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pাতঃমুরলী

om শািn

"বাপদাদা"

মধুবন

"িমি বাcারা -- বাের বাের বাবা আর তাঁর aিবনাশী utরািধকারেক sরণ কর, বাবা হেলন
আিtক ( হানী) সােজর্ন, েতামােদর িনেরাগ হoয়ার oষুধ বেল েদন -- বাcারা আমােক sরণ
কর"
p

:- িনেজর সােথ িনেজ েকাn কথা বলেল খুব আনn হেব ?

utর :- িনেজর সােথ কথা বল- ei েচাখ িদেয় যা িকছু েদখছ সব েশষ হেয় যােব । ধুমাt
আিম আর বাবাi থাকব । িমি বাবা আমােক sেগর্র মািলক বািনেয় েদন । eমন eমন সব কথা
বেলা। eকােn চেল যাo, তােত খুব আনn হেব ।
om শািn । পরমিপতা িশব ভগবানুবাচ। িমি িমি বাcােদর স ম যুগ pিতিট পদেkেপ sরেণ
থাকা uিচত । eo েতামরা বাcারাi জান, নmর aনুযায়ী পু ষাথর্ aনুসাের । বুিdেত sরণ থাকা
চাi - আমরা eখন পু েষাtম স ম যুেগ পু েষাtম হেয় uঠিছ । আর ei েয রাবেণর িশকল
তা েথেক বাবা আমােদর মুk করেত eেসেছন । েযমন েকানo পািখেক যিদ খাঁচা েথেক েবর কের
েদoয়া হয়, তেব েস খুব খুিশেত uেড় সুখ aনুভব করেত থােক । েতামরা, বাcারাo জান e হল
রাবেণর খাঁচা । eখােন aেনক রকেমর দুঃখ । eখন বাবা eেসেছন ei খাঁচা েথেক েবর করার
জনয্ । মানুষi শােst িলেখেছ েদবতা আর aসুরেদর মেধয্ লড়াi হেয়িছল, তারপর েদবতারাi জয়ী
হয় । pকৃ তপেk লড়াiেয়র েকানo p i েনi । েতামরা eখন aসুর েথেক েদবতা হেয় uঠছ।
আসুির রাবণ aথর্াt 5 িবকােরর uপর জয়লাভ করছ, রাবণ সmpদােয়র uপের নয়। 5 িবকারেকi
রাবণ বলা হয় । aনয্ কাuেক েপাড়ােনার বয্াপার েনi । েতামরা বাcারা খুব uৎফু l হেয় oেঠা
েয, আমরা eখন eমন eক দুিনয়ােত েযেত চেলিছ, েযখােন না আেছ গরম, না আেছ ঠাnা ।
েসখােন সবসময়i বসn ঋতু িবরাজ কের । সতয্ যুগ - sেগর্র বসn ঋতু eখনi আসেত চেলেছ।
eখােন (হদ) বসn ঋতু েতা al সমেয়র জনয্ আেস । oখােন বসn ঋতু েতামােদর জনয্
aধর্কেlর জনয্ আসেব । oখােন গরম iতয্ািদ েনi । গরেম মানুষ কত ক পায়, মারাo যায় ।
ei সব দুঃখজনক পিরিsিত েথেক মুk হoয়ার জনয্ আমােদর aিবনাশী সাজর্ন খুব সহজ oষুধ
বেল েদন । ei জগেতর সােজর্নেদর (হেদর) কােছ েগেল aেনক রকেমর oষুধ iতয্ািদর কথা মেন
আসেব । eখােন ei সােজর্েনর কােছ েকানo oষুধ েনi । oঁনােক ধু sরণ করেলi সব েরাগ
েথেক মুk হoয়া যায় আর েকােনা oষুধ iতয্ািদ িকছু i েনi ।
বাcারা বেল আজ েসিমনার করব- িকভােব চাটর্ েলখা uিচত, বাবােক িকভােব sরণ করা uিচত
ei িবষেয়র uপরi েসিমনার aনুি ত হেব । বাবা েতা েকান রকম ক েদন না েয বেস বেস
েলখ, কাগজ ন কর । pেয়াজনi েনi । বাবা
ধু বেলন বুিd িদেয় বাবােক sরণ কর ।
ajান কােল েলৗিকক বাবােক sরণ করার জনয্ চাটর্ ৈতির করা হয় কী ! eর মেধয্ (sরেণর
জনয্) েলখােলিখর েকানo pেয়াজন েনi । বাবােক বাcারা বেল-- বাবা, আমরা েতামােক ভু েল
যাi, েকu নেল িক বলেব ? েতামরাi েতা বেল থাক, েবঁেচ থাকেতi আমরা বাবার হেয় েগিছ ।
েকন হেয়ছ ? বাবার কাছ েথেক িবে র বাদশাহী পাoয়ার জনয্ aিবনাশী utরািধকার gহণ করেত
। তারপরo eমন বাবােক েতামরা িক কের ভু েল যাo ? বাবার কাছ েথেক utরািধকার gহণ

করেত হেল তাঁেক sরণ করেত হেব, ৈদবী ণo ধারণ করেত হেব । eর মেধয্ েলখার িক আেছ ?
pেতয্েক িনেজর anমর্নেক কােছ p কর। নারেদর দৃ াn আেছ, নারদ িনেজi বেল থােক েয aেনক
বড় ভk । েতামরাo জান, জn-জnাnেরর আমরা িছলাম পুরােনা ভk । eমন িমি বাবােক
sরণ কের আমরা কতটা খুিশ হেয় uিঠ। েয যত sরণ করেব েস-i লkী-নারায়ণেক বরণ
করার েযাগয্তা aজর্ন করেব । েকানo গিরেবর সnান িবtবােনর েকােল দtক েপ েগেল কত
খুিশ হেয় oেঠ । বাবােক আর তার সmিtেকi sরণ করেত থােক । eখােন েতা eমন aেনেকi
আেছ যােদর েবহেদর বাবার বাcা হেয়o রাজয্ ভাগয্ েভাগ করার মেতা বুিdi েনi । আ যর্জনক
। েয বাবা sেগর্র মািলক কের েতােলন, তাঁেকi sরণ করেত পােরনা । বাবা বাcােদর দtক িনেয়
থােকন, eমন বাবােক sরণ না করা, eেতা আ েযর্র বয্াপার । বাের বাের বাবা আর তাঁর pপািটর্
sরেণ আসা uিচত ।
বাবা বেলন- িমি িমি হারািনিধ বাcারা, েতামরা আমােক েডেকছ েতামােদর aয্াডp করার জনয্
। বাবােক আhান করা হয়, তাi না! বাবাi sেগর্র sাপনা কেরন, sেগর্র aিবনাশী utরািধকার
pদান কেরন । েতামরাi েডেক বল -- বাবা, আমরা পিতত, আমােদর eেস তু িম েকােল তু েল নাo
। িনেজরাi বেল থাক আমরা পিতত, কাঙাল, িছঃ িছঃ, কানাকিড়র মেতা মূলয্হীন । েবহেদর বাবােক
েতামরা ভিk মাগর্ েথেক ডাক । (ভিk dাপর েথেক
)। eখন বাবা বেলন ভিk মােগর্o
েতামরা eেতা দুঃেখ িছেল না । eখন েদেখা মানুেষর কত দুঃখ । বাবা eেসেছন যখন, তেব
িন য়i eখন িবনােশর সময় । েতামরা জান ei লড়াi-eর পর কত জn, কত বছর আর
লড়াiেয়র েকানo নামi থাকেব না, আর কখেনাi লড়াi হেব না । না েকানo দুঃখ, েরাগ iতয্ািদর
নাম থাকেব । eখন েতা কত রকেমর aসুখ-িবসুখ ।
বাবা বেলন-- িমি বাcারা, আিম েতামােদর সব দুঃখ েথেক মুিk েদব । েতামরা sরণ কের বল
-- েহ ভগবান, তু িম eেস আমােদর দুঃখ হরণ কের সুখ, শািn pদান কর । ei দুিট িজিনস সবাi
কামনা কের । eখােন হল aশািn । শািnর জনয্ েয রায়( পরামশর্) িদেয় থােক তােক পুরsৃ ত
করা হয় । িবচারক েতা িনেজi জােননা শািn কােক বেল। শািn েতা িমি বাবা ছাড়া আর
কারo dারাi pাp হেব না ।েতামরা কত পির ম কর েবাঝােনার জনয্, তারপরo েবােঝনা ।
েতামরা গভনর্েমnেক িলখেত পার -- ধু ধু টাকা পয়সার aপচয় েকন করছ ? শািnর সাগর
eকজনi বাবা, uিনi eেস িবে শািn sাপন কেরন । গভনর্েমেnর uc পদািধকারীেক ভােলা
কাগেজ সতয্তার সােথ িচিঠ েলখা uিচত । েকu ভােলা কাগজ েদেখ েবােঝ েয িন য়i eটা
েকানo বড় ( নামীদািম, pিতি ত) মানুেষর েলখা িচিঠ । তােদর বল, িবে শািnর জনয্ যা
েতামরা বলছ, আেগ কেব েসটা হেয়েছ, যা পুনরায় ঐ ভােবi িফের আসেব ? িন য়i কখনo পাoয়া
িগেয়িছল । েতামােদর তা জানা আেছ, েতামরা িতিথ, তািরখ সব িলখেত পার, বাবাi eেস িবে
শািn sাপন কেরিছেলন, েস সময় িছল সতয্ যুগ । ei লkী-নারায়ণ হেc রাজবংেশর িচh ।
bhা আর েতামরা bাhণেদর পাটর্ কারo জানা েনi। pধান পাটর্ েতা bhার তাi না! িতিনi
রথ, েয রথ aবলmন কের বাবা eত কাযর্ সmn কেরন । তার নামi হল পd ণ ভাগয্শালী রথ
। ভাবনা িচnা কর - িকভােব কােক েবাঝােব ? মানুেষর েতা কত রকম েনশা থােক । eখন
েতামােদর, সবাiেক বাবার পিরচয় িদেত হেব । jান েতা আেছ ধুi jােনর সাগর বাবার কােছ
। uিন যখন আেসন তখনi ei jান pদান কেরন । তাঁর আেগ ei jান েকu -i িদেত পাের
না । ভিk েতা সব ভki কের থােক িকn jান eকজন বাবাi িদেয় থােকন । jােনর জনয্
েকানo sায়ী পুsক ৈতির হয় না । jান েতা কান dারাi নেত হয় । েয সব বi iতয্ািদ

েতামরা রাখ সবi asায়ী । e সবi েশষ হেয় যােব । েতামরা েনাটস -e o িলেখ থাক e সবi
েশষ হেয় যােব । eসব েলখ ধুমাt িনেজর পু ষােথর্র জনয্ । বাবা বেলন টিপk (পেয়nস)
eর িলs ৈতির করেল sরেণ আসেব িকn eটা েতা জান েয ei পুsক iতয্ািদ িকছু i থাকেব না
। েতামােদর বুিdেত ধুমাt sরণ চলেব । আtা সmূণর্ েপ বাবার মেতা পিরপূণর্ হেয় যােব (
ণ o শিkেত)। আর যা িকছু পুরেনা িজিনস - ei েচাখ িদেয় েদখছ সব েশষ হেয় যােব ।
েশেষ িগেয় িকছু i থাকেব না ।
বাবা হেলন aিবনাশী সাজর্ন, আtাo aিবনাশী । eক শরীর েছেড় aনয্ শরীর ধারণ কের ।
আtা েয শরীরi gহণ ক ক না েকন িছঃ িছঃ শরীরi pাp হেব (পিতত,িবকারgs) । eখন
েতামরা জান আমরা ে াচারী হিc । বাবা-i কের েতােলন । সাধু-সn iতয্ািদরা কখেনাi
ে াচারী কের তু লেত পাের না । বাবাi েতামােদর ে াচারী কের েতােলন । বাবা বেলন-- িমি
বাcারা, আিম েতামােদর েচােখর oপের বিসেয় িনেয় যাব । আtাo eখােন eেস নয়েন বেস ।
বাবা বেলন, েহ আtারা - েতামােদর সবাiেক আিম pসn কের িনেয় যাব । al সময় বাকী
আেছ । eখন পির ম (পু ষাথর্) কর । িনেজর anমর্নেক িজjাসা কর - আিম িমি বাবােক
কতটু k sরণ কির ? হীর আর র ার (পা ােবর eক য্ািজক েরামাn আখয্ান) মেধয্ িবকােরর
ভােলাবাসা িছল না । িছল পিবt ভােলাবাসা । eেক aপরেক sরণ করত আর সামেন eেস হািজর
হেতা, দুজেন দুজেনর সােথ িমিলত হেতা । বাবা বেলন েতামরাo eমন হেয় oেঠা । oরা হল eক
জেnর েpিমক েpিমকা, েতামরা হেল জn -জnাnেরর জনয্ । eসব কথা e সমেয়র জনয্i ।
আিশক -মা ক ei শb sেগর্ েনi । oরা পিবt থােক, মnা dারাi মেন কের । সামেন েদেখ
খুিশ হেয় oেঠ । েতামরা বাcােদর ei সময় েদখার মেতা িকছু i েনi । ei সময় েতামরা ধু
িনেজেক আtা মেন কর আর িpয়তম বাবােক sরণ কর । আtা মেন কের বাবােক aতয্n খুিশর
সােথ sরণ করেত হেব । বাবা বুিঝেয়েছন ভিk মােগর্ েতামরা eমনi আিশক িছেল েয মা েকর
pিত সমিপর্ত হেয় েযেত। বলেত তু িম eেলi েতামার pিত সমিপর্ত হব । eখন মা ক eেসেছন,
সবাiেক সুnর কের তু লেত । েয েযমন েতমনi ৈতির করার েচ া কের । েতামরা সুnর হেল
শরীরo সুnর পােব । আtােতi খাদ পেড় । eখন েতামরা আমােক sরণ করেল আtা েথেক
খাদ েবিড়েয় যােব । eiজনয্ েতামরা বাcারা আেসা । পািdরা যখন েহঁ েট যায় সmূণর্ সাiেলেn
থােক । হােত মালা কাuেক েদখায় না । ধীের ধীের চলেত থােক । oরা kাisেক sরণ কের ।
বাবােক েতা জােন না । আমার জনয্ বেল েদয় নাম- প হীন । িবnুেক িকভােব েদখেব! িকভােব
sরণ করেব েকu জােননা । েতামরা eখন েজেনছ তাi eখােন আসছ। মধুবেনর মিহমা আেছ ।
e হল সতয্-সতয্ মধুবন, েযখােন েতামরা আেসা। যতটা সmব eকােn বেস sরণ কর। কাuেক
েদখ না । uপের েতা ছাদ আেছ, বাবােক sরণ করেত েভারেবলায় ছােদ চেল যাo । খুব ভােলা
লাগেব । েচ া কর রােত 1টা 2 টার সময় uেঠ যাoয়ার । েতামরা িনdােক জয় করেত pিসd ।
রােত তাড়াতািড় েয় পড়, তারপর 1টায় বা 2েটায় uেঠ ছােদ িগেয় eকােn বেস sরেণর যাtা
করেত থাক। aেনক জমা করেত হেব । বাবােক sরণ করেত, বাবার মিহমা করেত বয্s হেয় পড়
। িনেজেদর মেধয্o e িনেয় মতামত না। বাবা কত িমি , oঁনার sরেণi পাপ িবন হেব । aেনক
স য় করেত পার । সুেযাগo eখােন ভােলা পাoয়া যায় । ঘের েতামরা করেত পারেব না ।
সময়i পাoয়া যায় না । দুিনয়ার ভাiেbশন আর পিরেবশ aতয্n খারাপ । oখােন eেতা sরেণর
যাtা হেব না । eখন eর মেধয্ িবেশষ আর িক েলখার আেছ । েpিমক-েpিমকারা িক িকছু েলেখ

! anমর্েন েদখ আিম কাuেক দুঃখ িদi িন েতা ! কতজনেক sরণ কিরেয়িছ ? eখােন আমরা
আিস স য় করেত সুতরাং eটাi েচ া কর । uপের ছােদ িগেয় eকােn বস । খাজানা জমা কর
। e সময় হল জমা করার । 5-7 িদেনর জনয্ আেসা েতামরা। মুরলী েন eকােn িগেয় বস ।
eখােন েতা ঘেরi বেস আছ, বাবােক sরণ করেল েতামােদর িকছু না িকছু জমা হেয় যােব ।
aেনক মাতারা বnেন জিড়েয় আেছ । sরণ কের বেল- িশব বাবা ei বnন েথেক মুk কর ।
িবকার পিরপূণর্ করেত কত aতয্াচার কের । েখলায় েদখােনা হেয়েছ না- েdৗপদীর বst হরণ
কেরেছ । েতামরা সবাi েdৗপদী, তাiনা! সুতরাং বাবােক sরণ করেত থাক । বাবা aেনক যুিk
বেল েদন । eর মেধয্ sান iতয্ািদর েকানo বয্পার েনi । তেব হয্া, লয্াি েন েগেল sান aবশয্i
করা uিচত । মানুষ েতা sান করার সময়o েকানo েদবতা বা ভগবানেক sরণ কের। pধান
কথাi হল sরণ । jান েতা aেনক pাp হেয়েছ । 84 চেkর jান । িনেজর anমর্েন বেস
েদখ, িনেজেক িজjাসা কর-- eমন িমি বাবা িযিন আমােদর sেগর্র মািলক কের েতােলন তাঁেক
সারািদেন কতটা sরণ কেরিছ ? মন ছু েট েবড়ায়িন েতা ! েকাথায় ছু টেব, দুিনয়া েতা েনi-i । e
সবi েশষ হেয় যােব । আিম আর বাবাi থাকব । eমন সব কথা anমর্েন বলেল খুব মজা
লাগেব । eখােন েস-i আেস, েয aেনক পুরােনা ভk, েয আেসনা েস বুেঝ নাo eখনকার ভk ।
েস েদিরেত আসেব ।
েথেকi ভিk করেছ যারা তারা aবশয্i বাবার কাছ েথেক aিবনাশী
utরািধকার িনেত আসেব । e হল p পির ম । েয ধারণা করেত সkম নয় তার dারা েকানo
পির ম হয় না । eখােন েতামরা আেসা িরে শ হেত । িনেজi পির ম কর (sরেণর যাtায়
থাকা) । eক সpােহi eত স য় করেত পার েয, যা 12 মােসo হেব না । eখােন 7 িদেন সmূণর্
পির েমর ফসল pাp করেত পার । বাবা পরামশর্ েদন । আcা!
িমি -িমি
হারািনিধ বাcােদর pিত
সুpভাত। আtােদর িপতা oঁনার আtা

মাতা-িপতা বাপদাদার েsহ-সুমন, sরণ-ভালবাসা
পী সnানেদরেক জানােcন নমsার।

আর

ধারণার জনয্ মুখয্ সার :1 ) eকােn বেস বাবার sরেণ uপাজর্ন জমা করেত হেব। িনেজর anমর্নেক েচক করেত হেব-sরণ করার সময় মন ছু েট েবড়ায়িন েতা ?
আমরা কত সময় িমি বাবােক sরণ কির ?
2 ) সবসময় ei খুিশেত থাকেত হেব েয আমােক বাবা রাবেণর িশকল েথেক মুk কেরেছন ।
eখন আিম eমন দুিনয়ােত েযেত চেলিছ েযখােন না আেছ গরম না আেছ ঠাnা । েসখােন িচর
বসn ঋতু িবরাজ কের ।
বরদান :- আধয্ািtক ( হানী) েনশা dারা পুরােনা দুিনয়ােক ভু েল েযেত সমথর্ sরাজয্ তথা িব
রাজয্ aিধকারী ভব ।
স ম যুেগ েয বাবার aিবনাশী utরািধকােরর aিধকারী, েস-i sরাজয্ আর িব রােজয্র aিধকারী
হেত পাের। আজ sরাজয্, কাল িবে র রাজt হেব । e েতা আজ - কােলরi কথা। eমন
aিধকারী আtা আধয্ািtক ( হানী) েনশায় থােক আর ei েনশা পুরােনা দুিনয়ােক সহেজi

ভু িলেয় েদয় । aিধকারী কখেনাi েকানo বs, েকানo বয্িk বা সংsােরর aধীন হেত পাের না ।
তােক ei জগেতর (হেদর) িকছু ছাড়েত হয় না, খুব সহেজi তা েছেড় যায় ।
েsাগান :- pিতিট েসেকn, pিতিট
i সফলতার pিতমূিতর্ হেয় oেঠ।

াস, pিতিট ঈ রীয় খাজানােক সফল কের তু লেত সমথর্ েয, েস-

