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াতঃ মু লী

ওঁ শাি

“বাপদাদা”

"মৰমৰ স ানসকল – িপতা আিহেছ কাঁইটক ফুল কিৰ তু িলবৈল, িপতাৰ মৰম কাঁইটৰ

মধু বন

িতও আেছ আ

ফুলৰ

িতও আেছ। কাঁইটেক ফুল কিৰ তালাৰ চ া কেৰ”
*

:- িয সকল স ানৰ

ানৰ ধাৰণা হ’ব তওঁেলাকৰ ল ণেবাৰ েনাৱা?

*উ ৰ :- তওঁেলােক (কমাল) চমৎকাৰ কিৰ দখু ৱাব।

তওঁেলােক িনজৰ আ

আনৰ কল াণ নকৰাৈক থািকব

নাৱােৰ। তীৰ লািগ গ’ল গিতেক নে ােমাহা হ আি ক সৱাত লািগ যাব। তওঁেলাকৰ অৱ া একৰস
অচল-অটল হ’ব। কিতয়াও কােনাধৰণৰ অনথক কাম নকিৰব। কােকা দু খ িনিদব। অৱ ণ

পী কাঁইট

আতৰাই গ থািকব।
ওঁ শাি । এয়ােতা স ানসকেল জােন িপতা হেছ িবশাল িলভাৰ ঘড়ী। এেকবােৰ একু েৰট (সিঠক) সময়ত কাঁইটক
ফুল দেৰ গিঢ় তু িলবৈল আেহ। চেকে া হৰ- ফৰ হ’ব নাৱােৰ। অলেপা হীনেডিঢ় (ইফাল-িসফাল) হ’ব নাৱােৰ।
এইয়াও িমঠা-িমঠা স ানসকেল জােন য এই সময়ত হেছ কিলযু গী কাঁইটৰ জংঘল। সেয়েহ ফুল হ’বৈল গ
থকাসকলৰ এইেটা অনু ভূিত হ’ব লােগ য আিম ফুল হ আেছা।

থমেত আিম সকেলা কাঁইট আিছেলা, কােনাবা

স , কােনাবা ডাঙৰ। কােনাবাই ব ত দু খ িদিছল, কােনাবাই কম। এিতয়া িপতাৰ মৰমেতা সকেলােৰ
গায়েনা আেছ, কাঁইটৰ

িতও মৰম, ফুলৰ

িতও মৰম।

থমেত, কাৰ

িত আেছ।

িত মৰম আেছ? িন য় কাঁইটৰ

িত মৰম

আেছ। ইমান মৰম আেছ য তওঁেলাকক অেনক চ া কিৰ কাঁইটৰ পৰা ফুল কিৰ গিঢ় তােল। আেহও কাঁইটৰ
দু িনয়াৈল। ইয়াত সবব ািপৰ কথা থািকব নাৱােৰ। এজনেৰই মিহমা কৰা হয়। মিহমা আ াসকলৰ হয়। যিতয়া
আ াই শৰীৰ ধাৰণ কিৰ ভূ িমকা পালন কেৰ।

াচাৰীও আ াই হয় আ

াচাৰীও আ াই হয়। আ াই শৰীৰ

ধাৰণ কিৰ যেনকুৱা কম কেৰ, সই অনু সিৰ কাৱা হয় য এইয়া কুকম, এইয়া সু কম। আ ােয় ভাল বা বয়া কম
কেৰ। িনজেক সাধা সত যু গী দৱী ফুল হাৱা ন কিলযু গী আসু ৰী কাঁইট হাৱা? ক’ত সত যু গ, ক’ত কিলযু গ! ক’ত
দৱতা, ক’ত অসু ৰ! ব ত পাথক আেছ। িযসকল কাঁইট হয় তওঁেলােক িনজেক ফুল বু িল ক’ব নাৱােৰ। ফুল
সত যু গতেহ থােক, কিলযু গতেতা নাথােক। এিতয়া এয়া হেছ সংগমযু গ, য’ত তামােলাক কাঁইটৰ পৰা ফুল হাৱা।
িশ েক পাঠ িদেয়, স ানসকলৰ কাম হেছ সয়া িৰফাইন (সূ
য যিদ ফুল হ’ব িবচৰা তে

িনজেক আ া বু িল ভাবা আ

তিতয়া তামােলাকৰ অৱ ণ আঁতিৰ যাব আ
কাম হেছ

ভােৱ বাখ া) কিৰ েনাৱা। তাত এইেটাও িলিখ িদয়া
ফুল কিৰ তােলাঁতা পৰমিপতা পৰমা াক

তামােলাক সেতা ধান হ যাবা। বাবাই িনব

ৰণ কৰা

িদেয়। স ানসকলৰ

ৈক ছপা কৰা। তিতয়া সকেলা মনু ষ ই তাৰ ওপৰত িচ া কিৰবৈল বাধ হ যাব। এইয়া হেছ পঢ়া।

বাবাই তামােলাকক বহদৰ বু ৰ ী-ভূ েগাল পঢ়ায়। সই ু লিবলাকত পু ৰিণ দু িনয়াৰ বু ৰ ী-ভূ েগাল পেঢ়াৱা হয়। নতু ন
দু িনয়াৰ বু ৰ ী-ভূ েগালৰ িবষেয়েতা কােনও নাজােন। গিতেক এইয়া পঢ়াও হয় আ

বু জিনও হয়। কােনা িছঃিছঃ

( লেতৰা) কাম কৰােতা হেছ বু ি হীনতা। আেকৗ বু েজাৱা হয় এই িবকাৰী দু খ িদয়া কাম কিৰব নালােগ। দু খ-হতা,
সু খ-কতা িপতাৰ মিহমা আেছ, নহয় জােনা। ইয়াত তামােলােকও িশিক আছা য কােকা দু খ িদব নালােগ। িপতাই
িশ া িদেয় - সদায় সু খ িদ থািকবা। এইেটা অৱ া ইমান সানকােল গিঢ় নু েঠ। চেক েত িপতাৰ উ ৰািধকাৰেতা
ল’ব পাৰা। বাকী যাগ

হ উিঠবৈল সময় লােগ। বু িজ পায় য বহদৰ িপতাৰ উ ৰািধকাৰ হেছ
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গৰ বাদ াহী

(সা াজ )। তামােলােক বু েজাৱাও য পাৰেলৗিকক িপতাৰ পৰা ভাৰেত িব ৰ বাদ াহী পাইিছল। তামােলাক সকেলা
িব ৰ মািলক আিছলা। তামােলাক স ানসকলৰ অ ৰত এইেটা আন

থকা উিচত। যাৱাকািলৰ কথা, যিতয়া

তামােলাক গৰ মািলক আিছলা। মনু ষ ই লাখ বছৰ বু িল ক িদেয়। ক’ত এটা-এটা যু গৰ আয়ু স লাখ বছৰ বু িল ক
িদেয়, ক’ত গােটই ক ৰ আয়ু স 5 হাজাৰ বছৰ। ব ত পাথক আেছ।
ানৰ সাগৰ এজেনই বহদৰ িপতা। তওঁৰ পৰা দৱী ণ ধাৰণা কৰা উিচত। এই দু িনয়াৰ মনু ষ িদেন- িতিদেন
তেমা ধান হ গ থােক। বিছেহ অৱ ণ িশিক গ থােক। আগেত ইমান দু নীিত, ভজাল,
বািঢ় গ আেছ। তামােলাক এিতয়া িপতাৰ
তেনৈকেয় যাবও লািগব।
তাৰ িপছত হ’ল
বাবা

ৃ িত

াচাৰ নািছল, এিতয়া

ৃ িতৰ বেলেৰ সেতা ধান হ গ আছা। যেনৈক অেধাগামী হাৱা, আেকৗ

থমেত িপতাক পালা তাৰ বােব আনি ত হ’বা, কােনকচ ন (সংেযাগ, স ক) গিঢ় উিঠল

ৃ িতৰ যা া। িযেয় বিছ ভি

কিৰিছল তওঁেলাকৰ

ায়ী হ নাথােক। ভি েতা এেনকুৱা হয়। কথা

নাঁওতাই চাই থােক িপছত হঠাৎ সােধ - মই িক

িনবৈল বিহেল বু ি

ইফােল-িসফােল

িছ যায়।

নােলা, তিতয়া িববু ি ত পেৰ, কােনাৱাই আেকৗ তৎ ণাৎ ক

িদব। সকেলােৱেতা এেকধৰণৰ নহয়। যিদও ইয়াত বিহ থােক িক
চমৎকাৰ কিৰ দখু ৱােলেহঁেতন। তওঁেলােক িনজৰ আ

ধাৰণা হ’ ল এেকা নহয়। ধাৰণা হাৱােহঁেতন

অন ৰ কল াণ নকৰাৈক থািকব নাৱােৰ। যিদও িকছু মানৰ

ঘৰত ব ত সু খ থােক, মহল (অ ািলকা), গাড়ী আিদ আেছ িক
আি ক সৱা কিৰব িবচািৰেছা। িক

ৃ িতৰ যা াও বিছ হ’ব। ব ত স ােন কয়

এবাৰ তীৰ লািগ গ’ ল বচ, পিতক ক’ব মই এই

মায়াও অিত বলৱান, কিৰবৈল িনিদেয়। মাহ আেছ নহয় জােনা। ইমানিবলাক

অ ািলকা, ইমান সু খ কেনৈক ত াগ কেৰা। হৰ’, এয়া ইমানিবলাক আগেত দৗিৰ আিহল। ডাঙৰ ডাঙৰ লাখপিত,
কৗিটপিত ঘৰৰ আিছল, সকেলা এিৰ
ৰাৱণৰ িশকিলত বা
হ পৰা! িপতাই

িছ আিহল। এইয়া ভাগ ই দখু ৱায়, এওঁৰ ত াগ কিৰবৈল ইমান শি

খাই আেছ। এইয়া হ'ল বু ি ৰ িশকিল। িপতাই বু জায় - হৰ’, তামােলাক

থািকবা। তামােলাক পিতৰ লগেত থাকা, কৱল তওঁৰ পৰা অনু মিত লাৱা - পিব
তু িলম। িপতাক

গৰ মািলক পূ জ

তামােলাকৰ কিতয়াও বমাৰ নহ’ব। 21 জ ৈলেক সবদা

িত িত িদেছ 21 জ

হ’ম আ

ৰণ কৰােতা তামােলাকৰ কতব , যাৰ পৰা অপাৰ সু খ পাৱা যায়।

নাই।

া ৱান

আনেকা পিব

হ
কিৰ

ৰণ কেৰােত-কেৰােত

তেমা ধানৰ পৰা সেতা ধান হ যাবাৈগ। িকমান বু িজবলগীয়া কথা। শৰীৰৰ ওপৰত ভৰসা নাই। িপতাৰেতা হ
যাৱা। তওঁৰ িনিচনা মৰমৰ ব

আ

এেকা নাই। িপতাই িব ৰ মািলক কিৰ তােল, কয় িযমান িবচৰা িসমােন

সেতা ধান হাৱা। তামােলােক অপাৰ সু খ দিখবৈল পাবা। বাবাই এই নাৰীসকলৰ াৰা
মাতাসকলৰ ওপৰেতই

ানৰ কলহ ৰখা হয়। বাবাই মাতাসকলেক

াি

গৰ দু ৱাৰ মু কিল কেৰ।

(িনিম ) কিৰেছ, সকেলা তামােলাক

মাতাসকেলই চ ালা। তওঁেলাকৰ াৰাই কলহ ৰািখেছ নহয় জােনা। আেকৗ তওঁেলােক িলিখ িদেছ য সাগৰ ম ন
কিৰেল, অমৃ তৰ কলহ ল ীক িদেল। এিতয়া তামােলােক জানা - বাবাই গৰ দু ৱাৰ খু িল আেছ। তে

িকয়েনা আিম

বাবাৰ পৰা উ ৰািধকাৰ নলওঁ। িকয়েনা িবজয় মালাৈল আিহ নাযাওঁ, মহাবীৰ নহওঁ। বহদৰ িপতাই স ানসকলক
কালাত তু িল লয় - িকহৰ বােব? গৰ মািলক কিৰ তু িলবৰ বােব। িযসকল এেকবােৰ কাঁইটৰ দেৰ তওঁেলাকক বিহ
িশ া িদেয়। তে

কাঁইটৰ

িতও মৰম আেছ নহয় জােনা, সই কাৰেণ তওঁেলাকক ফুল কিৰ তােল। িপতাক

আ ােনই কেৰ পিতত দু িনয়া আ

পিতত শৰীৰৈল, িনবাণধাম এিৰ ইয়াৈল আঁহা। িপতাই কয় -

কাঁইটৰ দু িনয়াৈলেক আিহবলগীয়া হয়। তে

ামা অনু সিৰ মই

িন য় মৰম আেছ নহয় জােনা। মৰমৰ নাথািকেল ফুল কেনৈক কিৰ

তু িলব? এিতয়া তামােলাক কিলযু গী কাঁইটৰ পৰা সত যু গী দৱতা সেতা ধান িব ৰ মািলক হাৱা। িকমান মৰেমেৰ
বু েজাৱা হয়। কুমাৰীসকল ফুল হয়, সইবােবেতা সকেলােৱ তওঁেলাকৰ চৰণত পেৰ। কন া যিতয়া কাঁইট (পিতত)
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হ যায় তিতয়া সকেলােক মূ ৰ দাঁৱাবলগীয়া হয়। তে

িক কৰা উিচত? ফুল, ফুেলই হ থািকব লােগ তিতয়া

এভাৰফুল (সবদা ফুল) হ যাবা। কুমাৰীসকলেতা িনিবকাৰী হয় নহয় জােনা, যিদও জ িবকাৰৰ াৰা হেছ। যেনৈক
স াসীেয় জ েতা িবকাৰৰ াৰাই লয় নহয় জােনা। িবয়া হ আেকৗ ঘৰ-বাৰী এিৰ িদেয়। তওঁেলাকক আেকৗ মহান
আ া বু িল কয়। ক'ত সই সত যু গৰ মহান আ া িব ৰ মািলক আ
বাবাই কেছ -

ক'ত এই কিলযু গৰ মহান আ া! সইকাৰেণ

িলখা য কিলযু গী কাঁইট হাৱা ন সত যু গী ফুল হাৱা?

িযেহতু এিতয়া ৰাৱণৰ ৰাজ সেয়েহ এয়া

াচাৰী হাৱা ন

াচাৰী দু িনয়া। কাৱা হয় অসু ৰৰ ৰাজ , ৰা সৰ ৰাজ । িক

জােনা কােনাবাই এেনৈক ভােব। এিতয়া তামােলাক স ানসকেল যু ি েৰ
বু িজ পায় য সঁচাৈকেয় আিম কামী,

াচাৰী?

াধী, লাভী হওঁ।

িনজেক

সাধা তিতয়া তওঁেলােক িনেজই

দশনীেতা এেনৈক িলিখ িদয়া তিতয়া তওঁেলােক অনু ভৱ

কিৰব য মই তা কিলযু গী কাঁইট হওঁ। এিতয়া তামােলাক ফুল হ আছা। বাবােতা এভাৰফুল (সবদা ফুল) হয়। তওঁ
কিতয়াও কাঁইট নহয়। বাকী সকেলা কাঁইট হ যায়। সই ফুলপােহ কয়- তামােলাকেকা কাঁইটৰ পৰা ফুল কিৰ
তােলা। তামােলােক মাক

ৰণ কৰা। মায়া িকমান

ৱল হয়। তে

িক তামােলাক মায়াৰ হ যাব লােগ? িপতাই

তামােলাকক িনজৰ ফােল টােন, মায়াই িনজৰ ফােল টােন। এয়া হেছ পু ৰিণ জাতা (শৰীৰ)। আ াই

থমেত নতু ন

জাতা পায়, িপছত পু ৰণা হ যায়। এই সময়ত গােটই জাতােবােৰই তেমা ধান। মই তামােলাকক মখমলৰ (এিবধ
কামল কােপাৰ) দেৰ কিৰ তােলা। তাত আ া পিব

হাৱাৰ কাৰেণ শৰীেৰা মখমলৰ দেৰ হয়। কােনা িডেফ

( িট) নাথােক। ইয়াত তা ব ত িডেফ আেছ। তাৰ চেহৰাৈল চাৱা িকমান সু ৰ। তেনকুৱা চেহৰােতা ইয়াত
কােনও বনাব নাৱােৰ। এিতয়া িপতাইও কয় - মই িকমান উ
পিব

হাৱা আ

জ -জ া ৰৰ িয মামৰ লািগ আেছ, তাক আতৰাবৈল যাগ অি আেছ। ইয়াত সকেলা পাপ ভ

হ যাব। তামােলাক
মােকই)

কিৰ তােলা। ঘৰ গৃ হ ত থািক কমল ফুলৰ সমান

কৃত সাণ হ যাবা। খাদ উিলওৱাৰ ব ত ভাল উপায়

ৰণ কৰা। তামােলাকৰ বু ি ত এই

ান আেছ। আ াও অিত সূ । ডাঙৰ হাৱােহঁেতন এওঁৰ শৰীৰত

েৱশ কিৰব নাৱািৰেলেহঁেতন। কেনৈক কিৰব? আ াক চাবৈল ডা েৰ ব ত
নাযায়। সা াৎকাৰ হয়। িক
িক

নায়, মােমকম (মেন মেন কৱল
য়াস কেৰ, িক

দখা পাৱা

সা াৎকাৰৰ পৰােতা কােনা লাভ নহয়। ধিৰ লাৱা তামাৰ বকু ৰ সা াৎকাৰ হ'ল

ইয়াৰ পৰা লাভ িক! বকু বাসীেতা তিতয়ােহ হ'বা যিতয়া পু ৰিণ দু িনয়া শষ হ'ব। ইয়াৰ বােব তামােলােক

যাগৰ অভ াস কৰা।
সেয়েহ িপতাই বু জায় স ানসকল,

থমেত কাঁইটৰ লগত

ম হয়। সকেলাতৈক অিধক

মৰ সাগৰ হেছ িপতা।

তামােলাক স ানসকেলা িমঠা হ যাৱা। িপতাই কয় িনজেক আ া বু িল ভািব ভাই-ভাই দৃ ি েৰ চােল তিতয়া অ
িচ া এেকবােৰ আতিৰ যাব। ভাই-ভনীৰ স

েৰও বু ি

চ ল হয় সই কাৰেণ ভাই-ভাইক চাৱা। তাতেতা শৰীেৰই

নাথােক যাৰ বােব দহ ভাৱ আিহব বা মাহ উৎপ হ’ব।
িপতাই আ াকসকলেক পঢ়ায়। তে

তামােলােকও িনজক আ া বু িল বু জা। এই শৰীৰ িবনাশী হয়, ইয়াৰ

জােনা অ ৰ লগাব লােগ। সত যু গত ইয়াৰ (শৰীৰৰ)

িত

িত

ীত নাথােক। মাহ জীত ৰজাৰ কথা িনছা নহয়। ক’ ল

আ াই এটা শৰীৰ এিৰ আন এটা ল’ব। পাট (ভু িমকা) িঠৰাং কিৰ থাৱা আেছ গিতেক মাহ িকয় ৰািখম? সই
কাৰেণ বাবাইও কয় সাৱধান হ থািকবা। মাৰ মৃ তু হ’ লও, প ীৰ মৃ তু হ’ লও, হােলাৱা খাবা। এইেটা
য কােৰাৱাৰ মৃ তু হ’ লও মই নাকাে া। তামােলােক িনজৰ িপতাক

িত া কৰা

ৰণ কৰা, সেতা ধান হাৱা। সেতা ধান

হাৱাৰ আন কােনা মাগ নাই। পু ষাথৰ াৰােহ িবজয় মালাৰ মিণ হ’ব পািৰবা। পু ষাথ কিৰ িয হ’ব িবচৰা সইয়া
হ’ব পাৰা। িপতাইেতা বু িজ পায় িযমান পু ষাথ ক ৰ আগেত কিৰিছল িসমােনই কিৰব। িপতােতা হেয়ই দিৰ
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িনবাসী। দােনা দিৰ সকলেক িদয়া হয়। িপতাই িনেজই কয় - মইও সাধাৰণ শৰীৰত আেহাঁ। দু খীয়াও নহয়, ধনীও
নহয়। তামােলাক স ানসকেলেহ িপতাক জানা, বাকী গােটই দু িনয়াইেতা সবব ািপ বু িল ক িদেয়। িপতাই এেনকুৱা
ধম

িত া কেৰ য তাত দু খৰ নােমা নাথািকব।

ভি

মাগত মনু ষ ই আশীবাদ িবচােৰ। ইয়াত কৃপাৰ কােনা কথা নাই। কাৰ ওচৰত মূ ৰ দাৱাব? িব ু নহয় জােনা।

ডাঙৰ িকবা ব
ভি

হ’ ল মূ ৰ দাৱাব। স

ব ৰ ওচৰত মূ ৰ দাৱাবও নাৱােৰ। হাত যাৰ কিৰ কাক

ণাম জনাব।

মাগৰ এই সকেলােবাৰ িচন নােহাৱা হ যাব। হাত যাৰ কৰােটা ভি মাগ হ যায়। ঘৰত ভাই-ভনীেয় হাতেযাৰ

কেৰ জােনা? স ান িবচােৰই উ ৰািধকাৰী বনাবৰ বােব। স ান মািলক নহ’ল জােনা, সইবােব িপতাই স ানসকলক
নম াৰ কেৰ। িপতােটা স ানসকলৰ সৱক হয়। ভাল বা !
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)

িবনাশী শৰীৰৰ

িত অ ৰ লগাব নালােগ। মাহজীৎ হ’ব লােগ,

িত া কৰা য িযেয়ই শৰীৰ ত াগ নকৰক,

মই কিতয়াও নাকাে া।
(2)

িপতাৰ সমান িমঠা হ’ব লােগ, সকেলােক সু খ িদব লােগ। কােকােৱ দু খ িদব নালােগ। কাঁইটক ফুল কিৰ
তালাৰ সৱা কিৰব লােগ। িনজৰ আ

*বৰদান:-

আনৰ কল াণ কিৰব লােগ।

দহ-ভাৱৰ পৰা উপৰাম হ পৰমা
কমল আসন া ণ আ াসকলৰ

(ঈ ৰীয়) মৰমৰ অনু ভৱ কেৰাঁতা কমল আসনধাৰী হাৱা
ি িতৰ িচন। এেনকুৱা কমল আসনধাৰী আ াসকল এই দহ

ভাৱৰ পৰা তঃ উপৰাম হ থােক। তওঁেলাকক শৰীৰৰ ভাৱ বা বােধ িনজৰ ফােল আকষণ নকেৰ।
যেনৈক

া িপতাৰ চেলােত ফুেৰােত ফিৰ া

প বা দৱতা

প সদায়

ৃ িতত আিছল তেনৈক

াভািৱক দহী-অিভমানী ি িত সদায় থািকেল তিতয়া তওঁক দহ-ভাৱৰ পৰা উপৰাম বু িল কাৱা
হয়। এেনৈক দহ-ভাৱৰ পৰা উপৰাম হ থকাজেনই পৰমা
* াগান:-

তামাৰ িবেশষ

বা

ণেবাৰ

ভু

হী হ যায়।

সাদ হয়, সইেবাৰক মাৰ বু িল মািন লাৱােটােৱই হ’ল দহ-

অিভমান।
ওঁ শাি !!
***
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