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"বাপদাদা"

মধুবন

“িমি বা ারা - বাবা য পড়া- তামােদর পড়াে ন সই পাঠ বুি েত রেখ সবাইেক পড়ােত হেব,
েত কেক বাবার এবং সৃি চে র পিরচয় িদেত হেব”
* ঃআ া সত যুেগও পাট কের এবং কিলযুেগর, িক তফাৎ িক ?
*উ রঃ সত যুেগ যখন পাট
কের তখন তােত কানও পাপ কম হয় না, িত কম সখােন
অকম হেয় যায় কারণ রাবণ নই। তারপের যখন কিলযুেগ পাট
কের তখন িত
কম িবকম অথাৎ পাপ কেম পিরণত হয়। কারণ এখােন িবকার আেছ। এখন তামরা হেল
স েম। তামােদর স ূণ ান আেছ।
ও শাি । এবাের এই কথা তা বা ারা জােন য আমরা বাবার সামেন বেস আিছ। বাবাও জােনন বা ারা আমার সামেন বেস আেছ। এই কথাও তামরা জােনা - বাবা আমােদর িশ া দান কেরন, যা
অন েদর িদেত হেব। সব থেম তা বাবার পিরচয় িদেত হেব, কারণ সবাই বাবােক এবং বাবার িশ া
িল ভু েল গেছ। এখন বাবা যা পড়াে ন, এই পড়া পুনরায় ৫ হাজার বছর পের া হেব। এই ান
আর কােরা নই। মুখ হল বাবার পিরচয়। তারপের এই কথাও বুঝেত হেব আমরা সবাই হলাম
ভাই-ভাই। স ূণ দুিনয়ার সব আ ারা, সবাই হল ভাই-ভাই। সবাই িনেজর িনিদ পাট এই শরীর ারা
কের। এখন তা বাবা এেসেছন নতু ন দুিনয়ায় িনেয় যেত, যােক গ বলা হয়। িক আমরা সব
ভাইরা হলাম পিতত, একজনও পিব নই। সব পিততেদর পিব কেরন একমা বাবা। এই হল পিতত,
িবকার , াচারী রাবেণর দুিনয়া। রাবেণর অথ হল ৫- িবকার ীর মেধ , ৫- িবকার পু েষর
মেধ । বাবা খুব সহজ কের বাঝান। তামরাও এমন কের বাঝােত পােরা। অতএব সব থেম এই কথা
বাঝাও আমরা আ া, উিন হেলন আমােদর িপতা। আমরা সবাই াদাস। িজ াসা কেরা এই কথা ক
আেছ ? লেখা - আমরা সবাই হলাম ভাই-ভাই। আমােদর িপতা একজন ই, আমরা সবাই আ া, উিন
হেলন সুি ম আ া, ওঁনােক আমােদর সবার িপতা বলা হয়। এই কথা পাকা ভােব বুি েত বসাও তাহেল
সবব াপী ইত ািদ ান বুি থেক থেমই বিরেয় যােব। থেম অ েক পড়েত হেব। বেলা, এই পেয়
ভােলা রীিত বেস লেখা। পূেব সবব াপী বলতাম, এখন বুেঝিছ সবব াপী নয়। আমরা সবাই হলাম
ভাই-ভাই, সব আ ারা বেল - গড ফাদার, পরমিপতা। থেম তা এই িন য় পাকা করেত হেব আমরা
হলাম আ া, পরমা া নই। না আমােদর মেধ পরমা া ব াপকভােব িবরাজ কেরন। সবার মেধ আ াই
ব াপকভােব উপি ত আেছ। আ া শরীেরর আধার িনেয় পাট
কের, এই পেয়
ও পাকা করাও।
আ া, এই আি ক িপতা সৃি র আিদ-মধ -অে র ানও দান কেরন, অন কউ তা জােননা য এই
সৃি চে র আয়ু কত। বাবা িনেজই চার েপ বেস বাঝান। ল বছেরর কথা নয়। এই চ অনািদ,
স ক ভােব রিচত, এই ান অজন করা উিচত। সত যুগ- তা পা হেয়েছ, নাট কেরা। যােক বলা
হয় গ এবং সিম গ। যখােন দবী- দবতােদর রাজ চেল, সত যুেগ ১৬ কলা স
, তায় ১৪
কলা স
। ধীের ধীের আ ার এই কলা বা কায়ািল কমেত থােক। দুিনয়া তা পুরােনা অবশ ই হেব
তাইনা। সত যুেগর ভাব খুব বশী। নাম-ই হল গ, হেভন, নতু ন দুিনয়া...তারই মিহমা করেত হেব।
নতু ন দুিনয়ায় আেছ এক আিদ সনাতন দবী- দবতা ধম। থেম বাবার পিরচয় তারপের চে র পিরচয়
িদেত হয়। িচ ও তামােদর কােছ আেছ - দৃঢ় িন য় করােনার জন । এই সৃি র চ আবিতত হেত
থােক। সত যুেগ ল ী-নারায়েণর রাজ িছল, তায় িছল রাম-সীতার। এই হল অধক , দু যুগ পার
হল তারপের আেস াপর - কিলযুগ। াপের হয় রাবণ রাজ । দবতারা বাম মােগ চেল যায় তখন
িবকার
হওয়ার িসে ম হেয় যায়। সত যুগ- তায় সবাই িনিবকারী থােক। এক আিদ সনাতন

দবী- দবতা ধম থােক। িচ ও দখােত হয়, মুেখ বেলও বাঝােত হয়। বাবা, চার হেয় আমােদর
এইভােব পড়ান। বাবা িনেজর পিরচয় িনেজই এেস দন। িতিন িনেজই বেলন আিম আিস পিততেদর
পিব করেত তাই আমার দেহর েয়াজন হয় । তা নাহেল কথা বলেবা কীভােব। আিম হলাম চতন ,
সৎ এবং অমর। আ া সেতা, রেজা, তেমা
েজ আেস। আ া ই পিব এবং পিতত হয় তাই বলা হয়
পিতত আ া, পিব আ া। আ ার মেধ ই সব সং ার থােক। অতীেতর কম বা িবকেমর সং ার আ া
বহন কের। সত যুেগ িবকম হয়ই না। কম কের, পাট
কের িক সই কম অকম হেয় যায়। গীতায়ও
লখা আেছ, এখন তামরা াি ক ােল বুেঝেছা। তামরা জােনা বাবা এেসেছন পুরােনা দুিনয়া বদলােত,
নতু ন দুিনয়ার রচনা করেত। যখােন কম অকম হেয় যায় তােকই সত যুগ বলা হয় এবং যখােন সব
কম িবকম হেয় যায় তােক কিলযুগ বলা হয়। তামরা এখন রেয়েছা স েম। বাবা দুই িদেকর কথা
বাঝান। সত যুগ- তা হল পিব দুিনয়া, সখােন কানও পাপ হয় না। যখন রাবেণর রাজ
হয়
তখনই পাপ হয়। সখােন িবকােরর নাম িচ থােক না। িচ তা সামেনই রাখা আেছ রাম রাজ এবং
রাবণ রাজ । বাবা বাঝান এই হল পড়ােশানা। বাবা ব তীত অন কউ জােননা। এই পড়ােশানা তা
তামােদর বুি েত থাকা উিচত, বাবাও রেণ আেসন, চ ও বুি েত এেস যায়। সেকে সব িকছু
রেণ এেস যায়। বণনা করেত দরী লােগ না। এর িতন ফাউে ন আেছ। বৃ
এমন হয়, বীজ ও
বৃ সেকে
ৃিতেত এেস যােব। এই বীজ অমুক বৃে র, এই বৃে এমন ফল হয়। এই অসীম জগেতর
মনুষ সৃি
পী বৃ
হয় কীভােব, স কথা তামরা তা বাঝাও। বা ােদর স ূণ ান বাঝােনা
হেয়েছ - অধক িডনায়ি কীভােব চেল তারপের রাবণ রাজ হয় তখন যারা সত যুগ- তাবাসী আেছ,
তারা-ই াপরবাসী হয়। বৃ
বৃি হেত থােক। অধকে র পের রাবণ রাজ হয়, তখন িবকার হয়।
বাবার কােছ যা উ রািধকার া হয় সসব অধক চেল। নেলজ দান কের উ রািধকার দন, সই
াল ভাগ কেরেছা অথাৎ সত যুগ- তায় সুখ পেয়েছা। তার নাম সুখধাম, সত যুগ বলা হয়। সখােন
দুঃখ হয় না। কত সহজ কের বাঝান। একজনেক বাঝাও অথবা অেনকেক বাঝাও - তাই অ ােটনশন
িদেত হেব, বুঝেত হেব, ধু হ াঁ-হ াঁ করেছা নািক? বেলা নাট করেত থােকা। কানও সে হ থাকেল
িজ াসা কেরা। য কথা কউ জােননা সই কথা আমরা বাঝাই। তামরা তা িকছু জােনা না, তাই িক
িজ াসা করেব?
বাবা তা এই অসীম জগেতর বৃে র রহস বুিঝেয় দন। এই নেলজ এখন তামরা বুেঝেছা। বাবা
বুিঝেয়েছন তামরা ৮৪-র চে কীভােব এেসেছা। এই কথা ভােলা রীিত নাট কেরা তারপের এই
িবষয় িনেয় িবচার কেরা। যমন চার রচনা িলেখ দন ু েড রা যা ঘের িগেয় িরভাইস কের আেস
তাইনা। তামরাও নেলজ দান কেরা তারপের দেখা িক হয়। িজ াসা করেত থােকা। এক-এক কথা
ভােলা কের বাঝাও। িপতা- চােরর কতব বুিঝেয় তারপের
র কতব বাঝাও। তাঁেক আ ান করা
হেয়েছ য এেস আমরা পিতত, আমােদর পিব কেরা। আ া পিব হেল তা শরীরও পিব া হয়।
যমন সানা তমন গহনা তির হয়। ২৪ ক ােরেটর সানা িদেয়, খাদ না িমিশেয় গহনা তির করেল তা
গহনাও সেতা ধান তরী হেব। খাদ মশােলই তেমা ধান হেয় যায়। সব থেম ভারত ২৪ ক ােরট
সানার পািখ িছল অথাৎ সেতা ধান নতু ন দুিনয়া িছল পের তেমা ধান হেয়েছ। এই কথা বাবা এেস
বাঝান, অন কউ মনুষ
তা জােননা। আহবান কের এেস পিব বানাও। স তা
র কতব ।
বাণ
অব ায় মানুষ
র কােছ দীি ত হয়। বাণীর ঊে
ান হল ইনকরপিরয়াল ওয়া , যখােন
আ ারা বাস কের। এই হল করপিরয়াল ওয়া । দুইেয়র িমল এইখােনই হয়। সখােন তা শরীর নই।
সখােন কানও কম নই। বাবার মেধ স ূণ ান ভরা আেছ। ামা ান অনুযায়ী তাঁেকই বলা হয়
নেলজফু ল। িতিন সৎ-িচ -আন
প হওয়ার দ ন তাঁেকই নেলজফু ল বলা হয়। তাঁেক আহবানও করা
হয় - হ পিতত-পাবন, নেলজফু ল িশববাবা, তাঁর নামই হল সদা-িশব। অন সব আ ারা আেস পাট
করেত। তাই িভ -িভ নাম ধারণ কের। বাবােক ডােক িক তারা িকছু বােঝ না। ভাগ শালী রথও

িন য়ই আেছ, বাবা যার মেধ েবশ কের তামােদরেক পিব দুিনয়ায় িনেয় যােবন। তাই বাবা
বাঝান - িমি -িমি বা ারা, আিম
ার দেহ আিস, য ব জে র শষ জে রেয়েছ, পুেরা ৮৪জ
হণ কের। ভাগ শালী রেথ আসেত হয়। থম ন ের তা হেলন কৃ । িতিন হেলন নতু ন দুিনয়ার
মািলক। তারপের িতিন ই নীেচ নেম আেসন। গাে ন থেক িসলভার, কপার, আয়রন যুেগ এেস
পেড়ন। এখন তামরা পুনরায় আয়রন থেক গাে ন হে া। বাবা বেলন ধুমা আিম তামােদর
িপতা, আমােক রণ কেরা। যার মেধ েবশ কেরিছ তার আ ায় তা নেলজ একটু ও িছল না।
ার
দেহ আিম েবশ কির তাই
ােক ভাগ শালী রথ বলা হয়। যিদও সবেচেয় উঁচু তা হেলন এই
ল ী-নারায়ণ, এঁেদর মেধ েবশ করা উিচত। িক তাঁেদর মেধ পরমা া েবশ কেরন না তাই
তাঁেদর ভাগ শালী রথ বলা হয় না। রেথ এেস পিততেদর পিব করেত হয়, সুতরাং কিলযুগী তেমা ধান
হেব িন য়ই। িনেজই বেলন আিম অেনক জে র শষ জে আিস। গীতায়ও স ক লখা আেছ। গীতা
কই সবশা ময়ী িশেরামিণ বলা হয়। এই স মযুেগ বাবা এেস া ণ ল ও দবতা েলর াপনা
কেরন। অেনক জে র শষ জে অথাৎ স ম যুেগই বাবা আেসন। বাবা বেলন আিম হলাম বীজ প।
কৃ
তা সত যুগ িনবাসী। অন কাথাও কৃ েক দখেত পাওয়া যােব না। পুনজে তা নাম, প,
দশ, কাল সবই বদেল যায়। িফচাস বদেল যায়। থেম িশ হয় সু র তারপের বড় হয় পের শরীর
ত াগ কের অন ছাট শরীর ধারণ কের। এই খলা
ামােত পূব িনধািরত। অন শরীর ধারণ করেল
আর কৃ বলা যােব না। সই শরীেরর নাম ইত ািদ সব অন হেব। সময়, িফচাস, িতিথ-তািরখ সবই
বদেল যায়। ওয়াে র িহি -িজও ািফ ব িরিপট বলা হয়। অথাৎ এই ামা িরিপট হেত থােক। সেতা,
রেজা, তেমােত আসেত হয়। সৃি র নাম, যুেগর নাম সব বদেল যায়। এখন এই হল স মযুগ। আিম
স েমই আিস। আিম তামােদর স ূণ দুিনয়ার িহি -িজও ািফর সত কািহনী বিল। আিদ থেক অ
পয অন কউ জােন না। সত যুেগর আয়ু কত িছল, স কথা না জানার দ ন ল বছর বেল িদেয়েছ।
এখন তামােদর বুি েত সব কথা আেছ। তামােদরেক মেন এই কথা পাকা করেত হেব য িপতা হেলন,
িপতা- চার-সদ
, উিন সেতা ধান হওয়ার খুব ভােলা যুি বেল দন। গীতায়ও আেছ দহ সহ
দেহর সব ধম ত াগ কের িনেজেক আ া িন য় কেরা। িনজ ধাম অবশ ই িফের যেত হেব। ভি মােগ
কত পির ম কের, ভগবােনর কােছ যাওয়ার জন । ওই হল মুি ধাম, কম থেক মু । আমরা
ইনকরপিরয়াল দুিনয়ায় িগেয় বিস। পাটধারী ঘের িগেয়ই পাট থেক মু হয়। সবাই চায় আমরা যন
মুি পাই। মা
াি তা হয় না কােরা। এই ামা হল অনািদ-অিবনাশী। কউ বেল এই পাট
আসা-যাওয়ার এই পাট আমার পছ নয়, িক এেত তা িকছু ই করার উপায় নই। এই হল পূব িনিদ
অনািদ ামা। একজনও মা
া করেত পাের না। সসব হল অেনক কােরর মনুষ মত। এই হল
মৎ,
বানােনার জন । মানুষেক
বলা হেব না। দবতােদর
বলা হয়। তােদর স ুেখ
সবাই মাথা নত কের। সুতরাং তারা
তাইনা। কৃ হেলন দবতা ব ে র ি । িতিন এখােন
আসেবন কীভােব। না উিন গীতা িনেয়েছন। িশেবর স ুেখ দাঁিড়েয় বেল আমােদর মুি দাও। উিন তা
কখনও জীবনমু , জীবনবে আেসন না তাই তাঁেকই ডােক সবাই মুি দাও। জীবনমুি ও িতিন ই
দন। আ া!
িমি - িমি হারািনিধ বা ােদর িত 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 ) আমরা সবাই আ া

েপ হলাম ভাই-ভাই, এই পাঠ

পাকা করেত হেব এবং করােত হেব। িনেজর

সং ার িলেক

রেণর ারা স

ূণ পিব করেত হেব।

২ ) ২৪ ক ােরট কৃ ত সত সানা (সেতা ধান) হওয়ার জন কম-অকম-িবকেমর হ গিতেক বুি েত
রেখ এখন আর কােনা িবকম করেব না।
*বরদানঃ-*
সময় অনুসাের েত ক
ণ ও শি েক ইউজ কের অনুভবী মূিত ভব
া ণ জীবেনর িবেশষ হল অনুভব। যিদ এক ও ণ বা শি র অনুভূিত নই তাহেল
য কােনা সমেয় িবে র বশীভূ ত হেয় যােব। এখন অনুভূিতর কাস
কেরা।
েত ক
ণ বা শি
পী খাজানা ইউজ কেরা। য সময় য েণর েয়াজন আেছ সই
সময় সই
পধারী হেয় যাও। নেলেজর রীিতেত বুি র লকাের খাজানা িল জমা
রেখা না, ইউজ কেরা তেবই িবজয়ী হেত পারেব এবং বাঃ আিম বাঃ এই গান সদা গাইেত
থাকেব।
* াগানঃ-*
দূবল স
িলেক সমা কের শি শালী সংকে র রচনাকারীও ডবল লাইট থােক।

