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মধুবন

বাcারা -- েযমন বাবা আর দাদা দু'জেনi িনরহংকারী, িন াম েসবা কেরন, িনেজর েকােনা
েলাভ েনi -- বাcারা, েতামরাo eমনi বাবার সমান হo"

:- দীনদয়াল (গরীব িনবাজ) বাবা গরীব বাcােদর ভাগয্ িকেসর আধাের uc বানান ?

utর :- বাবা বেলন -- বাcারা, ঘের েথেক সবিকছু সামলাo, সােথ সােথ সবর্দা বুিdেত eটাi
েরেখা েয ei সবিকছু i বাবার। াsী হেয় থােকা তেবi ভাগয্ uঁচু হেব। eেত aেনক সততা চাi।
সmূণর্ দৃঢ় িব াস থাকেল তেবi যেjর েথেক পালনা হেত থাকেব। ঘেরo াsী হেয় িশববাবার
ভাnারা েথেকi খাi। বাবােক সব সতয্ বলেত হেব।
om শািn । ভিkমােগর্র সৎস েথেক ei jানমােগর্র সৎস িবিচt। েতামােদর ভিkর aনুভব
েতা রেয়েছ। জােনা েয, aেনকােনক সাধু-সn রেয়েছ যারা ভিkমােগর্র শাst iতয্ািদ েশানায়। eখােন
েতা সmূণর্ eর েথেক আলাদা। eখােন েতামরা কার সামেন বেস রেয়ছ ? ডবল বাবা আর মা।
oখােন েতা eমন হয় না। েতামরা জােনা, eখােন েতা aসীম জগেতর িপতাo রেয়েছন, মাmাo
রেয়েছন, েছােটা মাmাo রেয়েছন। eতসব সmn হেয় যায়। oখােন েতা eমন েকােনা সmn েনi।
বাবা, মাmা eনারা কােরা ফেলায়াসর্o (িশষয্) নন। oটা হেলা িনবৃিtমাগর্। oেদর ধমর্i আলাদা।
েতামােদর ধমর্o আলাদা। রাত-িদেনর pেভদ । eটাo েতামরা জােনা েয, েলৗিকক িপতার কাছ
েথেক eক জেnর জনয্ alকােলর kণভ র
ু সুখ পাoয়া যায়। আবার (পরজেn) নতু ন িপতা,
নতু ন িবষয় । eখােন েতা েলৗিককo রেয়েছন, পারেলৗিককo রেয়েছন, আবার aেলৗিককo রেয়েছন ।
েলৗিকেকর কাছ েথেকo utরািধকার সূেt সmদ পাoয়া যায় আর পারেলৗিকেকর কাছ েথেকo
utরািধকার সূেt aিবনাশী সmদ পাoয়া যায়। বাকী ei aেলৗিকক িপতা হেলন oয়াnারফু ল,
eঁনার েথেক েকােনা utরািধকােরর আশীbর্াদ পাoয়া যায় না। হয্াঁ, eঁনার dারা িশববাবা aিবনাশী
সmদ েদন, তাi েসi পারেলৗিকক িপতােক aেনক sরণ করা হয়। েলৗিককেকo sরণ কের। িকn
ei aেলৗিকক bhাবাবােক েকu sরণ কের না। েতামরা জােনা েয, iিন হেলন pজািপতা, iিন
েকােনা eকজেনর িপতা নন। pজািপতা েgট েgট gাn ফাদার। িশববাবােক েgট েgট gাn ফাদার
বলা হয় না। েলৗিকক সmেn েলৗিকক ফাদার আর gাn ফাদার(িপতামহ) হয়। iিন (bhা
বাবা) হেলন েgট েgট gাn ফাদার। eমন না েলৗিককেক, না পারেলৗিককেক বলা হেব। েgট েgট
gাn ফাদােরর েথেক aিবনাশী utরািধকার পাoয়া যায় না। eiসব কথা বাবা বেস েবাঝান।
ভিkমােগর্র েতা কথাi আলাদা। ামায় েসi পাটর্o রেয়েছ যা পুনরায় চলেত থাকেব। বাবা বেল
েদন েয, েতামরা িকভােব 84 জn িনেয়ছ, 84 লk নয়। বাবা eেস eখন সমg দুিনয়া আর
আমােদরেক িন লুষ (রাiিটয়াস) বানান। eiসময় েকu ধমর্াtা হেত পাের না। পুণয্ আtােদর
দুিনয়াi আলাদা। েযখােন পাপাtারা থােক েসখােন পুণয্াtারা থােক না। eখােন পাপাtারা, পাপী
আtােদরi দান-পুণয্ কের। পুণয্াtােদর দুিনয়ায় দান-পুণয্ iতয্ািদ করার েকােনা pেয়াজনi েনi।
oখােন ei jান-i থােক না েয আমরা স েম 21 জেnর আশীbর্াদ িনেয়িছলাম। না, ei jান
eখােনi েবহেদর িপতার কাছ েথেক েতামরা পাo, যার ফেল 21 জেnর জনয্ সদা সুখ, sাsয্, সmদ
সবিকছু i pাp হয়। oখােন েতামােদর আয়ু বৃিd পায়। নামi হল aমরপুরী। কিথত আেছ েয, শ র
পাবর্তীেক কথা িনেয়িছেলন। সূkেলােক েতা ei কথা হেত পাের না। তাo আবার aমরকথা, তা

িক eকজনেকi েশানােনা হয় ? না, তা হয় না। e হল ভিkমােগর্র কথা, যার uপর তারা আজo
দাঁিড়েয় রেয়েছ। সবর্ােপkা বড় aলীক কথন হল, ঈ রেক সবর্বয্াপী বলা। e হল kৎসা রটােনা।
েবহেদর িপতা িযিন েতামােদর িবে র মািলক বানান তাঁর uেdেশয্ বলা হয় সবর্বয্াপী, মািটর পােtর
টু কেরােত, পাথেরর টু কেরােত, pিতিট কণায় কণায় িতিন রেয়েছন। িনেজর েথেকo েবশী gািন কের
িদেয়েছ। আিম েতামােদর কত িন াম েসবা কির, আমার েকােনা েলাভ েনi েয pথম sানািধকারী
হেত হেব। না, aনয্েদরেক ৈতরী করার িজেmদারী থােক। eেকi বলা হয় িন াম েসবা।
বাcারা, বাবা েতামােদর নমsার কেরন। বাবা িনরাকার, কত িনরহংকারী, েকােনা aহংকার েনi।
েপাশাক iতয্ািদo েসi eকi। িকছু i পিরবতর্ ন হয় িন।নাহেল তারা েতা তােদর েপাশাকi বদল কের
েফেল। eঁনার েপাশাক েসiরকমi সাধারণ। aিফসার-েদর ে সo বদল হয়, eঁনার েতা েসi সাধারণ
eকi েপাশাক। েকােনা পাথর্কয্ েনi। বাবাo বেলন েয, আিম েতা সাধারণ শরীর ধারণ কির। তাo
আবার েকমন ? িযিন sয়ং িনেজর জnেক জােনন না েয কতবার পুনজর্n িনেয়েছন। oরা েতা
84 লk বেল েদয়। েশানা কথা। eেত েকােনা লাভ েনi। oরা েতা ভয় েদখায় --- eমন কমর্
করেল গাধা, kkর iতয্ািদ হেয় জnােব, বাছু েরর েলজ ধের সাঁতের পার হেয় যােব। গ
েসখােন
েকাথা েথেক eল ? sেগর্র গ i আলাদা রকেমর হয়। েসখানকার গ
ফাsর্ kাস হয়। েযমন
েতামরা 100 শতাংশ সmূণর্ হেব, েতমনi গ o ফাsর্ kাস হেব। কৃ
কখনo েগা-পালন করত
না। oঁনার(েগা-পালেনর) িক pেয়াজন। েসখানকার েসৗnযর্ েদখােনার জনয্ eমন েদিখেয়েছ ।
eছাড়া eমন নয় েয কৃ
েগা-পালন করত। কৃ েক েগায়ালা বািনেয় িদেয়েছ। েকাথায়
সবর্ ণসmn সতয্যুেগর ফাsর্ িpn আর েকাথায় েগায়ালা! িকছু i েবােঝ না। কারণ েদবতা-ধমর্
েতা eখন আর েনi। ei eকিটi ধমর্ যা pায়ঃ িবলুp হেয় যায়। eসব কথা শােst েনi। বাবা
বেলন, বাcারা, ei jান আিম েতামােদরেক িদi -- িবে র মািলক বানােনার জনয্ । মািলক হেয়
েগেল তখন আর ei jােনর pেয়াজন থােক না। jান সবর্দা ajানীেদর েদoয়া হেয় থােক।
গায়নo রেয়েছ, jান-সূযর্ pকট হেয়েছ(pগটা), ajান anকার িবনােশর...... eখন ধু বাcারাi
জােন েয, সমg দুিনয়া eখন anকাের রেয়েছ। কত-কত সৎস
রেয়েছ। িকn e েকােনা
ভিkমােগর্র নয়। e হেলা সdিতমাগর্। eকমাt বাবাi সdিত কেরন। েতামরা ভিkমােগর্ আhান
কেরছ েয, তু িম eেল আমরা েতামার হেয় যােবা। তু িম বয্তীত িdতীয় আর েকu েনi কারণ তু িমi
jােনর সাগর, সুেখর সাগর, পিবtতার সাগর, সmেদর সাগর। সmিt-o েদয়, তাi না। কত
ধনবান(মালামাল) বািনেয় েদন। েতামরা জােনা েয, আমরা িশববাবার কােছ 21 জেnর জনয্
িনেজেদর ভাnার(েঝালা) ভরপুর করেত eেসিছ aথর্াৎ নর েথেক নারায়ণ হেয় যাi। ভিkমােগর্
কথা েতা aেনক েনছ, তােত িসিঁ ড় িনmগামী-i হেয়েছ। েকu েতা uে র্ আেরাহন(চড়তী কলা)
করেত পাের িন। কেlর আয়ুo কত লmা-চoড়া কের েদয়। ামার সময়কাল-েক লk বষর্ বেল
েদয়। eখন েতামরা েজেনেছা েয, কl হয়-i 5 হাজার বেষর্র। ময্ািkমাম 84 জn, আর িমিনমাম
eক জn। পর-পর আসেত থােক। িনরাকারী কl বৃk, তাi না। নmেরর kমানুসােরi পুনরায়
আেস পাটর্ করেত। িকn সিঠক েতা eটাi েয আমরা হলাম (আtা) িনরাকারী বৃেkর। েসখান
েথেক আবার eখােন আিস ভূ িমকা পালন (পাটর্) করেত। oখােন সবাi পিবt থােক। িকn পাটর্
সকেলরi আলাদা আলাদা। e কথা বুিdেত রােখা। কlবৃk-েকo(ঝাড়) বুিdেত রােখা সতয্যুগ
েথেক কিলযুেগর an পযর্য্n কািহনী বাবাi বেলন। eকথা েকােনা মানুেষ বেল না, দাদাo বেল না।
সt
eকজনi িযিন সকেলর সdিত কেরন। বাকী আর সবi ভিkমােগর্র
। কতi না

কমর্কাn কের। ভিkমােগর্র আড়mর(েশা) কত। e হল মরীিচকা(মৃগতৃ া)। eেতi eমন আবd
হেয় েগেছ েয েকu েবর কের আনেত েগেল েস িনেজi েসখােন আটেক পেড়। eo ামায় িফkড
হেয় রেয়েছ। েকােনা নতু ন কথা নয়। েতামােদর eক-eকিট মু তর্ েয aিতবািহত হেয় যায়, েস
সবিকছু i ামায় ৈতরী হেয় রেয়েছ। েতামরা জােনা েয, eখন আমরা েবহেদর িপতার কাছ েথেক
রাজেযাগ িশেখ নর েথেক নারায়ণ, িবে র মািলক হi। বাcারা েতামােদর েতা েনশা থাকা uিচৎ।
েবহেদর িপতা পাঁচ-পাঁচ হাজার বছর পের ei ভারেতi আেসন। িতিনi শািnর সাগর, সুেখর সাগর
। ei মিহমা
ধুমাt পারেলৗিকক িপতার-i।েতামরা জােনা, ei মিহমা সmূণর্ সিঠক। সবিকছু i
eকজেনর েথেকi পাoয়া যায়। িতিনi দুঃখহরণকারী, সুখ pদানকারী (সুখদাতা), যার সmুেখ
েতামরা eখন বেস রেয়ছ।
েতামরা িনেজেদর েসnাের বেস থাকেলo েযাগ েকাথায় লাগােব। বুিdেত আসেব েয িশববাবা
মধুবেন রেয়েছন। sয়ং িশববাবা বেলন েয, আিম সাধারণ বৃd শরীের pেবশ কেরিছ,পুনরায়
ভারতেক sেগর্ পিরনত করেত। আিমo ামার বnেন আবd হেয় রেয়িছ। েতামরা আমার কত
gািন কর। আিমi েতামােদর পূজনীয় বানাi। e েযন কালেকর কথা। েতামরা কত পূজা করেত।
েতামােদর িনজs রাজয্-ভাগয্(রাজt) িদেয়িছ। সব হািরেয় েফেলেছা। eখন পুনরায় েতামােদর
িবে র মািলক বানািc। কখনo কারo বুিdেত eকথা বসেব না। eঁনারা হেলন ৈদবী ণসmn
েদবতা। eঁনারাo মানুষ, েকu 80-100 ফু ট লmা েতা নয়। eমনo েতা নয় েয oঁনােদর আয়ু
েবশী তাi ছাদ-সমান বড়(লmা) হেব। কিলযুেগ েতামােদর আয়ু কম হেয় যায়। বাবা eেস
েতামােদর আয়ু বৃিd কের েদয়। তাi বাবা বেলন েহল্থ িমিনsারেকo েবাঝাo। বেলা েয, আমরা
আপনােক eমন যুিk বেল েদব েযন কখনo আর aসুs হেয় না পেড়ন। ভগবানুবাচ -- িনেজেক
আtা মেন কের মােমকm sরণ কর তেবi েতামরা পিতত েথেক পাবন eভারেহlী(সদাসুs) হেয়
যােব। আমরা গয্ারািn করিছ। েযাগীরা পিবt হয় তাi তাঁেদর আয়ুo েবশী হয়। eখন েতামরা
হেল রাজেযাগী, রাজঋিষ। oi সnয্াসীরা রাজেযাগ েশখােত পাের না। তারা বেল গ া হেলা পিততপাবনী, েসখােন দান কর। গ ােত িক দান করা যায়, না করা যায় না। মানুষ গ ায় পয়সা েফেল।
পিnেতরা তা িনেয় যায়। eখন েতামরা বাবার dারা পিবt হেcা বাবােক িক দাo ? িকছু i না,
বাবা েতা দাতা। েতামরা ভিkমােগর্ ঈ েরর uেdেশয্ গরীবেক দান করেত। aথর্াৎ পিততেদর িদেত।
েতামরাo পিতত, যারা িনেc তারাo পিতত। eখন েতামরা পিবt হেcা। তারা পিতত, পিততেক
দান কের। kমারী যারা pথেম পিবt হয় তােকo দান করা হয়, নত-মsক হয়, খাoয়ায়, দিkণাo
েদয়। িববােহর পর সব ন হেয় যায়। ামায় িফkড রেয়েছ আবারo িরপীট হেব। ভিkমােগর্র
পাটর্o হেয় েগেছ। আর সতয্যুেগর সমাচারo বাবা বেলন। বাcারা eখন েতামরা বুঝেত েপেরেছা।
pথেম aেবাধ(aবুঝ) িছেল। শােst েতা ভিkমােগর্র কথা রেয়েছ,eর dারা আমােক েকu পায় না।
আিম যখন আিস, তখনi eেস সকেলর সdিত কির। আর আিম eকবারi আিস পুেরােনােক নতু ন
বানােত। আিম গরীেবর tাতা। গরীবেদর সা কার বানাi। গরীবরা েতা ঝট কের বাবার হেয়
যায়, তারা বেল, বাবা আমরা েতামার। ei সবিকছু েতামার। বাবা বেলন, াsী হেয় থােকা। বুিd
িদেয় েবােঝা েয, eiসব আমােদর নয়, বাবার। eর জনয্ বড় িশয়ার(চতু র) বাcা চাi। আবার
ঘের যখন েভাজন বািনেয় খাo aথর্াৎ যj-র েথেকi েভাজন কর কারণ েতামরাo ei যেj
সমিপর্ত। তাi সবিকছু i ei যেjর হেয় েগেছ। ঘেরo যিদ াsী হেয় থােকা তেব িশববাবার
ভাnারা েথেকi খাo। িকn সmূণর্ িন য়তা চাi। িব ােসর দৃঢ়তায় যিদ গড়বড়(িবচিলত) হয়

তেব, েযমন হির েndর uদাহরণ রেয়েছ । বাবােক েতা সবিকছু i বলেত হেব। আিম হলাম
দীনদয়াল(গরীেবর tাতা)।
গীত:- aবেশেষ েসi িদন eেসেছ আজ (আিখর oh িদন আয়া আজ).......
আধাকl ভিkেত sরণ কের েশেষ eখন (ঈ রেক) েপেয়ছ। eখন jান িজnাবাদ হেব। aবশয্i
সতয্যুেগ আসেব। মােঝ রেয়েছ স ম, েযখােন েতামরা utম েথেক utম(সেবর্াtম) পু ষ হo।
েতামরা পিবt pবৃিtমাগর্ীয় িছেল। পুনরায় 84 জn পের aপিবt হেয় যাo, আবার পিবt হেত
হেব। কl-পূেবর্o েতামরা eভােবi হেয়িছেল। কl-পূেবর্ েয যতখািন পু ষাথর্ কেরিছেল, eখনo তাi
করেব। িনেজর aিবনাশী utরািধকার েনেব। বাবা সাkী হেয় েদেখন । বাবা বেলন, েতামরা হেল
ময্ােস ার(দূত) আর েকu েতা ময্ােস ার, পয়গmর হেত পাের না। eকজনi সt
রেয়েছন িযিন
সdিত কেরন। aনয্ ধমর্েনতারা আেস ধেমর্র sাপনা করেত। তাহেল
হেলা িকভােব। আিমi েতা
সকলেক সdিত pদান কির। আcা!
িমি -িমি
হারািনিধ বাcােদর pিত
সুpভাত। আtােদর িপতা oঁনার আtা

মাতা-িপতা বাপদাদার েsহ-সুমন
পী সnানেদর জানােcন নমsার।

sরণ-ভালবাসা

আর

ধারণার জনয্ মুখয্ সার:1 ) সদা ei েনশােত থাকেত হেব েয শািn, সুখ, সmিtর সাগর বাবােক আমরা েপেয়িছ, আমরা
সবিকছু eকজেনর েথেকi পাi। eখন বাবার সmুেখ আমরা বেস রেয়িছ। িতিন আমােদর
পড়ােcন।
2 ) িনেজর aহংকার েছেড় বাবার সমান িন াম েসবা করেত হেব। িনরহংকারী হেয় থাকেত
হেব। ময্ােস ার-পয়গmর(দূত) হেয় সকলেক সমাচার িদেত হেব।
বরদান :- aকাল তখ্ত (aিবনাশী- িসংহাসন) আর
ে
কমর্ সmাদনকারী কমর্েযাগী ভব

দয়-িসংহাসেন(িদল তখ্ত) বেস সদা

িবsার :- বাcারা, েতামরা সকেলi eiসমেয়i দুিট িসংহাসন(তখ্ত) লাভ কর -- eক aিবনাশী
িসংহাসন, িdতীয় দয়-িসংহাসন। িকn িসংহাসেন তারাi বসেত পাের যােদর িনেজর রাজয্ থােক।
যখন
kিট-িসংহাসেন(aকাল তখ্তনসীন) িবরাজমান তখন sরাজয্ aিধকারী আর যখন বাবার
দয়-িসংহাসেন(িদল তখ্তনসীন) িবরাজমান তখন বাবার aিবনাশী utরাধীকােরর aিধকারী।
যার মেধয্ রাজয্-ভাগয্ সবিকছু i চেল আেস। কমর্েযাগী aথর্াৎ দুিট িসংহাসেনi িবরাজমান। eমন
িসংহাসেন িবরািজত আtার pিতিট কমর্i ে
হয় কারণ সব কেমর্িndয় িল ল' (আiন) eবং
aডর্ার(িনয়ম) aনুসাের চেল।
েsাগান :- েয সদা sমােনর সীেট েসট থােক েস-i

ণবান আর মহান হয়।

