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াতঃমুৰলী

“মৰমৰ স ানসকল – তামােলােক আধাক যাৰ ভি

:
উ ৰ:

ওঁ শাি !

"বাপদাদা"

মধুবন।

কিৰলা, সই িপতাই িনেজই তামােলাকক পঢ়াই আেছ, এই পঢ়াৰ াৰাই তামােলাক
দৱী- দৱতা হাৱা”

যাগবলৰ িল ৰ চমৎকাৰ িক?
তামােলাক স ানসকেল যাগবলৰ িল ৰ াৰা ছেক ত ওপৰৈল উ
যাৱা অথাৎ ছেক ত
তামােলােক জীৱনমুি ৰ উ ৰািধকাৰ পাই যাৱা। তামােলােক জানা য িচিৰ নািমবৈল 5 হাজাৰ বছৰ
লািগল আৰু উেঠাঁ ছেক ত, এয়াই হেছ যাগবলৰ চমৎকাৰ। িপতাৰ ৃিতেৰ সকেলা পাপ খ ন হ যায়।
আ া সেতা ধান হ যায়।

নাইেছ। তওঁ
ানৰ সাগৰ, সত - চতন -আন
ৰূপ হয়। শাি ৰ সাগৰ হয়। তওঁক সকেলা বহদৰ শি (মিহমা) িদয়া হয়।
এিতয়া িপতা হেছ ানৰ সাগৰ। আৰু এই সময়ত িয মনুষ আেছ সকেলােৱ জােন য আিম হেছাঁ ভি ৰ সাগৰ। ভি ত
িয আটাইতৈক তী হয় তওঁ মান পায়। এই সময়ত কিলযুগত হেছ ভি , দুখ। সত যুগত হেছ ানৰ সুখ। এেন ৱা
নহয় য তাত ান আেছ। গিতেক এই মিহমা কৱল এজন িপতােৰই আৰু স ানসকলৰ মিহমাও আেছ িকয়েনা িপতাই
স ানসকলক পঢ়ায় অথবা যা া িশকায়। িপতাই বুজাইেছ দুই কাৰৰ যা া আেছ। ভ সকল তীথৈল যায়, চািৰওফােল
পিৰ মা লগায়। গিতেক িযমান সময় চািৰওফােল পিৰ মা লগায়, িসমান সময় িবকাৰত নাযায়। মদ আিদ িছঃ িছঃ
কােনা ব খাৱা- বাৱা নকেৰ। কিতয়াবা ব ীনাথ, কিতয়াবা কাশীত পিৰ মা লগায়। ভগৱানৰ ভি কেৰ। এিতয়া
ভগৱানেতা এজন হ’ব লােগ নহয় জােনা। চািৰওফােলেতা পিৰ মা লগাব নালােগ! িশৱবাবাৰ তীথেৰা পিৰ মা লগায়।
সকেলাতৈক ডাঙৰ বাৰানসীৰ তীথৰ গায়ন কৰা হেছ, যাক িশৱৰ পুৰী বুিল কয়। চািৰওফােল যায় িক যাৰ দশন
কিৰবৈল যায় অথবা যাৰ ভি কেৰ, তওঁৰ জীৱন বৃ া (বায়’ ািফ), বৃি ৰ (অ েপ নৰ) িবষেয় কােনও গম নাপায়
সইবােব তাক কাৱা হয় অ
া। কেৰাবাৰ পূজা কৰা, মূৰ দাঁওৱা আৰু তওঁৰ জীৱন কািহনীৰ িবষেয় নজনা, তাক
কাৱা হয় অ িব াস ( াই ফই )। ঘৰেতা মােন, দৱীসকলৰ িকমান পূজা কেৰ, মা ৰ অথবা পাথৰৰ দৱী সািজ
তওঁেলাকক ব ত সজায়। ধিৰ লাৱা ল ীৰ িচ তয়াৰ কেৰ, তওঁক সাধা এওঁৰ জীৱন বৃ া ৰ িবষেয় কাৱা
তিতয়া ক’ব সত যুগৰ মহাৰাণী আিছল। তাত আেকৗ সীতা আিছল। বাকী এওঁেলােক িকমান সময় ৰাজ কিৰেল,
ল ী-নাৰায়ণৰ ৰাজ কিতয়াৰ পৰা কিতয়াৈল চিলল, এয়া কােনও নাজােন। মনুষ ই ভি মাগত যা াত যায়, এই
সকেলােবাৰ হেছ ভগৱানক লগ পাৱাৰ উপায়। শা পঢ়া এইেটাও হেছ ভগৱানক লগ পাৱাৰ উপায় । িক ভগৱান
আেছ ক’ত? ক’ব তওঁেতা সবব ািপ হয়।
ওঁ

শাি । আ
 ি ক িপতাই আি ক স ানসকলক বিহ বুজায়। আি ক িপতাৰ মিহমােতা স ানসকলক

এিতয়া তামােলােক জানা পঢ়াৰ াৰা আিম এয়া ( দৱী- দৱতা) হওঁ। িপতাই িনেজই আিহ পঢ়ায়, যাক লগ পাবৰ বােব
আধাক ভি মাগ চেল। কয় বাবা পাৱন কিৰ তালা আৰু িনজৰ পিৰচেয়া িদয়া য আপুিন কান? বাবাই বুজাইেছ য
তামােলাক আ া িব ু হাৱা, আ াইেহ ইয়াত শৰীৰ পাইেছ, সইবােব ইয়াত কম কেৰ। দৱতাসকলৰ বােব ক’ব য
এওঁেলােক সত যুগত ৰাজ কিৰ গেছ। ীি য়ান লাকসকেলেতা ভােব যথাযথ গ ফাদােৰ গ ( পৰাডাইজ) াপন
কিৰেল। আিম তাত নািছেলাঁ। ভাৰতত গ আিছল, তওঁেলাকৰ বুি তথািপও ভাল। ভাৰতবাসী সেতা ধােনা হয় আৰু
তেমা ধােনা হয়। তওঁেলােক ( ীি য়ানসকেল) ইমান সুখ দখা নাপায় গিতেক দুেখা ইমান দখা নাপায়। এিতয়া অি মৰ
ীি য়ানেলাকসকল িকমান সুখী। থমেতেতা তওঁেলাক গিৰব আিছল। পইচােতা পিৰ ম কিৰ উপাজন কৰা হয় নহয়
জােনা। থেম যী খী আিহল, তাৰপাছত তওঁৰ ধম িত া হয়, বৃি হ গ থােক। একৰ পৰা দুই, দুইৰ পৰা
চািৰ…… তাৰপাছত এেনৈক বৃি হ গ থােক। এিতয়া চাৱা ীি য়ানৰ বৃ িকমান বািঢ় গ’ল। আধাৰ হেছ দৱী- দৱতা বংশ। সইেটা আেকৗ ইয়াত এই সময়ত িত া হয়। থেম এক
া তাৰপাছত া ণৰ তালনীয়া
(এড’
) স ান বৃি পায়। িপতাই পঢ়ায় গিতেক ব ত া ণ হ যায়। থেমেতা এই এজন আিছল। এজনৰ পৰা
িকমান বৃি হেছ। িকমান হ’বলগীয়া আেছ। িযমান সূযবংশী, চ বংশী দৱতা আিছল, সই সকেলা হ’বলগীয়া আেছ।
থমেত হেছ এজন িপতা, তওঁৰ আ ােতা আেছই। িপতাৰ আিম আ া স ান িকমান আেছাঁ? আমাৰ সকেলা আ াৰ
এজেনই অনািদ িপতা। আেকৗ সৃি ৰ চ ঘূিৰ থােক। সকেলা মনুষ েতা সদায় নাই নহয় জােনা। আ াসকেল িভ িভ

ভূ িমকা পালন কিৰব লােগ। এই বৃ ৰ থম থম কা হেছ দৱী- দৱতাসকলৰ, আেকৗ তাৰ পৰা ঠাল- ঠঙু িল
ওলাইেছ। গিতেক িপতাই বিহ স ানসকলক বুজায় – স ানসকল, মই আিহ িক কেৰাঁ? আ ােতই ধাৰণা হয়। িপতাই বিহ
নায় -মই কেনৈক আিহেলাঁ? তামােলাক সকেলা স ান যিতয়া পিতত হাৱা তিতয়া ৰণ কৰা। সত যুগ- তাতেতা
তামােলাক সুখী আিছলা সেয়েহ ৰণ কৰা নািছলা। াপৰৰ পাছত যিতয়া দুখ বিছ হ’ল তিতয়া আ ান কিৰলা - হ
পৰমিপতা পৰমা া বাবা। হয় স ানসকল, িনেলাঁ। িক িবচৰা? বাবা আপুিন আিহ পিততসকলক পাৱন কিৰ তালক।
বাবা আিম ব ত দুখী, পিতত। আমাক আিহ পাৱন কিৰ তালক। কৃ পা কৰক, আশীবাদ কৰক। তামােলােক মাক
আ ান কিৰছা - বাবা, আিহ পিততসকলক পাৱন কিৰ তালক। পাৱন সত যুগক কাৱা হয়। এয়াও িপতাই িনেজ বিহ
নায়। নাটকৰ পিৰক না ( ামাৰ ন) অনুসিৰ যিতয়া সংগমযুগ হয়, সৃি পুৰিণ হয় তিতয়া মই আেহাঁ।
তামােলােক বুিজ পাৱা স াসীও দুই কাৰৰ। তওঁেলাক হ’ল হঠেযাগী, তওঁেলাকক ৰাজেযাগী বুিল কাৱা নহয়।
তওঁেলাকৰ হেছ হদৰ (সীিমত) স াস। ঘৰ-সংসাৰ এিৰ জংঘলত থােকৈগ। ৰুসকলৰ অনুগামী হ যায়। গাপীচ
ৰজাৰ কাৰেণও এটা কািহনী নায়। তওঁ ক’ ল তামােলােক ঘৰ-সংসাৰ িকয় এৰা? ক’ ল যাৱা? শা ত ব ত কািহনী
আেছ। এিতয়া তামােলাক
া মাৰ- মাৰীসকেল ৰজাসকলেকা গ ান আৰু যাগ িশেকাৱা। এখন অ াব গীতাও
আেছ, য’ত দখুৱায় - ৰজাৰ বৰাগ জি ল, ক’ ল কােনাবাই মাক পৰমা াৰ সেত সা াৎ কৰাই িদয়া। ঢাল িপ
নাই িদেল। সয়া এয়াই সময়। তামােলােক গ ৰজাসকলক ান িদয়া নহয়, িপতাৰ সেত সা াৎ কৰাবৈল। যেনৈক
তামােলােক সা াৎ পালা গিতেক আনেকা সা াৎ কৰাই িদবৈল চ া কৰা। তামােলােক কাৱা - আিম আেপানােলাকক
গৰ মািলক কিৰ তু িলম, মুি -জীৱনমুি িদম। তাৰপাছত তওঁেলাকক কাৱা িশৱবাবাক ৰণ কৰক, আন
কােকােৱই নহয়। তামােলাকৰ ওচৰেতা আৰ িণত বিহ বিহ ইজেন িসজনক দিখ ধ ানত িচ গিছল নহয়। ব ত
আ য লািগিছল। িপতা আিছল নহয় এওঁৰ শৰীৰত, সইবােব চমৎকাৰ দখুৱাইিছল। সকেলােৰ ৰিচ টািন লিছল।
বাপদাদা একি ত হ গ’ল নহয় জােনা। কবৰ ান সািজিছল। সকেলা িপতাৰ ৃিতত ই যাৱা। সকেলা ধ ানত িচ
গিছল। এই সকেলােবাৰ িশৱবাবাৰ চতু ৰািল আিছল। ইয়ােক আেকৗ ব েত যাদু বুিল ভািববৈল ধিৰেল। এয়া আিছল
িশৱবাবাৰ খল। িপতা যাদুকৰ, সদাগৰ, ৰ াকৰ হয় নহয় জােনা। ধাবাও হয়, সাণাৰীও হয়, উিকেলা হয়। সকেলােক
ৰাৱণৰ কাৰাগাৰৰ ( জইলৰ) পৰা মু কেৰ। তওঁেকই সকেলােৱ আ ান কেৰ - হ পিতত-পাৱন, হ দূৈৰৰ দশৰ
িনবাসী… আমাক আিহ পাৱন কিৰ তালক। আহাও পিতত সৃি ত, পিতত শৰীৰত আিহ আমাক পাৱন কিৰ তালক।
এিতয়া তামােলােক তােৰা অথ বুিজ পাৱা। িপতা আিহ কয় - তামােলাক স ানসকেল ৰাৱণৰ দশত মাক আ ান
কিৰছা, মইেতা পৰমধামত বিহ আিছেলাঁ। গৰ াপনা কিৰবৰ কাৰেণ মাক নৰক ৰাৱণৰ দশত আ ান কিৰলা য
এিতয়া সুখধামৈল ল বলক। এিতয়া তামােলাক স ানসকলক ল যাওঁ নহয়। গিতেক এয়া হেছ নাটক। মই তামােলাকক
িয ৰাজ িদিছেলাঁ সয়া পূৰা হ’ল আেকৗ াপৰৰ পৰা ৰাৱণ ৰাজ চেল। 5 িবকাৰত অৱনিমত হ’ল, জগ াথ পুৰীত তাৰ
আেকৗ িচ ও আেছ। থম ন ৰত িয আিছল তেৱঁই পুনৰ 84 জ ল এিতয়া অি মত আেছ পুনৰ তেৱঁই থম ন ৰত
যাব লােগ। এই
া বিহ আেছ, িব ু ও বিহ আেছ। এওঁেলাকৰ পৰ ৰ িক স ক? জগতত কােনও নাজােন।
া-সৰ তীও আচলেত সত যুগৰ মািলক ল ী-নাৰায়ণ আিছল। এিতয়া নৰকৰ মািলক। এিতয়া এওঁেলােক তপস া
কিৰ আেছ – এই ল ী-নাৰায়ণ হবৰ বােব। দলৱাড়া মি ৰত পূৰা াৰক আেছ। িপতাও ইয়াৈলেক আিহেছ সইকাৰেণ
এিতয়া িলেখও - আবু হেছ সকেলা তীথৰ িভতৰত, সকেলা ধমৰ তীথ িভতৰত মুখ তীথ িকয়েনা ইয়ােতই িপতা আিহ
সকেলা ধমৰ সৎগিত কেৰ। তামােলাক শাি ধাম হ পুনৰ গৈল যাৱা। বাকী সকেলা শাি ধামৈল িচ যায়। সয়া হেছ
জড় াৰক, এয়া হেছ চতন । যিতয়া তামােলাক চতন ৰূপত সয়া হ যাবা তিতয়া আেকৗ এই মি ৰ আিদ সকেলা
নাশ হ যাব। পুনৰ ভি মাগত এই াৰক িনমাণ কিৰব। এিতয়া তামােলােক গৰ াপনা কিৰ আছা। মনুষ ই ভােব গ ওপৰত আেছ। এিতয়া তামােলােক বুিজ পাৱা য এই ভাৰেতই গ আিছল, এিতয়া নৰক। এই চ দিখেলই গােটই
ান উদয় হ যায়। াপৰৰ পৰা অন অন ধমেবাৰ আেহ গিতেক এিতয়া চাৱা িকমান ধম আেছ। এয়া হেছ লৗহযুগ
(কিলযুগ)। এিতয়া তামােলাক সংগমত আছা। সত যুগত যাবৰ কাৰেণ পুৰষ
ু াথ কৰা। কিলযুগত হেছ সকেলা পাথৰ
বুি ৰ। সত যুগত হেছ পাৰস বুি ৰ। তামােলােকই পাৰসবুি ৰ আিছলা, তামােলােকই আেকৗ পাথৰ বুি ৰ হছা, পুনৰ
পাৰস বুি ৰ হ’ব লােগ। এিতয়া িপতাই কয় - তামােলােক মাক আ ান কিৰছা সেয়েহ মই আিহেছাঁ আৰু তামােলাকক
কওঁ – কাম িবকাৰক জয় কৰা তিতয়া জগতিজৎ হ’বাৈগ। এইেটা হেছ মুখ িবকাৰ। সত যুগত হেছ সকেলা
িনিবকাৰী। কিলযুগত হেছ িবকাৰী।
িপতাই কয়, এিতয়া িনিবকাৰী হাৱা। 63 জ

িবকাৰত গ’লা। এিতয়া এই অি ম জ

পিব

হাৱা। এিতয়া সকেলা

মিৰবও লািগব। মই গ াপনা কিৰবৈল আিহেছাঁ গিতেক এিতয়া মাৰ মতত চলা। মই িয কওঁ সয়া না। এিতয়া
তামােলােক পাথৰবুি ক পাৰসবুি কিৰ তালাৰ পুৰষ
ু াথ কিৰ আছা। তামােলােকই পূৰা িচিৰ নািম আহা আেকৗ উঠা।
তামােলাক যন িজনৰ দেৰ। িজনৰ কািহনী আেছ নহয় - িস কেল কাম িদয়া তিতয়া ৰজাই ক’ ল - বাৰু িচিৰ নামা আৰু
উঠা। ব ত মনুষ ই কয় - ভগৱানৰ িক েয়াজন আিছল য িচিৰ উঠায় আৰু নমায়। ভগৱানৰ িকেনা হ’ল য এেন ৱা
িচিৰ বনােল! িপতাই বুজায় - এয়া হেছ অনািদ খল। তামােলােক 5 হাজাৰ বছৰত 84 জ লছা। 5 হাজাৰ বছৰ
তামােলাকৰ িচিৰ নােমােত লািগল আেকৗ ছেক ত ওপৰৈল উঠা। এয়া হেছ তামােলাকৰ যাগবলৰ িল ট। িপতাই
কয় - ৰণ কৰা তিতয়া তামােলাকৰ পাপ খ ন হ যাব। িপতা আিহেল তিতয়া ছেক ত তামােলাক ওপৰৈল উ
যাৱা আেকৗ িচিৰ নােমােত 5 হাজাৰ বছৰ লািগল। কলাসমূহ কম হ গ থােক। উ বৈলেতা িল ট আেছ। ছেক ত
জীৱনমুি । সেতা ধান হ’ব লােগ। আেকৗ লােহ লােহ তেমা ধান হ’বা। 5 হাজাৰ বছৰ লােগ। বাৰু, আেকৗ এটা জ ত
তেমা ধানৰ পৰা সেতা ধান হ’ব লােগ। এিতয়া িযেহতু মই তামােলাকক গৰ বাদ াহী িদওঁ গিতেক তামােলাক পিব
িকয় নহ’বা। িক ‘কােম ’ (কাম িবকাৰৰ বশীভূ ত), ‘ ােধ ’ও ( াধৰ বশীভূ তও) আেছ নহয়। িবকাৰত িল হ’ব
নাপােল ীক মােৰ, বািহৰত উিলয়াই িদেয়, জুই লগাই িদেয়। অবলাসকলৰ ওপৰত িকমান অত াচাৰ হয়। এয়াও নাটকত
িনধািৰত হ আেছ। ভাল বাৰু!
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) জগতৰ মািলক হ’বৈল বা িব ৰ বাদ াহী ল’বৈল মুখ কাম িবকাৰৰ ওপৰত িবজয়ী হ’ব লােগ। স
িন য় হ’ব লােগ।

ূণ িনিবকাৰী

(2) যেনৈক আিম িপতাক পাইেছাঁ তেনৈক সকেলােক িপতাৰ সেত সা াৎ কেৰাৱাৰ চ া কিৰব লােগ। িপতাৰ সত
পিৰচয় িদব লােগ। সঁচা যা া িশকাব লােগ।
বৰদান:
শাি ৰ ( মৗনতাৰ; চাইেল ৰ) শি ৰ াৰা ছেক ত সকেলা সমস াৰ সমাধান কেৰাঁতা একা বাসী হাৱা
যিতয়া িযেকােনা নতু ন বা শি শালী আিৱ াৰ (ইনেভন ন) কেৰ তিতয়া গাপেন (আ াৰ াউ )
কেৰ। ইয়াত একা বাসী হাৱােটােৱই হেছ ‘আ াৰ াউ ’। িযিখিন সময় পাৱা, কামা-কাজ কিৰও,
েনাঁেত- নাওঁেত, িনেদশনা (ডাইেৰ ন) িদওঁেতও এই দহৰ জগত আৰু দহ বাধৰ পৰা মৗনতাৈল
(শা অৱ াৈল) িচ যাৱা। এইেটা অভ াস বা অনুভৱ কৰা আৰু কেৰাৱাৰ অৱ াই সকেলা সমস াৰ
সমাধান কিৰ িদব, ই এক ছেক ত িযেকােনা লাকেক শাি বা শি ৰ অনুভূিত কৰাই িদব। িযেয়ই
স খ
ু ত আিহব তওঁ এইেটা অৱ াত সা াৎকাৰৰ অনুভৱ কিৰব।
াগান:
ব থ সংক বা িবক ৰ পৰা কাষৰীয়া হ আি ক ি িতত থকা মােনই যাগযু হাৱা।
!! ওঁ শাি !!

