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ওঁ শাি !

"বাপদাদা"

"মৰমৰ স ানসকল – যিতয়া তামােলাক ফু ল (পিব ) হ'বা, তিতয়া এই ভাৰত কাঁইটৰ জংঘলৰ পিৰৱেত স
বাবা আিহেছ তামােলাকক ফু ল (পিব ) কিৰ তু িলবৈল”

:
উ ৰ:

গীত:

মধুবন।
ূণ ফু লৰ বািগচা হ যাব,

মি ৰৰ যাগ হ'বৰ কাৰেণ কানেবাৰ কথাত িবেশষ ধ ান িদব লােগ?
মি ৰৰ যাগ হ'ব িবচৰা যিদ তে চলনৰ ওপৰত িবেশষ ধ ান িদয়া - চলন ব ত িমঠা আৰু মািজত
হ'ব লােগ। ইমান িমঠাভাৱৰ হওঁক যােত আেন তাৰ অনুভৱ কিৰব পােৰ। অেনকক িপতাৰ পিৰচয় িদয়া।
িনজৰ কল াণ কিৰবৰ কাৰেণ যথা ৰীিতেৰ পুৰষ
ু াথ কিৰ সৱাত লািগ থাকা।
বদল যােয় দুিনয়া না বদেলংেগ হ'ম ...... (জগত সলিন হ’ লও আিম সলিন নহওঁ…….)

াবাবাৰ াৰা আমাক বুজাই আেছ।
াবাবাৰ ৰথৰ (শৰীৰৰ)
াৰােহ বুজাই থােক। আিম এইেটা িত া কেৰা য মতত আিম এই ভাৰত ভূ িমক পিততৰ পৰা পাৱন কিৰ তু িলম।
িবেশষভােৱ ভাৰতক আৰু সাধাৰণভােৱ গােটই সৃি খনক, সকেলােক আিম পিততৰ পৰা পাৱন হাৱাৰ ৰা া দখুৱাওঁ।
ইমানিখিন খয়াল (িচ া) েত েকই িনজৰ বুি ত ৰািখব লােগ। িপতাই কয় - ামা অনুসিৰ যিতয়া তামােলাক ফু ল
(পিব ) হ যাবা আৰু যিতয়া সময় আিহ যাব তিতয়া স ূণ বািগচা তয়াৰ হ যাব। বািগচাৰ মািলক বুিলও
িনৰাকাৰজনকেহ কাৱা হয়, মালীও িনৰাকাৰজনক কাৱা হয়, সাকাৰক নহয়। মালীও আ া হয়, শৰীৰ নহয়।
বািগচাৰ মািলেকা আ া হয়। িপতাই বুজাবেতা িন য় শৰীৰৰ াৰা নহয় জােনা। শৰীৰ সিহতেহ তওঁক মালী বািগচাৰ
মািলক বুিল কাৱা যায়, িযজেন এই িব ক ফু লৰ বািগচা কিৰ তােল। বািগচা আিছল য'ত এই দৱতাসকল আিছল।
তাত কােনা দুখ নািছল। ইয়াত এই কাঁইটৰ জংঘলতেতা দুখ আেছ, ৰাৱণৰ ৰাজ হয়, কাঁইটৰ জংঘল হয়। তৎ ণাৎ
কােনা ফু ল হ’ব নাৱােৰ। দৱতাসকলৰ আগত গ গায়েনা কেৰ য আিম জ -জ া ৰৰ পাপী হয়, অজািমল হয়।
এেনৈক াথনা কেৰ, এিতয়া আিহ আমাক পুণ আ া কিৰ তালা। বুিজ পায় য আিম এিতয়া পাপ আ া হওঁ। কােনা
সময়ত পুণ আ া আিছেলাঁ। এিতয়া এই সৃি ত পুণ আ াসকলৰ কৱল িচ আেছ। ৰাজধানীৰ মুখ সকলৰ িচ আেছ
আৰু তওঁেলাকক এেন ৱাৈক গিঢ় তােলাঁতাজন হেছ িনৰাকাৰ িশৱ। তওঁেলাকৰ িচ আেছ, বচ। আৰু এেকা িচ নাই।
ইয়ােতা িশৱৰেতা ডাঙৰ িলংগ সািজ িদেয়। কেয়া য আ া তৰা সদৃশ হয়, গিতেক িন য় িপতাও এেন ৱা হ'ব নহয়
জােনা। িক
তওঁৰ স ূণ পিৰচয় নাই। এই ল ী-নাৰায়ণৰ িব ত ৰাজ আিছল। এওঁেলাকৰ কাৰেণ ক' তা
কােনাধৰণৰ ািনৰ কথা িনিলেখ। বাকী কৃ ক কিতয়াবা াপৰত, কিতয়াবা ক'ত ল যায়। ল ী-নাৰায়ণৰ কাৰেণ
সকেলােৱ ক'ব য গৰ মািলক আিছল। এয়া হেছ তামােলাকৰ ল -উে শ (এইম-অবেজ )। ৰাধা-কৃ
কান হয় মনুষ বেচৰাহঁ ত এেকবােৰ িববুি ত পিৰ আেছ, এেকা বুিজব নাৱােৰ। িযসকেল িপতাৰ াৰা বুেজ, তওঁেলােক বুজাবৈল
যাগ ও হ পেৰ। নহ' ল যাগ হ'ব নাৱােৰ। দৱী ণ ধাৰণ কিৰব নাৱােৰ। লািগেল িযমােনই নুবেু জাৱা। িক
ামা
অনুসিৰ এেন ৱা হ'বই লািগব। তামােলােক এিতয়া িনেজ বুিজ পাৱা য আিম সকেলা স ােন িপতাৰ মতত ভাৰতৰ
আি ক সৱা কেৰাঁ িনজেৰই তন-মন-ধেনেৰ। দশনী অথবা সং াহলয় আিদত সােধ তামােলােক ভাৰতৰ িক সৱা
কৰা? তামােলােক জানা য আিম ভাৰতৰ ব ত ভাল সৱা কেৰাঁ, জংঘলৰ পিৰৱেত বািগচা তয়াৰ কিৰ আেছাঁ।
সত যুগ হেছ বািগচা। এয়া হেছ কাঁইটৰ জংঘল। ইজেন-িসজনক দুখ িদ থােক। এইেটা তামােলােক ভালদেৰ বুজাব পৰা।
ল ী-নাৰায়ণৰ িচ ও ব ত ভালৈক তয়াৰ কিৰব লােগ। মি ৰেবাৰত ব ত সু ৰ িচ অংকন কেৰ। ক'ৰবাত বগা,
ক'ৰবাত শ াম বৰণীয়া িচ অংকন কেৰ, তাৰ িক ৰহস আেছ, সয়াও বুিজ নাপায়। তামােলাক স ানসকলৰ এিতয়া
ইয়াৰ স ূণ ান আেছ। িপতাই কয় - মই আিহ সকেলােক মি ৰৰ যাগ কিৰ গিঢ় তােলাঁ, িক সকেলােৱ মি ৰৰ
যাগ নহয়ৈগ। জাকেতা মি ৰৰ যাগ বুিল নক'ব নহয়। জা সইসকলৰ হ'ব িযসকেল পুৰষ
ু াথ কিৰ ব ত সৱা
কেৰ।
ওঁ

শাি । আি ক স ানসকেল জােন য িপতাই

তামােলাক স ানসকেল আি ক সামািজক কােমা কিৰব লােগ, এই সৱাত িনজৰ জীৱন সফল কিৰব লােগ। চলেনা
ব ত িমঠা সু ৰ হ'ব লােগ, যােত অন েকা িমঠাভােৱেৰ বুজাব পােৰ। িনেজই যিদ কাঁইট হয় তে কােৰাবাক ফু ল কিৰ
িকদেৰ গিঢ় তু িলব, তওঁেলাকৰ তীৰ পুৰা নালািগব (স ূণ ভাৱ নপিৰব) । িপতাক যিদ ৰণ নকেৰ তে
ভাৱাি ত কেনৈক কিৰব। িনজৰ কল াণৰ কাৰেণ ভালদেৰ পুৰষ
ু াথ কিৰ সৱাত লািগ থাকা। িপতাও সৱাত তী

আেছ নহয়। তামােলাক স ানসকেলা িদেন-ৰািতেয় সৱাত তী হ থাকা।
ি তীয় কথা বুজায় - িশৱজয় ীত ব ত স ােন তাঁৰ (িচ ) প য়াই িদেয়, সই সমূহেতা এেন ৱা িলখিন িলিখব লােগ
যােত সই তাঁৰসমূহ (িচ সমূহ) িযেকােনা লাকেক দখুৱােল বুিজব পােৰ। আগৈল িক কিৰব লােগ, তাৰ পুৰষ
ু াথ কৰা
যায়। আেলাচনা সভাও এই কাৰেণ কৰা হয় য িক িক সৱা কৰা যাব যাৰ াৰা ব েতই িপতাৰ পিৰচয় পাব। তাঁৰ
(িচ ) ব ত ৰািখ থাৱা হেছ, এইেবাৰৰ াৰা ব ত কাম হাতত ল'ব পাৰা। কনা িলেখ িশৱবাবা, মাফৎ ( কয়াৰ
অ )
া। জািপতা
াও আেছ, তওঁ আি ক িপতা, তওঁ শাৰীিৰক। তওঁৰ ( াৰ) াৰা শাৰীিৰক ৰচনা ৰচা
হয়। িপতা হেছ মনুষ সৃি ৰ ৰচিয়তা। কেনৈক ৰচনা ৰেচ, এয়া গােটই সৃি ত কােনও নাজােন। িপতাই
াৰ াৰা
এিতয়া নতু ন ৰচনা ৰিচ আেছ। া ণ হেছ কিন (উ )। পান- থেম া ণ িন য় লােগ। এয়া হেছ িবৰাট ৰূপৰ
কিন (উ তা)। া ণ, দৱতা, ি য়, বশ , শূ । থেম শূ েতা হ'ব নাৱােৰ। িপতাই
াৰ াৰা া ণ ৰেচ। শূ
কেনৈক আৰু কাৰ াৰা ৰিচব?
তামােলাক স ানসকেল জানা কেনৈক নতু ন ৰচনা ৰেচ, এয়া িপতাই তু িল লয়। ক ই ক ই িপতা আিহ শূ ৰ পৰা া ণ
কিৰ তােল পুনৰ া ণৰ পৰা দৱতা কিৰ গিঢ় তােল। া ণসকলৰ সৱা ব ত উ । সই া ণ লাকসকল িনেজ
পিব নহয় গিতেক অন ক কেনৈক পিব কিৰ তু িলব। কােনা া েণই স াসীক কিতয়াও ৰাখী নাবাি ব।
তওঁেলােক ক’ব - আিমেতা হেয়ই পিব । তামােলােক িনজৰ মুখ চাৱা। তামােলাক স ানসকেলও কােৰা হােতেৰ ৰাখী
ব াব নাৱাৰা। জগততেতা সকেলােৱ ইজেন-িসজনক বাে । ভ ীেয়-ভাতৃ ক বাে , এই িনয়ম এিতয়া ওলাইেছ। এিতয়া
তামােলােক শূ ৰ পৰা া ণ হ'বৰ কাৰেণ পুৰষ
ু াথ কৰা। বুজাবলগীয়া হয়। পুৰষ
ু -মিহলা দুেয়া পিব তাৰ িত া কেৰ,
দুেয়া ক'ব পােৰ য আিম কেনৈক িপতাৰ মেতেৰ পিব হ থােকাঁ। অি মৈলেক এই কাম িবকাৰৰ ওপৰত িবজয়ী হ
থািকেল তিতয়া পিব জগতৰ মািলক হ'বাৈগ। পিব সৃি সত যুগক কাৱা হয়, সয়া এিতয়া াপন হ আেছ।
তামােলাক সকেলা পিব হাৱা। িবকাৰত অধঃপিতত হাৱাসকলক ৰাখী বাি ব পাৰা। িত া কিৰ পুনৰ যিদ
অধঃপিতত হয় তে ক'বা - তু িম ৰাখী ব াবৈল আিহিছলা পুনৰ িক হ'ল? ক'ব, মায়াৰ লগত হািৰ গেলাঁ, এয়া হেছ
যু ে । িবকাৰ ডাঙৰ শ । ইয়াৰ ওপৰত িবজয় া কিৰেহ জগতিজৎ অথাৎ ৰজা-ৰাণী হ'ব লােগ, জাক জগতিজৎ
বুিল কাৱা ন’হব। পিৰ মেতা ৰজা-ৰাণীেয় কেৰ নহয়। কেয়া য আিমেতা ল ী-নাৰায়ণ হ'ম। তওঁেলােকই আেকৗ
ৰাম-সীতাও হ'ব। ল ী-নাৰায়ণৰ পাচত তওঁেলাকৰ িসংহাসনৰ ওপৰত িবজয়ী তওঁেলাকৰ স ানসকল হয়। সই
ল ী-নাৰায়ণ পুনৰ পৰৱত জ ত তলৈল িচ যাব। িভ নাম-ৰূেপেৰ স ানসকেল গাদী (আসন) া কেৰ গিতেক
উ ন ৰত গণনা কৰা হ'ব। পুনজ েতা লয় নহয় জােনা। স ােন আসনত বিহেল তিতয়া সয়া ি তীয় ণীৰ ( চেক
ড) হ যাব। ওপৰৰসকল তলৈল, তলৰসকল ওপৰৈল আিহ যাব। গিতেক এিতয়া স ানসকল যিদ এেন ৱা উ হ'ব
িবচৰা তে সৱাত লািগ যাব লােগ। পিব হাৱােটাও ব ত জৰুৰী। িপতাই কয়, মই পিব সৃি তয়াৰ কেৰাঁ। ভাল
পুৰষ
ু াথ কম সংখ েক কেৰ, পিব েতা গােটই সৃি খেনই হ পেৰ। তামােলাকৰ কাৰেণ গৰ াপনা কেৰাঁ। এয়া নাটক
অনুসিৰ হ'বলগীয়াই আেছ, এইখন খল ৰিচ থাৱা আেছ। তামােলাক পিব হ যাৱা পুনৰ িবনাশ আৰ হ যায়।
সত যুগৰ াপনা হ যায়। ামাকেতা তামােলােক বুিজব পাৰা। সত যুগত আিছল দৱতাসকলৰ ৰাজ । এিতয়া নাই,
পুনৰ হ'ব।
তামােলাক হছা আি ক িমিলেটৰী। তামােলােক 5 িবকাৰৰ ওপৰত িবজয় া কিৰেল জগতিজৎ হ যাবা।
জ -জ া ৰৰ পাপ খ ন কিৰবৈল বাবাই যুি (উপায়) িদেয়। িপতাই এবােৰ আিহ যুি িদেয়। যিতয়াৈলেক ৰাজধানী
াপন হ নাযায় তিতয়াৈলেক িবনাশ নহ'ব। তামােলাক ব ত
যা া হয়। সত যুগ হ'বই কিলযুগৰ পাচত।
সত যুগত কিতয়াও যু নহয়। তামােলাক স ানসকেল জানা সকেলা আ াই িয ভূ িমকা পালন কেৰ, সয়া সকেলােবাৰ
িনধািৰত হ আেছ। যেনৈক কাঠৰ পুতলা থােক নহয়, তেনৈক নািচ থােক। এয়াও নাটক ( ামা) হয়, েত কেৰ এই
নাটত ভূ িমকা আেছ। ভূ িমকা পালন কিৰ কিৰ তামােলাক তেমা ধান হ গ’লা। পুনৰ এিতয়া ওপৰৈল যাৱা, সেতা ধান
হাৱা। ানেতা চেক ৰ হয়। সেতা ধান হয় আেকৗ অধঃপিতত হ হ তেমা ধান হ যায়। পুনৰ িপতাই ওপৰৈল ল
যায়। বা ৱত সই মাছসমূহ সূতাত (বৰশীত) ওলেম, এই সূতাত মনুষ ক ওলমাব লােগ। এেনৈক অৱেৰাহণ কলা আেকৗ
আেৰাহণ কলা হয়। তামােলােকা এেনৈকেয় িছিৰ ওপৰৈল উঠা পুনৰ নািম নািম তলৈল আিহ যাৱা। ওপৰৈল গ পুনৰ
নািমবৈল 5 হাজাৰ বছৰ লােগ। এই 84ৰ চ তামােলাকৰ বুি ত আেছ। অৱেৰাহণ কলা আৰু আেৰাহণ কলাৰ ৰহস
িপতাইেহ বুজাইেছ। তামােলাকৰ িভতৰেতা মানুসিৰ জােন আৰু পুৰষ
ু াথ কেৰ। িযসকেল িপতাক ৰণ কেৰ তওঁেলাক

সানকােল ওপৰৈল যায়। এয়া বৃি মাগ হয়। যেনৈক দুজনক এেকলেগ দৗৰােল তিতয়া দুেয়াজনেৰ এখন এখন ভিৰ
বাি িদেয় তাৰপাচত দৗেৰ। এয়াও তামােলাকৰ দৗৰ হয় নহয় জােনা। কােৰাবাৰ অভ াস ( ি চ) নাথািকেল বাগিৰ
পেৰ, ইয়ােতা তেন ৱা হয়। এজন আগবােঢ়, ি তীয়জেন ৰখাই িদেয়, ক'ৰবাত দুেয়াজেনই বাগিৰ পেৰ। বাবা আচি ত
হয় (ৱ াৰ খায়) - বৃ সকলেৰা কাম িবকাৰৰ জুই লােগ তিতয়া তেৱাঁ বাগিৰ পেৰ। এেন ৱােতা নহয় য তওঁ বগৰাই
িদেল। বাগিৰ পৰা, নপৰা (অধঃপিতত হাৱা বা নােহাৱা) সইেটা িনজৰ হাতত আেছ। কােনাবাই জােনা ঠলা মািৰ
িদেয়, আিম বাগিৰ পেৰাঁ িকয়? িযেয়ই নহওঁক িকয় আিম নাবাগেৰাঁ। বাগিৰ পিৰেল সকেলা ন হ যায়, জােৰেৰ থাপৰ
(চৰ) লােগ। পাচত অনুতােপা কেৰ, হাড় ভািঙ যায়। ব ত আঘাত লােগ। বাবাই িভ িভ কােৰেৰ বুজাই থােক।
এইেটাও বুজাইেছ িশৱজয় ীত তাঁৰবাতা এেনৈক প য়াব লােগ যােত মনুষ ই পিঢ়েলই বুিজ পায়। িবচাৰ সাগৰ ম ন
কিৰব কাৰেণ বাবাই সময় িদেয়। কােনাবাই দিখেল যােত আচি ত হ যায়। িকমান িচ আেহ, সকেলােবাৰ িলেখ
বাপদাদাই। তামােলােক বুজাবও পাৰা িশৱবাবাক িপতা,
াক দাদা বুিল কয়। এজনক কিতয়াবা কােনাবাই বাপদাদা
বুিল কয় জােনা? এয়ােতা আ যকৰ কথা, ইয়াত সত
ান আেছ। িক
ৃিতত থািকেলেহ কােৰাবাক বােণ বােণ
আঘাত কিৰব ( েনাৱা ােন ভািৱত কিৰব)। বােৰ বােৰ দহ-অিভমানত আিহ যায়। িপতাই কয় আ া-অিভমানী
হাৱা। আ াইেহ শৰীৰ ধাৰণ কিৰ ভূ িমকা পালন কেৰ। কােনা মিৰেলও যােত কােনা খয়াল নােহ। আ াত িয ভূ িমকা
িনিহত হ আেছ তাক আিম সা ী হ চাওঁ। তওঁ এটা শৰীৰ এিৰ আন এটা ল ভূ িমকা পালন কিৰব লািগব। এই
ত
আিম িকেয়ই বা কিৰব পােৰাঁ? এই ােনা তামােলাকৰ বুি ত আেছ। সয়াও ম অনুসিৰ। ব তেৰ বুি তেতা ধাৰেণই
নহয় সইকাৰেণ কােকােৱই বুজাব নাৱােৰ। আ া এেকবােৰ গৰম টাৱা, তেমা ধান পিতত। তাত ান অমৃত ঢািলেল
ধাৰেণই নহয়। িযসকেল ব ত ভি কিৰেছ, তওঁেলাককেহ বােণ ( ান বােণ) আঘাত কিৰব, তৎ ণাৎ ধাৰণা হ'ব।
িহচােপই িব য়কৰ হয় - থম ন ৰত পাৱন, তওঁেলােকই পুনৰ পিতত হয়। এয়াও িকমান বুিজবলগীয়া কথা।
কােৰাবাৰ ভাগ ত নাথািকেল পঢ়া এিৰ িদেয়। যিদ সৰুকালৰ পৰাই ানত লািগ যায় তে ধাৰণা হ গ থািকব। বুিজব
এওঁ ব ত ভি কিৰেছ, ব ত বুি মান হ যাব, িকয়েনা কেমি য় (অৰেগ ) পণত হ’ ল বাধ শি ও বািঢ় যায়।
শাৰীিৰক, আি ক দুেয়াফােল ধ ান িদেল তিতয়া সই ভাৱ আঁতিৰ যায়। এয়া হেছ ঈ ৰীয় পঢ়া। পাথক আেছ নহয়
জােনা। িক যিতয়া সইেটা িন াও থািকব তিতয়ােহ। ভাল বাৰু।
অিত মৰমৰ, ক ৰ পাচত পুনৰাই লগ পাৱা স ানসকলৰ িত মাতা-িপতা বাপদাদাৰ
আি ক িপতাৰ আি ক স ানসকলক নম াৰ।

হপূণ

ৰণ আৰু ডমিণং।

*ধাৰণাৰ বােব মুখ সাৰ:-**

(1) আি ক িমিলেটৰী হ 5 িবকাৰৰ ওপৰত িবজয় া কিৰব লােগ, পিব িন য় হ'ব লােগ।
কিৰ তালাৰ সৱা কিৰব লােগ।

মতত ভাৰতক পাৱন

(2) এই বহদৰ নাটকত েত কেটা ভূ িমকা আ -অিভমানী হ পালন কিৰব লােগ, কিতয়াও দহ-অিভমানত আিহব
নালােগ। সা ী হ েত ক ভাৱৰীয়াৰ (এ ৰৰ) ভূ িমকা ত কিৰব লােগ।
বৰদান:
মানৰ াৰা অিভমানক সমা কেৰাঁতা সদায় িবনয়ী হাৱা
িযসকল স ান মানত থােক তওঁেলাকৰ কিতয়াও অিভমান আিহব নাৱােৰ, তওঁেলাক সদায় িবনয়ী
হ থােক। িযমান
মান িসমােনই “হয় মহাশয়” বুিল কাৱাত িবনয়ী। সৰু-ডাঙৰ, ানী-অ ানী,
মায়ািজৎ বা মায়াৰ বশৱত , ণৱান হওক বা কােনা এটা দুটা অৱ েণা থাকক অথাৎ ণৱান হাৱাৰ
পুৰষ
ু াথ হওক িক
মানধাৰীসকল সকেলােক মান িদওঁতা দাতা হয় অথাৎ য়ং স
হাৱাৰ কাৰেণ
সদায় দয়াশীল হয়।
াগান:
েহই সহজ ৃিতৰ সাধন হয় সেয়েহ সদায় হী হ থাকা আৰু হী কিৰ তালা।
!! ওঁ শাি !!

