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াতঃমুৰলী

ওঁ শাি !

"বাপদাদা"

“মৰমৰ স ানসকল – বহদৰ িপতাক ৰণ কৰা - এয়া হেছ
কথা, ৃিতেৰ ৃিত আকৃ
ৰণ নকেৰ তওঁেলাকক িপতােয়া কেনৈক ৰণ কিৰব”

:
উ ৰ:

মধুবন।
কিৰব পৰা যায়, িযসকেল

সংগমত তামােলাক স ানসকেল িক পাঠ পঢ়া িযেটা গােটই ক ত পেঢ়াৱা নহয়?
জীৱে শৰীৰৰ পৰা উপৰাম অথাৎ মৃত হাৱাৰ পাঠ এিতয়া পঢ়া িকয়েনা তামােলাক
কমাতীত হ'ব লােগ। বাকী যিতয়াৈলেক শৰীৰত আছা তিতয়াৈলেক কমেতা কিৰবই
লািগব। মেনা শা তিতয়া হ'ব যিতয়া শৰীৰ নাথািকব সেয়েহ মনক িজিনেল
জগতিজৎ নহয়, িক মায়াক িজিনেলেহ জগতিজৎ হয়।

ওঁ শাি । ি পতাই বিহ স ানসকলক বুজায় িকয়েনা এইেটােতা স ানসকেল বুিজ পায় য অেবাধসকলকেহ

পেঢ়াৱা হয়। এিতয়া বহদৰ িপতা উ তৈক উ ভগৱান আেহ তে কাক পঢ়াই চােগ? িন য় িযসকল
উ তৈকও উ এেকবােৰ অেবাধ হ'ব, সইবােব কাৱাই হয় িবনাশ কালত অ ীিতকৰ বুি ।
অ ীিতকৰ বুি কেনৈক হ গ'ল? 84 লাখ যািন বুিল িলখা আেছ নহয় জােনা! গিতেক িপতােকা 84
লাখ জ ত ল আিনেল। ক িদেয় পৰমা া
ৰ, ম ৰী, জীৱ-জ সকেলােত আেছ। স ানসকলক
বুেজাৱা হয়, এইেটােতা ি তীয় ন ৰত বুজাব লােগ। িপতাই বুজাইেছ যিতয়া কােনাবা নতু ন আেহ
তিতয়া পানেত তওঁক হদ আৰু বহদৰ িপতাৰ পিৰচয় িদব লােগ। তওঁ বহদৰ ডাঙৰ বাবা আৰু
তওঁ হদৰ সৰু বাবা। বহদৰ িপতা মােনই বহদ আ াসকলৰ িপতা। তওঁ হদৰ িপতা জীৱ আ াৰ
িপতা হ গ'ল। তওঁ হেছ সকেলা আ াৰ িপতা। এই ােনা সকেলােৱ একৰস ধাৰণ কিৰব নাৱােৰ।
কােনােৱ 1 শতাংশ ধাৰণ কেৰ আেকৗ কােনােৱ 95 শতাংশ ধাৰণ কেৰ। এয়ােতা বাধৰ কথা। সূযবংশী
ৰাজবংশ হ'ব নহয় জােনা! ৰজা-ৰাণী তথা জা। এয়া বুি ত উদয় হয় নহয় জােনা। জাত সকেলা
কাৰৰ মনুষ থােক। জা মােন জা। িপতাই বুজায় এয়া হেছ পঢ়া। িনজৰ বুি অনুসিৰ সকেলােৱ
পেঢ়। েত েকই িনজৰ িনজৰ ভূ িমকা পাইেছ। িযেয় ক পূেব িযমান পঢ়া ধাৰণ কিৰিছল িসমান
এিতয়াও ধাৰণ কেৰ। পঢ়া কিতয়াও লুকাই থািকব নাৱােৰ। পঢ়া অনুসিৰেহ পদ া হয়। িপতাই
বুজাইেছ - আগৈল গ পৰী ােতা হ'বই। পৰী া অিবহেন ানা ৰেতা হ'ব নাৱােৰ। পাছৈল সকেলা গম
পাৱা যাব। আনিক এিতয়াও বুিজব পােৰ য মই িক পদৰ যাগ হওঁ। যিদও লাজত সকেলােৱ লগত
হাত উঠাই িদেয় িক অ েৰেৰ বুিজব পােৰ মই এেন ৱা কেনৈক হ'ব পািৰম! তথািপও হাত উঠাই
িদেয়। বুিজও পুনৰ হাত উঠাই িদয়া ইয়ােকা অ ান বুিল কাৱা হ'ব। িকমান অ ান, িপতাইেতা
ততািলেক বুিজ পায়। ইয়াতৈকেতা সই িবদ াথ সকলৰ বুি থােক। সই িবদ াথ েয় বুিজ পায় য মই
জলপানী ( 'লাি প) লাৱাৰ যাগ নহয়, উ ীণ নহ'ম। ইয়াতৈকেতা সই অ ানীসকল ভাল িযসকেল
বুিজ পায় - িশ েক িয পঢ়ায় তাত মই িকমান ন ৰ ল'ম! এেনৈক জােনা ক'ব য মই স ান সহকােৰ
উ ীণ হ'ম। তে িস হয় ইয়াত ইমানিখিনও বুি নাই। দহ-অিভমান ব ত আেছ। তামােলাক িযেহতু
আিহছাই এেন ৱা (ল ী-নাৰায়ণ) হ'বৈল তে চলন ব ত ভাল হ'ব লােগ। িপতাই কয় - কােনাবােতা
িবনাশ কালত অ ীিতকৰ বুি ৰ হয় িকয়েনা িনয়মানুসিৰ িপতাৰ িত ীিত নাই, তে িক অৱ া হ'ব।
উ পদ পাব নাৱািৰব।
িপতাই বিহ তামােলাক স ানসকলক বুজায় - িবনাশ কালত অ ীিতকৰ বুি ৰ অথ িক - স ানসকেলই
পূৰা বুিজ নাপায় তে আেকৗ অন ই িক বুিজব! িযসকল স ােন ভােব আিম িশৱবাবাৰ স ান
তওঁেলােকই পূৰা অথ বুিজ নাপায়। িপতাক ৰণ কৰা – এইেটােতা হেছ
কথা। পঢ়ােতা
হয়

নহয় জােনা। পঢ়াত মানুসিৰ হয়। সকেলােৱ জােনা এেনধৰেণ পিঢ়ব। িপতাইেতা বুজায় এওঁেলাক
এিতয়া িশ । এেন ৱা বহদৰ িপতাক িতিন, চািৰ মাহৈলেক ৰেণা নকেৰ। গম কেনৈক পাৱা যাব য
ৃৰণ কেৰ? যিতয়া তওঁেলাকৰ িচ আিহব। আেকৗ সই িচ ত সৱাৰ বতৰাও থাকক য এইেটা
এইেটা আি ক সৱা কেৰাঁ। মাণ লােগ নহয় জােনা। এেনেয়েতা দহ-অিভমানী হয় িযেয় কিতয়াও
ৰেণা নকেৰ, সৱাৰ মােণা িনিদেয়। কােনােৱেতা সৱাৰ বতৰা িলেখ বাবা অমুক-অমুক আিহল
তওঁেলাকক এয়া বুজােলাঁ, তিতয়া িপতােয়া বুিজ পায় য স ান জীয়াই আেছ। সৱাৰ বতৰা স কৈক
িদেয়। কােনােৱেতা 3-4 মাহৈল প িনিলেখ। কােনা বতৰা নাই তে বুিজব মিৰ গ'ল বা বমাৰ হেছ!
বমাৰত মনুষ ই িলিখব নাৱােৰ। এেনৈকও কােনাবাই িলেখ য মাৰ া
ক নািছল সেয়েহ প
িলখা নাই। কােনােৱেতা বমাৰ নহ’ লও বতৰা িনিদেয়। দহ-অিভমান আেছ। তে িপতােয়া ৰণ
কাক কিৰব। ৃিতেৰ ৃিত আকৃ কিৰব পৰা যায়, িক দহ-অিভমান আেছ। িপতাই আিহ বুজায়
মাক সবব াপী বুিল ক 84 লাখতৈকও বিছ যািনত ল যায়। মনুষ ক কাৱা হয় পাথৰবুি । ভগৱানৰ
কাৰেণেতা আেকৗ ক িদেয় পাথৰ-িশল ৰ িভতৰত িবৰাজমান। তে এয়া বহদৰ গািল নহ'ল জােনা!
সেয়েহ িপতাই কয় - মাৰ িকমান ািন কেৰ। এিতয়া তামােলােকেতা মানুসিৰ বুিজ গছা। ভি
মাগত গােয়া - আপুিন আিহেল আিম উৎসিগত হ যাম। আেপানাক উ ৰািধকাৰী কিৰম। এয়ােহ
উ ৰািধকাৰী কেৰ য কয় পাথৰ-িশল ত আেছ! িকমান ািন কেৰ, সইবােব িপতাই কয় - য়দা
য়দািহ...... এিতয়া তামােলাক স ানসকেল িপতাক জানা সেয়েহ িপতাৰ িকমান মিহমা কৰা। কােনােৱ
মিহমােতা িক, কিতয়াও ৰণ কিৰ দুটা শ ও িনিলেখ। দহ-অিভমানী হ যায়। তামােলাক
স ানসকেল বুজা আিম িপতাক পােলাঁ, আমাৰ িপতাই আমাক পঢ়ায়। ভগৱানুবাচ (ভগৱানৰ বাণী) নহয়
জােনা! মই তামােলাকক ৰাজেযাগ িশকাওঁ। িব ৰ ৰাজ -ভাগ কেনৈক া হ’ব তাৰ বােব ৰাজেযাগ
িশকাওঁ। আিম িব ৰ বাদ াহী ল'বৰ কাৰেণ বহদৰ িপতাৰ পৰা পেঢ়াঁ - এইেটা িনচা থািকেল তিতয়া
অপাৰ আনি ত হ যাব। যিদওবা গীতাও পেঢ় িক
সয়া যন সাধাৰণ িকতাপ পেঢ়। কৃ ৰ
ভগৱানুবাচ - ৰাজেযাগ িশকাওঁ, ব । ইমান বুি ৰ যাগ বা আন নাথােক। গীতা পেঢ়াঁতা বা
নাওঁতাসকলৰ ইমান আন নাথােক। গীতা পিঢ় স ূণ কিৰেল আৰু কাম-কাজত ওলাই গ’ল।
তামােলাকৰেতা এিতয়া বুি ত আেছ - বহদৰ িপতাই আমাক পঢ়ায়। অন কােৰা বুি ত এইেটা উদয়
নহ’ব য আমাক ভগৱােন পঢ়ায়। গিতেক পান থমেত িযেয়ই আেহ তওঁেলাকক দুজন িপতাৰ িস া
বুজাব লােগ। কাৱা ভাৰত গ আিছল নহয় জােনা, এিতয়া নৰক। এেনৈকেতা কােনও ক'ব নাৱােৰ য
আিম সত যুগেতা আেছাঁ, কিলযুগেতা আেছাঁ। কােনাবাই দুখ পােল তে তওঁেলাক নৰকত আেছ,
কােনাবাই সুখ পােল তে গত আেছ। এেনৈক ব েত কয় - দুখী মনুষ নৰকত আেছ, আিমেতা ব ত
সুখত বিহ আেছাঁ, মহল-গাড়ী আিদ সকেলােবাৰ আেছ। বািহৰৰ সুখ ব ত দেখ নহয় জােনা। এইেটাও
তামােলােক এিতয়া বুিজ পাৱা য সত যুগী সুখেতা ইয়াত হ'ব নাৱােৰ। এেন ৱাও নহয়, সাণালী
যুগক লৗহ যুগ বুিল ক’বা অথবা লৗহ যুগক সাণালী যুগ বুিল ক’বা কথা এেকটাই। এেনৈক
বুেজাঁতাসকলেকা অ ানী বুিল কাৱা হ’ব। গিতেক থমেত িপতাৰ িস া
নাব লােগ। িপতাইেহ
িনজৰ পিৰচয় িদেয়। আৰুেতা কােনও নাজােন। ক িদেয় য পৰমা া সবব াপী হয়। এিতয়া
তামােলােক িচ ত দখুওৱা – আ া আৰু পৰমা াৰ ৰূপেতা এেকই। তেৱাঁ আ া িক তওঁক পৰম
আ া বুিল কাৱা হয়। িপতাই বিহ বুজায় - মই কেনৈক আেহাঁ! সকেলা আ া তাত পৰমধামত থােক।
এই কথােবাৰ বািহৰৰ কােনওেতা এেকা বুিজব নাৱােৰ। ভাষাও ব ত সহজ। গীতাত কৃ ৰ নাম
িলিখ িদেল। এিতয়া কৃ ইেতা গীতা নু নায়। তওঁেতা সকেলােক ক'ব নাৱােৰ য মােমক
ৰণ কৰা।
দহধাৰীৰ ৃিতেৰেতা পাপ খ ন নহয়। কৃ ভগৱানুবাচ - দহৰ সকেলা স
ত াগ কিৰ মােমক
ৰণ কৰা িক
দহৰ স েতা কৃ েৰা আেছ আৰু তওঁেতা সৰু িশ নহয় জােনা। এয়াও িকমান
ডাঙৰ ভু ল। এটা ভু লৰ কাৰেণ িকমান পাথক হ যায়। পৰমা ােতা সবব াপী হ'ব নাৱােৰ। যাৰ
কাৰেণ কয় সকেলােৰ সৎগিত দাতা তে িক তেৱাঁ দুগিত পায় জােনা! পৰমা াই জােনা কিতয়াবা

দুগিত পায়? এই সকেলােবাৰ িবচাৰ সাগৰ ম ন কিৰবলগীয়া কথা। সময় ন কৰাৰ কথা নহয়।
মনুষ ইেতা ক িদেয় য আমাৰ আহিৰ নাই। তামােলােক বুেজাৱা য আিহ পাঠ ম কৰা তে কয়
আহিৰ নাই। দুিদন আিহব আেকৗ চািৰিদন নািহব....। নপিঢ়েল তে এই ল ী-নাৰায়ণ কেনৈক হ'ব
পািৰব? মায়াৰ িকমান শি আেছ। িপতাই বুজায় - িযেটা চেক , িযেটা িমিনট অতীত হয় সয়া ব
পুনৰাবৃি হয়। অগণনবাৰ পুনৰাবৃি হ থািকব। এিতয়ােতা িপতাৰ াৰা িন আছা। বাবােতা
জ -মৰণত নােহ। তু লনা কৰা হয় স ূণ জ -মৰণত কান আেহ আৰু কান নােহ? কৱল এজেনই
িপতা আেছ িয জ -মৰণত নােহ। বাকীেতা সকেলা আেহ সেয়েহ িচ ও দখুৱাইেছ।
া আৰু িব ু
দুেয়া জ -মৰণত আেহ।
া তথা িব ু , িব ু তথা
া ভূ িমকা পালন কিৰবৈল অহা- যাৱা কিৰ
থােক। অ হ'ব নাৱােৰ। এই িচ তথািপও সকেলােৱ আিহ চাব আৰু বুিজব। ব ত সহজ বুিজবলগীয়া
কথা। বুি ত উদয় হ’ব লােগ আিমেয় া ণ পুনৰ আিমেয় ি য়, বশ , শূ হ'মৈগ। পুনৰ িপতা
আিহেল তিতয়া আিমেয় া ণ হ যাম। এইেটা ৰণ কৰা তিতয়াও দশন চ ধাৰী হ'লা। ব ত
আেছ যাৰ ৃিত ায়ী হ নাথােক। তামােলাক া েণই দশন চ ধাৰী হাৱা। দৱতাসকল নহয়। চ
কেনৈক ঘূেৰ, এইেটা ান া কৰাৰ কাৰেণ তওঁেলাক এেন ৱা দৱতা হেছ। বা ৱত কােনা মনুষ
দশন চ ধাৰী বুিল কাৱাৰ যাগ নহয়। মনুষ ৰ সৃি মৃতু েলােকই িভ । যেনৈক ভাৰতবাসীৰ
ৰীিত- থা বেলগ, সকেলােৰ বেলগ বেলগ হয়। দৱতাসকলৰ ৰীিত- থা বেলগ। মৃতু েলাকৰ মনুষ ৰ
ৰীিত- থা বেলগ। ৰািত-িদনৰ পাথক আেছ সেয়েহ সকেলােৱ কয় - আিম পিতত। হ ভগৱান, আমাক
সকেলােক পিতত সৃি ৰ িনবাসীসকলক পাৱন কিৰ তালক। তামােলাকৰ বুি ত আেছ পাৱন সৃি
আিজৰ পৰা 5 হাজাৰ বছৰ পূেব আিছল, যাক সত যুগ বুিল কাৱা হয়। তাক তেনৈক নকয়। িপতাই
বুজাইেছ - সয়া হেছ থম ণী, এয়া হেছ ি তীয় ণী। গিতেক এ এ কথা ধাৰণ কিৰব লােগ।
িযেয়ই আেহ িন আচি ত হ যাওক। িকছু মানেতা আচি ত হ যায়। িক পুনৰ তওঁেলাকৰ আহিৰ
নাথােক য পুৰষ
ু াথ কিৰব। আেকৗ েন পিব িন য় হ থািকব লািগব। এই কাম িবকােৰই মনুষ ক
পিতত কেৰ। ইয়াক িজিনেলেহ তামােলাক জগতিজৎ হ'বা। িপতাই কেছও - কাম িবকাৰক জয় কিৰ
জগতিজৎ হাৱা। মনুষ ই আেকৗ ক িদেয় মনক জয় কিৰ জগতিজৎ হাৱা। মনক বশ কৰা। এিতয়া মন
শা েতা তিতয়া হ'ব যিতয়া শৰীৰ নাথািকব। বাকী মন শা েতা কিতয়াও নহয়। দহ পাৱাই যায়
কম কিৰবৰ কাৰেণ তে আেকৗ কমাতীত অৱ াত কেনৈক থািকব? কমাতীত অৱ া কাৱা হয়
মৃতকৰ
ত। জীৱে মৃত, শৰীৰৰ পৰা উপৰাম। তামােলাকেকা শৰীৰৰ পৰা উপৰাম হাৱাৰ পাঠ
পঢ়ায়। শৰীৰৰ পৰা আ া িভ । আ া পৰমধামৰ িনবাসী হয়। আ া শৰীৰত আিহেল তিতয়া তওঁক
মনুষ বুিল কাৱা হয়। শৰীৰ পাৱাই যায় কম কিৰবৰ কাৰেণ। এটা শৰীৰ এিৰ গ পুনৰ ি তীয় এটা
শৰীৰ আ াই ল'বলগীয়া হয় কম কিৰবৰ কাৰেণ। শা হেতা তিতয়া থািকব যিতয়া কম
কিৰবলগীয়া নহ’ব। মূলধামত কম নহয়। সৃি ৰ চ ইয়াত ঘূেৰ। িপতাক আৰু সৃি চ ক জািনব
লােগ, ইয়ােকই ান বুিল কাৱা হয় এই দুচ যিতয়াৈলেক পিতত আসুিৰক হয়, তে এই দুচ েৰ
পিব ব দখা পাব নাৱােৰ সেয়েহ ানৰ তৃ তীয় ন লােগ। যিতয়া তামােলােক কমাতীত অৱ া
পাবা অথাৎ দৱতা হ'বাৈগ তিতয়া আেকৗ এই দুচ েৰ দৱতাসকলক চাই থািকবা। বাকী এই শৰীৰত
এই দুচ েৰ কৃ ক চাব নাৱােৰ। বাকী সা াৎকাৰ কিৰেল তে তাৰ াৰা িকবা পাই জােনা।
অ কালৰ কাৰেণ আনি ত হয়, কামনা পূণ হ যায়। নাটকত ( ামাত) সা াৎকােৰা িনধািৰত হ
আেছ, তাৰ পৰা াি এেকা নহয়। ভাল বাৰু!
অিত মৰমৰ, ক ৰ পাছত পুনৰাই লগ পাৱা স ানসকলৰ িত মাতা-িপতা বাপদাদাৰ
আৰু সু ভাত। আি ক িপতাৰ আি ক স ানসকলক নম াৰ।

হপূণ

ৰণ

*ধাৰণাৰ বােব মুখ সাৰ:-**

(1) শৰীৰৰ পৰা উপৰাম আ া হওঁ, জীৱে এই শৰীৰত থািকও যন মৃত - এইেটা ি িতৰ অভ ােসেৰ
কমাতীত অৱ া গিঢ় তু িলব লােগ।
(2) সৱাৰ মাণ িদব লােগ। দহৰ বাধ এিৰ িনজৰ সঁচা বতৰা িদব লােগ। স ান সহকােৰ উ ীণ
হ’বৈল পুৰষ
ু াথ কিৰব লােগ।
বৰদান:
সকেলােবাৰ িহচাপ আৰু স
এজন িপতাৰ সেত ৰােখাঁতা ‘ডবল লাইট’ ফিৰ া হাৱা
‘ডবল লাইট’ ফিৰ া হ'বৰ কাৰেণ দহৰ বাধৰ পৰা উপৰাম হ থাকা িকয়েনা দহ
বাধ হেছ মা , যিদ ইয়ােৰা বাজা আেছ তে গধুৰ অনুভৱ হ'ব। ফিৰ া অথাৎ িনজৰ
দহৰ লগেতা স ক নাই। িপতাই িদয়া শৰীেৰা িপতাক িদ িদলা। িনজৰ ব অন ক িদ
িদলা গিতেক িনজৰ স
সমা হ গ'ল। সকেলা িহচাপ-িনকাচ, সকেলা লন- দন
িপতাৰ লগত বাকী সকেলা পূবৰ িহচাপ-িনকাচ আৰু স
শষ - এেন ৱা স ূণ
িভক েহ ডবল লাইট ফিৰ া হয়।
াগান:
িনজৰ িবেশষ সমূহক কায ব ৱহাৰত আনা তিতয়া িতেটা খাজত গিতৰ অনুভৱ
কিৰবা।
!! ওঁ শাি !!

