10-01-2021

াতঃমুৰলী

ও শাি

“অব

বাপদাদা”

09-10-1987

মধুবন
“*অেলৗিকক ৰাজ দৰবাৰৰ বাতিৰ*”

আিজ বাপদাদাই িনজৰ -ৰাজ অিধকাৰী স ানসকলৰ ৰাজ দৰবাৰ চাই আেছহঁ ক। এয়া সংগমযুগৰ
অনন ,
স ম থকা অেলৗিকক দৰবাৰ গােটই ক েতই উপৰাম আৰু অিত মৰমৰ। এই ৰাজ সভাৰ
আি ক ৰঙিন, আি ক কমল-আসন, আি ক মু ট আৰু িতলক, চেহৰাৰ জউিত, ি িতৰ
ৃিতৰ বায়ুম লত অেলৗিকক সুবাস অিত ৰমনীয়, অিত আকষণ কেৰাঁতা হয়। এেন ৱা সভাক দিখ
বাপদাদাই েত ক ৰাজ অিধকাৰী আ াসকলক দিখ হিষত হ আেছ। িকমান ডাঙৰ দৰবাৰ! েত ক
া ণ স ান ৰাজ অিধকাৰী হয়। তে িকমান া ণ স ান আেছ! সকেলা া ণৰ দৰবাৰ যিদ
একি ত কৰা তে িকমান ডাঙৰ ৰাজ দৰবাৰ হ যাব! ইমান ডাঙৰ ৰাজ দৰবাৰ কােনা যুগেতই
নহয়। এয়াই সংগমযুগৰ িবেশষ য উ তৈকও উ িপতাৰ সকেলা স ান ৰাজ -অিধকাৰী হয়।
এেনও লৗিকক পিৰয়ালত িতগৰাকী িপতাই স ানক কয় য এয়া মাৰ স ান ‘ৰজা’ স ান হয় বা ই া
ৰােখ য মাৰ িতগৰাকী স ােনই ‘ৰজা’ হওঁক। িক সকেলা স ান ৰজা হ’বই নাৱােৰ। এই ৱচন
পৰমা া িপতাৰ পৰা নকল কিৰেছ। এই সময়ত বাপদাদাৰ সকেলা স ান ৰাজেযাগী অথাৎ ৰাজ ৰ
ৰজা মানুসিৰ িন য় হয় িক হয় সকেলা ৰাজেযাগী, জােযাগী কােনা নহয়। গিতেক বাপদাদাই
বহদৰ ৰাজ সভা ত কিৰ আিছল। সকেলােৱ িনজক ৰাজ অিধকাৰী বুিল ভাবা নহয়? নতু নৈক
অহা স ানসকল ৰাজ -অিধকাৰী হাৱা ন এিতয়া হ’ব লােগ? নতু ন হয় গিতেক িমলা-িমছা িশিক আেছ।
অব িপতাৰ অব কথােবাৰ বুজােৰা অভ াস হ যাব। তথািপও এই ভাগ ক এিতয়াতৈকও সময়ত
বিছৈক বুিজ পাব য আিম সকেলা আ া িকমান ভাগ ৱান!
গিতেক বাপদাদাই নাই আিছল - অেলৗিকক ৰাজ দৰবাৰৰ বাতিৰ। সকেলা স ানৰ িবেশষ মু ট আৰু
চেহৰাৰ জউিতৰ ফােল িনিবচৰা সে ও ধ ান গ আিছল। মু ট া ণ জীৱনৰ িবেশষ -‘পিৱ তা’ৰ
সূচক। চেহৰাৰ জউিত আি ক ি িতত ি ত হাৱা আি কতাৰ জউিত। সাধাৰণ ৰীিতেৰও যিদ
কােনা ব ি ক চাৱা যায় তে সকেলাতৈক আগেত দৃি চেহৰাৰ ফােল যাব। এই চেহৰাই হ’ল বৃি
আৰু ি িতৰ দপণ। গিতেক বাপদাদাই চাই আিছল - জউিতেতা সকেলােৰ আিছল িক এিবধ আিছল
সদায় আি কতাৰ ি িতত ি ত হ থােকাঁতা, তঃ আৰু সহজ ি িতধাৰী আৰু আনিবধ আিছল সদায়
আি ক ি িতৰ অভ াসৰ াৰা ি ত হ থােকাঁতা। এিবধ হেছ সহজ ি িতধাৰী, আনিবধ চ া কিৰ ি ত
হ থােকাঁতা অথাৎ এিবধ আিছল সহজ যাগী, আনিবধ আিছল পুৰষ
ু াথৰ াৰা যাগী। দুেয়া েৰ
জউিতৰ মাজত পাথক আিছল। তওঁেলাকৰ াভািৱক সৗ য আিছল আৰু আনিবধৰ পুৰষ
ু াথৰ াৰা
সৗ য আিছল। িযদেৰ আিজকািল সািজ-কািচ ( মকআপ কিৰ) ধুনীয়া (িবউ ফু ল) হয় নহয়।
াভািৱক ( নচােৰল) সৗ যৰ (িবউ ৰ) চমকিন সদায় এেকৰস হ থােক আৰু অন িবধ সৗ য
কিতয়াবা ব ত ভাল আৰু কিতয়াবা শতাংশ িহচাপত থােক; একদেৰ, একৰস হ নাথােক। গিতেক
সদায় সহজেযাগী, তঃ যাগী ি িতেয় এক ন ৰৰ ৰাজ -অিধকাৰী কিৰ তােল। যিতয়া সকেলা
স ানেৰ িত িত আেছ - া ণ জীৱন অথাৎ একমা িপতাই সংসাৰ বা এজন িপতা ি তীয় কােনা
নাই; যিতয়া সংসােৰই িপতা, ি তীয় কােনা নােয়ই তে তঃ আৰু সহজ যাগীৰ ি িত সদায় থািকব
নহয়, ন পিৰ ম কিৰব লািগব? যিদ অন কােনা থােক তে পিৰ ম কিৰব লািগব – এইফােল যােত
বুি নাযায়, সইফােল যােত বুি নাযায়। িক এক িপতাই সকেলা- তে বুি ক’ ল যাব? যিতয়া

যাবই নাৱােৰ তে অভ াস িক কিৰব? অভ াসেতা পাথক থােক। এক হেছ তঃ অভ াস, আেছই আৰু
আনিবধ হেছ পিৰ মযু অভ াস। গিতেক -ৰাজ অিধকাৰী স ানসকলৰ ‘সহজ অভ াসী হাৱা’ এয়াই িচন হয় সহজ যাগীৰ, তঃ যাগীৰ। তওঁেলাকৰ চেহৰাৰ জউিত অেলৗিকক হয় য চেহৰা
দিখেয়ই অন আ াসকেল অনুভৱ কেৰ য এওঁ
াি ৰূপ সহজ যাগী হয়। িযদেৰ ল
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ৰাজ অিধকাৰ অথাৎ
পদ াি ৰ িনচা বা চমক চেহৰাৰ াৰা দখা
পাৱা যায়। দূৈৰৰ পৰাই অনুভৱ কেৰ য এওঁেলােক িকবা পাইেছ। াি
ৰূপ আ া হয়। এেনৈকেয়
সকেলা ৰাজ অিধকাৰী স ানৰ িচকিমকাই থকা চেহৰা দখা িদয়ক। পিৰ মৰ িচন যােত দখা পাৱা
নাযায়, াি ৰ িচন দখা িদয়ক। এিতয়াও চাৱা কােনা কােনা স ানৰ চেহৰা দিখ এয়াই কয় এওঁেলােক িকবা পাইেছ আৰু কােনা কােনা স ানৰ চেহৰা দিখ এেনৈকও কয় য ল উ ত ােগা
ব ত উ কিৰেছ। ত াগ দখা পাৱা যায়, চেহৰাৰ াৰা ভাগ দখা পাৱা নাযায়। বা এেনৈক ক’ব য
ব ত ভাল পিৰ ম কিৰ আেছ।
বাপদাদাই এয়াই চাব িবচােৰ য েত ক স ানৰ চেহৰাৰ াৰা সহজেযাগীৰ জউিত দখা িদয়ক,
াি ৰ িনচাৰ জউিত দখা িদয়ক িকয়েনা াি ৰ ভঁ ৰাল িপতাৰ স ান হাৱা। সংগমযুগৰ াি ৰ
বৰদানী সময়ৰ অিধকাৰী হাৱা। িনৰ ৰ যাগযু হ কেনৈক থােকাঁ বা িনৰ ৰ অনুভৱ কিৰ ভঁ ৰালৰ
অনুভূিত কেনৈক কেৰাঁ - এিতয়াও এইেটা পিৰ মেত সময় ন নকিৰবা িক
াি ৰূপ ভাগ ক সহেজ
অনুভৱ কৰা। সমাি ৰ সময় সমীপত আিহ আেছ। যিদ এিতয়াও িকবা নহয় িকবা কথাৰ পিৰ মত
লািগ থাকা তে
াি ৰ সময়েতা সমা হ যাব। তে
াি
ৰূপৰ অনুভৱ কিতয়া কিৰবা?
সংগমযুগৰ, া ণ আ াসকলৰ বৰদান া আেছ “সব াি ভৱ”। “সবদা পুৰষ
ু াথ ভৱ”ৰ বৰদান
নাই, “ াি ভৱ”ৰ বৰদান আেছ। “ াি ভৱ”ৰ বৰদানী আ া কিতয়াও অমনেযাগী হ’ব নাৱােৰ
সইবােব তওঁেলােক পিৰ ম কিৰবলগীয়া নহয়। গিতেক বুিজলা িক হ’ব লােগ?
ৰাজ সভাত ৰাজ অিধকাৰী হাৱাৰ িবেশষ িক, এইেটা
হ’ল নহয়? ৰাজ অিধকাৰী হাৱা নহয়,
ন এিতয়া ভািব আছা য হওঁ ন নহওঁ? যিতয়া িবধাতাৰ স ান, বৰদাতাৰ স ান হ গ’লা; ৰজা অথাৎ
িবধাতা, িদওঁতা। যিদ অ াি এেকােৱই নাথােক তে িক ল’বা? গিতেক বুিজলা নতু ন নতু ন স ানসকল
এইেটা অনুভৱত থািকব লােগ। যু েতই সময় ন কিৰব নালােগ। যিদ যু েতই সময় ন কৰা তে
অি মৰ ি িত যু েতই থািকবা। তিতয়া িক হ’ব লািগব? চ বংশত যাবা ন সূয বংশত যাবা? যু
কিৰ থােকাঁতাসকলেতা চ বংশত যাব। চিল আেছাঁ, কিৰ আেছাঁ, হেয়ই যাব, উপনীত হেয় যাম –
এিতয়াও এেন ৱা ল নাৰািখবা। এিতয়া নহ’ ল কিতয়াও নহয়। হ’বেতা এিতয়াই লািগব, পাবেতা
এিতয়াই লািগব – এেন ৱা উৎসাহ-উ ীপনাত থকাসকেলেহ সময়ত িনজৰ স ূণ ল ত উপনীত হ’ব
পািৰব। তাৰ ৰাম সীতা হ’বৈল কােনা তয়াৰ নহয়। িযেহতু সূযবংশত আিহব লােগ গিতেক সূযবংশ
অথাৎ সবদা মা ৰ িবধাতা আৰু বৰদাতা, লাৱাৰ ই া ৰােখাঁতা নহয়। সহায় পাই গ’ ল, এইেটা হ
গ’ ল ব ত ভাল, পুৰষ
ু াথত ভাল ন ৰ ল ল’ম - নহয়। সহায় পাই আেছাঁ, সকেলা হ আেছ - ইয়াক
কাৱা হয় -ৰাজ অিধকাৰী স ান। আগবািঢ়ব লােগ ন পাছত আিহছা সেয়েহ পাছেত থািকব লােগ?
আগৈল যাৱাৰ সহজ ৰা া হেছ - সহজ যাগী, তঃ যাগী হাৱা। ব ত সহজ হয়। যিতয়া হেয়ই এক
িপতা, ি তীয় কােনা নাই তে যাবা ক’ ল? াি েয়ই াি আেছ তে পিৰ ম িকয় হ’ব? গিতেক
াি ৰ সময়ৰ লাভ উেঠাৱা। সব াি ৰূপ হাৱা। বুিজলা? বাপদাদাইেতা এয়াই িবচােৰ য এ এ
স ান – লািগেল শষেত আহক বা াপনাৰ আিদেত অহা হওক েত ক স ান এক ন ৰ হওঁক। ৰজা
হ’বা, জা নহয়। বাৰু।

আৰু মধ েদশৰ দল আিহেছ। চাৱা, ‘মহা’ শ
িকমান ভাল। মহাৰা
ােনা মহা শ ৰ আৰু
হ’বও লােগ মহান। মহানেতা হ গ’লা নহয় িকয়েনা িপতাৰ হ’লা মােন মহান হ’লা। মহান আ া হাৱা।
া ণ অথাৎ মহান। িতেটা কম মহান, িতেটা বচন মহান, িতেটা সংক মহান। অেলৗিকক হ গ’লা
নহয়। গিতেক মহাৰা িনবাসীসকল সদায় ৃিত ৰূপ হাৱা য মহান হওঁ। া ণ অথাৎ মহান কিন
(আটাইতৈক উ ) হয় নহয়।
মহাৰা

মধ েদশ - সদায় ‘মধ াজী ভৱ’ৰ িনচাত থােকাঁতা। ‘মনমনাভৱ’ৰ লগত ‘মধ াজী ভৱ’ ৰা বৰদান
আেছ। গিতেক িনজৰ গৰ ৰূপ - ইয়াক কাৱা হয় ‘মধ াজী ভৱ’ গিতেক িনজৰ
াি ৰ িনচাত
থােকাঁতা অথাৎ ‘মধ াজী ভৱ’ৰ ম ৰ ৰূপত ি ত হ থােকাঁতা। সয়াও মহান হ গ’ল। ‘মধ াজী ভৱ’
হ’ ল তে ‘মনমনাভৱও’ িন য় হ’ব। গিতেক মধ েদশ অথাৎ মহাম ৰ ৰূপ হওঁতা। গিতেক
িদেয়া েয় িনজৰ িনজৰ িবেশষ েৰ মহান হয়। বুিজলা, কান হাৱা?
যিতয়াৰ পৰাই থম পাঠ আৰ কিৰলা, সয়াও এইেটােৱ কিৰলা য মই কান? িপতােয়া সইেটা কথাই
সাঁৱৰাই িদেয়। ইয়াৰ ওপৰত মনন কিৰবা। শ এ েয়ই য ‘মই কান’ িক ইয়াৰ উ ৰ িকমান?
তািলকা উিলয়াবা - ‘মই কান’? বাৰু।
চািৰওফালৰ সব াি
ৰূপ,
আ াসকলক, সকেলা অেলৗিকক ৰাজ সভা অিধকাৰী মহান
আ াসকলক, সদায় আি কতাৰ জউিত ধাৰণ কেৰাঁতা িবেশষ আ াসকলক, সদায় তঃ যাগী,
সহজেযাগী, উ তৈকও উ আ াসকলক উ তৈকও উ বাপদাদাৰ হ স
ৰণ ীকাৰ হওঁক।
অব

বাপদাদাৰ লগত ডবল িবেদশী ভাই-ভনীসকলৰ সা াৎ:-

ডবল িবেদশী অথাৎ সদায় িনজৰ - ৰূপ, েদশ, -ৰাজ ৰ ৃিতত থেকাঁতা। ডবল িবেদশীসকেল
িবেশষ কানেটা সৱা কিৰব লােগ? এিতয়া শাি ৰ (চাইেল ৰ) শি ৰ অনুভৱ িবেশষ ৰূপত
আ াসকলক কৰাবা। এইেটাও িবেশষ সৱা হয়। িযদেৰ িব ানৰ শি (চাই ৰ পাৱাৰ) নাম লা হয়
নহয়। কণ কণ িশ সকেলও জােন য িব ান িক হয়। সইদেৰ শাি ৰ শি িব ানতৈকও উ হয়।
সই িদন ও আিহব। শাি ৰ শি ৰ ত তা অথাৎ িপতাৰ ত তা। যেনৈক িব ােন ত
মাণ
দখুৱাই আেছ - সইদেৰ শাি ৰ শি ৰ ত
মাণ হেছ - তামােলাক সকেলােৰ জীৱন। যিতয়া
ইমানিবলাক ত
মাণ দখা িদব, তিতয়া িনিবচৰা সে ও সকেলােৰ চ ত সহেজ পিৰ যাব।
যেনৈক এয়া ( যাৱােটা বছৰত) শাি ৰ কায কিৰলা নহয়, ইয়াক ম ত ( জত) বা ৱ ৰূপত দখুৱালা
তেনৈক চেলাঁেত-ফু েৰাঁেত শাি ৰ চােনিক (মেডল) দখা িদেল ব ানীকসকলেৰা দৃি শাি ৰ পথত
চলাসকলৰ ফােল অৱেশ ই যাব। বুিজলা? িব ানৰ আিৱ াৰ (চাই ৰ ইনেভন ন) িবেদশত বিছৈক
হয়। গিতেক শাি ৰ শি ৰ আৱােজা তাৰ পৰা সহেজ িবয়িপব। সৱাৰ ল েতা আেছই, সকেলােৰ
উৎসাহ-উ ীপনাও আেছ। সৱা অিবহেন থািকব নাৱােৰ। িযদেৰ ভাজন অিবহেন থিকব নাৱােৰ,
সইদেৰ সৱাৰ অিবহেন থািকব নাৱােৰ সইবােব বাপদাদা আনি ত হয়। বাৰু!
পা ৰ লগত অব

বাপদাদাৰ সা াৎ

দশন চ ধাৰী
আ া হ গ’লা, এেন ৱা অনুভৱ কৰােন? (িনজৰ)ৰ দশন হ গ’ল নহয়? িনজক
িনেজ জানা অথাৎ ৰ দশন হাৱা আৰু চ ৰ ান জনা অথাৎ দশন চ ধাৰী হাৱা। যিতয়া দশন
চ ধাৰী হয় তিতয়া অন সকেলা চ সমা হ যায়। দহেবাধৰ চ , স ৰ চ , সমস াসমূহৰ চ

দশন চ ধাৰী হ’ ল এই সকেলা চ সমা হ যায়, সকেলা চ ৰ
- মায়াৰ িকমান চ আেছ! িক
পৰা ওলাই যায়। নহ’ ল জালত আৱ হ যায়। গিতেক থমেত আৱ হ আিছলা, এিতয়া ওলাই
আিহলা। 63 জ েতা অেনক চ ত আৱ হ থািকলা আৰু এই সময়ত এই চ েবাৰৰ পৰা ওলাই
আিহলা, গিতেক পুনৰ আৱ হ’ব নালােগ। অনুভৱ কিৰ চালা নহয়? অেনক চ ত আৱ হাৱাৰ বােব
সকেলা হৰুৱাই পলালা আৰু দশন চ ধাৰী হাৱাৰ বােব িপতাক পালা গিতেক সকেলা পালা। সেয়েহ
সদায় দশন চ ধাৰী হ, মায়ািজৎ হ আগবািঢ় যাৱা, ইয়াৰ াৰা সদায় বাজা মু হ থািকবা,
কােনা কাৰৰ বাজা অনুভৱ নহ’ব। বাজাইেহ তলৈল ল আেহ আৰু বাজামু (পাতল) হ’ ল উিৰ
থািকবা। তে উিৰ থােকাঁতা হাৱা নহয়? দুবলেতা নােহাৱা? যিদ এখন পািখও দুবল হয় তে তলৈল
ল আিহব, উিৰবৈল িনিদব সইবােব দুেয়াখন পািখেয়ই শি শালী হ’ ল তিতয়া তঃ উিৰ থািকবা।
দশন চ ধাৰী হাৱা অথাৎ উৰ কলাত অহা। বাৰু।
ৰাজেযাগী,
েযাগী আ া হাৱা নহয়? সাধাৰণ জীৱনৰ পৰা সহজেযাগী, ৰাজেযাগী হ গ’লা।
এেন ৱা
েযাগী আ াসকল সদায় অিত ীয় সুখৰ দালনাত দুিল থােক। হঠেযাগীেয় যাগৰ াৰা
শৰীৰক ওপৰৈল উঠায় আৰু উৰাৰ অভ াস কেৰ। বা ৱত তামােলাক ৰাজেযাগীসকেল উ ি িতৰ
অনুভৱ কৰা। ইয়ােকই নকল কিৰ শৰীৰক ওপৰৈল উঠায়। িক তামােলাক য’ তই নাথাকা িকয় উ
ি িতত ি ত হ থাকা, সইবােব কয় - যাগী উ ত থােক। গিতেক মনৰ ি িতৰ ান উ িকয়েনা ডবল
লাইট হ গছা। এেনও ফিৰ াৰ বােব কাৱা হয় য ফিৰ াৰ ভিৰ ধৰণীত নাথােক। ফিৰ া অথাৎ যাৰ
বুি ৰূপী ভিৰ ধৰণীত নাথােক, দহেবাধত নাথােক। দহেবাধৰ পৰা সদায় উ ত - এেন ৱা ফিৰ া
অথাৎ ৰাজেযাগী হ গ’লা। এিতয়া এই পুৰিণ জগতৰ িত কােনা আকষণ নাই। সৱা কৰােতা অন
কথা িক আকষণ যােত নাথােক। যাগী হাৱা অথাৎ িপতা আৰু মই, তৃ তীয় কােনা নাই। গিতেক
সদায় এইেটা ৃিতত থািকবা য আিম ৰাজেযাগী সবদা ফিৰ া হওঁ। এইেটা ৃিতেৰ সদায় আগবািঢ় গ
থািকবা। ৰাজেযাগী সদায় বহদৰ মািলক, হদৰ মিলক নহয়। হদৰ পৰা ওলাই গ’লা। বহদৰ অিধকাৰ
পাই গ’লা - এইেটা আন ত থাকা। িযদেৰ বহদৰ িপতা, সইদেৰ বেহদৰ আন ত থাকা, িনচাত
থাকা। বাৰু।
িবদায়ৰ সময়ত

সকেলা অমৃতেবলাৰ বৰদানী স ানসকলক বৰদাতা িপতাৰ মেনােমাহা হপূণ ৰণ ীকাৰ হওঁক।
তাৰ লগেত মেনােমাহা সৃি
াপন কৰাৰ সৱাৰ পিৰক না সদায় মনন কেৰাঁতা আৰু সদায় সৱাত
গভীৰ আ িৰক েহেৰ, তন-মন-ধেনেৰ সহেযাগী হাৱা আ াসকলক, সকেলােক বাপদাদাৰ সু ভাত,
হীৰক ভাত জনাই আেছ আৰু সদায় হীৰা হ হীৰক যুগৰ িবেশষ ক বৰদান আৰু উ ৰািধকাৰত ল
িনেজও মেনােমাহা ি িতত ি ত হ থািকবা আৰু আনেকা এেনৈকেয় অনুভৱ কৰাই থািকবা। গিতেক
চািৰওফালৰ ডবল িহেৰা স ানসকলক হীৰক ভাত। ভাল বাৰু।
বৰদান:
দয়ালু অ ৰৰ ভাৱনাৰ াৰা অপকাৰীেৰা উপকাৰ কেৰাঁতা ভিচ ক হাৱা
যেন ৱাই কােনা আ া, সেতা ণীেয় হওঁক, নতু বা তেমা ণী স কত আহক িক
সকেলােৰ িত ভিচ ক অথাৎ অপকাৰীেৰা উপকাৰ কেৰাঁতা। কিতয়াও কােনা
আ াৰ িত ঘৃণাৰ দৃি যােত নাথােক িকয়েনা জানা এওঁ অ ানতাৰ বশীভূ ত, অেবাধ
হয়। তওঁৰ িত দয়া বা হ জাগক, ঘৃণা নহয়। ভিচ ক আ াই এেনৈক নাভািবব য
এওঁ এেন ৱা িকয় কিৰেল িক এই আ া ৰ কল াণ কেনৈক হ’ব - এয়াই হেছ
ভিচ ক অৱ া।
াগান:
তপস াৰ বেলেৰ অস ৱেকা স ৱ কিৰ সফলতা মূত হাৱা।

!! ওঁ শাি !!

