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াতঃ মুরিল

ও শাি

"বাপদাদা"

মধুবন

*"িমি বা ারা - এখন ঘের িফের যেত হেব, তাই দহ সহ দেহর সব স েক ভু েল এক বাবােক রণ কেরা, এই হেলা
কৃ ত গীতার সার"*
* ঃবা ারা, তামােদর সহজ পু ষাথ িক ?*
*উ রঃ বাবা বেলন, তামরা স ূণ চু প থােকা, চু প থাকেলই বাবার অিবনাশী আশীবাদ িনেত পারেব । বাবােক
রণ করেত হেব আর সৃি চ েক ঘারােত হেব । বাবার রেনই তামােদর িবকম িবনাশ হেব,
তামােদর আয়ু বৃি পােব আর এই চ েক জানেল তামরা চ বত রাজা হেয় যােব - এই হেলা সহজ
পু ষাথ ।*
*ওম শাি ।* িমি - িমি আ া পী স ানেদর, আ ােদর িপতা আবার বাঝাে ন । িতিন রাজই বাঝান । বা ারা
তা বুঝেত পাের য, পূব কে র মেতা বরাবর আমরা সই গীতার ানই পড়িছ, িক তা কৃ পড়ান না, পরমিপতা
পরমা া আমােদর এই পড়া পড়ান । িতিনই আবার আমােক রাজেযাগ শখাে ন । তামরা এখন ত ভােব ভগবােনর
কাছ থেক নেছা । ভারতবাসীেদর সম িকছু ই গীতার উপর িনভর কের, সই গীতােতও লখা আেছ য,
ান
য রিচত হেয়িছেলা । এ যমন য তমনই পাঠশালাও । বাবা যখন এেস কৃ ত গীতা শানান, তখনই আমার সদগিত
হয় । মানুষ এ কথা বুঝেত পাের না । বাবা, িযিন সকেলর সদগিতদাতা, তাঁেকই রণ করেত হেব । যিদও মানুষ গীতা
পেড় এেসেছ িক রচিয়তা আর রচনােক না জানার কারেণ 'িকছু ই না -- িকছু ই না' কের এেসেছ । কৃ ত গীতা তা
সিত কােরর বাবা এেসই শানান, এ হেলা িবচার সাগর ম ন করার কথা । যারা এই সবােত থাকেব, তােদরই এর িত
মেনােযাগ যােব । বাবা বেলেছন -- িত িচে অবশ ই যন লখা থােক য, ােনর সাগর, পিতত পাবন, গীতা ান
দাতা, পরমি য় পরমিপতা, পরম িশ ক, পরম সদ
িশব ভগবান উবাচঃ । এই অ র তা অবশ ই লেখা যােত
মানুষ বুঝেত পাের য --কৃ নন, ি মূিত িশব পরমা াই গীতার ভগবান । এর উপর মতামতও লখােনা হয় । আমােদর
মূখ হেলা গীতা । বাবা িদন - িতিদন নতু ন নতু ন পেয় সও িদেত থােকন । এমন কথা মেন আসা উিচত নয় য, একথা
বাবা আেগ কন বেলন িন ? বা ামােত িছেলা না । বাবার মুরলী থেক নতু ন নতু ন পেয় ও বর হওয়া উিচত । এমন
িলেখও থােক --উ ান আর পতন । িহ ীেত বলা হয় -- ভারেতর উ ান আর পতন । রাইজ অথাৎ দব সা ােজ র
াপনা, ১০০ ভাগ পিব তা, শাি , সমৃি র াপনা হয়, এরপর অেধক ক পের পতন হেত থােক । দত সা ােজ র পতন
। উ ান আর তরী দব সা ােজ রই হয় । পতেনর সে
ংসও িলখেত হেব ।
তামােদর সম িকছু ই গীতার উপর িনভর কের । বাবা এেসই কৃ ত গীতা শানান । বাবা রাজ এর উপরই বুিঝেয়
বেলন । আ ারা তা বা াই । বাবা বেলন, তামরা এই দেহর সম িব ারেক ভু েল িনেজেক আ া মেন কেরা । আ া
যখন শরীর থেক পৃথক হেয় যায় তখন সব স
ভু েল যায় । তাই বাবাও বেলন, দেহর সব স
ত াগ কের িনেজেক
আ া মেন কের আমােক রণ কেরা । এখন তা তামােদর ঘের িফের যেত হেব, তাই না । অেধক ক ধের িফের
যাওয়ার জন অেনক ভি ইত ািদ কেরেছা । সত যুেগ তা কউ িফের যাওয়ার জন পু ষাথ কের না । ওখােন তা
সুখই সুখ । মানুষ এমন গান গেয়ও থােক - দুঃেখ সবাই রণ কের, সুেখ কউই কের না, িক সুখ কখন আর দুঃখ
কখন - এ কথা বােঝ না । আমােদর সব িবষয়ই হেলা
। আমরাই তা আ া পী িমিলটারী, তাই না । আমরা
িশববাবার শি েসনা । এর অথও কউ বুঝেত পাের না । দবীেদর এেতা পুেজা হয় িক মানুষ কােরার বােয়া ািফই
জােন না । যাঁর পুজা কের, তাঁর বােয়া ািফ তা জানা চাই, তাই না । উঁচুর থেক উঁচু িশববাবার পুেজা হয়, তারপর
া
- িব ু - শ েরর, তারপর ল ী - নারায়ণ, রাধা - কৃ ে র মি র থােক । আর তা কউই নই । একই িশববাবার উপর
িভ - িভ নাম রেখ মি র বািনেয়েছ । এখন তামােদর বুি েত স ূণ চ আেছ । ামােত তা মূখ অিভেনতাও
থােক, তাই না । স হেলা লৗিকক জগেতর ামা । এ হেলা অসীম জগেতর ামা । এখােন মূখ ক - ক আেছ, স তা
তামরা জােনাই । মানুষ তা বেল দয় - রাম জী সংসার বানানই িন । এর উপরও এক শা বানােনা হেয়েছ । ওরা অথ
িকছু ই বােঝ না ।
বা ারা, বাবা তামােদর খুব সহজ পু ষাথ িশিখেয়েছন । সবেথেক সহজ পু ষাথ হেলা - তামরা চু প থােকা । চু প

থাকেত পারেলই বাবার অিবনাশী উ রািধকােরর আশীবাদ িনেত পারেব । তামােদর, বাবােক রণ করেত হেব । এই
সৃি চ েক রণ করেত হেব । বাবার রেনই তামােদর িবকম িবনাশ হেব । তামরা িনেরাগী হেত পারেব । তামােদর
আয়ু অেনক বশী হেব । চ েক জানেত পারেল তামরা চ বত রাজা হেত পারেব । এখন তামরা নরেকর মািলক,
এরপর েগর মািলক হেব । েগর মািলক তা সবাই হয় িক তােত পেদরই
। যেতা তামরা িনেজর সমান তরী
করেত পারেব ততই উঁচু পদ পােব । অিবনাশী ান রে র দান যিদ না কেরা, তাহেল পিরবেত িক পােব । কউ যিদ
িব বােনর ঘের জ নয়, তখন বলা হয় - এ পূব জে খুব ভােলা দান - পুণ কেরিছেলা । বা ারা এখন জােন য, এই
রাবণ রােজ সবাই পাপই কের, সবেথেক পুণ আ া হেলন ল ী - নারায়ণ । হ াঁ, া ণেদরও উঁচুেত রাখা হেব যারা
সবাইেক উঁচু বানায় । স তা হেলা াল । এই
া মুখ বংশাবলী া ণ ল ভূ ষণ মেত চেল এই
কতব কের ।
ার নাম হেলা মুখ । ি মূিত
া বলা হয়, তাই না । এখন তা তামােদর িত কথায় ি মূিত িশব বলেত হেব ।
ার ারা াপনা, শ েরর ারা িবনাশ -- এমন মিহমা তা আেছ, তাই না । িবরাট পও বানােনা হয় িক টােত না
িশবেক দখােনা হয়, না া ণেদর দখােনা হয় । এও বা ারা, তামােদরই বাঝােত হেব । তামােদর মেধ ও যথাথ
রীিতেত খুব মুশিকেল মা কিতপেয়রই বুি েত বেস । অৈথ পেয় স তা আেছ, যােক টিপকও বলা হয় । কেতা টিপকস
পাওয়া যায় । ভগবােনর কােছ এই কৃ ত গীতা নেল মানুষ থেক দবতা, িবে র মািলক হেয় যায় । এই টিপক কেতা
সু র িক বাঝােনার মেতা তা বুি দরকার, তাই না । এই কথা পির ার কের লখা উিচত যােত মানুষ বুঝেত পাের
আর িজে সও করেত পাের । এ কেতা সহজ । এক এক
ােনর পেয় লাখ - কা টাকার, যােত তামরা িক থেক
িক হেয় যাও । তামােদর িত পেদ প , তাই দবতােদরও প ফু েলর উপের দখােনা হয় । তামােদর অথাৎ
া মুখ
বংশাবলী া ণেদর নামও লুিকেয় িদেয়েছ । ওই া ণরা বগেল শা িনেয় ঘাের, গীতা রােখ । এখন তামরা হেল
কৃ ত া ণ, তামােদর বুি েত সত ান আেছ । ওেদর কােছ শা আেছ । তাই তামােদর নশা চড়া উিচত --- আমরা
তা মেত চেল গ বানাি , বাবা আমােদর রাজেযাগ শখাে ন । তামােদর কােছ কােনা পু ক নই । এই সাধারণ
ব াজই হেলা তামােদর কৃ ত গীতা, এেত ি মূিতর িচ ও আেছ । তাই স ূণ গীতা এেতই এেস যায় । এক সেকে ই
স ূণ গীতা বাঝােনা যায় । এই ব ােজর ারা তামরা সেকে ই কাউেক বাঝােত পােরা । ইিন হেলন তামােদর বাবা,
এনােক রণ করেল তামােদর পাপ িবনাশ হেব । েন যেত যেত বা চলেত িফরেত যােকই পাও না কন, তামরা
তােদর খুব ভােলাভােব বাঝােত পােরা । কৃ পুরীেত তা সবাই যেত চায়, তাই না । এই পােঠ এমন হেত পাের এই পড়ার
ারাই রাজ াপনা হয় । অন ধম াপকরা কােনা রাজ াপন কেরন না । তামরা জােনা য, আমরা ভিবষ ত ২১
জে র জন রাজেযাগ িশখিছ । এ কেতা সু র পড়া । রাজ কবল এক ঘ া পেড়া । ব স । ওই পড়া তা চার - পাঁচ
ঘ ার জন হয় । এখােন এক ঘ াই যেথ । সও সকােলর সময় এমন য সইসময় সবাই ী থােক । বািক যারা নানা
ব েন আেছ, সকােল আসেত পাের না, তােদর জন অন সময় রাখা আেছ । ব াজ যন লাগােনা থােক, যখােনই যাও,
এই খবর িদেত থােকা । খবেরর কাগেজ তা ব াজ িদেত পারেব না, একিদেকর ছিব িদেত পারেব । মানুষেক তা না
বাঝােল এমিনেত বুঝেতই পারেব না । এ হেলা খুবই সহজ । এই কাজ তা য কউই করেত পাের । আ া, িনেজ যিদ
রণ নাও কের, অন েক তা রণ করােত থােকা । এও ভােলা । অন েক বলেব - তামরা দহী অিভমানী হও আর িনেজ
যিদ দহ ভােব থােকা তখন িকছু না িকছু িবকম হেত থাকেব । থেম তু ফান আেস মেন, তারপর কেম আেস । মেন
অেনক তু ফান আসেব, এর উপর বুি র ারা কাজ করেত হেব, খারাপ কাজ কখেনাই করেব না । তামােদর ভােলা কম
করেত হেব । স
যমন ভােলাও হয় তমনই খারাপও আেস । খারাপ স আসােক আটকােনা উিচত । এই বুি বাবা
িদেয়েছন । অন কউই এ কথা বুঝেত পারেব না । ওরা তা ভু ল কাজই করেত থােক । তামােদর এখন স ক কাজই
করেত হেব । ভােলা পু ষাথ করেল স ক কাজই হয় । বাবা তা িত কথা খুব ভােলাভােব বাঝােত থােকন । আ া
।
িমি - িমি হারািনিধ বা ােদর িত মাতা - িপতা, বাপদাদার
তাঁর আ া পী বা ােদরেক জানাে ন নম ার ।

রেণর

হ-সুমন সুমন আর সু ভাত । আ ােদর িপতা

*ধারণার জেন মুখ সারঃ-*

*১ )* এই এক এক অিবনাশী ান র ল - কা
করেত হেব । িনেজর তু ল কের উঁচু পদ পেত হেব ।

টাকার, এেক দান কের কের িত পেদ প সম উপাজন জমা

*২ )* িবকম থেক বাঁচার জন দহী - অিভমানী থাকার পু ষাথ করেত হেব । মেন যিদ কখেনা খারাপ স

আেস,

তােক আটকােত হেব । সু র স করেত হেব । কেমি েয়র ারা কখেনা কােনা ভু ল কাজ করেব না ।
*বরদানঃ-*
সবার ারা যাগযু ি িতর অনুভব কের আি ক সবাধারী ভব*
া ণ জীবন হেলা সবার জীবন । মায়ার থেক দূের থাকার
সাধন হেলা সবা । সবা যাগযু
কের, িক কবল মুেখর সবা নয়, মধুর বাণী েন তার
প হেয় সবা কেরা, িনঃ াথ সবা কেরা,
ত াগ, তপস া
েপ সবা কেরা, জাগিতক কামনার উে িন াম সবা কেরা - এেকই বলা হয় ঈ রীয়
বা আি ক সবা । মুেখর সে মেনর ারাও সবা করা, অথাৎ 'মনমনাভব' ি িতেত ি ত হওয়া ।
* াগানঃ-*
আকৃ িতেক না দেখ িনরাকার বাবােক দখেব, তাহেল আকষণ মূত হেয় যােব ।*
*মােত রী জীর অমূল মহাবাক *
*কম ব ন িছ করার পু ষাথ*
*অেনক মানুষই এই
িজে স কের য, আমােদর িক করেত হেব, িকভােব আমােদর কম ব ন িছ করেবা ? এখন
েত েকরই জ প ী তা বাবা জােনন । বা ােদর কাজ হেলা এক বার িনেজর মন থেক বাবার িত যন সমিপত হেয়
যায়, িনেজর দািয় তাঁর হেত িদেয় দয় । তখন িতিন েত কেক দেখই রায় দেবন য, তামােক িক করেত হেব,
ত ভােব সাহায ও িনেত হেব, বািক এমন নয় য, নেত থােকা আর িনেজর মেত চলেত থােকা । বাবা যখন সাকাের
আেছন তখন বা ােদরঔ ল
, চােরর সাহায িনেত হেব । এমন নয় য, আ া পেল আর পালন
ূ ভােব িপতা,
করেত পারেল না, তাহেল আেরা অকল াণ হেয় যােব । তাই আেদশ পালন করারও সাহস চাই, সবময় কতা তা
মেনার নকারী, িতিন জােনন য, এর কল াণ িকেস, তাই িতিন এমন িনেদশ দেবন য কম ব ন কােটা । কােরার তখন
এই খয়াল আসা উিচত নয় য, এরপর বা া ইত ািদেদর িক হাল হেব ? এেত বাড়ী - ঘর ত াগ করার কােনা কথা নই,
এ তা িকছু বা ার এই ামােত পাট িছেলা এমন সব িছ করার, তােদর যিদ এমন পাট না থাকেতা, তাহেল তামােদর
এখন য সবা হে , তাহেল তা ক করেতা ? এখন তা িকছু ত াগ করার কথা নই, িক তামােদর পরমা ার হেয়
যেত হেব, তামরা ভয় পও না, সাহস রােখা । বািক যারা ভয় পায়, তারা িনেজরা তা খুশী থােকই না, না তারা বাবার
সাহায কারী হয় । এখােন তা তাঁর সে স ূণ সাহায কারী হেত হেব, যখন তামরা জীব ত
ৃ হেত পারেব, তখনই
সাহায কারী হেত পারেব । কাথাও আটেক গেল তখন স তামােদর সাহায িদেয় পার করেব । তাই বাবার সে মন বচন এবং কেম সাহায কারী হেত হেব, এেত সামান তম মােহর রং থাকেল তা তামােদর ফেল দেব । তাই তামরা
সাহস রােখা আর সামেন এিগেয় যাও । কাথাও যিদ সাহস কম হয় তা িঝিমেয় যায়, তাই তামােদর বুি েক স ূণ
পিব রাখেত হেব, িবকােরর সামান অংশও যন না থােক, ল িক দূের নািক ? িক চড়াই সমান টরাবাঁকা, িক
সমথেক অবল ন করেল না ভয় আর না পির ম । আ া । ও শাি ।

