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াতঃমুৰলী

"মৰমৰ স ানসকল – সদায় এইেটােয়ই

:
উ ৰ:

ওঁ শাি !

"বাপদাদা"

মধুবন।

ৃিত থািকব লােগ য আিম মতত িনজৰ সত যুগী ৰাজধানী াপন কিৰ আেছাঁ, তিতয়া অপাৰ
আন থািকব”

এই ানৰ ভাজন কানসকল স ানৰ হজম (ধাৰণ) হ'ব নাৱােৰ?
িযসকেল ভু ল কিৰ, িছঃ িছঃ (পিতত) হ পুনৰ ণী কাঠাত ( াচত) আিহ বেহ, তওঁেলাকৰ ান হজম
হ'ব নাৱােৰ। তওঁেলােক মুেখেৰ কিতয়াও ক'ব নাৱােৰ য ভগৱানুবাচ কাম মহাশ । তওঁেলাকৰ
অ ৰ িভতিৰ িভতিৰ দিহ থািকব। তওঁেলাক আসুিৰক স দায়ৰ হ যায়।

ওঁ শাি । িপতাই বিহ আি ক স ানসকলক বুজায়, তওঁ কানজন িপতা, সইজন িপতাৰ মিহমা তামােলাক স ানসকেল

কিৰব লােগ। গায়েনা কৰা হয় সৎ (সত ) িশৱবাবা, সৎ (সত ) িশৱ িশ ক, সৎ (সত ) িশৱ ৰু। সত েতা তেৱই হয়
নহয় জােনা। তামােলাক স ানসকেল জানা আিম সত িশৱবাবাক পাইেছাঁ। আিম স ানসকল এিতয়া মতত একমত হ
আেছাঁ। সেয়েহ মতত চিলব লােগ নহয় জােনা। িপতাই কয় - এটােতা দহী-অিভমানী হাৱা আৰু িপতাক ৰণ কৰা।
িযমান ৰণ কিৰবা, িনজৰ কল াণ কিৰবা। তামােলােক পুনৰাই িনজৰ ৰাজধানী াপন কিৰ আছা। আগেতও আমাৰ
ৰাজধানী আিছল। আিম দৱী- দৱতা ধ াৱল ী সকেলই 84 জ
ভাগ কিৰ, অি ম জ ত এিতয়া সংগমত
(সংগমযুগত) আেছাঁ। তামােলাক স ানসকলৰ বািহেৰ অন কােনও এই পুৰেু ষা ম সংগমযুগৰ িবষেয় নাজােন। বাবাই
িকমান উপায় (পই ) িদেয়- স ানসকল, যিদ ভালদেৰ ৃিতত থাকা তে ব ত আনি ত হ থািকবা। িক িপতাক
ৰণ কৰাৰ সলিন অন সাংসািৰক কথাত সামাই পেৰ। এইেটা ৃিতত থকা উিচত য আিম মতত িনজৰ ৰাজ
াপন কিৰ আেছাঁ। গায়েনা আেছ উ তৈকও উ ভগৱান, তওঁেৰই উ তৈকও উ (
তম) মত। মেত িক
িশকায়? সহজ ৰাজেযাগ। ৰাজ -ভাগ ল'বৈল পঢ়াই আেছ। িনজৰ িপতাৰ াৰা সৃি ৰ আিদ-মধ -অ ক জািন ল আেকৗ
দৱী েণা ধাৰণ কিৰব লােগ। িপতাৰ কিতয়াও িবৰু াচৰণ কিৰব নালােগ। ব ত স ােন িনজক সৱাৰ যাগ হাৱা
বুিল ভািব অহংকাৰত আিহ যায়। এেন ৱা ব ত হয়। পাচত কােনা কােনা ঠাইত পৰািজত হ' ল তিতয়া সৱাৰ িত
িনচা নাইিকয়া হ যায়। তামােলাক মাতাসকলেতা িনৰ ৰ। পঢ়া- না থকা হ' ল চমৎকাৰ কিৰ দখুৱালােহঁ েতন।
পুৰষ
ু সকলৰ মাজত তথািপও পঢ়া- না কৰা িকছু সংখ ক আেছ। তামােলাক মাৰীসকেল িকমান নাম উ ল কিৰব
লােগ। তামােলােক মতত ৰাজ -ভাগ াপন কিৰিছলা। নাৰীৰ পৰা ল ী হিছলা তে িকমান িনচা থািকব লােগ।
ইয়াতেতা চাৱা পা-পইচাৰ পঢ়া- নাত জীৱন উৎসিগত কিৰ আেছ। হৰ' তামােলাক সু ৰ (পিব ) হ উঠা, আেকৗ
ক'লা (অপিৱ , পিতত), তেমা ধানসকলৰ িত অ ৰৰ আকষণ িকয় ৰাখা। এই কবৰ ানৰ (তেমা ধান পুৰিণ সৃি ৰ)
িত অ ৰৰ আকষণ ৰািখব নালােগ। আিমেতা িপতাৰ পৰা উ ৰািধকাৰ ল আেছাঁ। পুৰিণ সৃি ৰ িত অ ৰৰ আকষণ
ৰখা মােন জহ ামৈল (নৰক, দাজকৈল) যাৱা। িপতা আিহ দাজকৰ (নৰকৰ) পৰা বচায় তথািপও মুখ (দৃি ) নৰকৰ
ফােল িকয় কৰা। তামােলাকৰ এই পঢ়া িকমান সহজ। কােনা ঋিষ-মুিনেয় নাজােন। কােনা িশ ক, কােনা ঋিষ-মুিনেয়
বুজাব নাৱােৰ। এওঁেতা িপতা-িশ ক- ৰুও হয়। সই ৰুসকেল শা
নায়। তওঁেলাকক িশ ক বুিল কাৱা ন'হব
তওঁেলাক কােনও এেনৈক নকয় য আিম সৃি ৰ বুৰ ী-ভূ েগাল (িহ ী-িজও াফী) নাওঁ। তওঁেলােকেতা শা ৰ
কথােবােৰই নাব। িপতাই তামােলাকক শা সমূহৰ সাৰ বুজায় আৰু পুনৰ সৃি ৰ বুৰ ী-ভূ েগালৰ িবষেয়ও বুজায়।
এিতয়া এই িশ ক ভাল ন সই িশ ক ভাল? সই িশ কৰ পৰা তামােলােক িযমােনই নপঢ়া িকয় িকেনা উপাজন
কিৰবা? সয়াও ভাগ । পিঢ় থােকােতই যিদ িকবা দুঘটনা হয়, মৃতু হয় তিতয়া পঢ়া শষ। ইয়াত তামােলােক এই পঢ়া
িযমােনই পিঢ়বা, সই ব থ হ নাযায়। অৱেশ হয়, মতত নচিল িকবা ওেলাটা চলনত চিলেল বা গাঁতত গ পিৰেল
(অধঃপিতত হ' ল) তে িযমান পিঢ়িছল সয়া এেকা লগত ল যাব নাৱােৰ, এই পঢ়ােতা 21 জ ৰ বােব। িক
অধঃপিতত হ' ল ক -ক া ৰৰ বােব ব ত ব ত লাকচান হ যায়। িপতাই কয়- স ানসকল, মুখ ক'লা নকিৰবা
(িবকাৰত অধঃপিতত ন'হবা)। এেন ৱা ব ত আেছ িযসকেল ক'লা মুখ কিৰ (িবকাৰত অধঃপিতত হ), িছঃ িছঃ হ
পুনৰ আিহ বিহ যায়। তওঁেলাকৰ কিতয়াও এই ান হজম (ধাৰণ) নহ'ব। বদ-হজম হ যায়। িযিখিন ( ান) িনব
সয়া বদ-হজম হ যাব, পুনৰ মুেখেৰ কােকা ক'ব নাৱািৰব য ভগৱানুবাচ (ভগৱানৰ বাণী) - কাম মহাশ হয়, তাৰ
ওপৰত িবজয় া কিৰব লােগ। িনেজই যিদ িবজয় া কিৰব নাৱােৰ তে আনক কেনৈক ক'ব! িভতিৰ অ ৰ দিহ
থািকব নহয়! তওঁেলাকক আসুিৰক স দায়ৰ বুিল কাৱা হয়, অমৃত পান কিৰ কিৰ যিদ িবহ পান কেৰ তে এশ ণ

ক'লা (অধঃপিতত, িবকাৰী) হ যায়। হাড়-মূৰ ভািঙ যায়।
তামােলাক মাতাসকলৰ সংগঠনেতা ব ত ভাল হাৱা উিচত। ল -উে শ েতা স খ
ু ত আেছ। তামােলােক জানা এই
ল ী-নাৰায়ণৰ ৰাজ ত এক দৱী- দৱতা ধম আিছল। এক ৰাজ , এক ভাষা, এশ শতাংশ পিব তা, শাি , সমৃি
আিছল। সই এেকখন ৰাজ েৰই িপতাই এিতয়া াপনা কিৰ আেছ। এয়া হ'ল ল -উে শ । এশ শতাংশ পিব তা, সুখ,
শাি , স ি ৰ াপনা এিতয়া হ আেছ। তামােলােক দখুওৱা িবনাশৰ পাচত কৃ আিহ আেছ।
ৈক িলিখ িদয়া
উিচত। সত যুগী এখেনই দৱী- দৱতাৰ ৰাজ , এক ভাষা, পিব তা, সুখ, শাি পুনৰাই াপন হ আেছ। চৰকােৰ
(গৱনেমে ) িবচােৰ নহয় জােনা। গ থােকই সত যুগ- তাত। িক মনুষ ই িনজক নৰকবাসী বুিল ভােব জােনা।
তামােলােক িলিখব পাৰা - াপৰ-কিলযুগত সকেলা নৰকবাসী। এিতয়া তামােলাক সংগমযুগী। আগেত তামােলােকা
কিলযুগী নৰকবাসী আিছলা, এিতয়া তামােলাক গবাসী হ আছা। ভাৰতক মতত গ কিৰ গিঢ় আছা। িক সই
সাহস, ( তেন ৱা, সত যুগী) সংগঠন হ'ব লােগ। ফু িৰবৈল (যা াত) যাওঁেত এই ল ী-নাৰায়ণৰ িচ ল যাব লােগ। ভাল
হয়। ইয়াত (িচ ত) িলিখ িদয়া - আিদ সনাতন দৱী- দৱতা ধম, সুখ-শাি ৰ ৰাজ াপন হ আেছ - ি মূিত িশৱবাবাৰ
মতত। এেনদেৰ ডাঙৰ ডাঙৰ আখৰৰ ডাঙৰ ডাঙৰ িচ হ'ব লােগ। সৰু ল'ৰা- ছাৱালীেয় সৰু িচ পচ কেৰ। হৰ',
িচ েতা িযমান ডাঙৰ হয় িসমােনই ভাল। এই ল ী-নাৰায়ণৰ িচ েতা ব ত ভাল। ইয়াত মােথাঁ িলিখব লােগ এজেনই
সত ি মূিত িশৱবাবা, সত ি মূিত িশৱ িশ ক, সত ি মূিত িশৱ ৰু। ি মূিত শ
িনিলিখেল বুিজব য পৰমা ােতা
িনৰাকাৰ, তওঁ িশ ক কেনৈক হ'ব পােৰ। ানেতা নাই নহয় জােনা। ল ী-নাৰায়ণৰ িচ
নপাতৰ ওপৰত বনাই
েত ক ানত ৰািখব লােগ, এয়া াপনা হ আেছ। িপতা (িশৱবাবা) আিহেছ
াৰ াৰা এক ধমৰ িত া কিৰ বাকী
সকেলােৰ িবনাশ কৰাবৈল। স ানসকলৰ সদায় এইেটা িনচা থািকব লােগ। িকছু িকছু কথাত একমতত উপনীত হ'ব
নাৱািৰেল তিতয়া তৎ ণাৎ অস
হ যায়। এয়ােতা হেয়ই। কােনাবাজন কােনা পে , কােনাবাজন আন পে ,
অৱেশষত সংখ াগিৰ ৰ ( মজিৰ ৰ) প ই লাৱা হয়, এইে ত মেনামািলন হাৱাৰ কথা নাই। স ানসকল িবতু হ
পেৰ। আমাৰ কথাই মান তা নাপােল। হৰ ইয়াত ঠহ পািতবলগীয়া কথা িক আেছ। িপতােতা সকেলােক স
কেৰাঁতা
হয়। মায়াই সকেলােক িবতু কিৰ িদেছ, সকেলােৱ িপতাৰ িত িবতু হ আেছ, িবতু েনা িক হ'ব - িপতাক নাজােনই।
িযজন িপতাই গৰ বাদ াহী (সা াজ ) িদেল তওঁক নাজােনই। িপতাই কয় - মই তামােলাকৰ উপকাৰ কেৰাঁ।
তামােলােক আেকৗ মাৰ অপকাৰ কৰা। ভাৰতৰ অৱ া চাৱা কেন ৱা। তামােলাকৰ িভতৰেতা ব ত কম সংখ ক
আেছ িযসকলৰ িনচা থােক। এয়া হেছ নাৰায়ণী িনচা। এেনদেৰ কাৱা উিচত হ'ব জােনা য আিমেতা ৰাম-সীতা হ'মৈগ।
তামােলাকৰ ল -উে শ ই (এই অবেজে ই) হেছ নৰৰ পৰা নাৰায়ণ হাৱা। তামােলাক আেকৗ ৰাম-সীতা
হাৱােটােত আনি ত হ যাৱা, সাহস দখুৱাব লােগ নহয় জােনা। পুৰিণ সৃি ৰ িত অ ৰৰ আকষণ এেকবােৰ ৰািখব
নালােগ। কােৰাবাৰ িত অ ৰৰ আকষণ ৰািখলা যিদ মিৰলা। জ -জ া ৰৰ বােব লাকচান হ যাব। বাবাৰ পৰােতা
গৰ সুখ া হয় তে আিম নৰকত িকয় পেৰাঁ। িপতাই কয় - তামােলাক যিতয়া গত আিছলা তিতয়া অন কােনা
ধম নািছল। এিতয়া ামা অনুযায়ী তামােলাকৰ ধম নাই। কােনও িনজক দৱতা ধমৰ বুিল নামােন। মনুষ হেয়া
িনজৰ ধমক নাজািনেল তে িক বুিল কাৱা হ'ব। িহ ু বুিল কােনা ধম আেছ জােনা। কােন িত া কিৰেল, এইেটাও
নাজােন। তামােলাক স ানসকলক িকমান বুেজাৱা হয়। িপতাই কয় - মই কালেৰা কাল এিতয়া আিহেছাঁ- সকেলােক
উভতাই ল যাবৈল। বাকী িযসকেল ভালদেৰ পিঢ়ব তওঁেলাক িব ৰ মািলক হ'ব। এিতয়া ঘৰৈল ব'লা। এই ঠাই (এই
পুৰিণ পিতত সৃি ) থকাৰ উপেযাগী নহয়, ব ত কদযময় কিৰ িদেছ- আসুিৰক মতত চিল। িপতাইেতা এেনৈক ক'ব নহয়
জােনা। তামােলাক ভাৰতবাসী িযসকল িব ৰ মািলক আিছলা, এিতয়া িকমান ঠলা-গঁতা খাই থাকা। লাজ নালােগেন।
তামােলাকৰ মাজেতা কােনাবা আেছ িযেয় ভালদেৰ বুিজ পায়। মানুসিৰেতা হয় নহয় জােনা। ব ত স ানেতা িন াত
(অ ানতাত) থােক। সই আন ৰ পাৰা নাবােঢ়। বাবাই আমাক পুনৰাই ৰাজধানী িদেয়। িপতাই কয়- এই সাধু আিদ
সকলেকা মই উ াৰ কেৰাঁ। তওঁেলােক িনজেকা মুি িদব নাৱােৰ, অন েকা নাৱােৰ। সঁচা ৰুেতা এজেনই সৎ ৰু,
িযজেন সংগমত আিহ সকেলােৰ সৎগিত কেৰ। িপতাই কয় - ক ৰ সংগম যুেগ যুেগ মই আেহাঁ, যিতয়া মই গােটই সৃি ক
পিব (পাৱন) কিৰ তু িলবলগীয়া হয়। মনুষ ই ভােব িপতা সবশি মান, তওঁ িক কিৰব নাৱােৰ। হ'ৰ, মাক আ ােন
কৰা য আিহ আমাক পিতত সকলক পিব (পাৱন) কিৰ তালা সেয়েহ মই আিহ পিব (পাৱন) কিৰ তােলা। বাকী
আৰু িক কিৰম। বাকীেতা ত -ম কেৰাঁতা ব ত আেছ, মাৰ কতব ই হেছ নৰকক গ কিৰ তালা। সয়ােতা েত ক
পাঁচ হাজাৰ বছৰৰ পাচত গঢ় ল উেঠ। এয়া তামােলােকেহ জানা। আিদ সনাতন হেছ দৱী- দৱতা ধম। বাকীেতা
সকেলা পােচ পােচ আিহেছ। অৰিব ঘাষেতা এিতয়া আিহেছ তথািপও চাৱা তওঁৰ িকমান আ ম িনমাণ হ গেছ।
তাত িনিবকাৰী (িবকাৰ ৰিহত, পিব ) হাৱাৰ কােনা কথা আেছ জােনা। তওঁেলােকেতা ভােব গৃস ািলত থািক কােনা

পিব হ থািকব নাৱােৰ। িপতাই কয় – গৃহ ব ৱহাৰত থািক কৱল এটা জ পিব হ থাকা। তামােলাক
জ -জ া ৰেতা পিতত (অপিৱ ) হ আিছলা। এিতয়া মই আিহেছাঁ তামােলাকক পিব (পাৱন) কিৰ তু িলবৈল। এই
অি ম জ পিব হাৱা। সত যুগ- তাতেতা িবকাৰ নাথােকই।
এই ল ী-নাৰায়ণৰ িচ আৰু িছিৰৰ িচ ব ত ভাল। ইয়াত িলিখত আেছ - সত যুগত এক ধম, এক ৰাজ আিছল।
বুজাবৰ বােব ডাঙৰ যুি লােগ। বৃ া মাতাসকলেকা িশকাই বুজাই
ত কিৰব লােগ, যােত দশনীত িকছু বুজাব
পােৰ। িযেকােনা লাকেক এই িচ দখুৱাই কাৱা এওঁেলাকৰ (ল ী-নাৰায়ণৰ) ৰাজ আিছল নহয়। এিতয়ােতা নাই।
িপতাই কয়- এিতয়া তামােলােক মাক ৰণ কিৰেল তিতয়া তামােলাক পিব হ পিব সৃি ৈল যাবাৈগ। এিতয়া পিব
সৃি
াপন হ আেছ। িকমান সহজ। বৃ াসকেল বিহ দশনীত বুজােল তিতয়া নাম জনাজাত হ যাব। কৃ ৰ িচ েতা
িলখা িলখিন ব ত ভাল। ক'ব লােগ য এই িলখিনিখিন অৱশ ই পিঢ় চাওক। এয়া পিঢ়েলেহ তামােলাকৰ নাৰায়ণী িনচা
অথবা িব ৰ মািলকভাৱৰ িনচা লািগ যাব।
িপতাই কয় - মই তামােলাকক এেন ৱা ল ী-নাৰায়ণ কিৰ গিঢ় তােলাঁ গিতেক তামােলােকা আনৰ বােব দয়াশীল হ'ব
লােগ। যিতয়া িনজৰ কল াণ কিৰবা তিতয়া আনেৰা কিৰব পািৰবা। বৃ সকলক এেনৈক িশকাই দ কিৰ তালা যােত
বাবাই এেনৈক কয় য দশনীত 8-10 গৰাকী বৃ াক প য়ােলই তৎ ণাৎ (অেনক আ া) আিহ যাব। িযেয়ই কিৰব
তওঁেয়ই পাব। স খ
ু ত ল -উে শ দিখেয়ই আন জােগ। আিম এই শৰীৰ এিৰ িব ৰ মািলক হ'মৈগ। িযমান ৃিতত
থািকবা িসমান পাপ খ ন হ'ব। চাৱা, খামৰ ওপৰত মুি ত আেছ - এক ধম, এক দৱী ৰাজ , এক ভাষা (ৱান িৰিলজন,
ৱান িড িকংডম, ৱান লং েৱজ)..... সয়া সানকােল াপন হ'ব। ভালবাৰু!
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) কিতয়াও পৰ ৰ বা িপতাৰ িত িবতু হ'ব নালােগ, িপতা স
নালােগ। িপতাৰ িত িবৰু াচৰণ কিৰব নালােগ।

কিৰবৈল আিহেছ সেয়েহ কিতয়াও িবতু

হ'ব

(2) পুৰিণ সৃি ৰ িত, পুৰিণ দহৰ িত অ ৰৰ আকষণ ৰািখব নালােগ। সৎ (সত ) িপতা, সৎ িশ ক আৰু সৎ ৰুৰ
সেত সততােৰ চিলব লােগ। সদায় এজনেৰ মতত চিল দহী-অিভমানী হ'ব লােগ।
বৰদান:
আিদ ৰ ৰ ৃিতেৰ িনজ জীৱনৰ মূল অনুধাৱন কেৰাঁতা সবদা সমথনৱান হাৱা
িযদেৰ
া আিদ দৱ হয়, সইদেৰ
া মাৰ, মাৰীসকেলা আিদ ৰ হয়। আিদ দৱৰ স ানসকল
মা ৰ আিদ দৱ হয়। আিদ ৰ বুিল বুিজেলই িনজ জীৱনৰ মূল জািনব পািৰবা িকয়েনা আিদ ৰ অথাৎ
ভু ৰ ৰ , ঈ ৰীয় ৰ - তে িকমান মূল ৱান হ গ’লা সইবােব সদায় িনজক আিদ দৱৰ স ান মা ৰ
আিদ দৱ, আিদ ৰ বুিল বুিজ িতেটা কম কৰা তিতয়া সমথ হাৱাৰ বৰদান পাই যাবা। এেকােৱই
ব থত যাব নাৱািৰব।
াগান:
ানী আ া তেৱঁই িযেয় ৱি ত হাৱাৰ পূেবই িচনা কিৰ িনজক ৰ া কেৰ।
!! ওঁ শাি !!

