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মধুবন

বাcারা - বাবা আর বাcােদর কাযর্কলােপর মেধয্ (eিkিভিটেত) েয পাথর্কয্ রেয়েছ েসটােক
েচেনা, বাবা েতামােদর, aথর্াৎ বাcােদর সােথ েখলেত পােরন, েখেত পােরন না"
: - সৎসে

sগর্বাস, aসৎ সে

নরকবাস - eর ভাবাথর্ িক ?

utর : - েতামরা eখন সৎ eর সে থােকা aথর্াৎ বাবার সােথ বুিdেযাগ যুk থােক বেল পার
হেয় যাo। আবার ধীের ধীের kস aথর্াৎ েদেহর স -েত আেসা, তাi kমশ নীেচ নামেত থােকা।
কারণ সে র রঙ্ েলেগ যায়, েসiজনয্ বলা হয়- সৎ-সে sগর্বাস, aসৎ সে নরকবাস।
om শািn। eখন বাcােদর দুেটা kাস হেয় েগেছ। eটা ভােলাi হেয়েছ, eক হল sরেণর যাtা, যােত
পাপ কাটেত থােক, আtা পিবt হেত থােক আর িdতীয় kাস হল jােনর। jানo সহজ। কিঠন
িকছু নয়। েতামােদর েসnার আর eখােনর পাথর্কয্ আেছ । eখােন েতা বাবা বেস আেছন আর
বাcারা আেছ। ei েমলা হল বাবা আর বাcােদর । আর েতামােদর েসnাের েমলা বেস বাcােদর
িনেজেদর মেধয্, েসiজনয্ বাcারা সামেন আেস। যিদo েসnােরর বাcারাo sরণ কের, িকn eখােন
েতামরা সামেন েদেখা - েতামার সােথi বসেবা, েতামার সােথi কথা বলব...। বাবা বুিঝেয়েছন
বাবা আর বাcােদর কাযর্কলােপ (eিkিভিটেত) পাথর্কয্ আেছ। েখয়াল কেরা, eেত বাবার িক
ভূ িমকা আর রেথর িক ভূ িমকা ? বাবা িক রেথর dারা েখলেত পােরন? হয্াঁ েখলেত পােরন। েযমন
েতামরা বেলা - েতামার সােথi uঠেবা বসেবা, েসiরকমi যিদ বেলা - েতামার সােথi খাব, uিন
িনেজ েতা আহার কেরন না। বাcােদর সােথ েখলা-ধূলা কেরন েসটা েতা বাবা িনেজ েবােঝন,
দুজেন েখেলন। সব িকছু েতা eখােনi কেরন েতামােদর সােথ, কারণ uিন সুিpম িটচারo। িটচােরর
েতা কাজi হেলা বাcােদর পিরবতর্ ন করা। iনেডার েগমস হয় না! আজকাল েতা েগমso aেনক
রকম, িবিভn pকােরর েবিরেয় েগেছ। সব েথেক নামজাদা েখলা হেলা পাশা, যার বণর্না মহাভারেত
আেছ। িকn েসটা জুয়ার েপ আেছ। জুয়ািরেদর আটক করা হয়। ei সব কথা ভিk মােগর্র বi
েথেক েবিরেয়েছ।
েতামরা জােনা েয ei bত uেপাস iতয্ািদ সব ভিk মােগর্র বয্াপার। িনজর্লা থাকা, খাবারo খায়
না আর জলo পান কের না। যিদ ভিk মােগর্ pািp হয়o তেব তা al সমেয়র। eখােন েতা
েতামােদর বাcােদর সব েবাঝােনা হয়। ভিk মােগর্ aেনক ধাkা েখেত হয়। jান মাগর্ হল সুেখর
মাগর্। েতামরা েজেন েগেছা আমরা সুেখর utরািধকার বাবার েথেক pাp করিছ। ভিk মােগর্o
sরণ করেত হয় eক জনেকi। eেকর পূজাo হল aবয্ািভচারী পূজা, েসটাo ভােলা। ভিko সেতারেজা-তেমা হয়। সব েথেক uঁচুর েথেকo uঁচুেত সেতা ণী হল িশববাবার ভিk। িশববাবা eেসi
সব বাcােদর সুখধােম িনেয় যান। িযিন সবেচেয় েবশী বাcােদর েসবা কেরন, পিবt কেরন তাঁেক
ডােকo। আবার বেল নুিড় পাথের (মািটর পােtর ভাঙা টু কেরা, পাথেরর টু কেরা) আেছ, eটা gািন
হেলা না! েতামােদর, aথর্াৎ বাcােদর েবহেদর বাবার dারা রাজয্ ভােগয্র pািp হেয়িছল, আবার
aবশয্i pাp হেব। েতামরা jানেক আলাদা, ভিkেক আলাদা মেন কেরা। রাম রাজয্ আর রাবণ
রাজয্ িক কের চেল- eটাo েতামরা নmরaনুযায়ী পু ষাথর্ aনুসাের জান, েসiজনয্ pচার পt

(পচর্া) iতয্ািদo ছাপােত থােকা। কারণ মানুষেক সিঠক ভােব সিতয্কােরর েবাঝােনাo েতা দরকার,
না ! েতামােদর সব িকছু হল সিতয্।
বাcােদর েসবা(সািভর্ স) করা চাi। েসবা েতা aেনক আেছ। ei বয্াজi কেতা ভােলা েসবার
মাধয্ম । সবেচেয় বড় শাst হস বয্াজ। eখন eটা হল jােনর কথা, eেত েবাঝােত হয়। ei
sরেণর যাtা হল সmূণর্ আলাদা। eেক বলা হয় aজপাজপ। িকছু জপেত হেব না। মেন মেনo
িশব-িশব বলেত েনi। ধুমাt বাবােক sরণ করেত হেব। eটা েতা জান িশববাবা হেলন বাবা,
আমরা আtারা হলাম তাঁর সnান। িতিনi সmুেখ eেস বেলন - আিম হলাম পিতত-পাবন, আিম
কl-কl আিস পিবt করেত। েদহ সহ েদেহর সব সmn তয্াগ কের িনেজেক আtা মেন কেরা।
আমােক aথর্াৎ িনেজর বাবােক sরণ কেরা, তেব পিবt হেয় যােব। আমার ভূ িমকাi হল পিততেক
পিবt করার। eটা হল বুিdর েযাগ বা বাবার সােথ স । স েথেক রঙ লােগ। বলা হয় সৎসে
sগর্বাস, kসে নরকবাস...বাবার সােথ বুিd েযাগ যুk হoয়ােত পিবt হেত থােকা। আবার নামেত
কের দাo। চার জনয্i গাoয়া হয় সৎ eর স পার কের...eর aথর্o ভিk মােগর্র েলাক
জােন না। েতামরা মেন কেরা আমােদর আtা পিতত, েসi পিতত আtা পিবtতার সােথ বুিdর
েযাগ যুk করায় পিবt হেত থােক। আtার পরমাtা বাবােক sরণ করেত হয়। যখন আtা
পিবt (িপoর) হয়, তখন শরীরo পিবt হয়, সিতয্কােরর েসানা হয়। eটাi হল sরেণর যাtা।
েযাগ aিg dারা িবকমর্ ভs হয়, খাদ িনগর্ত হেয় যায়। েতামরা জান সতয্যুগী নতু ন দুিনয়ােত
আমরা পিবt সmূণর্ িনিবর্কারী িছলাম, 16 কলা সmূণর্o িছলাম। eখন েকােনা কলাi aবিশ েনi,
eেক বলা হয় রা র gহণ। সমs দুিনয়া, িবেশষতঃ ভারেত রা র gহণ েলেগেছ। েদহo কােলা, আর
যা িকছু েতামরা ei েচােখ েদখছ সব হল কােলা। েযiরকম রাজা রাণী েসiরকম pজা। শয্াম
সুnেরর aথর্o েকu জােন না। কত রকেমর নাম eখন মানুেষর। eখন বাবা eেস aথর্ বুিঝেয়েছন
েয, েতামরাi pথেম সুnর, আবার শয্াম হেয় যাo। jান িচতার uপের বসার জনয্ েতামরা সুnর
হেয় যাo। আবার eরকম হেত হেব- শয্াম েথেক সুnর, সুnর েথেক শয্াম। eর aথর্ বাবা
আtােদর বুিঝেয়েছন। আমরা আtারা eক বাবােকi sরণ কির।বুিdেত eেস েগেছ আমরা হলাম
িবnু। eেক বলা হয় আtার aনুভূিত (েসl িরেয়লাiেজশন)। েসটা েদখার জনয্ anর্দিৃ
(iনসাiট) চাi । eটা েতা হল েবাঝার বয্াপার। আtােক েবাঝােত হেব। আিম হলাম আtা, eটা
হল আমার শরীর। আমরা eখােন শরীের eেস ভূ িমকা পালন কির। ামার pয্ান aনুযায়ী সবর্pথম
আমরা আিস। আtা েতা সবাi, aেনক। কারo ভূ িমকা েবশী, কারo কম। eটা aেনক বড়
aসীেমর (েবহেদর) নাটক। eেত নmর aনুযায়ী িকভােব আেস, িক কের ভূ িমকা পালন কেরeসব েতামরা জান। সবর্pথম হল েদবী-েদবতার বংশ (ঘরানা) । ei নেলজo েতামােদর
eখনকার, ei পু েষাtম স ম যুেগর। পরবতর্ী কােল আবার eর িকছু i sরেণ থাকেব না। বাবা
sয়ং বেলন ei jান pায় েলাপ হেয় যায়। কােরারi জানা েনi ei েদবী-েদবতা ধেমর্র sাপনা
িকভােব হেয়েছ। িচt েতা আেছ িকn েসটা িক ভােব sাপন হেয়েছ, কােরারi জানা েনi। েতামােদর
বাcােদর জানা আেছ আর েতামরা আবার aনয্ানয্েদর িনেজর সমান কের নাo। aেনক হেয় েগেল
আবার aবশয্i লাuড িsকারo রাখেত হেব। aবশয্i েকান পdিত েবেরােব। aেনক বড় হেলরo
দরকার পড়েব। েযমনিট পূবর্ কেl যা িকছু ek কেরিছেল েসটাi আবার হেব। eটা েবাঝা েগেছ।
বাcারা সংখয্ায় বৃিd পােব। বাবা বুিঝেয়েছন িববােহর জনয্ যারা হl iতয্ািদ ৈতরী কের
তােদরেকo েবাঝাo। eখােনo িববােহর জনয্ ধমর্শালা iতয্ািদ ৈতরী হেc না! েকu িনেজর বংেশর

হেল শীঘ্রi বুেঝ যায়, যারা ei বংেশর হেব না তারা িব সৃি করেব। যারা ei বংেশর হেব
তারা েমেন েনেব েয eটা সিতয্ বলেছ, যারা ei ধেমর্র নয় তারা লড়াi করেব, বলেব ei pথা
েতা চেল আসেছ। eখন হেলা aপিবt pবৃিt মাগর্, বাবা আবার eেসেছন পিবt কের তু লেত।
েতামরা পিবtতার uপর কেতা েজার দাo, েসiজনয্ কত িব আেস। আগা খাঁ ( িশয়া মুসিলম
iমাম ), েপাপ eেদরo কত সmান আেছ। েতামরা জান েপাপ িক কেরন। চােচর্ ব মানুেষর
িববাহ করান, aেনক িববাহ হয়। েপাপ চার হাত eক করায় । eটােকi তারা aেনক সmােনর
বেল মেন কের। মহাtােদরo িববাহ uপলেk আমntণ জানায় । আজকাল তারা িববােহর বাগদােনর
aনু ানo সmn করায়। বাবা বেলন কাম হল বড় শt। ei রায় (aিডর্নয্ানs) েবর করা
মাসীর বাড়ী যাoয়ার মেতা সহজ নয়। eটা েবাঝােনার জনয্ খুব ভােলা রকেমর যুিk েদoয়ার
দরকার। পরবতর্ী কােল kমশঃ বুঝেত পারেব। আিদ সনাতন িহnু ধেমর্র যারা তােদর েবাঝাo।
তারা শীঘ্রi বুঝেত পাের েয বরাবর আিদ সনাতন েদবী-েদবতা ধমর্ িছল, িহnু ধমর্ নয় । েযমন
েতামরা বাবার dারা বুেঝ েগছ েসরকম aনয্রাo বুেঝ িনেয় বৃিd েপেত থাকেব। eটাo পিরপk
ভােব সুিনি ত, ei কলম লাগেতi থাকেব। েতামরা বাবার
মেতর dারা েদবতায় পিরণত হc।
eরা হল নতু ন দুিনয়ার বসবাসকারী। pথেম েতা েতামােদর জানা িছল না েয বাবা স মযুেগ eেস
আমােদর sানাnিরত ( াnফার) করেবন। eকটু o জানা িছল না। eখন েতামরা জান সিতয্কােরর
পু েষাtম স মযুগ eটােক বলা হয়। আমরা পু েষাtম ৈতরী হিc। eখন যত পু ষাথর্ করেব
ততi ৈতরী হেব।
pেতয্েকর িনেজর মন েথেক p করেত হেব। sু েল েয সাবেজেk কাঁচা থােক েতা বুেঝ যায় েয
আিম পাশ করব না। eটাo হেলা পাঠশালা, sু ল। গীতাপাঠশালা েতা সুপিরিচত। আবার eর নাম
িকছু টা ঘুিরেয় িদেয়েছ। েতামরা েলখ 'সতয্ গীতা, িমথয্া গীতা' eেতo খারাপ হয়। aবশয্i িখটিখট
হেব, eেত ভেয়র েকােনা বয্াপার েনi। আজকাল েতা eটা ফয্াশন হেয় েগেছ, বাস iতয্ািদ jালায়,
আ ণ লাগােত থােক। েয যা েশখােc, েসটাi েশেখ। আেগর েথেকo েবশী সব িশেখ েগেছ। সবাi
িপেকিটং iতয্ািদ করেত থােক। pেতয্ক বছর গভনর্েমেnরo ঘাটিত পেড় যায়, তাi আবার টয্াk
বাড়ােত থােক।eকিদন বয্া iতয্ািদ সবার বাk খুেল েদেব। আনাজ iতয্ািদর জনয্o aনুসnান চেল
েয েবশী রােখিন েতা! ei সব বয্াপার েথেক েতামরা েবিরেয় েগছ। েতামােদর জনয্ মুখয্ হলi
sরেণর যাtা। বাবা বেলন আমার ei কথােত েকান uেdগ েনi। আমার েতা ধু কাজ হল রাsা
বেল েদoয়া। eেত েতামােদর দুঃখ সব দূর হেয় যােব। ei সময় েতামােদর কেমর্র িহসাব পt
িমটেত থােক। aবিশ েরাগ iতয্ািদ সব েবিরেয় আসেব। পুরােনা কেমর্র িহসাব পt িমেট যােব।
ভয় েপেত েনi। aসুs মানুষেকo ভগবােনর sরণ করােনা হেত থােক। েতামরা হাসপাতােল িগেয়o
নেলজ দাo েয বাবােক sরণ কর েতা িবকমর্ িবনাশ হেয় যােব। ধু ei জেnর বয্াপার নয়,
ভিবষয্েতর 21 জেnর জনয্ আিম গয্ারািn িদিc, কখেনা েরাগ হেব না eক বাবােক sরণ করেল
েতামােদর আয়ুo েবেড় যােব। ভারতবাসীেদর আয়ু েবশী িছল, িনেরাগী িছল। eখন বাবা েতামােদর,
aথর্াৎ বাcােদর
মত িদেcন ে
হoয়ার জনয্। পু েষাtম শbটা কখেনা িবsত
হেয়া না।
ৃ
কl-কl েতামরাi হo। eরকম আর েকu বলেত পাের না। তাi e ধরেনর েসবা (সািভর্ স)
aেনক করেত পােরা। ডাkারেদর েথেক েতা েয েকােনা সময় সাkােতর সময় িনধর্ারণ করেত
পার। চাkিরজীবীরাo aেনক েসবা করেত পাের। েরাগীেদর বেলা-আমােদরo বড় ডাkার আেছ,
aিবনাশী aসীেমর সােজর্ন। আমরা oঁনার হেয়িছ, যার জনয্ আমরা 21জn িনেরাগী হেয় যাi।

েহল্থ িমিনsারেক েবাঝাo- মানুষ েহল্থ-eর জনয্ েকন eত িচnা কের। সতয্যুেগ মানুেষর
সংখয্া খুব কম িছল। শািn, সুখ, পিবtতা - সব িছল।
সমg দুিনয়ায়, েতামরাi সকেলর কলয্াণ কের থােকা। েতামরা পাnা না ! েতামরা হেল পাnব
সmpদায়। eসব কােরা বুিdেতi আসেব না। ফু ড িমিনsারেক েবাঝাo - সবার আেগ সবেচেয় বড়
ফু ড িমিনsার েতা হেলন িশববাবা। eত আনাজ েদন েযsেগর্o কখেনা কম হেব না। eখন েতামরা
আেছা স মযুেগ। সমs চk েতামােদর বুিdেত আেছ, েসi জনয্ েতামােদর sদশর্ন চkধারী বলা
হয়। eখন যিদo ভারত কাঙাল (iনসলেভn) হেয় েগেছ। বুিdমান eেস বুিd বা jান েশখােত
থােক, eটাo েতামরা বাcারা জােনা। আcা।
িমি -িমি
হারািনিধ বাcােদর pিত মাতা-িপতা বাপদাদার েsহ-সুমন, sরণ-ভালবাসা
সুpভাত। ঈ রীয় িপতা oঁনার ঈ রীয় সnানেদরেক জানােcন নমsার।

আর

ধারণার জনয্ মুখয্ সার:1 ) eক বাবােক সাথী কের েতামার সােথi বসেবা, েতামার েথেকi
খােবা...eটা aনুভব করেত হেব। kস েছেড় সৎ eর সে থাকেত হেব।

নেবা, েতামার সােথi

2 ) কেমর্র িহসাব পtেক sরেণর যাtা আর কমর্েযােগর dারা িমিটেয় সmূণর্ পিবt হেত হেব।
স মযুেগ িনেজেক সmূণর্ পিরবতর্ ন ( াnফার) করেত হেব।
বরদান :- িবnু (পেয়n) s েপ িsত হেয় মন বুিdেক েনেগিটেভর pভাব েথেক েসফ েরেখ
িবেশষ আtা ভব
েযমন যখন ঋতু (িসজন) পিরবতর্ েনর সময় েসi ঋতু র (িসজন) েথেক বাঁচার জনয্ িবেশষ
েখয়াল রাখা হয়, বৃি eেল ছাতা, েরiনেকাট iতয্ািদর aয্ােটনশন রাখা হয়। সিদর্ eেল গরম কাপড়
রাখব...েসরকম বতর্ মান সমেয় মন বুিdেত েনেগিটভ ভাব আর ভাবনা uৎপn করার িবেশষ কাজ
মায়া করেছ, তাi িবেশষ িনরাপtার (েসি র) বয্বsা কেরা। eর সহজ পdিত হল - eক িবnু
s েপ িsত হoয়া। আ যর্ আর েকােয়ে ন মােকর্ র বদেল িবnু লাগােনা aথর্াৎ িবেশষ আtা
হoয়া।
ে াগান :- আjাকারী েস-i, েয pেতয্ক সংকl, বাণী আর কেমর্ জী

জুর কের।

