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াতঃ মুরিল

ও শাি

"বাপদাদা"

মধুবন

"িমি বা ারা - অসীম জগেতর বাবােক রণ করেত হেব-- রেণই রেণর াি হয়, যারা রণ
কের না বাবা তােদর রণই বা করেবন কীভােব"
* ঃস মযুেগ তামরা বা ারা কা পাঠ অধ য়ণ কেরা যা সম কে পড়ােনা হয় না ?
*উ রঃ জীিবত থেকও শরীর থেক পৃথক বা ত অথাৎ মৃতবৎ হওয়ার পাঠ এখন অধ য়ণ
কেরা, কারণ তামােদর কমাতীত হেত হেব। এছাড়া যত ণ শরীের আেছা তত ণ কম
তা করেতই হেব। মনও তত ণ শা হেব না যত ণ শরীর আেছ। সইজন মনেক জয়
কের জগৎিজত নয়, বরং মায়ার উপর িবজয় া কের জগৎিজত।
ও শাি । বাবা বেস বা ােদর বাঝাে ন, কারণ বা ারা এটা তা বুঝেত পাের য অবুঝেদরই
পড়ােনা হয়। এখন অসীম জগেতর িপতা উ তেমর চেয়ও উ ভগবান ধরায় এেল তখন কােদর
পড়ােবন ? অবশ ই যারা উ
থেক উ একদম অবুঝ । সইজন বলাই হেয় থােক িবনাশকােল
িবপরীত বুি । িবপরীত বুি কীভােব হেয় গেছ ? ৮৪ ল যািনর িলেখেছ না ! বাবােকও তা ৮৪
ল জে র মেধ িনেয় এেসেছ। বেল দয় পরমা া
র, িবড়াল, জীব - জ সব িকছু র মেধ আেছন ।
বা ােদর বাঝােনা হয়, এটা তা সেক ন র পেয় িহেসেব বাঝােত হেব । বাবা বুিঝেয়েছন যখন
কউ নূতন আেস তা সব থেম তােক পািথব জগেতর আর অসীম জগেতর িপতার পিরচয় িদেত হয়।
উিন অসীম জগেতর বড় বাবা(িশববাবা) আর উিন( া) পািথব জগেতর ছােটা বাবা। অসীম
জগেতর বাবা মােনই অসীম জগেতর আ ােদর বাবা। উিন পািথব জগেতর বাবা জীব আ ার বাবা হেয়
গেলন। িতিন হেলন সব আ ােদর িপতা। এই নেলজও সবাই একভােব ধারণ করেত পাের না। কউ ১
পারেস ধারণ কের তা কউ ৯৫ পারেস ধারণ কের। এটা তা বাঝার ব াপার আেছ। সূযবংশী
ঘরানার আেছ না! রাজা-রাণী তমনই জা। এটা বুি েত আেস তা। জােত সব রকেমর মানুষ হয়।
জা মােন জা। বাবা বাঝান এটা হেলা পড়ােশানা । েত েক িনেজর বুি অনুযায়ী পেড়। েত েকর
িনেজর িনেজর পাট া হেয়েছ। পূব কে কউ যতটা পড়া না ধারণ কেরিছল, ততটাই এখেনা ধারণ
করেছ। অধ য়ণ কখেনা লুিকেয় রাখা যায় না। অধ য়েণর মান অনুসােরই পদ া হয়। বাবা
বুিঝেয়েছন- সময় মশ এেগােল পরী া তা আসেবই। পরী া না িদেয় তা া ফার হেত পারেব না।
শেষর িদেক সব বুঝেত পারা যােব। যিদও এখেনা পয বুঝেত পােরা য আিম কান পেদর যাগ ।
যিদও চ ু ল ায় সকেলর সােথ সােথ হাত উ েয় দয়।মেন-মেন বুঝেত পাের য আিম এইটা িক কের
হেত পাির ! তবুও হাত উ েয় দয়। বুঝেত পের তবুও হাত উ েয় দওয়া এইটােকও অ ানতা বলা
হেব। কতটা অ ান কউ সইটা তা বাবা সেকে বুঝেত পের যান। এর থেক তা ঐ ু েড েদর
মেধ বশী বুি , যারা মেন কের আমরা লারিশপ নওয়ার যাগ নই, পাশ করেবা না। এর থেক তা
সই অ ানী ভােলা যারা বুঝেত পাের-- চার যা পড়ান তার মেধ আমরা কত মাকস পেত পাির !
এইরকম িক আর বলেব আিম পাশ উইথ অনার হেবা ! তাই এটাই মাণ হয় য এই ে এতটু ও বুি
নই। দহ-অিভমান খুবই আেছ। তামরা যখন এইরকম ল ী-নারায়ণ হেত এেসেছা তা চলন খুবই
ভােলা হওয়া উিচত। বাবা বেলন কউ তা আবার িবনাশ কােল িবপরীত বুি স
হয়। কারণ
তােদর বাবার সােথ ীিত নই, তেব িক অব া হেব তােদর ! উ পদ া করেত পারেব না।
বা ারা, বাবা বেস তামােদর বাঝান- িবনােশর সময় িবপরীত বুি র অথ িক হেব- বা ারাই স ূণ
ভােব বুঝেত পাের না তা আবার অেন রা িক বুঝেব ! য বা ারা মেন কের আমরা হলাম িশববাবার

বা া, তারাও স ূণ অথ বােঝ না। বাবােক রণ করা- এটা তা হেলা
ব াপার। পড়ােশানা তা
হয় না। পড়ােশানােতই বা ােদর ন র অনু ম হয়। সবাই িক আর একরকম অধ য়ণ করেব! বাবা
তা মেন কেরন এরা এখেনা বিবজ (িশ )। এইরকম অসীম জগেতর বাবােক িতন-িতন, চার-চার মাস
রণও কের না। বাঝা যােব িক কের য রণ কের ? যখন তােদর িচ আেস। সই িচ েত আবার
সািভস সংবাদও থােক য এই সব আি ক সািভস কেরিছ। মাণ তা চাই, তাই না ! এইরকম
দহ-অিভমানী হয় যারা তারা না কখেনা রণ কের, না সািভেসর মাণ দখায়। কউ আবার সংবাদ
লেখ- বাবা অমুেক-অমুেক এেসিছেলা, তােদর এইসব বুিঝেয়িছ , তখন বাবাও বুঝেত পােরন বা া বঁেচ
আেছ। সািভস সমাচার স ক ভােব িদে । কউ তা ৩--৪ মাস িচ লেখ না। কােনা সংবাদ না
থাকেল তখন মেন হয় মের গেছ (বাবােক ছেড় চেল গেছ) নয়েতা অসুেখ পেড়েছ। অসু মানুষ িলখেত
পাের না। এটাও কউ লেখ য আমার শরীর ক িছেলা না সইজন প িলিখিন। কউ তা সংবাদই
দয় না, অসু ও নয়। দহ-অিভমান আেছ। তেব বাবাও কােক রণ করেবন ! রেণর ারাই রণ
া হয়, িক
দহ-অিভমান থােক। বাবা এেস বাঝান- আমােক সবব াপী বেল ৮৪ লােখরও বশী
যানীেত িনেয় যায়। মানুষেক বলা হয় তােদর হল পাথরবুি । ভগবােনর ে তা বেল দয় পাথর,
নুিড়র মেধ িবরাজমান। তা এটা তা িবরাট বড় গািল হেয় গল তাই না! এইজন বাবা বেলন, আমার
কেতা ািন কের। এখন তামরা তা ন র অনুযায়ী বুঝেত পের গেছা। ভ মােগ তামরা গাইেতও-আপিন এেল আিম িনেজেক সমপণ করেবা। আপনােক উ রািধকারী করেবা। এই উ রািধকার দয় য
তু িম পাথের নুিড়েত িবরাজমান ! কেতা ািন কের। তখন বাবা বেলন- "যদা যদািহ..." এখন তামরা
বা ারা বাবােক জােনা বেল বাবার কেতা মিহমা কেরা। কউবা মিহমা তা দূর, কখেনা রণ কের দুেটা
শ ও লেখ না। দহ-অিভমানী হেয় ওেঠ। বা ারা, তামরা বুঝেত পােরা য আমরা বাবােক পেয়িছ,
আমােদর বাবা আমােদর পড়াে ন। ভগবানুবাচ য। আিম তামােদর রাজেযাগ শখাি । িবে র রাজ
কীভােব া হেব তারজন রাজেযাগ শখাই। আমরা িবে র বাদশাহী হণ করার জন অসীম জগেতর
বাবার কােছ অধ য়ণ কির--এই নশা থাকেল তা অপার খুশী এেস যােব। যিদও গীতাও পেড়ও, িক
যন অিডনাির বই পড়ার মেতা কের পেড় । কৃ ভগবানুবাচ-- রাজেযাগ শখাই, ব া । এতখািন বুি র
যাগ বা খুশী থােক না। গীতা যারা পেড় আর যারা শােন তােদর মেধ এেতা খুশী থােক না। গীতা
স ূণ পেড় িনল তারপর কােজ চেল গল ! িক এখন তামােদর বুি েত আেছ য বাবা আমােদর
পড়াে ন। আর কােরার বুি েত আসেব না য ভগবান আমােদর পড়াে ন। তাই থেমই কউ এেল
তােক দুই বাবা ক, সই িবষেয় িকছু টা বাঝােত হেব। বেলা ভারত তা গ িছেলা, এখন তা নরক।
এইরকম তা কউ বলেত পারেব না য আিম সত যুেগও আিছ, কিলযুেগও আিছ। কউ দুঃখ পেলা তা
স নরেক থােক, কােরার সুখ া হেলা তা েগ থােক ! এইরকম অেনেক বেল- দুঃখী মানুষ নরেক
আেছ, আিম তা অেনক সুেখ বেস আিছ, মহল অ ািলকা ইত ািদ সব িকছু আেছ। বাইেরর অেনক সুখ
দেখ য । এটাও তামরা এখন বুঝেত পােরা সত যুগী সুখ তা এখােন হেত পাের না। এইরকমও নয় য
গাে ন এে ক আয়রণ এ বেলা অথবা আয়রণ এে ক গাে ন এ বেলা- একই ব াপার হেলা।
এইরকম বাধ যােদর তােদরেকও অ ানী বলা হেব। তাই সব থেম বাবার িথওির বাঝােত হেব । বাবা
িনেজই তাঁর পিরচয় দন। আর তা কউ জােন না। বেল দয় য পরমা া সবব াপী। এখন তামরা
িচ েত দখাও-- আ া আর পরমা ার প তা হেলা একই রকম। িতিনও হেলন আ া িক তাঁেক
পরমা া বলা হেয় থােক। বাবা বেস বাঝান- আিম কীভােব আিস! সকল আ ারা সখােন অথাৎ
পরমধােম থােক। এই কথা তা বাইেরর কউ বুঝেত পারেব না। ভাষাও হেলা খুব সহজ। গীতােত
কৃ ে র নাম িদেয় িদেয়েছ। এখন কৃ
তা গীতা শানান না। িতিন তা সবাইেক বলেত পােরন না,
মােমক (একমা আমােকই) রণ কেরা। দহধারীেক রণ করেল তা পাপ-খ ন হয় না। কৃ
ভগবানুবাচ- দেহর সকল স
ত াগ কের এক আমােকই রণ কেরা িক দেহর স
তা কৃ ে রও
আেছ আর স তা আবার ছােটা বা া ! এটাও কেতা বড় ভু ল । কেতা পাথক এেস যায় একটা ভু েলর

জন । পরমা া তা সবব াপী হেত পাের না। যার ে বলা হয় সকেলর স িত দাতা িযিন, তেব িতিনও
িক দুগিত পেত পােরন ! পরমা া িক আর কখেনা দুগিতর স ুখীন হেত পােরন ? এই সবিকছু হেলা
িবচার সাগর ম ন করার ব াপার। টাইম ওেয় করার ব াপার নয় । মানুষ তা বেল দয় য আমার
সময় নই। তামরা মেন কেরা য এেস কাস করেব তা বেল একমুহূতও সময় নই। দুই িদন এেলা তা
চারিদন আসেলা না। পড়া না না করেল তেব ল ী-নারায়ণ হেব িক কের ? মায়ার ফাস কেতা। বাবা
বাঝান য সেক , য িমিনট পা হয় সটা অিবকল িরিপট হয়। অগিণত বার িরিপট হেত থাকেব।
এখন তা বাবার ারা নেছা। বাবা তা জ - মরেণ আেসন না। সা াৎ হয় স ূণ জ -মরেণ ক
আেস আর ক আসেত পাের না ? ধুমা এই এক বাবা জ -মরেণ আেসন না। এছাড়া তা সবাই আেস,
এইজন তা িচ ও দখােনা হেয়েছ।
া আর িব ু দুই জনই জ -মরেণ আেস। িযিন
া িতিনই িব ু ,
িযিন িব ু িতিনই
া এইরকম পােট আসা-যাওয়া কের। এ ( শষ) হেত পাের না। এই িচ তবুও
সবাই এেস দখেব আর বুঝেব। খুবই সহজ বাঝার ব াপার। বুি েত আসা চাই আমরা হলাম সই
া ণ, আবার আমরাই সই ি য়, বশ , শূ হেবা। আবার বাবা এেল সই আমরাই আবার া ণ হেয়
যােবা। এইটা রণ করেল তবুও চ ধারী হেব। এই নেলজ, য চ িক কের আবিতত হয়, এই নেলজ
াি র ফেল তারা এই দবতা হেয়েছ। বা েব কােনা মানুষই দশন চ ধারী বলার যাগ নয়।
মানুেষর সৃি মৃতু েলাকই হেলা আলাদা। ভারতবাসীেদর যমন আচার-িনয়ম আলাদা, সবারই
আলাদা-আলাদা হয়। দবতােদর আচার-িনয়ম হেলা আলাদা। মৃতু েলােকর মানুেষর আচার-িনয়ম
আলাদা। রাত-িদেনর পাথক আেছ, এইজন সবাই বেল- আিম হলাম পিতত। হ ভগবান, আমােদর
সকলেক- যারা পিতত দুিনয়ায় আিছ তােদর পিব কেরা। তামােদর বুি েত আেছ য আজ থেক ৫
হাজার বছর পূেব পিব দুিনয়া িছেলা, যােক সত যুগ বলা হয়। তােক বলা হেব না। বাবা বুিঝেয়েছনসটা হেলা ফা াস, এটা হেলা সেক
াস। তাই এেককটা কথা ভােলা কের ধারণ করা উিচত। য
কউই আসেল তখন েন ওয়া ার (িবি ত) হেব। কউ তা ওয়া ার হয়। িক তবুও ওেদর এক
মূ তও সময় নই, য পু ষাথ করেব। আবার শােন য পিব অবশ ই থাকেত হেব। এই কাম িবকারই
আেছ যা মানুষেক পিতত কের তােল। এই িজতেলই তামরা জগৎজীত হেব। বাবা বেলেছনও -- কাম
িবকারেক জীেত জগতজীত হও। মানুষ আবার বেল দয় মনজীেত জগতজীত হও। মনেক বশীভূ ত
কেরা। এখন মন তা তখনই কাযকরী হেব যখন শরীর থাকেব না। এছাড়া মন তা কখেনা হয়ই না।
দেহর াি হয়ই কায করার জন , তা আবার কমাতীত অব ােত থাকেব িক কের ? কমাতীত অব া
বলা হেয় থােক মৃতেক। জীব ত
ৃ , শরীর থেক পৃথক- ত । তামােদরও শরীর থেক পৃথক হওয়ার
পাঠ পড়ােনা হয়। শরীেরর থেক আ া হেলা পৃথক। আ া পরমধােম বসবাসকারী। আ া শরীের এেল
তােক মানুষ বলা হয়। শরীর া হয়ই কম করার জন । এক শরীর ছেড় গেল আ ােক আবার অন
শরীর ধারণ করেত হয় কম করার জন । শা তা তখন থাকেব যখন কম করেত হেব না। মূলবতেন
কম হয় না। সৃি র চ এখােন আবিতত হয়। বাবােক আর সৃি চ েক জানেত হেব, এেকই নেলজ বলা
হয়। এই চাখ যত ণ পিতত ি িমনাল থােক, তা এই চােখর ারা পিব িজিনস দখেত পারা যায় না,
এইজন
ােনর তৃ তীয় ন চাই। যখন তামরা কমাতীত অব ােক া করেব অথাৎ দবতা হেব,
তারপর তা এই চাখ িদেয় দবতােদর দখেত থাকেব। তাছাড়া এই শরীের এই চাখ িদেয় কৃ েক
দখেত পারেব না। এছাড়া সা াৎকার করেল িক আর িকছু পাওয়া যায় ! অ সমেয়র জন খুশী থােক,
কামনা পূরণ হয়। ামােত সা াৎকার হওয়াও িফ ড রেয়েছ, এর থেক িকছু ই াি হয় না। 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 ) শরীর থেক ত আ া, জীিবত থেকও এই শরীের থাকেব যন মৃত, এই ি িতর অভ ােসর ারা
কমাতীত অব া তরী হয়।
২ ) সািভেসর মাণ িদেত হেব । দহভাবেক ত াগ কের িনেজর সিত কােরর সংবাদ িদেত হয়। পাশ উইথ
অনার হওয়ার পু ষাথ করেত হেব।
*বরদানঃ-*
সকল খাতা (িহসােবর) আর স ক এক বাবার কােছ রাখা ডবল লাইট ফির া ভব
ডবল লাইট ফির া হেত গেল দহ ভােবর থেকও উে থােকা। কারণ দহ ভাব হেলা
মৃি কা, যিদ এর বাঝাও থােক তেব ভারা া লাগেব। ফির া অথাৎ িনেজর দেহর
সােথও ির া (স ক) নই। বাবার দওয়া দহও বাবােক িদেয় দওয়া হয়। িনেজর ব
অপরেক িদেয় িদেল তখন িনেজর স
শষ হেয় যায়। সব িহসাব-িনকাশ, সব লন- দন
বাবার সােথ, বাকী সব ফেল আসা খাতা আর স
শষ - এইরকম স ূণ বগরই
(িভিখিরই) হেলা ডবল লাইট ফির া।
* াগানঃ-*
িনেজর িবেশষ েক েয়াগ কেরা, তেব িত পদে েপ গিতর অনুভব হেব।

