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০২-০৯-২০২০ াতঃ মুরলী ও শাি "বাপদাদা" মধুবন
বা ারা, তামােদর মেধ িক এমন নশা থােক, সই নশার আধাের কা িন েয়র কথা তামরা বলেত
থােকা ?*
বা ারা, তামােদর এই নশা থােক য, আমরা বাবােক রণ কের জ -জ া েরর জন পিব হি ।
তামরা িন েয়র সােথ এটা বেলা য, িব যতই আসুক না কন, েগর াপনা তা অবশ ই হেব। নতু ন
দুিনয়ার াপনা আর পুরােনা দুিনয়ার িবনাশ হেতই হেব। এটাই হেলা পূব-িনধািরত ামা, এখােন সংশেয়র
কানও কথাই নই।*

*ও শাি ।* আি ক বা ােদর িত আি ক বাবা বাঝাে ন। তামরা জােনা য, আমরা হলাম আ া। এই সময়
আমরা আধ াি ক পা া হেয়িছ। িনেজও হেয়েছা, অন েদরেকও তরী করেছা। এই কথা ভােলাভােব ধারণ কেরা।
মায়ার তু ফান তামােদরেক ভু িলেয় দয়। তাই িতিদন সকােল এবং স ায় এই িবষেয় িচ ন করেত হেব - অমূল
জীবেনর জন এই অমূল র , আি ক বাবার থেক া হে । তাই আি ক বাবা বাঝাে ন য - বা ারা, মুি ধােমর
রা া বেল দওয়ার জন তামরা এখন আধ াি ক পা া বা গাইড হেয়েছা। এটাই হেলা সিত কােরর অমরকথা,
অমরপুরীেত যাওয়ার জন । অমরপুরীেত যাওয়ার জন তামরা পিব তির হে া। অপিব
াচারী আ া
অমরপুরীেত িকভােব যেত পাের ? সাধারণ মানুষ অমরনাথ যা া কের, গেকও অমরনাথ পুরী বলা হয়। একটা
অমরনােথর কথা নয়। তামরা, সম আ ারা এখন অমরপুরীেত যাে া। সটা হল আ ােদর অমরপুরী - পরমধাম,
পুনরায় অমরপুরীেত আেসা শরীেরর সােথ। সখােন ক িনেয় যান? পরমিপতা পরমা া সম আ ােদরেক িনেয় যান।
তােক অমরপুরীও বলা যায়। িক স ক নাম হল শাি ধাম। সখােন তা সবাইেক যেতই হেব। ামার ভিবতব
অপিরবতনীয়। এটা ভােলাভােব বুি েত ধারণ কের নাও। থেম তা িনেজেক আ া মেন কেরা। পরমিপতা পরমা াও
হেলন আ া। কবলমা তাঁেক পরমিপতা পরমা া বলা হয়। িতিন এখন আমােদরেক বাঝাে ন। িতিনই হেলন ােনর
সাগর, পিব তার সাগর। এখন বা ােদরেক পিব বানােনার জন মত িদে ন য, *মােমক
রণ কেরা*, তাহেল
তামােদর জ -জ া েরর পাপ িবনাশ হেয় যােব। রণেকই যাগ বলা হয়। তামরা তা হেল বা া, তাই না। বাবােক
রণ করেত হেব। রেণর ারাই তরী পার হেয় যােব। এই িবষয় নগরী থেক তামরা িশব নগরীেত যােব, পুনরায়
িব ু পুরীেত আসেব। আমরা এখন পড়ােশানা করিছ সখােন যাওয়ার জন , এখানকার জন নয়। এখােন যারা রাজা হয়,
তারা পূব জে ধন দান করার জন রাজা হেয় জ নয়। কউ কউ আেছ, যারা গরীবেদরেক দখােশানা কের, অেনক
হাসপাতাল, ধমশালা আিদ তির কের, অেনক ধন দান কের। যরকম িস ু েদেশ মূলচ িছেলন, গিরবেদর কােছ িগেয়
দান করেতন। গিরবেদরেক দখােশানা করেতন। এরকম অেনেকই দানী হয়। সকােল উেঠই অে র পুটুলী বর কের,
গরীবেদরেক দান করার জন । আজকাল তা িভ ু করাও অেনক অসৎ হেয় গেছ। তাই পা বুেঝ দান করেত হেব।
কৃ ত গরীব তা এখন কউই নই। বাইের যারা িভ া নওয়ার জন বেস আেছ, তােদরেক দওয়াও কানও দান দওয়া
নয়। তােদর তা এটাই হল ধা া। যারা গরীবেদরেক দান কের, তারাই ভােলা পদ া করেব।
এখন তামরা সবাই হেল আধ াি ক পা া। তামরা দশনী বা িমউিজয়াম কেরা তা এইরকম নাম লেখা যটা িস
হয় য ‘গাইড টু হেভন’ বা ‘নতু ন িবে র রাজধানীর জন গাইড ’। িক মানুষ িকছু ই বুঝেত পাের না। এটা হলই
কাঁটার জ ল। গ হেলা ফু েলর বাগান, যখােন দবতারা থােকন। বা ারা, তামােদরেক এই নশায় থাকেত হেব য,
আমরা বাবােক রণ কের জ -জ া েরর জন পিব হি । তামরা জােনা য, যতই িব আসুক না কন, েগর
াপনা তা অবশ ই হেব। নতু ন দুিনয়ার াপনা আর পুরােনা দুিনয়ার িবনাশ তা হেতই হেব। এটাই হেলা পূব-িনধািরত
ামা, এখােন সংশেয়র কানও কথাই নই। মেনর মেধ অ একটু ও সংশয় িনেয় এেসা না। এঁনােক তা সবাই
পিতত-পাবন বেল ডেকিছেল। ইংেরজরাও বেল য, এেস আমােদরেক দুঃখ থেক মু কেরা। দুঃখ হেলাই ৫ িবকােরর।
সটা হলই িনিবকারী দুিনয়া, সুখধাম। এখন বা ারা, তামােদরেক েগ যেত হেব। সাধারণ মানুষ মেন কের য গ
উপের আেছ, তােদর এটা জানাও নই য, মুি ধাম উপের থােক। জীবনমুি েত তা এখােনই আসেত হয়। এটা বাবা
তামােদরেক বাঝাে ন, এ িলেক ভােলাভােব ধারণ কের এই ােনরই ম ন করেত হেব। লৗিকক ু েড রাও ঘেরেত

এটাই িচ া কের য - এই কাগজ িলেখ জমা িদেত হেব..., আজ এটা করেত হেব...। তাই বা ারা, তামােদর িনেজেদর
কল ােণর জন আ ােক সেতা ধান বানােত হেব। পিব হেয় মুি ধােম যেত হেব, আর নেলেজর আধাের পুনরায়
দবতা হেত হেব। আ াই তা বেল য, আিম মানুষ থেক ব াির ার হই, আিম আ া মানুষ থেক গভনর হই। আ াই
শরীেরর সােথ এইসব হয়। শরীর শষ হেয় গেল তা পুনরায় নতু ন শরীের পড়ােশানা করেত হয়। আ াই িবে র মািলক
হওয়ার জন পু ষাথ কের। বাবা বলেছন য - এটাই পাকােপা ভােব মেন রাখ য - আিম হলাম আ া, দবতােদরেক
এইরকম বলেত হয়না, তােদরেক রেণর পু ষাথ করেত হয় না, কননা তারা তা হেলাই পিব । াল ভাগ করেছ,
তারা িক পিতত নািক, য বাবােক রণ করেব! তামরা আ ারা পিতত হেয় গেছা, এই জন বাবােক রণ করেত
হেব। তােদর তা রণ করার দরকারই নই। এটাই হেলা ামা, তাই না ! একটা িদনও এক সমান হয় না। এই ামাই
িনর র চলেত থােক। সারািদেনর পাট সেকে র অনুসাের পিরবতন হেত থােক।
ং চলেত থােক। তাই বাবা
বা ােদরেক বাঝাে ন য, কানও কথােত হাটেফল (হতাশ) হেয় যও না। এটা হেলা ােনর কথা। যিদও িনেজর ব বসা
আিদ কেরা, িক ভিবষ েতর উঁচু পদ া করার জন স ূণ পু ষাথ কেরা। গৃহ ব বহােরও থাকেত হেব। মারীরা
তা গৃহে যেতই পাের না। গৃহ ী তােদরেকই বলা যায়, যােদর স ান-স িত আেছ। *বাবা তা অধর- মারী আর
মারী, সবাইেকই পড়াে ন। অধর- মারীর অথও তারা বুঝেত পােরনা। তারা মেন কের, অেধক শরীর ? এখন
তামরা জােনা য, কন া হল পিব আর অধর কন া তােদরেক বলা যায়, যারা অপিব হওয়ার পর পুনরায় পিব হয়।
তামােদরই রিণক মি ের রেয়েছ (অধর দবী মি র/অবুদা দবী শি িপঠ, মাউ আবু) । বা ারা, বাবা-ই
তামােদরেক বাঝাে ন। বাবা তামােদরেক পড়াে ন। তামরা জােনা য, আমরা আ ারা মূলবতনেকও জািন,
পুনরায় সূযবংশী, চ বংশী, িকভােব রাজ করেত হয়, ি য়ভােবর ল ণ িহেসেব হােত বাণ কন দওয়া হেয়েছ,
সটাও তামরা জেন গছ। সখােন লড়াই আিদর তা কানও কথাই নই। না অসুেরর কথা আেছ, না চু িরর কথা
মািণত (িস ) হয়। এইরকম তা কানও রাবণ হয় না, য সীতােক িনেয় যােব। তাই বাবা বাঝাে ন য - িমি িমি
বা ারা ! তামরা বুঝেত পােরা য আমরা হলাম েগর, মুি -জীবনমুি র পা া। তারা তা হল লৗিকক জগেতর
পা া। আমরা হলাম আধ াি ক পা া। তারা হেলা কিলযুেগর া ণ। পু েষা ম হওয়ার জন পড়ােশানা করেছ।
আমরা পু েষা ম স ম যুেগ আিছ। বাবা অেনক রকম ভােব বাঝাে ন। তবুও বা ারা দহ অিভমােন এেস ভু েল যায়।
আিম হলাম আ া, বাবার স ান, এই নশা সদা থােক না। যত যত রণ করেত থাকেব, ততই দহ অিভমান কাটেত
থাকেব। িনেজেক দেখা, আমার দহ অিভমান সমা হেয়েছ ? আমরা সবাই এখন যাি , পুনরায় আমরা িবে র মািলক
হব। আমােদর পাটই হল িহেরা-িহেরাইেনর। িহেরা-িহেরাইন নাম তখন দওয়া হয় যখন কউ িবজয় া কের। তামরা
িবজয় া কেরা, তাই এই সময় তামােদর িহেরা-িহেরাইেনর নাম দওয়া হয়, এর আেগ তা িছল না। পরািজত হওয়া
আ ােক িহেরা-িহেরাইন বলা যায় না। বা ারা, তামরা জােনা য, আমরা এখন িগেয় িহেরা-িহেরাইন তরী হি ।
তামােদর পাটই হল উঁচুর থেকও উঁচু। কিড় আর হীরার মেধ অেনক পাথক আেছ। যিদও কউ লাখপিত বা কা পিত
হয়, িক তামরা জােনা য এইসব িবনাশ হেয় যােব।
আ ারা, তামরা ধনবান হেত চেলেছা। বািকরা সবাই দউিলয়া হেয় যাে । এই সম কথা ধারণ করেত হেব। িন য়
রাখেত হেব। এখােন নশা চড়েত থােক, িক বাইের গেল সই নশা শষ হেয় যায়। এখানকার কথা এখােনই থেক
যায়। বাবা বেলন য, বুি েত যন থােক য, বাবা আমােদরেক পড়াে ন। য পড়ােশানার ারা আমরা মানুষ থেক
দবতা হেত চেলিছ। এখােন পির েমর কানও কথাই নই। ব বসা আিদ কেরও িকছু সময় বর কের রণ করেত
থােকা। এটাও িনেজর জন এক কার ধা া, তাইনা! ছু িনেয় বাবােক রণ কেরা। ইিন কানও িমথ া কথা বলেছন
না। সারািদন এই ভােবই িক সময় ব থ ন কের দেব? িনেজেদর ভিবষ েতর কথা তা িকছু িচ া কেরা। যুি তা
অেনক আেছ, যতটা স ব হয়, সময় বর কের বাবােক রণ কেরা। শরীর িনবােহর জন ধা া আিদ যিদও কেরা।
আিম তামােদরেক িবে র মািলক হওয়ার জন খুব ভােলা ভােলা মৎ িদি । বা ারা, তামরাও সবাইেক এই মত
শানােত পােরা। ম ী তা পরামশ দওয়ার জন ই হেয় থােক, তাই না! তামরা হেল পরামশ দাতা। সবাইেক, মুি জীবন
মুি িকভােব া করা যায়, এই জে সই রা া বলেত থােকা। মানুষ াগান আিদ তির কের তারপর দওয়ােলর
উপর লািগেয় দয়। যরকম তামরা িলখেত থােকা য *“Be Holy and Raj yogi”*। িক এেত তারা িকছু ই বুঝেত
পােরনা। এখন তামরা বুেঝ গেছা য, আমরা এখন বাবার থেক এই উ রািধকার া করিছ, মুি ধােমরও অিবনাশী
উ রািধকার া হে । আমােক তামরা পিতত-পাবন বেল ডেকিছেল, তাই আিম এেসিছ তামােদরেক মৎ িদেয়
পিব বানােত। তামরাও হেল পরামশ দাতা। মুি ধােম কউই যেত পাের না, যত ণ না বাবা উপেদশ না দন, মৎ
না দন।
অথাৎ
মত হেলাই িশব বাবার। আ ারা িশব বাবার মৎ া কের। পাপ আ া, পুণ া া বলা হেয়

থােক। পাপ শরীর বলা হয় না। আ া শরীেরর ারা পাপ করেত থােক, এজন পাপ আ া বলা হেয় থােক। শরীর ছাড়া
আ া না পাপ, না পূণ করেত পাের। তাই যখনই সময় পােব িবচার সাগর ম ন করেত থােকা। সময় তা অেনক আেছ।
চার বা েফশরেক যুি িদেয় এই আধ াি ক ান শানােত হেব, যার ারা তারও কল াণ হেয় যায়। অন থায় এই
দুিনয়ার পড়ােশানা কের িক হেব। আিম এটা পড়াি । আর অবিশ িকছু িদন পেড় আেছ, িবনাশ সামেনই দাঁিড়েয় আেছ।
অ েরর মেধ এই উদ মতা যন থােক য, িকভােব মানুষেক রা া বেল দেবা।
এক কন ার লৗিকক পরী া িছল, যখােন গীতার ভগবােনর কথা িজ াসা করা হেয়িছল। তা স িলেখ িদেয়িছল য
গীতার ভগবান হেলন িশব, তা তােক ফল কিরেয় দওয়া হয়। স ভেবিছল য আিম তা বাবারই মিহমা িলেখিছ গীতার ভগবান হেলন িশব। িতিন হেলন ােনর সাগর, েমর সাগর। কৃ ে র আ াও এখন ান া করেছ। এসব
লখার কারেণ স ফল হেয় িগেয়িছেলা। মা-বাবােক বলেলা য, আিম এই পড়ােশানা করেবা না। আিম এখন থেক এই
আধ াি ক পড়ােশানার সােথ যু হব। সই বা াও খুব ফা
াস িছল। থেমই বেলিছল য, আিম এমনই িলখেবা য
আিম ফল হেয় যাব। তবুও সত কথাই তা িলখেত হেব, তাই না! তারা পরবত সমেয় বুঝেত পারেব য, এই মেয়
সত কথাই িলেখিছল। যখন ভাব পড়েব, দশনী অথবা িমউিজয়ােম তােদরেক ডাকা হেব, তখন তারা জানেত পারেব
আর বুি েতও আসেব য এটাই হল স ক। অেনক অেনক মানুষ আসেত থাকেব, তাই িবচার করেত হেব য - এমনভােব
বাঝােত হেব য মানুষ খুব শী ই বুঝেত পের যায় য এটা হল নতু ন কথা। কউ না কউ তা অবশ ই বুঝেব, য
এখানকার হেব। তামরা সবাইেক আধ াি ক রা া বলেত থােকা। বচারা অেনক দুঃখী হেয় গেছ, তােদর সবাইেক দুঃখ
থেক িকভােব দূর করেব। অশাি তা অেনক হয়, তাই না। এক পর েরর শ হেয় যায়, িকভােব তারা এেক অপরেক
শষ কের দয়। এখন বাবা বা ােদরেক ভােলাভােব বাঝাে ন। মাতা-রা তা অেবাধ হয়। তারা বেল য আিম তা
পড়ােলখা জািননা। বাবা বেলন য পড়ােশানা জােনা না, এ তা খুবই ভােলা কথা। বদ শা যা িকছু পেড়, সসব এখােন
ভু েল যেত হয়। এখন আিম যা িকছু শানাি , সটাই শােনা। বাঝােত হেব য - স িত, এক িনরাকার পরমিপতা
পরমা া ছাড়া আর কউই করেত পাের না। মানুেষর মেধ এই ানই তা নই, তাহেল তারা স িত িকভােব করেব?
স িত দাতা, ােনর সাগর হেলন এক বাবা। সাধারণ মানুষ এরকম কথা িক বলেত পাের! য এখানকার হেব সই
বাঝার জন চ া করেব। কানও একজন যিদ লৗিকক পদ মযাদা া ব ি বাবার বা া হয়, তাহেল চািরিদেক সই
কথা ছিড়েয় পড়েব। গায়ন আেছ য, তু লসীদাস গিরেবর কথা কউ শােন না। সবার যুি তা বাবা অেনকই বেল দন,
বা ােদরেক সই যুি িলেক বা েব প িদেত 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 )* ব বসা আিদ কেরও ভিবষ েতর উঁচু পদ া করার জন রেণ থাকার স ূণ পু ষাথ করেত হেব। এই
সেক -এর অনুসাের পিরবতন হেত থাকেব, এই জন কখনও কানও িসন (দৃশ ) দেখ হাটেফল হেয় যও না।

ামা

*২ )* এই আধ াি ক পড়া পেড় অন েদরেকও পড়ােত হেব, সকেলর কল াণ করেত হেব। অ ের এই উদ ম যন আেস য,
িকভােব সবাইেক পিব বানােনার পরামশ দব। ঘের ফরার রা া বলেবা।
*বরদানঃ-*
ডবল সবার ারা অেলৗিকক শি র সা াৎকার কিরেয় িব সবাধারী ভব*
*ব াখ া :-* যরকম বাবার
প-ই হেলা িব সবক, এই রকম তামরাও বাবার সমান িব - সবাধারী
হও। শরীর ারা ল
ু সবা কেরও, মেনর ারা িব পিরবতেনর সবােত তৎপর থােকা। একই সমেয়
শরীর আর মেনর ারা একসােথ সবা কেরা। য মন আর কেমর ারা একসােথ সবা কের, তােক যারা
দেখ তােদর এই অনুভব বা সা াৎকার হেয় যায় য এর মেধ কানও অেলৗিকক শি আেছ, এইজন এই
অভ াসেক িনর র আর ন াচারাল বানাও। মনসা সবার জন িবেশষ একা তার অভ াস বৃি কেরা।
* াগানঃ-*
সকেলর িত ণ াহক হও, িক অনুসরণ কেরা এক
া বাবােকই।*

