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াতঃ মু লী

ওঁ শাি

"মৰমৰ স ানসকল – িপতা আিহেছ গােটই সৃ ি ৰ হাহাকাৰ অ

“বাপদাদা”

মধু বন

কিৰ জয়জয়কাৰ কিৰবৈল-পু ৰিণ সৃ ি ত হেছ

হাহাকাৰ, নতু ন সৃ ি ত জয়জয়কাৰ”
*

:- কানেটা ঈ ৰীয় িনয়মৰ বােব দিৰ ইেহ িপতাৰ স ূ ণ উ ৰািধকাৰ লয়, চহকীেয় ল’ব নাৱােৰ?

*উ ৰ :- ঈ ৰীয় িনয়ম হেছ - স ূ ণ িভক
পাহিৰ যায় িক

হাৱা, িয আেছ তাক পাহিৰ যাৱা। গিতেক দিৰ স ােন সহেজই

চহকী িযেয় িনজেক

গত আেছা বু িল ভােব তওঁেলাকৰ বু ি েয় এেকােক নাপাহেৰ

সইবােব যাৰ ধন, স ি , িম , স
উ

ীয়

ৃিতত থােক তওঁ সঁচা যাগী হ’বই নাৱােৰ। তওঁ

গত

পদ পাব নাৱােৰ।

ওঁ শাি । মৰমৰ িন য় বু ি ৰ স ানসকেলেতা ভালদেৰই জােন, তওঁেলাকৰ দৃ ঢ় িন য় আেছ য িপতা আিহেছ
গােটই সৃ ি ৰ িববাদৰ অ

কিৰবৈল। িযসকল চতু ৰ, িবচাৰ বু ি

স

স ান, তওঁেলােক জােন এই শৰীৰত

িপতাৰ আগমন হেছ, যাৰ নােমা হেছ িশৱবাবা। িকয় আিহেছ? হাহাকাৰৰ অ
মৃ তু েলাকত িকমান কািজয়া আিদ হ আেছ। সকেলােৱ িহচাপ-িনকাচ িন ি

কিৰ জয়জয়কাৰ কিৰবৈল।

কিৰ যাব লািগব। অমৰেলাকত

কািজয়াৰ কথা নাই। ইয়াত িকমান হাহাকাৰ হ আেছ। িকমান ন ায়ালয়, িবচাৰক আিদ আেছ। মৰামিৰ হ আেছ।
িবেদশ আিদেতা চাৱা হাহাকাৰ হ আেছ। সম সৃ ি েতই ব ত অিৰয়া-অিৰ। ইয়াক কাৱা হয় পু ৰিণ তেমা ধান
সৃ ি । আৱজনাই-আৱজনা। জংঘেলই-জংঘল। বহদৰ িপতাই এই সকেলােবাৰ নাশ কিৰবৈল আিহেছ। এিতয়া
স ানসকল ব ত চতু ৰ, িবচাৰ বু ি

স

হ’ব লােগ। যিদ স ানসকলৰ িভতৰেতা হাই-কািজয়া লািগ থােক

তেনহ’ ল িপতাৰ সহায়কাৰী কেনৈক হ’বা। িপতাকেতা ব ত সহায়কাৰী স ান লােগ-চতু ৰ, িবচাৰ বু ি

স

,

িযসকলৰ মাজত কােনা অিৰয়া-অিৰ নাই। এইেটাও স ানসকেল বু িজ পায় এইখন হেছ পু ৰিণ সৃ ি । ইয়াত
অেনক ধম আেছ। তেমা ধান িবকাৰী জগত। গােটই সৃ ি েয় পিতত। পিতত পু ৰিণ সৃ ি ত কািজয়াই-কািজয়া।
এই সকেলােবাৰ নাশ কিৰবৈল, জয়জয়কাৰ কিৰবৈল িপতা আেহ।
আ

অশাি , সইবােবই িবচােৰ িব ত শাি

হওঁক। এিতয়া সম

েত েকই জােন এই সৃ ি ত িকমান দু ঃখ
িব েতই শাি

কােনাবা মনু ষ ই কেনৈক

কিৰব পািৰব। বহদৰ িপতাক য’ ত-ত’ ত আেছ বু িল ক িদেল। এইয়াও খলা। গিতেক িপতাই স ানসকলক
বু জায়, এিতয়া িথয় হ যাৱা। িপতাৰ সহায়কাৰী হাৱা। িপতাৰ পৰা িনজৰ ৰাজ -ভাগ ল’ব লােগ। এয়া কম
নহয়, সীমাহীন সু খ। িপতাই কয়-মৰমৰ স ানসকল,

ামা অনু সিৰ তামােলাকক বহদৰ িপতাই পদমাপদম

ভাগ শালী কিৰ তু িলবৈল আিহেছ। ভাৰতত এই ল ী-নাৰায়েণ ৰাজ কিৰিছল। ভাৰত
কাৱা হয় ৱা াৰ অ
পু ষাথ কিৰব লােগ।

ৱ

(িব ৰ আ য)।
থেম

গ আিছল।

গেকই

তােকা তেনৈক নক’ব। স ানসকেল এেনকুৱা গৈল অহাৰ বােব

থেম আিহব লােগ। স ানসকেল িবচােৰও য আিম গৈল যাওঁ, ল ী বা নাৰায়ণ

হওঁ। এিতয়া এই পু ৰিণ সৃ ি ত ব ত হাহাকাৰ হ’ব। তজৰ ন ব’ব, তজৰ নৰ িপছত হয় ঘীৰ ন। তাক কাৱা
হয়

ীৰসাগৰ। ইয়ােতা ডাঙৰ পু খু ৰী বনায়, তাৰ পাছত কােনাবা এটা িদন ধায কৰা হয় য আিহ গাখীৰ

ঢােলিহ । িপছত তাত

ান কেৰ। িশৱিল ৰ ওপৰেতা গাখীৰ ঢােল। সত যু গেৰা এটা মিহমা আেছ য তাত ঘী,

গাখীৰৰ নদী আেছ। এেনকুৱা কােনা কথা নাই।

িত 5 হাজাৰ বছৰৰ পাছত তামােলাক িব ৰ মািলক হাৱা।
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এই সময়ত তামােলাক গালাম, তাৰ পাছত স াট হাৱা। সম
কােনা অিনয়মীয়া বৰষু ণ নহয়, নদী ওফি

কৃিত তামােলাকৰ গালাম হ যায়। তাত

নু েঠ। কােনা উপ ৱ নহয়। ইয়াত িকমান উপ ৱ হয় চাৱা। তাত

দৃ ঢ় ব ৱ থােক। িবকাৰী ব ৱ নাথােক। ইয়াত যিদ কােনাবা ৱজীেটিৰয়ান (িনৰািমষহাৰী) হয় তিতয়া তওঁক
ব ৱ বু িল কাৱা হয়। িক

নহয়, িবকাৰৰ াৰা এজেন আন এজনক ব ত দু ঃখ িদেয়। িপতাই িকমান ভাল

দেৰ বু জায়। এই বু িলও গায়ন আেছ - গাঁৱলীয়া ল’ৰা……কৃ েতা গাঁৱলীয়া হ’ব নাৱােৰ। তওঁেতা বকু ৰ
মািলক। তাৰ পাছত 84 জ লয়।
এইেটাও তামােলােক জানা য ভি ত আিম িকমান গতা খােলাঁ, পইচা অপব য় কিৰেলাঁ। বাবাই সােধ তামােলাকক ইমান ধন িদেলাঁ, ৰাজ -ভাগ িদেলাঁ, সকেলােবাৰ ক’ ল গ’ল? তামােলাকক িব ৰ মািলক কিৰেলা
তাৰ িপছত তামােলােক িক কিৰলা? িপতাইেতা
নতু ন সৃ ি

ামাক জােন। নতু ন সৃ ি ৰ পৰা পু ৰিণ সৃ ি , পু ৰিণ সৃ ি ৰ পৰা

হয়। এইয়া চ , িয অতীত হ’ল সইয়া পু নৰাবৃ ি

হ’ব। িপতায় কয় এিতয়া অলপ সময় আেছ,

পু ষাথ কিৰ ভিৱষ তৰ কাৰেণ জমা কৰা। পু ৰিণ সৃ ি ৰ সকেলা মািটত িমহিল হ যাব। চহকী সকেল এই
নল’ব। িপতা হেছ দিৰ

িনবাসী। দিৰ সকল তাত চহকী হয়। চহকীসকল তাত দিৰ

পদমপিত ব ত। তওঁেলাক আিহব িক

দিৰ

হ’বৈগ। তওঁেলােক িনজেক

বু ি ৰ পৰা ওলাব নাৱােৰ। ইয়াতেটা িপতাই কয় সকেলােবাৰ পাহিৰ যাৱা। মা

ান

হয়। এিতয়ােতা

গত আেছাঁ বু িল ভােব, সইয়া
িভখাৰী হ যাৱা। আিজকািল

িকেলা াম, িকেলািমটাৰ আিদ িক িক ওলাইেছ। িয ৰজা গাদীত বেহ তওঁ িনজৰ ভাষা চলায়। িবেদশক নকল
কেৰ। িনজৰ িবেবকেতা নােয়ই। তেমা ধান হয়। আেমিৰকা আিদত িবনাশৰ সাম ীত িকমান ধন লগাই চাৱা।
এৰ’ ইেনেৰ

বামা আিদ পলায়, জু ই লািগবই। স ানসকেল জােনই িপতা আেহ িবনাশ আ

কৰাবৈল। তামােলাকৰ মাজেতা বু জাওঁতাসকল সকেলা

াপনা

ম অনু সিৰ আেছ। সকেলা এেকধৰেণ িন য় বু ি ৰ

নহয়। যেনদেৰ বাবাই কিৰেল, তেনদেৰ বাবাক অনু সৰণ কিৰব লােগ। পু ৰিণ সৃ ি ত এই পা-পইচাই িক
কিৰবা। আিজকািল কাগজৰ নাট উিলয়ােল। তাতেটা মাহৰ থািকব। সাণৰ অ ািলকা বেনাৱা হয় যিতয়া মু াৰ
তাত িক মূ ল । তাত যন সকেলােবাৰ এেনেয় পাৱা যায়, ধৰণী সেতা ধান হয় য। এিতয়ােতা পু ৰিণ হ গ’ল।
সইয়া হেছ সেতা ধান নতু ন সৃ ি । এেকবােৰ নতু ন ভূ িম। তামােলাক সূ
খাৱাৈগ। িক

তাত বৃ

বতনৈল গ’ ল আমৰ আিদ ৰস

আিদেতা নাই। মূ ল বতন তা নাই। যিতয়া তামােলাক বকু ৈল যাৱা তিতয়া তাত

সকেলা পাৱা। বু ি েৰ কাম লাৱা, সূ

বতনত বৃ

নাথােক। বৃ েতা ভূ িমত থােক, আকাশত নহয়। লািগেল

নাম

মহাত ই হওঁক িক হয় প’লাৰ (শূ ণ )। যেনদেৰ তৰা সমূ হ আকাশত ৰ আেছ, তেনদেৰ তামােলাক

স -স

আ ােবাৰ ৰ থাকা। তৰা সমূ হ দখাত ডাঙৰ লােগ। এেনকুৱা নহয় য

ত ত কােনা ডাঙৰ

ডাঙৰ আ া থািকব। এয়া বু ি েৰ কাম ল’ব লােগ (বু িজব লােগ)। িবচাৰ সাগৰ ম ন কিৰব লােগ। গিতেক
আ ােবােৰা ওপৰত ৰ থােক। স

িব ু হয়। এই সকেলােবাৰ কথা তামােলােক ধাৰণা কিৰব লােগ, তিতয়ােহ

কেৰাবাক ধাৰণা কৰাব পািৰবা। িশ েক িন য় িনেজ জােন সইবােবইেটা আনক পঢ়ু ৱায়। নহ’ ল িশ কেনা িক
কামৰ বােব। তথািপও ইয়াত িশ েকা

ম অনু সােৰ আেছ। তামােলাক স ানসকেল বকু েকা বু িজ পাব পাৰা।

এেনকুৱা নহয় য তামােলােক বকু

দখা নাই। ব ত স ােন সা াৎকাৰ কিৰেছ। তাত কেনদেৰ সয় ৰ হয়,

ভাষা িক, সকেলােবাৰ দিখছা। িপছৈলও সা াৎকাৰ কিৰবা তথািপও কিৰব সইসকেল িয যাগযু
িযসকলৰ িনজৰ িম -স

ীয়, ধন-স ি

হ’ব। বাকী

মনৈল আিহ থািকব তওঁ িক দিখব। সঁচা যাগীেহ অ ৈলেক থািকব,
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িযসকলক িপতাই দিখ সু খী হ’ব। ফুলৰেহ বািগচা তয়াৰ হয়। ব েত 10-15 বছৰ থািকও

িচ যায়।

সইসকলক কাৱা হয় ধঁতুৰা ফুল। ব ত ভাল ভাল স ান িয ম া-বাবাৰ কাৰেণও িনেদশনা ল আিহিছল, ি ল
(কচৰৎ) কৰাইিছল, সইসকল আিজ নাই। এইেটা স ানসকেলও জােন আ
বলৱান। এইয়া হেছ মায়াৰ লগত
এইয়া হৰা-িজকাৰ হ থকা

যু ।

বাপদাদাইও জােন য, মায়া ব ত

ধু মু হা। বাবাই কয় মায়াই তামােলাকক ব ত হায়ৰান কিৰব।

ামা। তামােলাকৰ কােনা অ ৰ াৰা যু

নহয়। ভাৰতৰ এই

াচীন যু গ

খ াত

হয়, িয যাগবলৰ াৰা তামােলাক এ নকুৱা হাৱা। বা বলৰ াৰা কােনও িব ৰ সা াজ ল’ব নাৱােৰ। খেলা
ৱা াৰফুল (আচিৰত)। কািহনী আেছ- দু টা মকুৰীেয় কািজয়া লািগেল মাখন….. কাৱাও হয় চেক ত িব ৰ
বাদ াহী। স ানসকেল সা াৎকাৰ কেৰ। কয় কৃ ৰ মু খত মাখন। বা িৱকেত কৃ ৰ মু খত নতু ন সৃ ি
পায়। যাগবলৰ াৰা তামােলােক িব ৰ বাদ াহী
যু ৰ

পী মাখন লাৱা। ৰাজ ৰ কাৰেণ িকমান যু

াৰা শষ হয়। এই পু ৰিণ সৃ ি ৰ িহচাপ-িনকাচ িন ি

নাথািকবৈগ। বাকী

হয় আ

দখা
িকমান

হ’ব লােগ। এই সৃ ি ৰ কােনা এটা ব

মত হ’ল- স ানসকল িহয়ৰ ন’ ইিৱল, িচ ন’ ইিৱল ( বয়া কথা নু িনবা, বয়া ব

নাচাবা)……. তওঁেলােক বা ৰৰ এখন িচ

বনােল। আিজকািলেটা মানু হেৰা বনায়। আগেত চীনৰ ফালৰ পৰা

হাতীৰ দাঁতৰ ব আিহিছল। খা ও কাঁচৰ িপি িছল। ইয়াতেতা গহনা আিদ িপি বৈল নাক-কাণ আিদ ফুটা কেৰ,
সত যু গত নাক-কাণ ফুটা কৰাৰ

েয়াজন নাই। ইয়াতেতা মায়া এেনকুৱা য সকেলােৰ নাক-কাণ আিদ কািট

লয়। তামােলাক স ানসকল এিতয়া পিব
লেগাৱাৰ

হাৱা। তাত

াকৃিতক ( াভািৱক) সৗ য থােক। কােনা ব

েয়াজন নাই। ইয়াতেতা শৰীেৰই তেমা ধান ত েৰ গিঠত হয়, সইবােবই বমাৰ আিদ হয়। তাত

এইেবাৰ কথা নাথােক। এিতয়া তামােলাক আ াসকল ব ত আনি ত হাৱা য আমাক বহদৰ িপতাই পঢ়ু ৱাই
নৰৰ পৰা নাৰায়ণ অথবা অমৰ পু ৰীৰ মািলক কিৰ তােল সইবােব গাৱা হয় অিত ীয় সু খৰ িবষেয় সু িধব
খাজা যিদ গাপ- গাপীসকলক সাধা। ভ সকেল এই কথােবাৰ নাজােন। তামােলাকৰ িভতৰেতা সু খী হ থাকা
আ

এই কথােবাৰ

িযেটা

ৗপদীৰ

ৰণ কিৰ থকা স ানৰ সংখ া ব ত কম। অবলাসকলৰ ওপৰত িকমান অত াচাৰ হয়।
ত গাৱা হয়, সই সকেলােবাৰ

ি েকলত (ব ৱহািৰকত) হ আেছ।

আ ান কিৰিছল? এইয়া মনু ষ ই নাজােন। িপতাই বু জাইেছ- তামােলাক সকেলা

ৗপদীেয় িকয়

ৗপদী। এেনকুৱা নহয় য

মিহলা সদায় মিহলই হয়। দু বাৰ মিহলা হ’ব পােৰ, তাতৈক বিছ নহয়। মাতাসকেল আ ান কেৰ- বাবা ৰ া
কৰা, আমাক দু শাসেন িবকাৰৰ বােব অিত কেৰ, এইখনক কাৱা হয় বশ ালয়।
বশ ালয় হেছ ৰাৱণৰ

াপনা, িশৱালয় হেছ িশৱবাবাৰ

াপনা। তামােলাকক

গক কাৱা হয় িশৱালয়।

ান িদেয়। িপতাক ন’ লজফুল

( ােনেৰ পিৰপূ ণ) বু িল কাৱা হয়। এেনকুৱা নহয় ন’ লজফুল মােন সকেলােৰ অ ৰক জােনাতা। ইয়াৰ পৰা
লাভ িক! িপতাই কয় এই সৃ ি ৰ আিদ-মধ -অ ৰ
তামােলাকক পঢ়ু ৱাওঁ।
অধ য়নৰ

াৰাই ৰাজধানী

ান মাৰ বািহেৰ কােনও িদব নাৱােৰ। মইেয়ই বিহৈল

ান সাগৰ এজেনই িপতা। তাত হেছ ভি ৰ ফল। সত যু গ- তাযু গত ভি
াপন হ আেছ।

নাথােক।

িচেড ্ (ৰা পিত) আিদৈল চাৱা িকমান ম ী (পৰামশ দাতা)

আেছ। পৰামশ িদবৈল ম ী ৰােখ। সত যু গত ম ী ৰখাৰ দৰকাৰ নাই। এিতয়া িপতাই তামােলাকক িবেবকবান
কিৰ তু িলেছ। এই ল ী-নাৰায়ণৈল চাৱা িকমান িবেবকবান আিছল। বহদৰ বাদ াহী িপতাৰ পৰা পাৱা যায়।
িপতাৰ িশৱ জয় ী পালন কৰা হয়। িন য় িশৱবাবা ভাৰতৈল আিহ িব ৰ মািলক কিৰ গেছ। লাখ বছৰৰ কথা
নহয়। কািলেৰইেতা কথা। অ া, বিছৈকেনা িক বু জাম। িপতাই কয় মনমনাভৱ। বা িৱকেত এই অধ য়ন হেছ
ইংিগতৰ। অ া!
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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)

িপতাৰ স ূ ণ সহায়কাৰী হ’বৈল চতু ৰ, িবচাৰ বু ি

স

হ’ব লােগ। িভতৰত কােনা খিলেমিল থািকব

নালােগ।
(2)

াপনা আ

িবনাশৰ কতব ৈল চাই পু ৰা িন য় বু ি ৰ হ িপতাক অনু কৰণ কিৰব লােগ। পু ৰিণ সৃ ি ৰ

পা-পইচাৰ পৰা বু ি

আঁতৰাই স ূ ণ িভখাৰী হ’ব লােগ। িম -স

ীয়, ধন-স ি

আিদ সকেলা পাহিৰ

যাব লােগ।
*বৰদান:-

িপতাৰ আ া বু িল ভািব

েহেৰ সকেলা কথা সহন কেৰাঁতা সহনশীল হাৱা

কােনা স ােন কয় য মই

তথািপও মেয়ই সহন কিৰব লােগ, মিৰব লােগ িক

এই সহন

কৰা বা মৰাই হেছ ধাৰণাৰ িবষয়ত ন ৰ লাৱা, সইবােব সহন কিৰবৈল ভয় নকিৰবা। িকছু মান
স ােন সহন কেৰ িক

বাধ ত পিৰ সহন কৰা আ

হত সহন কৰা- ইয়াত পাথক আেছ।

পিৰি িতৰ বােব সহন নকৰা িক িপতাৰ আ া হেছ সহনশীল হাৱা। গিতেক আ া বু িল ভািব
হত সহন কৰা অথাৎ িনজেক পিৰৱতন কিৰ লাৱা ইয়াৰেহ ন ৰ আেছ।
* াগান:-

িযেয় সদায় আন ৰ খাৰাক (ঔষধ) খায়, তওঁ িনেৰাগী হ থােক।
ওঁ শাি !!
***
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