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াতঃ মুরিল

ও শাি

"বাপদাদা"

মধুবন

*"িমি বা ারা -- এই সময় তামােদর এই জীবন খুবই অমূল , কারণ তামরা হদ বা দেহর সীমা থেক বিরেয় বহদ
অথাৎ আ ার অসীম জগেত এেসছ, তামরা জােনা আমরা এই জগেতর কল াণ করব"*
* ঃকা পু ষাথ করেল িপতার উ রািধকার া হয় ?*
*উ রঃ সদা ভাই-ভাইেয়র দৃি যন থােক। ী-পু েষর চতনা বা বাধ যন িমেট যায়, তেবই িশববাবার
উ রািধকার া হেব। িক
ী-পু েষর এই সং ান বা দৃি েকাণ মটােনা খুব ক ন। তার জন
দহী-অিভমানী বা আ েচতন হওয়ার অভ াস চাই। যখন িশববাবার স ান হেব তখন উ রািধকার া
হেব। একমা িপতার রেণ থেক সেতা ধান হেত স ম আ া-ই মুি -জীবনমুি র উ রািধকার া
কের ।*
*গীতঃঅবেশেষ সই িদন এেলা আজ* ....
*ও শাি ।* আ া পী বা ারা এই কথা জােন য ও অথাৎ অহ আ া মম শরীর অথাৎ আিম আ া আমার শরীর।
এখন তামরা এই ামােক, সৃি চ েক এবং এই সৃি চে র াতা িপতােক জেনছ। কারণ সৃি চে র াতা হেবন
িযিন তাঁেক রচিয়তা বলা হেব। রচিয়তা ও রচনােক অন কউ জােননা। যিদও সবাই হল িশি ত িবরাট িব ান-পি ত।
তােদর িনেজর অহংকার তা থােক তাইনা। িক তারা এই কথা জােননা, যিদও বেল ান, ভি ও বরাগ । এবার এই
হল িতন িজিনস, তারা এর অথও বােঝনা। স াসীেদর বরাগ উৎপ হয় ঘর সংসােরর িত। যিদও তােদর উঁচু
নীচু -র ঈষা থােক। এইজন উঁচু েলর, স মধ ম েলর - এইসব িনেয় আেলাচনা খুব হয়।
মলায় এই িনেয় খুব
ঝগড়া হয় য ক আেগ যা া করেব। এইসব িনেয় যখন ঝগড়া হয় তখন পুিলশ এেস িমটমাট কের। সুতরাং এও তা
দহ-অিভমান অথবা দহ চতন অব া হল তাইনা। দুিনয়ায় য মানুষজন আেছ , সবাই হল দহ-অিভমানী। তামােদর
এখন দহী-অিভমানী বা আ চতন হেত হেব। বাবা বেলন দহ-অিভমান ত াগ কেরা, িনেজেক আ া িন য় কেরা।
আ া-ই পিতত হেয়েছ, তােতই খাদ পেড়েছ। আ া-ই সেতা ধান হয়, আ া-ই তেমা ধান হয়। যমন আ া তমন
শরীর া হয়। কৃ ে র আ া সু র হয় তা শরীরও খুব সু র হয়, কৃ ে র েপর িত আকষণ থােক। পিব আ ার
িত আকষণ থােক। ল ী-নারায়েণর এতখািন মিহমা বণনা হয় না, যমন কৃ ে র হয়। কারণ কৃ হেলন পিব িশ ।
এখােনও বলা হয় িশ ও মহা া এক সমান। মহা াগণ যিদও জীবেনর অনুভব রােখন িবকার ত াগ কেরন। যখন ঘৃণা
অনুভূিত হয়, িশ তা হেলা ই পিব । কৃ েক উঁচু মােনর মহা া ভাবা হয়। অতএব বাবা বুিঝেয়েছন এই িনবৃি মােগর
স াসীগণ পতনেক িকছু টা থািমেয় রােখন। যমন বািড় পুরােনা হেল মরামত করা হয়। স াসী গণ মরামত কেরন,
পিব থাকার দ ন ভারেতর পতন থেম থােক। ভারেতর মতন পিব এবং িব বান খ আর কােনাটাই নয়। এখন
বাবা তামােদর রচিয়তা ও রচনার আিদ-মধ -অে র ৃিত মেন কিরেয় দন কারণ িপতাও িতিন, চারও িতিন এবং
ও হেলন িতিন। গীতায় কৃ ভগবানুবাচ লখা হেয়েছ, কৃ েক কখনও িপতা সে াধন করা হয় িক ! অথবা
পিতত-পাবন বলা হয় িক ! যখন মানুষ পিতত-পাবন বলা হয় তখন কৃ েক রণ করা হয় না তারা তা ভগবানেক
রণ কের, তারপের বেল দয় পিতত-পাবন সীতারাম, রঘুপিত রাঘব রাজা রাম। িবষয় কতখািন িব াি কর। বাবা
বেলন বা ারা, আিম এেস তামােদর যথাথ ভােব সকল বদ-শা ইত ািদর সারত বিল। সব থম মুখ কথা বাঝান
য তামরা িনেজেক আ া িন য় কেরা এবং িপতােক রণ কেরা তাহেল তামরা পিব হেব। তামরা হেল ভাই-ভাই,
তারপের
ার স ান েপ ভাই- বান হেয়ছ। এই কথা যন বুি েত রেণ থােক। আসেল হল ভাই-ভাই, পের এখােন
এেস শরীর ধারণ করেল ভাই- বান হেয় যায়। এই কথা বুঝবার জন এতটু বুি ও নই। িতিন হেলন আ ােদর িপতা বা
ফাদার তাই আমার হলাম াদাস তাইনা। তাহেল সবব াপী কীভােব বলেব । উ রািধকার তা স ানরা ই পােব, িপতা
া কেরন না। িপতার কােছ স ান উ রািধকার া কের।
াও হেলন িশববাবার স ান তাইনা, িতিনও িশববাবার
কােছ অিবনাশী উ রািধকার া কেরন। তামরা হেল নািত নাতিন। তামােদরও াি র অিধকার আেছ। অথাৎ আ া
েপ সবাই হল স ান পের শরীর ধারণ কের বেলা ভাই- বান। আর কানও স ক নই। সবদা ভাই-ভাইেয়র যন দৃি
থােক, ী-পু েষর বাধ যন িমেট যায়। যখন মল-িফেমল দুইজেনই বেলা - ও গড ফাদার! তা ভাই বান হেল, তাইনা।
ভাই- বান তখন হয় যখন স েম বাবা এেস রচনা কেরন। িক
ী পু েষর দৃি পিরবতন হওয়া খুব ক ন। বাবা
বেলন তামােদর আ চতন বা দহী অিভমানী হেত হেব। বাবার স ান হেল তেবই অিবনাশী উ রািধকার া হেব।

মােমক
রণ কেরা তা সেতা ধান হেব। সেতা ধান না হেল তামরা মুি -জীবনমুি েত িফের যেত পারেব না। এই
যুি স াসীগণ কখেনাই বেল দেবন না। তারা এমন কখেনাই বলেবন না য িনেজেক আ া ভেব িপতােক রণ কেরা।
িপতােক বলা হয় পরমিপতা পরমা া, সুি ম। আ া তা সবাইেক বলা হয় িক তাঁেক পরম আ া বলা হয়। সই
আি ক িপতা বেলন - বা ারা, আিম এেসিছ তামােদর কােছ। কথা বলার জন আমার মুেখর েয়াজন তা আেছ
তাইনা। আজকাল দেখা যখােন সখােন গৗ মুখ িন য়ই রােখ। তারপের বেল গৗ মুখ থেক অমৃত বর হয়। বা েব
অমৃত বলা হয় ানেক। ান অমৃত মুখ ারা-ই বর হয়। জেলর কথা নয়। ইিন ( াবাবা) হেলন গৗ মাতা ।
িশববাবা এনার মেধ েবশ হেয়েছন। বাবা এনার ( াবাবার) ারা তামােদর আপন কেরেছন। এনার মুখ িদেয় ান
বর হয়। তারা তা পাথেরর বািনেয় মুখ বািনেয় িদেয়েছ, যখান থেক জল ধারা বর হয়। সসব তা হল ভি র িনয়ম
তাইনা। যথাথ কথা তামরা জােনা। ভী িপতামহেক তামরা মারীরা ােনর তীরিব কেরছ। তামরা তা হেল
া মার - মারী। অথাৎ মারী কােরা তা হেব, তাইনা। অধর মারী ও মারী দুইেয়র মি র আেছ। াি ক ােল
তামােদর ারক িচ
েপ মি র আেছ তাইনা। এখন বাবা বেস বাঝাে ন তামরা হেল
া মার- মারী তাই
ি িমনাল অ াস হেত পাের না। নাহেল খুব ক ন দ ভাগ করেত হেব। দহ-অিভমান এেল এই কথা িব ৃত হেয় যায়
য আমরা ভাই- বান। এরাও িব. ক, আমরাও িব. ক. তাহেল িবকারযু দৃি যােব না। িক অসুরী স দায় মানুষ
িবকার ব তীত না থাকেত পের িব সৃি কের। এখন তামরা
া মার- মারী , িপতার কােছ তামােদর অিবনাশী
উ রািধকার া হয়। বাবার মৎ অনুসাের চলেত হেব, পিব হেত হেব। এই হল এই িবকারী মৃতু েলােকর অি ম
জ । এই কথা কউ জােননা। অমরেলােক কানও িবকার থােক না। তােদর বলা হয় সেতা ধান স ূণ িনিবকারী।
এখােন হল তেমা ধান স ূণ িবকারী। গানও কের দবতারা স ূণ িনিবকারী, আমরা িবকারী, আমরা পাপী। স ূণ
িনিবকারীেদর পুেজা করা হয়। বাবা বাঝান তামরা ভারতবাসীরা-ই পূজ পের পূজারী হও। এই সময় ভি র অেনক
ভাব রেয়েছ। ভ ভগবানেক রণ কের য এেস ভি র ফল দাও। ভি র িক অব া হেয়েছ। বাবা বুিঝেয়েছন মুখ
ধম শা হল ৪- । এক হল দব ধম , এেত া ণ দবতা ি য় িতন এেস যায়। বাবা া ণ ধম াপনা কেরন। স ম
যুগ হল া ণেদর িশখা। তামরা া ণরা এখন পু েষা ম হে া। া ণ হেয় তারপের দবতায় পিরণত হও। ওই
া ণরা হল িবকারী। তারাও এেস এই া ণেদর সামেন ণাম কের। া ণ দবী- দবতায় নমঃ বেল কারণ তারা
বােঝ য এই া ণরা হল
ার স ান, আমরা তা
ার স ান নই। এখন তামরা া ণরা হেল
ার স ান।
তামােদর সবাই নমঃ বলেব। তামরা পের দবী- দবতা হও। এখন তামরা
া মার- মারী হেয়ছ পের হেব দব
মার- মারী।
এই সময় তামােদর এই জীবন হল খুবই অমূল , কারণ তামরা হেল জগৎ মাতা, তামােদর মিহমার গায়ন আেছ।
তামরা দেহর সীমা থেক বিরেয় আ ার অসীম জগেত এেসছ। তামরা জােনা আমরা এই জগেতর কল াণ করব।
সুতরাং েত েক জগৎঅ া জগৎ িপতা হেল তাইনা। এই নরেক মানুষ খুব দুঃেখ আেছ, আমরা তােদর আি ক সবােথ
এেসিছ। আমরা তােদর গবাসী করেবাই করেবা। তামরা হেল সন । এেক যু - লও বলা হয় । যাদব, কৗরব ও পা ব
একে বসবাস কের। তারা হল ভাই-ভাই িকনা। এখন তামােদর যু ভাই- বােনর সে নয়, তামােদর যু হল রাবেণর
সে । ভাই- বােনেদর তামরা বাঝাও, মানুষ থেক দবতায় পিরণত করার জন । তাই বাবা বেলন দহ সহ দেহর
সকল স
ত াগ করেত হেব। এই হল পুরােনা দুিনয়া। কত িবশাল ড াম, ক ানাল ইত ািদ বানায়, কারণ জেলর অভাব।
জার সংখ া বৃি হেয়েছ। সখােন তা তামরা সংখ ায় কম থােকা। নদীেত অপিরসীম জল থােক, আনাজ ইত ািদ
অেনক হয়। এখােন তা এই পৃিথবীেত কা কা মানুষ থােক। সখােন স ূণ পৃিথবীেত
েত সংখ া হয় ৯-১০ ল ,
অন কানও খ হয় না। তামরা সংখ ায় কম থােকা। তামােদর কাথাও যাওয়ার দরকার থােক না। সখােন থােকই
সুখকর জলবায়ু। ৫ ত কােনা ক দয় না, সবই িনেদশ মত থােক। দুঃেখর নাম গ নই। সই ান হেলাই গ। এখন
হল নরক। নরক আর হয় মাঝখান থেক। দবতারা বাম মােগ গমন করেল রাবণ রাজ
হেয় যায়। তামরা
বুেঝেছা - আমরা ডবল মু টধারী পূজ
েপ পিরণত হই, পের িস ল মু টধারী
প হই। সত যুেগ পিব তারও িচ
আেছ। দবতারা হেলন সবাই পিব । এখােন কউ পিব নই। জ তা িবকার থেকই হয় তাইনা সইজন এই দুিনয়ােক
াচারী দুিনয়া বলা হয়। সত যুগ হল
াচারী। িবকারেক াচার বলা হয়। বা ারা জােন সত যুেগ পিব বৃি মাগ
িছল, এখন হেয়েছ অপিব । এবাের পুনরায় পিব
াচারী দুিনয়া তির হে । সৃি চ ঘুরেছ তাইনা। পরম িপতা
পরমা ােকই পিতত-পাবন বলা হয়। মানুষ বেল দয় ভগবান রণা দন, রণা অথাৎ িবচার, এেত রণা-র কােনা
ব াপার নই। িতিন য়ং বেলন আমােক শরীেরর আধার িনেত হয়। আিম মুেখর আধার না িনেয় িশ া দান করব
কীভােব। * রণা ারা িক িশ া দওয়া যায় ! ভগবান রণা ারা িকছু কেরন না। বাবা তা বা ােদর পড়ান। রণা

ারা পড়ােশানা করা িক স ব। বাবা ব তীত সৃি র আিদ, মধ , অে র রহস কউ বেল িদেত পােরনা।* বাবােকও
জােননা। কউ বেল িল , কউ বেল অখ জ ািত। কউ বেল
-ই হল ঈ র। ত
ানী
ানী আেছ না। শাে
দখােনা হেয়েছ ৮৪ ল যািন আেছ। এবাের যিদ ৮৪ ল জ হয় তা কে র সময়াবিধ িবশাল হওয়া চাই। কউ
িহেসব করেত পােরনা। তারা তা সত যুগেকই ল বছর বেল দয় তাইনা। বাবা বেলন স ূণ সৃি চ -ই হল ৫ হাজার
বছেরর। ৮৪ ল জে র জন সময়ও এতটা চাই, তাইনা। এই সব শা হল ভি মােগর। বাবা বেলন আিম এেস
তামােদর এইসব শাে র সার ত বাঝাই । এই সব ভি মােগর সাম ী, এর ারা কউ আমােক া করেত পােরনা।
আিম যখন আিস তখনই সবাইেক িফিরেয় িনেয় যাই। আমােক আ ান করা হয় - হ পিতত-পাবন এেসা। পিব কের
আমােদর পিব দুিনয়ায় িনেয় চেলা। তাহেল আমােক খুেঁ জ খুেঁ জ হয়রান হও কন ? মানুষ কত দূের-দূের পাহােড়
ইত ািদেত যায় আজকাল তা কত মি র খািল পেড় আেছ, কউ যায় না। এখন তামরা বা ারা উঁচু থেক উঁচু িপতার
বােয়া ািফ জেন গছ। বাবা বা ােদর সব িকছু িদেয় আবার ৬০ বছর পের বাণ ে বেসন। এই িনয়ম এখনকার,
উৎসব ইত ািদ সবই হল এইসমেয়র।
তামরা জােনা এখন আমরা স েম দাঁিড়েয় আিছ। রােতর পের িদন হেব। এখন তা হল ঘার অ কার। গায়নও কের
ান সূয কট হেয়েছন .... তামরা বাবােক এবং রচনার আিদ-মধ -অে র কথা এখন জেনছ। যমন বাবা হেলন
নেলজফু ল, তামরাও মা ার নেলজফু ল হেয়ছ। বা ারা তামরা বাবার কােছ অসীম জগেতর সুেখর অিবনাশী
উ রািধকার া কর। লৗিকক িপতার কােছ দেহর জাগিতক উ রািধকার া হয়, যার ারা অ কােলর সুখ া
হয়। যােক স াসীরা কাক িব া সম সুখ বেল দয়। তারা িক এখােন এেস সুেখর জন পু ষাথ করেত পােরনা। তারা
হেলাই হঠেযাগী, তামরা হেল রাজেযাগী। তামােদর যাগ হল বাবার সে , তােদর যাগ হল তে র সে । এও ামা পূব
রিচত আেছ। 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 )* পিব হওয়ার জন আমরা আ ারা হলাম ভাই-ভাই,
ার স ান েপ আমরা হলাম ভাই- বান, এই দৃি েকাণ
পাকা করেত হেব। আ া ও শরীর দুই-ই পিব সেতা ধান করেত হেব। দহ- চতন অনুভূিত ত াগ করেত হেব।
*২ )* মা ার নেলজফু ল হেয় সবাইেক রচিয়তা ও রচনার ান িনেয় ঘার অ কার থেক মু করেত হেব। নরক
বাসী মানুেষর আি ক সবা কের গবাসী করেত হেব।
*বরদানঃ-*
এক বাবা ি তীয় নয় কউ - এই দৃঢ় স
ারা অিবনাশী, অমর ভব*
ব াখা: য বা ারা এই দৃঢ় স
কের য, এক বাবা ি তীয় নয় কউ .... তােদর ি িত তঃই সহজ
একরস হেয় যায়। এই দৃঢ় সংকে র ারা সব স ে র অিবনাশী তার জুেড় যায় এবং তােদর সদা
অিবনাশী ভব, অমর ভেবর বরদান া হয়। দৃঢ় স
করেল পু ষােথ িবেশষ ভােব িল
া হয়।
যােদর এক িপতার সে সব স
থােক তােদর সব াি তঃই হেয় যায়।
* াগানঃ-*
ভাবা, বলা ও করা িতন েক এক সমান বানাও - তখন বলা হেব সেবা ম পু ষাথ ।*

