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"বাপদাদা”

মধুবন

বাcারা - সবর্দা আনেn থােকা আর aনয্েদরেকo আনn দাo। eটাi হল সকেলর oপর
কৃ পা করা। সবেথেক বড় পুণয্ হল কাuেক পথ েদখােনা”

:- কার েমজাজ সবর্দা খুিশেত ভরপুর থাকেব? েমজাজ খুিশেত ভরপুর রাখার uপায় িক?

utর :- েয jােনর েkেt খুব kশলী, েয গেlর মেতা কের ামােক বুেঝেছ eবং মনন-িচnন
কের, েস-i সবর্দা খুিশেত থাকেত পারেব। খুিশেত থাকার জনয্ সবর্দা বাবার মৎ aনুসাের চলেত
থােকা। িনেজেক আtা েপ িন য় কেরা eবং বাবা েয েলা েবাঝান, েস েলা খুব ভােলা কের
মnন কেরা। িবচার সাগর মnন করেত করেত েমজাজ খুিশেত ভরপুর হেয় যােব।
om শািn।
হািন িপতা তাঁর
হািন সnানেদর সােথ
হিরহান করেছন। বাcারা জােন েয
আমােদর িপতা েতা eকজনi, িতিনi আমােদরেক িশkা েদন। িশkেকর কাজটাi হেলা িশkা েদoয়া।
র কাজ হেলা জীবেনর লkয্ বেল েদoয়া। বাcারা েসi লkয্টা বুঝেত েপেরেছ। মুিkজীবনমুিk pািpর জনয্ sরেণর যাtা করা aতয্াবশয্ক। দুেটাi খুব সহজ। 84 জেnর চko
বুিdেত আবিতর্ ত হয়। eটা sরেণ রাখেত হেব েয eখন আমােদর 84 জেnর চk সmূণর্ হেয়েছ,
eখন েফরত েযেত হেব। িকn পাপী আtারা েতা মুিk-জীবনমুিkেত েযেত পারেব না। eiরকম
ভােব িবচার সাগর মnন করেত হেব। েয করেব, েস ফল পােব। েস িনেজo খুিশেত থাকেব আর
aনয্েকo খুিশেত রাখেব। aনয্েদরেক রাsা বেল িদেয় তােদর কলয্াণ করেত হেব। েতামরা বাcারা
জােনা েয eটা হল পু েষাtম স মযুগ। ei কথাটা কােরা কােরা মেন থােক, কােরা কােরা থােক
না। ভু েল যায়। ei কথাটা মেন থাকেলi খুিশর পারদ uc gােম uঠেব। বাবা, িশkক eবং
সদ
েপ মেন থাকেলo খুিশর পারদ uc gােম uঠেব। িকn চলেত চলেত aেনক িdধা-dnd
eেস যায়। েযমন পাহােড় চড়ার সমেয় oপের-িনেচ কের uঠেত হয়, বাcােদরo েসiরকম aবsা
হয়। েকu aেনক oপের oঠার পেরo eমনভােব পেড় যায় েয আেগর েথেক আরo নীেচ েনেম
যায়। তােদর সমs uপাজর্ন ন হেয় যায়। যতi দান-পুণয্ কেরা না েকন, যিদ পুণয্ করেত করেত
পাপ কমর্ করা
কের দাo তাহেল সমs পুণয্ ন হেয় যায়। সবেথেক বড় পুণয্ হল বাবােক
sরণ করা। sরেণর dারা-i পুণয্ আtা হেত পারেব। যিদ স েদােষর pভােব েসi ভু ল কমর্-i
করেত থােকা, তাহেল আেগর েথেক আরo নীেচ েনেম যােব। তখন েসi জমার খাতা আর থাকেব
না, ন হেয় যােব। পাপ কমর্ করেল েসটা ন হেয় যায়। পােপর পিরমান aেনক েবেড় যায়।
aয্াকাun েচক করা হয়। বাবাo বেলন- েতামার পুেণয্র খাতা িছল, িকn পাপ করেত থাকেল
পােপর পিরমাণ eকেশা ণ হেয় যােব eবং তখন আরo েবিশ kিত হেয় যােব। পােপর মেধয্o
আবার েকােনাটা বড়, েকােনাটা েছাট হয়। কাম িবকার হল সবেথেক বড় পাপ, তারপের রেয়েছ
েkাধ, েkােধর পের েলাভ। কাম িবকােরর বশীভূ ত হেল সমs স য় ন হেয় যায়। লােভর
পিরবেতর্ েলাকসান হেয় যায়। সদ
র িনnুক eখােন িটকেত পারেব না। বাবার বাcা হেয়o
েছেড় চেল যায়। কারণ িক? aিধকাংশ েkেt কাম িবকােরর আঘাত লাগার কারেণi eiরকম হয়।
eটা খুব বড় শt। eiটার kেশর পুতুলেকi েপাড়ােনা হয়। েkাধ িকংবা েলােভর kেশর পুতুল
বানােনা হয় না। কাম িবকােরর oপের সmূণর্ িবজয়ী হেলi জগৎ-িজৎ হেব। মানুষ ভগবােনর
uেdেশয্ আhান কের বেল - আমরা রাবেণর রাজেt পিতত হেয় েগিছ, তু িম eেস আমােদরেক পিবt

বানাo। সবাi পিতত-পাবেনর গান কের। েহ পিততেদরেক পিবt করেত সkম, সকল সীতােদর
রাম, তু িম eেসা। িকn ei কথাটার aথর্ বুঝেত পাের না। eটাo জােন েয বাবা aবশয্i নুতন
দুিনয়া sাপন করেত আসেবন। িকn aেনকটা সময় িদেয় েদoয়ার জনয্ মানুষ ঘন anকাের ডু েব
েগেছ। দুেটা িজিনস রেয়েছ - jান আর ajান। ভিk হল ajানতা। যার পূজা কের, তাঁর
সmেn িকছু i জােন না। তাহেল তাঁর কােছ েপৗঁছােব িকভােব? তাi eত দান-পূণয্ সব িবফল হেয়
যায়। হয়েতা alকােলর জনয্ কাক-িব া-সম সুখ পাoয়া যায়, িকn বািকটা েকবল দুঃখ আর
দুঃখ। বাবা eখন বলেছন, তু িম যিদ েকবল আমােকi sরণ কেরা, তাহেল েতামার সকল দুঃখ দূর
হেয় যােব। তাi েচক করেত হেব েয আিম কতটা বাবােক sরণ কির যােত পুরাতন িহসাব সমাp
হেয় নুতন িহসাব জমা হেব। েকu েকu েতা িকছু i জমা কের না। সবিকছু sরেণর oপেরi
িনভর্ রশীল। sরণ না করেল পাপ ভs হেব িকভােব? জn-জnাnেরর aেনক পাপ জমা আেছ।
েকবল ei eকটা জেnর জীবন কািহনী বেল িদেলi জn-জnাnেরর পাপ েকেট যােব না। ধু ei
জেnর েবাঝাটা হালকা হেয় যায়। তাi aেনক পির ম করেত হেব। েযােগর dারা-i eত েলা
জেnর িহসাবপt িমটেব। িবচার করেত হেব েয আিম কতটা েযাগ কির? আমার িক সতয্যুেগর
আিদেত জn হoয়া সmব? েয aেনক পু ষাথর্ করেব, েস-i সতয্যুেগর আিদেত জn েনেব। েস
কখেনা লুিকেয় থাকেব না। সবাi েতা সতয্যুেগ আসেত পারেব না। পেরর িদেক eেস al পদ
পােব। যিদ আেগ আেস, তাহেল চাকর হেব। ei কথা েলা েতা খুব সহেজi েবাঝা যায়। তাi
বাবােক খুব ভােলাভােব sরণ করেত হেব। েতামরা জােনা েয আমরা নুতন দুিনয়ােত িবে র
মািলক হoয়ার জনয্ eেসিছ। েয েবিশ sরণ করেব, েস aবশয্i খুিশেত থাকেব। যিদ রাজা হেত
চাo তাহেল pজাo ৈতির করেত হেব। নাহেল িকভােব বুঝেব েয আিম রাজা হব। েয েসnার
েখালার িনিমt হয়, েসবা কের, তারo uপাজর্ন হয়। তারo aেনক লাভ হয়। েসo তার পুরsার
েপেয় যায়। েকu েকu 3-4েট েসnার েখালার িনিমt হয়। েয যতটা কের, েসi aনুসাের
pেতয্েকi aংশীদার হয়। সবাi িমেল কাঁেধ কের ei মায়াবী দুঃেখর েবাঝােক সরােc। তাi সকেলi
পুরsার পােব। েয aেনকেক রাsা বেল িদেc, aেনক পির ম করেছ, েস তত uঁচু পদ পােব। েস
খুব খুিশেত থাকেব। িনেজর anর-i জােন েয আিম কতজনেক রাsা বেলিছ। কতজনেক udার
কেরিছ। সবিকছু করার eiটাi েতা pকৃ ত সময়। খাoয়া-দাoয়ার বেnাবs েতা সকেলর হেয় যায়।
aেনেক আেছ যারা aনয্ েকােনা কাজ কের না। েযমন মাmা কত েসবা কেরেছন। েসবার dারা
oনার aেনক কলয্াণ হেয়েছ। aেনক েসবা করেত হেব। েযােগর dারাo েসবা হয়। aেনক গভীর
ডাiেরকশন pাp হয়। ভিবষয্েত আেরা aেনক পেয়n েবেরােব। িদেন িদেন আেরা unিত হেব।
নুতন নুতন পেয়n েবিরেয় আসেব। েয েসবােত িনযুk থােক, েস সে সে বুঝেত েপের যায়। েয
েসবা কের না, তার বুিdেত িকছু i বসেব না। িবnু পেক িকভােব বুঝেব? েতামরা কাuেক িজেjস
কেরা েয আtা কত বড়? আtার েদশ-কাল িজেjস করেল িকছু i বুঝেত পারেব না। দুিনয়ার
মানুষ পরমাtার নাম- প-েদশ-কােলর বয্াপাের িজjাসা কের। েতামরা আtার বয্াপাের িজjাসা
করেলi oরা সংশয় pকাশ করেব। েকui ei বয্াপার েলা জােন না। আtা eত েছাট িবnু, িকn
তার মেধয্ সমs পাটর্ ভরা আেছ। eখােনo aেনেক আেছ যারা আtা eবং পরমাtার বয্াপাের
জােনi না। েকবল িবকার েলা েথেক সnয্াস gহণ কেরেছ। েসটাi aেনক। সnয্াসীেদর ধমর্ আলাদা।
ei jান েকবল েতামােদর জেনয্i। বাবা েবাঝােcন, েতামরা পিবt িছেল, তারপর aপিবt হেয়
েগছ। eখন পুনরায় পিবt হেত হেব। েতামরাi 84 চk েঘারাo। দুিনয়ার মানুষ eiসব কথার
িকছু i জােন না। jান eবং ভিk সmূণর্ আলাদা। jান oপের oঠায়, আর ভিk নীেচ নামায়।

সুতরাং িদন-রােতর মেতা পাথর্কয্। েকােনা মানুষ যতi িনেজেক েবদ শােstর aথিরিট মেন ক ক
না েকন, আসেল েতা িকছু i জােন না। েতামরা eখন জানেত েপেরেছা। েতামােদর মেধয্o িবিভn
kম রেয়েছ। ভু েল যাoয়ার জনয্i খুিশ থােক না। না হেল েতা aসীম খুিশ হoয়া uিচত। বাবার
কাছ েথেক েতামরা eiরকম utরািধকার পাc। বাবা সাkাৎকারo করান। িকn সাkাৎকার
হoয়ার পেরo যিদ
মৎ aনুসাের না চেলা, তাহেল েকােনা লাভ েনi। দুঃেখর সমেয়i বাবােক
sরণ কের। বাবােক িলেbটর (মুিkদাতা), রাম, pভু iতয্ািদ বেল। িকn িতিন আসেল েক েসটাi
জােন না। ভিkমােগর্ েকui eiরকম িশkা েদয়িন েয িনেজেক আtা aনুভব কের বাবােক sরণ
কেরা। কখেনাi না। যিদ েকu eiরকম িশkা িদত, তাহেল েতা েসটা পরmরা ধের চেল আসত,
তাi না? ভিk েতা eiভােবi চেল eেসেছ। ভিk aেনক রকেমর। িকn jান েকবল eকটাi।
মানুষ মেন কের, ভিkর dারা ভগবানেক পাoয়া যােব। িকn িকভােব পাoয়া যােব? কেব পাoয়া
যােব? eiসব জােন না। কেব েথেক ভিk
হেয়েছ, েক সবেথেক েবিশ ভিk কেরেছ - eiসব
িকছু i জােন না। আমরা িক আেরা 40 হাজার বছর ধের eiরকম ভিk করব? eকিদেক দুিনয়ায়
মানুষরা ভিk করেছ, aনয্িদেক েতামরা jান পাc। মানুষেক েবাঝােনার জনয্ কতi না পির ম
করেত হয়। েতামরা েতা eত pদশর্নী কেরা, িকn তা সেtto েকািটর মেধয্ কেয়কজন uেঠ আসেব।
কতজনেক িনেজর মেতা বািনেয় িনেয় eেসেছা? কতজন pকৃ ত bাhণ রেয়েছ েসi িহসাব eখন করা
সmব নয়। aেনক aসতয্ সnানo রেয়েছ। দুিনয়ার bাhণরা কথা েশানায়। eখােন বাবা গীতার
কথা েশানান। বাবা েয েলা েশানান, েস েলা আবার েতামরা েশানাo। সিতয্কােরর গীতা েশানােনা
েতা বাcােদর কতর্ েবয্র মেধয্ পেড়। সকল ধেমর্র িনজ িনজ শাst রেয়েছ। বাsেব যত শাst রেয়েছ,
সবi ভিkমােগর্র সামgী। েকবল গীতা-i হল jােনর পুsক। গীতা হল মাতা-িপতা। বাবা eেসi
সকেলর সদগিত কেরন। মানুষ েতা eiরকম বাবারo gািন কের। আসেল িশববাবার জয়nী হল
িহেরতু লয্। সেবর্াc ভগবান-i হেলন সকেলর সদগিত দাতা। aনয্ কােরার মিহমা িকভােব হoয়া
সmব? হয়েতা েদবতােদর মিহমা করা হয়, িকn বাবা-i েতা েদবতােদরেক ঐরকম বানান। eকিদেক
েযমন আমােদর কনsাকশন(িনমর্াণ) চলেছ, েতমিন aনয্িদেক েডsাকশেনর( ংস) কাজo চলেছ।
aেনেকi আেছ যারা কাuেকi েবাঝােত পাের না। তারা sূল েসবা ক ক। িমিলটািরেত সবরকম
কােজর েলাক থােক। েয aিশিkত, তােক eকজন িশিkত বয্িkর সামেন aবশয্i মাথা েনায়ােত
হেব। মাmা-বাবা যািকছু কেরন, েসটা েদেখ েশেখা। েতামরাo বুঝেত পােরা েয কারা কারা aননয্
বাcা। বাবােক িজেjস করেলo বাবা বেল েদেবন েয aমুকেক ফেলা কেরা। েয িনেজ সািভর্ েসবল
নয়, েস aনয্েক িকভােব েশখােব? েস েতা আরo সময় ন করেব। বাবা েবাঝােcন, যিদ িনেজর
unিত করেত চাo, তাহেল েসটা eখােনi করেত পােরা। আমরা িকভােব 84 জn িনেয়িছ, তার ছিব
েতা রাখাi আেছ। যিদ িনেজ বুঝেত েপেরছ, তাহেল aনয্েকo েবাঝাo। কত সহজ িবষয়।
আমােদরেক eiরকম হেত হেব। গতকাল পযর্n eেদর পূজা করতাম, িকn আজেক আর কিরনা।
নেলজ pাp হেয়েছ। eiরকম aেনেক eেস নেলজ েনেব। েতামরা যত েবিশ েসnার খুলেব, তত
aেনক আtা eেস বুঝেব। eiসব কথা
েন তােদর খুিশর পারদ ঊধর্গামী হেব। নর েথেক
নারায়ণ হেত হেব। eটাi হল সিতয্কােরর সতয্-নারায়ন কথা। ভিkর dারা েতা aধঃপতন হয়।
jান আসেল িক েসটা oরা জােনi না। েবহেদর বাবা eখন েতামােদরেক যথাযথ ভােব েবাঝােcন।
বাবা েবাঝােcন, আিম েতা কালেকi েতামােদরেক রাজt িদেয়িছলাম। েসi রাজt েকাথায় েগল ?
eটা েতামরাi জােনা। eটাi হেলা েখলা। েকবল বাবা-i ei েখলার পুেরা রহসয্ বলেত পােরন।
আমরা বিল- বাবা, তু িমo ei ামার মেধয্ আবd। েতামােক েতা ei পিতত দুিনয়ায় eবং পিতত

শরীের আসেতi হেব। মানুষ ঈ েরর aেনক মিহমা কের। বাcারা বলেছ - বাবা, আমরা েতামােক
েডেকিছ। তাi আমােদরেক পিতত েথেক পিবt করার জনয্ aথর্াৎ আমােদর েসবা করার জনয্
েতামােক আসেতi হেয়েছ। pিত কেli eiভােব আমােদরেক েদবতা বািনেয় তু িম চেল যাo। eটা
েযন eকটা গেlর মেতা। েয খুব িঁ শয়ার, তার কােছ েতা eটা eকটা গেlর মেতাi। বাcারা,
েতামােদর েমজাজ সবর্দা খুিশেত ভরপুর থাকেত হেব। বাবাo েতা
ামা aনুসাের েসবাধারী
হেয়েছন। বাবা বলেছন, আমার মৎ aনুসরণ কেরা। িনেজেক আtা িন য় কেরা। েদহ aিভমান
তয্াগ কেরা। নুতন দুিনয়ােত েতামরা নুতন শরীর পােব। বাবা েযসব িশkা িদেcন, েস েলােক
ভােলাভােব মnন কেরা। বুিdর dারা েতামরা বুঝেত েপেরছ েয আমরা eiরকম হoয়ার জনয্
eেসিছ। eম aবেজk েতা েতামােদর সামেনi রেয়েছ। ভগবানুবাচ হল - দুিনয়ার মানুষ হয়
ভগবানেক মানুষ বেল েদয়, নয়েতা িনরাকার বেল েদয়। েতামরা আtারাo হেল িনরাকার। শরীর
ধারণ কের aিভনয় করছ। বাবাo তাঁর পাটর্ েp করেছন। েয ভােলাভােব েসবা করেব, েস-i
িনি ত হেব েয আিম aবশয্i মালার দানা হব। নর েথেক নারায়ন হেত হেব। েফল হেল
aেটােমিটকয্ািল রাম-সীতা হেয় যােব। েযেহতু sয়ং ভগবান পড়ােcন, তাi ভােলাভােব পড়েতi হেব।
িকn মায়া aেনক িবেরািধতা কের, aেনক িবপিt িনেয় আেস। আcা !
িমি -িমি
হারািনিধ বাcােদর pিত মাতা-িপতা, বাপদাদার েsহ-সুমন sরণ, ভালবাসা আর
সুpভাত। ঈ রীয় oঁনার ঈ রীয় সnানেদর জানােcন নমsার।
ধারণার জনয্ মুখয্ সার :1 ) িবচার সাগর মnন কের aসীম খুিশেত থাকেত হেব। aনয্েদরেকo রাsা বেল িদেয় তােদর
কলয্াণ করেত হেব। স েদােষর pভােব pভািবত হেয় েকােনা খারাপ কমর্ করা uিচত নয়।
2 ) মায়াবী দুঃেখর েবাঝােক সরােনার জনয্ িমিলত ভােব pেচ া করেত হেব। েসnার েখালার
মাধয্েম aেনেকর কলয্ােণর িনিমt হেত হেব।
বরদান :- bাhণ জীবেন সবর্দা িচয়ারফু ল eবং েকয়ারফু ল মুেড েথেক কmাin পধারী হo
যিদ েকােনা পিরিsিতেত pসnতার মুড পিরবিতর্ ত হেয় যায়, তেব েসটােক সদকােলর pসnতা বলা
যােব না। bাhণ জীবেন েযন সবর্দাi িচয়ারফু ল(uৎফু l) eবং েকয়ারফু ল(সাবধান) মুড থােক।
মুড েযন কখেনা বদেল না যায়। মুড বদেল েগেল েতামরা বেলা েয আজ আমার মুড eiরকম,
তাi আিম eকােn থাকেত চাi। আসেল eকলা হেয় েগেলi মুড বদেল যায়। সবর্দা কmাin
পধারী হেয় থাকেল মুড বদলােব না।
েsাগান :- েকােনা uৎসব পালন করার aথর্ হল sরণ eবং েসবার uৎসােহ থাকা।
bhাবাবার সমান হoয়ার জনয্ িবেশষ পু ষাথর্:-

eখন eiরকম তীb পু ষােথর্র লkয্ রােখা েয আিম হলাম ডবল লাiট ফিরsা। চলেত িফরেত ei
ফিরsা s েপর aনুভূিতেক বাড়াo। aশরীরী হoয়ার aভয্াস কেরা। eক েসেকেn েযেকােনা
সংকlেক সমাp করার েkেt িকংবা sভাব-সংsােরর েkেt ডবল লাiট থােকা।

