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pাতঃমুরলী

om শািn

"বাপদাদা"

মধুবন

"িমি বাcারা - পিবt হoয়ার জনয্ sরেণর যাtা aতয্n aপিরহাযর্, eটাi হল মুখয্ িবষয়
(সাবেজk), ei েযাগবেলর dারা েতামরা েসবার uপযুk (সািভর্ েসেবল) চিরtবান হেত পার"
p

:- েতামরা বাcারা েয েযাগ িশখছ তা হল সব েথেক aনুপম - কীভােব ?

utর :- আজ পযর্n েয সমs েযাগ িশেখছ বা েশখােনা হেয়েছ তােত মানুেষর সােথ মানুেষর েযাগ
জুেড়েছ । িকn eখন আমরা িনরাকােরর সােথ েযাগ কির। িনরাকার আtা িনরাকার বাবােক
sরণ কের - eটা হল সব েথেক aনুপম বয্াপার। পৃিথবীেত েকu ভগবানেক sরণ করেলo তাঁর
পিরচয় না েজেন কের। কতর্ বয্-কমর্ (akয্েপশন) ছাড়া কাuেক sরণ করা eটা হল ভিk।
jানবান বাcারা পিরচেয়র সােথ sরণ কের।
om শািn । আtােদর বাবা ( হানী বাবা) বেস বাcােদরেক েবাঝােcন। বাcারা সবার pথম
েতা বাবার পিরচয় েপেয়েছ। েছাট বাcা জn িনেল সবার pথেম মা বাবার পিরচয় পায়।
েতামােদর মেধয্o যােদর রচিয়তা বাবার পিরচয় pাp হেয়েছ তা হল নmর aনুযায়ী, পু ষাথর্
aনুসাের। বাcারা eটাo জােন ucতেমর েচেয়o uc হেলন বাবা-i, oঁনারi মিহমা বলেত হেব।
মিহমা গাoয়াo হয় িশবায় নমঃ, bhা নমঃ, িব ু নমঃ- েশাভনীয় হয় না। িশবায় নমঃ েশাভনীয়
হয় । bhা েদবতা নমঃ, িব ু েদবতা নমঃ eরকম শb েশাভনীয় হয়। তােদর েদবতা বলা হেব।
ucতেমর েচেয়o uc হেলন ভগবান। েকu যখন আসেব তখন সবার pথেম বাবার মিহমা
aবশয্i েশানােত হেব। uিন হেলন সুpীম (সবর্ে ) বাবা। বাcারা ভু েল যায় েয বাবার মিহমা
িকভােব িববৃত করেব। pথেম েতা eটা েবাঝােত হেব েয uিন হেলন সুpীম বাবা, িটচারo, eমনিক
সdু o। ei িতনেকi sরণ করেত হেব। আসেল িশববাবােকi sরণ করেত হেব- িতন েপ। eটা
েতা সুিনি ত করেত হেব। েতামরা বাবার মিহমা জােনা, তারপর েতা কেরা।তারা েতা ucতেমর
েচেয়o uc বাবােক নুিড়-পাথেরর মেধয্o তাঁর aবsান বেল িদেয়েছ। মানুেষর িভতেরo বেল েদয়
িকn িতিন েতা মানবেদেহo সবর্দা থাকেত পােরন না। িতিন েতা ধুমাt েলান েনন। িতিন sয়ং
বেলন আিম eনার েদেহর আধার িনেয় থািক। তাi pথমত সুিনি ত করেত হেব েয বাবা হেলন
সতয্। uিনi সতয্ নারায়েণর কথা েশানান। নর েথেক নারায়ণ ৈতরী কেরন সতয্ বাবা। সতয্যুেগ
ei লkী-নারায়েণরi রাজt িছল। তারা িক ভােব হল ? েক তােদর ৈতরী কেরিছল? কেব কথা
িনেয়িছেলন ? কেব রাজেযাগ িশিখেয়িছল ? ei সব েতামরা eখন বুঝেত পােরা। ei জগেত সব
েযাগ হয় মানুেষর সােথ মানুেষর। eরকম হয় না েয মানুেষর েযাগ হেব িনরাকােরর সােথ, েসটাo
তাঁর পিরচয় েজেন। আজকাল যিদo বা িশেবর সােথ েযাগ যুk হয়, পূেজা কের িকn oঁনােক েকu
জােন না। eটাo েবােঝ না েয pজািপতা bhা aবশয্i সাকার দুিনয়ােতi হেব। িবhল হেয় থােক।
ভােব pজািপতা bhা েতা সতয্যুেগর সবর্ pথেম থাকেবন। যিদ সতয্যুেগ pজািপতা bhা হেবন তেব
আবার সূkবতেন েকন েদখােনা হয়? মানুষ aথর্ েবােঝ না। ei সাকার bhা হল কমর্বnেন, oi
সূk bhা হল কমর্াতীত। ei jান কােরার মেধয্i েনi। jান েদoয়ার জনয্ eক বাবা-i আেছন।
uিন eেস যখন jান েদন তাহেল েতামরা িdতীয় কাuেক েশানাo। কাuেক বাবার পিরচয় েদoয়া
খুব সহজ।al (বাবার)-eর uপেরi েবাঝােত হেব। iিন হেলন সব আtােদর aনেnর বাবা।
কাuেক পিরচয় িদেত েগেল েকান ক েনi। খুব সহজ। তেব সুিনি ত নয়, pয্ািkস(aভয্াস) না

থাকেল কাuেক েবাঝােত পারেব না। কাuেক jান না িদেল েতা pায় ajানী হল। jান েনi েতা
ভিk হল না ! েদহ-aিভমান আেছ। jান হয়i েদহী-aিভমানী হেল। আমরা হলাম আtা,
আমােদর বাবা পরমিপতা পরমাtার েসi বাবা, িটচার, সdু o হন। pজািপতা bhাo েতা আেছন।
বাবা pজািপতা bhার akয্েপশনo বেলেছন। তেব িনেজরo akয্েপশন বেলেছন। মানুেষরা েতা
িশব আর শ রেক িমিলেয় eক কের িদেয়েছ। বেল শ র েচাখ খুলেল েতা িবনাশ হেয় যােব। eখন
িবনাশ েতা েবাম dারা, নয্াচারাল কয্ালােমিটস dারা হয়। িশব শ র মহােদব বেল। ei িচt
েকাথাo যথাথর্ েনi। ei সব হল ভিk মােগর্র িচt। oখােন eiরকম েকােনা বয্াপার েনi।
pজািপতা bhাo হেলন েদহধারী। কত শত বাcা আেছ। তাi ei সব িচt হল পূেজার জনয্i।
বাবা বুিঝেয়েছন uিনi (bhা বাবা) eখােন বয্k (মূলবতেন) আর oখােন aবয্k
(সূkবতেন)। যখন aবয্k হেব হেয় যােবন েতা ফিরsা হেয় যােব। aবশয্i মূলবতন, সূkবতন
দুেটাi আেছ। সূkবতেনo যায়। বাবা বুিঝেয়েছন pজািপতা bhা িযিন হেলন মানুষ আবার uিনi
ফিরsা হন। আবার oখােন রাজto েদখােনা হেয়েছ। েসখােন আবার রাজto করেবন। সূkবতেনর
িচt না হেল েতা েবাঝােনা মুশিকল। বাsেব িব ু র চতু ভুর্ জ পo েনi। e হল ভিk মােগর্র িচt।
বাবা েবাঝান আtােকi পিতত েথেক পিবt করা হয়। পিবt হেয় চেল যােব িনেজর ঘের।আtারা
িনরাকারী দুিনয়ােত থােক, eটা হল সাকারী। বাকী সূkবতেনর েকােনা মুখয্ কািহনী েনi।
সূkবতেনর রহসয্o বাবা eখন েবাঝান। তাহেল মূলবতন, সূkবতন আর হল sূলবতন। তেব
pথেম বাবার পিরচয় িদেত হেব। ভিk মােগর্o বাবােক েহ ভগবান, েহ pভু বেল। তােক জােন না।
মানুষ pায়শi বেল িশব পরমাtায় নমঃ, িশব েদবতা কখেনা বেল না। bhা েদবতা বেল। িশবেক
পরমিপতা পরমাtাi বলা হয়। িশব েদবতা কখেনা বেল না, িশব পরমাtা-i বেল। oঁনােক িক
কখেনা সবর্বয্াপী বলা যায় ! পিততেক পিবt করার কতর্ বয্ করেবন, তা কী নুিড় পাথের িগেয়
করেবন ? eেকi েঘার anকার বলা হয়। eটাo ামােত িsর হেয় আেছ।
বাবা eেস েবাঝান যদা যদা িহ ধমর্সয্ ....িকেসর gািন? মানুষ েতা ে াক
েন আবার aথর্
েশানায়। eটা েতা বাcারা, েতামােদর oখােন িগেয় েদখা uিচত। বলা uিচত েয আিম eর aথর্
েবাঝািc। তারপর তােদর েশানােনা দরকার। তারা িক আর বুঝেব েয e হল িব.েক ! যিদo
সাদা ে স, তবুo িক তােত িব. েক. - র ছাপ লাগােনা আেছ! েতামরা েয েকােনা জায়গায় িগেয়
নেত পােরা আর বলেত পােরা eর aথর্ বেলা েতা। েদেখা েস িক েশানায়। বাকী ei eত সব
িচt েতা িবশেদ বুঝেত হেব। eেত pচু র jান আেছ। সাগরেক কািল কেরা আর জ লেক
কলম...তবুo eর(jােনর) an েনi। আবার েসেকেno ei কথা েশানাo, ধু বাবার পিরচয়
িদেত হেব। ei aনেnর বাবা হেলন sেগর্র রচিয়তা। আমরা সবাi oঁনার বাcারা হলাম bাদাসর্।
তাহেল আমােদরo েতা sেগর্র রাজয্ pািp চাi, িকn সবাi pাp করেত পাের না। বাবা আেসনi
ভারেত আর ভারতবাসীi sেগর্র aিধবাসী হয়। আর সবাi পের আেস। e েতা খুব সহজ, িকn
েবােঝ না। বাবার েতা oয়াnার (aবাক) লােগ। eকিদন গিণকা iতয্ািদরাo eেস নেব। যারা
পের আসেব তারা jােন তীk হেয় যােব। oi সব sােন িগেয়o েতামরা েকu সািভর্ স করেত
পােরা। aেনেক লjা পায়, েদহ-aিভমান েবশী। বাবা বেলন েবশয্ােদরo েবাঝােত হেব।
ভারতেক aধঃগিতেত িনেয় যাoয়ার জনয্ তারাo দায়ী । eর জনয্ চাi pধানত েযাগবল।
সmূণর্ভােব পিতত, পিবt হoয়ার জনয্ sরেণর যাtা চাi। eখন ei sরেণর েজার হল কম।
কােরার মেধয্ jান আেছ েতা আবার sরণ কম আেছ। কিঠন িবষয় িডিফকাl সাবেজk) eিট,

eেত যখন পাশ করেব তখন গিণকােদর udার করেত পারেব। ভােলা ভােলা aনুভাবী মাতা-রা
েবাঝােত পারেব। কনয্ােদর েতা aনুভব েনi। মাতা-রা েবাঝােত পারেব। বাবা বেলন পিবt হেল
তেব িবে র মািলক হেব। পৃিথবীটাi িশবালয় হেয় যােব। সতয্যুগেক িশবালয় বলা হয়, েসখােন
aপিরিমত সুখ আেছ। oেদরেকo ঐরকম েবাঝাo েয বাবা বেলন eখন pিতjা কেরা পিবt
হoয়ার। eরকম পিততেদর পিবt করার তেলায়ার খুব ধারােলা চাi। eখন হয়েতা eর েদরী
আেছ। যারা েবাঝােব তােদর মেধয্o নmরkম রেয়েছ । যারা েসnাের থােক, বাবা জােনন সবাi
eকরস নয়। সািভর্ েস যারা যায় তােদর মেধয্ রাত িদেনর পাথর্কয্ আেছ। তেব pথেম যখন কাuেক
েবাঝােব তখন বাবার পিরচয়i দাo। বাবার-i মিহমা কেরা। eত ণ বাবার ছাড়া আর কােরা
হেত পাের না। uিনi ণবান বানান । বাবা-i সতয্যুেগর sাপনা কেরন । eখন eটা হল স ম
যুগ, েযখােন েতামরা পু েষাtম হেcা। েতামােদর, aথর্াৎ আtােদরেক িতিন বেস েবাঝােবন ।eটা
েতা বুঝেত পােরা শরীর হেলা আtারi। কতটা েক বুেঝেছ েচহারা েদখেল েবাঝা যায়। েকu
খামেখয়ািল sভােবর (মুিড) হেল েতা েচহারা পুেরাi পােl যায়। িনেজেক আtা বুেঝ বসেল
েচহারােত তা সুnর ছাপ থাকেব। eo pয্ািkস করা হয়। ঘর গৃহsেত যারা থােক তারা aত লাফ
িদেত পারেব না, কারণ সংসার pিতপালেনর জনয্ কাজকমর্ েতা করেতi হয় তােদর । সmূণর্
aভয্াস করেল তেব চলেত- িফরেত, uঠেত-বসেত তারা পিরপk হেয় uঠেব । sরেণর dারাi
েতামরা পিবt হo। আtা যত েযােগ থােক তত পিবt হয়। সতয্যুেগ েতামরা সেতাpধান িছেল
েতা খুব খুশীেত িছেল।
eখন স েম েতামরা হািসখুশী আেমােদ থােকা, aনেnর বাবােক েপেয় েগেল বাকী আর িক চাi।
বাবার কােছ সমিপর্ত হেত েতা হেব। ধনী বয্িkেদর মেধয্ মুি েময় েকu েকu েবেরায় ।
েবিশরভাগ গরীব মানুেষরাi ei jান gহণ কের, ামাi eরকম ৈতরী হেয় আেছ। ধীের ধীের
বাড়েত থােক। েকািটর মেধয্ েকu িবজয় মালার দানা হেব। বাকী pজা েতা হেব নmর aনুযায়ী।
eরপর aেনেক হেয় যােব। ধনী গরীব সবাi হেব। eখােন পুেরা রাজধানী sাপন হেc। বাকী সবাi
িনেজর িনেজর েসক্শেন চেল যােব। তাi বাবা েবাঝান বাcােদর ৈদবী ণ ধারণ করেত হেব।
েতামােদর খাoয়া দাoয়াo যথানু প হেত হেব। েতামােদর eমন আশা করা uিচত নয় েয আিম
aমুক ভােলা িজিনসটা খাব। ei সব আশা eখন হয়। বাবা বড় বড় বাণps আ ম েদেখেছন।
খুব শািnেত তারা থােক। eখােন েতা aসীম আধয্ািtক ei সব কথা বাবা েশানান। েবশয্ারা,
গিণকারাo eমন - eমন আসেব যারা েতামােদর েথেকo তীk হেয় যােব। খুব ফাsর্ kাস গীত
গাiেব, যা নেলi খুশীর পারদ তু ে uেঠ যােব(েযমন থােমর্ািমটাের পারদ সেবর্াc িশখের aবsান
কের) । যখন ঐরকম তিলেয় যাoয়া কাuেক েতামরা বুিঝেয় ে
কেরা তখন েতামােদর নামo
aেনক uপের uঠেব। বলেব e েতা েবশয্ােদরo eত ucমােনর ৈতরী কের। িনেজরাi বলেব আমরা
শূd িছলাম, eখন bাhণ হেয়িছ, আবার আমরাi েদবতা, kিtয় হব। বাবা pেতয্কেক বুঝেত পােরন
েয e unিত করেত পারেব িক পারেব না। পের যারা আসেব তারা eেদর েথেকo আেগ চেল
যােব। kমশ েতামরা েদখেব। eখেনা েদখেছা। নতু ন বাcােদর মেধয্o সািভর্ েসর িবষেয় েকমন
uৎসাহ রেয়েছ । আcা !
ধারণার জনয্ মুখয্ সার:-

1 ) পিততেক পিবt করার েসবা কেরা, গিণকােদর, েবশয্ােদর jান দাo, যারা িনপিতত তােদরেক
েতােলা, তােদর udার কেরা তেব সুনাম হেব।
2 ) িনজs দৃি েক পিবt করার জনয্ চলেত িফরেত aভয্াস কেরা েয আিম হলাম আtা, আtার
সােথ কথা বিল। বাবার sরেণ থাকেল পিবt হেয় যােব।
বরদান:- eক িমিনেটর eকাg িsিত dারা শিkশালী aনুভব করার o করােনা eকাnবাসী (eক
eর aেn থাকা) ভব
eকাnবাসী (eক eর aেn থাকা) হoয়া aথর্াৎ েয েকােনা eকিট শিkশালী িsিতেত িsত হoয়া।
বীজ প িsিতেত িsত হেয় যাo, বা লাiট মাiট হাuেসর িsিতেত িsত হেয় িব েক লাiট মাiট
(আেলা o শিk) দাo, aথবা ফিরsার িsিত dারা সকলেক aবয্k িsিতর aনুভব করাo। eক
েসেকn বা eক িমিনটo যিদ ei িsিতেত eকাg হেয় িsত হেয় যাo েতা িনেজেক eবং aনয্
আtােদর aেনক িহত সাধন করেত পারেব। েকবল eর pয্ািkস (aভয্াস) চাi।
ে াগান:- bhচারী িতিনi, যার pেতয্ক সংকl, pেতয্ক বাণীেত পিবtতার তর

িমিলত থােক।

bhা বাবার সমান হoয়ার িবেশষ পু ষাথর্
bhা বাবার সমান ফিরsা িsিতর aনুভব করার জনয্ কমর্ করার সময় মােঝ মােঝ িনরাকারী
আর ফিরsা s প হoয়া - মেনর ei ekারসাiজ কেরা। েযমন bhা বাবােক সাকার
েপ
েদেখছ, সদা ডবল লাiট হেয় থাকেতন, মেনর মেধয্ েসবারo েবাঝা থাকেতা না। েসiরকম ফেলা
ফাদার হo, তেব সহেজi বাবার সমান হেয় যােব।

