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াতঃমুৰলী

ওঁ শাি !

"বাপদাদা"

মধুবন।

"মৰমৰ স ানসকল – িপতা আিহেছ তামােলাকক কম-অকম-িবকমৰ গূঢ় গিত নাবৈল, যিতয়া আ া আৰু শৰীৰ দুেয়াটা পিব হয়
তিতয়া কম অকম হয়, পিতত হ’ ল িবকম হয়”

:
উ ৰ:

আ াত মামেৰ ধৰাৰ (িবকাৰৰ লপ পৰাৰ) কাৰণ িক? মামৰ যিদ লািগ আেছ তে তাৰ ল ণ িক হ’ব?
মামেৰ ধৰাৰ কাৰণ হেছ - িবকাৰ। পিতত হাৱাৰ বােবই মামেৰ ধেৰ। যিদ এিতয়াও মামৰ লািগ আেছ
তে তওঁেলাক পুৰিণ জগতৰ িত আকিষত হ থািকব। বুি ি িমেনলৰ ফােল (আসুিৰক িদেশ) গ
থািকব। ৃিতত থািকব নাৱািৰব।

ওঁ শাি ।স ানসকেল ইয়াৰ অথেতা বুিজ পােল। ওঁ

শাি বুিল ক’ লই এইেটা িন য় হ যায় য আিম আ াসকল ইয়াৰ
বািস া নহয়। আিমেতা শাি ধামৰ বািস া হয়। যিতয়া ঘৰত থােকাঁ আমাৰ ধম শাি আেকৗ ইয়াৈল আিহ ভূ িমকা
পালন কেৰাঁ, িকয়েনা শৰীৰ সিহত কম কিৰবলগীয়া হয়। কম এটা হ’ল ভাল, ি তীয়েতা বয়া। কম বয়া হয় ৰাৱণ
ৰাজ ত। ৰাৱণ ৰাজ ত সকেলােৰ কম িবকম হ গেছ। এজেনা মনুষ নাই যাৰ াৰা িবকম নহয়। মনুষ ইেতা ভােব
সাধু-স াসী আিদৰ াৰা িবকম হ'ব নাৱােৰ িকয়েনা তওঁেলাক পিব হ থােক। স াস (ত াগ) কিৰেছ। বা ৱত পিব
কাক কাৱা হয়, এইেটা এেকবােৰ নাজােন। কেয়া য আিম পিতত হয়। পিতত-পাৱনক আ ান কেৰ। যিতয়াৈলেক তওঁ
নােহ তিতয়াৈলেক সৃি খন পিব হ'ব নাৱােৰ। ইয়াত এয়া হেছ পিতত পুৰিণ সৃি , সেয়েহ পাৱন সৃি ক ৰণ কেৰ।
পাৱন সৃি ৈল যিতয়া যাব তিতয়া পিতত সৃি ক ৰণ নকিৰব। সইখন সৃি েয়ই িভ । িতেটা ব নতু নৰ পৰা
আেকৗ পুৰিণ হয় নহয় জােনা। নতু ন সৃি ত এজেনা পিতত থািকব নাৱােৰ। নতু ন সৃি ৰ ৰচিয়তা হেছ পৰমিপতা
পৰমা া, তেৱঁই পিতত-পাৱন হয়, তওঁৰ ৰচনাও িন য় পাৱন হ'ব লািগব। পিততৰ পৰা পাৱন, পাৱনৰ পৰা পিতত,
এই কথােবাৰ জগতৰ কােৰােৰ বুি ত ধাৰণ হ'ব নাৱােৰ। ক ক ই িপতােহ আিহ বুজায়। তামােলাক স ানসকলৰ
িভতৰেতা কােনাবা িন য় বুি ৰ হ আেকৗ সংশয় বুি ৰ হ যায়। মায়াই এেকবােৰ িগিল পলায়। তামােলাক মহাৰথী
হাৱা নহয় জােনা। মহাৰথীসকলকেহ ভাষণ িদবৰ কাৰেণ মােত। মহাৰজাসকলেকা বুজাব লােগ। তামােলাকেহ থমেত
পাৱন পূজ আিছলা, এিতয়ােতা এইখন হেছই পিতত সৃি । পাৱন সৃি ত ভাৰতবাসীেহ আিছল। তামােলাক ভাৰতবাসী
আিদ সনাতন দৱী- দৱতা ধমৰ ডবল মু টধাৰী স ূণ িনিবকাৰী আিছলা। মহাৰথীসকেলেতা এেনৈক বুজাব লািগব
নহয় জােনা। এইেটা িনচােৰ বুজাব লােগ। ভগৱানুবাচ (ভগৱানৰ বাণী) - কাম িচতাত বিহ ক'লা (অপিব ) হ যাৱা
পুনৰ ান িচতাত বিহেল বগা (পিব ) হ যাবা। এিতয়া িযসকেল বুজায় তওঁেলাকেতা কাম িচতাত বিহব নাৱােৰ।
িক এেন ৱাও আেছ িযসকেল অন ক বুজাই বুজাই কাম িচতাত বিহ যায়। আিজ এয়া বুজায় আেকৗ কাইৈল িবকাৰত
অধঃপিতত হ যায়। মায়া ব ত শি শালী হয়। কথাই নুসুিধবা। অন ক বুজাওঁতাজন িনেজ কাম িচতাত বিহ যায়।
পাচত অনুতাপ কেৰ - এয়া িক হ'ল? বি ং (মুি যু ) হয় নহয় জােনা। ীক দিখেল আৰু আকিষত হ'ল, মুখ ক'লা কিৰ
িদেল। মায়া বৰ শি শালী। িত া কিৰ আেকৗ অধঃপিতত হয় তে িকমান এশ ণ দ হ যায়। সয়ােতা যন শূ ৰ
সমান পিতত হ গ’ল। গায়েনা কৰা হয়- অমৃত পান কিৰ পুনৰ বািহৰৈল গ অন ক অশা কিৰিছল। কদয কিৰ
তু িলিছল। তািলেতা দুেয়াখন হােতেৰ বােজ। এখেনেৰেতা বািজব নাৱােৰ। দুেয়া বয়া (িবকাৰী) হ যায়। পাচত
কােনাবাইেতা জনায়, কােনাবাই আেকৗ লাজেত নজনােয়ই। এেনৈক ভােব য া ণ লত যােত নাম বদনাম হ
নাযায়। যু ত কােনাবা পৰািজত হ’ ল তিতয়া হাহাকাৰ হ যায়। হৰ’ ইমান ডাঙৰ পােলাৱানেকা বগৰাই িদেল!
এেন ৱা ব ত এি েড (দুঘটনা) হয়। মায়াই চৰ লগাই িদেয়, ব ত উ ল
ল হয় নহয় জােনা।
এিতয়া তামােলাক স ানসকেল বুিজ পাৱা য িযসকল সেতা ধান বগা (পিব ) আিছল, তওঁেলােকই কাম িচতাত বহাৰ
কাৰেণ ক'লা (অপিব ) তেমা ধান হ গেছ। ৰামেকা ক'লা বৰণীয়াৈক দখুৱায়। িচ েতা ব তেৰ ক'লা বৰণীয়াৈক
তয়াৰ কেৰ। িক মুখ সকলৰ কথা বুেজাৱা হয়। ইয়ােতা ৰামচ ৰ ক'লা িচ আেছ, তওঁেলাকক সুিধব লােগ - ক'লা
বৰণীয়াৈক িকয় তয়াৰ কিৰেছ? ক িদব - এয়ােতা ঈ ৰৰ ই া। এয়ােতা চিল আিহেছ। িকয় হয়, িক হয় - এইেবাৰ এেকা
নাজােন। এিতয়া তামােলাকক িপতাই বুজায় - কাম িচতাত বহাৰ কাৰেণ পিতত দুখী ৱথ নট এ পনী (এেকবােৰ
মূল হীন) হ যায়। সইখন হেছ িনিবকাৰী সৃি । এয়া হেছ িবকাৰী সৃি । গিতেক এেনৈক বুজাব লােগ। এওঁেলাক
সূযবংশী, এওঁেলাক চ বংশী আেকৗ বশ বংশী হ'বই লােগ। বাম (িবকাৰী) মাগত আিহেল তওঁেলােক িনজক দৱতা

বুিল নকয়। জগত নাথৰ মি ৰত ওপৰৰ ফােল দৱতাসকলৰ ল দখুৱায়। চ (সাজপাৰ) দৱতাসকলৰ, এি িভ
(কমকা ) এেকবােৰ কদয দখুৱায়। িপতাই িযেবাৰ কথাৰ িত এেটন ন (মেনােযাগ) আকিষত কৰায় সইেবাৰৰ িত
ধ ান িদব লােগ। মি ৰেবাৰত ব ত ছািভচ ( সৱা) হ'ব পােৰ। নাথ াৰেতা বুজাব পাৰা। সুিধব লােগ - এওঁেলাকক
ক'লা বৰণীয়াৈক িকয় তয়াৰ কিৰেছ? এইেটা বুেজাৱােতা ব ত সহজ। সয়া হেছ গ’ ন এজ ( সাণালী যুগ), এয়া হেছ
আইৰণ এজ ( লৗহ যুগ)। মামেৰ ধেৰ (িবকাৰৰ লপ পেৰ) নহয় জােনা। এিতয়া তামােলাকৰ মামৰ আঁতিৰ গ আেছ।
িযসকেল ৰেণই নকেৰ গিতেক মামেৰা আঁতিৰ নাযায়। ব ত মামেৰ ধিৰেছ গিতেক তওঁেলাক পুৰিণ সৃি ৰ িত
আকিষত হ থািকব। সকেলাতৈক বিছ মামেৰ ধেৰ িবকাৰৰ পৰা। পিতেতা িবকাৰৰ বােবই হেছ। িনজক জ
(পৰী ণ) কিৰব লােগ - মাৰ বুি ি িমেনলৰ (আসুিৰক) িদেশেতা নাযায়। ভাল ভাল ফা াচ (এক ন ৰৰ) স ােনা
ফইল (অনু ীণ) হ যায়। এিতয়া তামােলাক স ানসকেল এইেটা বাধশি পাইছা। মুখ কথা হেছই পিব তাৰ।
আৰ িণৰ পৰা ইয়াৰ ওপৰেতই কািজয়া- পচাল হ আিহেছ। িপতােয়ই এইেটা যুি ৰিচেছ - সকেলােৱ কিছল আিম ান
অমৃত পান কিৰবৈল যাওঁ। ান অমৃত আেছই ান সাগৰৰ ওচৰত। শা পিঢ়েলেতা কােনও পিততৰ পৰা পাৱন হ'ব
নাৱােৰ। পাৱন হ পুনৰ পাৱন সৃি ৈল যাব লােগ। ইয়াত পাৱন হ আেকৗ ক' ল যাব? জগতৰ লােক ভােব অমুেক মা
(মুি ) াি কিৰেল। তওঁেলােক িক জােন, যিদ মা
াি কিৰেল তে তওঁৰ ি য়া-কম আিদও কিৰব নাৱােৰ।
ইয়াত দীপক আিদ লায় যােত তওঁৰ কােনাধৰণৰ ক নহয়। অ কাৰত ঠকা-খু া নাখায়। আ াইেতা এটা শৰীৰ
এিৰ অন এটা লয়, এক চেক ৰ কথা। অ কাৰ আেকৗ ক'ৰ পৰা আিহল? এইেটা ৰীিত চিল আিহেছ, তামােলােকও
কিৰিছলা, এিতয়া এেকােৱই নকৰা। তামােলােক জানা শৰীৰেতা মা হ গ’ল। তাত এেন ৱা ৰীিত- থা নাথােক।
আিজকািলৰ িৰি -িসি ৰ (ত -ম ৰ) কথাত এেকা নাই। ধিৰ লাৱা কােৰাবাৰ পািখ গিজল, উিৰবৈল ধেৰ - পাচত িক
হয়, তাৰ পৰা িক লাভ হ’ব? িপতাইেতা কয় - মাক ৰণ কৰা তিতয়া িবকম িবনাশ হ'ব। এয়া যাগ অি হয়, যাৰ
াৰা পিততৰ পৰা পাৱন হ'বা। ানৰ াৰা ধন া হয়। যাগৰ াৰা এভাৰ হ দী (সবদা িনেৰাগী) পিব , ানৰ
াৰা এভাৰ ৱ দী (সবদা সমৃি শালী) হয়। যাগীসকল সদায় দীঘায়ু হয়। ভাগীসকলৰ আয়ুস কম। কৃ ক যােগ ৰ
বুিল কয়। ঈ ৰৰ ৃিতেৰ কৃ
হেছ, তওঁক গত যােগ ৰ বুিল নক'ব। তওঁেতা ি
(ৰাজ মাৰ) হয়। পূবৰ জ ত
এেন ৱা কম কিৰেছ, যাৰ াৰা এেন ৱা হ'ল। কম-অকম-িবকমৰ গিতও িপতাই বুজাইেছ। আধাক হেছ ৰাম ৰাজ ,
আধাক হেছ ৰাৱণৰ ৰাজ । িবকাৰত যাৱা- এইেটা হেছ সকেলাতৈক ডাঙৰ পাপ। সকেলা ভাই-ভনী হয় নহয় জােনা।
আ াসকল সকেলা ভাই ভাই হয়। ভগৱানৰ স ান হ পুনৰ ি িমেনল এচা (আসুিৰক কায) কেনৈক কেৰ। আিম িব.
ক.সকল িবকাৰত যাব নাৱােৰাঁ। এইেটা যুি েৰেহ পিব হ থািকব পােৰ। তামােলােক জানা এিতয়া ৰাৱণ ৰাজ সমা
হ'ব পুনৰ েত ক আ াই পিব হ যায়। তাক কাৱা হয় - ঘেৰ ঘেৰ ৰি । তামােলাকৰ জ ািত িল গ’ল। ানৰ
তৃ তীয় ন পাইছা। সত যুগত সকেলা পিব হেয় থােক। সয়াও তামােলােক এিতয়া বুিজ পাৱা। অন ক বুজাবৰ
কাৰেণ স ানসকলৰ মানুসিৰ শি থােক। মানুসিৰ ৃিতত থােক। ৰাজধানী কেনৈক াপন হয়, কােৰা বুি ত
এইেটা নাথািকব। তামােলাক সনা হাৱা নহয় জােনা। এইেটা জানা য ৃিতৰ বেলেৰ পিব হ আিম ৰজা-ৰাণী হ
আেছাঁ। পুনৰ পৰৱত জ ত গ’ ন
ন ইন মাউঠ (মুখত সাণৰ চামুচ অথাৎ সমৃি শালী অৱ া হ'ব)। ডাঙৰ
পৰী া পাছ কৰাসকেল পদবীও ডাঙৰ পায়। পাথক আেছ নহয়, িযমান পঢ়া িসমান সুখ। এয়ােতা ভগৱােন পঢ়ায়।
এইেটা িনচা বািঢ় থািকব লােগ। শি শালী ব পাৱা যায়। ভগৱানৰ অিবহেন এেন ৱা ভগৱান-ভগৱতী কিৰ কােন
গিঢ়ব। তামােলাক এিতয়া পিততৰ পৰা পাৱন হ আছা পুনৰ জ -জ া ৰৰ কাৰেণ সুখী হ যাবা। উ পদ পাবা। পিঢ়
পিঢ় আেকৗ কদযময় হ যায়। দহ-অিভমানত অহাৰ কাৰেণ পুনৰ ানৰ তৃ তীয় ন ব হ যায়। মায়া বৰ শি শালী।
িপতাই িনেজই কয় - ব ত পিৰ ম কিৰবলগীয়া হয়। মই িকমান পিৰ ম কেৰাঁ াৰ শৰীৰত আিহ। িক বুিজ উ
তথািপও ক িদেয় এেন ৱা জােনা হ'ব পােৰ, িশৱবাবা আিহ পঢ়ায় - আিম নামােনা। এয়া চালাকী হয়। এেনৈকও ক
িদেয়। ৰাজ েতা াপন হেয়ই যাব। এেনৈক কয় নহয় য সত ৰ নাও টু লুংভু টু ং কেৰ িক নুডুেব। িকমান িবিঘিন আেহ।
ভাল বাৰু!
অিত মৰমৰ, ক ৰ পাচত পুনৰাই লগ পাৱা নয়নৰ জউিত, শ াম বৰণীয়াৰ পৰা সু ৰ হওঁতা আ াসকলৰ িত
মাতা-িপতা বাপদাদাৰ অ ৰৰ গভীৰৰ পৰা হপূণ ৰণ আৰু ডমিণং। আি ক িপতাৰ আি ক স ানসকলক
নম াৰ।
*ধাৰণাৰ বােব মুখ সাৰ:-**

(1) যাগৰ অি েৰ িবকাৰৰ মামৰ আঁতৰাব লােগ। িনজক জ

(পৰী া) কিৰব লােগ য মাৰ বুি

ি িমেনলৰ

ফােলেতা (আসুিৰক িদেশেতা) নাযায়।
(2) িন য়বুি হাৱাৰ পাচত পুনৰ কিতয়াও কােনা কথাত সংশয় আিনব নালােগ। িবকমৰ পৰা ৰ া পাবৈল সকেলা
কম িনজৰ ধমত ি ত হ িপতাৰ ৃিতত থািক কিৰব লােগ।
বৰদান:
সব াি ৰ অনুভৱৰ াৰা পাৱাৰফু ল (শি শালী) হওঁতা সদায় সফলতামূত হাৱা
িযসকল সব াি ৰ অনুভৱীমূত হয় তওঁেলােকই পাৱাৰফু ল (শি শালী) হয়, এেন ৱা পাৱাৰফু ল
(শি শালী) সব াি ৰ অনুভৱী আ াসকলেহ সফলতামূত হ'ব পােৰ িকয়েনা এিতয়া সকেলা আ াই
িবচািৰব য সুখ-শাি ৰ মা ৰ দাতা ক'ত আেছ। গিতেক যিতয়া তামােলাকৰ ওচৰত সবশি ৰ ক
(পুিঁ জ) জমা থািকব তিতয়ােহ সকেলােক স
কিৰব পািৰবা। িযদেৰ আিজকািল এখন াৰেত
( দাকানেত) সকেলা সাম ী পাৱা যায়, সইদেৰ তামােলােকা হ'ব লােগ। এেন ৱা নহয় য সহনশি
আেছ স খ
ু ীন হাৱাৰ শি নাই। সবশি ৰ ক (পুিঁ জ) জমা হ থািকব লােগ তিতয়া সফলতামূত হ’ব
পািৰবা।
াগান:
মযাদাই হেছ া ণ জীৱনৰ খাজ, খােজ িত খাজ িদয়া অথাৎ ল
লৰ সমীপত উপি ত হাৱা।
!! ওঁ শাি !!
মােত ৰীজীৰ অমূল মহাবাক
"পুৰষ
ু াথ আৰু াল ৰ ৰিচ থাৱা অনািদ ামা"
মােত ৰী:- পুৰষ
ু াথ আৰু

াল দুটা ব হয়, পুৰষ
ু াথৰ াৰা াল গিঢ় উেঠ। এয়া অনািদ সৃি ৰ চ ঘূিৰ থােক, িযসকল
আিদ সনাতন ভাৰতবাসী পূজ আিছল, তওঁেলােকই পুনৰ পূজাৰী হ’ল আেকৗ তওঁেলাক পূজাৰীসকেলই পুৰষ
ু াথ কিৰ
পূজ হ'বৈগ, এয়া অৱেৰাহণ আৰু আেৰাহণ অনািদ ামাৰ খল ৰিচ থাৱা আেছ।
িজ াসু:- মােত ৰী, মােৰা এইেটা

উদয় হয় য িযেহতু এই ামা এেনৈক ৰিচ থাৱা আেছ তে যিদ আেৰাহণ
কিৰবলগীয়া আেছ তে আেপানাআপুিন কিৰম তেন লত পুৰষ
ু াথ কৰাৰ লােভই বা িক হ'ল? আেৰাহণ কৰাৰ পাচত
আেকৗ অৱনিমত হ' মই তে ইমান পুৰষ
ু াথই বা িকয় কেৰাঁ? মােত ৰী, আপুিন ক’ব খােজ য এই ামা ব িৰিপট
(পুনৰাবৃি ) হয় তে অলমাই (সবশি মান) পৰমা াই সদায় এেন ৱা খল দিখ িনেজ ভাগিৰ নপেৰেন? যেনৈক
4টা ঋতু ত ঠা া, গৰম আিদৰ পাথক থােক তেনদেৰ এই খলখনত পাথক নহ’বেন?
মােত ৰী:- বচ, এয়াইেতা এই

ামাখনৰ অনন তা, ব িৰিপট (পুনৰাবৃি ) হয় আৰু এই ামাত আৰু অনন তা আেছ য
িৰিপট (পুনৰাবৃি ) হাৱা সে ও িনত নতু ন যন লােগ। থমেতেতা িনজেৰা এই িশ া নািছল, িক িযেহতু ন’ লজ
( ান) া হ'ল গিতেক চেক ৰ পাচত চেক িয চেল, যিদও ব ক ৰ পূবৰ দেৰই চেল িক যিতয়া তাক সা ী হ
চাৱা যায় তিতয়া িনত নতু ন যন লােগ। এিতয়া সুখ-দুখ দুেয়াটােৰ পিৰচয় া হ গ'ল সেয়েহ এেনৈক নুবিু জবা য
যিদ ফইল (অনু ীণ) হ'বলগীয়াই আেছ তে আেকৗ পেঢ়াঁেৱই বা িকয়? নহয়, তেনহ’ লেতা এেনৈকও বুজা য যিদ
ভাজন পাবলগীয়া আেছ তে আেপানাআপুিন পাম, তে ইমান ক কিৰ উপাজন িকয় কৰা? সইদেৰ আিমও দিখ
আেছাঁ এিতয়া আেৰাহণ কলাৰ সময় আিহেছ, সয়াই দৱতাৰ বংশ াপন হ আেছ তে িকয়েনা এিতয়াই সই সুখ ল
নলওঁ। যেনৈক চাৱা এিতয়া যিদ কােনাবা জজ (িবচাৰক) হ'ব িবচােৰ তে যিতয়া পুৰষ
ু াথ কিৰব তিতয়ােহ সই
িড ী া কিৰব নহয় জােনা। যিদ তাত ফইল (অনু ীণ) হ যায় তে পিৰ েমই ব থ হ যায়, িক এই অিবনাশী
ানত আেকৗ এেন ৱা নহয়, অলপমােনা এই অিবনাশী ানৰ িবনাশ নহয়। ইমান পুৰষ
ু াথ নকিৰ দৱী ৰেয়ল
(ৰাজকীয়) বংশেতা নািহেলও িক যিদ কম পুৰষ
ু াথও কিৰেল তথািপও সই সত যুগী দৱী জাত আিহব পােৰ। িক
পুৰষ
ু াথ িন য় কিৰব লািগব িকয়েনা পুৰষ
ু াথৰ াৰােহ াল গিঢ় উ ব, মিহমা পুৰষ
ু াথেহ গায়ন কৰা হয়।
''এই ঈ ৰীয় ন’ লজ ( ান) সকেলা মনুষ আ াৰ কাৰেণ"

পান- থেমেতা িনেজ এটা মুখ পই খয়ালত অৱেশ ৰািখব লােগ, িযেহতু এই মনুষ সৃি বৃ ৰ বীজৰূপ পৰমা া হয়
তে সই পৰমা াৰ াৰা িয ন’ লজ ( ান) া হ আেছ সয়া সকেলা মনুষ ৰ কাৰেণ জৰুৰী হয়। সকেলা

ধমাৱল ীেৰ এই ন’ লজ ( ান) লাৱাৰ অিধকাৰ আেছ। যিদও েত ক ধমৰ ন’ লজ ( ান) িনজা িনজা, েত কেৰ শা
িনজা িনজা, েত কেৰ মত িনজা িনজা, েত কেৰ সং াৰ িনজা িনজা িক এই ন’ লজ ( ান) সকেলােৰ কাৰেণ।
লািগেল তওঁ এই ান ধাৰণ কিৰবই নাৱাৰক, আমাৰ বংশত নাহেকই িক সকেলােৰ িপতা হাৱাৰ কাৰেণ তওঁৰ
লগত যাগসু গিঢ়েল তথািপও পিব িন য় হ'ব। এই পিব তাৰ কাৰেণ িনজৰ চ নত (শাখাত) পদ অৱেশ পাব
িকয়েনা যাগকেতা সকেলা মনুষ ই মােন, ব ত মনুষ ই এেনৈক কয় য আমােকা মুি লােগ, িক শাি ৰ নােখাৱাৈক
মু হাৱাৰ শি ও এই যাগৰ াৰা া হ'ব পােৰ। ভাল বাৰু - ওঁ শাি ।

