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াতঃ মুরিল

ও শাি

"বাপদাদা"

মধুবন

"িমি বা ারা - তামােদর মুখ থেক কখেনাই ' হ ঈ র, হ বাবা' ষএই শ বর হওয়া উিচত নয়, এ
হেলা ভি মােগর অভ াস"
* ঃবা ারা, তামরা সাদা পাশাক কন পছ কেরা ? এ কা িবষেয়র তীক ?
*উ রঃ এখন তামরা এই পুরােনা দুিনয়ার থেক জীব ত
ৃ হেয়েছা, তাই তামােদর সাদা পাশাক
পছ । এই সাদা পাশাক মৃতু েক িস কের । কউ যখন মারা যায়, তখনও সাদা
কাপড় দওয়া হয়, বা ারা, তামরাও এখন সই জীব ত
ৃ হেয়েছা ।
ওিম শাি । আ ােদর িপতা বেস তাঁর আ া পী বা ােদর বাঝান, আি ক শ
না বেল কবল বাবা
বলেলও ক আেছ । বাবা বেস বা ােদর বাঝান । সবাই তা িনেজেদর ভাই - ভাই তা বেলই । তাই
বাবা বেস বা ােদর বাঝান । সবাইেক তা িতিন আর বাঝােবন না । সবাই তা িনেজেদর ভাই - ভাইই
বেল থােক । গীতােত লখা আেছ - ভগবান উবাচঃ । এখন ভগবান উবাচঃ কার িত ? সব বা ারাই
হেলা ভগবােনর । িতিন হেলন বাবা, তাই তাঁর বা ারা সকেলই ভাই - ভাই । ভগবানই বুিঝেয়িছেলন,
রাজেযাগ িশিখেয়িছেলন । এখন তামােদর বুি র তালা খালা আেছ । দুিনয়ােত আর কােরারই এই
খয়াল চলেত পাের না । যারা যারা এই খবর পােব, তারা ু েল আসেত থাকেব, পড়েত থাকেব । তারা
মেন করেব - দশনী তা দেখিছ, এবার িগেয় িকছু নেবা । থম - থম মুখ কথা হেলা - ােনর
সাগর, পিতত-পাবন, গীতা ান দাতা িশব ভগবান উবাচঃ, সব থেম ওরা এ যন জানেত পাের য,
এেদর িযিন শখান অথবা বাঝান িতিন ক ? ওই সু ীম সাল, ােনর সাগর হেলন িনরাকার । িতিন
তা হেলনই সত । সত িতিন, তা সত ই বলেবন । এরপর এেত আর কােনা
উঠেতই পাের না ।
সবার থেম তা এর উপর বাঝােত হেব য, আমােদর পরমিপতা পরমা া,
ার ারা রাজেযাগ
শখান । এ হেলা রাজার পদ । যার এটা িনি ত হেয় যােব য, িযিন সকেলর বাবা, সই পারেলৗিকক
বাবা বেস বাঝান, িতিনই সবেথেক বড় অথির , তখন ি তীয় কােনা
উঠেতই পাের না । িতিনই
হেলন পিতত পাবন, তাই যখন িতিন এখােন আেসন, তখন িন য়ই িনেজর সময় মতই আসেবন ।
তামরা দেখাও য - এ হেলা সই মহাভারেতর লড়াই । িবনােশর পের আবার িনিবকারী দুিনয়া হেত
হেব । এ হেলা িবকারী দুিনয়া । একথা মানুষ জােন না য, এই ভারেতই িনিবকারী দুিনয়া িছেলা । িকছু ই
বুি েত নই । গডেরেজর তালা লেগ গেছ । তার চািব এক বাবার কােছই আেছ, তাই তাঁেকই ান
দাতা, িদব চ ু িবধাতা বলা হয় । িতিন ােনর তৃ তীয় নয়ন দান কেরন । এ'কথা কউই জােন না য,
তামােদর ক পড়ান । তারা মেন কের এই দাদা ( া বাবা) পড়ান, তখনই কা
নী করা
হয়
। তাই সবার থেম এই কথাই বুিঝেয় বেলা । এেত লখাও আেছ - িশব ভগবান উবাচঃ । িতিন তা
হেলনই সত ।
বাবা বাঝান, আিম হলাম পিতত - পাবন িশব । আিম পরমধাম থেক এেসিছ এই শাল ামেদর পড়ােত
। বাবা হেলনই নেলজফু ল । িতিন এই সৃি র আিদ - মধ এবং অে র রহস বুিঝেয় বেলন । তামরা
অসীম জগেতর িপতার কাছ থেক এখন এই িশ া পাে া । িতিনই হেলন সৃি র রচিয়তা। িতিনই এই
পিতত সৃি েক পিব কেরন । মানুষ ডাকেতও থােক য - হ পিতত - পাবন এেসা, তাই সবার থেম
তাঁর পিরচয়ই িদেত হেব । ওই পরমিপতা পরমা ার সে তামােদর িক স
? িতিন হেলনই সত ।
িতিন নর থেক নারায়ণ হওয়ার সত ান দান কেরন । বা ারা জােন য, বাবা হেলন সত , বাবাই
সত খ তরী কেরন । তামরা নর থেক নারায়ণ হওয়ার জন এখােন আেসা । ব ির ােরর কােছ

গেল মেন করেব, আমরা এখােন ব াির ার হেত এেসিছ । এখন তামােদর এই িন য় আেছ য,
আমােদর ভগবান পড়ান । কউ কউ এটা িনি ত কের, আবার সংশয় বুি র হেয় যায়, তখন তােক
অন লােকরা বেল - তু িম তা বলেত য, ভগবান পড়ান, তাহেল ভগবানেক ছেড় কন চেল এেসেছা ?
সংশয় এেলই ভাগ ী হেয় যায় । তখন কােনা না কােনা িবকম কের ফেল । ভগবান উবাচঃ হেলা কাম মহাশ , এেক জয় করেলই তামরা জগৎিজৎ হেত পারেব । যারা পিব হেব, তারাই পিব
দুিনয়ােত যেত পারেব । এখােন হেলা রাজেযােগর কথা । তামরা ওখােন িগেয় রাজ করেব । বািক য
আ ারা আেছ, তারা িনেজর - িনেজর িহেসব - িনেকশ শাধ কের িনেজর ঘের িফের যােব । এ হেলা শষ
সময় । এখন বুি বেল য, সত যুেগর াপনা অবশ ই হেব । সত যুগেকই পিব দুিনয়া বলা হয় । বািক
সবাই মুি ধােম চেল যােব । ওেদর আবার িনেজেদর পাট িরিপট করেত হেব । তামরাও িনেজর
পু ষাথ করেত থােকা পিব হেয় পিব দুিনয়ার মািলক হওয়ার জন । সবাই তা িনেজেক মািলক মেন
করেব, তাই না । ওখােন জাও মািলক । এখন যমন জাও বেল - আমােদর ভারত । অেনক বড় বড়
মানুষ, এমনিক স াসীরাও বেল - আমােদর ভারত । তামরা বুঝেত পােরা য, এই সময় ভারেত সবাই
নরকবাসী । এখন আমরা গবাসী হওয়ার জন এই রাজেযাগ িশখিছ । সবাই তা আর গবাসী হেব না
। এই ান তামােদর এখন হেয়েছ । ওরা যা শানায়, তা হেলা শা । ওরা হেলা শাে র অথির । বাবা
বেলন য, এই ভি মােগর বদ শা ইত ািদ পেড় িসিঁ ড় নীেচ নেম আেস । এ সবই হেলা ভি মাগ । বাবা
বেলন, যখন ভি মাগ স ূণ হেব, তখনই আিম আসেবা । আমােক এেসই সকল ভ েদর ভি র ফল
দান করেত হয়। মজির তা হল ভ েদরই । সবাই তা ডাকেত থােক - হ গড ফাদার । ভ েদর
মুখ থেক - ও গড ফাদার, হ ভগবান, অবশ ই বর হেব । এখন ভি আর ােন তা তফাৎ আেছ ।
তামােদর মুখ থেক কখেনাই হ ঈ র, হ ভগবান, এই শ
িল বর হেব না । মানুেষর তা অেধক
ক ধের এই অভ াস হেয় গেছ । তামরা জােনা য, িতিন তা আমােদর বাবা, তামােদর ' হ বাবা'
বলেতই হেব না । বাবার থেক তা তামােদর উ রািধকার িনেত হেব । থেম তা একথা িনি ত য,
আমরা বাবার থেক উ রািধকার হণ কির । বাবা বা ােদর উ রািধকারী করার অিধকারী কেরন ।
িতিন তা কৃ ত বাবা, তাই না । বাবা জােনন - এরা আমার স ান, যােদর আিম ান অমৃত পান
কিরেয়, ান িচতায় বিসেয় ঘার িন া থেক জািগেয় েগ িনেয় যাই । বাবা বুিঝেয়েছন - আ ারা
ওখােন শাি ধাম আর সুখধােম থােক । সুখধামেক িনিবকারী দুিনয়া বলা হয় । দবতারা তা স ূণ
িনিবকারী, তাই না । আর শাি ধাম হেলা সুইট হাম । তামরা এখন জেন গেছা য, ওই শাি ধাম হেলা
আমােদর ঘর, আমরা অিভেনতারা শাি ধাম থেক এখােন অিভনয় করেত আিস । আমরা আ ারা
এখানকার অিধবাসী নই । জাগিতক অিভেনতারা এখানকার অিধবাসী । তারা কবল ঘের এেস পাশাক
পিরবতন কের অিভনয় কের । তামরা তা বুঝেত পােরা য, আমােদর ঘর হেলা শাি ধাম, ওখােন
আমরা আবার িফের যাই । সম অিভেনতারা যখন
েজ এেস যােব, তখন বাবা এেস সবাইেক িনেয়
যােবন, তাই তাঁেক উ ারকতা বা গাইডও বলা হয় । দুঃখহতা - সুখকতা যখন আেছন, তখন এেতা সব
মানুষ কাথায় যােব । তামরা িচ া কের দেখা - পিতত - পাবনেক ডাকা হয় । িক কারেণ ? িনেজেদর
মৃতু র জন , কারণ এই দুঃেখর দুিনয়ায় থাকেত চায় না, তাই বাবােক বেল, ঘের িনেয় চেলা । এরা সব
মুি েকই মােন । ভারেতর াচীন রাজেযাগও কেতা িবখ াত । মানুষ িবেদেশও যায় াচীন রাজেযাগ
শখােত । বা েব হঠেযাগীরা তা রাজেযাগ জােন না । তােদর যাগ হেলা ভু ল, তাই তামােদর িগেয়
কৃ ত রাজেযাগ শখােত হেব । মানুষ স াসীেদর কৗপীন দেখ তাঁেদর কেতা স ান কের । বৗ ধেমর
স াসীেদরও তাঁেদর কৗপীন দেখ স ান দশন কের । স াসীরা তা পের আেসন । বৗ ধেমও থম
িদেক কােনা স াসী িছেলন না । বৗ ধেমও যখন পাপ বৃি পায়, তখন স াস ধম াপন হয় ।
েত তা ওই আ া উপর থেক আেস । তারপর তাঁর অনুসরণকারীরা আেস ।
েত স াস
িশিখেয় িক করেব ? স াস তা পের হয় । এও তারা এখান থেকই কিপ কের । ী ানেদর মেধ ও
অেনেকই আেছ, যারা স াসীেদর স ান কের । গ য়া পাশাক হেলা হঠেযাগীেদর । তামােদর তা

আর গৃহত াগ করেত হেব না, না আেছ তামােদর সাদা কাপেড়র ব ন, িক সাদা খুবই ভােলা ।
তামরা ভাি েত থাকেল তামােদর এই পাশাকই থাকেব । আজকাল সাদা পাশাক অেনেকই পছ কের
। মানুষ মারা গেলও সাদা চাদর িদেয় ঢাকা দওয়া হয় । তামরাও এখন জীব ত
ৃ হেয়েছা, তাই সাদা
পাশাকই ভােলা ।
তাই থেম য কােনা কাউেক বাবার পিরচয় দান করেত হেব । বাবা দুইজন, একথা বুঝেত সময় নয় ।
দশনীেত এেতা বুঝেত পারেব না । সত যুেগ থােক একজন বাবা । এইসময় তামােদর িতনজন বাবা,
কননা ভগবান জািপতা
ার শরীের আেসন, িতিনও তা সকেলর বাবা । লৗিকক বাবাও আেছ ।
আ া, এখন এই িতন বাবার থেক বশী উঁচু উ রািধকার কার ? িনরাকার বাবা িকভােব উ রািধকার
দেবন । িতিন এই উ রািধকার দন
ার ারা । এই িচে র উপর তামরা খুব ভােলাভােব বাঝােত
পােরা । িশববাবা হেলন িনরাকার, আর এই জািপতা
া হেলন আিদেদব, ট ট া ফাদার ।
িশববাবা বেলন, আমােক তামরা ট ট া ফাদার বলেব না । আিম হলাম সকেলর বাবা । ইিন
হেলন জািপতা
া । তামরা হেল সবাই ভাই - বান । যিদও ী - পু ষ, তবুও বুি র ারা জােনা
আমরা সবাই ভাই - বান । আমরা বাবার থেক উ রািধকার হণ কির । ভাই - বান িনেজেদর মেধ
দাষ - দৃি রাখেত পাের না । যিদ দুইজেনর মেধ িবকারী দৃি আকষণ কের, তখনই নেম যায় ।
বাবােকও ভু েল যায় । বাবা বেলন - তামরা আমার স ান হেয় আবার মুেখ কািলমা িল কের ফেলা।
অসীম জগেতর বাবা বেস বা ােদর বাঝান । তামােদর এই নশা চেড় আেছ । তামরা জােনা য,
আমােদর গৃহ জীবেনও থাকেত হেব । লৗিকক স ীেদরও কতব পালন করেত হেব িনিল , িনিম
হেয় । লৗিকক বাবােক তা তামরা বাবাই বলেব, তাই না । তােক তা তামরা ভাই বলেত পােরা না ।
সাধারণ ভােব তামরা বাবােক তা বাবাই বলেব । তামােদর বুি েত আেছ য, ইিন আমােদর লৗিকক
বাবা । ান তা আেছ, তাই না । এই ান বড় িবিচ । আজকাল তা বাবার নামও িনেয় নয়, িক
িভিজটর ইত ািদ বাইেরর লােকর সামেন ভাই বেল িদেল তারা মেন করেব এর মাথা খারাপ হেয় গেছ ।
এেত অেনক বড় বুি র েয়াজন । তামােদর ান হেলা
। তামােদর স ও
। এেত অেনক
বুি র সােথ চলেত হেব, িক এেক অপরেক স ান দওয়া খুব েয়াজন । লৗিকক জীবেন িডট াচ হেয়
স ে কতব পালন করেত হেব বুি র ারা । আমরা বাবার থেক উ রািধকার হণ করিছ । বািক
কাকােক কাকা আর বাবােক বাবাই বলেত হেব । যারা িব. ক হয় িন, তারা এই ভাই - বান বুঝেত
পারেব না । যারা
া মার - মারী হেয়েছ, তারাই এই কথা বুঝেত পারেব । বাইেরর লােকরা তা
থেম েন চমেক যােব । এেত বাঝার মেতা তী বুি র েয়াজন । বাবা তামােদর মেতা বা ােদর
িবশাল বুি র বানান । তামরা থেম জাগিতক বুি র িছেল । এখন এই বুি হেয়েছ অসীম জগেতর ।
ওই বাবা হেলন আমােদর অসীম জগেতর বাবা । এই সব আ ারা আমােদর ভাই - বান । বািক
স েত তা বউেক বউ, শা িড়েক শা িড়ই বলেব, বান তা আর বলেব না, তা স দু'জেন একসে
এেলও । ঘের থেকও খুব বুি র সােথ চলেত হেব । মানুেষর কথােকও ভাবেত হেব । না হেল ওরা বলেব
এরা পিতেক ভাই, শা িড়েক বান বেল দয়, এখােন িক শখােনা হয় ! এই ােনর কথা তা তামরাই
জােনা, আর কউই জােন না । বলা হয় - তামার গিত - মিত তামরাই জােনা । এখন তামরা যখন
তাঁর স ান হেয়েছা, তখন তামােদর গিত - মিতও তামরাই জােনা । তামােদর খুব সাবধােন চলেত হয়
। কাথাও যন কউ িব া না হেয় যায় । তাই বা ারা, দশনীেতও তামােদর সবার থেম এটাই
বাঝােত হেব য, আমােদর ভগবান পড়ান । এখন বেলা িতিন ক ? িনরাকার িশব, নািক কৃ ।
িশবজয় ীর পের কৃ জয় ী আেস, কননা বাবা রাজেযাগ শখান । বা ােদর বুি েত এই কথা এেসেছ ।
যত ণ িশব পরমা া আসেবন না, তত ণ িশবজয় ী পালন করা যায় না । যত ণ িশব এেস কৃ পুরী
াপন না করেছ, তত ণ কৃ জয় ীও িক কের পালন করা যােব ? কৃ ে র জ তা পালন কের িক
বুঝেতই পাের না । কৃ ি
িছেলন, তাহেল অবশ ই সত যুেগ ি
িছেলন, তাই না । দবী - দবতােদর

রাজধানী থাকেব । কবলমা একজন কৃ
তা আর বাদশাহী পােব না । অবশ ই তা কৃ পুরী থাকেব,
তাই না । বলাও হয় ও হেলা কৃ পুরী, আর এ হেলা কংসপুরী । কংসপুরী শষ হেলই কৃ পুরী াপন হেব,
তাই না । এ ভারেতই হয় । নতু ন দুিনয়ােত তা এই কংস আিদ থাকেতই পাের না । কিলযুগেক কংসপুরী
বলা হয় । এখােন তা দেখা কেতা মানুষ । সত যুেগ অ ই থােক । দবতারা কােনা লড়াই কেরন িন ।
কৃ পুরী বেলা অথবা িব ু পুরীই বেলা, দবী স দায়ই বেলা অথবা আসুরী স দায়, সব এখােনই ।
বািক না দবতােদর আর অসুরেদর লড়াই হেয়িছেলা, আর না কৗরব - পা বেদর লড়াই হেয়িছেলা ।
তামরা রাবণেক জয় কেরা । বাবা বেলন য, তামরা এই পাঁচ িবকারেক জয় কেরা, তাহেলই তামরা
জগৎিজৎ হেয় যােব, এেত কােনা লড়াই করেত হেব না । লড়াইেয়র নাম করেল তা িহংসা হেয় যােব ।
রাবণেক জয় করেত হেব িক তা অিহংসার সে । কবলমা বাবােক রণ করেল আমােদর িবকম
িবনাশ হয় । এখােন লড়াই ইত ািদর কােনা কথা নই । বাবা বেলন য, তামরা তেমা ধান হেয় গেছা,
এখন আবার তামােদর সেতা ধান হেত হেব । ভারেতর াচীন রাজেযাগ িবখ াত । বাবা বেলন য,
তামরা আমার সে বুি র যাগ লাগাও, তাহেলই তামােদর পাপ ভ হেব । বাবা হেলন পিতত
-পাবন, তাঁর সে বুি র যাগ লাগােত হেব, তখনই তামরা পিতত থেক পিব হেয় যােব । এখন
ত
ভােব তামরা তাঁর সে যাগ লাগাে া, এখােন লড়াইেয়র কােনা কথা নই । যারা খুব
ভােলাভােব পড়েব আর বাবার সে যাগ লাগােব, তারাই বাবার কাছ থেক উ রািধকার া করেব ।
আ া।
িমি - িমি হারািনিধ বা ােদর িত মাতা - িপতা, বাপদাদার রেণর
সু ভাত । আ ােদর িপতা তাঁর আ া পী বা ােদরেক জানাে ন ।

হ-সুমন আর ভােলাবাসা এবং

*ধারণার জেন মুখ সারঃ-*

১ ) ভাই - ভাইেয়র দৃি র অভ াস কের লৗিকক ব ন থেক িডটাচ হেয় কতব পালন করেত হেব ।
অেনক বুি কের চলেত হেব । একদমই িবকারী দৃি হওয়া উিচত নয় । এই শষ সময় স ূণ পিব
হেত হেব ।
২ ) বাবার থেক স ূণ উ রািধকার নওয়ার জন খুব ভােলাভােব পড়েত হেব, আর পিতত - পাবন
বাবার সে যাগযু হেয় পিব হেত হেব ।
*বরদানঃ-*
দুবলতােক ফু ল প িদেয় িনেজর স
পেক ত করােনা সা াৎকার মূিত ভব
িব তামােদর ক পূেবর স
প, পূজ
েপর জপ করেছ, তাই িনেজর স
পেক ত ভােব খ াত কেরা । অতীেতর দুবলতােক ফু ল প লাগাও, দৃঢ় স ে র
ারা পুরােনা ভাব - সং ারক সমা কেরা, অেন র দুবলতার অনুকরণ ক' রা না,
অপ ণ ধারণ করার বুি েক নাশ কেরা, িদব ণ ধারণকারী সেতা ধান বুি ধারণ
কেরা, তখনই সা াৎকার মূিত হেত পারেব ।
* াগানঃ-*
িনেজর অনািদ এবং আিদ ণেক ৃিতেত রেখ তােক
েপ আেনা ।

