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১৪-০৯-২০২০ াতঃ মুরলী ওম শাি "বাপদাদা" মধুবন
িহেসব-িনেকেশর খলায় মানুেষর বাধ-বুি আর তামােদর বাধ-বুি র মেধ িক পাথক রেয়েছ ?*
মানুষ মেন কের, এই য দুঃখ-সুেখর খলা চলেছ, এই দুঃখ-সুখ সবিকছু পরমা াই দন আর বা ারা,
তামরা জােনা য, এ হেলা েত েকর কেমর িহেসেবর খলা। বাবা কাউেক দুঃখ দন না। িতিন আেসনই
সুেখর মাগদশন করােত। বাবা বেলন -- বৎস, আিম কাউেক দুঃখী কিরিন। এ হেলা তামােদরই কেমর
ফল।*
এ'পােপর দুিনয়া থেক কাথাও দূের িনেয় চল....*

*ও শাি ।* িমি -িমি আ া- পী বা ারা গান েনেছ। কােক আবাহন কের ? বাবােক। বাবা এেসা, পােপর এই
কিলযুগীয় দুিনয়া থেক সত যুগীয় পুেণ র দুিনয়ায় িনেয় চেলা। এখন সকল জীবা ারাই কিলযুগীয়। তােদর বুি উপের
চেল যায়। বাবা বেলন -- আিম যা, যমন স েপ কউই আমােক চেন না। ঋিষ, মুিন ইত ািদগনও বেলন, আমরা
রচিয়তা মািলক অথাৎ অসীম জগেতর িপতা এবং তাঁর অসীম জগেতর রচনার আিদ-মধ -অ েক জািন না। আ ারা
যখােন থােক তা হেলা
মহাত , যখােন সূয, চ ইত ািদ থােক না। না মূলেলােক, না সূ েলােক। এছাড়া এই
াে আেলা ইত ািদ সবিকছু তা চাই, তাই না! এই
া েক আেলািকত কের --- রােত চ -তারা, িদেন সূয। এ িল
হেলা আেলা। এ'সম আেলাক থাকেতও বলা হয় অ কার। তবুও রােত আেলা ালােত হয়। সত যুগ- তােক বলা হয়
িদন আর ভি মাগেক বলা হয় রাত। এও বুঝবার মতন িবষয়। নতু ন দুিনয়া পুনরায় পুরােনা অবশ ই হেব। পুনরায়
নতু ন যখন হেব তখন পুরােনার অবশ ই িবনাশ হেব। এ হেলা অসীম জগেতর দুিনয়া। রাজা ইত ািদেদর মহলও অেনক
বড়-বড় হয়। এ হেলা অসীম জগেতর ঘর,
া অথবা জ, এেক কমে ও বলা হয়। কম তা অবশ ই করেত হেব।
সকল মানুেষরই এ হেলা কমে । সকলেক কম করেতই হেব, িনজ ভূ িমকা পালন করেতই হেব। েত ক আ ার ভূ িমকা
থম থেকই িনধািরত। তামােদর মেধ ও কউ- কউ রেয়েছ যারা একথা ভালভােব বুঝেত পাের। বা েব এ হেলা গীতা
পাঠশালা। পাঠশালায় িক কখেনা বৃ রা পেড় ? এখােন বৃ , যুবকািদ সকেলই পেড়। বদািদর কােনা পাঠশালা রেয়েছ
এমন বলা হেব না। সখােন কােনা এইম অবেজ নই। আমরা এত বদ, শা ািদ পিড়, এরফেল আমরা িক হেবা --- তা
কউ জােন না। অন যেকান সৎসে এইম অবেজ িকছু থােক না। এখন তা এ'সব িলেক সৎস বলেতও ল ােবাধ
হয়। স (সত ) হেলন একমা বাবা-ই, যাঁর উে েশ বলা হেয় থােক 'সৎসে গবাস.... সে নরকবাস...। স হেলা
কিলযুগীয় মানুেষর। সৎ-এর স এেকর কােছই রেয়েছ(বাবা)। এখন তামােদর আ য লােগ। সম সৃি র
আিদ-মধ -অে র ান বাবা িকভােব দন, তামােদর খুশী হওয়া উিচত। তামরা সিত কােরর পাঠশালায় বেস রেয়েছা।
আর সব হেলা অসত পাঠশালা, স'সব সৎস ািদ থেক কউই িকছু তরী হয় বেরায় না। ু ল-কেলজািদ থেক তবুও
িকছু তরী হেয় বেরায় কারণ তারা পেড়। বািক আর কাথাও কােনা পড়া নই। সৎস েক পড়া বলা যােব না। শা ািদ
পেড় আবার দাকান খুেল বেস, পয়সা উপাজন কের। সামান
(
সােহব) পেড়,
ার খুেল বেস পেড়। কত
ার খােল।
র ার অথাৎ ঘর বলা হয়, তাই না! ার খােল, সখােন িগেয় শা ািদ পেড়। তামােদর
ারও
রেয়েছ ---- মুি -জীবনমুি ধাম, স ু র ার। স ু র নাম কী ? অকালমূিত। স ু েক অকালমূিত বলা হয়, িতিন
এেস মুি -জীবনমুি র ার খােলন। িতিন অকালমূিত, তাই না! যাঁেক কাল াস করেত পাের না। আ া হেলা িব ,ু
তােক কাল িকভােব াস করেব ? আ া তা সই শরীর পিরত াগ কের পািলেয় যায়। মানুষ িক জােন য, এক পুরােনা
শরীর পিরত াগ কের অন ধারণ করেব, এেত কা াকা র করার িক েয়াজন ? না তা জােন না। একথা তামরা জােনা
য -- ামা অনািদ, পূব-িনধািরত। েত কেক (িনজ) ভূ িমকা পালন করেতই হেব। বাবা বুিঝেয়েছন -- সত যুেগ হেলা
নে ােমাহা। মাহজীেতর কািহনীও রেয়েছ, তাই না! পি েতরা শানায়, মাতারাও েন- েন পুনরায়
রেখ বেস পেড়
--- শানােনার জন । অেনক মানুষ িগেয় শােন। এেক বেল কানরস। ামা ান অনুসাের মানুষ বেল, এেত আমােদর িক
দাষ ? বাবা বেলন -- তামরা আমায় আ ান কের বেলা য এই দুঃেখর দুিনয়া থেক িনেয় যাও। এখন আিম এেসিছ
তাহেল আমার কথা তা শানা উিচত, তাই না! বাবা বা ােদর বেস বাঝান য স ক মত যখন পেয়েছা তখন তা হণ
করা উিচত, তাই না! তামােদরও কােনা দাষ নই। এও িছল ামা। রাম-রাজ , রাবণ-রােজ র খলা পূব-িনধািরত।
খলায় যিদ কউ পরািজত হয় তেব তা িক তার দাষ, না তা নয়। জয়-পরাজয় তা আেছই, এখােন লড়াই-এর কান

কথা নই। তামােদর রাজ িছল। এও তামরা পূেব জানেত না, এখন তামরা জেনেছা য, যারা সািভেসেবল মিহমা
কবল তােদরই হয়। িদ ীেত সবােপ া ােনর খ াতনামা িশ াদাতা ক ? তৎ নাৎ নাম নওয়া হয় জগদীেশর।
তামােদর জন ম াগািজনও বেরায়। তােতই সবিকছু চেল আেস। অেনক কােরর পেয়
লেখ, ি জেমাহনও লেখ।
লখা িক কােনা মািসর বাড়ী(সহজ কাজ)! না তা নয়। অবশ ই িবচার-সাগর ম ন কের, ভাল সািভস কের। কত মানুষ
পেড় খুশী হয়। বা ােদরও িরে শেম হয়। কউ- কউ দশনীেত খুব মাথা চাপড়ােত থােক, কউ কমব েন আব হেয়
পেড়, তাই তােদর এতটা তু েল আনা স বপর হয় না। এেকও বলা হেব ামা, অবলােদর উপর অত াচােরর ভূ িমকাও
ামায় রেয়েছ। এরকম ভূ িমকা কন পালন করা হয়, এই
উঠেতই পাের না। এই অনািদ ামাও পূব-িনধািরত। এেক
িকছু করেত পারা যােব িক, না তা করেত পারেব না। কউ- কউ বেল য, আিম িক এমন অপরাধ কেরিছ য এরকম
পাট(ভাগ ) পেয়িছ। এখােন অপরােধর তা কােনা কথা নই। এ হেলা পাট। কান না কান অবলা তা িনিম হেবই,
যােদর জন দুঃখও হেব। এভােব তা সকেলই বলেব য, আমােদর পাট এরকম কন ? না, এ হেলা পূব-িনধািরত ামা।
পু ষেদর উপরও অত াচার হয়। এ'িবষেয় কত সহনশীলতা রাখেত হয়। অত সহনশীলতা আবশ ক। মায়ার িব
অেনক আসেব। িবে র মািলকানা নাও তাই িকছু পির ম তা করেতই হেব। ামায় িবপযয়, মেনামািলন ইত ািদ কত
হয়। অবলােদর উপর অত াচােরর কথা িলিখত রেয়েছ। রে র নদীও বইেব। সুর া কাথাও থাকেব না। এখনও
স াের সকােল াস করেত যাও। সময় এমন আসেব য তামরা বাইের বেরােতও পারেব না। িদেন-িদেন সময় খারাপ
হেয় যাে এবং যােব। দুঃেখর িদন অিত তী তার সে আসেব। রাগািদ হেল দুঃখ হয় তখন আবার ঈ রেক রণ কের,
আবাহন কের। তামরা এখন জােনা য, অ িদন বািক রেয়েছ। পুনরায় আমরা িনেজেদর শাি ধাম, সুখধােম অবশ ই
যাব। জগেতর তা এ'সব জানা নই। এখন তামরা বা ারা অনুভব কেরা, তাই না! এখন বাবােক স ূণভােব জেন
গেছা। তারা সকেল মেন কের, পরমা া হেলন িল াকৃ িতর। িশবিলে র পূজাও কের। তামরাও িশেবর মি ের যেত,
কখনও খয়াল কেরেছা য, িশবিল িক িজিনস ? অবশ ই তা জড়(মূিত) তাহেল চতন ও িন ই হেব ! তাহেল এটা কী ?
ঈ র হেলন রচিয়তা িযিন উপের রেয়েছন। ওঁনার িচ ( িতমূিত) রেয়েছ ধু পূজা করার জন । ( তামরা) পূজ হেল
তখন আর এসব িজিনস থাকেবই না। িশবকাশীর মি ের যায়, কউ িক জােন য ঈ র িনরাকার! আমরাও তাঁর স ান।
বাবার স ান হেয় আমরা দুঃখী কন ? িবচার-িবেবচনা করার মতন িবষয়, তাই না! আ া বেল, আমরা পরমা ার
স ান তেব আমরা দুঃখী কন ? বাবা হেলন সুখ দানকারী। আবাহনও করা হয় --- হ ঈ র, আমােদর দুঃখ দূর কেরা।
িতিন িকভােব দূর করেবন ? দুঃখ-সুখ এ হেলা সব িনজ কেমর িহসাব। মানুষ মেন কের সুেখর ফল সুখ, দুঃেখর ফল দুঃখ
যা পরমা াই দন। তার উপেরই সব বতায়, িক বাবা বেলন, আিম কখেনা দুঃখ িদই না। আিম আধাকে র জন সুখ
দান কের যাই। এ হেলা সুখ আর দুঃেখর খলা। যিদ কবল সুেখর খলাই চলেতা তেব তা ভি ইত ািদ িকছু ই থাকেতা
না, ঈ র িমলেনর উে েশ ই এই ভি ইত ািদ সব করা হয়, তাই না! এখন বাবা বেস স ূণ সমাচার শানান। বাবা
বেলন -- বা ারা, তামরা কত ভাগ শালী। স'সকল ঋিষ-মুিন ইত ািদেদর কত নাম। তামরা হেল রাজঋিষ, তারা হেলা
হঠেযাগ ঋিষ। ঋিষ অথাৎ পিব । তামরা েগর রাজা হও তাই পিব অবশ ই হেত হেব। সত যুগ- তায় যােদর রাজ
িছল পুনরায় তােদরই হেব। বািকরা প ােত আসেব। তামরা এখন বেলা য, আমরা মতানুসাের িনেজেদর রাজ
াপন করিছ। পুরােনা দুিনয়ার িবনাশ হেত সময় তা লাগেব, তাই না! সত যুগ আসেব, কিলযুগ যােব।
জগৎ কত বৃহৎ। এক-এক শহর মানুেষ ভের রেয়েছ। িব বােনরা সম জগৎ পির মা কের। িক এখােন কউ সম
জগতেক কউ দখেত পাের না। হ াঁ, সত যুেগ দখেত পােরা কারণ সত যুেগই এক রাজ , অিত অ সংখ ক রাজা থাকেব,
এখােন দেখা দুিনয়া কত বড়। এতবড় জগেতর পির মা ক করেব ? ওখােন তামােদর সমুে যাওয়ার দরকার নই।
ওখােন সীলন( ল া), বামা ইত ািদ িক থাকেব ? না, িকছু ই থাকেব না। এই করাচীও থাকেব না। তামরা সকেল িমি
জেলর নদীরধাের বসবাস কেরা। ওখােন চাষবাস সবিকছু ই হয়, সৃি তা অেনক বড়। ওখােন অিত অ সংখ ক মানুষই
থােক, পের আবার তা বৃি পেত থােক। পুনরায় সখােন িগেয় িনেজেদর রাজ াপন কেরেছা। ধীের-ধীের তা াস কের
িনেয়েছ। িনেজেদর রাজ াপন কেরেছ। এখন সকলেক সবিকছু পিরত াগ করেত হেব। একমা ভারতই আেছ, য
কােরার রাজ িছিনেয় নয়িন কারণ ভারত অিহংসক, তাই না ! ভারতই সম দুিনয়ার মািলক িছল আর বািক সব পের
এেসেছ, এবং যারা টু কেরা-টু কেরা কের িনেয় গেছ। তামরা কাউেক াস কেরািন, ইংেরজরা াস কেরেছ। তামােদর
অথাৎ ভারতবাসীেদর বাবা িবে র মািলক কের দন। তামরা িক কাথাও গেছা, না যাওিন। বা ারা, তামােদর
বুি েত এ'সম কথা রেয়েছ, বৃ ারা(মাতারা) এতসব বুঝেত পাের না। বাবা বেলন, ভালই হেয়েছ য তামরা িকছু ই
পেড়ািন। এখােন

লখা-পড়া করা সম বুি িন ািশত কের িদেত হেব, কবল এক কথাই ধারণ করেত হেব -- িমি বা ারা, বাবােক
রণ কেরা। তামরা বলেত তাই না! য বাবা তু িম এেল আমরা তামার হেয় যাব, সমিপত হেয় যাব। তামােকও
আমােদর কােছ সমপণ করেত হেব। এ হেলা আদান- দান, তাই না! িববােহর সময় ী-পু ষ পর রেক হােত লবণ দয়।
বাবােকও বেল য আমরা পুরােনা সবিকছু তামায় িদেয় িদই। মরেত তা হেবই, এ'সবিকছু শষ হেয় যােব। তু িম
(এ'সবিকছু ) পুনরায় আমােদর নতু ন দুিনয়ায় িদও। বাবা আেসনই সকলেক িনেয় যেত। িতিন তা কাল, তাই না!
িস ু েদেশ বলা হেতা -- এ কমন কাল িযিন সকলেক ভািগেয় িনেয় যান। বা ারা, তামরা তা খুশী হও। বাবা আেসনই
িনেয় যেত। আমরা খুশী-খুশী আমােদর ঘের চেল যােবা। সহনও করেত হয়। ভাল-ভাল বড়-বড় ঘেরর মাতারাও মার
খায়। তামরা সত -সত ই উপাজন কের থােকা। মানুষ িক জােন! য তারা হেলা কিলযুগীয় শূ স দায়, না তারা জােন
না। তামরা হেল স মযুগীয়, পু েষা ম হে া। তামরা জােনা য, থম ানািধকারী পু েষা ম হেলন এই
ল ী-নারায়ণ, তাই না! পুনরায় িড ী াস পেত থাকেব। উপর থেক নীেচ আসেত থাকেব। পুনরায় ধীের-ধীের
অধঃপতেন যােব। এ'সময় সকেলই অধঃপিতত হেয়েছ। (ক ) বৃ পুরােনা হেয় গেছ, কাে পচন ধেরেছ। এখন পুনরায়
াপনা হে । ফাউে শন (িভত) িনিমত হে , তাই না! কলম (চারাগাছ) কত ছাট হয়, পুনরায় তার থেক কত বড়
বৃে র বৃি হেয় যায়। এও (ক )বৃ , সত যুেগর বৃ অেনক ছাট হয়। এখন বৃ কত বড়। মনুষ -সৃি র কত ভ ারাই
ফু ল রেয়েছ। একই বৃে কত ভ ারাই রেয়েছ। িবিভ মানুেষর অেনক ধেমর (ক )বৃ । এেকর চহারা অপেরর সে
মেল না। এ হেলা পূব-িনধািরত ামা, তাই না! একইরকেমর ভূ িমকা পর র অথাৎ এেক অপেরর ভূ িমকা পালন করেত
পাের না। এেক বলা হয় পূব-িনধািরত, নসিগক, অসীম জগেতর ামা, এখােনও অেনক কৃ ি ম ব রেয়েছ। য ব
িরেয়ল হয় তা সমা অথাৎ ব ব তও হেয় যায়। পুনরায় ৫ হাজার বছর পর তা বা বািয়ত হেব। কান িচ ািদ িক
(িরয় াল িচে র) িতমূিত সদৃশ িনিমত হেয়েছ, না হয়িন।
ার চহারাও তামরা পুনরায় ৫ হাজার বছর পের দখেব।
ামার এই রহস েক বাঝার জন অেনক িবশাল বুি র েয়াজন। আর িকছু না বুঝেলও ধুমা এক কথা বুি েত
রেখা -- িশববাবা অি তীয়, ি তীয় আর কউ নই। একথা আ া বেল -- বাবা, আমরা তামােকই রণ করেবা। এ তা
সহজ, তাই না! হােতর ারা কম করেত থােকা আর বুি ারা রণ করেত থােকা। 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 )* সহনশীলতার ণ ধারণ কের মায়ার িব থেক উ ীণ হেত হেব। অেনক িবপযয় আসেব, অত াচার হেব -- এমন
সমেয় সহন করার জন বাবার রেণ িনম থাকেত হেব, সিত কােরর উপাজন করেত হেব।
*২ )* বুি র িবশালতার ারা পূব-িনধািরত ামােক স কভােব বুঝেত হেব, এই নসিগক ামা পূব-িনধািরত তাই
এখােন কােনা
উঠেত পাের না। বাবা য স ক মত অথাৎ মত দন, সই অনুসােরই চলেত হেব।
*বরদানঃ-*
িপতা-সম বরদাতা হেয় েত েকর দেয় আরাম দানকারী মা ার িদলারাম ( দয়রাজা) ভব*
*ব াখা :-* য িপতা-সম বরদানী-মূিত বা া, স কখনও কােরার দুবলতা দখেব না, স সকেলর িত
দয়া মেনাভাবাপ (রহমিদল) হয়। যমন, বাবা কখনও কােরার দুবলতােক দেয় রেখ দন না, তমনই
বরদানী বা ারাও কােরার দুবলতােক দেয় ধারণ কের রােখ না। তারা েত েকর দেয় আরাম
দানকারী মা ার িদলারাম হয়। তাই স ী হা বা জা সকেলই তােদর ণগান কের। সকেলর অ র
থেক এই আশী াদই িনগত হয় য, এনারা আমােদর সদা হী, সহেযাগী।
* াগানঃ-*
স মযুেগর
আ া স-ই, য বিফকর বাদশা (িনি পুেরর রাজা)।*

