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াতঃমুৰলী

ওঁ শাি !

"বাপদাদা"

মধুবন।

"মৰমৰ স ানসকল – সকেলা কথাত যাগবেলেৰ কাম আদায় কৰা, িপতাক এেকােৱ সুিধবলগীয়া কথা নাই, তামােলাক ঈ ৰীয় স ান হাৱা
সইবােব কােনা আসুিৰক কম নকিৰবা”

:
উ ৰ:

তামােলাকৰ এই যাগবলৰ চমৎকাৰ িক?
এয়াই যাগবল হয় যাৰ াৰা তামােলাকৰ সকেলা কেমি য় বশ হ যায়। যাগবল অিবহেন তামােলাক
পাৱন (পিব ) হ'ব নাৱাৰা। যাগবেলেৰেহ গােটই সৃি পাৱন হয় সইবােব পাৱন হ'বৈল বা ভাজনক
কিৰবৈল ৃিতৰ যা াত থাকা। যুি েৰ চলা। ন তােৰ ব ৱহাৰ কৰা।

ওঁ শাি । আি ক িপতাই আি ক স ানসকলক বুজায়। জগতত কােনও নাজােন য আি ক িপতাই আিহ গ বা নতু ন

সৃি ৰ াপনা কেনৈক কেৰ। কােনও নাজােন। তামােলােক িপতাৰ পৰা কােনা ব খুিজব নাৱাৰা। িপতাই সকেলা
বুজায়। এেকােৱই সাধাৰ দৰকাৰ নাথােক, সকেলােবাৰ িনেজই বুজাই থােক। িপতাই কয় - মই ক ই ক ই এই ভাৰত
খ ৈল আিহ িক কিৰব লােগ, সয়া মই জােনা, তামােলােক নাজানা। িনেতৗ বুজাই থােক। কােনাবাই যিদ এেকােক
নােসােধও তথািপও সকেলা বুজাই থােক। কিতয়াবা সােধ - খাৱা- বাৱাৰ অসুিবধা হয় নিক। এিতয়া এইেটােতা
বুিজবলগীয়া কথা। বাবাই ক িদেছ সকেলা কথােত যাগবেলেৰ কাম আদায় কৰা, ৃিতৰ যা াত থািক কম কৰা, আৰু
য' লেক যাৱা মুখ কথা হ'ল িপতাক িন য় ৰণ কিৰব লােগ। আৰু কােনা আসুিৰক কম কিৰব নালােগ। আিম
ঈ ৰীয় স ান হওঁ, তওঁ হ'ল সকেলােৰ িপতা, সকেলােৰ বােব এয়া এেক িশ াই িদব। িপতােয় িশ া িদেয় – স ানসকল,
গৰ মািলক হ'ব লােগ। ৰাজ েতা পদেতা থােক নহয়। েত কেৰ িনজৰ পুৰষ
ু াথ অনুসিৰ পদবী থােক। স ানসকেল
পুৰষ
ু াথ কিৰব লােগ আৰু াল ও স ানসকেল পাব লােগ। পুৰষ
ু াথ কৰাবৈল িপতা আেহ। তামােলােক এেকা নাজািনিছলা
য িপতা কিতয়া আিহব, আিহ িক কিৰব, ক’ ল ল যাব। িপতােহ আিহ বুজায় - নাটকৰ পিৰক না অনুসিৰ তামােলাক
ক'ৰ পৰা সিৰ পিৰলা (অৱনিমত হ’লা)। এেকবােৰ উ িশখৰৰ পৰা। অলেপা বুি ত উদয় নহয় য আিম কান হওঁ?
এিতয়া অনুভৱ কৰা নহয়। তামােলােক সেপানেতা ভবা নািছলা য িপতা আিহ িক কিৰব। তামােলােকও এেকা
নাজািনিছলা। এিতয়া িপতাক পাইছা যিতয়া বুিজ পাৱা য এেন ৱা িপতাৰ িতেতা উৎসিগত হ যাব লােগ। যেনদেৰ
ী যিদ পিত তা হয় তে পিতৰ ( ামীৰ) বােব িকমান বিলদান িদেয়। িচতাত উ বৈলও ভয় নকেৰ। িকমান সাহসী
হয়। আগেত িচতাত ব েত উ িছল ( ামীৰ িচতাত জাহ গিছল)। ইয়াত বাবাইেতা এেন ৱা এেকা ক িনিদেয়। যিদও
নাম হ'ল ান িচতা িক
িল যাৱাৰ কােনা কথা নাই। িপতাই এেকবােৰ এেনদেৰ বুজাই যন মাখনৰ পৰা চু িল
উিলওৱা (অিত
ৈক)। স ানসকেল বুিজ পায় য যথাযথ জ -জ া ৰৰ বাজা িশৰত আেছ। কােনা এজন অজািমল
নহয়। েত ক মনুষ ই এজন আনজনতৈক বিছ অজািমল হয়। মনুষ ই িক জােন আগৰ জ ত িক িক কিৰিছল। এিতয়া
তামােলােক বুিজ পাৱা পাপেহ কিৰিছেলাঁ, বা ৱত এ ও পুণ আ া নাই। সকেলােবাৰ হ'ল পাপ আ া। পুণ কিৰেল পুণ
আ া হ যায়। পুণ আ াসকল সত যুগত থােক। কােনাবাই যিদ হি তাল আিদ িনমাণ কিৰেল তাৰ পৰা িক হ'ল। িছিৰ
নািম যাৱাৰ (অৱনিমত হাৱাৰ) পৰা হাত সািৰ যাব জােনা। আেৰাহণ কলােতা নহয়, নহয় জােনা। অৱনিমতেহ হ
যায়। এইজন িপতােতা এেন ৱা পৰমি য় হয় যাৰ কাৰেণ কয় য জীৱে উৎসিগত হ যাওঁ িকয়েনা তওঁ ামীসকলেৰা
ামী, িপতাসকলেৰা িপতা সকেলাতৈক উ হয়।
স ানসকলক এিতয়া িপতায় জগাই আেছ। এেন ৱা বাবা িযেয় গৰ মািলক কিৰ তােল, িকমান সাধাৰণ হয়।
আৰ িণেত যিতয়া কন াসকল ( মাৰীসকল) বমাৰত ভু িগিছল তিতয়া বাবাই িনেজই তওঁেলাকৰ সৱা কিৰিছল।
এেকােৱ অহংকাৰ নাই। বাপদাদা উ তৈকও উ হয়। কয় - যেন ৱা কম মই এওঁৰ ( াবাবাৰ) াৰা কৰাম, নতু বা
কিৰম। দুেয়া যন এক হ যায়। গম পাৱা যায় জােনা। িপতাই িক কেৰ, দাদাই িক কেৰ। কম-অকম-িবকমৰ গিত
িপতাইেহ বিহ বুজায়। িপতা ব ত উ । মায়ােৰা িকমান ভাৱ আেছ। ঈ ৰ িপতাই কয় – এেন ৱা নকিৰবা, তথািপও
নামােন। ভগৱােন কয় - মৰমৰ স ানসকল, এইেটা কম নকিৰবা, তথািপও ওেলাটা কম কিৰ িদেয়। ওেলাটা কমৰ
বােবইেতা মানা কিৰব নহয় জােনা। িক মায়াও ব ত শি শালী হয়। ভু লেতা িপতাক পাহিৰব নালােগ। িযেয়ই নকৰক,
মাৰক বা টু ৰা টু ৰ কিৰ িদয়ক। িপতাই এেন ৱা এেকা নকেৰ িক এেনৈক চৰম (এ ি ম) অৱ াৰ বােব কাৱা হয়।
গীেতা আেছ তামাৰ দুৱাৰ কিতয়াও নেৰা। লািগেল িয বুিলেয়ই নােকাৱা। বািহৰত আেছই বা িক। বুি েয়ও কয়

যামেনা কৈল? িপতাই বাদ াহী (সা াজ ) িদেয় পুনৰ কিতয়াবা পাৱা যায় জােনা। এেন ৱা হয় জােনা য পাচৰ জ ত
িকবা পাৱা যাব। নহয়। এয়া পাৰেলৗিকক িপতা িযজেন তামােলাকক বহদ (অপিৰসীম) সুখধামৰ মািলক কিৰ তােল।
স ানসকেল দৱী েণা ধাৰণ কিৰব লােগ, সয়াও িপতাই পৰামশ িদেয়। িনজৰ পুিলচ আিদৰ কমও কৰা, নহ’ ল বখা
(িডচিমচ) কিৰ িদব। িনজৰ কমেতা কিৰবই লািগব, চ দখুৱাবলগীয়া হয় (খঙাল দৃি েৰ চাবলগীয়া হয়)। িযমান পাৰা
মৰেমেৰ কাম আদায় কৰা। নহ’ ল যুি েৰ চ দখুওৱা। হাত চলাব নালােগ। বাবাৰ িকমান অেনক স ান আেছ।
বাবােৰা স ানসকলৰ িত খয়াল থােক নহয়। মূল কথা হেছ পিব হ থকা। জ -জ া ৰ তামােলােক আ ান কিৰছা
নহয় – হ পিতত-পাৱন, আিহ আমাক পাৱন কিৰ তালা। িক অথ এেকােৱই নুবেু জ। আ ান কেৰ তে িন য় পিতত
হয়। নহ’ লেতা আ ান কৰাৰ দৰকাৰ নাই। পূজা কৰােৰা দৰকাৰ নাই। িপতাই বুজায় - তামােলাক অবলাসকলৰ
ওপৰত িকমান অত াচাৰ হয়, সহন কিৰবলগীয়াই হয়। যুি ও নাই থােক। ব ত ন তােৰ চলা। কাৱা, আপুিনেতা
ভগৱান হয়, তে এয়া িক িবচৰা? িববাহ পাশত আৱ হাৱাৰ সময়ত কয় - মই তামাৰ পিত ঈ ৰ ৰু সকেলা হওঁ,
এিতয়া মই পিব হ থািকব িবচােৰা, তে আপুিন বাধা িকয় িদেয়। ভগৱানকেতা পিতত-পাৱন বুিল কাৱা হয় নহয়
জােনা। আপুিনেয়ই পিব কিৰ তােলাঁতা হ যাওক। এেনৈক মৰেমেৰ, ন তােৰ কথা পািতব লােগ। াধ কিৰেল ফু লৰ
বষা কৰা। মােৰ আেকৗ তাৰ বােব দুখ কােশা কেৰ। যেনৈক মদ পান কিৰেল ব ত িনচা বািঢ় যায়। িনজেক বাদ াহ
বুিল ভােব। তে এই িবেষা এেন ৱা ব য কথাই নুসুিধবা। অনুতােপা কেৰ িক অভ াস হ যাৱাৰ বােব সয়া
আঁতিৰ নাযায়। এবাৰ দুবাৰ িবকাৰত গ’ল, ব িনচা লািগ যায় তাৰপাচত অৱনিত হ থােক। যেনৈক িনচাযু
বই
আনি ত কিৰ তােল, িবকােৰা তেন ৱা। ইয়াত আেকৗ ব ত পিৰ ম হয়। যাগবলৰ অিবহেন কােনও কেমি য়ক
বশ কিৰব নাৱােৰ। যাগবলেৰ চমৎকাৰ, সইবােবেতা নাম খ াত, বািহৰৰ পৰা ইয়াৈল যাগ িশিকব আেহ। শাি ত
বিহ থািকব। ঘৰ-সংসাৰৰ পৰা দূৰ হ যায়। সয়ােতা হেছ আধাক ৰ কাৰেণ কৃ ি ম (আ িফিচেয়ল) শাি । কােনও
সঁচা শাি িবষেয় গেমই নাপায়। িপতাই কয় - স ানসকল, তামােলাকৰ -ধমই হেছ শাি , এই শৰীেৰেৰ তামােলােক
কম কৰা। যিতয়াৈলেক শৰীৰ ধাৰণ নকেৰ তিতয়াৈলেক আ া শাি ত থােক। পুনৰ ক’ৰবাত নহয় ক’ৰবাত গ েৱশ
কেৰ। ইয়াতেতা আেকৗ কােনা- কােনােৱ সূ শৰীেৰেৰ হাবাথুিৰ খাই থােক। সয়া ছায়াৰ শৰীৰ হয়, কােনাবা দুখ
িদওঁতা হয়, কােনাবা ভাল হয়, ইয়ােতা কােনাবা ভাল মনুষ থােক িযেয় কােকােৱই দুখ িনিদেয়। কােনাবাইেতা ব ত
দুখ িদেয়। কােনাবা যন সাধু মহা া হয়।
িপতাই বুজায় মৰমৰ স ানসকল, তামােলােক 5 হাজাৰ বছৰৰ পাচত পুনৰ আিহ িমিলত হছা। িক ল’বৈল? িপতাই
নাইেছ তামােলােক িক পাবা। বাবা আেপানাৰ পৰা িক পাম, এইেটােতা
ই নহয়। আপুিনেতা হেয়ই “ হেভনলী গদ
ফাদাৰ” ( গ য় ঈ ৰ িপতা)। নতু ন সৃি ৰ ৰচিয়তা। তে িন য় আেপানাৰ পৰা বাদ াহীেয়ই পাম। িপতাই কয় অলেপা যিদ িকবা বুিজ যায় তিতয়াও গৈল িন য় আিহব। মই গৰ াপনা কিৰবৈল আিহেছাঁ। সকেলাতৈক
ব ি হেছ ভগৱান আৰু জািপতা
া। তামােলােক জানা য িব ু কান হয়? আৰু কােনও নাজােন। তামােলােকেতা
ক’বা আিম এওঁৰ বংশৰ হওঁ, এই ল ী-নাৰায়েণেতা সত যুগত ৰাজ কিৰিছল। এই চ আিদ জােনা বা ৱত িব ু ৰ
হয়। এই অলংকাৰ আমাৰ া ণসকলৰ হয়। এিতয়া এই ান আেছ। সত যুগত জােনা এয়া বুজাব। এেন ৱা কথা
েনাৱাৰ শি কােৰা নাই। তামােলােক এই 84ৰ চ ক জানা। ইয়াৰ অথ কােনও বুিজব নাৱােৰ। স ানসকলক
িপতাই বুজাইেছ। স ানসকেলও বুিজ গেছ, আমাৰ
তেতা এই অলংকােবাৰ শাভা নাপায়। এিতয়া আিম িশ া
আহৰণ কিৰ আেছাঁ। পুৰষ
ু াথ কিৰ আেছাঁ। পুনৰ এেন ৱা হ যামৈগ। দশন চ ঘূৰাই ঘূৰাই আিম দৱতা হ যাম।
দশন চ অথাৎ ৰচিয়তা আৰু ৰচনাৰ আিদ-মধ -অ ক জািনব লােগ। গােটই সৃি ত কােনও এইেটা বুজাব নাৱােৰ
য এই সৃি ৰ চ কেনৈক ঘূেৰ। িপতাই িকমান সহজৈক বুজায় - এই চ ৰ আয়ুস ইমান বিছেতা হ’ব নাৱােৰ। মনুষ
সৃি েৰই খবৰ েনাৱা হয় য ইমান মনুষ আেছ। এেনৈক জােনা কাৱা হয় য িকমান কাছ আেছ, মাছ আিদ িকমান
আেছ, মনুষ েৰই কথা। তামােলাকেকা
সােধ, িপতাই সকেলা নাই থােক। কৱল তাৰ ওপৰত স ূণ ধ ান িদব
লােগ।
িপতাই বুজাইেছ - যাগবেলেৰ তামােলােক সৃি ক পাৱন কিৰ তালা তে যাগবেলেৰ ভাজন
কিৰব নাৱাৰােন?
বাৰু, তামােলাকেতা এেন ৱা হছা। তে কােৰাবাক িনজৰ সমান কিৰ গিঢ় তালােন? এিতয়া তামােলাক স ানসকেল
বুিজ পাৱা য িপতা আিহেছ গৰ বাদ াহী পুনৰ িদবৈল। সেয়েহ ইয়াক ত াখ ান (িৰিফউজ) নকিৰবা। িব ৰ
বাদ াহী ত াখ ান কিৰেল তে শষ। তিতয়া আৱজনাৰ (িৰিফউজৰ) পা ত গ পিৰবা। এই গােটই জগতখন হেছ
আৱজনা। তে ইয়াক আৱজনা (িৰিফউজ) বুিলেয় কাৱা হ’ব। জগতৰ অৱ া চাৱা কেন ৱা। তামােলােকেতা জানা

য আিম িব ৰ মািলক হওঁৈগ। এইেটা কােনও নাজােন য সত যুগত এখেনই ৰাজ আিছল, মািন নল’ব। িনজৰ অহংকাৰ
থােক সেয়েহ অলেপা নু েন, ক িদেয় এই সকেলােবাৰ আেপানােলাকৰ ক না। ক নােৰই এই শৰীৰ আিদ তয়াৰ হেছ।
অথ এেকােৱই বুিজ নাপায়। ব এয়া ঈ ৰৰ ক না, ঈ েৰ িয িবচােৰ সয়াই হয়, তওঁৰ এয়া খল। এেন ৱা কথা কয়,
কথাই নুসুিধবা। এিতয়া তামােলাক স ানসকেল জানা বাবাৰ আগমন হেছ। বৃ মাতাসকেলও কয় - বাবা েত ক 5
হাজাৰ বছৰৰ পাচত আিম আেপানাৰ পৰা গৰ উ ৰািধকাৰ লওঁ। আিম এিতয়া আিহেছাঁ গৰ ৰাজ -ভাগ ল’বৈল।
তামােলােক জানা য সকেলা ভাৱৰীয়াৰ (এ ৰৰ) িনজৰ িনজৰ ভূ িমকা (পাট) আেছ। এজনৰ ভূ িমকা আনজনৰ লগত
িনিমেল। তামােলাক আেকৗ এই নাম ৰূপেতই এই সময়ত পুনৰ িপতাৰ পৰা উ ৰািধকাৰ ল’বৈল পুৰষ
ু াথ কিৰবা। িকমান
অপিৰসীম উপাজন হয়। যিদও বাবাই কয় যিদ অলেপা েন তিতয়াও গৈল আিহব িক
েত ক মনুষ ই
হ’বৈলেক পুৰষ
ু াথ কেৰ নহয় জােনা। সেয়েহ পুৰষ
ু াথ হেছ থম (ফা )। 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) যেনৈক বাবাই স ানসকলৰ সৱা কেৰ, কােনা অহংকাৰ নাই, তেনৈক অনুসৰণ (ফল’) কিৰব লােগ। িপতাৰ
মতত চিল িব ৰ বাদ াহী ল’ব লােগ, ত াখ ান (িৰিফউজ) কিৰব নালােগ।
(2) িপতাসকলেৰা িপতা, ামীসকলেৰা ামী িযজন সকেলাতৈক উ , অিত মৰমৰ (িবলােভ ) হয় তওঁৰ িত জীৱে
উৎসিগত হ যাব লােগ। ান িচতাত বিহব লােগ। কিতয়াও ভু লেতা িপতাক পাহিৰ ওেলাটা কম কিৰব নালােগ।
বৰদান:
মা ৰ ান সাগৰ হ ানৰ গভীৰতাত যাওঁতা অনুভৱ ৰূপী ৰ েৰ ভৰপূৰ হাৱা
িযসকল স ান ানৰ গভীৰতাত যায় তওঁেলাক অনুভৱ ৰূপী ৰে েৰ স
হয়। এটা হেছ ান না
আৰু েনাৱা, আনেটা হেছ অনুভৱী মূত হাৱা। অনুভৱী সদায় অিবনাশী আৰু িনিব হ থােক।
তওঁেলাকক কােনও লৰচৰ কিৰব নাৱােৰ। অনুভৱীৰ আগত মায়াৰ কােনা য়ােসই সফল নহয়।
অনুভৱী কিতয়াও বি ত হ’ব নাৱােৰ সইবােব অনুভৱক বঢ়াই গ িতেটা ণৰ অনুভৱী মূত
হাৱা। মনন শি ৰ াৰা
সংক ৰ পুিঁ জ ( ’ক) জমা কৰা।
াগান:
ফিৰ া সইজন িয দহৰ সূ অিভমানৰ স ৰ পৰাও উপৰাম।
!! ওঁ শাি !!

