবণ হেয়া না, শিkশালী হo। আcা - িবিভn pকােরর আtােদর ei েমলা
েদেখ েতা খুিশ হেc, তাi না? মধুবন িনবাসীরা েতা কত েমলা েদেখ, কত রকম gপ আেস।
eiরকম ভয্ারাiিট ফু েলর বািগচা েদেখ বাপদাদাo খুিশ হন। sাগত। ‘িশবঠাkেরর বরযাtী’-র েয
গায়ন রেয়েছ, েসটাi eখন চাkু ষ করছ। ‘বাবা-বাবা’ বলেত বলেত সবাi যাtা
কেরেছ eবং
মধুবেনo েপৗঁেছ েগেছ। eবার সmূণর্ লেkয্ েপৗঁছেত হেব। আcা!

সবর্দা ে
aিধকার pাpকারী িবজয়ী আtােদরেক, সবর্দা aিধকােরর সােথ সবর্শিkসমূহ dারা েসবা
করেত সkম শিkশালী আtােদরেক, সবর্দা রাজয্ িসংহাসেনর aিধকারী হেত সমথর্ aিধকারী
আtােদরেক বাপদাদার sরণ ভােলাবাসা eবং নমsার।
পৃথক-পৃথক পািটর্র সােথ aবয্k বাপদাদা সাkাৎ
পা াব েজান:- সকল পা াব িনবাসীi েতা মহাবীর, তাi না? েকu ভীতু নয় েতা? েকােনা িবষেয়
ভয় কের না েতা ? সব েথেক বড় ভয় হল মৃতুয্ভয়। েতামরা েতা সকেলi মৃত। মৃত বয্িkর
আবার িকেসর মৃতুয্ভয় ! তখনi মৃতুয্ভয় আেস, যখন ভােবা েয eখনo ei কাজটা করা বািক
আেছ, ei কাজটা করেত হেব…। যিদ েকােনা কাজ সmূণর্ না হয়, তখনi মৃতুয্ ভয় আেস। িকn
েতামরা েতা সকল কাযর্ সmূণর্ কের eভারেরিড রেয়ছ। ei পুরাতন েখালস তয্াগ করার জনয্
eভারেরিড রেয়ছ, তাi েকােনা মৃতুয্ভয় েনi। েতামরা েতা aনয্ানয্ ভীত আtােদরেক শিkশালী
বানােনার িনিমt, দুঃেখর সমেয়o সুখ েদoয়ার িনিমt। েতামরা হেল সুখদাতার সnান। েযভােব
রািtেবলা eকটা রােতর pদীপ চািরিদক আেলা কের েদয়, েসiরকম েতামরা আtারা হেল দুঃেখর
সমেয় সুখ েদoয়ার িনিমt। েতামােদর িক সবর্দা eiরকম সুখ েদoয়ার ভাবনা থােক ? সবর্দাi সুখ
িদেত হেব, শািn িদেত হেব। শািnদাতার সnানরা হল শািnেদব। সুতরাং শািnেদব কারা? েকবল বাবা
নয়, তাঁর সােথ েতামরাo। েহ শািn েদoয়ার িনিমt শািnেদবতারা, েতামরা শািn েদoয়ার ei কাযর্
করছ েতা ? দুিনয়ার েলাক িজেjস কের েয েতামরা িক কাজ কর ? তাi েতামরা সবাiেক eটাi
বল - বতর্ মান সমেয় েযটা সবেথেক েবিশ pেয়াজন, আমরা েসi কাজটাi করিছ। িঠক আেছ,
কাপড়-খাবার না হয় েদেব, িকn সবেথেক pেয়াজনীয় িজিনস হেলা শািn। সুতরাং েয িজিনসটা
সকেলর pেয়াজন, েসটাi আমরা িদিc। eর েথেক বড় েসবা আর িক আেছ ? মন শাn থাকেল
aথর্o সিঠক কােজ বয্ব ত হেব। মন শাn না থাকেল েসi aথর্বল-i সমসয্া ৈতির করেব। eখন
eমনভােব শািnর শিkশালী তর চািরিদেক ছড়াo, যােত সকেল aনুভব কের েয েগাটা েদেশর
মেধয্ eটাi হল শািnর জায়গা। eেক aপেরর মুখ েথেক নেব আর eখােন aনুভব করার জনয্
আসেব েয al সমেয়র জনয্ েগেলo aেনক শািn পাoয়া যায়। eiরকম আoয়াজ েযন চািরিদেক
ছিড়েয় যায় েয ei েসবাsানটাi হল শািnর eকমাt েকাণ। যতi aশাn আtা েহাক না েকন,
সবাi েযন বুঝেত পাের- েযভােব েরাগী হাসপাতােল েপৗঁেছ যায়, েসiরকম aশািnর সমেয় ei
শািnর জায়গােতi যাoয়া uিচত। eiরকম তর চািরিদেক ছড়াo। িকভােব ছড়ােব ? eজনয্ দু'
eকজন আtােক হেলo েডেক eেন aনুভব করাo। eকজেনর কাছ েথেক আেরকজন নেব, তার
েথেক আেরকজন - eiভােব ছড়ােত থাকেব। েয খুব aশাn, তােক িবেশষভােব আমntণ জািনেয়
শািnর aনুভব করাo। েযেকােনা বয্িkর সােথ সmকর্ হেলi তােক শািnর aনুভব করার বাতর্ া
দাo। পা াব িনবাসীেদরেক িবেশষভােব ei েসবাটা করেত হেব। eখন আoয়াজ েজারােলা করার
সুেযাগ রেয়েছ। eখনo তারা eকটা sােনর েখাঁেজ ঘুের েবড়ােc। েসi sােনর পিরচয় েনi, েকবল
খুঁজেছ। eকটা িঠকানা েথেক িবমুখ হেয় েগেছ। বুেঝ েগেছ েয oটা েকােনা িঠকানা নয়। eiরকম
ঘুের েবড়ােনা আtােদরেক িক েতামরা সহেজ িঠকানা বেল িদেত পারেব না ? ei েসবাটাi কর।
যিদ কারিফuo জাির হয়, তাহেলo েযাগােযাগ েতা থােক, তাi না ? যােদর সােথ সmকর্ রেয়েছ,
তােদরেক যিদ aনুভব করাo, তাহেল ঐ আtারাi চািরিদেক আoয়াজ ছড়ােব। oেদরেক দুi eক

ঘ ার জনয্ হেলo েযাগ িশিবর করাo। যিদ সামানয্ শিkরo aনুভব কের, তাহেলi aেনক খুিশ
হেব, ধনয্বাদ জানােব। যখন লkয্ থােক েয আমােক করেতi হেব, তখন রাsাo িমেল যায়।
eiভােব নাম সুpিসd কের েদখাo। পা ােবর ভূ িম যতটা শk, িঠক ততটাi েতামরা নরম করেত
পার। আcা।
2 ) সবর্দা িনেজেক ফিরsা aথর্াৎ ডবল লাiট aনুভব কর ? ei স মযুেগর aিnম s প েতা
ফিরsা, তাi না ? bাhণ জীবেনর pািpটাi হল ফিরsা জীবন। যার শরীর eবং শারীিরক
পিরজনেদর সােথ েকােনা িরsা aথর্াৎ সmn েনi, তােকi ফিরsা বলা যােব। শরীর eবং শারীিরক
পিরজনেদর সােথ সmn েশষ হেয়েছ, নািক eকটু হেলo আটেক আেছ ? যিদ eকটু o সূk আকষর্ণ
পী রিশ েথেক যায়, তাহেল uড়েত পারেব না, িনেচ চেল আসেব। তাi ফিরsা মােন যার েকােনা
পুরােনা সmn েনi। েযেহতু জীবনটাi নুতন েপেয়ছ, তাi সবিকছু i নুতন। সংকl, সmn, akয্েপশন
সবিকছু i নুতন। sেpo পুরাতন জীবেনর কথা মেন আসেত পাের না। যিদ সামানয্ েদহভানo
আেস, তার aথর্ eটাi েয িন য়i েকােনা সmn আেছ। েসiজেনয্i েদহভান আেস। যার সােথ সmn
থােক তার কথাi েতা মেন আেস। সুতরাং েদহভান আসার aথর্ হল ৈদিহক েকােনা সmn রেয়েছ।
শরীেরর সােথ যিদ সামানয্তম আকষর্ণo থােক, তাহেল uড়েব িকভােব ? ভারী বsেক যতi uপের
েছাঁড়া েহাক না েকন, েস পুনরায় িনেচ েনেম আেস। তাi ফিরsা মােন েয হাlা, েবাঝাহীন। জীিবত
aবsায় মৃতুয্ বরণ করার aথর্i হল েবাঝমুk হoয়া। যিদ সামানয্ িকছু eখনo আেছ, তাহেল েসটা
শীঘ্রi েশষ কেরা। নাহেল যখন সমেয়র বাঁিশ বাজেব, তখন সবাi uড়েত থাকেব, আর যােদর েবাঝা
রেয়েছ তারা িনেচi েথেক যােব eবং যারা uড়েব তােদরেক েদখেত থাকেব। তাi ভােলাভােব েচক
করেব েয েকােনা সূk রিশo েথেক যায়িন েতা ? বুেঝছ ? তাi আজেকর ei িবেশষ বরদান
সবর্দা মেন রাখেব - ‘েতামরা আtারা হেল িনবর্nন ফিরsা, বnনমুk আtা।’ ফিরsা শbটা কখনo
ভু লেব না। ফিরsা মেন করেলi uেড় যােব। বরদাতার ei বরদান sরেণ থাকেলi সবর্দা
সমৃdশালী থাকেব।
3 ) সবর্দা িনেজেক শািnর সেnশ pদানকারী, শািnর বাতর্ া pচারকারী সেnশ বাহক (সেnশী)
মেন কের ? bাhণ জীবেনর কাজi হল বাতর্ া েদoয়া। ei কতর্ বয্িটেক কখনo ভু েল যাo না েতা ?
pিতিদন েচক কর েয আমার মেতা ে
আtার েয ে
কতর্ বয্ রেয়েছ, েসটা কতটা পালন
কেরিছ ? কতজনেক বাতর্ া িদেয়িছ? কতজনেক শািnর দান িদেয়িছ ? েতামরা হেল মহান-দাতা,
বরদাতা আtা, যারা সবাiেক বাতর্ া েদয়। কত টাiেটল (uপািধ) েতামােদর। বতর্ মান দুিনয়ায় যত
বড় বড় টাiেটল রেয়েছ, েতামােদর তু লনায় েসiসব টাiেটল েছােটা। oখােন েতা আtারা টাiেটল
েদয়। িকn eখােন sয়ং বাবা বাcােদরেক টাiেটল েদন। তাi িনেজর িবিভn টাiেটলেক sরেণ
েরেখ খুিশেত থাক eবং েসiরকম েসবােতi সদা িনযুk থাক । টাiেটল মেন থাকেলi েসবাটাo
মেন পেড় যােব। আcা!
বরদান:- eকাgতার শিk dারা পর-বশীভূ ত িsিতেক পিরবতর্ ন করেত সkম aিধকারী আtা হo
bাhণ আtা মােন aিধকারী আtা। েস কখনo েকােনা িকছু র বশীভূ ত হেত পাের না। িনেজর
দুবর্ল sভাব সংsােরর বশীভূ তo হেত পাের না, কারণ, ‘s-ভাব’ কথার aথর্i হল িনেজর pিত eবং
সকেলর pিত আিtক ভাব। তাi দুবর্ল sভােবর বশীভূ ত েস হয় না eবং aনািদ-আিদ সংsােরর

sিৃ ত dারা দুবর্ল সংsারo সহেজi পিরবতর্ ন হেয় যায়। eকাgতার শিk পর-বশীভূ ত িsিতেক
পিরবতর্ ন কের মািলক ভােবর িsিতর আসেন েসট কের েদয়।
েsাগান:- েkাধ হল jানী আtার মহাশt।

