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১০-০৯-২০২০ াতঃ মুরলী ও শাি "বাপদাদা" মধুবন
তামােদর সেত র নৗেকা ঝেড়র স ুখীন হয় কন ?*
কারণ এই সময় আ িফিশয়াল অেনক আেছ। কউ িনেজেক ভগবান বেল, কউ ঋি িসি কের দখায়,
তাই মানুষ সত েক পরখ করেত পাের না। সেত র নৗেকােক দালাবার চ া কের। িক তামরা জােনা
য, আমােদর সেত র নৗেকা কখনও ডু বেত পাের না। আজ যারা িব সৃি করেছ, তারা-ই কাল বুঝেব
সদগিতর পথ এখােনই া হেব। সকেলর এটাই হেলা এক মা হাট ।*

*ও শাি ।* আ া পী বা ােদর িত অথবা আ ােদর িত কারণ আ া-ই শােন কান িদেয়। আ ােতই ধারণ হয়।
বাবার আ ায়ও ান ভরা আেছ। বা ােদর এই জে ই আ অিভমানী হেত হেব। ভি মােগর ৬৩ জ , াপর যুগ
থেক তামরা দহ-অিভমােন থােকা। আ া িক, স কথা জানা থােক না। আ া আেছ িন য়ই। আ া-ই শরীের েবশ
কের। দুঃখও হয় আ ার। বলাও হয় পিতত আ া, পিব আ া। পিতত পরমা া কখনও শােনা িন। সবজেনর মেধ
যিদ পরমা ার বাস হয় তেব তা পিতত পরমা া হেয় যােব। অতএব মুখ কথা হেলা আ -অিভমানী হওয়া। আ া খুব
সূ , তােত কীভােব পাট ভরা আেছ, এই কথা কউ জােননা। তামরা তা নতু ন কথা নেছা। এই রেণর যা াও বাবা
িনেজ শখান, আর কউ শখােত পাের না। পির মও আেছ এেত অেনক। েণ েণ িনেজেক আ া অনুভব করেত হেব।
যমন দেখা এই ইমােজি লাইট এেসেছ, যা ব াটাির িদেয় েল। যােক চাজ করেত হয়। বাবা হেলন সবেচেয় বড়
পাওয়ার। আ া তা অেনক আেছ। সবাইেক ওই পাওয়ার িদেয় ভরপুর করেত হেব। বাবা হেলন সবশি মান। আমরা
আ া, আমরা তাঁর সে যাগ যু না হেল ব াটাির চাজ হেব কীভােব ? স ূণ ক লােগ িডসচাজ হেত। এখন আবার
ব াটাির চাজ করেত হেব। বা ারা বুেঝেছ আমােদর ব াটাির িডসচাজ হেয় গেছ, এখন আবার চাজ করেত হেব। কীভােব
? বাবা বেলন আমার সােথ যাগযু হও। এ হেলা খুবই সহজ বাধগম কথা। বাবা বেলন, আমার সে বুি যাগ
লাগাও তাহেল তামােদর আ ায় পাওয়ার ভের সেতা ধান হেয় যােব। পড়ােশানা হেলা উপাজন। রেণর ারা তামরা
পিব হও। আয়ু বৃি পায়। ব াটাির চাজ হয়। েত কেক দখেত হেব - বাবােক কতখািন রণ কির। বাবােক ভু েল
গেলই ব াটাির িডসচাজ হয়, কােরা কৃ ত সত কােনকশন নই। কৃ ত কােনকশন একমা বা ারা তামােদরই আেছ।
বাবােক রণ না করেল জ ািত জা ত হেব কীভােব ? ানও একমা বাবা-ই দান কেরন।
তামরা জােনা ান হল িদন, ভি হল রাত। রাত থেক হয় বরাগ , তারপের িদন
হয়। বাবা বেলন রাত- ক ভু েল
যাও, এখন িদন- ক রণ কেরা। গ হল িদন, নরক হল রাত। তামরা বা ারা এখন চতন েপ আেছা, এই শরীর তা
হল িবনাশী। মা র তির, মা েত িমেশ যায়। আ া তা হল অিবনাশী, তাইনা। যিদও ব াটাির িডসচাজ হয়। এখন
তামরা অত বাধযু , বুি মান হেয়েছা। তামােদর বুি চেল যায় আ ােদর ঘের অথাৎ পরমধােম। সখান থেক
আমরা এেসিছ। এখােন সূ বতেনর কথা তা জেনেছা। সখােন চতু ভূ জ িব ু েক দখােনা হয়। এখােন তা ৪ ভু জ হয়
না। এই কথা কােরা বুি েত থাকেব না য
া-সর তী পের ল ী-নারায়েণ পিরণত হন, তাই ৪ ভু জ দান করা
হেয়েছ। বাবা ব তীত কউ বাঝােত পাের না। আ ার মেধ ই সং ার ভরা থােক। আ া তেমা ধান থেক সেতা ধান
হয়। আ ারা বাবােক আহবান কের - ও বাবা আমােদর আ া পী ব াটাির িডসচাজ হেয়েছ এখন এেসা, আমােদর চাজ
হেত হেব। এখন বাবা বেলন - যত রণ করেব ততই শি বৃি হেব। বাবার সে গভীর ভােলাবাসা থাকা উিচত। বাবা
আমরা তামার, তামার সে ঘের অথাৎ পরমধাম িফের যাব। যমন িপতৃ গৃহ থেক
রগৃেহর আ ীয় জনরা এেস
িনেয় যায়, তাইনা। এখােন তামরা দুই জন িপতােক পেয়েছা, তামােদর শৃ ার ( ান আর েণ সুসি ত করােনা) করান
। শৃ ার ভােলা হওয়া উিচত অথাৎ সব ণ স
হেত হেব। িনেজেক িজ াসা করেত হেব, আমার মেধ কােনা অব ণ
নই তা। মেন যতই ঝড় উঠু ক, কেম সরকম িকছু কির না তা ? কাউেক দুঃখ িদি না তা? বাবা হেলন দুঃখ হতা,
সুখ কতা। আমরাও সবাইেক সুেখর পথ বিল। বাবা অেনক যুি বেল দন। তামরা তা হেল সন । তামােদর নাম-ই
হেলা জািপতা
া মার - মারী, য িভতের আসেব তােকই থেম িজ াসা কেরা কাথা থেক আসেছা ? কার কােছ
এেসেছা ? তারা বলেব আমরা িব. ক. দর কােছ এেসিছ। আ া,
া ক ? জািপতা
ার নাম কখনও েনেছা ? হ াঁ
তামরা তা হেল অবশ ই জািপতার স ান। জা তা সবাই, তাইনা। তামােদর কৃ ত িপতা আেছন, সই কথা
ধু

তামরা জােনা না।
াও হেলন কােরা স ান, তাইনা। িচে ওনার িপতার কােনা দহ প তা দখা যায় না।
া-িব ু -শ র এই িতন দেবর উপের হেলন িশববাবা। ি মূিত িশব বলা হয় িতনজেনর রচিয়তা। উপের হেলন
একমা িশববাবা, তারপের হেলন িতন। যমন বংশলতা হয় না !
ার িপতা অবশ ই ভগবান হেবন। উিন হেলন
আ ােদর িপতা। আ া, তাহেল
া কাথা থেক এেসেছন। বাবা বেলন আিম এনার মেধ েবশ কের, এনার নাম রািখ
া। তামরা বা ারা, তামােদর নাম রেখিছ, তমন এনারও নাম রািখ
া। িতিন বেলন আমার এই জ হেলা িদব
অেলৗিকক জ । বা ারা, তামােদর তা অ াড কির। িক এনার মেধ েবশ কির তারপের তামােদর ান শানাই,
তাই ইিন হেলন বাপ-দাদা (িশববাবা ও
াবাবা একে )। যার মেধ েবশ কির তার আ াও তা আেছ, তাইনা। তার
পােশ এেস বিস। দুই আ ার পাট তা এখােন খুবই সচল। *আ ােক আম ণ করা হয় তা আ া এেস কাথায় বসেব।
িন য়ই া েণর পােশ এেস বসেব*। ইিনও হেলন একে দুই আ া িশববাবা ও
াবাবা (বাপ এবং দাদা) ।
াবাবার
উে েশ িশববাবা বেলন - িনেজর জ কািহনী জােনা না। তামােদরও বেলন তামরাও িনেজর জে র কািহনী জানেত
না। এখন রেণ এেসেছ ক -ক ৮৪-র চ পির মা কেরিছ, তারপের িফের যাই। এ হল স মযুগ। এখন া ফার
হি । যােগর ারা তামরা সেতা ধান হেয় যােব, ব াটাির চাজ হেয় যােব। তারপের সত যুেগ আসেব। বুি েত স ূণ
চ আবিতত হয়। িডেটেল তা যাওয়া স ব নয়। বৃে রও আয়ু হয়, যা পের িকেয় যায়। এখােনও সব মানুষ যন
িকেয় গেছ। সবাই এেক অপরেক দুঃখ িদেতই থােক। এখন সবার শরীর শষ হেয় যােব। বািক আ ারা চেল যােব। এই
ান বাবা ব তীত অন কউ দান করেত পাের না। বাবা য়ং িবে র বাদশাহী দান কেরন, তাঁেক কতখািন রণ
করা উিচত। রেণ না থাকেল মায়ার চড় লােগ। সবেচেয় ক ন চড় হল িবকােরর। তামরা া ণরাই তা যুে র
ময়দােন আেছা, তাই তামােদর সামেনই ঝড় আসেব। িক কানও িবকম করেব না। কােনারকম িবকম কেরেছা মােন
পরািজত হেয়েছা। বাবােক িজ াসা কের কাজ করেত হয়। স ােনরা িবর করেল লৗিকক বাবােদর রাগ অনুভূত হয়।
বা ােদর ভােলা ভােব মানুষ না করেল খারাপ হেয় যােব। চ া কেরা যােত চড় না মারেত হয়। কৃ ে র জেন দখােনা হয়
হামাল িদেয় বঁেধ রেখেছ। দিড় িদেয় বাঁেধা, খাবার িদও না। কা া কা কের শেষ বলেব আর করবনা। িক বা া
তা, আবার করেবই, ভােলা িশ া িদেত হেব। বাবাও বা ােদর িশ া দন - বা ারা, কখনও িবকার হেব না, ল
কলি ত করেব না। লৗিকেকও পু হেল মা-বাবা বেল - এইসব িক কম করেছা। ল কলি ত করেছা। হার-িজত,
িজত-হার, এই রকম হেত-হেত শেষ িজত হেবই। সেত র নৗেকা, ঝড় তা অেনক আসেব কারণ আ িফিশয়াল অেনক
িকছু বিরেয়েছ। কউ িনেজেক ভগবান বলেছ, কউ অন িকছু । ঋি -িসি কের অেনক িকছু দখায়। সা াৎকারও
করায়। বাবা তা আেসন কবল সবজেনর সদগিত করেত। তারপের এই জ লও থাকেব না, আর জ েলর বািস াও
থাকেব না। এখন তামরা হেল স ম যুেগ, তামরা জােনা য এই পুরােনা দুিনয়া কবরখানায় পিরণত হেয়েছ। কউ
মৃতেদর সে স ক াপন কের না, এই দুিনয়া তা শষ হেয় যােব। িবনাশ তা হেবই। বাবা তখনই আেসন যখন নতু ন
দুিনয়া পুরােনা হয়। বাবােক ভােলা ভােব রণ করেল ব াটাির চাজ হেব। অেনেকই যিদও াস খুব ভােলা করায়।
িক
রেণর তী তা না থাকেল তমন শি থােক না। ধার যু তেলায়ার নয়। বাবা বেলন, এই কথা নতু ন নয়। ৫
হাজার বছর পূেবও এেসিছলাম। বাবা িজ াসা কেরন এর আেগ কেব দখা হেয়িছেলা ? বা ারা তখন বেল ক পূেবও
দখা হেয়িছেলা। কউ বেল ামা িনেজই সব পু ষাথ কিরেয় নেব। আ া, এখন ামা পু ষাথ করাে তাইনা, তাহেল
কেরা। এক জায়গায় বসেল চলেব না। যারা ক পূেব পু ষাথ কেরিছেলা, তারা-ই করেব। এখনও পয যারা আেসিন
তারা আসেব। যারা ােন চলেত চলেত পািলেয় গেছ, িবেয়র ব েন আব হেয়েছ, তােদরও ামােত পাট থাকেল
আবার পু ষাথ করেব, যােব আর কাথায়। বাবার কােছই সবাইেক আসেত হেব। লখা আেছ ভী িপতামহ ইত ািদেকও
শষ কােল আসেত হয়। এখন তা অেনক অহংকার, তােদর সব অহংকার পুেরা হেব। তামরাও িত ৫ হাজার বছর পের
এেস পাট
কেরা, রাজ নাও, তারপের হারাও। িতিদন স ােরর সংখ া বৃি পায়। ভারতবাসী যারা িবেশষ কের
দবী- দবতােদর পূজারী, তােদর বাঝােত হেব সত যুেগ দবী- দবতােদর ধম িছেলা তাই তাঁেদর পুজা কের। ি ানরা
াইে র মিহমা কের, আমরা আিদ সনাতন দবী- দবতা ধেমর মিহমা কির। সই ধম ক াপন কেরেছ। তারা ভােব
কৃ কেরেছ তাই কৃ ে র পূজা করেত থােক। তামােদর মেধ ও ন র অনুযায়ী আেছ। অেনেক অেনক রকম ভােব পির ম
কের। দখােনা হয় গাবধন পবত আঙু েল তু েলেছ। এখন এই দুিনয়া হেলা পুরােনা, িত ব শি হীন হেয়েছ। খিন
থেক সানা বর হয় না, েগ তা সানার মহল থােক, এখন তা গভনেম ও িবর হয়। কারণ ঋণ িদেত হয়। েগ তা
অপার ধনরািশ থােক। দওয়াল িল হীের জহরত িদেয় তির থােক। হীের জিড়ত দওয়ােলর শখ থােক। সখােন অপার
ধন থােক। কা েনর খাজানা থােক। আ াহ অবলদীেনর (আিলবাাবা আর আ য দীপ) এক নাটক দখােনা হয়।
তু িড় িদেলই মহল তির হেয় যায়। এখােন িদব -দৃি
া হেল েগ চেল যায়। সখােন ি
- ি ে সেদর কােছ মুরলী
ইত ািদ সবই হীের িদেয় তির থােক। এখােন এমন দামী িজিনষ পের বেস থাকেল লুেট নেব। ছু ির িদেয় আঘাত কের িনেয়

যােব। েগ স'রকম কােনা িকছু ই নই। এই দুিনয়া হল খুবই পুরােনা এবং নাংরা। এই ল ী-নারায়েণর দুিনয়া তা বাঃ
বাঃ দুিনয়া িছেলা। হীের-জহরেতর মহল িছেলা। একার তা থাকেব না, তাইনা। তারই নাম িছেলা গ, তামরা জােনা
আমরা যথাযথভােব েগর মািলক িছলাম। আমরাই এই সামনােথর মি র িনমাণ কেরিছলাম। এই কথা তা বুেঝেছা আমরা কমন িছলাম তারপের ভি মােগ কীভােব মি র বািনেয় পূজা কেরিছ। িনেজর ৮৪ জে র কািহনীর ান
িত আ ার আেছ। অেনক হীের-জহরত িছল, সসব কাথায়। ধীের-ধীের সব শষ হেয়েছ। মুসলমান এেস যা িকছু
লুেট িনেয় গেছ সব হীের িনেয় িগেয় কবের লািগেয়েছ, তাজ মহল ইত ািদ বািনেয়েছ। তারপের ি শ গভনেম সখান
থেক খাদাই কের িনেয় গেছ। এখন তা িকছু ই নই। ভারত এখন বগার, ঋণ িনেতই থােক। আনাজ, িচিন ইত ািদ িকছু
পাওয়া যায় না। এখন িব েক বদলােত হেব। িক তার আেগ আ ার ব াটাির সেতা ধান করার জন চাজ করেত হেব।
বাবােক অবশ ই রণ করেত হেব। বুি র যাগ যন বাবার সে যু থােক, কারণ তাঁর কােছই অিবনাশী উ রািধকার
া হয়। এেতই মায়ার যু হয়। পূেব তামরা এইসব কথা বুঝেত না। অন রা যমন তামরাও তমন িছেল। তামরা
এখন হেল স মযুগী অন রা সবাই হেলা কিলযুগী। মানুষ বলেব এরা যা ইে তাই বেল। িক বাঝােনার যুি চাই।
ধীের-ধীের তামােদর বৃি হেব। এখন বাবা িবশাল ইউিনভািস খুলেছন। এখােন বাঝােনার জন িচ ইত ািদ তা চাই,
তাইনা। ভিবষ েত তামােদর কােছ এই সব িচ িল া লাইেটর হেয় যােব তখন তামােদর বাঝােত সহজ বাধ হেব।
তামরা জােনা আমরা িনেজর বাদশাহী পুনরায় াপন করিছ, বাবার রণ এবং ােনর ারা। মায়া মাঝখােন এেস খুব
ধাঁকা দয়। বাবা বেলন ধাঁকা থেক সাবধান থাকেব। যুি অেনক বেল দন। মুেখ ধু এইটু বেলা য, বাবােক রণ
কেরা, তাহেল তামােদর িবকম িবনাশ হেব এবং তামরা এমন ল ী-নারায়ণ হেয় যােব। এই ব াজ ইত ািদ ভগবান
িনেজ তির কেরেছন, সুতরাং এর িত অেনক স ান থাকা উিচত। 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 )* সব ণ িদেয় িনেজর শৃ ার করেত হেব, কখনও কাউেক দুঃখ দেব না। সবাইেক সুেখর পথ বেল িদেত হেব।
*২ )* স ূণ দুিনয়া কবরখানায় পিরণত হেয়েছ, তাই দুিনয়ার িত আকৃ হেব না। যন রেণ থােক য, এখন আমরা
া ফার হি , আমােদর তা নতু ন দুিনয়ায় যেত হেব।
*বরদানঃ-*
বৃি অথাৎ গৃহে থেক "আমার" ভাবেক ত াগ কের কৃ ত সত াি , মায়ািজত ভব*
ব াখা: যমন আবজনায় পাকা মাকড় উৎপ হয়, তমনই যখন "আমার" ভাব উৎপ হয় তখন মায়ার
জ হয়। মায়ািজত হওয়ার সহজ প িত হেলা - িনেজেক সবদা াি ভােবা।
া মার অথাৎ াি ,
াি র কােনা িকছু েত আসি থােক না। কারণ "আমার আমার" ভাব থােক না। িনেজেক গৃহ ভাবেল
মায়া আসেব এবং াি ভাবেল মায়া দূের চেল যােব । তাই িনিল হেয় বৃি বা গৃহে র সকল কতব
পালন কেরা, তাহেল মায়া ফ থাকেব।
* াগানঃ-*
যখােন অিভমােনর ভাব থােক, সখােন অপমােনর অনুভূিত অবশ ই থােক ।*

