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“মৰমৰ স ানসকল – তামােলাকৰ মুেখেৰ সদায়

:
উ ৰ:

ওঁ শাি !

"বাপদাদা"

মধুবন।

ান ৰ উ ািৰত হাৱা উিচত, মুখম ল সদায় হিষত হ থকা উিচত”

িযসকল স ােন া ণ জীৱনত ানৰ ধাৰণা কিৰেছ তওঁেলাকৰ ল ণ িক হ’ব?
1) তওঁেলাকৰ চলন দৱতাসকলৰ দেৰ হ’ব, তওঁেলাকৰ দৱী ণেবাৰৰ ধাৰণা হ’ব। 2) তওঁেলাকৰ
ানৰ িবচাৰ সাগৰ ম ন কৰাৰ অভ াস থািকব। তওঁেলােক কিতয়াও আসুিৰক কথাৰ অথাৎ
আৱজনাৰ ম ন নকিৰব। 3) তওঁেলাকৰ জীৱনত গািল িদয়া আৰু ািন কৰা ব
হ যায়। 4)
তওঁেলাকৰ মুখম ল সদায় হিষত হ থােক।

ওঁ শাি । ি পতাই বিহ

ান আৰু ভি ৰ ওপৰত বুজায়। এইেটােতা স ানসকেল বুিজ গেছ য ভি েৰ সৎগিত নহয় আৰু
সত যুগত ভি নাথােক। ােনা সত যুগত পাৱা নাযায়। কৃ ই ভি ও নকেৰ আৰু ানৰ মুৰল
ু ীও নবজায়। মুৰল
ু ী
মােন হেছ ান িদয়া। মুৰল
ু ীত যাদু বুিল গায়েনা আেছ নহয়। গিতেক িন য় িকবা যাদু থািকব নহয় জােনা! মা মুৰল
ু ী
বেজাৱা, সইেটােতা গতানুগিতক কথা ফকীৰসকেলও বজাই থােক। এই মুৰল
ু ীত ানৰ যাদু আেছ। অ ানক যাদু
বুিলেতা নকয়। মুৰল
ু ীক যাদু বুিল কয়। ােনেৰ মনুষ ৰ পৰা দৱতা হয়। যিতয়া সত যুগ হয় তিতয়া ানৰ াল
থােক। তাত ভি নাথােক। ভি হয় াপৰৰ পৰা, যিতয়া দৱতাৰ পৰা মনুষ হ যায়। মনুষ ক িবকাৰী,
দৱতাসকলক িনিবকাৰী বুিল কাৱা হয়। দৱতাসকলৰ সৃি ক পিৱ জগত বুিল কাৱা হয়। এিতয়া তামােলাক দৱতা
হ আছা। ান কাক কাৱা হয়? এটা হেছ িনজৰ বা িপতাৰ পিৰচয় আেকৗ সৃি ৰ আিদ-মধ -অ ৰৰ ন’ লজক ান
বুিল কাৱা হয়। ােনেৰ সৎগিত হয়। আেকৗ ভি আৰ হয় তিতয়া অৱেৰাহণ কলা বুিল কাৱা হয় িকয়েনা ভি ক
ৰািত আৰু ানক িদন বুিল কাৱা হয়। এইেটােতা িযেকােনা লাকেৰ বুি ত ধাৰণ হ’ব পােৰ িক দৱী ণ ধাৰণ
নকেৰ। দৱী ণ থািকেল তিতয়ােহ বুজা যাব য ানৰ ধাৰণা হেছ। ানৰ ধাৰণা কৰাসকলৰ চলন দৱতাসকলৰ
দেৰ হয়। কমৈক ধাৰণা কৰাসকলৰ চলন িমি ত হয়। যিদ ধাৰণা হাৱা নাই তাৰমােন তওঁ স ােনই নহয়। মনুষ ই
িপতাৰ িকমান ািন কেৰ। া ণ লত আিহেল গািল িদয়া, ািন কৰা ব হ যায়। তামােলােক ান পাৱা, তাৰ
ওপৰত িবচাৰ সাগৰ ম ন কিৰেল অমৃত পাবা। িবচাৰ সাগৰ ম েনই নকেৰ তে বাকী িক ম ন হ’ব? আসুিৰক
িবচাৰ। তাৰ পৰা আৱজনােহ ওলাব। এিতয়া তামােলাক ঈ ৰীয় িবদ াথ । জানা য মনুষ ৰ পৰা দৱতা হাৱাৰ পাঠ
পিঢ় আছা। দৱতাসকেল এই পাঠ নপঢ়াব। দৱতাসকলক কিতয়াও ানৰ সাগৰ বুিল কাৱা নহয়। ানৰ সাগৰেতা
এজনেক কাৱা হয়। দৱী েণা ানৰ াৰা ধাৰণ হয়। এই ান িয তামােলাক স ানসকেল এিতয়া পাৱা, এয়া
সত যুগত নাথািকব। এই দৱতাসকলৰ দৱী ণ আেছ। তামােলােক মিহমাও কৰা - সব ণ স
.... গিতেক এিতয়া
তামােলাক এেন ৱা হ’ব লােগ। িনজক সাধা উিচত য মাৰ সকেলােবাৰ দৱী ণ আেছেন ন কােনা আসুিৰক
অৱ েণা আেছ? যিদেহ আসুিৰক অৱ ণ আেছ তে সয়া আঁতৰাই িদব লােগ তিতয়ােহ দৱতা বুিল ক’ব। নহ’ লেতা
কম পদ পাবা।
এিতয়া তামােলাক স ানসকেল দৱী ণ ধাৰণ কৰা। ব ত ভাল ভাল কথা েনাৱা। ইয়াক কাৱা হয় পুৰেু ষা ম
সংগমযুগ যিতয়া তামােলাক পুৰেু ষা ম হ আছা, গিতেক বাতাবৰেণা ব ত ভাল হাৱা উিচত। মুেখেৰ যােত কােনা
িছঃ িছঃ কথা উ ািৰত নহয়, নহ’ ল কাৱা হ’ব এওঁ কম পদবীধাৰী। কথাবাতা আৰু বাতাৱৰণৰ পৰা তৎ ণাৎ গম
পাৱা যায়। তামােলাকৰ মুখম ল সদায় হিষত হ থকা উিচত। নহ’ ল ানী বুিল কাৱা নহ’ব। মুেখেৰ যােত সদায়
ৰ উ ািৰত হয়। এই ল ী-নাৰায়ণক চাৱা িকমান হিষতমুখৰ। এওঁেলাকৰ আ াই ান ৰ ধাৰণ কিৰিছল। মুেখেৰ
সদায় ান ৰ উ ািৰত হিছল। ৰ েহ িন নােল িকমান আনি ত হ থকা যায়। এিতয়া তামােলােক িয ান ৰ
লাৱা সয়া আেকৗ হীৰা-মু তা হ যায়। 9 ৰ ৰ মালা কােনা হীৰা-মু তাৰ নহয়। এই ান ৰ ৰ মালা। মনুষ ই আেকৗ
সয়া ৰ বুিল বুিজ আঙ আিদ িপে । এই ান ৰ ৰ মালা পুৰেু ষা ম সংগমযুগেত িপ া হয়। এই ৰ ই তামােলাকক
ভিৱষ ত 21 জ ৰ কাৰেণ ধন-স ি েৰ ভৰপূৰ কিৰ িদেয়। ইয়াক কােনও কািঢ় িনব নাৱােৰ। ইয়াত তামােলােক এই
হীৰা-মু তা িপি েল তৎ ণাৎ কােনাবাই কািঢ় ল যাব। গিতেক িনজক ব ত িবচাৰ বুি স
কিৰ তু িলব লােগ।
আসুিৰক অৱ ণেবাৰ আঁতৰাই িদব লােগ। আসুিৰক অৱ ণেবাৰৰ কাৰেণ চেহৰাই এেন ৱা হ যায়। াধত তামৰ
দেৰ ৰঙা চেহৰা হ যায়। কাম িবকাৰত যাৱাসকল ক’লা হ যায়। গিতেক স াসকেল িতেটা কথাত িবচাৰ সাগৰ

ম ন কৰা উিচত। এই পঢ়া হেছই ব ত ধন লাভ কৰাৰ। সই পঢ়া জােনা ৰ হয়। অৱেশ হয়, ান পিঢ় উ পদমযাদা
পাই যায়। গিতেক পঢ়া কামত আিহল, পইচা নহয়। পঢ়াই হেছ ধন। সয়া হেছ হদৰ (সীিমত) ধন, এয়া আেকৗ হেছ
বহদৰ (অসীিমত) ধন। হওেত দুেয়াটাই পঢ়া। এিতয়া তামােলােক বুিজ পাৱা য িপতাই আমাক পঢ়াই িব ৰ মািলক
কিৰ তােল। সয়া হেছ অ কালৰ ণভং ৰ পঢ়া এটা জ ৰ বােব। আেকৗ পৰৱত জ ত নতু নৈক পিঢ়বলগীয়া হয়।
তাত (সত যুগত) ধনৰ কাৰেণ পঢ়াৰ দৰকাৰ নহয়। তাতেতা এিতয়াৰ পুৰষ
ু াথেৰ চু ৰ ধন পাৱা যায়। ধন অিবনাশী
হ যায়। দৱতাসকলৰ ব ত ধন আিছল আেকৗ যিতয়া ভি মাগ অথাৎ ৰাৱণ ৰাজ ত আিহল তিতয়া িকমান ধন
আিছল, িকমান মি ৰ িনমাণ কিৰিছল। আেকৗ মুছলমান আিদেয় িকমান ধন লু িনেল। িকমান ধনবান আিছল!
আিজৰ পঢ়াৰ াৰা ইমান চহকী কােনা হ’ব নাৱােৰ। তামােলােক এিতয়া জানা য আিম ইমান উ পঢ়া পেঢ়াঁ যাৰ
াৰা এয়া ( দৱী- দৱতা) হওঁৈগ। গিতেক চাৱা পঢ়াৰ াৰা মনুষ িক হ যায়! গিৰবৰ পৰা চহকী। এিতয়া ভাৰেতা
িকমান গিৰব। চহকীসকলৰেতা সমেয়ই নাই। িনজৰ অহংকাৰ থােক - মই অমুক হওঁ। ইয়াত অহংকাৰ আিদ আঁতিৰ
যাৱা উিচত। মই আ া হওঁ, আ াৰ লগতেতা ধন-স ি , মিন-মু তা আিদ এেকােৱ নাই। িপতােয়া কয় - দহ সিহত
সকেলা সম ত াগ কৰা। আ াই শৰীৰ ত াগ কিৰেল সমৃি আিদ সকেলা অ পেৰ। যিতয়া নতু নৈক পিঢ় আেকৗ ধন
উপাজন কিৰব নতু বা ভাল দান-পুণ কিৰেল তিতয়া চহকীৰ ঘৰত জ ল’বৈগ। এেনৈক কয় নহয় য পূবৰ কম ফল।
যিদ ান দান কিৰেছ বা কেলজ-ধমশালা আিদ িনমাণ কিৰ িদেছ তে তাৰ ফল অৱেশ পাৱা যায় িক অ কালৰ
বােব। এই দান-পুণ ও ইয়াত কৰা হয়। সত যুগত কৰা নহয়। সত যুগত ভাল কমই হয় িকয়েনা এিতয়াৰ াল া হয়।
তাত কােৰা িবকম নহয় িকয়েনা তাত ৰাৱেণই নাই। গিৰবেৰা িবকম নহয়। ইয়াতেতা চহকীসকলেৰা িবকম হয়।
সইবােবেতা এই বমাৰ আিদ দুখ হয়। তাত িবকাৰত নাযােয়ই গিতেক িবকম কেনৈক হ’ব? সকেলা িনভৰ কেৰ কমৰ
ওপৰত। এইখন হেছ মায়া ৰাৱণৰ ৰাজ , য’ত মনুষ িবকাৰী হ যায়। িপতা আিহ িনিবকাৰী হ’বৰ কাৰেণ পঢ়ায়।
িপতাই িনিবকাৰী কিৰ তােল, মায়াই আেকৗ িবকাৰী কিৰ িদেয়। ৰামবংশী আৰু ৰাৱণবংশীৰ যু চেল। তামােলাক হছা
িপতাৰ স ান, তওঁেলাক হেছ ৰাৱণৰ স ান। িকমান ভাল ভাল স ান মায়াৰ ওচৰত পৰািজত হ যায়। মায়া অিত
বলবান। তথািপও আশা ৰােখ। অধমতৈকও অধম অথাৎ এেকবােৰ পিততসকলেৰা উ াৰ কিৰবলগীয়া হয় নহয়
জােনা। িপতাইেতা গােটই িব ৰ উ াৰ কিৰবলগীয়া হয়। ব ত অধঃপিতত হয়। এেকবােৰ অধঃপতন হ অধমতৈকও
অধম হ যায়। এেন ৱাসকলেকা িপতাই উ াৰ কেৰ। ৰাৱণ ৰাজ ত অধমেতা সকেলা হয়, িক িপতাই ৰ া কেৰ।
তথািপ অধঃপিতত হ থােক, তিতয়া ব ত অধম হ যায়। তওঁেলােক আেকৗ ইমান উ িত কিৰব নাৱােৰ। সই অধম
বােধ িভতিৰ খাই থােক। যেনৈক তামােলােক কাৱা - অি ম সময়ত িযেয়...... তওঁেলাকৰ বুি ত সই অধম বােধই
আিহ থািকব। গিতেক িপতাই বিহ স ানসকলক বুজায়, ক ই ক ই তামােলােকই দৱতা হাৱা। জীৱ-জ হ’ব জােনা?
মনুষ ই হয় আৰু বুিজ পায়। এই ল ী-নাৰায়ণেৰা নাক কান আিদ আেছ, মনুষ ই হয় নহয় জােনা! িক দৱী ণধাৰী
হাৱা কাৰেণ এওঁেলাকক দৱতা বুিল কাৱা হয়। এওঁেলাক এেন ৱা সু ৰ দৱতা কেনৈক হয়, আেকৗ কেনৈক
অধঃপিতত হয়, এই চ ৰ িবষেয় তামােলােক গম পাইছা। িযসকেল িবচাৰ সাগৰ ম ন কেৰ তওঁেলাকৰ ধাৰণাও ভাল
হ’ব। যিদ িবচাৰ সাগৰ ম েনই নকেৰ তে িনেবাধ হ যায়, মুৰল
ু ী েনাৱাসকলৰ িবচাৰ সাগৰ চিল থািকব। এইেটা
িবষয়ৰ ওপৰত এইেটা এইেটা বুজাব লািগব। আেপানাআপুিন িবচাৰ সাগৰ ম ন চিল থােক। অমুক আিহবলগীয়া আেছ
তওঁেকা অিত উৎসােহেৰ বুজাম। হয়েতা িকবা বুিজ পাব। ভাগ ৰ ওপৰত। কােনাবাই তৎ ণাৎ িন য় কিৰব,
কােনাবাই নকিৰব। আশা ৰখা হয়। এিতয়া নহ’ লও আগৈল গ িন য় বুিজব। আশা ৰািখব লােগ নহয় জােনা! আশা
ৰখা মােন সৱাৰ িত আ হ আেছ। ভাগিৰ পিৰব নালােগ। যিদ কােনাবাই পিঢ় আেকৗ অধম হ গেছ, আিহেল তিতয়া
িন য় তওঁক অিতিথ কাঠাত ব ৱাব। নতু বা ক’ব িচ যাওঁক? িন য় সুিধব ইমান িদন িকয় অহা নািছল? তিতয়া
ক’ব - মায়াৰ ওচৰত পৰািজত হ গ’ লা। এেন ৱা ব ত আেহ। বুিজ পায় য ান ব ত ভাল আিছল িক মায়াই
পৰািজত কিৰ িদেল। ৃিতেতা থােক নহয় জােনা। ভি মাগত জয় পৰাজয়ৰ কােনা কথাই নাথােক। এই ান ধাৰণ
কিৰবৰ বােব। এিতয়া তামােলােক িপতাৰ াৰা সত গীতা না যাৰ াৰা দৱতা হ যায়। া ণ নােহাৱাৈক দৱতা
হ’ব নাৱােৰ। ী ীয়ান, পাৰসী, মুছলমানসকলৰ া ণ নাথােকই। এই সকেলােবাৰ কথা এিতয়া তামােলােক বুিজ
পাৱা।
তামােলােক জানা য ‘অ ’ক (িপতাক) ৰণ কিৰব লােগ। িপতাক ৰণ কিৰেলেহ বাদ াহী পাৱা যায়। যিতয়াই
তামােলােক কােৰাবাক লগ পাৱা তিতয়া ক’বা য ‘অ ’ আ াক ৰণ কৰক। ‘অ ’ ক উ বুিল কাৱা হয়।
আঙু িলেৰ ‘অ ’ক ইি ত কেৰ নহয় জােনা! ‘অ ’ (িপতাক) এক বুিলও কাৱা হয়। এজেনই ভগৱান। বাকীেতা সকেলা
হেছ স ান। িপতােতা সদায় ‘অ ’ হেয় থােক। ৰাজ নকেৰ। ােনা িদেয়, িনজৰ স ােনা কিৰ লয় গিতেক স ানসকল

িকমান আনি ত হ থকা উিচত। বাবাই আমাৰ িকমান সৱা কেৰ।
আমাক িব ৰ মািলক কিৰ তােল। আেকৗ িনেজ সই নতু ন পিৱ সৃি ৈল নােহই। পাৱন সৃি ত তওঁক কােনও আ ােনই
নকেৰ। পিততসকেলেহ আ ান কেৰ। পাৱন সৃি ত আিহ িক কিৰব। তওঁৰ নােমই হেছ পিতত-পাৱন, গিতেক পুৰিণ
সৃি ক নতু ন কিৰ তালােতা তওঁৰ কতব । িপতাৰ নাম হেছ িশৱ, আৰু শাল াম বুিল স ানসকলক কাৱা হয়।
তওঁেলাকৰ পূজা হয়। িশৱবাবা বুিল ক সকেলােৱ ৰণ কেৰ। ি তীয়েত
ােকা বাবা বুিল কয়। জািপতা
া
বুিলেতা ব েত কয় িক যথাথ ৰীিত নাজােন।
া কাৰ স ান? তামােলােক ক’বা য পৰমিপতা পৰমা া িশৱই
তওঁক তু িল লেছ। এওঁেতা শৰীৰধাৰী হয় নহয় জােনা! সকেলা আ াই ঈ ৰৰ স ান। সকেলা আ ােৰ িনজৰ িনজৰ
শৰীৰ আেছ। িনজৰ িনজৰ ভু িমকা া কিৰেছ, িযেটা পালন কিৰবলগীয়াই হয়। এইেটা পৰ ৰাগত ভােৱ চিল আিহেছ।
অনািদ অথাৎ ইয়াৰ আিদ-মধ -অ নাই। মনুষ ই েন য শষ ( লয়) হ যায়, তিতয়া আেকৗ িববুি ত পেৰ য পুনৰ
কেনৈক সৃি হ’ব? িপতাই বুজায় এইখন অনািদ। কিতয়া হ’ল, সুিধবলগীয়া নাথােক। লয় নহেয়ই। এয়াও মেনসজা
কািহনী ৰিচ িদেছ। অলপ মনুষ হ যায় সই কাৰেণ কাৱা হয় য লয় হ গ’ল। বাবাৰ িয ান আেছ সয়া এিতয়ােহ
কট হয়। তাৰ কাৰেণই কাৱা হয় - গােটই সাগৰক িচয়াহী কিৰ লাৱা..... তিতয়াও পূৰা নহ’ব। ভালবাৰু!
অিত মৰমৰ, ক ৰ পাছত 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) িনজৰ হিষতমুখ চেহৰােৰ িপতাৰ নাম উ ল কিৰব লােগ। ান ৰ েহ িনব আৰু
ান ৰ ৰ মালা িবৰাজমান হ থােক। আসুিৰক অৱ ণসমূহ আঁতৰাই িদব লােগ।

নাব লােগ। িডিঙত যােত

(2) সৱাত কিতয়াও ভাগিৰব নালােগ। আশা ৰািখ আ েহেৰ সৱা কিৰব লােগ। িবচাৰ সাগৰ ম ন কিৰ উ াসত
থািকব লােগ।
বৰদান:
হৰ িতদানত সমানতাৰ অনুভৱ কেৰাঁতা সবশি স
হাৱা
িযসকল স ান িপতাৰ হত সদায় সমািহত হ থােক তওঁেলাকৰ হৰ িতদানত িপতাৰ সমান হাৱাৰ
বৰদান া হ যায়। িয সদায় হযু আৰু যাগযু হ থােক তওঁ সবশি েৰ স
তঃ হ যায়।
সবশি সদায় লগত থািকেল িবজয় িনি ত হেয় আেছ। িযসকলৰ ৃিত থােক য সবশি মান িপতা
আমাৰ সংগী হয়, তওঁেলাক কিতয়াও কােনা কথাত িবচিলত হ’ব নাৱােৰ।
াগান:
পুৰষ
ু াথ জীৱনত িয সদায় স
আৰু আনি ত হ থােকাঁতা হয় তেৱঁই সৗভাগ শালী হয়।
!! ওঁ শাি !!

