08-01-2021

াতঃ মুরিল

ও শাি

"বাপদাদা"

মধুবন

“িমি বা ারা - তামােদরেক এই নশা রাখেত হেব য, আিম া ণ তথা দবতা হি , আমােদর
া ণেদরই বাবার
মত া হেয়েছ”
* ঃযােদর িনউ াড (ত ণ) তােদর িক এমন শখ আর িক এমন আন হওয়া উিচত?
*উ রঃ এই দুিনয়া যটা পুরােনা আয়রন এ ড হেয় গেছ তােক নতু ন গাে ন এ ড বানােনার,
পুরােনা থেক নতু ন বানােনার শখ হওয়া চাই। কন ােদর হল িনউ াড, তাই িনেজেদর
সমবয়সীেদরেকও ওঠােত হেব। এই নশা সবদা বজায় রাখেত হেব। ভাষণ করার সময়ও
অেনক আন হওয়া চাই ।
*গীতঃহ িনিশেথর যা ী...
ও শাি । বা ারা তা এই গােনর অথ বুঝেত পেরেছ। এখন ভি মােগর ঘার অ কােরর রাত তা
স ূণ হে । বা ারা বুঝেত পেরেছ য আমােদর উপের এখন মু ট আসেত চেলেছ । এখােন বেস আেছ,
ল -উে শ ও আেছ মানুষ থেক দবতা হওয়ার। যরকম স াসীরা বাঝায় য তামরা িনেজেক মাষ
মেন কেরা তাহেল সই প হেয় যােব। সটা হল ভি মােগর দৃ া । যরকম এই দৃ া ও আেছ য রাম
বানরেদর সনা িনেয়িছেলন। তামরা এখােন বেস আেছা। জােনা য আমরা দবী- দবতা ডবল
মু টধারী হব। যমন ু েল পড়ার সময় বেল, আিম এটা পেড় ডা ার হেয় যাব, ইি িনয়ার হেয় যাব।
তামরা বুঝেত পােরা য এই পড়ােশানা কের আমরা দবী- দবতা হি । এই শরীর ত াগ হেলই আর
আমােদর মাথার উপর মু ট হেব। এটা তা হল অত নাংরা িছঃ িছঃ দুিনয়া, তাই না। নতু ন দুিনয়া
হল first-class দুিনয়া। পুরােনা দুিনয়া হল একদম থাড াস দুিনয়া। এ তা িবনাশ হেয় যােবই। নতু ন
িবে র মািলক িনমাণকারী অবশ ই িবে র রচিয়তাই হেব। অন কউ পড়ােত পারেবন না। িশববাবাই
তামােদরেক পিড়েয় শখাে ন। বাবা বুিঝেয়েছন য - স ূণ েপ আ -অিভমানী হেয় গেল তা আর
িক চাই। তামরা া ণ তা আেছাই। তামরা জােনা য আমরা এখন দবতা হি । দবতারা কত
পিব িছেলন। এখােন তা অেনক পিতত মানুষ আেছ। চহারা যিদও মানুেষরই মেতা িক চির দেখা
িক রকম আেছ! যারা দবতােদর পূজারী তারা িনেজরাই তাঁেদর কােছ এই মিহমা কের য - আপিন
সব ণ স
, ষােলাকলা স ূণ..... আর আমরা হলাম িবকারী পাপী। চহারা তা তােদরও মানুেষরই
মেতাই িক তাঁেদর কােছ িগেয় মিহমা গাইেত থােক, িনেজেদরেক নাংরা িবকারী বেল পিরচয় দয়।
আমােদর মেধ কােনা ণ নই। আেছ তা মানুষ অথাৎ মানুষ। এখন তামরা বুঝেত পেরছ য এখন
তা আমরা পিরবতন হেয় দবতা হব। কৃ ে র পূজা কের-ই এই জন যােত কৃ পুরীেত যেত পাের।
িক এটা জানা নই য কেব যােব। ভি করেত থােক য ভগবান এেস ভি র ফল দেবন। থমতঃ
তামােদরেক এটা িন য় করেত হেব য, আমােদরেক ক পড়াে ন! এটা হল
িশববাবার মত।
িশব বাবা তামােদরেক মৎ দান করেছন। যােদর এটা জানা নই তারা
িকভােব হেত পারেব।
এতসব া ণ
িশববাবার মতানুসাের চলেছ। পরমা ার মতই
বানায়, যার ভােগ থাকেব,
তার বুি েত বসেব। না হেল তা িকছু ই বুঝেত পারেব না। যখন বুঝেত পারেব তখন খুিশ হেয় সাহায
করেত লেগ যােব। কউ- কই তা আবার জােনইনা, তােদর জানাই নই য ইিন ক, এজন বাবা কােরা
সােথ সা াৎকার কেরন না। তারা তা আেরাই িনেজেদর মত বর করেব। মৎ- ক না জানার কারেণ
তারাও িনেজর মত িদেত
কের দেব। এখন বাবা এেসইেছন বা ারা তামােদরেক
বানােনার
জন । বা ারা জািন য, পাঁচ হাজার বছর পূেবর ন ায় বাবা আমােদর সােথ এেস িমলন কেরেছন। যােদর

জানা নই তারা এইরকম সাড়া িদেত পারেবনা। পড়ােশানার িত বা ােদর খুব নশা থাকেত হেব। এটা
হল বড় উঁচু পড়া িক মায়াও বল িবেরাধী। তামরা জােনা য, আমরা সই পড়া পড়িছ যার ারা
আমােদর মাথার উপর ডবল মু ট আসেব। ভিবষ েতর জ -জ া েরর জন ডবল মু টধারী হব।
তাই এর জন পুনরায় এইরকম স ূণ েপ পু ষাথ করেত হেব, তাই না! এেক বলা হয় রাজেযাগ। বড়ই
আ য পূণ। বাবা সবদাই বাঝাে ন য - ল ী-নারায়েণর মি ের যাও। পূজারীেদরেকও তামরা
বাঝােত পােরা। পূজারীরাও কাউেক বেস বাঝােব য এই ল ী- নারায়ণ িকভােব এই পদ া
কেরেছন, এঁনারা িবে র মািলক িকভােব হেয়েছন? এইরকম-এইরকম কথা বেস শানােল পূজারীরা মেন
নেবন। তামরা বলেত পােরা য, আমরা আপনােক বাঝাি
য এই ল ী-নারায়ণও এই রাজ
িকভােব া কেরেছন? গীতােতও ভগবানুবাচ আেছ তাই না। আিম তামােদরেক রাজেযাগ িশিখেয়
রাজােদরও রাজা বানাি । গবাসী তা তামরাই হও তাই না! তাই বা ােদরেক অেনক নশায় থাকেত
হেব - আমরা এই রকম তির হি ! যিদও িনেজেদর িচ আর রাজার িচ এখােন একসােথ বর কেরা।
িনেচ তামােদর িচ , উপের রাজার িচ হেব। এেত বশী খরচা তা হেব না, তাই না। রাজার পাষাক
তা শী ই তরী হেত পাের। তাই িতমুহূত রণ রাখ - আমরা দবতা হেত চেলিছ। উপের িশববাবার
িচ ও রাখেত পােরা। এইরকম িচ ও বর করেত পােরা। তামরা মানুষ থেক দবতা তির হ । এই
শরীর ছেড় আমরা িগেয় দবতা হব কননা এখন আমরা এই রাজেযাগ িশখিছ। তাই এই িচ ও সহায়তা
করেব। উপের িশববাবা, পের রাজা েপর িচ । িনেচ তামােদর সাধারণ িচ । িশব বাবার থেক
রাজেযাগ িশেখ আমরা দবতা ডবল মু টধারী তির হি । িচ রাখা থাকেল, কউ িজ াসা করেল তা
আমরা বলেত পারেবা - আমােদর িশ ক হেলন এই িশব বাবা। িচ দখার সােথ সােথ বা ােদর নশা
চেড় যােব। দাকােনও এই িচ রাখেত পােরা। ভি মােগ বাবা নারায়েণর িচ রাখেতন। পেকেটও
থাকত। তামরাও িনেজেদর ফেটা রেখ দাও তা রেণ থাকেব য - আমরা দবী দবতা হি । বাবােক
রণ করার উপায় খুজ
ঁ েত হেব। বাবােক ভু েল গেলই িনেচর িদেক নামেত থাকেব। িবকাের পেড় গেল
তখন আবার ল া আসেব। এখন তা আিম আর এই দবতা হেত পারেবা না। হাট ফল হেয় যােব। এখন
আিম দবতা কীভােব হব ? বাবা বলেছন য িবকাের যারা পেড় যাে তােদর ছিব বর কের দাও।
বেলা, তামরা েগ যাওয়ার যাগ নও, তামােদর পাসেপাট শষ হেয় গেছ। িনেজও অনুভব করেব য
আিম তা পেড় গিছ। এখন আিম েগ িক কের যাব? যরকম নারেদর উদাহরণ দওয়া হেয়েছ। তােক
বলা হয়, তু িম আেগ িনেজর মুখ দেখা, ল ীেক বরণ করার যাগ ? তখন বাঁদেরর মুখ দখা গল।
তাই মানুেষর মেধ ও ল া আসেব য - আমার মেধ তা এই িবকার আেছ, পুনরায় আমরা
নারায়ণেক বা ল ীেক কীভােব বরণ করব। বাবা যুি
তা সবাইেকই বেল দন, িক অেনেক
িব াসই কের না। িবকােরর নশা এেস যায় তা মেন কের য এই িহসােব আমরা রাজােদরও রাজা ডবল
মু টধারী িকভােব হব ? পু ষাথ তা করেতই হেব, তাই না! বাবা বাঝাে ন য - এইরকম-এইরকম
যুি রচনা কেরা আর সবাইেক বাঝােত থােকা। এই রাজেযােগর াপনা হে । এখন িবনাশ সামেন
দাঁিড়েয় আেছ। িদন- িতিদন তু ফান আেরা বল হেত থাকেব। ব - ইত ািদও তির হে । তামরা এই
পড়ােশানা করেছা ভিবষ েতর উঁচু পদ পাওয়ার জন । তামরা একই বার পিতত থেক পিব তির হ ।
মানুষ থাড়াই বুঝেত পাের না য, আমরা নরকবাসী, কননা বুি পাথরসম হেয় গেছ। এখন তামরা
পাথর বুি থেক পরশ বুি তির হ । ভােগ থাকেল তা শী ই বুঝেত পারেব। না হেল তা তামরা
যতই বুি খাটাও, বুি েত িকছু ই বসেব না। বাবােকই যিদ না জােন তা নাি ক হেয় গেলা অথাৎ ধনী
নয়। তাই তােদরেক ধনী বানােত হেব, তাই না! কারণ তারা হল িশব বাবার বা া। এখােন যােদর মেধ
ান আেছ, তারা িনেেজর বা ােদরেক িবকাের যাওয়া থেক বাঁচােত থাকেব। অ ানী লাক তা িনেজর
মেতাই বা ােদরেকও ফাঁসােত থােক। তামরা জােনা য এখােন িবকাের যাওয়া থেক বাঁচােনা হয়।
কন ােদরেক তা থেম বাঁচােত হেব। মা-বাবা যরকম বা ােদরেক িবকাের যাওয়ার জন ধা া দয়।
তামরা জােনা য এটা হল
াচারী দুিনয়া।
াচারী দুিনয়া চায়। ভগবানুবাচ - আিম যখন আিস

াচারী বানােনার জন , তখন তা সবাই হল াচারী। আিম এেস সকলেক উ ার কির। গীতােতও
লখা আেছ য ভগবানেকই সাধু-স ইত ািদ সবাইেক উ ার করেত আসেত হয়। এক ভগবান বাবা
এেসই সকেলর উ ার কেরন। এখন তামরা আ য হেয় যা য - মানুষ কতই না পাথর বুি সম হেয়
গেছ। এই সময় যিদ সমােজর বড়-বড় ব ি রা জানেত পাের য গীতার ভগবান িশব তাহেল না জািন
িক হেয় যােব। হাহাকার
হেয় যােব। িক তা হেত এখনও দরী আেছ। না হেল তা সকেলরই গা ী
একদম আে ািলত হেত
কের দেব। অেনেকরই িসংহাসন আে ািলত হয়, তাইনা! লড়াই যখন হয়
তখন জানা যায় য এর িসংহাসন আে ািলত হেত
কেরেছ, এখনই ভেঙ পড়েব। এখন এটা
আে ািলত হেল তা খুবই দালাচল
হেয় যােব। পরবত কােল এটাই হেব। পিতত-পাবন সকেলর
স িত দাতা িনেজ বলেছন য - বরাবর
ার শরীের ারা াপনা করেছন। সকেলর স িত অথাৎ
উ ার করেছন। ভগবানুবাচ - এটা হল পিতত দুিনয়া, এেদর সকলেক উ ার আমােকই করেত হেব।
এখন সবাই হল পিতত। পিতত আবার কাউেক পিব িকভােব বানােব ? থেম তা িনেজ পিব হেব
তারপর অনুসরণকারীেদরেক বানােব। ভাষণ করার মেধ ও অেনক নশা চাই। কন ােদরেক হেলা িনউ
াড। তামরা পুরাতন থেক নতু ন বানা । তামােদর আ া, যটা পুরােনা আয়রন এ ড হেয় গেছ,
এখন নতু ন গাে ন এ ড তির হে । খাত বিরেয় যাে । তাই বা ােদর খুব শখ রাখেত হেব। নশা
বজায় রাখেত হেব। িনেজর সমক েদর ওঠােত হেব। গাওয়া হয় য,
মাতা। মাতা
কেব হয়,
সটাও এখন তামরা জেন গছ। জগদ াই পুনরায় রাজ-রােজ রী হন। তারপর তা সখােন কানও
-ই থাকেব না।
েদর পর রা এখনই চলেত থােক। বাবা এেস মাতােদর উপর ান অমৃেতর
কলষ রেখেছন।
থেক এই রকম হয়। স ােরর জন বেল য
া মারী চাই। বাবা তা বেলন
য, তামরাই পিরচালনা কেরা। সাহস নই? বেল, না বাবা, চার চাই। এটাও ক আেছ, স ান দয়।
আজকাল দুিনয়ােত এেক অপরেক মকী ( দখােনা) স ান দয়। আজ ধানম ী আেছ, কাল তােক
সিরেয় দয়। ায়ী সুখ কােরারই া হয় না। এই সমেয় বা ারা তামােদর ায়ী রাজ ভাগ া হে ।
বাবা তামােদরেক কত িভ িভ ভােব বাঝাে ন। িনেজেক সবদা ফু ি ত রাখার জন খুব ভােলা
ভােলা যুি বেল দন। ভ ভাবনা রাখেত হেব, তাইনা! ওেহা! আমরা এই ল ী-নারায়ণ হেত চেলিছ,
তথািপ যিদ কােরা ভােগ না থােক তা েচ াও বা িক করেব। বাবা েচ া করার কৗশল তা বেল
দন, তাইনা ! েচ া ব থ যায় না। এটা তা সবদাই সফল হয়। রাজধানী াপন হেয়ই যােব। িবনাশও
মহাভারত লড়াই-এর ারা হেতই হেব। পরবত কােল পু ষাথ কের তামরা যত শি শালী হেব, তখন
এইসব আসেব। এখন বুঝেত পারেব না, পুনরায় তা তােদর রাজ ই চেল যােব। কেতা
আেছ, এমন
কােনা মানুষ নই য কােন
র অনুগামী নয়। এখােন তামােদর এক স িত দাতা স ু
া
হেয়েছ। িচ বড়ই ভােলা। এটা হল স িত অথাৎ সুখধাম, এটা হল মুি ধাম। বুি ও বেল, আমরা সকল
আ ারা িনবাণধােম থািক। যখান থেক পুনরায় এই আওয়ােজর দুিনয়ায় আসেত হয়। আমরা হলাম
সখানকারই বািস া। এই খলা ভারেতই তির হেয় আেছ। িশব জয় ীও এখােনই পালন করা হয়। বাবা
বেলন, আিম এেসিছ, কে র পের পুনরায় আসেবা। েত ক ৫ হাজার বছর পর বাবা আসেতই গ উদ ান
তরী হেয় যায়। তারা বেলও য যী ি ে র এত বছর পূেব গ উদ ান িছল, গ িছল। এখন নই,
পুনরায় হেব। তা অবশ ই নরকবাসীেদর িবনাশ, গবাসীেদর াপনা হেত হেব। তামরাই গবাসী
তির হ । নরকবাসীরা সকেলই িবনাশ হেয় যােব। তারা তা মেন কের য এখনও এত ল বছর বািক
আেছ। বা ারা বড় হেল তােদর িববাহ দয়.... তামরা থাড়াই এইরকম বলেব। যিদ বা ারা মত
অনুসাের না চেল, তাহেল পুনরায় মৎ িনেত হেব য গবাসী না হেত চাইেল িক করেবা ! বাবা বলেবন
- যিদ আ াকারী না হয় তাহেল যেত দাও। এেত পা া মাহমু অব া চাই। আ া !
িমি -িমি হারািনিধ বা ােদর িত মাতা-িপতা বাপদাদার

রেণর

হ-সুমন আর সু ভাত। আ ােদর

িপতা ওঁনার আ া পী বা ােদরেক জানাে ন নম ার।
*ধারণার জেন মুখ সারঃ-*

১)
িশব বাবার
মেত চেল িনেজেক
ঈ রীয় পড়ার নশায় থাকেত হেব।

বানােত হেব।

মেত মন-মত িম ড ক' রা না।

২ ) িনেজর সমবয়সীেদর কল ােণর যুি তরী করেত হেব। সকেলর িত ভকামনা রেখ পর রেক
সিত কােরর স ান িদেত হেব। অিব াসেযাগ স ান নয়।
*বরদানঃ-*
আধ াি ক এ ারসাইজ আর িনয় ণ ারা পিরেশাধেনর অনুভব কের ফির া ভব
বুি র পিরেশাধন বা হালকা ভাব হল া ণ জীবেনর ব ি । পিরেশাধনই হল িসি ।
িক এর জন িতিদন অমৃতেবলায় অশরীরী ভােবর আধ াি ক এে সাইজ কেরা আর
ব থ সংক পী ভাজেনর িত সতক থােকা। সতক থাকার জন -িনয় ণ চাই। য
সমেয় য সংক
পী ভাজন ীকার করেত হেব সই সময় সটাই কেরা। ব থ সংকে র
অিতির ভাজন কেরা না, তেবই পিরেশািধত বুি হেয় ফির া
েপর ল েক া
করেত পারেব।
* াগানঃ-*
মহান আ া স-ই, য িত সেক , িত পদে প মেতর উপর যথাযথ ভােব চলেত
পাের।

