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মধুবন

বাcারা - েতামরা কখেনাi পড়া িমs করেব না, ei পড়ােতi sলারিশপ পাoয়া যায়, তাi
বাবার কােছ েয jান পাoয়া যায়, তা gহণ কেরা"

:-- েযাগয্ bাhণ কােক বলা হেব ? তার িনদশর্ন েশানাo ?

utর :-- 1 ) সুেযাগয্ bাhণ িতিনi, যার মুেখ সবর্দা গীতা jান থাকেব,
2 ) িযিন aেনকেকi িনজ তু লয্ বানােবন l
3 ) িযিন aেনকেকi jান ধেনর দান পুণয্ করেবন,
4 ) কখেনাi িনেজেদর মেধয্ eেক aপেরর সে মতেভেদ আসেব না,
5 ) েকােনা েদহধারীর pিতi বুিd আটেক থাকেব না,
6 ) bাhণ, aথর্াৎ যার মেধয্ েকােনা ভু ল থাকেব না, িযিন েদহ aহংকারেক তয্াগ কের েদহী aিভমানী থাকার পু ষাথর্ কেরন l
om শািn l বাবা তাঁর িনেজর eবং সৃি চেkর পিরচয় েতা িদেয়েছনi l e েতা বাcােদর বুিdেত
বেসi েগেছ েয, ei সৃি চk ব পুনরাবৃিt হয় l নাটক েযমন বানােনা হয়, তােত মেডল বানােনা
হয় l eরপর তা িরিপট হয় l বাcারা, েতামােদর বুিdেত ei চk চলা uিচত l েতামােদর নামo হল
sদশর্ন চkধারী l তাi বুিdেত ei কথা েঘারা uিচত l বাবার কােছ েয jান পােcা তা gহণ করা
uিচত l eমন gহণ েযন করেত পােরা েয, পেরর িদেক বাবা আর রচনার আিদ - মধয্ eবং an
েযন sরেণ থােক l বাcােদর খুব ভােলাভােব পু ষাথর্ করেত হেব l e হেলা িশkা l বাcারা জােন
েয ei িশkা েতামরা bাhণরা ছাড়া আর েকui জােন না l বেণর্র তফাত ত আেছ, তাi না l
মানুষ েবােঝ েয, আমরা সবাi িমেলিমেশ eক হেয় যােবা l eখন eেতা বড় দুিনয়া, সবাi েতা eক
হেত পারেব না l eখােন সmূণর্ িবে eক রাজয্, eক ধমর্, eক ভাষা pেয়াজন l েস েতা সতয্যুেগ
িছল l েসi সময় িবে র বাদশাহী িছল, যার মািলক িছল ei লkী - নারায়ণ l েতামােদর ei কথা
বুিঝেয় বলেত হেব েয, িবে শািnর রাজয্ হল েসটা l e েকবল ভারেতরi কথা, যখন eেদর রাজয্
থােক, তখনi িবে শািn থােক l েতামরা ছাড়া ei কথা েকui জােন না l সকেলi হেলা ভk l
তফাতo েতামরাi েদখেত পাo l ভিk আলাদা আর jান আলাদা l eমন নয় েয ভিk না করেল
েকােনা ভূ ত -েpত েখেয় েফলেব l তা নয় l েতামরা েতা বাবার হেয়i েগছ l েতামােদর মেধয্ েয
ভূ ত (িবকার ) আেছ, েস সব েবর হেয় যােব l pথম নmেরর ভূ ত হেলা েদহ - aহংকার l eেক
দূর করার জনয্i বাবা েদহী - aিভমানী বানান l বাবােক sরণ করেল েকােনা ভূ তi সামেন
আসেব না l 21 জেnর জনয্ েকােনা ভূ তi আসেব না l ei ভূ ত (িবকার ) হেলা রাবণ
সmpদােয়র l তাi রাবণ রাজয্ বলা হয় l রাম রাজয্ আলাদা আর রাবণ রাজয্ আলাদা l রাবণ
রােজয্
াচারী আর রামরােজয্ ে াচারীরা থােক l eর তফাতo েতামরা ছাড়া েকui জােন না l
েতামােদর মেধয্o যারা খুবi ঁিশয়ার তারা ভােলাভােব বুঝেত পাের েয, ei মায়া িবড়ালo কম নয়
l কখেনা - কখেনা পড়া েছেড় েদয়, েসnােরo যায় না, ৈদবী ণo ধারণ কের না l ei েচাখo
েধাঁকা িদেয় েদয় l েকােনা িজিনস ভােলা লাগেল তা েখেয় েফেল l বাবা eখন েবাঝােcন েয, ei
লkী - নারায়ণ হল েতামােদর eiম aবেজk l েতামােদর eমন হেত হেব l eমন ৈদবী ণ ধারণ
করেত হেব েয, যথা রাজা - রাণী তথা pজা সবার মেধয্i েযমন ৈদবী ণ থােক l oখােন আসুরী

ণ থােক না l aসুর েসখােন থােক না l েতামরা bhাkমার - bhাkমারী ছাড়া আর েকui েনi
যারা eiসব কথা বুঝেত পাের l েতামােদর শূd aহংকার িছল, eখন েতামরা আিsক হেয়ছ, কারণ
েতামরা িমি - িমি
হানী বাবার হেয়ছ l েতামরা eo জােনা েয, েকােনা েদহধারীi রাজেযােগর
jান বা sরেণর যাtা েশখােত পাের না l eক বাবাi তা েশখান l েতামরা িশেখ তারপর aনয্েদর
তা েশখাo l মানুষ েতামােদর িজেjস করেব েয, ei jান েতামােদর েক িশিখেয়েছ ? েতামােদর
েক ? েকননা িশkক েতা আর আধয্ািtক িবষয় েশখান না, e েতা
i েশখান l eকথা
বাcারা জােন েয, আমােদর েকােনা
েনi, আমােদর হল সdু , তাঁেক সুpীম বলা হয় l ামা
aনুসাের সdু
িনেজ eেসi পিরচয় েদন, আর িতিন যা িকছু i েশানান, েস সব সতয্i বুিঝেয়
বেলন, আর িতিন সতয্খে িনেয় যান l সতয্ হেলন eকজনi l বািক েকােনা েদহধারীেক sরণ করা
হেলা িমথয্া l eখােন েতা েতামােদর eক বাবােকi sরণ করেত হেব l সব আtারা েযমন েজয্ািত
িবnু, বাবাo েতমনi েজয্ািতিবর্nু l বািক সমs আtার সংsার eবং কমর্ তার িনেজর িনেজর l
সকেলর eকরকম সংsার হেত পাের না l যিদ eক ধরেনর সংsার হেব তাহেল েচহারাo eকiরকম
হেব l কখেনাi িকn eক রকেমর েচহারা হেত পাের না l aবশয্i সমানয্ হেলo তফাৎ থােক l
ei নাটক েতা eকটাi l সৃি o aেনক নয়, eকটাi l মানুষ ei গlকথা কের েয, uপর আর নীেচ
আলাদা দুিনয়া আেছ l uপের তারােদর দুিনয়ায় দুিনয়া আেছ l বাবা বেলন েয, e কথা েক বেলেছ
? তখন শােstর নাম েনয় l শাst েতা aবশয্i েকােনা মানুষ িলেখেছ l েতামরা জােনা েয, e েতা eক
বানােনা েখলা l pিত েসেকে সmূণর্ দুিনয়ায় েয aিভনয় চলেছ, eo ei নাটেকর বানােনা েখলা l
বাcারা, েতামােদর বুিdেত আেছ েয - ei চk িকভােব ঘুরেছ, সমs মানুষ যারা eখােন আেছ,
তারা িকভােব aিভনয় করেছ ? বাবা বেলেছন েয, সতয্যুেগ েকবল েতামােদরi পাটর্ থােক l েতামরা
নmর aনুসাের আেসা ei aিভনয় করেত l বাবা কেতা ভােলাভােব ei কথা বুিঝেয় বেলন l
বাcারা, েতামােদর আবার তা aনয্েদর েবাঝােত হয় l েতামরা বড় - বড় েসnার খুলেল, বড় বড় মানুষ েসখােন যােব l গরীবরাo আসেব l েবশীরভাগ সময় গরীবেদর বুিdেত চট্ কের বেস
যায় l বড় - বড় মানুষ যিদo বা আেসন িকn কাজ পেড় েগেল তারা বলেব, সময় েনi l মানুষ
pিতjা কের েয, খুব ভােলাভােব পড়েব, িকn পড়েত না পারেল তখন ধাkা লােগ l মায়া আেরা
েবশী কের িনেজর িদেক েটেন েনয় l aেনক বাcাi আেছ যারা পড়া বn কের েদয় l পড়া যিদ
িমs কের তাহেল aবশয্i েফল কের যােব l sু েলo যারা ভােলা ভােলা বাcা থােক, তারাo কখেনা
কােরার িবেয় uপলেk বা aনয্ েকাথাo যাoয়ার জনয্ ছু িট েনয় না l তােদর বুিdেত থােক েয,
আমরা খুব ভােলাভােব পড়েল sলারিশপ পােবা, তাi তারা ভােলাভােব পেড় l পড়া িমs করার
েকােনা িচnাo মাথায় রােখ না l তােদর পড়া ছাড়া aনয্ িকছু i িমি লােগ না l তারা মেন কের
aকারেণ সময় ন হেব l eখােন eকজন িটচারi পড়ান, তাi পড়া কখেনা িমs করা uিচত নয় l
eেতo পু ষােথর্র নmর aনুসােরi হয় l েয পেড় েস যিদ ভােলা হয়, তাহেল িযিন পড়ান তাঁরo
পড়ােনােত মন লােগ l িটচােরর নামo ujjল হয়, েgডo বৃিd পায় l uc পদ পাoয়া যায় l eখােনo
বাcারা েয েযমন পেড়, েতমনi uঁচু পদ পায় l eকi kােস পেড় েকu uঁচু পদ পায়, েকu আবার
কম l সবার aজর্ন eকরকম হয় না l বুিdর uপরi সবিকছু l oখােন েতা মানুষ মানুষেক পড়ায় l
েতামরা জােনা েয, েবহেদর বাবা আমােদর পড়ান, তাi খুব ভােলাভােব পড়া uিচত l গািফলিত করা
িনেয় eেক aপেরর
uিচত নয় l ei পড়ােক েছেড় েদoয়া uিচত নয় l ulাপাlা কথা
িব াসঘাতকo হেয় যায় l পরমেত চলা uিচত নয় l মেতর জনয্ েয যা খুশীi বলুক না েকন,

েতামরা েতা িনি ত েয, বাবা আমােদর পড়ান তাi ei পড়া েছেড় েদoয়া uিচত নয় l বাcারা
েতা নmর aনুসাের, বাবা eক নmের l ei পড়া েছেড় আর েকাথায় যােব ? আর েকাথাo ei পড়া
পােব না l েতামােদর িশববাবার কােছi পড়েত হেব l কামাio িশববাবার েথেকi করেত হেব l েকu
েকu ulাপাlা কথা িনেয় aনয্েদর মুখ ঘুিরেয় েদয় l ei বয্া হেলা িশববাবার l মেন কেরা
েকu যিদ বাiের সৎস
কের, আর ভােব িশববাবার বয্াে জমা করেব তাহেল তা িকভােব
করেব ? েয বাcারা আেস তারা িশববাবার বয্াে i জমা কের l eক পয়সাo যিদ দান কের তাহেল
তার শত ণ েফরৎ পায় l িশববাবা বেলন, েতামরা eর পিরবেতর্ মহল পােব l ei সmূণর্ পুরােনা
দুিনয়া েশষ হেয় যােব l ধনবান বয্িko aেনক আেস l eমন েকui বেল না েয, আমােদর
িশববাবার ভা ার েথেক পালন হয় না l eখােন সকেলরi পালন হেc l তার মেধয্ েকu গরীব, েকu
আবার ধনবান l ধনবান বয্িkর সে সে গরীবেদরo পালন করা হয়, eেত ভেয়র েকােনা কথা
েনi l aেনেকi চায় েয, আমরা বাবার হেয় যাi িকn তারজনয্ uপযুk েতা হেত হেব l sাsয্বানo
চাi l jানo েযন তারা েশানােত পাের l গভনর্েমno aেনক পরীkা কের েনয় l েতমন eখােনo
সবিকছু েদখা হয় l সািভর্ স করেত পাের িকনা l নmেরর kম aনুযায়ী েতা হেবi l সকেলi তার
িনেজর িনেজর পু ষাথর্ করেছ l েকu আবার ভােলা পু ষাথর্ করেত করেত aনুপিsত (aয্াবেসn)
হেয় যায় l কারেণ বা aকারেণ আসা বn কের েদয়, তখন sাsয্o েতমন হেয় যায় l িচরসুs
হoয়ার জনয্ ei সব েশখােনা হয় l যার শখ আেছ, েয মেন কের ei sরেণর dারাi আমােদর
পাপ েকেট যােব, তারা খুব ভােলাভােব পু ষাথর্ কের l েকu আবার eমিনi সময় ন কের l তাi
িনেজেদর পযর্েবkণ করেত হেব l বাবা েবাঝান েয, েতামরা যিদ গািফলিত কেরা, েসi খবর জানা
যােব -- iিন (bhা) কাuেকi পড়ান না l
বাবা বেলন েয, সাত িদেন েতামােদর সুেযাগয্ bাhণ - bাhণী হেয় েযেত হেব l েকবল নামমাt
bাhণ - bাhণীর pেয়াজন েনi l তারাi bাhণ - bাhণী, যােদর গীতা jান ক s থােক l
bাhণেদর মেধয্o নmেরর kমানুসার হয় l eখােনo েতমনi l পড়ােত মেনােযাগ না থাকেল েতামরা
oখােন িগেয় িক হেব ? pেতয্কেকi তােদর িনেজেদর পু ষাথর্ করেত হেব l সািভর্ েসর pমাণ েদoয়া
চাi, তখনi েবাঝা যােব েয, e eমন পদ পােব l তখন তা কl - কlাnেরর জনয্ হেয় যােব l পড়া
বা পড়ােনা যিদ না হয় তাহেল মেন করেত হেব েয, আমরা সmূণর্ পিড়িন তাi পড়ােত পারিছ না
l বাবা বেলন েয, েতামরা পড়ােনার েযাগয্ েকন হo না l িকেসর জনয্ eকজন bাhণীেক পাঠােবা ?
েতামােদর সকলেক িনেজর সমান ৈতরী করেত হেব l েযখােন সবাi ভােলাভােব পড়ােশানা কের,
তােদর সাহাযয্ করা pেয়াজন l aেনেকরi িনেজেদর মেধয্ মতেভদ থােক l েকu আবার eেক aপেরর
pিত আকৃ হেয় পড়া েছেড় েদয় l েতামরা েযমন করেব, েতমনi পােব l eেক aপেরর কথা েন
েতামরা পড়া েকন েছেড় দাo ? e হেলা ামা l ভােগয্ হয়েতা েনi l িদেন িদেন ei পড়া আেরা
েজার হেয় যােব l েসnার খুলেত থাকেব l e িশববাবার খরচ নয় l সmূণর্i বাcােদর খরচ l ei
দান হেলা সবেথেক ভােলা l oi দােন alসমেয়র সুখ পাoয়া যায় আর ei দােন 21 জেnর pালb
পাoয়া যায় l েতামরা জােনা েয, আমরা eখােন আিস নর েথেক নারায়ণ হoয়ার জনয্ l তাi েয
খুব ভােলাভােব পেড় তােক aনুসরণ কেরা l কত িনয়িমত ভােব পড়ার pেয়াজন l েবশীরভাগ েদহ
- ভােব eেস মানুষ লড়াi কের l িনেজর ভােগয্র pিত িবরk হয় তাi েবশীরভাগ েkেt মােয়রাi
ভূ িমকা েনয় l মােয়েদর নামi েতা ujjল হয় l ামােত মােয়েদর unিতo িলিপবd আেছ l

বাবা তাi তাঁর িমি - িমি বাcােদর বেলন, িনেজেক আtা মেন কের আমােক sরণ কেরা l
আt - aিভমানী হেয় থােকা l েতামােদর শরীরi েনi তাহেল aেনয্রটা নেব িক কের l ei কথা
দৃঢ়ভােব aভয্াস কেরা েয, আমরা আtা, আমােদর িফের েযেত হেব l বাবা বেলন েয, ei সবিকছু
তয্াগ কেরা, বাবােক sরণ কেরা l ei sরেণর uপেরi সবিকছু িনভর্ র করেছ l বাবা বেলন, কাজ
কারবার যিদo বা কেরা, আট ঘ া কাজ, আট ঘ া আরাম আর বািক আট ঘ া ei গভনর্েমেnর
সািভর্ স কেরা l eo েতামরা আমার নয়, সmূণর্ িবে র েসবা কেরা, eর জনয্ সময় েবর কেরা l মুখয্
হেলা sরেণর যাtা l সময় ন করা uিচত নয় l oi গভণর্েমেnর আট ঘ া সািভর্ স কেরা, oেত
েতামরা িক পাo l দুi হাজার বা পাঁচ হাজার ----ei গভণর্েমেnর সািভর্ স করেল েতামরা পdপিত
হেয় যাo l তাi কতটা মন েথেক েসবা করা uিচত l আট রt যিদ হo তাহেল aবশয্i আট ঘ া
বাবােক sরণ করেব l ভিk মােগর্ মানুষ aেনক sরণ কের, সময় ন কের, িকn িকছু i পায় না l
গ াsান, জপ - তপ iতয্ািদ করেল বাবােক পাoয়া যায় না েয তাঁর aিবনাশী utরািধকার পােব l
eখােন েতা েতামরা বাবার কাছ েথেক আশীবর্াদী বসর্া পাo l আcা l
িমি িমি হারািনিধ বাcােদর pিত মাতা িপতা, বাপদাদার sরণ েsহ o
oঁনার ঈ রীয় সnানেদরেক জানােcন নমsার।

ডমিনর্ং। ঈ রীয় িপতা

ধারণার জনয্ মুখয্ সার :-1 ) মত েছেড় কখেনা পরমেত চলেব না l uেlাপাlা কথা
েনেব না l কখেনা মতেভেদ আসেব না l

েন কখেনা পড়া েথেক মুখ ঘুিরেয়

2 ) িনেজেক যাচাi কেরা েয, আমরা েকােনা গািফলিত করিছ না েতা ? পড়ােত সmূণর্ মেনােযাগ
আেছ েতা ? সময় বয্থর্ ন কিরনা েতা ? আমরা িক আt - aিভমানী হেয়িছ ? মন েথেক
হানী েসবা কির িক ?
বরদান :-- পুরােনা সংsার eবং সংসােরর সmেকর্ র আকষর্ণ েথেক মুk েথেক ডবল লাiট ফিরsা
ভব
ফিরsা aথর্াৎ পুরােনা সংসােরর আকষর্ণ মুk, না সmn - েপ আকষর্ণ থাকেব, না িনেজর েদেহর
pিত বা েকােনা েদহধারী বয্িk aথবা বsর pিত আকষর্ণ থাকেব, eমনi পুরােনা সংsােরর আকষর্ণ
েথেকo মুk - স l, বৃিt বা বাণীর েপ েকােনা সংsােরর আকষর্ণ েযন না থােক l যখন eমন
সবর্ আকষর্ণ েথেক, aথবা বয্থর্ সময়, বয্থর্ স , বয্থর্ পিরেবশ েথেক মুk হেত পারেব তখন বলা
হেব ডবল লাiট ফিরsা l
েsাগান :-- শািnর শিk dারা সবর্ আtার পালনাকারীi হেলন

হানী েসাশয্াল oয়াকর্ ার l

