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াতঃ মু লী

ওঁ শাি

“বাপদাদা”

"মৰমৰ স ানসকল – িপতা হেছ দাতা, তামােলাক স ানসকেল িপতাৰ পৰা এেকা িবচৰাৰ
আেছ য িবচৰাতৈক মৃ তু
*

:- কানেটা

মধু বন
েয়াজন নাই, কিথত

য়”

ৃ িত সদায় থািকেল কােনা কথাৰ িচ া বা িচ ন নাথািকব?

*উ ৰ :- িয অতীত হ গ'ল- ভােলই হওঁক বা বয়াই হওঁক, ামাত আিছল। গােটই চ
িযেয় যেনকুৱা পু ষাথ কিৰব, তেনকুৱা পদ পায়। এই টা কথা

স ূ ণ হ পু নৰাবৃ ি হ'ব।

ৃ িতত থািকেল কােনা কথাৰ িচ া বা

িচ ন নাথািকব। িপতাৰ িনেদশ হেছ- স ানসকল, িয হ গ’ল তাৰ িবষেয় িচ া নকিৰবা। অ েয়াজনীয়
কােনা কথা নু িনবা আ

আনেকা নু নাবা। িয কথা হ গ'ল তাৰ কােনা িচ া নকিৰবা বা আঁওৰাই

নাথািকবা।
ওঁ শাি । আি ক স ানসকলৰ

িত আি ক িপতাই বিহ বু জাইেছ। আি ক িপতাক দাতা বু িল কাৱা হয়। তওঁ

িনেজই সকেলােবাৰ স ানসকলক িদেয়। আেহই িব ৰ মািলক তু িলবৈল। কেনৈক হ'ব লািগব, এই সকেলােবাৰ
স ানসকলক বু জায়, িনেদশনা িদ থােক। দাতা নহয় জােনা। সেয়েহ সকেলা িনেজই িদ থােক। িবচৰাতৈক মৃ তু েৱ
। কােনা ব

িবচািৰব নালােগ। শি , আশীবাদ, কৃপা আিদ কােনা কােনা স ােন িবচািৰ থােক। ভি

মাগত

িবচািৰ িবচািৰ মূ ৰ মািৰ গােটই িচিড় তলৈল নািম আিহলা। এিতয়া িবচৰাৰ কােনা দৰকাৰ নাই। িপতাই কেছ য
িনেদশনা মেত চলা। িপতাৰ

থম িনেদশনা - িয হ গ’ল তাক ল কিতয়াও িচ া নকিৰবা। ামাত িয হ'ল সকেলা

অতীত হ গ'ল। তাৰ িচ া নকিৰবা। আঁওৰাই নাথািকবা। িপতাইেটা কৱল দু টা শ ই কয় য "মােমকম
কৰা"। িপতাই িনেদশনা বা
কােনাবাই িযমােনই
মাক

মত িদেয়। সইমেত চলােটা স ানসকলৰ কাম। এয়া হেছ সবে

িনেদশনা।

-উ ৰ আিদ নকৰক িকয়, বাবাইেটা দু টা শ ই বু জাব। মই হেছা পিতত-পাৱন। তামােলােক

ৰণ কিৰ থািকেল তামােলাকৰ পাপ ভ

নিক! িপতাক

ৰণ

হ যাব। মােথা সয়াই,

ৰণৰ বােব কােনা িনেদশনা িদয়া হয়

ৰণ কিৰব লােগ। িচৎকাৰ কিৰব বা িচঞিৰব নালােগ। অ ৰেৰ কৱল বহদৰ (অসীমৰ) িপতাক

ৰণ কিৰব লােগ। ি তীয় িনেদশনা িক িদেয়? 84 ৰ চ ক

ৰণ কৰা িকয়েনা তামােলাক দৱতা হ'ব লািগব,

দৱতসকলৰ মিহমােতা তামােলােক আধাক কিৰছা।
( কচু ঁৱাই ক াৰ শ

না গিছল) এিতয়া এইেটা িনেদশনা সকেলা সৱােক ক িদয়া হেছ য কােনও যন কচু ঁৱা

ল নােহ। তওঁেলাকৰ িকবা ব ৱ া কিৰব লােগ। িপতাৰ পৰা িযেয় উ ৰািধকাৰ ল'বলগীয়া আেছ তওঁেলােক িনেজই
ব ৱ া কিৰ ল'ব। এইখন আি ক িপতাৰ িব িবদ ালয় হয়, ইয়াত কচু ৱ
ঁ াৰ কােনা দৰকাৰ নাই। া ণীৰ (িশ ক)
দািয়

হেছ য যিতয়া সৱা কৰাৰ যাগ হ'ব তিতয়া সেতজ কিৰবৰ বােব আিনব লােগ। কােনা ডাঙৰ মানু েহই

হওঁক বা স েয়ই হওঁক, এইখন হেছ িব
য এইখন হেছ িব
বু ি

স

িবদ ালয়। ইয়াৈল িযেয় কচু ঁৱা ল আেহ তওঁেলােক এইেটা বু িজ নাপায়

িবদ ালয়। মু খ কথা হ'ল-এইখন হেছ িব

িবদ ালয়। ইয়াত অধ য়ন কৰাসকল ব ত িবচাৰ

হাৱা উিচত। অৈপণত সকেল অসু িবধাৰ সৃি কিৰব িকয়েনা িপতাৰ

িসফােল গ থািকব। লাকচান কিৰ িদব।

ৃিতত নথকাৰ বােব বু ি ইফােল-

ৃিতত থািকব নাৱািৰব। কচু ৱ
ঁ া আিদ আিনেল স ানসকলেৰ লাকচান

হয়। িকছু ম ােনেতা নাজােনই য এইখন হেছ ঈ ৰ িপতাৰ িব

িবদ ালয়, ইয়াত মনু ষ ৰ পৰা দৱতা

হ উিঠব

লােগ। িপতাই কয় - গৃ হ

ব ৱহাৰত সিত-স িতৰ লগেতই থাকা, ইয়াত কৱল এস ােহা নহয় 3-4 িদেনই যেথ ।
বহদৰ িপতাক িচিন পােল বহদৰ উ ৰািধকাৰ লাভ কিৰবা। িকহ’ৰ

ানেটা ব ত সহজ। িপতাক িচিন পাব লােগ।

উ ৰািধকাৰ? বহদৰ বাদ াহী (সা াজ )। এেনৈক নাভািববা য
জা হয়। া ণ কূল, সূ য বংশী আ

দশনী বা িমউিজয়ামত সৱা নহয়। তাত অসংখ

চ বংশী - িতিনওটা ইয়াত

িত া হ আেছ। গিতেক এইখন ব ত ডাঙৰ িব

িবদ ালয়। বহদৰ িপতাই পঢ়ায়। মগজু এেকবােৰ ভৰপূ ৰ হ যাৱা উিচত। িক
পঢ়ােয়া সাধাৰণ ৰীিতেৰ, সেয়েহ মনু ষ ৰ পচ
- মই হ' লা দিৰ

নহয়। ঈ ৰ িপতাৰ িব

িপতা আেছ সাধাৰণ শৰীৰত।

িবদ ালয় জােনা এেনকুৱা হ'ব! িপতাই কয়

িনবাসী। দু খীয়া সকলেক পঢ়াও। ধনীসকলৰেতা পঢ়াৰ শি

নাই। তওঁেলাকৰ বু ি তেতা মহল

আিদেয়ই থােক। দু খীয়াই গ চহকী হয়ৈগ, চহকীসকল দু খীয়া হ'ব - এইেটা িনয়ম (ব ৱ া)। দান চহকীসকলক িদয়া
হয় জােনা? এইয়াও অিবনাশী

ান ৰ ৰ দান হয়। চহকীসকেল দান ল'ব নাৱােৰ। বু ি ত নবেহ। তওঁেলােক িনজৰ

হদৰ ৰচনা ধন-স ি ৰ মাজেত আব

হ থােক। তওঁেলাকৰ বােব ইয়ােতই যন গ। কয় য আমাক অন

েয়াজন নাই। কােনাবা ডাঙৰ মানু হৰ মৃ তু হ’ ল তিতয়াও কয়
হ’ল। তে

গগামী হ'ল। িনেজই ক িদেয় য এওঁ

গৰ
গগামী

িন য় এিতয়া নৰক নহয় জােনা। িক ইমােনই পাথৰবু ি ৰ য বু িজ নাপায়- নৰক িক হয়? এইখনেটা

তামােলাকৰ িকমান ডাঙৰ িব িবদ ালয় হয়। িপতাই কয় - যাৰ বু ি ত তলা লািগ আেছ, তওঁেলাকেক আিহ পঢ়াও।
িপতা যিতয়া আেহ তিতয়া তলা খােল। িপতাই িনেজই িনেদশ িদেয় - তামােলাকৰ বু ি ৰ তলা কেনৈক খু িলব?
িপতাৰ পৰা এেকা িবচািৰব নালােগ, ইয়াত িন য়ৰ
ৰণ কিৰিছলা। যাক

েয়াজন। িকমান অিত মৰমৰ (িবলেৱড) বাবা, যাক ভি ত

ৰণ কৰা হয় তওঁ কিতয়াবা িন য় আিহবও নহয় জােনা।

ৰণ কেৰই আেকৗ পু নৰাবৃ ি

হ’বৰ কাৰেণ। িপতাই আিহ স ানসকলেকই বু জায়। স ানসকেল িপছত বািহৰৰসকলক বু জাব লােগ য কেনৈক
বাবাৰ আগমন হয়। িক কয়? স ানসকল, তামােলাক সকেলা পিতত, মই হ আিহ তামােলাকক পাৱন কিৰ তােলাঁ।
তামােলাক িয পিতত আ া হ গ’লা, এিতয়া কৱল মাক পিতত-পাৱন িপতাক
ৰণ কৰা। ইয়াত এেকা িবচৰাৰ
নাপালা। এিতয়া িবচৰােতা ব

েয়াজন নাই। তামােলােক ভি

ৰণ কৰা, মাক পৰম আ াক

মাগত আধাক

কৱল মািগলাই, এেকােৱই

কৰা। মই িনেজই তামােলাকক িদ থােকাঁ। িপতাৰ হ গ’ ল স ি েতা পাৱাই যায়।

িয ডাঙৰ স ান হয়, তওঁ িপতাক তৎ ণাৎ বু িজ লয়। িপতাৰ স ি

হেছই গৰ বাদ াহী- 21

জ ৰ কাৰেণ।

এইেটা তামােলােক জানা- যিতয়া নৰকবাসী হয় ঈ ৰৰ অেথ দান-পু ণ কিৰেল অলপ সময়ৰ কাৰেণ সুখ পায়।
মনু ষ ই ধম কৰাৰ অেথ িকছু আছু তীয়াৈক ৰােখও। িবেশষৈক বপাৰীসকেল ৰােখ। গিতেক িযসকল বপাৰী
তওঁেলােক ক’ব আিম িপতাৰ লগত বপাৰ কিৰবৈল আিহেছাঁ। স ানসকেল িপতাৰ লগত বপাৰ কেৰ নহয় জােনা।
িপতাৰ স ি

ল িপছত তাৰ পৰা

া

আিদ খু ৱায়, দান-পু ণ কেৰ। ধমশালা, মি ৰ আিদ সােজ তিতয়া তাৰ

ওপৰত িপতাৰ নাম ৰােখ িকয়েনা যাৰ পৰা স ি
সইেটাও চু ি

পাৱা হেছ তওঁৰ কাৰেণ িন য় (িকবা এটা) কিৰব লােগ।

হ গ’ল। সই সকেলােবাৰ লৗিককৰ কথা। এিতয়া িপতাই কেছ - িয হ গ’ল সই িবষেয় িচ া

কিৰব নালােগ। অ েয়াজনীয় (উ া-পু া) কােনা কথা নু িনবা। কােনাৱাই অলাগিতয়াল
কথােবাৰত যাৱাৰ

েয়াজন নাই। তামােলােক

ৰণ কিৰবা, দৱী ণ ধাৰণা কিৰবা, িসমােন উ

থেম িপতাক

ৰণ কৰা। ভাৰতৰ

পদ পাবা। এইখন হেছ িব

পু ষাথ কিৰ এেনকুৱা হ’ব লােগ। দৱী ণ ধাৰণা কিৰব লােগ। কােকা কােনা

সু িধেল ক’বা- এই

াচীন ৰাজেযাগ
িবদ ালয়। ল

খ াত। িযমান

- উে শ

।

কাৰৰ দু খ িদব নালােগ। দু খ হতা,

সু খ কতা িপতাৰ স ান নােহাৱা জােনা। সয়া সৱাৰ পৰা জািনব পৰা যায়। ব ত নতু ন-নতু েনা আেহ। 25-30
বছৰৰ সকলতৈক 10-12 িদনৰ সকল তী
যিতয়াৈলেক া ণ নহয়, তে

হ যায়। তামােলাক স ানসকেল পু নৰ িনজৰ সমান কিৰ তু িলব লােগ।

দৱতা কেনৈক হ’ব।

ট- ট (ডাঙৰতৈক ডাঙৰ) িপতা
2

া নহয় জােনা। িয হ

যায় তওঁৰ গায়ন কিৰ থােক, িপছত তওঁ িন য় আিহব। িযেবাৰ উৎসৱ আিদৰ গায়ন কৰা হয়, সকেলা হ গেছ,
পু নৰ হ’ব। এই সময়ত সকেলা উৎসৱ হ আেছ- ৰ া ব ন আিদ… সকেলােৰ ৰহস িপতাই বু জাই থােক।
তামােলাক িপতাৰ স ান যিতয়া পাৱেনা িন য় হ’ব লােগ। পিতত-পাৱন িপতাক আ ান কৰা হয় গিতেক িপতাই
ৰা া দখু ৱাই িদেয়। ক -ক ই িযেয় স ি

লেছ, তওঁেৱই সিঠকভােব চিল থােক। তামােলােকও সা ী হ চাৱা।

বাপদাদাইও সা ী হ চায়-এওঁ িকমানৈল উ

পদ পাব পােৰ? এওঁৰ চিৰ

নহয় জােনা-িকমানক িনজৰ-সমান কিৰ তােল, িকমান সময়
য এইখন ঈ ৰ িপতাৰ িব

িবদ ালয়। িব

কেনকুৱা? িশ েকেতা সকেলা গম পায়

ৰণত থােক?

িবদ ালয় হেছই

থেম বু ি ত এইেটা

ৃিত ৰািখব লােগ

ানৰ কাৰেণ। সইয়া হেছ হদৰ (সীিমত) িব

িবদ ালয়। এইখন হেছ বহদৰ। দু গিতৰ পৰা সৎগিত, নৰকৰ পৰা

গ কিৰ তােলাঁতা এজেনই িপতা। িপতাৰ

দৃ ি েতা সকেলা আ াৰ ফােল যায়। সকেলােৰ কল াণ কিৰব লােগ। ওেভাটাই ল যাব লােগ। কৱল তামােলােকই
নহয়, গােটই িব ৰ আ াসকলক

ৃিতৈল আিন থােক। তাৰ িভতৰত স ানসকলক পঢ়ায়। এইেটাও বু িজ পাৱা য

মানু সিৰ িযসকল আেহ তওঁেলাক যাবও তেনৈক। সকেলা আ াই

মানু সিৰ আেহ। তামােলােকা

মানু সিৰ

কেনৈক যাবা- সই সকেলা বু েজাৱা হয়। ক ৰ আগেত িয হিছল সয়াই হ’ব। এয়াও তামােলাকক বু েজাৱা হেছতামােলাক কেনৈক পু নৰ নতু ন সৃ ি ৈল আিহবা।

ম অনু সিৰ িয নতু ন সৃি ৈল আেহ, তওঁেলাকেকই বু েজাৱা হয়।

তামােলাক স ানসকেল িপতাক জনাৰ কাৰেণ, িনজৰ ধমক আ
ইয়াত এেকা িবচৰাৰ

আন সকেলা ধমৰ গােটই বৃ ক জািন যাৱা।

েয়াজন নাই, আশীবাদেৰা িবচািৰব নালােগ। এেনৈক িলেখ - বাবা দয়া কৰা, কৃপা কৰা।

িপতাইেতা এেকােৱ নকেৰ। িপতাই আিহেছই মাগ-দশন কৰাবৈল। ামাত মাৰ ভূ িমকাই হ’ল সকেলােক পাৱন কিৰ
তালাৰ। এেনকুৱা ভূ িমকা পালন কেৰাঁ, যেনৈক ক -ক ই কিৰেছা। িয অতীত হ গ’ল, ভাল বা বয়া, সয়া ামাত
আিছল। কােনা কথােৰই িচ ন কিৰব নালােগ। আিম আ ৱাই গ থােকা। এইখন বহদৰ নাটক নহয় জােনা।
গােটই চ

স ূণ হ আেকৗ পু নৰাবৃ ি

েয়াজন নাই। ভি

হ’ব। িযেয় যেনকুৱা পু ষাথ কেৰ, তেনকুৱাই পদ পায়। িবচৰাৰ কােনা

মাগত তামােলােক ব ত মািগলা, সকেলা পইচা শষ কিৰ িদলা। এই সকেলােবাৰ

িনধািৰত হ আেছ। তওঁ কৱল বু জায়। আধাক

ভি

কেৰ, শা

ামাত

পেঢ় িকমান খৰচ হয়। এিতয়ােতা তামােলােক

এেকােৱই খৰচ কৰাৰ দৰকাৰ নাই। িপতােতা দাতা নহয় জােনা। দাতাৰ

েয়াজন নাই। তওঁেতা আিহেছই িদবৰ

কাৰেণ। এেনৈক নু বুিজবা য আিম িশৱবাবাক িদেছাঁ। হৰ’, িশৱবাবাৰ পৰােতা ব ত পাৱা যায়। তামােলাক ইয়াত
ল'বৈল অহা নাই জােনা। িশ কৰ ওচৰত িবদ াথীেয় ল'বৈল আেহ। সই লৗিকক িপতা, িশ ক,
তামােলাকৰ লাকচােনই হ’ল। এিতয়া স ানসকল
হেছ ডবল ( ত)

, তামােলাক হছা িচংগল (একক)

নাৰায়ণ দু জন হ গ'ল। িব ু ক
কােন? একমা

মতত চিলব লােগ তিতয়ােহ উ

িযজেনই “

।

ল ী,

বু িল কাৱা হয় িকয়েনা দু জন যু
” হয়। বাকী

ৰ পৰােটা

পদ পাব পািৰবা। িশৱবাবা

নাৰায়ণ বু িল কাৱা হয়।

ল ী,

হয়। তথািপও দু েয়াজনক গিঢ় তােল

আন কােনা নহয়। আিজকািলেতা

ল ী-নাৰায়ণ,

সীতা-

ৰাম নােমা ৰােখ। গিতেক স ানসকেল এইেবাৰ সকেলা ধাৰণা কিৰ আন ত থািকব লােগ।
আিজকািল

ীচু েৱল (আধ াি ক) আেলাচনাচ ও অনু ি ত হ থােক। িক

আধ াি কৰ অথ বু িজ নাপায়। আি ক

ানেতা এজনৰ বািহেৰ কােনও িদব নাৱােৰ। িপতা হেছ সকেলা আ াৰ িপতা। তওঁক আধ াি ক বু িল কাৱা
হয়। িফল’চফীেকা (দশনেকা) আধ াি ক বু িল কয়। এইেটােতা বু িজ পাৱা য- এইখন হেছ জংঘল, এজেন
আনজনক দু খ িদ থােক। তামােলােক জানা য অিহংসা পৰম দৱী- দৱতাৰ ধম বু িল গায়ন আেছ। তাত কােনা
মাৰপীট নহয়। খং কৰােতাও িহংসা হয়, নহ' ল আধা িহংসা বু িল কাৱা, িযেয়ই নােকাৱা লােগ। ইয়াতেটা স ূ ণ
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অিহংসক হ'ব লােগ। মন, বাণী, কমেৰ কােনা বয়া কথা হ'ব নালােগ। কােনাবাই পু িলচ আিদত কাম কেৰ সেয়েহ
তােতা যু ি েৰ কাম উিলয়াব লােগ। িযমান দূ ৰ স ৱ মৰেমেৰ কাম উিলয়াব লােগ। বাবাৰ িনজা অনু ভৱ আেছ,
মৰেমেৰ িনজৰ কাম উিলয়াই লয়, এই

ত ব ত যু ি

লােগ। ব ত মৰেমেৰ কােৰাবাক বু জাব লােগ - কেনৈক

একৰ বােব শ ণ দ হয়। ভাল বা !
অিত মৰমৰ ক ৰ িপছত পু নৰাই লগ পাৱা স ানসকলৰ

িত মাতা িপতা বাপদাদাৰ

হপূণ

ৰণ আ

সু ভাত।

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

আিম দু খ হতা, সু খ কতা িপতাৰ স ান, সই কাৰেণ কােকা দু খ িদব নালােগ। ল -উে শ স ু খত ৰািখ
দৱী ণ ধাৰণ কিৰব লােগ। িনজৰ সমান কিৰ তালাৰ সৱা কিৰব লােগ।

(2)

ামাত

েত কেৰ ভূ িমকাক জািন কােনা অতীতৰ কথা িচ ন কিৰব নালােগ। মন, বাণী, কমেৰ কােনা বয়া

কম হ’ব নালােগ- এইেটা কথাৰ
*বৰদান:-

িত ধ ান িদ ডবল ( ত) অিহংসক হ'ব লােগ।

চািৰওিট িবষয়ত িপতাৰ অ ৰৰ পচ ৰ ন ৰ লওঁতা অ ৰ আসনধাৰী হাৱা
িয স ােন চািৰওিট িবষয়ত ভাল ন ৰ পায়, আিদৰ পৰা অ ৈলেক ভাল ন েৰেৰ উ ীণ হয়
তওঁেকই স ানসহকােৰ উ ীণ হাৱা বু িল কাৱা হয়। মােজ-মােজ ন ৰ কম হ’ল পু নৰ মক-আপ
(পূ ৰণ) কিৰলা, এেনকুৱা নহয়, িক

সকেলা িবষয়েত িপতাৰ অ ৰৰ পচ জেনই অ ৰ আসনধাৰী

হয়। লগেত া ণ সংসাৰত সকেলােৰ মৰমৰ, সকেলােৰ সহেযাগী, সকেলােৰ স ান

া

কেৰাঁতা

অ ৰৰ-আসনধাৰী তথা ৰাজ িসংহাসনধাৰী হয়।
* াগান:-

িদল বা (অত

ি য়) তওঁ হয় যাৰ অ ৰত সদায় এইেটােৱই সংগীত বািজ থােক য “মই িপতাৰ,

িপতা মাৰ”।
ওঁ শাি !!
***
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