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ওঁ শাি !

"বাপদাদা"

মধুবন।

"মৰমৰ স ানসকল – িনজৰ অ ৰত হাত ৰািখ সাধা য বাবাই িয নায় সয়া সকেলা মই জােনা আগেত জািনিছেলাঁ, িয িনছা সয়া অথ
সিহত বুিজ আনি ত হ থাকা”

:
উ ৰ:

তামােলাকৰ এই া ণ ধমত সকেলাতৈক অিধক শি আেছ – সয়া কানেটা আৰু কেনৈক?
তামােলাকৰ এই া ণ ধম এেন ৱা য মেতেৰ গােটই িব ৰ সৎগিত কিৰ িদেয়। া েণই গােটই
িব ক শা কিৰ িদেয়। তামােলাক া ণ ল ভূ ষণসকল দৱতা সকলতৈকও উ , তামােলােক িপতাৰ
াৰা এইেটা শি পাৱা। তামােলাক া ণসকল িপতাৰ সহায়কাৰী হাৱা, তামােলােকই সকেলাতৈক
ডাঙৰ পুৰ াৰ ( াই ) পাৱা। তামােলাক
া েৰা মািলক আৰু িব েৰা মািলক হাৱা।

ওঁ শাি । অিত মৰমৰ, ক ৰ পাচত পুনৰাই লগ পাৱা আি ক স ানসকলৰ

িত আি ক িপতাই বিহ বুজায়। আি ক
স ানসকেল জােন য আি ক িপতা এবােৰই েত ক 5 হাজাৰ বছৰৰ পাচত িন য় আেহ। ক নাম ৰািখ িদেছ িযেটা
ক’বলগীয়া হয়। এই ামাৰ অথবা সৃি ৰ আয়ুস 5 হাজাৰ বছৰ, এই কথােবাৰ এজন িপতাইেহ বিহ বুজায়। এয়া
কিতয়াও কােনা মনুষ ৰ মুেখেৰ িনব নাৱাৰা। তামােলাক আি ক স ানসকল বিহ আছা। তামােলােক জানা
যথাযথ আমাৰ; সকেলা আ াৰ িপতা তওঁ এজেনই। িপতাইেহ স ানসকলক বিহ িনজৰ পিৰচয় িদেয়। িযেটা কােনা
মনুষ মা ই নাজােন। কােনও নাজােন য গড বা ঈ ৰ িক ব হয়, িযেহতু তওঁক ‘গড ফাদাৰ’ িপতা বুিল কয় গিতেক
( তওঁৰ িত) ব ত ম থকা উিচত। বহদৰ (অসীমৰ) িপতা হয় তে িন য় তওঁৰ পৰা উ ৰািধকােৰা পাৱা যায়।
ইংৰাজীত ভাল শ কাৱা হয় – “ হেভনিল গড ফাদাৰ” ( গ য় ঈ ৰ িপতা)। ‘ হেভন’ ( গ) বুিল কাৱা হয় নতু ন
সৃি ক আৰু হল (নৰক) বুিল কাৱা হয় পুৰিণ সৃি ক। িক
গক কােনও নাজােন। স াসীসকেলেতা নামােনই।
তওঁেলােক কিতয়াও এেনৈক নকয় য িপতা গৰ ৰচিয়তা হয়। “ হেভনিল গড ফাদাৰ” - এই শ েকই ব ত িমঠা
আৰু ‘ হেভন’ িস ও হয়। তামােলাক স ানসকলৰ বুি ত ‘ হেভন’ আৰু ‘ হল’ৰ গােটই চ , সৃি ৰ আিদ-মধ -অ
বুি ত ঘূিৰ থােক, িযসকল সৱাধাৰী (ছািভেচব’ল) হয়, সকেলােৱেতা একৰস সৱাধাৰী নহয়।
তামােলােক পুনৰ িনজৰ ৰাজধানী াপন কিৰ আছা। তামােলােক ক’বা আিম আি ক স ানসকেল িপতাৰ
তৈকও
মতত চিল আেছাঁ। উ তৈকও উ িপতাৰেহ মত। ম াগৱত গীতােৰা গায়ন কৰা হেছ। এইখন হেছ থম
ন ৰৰ শা । িপতাৰ নাম নাৰ লেগ লেগই উ ৰািধকাৰ ৃিতত আিহ যায়। এইখন সৃি ত কােনও নাজােন য ‘গড
ফাদাৰ’ৰ পৰা িক পাৱা যায়। ‘ াচীন যাগ’ বুিল কয়। িক বুিজ নাপায় াচীন যাগ কােন িশকােল? তওঁেলােকেতা
কৃ ই িশকােল বুিলেয় ক’ব িকয়েনা গীতাত কৃ ৰ নাম িদ িদেছ। তামােলােক এিতয়া বুিজ পাৱা য িপতাইেহ ৰাজেযাগ
িশকােল, যাৰ াৰা সকেলােৱ মুি -জীৱনমুি পায়। এইেটাও বুিজ পাৱা য ভাৰততেহ িশৱবাবা আিহিছল, তওঁৰ
জয় ীও পালন কেৰ িক গীতাত নাম লু হাৱাৰ বােব মিহমাও লু হ গেছ। যাৰ াৰা গােটই সৃি েয় সুখ-শাি লাভ
কেৰ, সইজন িপতাক পাহিৰ গেছ। ইয়াক কাৱাই হয় "একমা ভু লৰ নাটক"। ডাঙৰতৈকও ডাঙৰ ভু ল এইেটােৱ য
িপতাক নাজােন। কিতয়াবা কয় তওঁ নাম ৰূপৰ পৰা উপৰাম আেকৗ কয় কাছ-মাছৰ অৱতাৰ লয়। পাথৰ-িশল
সকেলােত আেছ। ভু লৰ পাচত ভু ল হ গ থােক। িছিৰ তলৈল নািম যায়। কলা কম হ যায়, তেমা ধান হ গ থােক।
নাটকৰ পিৰক না ( ামা ন) অনুসিৰ িযজন িপতা গৰ ৰচিয়তা হয়, িযজেন ভাৰতক গৰ মািলক কিৰ তু িলেল,
তওঁক পাথৰ-িশল
সকেলােত আেছ বুিল ক িদেয়। িপতাই এিতয়া বুজায় তামােলােক কেনৈক িছিৰ তলৈল নািম
আিহছা, কােনও এেকা গম নাপায়। নাটক িক হয়, সুিধ থােক। এই সৃি কিতয়াৰ পৰা ৰিচত হেছ? নতু ন সৃি কিতয়া
আিছল তিতয়া ক িদব লাখ লাখ বছৰ পূেব। এেনৈক ভােব য পুৰিণ সৃি ৰেতা এিতয়া ব ত বছৰ বাকী আেছ, ইয়াক
অ ান অ কাৰ বুিল কাৱা হয়। গায়েনা আেছ - সৎ ৰুেৱ ান ৰূপী কাজল লগােল, অ ান-অ কাৰ িবনাশ হ’ল।
তামােলােক বুিজ পাৱা ৰচিয়তা িপতাই িন য় গই ৰচনা কিৰব। িপতাইেহ আিহ নৰকক গ কিৰ তােল। ৰচিয়তা
িপতােহ আিহ সৃি ৰ আিদ-মধ -অ ৰ ান নায়। আেহও অি মত। সময়েতা লােগ নহয় জােনা। এয়াও স ানসকলক
বুজাইেছ ানত ইমান সময় নালােগ, িযমান ৃিতৰ যা াত লােগ। 84 জ ৰ কািহনী যন এটা কািহনীেহ, আিজৰ পৰা 5
হাজাৰ বছৰ পূেব কাৰ ৰাজ আিছল, সই ৰাজ ক' ল গ'ল ?
তামােলাক স ানসকলৰ এিতয়া গােটই

ান আেছ। তামােলাক হওেত িকমান সাধাৰণ অজািমলৰ দেৰ পাপী,

অহল াসকল, ঁ জাসকল, িভলনীসকল (নীচ ণীৰ) তওঁেলাকক িকমান উ কিৰ তােল। িপতাই বুজায় - তামােলাক
িকহৰ পৰা িক হ গ'লা। িপতা আিহ বুজায় - পুৰিণ সৃি ৰ অৱ া চাৱা এিতয়া কেন ৱা? মনুষ ই এেকােৱ নাজােন য
সৃি ৰ চ
কেনৈক ঘূেৰ? িপতাই কয় - তামােলােক িনজৰ অ ৰত হাত থ সাধা - আগেত এইেবাৰ জািনিছেলাঁেন?
এেকােৱ জনা নািছলা। এিতয়া জানা বাবা পুনৰ আিহ আমাক িব ৰ বাদ াহী (সা াজ ) িদেয়। কােৰা বুি ত উদয় নহ’ব
য িব ৰ বাদ াহী িক হয়। িব মােন গােটই সৃি খন। তামােলােক জানা িপতাই আমাক এেন ৱা ৰাজ িদেয় যাক
আমাৰ পৰা আধাক ৈলেক কােনও কািঢ় িনব নাৱােৰ। গিতেক স ানসকল িকমান আনি ত হাৱা উিচত। িপতাৰ
পৰা িকমান বাৰ ৰাজ লছা। িপতা সত হয়, সৎ িশ েকা হয়, সৎ ৰুও হয়। কিতয়াও নাই নাই। এিতয়া অথ সিহত
তামােলােক বুিজ পাৱা। তামােলাক স ান হাৱা, িপতাকেতা ৰণ কিৰব পাৰা। আিজ-কািল সৰু কালেত ৰুৰ
শৰণাপ কিৰ িদেয়। ৰুৰ িচ তয়াৰ কিৰও িডিঙত িপে বা ঘৰত ৰািখ থয়। ইয়াতেতা িব য়কৰ হয় - িপতা,
িশ ক, সৎ ৰু সকেলা এজেনই। িপতাই কয় - মই লগত ল যাম। তামােলাকক সুিধব িক পঢ়া? ক’বা, আিম নতু ন সৃি ত
ৰাজ া কৰাৰ বােব ৰাজেযাগ পেঢ়াঁ। এয়া হেয়ই ৰাজেযাগ। িযদেৰ বিৰ াৰ (উকীল) যাগ থােক তে িন য়
বুি েযাগ বিৰ াৰৰ ফােলই যাব। িশ কক িন য় ৰণেতা কিৰবই নহয় জােনা। তামােলােক ক’বা - আিম গৰ
ৰাজ া কৰাৰ বােবই পেঢ়াঁ। কােন পঢ়ায়? িশৱবাবা ভগৱােন। তওঁৰ নামেতা এটাই িযেটা চিলত হ আিহেছ। ৰথৰ
নামেতা নাই। মাৰ নাম হেয়ই িশৱ। িপতা িশৱ আৰু ৰথক
া বুিল ক’ব। তামােলােক এিতয়া জানা এয়া িকমান
আ যজনক (ৱ াৰফু ল) হয়, শৰীৰেতা এটাই। এওঁক ভাগ শালী ৰথ বুিল িকয় কয়? িকয়েনা িশৱবাবাই েৱশ কেৰ
তে িন য় দুটা আ া হ’ল। এয়াও তামােলােক জানা অন কােৰা এইেটা খয়ােলা নােহ। এিতয়া দখুৱায় ভাগীৰেথ
গ াক আিনেল। িক পানী আিনেল নিক? তামােলােক এিতয়া বা ৱত ( ি েকলত) দিখবৈল পাৱা - িক আিনেছ,
কােন আিনেছ? কােন েৱশ কেৰ? িপতাই কেৰ নহয় জেনা। মনুষ ৰ শৰীৰত জােনা পানী েৱশ কিৰব। জঁ টাৰ পৰা
পানী ওলাব জােনা। এই কথােবাৰৰ ওপৰত মনুষ ই কিতয়াও খয়ােলা (িবচােৰা) নকেৰ। কাৱাই হয় - ধমই শি
(িৰিলজন ইজ মাইট)। ধমত শি থােক। কাৱা, সকেলাতৈক বিছ কানেটা ধমৰ শি আেছ? ( া ণ ধমৰ), হয় এইেটা
ক, িয িকছু শি আেছ সয়া া ণ ধমতেহ আেছ, আৰু কােনা ধমত কােনা শি নাই। তামােলাক এিতয়া া ণ।
া ণসকেল শি পায় িপতাৰ পৰা, যাৰ াৰা তামােলাক আেকৗ িব ৰ মািলক হাৱা। তামােলাকৰ িকমান অিধক
শি আেছ। তামােলােক ক’বা আিম া ণ ধমৰ হওঁ। কােৰা বুি ত ধাৰণ নহ’ব। িবৰাট ৰূেপা যিদও বনাইেছ িক
সয়াও আধা। মুখ ৰচিয়তা আৰু তওঁৰ থম ৰচনাক কােনও নাজােন। িপতা হেছ ৰচিয়তা আেকৗ া ণ হেছ কিন
(আটাইতৈক উ ), ইয়াত শি আেছ। কৱল িপতাক ৰণ কিৰেলই শি
পাৱা যায়। স ানসকলেতা িন য়
মানুসিৰেয় হ'ব নহয় জােনা। তামােলাক হছা এই সৃি ত সেবা ম া ণ ল ভূ ষণ। দৱতাসকলতৈকও উ ।
তামােলােক এিতয়া শি পাৱা। সকেলাতৈক অিধক শি আেছ া ণ ধমত। া েণ িক কেৰ? গােটই িব ক শা
কিৰ িদেয়। তামােলাকৰ ধম এেন ৱা য মতৰ াৰা সকেলােৰ সৎগিত কেৰ। সইবােব িপতাই কয় - তামােলাকক
িনজতৈকও উ কিৰ তােলাঁ। তামােলাক
া েৰা মািলক, িব েৰা মািলক হাৱা। গােটই িব ত তামােলােক ৰাজ
কিৰবা। এিতয়া গায় নহয় - ভাৰত আমাৰ দশ। কিতয়াবা মিহমাৰ গীত গায়, কিতয়াবা আেকৗ কয় ভাৰতৰ িক
অৱ া…….। নাজােনই য ভাৰত ইমান উ কিতয়া আিছল! মনুষ ইেতা ভােব গ অথবা নৰক ইয়ােতই। যাৰ ধন
গাড়ী-মটৰ আিদ আেছ, তওঁেলাক গত আেছ। এইেটা বুিজ নাপায় য গ বুিল নতু ন সৃি কেহ কাৱা হয়। ইয়াত
সকেলােবাৰ িশিকব লােগ। িব ানৰ (চাই ৰ) কলাও আেকৗ তাত কামত আেহ। এই িব ােনও তাত সুখ িদেয়। ইয়াতেতা
এই সকেলােবাৰৰ অ কালৰ সুখ পাৱা যায়। তাত তামােলাক স ানসকলৰ বােব এয়া ায়ী সুখ হ যাব। ইয়াত
সকেলােবাৰ িশিকব লােগ যাৰ আেকৗ সং াৰ ল যাব। কােনা নতু ন আ া নােহ, িযেয় িশিকব। ইয়াৰ স ােনই িব ানৰ
কৗশল িশিক তাৈল যায়। ব ত বুিধয়ক হ যাব। সকেলা সং াৰ ল যাব আেকৗ তাত কামত আিহব। এিতয়া হেছ
অ কালৰ সুখ। পাচত এই বামা আিদেয়ই সকেলােৰ নাশ কিৰ িদব। মৃতু অিবহেন শাি ৰ ৰাজ কেনৈক হ’ব। ইয়াতেতা
অশাি ৰ ৰাজ । এয়াও তামােলাকৰ মাজত মানুসিৰ আেছ িযেয় বুিজ পায়, আিম থমেত িনজৰ ঘৰৈল যাম আেকৗ
সুখধামৈল আিহম। সুখত িপতােতা নােহই। িপতাই কয় - মােকা বান
ৰথ লােগ নহয়। ভি মাগেতা সকেলােৰ
কামনােবাৰ পূৰণ কিৰ আিহেছাঁ। বাতাবাহকসকলেকা দখুৱাইেছাঁ - িকদেৰ ভ সকেল তপস া পূজা আিদ কেৰ,
দৱীসকলক সজাই, পূজা আিদ কিৰ আেকৗ সমু ত ডু বাই িদেয়। িকমান খৰচ হয়। সাধা এয়া কিতয়াৰ পৰা আৰ
হেছ? তিতয়া ক’ব পৰ ৰাগতভােৱ চিল আিহেছ। িকমান িদগ া হ ঘূিৰ থােক। এয়াও সকেলা নাটক হয়।
িপতাই বােৰ বােৰ স ানসকলক বুজায় - মই তামােলাকক ব ত িমঠা (মধুৰ) কিৰ তু িলবৈল আিহেছাঁ। এই দৱতাসকল
িকমান িমঠা। এিতয়ােতা মনুষ িকমান কটু (কটু কথা কয়)। িযসকেল িপতাক ব ত সহায় কিৰিছল, তওঁেলাকৰ পূজা

কিৰ থােক। তামােলাকেৰা পূজাও হয়, পেদা তামােলােক উ
া কৰা। িপতাই িনেজ কয় - মই তামােলাকক
িনজতৈকও উ কিৰ তােলাঁ। উ তৈকও উ ভগৱানৰ হেছ মত। কৃ ৰ বুিলেতা কাৱা নহয়। গীতােতা মত
িস । কৃ ইেতা এই সময়ত িপতাৰ পৰা উ ৰািধকাৰ ল আেছ। কৃ ৰ আ াৰ ৰথত িপতাই েৱশ কিৰেছ। িকমান
আ যজনক কথা। কিতয়াও কােৰা বুি ত উদয় নহ’ব। বুিজ পাৱাসকলেকা বুজাবৈল ব ত পিৰ ম হয়। িপতাই
িকমান ভালদেৰ স ানসকলক বুজায়। বাবাই িলেখ সেবা ম
া মুখ বংশাৱলী া ণ। তামােলােক উ সৱা কৰা
গিতেক এয়া পুৰ াৰ পাৱা। তামােলাক িপতাৰ সহায়কাৰী হাৱা সেয়েহ সকেলােৱ পুৰ াৰ পাৱা – পুৰষ
ু াথৰ ম
অনুসিৰ। তামােলাকেৰা ব ত শি আেছ। তামােলােক মনুষ ক গৰ মািলক কিৰ তু িলব পাৰা। তামােলাক আি ক
সনা। তামােলােক এই বজ িনিপি েল মনুষ ই কেনৈক বুিজব য এওঁেলােকা আি ক িমেলেটৰী হয়। িমেলেটৰীসকেল
সদায় বজ িপি থােক। িশৱবাবা হ'ল নতু ন সৃি ৰ ৰচিয়তা। তাত এই দৱতাসকলৰ ৰাজ আিছল, এিতয়া নাই। পুনৰ
িপতাই কয় মনমনাভৱ। দহ সিহত সকেলা স
ত াগ কিৰ মােমক (মেনেৰ কৱল মাক) ৰণ কৰা তিতয়া কৃ ৰ
ৰাজবংশত (ডায়েনি ত) আিহ যাবা। এই
ত লাজ কিৰবলগীয়ােতা কােনা কথা নাই। িপতাৰ ৃিত থািকব। িপতাই
এওঁৰ ( াৰ) কাৰেণও কয় এওঁ নাৰায়ণৰ পূজা কিৰিছল, নাৰায়ণৰ মূিত লগত ৰািখিছল। চেলাঁেত-ফু েৰাঁেত তওঁক
(নাৰায়ণক) চাইিছল। তামােলাক স ানসকলৰ এিতয়া ান আেছ, বজেতা িন য় লগাই ৰািখব লােগ। তামােলাক
হছা নৰৰ পৰা নাৰায়ণ কিৰ তােলাঁতা। ৰাজেযােগা তামােলােকই িশেকাৱা। নৰৰ পৰা নাৰায়ণ কিৰ তালাৰ সৱা
কৰা। িনজেক চাব লােগ মাৰ মাজত কােনা অৱ ণেতা নাই?
তামােলাক স ানসকল বাপদাদাৰ ওচৰৈল আহা, িপতা হ'ল িশৱবাবা, দাদা ( া) হ'ল তওঁৰ ৰথ। িপতাই িন য় ৰথৰ
াৰাই সা াৎ কিৰব নহয় জােনা। িপতাৰ ওচৰৈল আেহ, িৰে ছ (সেতজ) হ'বৈল। স খ
ু ত বিহেল ৃিত আেহ। বাবা ল
যাবৈল আিহেছ। িপতা স খ
ু ত বিহ আেছ গিতেক বিছৈক ৃিত আিহব লােগ। িনজৰ ৃিতৰ যা াক তােতা তামােলােক
িনেতৗ বঢ়াব পাৰা। 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 সু ভাত।

*ধাৰণাৰ বােব মুখ সাৰ:-**

(1) িনজক চাব লােগ য মাৰ মাজত কােনা অৱ ণেতা নাই! িযদেৰ দৱতাসকল িমঠা (মধুৰ) হয়, তেন ৱা িমঠা
হেছাঁেন?
তৈকও
মতত চিল িনজৰ ৰাজধানী াপন কিৰব লােগ। সৱাধাৰী (ছািভেচব’ল) হাৱাৰ কাৰেণ
(2) িপতাৰ
সৃি ৰ আিদ-মধ -অ ৰ, গ আৰু নৰকৰ ( হেভন আৰু হলৰ) ান বুি ত ম ন কিৰব লােগ।
বৰদান:
ভাৱনাৰ আধােৰেৰ সকেলােক শাি , শি ৰ িকৰণ িদওঁতা িব কল াণকাৰী হাৱা
যেনৈক িপতাৰ সংক বা বাণীত, দৃি ত সদােয়ই কল াণৰ ভাৱনা বা কামনা আেছ তেনৈক তামােলাক
স ানসকলৰ সংক ত িব কল াণৰ ভাৱনা বা কামনা ভৰপূৰ হ আেছ। িয কােনা কায কেৰাঁেত িব ৰ
সকেলা আ াই যােত কট (ইমাজ) হয়। মা ৰ ান সূয হ ভ ভাৱনা বা
কামনাৰ আধােৰেৰ
শাি আৰু শি ৰ িকৰণ িদ থাকা তিতয়া িব কল াণকাৰী বুিল কাৱা হ’ব। িক ইয়াৰ বােব সকেলা
ব নৰ পৰা মু , ত হাৱা।
াগান:
"মই ভাৱ আৰু মাৰ ভাৱ", এয়াই দহ-অিভমানৰ দুৱাৰ। এিতয়া এই দুৱাৰক ব কৰা।
!! ওঁ শাি !!

