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ও শাি

"বাপদাদা"

মধুবন

*"িমি বা ারা - বাবা এেসেছন তামােদর অথাৎ বা ােদর সুখ- া ে র দুিনয়ােত িনেয় যেত, া
থােকই
শাি ধাম আর সুখধােম"*
* ঃএই যুে র ময়দােন মায়া সবেচেয় থেম তামােদর কা ব াপাের আ মণ কের ?*
*উ রঃ দৃঢ় িব ােসর উপর। চলেত-চলেত দৃঢ় িব াস ভেঙ দয়, সইজন পরািজত হেয় যায়। যিদ সুদঢ়ৃ িব াস
থােক য, বাবা অথাৎ িযিন সকেলর দুঃখ হরণ কের সুখ দান করেত স ম, িতিনই আমােদর মত
িদে ন, আিদ-মধ -অে র নেলজ শানাে ন, তাহেল কখেনা মায়ার কােছ পরািজত হেব না।*
*গীতঃএই পােপর দুিনয়া থেক দূের িনেয় চেলা...*
*ও শাি ।* কার জন বলা হয়, যখােন হয় িনেয় চেলা, যভােব হাক িনেয় চেলা...এটা দুিনয়ােত কউই জােন না।
তামরা অথাৎ া ণ ল-ভূ ষণ ন র অনুযায়ী পু ষাথ অনুসাের জােনা। বা ারা, তামরা জােনা এঁনার মেধ যার
েবশ হয়, িযিন আমােদর িনেজর আর রচনার আিদ-মধ -অে র ান শানাে ন, িতিন সকেলর দুঃখ হরণ কের
সকলেক সুখদায়ী কের তােলন। এটা কােনা নূতন ব াপার না। বাবা িত কে আেসন, সবাইেক মত দান করেছন।
বা ারা জােন বাবাও হেলন সই িতিনই, আমরাও হলাম সই। বা ারা, তামােদর এটা সুিনি ত হওয়া উিচত। বাবা
বেলন আিম এেসিছ বা ােদর সুখধাম, শাি ধাম িনেয় যেত। িক মায়া দৃঢ় িব াস রাখেত দয় না। সুখধােম যেত যেত
আবার পরািজত কের দয়। এটা য যুে র ময়দান। সই যু হেলা বা বেলর, এখােন হেলা যাগবেলর। যাগবল হেলা
খুবই নামীদামী, এই জন সবাই যাগ যাগ বলেত থােক। তামরা এই যাগ এক বারই শেখা। এছাড়া তারা সবাই অেনক
ধরেনর হঠেযাগ িশিখেয় থােক। এটা তােদর জানা নই য, বাবা কীভােব এেস যাগ শখাে ন। স তা াচীন যাগ,
শখােনা যায় না। বা ারা, তামরা ভােলাভােব জােনা ইিন সই বাবা, রাজেযাগ শখাে ন, যাঁেক রণ করা হয়- হ
পিতত-পাবন এেসা। এমন জায়গায় িনেয় চেলা যখােন া
থাকেব। া
বা আরাম আেছই শাি ধাম, সুখধােম।
দুঃখধােম া
কাথা থেক এেলা? া
বা আরাম নই, তাই তা ামা অনুসাের বাবা আেসন, এটা হেলা
দুঃখধাম। এখােন দুঃখ আর দুঃখ। দুঃেখর পাহাড় যন ভেঙ পড়েছ। যিদ অেনক ধনবানও হয়, কােনা না কােনা দুঃখ
অবশ ই থেক যায়। বা ারা, তামরা জােনা য আমরা িমি বাবার সােথ বেস আিছ, য বাবা এখন এেসেছন। ামার
রহস েকও তামরা এখন জেনেছা। বাবা এখন এেস গেছন আমােদর সােথ িনেয় যােবন। বাবা আমােদর অথাৎ
আ ােদর বেলন, কারণ িতিন য আমােদর- এই আ ােদরই িপতা। যার জন ই গায়ন আেছ দীঘ সময় আ ারা
পরমা ার সােথ িবি
িছল। শাি ধােম সম আ ারা সােথ থােক। এখন বাবা তা এেসেছন, বাকী যারা অ িব র
সখােন থেক গেছ, তারাও উপর থেক নীেচ আসেত থােক। বাবা এখােন তামােদর কেতা কথা বাঝােত থােকন। বাড়ী
িগেয় তামরা ভু েল যাও। অেনক সহজ ব াপার হেলা আর বাবা, িযিন হেলন সকেলর সুখদাতা, শাি দাতা- িতিন বা ােদর
বেস বাঝান। তামরা হেল কেতা অ সংখ ক। ধীের ধীের বৃি
পেত থাকেব। বাবার সােথ তামােদর
লভ(ভােলাবাসা) আেছ। যখােনই থােকা, তামােদর বুি েত থাকেব- বাবা মধুবেন বেস আেছন। বাবা বেলন য আমােক
সখােন অথাৎ মূলবতেন রণ কেরা। তামােদরও িনবাস ল সখােন হেল তা অবশ ই বাবােক রণ করেব, যােক
বলা হয় তু িমই মাতা-িপতা। িতিন এেকবােরই এখন তামােদর কােছ এেসেছন। বাবা বেলন আিম তামােদর িনেয় যেত
এেসিছ। রাবণ তামােদর পিতত তেমা ধান কেরেছ, এখন সেতা ধান পিব হেত হেব। পিতত কীভােব চলেত পাের!
পিব তা অবশ ই হেত হেব। এখন একজন মানুষও সেতা ধান নই। এটা হেলা তেমা ধান দুিনয়া। এটা মানুেষরই কথা।
মানুেষর জন ই িনেজর গৃেহ িছলাম। সখােন তা সব পিব আ ারা থােক। অপিব থাকেত পাের না। ওর নামই হেলা
মুি ধাম। এখন বাবা তামােদর পিব কের পা েয় দন। আবার তামরা ভূ িমকা পালন করেত সুখধােম আেসা। সেতা,
রেজা, তেমােত তামরা আেসা।
গলা ছেড় ডােকও - বাবা আমােদর ওখােন িনেয় চেলা যখােন আরাম আেছ। সাধু - স ইত ািদ কােরারই এটা জানা নই
য, া
বা আরাম কাথায় পাওয়া যেত পাের?এখন তামরা অথাৎ বা ারা জােনা আমােদর সুখ-শাি র া
কাথায় পাওয়া যােব। বাবা এখন আমােদর ২১ জে র জন সুখ দান করেত এেসেছন। এছাড়া যারা পের আেস তােদর
সকলেক মুি িদেত এেসেছন। দরীেত যারা আেস তােদর পাট হেলাই সামান । তামােদর পাট হেলা সবেচেয় বড়।

তামরা জােনা য আমরা ৮৪ জে র ভূ িমকা (পাট) পালন কের এেস এখন সটা স ূণ কেরিছ। চ এখন স ূণ হয়।
সম পুরােনা বৃে র স ূণতা আেস। এখন তামােদর এই
গভনেম
দবী বৃে র কলম রাপণ করেছ। সই
লােকরা তা জ লী বৃে র কলম রাপণ করেত থােক। এখােন বাবা কাঁটােক পিরবতন কের দবী ফু েলর বৃ তরী
কের। সটাও হেলা গভনেম , এটাও হেলা
গভনেম । তারা িক কের আর এরা িক কের! কেতা পাথক দেখা। তারা
তা িকছু ই বােঝ না। বৃে র কলম সািরব ভােব রাপণ করেত থােক, সইসব জ েল বৃ তা অেনক রকেমর হয়।
কউ একরকম লখায় তা কউ আেরক রকম। বা ারা, বাবা এখন তামােদর আবার দবতা কের তু লেছন। তামরা
সেতা ধান দবতা িছেল আবার ৮৪ জে র চ আবতন কের তেমা ধান হেয় গেছা। কউ সব জে পিব থাকেব,
এটা হয় না। িতটা িজিনস নূতন থেক পুরােনা হয়। তামরা িছেল ২৪ ক ারট সানা, এখন ৯ ক ােরট সানার গহনা হেয়
গেছা, আবার ২৪ ক ােরট হেত হেব। আ ারা য এরকম হেয়েছ। যরকম সানা সরকম গহনা হয়।এখন সব
ৎিসত-কলি ত হেয় গেছ। স ান র ােথ ৎিসত শ না বেল কলি ত বেল দয়। আ া সেতা ধান িপওর িছেলা,
আবার কেতা খাদ পেড় গেছ। এখন আবার িপওর হওয়ার জন বাবা যুি ও বেল দন। এটা হেলা যাগ অি , তামােদর
খাদ এেতই পির ার হেয় যােব। বাবােক রণ করেত হেব। বাবা িনেজ বেলন, আমােক এইভােব রণ কেরা। আিমই
হলাম পিতত-পাবন । অেনক বার আিম তামােদর পিতত থেক পিব কেরিছ। এটাও তামরা আেগ জানেত না। এখন
তামরা মেন কেরা- আজ আমরা পিতত হেয়িছ, কালেক আবার পিব হেবা। ওরা তা কে র সময় ল বছর কের িদেয়
মানুষেক ঘার অ কাের ফেল িদেয়েছ। বাবা এেস সম ব াপার ভােলা ভােব বুিঝেয় দন। বা ারা, তামরা জােনা য
আমােদর ক পড়াে ন, ােনর সাগর পিতত-পাবন বাবা- িযিন হেলন সকেলর স িত দাতা। ভি মােগ মানুষ কেতা
মিহমা করেত থােক িক তার অথ িকছু ই জােন না। িত করার সময় সবাইেক িনেয় িমিলেয় কের দয়। যমন গড়-গড়
কের বেল দয়, য যা শখায় ক
কের নয়।বাবা এখন বেলন যা িকছু িশেখিছেল সই সম ভু েল যাও। বঁেচ থেকও
আমার হও। গৃহ ব বহাের থেকও যুি র সােথ চলেত হেব। এক বাবােকই রণ করেত হেব। তােদর তা হেলাই হঠযাগ। তামরা হেল রাজেযাগী। বাড়ীর লাকেকও এরকমই িশ া িদেত হেব। তামােদর চলন দেখ সইরকমই ফেলা
(অনুসরণ) করেব। িনেজেদর মেধ কখেনা লড়াই ঝগড়া কেরা না। যিদ লড়াই কেরা তা আর সকেল িক মেন করেব, এর
মেধ তা অেনক
াধ আেছ। তামােদর মেধ কােনা িবকার থাকেব না। মানুেষর বুি েক খারাপ করার জন
বােয়াে াপ(িসেনমা)-এটার মেতা একটা হল (নরক) আেছ। সখােন গেলই বুি খারাপ হেয় যায়। দুিনয়ােত কেতা
নাংরা আেছ। একিদেক গভনেম আইন পাশ করায় য ১৮ বছেরর আেগ কউ িববাহ করেব না, আবার চু র িববাহ
হেতও থােক। ছােটা কন ােক কােল বিসেয় িববাহ করায়। তামরা এখন জােনা য বাবা আমােদর এই িছ-িছ দুিনয়া
থেক িনেয় যােবন। আমােদর েগর মািলক কের তােলন। বাবা বেলন ন েমাহা হেয় যাও, ধুমা আমােক রণ
কেরা। আ ীয় টু , পিরবােরর মেধ থেকও আমােক রণ কেরা। িকছু পির ম করেল তেব তা িবে র মািলক হেব।
বাবা বেলন মােমক অথাৎ একমা আমােক রণ কেরা আর আসুরী ণ ত াগ কেরা। রাজ রাে িনেজর তািলকা বর
কেরা। এটা হেলা তামােদর ব বসা। এই ব বসা িবরল কউ কের থােক। এক সেকে কাঙালেক মু টধারী কের দয়,
এটা যাদু হেয় দাঁড়ােলা য না! এরকম যাদুগেরর হাত তা ধের নওয়া উিচত। িযিন আমােদর যাগবেলর ারা পিতত
থেক পিব কের তােলন। ি তীয় কউ করেত পারেব না। গ া-মােয়র কােছ কউ পিব হেত পাের না। তামােদর
অথাৎ বা ােদর মেধ কত ান আেছ। তামােদর িভতের-িভতের খুশী হওয়া উিচত- বাবা আবার এেসেছন। দবীেদরও
কেতা িচ ইত ািদ তরী কের, তােদর হািতয়ার িদেয় ভয় র বািনেয় দয়।
ারও কেতা হাত িদেয় দয়, এখন তামরা
বুঝেত পােরা
ার হাত তা ল সংখ ক হেব। এেতা সব
া মার- মারীরা এই বাবার উৎপি য না, তা
জািপতা
ার এে া হাত আেছ।
এখন তামরা হেল প-বস । তামােদর মুখ থেক সবদা র িনগত হওয়া উিচত। ান র ব াতীত আর কােনা কথা
নয়। এই রে র ভ ালু (মূল ায়ণ) আর কউ করেত পারেব না। বাবা বেলন ম নাভব ( তামার মন আমার িত িনযু
কেরা)। বাবােক রণ করেল দবতা হেব। আ া!
িমি -িমি হারািনিধ বা ােদর িত মাতা-িপতা বাপদাদার
আ া পী বা ােদরেক জানাে ন নম ার।
*রাি

রেণর

হ-সুমন আর সু ভাত। আ ােদর িপতা ওঁনার

াস ১১-৩-৬৮*

তামােদর কােছ দশনী উে াধন করবার জন বড়- বড় লাক আেস। তারা ধু এটা মেন কের য ভগবানেক পাওয়ার

জন এরা এই বশ ভােলা পথ বর কেরেছ। যমন ভগবানেক া করার জন সৎস ইত ািদ কের, বদ পেড় সরকম
এটাও এরা এই পথ িনেয়েছ। তাছাড়া এটা বুঝেত পাের না য, এেদরেক ভগবান পড়াে ন। ধু ভােলা কাজ কের,
পিব তা আেছ আর ভগবােনর সােথ িমিলত করায়। এই দবীরা ভােলা পথ বর কেরেছ, ব া । যােক িদেয় উে াধন
করােনা হয় স তা িনেজেক খুবই উ মােনর মেন কের। কােনা বড় ব ি বাবােক মেন কের কােনা মহান পু ষ, িগেয়
ওনার সােথ িমিলত হয়। বাবা তা বেলন, থেম ফম ভের পাঠাও। বা ারা, থেম তামরা ওেদর কােছ বাবার স ূণ
পিরচয় দাও। পিরচয় ব াতীত এেস িক করেব! িশববাবার সােথ তা তখনই িমিলত হেত পারেব যখন স ূণ িব াস
থাকেব। পিরচয় ব াতীত িমিলত হেয় িক করেব! িব শালী কউ এেল, মেন কের আিম এনােক িকছু দব। গরীব কউ
এক টাকা দয়, িব শালী য ১০০ টাকা দয়, গরীেবর এক টাকা ভ ালুেয়েবল(মূল বান) হেয় যায়। সই িব শালী
লােকরা তা কখেনা রেণর যা ােত স ক ভােব থাকেত পাের না, তারা আ অিভমানী হেত পাের না। থেম তা
পিতত থেক কীভােব পিব হেব সটা িলেখ দাও, তেমা ধান থেক সেতা ধান হেত হেব। এর মেধ রণা ইত ািদর
কােনা ব াপার নই। বাবা বেলন, মােমক অথাৎ একমা আমােক রণ করেল মরেচ দূর হেয় যােব। দশনী ইত ািদ
দখেত আেস িক আবার দুই- িতনবার এেস বুঝেল তখন বাঝা যােব এর িকছু তীর লেগেছ। দবতা ধেমর হেব, স
ভি ভােলা রকম কেরেছ। যিদ কােরার ভােলা লােগও িক ল েক ধের না, তেব সটা কান কােজর হেলা তামরা
অথাৎ বা ারা এটা জােনা য ামা চলেত থাকেব। যা িকছু চেলেছ বুি ারা মেন কের িক হে ! তামােদর বুি েত ৮৪
জে র চ আবিতত হেত থােক, িরিপট (পুনরাবৃি ) হেত থােক। য যা িকছু কেরেছ স সইটাই কের। বাবা কার থেক
নেবন, না নেবন তাঁর হােত আেছ। যিদ স কখেনা স ার ইত ািদ খােল, পয়সা কােজ আেস। তখন তামােদর ভাব
বর হেব, পয়সা আবার িক করেব! মূল ব াপার হেলা পিতত থেক পিব হওয়া। সটা তা হেলা খুব মুশিকল, এেত লেগ
পেড়া আমােদর তা বাবােক রণ করেত হেব।
খাও আর বাবােক রণ কেরা। মেন করেব আিম তা থেম বাবার
থেক উ রািধকার নব। আিম হলাম আ া- থেম তা এটা সুিনি ত করা চাই। এইভােব কউ যখন বর হেব তখন
তী ভােব দৗড়ােত পারেব। বা েব তামরা অথাৎ বা ারা সম িব েক যাগবেলর ারা পিব কের তােলা, তাই
বা ােদর কেতা নশা থাকা দরকার। মূল কথা হেলাই পিব তার। এখােন পড়ােনাও হয় আর পিব ও হেয় উঠেত হয়,
ও থাকেত হয়। মেনর িভতের আর কােনা কথা রেণ থাকেত নই। বা ােদর বাঝােনা হয় অশরীরী ভব। এখােন
তামরা ভূ িমকা পালন করেত এেসেছা। সবাইেক িনেজর-িনেজর পাট পালন করেতই হেব। এই নেলজ বুি েত থাকা
উিচত। িসিঁ ড়র উপেরও তামরা বাঝােত পােরা। রাবণ রাজ হেলাই পিতত, রামরাজ হেলা পিব । আবার পিতত থেক
পিব কীভােব হেব, এরকম ধরেনর ব াপাের িবে ষণ করা উিচত, এেকই িবচার সাগর ম ন করা বলা হয়। ৮৪ জে র
চ
রেণ আসা উিচত। বাবা বেলেছন- আমােক রণ কেরা। এটা হেলা আ ীক যা া। বাবার রেণই িবকম িবনাশ
হয়।ওই শারীিরক যা ােত আেরাই িবকম হেত থােক। বেলা, এটা হেলা তািবজ। এটা বুঝেলও দুঃখ দূর হেয় যায়। তািবজ
পেড়ই দুঃখ দূর হওয়ার জন । আ া!
িমি -িমি হারািনিধ বা ােদর িত মাতা-িপতা বাপদাদার

রেণর

হ-সুমন আর ডনাইট।

*ধারণার জেন মুখ সারঃ-*

*১ )*ন েমাহ হেয় বাবােক রণ করেত হেব। আ ীয় টু , পিরবােরর মেধ থেক িবে র মািলক হওয়ার জন পির ম
করেত হেব। অব ণেক ত াগ করেত থাকেত হেব।
*২ )* িনেজর আচার আচরণ এমন রাখেত হেব যা দেখ সবাই ফেলা করেব। কােনা রকম িবকার যন িভতের না থােক,
এটা িনরী ণ করেত হেব।
*বরদানঃ-*
বাবার িত
মৎ পালন কের সিত কােরর েহর ি য়তমা ভব*
য বা ারা সবদা এক বাবার েহ লভলীন থােক, তােদর কােছ বাবার িত কথা ি য় মেন হয়,
কােয়ে ন( ) সমা হেয় যায়। া ণ জে র ফাউে শন(িভি ) হেলা হ। য েহর ি য়তমা
আ ারা আেছ তােদর বাবার মত পালন করেত ক ন অনুভব হয় না। েহর কারেণ সবদা এই উৎসাহ
থােক য, বাবা যা বেলেছন সটা আমার জন ই বেলেছন- আমােক করেত হেব। হী আ ারা বৃহৎ
দেয়র অিধকারী হয়, সইজন তােদর জন িত বড় ব াপারও ছাট হেয় যায়।
* াগানঃ-*
য কােনা কথােতই িফল(অনুভব) করা - এটাও হেলা ফল করার ল ণ।*

