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মধুবন

*"িমি বা ারা -- তামােদর মানুষ থেক দবতা হওয়ার পড়ােশানা করেত হেব এবং করােত হেব, সবাইেক শাি ধাম ও
সুখধােমর পথ বলেত হেব"*
* ঃযারা সেতা ধান পু ষাথ হয় তােদর ল ণ িল িক ?*
*উ রঃ তারা অন েদরও িনেজর মতন তির করেব। তারা অেনেকর কল াণ করেত থাকেব। ান ধন ারা ঝু িল
ভের দান করেব। ২১ জে র জন অিবনাশী উ রািধকার নেব ও অন েদর উ রািধকার িনেত সাহায
করেব ।*
*গীতঃও নেমা িশবায়* ...
*ও শাি ।* ভ রা যাঁর মিহমা বণন কের, তামরা তাঁরই স ুেখ বেস আেছা, তাই কত খুশীর অনুভব হওয়া উিচত।
তাঁেক বলা হয় িশবায় নমঃ। তামােদর তা নমঃ বলেত হেব না। িপতােক স ানরা রণ কের, নমঃ কখনও বেল না।
ইিনও হেলন িপতা, এঁনার কােছ তামরা উ রািধকার া কেরা। তামরা নমঃ কেরা না, রণ কেরা। জীেবর আ া
রণ কের। বাবা এই দহ লােন িনেয়েছন। িতিন আমােদর পথ বেল িদে ন - িপতার কােছ অিবনাশী উ রািধকার
িকভােব িনেত হয়। তামরাও ভােলা রীিত জােনা। সত যুগ হল সুখধাম এবং যখােন আ ারা বাস কের সই ানেক বলা
হয় শাি ধাম। তামােদর বুি েত আেছ য আমরা হলাম শাি ধােমর িনবাসী। এই কিলযুগেক বলা হয় দুঃখধাম। তামরা
জােনা আমরা আ ারা এখন েগ যাওয়ার জন , মানুষ থেক দবতা হেত পড়ােশানা করিছ। এই ল ী-নারায়ণ হেলন
দবতা তাইনা। মানুষ থেক দবতা হেত হেব নতু ন দুিনয়ার জন । িপতার কােছ তামরা পড়ােশানা কেরা। যত পড়া
করেব, পড়ােশানায় কােরা পু ষাথ হয় তী , কােরা িঢলা। যারা সেতা ধান পু ষাথ হয় তারা অন েদর িনজসম তির
করেত ন র অনুসাের পু ষাথ করায়, অেনেকর কল াণ কের। যতখািন ধন ারা ঝু িল ভের অন েদর দান করেব ততই
লাভ হেব। মানুষ দান কের, পর জে তার অ কােলর ফল া হয়। তােত একটু সুখ বািক তা দুঃখই দুঃখ থােক।
তামােদর তা ২১ জে র জন েগর সুখ া হয়। কাথায় েগর সুখ, কাথায় এই দুঃখ ! অসীম জগেতর িপতা ারা
তামােদর েগর অসীম সুখ া হয়। ঈ েরর উে েশ দান পুণ কের িকনা। স হল ইনডাইের । এখন তামরা তা
সামেন আেছা তাইনা। এখন বাবা বেস বাঝাে ন - ভি মােগ ঈ েরর উে েশ দান-পুণ করা হয় তা অন জে
া
হয়। কউ ভােলা করেল ভােলা ফল া কের, খারাপ কম পাপ ইত ািদ করেল তমন ফল া হয়। এখােন কিলযুেগ তা
পাপ হেতই থােক, পুণ তা হয় না। তাই অ কােলর সুখ া হয়। এখন তা তামরা ভিবষ েতর সত যুেগর ২১ জে র
জন সদা সুখী হও। তার নাম হল সুখধাম। দশনী ত তামরা িলখেত পােরা য শাি ধাম ও সুখধােমর এই হল মাগ ,
শাি ধাম ও সুখধাম যাওয়ার সহজ মাগ। এখন তা কিলযুগ িকনা। কিলযুগ থেক সত যুগ, পিতত দুিনয়া থেক পিব
দুিনয়ায় যাওয়ার সহজ রা া, কানও খরচ ছাড়া। তেব যিদ মানুষ বুঝেত পাের তারা পাথর বুি । বাবা খুব সহজ কের
বাঝান । এর নাম-ই হল সহজ রাজেযাগ, সহজ ান।
বাবা বা ােদর কত সি বল বানান। এই ল ী-নারায়ণ হেলন সি বল, তাইনা। যিদও কৃ ে র নােম কত িক িলেখ
িদেয়েছ, সসব হল িমথ া কল । কৃ বেল, মা আিম মাখন খাইিন .... এবাের এর অথও বােঝ না। আিম মাখন খাইিন,
তা ক খেয়েছ ? বা ােদর দুধ খাওয়ােনা হয়, বা ারা মাখন খােব বা দুধ খােব ! এইসব য দখােনা হেয়েছ কলস
ভেঙেছ ইত ািদ ইত ািদ - এমন কানও কথা নই। িতিন তা হেলন েগর ফা ি । মিহমা তা একমা িশেবর ই করা
হয়। দুিনয়ায় অন কােরা মিহমা হয় না ! এই সময় তা সবাই হল পিতত, িক ভি মােগরও মিহমা আেছ, ভ মালাও
গান করা হয়, তাইনা। নারীেদর মেধ মীরার নাম আেছ, পু ষেদর মেধ নারেদর নাম হল মুখ । তামরা জােনা এক হল
ভ মালা, ি তীয় হল ােনর মালা। ভ মালা থেক
মালা হেয়েছ তারপের
মালা থেক িব ু র মালা তির হয়।
মালা হল স ম যুেগর, এই রহস বা ারা তামােদর বুি েত আেছ। এই কথা তামােদরেক বাবা সামেন বেস
বাঝান। সমােন যখন বেসা তা তামােদর িশহরণ অনুভব হওয়া উিচত। িক সৗভাগ - ১০০ শতাংশ দুভাগ শালী থেক
আমরা সৗভাগ শালী হই। মারীরা কাম কাটারীর তলায় যায়িন। বাবা বেলন ওই হল কাম কাটারী। ানেকও কাটারী
বলা হয়। বাবা বেলেছন ােনর অ শ , তা তারা দবীেদর হােত অ শ িদেয়েছ। সসব তা হল িহংসার সাম ী।
মানুেষর জানা নই দশন চ মােন িক ? শাে তা কৃ ে র হােত দশন িদেয় িহংসা দিখেয়েছ। বা েব হল ােনর

কথা। তামরা এখন দশন চ ধারী হেয়ছ, তারা িহংসার কথা িলেখ িদেয়েছ। বা ারা, তামরা এখন অথাৎ চে র
ান া কেরছ। তামােদরেক বাবা বেলন া মুখবংশী া ণ লভূ ষণ, দশন চ ধারী। এইসেবর অথও এখন
তামরা বুেঝছ। তামােদর বুি েত স ূণ ৮৪ জে র এবং সৃি চে র ান আেছ। থেম সত যুেগ এক সূযবংশী ধম
হয় তারপর হয় চ বংশী। দু েক িমিলেয় বলা হয় গ। এইসব কথাও তামােদর সকেলর বুি েত মানুসাের আেছ।
যমন তামােদরেক বাবা পিড়েয়েছন, তামরা পেড় সাহসী হেয়ছ। তামােদর এখন অন েদর কল াণ করেত হেব। দশন
চ ধারী হেত হেব। যত ণ
া মুখ বংশী হেব না তত ণ িশববাবার কােছ উ রািধকার া করেব কীভােব। এখন
তামরা া ণ হেয়ছ। অিবনাশী উ রািধকার িশববাবার কােছ া করছ। এই কথা ভু েল যাওয়া উিচত নয়। পেয়
নাট করা উিচত। এই হল িসিঁ ড় ৮৪ জে র িসিঁ ড়। িসিঁ ড় বেয় নামা তা খুব সহজ। যখন িসিঁ ড় বেয় উপের ওেঠা তখন
কামের হাত রেখ কীভােব ওেঠা। িক িল ও আেছ। এখন বাবা এেসেছন তামােদর িল িদেত। সেকে উ রণ কলা
হেয় যায়। এখন বা ারা, তামােদর খুশী অনুভব হওয়া উিচত য, আমােদর হল এখন উ রণ কলা । মা িবলােভড
বাবােক পেয়িছ। তাঁর মতন ি য় িকছু ই নয়। সাধু স াসী ইত ািদ যারা আেছ সবাই এক ি য়তম কই রণ কের, সবাই
তাঁর েমই ম । িক িতিন ক, এই কথা কউ বােঝনা। ধুমা সবব াপী বেল দয়।
তামরা এখন জােনা য, িশববাবা আমােদর
া ারা পড়ান। িশববাবার তা িনজ শরীর নই। িতিন হেলন পরম
আ া। পরম আ া অথাৎ পরমা া। তাঁর নাম হল িশব। বািক সব আ ােদর নাম দেহর আধাের আলাদা আলাদা
থােক। একজন হেলন পরম আ া, তাঁর নাম িশব। মানুষ যিদও অেনক নাম রেখেছ। িভ িভ মি র তির কেরেছ।
এখন তামরা অথ বুেঝছ। মু াইেত বাবুিরনােথর মি র, এইসময় তামােদর কাঁটা থেক ফু েল পিরণত কেরন। িবে র
মািলক কেরন। অতএব থম মুখ কথা হল য আমরা আ া আমােদর িপতা হেলন একজন, তাঁর কােছই ভারতবাসীরা
অিবনাশী উ রািধকার া কের। ভারেতর এই ল ী-নারায়ণ হেলন মািলক তাইনা। চীেনর তা নয়, তাইনা। চীেনর
হেল চহারা অন রকম হত। এরা হেলন ভারেতর। থেম গৗর বণ পের শ াম বণ হয়। আ ােতই খাদ পেড়, শ াম বেণ
পিরণত হয়। দৃ া এঁেদর স েকই দওয়া হয়। মরী, কীটেক িনেজর মতন বানায়। স াসীরা িক পিরবতন কের !
ত ব ধারীেক গ য়া পিরেয় মাথা মু ন করায়। তামরা তা এই ান া কর। এমন ল ী-নারায়েণর মতন
শাভা বৃি কারী হও। এখন তা কৃ িতও হল তেমা ধান, অথাৎ এই পৃিথবীও হল তেমা ধান। িতকর। আকােশ ঝড়
ওেঠ, কতখািন িত হয়, উপ ব হেত থােক। এখন এই দুিনয়ায় হল পরম দুঃখ। সখােন পরম সুখ থাকেব। বাবা পরম
দুঃখ থেক পরম সুেখ িনেয় যান। এর িবনাশ হয় তারপের সব সেতা ধান হেয় যায়। এখন তামরা পু ষাথ কের বাবার
কােছ যত উ রািধকার নওয়ার আেছ িনেয় নাও। তা নাহেল পের অনুেশাচনা হেব। বাবা এেসেছন িক আমরা িকছু ই
িনলাম না। এই কথা লখা আেছ - দুিনয়ায় আ ন লােগ তখন
কেণর ঘুম ভােঙ। তখন হায় হায় কের মের। হায় হায়
হওয়ার পর জয়জয়কার হেব। কিলযুেগ হায় হায় হয় তাইনা। এেক অপরেক মারেত থােক। অসংখ মারা যােব।
কিলযুেগর পের সত যুগ অবশ ই হেব। মিধ খােন হল স ম। এেকই পু েষা ম যুগ বলা হয়। বাবা তেমা ধান থেক
সেতা ধান হওয়ার যুি ভােলা ভােব বেল দন। ধু বেলন আমােক রণ কেরা আর িকছু নয়। বা ারা, এখন
তামােদর মাথা ইত ািদ নায়ােত হেব না। বাবােক কউ হাত জাড় করেল বাবা বেলন, আ ারা না-ই তামােদর হাত
আেছ, না-ই বাবার আেছ, তাহেল হাত জাড় করছ কােক। কিলযুগী ভি মােগর এক িচ ও থাকা উিচত নয়। মানুষ
সূযেকও হাত জাড় কের নম ার করেব, মহা ােদরও করেব। তামােদর হাত জাড় করেত হেব না, এই দহ হল
আমার লােন নওয়া দহ। িক কউ হাত জাড় কের নম ার করেল িরটােন নম ার করেত হয়। তামােদর তা এই
কথা বুঝেত হেব য আমরা হলাম আ া, আমােদর এই ব ন থেক মু হেয় এখন িফের যেত হেব। এই দেহর িত ঘৃণা
অনুভব হয়। এই পুরােনা দহ ত াগ করেত হেব। যমন সােপর দৃ া দওয়া হয়। মরীর এত বুি আেছ য কীট ক
মরী বািনেয় দয়। তামরা বা ারাও, যারা িবষয় সাগের ডু েব আেছা, তােদর সখান থেক বর কের ীর সাগের
িনেয় যাও। এখন বাবা বেলন - চেলা শাি ধাম। মানুষ শাি র জন কত বুি খাটায়। স াসীেদর েগর জীবনমুি
া
হয় না। যিদও, মুি
া হয়, দুঃখ থেক মুি পেয় শাি ধােম বেস যায়। যিদও আ া থেম তা জীবনমুি ত আেস।
পের জীবন ব েন আেস। আ া সেতা ধান থােক পের িসিঁ ড় বেয় নীেচ নেম আেস। থেম সুখ ভাগ তারপর নামেত
নামেত তেমা ধান হেয়েছ। এখন আবার সবাইেক িফিরেয় িনেয় যাওয়ার জন বাবা এেসেছন। বাবা বেলন আমায় রণ
কেরা তাহেল তামরা পিব হেয় যােব।
বাবা বুিঝেয়েছন য, সময় মানুষ শরীর ত াগ কের সই সময় খুব ক
কাশী কালবট খায়। কারণ েনেছ িশেবর উপের বিলদান করেল মুি

ভাগ কের, কারণ দ ভাগ করেত হয়। যমন
া হয়। তামরা এখন বিল- ত মাথা িদেয়ছ

তাইনা, তাই ভি মােগ সই সব চিলত আেছ। তাই িশেবর কােছ জীবন উৎসগ কের। এখন বাবা বাঝান িফের কউ
যেত পাের না। হ াঁ, এই প সমিপত হেল পাপ ন হয়, িহেসব িনেকশ নতু ন কের
হয়। তামরা এই সৃি চ েক
জেনছ। এই সময় সবার হল অবেরাহন কলা। বাবা বেলন আিম এেস সকেলর সদগিত কির। সবাইেক ঘের অথাৎ
পরমধাম িনেয় যাই। পিততেদর সে িনেয় যাব না তাই এখন পিব হও তেবই তামােদর জ ািত জা ত হেব। িববােহর
সময় ীর মাথায় জ ািত যু কলস রাখা হয়। এই থা এখােন ভারেতই হয়। ীর মাথায় কলেস জ ািত
িলত করা
হয়, ামীর মাথায় রাখা হয় না, কারণ ামীেক ঈ র বলা হয়। ঈ র জ ািত জা ত করেব কীভােব। অতএব বাবা
বাঝান আমার তা জ ািত জা ত আেছ। আিম তামােদর জ ািত
িলত কির। বাবােক দীপ িশখাও বলা হয়।
সমাজী জ ািতেক িব াস কের, সবদা জ ািত জা ত থােক, তােকই রণ কের, তােকই ভগবান ভােব। অন রা ভােব ু
জ ািত (আ া) বৃহৎ জ ািত ত (পরমা ায়) িবলীন হেয় যায়। অেনক মতামত আেছ। বাবা বেলন তামােদর ধম তা
অপার সুখ দান কের। তামরা েগ অেনক সুখ দেখা। নতু ন দুিনয়ায় তামরা দবতা হও। তামােদর পড়ােশানা হল
ভিবষ ৎ নতু ন দুিনয়ার জন , অন সব পড়ােশানা হল এখানকার জন । এখােন তামােদর পড়া কের ভিবষ েত পদ া
হেব। গীতায় যথাযথ ভােব রাজ যােগর িশ া দান করা হেয়েছ। পের যু হয়, িকছু ই থােক না। পা বেদর সে
র
দখােনা হেয়েছ। এখন বাবা বেলন আিম তামােদর ভগবান - ভগবতী বানাই। এখােন তা অেনক কােরর দুঃখ
দওয়ার মানুষ আেছ। কাম কাটারী চািলেয় কত দুঃখী কের। অতএব বা ারা তামােদর এই খুশী থাকা উিচত য
অসীেমর িপতা ােনর সাগর আমােদর পড়াে ন। মা িবলােভড িমক হেলন িতিন। আমরা িমকারা তাঁেক
অধক
রণ কির। তামরা রণ কেরছ, এখন বাবা বেলন আিম এেসিছ, তামরা আমার মাতনুযায়ী চেলা। িনেজেক
আ া িন য় কেরা আিম িপতা আমায় রণ কেরা। অন কাউেক নয়। আিম ব তীত কােরা রণ ারা তামােদর পাপ
িবন হেব না। িত কথায় সােজেনর পরামশ িনেত থােকা। বাবা পরামশ দেবন - এমন এমন কের স ে র িহেসব
মটাও। যিদ পরামশ অনুযায়ী চলেব তা িত পদে েপ প
া হেব। পরামশ িনেল দায় মু হেব। আ া !
িমি িমি হারািনিধ বা ােদর িত মাতা িপতা, বাপদাদার
আ া পী বা ােদরেক জানাে ন নম ার।

রেণর

হ-সুমন আর সু ভাত । আ ােদর িপতা ওঁনার

*ধারণার জেন মুখ সারঃ-*

*১ )* অসীম জগেতর িপতার কােছ অসীম সুেখর অিবনাশী উ রািধকার িনেত ডাইের
করেত হেব। ান ধন ারা ঝু িল ভরপুর কের সবাইেক দান করেত হেব।

ঈ েরর উে েশ দান-পুণ

*২ )* এই পু েষা ম যুেগ িনেজেক সব ব ন থেক মু কের জীবনমু হেত হেব। মরীর মতন ভুঁ -ভুঁ কের অথাৎ
ঈ রীয় ান দান কের িনজ সম তির করার সবা করেত হেব।
*বরদানঃ-*
সাধারণ কম কেরও উঁচু ি িতেত ি ত থেক সদা ডবল লাইট ভব*
ব াখা: যমন বাবা সাধারণ দেহর আধার নন, যমন ভােব তামরা কথা বেলা তমনই বেলন, তমন
ভােবই চেলন সুতরাং কম যিদও সাধারণ কেরন , িক ি িত উঁচু -ই থােক। বা ারা, ক তমনই
তামােদরও ি িত সদা যন উঁচু থােক। ডবল লাইট হেয় উঁচু ি িতেত ি ত থেক য কানও সাধারণ কম
কেরা। সদা যন এই কথা রেণ থােক য অবতরণ হেয় অবতার
েপ
কম করেত এেসিছ। তাহেল
সাধারণ কমও অেলৗিকক কেম পিরণত হেয় যােব।
* াগানঃ-*
আি ক দৃি -বৃি র অভ াসী আ ারাই পিব তােক সহেজ ধারণ করেত পাের ।*

