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াতঃমু লী

ওঁ শাি

“অব -বাপদাদা”

“*ভাৰসাম তা ৰািখেলই আশীবাদৰ
আিজ

ম

প,

ৃ িত

প স ানসকলক

ম আ

মহিফলৈল (ৰ ম ৈল) আিহেছহঁক। এই আি ক

ৃ িতৰ

িতদান িদবৰ বােব

পৰমা াৰ আি ক িমলন স ু খত হ’ব? িযদেৰ িপতাৰ বােব
ডাঙৰ, সইদেৰ িমলনৰ িবিধও কিঠন আ

মৰ

ৰ িমলনৰ মহিফল হয়, িয গােটই
হ পাব নাৱািৰ। এই

কিতয়াও আি ক িপতাৰ

কিতয়াবা সংক েতা আিহিছল জােনা য সাকাৰ সৃ ি ত এই জ ত আ

িক

মৰ সাগৰ িপতা এই

দান কেৰ। সঁচা পথ দখু ৱায়। সঁচা অথত সব

েহ আ াক সঁচা সকাহ

মধু বন

াি *”

মৰ মহিফল আি ক স

ক ত এিতয়ােহ অনু ভৱ কৰা। কৱল এই টা জ ৰ বািহেৰ আ
আি ক
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াি

কেৰাৱায়। এেনকুৱা

এেনকুৱা সহজ িবিধেৰ এেনকুৱা আ া আ

িনিছলা য উ তৈক উ

ব ত তেজাময়, ডাঙৰতৈক

ব ত অভ াস কিৰবলগীয়া হ’ব - এয়া ভািব-ভািব আশাহীন হ গিছলা

িপতাই আশাহীন স ানসকলক আশাবাদী কিৰ তু িলেল। দু খী স ানসকলক শি শালী কিৰ তু িলেল। কিতয়া

পাম, সয়া এিতয়া িমলনৰ অনু ভৱ কৰাই িদেল। পু ৰা স ি ৰ অিধকাৰী কিৰ তু িলেল। এিতয়া অিধকাৰী আ াসকেল
িনজৰ অিধকাৰৰ কথা জানা নহয়! ভালদেৰ জািন ল’লা ন জািনবৈল আেছ?
আিজ বাপদাদাই স ানসকলক দিখ আি ক বাতালাপ কিৰ আিছল য সকেলা স ানৰ িন েয়া সদায় আেছ,
ৃ িতৰ লগ না আেছ, সৱাৰ উৎসােহা আেছ। ল ও

েহা

হয়। যােকই সাধা হয় য িক হ’বা?

তিতয়া

সকেলােৱ ক’ব ল ী-নাৰায়ণ হ’ম। ৰাম-সীতা হ’ম বু িল কােনও নকয়। 16 হাজাৰৰ মালাও অ েৰেৰ পচ

নকেৰ।

আেছ,

108ৰ মালাৰ মিণ হ’ম। এয়াই উৎসাহ সকেলােৰ থােক। সৱাত, অধ য়নত
যাগ বু িল নাভােব। তথািপও সদায় একৰস ি িত, সদায় উৰ
আ

দহৰ অ কালৰ

কৰাৰ

েত েক িনজেক অন কােনাতৈক কম

কলাৰ অনু ভূিত, সদায় এজনেত সমািহত হ, দহ

াি ৰ পৰা সদায় উপৰাম, িবনাশী চতনা পাহিৰ থকা এেনকুৱা সদাকালৰ ি িত অনু ভৱ

ম অনু সিৰ হ যায়। এ নকুৱা িকয়? বাপদাদাই ইয়াৰ িবেশষ কাৰণ চাই আিছল। কাৰণ িক দিখেল?

ত

এটাই শ ৰ কাৰণ দিখেল।
সকেলা জােন আ
দু েয়ােৰ

সকেলােৰ সকেলা

ান আেছ িক
া

ান আেছ। কম আ

ফল

আ াসকলৰ

আশীবাদ,

নহয়। পিৰ ম কিৰবলগীয়া হয়। সহজ সফলতাৰ অনু ভৱ নহয়। কানেটা কথাৰ বেল

পাহিৰ যায়?

এটােতা হ’ল

ৰণ আ

সময় অনু সিৰ

েত ক সংক ত,

সৱা।

ৰণ কৰা, সময় পালা

িদেয়। আেকৗ যিতয়া িৰজা
সৱাত ইমান ব
িযমান সৱাত

ৰণ কিৰলা, নহ’ ল সৱােক

ৃ িত আ

সৱাৰ বেল । িক

সৱাত থািক

ৰণ বু িল ভাবা ইয়ােক কাৱা হয় আনেবেল

ৃ িত আ

ৃ িতেত সৱা আেছ। এই অলপ িবিধৰ পাথক ই িসি ক সলিন কিৰ

সাধা হায় য

ৃ িতৰ পাৰেচে জ (শতকৰা হাৰ) কেন আিছল? তিতয়া িক কয়?

আিছেলা, কােনা কথাই

ৃ িতত আিছল। িক

েত ক কমত বাপদাদা তথা সবে

ৃ িতত থািক সৱা কৰা – এয়া হ’ল

(ভাৰসাম হীনতা)। কৱল সৱাই

িপতােতা

ান আেছ, িসি েৰা

সদায় বেল ত (সমতা বজাই ৰািখ) থািকব নাজােন। এই বেল ৰ ঈ ৰীয় িনয়ম সময়ত

পালন কিৰব নাজােন সেয়েহ
িচং

াি ও হেছ, িবিধেৰা

ৃ িতত নািছল। সমেয় নািছল নাইবা কয় সৱাও িপতােৰই আিছল,

িযমান সৱাত সময় আ

লগন আিছল িসমােন

ৃ িতৰ শি শালী অনু ভূিত হ’ল ন?

মান আিছল িসমােনই িনমাণ (অিভমান ৰিহত) ভাৱ আিছল? এই টা বেল
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আিছল? ব ত ডাঙৰ,

ব ত ভাল সৱা কিৰলা - এই

মানেতা ভাল হয় িক

হ সৱা কেৰাৱােল। এয়া হ’ল িনিম , িনমাণ ভাৱ। িনিম

িপতাই িনিম

প হ’লা, এই মানেতা ভাল হয় কৱল
প কিৰ তােল।

সফলতা
বেল

মান িসমান িনমাণ ভাৱ থািকল ন। কৰাৱনহাৰ

িযমান

নথকাৰ কাৰেণ

সৱাৰ বেল

েয়াজন আেছ। দহ ভাৱ নহয়,

মানেৰা

ৰােখাতাসকেল

হওক। এই বেলে

মান নহয়, িনমাণ ভাৱেৰা বেল

মান, দহ-অিভমানৈল

লােগ। বাহ! বাবা তু িম িনিম

হ’লা, সৱা ভাল হ’ল, বৃ ি
মান। িক

মান আ

হ’ল, সফলতা
সদােয়ই সহজ
িনমাণ দু েয়ােৰ

পা িৰত হয়। সৱা হ’ল, সফলতা হ’ল, ইয়াৰ আন েতা হ’ব

কিৰলা! মই কৰা নাই, এই মই-ভােৱ মানক দহ-অিভমানৈল ল আেহ।
মান আ

ৰােখ। গিতেক বু িজলা বেল

িনমাণেৰা বেল

ৃ িত আ

িক কথাত তল ওপৰ

হয়।
এনৈকেয় ািয় ৰ মু কুটধাৰী হাৱাৰ কাৰেণ

েত ক কাযত ািয় ও পু ৰা পালন কিৰব লািগব। লৗিকক হওক বা

অেলৗিকক

বৃ ি হওক দু েয়াটা

বৃ ি হওক নতু বা ঈ ৰীয় সৱাৰ
হী। এই টা বেল

উপৰাম িসমােন
ডাঙৰ ািয়

যােত থােক।

িসমােনই ডবল লাইট।

ািয়

ি য়। ভয় নকেৰ িক কেৰা, ব ত ািয়

েত ক

বৃ ি ত িনজৰ িনজৰ ািয়

ািয়

পালন কৰাত িযমােন

পালন কৰা, ইয়ােৰা

েয়াজন িক

পালন কিৰ ািয় ৰ বাজাৰ পৰা উপৰাম, ইয়ােকই কাৱা হয় িপতাৰ
আেছ। এয়া কেৰা ন নকেৰা, িক কেৰা, এইেটাও কেৰা সইেটাও কেৰা,

ব ত কিঠন! এ নৈক অনু ভৱ কৰা অথাৎ বাজা আেছ। তে

ডবল লাইটেতা নহ’লা নহয়। ডবল লাইট অথাৎ

উপৰাম। কােনা ািয় ৰ কমৰ অি ৰতাৰ বাজা নাই। ইয়ােক কাৱা হয় উপৰাম আ
ি তীয় কথা - পু ষাথত চিল থােকােত পু ষাথৰ পৰা িয

হৰ বেল

াি হয় তাৰ অনু ভৱ কিৰ-কিৰ ব ত

আন ত আিহ যায়। কৱল মই পাই গ’ লা, অনু ভৱ কিৰেলা। মহাবীৰ, মহাৰথী হ গ’ লা,
হ গ’ লা, সৱাধাৰীও হ গ’ লা। এই
যায়। ইয়াৰ কাৰণ?

াি

নতু ন

িনচা আ

আন েৰা

বেল

এই

েত ক খাজত উৰ

ৰােখাতা।
াি ৰ িনচা আ

ানী হ গ’ লা, যাগীও

াি ৰ িনচাত আলস ও (এলাহ ভােৱা) আিহ
েত ক খাজত উৰ

কলাৰ অনু ভৱ কৰােন?

কলাত উিৰব লােগ। এই টা ল েৰ িয আিজ কৰা

আিহল ন য’ত আিহ উপি ত হ’লা তােকই স ূ ণতাৰ সীমা বু িল ভািব ল’লা? পু ষাথত

নাথােক তে

থাকক আ

ব ত ভাল হয় িক

ানী হ’লা, যাগী হ’লা, সৱাধাৰী হ’লা িক

যিতয়াৈলেক জীয়াই থািকবা তিতয়াৈলেক
তাত আ

িযমােনই

েয়াজন িক

েত ক খাজত উ িত বা উৰ

আলস ই আশীবাদ

া

কলাৰ অনু ভৱেৰা

াি ৰ

েয়াজন। যিদ এই টা

কৰাব নাৱােৰ সেয়েহ পু ষাথী জীৱনত িযমান পালা, তাৰ িনচাও

েত ক খাজত উ িতৰ অনু ভেৱা হওক, ইয়ােক কাৱা হয় বেল । এই বেল

যােত সদায় থােক।

এেনৈক নাভািববা য আিম সকেলা জািন গ’ লা। অনু ভৱী হ গ’ লা। ব ত ভাল ৰীিতেৰ চিল আ ছা। ভাল হছা,
এয়ােতা ব ত ভাল কথা িক

আ

আগৈল উ িত কিৰব লািগব। এেনৈক িবেশষ কম কিৰ সকেলা আ াৰ আগত

উদাহৰণ হ’ব লািগব। এইেটা নাপাহিৰবা। বু িজলা িক িক কথাত বেল

িনিম

িচং (আশীবাদ) পাই থািকবা। গিতেক বু িজলা

তঃ

ৰািখব লােগ? এই বেল ৰ াৰা

মানু সিৰ িকয় হাৱা? কােনােৱ কােনাবা কথাৰ বেল ত,

কােনােৱ আন কােনাবা কথাৰ বেল ত এেল ৱা হ যায়।
বা াই (মু াই) িনবাসীেতা এেল ৱা নােহাৱা নহয়?
িচয়াৰ হাৱা নহয়। বেলে া এক
স

কাৰৰ কলা হয়। এই কলাত স

দশ। গিতেক বেল ৰ স ি ত,

স
)

েত ক কথাত বেল

িচঙৰ স ি েতা স

িচং আেছ! বা াইবাসীেয় িক িবেশষ

ৰােখাতা হাৱা নহয়? বেল ৰ কলাত
হাৱা নহয়! বা াইক কাৱাই হয়- স ি

হাৱা নহয়! ‘নৰেদসাৱৰ’ৰ (সকেলা ফােলেৰ

দখু ৱাব? বা াইত মাি িমিলয়িনয়াৰচ ব ত আেছ নহয়। গিতেক

বা াইবাসীেয় এেনকুৱা আ াসকলক অনু ভৱ কেৰাৱাৰ আৱশ কতা আেছ য আি ক অিবনাশী পদমাপদম পিত সব
2

খাজনাৰ খিনৰ মািলক িক হয়, এয়া তওঁেলাকক অনু ভৱ কেৰাৱা। এওঁেলাকেতা কৱল িবনাশী ধনৰ মািলক হয়,
এেনকুৱা লাকসকলক এই অিবনাশী খাজনাৰ মহ

নাই অিবনাশী স ি

কিৰ তালা। তওঁেলােক অনু ভৱ

স

খাজনা হয়। এেনকুৱা সৱা কিৰ আছা নহয়! স ি বানসকলৰ দৃ ি ত এওঁেলাক

কৰক য এই খাজনা অিবনাশী
অিবনাশী স ি বান আ াসকল

হয়, এেনকুৱা অনু ভৱ কৰক। বু িজলা। এেনৈক নাভািববা য এওঁেলাকৰ

পাটেতা (ভূ িমকােতা) নােয়ই। অ ত তওঁেলাকেৰা জা ত হাৱাৰ পাট আেছ। স

ত নািহব, িক

স কত আিহব

সেয়েহ এিতয়া এেনকুৱা আ াসকলেকা জেগাৱাৰ সময় আিহ পিৰেছ। গিতেক জেগাৱা খু ব ভালৈক জেগাৱা িকয়েনা
স ি ৰ িনচাৰ িন াত

ই আেছ। িনচাত থকাসকলক বােৰ বােৰ জগাবলগীয়া হয়। এবাৰেত জািগ নু েঠ। গিতেক

এিতয়া এেনকুৱা িনচাত

ই থকা আ াসকলক অিবনাশী স ি ৰ অনু ভৱৰ লগত পিৰিচত কেৰাৱা। বু িজলা।

বা াইবাসী মায়াজীৎ হাৱা নহয়! মায়াক সমু ত পলাই িদলা নহয়। তিলত পলালা ন ওপেৰ-ওপেৰ? যিদ ওপৰত
িকবা ব

থােক তে

ঢৗেৱ দাঁিতৈল ল আেহ, তিলত পলাই িদলা তে

আিহ নাযায় নহয়? বা াই িনবাসীসকলক

েত ক কথাত উদাহৰণ হ’ব লােগ।

াহা। তে

মায়া আেকৗ দাঁিতৈলেতা

িতেটা িবেশষ েত উদাহৰণ। িযদেৰ

বা াইৰ সৗ য চাবৰ বােব সকেলা দূ ৰ-দূ ৰিণৰ পৰাও আেহ নহয় জােনা! সইদেৰ দূ ৰ-দূ ৰিণৰ পৰা চাবৈল আিহব।
েত ক

ণৰ

ি েকল (ব ৱহািৰক)

প উদাহৰণ হাৱা। সৰলতা জীৱনত চাব িবচািৰেল এই সৱােক ৈল গ

এই পিৰবাৰক চাৱা। সহনশীলতা চাব িবচািৰেল এই সৱােক ত এই পিৰবাৰত গ চাৱা। বেল

চাব িবচািৰেল

এই িবেশষ আ াসকলৰ মাজত চাৱা। এেনকুৱা চমৎকাৰ কেৰাতা হাৱা নহয়। বা াইবাসীসকেল ডবল িৰটাণ
( িতদান) কিৰব লােগ। এক জগত অ া মাৰ

ি তীয়েত

িতপালেনা বা াইবাসীেয় িবেশষ ভােব পাইেছ। তে

অ া মাৰ
জােনা।

িতপালনৰ আ

েত ক

ান,

িতপালনৰ। জগত

া বাবাৰ িবেশষ

বা াইবাসীেয় ইমান িৰটাণ িদব লািগব নহয়

েত ক িবেশষ আ াৰ াৰা িপতাৰ, মাৰ িবেশষ আ াসকলৰ িবেশষ

দখা িদয়ক - ইয়ােক

কাৱা হয় িৰটাণ কৰা। অ া – আিহলা ভাল কিৰলা। িপতাৰ ঘৰৈল বা িনজৰ ঘৰৈল আিহ ভাল কিৰলা।
িপতাইেতা সদায় স ানসকলক দিখ হিষত হয়।
িব ৰ দীপক হয়।

িতগৰাকী স ান িব ৰ দীপক হয়। কৱল কূলৰ দীপক নহয়,

েত েক িব ৰ কল াণৰ অেথ িনিম

হেছ তে

িব ৰ দীপক হ নগ’লা জােনা। এেনেয়েতা সম

িব ও বহদৰ কূল হয়। সইফালৰ পৰা বহদৰ কূলৰ দীপক বু িলও ক’ব পাৰা। িক

হদৰ কূলৰ নহয়। বহদৰ

কূলৰ দীপক বু িল কাৱা বা িব ৰ দীপক বু িল কাৱা। এেনকুৱা হাৱা নহয় জােনা। সদায় জা ত দীপক হাৱা নহয়?
িঢিমক-ঢামাক কিৰ থকােতা নােহাৱা নহয়! যিতয়া লাইট িঢিমক-ঢামাক কিৰ থােক তিতয়া চােল চকু বয়া হয়।
ভাল নালােগ নহয় জােনা। সদায় জা ত দীপক হাৱা নহয়। এেনকুৱা দীপকক দিখ বাপদাদা সদায় হিষত হয়।
বু িজলা। অ া!
সদায়

েত ক কমত বেল

কেৰাতা, সদায়
বাপদাদাৰ
দাদীসকলৰ

হপূ ণ

ৰােখাতা, সদায় িপতাৰ

াৰা

িচং লওতা,

মৰ সাগৰত সমািহত হ, সমান ি িতত ি ত হ থােকাতা, পদমাপদম ভাগ ৱান
ৰণ আ

িত:- সকেলা মু কুটধাৰী ৰ

আ াসকলক

হাৱা নহয়! সদায় িযমান ডাঙৰ মু কুট িসমােনই পাতলতৈকও পাতল।
েত ক কম কিৰও মু কুটধাৰী হ থািকব পাৰা। িয ৰে েৰ

সি ত মু কুট হ’ব সয়া তথািপও সময় অনু সিৰ ধাৰণ ক ৰ আ
েয়াজেনই নাই।

কলাৰ অনু ভৱ

নম াৰ।

এেনকুৱা মু কুট ধাৰণ কিৰছা, এই মু কুট ধাৰণ কিৰ
পেলাৱাৰ

েত ক খাজত উৰ

ই থােকােতও মু কুটধাৰী আ

খােল িক

এই মু কুট এেনকুৱা হয় য খু িল

উেঠােতও মু কুটধাৰী। অনু ভৱ আেছ নহয়! মু কুট পাতল

হয় ন? কােনােটা গধু ৰ নহয়েতা! নাম ডাঙৰ, ওজন কম। সু খদায়ী মু কুট হয়। আন
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িদওতা মু কুট হয়। এেনকুৱা

মু কুট পাই থাকা। এেনকুৱা মু কুটধাৰী স ানসকলক দিখ বাপদাদা হিষত

মু কুটধাৰী িপতাই কিৰ তােল যােত আজ

হয়। বাপদাদাই মু কুট পিৰধানৰ িদন এিতয়াৰ পৰাই উদযাপন কিৰ িচৰকালৰ ৰীিতৰ িনয়ম বনাই িদেল। সত যু গেতা
মু কুট পিৰধানৰ িদৱস উদযাপন কৰা হ’ব। িয সংগমযু গত মু কুট পিৰধানৰ িদৱস উদযাপন কিৰেল, তােৰই সাঁৱৰিণ
অিবনাশী চিল থািকব। অব
সাকাৰ বতনৰ পৰা বান

বতনত সৱাধাৰী হয় িক

সাকাৰ বতনৰ পৰা বান

হ স ানসকলক মু কুট িসংহাসন িদেয় আ

য়ং অব

হ’লা নহয়।
বতনৈল

য়ং িপতাই

িছ যায়। গিতেক

মু কুট পিৰধানৰ িদৱস হ গ’ল নহয়! িবিচ নাটক নহয় জােনা। যিদ যাৱাৰ আগেত ক িদেয় তে

ৱা ৰফুল নাটক

নহ’লেহঁেতন। এেন িবিচ

বু ি েৰ সংক ৰ

তু িলব নাৱািৰ। িবিচ

নাটক, যাৰ িচ

িপতাৰ িবিচ

ভূ িমকা, যাৰ িচ

াৰাও তু িলব নাৱািৰ, ইয়ােক কাৱা হয় িবিচ

সেয়েহ িবিচ মু কুট পিৰধানৰ িদৱস হ’ল। বাপদাদাই সদায় মহাবীৰ

স ানসকলক মু কুট পিৰধান কেৰাতা মু কুটধাৰী

পত দেখ। বাপদাদাই সংগ িদয়াৰ পৰা গাপন যাৱা নাই িক

লাকত উদয় হ গ’ল। লগত থািকম, লগত যাম এই তা

সাকাৰ লাকৰ পৰা গাপন হ অব
আেছই। এই
তে

া িপতাই অেপ া কিৰ আেছ। নহ’ ল কমাতীত হ গ’ল

িত িত কিতয়াও ভংগ নহয় সেয়েহ

যাব পােৰ। ব নেতা নাই নহয়। িক

হৰ ব ন আেছ।

হৰ ব নৰ কাৰেণ লগত যাৱাৰ

কৰাৰ কাৰেণ িপতাই অেপ া কিৰবই লািগব। এেকলেগ থািকব লািগব আ
অনু ভৱ আেছ নহয়। অ া

িত িতেতা

েত েকই িবেশষ হয়। এজন এজনৰ িবেশষ

িত িত পালন

এেকলেগ যাব লািগব। এেনকুৱাই

বণনা কিৰেল িকমান হ’ব। মালা হ যাব

সেয়েহ অ ৰেত ৰােখ, বণনা নকেৰ। অ া!
*বৰদান:-

ব থ বা িবৰ
অব

কৰা বাণীৰ পৰা মু

ডবল লাইট অব

ফিৰ া হাৱা

ফিৰ া হ’ব ল হ’ ল ব থ বচন িয কােৰােৱই ি য় নহয় সয়া সদাকালৰ বােব সমা

কৰা।

কথা হয় দু টা শ ৰ িক তাক দীঘলীয়া কিৰ ক থকা, এয়াও ব থ হয়। য’ত চািৰটা শ ত কাম হ’ব
পােৰ তাত 12-15টা শ
ব থ বা িবৰ
* াগান:-

নকবা। কম ক ক’বা-ধীেৰ ক’বা…. এই টা

কৰা বাণীৰ পৰা মু

িযেয় িনজেক পৰমা া

হাৱা তিতয়া অব

াগান িডিঙত সু মু ৱাই ৰাখা।

ফিৰ া হাৱাত ব ত সহায় পাবা।

মৰ িপছত কুবান (বিলহাৰ) কেৰ, সফলতা তওঁৰ িডিঙৰ মালা হ যায়।
ওঁ শাি !!
***
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