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মধুবন

রেণ থেক সদা ফু

থােকা। রেণ থাকা বা ারা অত রমণীয় আর িমি হেব। খুশীেত
থেক সািভস করেব"*
ােনর নশার সােথ সােথ িকেসর চিকং করা অত আবশ ক ?*
ােনর নশা তা থােক িক চ (পরী া) কেরা য আ -অিভমানী কতটা হেয়েছা ? ান তা অত
সহজ িক
যােগই মায়া িব ঘটায়। গৃহ ব বহাের অনাস থাকেত হেব। এমন যন না হয় য
ইঁদর
ু - পী মায়া িভতের িভতের কাটেতই থােক আর তামরা উপলি ও করেত না পােরা। িনেজর
নাড়ী(
ন) িনেজই দেখা য বাবার সােথ আমােদর সুগভীর ভালবাসা আেছ িক? কতটা সময় আমরা
বাবার রেণ থািক ?*
বি -পত কন লেব না* ......

*ও শাি *। িমি িমি বা ারা গােনর লাইন েনেছ। যমন বাবা এমন চমক( ভি ) দখায় য তামরা অিত সু র
হেয় যাও। য বাবা শ াম(কােলা) থেক সু র(ফসা) বানায়, আমরা কন সই বাবার হেয় যােবা না ! বা ারা জােন য
আমরা এখন শ াম(কােলা) থেক সু র হি । একথা একজেনর উে েশ বলা হয় না। । ওরা তা কৃ েক শ াম-সু র বেল
দয়। িচ ও এমনই তরী কের। কউ সু র, তা কউ শ ামবেণর। মানুষ তা জােন না য এরকম িক কের হেত পাের।
সত যুেগর ি (যুবরাজ) শ ামবেণর হেত পাের না। কৃ ে র উে েশ সকেলই বেল য, যন কৃ ে র মেতা স ান পাই, পিত
পাই। তাহেল স শ াম িক কের হেত পাের। িকছু ই বােঝ না। কৃ েক কােলা কন বানােনা হেয়েছ, তার কারণ জানা চাই।
এই য দখােনা হেয়েছ, সেপর উপর নাচ করেছ - এরকম ব াপার তা হেত পাের না। শাে এরকম ধরেণর কথা েন
বেল দয়। বা েব এরকম কােনা কথা নই। যমন িচ েত দখােনা হয় য শষনােগর শয ার উপর নারায়ণ বেস
রেয়েছ, এরকম কােনা শষনােগর শয া ইত ািদ হয় না। এেতা শত শত মুখ হয় নািক? িকরকম ধরেণর িচ বেস তরী
কের। বাবা বাঝান য এই সেবর মেধ িকছু ই নই, এইসব ভি মােগর িচ । িক এও ামায় িফ ড(িনি ত) হেয়
রেয়েছ। থম থেক এখন পয য নাটক ট করা হেয়েছ তারই পুনরাবৃি (িরপীট) হেব। একথা ধু বাঝােনার জন
য ভি েত িক িক করেত থােক। কত খরচ কের। কমন কমন িচ ইত ািদ তরী কের। পূেব যখন এইসব িচ দখতাম
তখন এেতা আ য হতাম না। এখন, যখন বাবা বুিঝেয়েছন, তখন কমেতা বুি েত আেস য এসব হেলা ভি মােগর
কথা। ভি েত যা িকছু ই করা হয় তা পুনরায় অবশ ই হেব। তামরা ছাড়া এ'কথা আর কউই বুঝেত পাের না। এটা তা
জােনাই য ামায় যা পূেবই ি র হেয় রেয়েছ, তাই-ই পুনরায় হেত থােক। অেনক ধেমর িবনাশ আর এক ধেমর াপনা
হয়। এেতা অিত কল াণকারী।
এখন তামরা াথনা ইত ািদ িকছু ই কর না। এইসব করা হয় ভগবােনর থেক ফল পাওয়ার জন । ফল হেলা জীবনমুি ,
এসব কথা তামােদর বাঝােনা হেয়েছ । এখােন হেলা জার উপর জার রাজ । গীতায় বিণত রেয়েছ, হ ভারত বাসী
- কৗরব, পা ব তামরা িক করেছা ! বরাবর যাদব-রাই মুসল(িমসাইল) বর কের। আর তারা িনজ েলরই িবনাশ
কের। এরা পর েরর শ হেয় যায়। তামরা সংবাদ ইত ািদ শােনা না, যারা শােন তারা ভালমতন বুঝেত পাের।
িদন- িতিদন িনেজেদর মেধ
(মেনামািলন ) বাড়েতই থােক। সকেলই ি ান িক পর েরর মেধ
রেয়েছ
চু র, ঘের বেসই এেক-অপরেক উিড়েয়( মের ফেল) দয়। তামরা রাজেযাগ িশখেছা তাই রাজ করার জন পুেরােনা
দুিনয়ােক অবশ ই পির ার(সাফ) করা উিচৎ। পুেরােনা দুিনয়ায় আবার সব িকছু নতু ন হেব। ৫ ত -ও সখােন
সেতা ধান হেব। সমুে র শি নই য সখােন উছেল পেড় িত করেব, এখােন তা ৫ ত -ও অেনক িত কের। ওখােন
স ূণ কৃ িতই দাসী হেয় যােব তাই দুঃেখর কােনা কথাই নই। এ হেলা িফ ড হেয় থাকা ামার খলা। গ বলা হয়
সত যুগেক, ি ানরাও বেল য থেম হেভন( গ) িছল। ভারত হেলা অিবনাশী খ । ধু তােদর একথা জানা নই য
আমােদর মুি দাতা িপতা ভারেতই আেসন। িশব-জয় ীও পালন করা হয় তাও বুঝেত পাের না। তামরা এখন সকলেক
বাঝাও য ভারেতই িশব-জয় ী পালন করা হয়। অবশ ই িশববাবা ভারেত এেসই হেভন তরী কেরেছন, এখন আবার
তরী করেছন। যারা জা হেব তােদর বুি েত িকছু ই েবশ করেব না। যারা রাজে র অিধকারী হেব তারাই স কভােব
বুঝেব য আমরাই হলাম িশববাবার স ান । জািপতা
াও রেয়েছন। মুি দাতা, ােনর সাগর হেলন য়ং বাবা।

ােক বলা যােব না।
াও ওঁনার থেকই( ােনর ারা) িলবােরট(মু ) হন। একমা বাবাই হেলন সকেলর মুি দাতা,
কারণ সবাই তা তেমা ধাণ। এরকমভােব িভতের-িভতের িবচার সাগর ম ন করা উিচৎ। আমরা মুরলী যন
এমনভােব পিড় যােত মানুষ
ভােব তা বােঝ। বা ারা তা ন েরর মানুসােরই হয়। এ হেলা ান, তাই সবদা এর
অনুশীলন করা উিচৎ। ভেয়র কারেণ পড়া না করা এ তা ক নয়। তখন আবার বেল কমব ন আেছ। দেখা, থেমই
কতজন মু হেয় এেসিছল আবার অেনেক চেলও গেছ। িস ু েদেশ অেনক কন ারা এেসিছল আবার অশাি র কারেণ
কত শ ও হেয় গেছ। থেম তােদর ান খুব ভাল লাগেতা। মেন করেতা য, এরা ভগবােনর দান(পুর ার) া
কেরেছ। এখেনা এটাই মেন কের য, কােনা শি রেয়েছ, িক এটা বােঝ না য পরমা া য়ং অবতিরত হেয়েছন।
আজকাল িরি -িসি -র শি
তা অেনেকর মেধ ই রেয়েছ। গীতা িনেয় শানােতই থােক। বাবা বেলন, এসব হেলা
ভি মােগর পু ক। ােনর সাগর তা এক - আিমই। ভি মােগ আমােকই সকেল রণ কের। ামার পিরক না
অনুসাের, এই সবই ামায় িনধািরত হেয় রেয়েছ। সা াৎকারও হয়। িতিন(বাবা) ভি মােগর লােকেদরেকও খুশী খুশী
কেরন । ান ধারণ না করেত পারেল তােদর জন ভি ও ভােলা, তবুও মানুষ এেত একটু ধেরায় তা, তাই না। চু ির
ইত ািদ করেব না। ভগবােনর ভজন যারা কের তােদর উে েশ কখেনা ভু ল কথা বলেব না, যেহতু তারা হেলা ভ ।
আজকাল ভ হেলও, তারাও দউিলয়া(কপদক-শূন ) হেয় যায়। আবার এরকমও নয় য িশববাবার বা া হেয় গেল
তারা আর দউিলয়া হেব না। অতীেতর(পা ) কােনা কম এমন হেয় থাকেল দউিলয়া হেব। ােন আসেলও দউিলয়া
হেত পাের কারণ এর সে
ােনর কােনা স কই নই।
বা ারা, তামরা এখন সািভেস( সবায়) যু রেয়েছা। তামরা মেন কর য, মত অনুসাের সবায় িনযু হেল ভাল
ফল পােব। আমােদর সবিকছু ওখােন া ফার করেত হেব। ব াগ-ব ােগজ(মালপ ) সবিকছু া ফার করেত হেব।
েত বাবার( া) খুব আন হেতা, ওখান থেক যখন এখােন আেসন তখন গান বানান - অ
পেলা আ াহ- ক
(ভগবান) আর ব পেলা বাদশাহী... কৃ ে র, চতু ভু েজর(িব ু র) সা াৎকার হেয়িছল । তাই িতিন মেন করেতন য
ারকার রাজা(কৃ ) হেবা। এরকম নশায় ম থাকেতন। এখন এই িবনাশী ধন িদেয় িক করেবা। তাই বা ারা,
তামােদরও খুশী হওয়া উিচৎ। বাবা আমােদর েগর রাজ দন। বা ারা িক ভােলা ভােব পু ষাথ কের না।
চলেত-চলেত পেড় যায়। ভােলা ভােলা বা ারা, যারা বাবােক িনম ণ জানায় তারাও বাবােক রণ কের না। বাবার
কােছ প আসা উিচৎ য, বাবা আমরা খুব খুশী। তামার রেণ সদা মেত থািক। অেনেকই আেছ যারা কখেনা রণ
কের না। রেণর যা ায় থাকেলই খুশীর নশায় িবেভার হেয় থাকেব। ােন যিদও খুবই ম থােক িক
দহঅিভমানও অেনক রেয়েছ। আ -অিভমানীভাব কাথায় ? ান তা অেনক সহজ। যােগই মায়া িব ঘটায়। গৃহ
ব বহাের অনাস হেয় থাকেত হেব। এমন যন না হয় য মায়া বশীভূ ত কের িনেলা। মায়া এমনভােব কােট যন ইঁদর
ু ।
ইঁদর
ু এরকমভােবই কামড়ায়, র বিরেয় যায় িক বুঝেত পারা যায় না। বা ারা বুঝেতও পাের না য দহ-অিভমান
এেল কত িত হেয় যায়। উ পদ া করেত পারেব না। বাবার থেক স ূণ আশী াদ নওয়া উিচৎ। মা া-বাবার
মেতা আমরাও যন রাজিসংহাসেনর(ত তনসীন) অিধকারী হই। বাবা হেলন দয় হরণকারী। িদলবাড়া মি েরও এর
স ূণ ারকিচ ( ইয়াদগার) রেয়েছ, িভতের হাতীর উপর মহারথী বেস রেয়েছ। তামােদর মেধ ও মহারথী,
ঘাড়-সওয়ার, পয়াদা রেয়েছ। েত কেক িনেজর িনেজর নাড়ী পরী া করেত হেব। বাবা কন দখেব ! দেখা, আমরা
বাবােক রণ কির এবং বাবার মেতা সািভসও কির। আমােদর বাবার সােথ যাগ রেয়েছ ! রাত জেগ িক বাবােক রণ
করা হয় ? আমরা িক অেনেকর সবা কির ? চাট রাখা উিচৎ - বাবােক অ র থেক কতটা সময় রণ কর ? কউ কউ
মেন কের, আমরা িনর র রণ কির, এটা তা হেত পাের না। আবার কউ কউ মেন কের, আমরা বাবার বা া হেয়
গিছ, ব । িক িনেজেক আ া মেন কের বাবােক রণ করেত হেব। বাবার রণ ব তীত কােনা কাজ করা মােনই
বাবােক রণ না করা। বাবার রেণ সদা ফু থাকা উিচৎ। যারা বাবার রেণ থােক তারা সবদা রমনীয় থাকেব
আর হিষতমুখী থাকেব। কাউেক যখন বাঝােব তখন অত খুশী হেয় ও রমণীয়তার সােথ বাঝােব। এমন অিত অ ই
আেছ যােদর সািভেসর অেনক শখ রেয়েছ। িচে র ারা বাঝােনা অিত সহজ। িতিন হেলন উ থেক উ তম ভগবান
আবার তাঁর রচনা হেলা সব বা ারা, আমরা হলাম ভাই-ভাই। এ হেলা ভাতৃ েবাধ ( াদার ড), তারা তা
িপতৃ ে ােবাধ(ফাদার ড) বেল দয়। থেম িশববাবার িচে র ারা বাঝােত হেব য ইিন হেলন সব আ ােদর িপতা
পরমিপতা পরমা া িনরাকার। আমরা আ ারাও িনরাকার,
র মধ ভােগ িবরাজমান। িশববাবাও ন
( ার)
িক ন ে র পূজা িকভােব হেব। তাই আকৃ িত বড় কের। এছাড়া আ া কখেনা ৮৪ ল জ নয় না। বাবা বাঝান য
আ া থেম অশরীরী আেস তারপর শরীর ধারণ কের অিভনয়(পাট) কের। সেতা ধান আ া পুনজ িনেত িনেত
আয়রন এেজ( লৗহযুেগ) চেল আেস। পের যারা আসেব তারা তা ৮৪ জ নেব না। সবাই তা ৮৪ জ িনেত পাের না।

আ াই এক শরীর ত াগ কের অন শরীর ধারণ কের। নাম, প, দশ, কাল সবিকছু ই বদেল যায়। ভাষণ এভােবই করা
উিচৎ। বলাও হয় য স িরেয়লাইেজশন( আ -সেচতনতা)। িক
সটা ক করােব ? আ াই পরমা া বলা - এ
কােনা স িরেয়লাইেজশন কী। এ হেলা নতু ন নেলজ। বাবা, িযিন হেলন ােনর সাগর, পিতত-পাবন, সকেলর স িত
দাতা, িতিন বেস বাঝান। তাই তাঁর খুব মিহমা কেরা, তাঁর মিহমা শােনা। আ ার পিরচয় িদেয়েছন, এখন পরমা ার
পিরচয়ও িদে ন। তাঁেক বলা হয় সকল আ ার িপতা। িতিন ছােটা বা বড় হন না। পরমিপতা পরমা া অথাৎ সু ীম
সাল। সাল অথাৎ আ া। পরমা া তা পরপাের িনবাস কেরন। উিন পুনজ েত আেসন না। তাই তাঁেক পরমিপতা বলা
হয়। এেতা ছাট আ ায় পাট ভরা থােক। পিতত-পাবনও ওঁনােকই বলা হয়। সবকােলই ওঁনার নাম িশববাবা।
বাবা
নয়। ভি মােগ তা অেনক নাম রাখা হয়, সকেলই ওঁনােক রণ কের বেল য পিতত-পাবন এেসা আমােদর পিব
কেরা। তাই অবশ ই আসেত হয়। যখন এক ধম াপন করেত হয় তখনই িতিন আেসন। আিদ সনাতন দবী- দবতা ধম।
এখন হেলা কিলযুগ, অসংখ মানুষ। সত যুেগ তা অেনক কম মনুষ থােক। গায়নও রেয়েছ য
ার ারা াপনা,
শ র ারা িবনাশ....... গীতার ারাই আিদ সনাতন ধম াপন হেয়িছল। আর তােতও ভু লবশত: কৃ ে র নাম বিসেয়
িদেয়েছ। বাবা বেলন, িতিন(কৃ ) তা পুনজে আেসন। আিম হলাম পুনজ -রিহত। তাহেল এখন িবচার কর য,
পরমিপতা পরমা া ক, িনরাকার িশব না কৃ । গীতার ভগবান ক? ভগবান তা একজনেকই বলা হয়, আবার
সইকথা যিদ কউ না মােন তাহেল বাঝা উিচৎ য এরা আমােদর ধেমর নয়। সত যুেগ যারা আসেব তারা শী ই মেন
নেব আর পু ষাথ করেত থাকেব। এই হেলা মুখ ব াপার। এেত তামােদরই িবজয় হয়। িক আ -অিভমানী
অব া(ি িত) কাথায়? এেক অপেরর নাম, েপ আব হেয় পেড়। ভি মােগও বলা হেতা য, ভরসা িছল পরপােরর
ত িনবাসী পরমা ার িত, তাহেল ভয় িকেসর। অেনক সাহেসর েয়াজন। যারা ভাষণ কেরন, তােদর ( ােনর)
নশায় অত িবেভার হেয় আ ার ান দওয়া উিচৎ। আবার পরমা া কােক বলা হয় - স িবষেয়ও বাঝােনা উিচৎ।
বাবার মিহমা হেলা িতিন েমর সাগর, ােনর সাগর...... তমনই বা ােদরও মিহমা। কােরার উপর াধ করা অথাৎ
আইন(ল) িনেজর হােত তু েল নওয়া। বাবা কত িমি । বা ারা যিদ কােনা কােয না বেল দয় তেব তারা কৃ ে র মেতা
হেত পারেব না। অত িমি হেত হেব। *আ া*!
িমি িমি হারািনিধ বা ােদর িত মাত-িপতা বাপদাদার
নম ার।

হ-

রণ ও সু ভাত।

হানী বাবার িত

হানী বা ােদর

*ধারণার জেন মুখ সারঃ-*

*১ )* িনেজর ব াগ-ব ােগজ সব া ফার কের অত খুশীেত এবং িবেভার হেয় থাকেত হেব। মা া-বাবার মেতা
রাজিসংহাসেনর অিধকারী হেত হেব। অ র থেক রণ করেত হেব।
*২ )* কােরা ভেয় পড়া কখেনা ছেড় দওয়া উিচৎ নয়। রেণর ারা িনেজর কমব নেক হা া করেত হেব। কখেনা
ােধর বেশ আইন িনেজর হােত নওয়া উিচৎ নয়। কােনা সবায় না করা উিচৎ নয়।
*বরদানঃ-*
া ণ জীবেনর পা (স দ) এবং পােসানািল েক (ব ি ) অনুভব করা এবং করােনা িবেশষ আ া
ভব*
*ব াখা* :- বাপদাদা সম া ণ বা ােদর এই ৃিত রণ করান য া ণ হেয়েছা - অেহা ভাগ ! িক
া ণ জীবেনর আশী াদ, স দ হেলা স তা আর া ণ জীবেনর পােসানািল হেলা স তা। এই
অনুভব থেক কখেনা বি ত হেয় থেকা না। তামরা অিধকারী। যখন দাতা, বরদাতা উ ু
দেয়
াি র ভা ার(খাজানা) িদে ন তখন তা অনুভেব িনেয় এেসা এবং অন েদরও অনুভাবী বানাও, তেবই
বলা হেব িবেশষ আ া।
* াগানঃ-*
অি ম সমেয়র কথা মনেনর(ভাবার) পিরবেত অি ম ি িতর(অব া) কথা মনন কেরা*।
*

াবাবার সমান হওয়ার িবেশষ পু ষাথ*

সবার ত ফল দখােনার জন
াবাবা যমন িনেজর অেলৗিকক ( হানী) ি িত ারা সবা কেরেছন, তমন
বা ারা তামরাও এখন িনেজর হানী ি িতেক ত কেরা।
আ ােকও বলা হয় আবার
সার- কও(সারাংশ)

বলা হয়। তাই হানী ি িতেত থাকেল, তামরা উভয়-ই হেয় যােব। িদব গূুেণর আকষণ অথাৎ সার, আ াও হেব আর
আি ক
প েপও দখা যােব।

