12-09-2020

*

ঃ-

*উ রঃ -

াতঃ মুরিল

ও শাি

"বাপদাদা"

মধুবন

১২-০৯-২০২০ াতঃ মুরলী ও শাি "বাপদাদা" মধুবন
এই ােনর ভাজন কা বা ােদর হজম হেত পাের না ?*
যারা ভু ল কের ঘৃণ বা পিতত হেয় আবার এেস ােস বেস, তােদর ান হজম হেত পাের না। তারা মুখ
িদেয় কখেনাই বলেত পাের না য, িশবভগবানুবাচ হেলা কাম মহাশ । তােদর িভতের িভতের অ দহন
হেত থাকেব। তারা আসুিরক স দােয়র হেয় যায়।*

*ও শাি ।* বাবা বেস আ া পী বা ােদর বাঝাে ন, িতিন িক রকম বাবা, সই বাবার মিহমা তামােদর অথাৎ
বা ােদর করেত হেব। গাওয়াও হয়- সত িশববাবা, সত চার, সত িশব
। িতিন তা সত য না! বা ারা,
তামরা জােনা য আমরা সত িশববাবােক পেয়িছ। আমরা এই বা ারা এখন মত অনুযায়ী একমত হি । তাই তা
মত অনুযায়ী চলা উিচত য না! বাবা বেলন এক তা দহী-অিভমানী হও আর বাবােক রণ কেরা। যত রণ
করেব, িনেজর কল াণ করেব। তামরা আবার িনেজেদর রাজধানী াপন করেছা। পূেবও আমােদর রাজধানী িছেলা।
আমরা অথাৎ যারা দবী- দবতা ধেমর িছলাম তারাই ৮৪ জ ভাগ কের এখন স েম আিছ। বা ারা, এই পু েষা ম
স মযুেগর কথা তামরা ছাড়া অন কােরার জানা নই। বাবা কেতা পেয়
দন-- বা ারা যিদ ভােলা ভােব রেণ
থােক তেব অেনক খুশীেত থাকেব। িক বাবােক রণ করার পিরবেত দুিনয়ার অন ান ব াপাের ব হেয় পেড়। এইটা
রেণ থাকা উিচত য, আমরা মত অনুযায়ী িনেজর রাজ াপন করিছ। গাওয়াও হয় উ তেমর চেয়ও উ
ভগবান, উ তেমর চেয়ও উ হেলা ওঁনারই মত। মত িক শখায় ? সহজ রাজেযাগ। রাজে র জন অধ য়ণ
করােনা হে । িনেজর কৃ ত িপতার, সম সৃি র আিদ-মধ -অ েক জেন আবার দবী- ণ ধারণ করেত হেব। কখেনা
বাবার িব ে যাওয়া উিচত নয়। অেনক বা া িনেজেক সািভেসেবল ভেব অহ ারী হেয় যায়। এইরকম অেনক হয়।
তখন কাথাও কাথাও পরািজত হেয় যায়। তখন নশাই উেড় যায়। তামরা য মাতা'রা পড়ােশানা জােনা না, পড়া না
জানেল তা কামাল কের দখােত ! পু ষেদর মেধ তাও কউ কউ পড়ােশানা জানা মানুষ আেছ। মারীরা, তামােদর
তা নাম উ ল করা উিচত। তামরা মত অনুযায়ী রাজ াপন কেরিছেল। নারী থেক ল ী হেয়িছেল তাই কেতা
নশা থাকা উিচত। এখােন তা দেখা পাই পয়সার পড়া নার জন াণপাত কের দয়। আের তামরা সু র হে া,
তাহেল আবার অসু র তেমা ধােনর িত দয় কন আকৃ হেব ? এই কবরখানার িত দয় িদও না। আমরা তা
বাবার থেক উ রািধকার া করিছ। পুরােনা দুিনয়ার িত দেয়র টান থাকা মােনই হেলা নরেক যাওয়া। বাবা এেস
আমােদর নরক থেক উ ার কেরন। তেব কন তামরা নরেকর িদেক মুখ কন কের রাখেব ! তামােদর এই অধ য়ণ
কেতা সহজ। কােনা মুিন-ঋিষ জােন না। না কােনা চার, না কােনা মুিন-ঋিষ বাঝােত পারেব। িতিন হেলন বাবা,
চার এমন িক স ু রও। সই
রা শা শানায়। তােদর চার বলা হেব না। তারা কখেনা এইরকম বেল না য,
আমরা দুিনয়ার িহি -িজও ািফ শানাি । বাবা তামােদর শাে র সার বাঝান আর তারপর ওয়াে র
িহি -িজও ািফও বেল দন। এখন এই চার ভােলা না ওই চার ভােলা ? ওই চােরর কােছ তামরা যতই পেড়া না
কন, িক উপাজন করেব ? তাও ভাগ । পড়েত-পড়েত কােনা অ াি েড হেয় গেলা, মের গেল তা পড়া শষ। এখােন
তামরা এই পড়া যতই পেড়া, ব থ যােব না। হ াঁ, মেত না চেল উে া চলেল বা গেত িগেয় পড়েল তেব যতটা পেড়েছা
সটা আর চলেব না (পেরর জে িগেয় আবার নতু ন কের
করেত হেব)। িক এই পড়ােশানা হেলা ২১ জে র জন ।
িক নীেচ পেড় গেল ক -ক া েরর জন অেনক িত হেয় যােব । বাবা বেলন- বা ারা, মুখ কােলা ক' রা না। এইরকম
অেনক আেছ যারা মুখ কােলা কের, ঘৃণ (িছঃ িছঃ) হেয় আবার এেস বেস পেড়। তােদর এই ান কখেনা হজম হয় না।
বদ-হজম হেয় যায়। যা নেব সটা বদ হজম হেয় যােব, আবার মুখ িদেয় কাউেক বলেত পারেব না য ভগবানুবাচ
*কাম হেলা মহাশ , এর উপর িবজয় া করেত হেব।* িনেজই িবজয় া করেত পাের না তা অপরেক বলেব িক কের
! িভতের-িভতের দ হেব য ! ওেদর বলা হয় আসুিরক স দায়, অমৃত পান করেত করেত আবার িবষ খেয় িনেল
তখন শত ণ কােলা( ৎিসত) হেয় যােব। হাি -হাি
ভেঙ যায়। তামােদর অথাৎ মাতােদর সংগঠন তা খুবই ভােলা
হওয়া উিচত। এই - অবেজ তা সামেন আেছ। তামরা জােনা য, এই ল ী-নারায়েণর রােজ এক দবী- দবতা ধম
িছেলা। এক রাজ , এক ভাষা, ১০০ পারেস (একশ ভাগ) িপওির , পীস (শাি ), সপাির (সমৃি ) িছেলা। সই এক
রাজ েকই বাবা এখন াপনা করেছন। এটা হেলা এই অবেজ । ১০০ ভাগ পিব তা, সুখ, শাি , স ি র াপনা এখন

হে । তামরা দখাও য, িবনােশর পের
কৃ
আসেছন। ীয়ার িলেখ দওয়া উিচত। সত যুগী একটাই
দবী- দবতােদর রাজ , এক ভাষা, পিব তা, সুখ, শাি আবার াপন হে । গভেম চাই য না। গ হয়ই সত যুগ তােত। িক মানুষ িনেজেক িক আর নরকবাসী মেন কের! তামরা িলখেত পােরা- াপর-কিলযুেগ সব হেলা
নরকবাসী। এখন তামরা হেল স মযুগী। পূেব তামরাও কিলযুগী নরকবাসী িছেল, এখন তামরা গবাসী হে া।
ভারতেক গ কের তালা হে
মত অনুযায়ী। িক
সই সাহস, সংগঠন থাকা চাই। ঘুরেত গেল তা এই
ল ী-নারায়েণর িচ িনেয় যেত হেব। এটা ভােলা। এেত িলেখ দাও আিদ সনাতন দবী- দবতা ধম, সুখ-শাি র রাজ
াপন হে - ি মূিত িশববাবার মত অনুযায়ী। এইরকম এইরকম বড়-বড় অ ের বড়-বড় িচ । ছােটা বা া ছােটা
িচ পছ কের। আের িচ তা যত বড় হেব ততই ভােলা। এই ল ী-নারায়েণর িচ তা খুবই সু র। এর মেধ
ধুমা িলখেত হেব একই সত ি মূিত িশববাবা, সত ি মূিত িশববাবা চার, সত ি মূিত িশব
। ি মূিত শ না
িলখেল তা মেন করেব পরমা া তা হেলন িনরাকার, িতিন চার কীভােব হেত পােরন ? ান তা নই য না !
ল ী-নারায়েণর িচ
েনর িসেটর (sheat) উপর তরী কের িতটা জায়গায় রাখেত হেব - এটা াপনা হে । বাবা
এেসেছন
া ারা এক ধেমর াপনা বািক সেবর িবনাশ কিরেয় দেবন। এটা বা ােদর স ূণ নশা থাকেত হেব ।
* ছাট ছাট িবষেয় মেতর িমল না হেলই িবগেড় যায় । এটা তা হেয়ই থােক। কউ এইিদেক কউ ওইিদেক, এরপর
মজির যিদেক থােক তােকই বঁেছ নওয়া হয়। এেত মমাহত হওয়ার িকছু নই। বা ারা অিভমানী হেয় পেড়। আমার
কথা শানা হেলা না। আের, এেত অিভমান করার িক আেছ ! বাবা তা সকেলর মন ভােলা কের দন।* মায়া সকেলর
মুখ গাঁমড়া করায়, তখন সবাই বাবার উপর অিভমান কের, অিভমানই বা িক করেব ? বাবােক জােনই না। যই বাবা
েগর বাদশাহী িদেয়েছন তাঁেক জােনই না। বাবা বেলন- আিম তামােদর িত উপকার কির। তামরা আবার আমার
িত অপকার কেরা। ভারেতর িক হাল দেখা। তামােদর মেধ ও খুব কম আেছ যােদর নশা আেছ। এ হেলা নারায়ণী
নশা। এমিন িক আর বলা উিচত য আমরা রাম-সীতা হেবা ? তামােদর এই - অবেজ ই হেলা নর থেক নারায়ণ
হওয়া। তামরা আবার রাম - সীতার হেলই খুশী হেয় যাও, সাহস দখােত হেব না ! পুরােনা দুিনয়ার িত দয় আকষণ
থাকা উিচত নয়। কােনা ভােব দয় জুড়েলা তা মরেল। জ -জ া েরর ঘাটিত থেক যােব। বাবার থেক তা েগর
সুখ া হয়, তেব আমরা নরেক কন পেড়! বাবা বেলন- তামরা যখন েগ িছেল তখন আর কােনা ধম িছেলা না।
এখন ামা অনুসাের তামােদর ধমই নই। কউই িনেজেক দবতা ধেমর মেন কের না।মানুষ হেয়ও িনেজর ধমেক না
জানেল তা িক বলা যায়! িহ ু িক আর কােনা ধম হেলা! ক াপন কেরেছ, এটাও জােন না। বা ারা, তামােদর কেতা
বাঝােনা হয়। বাবা বেলন, আিম কােলরও কাল, এখন এেসিছ- সবাইেক িফিরেয় িনেয় যেত। এছাড়া যারা ভােলা ভােব
অধ য়ণ করেব তারাই িবে র মািলক হেব। এখন ঘের িফের (পরমধাম) চেলা। এই জায়গা থাকার যাগ নয়, অেনক
নাংরা কের িদেয়েছা- আসুিরক মেত চেল। বাবা তা এরকম করেত বলেবন না ! তামরা এই ভারতবাসী যারা িবে র
মািলক িছেল, এখন কেতা ধা া খেত থােকা। ল া কের না ! তামােদর মেধ ও কউ আেছ য ভােলা মেতা বােঝ। ন র
অনুযায়ী তা, আেছ, তাই না! অেনক বা ারা তা িন ায় থােক। সই খুশীর পারদ উপের ওেঠ না। বাবা আমােদর
আবার রাজধানী দান কেরন। বাবা বেলন- এই সাধু ইত ািদেদরও আিম উ ার কির। তারা না িনেজেদর- না অপরেক
মুি িদেত পাের। সিত কােরর
তা একজনই হেলন স ু , িযিন স েম এেস সকেলর স িত কেরন। বাবা বেলনআিম আিস কে র স েমর যুেগ-যুেগ, যখন িক না আমােক সম দুিনয়ােক পিব করেত হেব।মানুষ মেন কের বাবা
হেলন সব শি মান, িতিন িক না করেত পােরন। আের, আমােক ডােকই য আমােদর অথাৎ এই পিততেদর পিব কেরা,
তাই আিম এেস পিব কের তু িল। এছাড়া আর িক করেবা। তাছাড়া তা িরি -িসি করার মেতা অেনক আেছ, আমার
কাজ হেলাই নরকেক েগ পিরণত করা। স তা িত ৫ হাজার বছর পের তরী হয়। এটা তামরাই জােনা। আিদ
সনাতন(সত ) হেলা দবী- দবতা ধম। বাকী তা সব িপছেন-িপছেন এেসেছ। অরিব ঘাষ তা এখন এেলা- তাও দেখা
তাঁর কেতা আ ম হেয় গেলা। সখােন িক আর কােনা িনিবকারী হেয় ওঠার ব াপার আেছ আর! তারা তা মেন কেরন
গৃহ ী হেয় থেক কউ পিব থাকেত পাের না। বাবা বেলন গাহ জীবেন থেক ধুমা এক জ পিব থােকা। তামরা
তা জ -জ া র পিতত থেকেছা। এখন আিম এেসিছ তামােদর পিব কের তু লেত। এই অি ম জ পিব থােকা।
সত যুগ- তােত তা িবকার হয়ই না।
এই ল ী-নারায়েণর িচ আর িসিঁ ড়র িচ খুবই সু র। এেত লখা আেছ- সত যুেগ এক ধম, এক রাজ িছেলা।
বাঝােনার জন বড় যুি চাই। বুিড় মাতােদরও িশিখেয় িনেয় তরী করা উিচত, যােত দশনীেত িকছু বাঝােত পাের।
য কােনা কাউেকই এই িচ দিখেয় বেলা এেদর রাজ িছেলা তা! এখন তা নই। বাবা বেলন- এখন তামরা আমােক
রণ কেরা, তেব পিব হেয় পিব দুিনয়ােত চেল যােব। এখন পিব দুিনয়া াপন হে । কেতা সহজ। বুিড়রা বেস

দশনীেত বাঝােব তেব তা নাম উ ল হেব। কৃ র িচ েতও লখা খুব সু র। বলা উিচত এই লখা অবশ ই পেড়া।
এটা পড়েল তামােদর নারায়ণী নশা অথবা িবে র মািলকানার নশা উঠেব। বাবা বেলন আিম তামােদর এইরকম
ল ী-নারায়ণ তরী কির। তাই তামােদরও অন েদর িত দয়ালু হওয়া উিচত। যখন িনেজর কল াণ হেব তখন
অপেররও কল াণ করেত পারেব। বুিড় মাতােদর িশিখেয় এমন সেচতন কের তােলা, বাবা বেলন, দশনীেত যােত য
৮-১০ জন বুিড় মাতােকও যিদ পাঠাও তারাও তাড়াতািড় অেনকেক িনেয় আসেব । য করেব স-ই া করেব। সামেন
এই অবেজ দেখই খুশী হয়। আমরা এই শরীর ত াগ কের িবে র মািলক হেবা। যত রেণ থাকেব ততই পাপ খ ন
হেব। দেখা খােমর উপের ছাপা আেছ- ওয়ান িরিলজন(ধম), ওয়ান িড র( দব ), ওয়ান িকংডম(রাজ ), ওয়ান
ল াং েয়জ(ভাষা)... সটা তাড়াতািড় াপন হেব। 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 )* কখেনাই িনেজেদর মেধ বা বাবার িত অিভমান করেত নই, বাবা সা না িদেয় বাঝােত এেসেছন, সইজন
কখেনাই মমাহত হেত নই। বাবার িব ে যেত নই।
*২ )* পুরােনা দুিনয়ার িত, পুরােনা দেহর িত দয় যন উে িলত না হয়। সত বাবা, সত চার আর স ু র সােথ
সততা িনেয় থাকেত হেব। সবদা এেকর মত অনুযায়ী চেল দহী-অিভমানী হেত হেব।
*বরদানঃ-*
আিদ রে র ৃিত ারা িনেজর জীবেনর মূল জানেত স ম সদা সমথ ভব*
া যমন হেলন আিদ দব, তমন
া মার- মারীরাও হেলা আিদ র । আিদ দেবর বা ারা হেলা
মা ার আিদ দব। আিদ র িহেসেব বুঝেত পারেলই িনেজর জীবেনর মূল েক জানেত পারেব। কারণ
আিদ র অথাৎ ভু র , ঈ রীয় র ...তাই কেতা ভ ালু হেয় গেলা ! এইজন সবদা িনেজেক আিদ দেবর
স ান মা ার আিদ দব, আিদ র মেন কের িতটা কায করেল *সমথ ভব* এই বরদান া হেয় যােব।
িকছু ই ব থ যেত পাের না।
* াগানঃ-*
" ানী আ া" হেলা স-ই, য ধাঁকা খাওয়ার পূেবই পরী া কের িনেজেক বাঁিচেয় নয়।*

