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"বাপদাদা"

"মৰমৰ স ানসকল – এইখন নাটকৰ খল স কৈক চিল আেছ, যাৰ িয ভূ িমকা িয সময়ত হাৱা উিচত, সয়াই পুনৰাবৃি
কথা যথাথ ৰীিত বুিজব লােগ”
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উ ৰ:

ওঁ

মধুবন।
হ আেছ, এইেটা

তামােলাক স ানসকলৰ ভাৱ িব াৰ কিতয়া হ’ব? এিতয়াৈলেক কানেটা শি ৰ অভাৱ হ আেছ?
যিতয়া যাগত শি শালী হ'বা তিতয়া ভাৱ িব াৰ হ’ব। এিতয়া সই ধাৰ (শি ) নাই। ৰণৰ াৰাই
শি পাৱা যায়। ান তােৰাৱালত ৃিতৰ ধাৰ লােগ, িযেটা এিতয়াৈলেক কম হ আেছ। যিদেহ িনজেক
আ া বুিল বুিজ িপতাক ৰণ কিৰ থাকা তে বতৰণী হ যাব। এয়া চেক ৰ কথা।

শাি । আি ক স ানসকলক আি ক িপতাই বিহ বুজায়। আি ক িপতা এজনেকই কাৱা হয়। বাকী সকেলােবাৰ

আ া। তওঁক পৰম আ া বুিল কাৱা হয়। িপতাই কয় মেয়া আ া হওঁ। িক মই পৰম সেবা সত । মেয় পিতত-পাৱন
ানৰ সাগৰ হওঁ। িপতাই কয় মই আেহােৱ ভাৰতত, স ানসকলক িব ৰ মািলক কিৰ তু িলবৈল। তামােলােকই মািলক
আিছলা নহয় জােনা। এিতয়া ৃিত উদয় হেছ। স ানসকলক ৃিত িদয়ায় - তামােলাক থমেত সত যুগত আিহলা
আেকৗ ভূ িমকা পালন কিৰ, 84 জ ভাগ কিৰ এিতয়া অি মত আিহ গছা। তামােলােক িনজেক আ া বুিল বুজা। আ া
অিবনাশী, শৰীৰ িবনাশী। আ াইেহ দহৰ সেত আ াসকলৰ লগত কথা পােত। যিদ আ া-অিভমানী হ নাথােক তে
িন য় দহ-অিভমান আেছ। মই আ া হওঁ, এই সকেলােবাৰ পাহিৰ গেছ। কাৱাও হয় পাপ আ া, পুণ আ া, মহান
আ া। তওঁেলাক পৰম ােতা হ'ব নাৱােৰ। কােনও িনজক িশৱ বুিল ক’ব নাৱােৰ। শৰীৰৰ নাম িশৱ ব তেৰ আেছ।
আ া যিতয়া শৰীৰত েৱশ কেৰ তিতয়া নাম ৰােখ িকয়েনা শৰীৰৰ াৰাই ভূ িমকা পালন কিৰবলগীয়া হয়। মনুষ
আেকৗ শৰীৰ বাধত আিহ যায়, মই অমুক হওঁ। এিতয়া বুিজ পায় - হয় মই আ া হওঁ। আিম 84ৰ ভূ িমকা পালন
কিৰেছাঁ। এিতয়া আিম আ াক জািন গেছাঁ। আিম আ া সেতা ধান আিছেলাঁ, এিতয়া আেকৗ তেমা ধান হেছাঁ। িপতা
তিতয়া আেহ যিতয়া সকেলা আ াত মামেৰ ধেৰ। িযদেৰ সাণত খাদ পেৰ নহয় জােনা। তামােলাক থমেত সঁচা সাণ
হাৱা তাৰপাচত ৰূপ, তাম, লাহা পিৰ তামােলাক এেকবােৰ ক’লা হ গছা। এই কথা আৰু অন কােনও বুজাব
নাৱােৰ। সকেলােৱ কয় আ া িনেলপ। খাদ কেনৈক পেৰ, এয়াও স ানসকলক িপতাই বুজাইেছ। িপতাই কয় - মই
আেহােৱই ভাৰতত। যিতয়া এেকবােৰ তেমা ধান হ যায়, তিতয়া আেহাঁ। স ক সময়ত আেহ। িযদেৰ নাটকত স ক
খল চেল নহয় জােনা। িযেটা ভূ িমকা িয সময়ত হ’ব লােগ সই সময়েত পুনৰ পুনৰাবৃি হ’ব তাত অলপমােনা হীনেডিঢ়
হ’ব নাৱােৰ। সয়া হেছ হদৰ নাটক, এয়া হেছ বহদৰ নাটক। এই সকেলােবাৰ অিত সূ বুিজবলগীয়া কথা। িপতাই
কয় - তামােলােক িয ভূ িমকা পালন কিৰলা সয়া নাটক অনুসিৰ। কােনা মনুষ মা ই ৰচিয়তাক আৰু ৰচনাৰ
আিদ-মধ -অ ক নাজােন। ঋিষ-মুিনেয়ও নিত নিত (নাজােনা নাজােনা) বুিল ক গেছ। এিতয়া তামােলাকক
কােনাবাই যিদ সােধ য ৰচিয়তা আৰু ৰচনাৰ আিদ-মধ -অ ক জানােন? তিতয়া তামােলােক তাৎ ণাৎ ক’বা হয়,
সয়াও তামােলােক কৱল এিতয়ােহ জািনব পাৰা আৰু কিতয়াও নাৱাৰা। বাবাই বুজাইেছ - তামােলােকেহ মাক
ৰচিয়তাক আৰু ৰচনাৰ আিদ-মধ -অ ক জানা। বাৰু, এই ল ী-নাৰায়ণৰ ৰাজ কিতয়া হ’ব, এয়া জােন চােগ? নাই,
এওঁেলাকৰ কােনা ান নাই। এয়ােতা আচিৰত। তামােলােক কাৱা আমাৰ ান আেছ, এয়াও তামােলােক বুজা।
িপতাৰ ভূ িমকাই হেছ এবাৰৰ। তামােলাকৰ জীৱনৰ ল -উে শ হ'ল- ল ী-নাৰায়ণ হাৱাৰ। হ যাৱাৰ পাচতেতা
পঢ়াৰ কােনা েয়াজেনই নাথািকব। বিৰ াৰ হ গ'ল মােন হ গ'ল। িপতা িযজন পঢ়াওঁতা হয়, তওঁকেতা ৰণ কিৰব
লােগ। তামােলাকক সকেলা সহজ কিৰ িদেছ। বাবাই বােৰ বােৰ তামােলাকক কয় - থমেত িনজক আ া বুিল বুজা।
মই বাবাৰ হওঁ। আগেত তামােলাক নাি ক আিছলা, এিতয়া আি ক হছা। এওঁেলাক ল ী-নাৰায়েণও আি ক হেহ
উ ৰািধকাৰ লেছ, িয তামােলােক এিতয়া ল আছা। তামােলাক এিতয়া আি ক হ আছা। আি ক-নাি ক এই শ েবাৰ
এই সময়ৰ। তাত এই শ েবােৰই নাথােক। সাধাৰ কােনা কথাই নাথােক। ইয়াত
উদয় হয় সইবােব সােধ ৰচিয়তা আৰু ৰচনাক জানােন? তিতয়া নাজােনা বুিল ক িদেয়। িপতােহ আিহ িনজৰ পিৰচয় িদেয় আৰু ৰচনাৰ
আিদ-মধ -অ ৰ ৰহস বুজায়। িপতা হেছ বহদৰ মািলক ৰচিয়তা। স ানসকলক বুেজাৱা হেছ অন ধম িত াপেকা
ইয়াত িন য় আেহ। তামােলাকক সা াৎকাৰ কৰাইিছেলাঁ - ই ািহম, যী ী আিদ কেনৈক আেহ। তওঁেলাকেতা
অি মত যিতয়া অিধক আৱাজ হ’ব তিতয়া আিহব। িপতাই কয় - স ানসকল, দহ সিহত সকেলা ধম ত াগ কিৰ মাক
ৰণ কৰা। তামােলাক এিতয়া স খ
ু ত বিহ আছা। িনজেক দহ বুিল ভািবব নালােগ, মই আ া হওঁ। িনজেক আ া বুিল

বুিজ িপতাক ৰণ কিৰ থািকেল বতৰণী পাৰ হ যাব। চেক ৰ কথা। মুি ত যাবৰ বােবই আধাক ভি
কােনা আ াই উভিত যাব নাৱােৰ।

কেৰ। িক

5 হাজাৰ বছৰ আগেতও িপতাই এয়া বুজাইিছল এিতয়াও বুজায়। কৃ ই এই কথােবাৰ বুজাব নাৱােৰ। তওঁক িপতা
বুিলও কাৱা নহ’ব। িপতা হেছ লৗিকক, অেলৗিকক আৰু পাৰেলৗিকক। হদৰ িপতা লৗিকক, বহদৰ িপতা হেছ
পাৰেলৗিকক, আ াসকলৰ। আৰু এজন এয়া হেছ সংগমযুগী আচিৰত িপতা, এওঁক অেলৗিকক বুিল কাৱা হয়। জািপতা
াক কােনও ৰণ নকেৰ। তওঁ আমাৰ ট ট
ফাদাৰ ( িপতা) হয়, এয়া বুি ত উদয় নহয়। এেনৈক কেয়া আিদ দৱ, আদম….. িক সয়া কাৱােত সীিমত। মি ৰিবলাকেতা আিদ দৱৰ িচ আেছ নহয় জােনা। তামােলাক
তাৈল গ’ ল বুিজবা য এয়ােতা আমাৰ াৰক। বাবাও বিহ আেছ, আিমও বিহ আেছাঁ। ইয়াত িপতা চতন ৰূপত বিহ
আেছ, তাত জড় িচ ৰািখেছ। ওপৰত গও ক আেছ, িযসকেল মি ৰ দিখেছ তওঁেলােক জােন য বাবাই এিতয়া
আমাক চতন ৰূপত ৰাজেযাগ িশকাই আেছ। আেকৗ পাচৈল মি ৰ িনমাণ কেৰ। এয়া ৃিতত উদয় হ’ব লােগ য এই
সকেলােবাৰ আমাৰ াৰক িচ । এই ল ী-নাৰায়ণ এিতয়া আিম হ আেছাঁ। আিছেলাঁ, পুনৰ িছিৰ নািম আিহেলাঁ, এিতয়া
পুনৰ আিম ঘৰৈল গ ৰাম ৰাজ ত আিহম। তাৰপাচত হয় ৰাৱণ ৰাজ আেকৗ আিম বাম মাগত িচ যাওঁ। িপতাই িকমান
ভালদেৰ বুজায় - এই সময়ত সকেলা মনুষ মা ই পিতত সইবােব আ ান কেৰ - হ পিতত-পাৱন আিহ আমাক পাৱন
কিৰ তালা। দুখ হৰণ কিৰ সুখৰ ৰা া দখুওৱা। এেনৈক কেয়া য ভগৱান িন য় িকবা বশত আিহ যাব। এিতয়া
ৰ- ম ৰী, পাথৰ-িশল
আিদতেতা নািহব। গায়ন কৰা হেছ ভাগ শালী ৰথত আেহ। িপতাই িনেজই কয় - মই এই
সাধাৰণ ৰথত েৱশ কেৰাঁ। এওঁ িনজৰ জ ক নাজােন, তামােলােক এিতয়া জানা। এওঁৰ ব ত জ ৰ অি মত যিতয়া
বান
অৱ া হয় তিতয়া মই েৱশ কেৰাঁ। ভি মাগত পা ৱসকলৰ ব ত ডাঙৰ-ডাঙৰ িচ তয়াৰ কিৰেছ,
ৰং ণত বৗ েৰা ব ত ডাঙৰ িচ আেছ। ইমান ডাঙৰ কােনা মনুষ থােক জােনা। স ানসকলৰ চােগ এিতয়া হাঁিহ
উেঠ, ৰাৱণৰ িচ কেন ৱা কিৰ তয়াৰ কিৰেছ। িদেন- িতিদেন ডাঙৰ কিৰ গ থােক। এইেটা িক ব , যাক িত বছেৰ
লায়। এেন ৱা কােনা শ থািকব! শ ৰেহ িচ তয়াৰ কিৰ লায়। বাৰু, ৰাৱণ কান, কিতয়াৰ পৰা শ হ’ল য
েত ক বছেৰ লাই থােক? এই শ ৰ িবষেয় কােনও নাজােন। তাৰ অথ কােনও এেকবােৰ নাজােন। িপতাই বুজায়
সয়া হেয়ই ৰাৱণ স দায়, তামােলাক হছা ৰাম স দায়। এিতয়া িপতাই কয়- গৃহ ব ৱহাৰত থািকও কমল ফু লৰ
সমান হাৱা আৰু মাক ৰণ কিৰ থাকা। কয় - বাবা হংস আৰু বগলী এেকলেগ কেনৈক থািকব পােৰাঁ, সংঘাত হয়।
সয়ােতা িন য় হ’ব, সহ কিৰব লািগব। এই
ত ব ত যুি ও আেছ। িপতাক কাৱা হয় বুি মান মেনাৰ নকাৰী।
সকেলােৱ তওঁক ৰণ কেৰ নহয় - হ ভগৱান দুখ হৰণ কৰা, দয়া কৰা, মুি িদয়া। সই মুি দাতা িপতা সকেলােৰ
এজেনই। তামােলাকৰ ওচৰৈল কােনাবা আিহেল তিতয়া তওঁেলাকক বেলেগ বেলেগ বুেজাৱা, কৰািচত এজন এজনক
বেলগ বেলগৈক ব ৱাই িশকাইিছল।
তামােলাক স ানসকল যিতয়া যাগত শি শালী হ যাবা তিতয়া তামােলাকৰ ভাৱ িব াৰ হ’ব। এিতয়া আ াত
সই ধাৰ (শি ) নাই। ৰণৰ াৰা শি পাৱা যায়। পঢ়াৰ াৰা শি পাৱা নাযায়। ান তােৰাৱাল হয়, তাত ৃিতৰ
ধাৰ ভৰাব লােগ। সইেটা শি কম আেছ। িপতাই িনেতৗ কয় - স ানসকল, ৃিতৰ যা াত থািকেল তামােলােক শি
পাবা। পঢ়াত ইমান শি নাই। ৃিতৰ াৰাই তামােলাক গােটই িব ৰ মািলক হাৱাৈগ। তামােলােক িনজৰ কাৰেণই
সকেলা কৰা। ব ত আিহল আেকৗ িচ গ'ল। মায়াও বৰ বল। ব েতই নােহ, কয় ানেতা ব ত ভাল, আন ও পাৱা
যায়। বািহৰৈল গ’ল আৰু শষ। অলেপা িতি থািকব িনিদেয়। কােনা কােনা ব ত আনি ত হয়। অেহা! এিতয়া বাবা
আিহেছ, আিমেতা এিতয়া িনজৰ সুখধামৈল যাম। িপতাই কয় - এিতয়া স ূণ ৰাজধানী ক'তেনা াপন হেছ। এই সময়ত
তামােলাক হছা ঈ ৰীয় স ান আেকৗ দৱতা হ’বাৈগ। িড ী কম হ নগ’ল জােনা। িমটাৰত পই থােক, ইমান পই
কম। তামােলাক এিতয়া এেকবােৰ উ হাৱা আেকৗ নীচ হ হ তলৈল আিহ যাৱা। িছিৰ তলৈল নািমবই লািগব। এিতয়া
তামােলাকৰ বুি ত িছিৰৰ ান আেছ। আেৰাহণ কলা, সকেলােৰ কল াণ। পাচত লােহ লােহ অৱেৰাহণ কলা হয়।
আৰ িণৰ পৰা ধিৰ এই চ ক ভালদেৰ বুিজব লােগ। এই সময়ত তামােলাকৰ আেৰাহণ কলা হয় িকয়েনা িপতা লগত
আেছ নহয় জােনা। ঈ ৰ যাক মনুষ ই সবব াপী বুিল ক িদেয়, সইজন বাবাই অিত মৰমৰ স ান বুিল ক থােক আৰু
স ানসকেলও আেকৗ বাবা বাবা বুিল ক থােক। বাবাই আমাক পঢ়াবৈল আিহেছ, আ াই পেঢ়। আ াইেয় কম কেৰ।
আিম আ া শাি ৰূপ হওঁ। এই শৰীৰৰ াৰা কম কেৰাঁ। অশা শ
তিতয়াই কাৱা হয় যিতয়া দুখ হয়। বাকী
শাি েতা আমাৰ ধম হয়। ব েতই কয় মনৰ শাি হওঁক। হৰ’ আ ােতা য়ং শা ৰূপ হয়, আ াৰ ঘেৰই হেছ
শাি ধাম। তামােলােক িনজেক পাহিৰ গছা। তামােলাকেতা শাি ধামৰ িনবাসী আিছলা, শাি তােতই পাবা। আিজকািল

কয় - এখন ৰাজ , এটা ধম, এটাই ভাষা হওক। এটা জািত (ওৱান কা ), এটা ধম (ওৱান িৰিলজন), এজন ঈ ৰ (ওৱান
গড)। এিতয়া চৰকােৰ িলেখও এজেনই ঈ ৰ, তে আেকৗ সবব াপী বুিল িকয় কয়? এজন ঈ ৰ বুিলেতা কােনও
নামােনই। গিতেক এিতয়া তামােলােক এয়া িলিখব লােগ। ল ী-নাৰায়ণৰ িচ তয়াৰ কৰা, ওপৰত িলিখ িদয়া
সত যুগত যিতয়া এওঁেলাকৰ ৰাজ আিছল তিতয়া এজন ঈ ৰ, এটাই দৱী ধম আিছল। িক মনুষ ই এেকা বুিজ
নাপায়, মেনােযাগ িনিদেয়। মেনােযাগ তওঁেলাকৰ আকিষত হ’ব িযসকল আমাৰ া ণ লৰ হ’ব। অন কােনও
নুবিু জব সইকাৰেণ বাবাই কয় বেলগ বেলেগ ব ৱাই পাচত বুেজাৱা। -প (ফ’ম) ভেৰাৱা তিতয়া জািনবা িকয়েনা
কােনাবা কােৰাবাক মােনাতা হ’ব, কােনাবাই আন কেৰাবাক। সকেলােক এেকলেগ কেনৈক বুজাবা। িনজৰ িনজৰ কথা
নাবৈল লািগ যাব। থমেত সুিধব লােগ ক’ ল আিহছা? িব. ক. ৰ নাম িনছােন? জািপতা
াৰ লগত আেপানাৰ
িক স ? কিতয়াবা নাম িনছােন? আপুিন জািপতা
াৰ স ান নহয়, আিমেতা বা ৱত হওঁ। হওঁেত আপুিনও হয়
িক বুিজ নাপায়। বুিজবৈল ব ত যুি ৰ েয়াজন। 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) মি ৰ আিদক দিখ সদায় এইেটা
এেন ৱা ল ী-নাৰায়ণ হ আেছাঁ।

ৃিত থািকব লােগ য এই সকেলােবাৰ আমােৰই

াৰক িচ । এিতয়া আিম

(2) গৃহ ব ৱহাৰত থািকও কমল ফু লৰ দেৰ হ থািকব লােগ। হংস আৰু বগলী এেকলেগ আছা গিতেক ব ত যুি েৰ
চিলব লােগ। সহ ও কিৰব লােগ।
বৰদান:
মায়াৰ ব নেবাৰৰ পৰা সদায় মু হ থােকাঁতা যাগযু , ব নমু হাৱা
ব নমু ৰ িচন হ'ল সদায় যাগযু । যাগযু স ােন দািয় ৰ ব ন অথবা মায়াৰ ব নৰ পৰা মু হ
থািকব। মনেৰা যােত ব ন নাথােক। লৗিকক দািয় েতা খল হয়, সেয়েহ িনেদশনা অনুসিৰ খলৰ
ৰীিতেৰ হাঁিহ হাঁিহ খলা তিতয়া সৰু সৰু কথাত ভাগিৰ নপিৰবা। যিদেহ ব ন বুিল ভাবা তে িবৰ
হাৱা। িক, িকয় আিদ
উদয় হয়। িক দািয় িপতাৰ তামােলাক কৱল িনিম হাৱা। এইেটা
ৃিতেৰ ব নমু হাৱা তিতয়া যাগযু হ যাবা।
াগান:
‘কৰণকৰাৱনহাৰ’ৰ ৃিতেৰ অহং (মইবৰ ভাৱ) আৰু অিভমানক সমা কৰা।
!! ওঁ শাি !!

