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াতঃ মুরিল

ও শাি

"বাপদাদা"

মধুবন

*"িমি বা ারা -- পড়ােশানাই হেলা উপাজন, পড়ােশানা হল উপাজেনর উৎস, এই পড়ােশানার মাধ েমই তামােদর ২১
জে র জন ধন-স দ(খাজানা) জমা করেত হেব"*
* ঃয বা ােদর উপর বৃহ িতর দশা বেস থাকেব, তােদর মেধ কী িচ দখা যােব ?*
*উ রঃ তােদর স ূণ ধ ান মেতর উপর থাকেব। পড়ােশানা ভােলাভােব করেব। কখেনা অকৃ তকায হেব না।
যারা মৎ ল ন কের, তারাই পড়ােশানায় অকৃ তকায হয়। তােদর উপেরই রা র দশা বেস যায়।
বা ারা, এখন তামােদর উপর বৃ পিত বাবার ারা বৃহ িতর দশা বেস রেয়েছ।*
*গীতঃএই পােপর দুিনয়া থেক........
*ওম শাি ।* এ হেলা পাপী আ ােদর আ ান (ডাক) তামােদর তা আহবান করেত হেব না। কারণ তামরা এখন পিব
হে া। এই কথা হেলা ধারণ করবার। এই খাজানা অথাৎ ধন-ভা ার অত মূল বান। যমন ু েলর পড়ােশানাও তা
স দ, তাই না। পড়ােশানার মাধ েম শরীর িনবাহ হয়। বা ারা জােন য, ভগবান আমােদর পড়াে ন। এ অিত উ
উপাজন কারণ এইম অবেজ স ুেখ দাঁিড়েয় রেয়েছ। এই সিত কােরর সৎস একবারই হয়। বািক সব হেলা িমথ া-স ।
তামরা জােনা য, সম কে সৎস একবারই হয়। যখন আ ান করা হয় - 'পিততপাবন এেসা'। এখন তারা আহবান
করেতই থােক, আর তামরা এখােন স ুেখ বেস রেয়েছা। বা ারা, তামরা জােনা য, আমরা নতু ন দুিনয়ার জন
পু ষাথ করিছ। যখােন দুঃেখর নাম-িনশান থাকেব না। েগ তামরা ি পাও। নরেক কী ি আেছ, না নই। এ হেলা
িবষয়-সাগর, কিলযুগ, তাই না ! সকেলই অত দুঃখী। াচােরর মাধ েম জ হয় তাই আ া আ ান কের য -- বাবা
আমরা অপিব হেয় গিছ। পিব হওয়ার জন গ ায় ান করেত যায়। আ া, ান করেল তা পিব হেয় যাওয়া
উিচত, তাইনা। তেব পুনরায় িতমুহূেত ধা া কন খায় ? ধা া খেত- খেত িনেচ নামেত-নামেত পাপা া হেয় যায়।
বা ারা, তামােদর ৮৪-র রহস বাবা-ই বেস বাঝান আর অন ান ধমাবল ীরা তা ৮৪ জ নয় না। তামােদর
কােছ এই ৮৪ জে র িচ অত স ক ভােব বানােনা রেয়েছ ক িচ গীতায় রেয়েছ িক ভগবান িনেয়িছেলন এেস
কেরিছেলন এসব িকছু জােননা আর অন ান ধমাবল ীরা িনেজর িনেজর শা জােন, িক ভারতবাসীরা (িনেজেদর শা )
একদমই জােন না। বাবা বেলন, আিম স মযুেগই েগর াপনা করেত আিস। ামা চ হেত পাের না। যা িকছু ামায়
িনধািরত রেয়েছ, তা ব হেবই। এমন নয় য, ঘেট িগেয় তা পুনরায় বদল হেয় যােব। বা ারা, তামােদর বুি েত
ামার চ স ূণ েপ বেস রেয়েছ। এই ৮৪-র চ
থেক তামরা কখেনা বিরেয় যেত পােরা না অথাৎ এই দুিনয়া
কখেনা িবনাশ া হেত পাের না। ওয়াে র িহি -িজও ািফ পুনরাবৃ হেত থােক। এই ৮৪-র চ অত জ রী।
ি মূিত আর (সৃি ) গালক হেলা মুখ িচ । গালেক ( ামা ইল) পির ার দখােনা হেয়েছ -- েত ক যুগ ১২৫০
বছেরর। এ যন অে র স ুেখ আয়না। ৮৪ জ -পি কার আয়না। বা ারা, বাবা তামােদর দশা বণনা কেরন। বাবা
তামােদর অসীম জগেতর দশা বেল দন। বা ারা, এখন তামােদর উপর বৃহ িতর অিবনাশী দশা বেস রেয়েছ।
পুনরায় সবিকছু র আধার(িভত) হেলা পড়ােশানা। কােরার ওপর বৃহ িতর কােরার ওপর ে র কােরার ওপর রা র
দশা বেস রেয়েছ। অকৃ তকায হেল তখন রা র দশা বলেব। এখােনও তমনই। মতানুসাের না চলেল রা র অিবনাশী
দশা বেস যায়। ওটা হল বৃহ িতর অিবনাশী দশা, পুনরায় এ রা র দশা হেয় যায়। বা ােদর পড়ােশানার উপর স ূণ
ধ ান দওয়া উিচত, এেত টাল-বাহানা করা উিচত নয়। স ার দূের, এই (অসুিবধা) আেছ...... হঁ েট যিদ ৬ ঘ াও লােগ
তাও পৗঁছােনা উিচত। মানুষ তীথযা ায় যায়, কত ধা া( ঠা র) খায়। পূেব অেনেকই পদ েজ যেতা, গ র গািড়েতও
যেতা। এ হেলা এক শহেরর কথা। এ হেলা বাবার কত বড় িব িবদ ালয়, যখান থেক তামরা ল ী-নারায়ণ হেয় যাও।
এমন উ মােনর পড়ার জন কউ কী বেল য, (অেনক) দূর পেড় বা ফু রসৎ নই। তাহেল বাবা কী বলেবন ? এই বা া
যাগ নয়। বাবা এত উঁচুেত তু লেত আেসন, আর এরা িনেজেদর সবনাশ কের ফেল। মৎ বেল -- পিব হও, দবী- ণ
ধারণ কেরা। একি ত থেকও িবকাের যাওয়া উিচত নয়। মধ ভােগ ান- যােগর তেলায়ার রেয়েছ, তামােদর পিব
দুিনয়ার মািলক হেত হেব। এখন হেল পিতত দুিনয়ার মািলক, তাই না! সই দবতারা িছল ি মু টধারী, পুনরায়
আধাক পর লাইেটর অথাৎ পিব তার মু ট(তাজ) হািরেয় যায়। আর এইসময় লাইেটর তাজ কােরার উপেরই নই।
ধু যারা ধম াপক, তােদর উপর থাকেত পাের কারণ তারা পিব আ া, এেস শরীর ধারণ কের। এ হেলা ভারত,
যখােন ি মু টধারীও িছল, এক- মু টধারীও িছল। এখনও পয এক-মু টধারীরা ি মু টধারীেদর স ুেখ মাথা নত

কের কারণ তারা হেলন পিব মহারাজা-মহারানী। মহারাজারা রাজােদর থেক বড়(মহান) হন। তােদর কােছ বড়-বড়
জায়গীর অথাৎ ভূ -স ি থাকেতা। সভােতও ন েরর মানুসাের মহারাজারা সামেন আর রাজারা িপছেন বসেতা।
িনয়ম-মািফক তােদর দরবার বসেতা। এও হেলা ঈ রীয় দরবার, ই সভাও িহেসেবও এর গায়ন রেয়েছ। তামরা
ােনর ারা পরী হেয় যাও। অিতসু রেক পরী বলা হয়, তাই না! রাধা-কৃ ে র সৗ য তা ন াচারাল, তাই না!
সইজন ই সু র বলা হয়। পুনরায় যখন কাম-িচতায় বেস তখন সও অন নাম- েপ শ ামবেণর হেয় যায়। শা েত এসব
কান কথা নই। ান, ভি আর বরাগ -- এই িতন িজিনস রেয়েছ। ান হেলা উ থেক উ তম। এখন তামরা
ান া করেছা। তামােদর বরাগ হেলা ভি েত। এই সম তেমা ধান দুিনয়া এখন সমা হেয় যােব, তাই এর থেক
বরাগ । যখন নতু ন বাড়ী বানােনা হয় তখন পুরােনার থেক বরাগ চেল আেস, তাই না! ওটা হেলা সসীম জগেতর
কথা, এ হেলা অসীম জগেতর কথা। এখন বুি নতু ন দুিনয়ার িদেক রেয়েছ। এ হেলা পুরােনা দুিনয়া, নরক।
সত যুগ- তােক বলা হয় িশবালয়। িশববাবার-ই াপনা করা, তাই না! এখন এই বশ ালেয় তামােদর ঘৃণা আেস।
অেনেকর আবার ঘৃণা আেসও না। িববাহ কের সবনাশ কের নদমায় পেড় যেত চায়। সকল মানুষই তা িবষয় বতরনী
নদীেত পেড় গেছ, নাংরা (অপিব তা) পেড় রেয়েছ। পর রেক দুঃখ দয়। গায়নও করা হয়, অমৃত ছেড় িবষ কন
খাও। যা িকছু বেল, তার অথ বােঝ না। বা ারা, তামােদর মেধ ও ন েরর মানুসাের রেয়েছ। স ীেবল চার,
দখেলই বুেঝ যােব য, এেদর বুি কাথায়- কাথায় ঘুের বড়াে । ােসর মেধ কউ হাই তু লেল বা ঢু েল পড়েল তখন
বাঝা যায় য, এেদর বুি কতটা ঘর-বাড়ীর িদেক অথবা কাজকেমর(ধা া) িদেক ঘুের বড়াে । হাই তালা াি রও
িচ । কাজ-কেম মানুেষর উপাজন হেত থােক তখন রাত ১-২ টা পয ও বেস থােক, কখেনা হাই ওেঠ না। এখােন তা
বাবা কত খাজানা(ধনভা ার) দন। হাই তালা লাকসােনর িচ । যারা দউিলয়া হেয় যায়, তারা ঢু লেত-ঢু লেত অেনক
হাই তােল। তামরা তা খাজানার পর খাজানা পেতই থােকা, তাহেল কত সেচতন হওয়া উিচত। পড়ার সময় কউ হাই
তু লেল, তখন সমঝদার চার বুেঝ যােব য, এেদর বুি েযাগ অন ান িদেক ঘুরেত থােক। এখােন বেস ঘর-বাড়ী রেণ
আসেব, স ান রেণ আসেব। এখােন তামােদর ভা ীেত থাকেত হয়, তাই আর কােরার রণ যন না আেস। মেন কেরা,
কউ ৬ িদন ভা ীেত রেয়েছ, পের কউ রেণ এেলা, কাউেক িচ িলখেলা তাহেল ফল, তখন বলেব য, পুনরায় ৭ িদন
(ভা ী)
কেরা। ৭ িদন ভা ীেত রাখা হয় যােত সম রাগ িনরাময়( সের) হেয় যায়। তামরা হেল আধাকে র মহান
গী। বেস-বেসই অকােল মৃতু হেয় যায়। সত যুেগ এমন কখেনা হয় না। এখােন তা কান-না- কান রাগ অবশ ই হয়।
মৃতু র সময় রােগ (জজিরত হেয়) িচৎকার করেত থােক। েগ এতটু ও দুঃখ থােক না। ওখােন সময় হেল বুেঝ যায় য
-- এখন সময় হেয় গেছ, আিম এই শরীর পিরত াগ কের বা া হেয় যােবা(জ নেবা)। এখােনও তামােদর সা াৎকার
হেব য আমরা এমন হি । এমন অেনেকরই সা াৎকার হয়। ােনর মাধ েমও আমরা জািন য, আমরা বগার টু ি
হেত চেলিছ। আমােদর এইম অবেজ -ই হেলা রাধা-কৃ হওয়া। ল ী-নারায়ণ নয়, রাধা-কৃ কারণ বলা হয়, স ূণ ৫
হাজার বছর তা এঁনােদরই(রাধা-কৃ ) হেয়েছ। ল ী-নারায়েণর তা তাও ২৫-৩০ বছর কম হেয় যায় সইজন ই কৃ ে র
মিহমা বশী। এও কউ জােন না য, রাধা-কৃ ই পুনরায় ল ী-নারায়ণ হয়। বা ারা, এখন তামরা বুঝেত পেরেছা য,
এ হেলা পঠন-পাঠন। েত ক ােম- ােম স ার খুেল যাে । তামােদর এ হেলা একে িব িবদ ালয় এবং হাসপাতাল।
এরজন ধু ৩ পা জিম চাই। িব য়কর, তাই না! যােদর ভােগ রেয়েছ, তারা িনেজেদর ঘেরও সৎস খুেল ফেল।
এখােন যারা অিত ধনবান, তােদর সম পয়সা মা েত িমেশ যােব। তামরা বাবার কাছ থেক ২১ জে র জন
উ রািধকার া করেছা। বাবা য়ং বেলন -- এই পুরােনা দুিনয়ােক দখেলও, বুি র যাগসূ ওখােন(নতু ন দুিনয়ায়)
াপন কেরা, কম করেত-করেতও এর অভ াস কেরা। েত কটা িজিনস দখেত হয়, তাই না! এখন তামােদর অভ াস
হে । বাবা বাঝান, সবদা
কম কেরা, কান অ
কম কেরা না। কানও রাগ হেল, সােজন বেস রেয়েছন, ওঁনার
সে পরামশ কেরা। েত েকর িনজ রাগ (িবকার) রেয়েছ, সােজেনর কাছ থেক তা ভােলা পরামশ পােব। িজ াসা
করেত পােরা, এই অব ায় কী করেবা ? অ ােটনশন রাখেত হেব, যন কােনা িবকম না হেয় যায়।
এই গায়নও রেয়েছ য -- ' যমন অ তমনই মন'। মাংেসর
তার উপর, িবে তার উপর, খাওয়ান যারা তােদর
উপেরও পাপ লােগ। পিতত-পাবন বাবার কােছ কান কথা গাপন করা উিচত নয়। সােজেনর কােছ গাপন করেল তা
রাগ মু হেব না। উিন হেলন অসীম জগেতর অিবনাশী সােজন। এইসব কথা তা দুিনয়া জােন না। তামরাও এখনই
নেলজ পাে া, তথািপ যােগর মা া অেনক কম। রণ একদমই কের না। একথা তা বাবাও জােনন য, তৎ নাৎ কউ
যােগ বা রেণ ি ত হেত পারেব না। তা ন েরর মানুসােরই হয়, তাই না! যখন রেণর যা া স ূণ হেব তখন বলা
হেব য কমাতীত অব া পূণ হেয়েছ, তখন লড়াইও স ূণ েপ
হেয় যােব, তত ণ পয িকছু -না-িকছু হেব আবার
ব ও হেয় যােব। লড়াই তা যেকােনা সময়
হেয় যেত পাের। িক িবেবক(বুি ) বেল য, যত ণ পয রাজধানী

াপন না হে , তত ণ পয বড়রকেমর লড়াই হেবনা। অ অ হেয় ব হেয় যােব। এ তা কউ জােননা য,
রাজধানী ািপত হে । সেতা ধান, সেতা, রেজা, তেমা বুি তা হয়, তাই না! তামােদর মেধ ও যারা শত ধান বুি
স
হেব তারা ভােলাভােব রণ করেত থাকেব এখন ল ল পিরমােণ হয় িক তােতও কৃ ত স ান(সেগ) আর
সৎ-স ান(লেগ) তা রেয়েছ, তাই না ! কৃ ত যারা, তারা ভালভােব সািভস করেব, মা-বাবার মতানুসাের চলেব। যারা
সৎ-স ান, তারা রাবেণর মতানুসাের চলেব। িকছু আবার রাবেণর মতানুসাের, িকছু রােমর মতানুসাের খুিঁ ড়েয়-খুিঁ ড়েয়
চেল। বা ারা গান েনেছ। তারা বেল য -- বাবা, এমন জায়গায় িনেয় চেলা যখােন ি (সুখ) আেছ। েগ সুখই সুখ
রেয়েছ, দুঃেখর কান নাম- কানাই নই। গ বলাই হয় সত যুগেক। এখন হেলা কিলযুগ। এখােন আবার গ কী কের
আসেব। তামােদর বুি এখন
হেত থােক।
বুি স
েদর- ক
অথাৎ বুি স
রা নমন কের। যারা
পিব থােক, তারা মযাদাস
(মানী) হয়। স াসীরা পিব হয়, তাই গৃহ ীরা তােদর কােছ মাথা নত কের। িক
স াসীরাও িবকােরর ারা জ িনেয় পের স াসী হয়। দবতােদর বলাই হয় স ূণ িনিবকারী। স াসীেদর কখেনা
স ূণ িনিবকারী বলা যােব না। বা ারা, তামােদর অ ের খুশীর পারদ অিধকমা ায় চেড় থাকা উিচত, তাই বলা হয় -অতীি য় সুখ কী তা গাপ- গািপনীেদর কােছ িজ াসা কেরা, অথাৎ যারা বাবার কাছ থেক উ রািধকার(বসা) িনে ,
পড়ােশানা করেছ। এখােন স ুেখ নেল নশা চেড়, পুনরায় তা কােরার ায়ী হেয় যায়, কােরার আবার তৎ নাৎ উেড়
যায়। স েদােষর কারেণ নশা ায়ী হয় না। তামােদর স াের এমন অেনেকই আেস। যােদর একটু নশা চড়েল, তখন
আবার পা ইত ািদ কাথায়- কাথায় যায়, মদ পান কের, িবিড় ইত ািদ ধূমপান কের, আর সবেশষ। স েদাষ অিত
খারাপ। হংস আর বক একসে থাকেত পাের না। ামী যিদ হংস হয় তখন ী বক হেয় যায়। কাথাও আবার ী হংিসনী
হেয় যায়, ামী আবার বক হেয় যায়। তারা বেল, যিদ পিব হও তাহেল মার খেত হেব। কান- কান ঘের সকেলই হংস
হয়, এভােব চলেত-চলেত আবার হংস থেক বক হেয় যায়। বাবা বেলন, িনেজেক সব-সুখী কেরা। বা ােদর- কও সুখী
কেরা। এ হেলা দুঃখধাম, তাই না। এখন অেনক িবপদ আসেব, তখন দখেব কমন ািহ- ািহ কের। আের! বাবা এেসেছন,
আমরা বাবার কাছ থেক উ রািধকার পাই িন, তখন অত
দরী(টু লট) হেয় যােব। বাবা েগর
রাজ -ভাগ (বাদশাহী) িদেত আেসন, আর সটাই হািরেয় বেস। তাই বাবা বাঝান য, বাবার কােছ সবদা
দৃঢ়তাস
েদর িনেয় যাও। যারা িনেজ বুেঝ অন েদরেকও বাঝােত পাের। এছাড়া বাবা কান দখার মতন ব নয়।
িশববাবােক কাথায় দখা যায় ? িনেজর আ ােক দেখেছা িক ? ধু জােনা। তমনই পরমা ােকও জানেত হেব।
িদব -দৃি ব তীত তাঁেক কখেনা দখা যায় না। িদব -দৃি র ারা এখন তামরা সত যুগ দেখা, পুনরায় সখােন
াক ক ািল যেত হেব। বা ারা, কিলযুেগর িবনাশ তখন হেব যখন তামরা কমাতীত অব ায় পৗঁছেব। *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 তাঁর

*ধারণার জেন মুখ সারঃ-*

*১ )* এই পুরােনা দুিনয়ােক দেখও বুি র যাগ যন বাবা বা নতু ন দুিনয়ার সে যু থােক। যন ধ ান থােক -কেমি য় িলর ারা কােনা িবকম না হেয় যায়। সদা
কম করেত হেব, িভতের যিদ কান রাগ(িবকার) থােক,
তখন সােজেনর পরামশ িনেত হেব।
*২ )* স েদাষ অিত খারাপ, এর থেক িনেজেক অিতমা ায় সুরি ত করেত হেব। িনেজেক আর পিরবারেক সুখী করেত
হেব। পড়ায় কখেনা টালবাহানা করা উিচত নয়।
*বরদানঃ-*
িনেজর সবিকছু সবায় সমপণকারী
দানী পুণ া া ভব*
*ব াখা :-* যেকােনা সবা-ই কেরা তা িব -কল াণােথ অপণ করেত থােকা। যমন ভি েত িযিন
দানী
পুণ া া, িতিন এই স ই কেরন যােত সকেলর ভােলা হয়। তমনই তামােদরও িত স
যন সবার
উে েশ অিপত হয়। কখেনা িনজ াথ-সুলভ কামনা রেখা না। সকেলর জন সবা কেরা। য সবা
িব - পী হয়, তােক সিত কােরর সবা বলা যােব না তাই - াথ পিরত াগ কের
এবং সিত কােরর
সবাধারী হেয় সবার মাধ েম িব -কল াণ করেত থােকা।
* াগানঃ-*
িত িবষয় (কথা) ভু র কােছ অপণ কের দাও, তেবই ভিবষ েত আগত সমস া েলা সহজ অনুভব
হেব।*

