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"বাপদাদা"

মধুবন

বাcারা -- jােনর িডপাটর্েমn আলাদা, েযােগর আলাদা। েযােগর dারাi আtা সেতাpধান
হয়, েযােগর জনয্ eকােnর pেয়াজন"

:- sায়ী sরেণ থাকার আধার িক ?

utর :- েতামােদর কােছ যা িকছু আেছ, তা ভু েল যাo, শরীরo েযন sরেণ না থােক। সবিকছু
ঈ রীয় েসবায় aপর্ণ কর। eটাi হেলা েতামােদর পির ম। ei বিলর(সমপর্ণ) dারাi sরণ sায়ী
হেত পাের। বাcারা, েতামরা যিদ েpম-পূবর্ক বাবােক sরণ কর তেবi েতামার sরণ তাঁর sরণেক
টানেব। তখন বাবাo কােরn েদেবন। আর েসi কােরেni আয়ু বৃিd হেব। আtা eভারেহlী
(সদাসুs) হেত পারেব।
oম শািn । eখন েযাগ আর jান -- e হল দুিট িবষয়। বাবার কােছ ei aেনক বড়
সmদ(খাজানা) রেয়েছ যা িতিন বাcােদরেক েদন। বাবােক যারা aেনক sরণ কের তারা aেনক
েবশী কােরn পায় কারণ sরেণর সােথ sরণ sরণেক টােন -- eটাi িনয়ম, কারণ মুখয্ িবষয়
হল sরণ। eমন নয় েয, aেনক jান রেয়েছ তার মােন aেনক sরণ কের, না। jােনর
িডপাটর্েমn আলাদা। েযােগর সাবেজk-i aেনক বড়, jােনর তার েথেক কম। েযােগর dারাi আtা
সেতাpধান হেয় যায়। কারণ aেনক sরণ কের। sরণ বয্তীত সেতাpধান হoয়া aসmব। বাcারাi
যিদ সারািদেন বাবােক sরণ না কের তাহেল বাবাo sরণ করেব না। বাcারা যিদ সিঠক ভােব
বাবােক sরণ কের তেব বাবারo sরেণর সে sরণ িমিলত হয়। তখন বাবােক আকষর্ণ কের।
ei েখলাo পূবর্ িনধর্ািরত। যা ভালভােব বুঝেত হেব। sরেণর জনয্ aেনক eকােnর pেয়াজন। পের
eেস যারা ucপদ লাভ কের তার আধারi(িভত) হল sরণ। তারা aেনক েবশী sরেণ
থােক।sরেণর সােথ sরণ িমেল যায়। বাcারা যখন খুব sরণ কের তখন বাবাo sরণ কের।
তারা আকষর্ণ কের। তারা বেলo েতা, তাi না -- বাবা, দয়া কেরা, কৃ পা কেরা। eেতo sরণ
চাi। সিঠকভােব sরণ করেল তখন sাভািবকভােবi আকষর্ণ থাকেব, আর কােরno পােব। আtা
anর েথেক জােন েয, যখন আিম বাবােক sরণ কির তখন েসi sরণ আমােক সmূণর্ ভরপুর
কের েদয়। jান হল ধন। sরেণর সােথi sরণ পুনরায় িমিলত হয়, ফলs প েহlী(সুs) হেয়
যায়, পিবt হেয় যায়। eেতা শিk আেস, যার ফেল সমg িব েক পিবt কের েদoয়া যায়। তাi
আhান করা হয় -- বাবা eেসা আর পিততেদর পিবt বানাo।
মানুষ েতা িকছু i জােন না, ধুi িচৎকার-েচঁ চােমিচ কের আর সময় ন করেত থােক, কারণ
বাবােক জােন না। যিদo pগাঢ় ভিk(েনৗধা ভিk) কের। িকn তােত িকছু i pাp হয় না।
কাশীেত িশেবর মিnের িগেয় িনেজেক সমপর্ণ(কাশী কলবট্) কের, িকn তােত িকছু i pাp হয় না।
তারা আবারo িবকমর্ করেত
কের। aিত শীঘ্রi মায়া তােদরেক ফাঁেদ েফেল েদয়। pািp
িকছু i েনi। eখন েতামরা জােনা েয -- পিতত-পাবন হেলন eকমাt বাবা। তাi েতামােদর তাঁর
কােছ িনেজেদর সমপর্ণ(বিল) করা uিচৎ। েলােকরা মেন কের -- িশব-শ র eকi। eo
ajানতা। eখােন বাবা বার-বার বেলন েয, 'মnনাভব'। আমােক sরণ কর। তাহেলi েতামরা
পিবt হেয় যােব। েতামরা কােলর uপর িবজয়লাভ কর, eেত েতামরা যত pেচ া করেব মায়াo

ততi িব সৃি করেব কারণ মায়া জােন েয -- বাবােক sরণ করেল আমােক েছেড় েদেব ;
কারণ েযেহতু েতামরা আমার হেয় েগছ, তাi েতামােদর সবিকছু i তয্াগ করেত হয়। িমt, সmnী,
ধন iতয্ািদ েকােনা িকছু i েযন sরেণ না আেস। eকিট গl রেয়েছ েয, লািঠo েছেড় দাo (aথর্াৎ
বাবাi েযন eকমাt aবলmন হয়)। aেনয্রা সব িজিনস তয্াগ করেত বেল, িকn তারা কখেনা
eকথা বেল না েয, শরীরেকo কখনo sরণ েকােরা না। বাবা বেলন, ei শরীর েতা পুরােনা, তাi
eেকo ভু েল যাo। ভিkমােগর্র কথাo েছেড় দাo। সবিকছু i সmূণর্ েপ ভু েল যাo aথবা যা িকছু
আেছ তা কােযর্ লািগেয় দাo, তেবi sরেণ িsিতশীল থাকেত পারেব। যিদ ucপদ লাভ করেত হয়
তেব aেনক পির ম করা uিচৎ। শরীরo েযন sরেণ না আেস। aশরীরী eেসিছেল, aশরীরী হেয়i
েযেত হেব।
বাবা বাcােদর পড়ান, oঁনার েকােনা িকছু রi েকােনা বাসনা েনi। িতিন েতা সািভর্ স(েসবা) কেরন।
বাবার কােছi েতা jান রেয়েছ, তাi না। e হল বাবা আর বাcােদর eকিtত eকিট েখলা।
বাcারাo sরণ কের আবার বাবাo eখােন বেস সাচর্লাiট েদয়। েকu যিদ aিধক আকষর্ণ কের
তখন বাবাo বেস লাiট েদন। যিদ তারা বাবােক aিধক আকষর্ণ না কের তখন ei বাবা (bhা
বাবা) বেস িশব িপতােক sরণ কেরন । েকােনা সময় যিদ কাuেক কােরn িদেত হয় তখন bhা
বাবার েচােখ ঘুম থােক না । ei িচnাi চলেত থােক েয aমুকেক কােরn িদেত হেব। পড়ােশানার
dারা আয়ু বৃিd হয় না, কােরেnর জনয্ আয়ু বৃিd হয়। সদা িনেরাগী(eভারেহlী) হেয় যায়।
দুিনয়ায় কােরা বয়স যিদ 125 বা েদড়শ' (150) বছর হয়, তেব েস aবশয্i সুs। ভিko িন য়i
aেনক কের। ভিkেতo িকছু লাভ aবশয্i রেয়েছ, kিত েনi। যারা ভিko কের না তােদর
ময্ানাসর্o ভাল হয় না। ভিkেত ভগবােনর uপর িব াস থােক। তাi তারা কাজ-কেমর্ িমথয্া বা
পাপাচার কের না, েkাধ কের না। ভিkরo মিহমা রেয়েছ। মানুষ eকথা জােন না েয, ভিk কেব
েথেক
হেয়েছ। jােনর কথা েতা জানাi েনi। ভিko শিkশালী হেত থােক িকn যখন আবার
jােনর pভাব পেড়, তখন ভিk eকদমi েছেড় যায়। e হল সুখ-দুঃখ, ভিk আর jােনর েখলা, যা
ৈতরী হেয়i রেয়েছ।
মানুষ েতা eকথা বেল েদয় েয -- দুঃখ-সুখ
েদয়। িকn সুখ-দুঃখ েতা আলাদা িজিনস।
eতসব আtারা eক শরীর েছেড় aনয্ শরীর
সতয্যুেগ েতামরা েদহী-aিভমানী থােকা। ei
aিভমানী হo।

সব ভগবানi েদন আবার oঁনােক সবর্বয্াপীo বেল
ামােক না জানার কারেণ িকছু i বুঝেত পাের না।
েনয়, eকথা েতামরাi জােনা। eমন বলেব না েয,
সব েতা eখন বাবা েশখান -- eiরকম েদহী-

িনেজেক আtা মেন কের বাবােক sরণ করেত হেব। পিবt হেত হেব। সতয্যুগ হলi পিবt
সুখধাম। সুেখর সময় েকu sরণ কের না। ভগবানেক sরণ কের দুঃেখ। েদেখা, ামা কত
oয়াnারফু ল (িবিচt)। যােক েতামরাi নmেরর kমানুসাের জােনা। ei েয সমs পেয়ns েলখা
হয় েস েলা ভাষেণর সময় িরভাiজ করার জনয্। ডাkার, uিকলরাo পেয়ns েনাট কের। eখন
েতামরা বাবার মত পাo, তেব তা ভাষেণর সময় িরভাiজ করা uিচৎ। eঁনার মেধয্ েতা বাবা
pেবশ কেরন। বাবা েতামােদর েবাঝান েয, তাহেল iিনo(bhা)
নেবন। যিদ িতিন েতামােদর
পেয়ns না েশানান তেব আিম িকভােব জানেবা েয েতামােদর েবাঝাব ? বাবা বেলন -- e হল

bhার aেনক জেnর aিnম জn। bhা আর িব ু র িচto রেয়েছ। েতামরা নmেরর kমানুসােরi
েতামােদর রােজয্ চেল যাo। যত sরণ করেব, ধারণা করেব ততi ucপদ পােব। বাবা বেলন -আিম সূk েথেকo aিত সূk কথা েশানাi। েতামরা নতু ন-নতু ন পেয়ns েনাট কর।পুরােনা
পেয়ns কােজ লাগেব না। ভাষেণর পর আবার eকথা sরেণ আসেব েয, যিদ ei পেয়ns
েবাঝাতাম তাহেল হয়েতা বুিdেত িঠক বেস েযেতা। েতামরা সবাi হেল jােনর sীকার, িকn
নmেরর kমানুসাের। সবর্ােপkা utম হল মহারথীরা। বাবার কথা আলাদা। ei বাপদাদা দুজেনi
হল কmাin। মাmা সবর্ােপkা ভােলা েবাঝােতন। বাcারা মাmার সmূণর্ েপর সাkাৎকারo করত।
যখন েকাথাo pেয়াজন হত তখন বাবাo pেবশ কের িনেজর কাজ কের িনেতন। e হল বড়i
েবাঝার মেতা িবষয়। aবসর সমেয় পড়ােশানা করা হয়। সারািদন েতা কাজ-কমর্ iতয্ািদ করা
হয়। িবচার সাগর মnন করার জনয্ aবসর চাi, শািn চাi। মেন কর, েকu ভােলা েসবাধারী
বাcা, তােক কােরn িদেত হেব, তখন তােক সাহাযয্ করেত হেব। তখন তার আtােক sরণ করেত
হেব। শরীরেক sরণ কের তারপর আtােক sরণ করেত হেব। eভােব সব যুিk রচনা করেত
হেব। সািভর্ েসেবল(েসবাধারী) বাcােদর যিদ েকােনা aসুিবধা হয় তেব তােদর সাহাযয্ কর। বাবােক
sরণ করেত হেব, আবার িনেজেক আtা মেন কের েসi আtােকo িকছু টা sরণ করেত হেব
(তােক বাবার কােরn িদেত হেব) । e েতমনi, েযমনভােব সাচর্লাiট েদoয়া হয়। eমন নয় েয
eকi sােন বেস sরণ করেত হেব। চলেত-িফরেত, েভাজন েখেত-েখেতo বাবােক sরণ কর।
aনয্েক যিদ কােরn িদেত হয় তেব রােto জােগা। বাcােদর েবাঝান হয় -- সকােল uেঠ যত
বাবােক sরণ করেব ততi আকিষর্ত হেব, তখন বাবাo সাচর্লাiট েদেবন। বাবার eটাi কাজ -বাcােদর সাচর্লাiট েদoয়া, যখন aেনক সাচর্লাiট িদেত হয় তখন বাবােকo aেনক sরণ করেত
হয়। তখন বাবাo সাচর্লাiট েদন। আtােক sরণ কের সাচর্লাiট িদেত হয়। ei বাবাo সাচর্লাiট
েদন, eবার eেক কৃ পা বল, আশীbর্াদ বল, বা যা িকছু বল। েসবাধারী aসুs হেল েতা তার pিত
সদয় হেব। রাত েজেগo েসi আtােক sরণ করেব। কারণ তার শিkর pেয়াজন। আtা যখন
বাবােক sরণ কের তখন বাবাo তােদর sরেণর িরটানর্ েদয়। বাcােদর pিত বাবার ভােলাবাসা
aফু রn। তাi তাঁর sরণo আtােদর কােছ েপৗঁছায়। eছাড়া jান েতা aিত সহজ িবষয়, eেত
মায়া িব ঘটায় না। মুখয্ হেলা sরণ, eেতi িব আেস। sরেণর dারাi বুিd sণর্-পােt পিরণত
হয়, যা jানেক ধারণ করেত সkম হয়। কিথত আেছ েয, িসংহীর দুধ sণর্-পােti রাখেত হয়
(eত শিkশালী েয পাti েফেট যায়)। বাবার ei jান-ধনেকo রাখার জনয্ (বুdী পী) sণর্পাti চাi। আর তা তখনi হেব যখন sরেণর যাtায় থাকেব। sরণ না করেল ধারণাo হেব না।
eমন মেন েকােরা না েয বাবা anযর্ামী। িকছু বলা হল আর েসটাi হেয় েগল -- e েতা
ভিkমােগর্ eরকম হয়। সnান জnােল বেল
র কৃ পা। আর যিদ না হয় তখন বেল ঈ েরর
icা। েদেখা, oেদর কথার মেধয্ েকমন রাত-িদেনর পাথর্কয্। বাcারা, বাবা েতা েতামােদর ামার
রহসয্ ভালভােব বুিঝেয়েছন। েতামরাo েতা পূেবর্ জানেত না। e হল েতামােদর মরজীবা জn★ ।
eখন েতামরা জােনা েয, আমরা েদবতায় পিরণত হিc। েতামরা ei টিপেকর uপর েবাঝােত পার,
েয ei লkী-নারায়ণ িকভােব রাজt েপেয়েছ ? আর আবার তা িকভােব হািরেয়েছ ? সমg িহিsিজogাফী আমরা েতামােদর েবাঝাব। ei bhাo বেলন েয, আিমo লkী-নারায়েণর পূজা করতাম,
গীতা পড়তাম। বাবা যখন pেবশ কেরন তখন েথেক সব পিরতয্াগ কেরেছন। সাkাৎকারo হেয়েছ।
বাবা বেলন -- আমােক sরণ কর তেবi েতামােদর িবকমর্ িবনাশ হেব। eরমেধয্ গীতা iতয্ািদ
পড়ার েকােনা কথাi েনi। বাবা eঁনার মেধয্i বেস রেয়েছন, সবিকছু তয্াগ কিরেয়েছন। আর

কখনo িশেবর মিnের যান িন। ভিkর কথা েতা সmূণর্ uধাo(ভু েল) হেয় েগেছ। ei নেলেজ
বুিd পিরপূণর্ -- রচিয়তা আর রচনার আিদ-মধয্-aেnর jান। বাবােক জানেলi েতামরা সবিকছু
েজেন যাo। েতামরা oয়াnারফু ল টিপক(িবষয়) েলেখা, যােত মানুষ িব য়েবাধ কের, েশানার জনয্
ছু েট আেস। মিnের িগেয় কাuেক িজjাসা কর, যখন লkী-নারায়ণ ei িবে র মািলক িছল তখন
আর েকােনা ধমর্ িছল না। eকমাt ভারতi িছল তাহেল েতামরা সতয্যুগেক লk-লk বছর িকভােব
বলেত পার ? যখন eকথা বলা হয় েয, kাiেsর জেnর 3 হাজার বছর পূেবর্ eখােন
sগর্(পয্ারাডাiস) িছল, তাহেল লk-লk বছর হল িকভােব ? লk-লk বছের েতা pচু র সংখয্ক
মশা-সদৃশ aগিণত জনসংখয্া হেয় যােব। jােনর কথা eতটু ko যিদ কথা েশানা, তারাo আ যর্
হেয় যােব। িকn যারা ei kেলর হেব, তােদর বুিdেতi ei jান বসেব। আর তা নাহেল বলেব
েয, bhাkমারীেদর jান oয়াnারফু ল, e েবাঝার জনয্ বুিd চাi। মুখয্ িবষয়i হল sরণ। stীপু ষ পরsরেক sরণ কের। আর ei আtা sরণ কের পরমাtােক। ei সময় সকেলi
গী,
িনেরাগী হেত হেব। ei িবষয়িটo রাখ। বেলা -- েতামরা েয eত ঘন-ঘন aসুs হেয় পেড়া তাi
আমরা েতামােদর eমন স ীবনী বুিট েদব েয েতামরা আর aসুs হেব না, যিদ েতামরা আমােদর
oষুধ সিঠকভােব কােযর্ লাগােত পােরা তেবi। কত সsার oষুধ জােনা িক ? 21 জn, সতয্যুগেtতা পযর্n েরাগgs হেব না। oটা হল sগর্। eমন-eমন পেয়n েনাট কের েলেখা। eখানকার সব
সােজর্নেদর েথেকo বড় aিবনাশী সােজর্ন েতামােদর eমন oষুধ েদেব েয েতামরা ভিবষয্েত 21
জেnর জনয্ কখেনা aসুs হেব না। eখন হল স ম। eমন কথা েন মানুষ খুশী হেব। ভগবানo
বেলন -- আিম aিবনাশী সােজর্ন। sরণo কের -- েহ পিতত-পাবন, aিবনাশী সােজর্ন eেসা।
eখন আিম eেসিছ। েতামরা সবাiেক েবাঝােত থােকা, েশষ পযর্n aিnম সমেয় সকেলi aবশয্
বুঝেত পারেব। বাবা যুিk েতা বলেতi থােকন। আcা!
িমি -িমি
হারািনিধ বাcােদর pিত
সুpভাত। আtােদর িপতা oঁনার আtা

মাতা-িপতা বাপদাদার েsহ-সুমন, sরণ-ভালবাসা
পী বাcােদরেক জানােcন নমsার।

আর

ধারণার জনয্ মুখয্ সার:1 ) বাবার কাছ েথেক সাচর্লাiট েনoয়ার জনয্ সকাল-সকাল uেঠ বাবােক sরণ করেত বসেত
হেব। রািtেত aনয্েদরেক কােরn িদেয় বাবার সাহাযয্কারী হেয় uঠেত হেব।
2 ) িনেজর সবিকছু ঈ রীয় েসবায় সফল কের, ei পুরােনা শরীরেকo ভু েল বাবার sরেণ থাকেত
হেব। সmূণর্ েপ িনেজেক aপর্ণ করেত হেব। েদহী-aিভমানী হেয় থাকার জনয্ পির ম করেত
হেব।
বরদান:- 'েতামার- আমার' - eর আেলাড়নেক সমাp কের দয়ার ভাবনােক uিদত( iমাজর্) করা
মাসর্ীফুল ভব।
িবsার:- মােঝ-মােঝ কত আtারা দুঃেখর েঢuেয়র মেধয্ পেড় যায়। pকৃ িতেত eকটু আেলাড়ন
হেল, িবপযর্য় eেল তখন aেনক আtারা ছটফট করেত থােক। kমা, দয়া- িভkা কের। তাi eমন
আtােদর ডাক েন ক ণার ভাবনা iমাজর্ কর। িনেজেক সmn বানাo, তেবi ei দুঃেখর দুিনয়া

সmn হেয় যােব। eখন পিরবতর্ েনর ভ ভাবনার েঢu তীbগিতেত চতু িদর্ েক ছিড়েয় দাo তেবi
'েতামার-আমার' -- ei আেলাড়ন সমাp হেয় যােব।
েsাগান :- বয্থর্ স েlর হাতু ড়ী dারা সমসয্ার পাথরেক ভাঙার পিরবেতর্ হাi-জাm িদেয় সমসয্াপী পাহােড়র aিতkমকারী হo।
★ কাশী কলবট খাoয়া - েষাড়শ সpদশ শতাbীেত কাশীেত eকিট sােন eকিট মিnের 30 ফু ট
গভীর eকিট kঁ েয়া আেছ, তােত eকিট িশবিল আেছ, আর আেছ pচু র পাথেরর ধারােলা ফলা।
েমাk লােভর uেdেশয্ সnয্াসীরা তােত ঝাঁপ িদত।
★ মরজীবা জn - ei জগৎ েতামার কােছ মৃত, তাi তু িমo মৃত। bাhণ জn নব জn । তাi
eেক মরজীবা জn বলা হয়।

