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ও শাি

"বাপদাদা"

মধুবন

*"িমি বা ারা -- তামরা বাবার হাত ধেরেছা, তামরা গৃহে থেকও বাবােক রণ করেত-করেত তেমা ধান থেক
সেতা ধান হেয় যােব"*
* ঃবা ারা, তামােদর মেন কা আন উ াস থাকা উিচত ? রাজিসংহাসেন িবরািজত হওয়ার িবিধ িক ?*
*উ রঃ সবদা যন এই উ াস থােক য, ান সাগর বাবা আমােদর িতিদন ান রে র থালা ভের ভের দন।
যত ণ যােগ থাকেব বুি ততই কা েন পিরণত হেব। এই অিবনাশী ান র সে ই যায়। িসংহাসেন
িবরািজত হওয়ার জন মাতা িপতােক পুেরাপুির ফেলা কেরা। তাঁর মৎ অনুযায়ী চেলা, অন েদরও
িনেজর মতন বানাও ।*
*ও শাি ।* আ া পী বা ারা এই সময় কাথায় বেস আেছ ? বলা হেব ব আি ক িপতার ইউিনভািস অথবা
পাঠশালায় বেস আেছ। বুি েত আেছ য আমরা আি ক িপতার সামেন বেস আিছ, িতিন আমােদর িপতা, আমােদর
সৃি র আিদ-মধ -অে র রহস বাঝান অথবা ভারেতর উ ান ও পতন কীভােব হয় , তাও বেল দন। ভারত য পিব
িছল এখন পিতত হেয়েছ। ভারত মু টধারী িছল তাহেল ক পরািজত করল ? রাবণ। রাজ হারােনা অথাৎ পতন হল
তাইনা। কউ রাজা তা নই। যিদ কউ হয় স পিতত-ই হেব। এই ভারেত সূযবংশী মহারাজা-মহারানী িছল। সূযবংশী
মহারাজা ও চ বংশী রাজারা িছল। এইসব কথা এখন তামােদর বুি েত আেছ , দুিনয়ায় এই কথা কউ জােননা।
তামরা বা ারা জােনা আমােদর আি ক িপতা আমােদর পড়াে ন। আমরা আি ক িপতার হাত ধেরিছ। যিদও আমরা
গৃহে বাস কির িক বুি েত রেয়েছ এখন আমরা স মযুেগ দাঁিড়েয় আিছ। পিতত দুিনয়া থেক আমরা পিব দুিনয়ায়
যাই। কিলযুগ হল পিতত যুগ, সত যুগ হল পিব যুগ। পিতত মানুষ পিব মানুেষর সামেন দাঁিড়েয় ণাম কের। যিদও
দবতারাও ভারেতর মানুষ। িক তাঁরা িদব ণধারী । এখন তামরা বা ারা জােনা আমরাও িপতা ারা এমন িদব
ণ ধারণ করিছ। সত যুেগ এমন পু ষাথ করব না। সখােন তা থােক াল । এইখােন পু ষাথ কের িদব ণ ধারণ
করেত হয়। সবদা িনেজেক পরী া করেত হেব - আমরা বাবােক কত ণ রণ কের তেমা ধান থেক সেতা ধান হি ?
বাবােক যত রণ করেব ততই সেতা ধান হেব। বাবা তা হেলন সবদা সেতা ধান। এখনও দুিনয়া পিতত দুিনয়া,
পিতত ভারতই আেছ। পিব দুিনয়ায় পিব ভারত িছল। তামােদর কােছ দশনী ইত ািদেত িবিভ
কােরর মানুষ
আেস। কউ বেল যমন ভাজন জ রী তমনই িবকারও হল ভাজন, িবকার ছাড়া বাঁচব না। এবাের এমন কথা তা
নয়। স াসীরা পিব থােক তা তারা মের যায় নািক ! এমন কথা যারা বেল তােদরেক ধের নওয়া হয় কানও
অজািমল সম পাপী হেব , য এমন কথা বেল। তােদর বলা উিচত তামরা িবকার ছাড়া মের যােব নািক য ভাজেনর
সে িবকােরর তু লনা করেছা ! েগ যারা আসেব তারা হেব সেতা ধান। পের আেস সেতা, রেজা, তেমা, তাইনা। যারা
পের আেস সই আ ারা তা িনিবকারী দুিনয়া দেখিন। তা সই আ ারা এমন কথা বলেব আমরা থাকেত পারব না।
যারা সূযবংশী হেব তিড়ৎ বেগ তােদর বুি েত আসেব - কথা তা সত । যথাযথভােব েগ িবকােরর নাম-িচ িছল
না। িবিভ রকেমর মানুষ িবিভ রকেমর কথা বেল। তামরা বুঝেত পােরা ক ক ফু েল পিরণত হেব ? কউ তা
কাঁটাই থেক যায়। েগর নাম হল ফু েলর বাগান। এই হল কাঁটার জ ল। কাঁটাও তা অেনক রকেমর হয় তাইনা। এখন
তামরা জােনা আমরা ফু েল পিরণত হি । স কভােব এই ল ী-নারায়ণ হেলন সদাকােলর গালাপ ফু ল। তাঁেদর বলা
হেব ফু েলর রাজা (িকং অফ াওয়াস)। িদব ফু েলর রাজ হয় তাইনা। তারাও িন য়ই পু ষাথ কের থাকেব। পড়ােশানা
কেরই হেব তাইনা।
তামরা জােনা এখন আমরা হলাম ঈ রীয় পিরবােরর। থেম তা ঈ রেক জানতাম না। বাবা এেস এই পিরবার গঠন
কেরেছন। বাবা সব থম ীেক অ াড কেরন তারপের তার ারা স ান রচনা কেরন। বাবা এনােকও ( াবাবােক)
অ াড কেরেছন তারপর এনার ারা স ানেদর রচনা কেরেছন। এরা সবাই হল
া মার - মারী তাইনা। এই স ক
বৃি মােগর (গৃহ আ ম) হেয় যায়। স াসীেদর হল িনবৃি মাগ। তােত কউ মা া-বাবা বেল না। এখােন তামরা
মা া-বাবা বেলা। অন সব সৎস
িল হল িনবৃি মােগর, এই একমা বাবা-ই আেছন যাঁেক মাতা-িপতা বেল সে াধন
করা হয়। বাবা বেস বাঝান, ভারেত পিব
বৃি মাগ িছল, এখন অপিব হেয়েছ। আিম পুনরায় সই বৃি মােগর
াপনা কির। তামরা জােনা আমােদর ধম হল খুব সুখ দানকারী। তাই আমরা পুরােনা ধেমর মানুষেদর স কন করব

! তামরা েগ কত সুখী থােকা। হীরা-জহরােতর মহল থােক। এখােন যিদও আেমিরকা রািশয়া ইত ািদ হল িব শালী
িক
েগর মতন সুখ থাকেত পােরনা। সানার ইঁট িদেয় কউ মহল বানােত পাের না। সানার মহল থােকই সত যুেগ
( েগ )। এখােন সানা আেছই কাথায় । েগ তা িত জায়গায় হীরা - জহরাত লেগ থাকেব। এখােন তা হীরার দাম
অেনক। এইসব মা েত িমেশ যােব। বাবা বুিঝেয়েছন নতু ন দুিনয়ায় সব খিন ভিত হেয় যােব। এখন সব খািল হেত
থাকেব। দখােনা হয় সাগর, হীের- জহরােতর থালা দান কেরেছ। েগ তা হীের- জহরাত তামরা অেঢল া করেব।
সাগরেকও দবতা ভােব। তামরা বুেঝছ বাবা তা হেলন ােনর সাগর। সবদা যন এই উ াস থােক য ান সাগর
িপতা আমােদর িতিদন ান রে র, জহরােতর থালা ভের দন। যিদও ওই হল জেলর সাগর। বা ারা, বাবা তামােদর
ান র দন, যা তামরা বুি েত ভের রােখা। যত যােগ থাকেব বুি ততই কা ন হেত থাকেব। এই অিবনাশী ান
র ই তামরা সে িনেয় যাও। বাবার রণ এবং এই ানই হল মুখ ।
বা ারা তামােদর মেন অেনক আন উ াস থাকা উিচত। বাবাও হেলন
, তামরাও হেল
সন । অিহংসক (নন
ভােয়ােল ),
সন (আন নান ওয়ারীয়স) বলা হয় িকনা, অমুক হল খুব বীর যা া। িক নাম-িচ জানা নই।
এমন তা হেত পােরনা। গভনেমে র কােছ এক একজেনর নাম িচ থােক। আন নান ওয়ািরয়াস, নন ভােয়ােল এইসব
নাম হল তামােদর। সব থম িহংসা হল এই িবকার, যা আিদ-মধ -অ দুঃখ দয় তাই বলা হয় - হ পিতত-পাবন,
আমরা পিতত, আমােদর এেস পিব কেরা। পিব দুিনয়ায় একজনও পিতত থােক না। এইসব তামরা বা ারা জােনা,
এখন আমরা ভগবােনর স ান হেয়িছ, িপতার উ রািধকার া করেত, িক মায়া িকছু কম নয়। মায়ার এক চড়
এমন লােগ য একদম নদমায় ফেল দয়। য িবকার
হয় তার বুি একদম ন হেয় যায়। বাবা কত বাঝান িনেজেদর মেধ দহধারীেদর সে কখনও ীিত রাখেব না। তামােদর ীিত ভােলাবাসা রাখেত হেব একমা িবিচ
বাবার সে । বাবা কত বাঝান তবুও বােঝ না। ভােগ নই তাই এেক অপেরর দেহর আকষেণ জিড়েয় যায়। বাবা কত
বাঝান - তামরাও হেল প। আ া ও পরমা ার প তা একই। আ া ছাট-বড় হয় না। আ া হল অিবনাশী।
ামােত েত েকর পাট িনিদ আেছ। এখন অসংখ মানুষ আেছ, তারপের ৯-১০ ল থাকেব। সত যুেগর আিদ কােল
বৃ খুব ছাট থােক। লয় তা কখনও হয় না। তামরা জােনা সব মানুষেদর আ া মূল বতেন বাস কের। তােদরও বৃ
আেছ। বীজ বপন হয়, তখন স ূণ গাছ বর হয় তাইনা। সব থম দু পাতা বর হয়। এই বৃ
হল অসীম জগেতর
বৃ , িব গালক িনেয় বাঝােনা কত সহজ, িবচার কেরা। এখন হল কিলযুগ। সত যুেগ এক ধম িছল। সুতরাং
মানুেষর সংখ াও কম িছল। এখন অসংখ মানুষ, অেনক ধম আেছ। এত সংখ া থেম িছল না তারা পের কাথায় যােব ?
সব আ ারা-ই পরমধােম চেল যায়। তামােদর বুি েত স ূণ ান আেছ। যমন বাবা হেলন ােনর সাগর তমনই
তামােকও তির কেরন। তামরা পড়ােশানা কের এই পদমযাদা া কর। বাবা হেলন েগর রচিয়তা তাই গ পী
অিবনাশী উ রািধকার ভারতবাসীেদরই দান কেরন। বািক সবাইেক পরমধাম িফিরেয় িনেয় যান। বাবা বেলন আিম
এেসিছ বা ােদর পড়ােত। যত পু ষাথ করেব তত পদমযাদা লাভ করেব। যত মৎ অনুযায়ী চলেব তত
হেব।
সম িকছু িনভর করেছ পু ষােথর উপের। মা া - বাবার িসংহাসেন িবরািজত হওয়ার জন পুেরাপুির ফেলা কেরা
ফাদার মাদারেক। িসংহাসেন িবরািজত হেত তােদর আচরণ অনুযায়ী চেলা। অন েদরও িনেজর মতন বানাও। বাবা
অেনক কােরর যুি বেল দন। এক ব ােজর উপেরই তামরা কাউেক ভােলা কের বেস বাঝাও। পু েষা ম মাস হেল
বাবা বেলন িচ
ীেত িদেয় দাও। বাবা উপহার দন। টাকা পয়সা হােত এেল িন য়ই বুঝেব, বাবারও খরচা আেছ,
তাইনা ? তখন তাড়াতািড় পা েয় দেব। ঘর তা একটাই, তাইনা। এই া লাইেটর িচে র দশনী হেল অেনেক দখেত
আসেব। পুেণ র কাজ তাইনা। মানুষেক কাঁটা থেক ফু েল, পাপ আ া থেক পুণ আ ায় পিরণত করা, এেক িবহ মাগ
বলা হয়। দশনীেত ল লাগােল অেনেক আেস। খরচা কম হয়। তামরা এখােন আেসা বাবার কােছ েগর রাজ িনেত।
সুতরাং দশনীেতও আসেব, েগর রাজ িকনেত। এটা তা হল হাট তাইনা।
বাবা বেলন এই ােনর ারা তামােদর অেনক সুখ া হেব, তাই ভােলা রীিত পড়ােশানা কের, পু ষাথ কের ফু ল পাস
হওয়া উিচত। বাবা িনেজ বেস িনেজর এবং রচনার আিদ-মধ -অে র পিরচয় দন, অন কউ িদেত পাের না। এখন
বাবার সাহােয তামরা ি কালদশ হও। বাবা বেলন আমার কৃ ত প কৃ ত পিরচয় যথাথ রীিত কউ জােননা।
তামােদর মেধ ও ন র অনুসাের আেছ। যিদ যথাথ রীিত জানেতা তাহেল বাবােক ত াগ কের যত না। এই হল
পড়ােশানা। ভগবান বেস পড়ান। িতিন বেলন আিম হলাম তামােদর আ াকারী সবক (ওিবিডেয় সােভ )। িপতা ও
িশ ক দুইজেনই হয় আ াকারী সবক। ামায় আমােদর এমনই পাট আেছ পের সবাইেক সে িনেয় যাব। মৎ
অনুযায়ী চেল পাস উইথ অনার হওয়া উিচত। পড়ােশানা তা খুবই সহজ। সবেচেয় বিশ বয়স তা তার িযিন পড়াে ন।

িশববাবা বেলন আিম বৃ নই। আ া কখেনা বৃ হয় না। যিদও পাথর বুি হয়। আমার তা হল পরশ বুি , তেবই তা
তামােদর পরশ বুি েত পিরণত করেত আিস। কে -কে আিস। অসংখ বার তামােদর পড়াই তবুও ভু েল যােব।
সত যুেগ এই ােনর েয়াজন থােক না। বাবা কত ভােলা রীিত বাঝান। এমন বাবােকও ত াগ কের চেল যায় তাই বলা
হয় মহান মূখ দখেত হেল এখােন এেস দেখা। এমন িপতা যাঁর কােছ গ াি হয় তাঁেকও ত াগ কের যায়। বাবা বেলন
তামরা আমার মতানুযায়ী চলেব তা অমরেলােক িবে র মহারাজা-মহারানী হেব। এই হল মৃতু েলাক। বা ারা জােন
আমরা সই পূজ দবী- দবতা িছলাম। এখন আমরা িক েপ পিরণত হেয়িছ ? পিতত িভখারী। এখন আবার সই ি
হেত চেলিছ। সবার একরস পু ষাথ হওয়া স ব নয়। কউ ভেঙ পেড়, কউ টর হেয় যায়। এমন টর দর সে
কথা বলা উিচত নয়। ােনর কথা ছাড়া অন িকছু িজ াসা করেল বুঝেব শয়তািন। সু স ারা উ ার, -সে পতন।
যারা ােন তী ন হয় বাবার দেয় ান পায়, তােদর স কেরা। তারা তামােদর ােনর িমি িমি কথা শানােব।
আ া।
িমি িমি হারািনিধ সািভেসবল, সৎ, আ াকারী বা ােদরেক মাতা-িপতা বাপদাদার
আ ােদর িপতা ওঁনার আ া পী বা ােদরেক জানাে ন নম ার।

রেণর

হ-সুমন আর সু ভাত।

*ধারণার জেন মুখ সারঃ-*

*১ )* িযিন হেলন দহহীন, িবিচ , সই িপতার সে ভােলাবাসা রাখেত হেব। কােনা দহধারীর নাম- েপ বুি জড়ােব
না। যােত মায়ার চড় না লােগ, সই প সাবধােন থাকেত হেব।
*২ )* ােনর কথা ছাড়া কউ অন িকছু যিদ শানায় তার স ত াগ করেত হেব। ফু ল পাশ করার জন পু ষাথ করেত
হেব। কাঁটােদর ফু েল পিরণত করার সবা করেত হেব।
*বরদানঃ-*
কারেণর িনবারণ কের িচ া এবং ভয় মু মা ার সবশি মান ভব*
ব াখা: বতমান সমেয় অ কােলর সুেখর িচ া ও ভয় এই দু িজিনসই তা আেছ। যখােন িচ া আেছ
সখােন িনি
ভাব থাকেত পােরনা। যখােন ভয় আেছ সখােন শাি থাকেত পােরনা। সুেখর সােথ এই
দুঃখ অশাি র কারণ তা আেছই। িক তামরা হেল সব শি র খাজানায় স
মা ার সব শি মান
বা ারা দুঃেখর কারণ িল িনবারণ করেত স ম, িত সমস ার সমাধান
প, তাই িচ া ও ভয় মু
থােকা। যেকানও সমস া তামােদর সামেন খলা েপ আেস, ভয় দখােত নয়।
* াগানঃ-*
িনেজর বৃি
বানাও, তাহেল বৃি তঃতই
হেয় যােব ।*

