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াতঃ মুরিল

ও শাি

"বাপদাদা"

মধুবন

“িমি বা ারা - তামােদর মুখ িদেয় যন সবদাই ােনর র বেরায়, তামােদর মুখ সবদা হািসখুশী
থাকা উিচত”
* ঃযসব বা ারা া ণ জীবেন ান ধারন কেরেছ, তােদর ল ণ কমন হেব ?
*উ রঃ ১) ওেদর চালচলন দবতােদর মেতা হেব এবং িদব েণর ধারণা হেব। ২) ওেদর ােনর
িবষেয় িবচার সাগর ম ন করার অভ াস থাকেব। ওরা কখেনা আসুিরক কথাবাতা
অথাৎ নাংরা িবষয় িনেয় ম ন করেব না। ৩) ওেদর জীবেন গািল দওয়া এবং িন া
করা ব হেয় যােব। ৪) ওেদর মুখ সবদা হািসখুশী থাকেব।
ও শাি । বাবা য়ং বেস থেক ান এবং ভি র ওপর বাঝাে ন। বা ারা বুেঝ গেছ য ভি র
ারা সদগিত হয়না আর সত যুেগ ভি করা হয় না। সত যুেগ এই ান পাওয়া যায় না। কৃ ভি ও
করেব না আর ােনর মুরলীও বাজােব না। মুরলী মােন ান দওয়া। গায়ন আেছ - মুরলীেত জাদু
আেছ। িন য়ই িকছু জাদু আেছ। কবল বাঁিশ তা যেকােনা ফিকর মানুষই বাজােত পাের। িক এই
মুরলীেত ােনর জাদু আেছ। অ ানেক কখেনা জাদু বলা যােব না। মুরলীেকই জাদু বলা হয়। ােনর
ারাই মানুষ থেক দবতা হেয় যায়। সত যুেগ এই ােনর উ রািধকার থাকেব। ওখােন ভি থাকেব
না। াপরযুেগ যখন দবতা থেক মানুষ হেয় যায়, তখনই ভি
হয়। মানুষেক িবকার
আর
দবতােক িনিবকার বলা হয়। দবতােদর সৃি েক পিব দুিনয়া বলা হয়। এখন তামরা দবতা হ ।
ান কােক বেল ? থমতঃ, িনেজর এবং বাবার স ক পিরচয়, আর ি তীয়তঃ, সৃি র
আিদ-মধ -অে র নেলজেক ান বলা হয়। ােনর ারা-ই সদগিত হয়। তারপর ভি
হেল
অব ার অবনিত হওয়া আর হয়, কারন ভি েক রাি আর ানেক িদেনর সােথ তু লনা করা হয়।
এইসব িবষয় তা যেকােনা মানুেষর বুি েত ধারণ হেত পাের, িক িদব ণ ধারণ কের না। িদব ণ
থাকেলই বুঝেত হেব য ান ধারণ হেয়েছ। যারা ান ধারণ কেরেছ, তােদর চালচলন দবতােদর মেতা
হেব। যােদর কম ধারণা হেয়েছ, তােদর মেধ িমি ত চালচলন ল করা যায়। আর যােদর একটু ও
ধারণা হয়িন, তারা তা স ানই নয়। মানুষ বাবার নােম কেতা িন া কের। া ণ বংেশ আসার পর
গািল দওয়া আর ািন করা ব হেয় যায়। তামরা য ান পা , স েলা িনেয় িবচার সাগর ম ন
করেলই অমৃত পাওয়া যােব। এ েলা িনেয় যিদ িবচার সাগর ম ন না কেরা, তেব িক ম ন কেরা ?
িন য়ই আসুিরক িবষয়। তােত কবল নাংরা বিরেয় আেস। তামরা এখন ঈ েরর ু েড । জােনা য
মানুষ থেক দবতা হওয়ার পড়া পড়িছ। দবতা কখেনা এই িশ া িদেত পারেব না। দবতােদর কখেনা
ােনর সাগর বলা হয় না। কবল একজনেকই ােনর সাগর বলা হয়। ােনর ারা-ই িদব ণ ধারণ
হয়। তামরা বা ারা এখন য ান পাে া, সটা সত যুেগ থাকেব না। এই দবতােদর মেধ িদব ণ
িছল। তামরা সব েণ স
তার ণগান কেরা। তামােদরেকও এখন এইরকম হেত হেব। িনেজেক
করেত হেব য আমার মেধ িক সম িদব ণ এেসেছ ? নািক িকছু আসুিরক ণ রেয় গেছ ? যিদ
কােনা আসুিরক ণ থেক থােক, তেব স েলা বার কের িদেত হেব। তাহেলই দবতা হেত পারেব।
নয়েতা পদ কেম যােব।
তামরা বা ারা এখন িদব ণ ধারণ করেছা। অেনক ভােলা ভােলা কথা সবাইেক শানাে া। এটাই হেলা
পু েষা ম স মযুগ, এখনই তামরা পু েষা ম হ । তাই বাতাবরণ খুব ভােলা থাকেত হেব। মুখ থেক
যন একটাও খারাপ কথা না বেরায়। নয়েতা বাঝা যােব য স কম পদ পােব। কথাবাতা আর

চালচলন দেখ সে সে বুঝেত পারা যায়। তামােদর মুখ সবদাই হািসখুশী থাকেত হেব। নাহেল বলা
হেব, তার মেধ ান নই। মুখ থেক যন সবসময় র বিরেয় আেস। ল ী-নারায়ণেক দেখা, কেতা
হািসখুশী। এইরকম র তু ল কথা নেল এবং শানােল অেনক খুিশ হওয়া যায়। তামরা এখন যসব
ান র পাে া, এ েলাই পরবত কােল হীের মািনক হেয় যােব। ৯ রে র মালা তা হীের মািনক িদেয়
তির হয় না। এটা ান রে র মালা। মানুষ এটােক র মেন কের আং বািনেয় ধারণ কের। পু েষা ম
স মযুেগই এইরকম ান রে র মালা পরােনা হয়। এইসব ান র ই ভিবষ েত ২১ জে র জন ধনী
বািনেয় দয়। এ েলা কউ লুঠ করেত পারেব না। এখােন তামরা যিদ হীের মািনক পের থােকা, তেব য
কউ লুঠ কের নেব। তাই িনেজেক খুব বুি মান বানােত হেব। আসুিরক ন বর কের িদেত হেব।
আসুিরক ন থাকেল মুেখর অব াও ওইরকম হেয় যায়। রােগর বেশ আসেল মুখ র বণ হেয় যায়।
যারা কাম িবকার , তারা কােলা হেয় যায়। তাই েত ক িবষেয়ই বা ােদরেক িবচার সাগর ম ন
করেত হেব। এই পড়া না তা অগাধ স ি পাওয়ার জন । ওইসব পড়া নােক র বলা যােব না।
হয়েতা ান অজন কের বড় পিজশন পেয় যায়। অতএব, পড়া না কােজ আেস, নািক পয়সা ? ও েলা
সীিমত ধনস দ, আর এটা সীমাহীন স ি । দুেটাই পড়া না। তামরা এখন বুঝেত পােরা য বাবা
আমােদরেক পিড়েয় িবে র মািলক বািনেয় দন। ও েলা তা এক জে র জন সামান সমেয়র ণ ায়ী
পড়া না। পেরর জে আবার নতু ন কের পড়া
করেত হেব। ওখােন উপাজেনর জন পড়া না
করার দরকার হয় না। ওখােন এই সমেয়র উপাজেনর ারা অগাধ স ি পাওয়া যায়। সইসব স ি
অিবনাশী হেয় যায়। দবতােদর কােছ অগাধ ধনস দ িছল। তারপর যখন ভি মাগ বা রাবেণর রাজ
হেলা, তখনও এেতা স ি িছল য কেতা মি র বািনেয়েছ। তারপর মুসলমানরা এেস স েলা লুঠ
কেরেছ। ওরা অেনক ধনী িছল। এখনকার পড়া নার ারা কউ এেতা ধনী হেত পাের না। তামরা এখন
জেনছ য আমরা এেতা
পড়া পড়িছ, যার ারা এইরকম দবেদবী হেয় যাই। সুতরাং পড়া নার
ারা মানুষ িক থেক িক হেয় যায়। গিরব থেক ধনী হেয় যায়। ভারত এখন কেতা গিরব। যারা ধনী,
তােদর তা সময়ই নই। িনেজর িত অহংকার থােক, আিম অমুক। িক এখােন তা অহংকার মুেছ
যাওয়া দরকার। আিম আ া, আ ার কােছ তা ধনস দ, হীের মািনক িকছু ই থােক না। বাবাও
বলেছন - শরীর এবং সকল শারীিরক ব ন িছ কেরা। আ া শরীর ত াগ করেল তার সম িতপি
শষ হেয় যায়। যিদ পুনরায় লখাপড়া কের অেনক উপাজন কের অথবা যিদ অেনক দান পুণ কের
থােক, তাহেলই আবার ধনী পিরবাের জ নেব। বলা হয় - আেগর জে র কমফল। যিদ অেনক ান
দান কেরেছ িকংবা কেলজ, ধমশালা ইত ািদ বািনেয়েছ, তাহেলও তার ফল পেয় যায়, তেব সামান
সমেয়র জন । এইরকম দান পুণ কবল এখােনই করা হয়, সত যুেগ হেব না। সত যুেগ সবদাই ভােলা
কম করা হেব, কারণ এখােনই উ রািধকার পেয় যায়। ওখােন কউই িবকম কের না, কারন ওখােন
রাবণ নই। যারা গিরব, তারাও িবকম কের না। এখােন তা ধনী ব ি রাও িবকম কের। সইজন ই তা
এত রকম রাগ-ব ািধ জিনত দুঃখ পায়। ওখােন মানুষ িবকার
হয় না, তাই িবকমও হয় না। কমই
মূল িভি । এটা হেলা রাবেণর মায়াবী রাজ । তাই মানুষ িবকার
হেয় যায়। বাবা এেস িনিবকার
হওয়ার িশ া দন। বাবা িনিবকার বানান, তারপর মায়া আবার িবকার বািনেয় দয়। রােমর বংশ
আর রাবেণর বংেশর মেধ যু চেল। তামরা বাবার বা া, আর ওরা রাবেণর স ান। কত ভােলা ভােলা
বা া মায়ার কােছ হের যায়। মায়া খুবই শি শালী। তাও তােদর ওপর আশা রাখা হয়। য সবেথেক
পিতত, তােকও তা উ ার করেত হয়। বাবােক তা সম িবে র উ ার করেত হয়। অেনেকই পেড়
যায়। এেকবাের সবািধক পিতত হেয় যায়। এেদরেকও বাবা উ ার কেরন। এই রাবেণর রােজ তা
সকেলই অধম। িক বাবা এেস র া কেরন। তারপেরও যিদ পেড় যায়, তাহেল অেনক অধম হেয় যায়।
ওরা তখন এেতা উঁচুেত উঠেত পাের না। সইসব অধম িবষয় েলা িবেবক দংশন কের। যমন তামরা
বেলা - অি ম সমেয় য ীেলােকর কথা রণ কের… সইরকম তার বুি েত কবলই ওই অধম
ভাবনাই আসেব। তাই বাবা বেস থেক বা ােদরেক বাঝাে ন, িত কে তামরাই দবতা হেয়ছ।

প পািখ িক দবতা হেব ? মানুষই এইসব বুঝেত পাের, তাই তারাই ঐরকম হয়। এই ল ী নারায়েণরও
নাক, কান আেছ। এরাও মানুষ। িক িদব েণর অিধকারী হওয়ার জন এেদরেক দবতা বলা হয়।
এরা িকভােব এত সু র দবতা হেয় যায়, তারপর িকভােব আবার পিতত হেয় যায়, সই চে র কািহনী
তামরা জেন গছ। য িবচার সাগর ম ন কের, তার ভােলা ধারণা হয়। য িবচার সাগর ম ন কের
না, স বু ু হেয় যায়। য মুরলী শানায়, তার িবচার সাগর ম ন চলেতই থােক - অমুক িবষেয়র ওপর
এ েলা বাঝােত হেব। অেটােম ক ািল িবচার সাগর ম ন হেয় যায়। কউ আসেল, তােকও উৎসাহ
িনেয় বাঝােব, হয়েতা িকছু বুঝেত পারেব। তার ভােগ র ওপর িনভর করেছ। কউ সে সে বুঝেত
পারেব, কউ পারেব না। তবুও আশা রাখা হয়। এখন না বুঝেলও ভিবষ েত ক বুঝেত পারেব। আশা
রাখা উিচত। য আশা রােখ, তার সািভেসর িচ আেছ। া হওয়া যােব না। হয়েতা কউ পড়া না
করার পেরও অধম হেয় গেছ। স যিদ কখেনা আেস, তেব তােক অবশ ই সা াৎ াথ েদর ঘের বসেত
িদেত হেব, না িক তােক চেল যেত বলেব ? অবশ ই তােক িজে স করেত হেব য এতিদন স আেসনিন
কন ? তখন স বলেব - মায়ার কােছ পরািজত হেয় গিছ। এইরকম অেনেকই আেস। তারা বুঝেত পাের
য এই ান খুবই ভােলা, িক মায়া হািরেয় িদেয়েছ। ৃিত তা থেকই যায়। ভি মােগ এইরকম জতা
হারার ব াপার থােক না। এে ে
ান ধারণ করেত হয়। এখন তামরা বাবার কাছ থেক সিত কােরর
গীতা নেছা যার ারা দবতা হেয় যাও। া ণ না হেল দবতা হেত পারেব না। ি ান, পারিসক
িকংবা মুসলমান ধেম া ণ থােকনা। তামরা এখন এইসব িবষয় বুেঝেছা।
তামরা জােনা য বাবােক রণ করেত হেব। বাবােক রণ করেলই রাজ পাওয়া যায়। কােরার সােথ
দখা হেলই তােক বেলা - আ াহ িপতােক রণ ক ন। িপতাই হেলন সবে । আ ল
ু ওপেরর িদেক তু েল
িপতার উে েশ ইশারা কের। িপতা হেলন অি তীয়, ভগবান এক। বািক সকেল তাঁর স ান। বাবা সবদা
বাবাই থােকন। িতিন রাজ কেরন না। িতিন যমন ান দন, তমিন আবার িনেজর বা াও বানান।
তাই বা ােদর কত খুিশ হওয়া উিচত। বাবা আমােদর জন কত সবা কেরন। আমােদরেক িবে র
মািলক বািনেয় দন। তারপর িতিন আর কখেনা ওই নতু ন দুিনয়ায় আেসন না। পিব দুিনয়ায় তােক
কউই আম ণ জানায় না। পিততরাই তােক ডােক। পিব দুিনয়ায় িতিন এেস িক করেবন, তাঁর নামই
তা পিতত পাবন। পুরাতন দুিনয়ােক নতু ন বানােনাই তাঁর কতব । বাবার নাম হেলা িশব আর
বা ােদরেক শািল াম বলা হয়। তাঁেকই পূজা করা হয়। সকেল িশববাবােক রণ কের।
ােকও বাবা
বলা হয়। অেনেকই হয়েতা জািপতা
া বেল, িক কউই তােক যথাযথ ভােব চেন না।
া কার
স ান ? তামরা বলেব য পরমিপতা পরমা া িশব তােক দ ক িনেয়েছন। এনার শরীর রেয়েছ। সকল
আ াই ঈ েরর স ান। সকল আ ার িনজ শরীর রেয়েছ। েত েকর িনজ ভূ িমকা আেছ যা তােক
পালন করেতই হেব। পর রায় এভােবই চেল আসেছ। এটা অনািদ অথাৎ এর কােনা আিদ, মধ , অ
নই। এটা কখন বানােনা হেয়েছ - সই ই ওেঠ না। এর কখেনাই লয় হয় না। যতসব গ কথা বেল
িদেয়েছ। জনসংখ া খুব কম হেয় যায়, তাই বলা হয় য লয় হেয় যায়। বাবার মেধ য ান থােক সটা
এই সমেয়ই কট হয়। এই িবষেয়ই বলা হয় - সম সমু েক কািল বানােলও িলেখ শষ করা যােব 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 ) িনেজর হািসখুিশ চহারার ারা বাবার নাম উ ল করেত হেব। সবদা

ান র ই নেত হেব এবং

শানােত হেব। গলায় যন সবসময়
হেব।

ান রে র মালা পরা থােক। আসুিরক খারাপ

ন ত াগ করেত

২ ) সবার িবষেয় া হেল চলেব না। আশা রেখ আ হ িনেয় সবা করেত হেব। িবচার সাগর ম ন
কের খুিশেত থাকেত হেব।
*বরদানঃ-*
বাবার েহর িতদােন (িরটােন) বাবার সমান অনুভব কের সবশি েত স
ভব
য স ান সবদা বাবার েহ লীন থােক, স েহর িতদােন বাবার সমান হওয়ার বর
পেয় যায়। য সবদা হস
এবং যাগযু থােক, স াভািবকভােবই সবশি েত
স
হেয় যায়। সবশি সবদা সে থাকেল িবজয় িনি ত। যার রেণ থােক,
সবশি মান বাবা আমার সাথী, স কখেনাই কােনা ব পাের চ ল হেত পােরনা।
* াগানঃ-*
িতিনই ভাগ বান, িযিন িনেজর পু ষাথ জীবেন সবদা স
এবং খুিশ থােকন।

