10-03-2020

াতঃ মুরিল

ও শাি

"বাপদাদা"

মধুবন

*"িমি বা ারা --- পদমযাদার িভত (আধার) হেলা পড়ােশানা, যারা পুরােনা ভ , তারা পড়ােশানাও ভােলা ভােব
করেব এবং ভােলা (উ ) পেদর অিধকারীও হেব"*
* ঃযারা বাবার রেণ থাক, তােদর কমন ল ণ (িনশানী) তীয়মান হেব ?*
*উ রঃ রেণ থাকা বা ােদর ণ ভােলা হেব। তারা পিব হেত থাকেব। রয় ািল ( দবী-আিভজাত ) আসেত
থাকেব। পর র ীরখ অথাৎ দুধ-িচিনর ন ায় িমেলিমেশ িমি হেয় থাকেব। অপরেক ( দাষ) না দেখ,
িনেজেক দখেব। তােদর এ'কথা বুি েত থােক য -- য (এমন) করেব, সই পােব।*
*ও শাি ।* বা ােদর বাঝােনা হেয়েছ য, ভারেতর য আিদ সনাতন দবী- দবতা ধম, তার শা হেলা গীতা। এই
গীতার গায়ন ( িনেয়েছ) ক কেরেছ ? তা কউ জােন না। এ হেলা ােনর কথা। বািক এই হািল ইত ািদ আমােদর
িনজ কােনা উৎসব নয়, এ হেলা ভি মােগর উৎসব। আমােদর উৎসব হেলা কবল এক ি মূিত িশব-জয় ী। ব , ধু
িশব-জয় ী কখেনা বলা উিচত নয়। ি মূিত শ
না েয়াগ করেল মানুষ বুঝেব না। যমন, ি মূিতর িচ রেয়েছ, নীেচ
লখা উিচত - দবী- রাজ তামােদর জ িস অিধকার। ভগবান িশব তা বাবাও, তাই না! অবশ ই আেসন, এেস
েগর মািলক বািনেয় দন। েগর মািলক হেয়েছাই রাজেযাগ শখার কারেণ। িচে র মেধ তা অেনক ান রেয়েছ। িচ
এমনভােব বানােনা উিচত, যা দেখ মানুষ আ য হেয় যায়। তােতও যারা অেনক ভি কেরেছ তারাই স কভােব
ানেক হণ করেত পারেব। যারা ভি কম কেরেছ, তারা ানও কম হণ করেব, তাই তােদর পদ াি ও কম হেব।
দাস-দাসীও তা ন েরর মানুসােরই হয়, তাই না! সবিকছু র আধার(িভত) হেলা পড়া। তামােদর মেধ অেনক
অ সংখ কই রেয়েছ, যারা ভালভােব যুি সহকাের কথা বলেত পাের। ভােলা ভােলা বা ােদর অ াি িভ ও (কাজকম)
ভাল হেব। ণও সু র হওয়া উিচত। যত বাবার রেণ থাকেব, ততই পিব হেত থাকেব এবং ( দব) আিভজাত ও
আসেত থাকেব। কাথাও- কাথাও শূ েদর আচার-আচরণও অেনক ভােলা হয় আর এখােন া ণ বা ােদর
আচার-আচরণ এমন য সকথা আর িজ াসা কােরা না। তাই তারাও (অ ানীরা) বেল য, এেদর ঈ র পড়ান ? তাই
বা ােদর আচার-আচরণ এমন হওয়া উিচত নয়। অিত িমি
ীরখ অথাৎ িমেলিমেশ ীেরর মতন হওয়া উিচত। য
এমন করেব, স তমনই পােব। না করেল, পােব না। বাবা ভােলা ভােবই বাঝােত থােকন। সব থেম অসীম জগেতর
িপতার পিরচয় িদেত থােকা। ি মূিতর িচ তা অিত সু র -- গ আর নরক দুই িপেঠ রেয়েছ। (সৃি ) গালেকর িচ ও
পির ারভােব রেয়েছ। যেকােনা ধমাবল ীেকই তামরা গােলাক বা ক বৃে র সাহােয বাঝােত পােরা য -- এই
িহেসেব তা তামরা গ অথাৎ নতু ন দুিনয়ায় আসেত পারেব না। য ধম সবােপ া উ িছল, সবােপ া সমৃ শালী িছল,
স-ই সবােপ া দির হেয় গেছ। য সব থেম িছল, সংখ াও তার অিধক হওয়া উিচত। িক িহ র
ু া অিধকমা ায়
অন ান ধেম পিরবিতত হেয় গেছ। িনেজেদর ধমেক না জানার কারেণ অন ান ধেম কনভাট হেয় গেছ বা িনেজেদর
িহ ু বেল। িনেজেদর ধমেকও জােন না। ঈ রেক অেনক ডােক -- শাি দাও, িক শাি র অথই জােন না। এেক অপরেক
শাি পুর ার িবতরণ করেত থােক। এখােন বাবা তামােদর অথাৎ িবে শাি াপেনর িনিম বা ােদর িবে র রাজে র
পুর ার িবতরণ কেরন। এই পুর ারও পু ষােথর ন েরর মানুসাের া হয়। িবতরণ কেরন িপতা পরেম র।
পুর ার কত বড় -- িবে র সূযবংশীয় রাজ । বা ারা, এখন তামােদর বুি েত সম িবে র িহি -িজও াফী, বণ
ইত ািদ সবিকছু ই রেয়েছ। িবে র রাজ িনেত হেল িকছু পির মও করেত হেব। পেয় তা খুবই সহজ। চার যা কাজ
দয় তা কের দখােনা উিচত। যােত বাবা দেখন য, কার মেধ স ূণ ান রেয়েছ। অেনক বা ারা তা মুরলীর উপর
ধ ানও দয় না। র লার মুরলী পেড় না। য মুরলী পেড় না, স কীভােব অেন র কল াণ করেব? অেনক বা ারা আেছ,
যারা অপেরর কল াণ কের না। না িনেজর (কল াণ) কের, না অপেরর কের তাই অ ােরাহী, পয়াদা ইত ািদ বলা হেয়
থােক। মহারথী অিত অ ই রেয়েছ। িনেজরাও বুঝেত পাের -- ক ক মহারথী ? বেল য -- লজার দাদীেক, মারকা
দাদীেক ( কাশমিণ), মেনাহর দাদীেক পাঠাও..... কারণ িনেজ তা অ ােরাহী। আর ওনারা তা মহারথী। বাবা সব
বা ােদরেকই ভােলা ভােব বুঝেত পােরন। কােরার উপর আবার েহর দশাও বেস থােক, তাই না। কখেনা ভােলা ভােলা
বা ােদর কােছও মায়ার তু ফান এেল, তারা তালহীন হেয় পেড়। ােনর িদেক অ ােটনশনই যায় না। েত েকর সািভেসর
মাধ েম বাবা জানেত তা পােরন, তাই না! সবাধারী িনেজর স ূণ সমাচার বাবােক িদেত থাকেব।

বা ারা, তামরা জােনা য, গীতার ভগবান আমােদর িবে র মািলক বানাে ন। অেনেকই আেছ যারা গীতাও ক
কের নয়, আর হাজার-হাজার অথ উপাজন কের। তামরা হেল া ণ স দায়, যারা পুনরায় দবী স দােয় পিরনত
হও। সকেলই িনেজেক ঈ েরর স ান বেল, পুনরায় বেল দয় য - আমরা সকেলই ঈ র। য যমন পাের তমনই বলেত
থােক। ভি মােগ মানুেষর হাল(অব া) কমন হেয় গেছ। এই দুিনয়াই লৗহযুগীয়(আয়রণ-এেজড) অপিব । এই িচে র
মাধ েম ভালভােব বাঝােত পারেব। সে দব- ণও চাই। অ ের-বাইের সততা চাই। আ াই অসত হেয় গেছ, এেকই
পুনরায় সত িপতা সৎ বানান। বাবা-ই এেস েগর মািলক বানান। দব ণ ধারন করান। বা ারা, তামরা জােনা য,
আমরা এমন(ল ী-নারায়ণ) ণবান হেত চেলিছ। িনেজেক যাচাই করেত থােকা য -- আমােদর মেধ কান আসুরী ণ
নই তা! চলেত-চলেত মায়ার থা ড় এমনভােব পেড় য তামরা এেকবাের অধঃপতেন যাও।
তামােদর জন এই ান আর িব ানই হেলা হািল-ধুিরয়া অথাৎ িবকার- পী অসুেরর িবনাশ -- ভগবােনর সে র
রং-এ িনেজেক রািঙেয় নওয়া। ওরাও (অ ানীরা) হািল-ধুিরয়া( হািলকাদহন- দাল) পালন কের, িক এর অথ িক, তা
কউই জােন না। বা েব এ হেলা ান আর িব ান, যার ারা তামরা িনেজেদর অিত উে িনেয় যাও। ওরা তা িক-িক
সব কের, ধূেলা(মা ) দয় কারণ এ হেলা চরমপযােয়র নরক। নতু ন দুিনয়ার াপনা আর পুরােনা দুিনয়ার িবনােশর
কতব বা পাট চলেছ। তামােদর মতন ঈ রীয় স ানেদরও মায়া একদম এমন ঘুিষ মাের য, সেজাের িগেয় পাঁেক পেড়
যায়। পুনরায় এর থেক বাইের বেরােনা বড় মুশিকল হেয় যায়, এরমেধ আশী াদ ইত ািদর কােনা কথাই থােক না।
তাই এইিদেক মুশিকল বাড়েত পাের, সইজন অত সাবধান হওয়া উিচত। মায়ার আঘাত থেক সুরি ত থাকার জন
কখেনা দহ-অিভমােন আব হেয় যেয়া না। সবদা সেচতন হেয় থােকা, সকেলই হেল ভাই- বান। বাবা যা শখান, তাই-ই
বােনরা শখায়। মিহমা তা বাবার-ই, বােনেদর নয়।
ারও মিহমা নয়। উিনও পু ষােথর ারা িশেখেছন। পু ষাথ
ভাল কেরেছ অথাৎ -কল াণ কেরেছ। আমােদরেকও শখান তাহেল আমরাও িনেজেদর কল াণ কির।
আজ হািল, হািলর ানও এখনই শানােত থােকন। ান আর িব ান। পড়ােক নেলজ বলা হয়। িব ান িক িজিনস, তা
কউই জােননা। িব ান হেলা ােনরও ঊে । ান তামরা এখােন পাও, যার ারা তামরা াল (ফল) পাও। এছাড়া
ওটা হেলা শাি ধাম। এখােন িনজ ভূ িমকা পালন করেত-করেত া হেয় পেড়, তখন আবার শাি ধােম যেত চায়।
তামােদর বুি েত এখন এই চে র ান রেয়েছ। এখন আমরা েগ যােবা পুনরায় ৮৪ জ িনেত-িনেত নরেক আসেবা।
পুনরায় তমনই অব া হেব, এমন চলেতই থাকেব। এর থেক কউই বিরেয় যেত পাের না। কউ বেল, এই ামা কন
তরী হেয়েছ ? আের, এ তা নতু ন দুিনয়া আর পুরােনা দুিনয়ার খলা। এই ামা অনািদকাল থেক িনধািরত হেয়
রেয়েছ। ক বৃে র (ঝাড়) মাধ েম বাঝােনা অত ভােলা । সবােপ া থম কথা ই হেলা, বাবােক রণ কেরা,
তাহেলই পিব হেয় যােব। ভিবষ েত জানেত পারেব য, ক- ক এই েলর যারা অন ান ধেম পিরবিতত হেয় গেছ,
তারাও বিরেয় আসেব। যখন সকেলই আসেব তখন মানুষ আ য হেয় যােব। সকলেক এটাই বলেত হেব য,
দহ-অিভমান ছেড় দহী-অিভমানী হও। তামােদর কােছ পড়ােশানাই হেলা মুখ উৎসব, যার মাধ েম তামােদর কত
উপাজন হয়। ওরা(অ ানী) তা এই উৎসব পালন করার জন কত অথািদ ন কের, কত ঝগড়ািদ হয়। প ােয়তী
রােজ অনবরত কত ঝগড়া হয়, কউ ঘুষ িদেয় মারারও চ া কের। এমন অেনক উদাহরণ রেয়েছ। বা ারা জােন য,
সত যুেগ এমন কান উপ বই হয় না। রাবণ-রােজ অেনক উপ ব, এখন তেমা ধান, তাই না। পর েরর মেধ মেতর
িমল না হওয়ার কারেণ কত ঝগড়া হয় তাই বাবা বাঝােত থােকন, এই পুরােনা দুিনয়ােক ভু েল একাে (একাকী) চেল
যাও, ঘরেক রণ কেরা। িনেজর সুখধামেক রণ কেরা, কােরার সে অিধক কথাও বােলানা, এেত িত হেয় যায়।
অিত িমি , শা ভােব, মপূবক কথা বলা ভাল। বশী (কথা) বলা ভাল নয়। শাি পূবক থাকাই ভাল। বা ারা, তামরা
তা শাি র ারা িবজয় া কেরা। একমা বাবা ব তীত আর কােরার সে ই েমর ব ন রাখা উিচত নয়। বাবার কাছ
থেক যতটা স ি িনেত চাও তা িনেয় নাও। লৗিকক িপতার স ি র ে তা কত ঝগড়া হেয় যায়, তাই না!
এরমেধ কান িখট-িখট(ঝগড়া) নই।িনেজর পড়ার মাধ েম যত চাও তত িনেত পােরা। *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 )* সত -িপতা আমােদর সৎ বানােত এেসেছন তাই সততার সে চলেত হেব। িনেজেক যাচাই করেত হেব -- আমােদর

মেধ কােনা আসুরীয়- ণ নই তা ? আমরা বশী কথা বিল না তা ? অত
হেব।

িম হেয় শাি এবং

মপূবক কথা বলেত

*২ )* স ূণ ধ ান মুরলীর উপর িদেত হেব। ত হ মুরলী পড়েত হেব। িনেজর এবং অপেরর কল াণ করেত হেব। চার
য কাজ দন তা কের দখােত হেব।
*বরদানঃ-*
অিবনাশী আধ াি ক রেঙর সিত কােরর হািলর ারা বাবা সম ি িতর অনুভাবী ভব*
*ব াখা :- তামরা হেল পরমা -রেঙ রাঙােনা পিব ( হািল) আ া। স মযুগ হেলা হািল অথাৎ পিব
জীবেনর যুগ। যখন অিবনাশী আধ াি ক রঙ লেগ যায় তখন সদাকােলর জন বাবার সমান হেয় যায়।
তাই তামােদর হািল হেলা সে র রঙ ারা বাবার মতন হওয়া। রঙ যন এমন পাকা হয় যার ারা
অন েদরও (বাবার) সমান কের িদেত পােরা। েত ক আ ার উপর অিবনাশী ােনর রঙ, রেণর রঙ,
অেনক শি র রঙ, েণর রঙ,
বৃি -দৃি , ভ ভাবনা, ভ কামনার আধ াি ক( হানী) রঙ
লাগাও।
* াগানঃ-*
দৃি েক অেলৗিকক, মনেক শীতল, বুি েক মাপূণ এবং মুখেক মধুর কেরা।*
*মােত রীজীর মহাবাক *
*১) "

ব নযু

*গীত :- দশন িবনা

(বাঁেধলী) গািপকােদর গায়ন"*
ম কির, গৃেহ বেস

রণ কির..।*

এখন এই সংগীত হেলা, ব েন আব তথািপ আন ম কােনা গািপকার গাওয়া গান। এ হেলা িত কে র িবিচ
খলা। িবনা দশেনই ম হয়, দুভাগা দুিনয়া িক জােন য, ক -পূেবর ভূ িমকাই(পাট) পুনরায় ব পুনরাবৃত হে ।
অবশ ই সই গািপকা ঘর-সংসার পিরত াগ কের িন িক
রেণর মাধ েম কমব ন িম েয়(চু ) ফলেছ। তাই স
খুশীেত ম হেয় দুেল-দুেল গান করেছ। বা েব ঘর পিরত ােগর কােনা কথাই নই। ঘের বেস িবনা দশেনই সই সুখ
অনুভব কের সবা করেত হেব। কীভােব সবা করেবা ? পিব হেয় (অপরেক) পিব করার। তামরা এখন তৃ তীয় ন
পেয়ছ, আিদ থেক িনেয় অ পযে র বীজ এবং বৃে র রহস তামােদর নজের রেয়েছ। তাই এই জীবেনর মিহমা আেছ,
এই ােনর মাধ েম ২১ জে র জন সৗভাগ গ ত হে । এর মােঝ যিদ কােনা কােরর লাকল া, িবকারী েলর
মান-মযাদা থােক, তাহেল সবা করেত পারেব না। এ হেলা িনেজর দুবলতা। অেনেক ভােব এই
া মারীরা ঘর ভাঙেত
এেসেছ, িক এখােন ঘর ভাঙার কােনা কথাই নই। ঘের বেসই পিব হেত হেব আর সািভস করেত হেব, এেত কােনাও
ক নই। পিব হেব, তেবই পিব দুিনয়ায় যাওয়ার অিধকারী হেব। বািক যারা যােব না তারা ক পূেবর মেতাই শ র
ভূ িমকা পালন করেব, এেত কােরার দাষ নই। যমন আমরা পরমা ার কাযেক জািন, তমনই ামার অ গত
েত েকর ভূ িমকােকই জেন গিছ। তাই এেত ঘৃণা আসেত পাের না। এমন তী পু ষাথ গািপকারা রেসর মাধ েম
িবজয়মালায় আসেত পাের। আ া। ও শাি ।

