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ওঁ শাি !

"বাপদাদা"

মধুবন।

" ম
 ৰমৰ স ানসকল  – অ
 মুখী  হ ি নজৰ কল াণৰ কথা িচ া কৰা , ঘূিৰব - ফুিৰব  যাৱা য িদ এ কা ত িবচাৰ স াগৰ ম ন কৰা , িনজেক
সাধা -  মই সদায় হ িষত  হ থােকােন ”

:
উ ৰ:

দয়াশীল িপতাৰ স ান স ক ল িনজৰ ওপৰত কানেটা দয়া কৰা উিচত ?
িযদেৰ িপতাৰ দয়া ওপেজ য মাৰ স ানসকল কাঁইটৰ পৰা ফু ল হওঁক, িপতাই স ানসকলক ফু লৰ দেৰ
কিৰ তু িলবৈল িকমান পিৰ ম কেৰ সেয়েহ স ানসকলেৰা িনজৰ ওপৰত দয়া ওপিজব লােগ য আিম
বাবাক আ ান কেৰা - হ পিতত-পাৱন আহা, ফু লৰ দেৰ কিৰ তালা, এিতয়া তওঁ আিহেছ তে আিম
জােনা ফু ল নহ’ম! দয়া ওপিজেল দহী-অিভমানী হ থািকব। িপতাই িয নায় সয়া ধাৰণ কিৰব।

ওঁ শ
 াি ।এয়ােতা স ানসকেল বুিজ পায় - এওঁ িপতাও হয়, িশ েকা হয়, সৎ ৰুও হয়। গিতেক িপতাই স ানসকলক সােধ

য তামােলাক যিতয়া ইয়াৈল আহা তিতয়া এই ল ী-নাৰায়ণ আৰু িচিৰৰ িচ ত কৰােন? যিতয়া দুেয়াখন ছিব
ত কৰা হয় তিতয়া ল -উে শ আৰু গােটই চ বুি ত আিহ যায় য আিম দৱী- দৱতা হ িপছত আেকৗ এেনৈক
িচিৰেৰ নািম আেহা। এই ান তামােলাক স ানসকেলেহ পাৱা। তামােলাক হছা িবদ াথ । ল -উে শ স খ
ু ত আেছ।
িযেয়ই আেহ তওঁক বুেজাৱা – এয়া হেছ ল -উে শ । এই পঢ়াৰ াৰা এেন ৱা দৱী- দৱতা হ যাওঁ। আেকৗ 84 জ ৰ
িচিৰ নােমা, আেকৗ পুনৰাবৃি কিৰব লািগব। ব ত সহজ ান তথািপও পিঢ়-পিঢ় িকয় ফল হ যায়? সই পািথৱ
পঢ়াতৈকও এই ঈ ৰীয় পঢ়া অিত সহজ হয়। ল -উে শ আৰু 84 জ ৰ চ এেকবােৰ স খ
ু ত আেছ। এই দুেয়াখন িচ
বহা কাঠােতা থািকব লােগ। সৱা কৰাৰ কাৰেণ সৱাৰ সাম ীেৰা আৱশ ক। সকেলা ান ইয়ােতই আেছ। এই পুৰষ
ু ােথা
আিম এিতয়ােহ কেৰা। সেতা ধান হ’বৈল ব ত পিৰ ম কিৰব লােগ। ইয়াত অ মুখী হ িবচাৰ সাগৰ ম ন কিৰব লােগ।
ঘূিৰব-ফু িৰব গ’ লও বুি ত এয়াই থকা উিচত। এয়ােটা বাবাই জােন য সকেলােৱ মানুসিৰ হাৱা। কােনােৱ ভালদেৰ
বুিজেল িন য় পুৰষ
ু াথ কিৰব, িনজৰ কল াণৰ কাৰেণ। েত ক িবদ াথ েয় বুিজ পায় য এওঁ ভালৈক পেঢ়। িনেজ নপিঢ়েল
িনজেৰই লাকচান কেৰ। িনজকেতা িকছু যাগ কিৰ তু িলব লােগ। তামােলােকা িবদ াথ হাৱা, সয়াও বহদৰ িপতাৰ!
এওঁ
ােয়া পেঢ়। এই ল ী-নাৰায়ণ হেছ পদবী ( াল ) আৰু িচিৰ হেছ 84 জ ৰ চ ৰ। এয়া থম ন ৰৰ জ , এয়া
শষ ন ৰৰ জ । তামােলাক দৱতা হ যাৱা। িভতৰত েৱশ কৰাৰ লেগ লেগ স খ
ু ত থকা ল আৰু িচিৰৰ ওপৰত
বুেজাৱা। িনেতৗ আিহ এওঁেলাকৰ স খ
ত
বিহেল
ি
ত
আিহব।
তামােলাকৰ
বু
ি
ত
আেছ য বহদৰ িপতাই আমাক
ু
ৃ
বুজাই আেছ। গােটই চ ৰ ান তামােলাকৰ বুি ত ভৰপূৰ আেছ গিতেক িকমান হিষত হ থকা উিচত। িনজেক সুিধব
লােগ য আমাৰ সই অৱ া িকয় নাথােক? িক কাৰণ আেছ িযেয় হিষত হ থকাৰ
ত বাধাৰ সৃি কেৰ? িযেয় িচ
তয়াৰ কেৰ তওঁেলাকৰ বুি েতা থািকব য এয়া আমাৰ ভিৱষ ত পদ, এয়া আমাৰ ল -উে শ আৰু এয়া 84ৰ চ ।
গায়েনা আেছ য সহজ ৰাজেযাগ। িপতাই সদায় বুজাই থােক য তামােলাক বহদৰ িপতাৰ স ান গিতেক গৰ
উ ৰািধকাৰ িন য় লাৱা উিচত আৰু গােটই চ েৰা ৰহস বুজাইেছ গিতেক িন য় সয়া ৰণ কিৰব লােগ আেকৗ
কথা-বাতােতা আচৰণ ভাল হাৱা উিচত। চলন ব ত ভাল হ’ব লােগ। চেলােত-ফু েৰােত, কাম-কাজ কেৰােত বুি ত
যােত কৱল এইেটােৱ থােক য আিম িপতাৰ ওচৰত পিঢ়বৈল আিহেছা। এই ােনই তামােলােক লগত ল যাব লািগব।
পঢ়ােতা সহজ। িক যিদেহ পুৰা ৰীিতেৰ নপঢ়া তে িশ কৰ িন য় এইেটা িচ া থািকব য যিদ াচত ( ণীত) ব ত
ডাল (বুি হীন) স ান থােক তে আমাৰ নাম বদনাম হ’ব। পুৰ াৰ পাৱা নাযাব। চৰকােৰ এেকা িনিদব। এয়াও ু ল
নহয় জােনা। ইয়াত পুৰ াৰ আিদৰ কথা নাই। তথািপ পুৰষ
ু াথ কেৰাৱা হয়। চলনক ধেৰাৱা, দৱী ণ ধাৰণ কৰা।
চিৰ ভাল হ’ব লােগ। িপতােতা তামােলাকৰ কল াণৰ কাৰেণ আিহেছ। িক িপতাৰ মতত চিলব নাৱােৰ। মেত
যিদ কয় ইয়াৈল আহা িক নাযায়। এেনৈক ক’ব ইয়াত গৰম, ইয়াত ঠা া। িপতাক িচিন নাপায় য কােন আমাক কয়?
এই সাধাৰণ ৰথেহ বুি ত আেহ। সই িপতা বুি ত নােহই। ডাঙৰ ৰজাসকলক সকেলােৱ িকমান ভয় কেৰ। ব ত
অথ’িৰ স
(হতা-কতা) হয়। ইয়াত আেকৗ িপতাই কয় মই গিৰব িনবাসী হওঁ। মাক ৰচিয়তাক আৰু ৰচনাৰ
আিদ-মধ -অ ক কােনােৱ নাজােন। িকমান অসংখ মনুষ আেছ। কেন ৱা- কেন ৱা কথা কয়, িক-িক নাই থােক।
ভগৱান িক ব হয়, এয়াও নাজােন। আ য জনক নহয়েন। িপতাই কয় - মই সাধাৰণ শৰীৰত আিহ িনজৰ লগেত
ৰচনাৰ আিদ-মধ -অ ৰ পিৰচয় িদওঁ। 84ৰ এই িচিৰ িকমান
।

িপতাই কয় - মই তামােলাকক এয়া নাইিছেলা, এিতয়া পুনৰ নাই আেছা। তামােলাক পাৰস বুি ৰ আিছলা
তামােলাকক পাথৰ বু ৰ কােন কিৰ তু িলেল? আধাক ৰাৱণ ৰাজ ত তামােলাক অধঃপিতেতই হ আিহলা। এিতয়া
তামােলাক তেমা ধানৰ পৰা সেতা ধান িন য় হ’ব লািগব। িবেবেকও কয় িপতা হেছই সত । তওঁ িন য় সত ই
নাব। এওঁ
াইও পেঢ়, তামােলােকও পঢ়া। এওঁ কয় - মেয়া িবদ াথ । পঢ়াৰ ওপৰত মেনােযাগ িদওঁ। এ েৰট (স ক)
কমাতীত অৱ ােতা এিতয়া হাৱা নাই। এেন ৱা কান থািকব িযেয় ইমান উ পদ পাৱাৰ কাৰেণ পঢ়াত ধ ান িনিদব।
সকেলােৱ ক’ব এেন ৱা পদেতা িন য় পাৱা উিচত। আিম িপতাৰ স ান হওঁ গিতেক িন য় আিমেয়ই মািলক হাৱা
উিচত। বাকী পঢ়াতেতা উঠা-নমা হেয়ই। তামােলােক এিতয়া ানৰ এেকবােৰ সাৰ লাভ কিৰছা। আৰ িণতেতা পুৰিণ
ােনই আিছল। লােহ-লােহ তামােলােক বুিজ আিহছা। এিতয়া বুিজছা য ানেতা সঁচাৈকেয় এিতয়ােহ আিম পাওঁ।
িপতােয়া কয় - আিজ তামােলাকক মই গূঢ়াথমূলক কথা নাম। তাৎ ণাৎ কােনও জীৱনমুি পাব নাৱােৰ। গােটই
ান ল’ব নাৱােৰ। আৰ িণেত জােনা এই িচিৰৰ িচ আিছল। এিতয়া বুিজ পাৱা আিম এেনৈক চ লগাও। আিমেয়ই
দশন চ ধাৰী হওঁ। বাবাই আমাক আ াসকলক গােটই চ ৰ ৰহস বুজাই িদেছ। িপতাই কয় - তামােলাকৰ ধম
ব ত সুখ িদওঁতা হয়। িপতােহ আিহ তামােলাকক গৰ মািলক কিৰ তােল। অন সকলৰ কাৰেণ সুখৰ সময়েতা এিতয়া
আিহেছ, যিতয়া মৃতু সমাগত। এয়া এেৰাে ন (উৰাজাহাজ), িবজুলী আিদ আগেত নািছল। তওঁেলাকৰ কাৰেণ এিতয়ােহ
যন গ। িকমান ডাঙৰ-ডাঙৰ অ ািলকা সজায়। এেনৈক ভােব য এিতয়ােতা আমাৰ ব ত সুখ। িকমান সানকােল গ
ল নত উপি ত হ’ব পািৰ। বচ, ইয়ােকই গ বুিল ভােব। এিতয়া তওঁেলাকক কােনাবাই বুজােলেহ য গেতা সত যুগক
কাৱা হয়, কিলযুগক জােনা গ বুিল কাৱা হ’ব। নৰকত শৰীৰ এিৰেল িন য় পুনজ ও নৰকেতই ল’ব। আগেত
তামােলােকও এই কথােবাৰ বুজা নািছলা। এিতয়া বুিজ পাৱা। ৰাৱণ ৰাজ আিহেল আিম অধঃপিতত হ’বৈল ধেৰা,
সকেলা িবকাৰ আিহ যায়। এিতয়া তামােলােক গােটই ান পাইছা সেয়েহ চলন আিদও ৰাজকীয় (মািজত) হাৱা
উিচত। তামােলাক এিতয়া সত যুগতৈকও বিছ মূল ৱান। িপতা িয ানৰ সাগৰ হয় তওঁ সকেলা ান এিতয়া িদেয়।
আৰু অন কােনা মনুষ ই ান আৰু ভি ক বুিজব নাৱােৰ। সানিমহিল কিৰ িদেছ। এেনৈক ভােব য শা পঢ়া - এয়া
ান আৰু পূজা কৰােতা ভি । গিতেক এিতয়া িপতাই ফু লৰ দেৰ কিৰ তু িলবৈল িকমান পিৰ ম কেৰ। স ানসকলেৰা
দয়া ওপিজব লােগ য আিম িপতাক আ ান কেৰা – আিহ পিততসকলক পাৱন কিৰ তালা, ফু ল কিৰ তালা। এিতয়া
িপতা আিহেছ গিতেক িনজৰ ওপৰেতা দয়া কৰা উিচত। আিম জােনা এেন ৱা ফু ল হ’ব নাৱােৰা! এিতয়াৈলেক আিম
িপতাৰ অ ৰ আসনত িকয় অিধি ত হ’ব পৰা নাই! মেনােযাগ িনিদেয়। িপতা িকমান দয়াশীল। িপতাক পিতত
দুিনয়ােতই আ ান কেৰ য আিহ পাৱন কিৰ তালা। গিতেক যেনৈক িপতাৰ দয়া ওপেজ, তেনৈক স ানসকলেৰা দয়া
ওপিজব লােগ। নহ’ ল সৎ ৰুৰ িন েু ক উ পদ পাব নাৱােৰ। এয়ােতা কােৰা সেপানেটা নােহ য সৎ ৰু কান?
দুিনয়াৰ লােক ৰুৰ কাৰেণ ভািব লয় য অিভশাপ যােত িনিদেয়, অকৃ পা যােত হ নাযায়। স ান জি েল ভািবব এয়া
ৰুৰ কৃ পা হ’ল। এয়া হেছ অ কালৰ সুখৰ কথা। িপতাই কয়- স ানসকল, িনজৰ ওপৰত দয়া কৰা। দহী-অিভমানী
হ’ লেহ ধাৰণাও হ’ব। সকেলা আ ােয় কেৰ। মেয়া আ ােক পঢ়াও। িনজেক দৃঢ়ভােৱ আ া বুিল বুজা আৰু িপতাক ৰণ
কৰা। যিদেহ িপতাক ৰেণই নকৰা তে িবকম িবনাশ কেনৈক হ’ব। ভি মাগেতা ৰণ কেৰ - হ ভগৱান, দয়া
কৰা। িপতা মুি দাতাও হয় লগেত পথ দশেকা হয়…… এয়াও তওঁৰ
মিহমা, িপতা আিহ সকেলা নায় য ভি
মাগত তামােলােক ৰণ কৰা। মই িন য় িনজৰ সময়েত আিহম। যিতয়াই িবচােৰা তিতয়াই আিহম, এেন ৱা নহয়।
ামাত যিতয়া আেছ তিতয়ােহ আেহা। বাকী এেন ৱা িচ েনা কিতয়াও নচেল। সই িপতা হেছ তামােলাকক
পঢ়াওঁতা। এেৱাঁ ( া) িপতাৰ পৰা পেঢ়। তওঁেতা কিতয়াও কােনা ভু ল নকেৰ, কােৰা দুখ িনিদেয়। বাকী সকেলা
মানুসিৰ িশ ক হয়। সই সত িপতাই তামােলাকক সত েহ িশ ায়। সত ৰ স ােনা সত । আেকৗ িমছাৰ স ান হ
আধাক িমছা হ পেৰ। সঁচা িপতােকই পাহিৰ যায়।
থমেত বুেজাৱা য এয়া সত যুগী নতু ন দুিনয়া ন পুৰিণ দুিনয়া? তিতয়া মনুষ ই ভািবব এওঁেলােক
ব ত ভাল
সােধ। এই সময়ত সকেলােৰ মাজত 5 িবকাৰৰ েৱশ হ আেছ। তাত 5 িবকাৰ নাথােক। এয়ােতা বুিজবৈল এেকবােৰ
সহজ কথা, িক িযেয় িনেজই বুিজ নাপায় তওঁ দশনীত িক বুজাব? সৱাৰ সলিন বদনামেহ কিৰ আিহব। বািহৰত গ
সৱা কৰােতা মাহীৰ ঘৰৰ দেৰ (সহজ) নহয়। িবশাল বুি ৰ েয়াজন। বাবাই েত কৰ চলনৰ পৰাই বুিজ পায়।
িপতােতা িপতাই আেকৗ িপতােয়া ক’ব এয়া ামাত আিছল। কােনাবা আিহেল বুেজাৱােতা
া মাৰীৰ কাৰেণ ভাল।
নােমা হেছ
া মাৰী ঈ ৰীয় িব িবদ ালয়। নােমা খ াত
া মাৰীসকলেৰই হ’ব। এই সময়ত সকেলা 5 িবকাৰৰ
াহত আেছ। তওঁেলাকক গ বুেজাৱােতা িকমান ক ন হয়। এেকােৱ বুিজ নাপায় কৱল ইয়ােক কয় য ানেতা ব ত
ভাল। িনেজ এেকা বুিজ নাপায়। িব ৰ উপিৰও িব আিহ থােক। আেকৗ উপােয়া উিলয়াবলগীয়া হয়। পুিলচৰ পহৰা

ৰাখা, িচ বীমা কৰাই িদয়া। এয়া হেছ য গিতেক ইয়াত িব িন য় আিহব। গােটই পুৰিণ দুিনয়া ইয়াত াহা হ’ব।
নহ’ ল ‘য ’ নাম িকয় হ’ল। য ত াহা হ’ব লািগব। ইয়াৰ নাম “ৰু
ান য ” ৰািখেছ। ানক পঢ়া বুিলও কাৱা
হয়। এয়া পাঠশালাও হয় লগেত য ও হয়। তামােলােক পাঠশালাত পিঢ় দৱতা হাৱা িপছত এয়া সকেলা এই য ত
াহা হ যায়। তেৱঁই বুজাব পািৰব িযেয় সদায় অভ াস কিৰ থােক। যিদেহ অভ াস নাথােক তে তওঁ িক কথা ক’ব
পািৰব। দুিনয়াৰ মনুষ ৰ কাৰেণ গ হেছ এিতয়া, অ কালৰ বােব। তামােলাকৰ কাৰেণ গ আধাক ৰ বােব হ’ব।
এয়াও ামাত িনধািৰত হ আেছ। িবচাৰ কিৰেল ব ত আ যাি ত হাৱা যায়। এিতয়া ৰাৱণ ৰাজ সমা হ ৰামৰাজ
াপন হয়। ইয়াত যু আিদৰ কােনা কথা নাই। এই িচিৰৰ িচ দিখ দুিনয়াৰ লাক ব ত আ যাি ত হয়। গিতেক
িপতাই িক-িক বুজাইেছ, এই
ােয়া িপতাৰ পৰােহ িশিকেছ িয বুজাই থােক। কন াসকেলও বুজায়। িযেয় ব তৰ কল াণ
কেৰ তওঁেলােক িন য় ভাল ফল পাব। িশি তসকলৰ আগত অিশি তসকেল িন য় ভিৰ ধুৱাব (মূৰ দাৱাব)। িপতাই
িনেতৗ বুজায় - িনজৰ কল াণ কৰা। এই িচ েবাৰ স খ
ু ত ৰািখেলই িনচা বািঢ় যায় সেয়েহ বাবাই কাঠালীত এই
িচ েবাৰ ৰািখ িদেছ। ল -উে শ িকমান সহজ, ইয়াত চিৰ ব ত ভাল হাৱা উিচত। অ ৰ পিৰ াৰ হ’ ল সকেলা
কামনা পূণ হয়। ভাল বাৰু!
অিত মৰমৰ ক ৰ িপছত পুনৰাই লগ পাৱা স ানসকলৰ িত মাতা-িপতা বাপদাদাৰ
আি ক িপতাৰ আি ক স ানসকলক নম াৰ।

হপূণ

ৰণ আৰু সু ভাত।

* ধাৰণাৰ বােব ম
 খু সাৰ :-**

(1) সদায় ৃিতত ৰািখব লােগ য আিম বহদৰ িপতাৰ িবদ াথ হওঁ, ভগৱােন আমাক পঢ়ায়, গিতেক ভালদেৰ পিঢ়
িপতাৰ নাম উ ল কিৰব লােগ। িনজৰ চলন ব ত ৰাজকীয় (মািজত) হ’ব লােগ।
(2) িপতাৰ সমান দয়াশীল হ কাঁইটৰ পৰা ফু ল হ’ব লােগ আৰু আনেকা ফু ল কিৰ তু িলব লােগ। অ মুখী হ িনজৰ তথা
অন ৰ কল াণৰ িচ ন কিৰব লােগ।
বৰদান:
িবকাৰ ৰূপী িবষা সপক িডিঙৰ মালা বনাই লওঁতা শ ৰৰ সমান তপ ীমূত হাৱা
এয়া িয 5 িবকাৰ মনুষ ৰ বােব িবষা সপ হয়, এই সাপ তামােলাক যাগী বা েয়াগী আ াসকলৰ
িডিঙৰ মালা হ পেৰ। এয়া তামােলাক া ণসকল বা
া িপতাৰ অশৰীৰী তপ ী শ ৰ ৰূপৰ াৰক
িহচােব আিজও পূজা কৰা হয়। ি তীয়েত - এই সপ আন ত নচাৰ ম হ যায় - এইেটা ি িত ম ৰ ৰূপত
দখুৱায়। গিতেক যিতয়া িবকাৰৰ ওপৰত এেনৈক িবজয় া হ’ব তিতয়া তপ ীমূত, েয়াগী আ া
বুিল কাৱা হ’ব।
াগান:
যাৰ ভাৱ িমঠা , শা কৃ িতৰ তওঁৰ ওপৰত াধৰ ভূ েত আ মণ কিৰব নাৱােৰ ।
!! ওঁ শাি !!
ওঁ শাি !!

