04-01-2021

াতঃমুৰলী

“মৰমৰ স ানসকল – খােজ িত িপতাৰ

:
উ ৰ:

গীত:

ওঁ শাি !

"বাপদাদা"

মধুবন।

মতত চিল থাকা, এজন িপতাৰ পৰাই না তে মায়াৰ হাৰ নহ'ব”

উ পদ া কৰাৰ আধাৰ িক?
উ পদ া কিৰবৰ কাৰেণ িপতাৰ িতেটা িনেদশনা অনুসিৰ চিল থাকা। িপতাৰ
িনেদশনা পােল আৰু স ানসকেল মািনেল। ি তীয় কােনা সংক েতা যােত নােহ। (2) এই
আি ক সৱাত লািগ যাৱা। তামােলাকৰ অন কােৰা ৃিত আিহব নালােগ। তামাৰ
মৃতু হ’ল মােন তামাৰ কাৰেণ জগতখেনা মিৰ গ’ল তিতয়ােহ উ পদ পাব পােৰ।
তু ে হ পােক হমেন….. ( তামাক পাই আিম...)

িনেল। সয়া হেছ ভি মাগত গায়ন কৰা। এই
সময়ত িপতাই ইয়াৰ ৰহস বুজায়। স ানসকেলও বুিজ পায় - এিতয়া আিম িপতাৰ পৰা বহদৰ
উ ৰািধকাৰ পাই আেছাঁ। আমাৰ সই ৰাজ কােনও কািঢ় িনব নাৱােৰ। ভাৰত ৰাজ ক ব েতই কািঢ়
িনেছ নহয় জােনা। মুছলমানসকেল কািঢ় িনেল, ইংৰাজসকেল কািঢ় িনেল। বা ৱত থেমেতা ৰাৱেণ কািঢ়
িনেছ, আসুিৰক মতত। এয়া িয বা ৰৰ িচ তয়াৰ কেৰ - বয়া নু িনবা, বয়া নাচাবা..... ইয়ােৰা
িকবা ৰহস থািকব নহয় জােনা। িপতাই বুজায় - এফােল আেছ ৰাৱণৰ আসুিৰক স দায়, িযসকেল
িপতাক নাজােন। আনফােল আছা তামােলাক স ানসকল। তামােলােকও আগেত নাজািনিছলা। িপতাই
এওঁৰ ( াৰ) বােবও নায় য এেৱাঁ ব ত ভি কিৰিছল, এওঁৰ এয়া হেছ ব ত জ েৰা অি ম জ ।
এেৱঁই থমেত পাৱন আিছল, এিতয়া পিতত হ গ’ল। এওঁক মই জােনাঁ। এিতয়া তামােলােক অন
কােৰােৰ নু িনবা। িপতাই কয়, মই তামােলাক স ানসকলৰ সেত বাতালাপ কেৰাঁ। অৱেশ হয়,
কিতয়াবা কােনা িম -স ীয় আিদক ল আেহ তিতয়া অলপ কথা পােতাঁ। থম কথােতা হেছ পিব
হাৱাৰ তিতয়ােহ বুি ত ধাৰণ হ'ব। ইয়াৰ িনয়ম ব ত কাঢ়া। আগেত কিছেলাঁ 7 িদন ভা ত থািকব
লােগ অন কােৰা ৃিত যােত নােহ, প আিদও িলিখব নালােগ। লািগেল িযেকােনা ানেত থাকা। িক
গােটই িদন ভা ত থািকব লােগ। এিতয়ােতা তামােলাক ভা ত থািক পুনৰ বািহৰৈল ওেলাৱা।
কােনাবােতা আ যজনকভােৱ েন, কয়, অেহা মায়া পুনৰ আঁতিৰ িচ যায়। এয়া হেছ অিত উ
ল । িপতাৰ কথা নামােন। িপতাই কয় - তামােলাকেতা বান ী হাৱা। তামােলাক িকয় অকাৰণেত
আৱ হ যাৱা। তামােলাকেতা এই আি ক সৱাত লািগ যাৱা। তামােলাকৰ অন কােৰা ৃিত
আিহব নালােগ। তামাৰ মৃতু হ’ল মােন তামাৰ কাৰেণ জগতখেনা মিৰ গ’ল তিতয়ােহ উ পদ পাব
পােৰ। তামােলাকৰ পুৰষ
ু াথই হেছ - নৰৰ পৰা নাৰায়ণ হাৱাৰ। খােজ িত িপতাৰ িনেদশনা মেত
চিলব লােগ। িক এই
েতা সাহস লােগ। কৱল কাৱাৰ কথা নহয়। মাহৰ জিৰ কম নহয়,
নে ােমাহা হ'ব লােগ। মাৰেতা এজন িশৱবাবা, ি তীয় কােনা নাই। আিমেতা বাবাৰ শৰণ লওঁ। আিম
িবহ কিতয়াও িনিদওঁ। তামােলাক ঈ ৰৰ ফােল আহা গিতেক মায়াইও তামােলাকক নিৰব, খুব
পৰাভূ ত কিৰব। যেনৈক বদ েলােক কয় - এই দৰবৰ খােল থমেত গােটই বমাৰ বািহৰৈল ওলাই
আিহব। ভয় নাখাবা। এয়াও এেন ৱাই। মায়াই ব ত হাৰাশাি কিৰব, বান
অৱ ােতা িবকাৰৰ
সংক আিহব। মাহ উৎপ হ যাব। বাবাই আগেতই ক িদেয় য এই সকেলােবাৰ হ'ব। যিতয়াৈলেক
জীয়াই থািকবা, মায়াৰ এই মুি যু চিল থািকব। মায়াও শি শালী হ তামােলাকক নিৰব। এয়া
নাটকত ( ামাত) িনধািৰত হ আেছ। মই জােনা মায়াক ক'ম য নিতবাচক সংক নািনবা। ব েত
িলেখ বাবা কৃ পা কৰক। মই জােনা কােৰাবাৰ ওপৰত কৃ পা কিৰম। ইয়াতেতা তামােলাক মতত চিলব
ওঁ

শাি । ম
 ৰমৰ আি ক স ানসকেল এই গীত

লােগ। যিদ কৃ পা কেৰাঁ তে সকেলা মহাৰজা হ যাব। নাটকেতা নাই। সকেলা ধমাৱল ী আেহ। িযসকল
অন অন ধমৈল ধমা িৰত হ গেছ তওঁেলাক ওলাই আিহব। এয়া পুিল ৰাপণ কৰা হয়, ইয়াত ব ত
পিৰ ম হয়। নতু ন িযসকল আেহ তওঁকক কৱল ক'ব লােগ য িপতাক ৰণ কৰা। িশৱ ভগৱানুবাচ।
কৃ
কােনা ভগৱান নহয়। তওঁেতা 84 জ ত আেহ। অেনক মত, অেনক কথা। এয়া বুি ত পূৰা ধাৰণ
কিৰব লােগ। আিম পিতত আিছেলাঁ। এিতয়া িপতাই কয় - তামােলাক পাৱন কেনৈক হ'বা। ক পূেবও
কিছল – মােমক
ৰণ কৰা। িনজক আ া বুিল বুিজ দহৰ সকেলা স
এিৰ জীৱে মৰা। মাক
এজন িপতােকই ৰণ কৰা। মই সকেলােৰ সৎগিত কিৰবৈল আিহেছাঁ। ভাৰতবাসীেহ উ হয় পুনৰ 84
জ ল তলৈল নােম (অৱনিমত হয়)। কাৱা তামােলাক ভাৰতবাসীেয়েহ এই দৱী- দৱতাসকলক পূজা
কৰা। এওঁেলাক কান? এওঁেলাক গৰ মািলক আিছল নহয় জােনা। এিতয়া ক'ত আেছ? 84 জ কােন
লয়? সত যুগতেতা এওঁেলােকই দৱী- দৱতা আিছল। এিতয়া পুনৰ এই মহাভাৰতৰ যু ৰ াৰা সকেলােৰ
িবনাশ হ'ব। এিতয়া সকেলা পিতত তেমা ধান। মেয়া এওঁৰ ব ত জ ৰ অ তেহ আিহ েৱশ কেৰাঁ। এওঁ
পূৰা ভ আিছল। নাৰায়ণৰ ভি কিৰিছল। এওঁেৰই শৰীৰত েৱশ কিৰ পুনৰ এওঁক নাৰায়ণ কিৰ
তােলাঁ। এিতয়া তামােলােকও পুৰষ
ু াথ কিৰব লােগ। এয়া দৱী ৰাজধানী াপন হ আেছ। মালা তয়াৰ
হয় নহয় জােনা। ওপৰত আেছ িনৰাকাৰ ফু ল, তাৰপাছত মৰু যুগল ( া-সৰ তী)। িশৱবাবাৰ তলত
একদম এওঁেলাক য় হ আেছ। জগতিপতা
া আৰু জগত অ া সৰ তী। এিতয়া তামােলােক এই
পুৰষ
ু াথৰ াৰা িব ু পুৰীৰ মািলক হাৱা। জােয়া কয় নহয় - ভাৰত আমাৰ হয়। তামােলােকও বুিজ
পাৱা আিম িব ৰ মািলক। আিম ৰাজ কিৰম, অন কােনা ধম নাথািকবই। এেনৈক নক'ব - এয়া
আমাৰ ৰাজ , আৰু কােনা ৰাজ নাই। ইয়াত ব ত আেছ গিতেক আমাৰ তামাৰ চেল। তাত এইেবাৰ
কথাই নাই। গিতেক এিতয়া িপতাই বুজায় - স ানসকল, অন সকেলা কথা এিৰ মােমক (মেনেৰ কৱল
মাক) ৰণ কৰা তিতয়া িবকম িবনাশ হ'ব। এেন ৱা নহয় য কােনাবা স খ
ু ত বিহ যাগাভ াস
কৰাব, দৃি িদব। িপতাইেতা কয় - চেলাঁেত-ফু েৰাঁেত িপতাক ৰণ কিৰব লােগ। িনজৰ খিতয়ান ৰাখা গােটই িদনেটাত িকমান ৰণ কিৰেলাঁ? পুৱা উ িকমান সময় িপতাৰ সেত কথা পািতেলাঁ? আিজ
িপতাৰ ৃিতত বিহেলাঁেন? এেনৈক িনজৰ সেত পিৰ ম কিৰব লােগ। ানেতা বুি ত আেছ আেকৗ
অন েকা বুজাব লােগ। এইেটা কােৰা বুি ত উদয় নহয় য কাম মহাশ হয়। 2-4 বছৰ থািক পুনৰ
মায়াৰ থাপৰ জােৰেৰ লািগেল বাগিৰ পেৰ। তিতয়া িলেখ - বাবা মই মুখ ক'লা কিৰ িদেলাঁ। বাবাই িলিখ
িদেয় - ক'লা মুখ কেৰাঁতাসকল 12 মাহৈল ইয়াত অহাৰ দৰকাৰ নাই। তু িম িপতাৰ আগত িত া কিৰ
তথািপও িবকাৰত বাগিৰ পিৰলা, মাৰ ওচৰত কিতয়াও নািহবা। উ ল । িপতা আিহেছই পিততৰ
পৰা পাৱন কিৰ তু িলবৈল। ব ত স ােন িববাহ কিৰ পিব হ থােক। হয়, কােনা কন াক মাৰিপট
কিৰেল তিতয়া তওঁক ৰ া কিৰবৈল গ ব িববাহ কিৰ পিব হ থােক। তােতা আেকৗ কােনা
কােনাক নাকৰ পৰা মায়াই ধিৰ লয়। পৰাজয় বৰণ কেৰ। ীেয়ও ব ত পৰাজয় বৰণ কেৰ। িপতাই
কয় - তামােলাকেতা শূপনখা হাৱা, এই সকেলােবাৰ নাম এই সময়ৰ হয়। ইয়াতেতা বাবাই কােনা
িবকাৰীক বিহবও িনিদেয়। খােজ িত িপতাৰ ৰায় ল'বলগীয়া হয়। সমিপত হ গ’ ল তিতয়া আেকৗ
িপতাই ক'ব - এিতয়া িনিম হাৱা। ৰায় অনুসিৰ চিল থাকা। খিতয়ান নােল তিতয়ােহ ৰায় িদব।
এয়া অিতৈক বুিজবলগীয়া কথা। তামােলােক যিদও ভাগ আগবেঢ়াৱা িক মই নাখাওঁ। মইেতা দাতা
হওঁ। 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।
ৰাি

াছ 15-06-68

হপূণ

ৰণ

িয অতীত হ গ'ল তাক পুনৰী ণ কিৰেল যাৰ অ ৰ দুবল তওঁেলাকৰ অ ৰৰ দুবলতাও পুনৰী ণ হ
যায়। সেয়েহ স ানসকলক নাটকৰ িচিৰত য় কেৰাৱা হেছ। মুখ লাভ হেছই ৃিতৰ াৰা। ৃিতৰ
াৰােহ আয়ুস বৃি হ'ব। নাটকক স ানসকেল বুিজ পােল তিতয়া কিতয়াও খয়ােলা নািহব। নাটকত
এই সময়ত ান িশকা আৰু িশেকাৱা চিল আেছ। পুনৰ ভূ িমকা ব হ যাব। িপতােৰা ভূ িমকা নাথািকব
আৰু আমােৰা ভূ িমকা নাথািকব। তওঁৰ িদয়াৰ ভূ িমকা আৰু আমাৰ লাৱাৰ ভূ িমকাও নাথািকব। তে
এক হ যাবা নহয় জােনা। আমাৰ ভূ িমকা নতু ন সৃি ত হ যাব। বাবাৰ ভূ িমকা শাি ধামত হ'ব।
ভূ িমকাৰ ৰীল ভৰাই থাৱা আেছ নহয় জােনা, আমাৰ াল ৰ ভূ িমকা, বাবাৰ শাি ধামৰ ভূ িমকা। িদয়া
আৰু লাৱাৰ ভূ িমকা পূণ হ'ল, নাটেকই পূৰা হ'ল। পুনৰ আিম ৰাজ কিৰবৈল আিহম, সই ভূ িমকা সলিন
হ'ব। ান ব হ যাব, আিম তেন ৱা হ যাম। ভূ িমকাই যিতয়া পূৰা হ’ব গিতেক বাকী পাথক
নাথািকব। স ান আৰু িপতােৰা ভূ িমকা নাথািকব। এেৱাঁ ান স ূণ ল লয়। তওঁৰ ওচৰেতা এেকােৱই
নাথােক। িদওঁতাও যিদ ওচৰত নাথােক আৰু লওঁতাসকলেৰা যিদ অভাৱ নাথােক তে দুেয়া
ইজন-িসজনৰ সমান হ গ'ল। এই
ত িবচাৰ সাগৰ ম ন কিৰবৰ কাৰেণ বুি লােগ। িবেশষ পুৰষ
ু াথ
হেছ ৃিতৰ যা াৰ। িপতাই বিহ বুজায়। নাবৈলেতা ডাঙৰ কথা হ যায়, বুি তেতা এয়া সূ হয়
নহয় জােনা। িভতিৰ জােন িশৱবাবাৰ ৰূপ িক। বুজাওঁেত ডাঙৰ ৰূপ হ যায়। ভি মাগত ডাঙৰ িলংগ
সািজ িদেয়। আ ােতা সূ হয় নহয় জােনা। এয়া হেছ কৃ িত। িকমানৈলেক অ পাব? আেকৗ শষত
অ হীন বুিল ক িদেয়। বাবাই বুজাইেছ গােটই ভূ িমকা আ াত সমািহত হ আেছ। এয়া কৃ িত। অ পাব
পৰা নাযায়। সৃি চ ৰ অ েতা পায়। ৰচিয়তা আৰু ৰচনাৰ আিদ-মধ -অ ক তামােলােকেহ জানা।
বাবা ােনেৰ পিৰপূণ হয়। আেকৗ আিমও পিৰপূণ হ যাম। পাবৈল আৰু এেকােৱই বাকী নাথািকব। িপতা
এওঁৰ শৰীৰত েৱশ কিৰ পঢ়ায়। তওঁ হেছ িব ।ু আ া বা পৰমা াৰ সা াৎকাৰ হ' ল আন লােগ
জােনা। পিৰ ম কিৰ িপতাক ৰণ কিৰব লােগ তিতয়ােহ িবকম িবনাশ হ'ব। িপতাই কয় - মাৰ ান
ব হ গ’ ল তিতয়া তামােলাকেৰা ব হ যাব। ান ল উ হ যায়। সকেলােৱ িকবা ল লয়
তথািপও িপতােতা িপতাই হয় নহয় জােনা। তামােলাক আ াসকল আ া হেয় থািকবা, িপতা হেতা
নাথাকা। এয়ােতা হেছ ান। িপতা িপতা হয়, স ান স ান হয়। এই সকেলােবাৰ িবচাৰ সাগৰ ম ন
কিৰ গভীৰতাৈল যাৱাৰ কথা। এইেটাও জানা য যাবেতা সকেলােৱ লািগব। সকেলা িচ যাওঁতা হয়।
বাকী আ া গ থািকব। গােটই সৃি খেনই নাশ হ যাব। এই
ত িনভ ক হ থািকব লােগ। িনভ ক হ
থকাৰ পুৰষ
ু াথ কিৰব লােগ। শৰীৰ আিদৰ কােনা বাধ যােত নােহ। সইেটা অৱ াত যাব লােগ। িপতাই
িনজৰ সমান কিৰ তােল, তামােলাক স ানসকেলও িনজৰ সমান কিৰ থাকা। এজন িপতােৰ যােত ৃিত
থােক এেন ৱা পুৰষ
ু াথ কিৰব লােগ। এিতয়া সময় আেছ। এইেটা অনুশীলন তী তােৰ কিৰব লােগ।
অভ াস নাথািকেল তে
য় হ যাবা। ভিৰ কঁ িপবৈল ধিৰব আৰু অক ােত হাট ফইল হ থািকব।
তেমা ধান শৰীৰ হাট ফইল হ’বৈল সময় লােগ জােনা। িযমান অশৰীৰী হ গ থািকবা, িপতাক ৰণ
কিৰ থািকবা িসমান সমীপত আিহ থািকবা। যাগত থকাসকলেহ িনভ ক হ থািকব। যাগৰ াৰা শি
া হয়, ানৰ াৰা ধন া হয়। স ানসকলক শি লােগ। তে শি পাবৰ কাৰেণ িপতাক ৰণ
কিৰ থাকা। বাবা হেছ অিবনাশী িচিকৎসক। তওঁ কিতয়াও ৰাগী হ'ব নাৱােৰ। এিতয়া িপতাই কয় তামােলােক িনজৰ অিবনাশী দৰব ল থাকা। মই এেন ৱা স ীৱনী দৰব িদওঁ িয কিতয়াও কােনা
বমাৰত নপিৰব। কৱল পিতত-পাৱন িপতাক ৰণ কিৰ থাকা তে পাৱন হ যাবা। দৱতাসকল
সদায় িনেৰাগী পাৱন হয় নহয় জােনা। স ানসকলৰ এইেটােতা িন য় হ গ'ল য আিম ক ই ক ই
উ ৰািধকাৰ লওঁ। ৰণাতীত বাৰ িপতা আিহেছ যেনৈক এিতয়া আিহেছ। বাবাই িয িশকায়, বুজায়
এয়াই ৰাজেযাগ। সই গীতা আিদ সকেলােবাৰ ভি মাগৰ হয়। এই ান মাগৰ িবষেয় িপতাইেহ নায়।
িপতােহ আিহ তলৰ পৰা ওপৰৈল উঠায়। িযসকল দৃঢ় িন য় বুি ৰ হয় তওঁেলােকই মালাৰ মিণ হয়।
স ানসকেল বুিজ পায় য ভি কিৰ কিৰ আিম অৱনিমত হ আিহেছাঁ। এিতয়া িপতা আিহ সঁচা উপাজন
কৰায়। লৗিকক িপতাই ইমান উপাজন নকৰায় িযমান পাৰেলৗিকক িপতাই কৰায়। ভাল বাৰু!

স ানসকলক ভৰাি আৰু নম াৰ।
*ধাৰণাৰ বােব মুখ সাৰ:-**

(1) মায়া পােলাৱান হ স খ
ু ত আিহব, তাৈল ভয় নকিৰবা। মায়ািজৎ হ'ব লােগ। খােজ িত
চিল িনজৰ ওপৰত িনেজই কৃ পা কিৰব লােগ।

মতত

(2) িপতাক িনজৰ সঁচা সঁচা খিতয়ান নাব লােগ। িনিম হ থািকব লােগ। চেলাঁেত-ফু েৰাঁেত ৃিতত
থকাৰ অভ াস কিৰব লােগ।
বৰদান:
িনজৰ ৰূপৰ াৰা ভ সকলক কাশৰ মু টৰ সা াৎকাৰ কৰাওঁতা ই দৱ হাৱা
যিতয়া পৰা তামােলাক িপতাৰ হ'লা, পিব তাৰ িত া কিৰলা তাৰ িবিনময়ত
কাশৰ মু ট া হ গ'ল। এই কাশৰ মু টৰ আগত ৰ খািদত মু ট এেকােৱই
নহয়। িযমােন সংক , বাণী আৰু কমত পিব তাক ধাৰণ কিৰ গ থািকবা িসমােন এই
কাশৰ মু ট
হ গ থািকব আৰু ই দৱৰ ৰূপত ভ সকলৰ আগত ত
হ গ
থািকবা।
াগান:
সবদা বাপদাদাৰ ছ ছায়াৰ িভতৰত থাকা তিতয়া িব -িবনাশক হ যাবা।
!! ওঁ শাি !!

