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pাতঃ মুরিল

om শািn

"বাপদাদা"

মধুবন

"িমি বাcারা - আিম সবর্দা বাণীর uেdর্ থািক, আিম আিস েতামােদরo বাণীর ঊে র্ (uপরাম
বানােত) িনেয় েযেত। eখন েতামােদর সবার বাণps aবsা, eখন েতামােদর বাণীর uেdর্ িনজ
িনেকতেন েযেত হেব"
p

:- ভােলা পু ষাথর্ী sু েডn কােদর বলা হেব ? তােদর pধান লkণ িক হেব ?

utর :- ভােলা পু ষাথর্ী sু েডn েস-i, েয িনেজর সােথ িনেজ কথা বলেত জােন, সূk sািড
কের। পু ষাথর্ী sু েডn সবর্দা িনেজর েচিকং িনেজ করেত থােক েয আমার মেধয্ েকােনা আসুরী
sভাব েনi েতা ? ৈদবী ণ কতটা ধারণ কেরিছ ? তারা িনেজেদর েরিজsার রােখ েয, ভাi- ভাi
eর দৃি i সবর্দা রেয়েছ েতা ? েকােনা িkিমনাল ধমর্ী ভাবনা মেন চলেছ না েতা ?
om শািn । আtা পী ( হানী) বাcােদর pিত বাবা েবাঝােcন, যারাi বাণীর uে র্ যাoয়ার
জনয্ পু ষাথর্ করেছ, তারা েযন িনজ িনেকতেন যাoয়ার জনয্i পু ষাথর্ করেছ। েসটা সব
আtােদরi ঘর। েতামরা মেন কর eখন আমােদর ei শরীর েছেড় িদেয় িনজ গৃেহ িফের েযেত
হেব। বাবা বেলন আিম eেসিছ েতামােদর গৃেহ িফিরেয় িনেয় েযেত, েসiজনয্ ei েদহ আর েদেহর
সmেnর ঊে র্ েযেত (uপরাম) হেব। eটা েতা হল িছঃ িছঃ দুিনয়া। আtারা eটাo জােন েয
eখন আমােদর েযেত হেব। বাবা eেসেছন পিবt কের তু লেত। আবার আমােদর পিবt দুিনয়ােত
েযেত হেব। মেনর মেধয্ e প িবচার সাগর মnন হেত হেব। েতামরা ছাড়া আর কােরা ei প
িচnন আসেব না। েতামরাi eমন ভাবেত পার েয আমরা খুশী মেন ei শরীর তয্াগ কের িনজ
গৃেহ িফের িগেয় আবার নতু ন পিবt সmেn, নতু ন দুিনয়ায় আসব। ei sৃিত খুব কম জেনরi
থােক। বাবা বেলন েছাট, বড়, বুেড়া iতয্ািদ সবাiেকi িফের েযেত হেব। আবার নতু ন দুিনয়ার
পিবt সmেnর মেধয্ আসেত হেব। বারংবার বুিdেত আসা চাi েয আমরা eখন গৃেহ যাoয়ার জনয্
ৈতরী হিc। েয ৈতরী হেব েস-i সােথ যােব। যারা eখন ঈ েরর িনিমেt কের তারাi পের নতু ন
দুিনয়ােত িগেয় লk েকািট িণতক ধেনর মািলক (পদমা পদমপিত) হয়। ei জগেতর েলােকরা
ei পুরােনা দুিনয়ার জনয্ পেরাk ভােব(iনডায়েরk) কের। ভােব ঈ র eর ফল েদেবন। eখন
বাবা েবাঝান, তােত েতামােদর al সমেয়র জনয্-kণ ভ র
ু pাp হয়। eখন আিম eেসিছ,
েতামােদর রায় িদিc - eখন যা েদেব েসটাi েতামােদর 21 জেnর জনয্ লk েকািট ণ(পদম
ণ) হেয় pাp হেব। েতামরা মেন কর বড় ঘের িগেয় জn েনেব। আমরা েতা নারায়ণ aথবা
লkী হব। তাiেতা আবার eত পির ম করেত হেব। আমরা ei পুেরােনা খারাপ দুিনয়ার েথেক
যাoয়ার জনয্ ৈতরী হিc। ei পুরােনা দুিনয়া, পুরােনা শরীর ছাড়েত হেব। eরকম ৈতরী হেত হেব
েযন েশষ সময় েকােনা িকছু i sরেণ না আেস। যিদ পুরােনা দুিনয়া বা িমt, আtীয় পিরজন
iতয্ািদ sরেণ আেস েতা িক গিত হেব ? েতামরা বল না aনnকােল যারা stীেক sরণ করেব ....
েসiজনয্ বাবােক aনুসরণ (ফেলা) করেত হেব। eমন নয় েয বাবা বুেড়া হেয় বুেঝেছন েয ei
শরীর ছাড়েতi হেব। আর না েতামরা সবাi বুেড়া হেয়ছ। eখন সকেলরi বাণps aবsা, সবাiেক
িফের েযেত হেব। েসiজনয্ বাবা বেলন ei পুরােনা দুিনয়ার েথেক বুিd েযাগ িছn কর। eখন েতা
েযেত হেব িনজ গৃেহ। েসখােন আবার যত কাল eক eকজেনর থাকার, তত কালi েসখােন থাকেব।
যার যত পের ভূ িমকা থাকেব েস তত পের শরীর ধারণ কের ভূ িমকা পালন করেব। েকuবা 5

হাজার বছর েথেক 100 বছর কমo শািnধােম থাকেব। পরবতর্ী কােল আসেব। েযমন কাশী কলবট
েখত(কাশীেত eকিট সাপ ভিতর্ kঁ েয়ােত ঝাঁপ িদত), যােত সব পাপ িনেমেষ েশষ হেয় যায়। পের
আেস যারা তােদর আর কত পাপ হেব! eল আর েগল। বাকী েমাk েতা তােদর েকu পােব না।
েসখােন েথেক িক করেব। ভূ িমকা েতা aবশয্i পালন করেত হেব। েতামােদর ভূ িমকা হল
েত
আসার। তাi বাবা বেলন -- বাcারা, ei পুরােনা দুিনয়ােক ভু লেত থাক। eখন েতা েযেত হেব,
84 র ভূ িমকা সmn হেয়েছ। েতামরা পিতত হেয় েগছ। eখন আবার িনেজেক আtা মেন কের
বাবােক sরণ কর। ৈদবী ণo ধারণ কেরা।
বাবা েবাঝান - বাcারা, িনেজর েচিকং িনেজ করেত থাক -আমার মেধয্ েকােনা আসুরী sভাব
েনi েতা? েতামােদর ৈদবী sভাব হoয়া চাi। তার জনয্ চাটর্ রাখেল পিরপk হেত থাকেব। িকn
মায়া eমন েয চাটর্ রাখেত েদয় না। দু-চারিদন েরেখ আবার েছেড় েদয়, কারণ ভােগয্ েনi।
ভােগয্ থাকেল খুব ভােলা ভােব েরিজsার রাখেব। sু েল aবশয্i েরিজsার রােখ। eখােনo সব
েসnাের সবার চাটর্, েরিজsার রাখেত হেব। আবার েদখেত হেব আমরা িক েরাজ যাi ? ৈদবী ণ
ধারণ করিছ ? ভাi-েবােনর সmেnর েথেকo uঁচুেত েযেত হেব। ধুi ভাi-ভাi eর আিtক দৃি
চাi। আমরা হলাম আtা। আমােদর কােরারi িkিমনাল দৃি েনi। ভাi-েবােনর সmno েসi জনয্,
েকননা েতামরা হেল bhা kমার-kমারী। eক বাবার বাcা। ei স মযুেগi ভাi-েবােনর সmnেত
থােকা। তাi িবকারী দৃি বn হেয় যায়। eক বাবােকi sরণ করেত হেব। বাণীর uে র্o েযেত
হেব। eiরকম ভােব িনেজর সােথ িনেজ কথা বলা eটাi হল সূk sািড, eেত আoয়াজ করার
েকােনা দরকার েনi। eখােন েতা বাcােদর েবাঝােনার জনয্ আoয়ােজর মেধয্ আসেত হয়। বাণীর
uে র্ যাoয়ার জনয্o েবাঝােত হয়। eখন িফের েযেত হেব। বাবােক ডােক েয eেসা, আমােদর
সােথ িনেয় যাo। আমরা পিতত, িফের েযেত পারিছ না। পিতত দুিনয়ােত eখন পিবt েক করেব!
সাধু-সn iতয্ািদ েকu পিবt করেত পাের না। িনেজরাi পিবt হoয়ার জনয্ গ া sান কের।
বাবােক জােন না। যারা পূবর্ কেl েজেন িছল, তারাi eখন পু ষাথর্ করেছ। ei পু ষাথর্o বাবা
বয্াতীত আর েকu করােত পাের না। বাবা-i হেলন সবেথেক uঁচু। eরকম বাবােক নুিড় পাথের
বেল েদoয়ােত মানুেষর িক aবsা হেয় েগেছ। িসিঁ ড় িদেয় েনেমi eেসেছ। েকাথায় েসi সmূণর্
িনিবর্কারী ! েকাথায় ei সmূণর্ িবকারী। ei কথািটo েস-i েমেন েনেব, েয কl পূেবর্ েমেনিছল।
েতামােদর দািয়t হল েয-i আসুক তােক বাবার িনেদর্ শ জানান। িসিঁ ড়র িচেtর dারা েবাঝাo।
সবার eখন বাণps aবsা। সবাi শািnধাম আর সুখধােম যােব। সুখধােম েস-i যােব েয আtার
বুিd েযাগবল dারা সmূণর্ পিবt কের তু লেব। ভারেতর pাচীন েযােগরo খয্ািত আেছ। আtার
eখন মেন পেড় বরাবর আমরা সবর্pথম eেসিছ। eখন আবার িফের েযেত হেব। েতামােদর
িনেজেদর ভূ িমকা sরেণ আেস। যারা ei kেল আসার নয় তােদর sৃিতেতo আসেব না েয
আমােদর পিবt হেত হেব। পিবt হoয়ার জনয্i পির ম করেত হয়। বাবা বেলন িনেজেক আtা
মেন কের আমােক sরণ করেল িবকমর্াজীত হেব eবং েবান-ভাi মেন কেরা েতা দৃি পিরবিতর্ ত
হেয় যােব। সতয্যুেগ দৃি খারাপ হয় না। বাবা েতা েবাঝােত থােকন, বাcারা িনেজেদর িজjাসা
কেরা-- আমরা সতয্যুগী েদবতা না কিলযুগী মানুষ ? বাcারা, েতামােদর খুব ভােলা ভােলা িচt,
ে াগান iতয্ািদ ৈতরী করেত হেব। eকজন বলেব সতয্যুগী নািক কিলযুগী তু িম ? িdতীয় জন
আবার িdতীয় p করেব, eরকম কের সাড়া েফেল িদেত হেব।

বাবা েতা
মত েদন পিততেক পিবt করার জনয্। বাকী বয্াবসা iতয্ািদর আমরা িক জািন।
বাবােক ডাকাi হয় েয eেস মানুষ েথেক েদবতা হoয়ার রাsা বেলা, েসটা আিম eেস বেল িদi।
কত সহজ কথা। iশারাটাi েয খুব সহজ - "মনমনাভব" । িনেজেক আtা মেন কের বাবােক
sরণ কর। aথর্ না েবাঝার কারেণ গ ােক পিতত-পাবনী মেন কের িনেয়েছ। পিতত-পাবন েতা
হেলন বাবা। eখন সবারi েশষ িহসাব েমটােনার সময় । িহসাব-িনকাশ িমিটেয় িনেয় িফিরেয় িনেয়
যােব। বাবা েবাঝান বেল েবােঝo, িকn ভােগয্ েনi বেল নীেচ পেড় যায়। বাবা বেলন ভাi-েবান
মেন কর, কখেনা খারাপ দৃি েযন না যায়। কারo কামনার ভূ ত, েলােভর ভূ ত eেস যায়, কখেনা
ভােলা খাoয়ার (েভাজন) েদখেল আসিk হয়। চানাoয়ালা েদখেল, মন চাiেব খাoয়ার জনয্।
আবার েখেয় িনেল েতা পিরপk না হেয় oঠার কারেণ শীঘ্রi pভােব পেড় যায়। বুিd ন হেয়
যায়। মাতা-িপতা বা aননয্ বাcারা যােদর সািটর্িফেকট েদন তােদর aনুসরণ করা uিচত ।
যেjর যা পাoয়া যােব েসটা িমি মেন কের েখেত হেব। িজভ-েক িনয়ntেণ রাখা কতর্ বয্ ।
েযাগo চাi। েযাগ না হেল মন eটা oটা েখেত চাiেব, তােত aসুs হেয় পড়েব । বুিdেত থাকা
দরকার আমরা eেসিছ েদবতা হoয়ার জনয্। eখন আমােদর গৃেহ িফের েযেত হেব। আবার বাcা
হেয় মােয়র েকােল আসব। মােয়র েযমন খাoয়া দাoয়া কের, তার pভাব বাcার uপরo পেড়।
oখােন (সতয্যুেগ) eসব েকােনা বয্াপার েনi। েসখােন সব িকছু ফাsর্ kাস হেব। আমােদর জনয্
মা খাদয্ iতয্ািদo ফাsর্ kাস খােব, যা আমােদর েপেট আসেব। oখােন েতা হয়i ফাsর্ kাস। জn
েনoয়া মাti খাদয্-পানীয় সব d হয়। তাi ঐরকম sেগর্ যাoয়ার psিত িনেত হেব। বাবােক
sরণ করেত হেব।
বাবা eেস পুন jীিবত (িরজুিবেনট) কেরন। ei জগেত েতা বাঁদেরর gয্াn মানুেষর মেধয্ বিসেয়
িদেয় ভােব, আমরা েজায়ান হেয় যাব। েযমন হাটর্ pিতsাপন কের থােক । বাবা েকােনা নতু ন হাটর্
ভের েদন না। বাবা েতা eেস দয় পিরবতর্ ন কেরন। বাকী ei সব হল সাin। েবাms iতয্ািদ
ৈতরী কের। e সব েতা হন দুিনয়ােকi
ংস কের েদoয়ার িজিনস । eটা তেমাpধান বুিd হল
না ! িকn তারা েতা তাi িনেয়i খুশীেত থােক, eo ভিবতবয্ । েবাms aবশয্i ৈতরী হেবi।
শােst আবার েলখা আেছ েপট েথেক মুষল েবেরােল, তারপর eসব হল। eখন বাবা বুিঝেয়েছন ei
সব হল ভিk মােগর্র কথা। রাজেযাগ েতা আিমi িশিখেয় িছলাম। েসটা েতা eক কািহনী হেয়
েগেছ, যা
নেত
নেত ei হাল হেয় েগেছ। eখন বাবা সিতয্কােরর নারায়েণর কথা, িতজিরর
(তৃ তীয় েনt লােভর কথা) কথা, aমরনােথর কথা েশানােcন। ei পঠনপাঠন েথেক েতামরা ei
পদ pাp কেরা। eছাড়া কৃ
iতয্ািদ েতা েনi, েয েদিখেয়েছ sদশর্ন চk dারা সবাiেক েমেরেছ।
আিম েতা ধু রাজেযাগ িশিখেয় িনেয় পিবt কির। আিম েতামােদর sদশর্ন চkধারী কের তু িল।
oরা আবার কৃ ে র চk iতয্ািদ েদিখেয়েছ। sদশর্ন চk েঘারােব িকভােব ? e েতা আর জাদু নয়।
ei সব েতা gািন। তাo eসব aধর্-কl চেল। ামাo েকমন oয়াnারফু ল ! eখন েছাট বড়
সবার বাণps aবsা। eখন আমােদর েযেত হেব, েসiজনয্ বাবােক sরণ করেত হেব। িdতীয় আর
িকছু i েযন sরেণ না আেস। eরকম aবsা হেল তেবi uc পদ pাp করেত পারেব। িনেজর
মনেক িজjাসা করেত হেব- আমােদর েরিজsার কতটা িঠক আেছ? েরিজsার েথেক চাল-চলন
জানা যােব- িনয়িমত পঠনপাঠন কের িক কের না ? েকu েতা িমেথয্o বেল েদয়। বাবা বেলন
সব বেলা, না বলেল েতামােদরi েরিজsার খারাপ হেয় যােব। ভগবােনর কােছ পিবt হoয়ার
pিতjা কের যিদ ভ কর, তেব েতামােদর িক দশা হেব ! িবকাের পেড় েগেল েতা েখলা েশষ।

pথম নmর শt হল েদহ-aিভমান, তারপর কাম, েkাধ। েদহ- aিভমান আসেলi বৃিt খারাপ হয়।
েসiজনয্ বাবা বেলন- েদহী-aিভমানী ভব। aজুর্নo েতা iিনi (bhা বাবা) ! কৃ ে রi আtা
িতিন । aজুর্ন নাম িক আর িছল ! নাম েতা েচ হয়, যার মেধয্ pেবশ কের। মানুষ েতা বেল
েদয় কlবৃk iতয্ািদ েতামােদর কlনা। মানুষ যা কlনা কের েসটাi বাsেব হয়।
েতামােদর, aথর্াৎ বাcােদর aতয্n খুশী হoয়া uিচত - eখন আমরা িগেয় sেগর্ েছাট বাcা হব।
তারপর নাম, প, েদশ, কাল সব িকছু নতু ন হেব। e হল aসীেমর নাটক। যা বানােনা হেয়i
আেছ, েসটাi আবার হেc। েসটাi হেব, তেব আমরা িচnা েকন করব ? ামার রহসয্ eখন বাcারা,
েতামােদর বুিdেত আেছ। আর েকu জােন না, েতামরা bাhণরা ছাড়া। দুিনয়ােত ei সময় সবাi
হল পূজারী। েযখােন পূজারী আেছ েসখােন পূজয্ eকজনo হেত পাের না। পূজয্ হয়i সতয্ - েtতা
যুেগ । কিলযুেগ হল পূজারী, আবার েতামরা িনেজেদরেক পূজয্ িকভােব বলেত পার ? পূজয্ েতা
েদবী-েদবতারাi হয়। পূজারী হল মানুষ। মূল কথা বাবা েবাঝান- পিবt হেত চাo েতা eকমাt
আমােক (মােমকm) sরণ কর। ামা aনুসাের েয যত পু ষাথর্ কেরিছল ততটাi করেব। 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 জনয্ মুখয্ সার :1 ) িনেজর পঠন-পাঠেনর েরিজsার রাখেত হেব। িনেজর চাটর্ েদখেত হেব েয আমােদর ভাiভাi eর দৃি কতটা থােক ? আমােদর ৈদবী sভাব হেয়েছ ?
2 ) িনেজেদর িজhার uপর খুব কেnাল রাখেত হেব। বুিdেত থাকেব েয আমরা েদবতা হেত
চেলিছ, েসiজনয্ খাদয্-পানীেয়র িবষেয় খুব সেচতন থাকেত হেব। রসনার িদেক মন েযন pভািবত
না হয়। মাতা-িপতােক aনুসরণ (ফেলা) করেত হেব।
বরদান :- pেতয্ক মুহূতর্েক aিnম মুহূতর্ মেন কের সবর্দা eভারেরিড (psত) থাকা তীb
পু ষাথর্ী ভব
িনেজর aিnম মুহূেতর্ র েকােনা ভরসা েনi, েসiজনয্ pিত মূহূতর্েক aিnম মূহূতর্ মেন কের সদা psত
(eভারেরিড) থাক। eভারেরিড aথর্াৎ তীb পু ষাথর্ী। eরকম েভব না েয eখন েতা িবনাশ হেত
িকছু সময় লাগেব তখন ৈতরী হেয় যাব। না। pিত মূহূতর্ হল aিnম মূহূতর্। েসiজনয্ সবর্দা
িনেমর্াহী, িনিবর্কl, িনর-বয্থর্.... বয্থর্o নয়। তেব বলা হেব সদা-psত (eভারেরিড)। েয েকােনা
কাজi থাkক না েকন, িনেজর িsিত েযন সব িকছু র ঊে র্ থােক (uপরাম হেব), যা হেব েসটা
ভােলাi হেব।
ে াগান -: িনেজর হােত আiন (ল') তু েল েনoয়াo েkােধর aংশ।

