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াতঃ মু লী

ওঁ শাি

“বাপদাদা”

"মৰমৰ স ানসকল – তামােলােক যাগবেলেৰ এই খাৰকীয়
সেয়েহ য’ ল যাব লািগব তাক

মধু বন

ণালী (লু ণীয়া খাল) পাৰ হ ঘৰৈল যাব লািগব,

ৰণ কৰা, এই টা আন ত থাকা য আিম এিতয়া ফিকৰৰ (দীন-দিৰ ৰ) পৰা চহকী
হ যাওঁ”

*

:- দৱী ণৰ িবষয়িটৰ

িত িযসকল স ানৰ মেনােযাগ আেছ তওঁেলাকৰ িচন িক হ’ব?

*উ ৰ :- তওঁেলাকৰ বু ি ত থােক - যেনকুৱা কম মই কিৰম মাক দিখ আেনও কিৰব। তেন স ােন কিতয়াও
কােকা আমিন নকিৰব। তওঁেলাকৰ মু খৰ পৰা কিতয়াও উ া-সু া (অ েয়াজনীয়) কথা উ ািৰত নহ’ব।
মন-বাণী-কমেৰ কােকা দু খ িনিদব। িপতাৰ সমান সু খ িদয়াৰ ল
িবষয়িটৰ

িত মেনােযাগ আেছ।

ওঁ শাি । িমঠা িমঠা আি ক স ানসকলৰ
যা াৰ অথও স ানসকেল বু িজ পায়। ভি
নাজািনিছল য

থািকেল তিতয়া কাৱা হ'ব দৱী ণৰ

ৰণৰ

ৃ িতৰ যা াও িশকাই আেছ।

মাগেতা সকেলা দৱতাক, িশৱবাবাক

ৰণ কেৰ। িক

ৃ িতৰ
এইেটা

াৰাই িবকম িবনাশ হ'ব। স ানসকেল জােন য িপতা পিতত-পাৱন হয়, তেৱঁই পাৱন

হাৱাৰ উপায় িদেয়। আ ােয় পিব
ৃ িতৰ যা া িশকায় আ

িত আি ক িপতাই পঢ়াই আেছ।

হ'ব লােগ, আ ােয় পিতত হয়। স ানসকেল জােন য ভাৰতেত িপতাই আিহ

অন ক' তা িশকাব নাৱােৰ। পািথৱ ( লৗিকক) যা ােতা স ানসকেল ব ত কিৰেল, এই

যা া কৱল এজন িপতাইেহ িশকাব পােৰ। তামােলাক স ানসকলক িপতাই বু জাইেছ য মায়াৰ কাৰেণ সকেলােৰ
বু ি ত অবু জনৰ তলা লািগ আেছ। এিতয়া িপতাৰ াৰা তামােলােক
আ

পিব

াত হছা য আিম িকমান বু ি মান, ধনবান,

আিছেলাঁ। আিম গােটই িব ৰ মািলক আিছেলাঁ। এিতয়া আিম পু নৰ তেনকুৱা হ আেছাঁ। িপতাই িকমান

িবশাল বহদৰ বাদ াহী (সা াজ ) িদেছ। লৗিকক িপতাই খু ব বিছ লাখ কািট িদব। ইয়াত িমঠা বহদৰ িপতাই
বহদৰ বাদ াহী িদবৈল আিহেছ, সইবােব তামােলােক ইয়াত পিঢ়বৈল আিহছা। কাৰ ওচৰত? বহদৰ বাবাৰ
ওচৰত। ‘বাবা’ শ িট ম াতৈকও িমঠা। যিদও ম াই পালনা কেৰ তথািপ িপতা সদায় িপতাই হয়, যাৰ পৰা বহদৰ
উ ৰািধকাৰ পাৱা যায়। তামােলাক সদায় সু খী আ

সৗভাগ ৱতী হ’বৈল গ আছা। বাবাই আেকৗ আমাক

কেনকুৱাৈক গিঢ় তােল! এয়া কােনা নতু ন কথা নহয়। গায়েনা আেছ ৰািতপু ৱা ধনী আিছল, ৰািত দীন-দু খীয়া
গিছল। তামােলােকা ৰািতপু ৱা ধনী আ কৗ বহদৰ ৰািত ফিকৰ হ যাৱা। বাবাই িনেতৗ সাঁৱৰাই িদেয় –
স ানসকল, কািলৈলেকেতা তামােলাক িব ৰ মািলক, চহকী আিছলা, আিজ তামােলাক ফিকৰ হ গ'লা। এিতয়া
পু নৰ ৰািতপু ৱা হ'ব তিতয়া তামােলাক পু নৰ চহকী হ যাবা। িকমান সহজ কথা। চহকী হ যাবা সইবােব
তামােলাক স ানসকল ব ত আনি ত হাৱা উিচত।
চহকী হ'ব ধিৰছা আ

িন য় হ যাবা। িক

া ণৰ িদন আ

পু ষাথৰ

া ণৰ ৰািত। এিতয়া িদনত তামােলাক

ম অনু সিৰ। িপতাই কয় - এইয়া সয়াই খাৰকীয়

িযেটা তামােলােকেহ যাগবলৰ াৰা পাৰ হাৱা। য' ল যাব লািগব সয়া

ণালী

ৃ িতত থকা উিচত। আিম এিতয়া ঘৰৈল

যাম। বাবাই িনেজই আিহেছ আমাক িনবৈল। ব ত মৰেমেৰ বু জায় - মৰমৰ স ানসকল, তামােলােকই পিব
আিছলা, 84 জ

ল- ল পিতত হ পিৰলা এিতয়া পু নৰ পিব

তামােলােক জানা পিতত-পাৱন আেহ আ

হ'ব লািগব। পিব

তামােলাক তওঁৰ মতত চিল পিব

হাৱাৰ আন কােনা উপায় নাই।
হাৱা। তামােলাক স ানসকল

ব ত আনি ত হাৱা য আিম এ নকুৱা পদ পাম। িপতাই কয় - তামােলােক 21 জ ৰ কাৰেণ সদাকালৰ বােব সু খী
1

হ যাবাৈগ। িপতাই সু খধামৰ, ৰাৱেণ দু খধামৰ অিধকাৰ িদেয়। তামােলাক স ানসকেল এিতয়া জািনছা ৰাৱণ
তামােলাকৰ পু ৰিণ শ , িযেয় তামােলাকক 5 িবকাৰ
িযেয় িযমান িপতাক

পী িপ ৰাত সু মু ৱাই িদেল। িপতা আিহ তাৰ পৰা উিলয়ায়।

ৰণ কেৰ, িসমােন আনেকা পিৰচয় িদেয়।

তওঁেলােক িপতাক

ৰেণা কিৰব নাৱােৰ আ

ৰণ নকৰা সকল দহ-অিভমানত থািকব।

িপতাৰ পিৰচেয়া িদব নাৱােৰ। আিম আ া ভাই-ভাই হওঁ, ঘৰৰ পৰা

ইয়াৈল আিহেছা – িভ -িভ ভূ িমকা পালন কিৰবৈল। গােটই ভূ িমকা কেনৈক পালন কৰা হয়, এইয়াও তামােলাকৰ
বু ি ত আেছ। যাৰ দৃ ঢ় িন য় আেছ, তওঁ আিহ ইয়াত পু ন জীিৱত হয়। এইয়া এেনকুৱা পঢ়া নহয় য তামােলােক
িশ কৰ লগেত থািকব লােগ। নহয়, িনজৰ ঘৰত থািকও পিঢ়ব পাৰা। কৱল এস াহ ভাল দেৰ বু িজ লাৱা পু নৰ
া ণীসকেল কােৰাবাক এমাহৰ িপছত, কােৰাবাক 6 মাহৰ িপছত, কােৰাবাক 12 মাহৰ িপছত ল আেহ। বাবাই কয়
িন য় হ’ল আ

দৗিৰ আিহল।

ৰা ীও বাি ব লােগ য আিম আ

িবকাৰৈল নাযাও। আিম িশৱবাবাৰ ওচৰত

িত া কিৰেছাঁ। িশৱবাবাইেহ কয় -

স ানসকল, তামােলাক িনিবকাৰী িন য় হ’ব লােগ। যিদ িবকাৰৈল যাৱা তিতয়া হ’ ল উপাজন কৰা িখিন শষ হ
যাব, শ

ণ দ

ভাগ কিৰব লািগব। 63 জ

ৰণ কৰা তিতয়া তামােলাকৰ পাপ ভ
িনয়মীয়াৈক নপেঢ় তে
লািগব পােৰ িক

তামােলােক গাঁতত পিৰ থািকলা। এিতয়া কয় - পিব
হ’ব। আ া ভাই-ভাই। কােৰা নাম

নহ’বা। যিদ কােনাবাই

সানকােল তওঁক (মধু বনৈল) ল আিনব নালােগ। যিদও বাবাই কয় য এিদনেতা তীৰ

িনজৰ িবচাৰ বু ি েৰও কাম কিৰব লােগ।

তামােলাকৰ ব ত উ

পত আৱ

হাৱা। মাক

তামােলাক

া ণ সকেলাতৈক উ ম। এইয়া

কূল। তাত কােনা সৎসংগ আিদ নাথােক। সৎসংগ থােক ভি

সৎসংগই উ াৰ কেৰ, সত ৰ সংগ তিতয়ােহ পাৱা যায় যিতয়া সত যু গ

মাগত। তামােলােক জানা

াপনা কৰাৰ সময় হয়। এয়া কােৰা বু ি ত

উদয় নহয় িকয়েনা বু ি ত তলা লািগ আেছ। এিতয়া সত যু গৈল যাব লােগ। সত ৰ সংগ পাৱা যায় পু েষা ম
সংগমযু গত। সই

সকলেতা সংগমযু গী নহয়। বাবা যিতয়া আেহ তিতয়া স ান-স ান বু িল মােত। সই

সকলক জােনা তামােলােক বাবা বু িল ক’বা। বু ি ত এেকবােৰ গে জৰ তলা লািগ আেছ। বাবা আিহ তলা খােল।
বাবাই চাৱা িকমান যু ি

ৰেচ য মনু ষ ই আিহ হীৰা সদৃ শ জীৱন গঢ়ক। মগািজন িকতাপ আিদ ছপা কিৰ থােক।

ব তৰ কল াণ হওঁক তিতয়া ব তৰ আশীবােদা পাৱা যাব।
পৰা মু

জা বেনাৱাৰ পু ষাথ কিৰব লােগ। িনজেক ব নৰ

কিৰব লােগ। শৰীৰ িনবাহৰ অেথ সৱাও (চাকিৰ) িন য় কিৰব লােগ। ঈ ৰীয় সৱা কৱল ৰািতপু ৱা আ

গধু িল হয়। সই সময়ত সকেলােৱ আজিৰ হ থােক, যাৰ সেত তামােলােক লৗিকক সৱা কৰা, তওঁেলাকেকা
পিৰচয় িদ থাকা য তামােলাকৰ দু জন িপতা আেছ। লৗিকক িপতা সকেলােৰ িভ । পাৰেলৗিকক িপতা সকেলােৰ
এজন। তওঁ হেছ সেবা । বাবাই কয় - মােৰা ভূ িমকা আেছ। এিতয়া তামােলাক স ানসকেল মাৰ পিৰচয় জািন
গ'লা। আ ােকা তামােলােক জািন গ'লা। আ াৰ কাৰেণ কয় -

কুিটৰ মধ ত িজিলিক উেঠ িবিচ

অকাল আস না হয়। আ াক কিতয়াও কােল খাব নাৱােৰ। আ া কৱল মিলয়ন আ

তৰা.....। সয়া

হয়, আ াৰ আসন

কুিটৰ মধ তেহ শাভা পায়। িতলকৰ িচ ও ইয়ােতই িদেয়। িপতাই কয় - তামােলােক িনজক িনেজই ৰাজ-িতলক
িদয়াৰ যাগ কিৰ তালা। এেনকুৱা নহয় য মই সকেলােক ৰাজ-িতলক িদম। তামােলােক িনজক িনেজই িদয়া।
বাবাই জােন - কােন ব ত সৱা কেৰ। মগািজনেতা িলখিন ব ত ভাল আেহ। লগেত যাগৰ বােবও য পৰ হ’ব
লােগ, যাৰ াৰা িবকম িবনাশ হয়। িদেন- িতিদেন তামােলাক ভাল ৰাজেযাগী হ
শৰীৰ এিৰবৰ হেছ, আিম

গ থািকবা। বু িজ পাবা য এিতয়া

িচ যাওঁ। সূ বতনৰৈলেকেতা স ানসকল যায়, মু লবতনেকা ভালদেৰ জােন য সয়া
কেৰ। সু খধামৰ িবষেয়েতা তওঁেলােক নাজােনই।

আমাৰ আ াসকলৰ ঘৰ। মনু ষ ই শাি ধামৰ কাৰেণই ভি

যাৱাৰ িশ ােতা িপতাৰ বািহেৰ আন কােনও িদব নাৱােৰ। এয়া হেছ
2

গৈল

বৃ ি মাগ। দু েয়ােৱ মু ি ধামৈল যাব লািগব।

তওঁেলােক উ া ৰা া দখু ৱায়, আচলেত কােনও নাযায়। সকেলােক অি মত িপতাই ল যাব। এই টা হেছ তওঁৰ
কতব । কােনােৱ ভাল ৰীিতেৰ পিঢ় ৰাজ -ভাগ ল লয়। বাকী সক ল কেনৈক পিঢ়ব। তওঁেলাক যেনৈক
আেহ, তেনৈক

মানু সিৰ

মানু সিৰ যাবৈগ। এই কথােবাৰত বিছ সময় অপব য় নকিৰবা।

এেনৈক কয় য বাবাক

ৰণ কিৰবৈল সময় নাপাও, তে

িন য় আেছ য বহদৰ িপতা, িশ ক

ও হয়। তে

জানা ক ৰ আগেতও

হিছলা।

মতত চিল পিব

আেকৗ এেনেবাৰ কথাত সময় িকয় ন কৰা। এইেটা
ি তীয় কােকােৱ

ৰণ কৰাৰ দৰকাৰ নাই। তামােলােক

েণ- েণ চ ও ঘূ ৰাই থাকা। তামােলাকৰ নােমই হেছ দশন

চ ধাৰী। (পানীেতালা চকােৰ বাি ত পানী ভেৰাৱা আ

খালী হাৱাৰ উদাহৰণ)

ান সাগৰৰ পৰা ভৰপূ ৰ হ’বৈল

তামােলাকৰ সময় নালােগ, খালী হ’বৈলেহ সময় লােগ। তামােলাক হছা অিত মৰমৰ স ান িকয়েনা ক ৰ িপছত
আিহ িমিলত হছা। এইেটা দৃ ঢ় িন য় থকা উিচত। আিম 84 জ ৰ পাছত আেকৗ আিহ িপতাৰ সেত িমিলত হেছা।
িপতাই কয় িযেয়

থেম ভি

কিৰেছ তওঁেৱই

সেয়েহ সদায় িনজৰ ফল অথবা উ ৰািধকাৰক
সিঠক। বহদৰ িপতাক

থেম

ান লাৱাৰ যাগ ও হেছ িকয়েনা ভি ৰ ফল লািগব।

ৰণ কিৰ থাকা। ‘ফল’ শ িট ভি

ৰণ কিৰেল উ ৰািধকাৰ পাৱা যায় আ

খ াত। তওঁেলােক ভােব আিম ভাৰতৰ

মাগৰ। উ ৰািধকাৰ শ িট

অন কােনা উপায় নাই। ভাৰতৰ

াচীন যাগ িশিকেছাঁ। বাবাই বু জায় - তওঁেলাক

াচীন যাগ

ামা অনু সিৰ হঠেযাগী হ

যায়। ৰাজেযাগ এিতয়া তামােলােক িশকা িকয়েনা এিতয়া হেছ সংগমযু গ। তওঁেলাকৰ ধম বেলগ।
তওঁেলাক
ধািমক (

ৰ শৰণাপ

হ’ব নালােগ। িক

াচাৰী) হ’ব লােগ। ধমেতই শি

ব ত সু খ িদেয়। মাৰ শি ও তওঁেলােক
িত া কেৰ, সইেটা ধমৰ ব ত শি
মিহমা কেৰ য ইয়াত ব ত শি
িক

এয়াও

ামা অনু সিৰ িন য় হ’ব। তামােলাক স ানসকল এিতয়া

আেছ। তামােলাকক িয মই দৱী- দৱতা কিৰ তােলাঁ, এই টা ধমই
া কেৰ িযেয় মাৰ সেত যাগযু

হয়। সেয়েহ িপতাই িনেজ িয ধম

আেছ। তামােলােক গােটই িব ৰ মািলক হ যাৱা। িপতাই এইেটা ধমৰ

আেছ। সৱশি মান বাবাৰ পৰা শি

মানু সিৰ। তামােলাকক িযমান শি

ব েত পায়। বা ৱেত শি

সকেলােৱ পায়

লােগ িসমান বাবাৰ পৰা লাৱা লগেত দৱী ণৰ িবষয়িটৰ

মেনােযাগ িদব লািগব। কােকা আমিন নকিৰবা, দু খ িনিদবা। এওঁ কিতয়াও কােৰা
শ

কৃতেত

িতও

িত উ া-সু া (অ েয়াজনীয়)

উ াৰণ নক ৰ। এইেটা জােন য যেনকুৱা কম মই কিৰম, মাক দিখ আেনও কিৰব। আসু ৰী

ণৰ পৰা

দৱী ণৈল আিহব লােগ। চাব লােগ য মই কােকা দু খেতা িনিদওঁ? এেনকুৱা কােনা নাই িযেয় কােকা দু খ িনিদেয়।
িকবা নহয় িকবা ভু ল িন য় হয়। মন-বাণী-কমেৰ কােকােৱই দু খ িনিদয়া - সইেটা অৱ া অি মতেহ হ’বৈগ। এই
সময়ত আিম পু ষাথী অৱ াত আেছাঁ।
কেৰ। িক

িপতাৰ বািহেৰ অন

িতেটা কথা পু ষাথৰ

ম অনু সিৰ হয়। সকেলােৱ পু ষাথ সু খৰ কাৰেণই

কােনও সু খ িদব নাৱােৰ। দখা যায় সামনাথৰ মি ৰত িকমান হীৰা অলংকাৰ

আিছল। সই সকেলােবাৰ ক’ৰ পৰা আিহল, কেনৈক ধনী হ’ল। গােটই িদন এই পঢ়াৰ িচ ত থািকব লােগ। গৃ হ
ব ৱহাৰত থািকও কমল পু

ৰ সমান পিব

হ’ব লােগ। তামােলােক এইেটা পু ষাথ কিৰছা সইবােবইেতা মালা

হেছ। ক ই-ক ই হ থােক। মালা কাৰ

াৰক ( সাঁৱৰণী) হয় - এইেটাও তামােলােক জানা। তওঁেলােকেতা

মালাক

ৰণ কিৰ ব ত আনি ত হ যায়। ভি ত িক হয় আ

ানত িক হয়-এইেটাও তামােলােকেহ জানা।

তামােলােক িযেকােনা লাকেক বু জাব পাৰা। পু ষাথ কেৰােত-কেৰােত শষৈল ফলাফল ক ৰ আগৰ দেৰই ওলাই
যাব।

েত েকই িনজেক পৰী া কিৰ থাকা। তামােলােক বু িজ পাৱা য আিম এইয়া হ'ব লািগব। পু ষাথৰ মািজন

(সু েযাগ) পাইছা। পু ষাথৰ

ম অনু সােৰ িপতােয়া তামােলাকক াগত কেৰ। তামােলাক স ানসকেল িযমান াগত

কৰা, তাতৈক বিছ িপতাই তামােলাকক াগত কেৰ। িপতাৰ ধা ােয়ই (বৃ ি েয়ই) হেছ- তামােলাকক াগত কৰা।
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াগত। তামােলাক সকেলােক াগত কিৰবৈল িপতা আ হ।

াগত মােন হেছ সৎগিত। এয়া হেছ সকেলাতৈক উ
ভাল বা !
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)

ব তৰ আশীবাদ পাবৰ কাৰেণ কল াণকাৰী হ’ব লােগ। শৰীৰ িনবাহৰ অেথ কম কিৰও িনজেক ব নৰ পৰা
মু

(2)

কিৰ পু ৱা-গধু িল ঈ ৰীয় সৱা িন য় কিৰব লােগ।

অন কথাত িনজৰ সময় ন নকিৰ িপতাক

ৰণ কিৰ শি

আহৰণ কিৰব লােগ। সত ৰ সংগেতই থািকব

লােগ। মন-বাণী-কমেৰ সকেলােক সু খ িদয়াৰ পু ষাথ কিৰব লােগ।
*বৰদান:-

হদৰ (পািথৱ) ই ােবাৰ ত াগ কিৰ িনজেক ভালৈক গিঢ় তােলাতা ই া মা ম অিবদ া ভৱ
মনত হদৰ কােনা ই া থািকেল ভাল হ’বৈল িনিদেয়। যেনৈক ৰ'দত গ' ল ছায়া আেগ-আেগ গ
থােক, তাক যিদ ধিৰবৈল চ া কৰা তিতয়া ধিৰব নাৱাৰা, িপিঠ িদ (ঘু িৰ) আিহেল তিতয়া ছায়া
িপেছ-িপেছ আিহব। এেনৈকেয় ই াই আকিষত কিৰ কে াৱায়, তাক এিৰ িদয়া তিতয়া িপেছ-িপেছ
আিহব। খু িজ ফুৰাজন কিতয়াও স

হ'ব নাৱােৰ। িযেকােনা হদৰ ই াৰ িপছত দৗৰােতা

এেনকুৱা হয় যেনকুৱা মৃ গতৃ া। ইয়াৰ পৰা সদায় সু ৰি ত হ থাকা তিতয়া ই া মা ম অিবদ া
(ই াৰ িবষেয় অ ) হ যাবাৈগ।
* াগান:-

িনজৰ

কম বা

চলনৰ াৰা আশীবাদ জমা কিৰ লাৱা তিতয়া পাহাৰৰ সমান কথাও

কপাহৰ দেৰ অনু ভৱ হ'ব।
ওঁ শাি !!
***
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