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মধুবন

১৬-০৯-২০২০ াতঃ মুরলী ও শাি "বাপদাদা" মধুবন
উঁচুপদ া কারী বা ােদর মুখ ল ণ কী হেব ?*
১) তারা সবদা মেত চলেত থাকেব। ২) কখেনা অবাধ হেব না। ৩) িনেজই িনেজেক রাজিতলক
দওয়ার জন পড়ােশানা কের ত অ সর হেব। ৪) িনেজর কখনও িত করেব না।
৫) সকেলর িত দয়াবান আর কল াণকারী হেব। তােদর সািভেসর িত অেনক আ হ থাকেব। ৬)
কখনও কানও ঘৃণ কাজ করেবনা। লড়াই-ঝগড়া করেব না।*
তু িম রাত হারােল ঘুিমেয় আর িদন হারােল খেয়, হীের তু ল এই মানব জ কিড় তু ল হেয় যায়...*

*ও শাি ।* আি ক বা ারা আি ক বাবার সামেন বেস আেছ। এখন এই ভাষােক তা বা ারা তামরাই বুঝেত
পােরা, অন নতু ন কউ বুঝেত পারেব না। “ হ আি ক বা া”- এইরকম কখেনা কউ বলেত পারেব না। বলেত
আসেবও না। তামরা জােনা য আমরা এখন আি ক বাবার সামেন বেস আিছ। য বাবােক, যথাথ রীিতেত কউ
জােনই না। যিদও িনেজেদরেক ভাই-ভাই মেন কের, আমরা সকেল হলাম আ া। বাবা হেলন এক, িক যথাথ রীিতেত
কউই জােন না। যত ণ না স ুেখ এেস না বােঝ, তত ণ বুঝেবই বা িক কের? তামরাও যখন স ুেখ আেসা তখন
বুঝেত পােরা। তামরা হেল া ণ- া ণী। তামােদর পদবীও হল
াবংশী
া মার- মারী। িশেবর তা, সবাই হল
আ া। তামােদরেক িশব মার বা িশব মারী বলা যােব না। এই শ
বলা ভু ল হেয় যায়। মারও আেছা, আবার
মারীও আেছা। িশেবর কােছ সবাই হল আ া। মার- মারী তখন বলা যােব, যখন মানুেষর বা া হেব। িশেবর বা া
তা িনরাকারী আ াই হেব। মূল বতেন সবাই আ া েপই থােক, যােদরেক শািল াম বলা যায়। এখােন ( ল
ূ সাকার
বতেন) যখন আেস, তখনই মার মারী হয় লৗিকক শরীের। বা েব তামরা হেল মার, িশব বাবার বা া। মারী
আর মার তখন হয়, যখন শরীের আেস। তামরা হেল িবেক এইজন ভাই বান বেল থােকা। এখন এই সময় তামােদর
ান া হে । তামরা জােনা য, বাবা আমােদরেক পিব বািনেয় িনেয় যােবন। আ া যত বাবােক রণ করেব,
ততই পিব হেয় যােব। আ ারা
া মুেখর ারা এই ান পড়েছ। িচ েতও বাবার ান পির ার ভােব দখােনা
হেয়েছ। িশব বাবাই আমােদরেক পড়াে ন। না কৃ পড়ােত পাের, আর না কৃ ে র ারা বাবা পড়ােবন। কৃ
তা হল
ব ে র ি । এটাও বা ারা তামােদরেক বাঝােত হেব। কৃ
তা েগ িনেজর মা-বাবার স ান হেবন। গবাসী
বাবার স ান হেবন, তাই িতিন হেবন ব ে র ি । তােকও কউ জােননা। কৃ জয় ীেত িনেজর িনেজর ঘের কৃ ে র
জন দালনায় (ঝু লা) বানায় বা মি েরেতও ঝু লা বানায়। মাতা-রা সখােন িগেয় গালেকর মেধ টাকা-পয়সা দান কের,
পূজা কের। *আজকাল াই েকও কৃ ে র মেতা বানােত থােক। মু ট আিদ পিরেয় মােয়র কােল িদেয় দয়। য রকম
কৃ েক দখােনা হয়। এখন কৃ আর াইে র রািশ তা হল এক। তারা ধু কিপ করেত থােক। না হেল তা কৃ ে র
জ আর াইে র জে র মেধ অেনক পাথক আেছ। াইে র জ কানও ছাট বা া েপ হয় না। াইে র আ া
তা কােরার মেধ িগেয় েবশ কের। িবেষর ারা জ হয় না। আেগ াই েক কখেনা ছাট বা ার েপ দখােনা হত
না। েসর ওপর দখােনা হত। এইসব তা এখন দখাে । বা ারা জােন য, ধম াপকেক কখনও এইরকমভােব কউ
আঘাত করেত পাের না। তাহেল কােক আঘাত কেরেছ ? যার মেধ েবশ কেরিছেলন, তার দুঃখ া হেয়েছ। সেতা ধান
আ ার দুঃখ িকভােব া হেব ? িতিন িক এমন কম কেরেছন যার জন এত দুঃখ ভাগ করেবন ? আ াই সেতা ধান
অব ােত আেস, সকেলর িহেসব-িনেকশ সমা হেয় যায়*। এই সময় বাবা সবাইেক পিব বানাে ন। সখান থেক
সেতা ধান আ া এেস দুঃখ ভাগ করেত পাের না। আ াই ভাগ কের তাই না। আ া শরীের থােক, তাই দুঃখ হয়।
আমার ক হে - এই কথা ক বেল? এই শরীেরর মেধ কউ থােক। তারা তা আবার বেল দয় য, পরমা া অ ের
আেছ, তা পরমা া িক এইরকম বলেবন য - আমার দুঃখ হে । সকেলর মেধ পরমা া িবরাজমান থাকেল তা
পরমা া িকভােব দুঃখ ভাগ করেবন? এসব কথা আ াই বেল থােক। হ পরমিপতা পরমা া আমােদর দুঃখ হরণ কেরা,
আ া পােরােলৗিকক বাবােকই আ ান কের।
এখন তামরা জেন গছ য, বাবা এেস গেছন, দুঃখ হরণ করার যুি বেল িদে ন। আ া শরীেরর সােথই এভারেহ ী
(িচরসু ), ওেয় ী (স ি বান) হয়। মূল বতেন তা হ ী ওেয় ী বলা হয় না। সখােন িক কানও সৃি আেছ নািক!

সখােন তা আেছই শাি । আ ারা শাি ধেম ি ত থােক। এখন বাবা এেসেছন সকেলর দুঃখ হরণ কের সুখ িদেত। তাই
বা ােদরেকও বলা হয় য - তামরা আমার হেয়ছ, তাই কাউেক দুঃখ িদও না। এটা হল যুে র ময়দান, িক
। আর
সটা হল ত । এখােন য গায়ন আেছ য, যুে র ময়দােন যার বীরগিত া হেব স েগ যােব। তারও অথ
তামােদরেক বাঝােত হেব। এই লড়াইেয়র মহ দেখা কত বশী! বা ারা জােন য, সই লড়াইেত মারা গেল কউ েগ
যেত পারেব না। িক গীতােত ভগবানুবাচ আেছ, তােক তা সবাই মানেব, তাইনা! ভগবান কােক বেলেছন, সই
যা ােদর বেলেছন নািক তামােদর বেলেছন? উভয়েকই বেলেছন। তােদরেকও বাঝােত হেব, িনেজেক আ া মেন কের
বাবােক রণ কেরা। এই সবাও করেত হেব। এখন তামরা েগ যিদ যেত চাও, তাহেল পু ষাথ কেরা, যু ে ে তা
সকল ধেমর আ ারা থােক, িশখ ধমাবল ীরা আেছ, তারা তা িশখ ধেমই যােব। েগেত তখনই আসেত পারেব, যখন
তামােদর া ণেদর কাছ থেক এেস ান া করেব। যরকম এই বাবার কােছ যিদ কউ আসেতা, তা বাবা
বাঝােত য, তামরা যু করেত করেত িশব বাবােক রেণ করেব, তাহেল েগ আসেত পারেব। িক এমন নয় য
েগর রাজা হেত পারেব। না, তােদরেক বিশ িকছু বাঝােনাও যায় না। তােদরেক অ একটু ই ান বাঝােনা যায়।
যুে র সময় িনেজর ই দবতােক অবশ ই রণ করেত থােক। িশখ হেল তা
গািবে র জয় বলেব। এরকম কউ
নই য িনেজেক আ া মেন কের পরমা ােক রণ করেব। তেব হ াঁ, য বাবার পিরচয় নেব স েগ অবশ ই আসেব।
সকেলর বাবা হেলন এক - পিততপাবন। িতিন পিতত আ ােদরেক বলেছন য আমােক রণ কেরা, তাহেলই তামােদর
পাপ নাশ হেয় যােব আর আিম য সুখধােমর াপনা করিছ সখােন তামরা আসেত পারেব। যুে র সময়ও িশব বাবােক
রণ করেল েগ আসেত পারেব। ওই লৗিকক যুে র ময়দােনর কথা অন , আর এখােন বাবা অন যুে র ময়দােনর
কথা বেলেছন। বাবা বলেছন য, ােনর িবনাশ হয় না। সবাই তা হল িশব বাবার বা া। এখন িশব বাবা বলেছন য,
আমােক রণ করেল, তামরা আমার কােছ আসেত পারেব মুি ধােম। তারপর তা য ান শখােনা হয় সটা পড়েলই
তামরা েগর রাজ া করেব। কত সহজ, তাই না! েগ যাওয়ার রা া সেকে
া হেয় যায়। আিম আ া বাবােক
রণ করিছ। যুে র ময়দােন তা খুশী-খুশীেত যেত হেব। কম তা করেতই হেব। দশেক বাঁচােনার জন সবিকছু করেত
হয়। সখােন তা হলই এক ধম। মতেভেদর কানও কথাই নই। এখােন তা অেনক মতেভদ আেছ। জল িনেয়, জায়গা
িনেয় ঝগড়া। জল ব কের দয়, তখন পাথর িদেয় মারামাির
হেয় যায়। এক পর রেক আনাজ না িদেল তা
ঝগড়া হেয় যায়।
বা ারা, তামরা জােনা য আমরা িনেজেদর রাজ াপন করিছ। পড়ােশানার ারা রাজ া করিছ। নতু ন দুিনয়া
অবশ ই াপন হেব, এই নশা থাকেল তা অেনক খুিশ আসেব। কানও িবষয় িনেয় লড়াই ঝগড়া আিদর কানও কথাই
নই। থাকেতও হেব খুব সাধারণ ভােব। বাবা বুিঝেয়েছন য, তামরা
র বািড়েত যা , এইজন এখন বনবােস
থােকা। সম আ ারাই যােব, শরীর তা সখােন যেত পাের না। শরীেরর অিভমানও ছেড় িদেত হেব। আিম হলাম
আ া, ৮৪ জ এখন স ূণ হেয়েছ। যারা ভারতবাসী আেছা, বেলা - ভারত একসময় গ িছল, এখন তা হল কিলযুগ।
কিলযুেগ আেছ অেনক ধম। সত যুেগ একটাই ধম িছেলা। ভারত পুনরায় গ হেব। তারা বুঝেত পাের য, ভগবান এেস
গেছন। িকছু িদন পের তারা ভিবষ বাণীও করেত থাকেব। বায়ুম ল দখেব, তাই না! তাই বাবা বা ােদরেক
বাঝাে ন। িতিন তা হেলন সকেলর বাবা, তাই না! তাঁর উপর সকেলরই অিধকার আেছ। বাবা বলেছন য আিম
এেসিছ আর সবাইেক এটাই বলিছ য - এক আমােকই রণ কেরা তা তামােদর িবকম িবনাশ হেয় যােব। এখন তা
সাধারণ মানুষ মেন কের য যেকােনা সময় যু
হেয় যেত পাের। কালও
হেয় যেত পাের। যু ভয়ংকর প
িনেত বিশ সময় লাগেব না। িক বা ারা তামরা বুঝেত পারছ য, এখনও আমােদর রাজধানী াপন হয়িন, তাই
িবনাশ িকভােব হেত পাের। চািরিদেক বাবার পিরচয় দওয়াও এখনও বািক আেছ। পিতত-পাবন বাবা বলেছন আমােক রণ কেরা তাহেল িবকম িবনাশ হেয় যােব। এই খবর সকেলর কােন পৗঁেছ যাওয়া চাই। যিদও যু
হেয়
যায়, ব ও পড়েত থােক তবুও তামােদর এই িবষেয় িন য় আেছ য, আমােদর রাজধানী অবশ ই াপন হেব। তত ণ
িবনাশ হেত পাের না। িব েত শাি বলা হেয় থােক, তাই না! িব যু
হেল তা সম িব ই শষ হেয় যােব।
এটা হল িব িবদ ালয়, সম িব েক তামরা ান দান কেরা। এক বাবাই এেস সম িব েক পিরবতন কেরন। তারা
তা কে র আয়ু ল বছর বেল িদেয়েছ। তামরা জােনা য এর আয়ু হল স ূণ ৫ হাজার বছর। বলা হয় য াইে র
থেক িতন হাজার বছর পূেব গ িছল। ইসলামী, বৗি আিদ সকেলর িহেসব িনেকশ বর হয়। তােদর পূেব ি তীয় আর
কােরা নাম িছল না। তামরা িনভু ল ভােব এবং পু ানুপু তািরেখর িহেসেব সব িকছু কািশত করেত পােরা। তাই
তামােদরেক অেনক নশায় থাকেত হেব। ঝগরা আিদর তা কানও কথাই নই। তারাই ঝগরা কের যারা অনাথ হয়।

তামরা এখন য পু ষাথ করেব, ২১ জে র জন সটা াল হেয় যােব। লড়াই ঝগড়া আিদ করেল উঁচু পদও া হেব
না। শাি ও খেত হেব। কানও কথা থাকেল বা কানও িকছু র েয়াজন হেল বাবার কােছ আেসা, সরকারও বেল য,
িনেজর হােত আইন তু েল িনও না। কউ বেল য আমার িবেদশী বুট চাই। বাবা বলেছন - বা ারা, এখন তা বনবােস
আেছা। সখােন তামরা অেনক িকছু া করেব। বাবা তা সত কথাই বাঝােবন তাই না! নািক এই কথা সত নয়?
এখােন তামরা এইসেবর আশা কন রাখেছা? এখােন তা খুব সাধারণ হেয় থাকেত হেব। না হেল তা দহ অিভমান এেস
যােব, এখােন িনেজর ই ানুসাের চেলা না, বাবা যটা বেলন, শরীর অসু হেল ডা ার আিদেকও ডােকন, ওষুধ আিদ
িদেয় সকেলরই দখােশানা তা হয়। তবুও েত ক কথােত বাবা বেস আেছন। মৎ তা মতই আেছ, তাইনা! িন েয়র
মেধ ই িবজয় আেছ। তারা তা সবিকছু ই বুঝেত পাের, তাই না! বাবার মৎ অনুসাের চলেলই কল ান হেব। িনেজরও
কল ান করেত হেব। কউেক মূল বান বানােত পারেছা না, তারমােন িনেজর তা এক পয়সাও মূল থাকেলা না। মূল বান
হওয়ার যাগ তাই নই। এখােন মূল না থাকেল তা সখােনও মূল থাকেব না। সবাধারী বা ােদর সবা করার অেনক
শখ থােক। চ লাগােত থােক। সবা না করেল তা তােদরেক দয়াবান, কল াণকারী, িকছু ই বলা যােব না। বাবােক রণ
না করেল তা ঘৃণ কাজ করেত থাকেব। পদও অেনক িন মােনর া হেব। এইরকম নয় য, আমােদর তা িশব বাবার
সােথ যাগ আেছ। এরা তা হলই িবেক। িশব বাবা
ার ারাই ান শানােত পােরন। তাই ধু িশব বাবােক রণ
করেল তা মুরলী িকভােব নেব, তাহেল রজা িক হেব? না পড়েল তা িক পদ পােব। এটাও জােনা য সকেলর ভাগ
উঁচু হেব না। সখােন তা ন েরর মানুসাের পদ া হেব। পিব তা সবাইেক হেতই হেব। আ া পিব না হেল
শাি ধাম যেত পারেব না।
বাবা বাঝাে ন য, তামরা সবাইেক এই ান শানােত থােকা, কউ যিদ এখন নাও শােন, পের িক অবশ ই নেব।
এখন যতই িব , তু ফান জার কদেম আসুক না কন তামরা ভয় পেয়া না, কননা নতু ন ধেমর াপনা হে , তাই না!
তামরা
েপ রাজধানী াপন করেছা। বাবা সবাধারী বা ােদর দেখ খুিশ হে ন। তামােদরেক িনেজেদরেকই
রাজ-িতলক িদেত হেব। মেত চলেত হেব। এখােন বাবার অবাধ হেয় চলেত পারেব না। অকারেণ িনেজর িত কেরা
না। বাবা বলেছন য, বা ারা! সবাধারী আর কল াণকারী হও। ু েড েদরেক চার বলেছন য - পড়ােশানা কের
এিগেয় চেলা। ২১ জে র জন তামােদর েগর লািশপ া হয়। রাজধানীেত যাওয়া, এটাই হল সবেথেক বড়
লারিশপ। 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 )* স ম যুেগ তামােদরেক খুব সাধারণ হেয় থাকেত হেব। কননা এখন হল বনবােস থাকার সময়। এখােন কানও
আশা রেখা না। কখেনা িনেজর হােত আইন তু েল িনও না। লড়াই ঝগড়া আিদ কেরা না।
*২ )* িবনােশর পূেব নতু ন রাজধানী াপন করার জন সবাইেক বাবার পিরচয় িদেত হেব য বাবা বলেছন - আমােক
রণ কেরা তা িবকম িবনাশ হেব আর তামরা পিব হেয় যােব।
*বরদানঃ-*
বাবার ারা সফলতার িতলক া কের সবদা আ াকারী দয় িসংহাসনািসন ভব*
*ব াখ া :-* ভাগ িবধাতা বাবা িতিদন অমৃতেবলায় িনেজর আ াকারী বা ােদরেক সফলতা িতলক
লািগেয় দন। আ াকারী া ণ বা ারা কখেনা পির ম বা ক ন শ মুখ িদেয় তা িক, সংকে ও িনেয়
আেস না। তারা সহজ যাগী হেয় যায় এইজন কখেনা দয় িবদীণ হও না িক সবদা দয় িসংহাসনধারী
হও, দয়াবান হও, অহং ভাব আর সংশয় ভাবেক সমা কেরা।
* াগানঃ-*
িব পিরবতেনর ডট িনেয় িচ া না কের, িনেজর পিরবতেনর সময়েক িনধািরত কেরা।*

