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ওঁ শাি !

"বাপদাদা"

মধুবন।

“মৰমৰ স ানসকল – তামােলাক পাৱন সৃি ৈল যাব লােগ সেয়েহ কাম মহাশ ৰ ওপৰত িবজয়ী হ’ব লােগ, কামিজৎ,
জগতিজৎ হ’ব লােগ”

:
উ ৰ:

েত েকই িনজৰ ি য়াকলাপৰ াৰা কানেটা সা াৎকাৰ সকেলােক কৰাব পাৰা?
মই হংস হওঁ ন বগলী হওঁ? এইেটা েত েকই িনজৰ ি য়াকলাপৰ াৰা সকেলােক
সা াৎকাৰ কৰাব পাৰা িকয়েনা হংসই কিতয়াও কােকা দুখ িনিদব। বগলীেয় দুখ িদেয়,
তওঁেলাক িবকাৰী। তামােলাক স ানসকল এিতয়া বগলীৰ পৰা হংস হছা। তামােলাক
পাৰসবুি ৰ হওঁতা স ানসকলৰ কতব হেছ সকেলােক পাৰসবুি ৰ কিৰ তালা।

ওঁ শাি ।  যিতয়া ‘ওঁ

শাি ’ বুিল কাৱা হয় তিতয়া িনজৰ ধম ৃিতৈল আেহ। ঘৰেৰা ৃিত আেহ।
িক ঘৰত (শাি ধামত) বিহেতা যাব নালােগ। িপতাৰ স ান হাৱা তে িন য় িনজৰ গেকা ৰণ
কিৰবলগীয়া হয়। গিতেক ‘ওঁ শাি ’ বুিল ক’ ল এই গােটই ান বুি ত আিহ যায়। মই আ া শা
ৰূপ হওঁ, শাি ৰ সাগৰ িপতাৰ স ান হওঁ। িযজন িপতাই গ াপন কেৰ সই িপতাইেহ আমাক পিব
শা ৰূপ কিৰ তােল। মুখ কথা হেছ পিব তাৰ। সৃি েহ পিব আৰু অপিব হয়। পিব সৃি ত এজেনা
িবকাৰী নাই। অপিব সৃি ত 5 িবকাৰ আেছ, সেয়েহ কাৱা হয় িবকাৰী সৃি । সইখন হেছ িনিবকাৰী
সৃি । িনিবকাৰী সৃি ৰ পৰা িচিৰ নািম নািম (অৱনিমত হ হ) পুনৰ তলত িবকাৰী সৃি ৈল আেহাঁ।
সইখন হেছ পাৱন সৃি , এইখন হেছ পিতত সৃি । সয়া হেছ িদন, সুখ। এয়া হেছ িদগ া হ ঘূিৰ ফু ৰা
ৰািত। এেনেয়েতা ৰািত কােনও িদগ া হ ঘূিৰ নুফুেৰ। িক ভি ক িদগ া হ ঘূিৰ ফু ৰা বুিল কাৱা
হয়।
তামােলাক স ানসকল এিতয়া ইয়াৈল আিহছা সৎগিত পাবৈল। তামােলাক আ াত সকেলা পাপ
আিছল, 5 িবকাৰ আিছল। তাৰ িভতৰেতা মুখ হেছ কাম িবকাৰ, যাৰ কাৰেণই মনুষ পাপ আ া হয়।
এইেটােতা েত েকই জােন য আিম পিতত হওঁ আৰু পাপ আ াও হওঁ। এক কাম িবকাৰৰ কাৰেণ
সকেলােবাৰ অহতা ন হ যায় সেয়েহ িপতাই কয় - কাম িবকাৰৰ ওপৰত িবজয়ী হাৱা তিতয়া
তামােলাক জগতিজৎ অথাৎ নতু ন িব ৰ মািলক হ'বাৈগ। তে িভতিৰ ইমান আনি ত হ থািকব
লােগ। মনুষ পিতত হ যায় সেয়েহ এেকােৱই বুিজ নাপায়। িপতাই বুজায় – কােনা িবকাৰ থািকব
নালােগ। মুখ হেছ কাম িবকাৰ, ইয়াৰ ওপৰেত িকমান ল ল
ু হয় ঘেৰ ঘেৰ িকমান অশাি , হাহাকাৰ
হ যায়। এই সময়ত সৃি ত হাহাকাৰ িকয় হেছ? িকয়েনা পাপ আ া হয়। িবকাৰেবাৰৰ কাৰেণেহ অসুৰ
বুিল কাৱা হয়। এিতয়া তামােলােক বুিজ পাৱা এই সময়ত সৃি ত কােনা কামৰ ব নাই, খৰৰ জুমু
ৰূপ গালাকাৰ সৃি খনত জুই লািগব। িয িকছু এই দুচ েৰ দখা পাৱা যায়, সকেলােত জুই লািগ যাব।
আ াতেতা জুই নালােগ। আ ােতা সদায় যন বীমা (ইনচ’ড) হ আেছ, সদায় জীয়াই থােক। আ াক
কিতয়াবা বীমা কৰাই জােনা? শৰীৰক বীমা কেৰাৱা হয়। আ া অিবনাশী হয়। স ানসকলক বুেজাৱা
হেছ - এয়া খল হয়। আ ােতা ওপৰত থােকাঁতা 5 ত ৰ পৰা এেকবােৰ পৃথক। 5 ত েৰ গােটই সৃি ৰ
সাম ী তয়াৰ হয়। আ ােতা তয়াৰ নহয়। আ া সদায় আেছই। কৱল পুণ আ া, পাপ আ া হয়।
পুণ আ া, পাপ আ া এয়া আ ােয় নাম পায়। 5 িবকাৰৰ কাৰেণ িকমান লেতৰা হ যায়। এিতয়া
িপতা আিহেছ পাপৰ পৰা মু কিৰবৈল। িবকােৰেহ গােটই চিৰ ন কেৰ। চিৰ বুিল কাক কাৱা হয়,
এইেটাও বুিজ নাপায়। এয়া হেছ উ তৈকও উ আি ক চৰকাৰ। পা ৱ চৰকাৰ বুিল নৈক
তামােলাকক ঈ ৰীয় চৰকাৰ বুিল ক'ব পােৰ। তামােলােক বুিজ পাৱা আিম হেছাঁ ঈ ৰীয় চৰকাৰ।

ঈ ৰীয় চৰকােৰ িক কেৰ? আ াসকলক পিব কিৰ দৱতা কিৰ তােল। নহ' ল দৱতা ক'ৰপৰা
আিহল? এইেটা কােনও নাজােন, হওেত এওঁেলােকা মনুষ িক দৱতা কেন ৱা আিছল, কােন কিৰ
গিঢ় তু িলিছল? দৱতাসকলেতা থােকই গত। গিতেক তওঁেলাকক গবাসী কােন কিৰ তু িলেল?
গবাসী আেকৗ িন য় নৰকবাসী হয় পুনৰ গবাসী। এইেটাও তামােলােক নাজািনিছলা তে অন ই
আেকৗ কেনৈক জািনব! এিতয়া তামােলােক বুিজ পাৱা য নাটক ( ামা) ৰিচ থাৱা আেছ,
ইমানিবলাক ভাৱৰীয়া আেছ। এই সকেলােবাৰ কথা বুি ত থািকব লােগ। পঢ়ােতা বুি ত থািকব লােগ
নহয় জােনা আৰু পিব ও িন য় হ'ব লােগ। পিতত হাৱােতা ব ত বয়া কথা। আ ােহ পিতত হয়।
ইজন-িসজনৰ সেত পিতত হয়। পিততসকলক পাৱন কিৰ তালা এয়া তামােলাকৰ কাম। পাৱন হ’ ল
তিতয়া পাৱন সৃি ৈল িচ যাবা। এইেটা আ াই বুিজ পায়। আ া যিদ নাথােক তে শৰীেৰা িতি
থািকব নাৱােৰ, সঁহািৰ পাব নাৱােৰ। আ াই জােন আিম আচলেত পাৱন সৃি ৰ িনবাসী। এিতয়া
িপতাই বুজাইেছ - তামােলাক এেকবােৰ অেবাধ আিছলা, সেয়েহ পিতত সৃি ৰ যাগ হ গ’লা। এিতয়া
যিতয়াৈলেক পাৱন নহ’বা তিতয়াৈলেক গৰ যাগ হ'ব নাৱািৰবা। গৰ তু লনাও সংগমত কৰা হয়।
তাত জােনা তু লনা কিৰব পািৰবা। এই সংগমযুগতেহ তামােলােক গােটই ান া কৰা। পিব
হাৱাৰ অ পাৱা। এজনেকই কাৱা হয় পিতত-পাৱন বাবা, আমাক এেন ৱা পাৱন কিৰ তালক।
এওঁেলাক (ল ী-নাৰায়ণ) গৰ মািলক হয় নহয় জােনা। তামােলােক জানা আিমেহ গৰ মািলক
আিছেলাঁ আেকৗ 84 জ ল পিতত হ’ লাঁ। শ াম আৰু সু ৰ, এওঁৰ নােমা এেনৈক ৰািখেছ। কৃ ৰ িচ
শ ামবৰণীয়া কিৰ িদেয় িক অথ জােনা বুিজ পায়। কৃ ৰ িবষেয়ও তামােলােক িকমান
বুজিন
পাৱা। ইয়াত দুখন জগত কিৰ িদেল। বা ৱত দুখন জগতেতা নাই। জগত এখেনই। সইখন নতু ন আৰু
পুৰিণ হয়। থেম সৰু িশ নতু ন হয় পুনৰ ডাঙৰ হ বুঢ়া হয়। গিতেক তামােলােক বুজাবৰ কাৰেণ
িকমান মগজ খটু ওৱা, িনজৰ ৰাজধানী াপন কিৰ আছা নহয় জােনা। ল ী-নাৰায়েণ বুিজ পােল নহয়
জােনা। বুিজ পাৱা বােব িকমান িমঠা হ গ’ল। কােন বুজােল? ভগৱােন। যু আিদৰেতা কথা নাই।
ভগৱান িকমান িবচাৰ বুি স
, ােনেৰ পিৰপূণ। িকমান পিব । িশৱৰ িচ ৰ আগত সকেলা মনুষ
গ নমন কেৰ িক তওঁ কান হয়, িক কেৰ, এয়া কােনও নাজােন। িশৱ কাশী িব নাথ গংগা..... ব
কৱল ক থােক। অথ অলেপা বুিজ নাপায়। বুজােল তিতয়া ক'ব তামােলােক আমাক িক বুজাবা।
আিমেতা বদ-শা আিদ সকেলা পিঢ়েছাঁ। িক ৰাম ৰাজ কাক কাৱা হয়, এইেটাও কােনও নাজােন।
ৰাম ৰাজ সত যুগ নতু ন সৃি ক কাৱা হয়। তামােলাকৰ িভতৰেতা মানুসিৰ আেছ, যাৰ ধাৰণা হয়।
কােনােৱেতা পাহিৰও যায় িকয়েনা এেকবােৰ পাথৰবুি ৰ হ গেছ। গিতেক এিতয়া পাৰসবুি ৰ িযসকল
হেছ তওঁেলাকৰ কাম হেছ অন েকা পাৰসবুি ৰ কিৰ তালা। পাথৰবুি ৰ ি য়াকলাপ সয়াই চিল
থািকব িকয়েনা হংস আৰু বগলী হ গ'ল নহয় জােনা। হংসই কিতয়াও কােকা দুখ িনিদব। বগলীেয় দুখ
িদেয়। ব ত আেছ যাৰ চলেনই বগলীৰ সদৃশ হয়, তওঁেলাকৰ সকেলা িবকাৰ থােক। ইয়াৈলও এেন ৱা
ব ত িবকাৰী আিহ যায়, যাক অসুৰ বুিল কাৱা হয়। পিৰচয় নাথােক। ব ত সৱােক ৈলও িবকাৰী
আেহ, অজুহাত দখুৱায়, মই া ণ হওঁ, িক হয় িমছা। এইখনক কাৱাই হয় িমছা জগত। সই নতু ন
জগতখন হেছ সঁচা জগত। এিতয়া হেছ সংগম। িকমান পাথক থােক। িযসকল িমছা কওঁতা, িমছা কাম
কেৰাঁতা হয়, তওঁেলাক তৃ তীয় ণীৰ হয়। থম ণী, ি তীয় ণীেতা থােক নহয় জােনা।
িপতাই কয় - পিব তােৰা স ূণ মাণ িদব লােগ। ব েত কয় - এওঁেলাক দুেয়া এেকলেগ থািক পিব হ
থােক, এয়ােতা অস ৱ। গিতেক স ানসকেল বুজাব লােগ। যাগবল নােহাৱাৰ কাৰেণ ইমান সহজ
কথা ও পূণ ৰীিতেৰ বুজাব নাৱােৰ। তওঁেলাকক এইেটা কথা কােনও নুবজ
ু ায় য ইয়াত আমাক
ভগৱােন পঢ়ায়। তওঁ কয় - পিব হ' ল তামােলাক 21 জ ৰ কাৰেণ গৰ মািলক হ'বা। সইখন হেছ
পিব সৃি । পিব সৃি ত পিতত কােনা থািকব নাৱােৰ। 5 িবকােৰই নাই। সইখন হেছ িনিবকাৰী
সৃি । এইখন হেছ িবকাৰী। আিম সত যুগৰ বাদ াহী পাওঁ তে আিম এটা জ ৰ বােব িকয়েনা বাৰু

পিব নহ'ম! আিম জবৰদ লটািৰ া কেৰাঁ। গিতেক আনি ত হওঁ। দৱী- দৱতাসকল পিব হয়
নহয় জােনা। অপিব ৰ পৰা পিব ও িপতাইেহ কিৰ তু িলব। গিতেক ক'ব লােগ আমাৰ বােব এয়া
েলাভন হয়। িপতাইেহ এেন ৱা কিৰ তােল। িপতাৰ অিবহেনেতা নতু ন সৃি কােনও গিঢ়ব নাৱােৰ।
মনুষ ৰ পৰা দৱতা কিৰ তু িলবৈল ভগৱানেহ আেহ, যাৰ ৰাি (িশৱৰাি ) গায়ন কৰা হয়। এইেটাও
বুজাইেছ - ান, ভি , বৰাগ । ান আৰু ভি আধা আধা। ভি ৰ পাছত বৰাগ । এিতয়া ঘৰৈল
যাব লােগ, এই শৰীৰ ৰূপী ব খুিল পলাব লােগ। এই িছঃ িছঃ সৃি ত থািকব নালােগ। 84ৰ চ এিতয়া
পূণ হ'ল। এিতয়া শাি ধাম হ যাব লােগ। পান- থেম ‘অ ’ (িপতাৰ) কথা পাহিৰব নালােগ। এইেটাও
স ানসকেল বুিজ পায় য এই পুৰিণ সৃি নাশ হ যাব। িপতাই নতু ন সৃি াপন কেৰ। িপতা অেনক বাৰ
আিহেছ গৰ াপনা কিৰবৈল। নৰকৰ িবনাশ হ যাব লােগ। নৰক িকমান ডাঙৰ, গ িকমান সৰু।
নতু ন সৃি ত এটাই ধম থােক। ইয়াত অেনক ধম। এটা ধম কােন িত া কিৰেল?
াইেতা কৰা নাই।
াই পিততৰ পৰা আেকৗ পাৱন হয়। মাৰ বােবেতা এেনৈক নক’ব য পিততৰ পৰা পাৱন হয়। পাৱন
হ’ ল তিতয়া ল ী-নাৰায়ণ নাম হয়।
াৰ িদন,
াৰ ৰািত। এওঁ জািপতা হয় নহয় জােনা।
িশৱবাবাক অনািদ া বুিল কাৱা হয়। অনািদ শ
িপতাৰ কাৰেণ। িপতা অনািদ তে আ াসকেলা
অনািদ হয়। খেলা অনািদ। পূব িনধািৰত নাটক। ‘ ’ আ াই সৃি চ ৰ আিদ-মধ -অ , সময়সীমাৰ
ান পায়। এয়া কােন িদেল? িপতাই। তামােলাক 21 জ ৰ কাৰেণ ভু ৰ (গৰাকীৰ) হ যাৱা পুনৰ
ৰাৱণ ৰাজ ত মাউৰা (গৰাকী িবহীন) হ যাৱা। ইয়ােত চিৰ ন হয়, িবকাৰ আেছ নহয় জােনা। বাকী
দুখন সৃি নাই। মনুষ ইেতা আেকৗ ভােব নৰক- গ সকেলা এেকলেগ চেল। এিতয়া তামােলাক
স ানসকলক িকমান
ৈক বুেজাৱা হয়। এিতয়া তামােলাক
। শা তেতা িক িক িলিখ িদেছ। সূতা
িকমান জাঁট লািগ আেছ। িপতাৰ বািহেৰ আন কােনও জাঁট ভািঙব নাৱােৰ। তওঁকেহ আ ান কেৰ আিম কােনা কামৰ হ থকা নাই, আিহ পাৱন কিৰ আমাৰ চিৰ
ধৰাওক। তামােলাকৰ িকমান চিৰ
ধৰিণ হয়। িকছু মানেতা ধৰিণ হাৱাৰ সলিন আৰুেহ বয়া হ যায়। চলনৰ পৰাও গম পাৱা যায়।
আিজ মহাৰথী হংস বুিল কয়, কাইৈল বগলী হ যায়। সময় নালােগ। মায়াও
হয় নহয় জােনা। াধ
জােনা দখা পাৱা যায়। ‘ ভৗ ভৗ’ কিৰেল সয়া বািহৰৈল ওলাই আিহেল তিতয়া দখা পাৱা যায়।
পুনৰ আ যজনকভােৱ েন....... কয় আৰু আঁতিৰ িচ যায়। িকমান অৱনিমত হয়। এেকবােৰ পাথৰ
হ যায়। ই
ৰ কথাও আেছ নহয় জােনা। গমেতা পাৱাই যায়। এেন ৱাসকল সভাৈল আিহব
নালােগ। যিদ কম- বিছ পিৰমােণ ান িনেছ তে গৈল আিহেয়ই যায়। ানৰ িবনাশ হ'ব নাৱােৰ।
এিতয়া িপতাই কয় - তামােলােক পুৰষ
ু াথ কিৰ উ পদ পাব লােগ। যিদ িবকাৰত যাৱা তে পদ
কিৰ িদবা। সূযবংশী, চ বংশী হ'বাৈগ পুনৰ বশ বংশী, শূ বংশী। এিতয়া তামােলােক বুিজ পাৱা এই
চ
কেনৈক ঘূেৰ। তওঁেলােকেতা কিলযুগৰ আয়ুেসই 40 হাজাৰ বছৰ বুিল ক িদেয়। িচিৰেতা তলৈল
নািমবলগীয়াই হয় নহয় জােনা। 40 হাজাৰ বছৰ হ’ লেতা মনুষ ব ত হ যাব। 5 হাজাৰ বছৰেতই
ইমান মনুষ য খাবৈলেক নাপায়। তে ইমান হাজাৰ বছৰত িকমান বৃি হ যাব। গিতেক িপতা আিহ
ধয ধিৰবৈল কয়। পিতত মনুষ ইেতা যুজ
ঁ -বাগৰ কিৰবই। তওঁেলাকৰ বুি এইফােল আিহব নাৱােৰ।
এিতয়া তামােলাকৰ বুি চাৱা িকমান সলিন হ যায় তথািপ মায়াই তাৰণা িন য় কেৰ। ই া মা
অিবদ া (ই াৰ িবষেয় অ )। যিদ িকবা ই া কৰা তে শষ। এেকবােৰ মূল হীন (ৱথ নট এ পনী) হ
যায়। ভাল ভাল মহাৰথীসকলেকা মায়াই িকবা নহয় িকবা কােৰ কিতয়াবা তাৰণা কিৰ থােক।
তেনে ত তওঁেলাক অ ৰত অিধি ত হ’ব নাৱােৰ। যেনৈক লৗিকক মা-িপতাৰ অ ৰত অিধি ত
হ’ব নাৱােৰ। কােনা কােনা স ানেতা এেন ৱা হয় য িপতাকেকা হত া কিৰ িদেয়। পিৰয়ালক শষ
কিৰ িদেয়। মহান পাপ আ া হয়। ৰাৱেণ িক কিৰ িদেয়, ব ত লেতৰা সৃি । ইয়াৰ িত কিতয়াও
অ ৰৰ আকষণ ৰািখব নালােগ। পিব হ'বৈল ব ত সাহস লােগ। িব ৰ বাদ াহীৰ পুৰ াৰ ল'বৰ

কাৰেণ পিব তা হেছ মুখ সেয়েহ িপতাক কয় য আিহ পাৱন কিৰ তালক। ভাল বাৰু!
অিত মৰমৰ, ক ৰ পাছত পুনৰাই লগ পাৱা স ানসকলৰ িত মাতা-িপতা বাপদাদাৰ
আৰু সু ভাত। আি ক িপতাৰ আি ক স ানসকলক নম াৰ।

হপূণ

ৰণ

*ধাৰণাৰ বােব মুখ সাৰ:-**

(1) মায়াৰ তাৰণাৰ পৰা ৰ া পাবৰ কাৰেণ “ই া মা
এই লেতৰা জগতৰ িত অ ৰৰ আকষণ ৰািখব নালােগ।

অিবদ া” (ই াৰ িবষেয় অ ) হ'ব লােগ।

(2) পিব তাৰ পূৰা পূৰা মাণ িদব লােগ। সকেলাতৈক উ চিৰ হেছ পিব তা। িনজক িনেজ
ধৰাবৰ কাৰেণ পিব িন য় হ'ব লােগ।
বৰদান:
িনজৰ একা ৰূপৰ াৰা সূ শি ৰ লীলাৰ অনুভৱ কেৰাঁতা অ মুখী হাৱা
একা তাৰ আধাৰ হেছ অ মুখতা। িযসকল অ মুখী হয় তওঁেলােক িভতিৰ সূ শি ৰ
লীলাৰ অনুভৱ কেৰ। আ াসকলক আ ান কৰা, আ াসকলৰ লগত বাতালাপ কৰা,
আ াসকলৰ সং াৰ ভাৱক পিৰৱতন কৰা, িপতাৰ সেত যাগসূ গিঢ় তালা এেন ৱা আি ক সৃি ত আি ক সৱা কিৰবৰ কাৰেণ একা তাৰ শি ক বেঢ়াৱা, ইয়াৰ
াৰা সব কাৰৰ িবিঘিন তঃ সমা হ যাব।
াগান:
সব াি ক িনজৰ মাজত ধাৰণ কিৰ িব ৰ ম ত ত
হাৱাই ত তাৰ আধাৰ।
!! ওঁ শাি !!
িবেশষ টাকা: এই জানুৱাৰী মাহ িমঠা সাকাৰ বাবাৰ

ৃিতৰ মাহ, িনজক সমথ কিৰ তু িলবৈল িবেশষ
অ মুখী হ সূ শি সমূহৰ লীলাৰ অনুভৱ কিৰব লােগ। গােটই মাহ িনজৰ অব ি িতত থািকব
লােগ। মন আৰু মুেখেৰ মৗন হ থািকব লােগ।

