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pাতঃমুরিল

om শািn

"বাপদাদা"

মধুবন

বাcারা - aধর্কl ধের েতামােদর মেধয্ েয 5 িবকােরর aসুsতা িছল তা'eখন েশেষর মুেখ
, eiজনয্ aপার খুিশেত থাকা uিচt* "

*p ঃ েতামােদর বাcােদর িক ধরেনর শখ থাকা uিচt , েকাn কথায় েতামােদর েকানo
সmকর্ থাকা uিচt নয়* ?
*utরঃ - বাবার েথেক িব মািলকানার utরািধকার
মানুেষর aেনকরকম হিব থােক l েসiসব েতামােদর েছেড়
বাবার সােথ ঘের িফের েযেত হেব eiজনয্ ei শরীেরর
ভু েল েযেত হেব l েপেটর জনয্ লাগেব দুেটা
িট আর
সােথ* l
*গীতঃ-

পুেরাপুির pাp করার শখ থাকা uিচt l
িদেত হেব l েতামরা sয়ং ঈ েরর সnান ,
সােথ যুk সমs রকম িজিনস েতামােদর
বুিdেক জুেড় িনেত হেব নতু ন দুিনয়ার

ঝড় তােদর িক করেত পাের যােদর সাথী ভগবান* ...

om শািn l িবেশষ িpয় , aটল , মহাবীর সব বাcারা বুঝেত পারেছন, মেন িবিভn রকেমর ঝড়
আসেব eবং pাকৃ িতক িবপযর্য় , aসুsতা pভৃ িতo আসেব, কারণ eখন হল েশষ পযর্ােয়রi চূ ড়াn
psিত (িপছারীকা পm) l মায়া তার pবল শিk িনেয় েতামােদর uপর ঝাঁিপেয় পড়েব l যােদর
িন য়বুিd মজবুত তারা জােন শরীেরর িহেসবিনেকশo িমেট যােব l যখন েতামরা েকানo েরাগ
েথেক সুs হেয় oেঠা , েতামােদর খুব আনn হয় েয , ei েরাগ েথেক েতামরা মুk হেয় যােব l
েতামরা জােনা আর মাt িকছু িদনi বািক আেছ l পাঁচ িবকােরর ei aসুেখ েতামরা aধর্কl ধের
ভু গছ যার জনয্ মানুষ aজািমল নামক মহাপাতেকর মেতা পাপাtায় পিরণত হেয়েছ l ei দুিনয়া
আর মাt িকছু িদেনর l ei aসুখ েশষ হoয়ার মুেখ l দুিনয়ার মানুষ eiসব কথা জােননা l তারা
আসুিরক বুিdর l চরম দুদর্শায় তারা হায় হায় করেত থােক l েতামরা ei ঘটনা েদখেত থাকেব l
eiসমs বয্াপাের েতামােদর েকানo েযাগ েনi l eiসব নতু ন েকানo কথা নয় , ei সবিকছু হেত
হেব l eেত ভয় পাoয়ার মেতা িকছু েনi l খুবi al সময় aবিশ আেছ l েপেটর জনয্ েকবল
দুেটা
িটi যেথ l েতামােদর শখ eখন বাবার েথেক বরসা েনoয়ার l মানুেষর িবিভn রকেমর
শখ থােক l eখােন েতামােদর েসরকম েকানo শখ রাখা uিচt নয় l শরীর সmnীয় সমs িকছু
ভু েল যাo l eখন আমরা ভগবােনর হেয়িছ l বাবা, সাজেনর সােথ আমােদর িফের েযেত হেব l ei
সাজনo বড় িবিচt , তাঁর েকানo আকার েনi l িতিন িনরাকার হoয়ােত তাঁেক যথাথর্ েপ েকu
sরণ করেত পােরনা l ei হেলা নতু ন পdিত l আtােক পরমাtার sরণ করেত হেব l aধর্কl ধের
েতামরা তাঁেক eiভােব sরণ করিন l সতয্যুেগ ধু eiটু ki বুঝেত েয আমরা আtা ; eছাড়া aনয্
েকানo jান িছলনা l আিম আtা ,eক শরীর েছেড় aনয্ শরীর gহণ কির l eখােন আtােক
পরমাtা বািনেয় িদেয়েছ ; তারা বেল পরমাtা সবর্বয্াপী l eখন েযমন ei পুরেনা দুিনয়া েতামােদর
জনয্ নয় l বুিd নতু ন দুিনয়ার সােথ জুেড় আেছ l েকu নতু ন ঘর ৈতরী করেল েযমন তার বুিd
পুরেনা ঘর েথেক সের নতু ন ঘেরর সােথ জুেড় যায় l eখন িবিভn ধেমর্র মানুষ aিধেবশন iতয্ািদ
কের aথচ eকজেনরo বুিdেযাগ পরমিপতা পরমাtার সােথ জুেড় েনi l েতামরা eখন বাবােক খুঁেজ
েপেয়ছ িযিন েতামােদর েশখােcন l িতিন jােন র eবং িতিনi েযােগ র l ঈ র িযিন িনেজর সােথ

েযাগ লাগােনা েশখান , jােন র aথর্াt eকমাt ঈ েরর মেধয্i jান আেছ l িতিনi eকমাt jান
eবং েযাগ েশখােত পােরন l যােদর দৃঢ় িন য় আেছ , তারা বুঝেত পাের ei দুিনয়ােত তারা al
সমেয়র জনয্ আেছ l আমােদর eখন ঘের িফের েযেত হেব l নাটেক েযমন aয্াkররা জােন তারা
েসখােন al সমেয়র পাটর্ েp করেছ eবং তারপের তারা িফের যােব l তারা kমাগত তােদর ঘিড়র
িদেক লkয্ রােখ l েতামােদর ঘিড় েবহেদর l েতামরা জােনা eটা েতামােদর aিnম জn l সুতরাং ,
েতামােদর aেনক খুিশ হoয়া uিচt - আমরা ei পুরেনা শরীর েছেড় িবে র িpn িpেnস হেত
যািc l আমােদর মাmা বাবাo িpn িpেnস হেবন l েতামােদর বাcােদর dত গিতেত ধািবত হেয়
(েদৗেড়) িবজয় মালার pথম সািরেত আসেত হেব l যিদ বাবােক েকu িজেjস কের তেব বাবা
বলেত পারেবন , েতামার চলন eiরকম, যােত েবাঝা যায় তু িম িন য়i িবজয়মালােত খুব কােছ
আসেব l েতামরা িনেজরাi িনেজেদর বুঝেত পারেব , আমরা কতদূর পযর্n পাশ করব l েকu েকu
মেন কের েয তারা কখনo পাশ করেবনা l যিদo আিম বাবার বাcা eবং আিম সমs িকছু
সমপর্ণ কেরিছ , বাবার েকােল বেস আিছ তবুo যিদ আিম েকানo িকছু ধারণ করেত না পাির ,
আিম uঁচু পদ লাভ করেত পারব না l যারা গৃহs বয্বহাের েথেক েসবা করেছ তারা eখােন যারা
আেছ তােদর েথেক ভােলা পদ েপেত পাের l eiরকম েদখাo যায় তারা তীb গিতেত eিগেয় যােc l
ধু বাবার সােথ থাকেল িকছু েবশী লাভ হয় l েমঘ সাগেরর কােছ আেস , িনেজেদর পূণর্ কের eবং
তারপর িগেয় সবর্t বষর্ণ কের l মুরিল চতু িদর্ েক যায় l েতামরা মুরিল েশান আর তারপের aনয্েদর
েশানাo l যারা ভােলা সািভর্ স কের তারা uঁচু পদ লাভ কের l eেত aেনক েমহনত লােগ l যিদ
েতামরা eখােন েমহনত না কেরা েতামরা ভূ পিতত হেব ,সবিকছু িনভর্ র করেছ েতামার েমহনেতর
uপর l িনেজর নািড় snন িনেজi েদখা যায় l বুঝেত পারেব েয ei পু ষাথর্ dারা আিম িক পদ
েপেত পারব l যিদ েতামরা eখন পু ষাথর্ কের uঁচু পদ না লাভ করেত পােরা তেব কেl কেl
eiরকম পদi পােব l ei হেলা েবহেদর ামা l eখন েতামরা েবহেদর বুিd লাভ কেরছ l েবহেদর
আিদ -মধয্ -anেক জানা খুবi আনেnর l তেব মায়ার ঝড় eমনi েয েতামােদর িদেয় িকছু না
িকছু ভু ল কিরেয় েদয়, ভােলা ভােলা বাcােদর মায়া জয় কের েনয় l েতামরা আরo যত eেগােব
েতামােদর বুিdo ততi বাড়েব , েতামােদর নাম ujjল হেব l eখন িদিlেত ধমর্ীয় কনফােরn হয় l
কনফােরেn েবাঝােনার জনয্ খুব ভােলা বুিdর pেয়াজন l কনফােরn
র িনিদর্ সমেয়র aেনক
আেগ েথেকi সকেলর সােথ সকেলর েযাগােযাগ কিরেয় েদoয়া হয় l কনফােরেnর যারা মাথা
সবর্pথম তােদর eকটা েছাট কিমিট িমিটং হয় , তারপের বড় কনফােরn হয় l েপাপ iতয্ািদর জনয্
সবরকম সুিবধার বেnাবs করা হেয় থােক l eনােদরo কনফােরেnর েkেt aেনক িচnা -ভাবনা
থােক l েসiজনয্ eiরকম কনফােরেn খুব বুিdমান , aিভj বাcােদর যাoয়া pেয়াজন eবং েসখােন
আমিntত বড় বড় বয্িkেদর েবাঝােনা uিচt l সবর্pথেম িঠক কের িনেত হেব িবষয়বsর মূল িক
- 'বাবা eেসেছন' l eর পূেবর্ েদবী-েদবতা ধমর্ সmেকর্ েকu জানত না l eখন েতামরা খুিশ েয ,
েদবীেদবতা ধেমর্রo মাথা আেছন l যাঁরা jােন পিরপk তাঁরা মেন কেরন েয eখন েসi
বয্িkেদর িজjাসা করা যায় - "আমােদর বলুন , সব ধেমর্র মেধয্ বড় ধমর্ িক ?" েসi ধেমর্রi
েহড বানােনা uিচt l েতামরা িব .েক .-রা সবার মাথা l েতামরা জগt মাতা l পদo মাতােদর l
eটা েদখােনাo হয় েয , kমারীরা বাণ েমেরেছ ভী িপতামহ iতয্ািদেক l ei kমারীেদর সামেন
pেতয্কেক আসেতi হেব l েসiজনয্ েতামােদর েবাঝােত হেব uঁচু েথেকo uঁচু েক l তখন তাঁরা
বুঝেবন ভগবান েয সবর্বয্াপী েসi jান িমথয্া l eখন েতামরা যুেdর ময়দােন l বাবার পিরচয়
েদoয়া েতামােদর জনয্ নতু ন িকছু নয় l ভােলা ভােলা বাcারা ei েনশায় েমেত থােক েয , ei

পাটর্ আমরা aেনকবার েp কেরিছ l ei পুরেনা দুিনয়ার eখন িবনাশ হেব l ei পুরেনা শরীর
েছেড় নতু ন কের আবার েতামরা েতামােদর পাটর্ েp করেব l েতামােদর বুিd eখন িবশাল eবং
aসীম l েতামােদর পুরেনা েসi বst তয্াগ করেতi হেব eবং তারপের েতামােদর 84 জেnর জনয্
নতু ন বst িনেত হেব l eiসব েতামােদর বুিdেত সবর্দা থাকা uিচt l pেতয্ক পাটর্ধারীর িনেজর
িনেজর পােটর্র েkেt সেচতন থাকা uিচt l েতামরা 84 জn িনেয় িনেজেদর পাটর্ েp কেরছ l
সৃি র ei েখলা eখন েশষ হেয় eেসেছ l ei বsto eখন জরাজীণর্ l দুিনয়াo তমঃpধান l যখন
আমােদর রাজধানী sাপন হেয় যােব , তখন িবনাশo
হেব l আমরা িগেয় পরবতর্ী জেn িবে র
মািলক হেয় যাব l eখােন যারা পেড় তােদর ei জেni লাভ হয় l eখন েতামােদর sরেণ eেসেছ
েয েতামরা িগেয় ৈদবী জn েনেব eবং তারপের kিtয় জn েনেব l ei jান েতামােদর বুিdেত
েফাঁটায় েফাঁটায় স ধারায় বiেত থাকেল eকমাt তখনi েতামােদর খুিশর পারা uঁচুেত থাকেব l
যারা ভােলা পু ষাথর্ী হেব ei jান kমাগত তােদর বুিdেত চলেত থাকেব l বাবা বুিঝেয়েছন ,
েতামােদর কমর্ করেতi হেব l তারপেরi েতামরা sরেণর চাটর্ বাড়ােত পারেব l eর জনয্ রােতর
সময় খুব ভােলা l েসi সময় েকানo kািn থােকনা l যিদ েতামরা সবর্দা ei িsিতেত না থােকা,
তখন তু ফান আসেল, তারা েতামােদর aবসn কের তু লেব l না চাiেলo তু ফান eেস যায়, েতামায়
kাn বানায় l েযমনi েহাক , েতামরা যিদ kমাগত বাবােক sরণ কেরা eবং kমাগত ei িবষেয়র
িনযর্াসটু k মেনর মেধয্ লালন কেরা , েতামােদর মাথা jােন ভরপুর হেব l eটা বাবার aনুভব েয,
ঝড় aেনক আসেব l েতামরা যত শিkশালী হেব মায়া ততi েতামােদর নীেচ নামােব l ei হেলা
আiন l বাবা বেলন মায়া aতয্n শিkশালী েকননা েস তার রাজt হারােc , সুতরাং েস নানারকম
ঝেড়র সৃি করেব l তােক ভয় েপেয়ানা l যিদ শরীেরর িকছু হয় তেব েসটা কমর্েভাগ l েতামরা
eেত eকদম দেম েযoনা l ei হেলা aিnম শরীর l খুব al সময় বািক আেছ l eiভােব sরেণর
dারা েতামরা খুিশেত থাকেব l ামােত েতামরাi সবেচেয় েবশী uঁচু পদািধকারী কারণ েতামরা
পরমিপতা
পরমাtার েকােল রেয়ছ l েতামােদর মেধয্o যারা ভােলা পু ষাথর্ী তােদর মেতা
েসৗভাগয্শালী েকu েনi l ei ঈ রীয় সুখ aেনক unিতসাধন কের l েতামরা েবাঝােত পােরা েয ,
ভারত sগর্ িছেলা, aিবনাশী খ িছেলা eবং েসi সমেয় aনয্ েকানo ধমর্ িছেলানা l সব ধমর্ পের
পের eেসেছ l সূযর্বংশীয় রাজt সমাp হেল তারপর চndবংশীয় রাজt হয় l েসiসব িহিs িজogািফ
েকu জােননা l eখন েতামরা েজেনছ l েকu জােননা সতয্যুেগর পর েtতাযুগ eবং েসখােন তখন
দুi কলা কেম েসi সুখo কেম যায় l ei jান যিদ সতয্যুেগi েতামােদর মেধয্ থাকত তেব িভতের
িভতের েতামরা আটেক েযেত l েতামােদর িবেবক বুিd দংশন হত েয েতামরা নীেচর িদেক েনেম
আসছ l েতামরা েতামােদর রাজt আনেn কাটােত পারেত না l রাজয্পাট ভােলা লাগত না l eখােনo
েকu েকu বেল েয তারা sেগর্র মািলক হেব িকn েসi তােদরi আবার নীেচ েনেম আসেত হেব l
িকn তবুo েসখােন রাজধানী পাoয়ার খুিশ থােক l eখন বাবা েতামােদর িtকালদশর্ী ৈতরী করেছন
l eমনিক লkী নারায়ণ, যাঁরা sেগর্র মািলক তাঁরাo িtকালদশর্ী নন l eকমাt স েমযুেগ eেসi বাবা
েতামােদর তৃ তীয় নয়ন pদান কের িtকালদশর্ী বানান l েদবতােদর েকন aল ার েদoয়া হয়
? েকননা তাঁরা সmূণর্ িsিতেত থােকন l bাhেণরা kমাগত oপের oেঠ eবং নােম l িকভােব তাঁেদর
aলংকার েদoয়া যায় ? eটা িঠক েশাচনীয় নয় l eiসব
ামার আ যর্জনক রহসয্ l eকমাt
bাhণi sদশর্ন -চkধারী l ei jােনর মাধয্েম েতামরা েদবতা ৈতরী হo l ei সময় েতামরা
sদশর্ন চkধারী, িtেনtী, িtকালদশর্ী l eiসব েতামােদর িশেরানাম l ei সমs কথা েবাঝার eবং পের
েবাঝােত হেব l সবর্pথম বাবার পিরচয় দাo l পরমিপতা পরমাtার সােথ েতামােদর িক সmn l তাঁর

নামi গড ফাদার l েতামরা বলেত পােরানা েয গড ফাদার সবর্বয্াপী l িতিন িপতা l আমরা eমনo
িলিখ েয পরমিপতা পরমাtার সােথ িক সmn ? েতামরা পরম িপতা যখন বলছ তেব েতা uিন
িন য়i িপতা l বাবা িকভােব সবর্বয্াপী হেবন ! বাবার েথেক েতা িবে র মািলকানা িনেত হেব
l নতু ন দুিনয়ার রচিয়তা l লkী নারায়ণ নতু ন দুিনয়ার utরািধকার লাভ কেরন েসখােন
েদবতােদর তৃ তীয় নয়েনর দরকার হয়না l তৃ তীয় নয়ন aবশয্i bhা dারা েদoয়া হেয়েছ l িtমূিতর্ র
aথর্ খুব ভােলা l utসাহজনক পেথ েতামােদর েবাঝােত হেব l যাঁরা খুব ভােলা মাsার তাঁেদর
েবাঝােনার aভয্াস থাকেব l িদন -িদন কাuেক eiসব েবাঝােনা আরo সহজ হেয় যােব l
পরমিপতা পরমাtা েতামার েক ? তারা বলেব িতিন তােদর বাবা l বাবা ei দুিনয়ার রচিয়তা l
সতয্যুেগ েদবী-েদবতােদর রাজয্ িছেলা l তাঁরা িন য়i তাঁেদর সmিt পরমিপতা পরমাtার কাছ
েথেক িনেয়িছেলন l তাঁরা রাজেযাগ িশেখ রাজt লাভ কেরন l আমরা সবাi বী . েক .l কাuেক
েবাঝাo - আcা ! েতামরা েতা বেলা pজািপতা bhা l তেব েতা িতিন েতামােদর িপতাi হেলন ,
তাi না ! িতিনo (িশব) বাবা l েতামরা bhাkমার bhাkমারী l আমরা দাদার েথেক
utরািধকার িনিc , েতামরা িনc না l েতামরা eেসা eবং eiসব েবােঝা , পু ষাথর্ করেল
েতামােদরo pাp হেব l pজািপতা bhা eবং জগদmা , দুজন মুখয্ l েতামরা লkী নারায়েণর পেদর
বরসা লাভ কেরা l িবিভn uপােয় েতামােদর বাcােদর সবিকছু েবাঝােনা হয় l বড় বড় কনফােরেn
যখন েতামরা যােব েতামােদর নাম ujjল হেব l আমােদর কথা jােনর আর aনয্েদর সবার কথা
ভিkর l আমােদর jােনর aথিরিট আেছ - েয েকানo কাuেক p করার l িকn যারা েবােঝ
তারাo eটা তাড়াতািড় বুঝেত পােরনা l তারা kমাগত িবনা pেয়াজেন aেনক েবশী বয্াখয্ায় েযেত
চায় l তারা যিদ বুেঝ যায় তেব তারা েবআb হেয় যােব l েলখা আেছ েয kমারীরা ভী
িপতামহেক জয় কেরিছল l eটা হেতi হেব l ামার ei পাটর্ িনি তভােব িনধর্ািরত l আcা l
িমি িমি হারািনিধ (িসিকলেধ) বাcােদর pিত মাতািপতা বাপদাদার sরণ -েsহ আর সুpভাত l
হানী বাবার হানী বাcােদর নমsার l
*ধারণার জনয্ মুখয্ সারঃ*1)
িবজয়মালায় আসেত হেল মাmা বাবার সমান সািভর্ স করেত হেব l মুরিল ধারণ কের
তারপর aনয্েদরo েশানােত হেব l রাজকীয় মযর্াদাসmn বয্বহার হেত হেব l
2)
িনেজর িবশাল বুিdর dারা েবহেদর ei ামােক েজেন aপার খুিশেত থাকেত হেব l তু ফােন
ভয় েপেয়ানা l jান মnেন বুিdেক ভরপুর কের রােখা l
*বরদানঃ-

েদহ-aিভমােনর aংশমাto তয্াগ কের মহাবলবান ভব*

সবেচেয় বড় দুবর্লতা েদহ -aিভমান l েদহ -aিভমােনর সূk বংশ aেনক বড় l েদহ-aিভমােনর
বিল েদoয়া aথর্াt aংশ আর বংশ সেমত সমিপর্ত হoয়া l eiরকম তয্াগ করেত পাের যারা
তারাi মহাবলবান হয় l যিদ েদহ-aিভমােনর েকানo aংশ েথেক যায় , aিভমানেক িনেজর sমান
বািনেয় নাo তেব যিদo-বা , al সমেয়র জনয্ িবজয় pািpর আভাস হেব িকn তােত দীঘর্
সমেয়র পরাজয় লুিকেয় থােক l

ে াগানঃ-

icা িছলনা িকn ভােলা েলেগ েগল - তাo জীবনবn িsিত l

___________________________________________________________
*তপsী মূতর্ হo
েযমন pথম -pথম pবল utসাহ থাকত েয আিম uপের বেস সমs বৃkেক েদখিছ , পরমধােমর
eiরকম uঁচু িsিতেত বেস নীেচ পুেরা েgাবেক সকাশ েদoয়ার েসবা কেরা l eiভােব তপসয্া আর
েসবা uভয়i কmাin eবং eকসােথ থাকেব* l
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