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াতঃ মুরিল

ও শাি

"বাপদাদা"

মধুবন

*"িমি বা ারা - আি ক সবা কের িনেজর এবং অেন র কল াণ কেরা, বাবার সে কৃ ত দেয়র স ক রােখা,
তাহেল বাবারও দেয় িবরাজ করেত পারেব"*
* ঃদহী - অিভমানী হওয়ার পির ম কারা করেত পাের ? দহী - অিভমানীর িনদশন শানাও ?*
*উ রঃ যার পড়ার িত এবং বাবার িত অটু ট ম আেছ, সই দহী - অিভমানী হওয়ার পির ম করেত পাের ।
স শীতল হেব, কােরার সে ই অিধক কথা বলেব না, তার বাবার িত ম থাকেব, তার চলন রাজকীয়
হেব । তার এই নশা থােক য, ভগবান আমােক পড়ান, আিম তাঁর স ান । স সুখদায়ী হেব । িত পেদ
মত অনুসরণ করেব ।*
*ও শাি ।* বা ােদর সবা সমাচারও শানা চাই, আবার মুখ - মুখ য সবা পরায়ণ মহারথী, তাঁেদর রায়ও শানা
চাই । বাবা জােনন য, সবা পরায়ণ বা ােদরই িবচার সাগর ম ন চলেব । মলা বা দশনীর উে াধন কােক িদেয়
করােব ? িক িক পেয় স শানােনার েয়াজন । শ রাচায আিদ যিদ তামােদর এই কথা বুঝেত পাের তাহেল বলেবন,
এখানকার ান তা অেনক উঁচু । এেদর িযিন পড়ান, িতিন খুব তী মেন হয় । ভগবান য পড়ান, তারা তা মানেব না
। তাই দশনী আিদর উে াধন করেত যারা আেসন, তােদর িক িক বাঝাও, সই খবর সবাইেক বলা উিচত, অথবা টেপ
ছােটা কের ভের রাখা উিচত । গ া যমন শ রাচাযেক বুিঝেয়েছন, এমন সবাপরায়ণ বা ারা বাবার দেয় িবরাজ
কের । যিদও ল
ূ সবা আেছ, তবুও বাবার মেনােযাগ আি ক সবার িতই যােব, যই সবা অেনেকর কল াণ কের ।
যিদও কল াণ তা িত িবষেয়ই আেছ । যিদ যাগযু হেয় বানােনা যায়, তাহেল
া ভাজন বানােনােতও কল াণ আেছ
। এমন যাগযু র নকারী যিদ থােক তাহেল ভা ারােত অেনক শাি থােক । রেণর যা ায় থােক । কউ যিদ আেস
তােক চট কের বাঝােত পাের । বাবা বুঝেত পােরন n- সবাপরায়ণ বা া কারা আেছ, যারা অন েদরও বাঝােত পাের,
তােদরই িবেশষ কের এই সবার জন ডােকন । তাই সবা যারা কের তারাই বাবার দেয় িবরাজ করেত পাের । বাবার
স ূণ মেনােযাগও সবাপরায়ণ বা ােদর িতই যায় । কউ কউ তা স ুেখ মুরলী েনও িকছু ই বুঝেত পাের না ।
তােদর ধারণাই হয় না কারণ অেধক কে র দহ - বােধর রাগ অিত দৃঢ়। খুব অ ই তা দূর করার জন খুব ভােলাভােব
পু ষাথ কের । অেনেকই দহী - অিভমানী হওয়ার পির ম পয কের না । বাবা বাঝান -- বা ারা, দহী - অিভমানী
হওয়ায় অেনক পির ম । কউ যিদ চাটও পাঠায়, তাও তা স ূণ নয় । তবুও িকছু মেনােযাগ তা থােক । দহী অিভমানী হওয়ার িত মেনােযাগ খুব কেমরই থােক । দহী - অিভমানী খুবই শীতল হেব । তারা এেতা বশী কথা বলেব
না । তােদর বাবার িত এেতা ম থাকেব, য একথা িজে সই কােরা না । আ ার এেতা খুশী হওয়া উিচত য কখেনা
কােনা মানুেষর তা হেব না । এই ল ী - নারায়েণর তা ান থাকেবই না । ান তা তামােদর মেতা বা ােদরই আেছ,
যােদর ভগবান পড়ান । ভগবান আমােদর পড়ান, এই নশাও তামােদর মেধ এক বা দুজেনর থােক । যারা রেণ
থােক, তােদর আচার আচরণ খুব সু র রাজকীয় হেব । আমরা ভগবােনর স ান, তাই এমন মিহমাও আেছ -- অতীি য়
সুেখর কথা গাপ - গািপনীেদর িজে স কেরা, যারা দহী - অিভমানী হেয় বাবােক রণ কের । যারা রণ কের না
তাই িশববাবার দেয়ও িবরাজ করেত পাের না । িশববাবার দেয় িবরাজ করেত না পারেল দাদার দেয়ও িবরাজ
করেত পারেব না । ওনার দেয় িবরাজ করেল অবশ ই এনার দেয়ও িবরাজ করেব । বাবা েত েকর কথাই জানেত
পােরন । বা ারা িনেজরাও বুঝেত পাের য, তারা িক সবা করেছ । এই সবার শখ বা ােদর মেধ অেনক থাকা চাই ।
কােরার আবার স ার করার শখও থােক । কােরার আবার িচ বানােনার শখ থােক । বাবাও বেলন - আমার ানী
আ া বা া ি য়, য বাবার রেণও থােক আবার সবা করার জন ও অি র হয় । কউ তা আবার একদমই সবা কের
না, বাবার কথাও মােন না । বাবা তা জােনন য - কােক কাথায় সবা করেত হেব, িক দহ - অিভমােনর কারেণ
িনেজর মেত চেল তাই বাবার দেয় িবরাজ করেত পাের না । অ ান কােলও কােনা কােনা বা ার খারাপ চলন হয়,
তা তারাও বাবার দেয় িবরাজ করেত পাের না । তােদর পু মেন করা হয় । স েদােষ তারা খারাপ হেয় যায় ।
এখােনও যারা সবা কের তারাই বাবার কােছ ি য় হয় । আর যারা সবা কের না, তােদর বাবা ভােলাই বােসন না । মেন
করা হয়, ভাগ অনুসােরই তারা পড়েব, তবুও ভােলাবাসা কােদর উপর থাকেব ? এই তা িনয়ম, তাই না । ভােলা
বা ােদর খুব ভােলাভােব ডাকেব । বলেব, তামরা খুবই সুখদায়ী, তামরা িপতার হী । যারা বাবােক রণই করেব
না তােদর িপতা হী বলাই হেব না । দাদা হী হেত হেব না, হী হেত হেব বাবার । য বাবার হী হেব, তার

কথাবাতা অেনক মধুর এবং সু র থাকেব । মন এমন বেল -- যিদও সময় আেছ, তবুও এই শরীেরর উপর কােনা
ভরসাই নই । বেস বেসই দুঘটনা হেয় যায় । কােরার আবার হাট ফলও হেয় যায় । কােরার রাগ হেয় যায়, হঠাৎ মৃতু
এেস যায় তা, তাই এই ােসর উপর কােনা ভরসা নই । াকৃ িতক িবপযয়ও এখন হেয় চেলেছ । অসমেয় বৃি হেলও
িত হেয় যায় । এই দুিনয়াই হেলা দুঃখ দওয়ার দুিনয়া । বাবাও এমন সময়ই আেসন যখন অেনক দুঃখ, এখােন রে র
নদীও বইেব । এই চ া করা উিচত য - আমরা পু ষাথ কের ২১ জে র জন কল াণ তা কের িনই । অেনেকর মেধ ই
িনেজর কল াণ করার ই া দখা যায় না ।
বাবা এখােন বেসও যখন মুরলী চালান তখনও বুি সবা পরায়ণ বা ােদর িতই থােক । এখন শ রাচাযেক দশনীেত
ডাকা হেয়েছ, এরা কাথায় না যায় । এরা অেনক অহংকারী' তাই এেদর স ানও করেত হয় । উপের িসংহাসেন বসােত
হয় । এমন নয় য, সােথ বসেত পাের । তা নয়, এেদর অেনক স ান করা চাই । িনমাণ হেয়ই এরা েপার িসংহাসন
ত াগ করেত পারেব । বাবােক দেখা, কেতা সাধারণ থােকন । কউই জানেত পাের না । বা ারা, তামােদর মেধ ও খুব
সামান ই জােন । বাবা কেতা িনরহংকারী । এ তা বাবা আর বা ােদর স , তাই না । লৗিকক বাবা যমন বা ােদর
সােথ থােক, তােদর িনেজর হােত খাওয়ায়, ইিন হেলন অসীম জগেতর িপতা । স াসীরা িক বাবার এই ম পান না ।
বা ারা, তামরা জােনা য, কে - কে আমরা বাবার ভােলাবাসা পাই । বাবা তামােদর ফু েল পিরণত করার জন
অেনক পির ম কেরন, িক এই নাটেকর িনয়ম অনুসাের সবাই তা আর ফু েল পিরণত হয় না । আজ খুবই ভােলা থােক,
কাল আবার িবকারী হেয় যায় । বাবা বলেবন, ভােগ না থাকেল আর িক করেব ? অেনেকর চলনই খুব খারাপ হেয় যায়
। আ ার উ
ন কের ফেল । ঈ েরর মেত না চলেল তােদর িক পিরণাম হেব ! উঁচুর থেক উঁচু হেলন বাবা, আর তা
কউই নই । এরপর যখন দবতােদর িচ দখেব, তখন দখেব এই ল ী - নারায়ণ হেলন উঁচুর থেকও উঁচু । মানুষ
িক এও জােন না য, ক এঁেদর এমন বািনেয়েছন । বা ারা, বাবা তামােদর বেস এই রচিয়তা এবং রচনার ান খুব
ভােলাভােব বাঝান । তামােদর তা তামােদর িনেজর শাি ধাম এবং সুখধামই রেণ আেস । যারা সবা কের, তােদর
নামও ৃিতেত আেস । তাহেল অবশ ই যারা আ াকারী বা া হেব, তােদর িতই মন যােব । এই অসীম জগেতর বাবা
একবারই আেসন । আর লৗিকক বাবা তা জ - জ া র ধেরই মেল । সত যুেগও লৗিকক বাবা মেল, িক সখােন
এই বাবােক পাওয়া যায় না । এখনকার পড়া িদেয়ই তামরা ওখােন পদ পাও । বা ারা, তামরা একথাও জােনা য,
বাবার কােছ আমরা নতু ন দুিনয়ার জন পাঠ হণ করিছ । এই কথা বুি েত রেণ থাকা চাই । এ খুবই সহজ । মেন
কেরা, বাবা খলেছন, কউ যিদ সখােন অনায়ােস চেলও আেস, তখন বাবা চট কের সখােনই তােক ান দান করেত
লেগ যােবন । তামরা অসীম জগেতর িপতােক জােনা িক ? বাবা এেসেছন পুরােনা দুিনয়ােক নতু ন করার জন । িতিন
রাজেযাগ শখান । এই ভারতবাসীেদরই তা শখােত হেব । এই ভারতই একিদন গ িছেলা । যখােন এই দবী দবতােদর রাজ িছেলা । এখন তা তা নরক । এই নরক থেক বাবাই আবার গ বানােবন । তামরা এমন - এমন মুখ
কথা মেন রেখ, য কউই আসুক না কন, তােদর বেস বাঝাও । তাহেল কেতা খুশী হেয় যােব । তামরা কবল বেলা,
বাবা এেসেছন । এ হেলা সই মহাভারেতর লড়াই, যার মিহমা গীতােত করা হেয়েছ । গীতার ভগবান এসিছেলন, িতিন
গীতা িনেয়িছেলন । িকেসর জন ? মানুষেক দবতা বানােনার জন । বাবা কবল বেলন, আমােক আর আমার
অিবনাশী উ রািধকারেক রণ কেরা । এ হেলা দুঃখধাম । এতটাও যিদ বুি েত রণ থােক তাহেলও খুশী থাকেব ।
আিম আ া বাবার সে শাি ধােম যােবা । তারপর ওখান থেক থম িদেক অিভনয় করেত আসেবা সুখধােম । কেলেজ
যমন পেড়, তা মেন কের, আমরা এই এই পিড়, তারপর এই হেবা । ব ির ার হেবা, বাপুিলশ সুপািরনেটে ট হেবা, এেতা
অথ উপাজন করেবা । খুশীর পারদ চেড় থাকেব । বা ারা, তামােদরও এমন খুশীেত থাকা চাই । আমরা অসীম
জগেতর িপতার কাছ থেক এমন অিবনাশী উ রািধকার পাই, তারপর আমরা েগ িনেজেদর মহল বানােবা । সারািদন
বুি েত যিদ এই িচ ন থােক, তাহেল খুশীেত থাকেব । িনেজর এবং অন েদরও কল াণ করেব । যই বা ােদর কােছ ান
ধন আেছ, তােদর কতব হেলা দান করা । যিদ ধন থােক অথচ দান না কের, তােদর অমানুষ বলা হয় । তােদর কােছ
ধন থেকও যন নই । ধন থাকেল অবশ ই দান কেরা । খুব ভােলা ভােলা মহারথী বা া যারা আেছ, তারা সবদা বাবার
দেয় িবরাজ কেরন । কােরার কােরার জন মেন হয় --এ হয়েতা নেমই যােব । পিরি িতই এমন হয় । দেহর অহংকার
অত িধক । য কােনা সময় বাবার হাত ছেড় দেব আর িনেজর ঘের িফের এেস থাকেব । যিদও কউ কউ খুবই
ভােলাভােব মুরলী পেড় িক দেহর অহংকার অেনক, বাবা যিদ অ সাবধানী দয়, তখনই ভে পেড় । না হেল এমন
গায়ন আেছ -- ভােলাবােসা অথবা ত াগ কেরা -- এখােন বাবা যিদ স ক কথাও বেলন, তাও রাগ হেয় যায় । এমন এমন বা াও আেছ, কউ কউ তা অ ের অেনক ধন বাদ জানায়, আবার কউ আবার েল মের । মায়ােত দহ অহংকার অেনক । এমন অেনক বা া আেছ যারা মুরলী শােনও না, আর কউ কউ তা মুরলী ছাড়া থাকেতও পাের না

। মুরলী না পড়েল স তার িনেজর জদ, মেন কের, আমােদর মেধ তা

ান অেনক, অথচ িকছু ই নই ।

তাই যখােন শ রাচায আিদরা দশনীেত আেস, যখােন ভােলা সবা হয়, সই খবর সবাইেক পাঠােনা উিচত তাহেল
সবাই জানেত পারেব, িকভােব সবা হেলা, তখন তারাও িশখেত পারেব । এমন সবার জন যােদর খয়াল হয়, বাবা
তােদরই সবা পরায়ণ মেন করেবন । সবােত কখেনাই পির া হওয়া উিচত নয় । এেত তা অেনেকরই কল াণ করেত
হেব, তাই না । বাবার তা এই উে শ ই আেছ য, সবাই যন এই ান পায় । বা ােদরও যন উ িত হয় । রাজই িতিন
মুরলীেত বাঝােত থােকন য, এই আি ক সবা হেলা মূখ । তামােদর নেত হেব আর শানােত হেব । এই শখ থাকা
চাই । ব াজ পেড় রাজ মি ের িগেয় বাঝাও --এঁরা ল ী - নারায়ণ িকভােব হেয়েছন ? তারপর কাথায় গেলন,
িকভােব রাজ - ভাগ পেলন ? মি েরর াের িগেয় বেসা । য কউ এেলই বেলা, এই ল ী - নারায়ণ ক, ভারেত কেব
এনােদর রাজ িছেলা ? হনুমান জী তা জুেতার উপর বসেতন, তাই না । তারও তা রহস আেছ, তাই না । দয়া হয় এই
সবার যুি বাবা অেনক িকছু বেল দন, িক
কৃ তপে খুবই অ ই মুশিকেলর সে আেস । সবা তা অেনক আেছ ।
তামােদর অে র লা হেত হেব । যারা সবা কের না, বুি
হয় না, তােদর ধারণাও হয় না । তা না হেল সবা খুবই
সহজ । তামরা এই ান রে র দান কেরা । িব বান কউ এেল তামরা বেলা, আমরা আপনােদর এই উপহার িদি ।
এর অথও আপনােদর বুিঝেয় বলিছ । এই ব ােজর বাবার অেনক স ান । আর কােরারই এেতা কদর নই । এনার মেধ
অেনক ান ভরপুর রেয়েছ িক কােরার ভােগ না থাকেল বাবা আর িক করেত পােরন । বাবােক আর এই পড়ােক
ত াগ করা - এ হেলা অেনক বড় অপঘাত । বাবার হেয় তারপর তাঁেক ত াগ করা --এর মেতা বড় পাপ আর িকছু ই হয় না
। এর মেতা অকাল
া আর কউ হয় না । বা ােদর তা মেতই চলেত হেব, তাই না । তামােদর বুি েত আেছ য,
আমরা এই িবে র মািলক হেবা, এ কােনা কম কথাই নয় । এই কথা রণ করেব তাহেল খুশীও থাকেব । আর রণ না
করেল পাপও ভ হেব না । তামরা যখন বাবার স ান হেয়েছা তাহেল খুশীর পারদ চড়া উিচত িক মায়া এেত অেনক
িব উৎপ কের । যারা পাকােপা হয় িন তােদর ফেল দয় । যারা বাবার মত শােন না, তারা আর িক পদ া
করেব ? অ কথা নেল পদও ছােটা পােব । ভােলাভােব মেত চলেল উঁচু পদ পােব । এ এখন অসীম জগেতর
রাজধানী াপন হে । এেত খরচ ইত ািদর কােনা কথাই নই । মারীরা আেস, তারা অেনকেক টেন এেন িনেজর
সমান বানায়, এেত কােনা িফ ইত ািদর কথাই নই । বাবা বেলন, আিম তামােদর েগর বাদশাহী িদই । আিম িক
েগ আিসই না । িশববাবা তা দাতা, তাই না । তাঁেক খরচ িক দেব । িতিন তা সবিকছু ই তাঁেক িদেয় িদেয়েছন,
উ রািধকারী বািনেয় িদেয়েছন । িতফেল দেখা, রাজ তা পাও, তাই না । ইিন হেলন থম উদাহরণ । স ূণ িবে
েগর াপনা হয় । এক পয়সাও খরচ লােগ না । আ া ।
িমি - িমি হারািনিধ বা ােদর িত মাতা - িপতা, বাপদাদার
আ া পী বা ােদরেক জানাে ন ।

হ-সুমন আর সু ভাত । আ ােদর িপতা তাঁর

*ধারণার জেন মুখ সারঃ-*

*১ )* িপতা হী হওয়ার জন খুবই সুখদায়ী হেত হেব । িনেজর চালচলন এবং বাণী খুবই মধুর এবং রাজকীয় করেত
হেব । সবা পরায়ণ হেত হেব । িনরহংকারী হেয় সবা করেত হেব ।
*২ )* ঈ রীয় পাঠ এবং বাবােক ত াগ কের কখেনাই অপঘাতী এবং মহাপাপী হেব না । মুখ হেলা আি ক সবা, এই
সবােত কখেনা পির া হেব না । ান রে র দান করেত হেব, অমানুষ হেব না ।
*বরদানঃ-*
'আিম' আর 'আিম ভাবেক' বিল িদেয় স ূণ মহাবলী ভব*
জাগিতক কােনা ব ি বা বভেবর িত আকষণ -- এই হেলা আিম ভাব । এই আিম ভাবেক, আর
আিম কির, আিমই কেরিছ ---এই আিম ভাবেক স ূণ সমপণকারীই অথাৎ বিল দয় য, সই মহাবলী ।
যখন এই জাগিতক আিম ভাব সমপণ হেব, তখনই স ূণ বা বাবার সমান হেত পারেব । আিম করিছ,
তা নয় । বাবা করাে ন, বাবা চালাে ন । য কােনা িবষেয় 'আিম-র' পিরবেত সদা সাধারণ ভাষায়ও
যন 'বাবা' শ আেস, 'আিম' শ নয় ।
* াগানঃ-*
স ে এমন দৃঢ়তা ধারণ কেরা, যােত িচ া করা আর কম করা যন সমান হেয় যায় ।*

