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ও শাি

"বাপদাদা"

মধুবন

*"িমি বা ারা - এই অসীম জগেতর নাটকেক যিদ সদা ৃিতেত রােখা তাহেল অপার খুশী থাকেব, এই নাটেক য ভােলা
পু ষাথ এবং অনন , তাঁর পূজাও অিধক হেয় থােক ।*"
* ঃকা
ৃিত দুিনয়ার সব দুঃখ থেক মু কের দয়, ফু ি ত থাকার যুি িক ?*
*উ রঃ সদা এই কথা যন ৃিতেত থােক য, এখন আিম ভিবষ েতর নতু ন দুিনয়ায় যাি । ভিবষ েতর খুশীেত
থাকেল তামরা দুঃখ ভু েল যােব । িবে র দুিনয়ােত িব তা আসেবই, িক এই ৃিত যন থােক য, এই
দুিনয়ােত আমরা বািক য অ িদনই থাকেবা, ফু ি ত থাকেবা ।*
*গীতঃজােগা সজনীরা জােগা* ....
*ওম শাি ।* এই গান খুবই সু র । এই গান নেলই উপর থেক
কের ৮৪ জে র রহস বুি েত এেস যায় ।
বা ােদর এও বাঝােনা হেয়েছ য, * তামরা যখন উপর থেক আেসা তাখন ভায়া সূ বতন হেয় আেসা না । এখন
তামােদর ভায়া সূ বতন হেয় যেত হেব* । বাবা এখনই তামােদর সূ বতন দখান । সত যুগ এবং তাযুেগ এই
ােনর কথা থােক না । না সখােন কােনা িচ ইত ািদ থােক । ভি মােগ তা অেনক িচ আেছ । দবীেদরও অেনক
পূজা হয় । দুগা, কালী, সর তী তা একই িক কেতা নাম রেখ িদেয়েছ । য ভােলা পু ষাথ করেব, অনন থাকেব তাঁর
পূজাও অেনক হেব । তামরা জােনা য, আমরাই পূজ থেক পূজারী হেয় বাবার আর আমােদর পূজা কির । এই বাবাও
তা নারায়েণর পূজাই করেতন, তাই না । এ এক আ েযর খলা । নাটক দখেল যমন খুশী হয়, তমনই এও এক অসীম
জগেতর নাটক, এেক কউই জােন না । তামােদর বুি েত এখন এই স ূণ নাটেকর রহস জানা আেছ । এই দুিনয়ােত
এখন অগাধ দুঃখ । তামরা জােনা য, এখন অ িকছু সময় বািক আেছ, আমরা এখন নতু ন দুিনয়ােত যাি ।
ভিবষ েতর খুশী থাকেল ব , এই দুঃখেক উিড়েয় দয় । অেনেক িলেখ থােক, বাবা অেনক িব আেস, ফেল িত হেয়
যায় । বাবা বেলন, িকছু িব এেলই, আজ তামরা লাখপিত তা কাল আবার দউিলয়া হেয় যাও । তামােদর তা
ভিবষ েতর খুশীেত থাকেত হেব, তাই না । এ হেলা রাবেণর আসুরী দুিনয়া । চলেত চলেত কােনা না কােনা িব আসেব
। এই দুিনয়ােত আমরা অ িকছু িদন আিছ, তারপর আমরা অগাধ সুেখর দুিনয়ায় যােবা । বাবা বেলন না --- কাল
অসু র (কােলা) িছেলা, গাঁেয়র ছেল িছেলা ---- বাবা এখন তামােদর ান দান কের সু র কের তু লেছন । তামরা
জােনা য, বাবা হেলন বীজ প, িতিন সত , িতিনই চতন । তাঁেক সু ীম সাল বলা হয় । িতিন উঁচুর থেকও উঁচুেত
থােকন, িতিন পুনজে আেসন না । আমরা সবাই জ - মরেণ আিস, িতিন িরজাভ থেকন । তাঁর তা অি ম সমেয় এেস
সবাইেক সদগিত করেত হয় । ভি মােগ তামরা জ - জ া র ধের গেয় এেসেছা - বাবা, আপিন যখন আসেবন, আিম
আপনারই হেয় যােবা । আমার তা এক বাবা, ি তীয় আর কউই নই । আমরা বাবার সে ই যােবা । এ হেলা দুঃেখর
দুিনয়া । ভারত কেতা গরীব । বাবা বেলন য, আিম ভারতেকই িব বান বািনেয়িছলাম, রাবণ তারপর নরক বািনেয়
িদেয়েছ । তামরা বা ারা এখন বাবার স ুেখ বেস আেছা । গৃহ জীবেনও অেনেকই থােক । সবাই এেস তা আর এখােন
বসেব না । তামরা গৃহ জীবেন থােকা, র ীন কাপড়ও পেড়া, ক তামােদর বেল য, সাদা কাপড় পেড়া । বাবা
কখেনাই কাউেক এমন বেলন িন । তামােদর ভােলা লােগ না, তাই তামরা সাদা কাপড় পেড়েছা । এখােন তামরা যিদও
সাদা কাপড় পেড় থােকা, িক র ীন কাপড় যারা পেড়, সই পাশােকও তারা অেনেকরই কল াণ করেত পাের ।
মাতােদর িনেজেদর পিতেদর বাঝােত হেব -- ভগবান উবাচঃ হেলা পিব হেত হেব । দবতারা পিব , তাই তা তাঁেদর
সামেন মাথা নত কের । পিব হওয়া তা ভােলা, তাই না । তামরা এখন জােনা, এ হেলা সৃি র অ । বশী অথ িদেয় িক
করেব । আজকাল ডাকািতও হয়, ঘুষেখার কেতা বেড় গেছ । এ হেলা এখনকার জন গায়ন -- ধুলায় চাপা পেড় যােব
--- সই সবই সফল হেব, যা বাবার নােম খরচ হেব -- ঈ র তা এখন স ুেখ বেস আেছন । বুি মান বা ারা এখন
সবিকছু ই বাবার নােম সফল কের নয় ।
মানুষ তা সব পিতত পিততেকই দান কের । এখােন তা পুণ আ ােদর দান িনেত হেব । া ণ ছাড়া আর কােরার
সে ই কােনা যাগ নই । তামরা হেল পুণ আ া । তামরা পুেণ রই কাজ কেরা । এই য বাড়ী বানােনা হয়, সখােনও
তামরাই থােকা । পােপর তা কােনা কথাই নই । যা িকছু ই অথ থােক তা ভারতেকই গ বানােনার জন খরচ করেত
থােক । অেনেক িনেজর পেট পি বঁেধও বেল -- বাবা, আমার এক ইটও এখােন লািগেয় দাও তাহেল ওখােন আিম মহল

পেয় যােবা । বা ারা কেতা বুি মান । পাথেরর পিরবেত সানা পেয় যায় । সময় অ ই আেছ । তামরা কেতা সবা
কেরা । দশনী মলাও বৃি পাে । কবল বা ারা যন তী হেয় যায় । ওরা অসীম জগেতর বাবার হেত পাের না
কারণ মাহ ছােড়ই না । বাবা বেলন য, আিম তামােদর েগ পা েয়িছলাম, আবার এখন তামােদর েগর জন তরী
করিছ । তামরা যিদ মেত চেলা তাহেল উঁচু পদ পােব । এই কথা আর কউই বাঝােত পাের না । এই স ূণ সৃি চ
তামােদর বুি েত আেছ -- মূল বতন, সূ বতন আর ল
ূ বতন । বাবা বেলন - বা ারা, তামরা দশন চ ধারী হও,
অন েদরও বাঝােত থােকা । এই কাজ দেখা কমন । িনেজেকই ধনবান, েগর মািলক হেত হেব, অন েদরও তমন
বানােত হেব । বুি েত এই কথা থাকা উিচত --- কাউেক িকভােব পথ বেল দেবা ? ামা অনুসাের যা অতীত হেয়েছ তা
ামা । সেক বাই সেক যা হয়, তা আমরা সা ী হেয় দিখ । বাবা বা ােদর িদব দৃি র ারা সা াৎকারও করান ।
এর পেরর িদেকও তামরা অেনক সা াৎকার করেব । মানুষ দুঃেখ ািহ - ািহ করেত থাকেব আর তামরা খুশীেত
তািল বাজােত থাকেব । আমরা মানুষ থেক দবতা হই, তাই অবশ ই নতু ন দুিনয়ার েয়াজন । এরজন ই এই িবনাশ
উপি ত । এ তা ভােলাই হেলা, তাই না । মানুষ মেন কের, িনেজেদর মেধ লড়াই করেবা না, িক শাি এেস যাক । ব ,
িক এ তা এই নাটেকই িলিপব আেছ । দুই বানর িনেজেদর মেধ লড়াই কের আর মাখন মাঝ থেক তৃ তীয় জন পেয়
গেলা । তাই বাবা এখন বলেছন - আিম তামােদর বাবা, তামরা আমােক রণ কেরা আর সকলেকই পথ বেল দাও ।
তামােদর সাধারণ ভােব থাকেত হেব আর সাধারণ খাবার খেত হেব । কখেনা - কখেনা খািতরও করা হয় । যই
ভা ার থেক খায়, বেল য, বাবা এ সবই আপনার । বাবা বেলন, তামরা াি হেয় দখােশানা কেরা । বাবা এ
সবিকছু ই আপনার দওয়া । ভি মােগ কবল বলার জন বেল । এখন আিম তামােদর বলিছ, তামরা াি হও । এখন
আিম তামােদর স ুেখ বেস আিছ । আিমও াি হেয় তারপর তামােদর াি বানাই । তামরা যা িকছু ই কেরা,
িজে স কের কেরা । বাবা িতটা কথায়ই রায় িদেত থাকেবন । বাবা, বাড়ী বানােবা, এটা করেবা, বাবা বলেবন, কেরা
। িক পাপা ােদর িদও না । স ান যিদ ােন না চেল, যিদ িবেয় করেত চায়, তাহেল িক আর করা যেত পাের । বাবা
তা বাঝান, তামরা কন অপিব হও, িক কােরার ভােগ যিদ না থােক তা পিতত হেয় যায় । অেনক কােরর
ঘটনা হেত থােক । পিব থাকা সে ও মায়ার থা ড় লেগ যায়, খারাপ হেয় যায় । মায়া খুবই বল । সও কােমর বশ
হেয় যায়, তখন বলা হয় ামার ভিবতব । এই মুহূত পয যা িকছু ই হেয়েছ, পূব কে ও এমনই হেয়িছেলা । নতু ন িকছু ই
নয় । ভােলা কাজ করােত িব সৃি কের, এ কােনা নতু ন কথা নয় । আমােদর তা তন - মন এবং ধেনর সাহােয
ভারতেক অবশ ই গ বানােত হেব । আমরা সবিকছু ই বাবােক াহা কের দেবা । বা ারা, তামরা জােনা য -- আমরা
মেত চেল এই ভারেতর আধ াি ক সবা করিছ । তামােদর বুি েত আেছ য, আমরা আবার আমােদর রাজ াপন
করিছ । বাবা বেলন, এই আধ াি ক হসিপটাল কাম ইউিনভািস িতন পদ পৃিথবীর জিমেত খুেল দাও, যােত মানুষ
িচরসু এ ং স দবান হেত পাের । এই িতন পদ পৃিথবীর জিমও কউ দয় না । ওরা বেল য, িবেকরা জাদু করেব, ভাই
- বান বািনেয় দেব । তামােদর জন এই ামােত খুব ভােলা যুি রাখা হেয়েছ । ভাই - বান কখেনাই দৃি রাখেত
পাের না । আজকাল তা দুিনয়া এেতা নাংরা হেয় গেছ য, সকথা আর িজে স কেরা না । তাই বাবার যমন দয়া হয়,
বা ারা, তামােদরও তমনই দয়া আসা উিচত । বাবা যমন এই নরকেক গ বানাে ন, তমনই তামরা দয়ালু
বা ােদরও বাবার সাহায কারী হেত হেব । অথ থাকেল হসিপটাল কাম ইউিনভািস খুলেত থােকা । এেত বশী খরেচর
তা কােনা কথাই নই । কবল িচ রেখ দাও । য পূব কে এই ান হণ কেরিছেলা তারই বুি র তালা খুলেত
থাকেব । তারা আসেত থাকেব । কেতা বা া দূর দূর থেক আেস এই পড়ার জন । বাবা এমনও দেখেছন, রােত াম
থেক চেল আেস, তারপর ভারেবলা স াের এেস ঝু িল ভের িনেয় যায় । আবার ঝু িল এমনও না হয় যা থেক বিরেয়
গেলা । তারা তখন িক পদ পােব ? বা ারা, তামােদর তা খুবই খুশী হওয়া উিচত । অসীম জগেতর িপতা আমােদর
পড়ান, এই অসীম জগেতর উ রািধকার দওয়ার জন । এই ান কেতা সহজ । বাবা বুঝেত পােরন, য স ূণ পাথর
বুি র, তােক পরশ পাথর তু ল বুি র বানােত হেব । বাবা তা খুব খুশী থােকন । এ তা
, তাই না । এই ানও
।
মা া - বাবা তা ল ী - নারায়ণ হন, তাহেল আমরা িক কম হেবা নািক ! আমরাও এই সবা করেবা । এই নশাই থাকা
উিচত । আমরা যাগবেলর ারা এই রাজধানী াপন করিছ । এখন আমরা েগর মািলক হি । সখােন িক এই ান
থাকেব না । এই ান কবল এখনকার জন । আ া ।
িমি - িমি হারািনিধ বা ােদর িত মাতা - িপতা, বাপদাদার
আ া পী বা ােদরেক জানাে ন নম ার ।
*ধারণার জেন মুখ সারঃ-*

রেণর

হ-সুমন আর সু ভাত । আ ােদর িপতা তাঁর

*১ )* বুি মান হেয় িনেজর সবিকছু ই বাবােক (ধনীেক ) সমপণ করেত হেব । পিততেদর দান করেব না । া ণ ছাড়া
আর কােরার সে ই কােনা যাগ রাখেব না ।
*২ )* বুি
পী ঝু িলেত এমন িছ যন না হয় যােত ান বিরেয় যায় । অসীম জগেতর িপতা, অসীম জগেতর
উ রািধকার দওয়ার জন পড়াে ন, এই
খুশীেত থাকেত হেব বাবার তু ল দয়ালু হেত হেব ।
*বরদানঃ-*
সকলেক উৎসাহ - উ ীপনার সহেযাগ দান কের শি শালী বািনেয় কৃ ত সবাধারী ভব*
সবাধারীর অথ, সবাইেক উৎসাহ - উ ীপনার সহেযাগ দান কের য শি শালী বানায় । সময় এখন কম
এবং রচনা আেরা বশী কের আসেব । এমন সংখ ােতই খুশী হেয় যও না য, অেনেকই এেস গেছ । এখেনা
তা অেনক সংখ াই বৃি পােব। তাই তামরা িনেজরা য পালনা িনেয়েছা তার িরটান দাও । আগত িনবল
আ ােদর সহেযাগী হেয় তােদর সমথ, অচল, অটল বানাও, তখনই বলা হেব কৃ ত সবাধারী ।
* াগানঃ-*
আ ােক যখন, যখােন আর যমনভােব চাও, ি ত কের নাও --- এই হেলা আি ক ি ল ।*
*মােত রী জীর অমূল মহাবাক *
১ ) *"পরমা া

,

চার, িপতা েপ িভ - িভ স ে র অিবনাশী উ রািধকার দান কেরন"*

দেখা, পরমা া িতন প ধারণ কের অিবনাশী উ রািধকার দান কেরন । িতিন আমােদর যমন বাবাও, চারও
আবার
ও । এখন িপতার সে িপতার স , চােরর সে
চােরর স
আর
র সে
রস
। িপতার
থেক যিদ তালাক িনেয় িনই, তাহেল উ রািধকার িকভােব পােবা ? যখন উ ীণ হেয় চােরর কাছ থেক সা িফেকট
নেব, তখন চারেক সােথ পােব । যিদ বাবার িব াসী, আ া পালনকারী বা া হেয়ও বাবার িনেদেশ না চেলা, তাহেল
ভিবষ ত াল তরী হেব না । তখন পূণ সদগিতও া করেত পারেব না, বাবার থেক পিব তার অিবনাশী
উ রািধকারও িনেত পারেব না । পরমা ার িত া হেলা, তামরা যিদ তী পু ষাথ কেরা, তাহেল আিম তামােদর
১০০ ণ লাভ দান করেবা । ধুমা বলার জন নয়, তাঁর সে গভীর স ে রও েয়াজন । অজুনেকও িনেদশ দওয়া
হেয়িছেলা য, সবাইেক হত া কেরা, আমােক িনর র রণ কেরা । পরমা া তা সমথ, সবশি মান, িতিন তাঁর িত া
অবশ ই পালন করেবন, িক বা ারাও যখন লৗিকক স ক িছ কের এক বাবার সে স ক রাখেব যখন সকেলর
থেক বুি েযাগ িছ কের এক পরমা ার সে জুড়েব, তখনই তাঁর থেক স ূণ উ রািধকার পােব ।
২ ) *"সব মনুষ আ া পুনজে

আেস"*

দেখা, য ধম াপন করেত আেস, স-ই পুনজ িনেয় িনেজর ধেমর পালন করেত আেস। স না িনেজ মু হেত পাের,
আর না পাের অন েক মু করেত, যিদ এইভােবই মু হেত থােক, তাহেল বািক যারা মুি পায় না, তারাই এই সৃি েত
বাঁচেব, িক এমন তা হেত পারেব না য, পাপা া থেক যােব আর পুণ া া চেল যােব । যমন স াসীরা িনিবকারী
হয়, যিদ তাঁরা মু হেয় যায়, তাহেল তা পাপা ারা থেক যােব, আর পুণ া ারা থেক যােব । তখন না স াসীেদর বৃি
দখা যােব, আর না সৃি এইভােব চলেত পাের । পুণ আ ারা এই সৃি েক আটেক রােখ তাঁেদর িনিবকারী শি র ারা,
তা সৃি চলেত থােক । তা না হেল কামাি েত এই সৃি
েল যােব । তাই এই িনয়ম নই য, মাঝখান থেক কােনা আ া
মুি পেদ চেল যােব । বৃে র এক পাতাও যমন বীেজর মেধ থাকেত পাের না, গােছর জ হেল যমন বৃি পায়
তারপর জরাজীণ হেয় যায়, তারপর আবার নতু ন গােছর উৎপি হয়, তমনই য-ই ধম াপন করেত আেস, স (তার
িশষ েদর) অবশ ই পালনা কের, িক আমরা যাঁেক অবল ন (পরমা ােক) কেরিছ, িতিন যখন অেনক ধেমর িবনাশ
কেরন, তখন এক ধেমর াপন হয় । ইিন াপনা, িবনাশ এবং পালনার কায কেরন, আর ধমিপতারা কবল াপনার
কায কেরন, িবনােশর কায কেরন না । িবনােশর কায করােনা, স তা পরমা ার হােত, তাই তাঁেক ি মূিত বলা হয় ।
আ া । ও শাি ।

