09-01-19
"িমি

p

:

pাতঃমুরলী

oঁm শািn!

"বাপদাদা"

মধুবন

বাcারা - েpমানুভেবর সােথ বাবােক sরণ করেত থাকেব। সদা মৎ aনুসাের চলেব।
পঠন-পাঠেনর pিত সmূণর্ েপ মেনােযাগী হেল, সবাi সmান জানােব েতামায়"

:- aতীিndয় সুেখর aনুভব েকাn বাcােদর হয় ?

utর :- (1) েয েদহী-aিভমানী হয়, েস যখনi কারo সােথ কথা বেল বা কাuেক িকছু
েবাঝায়, তখন তার মেনর িsিত থােক - 'আিম আtা, aনয্ eক আtা ভাiেয়র সােথ কথা বলিছ'
। ভাi-ভাiেয়র ei দৃি যত দৃঢ় হেব ততi েদহী-aিভমানী ভাব আসেত থাকেব।
(2) েয ei ধারণায় িবেভার হেয় আেছ, sয়ং ভগবােনর 'ঈ রীয় ছাt' আিম,েস aতীিndয় সুেখর aনুভব করেবi।
গীত :- েক eল আমার মেনর dাের.....
(জাগােলা সুp মনেক, jােনর শ িননােদ)
oঁm শািn! eখােন sয়ং বাবা বেস বাcােদরেক েবাঝােcন। েকানo সংsােতi eমনিট হয় না, sয়ং
বাবা বাcােদরেক েবাঝায়। বাcারা িনেজরাo তা জােন, তােদর সবারi ei eকi িপতা। িনেজরা
সবাi ভাi-ভাi। বাcারাo oয়ািরশেনর aিধকারী হেয় বাবার aিবনাশী আশীবর্াদী-বসর্া পায়।
কl-চেkর িবষয়টােক ভালভােব েবাঝােত হেব। eকমাt ei স েমi মুিk আর জীবনমুিk পাoয়া
যায়। িব.েক.-রা যােব জীবনমুিkেত আর বাদবাকীরা সবাi যােব মুিkেত। eকজনi সবার
সদগিতদাতা, মুিkদাতা, িদশা িনেদর্ শক - eসব oনার uেdেশয্i বলা হয়। রাবেণর রাজেt কত
aিধক সংখয্ায় মানুষ। রামরােজয্, eকিট মাt আিদ সনাতন েদবী-েদবতা ধমর্, তােদরেক বলা হেতা
আযর্, যারা সংেশািধত হেয় unত হেয়েছ। যারা সংেশািধত হয়িন তারা aনাযর্। মমর্াথর্ েকu জােন
না। ei সংেশািধতরাi আবার aসংেশািধত হেলা িক pকাের? আযর্ িকn েকানo ধমর্ নয়। eরাi
সংেশািধত হেয় েদবী-েদবতা িছল। 84-বার জn িনেত িনেত তারাi aসংেশািধত হয়। eকদা
যারা uc েথেকo aিত uেc, পূজয্ িছেলা, তারাi eখন পূজারীেত পিরণত! "হাম েসা"- eর যথাথর্
aথর্ eকমাt বাবাi েবাঝােত সkম। িসিঁ ড় aথর্াৎ কেlর যুেগর ভাগ o 84-জেnর adু ত
কািহিনo েবাঝােত হেব। eমনটা নয় েয, আtাi পরমাtা, িকmা পরমাtাi আtা। e eক িবশাল
নাটক। ei েতামরাi eকদা পূজয্ থােকা, েতামরাi পের পূজারী হo, aথর্াৎ েদবতা েথেক
kিtয়.. ei ভােবi িসিঁ ড় িদেয় aবশয্i িনেm নামেত হয়। তারo 84-জেnর িনিদর্ িহসাব আেছ,
েক কত জn পােব। বাবা বলেছন- বাcারা, িনেজেদর জেnর রহসয্i জােনা না েতামরা, জানািc
েশােনা। ei aিবনাশী নাটেকর িচtপট eকিট চেkর মতন। েসi িহসােবi েতামােদর েদবতা, kিtয়
.... iতয্ািদ হেত হয়। যার মেধয্
র 21-জেnরi যত খয্ািত। বতর্ মােনর তেমাpধান েলােকরা
তা জােনi না। িকn িব.েক.-রা eখন েসiসব jান aজর্ন কেরেছ। তবুo সবাi বুঝেত পাের না।
তাi েতা বলা হয়, েকািটর মেধয্ দু-eকজন েসi jােন jানী হেত পাের, যারা েদবতা ধেমর্র
uপযুk হেয় গেড় uঠেব। e েকানo আ েযর্র বয্াপার নয়।

সৃি -চেkর িবষেয় খুব ভালভােব েবাঝােত হেব। েকানটা সতয্যুগ.... েকানটা কিলযুগ.....!
সতয্যুেগ েলাকসংখয্া থােক aেনক কম। কl-বৃেkর (ঝােড়র) আকার তখন aেনক েছাট থােক যা
ধীের ধীের বৃিd েপেত থােক। ei কlবৃেkর িবষয়টাi েতা েলােকরা জােন না। আর bhার
বয্াপাের pকৃ ত তথয্ জােন - eমন বয্িk খুঁেজ পাoয়াi দায়। bhার মুখ-বংশাবলী bাhেণর
aবশয্i pেয়াজন, যােদরেক দtক েনoয়া হয়। জাগিতক bাhেণরা েতা গভর্ জাত সnান। eকমাt
িব.েক.-রাi pকৃ ত bাhণ, যােদর দtক িহসােব sীকৃ িত েদন bhাবাবা। ei রাবেণর দুিনয়া
েতামােদর িবেদশ-ভূ িম। তাi বাবােক eেস তা রাম-রােজয্ পাnিরত করেত হয়। ফেল oনােকo
কারo না কারo শরীের pেবশ েতা করেতi হেব। 'কl-বৃেkর' ঝােড়র িচেt েদেখা, eেকবাের uপের
দাঁিড়েয় আেছন িতিন। বৃেkরo জরাজীণর্ aবsা। বাবা জানােcন- aেনক জেnর পর eখন িযিন
aিnম জেn aথর্াৎ 84-জেn েপৗঁেছ তপসয্ারত aবsায় আেছন, আিম তার শরীরেকi আধার
বানাi। iিন িকn ভগবান নন। েলােকরা ভগবানেক সবর্বয্াপী বেল। পাথর-নুিড়েতo ভগবান, eমন
বলেত বলেত িনেজেদর aবsাi eখন নুিড় পাথেরর মতন। িকn, েদবতারা েতা aনুপম-aননয্। ei
jােনর পাঠ পেড় েতামরাo েসi পদ েপেত পােরা। সিতয্ কত unত sেরর ei jােনর পাঠ।
েদবতােদর ভগবান-ভগবতীo বলা হয়। তারা পিবt থােক eবং sয়ং ভগবােনর dারা ei ধেমর্র
sাপনা হয়। তাi ভগবান-ভগবতীo বলা চেল। যিদo pকৃ ত aেথর্ oনারা মহারাজা-মহারাণী।
লkী- নারায়ণেক ভগবতী-ভগবান বলাটা eক pকােরর an dাi। ভগবান েতা েকবল eক o
eকমাt৷ তাi িব.েক.-রা িশব আর শংকেরর পাথর্কয্েক িবে ষণ কের বুিঝেয় েদয়। তােতo
েলােকরা বেল, িব.েক.-রা েদবতােদরo ছু েড় েফেল েদয়। eকমাt িব.েক.-েদর বুিdেতi সমg সৃি
চেkর jান আেছ। িকn যারা jােন মহারথী েকবল তারাi খুব ভালভােব তা েবাঝােত পারেব।
aেনেকi eমন আেছ, যিদo েস pচু র jান েশােন, িকn বুিdেত ধের রােখ না িকছু i, তেব েস আর
িক পেদরi বা আশা করেত পাের? eমন পাi-পয়সার িব.েক.-রা দাস-দাসীi হয়। ভিবষয্েত
েতামােদর েসসেবর সাkয্াৎকারo হেব, িকn তখন আর তা সংেশাধেনর েকানo uপায় থাকেব না।
সময় ফু িরেয় েগেল আর িকছু i েয করার থােক না। তাi বাবা বার-বার সতকর্ করেত থােকন।
বাsেব eটাo হয় না, সবাi uc-পেদর aিধকারী হেব। aেনেকরi মেনর আধারটাi েয পিরsার
নয়, মন-বুিd েনাংরা-আবজর্নায় পূণর্। eর জনয্ েতা aেনক েবশী পু ষােথর্র pেয়াজন। িচt িলর
সাহােযয্ েবাঝাবার aভয্াস কেরা, যােত ভিবষয্েত তােদর aনুেশাচনা না করেত হয়। eটাi আtার
েভাজন। যা pেতয্কেকi েবাঝােনা uিচত। ভয় েপেয় িপিছেয় eেল চলেব না। েতামরা যখন বড়বড় জায়গায় pদশর্ণী, িমuিজয়াম iতয্ািদ করেব, েতামােদর নাম-যশo চািরিদেক ছিড়েয় পড়েব। ফমর্
ছািপেয় রাখেব, সবাi তােদর মতামতo েযন িলেখ েদয় তােত।
বাcারা, েতামােদরেক আরo েবশী কের করেত হেব ei ঈ রীয় েসবা। তেব আেগ বুেঝ িনেত হেব
নতু ন দুিনয়া o পুরাতন দুিনয়ার িবষেয়, iিন েতমন বুঝদার হেব িক না। eসব aিত সহেজi
সবাi বুঝেত পারেতা, যিদ না কেlর আয়ুেক eত লmা কের ভু ল বয্াখয্া না করা হেতা। eর
কারেণi মানুেষর মেধয্ ei িdধার সৃি হেয়েছ।
েতi বাবার পিরচয় জানােত হেব। aতীিndয়
সুেখর aনুভব েকবল েস করেত পারেব, েয েদহী-aিভমানী ভােব থাকেব। েকবল মুেখ ভাষণ িদেলi
হেব না, ভাষেণর সময় মেন রাখেত হেব, আিমo আtা তারi ভাi। eক ভাi aপর ভাiেক
েবাঝােc। ei আt-aিভমানী ভােব আসা - যা খুবi ক সাধয্ বয্াপার। মুহূেতর্ -মুহূেতর্ i তা ভু েল
যায় aেনেকi। তাi বাবা ei িবষয়েকi েবশী কের েবাঝান িব.েক.-েদরেক। pবাদ pচিলত আেছ

েয, আtা আর পরমাtা uভেয়i পৃথক িছল ব কাল- eর মমর্াথর্ েকবল েতামরা িব.েক.-রাi
বুঝেত পােরা। যারা মহারথী তারা িনেজেদরেক আtা েভেব বাবােক sরণ করার িনরলস aভয্ােস
aভয্াসী, তেবi েতা েস িনেজেক পাoয়ারফু ল আtা ভাবেত পারেব। আর েয িনেজেক আtা
ভাবেতi পাের না, তার েতা েকানo ধারণাi হেব না। sরেণর dারাi েযােগ বল আসেব। jানেক
বল বলা হয় না - েযােগর বলেকi বলা হয় েযাগবল। ei েযাগবেলর শিkেতi েতামরা িবে র
মািলক হo। aনয্েদরেকo িনেজেদর মতন কের ৈতরী করেত হেব েতামােদরেকi। যতkণ না পযর্n
aেনকেক িনেজেদর মতন কের ৈতরী করেত পারেছা, ততkণ িবনাশ কাযর্
i হেত পারেব না।
বড় েকানo যুd-িবgহ iতয্ািদ
হেলo, তা িকn আবার বno হেয় যােব। aেনেকর কােছi
কত pকােরর েবামা আেছ, aথচ যা রাখার িজিনষ নয়। পুেরােনা ei দুিনয়ার িবনাশ eবং আিদ
সনাতন ধেমর্র sাপনা েতা aবশয্i হেব। তার আর েবশী েদরীo েনi। তখন সবাi eকেt বলেবei মহাভারেত মহাভারী যুd
হেয়েছ। েসi সমেয় ভগবানo থাকেবন eখােন। তখন েতামােদর
খুবi মানয্তা েদেব েলােকরা, তখন তারা দেল-দেল আসেত থাকেব েতামােদর কােছ eখােন। তারাi
বলেব- েদেখা েকমন িব.েক.সংখয্া বৃিd পােc ei ঈ রীয় িবদয্ালেয়। eর মেধয্i েয pকৃ ত শিk
িনিহত আেছ। যত েবশী sরেণর েযােগ থাকেব, েতামােদর আtাo ততi শিkশালী হেত থাকেব।
বাবার সােথ sরেণর েযাগ লািগেয় aনয্েদরেকo েসi আেলা িদেত পারেব েতামরা। ei bhা-দাদাo
েতমনi বেলন- "আমার েথেকo ভাল েসবা করেত পাের ei বাcারা।" eখনo al সময় aবিশ
আেছ, aথচ েযােগ যথাথর্ রীিতেত বেস থাকেত পাের না েকu। বাcারা িনেজরাi তা বুঝেত পাের,
েযােগর aভয্ােস তারা eকটু িপিছেয়i আেছ, তাi েসভােব তীর লাগােত পাের না তারা। ভগবানo
kমারীেদর jােনর বােণ ভরপুর কের েদন। েতামরা হেল pজািপতা bhাkমার-bhাkমারী, আর
iিন হেলন bhা, িযিন েতামােদরেক সnান েপ দtক িনেয়েছন। রচিয়তা েকবল eকজনi, বাকীরা
সবাi িবদয্াথর্ী। যার মেধয্ bhাo আেছ৷ aথর্াৎ eসব িকছু i রচনা। েতামরাi েদবতা হেত চেলেছা।
তাi েতা ei ৈদবী- ণ ধারণ করেছা। দুi-পা েতা আর eকেt চলেত পাের না। েযমন েকu
েকu বািলর uপেরi দাঁিড়েয় আেছ। যিদo বাবা তােদর নাম pকাশ করেছন না। িকn বাবা েয
সতয্ বলেছন, তা বুঝেত পারেছা। েতামরা বাcারা eেক aপেরর sভাবেক বুেঝ িনেয় িনেজেদর মেধয্
িমেলিমেশ কাজ করেব।
বাcারা, eখন েতামরা বুঝেত পারেছা, eকদা েতামরাi েসi মুkটধারী িছেল, যা আবারo তা হেত
চেলেছা। পূেবর্ eকথা aেনয্রা মানেত চাiেতা না। ধীের-ধীের তারা eখন বুঝেত পারেছ, যিদo তা
েবাঝার জনয্ েতমন sc বুিdর দরকার। আর েসi বুিd থােক আtার সােথi। আtা সৎ-িচৎআনn s প। তাi েতামােদরেক েদহী-aিভমানী ভাব ধারায় গেড় েতালা হেc। িকn যতkণ না
পযর্n ei ধরায় বাবা আেসন না, ততkণ েকu েদহী-aিভমানী হেত পাের না। বাবা বলেছন"আt-aিভমানী ভব। aিবরাম যিদ আমােক sরণ করেত থােকা, তেবi আমার েথেক শিk িনেত
পােরা। ei (sরেণর) ধেমর্i pচু র শিk আেছ। সমg িবে র aধী রo হoয়া যায়। e িক কম
কথা। েতামরাo শিkশালী হo বাবার সােথ েযাগযুk হেয়, ei েযাগবেলর dারাi। eটাi নতু ন
ধরেণর কথা, যা খুব ভালভােব েবাঝােত হেব সবাiেক। আtােদর pকৃ ত বাবা েকবল eকজনi, িযিন
aসীম েবহেদর পরমাtা। িতিনi নতু ন দুিনয়ার রচিয়তা। িশেবর ei কমর্-কতর্ বয্ িল বয্াখয্া কের
েশানােব, uিন eেস িক িক কেরন। েলােকরা েতা কৃ -জয়nী o িশব-জয়nী দুেটাi পালন কের।
িকn দুজেনর মেধয্ বড় েক? --ucতেমরo uেc িনরাকার। িকn uিন eমন িক কেরেছন েয,

oনার নােম জয়nী পালন করা হয়? আর কৃ i বা eমন িক কেরেছন? শােst েলখা আেছ, িনরাকার
পরমিপতা পরমাtা সাধারণ eক বৃেdর শরীের aবsান কের নতু ন sাপনার কাযর্ কেরন। যিদo
aেনক মত-মতাnরo আেছ e িবষেয়। িকn
মৎ েতা eকটাi, যার dারা েতামরা eত ে
(মহান) হেত পােরা। েকানo মানুেষর মেত েতা আর ে
হoয়া যায় না। ei aমূলয্ ঈ রীয়
মৎ পুেরা কেl eকমাt ei স েমi পাoয়া যায়। েদবতােদর েকানo মত হয় না। মানব েথেক
েদবতা হেত পারেলi হেলা। যারপর আর
-েগাঁসাiেয়র বয্াপারটাi থােক না। েলােকরা তােদর
মত aথর্াৎ মনুষয্ মতi েপেয় থােক। e িলi যুিk সহেযােগ েবাঝােত হেব িব.েক.-রা েকন
রাজেযাগী। হঠেযাগীরা রাজেযাগ েশখােত পাের না। তারা েতা িনবৃিt-মােগর্র। pকৃ ত তীথর্যাtা কের
pবৃিt-মােগর্র েলােকরাi। েযেহতু তারা ঘর-সংসার-পিরবার সেবেতi আেছ।
বাcারা, েকােনা িকছু েতi েতামরা মুষেড় পেড়া না েযন। ei aিবনাশী
ামার িচtপট পূবর্
িনধর্ািরত। বারংবার যার পুনরাবৃt হেত থােক। ei েসবাo েতমনi হেc, েযমনিট হেয়িছল কl
পূেবর্। ামার aনুসােরi েতামরা িনজ িনজ পু ষােথর্ আgহী হo। েতমনটাi কেরা িঠক েযমনটা
কেরিছেল কl পূেবর্। েতামরাo তা বুঝেত পােরা, aনয্েদর পু ষাথর্ করার চাল-চলন o ধরণ েদেখ।
pদশর্নীেত েতমন গাiডেক gেপর সােথ পাঠােনা হয়, েয খুব ভালভােব েবাঝােত সkম। বাবা খুব
ভাল রীিতেতi ei jােনর পাঠ পড়ান েতামােদর। কত সুnর o সহজ ভােব িবশাল aসীমেবহেদর বুিdেত গেড় েতােলন েতামােদর! েতামােদরo েতমিন আনেn িবেভার হেত হেব, pকৃ ত aেথর্
কার সnান েতামরা। েযখােন sয়ং ভগবান েতামােদর িশkক। আর েয ei jােনর পাঠ ধারণ
করেত পাের না েস েতা পািলেয় যােবi। ভগবানo তা বুঝেত পােরন, ei আtাধারী oঁনার সnান
নয়। aেনেকi েদেখ, যারা িনেজেদরেক ভগবােনর সnান েভেব eতিদন eখােন পড়েত আসেতা, তােদর
েকu েকu eখন আর আসেছi না। িকn যখন তার মেধয্ েসi uিচত েবাধ জাgত হেলা, তারপর
েথেক িনয়িমত পাঠ পড়েত আসেত লাগেলা। eরপেরo যিদ েস েতমন ভােব েযােগ aভয্াসী হেত
পাের, তেব আগামীেত aেনক uc পেদর aিধকারীo হেত পাের। তখিন তারা eকথা বুঝেত পাের,
সিতয্ কতটা সময় aপচয় কের েফেলেছ তারা, ei ঈ রীয় পঠন-পাঠন মাঝপেথ েছেড় িদেয়। যাi
েহাক, eখন aবশয্i বাবার েথেক আশীবর্াদী-বসর্া িনেতi হেব। বাবােক sরণ করেত-করেত িকmা
বাবা-বাবা জপেত-জপেত eক িবেশষ ধরেণর েরামা কর িsিতর aনুভব হয়। েযেহতু ,ei বাবা-i
েতা েতামােদর eত uc পদ pাp করায়। সিতয্ কত ভাগয্শালী িব.েক.েতামরা। aতeব pিতটা
মুহূেতর্ i েযন বাবা sরেণ থােক। বাবার িনেদর্ িশত িদশায় চলেত থাকেল, unিতo হেত থাকেব।
তখন েতামােদরo aেনয্রা aেনক সmান জানােব। বাবা জানােcন -aিশিkত েলােকরা িবdান
েলােকেদর সামেন নতজানু হয়। েদহ-aিভমানী আtাধারীরা ৈদবী- ণ ধারণ করেত পাের না।
িব.েক.েদর মুখ-ম েল েসৗময্ভাব aবশয্i থাকা uিচত। তাi েতা বলা হয়, aতীিndয় সুেখর কথা
জানেত হেল তােদর কথা েশােনা, sয়ং ভগবান যােদর পড়ােcন। aতeব েভেব েদেখা, ei পােঠর
pিত িব.েক.েদর কত aিধক মেনােযাগ েদoয়া uিচত eবং িকভােব বাবার
মৎ aনুসাের চলা
uিচত। েতামােদর ei েযাগ-বেলর শিkেতi সমg িবে পিবtতা আেস। সিতয্, e বড়i আ েযর্র।
েগাবdর্ ন পাহাড়েকo েতা েতামরা pেতয্েকi eক-eক আ েু লর সহেযািগতা িদেয় uিঠেয় েরেখিছেল।
আসেল তা eরi pতীক-যারা ei aপিবt িবকারী িছঃ-িছঃ দুিনয়ােক পিবt বািনয়িছেলা। আcা!

িমি -িমি হারািনিধ বাcােদর pিত মাতা-িপতা, বাপদাদার েsহ-সুমন sরণ, ভালবাসা o সুpভাত।
ঈ রীয় িপতা নমন জানােcন oনার ঈ রীয় সnানেদর।
ধারণার জনয্ মুখয্ সার :1) সতয্ jানেক বুিdেত ধারণ করার জনয্ বুিd পী পাtেক পিরsার o sc করেত হেব। বয্থর্
আবজর্না িলেক বুিd েথেক েঝেড় েফলেত হেব।
2) ৈদবী ণ িলর ধারণা আর jােনর পঠন-পাঠেন সmূনর্ েপ মেনােযাগী হেয় aতীিndয় সুেখর
aনুভব করেত হেব। সদা eেতi িবেভার হেয় থাকেত হেব েয, আিম ভগবােনর সnান, sয়ং ভগবান
আমার িশkক।
বরদান :- pািp s প হেয়, 'েকন' eবং 'িক' pে র uেdর্ (বাiের) েথেক সদা pসnিচt হo
িবsার :- pািps প সmn আtােদর কখনi েকানo িবষেয়i p আেস না। তার েচহারায় eবং
চাল-চলেন pসnতার বয্িkt লkয্ করা যায় - eেকi বেল সn তা। pসnতা কম হoয়ার কারণ
হল pািp কম আর pািp কম হoয়ার কারণ হেলা- েকানo না েকানo সুp icা। aেনক সূk
icাo apািpর িদেক েটেন িনেয় যায়। ei কারেণi alকােলর icা িলেক েঝেড় েফেল, pািps প
হেত পারেল, তেবi সদা pসnিচt হেত পারেব।
েsাগান :- পরমাt েpেম লাভলীন হেয় থাকেল মায়ার আকষর্ণ সমাp হেয় যায়।
.
.

:: bhা বাবার সমান হবার
জনয্ িবেশষ পু ষাথর্ ::

bhাবাবা চলেত-িফরেত ফিরsার মতন aথর্াৎ েদহ-ভাব রিহত aনুভব করেতন। কাজ-কেমর্,
কথাবাতর্ ায়, িনেদর্ শ েদoয়া, uৎসাহ-udীপনা বাড়ােনােতo েদহ েথেক পৃথক ভােব, সূk pকাশ েপর
aনুভূিত করােনা- e িলেত bhাবাবােকi ফেলা ফাদার (aনুসরণ) কেরা। সদা েদহ-ভাব েথেক
পৃথক েথেক, pেতয্কেকi েতমন পৃথক
েপ েদখােকi বলা হয় (েদেহ aবsান কেরo) ফিরsার
িsিত।

