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াতঃ মুরিল

ও শাি

"বাপদাদা"

মধুবন

“িমি বা ারা - তামরা যসব কম কেরা, তার ফল তামরা অবশ ই পাও, কবল বাবা-ই িন াম কম
কেরন”
* ঃএই াস খুব ওয়া ারফু ল, িকভােব ? এখােন ধানতঃ কা পির ম করেত হয় ?
*উ রঃ এটাই একমা
াস যখােন ছাট বা াও বেস আেছ, আবার বৃ ব ি ও রেয়েছ। এটা
এমনই ওয়া ারফু ল াস যখােন একিদন পিতত, িতব ী এবং সাধু স াসী সকেলই
এেস বসেব। এখােন ধানতঃ রেণর িবষেয়ই পির ম করেত হয়। রেণর ারা শরীর
এবং আ া উভেয়র নচার-িকওর ( াকৃ িতক িচিকৎসা) হয়। িক
রণ করার জন ও
ােনর েয়াজন।
*গীতঃহ িনশীেথর পিথক…
ও শাি । িমি িমি আ া পী বা ারা গান নেলা। আি ক িপতা বা ােদরেক এই গােনর অথও
বাঝাে ন। আ েযর ব াপার হেলা, যারা গীতা এবং অন ান শা বািনেয়েছ, তারাও এই গােনর অথ
জােন না, েত ক ে অনথ কের িদেয়েছ। আি ক িপতা, িযিন ােনর সাগর, পিতত-পাবন, িতিন
বেস থেক এর অথ বাঝাে ন। রাজেযাগও বাবা-ই শখান। তামরা জােনা য আমরা এখন পুনরায়
রাজােদর রাজা হি । অন ান ু েল তা এইভােব বলেব না য আমরা পুনরায় ব াির ার হি । কউই
এই ‛পুনরায়’ শ টা বলেত পারেব না। তামরা জােনা য আমরা ৫ হাজার বছর আেগর মেতা অসীম
জগেতর বাবার কােছ পড়িছ। অবশ ই পুনরায় িবনাশও হেব। কেতা বড় বড় শি শালী বামা বানাে ।
সািজেয় রাখার জন তা বানাে না। তেব এই িবনাশও ভ কােজর জন ই হেব। তাই বা ারা,
তামােদর ভয় পাওয়ার িকছু নই, এই যু কল াণকর। বাবা তা কল াণ করেতই আেসন। বলা হয়,
বাবা এেস
া ারা াপন এবং শ েরর ারা িবনােশর কতব কেরন। অতএব, এইসব বামা ইত ািদ
িবনােশর জন ই তির হেয়েছ। এর থেকও শি শালী িজিনস আর িকছু নই। সই সে
াকৃ িতক
িবপযয়ও হেব। িক সটােক কউ ঈ রীয় িবপযয় বলেব না। এইসব াকৃ িতক িবপযয় তা ামােতই
আেছ। এ েলা কােনা নতু ন ব াপার নয়। কেতা বড় বড় বামা বানায়। বেল - আমরা অেনক শহর
ংস কের দব। জাপােনর যুে য বামা ব ব ত হেয়েছ, সটা তা খুবই ছাট িছল। এখন আরও বড়
বড় বামা বািনেয়েছ। যখন সমস া খুব বেড় যায়, তখন আর সহ করেত না পের বামা মের দয়।
অেনক য় িত হয়। ওরাও পরী া কের দেখ িনে । কত কা - কা টাকা খরচ কের। যারা এইসব
বানায়, তারা অেনক টাকা বতন পায়। বা ারা, তামােদর তা খুিশ হওয়া উিচত। িবনাশ তা এই
পুরাতন দুিনয়ার হেব। তামরা বা ারা তা নতু ন দুিনয়ার জন পু ষাথ করছ। িবেবক বলেছ - এই
পুরাতন দুিনয়ার ংস অবশ ই হেব। কিলযুেগ িক িক থােক আর সত যুেগ িক িক থােক, তা তা বা ারা
জােন। তামরা এখন স মযুেগ রেয়ছ। তামরা জােনা য সত যুেগ এেতা মানুষ থাকেব না। সুতরাং
এেদর িবনাশ হেব। এই াকৃ িতক িবপযয় তা আেগর কে ও হেয়িছল। পুরাতন এই দুিনয়ার অবশ ই
িবনাশ হেব। অেনক রকেমর াকৃ িতক িবপযয় আেস। িক স েলা সব ছাট খােটা। এখন এই গাটা
পুরাতন দুিনয়ার িবনাশ হেব। তাই বা ারা, তামােদর খুব খুিশ হওয়া উিচত। আমােদর মেতা আ া
পী বা ােদরেক পরমিপতা পরমা া অথাৎ বাবা য়ং বেস থেক বাঝাে ন - এই িবনােশর কায
তামােদর জন ই হে । গায়ন আেছ ান য
থেকই িবনােশর আ ন েলিছল। গীতার িকছু
িকছু কথার অথ খুব সু র। িক কউই অথ বুঝেত পাের না। ওরা কবলই শাি াথনা কের। তামরা

বেলা য তাড়াতািড় িবনাশ হেয় গেল আমরা ওখােন িগেয় সুেখ শাি েত বসবাস করব। বাবা বলেছন,
সেতা ধান হেলই সুখী হেব। বাবা অেনক রকম পেয় বেলন। িক কােরার বুি েত ভােলাভােব ধারণ
হয়, কােরার কম হয়। যারা বৃ া, তারা কবল বােঝ য িশববাবােক রণ করেত হেব। তােদরেক
কবল এটাই বাঝােনা হয় য িনেজেক আ া েপ অনুভব কের বাবােক রণ কেরা। তােতই
উ রািধকার পেয় যায়। সাথী হেয় যায়। দশনীেত সকেলই আেস। অজািমেলর মেতা পাপী থেক
পিততা - সবাইেকই উ ার করেত হেব। মথররাও ভােলা ভােলা পাশাক পের চেল আেস। গা ীিজ
অ ৎ
ু েদর মু কের িদেয়েছন। তােদর সে িতিন খাবার খান। বাবা তা আরওই িনেষধ কেরন না।
এেদরেকও উ ার করেত হেব। আ া বলেছ - আিম অ ৎ
ু । আমরা এখন বুঝেত পেরিছ য আমরাই
সেতা ধান দবী দবতা িছলাম। তারপর পুনজ িনেত িনেত এখন অি েম এেকবাের পিতত হেয় গিছ।
এখন পুনরায় আমােক অথাৎ আ ােক পিব হেত হেব। তামরা হয়েতা জােনা য িস েদেশ িভল
স দােয়র একজন মিহলা আসেতা য অেনক সমেয় ধ ােন চেল যত। দৗেড় এেস দখা করেতা।
বাঝােনা হয় য ওই শরীেরর মেধ ও তা আ া রেয়েছ, তাই না ? আ ার অবশ ই িনেজর বাবার থেক
উ রািধকার নওয়ার অিধকার আেছ। তার বািড়র লাকেক বাঝােনা হেয়িছল য ওেক এই ান
অজন করার সুেযাগ কের িদন। তারা বেলিছল য আমােদর বংেশ এই িবষয় িনেয় অেনক ঝােমলা হেব।
তারপর ভয় পেয় ওেক িনেয় চেল িগেয়িছল। সুতরাং, তামােদর কােছ য কউই আসুক, তােক িনেষধ
করেত পােরা না। গায়ন আেছ - অবলা, পিততা, িভল, সাধু স াসী সবাইেক উ ার কেরন। সাধু থেক
িভল, সবাইেক। তামরা বা ারা এখন যে র সবা করছ। এই সবার ারা অেনক াি হয়। অেনেকর
কল াণ হেয় যায়। িদেন িদেন দশনী সবা আেরা বৃি পােব। বাবা ব াজ তির করান। যখােনই যাও,
এই িবষেয়র ওপর বাঝাও। ইিন বাবা, ইিন ঠা রদাদা আর এই হেলা উ রািধকার। বাবা এখন বলেছন
রণ কেরা" । কবল
- আমােক রণ করেল তামরা পিব হেয় যােব। গীতােতও আেছ - "মােমক
সখােন আমার নােমর জায়গায় স ােনর (কৃ ে র) নাম িলেখ িদেয়েছ। রাধা-কৃ ে র মেধ িক স ,
সটা ভারতবাসীরাও জােন না। তােদর িববােহর ইিতহাস িনেয় িকছু ই বলা হয় না। তারা দুেটা পৃথক
রাজধানীেত িছল। বাবা এখন বেস থেক এইসব বাঝাে ন। যারা এটা বুঝেত পাের, তারা যিদ
এ েলােক িশব ভগবানুবাচ বেল, তখন সবাই তােদর তািড়েয় দেব। মানুষ িজে স করেব য তামরা
এ েলা কাথা থেক িশখেল ? ক তামােদর
? যিদ তারা িব. ক. দর নাম বেল, তখন সবাই িব প
(নারাজ) হেয় যায়। তখন তা এইসব
েদর রাজ আর থাকেব না। অেনেকই এইরকম আেস। প ও
লেখ। িক তারপর উধাও হেয় যায়। বাবা বা ােদর কােনা ক দন না। খুব সহজ উপায় বেল দন।
কােরার স ান না থাকেল ভগবােনর কােছ স ান াথনা কের। তারপর স ান াি হেল, তােক খুব য
কের, পড়া না করায়। তারপর বড় হেয় গেল বলেব - এবার িনেজ রাজগার কেরা। বাবা বা ােদরেক
লালন পালন কের তােদরেক যাগ কের তু লেছন। সুতরাং বাবা হেলন সবাধারী। এই বাবা তা সবা
করার পের বা ােদরেক সে িনেয় যান। লৗিকক বাবা ভােব - বা া যখন বড় হেয় িনেজ রাজগার
করেব, তখন আমরা বৃ হেয় গেল আমােদর সবা করেব। এই বাবা কখেনাই সবা চান না, ইিন
িন াম। লৗিকক বাবা মেন কের, যতিদন বঁেচ আিছ ততিদন তােদর দখােশানা করা বা ােদর কতব ।
ওেদর মেন এইরকম ইে থােক। এই বাবা বলেছন - আিম িন াম। আিম কখেনাই রাজ কির না। আিম
কেতাই না িন াম। অন রা যািকছু কের, তার ফল অবশ ই পেয় যায়। ইিন সকেলর িপতা। ইিন বলেছন
- বা ারা, আিম তামােদরেক েগর উ রািধকার িদি । তামরা অেনক উঁচু পদ পেয় যাও। আিম তা
কবল
াে র মািলক। তামরাও
াে র মািলক, তেব তামরা রাজ পাও তারপর হািরেয় ফল।
আিম রাজ িনই না, তাই হারাই না। এটাই এই ামায় আমার ভূ িমকা। তামরা বা ারা এখন সুেখর
উ রািধকার নওয়ার পু ষাথ করছ। বািক সবাই কবল শাি চায়। ওরা এই ান বুঝেত পারেব না।
ওরা সুেখর দুিনয়া স ে িকছু ই জােন না। বাবা বলেছন - আিমই শাি এবং সুেখর উ রািধকার িদই।
সত এবং তাযুেগ কােনা
থাকেব না। ওখােন তা রাবণ-ই থােক না। ওটা হেলা ঈ রীয় রাজ ।

এই ামা বানােনাই আেছ। অন কােরার বুি েত এই েলা ধারণ হেব না। বা ােদরেক ভােলা কের ধারণ
কের উঁচু পদ পেত হেব। তামরা এখন স মযুেগ আছ। তামরা জােনা য এখন নতু ন দুিনয়ার
রাজধানী াপন হে । অতএব, তামরা এখন স মযুেগ আছ। বািক সবাই কিলযুেগ আেছ। ওরা কে র
ময়াদ ল বছর বেল িদেয়েছ। ঘন অ কাের ডু েব আেছ।
কেণর ঘুেমর গায়ন আেছ। পা বরাই জয়ী
হেয়িছল। তামরা হেল া ণ। া ণরাই য রচনা কের। এটা সবেথেক বড় সীমাহীন ঈ রীয়
য । ওইসব সীিমত য অেনক রকেমর হয়। এই
য একবারই হয়। এরপর সত এবং তাযুেগ
কােনা য হেব না কারণ সখােন কােনা িবপদ আপদ থাকেব না। ও েলা সব সীিমত য । এটা
সীমাহীন য । এটা অসীম জগেতর িপতার রিচত য যখােন সীমাহীন জগেতর আ িত হেব। এরপর
অেধক ক আর কােনা য হেব না। ওখােন রাবণ রাজ ই থাকেব না। রাবণ রাজ
হেল এইসব
পুনরায়
হয়। সীমাহীন য
তা একবারই হয়, যখােন গাটা পুরাতন দুিনয়াই াহা হেয় যায়।
এটাই সই সীমাহীন
ান য । এখােন ান এবং যােগর িবষয়ই মুখ । যাগ মােন রণ। রণ
শ টা খুব িমি । যাগ শ টা কমন হেয় গেছ। যােগর অথ কউই জােন না। তামরা বাঝােত পােরা যাগ মােন বাবােক রণ করা। বাবা, তু িম তা আমােদর সীমাহীন উ রািধকার দাও। এইভােব আ া
বাতালাপ কের - বাবা, তু িম আবার এেসেছা, আমরা তামােক ভু েলই গিছলাম। তু িম আমােদরেক রাজ
িদেয়িছেল। এখন পুনরায় তু িম এেস িমিলত হেয়ছ। আমরা অবশ ই তামার মৎ অনুসাের চলব।
এইভােব িনেজর মেন মেন কথা বলেত হয়। বাবা, তু িম আমােদরেক অেনক ভােলা রা া দখাে া।
আমরা িত কে ই ভু েল যাই। এখন বাবা পুনরায় িনভু ল বানাে ন, তাই বাবােকই রণ করেত হেব।
রেণর ারা-ই উ রািধকার পাওয়া যায়। আিম যখন স ুেখ আিস, কবল তখনই তামােদরেক
বাঝাই। তত ণ তামরা গাইেত থােকা - তু িমই হেল দুঃখ হতা, সুখ কতা। ওরা এইভােব ণগান
করেলও আ া িকংবা পরমা া কাউেকই জােন না। তামরা এখন বুেঝছ - এত ছাট িব র
ু মেধ
অিবনাশী ভূ িমকা ভরা আেছ। এইসব বাবা-ই বাঝান। তাঁেক পরমিপতা পরমা া অথবা পরম আ া
বলা হয়। এছাড়া আিম কােনা অেনক বড় হাজার সূেযর মেতা নই। আিম কবল চােরর মেতা
পড়াি । অেনক বা া আেছ। এই াস খুবই ওয়া ারফু ল। এখােন কারা পড়া না কের ? অবলা,
িতব ী, সাধু স াসী সকেলই একিদন এখােন এেস বসেব। ছাট বা া থেক বৃ া - সকেলই আসেব।
এইরকম ু ল িক কখেনা দেখছ ? এখােন রণ করার পির ম করেত হয়। রণ করার জন ই সময়
িদেত হয়। রেণর জন পু ষাথ করা - এটাও তা ান। রেণর জন ও ােনর দরকার। চ
বাঝােনার জন ও ান থাকেত হেব। এটাই হেলা কৃ ত নচার-িকওর। তামরা আ ারা এেকবাের
পিব হেয় যাও। ওটা তা শারীিরক সু তা, আর এটা হে আ ার সু তা। আ ােতই খাদ পেড়। খাঁ
সানা থেক খাঁ অল ার হয়। এখােন বা ারা জােন য িশববাবা স ুেখ এেসেছন। বা ােদরেক তা
অবশ ই বাবােক রণ করেত হেব। আমােদরেক এখন িফের যেত হেব। এই পার থেক ওই পাের যেত
হেব। বাবা, উ রািধকার এবং ঘরেক রণ করেত হেব। ওটা হে সুইট সাইেল
হাম। অশাি র
কারেণই দুঃখ আেস আর শাি থেকই সুখ আেস। সত যুেগ সুখ, শাি , স ি সবিকছু ই িছল। ওখােন
লড়াই ঝগড়ার কােনা ব াপার থাকেব না। বা ােদর কবল এটাই মাথায় রাখেত হেব য আমােদরেক
সেতা ধান, সিত কােরর সানা হেত হেব। তেবই উঁচু পদ পাব। এই আি ক ভাজন খাওয়ার পর জাবর
কাটেত হেব, আজেক িক িক মুখ পেয়
নলাম। এটাও বাঝােনা হেয়েছ য যা া দুই রকেমর - আি ক
এবং শারীিরক। এই আি ক যা াই কােজ আসেব। ভগবানুবাচ - ম না ভব। 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 ) ভ কােজর জন ই এই িবনাশ হেব, তাই ভয় পাওয়া উিচত নয়। কল াণকর বাবা সবদা কল াণ
কেরন, এটা রেণ রেখ সবদা খুিশেত থাকেত হেব।
২ ) সবদা মাথায় রাখেত হেব য, সেতা ধান সিত কােরর সানা হেয় উঁচু পদ পেত হেব। আ ার য
ভাজন আমরা পাই, সটােক জাবর কাটেত হেব।
*বরদানঃ-*
সৎসে র ারা আধ াি ক রং লািগেয় সবদা হািসখুশী আর ডবল লাইট ভব
য স ান বাবােক দেয়র সিত কােরর সাথী বািনেয় নয়, তার ওপর সে র আধ াি ক
রঙ সবদাই লেগ থােক। সৎস মােন, বুি
ারা সৎ বাবা, সৎ চার এবং সৎ
র
স করা। য এইরকম সৎসে থােক, স সবদাই হািসখুশী এবং ডবল লাইট থােক। তার
কােনা রকম বাঝা অনুভব হয় না। স সবদাই ভরপুর অনুভব কের। খুিশর খিন
আমার সে আেছ, বাবার সবিকছু ই আমার হেয় গেছ।
* াগানঃ-*
িনেজর িমি কথা এবং উৎসাহ উ ীপনার সহেযািগতার ারা হতাশ ব ি েক শি শালী
বানাও।

