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"বাপদাদা"

মধুবন

*িমি বা ারা - তামােদরেক এই পুরােনা দুিনয়া, পুরােনা শরীেরর থেক বঁেচ থেকও মের িগেয় ঘের যেত হেব,
এইজন দহ-অিভমান ছেড় দহী-অিভমানী হও"*
* ঃভােলা-ভােলা পু ষাথ বা ােদর ল ণ কমন হেব ?*
*উ রঃ যারা ভােলা পু ষাথ হেব, তারা সকাল-সকাল উেঠ দহী-অিভমানী হেয় থাকার অভ াস করেব। তারা
এক বাবার রেণ থাকার পু ষাথ করেব। তােদর ল থাকেব য, অন কােনা দহধারী যন রেণ না
আেস, িনর র বাবা আর ৮৪ জে র চ যন রেণ থােক। তারা এটাও বলেব য - আহা (অেহা!) িক
সৗভাগ ।*
*ও শাি ।* এখন বা ারা, তামরা বঁেচ থেকও মের আেছা। িকভােব মের আেছা ? দেহর অিভমানেক ছেড় িদেয়েছা,
তা বািক রইেলা আ া। শরীর তা শষ হেয় যায়। আ া মের না। বাবা বেলন য, বঁেচ থেকও িনেজেক আ া মেন
কেরা আর পরমিপতা পরমা ার সােথ যাগ লাগােল আ া পিব হেয় যােব। যত ণ আ া স ূণ পিব না হে ,
তত ণ পয পিব শরীর া হেব না। আ া পিব হেয় গেল তা, এই পুরােনা শরীর িনেজ থেকই ছেড় চেল যােব।
যরকম ভােব সাপ িনেজর খালস পিরত াগ কের বিরেয় যায়, তার সােথ মমতা কেট যায়, স জােন য, আমার
আবার নতু ন খালস া হেব, পুরােনা ছেড় িদেত হেব। েত েকর িনেজর-িনেজর বুি তা আেছ, তাই না। এখন
বা ারা, তামরা বুেঝ গেছা য, আমােদর বঁেচ থেকও এই পুরােনা দুিনয়া থেক, পুরােনা শরীর থেক মের যেত হেব,
তারপর তামরা আ ারা শরীর ত াগ কের কাথায় যােব ? িনেজর ঘের । সবার থেম তা এই িবষেয় পাকােপা
রণ
করেত হেব য, আিম হলাম আ া, শরীর নয়। আ া বেল য - বাবা, আিম তামার হেয় গিছ, বঁেচ থেকও মের গিছ।
এখন আ ােদর এই িনেদশ া হেয়েছ য, আমােক অথাৎ এক বাবােক রণ কেরা তা তামরা তেমা ধান থেক
সেতা ধান হেয় যােব। এই রেণর অভ াস পাকােপা হওয়া চাই। আ া বেল য - বাবা, তু িম এেসছ, তাই আিম
তামারই হেয় যােবা। আ া পু ষ আেছ, নািক মিহলা। সবসময় বেল য, আমরা হলাম ভাই-ভাই, এইরকম িক বেল য,
আমরা হলাম সবাই বান, সবাই বা া আেছ। সম বা ােদরই এখন আশীবাদ া হে । এখন যিদ িনেজেক বা ী বেল
পিরচয় দাও, তাহেল উ রািধকার িকভােব া হেব ? আ ারা সবাই হেলা ভাই-ভাই। বাবা সবাইেক বেলন য - আি ক
বা ারা, আমােক রণ কেরা। আ া অেনক ছাট হয়। এটা খুব সূ
বাঝার িবষয়। বা ােদর রণ ি র থােক না।
স াসীরা দৃ া দয় য - আিম হলাম মিহষ, মিহষ.... এইরকম বলার কারেণ স িনেজেক মিহষ েপই ভাবেত থােক।
এখন বা েব মিহষ তা কউ হেত পাের না। বাবা তা বেলন য, িনেজেক আ া মেন কেরা। এই আ া আর পরমা ার
ান তা কােরার কােছই নই, এইজন এমন-এমন কথা বেল দয়। এখন তামােদরেক দহী-অিভমানী হেত হেব, আমরা
হলাম আ া, এই পুরােনা শরীর ছেড় আমােদরেক নতু ন িনেত হেব। মানুেষরা মুখ িদেয় বেল দয় য, আ া হেলা তারার
মেতা, দুই
র মাঝখােন থােক, আবার বেল দয় য আঙু েলর মেতা দখেত। এখন 'তারা' কাথায়, আর অ◌া ল
ু
কাথায়? আবার পুনরায় মা র শািল াম বািনেয় দয়, এত বড় আ া তা হেত পাের না। মানুষ দহ অিভমােন আেছ
তাইনা, তাই মাটা প বািনেয় দয়। এসব তা খুব সূ
বাঝার িবষয়। ভি ও মানুষ একাে ঘেরর কােণ বেস কের।
তামােদরেক তা গৃহ ব বহাের থেক ব বসাপ ািদ কেরও বুি িদেয় এটা পাকােপা করেত হেব য - আিম হলাম
আ া। বাবা বেলন য, আিম, তামােদর বাবাও এরকমই ছােটা িব ু আিছ। এমন নয় য, আিম অেনক বড় আিছ।
আমার মেধ সম
ান আেছ। আ া আর পরমা া দুজেনই একই রকম আেছ, কবলমা তােক 'সুি ম' অথাৎ 'পরম'
বলা হয়। এটাও ামােত পূবিনিদ আেছ। বাবা বেলন য - আিম তা অমর আিছ। আিম অমর না হেল, তামােদরেক
পাবন িক কের বানােবা! তামােদরেক সুইট িচে ন িক কের বলেবা! আ াই সবিকছু কের। বাবা এেস দহী-অিভমানী
বািনেয় দন, এর মেধ ই পির ম আেছ। বাবা বেলন য - আমােক রণ কেরা, আর কাউেক রণ কেরা না। যাগী তা
দুিনয়ােত অেনক আেছ। কন ার িববাহ হেয় গেল তা পিতর সােথ যাগ লেগ যায়, তাই না। িববােহর পূেব িক পিতর
রণ িছেলা! পিতেক দখার পর, সবসময় তার রেণই থােক। এখন বাবা বেলন য, আমােক রণ কেরা। এর জন
অেনক ভােলা অভ াস চাই। যারা খুব ভােলা-ভােলা পু ষাথ বা ারা আেছ, তারা সকাল-সকাল উেঠ দহী-অিভমানী
থাকার াক স কের। ভি ও সকােল উেঠ কের, তাই না। িনেজর িনেজর ই দবেক রণ কের। হনুমােনরও অেনক
পূজা কের, িক জােন না িকছু ই। বাবা এেস বাঝান য - তামােদর বুি এখন বাঁদেরর মেতা হেয় গেছ। এখন পুনরায়

তামরা দবতা হে া। এখন এটা হল পিতত তেমা ধান দুিনয়া। এখন তামরা এেসেছা অসীম জগেতর বাবার কােছ।
আিম তা পুনজ থেক িবরত থািক। এই শরীর তা হল এই দাদার । আমার কােনা শরীেরর নাম নই। আমার নামই
হেলা কল াণকারী িশব। বা ারা, তামরা এটাও জােনা য, িশববাবা কল াণকারী, এেস নরকেক েগ পিরণত কেরন।
অেনক কল াণ কেরন। নরেকর একদম িবনাশ কের দন। জািপতা
ার ারা এখন াপনা হে । তামরা হেল
জািপতা
া মুখ বংশাবলী। চলেত-িফরেত পর রেক সাবধান করেত হেব - ম নাভব। বাবা বেলন য, আমােক
রণ কেরা তা িবকম িবনাশ হেয় যােব। পিতত-পাবন তা বাবা-ই আেছন, তাই না! তারা তা ভু ল কের ভগবানুবাচ
এর বদেল কৃ ভগবানুবাচ িলেখ িদেয়েছ। ভগবান তা িনরাকার আেছন, তােকই পরমিপতা পরমা া বলা হয়। তাঁর
নাম হেলা িশব। িশেবর পূজাও অেনক হয়। িশব কািশ.., িশব কািশ.. বলেত থােক। ভি মােগও অেনক কােরর নাম
রেখ দয়। উপাজন করার জন অেনক মি র বানায়। আসল নাম হেলা িশব। পুনরায় সামনাথ রেখ িদেয়েছ,
সামনাথ, সামরস পান করান, ান ধন দান কেরন। পুনরায় যখন পূজারী হেয় যায় তখন কত খরচা আিদ কের তাঁর
মি র বানায়, কননা সামরস িদেয়েছন, তাই না। সামনােথর সােথ সামনািথনীও হেব! যথা রাজা-রাণী তথা জা,
সব সামনাথ সামনািথনী আেছ। তামরা এখন ণময় দুিনয়ােত যাে া। সখােন সানার ইঁট হেব। না হেল দওয়াল
আিদ িকভােব তির হেব। সখােন অেনক সানা থাকেব, এইজন সই দুিনয়ােক সানার দুিনয়া বলা হয়। এটা হল লাহা,
পাথেরর দুিনয়া। েগর নাম েনই মুেখ জল চেল আেস। িব ু র দুেটা প ল ী-নারায়ণ আলাদা আলাদা হেব, তাইনা!
তামরা িব ু পুেরর মািলক তির হে া। এখন তামরা আেছা রাবণপুরীেত। তাই এখন বাবা বেলন য, ধুমা িনেজেক
আ া মেন কের আমােক অথাৎ এক বাবােক রণ কেরা। বাবাও পরমধােম থােকন, তামরা আ ারাও পরমধােম
থােকা। বাবা বেলন য, তামােদরেক কােনা পির মই করাই না। খুব সহজ আেছ। বািক এই রাবণ শ
তামােদর
সামেন দাঁিড়েয় আেছ। এই িব দয়। ােন িব পের না, িব পের রেণর সময়। সময় িত সমেয় মায়া ভু িলেয় দয়।
দহ-অিভমােন িনেয় আেস। বাবােক রণ করেত দয়না, এই যু চলেতই থােক। বাবা বেলন য, তামরা কমেযাগী তা
আেছাই। আ া, িদেন রণ না করেত পােরা তা রােত রণ কেরা। রােতর রেণর অভ াস িদেন কােজ আসেব।
িনর র ৃিতেত যন থােক য - বাবা আমােদরেক িবে র মািলক বানাে ন, আমরা িক তার সােথ যাগযু হেয় আিছ ?
বাবার রণ আর ৮৪ জে র চ
রেণ থাকেল, অেহা সৗভাগ । অন েদরেকও শানােত হেব - ভাই এবং বােনরা,
এখন কিলযুগ স ূণ হেয় সত যুগ আসেছ। বাবা এেসেছন, সত যুেগ যাওয়ার জন রাজেযাগ শখাে ন। কিলযুেগর পের
সত যুগ আসেব। এক বাবােক ছাড়া আর কাউেক রণ কেরা না। বাণ ী যারা হয়, তারা স াসীেদর কােছ িগেয় স
কের। বান , সখােন বাণীর েয়াজন নই। আ া শা থােক। লীন তা হেত পাের না। ামার থেক কানও অিভেনতা
বা অিভেন ী বিরেয় যেত পাের না। এটাও বাবা বুিঝেয়েছন - এক বাবােক ছাড়া আর কাউেক রণ কেরা না। দেখও
রণ কেরা না। এই পুেরােনা দুিনয়া তা িবনাশ হেয় যােবই, কবরখানা, তাই না! মৃত ব ি েক িক কখেনা রণ করা
হয়! বাবা বেলন য, এরা সবাই মের পের আেছ। আিম পিততেদরেক পিব বািনেয় িনেয় যেত এেসিছ। এখােনই সব িকছু
শষ হেয় যােব। আজকাল ব আিদ যা িকছু বানায়, অেনক তেজাময় িজিনস বানায়। বেল য, এখােন বেসই যখােন
উে শ কের ছাড়েবা, সখােন িগেয়ই পড়েব। এটাই পূবিনিদ আেছ, পুনরায় িবনাশ হেবই। ভগবান আেসনই, নতু ন
দুিনয়ায় জন রাজেযাগ শখােত। এটা হল মহাভারেতর লড়াই, যটা শা েত লখা আেছ। েত ক কে ই ভগবান আেসন
- াপনা আর িবনাশ করেত। িচ ও খুব সু র আেছ। তামরাও সা াৎকার করেত থােকা য, আমরা এটা হেবা।
এখানকার এই পড়ােশানাও শষ হেয় যােব। সখােন তা কান ব াির ার ডা ার আিদর দরকারই নই। তামরা তা
এখানকার উ রািধকার সূে া অিধকার িনেয় যাও। দ তা এবং িতভাও এখান থেক িনেয় যােব। মহল আিদ যারা
বানায় স েলা অিত উ ম হেব এবং সখােনই তির হেব। সখােন বাজার আিদও তা হেব, তাই না। কাজকম তা
চলেব। এখান থেক শখা সম ি য়া-কলাপ ওখােন কােজ আসেব। িব ােনর থেকও অেনক দ তা বা িতভা শখা
হয়। সসবিকছু ই সখােন কােজ আসেব। জােত যােব। বা ারা, তামরা তা জােত যােব না। তামরা এেসইেছা
বাবা-মা ার দয় িসংহাসেন বসার জন । বাবা যা িকছু মত দন, সই অনুসাের চেলা। অিত উ ম মৎ তা একটাই
দন য, আমােক রণ কেরা। কােরার-কােরার ভাগ তা খুব তাড়াতািড় খুেল যায়। কােনা কারেণ িনিম হেয় যায়।
মারীেদরেকও বাবা বেলন য, শািদ হল বরবািদ। এই নদমােত পেড় যও না। তামরা িক বাবার কথা মানেব না!
েগর মহারািন হেবনা! িনেজর সােথ িত া করেত হেব য, আিম সই দুিনয়ােত কখেনাই যােবা না। সই দুিনয়ােক
রণও করেবা না। শানেক িক কউ রণ কের! এখােন তামরা বেলা য, এই শরীর ছেড় িদেলই আমরা িনেজেদর
েগ যেত পারেবা। এখন ৮৪ জ পুেরা হেয়েছ, এখন আমরা িনেজেদর ঘের িফের যােবা। অন েদরেকও এই সম কথা

শানােত হেব। তামরা এটাও বােঝা য, বাবা ছাড়া সত যুেগর রাজ

কউ িদেত পারেব না।

এই রথেকও তা কমেভাগ ভু গেত হয়, তাইনা! বাপ-দাদার মেধ ও কখেনা-কখেনা কথাবাতা হয় - এই বাবা( া) বেলন
য, বাবা আশীবাদ কেরা। কািশর জন কােনা ওষুধ দাও বা ছু -ম িদেয় উিড়েয় দাও। বাবা(িশব) বেলন য, না এটা
তা তামােক ভু গেতই হেব। এই য আিম তামার রথ িনই, তার জন তা তামােক িকছু িদই। বািক এসব তা হল
তামার িহেসব-িনেকশ। অ পয িকছু না িকছু হেতই থাকেব। তামােক আশীবাদ করেল তা সবাইেকই করেত হেব।
আজ এই বা ী এখােন বেস আেছ, কাল েন অ াি েড হেল বা মারা গেল, বাবা বলেবন - এসব ামা। এইরকম
বলেত পাের িক য, বাবা আেগ কন সাবধান কের িদেলন না ? সটা হয় না। আিম তা আিস-ই তামােদরেক পিতত
থেক পাবন বানােত। এইসব বলেত আিস নািক! এই িহেসব-িনেকশ তা তামােদরেক সমা করেতই হেব। এখােন
আশীবােদর কান কথা নই। এরজন যাও না স াসীেদর কােছ। বাবা তা এক কথাই বেলন। তামরা আমােক আ ান
কেরেছা এইজন য, আমােদরেক এেস নরক থেক েগ িনেয় যাও। গাইেতও থােক, পিতত-পাবন সীতারাম। িক অথ
উে া বর কের িদেয়েছ। তারপর তারা রােমর মিহমা করেত থােক - রঘুপিত রাঘব রাজা রাম....। বাবা বেলন য, এই
ভি মােগ তামরা অেনক পয়সা ন কেরেছা। একটা গান আেছ না - িক কৗতু ক দখলাম...... দবীেদর মূিত বািনেয়
পূজা কের তারপর সমুে ডু িবেয় দয়। এখন বুঝেত পেরেছা য, কত টাকা-পয়সা তামরা ন কেরেছা, এটা আবারও
হেব। সত যুেগ তা এইরকম কাজ হয়না। সেকে র অনুসাের সবিকছু ই পূবিনিদ থােক। ক পেরও ক এইরকমই
কথার পুনরাবৃি হেব। এই ামােক খুব ভােলাভােব বুঝেত হেব। আ া, কউ যিদ বিশ সময় রণ করেত না পাের, তা
বাবা বেলন য, কবলমা অ আর ব, অথাৎ বাপ আর বাদশাহীেক (সত যুগ) রণ কেরা। অ ের এই িচ নই যন
সবসময় চেল য আিম আ া িকভােব ৮৪ জে র চ লািগেয় এেসিছ। িচ দিখেয় বাঝাও, খুব সহজ আেছ। এটাই হল
আি ক বা ােদর সােথ কেথাপকথন। বাবা তা বা ােদর সােথই কেথাপকথন কেরন। অন কােরার সােথ তা করেত
পােরন না। বাবা বেলন য - িনেজেক আ া মেন কেরা। আ াই সবিকছু কের। বাবা রণ কিরেয় দন য, তামরা ৮৪
বার জ িনেয়েছা। মনুষ ই হেয়েছা। যরকম বাবা িনয়ম রচনা কেরন য, িবকাের যাওয়া যােব না, সরকমই এই
িনয়মও রচনা কেরন য, দুঃখী হেয় কউ কা াকা করেব না। সত যুগ- তােত কউ কা াকা কেরনা, ছাট বা াও
কা াকা কেরনা। কা াকা করার িনেদশ নই। সটা হলই হািস-খুশীেত থাকার দুিনয়া। তার জন স ূণ অভ াস
এখােনই করেত হেব। আ া!
িমি -িমি হারািনিধ বা ােদর িত মাতা-িপতা বাপদাদার
আ া পী বা ােদরেক জানাে ন নম ার।

রেণর

হ-সুমন আর সু ভাত। আ ােদর িপতা ওঁনার

*ধারণার জেন মুখ সারঃ-*

*১ )* বাবার থেক আশীবাদ চাওয়ার পিরবেত, রেণর যা ায় থেক িনেজর িহেসব-িনেকশ সমা করেত হেব। পিব
হওয়ার পু ষাথ করেত হেব। এই ামােক যথাথ রীিতেত বুঝেত হেব।
*২ )* এই পুরােনা দুিনয়ােক দেখও রণ করেব না। কমেযাগী হেত হেব। সবদা হািসখুিশেত থাকার অভ াস করেত হেব।
কখনও কা াকা করেব না।
*বরদানঃ-*
সকেলর িত ভ ভাব আর
ভাবনা ধারণ কের হংস বুি হািল হংস ভব*
*ব াখ া :-* হংস বুি অথাৎ সবদা েত ক আ ার িত
আর ভ িচ ক। থেম েত ক আ ার
ভাবেক বুেঝ, তারপর ধারণকারী হেব। কখেনা বুি েত কান আ ার িত অ ভ বা সাধারণ ভাব ধারণ
যন না হয়। সবদা ভ ভাব আর ভ ভাবনা য রােখ সই হািল হংস হেব। স কান আ ার
অকল ােণর কথা েন বা দেখও অকল াণেক কল ােণর বৃি েত পিরবিতত কের দেব। তার দৃি েত ক
আ ার িত
েহর হেব।
* াগানঃ-*
েম ভরপুর এমন গ া হও, যার কারেণ তামার মেধ েমর সাগর বাবােক দখা যােব*

