15-09-2020

*

ঃ-

*উ রঃ -

*গীতঃ-

াতঃ মুরিল

ও শাি

"বাপদাদা"
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১৫-০৯-২০২০ াতঃ মুরলী ওম শাি "বাপদাদা" মধুবন
িসংেহর মেতা শি ধারীরা কা িবষয়েক সাহেসর সে বাঝােত পাের ?*
অন ধেমর মানুষেদর এই কথা বাঝােত হেব য, তামরা িনেজেদর পরমা া নয়, আ া মেন কেরা ।
িনেজেক আ া মেন কের বাবােক রণ কেরা, তাহেলই িবকম িবনাশ হেব, আর তামরা মুি ধােম চেল
যােব । িনেজেক পরমা া মেন করেল িবকম িবনাশ হেত পারেব না । এই কথা িসংহবািহনী শি ধারীরাই
সাহেসর সে বাঝােত পারেব । এই বাঝােনার অভ ােসরও েয়াজন ।
ন হীনেক পথ দখাও.....*

*ও শাি ।* বা ারা অনুভব করেছ য - এই আধ াি ক যা ায় অেনক সমস া দখেত পাওয়া যায় । ভি মােগ াের াের ধা া খেত হয় । অেনক কােরর জপ - তপ - য কের, শা ইত ািদ পাঠ কের, যই কারেণই
ার রাত বলা হয়
। অেধক ক হেলা রাত, আর অেধক ক হল িদন ।
া তা আর একা থাকেব না, তাই না । জািপতা
া যখন
আেছ, তাহেল তাঁর স ান মার - মারীরাও অবশ ই থাকেব, িক মানুষ তা জােন না । বাবাই তাঁর বা ােদর ােনর
তৃ তীয় ন দান কেরেছন, যার ারা তামরা এই সৃি র আিদ - মধ এবং অে র ান পেয়েছা । তামরা পূব কে ও
া ণ িছেল আর দবতাও হেয়িছেল, যা তামরা হেয়িছেল, তাই আবার হেত চেলেছা । তামরা হেল আিদ - সনাতন দবী
- দবতা ধেমর । তামরাই পূজ এবং পূজারী হও । ইংরাজীেত পূজ েক ওয়ািশপওয়ািদ আর পূজারীেক ওয়ািশপার বলা
হয় । ভারতই অেধক ক পূজারী হয় । আ া ীকার কের য, আমরাই পূজ িছলাম আবার আমরাই পূজারী হেয়িছ ।
পূজ থেক পূজারী আবারও পূজ হয় । বাবা তা আর পূজ বা পূজারী হন না । তামরা বলেব, আমরা পূজ - পিব
দবী - দবতা িছলাম, আবার ৮৪ জ পের স ূণ পিতত পূজারী হেয় যাই । এখন ভারতবাসী, যারা আিদ সনাতন
দবী - দবতা ধেমর িছেলা তারা িনেজর ধম স ে িকছু ই জােন না । তামােদর এই কথা সব ধেমর মানুষ বুঝেব না,
যারা এই ধম থেক অন ধেম চেল গেছ, তারাই আবার িফের আসেব । এমন অেনেকই তা অন ধেম চেল গেছ । বাবা
বেলন য, যারা িশব আর অন দবতােদর পূজারী, তােদর পে সহজ । অন ধেমর যারা তারা অেনক
িজে স
করেব িক যারা পিরবিতত হেয় গেছ, তােদরেক এই ান শ করেব । তারা এেসই বাঝার চ া করেব । না হেল
অন রা মানেব না । আয সমাজ থেকও অেনেকই এেসেছ । িশখরাও অেনেকই এেসেছ । যারা আিদ সনাতন দবী দবতা
ধেমর, যারা পিরবিতত হেয় গেছ, তােদর িনেজর ধেম অবশ ই িফের আসেত হেব । বৃে র ঝােড়র মেধ ও আলাদা আলাদা িবভাগ আেছ । তারা আবার ন েরর মানুসাের আসেব । শাখা শাখাও বর হেত থাকেব । তারা পিব হওয়ার
কারেণ তােদর ভাব সু র হয় । এখন দবী - দবতা ধেমর িভি নই, তা আবারও তরী করেত হয় । ভাই - বান তা
অবশ ই হেত হেব । আমরা এক বাবার স ান সম আ ারা ভাই - ভাই । তারপর শরীের ভাই - বান হই । এখন যখন
নতু ন সৃি র াপনা হে , তাই থেমর িদেক থােক া ণ । নতু ন সৃি র াপনােত জািপতা
ােক তা অবশ ই
েয়াজন ।
ার ারাই া ণ সৃি হেব । এেক
ান য ও বলা হয়, এেত অবশ ই া েণর েয়াজন । জািপতা
ার স ানেদর অবশ ই েয়াজন । িতিন হেলন ট ট া ফাদার । া ণরা হেলন থম ন েরর িশখাধারী ।
আদম িবিব, আদম - ইভেক তা মানাও হয় । এই সময় তামরা পূজারী থেক পূজ তরী হে া । তামােদর সবেথেক
সু র রিণকা হেলা িদলওয়ারা মি র । নীেচ তপস ায় বেস আেছ, ওপের রাজ , আর এখােন তামরা চতন েপ বেস
আেছা । এই মি রও ধংস হেয় যােব, আবারও ভি মােগ তরী হেব ।
তামরা জােনা য, এখন আমরা রাজেযাগ িশখিছ, তারপর আমরা নতু ন দুিনয়ােত যােবা । ওইসব হেলা জড় মি র আর
তামরা চতেন বেস আেছা । মুখ মি র স ক বানােনা হেয়েছ । না হেল গেক কাথায় দখােব, তাই উপের গেক
দখােনা হয় । এর উপর তামরা খুব ভােলাভােব বাঝােত পােরা ।, বেলা, ভারতই গ িছেলা, এখন এই ভারত আবার
নরক হেয় গেছ । এই ধেমর যারা, তারা চট কের বুঝেত পারেব । িহ েু দর মেধ ও দখেব, অেনক কার ধেম িগেয়
পেড়েছ । তামােদর সখান থেক বর হেত অেনক পির ম করেত হয় । বাবা বুিঝেয়েছন য, িনেজেক আ া মেন কের
আমােক (মােমক ) রণ কেরা, আর কােনা কথা বলাই উিচত নয় । যার এমন অভ াস নই, তার তা কথা বলাই
উিচত নয় । না হেল তারা িব. কর নাম বদনাম কের দেব । যিদ অন ধেমর কউ হয়, তাহেল তােদর বাঝােনা উিচত

য, তামরা যিদ মুি ধােম যেত চাও, তাহেল িনেজেক আ া মেন কের বাবােক রণ কেরা । িনেজেক পরমা া মেন
কেরা না । িনেজেক আ া মেন কের বাবােক রণ করেল তামরা জ - জ া েরর পাপ থেক মু হেব আর মুি ধােম
চেল যােব । তামােদর জন এই 'মনমনাভব' ম ই যেথ , িক এইভােব বাঝােনার জন ও সাহেসর েয়াজন ।
িসংহবািহনী শি রাই এই সবা করেত পাের । স াসীরা বাইের িগেয় িবেলেতর মানুষেদর িনেয় আেস য, চেলা
তামােদর আধ াি ক ান দান কির । এখন তারা তা আর বাবােক জােন না ।
েক ভগবান মেন কের বলেতন,
এেক রণ কেরা । ব স, এমন ম িদেয় িদেতা যন কােনা পািখেক খাঁচায় ব কের িদেতা । তাই এমন বাঝােনােতই
সময় লােগ । বাবা বেলেছন য -- েত ক িচে র উপর যন লখা থােক - িশব ভগবান উবাচঃ ।
তামরা জােনা য, এই দুিনয়ােত বাবা (ধণী ) ছাড়া সকেলই অনাথ । তারা ডাকেত থােক -- তু িমই মাতা - িপতা.....
আ া, এর অথ িক ? এমনই বলেত থােক - তামার কৃ পায় আমরা সুখ লাভ করেবা । বাবা এখন তামােদর গ সুেখর
জন পড়াে ন, যারজন তামরা পু ষাথ করেছা । যা তামরা করেব, তাই পােব । এই সময় তা সকেলই পিতত ।
পিব দুিনয়া তা একমা গই, এখােন কােনা সেতা ধানই থাকেত পাের না । সত যুেগ যারা সেতা ধান িছেলা, তারাই
তেমা ধান - পিতত হেয় যায় । াইে র িপছেন য অেনক ধেমর মানুষ আেস, তারা তা থম সেতা ধান থাকেব, তাই
না । যখন লােখর আ ােজ হেয় যায়, তখন বাদশাহী নওয়ার জন ল র তরী হেয় যায় । তােদর যমন সুখও কম,
দুঃখও কম । তামােদর মেতা সুখ তা আর কউই পেত পারেব না । তামরা এখন তরী হে া, সুখধােম আসার জন ।
বািক সব ধেমর মানুষরা তা আর েগ যােবই না । ভারত যখন গ িছেলা, তখন তার মেতা পিব খ আর কাথাও
িছেলা না । বাবা যখন আেসন, তখনই ঈ রীয় রাজ াপন হয় । ওখােন লড়াই ইত ািদর কােনা কথাই নই । লড়াই ঝগড়া তা অেনক পের
হয় । ভারতবাসী এেতা লড়াই কেরিন । িনেজেদর মেধ আপস কের অ লড়াই কের আলাদা
হেয় গেছ । াপর যুগ থেক এেক অপেরর সে লড়াই - ঝগড়া
হেয়েছ । এই িচ ইত ািদ বানােনােতও অেনক বুি র
েয়াজন । এও লখা উিচত য, ভারত, যা একিদন গ িছেলা, তা িকভােব নরেক পিরণত হেয়েছ, তামরা এেস বােঝা ।
ভারত একিদন সদগিতেত িছেলা, এখন তা দুগিতেত আেছ । এখন আবার সদগিত া করার জন বাবা ান দান
করেছন । মানুেষর মেধ এই আধ াি ক ান থােক না । এই ান থােক পরমিপতা পরমা ার মেধ । বাবা আ ােদর
এই ান দান কেরন । বািক তা সব মানুষই মানুষেক ান দয় । শা ও মানুষই িলেখেছ, মানুষই তা পেড়েছ । এখােন
তা তামােদর আ ােদর িপতা এেস পড়ান, আর আ ারাই এই পাঠ হণ কের । আ াই তা পাঠ হণ কের, তাই না ।
ওই লখাপড়া তা মানুষই কের । পরমা ার তা শা ইত ািদ পাঠ করার কােনা দরকার নই । বাবা বেলন য, এই শা
ইত ািদ থেক কােরারই সদগিত হেত পাের না । আমােক িনেজ এেসই সকলেক িফিরেয় িনেয় যেত হয় । এখন তা
দুিনয়ােত কা - কা মানুষ । সত যুেগ যখন ল ী - নারায়েণর রাজ িছেলা, তখন সখােন নয় লাখ মানুষ িছেলা ।
ওখােন অেনক ছােটা ঝাড় হেব । তাহেল িচ া কের দেখা, এেতা সব আ া কাথায় গেলা ?
েত বা জেল তা আর
লীন হেয় যায় িন । তারা সব মুি ধােম থােক । েত ক আ াই অিবনাশী । তােদর মেধ অিবনাশী পাট ভরা আেছ, যা
কখেনাই মুেছ যেত পাের না । আ া িবনাশ হেয় যেত পাের না । আ া তা হেলা িব ু । বািক িনবাণ ইত ািদেত কউই
যায় না, সবাইেক এই অিভনয় করেতই হেব । সকল আ ারা যখন এেস যায়, তখন আিম এেস সকলেক িফিরেয় িনেয় যাই
। শেষর িদেকই হেলা বাবার পাট । নতু ন দুিনয়ার াপনা তারপর পুরােনা দুিনয়ার িবনাশ । এও ামােত িলিপব আেছ
। তামরা আয সমােজর দলেক বাঝােব, তা তােদর মেধ যারা যারা এই দবতা ধেমর হেব, তােদর টা হেব । বরাবর
এই কথা তা ক য, পরমা া সবব াপী িকভােব হেত পােরন ? ভগবান তা বাবা, তাঁর থেক অিবনাশী আশীবাদ
পাওয়া যায় । কােনা আয সমাজীও তা তামােদর কােছ আেস, তাই না । তােদরই চারাগাছ বলা হয় । তামরা সবাইেক
বাঝােত থােকা, তারপর যারা তামােদর েলর হেব তারা এখােন এেস যােব । ভগবান বাবাই তামােদর পিব হওয়ার
যুি বেল দন । ভগবান উবাচঃ - আমােক ( মােমক ) রণ কেরা । আিমই পিতত - পাবন, আমােক রণ করেল
তামােদর িবকম িবনাশ হেব, আর তামরা মুি ধােম এেস যােব । এই খবর হেলা সব ধেমর জন । তামরা বেলা য,
বাবা বেলন - দেহর সব ধম ত াগ কের এক আমােকই রণ কেরা, তাহেল তামরা তেমা ধান থেক সেতা ধান হেয়
যােব । আিম জরা , আিম অমুক, এখন এইসব ত াগ কেরা । িনেজেক আ া মেন কেরা আর বাবােক রণ কেরা । এই
হেলা যাগ অি । খুব সাবধােন এই পদে প িনেত হেব । সবাই তা বুঝেব না । বাবা বেলন য - আিমই পিতত পাবন ।
তামরা সকেলই হেল পিতত, িনবাণধােম পিব হওয়া ছাড়া কউই যেত পাের না । এই রচনার আিদ - মধ এবং
অ েকও বুঝেত হেব । স ূণ বুঝেত পারেলই উঁচু পদ া করেব । অ ভি করেল অ
ান বুঝেত পারেব । অেনক
ভি করেল স ূণ ান বুঝেত পারেব । বাবা যা বাঝান তা ধারণ করেত হেব । বাণ ীেদর জন এ আেরা সহজ ।
তারা গৃহ জীবন থেক পৃথক হেয় যায় । বাণ
অব া ৬০ বছেরর পের হয় ।
ও তখনই কের । আজকাল তা

ছােটা অব ােতও
কিরেয় দয় । না হেল থেম বাবা তারপর চার তারপর ৬০ বছেরর পের
করা হয় ।
বাবাই তা হেলন একমা সদগিতদাতা, এই য অেনক
রা আেছন, তারা তা সদগিতদাতা ননই । এ তা সব অথ
উপাজেনর যুি , সৎ
হেলন একজনই, িযিন সকেলর সদগিত করান । বাবা বেলন য, আিম তামােদর সম বদ
শাে র সার বুিঝেয় বিল । এ সবই হেলা ভি মােগর সাম ী । িসিঁ ড় িদেয় নামেতই হয় । ান, ভি , ভি র পের হেলা
বরাগ । ান যখন া হয় তখনই ভি র িত বরাগ আেস । এই পুরােনা দুিনয়ার িত তামােদর বরাগ হয় ।
বািক এই দুিনয়ােক ত াগ কের তামরা কাথায় যােব ? তামরা জােনা য, এই দুিনয়াই শষ হেয় যােব, তাই এখন অসীম
জগেতর এই দুিনয়ার িত স াস করেত হেব । পিব হওয়া ব তীত ঘের িফের যেত পারেব না । আর এই পিব হওয়ার
জন রেণর যা ার েয়াজন । ভারেত রে র নদীর পের আবারও দুেধর নদী বইেব । িব ু েকও ীর সাগের দখােনা
হয় । বাঝােনা হয় -- এই লড়াইেয়র ারা মুি এবং জীবনমুি র গট খুেল যায় । বা ারা, তামরা যেতা এেগােত
থাকেব ততই আওয়াজ বর হেত থাকেব । এখন লড়াই লাগেলা বেল । এক আ েনর ফু লিক থেক দেখা িক হেয়িছেলা
। বুঝেত পাের য, লড়াই তা অবশ ই লাগেব । এই লড়াই চলেতই থাকেব । এেক অপেরর সাহায কারী হেয় যায় ।
তামােদরও নতু ন দুিনয়ার েয়াজন তাই পুরােনা দুিনয়ার অবশ ই িবনাশ হওয়া চাই । আ া ।
িমি - িমি হারািনিধ বা ােদর িত মাতা - িপতা, বাপদাদার
ওঁনার আ া পী বা ােদরেক জানাে ন নম ার ।

রেণর

হ-সুমন আর সু ভাত । আ ােদর িপতা

*ধারণার জেন মুখ সারঃ-*

*১ )* এই পুরােনা দুিনয়া এখন শষ হেয় যােব, তাই এই দুিনয়ার িত স াস করেত হেব । দুিনয়া ত াগ কের কাথাও
যেত হেব না, িক এেক বুি র ারা ভু লেত হেব ।
*২ )* িনবাণধােম যাওয়ার জন স ূণ পিব হেত হেব । এই রচনার আিদ - মধ এবং অ েক স ূণ বুেঝ নতু ন
দুিনয়ােত উ পদ লাভ করেত হেব ।
*বরদানঃ-*
আলেস র িন ােক ত াগ কের িন ািজৎ, চ বত ভব*
সা াৎকার মূিত হেয় ভ েদর সা াৎকার করােনার জন বা চ বত হওয়ার জন িন ািজৎ হও । যখন
িবনাশকােলর কথা ভু েল যায় তখনই আলেস র িন া আেস । ভ েদর ডাক শােনা, দুঃখী আ ােদর
দুঃেখর ডাক শােনা, তৃ াত আ ােদর াথনার আওয়াজ শােনা, তাহেল কখেনাই অমেনােযােগর িন া
আসেব না । তাই এখন সদা জা ত জ ািত হেয় আলেস র িন ােক ত াগ কেরা, আর সা াৎকার মূিত হও
।
* াগানঃ-*
তন - মন - ধন, মন - বাণী - কম য কােনা কাের বাবার কতেব সহেযাগী হও, তাহেল সহজেযাগী হেয়
যােব ।*

