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াতঃ মুরিল

ও শাি

"বাপদাদা"

মধুবন

*"িমি বা ারা — বাবা এখন তামােদর পালন করেছন, িশ া দান করেছন, ঘের বেসই তামরা পরামশ পাে া,
সুতরাং িত পদে েপ পরামশ হণ কেরা, তেবই উ পদ াি হেব"*
* ঃ— সাজা থেক মুি পাওয়ার জন কা পু ষাথ দীঘ সময় ধের করা উিচত ?*
*উ রঃ — ন েমাহ হওয়ার পু ষাথ করা । কােরা িত যন আসি না থােক। িনেজর অ মনেক িজ াসা
করেত হেব — কােরা িত আমার মাহ নই তা ? কানও পুরােনা স
যন অি েম রণ না আেস।
যাগবল ারা সব িহেসব িনেকশ িম েয় ফলেত হেব, তেবই সাজা ছাড়া উ পদ া হেব।*
*ও শাি ।* এখন তামরা কার সামেন বেস আছ ? বাপদাদার সামেন। যমন বাবা বলা হয় তমিন দাদাও বলেত হয়।
বাবা এই দাদার ারাই তামােদর সামেন বেস আেছন। তামরা বাইের থাকেল সখােনও বাবােক রণ করেত হয় । িচ
িলখেত হয় । এখােন তামরা সামেন আছ। কথাবাতা বেলা — কার সােথ ? বাপদাদার সােথ। ইিন হেলন উ থেক
উ তর অথির ।
া হেলন সাকার আর িশব িনরাকার। এখন তামরা বুেঝছ উ থেক উ তর অথির , বাবার
কাছ থেক িকভােব া হয় ! অসীম জগেতর িপতা যাঁেক পিতত-পাবন বেল আ ান করা হয়, তামরা এখন
াক ক ািল তাঁর সামেন বেস আছ। বাবা বা ােদর পালন করেছন, িশ া দান করেছন। ঘের বেসই বা ারা বাবার
পরামশ পেয় থােক য এইভােব-এইভােব চল। তামরা বুেঝছ বাবার মেত চলেল
থেক
হেত পারব ।
বা ারা জােন আমরা উ থেক উ তর বাবার মত ারা উ থেক উ তর পদ া কের থািক । মনুষ সৃি েত উ
থেক উ তর এই ল ী-নারায়েণর িসংহাসন যা অতীত হেয় গেছ। মানুষ িগেয় এই উ
ানািধকারীেদর নম ার কের
। ধান িবষয়ই হেলা পিব তার। মানুষ তা সই মানুষই আেছ । িক
কাথায় সই িবে র মািলক, আর কাথায়
এখনকার মানুষ! তামােদর বুি েত আেছ — ভারত কৃ তপে ৫হাজার বছর পূেব এমনই িছল, আর আমরাই িবে র
মািলক িছলাম। আর কােরা বুি েত এটা নই। ইিনও ( া বাবা) জানেতন না, স ূণ ঘার অ কাের িছেলন। এখন
বাবা এেস বেলেছন
া থেক িব ু , আর িব ু থেক
া িকভােব হয় ? এ অিতব
রমণীয় িবষয় যা আর কউ
বুঝেব না । বাবা ছাড়া আর কউ এই নেলজ িদেত পাের না। িনরাকার বাবা এেস পড়ান। কৃ ভগবানুবাচ নয়। বাবা
বেলন আিম তামােদর িশ া দান কের সুখী কের তু িল। তারপর আিম িনবাণ ধােম চেল যাই। এখন তামরা বা ারা
সেতা ধান হেয় উঠছ, এেত কােনা খরচ নই। ধুমা িনেজেক আ া মেন কের বাবােক রণ করেত হেব। িবনা
কানাকিড় খরেচ ২১ জে র জন তামরা িবে র মািলক হেয় ওেঠা। তামােদর মেধ ও কউ- কউ সামান পয়সা পা েয়
িদেয় থােক ,িনেজর ভিবষ ত গড়ার লে । ক
থেম য যতটু িদেয়িছল ততটু ই দেব । না বিশ, না কম দেব।
বুি েত এই ান আেছ সইজন িচ া করার কানও
ই নই। কানও িচ া ছাড়াই আমরা আমােদর
রাজধানী
াপন কের চেলিছ। এটাই বুি েত িসমরন করেত হেব। বা ারা তামােদর অপার খুিশেত থাকা উিচত আর ন েমাহও
হেত হেব। এখােন ন েমাহ হেল সত যুেগও মাহজীত রাজা-রাণী হেত পারেব। তামরা জান এই পুরােনা দুিনয়া িবনাশ
হেব, এখন িফের যেত হেব তেব এর িত আসি কন রাখব। কউ রাগ হেল, ডা ার যখন আশা ছেড় দয় তখন
তার িত আসি আর থােক না। জােন আ া এক শরীর ত াগ কের অন শরীর ধারণ করেব। আ া তা অিবনাশী
তাইনা। আ া চেল গেছ, শরীর শষ হেয় গেছ তারপর তােক রণ কের িক লাভ হেব! এখন বাবা বলেছন তামরা
ন েমাহ হও। িনেজর অ মনেক িজ াসা করেত হেব — আমার কােরা িত মাহ নই তা ? তা না হেল অি েম তার
কথাই রেণ আসেব। ন েমাহা হেল এই পদ পােব । েগ তা সবাই যােব — এ এমন িকছু বড় িবষয় নয় । বড় িবষয়
হেলা সাজা না খেয়, উ পদ া করা । যাগবল ারা িহেসব -িনেকশ িম েয় িদেল সাজা খেত হেব না। পুরেনা স ও
যন রেণ না আেস। এখন আমােদর া ণেদর সােথ স ক তারপর হেব দবতােদর সােথ স ক। এখনকার স ক
সবেচেয় উ ।
এখন তামরা ােনর সাগর বাবার স ান হেয়ছ । স ূণ নেলজ বুি েত আেছ। থেম তা জানেতই না এই সৃি চ
িকভােব ঘাের ? এখন বাবা বুিঝেয়েছন। বাবার কাছ থেক অিবনাশী উ রািধকার াি হয় তেবই তা তাঁর িত
ভােলাবাসা থােক । বাবা ারা েগর বাদশাহী পাওয়া যায়। এনার এই রথ িনি ত । ভারেতই ভাগীরথ গায়ন আেছ।
বাবা আেসনও ভারেতই। বা ারা তামােদর বুি েত এখন ৮৪ জে র িসিঁ ড়র ান আেছ। তামরা জেনছ এই ৮৪ চ

আমােদর ঘুের আসেতই হেব। ৮৪ চ থেক মুি পেত পারনা। তামরা জান এই িসিঁ ড় অবতরণ করেত অেনক সময়
লােগ, চড়েত ( উ রণ, উঠেত) ধুমা এই অি ম জ লােগ সইজন ই বলা হয় তামরা ি েলাকীনাথ, ি কালদশ হেয়
ওেঠা।
থেম িক তামরা জানেত য আমরা ি েলাকীনাথ হেত যাি ? এখন বাবােক পেয়ছ, িতিন িশ া দান করেছন তেবই
তামরা বুঝেত পেরছ। বাবার কােছ কউ এেল বাবা িজ াসা কেরন — পূেব কখনও এই পাশােক ( শরীর পী ব )
এই বািড়েত িমিলত হেয়েছ ? তামরা বল — বাবা, কে -কে িমিলত হেয়িছ। সুতরাং বাঝা যায়
া মারী স ক
বুিঝেয়েছ । এখন তামরা বা ারা েগর ঝাড় সামেন দখেত পা । কােছই তাইনা। মানুষ বাবােক বেল থােক —
নাম- প হীন, বা ারা তেব কাথা থেক আসেব ! ওরাও তেব নাম - প থেক আলাদা হেয় যােব! শ যা বেল স ূণ
ভু ল। যারা ক
থেম বুেঝিছল, তােদর বুি েতই বসেব । দশনীেত দেখা কত রকেমর মানুষ আেস । কউ তা িকছু
েনই িলেখ দয় এসবই ক না। তখন বাঝা যায় এ আমােদর েলর (ঈ রীয়) নয়। অেনক রকেমর মানুষ আেছ ।
তামােদর বুি েত স ূণ ঝাড়, ামা, ৮৪ চ স ূণ ঢু েক গেছ। এখন ধু পু ষাথ করেত হেব। সটাও ামানুসাের
হয় এবং পূব িনধািরত। এমনটা নয়, ামায় পু ষাথ থাকেল হেব, এটা বলা ভু ল। ামােক য স ূণ বােঝ না তােক
আি ক বলা হয়। বাবার িত তার ভােলাবাসা থােক না। ামার রহস েক উে া বাঝার কারেণ অধঃপতন হয়, বাঝা
যায় ভােগ নই। অেনক রকম িব আসেব। সইসব িব েক পেরায়া করা উিচত নয়। বাবা বেলন, ভােলা কথা য
শানায় সটাই শান । বাবােক রণ করেল অিতব খুিশ থাকেব। তামােদর বুি েত আেছ এখন ৮৪ চ স ূণ হেত
চেলেছ, িফের যেত হেব িনেজর ঘের। িনেজর সােথ এমনই সব কথা বলা উিচত। পিতত অব ায় তা তামরা যেত
পারেব না। থেম িন য়ই সাজন থাকেব, িপছেন থাকেব বরযা ী। গাওয়াও হেয় থােক - " ভালানােথর বরযা ী" ।
সবাইেক ন রানুসাের যেত হেব, এেতা আ ােদর ঝাঁক ন রানুসাের িকভােব যােব ? মানুষ পৃিথবীেত কত জায়গা
অিধ হণ কের থােক, কত ফািনচার, স ি ইত ািদ চায়। আ া তা িব ু । আ ার িক চাই ? িকছু ই না । আ া কত
ছাট জায়গা নয়। এই সাকারী বৃ আর িনরাকারী বৃে র মেধ কত পাথক । ওটা হেলা িব েু দর বৃ । এইসব িবষয়
বাবা সবই বুি েত ঢু িকেয় দন । তামরা ছাড়া এই িবষয় দুিনয়ােত আর কউ নেব না। বাবা এখন িনেজর ঘর আর
রাজধানী রণ কিরেয় িদে ন । তামরা বা ারা রচিয়তােক জেন সৃি চে র আিদ-মধ -অ েক জানেত পার। তামরা
হেল ি কালদশ , আি ক। দুিনয়ােত কউ আি ক নই । ওটা হেলা সীিমত জগেতর পড়ােশানা, এ হেলা অসীম জগেতর
ঈ রীয় পড়ােশানা। ওখােন অেনক চাস পড়ান, এখােন একজন চারই পড়ান, যা অিত চমক দ। ইিন বাবা, চার
এবং
ও। এই চার স ূণ িবে র । িক সবাই তা পড়েব না। বাবােক সবাই জেন গেল অিধকাংশ দৗড়ােব,
বাপদাদােক দখার জন । ট ট া ফাদার এডেম বাবা এেসেছন, সুতরাং দৗেড় আসেব । বাবার ত তা তখনই
হয় যখন লড়াই
হয়, তারপর কউ আসেতও পােরনা। তামরা জান অেনক ধেমর িবনাশ হেব। সব থম এক
ভারতই িছল আর কান খ িছলনা । তামােদর বুি েত এখন ভি মােগর িবষয়ও আেছ। বুি তা ভু েল যেত পাের
না। িক
রণ থাকেলও ান আেছ য, ভি র পাট স ূণ হেয়েছ, এখন আমােদর িফের যেত হেব। এই দুিনয়ায় আর
থাকব না। ঘের যাওয়ার জন তা খুিশ হওয়া উিচত তাইনা। বা ারা, তামােদর বাঝােনা হেয়েছ য, এখন তামােদর
বাণ
অব া। তামরা দুেটা পয়সা এই রাজধানী াপন করার কােজ লাগা , ব ক
থেমর দৃ া অনুযায়ী।
তামরাও ব ক
থেম যারা িছেল । বাবােকও তামরা ক
থেমর বেল থাক। আমরা কে -কে বাবার কােছ
পড়ােশানা কির । মেত চেল
হেত হেব। এসব িবষয় আর কােরা বুি েত ধারণ হেব না। তামােদর খুিশ এটাই য
আমরা মত অনুসাের িনেজেদর রাজধানী াপন করিছ। বাবা ধু বেলন পিব হও । তামরা পিব হেল স ূণ দুিনয়া
পিব হেব। সবাই িফের যােব । বািক িবষয় িনেয় আমরা কন ভাবব । িকভােব সাজা খােব, িক হেব, এেত আমােদর িক
যায় আেস । আমােদর ধু িনেজর ব াপাের ভাবেত হেব। অন ান ধেমর ব াপাের আমরা কন যাব । আমরা আিদ
সনাতন দবী- দবতা ধেমর । বা েব এর নাম ভারত িক িহ ু ান নাম রাখা হেয়েছ। িহ ু কানও ধম নয়। আমরা
িলেখ থািক আমরা দবতা ধেমর তবুও ওরা িহ ু লেখ কননা ওরা জােনই না দবী- দবতা ধম কেব িছল । কউ জােন
না। এখন অসংখ িব. ক সুতরাং এটােতা একটা পিরবার হেয় গেছ তাইনা ! ঘর হেয় গেছ না !
া তা হেলন
জািপতা, সবার ট - ট া ফাদার। সব থম তামরা া ণ হও তারপর বণ ত আেসা ।
এটা তামােদর কেলজ অথবা ইউিনভািস এবং হাসপাতাল । গাওয়াও হেয় থােক - " ান অ ন িদেয়েছন স ু , হয়
অ ান অ কার িবনাশ..." । যাগবল ারা তামরা এভারেহ ী, এভারওেয় ী ( া , স দ) হও। নচার - িকেয়ার
করায় না ! এখন তামােদর আ া িকেয়ার হেল শরীরও িকেয়ার হেয় যােব। এ হেলা ি িরচু য়াল নচার-িকেয়ার। হ থ,

ওেয় থ, হ ািপেনস ২১ জে র জন াি হেব। উপের নাম লেখা হানী নচার- িকেয়ার। মানুষেক পিব কের তালার
যুি িলখেল কানও আপি থাকেত পাের না।। আ া পিতত হেয় গেছ তেবই তা আ ান কের থােক তাইনা! আ া
থেম সেতা ধান পিব িছল তারপর অপিব হেয় গেছ আবার পিব িকভােব হেব ?
ভগবানুবাচ — "ম নাভব", আমােক রণ করেল আিম গ ারাি িদি তামরা পিব হেয় যােব। বাবা কত যুি বেল
দন— এমন-এমন বাড টাঙাও িক কউ-ই এমন বাড টাঙায় িন। িচ ই মুখ িহেসেব ব বহার কেরেছ। িভতের য
কউ আসুক না কন তােক বল তু িম আ া পরমধাম িনবাসী। এখােন এই শরীর ধারণ কেরছ িনজ ভূ িমকা পালন করার
জন । এই শরীর তা িবনাশী তাইনা। বাবােক রণ করেল িবকম িবনাশ হেব। এখন তামরা আ া অপিব , পিব হেল
ঘের যেত পারেব। বাঝান তা অিত সহজ। যারা ক থেম িছল তারাই এেস ফু ল তির হেব। এেত ভয় পাওয়ার িকছু
নই। তামরা তা সু র কথা লখ । ওেদর
রাও ম দয় তাইনা । বাবাও "ম নাভব" ম দন, তারপর রচিয়তা
আর রচনার রহস বুিঝেয় বেলন। গৃহ ব বহাের থেকও ধুমা
রণ কেরা, অন েকও বাবার পিরচয় দাও, লাইট
হাউস হেয় ওেঠা।
তামরা বা ােদর দহী-অিভমানী হওয়ার জন
পির ম করেত হেব। যমন বাবা জােনন আিম আ ােদর পড়াি ,
তমনই বা ারা তামরাও আ -অিভমানী হওয়ার পু ষাথ কেরা । মুেখ িশব-িশব বলার েয়াজন নই। িনেজেক আ া
মেন কের বাবােক রণ করেত হেব কননা মাথার উপর অেনক পােপর বাঝ সি ত হেয় আেছ, রণ ারাই পিব হেত
পারেব। ক
থেম য - য যমন অিবনাশী উ রািধকার াি কেরিছল, তারাই িনজ িনজ সময়ানুসাের নেব ।
পিরবতন িকছু ই হেব না। ধান িবষয়ই হেলা দহী-অিভমানী হেয় বাবােক রণ করা তেবই মায়ার থা ড় খেত হেব
না। দহ -অিভমান থাকেল িকছু না িকছু িবকম হেবই তারপর শত ণ পাপ হেব। িসিঁ ড় িদেয় নামেত ৮৪ জ অিতবািহত
হেয় যায়। তারপর উে ারেণর কলা একটা জে ই হয়। বাবা এেসেছন সুতরাং িল ও আিব ার হেয়েছ। থেম তা
কামের হাত রেখ িসিঁ ড় চড়েত হেতা । এখন সহজ িল হেয় গেছ। এটাও িল যােত চেড় এক সেকে মুি আর
জীবনমুি পাওয়া যায়। জীবন ব েন আসেত ৫ হাজার বছর, ৮৪ জ লেগ যায়। জীবনমুি েত যেত একটা জ
েয়াজন। কত সহজ । তামােদর মেধ ও য পের আসেব সও ত উপের উেঠ যােব। জােন য হািরেয় যাওয়া িজিনস
বাবা িদেত এেসেছন । ওঁনার মেত অবশ ই চলব । 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 )* কানও িচ া ছাড়াই িনেজেদর
রাজধানী মত অনুসাের াপন করেত হেব। িব েক পেরায়া করা উিচত নয়।
বুি েত যন থােক ক
থেম যারা সহেযাগ িদেয়িছল, তারাই আবারও অবশ ই সাহায করেব, িচ ার কােনা কারণ
নই।
*২ )* সবসময় খুিশেত থাকা উিচত এই ভেব য, এখন আমােদর বাণ
অব া, আমরা ঘের িফরেত চেলিছ ।
আ -অিভমানী হওয়ার জন অিতব
পু ষাথ করেত হেব। কানও িবকম করা উিচত নয়।
*বরদানঃ-*
— হ আর সহেযােগর িবিধ ারা যে সহেযাগী হেত সমথ সহজেযাগী আ া ভব*
বাপদাদা বা ােদর হই পছ কেরন য যে
হী আর সহেযাগী হয় স সহেজই সহজেযাগী হেত পাের
। সহেযাগ করাই সহজেযাগ । হশীল বাবার অ েরর হ আর সহেযাগই ি য় । ছাট অ েরর যারা
তারা ছাট সৗদা ( ব বসা, বািণজ ) কেরই খুিশ হয় আর বেড়া অ েরর যারা, তারা আনিলিমেটড
( বহদ, অন ) সওদা কের । ভ ালু হয় েহর, িজিনেসর নয় সইজন ই সুদামার খুদ
ঁ েড়ার দৃ া রেয়েছ ।
য যতই িদক না কন, হ না থাকেল িকছু ই জমা হয়না । হ ারা সামান স য় করেলও তা প ণ
হেয় যায়।
* াগানঃ-*
সময় আর শি যন ব থ না যায়, সইজন থেম ভােবা তারপর কােয পিরণত কেরা ।*

