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om শািn

"বাপদাদা"

মধুবন

বাcারা- েতামােদর েমােহর তার eখন িছn হেয় যাoয়া চাi, কারণ ei সমg দুিনয়ার
িবনাশ হেয় যােব, ei পুরােনা দুিনয়ার েকােনা িজিনেসi েযন িচ না থােক"

p :- েয বাcারা আধয্ািtক ( হানী) েনশায় আpত থােক, তােদর টাiেটল ( uপািধ ) িক
হেব ? েকাn বাcােদর ei েনশা চেড় ?
utর :- আধয্ািtক েনশায় থাকা বাcােদর বলা হয় - 'মs কলnর' ( হানী েনশায় মt), েস-i
ময়ুর মুkটধারী (কলং ীধর) হেয় যায় । আধয্ািtক েনশায় বুদ
ঁ তারাi থাকেব, যারা
d মালায়
গাঁথা পড়েব। েনশা েসi বাcােদরi থাকেব, যােদর দৃঢ় িব াস থাকেব েয eখন আমােদর pকৃ ত গৃেহ
িফরেত হেব।
তারপর আবার নতু ন দুিনয়ােত আসেত হেব।
om শািn। আtােদর ( হানী) িপতা আtা
পী ( হানী) বাcােদর সােথ anর বাতর্ ালাপ
করেছন। eেক বলা হেয় থােক আধয্ািtক jান আtােদর pিত । আtা হল jােনর সাগর। মানুষ
কখেনা jােনর সাগর হেত পাের না। মানুষ হল ভিkর সাগর। মানুষ েতা সবাi । েয bhা বৎস
bাhণ হয়, েস jান-সাগেরর েথেক jান িনেয় মা ার jান সাগর হেয় যায়। তারপর েদবতােদর
না ভিk থােক, না jান থােক। েদবতারা ei jান জােন না। jােনর সাগর হেলন eকজনi পরমিপতা পরমাtা, েসi জনয্ oঁনােকi হীেরর মেতা বলা হেব। uিনi eেস কিড়র েথেক হীরা,
পাথর সম বুিd েথেক ৈদবী বুিdর(পারস বুিd) বানান । মানুেষর িকছু i জানা েনi। েদবতারাi
আবার eেস মানুেষ পিরণত হয়। েদবতারা গেড় oেঠ মেতর dারা। aধর্-কl েসখােন (সতয্যুেগ)
কােরারi মেতর দরকার েনi। eখােন েতা aেনক
র মত িনেত থােক। eখন বাবা েতামােদর
বুিঝেয়েছন েয েতামরা সdু র েথেক
মত pাp কেরা। িশখরা বেল সdু
aকাল বা মৃতুয্ য়।
eর aথর্o জােন না। ডাকo েদয়, সdু
aকালমূতর্ aথর্াৎ সdিত কেরন িযিন, িতিন aকালমূিতর্
(কাল বা মৃতুয্ যােক িনেত পাের না)। aকালমূতর্ পরমিপতা পরমাtােকi বলা হয়। সdু
আর
র মেধয্o রাত িদেনর পাথর্কয্। তাi eেক bhার িদন আর রাত বেল েদয়। bhার িদন, bhার
রাত, েতা aবশয্i বলা হেব, bhা পুণজর্n েনন। িযিন bhা িতিনi িব ু হন। েতামরা িশববাবার
মিহমা কর। oঁনার হীের তু লয্ জn।
eখন েতামরা বাcারা গৃহs বয্বহাের েথেক পিবt হo।েতামােদর পিবt হেয় আবার ei jান ধারণ
করেত হেব। kমারীেদর েতা েকােনা বnন েনi। oেদর ধু মাt মা-বাবা বা ভাi-েবােনর sিৃ ত
থােক। আবার
রবাড়ী েগেল দুেটা পিরবার হেয় যায়। eখন বাবা েতামােদর বেলন aশরীরী হেয়
যাo। eখন েতামােদর সবাiেক িফের েযেত হেব। েতামােদর পিবt হoয়ার যুিko বলিছ। eকমাt
আিমi হলাম পিতত-পাবন। আিম গয্ারািn িদিc েয েতামরা আমােক sরণ করেল ei েযাগ aিg
dারা েতামােদর জn-জnাnেরর পাপ ভs হেয় যােব। েযমন পুরােনা েসানা আ েণ েফলেল oর
েথেক খাদ েবর হেয় যায়, আর সিতয্কােরর েসানা েথেক যায়। eটাo হল েযাগ aিg। ei স েমi
বাবা eখােন রাজেযাগ েশখান, েসiজনয্ oঁনার aেনক মিহমা। রাজেযাগ যা ভগবান িশিখেয়িছেলন
েসটাi সবাi িশখেত চাiেছ। িবেলত েথেকo সnয্াসীরা aেনকেক িনেয় আেস। oরা ভােব eরা

সnয্াস িনেয়েছ। eখন েতা েতামরাo সnয্াসী। িকn aনেnর (েবহদ) সnয্াসেক েকui জােন না।
aনেnর (েবহদ) সnয্াস েতা eকমাt বাবা-i েশখান। েতামরা জােনা ei পুরােনা দুিনয়া েশষ
হেত চেলেছ। ei দুিনয়ার েকােনা িজিনেসর pিত আমােদর
িচ থােক না। aমুেক শরীর েছেড়েছ,
িগেয় িdতীয় শরীর েনয় ভূ িমকা পালন করার জনয্, আমরা তেব কাঁদব েকন ! েমােহর তার িছn
হেয় যায়। আমােদর eখন নতু ন দুিনয়ার সােথ সmকর্ ৈতরী হেয়েছ। eরকম বাcারাi মs
কল ীধর (ময়ুর মুkটধারী) হয়। েতামােদর মেধয্ রাজা হoয়ার েনশা রেয়েছ। bhা বাবার মেধয্o
েতা েনশা রেয়েছ না েয আিম সতয্যুেগ িগেয় ময়ুমুkটধারী (কল ীধর) হব, ফিকর েথেক আমীর
হব। িভতের িভতের ei েনশা চড়েত থােক। েসiজনয্i েতা মs কলnর (মs ফিকর /
আধয্ািtক েনশায় িযিন মt) বেল। bhা বাবার েতা সাkাৎকারo হয়। েযমন oনার েনশা চেড়
থােক, েতামােদরo েতমন েনশা চড়া চাi। েতামরাo d মালােত গাঁথা পড়েব । যােদর দৃঢ় িব াস
হেয় যায়, তােদর েনশা চড়েব । আমােদর, aথর্াৎ আtােদর eখন িফরেত হেব িনজ িনেকতেন ।
আবার নতু ন দুিনয়ােত আসব। ei দৃঢ় িব ােসর সােথ যারা bhা বাবােক েদখেব, তারা িশ
কৃ েক েদখেত পােব । কত সুnর েস । কৃ
েতা eখােন থােকi না। তােক দশর্ন করবার জনয্
মানুষ কত uেdল হেত থােক । েদালনা বানায়, তােক দুধ পান করায়। oটা েতা জড় িচt, eেতা
িরেয়ল হল না! eনারo ei aটল িব াস আেছ েয আিম বালক হব। েতামরা বাcারাo িদবয্
দৃি েত েছাট বাcা েদখ। ei েচােখ েতা েদখেত পােব না। আtার যখন িদবয্ দৃি pাp হয় তখন
শরীেরর েবাধ থােক না। ঐ সময় িনেজেক মহারানী আর oনােক(কৃ েক) বাcা মেন হেব। ei
সাkাৎকারo ei সমেয় aেনেকরi হেয় থােক। aেনেকর সাদা েপাশাক পিরিহতরo সাkাৎকার হয়।
তােক আবার বেল তু িম eেদর কােছ যাo, jান নাo তেব eরকম িpn হেব। e েতা যাদু হেয়
েগল, তাi না ! সoগাত খুব ভােলা কেরন। কিড় িনেয় হীরা-েমািত েদন। েতামরা হীেরর মেতা
হo। েতামােদর িশববাবা হীেরর মেতা ৈতরী কেরন, েসiজনয্ িতিন মহান। মানুষ না েবাঝার জনয্
যাদু- যাদু বেল েদয়। েয আ যর্বৎ ভাগিn (আ যর্ ভােব চেল যায়) হেয় যায়, েস িগেয় uেlা
পাlা কথা বলেত থােক । eরকম ভােব aেনেক িব াসঘাতক হেয় যায়। eরকম িব াসঘাতক হেল
uঁচু পদ েপেত পাের না। তােদর িবষেয়i বলা হয়
র িনnক েকাথাo sান পায় না। eখােন
েতা সিতয্কােরর বাবা আেছন। eটাo েতামরা eখন েবােঝা। মানুষ েতা বেল েদয় িতিন যুেগ-যুেগ
আেসন । আcা, যুগ হল চারিট, তাহেল 24 aবতার িক ভােব বলা যায় ? আবার বেল, নুিড়-পাথর,
pিতিট কণায়- কণায় পরমাtা আেছন, তেব েতা সবাi পরমাtা হেয় েগল ! বাবা বেলন আিম
কিড় েথেক হীরা করেত পাির, আমােক আবার নুিড়-পাথের েরেখ িদল। সবর্বয্াপী হেয় েগেল, সব
িকছু েত থাকেল তেব েতা েকােনা ভয্ালু থাকল না। আমার িকরকম aপকার কের। বাবা বেলন
eটাo ামােত িsর হেয় আেছ। যখন eরকম হেয় যায় তখন বাবা আবার eেস uপকার কেরন
aথর্াৎ মানুষেক েদবতা বানান।
oয়ালর্ড eর িহিs- িজogািফ আবার পুনরাবৃিt (িরিপট) হয়। সতয্যুেগ আবার ei লkীনারায়ণi আসেব। oখােন
ধু ভারতi থােক।
েত খুবi কম েদবতারা থােক আবার kমশ
বৃিd েপেত েপেত পাঁচ হাজার বছের কেতা হেয় েগল। eখন ei jান আর কােরার বুিdেত েনi।
বাকীটা হল ভিk। েদবতােদর িচt েদেখ েদবতােদর মিহমা গায় । eটা বুঝেত পাের না েয eরা
ৈচতনয্
েপ িছল, েকাথায় েগল তারা ? িচtেক পূেজা কের িকn তারা েগল েকাথায় ? ei
েদবতােদরেকo তেমাpধান হেয় আবার সেতাpধান হেত হেব। eটা কারo বুিdেতi েদয় না। eরকম

তেমাpধান বুিdেক আবার সেতাpধান কের েতালা বাবার-i কাজ। ei লkী-নারায়ণ aতীত
(পাs) হেয় েগেছ, েসi জনয্ eেদর মিহমা হয়। ucতেমর েচেয়o uc হল eকমাt ভগবান।
বাকী সবাi েতা পুনজর্n িনেত থােক। ucতেমর েচেয়o uc বাবা-i সবাiেক মুিk-জীবনমুিk
িদেয় থােকন। িতিন না eেল েতা আরo-i কানাকিড় মূেলয্র (oয়াথর্ নট e েপনী), তেমাpধান
হেয় েযত। যখন eরা রাজয্ করত তখন aিত মূলয্বান (oয়াথর্ পাun) িছল। oখােন
(সতয্যুেগ) েকােনা পূজা iতয্ািদ করা হত না। পূজয্ েদবী-েদবতারাi পূজারী হেয় েগেছ, বাম মােগর্
িগেয় িবকারী হেয় েগেছ। eটা কােরারi জানা েনi েয eরাi eকিদন সmূণর্ িনিবর্কারী িছল।
েতামােদর bাhণেদর মেধয্o ei কথা নmর kম aনুযায়ী বুঝেত পাের। িনেজi সmূণর্ বুঝেত পাের
না েতা aপরেক িক েবাঝােব? নাম হল bhাkমার - kমারী, েবাঝােত না পারেল েতা kিত হেয়
যােব। ei জনয্ বলা uিচত আিম বড় েবানেক ডাকিছ, িতিন আপনােক েবাঝােবন। ভারতi হীেরর
মেতা িছল, eখন কিড়র মেতা। িভখারী (েবগর) ভারতেক মুkটধারী েক বানােব ? লkী-নারায়ণ
eখন েকাথায়, িহেসব দাo ? বলেত পারেব না। তারা হল ভিkর সাগর, েসi েনশােতi মt।
েতামরা হেল jান সাগর। oরা েতা শাstেকi jান মেন কের। বাবা বেলন শাstেত আেছ ভিkর
িনয়ম কানুন। েতামােদর মেধয্ যত jােনর শিk বাড়েত থাকেব, েতামরা ততi চু mেক পিরণত
হেব। তখন সবাi আকৃ হেব, eখন হেc না । তবুo যার যতটা েযাগ, যতটা শিk, েসi aনুসােরi
বাবােক sরণ কের । eমন নয় েয, সব সময়i বাবােক sরণ করেছ । তেব েতা ei শরীরo
থাকেব না (কমর্াতীত হেয় যােব) । eখন েতা aেনেকi ঈ রীয় বাতর্ া িদেত হেব, বাতর্ া বাহক
(পয়গmর) হেত হেব। েতামরা বাcারাi পয়গmর হেয় থােকা আর েকu হয় না। kাis pমুখরা
eেস ধমর্ sাপন কের, oেদর পয়গmর বলা যায় না। েস ধু িkি য়ান ধমর্ sাপন কেরেছ আর
িকছু কেরিন। েস কােরা শরীের eেস ধমর্ sাপন কের, তারপর তার aনুসরণকারীরা আেস । eখন
েতা ei রাজধানী sাপন হেc। পরবতর্ী কােল েতামােদর সবিকছু র সাkাৎকার হেব - আমরা েক
িক হব, ei ei িবকমর্ আমরা কেরিছ। সাkাৎকার হেত েদরী হয় না। কাশী কলবট েখত
(কাশীেত eকটা িবষধর সাপ ভিতর্ kঁ েয়ােত সাkাৎকার না হেল ঝাঁপ িদত) eকদম দাঁড়ােনা
aবsায় kেয়ােত ঝাঁপ িদত। eখন েতা সরকার েসi kঁ েয়া বn কের িদেয়েছ। তারা ভাবত আমরা
মুিk পােবা। বাবা বেলন মুিk েতা েকu েপেত পাের না। al সমেয় েযমন সমs জেnর শািs
েপেয় যাoয়া যায় আবার নতু ন কের িহসাব িনকাশ
হয়। িফের েকui েযেত পাের না।
েকাথায় িগেয় থাকেব ? আtােদর বৃেkর ে ণীi ন হেয় যােব। আtারা নmর aনুযায়ী আসেব
আবার যােব। বাcােদর সাkাৎকার হেল তখন ei কl বৃেkর িচt iতয্ািদ ৈতরী কের। 84
জেnর সমs সৃি -চেkর আিদ-মধয্-aেnর jান েতামরা pাp কেরছ। আবার েতামােদর মেধয্o
নmর aনুযায়ী jান pািp হয়। েকu aেনক মাকর্ স েপেয় পাশ কের েকu কম। eকশ' মাকর্ স েতা
কােরারi হয় না। 100 হয়i বাবার। e েতা েকu হেত পাের না। al-al পাথর্কয্ হেয় যায়।
eকরকমo হেত পাের না। কেতা শত মানুষ, সবার ৈবিশ য্ (িফচসর্) যার-যার িনেজর মেতা।
আtারা সবাi হল কেতা েছাট িবnু। মানুষ কেতা বড় বড়, িকn আকৃ িত eেকর সােথ aপেরর
েমেল না। যত আtারা আেছ, ততটাi আবার হেব, তেব েতা oখােন (পরমধােম) ঘের থাকেব।
eo
ামােত িনিহত রেয়েছ । eেত সামানয্তমo ফারাক হেত পাের না। eক বার েয
িটং
হেয়িছল েসটাi আবার েদখেত পাoয়া যােব । েতামরা বলেব 5 হাজার বছর পূেবর্o আমরা eরকম
িমিলত হেয়িছলাম। eক েসেকno কম েবশী হেত পাের না, ামা েতা ! যােদর ei রচিয়তা আর
রচনার jান বুিdেত আেছ তােদর বলা হয় sদশর্ন চkধারী। বাবার েথেকi ei নেলজ পাoয়া

যায়। মানুষ, মানুষেক ei jান িদেত পাের না। ভিk েশখায় মানুষ, jান েশখায় eকমাt বাবা।
jােনর সাগর েতা হেলা eকমাt বাবা। jান সাগেরর েথেক, jান নদীর মাধয্েম মুিk, জীবন-মুিk
পাoয়া যায়। েস সব েতা হল জেলর নদী। জল েতা সবর্t আেছi। jান পাoয়াi যায় স েম।
জেলর নদী সমূহ েতা ভারেত বiেতi থােক, বাকী েতা eেতা সব শহর েশষ হেয় যােব। েকােনা
খno পেড় থাকেব না। বৃি েতা পড়েত থাকেব । জল, সাগেরর জেল িগেয় পড়েব। েকবল ei
ভারতi থাকেব।
eখন েতামােদর সব jান (নেলজ) pাp হেয়েছ। e হল jান, বাকী সব ভিk। হীেরর মেতা eক
িশববাবাi আেছন, যার জn জয়nী পািলত হয়। েলােকেদর িজjাসা করেত হেব িশববাবা িক
কেরেছন ? uিন েতা eেস পিততেক পাবন কেরন, আিদ-মধয্- aেnর jান েশানান। তখন গাoয়া
হয় jান সূযর্ pকািশত হল...। jােনর dারা িদন, ভিkর dারা রাত হয়। eখন েতামরা জােনা
আমরা 84 জn সmূণর্ কেরিছ।eখন বাবােক sরণ করেল পিবt হব। আবার শরীরo পিবt pাp
হেব। েতামরা সবাi নmর kম aনুযায়ী পিবt হo। কত সহজ কথা। মুখয্ কথা হল sরেণর।
aেনেকi আেছ যােদর িনেজেক আtা মেন কের বাবার sরণo আেস না। তবুo bhা বৎস হেয়েছ,
তাi sেগর্ aবশয্i যােব। ei সমেয়র পু ষাথর্ aনুসােরi রাজয্ sাপন হয়। আcা।
িমি -িমি হারািনিধ বাcােদর pিত মাতা-িপতা, বাপদাদার েsহ-সুমন sরণ, ভালবাসা o সুpভাত।
ঈ রীয় িপতা oঁনার ঈ রীয় সnানেদরেক জানােcন নমsার ।
ধারণার জনয্ মুখয্ সার:1 ) সবর্দা ei েনশােত থাকেত হেব েয আমরা হলাম মা ার jান সাগর, িনেজেদর মেধয্ jােনর
শিk ভের চু mক হেত হেব, ঈ রীয় বাতর্ া বাহক হেত হেব।
2 ) eমন েকােনা কাজ করেব না, যােত সdু
েকন, কখেনা কাঁদেব না।
বরদান :- jােনর সােথ
ভব

বাবার নাম বদনাম হয়। যা িকছু i ঘটু ক না

েণর uদয় ঘিটেয় (iমজর্ কের) সবর্

ণ সmn হেয়

ে াগান :- মনসা dারা েযাগদান, বাণীর dারা jান দান আর কেমর্র dারা

েণর pিতমূিতর্

েণর দান কেরা।

