12-02-2019

াতঃমু লী

ওঁ শাি

“বাপদাদা”

"মৰমৰ স ানসকল – ( তামােলাকক িশকাওঁতা) িশ কজন িবেদহী হয় সেয়েহ

মধু বন

ৃ িতত থািকবৈল য

কিৰব লােগ,

ৰণ কেৰাঁেত-কেৰাঁেত যিতয়া পৰী া শষ হ’ব তিতয়া ঘৰৈল িছ যাবাৈগ”
*

:- স ানসকেল

ৃ িতত থািকবৈল য

কিৰব লােগ, কানেটা কথাত কিতয়াও

বি ত হ’ব নালােগ?

*উ ৰ :- আ াৰ সা াৎকাৰ হ’ল, িজলিমল দিখলা - ইয়াৰ পৰা কােনা লাভ নহয়, এ নকুৱা নহয় য সা াৎকাৰৰ
াৰা বা বাবাৰ দৃ ি
বিছৈকেহ

বি ত হ যাবা।

ৃ িতত থািকবৈল য

এ নকুৱা নহয় য বাবাই দৃ ি িদেল তামােলাক পিব
ওঁ

পাৱা যাব। নহয়। তেনৈক ভািবেল আ

পিৰেল পাপ খ ন হ যাব বা মু ি

কৰা, য
হ যাবা। য

কিৰেলেহ কমাতীত অৱ া

া

হ'ব।

কিৰব লােগ।

শাি । আি ক িপতাই আি ক স ানসকলক বু জায়, পঢ়ায়, যাগ িশকায়। যাগ কােনা ডাঙৰ কথা নহয়।

যেনৈক স ানসকেল যিতয়া পেঢ় তিতয়া যাগেতা িন য় িশ কৰ
িনজৰ সমান কিৰ তু িলবৈল। এইম অৱেজ েতা (ল

িত থােক য আমাক অমু ক িশ েক পঢ়ায়-

উে শ েতা) থােকই। বু িজ পায় য অমু ক

ণীত পিঢ় আেছা।

তাত িশ েক ক’ব নালােগ য মাৰ লগত যাগ লেগাৱা। অট’ মিটেকিল (আেপানাআপু িন) পঢ়াওঁতাজনৰ লগত যাগ
থােকই। গােটই িদনেতা নপঢ়ায়।
এেকবােৰ নতু ন অভ াস। এইজন

সয়ােটা জ -জ া ৰ পিঢ় আিহছা। অভ াস হ যায়। ইয়াত তামােলাকৰ
দহধাৰী িশ ক নহয়। এয়া হেছ িবেদহী িশ ক, িয জন

িত 5 হাজাৰ বছৰৰ

পাছত তামােলাকৰ সেত িমিলত হয়। তওঁ িনেজই কয়, মই তামােলাকৰ দহধাৰী িশ ক নহয়, সই কাৰেণ
ায়ী হ নাথােক।

িনজেক আ া বু িল বু িজব লােগ য মাক পৰমিপতা পৰমা া িটচােৰ (িশ েক) পঢ়াই অেছ।

যিতয়াৈলেক পৰী াত পাছ নকৰা (উ ীণ নােহাৱা) তিতয়াৈলেক িশ কক িন য়
কেৰাঁেত-কেৰাঁেত পৰী াত পাছ হ যাবা, তিতয়া ঘৰৈল
(নাটক) অ

ৰণ কিৰ থািকব লািগব।

ৰণ

িছ যাবাৈগ। পৰী া স ূ ণ হাৱাৰ লেগ-লেগ

ামা

হ যায়। আেকৗ তামােলাক স ানসকেল জানা য আমাৰ আ াত 84 জ ৰ পাট (ভূ িমকা) িনিহত হ

আেছ িয আিম পালন কিৰব লািগব। এয়াও এিতয়ােহ গম পাৱা। িপছত তাত এই কথা
তামােলােক সকেলা
লােগ আ

ৃ িত

ান

া কৰা। িশ েকেহ বিহ ল গােটই

ৃ িতত নাথািকব। ইয়াত

ান স ানসকলক বু জায়, িযেবাৰ বু িজ গ থািকব

ৃ িতেতা িন য় থািকব লােগ। িপতাই বােৰ বােৰ কয় ‘মনমনাভৱ’ (মেন মেন কৱল মাক

থাকা)। ‘মনমনাভৱ’ৰ অথও আেছ। স ানসকেল বু িজ পায় য শ েটা
তিতয়া িবকম িবনাশ হ'ব, এই

। িপতাই িনেজ কয়, মাক

ৰণ কিৰ
ৰণ কৰা

ত সময় তা লােগই। িনজেক পৰী া কিৰব লােগ। পঢ়াত যেনৈক িবিভ িবষয়

থােক - িহি (বু ৰ ী), িহচাব-িনকাচ (গিণত), িব ান ইত ািদ। িবদ াথীেয় বু িজ পায় য মই িকমান দূ ৰ উ ীণ হ'ম।
তামােলাক স ানসকলৰ বু ি ত আেছ য আিম ইমান ইমান ন ৰ ল পাছ কিৰম। িনজেক চাৱা উিচত য মই
বাবাক পাহিৰেতা নাযাওঁ। ব েত িলেখ, বাবা মায়াই বােৰ বােৰ পাহৰাই িদেয়। মায়াৰ ব ত ধু মু হা আ হ, িবক প
( নিতবাচক সংক ) আেহ। বু িজ নােপাৱা কাৰেণ িলেখ - বাবা ইয়াৰ

াৰা পাপেতা নহয়? এেনকুৱা সংক

িবক

আিহ থােক। দিখেল িবচাৰ আেহ এইেটা ক ৰা। ইয়াৰ াৰা পাপেতা নহয়? িপতাই কয় - নহয়। পাপ তিতয়া হ’ব
যিতয়া কেমি য়ৰ াৰা িবকম কিৰবা।

1

বাবাই বােৰ বােৰ বু জাই থােক, স ানসকলৰ

ানেতা আেছ, এইেটাও জােন য িব ু আ

িকয় দখুওৱা হেছ। এেনৈক দখু ৱায় য অকাসু ৰ, বকাসু ৰক বধ কিৰেল। িক
িনজৰ পাপ ভ

কৰাৰ কথা। িশৱবাবােকা জােনা

আেছ। আ াই িপতাৰ পৰাই
কিৰব লােগ।

ভ

বধ কৰাৰেতা কথাই নাই। এয়ােতা

দশন-চ ধাৰী বু িল কাৱা নহ’ব। তওঁৰ গােটই চ ৰ
কেনৈক ঘূ িৰ থােক।

ান পাইেছ, এই সৃ ি ৰ চ

ান ধাৰণ কিৰ িপতাক

কৃ ৰ হাতত দশন চ

দশন চ

ধাৰণ কিৰ িনজৰ পাপ

ৰণ কিৰেলেহ িবকম িবনাশ হয়।

ৰণ কৰা। িপতাক

ান

েত েক িনজৰ

কিৰবলগীয়া হয়। এেনকুৱা নহয় বাবাই বিহ দৃ ি িদব য এওঁৰ পাপ খ ন হ যাওঁক। িপতাই বিহ বিহ

বােব য

ান িদেল িবকম িবনাশ নহ’ব। িপতাইেতা ৰা া

এইেটা ধা া নকেৰ। তওঁেতা সকেলােৰ ফােল চাবই। দিখেল বা
দখু ৱাই িদেয় এেনৈক এেনৈক কৰা তিতয়া িবকম িবনাশ হ’ব।

মত িদেয়। অ া, উদাহৰণ

েপ যিতয়া িপতা

আেহ তওঁ তামােলাকক আ া বু িল বু িজ চায়। এেনকুৱা নহয় ইয়াৰ াৰা আমাৰ পাপ খ ন হ যাব, নহয়। পাপ
খ ন হয় িনজৰ চ াৰ াৰা। িপতাই বিহ ল এয়া কিৰেল এয়ােতা ধা া হ যাব। িপতাই বু জাইেছ, এেনৈক-এেনৈক
তামােলােক িনজৰ িপতাক

ৰণ কৰা। িপতা হেছই

মত িদওঁতা। িনেজ িনজৰ বােব য

কিৰব লােগ। ব েত

এেনৈক ভােব য অমু ক সাধু স াসীৰ দৃ ি পােলই যেথ । কৃপা আশীবাদ ল- ল অধঃপিতেতই হ থােক। তওঁেলােক
(সাধু সন াসীেয়) িক কৃপা কিৰব। তওঁেলােকেতা িনজৰ
িদেয় য এেনৈক-এেনৈক কৰা। গায়েনা ক ৰ - ন

ৰণ কিৰব। িপতাইেহ

মহত েক

হ আিহিছেলা, ন

হ যাব লািগব। এই গায়েনা এই সময় ৰ।

িপতাৰ উি েবাৰ পু নৰ ভি ত কামত আ হ। এিতয়া িপতাই কয় - মাক
িপতাইেতা

মত িদেয়। এয়াও

ৰা া দখু ৱাই

ৰণ কৰা তিতয়া িবকম িবনাশ হ'ব।

ামাত তওঁৰ ভূ িমকা আেছ। ইয়ােক তওঁৰ সহায় বু িল ক’ব পাৰা,

ামা অনু সিৰ

মতৰ গায়ন কৰা হেছ। িপতাইেতা মত িদব লােগ। তওঁ কয় িনজেক আ া বু িল বু জা। এেনকুৱা নহয়, সহায় কিৰ
কমাতীত অৱ াত ল যাব। নহয়। সময় লােগ। ব ত য

কিৰবলগীয়া হয়। িনজেক আ া বু িল বু িজবৈল ব ত ভাল

অভ াস কিৰব লােগ। বা িৱকেত মাতাসকেল ব ত সময় পায়। পু ষসকল পচাগত কাম-কাজৰ িচ াত থােক।
তামােলাক স ানসকেল িপতাক

ৰণ কিৰ কিৰ লটািৰ ল’ব লােগ। যােত গােটই ময়লা (মামৰ) আতিৰ যায়।

অনু ভৱ হয় অমু ক ভাল পু ষাথী। চাট ৰােখ। যেনৈক ভি ত দু ই িতিন ঘ াও বিহ থােক। বান
কেৰ। িক

সইসকলেকা (

ক) ইমান

ৰণ নকেৰ িযমান দৱতাসকলক

ৰণ ক ৰ।

ী

আিদ ব ত

কৃতেত দৱতাসকলক

ৰণ কিৰব নালােগ। দৱতাসকেল তামােলাকক কিতয়াও এেকা িনিশকায়।
তামােলাক স ানসকলৰ বােব কােনা নতু ন কথা নহয় আ
তিতয়া যিতয়া

াপনা আ

লাখ বছৰৰ কােনা কথাও নাই। িপতােতা আেহই

িবনাশৰ কায কিৰবলগীয়া হয়। স ানসকেল জােন য এই িবনাশেতা ক ই ক ই হ

থােক। ক ৰ আগেতও হিছল। তামােলােক িলিখও থাকা 5 হাজাৰ বছৰ আগেতও এয়া হিছল। িপতাই িনজৰ সেত
িমিলত হাৱাৰ িয মাগ দখু ৱাইেছ এয়া কােনা নতু ন কথা নহয়। িপতাই কয় - মই ক ই ক ই আিহ ৰা া দখু ৱাওঁ।
তামােলাক স ানসকেল এইেটা জানা য এইয়া আমাৰ ৰাজ
তওঁেলাকৰ ৰাজ পু নৰ

াপনা হ আ ছ। 5 হাজাৰ বছৰৰ চ , িযেটা ঘূ িৰেয়ই থােক। মনু ষ উ াদ (অি ৰ) হ

পেৰ। সকেলােৱ মায়াৰ মতত চিল আেছ। ৰাৱণক িকয়
হেছ দশন-চ ধাৰী। ল
চ
আৰ
চ

াপনা হ আেছ। িয সকল দৱতাৰ পূ জা কৰা হয়

লাই - ইয়াৰ অথ এেকােৱ নাজােন। তামােলাকৰ নােমই

উে শ স ু খত আেছ। বাবাৰ িয

পু ৰা হয় তিতয়ােহ িপতা আিহ

ান আেছ সইয়া আ াসকলক িদেছ। যিতয়া ামাৰ

ান িদেয়। িপতােহ আিহ এই কম িশকায়। আেকৗ বাম মাগৈল গ’ ল ৰািত

হ যায়। তাৰ িপছত আিম অধঃপিতেতই হ থােকা। সু খ কম হ গ থােক। তামােলাকৰ বু ি ত ব
আেছ যেনৈক িপতাৰ বু ি ত আেছ। বাকী তামােলােক পিব
2

হ’ব ল য

গােটই

কিৰবলগীয়া হয়। আ ােনা এই

কাৰেণই কেৰ য বাবা, আমাক পিততসকলক আিহ পাৱন কিৰ তালা, আেকৗ

ােনা লােগ। মনু ষ ৰ পৰা দৱতা হ’ব

লােগ। িপতা স ানসকলক ৰাজেযাগ িশকাবৈল আেহ। আন কােনও সয়া িশকাব নাৱােৰ। পিতত-পাৱন িপতাক
আ ান কেৰ – বাবা, আিহ আমাক পাৱন কিৰ তালা। এিতয়া তামােলাক পূ ণ আ া হ আছা। িব ৰ বু ৰ ী-ভূ েগাল
আেকৗ পু নৰাবৃ ি

হ আ ছ। িকমান গূ ঢ় কথা। মনু ষ ই আ ােকা নাজােন, পৰমা ােকা নাজােন। আ াৰ িয হয়,

যেনকুৱা হয়, আ াৰ যেনকুৱা ভূ িমকা সয়াও িপতােহ
পাট (ভূ িমকা) িনিহত হ আেছ।
পত দখা পায়। িক
পােলা। পাপ ভ

িনেলই ৰামা

নায়। এইেটা আ যজনক য অিত সূ

আ াত িক-িক

অনু ভৱ হয়। িকছু মানৰ আ াৰ সা াৎকাৰ হয়। আ াক িজলিমল

ইয়াৰ পৰা লাভ িক? ইয়াতেতা যাগ লগাব লােগ। মানু েহ ভােব সা াৎকাৰ হ’ল, মু ি

হ গ’ল। ইয়াৰ াৰা আ

তামােলাকক গূ ঢ় কথােবাৰ
কিৰব লােগ। িশ কেকা

বিছৈকেহ

বি ত হয়। িপতাইেতা

নাও। তামােলাকৰ বু ি ত গােটই চ ৰ

ৰণ কিৰব লােগ,

ানৰ কথাও

িতেটা কথা বু জাই থােক। কয় -

ান আেছ। মােথা বাবাক, চ ক

ৰণ কিৰব লােগ।

ৰণ ক ৰাঁেত-কেৰাঁেত

ৰণ

ামা অনু সিৰ

কমাতীত অৱ া পাই যাবা। যেনৈক নাঙঠ হ আিহিছলা তেনৈকেয় যাব লািগব। তামােলােক দৱী সং াৰ ল
যাৱা। তাত কােনা

ান নাথােক। ইয়াক কাৱা হয় সহজ যাগ। যাগ শ ই মনু ষ ক িববু ি ত পলায়। তওঁেলাক

হেছ হঠেযাগী। সহজ যাগ িপতাইেহ িশকায়। আগেত

িনিছলা - গীতাৰ ভগৱােন সহজ যাগ িশকাইিছল। িক

তওঁক নাজােন। 100 শতাংশই ভু ল বু জা বু িজ হ গ’ল যাৰ কাৰেণ মনু ষ পিতত হ গেছ। অ নক মত আেছ। িয
সকল গৃ হ

ব ৱহাৰত আেছ তওঁেলাকৰ কাৰেণই এই গীতা শা । তামােলাক হছা

তামােলাকৰ পিব

বৃ ি

মাগ আিছল, এিতয়া অপিব

এভাৰিপয়ৰ (সবদা পিব )। তওঁ আেহই

হ গেছ। এিতয়া পু নৰ পিব

বৃ ি

মাগৰ। আগেত

হ’ব লািগব। িপতােতা

মত িদবৈল।

িপতাই কয়, এই সময়ত সকেলােৱ তেমা ধান হ পিৰেছ।

থমেত সেতা ধান আিছল। যেনৈক আিমও

থমেত

সেতা ধান আিছেলাঁ, পু নৰ তেমা ধান হ' লা। পাপ, পাদু ৰী আিদ িয সকল আিহিছল তওঁেলােকা আৰ িণেত
সেতা ধান হয়, িপছত এিড ন ( যাগ) হ- হ গােটই বৃ েজাপা তেমা ধান হ যায়। এিতয়ােতা জৰাজীণ অৱ াত
আেছ। তামােলাক স ানসকেল বু িজ পাৱা য আিমেয়ই সেতা ধান আিছেলাঁ, িপছত
পু নৰ সেতা ধান হ'ব লােগ।

ম অনু সিৰেয় হ গ থািকবা।

মা েয় তেমা ধান হ পেৰা।

ামা অনু সিৰ। িডেটলেতা (িব াৰেতা) ব ত। িযদেৰ

বীেজ জােন কেনৈক গছ অংকুিৰত হয়। এই মনু ষ সৃ ি ৰ বৃ েজাপাৰ ৰহস িপতাইেহ
তওঁেৱই হয়। তওঁ জােন মাৰ বািগচা িকমান সু ৰ আিছল। িপতাৰেতা

নায়। বািগচাৰ মািলেকা

ান আেছ নহয় জােনা। িকমান উ ম

ঈ ৰৰ বািগচা আিছল। এিতয়ােতা চয়তানৰ বািগচা। চয়তান বু িল কাৱা হয় ৰাৱণ ৰাজ ক। য' ত-ত' ত মৰামিৰ
(কািজয়া) লািগেয়ই থােক। এিতয়া িয এট'িমক ব'ম (আণিৱক বামা) আেছ, সয়াও
বু িজ পায় য এয়া কােনা ৰািখ থাৱা ব
আিহব। এয়ােতা এেকবােৰ
আেকৗ গিল মিৰল। িক

িৰজা

তয়াৰ কিৰ ৰািখেছ। সকেলােৱ

নহয়, ইয়াৰ াৰা িবনাশ িন য় হ'ব। িবনাশ নহ' ল সত যু গ কেনৈক

, যিদও দখুৱায় - মহাভাৰী মহাভাৰত যু

লািগল, 5 পা ৱ ৰ া পিৰল। তওঁেলােকা

(ফলাফল) এেকােৱ নেদখু ৱায়। এয়াও পূ ব িনধািৰত

ামা িয িপতাই বিহ বু জায়।

ভাৰতেক লু িটেল, এিতয়া পু নৰ ওভতাই আেছ। অ ৈলেক িদ থািকব। এয়াও তামােলােক জানা য িবনাশত সকেলা
শষ হ যাব। যিতয়া আমাৰ ৰাজ আিছল তিতয়া আন কােনা ৰাজ নািছল। “িহি মা িৰিপট” (বু ৰ ী পু নৰাবৃ ি
হ’বই)। ভাৰত পু নৰ

গ হ’ব। ল ী-নাৰায়ণৰ ৰাজ হ’ব। অন

কােনা খ ৰ নাম তাত নাথােক। এিতয়া হেছ

কিলযু গৰ অ , আেকৗ এই ল ী-নাৰায়ণৰ ৰাজ হ’ব। আিম পু নৰ এেনকুৱা হ’ম। িপতাই কয় - মই আিহেছাঁ,
ৰাজেযাগ িশকাবৈল। ক -ক

অেনক বাৰ তামােলাক মািলক হছা। এওঁেলাকৰ (ল ী-নাৰায়ণৰ) সম
3

িব ত

ৰাজধানী আিছল। অিত িবচ ণ আিছল। তাত ( গত) ম ী আিদৰ পৰা ৰায় লাৱাৰ

েয়াজন নহয়। এই

ামা পূ ব

িনধািৰত আেকৗ পু নৰাবৃ ি হ’ব। কৃ ৰ মি ৰক কাৱা হয় সু খধাম। িশৱবাবা আিহ সু খধাম াপনা কেৰ। তওঁেলােক
িনেজই কয় যী

ী ৰ 3 হাজাৰ বছৰ আগেত ভাৰত

আিহল। স ানসকল আচি ত

গ আিছল।

থমেত এটা ধম আিছল, িপছত অন ধমেবাৰ

হাৱা উিচত - বাবাই আমাক কেনৈক বাদ াহী (সা াজ ) িদেয়। িপতা আিহ ভি ৰ

ফল িদেয়। িকমান সহজ কথা। িক

বু িজব তওঁেলােকই িযেয় ক ৰ আগেতও বু িজিছল, পু ষাথৰ

ম অনু সিৰ।

অ া!
অিত মৰমৰ ক ৰ িপছত পু নৰাই লগ পাৱা স ানসকলৰ

িত মাতা-িপতা বাপদাদাৰ

হপূ ণ

ৰণ আ

সু ভাত।

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

দশন চ ক ধাৰণ কিৰ িনজৰ পাপ ভ

কিৰব লােগ। িনজেক চ ািলব লােগ যােত কেমি য়ৰ াৰা কােনা

পাপ নহয়। কমাতীত হ’ব ল িনেজ চ া কিৰব লােগ।
(2)

সা াৎকাৰৰ আশা ৰািখব নালােগ, সা াৎকাৰৰ াৰা মু ি
লাভ নহয়। িপতাক আ

*বৰদান:-

ানক

পাৱা নাযায়, পাপ খ ন নহয়, সা াৎকাৰৰ পৰা

ৰণ কিৰেলেহ মামৰ আতঁিৰব।

িনজেক িনিম বু িল ভািব ব থ সংক

বা ব থ বৃ ি ৰ (ভাৱৰ) পৰা মু

হ থােকাঁতা িব

কল াণকাৰী

হাৱা
মই িব

কল াণৰ কাযৰ অেথ িনিম

কােৰা

িত বা িনজৰ

অকল াণকাৰী সংক

হেছা - এই টা দািয় েবাধৰ

িত ব থ সংক

বা ব থ বৃ ি

আিহব নাৱােৰ। ািয় শীল আ াসকেল এটাও

কিৰব নাৱােৰ। এক চেকে া বৃ ি

ব থ কিৰব নাৱােৰ িকয়েনা তওঁেলাকৰ

বৃ ি ৰ াৰা বায়ু ম লৰ পিৰৱতন হ’ব লািগব গিতেক সকেলােৰ
কামনা তঃ থােক।
* াগান:-

অ ানতাৰ শি

হেছ

াধ,

হেছ শাি ।

ানৰ শি

ওঁ শাি !!
***
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ৃ িতত থাকা তিতয়া কিতয়াও

িত তওঁেলাকৰ

ভ-ভাৱনা,

ভ-

