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াতঃ মু লী

ওঁ শাি

“বাপদাদা”

মধু বন

"মৰমৰ স ানসকল – এই দু চকুৰ াৰা িয দৃ ি েগাচৰ হেছ সই সকেলােবাৰ নাশ হ যাব, সয়েহ ইয়াৰ পৰা
বহদৰ বৰাগ , িপতাই তামােলাকৰ কাৰেণ নতু ন সৃ ি ৰচনা কিৰ আেছ”
*

:- তামােলাক স ানসকলৰ মৗনতাত (শা অৱ াত) কেনকুৱা ৰহস সামাই আেছ?

*উ ৰ :- যিতয়া তামােলাক মৗন হ বহা তিতয়া শাি ধামক
মিৰ যাৱা। ইয়াত িপতাই তামােলাকক সৎ
থািক িনজৰ িবকমক দ
শাি ত বেহ িক

তওঁেলাকৰ শাি ধামৰ

পত মৗন হ থািকবৈল িশকায়। তামােলােক মৗনতাত

ৰ

কৰা। তামােলাকৰ

ৰণ কৰা। তামােলােক জানা মৗনতা মােন জীৱে

ান আেছ য এিতয়া ঘৰৈল যাব লােগ। অন সৎসংগত

ান নাই।

শাি । অিত মৰমৰ ক ৰ িপছত পু নৰাই লগ পাৱা আি ক স ানসকলৰ

ওঁ

আেছ

কৃ ই ক’ ল, িক

দু জন লৗিকক আ

িত িশৱবাবাই ক আেছ। গীতাত

কৃতেত িশৱবাবাই কয়, কৃ ক বাবা বু িল ক’ব নাৱািৰ। ভাৰতবাসীেয় জােন য িপতা

পাৰেলৗিকক। পাৰেলৗিকক িপতাক পৰমিপতা বু িল কাৱা হয়। লৗিকক িপতাক পৰমিপতা বু িল

ক’ব নাৱািৰ। তামােলাকক কােনা লৗিকক িপতাই নু বু জায়। পাৰেলৗিকক িপতাই পাৰেলৗিকক স ানসকলক বু জায়।
থমেত তামােলাক শাি ধামৈল যাৱা, যাক তামােলােক মু ি ধাম, িনবাণধাম বা বান
িপতাই কয়- স ানসকল, এিতয়া শাি ধামৈল যাব লােগ। কৱল শাি ধামেকই শাি
হয়। ইয়াত যিতয়া বহা
শাি ধামৰ

থেম শাি ত বিহব লােগ। িযেকােনা সৎসংগত

বু িলও কাৱা। এিতয়া
(শাি ৰ িশখৰ) বু িল কাৱা

থেম শাি ত বেহ। িক

তওঁেলাকৰ

ান নাই। স ানসকেল জােন আিম আ াসকেল এই পু ৰণা শৰীৰ এিৰ ঘৰৈল যাব লােগ। িযেকােনা

সময়েত শৰীৰ এিৰবলগীয়া হ’ব পােৰ সইকাৰেণ এিতয়া িপতাই িয পঢ়ায়, সয়া ভালদেৰ পিঢ়ব লােগ। তওঁ পৰম
িশ েকা হয়। সৎগিত দাতা
আ

ও হয়, তওঁৰ লগত যাগ লগাব লােগ। তওঁ এজেনই িতিনওটা সৱা কেৰ। এেনৈক

কােনা এজেন িতিনওটা সৱা কিৰব নাৱােৰ। এই এজন িপতাই মৗনতাও িশকায়। জীৱে

মিৰ যাৱােক

মৗনতা বু িল কাৱা হয়। তামােলােক জানা আিম এিতয়া শাি ধাম ঘৰৈল যাব লােগ, যিতয়াৈলেক পিব আ া নহয়,
তিতয়াৈলেক কােনও ঘৰৈল যাব নাৱােৰ। যাবেতা সকেলােৱ লািগব, সয়েহ পাপ কমৰ বােব িপছৈল শাি
আেকৗ পেদা

হ যায়। পু ৰ াৰ আ

শাি ও খাবলগীয়া হয় িকয়েনা মায়াৰ লগত হািৰ যায়। িপতা আেহই মায়াৰ

ওপৰত জয়ী কৰাবৰ বােব। িক অমেনােযাগীতাৰ কাৰেণ িপতাক
লােগ। ভি
পৰা মু

পায়,

ৰণ নকেৰ। ইয়াত এজন িপতােকই

ৰণ কিৰব

মাগত তা ব ত হাবাথু িৰ খায়, যাৰ ওচৰত মূ ৰ দাৱায় তওঁক নাজােন। িপতাই আিহ হাবাথু িৰ খাৱাৰ
কেৰ। বু েজাৱা হয়

ান হেছ িদন, ভি

হেছ ৰািত। ৰািতেয়ই খু া খাৱা যায়।

ানৰ াৰা িদন অথাৎ

সত যু গ- তা। ভি

মােন ৰািত, াপৰ-কিলযু গ। এয়া হেছ গােটই ামাৰ সময় সীমা। আধা সময় িদন, আধা সময়

ৰািত।

াকু মাৰ-কুমাৰীৰ িদন আ

জািপতা

ৰািত। এয়া বহদৰ কথা। বহদৰ িপতা বহদৰ সংগমত আেহ,

সইকাৰেণ কাৱা হয় িশৱৰাি । মানু েহ এইেটা নু বু েজ য িশৱৰাি

কাক কাৱা হয়? তামােলাকৰ বািহেৰ এজেনও

িশৱৰাি ৰ মহ ক নাজােন িকয়েনা এয়া হেছ মাজৰ সময়। যিতয়া ৰািত শষ হয়, িদন আৰ
পু েষা ম সংগমযু গ বু িল কাৱা হয়। পু ৰিণ সৃ ি আ

নতু ন সৃ ি ৰ মাজৰ সময়। িপতা আেহই
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হয়, ইয়াক

েত ক পু েষা ম

সংগমযু গত। এেনকুৱা নহয় য যু েগ যু েগ আেহ। সত যু গ- তাৰ সংগমেকা সংগমযু গ বু িল ক িদেয়। িপতাই কয় এইেটা ভু ল।
িশৱবাবাই কয় - মাক
পিব

ৰণ কিৰেল পাপ িবনাশ হ’ব, ইয়াক যাগ অি বু িল কাৱা হয়। তামােলাক হছা া ণ।

হ’বৰ কাৰেণ যাগ িশেকাৱা। সই

া ণসকেল কাম িচতাৰ ব ৱায়। সই

া ণ আ

তামােলাক

া ণসকলৰ মাজত িদন-ৰািতৰ পাথক আেছ। তওঁেলাক হ’ল কাষ বংশাৱলী, তামােলাক হছা মু খ বংশাৱলী।
েত কেটা কথাই ভালদেৰ বু িজবলগীয়া। িযেয়ই আেহ তওঁেলাকক বু েজাৱা হয়, বহদৰ িপতাক
িবকম িবনাশ হ’ব আ
আনেকা কৰাবা িসমােন উ

বহদৰ িপতাৰ উ ৰািধকাৰ

া

কিৰবা। আেকৗ িযমােন দৱী ণ ধাৰণ কিৰবা আ

পদ পাবা। িপতা আেহই পিততক পাৱন কিৰ তু িলবৈল। তে

সৱা কিৰব লােগ। পিতত সকেলােৱ হয়।

ৰণ কৰা তিতয়া

তামােলােকও এইেটা

সকেল কােকা পাৱন কিৰব নাৱােৰ। পিতত-পাৱন নাম িশৱবাবাৰ।

তওঁ আেহও ইয়াৈল। যিতয়া সকেলােৱ পু ৰা পিতত হ যায়
থেম স ানসকলক ‘অ ’ৰ িবষেয় বু জায়। মাক

ামাৰ পিৰক না অনু সিৰ, তিতয়া িপতাৰ আগমন হয়।

ৰণ কৰা। তামােলােক কাৱা নহয় য তওঁ পিতত-পাৱন।

আি ক িপতাক পিতত-পাৱন বু িল কাৱা হয় । এেনৈক কয় - হ ভগৱান অথবা হ বাবা। িক

পিৰচয় কােৰােৱ

নাই। এিতয়া তামােলাক সংগমবাসীকেল পিৰচয় পাইছা। তওঁেলাক হেছ নৰকবাসী। তামােলাক নৰকবাসী নহয়।
এেকবােৰ অধঃপিতত হ যায়। িয উপাজন কিৰেল সয়া শষ হ যায়।

অৱেশ হয়, যিদ কােনাবাই হািৰ যায় তে

মূ ল কথা হ’ল পিততৰ পৰা পাৱন হাৱােটা। এইখন হেছই িবকাৰী সৃ ি । সয়া হেছ িনিবকাৰী সৃ ি , নতু ন সৃ ি , য’ত
দৱতাসকেল ৰাজ

কেৰ। এিতয়া তামােলাক স ানসকেল জািনছা।

থমেত দৱতাসকেল সকেলাতৈক অিধক জ

লয়। তাৰ িভতৰেতা িযসকল সূ য বংশী তওঁেলাক আগেত আেহ, 21 জ ৈলেক উ ৰািধকাৰ পায়। এয়া পিব তা-সু খশাি ৰ সীমাহীন স

ি । সত যু গক স ূ ণ সু খধাম বু িল কাৱা হয়।

তাত অলপ কম িকয়েনা দু টা কলা কম হ

যায়। কলা কম হ’ ল পাহৰ কম হ যায়। চ েৰা কলা কম হ’ ল পাহৰ কম হ যায়। শষত কৱল ৰখা এডালেহ
থােকৈগ। এেকবােৰ নাইিকয়া নহয়। তামােলাকেৰা তেনকুৱাই হয় - এেকবােৰ নাইিকয়া নহয়। এয়া আতাত িনমখৰ
পিৰমানৰ দেৰ।
িপতাই আ াসকলক বিহ বু জাইেছ। এয়া হেছ আ া আ

পৰমা াৰ মলা। এয়া বু ি ৰ াৰা বু জা যায়। পৰমা া

কিতয়া আেহ? যিতয়া ব ত আ া বা ব ত মনু ষ হ যায় তিতয়া পৰমা া মলাৈল আেহ। আ া আ

পৰমা াৰ

মলা িকয় হয়? সই মলােতা মিলন হ’বৰ কাৰেণ। এই সময়ত তামােলাক বািগচাৰ গৰাকীৰ াৰা কাঁইটৰ পৰা ফুল
হ আছা। কেনৈক হাৱা?

ৰণৰ শি ৰ াৰা। িপতাক সবশি মান বু িল কাৱা হয়। যেনৈক িপতা সবশি মান

তেনৈক ৰাৱেণা কম শি মান নহয়। িপতাই িনেজই কয় - মায়া ব ত শি শালী, বলৱান হয়। কয় বাবা মই
আেপানাক

ৰণ কেৰা, মায়াই

ৃ িত পাহৰাই িদেয়। ইজন িসজনৰ শ

িবজয়ী কিৰ তােল, মায়াই পু নৰ পৰািজত কিৰ িদেয়। দৱতা আ
যু েতা এয়াই হয়। তামােলােক িপতাক
িবিঘিন আেন।

ৰণ তই িবিঘিন আেহ।

নহ’ল জােনা। িপতাই আিহ মায়াৰ ওপৰত

অসু ৰৰ যু

দখু ৱায় িক এেনকুৱা কােনা নাই।

ৰণ কৰাৰ ফলত দৱতা হ যাৱা। মায়াই
েণ

ৰণত িবিঘিন আেন, পঢ়াত

েণ মায়াই পাহৰাই িদেয়। দহ-অিভমানী হাৱাৰ কাৰেণ মায়াৰ থাপৰ

লািগ যায়। কামু ক িয হয় তওঁৰ কাৰেণ ব ত কাঢ়া শ

ব ৱহাৰ কৰা হয়। এইখন হেছই ৰাৱণ ৰাজ । ইয়ােতা

বু েজাৱা হয় য পাৱন হাৱা তথািপ নহয়। িপতাই কয়- স ানসকল, িবকাৰত নাযাবা, মু খ কলা নকিৰবা। তথািপ
িলেখ বাবা মায়াই পৰািজত কিৰ িদেল অথাৎ মু খ কলা কিৰ িদেল। বগা (পিব , সু ৰ) আ
আেছ নহয় জােনা। িবকাৰী কলা আ

কলা (অপিব , কু প)

িনিবকাৰী বগা হয়। শ াম-সু ৰৰ অথও তামােলাকৰ বািহেৰ জগতত কােনও
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নাজােন। কৃ েকা শ াম-সু ৰ বু িল কয়। িপতাই তওঁেৰই নামৰ অথ বু জায়।
সু ৰতাত তওঁ এক ন ৰত পাছ হয়। আেকৗ পু নজ

গৰ

থম ৰাজকুমাৰ আিছল।

ল ল তলৈল নািম ক’লা হ পেৰ। সেয়েহ নাম ৰখা হ’ল

শ াম-সু ৰ। এই অথও িপতাই বু জায়। িশৱবাবােতা হেয়ই িচৰসু ৰ। তওঁ আিহ তামােলাক স ানসকলক সু ৰ
কিৰ তােল। পিতত ক’লা, আ
আিম

পাৱন সু ৰ হয়।

াভািৱক সৗ য থােক। তামােলাক স ানসকল আিহছা য

গৰ মািলক হ’ম। গায়েনা আেছ িশৱ ভগৱানু ৱাচ, মাতৃ সকেল

বু িল গাৱা হয়। যিতয়া বে
বঢ়ায়।

থেম ল ী, িপছত নাৰায়ণ। ইয়াত আেকৗ

পাৱাৰ িপছেতা বহদৰ িপতাক

থেম িম াৰ ( যু ত), িপছত িমেচজ ( যু তা)।

ামাৰ ৰহস

থেম িনজৰ পিৰচয় িদেয়। এজন হেছ হদৰ লৗিকক িপতা, ি তীয়জন

হেছ বহদৰ পাৰেলৗিকক িপতা। বহদৰ িপতাক

ৰণ কেৰ িকয়েনা তওঁৰ পৰা বহদৰ স ি

পাৱা যায়। হদৰ

ৰণ কেৰ। বাবা আপু িন আিহেল আিম অন সংগ এিৰ আেপানাক সংগী

কিৰ ল’ম। এয়া কােন ক’ ল? আ াই। আ ােয় এই ইি য়ৰ াৰা ভূ িমকা পালন কেৰ।
কম কেৰ তেনকুৱাই জ

মাতৰম

মাতৰম বু িল কাৱা হয় এইেটা বু জা যায় য িপতাও আেছ। িপতাই মাতৃ সকলৰ মিহমা

এেনৈক বেনাৱা আেছ। িপতা ৰচিয়তাই
স ি

গৰ দু ৱাৰ খােল সইকাৰেণ বে

েত ক আ াই যেনকুৱা

লয়। ধনী দু খীয়া হ পেৰ। কমৰ কাৰেণই নহয় জােনা। এই ল ী-নাৰায়ণ িব ৰ মািলক।

তওঁেলােক িক কিৰেল, এয়ােটা তামােলােক জানা আ

তামােলােকই বু জাব পাৰা।

িপতাই কয় এই দু চকুেৰ তামােলােক িয দখা, তাৰ পৰা বৰাগ । এইেবাৰ শষ হ যাব। নতু ন ঘৰ সািজেল পু ৰণা
ঘৰৰ

িত বৰাগ আিহ যায়। স ানসকেল ক’ব বাবাই নতু ন ঘৰ সজাইেছ, আিম তাৈল যাম। এই পু ৰণা ঘৰ ভািঙ

িচিঙ যাব। এয়া হেছ বহদৰ কথা। স ানসকেল জােন িপতা আিহেছ

গৰ

াপনা কিৰবৈল। এয়া হেছ পু ৰিণ

িছঃিছঃ সৃ ি ।
তামােলাক স ানসকল এিতয়া ি মূ িত িশৱৰ স ু খত বিহ আছা। তামােলাক িবজয়ী হাৱা।
এই ি মু িত হেছ “ কাট অফ আমচ” (কূল িচ )। তামােলাক
(িশখৰ) হয়। এই ৰাজ
আমাক

কৃতেত তামােলাকৰ

া ণসকলৰ এই কূল সকেলাতৈক উ । িটকিন

াপন হ আেছ। এই “ কাট অফ আমচ”ক তামােলাক া ণ সকেলেহ জানা। িশৱবাবাই

াৰ াৰা পঢ়ায়, দৱী- দৱতা কিৰ তু িলবৰ কাৰেণ। িবনাশেতা হ’বই। সৃ ি

তেমা ধান হ’ ল

াকৃিতক

দু েযােগও সহায় কেৰ। বু ি েৰ িকমান ব ািনক আিহলাপািত সািজ থােক। পটৰ পৰা কােনা িমচাইল নালায়।
এই িব ােন উিলয়ায়, যাৰ াৰা গােটই কূল শষ কিৰ িদেয়। স ানসকলক বু েজাৱা হেছ উ তৈক উ
িশৱবাবা। পূ জাও কিৰব লােগ এজন িশৱবাবাক আ
তামােলাক আ া যিদও পিব

িক

শৰীৰেটা পিব

দৱতাসকলক।

া ণৰ পূ জা হ’ব

নহয়, সেয়েহ পূ জাৰ যাগ

যিতয়া তামােলাক পু নৰ দৱতা হাৱা তিতয়া আ াও পিব , শৰীেৰা নতু ন পিব
মিহমাৰ লায়ক হাৱা। “বে
অনু সিৰ

মাতৰম” বু িল গাৱা হয়।

ান িদেছ। মাতৃ সকেল সকেলােক

মত অনু সিৰ

নােহাৱা। মিহমা যাগ

িচ

আ

মাতৃ সকলৰ সনাই কিৰ কিৰেল? মাতৃ সকেলই
ান িদেছ। মাতৃ সকেল সকেলােক

পাৰসবু ি । পাৰসবু ি

আেছ। পাৰসপু ৰীৰ নাথ হেছ এই ল ী-নাৰায়ণ। তওঁেলাকৰ িডনােয়ি

হ’ল ৰচিয়তা আ

িকয়েনা
হাৱা।

পাৱা। এই সময়ত তামােলাক

কৰায়। যথাথভােৱ তামােলােকেহ বু জা। শা তেতা ব ত কািহনী িলখা আেছ, তওঁ বিহ
সত বু িল ক থাকা। গায়েনা আেছ পাথৰ বু ি

নাৱােৰ

হেছ

মত

ান অমৃ ত পাণ

নায়। তামােলােক সত

মােন পাৰসনাথ। নপালত পাৰসনাথৰ
(ৰাজবংশ) আেছ। এিতয়া মূ ল কথা

ৰচনাৰ ৰহস ক জনােটা, যাৰ কাৰেণ ঋিষ-মু িনসকেলও নতী- নতী (নাজােনা-নাজােনা) বু িল ক

গ’ল। এিতয়া তামােলােক িপতাৰ াৰা সকেলা জািনছা অথাৎ আি ক হছা। মায়া ৰাৱেণ নাি ক কিৰ তােল। ভাল
বা !
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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

াৰ মু খ বংশাৱলী া ণ, আমাৰ কূল সকেলাৈক উ । আিম

ৃ িতত থািকব লােগ য আিম হেছা

পিব হ’ব লােগ আ

আনেকা পিব কিৰ তু িলব লােগ। পিতত-পাৱন িপতাৰ সহায়কাৰী হ’ব লােগ।

ৰণত কিতয়াও অমনেযাগী হ’ব নালােগ। দহ-অিভমানৰ কাৰেণ মায়াই

(2)

ৰণত িবিঘিন আেন সেয়েহ

থেম দহ-অিভমান এিৰব লােগ। যাগ অি ৰ াৰা পাপ নাশ কিৰব লােগ।
*বৰদান:-

মায়াৰ ভয়ানক
মায়াক

পৰ খলক সা ী হ

ত

াগতম জেনাৱাজেন মায়াৰ ভয়ানক

কেৰাতা মায়াজীৎ হাৱা
প দিখ ভয় নাখায়। সা ী হ খল

সয়া মেনাৰ ক হ পেৰ িকয়েনা মায়াৰ বািহৰত িসংঘৰ

প িক

শি

ত
* াগান:-

িয হ’বলগীয়া আেছ সয়া আ

কিৰেল

মকুৰীৰ সমােনা নাই।

কৱল তামােলােক ভয় খাই সয়া ডাঙৰ কিৰ িদয়া- িক কেৰা.., কেনৈক হ’ব.. িক
ৃ িতত ৰািখবা িয হ আেছ সয়া ভাল আ

ত

এইেটা পােঠই

ভাল। সা ী হ খল

কৰা তিতয়া মায়াজীৎ হ যাবা।

িয সহনশীল হয় তওঁ কােৰা ভাৱ- ভাৱত ন েল, ব থ কথা এখন কােণেৰ
উিলয়াই িদেয়।
ওঁ শাি !!
***
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িন আনখন কােণেৰ

