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ওঁ শাি !

"বাপদাদা"

মধুবন।

“মৰমৰ স ানসকল – অিত মৰমৰ িশৱবাবা তামােলাক স ানসকলক িব ৰ মািলক কিৰ তু িলবৈল আিহেছ, তামােলাক
তওঁৰ মতত চলা”

:
উ ৰ:

গীত:

মনুষ ই পৰমা াৰ িবষেয় কান দুটা পৰ ৰ িভ কথা কয়?
এফােল কয় - পৰমা া অখ জ ািত আৰু আনফােল কয় তওঁেতা নাম-ৰূপৰ পৰা
উপৰাম। এই দুেয়াটা কথা ইেটা-িসেটাৰ পৰা িভ হ যায়। যথাথ ৰূপত নজনা কাৰেণই
পিতত হ গ থােক। িপতা যিতয়া আেহ তিতয়া িনজৰ কৃ ত পিৰচয় িদেয়।
মৰনা তৰী গলী ম……. ( তামাৰ গিলেত যন মেৰাঁ.......)

ওঁ শাি । স
 ানসকেল গীত

িনেল। যিতয়া কােনাবা মেৰ তিতয়া িপতাৰ ওচৰত জ ল'ব। কওঁেত
এইেটােৱই আেহ য িপতাৰ ওচৰত জ ল' ল, মাকৰ নাম নলয়। েভ া িপতাক িদয়া হয়। এিতয়া
তামােলাক স ানসকেল জানা আিম আ া হওঁ, সয়া হ গ'ল শৰীৰৰ কথা। এটা শৰীৰ এিৰ পুনৰ অন
এজন িপতাৰ ওচৰত যায়। তামােলােক 84 জ ত 84জন সাকাৰী িপতা পাইছা। বা ৱত আচলেত
িনৰাকাৰ িপতাৰ স ান হাৱা। তামােলাক আ া পৰমিপতা পৰমা াৰ স ান। িনবাসীও তােৰই যাক
িনবাণধাম বা শাি ধাম বুিল কয়। আচলেত তামােলাক তাৰ িনবাসী। িপতাও তাত থােক। ইয়াত আিহ
তামােলাক লৗিকক িপতাৰ স ান হাৱা তিতয়া আেকৗ সইজন িপতাক পাহিৰ যাৱা। সত যুগেতা
তামােলাক সুখী হ যাৱা তিতয়া সই পাৰেলৗিকক িপতাক পাহিৰ যাৱা। সুখত সইজন িপতাক
কােনও ৰণ নকেৰ। দুখত ৰণ কেৰ। আৰু ৰেণা আ াই কেৰ। যিতয়া লৗিকক িপতাক ৰণ
কেৰ তিতয়া বুি শৰীৰৰ ফােল থােক। এইজন বাবাই তওঁক ৰণ কিৰেল তিতয়া ক'ব অ' বাবা।
হওেত দুেয়াজন বাবা।
শ ‘বাবা’ই হয়। এেৱাঁ িপতা, তেৱাঁ িপতা। আ াই সইজন আি ক িপতাক
ৰণ কেৰ তিতয়া বুি তাৈল িচ যায়। এইজন িপতাই বিহ স ানসকলক বুজায়। এিতয়া তামােলােক
এইেটা জানা বাবা আিহেছ, আমাক িনজৰ কিৰ লেছ। িপতাই কয় - পান- থেম মই তামােলাকক গৈল
প য়ােলাঁ। তামােলাক ব ত চহকী আিছলা পুনৰ 84 জ ল নাটকৰ ( ামাৰ) পিৰক না অনুসিৰ
এিতয়া তামােলাক দুখী হ গছা। এিতয়া নাটক অনুসিৰ পুৰিণ সৃি ৰ িবনাশ হ'ব। তামােলাক আ া
আৰু শৰীৰ ৰূপী ব সেতা ধান আিছল পুনৰ সাণালী যুগৰ পৰা ৰূপালী যুগত আ া আিহল গিতেক
শৰীেৰা ৰূপালী যুগত আিহল পুনৰ তা যুগৈল আিহল। এিতয়ােতা তামােলাক আ া এেকবােৰই পিতত
হ গ'লা গিতেক শৰীেৰা পিতত। যেনৈক 14 কেৰটৰ সাণ কােনও পচ নকেৰ। ক'লা পিৰ যায়।
তামােলােকা এিতয়া ক'লা লৗহযুগী হ গ’লা। এিতয়া আ া আৰু শৰীৰ িয এেন ৱা ক'লা হ গ'ল তে
পুনৰ পিব কেনৈক হ'ব। আ া পিব হ’ ল তিতয়া শৰীেৰা পিব পাব। সয়া কেনৈক হ'ব? গংগা
ান কিৰেল হ’ব জােনা? নহয়। আ ান কেৰ - হ পিতত-পাৱন...... এেনৈক আ াই কয়। বুি
পাৰেলৗিকক িপতাৰ ফােল িচ যায় - হ বাবা। চাৱা ‘বাবা’ শ েয়ই িকমান িমঠা। ভাৰততেহ ‘বাবা
বাবা’ বুিল কয়। এিতয়া তামােলাক আ া-অিভমানী হ বাবাৰ হছা। িপতাই কয় - মই তামােলাকক
গৈল প য়াইিছেলাঁ। নতু ন শৰীৰ ধাৰণ কিৰিছলা। এিতয়া তামােলাক িক হ গ’লা। এই কথােবাৰ
সদায় িভতৰত থািকব লােগ। বাবােকই ৰণ কিৰব লােগ। ৰেণা কেৰ নহয় - হ বাবা আিম
আ াসকল পিতত হ গ’ লাঁ। এিতয়া আপুিন আিহ পাৱন কিৰ তালক। নাটকেতা এইেটা ভূ িমকা আেছ
সইবােবেতা আ ান কেৰ। নাটকৰ পিৰক না অনুসিৰ আিহবও তিতয়া যিতয়া পুৰিণ সৃি ৰ পৰা
নতু ন হয় তে িন য় সংগমেতই আিহব।

তামােলাক স ানসকলৰ িন য় আেছ য আটাইতৈক মৰমৰ হেছ বাবা। এেনৈক কেয়া - িমঠা, অিত
িমঠা, আটাইতৈক িমঠা। এিতয়া িমঠা কান? লৗিকক স ত থম হেছ িপতা, িযেয় জ িদেয়। তাৰ
পাছত িশ ক। তওঁ ভাল হয়। তওঁৰ পৰা পিঢ় পদবী লাভ কৰা। ানক উপাজনৰ উৎস বুিল কাৱা
হয়। ান হেছ ন’ লজ। যাগ হেছ ৃিত। তে বহদৰ িপতা িযেয় তামােলাকক গৰ মািলক কিৰ
তু িলিছল, তওঁক তামােলােক এিতয়া পাহিৰ গ'লা। িশৱবাবা কেনৈক আিহল কােনও গম নাপায়।
িচ েতা
ৈক দখুওৱা হেছ।
াৰ াৰা াপনা িশৱবাবাই কৰায়। কৃ ই কেনৈক ৰাজেযাগ
িশকাব? ৰাজেযাগ িশেকাৱাই হয় সত যুগৰ কাৰেণ। তে িন য় সংগমত িপতাইেহ িশকাইিছল চােগ।
সত যুগৰ াপন কেৰাঁতাজন হেছ বাবা। িশৱবাবাই এওঁৰ াৰা কৰায়, কৰণকৰাৱনহাৰ হয় নহয়
জােনা। তওঁেলােক ি মূিত
া বুিল ক িদেয়। উ তৈকও উ িশৱ হয় নহয় জােনা। এওঁ সাকাৰ, তওঁ
িনৰাকাৰ। সৃি ও ইয়ােতই আেছ। এই সৃি েৰই চ িয ঘূিৰ থােক, পুনৰাবৃি হ থােক। সূ ধামৰ সৃি ৰ
চ বুিল গায়ন কৰা নহয়। িব ৰ ইিতহাস-ভূ েগাল মনুষ ৰ পুনৰাবৃি হয়। গায়েনা কেৰ িব ৰ
ইিতহাস-ভূ েগালৰ পুনৰাবৃি । সয়া ইয়াৰ কথা। সত যুগ- তা..... মাজত িন য় সংগম লােগ। নহ' ল
কিলযুগক সত যুগ কােন কিৰ তু িলব। নৰকবাসীক গবাসী কিৰ তু িলবৈল িপতা সংগমত আেহ।
এয়ােতা সেবা হতাকতা ঈ ৰ িপতাৰ চৰকাৰ হয়। লগত ধমৰজাও আেছ। আ াই কয় - মাৰ
িন ণীৰ কােনা ণ নাই। িযেকােনা দৱতাৰ মি ৰৈল গ’ ল তিতয়া তওঁেলাকৰ আগত এেনৈক ক'ব।
ক'ব লােগ িপতাক। তওঁক এিৰ ভাইসকলক ( দৱতাসকলক) ধিৰেছ। এই দৱতাসকল ভাই ভাই নহ’ল
জােনা। ভাইৰ পৰােতা এেকােৱ পাৱা নাযায়। ভাইসকলৰ পূজা কিৰ কিৰ তলৈল নািম আিহেছ। এিতয়া
তামােলাক স ানসকেল জানা বাবা আিহেছ, তওঁৰ পৰা আিম উ ৰািধকাৰ পাওঁ। িপতােকই নাজােন,
সবব াপী বুিল ক িদেয়। কােনােৱ আেকৗ কয় - অখ জ ািত ত । কােনােৱ কয় তওঁ নাম-ৰূপৰ পৰা
উপৰাম। িযেহতু অখ জ ািত ৰূপ হয় তে আেকৗ নাম-ৰূপৰ পৰা উপৰাম বুিল কেনৈক কয়।
িপতাক নজনা কাৰেণই পিতত হ গেছ। তেমা ধােনা হ'বই লােগ। পুনৰ যিতয়া িপতা আেহ তিতয়া
আিহ সকেলােক সেতা ধান কিৰ তােল। আ াসকল িনৰাকাৰীেলাকত সকেলা িপতাৰ লগত থােক পুনৰ
ইয়াত সেতা-ৰেজা-তেমাত আিহ ভূ িমকা পালন কেৰ। আ াইেহ িপতাক ৰণ কেৰ। িপতা আেহও, কেয়া
াৰ শৰীৰৰ আধাৰ লওঁ। এওঁ হেছ ভাগ শালী ৰথ। আ া অিবহেন জােনা ৰথ হয়। এিতয়া
তামােলাক স ানসকলক বুজাইেছ, এয়া হেছ ানৰ বষা। ান হয়, ইয়াৰ াৰা িক হয়? পিতত সৃি ৰ
পৰা পাৱন সৃি হয়। গংগা-যমুনােতা সত যুগেতা থােক। কয় কৃ ই যমুনাৰ পাৰত খল- ধমািল কেৰ।
এেন ৱা কােনা কথা নাই। তওঁেতা সত যুগৰ ৰাজ মাৰ হয়। ব ত ভালদেৰ তওঁৰ ত াৱধান লাৱা
হয় িকয়েনা ফু ল হয় নহয় জােনা। ফু ল িকমান ভাল সু ৰ হয়। ফু লৰ পৰা সকেলােৱ আিহ সুবাস লয়।
কাঁইটৰ জােনা সুবাস ল'ব। এিতয়ােতা এইখন হেছ কাঁইটৰ সৃি । কাঁইটৰ জংঘলক িপতা আিহ ফু লৰ
বািগচা কিৰ তােল সইবােব তওঁৰ নাম বাবুলনােথা ৰািখ িদেছ। কাঁইটক বিহ ফু ল কিৰ তােল সইবােব
মিহমা গায় - কাঁইটক ফু ল কিৰ তােলাঁতা বাবা। এিতয়া তামােলাক স ানসকলৰ িপতাৰ িত িকমান
মৰম থািকব লােগ। সই লৗিকক িপতাইেতা তামােলাকক গাঁতত পলায়। এইজন িপতাই 21 জ ৰ
কাৰেণ তামােলাকক গাঁতৰ পৰা উিলয়াই পাৱন কিৰ তােল। তওঁ তামােলাকক পিতত কেৰ
সইবােবেতা লৗিকক িপতা থকা সে ও আ াই পাৰেলৗিকক িপতাক ৰণ কেৰ।
এিতয়া তামােলােক জানা আধাক িপতাক ৰণ কিৰছা। িপতা আেহও িন য়। িশৱজয় ী পালন কেৰ
নহয় জােনা। তামােলােক জানা আিম বহদৰ িপতাৰ হেছাঁ। এিতয়া আমাৰ স
তওঁৰ লগেতা আেছ
আৰু লৗিককৰ লগেতা আেছ। পাৰেলৗিকক িপতাক ৰণ কিৰেল তামােলাক পাৱন হ'বা। আ াই জােন
তওঁ আমাৰ লৗিকক আৰু এওঁ পাৰেলৗিকক িপতা হয়। ভি মাগেতা এইেটা আ াই জােন। সইবােবেতা
কয় - হ ভগৱান, অ' গ ফাদাৰ। অিবনাশী িপতাক ৰণ কেৰ। সইজন িপতা আিহ গ াপন কেৰ।
এইেটা কােনও গম নাপায়। শা েবাৰতেতা যুগেকইটােকা ব ত দীঘলীয়া আয়ুস িদ িদেছ। এইেটা কােৰা

বুি ত উদয় নহয় য িপতা আেহই পিততসকলক পাৱন কিৰ তু িলবৈল। তে িন য় সংগমত আিহব।
ক ৰ আয়ুস লাখ লাখ বছৰ বুিল িলিখ মনুষ ক এেকবােৰ ঘাৰ অ কাৰত পলাই িদেছ। িপতাক পাবৰ
কাৰেণ হাবাথুিৰ খাই থােক। কয় িযেয় ব ত ভি কেৰ তিতয়া ভগৱানক পায়। সকেলাতৈক বিছ
ভি কেৰাঁতাসকেল িন য় থেম পাব লােগ। িপতাই িহচােপা নাইেছ, সকেলাতৈক থেম ভি
তামােলােক কৰা। গিতেক তামােলােকেহ পান- থেম ভগৱানৰ াৰা ান পাব লােগ যােত পুনৰ
তামােলােকই নতু ন সৃি ত ৰাজ কিৰব পাৰা। বহদৰ িপতাই তামােলাক স ানসকলক ান িদ আেছ,
ইয়াত ক ৰ কােনা কথা নাই। িপতাই কয় - তামােলােক আধাক
ৰণ কিৰছা। সুখতেতা কােনও
ৰণ নকেৰই। অি মত যিতয়া দুখী হ যাৱা তিতয়া মই আিহ সুখী কিৰ তােলাঁ। এিতয়া তামােলাক
ব ত গণ মান ব ি
হ যাৱা। চাৱা মুখ ম ী, ধানম ী আিদৰ বঙলা িকমান উ ম ণীৰ হয়।
তাত পুনৰ গাই আিদ গােটই আচবাব এেন ৱা উ ম ণীৰ হ'ব। তামােলাকেতা িকমান গণ মান
ব ি ( দৱতা) হাৱা। দৱী ণধাৰীসকল দৱতা গৰ মািলক হয়। তাত তামােলাকৰ কাৰেণ মহেলা
হীৰা-মু তাৰ হয়। তাত তামােলাকৰ আচবাব ণ খািদত উ ম ণীৰ হ'ব। ইয়াতেতা দালনা আিদ
সকেলােবাৰ সাধাৰণ। তাতেতা থম ণীৰ হীৰা-অলংকাৰৰ সকেলােবাৰ ব হ'ব। এয়া হেছ ৰু
ান
য । িশৱক ৰু বুিলও কয়। যিতয়া ভি পূণ হয় তিতয়া পুনৰ ভগৱােন ৰু য ৰচনা কেৰ।
সত যুগত য অথবা ভি ৰ কথাই নাই। এই সময়তেহ িপতাই এই অিবনাশী ৰু
ান য ৰচনা কেৰ,
যাৰ আেকৗ পাছত গায়ন কৰা হয়। ভি েতা সদায় চিলত হ নাথািকব। ভি আৰু ান, ভি হেছ
ৰািত ান হেছ িদন। িপতা আিহ িদন কিৰ তােল তে স ানসকলৰ িপতাৰ সেত িকমান মৰম
থািকব লােগ। বাবাই আমাক িব ৰ মািলক কিৰ তােল। অিতৈক মৰমৰ বাবা হয়। তওঁতৈক বিছ
মৰমৰ ব এেকা থািকব নাৱােৰ। আধাক ৰ পৰা ৰণ কিৰ আিহছা। বাবা আিহ আমাৰ দুখ দূৰ
কৰক। এিতয়া িপতা আিহেছ। তামােলাকক বুজায় িনজৰ গৃহ ব ৱহাৰতেতা থািকবই লািগব। ইয়াত
বাবাৰ ওচৰত িকমানৈলেক বিহবা। িপতাৰ লগতেতা পৰমধামতেহ থািকব পােৰ। ইয়াত ইমানিবলাক
স ানেতা থািকব নাৱােৰ। িশ েক
কেনৈক সুিধব। ‘লাউড ীকাৰ’ত উ ৰ কেনৈক িদব পািৰব
সেয়েহ অলপ অলপ িবদ াথ ক পঢ়ায়। কেলজেতা ব ত থােক আেকৗ সকেলােৰ পৰী া হয়। তািলকা
ওলায়। ইয়াতেতা এজন িপতােয় পঢ়ায়। এইেটাও বুজাব লােগ দুখত সকেলােৱ সই পাৰেলৗিকক িপতাক
ৰণ কেৰ। এিতয়া এই িপতা আিহেছ। মহাভাৰী মহাভাৰতৰ যু ও স খ
ু ত য় হ আেছ। তওঁেলােক
ভােব মহাভাৰতৰ যু ত কৃ আিহিছল। এইেটােতা হ'ব নাৱােৰ। বেচৰাসকল িববুি ত পিৰ আেছ
নহয় জােনা। তথািপও ‘কৃ কৃ ’ বুিল ৰণ কিৰ থােক। এিতয়া অিতৈক মৰমৰ িশৱও হয় আৰু কৃ ও
হয়। িক তওঁ হেছ িনৰাকাৰ, তওঁ হেছ সাকাৰ। িনৰাকাৰ িপতা সকেলা আ ােৰ িপতা হয়। হওেত
দুেয়া অিত মৰমৰ। কৃ ও িব ৰ মািলক হয় নহয় জােনা। এিতয়া তামােলােক িনণয় কিৰব পাৰা –
বিছ মৰমৰ কান? িশৱবাবােয়েতা এেন ৱা যাগ কিৰ তােল নহয় জােনা। কৃ ই িক কেৰ?
িপতােয়েতা তওঁক এেনৈক গিঢ় তােল, গিতেক গায়েনা বিছৈক সইজন িপতাৰ হ'ব লােগ। শংকৰৰ
নৃত দখুৱায়। বা ৱত নৃত আিদৰেতা কথা নাই। িপতাই বুজাইেছ - তামােলাক সকেলা পাৱতী। এওঁ
িশৱ অমৰনােথ তামােলাকক কথা নাই আেছ। সইখন হেছ িনিবকাৰী সৃি । িবকাৰৰ কথা নাই।
িপতাই জােনা িবকাৰী সৃি ৰিচব। িবকাৰেতই দুখ আেছ। মনুষ ই হঠেযাগ আিদ ব ত িশেক। হাত গ
বেহ, জুইৰ মােজিদও িচ যায়। ত -ম ও ব ত আেছ। যাদুকৰীেৰ ব ত ব উিলয়ায়। ভগৱানেকা
যাদুকৰ, ৰ াকৰ, সদাগৰ বুিল কয় তে িন য় চতন হয় নহয় জােনা। কেয়া মই আ া আেহাঁ,
যাদুকৰ নহয় জােনা। মনুষ ক দৱতা, িভক ৰ পৰা ৰাজ মাৰ কিৰ তােল। এেন ৱা যাদু কিতয়াবা
দিখছা। ভাল বাৰু!
অিত মৰমৰ, ক ৰ পাছত পুনৰাই লগ পাৱা স ানসকলৰ িত মাতা-িপতা বাপদাদাৰ

হপূণ

ৰণ

আৰু সু ভাত। আি ক িপতাৰ আি ক স ানসকলক নম াৰ।
*ধাৰণাৰ বােব মুখ সাৰ:-**

(1) ফু লৰ বািগচাৈল যাব লােগ সেয়েহ সুগি ফু ল হ'ব লােগ। কােকা দুখ িদব নালােগ। এজন
পাৰেলৗিকক িপতাৰ সেত সকেলা স
গিঢ়ব লােগ।
(2) িশৱবাবা অিতৈক মৰমৰ হয় সই এজনেকই ম কিৰব লােগ। সুখদাতা িপতাক ৰণ কিৰব লােগ।
বৰদান:
এই লাকৰ আকষণৰ পৰা মু হ অব ধামৰ যা া কেৰাঁতা উৰ প ী হাৱা
বুি ৰূপী িবমােনেৰ অব ধাম বা মূলধামৰ যা া কিৰবৰ কাৰেণ উৰ প ী হাৱা।
বুি ৰ াৰা যিতয়া িবচৰা, য'ত িবচৰা গ উপি ত হ যাৱা। এয়া তিতয়া হ'ব
যিতয়া এেকবােৰ এই লাকৰ আকষণৰ পৰা উপৰাম হ থািকবা। এইখন অসাৰ সংসাৰ,
এই অসাৰ সংসাৰত যিতয়া কােনা কাম নাই, কােনা াি নাই তে বুি ৰ াৰাও
যাৱােটা ব কৰা। এইখন ৰৗৰৱ নৰক ইয়াত যাৱাৰ সংক আৰু ও যােত নােহ।
াগান:
িনজৰ চেহৰা আৰু চলেনেৰ সত তাৰ সভ তাৰ অনুভৱ কৰােতােৱই হেছ
তা।
!! ওঁ শাি !!

