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মধুবন

০৩-০৯-২০২০ াতঃ মুরলী ও শাি "বাপদাদা" মধুবন
তামরা হেল ডবল-অিহংসক, আনেনান ওয়ািরয়াস, তামােদর কা িবজয় িনি ত এবং কন ?*
তামরা বা ারা যারা মায়ােক পরািজত করার পু ষাথ করেছা, তামােদর ল
হেলা য, আমরা
রাবেণর হাত থেক িনেজর রাজ িনেয়ই থাকেবা..... ামােত এরও যুি রচনা করা আেছ। তামােদর
িবজয় িনি ত, কারণ তামােদর সে সা াৎ পরমিপতা পরমা া আেছন। তামরা যাগবেলর ারা
িবজয় লাভ কেরা। ম নাভেবর মহাম ারা তামরা রাজ া কেরা। তামরা অধক রাজ করেব
।*
িনেজর মুখ দেখেন মেনর আয়নােত......

*ও শাি ।* িমি -িমি বা ারা যখন সামেন সামেন বেস থােক তখন বুঝেত পাের যথাযথভােব আমােদর কানও
সাকার চার নই, আমােদর িযিন পড়াে ন িতিন হেলন ােনর সাগর বাবা। এই কথা তা িনি ত য আমােদর
িপতাও হেলন উিন, যখন পড়ান তখন পড়ােশানায় মেনােযাগ থােক। ু েড িনেজর ু েল বেস থাকেল চার রেণ
আসেব, িপতা নয়। কারণ ু েল বেস আেছ। তামরাও জােনা চারও হেলন বাবা। নাম িনেয় তা কানও কথা হেব না।
বুি েত রাখেত হেব - আমরা হলাম আ া, বাবার কােছ িন। এমন তা কখনও হয় না। না সত যুেগ, না কিলযুেগ হয়।
ধুমা একবার স েমই হয়। তামরা িনেজেদরেক আ া িন য় কেরা। আমােদর িপতা এই সময় হেলন চার, কারণ
িতিন পড়ান, দু কতব পালন করেত হয়। আ ারা পড়ােশানা কের িশববাবার কােছ। এও হেলা যাগ এবং ােনর
পড়া। আ া পেড়, পরমা া পড়ান। এেত আরও বিশ লাভ, যখন তামরা স ুেখ থােকা। অেনক বা ারা ভােলা ভােব
রেণ থাকেব। কমাতীত অব ায় পৗঁছােল তা পিব তার শি ও া হয়। তামরা জােনা িশববাবা আমােদর পড়ান। এ
হেলা তামােদর যাগ এবং উপাজন দু একে । আ ােকই সেতা ধান হেত হেব। তামরা সেতা ধান হে া, ধনও া
করেছা। িনেজেক অবশ ই আ া িন য় করেত হেব। বুি যন িবচরণ না কের। এখােন বেস বুি েত যন থােক য,
িশববাবা পড়ােনার জন চার েপ এেসেছন। িতিন হেলন নেলজফু ল, আমােদর পড়াে ন। বাবােক রণ করেত হেব।
আমরাই হলাম দশন চ ধারী। আমরাই হলাম লাইট হাউস। এক চােখ শাি ধাম, অন েত জীবনমুি ধাম আেছ।
এই চােখর কথা নয়, আ ার তৃ তীয় ন বলা হয়। *এখন আ ারা নেছ, যখন শরীর ত াগ করেব তখন আ ায় এই
সং ার থাকেব* । এখন তামরা বাবার সে যাগযু হও। *সত যুগ থেক তামরা িবেয়াগী িছেল অথাৎ বাবার সে
যাগ িছেলা না। এখন তামরা যাগী হও, বাবার মতন। যাগ শখাে ন ঈ র, তাই তাঁেক বলা হয় যােগ র। তামরা
হেল যােগ েরর স ান। তাঁেক যাগ করেত হয় না। িতিন হেলন যােগর িশ া দানকারী পরমিপতা পরমা া। তামরা
এক একজন যােগ র, যােগ রী হও তারপের রাজ-রােজ রী হেব। িতিন যােগর িশ া দন, িতিন হেলন ঈ র। িনেজ
শেখন না, িতিন শখান। কৃ ে র আ া শষ জে যাগ িশেখ কৃ
েপ পিরণত হন, তাই কৃ েকও যােগ র বলা হয়।
কারণ ওনার আ া এখন যােগর িশ া হণ করেছ। যােগ েরর কােছ যােগর িশ া া কের কৃ পদ া কেরন।
িশবিপতা পের ওনার নাম রােখন
া। থেম তা লৗিকক নাম িছেলা, পের মরজীবা (জীিবত থেকই মৃত সম)
হেয়েছন।* আ ােকই বাবার আপন হেত হয়। বাবার আপন হওয়া অথাৎ মৃত হওয়া, তাইনা। তামরাও বাবার কােছ
যােগর িশ া অজন কেরা। এই সং ার িল িনেয় তামরা শাি ধােম যােব। তারপের নতু ন পােটর াল ইমায হেব।
যমন বাবার স
উৎপ হেয়েছ য আিম যাই, তাই বাবা বেলন আিম আিস এবং আমার বাণী চলেত
কের ।
পরমধােম তা শাি থােক। তখন ামা অনুযায়ী তাঁর পাট আর হেয় যায়। আসার স উৎপ হয়। তারপের এখােন
এেস পাট
কেরন। তামােদর আ াও নেছ। ন র অনুসাের পু ষাথ অনুযায়ী ক পূেবর মতন। িদন িদন বৃি ও
হেত থাকেব। একিদন তামরা িবশাল রয় াল হল-ও া করেব, যখােন অেনক বড় বড় লাকও আসেব। সবাই একে
বেস নেব। িদন িদন ধনী ব ি রাও জা হেত থাকেব। পেট িপেঠ এক হেয় যােব। এমন িবপদ আসেব, মুসলধাের বৃি
হেব তখন স ূণ কৃ িষ ইত ািদ জেল ডু েব যােব। ন াচারাল ক ালািম জ তা আসেবই। িবনাশ হেব, এেকই বলা হয়
াকৃ িতক দুেযাগ। বুি বেল িবনাশ হেব িন য়ই। একিদেক বামাও তির, ন াচারাল ক ালািম জ ইত ািদ সব এখানকার
জন । এেত সাহস চাই। অ েদর দৃ া আেছ না, তােক কউ নড়ােত পাের িন। এই অব া মজবুত করেত হেব - আিম
আ া, দহ ভান ন হেত থাকেব। সত যুেগ তা যখন অেটােম ক ািল সময় পূণ হয় তখন সা াৎকার হয়। এখন এই

দহ ত াগ কের িশ হেত হেব। এক দহ ত াগ কের অন দেহ েবশ কের, দ ইত ািদ তা সখােন িকছু ই নই। যত িদন
যােব তামরা কােছ আসেব। বাবা বেলন, আমার মেধ যা পাট ভরা আেছ সসব খুলেত থাকেব। বা ােদর বলেত
থাকেবন। *যখন বাবার পাট পূণ হেব, তখন তামােদর পাটও পুেরা হেয় যােব। তারপের তামােদর সত যুেগর পাট
আর হেব*। এখন তামােদর িনেজর রাজ া করেত হেব, এই ামা খুব যুি
ারা গ ত হেয়েছ। তামরা মায়ার
উপের জয় লাভ কর, এেতও সময় লােগ। তারা তা একিদেক ভােব আমরা েগ বেস আিছ, এই দুিনয়া সুখধাম হেয়েছ,
অন িদেক আবার গােনর মেধ িদেয় ভারেতর অব ার কািহনী শানায়। তামরা জােনা এই দুিনয়া তা আরও
তেমা ধান হেয়েছ। ামা অনুযায়ী ভীষণ ভােব তেমা ধান হেত থােক। তামরা এখন সেতা ধান হে া। *এখন তামরা
কােছ এেসেছা, শেষ িবজয় তা তামােদরই হেব*। হাহাকােরর পের জয়জয়কার হেব। িঘ- য়র নদী বইেব। সখােন িঘ
ইত ািদ িকনেত হেব না। সবার কােছ িনেজর ফা াস গ থােক। তামরা অেনক উঁচু ান া কেরা। তামরা জােনা
ওয়াে র িহি -িজও ািফ িরিপট হয়। বাবা এেস ওয়াে র িহি িরিপট কেরন। তাই বাবা বেলন, এই কথাও িলেখ দাও
য - ওয়াে র িহি -িজও ািফ কীভােব িরিপট হয়, এেস বুেঝ নাও। যারা সি বল হেব, তারা বলেব এখন হল আয়রন
এজ, অতএব অবশ ই গাে ন এজ িরিপট হেব। কউ বলেব সৃি চ ল বছেরর, তাহেল এখন িরিপট হেব কীভােব ।
এখােন সূযবংশী-চ বংশীর িহি তা নই। অি ম সময় পয কীভােব িরিপট হয়। স কথাও জােন না য এেদর রাজ
আবার কেব হেব। রাম রােজ র কথা তা জােন না। এখন তামােদর সে বাবা আেছন। য িদেক সা াৎ পরমিপতা
পরমা া আেছন, তােদর িবজয় তা অবশ ই হেব। বাবা কােনা রকম িহংসা তা করােবন না। কাউেক আঘাত করা হল
িহংসা । সবেচেয় মারা ক িহংসা হল কাম কাটারী চালােনা। এখন তামরা ডবল অিহংসক হে া। েগ তা হেলা অিহংসা
পরম দবী- দবতা ধম। সখােন না যু হয়, না িবকার হয়। এখন তামােদর হেলা যাগবল, িক না বাঝার জন
শাে অসুর ও দবতােদর যু িলেখ িদেয়েছ, অিহংসার কথা কউ জােন না। এই কথা তামরা জােনা। তামরা হেল
ইনকগিনেটা ওয়ািরয়াস। আনেনান বাট ভির ওেয়ল নান। তামােদরেক কউ ওয়ািরয়াস ভাবেব ? তামােদর ারা
সবাই "ম নাভব" এর সংবাদ া করেব। এ হেলা মহাম । মানুষ এইসব কথা বােঝ না। সত যুগ- তায় এইসব হয়
না। ম ারা তামরা রাজ
া কর পের দরকার থাকেব না। তামরা জােনা আমরা কীভােব পির মা কের আিস।
এখন বাবা পুনরায় মহাম দন। পের অধক রাজ করেবা। এখন তামােদর িদব ণ ধারণ করেত হেব এবং করােত
হেব। বাবা পরামশ দন - িনেজর চাট রাখেল খুব আন হেব। রিজ াের ড, বটার, ব হয়, তাইনা। িনেজও
অনুভব কের। কউ ভােলা ভােব পড়া কের, কােরা মেনােযাগ থােক না। তখন ফল হেয় যায়। এ হল অসীেমর
পড়ােশানা। বাবা হেলন চার এবং
। একে চেলন। ইিন একমা বাবা িযিন বেলন মরজীবা হও অথাৎ জীিবত
অব ায় মৃত সম হও। তামরা িনেজেক আ া সুিন য় কের বাবােক রণ কেরা। বাবা বেলন - আিম তামােদর িপতা।
া ারা রাজ
দান কির।
া মিধ খােন থেক যাগােযাগ করান, এনার সে যাগযু হেত হেব না। এখন
তামােদর বুি যু হেয়েছ ামীেদর ামী িশব সাজেনর সে ।
ার ারা িশববাবা তামােদর আপন কেরন। িতিন
বেলন িনেজেক আ া িন য় কের আমােক রণ কেরা। আমরা আ ারা পাট পূণ কেরিছ এখন বাবার কােছ ঘের
(পরমধাম) িফরেত হেব। এখন তা স ূণ সৃি হেলা তেমা ধান। ৫- ত ও তেমা ধান হেয়েছ। সখােন সব িকছু নতু ন
থাকেব। এখােন তা দেখা হীের-জহরত ইত ািদ িকছু ই নই। সত যুেগ তাহেল কাথা থেক আেস ? খিন ইত ািদ যা এখন
খািল হেয়েছ সসব পুনরায় ভের যায়। খিন থেক খাদাই কের িনেয় আেস। ভেব দেখা সব নতু ন হেব, তাইনা। লাইট
ইত ািদও সব ন াচারাল থােক, এখােন িব ােনর ারা সব িশখেত থােক। সখােন এইসবও কােজ লােগ। হিলক র
থাকেব, অন করেলই চলেব। কানও ক নই। সখােন সবিকছু ফু ল ফ থােক, কখনও মিশন ইত ািদ খারাপ হয় না।
ঘের বেস সেকে
ু েল যায় বা বড়ােত যায়। জােদর জন তার চেয় িকছু কম থাকেব । তামােদর জন সখােন সব
সুখ থােক। অকােল মৃতু থােক না। সুতরাং বা ারা, তামােদর কতখািন মেনােযাগ দওয়া উিচত। মায়ার এখন অেনক
শি । এই হেলা মায়ার শষ পা । যুে দখেব কত মানুষ মারা যােব। যু থামেব না। এিদেক এই িবশাল দুিনয়া,
অন িদেক ধুমা এক
গ হেব। সখােন এমন বলা হেব না য পিতত-পাবনী গ া। সখােন ভি মােগর কানও কথাই
নই। এখােন গ ায় দেখা পুেরা শহেরর আবজনা জমা হয়। মু াইেয়র স ূণ আবজনা সাগের ডু েব যায়।
ভি মােগ তামরা িবশাল মি র বানাও। হীের-জহরেতর সুখ তা থােক, তাইনা। িতেনর চারভাগ সুখ, একভাগ দুঃখ
থােক। অেধক হেল তা আন থাকেব না। ভি মােগও তামরা অেনক সুখী থােকা। পের মি র ইত ািদ লুট কের িনেয়
যায়। সত যুেগ তামরা অেনক ধনী িছেল, তাই বা ারা, তামােদর অেনক খুশীেত থাকা উিচত। মুখ উে শ
তা
সামেন আেছ। মা-বাবা তা অবশ ই আেছন। গায়ন আেছ খুশীর মতন পুি কর আহার আর িকছু নই। যােগর ারা আয়ু

বৃি হয়।
এখন আ ার িনেজরই দশন হেয়েছ য, আমরা ৮৪-র পির মা কির। এত পাট
কির। সব আ া পী অিভেনতারা
নীেচ নেম এেল বাবা সবাইেক িফিরেয় িনেয় যােবন। িশেবর বরযা া বলা হয়, তাইনা। এইসব কথা তামরা জােনা ন র
অনুযায়ী পু ষাথ অনুসাের। তামরা যত রেণ থাকেব ততই খুশীেত থাকেব। িদেন িদেন অনুভব করেব, কারণ িযিন
শখাে ন িতিন হেলন িপতা। এই কথাও শখান।
ার িশব বাবােক িজ াসা করার েয়াজন নই। িজ াসা তা
তামরা কেরা। উিন তা নেছন। বাবা র
কেরন এবং
াবাবাও শােনন, এনার অ াি িভ কত ওয়া ারফু ল !
াবাবাও িশব বাবার রেণ থােকন। তারপর বা ােদর বণনা কের শানান। বাবা আমােক খাবার খাওয়ান। আিম
তাঁেক িনেজর দহ পী রথ দান কির, িশববাবা সওয়ারী কেরন, তাই আমােক খাওয়ান। এ হেলা িহউম ান অ । আিম
িশববাবার রথ - এই িচ ন থাকেলও িশববাবার রণ থাকেব। * রেণর ারাই লাভ* । পাকশালায় (ভা ারােত)
ভাজন
ত করার সময়ও এমন ভাবেব য, আমরা িশববাবার বা ােদর জন র ন কির। িনেজও িশববাবারই স ান,
অতএব এমন কের রণ করেলও লাভ হেব। সবেচেয় উঁচু পদ মযাদা তারা পােব, যারা রেণ থেক কমাতীত অব া
া কের এবং সািভসও কের।
াবাবাও অেনক সািভস কেরন, তাইনা। এনার হেলা অসীম জগেতর সািভস, তামরা
দেহর জগেতর সািভস কেরা। সািভেসর ারা উিনও পদ া কেরন। িশববাবা বেলন - এমন এমন কেরা, এনােকও
পরামশ দন। ঝড় তা বা ােদর সামেনই আেস, * রণ ব তীত কেমি য় িল বশীভূ ত করা স ব নয়* । রেণর
ারাই ভবসাগর পার হেব, এই কথা িশববাবা বেলন বা
াবাবা বেলন, এই কথা বাঝা মুশিকল হেয় যায়। এেতই খুব
সূ বুি চাই। 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 )* এই সময় স ূণ মরজীবা হেত হেব। পড়া ভােলাভােব পড়েত হেব, িনেজর চাট বা রিজ ার রাখেত হেব।
থেক িনেজর কমাতীত অব া অজন করেত হেব।

রেণ

*২ )* অ সমেয়র িবনােশর সীন দখবার জন সাহসী হেত হেব। আিম আ া - এই অভ ােসর ারা শরীেরর অনুভূিত
( দহ ভান) যন ন হয়।
*বরদানঃ-*
য কানও িবকট সমস ােক শীতল কের স ূণ িন য়বুি ভব*
ব াখা: যমন বাবার উপের দৃঢ় িন য় আেছ তমনই িনেজর উপের এবং ামােতও যন স ূণ িন য়
থােক। িনেজর কানও দুবলতার স উৎপ হেল দুবল হওয়ার সং ার িনিমত হয়, তাই ব থ স
পী
দুবলতার জীবাণু িনেজর িভতের েবশ হেত দেব না। তারই সােথ ামােত যা িকছু সীন দখেছা,
অি রতার সীেনও যন কল াণ অনুভব হয়, পিরেবেশ যতই দালাচল হাক, সমস া িবকট হাক িক সদা
িন য়বুি িবজয়ী হও তাহেল িবকট সমস াও শীতল হেয় যােব।
* াগানঃ-*
য আ ার, বাবার আর সবার িত ভােলাবাসা আেছ, পিরবােরর ভােলাবাসা তার তঃতই া হয় ।*

