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াতঃ মুরিল

ও শাি

"বাপদাদা"

মধুবন

*"িমি বা ারা- তামােদর িনেজেদর যাগবেলর ারা সম সৃি েক পিব কের তু লেত হেব, তামরা যাগবেলর ারাই
মায়ার উপর িবজয় া কের জগৎজীত হেত পােরা"*
* ঃবাবার ভূ িমকা িক, সই ভূ িমকা তামরা বা ারা িকেসর আধাের জানেত পেরছ ?*
*উ রঃ বাবার ভূ িমকা হেলা- সকেলর দুঃখ হরণ কের সুখ দান করা, রাবেণর শৃ ল থেক মু করা। বাবা যখন
আেসন তা ভি র রাি স ূণ হয়। বাবা য়ং তামােদরেক তাঁর িনেজর আর িনেজর স েদর পিরচয়
দন। তামরা এক বাবােক জানেলই সব িকছু জেন যােব।*
*গীতঃতু িমই মাতা, িপতাও তু িমই ...*
*ও শাি ।* বা ারা ও শাি র অথ বুেঝেছ, বাবা বুিঝেয়েছন আমরা হলাম আ া, এই সৃি
ামার িভতের হেলা
আমােদর মুখ পাট। কার পাট ? আ া শরীর ধারণ কের ভূ িমকা পালন কের। বা ােদর তা এখন আ -অিভমানী কের
তালা হে । এেতাটা সময় দহ-অিভমানী িছেল। এখন িনেজেক আ া মেন কের বাবােক রণ করেত হেব। আমােদর
বাবা এেসেছন ামা ান অনুসাের। বাবা আেসনও রাি েত। কখন আেসন তার কােনা িতিথ-তািরখ িকছু নই। িতিথ
তািরখ তােদর হয় যারা লৗিকক জ
হণ কের। ইিন তা হেলন পারেলৗিকক বাবা। এনার লৗিকক জ হয় না। কৃ ে র
িতিথ, তািরখ, সময় ইত ািদ সব দওয়া হয়। এঁনার ে তা বলা হয় িদব জ । বাবা এনার মেধ েবশ কের বেল
দন য এটা হেলা অসীম জগেতর ামা। ওর মেধ অধ-ক হেলা রাত। যখন রাত অথাৎ ঘার অ কার হয় তখন আিম
আিস। িতিথ-তািরখ িকছু নই। এই সময় ভি ও হেলা তেমা ধান। অধ-ক হেলা অসীম জগেতর িদন। বাবা িনেজ
বেলন আিম এঁনার( া বাবার) মেধ েবশ কেরিছ। গীতােত আেছ ভগবানুবাচ, িক ভগবান মানুষ হেত পােরন না।
কৃ ও হেলা দবী ণ স
। এটা হেলা মনুষ েলাক। এটা দবেলাক না। গানও কের
া দবতােয় নমঃ...িতিন হেলন
সূ েলাকবাসী। বা ারা জােন সখােন হাড়-চামড়া থােক না। স হেলা সূ সাদা ছায়া। মূলবতেন বা অমরেলােক
আ ার না সূ শরীর ছায়া স
থােক, না হাড় মােসর হয় । এই কথা যেকােনা মানুষ জােন না। বাবা এেসই শানান,
া ণরাই শােন, আর কউ শােন না। া ণ বণ হয়ই ভারেত, সটাও তখনই হয় যখন পরমিপতা পরমা া জািপতা
া ারা া ণ ধেমর াপনা কেরন। এখন এঁনােক রচিয়তাও বলা হেব না। এমন নয় য িতিন নূতন িকছু কউ রচনা
কেরন। ধুমা িরজুিবেনট(নব েপ াপনা) কেরন। ডােকও- হ বাবা, পিতত দুিনয়ােত এেস আমােদর পিব কেরা।
এখন তামােদর পিব কের তু লেছন। তামরা আবার যাগবেলর ারা এই সৃি েক পিব কের তু লেছা। মায়ার উপর
িবজয় া কের তামরা জগতজীত হেয় উঠেছা। যাগবলেক সাই বলও বলা হয়। ঋিষ-মুিন ইত ািদ সকেল শাি চায়
িক শাি র অথ তা জােন না। এখােন তা অবশ ই ভূ িমকা পালন করেত হেব। শাি ধাম হেলা সুইটসাইেল হাম।
তামােদর অথাৎ আ ােদর এখন াত হেয়েছ য আমােদর িনজ গৃহ হেলা শাি ধাম। এখােন আমরা ভূ িমকা পালন
করেত আিস। বাবােকও ডােক- হ পিতত-পাবন, দুঃখ মাচনকারী, সুখ দাতা এেসা, আমােদর এই রাবেণর শৃ ল থেক
মু কেরা। ভি হেলা রাত,
ান হেলা িদন। রাত হেলা মুদাবাদ (মৃতু র ডাক দয়), আবার ান হেলা
িজ াবাদ(জীবেনর ডাক দয়)। এই খলা হেলা সুখ আর দুঃেখর। তামরা জােনা থেম আমরা েগ িছলাম আবার
নামেত-নামেত এেস নীেচ হেল(নরেক) পেড়িছ। কিলযুগ কেব িনঃেশষ হেব আবার সত যুগ কেব আসেব এটা কউ জােন
না। তামরা বাবােক জােনা বেল বাবার ারা সব িকছু জেন গেছা। মানুষ ভগবানেক খাঁজার জন কেতা ধা া খায়।
বাবােক জােনই না। তখনই জােন যখন বাবা এেস িনেজর আর ওনার স ি র পিরচয় দন। উ রািধকার বাবার থেকই
া হয়, মােয়র থেক নয়। এঁনােক মা াও বলা হয়, িক এঁনার থেক উ রািধকার া হয় না, ওনােক রণও করেত
হয় না।
া, িব ু , শ রও হেলা িশেবর বা া- এটাও কউ জােন না। অসীেমর সম দুিনয়ার রচিয়তা একমা বাবা।
এছাড়া সব হেলা ওনার রচনা িযিন এই পািথব জগেতর রচিয়তা। এখন তামােদর অথাৎ বা ােদর বাবা বেলন আমােক
রণ করেল তামােদর িবকম িবনাশ হেব। মানুষ বাবােক না জানেল কােক রণ করেব ? এই জন বাবা বেলন কেতা
িনধন হেয় পেড় আেছ। এটাও ামােত িনধািরত। ভি আর ান দুেটােতই সবেচেয়
কম হেলা- দান করা। ভি
মােগ ঈ েরর িনিমে দান কের থােক। িকেসর জন ? কােনা কামনা তা অবশ ই থােক। মেন কের যমন কম করেবা
সরকম ফল অন জে
া হেব, এই জে যা করেবা তার ফল পেরর জে
া হেব। জ -জ া র পাওয়া যায়
না।এক জে র জন ফল া হয়। সব চেয় ভােলা কম হেলা দান। দানীেক পূণ আ া বলা হয়। ভারেত যেতা দান হয়

তমন আর কােনা দেশ হয় না। বাবাও এেস বা ােদর দান কের, বা ারা আবার বাবােক দান কের। বেল বাবা আপিন
এেল তা আিম িনেজর তন-মন-ধন সব আপনােক সঁেপ দেবা। আপিন ছাড়া আমার আর কউ নই। বাবাও বেলন
আমার কােছ তামরা বা াই হেল। আমােক বেলই হেভনলী গড ফাদার অথাৎ েগর াপনা করেত স ম। আিম এেস
তামােদর েগর বাদশাহী দান কির। বা ারা আমার িনিমে সব িকছু িদেয় দয়- বাবা সব িকছু হেলা আপনার। ভি
মােগও বলা হেতা- বাবা, এই সব িকছু আপনােক দওয়া আেছ। আবার সটা চেল গেল দুঃখী হেয় পেড়। সটা হেলা
ভি র অ সমেয়র সুখ। বাবা বাঝান ভি মােগ তামরা আমােক ইনডাইের দান-পূণ কেরা। তার ফল তা
তামােদর া হেত থােক। এখন এই সমেয় তামােদর কম-অকম িবকেমর রহস বেস বাঝাই। ভি মােগ তামরা
যমন কম কেরা তার অ কােলর সুখও আমার ারা তামােদর া হয়। এই ব াপাের দুিনয়ার কউ জােন না। বাবা
এেসই কেমর গিত বাঝান। সত যুেগ কউ কােনা খারাপ কাজ কেরই না। সবদা সুখ আর সুখ। রণও কের সুখধাম,
েগর। এখন বেস আেছ নরেক। তবুও বেল দয়- অমুেকর েগ গমন হেয়েছ। িক তেমা ধান হওয়ার কারেণ তারা
িকছু জানেত পাের না য গ িক, নরক িক হয় ? অসীম জগেতর িপতা বেলন তামরা সকেল কেতা তেমা ধান হেয়
গেছা। ামােক তা জােনা না। মেনও কের য সৃি র চ আবিতত হয় তা অবশ ই ব আবিতত হেব য না! তারা
ধু বলার জন ই বেল। এখন এটা হেলা স ম যুগ। এই একই স ম যুেগর গায়ন আেছ। অধ-ক দবতােদর রাজ চেল
আবার সই রাজ কাথায় চেল যায়, কারা িজেত নয়? এটাও কােরার জানা নই। বাবা বেলন রাবণ িজেত নয়। তারা
আবার দবতােদর আর অসুেরর লড়াই বেস দিখেয়েছ। এখন বাবা বাঝান- পাঁচ িবকার পী রাবেণর কােছ পরািজত
হেয় আবার িবজয়ও া কের রাবেণর উপর। বাবা আেসন িবজয় া করােত। এটা হেলা খলা য না! মায়ার উপর
পরািজত হেল পরাজয়, মায়ার উপর িবজয় া হেল জয়। িবজয় বাবা া কিরেয় দন সইজন তাঁেক সবশি মান
বলা হয়। রাবণও কম শি মান নয়। িক স দুঃখ দয়, সইজন তার মিহমার সুখ ািত নই। রাবণ হেলা খুবই শি
স
। তামােদর রাজ ই কেড় নয়। এখন তামরা বুেঝ গেছা- আমরা কীভােব পরািজত হই আবার কীভােব িবজয়
া কির? আ া চায়ও আমােদর যন শাি থােক। আমরা িনেজেদর গৃেহ িফের যােবা। ভ ভগবানেক রণ কের,
িক পাথর বুি স
হওয়ার জন বােঝ না। ভগবান হেলন বাবা, অবশ ই তাই বাবার থেক উ রািধকােরর াি
হয়। া ও অবশ ই হয় িক কেব া হয় আবার কেব হািরেছ ফেলেছ, এ'কথা তারা জােন না। বাবা বেলন আিম এই
া তন ারা তামােদর বেস বাঝাই। আমারও য অরগ া চাই না! আমার তা িনেজর কেম ীয় নই। সূ বতেনও
কেম ীয় আেছ। চলেত িফরেত যমন মুিভ বােয়াে াপ হয়, এই মুিভ, টকী এক হেয় বােয়াে াপ বর হেল বাবারও
বাঝােত সহজ হেলা। তােদর হেলা বা বল, তামােদর হেলা যাগবল। সই দুই ভাই(রািশয়া ও আেমিরকা) যিদ িনেজেদর
মেধ িমেল যায় তেব িবে র উপর রাজ করেত পাের। িক এখন তা তারা িবি । তামােদর অথাৎ বা ােদর
সাইেলে র
গবেবাধ থাকা উিচত। তামরা ম নাভেবর আধাের সাইেল
ারা জগতজীত হেয় যাও। সটা হেলা
সােয় - দ । তামরা সাইেল গেব িনেজেক আ া মেন কের বাবােক রণ কেরা। রেণর ারা তামরা সেতা ধান
হেয় যােব। অেনক সহজ উপায় বেল দওয়া হয়। তামরা জােনা য িশববাবা এেসেছন আবার আমােদর অথাৎ বা ােদর
েগর উ রািধকার দান করেত। তামােদর যা িকছু কিলযুগী কমব ন আেছ, বাবা বেলন স সম ভু েল যাও। ৫
িবকারও আমােক দান কের দাও। তামরা য আমার আমার কের এেসেছা, আমার ামী, আমার অমুক- স সম ভু লেত
থােকা। সব দেখও ওর থেক মায়া- মমতা িম েয় দাও। এই কথা বা ােদরই বাঝােনা হয়। যারা বাবােক জােনই না,
তারা তা এই ভাষােকও বুঝেত পারেব না। বাবা এেস মানুষ থেক দবতায় পিরণত কেরন। দবতারা থােকই সত যুেগ।
কিলযুেগ হয় মানুষ। এখেনা পয তােদর িচ আেছ অথাৎ িচ আেছ। আমােক বেলই পিতত-পাবন। আিম তা িডে ড
হই না। তামরা বেলা আমরা পিব িছলাম আবার িডে ড হেয় পিতত হেয়িছ। এখন আপিন এেস পিব করেল আমরা
িনজ গৃেহ যােবা। এটা হেলা ীচু য় াল নেলজ। অিবনাশী ান র য না! এটা হেলা নূতন নেলজ। এখন তামােদর এই
নেলজ শখাি । রচিয়তা আর রচনার আিদ-মধ -অে র রহস বেল িদই। এখন এটা তা হেলা পুরােনা দুিনয়া। এর মেধ
তামােদর য কউ িম স ী ইত ািদ আেছ, দহ সহ সকেলর সােথ মমতা িম েয় দাও। বা ারা, এখন তামরা
িনেজেদর সব িকছু বাবার কােছ সঁেপ দাও। বাবা আবার েগর বাদশাহী ২১ জে র জন তামােদর হােত তু েল দন।
লন- দন হয় য না! বাবা তামােদর ২১ জে র জন রাজ ভাগ দন। ২১ জ ২১ জ গাওয়া হয় য না অথাৎ ২১
জ স ূণ লাইফ চলেত থােক। মাঝখােন কখেনা শরীর ছাড়েত পাের না। অকাল মৃতু হয় না। তামরা অমর হেয়
অমরপুরীর মািলক হও। মৃতু কখেনা তামােদর াস করেত পাের না। এখন তামরা মরেণর জন পু ষাথ করেছা।
বাবা বেলন দহ সহ দেহর সকল স
ছেড় এক বাবার সােথ স
রাখেত হেব। এখন যেত হেবই সুেখর স ে ।
দুঃেখর ব নেক ভু লেত থাকেব। গৃহ ব বহাের থেক পিব হেত হেব বাবা বেলন মােমক (একমা আমােক) রণ
কেরা, সােথ-সােথ দবী ণও ধারণ কেরা। এই দবতােদর মেতা হেত হেব। এই হেলা এম অবেজ । এই ল ী-নারায়ণ

েগর মািলক িছেলা, এরা কীভােব রাজ পেলা, আবার কাথায় গল, এটা কােরার জানা নই। এখন তামােদর অথাৎ
বা ােদর দবী ণ ধারণ করেত হেব। কাউেক দুঃখ িদেত নই। বাবা হেলনই দুঃখ মাচনকারী, সুখ দাতা। তাই
তামােদরও সকলেক সুেখর রা া বেল িদেত হেব অথাৎ অে র লা হেত হেব। বাবা এখন তামােদর ােনর তৃ তীয়
ন
দান কেরেছন। তামরা জােনা, বাবা কীভােব ভূ িমকা পালন কেরন। এখন বাবা যা তামােদর পড়াে ন, সই
পড়া না আবার ায় িবলু হেয় যােব। দবতােদর মেধ এই নেলজ থােক না। তামরা
া মুখবংশাবলী া ণরাই
রচিয়তা আর রচনার ানেক জােনা। আর কউ জানেত পাের না। এই ল ী-নারায়ণ ইত ািদর মেধ ও যিদ এই ান
থাকেতা তা পর রায় চেল আসেতা। ওখােন ােনর েয়াজনই হয় না কারণ সখােন হেলাই স িত। এখন তামরা সব
িকছু বাবােক দান কেরা, তাই আবার বাবা তামােদর ২১ জে র জন সব িকছু িদেয় দন।এরকম দান কখেনা হয় না।
তামরা জােনা য আমরা সব িদেয় িদই- বাবা এই সব িকছু হেলা আপনার, আপিনই আমােদর সব িকছু । েমব মাতা
িপতা...ভূ িমকা তা পালন কের য না! বা ােদর এডা ও কেরন আবার িনেজই পড়ান। আবার য়ং
হেয় সবাইেক
িনেয় যান। বেলন য তামরা আমােক রণ করেল পিব হেয় যােব, আবার তামােদর সােথ িনেয় যােবা। এই য
রচনা করা হেয়েছ। এটা হেলা িশব ান য , এর মেধ তামরা তন-মন-ধন সব াহা কের দাও। খুশীেত সব অপণ করা
হেয় যায়। বািক আ া থেক যায়। বাবা, ব াস এখন আমরা আপনার মেতই চলেবা। বাবা বেলন য গৃহ ব বহাের
থেক পিব হেয় উঠেত হেব। ৬০ বছেরর আয়ু যখন হয় তখন বাণ ে যাওয়ার
িত করেত থােক িক সখােন
কউ িফের(পরমধােম) যাওয়ার জন িক আর
িত নয়! এখন তামরা স ু র ম নাও ম নাভব। ভগবানুবাচতামরা আমােক রণ করেল তামােদর িবকম িবনাশ হেব। সকলেক বেলা তামােদর সকেলর(বাবার বা ােদর) হেলা
বাণ অব া। িশববাবােক রণ কেরা, এখন িনজ গৃেহ ত াবতন করেত হেব। 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 )* কিলযুগী সম কমব নেক বুি থেক ভু েল ৫ িবকােরর দান কের আ ােক সেতা ধান কের তু লেত হেব। একই
সাইেলে র গবেবাধ িনেয় থাকেত হেব।
*২ )* এই
যে খুশীর থেক িনেজর তন-মন-ধন সব অপণ কের সফল কের তু লেত হেব। এই সময় সব িকছু বাবােক
গি ত কের ২১ জে র বাদশাহী বাবার থেক িনেয় িনেত হেব।
*বরদানঃ-*
িনিম ভােবর ৃিত ারা অি রতােক সমা কের সদা অচল অটল ভব*
িনিম ভােবর ারা অেনক ধরেনর আিম ভাব, আমার-আমার ভাব সহেজই শষ হেয় যায়। এই ৃিত
সম ধরেনর চ লতার থেক মু কের অচল-অটল ি িতর অনুভব করায়। সবােতও পির ম করেত
হয় না। কারণ িনিম য হয় তার বুি েত সবদা এটা রেণ থােক য- যা আিম করেবা, আমােক দেখ
সবাই তাই করেব। সবােত িনিম হওয়া অথাৎ
েজর উপর আসা।
েজর িদেক াভািবকভােবই
সকেলর দৃি যায়। তাই এই সেচতনতাও তামার সি র(িনরাপ ার) মাধ ম হেয় যায়।
* াগানঃ-*
সব রকম ব াপার থেকই পৃথক হেয় থাকেল পরমা বাবার সহায়তার অনুভব হেব*

