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াতঃ মু লী

ওঁ শাি

"মৰমৰ স ানসকল – তামােলােক িপতাৰ ওচৰৈল পু ন

“বাপদাদা”

মধু বন

ীিৱত হ’বৈল আহা, ইয়াত তামােলােক লৗিকক জগতৰ

বাতাবৰণৰ পৰা দূ ৈৰত সত ৰ সঁচা সংগ লাভ কৰা”
*

:- স ানসকলৰ উ িতৰ বােব বাবাই সদায় কানেটা ৰায় িদেয়?
ৰৰ মাজত সাংসািৰক পৰিচ া পৰিন াৰ কথা নাপািতবা। কােনাবাই

*উ ৰ :- মৰমৰ স ানসকল কিতয়াও পৰ

িনও নু না হ থাকা। ভাল স ানসকেল িনজৰ সৱাৰ কতব পালন কিৰ বাবাৰ

নােল তিতয়া
ম

হ থােক। িক

ব ত স ােন ফা ু ব থ কথা ব ত আনে েৰ েন- নায়, এেনৈক সময় ন

ৃ িতত
হ যায়,

পাছত উ িত নহয়।
শাি । দু বাৰ ওঁম শাি

ওঁ

কাৱা তিতয়াও

প হওঁ। যিতয়া মাৰ ধমই হ’ল শাি

হয়। স ানসকলক অথেতা বু জাই িদয়া হেছ। মই আ া শা

প হওঁ। এয়ােতা ব ত সহজ িক মায়াৰ লগত যু

মেয়া শা

জােন য বহদৰ িপতাৰ বািহেৰ এই
ানৰ সাগৰ বু িল কিতয়াও

পাৱা নাযায়। িপতাই কয় –

তেনহ’ ল জংঘল আিদত ঘূ িৰ ফুিৰেল শাি

হাৱা বােব অলপ কিঠন হয়। এয়া সকেলা স ােন

ান আন কােনও িদব নাৱােৰ।

ানৰ সাগৰ হ’ল এজন িপতা। দহধাৰীক

কাৱা নহয়। ৰচিয়তাই ৰচনাৰ আিদ-মধ -অ ৰ

ান িদেয়।

স ানসকেল পাই আছা। কােনাবা ভাল অনন স ােনও পাহিৰ যায় িকয়েনা িপতাৰ
িন য়

ম ন ৰ হ’বই। ন ৰ সদায়

সয়া তামােলাক

ৃ িত পাৰাৰ িনিচনা।

ু লত িদয়া হয়। সত যু গত কিতয়াও ন ৰ িদয়া নহয়। এয়া ু ল হয়, এয়া

বু িজবৈলও ব ত বু ি ৰ

েয়াজন। আধাক

মাগৰসকেল কিতয়াও

ান িদব নাৱােৰ িকয়েনা সকেলােৱ দহধাৰী হয়। এেনৈক নকয় – িশৱবাবাই ভি

তওঁ কাৰ ভি

হেছ ভি , পু নৰ ভি ৰ পাছত

কিৰব! এজেন িপতা, যাৰ দহ নাই। তওঁ কাৰ ভি

তওঁেলাক সকেলােৱ ভি

ু লত

ান িদবৈল

ানৰ সাগৰ আেহ। ভি
কেৰ।

কিৰব! বাকী িযসকল দহধাৰী আেছ,

কেৰ। িকয়েনা ৰচনা নহয় জােনা। ৰচিয়তা হ’ল এজন িপতা। বাকী এই চকুেৰ িচ আিদ

িযেয় দখা পাৱা যায়, সই সকেলা হ’ল ৰচনা। এই কথা বােৰ বােৰ পাহেৰ যায়।
িপতাই বু জাই তামােলােক িপতা অিবহেন বহদৰ উ ৰািধকাৰ পাব নাৱাৰা। বকু ৰ উ ৰািধকাৰেতা তামােলােক
পাৱা। 5 হাজাৰ বছৰ আগেত ভাৰতত এওঁেলাকৰ ৰাজ আিছল। 2500 বছৰ সূ যবংশী-চ বংশীৰ ৰাজধানী চেল।
তামােলাক স ানসকেল জািনছা এয়ােতা কািলৰ কথা। িপতাৰ বািহেৰ আন কােনও ক’ব নাৱােৰ। পিতত-পাৱন
সই িপতাই হয়। বু জাবৈলও ব ত মহনত লােগ। িপতাই িনেজও কয় – কৗিটৰ
বু িজব। এই চ ও বু েজাৱা হেছ। এই

িভতৰত কােনাবা এজেনেহ

ান গােটই দু নীয়াৰ বােব। িচিৰৰ িচ ও ব ত ভাল, তথািপও িকছু মােন

িনজৰ ভমত কেৰ। বাবাই বু জাই - িযসকেল িবয়াৰ বােব ভৱন আিদ বনায়, তওঁেলাকেকা বু জাই দৃ ি িদয়া, আগৈল
এই কথা সকেলােৱ পছ

কিৰব।

তামােলাক স ানসকেল বু জাব লােগ। বাবাইেতা কােৰা ওচৰৈল নাযায়।

ভগৱানু ৱাচ – িযসকল পূ জাৰী হয় তওঁেলাকক কিতয়াও পূ জ বু িল ক’ব নাৱািৰ। কিলযু গত কােনা এজেনা পিৱ
হ’ব নাৱােৰ। পূ জ দৱী- দৱতা ধমৰ
পু নৰ আধাক
সৎ

িত াও িযজন উ তৈকও উ

পূ জাৰী হয়। এই বাবাই ঢৰ

পােলা, িযেয় পূ জ কিৰ তােল।

পূ জ হয় তেৱঁই কেৰ। আধাক

ল’ ল। এিতয়া বু জাইেছ

লাৱােতা ভি

হেছ পূ জ

মাগ আিছল। এিতয়া

কৱল এজনক নহয়, সকেলােক কিৰ তােল। সকেলােৰ আ া পূ জ

সেতা ধান হ যায়। এিতয়ােতা তেমা ধান, পূ জাৰী হয়। এই পই েবাৰ বু িজবলগীয়া। বাবাই কয় – কিলযু গত
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পূ জ থািকব নাৱােৰ। সকেলােৱ িবকাৰৰ

এজেনা পিৱ
পু নজ

লয় িক

ৰাৱণৰাজ

াৰা জ

লয়। ৰাৱণৰ ৰাজ হয়। এই ল ী-নাৰায়েণ

তওঁেলাক হেছ পূ জ িকয়েনা তাত ৰাৱেণ নাই। মানু েহ এয়া কয়, িক

ৰামৰাজ কিতয়া আ

কিতয়া হয়, এয়া এেকােৱই নাজােন। এই সময়ত চাৱা িকমান সভা হয়। অমু ক সভা, অমু ক সভা।

ক’ৰবাত িকবা পােল এটা এিৰ আনেটাৈল

িচ যায়। এই সময়ত তামােলােক পিৱ

কােনাবা 20% হছা, কােনাবা 50% হছা। িপতাই বু জাই এয়া ৰাজধানী

বু ি ৰ হ আছা। এই

ত

াপন হ আেছ। এিতয়া ওপৰৰ পৰা ৰ

থকা আ ােবাৰ আিহ আেছ। চাকাচত কােনাবা ভাল ভাল অিভেনতাও থােক কােনাবা িন মানেৰা হয়। এয়া হ’ল
বহদৰ কথা। স ানসকলক িকমান ভালদেৰ বু েজাৱা হয়। তামােলাক স ানসকেল ইয়াৈল আিহছা পু ন

ীিৱত

হ’বৈল, হাৱা খাবৈল নহয়। কােনাবা পাথৰবু ি ক ল আেহ, তিতয়া সই দু নীয়াৰ বাতাবৰণেত থােক। এিতয়া
তামােলাক স ানসকেল িপতাৰ
বু ি

মতৰ আধাৰত মায়াৰ ওপৰত িবজয়

া

কৰা। মায়াই বােৰ বােৰ তামােলাকৰ

চাই িদেয়। ইয়ােতেতা বাবাই আকষণ কেৰ। বাবাই কিতয়াও কােনা উ া কথা নকয়। িপতােতা সত হয়

নহয় জােনা। তামােলােক ইয়ােত সত ৰ সংগত বিহছা। অন সকেলা অসত ৰ সংগত আেছ। সইেবাৰক সৎসংগ
কাৱাও ডাঙৰ ভু ল। তামােলােক জানা এজন িপতাই হেছ সত । মনু ষ সত পৰমা াৰ পূ জা কেৰ িক
নাই য আিম কাৰ পূ জা কেৰা। সেয় তােক কাৱা হয় অ
যিতয়া ক’ৰবাৈল যায় তিতয়া ব ত ব

া। আগা খানৰ

এয়া খবৰ

চাৱা িকমান অনু গামী আেছ। তওঁ

উপহাৰ পায়। হীৰাৰ িবপৰীেত ওজন কেৰ। নহ’ লেতা হীৰাৰ ওজন

কিতয়াও কৰা নাযায়। সত যু গত হীৰা-মু কুতােতা তামােলাকৰ বােব পাথৰ যন হ’ব িযেবাৰ ঘৰত লেগাৱা হয়।
ইয়ােত কােনা এেনকুৱা নাই, িযেয় হীৰা দান িহচােপ পায়। মানু হৰ ওচৰত ব ত পইচা আেছ সইবােব দান কেৰ।
িক

সই দান পাপ আ াক কৰা বােব িদওঁতাৰ ওপৰেতা কমেভাগ আিহ যায়। অজািমলৰ িনিচনা পাপ আ া হ

গেছ। ইয়ােত ভগৱােন বিহ বু জাইেছ, মানু েহ নহয়। সইবােব বাবাই কিছল তামােলাকৰ িয িচ আেছ তাৰ ওপৰত
সদায় িলখা থািকব লােগ – ভগৱানু ৱাচ। সদায় িলখা ি মূ িত ভগৱানু ৱাচ। কৱল ভগৱান বু িল ক’ ল মনু ষ জঁই পিৰ
যায়। ভগৱানেতা িনৰাকাৰ, সইবােব ি মূ িত িন য় িলিখব লােগ। তাত কৱল িশৱবাবা নহয়।
িতিনটা নাম আেছ।
শংকেৰ কেনৈক

বু িলও কয়। িশৱ-শংকৰ এজন বু িলেয় ক িদেয়। এিতয়া

া দৱতােয় নমঃ, পু নৰ তওঁক
ান িদব। অমৰকথাও হয়।

স ানেক আ া বু িল ভািব

া, িব ু , শংকৰ

তামােলাক সকেলােৱ পাবিত হয়। িপতাই তামােলাক সকেলা

ান িদেয়। ভি ৰ ফল ভগৱােন িদেয়। এজন িশৱবাবা হয়, ঈ ৰ, ভগৱান আিদ নহয়।

িশৱবাবা শ েটা ব ত িমঠা। িপতাই িনেজ কয় – হ মৰমৰ স ানসকল, সেয় িপতা হ’ল নহয় জােনা।
িপতাই বু জায় – আ ােত সং াৰ ভিৰ আেছ। আ া িনেলপ নহয়। িনেলপ হ’ লেতা পিতত িকয় হ’ব! িন য় িলপচপ লােগ তিতয়াইেতা পিতত হয়। কাৱা হয়
আপু িন সব ণ স

াচাৰী। তওঁেলাকৰ মিহমা গায় –

হয়, আিম নীচ-পাপী সইবােব িনজেক দৱতা বু িল ক’ব নাৱােৰ। এিতয়া িপতাই বিহ মনু ষ ক

দৱতা কিৰ গিঢ় আেছ।
হয়, তেৱঁই সঁচা সৎ

াচাৰী। দৱতাসকল হ’ল

নানকেৰা

ত মিহমা আেছ। িশখ লাকসকেল কয় স

অকাল। িযজন অকালমূ ত

হয়। সেয় সই এজনেক মািনব লােগ। কয় এটা, িপেছ কেৰ আন িকবা। অথ এেকা বু িজ

নাপায়। এিতয়া িপতা িযজন সৎ

হয়, অকাল হয়, তওঁ িনেজ বিহ বু জায়। তামােলাকৰ িভতৰেতা

আেছ। স ু খত বেহ তথািপও এেকা নু বু েজ।

কােনােৱ ইয়াৰ পৰা ওলাল আ

খালাচ। বাবাই মানা কেৰ –

স ানসকল, তিতয়াও সংসাৰী পৰিচ ন পৰিন াৰ কথা নু িনবা। কােনােৱেতা ব ত
েন আ

নায়। িপতাৰ মহাবাক পাহিৰ যায়।

ম ন ৰ

আনে েৰ এেনকুৱা কথা

কৃতেত িযসকল ভাল স ান, তওঁেলােক িনজৰ সৱাৰ দািয়

পালন কিৰ পু নৰ িনজৰ িনচাত থােক। বাবাই বু জাইেছ – কৃ

আ

ীি য়ানসকলৰ ব ত ভাল স ক আেছ। কৃ ৰ

ৰাজ হয় নহয় জােনা। ল ী-নাৰায়ণ নাম পাছত িদয়া হয়। বকু বু িল ক’ ল তৎ ণাৎ কৃ
2

ৃ িতৈল আিহব। ল ী-

নাৰায়েণা

ৃ িতৈল আেহ িকয়েনা কৃ

স ান কেনৈক জ

স

িশ

হয়। স

হয়। তামােলােক এয়াও সা াৎকাৰ কিৰছা –

িশ পিৱ

লয়, নাচ ওচৰত িথয় হ থােক, তৎ ণাৎ উঠাই আ

বেলগ ভূ িমকা চিল থােক, িয হেছ সয়া নাটক। এই
আেছ। নাটকৰ পিৰক না অনু সিৰ আমােৰা চিৰ

ত কােনা সংক

পায়ণ হ আেছ। মায়ােৰা

চ ািল লয়। শশৱ, যু ৱ, বৃ

বেলগ

নচেল। এয়ােতা নাটক িনধাৰণ হ
েৱশ হয় আ

িপতােৰা

েৱশ হয়।

কােনােৱ িপতাৰ মতত চেল, কােনােৱ ৰাৱণৰ মতত। ৰাৱণ িক ব ? কিতয়াবা দিখছা নিক? কৱল িচ েহ দখা
পাৱা। পােছ িশৱবাবাৰেতা এয়া

প। ৰাৱণৰ িক

প হয়! 5 িবকাৰ পী ভূ ত যিতয়া আিহ

েৱশ কেৰ তিতয়া

ৰাৱণ বু িল কাৱা হয়। এয়া হেছ ভূ তৰ দু নীয়া, অসু ৰৰ দু নীয়া। তামােলােক জািনছা আমাৰ আ া এিতয়া ধৰিণ হ
গ আেছ। ইয়ােত শৰীেৰা আসু ৰী হয়। আ া

হ’ব। পাছত এই শৰীৰ এিৰ িদবা। পাছত

ধৰিণ হ হ পিৱ

তামােলােক সেতা ধান শৰীৰ পাই যাবা। কা ন কায়া (পিৱ

শৰীৰ) পাবা। সয়া তিতয়া পাবা যিতয়া আ াও

কা ন (পিৱ ) হ’ব। সাণ কা ন হ’ ল অলংকােৰা কা ন (িনেভজাল) হ যাব। সাণত (অন ধাতু ) িমহিল কেৰ।
ান ঘূ িৰ আেছ। মানু েহ এেকা নাজােন। তওঁেলােক কয় –

এিতয়া তামােলাক স ানসকলৰ বু ি ত আিদ-মধ -অ ৰ

ঋিষ-মু িন সকেলােৱ নিত নিত কিৰ গেছ। আিম কওঁ – এই ল ী-নাৰায়ণক সাধা – তিতয়া এওঁেলােকও নিত
নিত কিৰব। িক

এওঁেলাকক সাধাই নহয়। কােন সু িধব?

সকলক সাধা হয়। তামােলােক তওঁেলাকক এই

সু িধব পাৰা। তামােলােক বু জাবৈল িকমান মাথা মাৰা। গল বয়া হ যায়। িপতাইেতা স ানসকলেহ

নাব,

িযসকেল বু িজ পায়। বাকী অন সকলৰ লগত ফা ু মাথা নামােৰ। অ া!
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)

সৱাৰ কতব পালন কিৰ পাছত িনজৰ িনচাত থািকব লােগ। ব থ কথা
িপতাৰ মহাবাক েহ

(2)

িনব বা

নাব নালােগ। এজন

ৃ িতত ৰািখব লােগ। সয়া পাহিৰব নালােগ।

সদায় সু খী হ থািকবৈল ৰেচাতা আ

ৰচনাৰ

িসমৰণ হ থািকব লােগ। কােনা কথাত সংক

ান বু ি ত চকিৰৰ িনিচনা ঘূ িৰ থািকব লােগ অথাৎ তওঁেৰ
যন নচেল, তাৰ বােব নাটকক ভালদেৰ বু িজ চিৰ

পায়ণ

কিৰব নালােগ।
*বৰদান:-

দাতাৰ দানক

ৃ িতত ৰািখ সকেলা আসি ৰ পৰা মু

িকছু মান স ােন কয় য এওঁৰ

িত মাৰ কােনা আকষণ নাই, িক

অথবা এওঁৰ সৱা কৰা ব ত িবেশষতা আেছ। িক
সংক

কােনাবা ব ি

হাৱা

এওঁৰ ব ত ভাল

ণ আেছ

বা বভৱৰফােল বােৰ বােৰ

যাৱােটা আকষণ হয়। কােৰাবাৰ িবেশষতা দিখ, ণ বা সৱা দিখ দাতাক নাপাহিৰবা। এয়া

দাতাৰ দান হয় – এই
* াগান:-

হ থােকাতা আকষণমু

ৃ িতেয় অনাস , আকষণমু

এেনকুৱা আি ক সমাজ সৱক হাৱা যােত িদগ া
িমলন কৰাই িদব পাৰা।
ওঁ শাি !!
***
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কিৰ িদেয়। কােৰা

িত

ভািৱত নহয়।

আ াসকলক িঠকনা িদব পাৰা, ভগৱানৰ সেত

