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াতঃ মুরিল

ও শাি

"বাপদাদা"

মধুবন

*"িমি বা ারা -- এ হেলা অনািদ অিবনাশী পূব-িনধািরত ামা, এেত য দৃশ িবগত হেয় গেছ তা পুনরায় ক
পরবত কােল পুনরাবৃত হেব, সইজন সদাই িনি
থােকা"*
* ঃএই দুিনয়া য, তার তেমা ধান অব ায় পৗঁেছ গেছ, তার িচ বা তীক কী ?*
*উ রঃ েত কিদন উপ ব অথাৎ িবপযয় হেতই থােক, কত িবশৃ লার সৃি হয়। চােররা কীভােব মারিপট কের
সব লুেট িনেয় যায়। িবনা মর েম অথাৎ অসমেয় বৃি পাত হেত থােক। ফেল কত িত হেয় যায়।
এইসম হেলা তেমা ধানতার িচ । তেমা ধান কৃ িত দুঃখ িদেতই থােক। বা ারা, তামরা ামার
রহস েক জােনা, তাই তামরা বেলা য, কানিকছু ই নতু ন নয়(নািথং-িনউ)।*
*ও শাি ।* বা ারা, এখন তামােদর উপর ান-বষণ হে । তামরা হেল স মযুগীয় আর বািক যসকল মানুষ
আেছ তারা হেলা কিলযুগীয়। এইসময় দুিনয়ায় অেনক মত-মতা র রেয়েছ। বা ারা, তামােদর মত হেলা এক। য
অৈ ত-মত ভগবােনর কাছ থেকই পাওয়া যায়। ওরা (অ ানীরা) ভি মােগ জপ-তপ, তীথািদ যা িকছু ই কের তােত
তারা মেন কের য, এইসবই হেলা ভগবােনর সে িমিলত হওয়ার মাগ। তারা বেল, ভি করেলই ভগবানেক পাওয়া
যােব। িক তােদর জানা নই য, ভি কেব থেক
হয় এবং কতটা সময় পয চেল। তাই তারা বেল য, ভি েতই
ভগবানেক পাওয়া যােব সইজন অেনক কােরর ভি করেত থােক। য়ং একথাও মেন কের য, আমরা পর রাগত
ভােব ভি কের আসিছ। একিদন ভগবানেক অবশ ই পাওয়া যােব। কান-না- কান েপ ঈ রেক পাওয়া যােবই। িতিন
কী করেবন ? অবশ ই স িত করেবন কারণ িতিনই তা হেলন স িতদাতা। ভগবান ক, কেব আসেবন, তাও জােন না।
যিদও িবিভ রকেমর মিহমা কীতন কের, বেল -- ভগবান পিতত-পাবন, ােনর সাগর। ােনর ারাই স িত হয়।
একথাও জােন য, ভগবান িনরাকার। যমন আমরা আ ারাও িনরাকার, পের শরীর ধারণ কির। আমরা অথাৎ
আ ারাও বাবার সােথ পরমধােম িনবাস কির। আমরা এখানকার অিধবাসী নই। কাথাকার অিধবাসী, সকথাও
যথাথভােব বলেত পাের না। কউ তা মেন কের -- আমরা েগ চেল যাব। এখন সরাসির তা কউই েগ যােব না।
কউ আবার বেল য, জ ািত মহােজ ািতেত িবলীন হেয় যােব, এও ভু ল। আ ােক িবনাশী কের দয়। মা ও কােরার
হেত পাের না। যখন বলা হেয়েছ, পূব-িনধািরত......এই চ আবিতত হেতই থােক। িহ ী-িজও াফী িরপীট হেতই থােক।
িক চ িকভােব আবিতত হয় সকথা জােন না। না চ েক জােন, না ঈ রেক জােন। ভি মােগ কত উ া হেয় ঘুের
বড়ায়। ঈ র ক ? তা তামরা জােনা। ভগবানেক ফাদারও বলা হয়, তাহেল বুি েত তা আসা উিচত, তাই না!
লৗিকক িপতাও তা রেয়েছ, তথািপ আমরা ওঁনােক রণ কির, তাহেল দু'জন িপতা হেলা -- লৗিকক ও পারেলৗিকক।
সই পারেলৗিকক িপতার সে িমিলত হওয়ার জন এত ভি কের। িতিন পরেলােক থােকন। তা অবশ ই িনরাকারী
দুিনয়া।
তামরা ভালমেতাই জােনা য, মানুষ যািকছু ই কের সসবই হেলা ভি মাগ য়। রাবণ-রােজ সদা ভি ই হেয় এেসেছ।
ান তা হেত পাের না। ভি র মাধ েম কখেনা স িত হেত পাের না। স িতদাতা িপতােক রণ কের তাহেল অবশ ই
িতিন কখেনা এেস স িত করেবন। তামরা জােনা য, এ হেলা স ূণ তেমা ধান দুিনয়া। সেতা ধান িছল এখন
তেমা ধান, কত িবপযয় হেতই থােক। অত িবশৃ লার সৃি হয়। চােররাও লু ন করেত থােক। িকভােব চার মারিপট
কের টাকা-পয়সা লুঠ কের িনেয় যায়। এমন-এমন ওষুধ আেছ, যা ঁিকেয় অ ান কের দয়। এ হেলা রাবণ-রাজ । এ
হেলা অিত বৃহৎ অসীম জগেতর খলা। এ পুনরাবৃত হেত ৫ হাজার বছর লােগ। খলাও ামা অথাৎ িসেনমার মতনই
হয়। এেক নাটক বলা যােব না। মেন কেরা, নাটেক কান অিভেনতা অসু হেয় পেড়েছ তখন অদল-বদল কের নয়।
এমন িকছু তা এখােন হেত পাের না। এ তা অনািদ ামা, তাই না! মেন কেরা, কউ অসু হেয় পড়েল তখন বলা হেব
য, এমন অসু হওয়ার ভূ িমকাও ামােত রেয়েছ। এ ( ামা) হেলা অনািদ পূবিনধািরত। আর কাউেক তামরা এই ামা
বলেল তখন তারা িব া হেয় যােব। তামরা জােনা য, এ হেলা অসীম জগেতর ামা। ক পরবত কােলও পুনরায় এই
অিভেনতারাই থাকেব। যমন এখন বৃি ইত ািদ পেড়, ক পরবত কােলও পুনরায় তমনই পড়েব। এমনই িবপযয়
(উপ ব) হেব। বা ারা, তামরা জােনা য ােনর বৃি তা সকেলর উপর পড়েত পাের না িক তার শ সকেলর কান
পয অবশ ই যােব য, ান সাগর ভগবান এেসেছন। তামােদর মুখ হেলা যাগ। ানও তামরাই শােনা তাছাড়া বৃি

তা সম দুিনয়ােতই পেড়। তামােদর যােগর ফেল (িবে ) ায়ী শাি ািপত হেয় যায়। তামরা সকলেক শানাও য,
েগর াপনা করেত ভগবান এেসেছন, িক এমনও অেনেক আেছ যারা িনেজেদর ভগবান মেন কের, তামােদর তাহেল
ক আর মানেব তাই বাবা বাঝান য, কা র মেধ কউ বেরােব। তামােদর মেধ ও ন েরর মানুসােরই জােন য,
ঈ র-িপতা এেসেছন। বাবার থেক তা উ রািধকার চাই, তাই না। কীভােব বাবােক রণ করেব সটাও বুিঝেয়েছন।
িনেজেক আ া মেন কেরা। মানুষ তা দহ-অিভমানী হেয় গেছ। বাবা বেলন -- আিম আিসই তখন, যখন সম
মনুষ া ারা অপিব হেয় যায়। তামরা কত তেমা ধান হেয় গেছা। এখন আিম এেসিছ তামােদর সেতা ধান করেত।
ক -পূেবও আিম তামােদর এমনভােব বুিঝেয়িছলাম। তামরা তেমা ধান থেক সেতা ধান কীভােব হেব ? ধুমা
আমােক রণ কেরা। আিম এেসিছ তামােদরেক িনেজর এবং রচনার পিরচয় িদেত। রাবণ-রােজ সই িপতােক সকেলই
রণ কের। আ া িনেজর িপতােক রণ কের। বাবা হেলনই অশরীরী, িব ,ু তাই না! পের তাঁর নাম রাখা হেয়েছ।
তামােদর বলা হয় শািল াম আর বাবােক বলা হয় িশব। বা ারা, তামােদর শরীেরর নামকরণ হয়। বাবা তা হেলনই
পরম আ া। ওঁনােক শরীর ধারণ করেত হয় না। উিন এঁনার মেধ েবশ কেরেছন। এ হেলা
ার শরীর, এঁনােক িশব
বলা যােব না। আ া নাম তা তামােদরই, পের তামরা শরীের আেসা। িতিন পরম আ া সকল আ ােদর িপতা। তাহেল
সকেলরই দুজন িপতা হেয় গল। এক িনরাকারী, এক সাকারী। এঁনােক আবার অেলৗিকক ওয়া ারফু ল বাবা বলা হয়।
কত অসংখ বা া। একথা মানুেষরা বুঝেত পাের না -- জািপতা
া মার- মারীরা এত অসংখ , এ কী ব াপার! এ
কমন কােরর ধম। বুঝেত পাের না। তামরা জােনা য, এই মার- মারী শ
বৃি মােগর, তাই না! মা, বাবা,
মারী আর মার। ভি মােগ তামরা রণ কেরা য, তু িম মাতা-িপতা.....এখন তামরা মাতা-িপতা পেয়েছা,
তামােদর দ ক িনেয়েছন। সত যুেগ অ াড করা হয় না। ওখােন দ েকর কােনা নামই নই। এখােন তবুও নাম
রেয়েছ। িতিন হেলন পািথব জগেতর িপতা, ইিন হেলন অসীম জগেতর িপতা। এ হেলা অসীম জগেতর অ াডপশন। এই
রহস অিত
, বাঝার মতন িবষয়। তামরা স ূণ িনয়মানুসাের কাউেক বাঝাও না। যখন থম- থম কউ
িভতের আেস, আর বেল
েক দশন করেত এেসিছ তখন তামরা বেলা য, এটা কােনা মি র নয়। বােড দেখা িক
লখা আেছ।
া মার- মারীরা তা অগিণত। এরা সকেলই হেলা জািপতা
ার স ান। জা তা তামরাও।
ভগবান সৃি রচনা কেরন,
ার মুখ-কমল ারা আমােদর রচনা কেরেছন। আমরা হলাম নতু ন সৃি র, তামরা হেল
পুরােনা সৃি র। নতু ন সৃি
ািপত হয় স মযুেগ। এ হেলা পু েষা ম হওয়ার যুগ। তামরা স মযুেগ দাঁিড়েয় রেয়েছা,
ওরা কিলযুেগ দাঁিড়েয় রেয়েছ, যন পা শন হেয় গেছ। দেখা, আজকাল কত ভাগাভািগ হেয় গেছ। েত ক ধমাবল ীরা
জােন য, আমরা িনেজেদর জােদর র া করেবা, িনেজেদর ধমেক, - গা ীয়েদর(হামিজ ) সুেখ রাখেবা তাই েত েকই
বেল -- আমােদর রাজ থেক এসব িজিনস যন বাইের না যায়। পূেব সকল জারাই রাজার আেদশ পালন করেতা।
রাজােক মা-বাবা, অ দাতা মেন করেতা। এখন কােনা রাজা-রানী নই। পৃথক-পৃথকভােব িবভ হেয় গেছ। কত
িবপযয় হেত থােক। হঠাৎ বন া এেস যায়, ভু িমক হেত থােক, এইসব হেলা দুঃখজনক মৃতু ।
এখন তামরা অথাৎ া ণরা জােনা য, আমরা হলাম পর র ভাই-ভাই। তাই আমােদর পর রেক অত ভালেবেস
িমেলিমেশ একি ত অথাৎ ীরখ (দুধ-িচিনর ন ায় িমি ত) হেয় থাকেত হেব। আমরা এক িপতার স ান, তাই
পর েরর মেধ অত ভালবাসা থাকা উিচত। রাম-রােজ 'বােঘ-গ েত একঘােট জল খায়' অথাৎ স ূণ েপ
পর েরর শ ও একি ত হেয় থােক। দেখা, এখােন তা ঘের-ঘের কত লড়াই-ঝগড়া। দেশ- দেশ ঝগড়া, পর রেক
আ মণ কের। অেনক মত-মতা র রেয়েছ। এখন তামরা জােনা য, আমরা বাবার কাছ থেক অেনকবার উ রািধকার
িনেয়িছ এবং পুনরায় তা হািরেয়ও ফেলিছ অথাৎ রাবেণর উপর িবজয় া কেরিছ ও পুনরায় হেরওিছ। অি তীয়
িপতার মেতর ারা আমরা িবে র মািলক হেয় যাই, সইজন ওঁনােক সেবা ভগবান বলা হয়। সকেলর
দুঃখহরণকারী, সুখ দানকারী বলা হয়। এখন তামােদর সুেখর রা া বেল িদে ন। বা ারা, তামােদর এখন ীরখ
হেয় থাকা উিচত। দুিনয়ায় সকেলই হেলা পর েরর িবেরাধী অথাৎ শ মেনাভাবাপ (লুন-পানী)। পর রেক মারেত
দরী কের না। তামােদর অথাৎ ঈ রীয় স ানেদর ীরখ হেয় থাকা উিচত। তামরা হেল ঈ রীয় স ান, দবতােদর
থেকও উ । তামরা কত বাবার সহেযাগী হেয় যাও। (আ ােদর) পু েষা ম বানােনার
ে সহেযাগী, তাই
দেয়(মেন) একথা আসা উিচত য -- আমরা পু েষা ম, আমােদর মেধ িক সই দব- ণ রেয়েছ ? যিদ আসুরীয়- ণ
থােক তাহেল তােক বাবার বা া তা বলা যােব না, তাই বলা হয় 'সত
র িন াকারী ঠাঁই পেত পাের না'। কিলযুগীয়
সই
রা আবার িনেজেদর উে েশ একথা বেল মানুষেক ভীত কের দয়। তাই বাবা বাঝান -- সুপু তারাই, যারা
বাবার নাম উ ল কের, িমেলিমেশ ীরখ হেয় থােক। বাবা সবদা বেলন -- ীরখ হও অথাৎ েম গাঢ় হেয়
িমেলিমেশ থােকা। পর র িবেরাধী হেয় িনেজেদর মেধ লড়াই-ঝগড়া কােরা না। তামােদর এখােনই ীরখ হেত হেব।

পর েরর মেধ অত
ম থাকা উিচত কারণ তামরা হেল ঈ রীয় স ান, তাই না! ঈ র সবােপ া সু র তেবই তা
সকেল ওঁনােক রণ কের। তাই তামােদর পর েরর মেধ ও অত
ম থাকা উিচত। তা নাহেল বাবার স ান হািন
কের দেব। ঈ েরর স ান পর র-িবেরাধী (লুন-পানী) কী কের হেত পাের ? তাহেল পদ কীভােব পােব ? বাবা বাঝান
পর র ীরখ হেয় থােকা। পর র-িবেরাধী হেল কান ধারণাই হেব না। যিদ বাবার ডায়ের শন অনুযায়ী না চেলা
তাহেল পুনরায় উ পদ কীভােব া করেব! দহ-অিভমােন আসার কারেণই পুনরায় পর র লড়াই কের।
দহী-অিভমানী হেল কান িখট-িখট হেব না। ঈ র-িপতােক পেয়ছ তাই পুনরায় দবী- ণ ধারণ করেত হেব। আ ােক
তার িপতার অনু প হেত হেব। যমন বাবার মেধ পিব তা, সুখ, ম ইত ািদ সবিকছু ই রেয়েছ, তামােদরেকও তমনই
হেত হেব। তা নাহেল উ পদ া করেত পারেব না। পড়ােশানা কের বাবার থেক উ উ রািধকার া করেত হেব,
যারা অেনেকর কল াণ কের তারাই রাজা-রানী হেত পাের। বািকরা িগেয় দাস-দাসী হেব। বুঝেত তা পাের, তাই না য -ক ক কী হেব (পদ া করেব) ? যারা পেড় তারা িনেজরাও বুঝেত পাের য -- এই িহেসেব আমরা বাবার নাম- ক
কীভােব গৗরবাি ত করেত পাির। তামরা হেল ঈ েরর স ান, তাহেল তা সবােপ া সু র হওয়া উিচত, যােত যেকউ
দেখ যন খুিশ হেয় যায়। তখন বাবাও তােদর িমি লাগেব। থেম িনেজর ঘরেক ক কেরা। থেম ঘরেক তারপর
অপরেক ক কেরা। গৃহ -জীবেন কমলফু ল-সম পিব এবং িমেলিমেশ ীরখ হেয় থােকা। কউ দখেল যন বেল -আহা! এখােনই তা গ। অ ানী অব ােতও বাবা( া) য়ং এমন ঘর দেখেছন। ৬-৭জন বা ার িবেয় হেয় গেছ
তথািপ সকেল একে বসবাস কের। সকেলই সকােল উেঠ ভি (পূজা) কের। ঘের সদা শাি িবরাজমান। আর এ তা
তামােদর ঈ রীয়- টু ম (আ ীয়)। হংস আর বক তা একে থাকেত পাের না। তামােদর হংস হেত হেব।
পর র-িবেরাধী হেল বাবা রাজী হেবন না। বাবা বেলন, তামরা কত নাম বদনাম কের িদেয়েছা। যিদ িমেলিমেশ
ীরখ হেয় না থােকা তাহেল েগ উ পদ া করেত পারেব না, অত সাজােভাগ করেত হেব। বাবার হেয় িগেয় যিদ
পর র-িবেরাধী হেয় থােকা তাহেল শত ণ শাি েভাগ করেত হেব। পুনরায় তামােদর সা াৎকারও হেত থাকেব য,
আমরা কমন পদ া করেবা। *আ া!*
িমি িমি হারািনিধ বা ােদর িত মাতা-িপতা বাপদাদার
আ া- পী বা ােদরেক জানাে ন নম ার।

রেণর

হ-সুমন আর সু ভাত। আধ াি ক িপতা তাঁর

*ধারণার জেন মুখ সারঃ-*

*১ )* সদা যন খয়াল থােক -- আমরা হলাম ঈ রীয় স ান, তামােদর সবােপ া লাভলী (ভােলা) হেয় থাকেত হেব।
পর েরর মেধ কখেনা িত স ক হওয়া উিচত নয়। থেম িনেজেক ধরােত ( ক) হেব, পের অপরেক ধরােনার
িশ া িদেত হেব।
*২ )* যমন বাবার মেধ পিব তা, সুখ, ম ইত ািদ সব ণ রেয়েছ, তমনই বাবার অনু প হেত হেব। এমন কােনা
কম করা উিচত নয় যােত সত
র িন াকারী হেয় যাও। িনেজর আচার-আচরেণর মাধ েম বাবার নাম উ ল করেত
হেব।
*বরদানঃ-*
লাইন ীয়ােরর িভি েত থম ােন উ ীণ হওয়া এভারেরডী ভব*
*ব াখা :-* সবদা এভারেরডী থােকা -- এ হেলা া ণ জীবেনর িবেশষ । িনেজর বুি র লাইন যন এমন
ীয়ার থােক য, বাবার কানও ঈশারা পেলই -- এভারেরডী। সইসময় যন কােনািকছু িচ া করার
েয়াজন না পেড়। অক াৎ একটাই
আসেব -- আেদশ করা হেব -- এখােনই বেস পেড়া, এখােন চেল
যাও, তখন যন কানও কথা বা স
রেণ না আেস, তেবই থম ােন উ ীণ হেত পারেব। িক এসব
হেলা হঠাৎ আসা পপার (সার াইজ- পপার) -- তাই এভারেরডী হও।
* াগানঃ-*
মনেক শি শালী করার জন আ ােক ৃিত এবং শি র ভাজন দাও।*

