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াতঃ মু লী

ওঁ শাি

“বাপদাদা”

"মৰমৰ স ানসকল – এিতয়া তামােলাকৰ সকেলা ফালৰ পৰা মম

মধু বন

শষ হ যাৱা উিচত িকয়েনা ঘৰৈল যাব

লািগব, এেনকু ৱা কােনা িবকম নহওঁক, যাৰ বােব া ণ কূলৰ নাম বদনাম হয়”
*

:- িপতাই কানসকল স ানক দিখ হিষত হয়? কানসকল স ান িপতাৰ নয়নত সমািহত হ থােক?

*উ ৰ :- িয সকল স ােন ব তক সু খদায়ী কিৰ তােল, সৱাধাৰী হয়, তওঁেলাকক দিখ িপতা হিষত হয়। িয সকল
স ানৰ বু ি ত থােক য এজন িপতােক কম, িপতাৰ লগেত কথা পািতম….. এেনকুৱা স ান িপতাৰ
নয়নত সমািহত হ থােক। বাবাই কয় - মাৰ সৱা কৰা স ানসকল মাৰ অিত ি য়। এেনকুৱা
স ানসকলক মই

ৰণ কেৰাঁ।

ওঁ শাি । অিত মৰমৰ আি ক স ানসকল, এইেটােতা জানা য আিম িপতাৰ স ু খত বিহ আেছাঁ, সইজন িপতাই
আেকৗ িশ কৰ

পত পঢ়ায়। তেৱঁই পিতত পাৱন সৎগিত দাতাও হয়। লগত ল যাওঁতাও হয় আ

ৰা াও ব ত

সহজৈক দখু ওৱাই িদেয়। পিততৰ পৰা পাৱন হ’বৈল কােনা পিৰ ম কিৰব িনিদেয়। য' লেকই নােযাৱা িবলাতৈল
ফুিৰবৈল গ’ লও, কৱল িনজেক আ া বু িল ভাবা। সইয়ােতা বু িজ পাৱা, তথািপও কয় িনজেক আ া িন য় কৰা,
দহ-অিভমানক এিৰ আ -অিভমানী হাৱা। আিম হেছা আ া, শৰীৰ ধাৰণ কেৰা ভূ িমকা পালন কিৰবৈল। এটা
শৰীেৰেৰ ভূ িমকা পালন কিৰ আেকৗ আন এটা লওঁ। কােৰাবাৰ ভূ িমকা 100 বছৰৰ, কােৰাবাৰ 80, কােৰাবাৰ দু বছৰৰ,
কােৰাবাৰ ছমাহৰ। কােনাবাইেতা জ
এিতয়া ইয়াৰ পু নজ

আ

লেয় মৃ তু বৰণ কেৰ। কােৰাবাৰ জ

লাৱাৰ আগেত গভেতই মৃ তু হ যায়।

সত যু গৰ পু নজ ৰ মাজত িদন-ৰািতৰ পাথক আেছ। ইয়াত গভৰ পৰা জ

লয় সেয়েহ

ইয়াক গভ জইল বু িল কাৱা হয়। সত যু গত গভ জইল নহয়। তাত িবকম নহেয়ই, ৰাৱণৰ ৰাজ ও নাই। িপতাই
সকেলা কথা বু জাই আেছ। বহদৰ িপতাই বিহ এই শৰীৰৰ (
নাওঁতা জন

া) াৰা বু জাই আেছ। এই শৰীৰৰ আ াইও

েন।

ানৰ সাগৰ বাবা, িয জনৰ িনজৰ শৰীৰ নাই। তওঁক সদায় িশৱ বু িল কয়। যেনৈক তওঁ পু নজ

ৰিহত, তেনৈক িভ

নাম- প ৰিহত (অথাৎ দিহক নাম

শৰীৰৰ কােনা নাম নাথােক। এই শৰীৰত

প নাই)। তওঁক কাৱা হয় সদা-িশৱ। সদায় িশৱই,

েৱশ কেৰ যিদও এওঁৰ (

া) শৰীৰৰ নাম তওঁ নলয়। তামােলাকৰ

এইয়া হ’ল বহদৰ স াস। সই সকল হ’ল হদৰ স াসী। তওঁেলাকেৰা নাম িভ -িভ
বাবাই িকমান ভাল ভাল ৰািখেছ।

হয়। তামােলাকৰ নােমা

ামা (নাটক) অনু সিৰ িয সকলক নাম িদয়া হ’ল সই সকল আতিৰ হ গ’ল।

িপতাই বু িজ পাইেছ মাৰ হ’লা যিতয়া িন য় থািক যাবা, পিৰত াগ নকিৰবা। িক

এিৰ িদেল নাম ৰািখ লােভই বা

িক। স াসীও পু নৰ ঘৰৈল উভিত আিহেল পু ৰণা নােমেৰই চেল। ঘৰৈল উভিতেতা আেহ। এেনকুৱা নহয় য স াস
কিৰ আেছ বােব তওঁৰ িম
থােক। মাহত ফঁিচ (বা

স

ীয় আিদৰ

ৃ িত নােহ। কােৰাবাৰেতা সকেলা িম

খাই) থােক। মাহৰ জৰীেৰ বা

স

ীয় আিদৰ

ৃ িত আিহ

খাই থােক। কােৰাবাৰেতা ততািলেক সংেযাগ িবি

যায়। িছিঙেতা যাবই। িপতাই বু জাই আেছ য এিতয়া উভিত যাব লািগব। িপতাই

হ

য়ং বিহ ক আেছ, ৰািতপু ৱাও

বাবাই ক আিছল নহয় জােনা। চাই চাই মনত সু খ অনু ভৱ হয়…… িকয়? নয়নত স ানসকল সমািহত হ আেছ।
আ াসকল জ ািতেতা হেয়ই। িপতাইও স ানসকলক চাই-চাই আনি ত হয়, নহয় জােনা। িকছু মানেতা ব ত ভাল
স ান হয়, চ াৰ ( সৱােক ) চ ােল আ

িকছু মান

া ণ হ পু নৰ িবকাৰত যায়। িবকাৰ

হয় সেয়েহ

তওঁেলাক আ া উলংঘনকাৰী হয়। সেয়েহ এই িপতাইও সৱাধাৰী স ানসকলক দিখ হিষত হয়। বহদৰ িপতাই
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কয় এইজনেটা কূল কলংিকত হ গ’ল, া ণ কূলৰ নাম বদনাম কিৰ িদেয়। স ানসকলক বু জাই থােক, কােৰােৱই
নাম- পত ফঁিচব নালােগ, তােকা অধকূল কলি ত বু িল কাৱা হ’ব। অধৰ পৰা িপছত স ূ ণ হ যায়।
বাবা মই অধঃপিতত হ গ’ লা, মই মু খ ক'লা (িবকাৰী) কিৰ পলােলা। মায়াই

ৱ না কিৰেল। মায়াৰ ধু মু হা ব ত

আেহ। িপতাই কয় কাম কটাৰী চলােল এয়াও ইজেন িসজনক দু খ িদলা, সেয়েহ
তােৰ দীঘলীয়া প

য়ং িলেখ-

িত া কৰায়, তজ উিলয়াইও

িলেখ। আিজ সইসকল নাই। িপতাই কয় অেহা মায়া! তু িম বৰ শি শালী। িযসকল স ােন

তেজেৰও িলিখ িদেয় তু িম তওঁেলাকেকা খাই পেলাৱা। যেনৈক িপতা সমথ তেনৈক মায়াও সমথ হয়। আধাক
িপতাৰ সামথ ৰ স ি

পাৱা যায়, আধাক

পু নৰ মায়াৰ াৰা সই সামথ হৰাই যায়। এয়া হ'ল ভাৰতৰ কথা।

দৱী- দৱতা ধমাৱল ী সকেলই চহকীৰ পৰা ধ ৱা হ পেৰ। এিতয়া ল ী-নাৰায়ণৰ মি ৰৈল গ’ ল তামােলাকেতা
আচিৰত হ'বা। এই পিৰয়ালেৰইেতা আিম আিছেলাঁ, এিতয়া আিম পিঢ় আেছা। এওঁৰ আ াইও বাবাৰ ওচৰত পিঢ়
আেছ। আগেতেতা তামােলােক য' ত-ত' ত মূ ৰ দাঁৱাইিছলা। এিতয়া
তামােলােক জানা।

ান আেছ,

েত কেৰ 84 জ ৰ জীৱন-বৃ া

েত েকই িনজৰ ভূ িমকা পালন কেৰ।

িপতাই কয় - স ানসকল সদায় হিষত হ থাকা। ইয়াৰ হিষত হ থকাৰ সং াৰ পু নৰ লগত ল যাবা। তামােলােক
জানােন আিম িক হ’মৈগ? বহদৰ িপতাই আমাক এয়া স ি

িদ আেছ, অন কােনও িদব নাৱােৰ। এজ না মনু ষ

নাই িযেয় জােন য ল ী-নাৰায়ণ ক' ল গ'ল। বু িজ পায় য'ৰ পৰা আিহিছল ত’ লেক
বু ি েৰ িবচাৰ কৰা, ভি

মাগতেতা তামােলােক বদ শা

তামােলােক িবচাৰ কৰা ভি

ন মই কাৱােটা

কথােত অসত কয়। এ নৈক

ানৰ কথােবাৰৰ

পিঢ়ছা, এিতয়া মই তামােলাকক

। িপতা ৰাম হ'ল

ান

াচাৰী ৰাৱণ হ'ল

ত কাৱা হয়। তামােলােক বু িজ পাইছা

কিছেলা। দান-পু ণ আিদ কিৰেলও িচিৰ তলৈলেহ নািম আ হ।

অসত

িচ যায়। এিতয়া িপতাই কয়
নাই আেছাঁ।
াচাৰী।

েত ক

থেম আিম সকেলােৱ

তামােলােক িদয়াও আ াসকলক। িয

পাপা াই পাপা াক িদেয় তেনহ' ল পু ণ া া কেনৈক হ'ব? তাত আ াৰ লন- দন নহেয়ই। ইয়াতেতা লাখ টকােৰা
ঋণ লাৱা হয়। এই ৰাৱণ ৰাজ ত খােজ
খােজ

িত মানু হৰ দু খ। এিতয়া তামােলাক সংগমত আছা। তামােলাকৰেতা

িত পদমৰ িহচাপত আেছ। দৱতাসকল পদমপিত কেনৈক হ'ল? এয়া কােনও গম নাপায়।

আিছল।

ৃ িত িচ

আেছ। িক

গেতা িন য়

তওঁেলােক ( দৱতাসকেল) গম নাপায় য আগৰ জ ত িক কম কৰাৰ ফলত এেন

ৰাজ পােল। সইখনেতা নতু ন সৃ ি হয় সেয়েহ অযথা িচ া উদয় নহয়। সইখনক কাৱাই কাৱা হয় সু খধাম। 5
হাজাৰ বছৰৰ কথা। তামােলােক সু খ

াি ৰ কাৰেণ, পিব

িকমান ভালৈক বু জায়, শাি ধাম আ াসকলৰ িনবাস

হ’বৰ কাৰেণ পঢ়া। অেনক যু ি

উিলওৱা হয়। িপতাই

ান, তাক মৰমৰ ঘৰ বু িল কাৱা হয়। যেনৈক িবেদশৰ পৰা

আিহেল, তিতয়া বু িজ পায় এিতয়া আিম িনজৰ মৰমৰ ঘৰ যাম। তামােলাকৰ মৰমৰ ঘৰ হেছ শাি ধাম। িপতাও
শাি ৰ সাগৰ নহয় জােনা, যাৰ ভূ িমকা অি ম সময়ত হ’ব, গিতেক িকমান সময় শাি ত থােক। িপতাৰ ভূ িমকা ব ত
কম বু িল কাৱা হ’ব। এই

ামাত তামােলাকেৰ নায়ক- নািয়কাৰ ভূ িমকা আেছ। তামােলাক িব ৰ মািলক হাৱাৈগ।

এই িনচা কিতয়াও অন ৰ হ’ব নাৱােৰ। আন কােৰা ভাগ ত

গৰ সু খ নাই। এয়া তামােলাক স ানসকেলেহ

া

কৰা। িয সকল স ানক িপতাই চায়, কয় বাবা আেপানােক কওঁ, আেপানাৰ সেতই কথা পােতা, িপতাইও কয় মই
তামােলাকেকই চাই-চাই ব ত হিষত হওঁ। মই 5 হাজাৰ বছৰৰ িপছত আিহেছাঁ, স ানসকলক দু খ ধামৰ পৰা সু খ
ধামৈল ল যাওঁ িকয়েনা কাম িচতাত চিল চিল

িল ভ

হ পিৰছা। এিতয়া গ তওঁেলাকক কবৰৰ পৰা উিলয়াও।

সকেলা আ াই এিতয়া আিহ উপি ত হেছ। তওঁেলাকক পিব কিৰ তু িলব লােগ।
িপতাই কয় – স ানসকল, বু ি েৰ এজন সৎ
স

ক

ৰণ কৰা আ

বাকী সকেলােক পাহিৰ যাৱা। এজনৰ লগেত

ৰািখব লােগ। তামােলােক কিছলাও য আপু িন আিহেল তিতয়া আেপানাৰ বািহেৰ আন কােনা নাথােক।
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আেপানাৰ মতেত চিলম।
কয় - এই

হ’ম। গাৱাও হয় উ তৈক উ

ান িয এিতয়া তামােলাকক িদওঁ সইয়া আেকৗ

চিল আিহেছ। কাৱা হয় ৰাৱেণা চিল আিহেছ। তে

ভগৱান। তওঁৰ মেতা উ তৈক উ । িপতাই িনেজই
ায় লাপ হ যাব। ভি

মাগৰ শা েটা পৰ ৰাৰ পৰা

তওঁেলাকক সাধা ৰাৱণক কিতয়াৰ পৰা

লাই আিহছা, িকয়

েলাৱা ? এেকােৱ নাজােন। অথ বু িজ নােপাৱাৰ কাৰেণ িকমান জাক-জমক কেৰ। অেনক অিতিথক িনম ণ কেৰ।
ৰাৱণক

েলাৱাৰ উৎসৱ কেৰ। তামােলােক বু িজ নােপাৱােন য কিতয়াৰ পৰা ৰাৱণৰ

িতমূ িত সািজ আিহেছ?

িদেন- িতিদেন ডাঙৰৈক সািজ গ থােক, এেনৈক কয় য এয়া পৰপ ৰাৰ পৰা চিল আিহেছ। িক এেনকুৱােতা হ’ব
নাৱােৰ। ৰাৱণক এেনৈক কিতয়াৈলেক

লাই থািকব। তামােলােকেতা জানা বাকী অলপ সময় আেছ তাৰ িপছতেতা

ৰাৱণৰ ৰাজ ই নাথািকব। িপতাই কয় - এই ৰাৱণ হেছ সকেলাতৈক ডাঙৰ শ , ইয়াৰ ওপৰত িবজয়
লািগব। মনু ষ ৰ বু ি ত ব ত কথা আেছ। তামােলােক জানা এই

ামাত

িত চেক ত িয

া কিৰব

চিল আিহেছ, সয়া

সকেলা িনধািৰত হ আেছ। তামােলােক িতিথ তািৰখ সকেলা িহচাব উিলয়াব পাৰা-িকমান ঘ া, িকমান বছৰ, িকমান
মাহ আিম ভূ িমকা পালন কেৰা। এই স ূ ণ

ান বু ি ত থকা উিচত। বাবাই আমাক এইয়া বু জায়। িপতাই কয় - মই

পিতত-পাৱন হওঁ। তামােলােক মাক আ ান কৰা য আিহ পাৱন কিৰ তালা। পিব

সৃ ি

হল শাি ধাম আ

সু খধাম। এিতয়ােতা সকেলা পিতত। সদায় বাবা বাবা বু িল ক থাকা। এইয়া পাহিৰ নাযাবা, তিতয়া সদায় িশৱ বাবা
ৃ িতত থািকব। এওঁ আমাৰ বাবা হয়। পান

থেম এইয়া হ’ল বহদৰ বাবা। বাবা বু িল ক’ লই উ ৰািধকাৰৰ আন

আিহ যায়। মােথান ভগৱান বা ঈ ৰ বু িল ক’ ল কিতয়াও এেনকুৱা িবচাৰ নািহব। সকেলােক কাৱা- বহদৰ িপতাই
াৰ াৰা বু জায়। এওঁ এেখতৰ ৰথ। তওঁৰ াৰা কয় মই তামােলাক স ানসকলক এেনকুৱা কিৰ তােলা। এই
বজত গােটই

ান সমািহত হ আেছ। অি ম সময়ত তামােলাকৰ এয়াই

দু খধামকেতা পাহিৰ যাৱা। এইয়াও জানা য পু নৰ
বৗি

সু খধাম।

ম অনু সিৰ সকেলােৱ িনজৰ িনজৰ সময়ত আিহব। ইছলামী,

ীি য়ান আিদ অেনক আেছ। অেনক ভাষা আেছ।

ওলাল। িকমান যু

ৃ িতত থািকব-শাি ধাম আ

থেম আিছল এক ধম পু নৰ তাৰ পৰা িকমান

আিদ লািগেছ। যু েতা সকেলােৱ কেৰ িকয়েনা গৰাকী িবহীন হ যায় নহয় জােনা। এিতয়া িপতাই

কয় - মই তামােলাকক িয ৰাজ িদওঁ সয়া কিতয়াও কােনােৱও তামােলাকৰ পৰা কািঢ় িনব নাৱােৰ। িপতাই
গৰ উ ৰািধকাৰ িদেয়, িয কােনও কািঢ় িনব নাৱােৰ। ইয়াত অখ , অচল-অটল
ধু মু হােতা িন য় আিহব।

হ থািকব লােগ। মায়াৰ

থেম িয আগত থািকব তওঁেতা সকেলা অনু ভৱ কিৰব নহয় জােনা। বমাৰ আিদ সকেলা

িচৰকালৰ কাৰেণ শষ হ'ব, সই কাৰেণ কমৰ িহচাপ-িনকাচ, বমাৰ আিদ বিছৈক আেহ যিদও ইয়াত ভয় কিৰব
নালােগ। এই সকেলােবাৰ অি ম সময়ৰ হয়, পু নৰ আ
যু ৱক বনাই িদব। মনু ষ ই যিতয়া বান
নাথােক। কােৰা ফােল নাচায়। িভ া ল' ল,
বু ি

যাব। ভাই-ভনীৰ স

ব তউ

েতা বু ি

নহ’ব। এিতয়া সকেলা উথিল উিঠব। বু ঢ়া সকলেকা মায়াই

লয় তাত মিহলা নাথােক। স াসীও জংঘলৈল
িছ গ'ল। আগেতেতা

িছ যায়। তােতা মিহলা

ীৰ ফােল এেকবােৰ নাচাইিছল। ভােব িন য়

যায় সই কাৰেণ বাবাই কয় - ভাই-ভাই বু িল চাৱা। শৰীৰৰ নােমা নাই। এয়া

ল । এেকবােৰ িশখৰৈল যাব লািগব। এয়া ৰাজধানী াপন হ আেছ। ইয়াত ব ত পিৰ ম কিৰবলগীয়া

হয়। এেনৈক কয় - আিমেতা ল ী-নাৰায়ণ হ'ম। িপতাই কয় - হাৱা।

মতত চলা। মায়াৰ ধু মু হােতা আিহব,

কেমি য়ৰ াৰা এেকা কিৰব নালােগ। দউলীয়া আিদেতা এেনও হেয়ই থােক। এেনকুৱা নহয় য

ানত অহাৰ

কাৰেণ দউলীয়া হ'ল। এইয়ােতা চিল থােক। িপতাইেতা কয় - মই আিহেছােৱই তামােলাকক পিততৰ পৰা পাৱন
কিৰ তু িলবৈল। কিতয়াবা ব ত ভাল সৱা কেৰ, অন েকা বু জায় িপছত দউলীয়া হ পেৰ.....মায়া ব ত শি শালী
হয়। ভাল-ভাল জেনা বাগিৰ পেৰ। িপতাই বিহ বু জায়, মাৰ সৱা কৰা স ানেহ মাৰ ি য় হয়। ব তেক সু খদায়ী
কিৰ তােল, এেনকুৱা স ানক

ৰণ কিৰ থােকাঁ। ভাল বা ।
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অিত মৰমৰ ক ৰ িপছত পু নৰাই লগ পাৱা স ানসকলৰ

িত মাতা-িপতা বাপদাদাৰ

হপূ ণ

ৰণ আ

সু ভাত।

আি ক িপতাৰ আি ক স ানসকলক নম াৰ।
*ধাৰণাৰ বােব মু খ সাৰ:-**
(1)

কােৰা নাম- পত ফঁিচ কূল কলংিকত কিৰব নালােগ। মায়াৰ

ব নাত আিহ ইজেন-িসজনক দু খ িদব

নালােগ। িপতাৰ পৰা সামথ ৰ আশীবাদ ল'ব লােগ।
(2)

িনত হিষত হ থকাৰ সং াৰ ইয়াৰ পৰাই ধাৰণ কিৰব লােগ। এিতয়া পাপ আ াৰ লগত কােনা ধৰণৰ
লন- দন কিৰব নালােগ। বমাৰ আিদৈল ভয় কিৰব নালােগ, সকেলা িহচাপ-িনকাচ এিতয়াই িন ি

কিৰব

লােগ।
*বৰদান:-

পিৰি িতক িশ ক বু িল ভািব তাৰ পৰা পাঠ পেঢ়াঁতা অনু ভৱী মূ ত হাৱা
কােনাধৰণৰ পিৰি িতত ভয়ভীত হাৱাৰ সলিন অলপ সময়ৰ কাৰেণ তাক িশ ক বু িল ভাবা।
পিৰি িতেয় তামােলাকক িবেশষ দু টা শি ৰ অনু ভৱী কিৰ তােল এটা হেছ ‘সহনশি ’ আ
ি তীয়েটা “মু খামু িখ হাৱাৰ শি ”। এই দু েয়াটা পাঠ পিঢ় লাৱা তিতয়া অনু ভৱী হ যাবা। যিতয়া
এেনৈক কাৱা য মইেতা িনিম
িনিম

আেকৗ পিৰি িতক ভয় িকয় কৰা।

মােন সকেলােবাৰ িপতাক হ া ৰ কিৰ িদলা সেয়েহ িয হ'ব সয়া ভােলই হ'ব এই টা

ৃ িতেৰ সদায় িনিচ , সমথ
* াগান:-

হওঁ, মাৰ এেকা নাই তে

পত থাকা।

যাৰ ভাৱ িমঠা তওঁ ভু লেতা কােকা দু খ িদব নাৱােৰ।
ওঁ শাি !!
***
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