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মধুবন

বাcারা - anমুর্খী হেয় িবচার সাগর মnন কেরা, তেব খুশী আর েনশা থাকেব, েতামরা বাবা
সম িটচার হেয় যােব।
:- িকেসর িভিtেত anেরর খুশী sায়ী হেত পাের ?

utর :- sায়ী খুশী তখনi থাকেব যখন aপেররo কলয্াণ কের সবাiেক খুশী করেব। ক ণাময়
হেত পারেল খুশী থাকেব। েয ক ণাময় হয় তার বুিdেত থােক আহা ! আমােদরেক সকল
আtােদর িপতা পড়ােcন, পিবt বানােcন, আমরা িবে র মহারাজ হিc ! তারা eমন খুশীর দান
করেত থােক।
om শািn । আtােদর িপতা আtা পী বাcােদর িজjাসা কেরেছন - বাcারা ei om শািn েক
বেলেছ ? (িশববাবা) হয্াঁ িশববাবা বেলেছন, কারণ বাcােদর জানা আেছ iিন সব আtােদর িপতা।
uিন বেলন, আিম কl কl ei রেথ eেসi পড়াi। eখন iিন হেলন পড়ােনার িটচার। িটচার eেল
বলেবন ডমিনর্ং। বাcারাo বলেব ডমিনর্ং। বাcারা eটা জােন েয পরমাtা আtােদর ডমিনর্ং
কেরন। েলৗিকক িনয়েম েতা ডমিনর্ং aেনকi করেত থােক। iিন েতা aসীম জগেতর (েবহেদর)
বাবা, িযিন eেস পড়ান। বাcােদর সমs কlবৃk eবং ামার রহসয্ েবাঝান। েতামরা জােনা েয, েয
সকল আtারা আেছ, তােদর সকেলরi িযিন িপতা, িতিন eেসেছন। ei দৃঢ় িব াস সারা িদন বুিdেত
থাkক েয aসীম জগেতর (েবহেদর) বাবা আমােদর পড়ান, িতিন হেলন আমােদর িপতা, িটচার,
। oঁনােক রচিয়তাo বলা হয়-eটাo েবাঝােত হেব। েতামােদর eটাo বুঝেত হেব েয uিন
আtােদর রচনা কেরন না। িতিন েবাঝান েয- আিম হলাম বীজ প। ei মনুষয্ সৃি
পী বৃেkর
নেলজ েতামােদর েশানাi। বীজ বয্াতীত ei নেলজ েক েদেব ? eরকম বলা হেব না েয, বৃkেক
uিন রচনা কেরেছন। িতিন বেলন - বাcারা, eটা েতা হল aনািদ। না হেল েতা আিম িতিথতািরখ সব িকছু বলব- কখন আর িক ভােব রচনা কেরিছ। িকn e েতা হল aনািদ রচনা।
বাবােক jােনর সাগর বলা হয়। জািন জাননহার aথর্াৎ িযিন বৃেkর আিদ-মধয্-aেnর রহসয্
জােনন। বাবা-i হেলন মনুষয্ সৃি র বীজ প, jােনর সাগর। oঁনার মেধয্i সমs নেলজ আেছ, িতিন
eেস বাcােদর পড়ান। সব মানুষ বলেত থােক- শািn (পীস) কীভােব sাপন হেব? েতামরা eখন
বলেব েয শািn েতা (পীস) শািnর সাগরi sাপন করেবন। uিন হেলন শািn, সুখ আর jােনর
সাগর। েকাn jান? সৃি র আিদ-মধয্-aেnর jান। েলােকরা jান বলেত েতা শাstেকo েবােঝ।
শাst েশানােনার মেতা েতা aেনেক আেছ। ei aসীম জগেতর বাবা িনেজi eেস পিরচয় েদন আর
সৃি র আিদ-মধয্-aেnর নেলজo েদন। েতামরা eটাo েবােঝা েয oঁনার আগমেনi পীস sাপন হেয়
যায়। oখােন হলi পীস। eটাo েকu জােন না েয শািnধােম সবাi শািnেত িছল। েলােকরা বলেত
থােক েয eখােন পীস কীভােব হেব ? eখােন aবশয্i িছল। শািnর pেয়াজন রাম রােজয্। রাম রাজয্
কেব িছল- eটা কারo জানা েনi। বাবা জােনন কেতা কেতা আtা রেয়েছ । আিম eেদর
সকেলরi িপতা। eরকম আর েকu বলেত পারেব না। যত যত আtা আেছ, সবাi ei সময়
eখােন আেছ। pথেম শািnধােম িছল তারপর আবার সুখধাম েথেক দুঃখধােম eেসেছ। সুখ- দুঃেখর
ei েখলা েকমন ৈতরী হেয় আেছ- eটা েকu জােন না। ধু eমিনi বেল েদয় েয আসা যাoয়ার
েখলা। eখন েতামােদর aথর্াৎ বাcােদর বুিdেত আেছ েয uিন আমােদর সব আtােদর িপতা। uিন

আমােদর নেলজ েশানােcন। uিন eেস আমােদর sেগর্র রাজয্ sাপন কেরন। আমােদর পড়ান।
বেলন - বাcারা, েতামরাi েদবতা িছেল। eরকম েতা আর েকu বলেব না, সব আtােদর িপতা
েতামােদর পড়ােcন। aসীম জগেতর ei নাটক কেতা বড়, তারা লk বছর বেল েদয়। েতামরা
বলেব ei েখলা পাঁচ হাজার বছেরর। eখন েতামরা েজেন েগছ শািn হল দুi pকােরর - eক হল
শািnধােমর, িdতীয়, সুখধােমর। eটা েতামােদর aথর্াৎ বাcােদর বুিdেত আেছ েয, সব আtােদর বাবা
আমােদর পড়ােcন। eটা েতা েকান শােsti েনi। িতিন হেলন aসীম জগেতর বাবা ! সব ধেমর্র
েলাকi আlাh , গডফাদার, pভু iতয্ািদ iতয্ািদ বেল। oঁনার পঠনপাঠন aবশয্i aত uc মােনরi
হেব। eটা সারািদন েতামােদর মেনর মেধয্ থাকা চাi। বাবা বেলন, আিম েতামােদরেক নতু ন কথা
েশানািc। নতু ন িনয়েম পড়াi। েতামরা আবার aনয্েদর পড়াo। ভিk মােগর্ েদবীেদরo aেনক
সmান। বাsেব েতা ei bhাo হেলন বড় মা। eঁনােক (িশবেক) েতা ধু িপতা বলেব। মাতািপতা eঁেদর দু'জনেকi বলা হেব । ei মাতার (bhা বাবা) dারা বাবা েতামােদর aয্াডp
কেরন। েতামােদরেক বাcারা বাcারা বলেত থােকন।
বাবা বেলন আিম pিত পাঁচ হাজার বছর বােদ েতামােদর ei নেলজ েশানাi। ei চko েতামােদর
বুিdেত আেছ। েতামরা eক eকটা শb নতু ন েশােনা।jান সাগর বাবার আtীক নেলজ আেছ।
আtা
পী বাবা-i হেলন jােনর সাগর। আtা বেল বাবা। বাcারাo সব কথা ভােলা ভােব
বুিdেত ধারণ কের। anমুর্খী হেয় যখন ঐরকম িবচার সাগর মnন করেব তখন েসi খুশী আর
েনশা থাকেব। বড় িটচার েতা হেলন িশববাবা। uিন আবার েতামােদরেকo িটচার কের েতােলন।
eর মেধয্o আবার নmর aনুযায়ী রেয়েছ । বাবা জােনন - ei বাcা খুব ভােলা পড়ায়। সবাi
খুশী হয়। বেল eরকম বাবার কােছ আমােদর তাড়াতািড় িনেয় চেলা, িযিন েতামােক eরকম ৈতরী
কেরেছন। বাবা বেলন- আিম eনােক aেনক জেnর aিnম জেnরo aিnম কােল eনার মেধয্
pেবশ কের েতামােদর পড়াi। কেতাবার, pেতয্ক কেl আিম ei ভারেত eেসিছ। েতামরা ei নতু ন
কথা েন িবিsত হo। aসীম জগেতর বাবা আমােদর পড়ােcন। oঁনারi ভিk মােগর্ কেতা নাম,
তাঁেক পরমাtা, রাম, pভু , আlাh ...বেল। eকজন িটচােররi েদখ কেতা নাম েরেখ িদেয়েছ।
িটচােরর েতা eকi নাম হয়। aেনক হয় িক ? কত রকেমর ভাষা আেছ। েতা েকu েখাদা, েকu
গড, নানান নােম ডােক । িতিন িনেজ েবােঝন আিম eেসিছ বাcােদর পড়ােত। যখন পড়া না কের
েদবতা হেব তখন িবনাশ হেয় যােব। eখন েতা হল পুেরােনা দুিনয়া, eেক নতু ন েক করেব ? বাবা
বেলন আমারi পাটর্ eটা। আিম ামার বশ। eটাo বাcারা জােন ভিkর কত িবsার। eটাo হল
েখলা।aধর্ কl ভিkর জনয্। eখন আবার বাবা eেসেছন, আমােদর iিনi পড়ান। iিনi শািn sাপন
কেরন। যখন ei লkী- নারায়েণর রাজয্ িছল েতা শািn িছল। eখােন হল aশািn। ei িপতা
eকজনi । আtারা সংখয্ায় aেনক । িকরকম oয়াnারফু ল েখলা। বাবা সব আtােদর িপতা,
uিনi আমােদর পড়ােcন। কত খুশী হoয়া চাi।
েতামরা মেন কেরা েগাপ-েগাপী েতা আমরাi আর েগাপীবlভ হেলন বাবা। ধু আtােদর েগাপেগাপী বলা হয় না। শরীর থাকেল তেব েগাপ-েগাপী aথবা ভাi-েবান বলা যায়। েগাপীবlভ হল
িশববাবার সnান । েগাপ-েগাপী শbটাi মধুর। মিহমাo আেছ "aচু য্তm েকশবm েগাপীবlভm
জানকী নাথm" ... ei মিহমাo ei সমেয়র। িকn aজানা থাকায় সব কথার িম ণ হেয় জট
েবঁেধ যায়। ei বাবা বেস oয়ােlর্র িহিs-িজogািফ েশানােcন। েলােকরা েতা ধু ei খnেকi

জােন। সতয্যুেগ কার রাজয্ িছল, কেতা সময় রাজt চেলিছল - eসব জােন না। কারণ কেlর আয়ু
লk বছর বেল িদেয়েছ। eকদম েঘার anকাের আেছ। eখন বাবা eেস েতামােদর সৃি চেkর
নেলজ িদেcন। েযটা জানার ফেল েতামরা িtকালদশর্ী, িtনয়নী হেয় যাo। eটা হল পঠনপাঠন ।
বাবা িনেজ বেলন- আিম pিত কেlর স ম যুেগর eেস েতামােদর পু েষাtম কের তু িল। নmর
aনুযায়ী েতামরাi হo। ei ঈ রীয় পঠনপাঠেনর েথেকi পদ-মযর্াদা pাp করা যায়। েতামরা
জােনা আমােদর aসীম জগেতর বাবা পড়ান। oরা েতা বেল েদয় পরমাtা নাম- েপর েথেক
পৃথক, মািটর পােtর টু কেরা, পাথেরর টু কেরা ei সেবর মেধয্o আেছন । িক িক সব বেল।
েদবীেদরo কত েলা হাত িদেয় িদেয়েছ। রাবণেক 10মাথা িদেয়েছ। বাcােদর দয় ম হoয়া চাi
েয, সব আtােদর িপতা আমােদর পড়ােcন, পিবt করেছন তাi মেনর মেধয্ কত খুশী থাকা চাi।
িকn েসi খুশীo তখনi আসেব, যখন আবার aনয্েদর কলয্াণ কের সবাiেক খুশী করেব, ক ণাময়
হo। আহা! বাবা আমােদর িবে র মহারাজা কের িদেcন। রাজা, রাণী, pজা সব িবে র মািলক হেব
েতা। oখােন মntী বা uপেদ া (uিজর) থােক না। eখন রাজারা েনi তাi আেছ মntী আর মntী
। eখন েতা pজা uপের pজার রাজt, তাi বারংবার বুিdেত eটা আসা চাi েয aসীম জগেতর
বাবা আমােদর িক পড়ােcন। েয ভােলা কের পেড় েস-i pথেম আসেব আর uঁচু পদ pাp করেব।
ei লkী-নারায়ণ eত ধনী িক কের হল ? িক কেরিছল ? ভিk মােগর্ েকu খুব ধনী হেল েবাঝা
যায় iিন েসরকম uc কমর্ কেরিছেলন। ঈ েরর নােম দান-পূণয্o কের। মেন কের eর পিরবেতর্
আমার aেনক িকছু িমলেব। তাi পরবতর্ী জেn ধনী হেয় যায়। িকn তারা েদয় iনডায়েরk, যােত
alকােলর জনয্ িকছু pাp হয়। eখন বাবা ডায়েরk eেসেছন। সবাi oঁনােক sরণ কের, বেল eেস
পিবt কেরা। eরকম বেল না েয ei নেলজ িদেয় আমােদর ঐরকম লkী-নারায়ণ কেরা। মানুেষর
বুিdেত েতা কৃ i sরেণ আেস। বাবােক না জানার কারেণ কত দুঃখী হেয় পেড়। eখন বাবা
েতামােদর ৈদবী সmpদােয়র কের েতােলন। েতামরা শািnধােম িগেয় আবার সুখধােম আসেব।বাবা
কত ভােলা ভােব েবাঝান। যিদo েশােন িকn েযন েশােনi িন eমন। পাথর বুিd েথেক sশর্ বুিd
হয়i না। সারািদন বাবা-বাবা-i sরেণ থাকা দরকার। stীর sামীর pিত েকমন কnাগত pাণ
হেয় যায় ! sামীর pিত stীর গভীর েpম থােক। eখােন েতা েতামরা সবাi হেল সnান, তবুo
নmর aনুযায়ী েতা না ! েতামরা জান, eমন aসীম জগেতর িপতােক আমরা বাের বাের ভু েল
যাi। বাবা বেলন আমােক sরণ করেল েতামােদর িবকমর্ িবনাশ হেব। আবারo ভু েল যায়। আের
eমন বাবা, িযিন েতামােদর িবে র মািলক কেরন, oঁনােক েতামরা েকন ভু েল যাo ? মায়ার ঝড়
আসেব, তবুo েতামরা েচ া করেত থােকা। বাবােক sরণ করেল তেব sেগর্র utরািধকার েপেয়
যােব। sগর্বাসী েদবতা েতা সবাi হেয় যায়। বাকীরা আবার শািs েপেয় হয়, আবার পদo aেনক
কম হেয় যায়। e সব হল নতু ন কথা। তখনi মেন আসেব যখন বাবােক, িটচারেক sরণ করেত
থাকেব। েতামরা িটচারেকo ভু েল যাo। বাবা বেলন যতkণ আিম আিছ, িবনােশর সময় আসেব
আর সব িকছু ei jান যjেত aপর্ণ হেয় যােব ততkণ পড়া চলেত থােক। েতামরা েতা বলেব
সব িকছু i েতা পড়ােনা হেয়েছ আবার িক পড়ােব ? বাবা বেলন নতু ন নতু ন পেয়nস েবেরােত
থােক। েতামরা তা েন খুশী হo েতা। তাi ভােলা ভােব পড়া না কেরা আর সুদামার মেতা যা
াnফার করেত হেব েসটাo করেত থােকা। eটাo হল aেনক বড় বয্বসা। bhা বাবা বয্বসােত
aেনক uদার মেনর িছেলন।uপাজর্েনর দশ ভােগর eক ভাগ ধেমর্র নােম রাখেতন। যিদo তার
ফেল বয্বসায় লাভ থাকত না, তবুo সবার আেগ আমােকi িদেত হত। বলা হত েতামরা যত
uদার হেs দান করেব, েতামােদর েদেখ সবাi করেব। eেত aেনেকর কলয্াণ হেয় যােব। েসখােন

িছল ভিk মাগর্, eখােন েতা সব-িকছু বাবােক িদেয় িদেয়িছ। বাবা ei সব িকছু নাo। বাবা বেলন
েতামােদর সমs িবে র বাদশাহী িদিc। িবনােশর সাkাৎকার, চতু ভুর্ েজরo সাkাৎকার হেয়েছ। ঐ
সময় েবাঝা েগেছ েয আিম িবে র aিধপিত হব। বাবার pেবশতা িছল েতা। িবনাশ েদেখিছ।
বয্াs, ei দুিনয়া েশষ হেয় যােc, ei কারবার iতয্ািদ িক করব ! গাধার কাজ ছােড়া, আমার
রাজয্t pািp হেব। eখন বাবা েতামােদরেকo েবাঝােcন েয, সমs পুরােনা দুিনয়া িবনাশ হেত
চেলেছ। েতামােদর kmকেণর্র িনdা েথেক জাগােনার কত পু ষাথর্ করােcন, তাo েতামরা েজেগ
uঠছ না। বাcােদর েতা eক বাবােকi sরণ করেত হেব। সব িকছু বাবােক িদেয় িদেল েতা
aবশয্i eক বাবা-i sরেণ আসেব। েতামরা aথর্াৎ বাcারা েবশী কের sরণ করেত পার। বাবার
aেনক দািয়t...কত বnনযুkেদর সংবাদ আেস, েবচািররা মার খায়। sামী কত িবরk কের। যিদo
েবােঝ eটা ামায় আেছ, আিম আর িক করেত পারব। পূবর্ কেlo aবলােদর uপর aতয্াচার
হেয়িছল। নতু ন দুিনয়ার sাপনা েতা হেতi হেব। বাবা েতা বেলন aেনক জেnর aেn, aিnম
জেnরo aিnেম আিম pেবশ কির। আিম (bhা বাবা) িন য়i সুnর িছলাম, eখন শয্াম হেয়
েগিছ। আিমi pথম নmের যাব। আিম িগেয় কৃ
হব। ei িচtিট েদিখ েতা মেন হয় িগেয় কৃ
হব। েতা বাবা বাcােদরেক ভােলা ভােব েবাঝান, eখন বাcােদর কাজ হল িনেজ বুেঝ aনয্েদরেক
েবাঝােনা। আcা!
িমি -িমি
হারািনিধ বাcােদর pিত
সুpভাত। আtােদর িপতা oঁনার আtা

মাতা-িপতা বাপদাদার েsহ-সুমন, sরণ-ভালবাসা
পী বাcােদরেক জানােcন নমsার।

আর

ধারণার জনয্ মুখয্ সার:1 ) আমরা হলাম েগাপী- বlেভর েগাপ-েগাপী- ei খুশী বা েনশােত থােকা। anমুর্খী হেয় িবচার
সাগর মnন কের বাবার সমান িটচার হেত হেব।
2 ) সুদামার মেতা িনেজর সব িকছু াnফার করার সােথ সােথ পড়া নাo ভােলা ভােব করেত
হেব। িবনােশর আেগ বাবার েথেক সmূণর্ utরািধকার িনেত হেব। kmকেণর্র িনdায় যারা িনিdত
আেছ, তােদর জাগােত হেব।
বরদান :- িtকালদশর্ী হেয় িদবয্বুিdর বরদানেক কােজ লাগােনােত সkম সফলতা সmn ভব
বাপদাদা pেতয্ক বাcােক িদবয্ বুিdর বরদান িদেয়েছন । িদবয্ বুিd dারাi বাবােক, িনেজ িনেজেক
আর িতন কালেক s জানেত পার। সবর্ শিk সমূহেক ধারণ করেত পার। িদবয্ বুিd সmn
আtা েয েকােনা সংকlেক কমর্ বা বাণীেত িনেয় আসার আেগ pিতিট কথা বা কেমর্র িতন কাল
েজেন pয্াকিটকয্ােল আেস। তার সামেন পাs আর িফuচারo eত s ভােব pতীয়মান হয়, যতটা
েpেজn s । ঐরকম িদবয্ বুিd সmn িtকালদশর্ী হoয়ার জনয্ সবর্দা সফলতা সmn হেয়
যােব।
ে াগান :- সmূণর্ পিবtতােক ধারণ কের েয েস-i পরমানেnর aনুভব করেত পাের।

