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াতঃ মুরিল

ও শাি

"বাপদাদা"

মধুবন

*"িমি বা ারা - য রকম তামােদর (আ ােদর) এই শরীর পী িসংহাসন া হেয়েছ, সইরকম বাবাও এই দাদার
িসংহাসেনর উপর িবরাজমান হেয় আেছন, তাঁর িনেজর কােনা িসংহাসন নই"*
* ঃয বা ােদর মেন ঈ রীয় স ােনর ৃিত থােক, তােদর ল ণ কমন হেব?*
*উ রঃ এক বাবার সােথ তােদর সিত কােরর ীিত থাকেব। ঈ রীয় স ান কখনও লড়াই ঝগড়া আিদ কের না।
তােদর মেধ কখনই দৃি থাকেব না। যখন থেক তামরা
া মার- মারী অথাৎ ভাই- বান হেয়েছা
তখন থেক এক-পর েরর িত দৃি যেতই পাের না।*
*গীতঃআকাশ িসংহাসন ছেড় িদেয় এই ধির ীেত চেল এেসা ...*
*ও শাি ।* বা ারা এখন জেন গেছ য, বাবা আকাশ িসংহাসন ছেড় এখন এই দাদার শরীরেকই িনেজর িসংহাসন
বািনেয়েছন, সই িসংহাসন ছেড় এখােন এেস বেস আেছন। এই আকাশ ত তা হল জীবা ােদর িসংহাসন। আ ােদর
িসংহাসন হল সই মহাত , যখােন তামরা (আ ারা) শরীর ছাড়া থােকা। যরকম আকােশ তারা থােক, সই রকম
তামরা আ ারাও অেনক ছাট ছাট হেয় সখােন থােকা। আ ােক িদব দৃি ছাড়া দখা যায় না। বা ারা তামােদর
এখনই এই ান া হয়, যরকম তারা কত ছাট হয়, সই রকম আ ারাও িব র
ু মত হয়। এখন বাবা তা িসংহাসন
ছেড় িদেয়েছন। বাবা বেলন য, তামরা আ ারাও িসংহাসন ছেড় এখােন এই শরীরেক িনেজর িসংহাসন বািনেয়েছা।
আমােকও এখােন শরীেরর অবশ ই েয়াজন হয়। আমােক আ ান কেরা পুরােনা দুিনয়ােত। গায়ন আেছ তাই না,
দূরেদেশর বসবাসকারী..। তামরা আ ারা যখােন থােকা, সটা হল তামােদর আ ােদর আর বাবার দশ। পুনরায়
তামরা েগ গমন কেরা, যটা বাবা াপন কেরন। বাবা িনেজ সই েগ আেসন না। িতিন িনেজ তা বাণী থেক দূের
বাণ ে িগেয় থােকন। েগ তাঁর দরকার হয় না। িতিন তা সুখ দুঃখ থেক পৃথক হেয় থােকন তাই না। তামরা তা সুখ
া করেত আেসা, তাই দুঃখেতও তামােদর আসেত হয়।
এখন তামরা জেনছ য, আমরা হলাম
া মারী
া মারী ভাই- বান। এক পর েরর মেধ দৃি র িচ াও যন
না আেস। এখােন তা তামরা বাবার স ুেখ বেস আেছা, িনেজরা হেল ভাই বান। পিব থাকার যুি ও দেখা িকভােব
হয়। এই সম কথা কান শাে নই। সকেলর বাবা হেলন এক, তাই সবাই বা া হেয় গেছা তাইনা। বা ােদর িনেজেদর
মেধ লড়াই ঝগড়াও করা উিচত নয়। এই সময় তামরা জােনা য, আমরা হলাম ঈ রীয় স ান, থেম আসুরী স ান
িছলাম, এখন স ম যুেগ ঈ রীয় স ান হেয়িছ, পুনরায় সত যুেগ দবী স ান হব। এই চে র িবষেয় বা ােদর ান
হেয়েছ। তামরা হেল
া মার- মারী, তাই তামােদর মেধ যন দৃি না যায়। সত যুেগ দৃি হয়না। দৃি রাবণ
রােজ হয়। বা ারা তামরা এক বাবােক ছাড়া আর কাউেক রণ কেরানা। সবেথেক বিশ ভােলাবাসা এক বাবার
সােথই হওয়া চাই। আমার তা এক িশববাবা ি তীয় আর কউ নই। বাবা বেলন য, বা ারা, এখন তামােদরেক
িশবালয় যেত হেব। িশববাবা েগর াপনা করেছন। অেধকক রাবণ রাজ চেলেছ, যার কারেণ তামরা দুগিত া
কেরেছা। রাবণ িক, তােক কন পাড়ােনা হয়, এটাও কউ জােন না। িশববাবােকও জােন না। যরকম দবীেদরেক
সািজেয় পূজা কের আবার জেল ডু িবেয় দয়, িশববাবারও মা র িল বািনেয় পূজা আিদ কের পুনরায় মা েত িমিশেয়
দয়, সইরকম রাবণেকও তির কের আবার ািলেয় দয়। িকছু ই বােঝনা। তারা বেল য, এখন হেলা রাবণ রাজ , রাম
রাজ াপন হওয়া দরকার। গা ীও রামরাজ চাইেতন, তাহেল এর অথ হল এটা রাবণ রাজ তাই না। য বা ারা এই
রাবণ রােজ কাম িচতায় বেস েল গেছ, বাবা এেস পুনরায় তােদর উপর ােনর বষণ কেরন, সবার কল ান কেরন।
যরকম কেনা জিমর উপর বৃি পাত হেল সখােন ঘাস জ ায়, সইরকম তামােদর উপরও ােনর বষণ না হওয়ার
কারেণ তামরা কা াল হেয় িগেয়িছেল, এখন পুনরায় ােনর বষণ হে , যার ারা তামরা িবে র মািলক হেয় যােব।
যিদও বা ারা তামরা গৃহ ব বহাের থােকা, িক অ ের অেনক খুিশ থাকা চাই। যরকম কােনা গরীব বাবার স ান
পড়ােশানা কের, তা পড়ােশানার ারা ব াির ার আিদ হেয় যায়। সও তখন বড় বড়েদর ব ি েদর সােথ ওঠা-বসা
কের, খাওয়া-দাওয়া কের। ভীলনীর কথাও শাে আেছ তাইনা।
বা ারা, তামরা জেনছ য, য আ া

থেক অিধক ভি

কেরেছ, সই এেস সব থেক অিধক

ান হণ করেব।

থেক সবািধক ভি আিম কেরিছ, তাই আমােকই বাবা সব থেম েগ পা েয় দন। এটা হল ান যু যথাথ
কথা। ক -ক আিম পূজ িছলাম, পুনরায় পূজারী হেয়িছ। িনেচ নেম এেসিছ। বা ােদরেকই সম
ান বাঝােনা হয়।
এই সময় এই সম দুিনয়া হল নাি ক, কারণ তারা বাবােক জােননা। নিত নিত বেল দয়। পরবত কােল এই
স াসীরাও এেস আি ক অবশ ই হেব। যিদ কান এক স াসী এেস যায় তা তােক িক সবাই আর িব াস করেব! বলেব
য এর উপর িব করা জাদু কেরেছ। তােক সিরেয় তার িশষ েক িসংহাসেন বসােব। এইরকম অেনক স াসী তামােদর
কােছ আেস, তারপর
হেয় যায়। এটাই হেলা সবেথেক বড় আ যজনক ামা। এখন বা ারা তামরা আিদ থেক অ
পয সব িকছু জেন গেছা। তামােদর মেধ ও ন েরর মানুসাের পু ষাথ কের ধারণ করেছা। বাবার কােছ সম
ান আেছ, তামােদর কােছও হওয়া চাই। িদন- িতিদন কত স ার খুলেত থােক। বা ােদর তা অেনক দয়াবান হেত
হেব। বাবা বেলন য, িনেজেদর উপর দয়া কেরা। দয়াহীন হেয়া না। িনেজর ওপর দয়া করেত হেব। িকভােব ? সটাও
বাঝােনা হয়। বাবােক রণ কের পিতত থেক পিব হেত হেব। পুনরায় কখেনা পিতত হওয়ার পু ষাথ করেবনা।
দৃি েক সু র বানােত হেব। আমরা হলাম া ণ ঈ রীয় স ান। ঈ র আমােদরেক দ ক িনেয়েছন তাই না। এখন মনুষ
থেক দবতা হেত হেব। থেম সূ বতনবাসী ফির া হেব। এখন তামরা ফির া হে া। সূ বতেনর রহস ও
বা ােদরেক বাঝােনা হেয়েছ। এটা হল টিক, সূ বতেন আেছ মুিভ, মূলবতেন হেলা সাইেল । সূ বতন হেলা
ফির ােদর। যরকম ভূ তেক ছায়াশরীর েপ দখােনা হয়, আ া যখন শরীর ধারণ কের না, তখন স িদক া হেয় ঘুের
বড়ায়, তােকই ভূ ত বলা হয়। তােদরেক এই চাখ িদেয়ও দখা যায়। এরা হেলা সূ বতনবাসী ফির া। এই সম কথা
অেনক বাঝার িবষয়। মূলবতন, সূ বতন, ল
ূ বতন - তামােদর কােছ এই িতন লােকর ান আেছ। চলেত-িফরেত
বুি েত এই সম
ান ম ন করেত হেব। আমরা হলাম কৃ তপে মূলবতেনর বািস া। এখন আমরা সখােন িফের যাব
ভায়া সূ বতন। বাবা এই সমেয় সূ বতন রচনা কেরন। থেম সূ তারপর ল
ূ চাই। এখন এটা হল স ম যুগ।
এটােক ঈ রীয় যুগ বলা হয়। আর সটা হেলা দবী যুগ। বা ারা তামােদর তা অেনক খুিশেত থাকা চাই। দৃি গেল
তা উঁচু পদ া হেব না। এখন তামরা হেল া ণ া ণী তাই না। পুনরায় ঘের িগেয় এটা যন ভু েল যওনা। তামরা
স েদােষ এেস ভু েল যাও। তামরা হেল হংস ঈ রীয় স ান আেছা। তামােদর কােরার িত আ িরক হ যন না যায়।
যিদ আ িরক হ চেল যায় তাহেল বলা হেব মােহর বাঁদরী।
তামােদর ধা াই হল সবাইেক পিব বানােনা। তামরা িব েক গ তির করেছা। কাথায় সই রাবেণর িবকারী স ান,
আর কাথায় তামরা হেল ঈ েরর স ান। বা ারা তামােদর ি িত এক রস বানােনার জন সবিকছু দেখও িকছু দেখা
না, এই অভ াস করেত হেব। এেত বুি েক এক রস রাখা হল সাহিসকতার পিরচয়। পারেফ হওয়ার জন পির ম লােগ।
স ূণ হওয়ার জন সময় চাই। যখন কমাতীত অব া হেয় যােব, তখন এই দৃি আসেব, তত ণ িকছু না িকছু আকষণ
তা করেতই থাকেব। তাই এর জন িনেজর ি িতেক একদম ঊ মুখী করেত হেব। বুি র লাইন ি য়ার করেত হেব।
দেখও যন তামরা িকছু দখেছা না, এই অভ াস যার হেয় যােব, সই উঁচু পদ পােব। এখন সই অব া খুব অ
কেয়কজেনরই আেছ। স াসীরা তা এই কথাটােক বুঝেতই পােরনা। এখােন তা অেনক পির েমর িবষয় আেছ। তামরা
জােনা য আমরাও এই পুরােনা দুিনয়ার স াস কেরিছ। ব া আমােদর তা এখন সুইট সাইেল হােম যেত হেব। অন
কােরার বুি েত এসম কথা নই যটা তামােদর বুি েত আেছ। তামরাই জােনা য এখন বািড় িফের যেত হেব। িশব
ভগবানুবাচ - িতিন হেলন পিততপাবন, মুি দাতা, পথ দশক। কৃ েক পথ দশক বলা যায়না। এই সময় তামােদরেকও
সবাইেক রা া বেল দওয়া িশখেত হেব, এইজন তামােদর নাম পা ব রাখা হেয়েছ। তামরা হেল পা ব সনা। এখন
তামরা দহী-অিভমানী হেয়েছা। জেনছ য, এখন আমােদরেক বািড় িফের যেত হেব, এই পুরােনা শরীর ছেড় িদেত
হেব। সােপর মত দৃ া , মরীর মেতা দৃ া - এইসব হল তামােদর এই সময়কার উদাহরণ। তামরা এখন বা িবক
পযােয় আেছা। তারা তা এই ধা া করেত পারেব না। তামরা জেনছ য, এটা হল কবর ান, এখন পুনরায় এ
পিরেদর থাকার ান হে ।
তামােদর িত িদনই সৗভাগ েম া হেয়েছ। বা ারা তামরা সবদা সৗভাগ বান আেছা।
বােরর িদন
বা ােদরেক ু েল বসােনা হয়। এই িনয়ম রীিত চেল আসেছ। তামােদরেক এখন বৃ পিত পড়াে ন। এই বৃহ িতর দশা
তামােদর জ -জ া র চলেব। এটা হল অসীম জগেতর দশা। ভি মােগ লৗিকেকর দশা দখা যায়, এখন হল অসীম
জগেতর দশা। তাই স ূণ রীিতেত পির ম করেত হেব। ল ী-নারায়ণ কবল একজন তা হেব না। তাঁেদর তা দবী
রাজবংশ হেব, তাইনা। অবশ ই অেনক রাজবংশ হেব, তাই না। ল ী-নারায়েণর সূযবংশী সা াজ চেলেছ, এই সম
কথা তামােদর বুি েত আেছ। বা ারা তামােদর এটাও সা াৎকার হেয়েছ য িকভােব রাজিতলক দওয়া হয়।

সূযবংশীরা পুনরায় চ বংশীেক িকভােব রাজ দয়। মা-বাবা বা ােদর পা ধুেয় রাজিতলক দন, রাজ ভাগ দান
কেরন। এই সম সা াৎকার আিদ সবই ামােত পূবিনিদ আেছ। এই সম িবষেয় বা ারা তামরা মূিছত হওয়ার
দরকার নই। তামরা বাবােক রণ কেরা, দশন চ ধারী হও আর অপরেকও বানাও। তামরা হেল
ামুখ
বংশাবলী দশন চ ধারী সিত কােরর া ণ। শাে
দশন চ
ারা কত িহংসা দখােনা হেয়েছ। এখন বাবা
তামােদরেক সিত কােরর গীতা শানাে ন। এটা তা ক
কের নওয়া উিচত। কত সহজ আেছ। তামােদর সম
স ক আেছ গীতার সােথ। গীতােত যমন ান আেছ তমিন যাগও আেছ। তামােদরেকও এক মা বই বানােত হেব।
যাগ-এর বই আলাদা কের কন বানােনা চাই। িক আজকাল যােগর অেনক নামাচার আেছ, এই জন নাম রেখ দয়
যােত মানুষ এেস বুঝেত পাের। মুখ িবষয় তা এটাই বুঝেত হেব য, যাগ এক বাবার সােথই লাগােত হেব। য নেব স
এেস িনেজর ধেম উঁচু পদ া করেব। 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 )* িনেজর উপর িনেজেকই দয়া করেত হেব, িনেজর দৃি েক অত পিব বানােত হেব। ভগবান মনুষ থেক দবতা
বানােনার জন দ ক িনেয়েছন, এইজন পিতত হওয়ার িচ াও যন কখেনা না আেস।
*২ )* স ূণ, কমাতীত অব ােক া করার জন সদা ঊ মুখী ি িতেত থাকার অভ াস করেত হেব। এই দুিনয়ােত সব
িকছু দেখও দখেব না। এই অভ ােসর ারা অব ােক একরস বানােত হেব।
*বরদানঃ-*
পালেনর িবিধ ারা বৃি কের সকেলর অিভন েনর পা ভব*
*ব াখ া :-* স ম যুগ অিভন েনর ারা বৃি
া করার যুগ। বাবার, পিরবােরর অিভন েনর ারাই
বা ারা তামরা পািলত হে া। অিভন েনর খুশীেত নােচা, গাও, পািলত হও এবং উড়েত থােকা। এই
পালনা হেলা আ যজনক। তাই বা ারা, তামরা বড় দয় িদেয়, দয়ার ভাবনা িদেয়, দাতা হেয় িত
সেকে এক পর রেক খুব ভােলা.. খুব ভােলা.. বেল অিভন ন িদেত থােকা। এটাই হল পালনার
িবিধ। এই িবি ারা সকেলর পালনা করেত থােকা, তাহেল অিভন েনর পা হেয় যােব।
* াগানঃ-*
িনেজর ভাবেক সরল বািনেয় নওয়া, এটাই হল সমাধান
প হওয়ার সহজ িবিধ*
*মােত রীিজর মধুর মহাবাক *
--------------------------------------------------*অধকে র

ান হেলা

ার িদন আর অধকে র ভি মাগ হেলা

ার রাত*

অধকে র ান হেলা
ার িদন আর অধকে র ভি মাগ হেলা
ার রাত, এখন রাত স ূণ হেয় িদন আসেত চেলেছ।
এখন পরমা া এেস অ কােরর অ কের আেলার সূচনা কেরন, ােনর ারা আেলার কাশ হয় আর ভি র ারা
অ কার। গান করার সময় তা বেলা য, এই পােপর দুিনয়া থেক অন কাথাও িনেয় চেলা.. যখােন িচ শাি পােব.....
এটা হল অশাি র দুিনয়া, এখােন শাি নই। মুি েত না আেছ খুিশ না আেছ দুঃখ। সত যুগ আর তা হল খুিশর দুিনয়া,
য সুখধামেক সবাই রণ কেরা। তাহেল এখন তামরা সুেখর দুিনয়ায় যাে া, সখােন কান অপিব আ া যেত
পারেব না। তারা অ সমেয় ধমরােজর কােছ শাি ভাগ কের, ব ন থেক মু হেয়,
সং ার িনেয় যােব। কননা
সখােন না অ
সং ার হয়, না আর কান পাপ হয়। যখন আ া িনেজর আসল বাবােক ভু েল যায়, তা এই
ভু ল-ভু লাইয়ার অনািদ খলা হার িজেতর বানােনা হেয়েছ, এইজন িনেজর এই সবশি মান পরমা ার থেক শি
হণ
কের িবকােরর উপর িবজয় া কের, ২১ জে র জন রাজ ভাগ িনেয় নাও। আ া। ও শাি ।

