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"বাপদাদা"

মধুবন

১১-০৯-২০ াতঃ মুরলী ও শাি "বাপদাদা" মধুবন
— বা ারা, তামােদর ভাব কেব অন েদর ভািবত করেব ? এখনও পয কা শি দুবল ?*
— যখন তামােদর যাগ শি শালী হেব, তখনই ভাব িব ার লাভ করেব । এখনও সই শি হয়িন ।
রেণই শি বৃি হেয় থােক। ােনর তেলায়াের রেণর শি
েয়াজন, যা এখনও কম। যিদ িনেজেক
আ া মেন কের বাবােক রণ করেত পার তেব তামােদর নৗকা পার হেয় যােব ( সব বাধা - িবপি
কা েয় এিগেয় যাওয়া)। এটা সেকে র িবষয়।*

*ওমঁ শাি ।* আ া পী ( হানী) বা ােদর আ ােদর বাবা বেস বাঝাে ন। আি ক বাবা একজনেকই বলা হয়। বািক
সবাই আ া। ওঁনােক পরম (সবে ) আ া বলা হয়। বাবা বেলন আিমও আ া, িক আিম পরম সুি ম এবং সত ।
আিম পিতত-পাবন, ােনর সাগর। বাবা বেলন আিম ভারেতই আিস, বা ােদর িবে র মািলক কের তু লেত। তামরাই
মািলক িছেল তাইনা। এখন তামােদর ৃিতেত এেসেছ। বাবা বা ােদর ৃিত রণ কিরেয় িদেয় বেলন — তামরাই
সব থম সত যুেগ এেসিছেল ভূ িমকা পালন করেত, ৮৪ জ
ভাগ কের এখন সবার িপছেন এেস পেড়ছ । তামরা
িনেজেক আ া মেন কর । আ া অিবনাশী, শরীর িবনাশী । আ াই কেমি য় ারা আ ােদর সােথ কথা বেল। আ
-অিভমানী হেয় না থাকার কারণই হেলা দহ-অিভমান। আিম আ া, এটাই সবাই ভু েল গেছ। বলাও হয় পাপ আ া, পুণ
আ া, মহান আ া। এরােতা কউ পরমা া হেত পাের না। কউ-ই িনেজেক িশব বলেত পারেব না ।শরীেরর নাম িশব
এমনেতা অেনেকই আেছ। আ া যখন শরীের েবশ কের তখনই নামকরণ করা হয়, কননা শরীর ারাই ভূ িমকা পালন
করেত হয় । তখনই শরীেরর ভান (অহ ার) আেস য, আিম অমুক। এখন তামরা বুেঝছ - হ াঁ আিম আ া, ৮৪ জ
ভূ িমকা পালন কের এেসিছ। এখন আ ােক জেনিছ। আিম সেতা ধান িছলাম, এখন তেমা ধান হেয় গিছ । বাবা
তখনই আেসন যখন আ ার মেধ মরেচ ধের যায়। যমন সানার মেধ খাদ পেড় না! তামরা থেম খাঁ সানা িছেল,
তারপর রৗপ , তা এবং লৗহযুেগ এেস কােলা হেয় গছ । এ িবষেয় আর কউ-ই বাঝােত পারেব না। সবাই বেল থােক
আ া িনেলপ (দাগহীন) । খাদ িকভােব পেড় তাও বাবা বা ােদর বুিঝেয়েছন। বাবা বেলন আিম ভারেতই আিস । যখন
সব তেমা ধান হেয় পেড় ,তখনই আিম আিস । িনধািরত সমেয়ই িতিন আেসন। যমন ামায় অ া েরট খলা চেল না !
য সমেয় যটা ঘটার ক সই মুহূেতই তার পুনরাবৃি হেব, সখােন কানও রকম এিদেক-ওিদক হেব না । এটা হেলা
অন
ামা। এর গভীরতা বুঝেত হেব। বাবা বেলন ামা অনুসােরই তামােদর ভূ িমকা পালন হেয় চেলেছ। কানও
মানুষই না রচিয়তােক, না রচনার আিদ-মধ -অ েক জােন । ঋিষ-মুিনরাও নিত- নিত কের গেছ। তামােদর যিদ কউ
িজ াসা কের রচিয়তা এবং রচনার আিদ -মধ -অ েক তামরা িক জােনা ? তামরা চট কের উ র িদেয় বলেব, হ াঁ
জািন। সটাও তামরা এখনই জানেত পার আর কখনও পারেব না। বাবা বুিঝেয়েছন আিম রচিয়তা আর রচনার আিদ
মধ -অ েক তামরা এখন জােনা। আ া, এই ল ী-নারায়েণর রাজ কেব হেব? এরা িক জােন ? না , জােন না, কারণ
ওেদর মেধ ান নই। অিত চমক দ িবষয়। তামরা বলেত পারেব আমােদর মেধ ান আেছ, এসব িবষয় তামরা
বুেঝছ । বাবার ভূ িমকা একবারই । তামােদর এইম অবেজ ই হেলা — ল ী-নারায়ণ হওয়া। হেয় গেল তা আর
পঠন-পাঠেনর েয়াজন পড়েব না। ব াির ার হওয়ার িছল হেয় গেছ। বাবা িযিন িশ া দান কেরন, তাঁেক তা রণ
করা উিচত। বাবা তামােদর সবিকছু সহজ কের িদেয়েছন। বাবা বারংবার তামােদর বলেছন থেম িনেজেক আ া মেন
কর, বল আিম বাবার স ান। থেম তামরা নাি ক িছেল, এখন আি ক হেয়ছ। এই ল ী-নারায়ণও আি ক হেয়
উ রািধকার া কেরেছ, যা তামরা এখন া করেত চেলছ। এখন তামরা আি ক হেত চেলছ। আি ক -নাি ক শ
দু এই সমেয়র জন ই েযাজ । সত যুেগ এই শ দু নই। িজ াসা করারও কানও েয়াজন পেড় না। এখােন
ওেঠ
তেবই তা িজ াসা কের — রচিয়তা আর রচনােক জােনা িক ? ওরা বেল থােক জািন না। বাবাই এেস িনজ পিরচয় দন
আর রচনার আিদ মধ -অে র রহস বুিঝেয় বেলন। িতিন হেলন অন জগেতর রচিয়তা। বা ােদর বুিঝেয়েছন অন ান
ধম াপকরাও এখােন আেস। তামােদর সা া কার কিরেয়িছলাম — ই ািহম, াই ইত ািদ ধম াপকরা িকভােব
আেস । ওরা তা শেষর িদেক আসেব ।যখন আসেব চতু িদেক সই আওয়াজ ছিড়েয় পড়েব। বাবা বেলন — বা ারা,
দহ সহ দেহর সব ধমেক ত াগ কের আমােক রণ কর। এখন তামরা সামেন বেস আছ । িনেজেক দহ মেন করা
উিচত নয়, আিম আ া। িনেজেক আ া মেন কের বাবােক রণ করেল নৗকা তীের এেস লাগেব। সেকে র িবষয়।

মুি েত যাওয়ার জন ই অধক ধের ভি কের থােক। িক কানও আ াই িফের যেত পাের না। ৫ হাজার বছর
আেগও বাবা বুিঝেয়েছন এখন আবারও বাঝাে ন। কৃ এ িবষেয় বাঝােত পারেব না। কৃ েক বাবা বলা যায়
না। বাবা হন লৗিকক, অেলৗিকক এবং পারেলৗিকক। হেদর (সীিমত)বাবা লৗিকক, অসীম জগেতর বাবা পারেলৗিকক,
িযিন আ ােদর িপতা। অন জন হেলন স ম যুেগর ওয়া ারফু ল বাবা, এনােক অেলৗিকক বলা হয়। জািপতা
ােক
কউ রণ কের না। িতিন আমােদর ট- ট া ফাদার, এটা কারও বুি েত আেসনা। বেলও থােক আিদ দব এডম
..... িক এটা ধু বলার জন ই বেল । মি েরও আিদ দেবর িচ আেছ তাইনা! তামরা ওখােন গেল বুঝেত পারেব এ
তা আমােদরই ৃিত িচ । বাবাও বেস আেছন, আমরাও বেস আিছ। এখােন বাবা চতন েপ বেস আেছন, ওখােন জড়
িচ রাখা হেয়েছ। উপের গও ক আেছ। যারা এই মি র দেখেছ তারা জােন য বাবা এখন আমােদর চতন েপ
রাজেযাগ শখাে ন। পের যার মি র িনমাণ হেব। ৃিতেত আসা উিচত য এই মি র আমােদর ৃিত িচ । আমরা
এখন ল ী-নারায়ণ হেত চেলিছ । পূেব িছলাম, তারপর িসিঁ ড় বেয় নেম এেসিছ ,এখন আবারও ঘের িগেয় রাম রােজ
িফরব । তারপর যখন রাবণ রাজ আসেব আমরাও বাম মােগর পেথ িনেচ নামব ( িবকােরর পেথ এিগেয় যাওয়া)।
বাবা কত ভােলা ভােব বুিঝেয় বেলন — এই সময় সম মানুষ পিতত সইজন ই আ ান কের বেল - হ পিতত-পাবন
এেস আমােদর পিব কের তাল। দুঃখ হরণ কের সুেখর পথ বেল দাও ।বেলও থােক ভগবান িন য়ই কােনা না কােনা
প ধের অবশ ই আসেবন। িক
র, বড়াল, বা নুিড় পাথেরর মেধ তা আসেবন না। গাওয়াও হেয় থােক
ভাগ শালী রেথ আসেবন। বাবা য়ং বেলন আিম সাধারণ শরীের েবশ কের থািক।
াও িনেজর জ স েক জােন
না, তামরা এখন জেনছ। এর অেনক জে র শেষ যখন বাণ
অব া হয় তখনই আিম েবশ কির। ভি মােগ
পা বেদর অেনক বেড়া বেড়া িচ তির করা হেয়েছ, র েু ন বুে রও িবশাল িচ আেছ। এেতা িবশাল তা কানও
মানুেষর আকৃ িত হয় না। বা ােদরও এখন দেখ হািস পায়, রাবেণর িচ ও িকভােব তির হেয়েছ। িত বছর এর আকার
বৃি কের থােক। এটা িক এমন িজিনস যা িত বছর ািলেয় আসেছ। এমন কান শ হেত পাের! শ র িচ ও তির
কের ািলেয় থােক। আ া, রাবণ ক ? কেব থেক শ হেয়েছ য িত বছর ািলেয় আসেছ ? এই শ স েক কােরা
জানা নই। এর অথও কউ জােননা। বাবা বুিঝেয় বেলন ওরা হেলা রাবণ স দায় ( যারা ািলেয় আসেছ), তামরা
হেল রাম স দায় ভু । এখন বাবা বলেছন— গৃহ পিরবাের থেকও কমল পুে র মেতা হও । আর আমােক রণ
কর। বেল থােক বাবা হংস আর বক একে িকভােব থাকেত পাের ! িখটিমট লেগই থােক। বাবা বেলন - স তা হেবই,
িক সহ করেত হেব। এর মেধ ও যুি আেছ। বাবা হেলন চতু র িবেনাদন দান কারী। সবাই ওঁনােক রণ কের বেল হ ভগবান দুঃখ হরণ কর , দয়া কর, মুি দাও । মুি দাতা বাবা সবারই একজন। তামােদর কােছ য কউ-ই আসুক
না কন তােদর আলাদা-আলাদা ভােব বাঝাও, করািচেত
া বাবা এক-এক কের আলাদা-আলাদা ভােব বাঝােতন ।
তামরা বা ারা যখন যােগ শি শালী হেব তখনই তামােদর ভাব ছিড়েয় পড়েব । এখনও সই শি তামরা অজন
করিন। রেনই শি পাওয়া যায়। পঠন-পাঠন ারা শি
া হয় না। ান হেলা তেলায়ার, তার মেধ রণ শি
েয়াজন। সই শি র অভাব রেয়েছ। বাবা রাজ বেলন — বা ারা, রেণর যা ায় থাকেল তামরা শি পােব,
পঠন-পাঠেন এেতা শি নই। রেণর ারাই তামরা িবে র মািলক হও । তামরা িনেজর জন ই সবিকছু কর । অেনক
এেসেছ তারপর চেলও গেছ। মায়া খুব শি শালী অেনেকই আর িফের আেস না। তারা বেলও থােক এই নেলজ খুব ভােলা,
এবং সুখও অনুভব কের, িক বাইের বিড়েয় সব ভু েল যায়। মায়া তােদর এখােন কেত দয় না। কউ- কউ অগাধ
খুিশ অনুভব কের বেল আহা ! বাবা এেসেছন, আমরা এখন সুখধােম িফের যাব। বাবা বেলন — এখনও স ূণ রাজধানী
তা াপন হয়িন। তামরা এখন ঈ রীয় স ান এরপর দবতা হেব। িডি কম হেয় গেছ না ! িমটাের পেয় স রকড
করা হয়। তামােদর পেয় েসর পিরমাণ কেম গেছ। তামরা সেবা িডি েত উ রণ কর এবং িনেচ নামার সােথ -সােথ
িডি ও ধীের-ধীের াস পেত থােক। িসিঁ ড় িদেয় তামােদর নামেত হয়, এর ানও তামােদর এখন বুি েত আেছ।
উ রেণর কলা সবার জন ম লময় । এরপর ধীের-ধীের কলা কম হেত থােক। থম থেক শষ পয এই চ েক
ভােলাভােব বুঝেত হেব। এই সময় তামােদর উ রেণর কলা কননা বাবা সােথ আেছন ।ঈ র যাঁেক মানুষ সবব াপী বেল
থােক, সই বাবা িমি -িমি বা ারা বেল থােকন আর বা ারাও বাবা, বাবা কের থােক। বাবা আমােদর পড়ােত
এেসেছন, আ ারা পড়ােশানা করেছ । আ াই কম কের, আমরা আ ারা শা
প, এই শরীর ারা কম কের থািক ।
অশা শ
তখনই বলা হয় যখন দুঃখ নেম আেস। শাি তা আমােদর ধম। অেনেকই বেল মন শা হাক, িক
আ ার িনজ
পই হেলা শা , তার ঘর শাি ধাম । তামরা িনেজেদর ভু েল গছ । তামরা তা শাি ধােম িছেল,
ওখােনই শাি পাওয়া যায়। আজকাল তা বলা হয় এক রাজ , এই ধম, এক ভাষা হাক । একটাই জািত, একটাই ধম,

একজন গড । গভনেম িলেখও থােক ঈ র একজন, তবুও সবব াপী বেল থােক ? ঈ র এক এই কথা তা কউ মানেতই
চায় না। তামােদর এখন এটা িলখেত হেব। ল ী-নারায়েণর িচ তির কের, উপের িলেখ দাও সত যুেগ যখন এেদর
রাজ িছল তখন এক ঈ র, এক দবী ধম িছল। মানুষ িকছু বােঝ না, কারণ মেনােযাগ দয় না। অ ােটনশন তারাই
দেব যারা া ণ েলর হেব। আর কউ বুঝেব না সইজন ই বাবা বেলন আলাদা-আলাদা ভােব বিসেয় বাঝাও। ফম
পূরণ করাও তেবই বুঝেত পারেব, কননা কউ এেক মানেব, তা অন কউ আর কাউেক মানেব । সবাইেক একে
িকভােব বাঝােব । িনেজর -িনেজর কথা শানােত ব হেয় পড়েব। থেম তা িজ াসা করা উিচত কাথায় এেসছ ?
িব. ক দর নাম েনছ ? জািপতা
া তামার ক হন ? কখনও নাম েনছ ? তু িম িক জািপতা
ার স ান নও ?
আমরা তা াক কািল তাঁর স ান। তু িমও তাঁর স ান িক িকছু ই জােনা না। বাঝােনার জন কৃ ত যুি
েয়াজন।
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 )* মি র ইত ািদ দখেত- দখেত সবসময় যন
ল ী-নারায়ণ হেত চেলিছ।

ৃিতেত থােক য এসব আমােদরই

ৃিত িচ । এখন আমরা

*২ )* গৃহ পিরবাের থেকও কমল পুে র মেতা থাকেত হেব। হাঁস আর বক একসােথ সুতরাং যুি িদেয় চলেত হেব।
সহ ও করেত হেব।
*বরদানঃ-*
— মায়ার ব ন থেক সবসময় িনব ন থাকেত সমথ যাগযু , ব নমু ভব*
ব নমুে র িচ ই হেলা সবসময় যাগযু থাকা । যাগযু বা ারা কতেব র ব ন বা মায়ার ব ন
থেক মু থাকেব। মেনরও যন কােনা ব ন না থােক। লৗিকক কতব তা একটা খলা, সইজন
ডায়েরকশন অনুযায়ী খলার রীিত মেন যিদ খেলা তেব ছাট- ছাট িবষেয় াি আসেব না। যিদ ব ন
মেন কর তেব িবরি আসেব। কন, কী ইত ািদ নানা
উঠেব। এই ে সব দািয় বাবার তামরা
হেল িনিম । এই ৃিত ারা ব নমু হেত পারেল যাগযু হেত পারেব।
* াগানঃ-*
— করনকরাবনহােরর ৃিত ারা ভান (অহ ার) আর অিভমানেক সমা কর ।*

