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"বাপদাদা"

মধুবন

*"িমি বা ারা - তামরা অেনক ভাগ বান। কারণ, তামােদর বাবার রণ ব তীত আর কােনা ভাবনা নই, িক এই
বাবােক অেনক িকছু ভাবেত হয়"*
* ঃবাবার যারা সুেযাগ বা া, তােদর ল ণ িক হেব ?*
*উ রঃ তােদর সকেলর বুি এক বাবার িত যাগ-যু হেত থােক, তারা সািভেসেবল হেব। ভােলা ভােব অধ য়ণ
কের অন েদর পড়ােব। বাবার দয় জুেড় থাকেব। এরকম সুেযাগ বা ারাই বাবার নাম উ ল কের।
যারা স ূণ েপ অধ য়ণ কের না, তারা অন েদর খারাপ কের। এটাও ামােত িনধািরত হেয় আেছ।*
*গীতঃমা- বাবার আশীবাদ িনেয় নাও* ...
*ও শাি ।* েত ক বাড়ীেত মা বাবা আর ২-৪ বা া থােক, তারপর আশীবাদ ইত ািদ চাইেত থােক। এটা তা হেলা
পািথব জগেতর ব াপার। এই গানপািথব জগেতর জন গাওয়া হয়। অসীম জগেতর ব াপার কােরারই জানা নই।
বা ারা, তামরা এখন জােনা য আমরা হলাম অসীম জগেত িপতার পু আর কন া। সই মা-বাবা হেলা পািথব জগেতর
- আশীবাদ িনেয় নাও পািথব জগেতর মাতা-িপতার। ইিন হেলন অসীম জগেতর মা-বাবা। এই পািথব জগেতর মা-বাবাও
বা ােদর সামলায়, আবার চার পড়ায়। এখন তামরা বা ারা জােনা- ইিন হেলন অসীম জগেতর মা-বাবা, অসীম
জগেতর চার, অসীম জগেতর স ু , সু ীম ফাদার, চার, সু ীম
। সত বলেত স ম, সত িশ া িদেত স ম।
বা ােদর মেধ তা ন র অনুযায়ী হয়, তাই না! লৗিকক বাড়ীেত ২-৪ ট বা া থাকেল কেতা দখা- শানা করেত হয়।
এখােন কেতা বশী বা ারা রেযেছ, কেতা স ার থেক বা ােদর সংবাদ আেস- এই বা া এরকম, এই জন শয়তানী
করেছ, এ ঝােমলা করেছ, িব সৃি করেছ। উে গ তা এই বাবার। জািপতা তা ইিন, তাই না! কেতা কেতা বা ােদর
খয়াল রােখন। তাইেতা বাবা বেলন, তামরা বা ারা ভােলা ভােব বাবার রেণ থাকেত পােরা। এনার তা হাজার
উে গ আেছ। একটা তা উে গ আেছই। এছাড়া আেরা হাজারটা অন ান উে গ থােক। কেতা চু র সংখ ক বা ােদর
সামলােত হয়। মায়াও য বড় শ ! কােরার-কােরার ভােলা রকম চামড়া ছািড়েয় দয়। কাউেক নাক থেক, কাউেক
িক থেক ধের নয়। এেতা সব িকছু র িবচার করেত হয়। তবুও অসীম জগেতর িপতার রেণ থাকেত হয়। তামরা
হেল অসীম জগেতর িপতার স ান। তামরা জােনা য, আমরা বাবার মেত চেল কন না বাবার থেক স ূণ
উ রািধকার া কির। সবাই তা একরস চলেত পাের না, কারণ রাজ
াপন হে , আর কােরার বুি েত এ'কথা
আসেত পাের না। এটা হেলা খুব উ মােনর অধ য়ণ। বাদশাহী া হেয় গেছ তবু জানেত পারা যাে না য এই রাজ
কীভােব াপন হেলা। এই রাজ
াপন হওয়া খুব ওয়া ারফু ল (িব েয়র)। এখন তামরা অনুভাবী হেয়েছা। থেম
এনারও( া বাবার) িক আর জানা িছেলা য আিম িক িছলাম, আবার কীভােব ৮৪ জ িনেয়িছ। এখন বাঝা গেছ।
তামরাও বেলা - বাবা তু িম হেলন স-ই (যাঁেক আমরা এতিদন খুেঁ জিছ) । এটা খুবই বাঝার ব াপার । এই সময়ই বাবা
এেস সব কথা বাঝান। এই সময় যিদ কউ যতই লাখপিত, কা পিত হাক না কন, বাবা বেলন - এই পয়সা ইত ািদ
সব মা েত িমেশ যােব। এছাড়া টাইমই বা কেতা আেছ। দুিনয়ার সংবাদ তামরা রিডওেত বা সংবাদ পে
নেছািক-িক হে । েত ক িদন ঝােমলা বাড়েতই থাকেছ। মশঃ সব জট পািকেয় যাে । সবাই িনেজেদর মেধ লড়াই-ঝগড়া
কের, মের যায়।
িত এরকম হে যােত বাঝা যাে লড়াই
হেলা বেল। দুিনয়া জােন না য এটা িক হে , িক হেত
চেলেছ। তামােদর মেধ ও খুবই কম আেছ যারা স ূণ ভােব বুঝেত পের যায় আর খুশীেত থােক। এই দুিনয়ােত আমরা
আর অ িদনই আিছ । এখন আমােদর কমাতীত অব ােত যেত হেব। েত েকর িনেজর জন পু ষাথ করেত হেব।
তামরা তা িনেজর জন পু ষাথ কেরা। য যত করেব, সই পিরমাণ ফল া হেব। িনেজর পু ষাথ করেত হেব আর
অন েদর পু ষাথ করােত হেব। রা া বেল িদেত হেব। এই পুরােনা দুিনয়া তা শষ হেয় যােব । এখন বাবা এেসেছন নূতন
দুিনয়া াপন করেত, তাই এই িবনােশর
েত তামরা নূতন দুিনয়ার জন অধ য়ণ কের নাও। *ভগবানুবাচ- আিম
তামােদর রাজেযাগ শখাি । আদেরর বা ারা, তামরা অেনক ভি কেরেছা। অধ-ক তামরা রাবণ রােজ িছেল।*
এটাও কােরার জানা নই য, রাম কােক বলা হেয় থােক ? রামরাজ কীভােব াপনা হেলা ? এই সব তামরা া ণরাই
জােনা। তামােদর মেধ ও কউ তা এমনও আেছ য িকছু ই জােন না।
বাবার কােছ সুেযাগ বা া হেলা তারাই, যারা সকেলর বুি

যাগ এক বাবার সােথই যু

কের। যারা সািভেসেবল, যারা

ভােলা ভােব অধ য়ণ কের, তারা বাবার দেয় ান কের নয় । কউ তা আবার অেযাগ ও হয়, সািভেসর পিরবেত
িডসসািভস কের, যা বাবার থেক তােদর বুি যাগ িছ কের দয়। এটাও ামােত িনধািরত আেছ। ামা অনুসাের এটা
হওয়ারই । যারা স ূণ েপ অধ য়ণ কের না, তারা িক করেব ? অন েদর খারাপ কের দেব। সই জন বা ােদর
বাঝােনা হয়, বাবােক ফেলা কেরা আর য সকল সািভেসেবল বা ারা আেছ- বাবার দেয় বেস আেছ তােদর স কেরা।
তামরা িজ াসা করেত পােরা য, কার স করেবা ? বাবা তাড়াতািড় উ র দেবন, এনার স খুবই ভােলা। অেনেক
আেছ যারা স ই এমন কের, যার রঙও উে া বেস যায়। কথাও আেছ - সৎ সে গ বাস, অসৎ সে নরক বাস। সে
পড়েল তা একদম শষ কের দেব। বাড়ীেতও তা দাস-দাসীেদর দরকার হয়। জারও চাকেরর দরকার হয়। সম
রাজধানী াপন হে , এর জন অেনক িবশাল রকেমর বুি র দরকার, সইজন তামরা অসীম জগেতর িপতােক
পেয়েছা যখন, তেব তাঁর মত িনেয় সই অনুযায়ী চেলা। নয়েতা িবনামূেল পদ হেয় যােব।এটা হেলা অধ য়ণ। এেত
এখন ফল করেল তেব জ জ া র, ক -ক া র ফল করেত থাকেব।ভােলা ভােব অধ য়ণ করেল তেব ক -ক া র
ভােলা ভােব অধ য়ণ করেত থাকেব। বুঝেত পারা যায়, এই আ া স ূণ অধ য়ণ করেছ না, তা িক পদ া করেব ?
িনেজও বুঝেত পাের আিম তা িকছু ই কির না। আমার কােছ তা সেচতন বা া অেনক আেছ, তােদরই ভাষেণর জন
ডাকা হয়। অবশ ই তাই যারা সেচতন উ পদ তারাই া করেব। আমরা এেতা সািভস না করেল উ পদ া করেত
পারেবা না। চার তা ু েড েদর বুঝেত পাের, তাই না! িতিন রাজ পড়ান, বা ােদর রিজ ার ওঁনার কােছ থােক।
অধ য়ণ আর আচার-আচরেণর রিজ ার থােক। এখােনও ওইরকম, এেত আবার মুখ ব াপার হেলা যাগ। যাগ ভােলা
হেল আচরণও ভােলা হেব। অধ য়েণর
ে কখেনা আবার অহ ার চেল আেস। এর জন
পির ম করেত হেব
রেণর। এই জন ই অেনেকর িরেপাট আেস য, বাবা আিম যােগ থাকেত পারিছ না। বাবা বুিঝেয়েছন, যাগ শ
সিরেয় দাও। বাবা, যার থেক িক না উ রািধকার া হয়, ওঁনােক তামরা রণ করেত পােরা না ! িব েয়র ব াপার !
বাবা বেলন- হ আ ারা, তামরা আমােক অথাৎ এই বাবােক রণ কেরা না, আিম তামােদর রা া বেল িদেত এেসিছ,
তামরা আমােক রণ করেল এই যাগ অি ারা পাপ দ হেয় যােব। ভি মােগ মানুষ কেতা ধা া খেত থােক ।
মলােত কেতা ঠা া জেল িগেয় ান কের। কেতা ক সহ কের। এখােন তা কােনা ক নই। যারা ফা
াস বা া,
তারা এক ি য়তমর সােথ সিত কােরর ি য়তমা হেয় রণ করেত থাকেব। ঘুরেত-িফরেত গেল একাে বাগােন বেস
রণ করেব। পরিন া পরচচা (ঝগমুই ঝগমুই) ইত ািদ করেল বায়ুম ল খারাপ হেয় যায়। সইজন যখনই টাইম পােব
বাবােক রণ করার াি স কেরা। ফা াস সিত কােরর ি য়তমর ি য়তমা হও। বাবা বেলন, দহধারীর ফেটা রেখা
না। ধুমা এক িশববাবার ফেটা রােখা, যাঁেক রণ করেত হেব । চাও তা সৃি চ েকও রণ করেত থােকা, তা
ি মূিত আর গালার িচ হেলা ফা াস, এেত সম
ান আেছ। দশন চ ধারী - তামােদর এই নাম অথবহ। নূতন
কউ নাম নেল বুঝেত পারেব না, এটা তামরা বা ারাই বুঝেত পােরা। তামােদর মেধ ও খুব কম সংখ কই ভােলা
ভােব রণ কের। অেনেক আেছ যারা রণই কের না। িনেজর খাওয়ারই খারাপ কের দয়।
পড়া না তা খুবই সহজ। বাবা বেলন, সাইেলে র ারা তামােদর সােয়ে র উপর িবজয় া করেত হেব। সাইেল
আর সােয় রািশ হেলা একই। িমিলটািরেতও ৩ িমিনট সাইেলে র অভ াস করায়। মানুষও চায় যােত আমােদর শাি
া হয়। এখন তামরা জােনা য, শাি র ানই তা হেলা
া । য
মহাত েত আিম আ া এেতা ছােটা িব ু
থািক। সই সম আ ােদর বৃ তা ওয়া ারফু ল, তাই না ! মানুষ বেলও,
র মােঝ চমকায় এক আজব ন ।
খুবই ছােটা সানার প তরী কের এখােন লাগায়। আ াও হেলা িব ,ু বাবাও এেস তার সামেন বেসন। সাধু-স
ইত ািদ কউই িনেজর আ ােক জােন না। যখন আ ােকই জােন না তা পরমা ােক কীভােব জানেব ? ধুমা তামরা
া ণরাই আ া আর পরমা ােক জােনা। কােনা ধেমরই কউ জানেত পাের না। এখন তামরাই জােনা, কীভােব এেতা
ছা আ া ভূ িমকা পালন কের। সৎস তা অেনক কের। িকছু ই বুঝেত পাের না। ইিনও ( া) অেনক
কেরিছেলন। এখন বাবা বেলন, এরা সব হেলা ভি মােগর
। ান মােগর
হেলাই একজন। ডবল মু টধারী
রাজােদর সামেন িস ল মু টধারী রাজারা মাথা নত কের, নম ার কের। কারণ তারা হেলা পিব । ওই পিব রাজােদরই
মি র তরী হেয় আেছ। পিততরা িগেয় তােদর সামেন মাথা ঠােক, িক ওেদর িক িকছু জানা থােক আর জানা যাে য
এরা ক, আমরা কন মাথা ঠু িক ? সামনােথর মি র তরী কেরেছ, পূজা তা কের, িক িব র
ু পূজা কীভােব কের ?
িব র
ু মি র কীভােব তরী হেব ? এটা খুবই রহেস র ব াপার। গীতা ইত ািদেত িক আর এই কথা আেছ ! িযিন িনেজ
হেলন মািলক, িতিনই বুিঝেয় দন। তামরা এখন জােনা, কীভােব এেতা ছােটা আ ােত পাট িনধািরত হেয় আেছ।
আ াও হেলা অিবনাশী, পাটও হেলা অিবনাশী। ওয়া ার ! তাই না ! এই সম িকছু ই পূব-িনধািরত খলা। বলাও হেয়
থােক যা বানােনা রেয়েছ, তা-ই আবার তরী হে । ামােত যা িনধািরত আেছ সটা তা অবশ ই ঘটেব। িচ ার কী

আেছ !
বা ারা, তামােদর এখন িনেজর কােছ িনেজেক িত া করেত হেব, যা িকছু ই হেয় যাক চােখর জল ফলা যােব না।
অমুেক মের গল, আ া িগেয় অন শরীর িনল, তা আবার কাঁদবার িক আেছ ? িফের তা আসেত পারেব না। চােখর
জল এেল পাশ করেত পারেব না। সইজন বাবা বেলন, িত া কেরা য, আিম কখেনা কাঁদেবা না। ভাবনা িছেলা পার
েত থাকা বাবার, তাঁেক পেয় গেছা, এছাড়া আর িক চাই। বাবা বেলন, তামরা আমােক - এই বাবােক রণ কেরা।
আিম একবারই আিস- এই রাজধানী াপন করার জন । এেত লড়াই ইত ািদর কােনা ব াপার নই। গীতােত দখােনা
হেয়েছ লড়াই
হেয়েছ, ধুমা পা বরা বঁেচেছ। সই
র সােথ িনেয় পাহােড়র উপর গেল গেছ। িবজয়ী হেয় মের
গেছ। ব াপারটাই দাঁড়ােলা না। এই সব হেলা মুেখর কথা। এেক বলা হয় ভি মাগ।
বাবা বেলন বা ারা, তামােদর এেত বরাগ আসা উিচত। পুরােনা িজিনেসর িত ঘৃণা আেস, তাই না! ঘৃণা হেলা কড়া
শ । বরাগ শ হেলা মধুর। ান া হেল তখন আবার ভি েত বরাগ এেস যায়। সত যুগ, তােত তা আবার
ােনর াল ২১ জে র জন া হয়। সখােন ােনর েয়াজন থােক না। আবার যখন তামরা বাম মােগ বা পােপর
পেথ যাও তখন িসিঁ ড় িদেয় নামেত থােকা। এখন হেলা অি ম। বাবা বেলন, এখন এই পুরােনা দুিনয়ার িত বা ারা,
তামােদর বরাগ আসা চাই। তামরা এখন শূ থেক া ণ হে া, আবার দবতা হেব। অন ান মানুষ এই ব াপাের িক
আর জানেব। যিদও িবরাট েপর িচ তরী কের, িক না ওেত িশখা ( িক অথাৎ া ণেক দখােনা হয়িন) ) আেছ না
িশব আেছ। বেল দয় দবতা, ি য়, বশ , শূ । ব া , শূ থেক দবতা কীভােব ক তরী কের, এটা িকছু ই জােন না।
বাবা বেলন, তামরা দবী- দবতারা কত িব শালী িছেল, সই সব পয়সা আবার কাথায় গল! মাথা ঠু েক-ঠু েক কপাল
ঘেষ পয়সা হািরেয়েছা। গতকালেকর ব াপার যন। তামােদর এমন তরী কের গলাম আবার িক হেয় গেছা। আ া!
িমি -িমি হারািনিধ বা ােদর িত মাতা-িপতা বাপদাদার
আ া পী বা ােদরেক জানাে ন নম ার।

রেণর

হ-সুমন আর সু ভাত। আ ােদর িপতা ওঁনার

*ধারণার জেন মুখ সারঃ-*

*১ )* পরিন া পরচচার (ঝরমুই-ঝগমুই) কের পিরেবশ খারাপ করেত নই। একাে বেস সিত কােরর
িনেজর ি য়তমেক রণ করেত হেব।

িমকা হেয়

*২ )* িনেজর কােছ িনেজেক িত া করেত হেব য, কখেনা কাঁদেব না। চােখর জল ফলেব না। যারা সািভেসেবল( সবা
করেত স ম), বাবার দেয় ান পেয়েছ তােদরই স করেত হেব। িনেজর রিজ ার খুব ভােলা রাখেত হেব।
*বরদানঃ-*
িনিব ি িত ারা িনেজর ফাউে শনেক মজবুত কের পাশ উইথ অনার ভব*
য বা ারা অেনক সময় ধের িনিব ি িতর অনুভব কের, তােদর ফাউে শন দৃঢ় হওয়ার কারেণ িনেজও
শি শালী থােক আর অপরেকও শি শালী বানায় । দীঘ িদেনর শি শালী িনিব আ া পিরেশেষও
িনিব হেয় পাশ উইথ অনার হেয় যায় আর ফা িডিভশেন ান নয়। তাই সবদা এই ল যন থােক
য, দীঘকাল ধের অবশ ই িনিব ি িতর অনুভব করেত হেব।
* াগানঃ-*
সকল আ ার িত সবদা উপকার অথাৎ ভ কামনা থাকেল তঃতই আশীবাদ া হেব।*

