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াতঃ মু লী

ওঁ শাি

“বাপদাদা”

মধু বন

"মৰমৰ স ানসকল – তামােলাকৰ মাহৰ জিৰ এিতয়া িচিঙ যাৱা উিচত িকয়েনা এই গােটই দু িনয়াৰ িবনাশ হ’ব,
এই পু ৰিণ দু িনয়াৰ কােনা ব ৰ
*

:- িযসকল স ান আি ক িনচাত ম
ম

িত যােত

িচ নাথােক”

হ থােক তওঁেলাকক িক আখ া িদয়া হ’ব? কানসকল স ান িনচাত

হ থািকব?

*উ ৰ :- আি ক িনচাত ম

হ থকা স ানসকলক “ম

কলংধৰ” (ম

ৰজা) আখ া িদয়া হয় তওঁেলােকই

‘কলংগীধৰ’ (ময়ু ৰৰ পািখৰ মু কুটধাৰী) হয়। তওঁেলাক ৰজা হাৱাৰ িনচাত ম
থােক – আিম এিতয়া ফকীৰৰ পৰা চহকী হ পেৰা। িযসকল

হ থােক। বু ি ত এইেটা

মালাত আিহব তওঁেলাকৰ িনচা বািঢ়

থােক। িনচা সইসকল স ানৰ থােক িযসকলৰ িন য় আেছ য আিম এিতয়া ঘৰৈল যাব লািগব পু নৰ
নতু ন দু িনয়াৈল আিহব লািগব।
ওঁ

শাি । আি ক িপতাই আি ক স ানসকলৰ সেত বাতালাপ কিৰ আেছ। ইয়াক কাৱা হয় আ াসকলৰ

আি ক

ান। আ া হ’ল

ানৰ সাগৰ। মনু ষ

সকেলােতা মনু ষ ই হয়। িযসকল
পেৰ। দৱতাসকলৰ আেকৗ

কিতয়াও

িত

ানৰ সাগৰ হ’ব নাৱােৰ। মনু ষ হেছ ভি ৰ সাগৰ।

া ণ হয় তওঁেলােক

ান সাগৰৰ পৰা

ােনা নাথােক ভি ও নাথােক। দৱতাই এই

ান

া

কিৰ মা ৰ

ান নাজােন।

ান সাগৰ হ

ানৰ সাগৰ এজেনই

পৰমিপতা পৰমা া গিতেক তওঁেক হীৰাৰ িনিচনা বু িল কাৱা হ’ব। তেৱঁই আিহ কিড়ৰ পৰা হীৰা, পাথৰ বু ি ৰ
পৰা পাৰস বু ি

কিৰ তােল। মনু ষ ই এেকা নাজােন। দৱতাসকেলই আেকৗ আিহ মনু ষ হয়।

হ পেৰ। আধাক
- তামােলােক সৎ
সৎ
আ

তাত কােৰা মতৰ দৰকাৰ নাই। ইয়াতেতা অেনক
ৰ

মত পাৱা। িশখসকেল কয় - সৎ

মতৰ াৰা দৱতা

ৰ মত ল থােক। এিতয়া িপতাই বু জাইেছ
অকাল। তােৰা অথ নাজােন। আ ােনা কেৰ

অকালমূ ত অথাৎ সৎগিত কেৰাতা অকালমূ ত। অকালমূ ত বু িল পৰমিপতা পৰমা ােক কাৱা হয়। সৎ
ৰ মাজেতা িদন-ৰািতৰ পাথক আেছ। সয়া
াৰ ৰািত গিতেক িন য় কাৱা হ’ব

াই পু নজ

াৰ িদন আ
লয়।

ৰািত বু িল কাৱা হয়।

াৰ িদন আ

াই এই দৱতা িব ু হয়ৈগ। তামােলােক িশৱবাবাৰ

মিহমা কৰা। তওঁৰ জ হীৰাৰ দেৰ।
এিতয়া তামােলাক স ানসকল গৃ হ

ব ৱহাৰত থািকও পিব

হছা। তামােলাক পিব

হ আেকৗ এই

কিৰব লােগ। কুমাৰীসকলৰেতা কােনা ব ন নাই। তওঁেলাকৰ কৱল মা-িপতা বা ভাই-ভনীৰ

ান ধাৰণা

ৃ িত থািকব। িপছত

শ ৰৰ ঘৰৈল গ’ ল দু িট পিৰয়াল হ যায়। এিতয়া িপতাই তামােলাকক কয় - অশৰীৰী হ যাৱা। এিতয়া তামােলাক
সকেলােৱ উভিত যাব লািগব। তামােলাকক পিব
িদেছাঁ তামােলােক মাক

হাৱাৰ উপােয়া নাও। পিতত-পাৱন মেয়ই হওঁ। মই

ৰণ কৰা তিতয়া এই যাগ অি ৰ

যেনৈক পু ৰণা সাণ জু ইত িদেল খাদ আতিৰ যায়,

াৰা তামােলাকৰ জ -জ া ৰৰ পাপ ভ

িত িত
হ যাব।

কৃত সাণ থািক যায়। এয়াও যাগ অি হয়। এই সংগম যু গেত

বাবাই এই ৰাজেযাগ িশকায়, সই কাৰেণ তওঁৰ মিহমা ব ত। ৰাজেযাগ িয ভগৱােন িশকাইিছল সয়া সকেলােৱ
িশিকব িবচােৰ। িবলাতৰ পৰাও স াসীসকেল ব তক ল আেহ। তওঁেলােক ভােব এওঁেলােক স াস কিৰেছ। এিতয়া
স াসীেতা তামােলােকা হাৱা। িক

বহদৰ স াসৰ িবষেয় কােনও নাজােন। বহদৰ স াসেতা কৱল এজন
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িপতাই হ িশকায়। তামােলােক জানা য এই পু ৰিণ দু িনয়া এিতয়া শষ হ যাব। এই দু িনয়াৰ কােনা ব ৰ
আমাৰ

িচ নাথােক। আমু েক শৰীৰ ত াগ কিৰেল, গ অন শৰীৰ ল’ ল ভূ িমকা পালন কিৰবৰ কাৰেণ,

িকয়েনা কাি ব লােগ! মাহৰ জিৰ িচিঙ যায়। আমাৰ স
স ানসকল ‘ম

কলংগীধৰ’ হয়।

তামােলাকৰ ৰজা হাৱাৰ িনচা আেছ। বাবােৰা (

া) িনচা আেছ নহয় জােনা -

হ থােক সইবােব “ম কলংধৰ” (ম

ৰজা) বু িল কাৱা হয়। ইয়াৰ সা াৎকােৰা হয়। গিতেক যেনৈক এওঁ িনচাত ম

হ আেছ, তামােলােকা ম

মালাৰ দানাত আিহবা। যাৰ দৃ ঢ় িন য় হ যায় তওঁৰ িনচাত ম

হ

হ থািকব। আিম

আ াসকল এিতয়া ঘৰৈল উভিত যাব লািগব। পু নৰ নতু ন দু িনয়াৈল আিহম। এইেটা িন য়েৰ িযেয় এওঁেকা (
চায় তে

আিম

এিতয়া নতু ন দু িনয়াৰ সেত গিঢ় উিঠেছ। এেনকুৱা

মই গ কলংগীধৰ হ’মৈগ, ফিকৰৰ পৰা চহকী হ’ম গ। আ িৰক িনচাত ম
থািকব লােগ। তামােলােকা

তে

িত

া)

বালক কৃ ক দিখবৈল পায়। িকমান শাভনীয়। কৃ েটা ইয়াত নাই। তওঁৰ িপছত িকমান ব াকুল হ

পেৰ। দালা সােজ, তওঁক গাখীৰ খু ৱায়। সয়া হ’ল জড় িচ , এয়ােতা আচল নহয় জােনা। এওঁেৰা িন য় আেছ য
মই বালক হ’মৈগ।

তামােলাক কন াসকেলা িদব দৃ ি ত স

আ াৰ যিতয়া িদব দৃ ি

িশ ৰ

পত দখা যায়। এই দু চকুেৰেতা দখা নাযায়।

া হয় তিতয়া দহৰ ভাৱ নাথােক। সই সময়ত িনজেক মহাৰাণী আ

ভািবব। এই সা াৎকােৰা এই সময়ত ব তেৰ হয়।
তওঁেলাকৰ ওচৰৈল যাৱা,

তওঁক িশ বু িল

ব ধাৰীেৰা সা াৎকাৰ ব তেৰ হয়। সা াৎকাৰত কয় তু িম

ান লাৱা তিতয়া ৰাজকুমাৰ হ যাবা। এয়া যাদু কৰী নহ’ল জােনা। চু ি ও ব ত ভাল

কেৰ। কিড় ল হীৰা-মু কুতা িদেয়। হীৰাৰ দেৰ তামােলাক হ পৰা। িশৱবাবাই তামােলাকক হীৰাৰ দেৰ কিৰ তােল,
সই কাৰেণ মিহমা তওঁেৰই। মনু ষ ই নু বু জা বােব যাদু -যাদু বু িল ক িদেয়। িযসকেল আ যজনকভােব
পৰা আতিৰ যায় তওঁেলােক গ আনক ওেলাটা কথা
কাৱা হয় -

ৰ িন ু েক উ

ান মাগৰ

নায়। এেনৈক ব ত িন ু ক হ পেৰ। তওঁেলাকৰ কাৰেণ

পদ পাব নাৱােৰ। ইয়াতেতা সত িপতা আেছ নহয় জােনা। এই কথাও

তামােলােক এিতয়ােহ বু িজ পাৱা। মনু ষ ইেতা ক িদেয় য তওঁ যু েগ যু েগ আেহ। অ া, চািৰটা যু গ আেছ তে
অৱতাৰ বু িল কেনৈক ক’ব পািৰ? আেকৗ কয় পাথৰ-িশল িট
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িতেটা কণােত পৰমা া আেছ, তিতয়া হ’ ল

সকেলােৱ পৰমা া হ গ’ল। িপতাই কয় - মই কিড়ৰ পৰা হীৰা কিৰ তােলাঁতা হওঁ, মাক আেকৗ পাথৰ-িশল িটেতা
আ ছ বু িল ক িদেল। সবব ািপ হ গ’ লা অথাৎ সকেলােত আেছা তে
অপকাৰ কেৰ। বাবাই কয় - এয়াও

কােনা মু ল ই নাথািকল। মাৰ কেনৈক

ামাত িনধািৰত হ আেছ। যিতয়া এেনকুৱা হ যায় তিতয়া িপতা পু নৰ আিহ

উপকাৰ কেৰ অথাৎ মনু ষ ক দৱতা কিৰ তােল।
িব ৰ বু ৰ ী-ভূ েগাল আেকৗ পু নৰাবৃ ি

হ’ব। সত যু গত পু নৰ এই ল ী-নাৰায়েণই আিহব। তাত কৱল ভাৰেতই

থােক। আৰ িণেত ব ত কম সংখ ক দৱতা থািকব িপছত
এিতয়া এই

মা েয় বৃ ি

হ- হ 5 হাজাৰ বছৰত িকমান হ গ’ল।

ান আন কােৰা বু ি ত নাই। বাকী হেছ ভি । দৱতাসকলৰ িচ ৰ মিহমা গাই থােক। এইেটা নু বু েজ

য এওঁেলাক চতন

পত আিছল, আেকৗ ক’ ল গ’ল? িচ ৰ পূ জা কেৰ িক

তওঁেলাক ক’ত আেছ? তওঁেলােকা

তেমা ধান হ পু নৰ সেতা ধান হ’বলগীয়া হয়। এই কথা কােৰা বু ি ত উদয় নহয়। এেনকুৱা তেমা ধান বু ি ক
পু নৰ সেতা ধান কিৰ কিৰ তালােতা িপতাৰেহ কাম। এই ল ী-নাৰায়ণ অতীত হ গ’ল, সই কাৰেণ এওঁেলাকৰ
মিহমা কেৰ। উ তৈক উ
সকেলােক মু ি -জীৱনমু ি

এজ নই ভগৱান। বাকীেতা সকেলােৱ পু নজ
িদেয়। তওঁ যিদ নােহ তে

আ

ল থােক। উ তৈক উ

িপতাইেহ

বিছ “ৱথ নট এ পনী” (মু ল হীন) তেমা ধান হ

যাব। যিতয়া এওঁেলােক (ল ী-নাৰায়েণ) ৰাজ কিৰিছল তিতয়া “বথ পাউ ” (সমৃ ি শালী) আিছল। তাত কােনা
পূ জা আিদ নকিৰিছল। পূ জ

দৱী- দৱতাসকেলই পূ জাৰী হ গ’ল, বাম মাগত িবকাৰী হ পিৰল। এয়া কােনও
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নাজােন য এওঁেলাক স ূ ণ িনিবকাৰী আিছল। তামােলাক া ণসকলৰ মাজেতা এই কথা
িনেজই যিদ স ূ ণৈক বু িজ নাপায় তে

আনক িক বু জাব! নাম হেছ

মানু সিৰেহ বু িজ পায়।

াকুমাৰ-কুমাৰী, যিদ বু জাব নাৱােৰ তে

লাকচান কিৰ িদেয়। সই কাৰেণ কাৱা উিচত মই জ ভ ীক মািত িদওঁ, তওঁ আেপানাক বু জাব। ভাৰেতই হীৰা
তু ল আিছল, এিতয়া কিড় তু ল । দিৰ

ভাৰতক মু কুটধাৰী কােন কিৰ তু িলব? ল ী-নাৰায়ণ এিতয়া ক’ত আেছ?

িহচাপ কিৰ কাৱা? ক’ব নাৱািৰব। সয়া হ’ল ভি ৰ সাগৰ। সয়াই িনচা লািগ আেছ। তামােলাক হছা
তওঁেলােকেতা শা েক

ান বু িল ভােব। িপতাই কয় - শা ত ভি ৰ নীিত

থা আেছ। িযমােনই

ান সাগৰ।

তামােলাক

ানৰ

শি েৰ ভৰপূ ৰ হ গ থািকবা তামােলাক চু ক হ পিৰবা। তিতয়া সকেলােক আকিষত কিৰব। এিতয়া সয়া হাৱা
নাই। তথািপও যথা যাগ, যথা শি েৰ িযমােন িপতাক

ৰণ কেৰ। এেনকুৱা নহয় য সদায় িপতাক

ৰণ কেৰ।

তেনহ’ লেতা এই শৰীেৰা নাথািকব। এিতয়ােতা ব তেক বাতা িদবৈল আেছ, পয়গ ৰ (বাতাবাহক) হ’ব লােগ।
তামােলাক স ানসকেলই পয়গ ৰ হাৱা আন কােনও নহয়।
তওঁেলাকক পয়গ ৰ বু িল কাৱা নহ’ব।

ীি য়ান ধম

াই

(যী

ী ) আিদ আিহ ধম

িত া কেৰ,

িত া কিৰেল অন এেকােতা নকিৰেল। তওঁ কােৰাবাৰ

শৰীৰত আিহল আেকৗ তওঁৰ িপেছ িপেছ অন সকল আেহ। ইয়াতেতা এয়া ৰাজধানী

াপনা হ আেছ। আগৈল গ

তামােলাক সকেলােৰ সা াৎকাৰ হ’ব - মই িক হ’ম গ, এইেটা-এইেটা িবকম কিৰেলা। সা াৎকাৰ হ’ব ল দিৰ
নালােগ। কাশী কলবট খাইিছল, এেকবােৰ িথয় হ কুঁৱাত জিপয়াই িদিছল। এিতয়া চৰকােৰ ব
তওঁেলােক ভােব আিম মু ি
জ ৰদ

পাই যাম। িপতাই কয় - মু ি েতা কােনও পাব নাৱােৰ। অলপ সময়েত যন সকেলা

ভাগ কেৰ। পু নৰ নতু নৈক িহচাব-িনকাচ আৰ হয়। উভিতেতা কােনও যাব নাৱােৰ। ক’ত গ থািকব?

আ াৰ বংশ তািলকাই ওলট-পালট হ যাব।
এই িচ

কিৰ িদেছ।

মানু সিৰ আিহব আেকৗ যাব। স ানসকলৰ সা াৎকাৰ হয় তিতয়া

আিদ অংকন কেৰ। 84 জ ৰ গােটই সৃ ি

তামােলাকৰ মাজেতা

চ ৰ আিদ-মধ -অ ৰ

ান তামােলােক পাইছা। আেকৗ

মানু সিৰ হয়। কােনাবা ব ত ন ৰ ল উ ীণ হয় কােনাবাই কম। এশ ন ৰ কােৰােৱই

নহয়। 100 ন ৰ হেছই এজন িপতাৰ। সয়ােতা কােনও হ’ব নাৱােৰ। অলপ-অলপ পাথক আিহ যায়। এেক
ধৰণেৰা হ’ব নাৱােৰ। িকমান অেনক মনু ষ আেছ সকেলােৰ চেহৰা ( বিশ ) িনজৰ িনজৰ। আ াসকল িকমান ু
িব ু হয়। মনু ষ িকমান ডাঙৰ-ডাঙৰ হয় িক

ইজনৰ চেহৰা িসজনৰ লগত িনিমেল। িযমান আ া আেছ আেকৗ

িসমােনই থািকব সইবােবেতা তাত ঘৰত থািকব। এয়াও
নাৱােৰ। এবাৰ িয ু িটং (দৃ শ

ামাত িনধািৰত হ আেছ। ইয়াত অলেপা হীনেডিঢ় হ’ব

হণ) হ গ’ল সয়াই আেকৗ দিখবৈল পাৱা যাব। তামােলােক ক’বা 5 হাজাৰ বছৰ

আগেতও আিম এেনৈক িমিলত হিছেলাঁ। এক চেকে া কম বিছ হ’ব নাৱােৰ।
ৰচিয়তা আ

ৰচনাৰ

ান আেছ তওঁেলাকক “ দশন চ ধাৰী” বু িল কাৱা হয় িপতাৰ পৰাই এই

যায়। মনু ষ ই মনু ষ ক এই

ান িদব নাৱােৰ। ভি

সাগৰেতা এজন িপতাই হয়। আেকৗ তামােলাক
জীৱনমু ি

ামা নহয় জােনা। যাৰ বু ি ত এই

মনু ষ ই িশকায়,
ান নদী হাৱা।

ান পাৱা

ান কৱল এজন িপতাইেহ িশকায়।
ান সাগৰ আ

পাৱা যায়। সয়ােতা হেছ পানীৰ নদী। পানীেতা সদায় আেছই।

ান নদীৰ পৰাই মু ি

ানৰ
আ

ান সংগমযু গতেহ পাৱা যায়। পানীৰ

নদীেতা ভাৰতত বেয় থােক, বাকী ইমানেবাৰ চহৰ শষ হ যায়। খ ই নাথােক। বৰষু ণেতা িন য় হ’ব। পানী,
পানীত গ পেৰ। এইখেনই ভাৰত হ’ব।
এিতয়া তামােলােক গােটই

ান পাইছা। এয়া হ’ল

ান, বাকী হেছ ভি । হীৰা তু ল এজেনই িশৱবাবা, যাৰ জয় ী

পালন কৰা হয়। সু িধব লােগ - িশৱবাবাই িক কিৰেল? তওঁেতা আিহ পিততক পাৱন কিৰ তােল। আিদ-মধ -অ ৰ
ান

নায়। সইবােব গাৱা হয় -

ান সূ য

কট হ’ল...
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ানৰ াৰা িদন আ

ভি ৰ াৰা ৰািত হয়। এিতয়া

তামােলােক জানা আিম 84 জ
পাম। তামােলাক সকেলােৱ

পু ৰা কিৰেলাঁ। এিতয়া বাবাক

ৰণ কিৰেল পিব

হ যাম। তিতয়া শৰীেৰা পাৱন

মানু সিৰ পাৱন হাৱা। িকমান সহজ কথা। মু খ কথা হ’ল

িনজেক আ া বু িল বু িজ িপতাক
সময়ৰ পু ষাথ অনু সিৰেয় ৰাজ

ৰণৰ। ব ত আেছ িযেয়

ৰণ কিৰবও নাজােন। তথািপও স ান হেছ গিতেক

গৈল িন য় আিহব। এই

াপনা হয়। 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)

সদায় এই টা িনচাত থািকব লােগ য মই মা ৰ

ান সাগৰ হওঁ, িনজৰ মাজত

ানৰ শি

ভৰাই চু ক হ’ব

লােগ, আি ক পয়গ ৰ (বাতাবাহক) হ’ব লােগ।
(2)

এেনকুৱা কােনা কম কিৰব নালােগ যাৰ াৰা সৎ

িপতাৰ নাম বদনাম হয়। িযেয়ই নহওঁক কিতয়াও

কাি ব নালােগ।
*বৰদান:-

ানৰ লগেত ণেবােৰা জা ত কিৰ সব ণ স

হওঁতা ণমূ ত হাৱা

েত কেৰ

ান ব ত আেছ, িক

এিতয়া আৱশ ক হ’ল

কমৰ াৰা

ণ দাতা হাৱা। সংক

কৰা য মই সদায়

ণেবাৰক জা ত কৰাৰ সেয়েহ িবেশষ
ণমূ ত হ সকেলােক

কতব ত তৎপৰ হ থািকব লােগ। ইয়াৰ াৰা ব থ দখাৰ,
এই টা িবিধেৰ িনজৰ বা সকেলােৰ দু বলতা সহেজ সমা
থম ন ৰৰ বু িল ভািব সব ণ স
* াগান:-

মনৰ াৰা যাগদান, বাণীৰ াৰা

হাৱা আ
ান দান আ
ওঁ শাি !!
***
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ণ মূ ত কিৰ তালাৰ

নাৰ বা কৰাৰ বােব আহিৰ নাপাবা।

হ যাব। গিতেক

েত েক িনজেক িনিম

আনেকা তেনৈক গিঢ় তালাৰ উদাহৰণ হাৱা।
কমৰ াৰা ণৰ দান কৰা।

