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াতঃ মুরিল

ও শাি

"বাপদাদা"

মধুবন

"িমি বা ারা — মািঝ এেসেছন তামােদর নৗকােক তীের পৗেছ দওয়ার জন , বাবার িত তামােদর দৃঢ় িব াস
থাকেল নৗকা হলেব দুলেব িক কখেনাই ডু েব যােব না"*
* ঃ— বাবার রণ বা ােদর যথাথ েপ না থাকার কারণ িক ?*
*উ রঃ — সাকার েপ আসেত -আসেত ভু েল গেছ য আমরা আ ারা িনরাকার আর আমােদর িপতাও
িনরাকার, সাকার হওয়ার কারেণ সাকােরর (শরীেরর) রণই সহেজ এেস যায় । দহী-অিভমানী হেয়
িনেজেক িব ু মেন কের বাবােক রণ করা এেতই পির ম ।*
*ও শাি ।* িশব ভগবানুবাচ । এনার নাম তা িশব নয়, তাইনা । এনার নাম
া আর এনার ারাই কথা বেলন, িশব
ভগবানুবাচ । এটা তা অেনকবার বাঝান হেয়েছ য, কানও মানুষেক বা দবতােক অথবা সূ বতন িনবাসী
া,
িব ু , শ রেক ভগবান বলা যায় না । যােদর আকার বা সাকার িচ আেছ তােদর ভগবান বলা যায় না । ভগবান বলা
হয় অসীম জগেতর িপতােক । ভগবান ক, কােরা জানা নই। নতী- নতী বেল থােক অথা আমরা জািননা। তামােদর
মেধ ও অ সংখ ক আেছ যারা যথাথ েপ জােন। আ া বেল — হ ভগবান। আ া তা িব ,ু সুতরাং বাবাও িব ু
হেবন। এখন বাবা বেস বা ােদর বাঝান । বাবার কােছ ৩০-৩৫ বছেরর বা াও আেছ, যারা আমরা আ া িব ,ু এটাও
বােঝ না । কউ তা খুব ভােলাভােব বুেঝেছ, বাবােক রণও কের । অসীম জগেতর িপতা হেলন কৃ ত হীরা । হীরােক
খুব সু র বে রাখা হয়। কােরা কােছ ভােলা হীরা থাকেল এবং সটা কাউেক দখােত হেল সানা- পার বে রেখ
তারপর দখায় । হীেরর জ িরই সটা দেখ বুঝেত পাের আর কউ বুঝেত পাের না । নকল হীরা দখােলও কউ জানেত
পাের না, এভােবই অেনেক ঠেক যায় । এখন সত িপতা এেসেছন, িক িমথ া (নকল) এমন-এমন আেছ যা মানুষ বুঝেত
পাের না । গাওয়াও হেয় থােক সেত র নৗকা হলেব িক ডু বেব না । িমথ ার নৗকা হলেব না ( ডু েব যােব) । এমনিক
এখােন যারা বেস আেছ তারাও নৗকােক হলােনার চ া কের থােক । িব াসঘাতক বলা হয় তাইনা! এখন তামরা
বা ারা জান মািঝ পী বাবা এেসেছন । িতিন বাগােনর মািলও। বাবা বুিঝেয়েছন এ হেলা কাঁটার জ ল । সবাই পিতত
না ! কত িমথ া, কৃ ত বাবােক কৃ ত সত যারা তারাই জানেত পাের। এখােন যারা আেস তােদর মেধ ও স ূণ েপ
জােন না , স ূণ পিরচয় নই, কননা
, তাইনা । ভগবানেক রণ তা সবাই কের, এটাও জােন য িতিন িনরাকার ।
পরমধাম িনবাসী । আমরাও িনরাকার আ া — এটা জােননা । সাকাের বেস বেস ভু েল গেছ । সাকাের থাকেত -থাকেত
সাকারেকই রেণ আেস। তামরা বা ারা এখন দহী-অিভমানী হ । ভগবানেক বলা হয় পরমিপতা পরমা া । এটা
বাঝা তা অিত সহজ । পরমিপতা অথা সেবা
ােনর িনবাসী পরম আ া । তামােদর বলা হয় আ া । তামােদর
পরম বলা হয় না । তামরা পুনজ
হণ কর তাইনা । এ কথা কউ জােননা । ভগবানেকও সবব াপী বেল থােক । ভ
ভগবানেক খুজ
ঁ েত পাহােড়,তীেথ, নদীেতও যায় । ওরা ভােব নদী পিতত-পাবনী ওখােন ান করেল পিব হেয় যাব।
ভি মােগ তা এটাও কউ জােননা আমার িক চাই ! ধু বেল থােক মুি চাই , মা চাই কননা এখােন দুঃখী হওয়ার
কারেণ িবর হেয় গেছ । সত যুেগ কউ মা বা মুি
াথনা কেরনা। ওখােন ভগবানেক কউ ডােকনা, এখােন দুঃখী
হওয়ার কারেণ ভগবানেক ডােক । ভি েত কােরা দুঃখ িমটেত পােরনা। যিদও কউ সারািদন রাম-রাম বেস জপ কের,
তবুও দুঃখ িমটেত পাের না । এটা হেলা রাবণ রাজ । দুঃখ যন গলার ব েন বাঁধা পেড় আেছ । গাওয়াও হেয় থােক দুঃেখ
সবাই িসমরন (ঈ েরর নাম জপ করা) কের সুেখ থাকেল কউ জপ কেরনা। এর অথই হেলা িন য়ই সুখ িছল, এখন দুঃখ
নেম এেসেছ । সুখ িছল সত যুেগ দুঃখ এখন কিলযুেগ সইজন ই এেক কাঁটার জ ল বলা হয় । থম ন র হেলা দহ
-অিভমােনর কাঁটা, তারপর কাম বাসনার কাঁটা।
এখন বাবা বাঝাে ন, তামরা এই ন ারা যা িকছু দখছ সব িবনাশ হেয় যােব, এখন তামােদর যেত হেব শাি ধাম
। িনেজর ঘর আর রাজধানীেক রণ কর । ঘরেক রণ করার সােথ-সােথ বাবােক রণ করাও জ ির কননা ঘর
কানও পিতত-পাবন নয়। তামরা পিতত-পাবন বাবােক বেল থাক। সুতরাং বাবােকই রণ করেত হেব । িতিন বেলন
মােমক
রণ কেরা । আমােকই আ ান কেরৗ না — বাবা, তু িম এেস আমােদর পিব কের তাল । ােনর সাগর যখন
িন য়ই মুখ িদেয়ই বাঝােত হেব। রণা তা দেবন না।

একিদেক িশব জয় ী পালন কের থােক, অন িদেক বেল থােক নাম- পহীন । নাম- পহীন কানও ব হেত পাের না,
তারপর আবার বেল নুিড় -পাথর সব আেছন । অেনক মত না ! বাবা বাঝান, ৫ িবকার পী রাবণ তামােদর তু
বুি কের তু েলেছ সইজন ই দবতােদর সামেন িগেয় নম ার কের থাক। কউ- তা নাি ক হয়, কাউেকই মােননা ।
এখােন বাবার কােছ আেস া ণ, যােদর ৫ হাজার বছর আেগও বুিঝেয়িছেলন । িলিখত আেছ পরমিপতা পরমা া
া
ারা াপনা কেরন সুতরাং তামরা
ার স ান । জািপতা
া তা িস । িন য়ই া ণ- া ণীও হেব । এখন
তামরা শূ ধম থেক বিরেয় া ণ ধেম এেসছ। বা েব িহ ু বেল যারা তারা িনেজেদর ধমেক জােননা , সইজন ই
কখনও এেক মানেব, কখনও বা অন কাউেক মানেব । অেনেকর কােছ যােব । ি
ানরা কখনও কােরা কােছ যায়না ।
এখন তামরা মাণ সহ বেল থাক — ভগবান িপতা বেলন আমােক রণ কর । একিদন সংবাদপে ও পড়েব - আমােক
রণ করেলই তামরা পিতত থেক পাবন হেত পারেব । যখন িবনাশ এিগেয় আসেব তখন সংবাদপ
ারাই এই
আওয়াজ কােন এেস পৗছেব।
সংবাদপে তা কত জায়গার খবর আেস তাইনা । এখনও তামরা সংবাদপে িদেত পার। ভগবানুবাচ — পরমিপতা
পরমা া িশব বেলন - আিম হলাম পিতত-পাবন, আমােক রণ করেল তামরা পিব হেত পারেব। এই পিতত দুিনয়ার
িবনাশ সামেন অেপ া করেছ ।িবনাশ অবশ ই হেব, এটাও সবার িনি ত হেব । িরহাসালও হেত থাকেব । তামরা
বা ারা জান যত ণ রাজধানী াপন না হে তত ণ িবনাশ হেবনা, ভূ িমক ইত ািদও তা হেব তাইনা । একিদেক
বামা িনে প হেব অন িদেক াকৃ িতক দুেযাগ হেব । খাদ শস পাওয়া যােব না, ীমার আসেব না,দুিভ দখা দেব,
অনাহাের মরেত-মরেত শষ হেয় যােব । অনশন ধমঘট যারা কের তারা িকছু না িকছু জল বা মধু ইত ািদ হণ কের ।
ওজন কেম যায় । এখােন তা বেস-বেস আচমকাই আথেকােয়ক হেব, মের যােব। িবনাশ তা অবশ ই হেব । সাধু-স
ইত ািদ
রা এমনটা বলেব না য িবনাশ হেব, সইজন রাম-রাম কেরা । মানুষ তা ভগবানেকই জােননা । ভগবান
য়ং িনেজেক জােন,আর কউ জােননা । ওঁনার আসার সময় আেছ, িযিন তারপর এই বৃ শরীের েবশ কের সৃি র
আিদ-মধ -অে র নেলজ শানান। তামরা বা ারা জান এখন িফের যেত হেব । এেত তা খুিশ হওয়া উিচত । আমরা
শাি ধােম যাব। মানুষ তা শাি চায় িক শাি দেব ক ? বলাও হেয় থােক শাি দবাঃ... এখন দেবরও দব তা
একজনই উ থেক উ তর বাবা । িতিন বেলন আিম তামােদর সবাইেক পিব কের িনেয় যাব । একজনেকও ছাড়ব না
। ামানুসাের সবাইেকই যেত হেব । গাওয়াও হেয় থােক মশা সদৃশ সব আ ারা যায়। এটাও জান সত যুেগ খুব অ
সংখ ক মানুষ থাকেব। এখন কিলযুেগর অি েম অসংখ মানুষ তারপর সংখ ায় কম িকভােব হেব? এখন হেলা স ম,
তামরা সত যুেগ যাওয়ার জন পু ষাথ করছ। জান য িবনাশ হেব । মশার মেতা সব আ ারা যােব। সম ভীড় চেল
যােব । সত যুেগ খুব অ সংখ ক থাকেব ।
বাবা বেলন কানও দহধারীেক রণ কােরা না, দেখও দখব না । আিম আ া, িনেজর ঘের িফের যাব । খুিশর সােথ
পুরােনা শরীর ত াগ করা উিচত । িনেজর শাি ধামেক রণ করেল অ মিত সা গিত হেব। এক বাবােকই রণ করা,
এেতই পির ম আেছ। পির ম ছাড়া উ পদ া হয়না। বাবা আেসন তামােদর নর থেক নারায়ণ কের গেড় তালার
জন । এখন এই পুরােনা দুিনয়ােত কানও মানিসক শাি নই । শাি আেছ শাি ধাম আর সুখধােম । এখােন তা
ঘের-ঘের অশাি , মারামাির । বাবা বেলন এই িছঃিছঃ দুিনয়ােক ভু েল যাও। িমি -িমি বা ারা, আিম তামােদর জন
গ াপনা করেত এেসিছ। এই নরেক তামরা পিতত হেয় পেড় আছ। এখন েগ যেত হেব । বাবা আর গেক রণ কর
তেবই অি েম ি িত অনুযায়ী গিত হেব । িববাহ ইত ািদ য কানও অনু ােন যাও িক বাবােক রণ কর । স ূণ
নেলজ বুি েত থাকা উিচত । ঘের থােকা, স ান এবং পিরবােরর দািয় পালন কেরা িক বুি েত রেখা য — বাবার
আেদশ, আমােক রণ কর । ঘর ছাড়েত হেব না । নয়েতা বা ােদর দািয় ক নেব ? ভ লােকরাও ঘের থােক, গৃহ
ব বহাের থােক তবুও তােদর ভ বলা হয় কননা ভি ও কের, ঘের বাইের উভয় িদকই সামলায়। িবকাের যায় তবুও
বেল থােক যিদ কৃ েক রণ কর তেব তার মেতা স ান হেব । এইসব ব পাের এখন বা ারা তামােদর যাওয়া
উিচত নয় কননা তামােদর এখন সত যুেগ যাওয়ার কথা শানােনা হে , যার াপনা কায চলেছ । ব ে র াপনা
কৃ কের না, কৃ
তা সখানকার মািলক । বাবার কাছ থেক অিবনাশী উ রািধকারী া কেরেছ। স েমর সমেয়ই
গীতার ভগবান আেসন । কৃ ভগবান নন। ইিনও ঈ রীয় পড়ােশানা করেছন। গীতা শানান বাবা আর বা ারা শােন।
ভি মােগ ওরা বাবার পিরবেত বা ার ( কৃ ) নাম িলেখেছ। বাবােক ভু েল যাওয়ার জন গীতাও খ ন হেয় গেছ ।
খ ন করা গীতা পেড় িক হেব । বাবা তা রাজেযাগ িশিখেয়েছন যার ারা কৃ সত যুেগর মািলক হেয়েছ । ভি মােগ
সত নারায়েণর কথা নেল িক কউ েগর মািলক হেত পারেব ? না এেক কউ মন িদেয় শােন, ওেত কানও লাভ

হয়না। সাধু-স রা িনজ-িনজ ম দয়, ফেটা দয়। এখােন ওসব কানও ব াপার নই। অন কানও সতসে গেল বলেব
এ অমুক ামীর কথা। িকেসর কথা ? বদাে র কথা, গীতার কথা, ভাগবেতর কথা । এখন তামরা বা ারা জান
আমােদর িশ া দানকারী কানও দহধারী নন, না কােনা শা ইত ািদ পেড়েছন । িশববাবা কানও শা পেড়েছন িক
? পেড় মানুষ । িশববাবা বেলন — আিম গীতা ইত ািদ িকছু ই পিড়িন এই রথ যার মেধ বেস আিছ, িতিন পেড়েছন, আিম
পিড়িন। আমার মেধ তা স ূণ সৃি চে র আিদ-মধ -অে র ান আেছ ।
া রাজ গীতা পড়েতন, তাতার মেতা
ক
কের িনেতন, যখন বাবা েবশ করেলন গীতা ছেড় িদেলন, কননা বুি েত এেস গেছ িশববাবা শানাে ন ।
বাবা বেলন আিম তামােদর েগর বাদশাহী িদেয় থািক সুতরাং এই পুরােনা দুিনয়ার িত মম মটাও। ধুমা
মােমক
রণ কেরা । এই পির মটু ই করেত হেব । কৃ ত িমেকর িত িমকার রণ িত মূহূেত হেয় থােক ।
এখন বাবার রণও এইরকম ায়ী হওয়া উিচত । পারেলৗিকক বাবা বেলন — বা ারা, আমােক রণ কর আর
অিবনাশী উ রািধকারেক রণ কর । এর মেধ কানও আওয়াজ করা, শ বাজােনার েয়াজন নই । ভােলা ভােলা
গান তরী হেলও তা বাজােনা হয়, যার অথও তামােদর বাঝােনা হেয় থােক । গান রচিয়তা িনেজও িকছু জােননা ।
মীরা ভ িছল, তামরা তা ানী । বা ােক িদেয় যখন কােনা কাজ কমেতা হয়না তখন বাবা বেলন তু িম তা ক
যন ভ । সও তখন বুেঝ নয় বাবা এমন কথা কন আমােক বলেলন ? বাবা বাঝান — বা ারা, এখন বাবােক
রণ কেরা, পয়গ র হও ( ঈ র িরত দূত), ম ােস ার হও, সবাইেক এটাই চার কেরা য, বাবা আর অিবনাশী
উ রািধকােরর কথা রণ করেল জ -জ া েরর সম পাপ ভ ীভূ ত হেয় যােব ।এখন ঘের িফের যাওয়ার সময় ।
ভগবান একজনই িনরাকার, ওঁনার িনজ শরীর নই । বাবাই বেস িনেজর পিরচয় িদেয় থােকন । মনমনাভবর ম দন ।
সাধু স াসী ইত ািদরা এমনটা কখনও বলেব না য িবনাশ হেব, সুতরাং বাবােক রণ কেরা । বাবা া ণ বা ােদর
রণ কিরেয় দন । রেণ হ থ, আর ঈ রীয় পড়ােশানায় ওেয় থ া হেব । তামরা কালেক জয় কের থাক ।
সত যুেগ কখনও অকালমৃতু হয়না। দবতারা কােলর উপর িবজয় া করেত স ম হয়। 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 )* এমন কানও কম করা উিচত নয় যােত বাবার ারা ভ
অিবনাশী উ রািধকারেক রণ করার চার করেত হেব ।

টাইেটল া হয় । পয়গ র হেয় সবাইেক বাবা আর

*২ )* এই পুরােনা দুিনয়ােত কানও শাি নই, এই িছঃিছঃ দুিনয়ােক ভু েল যেত হেব । ঘরেক রণ করার সােথ-সােথ
পিব হওয়ার জন বাবােকও রণ করেত হেব।
*বরদানঃ-*
— ত াগ, তপস া আর সবা ভােবর িবিধ ারা সদা সফলতা
প ভব*
ত াগ আর তপস াই সফলতার আধার । ত ােগর ভাবনা ধারণকারীরাই কৃ ত সবাধারী হেত পাের ।
ত াগ ারাই িনেজর আর অেন র ভাগ তির হয় । আর দৃঢ় স করা — এটাই তপস া । সুতরাং ত াগ,
তপস া আর সবা ভাব ারা অেনক সীিমত (হেদর) ভাব সমা হেয় যায় । সংগঠন শি শালী হয়।
একজন বলল অপরজন করল, কখনও তু িম, আিম আমার তামার না আসেল সফলতা
প, িনিব হেয়
যােব ।
* াগানঃ-*
—স
ারাও কাউেক দুঃখ না দওয়া এটাই স ূণ অিহংসা ।*

