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০৯-০৯-২০২০ াতঃ মুরলী ও শাি "বাপদাদা" মধুবন
এই যাগবেলর ারা তামরা িক এমন আ য িবষয় কের দখােত পােরা ?*
এই যাগবেলর ারা তামরা তামােদর সব কেমি য় িলেক িনয় ণ করেত পােরা। যাগবল ছাড়া
তামরা পিব হেত পারেব না। যাগবেলর ারাই সম সৃি পিব হেব। এইজন পিব হওয়ার জন বা
ভাজনেক
বানােনার জন রেণর যা ায় থােকা। যুি সহকাের চেলা। সকেলর সে ন তার সােথ
ব বহার কেরা।*

*ও শাি ।* আধ াি ক বাবা তাঁর আধ াি ক বা ােদরেক বাঝাে ন। দুিনয়ােত কােরারই এ িবষেয় জানা নই য,
আধ াি ক বাবা এেস েগর বা নতু ন দুিনয়ার াপনা িকভােব করেছন। কউই জােন না। তামরা বাবার কােছ কানও
িকছু চাইেত পােরা না। বাবা সবিকছু ই বুিঝেয় দন। বাবােক িকছু ই িজ াসা করার দরকার নই, সবিকছু বাবা িনেজই
বুিঝেয় দন। বাবা বলেছন য, আমােক িত কে এই ভারত খে এেস িক করেত হেব, সটা আিম জািন, তামরা জােনা
না। বাবা িতিদন তামােদর বাঝােত থােকন। কউ যিদ কানও িকছু িজ াসাও না কের, তবুও সবিকছু ই আিম
বুিঝেয় িদই। বা ারা কখেনা কখেনা িজ াসা কের য, বাবা - খাদ ও পানীেয়র ে সমস া হয়। এখন এটা তা হল
বাঝার িবষয়। বাবা বেল িদেয়েছন য, েত ক িবষেয় যাগবেলর ারা কাজ সফল কেরা। রেণর যা ার ারাই কাজ
সফল হেব আর যিদ কাথাও যাও, তা মুখ কথাই হল বাবােক অবশ ই রণ করেত হেব। অন কানও আসুিরক কাজ
ক' রা না। আমরা হলাম ঈ রীয় স ান, িতিন হেলন সকেলর িপতা, িতিন সকেলর জন এই একই িশ া দান কেরন।
বাবা িশ া িদে ন য - বা ারা েগর মািলক হেত হেব। রাজােদর মেধ ও তা পেদর ব বধান থােক, তাই না !
েত েকর পু ষাথ অনুসাের পদ া হয়। বা ােদরেকই পু ষাথ করেত হয় আর বা ােদরেকই াল ভাগ করেত হয়।
পু ষাথ করােনার জন বাবা আেসন। তামােদর িকছু ই জানা িছল না য, বাবা কেব আেসন, এেস িক কেরন, কাথায়
িনেয় যান। বাবা-ই এেস বাঝাে ন, ামার ান অনুসাের তামরা কাথা থেক পেড় গেছা ? একদম উঁচু চূ ড়া থেক।
বুি েত িছেলাই না য, আিম ক ? এখন অনুভব করেত পােরা, তাই না ! তামােদর ে েতও িছলনা য, বাবা এেস কী
কেরন। তামরা িকছু ই জানেত না। এখন বাবােক া কেরেছা, তাই বুঝেত পেরছ য, এইরকম বাবার কােছ তা
সবিকছু সমিপত কের িদেত হয়। যরকম পিত তা ী তার পিতর কােছ সবিকছু সমিপত কের দয়, এমনিক িচতার
উপেরও চড়েত ভয় পায় না। কেতা সাহসী হয়! আেগ তা পিতর ল িচতার উপর অেনক ী িনেজর জীবনেক উৎসগ
কের িদত। এখােন তা বাবা তা এইরকম কানও ক দন না। যিদও নাম িদেয়েছন ান িচতা, িক এখােন েল-পুেড়
যাওয়ার কানও কথা নই। বাবা এত সহজ কের বুিঝেয় দন য, যন মাখন থেক চু লেক অপসািরত করার মত মেন
হয়। বা ারা বুঝেত পেরেছ য, বরাবর জ -জ া েরর পােপর বাঝা মাথার উপর আেছ। কানও এক অজািমেলর
কথা বলা হয়িন, েত ক মানুষ এক-পর েরর থেক অ িব র অজািমল। মানুেষর িক মেন আেছ য, অতীত জে স
িক িক কের এেসেছ। এখন তামরা বুঝেত পেরছ য, পাপই কের এেসিছ। বা েব পূণ আ া একজনও নই। সবাই হল
পাপা া। পুণ করেল, তেব তা পুণ া া হওয়া যায়। পূণ আ া হয় সত যুেগ। কউ যিদ হাসপাতাল আিদ তরী কের,
তা তােত িক হেব! িসিঁ ড় িদেয় নামার সময় অ একটু র া পােব। িক উ িত কলা তা হেব না। নামেতই থাকেব। এই
বাবা তা হেলন এতই িমি , যাঁর উপর বলা যায়, বঁেচ থেকই আ -উৎসগ কের দওয়া উিচত, কননা িতিন হেলন
পিতেদর পিত, বাবারও বাবা, সবেথেক উঁচু।
বা ােদরেক এখন বাবা জা ত করেছন। এইরকম বাবা, িযিন েগর মািলক বানােত এেসেছন, িতিন কতই না সাধারণ।
েত বা ারা যখন রাগা
হেয় পড়েতা, তখন বাবা িনেজ তােদরেক সবা করেতন। তাঁর মেধ অ একটু ও
অহংকার নই। বাপ-দাদা হেলন উঁচুর থেকও উঁচু। িতিন বলেতন যরকম কম আিম এেদরেক িদেয় করােবা বা
করেবা...। বাপ-দাদা যন এক হেয় যেতন। িকছু ই বাঝা যত না য, বাবা সবা করেতন নািক দাদা সবা করেতন।
কম, অকম, িবকেমর গিত বাবা-ই বেস বাঝাে ন। বাবা হেলন অেনক উঁচু। মায়ারও অেনক ভাব থােক। ঈ র বাবা
বেলন - এরকম কেরা না, তবুও মােন না। ভগবান বলেছন - িমি বা ারা, এই কাজ করেব না, তবুও উে াপা া কাজ
কের ফেল। উে া কাজ করার ে ই তা বারণ করেবন, তাই না! িক মায়াও হল খুব বল। ভু ল কেরও বাবােক

কখেনা ভু েল যও না। যিদ বাবা তামােদরেক হারও কেরন, বা যা িকছু কেরন, তবুও বাবােক ভু েল যও না। বাবা
এইরকম িকছু ই কেরন না, তবুও চু ড়া সমেয়র জন বলা হেয়েছ। গানও আেছ য- তামার দুয়ার কখেনা ছাড়েবা না।
তু িম যা িকছু ই বেলা না কন! বাইের রাখাই বা িক আেছ? বুি ও বেল য যাব কাথায়? বাবা েগর রাজ িদে ন, এ
সুেযাগ আর কখনও পাওয়া যােব না। এরকম নয় য অন ান জে ও এই সুেযাগ া হেব। না। এই পারেলৗিকক বাবা,
িযিন তামােদরেক অসীম জগেতর সুখধােমর মািলক বানাে ন। বা ােদরেক দবী ণও ধারণ করেত হেব। তার জন
বাবা মৎ িদে ন। িনেজর পুিলশ আিদর চাকিরও করেত হেব, না হেল তা চাকির থেক বর কের দেব। িনেজর কাজ
তা করেতই হেব, চাখ রাঙােতও হেব। যতটা স ব হয়, মপূণভােব কাজ কেরা, না হেল তা যুি -স ত ভােব চাখ
দখাও। হাত চািলও না। বাবার তা অসংখ বা া আেছ। বাবােকও বা ােদর িত খয়াল রাখেত হয়, তাইনা! মুল কথা
হেলা পিব থাকা। জ -জ া র ধের তামরা আমােক ডেকিছেল, তাই না - হ পিতত পাবন এেস আমােদরেক পিব
বানাও। িক অথ িকছু ই বুঝেত না। তামরা যখন আ ান করেত তা তামরা অবশ ই পিতত িছেল। না হেল তা আ ান
করার দরকারই িছল না। পূজা করারও দরকারই িছলনা। বাবা বাঝাে ন য, তামােদর অবলােদর উপর অেনক
অত াচার হয়, সহ করেতই হয়। যুি ও অেনক বাঝােত থােকন। অত ন তার সােথ ব বহার কেরা। (পিতেক) বেলা
য - “তু িম তা হেল ভগবান, পুনরায় এইসব কন াথনা করেছা? গাঁটছড়া বাঁধার সময় বেলিছেল য - আিম তামার
পিত-ঈ রসবিকছু ই, এখন আিম পিব থাকেত চাই, তাহেল তু িম কন আমােক বাঁধা িদ ? ভগবানেক তা
পিতত-পাবন বলা যায়, তাই না! তু িম িনেজই পিব তার রচিয়তা হেয় যাও।” এইরকম ভােলাবাসার সােথ ন তার
ভাবনা িদেয় কথা বলেত হেব। স যিদ াধ কের, তা তার উপর ফু েলর বষা কেরা। যিদ স আঘাতও কের, পের িক
অনুেশাচনাও করেব। মদ পান করেল যমন অেনক নশা চেড় যায়। িনেজেক রাজা মেন কের। এই িবষ হল এমনই িজিনস
য স কথা িজ াসা ক' রা না। অনুেশাচনাও কের িক অভ াস পেড় গেছ, তাই সটা কাটেত চায় না। এক-দুইবার
িবকাের গেলই নশা চেড় যায়, ব িনেচর িদেক নামেতই থােক। যরকম নশার িজিনস খুিশর সােথ হণ কের,
িবকারও হল এই রকম। এখােন আবার অেনক পির ম করেত হয়। যাগবল ছাড়া কানও কেমি য়েক িনয় ণ করেত
পারেব না। এটাই হল যাগবেলর কামাল, তাই তা এই রাজেযােগর নাম সুপিরিচত, িবেদশ থেকও এখােন আেস যাগ
শখার জন । শাি েত বেস থােক। ঘর-বািড় থেক দূর হেয় যায়। সটা তা হল অেধক অে র জন কৃ ি ম শাি ।
কােরারই সিত কােরর শাি র স ে জানা নই। বাবা বেলন য, বা ারা! তামােদর ধমই হল শা , এই শরীেরর ারা
তামরা কম করেছা। যত ণ না আ া শরীর ধারণ না কের, তত ণ আ া শা থােক। তারপর কাথাও না কাথাও
িগেয় েবশ কের। এখােন তা আবার কউ কউ সূ শরীেরর ারাও ধা া খেত থােক। সটা তা ছায়া শরীর হয়,
কউ কউ আবার দুঃখদায়ী হেয় থােক, কউ আবার ভালও হয়, এখােনও কউ কউ ভােলা মানুষ হেয় থােক, যারা
কাউেক কখেনা দুঃখ দয় না। আবার কউ তা অেনক দুঃখ িদেয় থােক। কউ আবার যরকম সাধু মহা ােদর মত হেয়
থােক।
বাবা বাঝাে ন য, িমি িমি হারািনিধ বা ারা! তামরা ৫ হাজার বছর পর পুনরায় আমার সােথ িমলন করেত
এেসছ। িক নওয়ার জন এেসছ ? বাবা বেল িদেয়েছন য - তামরা িক া করেত চেলেছা। বাবা আপনার থেক আমরা
িক া করব - এইসব
ই নই। আপিন তা হেলনই হেভনিল গডফাদার। নতু ন দুিনয়ার রচিয়তা। তা অবশ ই
আপনার থেক িবে র রাজপদ া হেব। বাবা বেলন য, অ িকছু ানও যিদ বুেঝ যায়, তাহেলও েগ অবশ ই
আসেব। আিম েগর াপনা করেত এেসিছ। ভগবান আর জািপতা
া হেলন সবেথেক বড় ব ি ে র অিধকারী।
তামরা জােনা য িব ু ক ? আর কােরারই এ িবষেয় জানা নই। তামরা তা বলেব য আমরা হলাম এঁনার বংশধর,
এই ল ী-নারায়ণ তা সত যুেগ রাজ কের থােকন। এই চ আিদ বা েব িব ু র জন নয়। এই অলংকার হেলা
আমােদর া ণেদর জন । এখন এটাই হল ান। সত যুেগ িক এইরকম বাঝােনা হেব! এরকম কথা বলার শি কােরার
মেধ ই নই। তামরাই এখন এই ৮৪ জে র চে র কথা জােনা। এর অথ কউ বুঝেত পাের না। বা ােদরেক বাবা
বুিঝেয়েছন। বা ারা বুেঝ গেছ, আমােদর তা এখন এই অলংকার শাভা পায় না। আমরা এখন িশ া হণ করিছ।
পু ষাথ করিছ। পুনরায় এইরকম (িব ু সম) তরী হেয় যাব। দশনচ
ঘারােত ঘারােত আমরা দবতা হেয় যাব।
দশন চ অথাৎ রচিয়তা আর রচনার আিদ মধ অ েক জানা। সম দুিনয়ােত কউই এটা বাঝােত পারেব না য,
এই সৃি র চ িকভােব পুনরাবৃি হয়। বাবা কত সহজ কের বুিঝেয় িদে ন - এই চে র আয়ু তা এত বড় হেত পাের
না। মানেষরই আদম সুমারী শানােনা হেয় থােক য, এত মানুষ আেছ। এরকম িক বলা হয় য, ক প কত িল আেছ,
মৎস আিদ কত িল আেছ! মানুেষরই কথা বলা হেয় থােক। তামােদর কােছও
িজ াসা কের, বাবা সবিকছু রই যুি

স ত উ র বেল দন। ধুমা

সইসব কথা িলর উপর মনঃসংেযাগ করেত হেব।

বাবা বুিঝেয়েছন য, যাগবেলর ারা যিদ তামরা সৃি েক পিব বানােত পােরা, তাহেল িক যাগবেলর ারা খাদ েক
করেত পারেব না? আ া, তামরা তা এরকম হেয়ই গছ। িক কাউেক িক িনেজর সমান বানােত পেরছ? *এখন
বা ারা, তামরা বুঝেত পেরছ য, বাবা এেসেছন েগর রাজ পুনরায় দওয়ার জন । তাই এই রাজ েক ত াহার
কােরা না। িবে র রাজ ত াহার করেল তা সবেশষ। তাহেল ত াহােরর ( নাংরা ফলার) পাে িগেয় পড়েব। এখন
সম দুিনয়াই হল নাংরা ফলার পা । তাই এেক নাংরাই বলা যােব। দুিনয়ার অব া দেখা িকরকম হেয় গেছ* ।
তামরা তা জােনা য, আমরা িবে র মািলক হেত চেলিছ। এসব কথা কােরা জানাই নই য, সত যুেগ একটাই রাজ
িছল, তারা মানেব না। িনেজেদর অহংকার- বাধ থােক, তাই তারা একটু ও নেত চায় না, বেল দয় য এসব হল
আপনােদর ক না। ক নার ারাই এই শরীর আিদ তির হেয়েছ। অথ িকছু ই বুঝেত পােরনা। ব স এটা হল ঈ েরর
ক না, ঈ র যটা চান, সটাই হয়, এসব হল তাঁর খলা। এরকম কথা বলেত থােক, স কথা আর িজ াসা কেরা না!
বা ারা এখন তামরা জেন গছ য বাবা এেস গেছন। বৃ া মাতারাও বেল য - বাবা েত ক ৫ হ বছর পর আমরা
আপনার থেক েগর উ রািধকার া কির। আমরা এখন এেসিছ েগর উ রািধকার া করার জন । তামরা জেন
গছ য, সকল অিভেনতা-অিভেন ীর িনেজর িনেজর পাট আেছ। একজেনর পাট অেন র সােথ িমলেব না। তামরা
পুনরায় এই নাম েপ এেস, এই সময় বাবার থেক অিবনাশী উ রািধকার নওয়ার জন পু ষাথ করেব। কেতা
অপিরিমত উপাজন। যিদও বাবা বেলন য, অ িকছু নেলও েগ আসেত পারেব। িক
েত ক মানুষ তা পু ষাথ
কের উঁচু হওয়ার জন ই, তাই না! তাই পু ষাথ হল ফা । 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 )* যরকম বাবা বা ােদর সবা কেরন, কানও অহংকার নই, এইরকম ফেলা ফাদার করেত হেব। বাবার
চেল িবে র রাজপদ া করেত হেব। ত াহার ক' রা না।

মেত

*২ )* বাবারও বাবা, পিতেদরও পিত, িযিন হেলন সবার থেক উঁচু এবং িমি , তাঁর িত বঁেচ থেকও িনেজেক উৎসগ
কের িদেত হেব। ান িচতার উপর বসেত হেব। ভু েলও কখেনা বাবােক ভু েল িগেয় উে া-পা া কাজ কেরা না।
*বরদানঃ-*
মা ার ান সাগর হেয় ােনর গভীের িগেয় অনুভব পী রে র ারা স
ভব*
*ব াখ া :-* য বা ারা ােনর গভীের যায়, তারা অনুভব পী রে র ারা স
হেয় যায়। এক হল
ান শানা আর শানােনা, ি তীয় হল অনুভাবী মূিত হওয়া। অনুভাবী সবদা অিবনাশী আর িনিব
থােক। তােদরেক কউ ান চু ত করেত পাের না। অনুভাবীর কােছ মায়ার কানও চ াই সফল হয় না।
অনুভাবী কখেনা ধাঁকা খায় না। এইজন অনুভেবর খাজানােক বৃি কের েত ক েণর অনুভাবী মূিত
হও। মনন শি র ারা
সংকে র ক জমা কেরা।
* াগানঃ-*
ফির া স, য দেহর সূ অিভমােনর স ে র থেকও পৃথক থােক।*

