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াতঃমু লী

"মৰমৰ স ানসকল –

ওঁ শাি

ানৰ তেৰাৱালত যাগৰ ধাৰ লােগ তিতয়ােহ িবজয় হ’ব,
তিতয়া তাৰ

*

“বাপদাদা”

মধু বন

ানত যাগৰ ধাৰ থািকেল

ভাৱ িন য় পিৰব”

:- তামােলাক হছা খাদাৰ (ভগৱানৰ) পয়গ ৰ (দূ ত), তামােলােক গােটই দু িনয়াক িক বাতা িদব লােগ?

*উ ৰ :- গােটই দু িনয়াক বাতা িদয়া য ভগৱােন কেছ - তামােলাক সকেলােৱ িনজক আ া বু িল ভাবা, দহৰণ কিৰেল তামােলাকৰ িশৰৰ পৰা পাপৰ বাজা আতিৰ যাব। এজন

অিভমান এৰা, এজন মাক িপতাক

ৃ িতেৰ তামােলাক পাৱন হ যাবা। অ মু খী স ানসকেলেহ এেনকুৱা বাতা সকেলােক িদব পােৰ।

িপতাৰ

ওঁ শাি । িপতাই বু জাইেছ য িযেকােনা মনু ষ মা ই লািগেল দৱী

ণস

তওঁক ভগৱান বু িল ক’ব নাৱািৰ। এয়ােতা স ানসকেল জােন - দৱী
ণস
ণস

ই হওঁক বা আসু িৰ
ণস

ণস

ই হওঁক,

সকল থােক সত যু গত, আসু িৰ

সকল থােক কিলযু গত, সেয়েহ বাবাই িলখিনও তয়াৰ কিৰেছ য দৱী

ণস

হাৱা ন আসু িৰ

হাৱা? সত যু গী হাৱা ন কিলযু গী? এই কথােবাৰ কািচৎেহ মনু ষ ই বু িজব পােৰ। তামােলােক িচিৰৰ

ওপৰত ব ত ভালৈক বু জাব পাৰা। তামােলাকৰ

ানৰ বাণ অিত ভাল (তী ), িক

লািগব। যেনৈক তেৰাৱালেতা ধাৰ থােক। িকছু মান অিত তী

ধাৰযু

তাত ধােৰা (শি ও) থািকব

হয়। যেনৈক

গািৱ

িসঙৰ তেৰাৱাল

িবেদশৈল ল গ’ল। সই তেৰাৱালক ল পিৰ মা কেৰ। অিত পিৰ াৰৈক ৰােখ। িকছু মান দু পইচাৰ তেৰাৱােলা
থােক। িযিবলাক ধাৰযু
এেনকুৱা। িকছু মানৰ

হয়, সইেবাৰ ব ত চাকা হয়। সইেবাৰৰ দাম ব ত হয়। স ানসকলৰ

ান ব ত আেছ, যাগৰ ধাৰ (শি ) কম। িযসকল বাে লী (ব ন যু ) হয়, দু খীয়া হয়,

তওঁেলােক িশৱবাবাক ব ত

ৰণ কেৰ। তওঁেলাকৰ

পৰা সেতা ধান হ আেছ। অজু ন আ
অথাৎ িয ঘৰত থােক, িনেতৗ
থকাসকলৰ আগত

ান কম , যাগৰ ধাৰ (শি ) ব ত। তওঁেলাক তেমা ধানৰ
িদেয়। কাড় মৰাত অজু নতৈকও ভীল দ

ভীলেৰা দৃ া

েন। তওঁেলাকতৈক বািহৰত থকাসকল বিছ তী

কু ড়- ানী (িযেয়

কােৰাবাৰ পিতৰ

হ যায়।

হ গ'ল। অজু ন
ানৰ ধাৰ (শি )

তওঁেলােক চৰণ ধােৱ। এয়া িনয়িত ( ামা অনু সিৰ হ’বলগীয়া) বু িলেয় কাৱা হ’ব। কােনাবা

ফল হ’ ল বা দউলীয়া হ’ ল, তিতয়া ভাগ ক িধয়াই থােক।
নাই যিদ তে

েতা

ান

নায় িক

িত, কােৰাবাৰ অন কােৰাবাৰ

ানৰ লগ ত যাগৰ ধােৰা (শি ও) িন য় লােগ। ধাৰ

িনেজ সয়া অভ াস নকেৰ)। স ান সকেলও অনু ভৱ কেৰ।
িত

ম থােক।

ানত ব ত চাকা িক

িভতৰত সংঘাত চিল

থােক। ইয়াতেতা এেকবােৰ সাধাৰণ হ থািকব লােগ।
সকেলা দিখও যন নেদখা। এজন িপতাৰ

িতেয়

ম। সইবােবেতা গাৱা হয়- হােতেৰ কাম কিৰ থাকা অ েৰেৰ

ৰণ কিৰ থাকা.. কাযালয় আিদত কাম কেৰাঁেতও বু ি ত যােত এইেটা
িদেছ য “ মাক

ৰণ কিৰ থাকা”। ভি

ৃ িত থােক য মই আ া হওঁ। বাবাই িনেদশ

মাগেতা কাম-কাজ কেৰাঁেত কােনাবা নহয় কােনাবা ই

দৱক

ৰণ কিৰ

থােক। সয়ােতা হেছ িশলৰ মূ ি । তাত আ ােতা নাই। ল ী-নাৰায়ণেকা পূ জা কৰা হয়। সয়াও িশলৰ মূ ি
জােনা। সাধা এওঁেলাকৰ আ া ক’ত আেছ? এিতয়া তামােলােক বু িজ পাৱা িন য় িকবা নাম
তামােলাক আেকৗ যাগবেলেৰ পাৱন দৱতা
সাগৰ আ

পত আেছ। এিতয়া

হ আছা। ল -উে শ ও আেছ। ি তীয় কথা - বাবাই বু জাইেছ

ান গংগা এই সংগমযু গতেহ থােক। মােথা এই এটা সময়েত থােক।
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নহয়
ান

ান সাগৰ আেহই ক ৰ এই

পু েষা ম সংগমযু গত।

ান সাগৰ হেছ িনৰাকাৰ পৰমিপতা পৰমা া িশৱ। তওঁক িন য় শৰীৰ লােগ, যােত

বাতালােপা কিৰব পােৰ। বাকী পানীৰেতা কােনা কথাই নাই। এই
সকেলােৰ ওচৰত ভি

আেছ। ভি

ান তামােলােক সংগমযু গতেহ পাৱা। বাকী

মাগৰ সকেল পানীেকা পূ জা কিৰ থােক। পিতত-পাৱনেতা এজ নই িপতা। তওঁ

কৱল এবাৰেহ আেহ যিতয়া পু ৰিণ দু িনয়াৰ পিৰৱতন হ'বৰ হয়। এিতয়া এয়া কােৰাবাক বু জাবৰ বােব বু ি ও
লািগব। একা ত িবচাৰ সাগৰ ম ন কিৰব লািগব। িক িলেখা যাৰ াৰা মনু ষ ই এইেটা বু িজব পােৰ য িশৱই হেছ
ান সাগৰ পৰমিপতা পৰমা া। তওঁ যিতয়া আেহ তওঁৰ স ানসকল িয
ান গংগা হ পেৰ।

ধাৰণ কিৰ
পােৰ। পানীত

ান গংগা অেনক আেছ িযেয়

ান কিৰেল পাৱন হ’ব নাৱােৰ।

ান

াকুমাৰ-কুমাৰী হয়, তওঁেলােক

ান

নাই থােক। তওঁেলােকেহ সৎগিত কৰাব

ান কৱল সংগমতেহ উপল

হয়। এয়া বু জাবৈল ব ত যু ি ৰ

আৱশ ক। ব ত অ মু খী হাৱাৰ দৰকাৰ। শৰীৰৰ ভাৱ এিৰ িনজক আ া বু িল বু িজব লােগ। এই সময়ত তামােলােক
এেনৈক ক’বা আিম পু ষাথী হওঁ,

ৰণ কিৰ কিৰ যিতয়া পাপ খি ত হ যাব তিতয়া যু

আৰ হ’ব, তিতয়াৈলেক

সকেলােৱ বাতা পাই যাব। বাণী অথবা বাতা িশৱ বাবাইেহ িদেয়। খাদাক পয়গ ৰ (দূ ত) বু িল কাৱা নহয় জােনা।
তামােলােক সকেলােক এইেটা বাতা িদয়া য যিদ িনজক আ া বু িল ভািব পৰমিপতা পৰমা াৰ সেত যাগ লেগাৱা
তে

বাবাই

িত িত িদেছ য তামােলাকৰ জ -জ া ৰৰ পাপ খি ত হ যাব। এয়ােতা িপতাই

াৰ মু খৰ াৰা

বু জায়। পানীৰ গংগাই িক বু জাব। বহদৰ িপতাই বহদৰ স ানসকলক বু জায় - তামােলাক সত যু গত িকমান সু খী,
সমৃ ি শালী আিছলা, এিতয়া দু খী কঙাল হ পিৰছা। এয়া হেছ বহদৰ কথা। বাকী এই িচ
মাগৰ। এই ভি
শা

মাগৰ সাম ীও তয়াৰ হ’বলগীয়া আেছ। শা

পঢ়া, পূ জা কৰা এয়া ভি

আিদ পঢ়াও! মইেতা তামােলাক পিততসকলক পাৱন কিৰ তু িলবৈল

এিতয়া আ া আ

শৰীৰ দু েয়াটাই পিতত। এিতয়া িপতাক

যাবা। দহৰ সকেলা পু ৰিণ স

ীয়সকলৰ

িত থকা মম

নহয় জােনা। মই জােনা

নাও য িনজক আ া বু িল ভাবা।

ৰণ কৰা তিতয়া তামােলাক এ নকুৱা দৱতা হ
শষ হ যাব। গায়েনা আেছ আপু িন আিহেল আিম আ

অন কােৰা পৰা নু েনা, কৱল আেপানাৰ সেতই সকেলা স
এিতয়া িপতাই তামােলাকক িনজৰ

ান

আিদ সকেলা ভি

গিঢ়ম আ

অন সকেলা দহধাৰীক পাহিৰ যাম।

িত িতৰ কথা সাঁৱৰাই িদেয়। িপতাই কয়, মাৰ সেত যাগ লগােলেহ

তামােলাকৰ িবকম িবনাশ হ’ব। তামােলাক নতু ন দু িনয়াৰ গৰাকী হ যাবা। এইয়া হ’ল- এইম, অৱেজ
উে শ )। ৰজাৰ লগত িন য়

(ল -

জাও থািকব লািগব। ৰজাসকলক দাস-দাসীও লািগব। িপতাই সকেলা কথা বু জাই

থােক। ভালৈক যাগত নাথািকেল, দৱী

ণ ধাৰণ নকিৰেল তে

উ

পদ কেনৈক পাব? ঘৰত িকবা নহয় িকবা

কথাত কািজয়া- পচাল হয় নহয় জােনা। িপতাই িলিখ িদেয় তামাৰ ঘৰত কলহ (কািজয়া- পচাল) হ থােক সেয়েহ
ান ধাৰণ নহয়। বাবাই সােধ ী-পু ষ দু েয়া ভালৈক চিল আছােন? চলন ব ত ভাল হাৱা উিচত।
যােত নাথােক। এিতয়ােতা দু িনয়াত িকমান হাই-কািজয়া আ
হ গ’ ল আ
বাবাৰ স

বিছ
িচ

অশাি । তামােলাকৰ মাজেতা ব ত

ৰণ কিৰবৈল লািগ যাব। তামােলাকৰ অভ ােসা ভাল হ যাব আ

ইমান পচ

নাটকৰ ডাঙৰ ডাঙৰ িচ

নহয়। সকেলােবাৰ িচ

ডাঙৰ হ’ব লােগ। বািহৰত মু খ

ৰােখ নহয় জােনা। ভাল-ভাল িচ

( দশনী) কিৰবলগীয়া হ’ ল তে

ান- যাগত তী

বু ি ও িবশাল হ যাব।
ানেবাৰত ৰাখা। যেনৈক

বেনাৱা যােত অলেপা বয়া হ নাযায়। িচিৰৰ িচ ও

ব ত ডাঙৰ-ডাঙৰ ক বনাই এেনকুৱা ঠাইত ৰাখা যােত সকেলােৰ দৃ ি
(উৎকৃ ) হ’ব লােগ যােত পানী বা ৰদত ন

াধৰ অংশও

হ নাযায়। মু খ

পেৰ। িচ ৰ ৰং আিদ এেনকুৱা মজবু ত

ানেবাৰত ৰািখ িদয়া বা ক’ৰবাত এগিজিব ন

মু খ দু ই িতিনখন িচ ই যেথ । এই গালকৰ িচ ও বা ৱত বৰৰ সমানৈক

বনাব লােগ। লািগেল 8-10 জেন উঠাই ৰাখক। কােনাবাই দূ ৰৰ পৰা চােলও যােত এেকবােৰ
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ৈক বু িজব পােৰ।

সত যু গত ইমানেবাৰ ধমেতা নাথােক। তওঁেলাকেতা িপছতেহ আেহ।

থমেত গত ব ত কম সংখ ক মনু ষ থােক।

এিতয়া গ ন নৰক- তামােলােক ইয়াৰ ওপৰত ব ত ভালৈক বু জাব পাৰা। িযেয় আেহ তওঁেলাকক বু জাই থাকা।
ডাঙৰ-ডাঙৰ িচ ৰািখব লােগ। কেনৈক পা ৱৰ ডাঙৰ-ডাঙৰ মূ িত সােজ। তামােলােকা পা ৱ নােহাৱা জােনা।
িশৱবাবাইেটা সংগমত পঢ়ায়। সই

কৃ

হেছ সত যু গৰ

থম ৰাজকুমাৰ, তামােলােক বু জাই-বু জাই িনজৰ ৰাজ

াপনা কিৰ লাৱা। কােনােৱ পিঢ় পিঢ় িপছত এিৰ িদেয়। িবদ ালয়েতা কােনাবাই পিঢ়ব নাৱািৰেল পঢ়া এিৰ িদেয়।
ইয়ােতা ব ত আেছ িযেয় পঢ়া এিৰ িদেছ, তে
পৰা দু টা শ

িনেলও

তওঁেলাক গত নািহব জােনা? মই িব ৰ মািলক, কােনাবাই মাৰ

গত িন য় আিহব। আগৈল গ ব েত

আগৰ দেৰ। স ানসকেল বু িজ পায় আিম অেনক বাৰ ৰাজ

া

িনব। এই গােটই ৰাজধানী

াপনা হ'ব, ক ৰ

কিৰেছা, পু নৰ হ ৱাইেছা। হীৰাৰ দেৰ আিছেলা

আেকৗ কিড়ৰ দেৰ হ' লা। ভাৰত হীৰাতু ল আিছল। এিতয়া আেকৗ িক হ গ’ল? ভাৰতেতা সই এেকখেনই হ'বৈগ।
এই সংগমক পু েষা ম যু গ বু িল কাৱা হয়। উ মতৈকও উ ম পু েষা আেছ। বাকী সকেলা কিন হয়। িয পূ জ
আিছল তওঁেলােকই পু নৰ পূ জাৰী হ পিৰল। 84 জ

লয়। সই শৰীেৰা শষ হ গ'ল, আ াও তেমা ধান হ

পিৰল। যিতয়া সেতা ধান হ থােক তিতয়ােতা পূ জাই নকেৰ। চতন
চতন

পত

পত আেছ। এিতয়া তামােলােক িশৱবাবাক

ৰণ কৰা। পু নৰ পূ জাৰী হ গ’ ল তিতয়া পাথৰক পূ জা কিৰবা। এিতয়া বাবা চতন

নহয় জােনা। আেকৗ তওঁেৰই পাথৰৰ মূ িত সািজ পূ জা কিৰ থােক। ৰাৱণ ৰাজ ত ভি
সকেলই হয়, িভ -িভ শৰীৰ ধাৰণ কিৰ আিহেছ। অধঃপিতত হাৱা বােবই ভি
িদেয় গিতেক িদন আৰ

হয়। আ া সই

আৰ হয়। বাবা পু নৰ আিহ

া ণ তথা দৱতা হ যায়। এিতয়ােতা দৱতা বু িল কাৱা নহয়।

হ যায়।

সত যু গত নাথােক। ইয়াত

আৰ

পত আেছ

ােতা

াই তপস া কিৰ আেছ। মনু ষ নহয় জােনা। িশৱবাবাক িশৱ বু িলেয় কাৱা হয়। এওঁৰ

শৰীৰত আেছ যিদও িশৱবাবা বু িলেয় ক'ব। অন কােনা নাম ৰখা নহয়, এওঁৰ শৰীৰত িশৱবাবা আেহ। তওঁ
সাগৰ হয়, এই

াৰ শৰীৰৰ

াৰা

ান িদেয়। গিতেক িচ

ান গংগা

াকুমাৰ-কুমাৰীসকল হয়? এওঁেক িপতাই

আেকৗ দৱতা হয়। িবৰাট

ানৰ

আিদও ব ত বু িজৈলেহ বনাব লােগ। িচ ৰ

িলখিনেবােৰই কামত আেহ। পিতত-পাৱন পানীৰ সাগৰ ন পানীৰ নদী হয়? ন
ওেলাৱা

ান

ান িদেয়।

ানৰ সাগৰ আ

তওঁৰ পৰা

াৰ াৰা িয া ণ হয় তওঁেলােকই

পৰ িচ ও ব ত ডাঙৰৈক দখু ৱাব লােগ। এয়া হ'ল মু খ িচ ।

বাবাই বু জায় - মৰমৰ স ানসকল, তামােলােক িনজৰ বু ি সভ (িচিভল) কিৰ তু িলব লােগ। যিতয়া বাবাই দেখ য
এওঁৰ দৃ ি অ

তিতয়া গ'ম পাই যায় য এওঁ চিলব নাৱািৰব। তামােলাক আ াসকল এিতয়া ি কালদশী হছা,

এইয়া কােনাবা িবৰলাইেহ বু িজ পায়। ব ত বু ি হীন আেছ। িপতাক এিৰ িদেয়। এয়ােতা স ানসকেল বু িজ পায় য
ৰাজধানী

াপনা হ আ ছ। তাত সকেলা

দাসীও হ’ব।

থম

কাৰেৰ লােগ। অি ম সময়ত সকেলা সা াৎকাৰ হ’ব।
থম ন ৰৰ সকেল িন য় উ

স ানসকলৰ পৰা বাবাৰ অনু ভৱ হয় য এওঁ ব ত ভালৈক মু লী নায়, িক
বৃ ি

ণীৰ দাস

ণীৰ দাসীেয় কৃ ৰ লালন-পালন কিৰব। বাচন পিৰ াৰ কেৰাঁতা, খাদ খুৱাই িদওঁতা, পিৰ াৰ

কিৰ ৰােখাতা সকেলা থািকব। ইয়াৰ পৰাই ওলাব।
আগবািঢ় যায়। এজন

থম

পদ পাব। সইেটা অনু ভৱ হয়।

যাগ কম। কােনাবা ী, পু ষতৈক

ানত চিলেল কয় বাবা আনেটা চকা িঠক নহয়। এজেন আনজনক সাৱধান কিৰব লােগ।

মাগ নহয় জােনা। যাৰা এেকধৰণৰ হ’ব লােগ। িনজৰ সমান কিৰ তু িলব লােগ। অি ম সময়ত তামােলােক

দু িনয়াখনেক পাহিৰ যাবা। বু িজ পাৱা নহয় য মই হংস হওঁ, এওঁ বগলী হয়। কােৰাবাৰ িকবা অৱ ণ কােৰাবাৰ আন
িকবা। টনাটিনও চেল। ব ত চ া কিৰবলগীয়া হয়। হেয়া ব ত সহজ। চেক ত জীৱন মু ি । কােনা খৰচ নকৰাৈক
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পদ পাব পােৰ। িয সকল গিৰব হয় তওঁেলােক ব ত ভাল সৱা কিৰ থােক। এই টা জানা নহয় কােন- কােন

খািল হােতেৰ আিহেছ। ব ত িকছু ল অহাসকল আিজ নাই আ
অিত মৰমৰ ক ৰ িপছত পু নৰাই লগ পাৱা স ানসকলৰ

গিৰবসকেল ব ত উ

িত মাতা-িপতা বাপদাদাৰ

পদ পাই আেছ। ভাল বা !
হপূ ণ

ৰণ আ

সু ভাত।

আি ক িপতাৰ আি ক স ানসকলক নম াৰ।
*ধাৰণাৰ বােব মু খ সাৰ:-**
(1)

ানৰ তেৰাৱালত

ৃ িতৰ ধাৰ (শি ) ভৰাবৰ কাৰেণ কম কেৰােত অ মু খী হ অভ াস কিৰব লােগ য মই

আ া হওঁ। মাক আ াক িপতাই িনেদশ িদেছ - “িনৰ ৰ মাক
ৰাখা। দহ আ
(2)

ৰণ কৰা। এজন িপতাৰ

িত সঁচা

ীত

দহৰ সম ীয়সকলৰ পৰা মম আঁতৰাই িদয়া”।

বৃ ি ত থািক ইজেন-িসজনক সাৱধান কিৰ হংস হ উ

পদ ল’ব লােগ।

াধৰ অংশও উিলয়াই িদব লােগ,

িনজৰ বু ি সভ (িচিভল) কিৰ তু িলব লােগ।
*বৰদান:-

তী পু ষাথৰ াৰা সকেলা ব নক অিত ম কিৰ মেনাৰ নৰ অনু ভৱ ক ৰাঁতা ডবল লাইট হাৱা
িকছু মান স ােন কয় এেনেয়েতা মই িঠেক আেছা িক এইেটা কাৰণ আেছ নহয় - সং াৰৰ, ব ি ৰ,
বায়ু ম লৰ ব ন... িক

কাৰণ যেনকুৱাই নহওক, িযেয়ই নহওক তী পু ষাথীেয় সকেলা কথাক

এেনৈক অিত ম কেৰ যন এেকােৱই হাৱা নাই। তওঁ সদায় মেনাৰ নৰ অনু ভৱ কেৰ। এেনকুৱা
ি িতক কাৱা হয় উৰণীয়া কলা আ

উৰণীয়া কলাৰ ল ণ হ’ল ডবল লাইট। তওঁেলাকক কােনা

কাৰৰ বাজাই অি ৰতাত আিনব নাৱােৰ।
* াগান:-

িতেটা ণ বা

ানৰ কথাক িনজৰ -সং াৰ কিৰ লাৱা।
ওঁ শাি !!
***
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