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মধুবন

বাcারা :-- anমুখ
র্ ী হেয় sরেণর aভয্াস কেরা, েচক কেরা েয, কতkণ আt - aিভমানী
আর পরমাt aিভমানী থাকেত পােরা ?"
:-- েয বাcারা eকােn িগেয় আt - aিভমানী থাকার aভয্াস কের, তােদর িনদশর্ন িক ?

utর :-- তােদর মুখ েথেক কখেনাi ulাপাlা কথা েবর হেব না l
2) ভাi - ভাiেয়র সmেকর্ খুবi েpম থাকেব l সদা kীরখ হেয় থাকেব l
3) ধারণা খুব সুnর হেব l
4) তােদর দৃি খুব িমি হেব l কখেনাi েদহ - aিভমান আসেব না l
5) তারা কাuেকi দুঃখ েদেব না l
oম শািn l হানী বাcােদর pিত
হানী বাবা েবাঝােcন, েকবলমাt
হ বা আtা বলেল জীব
মেন হত না, তাi বাবা বলেছন, িনেজেক আtা মেন করেত হেব l আমরা আtারা বাবার েথেক ei
jান পাi l বাcােদর েদহী - aিভমানী হেয় থাকেত হেব l বাবা আেসনi বাcােদর িনেয় যাoয়ার
জনয্ l যিদo েতামরা সতয্যুেগ আt - aিভমানী হo িকn পরমাt - aিভমানী হo না l eখােন
েতামরা আt - aিভমানীo হo আবার পরমাt - aিভমানীo হo aথর্াৎ আমরা বাবার সnান l
eখােন আর oখানকার মেধয্ aেনক ফারাক l eখােন আেছ ঈ রীয় পড়া আর oখােন পড়ার েকােনা
কথাi েনi l eখােন pেতয্কেকi িনেজেদর আtা মেন করেত হেব আর বাবা আমােদর পড়ােcন, ei
িন য়তার সে
নেল খুব সুnর ধারণা হেব l েতামরা তখন আt -aিভমানী হেত থাকেব l ei
aবsায় িটেক থাকার লkয্i খুব বড় l যিদo তা নেত খুব সহজ মেন হয় l বাcােদর ei aনুভব
েশানােত হেব েয, আমরা িকভােব িনেজেদর আtা আর aনয্েদরo আtা মেন কের কথা বিল l
বাবা বেলন েয, আিম যিদo ei শরীের আিছ িকn ei আমার pকৃ ত aভয্াস l আিম বাcােদর
আtাi মেন কির l আিম আtােদর পড়াi l ভিkমােগর্o আtাi aিভনয় কের eেসেছ l ei aিভনয়
করেত করেত পিতত হেয় েগেছ l eখন আবার আtােক পিবt হেত হেব l তাi যতkণ বাবােক
পরমাtা মেন কের sরণ না করেব, তাহেল পিবt িকভােব হেব ? eর uপর বাcােদর খুব anমুর্খী
হেয় sরেণর aভয্াস করেত হেব l jান হেলা সহজ l বািক ei িন য়তা েযন পাকা থােক েয,
আিম আtাi পিড়, বাবা আমােদর পড়ান, তখন ধারণাo হেব আর েকােনা িবকমর্ হেব না l eমন
নয় েয, eখন আমােদর েকােনা িবকমর্ হয় না l িবকমর্িজত েতা aিnম সমেয় হেব l ভাi - ভাiেয়র
দৃি খুবi িমি থােক l eেত কখেনাi েদহ - aিভমান আসেব না l বাcারা েবােঝ েয, বাবার ei
jান খুবi গভীর l uঁচুর েথেক uঁচু যিদ হেত হয় তাহেল ei aভয্াস খুব ভােলাভােব করেত হেব l
ei pিত দৃি েদoয়া uিচত l anমুর্খী হoয়ার জনয্ eকােnরo pেয়াজন l ঘেরর কােজর মেধয্ eকাn
সময় পাoয়া যায় না l eখােন েতামরা খুব ভােলাভােব ei aভয্াস করেত পােরা l আtােকi েদখার
aভয্াস করেত হেব l িনেজেকi আtা মেন করেত হেব, eখােন ei aভয্াস করেল তা aভয্ােস
পিরণত হেব l তারপর িনেজর aিভনয়o েদখা uিচত -- আিম কেতা পযর্n আt - aিভমানী
হেয়িছ ? আমরা আtােকi েশানাi, তার সে i কথা বিল l খুব ভােলাভােব ei aভয্ােসর pেয়াজন l
বাcারা েবােঝ েয, ei aভয্াস েতা িঠক l আমােদর েদহ ভাব েযন দূর হেয় যায়, আমরা েযন
আt aিভমানী হেয় যাi, িনেজ েযন ধারণা করেত পাির আর aনয্েদরo তা করােত পাির l েচ া

কের িনেজেক আtা মেন কের বাবােক sরণ করা - ei চাটর্ঈ খুব গভীর l বড় - বড়
মহারথীরাo বুঝেত পােরন -- বাবা িবচার সাগর মnেনর জনয্ িদেন - িদেন েয সাবেজk
িদেcন,e েতা খুবi বড় পেয়nস l eরপর কখেনাi মুখ েথেক েকােনা আেজবােজ শb েবর হেব না
l ভাi - ভাiেয়র মেধয্ খুবi েsেহর সmকর্ ৈতরী হেয় যােব l আমরা সবাi ঈ েরর সnান l
েতামরা েতা বাবার মিহমােক জােনাi l কৃ ে র মিহমা আলাদা, তাঁেক বলা হয় সবর্ ণ সmn --িকn কৃ ে র কােছ ণ েকাথা েথেক আসেব ? যিদo তাঁর মিহমা আলাদা, তবুo সবর্ ণ সmn েতা
jােনর সাগর বাবার েথেকi হেয়েছন,তাi না l তাi িনেজেক খুব পযর্েবkণ করেত হেব, pিত পেদ
সmূণর্ েপাতােমল রাখেত হেব l বয্বসায়ীরা সmূণর্ িদেনর িহেসব রােত কেরন l েতামােদরo েতা e
হল বয্বসা l রােt িনেজেক েদখেত হেব েয, সারািদন আমরা সবাiেক ভাi - ভাi মেন কের কথা
বেলিছ িক ? কাuেক দুঃখ িদi িন েতা ? েকননা েতামরা জােনা েয, আমরা সব ভাiরা eখন kীর
-সাগেরর িদেক যািc l e হেলা িবষয় সাগর l েতামরা eখন না রাবণ রােজয্ আর না রাম রােজয্
আেছা l েতামরা মাঝখােন আেছা তাi িনেজেক আtা মেন কের বাবােক sরণ করেত হেব l েদখেত
হেব, কেতা পযর্n আমােদর ei ভাi - ভাiেয়র দৃি র aবsা রেয়েছ ? আমরা সকল আtারাi
িনেজেদর মেধয্ ভাi - ভাi, আমরা ei শরীেরর dারা aিভনয় কির l আtা aিবনাশী, শরীর
িবনাশী, আমরা 84 জেnর aিভনয় কেরিছ l বাবা eখন eেসেছন, িতিন বলেছন, আমােক sরণ
কেরা, িনেজেক আtা মেন কেরা l আtা মেন করেল ভাi - ভাi হেয় যােব l e কথা বাবাi বুিঝেয়
বেলন l বাবা ছাড়া আর কােরারi ei পাটর্ েনi l e েpরণা iতয্ািদর কথা নয় l িটচার েযমন বেস
েবাঝান, বাবাo েতমিন বাcােদর েবাঝান l e িবচার করার কথা, eেত সময়o িদেত হয় l বাবা
কাজ - করবার করার জনয্ aনুমিত েতা িদেয়েছন, িকn sরেণর যাtাo জ রী l তার জনয্o
সময় েবর করার দরকার l সািভর্ সo সকেলর আলাদা - আলাদা l েকu aেনক সময় েবর করেত
পাের l ময্াগািজেনo যুিkর সে িলখেত হয় েয, eখােন eমন বাবােক sরণ করেত হয় l eেক
aপরেক ভাi - ভাi মেন করেত হয় l
বাবা eেস সমs আtােদর পড়ান l আtার মেধয্ ৈদবী েণর সংsার িতিন eখনi ভেরন l মানুষ
িজেjস কের, ভারেতর pাচীন েযাগ িক ? েতামরা েবাঝােত পােরা িকn েতামরা eখেনা খুব al,
েতামােদর নাম eখেনা মানুষ জানেত পাের িন l ঈ র েযাগ েশখান l aবশয্i তাঁর বাcারা থাকেব l
তারাo জােন েয, e কথা েকui জােন না l িনরাকার বাবা িকভােব eেস পড়ান, িতিন িনেজi
েবাঝান, আিম কেl - কেl স ম যুেগ eেস িনেজi বিল, আিম িকভােব আিস l আিম কার শরীের
আেস eেত িdধার েকােনা কথা েনi l e eক বানােনা ামা l আিম ei eকজেনর মেধয্i আিস l
pজািপতা bhার dারাi sাপনা l oi বাcাi pথেম মু bী হয় l েসi আিদ সনাতন েদবী েদবতা
ধমর্ sাপন কের l তারপর েসi pথম নmের আেস l ei িচেtর uপের েবাঝােনা খুব ভােলা l bhার
েথেক িব ু আর িব ু র েথেক bhা িকভােব হয় ---eকথা আর েকui েবাঝােত পাের না l ei
েবাঝােনার জনয্ যুিkর pেয়াজন l েতামরা eখন জােনা েয, বাবা িকভােব েদবতা ধেমর্র sাপনা
করেছন, ei চk িকভােব েঘাের, eকথা আর েকui জানেত পাের না l বাবা তাi বেলন, eমন eমন কের যুিk িদেয় েলেখা l যথাথর্ েযাগ েক েশখােত পাের ---e যিদ জানেত পাের তাহেল
েতামােদর কােছ aেনেকi eেস যােব l eেতা েয aেনক আ ম আেছ, সবi টালমাটাল হেত থাকেব l
e সবi পেরর িদেক হেব, তখন আ যর্ হেয় যােব েয, eেতা সব েয ভিk মােগর্র সংsা, jান
মােগর্র eকটাo েনi, তখনi েতামােদর িবজয় হেব l eo েতামরাi জােনা েয, pিত পাঁচ হাজার বছর

anর বাবা আেসন l বাবার কােছ েতামরা েশেখা eবং aনয্েদরo েশখাo l িকভােব কাuেক িলেখ
েবাঝােত হেব -- e সবi কেl কেl যুিkর সে েবর হয়, যা aেনেকi জানেত েপের যায় l বাবা
ছাড়া eক ধেমর্র sাপনা aনয্ েকui করেত পাের না l েতামরা জােনা েয - oi িদেক রাবণ আর
ei িদেক রাম l েতামরা রাবণেক জয় কেরা l oরা সব হল রাবণ সmpদায় l েতামরা ঈ রীয়
সmpদায় খুবi al l ভিkর কেতা েশা হয় l েযখােন েযখােন জল আেছ, েসখােন েমলা বেস l মানুষ
কেতা খরচ কের l কত মানুষ ডু েব মারা যায় l eখােন েতা eমন েকােনা বয্াপার েনi l তাo বাবা
বেলন, আ যর্ভােব আমােক েচেন, েশােন, েশানায়, পিবt থােক তাo aেহা মায়া, েতামার কােছ হার
েখেয় যায় l কl - কl eমন হয় l aেনেক েহেরo যায় l e হেলা মায়ার সােথ যুd l মায়ারo
aেনক pভাব l ভিkেক েতা েহলেতi হেব l aেধর্ক কl েতামরা pালb েভাগ কেরা তারপর রাবণ
রাজয্ েথেক ভিk
হয় l তােদর নমুনাo আেছ, িবকাের যায় তাহেল েতা েদবতা থাকেলা না l
িকভােব িবকারী হয়, ei দুিনয়ােত েকui তা জােন না l শােst িলেখ িদেয়েছ বাম মােগর্ েগেছ িকn
কখন েগেছ e েকui েবােঝ না l ei সব কথা খুব ভােলাভােব বুঝেত eবং েবাঝােত হেব l eo
তখনi বুঝেব যখন িন য়বুিd হেত পারেব l তােদর তখন েচ াo হেব, তারা বলেব, eমন বাবার
সে আমােদর িমলন করাo িকn pথেম েতামরা েদেখা েয, ঘের যাoয়ার পের eমন েনশা থােক
িক ? িন য় বুিd িক থােক ? যিদo বাবার িচnা তােদর থােক, তারা িচিঠo েলখেত থােক, আপিনi
আমােদর pকৃ ত বাবা, আপনার েথেক আমরা সেবর্াc আশীবর্াদী বসর্া পাi, আপনার সে িমিলত না
হেয় আমরা থাকেত পাির না l িববাহ চু িkর পরi িমিলত হেত হয় l িববাহ চু িkর পেরi বাবার
জনয্ ছটফট করেত থােক l েতামরা জােনা েয, আমােদর েবহেদর বাবা িটচার, সজন iতয্ািদ সবিকছু i
l আর সকেলর েথেকi েতামরা দুঃখ েপেয়েছা, oেদর তু লনায় বাবা সুখ েদন l oখােনo সবাi সুখ
েদয় l eiসময় েতামরা সুেখর সmেn আবd হেcা l
e হল পু েষাtম হoয়ার পু েষাtম যুগ l eখােন মূল িবষয়i হল - িনেজেক আtা মেন করেত
হেব, বাবােকo ভােলােবেস sরণ করেত হেব l ei sরেণi খুশীর পারদ ঊে র্ uঠেত থাকেব l
আমরা সবেথেক েবশী ভিk কেরিছলাম l aেনক ধাkা েখেয়িছলাম l eখন বাবা eেসেছন আমােদর
িফিরেয় িনেয় েযেত তাi aবশয্i পিবt হেত হেব l ৈদবী ণo ধারণ করেত হেব l েপাতােমল রাখেত
হেব েয - সারািদেন কতজনেক বাবার পিরচয় িদেয়িছ ? বাবার পিরচয় না িদেল সুখ আসেব না,
ei পিরচয় েদoয়ার জনয্ uৎসাহ েলেগ যায় l ei যjেত aেনক িব o আেস, aেনেক মারo খায়
l আর েকােনা সৎস েনi েযখােন পিবtতার কথা বলা হয় l eখােন েতামরা পিবt হo তাi
aসুররা িব সৃি কের l েতামােদর পিবt হেয় ঘের েযেত হেব l আtা সংsারi সে িনেয় যায় l
মানুষ বেল েয, যুেdর ময়দােন মৃতুয্ হেল sেগর্ যায়, তাi মানুষ খুশীর সে যুেd যায় l েতামােদর
কােছ কমাnার, েমজর, িসপাহী iতয্ািদ েকাথা েথেক না আেস l sেগর্ তা িকভােব আসেব ? যুেdর
ময়দােন মানুেষর িমt - সmnী sরেণ আেস l বাবা eখন েবাঝােcন, েতামােদর সকলেক িফের
েযেত হেব l িনেজেক আtা মেন কেরা l ভাi - ভাi মেন কেরা l বাবােক sরণ কেরা l েয যেতা
পু ষাথর্ করেব, তেতাi uঁচু পদ পােব l oরা বেল েয, আমরা ভাi - ভাi িকn aথর্ িকছু i জােন
না l বাবােকi oরা জােন না l
মানুষ মেন কের েয, আমরা িন াম েসবা কির l আমােদর ফেলর েকােনা icা েনi িকn ফল েতা
aবশয্i pাp হয় l িন াম েসবা েতা eকমাt বাবাi কেরন l বাcারা জােন েয, আমরা বাবার কেতা

gািন কেরিছ l েদবতােদরo gািন কেরিছ l েদবতারা েতা কখেনাi কােরার pিত িহংসা কেরন না l
েতামরা েতা eখােন ডবল aিহংসক হেcা l না েতামরা কাম কাটাির চালােব আর না েkাধ করেব
l েkাধo aেনক বড় িবকার l aেনেক বেল বাcােদর uপর খুব েkাধ কেরিছ l বাবা েবাঝান েয,
থাpড় iতয্ািদ কখেনাi মারেব না l েসo েতামােদর ভাi, তার মেধয্o আtা আেছ l আtা কখেনাi
েছােটা বা বড় হয় না l e েতামােদর সnান নয় বরং েছােটা ভাi l েতামােদর তােক আtা মেন
করেত হেব l েছােটা ভাiেক মারা uিচত নয়, তাi কৃ র জনয্ েদখােনা হেয়েছ, দিড় িদেয় েবঁেধ
রাখেতা l বাsেব eমন কথাi েনi l e হেলা িভn - িভn িশkা l বািক কৃ ে র িক pেয়াজন পেড়েছ
মাখেনর l uেl তারা আবার চু িরর মিহমাo কের l েতামরা ভােলা মিহমা করেব, েতামরা বলেব,
িতিন েতা সবর্ ণ সmn, 16 কলা সmূণর্ িকn ei gািনo
ামায় িলিখত l eখন েতামরা
তেমাpধান হেয় েগেছা l বাবা eেস েতামােদর সেতাpধান কেরন l েতামােদর পড়ান েবহেদর বাবা l
তাঁর মেতi েতামােদর চলেত হেব l ei িবষয় খুবi শk l েতামরা েতমন কেতা uঁচু পদo পাo l
সহজi যিদ হেতা তাহেল সবাi ei পরীkােতi েলেগ েযেতা l eেত aেনক পির ম l েদহ aিভমান eেল িবকমর্ হেয় যায় তাi লjাবতীর দৃ াn আেছ l বাবােক sরণ করেল েতামরা uঠেত
পারেব l আর ভু েল েগেল িকছু না িকছু ভু েলi যােব l তখন পদo কম হেয় যায় l িশkা েতা
সবাiেকi েদoয়া হেয়িছেলা যা িদেয় পরবতর্ীেত গীতা িলিখত হেয়েছ l গ ড় পুরােণ মুখেরাচক
কািহনী েলখা হেয়েছ, যােত মানুষ ভয় পায় l রাবণ রােজয্ পাপ েতা হয়i েকননা e হেলা কাঁটার
জ ল l বাবা বেলন েয, দৃি রi পিরবতর্ ন করেত হেব l দীঘর্ সময় ধের েতামরা aভয্s হেয় েগেছা
তাi শরীেরর pিত ভােলাবাসা চেল যায় l িবনাশী িজিনেসর pিত ভােলাবাসা েরেখ িক লাভ ?
aিবনাশীর pিত েpম রাখেল aিবনাশী হেয় যায় l বাcােদর pিত বাবার ei িনেদর্ শ েয, uঠেত
বসেত, চলেত িফরেত বাবােক sরণ কেরা l আcা l
িমি িমি হারািনিধ বাcােদর pিত মাতা িপতা, বাপদাদার sরণ েsহ o
oঁনার আtা পী সnানেদরেক জানােcন নমsার।

ডমিনর্ং। আtােদর িপতা

ধারণার জনয্ মুখয্ সার :-1 ) শরীর হল িবনাশী, eর pিত ভােলাবাসার পিরবেতর্ aিবনাশী আtার pিত েpম রাখেত হেব l
aিবনাশী বাবােক sরণ করেত হেব l আtা - আtা, ভাi - ভাi, আমরা ভাiেয়র সে কথা
বলিছ - ei aভয্াস করেত হেব l
2 ) িবচার সাগর মnন কের িনেজর eমন aবsা বানােত হেব েয, মুখ েথেক েযন আেজবােজ
কথা েবর না হয় l pিত পেদ িনেজর জমা খরেচর খিতয়ান েপাতােমল) েচক করেত হেব l
বরদান :-- ঈ রীয় সে

েথেক, uেlা সে

আঘাত েথেক িনেজেক রkা কের সদা সদ্স ী ভব

যতi খারাপ স েহাক না েকন, িকn েতামােদর ে
স তার সামেন aেনক ণ েবশী শিkশালী
l ঈ রীয় সে র সামেন oiসব স িকছু i নয় l সবi দুবর্ল, িকn যখন িনেজ দুবর্ল হেয় যাo তখনi
uেlা সে র আঘাত আেস l েয সবর্দা বাবার সে থােক aথর্াt সদা সtস ী, েস আর েকােনা

সে র রেঙ pভািবত হেত পারেব না l বয্থর্ কথা, বয্থর্ স
পারেব না l

aথর্াt kস

েsাগান :-- খারাপেক ভােলােত পিরবতর্ নকারীi সদা pসnিচt থাকেত পাের l

তােদর আকৃ

করেত

