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om শািn

বাপদাদা"

মধুবন

"িমি বাcারা -- েতামােদর মেন p খুশী aনুভব হoয়া uিচত েয আমরা পরমাtা িপতার
iuিনভািসর্িটর sু েডn, ভিবষয্েতর নতু ন দুিনয়ার aিবনাশী utরািধকার pািpর জেনয্ পড়ােশানা
করিছ"
p

:- সদা েকাn sৃিতেত থাকেল ৈদব

ণ ধারণ হেত থাকেব ?

utর :- আমরা আtারা িশববাবার সnান, বাবা আমােদর কাঁটা েথেক ফু েল পিরণত করেত
eেসেছন - সদা ei sৃিত থাকেল ৈদব ণ ধারণ হেব। েয সময় েকানo িবকােরর আkমণ হয়
তখন বুঝেত হেব - আিম কাঁটা, আমােক ফু েল পিরণত হেত হেব ।
om শািn । বাcােদর বুিdেত আেছ েয আমরা হানী iuিনভািসর্িটেত বেস আিছ। ei েনশািট
থাকা uিচত। সাধারণ রীিত aনুযায়ী sু েল েযমন বেসা, েতমন কের eখােন েবাধহীন হেয় বসেব
না। aেনক বাcারা বুdু হেয় বেস। sরেণ থাকা uিচত - eটা হল uঁচু েথেক uঁচু পরম িপতা
পরমাtার iuিনভািসর্িট। আমরা তাঁর sু েডn। aতeব েতামােদর কত গবর্ হoয়া uিচত। e হল
p খুশী, p jান। pেতয্কিট কথা হল p । aেনক বাcােদর eখােন বেসo বাiেরর েনাংরা
িচnন আেস। eখােন েতামরা পড়া কর ভিবষয্েতর নতু ন দুিনয়া pািpর জেনয্। তাi েতামােদর
aেনক খুশী হoয়া uিচত। ৈদব ণo হoয়া uিচত। যিদo eখােন সব রকেমর bাhণরাi আেস।
েতামরা বাiেরর েনাংরা জগত েথেক েবিরেয় eখােন আেসা। তাi বাcারা, েতামােদর aেনক খুশীেত
থাকা uিচত। সমs দুিনয়া ei সময় হল েনাংরা। েকাথায় কিলযুগী আবজর্না, েকাথায় সতয্যুগী
ফু েলর বাগান। কিলযুেগ eেক aপরেক কাঁটা িবd করেত থােক। েতামােদর েতা eখন ফু ল হেত
হেব। aতeব কত খুশীেত থাকা uিচত। আমরা eখন ফু েল পিরণত হিc। e হল বাগান। বাবােক
বাগােনর মািলক বলা হয়। বাগােনর মািলক eেস কাঁটােদর ফু েল পিরণত কেরন। ei কথািট
বাcােদর েবাঝা uিচত েয আমরা িক রকেমর ফু ল ৈতির হিc। eখােন বাগানo আেছ । মুরলী
েন বাগােন িগেয় ফু েলর সে িনেজর তু লনা কেরা। আমরা েকাn ফু ল ! আমরা কাঁটা নi েতা ?
েয সমেয় েkােধর আkমণ হয় তখন েবাঝা uিচত েয আিম কাঁটা, আমার িভতের ভূ ত আেছ।
eতখািন ঘৃণা aনুভব হoয়া uিচত। েkাধ েতা সবার সামেন eেস যায়। কাম িবকার সবার
সামেন হয় না । েস েতা লুিকেয় কের । েkাধ েতা বাiের েবিরেয় আেস। েkাধ করেল তার
pভাব aেনক িদন থােক। েkােধর েনশা থােক, েলােভরo েনশা থােক। িনেজর pিত িনেজ েথেকi
ঘৃণা aনুভব হoয়া uিচত। েতামরা জােনা, েবােঝা আমােদর বাবা ফু েল পিরণত কেরন। কাম o
েkাধ দুi-i খুব খারাপ। মানুেষর সmূণর্ েশাভা ন হেয় যায়। eখােন সুnর থাকেব েতা েসখােন
েশাভনীয় হেয় থাকেব। বাবা েরাজ বাcােদর েবাঝােত থােকন েয ৈদবী ণ ধারণ কেরা। sেগর্ েযেত
হেব, তাi না। ei লkী নারায়ণ হেলন aেনক ণবান। তাঁেদর সামেন মানুষ মিহমা গায় আমরা হলাম তু c, পাপী, কাম িবকাের বশীভূ ত। আপিন সবর্ ণ সmn। েতামরাo েবাঝাo sগর্ হল
ফু েলর বাগান eবং নরক হল কাঁটার জ ল। িশববাবা sগর্ sাপন কেরন, রাবণ নরেক পিরণত
কের। িবচার করা uিচত আমরা আtারা বাবার সnান। আমােদর মেধয্ eত আবজর্না eল েকাথা
েথেক ? যিদ (িবকার
পী) েনাংরা আবজর্না থাকেব েতা বাবার নাম খারাপ করেব। েkাধ
করেব তাহেল বাবার িনnা করােনা হেব। েkােধর ভূ ত আসা মাti বাবা িবsৃত হেব। বাবার

sিৃ ত থাকেল েকানo ভূ ত আসেব না। যিদ কােরা মেন দুঃখ েদেব তােতo pভাব পেড় যায়।
eকবার েkাধ করেল 6 মাস পযর্n সবার বুিdেত থােক েয ei মানুষিট হল েkাধী। ফেল সবার
দৃি েত নীেচ েনেম যায়। বাপদাদার দয় আসন েথেকo নীেচ েনেম যায়। ei দাদাo (bhবাবা)
িবে র মািলক হন, oনার মেধয্o িন য়i িবেশষt রেয়েছ । িকn কােরা ভােগয্ না থাকেল েকােনা
uপায় েবর করার েচ াo কের না। e হল কত সহজ uপায়, ধুমাt বাবােক sরণ কেরা েতা
আtা sc হেয় যােব। আর েকােনা uপায় েনi। ei সময় রাজঋিষ েতা েকu েনi, রাজেযােগর
িশkা pদান কেরন eকমাt বাবা। মানুষ, মানুষেক েশাধরােত পাের না। বাবা eেস সবাiেক সিঠক
কেরন। যারা খুব ভােলাভােব সিঠক পেথ চলেত থােক, তারা সতয্যুেগর আিদেত আেস। aতeব
েকােনারকম খারাপ sভাব থাকেল eকদম তয্াগ করা uিচত। পড়ােশানায়, েযােগ সmূণর্ মেনােযাগ
েদoয়া uিচত। ei কথাo জানা আেছ েয সবাi েতা আর eকরকম uঁচু পেদর aিধকারী হেব না।
িকn বাবা েতা পু ষাথর্ করােবন। যত খািন সmব পু ষাথর্ কের uঁচু পেদর aিধকারী হo। তা
নাহেল কl-কlাnর pাp হেব না। বাবা বার-বার েবাঝােত থােকন বাবােক sরণ কেরা, তাহেল
আবজর্না েবিরেয় যােব। জাগিতক সnয্াসীরা হঠেযাগ েশখান । eমন েভেবা না হঠেযাগ করেল সুs
থাকা যায়, তারা কখনo aসুs হয় না। না, তারাo aসুs হয়। ভারেত যখন লkী-নারায়েণর
রাজt িছল েতা সকেল লmা আয়ুর aিধকারী িছল, সুs-সবল িছল। eখন েতা সবারi আয়ু েছাট
হেয়েছ। ভারতেক eমন েক কেরেছ ? েসi কথা েকu জােন না। eেকবাের েঘার anকাের আেছ।
েতামরা যতi েবাঝাo িকn তােদরেক েবাঝােনা খুব কিঠন কাজ। তবুo গিরব সাধারণ মানুষ
বুঝবার েচ া কের। eখােন েকােনা লাখপিত আেছ িক ? আজকাল লাখ টাকাo েকােনা বড় বয্াপার
নয়। আজ লkপিত েতা aেনেকi আেছ। তােদরo বাবা সাধারণ ভােবন। আজ েতা েকািটপিতেদর
কথা হয়। িববাহ iতয্ািদেত কত টাকা খরচ কের। বাcারা, েতামােদর খুব যুিk িদেয় েবাঝােত হেব
যােত তােদর jােনর তীর লােগ। বড় বড় মানুষ eম িপ iতয্ািদ eেল তারা খুশী মেন eখান েথেক
যায় । িকn কােরা eত শিk েনi েয আoয়াজ ছড়ায় । েতামরা তােদর েবাঝাo, িকn যথা যথ
ভােব বুঝেত পাের না। uঁচু েথেক uঁচু হেলন ভগবান, uঁচু েথেক uঁচু হল ei aিবনাশী
utরািধকার । লkী-নারায়ণেক eমন sেগর্র aিবনাশী utরািধকার েক pদান কেরেছ ? তাঁরা
েকাথাকার িনবাসী ? eiসব aেনেকi জানেত পাের না। িমuিজয়ােম aেনেকi আেস, বুঝবার জেনয্।
েসবার aেনক চাn আেছ িকn েযাগ েনi। বাবােক sরণ করেল pফু lতার aনুভব হেব। আমরা
কারসnান। aেনক বাcারা িনয়ম aনুযায়ী পড়া কেরনা। বাবার সে েযাগ েনi। সmূণর্ েতা েকu
েনi। নmর aনুযায়ী আেছ। বাcােদর eকােn বেস বাবােক sরণ করেত হেব। eমন বাবার কােছ
আমরা sেগর্র aিবনাশী utরািধকার pাp কির। ei দুিনয়ায় আমরা-i সবেচেয় পিতত হেয়িছ, তাi
আমােদরi আবার পিবt হেত হেব। ei কথা ভােলাভােব sরণ করেত হেব। বাবা সব রকেমর
পরামশর্ েদন - eমন eমন কেরা। েযমন রানী িভেkািরয়ার মntী গিরব িছল, রাsার আেলায়
পড়ােশানা কের uঁচু পেদর aিধকারী হেয়িছল। তার ucাশা িছল। ei পড়ােশানাo গিরবেদর জেনয্।
বাবা হেলন দীেনর নাথ (গিরব িনবাজ) । ধনী িবtবান িক ভগবানেক sরণ করেত পারেব।
তারা বলেব আমােদর জনয্ eটাi হল sগর্। আের, বাবা sেগর্র sাপনা কেরন িন। eখন করেছন।
বাবােক sরণ কেরা, পিবt েতা িন য়i হেত হেব। বাcােদর যুিk রচনা করা uিচত - কােক
িকভােব েবাঝােনা যায় েয ভারেতর pাচীন েযাগ পরম িপতা পরমাtা বয্তীত েকu েশখােত পাের
না। হঠেযাগ হল িনবৃিt মােগর্র মানুেষর জেনয্। বাবা েবাঝােত থােকন যখন কােরা কলয্াণ হoয়ার
সময় হেব তখন eমন কথা িলখেব। eখনo সময় আেছ তাi ei কথা কােরা বুিdেত েনi।

েতামােদর হল ঈ রীয় িমশন। েতামােদর মানুষেক েদবতায় পিরণত করার েসবা করেত হেব।
দুিনয়ায় aেনক রকেমর মতামত েবেরায়, তাi েসসেবর pদশর্নo aেনক হয়। কতখািন an dা
আেছ। রাত-িদেনর তফাৎ। েতামােদর aথর্াৎ bাhণেদর মেধয্o রাত-িদেনর তফাৎ আেছ। aেনেক
েতা িকছু i জােন না। কথা েতা খুবi সহজ, িনেজেক আtা িন য় কেরা, বাবােক sরণ কেরা েতা
পাপ িবন হেব। ৈদব ণ ধারণ কেরা েতা eমন s েপ পিরণত হেব। ঢাক েঢাল বািজেয় সংবাদ
ছড়াo। েদহ-aিভমান না থাকেল গলায় েঢাল ঝু িলেয় সবাiেক জানান িদেত থােকা েয বাবা
eেসেছন। িতিন বেলন আমােক sরণ কেরা েতা েতামরা পিতত েথেক পিবt হেয় যােব। pিতিট
ঘের ei সংবাদ েপৗঁেছ িদেত হেব। সকেলর aবsা eখন মরেচ ধরা। ei দুিনয়া হল তেমাpধান,
সবাiেক বাবার সংবাদ েপৗঁেছ িদেত হেব। েশষ কােল েতামােদর বাহবা হেব। বলেব eরা কামাল
কেরেছ ! eরা eত জািগেয়েছ তবু আমরা েকােনা কথা িন িন। যারা েজেগেছ তারা েপেয়েছ,
যারা ঘুিমেয়েছ তারা হািরেয়েছ। বাবা বাদশাহী pদান করেত আেসন, তবুo ভাগয্ pািp হয়
না। সািভর্ েসর যুিk রচনা করা uিচত। বাবা eেসেছন িতিন বেলন মােমকm sরণ কেরা েতা
িবকমর্ িবনাশ হেব, পিবt হেয় পিবt দুিনয়ার মািলক হেব। sরণ না করেল পাপ ভs হেব না।
েকােনারকম কাট না থাকেল uঁচু পদ মযর্াদা pাp করেত পারেব। নাহেল পদo কম হেব, সাজাo
েভাগ করেত হেব। সািভর্ েসর মািজর্ন ভােলা আেছ। িচt সে িনেয় েগেল সািভর্ স করেত পারেব।
িচt eমন ভােলা কের ৈতির করা uিচত যােত খারাপ না হয়। ei িচt িল ভােলা িজিনস। বািক
মেডল েতা সব েখলনা। িবখয্াত বয্িkেদর বড় সাiেজর িচt থােক। হাজার বছর চেল। েতামােদর
ei 6-িট িচt যেথ । বেলা- ei সৃি চk িকভােব পিরkমা কের - আমরা েতামােদর েবাঝাব।
ei চk েক sরণ করেল েতামরা চkবতর্ী রাজা হেব। বয্াজo খুব ভােলা। িকn বাcােদর কােছ
eর েকানo মূলয্ েনi। ei িবষেয় েতামরা েবাঝােত থাকেলo েতামােদর aেনক uপাজর্ন জমা হেব।
ei বয্াজ eমন েয সবসময় িনেজর বুেকর কােছ রাখেব। ei বাবা (িশববাবা) bhা বাবার dারা
ei বসর্া িট pদান করেছন। ে েনo যাtা করার সমেয় েবাঝােত থােকা। েছাট বাcারাo করেত
পাের। েতামােদর েকu বারণ করেব না। ei বয্াজ হল eমনi eক িজিনস, হীের জহরাত, ফল-ফু ল
, মহল সবিকছু eেতi িনিহত আেছ। িকn বাcােদর বুিdেত ei কথা থােক না। বাবা aেনকবার
বুিঝেয়েছন -সে িচt aবশয্i রােখা। েতামােদর েকu uেlা কথাo বলেব। কৃ ে র সmেno কেতা
kকথা বেল িদেয়েছ - aপহরণ কেরেছ iতয্ািদ iতয্ািদ। িকn যােদর aপহরণ কেরেছ বেলেছ, কৃ
তােদরেক পাটরানীo েতা কেরেছ, তাiনা। িবে র মািলক হেয় eমন কাজ িক আর করেব। ei
jােন খুব েনশা থাকা uিচত। আমরা চাi শীঘ্র িবনাশ েহাক। eরকমo বলা হয় eখন েতা বাবা
সে আেছন। বাবােক তয্াগ করেল েতা বাবা আবার 5 হাজার বছর পের িমলেবন। eমন বাবােক
আমরা িকভােব তয্াগ করব। বাবার কােছ েতা আমরা পড়া কির। ei হল bাhণেদর uঁচু েথেক
uঁচু জn। eমন বাবা িযিন আমােদর রাজt িদেcন, eর পের েতা আমরা তাঁর সে আর িমলব
না। িকn গ ার ধাের যারা বাস কের তারা eত
t েদয় না। যারা বাiের থােক তারা
t
েদয়। eখােনo বাiেরর মানুষ সমপর্ণ কের। যিদ েযােগর বল েনi েতা কাuেক েবাঝােলo েস
িকছু i বুঝেব না। aেনেক আেস, িলেখ েদয় eমনভােব েবাঝােনা হেয়েছ, বেল যায় খুব ভােলা। বাবা
েবােঝন eমনভােব েনেছ যা না েশানার মতন। িকছু i েবােঝিন। বাবােকi জানল না। যিদ িকছু
েবােঝ েতা eমন বাবার সে েযাগােযাগ রাখেব, িচিঠ িলখেব। েতামােদর িজjাসা করেব েতামরা

eমন বাবােক িকভােব িচিঠ েলেখা, বেলা। িশববাবা েকয়ার aফ bhা। eকদম েলখা আরm করেব।
bhা হেলন রথ তাiনা। িকn েবিশ দাম হল তাঁর িযিন eনার মেধয্ pেবশ কেরন।
সািভর্ স করেত করেত aেনক বাcােদর গলা kাn হেয় যায়। িকn েযাগ না থাকেল তীর লাগেব
না। eেকi ামা বলা হেব। বাবােক িচেন িনেল বাবার সে িমলন না কের থাকেত পারেবনা।
ে েন কের আসেব েযাগযুk হেয়, আমরা যাi বাবার কােছ। েযমন িবেদশ েথেক eেল stী, সnােনর
কথা মেন পেড় । eখােন েতা আমরা কার কােছ যাi ! aতeব যাtার পেথ কত খুশী aনুভব
হoয়া uিচত । সািভর্ স করেত করেত বাবার কােছ যাoয়া uিচত। বাবা হেলন সাগর, িতিন েদেখন
বাcারা ফেলা করেছ। jােনর েঢu uঠেল েদেখ খুশী হন। ei বাcা েতা সুপুt। সকােল sরেণর
যাtায় বয্s থাকেল খুব লাভ । eমনo নয়, ধু সকােলi sরণ করেব। uঠেত-বসেত, খাoয়াদাoয়া করেত sরণ করেব, েতামরা েতা সািভর্ েসর যাtায় আেছা। আcা !
িমি িমি হারািনিধ বাcােদর pিত মাতা িপতা, বাপদাদার sরণ েsহ o
oঁনার আtা পী সnানেদরেক জানােcন নমsার।

ডমিনর্ং। আtােদর িপতা

ধারণার জেনয্ মুখয্ সার :1 ) কােরা মেন দুঃখ েদেব না। anের েকানo ভূ ত থাকেল পরীkণ কের তােক বাiের েবর
করেত হেব, ফু ল েপ সবাiেক সুখ িদেত হেব।
2 ) আমরা jান সাগেরর সnান aতeব বুিdেত েযন jােনর েঢu aিবরাম েখলেত থােক ।
সািভর্ স করার যুিk রচনা করেত হেব, ে েনo সািভর্ স করেত হেব। তার সােথ পিবt হoয়ার জেনয্
sরেণর যাtায়o থাকেত হেব।
বরদান :- েযাগবেলর dারা মায়ার শিkেক জয় কের সদা িবজয়ী ভব
বয্াখা: jান বল eবং েযাগ বল হল সবেচেয় ে
বল। েযমন িবjােনর বল anকারেক পরািজত
কের আেলািকত কের েদয়। েতমনi েযাগবল সদাকােলর জেনয্ মায়ােক জয় কের িবজয়ী কের েদয়।
েযাগবল eতi ে
বল েয মায়ার শিk eর সামেন িকছু i নয়। েযাগবল যুk আtারা sেpo
মায়ার কােছ পরািজত হয় না। sেpo েকানo দুবর্লতা আসেত পাের না। eমন িবজয় িতলক
েতামােদর কপােল aি ত আেছ।
েsাগান - pথম নmের আসেত হেল বয্থর্েক সমেথর্ পিরবতর্ ন কের দাo ।

