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"বাপদাদা"

মধুবন

বাcারা -- িবেদহী হেয় বাবােক sরণ কর, sধেমর্ িsত হেত পারেলi শিk পােব, খুিশ আর
sাsয্বান থাকেব, বয্াটাির ( আtার ) সmূণর্ চাজর্ হেতi থাকেব"
ামােত েকাn িবষয়িটেক িনধর্ািরত কারণ েজেন েতামরা বাcারা সদা aটল থাকেত পার

utর :-- েতামরা জান েবামা iতয্ািদ যা িকছু ৈতির হেয়েছ, eসব aবশয্i বয্বহার হেব । িবনাশ
হেব তেবi েতা আমােদর নতু ন দুিনয়া আসেব । eটাi aনািদ কাল ধের ামায় িনধর্ািরত, মরেত
হেব সবাiেকi । েতামরা খুিশেত আছ েয, আমরা ei পুরােনা শরীর েছেড় রাজধানীেত জn েনব
। েতামরা ামােক সাkী হেয় েদখছ। eেত aিsরতার েকানo p i েনi , কাnাকািটর o pেয়াজন
েনi ।
om শািn । বাবা বেস বাcােদর েবাঝােcন ei েয আিদ সনাতন েদবী-েদবতা ধমর্ িছল তােক
িহnু ধেমর্ েকন িনেয় eেসছ ? কারণ খুঁেজ েবর করা uিচত । সবর্pথম আিদ সনাতন েদবী-েদবতা
ধমর্i িছল । তারপর যখন িবকারgs হেয় পেড়েছ তখন আর িনেজেদর েদবতা বেল uঠেত পােরিন
। তখন িনেজেক আিদ সনাতন েদবী-েদবতা বলার পিরবেতর্ আিদ সনাতন িহnু বেল িদেয়েছ ।
ধু েদবতা শbিট বদল কের িহnুsান েরেখেছ । ঐ সময় iসলামরা eেসিছল আর ঐ বাiের
েথেক আগতরা eেস িহnু ধমর্ নাম েরেখিছল । pথেম িহnুsান নামo িছল না । সুতরাং আিদ
সনাতন িহnু েদবতা ধমর্াবলmীi েবাঝা uিচত । oরা pকৃ তপেki ধমর্াtা । সবাi সনাতনী নয়,
যারা পের eেসেছ তােদর আিদ সনাতনী বলা হেব না । িহnুেদর মেধয্o পের আসেব । আিদ
সনাতন িহnুেদর বলা uিচত েয েতামােদর আিদ সনাতন েদবতা ধমর্ িছল । েতামরাi আিদ
সেতাpধান সনাতন িছেল তারপর পুনজর্n িনেত িনেত তেমাpধান হেয় েগছ । eখন আবার sরেণর
যাtা dারা সেতাpধান হেয় oঠ । oেদর ei oষুধ ভােলা লাগেব বাবা সােজর্ন না ! যােদর ei
oষুধ ভােলা লাগেব তােদরi েদoয়া uিচত । যারা আিদ সনাতন েদবী-েদবতা ধেমর্র িছল তােদরi
sরণ করােনা uিচত । েযমন েতামরা বাcােদর sিৃ তেত eেসেছ । বাবা বুিঝেয়েছন- িকভােব
েতামরা সেতাpধান েথেক তেমাpধান হেয়ছ । eখন আবার তেমাpধান েথেক সেতাpধান হেত হেব
। েতামরা বাcারা sরেণর যাtা dারা সেতাpধান হেয় uঠছ । যারা আিদ সনাতন িহnু হেব
তারাi pকৃ তপেk েদবী-েদবতা হেব, আর oরাi আবার েদবতােদর পুজা করেব । oেদর মেধয্ যারা
িশব বা লkী-নারায়ণ, রাধা-কৃ , সীতা-রাম iতয্ািদ েদবতােদর ভk, তারা হল েদবতা েগাtীয়
(ঘরানার) । eখন sিৃ তেত eেসেছ -- যারা সূযর্বংশী তারাi আবার চndবংশী হয়, সুতরাং eমন
সব ভkেদর খুঁেজ েবর করা uিচত । ফমর্ তােক িদেয়i পূরণ করােব েয বুঝেত eেসেছ । pধান
েসnার েলােত aবশয্i পূরণ করার জনয্ ফমর্ রাখা uিচত । েয আসেব তােক pথম েথেকi
aধয্য়ন করােত হেব । সবর্pথম কথাi হল েয বাবােক জােন না তােক েবাঝােত হয় । তু িম
িনেজর বড় বাবােক (িশব) জান না । তু িম আসেলi পারেলৗিকক বাবার সnান । eখােন eেস
েলৗিকেকর হেয়ছ । েতামরা িনেজর পারেলৗিকক বাবােক ভু েল যাo। েবহেদর বাবাi হেলন sেগর্র
রচিয়তা । oখােন aেনক ধমর্ হয় না । সুতরাং েয ফমর্ পূরণ করােব তার uপরi সবটা িনভর্ র
করেছ । যিদo িকছু বাcা আেছ যারা খুব ভােলা েবাঝােত পাের িকn েযাগ কের না । aশরীরী

হেয় বাবােক sরণ করা েসটা েনi । sরেণ িsত হেত পাের না । যিদo জােন আিম খুব ভােলা
েবাঝােত পাির, িমuিজয়াম iতয্ািদo েখােল িকn sরণ খুব কম । িনেজেক আtা মেন কের
বাবােক sরণ করা eেতi পির ম । বাবা সতকর্ কের িদেcন । eমনটা েভেবা না েয, আিম খুব
ভােলা কনিভn করেত পাির । িকn eেত লাভ িক হেব? িঠক আেছ , sদশর্ন চkধারী হেয় েগছ
িকn eেত েতা িবেদহী হেত হেব । কমর্ করেত-করেত িনেজেক আtা মেন করেত হেব । আtা
ei শরীর dারা কতর্ বয্ করেছ -- eটাo sরেণ আেস না, েখয়ােলo আেস না যােদর তােদর বেল
বুdু । বাবােক sরণ করেত পাের না! সািভর্ স করার শিk েনi । িবনা sরেণ শিk েকাথা েথেক
আসেব? বয্াটাির িকভােব ভিতর্ হেব? চলেত-চলেত দাঁিড়েয় পড়েব, শিk থাকেব না ।
বলা হেয় থােক ধমর্i শিk । আtা sধেমর্ িsত হেব, তেবi েতা শিk পােব । aেনেকi আেছ
যােদর বাবােক sরণ করা আেস না । তােদর মুখ েদেখi েবাঝা যায় । সবিকছু sরেণ আসেব,
িকn বাবােক sরণ করেত aসমথর্ হেব । েযাগ dারাi বল pাp হেব । sরেণ aেনক খুিশ আর
sাsয্বান থাকেব । তারপর পরবতর্ী জেno eমন েতজsী শরীর লাভ করেব । আtা পিবt হেল
শরীরo পিবt পােব । বলা হয় eেত 24 কয্েরট েসানা আেছ, সুতরাং 24 কয্ােরেটর গয়না । ei
সময় সবাi 9 কয্ােরট হেয় েগেছ । সেতাpধানেক 24 কয্ােরট বলা হয়, সেতােক 22 কয্ােরট, eটাi
বড় েবাঝার বয্পার । বাবা বুিঝেয়েছন সবর্pথম ফমর্ পূরণ করােলi েবাঝা যােব কতটা েরসপn
করেছ ? কতটু k ধারণ কেরেছ? তারপরo িক eেস sরেণর যাtায় িsত হেc ? sরেণর যাtা
dারাi তেমাpধান েথেক সেতাpধান হেত হেব । oটা (েলৗিকক) হল ভিkর শারীিরক যাtা আর
eটা হল আিtক ( হানী) যাtা। আtা ( হ) যাtা কের । ভিkেত আtা আর শরীর দুi-i
যাtা কের ।
পিতত-পাবন বাবােক sরণ করেলi আtা েতেজাদীp হেয় oেঠ । কাuেক pভািবত করেত হেল
বাবােক কখনo বা কারo মেধয্ pেবশo করেত হয় । মা-বাবা দু'জেনi সাহাযয্ কেরন - কখনo
নেলজ dারা কখনo বা েযাগ dারা । বাবা েতা সদা িবেদহী (শরীর হীন)। শরীেরর েকােনা
aনুভূিত েনi । সুতরাং বাবা দুi শিk dারাi (jান আর েযাগ) সাহাযয্ কের থােকন । েযাগ
না হেল শিk েকাথা েথেক পােব ? কাuেক েদেখi েবাঝা যায় e jানী না েযাগী । েযােগর জনয্
বাবা pিতিদন নতু ন নতু ন পেয়nস বুিঝেয় বেলন । আেগ েতা বাবা e'সব েবাঝােতন না । েকবল
বলেতন - িনেজেক আtা মেন কের বাবােক sরণ কর । বাবা েতামােদর eখন eত শিkশালী
কের তু েলেছন েয, ভাi েবােনর সmকর্ o মুেছ েফেল ধুমাt ভাi-ভাi দৃি েযন থােক। আমরা
আtা ভাi-ভাi । e aেনক uc দৃি । েশষ পযর্n ei পু ষাথর্ কের েযেত হেব । যখন
সেতাpধান হেয় যােব তখন ei শরীর তয্াগ করেব, সুতরাং যতটা সmব ei পু ষাথর্ বৃিd করেত
হেব । বৃdেদর জনয্ aেনক সহজ। eখন আমােদর aবশয্i িফের েযেত হেব । iয়ংেদর ei
(ত ণ, ত ণী) ধরেনর ভাবনা কখনo আসেব না । বৃdরা বাণps aবsায় থােক । েবাঝা যায়
িফের েযেত হেব । eiসব jােনর কথা বুঝেত হেব । কl-বৃk (ঝাড়) বৃিd হেতi থাকেব ।
বৃিd হেত হেত সmূণর্ কl বৃk ৈতির হেয় যােব। কাঁটােক বদেল নতু ন েছাট ফু েলর ঝাড় ৈতির
করেত হেব । নতু ন ৈতির হেয় আবার পুরােনা হেয় যােব । pথেম ঝাড় েছাট হেব তারপর বৃিd
হেব । বৃিd হেত হেত েশেষ িগেয় কাঁটায় পিরণত হয় । pথেম হয় ফু ল আর তার নামi হেলা
sগর্ । তারপর তার গn আর ঐ শিk থােক না । কাঁটায় েকানo গn হয়না । সাধারণ ফু েলo
গn থােক না । বাবা হেলন বাগােনর মালী আবার কাnারীo । সবার েনৗকা পােড় িনেয় আেসন

। েনৗকা পার িকভােব কেরন, েকাথায় িনেয় যান -- eটাo যারা বুিdমান বাcা তারাi বুঝেব ।
েয েবােঝ না েস পু ষাথর্o কের না । নmর aনুযায়ী আেছ না! েকানo েকানo eেরােpন েতা
শেbর েথেকo dত গিতেত eিগেয় যায় । আtা িকভােব uেড় যায় - eটা কােরা জানা েনi ।
আtা েতা রেকেটর েথেকo তীb গিতেত uেড় যায় । আtার মত dত গিত আর েকােনা
িজিনেসর হয় না । রেকট iতয্ািদর মেধয্ eমন িকছু jালািন ঢালা হয় যা শীঘ্রi uিড়েয় িনেয় যায়
। িবনােশর জনয্ কত বা দ iতয্ািদ ৈতির কের । sীমার, eেরােpেন কেরo েবাm িনেয় যায় ।
eখন েতা সমs িকছু i আেগ েথেকi েরিড কের রােখ । সংবাদপেto েলেখ । eমনটা বলেত পাের
না েয েবামা কােজ লাগাব না । হেত পাের েবামা িনেkপ হেব eমনটাi বলেত থােক । ei সবi
psত হেয় চেলেছ । িবনাশ েতা িন য়i হেব । েবামা িনেkপ হেব না, িবনাশ হেব না -- eমন
হেতi পাের না । েতামােদর জনয্ নতু ন দুিনয়া aবশয্i pেয়াজন । eটাi ামায় িনধর্ািরত ।
েসiজনয্ েতামােদর aতীব খুিশ হoয়া uিচত । কথায় আেছ, কােরা েপৗষ মাস, কােরা সবর্নাশ
(িম য়া েমৗত মলুকা িশকার = িশকার মরেল িশকারীর খুশী) •••• ামানুসাের সবাiেকi মৃতুয্
বরণ করেত হেব । বাcারা, েতামােদর ামার jান থাকার কারেণ েতামরা aিsর হoনা, সাkী
হেয় েদখ । কাnাকািটর pেয়াজন েনi সময়ানুসাের শরীর েতা তয্াগ করেতi হেব । েতামােদর
আtা জােন েয আমরা পরবতর্ী জেn রাজপিরবাের জn gহণ করব । আিম রাজkমার হব ।
আtা জােন তেবi েতা eক শরীর েছেড় aনয্ শরীর ধারণ কের । সােপর মেধয্o আtা আেছ না
! oরাo বলেত পাের আমরা eক েখালস েছেড় aনয্ েখালস ধারণ কির । কখনo েতা শরীর
তয্াগ করেব, তারপর আবার বাcা হেব । বাcা েতা জn েনয়, তাiনা! পুনজর্n েতা সবাiেকi
িনেত হেব । eসবi িবচার সাগর মnন করেত হেব ।
সবর্pথম মুখয্ িবষয় হল বাবােক aতয্n ভােলাবাসার সােথ sরণ করেত হেব । েযমন েছাট বাcা
মা-বাবার সােথ eকদম জিড়েয় থােক, িঠক েতমনi aতয্n ভােলাবাসার সােথ বুিd েযাগ dারা
বাবার সােথ জুেড় থাকেত হেব । িনেজেক েদখেত হেব আিম কতটু k ধারণ করেত সkম হেয়িছ ।
(নারেদর দৃ াn aনুযায়ী) । ভk যতkণ jান aজর্ন করেত সkম না হেব ততkণ েদবতা হেত
পারেব না । e ধুi লkীেক বরণ করার কথা নয় । eটা েতা েবাঝার বয্াপার । েতামরা
বাcারা বুেঝছ যখন আমরা সেতাpধান িছলাম তখন িবে রাজt করতাম । eখন আবার
সেতাpধান হoয়ার জনয্ বাবােক sরণ করেত হেব । ei পির ম েতামরা কl-কl ধের pকৃ ত
েযাগ আর শিk dারা কেরi আসছ । pেতয্েকi বুঝেত পাের েয আিম কাuেক েবাঝােত কতটা
সkম হেয়িছ ? েদহ-aিভমান েথেক কতটা মুk হেত েপেরিছ ? আিম আtা eক শরীর তয্াগ কের
aনয্ শরীর ধারণ কির । আিম আtা eর dারা (কেমর্িndয়)কমর্ কির, eসব আমার aরগয্ানস ।
আমরা সবাi পাটর্ধারী । ei ামায় eটাi েবহেদর বড় নাটক । eখােন নmর aনুসাের সবাi
তােদর ভূ িমকা পালন (পাটর্ েp) করেছ । আমরা বুঝেত পাির-eখােন মুখয্ চিরেt কারা আেছন ।
pথম, িdতীয়, তৃ তীয় েgেড েক েক আেছ । েতামরা বাcারা বাবার dারা ামার আিদ-মধয্ anেক
েজেন েগছ । রচিয়তা dারাi রচনার নেলজ পাoয়া যায় । রচিয়তা eেসi িনেজর আর রচনার
রহসয্ বুিঝেয় বেলন । iিন (bhা শরীর) oঁর রথ, যার মেধয্ pেবশ কেরন । েতামরা বলেত
পার , তেব েতা দু'জন আtা । eটাo সহজ কথা । যখন িপn দান করা হয় তখন আtা েতা
আেস না ! পূেবর্ তারা আসত আর তােদর িজjাসাবাদ করা হত । eখন েতা তেমাpধান হেয়

েগেছ । েকu-েকu eখনo বেল আিম পূবর্বতর্ী জেn aমুক িছলাম । ভিবষয্েতর কথা বলেত পাের
না । aতীেতর কথা বেল থােক । aেনেক eসব িব াস কের না ।
বাবা বেলন -- িমি বাcারা, eখন েতামােদর শাn হেত হেব । েতামরা যত jান-েযাগ dারা
শিkশালী হেব ততi সিলড (খাঁিট) হেত পারেব । eখনo aেনক বাcা সহজ-সরল । ভারতবাসী
েদবী-েদবতারা কত সিলড িছল । ধন সmেদ পিরপূণর্ িছল । eখন েতা সব িরk । oরা িছল
সলেভn, েযখােন েতামরা হেয় uঠছ iনসলেভn । েতামরা িনেজরাi জান ভারত িক িছল আর
eখন িক হেয়েছ । aনাহাের মরেত হেব । শসয্-আনাজ, জল িকছু i পাoয়া যােব না । েকাথাo
বনয্া হেব, আবার েকাথাo eকেফাঁটা জলo থাকেব না । ei সময় চতু িদর্ েক দুঃেখর ঘনঘটা ছিড়েয়
আেছ, সতয্ যুেগ থােক সুেখর ঘনঘটা । ei েখলােক েতামরা বাcারাi বুেঝছ আর েতা েকu
জােনi না । বয্াজ বয্বহার কেরo ভােলা বয্াখয্া করা েযেত পাের uিন হেদর েলৗিকক িপতা আর
iিন (িশব বাবা) েবহেদর পারেলৗিকক িপতা । ei িপতা eকবারi স েম eেস েবহেদর aিবনাশী
utরািধকার িদেয় থােকন । নতু ন দুিনয়া সৃি হয় । eখন হল আয়রন eজ (েলৗহযুগ)
eরপর েগােlন eজ(sণর্ যুগ) aবশয্i হেব । েতামরা eখন স েম আছ । anর sc হেল iেco
পূণর্ হেব। েরাজ িনেজেক িজjাসা কর -- েকানo খারাপ কমর্ কিরিন েতা ? কারo pিত anের
িবকার ভাবনা আেসিন েতা ? anেরর আনেn আিছ ? না নানা গl কের সময় ন কেরিছ ?
বাবার আেদশ হল--- মােমকm sরণ কর । যিদ sরণ না কর তেব আেদশ aমানয্কারী হেয়
যােব । 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 ) jান-েযােগর খুিশেত থাকেত হেব । anর sc রাখেত হেব । বয্থর্ িচnা কের িনেজর
সময় ন েকােরা না ।
2 ) আমরা আtারা হলাম ভাi-ভাi, eখন আমােদর ঘের িফের েযেত হেব - ei aভয্াস দৃঢ়
করেত হেব । িবেদহী হেয় sধেমর্ িsত হেয় বাবােক sরণ করেত হেব ।
বরদান:- aকলয্ােণর সংকlেক সমাp কের aপকারীর pিত uপকার করেত সমথর্ jানী আtা ভব
েকu যিদ েরাজ েতামার gািন কের, aকলয্াণ কের, গালমn কের - তবুo তার pিত েযন মেন
ঘৃণা না জnায় । aপকারীর pিত uপকার - eটাi হল jানী আtার কতর্ বয্ । েযমন েতামরা
বাcারা বাবােক 63 জn ধের গািলগালাজ কেরছ তারপরo বাবা েতামােদর কলয্াণকারী দৃি েত
েদেখেছন । তাi eমন বাবােক aনুসরণ কর । jানী আtার aথর্i হল সবার pিত কলয্ােণর
ভাবনা রাখা। aকলয্ােণর ভাবনা েযন সংকেlo না আেস।
েsাগান:- মনমনাভব-র িsিতেত িsত থাকেল aনয্েদর মেনর ভাবেক জানেত পারেব ।

