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াতঃ মুরিল

ও শাি

"বাপদাদা"

মধুবন

“িমি বা ারা - তামােদরেক পিব দুিনয়ােত যেত হেব, এই জন কাম মহাশ র উপর জয় া
করেত হেব, কামিজৎ জগতিজৎ হেত হেব”
* ঃিনেজর েত ক কম-ব বহােরর ারা িকেসর সা াৎকার সবাইেক করােত পাের ?
*উ রঃ আিম হংস নািক বক ? এটা েত েক িনেজর কম-ব বহােরর ারা সবাইেক সা াৎকার
করােত পাের। কননা হংস কখনও কাউেক দুঃখ দয় না। বক দুঃখ দয়, স হল
িবকারী। বা ারা, তামরা এখন বক থেক হংস হেয়ছ। তামােদর, পরশ বুি যু
বা ােদর কতব হল সবাইেক পরশবুি র বানােনা।
ও শাি । যখন ও শাি বলা হয় তখন িনেজর ধম মেন পেড় যায়। ঘেরর কথা রেণ আেস। িক
ঘের তা বেস থাকাও ক নয়। বাবার বা া হেয়েছ তা অবশ ই িনেজর গেকও মেন করেত হয়। তাই
ও শাি বলার সােথ সােথ এই সম
ান বুি েত এেস যায়। আিম হলাম শা
প আ া, শাি র
সাগর বাবার বা া। য বাবা গ াপন করেছন সই বাবা-ই আমােদরেক পিব শা
প বানাে ন।
মুখ কথাই হল পিব তার। দুিনয়াই পিব আর অপিব হেয় থােক। পিব দুিনয়ায় এক ও িবকারী
থােক না। অপিব দুিনয়ােত ৫ িবকার আেছ, এইজন বলা যায় িবকারী দুিনয়া। সটা হল িনিবকারী
দুিনয়া। িনিবকারী দুিনয়ার থেক িসিঁ ড় িদেয় নামেত নামেত পুনরায় িনেচ িবকারী দুিনয়ােত আেস।
সটা হল পিব দুিনয়া, আর এটা হল পিতত দুিনয়া। সটা হল িদন, সুখ। এটা হল উ া হওয়ার রাত।
এমিনেত তা রাে কউ উদ া হয় না। িক ভি েক ‘উ া হওয়া’ বলা যায়।
বা ারা তামরা এখন এখােন এেসছ স িত া করার জন । তামােদর এই আ ার মেধ সম পাপ
িছল, ৫ িবকার িছল। তােদর মেধ ও মুখ হল কাম িবকার। যার ারাই মানুষ পাপ আ া হয়। এটা তা
েত েকই জােন য, আমরা হলাম পিতত আর পাপা াও। এক কাম িবকাের কারেণ সব
কায়ািলিফেকশন ন হেয় যায়, এইজন বাবা বলেছন কামেক জয় কেরা, তাহেলই তামরা জগতিজৎ
অথাৎ নতু ন িবে র মািলক হেয় যােব। তাই তামােদর মেধ এতটাই খুিশ থাকা চাই। মানুষ পিতত হেয়
যায়, তাই িকছু ই বুঝেত পাের না। বাবা বাঝাে ন কানও িবকার যন না থােক। মুখ হল কাম িবকার,
এর উপরই অেনক হা ামা হেয় থােক। ঘের ঘের কত অশাি , হাহাকার হেয় যায়। এই সময় দুিনয়ােত
এত হাহাকার কন ? কননা পাপা ারা আেছ। িবকােরর কারেণই অসুর বলা হয়। এখন তামরা বুঝেত
পেরছ য এই সময় দুিনয়ােত কানও কােজর িজিনস নই। কেনা িজিনেস আ ন লাগেব। যা-িকছু এই
চাখ িদেয় দখা যায় সবিকছু েতই আ ন লেগ যােব। আ ােত তা আ ন লাগেত পাের না। আ া তা
সবদাই যন ইনিসওর আেছ। সবদাই জীিবত থােক। আ ােক কখনও ইনিসওর করােত হয় িক ?
শরীেরর ইনিসওর করােনা হয়। িক আ া হল অিবনাশী। বা ােদরেক বাঝােনা বাঝােনা হেয়েছ য এটাই হেলা খলা। আ া তা উপের থােক, পাঁচ তে র থেক একদম আলাদা। পাঁচ তে র থেক সম
দুিনয়ার সাম ী তির হয়। িক আ া তির হয় না। আ া সব িবরাজমান। কবলমা পূণ আ া
পাপা া হেয় থােক। আ ার উপেরই নাম দওয়া হয় - পূণ আ া পাপ আ া। পাঁচ িবকােরর কারেণ
সবাই কত নাংরা হেয় গেছ। এখন বাবা এেসেছন পাপ থেক মু করেত। িবকারই সম ক াের ার
ন কের দয়। ক াের ার কােক বলা যায়, এটাও বােঝনা। এটাই হল উঁচুর থেকও উঁচু আধ াি ক
গভেম । পা ব গভেম না বেল তামরা ঈ রীয় গভেম বলেত পােরা। তামরা বুঝেত পােরা য
আমরা হলাম ঈ রীয় গভেম । ঈ রীয় গভেম িক কের ? আ ােদরেক পিব বািনেয় দবতার তরী

কের। না হেল তা দবতা কাথা থেক আসেব ? এটা তা কউই জােন না, এরাও তা মানুষ, িক
দবতা িকভােব হেয়িছেলন, ক বািনেয় িছেলন ? দবতা তা হেয়ই থােক গেত। তা তােদরেক গবাসী
ক বািনেয়েছন ? গবাসী পুনরায় অবশ ই নরকবাসী হয়, পুনরায় গবাসী। এটাও তামরা জানেত না
তা অন রা িকভােব জানেব! এখন তামরা বুেঝছ য ামা তির হেয়ই আেছ, এত সবাই হেলা
অিভেনতা অিভেন ী। এসম কথা বুি েত থাকা চাই। পড়া তা বুি েত থাকেতই হেব, তাইনা ! আর
পিব ও অবশ ই হেত হেব। পিতত হওয়া খুবই খারাপ কথা। আ াই পিতত হেয় থােক। এক পর েরর
থেক পিতত হয়। পিততেদরেক পিব বানােনা - এটাই হেলা তামােদর ধা া। পিব হও তাহেল পিব
দুিনয়ােত চেল যােব। এই আ া বুঝেত পাের। আ া না থাকেল তা শরীরও থােক না, কােনা সাড়া
পাওয়া যােব না। আ া জােন য আমরা আসেল পিব দুিনয়ার বািস া। এখন বাবা আমােদর
বুিঝেয়েছন য তামরা একদমই অবুঝ িছেল, এইজন পিতত দুিনয়ার যাগ হেয় গেছা। বতমােন
যত ণ না তামরা পিব হও তত ণ েগর যাগ হেত পারেব না। েগর উপহারও স েমই দওয়া
হয়। সখােন থাড়াই েগর উপহার দওয়া যােব! এই স মযুেগই তামােদর সম
ান া হয়। পিব
হওয়ার হািতয়ার া হয়। একজনেকই বলা যায় - পিতত পাবন বাবা, আমােদরেক এইরকম পিব
বানাও। ইিন েগর মািলক িছেলন তাই না! তামরা জােনা য, আমরাই েগর মািলক িছলাম, পুনরায়
৮৪ জ িনেয় পিতত হেয় গিছ। শ াম আর সু র, এঁনার নামও এইরকম রাখা হেয়েছ। কৃ ে র িচ
শ াম বািনেয় দয়, িক অথ থাড়াই বুঝেত পাের! কৃ ে র িবষেয়ও তামরা কত পির ার ভােব বুঝেত
পােরা। এর মেধ ই দু দুিনয়া দিখেয় িদেয়েছ। বা েব তা দুেটা দুিনয়া হয় না। দুিনয়া তা একটাই।
সটাই নতু ন আর পুরােনা হয়। থেম ছােটা বা া নতু ন হয়, তারপর বড় হেয় ধীের ধীের বুেড়া হেয়
যায়। তা তামরা বাঝােনার জন অেনক িচ া ভাবনা করেত থােকা, িনেজেদর রাজধানী াপন
করেছা তাই না। ল ী-নারায়ণও বুঝেত পেরিছল তাই না। বাঝার কারেণ কত িমি হেয় গেছ। ক
বুিঝেয়েছন ? ভাগবান। লড়াই ইত ািদর তা কানও কথাই নই। ভগবান হেলন বাঝদার, নেলজফু ল।
কত পিব ! িশেবর িচে র সামেন িগেয় সবাই নম ার জানায় িক িতিন ক, িক কেরন, এসব কউই
জােন না। িশব কাশী িব নাথ গ া... ব স কবল বলেত থােক। অথ িকছু ই বাঝানা। বাঝােত গেল
তারা বলেব, তু িম আর িক আমােদরেক বাঝােব। আমরা তা বদ-শা ািদ সব পেড়িছ। িক রাম রাজ
কােক বলা যায়, এটাও কউ জােন না। রামরাজ সত যুগ নতু ন দুিনয়ােক বলা যায়। তামােদর মেধ ও
ন ের মানুসাের আেছ, যােদর ধারণা হয়। কউ তা ভু েলও যায়। কননা একদমই পাথর বুি হেয়
গেছ। তাই এখন য পরশবুি হেয়েছ তার কাজ হল অন েদরেকও পরশবুি বানােনা। পাথরবুি েদর
কম-ব বহার সরকমই চলেত থাকেব, কননা হংস আর বক হেয় গেছ তাই না। হংস কখনও কাউেক
দুঃখ দয় না। বক দুঃখ দয়। কউ কউ আেছ যােদর চাল-চলনই বেকর মেতা, তার মেধ সব িবকার
থােক। এখােনও এইরকম অেনক িবকারীই এেস যায়, যােদরেক অসুর বলা যায়। পিরচয় দয় না। অেনক
স ােরই িবকারী আেস, অজুহাত দখায়, আমরা হলাম া ণ, িক সবই িমথ া। এেক বলাই যায়
িমথ া দুিনয়া। সই নতু ন দুিনয়া হল সত দুিনয়া। এখন হল স ম। কত পাথক থােক। যারা িমথ া কথা
বেল, অসত কাজ কের, তারা থাড ড হয়। ফা
ড, সেক
ড তা হেয় থােক, তাই না।
বাবা বলেছন য পিব তার স ূণ মাণ িদেত হেব। কউ তা বেল য এরা দুজন একসােথ থেক পিব
থাকেব এটা অস ব ব াপার। তখন বা ােদরেক বাঝােত হেব। যাগবল না হওয়ার কারেণ এত সহজ
কথাও স ূণ বুঝেত পােরনা। তােদরেক এই কথা কউ বাঝায় না য এখােন আমােদরেক ভগবান
পড়াে ন। িতিন বেলন য পিব হেল তামরা ২১ জে র জন েগর মািলক হেয় যােব। সটা হল পিব
দুিনয়া। পিব দুিনয়ােত পিতত কউ থাকেত পােরনা। ৫ িবকারই থােকনা। সটা হল িনিবকারী দুিনয়া।
এটা হল িবকারী দুিনয়া। এখন আমােদর সত যুেগর রাজধানী া হে তাই আমরা একজে র জন
কন পিব থাকব না! খুব জারদার লটাির া হয় আমােদর। তাই খুিশ হয়। দবী- দবতারা হেলন

পিব , তাই না! অপিব থেক পিব ও বাবা-ই তির কেরন। তাই বলেত হেব য এটা হল আমােদর
েলাভন। বাবা-ই এই রকম তির কেরন। বাবা ছাড়া তা নতু ন দুিনয়া কউ তির করেত পাের না।
মানুষ থেক দবতা বানােত ভগবানই আেসন, যােক রাি বলা হয়। এটাও বাঝােনা হেয়েছ য ান,
ভি আর বরাগ । ান আর ভি অেধক অেধক হয়। ভি র পেরই আেস বরাগ । এখন বািড় িফের
যেত হেব, এই শরীর পী কাপড় ত াগ করেত হেব। এই নাংরা দুিনয়ােত আর থাকা উিচত নয়। ৮৪
জে র চ এখন স ূণ হেয়েছ। এখন ভায়া শাি ধাম যেত হেব। থেম থেম আ -এর (বাবা) কথা
যন ভু েল যওনা। এটাও বা ারা বুেঝ গেছ য, এই পুরানা দুিনয়া িবনাশ হেয় যােব। বাবা নতু ন দুিনয়া
াপন করেছন। বাবা অেনকবার এেসেছন েগর াপনা করার জন । নরেকর িবনাশ হেয় যােব। নরক
অেনক বড় িক
গ হল অেনক ছাট। নতু ন দুিনয়ােত একটাই ধম হেয় থােক। এখােন তা অেনক ধম।
এক ধেমর াপন ক কেরেছন ?
া তা কেরনিন।
াই পিতত থেক পুনরায় পিব হয়। আমার
জন তা বলা হয়না য পিতত থেক পিব । পিব তা আেছ তাই ল ী-নারায়ণ নাম আেছ।
ার িদন,
ার রাত। ইিন হেলন জািপতা, তাইনা! িশব বাবােক অনািদ ি েয়টার বলা যায়। অনািদ অ র
বাবার জন । বাবা অনািদ তা আ ারাও হল অনািদ। এই খলাও হল অনািদ। পূব-িনধািরত ামা।
আ ার সৃি চে র আিদ মধ অ এবং সময় কােলর ান া হয়। এই ান ক িদেয়েছন ? বাবা।
তামরা ২১ জে র জন ধনবান হেয় যাও। পুনরায় রাবেণর রােজ তামরা িনধন হেয় যাও। এখান
থেকই ক াের ার খারাপ হেত থােক, িবকার আেছ, তাই না। বািক দুেটা দুিনয়া নই। মানুষ তা আবার
মেন কের য নরক আর গ সব একসােথই যায়। এখন বা ারা তামােদরেক কত ি য়ার ভােব
বাঝােনা হেয়েছ। এখন তামরা হেল
। শা েত তা কত িকছু িলেখ িদেয়েছ। শূ রা অ ান পী
অ কাের আ
হেয় আেছ। বাবা ছাড়া কউই তােদরেক উ ার করেত পারেব না। তারাই আ ান কের
- আমরা কানও কােজর নয়, এেস আমােদরেক পিব বািনেয় আমােদর চির েক শাধরাও। তামােদর
ক াের ার কত ধের যায়। কােরার তা আবার ক াের ার শাধরােনার পিরবেত আেরা খারাপ হেয়
যায়। চাল-চলেনর ারা
বাঝা যায়। আজ মহারথী হংস বেল পিরচয় দয় তা কাল বক হেয় যায়।
দির লােগনা। মায়াও হল
তাই না!
াধেক িক কখনও দখা যায়! ভুঁ - ভুঁ করেত থােক, তারপর
বাইের বেরােলই তােক দখা যায়। তারপর আ যবৎ নি ... কথি ভাগি হেয় যায়। অেনেকই ভেঙ
পেড়। একদম পাথর হেয় যায়। ই ে র তা কথা আেছ, তাইনা! বাঝা তা সবই যায়! এইরকমেদর
তা সভােত আসা উিচত নয়। অ একটু ান েনেছ তা েগেত এেসই যায়। ােনর িবনাশ হয় না।
এখন বাবা বলেছন য - তামােদরেক পু ষাথ কের উঁচু পদ া করেত হেব। যিদ িবকাের যাও তাহেল
পদ কের দেব। সূযবংশী, চ বংশী হেব তারপর বশ বংশী, শূ বংশী। এখন তামরা বুেঝ গেছা য
এই চ িকভােব পুনরাবৃি হয়। তারা তা কিলযুেগর আয়ু চি শ হাজার বছর বেল িদেয়েছ। িসিঁ ড় িদেয়
তা নীেচ নামেতই হয়, তাই না। ৪০ হাজার বছর হেল তা অেনক মানুষ হেয় যােব। ৫ হাজার বছেরই
এত মানুষ য খাবার জন িকছু পায় না। তা এত হাজার বছের কত বৃি হেয় যােব। তাই বাবা এেস
ধয ধরেত বলেছন। পিতত মানুষেদরেক তা লড়েতই হেব। তােদর বুি এিদেক আসেবই না। এখন
তামােদর বুি দেখা কত পিরবিতত হেয় গেছ তথািপ মায়া অবশ ই ধাঁকা দয়। ই া মা অিবদ া।
কানও ই া কেরেছা, তা গছ। এক পয়সার মূল হেয় যায়। ভােলা ভােলা মহারথীেদরেকও মায়া
কখনও কখনও কান না কান কাের ধাঁকা িদেত থােক। পুনরায় স আর বাবার দেয় ান পায় না।
যরকম মা-বাবার দেয় ান পায় না। এমনও িকছু বা া থােক যারা বাবােকও শষ কের দয়।
পিরবারেক শষ কের দয়। তারা হল মহান পাপ আ া। রাবণ িক কের দয়! এটা হল অত নাংরা
দুিনয়া। এর সােথ কখনও বুি েযাগ যু ক' রা না। পিব হওয়ার জন অেনক সাহস চাই। িবে র
বাদশাহীর াইজ া করার জন মুখ হল পিব তা এইজন বাবােক বেল য এেস পাবন বানাও। আ া!

িমি -িমি হারািনিধ বা ােদর িত মাতা-িপতা বাপদাদার
িপতা ওঁনার আ া পী বা ােদরেক জানাে ন নম ার।

রেণর

হ-সুমন আর সু ভাত। আ ােদর

*ধারণার জেন মুখ সারঃ-*

১ ) মায়ার ধাঁকা থেক বাঁচার জন ই া মা
যু ক' রা না।

অিবদ া হেত হেব। এই নাংরা দুিনয়ােত বুি র যাগ

২ ) পিব তার স ূণ মাণ িদেত হেব। সবেথেক উঁচু ক াের ারই হল পিব তা। িনেজেক শাধরােনার
জন পিব অবশ ই হেত হেব।
*বরদানঃ-*
িনেজর একা
প ারা সূ শি র লীলা িলেক অনুভবকারী অ মুখী ভব
একা তার আধার হল অ মুিখতা। য অ মুখী থােক, স অ ের অ ের সূ শি িলর
লীলােক অনুভব কর। আ ােদরেক আ ান করা, আ ােদর সােথ আি ক বাতালাপ করা,
আ ােদর ভাব সং ার পিরবতন করা, বাবার সােথ কােনকশন জুেড় দওয়া - এই
রকম আ ােদর দুিনয়ােত আি ক সবা করার জন একা তার শি েক বৃি কেরা, এর
ারা সকল কােরর িব তঃতই সমা হেয় যােব।
* াগানঃ-*
সব াি িলেক িনেজর মেধ ধারণ কের িবে র
েজ ত হওয়াই হল ত তার
আধার।
িবেশষ নাট :- এই জানুয়াির মাস হল িমি সাকার বাবার ৃিতর মাস, িনেজেক সমথ বানােনার জন
িবেশষ অ মুখী হেয় সূ শি িলর লীলােক অনুভব করেত হেব। স ূণ মাস িনেজর অব ি িতেত
থাকেত হেব। মন আর মুেখর মৗনতা বজায় রাখেত হেব।

