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াতঃ মুরিল

ও শাি

"বাপদাদা"

মধুবন

*"িমি বা ারা - তামােদর এই নশা থাকা চাই য, আমােদর পারেলৗিকক বাবা হেলন, িবে র অত া েযর িবষয়
( েগর) রচিয়তা, আমরা যখানকার মািলক হই"*
* ঃবাবার সে থেক তামােদর িক িক াি হয় ?*
*উ রঃ বাবার সে থেক আমরা মুি , জীবন-মুি র অিধকারী হেয় যাই। বাবার স আমােদরেক ওপাের িনেয়
যায়। বাবা আমােদরেক িনেজর বািনেয় আি ক আর ি কালদশ বািনেয় দন। আমরা রচিয়তা আর
রচনার আিদ-মধ -অ েক জানেত পাির।*
*গীতঃধয ধেরা হ মানব...*
*ও শাি ।* এটা ক বলেছন ? বা ােদরেক বাবাই বলেছন, সকল বা ােদরকই বলেত হয়, কননা সবাই দুঃখী হেয়
পেড়েছ, অৈধয হেয় পেড়েছ। বাবােক রণ কের বেল য, এেস দুঃখ থেক মু কেরা, সুেখর রা া বেল দাও। এখন
সাধারণ মানুষ, তার মেধ ও মুখ তঃ ভারতবাসীেদর এটা রণ নই য, আমরা ভারতবাসীরা অেনক সুখী িছলাম।
ভারত হেলা অিত াচীন এবং অিত সু র ভূ িম িছল। "িবে র
আ েযর িবষয়" বলা হয়, তাই না। এখােন মায়ার
রােজ সাতটা আ েযর িবষয় ( সেভন ওয়া াস) বলা আেছ। স েলা হেলা ল
ূ আ েযর িজিনস। বাবা বাঝাে ন য,
এইসব মায়ার আ য আেছ, যার মেধ দুঃখ আেছ। বাবার আ েযর িবষয় হেলা গ। সটাই হল িবে র মেধ
আ েযর িবষয়। ভারত গ িছল, হীেরর মত িছল। সখােন দবী- দবতােদর রাজ িছল। এই সম কথা ভারতবাসীরা
ভু েল গেছ। যিদও দবতােদর সামেন িগেয় মাথা ঠােক, পূজা কের িক যার পূজা কের তার জীবনী জানেত হেব, তাই
না! এসম কথা অসীম জগেতর বাবা বেস বাঝাে ন। এখােন তামরা এেসছ পারেলৗিকক বাবার কােছ। পারেলৗিকক
বাবা হেলন েগর াপন কতা। এই কায কােনা মানুষ করেত পাের না। এঁনােক অথাৎ
া বাবােকও বাবা বলা হয় উিন হেলনই কৃ ে র পুরােনা তেমা ধান আ া। তু িম িনেজর জ েক জানেত না। তু িম কৃ িছেল তা সেতা ধান িছেল।
পুনরায় ৮৪ জ িনেত িনেত এখন তামরা তেমা ধান হেয় গেছা, শরীেরর িভ িভ নাম পেড়েছ। এখন তামার নাম
া রাখা হেয়েছ।
াই িব ু বা কৃ হেব। কথা তা একটাই আেছ ার থেক িব ু , িব ু র থেক
া।
ামুখবংশাবিল া ণ, তারাই পুনরায় দবতা হয়। পুনরায় সই দবতারাই আবার শূ হয়। এখন তামরা া ণ
হেয়েছা। এখন বাবা বেস বা ােদর তামােদরেক বাঝাে ন, এটাই হল ভগবানুবাচ। তামরা তা হেয় গেল ছা । তাই
তামােদর অেনক খুিশেত থাকেত হেব। িক এত খুিশেত কউই থােকনা। ধনবান ধেনর নশায় অেনক খুিশেত থােক,
তাই না। এখােন ভগবােনর বা া হেয়েছ তা তবুও এতটা খুিশেত থােকা না। তারা বােঝনা িকছু ই, পাথরবুি হেয় গেছ,
তাইনা। ভােগ না থাকেল তা ােনর ধারণা িকভােব করেব! এখন বাবা তামােদরেক মি ের পূজার যাগ তির
করেছন। িক মায়ার স ও কম নয়। বলা হয়,
স ওপাের িনেয় যায় আর স ডু িবেয় দয়। বাবার স
তামােদরেক মুি , জীবন-মুি েত িনেয় যায় পুনরায় রাবেণর স তামােদরেক দুগিতেত িনেয় যায়। ৫ িবকােরর স
হেয় যায়, তাই না! ভি েত বলা হয় য সৎস , িক িসিঁ ড় িদেয় তা নীেচর িদেকই নামেত থােক। িসিঁ ড় থেক কউ
ধা া খেল তা অবশ ই িনেচর িদেকই পড়েব, তাই না। সকেলর স িত দাতা হেলন এক বাবা। কউ িকছু করেল সটা
ভগবােনর ইশারােতই করেব। এখন বাবা ছাড়া বা ােদরেক পিরচয় ক দেব ? বাবা-ই বা ােদরেক িনেজর পিরচয়
দন। তােদরেক িনেজর আপন বািনেয় সৃি র আিদ-মধ -অে র ান দন। বাবা বেলন য, আিম এেস তামােদরেক
আি কও বানাই ি কালদশ ও বানাই। এটাই নাটেক আেছ, এসব কথা কােনা সাধু-স রা জানেত পাের না। সটা হল
লৗিকক জগেতর নাটক। এটা হল অসীম জগেতর। এই অসীম জগেত নাটেক আমরা অেনক সুখ ভাগ কির তা এখন
দুঃখও ভাগ কির। এই নাটেক কৃ আর ি ােনর মেধ িকরকম িহেসব িনেকশ আেছ ! তারা ( ী ানরা) ভারেত লড়াই
কের রাজ িনেয়িছল। এখন তামরা লড়াই ইত ািদ কেরা না। তারা িনেজেদর মেধ লড়াই কের। আর রাজ তামােদর
া হয়। এটাও ামার মেধ পূবিনিদ আেছ। এই সম কথা অন রা কউ জােননা। ানদাতা হেলন ােনর সাগর এক
বাবা। িযিন সকেলর স িত কেরন। ভারেতর দবী দবতােদর রাজ িছল, তখন স িত িছল। বািক সকল আ ারা
মুি ধােম িছল। ভারত ণময় িছল। তামরাই রাজ কেরিছেল। সত যুেগ সূযবংশী রাজ িছল। এখন তামরা
সত নারায়েণর কথা শােনা। নর থেক নারায়ণ হওয়ার এই কথাই আেছ । এটাও বড় বড় অ ের িলেখ দাও - সত
গীতার থেকই ভারত সত খ , জ িস অিধকার েপ া হয়। বাবা এেস সিত কােরর গীতা শানান। সহজ রাজেযাগ

শখান তা জ গত অিধকার হেয় যায়। বাবা টাটকা তা অেনক বুিঝেয়েদন িক
দহী-অিভমানী হেল ধারণাও হেব। দহ অিভমােনর কারেণ ধারণা হয় না।

দহ-অিভমােনর কারেণ ভু েল যায়।

বাবা বাঝাে ন য, আিম িক এটা বলেত পাির য, আিম সবব াপী । আমােক তা তামরাই বেলা য, তু িম হেল
মাতা-িপতা.... তাহেল এটার অথ িক হেলা ? তামার কৃ পােত অেনক সুখ া হয়। এখন তা হল দুঃখ । এই গান কান
সমেয়র - এটাও বােঝ না। যরকম পািখরা িচঁ-িচঁ করেতই থােক, অথ িকছু হয় না। সইরকম এরাও িচঁ-িচঁ করেত থােক,
যার অথ িকছু ই হয়না। বাবা বেস বাঝাে ন য, এইসব হল অধম, এই অধম ক বািনেয়েছ ? রাবণ। ভারত সত খ
িছল, তা সবাই সত কথাই বলেতা, চার-ঠকবাজ আিদ িকছু ই িছল না। এখােন দেখা কত িকছু চু ির করেত থােক।
দুিনয়ােত তা সবাই ঠকবাজ । এটােক বলাই হয় - পােপর দুিনয়া, দুঃেখর দুিনয়ায়। সত যুগেক বলা হয় সুেখর দুিনয়া।
এটা হল দু ির , বশ ালয়, সত যুগ হল িশবালয়। বাবা কত সহজ ভােব বেস বাঝাে ন। নামটাও কত সু র া মারী ঈ রীয় িব িবদ ালয়। এখন বাবা এেস বুঝদার তির করেছন। বেলন য, এই ৫ িবকারেক জয় করেল
তামরা জগৎজীত হেব। এই কাম-ই হল মহাশ । এই জন ই বা ারা ডেক বেল, আমােদরেক এেস দবী- দবতা বানাও।
বাবার যথাথ মিহমা বা ারা তামরাই জােনা। সাধারণ মানুষ না বাবােক জােন, না বাবার মিহমােক জােন। তামরাই
জােনা য, িতিন হেলন েমর সাগর। বাবা বা ােদর তামােদরেক এই ান শানাে ন, এটাই হল তাঁর ভােলাবাসা।
িশ ক ছা েদরেক পড়ান তা ছা রা িক থেক িক হেয় যায়। বা ারা, তামােদরেকও বাবার মেতা েমর সাগর হেত
হেব, েমর সােথ কাউেক বাঝােত হেব। বাবা বাঝান, তামরাও এেক অপরেক ভােলাবােসা। এক ন র ভােলাবাসা
হেলা - বাবার পিরচয় দওয়া। তামরা
দান করেত থােকা। পর েরর িত ঘৃণাভাবও যন না থােক। নাহেল তা
তামােদরেকও শাি পেত হেব। কাউেক িতর ার করেল তা শাি পেত হেব। কখেনা কাউেক ঘৃণা ক' রা না, িতর ার
ক' রা না। দহ-অিভমােন আসার কারেণই পিতত হেয়েছা। বাবা দহী-অিভমানী বািনেয়েছন, তা তামরা পিব হও।
সবাইেক এটাই বাঝাও য, এখন ৮৪ জে র চ স ূণ হেয়েছ। যারা সূযবংশী মহারাজা মহারানী িছল তারাই পুনরায়
৮৪ জ
হণ কের িনেচ নামেত নামেত এখন এই িনেচ পেড় আেছ। এখন বাবা পুনরায় তামােদরেক মহারাজা-মহারানী
তির করেছন। বাবা কবলমা বলেছন য, আমােক রণ কেরা, তা পিব হেয় যােব। বা ারা, তামােদরেক দয়াবান
হেয় সারািদন সবার িচ েন থাকেত হেব। বাবা িনেদশ দন - িমি বা ারা, দয়বান হেয় বচারা য সব দুঃখী আ ারা
আেছ, সই সব দুঃখী আ ােদরেক সুখী বানাও। তােদরেক খুব ছা আকাের তামরা প িলখেব । বাবা বেলন, আমােক
রণ কেরা আর উ রািধকারেক রণ কেরা। এক িশববাবারই মিহমা আেছ। সাধারণ মানুষ বাবার মিহমােকও বুঝেত
পাের না। িহি েতও িচ িলখেত পােরা। সবা করার জন বা ােদর শখ থাকেত হেব। অেনেক আেছ যারা আ হত া
করেত যায়, তােদরেকও তামরা বাঝােত পােরা, জীবঘাত হেলা মহাপাপ। এখন বা ারা, তামােদরেক মৎ িদে ন
এক িশববাবা। িতিন হেলন
িশব বাবা। তামােদরেক
ল ী,
নারায়ণ বানাে ন।
তা হেলন সই
একজনই। িতিন কখেনা জ -মৃতু র চে আেসন না। বািক তামােদরও -এর উপািধ া হয়। আজকাল তা সবাইেক
এর উপািধ িদেত থােক। কাথায় সই িনিবকারী, কাথায় এই িবকারী - রাত-িদেনর পাথক আেছ। বাবা রাজ
বাঝাে ন য, এক তা দহী-অিভমানী হও আর সবাইেক এই সংবাদ পৗঁেছ দাও। তামরা হেল পয়গ েরর স ান ।
সকেলর স িত দাতা হেলন একজনই। বািক ধম াপকেদরেক
বলা যায় না। স িত দাতা হেলন একজনই। 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 )* কাউেক ঘৃণা ক' রা না। দয়াবান হেয় দুঃখী আ ােদরেক সুখী বানােনার সবা করেত হেব। বাবার সমান মা ার
েমর সাগর হেত হেব।
*২)* "আমরা হলাম ভগবােনর স ান" এই নশা বা খুিশেত থাকেত হেব। কখেনা মায়ার উে া সে যােব না।
দহী-অিভমানী হেয় ােনর ধারণা করেত হেব।
*বরদানঃ-*
প ভব*
ৃিতর সুইচ ারা - কল াণ আর সকেলর কল াণ কের িসি
*ব াখ া :-* ি িতর আধার হল ৃিত। এই শি শালী ৃিত যন থােক য, "আিম হলাম বাবার, আর বাবা

* াগানঃ-*

হেলা আমার"। তা এই ৃিত িদেয় িনেজর ি িত শি শালী থাকেব আর অন েদরেকও শি শালী বানােত
পারেব। যরকম সুইচ অন করেল চািরিদক আেলা েল ওেঠ, সইরকমই এই ৃিতও হেলা এক সুইচ।
সবদা ৃিত পী সুইেচর অ ােটনশন থাকেল তা িনেজর আর সকেলর কল াণ করেতই থাকেব। নতু ন জ
হেয়েছ তা নতু ন ৃিতও আেছ। পুরােনা সব ৃিত সমা - এই িবিধ ারা িসি
েপর বরদান া হেয়
যােব।
অতীি য় সুেখর অনুভূিত করার জন িনেজর শাি
প ি িতেত ি ত থােকা।*

★ *মােত রী-জীর মধুর মহাবাক * ★
*১) " ানী আ া বা ােদর ভু ল হেয় গেল শত ণ দ "*
এই অিবনাশী ান যে এেস সা াৎ পরমা ার হাত ধেরও পুনরায় কারেণ-অকারেণ যিদ তার ারা কােনা িবকম হেয়
যায় তা তার শাি ও অেনক বশী ভাগ করেত হয়। যরকম ান িনেল তার যমন শত ণ লাভ আেছ, সইরকমই
ান িনেয় কােনা ভু ল হেয় গেল তা শত ণ শাি ভাগ আেছ। এইজন অত সতকতা অবল ন করেত হেব। ভু ল
করেত থাকেল তা দুবল হেয় পড়েব, এইজন ছাট-বড় ভু লেক ধরেত থােকা, ভিবষ েতর জন পরী া করেত থােকা।
দেখা, য রকম বুঝদার কােনা ধনী ব ি যখন কােনা ভু ল কাজ কের, তখন তােক অেনক বড় শাি ভাগ করেত হয়।
আর যারা িন মােনর গরীব মানুষ হয়, িকছু খারাপ কাজ করেল, তােদর এতটা শাি ভাগ করেত হয় না। এখন
তামরাও পরমা ার বা া বেল িনেজেদর পিরচয় িদে া তা সই রকমভােব তামােদরেক দব ণ ধারণ করেত হেব।
সত বাবার কােছ আসেত থােকা, তাই সত হেয় থাকেত হেব।
*২) "পরমা া অ যামী" িকভােব ?*
সাধারণ মানুষ বেল য, পরমা া অ যামী, এখন অ যামীর অথ এটা নয় য, সকেলর দেয়র কথা িতিন জানেত
পােরন। িক সৃি রচনার আিদ মধ অ েক িতিন জােনন। বািক এটা নয় য, পরমা া রচিয়তা, পালনকতা আর
সংহারকতা, তা এর থেক এটা বাঝা যায় য, পরমা া জ দন, পালন কেরন আবার মেরও দন, িক এটা তা হয়
না। সাধারণ মানুষ িনেজর কেমর িহেসব িনেকশ ারা জ হণ কের, তা বেল এই নয় য, পরমা া বেস তার খারাপ
সংক আর ভােলা সংক েক জানেবন। িতিন তা জােনন য, অ ানীেদর দেয় িক চলেত থােক ? সারািদন মায়াবী
সংক চলেত থােক। আর ানীেদর অ ের
সংক চলেত থােক, বািক এক এক সংক েক বেস িতিন পেড়ন না।
তাছাড়া পরমা া জােনন য, এখন তা সকল আ ারই দুগিত হেয় গেছ, তােদর স িত িকভােব হেব, এই সম িবষয়
অ যামীর জানা আেছ। এখন মানুষ য কম
হেয় গেছ, তােদরেক
কম করােনা, শখােনা আর তােদরেক
কমব ন থেক মুি দওয়া, এটাই পরমা া জােনন। পরমা া বেলন য, আিম রচিয়তা আর আমার রচনার আিদ মধ
অে র এই সম
ানেক আিম জািন, সই পিরচয় তা বা ারা, তামােদর িদি । এখন বা ারা, তামােদরেক সই
বাবােক িনর র রণ করেত হেব, তেবই তামরা সকল পাপ থেক মু হেত পারেব অথাৎ অমর লােক যেত পারেব,
এখন এই জানােকই অ যামী বলা হয়। আ া। ও শাি ।

