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"বাপদাদা"

মধুবন

*"িমি বা ারা - ীত আর িবপরীত - এ িল হল বৃি মােগর শ , এখন তামােদর ীত বা ীিত এক বাবার সােথ
হেয় আেছ, বা ারা তামরা িনর র বাবার রেণ থােকা"*
* ঃরেণর যা ােক অন ভােব িক নাম দওয়া যেত পাের ?*
*উ রঃ রেণর যা া হেলা ীত সহ যা া। যারা িবপরীত বুি হয়, তােদর থেক নাম- েপ ফঁ েস যাওয়ার দুগ
আসেত থােক। তােদর বুি তেমা ধান হেয় যায়। যােদর বুি এক বাবার সােথ জুেড় থােক, তারা
অন েদরেকও ানদান করেত থােক। কােনা দহধারীর সােথ তােদর ীত থাকেত পাের না।*
*গীতঃএই সময় চেল যাে ...*
*ও শাি ।* বাবা বা ােদর বাঝাে ন। এখন এেক রেণর যা াও বেল বা ীিতর যা াও বেল। সাধারণ মানুষ তা
সইসব জায়গায় যা া কের। এই যসব রচনা আেছ, সখােন যা া করেত যায়, িভ -িভ ধরেণর রচনা, তাইনা।
রচিয়তােক কউ জােন না। এখন তামরা রচিয়তা বাবােক জেন গেছা, সই বাবার রেণ কখেনা থেম যও না।
তামােদর জন রেণর যা া া হেয়েছ। এটােকই রেণর যা া বা ীেতর যা া বলা হয়। যার বাবার সােথ খুব বশী
ভােলাবাসা থাকেব, স এই রেণর যা াও খুব ভােলা কের করেব। যতটা ভােলাবাসার সিহত যা া করেব, ততই পিব
হেত থাকেব। িশব ভগবানুবাচ... তাই না। িবনাশ কােল িবপরীত বুি আর িবনাশকােল ীত বুি । বা ারা, তামরা
জেন গেছা য, এখন হল িবনােশর সময়। এটা সই গীতার পব চলেছ। বাবা কৃ ে র গীতা আর ি মূিত িশেবর গীতার
মেধ বষেম র কথাও বেলেছন। এখন গীতার ভগবান ক? পরমিপতা িশব ভগবানুবাচ। কবলমা 'িশব' - শ িলখেব
না, কননা িশব নামও অেনেকর আেছ। এইজন পরমিপতা পরমা া িলখেল িতিন য সু ীম, তা বাঝা যােব। কউ তা
িনেজেক পরমিপতা বলেত পােরনা। স াসীরা িশেবাহ বেল দয়, তারা তা বাবােক রণ করেতই জােন না। বাবােকই
জােন না। বাবার সােথ ীতই নই। ীত আর িবপরীত এটা হল বৃি মােগর জন । কােনা কােনা বা ার বাবার সােথ
ীত বুি থােক, কােরার আবার িবপরীত বুি ও হেয় যায়। তামােদর মেধ ও এমন হয়। বাবার সােথ ভােলবাসা
তােদরই থােক, যারা বাবার সািভেস তৎপর থােক। বাবা ছাড়া আর কােরার সােথ ভােলবাসা হেত পােরনা। িশববাবােকই
বেল য, বাবা আিম তা তামারই সবাধারী আিছ। এখােন
াবাবার কথাই নই। িশববাবার সােথ য আ ােদর
ভােলবাসা থাকেব, তারা অবশ ই সবাধারী হেব। িশববাবার সােথই তারা সািভস করেত থাকেব। ীত না থাকেল তা
িবপরীত হেয় যায়, িবপরীত বুি িবনশ ী। বাবার সােথ য আ ার ভােলাবাসা থাকেব, স সাহায কারীও হেব। যত
ভােলাবাসা, ততই সািভেস সহায়ক হেব। রণই কের না, তার অথ হল ভােলাবাসা নই। পুনরায় দহধারীর সােথ
ভােলাবাসা হেয় যায়। মানুষ - মানুষেক িনেজর ৃিত িচ
েপ িকছু িজিনস দয়, তাইনা। তার রণ অবশ ই আেস।
এখন বা ারা, বাবা তামােদর অিবনাশী ান রে র উপহার িদে ন, যার ারা তামরা রাজ
া কেরা। বাবা
অিবনাশী ান রে র দান কেরন, তাই ীত বুি হও। তামরা এখন জেন গেছা য, বাবা সকেলর কল াণ করেত
এেসেছন, আমােদরেকও সবাধারী হেত হেব। এইরকম ীত বুি রাই িবজয় ী হয়। য রণই কেরনা স ীত বুি হেত
পাের না। বাবার সােথ ভােলাবাসা হেল, রণ করেল তেব তা িবকম িবনাশ হেব আর অন েদরেকও কল ােণর রা া
বলেত পারেব। তামােদর া ণ বা ােদর মেধ ও ীত এবং িবপরীত দুই-রকেমরই আ া আেছ। বাবােক বশী রণ
কের মােন ভােলাবাসা আেছ। বাবা বেলন - "আমােক িনর র রণ কেরা, আমার সহায়তাকারী হও" । রচনার, এক
রচিয়তা বাবারই রণ থাকা চাই। কােনা রচনােক রণ কেরা না। জগেত তা কউ রচিয়তােক জােনই না, তাই
রণও কের না। স াসীরা
েক রণ কের, সটাও তা রচনা হেয় গেলা, তাই না। রচিয়তা তা সকেলর একজনই,
তাই না। অন যা িকছু িজিনস এই চাখ িদেয় দেখা সসব তা হেলা রচনা। যটা এই চাখ িদেয় দখা যায় না, সটা হল
রচিয়তা বাবা।
া, িব ু , শংকেররও িচ আেছ। তারাও হল রচনা। বাবা য িচ বানােনার জন বেলেছন, তার
উপের িলখেত হেব য, পরমিপতা পরমা া ি মূিত িশব ভগবানুবাচ। হয়েতা কউ িনেজেক ভগবান বেল পিরচয় দয়,
িক িনেজেক পরমা া বলেত পােরনা। তামােদর বুি েযাগ আেছ িশববাবার সােথ, নািক শরীেরর সােথ। বাবা
বুিঝেয়েছন য, িনেজেক অশরীরী আ া মেন কের আমােক অথাৎ বাবােক রণ কেরা। ীত আর িবপরীত বুি বাঝা
যায়, তামােদর সবা দেখ। বাবার সােথ ভােলাবাসা থাকেল সবাও খুব ভােলা হয়, তখন িবজয় ী বলা যােব।

ভােলাবাসা না থাকেল সবাও হেব না। তারপর পদও কেম যােব। কম পদেক বলা যােব উঁচুপেদর থেক িবনশ ী।
এমিনেত িবনাশ তা সকেলরই হয়, িক এটা হল মুখ ীত আর িবপরীত বুি যু আ ােদর কথা। রচিয়তা বাবা তা
একজনই আেছন, তাঁেকই িশব পরমা ায় নমঃ বলা হয়। িশবজয় ীও পালন করা হয়। শ র জয় ী কখেনা শানা যায়
না। জািপতা
ারও নাম আেছ, িব ু র জয় ী মানােনা হয় না, কৃ ে র জয় ীও মানােনা হয়। এটাও কােরার জানা নই
- কৃ আর িব ু র মেধ কী পাথক আেছ ? িবনাশ কােল িবপরীত বুি হয় সাধারণ মানুেষর। তা তামােদর মেধ ও
ীত আর িবপরীত বুি আেছ, তাইনা। বাবা বেলন য তামােদর এই আধ াি ক ধা া তা খুব ভােলা। অমৃতেবলা আর
স ােবলায় এই সবায় লেগ যাও। স া ৬টা থেক ৭টা - এই সময়টা হল খুব ভােলা সময়। সৎস আিদও সকােল আর
স ােবলায় কের। রাি েবলায় বায়ুম ল খারাপ হেয় যায়। রাি েত আ া য়ং শাি েত চেল যায়, যােক িন া বেল।
পুনরায় সকােল জাগৃত হয়। তারা বেল য, হ আমার মন- ভােত রামেক রণ কেরা। এখন বাবা বা ােদরেক
বাঝাে ন য, আমােক অথাৎ এক বাবােক রণ কেরা। িশববাবা যখন শরীের েবশ কেরন, তখনই তা বেলন য,
আমােক রণ কেরা তা িবকম িবনাশ হেয় যােব। বা ারা তামরাই জােনা য, তামরা কত ণ বাবােক রণ কেরা
আর আধ াি ক সবা কেরা। সবাইেক এই পিরচয় িদেত হেব য - িনেজেক আ া মেন কের বাবােক রণ কেরা তা
তামরা তেমা ধান থেক সেতা ধান হেয় যােব। অপ ণ বিরেয় যােব। ীত বুি েদর মেধ ও পারেসে জ আেছ। বাবার
সােথ ভােলাবাসা নই, তাহেল িন য়ই িনেজর দেহর সােথ ভােলাবাসা আেছ বা িম স ীেদর সােথ ভােলাবাসা আেছ।
বাবার সােথ ভােলাবাসা থাকেল তা সবায় লেগ যােব। বাবার সােথ ভােলাবাসা না থাকেল সবাও করেব না। কাউেক
তা কবল অ (বাবা) আর ব (বাদশাহী)-র রহস বাঝােনা তা খুবই সহজ। হ ভগবান, হ পরমা া বেল রণ
কের, িক তাঁেক জােনই না। বাবা বুিঝেয়েছন য, েত ক িচে র উপর পরমিপতা িশব ভগবানুবাচ অবশ ই িলখেত
হেব, তাহেল কউ িকছু বলেত পারেব না। এখন তা বা ারা তামার চারাগাছ রাপণ করেছা। সবাইেক রা া বেল দাও
তা সবাই এেস বাবার থেক আশীবাদ নেব। বাবােক জােনই না, এইজন ীত বুি নই। পাপ বৃি হেত হেত একদম
তেমা ধান হেয় গেছ। বাবার সােথ ীত তারই থাকেব, য বাবােক খুব রণ করেব। তােদরই গাে ন এজ বুি হেব।
অন িদেক বুি চেল গেল তা তেমা ধান হেয়ই থাকেব। যিদও বাবার সামেন বেস থােক, তবুও ীত বুি বলা যােবনা,
কননা রণই তা কের না। ীত বুি র ল ণ হেলা রণ। তারা ধারণা করেব, অন েদর উপরও দয়া করেব য
বাবােক রণ কেরা তা পিব হেয় যােব। এটা কাউেক বাঝােনা তা খুব সহজ। বাবা েগর বাদশাহীর আশীবাদ
বা ােদরেকই দান কেরন। িশব বাবা অবশ ই এেসিছেলন, তাইেতা িশব জয় ী পালন কের, তাই না। কৃ রাম আিদ সব
এখােনই হেয়েছ, তাই তা এখােনই সব পালন কের, তাই না। িশব বাবােকও রণ করা হয় কননা িতিন এেস
বা ােদরেক িবে র বাদশাহী িদেয়েছন। নতু ন যারা এেসেছ, তারা এসব কথা বুঝেত পারেব না। ভগবান িকভােব এেস
আশীবাদ দন, একদমই পাথরবুি হেয় গেছ। রণ করারও বুি নই। বাবা িনেজ বেলন য, তামরা অেধক ক
আমার আিশক িছেল। আিম এখন তামােদর কােছ এেসিছ। ভি মােগ তামরা অেনক ধা া খেয়েছা। িক ভগবানেক
তা কউ া করেত পােরািন। এখন বা ারা তামরা বুেঝ গেছা য, বাবা ভারেতই এেসিছেলন আর মুি -জীবনমুি র
রা া বেলিছেলন। কৃ
তা এই রা ার কথা বেলিন। ভগবােনর সােথ ভােলবাসা িকভােব জুড়েব সটা
ভারতবাসীেদরেকই বাবা এেস শখান। বাবা আেসনই ভারেতর মেধ । তাই তা িশব জয় ীও ভারেতর মেধ ই মানােনা
হয়। বা ারা তামরা জােনা য, ভগবান আেছনই সেবা । তাঁর নাম হল িশব, এইজন তামরা লেখা য িশব জয় ীই
হল হীেরর সমান, বািক সকেলর জয় ী হল কিড় সমান। এরকম লখার কারেণ সব উে া হেয় যায়, এইজন েত ক
িচ েত যিদ িশব ভগবানুবাচ লখা থােক তাহেল তামরা িনরাপেদ থাকেব। কােনা কােনা বা া স ূণভােব না বাঝার
কারেণ অবুঝ থেক যায়। থেম তা বুি েতই মায়ার েহর দশা বেস। বাবার সােথ বুি েযাগ ভেঙ যায়, যার জন
একদম উপর থেক নীেচ পের যায়। দহধারীর িত বুি েযাগ আটেক গেল তা বাবার থেক িবপরীত হেয় যায় তাই
না। তামােদরেক এক িবিচ িবেদহী বাবার সােথই ীত রাখেত হেব। দহধারীর সােথ ীত রাখা িতকারক হেয় যায়।
বুি উপর থেক ভেঙ গেল তা একদম নীেচ এেস পের। যিদও এটা অনািদ দব িনিদ নাটক চলেছ তবু স কটাই তা
বাঝােবা তাই না। িবপরীত বুি র থেক তা নাম- েপ ফঁ েস যাওয়ার দুগ আসেত থােক। আর তা নাহেল সবােত
তৎপর হেয় যেত হেব। বাবা কালেকও খুব ভােলা কের বুিঝেয়েছন য - মুখ কথাই হল গীতার ভগবান ক ? এই ে র
উ েরই তামােদর িবজয়ী হেত হেব। তামরা িজ াসা কেরা য গীতার ভগবান িশব নািক কৃ ? সুখদাতা ক ?
সুখদাতা তা হেলন িশব, তাই তাঁেক ভাট িদেত হেব। তাঁরই মিহমা আেছ। এখন ভাট দাও এই সে য গীতার ভগবান
ক ? যারা িশবেক ভাট দেব, তােদরেক ীত বুি বলা হেব। এটা তা হল খুব বেড়া ইেলকশন। এসব যুি িল তােদর
বুি েতই আসেব যারা সারািদন িবচার-সাগর ম ন করেত থাকেব।

কােনা কােনা বা া চলেত চলেত িবমষ হেয় পেড়। এখন দেখা তা ীত আেছ, আবার একটু পেরই দেখা তা ীত
ভেঙ যায়, িবমষ হেয় পের। কােনা কথার কারেণ দহ-অিভমানী হেয় রণ কেরনা। িচ ও লেখ না। আর ভােলাবাসা
থােকনা। তখন বাবাও ৪-৮ মাস িচ লেখন না। বাবা হেলন কােলরও কাল, তাইনা ! সােথ ধমরাজও িতিন । বাবােক
রণ করার সময় নই, তা তু িম িক পদ পােব ! পদহেয় যােব।
র িদেক বাবা অেনক যুি িদেয় পথ বেল
িদেয়িছেলন। এখন তা অেনক অ ই আেছ। এখন তা পুনরায় মালা হেত হেব। সবাধারীেদরেক তা বাবাও মিহমা
করেত থােকন। য িনেজ বাদশাহ হেব, স িনেজর সমবয়সীেদরও বাদশাহ হওয়ার জন বলেব। এরাও আমার মেতা
রাজ করেব। রাজােক অ দাতা, মাতা-িপতা বলা হয়। এখন মাতা তা হেলন জগদ া, তাঁর ারাই তামরা অসীম সুখ
পাও। পু ষাথ কের তামােদরেক উঁচুপদ িনেত হেব। িদন িদন বা ারা, তামরা বুঝেত পারেব য - ক ক িক িক পদ
া করেব ? সবা করেল তা বাবাও তােক রণ করেবন। সবাই কেরনা তা বাবা কন তােক রণ করেবন! বাবা
তা সই বা ােদরেক রণ করেবন, যারা ীত বুি হেব।
এটাও বাবা বুিঝেয়েছন য - কােরার দওয়া িজিনস পিরধান করেল তা তার রণ অবশ ই আসেব। বাবার ভা ার
থেক হণ করেল তা িশববাবা-ই রেণ আসেব। বাবা িনেজর অনুভব শানাে ন। রণ অবশ ই আসেব, তাই কােরার
দওয়া িজিনস িনেজর কােছ রেখা না। 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 )* এক িবেদহী িবিচ বাবার সােথই দয় িদেয় সিত কােরর ীত রাখেত হেব। সবদা এই সতক রাখেত হেব য মায়ার েহর দশা কখেনা যন বুি েত আ মণ না করেত পাের।
*২)* কখেনা বাবার সামেন মুখ গামড়া কের থাকেব না। সবাধারী হেয় িনেজর ভিবষ ৎেক উঁচু বানােত হেব। কােনা
আ ার দওয়া কােনা িজিনস িনেজর কােছ রাখেব না।
*বরদানঃ-*
সবদা হী হেয় মায়া আর কৃ িতেক দাসী বািনেয় পির ম বা অস ব থেক মু ভব*
*ব াখ া :-* য বা া সবদা হী থােক, স লাভলীন হেয় থাকার কারেণ পির ম আর অস ব থেক
সবদা মু থােক। তার সামেন কৃ িত আর মায়া দুই-ই এখন থেক দাসী হেয় যায় অথাৎ সবদা হী
আ া মািলক হেয় গেল তা কৃ িত আর মায়ার সাহস নই য সবদা হী আ ার সময় বা সংক
িনেজর িদেক আকষণ করেব। তার েত ক সময়, সংক আেছই বাবার রণ আর সবার িত। হী
আ ােদর ি িতর গায়ন আেছ য, এক বাবা ি তীয় আর কউ নই, বাবা-ই হেলন সংসার। তারা
সংকে রও অধীন হয় না।
* াগানঃ-*
নেলজফু ল হও, তখন সমস া িলও মেনার েনর খলা বেল মেন হেব।*

