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pাতঃ মুরিল

om শািn

বাপদাদা"

"িমি বাcারা -- সmূণর্ দুিনয়ায় েতামােদর মতন লk েকািট ণ (পd
আর েকu েনi, েতামােদর sয়ং jান সাগর িপতা িশkক েপ পড়ােcন"
p

মধুবন
ণ) ভাগয্শালী sু েডn

:- েকাn শখিট সবর্দা থাকেল েমাহ মমতার তার িছn হেয় যােব ?

utর :- সািভর্ স করার শখ থাকেল েমাহ মমতার তার িছn যােব। সদা বুিdেত েযন sরণ থােক
েয ei েচাখ িদেয় যা িকছু েদখা যােc েসসব হল িবনাশী। eiসব িকছু েদেখo েদখেব না। বাবার
মৎ হল - িহয়ার েনা iিভল, সী েনা iিভল aথর্াৎ খারাপ নেবনা, খারাপ েদখেবনা ।
om শািn । িশব ভগবানুবাচ িমি শািলgাম বা আtা পী বাcােদর pিত। ei কথা েতা বাcারা
বুেঝেছ আমরা সতয্যুগী আিদ সনাতন পিবt েদবী-েদবতা ধেমর্র িছলাম, aতeব ei কথািট sরেণ
রাখেত হেব। আিদ সনাতন েদবী-েদবতা ধমর্েক েতা aেনেকi মােন িকn েদবতা ধেমর্র নাম বদেল
িহnু নাম েরেখ িদেয়েছ। েতামরা জােনা আমরা আিদ সনাতন কারা িছলাম ? তারপের পুনজর্n
িনেয় ei প ধারণ হেয়েছ ? eiসব ভগবান বেস েবাঝােcন। ভগবান েকানo েদহধারী মানুষ
নয়। সবার িনেজর িনেজর েদহ আেছ, িকn িশববাবােক বলা হয় িবেদহী। তাঁর িনেজর েদহ েনi ,
আর সকেলর িনজs েদহ আেছ, েতা িনেজেকo eমন িবেদহী িন য় করেল খুব িমি aনুভব হয়।
আমরা িক িছলাম, eখন িক হেত চেলিছ। ei ামা েয পূবর্ েথেকi রিচত রেয়েছ - েসসব েতামরা
eখন বুেঝছ। ei েদবী-েদবতা ধমর্i পিবt গৃহs আ ম িছল। eখন আ ম েনi। েতামরা জােনা
eখন আমরা আিদ সনাতন েদবী-েদবতা ধেমর্র sাপনা করিছ। িহnু নাম েতা eখন রাখা হেয়েছ।
আিদ সনাতন িহnু ধমর্ েতা েনi। বাবা aেনকবার বেলেছন - আিদ সনাতন ধেমর্র মানুষেদর
েবাঝাo। বেলা, eেত েলেখা আিদ সনাতন েদবী-েদবতা পিবt ধেমর্র, না িহnু ধেমর্র ? তখন তােদর
84 জেnর jান aজর্ন হেব। ei jান েতা খুবi সহজ। ধুমাt লk বছর বেল েদoয়ােত মানুষ
িব াn হেয়েছ। eiসবo ামােত িনিদর্ আেছ। সেতাpধান েথেক তেমাpধান হoয়ার পাটর্
ামােত
আেছ। েদবতা ধেমর্র মানুষরা-i 84 জn িনেয় eমন িছঃ িছঃ হেয়েছ। pথেম ভারত কত uঁচু
িছল। ভারেতরi মিহমা করা uিচত। eখন আবার তেমাpধান েথেক সেতাpধান, পুরােনা দুিনয়া
েথেক নতু ন দুিনয়ায় aবশয্i পিরণত হেত হেব। ভিবষয্েত েতামােদর কথা িন য়i বুঝেব। বেলা,
েঘার িনdা েথেক জােগা। বাবা eবং বসর্া েক sরণ কেরা। বাcারা েতামােদর সারা িদন খুশীেত
থাকা uিচত। সmূণর্ দুিনয়ায়, পুেরা ভারেত েতামােদর মতন পd ণ ভাগয্শালী sু েডn েকu েনi।
েতামরা বুেঝছ আমরা যা িছলাম তাi আবার হেত চেলিছ। খুঁেজ খুঁেজ তারাi আবার আসেব। eেত
েতামরা িব াn হেয়ানা। pদশর্নীেত eকটু
েন েগেলo তারা pজা হেয় যায়, কারণ aিবনাশী jান
ধেনর িবনাশ হয় না। িদন িদন েতামােদর সংsা ভরেত থাকেব, তখন aেনেক েতামােদর কােছ
আসেব। ধীের ধীের ধেমর্র sাপনা হয়। যখন েকানo বড়েলাক মানুষ বাiের েথেক আেস তখন
তােক েদখেত aেনক মানুষ যায়। eখােন েতা েস কথা েনi। েতামরা জােনা ei দুিনয়ায় যা িকছু
আেছ, সবi হল িবনাশী। েসসব েদখেব না। সী েনা iিভল aথর্াৎ খারাপ েদখেব না...ei আবজর্না
েতা ভs হেব। যা িকছু েদখেত পাo মানুষ iতয্ািদ, বুঝেত পােরা েয eiসবi হল কিলযুগী।
েতামরা হেল স মযুগী bাhণ। স ম-যুগেক েকu জােন না। ধু eiটু k sরণ কেরা - ei হল
স ম যুগ, eখন ঘের িফরেত হেব। পিবto aবশয্i হেত হেব। eখন বাবা বেলন ei কাম িবকার

আিদ-মধয্-an দুঃখ েদয়, কাম িবকারেক জয় কেরা। িবেষর জেনয্ কত ক েদয়। বাবা বেলন
কাম হল মহা শt, তােক জয় করেত হেব। eখন ei সময় aেনক মানুষ আেছ দুিনয়ায়। েতামরা
eক eকজনেক কত েবাঝােব। eকজনেক েবাঝাo েতা aনয্জন বলেব জাদু আেছ, তারপের পড়ােশানা
েছেড় েদয় তাi বাবা বেলন আিদ সনাতন ধেমর্র মানুষেদর েবাঝাo। আিদ সনাতন হলi েদবী
েদবতা ধমর্। েতামরা েবাঝাo লkী-নারায়ণ ei পদ মযর্াদা িকভােব pাp কেরন ? মানুষ েথেক
েদবতায় িকভােব পিরণত হন ? িন য়i েশষ জn হেব। 84 জn পূণর্ কের eমন পেদর aিধকারী
হেয়েছন। যােদর সািভর্ স করার শখ থােক তারা েতা সািভর্ েস বয্s থােক। aনয্ সব িদক েথেক
েমাহ মমতা েকেট যায়। আমরা ei েচাখ িদেয় যা িকছু েদিখ েস সব ভু লেত হেব। েযন িকছু i
েদিখিন। খারাপ েদখেব না (সী েনা iিভল)....। মানুষ েতা বানেরর িচt বািনেয় েদয়। িকছু
বুঝেত পাের না। েছাট কনয্ারা কত পির ম কের। বাবা তােদর আশীবর্াদ কেরন, যারা বুিঝেয়
uপযুk কের। পুরsারo তারাi পায়, যারা কাজ কের েদখায়। েতামরা জােনা বাবা আমােদর কত
pাiজ েদেবন। pথম pাiজ হল সূযর্বংশী রাজধানীর pাiজ। েসেকn নmের হল চndবংশীর pাiজ।
নmর aনুযায়ী েতা আেছi। ভিk মােগর্র aেনক শাsto বেস ৈতির কের। eখন বাবা েবাঝােcন
ei শাst পাঠ কের, যj - তপ কের আমার সে কােরা িমলন হয় না। িদন িদন কত পাপ আtা
ৈতির হয়। পুণয্ আtা েকu হেত পাের না। বাবা eেস পুণয্ আtায় পিরণত কেরন। eক হল
হেদর দান-পুণয্, িdতীয় হল েবহেদর। ভিkমােগর্ inাiেরk ঈ েরর uেdেশয্ দান-পুণয্ কের িকn
ঈ র েক েস কথা জােন না। eখন েতামরা জােনা। েতামরা বল েয িশববাবা আমােদর িক েথেক
িক কের িদেয়েছন ! ভগবান েতা eকজন - i। oঁনােক সবর্বয্াপী বেল িদেয়েছ। েতা তােদর
েবাঝােনা uিচত েয েতামরা িক কেরছ। েতামােদর কােছ আেস, eকটু
েন বাiের েগেলi, েশষ।
eখানকার সব eখােনi রেয় যায়। সবিকছু ভু েল যায়। েতামােদর বেল jান খুব ভােলা, আমরা
আবার আসব। িকn েমাহ মমতার তার িছn হয় না। েমাহিজত রাজার কত সুnর গl রেয়েছ ।
ফাsর্ kাস েমাহিজত রাজা হেলন লkী-নারায়ণ। িকn মানুষ বুঝেত পাের না। আ যর্। রাবেণর
রােজয্ িসিঁ ড় েবেয় েনেম eেকবাের নীেচ eেস পেড়েছ। বাcােদর েখলা হয় িকনা। uপের িগেয়
আবার নীেচ েনেম আেস। েতামােদর েখলাo খুব সহজ। বাবা বেলন ভােলা রীিত ধারণ কেরা।
েকােনারকম aপকমর্ (িছঃ িছঃ কমর্) েকােরা না।
বাবা বেলন আিম হলাম বীজ প - সৎ িচt আনn s প। jােনর সাগর। eবার jােনর সাগর
িক uপের বেস থাকেব ? িন য়i কখনo eেস jান িদেয়েছন । jান িক, তাo েকu জােন না।
eখন বাবা বলেছন আিম েতামােদর পড়ােত আিস তাi ের লার পড়া uিচৎ। eক িদনo পড়ােশানা
িমস করা uিচত নয়। েকােনা পেয়n েতা ভােলা পােব। মুরিল না পড়েল িন য়i পেয়nস িমস
হেয় যােব। aগাধ পেয়nস আেছ িকনা। ei কথাo েতামােদর েবাঝােত হেব েয েতামরা
ভারতবাসীরা আিদ সনাতন েদবী-েদবতা ধেমর্র িছেল। eখন aেনক ধমর্ আেছ। eর পের iিতহােসর
পুনরাবৃিt হেব(িহিs মাs িরিপট)। ei হল uপের oঠার eবং নীেচ েনেম আসার িসিঁ ড়। েযমন
িজন েক আেদশ করা হয় - িসিঁ ড় েবেয় oেঠা eবং নােমা। েতামরা সবাi হেল িজন তাiনা।
84-র িসিঁ ড় েবেয় oেঠা আর নােমা। aেনক মানুষ আেছ। pেতয্ক েক কতরকেমর পাটর্ েp করেত
হয়। বাcােদর আ যর্ aনুভব হoয়া uিচত। েতামােদর েবহেদর নাটেকর সmূণর্ পিরচয় pাp
হেয়েছ। সmূণর্ সৃি র আিদ-মধয্-an েক eখন েতামরাi জােনা। েকােনা মানুষ জানেত পাের না।
সতয্যুেগ কােরা মুখ িদেয় k-বচন িনগর্ত হয় না। eখােন েতা eেক aপরেক গালমn কের। e হল

িবষয় ৈবতরণী নদী, েঘার নরক। সব মানুষ েঘার নরেক বাস করেছ। eখােন েতা আেছ যথা
রাজা রানী, তথা pজা। েতামােদর িবজয় হেবi েশষ সমেয়, যখন বুঝেব আিদ সনাতন েদবী-েদবতা
ধেমর্র sাপনা েক কেরেছন ? eক নmর মুখয্ কথা হল eটাi, যা েকu জােন না।
বাবা বেলন আিম হলাম গিরব িনবাজ aথর্াৎ দীেনর নাথ। ei কথা পের বুঝেব, যখন aেনক েদির
হেয় যােব। eখন েতামরা তৃ তীয় েনt pাp কর। সুiট েহাম eবং সুiট রাজt বুিdেত sরেণ
আেছ। বাবা বেলন eখন শািnধাম - সুখধােম িফের েযেত হেব। েতামরা েয ভূ িমকা পালন কেরছ
eখন বুিdেত আেস তাiনা। aনয্রা সবাi মৃত, েতামরা bাhণরা ছাড়া। bাhণরা রয় যােব।
bাhণরাi েদবতায় পিরণত হেব। ei "eক' ধেমর্র sাপনা হেc। aনয্ ধমর্ িল িকভােব sাপন হয়,
েসসবo বুিdেত আেছ। িযিন েবাঝান িতিন হেলন eকমাt বাবা। eমন বাবােক kেন kেন sরণ
করা uিচত। বয্বসা iতয্ািদ করেত থােকা ধু পিবt হo। আিদ সনাতন েদবী-েদবতা ধমর্ পিবt
িছল। eখন আবার পিবt হেত হেব। চলেত-িফরেত আিম িপতা, আমােক sরণ কেরা তাহেল
েতামরা সেতাpধান হেয় যােব। শিk তখন আসেব যখন সেতাpধান হেব। sরেণর যাtা বয্তীত
েতামরা সেবর্াc পদ মযর্াদা কখেনাi pাp করেত পারেব না। যখন সেতাpধান েsেজ েপৗঁছােব
তখনi পাপ ভs হেব। ei হল েযাগ-aিg, eিট হল গীতার শb। েযাগ-েযাগ বেল মাথা ঘামায়।
িবেদশ েথেকo ধের িনেয় আেস - েযাগ েশখােব বেল। eবাের েতামােদর কথা যিদ েকu েবােঝ।
পরমাtা সুিpম েসাল েতা eকজন-i। িতিনi eেস সবাiেক সুিpম কেরন। eকিদন খবেরর কাগেজ
eমন কথা েলখা হেব। ei কথািট েতা সিঠক। রাজ েযাগ eক পরমিপতা পরমাtা বয্তীত aনয্
েকu েশখােত পারেব না। eমন কথা বড়-বড় akের েলখা uিচত। আcা !
িমি িমি হারািনিধ বাcােদর pিত মাতা িপতা, বাপদাদার sরণ েsহ o
oঁনার ঈ রীয় সnানেদরেক জানােcন নমsার।

ডমিনর্ং। ঈ রীয় িপতা

ধারণার জেনয্ মুখয্ সার :1 ) সূযর্বংশী রাজধানীর পুরsার pাp করেত হেল বাপদাদার আশীবর্াদ িনেত হেব। সািভর্ স কের
েদখােত হেব। েমাহ মমতার তার িছn করেত হেব।
2 ) jান সাগর িবেদহী বাবা sয়ং পড়ােত eেসেছন তাi েরাজ পড়া করেত হেব। eকিদনo পড়া
িমস করেব না। বাবার মতন িবেদহী হoয়ার পু ষাথর্ করেত হেব।
বরদান :- ে

বৃিtর bত িনেয় সতয্ pকৃ ত িশব রািt পালনকারী িব

পিরবতর্ ক ভব

বয্াখা : ভkরা েতা sূল বsর bত রােখ িকn েতামরা িনেজেদর দূবর্ল বৃিt িলেক সদাকােলর
জনয্ িনমূর্ল করবার bত নাo, কারণ েয েকােনা রকেমর ভােলা বা খারাপ কথা সবর্ pথেম বৃিtেত
ধারণ হয় তারপের বাণী o কেমর্ পিরলিkত হয়। েতামােদর ভ বৃিt dারা েয ে
েবাল o কমর্
িন ািদত হয় তার dারা িব পিরবতর্ েনর মহান কাযর্ সmn হয়। ei ে
বৃিtর bত ধারণ
করা-i হল িশব রািt পালন করা।

েsাগান - খুশীেত ভরপুর েস-i, যার

দেয় সবর্দা খুশীর সূযর্ uিদত থােক।

মােত রী েদবীর aমূলয্ মহাবাকয্
1 - "েনtহীন aথর্াৎ jােনর েনtহীনেক পথ বেল েদন পরমাtা"
েনtহীনেক পথ েদখাo pভু ... eখন ei েয মানুষ গায় - েনtহীনেক পথ বেল দাo, েতা eর aথর্
হল পথ বেল েদন িযিন িতিন হেলন eকমাt পরমাtা, তেবi েতা পরমাtার আhান করা হয় eবং
েয সমেয় বলা হয় pভু পথ বেল দাo তখন িন য়i মানুষেক পথ বেল িদেত sয়ং পরমাtােক
িনরাকার প তয্াগ কের সাকার েপ aবশয্i আসেত হেব, তেব েতা sূল েপ eেস পথ বেল
েদেবন, না eেস িকভােব পথ বলেবন। eখন েয সব মানুষ িব াn হেয়েছ, েসi িব াn মানুষেদর পথ
চাi, তাi তারা পরমাtােক বেল েনtহীন েক পথ বেল দাo pভু .... তাঁেকi েতা কাnারী বলা
হয়, িযিন েসi পাের aথর্াৎ ei পাঁচ তেttর দুিনয়া েথেক পার কিরেয় ঐ পাের aথর্াৎ পাঁচ তেttর
oপাের ষ তt aখn েজয্ািত আেছ েসখােন িনেয় যােবন। aতeব পরমাtা যখন ঐ পার েথেক
আসেবন তখন েতা িনেয় যােবন। aথর্াৎ পরমাtােকo িনেজর ধাম েথেক আসেত হয়, তাi েতা
oঁনােক কাnারী বলা হয়। িতিনi আমােদর েনৗেকা aথর্াৎ আtা পী েনৗেকা ঐ পাের িনেয় যান।
eখন েয পরমাtার সে েযাগ যুk থােক তােক সে িনেয় যােবন। বািকরা ধমর্রাজার দn েভাগ
কের পের মুk হয়।
2 - "কাঁটা aথর্াৎ দুঃেখর দুিনয়া েথেক ফু েলর ছায়া aথর্াৎ সুেখর দুিনয়ায় িনেয় যান পরমাtা"
কাঁটার দুিনয়া েথেক িনেয় চেলা ফু েলর ছায়ায়, eবাের ei আhান ধুমাt পরমাtােক uেdশয্ কের
করা হয়। যখন মানুষ aিত দুঃেখ থােক তখন পরমাtা েক sরণ কের, পরমাtা ei কাঁটার
দুিনয়া েথেক িনেয় যান ফু েলর ছায়ায়, eর dারা pমািণত হয় িন য়i েসi প েকােনা দুিনয়া
আেছ। eখন ei কথা েতা সব মানুষ জােন েয বতর্ মােনর সংসার কাঁটায় ভরা আেছ। েসi কারেণ
মানুষ দুঃখ aশািn pাp করেছ eবং sরণ করেছ ফু েলর দুিনয়ােক। সুতরাং েতমন েকানo দুিনয়া
আেছ িন য়i েযখানকার সংsার আtােত ভরা আেছ। eখন আমরা েতা জািন েয দুঃখ aশািn
eiসবi হল কমর্ বnেনর িহসাব িনকাশ। রাজা েথেক pজা pেতয্কিট মানুষ ei িহসােবর বnেন
আবd আেছ তাi পরমাtা িযিন sয়ং বেলন বতর্ মান সংসার হল কিলযুগ, aতeব সmূণর্ ভােব
কমর্বnন dারা িনিমর্ত eবং পূেবর্র সংসার িছল সতয্যুগ যােক ফু েলর দুিনয়া বলা হয়। েসi দুিনয়া
হল কমর্বnন মুk েদবী েদবতােদর রাজt, যা eখন েনi। eখন েয আমরা জীবনমুk বিল, েতা eর
মােন ei নয় েয আমরা েদহ-মুk িছলাম, তাঁেদর েদহ ভান িছল না, িকn তাঁরা েদেহ বাস কেরo
দুঃখ pাp করত না, aথর্াৎ েসখােন েকােনা কমর্বnেনর সমসয্া েনi। তাঁরা জীবন gহণ o জীবন
তয্াগ আিদ মধয্ an সুখ েভাগ করেতন। aতeব জীবনমুিkর aথর্ হল জীবেন েথেক কমর্াতীত
aবsা, eখন ei সmূণর্ দুিনয়া হল পূণর্ েপ 5 িট িবকাের বশীভূ ত, 5 িট িবকােরর সmূণর্ িনবাস
রেয়েছ, িকn মানুেষর eত শিk েনi েয ei 5িট ভূ তেক পরািজত করেত পাের, তখনi পরমাtা
িনেজ eেস আমােদর 5িট ভূ েতর হাত েথেক মুk কেরন eবং ভিবষয্েতর pালb েদবী েদবতা পদ
মযর্াদা pদান কেরন।

