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মধুবন

বাcারা -- anমুর্খী হেয় িনেজর কলয্ােণর িচnা কেরা, েকাথাo সফের েগেলo, eকােn িবচার
সাগর মnন কেরা, িনেজেক িজjাসা কেরা - আিম িক সদা আনিnত থািক"

p :- ক ণাময় বাবার বাcােদর িনেজেদর pিত িক ক ণা করা uিচত ?
utর :- েযমন বাবার ক ণা হয় বেলi িতিন চান েয আমার বাcারা েযন কাঁটা েথেক ফু েল
পিরণত হয়, বাবা বাcােদর ফু েলর মত সুnর ( ল- ল) বানাবার জেনয্ কত পির ম কেরন েতা
বাcােদরo িনেজেদর pিত ক ণা হoয়া uিচত েয আমরা বাবার আhান কির - েহ পিতত-পাবন
eেসা, আমােদর ফু েল পিরণত কর। eবাের িতিন eেসেছন েতা আমরা িক ফু েল পিরণত হব না !
দয়া হেলi েতা েদহী-aিভমানী হেয় থাকেব। বাবা যা িকছু বেলন েসসব ধারণ করেব ।
om শািn । ei কথা েতা বাcারা বুেঝেছ েয - ei বাবা হেলন িপতা, িটচার o সদ
। েতা
বাবা বাcােদর িজjাসা করেছন েয েতামরা eখােন যখন আেসা েতা ei লkী-নারায়ণ o িসিঁ ড়র
িচtিট েদেখা ? যখন দুিট িচt েদখা হয় তখন eiম aবেজk eবং সmূণর্ চk বুিdেত eেস যায়
েয আমরা েদবতায় পিরণত হেয় তারপের িসিঁ ড় িদেয় নীেচ েনেম আিস। ei jান েতামরা
বাcারাi pাp কর। েতামরা হেল sু েডn। eiম aবেজk aথর্াৎ মুখয্ লkয্িট সামেন আেছ। েয
আসেব তােকi েবাঝাo - ei হল eiম aবেজk। ei পঠনপাঠন dারা আtারা ei প েদবীেদবতায় পিরণত হয়। তারপের 84 জেnর িসিঁ ড় েবেয় নীেচ েনেম আেস, আবার িরিপট করেত
হয়। খুবi সহজ ei নেলজ তবু পড়েত পড়েত েফল হেয় যাo েকন ? ঐ ৈদিহক পড়ােশানার েচেয়
ei ঈ রীয় পড়ােশানা হল খুব সহজ। eiম aবেজk eবং 84 জেnর চk eেকবাের সামেন
আেছ। ei দুিট িচt িভিজিটং েমo থাকা uিচত। সািভর্ স করার জনয্ সািভর্ েসর uপকরণo চাi।
eেতi সmূণর্ jান আেছ। ei পু ষাথর্o আমরা eখনi কির। সেতাpধান হoয়ার জেনয্ aেনক
পির ম করেত হেব। eর জেনয্ anমুর্খী হেয় িবচার সাগর মnন করেত হেব। েকাথাo েবড়ােত
িগেয়o বুিdেত eটাi থাকা চাi। ei কথা েতা বাবা জােনন েয সকেলi হল নmর aনুযায়ী। েকu
খুব ভােলা ভােব েবােঝ aথর্াৎ িন য়i পু ষাথর্ কের, িনেজর কলয্ােণর জনয্। pেতয্েক েবােঝ iিন
ভােলা পঠনপাঠন কেরন। িনেজ না পড়া মােন, িনেজর kিত কের। িনেজেক িকছু েযাগয্ কের েতালা
uিচত । েতামরা হেল sু েডn, তাo আবার aসীেমর (েবহেদর) বাবার ! ei bhাo পেড়ন। ei
লkী-নারায়ণ হল পদ মযর্াদা eবং িসিঁ ড় হল 84 জেnর চেkর। েসটা হল pথম জn, ei হল
লাs জn। েতামরা েদবতায় পিরণত হo। েকu িভতের eেলi সামেন দাঁড় কিরেয় eiম aবেজk
eবং িসিঁ ড় িনেয় েবাঝাo। pিতিদন িচেtর সামেন eেস বেসা তেব sরেণ আসেব। েতামােদর বুিdেত
আেছ েয, aসীেমর (েবহেদর) বাবা আমােদর েবাঝােcন। সmূণর্ চেkর jান েতামােদর বুিdেত
ভরপুর আেছ েতা কতখািন খুশীেত থাকা uিচত। িনেজেক িজjাসা করা uিচত েয আমােদর
েসi প aবsা থােক না েকন ? কী কারণটা ঘেট েয খুশীেত থাকেত বাধা পেড় ? যারা িচt ৈতির
কের তােদর বুিdেতo থাকেব েয ei হল আমােদর ভিবষয্েতর পদ, ei হল আমােদর eiম aবেজk
eবং ei হল 84 জেnর চk। গায়নo আেছ সহজ রাজ েযাগ। েস েতা বাবা েরাজi েবাঝান েয
েতামরা হেল েবহেদর িপতার সnান, aতeব sেগর্র utরািধকার aবশয্i েনoয়া uিচত eবং সmূণর্
চেkর রহসয্o েবাঝান তাi িন য়i েসসব sরেণ আসা uিচত eবং তারপের কথা বলার ময্ানাসর্

ভােলা হoয়া uিচত। চলন খুব ভােলা হoয়া uিচত। চলেত-িফরেত কমর্ করেত বুিdেত ধু eiটু k
েযন থােক েয আমরা বাবার কােছ পড়ােশানা করেত eেসিছ। ei jানi েতামােদর সে িনেয়
েযেত হেব। পড়ােশানা েতা খুব সহজ। িকn ভােলা ভােব না পড়েল েতা িটচােরর িন য়i ei
িচnা থাকেব েয kােস aেনক কমবুিd বাcারা থাকেল আমােদর নাম খারাপ হেব। sলারিশপ pাp
হেব না। গভনর্েমn িকছু েদেব না। eo েতা sু ল, তাi না ! eেত sলারিশপ iতয্ািদর েকােনা
বয্াপার েনi। তবুo পু ষাথর্ েতা করােনা হয় তাiনা। আচার আচরণ সংেশাধন কেরা। ৈদবী ণ
ধারণ কেরা। চিরt ভােলা হoয়া uিচত। বাবা েতা েতামােদর কলয্ােণর জনয্ eেসেছন। িকn
বাবার মৎ aনুসাের চলেত পাের না। মৎ যিদ বেল oখােন যাo েতা যােব না। বলেব eখােন
গরম, eখােন ঠাnা । বাবােক েচেন না েয আমােদর েক আেদশ িদেয়েছন ? ei সাধারণ রথিট
বুিdেত আেস। েসi িপতা (িনরাকার িশব) কখনo বুিdেত আেস না। বড় বড় রাজােদর সবাi
কত ভয় কের। uঁচু aথিরিট সmn তারা। eখােন েতা বাবা বেলন, আিম হলাম দীেনর নাথ।
আিম রচিয়তা eবং আমার রচনার আিদ-মধয্-aেnর কথা েকu জােন না। কত aসংখয্ মানুষ
আেছ। েকমন েকমন কথা বেল, িক সব বেল । ভগবান িক, তা েকu জােন না। আ েযর্র িবষয়,
তাi না ! বাবা বেলন, আিম সাধারণ েদেহ eেস িনেজর o রচনার আিদ-মধয্-aেnর পিরচয় pদান
কির। 84-র ei িসিঁ ড় হল কত িkয়ার।
বাবা বেলন আিম েতামােদর ei প ৈতির কেরিছলাম, eখন পুনরায় ৈতির কেরিছ। েতামােদর বুিd
পরশ পাথর সম িছল, তাহেল েতামােদর পাথর বুিd েক করল ? aধর্কl রাবণ রােজয্ েতামােদর
পতন হেয়েছ। eখন েতামােদর তেমাpধান েথেক সেতাpধান aবশয্i হেত হেব। িবেবকo বেল,
বাবা-i হেলন সতয্। িতিন িন য়i সতয্ কথাi বলেবন। ei bhাo পেড়ন, েতামরাo পড়ছ। uিন
(bhাবাবা) বেলন, আিমo হলাম sু েডn । পড়ােশানায় মেনােযাগ িদেয় থািক। যথাযথ কমর্াতীত
aবsা েতা eখনo হয় িন। eমন েক বা আেছ েয eত uঁচু পদ pািpর জেনয্ ei পড়ােশানায়
মেনােযাগ েদেব না ! সবাi বলেব eমন পদ েতা িন য়i pাp হoয়াi uিচত। আমরা বাবার
সnান েতা িন য়i আমরা মািলক হলাম । বািক পড়ােশানােত uপর-নীচ েতা হেত থাকেবi। eখন
েতামরা eেকবাের jােনর সারতt pাp কেরছ।
েত পুরােনা jান-i িছল। ধীের ধীের েতামরা
বুেঝছ। eখন বুেঝছ েয jান েতা আমরা eখন pাp কির। বাবাo বেলন আজ আিম েতামােদর
গূঢ় েগাপন কথা েশানাi। চট কের েতা েকu জীবন মুিk pাp করেত পাের না। সmূণর্ jান
িনেত পাের না। pথেম ei িসিঁ ড়র িচt েতা িছল না। eখন বুেঝছ েয যথাযথভােব আমরা ei
পিরkমা কির। আমরা-i হলাম sদশর্ন চkধারী। বাবা আtােদর সmূণর্ চেkর রহসয্ বুিঝেয়
িদেয়েছন। বাবা বেলন েতামােদর ধমর্ হল খুব সুখ দায়ী। বাবা-i eেস েতামােদর sেগর্র মািলক
কেরন। aনয্েদর সুেখর সময় েতা eখন eেসেছ, যখন মৃতুয্ সামেন দাঁিড়েয় আেছ। ei eেরােpন,
িবদুয্ৎ iতয্ািদ pথেম িছল না। তােদর জেনয্ বতর্ মান সময় হল sগর্। কত িবশাল মহল ৈতির কের।
তারা ভােব eখন েতা আমােদর aেনক সুখ আেছ। লnেন কত কম সমেয় েপৗঁেছ যায়। বয্স, eেকi
sগর্ ভােব। eবাের তােদর যখন েকu েবাঝােব েয sগর্ েতা সতয্যুগেক বলা হয়, কিলযুগেক িক sগর্
বলা হেব। নরেক েদহ তয্াগ করেল aবশয্i নরেক পুনজর্n হেব। pথেম েতামরাo ei কথা বুঝেত
না। eখন বুেঝছ। রাবণ রাজয্ যখন আেস েতা আমােদর পতন হয়, সবাi িবকার gs হেয় যায়।
eখন সmূণর্ jান েতামােদর pাp হয় তাi েতামােদর চলনo রাজকীয়তা (রয়য্াল) হoয়া uিচত।
eখন েতামরা সতয্যুেগর েচেয়o েবিশ মূলয্বান। বাবা িযিন হেলন jােনর সাগর িতিন সmূণর্ jান

eখনi েদন। aনয্ েকােনা মানুষ jান o ভিkেক বুঝেত পাের না। িমিশেয় িদেয়েছ। তারা ভােব
শাst পাঠ করা হল jান eবং পূজা করা হল ভিk। সুতরাং eখন বাবা ফু েল ( ল- ল) পিরণত
করার জেনয্ কত পির ম করেছন। বাcােদরo দয়া হoয়া uিচত েয আমরা বাবােক আhান কির,
eেসা, পিততেদর পিবt কেরা, ফু েল পিরণত কেরা। eখন বাবা eেসেছন েতা িনেজর uপেরo ক ণা
হoয়া uিচত। আমরা িক eমন ফু েল পিরণত হেত পাির না ! eখনo আমরা বাবার দয় আসেন
sান পাiিন েকন ! মেনােযাগ েনi। বাবা কত ক ণাময় । বাবােক আhান করা হয় পিতত
দুিনয়ায় eেস পিবt কেরা। তখন বাবার দয়া হয়, েতমনi বাcােদরo দয়া হoয়া uিচত। নাহেল
সদ
র িনnুক েকাথাo sান পােব না। ei কথা েতা কােরা sেpo থাকেব না েয সদ
েক ?
মানুষ
েদর সmেn েভেব েনয় যােত
aিভশাপ না েদন, যােত কৃ পা েথেক বি ত হেত না
হয়। সnােনর জn হেল ভাবেব,
র কৃ পা। e হল alকােলর সুখ । বাবা বেলন - বাcারা,
িনেজর uপের দয়া কর। েদহী-aিভমানী হo তাহেল ধারণা হেব। সব িকছু আtা-i কের। আিমo
আtােক পড়াi। িনেজেক আtা পাkা িন য় কেরা eবং বাবােক sরণ কেরা। বাবােক sরণ না
করেল িবকমর্ িবনাশ হেব িকভােব । ভিk মােগর্o sরণ করা হয় - েহ ভগবান দয়া কেরা। বাবা
হেলন িলবােরটর eবং গাiড দুi-i .... eo হল তাঁর p মিহমা, বাবা eেস সব বেলন েয
ভিkমােগর্ েতামরা sরণ কর। আিম আসব িন য়i িনেজর িনিদর্
সমেয়। যখন চাiব তখন
আসব, তা হয় না। ামােত েয সময় িনধর্ািরত আেছ, তখনi আিস। বািক eমন ভাবনাo কখনo
আেসনা। েতামােদর িযিন পড়ান িতিন হেলন িপতা। bhাবাবাo তাঁর কােছ পেড়ন। িতিন কখেনা
েকােনা ভু ল কেরন না, কাuেক দুঃখ েদন না। বািকরা সবাi হল নmর kমানুযায়ী িটচার। িতিন
হেলন সতয্ িপতা, েতামােদর সেতয্র িশkা-i েদন। সেতয্র সnানরা হল সতয্। তারা িমথয্ার সnান
হেয় aধর্কেlর জেনয্ িমথয্া হেয় যায়। সতয্ িপতােক ভু েল যায়।
সবর্pথেম েবাঝাo েয ei যুগ সতয্যুগী নতু ন দুিনয়া নািক পুরােনা দুিনয়া ? তেবi মানুষ বুঝেব
ei p িট ভােলা। ei সময় সবার মেধয্ 5 িবকােরর pেবশ রেয়েছ। েসখােন aথর্াৎ sেগর্ 5 িবকার
হয় না। e হল খুব সহজ কথা, েবাঝার মেতাi, িকn েয িনেজ বুঝেবনা েতা তারা pদশর্নীেত িক
েবাঝােব ? সািভর্ েসর পিরবেতর্ িডস-সািভর্ স কের আসেব। বাiের িগেয় সািভর্ স করা েকােনা মািসর
বািড় যাoয়া নয় । খুব বুিd চাi। বাবা pেতয্েকর আচরণ েদেখ েবােঝন। বাবা হেলন বাবা, তখন
uিনo বলেবন eiরকমi ামােত িছল। েকu eেল তােক bhাkমারীেক িদেয় েবাঝােনা টাi হল
সিঠক। নামo আেছ bhাkমারী ঈ রীয় িব িবদয্ালয়। bhাkমারীেদর নামi িবখয্াত হেব। ei
সময় সবাi 5 িবকাের িঘের আেছ। তােদর িগেয় েবাঝােনা খুবi কিঠন । িকছু i েবােঝ না, ধু
বলেব jান েতা খুব ভােলা। িনেজরা েবােঝনা। িবে র পের িব আসেতi থােক। তখন যুিk
রচনা করেত হয়। পুিলেশর পাহারা রােখা, িচt iনিসoর কের দাo। e হল যj, তােত িব িন য়i
পড়েব। সmূণর্ দুিনয়া eেতi sাহা হেব। নাহেল যj নামিট েকন পড়েব । যেj sাহা হেত হেব।
eর নাম হল
d jান যj। jানেক পড়ােশানা বলা হয়। eটা হল পাঠশালা eব যj দুi-i।
েতামরা পাঠশালায় পড়া কের েদবতা হo তখন eiসব িকছু ei যেj sাহা হেয় যায়। তারা-i
েবাঝােত পারেব যারা েরাজ pয্ািkস করেত থাকেব। যিদ pয্ািkস থাকেব না তেব তারা িক কথা
বলেত পারেব। দুিনয়ার মানুেষর জেনয্ sগর্ হল eখন, alকােলর জনয্। েতামােদর জনয্ sগর্
aধর্কেlর জনয্ হেব। eo ামােত িনধর্ািরত রেয়েছ। িচnা করেল খুবi আ যর্ লােগ। eখন রাবণ
রাজয্ েশষ হেয় রামরােজয্র sাপনা হয়। eেত লড়াi iতয্ািদর েকােনা বয্াপার েনi। ei িসিঁ ড়র

িচt েদেখ েলােকরা খুব aবাক হয়। বাবা িক বুিঝেয়েছন, bhাo বাবার কােছ িশেখ েবাঝােcন।
kমারীরাo েবাঝায়। েয aেনেকর কলয্াণ কের তােদর িন য়i েবিশ ফল pাp হেব। িশিkতেদর
সামেন aিশিkত-রা aবশয্i মাথা নত করেব। বাবা pিতিদন েবাঝান - িনেজর কলয্াণ কেরা।
ei িচt িল সামেন রাখেলi েনশা চেড় যায়, তাi বাবা ei িচt িল ঘের েরেখেছন। pধান লkয্
(eiম aবেজk ) হল খুব সহজ, eর জনয্ চিরt (কয্ােরkার) খুব ভােলা হoয়া চাi। মন
পির ার হেল মনsামনা পূরণ হেত পাের। আcা !
িমি -িমি হারািনিধ বাcােদর pিত মাতা-িপতা, বাপদাদার েsহ-সুমন sরণ, ভালবাসা o সুpভাত।
ঈ রীয় িপতা oঁনার ঈ রীয় সnানেদরেক জানােcন নমsার ।
ধারণার জেনয্ মুখয্ সার :1 ) সদা sরেণ রাখেত হেব েয আমরা হলাম েবহেদর বাবার sু েডn, ভগবান আমােদর পড়ান,
তাi ভােলা কের পেড় বাবার নাম ujjল করেত হেব। িনেজর আচার আচরণ খুবi রয়য্াল রাখেত
হেব।
2 ) বাবার মতন ক ণাময় হেয় কাঁটা েথেক ফু েল পিরণত হেত হেব eবং aনয্েদর পিরণত
করেত হেব। anমুর্খী হেয় িনেজর o aনয্েদর কলয্ােণর িচnন করেত হেব।
বরদান :- িবকার

পী িবষাk সাপ

িলেক গলার মালায় পিরবতর্ নকারী শ র সম তপsীমূিতর্ ভব

বয্াখা: ei পাঁচিট িবকার যা হল aনয্ েলােকেদর জেনয্ িবষাk সাপ, ei সাপ িল েতামােদর মতন
েযাগী বা pেয়াগী আtােদর গলার মালা হেয় যায়। e হল েতামােদর aথর্াৎ bাhণেদর বা bhা
বাবার aশরীরী তপsী শ র s েপর sরিণক, আজ পযর্n েয s েপর পূেজা হয়। িdতীয়ত - ei
সাপ আনেn নাচ করবার েsজ হেয় যায় - ei িsিত েsেজর েপ েদখােনা হয়। তাi যখন
িবকােরর uপের eমন িবজয় লাভ হেব তখন বলা হেব তপsীমূিতর্ , pেয়াগী আtা।
েsাগান - যােদর sভাব িমি , শাn তােদরেক েkােধর ভূ ত আkমণ করেত পাের না।

