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pাতঃ মুরিল

om শািn

বাপদাদা"

মধুবন

বাcারা -- jােনর তেলায়াের েযােগর ধার চাi, তেবi িবজয় হেব, jােন েযােগর ধার
থাকেল তার pভাব িন য়i পড়েব"

p :- েতামরা হেল ঈ রীয় বাতর্ া বাহক (েখাদার পয়গmর), সmূণর্ দুিনয়ােক েতামােদর েকাn
বাতর্ া িদেত হেব ?
utর :- সmূণর্ দুিনয়ােক ei বাতর্ া দাo েয, েখাদা বা ঈ র বলেছন - েতামরা সবাi িনেজেক
আtা ভােবা, েদহ-aিভমান তয্াগ কেরা, আিম েতামােদর িপতা, eকমাt আমােক sরণ কর েতা
েতামােদর মাথা েথেক পােপর েবাঝা নামেব। েকবল ei eক বাবার sরণ dারা েতামরা পিবt
হেব। anমুর্খী বাcারা-i eমন সংবাদ সবাiেক িদেত পাের ।
om শািn । বাবা বুিঝেয়েছন েয মানুষ মাti , েস ৈদবী ণধারী েহাক বা aসুরী ণধারী, তােক
ভগবান বলা যােব না। ei কথা েতা বাcারা জােন - ৈদবী ণধারী মানুষ হয় সতয্যুেগ, aসুরী
ণধারী মানুষ হয় কিলযুেগ, তাi বাবা িলিখত বkবয্ ৈতির কেরেছন েয েতামরা ৈদব ণধারী
মানুষ নািক aসুরী ণধারী ? সতয্যুগী নািক কিলযুগী ? ei সব কথা েবাঝা মানুেষর পেk কিঠন
। েতামরা িসিঁ ড়র িবষয়িটেত খুব ভােলাভােব েবাঝােত পার। েতামােদর jােনর বাণ খুব ভােলা,
িকn তােত ধার থাকা চাi। েযমন তেলায়াের ধারােলা ধার থােক। েকােনা েকােনাটী তীk ধারােলা
হয়। েযমন
েগািবnিসং জীর তেলায়ার িবেদেশ যায় । েসi তেলায়ারিটেক িনেয় পিরkমা
কের। সুnর ভােব পির ার কের রাখা হয় । কম দােমর তেলায়ারo হয়, েয তেলায়ার ধারােলা
হয়, তার দামo aেনক। বাcােদর েকায়ািলিটo িঠক eiরকম হয়। েকu jােন খুব ভােলা, িকn
েযােগর ধার কম থােক। যারা গিরব eবং বnেন আেছ, তারা িশববাবােক aেনক sরণ কের।
তােদর jান কম থােক, িকn েযােগর ধার থােক aেনক। তারা তেমাpধান েথেক সেতাpধান হেc।
েযমন aজুর্ন -eকলেবয্র দৃ াn েদoয়া হয়। aজুর্েনর েচেয় eকলবয্ তীর চালােনােত তীk িছল।
aজুর্ন aথর্াৎ যারা ঘের থােক, যারা েরাজ jান েশােন। তােদর েচেয় যারা বাiের থােক তারা তীk
হেয় যায়। যােদর jােনর ধার থােক, তােদর সামেন বািকরা নত হয় । বলেব eসবi ভিবতবয্।
েকu েফল হয় বা েদuিলয়া হয় েতা কপােলর েফর ভােব। jােনর সােথ েযােগর ধার aবশয্i
চাi। ধার না থাকেল বলা হয় মুখs িবদয্াযুk পিnত। বাcারাo aনুভব কের। কােরা িনেজর
sামীর pিত, কােরা aনয্ কােরার pিত েpম থােক। jােন খুব তীk হoয়া সেtto িভতের dnd
চলেত থােক। eখােন েতা খুব সাধারণ থাকেত হেব।
সবিকছু েদেখ েনo েযন েদখেব না। eকমাt বাবার সে i pীিত থাকেব। তাi েতা বলা হেয়
থােক - হাত কাজ কের যােব, দয় pভু েক sরণ কের যােব.....।
aিফস iতয্ািদ sােন কাজ করেত করেত বুিdেত েযন sরণ থােক েয আিম আtা। বাবা আেদশ
কেরেছন েয আমােক sরণ কর। ভিk মােগর্o কাজকমর্ করেত করেত িনেজর i েদবতােক sরণ
কের। েস েতা হল পাথেরর মূিতর্ । তােত আtা েতা েনi। লkী নারায়েণর পূজা করা হয়। েসo
েতা পাথেরর মূিতর্ , তাi না। িজjাসা কর eঁেদর আtা েকাথায় ? eখন েতামরা জােনা েয িন য়i
েকানo aনয্ নাম েপ আেছ। eখন েতামরা আবার েযাগবল dারা পিবt েদবতায় পিরণত হc।

েতামােদর সামেন লkয্ বso রেয়েছ। িdতীয়ত, বাবা েবাঝােcন jান সাগর eবং jান গ া ei
পু েষাtম স মযুেগi হয়। ধু ei eকিট সমেয়i হয়। jান সাগর আেসন কেlর ei পু েষাtম
স মযুেগ। jান সাগর হেলন িনরাকার পরম িপতা পরমাtা িশব। তাঁর েদেহর pেয়াজন হয়, যােত
কথা বলেত পােরন। বািক জল iতয্ািদর েকােনা বয্াপার নয়। ei jান েতামরা pাp কর স ম
যুেগ। যিদo সকেলর কােছ আেছ ভিk। ভিk মােগর্র মানুষ গ ার জলেকo পূেজা কের। পিততপাবন েতা হেলন eকমাt বাবা । িতিন আেসন eকবার, যখন পুরােনা দুিনয়া পিরবতর্ ন করেত হয়।
eবাের ei কথািট কাuেক েবাঝােনার জেনয্ বুিd চাi। eকােn বেস িবচার সাগর মnন করেত
হয়। িক েলখা হেব েয মানুষ বুেঝ যাক েয jান সাগর পরম িপতা পরমাtা হেলন eকমাt িশব।
িতিন যখন আেসন তাঁর সnান যারা bhাkমার-kমারী হয়, তারা jান ধারণ কের jান গ ায়
পিরণত হয়। aেনক jান গ ারা রেয়েছ, যারা jান েশানােত থােক। তারা-i সদগিত করেত
পাের। জেল sান কের পিবt হেত পারেব না। jান থােক স েম। ei কথা েবাঝােনার যুিk চাi।
pকৃ ত anমুখ
র্ ী হেত হেব। শরীেরর aনুভূিত তয্াগ কের িনেজেক আtা িন য় করেত হেব। ei
সময় আমরা হলাম পু ষাথর্ী, sরণ করেত করেত যখন পাপ ভs হেব তখন যুd আরm হেব,
যতkণ না সবাi খবর েপেয় যােc । ঈ রীয় বাতর্ া বা েমেসজ েতা িশববাবা-i pদান কেরন।
েখাদােক পয়গmর বা বাতর্ া বাহক বলা হয়, তাi না। েতামরা সবাiেক ei ঈ রীয় বাতর্ া (পয়গম)
দাo েয, "িনেজেক আtা েভেব পরম িপতা পরমাtার সােথ েযাগ যুk হo েতা বাবা pিতjা
কেরন েয েতামােদর জn জnাnেরর পাপ েকেট যােব" । eiসব েতা বাবা (িশববাবা) bhা মুখ
dারা েবাঝােcন। গ া নদী িক েবাঝােব । aসীেমর (েবহেদর) িপতা, aসীেমর আtা
পী
সnানেদর েবাঝােcন - েতামরা সতয্যুেগ কত সুখী সmদশালী িছেল, eখন দুঃখী, কাঙাল হেয়ছ। e
হল aসীেমর েবহেদর) িবষয় । বািক ei িচt iতয্ািদ সবi হল ভিk মােগর্র। ভিkমােগর্র eiসব
সামgী aবশয্i থাকেতi হেব । শাst পাঠ, পূেজা aচর্না করা eiসব ভিk, তাi না ! আিম েথাড়াi
ei শাst iতয্ািদ পাঠ করাi। েতামরা পিতত, আিম েতা েতামােদর পিবt করার জেনয্ jান pদান
কির েয, িনেজেক আtা িন য় কর। eখন আtা o শরীর দুi i হল পিতত। eখন বাবােক sরণ
কর তাহেল েতামরা েদবতায় পিরণত হেব। েদেহর সকল পুরােনা আtীয় পিরজনেদর pিত মমt
িমেট যােব। গায়নo করা হয় তু িম eেল আমরা aনয্ কােরা েথেক আর নব না, eকমাt েতামার
সে i সব সmn যুk করব eবং সব েদহধারীেদর ভু েল যাব। eখন বাবা েতামােদর েসi শপথ বা
pিমস sরণ করােcন। বাবা বলেছন আমার সে েযাগ যুk হেল েতামােদর িবকমর্ িবনাশ হেব।
েতামরা নতু ন দুিনয়ার মািলক হেব । eটাi হল মুখয্ লkয্ । রাজার সে pজাo িন য়i ৈতির
হেব। রাজােদর দাস-দাসী চাi। বাবা সব কথা েবাঝান। ভােলা ভােব েযাগ যুk না হেল, ৈদবী ণ
ধারণ না করেল uঁচু পেদর pািp হেব িকভােব ? ঘের েছাট েছাট কথায় ঝগড়া কলহ েতা হয়,
তাiনা ? বাবা িলেখ েদন েতামােদর ঘের কলহ হয় তাi jান িsর থােক না। বাবা িজjাসা
কেরন stী পু ষ দু'জেনi িঠক কের চেল ? চলন খুব ভােলা চাi। েkােধর eতটু k aংশ েযন না
থােক। eখন েতা দুিনয়ােত কত হা ামা কত aশািn আেছ। েতামােদর মেধয্ aেনেক jান-েযােগ
তীk হেয় যােব েতা আরo েবিশ কের sরণ করেব। েতামােদর pািkসo ভােলা হেয় যােব eবং
বুিdo িবশাল হেয় যােব।
বাবােক েছাট িচt েতমিন ভােলা লােগ না । সব িচt বড় বড় হেব। বাiের মুখয্ sােন রাখেব।
েযমন নাটেকর বড় বড় িচt রাখা হয় তাiনা। eমন কের ভােলা ভােলা িচt বানাo যা কখনo

খারাপ হেব না। িসিঁ ড়র বড় িচt বািনেয় eমন জায়গায় রাখ যােত সবার নজের পেড়। eমন
পাকা রঙ িদেয় িচt ৈতির কর যােত জেল িভেজ বা সূেযর্র আেলায় খারাপ না হয়। মুখয্ sােন
েরেখ দাo বা েকাথাo pদশর্নী iতয্ািদ হেল মুখয্ দুi িতনিট বড় বড় িচt-i যেথ । ei
েগালেকর িচtিটo বাsেব েদoয়াল জুেড় ৈতির হoয়া uিচত। েসi িচt তু েল রাখেত 8-10 জন
েলাক লােগ, তবুo। যােত েকu দূর েথেক েদেখi eকদম িkয়ার বুঝেত পাের।
সতয্যুেগ েতা aনয্ সব ধমর্ হয় না। েসসব েতা আেসi পরবতর্ী কােল। pথেম sেগর্ মানুেষর সংখয্া
aেনক কম থােক। eখন sগর্ না নরক - েতামরা ei বয্াপাের খুব ভােলা ভােব েবাঝােত পার।
েয আসেব তােকi েবাঝােত থাক। পা বেদর েকমন িবশাল মূিতর্ বানােনা হয়। েতামরাo েতা হেল
পা ব তাi না।
িশববাবা েতা স েম পড়ান ।
কৃ
হেলন সতয্যুেগর ফাsর্ িpn, েতামরা েবাঝােত- েবাঝােত
িনেজর রাজt sাপন কের নাo। েকu পড়েত-পড়েত পড়া েছেড় েদয়। sু েলo যখন েকu পড়া
কের না তখন পড়ােশানা েছেড় েদয়। eখােনo aেনেক আেছ যারা পড়ােশানা েছেড় িদেয়েছ। তাহেল
তারা িক sেগর্ আসেব না ? আিম িবে র মািলক, আমার কােছ যিদ েকu দুেটা akরo েন েনয়
তাহেলi sেগর্ আসেব। ভিবষয্েত aেনেক
নেব। ei সmূণর্ রাজধানী sাপন হেc, কl পূেবর্র
মতন। বাcারা েবােঝ আমরা aেনক বার রাজt িনেয়িছ, aেনক বার হািরেয়িছ। হীের তু লয্ িছলাম
পুনরায় কিড় তু লয্ হেয়িছ। ভারত হীের তু লয্ িছল। eখন িক হেয়েছ ? ভারত েতা েসi পi হেব
তাiনা। ei স ম-েক পু েষাtম যুগ বলা হয়। utম েথেক utম পু ষo আেছ। বািক সবাi হল
কিন । যারা পূজনীয় িছল তারা-i আবার পূজারী হেয়েছ। 84 বার জn িনেয়েছ। েসi শরীরo
ন হেয়েছ, আtাo তেমাpধান হেয়েছ। যখন সেতাpধান থােক তখন েতা পূেজা কের না। ৈচতেনয্
থােক। eখন েতামরা িশববাবােক ৈচতেনয্ েথেক sরণ কর। তারপের যখন পূজারী হেব তখন
পাথেরর পূেজা করেব। eখন বাবা হেলন ৈচতনয্, তাiনা। পের তাঁরi পাথেরর মূিতর্ ৈতির কের
পূেজা aচর্না কের। রাবণ রােজয্ ভিk আরm হয়। আtারা সবাi েসi আেছ, িভn িভn শরীর
ধারণ কেরেছ। পতন হয়, তাi ভিk আরm হয়। বাবা পুনরায় eেস jান pদান কেরন েতা িদন
আরm হয়। bাhণরাi েদবতায় পিরণত হয়। eখন েতা েদবতা বলা হেব না। bhা েতা সতয্যুেগ
থােকন না। eখােন bhা তপসয্া করেছন। িতিন েতা হেলন মানুষ । িশববাবােক িশব - i বলা
হয়। bhার মেধয্ আেছন, তবুo িশববাবা-i বলা হেব। িdতীয় েকানo নাম রাখা হয় না, eনার
মেধয্ িশববাবা আেসন। িতিন হেলন jােনর সাগর, ei bhার েদেহর আধার িনেয় jান pদান
কেরন। তাi িচt iতয্ািদ খুব বুেঝ েন ৈতির করেত হয়। eেত িলিখত বkবয্ িল কােজ লােগ।
পিতত-পাবন িক জেলর সাগর বা নািক নদী ? নািক jান-সাগর eবং তাঁর েথেক iমাজর্ হoয়া
jান গ া s প bhাkমার eবং kমারীরা ? eেদর বাবা jান pদান কেরন। bhা dারা যারা
bাhণ হয় তারা-i পুনরায় েদবতায় পিরণত হয়। িবরাট েপর িবশাল িচt েদখােত হেব। eটাi
হল মুখয্ িচt।
বাবা েবাঝান - িমি বাcারা, েতামােদর িনেজর বুিdেক িসিভল (িশ াচার পূণর্) বুিd করেত
যখন বাবা েদেখন েয, দৃি িkিমনাল, তখন বুঝেত পােরন চলেত পারেব না। েতামােদর আtা
িtকালদশর্ী হেয়েছ, ei কথাo েয বুঝেব, েতমন আtা িবরল। েবাধহীন আেছ aেনক। বাবােক
কের যায়। বাcারা ei কথা েতা েবােঝ েয রাজধানী sাপন হেc। েসখােন সব চাi। পের

হেব।
eখন
তয্াগ
িগেয়

সব সাkাৎকার হেব। দাস-দাসীo ফাsর্ kাস হেব। তারা কৃ ে র লালন পালন করেব। বাসন
েধাoয়ার, খাবার খাoয়ােনার, পির ার করার সব থাকেব। eখান েথেকi তারা েবেরােব। ফাsর্
নmেরর আtা িন য়i ভােলা পদ পােব। eটা েতা েবাঝাi যায়। বাবা বাcােদর েদেখ েবােঝন
মুরিল kাস ভােলা করায়, িকn েযাগ কম আেছ। েকানo stী, পু েষর েচেয় েবশী বুিdমতী হয়।
eকজন jােন আেছ, বেল বাবা িdতীয় চাকা িঠক নয়। eেক aপরেক সাবধান করেত হেব। pবৃিt
মাগর্ িকনা। জুিট eকরকম হoয়া uিচত। িনেজর মতন ৈতির করেত হেব। পের েতামরা দুিনয়ােক
ভু েল যােব। ei কথা েতা েবােঝা েয আমরা হংস, তারা বক পািখ। কােরা েকানo aব ণ আেছ
কােরা আবার aনয্ েদাষ আেছ। মন কষাকিষ েতা চলেতi থােক। পির ম aেনক। আবার খুব
সহজo বেট। েসেকেn জীবনমুিk। েকানo কিড় খরচ না কের uঁচু পদ pাp করেত পার। যারা
গিরব তারা ভােলা সািভর্ স কের। eটা েতা জানা আেছ না েয, কারা কারা খািল হােত eেসেছ।
যারা aেনক িকছু িনেয় eেসিছল তারা আজ েনi আর গরীবরা uঁচু পদ pাp করেছ।
আcা !
িমি -িমি হারািনিধ বাcােদর pিত মাতা-িপতা বাপদাদার েsহ-সুমন sরণ, ভালবাসা o সুpভাত
! ঈ রীয় িপতা oঁনার ঈ রীয় সnানেদর জানােcন নমsার ।
ধারণার জেনয্ মুখয্ সার :1 ) jােনর তেলায়াের sরেণর ধার ভরেত কমর্ করাকালীন anমুর্খী হেয় aভয্াস করেত হেব েয,
"আিম হলাম আtা । আিম আtার pিত বাবার আেদশ েয, িনরnর আমােক sরণ কর। eকমাt
বাবার সে সিতয্কােরর pীিত রাখ। েদহ eবং েদেহর আtীয় পিরজনেদর pিত মমতা িছn কর।
2 ) pবৃিtেত (গৃহেs) েথেক eেক-aপরেক সাবধান কের হংস েপ uঁচু পদ িনেত হেব। েkােধর
aংশটু ko েবর কের িদেয়, িনেজর বুিdেক িসিভল বুিd করেত হেব।
বরদান :- তীb পু ষােথর্র dারা সকল বnন িলেক kস (aিতkম) কের মেনার ন aনুভবকারী
ডবল লাiট ভব
বয্াখা: aেনক বাcারা eমন বেল েয, যিদo আিম িঠক আিছ িকn িবিভn কারণ আেছ না সংsােরর, বয্িkেদর, বায়ুমnেলর বnন আেছ ..... িকn কারণ যাi েহাক না েকন তীb পু ষাথর্ী
সব িকছু েক eমন কের kস কের েযন িকছু i নয়। তারা সবর্দা মেনার ন aনুভব কের। eমন
িsিতেক বলা হয় uড়n কলা। আর uড়n কলার িনদশর্ন হল ডবল লাiট। তােদর েকানo রকেমর
েবাঝা িবচিলত করেত পাের না।
েsাগান - pিতিট

ণ বা jােনর কথােক িনজs সংsার বানাo ।

