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াতঃ মুরিল

ও শাি

"বাপদাদা"

মধুবন

*"িমি বা ারা - এই পুরাতন দুিনয়ার সুখ তা ণ ায়ী এবং ণ-ভ র
ু , এ েলা িকছু ই সে যােব না, তাই অিবনাশী
উপাজন স য় কেরা"*
* ঃবাবার পড়া নােত তামােদরেক কা িবদ া শখােনা হয় না ?*
*উ রঃ ভূ ত িবদ া (Occult power) । কােরার সংক জানার চ া করােক ভূ ত িবদ া বলা হয়। তামােদরেক এই
িবদ া শখােনা হয় না। বাবা কােনা থট-িরডার নন। িতিন হেলন জািন-জাননহার অথাৎ নেলজফু ল।
বাবা তামােদরেক আধ াি ক পড়া না পড়ােনার জন আেসন। এই পড়ার ারা তামরা ২১ জে র জন
িবে র রাজ পেয় যাও।*
*ও শাি ।* ভারেত ভারতবাসীরা গান গায় - আ া এবং পরমা া অেনকিদন আলাদা থেকেছ। এখন বা ারা
জেনেছ য, আমােদর অথাৎ আ ােদর িপতা পরমিপতা পরমা া আমােদরেক রাজেযাগ শখাে ন। িতিন িনেজর
পিরচেয়র সােথ সােথ সৃি র আিদ-মধ -অি েমর পিরচয়ও িদে ন। কউ কউ পাকাপািক ভােব িনি ত হেয়েছ, কউ
হয়েতা একটু কম বুেঝেছ। িবিভ
ম রেয়েছ। বা ারা জােন য আমরা জীব আ ারা পরমিপতা পরমা ার স ুেখ বেস
আিছ। গাওয়া হেয় থােক - আ া এবং পরমা া অেনক িদন আলাদা থেকেছ। িক আ া যখন মূলবতেন থােক তখন
তা আলাদা থাকার
ই আেস না। এখােন এেস যখন জীব-আ া হেয় যায়, তখনই পরমা া িপতার থেক আ ারা
আলাদা হেয় যায়। পরমিপতা পরমা ার কাছ থেক আলাদা হেয় এখােন ভূ িমকা পালন করেত আেস। আেগ তা কােনা
অথ না বুেঝ এমিনই গান করেত। এখন য়ং বাবা বেস থেক বাঝাে ন। বা ারা জােন য আমরা পরমিপতা
পরমা ার কাছ থেক আলাদা হেয় এখােন ভূ িমকা পালন করেত আিস। তামরাই সবার আেগ িশববাবার কাছ থেক
আলাদা হেয়ছ, তাই সবার আেগ তামােদর সােথই িশববাবা সা াৎ করেছন। *খাস তামােদর জন ই বাবােক আসেত
হয়।* আেগর কে ও এই বা ােদরেকই পিড়েয়িছলাম যারা পরবত কােল েগর মািলক হেয়িছল। তখন অন কােনা
ভূ খ িছল না। বা ারা জােন য আমরা আিদ-সনাতন দবী- দবতা ধেমর অ গত িছলাম যােক িড িরিলিজয়ন
( দবধম) িকংবা িড িডনািয় ী ( দব সা াজ ) বলা হয়। েত েকরই একটা িনজ ধম থােক। বলা হয় িরিলিজয়ন ইজ
মাইট বা ধমই শি । ধেমর মেধ ই শি থােক। তামরা বা ারা জােনা য এই ল ী-নারায়েনর মেধ কেতাই না শি
িছল। িক ভারতবাসীরা তা িনেজর ধমেকই জােন না। কােরার বুি েতই আেসনা য ভারেত বরাবর এনােদরই ধম
িছল। ধমেক না জানার কারেণ ভারতবাসীরা ইিরিলিজয়াস (অধািমক) হেয় গেছ। িরিলিজয়েন ফরত আসার ফেল
তামােদর মেধ অেনক শি চেল আেস। তামরা লৗহযুেগর পাহাড়েক সিরেয় ণযুগী বািনেয় দাও। ভারতেক সানার
পাহাড় বািনেয় দাও। ওখােন খিন েলা সানায় ভরপুর থাকেব। সানার পাহাড় থাকেব য েলা ওখােন উ ু হেব।
সানা গিলেয় ইট বানােনা হেব। ওইরকম বেড়া বেড়া ইট িদেয়ই ঘর-বািড় েলা বানােনা হেব। মায়া িবি র খলাও
দখােনা হয়। ও েলা সব গ কািহনী। বাবা বলেছন - আিম এখন তামােদরেক এসেবর সারকথা শানাি । দখােনা
হেয়েছ - কউ ধ ােন বেস দখেলা য স ঝু িল ভিত কের িনেয় আসেছ, অথচ ধ ান ভাঙার পের দখল িকছু ই নই।
তামােদর ে ও এইরকম হয়। এটােক িদব দৃি বলা হয়। এেত িকছু ই লাভ হয় না। অেনেকই গাঢ় ভি কের থােক।
ওেদর ওই ভ মালা আলাদা আর এই ানমালা আলাদা।
মালা আর িব ু মালা বলা হয়। ঐ েলা সব ভি মােগর
মালা। এখন তামরা রাজ
াি র জন পড়ছ। তামােদর বুি
চার এবং রাজে র সােথই যু আেছ। কেলেজও
পড়া নার সমেয় বুি
চােরর সােথ যু থােক। য ব াির ার, স িশ া িদেয় তার মেতাই তির কের। িক এখােন
তা বাবা য়ং ঐরকম হন না। এখােন এটাই আ েযর িবষয়। এটাই হেলা তামােদর আধ াি ক পড়া না। তামােদর
বুি িশববাবার সােথ যু রেয়েছ। ওনােকই নেলজফু ল বা ােনর সাগর বলা হয়। জািন-জাননহার শে র অথ এটা নয়
য িতিন বেস বেস সকেলর মেনর কথা জানেবন, কার মেন িক চলেছ সইসব জানেবন। যারা থট-িরডার, তারা এইসব
শানায়। ওটােক ভূ ত িবদ া বলা হয়। এখােন তা বাবা মানুষ থেক দবতা বানােনার িশ া দন। মানুষ থেক দবতা
বানােনার গায়নও রেয়েছ। তামরা বা ারা বুেঝছ য আমরা এখন া ণ হেয়িছ এবং পেরর জে
দবতা হব।
আিদ-সনাতন দবী- দবতা ধেমরই গায়ন করা হয়। শা েলােত অেনক গ কািহনী িলেখ িদেয়েছ। এখােন তা য়ং
বাবা বেস থেক পড়াে ন।

ভগবানুবাচ - ভগবান-ই হেলন ােনর সাগর, সুেখর সাগর, শাি র সাগর। তামােদর মেতা বা ােদরেক িতিন
উ ারািধকার দন। তামােদর এই পড়া না পুেরা ২১ জে র জন । তাই কেতাই না ভােলা কের পড়েত হেব। নুতন
দুিনয়া াপন করার জন বাবা কবল একবার এেস আধ াি ক ােনর িশ া দন। নুতন দুিনয়ােত তা এই
দবী- দবতােদর রাজ িছল। বাবা বেলন, আিম
ার ারা আিদ-সনাতন দবী- দবতা ধম াপন করিছ। যখন এই
ধম িছল তখন অন কােনা ধম িছল না। এখন অন সকল ধম রেয়েছ। ি মূিতর ছিব দিখেয়ও তামরা বাঝাও য
ার ারা এক ধেমর াপন হয়। এখন এখােন ওই ধম নই। গায়ন করা হয় - আমার মেতা িন েনর মেধ কােনা ন
নই, তু িমই য়ং দয়া কেরা…। যখন এইরকম বলা হয় তখন বুি গড ফাদােরর িদেকই চেল যায়। তাঁেকই মািসফু ল বা
দয়ার সাগর বলা হয়। বাবা তা বা ােদর সকল দুঃখ দূর কের ১০০ শতাংশ সুখ দওয়ার জন ই আেসন। িতিন কেতাই
না দয়া কেরন। তামরা এখন বুেঝছ য আমরা যেহতু বাবার কােছ এেসিছ তাই বাবার কাছ থেক স ূণ সুখ িনেত
হেব। ওটােক বলা-ই হয় সুখধাম। এটা হেলা দুঃখধাম। এই চ টােক ভােলা ভােব বুঝেত হেব। শাি ধাম এবং সুখধামেক
রণ করেল অি ম কােল যমন মতই, তমনই গিত লাভ হেব ('অ মিত সা গিত') । শাি ধামেক রণ করেল তা
অবশ ই শরীরেক ছাড়েত হেব। তাহেলই তা আ া শাি ধােম যেত পারেব। * কবল বাবা ছাড়া অন কােরার কথা যন
মেন না আেস।* লাইন এেকবাের ি য়ার থাকেত হেব। কবল বাবােক রণ করেল অ ের খুিশর পারদ ঊধগামী হয়। এই
পুরাতন দুিনয়ার সুখ তা ণ ায়ী এবং ণভ র
ু । এ েলা িকছু ই সে যােব না। সে যােব কবল এই অিবনাশী ান
র । অথাৎ এই ান রে র ারা যা উপাজন হেব, স েলাই তামােদর সে যােব, যার াি তামরা ২১ জ ভাগ
করেব। *তেব হ াঁ, িবনাশী ধন-স ি ও তােদর সে ই যােব যারা বাবােক সহেযাগ করেব।* বাবা, তু িম আমােদর এই
কিড়র িবিনমেয় ওখােন আমােদরেক মহল বািনেয় িদও। বাবা এই কিড়র িবিনমেয় কেতা র দান কেরন। আেমিরকার
লােকরা এইরকম অেনক অথ খরচ কের পুরাতন িজিনস কেন। মানুষ ওইসব পুরাতন িজিনস েলা চড়া দােম িবি
কের। আেমিরকার লােকেদর কাছ থেক পাই পয়সার িজিনেসর িবিনমেয় হাজার হাজার টাকা িনেয় নয়। বাবাও কেতা
ভােলা াহক। ভালানােথর গায়ন রেয়েছ। মানুষ তা এইসব িকছু ই জােন না। ওরা িশব আর শ রেক অিভ বেল দয়।
তাঁর উে েশ বেল - ঝু িল ভের দাও। তামরা বা ারা এখন বুেঝছ য আমরা যসব ান র পাি , স েলার ারা-ই
আমােদর ঝু িল ভরপুর হেয় যাে । ইিন হেলন অসীম জগেতর িপতা। ওরা তা শ রেক দিখেয় বেল - ধুতরা খায়, ভাঙ
খায়। যতসব আজ িব কথা বেস বেস বািনেয়েছ। তামরা বা ারা এখন সদগিত াি র জন পড়া না করছ। এটা হেলা
একদম শা থাকার পড়া না। এইরকম আেলা ালােনা হয় এবং জাঁকজমক করা হয় যােত মানুষ এেস িজে স কের য
তামরা এেতা ধুমধাম কের কন িশব জয় ী পালন কেরা ? িশববাবা-ই তা ভারতেক িব বান বানায়।
ল ী-নারায়নেক েগর মািলক ক বািনেয়েছ সটা িক তামরা জােনা ? আেগর জে ল ী-নারায়ন িক িছেলন ?
আেগর জে ইিন জগৎ আ া ান- ােন রী িছেলন। পেরর জে িতিন রাজ-রােজ রী হেয়িছেলন। তাহেল পদ মযাদার
িদক িদেয় বেড়া ক ? হয়েতা ইিন েগর মািলক িছেলন, িক জগৎ আ া কাথাকার মািলক িছেলন ? তাঁর কােছ মানুষ
কন যায় ?
ারও ১০০টা হাত, ২০০টা হাত, ১ হাজারটা হাত দখােনা হয়। স ােনর সংখ া যত বৃি পায়, হােতর
সংখ াও তত বাড়েত থােক। জগৎ আ ার ে ও ল ীর থেক বিশ হাত দখােনা হেয়েছ। ওনার কােছ িগেয়ই সবিকছু
াথনা কের। স ান হওয়ার িকংবা অন অেনক আশা িনেয় যায়। িক ল ীর কােছ কখেনা এইরকম াথনা কের না।
িতিন তা কবল িব বান িছেলন। িক জগৎ আ ার কাছ থেক েগর রাজ া হয়। মানুষ এটাও জােন না য জগৎ
আ ার কাছ থেক িক াথনা করা উিচত। এটা তা পড়া না। জগৎ আ া কান িবষয় িনেয় পড়েছন ? রাজেযাগ।
এটােক আবার বুি েযাগও বলা হয়। অন সবিকছু থেক তামােদর বুি র যাগ সের িগেয় কবল বাবার সােথ যু হেয়
যায়। বুি তা অেনক িদেক ছু েট বড়ায়। বাবা এখন বলেছন - আমার সােথই বুি যু কেরা, নাহেল িবকম িবনাশ হেব
না। তাই বাবা ফেটা তু লেতও বারণ কেরন। এই শরীরটা তা এনার।
বাবা য়ং দালাল েপ বলেছন - তামােদর ওই গাঁটছড়ার ব ন ক ানেসল হেয় গেছ। এখন কাম বাসনার িচতা থেক
নেম এেস ােনর িচতায় বেসা। কাম িবকােরর িচতা থেক নেম এেসা। িনেজেক আ া েপ অনুভব কের আমােক
অথাৎ িনজ িপতােক রণ করেলই িবকম িবন হেব। কােনা মানুষ কখেনা এইরকম বলেত পারেব না। মানুষেক কখেনা
ভগবান বলা যােব না। তামরা বা ারা জােনা য বাবা-ই হেলন পিতত-পাবন। িতিন এেসই কাম িবকােরর িচতা থেক
নািমেয় ােনর িচতায় বিসেয় দন। িতিন হেলন আি ক িপতা। এনার মেধ বেস থেক িতিন বলেছন - তামরাও
আ া। অন েদরেকও এটা বাঝাও। বাবা বলেছন - "ম না ভব" । ম না শ টা উ ারণ করেলই তাঁর রণ চেল
আসেব। এই পুরাতন দুিনয়ার িবনাশও অিত িনকেট। বাবা বাঝাে ন, এটা হেলা ভয় র মহাভারেতর লড়াই। কউ
হয়েতা বলেব - লড়াই তা িবেদেশও হয়, তাহেল এটােক মহাভারেতর লড়াই বলা হয় কন ? ভারেতই তা যে র রচনা

হেয়েছ। এখান থেকই তা িবনােশর অি িনগত হেয়িছল। িমি বা ারা, তামােদর জন যিদ নুতন দুিনয়ার েয়াজন
হয়, তেব এই পুরাতন দুিনয়ার িবনাশ তা অবশ ই হেব। এখান থেকই মূল লড়াই আর হয়। এই
ান য থেকই
ভয় র লড়াই এবং িবনােশর অি
িলত হেয়েছ। হয়েতা শা েত লখা আেছ, িক ক বেলেছ সটা কউ জােন না।
বাবা এখন নুতন দুিনয়ার জন এইসব বাঝাে ন। তামরা এখন রাজ িন , দবী- দবতা হ । তামােদর রাজে
অন কউ থাকেব না। আসুিরক দুিনয়ার িবনাশ হেয় যােব। বুি েত রাখেত হেব য আমরা তা কালেকই রাজ
করতাম। বাবা আমােদরেক রাজ িদেয়িছেলন। তারপর ৮৪ জ িনেয়িছ। এখন পুনরায় বাবা এেসেছন। তামােদর
মেতা বা ােদর মেধ এইসব ান রেয়েছ। বাবা য়ং এই ান িদেয়েছন। যখন দবতা ধম াপন হয় তখন সম
আসুিরক জগেতর িবনাশ হেয় যায়। বাবা িনেজ বেস থেক
ার ারা এইসব িবষয় বাঝাে ন।
াও িশববাবার
স ান। িব ু র িবষেয়ও বাঝােনা হেয়েছ া থেক িব ু এবং িব ু থেকই
া হয়। তামরা এখন বুেঝ গছ য
আমরা বতমােন া ণ জে রেয়িছ, এরপর দবতা হব, তারপের আবার ৮৪ জ নব। যেহতু কবল বাবা-ই এই
ান দান কেরন, সুতরাং অন কােনা মানুেষর কাছ থেক িকভােব এই ান পাওয়া স ব ? গাটাটাই বুি িদেয়
িবেবচনা করার িবষয়। বাবা বলেছন, অন সবিদক থেক বুি েযাগ িছ কেরা। বুি টাই িবগেড় যায়। বাবা উপেদশ
িদে ন - আমােক রণ করেলই িবকম িবন হেব। গৃহ জীবেন থাকেত চাইেল থােকা। এম অবেজ তা সামেনই
রেয়েছ। তামরা জােনা য আমরা পড়া না কের এইরকম হব। তামােদর এই পড়া না কবল স মযুেগর জন । এখন
তামরা ওিদেকও নই, এিদেকও নই। তামরা এখন বাইের আছ। বাবােক তা মািঝও বলা হয়। গান কের - আমােদর
নৗকা তীের িনেয় চেলা…। এটা িনেয় একটা গ ও আেছ। কউ কউ চলেত
কের দয়, কউ আবার থেম যায়।
বাবা এখন বলেছন - আিম িনেজ বেস থেক এই
ার মুখ ারা ান শানাই।
া এেলা কাথা থেক ? িযিন
জািপতা, তাঁেক তা অবশ ই এখােন থাকেত হেব। আিম এনােক দ ক িনই এবং একটা নামও রািখ। তামরাই হেল
ার মুখ বংশাবলী া ণ। তামরা কিলযুেগর অি েমও রেয়ছ এবং তামরাই আবার সত যুেগর
েতও আসেব।
সবার আেগ তামরাই বাবার থেক আলাদা হেয় ভূ িমকা পালন করেত এেসেছা। তেব আমােদর মেধ ও তা সবাই
এইরকম নয়। এটাও বুঝেত পারা যােব য কারা কারা পুেরা ৮৪ জ নয়। এই ল ী-নারায়েণর ে তা গ ােরি
রেয়েছ। এনােদর জন ই শ াম-সু েরর গায়ন করা হয়। দবী দবতারা সু র িছেলন। ওনারা শ াম থেক সু র
হেয়িছেলন। ােমর বয়াদব ছেল থেক পিরবিতত হেয় সু র হেয় যায়। আজকাল সব ছেল মেয়ই বয়াদব হেয় গেছ।
এ েলা সব অসীম জগেতর িবষয়, যটা কউই জােন না। কেতা ভােলাভােব বাঝােনা হয়। সােজন তা সকেলর জন ই
এক। ইিন হেলন অিবনাশী সােজন। যাগেক অি বলা হয়। কারন যােগর ারা-ই আ ার খাদ িনগত হয়। যাগ-অি র
ারা-ই তেমা ধান আ া সেতা ধান হেয় যায়। আ ন কম থাকেল খাদ িনগত হেব না। রণ করােকই যাগ-অি বলা
হয়। এর ারা-ই িবকেমর িবনাশ হয়। বাবা বলেছন, আিম তামােদরেক কেতা কের বাঝাই। এ েলা তা ধারণ করেত
হেব। ক আেছ, "ম না ভব" । এই িবষেয় া হেল চলেব না। বাবােক রণ করেতই ভু েল যায়। ইিন হেলন সকল
পিতর পিত, িযিন ােনর ারা তামােদরেক সাজাে ন। িনরাকার িপতা বলেছন - অন সবিকছু থেক বুি েযাগ িছ
কের আমােক অথাৎ িনজ িপতােক রণ কেরা। বাবা তা সকেলর অিভ । তামােদর এখন উ িত হে । বলা হয়,
তামােদর কল ােণই সকেলর কল াণ। বাবা তা সকেলর কল াণ করার জন ই এেসেছন। রাবন সবাইেক দুগিতেত িনেয়
যায়, রাম সবাইেক সদগিতেত িনেয় যায়। আ া।
িমি -িমি হারািনিধ বা ােদর িত মাতা-িপতা বাপদাদার
আ া পী স ানেদর জানাে ন নম ার।

রেণর

হ-সুমন আর সু ভাত। আ ােদর িপতা ওঁনার

*ধারণার জেন মুখ সারঃ-*

*১ )* বাবার রেণর ারা অসীম সুেখর অনুভব করার জন বুি র লাইন ি য়ার থাকেত হেব।
আ া সেতা ধান হেব।

রণ অি

প হেলই

*২ )* বাবা কিড়র বদেল র দন। এইরকম ভালানাথ বাবার কােছ িনেজর ঝু িল ভিত করেত হেব। শা থাকার পাঠ
পেড় সদগিত া করেত হেব।
*বরদানঃ-*
িতন ধরেনর িবজেয়র মেডল া কের সদা িবজয়ী ভব*
িবজয় মালােত ন র নওয়ার জন থেম িনেজর ওপর িবজয়ী, তারপর সকেলর ওপের িবজয়ী এবং

* াগানঃ-*

তারপর কৃ িতর ওপের িবজয়ী হও। এই িতন ধরেনর িবজেয়র মেডল া করেলই িবজয় মালার দানা
হেত পারেব। িনেজর ওপর িবজয়ী মােন িনেজর ব থ িচ া-ভাবনা এবং ভাবেক
ও ভ ভাবনার
ারা পিরবতন করা। য এইভােব িনেজর ওপের িবজয়ী হয়, স অেন র ওপেরও িবজয়ী হেত পাের।
কৃ িতর ওপের িবজয়ী হওয়ার অথ হেলা বায়ুম ল, ভাইে শন এবং ল
ূ াকৃ িতক সমস া েলার ওপের
িবজয়ী হওয়া।
িযিন িনজ কেমি েয়র ওপের স ূণ রাজ করেত পােরন, িতিনই সিত কােরর রাজেযাগী।*

