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াতঃ মুরিল

ও শাি

"বাপদাদা"

মধুবন

*"িমি বা ারা - তামরা হেল বাবার স ান, তামরাই মািলক, তামরা কখেনা বাবার শরণ নাও িন, বা ারা কখেনা
বাবার শরেণ আেস না"*
* ঃসবদা কান িবষেয়র ম ন হেল মায়া কখেনা িবর করেব না ?*
*উ রঃ আমরা বাবার কােছ এেসিছ, ইিন আমােদর বাবাও, িশ কও, আবার সদ
ও, িক িতিন িনরাকার ।
আমােদর মেতা িনরাকারী আ ােদর িনরাকারী বাবাই পড়ান, এই কথা বুি েত ম ন হেত থাকেল খুশীর
পারদ চড়েত থাকেব, তখন আর মায়া িবর করেব না ।*
*ও শাি ।* ি মূিত বাবা বা ােদর বুিঝেয়েছন । িতিন তা ি মূিত বাবা, তাই না । িতিনই হেলন এই িতেনর রচিয়তা,
সকেলর বাবা, কননা উঁচুর থেকও উঁচু, িতিনই হেলন বাবা । বা ােদর বুি েত আেছ য, আমরা তাঁরই স ান । বাবা
যমন পরমধােম থােকন, তমনই আমরা আ ারাও সখানকার িনবাসী । বাবা এও বুিঝেয়েছন য, এ হেলা নাটক, যা
িকছু ই হয় তা এই নাটেক একবারই হয় । বাবাও একই বার পড়ান । তামরা কােনা শরণাগিত নাও না । এই শ হেলা
ভি র -- আিম তামার শরণাগত । বা া কখেনা িক বাবার শরেণ আেস িক ? বা ারা তা মািলক হয় । বা ারা,
তামরা বাবার শরেণ আেসা িন । বাবা তামােদর আপন কের িনেয়েছন । বা ারাও বাবােক আপন কেরেছ । বা ারা,
তামরা বাবােক ডােকাও য, আমােদর িনেজর ঘােড় আমােদর িনেয় যাও অথবা আমােদর রাজ দাও । এক হেলা
শাি ধাম আর এক হেলা সুখধাম । সুখধাম হেলা বাবার স ি আর দুঃখধাম হেলা রাবেণর স ি । পাঁচ িবকাের
আটেক গেল জীবেন দুঃখই দুঃখ । বা ারা এখন জােন য -- আমরা বাবার কােছ এেসিছ । িতিন বাবাও যমন তমনই
িশ কও িক িতিন িনরাকার । আমােদর মেতা িনরাকারী আ ােদর পড়ানও িনরাকারী । িতিন হেলন আ ােদর িপতা
। এই কথা বুি েত যিদ সব ণ ম ন হেত থােক তাহেলও খুশীর পারদ চড়েত থাকেব । এ কথা ভু েল গেলই মায়া িবর
কের । তামরা এখন বাবার কােছ বেস আেছা তাই বাবা আর তাঁর অিবনাশী উ রািধকার রেণ আেস । কৃ ত উে শ
তা তামােদর বুি েত আেছ, তাই না । রণ তামােদর িশববাবােকই করেত হেব । কৃ েক রণ করা তা খুবই সহজ
িক িশববাবােক রণ করাই পির েমর । িনেজেক আ া মেন কের বাবােক রণ করেত হেব । কৃ যিদ থােক, তাহেল
তাঁর িত তা সকেলই চট কের আকৃ হেয় যােব । িবেশষ কের মােয়রা তা খুবই চান য, আমরা যন কৃ ে র মেতা
স ান পাই, কৃ ে র মেতা পিত পাই । বাবা এখন বলেছন, আিম এেসিছ, তামরা এখন কৃ ে র মেতা স ান অথবা পিতও
পােব অথাৎ তাঁর সমান সব ণ স
, ১৬ কলা স ূণ, সুখ দানকারী তামরা পােব । গ অথবা কৃ পুরীেত সুখই
সুখ । বা ারা জােন য, আমরা এখােন পড়ােশানা কির কৃ পুরীেত যাওয়ার জন । সকেল তা গেকই রণ কের, তাই
না । কউ মারা গেল বেল, অমুেক গবাসী হেয়েছন, তাহেল তা খুশী হওয়া উিচত, তািল বাজােনা উিচত । নরক থেক
বিরেয় েগ গেছন, এ তা খুবই ভােলা হেয়েছ । কউ যখন বলেব, অমুেক েগ গেছন, তখন বেলা, কাথা থেক গেছন
? অবশ ই নরক থেক গেছন । এেত তা খুবই খুশী হওয়ার কথা । সকলেক ডেক সাদ খাওয়ােনা উিচত, িক এ তা
বাঝার কথা । ওরা এমন বলেব না য, ২১ জে র জন েগ গেছন । কবল বেল দয়, েগ গেছ । আ া, তাহেল তার
আ ােক এখােন আবার ডােকা কন ? নরেকর খাবার খাওযােত ? নরেক তা ডাকা উিচত নয় । এই কথা বাবা বেসই
বাঝান, িত কথাই তা ােনর, তাই না । বাবােক ডােক, তু িম আমােদর পিতত থেক পিব কেরা, তাহেল অবশ ই
এই পিতত শরীরেক শষ করেত হেব । সবাই যখন মারা যােব, তখন ক কার জন কাঁদেব ? তামরা এখন জােনা,
আমরা এই শরীর ত াগ কের িনেজর ঘের যােবা । এখন তা ত ভােব দখােনা হে য, িকভােব শরীর ত াগ করেব ।
দুিনয়ােত এমন পু ষাথ অ কেয়কজনই কের ।
বা ারা, তামােদর এই ান আেছ য, আমােদর এই শরীর পুরােনা । বাবাও বেলন য, আিম এই পুরােনা জুেতা পী এই
শরীেরর ধার িনই । ামােত এই রথই িনিম হেয় আেছ । এর পিরবতন হেত পাের না । এঁেক আবার তামরা পাঁচ হাজার
বছর পের দখেব । তামরা তা এই ামার রহস বুেঝ গেছা, তাই না । বাবা ছাড়া কােরার মেধ ই এই শি নই য
বাঝােত পাের । এই পাঠশালা খুবই আ যজনক, এখােন বৃ রাও বলেবন য, আমরা এখােন যাই, এই ভগবােনর
পাঠশালায় - ভগবান - ভগবতী হওয়ার জন । আের, বৃ ারা কখেনাই ু েল পড়েত যায় না । তামােদর যিদ কউ
িজে স কের তামরা কাথায় যাও ? তামরা বেলা, আমরা ঈ রীয় ইউিনভািস েত যাই । সখােন আমরা রাজেযাগ

িশিখ । এমন অ র শানাও যােত ওরা চমিকত হেয় যায় । বৃ রাও বলেব, আমরা ভগবােনর পাঠশালােত যাই । এখােন
এই আ েযর য, আমরা ভগবােনর কােছ পড়েত যাই । এমন আর কউই বলেত পারেব না । তারা বলেব িনরাকার
ভগবান কাথা থেক এেলা ? কননা তারা তা মেন কের, ভগবান নাম - প থেক পৃথক । তামরা এখন বুেঝ কথা
বেলা । েত ক মূিতর কাজ তামরা জােনা । তামােদর বুি েত আেছ য, উঁচুর থেক উঁচু হেলন িশববাবা, আমরা তাঁর
স ান । আ া, এরপর সূ বতনবাসী
া - িব ু - শ র, তামারা কবল বলার জন বেলা না । তামরা তা
গভীরভােব জােনা য,
ার ারা িকভােব াপনা করা হয় । তামরা ছাড়া আর কউই বােয়া ািফ বলেত পাের না ।
িনেজেদর বােয়া ািফই জােন না তাহেল অন েদর িকভােব জানেব ? তামরা এখন সবিকছু ই জেন গেছা । বাবা বেলন য
বা ারা, আিম যা জািন তাই তামােদর বাঝাই । এই রাজ ও বাবা ছাড়া আর কউই িদেত পারেব না । ওই ল ী নারায়ণ কােনা লড়াই - ঝগড়া কের এই রাজ পায় িন । ওখােন কােনা লড়াই হয় না । এখােন তা কেতা লড়াই - ঝগড়া
হয় । এখােন কেতা মানুষ । বা ারা, এখন তামােদর মেন এই কথা আসা উিচত য, আমরা বাবার কাছ থেক দাদার
ারা এই অিবনাশী উ রািধকার পাি । বাবা বেলন, তামরা আমােক রণ কেরা । এমন নয় য, যার মেধ েবশ
কেরেছন, তাঁেকও রণ কেরা । তা নয়, িতিন বেলন ----মােমকম (আমােক ) রণ কেরা । ওই স াসীরা িনেজেদর ছিব
নাম সেমত দয় । িশববাবার ছিব িক দেব ? িব র
ু উপর নাম িকভােব িলখেব ? িব র
ু উপর িশববাবার নাম িলখেল
িব র
ু থেকও নাম বড় হেয় যােব । এ তা বাঝার মেতা কথা, তাই না । বা ােদর তাই খুবই খুশী হওয়া উিচত য,
িশববাবা আমােদর পড়ান । আ াই তা পেড়, তাই না । সং ার আ াই সে কের িনেয় যায় । বাবা এখন আ ােক
সং াের ভরপুর করেছন । িতিন যমন বাবাও, তমনই চারও, আবার সদ
ও । বাবা তামােদর যা শখান, তা
তামরা অন েদরও শখাও, তামরা সৃি চ েক রণ কেরা আর করাও । তাঁর মেধ য ণ আেছ, তাই িতিন
বা ােদরও দন । িতিন বেলন, আিম ােনর সাগর, সুেখর সাগর । আিম তামােদরও তমন বানাই । তামরাও
সকলেক সুখ দাও । মন - বচন এবং কেম কাউেকই দুঃখ িদও না । সকেলর কােনই এই িমি - িমি কথা শানাও য,
তামরা িশববাবােক রণ কেরা, এই রেণই তামােদর িবকম িবনাশ হেব । তামরা সবাইেক এই খবর দাও য, বাবা
এেসেছন, তাঁর থেক তামরা এই অিবনাশী উ রািধকার হণ কেরা । সবাইেক এই খবর িদেত হেব । অবেশেষ খবেরর
কাগেজর লােকরাও কাগেজ দেব । এ তা তামরা জােনা য, অি ম সমেয় সবাই বলেব ----আহা, ভু তামার লীলা
------তু িমই সবাইেক সদগিত দাও । তু িমই সবাইেক দুঃখ মু কের শাি ধােম িনেয় যাও । এও তা এক জাদুকরী হেলা
তাই না । ওেদর জাদু অ কােলর জন । ইিন তা ২১ জে র জন মানুষ থেক দবতা বানান । এই মনমনাভেবর
জাদুেতই তামরা ল ী - নারায়ণ হও । জাদুকর, র াকর, এই সব নামই তা িশবববার, নািক
াবাবার ? এই া ণ াণীরা সকেলই এখােন পাঠ হণ কের । তারা িনেজরা পেড় তারপর অন েদরও পড়ায় । বাবা একা তা পড়ানই না ।
বাবা তামােদর একসােথ পড়ান তারপর তামরা আবার অন েদর পড়াও । বাবা তামােদর রাজেযাগ শখাে ন । সই
বাবা হেলন রচিয়তা, কৃ
তা তাঁর রচনা, তাই না । উ রািধকার তা রচিয়তার থেকই পাওয়া যায়, নািক রচনার
থেক ? কৃ ে র থেক উ রািধকার পাওয়া যায় না । িব ু র দুই প হেলা এই ল ী - নারায়ণ । এঁরাই ছাটেবলােত রাধা
- কৃ । এই কথাও দৃঢ়ভােব রেণ রেখা । বৃ রাও যিদ তী ভােব এিগেয় যায় তাহেল উ পদ পেত পাের । বৃ ােদর
আবার িকছু মম থােক । িনেজরাই িনেজেদর রচনা পী জােল আটেক যায় । কেতা জেনর রেণ এেস যায়, ওেদর থেক
বুি েযাগ িছ কের এক বাবার সে জুেড় রাখাই পির েমর । তামােদর জীব ত
ৃ হেত হেব । বুি েত যিদ একবার তীর
লেগ যায়, তাহেলই ব । এরপর যুি িদেয় চলেত হয় । এমনও নয় য কােরার সে ই কথা বলেব না । গৃহ জীবেন
যিদও থােকা, সবার সে কথাবাতা বেলা । ওেদর সে ও স ক রােখা । বাবা বেলন ---চ াির িবিগ অ াট হাম
।স ক যিদ নাই রােখা তাহেল তােদর িকভােব ওেদর উ ার করেব ? তােদর িত আসি িছ কের কতব পালন
করেত হেব । বাবােক িজে স কের ---িবেয় করেবা িক ? বাবা বেলন, কন নয়, কেরা । বাবা কবল বেলন, কাম হেলা
মহাশ , তামরা যিদ এেক জয় করেত পােরা তাহেল জগৎিজৎ হেয় যােব । সত যুেগ সবাই িনিবকারী থােক । যাগবেলর
ারা সখােন জ হয় । বাবা বেলন, তামরা িনিবকারী হও । এক তা এ কথা পাকা কেরা য, আমরা িশববাবার কােছ
বেস আিছ, িশববাবা আমােদর ৮৪ জে র কািহনী শানাে ন । এই সৃি চ আবিতত হেত থােক । থেম সেতা ধান
দবী - দবতারা আেস, তারপর পুনজ িনেত িনেত তাঁরা তেমা ধান হয় । দুিনয়াও পিতত এবং পুরােনা হয় । আ াই
তা পিতত হয়, তাই না । এখানকার কােনা িজিনেসই কােনা সার নই । কাথায় সত যুেগর ফল - ফু ল আর কাথায়
এখানকার । ওখােন কােনা পচা - বাসী িজিনস থােক না । বা ারা, বাবা তামােদর ওখানকার সা াৎকার কিরেয়
আন দান করান । ইিন হেলন আ ােদর িপতা, িযিন তামােদর পড়ান । আ াই তা এই শরীেরর ারা পাঠ হণ কের,
নািক শরীর ? আ ার এক
অহংকার থােক, আিমই এই অিবনাশী উ রািধকার হণ করিছ, েগর মািলক হি ।
েগ তা সবাই যােব, িক সকেলর নাম তা আর ল ী - নারায়ণ হেব না, তাই না । উ রািধকার আ াই পেয় থােক ।

এই ান একমা িশববাবা ছাড়া আর কউই িদেত পাের না । এ তা ইউিনভািস , এখােন ছােটা বা া, যুবক সকেলই
পড়ােশানা কের । এমন কেলজ কাথাও দেখেছা ? ওরা তা মানুষ থেক ব ির ার, ডা ার ইত ািদ হয় । তামরা
এখােন মানুষ থেক দবতা হও । তামরা জােনা য, বাবা আমােদর চার এবং সদ
, িতিন আমােদর সােথ কের িনেয়
যােবন । তারপর আমরা আমােদর পড়া অনুসাের সুখধােম এেস পদ পােবা । বাবা তা তামােদর সত যুগেক কখেনাই
দেখন না । িশববাবা িজে স কেরন - আিম িক সত যুগ দিখ ? শরীর িদেয়ই তা দখেত হয়, তাঁর তা িনেজর শরীরই
নই, তাহেল িকভােব দখেবন ? বা ারা, এখােন িতিন তামােদর সে কথা বেলন, দেখন য এই স ূণ দুিনয়াই পুরােনা
। শরীর ছাড়া তা িকছু ই দখা যায় না । বাবা বেলন য, আিম পিতত দুিনয়া, পিতত শরীের এেস তামােদর পিব
বানাই । আিম গ তা দিখই না । এমনও নয় য কােরার শরীের লুিকেয় দেখ আিস । তা নয়, আমার পাটই নই ।
তামরা কেতা নতু ন নতু ন কথা শােনা । তাই এখন তামােদর এই পুরােনা দুিনয়ােত মন লাগােনা উিচত নয় । বাবা
বেলন, তামরা যেতা পিব হেব, ততই উঁচু পদ পােব । এই সম ই রেণর যা ার বাজী । লৗিকক যা ায়ও মানুষ পিব
থােক, তারপর যখন িফের আেস তখন অপিব হেয় যায় । বা ারা, তামােদর খুবই খুশী হওয়া উিচত । তামরা জােনা
য, আমরা অসীম জগেতর বাবার থেক এই অসীম জগেতর অথাৎ েগর অিবনাশী আশীবাদ হণ কির, তাই আমােদর
তাঁর মেত চলেত হেব । বাবার রেনই সেতা ধান হেত হেব । আমােদর উপর ৬৩ জে র জং লেগ রেয়েছ, তা এই
জে ই দূর করেত হেব, আর কােনা সমস া নই । িবষ পােনর য িখেদ থােক, তাই ত াগ করেত হেব, এর িচ া তা
কেরাই না । বাবা বেলন য, এই িবকােরই তামরা জ - জ া র ধের দুঃখী হেয় আেছা । মারীেদর জন দুঃখ হয় ।
বােয়াে ােপ গেলও খারাপ হেয় যায়, এেতই নরেক চেল যায় । যিদও বাবা বেলন, দখেল কােনা িত নই িক
তামােদর দেখ অেন ও যেত থাকেব, তাই তামােদর যাওয়া উিচত নয় । ইিন হেলন ভাগীরথ । ভাগ শালী রথ িযিন
িনিম হেয়েছন এই ামােত িনেজর রথেক ধার িহসােব িদেত । তামরা বুঝেত পােরা, বাবা এনার মেধ আেসন, ইিন
হেলন েসেনর ঘাড়া । ইিন তামােদর সবাইেক সুখদায়ী কেরন । বাবা িনেজই সুখদায়ী, িক িতিন এই রথ িনেয়েছন ।
ামােত এর পাট এমনই । এখন আ ারা যারা কােলা হেয় গেছ তােদর ণ যুেগর বানােত হেব ।
বাবা সবশি মান নািক ামা ? এই ামার মেধ য সব অিভেনতা আেছ, তারমেধ সবশি মান ক ? িশববাবা ।
তারপর রাবণ । অেধক ক হেলা রামরাজ আর অেধক ক রাবণ রাজ । িত মুহূেত বাবােক লেখ য, আমরা
বাবােক রণ করেত ভু েল যাই । আমরা উদাস হেয় যাই । আের, আিম তামােদর েগর মািলক বানােত এেসিছ, তাহেল
তামরা উদাস কন থােকা ? পির ম তা করেতই হেব, তামােদর পিব হেত হেব । এমিনই িক িতলক িদেয় দওয়া হেব
? িনেজই িনেজেক রাজিতলক দওয়ার উপযু বানােত হেব -- ান আর যােগর ারা । তামরা বাবােক রণ করেত
থােকা তাহেল তামরা িনেজই িতলেকর যাগ হেয় যােব । তামােদর বুি েত আেছ - িশববাবা আমােদর িমি বাবা,
চার এবং সদ
। িতিন তামােদরও খুবই িমি কের গেড় তােলন । তামরা জােনা য, আমরা অবশ ই কৃ পুরীেত
যােবা । িত পাঁচ হাজার বছর অ র ভারতেক অবশ ই েগ পিরণত হেত হেব । তারপর আবার তা নরেক পিরণত হয় ।
মানুষ মেন কের, যারা ধনবান, তােদর জন এখােনই গ, আর গরীবরা নরেক আেছ , িক এমন িকছু নয় । এখােন
নরকই । 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 তাঁর

*ধারণার জেন মুখ সারঃ-*

*১ )* বােয়াে াপ হেলা নরেক যাওয়ার রা া, তাই বােয়াে াপ দখেব না ।
িনেত হেব, এই পুরােনা দুিনয়ােত মন লাগােব না ।

রেণর যা ায় থেক পিব হেয় উ

পদ

*২ )* মন - বচন এবং কেম কাউেকই দুঃখ দেব না । সকেলর কােনই িমি - িমি কথা
শানােত হেব, সবাইেক বাবার রণ করােত হেব । বুি েযাগ এক বাবার সে ই জুড়েত হেব ।
*বরদানঃ-*
পিব তার শি র ারা সদা সুেখর সংসাের থাকা বগমপুেরর বাদশা ভব*
সুখ - শাি র িভি হেলা পিব তা । য বা ারা মন - বচন এবং কম এই িতেনই পিব হয়, স-ই হাইেনস
আর হািলেনস হয় । যখােন পিব তার শি থােক, সখােন সুখ - শাি তঃতই থােক । পিব তা হেলা

* াগানঃ-*

সুখ - শাি র মাতা । পিব আ া কখেনাই উদাস হেত পাের না । স বগমপুেরর বাদশাহ হয় আর তার
লাইেটর মু টও এেকবাের আলাদা হয় এবং আসন দুই-ই পৃথক হয় । লাইেটর মু ট হেলা পিব তার
িনদশন ।
আিম আ া, শরীর নই, এই িচ ন করাই হেলা িচ ন ।*

