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মধুবন

বাcারা- মৃতুয্র মেতা নীরবতায় (েডড সাiেলn) যাoয়ার aভয্াস কর, বুিd বাবার িদেক
থাকেল বাবাo েতামােদর aশরীরী হoয়ার জনয্ শিkর pবাহ (সকাশ) েদেবন"

: - েতামরা বাcারা যখন jােনর তৃ তীয় েনt pাp কর তখন িক সাkাtকার হয় ?

utর : - সতয্ যুেগর আিদ েথেক কিলযুেগর েশষ পযর্n আমরা িক-িক পাটর্ েp কেরিছ-eসবi
সmূণর্ েপ সাkাtকার হয় । েতামরা সমg িব েক আিদ ( সবর্pথম
) েথেক েশষ পযর্n
েজেন যাo । jানেকi সাkাtকার বলা হয় । eখন েতামরা বুেঝছ েয আমরাi ৈদবী ণ সmn
েদবতা িছলাম, eখন আসুির ণ সmn হেয় েগিছ । পুনরায় ৈদবী ণ সmn েদবতা হেত যািc ।
eখন আমরা নতু ন দুিনয়া, নতু ন ঘের যাব ।
om শািn । বাcারা sরেণর যাtায় বেসেছ । aসীম (েবহেদর) বাবা েতা ei যাtায় বেসন না
। িতিন েতা বাcােদর শিkর pবাহ (সকাশ) িদেয় সাহাযয্ কেরন, যােত বাcারা শরীরেক ভু লেত
পাের । বাবা সকাশ েদন আtােদর, েকননা বাবা আtােকi েদেখন । েতামােদর pেতয্েকর বুিd
বাবার িদেকi যায়, বাবার বুিd বা দৃি o তখন বাcােদর pিত যায় । পাথর্কয্ আেছ তাi না!
মৃতুয্সম নীরবতায় যাoয়ার aভয্াস েতামরা করছ । শরীর েছেড় আলাদা হেত চাiছ । আtা
বুেঝেছ েয যত sরেণ থাকব ততi ei শরীর েথেক েবিরেয় েযেত পারব । েযমন সােপর দৃ াn
আেছ, যা দৃ াn েদoয়া হয় তার মেধয্ িবেশষ িকছু aবশয্i থােক । েতামরা জান ei শরীর েছেড়
িফের যাব তারপর আবার িফের আসব । eসব কথা আর েকu জােননা, ei ামােক o েকu
জােননা । েকu-i eমন গয্ারািn েদয় না েয ei sরেণ েতামােদর িবকমর্ িবনাশ হেব, eমন কথা
েকu-i েশানায় না । েতামরা বাcারা জান আমরা eখন িফের যাoয়ার জািনর্েত আিছ । আtার
বুিd-েযাগ ঐ িদেকi রেয়েছ । eখন নাটক েশষ হেত চেলেছ ঘের িফের েযেত হেব। বাবােকi
sরণ করেত হেব, িতিনi পিতত পাবন । গ ার জলেক েতা মুিk দাতা আর গাiড বলা যায় না
। eক বাবাi িলবেরটর আর গাiড হেত পােরন। eo বড় েবাঝার আর েবাঝােনার িবষয় । েসটা
হল ভিk, তােত েকানo কলয্াণ হেত পাের না। বাcারা জােন জল হল sােনর জনয্, জল কখনo
পিবt কের তু লেত পাের না । eমনo নয় েয ভিkর জনয্ েকানo িরটানর্ বা ফল pািp হেয় থােক
। ভিk মােগর্ eরi মহttেক
t েদoয়া হেয়েছ । eেকi বেল an dা । ei dা পালন
করেত-করেতi মানুষ ei uপািধেত ভূ িষত হেয়েছ-aেnর সnান ani । ভগবানুবাচ তাi না !
েক an আর কার দৃি আেছ তা েতামরা জান । eখন সmূণর্ িবে র আিদ-মধয্ anেক েতামরা
বাবার কাছ েথেক েজেনছ । েতামরা বাবােক েজেনছ, সুতরাং সৃি র আিদ-মধয্ aেnর সময়কালেকo
েজেনছ। pিতিট িবষেয় িবচার সাগর মnন কের িনেজেকi সমাধান কের েনoয়া uিচত । ভিk
আর jােনর কnাs । jান সmূণর্ আলাদা । ei নেলজ pিসd । e হল রাজেযােগর aধয্য়ন ।
বাcারা eটাo েজেনেছ - েদবতারা সmূণর্ িনিবর্কারী িছল । রচিয়তা বাবাi বেস িনেজর পিরচয়
িদেয় থােকন। িতিন হেলন পরম আtা। পরম আtােকi পরমাtা বলা হয় । iংেরিজেত বেল
সুিpম েসাল । েসাল aথর্াt আtা । বাবার আtাo বেড়া হয়না, বাবার আtাo েতামরা বাcােদর
মেতাi । eমন নয় েয, বাcােদর েছাট আর বড় । না । সুিpম নেলজফু ল বাবা aতয্n েsেহর
সােথ বাcােদর বুিঝেয় থােকন । পাটর্ েp কের আtা, িন য়i শরীর ধারণ কেরi েরাল েp করেব

। আtার বাসsান হল শািnধাম । বাcারা জােন আtারা bh মহাতেtt বাস কের। েযমন
িহnুsান িনবাসী তারা িনেজেদর িহnু বেল থােক, েতমনi bhা িনবাসীেদর ঈ র েভেব বেস আেছ
। পতন হoয়ার কারণo ামায় িনধর্ািরত । িফের েযেত েতা পারেব না েকu-i, যতi েচ া
ক ক । নাটক যখন সmূণর্ হেয় যায় তখনi সব kশীলবরা eকেt সমেবত হয় । িkেয়টর, pধান
চিরtািভেনতাo eেস দাঁড়ায় । বাcারা জােন eখন ei নাটক সmূণর্ হেত চেলেছ । eসব কথা
েকানo সাধু সn iতয্ািদ জানেত পাের না । আtার ei নেলজ কারo মেধয্i েনi । পরমাtা
বাবা eকবারi eখােন আেসন । বাকী সবাiেক েতা eখােন পাটর্ েp করেতi হেব। বৃিd েতা হেতi
থােক না! আtারা সব েকাথা েথেক eেসেছ ? যিদ েকu িফের েযেত পাের তেব ঐ িনয়মi চালু
হেয় যােব, eকজন আসেব আেরকজন যােব । eেক েতা পুনজর্n বলা যােব না । পুনজর্n েতা
েথেকi চেল আসেছ । pথম নmর হল লkী-নারায়ণ । বাবা বুিঝেয়েছন পুনজর্n িনেত িনেত যখন
িপছেন চেল আেস তখনi আবার pথম নmের েযেত হয় । eর মেধয্ সংশেয়র েকানo p i েনi ।
আtােদর িপতা sয়ং eেস েবাঝান । িক েবাঝান িতিন ? িনেজর পিরচয় েদন । সুিpম আtা
সmেকর্ েতামরা আেগ িক িকছু i জানেত ! ধু েতামরা িশব মিnের েযেত, েযখােন aসংখয্ মিnর
থােক । সতয্ যুেগ মিnর পূেজা iতয্ািদ হয়-i না । oখােন েতামরা পূজয্ েদবী-েদবতা হেয় oেঠা।
তারপর aধর্কl পের পূজারী হেয় যাo তখন তােদর েদবী-েদবতা বলা হয় না । তারপর বাবাi
eেস পূজয্ কের েতােলন । আর েকােনা েদেশ ei মিহমা েনi । রাম রাজয্, রাবণ রাজয্ - eখন
েতামরা বুেঝ েগছ । রাম রােজয্র সময়কাল কত - pমাণ করা uিচত । e হল নাটক, eেকi
েবাঝােত হেব । uc েথেক ucতর বাবা, িতিনi নেলজফু ল । আমরা eঁনার dারাi uc েথেক
ucতর হেয় uিঠ। uc েথেক ucতর পদ pাp কির। বাবা আমােদর পড়ান, ৈদবী ণo ধারণ
করেত হয় ।
বাcারা বণর্না কের তু িম eiরকম, আমরা eiরকম । ei সময় েতামরা েজেনছ আমােদরo oঁনার
মেতাi সmূণর্ িনিবর্কারী হেত হেব । বাবােক sরণ করা ছাড়া িdতীয় েকানo uপায় েনi । যিদ
েকu েজেন থােক বলুক । eমন েতা বলেতi পাের না েয, bh বা তtt িনিবর্কারী । না, আtাi
িনিবর্কারী হয় । bh বা তttেক আtা বলা হয় না । oটা েতা হল আtােদর থাকার জায়গা ।
বাcােদর েবাঝােনা হয় েয আtার মেধয্i বুিd থােক । আtা যখন তেমাpধান হেয় পেড় তখন
aবুঝ হেয় যায় । বুঝদার আর aবুঝ আেছ না! েতামােদর বুিd কত sc হেয় oেঠ, তারপর
আবার েmc ( aপিবt, ময়লা) হেয় যায় । েতামােদর িপuিরিট (পিবtতা) আর
iমিপuিরিট(aপিবtতা) কn্রাs েতামরা বুেঝ েগছ । aপিবt আtা িফের েযেত পাের না ।
eখন aপিবt েথেক পিবt িকভােব হেব তারজনয্ মাথা ঠু কেত থােক, eটাo ামায় িনধর্ািরত ।
eখন েতামরা েজেনছ- e হেলা স ম যুগ । বাবা eকবারi আেসন িনেয় যাবার জনয্ । সবাi
েতা নতু ন দুিনয়ােত যােব না । যার পাটর্ েনi েস শািnধােম থােক, আর েসজনয্i িচেto েদখােনা
হেয়েছ । বািক সব িচt iতয্ািদ যা িকছু আেছ সবi ভিk মােগর্র । e হল jান মাগর্ । েযখােন
েবাঝান হয়-সৃি চk িকভােব ঘুরেছ । আমরা িকভােব িনেচ েনেম আিস (aধঃগিত হেত থােক)
। 14 কলা েথেক 12 কলা হেয় যায় । eখন েকানo কলা েনi । নmরানুসার আেছ না!
aয্াkসর্o নmরনুসাের হয় । কারo েবতন 1 হাজার, কােরা 1500, কারo বা 100 । কতটা
তফাত হেয় যায় । পঠন-পাঠেনo িদন-রােতর পাথর্কয্ আেছ । েলৗিকক sু েল পাশ না করেল তােক
আবার পড়েত হয় । eখােন েতা আবার পড়ার p i েনi, পদ কম হেয় যায় । তারপর আর

কখনo ei পঠন-পাঠ হেব না । eকবারi পঠন-পাঠ হয় । বাবাo eকবারi আেসন । বাcারাo
জােন pথেম eকটাi রাজধানী িছল । eকথা েতামরা কাuেক েবাঝােল মানেব। িk ানরা সােয়েn
pচn তীk হয়, আর সবাi তােদর কাছ েথেকi েশেখ । oরা না পারসবুিdর হয়, না পাথরবুিdর
হয় । ei সময় oেদর বুিd হতবাক কের িদেc । সােয়েnর pচার সmূণর্ েপ িkি য়ানেদর
েথেকi eেসেছ । েসটাo সুেখর জনয্i । েতামরা জান ei পুরােনা দুিনয়ার িবনাশ েতা হেবi,
তারপর েতামরা শািnধাম -সুখধােম চেল যােব । তা না হেল eেতা মনুষয্ আtা ঘের িকভােব
িফরেব ? সােয়n dারাi িবনাশ হেব । সব আtা শরীর েছেড় ঘের িফের যােব । ei িবনােশর
মুিk anের শিk pদান কের । aধর্কl ধের মুিkর জনয্i পির ম কের eেসছ না! সুতরাং
সােয়n আর pাকৃ িতক িবপযর্য় যােক ভােগয্র পিরহাস বেল, eটাi হoয়া uিচত। েবাঝা uিচত ei
লড়াi মুিkধােম িনেয় যাoয়ার িনিমt । সবাiেক মুিkধােম েযেত হেব । যিদo েতামরা aেনক
পির ম কেরেছ,
কেরছ, হঠেযাগ িশেখেছ, িকn েকu-i মুিkধােম েযেত পারেব না । সােয়েnর
eেতা েগালা বা দ iতয্ািদ ৈতির হেয়েছ, েবাঝা uিচত িবনাশ aবশয্i হেব। নতু ন দুিনয়ােত িন য়i
al সংখয্ক থাকেব । বািক সবাi মুিkধােম চেল যােব । ঈ রীয় পঠন-পােঠর শিk dারাi
জীবনমুিkেত আসেব । েতামরা েসখােন aটু ট, aখ রাজয্ পালন কের থাক । eখােন েদখ সব
খn টু কেরা-টু কেরা হেয় েগেছ । বাবা েতামােদর aটু ট, aখ সারা িবে র রাজধানীর মািলক কের
েতােলন । aসীম ei বাবার aিবনাশী utরািধকার হল aিবনাশী বাদশাহী । eমন বসর্া কেব আর
েক িদেয় থােকন ? e কারo বুিdেতi আেস না । ধুমাt েতামরা জান । jােনর তৃ তীয় েনt
pাp কের আtা jান s প হেয় oেঠ । েসটাo jােনর সাগর বাবার কাছ েথেকi pাp হয় ।
বাবাi eেস রচিয়তা আর রচনার আিদ-মধয্-aেnর নেলজ িদেয় থােকন । মাt eক েসেকেnর
িবষয় । েসেকেn জীবনমুিk । বািক সবাi মুিk লাভ কের । eভােবi ামা ৈতির হেয়েছ ।
রাবেণর বnন েথেক সবাi মুk হেয় যায় । oরা িবে শািn আনার জনয্ কত পির ম কের ।
eটা ধু েতামরা বাcারাi জান িব আর bhাে শািn কেব িফের আেস । bhাে শািn বলা
হয় তারপর িবে শািn আর সুখ দুi-i থােক । িব আলাদা, bhা o আলাদা । চnd-নkেtরo
ঊে র্ হল bhা । oখােন শb, েকালাহল eসব িকছু i হয় না । তােক বলাi হয় সাiেলn oয়াlর্
। েতামরাo শরীর তয্াগ কের সাiেলেn চেল যােব । েতামরা বাcােদর েসটাo sরেণ আেছ । ei
সময় েতামরা oখােন যাoয়ার জনয্ psত হc । আর েকu eটা জােননা । েতামােদর ৈতির
করােনা হয় । pকৃ তপেk ei লড়াi হল কলয্াণকারী, সবার িহেসব-পt েমটােত হেব । সবাi পিবt
হেয় যােব । েযাগ-aিg না! aিgেত সমs িজিনস পিবt হেয় যায় । েযমন বাবা ামার আিদমধয্ anেক জােনন, েতমনi েতামরা aয্াkরা
ামার আিদ-মধয্ anেক জান । ei জানােকi
সাkাtকার বলা হয় ।
eখন েতামােদর jােনর তৃ তীয় েনt খুেল েগেছ । eকiভােব পুনরায় আমরা সারা িব েক সতয্
যুেগর আিদ েথেক কিলযুেগর েশষ পযর্n সmূণর্ েপ েজেন েগিছ । িdতীয় েকানo মানুষ eটা
জােননা । েতামরা বুেঝছ েয, আমরা ৈদবী ণ সmn িছলাম, আমরাi আবার আসুির েণ পিরণত
হেয় পিড় । তারপর আবার বাবা eেস ৈদবী ণ সmn কের েতােলন । বাবা আেসনi পিততেক
পাবন কের তু লেত । দুিনয়ার আর কারo জানা েনi েয, ei েদবী-েদবতা পিরবারবগর্i সmূণর্ 84
জn gহণ কের। পাবনi পিতত হেয় পেড় । eটা কারo বুিdেত েনi। eখন েতামরা বুেঝছ e
সবi জড় িচt । aিবকল িচt েতা তােদর েবর করেত পারেব না । oরা েতা sাভািবক ভােবi

সুnর । িপoর pকৃ িতেত শরীরo িপoর হয় । eখােন েতা iমিপoর ( aপিবt) । eমন রঙেবরেঙর দুিনয়া সতয্ যুেগ হেবনা । কৃ েক বলা হয় শয্ামসুnর । সতয্যুেগ হয় সুnর, কিলযুেগ
শয্াম । সতয্যুগ েথেক কিলযুেগ িকভােব আেসন েতামরা নmরনুসাের েজেনছ । কৃ
গভর্ েথেক
েবিরেয়i নাম েপেয়েছ । নাম েতা aবশয্i চাi না ! সুতরাং েতামরা বলেব কৃ ে র আtা সুnর
িছল ( সতয্যুেগ) তারপর শয্াম হেয় েগেছ (কিলযুেগ) । ei জনয্i তােক শয্ামসুnর বলা হয় ।
কৃ ে র জnপিরচয় পাoয়া aথর্াt সmূণর্ চkেক পাoয়া । কত রহসয্ময় যা েতামরাi বুেঝছ আর
েকu জােন না । েতামােদর eখন নতু ন দুিনয়া, নতু ন ঘের িফের েযেত হেব । যারা ভােলা কের
aধয্য়ন করেব তারাi নতু ন দুিনয়ােত েযেত পারেব । বাবা হেলন সmূণর্ েবহেদর মািলক, সমs
আtােদর িপতা । e হল ঈ রীয় পঠন-পাঠ । eর মেধয্ েকানo সংশয় বা p uঠেতi পাের না
। eর মেধয্ শােstর তকর্ িবতকর্ করার pেয়াজন েনi । eকজন িটচার, িযিন ucতর িতিনi বেস
পড়ান । eটাi সতয্ । সতয্ নারায়েণর সতয্ কথা িশkা েপ িনেয় থােকন । 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 ) িনেজর সমs িহেসব-পt িমিটেয় িদেয় সাiেলn oয়ােlর্ যাoয়ার জনয্ psত হেত হেব ।
sরেণর বল dারা আtােক সmূণর্ েপ পিবt কের তু লেত হেব ।
2 ) jান সাগেরর jানেক s েপ িনেয় আসেত হেব । িবচার সাগর মnন কের িনেজর সমসয্া
িনেজেকi সমাধান করেত হেব । জীবনমুিkেত ে
পদ pাp করার জনয্ ৈদবী ণ ধারণ করেত
হেব ।
বরদান :- সমেয়র মহttেক েজেন aিত dত গিতেত eিগেয় েযেত সমথর্ তীb গিতর পু ষাথর্ী ভব
সাকার পাটর্ েশষ হoয়ার পের, aবয্k পােটর্ আসা আtােদর েশেষ eেসo pথম হoয়ার ( aতয্n
dত গিতেত agসর হoয়ার) বরদান রেয়েছ । সুতরাং সমেয়র মহttেক েজেন pাp বরদানেক
s েপ িনেয় আসেত হেব । ei aবয্k পালনা সহেজi শিkশালী কের তু লেত সkম, েসiজনয্
যতদূর agসর হেত চাo, eিগেয় েযেত পার । বাপদাদা আর িনিমt আtােদর, সকেলর pিত
সবসময় আেগ oড়ার আশীষ থাকার কারেণ তীb গিতর পু ষাথর্ হoয়ার ভাগয্ সহেজi pাp হেয়েছ
।
েsাগান :- "িনরাকার তথা সাকার" ei মহামেntর sিৃ তর dারা িনরnর েযাগী হেয় oেঠা ।

