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om শািn

"বাপদাদা"

মধুবন

বাcারা -- েতামরা কলয্াণকারী বাবার বাcােদর কতর্ বয্ হেলা সবার কলয্াণ করা, সবাiেক
বাবার sরণ কিরেয় তােদর jান দান করা"

:-- বাবা েকাn বাcােদর মহারথী বেল সেmাধন কেরন, তােদর লkণ িক ?

utর :-- যারা সিঠক রীিতেত
বৃহsিতর দশা থােক, যারা িনেজর
েসবায় aিs েদয় ( সmূণর্ভােব
মহারথী । eমন মহারথী বাcােদর

িনেজরা aধয্য়ন কের eবং aনয্েদরo করায় তােদর uপর
eবং aনয্েদর unিতর সবসময় েখয়াল রােখ, যারা ei যেjর
সমপর্ণ ) বাবার কােজ সহেযাগী হেয় uেঠ -- েস-i হেলা
সmেকর্ বাবা বেলন -- eরা হেলা আমার সুসnান ।

om শািn । আজকাল বাcারা িশব জয়nীর psিত করেছ, কাডর্ iতয্ািদ ছাপােc । বাবা েতা
aেনকবার বুিঝেয়েছন সmূণর্ কথাi গীতার uপর িভিt কের । মানুেষর dারা রিচত গীতা পড়েত
পড়েত adর্ কl ধের aধঃপিততi হেয়েছ । eকথা েতামরা বাcারা বুেঝছ -- aধর্কl িদন,aধর্কl
রাত । বাবা eখন িবষয়বs বেল িদেcন তার uপেরi মnন করেত হেব । েতামরা িলখেত পার
ভাi eবং েবােনরা eেস েবাঝ -- eক গীতাi হেলা jােনর শাst বািক সব ভিkর । jােনর শাst
eকটাi যা পু েষাtম স মযুেগ েবহেদর বাবা পরমিপতা পরমাtা িtমূিতর্ িশব eেস েশানান, িলখেত
হেব, িতিন bhা dারা েশানােcন । যার ফেল 21 জেnর জনয্ সdিত pািp হেব । jােনর গীতা
dারা 21 জেnর জনয্ aিবনাশী বসর্া pািp হয়, তারপর 63 জn ধের ভিkর গীতা চেল যা
মানুষেক েশানােনা হেয়েছ । বাবা েতা রাজেযাগ িশিখেয় সdিত কিরেয় েদন । তারপর আর
েশানার pেয়াজন পেড় না । ei গীতা jােনর dারা িদন
হেয় থােক । jােনর সাগর বাবাi
গীতা েশানান, যার জনয্ 21 জn সdিত pাp হেয় যায় । aথর্াt eকশ শতাংশ পিবtতা, সুখ
শািnর aটল aখ সতয্যুেগর ৈদবী sরাজয্ pািp হয় । 21 জেnর জনয্ utরণ ঘেট । মানুষ
dারা রিচত গীতা aধঃপতন ঘটায় । ভিkর গীতা আর jােনর গীতার ভালভােব িবচার সাগর
মnন করা uিচত।
মৎ ভগবtগীতা
eটাi হল মূল িবষয় যা মানুষ জােন না । েতামরা েলখ িtমূিতর্ িশব জয়nীi
জয়nী, যা সবাiেক সdিত pদান কের । েতামরা eo বলেত পার িশব জয়nী-i িবে শািn িনেয়
আেস । pধান শbিট aিধক
tপূণর্ যার uপর সব িনধর্ারণ করেছ । েতামরা সবাiেক বলেত
পার মানুষ, মানুষেক সdিত িদেত পাের না । ভগবান সdিত করেত আেসন -- পু েষাtম
স মযুেগ যা eখন হেয় চেলেছ । ei 2-3 িট পেয়ni হেলা pধান । িশব আর কৃ ে র পাথর্কয্
েতা গীতােত আেছi । িtমূিতর্ িশব ভগবান dারা স মযুেগ গীতা নেল সdিত pাp হয় । eভােব
যখন পেয়nস িনেয় েকu িবচার সাগর মnন কের, তখন তা aনয্েদরo pভািবত কের । মানুষ
কখনoi মানুষেক সdিত িদেত পাের না । ধুমাt eকজনi িtমূিতর্ পরমিপতা পরমাtা িশব িযিন
eকজন িশkক, সdু িতিনi ei পু েষাtম স মযুেগ eেস সবাiেক সdিত pদান করেছন । কােডর্
alিবsর েলখ । uপের েলখা uিচত কিলযুেগর কিড়হীন পিতত মানুষ েথেক সতয্যুেগ হীেরতু লয্
পাবন েদবী-েদবতা হoয়ার জনয্ ঈ রীয় িনমntণ । eমনটা িলখেল মানুষ খুিশ হেয় েবাঝার জনয্

েযেত চাiেব । সdিত দাতা বাবারi িশব জয়nী uদযাপন করা হয় । eকদম পির ার বয্াখয্া।
মানুষ ভিk মােগর্ কত শাst পেড়, মাথা েঠােক।
eখােন eক েসেকেn েবহেদর বাবা dারা মুিk জীবন মুিk পাoয়া যায়। যখন বাবার হেয় oঁর
কাছ েথেক নেলজ েনoয়া হয় তখন জীবনমুিk aবশয্i pাp হেব । pথেম মুিkেত িগেয় েযমন
পু ষাথর্ করেব, েতমিন জীবনমুিkেত aবশয্i আসেব । জীবন মুিk aবশয্i pািp হেব, েস pথেমi
আসুক বা েশেষ আসুক । pথেম জীবনমুিkেত আেস তারপর জীবনবেn । eমনi pধান পেয়nস
েলা যিদ ধারণ কের তবুo aেনক সািভর্ স করেত পারেব । যিদ বাবােক েজেন থাক তেব
aনয্েদর o তাঁর পিরচয় দাo। কাuেক পিরচয় না েদoয়া aথর্াt jান েনi । েবাঝােনা েতা হয়
িকn ভােগয্ েনi । কলয্াণকারী বাবার বাcােদর কলয্াণ করা uিচত, নয়েতা বাবা বুঝেবন e ধু
কথার কথাi বেল েয আিম িশব বাবার বাcা, কলয্াণ েতা কের না। িবtবান বা গিরব সবার
কলয্াণ করা uিচত । pথেম িকn গিরবেদরi আনেব েকননা oেদর সময় আেছ ।
ামােত
eমনটাi িনধর্ািরত । eকজন িবtশালী যিদ eখন আেস তেব তার িপছেন িপছেন aেনক আসেব ।
যিদ eখন eমন মিহমা pচার হেয় থােক তেব pচু র সংখয্ক আসেব
েতামােদর ঈ রীয় পদ মযর্াদা । েতামরা িনেজর eবং aনয্েদরo কলয্াণ কর । েয িনেজর কলয্াণ
করেত পােরনা েস aনয্েদরo কলয্াণ করেত পারেব না । বাবা হেলন কলয্াণকারী, সবার সdিত
দাতা । েতামরাo সাহাযয্কারী তাi না ! েতামরা জান oেদর ভিk মােগর্র দশা। সdিত মােগর্র
দশা eকটাi েয ভােলাভােব পেড় আর aনয্েদরo িশkা pদান কের তার uপর বৃহsিতর দশা
থােক আর তােকi মহারথী বলা হয় । িনেজর মনেক িজjাসা কর আিম মহারথী িকনা, aমুক aমুেকর মত দৃ াn aনুযায়ী সািভর্ স করিছ িকনা । েপয়াদা কখনo কাuেক jান েশানােত পাের
না । যিদ কারo কলয্াণ না করেত পাের তেব িনেজেক কলয্াণকারী বাবার বাcা েকন বেল !
বাবা েতা পু ষাথর্ করােবন । ei যj েসবায় aিs েদoয়া uিচত । ধু খাo দাo আর ঘুমাo
- eিক েকানo সািভর্ স! eমন হেল েতা pজাkেলর দাস-দাসী হেত হেব । বাবা েতা বেলেছন
পু ষাথর্ কের নর েথেক নারায়ণ হেয় oেঠা। বাধয্ বাcােদর েদেখ বাবাo খুিশ হেবন। েলৗিকক
বাবাo যখন েদেখন e েতা খুব ভােলা পদ মযর্াদা পােব তখন িতিনo েদেখ খুিশ হন ।
পারেলৗিকক বাবাo eমনটাi বেলন। েবহেদর বাবাo বেলন আিম েতামােদর িবে র মািলক বানােত
eেসিছ। eখন েতামরা aনয্েদরo বানাo। ধু েপট পূজা করেল িক লাভ হেব । সবাiেক ধু
eটাi বল েয, িশববাবােক sরণ কর । েভাজন করার সময়o eেক aপরেক বাবার কথা sরণ
করাo যিদ সবাi বলেব eর িশববাবার pিত কত ভালবাসা । eেতা সহজ তাiনা ! eেত িক
kিত হেব, aভয্ােস পিরণত হেল েভাজনo করেব, বাবােকo sরণ করেব। ৈদবী ণ o aবশয্i
ধারণ করেত হেব । eখন েতা সবাi েডেক বলেছ েহ পিতত-পাবন eেসা । িন য়i তেব পিতত
। শ রাচাযর্o িশবেক sরণ কের েকননা িতিনi পিতত-পাবন । adর্ কl ভিk করার পরi
ভগবান আেসন । ei িহেসব কারo জানা েনi । বাবা েবাঝান -- যj, তপ, দান iতয্ািদ করেল
আমােক পাoয়া যায় না। eর মেধয্ গীতাo eেস যায় । eসব শাst iতয্ািদ পড়েল কারo সdিত
হয়না । গীতা, েবদ, uপিনষদ সব ভিk মােগর্র । বাবা েতা বাcােদর সহজ রাজেযাগ আর jান
pদান কেরন, যার dারা রাজt pািp হয় । eরi নাম রাজেযাগ । eখােন ধমর্ীয় পুsকািদর েকানo
p i েনi । িটচার পড়ােcন পদ pাp করােনার জনয্, সুতরাং aনুসরণ করা uিচত ।

সবাiেক বল িশববাবােক sরণ কর । িতিনi সব আtােদর িপতা । িশববাবােক sরণ করেল
িবকমর্ িবনাশ হেব । eেক aপরেক সতকর্ কের unিত করেত হেব । যত sরেণ থাকেব বা sরণ
করেব ততi িনেজর কলয্াণ হেব । sরেণর যাtা dারা সারা িব েক পিবt কের তু লেব । sরেণ
েথেক েভাজন ৈতির করেল তােতo শিk বৃিd হেব । েসiজনয্i েতামােদর bhা েভাজেনর aেনক
মিহমা । ভkরা েভাগ িবতরণ করেত করেতo রাম -রাম বলেত থােক । রাম নােমর দান েদয়
। েতামােদর বুিdেত pিতিট মুহূতর্ বাবার sরণ থাকা uিচত । বুিdেত সারািদন jান রমণ করা
uিচত । বাবার কােছ সmূণর্ রচনার আিদ-মধয্ -aেnর আেছ না ! uc েথেক ucতর ভগবান
যাঁেক sরণ করেলi ucপদ pািp করেত পারেব তেব িdতীয় আর কাuেক েকন sরণ করেব ।
বাবা বেলন
ধুমাt আমােক sরণ করার জনয্ িdতীয় সব িকছু ছাড়েত হেব । e বেলা
aবয্িভচারী sরণ। যিদ sরেণ না থােক তেব িগট েবেধ রাখ । িনেজর unিতর জনয্, uc পদ
pািp করার জনয্ পু ষাথর্ aবশয্i করেত হেব । িশববাবা আমােদর িটচার, িযিন আমােদরo িটচার
ৈতির করেছন । েতামরা সবাi পাnা তাi না ! পাnােদর কাজ হেলা পথ বেল েদoয়া । eত
jান pথেম েতামােদর েতা িছলi না। সবাi বেল pথেম েতা পড়া িছল কানাকিড় পয়সা তু লয্ ।
তা েতা aবশয্i । ামা aনুসাের েতামরা েতমনi পড়ছ যা কl pথেম পেড়িছেল, আবার কেlর
েশেষ িগেয় eমনটাi পড়েব। েশেষ িগেয় েতামােদর সব সাkাtকার হেব । সাkাtকার হেত েদির
হয় না । বাবারo( bhা) শীঘ্রi সাkাtকার হেয়িছল । aমুক -aমুক রাজা হেব, eমন তােদর
েপাশাক হেব ।
েত বাcােদর aেনক সাkাtকার হেতা আবারo েশেষ িগেয় হেব, তারপর sরণ
করেব । আcা !
িমি িমি হারািনিধ বাcােদর pিত মাতা-িপতা বাপদাদার েsহ sরণ ভালবাসা আর
হানী বাবার হানী বাcােদর নমsার ।

ড মিনর্ং ।

ধারণার জনয্ মুখয্ সার :1 ) েভাজন করার সময় eেক aপরেক sরণ করাo । sরেণ েভাজন gহণ কর । eক
িশববাবার pিতi pকৃ ত ভালবাসা েরখ ।
2 )

যj েসবায় aিs িদেত হেব । বাবার সmূণর্ সহেযাগী হেত হেব ।

বরদান :- িন য় বুিd হেয় দুবর্ল সংকেlর জালেক সমাp করেত সমথর্ s প সফলতা সmn
ভব
eখনo পযর্n aিধকাংশ বাcা দুবর্ল সংকlেক িনেজরাi iমাজর্ কের -- ভােব জানা েনi িক হেব,
হেব িক হেব না ••• eiভােব দুবর্ল সংকেlর েদoয়াল গেড় oেঠ আর সফলতা ঐ েদoয়ােলর িভতের
চাপা পেড় যায় । মায়া eেস দুবর্ল সংকেlর জাল িবিছেয় েদয় আর ঐ জােলi আটেক পেড়,
েসiজনয্ আিম িন য় বুিd িবজয়ী, সফলতা আমার জnিসd aিধকার -- ei sৃিত dারা দুবর্ল
সংকlেক সমাp কর ।
েsাগান :- েতামার তৃ তীয় jালামুখী েনt েখালা থাকেল মায়া শিkহীন হেয় পড়েব।

সমs েগাপ েগািপনীেদর pিত মােত রীজীর হেs িলিখত sরণ পt (1961)
সমs েগাপ -েগািপনীেদর pিত েsহপূণর্ sরণ
েতামরা সবাi গৃহs বয্বহাের েথেকo কমল পুে র মেতা িনেজেদর জীবেন সফলতা পাc তাi না
! আদেরর েগাপরা েতা eখন ভােলাভােব সািভর্ স করার পু ষােথর্ েলেগ পেড়েছ, খুব ভােলা । েশষ
পযর্n পরম পূজয্ বাবার পিরচয় সবাiেকi েপেত হেব । eটা েতা জান eেতা uc pািp েকািটতর
মেধয্i েকu পােব । িকn eমন ফু ল েতা িন য়i িনগর্ত হেব তাi না ! আcা, dত গিতেত
সািভর্ সেক eিগেয় িনেয় চল । aিবনাশী jান ধেনর aখুট aমূলয্ সmদ যা বাবা dারা সব
বাcারাi েপেয় চেলেছ। েকu eমন ভােব pাp করেব েয জn জnাnেরর জনয্ মািলক হেয় যােব ।
e eমনi িজিনস । বল আদেরর েগাপ -েগািপনীরা িঠক িকনা !
েতামরা সব েগাপ েগািপনীরা aিতndীয় সুখময় জীবেনর aনুভব dারা জীবনেক eিগেয় িনেয় চল।
েদখ আদেরর েগাপ -েগািপনীরা eখন ei bাhণ kেলর বৃিdেতi সবার কলয্াণ । তারপর েতা
bাhণ েথেক েদবতা aবশয্i হেব । েযমন েকu িনেজর গৃহs বয্বহাের েথেকo bাhণ kল বংশীয়
হেয় চেল aথর্াt গৃহs বয্বহাের েথেকo পিবt থােক, আর পিত-পtী eক বাবারi বাcা eমন পিবt
ধারণা িনেয় থােক । বািক সবাiেক পরমিপতা বাবার ডায়েরকশেনi চলেত হেব, eেকi
মৎ -e
চলা বলা হয় । eমন ধারণায় চেল যারা তােদরi bাhণ kল বংশী বলা হয় । যখন uিনi
eকাধাের বাবা, িটচার, সdু , ধমর্রাজo তেব oঁনার েকােলর বাcা হেয় িনেজর পূণর্ পিবtতার
aিধকার েকন েনব না । যার মাধয্েম ভিবষয্েত সুখ শািnর সmূণর্ aিধকার pালb েপ pাp হেব
।
বল, আদেরর েগাপ-েগািপনীরা eমন সহজ রহসয্েক বুেঝছ না ! জীিবত েথেকo মৃত aথবা
মরজীবা হেয় থাকেত ভয় পাc না েতা ! আজ ei িচিঠ pেতয্েক িনজ-িনজ নাম মেন কের েবাঝ
আর িনেজর পt মেন কের পড় aথবা েশান, eবং মােয়র েsহ pেতয্েক িনজ নােম gহণ কর ।
pেতয্ক েগাপ-েগাপীর pিত নাম সহ মােয়র আnিরক ভালবাসা । আcা, িনেজর েসৗভাগয্েক uc
বানােনার পু ষােথর্ তীb ভােব েলেগ থাকা aথর্াt কলয্াণকারী হoয়া । যখন জানাi হেয় েগেছ েয
sয়ং পরমিপতা uc বসর্া িদেত eেসেছন সুতরাং িনেতi হেব । আcা, eখন ছু িট িনিc । om শািn
।
bhা বাবার সমান হoয়ার জনয্ িবেশষ পু ষাথর্
েযমন bhা বাবা aেনক আমার -আমারেক eক আমার-eর মেধয্ সমািহত কেরেছন, আমার eক
িশববাবা িdতীয় েকu েনi । িঠক eভােবi বাবােক aনুসরণ কর । eর dারা eকাgতার শিk
বৃিd পােব । তারপর েযখােনi চাo, েযভােবi চাo, যত সময় চাo েসভােবi মন eকাg হেয় যােব
। eমন eকাgতা শিk dারা sতঃ eকরস ফিরsা s েপর aনুভূিত হেব ।

