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াতঃ মুরিল

ও শাি

"বাপদাদা"

মধুবন

"িমি বা ারা -- িত পদে েপ বাবার মতানুসাের চলেত থােকা, অি তীয় িপতার কাছ থেকই
শােনা তাহেল মায়া আঘাত করেব না"
* ঃউ পদ া করার আধার িক ?
*উ রঃ উ পদ া করার জন বাবার িত ডায়ের শন অনুযায়ী চলেত থােকা। বাবার
ডায়ের শন পেয়েছ এবং বা ারা তা মেন িনেয়েছ। ি তীয় কােনা স ও যন না
আেস। ২) এই আধ াি ক সািভেস তৎপর হেয় যাও। তামােদর আর কাউেক রেণ আনা
উিচত নয়। তামরা পুরােনা দুিনয়ার থেক থেক মের গেছা (মরজীবা), তাই দুিনয়াও
তামােদর কােছ মৃত হেয় গেছ। এমন হেল তেবই উ পদ া করেত পারেব।
*গীতঃতামায় পেয় আমরা আমরা সারা জগৎ পেয় গিছ.....
ও শাি । িমি িমি আ া- পী বা ারা এই গান েনেছ। এ'গান ভি মােগ গাওয়া হেয়েছ। এইসময়
বাবা এর রহস বাঝান। বা ারাও বােঝ -- এখন আমরা বাবার কাছ থেক অসীম জগেতর
উ রািধকার া করিছ। আমােদর সই রাজ কউ িছিনেয় িনেত পারেব না। ভারেতর রাজ অেনেকই
িছিনেয় িনেয়িছল, তাই না! মুসিলমরা িছিনেয় িনেয়েছ, ইংেরজরা িছিনেয় িনেয়েছ। বা েব তা থেম
রাবণ িছিনেয় িনেয়েছ, আসুরীয় মতানুসাের। এই য বাঁদেরর িচ বানােনা হয় -- কথা েনা না, দৃি
িদও না..... এরও কােনা রহস রেয়েছ, তাই না! বাবা বাঝান য, একিদেক হেলা রাবেণর আসুরীক
স দায়, যারা বাবােক জােন না। অপরিদেক হেলা তামরা বা ারা। তামরাও থেম জানেত না। বাবা
এঁনার উে েশ ও বেলন য, ইিন অেনক ভি কেরেছন, এঁনার এ হেলা অেনক জে রও অি ম জ ।
ইিনই পূেব পিব িছেলন, এখন পিতত হেয় গেছন। এঁনােক আিম জািন। এখন তামরা আর কােরার
কথা েনা না। বাবা বেলন -- বা ারা, আিম তামােদর সে কথা বিল। হ াঁ, কখেনা কউ
আ ীয়-পিরজনািদেদর িনেয় আেস তাহেল একটু বাতালাপ কির। থম কথা হেলা পিব হওয়া তেবই
বুি েত ধারণ করেত পারেব। এখানকার িনয়ম অত কড়া। পূেব বলা হেতা য, ৭ িদেনর ভা ীেত
থাকেত হেব, আর কােরার রণ যন না আেস, না প ািদ িলখেব। যখােনই থােকা না কন, সারািদন
িক ভা ীেত থাকেত হেব। এখন তামরা ভা ীেত পেড় পুনরায় বাইের বেরাও। কউ- কউ তা আ য
হেয় নি ( শােন), কহি (বেল), ওেহা! মায়ার কবেল পেড় ভাগি (চেল যায়) হেয় গেছ। এ হেলা অিত
উঁচু ল । বাবার কথা মান কের না। বাবা বেলন -- তামরা হেল বাণ ী। তামরা কন ধু- ধুই
আটেক রেয়েছা। তামরা এই আধ াি ক সবায় ম হেয় যাও। তামােদর আর কােরার িচ া বুি েত
আসা উিচত নয়। তামােদর মৃতু র সে -সে ই এই দুিনয়াও তামােদর কােছ মৃত অথাৎ মরজীবা হেলই
তামরা উ পদ া করেত পারেব। তামােদর পু ষাথই হেলা -- নর থেক নারায়ণ হওয়া। িত
পদে েপ বাবার ডায়ের শন অনুসাের চলেত হেব। িক এরজন সাহস চাই। এ ধু কথার কথা নয়।
মাহ-র জালও কম নয়, নে ােমাহ হেত হেব। আমার হেলা একমা িশববাবা, অন আর কউ নয়।
আমরা তা বাবার শরণাপ হই। আমরা কখেনা িবষ দান করেবা না। তামরা যখন ঈ েরর িদেক
আেসা তখন মায়াও তামােদর ছােড় না, সেজােড় আছার দয়। যমন বদ রা বেল -- এই ওষুেধ থেম
সব রাগ বাইের বিরেয় আসেব( বেড় যােব), ভয় পােব না। এও সরকমই। মায়া অত িবর করেব,
বাণ
অব ােতও িবকােরর স
িনেয় আসেব। মাহ উৎপ হেয় যােব। বাবা থম থেকই বেল দন
য, এ'সব হেব। যতিদন বঁেচ থাকেব ততিদন মায়ার এই বি ং চলেত থাকেব। মায়াও পােলায়ান হেয়

তামােদর ছাড়েব না। এও ামায় িনধারণ করা রেয়েছ। আিম িক মায়ােক বলেবা নািক য,
িবক (িবকারী,ব থ স ) এেনা না, না তা বলেবা না। অেনেকই বেল বাবা কৃ পা কেরা। আিম িক
কােরার উপর কৃ পা করেবা, না তা করেবা না। এখােন তামােদর মেত চলেত হেব। কৃ পা করেল
সকেলই তা মহারাজা হেয় যােব। নাটেক এরকমিকছু নই। সকল ধমাবল ীরাই আেস। যারা অন ান
ধেম া ফার হেয় গেছ তারা বিরেয় আসেব। এখােন চারাগাছ রাপন করা হে , এেত অত পির ম
আেছ। নতু ন যারা আেস তােদর ধু বেলা য, বাবােক রণ করেত হেব। িশব ভগবানুবাচ। কৃ
কােনা ভগবান নয়। িতিন তা ৮৪ জে (চ েত) আেসন। অেনক মত, অেনক কথা। এ'সব বুি েত
স ূণ েপ ধারণ করেত হেব। আমরা অপিব িছলাম। এখন বাবা বেলন -- তামরা পিব িকভােব হেব
রণ কেরা। িনেজেক আ া মেন কের দেহর সব স
পিরত াগ
? ক -পূেবও বেলিছলাম -- মােমক
কের জীিবত থেকও মৃতবৎ হেয় যাও অথাৎ মরজীবা হও। আমায় অথাৎ অি তীয় িপতােকই রণ
কেরা। আিম সকেলর স িত করেত এেসিছ। ভারতবাসীরাই উ হয়, পুনরায় ৮৪-বার জ
হণ কের
তােদর পতন ঘেট। বেলা য, তামরা ভারতবাসীরাই এই দবী- দবতােদর পূজা কেরা। ইিন ক ? ইিন
েগর মািলক িছেলন, তাই না! এখন িতিন কাথায় ? ৮৪ জ
ক নয় ? সত যুেগ তা এঁনারাই
দবী- দবতা িছেলন। পুনরায় এখন মহাভারেতর যুে র মাধ েম সকেলর িবনাশ হেব। এখন সকেলই
পিতত, তেমা ধান। আিমও এঁনার অেনক জে র অি েমই এেস েবশ কির। ইিন স ূণ েপ ভ
িছেলন। নারায়েণর পূজা করেতন। এঁনার মেধ ই েবশ কের এঁনােক নারায়েণ পিরনত কির। এখন
তামােদরও পু ষাথ করেত হেব। এখন দবী রাজধানী ািপত হে । মালা তা তরী হয়, তাই না!
উপের হেলা ফু ল, তারপর ম -যুগল। এঁনারা িশববাবার একদম নীেচ দাঁিড়েয় রেয়েছন। জগৎিপতা
া এবং জগদ া সর তী। এখন তামরা এই পু ষােথর মাধ েম িব ু পুরীর মািলক হেয় যাও।
জারাও তা বেল, তাই না! -- ভারত আমােদর। তামরাও জােনা য, আমরা িবে র মািলক। আমরা
রাজ করেবা, আর কােনা ধম তখন থাকেবই না। এরকম বলেব না -- এ হেলা আমােদর রাজ , আর
কােনা রাজ থােক না। এখােন অেনক (রাজ ) রেয়েছ তাই আমার- তামার( রষােরিষ) চলেতই থােক।
ওখােন এরকম কথাই নই। তাই এখন বাবা বাঝান -- বা ারা, আর সবিকছু কথা ছেড় মােমক
রণ কেরা তেবই িবকম িবনাশ হেব। এভােব কউই স ুেখ বেস যাগ( ন া) করােনা, দৃি দান কেরন
না। বাবা তা বেলন, চলেত-িফরেত বাবােক রণ করেত হেব। িনেজর চাট রােখা -- সারািদেন
কতসময় রণ কেরেছা ? সকােল উেঠ কতখািন সময় বাবার সে বাতালাপ কেরেছা ? আজ বাবার
রেণ বেসেছা কী ? এমনভােব িনেজর থেকই পির ম করেত হেব। নেলজ তা বুি েত রেয়েছ, পের
অন ান েদরও বাঝােত হেব। একথা কােরার বুি েত আেস না য কাম মহাশ । ২-৪ বছর থাকার পর
সেজাের মায়ার থা ড় খেয় অধঃপতেন যায়। পের লেখ, বাবা আমরা মুখ কােলা কের ফেলিছ। বাবাও
িলেখ দন য, মুখ কােলা যারা কেরেছা তােদর ১২ মাস এখােন আসার েয়াজন নই। তামরা বাবার
কােছ িত া কের পুনরায় িবকাের গেছা, আমার কােছ আর কখনও এেসা না। ল অিত উ । বাবা
এেসেছই পিতত থেক পিব করেত। অেনক বা ারা িববাহ কেরও পিব থােক। হ াঁ, কােনা কন ােক
যখন মারেধার করা হয় তখন তােক র া করার জন গ ব িববাহ কের পিব থােক। তার মেধ ও
কান- কানজেনর মায়া নাক ধের ফেল। পরািজত হয়। ীরাও অেনেক পরািজত হয়। বাবা বেলন -তামরা তা সূপনখা, এইসম নাম এইসময়কারই। এখােন তা বাবা কােনা িবকারীেক বসেতও দেব
না। িত পদে েপ বাবার রায়(পরামশ) িনেত হেব। সাের ার হেয় গেল তখন বাবা বেলন, এখন া ী
হও। পরামশ অনুসাের চলেত থােকা। পাতােমল বলেব তেব তা রায় জানােব। এ হেলা অিত বাঝার
মতন িবষয়। তামরা যিদও ভাগ দাও িক আিম খাই না। আিম তা দাতা। আ া!
িমি -িমি হারািনিধ বা ােদর িত মাতা-িপতা বাপদাদার

রেণর

হ-সুমন আর সু ভাত। আ ােদর

িপতা তাঁর আ া- পী বা ােদরেক জানাে ন নম ার।
রাি কালীন াস : ১৫-০৬-৬৮
অতীেত যা ঘেট গেছ সসব িরভাইজ করেল যােদর দয় দুবল তােদর দেয়র দুবলতাও িরভাইজ হেয়
যায়। তাই বা ােদরেক ামার গিতপেথর উপের দাঁড় করােনা হেয়েছ। মুখ লাভ হেলা রেণই। রেণর
ারাই আয়ুও দীঘ হেব। ামােক বা ারা য কেব বুঝেত পের যায় তার খয়াল থােক না। এইসময়
ামায় ান শখা আর শখােনার পাট চলেছ। পের এই ভূ িমকাও(পাট) ব হেয় যােব। না বাবার, না
আমােদর ভূ িমকা থাকেব। না ওঁনার দওয়ার পাট, না আমােদর নওয়ার পাট থাকেব। তাহেল পর র
একই হেয় যােবা, তাই না! আমােদর ভূ িমকা হেব নতু ন দুিনয়ায়। আর বাবার ভূ িমকা শাি ধােম থাকেব।
পােটর রীল তা ভরা রেয়েছ, তাই না! আমােদর ালে র(কমফল ভােগর) পাট, বাবার শাি ধােমর
পাট। লন- দেনর পাট এখন স ূণ হেয়েছ, ামাই স ূণ হেয়েছ। পুনরায় আমরা রাজ করেত আসেবা,
সই পাটও চ হেয় যােব। ান সমা হেয় যােব, আমরা তমন হেয় যােবা। পাটই যখন স ূণ তখন
আর বািক ফারাক তা িকছু থাকেব না। বা া আর বাবার পাটও থাকেব না। এও ানেক স ূণ েপ
হণ কের। ওঁনার কােছও িকছু ই থােক না। না দাতার কােছ থােক, না হীতার কােছ কম িকছু রেয়েছ !
তাহেল দু'জেনই পর েরর সমান হেয় গল। এ'িবষেয় িবচারসাগর ম ন করার মতন বুি চাই। মুখ
পু ষাথ হেলা রেণর যা ার। বাবা বেস বাঝান। শানােনার সময় তা ল
প হেয় যায়, িক
ূ
বুি েত সূ ভােব থােক, তাই না! অ ের তা জানাই থােক য, িশববাবার প কমন ? বাঝােনার
সময় ল
ূ প হেয় যায়। ভি মােগ সুিবশাল িল িনমাণ করা হয়। িক আ া তা ু াকৃ িতর, তাই না!
এ হেলা কৃ িত। কাথায় এর অ পােব ? পের আবার অন বেল দয়। বাবা বুিঝেয়েছন য, সম পাট
আ ার মেধ ই ভরা রেয়েছ। এ হেলা াকৃ িতক। এর অ পাওয়া যেত পাের না। সৃি -চে র অ তা
পাওয়া যায়। রচনার আিদ-মধ -অ েক তামরাই জােনা। বাবা নেলজফু ল। তারপর আমরাও ফু ল হেয়
যাব। পাওয়ার জন িকছু ই থাকেব না। বাবা এঁনার মেধ েবশ কের পড়ান। িতিন হেলন িব ।ু আ ার
বা পরমা ার সা াৎকার হেল খুশী িক হয়, না তা হয় না। পির ম কের বাবােক রণ করেত হেব
তেবই িবকম িবনাশ হেব। বাবা বেলন -- যিদ আমার ান ( দান করা) ব হেয় যায় তেব তামােদর
ানও ব হেয় যােব। ান হণ কের উ (মযাদাস
) হেয় যায়। সব িকছু ই িনেয় নয়, তবুও বাবা
তা বাবা-ই হয়, তাই না! তামরা আ ারা আ াই থাকেব, বাবা হেয় তা থাকেব না। এ হেলা ান।
বাবা বাবা-ই হয়, বা া বা াই হয়। এসবই হেলা িবচারসাগর ম ন কের গভীের যাওয়ার মতন িবষয়।
এও জােন য, যেত তা সকলেকই হেব। সকেলই চেল যােব। আ া েপই িগেয় থাকেব। সম দুিনয়াই
সমা হেয় যােব। এেত ভয়হীন হেত হেব। িনভয় হেয় থাকার পু ষাথ করেত হেব। শরীরািদর কােনা
অিভমান যন না আেস। সই অব ােত চেল যেত হেব। বাবা িনেজর সমান তরী কেরন। বা ারা,
তামরাও িনেজর সমান তরী করেত থােকা। একমা বাবারই রণ যন থােক, এমন পু ষাথ করেত
থােকা। এখনও সময় পেড় রেয়েছ। এই িরহাসাল তী করেত হেব। অভ াস না থাকেল তখন দাঁিড়েয়
পড়েব। পা কাঁপেত থাকেব আর অক াৎ হাটেফল কের যােব। তেমা ধান শরীের হাটেফল হেত সময়
লােগ নািক ! না তা লােগ না। যত অশরীরী হেত থাকেব, বাবােক রণ করেত থাকেব ততই িনকেট
আসেত থাকেব। যাগীরাই ভয়শূণ হেব। যােগর ারা শি
া হয় আর ােনর ারা ধন া হয়।
বা ােদর চাই শি । তাই শি
া করার জন বাবােক রণ করেত থােকা। বাবা হেলন অিবনাশী
সােজন, িতিন কখনই পেশ হেত পােরন না। এখন বাবা বেলন য, তামরা িনেজেদর অিবনাশী ওষুধ
হণ করেত থােকা। আিম এমন স ীবনী বু িদই যােত কখনও কউ আর রাগ
হেয় না পেড়।
ধুমা পিতত-পাবন বাবােক রণ কেরা তাহেলই পিব হেয় যােব। দবতারা সবদাই িনেরাগী পিব ,
তাই না! বা ােদর এই িন য়তা তা হেয় গেছ য, আমরা িত কে উ রািধকার া কির।

রণাতীতকাল (অনািদকাল) ধের বাবা এেসেছন, যমনভােব এখন এেসেছন। বাবা যা শখান, বাঝান
-- সটাই রাজেযাগ। এই গীতািদ যা রেয়েছ সবই ভি মােগর। এই ানমাগ বাবা-ই বেল দন। বাবা-ই
এেস নীেচ থেক উপের উ েয় িনেয় যান। যারা পাকাপািকভােব িন য়বুি স
তারাই মালার দানা
হয়। বা ারা বােঝ য -- ভি করেত-করেত আমরা অধঃপতেন গিছ। এখন বাবা এেস সিত কােরর
উপাজন করান। লৗিকক িপতা এত উপাজন করােত পাের না যতটা পারেলৗিকক বাবা করান। আ া!
বা ােদরেক ভ রাি এবং নম ার।
*ধারণার জেন মুখ সারঃ-*

১ ) মায়া পােলায়ান হেয় স ুেখ আসেব, এেত ভয় পােব না। মায়াজীত হেত হেব।
মতানুসাের চেল িনেজর উপর িনেজেকই কৃ পা করেত হেব।

িত পদে েপ

২ ) বাবােক িনেজর সিত কােরর পাতােমল (িদনিলিপ) বলেত হেব। া ী হেয় থাকেত হেব।
চলেত-িফরেত রেণর অভ াস করেত হেব।
*বরদানঃ-*
িনেজর
েপর ারা ভ েদর আেলাক-মু েটর (লাইেটর াউন) সা াৎকার করােনা
ই েদব ভব
যখন থেক তু িম বাবার বা া হেয়েছা, পিব তার িত া কেরেছা তখন থেকই িরটােন
তামার আেলার মু ট া হেয় গেছ। এই আেলার মু েটর সামেন র জিড়ত মু ট
িকছু ই নয়। স , বাণী আর কেম যেতা পিব তােক ধারণ করেত থাকেব ততই আেলার
মু ট সু
েপ দখা যােব আর ই েদব- েপ ভ েদর স ুেখ ত হেত থাকেব।
* াগানঃ-*
সদা বাবার ছ ছায়ার মােঝ থােকা, তেবই িব -িবনাশক হেয় যােব।

