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*(মধুবনিনবাসীেদর সােথ )*
আজ িব রচিয়তা বাবা তার িনেজর মা ার রচিয়তা বা ােদর দখেছন, মা ার রচিয়তা িনজ
েপ ি ত হওয়ার
অথাৎ রচিয়তা হওয়ার ৃিতেত কতখািন ি র l তামরা সব রচিয়তার িবেশষ থম রচনা তামােদর দহ l তামরা
কতটা এই দহ পী রচনার রচিয়তা হেয়ছ ? দহ পী রচনা কখনও তার িনেজর িদেক রচিয়তােক আকষণ কের
রচনাভাব িব ৃিতেত িনেয় যায় না তা ? মািলক হেয় তামােদর এই রচনােক সবায় সদা িনেয়ািজত করছ ? মািলক
িহেসেব যখন যমন চাও করেত পার ? সবাে এই দেহর মািলক হওয়ার অভ াসই কৃ িতর মািলক অথবা িবে র মািলক
বানােত পাের l যিদ তামােদর দেহর মািলক হওয়ার স ূণ সফলতা না থােক তাহেল িবে র মািলক হওয়ার ে ও
তামরা স
হেত পারেব না l বতমান সমেয়র এই জীবন ভিবষ েতর দপণ l এই দপণ ারা িনেজর ভিবষ ৎ
েপ
দখেত পার l থেম এই দেহর স
এবং সং ােরর ওপের অিধকারী হওয়ার আধােরই মািলক হওয়ার সং ার গেড়
ওেঠ l স ে
াত বজায় রেখ ি য় হওয়া - মািলকভােবর ল ণ l সং াের িনরহ ার (িনমান) এবং িনমাণশীল হওয়া
উভয় িবেশষ মািলকভােবর ল ণ l সইসে তামােদর হী হেত হেব l যখন সকল আ ার স েক আসছ, তখন
দেয়র হািশস অথাৎ সকেলর িভতর থেক ভ ভাবনা তামার িত িনঃসরণ হেত দাও l তােদর তু িম জােনা বা নাই
জােনা, দূেরর স ে র হাক বা িনকট স েকর, িক য দখেব তার যন েহর কারেণ এই অনুভব হয় য তু িম
তােদরই, েহর অিভ তা থেক তােদর মেনর মেতা অনুভব হেত দাও l স
দূেরর হেলও হ স
হওয়ার অনুভব
করায় l িবে র মািলক হওয়ার বা দেহর মািলক হওয়ার অভ াসী আ ােদর এই িবেশষ ও লােক অনুভব করেব l তারা
যােদরই স েক আসেব, তােদর সই িবেশষ আ ার থেক দাতাভােবর অনুভূিত হেব l এটা কারও স ে ও আসেত পাের
না য ইিন িনেত পােরন l সই আ ার থেক সুখ, শাি , ম, আন , খুিশ, সহেযাগ, মেনাবল, উৎসাহ-উ ীপনা বা
দাতাভােবর কান না কানও িবেশষ অনুভূিত হেব l তারা উপলি করেব, সই আ ার সদা িবশাল বুি , িবশাল দয়,
যােক তামরা বেলা িদলদিরয়া l এখন এই সম ল ণ ারা িনেজেক িনেজ চক কর, তামরা িক হেত যা ! দপণ তা
সবার কােছ আেছ, তাই না ? তামরা িনেজরা িনেজেদর যতটা জানেত পার, ততটা কউ জানেত পাের না l সুতরাং,
িনেজেক জােনা l আ া !
আজ তা বাবা তামােদর সােথ িমিলত হেত এেসেছন l যিদও তামরাও সবাই এেসছ, সইজন বাপদাদারও তামােদর
সবার িত সে হ িরগাড থােক, সই কারেণ বাপদাদা আধ াি ক আলাপচািরতা কেরন l মধুবেনর তামরা িনেজেদর
অিধকার ছাড় না, আর তাই তামরা কাছাকািছ বেস আছ l অেনক িবষেয় অব াহিত া হেয় িনি
হেয় বেস আছ l
যারা বাইের থােক তােদর তবুও পির ম করেত হয় l খাওয়ার জন উপাজন করা িকছু মা কম পির ম নয় l মধুবেন
উপাজন করার িচ া তা নই, তাই না ! বাপদাদা জােনন, যারা বৃি েত থােক তােদর সহনও করেত হয়, সবরকম
পিরি িত মাকািবলা করেত হয় l সারেসর মেধ থেক হংস িনেজর উ িত কের এিগেয় যাে l যতই হাক,
াভািবকভােবই তামরা অেনক ব াপাের াত বজায় রাখ l আরােম থাক, আরােম খাও, আর আরামও কর l অিফেস
যাওয়ার জন যারা বাইের বর হয় তারা িদেন আরাম কের িক ? এখােন তা তামােদর শরীেররও আরাম থােক আর
বুি রও l সুতরাং মধুবন িনবাসীেদর ি িত সবার মেধ ন র ওয়ান, তাই না ? কারণ একটাই কাজ থােক l যিদ ািড
কর তা সটাও বাবা করাে ন, যখন সবা করছ সটাও য সবা l অসীম জগেতর অপিরসীম ঘর !
একই ব াপার, একই সংি
িবষয়, আর অন িকছু নই l এমনিক, এটাও ভেবানা 'আমার স ার' l এই মেনাভাবও
থাকা উিচত নয়, 'আিমই ধু এর চােজ l' মধুবন িনবাসীেদর অেনক িবষেয় সহজ পু ষাথ আর সহজ াি থােক l
আ া - মধুবন িনবাসী সকেলই গাে ন জুিবিলরও া াম বািনেয়েছ, তাই না ! ফাংশেনর নয় l সইসেবর জন
তামরা ফা ার ইত ািদ ছািপেয়ছ, সটা হেয়েছ িব সবার জন l তামরা িনেজেদর জন িক ান বািনেয়ছ ? িনেজর
েজ তামরা িক ভূ িমকা (পাট ) পালন করেব ? সই
েজর জন তা ি কাস, া াম তামরা তির রাখ, িক

িনেজর

েজর

জন িক া াম িনিদ কেরছ ? "চ াির িবিগ অ াট হাম" - মধুবন িনবাসী তামরা তা এটা করেব, তাই না !
কানও ফাংশন যিদ থােক তা তামরা িক কর ? (দীপ ালােনা হয় ) তাহেল গাে ন জুিবিলর দীপ ক
িলত করেব
ক করেব ? মধুবন িনবাসীেদর আ ত য় আেছ, উদ ম আেছ আর পিরম লও তদনু প, সবরকম
? সব িবষেয়
সহায়তাও রেয়েছ l যখােন সকেলর সহায়তা আেছ সখােন সব সহজ l তামােদর ধু একটা িজিনসই করেত হেব l সটা
িক ? *বাপদাদা সব বা ােদর িত এই আশা রােখন, তামরা েত েক বাবা সমান হেব l*
স
থাকা আর স
করা - এটাই িবেশষ l থম এবং
পূণ িবষয় হেলা, বাবােক সামেন রেখ িনেজর িত
অথাৎ িনেজর পু ষােথর িত , আপন ভাব সং ােরর িত তামরা য স , তা' সততার সােথ চক কের দখা l হ াঁ
আিম স
যথাশি যু , সটা আলাদা িবষয় l িক বা িবক
প অনুযায়ী িনেজর িত স
হওয়া আর অন েক
স
করা, এটা স তার মহ l অন েদরও অনুভূত হেত দাও যথাথ েপ তামরা স
আ া l স তার মেধ ই
সবিকছু অ ভু l না িনেজ িড াব হেব আর না অন েক িড াব করেব l তামােক িড াব করার অেনেক থাকেব,
িক তু িম য়ং িড াব হেয়ানা l িনেজেক দখ, িক করেত হেব তামায় ! 'আমােক িনিম হেয় অন েক ভ কামনা আর
ভ ভাবনার সহেযাগ িদেত হেব l' এই িবেশষ অ িনিহত শি ধারণ করেত হেব, এর মেধ সবিকছু অ ভু l এটার
গাে ন জুিবিল তা উদযাপন করেত পার, তাই না ! বাবা নােমমা মধুবনবাসীেক বলেছন, বা িবকপে যা সবার
িত l তামরা মাহিজত রাজার কািহনী তা েনছ, তাই না ? এইরকম স তার কািহনী বানাও l তামােদর কারও
কােছ য কউ িগেয় যতই স এ ািমন ক ক, িক সবার মুখ ারা, মন ারা তােদর স তার অনুভব হেত দাও l
'এ তা এইরকম', এটা নয়, বরং আিম কীভােব এইরকম হব আর অন েকও সইরকম বানাব । ব , ধু এই ছাট
িবষয়টা েজ দখাও l আ া !
*দাদীেদর সােথ :-* বাপদাদার কােছ তামােদর সকেলর দেয়র স
পৗঁেছই যায় l তামােদর এতসকল
আ ার
স
তা অবশ ই বা বািয়ত হেতই হেব l তামরা খুব ভােলা ান বািনেয়ছ আর এই ানই তামােদর ইন
অথাৎ সহজেবাধ বানােব l সারা িবে , িবেশষ আ ােদর শি তা একই l আর কাথাও এইরকম িবেশষ আ ােদর
সংগঠন নই l এই সংগঠেনর শি িবেশষ, সইজন এই সংগঠেনর িদেক সকেলর িবেশষ দৃি রেয়েছ, সে ে আর সবাই
টলমল করেছ l তােদর িসংহাসন টলেছ l আর এখােন রাজ-িসংহাসন
ত হে l এখােন
র িসংহাসন নই, সইজন
টলমল কের না l এই িসংহাসন -রােজ র তথা িব -রােজ র l সবাই টলােনার চ াও করেব, িক সংগঠেনর শি এর
িনরাপ া l কােনা কােনা জায়গায় েত কেক আলাদা কের িদেয় ইউিন েক িডসইউিন কের অথাৎ একতার মেধ
িবেভদ সৃি ক' র তারপের টিলেয় দয় l এখােন সংগঠেনর শি র কারেণ টলােত পাের না l সুতরাং এই সংগঠেনর শি র
িবেশষ সদা আরও এিগেয় িনেয় চেলা l এই সংগঠন দুগ, সইজন কউ তামােদর আঘাত করেত পারেব না l িবজয়
সুিনি ত হেয়ই আেছ, ধু িরিপট করেত হেব l িরিপট করার ব াপাের যারা িনপুণ, তারা িবজয়ী হেয়
েজ খ ািতমান
হয় l সংগঠেনর শি ই িবজেয়র িবেশষ আধার
প l এই সংগঠনই সবার বৃি েত তামােদর সফলতা া কিরেয়েছ l
তামরা দাদীরা লালনপালেনর খুব ভােলা িরটাণ িদেয়ছ l সংগঠেনর শি র আধার িক ? ধু এই পাঠ পিরপ হেত হেব
য 'িরগাড দওয়াই িরগাড নওয়া l' দওয়াই নওয়া, িনেল কৃ তােথ নওয়া হয় না l নওয়া অথাৎ খুইেয় ফলা l
দওয়া অথাৎ নওয়া l কউ তামােক িদেল তু িম দেব, এটা কান িবজেনস নয় l এখােন, দাতা হওয়ার ব াপার l দাতা
িনেয় তারপের দয় না l দাতা তা ধু িদেয়ই যায়, সইজন ই এই সংগঠেনর সফলতা l যতই হাক, এখন বালা
ত
হেয়েছ, মালা এখনও
ত হয়িন l বৃি না হেল কার ওপের রাজ করেব ? বৃি র িলে এখনও িকছু কম আেছ l ৯ ল
এখনও
ত হয়িন l য কানও িনয়েম তারা িমিলত হেব, তা কই আেছ, তাই না ! িনয়ম তা চ হেতই থােক l
থেম তামরা বাবার সে সাকাের িমিলত হেয়িছেল, আর এখন অব
েপ তাঁর সে িমিলত হ l িনয়ম তা চ
হেয়ই গল, তাই না ! ভিবষ েতও িনয়ম চ হেত থাকেব l বৃি অনুসাের, িমলেনর িবিধও মশঃ চ হেব l আ া !
*পা েদর সােথ:-*
১) সদা িনজ েণর িতমূিত ারা সমুদয় েণর দান িদেত থাক l িনবলেক শি র, েণর, ােনর দান িদেল সদা
মহাদানী আ া হেয় যােব l তামরা দাতার বা া দাতা, হীতা নও l যিদ ভােবা ইিন এইরকম কেরন আিমও করব, সটা
হণকারী হওয়া l যিদ ভােবা, 'আিম করব', এটা দাতা হওয়া l অতএব, হীতা নয়, দবতা হও l যা িকছু তামরা লাভ

কেরছ তা'
l

মাগত িদেত থাক l যত দেব ততই বাড়েত থাকেব l সদা দবী হও অথাৎ যারা সবদা িদেয় থােকন l আ া

২) অেনক তা েনছ তামরা l িহেসব তা কর, আ াজমত কতটা েনছ তামরা ! তামােদর শানা আর করা দুইই
একসােথ ? নািক শানা আর করার মেধ তারতম ঘেট ? কন শান ? করার জন ই তা শান, তাই না ! শানা এবং
করা যখন সমান হেয় যােব তখন িক হেব ? তামরা স
হেয় যােব, তাই না ! তাহেল, স ূণ ি িতর থম স া ল ক
হেব ? েত েক তামরা এটা কন বেলা না য 'আিম হেবা l' এে ে , * জা ওেট সা অজুন* অথাৎ য িনেজ থেক এিগেয়
এেস সবার দািয় পালন কের, সই অজুন l বাবা যমন িনেজেক িনিম বািনেয়েছন, ক সইভােবই য িনিম হয়, স
অজুন হয় অথাৎ ন র ওয়ােন এেস যায় l আ া - দখব সইরকম ক হয় ! বাপদাদা তা বা ােদর তমনই দখেত চান
l বছর অিতবািহত হেয় চেলেছ l ক যভােব অবলীলা েম বছর এিগেয় চেল, সইভােবই পুরােনা সবিকছু অবলীলায়
যন চেল যায় l আর সদাসবদা নতু ন উদ ম, নতু ন স
থাকেত দাও, স ূণতার এটাই ল ণ l পুরােনা সবিকছু শষ
হেয় গেছ, এখন সবিকছু নতু ন হেত দাও l
*

ঃ-* বাবার কাছাকািছ আসার আধার িক ?

*উ রঃ-* িবেশষ l কান না কানও িবেশষ তামােদর কােছ িনেয় এেসেছ l তামােদর সবা ারাই এই িবেশষ
বৃি া হয় l যা িকছু িবেশষ িদেয় বাবা তামােদর পূণ কেরেছন, সই সবিকছু সবােত েয়াগ কর l এই সম িবেশষ
সাকার েপ াপন করেল, সবার সাবেজে ও মাকস পাওয়া যায়, িনেজর অনুভব অন েক নাও, তাহেল তােদরও
উৎসাহ-উ ীপনা বৃি হেব l
*

ঃ-* আধ াি কতায় অনুপলি র কারণ িক ?

*উ রঃ-* তামরা িনেজেক বা যােদর সবা কর তােদর আমানত মেন কর না l আমানত বােধ অনাস
অনাস হওয়ােতই অধ া বাধ আসেব, আ া !
*

ঃ-* বতমান সমেয় িবে

মজির

থাকেব আর

আ ােদর মেধ কান দুেটা িজিনস েবশ কেরেছ ?

*উ রঃ-* ১- ভয় আর ২- িচ া l সবার মেধ এই দু' টাই িবেশষ l িক তারা যতখািন উে েগ বা িচ ায় থােক, তামরা
ততখািনই ভিচ ক l িচ া পিরবিতত হেয় ভিচ েকর ভাবনা
প হেয় গেছ l ভয়ভীিত পিরবিতত হেয় সুখগীিত
গাইেছ l বাপদাদা এইরকম িনি
বাদশাহেদর দখেছন l
*

ঃ-* বতমান সময় কা সীজন চলেছ ? বা ারা, এইরকম সমেয় তামােদর কতব িক ?

*উ রঃ-* বতমান সময় অকাল মৃতু র সীজন l যমন, বায়ুতািড়ত ঝড় ও সামুি ক তু ফান হঠাৎ
হয়, ক
তমনভােবই অকাল মৃতু রও তু ফান হঠাৎই আরও ততার সে একসােথ অেনকেক িনেয় যােব l এইরকম সমেয় যােদর
অকাল মৃতু হয়, সই আ ােদর িত অকালমূিত ধারণপূবক শাি আর শি র দান দওয়া তামরা সব বা ার কতব l
সুতরাং, সদা ভিচ ক হেয় ভ ভাবনা, ভ কামনার মানিসক সবা ারা সবাইেক সুখ-শাি দাও l আ া l
*বরদানঃ-*
দৃঢ়তা ারা িন লা জিমেতও ফল উৎপ কের সফলতা
প ভব*
য কানও িবষেয় সফলতার িতমূিত হওয়ার জন দৃঢ়তা আর েহর সংগঠন েয়াজন l এই দৃঢ়তা
িন ল জিমেতও ফল ফলােত স ম l আজকাল যমন সাইে র লােক বািলেতও ফল উৎপাদন করার
চ া করেছ, সইভােব তামরা সাইেলে র শি
ারা েহর জল িস েন ফলদায়ী হও l দৃঢ়তা ারা
আশাহীেনর মেধ আশার দীপ ালােত পার, কারণ তামার ই াশি ই তামােক বাবার সহায়তা া
করায় l
* াগানঃ-*
আপনজনেক সদাসবদা ভু র আমানত মেন কের চলেল তামার কেম আধ াি কতা আসেব l*

