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াতঃমুৰলী

“মৰমৰ স ানসকল – িপতাৰ

:
উ ৰ:

ওঁ শাি !

"বাপদাদা"

মধুবন।

মতৰ িত স ান জেনাৱা মােন মুৰল
ু ী কিতয়াও খিত নকৰা, িতেটা আ াক পালন
কৰা”

যিদ তামােলাক স ানসকলক কােনাবাই সােধ স
আৰু আনি ত হাৱােন? তিতয়া
তামােলােক কানেটা উ ৰ মাদকতােৰ িদব লােগ?
কাৱা - িচ া আিছল িসপােৰ
ত থকাজনৰ, তওঁক পাই গ' লাঁ, বাকী িক লােগ।
পাবৈল িয আিছল সইয়া পাই গ' লাঁ........। তামােলাক ঈ ৰীয় স ানসকলৰ কােনা
কথাৰ িচ া নাই। তামােলাকক িপতাই িনজৰ কিৰ ল' ল, তামােলাকৰ িশৰত মু ট
ৰািখেল তে িচ া িক কথাৰ।

ওঁ শাি । ি পতাই বুজায় স ানসকলৰ বুি ত িন

য় থািকব য বাবা – িপতাও হয়, িশ েকা হয়, পৰম
ৰুও হয়, এইেটা ৃিতত িন য় থািকব। এইেটা ৃিত কিতয়াও কােনও িশকাবও নাৱােৰ। িপতাইেহ
ক ই ক ই আিহ িশকায়। তেৱঁই ানৰ সাগৰ পিতত-পাৱেনা হয়। তওঁ িপতাও হয়, িশ েকা হয়,
ৰুও হয়। এয়া এিতয়া বুিজ পাৱা যায়, যিতয়া ানৰ তৃ তীয় ন পাইেছাঁ। স ানসকেল যিদওবা
বুিজেতা পায় িক িপতােকই পাহিৰ যায় তে িশ ক, ৰু আেকৗ কেনৈক ৃিতৈল আিহব। মায়া
ব েতই বল হয় য িতিনটা ৰূপত মিহমা থকা সে ও িতিনওেক পাহৰাই িদেয়, ইমান সবশি মান হয়।
স ানসকেল িলেখও বাবা আিম পাহিৰ যাওঁ। মায়া এেন ৱা বল। নাটক ( ামা) অনুসিৰ হওেত ব ত
সহজ। স ানসকেল বুিজ পায় এেন ৱা কিতয়াও কােনা হ'ব নাৱােৰ। তেৱঁই িপতা, িশ ক, সৎ ৰু
হয় – সঁচাৈকেয় হয়, ইয়াত মেন সজা কািহনী আিদৰ কােনা কথা নাই। িভতিৰ বুিজব লােগ নহয় জােনা!
িক মায়াই পাহৰাই িদেয়। কয় মই পৰািজত হ যাওঁ, তে খােজ িত পদম কেনৈক হ'ব!
দৱতাসকলকেহ পদমৰ (পদুম ফু লৰ) িচ িদেয়। সকেলােকেতা িদব নাৱােৰ। ঈ ৰৰ এয়া হেছ পঢ়া,
মনুষ ৰ নহয়। এই পঢ়া মনুষ ৰ কিতয়াও হ'ব নাৱােৰ। যিদওবা দৱতাসকলৰ মিহমা কৰা হয় িক
তথািপও উ তৈকও উ এজন িপতা হয়। বাকী তওঁেলাকৰ মিহমা িক, আিজ গাদী কাইৈল ৰাজ -ভাগ ।
এিতয়া তামােলােক পুৰষ
ু াথ কিৰ আছা এেন ৱা (ল ী-নাৰায়ণ) হ'বৰ কাৰেণ। এইেটা জানা য এই
পুৰষ
ু াথত ব ত অনু ীণ হয়। তথািপও পেঢ় ইমােনই িযমান ক পূেব উ ীণ হিছল। বা ৱত ান হেয়া
ব ত সহজ িক মায়াই পাহৰাই িদেয়। িপতাই কয় - িনজৰ খিতয়ান িলখা িক িলিখব নাৱােৰ।
িকমানৈলেক বিহ িলিখব। যিদ িলেখও তে িবচাৰ কেৰ - দুঘ া ৃিতত থািকেলাঁেন? পাছত সইেটাও
তওঁেলােক গম পায়, িযেয় িপতাৰ মতক কাযত ফল সূ কেৰ। িপতাইেতা বুিজব এওঁেলাক
বেচৰাসকলৰ লাজ লােগ। নহ' লেতা মতক কাযত ফল সূ কিৰব লােগ। িক দুই শতাংশই
কােনামেত খিতয়ান িলেখ। স ানসকলৰ মতৰ িত ইমান স ান নাই। মুৰল
ু ী পাৱা সে ও নপেঢ়।
অ ৰত িন য় আঘাত কেৰ চােগ - বাবাই সঁচা কথাই কয়, মই মুৰল
ু ীেয়ই নপেঢ়াঁ তে বাকী অন ক িক
বুজাম?
( ৃিতৰ যা া) ওঁ শাি । আি ক িপতাই আি ক স ানসকলক বুজায়, এইেটােতা স ানসকেল বুিজ পায়
যথাযথ আিম আ া হওঁ, আমাক পৰমিপতা পৰমা াই পঢ়াই আেছ। আৰু িক কয়? মাক ৰণ কৰা
তিতয়া তামােলাক গৰ মািলক হ'বা। ইয়াত িপতাও আিহ গ'ল, পঢ়া আৰু পঢ়াওঁতাজেনা আিহ গ'ল।
সৎগিত দাতাও আিহ গ'ল। কই মান শ েতই গােটই ান আিহ যায়। ইয়াৈল তামােলাক আহাই এয়া
পুনৰী ণ কিৰবৈল। িপতােয়া এইেটােৱই বুজায় িকয়েনা তামােলােক িনেজই কাৱা আিম পাহিৰ যাওঁ

সেয়েহ ইয়াৈল আহা পুনৰী ণ কিৰবৈল। যিদও কােনাবা ইয়াত থােকও তথািপও পুনৰী ণ নহয়।
ভাগ ত নাই। পুৰষ
ু াথেতা িপতাই কৰােয়ই। পুৰষ
ু াথ কৰাওঁতা এজন িপতাই হয়। ইয়াত কােৰা িত
প পািত ও হ’ব নাৱােৰ। িবেশষভােৱ পঢ়ুৱাও নহয়। সই পঢ়াত িবেশষভােৱ পঢ়ুৱাবৰ কাৰেণ
িশ কক মােত। এওঁেতা ভাগ গিঢ় তু িলবৰ কাৰেণ সকেলােক পঢ়ায়। এজন এজনক পৃথেক িকমানৈলেক
পঢ়াব। িকমান অেনক স ান আেছ। সই পঢ়াত কােনা গণ মান ব ি ৰ স ান হ’ ল তিতয়া িসহঁ তক
িবেশষভােব পঢ়ায়। িশ েক জােন য এওঁ ভাদা বুি ৰ হয় সেয়েহ তওঁেলাকক জলপানীৰ উপযু কিৰ
তােল। এইজন িপতাই এেন ৱা নকেৰ। এওঁেতা একৰস সকেলােক পঢ়ায়। সয়া হ'ল িশ কৰ অিতিৰ
পুৰষ
ু াথ কেৰাৱা। এওঁেতা অিতিৰ পুৰষ
ু াথ কােৰা পৃথেক নকৰায়। অিতিৰ পুৰষ
ু াথ মােন হ’ল মা েৰ
িকছু কৃ পা কেৰ। এেনেয়েতা পইচা লয়, িবেশষ সময় িদ পঢ়ায় যাৰ াৰা তেন স ােন বিছৈক পিঢ়
বুি মান হয়। ইয়ােতা বিছৈক িকবা পঢ়াৰ কথাই নাই। এওঁৰেতা কথাই নাই। এটাই মহাম িদেয় –
‘মনমনাভৱ’। ৃিতৰ াৰা িক হয়, এইেটােতা বুিজ পাৱা িপতােহ পিতত-পাৱন হয়। জানা য তওঁক
ৰণ কিৰেলেহ পাৱন হ'ম।
এিতয়া তামােলাক স ানসকলৰ ান আেছ, িযমান ৰণ কিৰবা িসমান পাৱন হ’বা। কমৈক ৰণ
কিৰেল তে কমৈক পাৱন হ'বা। এয়া তামােলাক স ানসকলৰ পুৰষ
ু াথৰ ওপৰত। বহদৰ িপতাক
ৰণ কিৰ আিম এয়া (ল ী-নাৰায়ণ) হ'ব লােগ। তওঁেলাকৰ মিহমােতা েত েকই জােন। কেয়া য
আেপানােলাক পুণ আ া, আিম পাপ আ া। ব ত মি ৰ িনমাণ কৰা আেছ। তাৈল সকেলােৱ িক
কিৰবৈল যায়? দশনৰ াৰা লাভেতা এেকােৱই নহয়। ইজন-িসজনক দিখ িচ যায়। কৱল দশন
কিৰবৈল যায়। অমুক যা াত যায়, মেয়া যাম। ইয়াৰ পৰা িক হ'ব? এেকােৱই নহয়। তামােলাক
স ানসকেলও যা া কিৰছা। যেনৈক অন উৎসৱ পালন কেৰ, তেনৈক যা ােকা এটা উৎসৱ বুিল
ভােব। এিতয়া তামােলােক ৃিতৰ যা ােকা এটা উৎসৱ বুিল ভাবা। তামােলাক ৃিতৰ যা াত থাকা।
শ ই হেছ এটা ‘মনমনাভৱ’। এয়া তামােলাকৰ অনািদ যা া। তওঁেলােকও কয় - সই যা া আিম
অনািদ কিৰ আিহেছাঁ। িক তামােলােক এিতয়া ান সিহত কাৱা আিম ক ই ক ই এই যা া কেৰাঁ।
িপতােহ আিহ এই যা া িশকায়। তওঁেলােক চািৰওধামৰ জ ৰ পাছত জ যা া কেৰ। এয়ােতা বহদৰ
িপতাই কয় - মাক ৰণ কৰা তিতয়া তামােলাক পাৱন হ যাবা। এেনৈকেতা আৰু কােনও কিতয়াও
নকয় য যা াৰ াৰা তামােলাক পাৱন হ'বা। মনুষ যা াত যায় তিতয়া তওঁেলাক সই সময়ত পাৱন
হ থােক, আিজকািলেতা তােতা লেতৰা হ পিৰল, পাৱন হ নাথােক। এই আি ক যা াৰ িবষেয়েতা
কােনও গম নাপায়। তামােলাকক এিতয়া িপতাই কেছ - এই ৃিতৰ যা া হেছ সঁচা। তওঁেলােক যা া
পিৰ মা লগাবৈল যায় তথািপও যেন ৱা তেন ৱাই হ যায়। পিৰ মা লগাই থােক। যেনৈক
ভা ’-িড-গামাই সৃি ৰ পিৰ মা লগােল। এয়াও পিৰ মা লগায় নহয় জােনা। গীেতা আেছ নহয় চািৰওফােল পিৰ মা লগােলাঁ…. তথািপও িত ণ দূৈৰত থািকেলাঁ। ভি মাগতেতা কােনও ভগৱানৰ
সা াৎ কৰাব নাৱােৰ। ভগৱানক কােনও পাৱা নাই। ভগৱানৰ পৰা দূৈৰেত থািকল। চ লগায়
তথািপ আেকৗ ঘৰৈল আিহ 5 িবকাৰত ব ী হ যায়। সই সকেলােবাৰ যা া হেছ িমথ া। এিতয়া
তামােলাক স ানসকেল জানা য এয়া হেছ পুৰেু ষা ম সংগমযুগ, যিতয়া িপতা আিহেছ। এিদন
সকেলােৱ জািন যাব য িপতা আিহেছ। ভগৱানক অৱেশষত লগ পাব, িক
কেনৈক? এইেটােতা
কােনও নাজােন। এইেটােতা মৰমৰ স ানসকেল জােন য আিম মতত এই ভাৰতক পুনৰ গ কিৰ
গিঢ় আেছাঁ। ভাৰতৰেহ তামােলােক নাম ল'বা। সই সময়ত অন কােনা ধম নাথােক। গােটই িব
পিব হ যায়। এিতয়ােতা অেনক ধম আেছ। িপতা আিহ তামােলাকক গােটই বৃ ৰ ান নায়।
তামােলাকক সাঁৱৰাই িদেয়। তামােলােকই দৱতা আিছলা, পুনৰ তামােলােকই ি য়, বশ , শূ
হ'লা। এিতয়া তামােলােকই া ণ হছা। এয়া “আিমেয়ই সয়া”ৰ অথ িপতাই িকমান সহজৈক বুজায়।
‘ওঁ ’ অথাৎ মই আ া পুনৰ আিম আ াই এেনৈক পিৰ মা লগাওঁ। তওঁেলােকেতা ক িদেয় আিম

আ াই পৰমা া, পৰমা াই আ া। এজেনা নাই িযেয় “আিমেয়ই সয়া”ৰ অথ যথাথ ৰূপত জােন।
গিতেক িপতাই কয় - এইেটা িয ম আেছ ইয়াক িতেটা ণত ৃিতত ৰািখব লােগ। চ যিদ বুি ত
নাথােক তে চ ৱত ৰজা কেনৈক হ'বা? এিতয়া আিম আ া া ণ হওঁ, পুনৰ আিমেয় দৱতা
হ'মৈগ। এইেটা তামােলােক যােকই গ নােসাধা, কােনও নক'ব। তওঁেলােকেতা 84ৰ অথও বুিজ
নাপায়। ভাৰতৰ উ ান আৰু পতনৰ গায়ন কৰা হেছ। এইেটা ক। সেতা ধান, সেতা, ৰেজা, তেমা,
সূযবংশী, চ বংশী, বশ বংশী...... এিতয়া তামােলাক স ানসকেল সকেলােবাৰ গম পাই গ'লা। বীজৰূপ
িপতাকেহ ানৰ সাগৰ বুিল কাৱা হয়। তওঁ এই চ ত নােহ। এেন ৱা নহয়, আিম জীৱ আ াই
পৰমা া হ যাওঁ। নহয়, িপতাই িনজৰ সমান ােনেৰ পিৰপূণ কিৰ তােল। িনজৰ সমান ভগৱান কিৰ
নােতােল। এই কথােবাৰ ব ত ভালদেৰ বুিজব লােগ, তিতয়ােহ বুি ত চ চিলব পােৰ, যাৰ নাম
দশন চ ৰখা হেছ। তামােলােক বুি েৰ বুিজব পাৰা - আিম কেনৈক এই 84ৰ চ ত আেহাঁ। ইয়াত
সকেলােবাৰ আিহ যায়। সমেয়া আিহ যায়, বণও আিহ যায়, বংশাৱলীও আিহ যায়।
এিতয়া তামােলাক স ানসকলৰ বুি ত এই গােটই ান থািকব লােগ। ানৰ াৰােহ উ পদ পাৱা
যায়। ান যিদ থােক তে আনেকা িদব। ইয়াত তামােলাকক কােনা
কাকত আিদৰ উ ৰ
িলিখবৈল িদয়া নহয়। সই ু লসমূহত যিতয়া পৰী া হয় তিতয়া
কাকতসমূহ িবেদশৰ পৰা আেহ।
িযসকল িবেদশত পেঢ় তওঁেলাকৰেতা তােতই ফলাফল ওলায় চােগ। তাৰ িভতৰেতা কােনাবা ডাঙৰ
িশ া িবভাগৰ মুৰ ী হ'ব িযেয় কাকতসমূহ পৰী া কেৰ। তামােলাকৰ পপাৰসমূহ কােন পৰী া
কিৰব? তামােলােক িনেজ কিৰবা। িনজক যেনৈক িবচৰা তেনৈক গিঢ় তালা। পুৰষ
ু াথৰ াৰা
যেন ৱা িবচৰা তেন ৱা পদ ল লাৱা। দশনী আিদত স ানসকেল সােধ নহয় - িক হ'বা? দৱতা
হ'বা, বিৰ াৰ হ'বা..... িক হ'বা? িযমান িপতাক ৰণ কিৰবা, সৱা কিৰবা িসমান ফল পাবা। িযেয়
যথা ৰীিত িপতাক ৰণ কেৰ তওঁেলােক বুিজ পায় আিম সৱাও কিৰব লােগ। জা তয়াৰ কিৰব লােগ
নহয় জােনা। এয়া ৰাজধানী াপন হ আেছ। গিতেক তাত সকেলা কাৰেৰ লােগ। তাত পৰামশদাতা
(ম ী) নাথােক। পৰামশদাতাৰ দৰকাৰ তওঁেলাকৰ হয় যাৰ বুি কম। তামােলাকৰ তাত ৰায়ৰ
েয়াজন নাথােক। বাবাৰ ওচৰত ৰায় ল'বৈল আেহ - ল
ূ কথাৰ ৰায় লয়, পইচােৰ িক কিৰম? বপাৰ
কেনৈক কেৰাঁ? বাবাই কয় এই জগতৰ কথােবাৰ িপতাৰ ওচৰৈল ল নািহবা। অৱেশ হয়, কােনাবা
যােত িনৰাশ হ নাযায় সইবােব িকবা নহয় িকবা ধীৰতা িদ নাই িদেয়। এয়া কােনা মাৰ বপাৰ
নহয়। মাৰেতা ঈ ৰীয় বপাৰ তামােলাকক মাগ-দশন কেৰাৱা। তামােলাক িব ৰ মািলক কেনৈক
হ'বা? তামােলােক মত পাইছা। বাকী সকেলা হেছ আসুিৰক মত। সত যুগত মত বুিল ক’ব।
কিলযুগত আসুিৰক মত। সইখন হেয়ই সুখধাম। তাত এেনৈকও নক'ব য স
আৰু আনি ত হ
আছােন? া
েক আেছেন? এই শ েবাৰ তাত নাথােক। এেনৈক ইয়াত সাধা হয়। কােনা ক েতা
হাৱা নাই? স
আৰু আনি ত হ আছােন? ইয়ােতা ব ত কথা আিহ যায়। তাত দুখ নােয়ই য
সুিধবলগীয়া হ’ব। এয়া হেছই দুখৰ সৃি । বা ৱত তামােলাকক কােনও সুিধব নাৱােৰ। যিদও মায়া
অৱনিমত কৰাওঁতা হয় তথািপও িপতাক পালা নহয় জােনা। তামােলােক ক'বা - িক তামােলােক
আন ৰ বতৰা সাধা! আিম ঈ ৰৰ স ান, আমাক িক আন ৰ বতৰা সাধা। িচ া আিছল িসপাৰৰ
ত থকা িপতাৰ, তওঁক পাই গ' লাঁ, তাৰপাছত িকহৰ িচ া! এইেটা সদায় ৃিতত ৰািখব লােগ - আিম
কাৰ স ান! এইেটাও বুি ত ান আেছ - য যিতয়া আিম পাৱন হ যাম তিতয়া আেকৗ যু আৰ হ
যাব। গিতেক যিতয়াই তামােলাকক কােনাবাই সােধ য তামােলাক স
আৰু আনি ত হ
আছােন? তিতয়া ক’বা আিমেতা সদায় স
আৰু আনি ত। বমােৰা যিদ হয় তিতয়াও িপতাৰ
আৰু আনি ত ইয়াত হাৱা। যিতয়া গৰ বাদ াহী
ৃিতত থাকা। তামােলাক গতৈকও বিছ স
িদওঁতা িপতাক পাইেছাঁ, িযেয় আমাক ইমান উপযু কিৰ তােল তে আমাৰ িক িচ া থািকল! ঈ ৰৰ
স ানসকলৰ িক িচ া! তাত দৱতাসকলেৰা কােনা িচ া নাই। দৱতাসকলৰ ওপৰতেতা আেছ

িশৱবাবা। তে ঈ ৰৰ স ানসকলৰ িক িচ া থািকব পােৰ। বাবাই আমাক পঢ়ায়। বাবা আমাৰ
িশ ক, সৎ ৰু হয়। বাবাই আমাৰ ওপৰত মু ট ৰািখেছ, আিম মু টধাৰী হ আেছাঁ। তামােলােক জানা
আিম িব ৰ মু ট কেনৈক পাওঁ। িপতাই মু ট িনিপে । এইেটাও তামােলােক জানা সত যুগত িপতাই
িনজৰ মু ট িনজৰ স ানসকলৰ ওপৰত ৰােখ, যাক ইংৰাজীত ‘ াউন ি ’ (মু টধাৰী ৰাজ মাৰ)
বুিল কয়। ইয়াত যিতয়াৈলেক িপতাৰ মু ট নাপায় তিতয়াৈলেক স ানসকলৰ উৎক া হ থােক কিতয়া িপতা মিৰব আৰু মু ট মাৰ িশৰত আিহব। আশা হ'ব ৰাজ মাৰৰ পৰা মহাৰজা হওঁ। তাতেতা
এেন ৱা কথা নাথােক। িনজৰ সময়ত িনয়ম অনুসিৰ িপতাই স ানক মু ট িপ াই পাছত একাষৰীয়া হ
যায়। তাত বান ৰ িবষেয় চচা নহয়। স ানসকলক মহল আিদ িনমাণ কিৰ িদেয়, আশা সকেলােবাৰ
পূণ হ যায়। তামােলােক বুিজব পাৰা সত যুগত সুেখই সুখ। বা ৱত সকেলা সুখ তিতয়া পাবা যিতয়া
তাৈল যাবা। সয়ােতা তামােলােকেহ জানা, গত িক হ'ব? এটা শৰীৰ এিৰ পুনৰ ক' ল যাবা? এিতয়া
তামােলাকক বা ৱত িপতাই পঢ়াই আেছ। তামােলােক জানা আিম সঁচাৈক গৈল যাম। তওঁেলােকেতা
ক িদেয় আিম গৈল যাওঁ, গেমই নাপায় য গ কাক কাৱা হয়। জ -জ া ৰ এই অ ানতাৰ
কথােবাৰ িন আিহেছ, এিতয়া িপতাই তামােলাকক সত কথা নায়। 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:-**

আৰু আনি ত হ থািকবৰ কাৰেণ িপতাৰ
(1) সদায় স
ওপৰত ৰজাৰ মু ট ধাৰণ কিৰব লােগ।

ৃিতত থািকব লােগ। পঢ়াৰ াৰা িনজৰ

মতত ভাৰতক গ কিৰ তালাৰ সৱা কিৰব লােগ। সদায় মতৰ স ান ৰািখব লােগ।
বৰদান:
সংেযাগ আৰু স কৰ াৰা মনৰ শি ৰ ত
মাণ ত কেৰাঁতা সূ
সৱাধাৰী
হাৱা
িযদেৰ বাণীৰ শি বা কমৰ শি ৰ ত
মাণ দখা পাৱা যায় সইদেৰ সকেলাতৈক
শি শালী শাি ৰ শি ৰ ত
মাণ ত কিৰবৰ কাৰেণ বাপদাদাৰ লগত িনৰ ৰ
সংেযাগ আৰু স ক হওঁক, ইয়ােক যাগবল বুিল কাৱা হয়। এেন ৱা যাগবলধাৰী
আ াই ল
ূ ৰূপত দূৈৰত থকা আ সকলক স খ
ু ৰ অনুভৱ কৰাব পােৰ। আ াসকলক
আ ান কিৰ তওঁেলাকক পিৰৱতন কিৰব পােৰ। এয়াই সূ
সৱা, ইয়াৰ বােব
একা তাৰ শি ক বেঢ়াৱা।
াগান:
িনজৰ সকেলা স ি ক সফল কেৰাঁতাজনেহ মহাদানী আ া হয়।

(2)

!! ওঁ শাি !!

