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াতঃমু লী

ওঁ শাি

“বাপদাদা”

মধু বন

"মৰমৰ স ানসকল – মই সদায় বাণীৰ পৰা িনলগত, মই আিহেছা তামােলাক স ানসকলক উপৰাম কিৰ তু িলবৈল,
এিতয়া তামােলাক সকেলােৰ বান
*

অৱ া, এিতয়া বাণীৰ পৰা িনলগৰ ঘৰৈল যাব লােগ”

:- ভাল পু ষাথী িবদ াথী বু িল কাক কাৱা হ’ব? তওঁৰ মু খ ল ণসমূ হ েনাৱা?

*উ ৰ :- ভাল পু ষাথী িবদ াথী সইজন, িযেয় িনেজ িনজৰ সেত কথা পািতব জােন, সূ
িবদ াথীেয় সদায় িনজক িনৰী ণ কিৰ থািকব য মাৰ িভতৰত কােনা আসু ৰী

অধ য়ন কেৰ। পু ষাথী
ভাৱেতা নাই? দৱী

িকমানৈলেক ধাৰণ কিৰেছা? তওঁ িনজৰ ৰিজ াৰ ৰােখ য ভাই-ভাই দৃ ি সদায় থােকেন? অ

ণ

িচ নেতা

নচেল?
ওঁ শাি । আি ক স ানসকলৰ

িত, িযেয় বাণীৰ পৰা িনলগত যাবৈল, অথাৎ ঘৰৈল যাবৈল পু ষাথ কিৰ আ ছ।

সইয়া সকেলা আ ােৰ ঘৰ। তামােলােক বু িজ পাৱা য এিতয়া আিম এই শৰীৰ এিৰ ঘৰৈল যাব লােগ। িপতাই কয়
- মই আিহেছা তামােলাকক ঘৰৈল ল যাৱাৰ অেথ, সইবােব দহ আ

দহৰ স

ৰ পৰা উপৰাম হ’ব লােগ।

এয়ােটা হেছ িছঃিছঃ দু িনয়া। এইেটাও আ াই জােন য আিম এিতয়া যাব লােগ। িপতা আিহেছ পাৱন কিৰ তু িলবৈল।
আেকৗ আিম পাৱন দু িনয়াৈল যাব লােগ। এইেটা িভতিৰ িভতিৰ িবচাৰ সাগৰ ম ন চিল থািকব লােগ। অন কােৰােৰ
এেনকুৱা িবচাৰ নািহব। তামােলােক বু িজ পাৱা আিম িনেজ অ েৰেৰ এই শৰীৰ এিৰ িনজৰ ঘৰৈল গ পু নৰ নতু ন
পিব

স

ত, নতু ন দু িনয়াত আিহম। এইেটা

ৃ িতও ব ত কম সংখ কৰেহ থােক। িপতাই কয় - স , ডাঙৰ, বৃ

আিদ সকেলােৱ উভিত যাব লািগব। আেকৗ নতু ন দু িনয়াৰ পাৱন স

ত আিহব লািগব। বােৰ বােৰ বু ি ত আিহব

লােগ য আিম এিতয়া ঘৰৈল যাবৰ কাৰেণ তয়াৰী কিৰ আেছা। িযেয় কিৰব তওঁেহ লগত যাব। িযেয় এিতয়া ঈ ৰৰ
অেথ কেৰ তওঁ গ নতু ন দু িনয়াত প াপদমপিত হয়ৈগ। দু িনয়াৰ লােক পু ৰিণ দু িনয়াত ইনডাইেৰ (পেৰা

ভােৱ)

কেৰ। এেনৈক ভােব য ঈ েৰ ইয়াৰ ফল িদব। এিতয়া িপতাই বু জাইেছ য সইয়া তামােলােক অলপ সময়ৰ
ণভং ৰ পাৱা। এিতয়া মই আিহেছা, তামােলাকক ৰায় িদওঁ - এিতয়া িয িদবা সয়া তামােলােক 21 জ ৰ বােব
পদমৰ িহচাপত পাবা। তামােলােক বু িজ পাৱা ডাঙৰ মানু হৰ ঘৰত গ জ

ল’মৈগ। মইেতা নাৰায়ণ অথবা ল ী

হ’ম। গিতেক ইমানিখিন মহনত ( চ া) কিৰব লােগ। আিম এিতয়া এই পু ৰিণ িছঃিছঃ দু িনয়াৰ পৰা যাবৈল তয়াৰী
কিৰ আেছা। এই পু ৰিণ দু িনয়া, পু ৰণা শৰীৰ এিৰব লািগব। এেনৈক তয়াৰ হ থািকব লােগ যােত অি ম সময়ত
কােনা

ৃ িতৈল নােহ। যিদ পু ৰিণ দু িনয়া অথবা িম -স

তামােলােক কাৱা নহয় য অ
নহয়, বাবা বৃ
সকেলােৰ বান

কালত িযেয় ীক

ীয় আিদ

ৃ িতৈল আেহ তেনহ’ ল িক গিত হ’ব?

ৰণ কেৰ…… সইবােব িপতাক অনু সৰণ কিৰব লােগ। এেনকুৱা

হয় সইবােব বু িজ পায় এই শৰীৰ এিৰবই লািগব। নহয়, তামােলাক সকেলােৱ বৃ
অৱ া, সকেলােৱ উভিত যাব লািগব সইবােব িপতাই কয় - এই পু ৰিণ দু িনয়াৰ পৰা বু ি

হাৱা।
যাগ

িচিঙ পেলাৱা। এিতয়ােতা যাব লােগ িনজৰ ঘৰৈল। পাছত তাত িযমান সময় থািকবলগীয়া হ’ব িসমান সময় তাত
থািকবা। িযমােনই পাছৈল ভূ িমকা থািকব িসমােনই িপছত গ শৰীৰ ধাৰণ কিৰ ভূ িমকা পালন কিৰবা। িকছু মােনেতা
5000 বছৰতৈক 100 বছৰ কম সময়ৰ বােবও শাি

ধামত থািকব। শষৰ ফালৈল আিহব। যেনদেৰ কাশী কলৱত

খায়, সকেলা পাপ তৎ ণাৎ শষ হ যায়। শষৰ ফােল অহাসকলৰ পাপ িক হ’ব! আিহল আ
1

গ’ল। বাকী মু ি

কােনও পাব নাৱােৰ। তাত থািক িক কিৰব। ভূ িমকােতা িন য় পালন কিৰবই লািগব। তামােলাকৰ ভূ িমকা হেছ
আৰ িণেত অহাৰ। গিতেক িপতাই কয় - স ানসকল, এই পু ৰিণ দু িনয়াক পাহিৰ গ থাকা। এিতয়ােতা যাব লােগ,
84ৰ ভূ িমকা স ূ ণ হ’ল। তামােলাক পিতত হ গ’লা। এিতয়া পু নৰ িনজেক আ া বু িল ভািব িপতাক

ৰণ কৰা।

দৱী েণা ধাৰণ কৰা।
িপতাই বু জায় - স ানসকল, িনজক িনৰী ণ কিৰ থাকা- মাৰ িভতৰত কােনা আসু ৰী
দৱী ভাৱ হ’ব লােগ। তাৰ বােব চাট (তািলকা) ৰাখা তিতয়া পিৰপ

ভাৱ তা নাই? তামােলাকৰ

হ গ থািকবা। িক

মায়া এেনকুৱা য চাট

ৰািখবৈল িনিদেয়। দু ই-চািৰিদন ৰািখ আেকৗ এিৰ িদেয় িকয়েনা ভাগ ত নাই। ভাগ ত থািকেল ব ত ভাল ৰীিতেৰ চাট
ৰািখব। ু লত ৰিজ াৰ িন য় ৰােখ। ইয়ােতা সকেলা ক েত সকেলােৰ চাট, ৰিজ াৰ ৰািখব লােগ। তাৰ িপচত
চাব লােগ মই সদায় যাওঁেন? দৱী ণ ধাৰণ কিৰেছােন? ভাই-ভনীৰ স
আি ক দৃ ি েহ থািকব লােগ। মই আ া হওঁ। কােৰােৰ যন অ
িকয়েনা তামােলাক

ৰ পৰাও উ ত যাব লােগ। মা ভাই-ভাইৰ
নাথােক। ভাই-ভনীৰ স

দৃ ি

ও এইবােবই

াকুমাৰ-কুমাৰী হাৱা। এজন িপতাৰ স ান হাৱা। এই সংগমযু গেতই ভাই-ভনীৰ স

থাকা। তিতয়া িবকািৰ দৃ ি ব

হ যাব। এজন িপতােকই

এেনৈক িনজৰ সেত বাতালাপ কৰা এয়া হেছ সূ

ত

ৰণ কিৰব লােগ। বাণীৰ পৰাও িনলগত যাব লােগ।

অধ য়ন, ইয়াত আৱাজ (শ ) কৰাৰ দৰকাৰ নাই। এয়ােতা

স ানসকলক বু জাবৰ কাৰেণ আৱাজত আিহবলগীয়া হয়। বাণীৰ পৰা িনলগত যাবৈলও বু জাবলগীয়া হয়। এিতয়া
উভিত যাব লািগব। িপতাক আ ান কৰা হেছ য আহা, আমাক লগত ল যাৱা। আিম পিতত, উভিত যাব
নাৱােৰা। পিতত দু িনয়াত এিতয়া পাৱন কােন কিৰ তু িলব! সাধু -স

আিদ কােনও পাৱন কিৰ তু িলব নাৱােৰ।

িনেজই পাৱন হ’বৈল গংগা ান কেৰ। িপতাক নাজােন। িযেয় ক ৰ আগেত জািনিছল তওঁেৱই এিতয়া পু ষাথ কিৰ
আেছ। এই পু ষােথা িপতাৰ বািহেৰ কােনও কৰাব নাৱােৰ। িপতাই হেছ সকেলাতৈক উ । এেনকুৱা িপতাক
িশল-পাথৰত আেছ বু িল ক মনু ষ ৰ িক অৱ া হ গ’ল! িচিৰ তলৈল নািমেয়ই আিহল। ক’ত সই স ূ ণ িনিবকাৰী,
ক’ত এয়া স ূ ণ িবকাৰী। এই কথােবাৰ মািনবও সইসকেল িযেয় ক ৰ আগেত মািনিছল। তামােলাকৰ কতব
হেছ িযেয়ই আেহ তওঁক িপতাৰ আেদশৰ িবষেয় েনাৱা। িচিৰৰ িচ ৰ ওপৰত বু েজাৱা। সকেলােৰ এিতয়া বান
অৱ া। সকেলােৱ শাি ধাম আ
স ূ ণ পিব

সু খধামৈল যাব। সু খধামৈল তওঁেলাক যাব িযেয় আ াক বু ি েযাগ বলৰ

কিৰ তু িলব। ভাৰতৰ

াচীন যাগেৰা গায়ন আেছ। আ াৰ এিতয়া

আিহেছা। এিতয়া পু নৰ উভিত যাব লািগব। তামােলাকৰ িনজৰ পাট
নহয় তওঁৰ এইেটা

ৃ িতৈলও নােহ য মই পিব

িপতাই কয় - িনজেক আ া বু িল ভািব মাক
পিৰৱতন হ যাব। সত যু গত দৃ ি অ

হ’ব লােগ। পিব

ৃ িত আেহ যথাযথ আিম আগেতও

ৃ িতৈল আেহ। িয এই কূলৈল আিহবলগীয়া
হ’বৈলেক মহনত ( চ া) কিৰবলগীয়া হয়।

ৰণ কৰা তিতয়া িবকমাজীৎ হ’বাৈগ আ

ভাই-ভনী বু িল ভািবেল দৃ ি

নহয়। িপতাইেতা বু জাই থােক স ানসকল িনজেক সাধা - মই সত যু গী

দৱতা হওঁ ন কিলযু গী মনু ষ হওঁ? তামােলাক স ানসকেল ব ত ভাল-ভাল, িচ ,
িচ

াৰা

াৰা এইেটা সু িধব লােগ - সত যু গী হাৱা ন কিলযু গী? আনখন িচ

’গান আিদ বনাব লােগ। এখন

াৰা আেকৗ অন এটা

সু িধব লােগ,

এেনৈক উ ীপনাৰ সৃ ি কিৰব লােগ।
িপতাইেতা

মত িদেয় পিততক পাৱন কিৰ তু িলবৰ কাৰেণ। বাকী তামােলাকৰ ধা া আিদৰ িবষেয় মই িক জােনা।

িপতাক আ ােনই কিৰছা য আিহ মনু ষ ৰ পৰা দৱতা হাৱাৰ মাগ-দশন কৰা, সয়া মই আিহ নাওঁ। িকমান সৰল
কথা। ইি েতই ব ত সহজ - ‘মনমনাভৱ’। িনজেক আ া বু িল ভািব িপতাক

ৰণ কৰা। অথ নু বু জাৰ কাৰেণ গ াক

পিতত-পাৱনী বু িল ভািব ল’ ল। পিতত-পাৱনেতা িপতা হয়। এিতয়া সকেলােৰ কয়ামতৰ (িন ি ৰ)সময়। িহচাব2

িনকাচ পিৰেশাধ কৰাই উভতাই ল যায়। িপতাই বু জােল বু িজও পায় িক
িপতাই কয় - ভাই-ভনী বু িল ভাবা, কিতয়াও যন কু-দৃ ি
কিতয়াবা ভাল খাদ ( ভাজন) দিখেল আসি
িদেয় তে

নাযায়। কােৰাবাৰ কামৰ ভূ ত, লাভৰ ভূ ত আিহ যায়,

জােগ। চানাৱালা দিখেল, অ েৰ খাবৈল িবচােৰ। আেকৗ যিদ খাই

অৱ া কঁচা হাৱাৰ কাৰেণ সানকােল তাৰ

স ানসকলক িযসকলক

মানপ

ভাগ ত নাথািকেল অধঃপিতত হ পেৰ।

ভাৱ পিৰ যায়। বু ি

হ যায়। মা-িপতা, অনন

(মান তা) িদয়া হয় তওঁেলাকক অনু সৰণ কিৰব লােগ। য ৰ পৰা িয পাৱা যায়

তাক িমঠা বু িল ভািব খাব লােগ। লাভৰ বশৱতী হ’ব নালােগ। যাগেৰা

েয়াজন। যাগ নাথািকেল ক’ব অমু ক ব েটা

খাব লােগ, নহ’ ল বমাৰত পিৰ যাম। বু ি ত এইেটা থািকব লােগ য মই আিহেছা দৱতা হ’বৈল। এিতয়া মই উভিত
ঘৰৈল যাব লািগব। আেকৗ স ান হ মাতৃ ৰ কালাৈল আিহম। মােক িয খায় বা পাণ কেৰ তাৰ
ওপৰেতা পেৰ। তাত এেনকুৱা কােনা কথা নাথােক। তাত সকেলা ফা
মােয় ফা

াছ (সেবাৎকৃ ) হ’ব। মাৰ (স ানৰ) বােব

াছ খাদ আিদ খাব, িয মাৰ পটৈল আিহব। তাতেটা হেয়ই ফা

হয়। গিতেক এেনকুৱা গৈল যাবৰ কাৰেণ তয়াৰী কিৰব লােগ। িপতাক
িপতাই আিহ আমাক
শৰীৰত

িৰজু েভেনট (পু ন

ীিৱত)

ভাৱ স ানৰ

াছ। জ েৰ পৰাই আহাৰ-পানী সকেলা
ৰণ কিৰব লােগ।

কিৰ তােল। দু িনয়াৰ লােক বা ৰৰ

া

(হৰম’ন) মনু ষ ৰ

েয়াগ কেৰ। এেনৈক ভােব মই ডকা হ যাম। যেনদেৰ বেলগৰ হাট (কিলজা) বেলগৰ শৰীৰত সং াপন

কেৰ। িপতাই কােনা হাট সং াপন নকেৰ। িপতাই আিহ পিৰৱতন কেৰিহ। বাকী এয়া সকেলা হেছ িব ান। বামা
আিদ তয়াৰ কেৰ। এইেবাৰেতা দু িনয়ােকই শষ কিৰ িদয়া ব । তেমা ধান বু ি

নহয় জােনা। তওঁেতা আনি ত

হয় য এয়াও হ’বলগীয়া িনধািৰত হ আেছ। বামা িন য় সািজবই লািগব। শা ত আেকৗ িলখা আেছ পটৰ পৰা
িমচাইল ওলাল, তাৰ পাছত এেনকুৱা হ’ল। এিতয়া িপতাই বু জাইেছ - এইেবাৰ সকেলা ভি
ৰাজেযাগেতা মেয়ই িশকাইিছেলা। সয়ােটা এটা কািহনী হ গ’ল, িয
সঁচা সত নাৰায়ণৰ কথা, তৃ তীয় ন ৰ কথা, অমৰনাথৰ কথা
পাৱা। বাকী কৃ

আিদেতা নাই, যেনৈক দখু ৱাইেছ য

ৰাজেযাগ িশকাই পাৱন কিৰ তােলা। মই তামােলাকক
হাতত চ

অিদ দখু ৱাই িদেছ।

িনিদেল জােনা। সয়াও আধা ক

দশন চ

িন- িন এই অৱ া হ গ’ল। এিতয়া িপতাই

নাই আ ছ। এই পঢ়াৰ াৰা তামােলােক এই পদ

দশন চ ৰ

াৰা সকেলােক মািৰেল। মইেতা কৱল

দশন চ ধাৰী কিৰ তােলা। তওঁেলােক আেকৗ কৃ ৰ

ঘূ ৰাব কেনৈক? এয়া জােনা যাদু ৰ কথা। এয়া সকেলা

ধিৰ চেল। িকমান আচিৰত

অৱ া। এিতয়া আিম যাব লািগব সইবােব িপতাক
অৱ া যিদ হয় তিতয়ােহ উ

মাগৰ কথা।

ািন কিৰ

ামা (নাটক)। এিতয়া স -ডাঙৰ সকেলােৰ বান

ৰণ কিৰব লােগ। অন এেকা যােত

ৃ িতৈল নােহ। এেনকুৱা

পদ পাব পািৰবা। িনজৰ অ ৰক সু িধব লােগ - মাৰ ৰিজ াৰ িকমানৈলেক িঠক

আেছ? ৰিজ াৰৰ াৰা চলনৰ িবষেয় জািনব পৰা যাব - িনয়মীয়াৈক পেঢ় ন নপেঢ়? িকছু মােনেতা িমছাৈকও ক
িদেয়। িপতাই কয় - সঁচা কথা
হাৱাৰ
ন ৰৰ শ

নাবা, সঁচা নু নােল তামাৰ িনজেৰই ৰিজ াৰৰ বয়া হ’ব। ভগৱানৰ সেত পিব

িত া কিৰ পু নৰ ভংগ কিৰেল তামাৰ িক অৱ া হ’ব। িবকাৰত অধঃপিতত হ’ ল খল সমা ।
হেছ দহ-অিভমান, তাৰ পাছত কাম,

াধ। দহ-অিভমানত আিহেলই বৃ ি

থম

বয়া হয় সইবােব িপতাই

কয় - দহী-অিভমানী হাৱা। অজু েনা এওঁেৱই নহয় জােনা। কৃ েৰই আ া আিছল। অজু ন নাম জােনা হয়, নামেতা
সলিন হয়, যাৰ শৰীৰত

েৱশ কেৰ। মনু ষ ইেতা ক িদেয় এই (ক ) বৃ

আিদ তামােলাকৰ ক না। মনু ষ ই িয

ক না কেৰ সইয়া দিখবৈল পাৱা যায়।
তামােলাক স ানসকল ব ত আনি ত হ’ব লােগ- এিতয়া আিম গ গত িশ হ’মৈগ। আেকৗ নাম,

প, দশ, কাল

সকেলা নতু ন হ’ব। এইয়া বহদৰ ামা। সকেলা পূ ব িনধািৰত। িয হ’বলগীয়া আেছ সয়া হ’বই তে

আিম িচ ােনা
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িকয় কেৰা?

ামাৰ ৰহস এিতয়া তামােলাক স ানসকলৰ বু ি ত আেছ। তামােলাক

া ণসকলৰ বািহেৰ অন

কােনও নাজােন। দু িনয়াত এিতয়া সকেলা পূ জাৰী। য’ত পূ জাৰী থােক ত’ত পূ জ এজেনা থািকব নাৱােৰ। পূ জ
থােকই সত যু গ- তাত। কিলযু গত হেছ পূ জাৰী, তে

আেকৗ তামােলােক িনজেক পূ জ বু িল কেনৈক ক’ব পাৰা?

পূ জ েতা দৱী- দৱতাসকলেহ হয়। পূ জাৰী হেছ মনু ষ । মূ ল কথা িপতাই বু জায়- পাৱন হ’ব ল হ’ ল মােমক (মেন
মেন কৱল মাক)

ৰণ কৰা। ামা অনু সােৰ িযেয় িযমান পু ষাথ কিৰিছল িসমােনই কিৰব। অ া!

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)

িনজৰ অধ য়নৰ ৰিজ াৰৰ ৰািখব লােগ। িনজৰ চাট (তািলকা) চাব লােগ য মাৰ ভাই-ভনীৰ দৃ ি িকমানেক
থােক? মাৰ দৱী ভাৱ হেছেন?

(2)

িনজৰ িজভাৰ ওপৰত ব ত িনয় ণ ৰািখব লােগ। বু ি ত যােত থােক য মই দৱতা হ’বৈল গ আেছা
সইবােব খাৱা- বাৱাৰ ওপৰত ব ত ধ ান িদব লােগ। িজভা চ ল হ’ব নালােগ। মা-িপতাক অনু সৰণ কিৰব
লােগ।

*বৰদান:-

িতেটা

ণেক অি ম

িনজৰ অি ম
(সদা

ণ বু িল ভািব সদায় এভােৰডী (সদা

ণৰ কােনা ভৰসা নাই সইবােব

িতেটা

ত) হ থােকাঁতা তী পু ষাথী হাৱা
ণেক অি ম

ত) হ থাকা। এভােৰডী অথাৎ তী পু ষাথী। এেনৈক নাভািববা য এিতয়া িবনাশ হ’বৈল

িকছু সময় লািগব তাৰ পাছৰ তয়াৰ হ যাম। নহয়।
িনেমাহী, িনিবক

িতেটা

েণই অি ম

ণ সইবােব সদায়

( নিতবাচক সংক ৰ পৰা মু ), িনৰ-ব থ (ব থৰ পৰা মু )…। ব থও যােত

নাথােক তিতয়া কাৱা হ’ব এভােৰডী। িকবা কম কিৰবৈল আেছ িক
হাৱা উিচত, িয হ’ব সইয়া ভােলই হ’ব।
* াগান:-

ণ বু িল বু িজ এভােৰডী

িনজৰ হাতত আইন উঠাই লাৱােটাও

াধৰ অংশ হয়।
ওঁ শাি !!
***
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িনজৰ ি িত সদায় উপৰাম

