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াতঃ মু লী

ওঁ শাি

"মৰমৰ স ানসকল – পিব হ'বৰ বােব এটা হেছ

মধু বন

ৰণৰ বল, ি তীয়েটা হেছ শাি ৰ বল, তামােলােক

বলৰ াৰা পিব
*

“বাপদাদা”

হউ

ৰণৰ

পদ পাব লািগব”

:- িপতা হেছ আি ক চাজন (শল -িচিকৎসক), তওঁ তামােলাকক কানেটা

ত ধযশীল কিৰ তু িলবৈল

আিহেছ?
*উ ৰ :- যেনৈক চাজেন ৰাগীক ধয ধিৰবৈল কয় য এিতয়া বমাৰ িঠক হ যাব, সইদেৰ আি ক চাজেনও
তামােলাক স ানসকলক ধযশীল হ’বৈল কয় য - স ানসকল, তামােলােক মায়াৰ বমাৰৰ বােব িচ া
নকিৰবা, চাজেন ঔষধ িদেয় গিতেক এই সকেলা বমাৰ বািহৰৈল ওলাই আিহব, িযেবাৰ িচ া অ ান
কালেতা অহা নািছল, সইেবােৰা আিহব। িক

তামােলােক সকেলা সহ কিৰব লািগব। অলপ চ া কৰা,

তামােলাকৰ সু খৰ িদন সমাগত।
ওঁ শাি । বহদৰ (অসীমৰ) িপতাই সকেলা স ানক বু জায় - তামােলােক সকেলােক এইেটা বাতা িদয়া য এিতয়া
িপতাৰ আগমন হেছ। িপতাই ধযশীল কিৰ আেছ িকয়েনা ভি মাগত আ ান কেৰ - বাবা আহা, িলবােৰট কৰা
(মু ি

িদয়া), দু খৰ পৰা পিৰ াণ কৰা। সেয়েহ িপতাই ধয ধিৰবৈল কয়, কইিটমান িদন বাকী আেছ। কােৰাবাৰ

বমাৰ আেৰাগ হ’বৈল আৰ
( লেতৰা) দু িনয়াত আ
হ উিঠব লােগ আ

কিৰেল কয় য এিতয়া ভাল হ যাব। স ানসকেলও বু িজ পায় য এই িছঃিছঃ

কইিটমান িদন বাকী আেছ, তাৰ িপছত আিম নতু ন দু িনয়াৈল যাম। তাৰ বােব আিম যাগ

ইয়াৰ িপছত কােনাধৰণৰ ৰাগ আিদেয় তামােলাকক ক িনিদব। িপতাই ধয ধিৰবৈল িদ কয়

অলপ চ া কৰা। আ

কােনা নাই িযেয় এেনৈক ধয ধিৰবৈল ক’ব। তামােলােকই তেমা ধান হ গছা। এিতয়া

িপতা আিহেছ তামােলাকক পু নৰ সেতা ধান কিৰ তু িলবৰ বােব। এিতয়া সকেলা আ া পিব

হ যাব - কােনাবা

যাগবলৰ াৰা, কােনাবা শাি ৰ বলৰ াৰা। শাি েৰা বল আেছ নহয় জােনা। শাি ৰ াৰা িয পিব হ'ব তওঁেলাকৰ
পদ কম হ যাব। তামােলাক স ানসকেল
কৰা, তামােলাকৰ সকেলা পাপ ভ

মত পাই থাকা। িপতাই কয় - মােমক (মেন মেন কৱল মাক)

হ যাব। যিদ

ৰণ নকৰা তে

পাপ এশ ণ বৃ ি

ৰণ

হ যাব িকয়েনা পাপ আ া

হ তামােলােক মাৰ িন া কেৰাঁৱা। মনু ষ ই ক'ব য এওঁেলাকক ঈ েৰ এেনকুৱা মত িদেয়েন য আসু ৰী চলন হ
যায়! উ ান-পতেনা হ থােক। স ানসকল পৰািজেতা হয়। ভাল ভাল স ােনা পৰািজত হয়। সেয় পাপ খ েনই
নহয়। িপছত ভু িগবলগীয়াও হয়। এইখন ব ত িছঃিছঃ দু িনয়া, ইয়াত সকেলা ঘিট থােক। িপতাক আ ােনই কেৰ য
বাবা আিহ আমাক ভিৱষ ত নতু ন দু িনয়াৰ বােব মাগ-দশন কৰা। বাবাই জােন - সইফােল পু ৰিণ দু িনয়া আ
এইফােল নতু ন দু িনয়া। তামােলাক

হছা নাওঁ। এিতয়া

তামােলাক পু েষা ম হ'বৰ বােব চিল গ আছা।

তামােলাকৰ এই পু ৰিণ দু িনয়াৰ পৰা লংগৰ উিঠ গ’ল। সেয়েহ য' ল গ আছা সই ঘৰেকই
িপতাই কেছ - মাক
িন য় পিব

ৰণ কিৰব লােগ।

ৰণ কিৰেল তামােলাকৰ পাপ নাইিকয়া হ'ব। হয় যাগবল, নহয় শাি । সকেলা আ াই

হ'ব লািগব। পিব

নােহাৱাৈক কােনা উভিত যাব নাৱােৰ। সকেলােৱ িনজৰ িনজৰ ভূ িমকা

কিৰেছ। িপতাই কয় - এয়া হেছ তামােলাকৰ অি ম জ । মনু ষ ই কয় - কিলযু গ এিতয়াও স

া

কচু ঁৱা হ আেছ।

অথাৎ মনু ষ এিতয়া ইয়াতৈকও বিছ দু খী হ’ব। তামােলাক সংগমযু গী া েণ বু িজ পাৱা য এই দু খধামেতা এিতয়া
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শষ হ'ব। িপতাই ধয ধিৰবৈল কয়। ক ৰ আগেত িপতাই কিছল - মােমক , মাক
(মামৰ) নাইিকয়া হ যাব। এইেটা মই গৰাি
আ

পী ময়লা

( িত িত) িদেছা। এইেটাও বু জায় য কিলযু গৰ িবনাশ িন য় হ'ব

সত যু েগা িন য় আিহব। আবদােৰা পায়, স ানসকলৰ িন েয়া আেছ। িক

নহয় িকবা িবকম কিৰ িদেয়। কয় - বাবা

ৰণ কিৰেল পাপ

ৃ িতত থািকব নাৱাৰাৰ বােব িকবা

াধ আিহ যায়, ইয়ােকা ভূ ত বু িল কাৱা হয়। এই ৰাৱণ ৰাজ ত 5 ভূ েত

দু খ িদেয়। এই অি মৰ িহচাব-িনকােচা পিৰেশাধ কিৰব লািগব, যাক আগেত কিতয়াও কাম িবকােৰ আমিন
নকিৰিছল, তওঁৰ মাজেতা বমাৰ আিবভাৱ হ যায়। কয় য আগেতেতা এেনকুৱা িবক
কিতয়া উদয় হাৱা নািছল, এিতয়া িকয় আমিন কেৰ? এইয়া

ান নহয় জােনা।

উিলয়াই িদেয়। ভি েয় সকেলা বমাৰ উিলয়াই িনিদেয়। এইখন হেছই অ
হয়। 100শতাংশ পিততৰ পৰা পু নৰ 100শতাংশ পিব

( নিতবাচক সংক )

ােন সকেলা বমাৰ বািহৰৈল

িবকাৰী দু িনয়া, 100শতাংশই অ

হ'ব লািগব। 100শতাংশ

াচাৰীৰ পৰা 100শতাংশ পিব

াচাৰী দু িনয়া হ'ব।
িপতাই কয় - মই আিহেছা তামােলাক স ানসকলক শাি ধাম-সু খধামৈল িনবৰ বােব। তামােলােক মাক
আ

সৃ ি চ ক ঘূ ৰাই থাকা। কােনাধৰণৰ িবকম নকিৰবা। িযিবলাক

ৰণ কৰা

ণ এই দৱতাসকলৰ আেছ এেনকুৱা

ণ

ধাৰণ কিৰব লােগ। বাবাই কােনাধৰণৰ ক িনিদেয়। কােনা কােনা ঘৰত ইিভল (চয়তান) আ া থােক বােব জু ই
লগাই িদেয়, লাকচান কেৰ। এই সময়ত সকেলা মনু ষ ইেতা ইিভল নহয় জােনা।

ূল

পেতা কমেভাগ থােক।

আ াই এটাই আন টাক শৰীৰৰ াৰা দু খ িদেয়, শৰীৰ নাথািকেলও দু খ িদেয়। স ানসকেল দিখেছ যাক ভূ ত বু িল
কাৱা হয়, সয়া
িযমােন

ছাঁয়াৰ দেৰ দখা যায়। িক

সইেবাৰৰ কথা কােনা িচ া কিৰব নালােগ। তামােলােক িপতাক

ৰণ কিৰবা িসমােনই এইেবাৰ নাইিকয়া হ যাব। এয়াও িহচাপ-িনকাচ, নহয় জােনা।

ঘৰত কন াসকেল কয় - আিম পিব

হ থািকব িবচােৰা। এয় আ াই কয়। আ

যাৰ

ান নাই, তওঁ কয় পিব

নহ’বা। িপছত কািজয়া লািগ যায়। িকমান হাংগামা (উপ ৱ) হয়। এিতয়া তামােলাক পিব
তওঁেলাক হেছ অপিব
শৰীৰৰ

আ া হ আছা।

সেয়েহ দু খ িদেয়। আ াইেতা হয়, নহয় জােনা। তওঁেলাকক কাৱা হয় ইিভল আ া।

াৰাও, শৰীৰৰ অিবহেনও দু খ িদেয়।

পিব তাৰ কথা। ইয়াৰ কাৰেণ িপতাক আন েৰ

ানেতা সহজ হয়।

হেছ

ৰণ কিৰব লােগ। ৰাৱণক ইিভল বু িল কাৱা নহ’ব জােনা। এই

সময়ত এই দু িনয়া হেছই ইিভল। ইজেন-িসজনৰ পৰা অেনক
হয়। পিতত আ াত 5 িবকাৰ অেনক

দশন চ ধাৰী হ’ব লােগ। বাকী মু খ

কাৰৰ দু খ পাই থােক। ইিভল বু িল পিততক কাৱা

পত থােক। কােৰাবাৰ িবকাৰৰ অভ াস, কােৰাবাৰ

াধৰ অভ াস, কােৰাবাৰ

পীিড়ত কৰাৰ অভ াস, কােৰাবাৰ লাকচান কৰাৰ অভ াস থােক। কােৰাবাৰ িবকাৰৰ অভ াস থািকেল িবকাৰত যাব
নাপােল

ািধত হ ব ত মােৰও। এই দু িনয়াখেনই এেনকুৱা। তে

আ াসকল, স ানসকল ধয ধৰা, মাক

ৰণ কিৰ থাকা আ

িপতাই আিহ ধয ধিৰবৈল কয়- হ

দৱী েণা ধাৰণ কৰা। এেনৈকও নকয় য পচাগত

কাম-কাজ আিদ নকিৰবা। যেনৈক িমিলেটৰীসকল যু ত যাবলগীয়া হয় তিতয়া তওঁেলাকেকা কাৱা হয় য
িশৱবাবাৰ

ৃ িতত থাকা। গীতাৰ শ েবাৰ আওৰাই তওঁেলােক ভােব আিম যু ে

সইকাৰেণ আনে েৰ যু ৈল যায়। িক
পািৰবা কৱল িশৱবাবাক

ৰণ কৰা।

ত মৃ তু বৰণ কিৰেল

গৈল যাম

তেনকুৱা কথােতা নহয়। এিতয়া বাবাই কয় - তামােলাক

গৈল যাব

ৰণেতা এজন িশৱবাবােকই কিৰব লােগ তিতয়া গৈল িন য় যাব। িযেয়ই

আেহ যিদও পু নৰ গ পিতত হয় তথািপ গৈল িন য় আিহব। শাি

খাই, পিব

হ তথািপও আিহবই। িপতা দয়ালু

নহয় জােনা। িপতাই বু জায় কােনা িবকম নকিৰবা তিতয়া িবকমািজৎ হ’বাৈগ। এই ল ী-নাৰায়ণ িবকমািজৎ নহয়
জােনা। পু নৰ ৰাৱণ ৰাজ ত িবকমী হ যায়। িব ম শকা

আৰ হয় নহয় জােনা। মনু ষ ইেতা এেকােৱই গম নাপায়।
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তামােলাক স ানসকেল এিতয়া জানা এই ল ী-নাৰায়ণ িবকমািজৎ হেছ। এেনৈক ক’ব িবকমািজৎ ন ৰৱান আেকৗ
2500 বছৰ িপছত িব ম শকা
হাৱা। মােমক

আৰ

হয়। মাহিজৎ ৰজাৰ কািহনী আেছ, নহয় জােনা। িপতাই কয় - িনেমাহী

ৰণ কিৰেল পাপ খি ত হ’ব। পিব

হ 2500 বছৰত িয পাপ হ’ল সয়া খি ত কিৰব পাৰা আ

50-60 বছৰত তামােলােক িনজেক সেতা ধান কিৰ তু িলব পাৰা। যিদ যাগবল নাথােক তে

আেকৗ ন ৰ িপছৈল

িছ যাব। মালােতা ব ত ডাঙৰ। ভাৰতৰ মালােতা অন তম। যাৰ ওপৰত গােটই খলখন বেনাৱা হেছ। ইয়াত মু খ
হেছ

ৰণৰ যা া আ

তওঁেলাকক

এেকা ক নাই। ভি ত অেনকৰ লগত বু ি েযাগ লগায়। এই সকেলােবাৰ হেছ ৰচনা।

ৰণ কিৰেল কােৰা কল াণ নহ’ব। িপতাই কয় - কােকােৱ

থমেত তামােলােক কৱল ভি
(

ৰণ নকিৰবা। যেনৈক ভি

কিৰিছলা এিতয়া আেকৗ অি মেতা মাক

ৈক) বু জায়। আগেত জােনা জািনিছলা। এিতয়া তামােলােক

সংগ লাৱা তিতয়া যাগ অি ৰ াৰা তামােলাকৰ পাপ ভ
চেলাৱা। ইজেন িসজনক আিদ-মধ -অ
এেনৈকও কাৱা নহ’ব য এেনকুৱা

ৰণ কৰা। িপতাই িকমান

মাগত
ীয়াৰ

ান পাইছা। িপতাই কয় - অন সংগ এিৰ এজনৰ
হ যাব। পাপেতা ব ত কিৰ আিহছা। কাম কটাৰী

দু খ িদ আিহছা। মু ল কথা হেছ কাম কটাৰীৰ। এয়াও

ামা নহয় জােনা।

ামা িকয় ৰচা হ’ল? এয়ােতা অনািদ খল। ইয়াত মােৰা পাট (ভূ িমকা) আেছ।

ামা কিতয়া ৰচা হ’ল, কিতয়া পু ৰা হ’ব - এইেটাও ক’ব নাৱািৰ। এয়ােতা আ াত পাট িনিহত হ আেছ। আ াৰ
িয

ট আেছ সইয়া কিতয়াও

য় নহয়। আ া অিবনাশী, তাত থকা পােটা অিবনাশী।

ামােকা অিবনাশী বু িল

কাৱা হয়। িপতা িয পু নজ ত নােহ তওঁেৱই আিহ সকেলা ৰহস বু জায়। সৃ ি ৰ আিদ-মধ -অ ৰ ৰহস
বু জাব নাৱােৰ। িপতাৰ বৃ ি (কতব ), আ াৰ বৃ ি এেকােৱই নাজােন। এই সৃ ি চ

কােনও

ঘু িৰেয়ই থােক।

এিতয়া হেছ পু েষা ম সংগমযু গ, যিতয়া সকেলা মনু ষ মা উ ম পু ষ হ যায়। শাি ধামত সকেলা আ া পিব
উ ম হ যায়। শাি ধাম পাৱন হয়, নহয় জােনা। নতু ন দু িনয়াও পিব । তাত শাি েতা আেছই, আেকৗ শৰীৰ লাভ
কিৰেল ভূ িমকা পালন কেৰ। এইেটা আিম জােনা, সকেলােৱ িনজৰ িনজৰ ভূ িমকা লাভ কিৰেছ। সয়া আমাৰ ঘৰ,
শাি ত থােকা। ইয়াতেতা ভূ িমকা পালন কিৰব লােগ। এিতয়া িপতাই কয় - ভি মাগত তামােলােক মাৰ অব িভচাৰী
পূ জা কিৰিছলা। দু খী নািছলা। এিতয়া ব িভচাৰী ভি ত অহা বােব তামােলাক দু খী হ পিৰছা। এিতয়া িপতাই কয় দৱী

ণ ধাৰণ কৰা, তথািপ আসু ৰী

ণ িকয়? িপতাক আ ান কিৰলা য আমাক আিহ পাৱন কিৰ তালা। আেকৗ

পিতত িকয় হাৱা? তাৰ িভতৰেতা িবেশষৈক কামক িন য় িজিনব লােগ তিতয়া তামােলাক জগতজীৎ হ যাবা।
মনু ষ ইেতা ভগৱানৰ কাৰেণ ক িদেয় আপু িনেয়ই পূ জ আপু িনেয়ই পূ জাৰী। অথাৎ তওঁক তলৈল ল আেন। এেনৈক
পাপ কেৰােত-কেৰােত মহা-িবকাৰী দু িনয়া হ যায়। গ ড় পু ৰাণেতা ৰৗৰৱ নৰক বু িল কয়, য’ত বৃ ি ক জঠী আিদেয়
দংশন কিৰ থােক। শা ত িক িক য দখু ৱাই িদেছ! এয়াও িপতাই বু জাইেছ এই শা
এইেবাৰৰ াৰা কােনও মাৰ সেত িমিলত হ’ব নাৱােৰ। আ
আ ান কেৰ য আিহ পাৱন কিৰ তালা তে

আিদ সকেলা ভি

মাগৰ।

বিছেহ তেমা ধান হ পিৰেছ সইকাৰেণ মাক

পিতত নহয় জােনা। মনু ষ ইেতা এেকা বু িজ নাপায়। িয িন য় বু ি ৰ

তওঁেতা িবজয়ী হ যায়। ৰাৱণৰ ওপৰত িবজয়ী হ ৰাম ৰাজ ৈল আিহ যায়। িপতাই কয় - কামৰ ওপৰত জয়ী হাৱা,
ইয়াৰ ওপৰেতই উপ ৱ হয়। গাৱা হয় অমৃ ত এিৰ িবহ িকয় খাৱা? অমৃ ত নাম িন ভােব য গামূ খৰ পৰা অমৃ ত
ওলায়। হৰ’, গংগাজলক জােনা অমৃ ত বু িল কাৱা হয়। এয়ােতা
সয়াও অমৃ ত বু িল ভােব। যিদ অমৃ ত হয় তে

হীৰাৰ সমান হ যাব নালােগ জােনা। এয়ােতা িপতাই

াৰা তামােলাক হীৰাৰ দেৰ হাৱা। পানীৰ নাম িকমান
তওঁেলােক পানী পাণ কৰায়। তামােলাক

ান অমৃ তৰ কথা। ীেয় পিতৰ চৰণ ধু ই পানী খায়,

খ াত কিৰ িদেল। তামােলােক

ান িদেয় যাৰ

ান অমৃ ত পাণ কেৰাৱা

া ণসকলৰ িবষেয় কােনােৱ নাজােন। তওঁেলােক কৗৰৱ-পা ৱ বু িল
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কয় িক

পা ৱসকলক জােনা া ণ বু িল বু েজ। গীতাত এেনকুৱা শ

নাই, যাৰ াৰা পা ৱক া ণ বু িল বু িজব।

িপতাই বিহ সকেলা শা ৰ সাৰ বু জায়। স ানসকলক কয় - শা ত িয পিঢ়ছা আ
তামােলােক জানা আগেত আিম িয িনিছেলা সয়া ভু ল আিছল, এিতয়া
িপতাই বু জাইেছ তামােলাক সকেলা সীতা অথবা ভ

িয মই নাওঁ তাক িবচাৰ কৰা।

কথা েনা।

হাৱা। ভি ৰ ফল িদওঁতা হেছ ৰাম ভগৱান। এেনৈক কয় -

মই আেহাঁ ফল িদবৈল। তামােলােক জানা আিম গত অপাৰ সু খ ভাগ কেৰাঁ। সই সময়ত বাকী সকেলা শাি ধামত
থােক। শাি েতা পায় নহয় জােনা। তাত িব ত সু খ-শাি -পিব তা সকেলা আেছ। তামােলােক বু েজাৱা যিতয়া িব ত
এটাই ধম আিছল তিতয়াই শাি

আিছল। তথািপও বু িজ নাপায়। বিত থকােটা কিঠন। অি মৰ ফােল ব ত আিহব।

যাবেনা ক’ ল! এয়া এখেনই দাকান। যেনৈক দাকানীৰ ব
দাকান, তওঁ হেছ িনৰাকাৰ।

ভাল হ’ ল দাম এটাই থােক। এয়ােতা িশৱবাবাৰ

াও িন য় লািগব। তামােলােক কাৱা

াকুমাৰ-কুমাৰী। িশৱ কুমাৰী বু িলেতা

ক’ব নাৱাৰা। া েণা িন য় লােগ। া ণ নােহাৱাৈক দৱতা কেনৈক হ’বা। 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)

দৱতাৰ দেৰ ণ িনজৰ মাজত ধাৰণ কিৰব লােগ, িভতৰত িয আসু িৰক সং াৰ আেছ,

াধ আিদৰ অভ াস

আেছ, সইেবাৰ এিৰব লােগ। িবকমািজৎ হ'ব লােগ সেয়েহ এিতয়া কােনা িবকম কিৰব নালােগ।
(2)

হীৰাৰ সমান

হ’বৰ বােব

ান অমৃ ত পান কিৰব লােগ আ

পাণ কৰাব লােগ। কাম িবকাৰৰ ওপৰত

স ূ ণ িবজয়ী হ’ব লােগ। িনজেক সেতা ধান কিৰ তু িলব লােগ।

ৃ িতৰ বলৰ াৰা সকেলা পু ৰণা িহচাপ-

িনকাচ পিৰেশাধ কিৰব লােগ।
*বৰদান:-

সহজ যাগৰ সাধনাৰ াৰা সাধনৰ ওপৰত িবজয়
সাধন
হ

া

কিৰ, সাধনক

া কেৰাঁতা

েয়াগ কেৰাঁেত যাগৰ ি িত যােত দালায়মান (তল-ওপৰ) নহয়। যাগী

েয়াগ কৰা, ইয়াক কাৱা হয় উপৰাম। থকা সে ও িনিম

যিদ ই া থােক তে

মা , অনাস

য়াস কিৰবা আ

িনেজ স

েয়াগ কৰা।

সাধেন িনজৰ ফােল আকিষত কিৰব,

েয়াগী আ া হ সহজেযাগৰ সাধনাৰ াৰা সাধনৰ ওপৰত অথাৎ

হাৱা।
* াগান:-

পত

সই ই াই ভাল হ'বৈল িনিদব। পিৰ ম কিৰ থােকাঁেতই সময় পাৰ হ যাব।

সই সময়ত তামােলােক সাধনাত থািকবৈল
সেয়েহ

েয়াগী আ া হাৱা

হ থািক, সকেলােক স

কৰােটােৱই হেছ স
ওঁ শাি !!
***
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মিণ হাৱা।

কৃিতৰ ওপৰত িবজয়ী

