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মধুবন

০৭-০৯-২০২০ াতঃ মুরলী ও শাি "বাপদাদা" মধুবন
অেনক বা ারা চলেত-চলেত িনেজর ভাগ েক িনেজই ট কের দয়, িকভােব ?*
যিদ বাবার হেয়ও (সমিপত) সািভস না কের, িনেজর এবং অপেরর উপর কৃ পা না কের, তেব স িনেজর
ভাগ েকই ট কের অথাৎ শষ কের দয় । স করীিতেত পেড়া, রেণ থােকা তেব পদও ভাল পােব।
সািভেসেবল বা ােদর সািভেসর অত শখ থাকা উিচত।*
ক এেসেছ আজ সকাল-সকাল.....

*ও শাি ।* আি ক বা ারা জােন য, আমরা হলাম আ া, শরীর নই। আর এ' ান এখনই পাওয়া যায় -- পরমিপতা
পরমা ার িনকট থেক। বাবা বেলন, আিম যখন এেসিছ তখন তামরা িনেজেদর আ া িন য় কেরা। আ াই শরীের
েবশ কের। এক শরীর পিরত াগ কের অন শরীর ধারণ করেত থােক। আ ার পিরবতন হয় না, শরীেরর পিরবতন
হয়। আ া অিবনাশী, তাই িনেজেক আ া মেন করেত হেব। এ' ান কউ কখেনা িদেত পাের না। বা ােদর আ ােন বাবা
এেসেছন। এও কােরার জানা নই য, এ হেলা পু েষা ম স মযুগ। বাবা এেস বাঝান য, আিম আিসই কে র
পু েষা ম স মযুেগ যখন সম িব ই পু েষা ম হয়। এ'সময় সম িব ই নীচ(অ শ
ৃ ), অপিব । স' েক বলা হয়
অমরপুরী, এ হেলা মৃতু েলাক। মৃতু েলােক আসুরীয়- ণস
মানুষ থােক, অমরেলােক দবী- ণস
মানুষ থােক তাই
তােদর দবতা বলা হয়। এখােনও যারা সু- ভােবর, তােদর বলা হয় -- এরা তা যন দবতা। কউ দবী- ণস
হয়,
এ'সময় সকেলই হেলা আসুরীয়- ণস
। ৫ িবকাের আব হেয় রেয়েছ তেবই তা গায়, এেস এই দুঃখ থেক মুি
দান
কেরা। কােনা একজন সীতােক তা মু কেরিন। বাবা বাঝান, ভ েক সীতা বলা হয়, আর রাম বলা হয় ভগবানেক।
িযিন ভ েদর ফল দান করেত আেসন। এই অসীম জগেতর রাবণ-রােজ সম দুিনয়া ব ী হেয় রেয়েছ। তােদর মু
কের রাম-রােজ িনেয় যান। রঘুপিত রাঘব রাজা রােমর কথা নয়। িতিন তা তার রাজা িছেলন। এখন সকল
আ ারাই তেমা ধান জরা
অব ায় রেয়েছ। অবতরণ করেত-করেত িসিড়র স ূণ িনেচ চেল এেসেছ। পূজ থেক
পুজারী হেয় গেছ। দবতারা কােরার পূজা কের না। তারা হেলন পূজ । পুনরায় যখন তারা বশ , শূ হেয় যায় তখন
পূেজা
হয়। বাম-মােগ চেল আসায় পুজারী হেয় যায়, পুজারীরা দবতােদর িচে র স ুেখ নমন কের। এ'সময়
একজনও পূজ হেত পাের না। সেবা পূজ হেলন ঈ র, তারপর পূজ হেলন সত যুগীয় দবতারা। এ'সময় তা সকেলই
পুজারী, সব থম পূজা িশেবর হয়, তা হেলা অব িভচারী পূজা। তারা সেতা ধান পুনরায় সতঃ, পুনরায় দবতােদর থেক
নেম জেলর, মানুেষর, পাখী ইত ািদর পুেজা করেত থােক। িদেন-িদেন অেনেকর পূজাই হেত থােক। আজকাল ধম য়
কনফাের ও অেনক হেত থােক। কখেনা আিদ সনাতন ধমাবল ীেদর, কখেনা জনেদর, কখেনা আয-সমােজর
মতাবল ীেদর। অেনকেকই ডাকা হয় কারণ েত েকই িনেজর ধমেক উ মেন কের, তাই না! েত ক ধেম কান না
কান িবেশষ ণ হওয়ার কারেণ তারা িনেজেদর বড় মেন কের। জনেদর মেধ ও িবিভ ধরেনর হয়। ৫-৭ ধরেনর হেব।
তােদর মেধ কউ- কউ ন ও থােক, ন হওয়ার অথ বােঝ না। ভগবানুবাচ --- ন অথাৎ অশরীরী এেসিছেল, পুনরায়
অশরীরী হেয়ই যেত হেব। ওরা আবার ব পিরত াগ কের ন হেয় যায়। ঈ েরর কথার অথ বােঝ না। বাবা বেলন,
তামরা অথাৎ আ ারা এখােন এ'শরীর ধারণ কের িনজ ভূ িমকা পালন করেত এেসেছা, পুনরায় িফের যেত হেব।
বা ারা, এ'সকল কথা তামরাই জােনা। আ াই (িনজ) ভূ িমকা পালন করেত আেস, বৃ (ঝাড়) বৃি পেত থােক।
নতু ন-নতু ন কােরর ধম ইমাজ হেত থােক, তাই এেক ভ ারাই
ামা বা নাটক বলা হেয় থােক। এ হেলা ভ ারাই ধেমর
বৃ । দেখা, ইসলাম ধমেক। তােদরও অেনক শাখা- শাখা বেরায়। মহ দ তা পের এেসেছ, থেম ইসলাম ধমাবল ী।
মুসলমানেদর সংখ া অগিণত। আি কায় কত ধনবান রেয়েছ, সানা-হীরার খিন রেয়েছ। যখােনই অেনক ধন-স দ
দেখ তার উপর আ মণ কের ধনবান হেয় যায়। ি ানরাও কত ধনবান হেয় গেছ। ভারেতও ধন-স দ রেয়েছ,
িক
। সানা ইত ািদ কত ধরা পেড়। এখন িদগ র সভাসেদরা কনফাের ইত ািদ করেত থােক, কারণ েত েকই
িনেজেক বড় মেন কের, তাই না! এতসব ধম বৃি পেতই থােক, িবনাশও তা কখেনা হেতই হেব, িকছু ই বােঝ না। সব
ধেমর মেধ উ হেলা তামােদর া ণ ধমই, যা কউই জােন না।কিলযুগীয় া ণও অেনক রেয়েছ, তারা হেলা (মাতৃ )
গভজাত। জািপতা
ার মুখ-বংশজাত, তারা তা সকেল ভাই- বান হওয়া উিচত। যিদ তারা িনেজেদরেক
ার
স ান বেল, তেব তা ভাই- বানই হেলা তাহেল িববাহও করেত পাের না। মািণত হয় য, ওই া েণরা
ার

মুখ-বংশজাত নয়, ধু নাম রেখ দয়। বা েব দবতােদর থেকও উ
া ণেদর বলা হয়, কশ-িশখা( িক) রেয়েছ,
তাই না! এই া েণরাই মানুষেক দবতায় পিরনত কের। িশ াদাতা হেলন পরমিপতা পরমা া, য়ং ােনর সাগর।
একথা কােরার জানা নই। বাবার কােছ এেস া ণ হেয় পুনরায় কাল শূ হেয় যায়। পুরােনা সং ার পিরবতন করেত
অত পির ম হয়। িনেজেক আ া িন য় কের বাবার থেক উ রািধকার িনেত হেব। আি ক িপতার থেক আি ক
স ােনরাই উ রািধকার নেব। বাবােক
রেণর সমেয়ই মায়া িব ঘটায়। বাবা বেলন, হােতর ারা কম
করেত-করেতও মন( দয়) যন বাবার রেণ থােক। এ অত সহজ। যমন িমক- িমকা পর রেক না দেখ
থাকেত পাের না। বাবাও তা ি য়তমই (মা ক)। সব বা ারা হেলা ি য়তমা, যারা বাবােক রণ কের। একমা বাবা-ই
আেছন, িযিন কখেনা কােরার িত আস হন না, কারণ ওঁনার থেক উ কউ নয়। হ াঁ, বা ােদর মিহমা করা হয়,
এছাড়া তামরা সকেলই ভি মাগ থেক আমার অথাৎ ি য়তেমর ি য়তমা। আবাহনও কেরা য এেস আমােদর দুঃখ
থেক মু কের পিব কেরা। তামরা সকেল হেল বধূ( াইড ), আিম হলাম বর ( াইড ম)। তামরা সকেল আসুরীয়
জেল ব ী হেয় রেয়েছা, আিম এেস মু কির। এখােন পির ম অেনক, দৃি (ি িমনাল আই) ধাঁকা দয়,
সুদিৃ স
(িসিভল আই) হওয়ার জন পির ম করেত হয়। দবতােদর চির কত ভাল, এখন এরকম দবতােদর
রচনাকােরর তা অবশ ই েয়াজন, তাই না!
কনফােরে টিপক রাখা হেয়েছ -- "মানবজীবেন ধেমও আবশ কতা।" ামােক না জানার কারেণ িব া হেয় পেড়েছ।
তামরা ব তীত আর কউ বাঝােত পারেব না। ি ান, বৗ ািদরা একথা জােন িক য ি ান, বৗ ািদরা পুনরায়
কেব আসেব ! না তা জােন না। তামরা তৎ নাৎ িহেসব-িনেকশ বেল িদেত পােরা। তাই বাঝােনা উিচত য, ধেমর
আবশ কতা তা রেয়েছ, তাই না! সব থেম কা ধম িছল ? পের কা ধম এেসেছ। িনেজেদর ধেমর লােকরাও স ূণ
বােঝ না। যাগ কের না। যাগ ব তীত শি
া হয় না, তী তা আেস না। বাবােকই অলমাই অথির বলা হয়।
তামরাও সবশি মান হেয় যাও, িবে র মািলক হেয় যাও। তামােদর রাজ েক কউ িছিনেয় িনেত পাের না। স'সমেয়
আর কােনা খ থােক না। এখন তা অেনক খ ( দশ)। এই সৃি -চ িকভােব আবিতত হয়। এই চ ৫ হাজার
বছেরর, এছাড়া সৃি কত দীঘ। তা িক পিরমাপ করা যােব ? ভু িমর পিরমাপ করেত পারা যায়। সাগেরর তা করেত
পারেব না। আকাশ এবং সাগেরর অ কউ পােব না। তাই বাঝােত হেব -- কন ধেমর আবশ কতা রেয়েছ। সম চ
তরীই হেয়েছ ধেমর উপর। এ হেলা ভ ারাই ধেমর বৃ (ঝাড়), এই বৃ হেলা অে র স ুেখ আয়না ধরা।
তামরা এখন সািভেসর জন বাইের বিরেয়েছা, ধীের-ধীের তামােদর বৃি হেত থােক। ঝড় হেল অেনক পাতা পেড় যায়,
তাই না! অন ান ধেম ঝড় ওঠার কােনা কথা থােক না। ওঁনােক তা উপর থেক আসেতই হেব, এখােন তামােদর
াপনকায অিত িব য়কর। যারা ভ রা সব থেম আেস, বাবােক এেস তােদরেকই ফল িদেত হেব, িনজ-গৃেহ িনেয় যেত
হেব। আবাহনও করা হয় য, আমােদর আ ােদর িনজ-গৃেহ িনেয় যাও। একথা কােরারই জানা নই য বাবা েগর
রাজ -ভাগ দান কেরন। স াসীরা সুখেক মান তা দয়না। তারা মা চায়। মা েক উ রািধকার বলা যায় না। য়ং
িশববাবােকও ভূ িমকা পালন করেত হয় তাহেল কাউেক মাে অথাৎ িচরমুি েত িকভােব রাখেত পােরন। তামরা
া মার- মারীরা িনেজেদর ধমেক আর অন সকেলর ধমেক জােনা। তামােদর সমেবদনা াপন করা উিচত।
চে র রহস েক বাঝান উিচত। বেলা, তামােদর ধম াপক পুনরায় িনজ সময়ানুসাের আসেব। যারা বাঝােব তােদর
িশয়ার(তী ) হওয়া উিচত। তামরা বাঝােত পােরা য, েত কেক সেতা ধান থেক সতঃ, রজঃ, তেমাঃ- ত আসেতই
হেব। এখন হেলা রাবণ-রাজ । তামােদর গীতা হেলা সত , যা বাবা শানান। ঈ র িনরাকারেকই বলা হয়। আ া
িনরাকার গডফাদারেক আবাহন কের। ওখােন তামরা আ ারা থােকা। তামােদর পরমা া বলা যােব িক, না যােব না।
পরমা া তা একজনই, িতিন সেবা ভগবান, আর সকেলই হেলা আ া, (বাবার) বা া। সকেলর স িতদাতা একজনই,
তারপর আেস দবতারা। তােদর মেধ ও থম ানািধকারী হেলন কৃ কারণ আ া এবং শরীর দুই-ই পিব । তামরা
হেল স মযুগীয়। তামােদর জীবন অমূল । দবতােদর নয়, া ণেদর জীবন অমূল । বাবা তামােদর স ান িহেসেব
হণ কের তামােদর জন কত পির ম কেরন। দবতারা িক এত পির ম করেব, না তা করেব না। তারা পঠন-পাঠেনর
জন ু েল পা েয় দেব। এখােন বাবা বেস তামােদর পড়ান। িপতা, িশ ক,
-- এই িতনই হেলন িতিন। তাহেল কত
স ান করা উিচত। সািভেসেবল বা ােদর সািভেসর শখ থাকা উিচত। অিত অ সংখ কই রেয়েছ যারা ভাল, িশয়ার
সদা সবায় তৎপর। হ া (িনিম ) তা চাই, তাই না! লড়াই-এর ময়দােন যাওয়ার জন যােদর শখােনা হয় তােদর
চাকরী ইত ািদ সবিকছু ছািড়েয় দওয়া হয়। তােদর কােছ িল থােক। তাই িমিলটািরেক কউ িরিফউজ করেত পাের না
য আমরা ময়দােন অথাৎ যু েল যাব না। ি ল শখােনা হয়, েয়াজন পড়েল ডেক নওয়া হেব। যারা িরিফউজ কের

তােদর উপর মক মা চেল। এখােন সইরকম কান কথা নই। এখােন য ভালমতন সািভস কের না, স পদ হেয়
যায়। সািভস না করার অথ িনেজই িনেজেক ট কের দয়। পদ
হেয় যায়। িনেজর ভাগ েকই ট কের দয়।
ভালভােব পেড়া, রেণ থােকা তাহেল ভাল অথাৎ উ পদ লাভ করা যােব। িনেজর উপর কৃ পা করেত হেব। (কৃ পা)
িনেজর উপেরও কেরা আবার অেন র উপেরও কেরা। বাবা সবরকমভােবই বাঝান। এ'দুিনয়ার নাটক িকভােব চেল,
রাজধানীও ািপত হয়। এ'সকল কথা দুিনয়া জােন না। এখন িনম ণ পাও। ৫-১০ িমিনেট িক আর বাঝােব ?
এক-দু'ঘ া িদেল তেবই বাঝাত পারেব। ামােক তা একদমই জােন না। ভাল-ভাল পেয়
যখান- সখােন িলেখ রাখা
উিচত। িক বা ারা ভু েল যায়। বাবা ি েয়টারও (সৃি কতাও), বা ারা তামােদরেক সৃি (ি েয়ট) কেরন। িনেজর
কের িনেয়েছন, ডাইের ার হেয় ডায়ের শন দন। মত দন আবার অিভনয়ও কেরন। ান শানান। এও তা ওঁনার
সেবা ভূ িমকা বা দািয় , তাই না। ামার ি েয়টার, ডাইের ার এবং ধান অ া রেক না জানেল তখন তােক িক বলা
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 )* এই অমূল জীবেন িশ া দানকারী িশ েকর অত
হেত হেব। িনেজর উপর িনেজেকই কৃ পা করেত হেব।

স ান রাখা উিচত। পড়ায় ভাল, িশয়ার হেয় সবাররত

*২ )* িনেজেক সংেশাধেনর জন মািজত (সং ারী) হেত হেব। িনেজর চির সংেশাধন করেত হেব। মানুষেক দবতায়
পিরণত করার সবা করেত হেব।
*বরদানঃ-*
স এবং বাণীর িব ারেক সাের আনয়নকারী অ মুখী ভব*
*ব াখা :-* ব থ স ে র িব ারেক একি ত কের সার- েপ ি র হওয়া তথা মুেখর ব থ বাণীেক িছেয়
িনেয় সমথ করা অথাৎ সারাংেশ িনেয় আসা --- এটাই হেলা অ মুখতা। এমন অ মুখী বা াই সাইেলে র
শি
ারা িদি িদক িবচরণকারী আ ােদর স ক িদশা ( কানা) দখােত পাের। এই সাইেলে র শি
অেনক র ীন জাদু দখায়। সাইেলে র শি
ারা েত ক আ ার মেনর আওয়াজ(কথা) এত িনকেট
শানা যায় যন কউ স ুেখ কথা বলেছ।
* াগানঃ-*
ভাব, সং ার, স , স েক হা া থাকা অথাৎ ফির া হেয় যাওয়া।*

