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াতঃ মু লী

ওঁ শাি

“বাপদাদা”

মধু বন

"মৰমৰ স ানসকল – িপতাই 21 জ ৰ বােব তামােলাকৰ অ ৰ এেনৈক আন েৰ তৃ কিৰ িদেয় য
তামােলােক আ িৰক তৃ ি ৰ বােব কােনা মলা আিদৈল যাৱাৰ
*

েয়াজন নাই”

:- িযসকল স ান বতমান িপতাৰ সহায়কাৰী হয় তওঁেলাকৰ বােব কানেটা গৰাি

*উ ৰ :-

মতৰ আধাৰত ৰাজধানী

াপন কৰাত সহায়কাৰী

( িত িত) আেছ?

হাৱা স ানসকলৰ বােব

গৰাি

আেছ

য

াস কিৰব নাৱােৰ। সত যু গী ৰাজধানীত কিতয়াও অকালেত মৃ তু হ'ব

তওঁেলাকক কিতয়াও কােল

নাৱােৰ। সহায়কাৰী স ানসকলৰ িপতাৰ াৰা এেনকুৱা

াইজ (পু ৰ াৰ)

া

হয় য 21

জ ৈলেক

অমৰ হ যায়।
ওঁ শাি । পূ ব িনধািৰত সৃ ি চ
পিৰচয়েতা স ানসকেল
আ

অনু সিৰ ক ৰ আগৰ দেৰই িশৱ ভগৱানু বাচ (ভগৱানৰ মহাবাক )। এিতয়া িনজৰ

া কিৰেল। িপতােৰা পিৰচয় পাই গ’লা। বহদৰ (অসীমৰ) িপতাকেতা জািন ল’লা আ

বহদৰ সৃ ি ৰ আিদ-মধ -অ েকা জািন ল’লা। পু ষাথৰ

ম অনু সিৰ কােনাৱাই ভাল দেৰ জািন লয় িযেয়

আনক বু জাবও পােৰ। িকছু মােন আধ ৱাৈক, িকছু মােন তােতাৈক কম। যেনৈক যু ে
চীফ, কােনাবা কে ইন, কােনাবা অন িকবা হয়। ৰাজ ৰ মালােতা কােনাবা আঢ ৱ
মানু সিৰ হয়। স ানসকেল জােন য যথাযথ আিম

য়ং

েতা কােনাবা কামা ৰ
জা, কােনাবা দিৰ

মতৰ আধাৰত সৃ ি ত

আেছা। িযেয় িযমান পিৰ ম কেৰ িসমােনই িপতাৰ পৰা পু ৰ াৰ

ৰাজধানী

া কেৰ। আিজ-কািল শাি

জা,

াপনা কিৰ

াপনৰ কাৰেণ ৰায়

িদওঁতাজনেকা পু ৰ ৃ ত কৰা হয়। তামােলাক স ানসকেলও পু ৰ াৰ পাৱা। তওঁেলােক সইয়া নাপায়। তওঁেলােক
সকেলা ব

অ কালৰ বােবেহ

াি

আছা। সইয়াও 21 জ ৰ, 21

কেৰ। তামােলােক িপতাৰ

মতৰ আধাৰত িনজৰ ৰাজধানী

জ ৰ বােব িনি ত ভােৱ। তাত শশৱ বা কেশাৰ কালত কােল

এইয়াও জানা য এয়া তামােলাকৰ মনত বা অ ৰত নািছল, আিম এেনকু ৱা

াপন কিৰ
াস নকেৰ।

ানত আিহ বিহেছাঁ য'ত তামােলাকৰ

ৃ িত িচ ও িবৰাজমান হ আেছ। য'ত তামােলােক 5 হাজাৰ বছৰ পূ েবও সৱা কিৰিছলা। দলৱাড়া মি ৰ,
অচলঘৰ,

িশখৰ আেছ। উ তৈক উ

সৎ

ও তামােলােক

া

কিৰছা, যাৰ

ৃ িত িচ

অচলঘৰেৰা ৰহস তামােলােক বু িজ পাইছা। সইয়া হ’ল ঘৰৰ মিহমা। তামােলােক উ তৈকও উ
িনজৰ পু ষাথৰ

াৰা। এইয়া হেছ তামােলাকৰ আ যজনক জড়

সেজাৱা আেছ।
পদ

া কৰা

ৃ িত িচ । তাত তামােলােক চতন

আিহ বিহ আছা। এই সকেলােবাৰ আি ক কােৰাবাৰ (কায-কলাপ), িয ক ৰ আগেত চিলিছল। তাৰ স ূ ণ
িচ

ইয়াত আেছ।

থম

ণীৰ

পত
ৃ িত

ৃ িত িচ । যেনৈক কােনাবাই িবেশষ পৰী াত উ ীণ হ’ ল তিতয়া তওঁ ৰ

অ ৰত আন , িজিলকিন আিহ যায়। আচবাব, পাচাক-পািত িকমান ভালৈক ৰােখ। তামােলাকেতা িব ৰ মািলক
হাৱাৈগ। তামােলাকৰ লগত কােৰােৰ তু লনা কিৰব নাৱােৰ। এইয়াও পঢ়াশািল। পঢ়াঁওতাজনেকা তামােলােক
জািন ল'লা। ভগৱানু বাচ, ভি

মাগত যাক

ৰণ কৰা হয়, পূ জা কৰা হয়, এেকােৱই গম পাৱা নাযায়। িপতাইেহ

স ু খৈল আিহ সকেলা ৰহস বু জায় িকয়েনা এই

ৃ িত িচ েবাৰ সকেলা তামােলাকেৰই শষৰ অৱ াৰ। এিতয়াও

ফলাফল ঘািষত হাৱা নাই। যিতয়া তামােলাকৰ অৱ া স ূ ণ হ যায়, তিতয়া ভি
যেনদেৰ ৰ া ব নৰ
তিতয়া আ

ৃ িত িচ

আেছ। যিতয়া স ূ ণ দৃ ঢ় ৰাখী বাি

মাগত তাৰ

আিম িনজৰ ৰাজ ভাগ

া

াৰক হয়।
কিৰ লওঁ ,

ৃ িত িদৱস উৎযাপন কৰা নহয়। এই সময়ত তামােলাকক সকেলা ম ৰ অথ বু েজাৱা হেছ। ‘ওঁ ’ৰ
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অথ বু েজাৱা হেছ। ‘ওঁ ’ৰ অথ দীঘলীয়া নহয়। ‘ওঁ ’ৰ অথ হেছ অহম আ া (মই আ া), মম শৰীৰ ( মাৰ
শৰীৰ)। অ ান কালেতা তামােলাক দহ-অিভমানত থাকা তিতয়া িনজেক শৰীৰ বু িল বু জা। িদেন- িতিদেন ভি
মাগ অধঃপিতত হ গ থােক। তেমা ধান হ গ থােক।
সেতা ধান আিছল। যিতয়া এজন সত িশৱবাবাক
বৃ ি

থমেত সেতা ধান হয়। ভি ও

থেম

ৰণ কিৰিছল। আিছেলা ব ত কম সংখ ক। িদেন- িতিদেন

ব ত হ'ব। পি মীয়া (িবেদশত) দশত বিছ স ান জ

হেছ মহাশ । সৃ ি ৰ ইিতমেধ ব ত বৃ ি

িতেটা ব

হ'ল, এিতয়া পিব

িদওঁতাজনক পু ৰ ৃ ত কৰা হয়। িপতাই কয় - কাম
হাৱা।

তামােলাক স ানসকেল এিতয়া িপতাৰ াৰা সৃ ি ৰ আিদ-মধ -অ ক জািনছা। সত যু গত ভি ৰ কােনা নাম িচ ই
নাথােক। এিতয়ােতা িকমান ধু মধাম, মলা আিদ ব ত আেয়ািজত কেৰ, য'ত মনু ষ ই গ আ িৰক তৃ ি লাভ কেৰ।
িপতাই আিহ তামােলাকৰ অ ৰ 21 জ ৰ কাৰেণ তৃ
তৃ ি ত থাকা। তামােলাকৰ মলা আিদৈল যাৱাৰ

কিৰ িদেয়। যাৰ ফল

েয়াজন কিতয়াও অনু ভৱ নহ’ব। সু খ

ক' লেনা নাযায়। তামােলােক কােনা পাহাৰ আিদৈল যাৱাৰ
হয়। মনু ষ ই তা সত যু গ-কিলযু গ,
িপতাই এেনৈক নকয়

েপ তামােলাক সদায় আ িৰক
া

কিৰবৈল মনু ষ

েয়াজন নাই। ইয়াত চাৱা মনু ষ ৰ কেনৈক মৃ তু

গ-নৰকৰ িবষেয়ও নাজােন। তামােলাক স ানসকেলেতা স ূ ণ

য তামােলাক

মাৰ লগত থািকব লােগ।

স ানসকল তিতয়ােহ িবে দ হয় যিতয়া পৰ

ৰৰ মাজত মত িব

থািকব নাৱাৰা। সকেলােৱ সেতা ধান অৱ া

া

তামােলােক ঘৰ-সংসােৰা চ ািলব লােগ।
হয়। তথািপও তামােলােক িপতাৰ সংগত

কিৰব নাৱােৰ। কােনাবা সেতা, কােনাবা ৰেজা, কােনাবা

তেমা অৱ ােতা আেছ। সকেলা এেকলেগ থািকব নাৱািৰব। এয়া ৰাজধানী
ৰণ কিৰব, সই অনু যায়ী ৰাজধানীত পদ
ি ল (ব ায়াম) িশকায়। এইয়া হেছ

া

াপনা হ আেছ। িযেয় িযমান িপতাক

কিৰব। মূ ল কথা হেছ িপতাক

ডড চাইেল

ান পাইছা।

(স ূ ণ িন

তা; শা

ৰণ কৰাৰ। িপতাই িনেজ বিহ

অৱ া)। তামােলােক ইয়াত িয দিখবৈল

পাৱা, সয়া চাব নালােগ। দহৰ সেত সকেলা ত াগ কিৰব লােগ। তামােলােক িক চাৱা? এক হেছ িনজৰ ঘৰ
খনক আ

পঢ়া অনু যায়ী িয পদ

হয়, তিতয়া
হয় আ

তা নাথােক,

া

কিৰবা, সই সত যু গী ৰাজ ৰ িবষেয়ও তামােলােক জানা, যিতয়া সত যু গ

তা হ’ ল তিতয়া াপৰ নাথােক, াপৰ হ' ল কিলযু গ নাথােক। এিতয়া কিলযু েগা

সংগমযু েগা হয়। যিদও তামােলাক পু ৰিণ সৃ ি ত বিহ আছা িক

বু ি েৰ বু িজ পাৱা য আিম হেছা

সংগমযু গী। সংগম যু গৰ পিৰভাষাও তামােলােকও জানা। পু েষা ম বষ, পু েষা ম মাহ, পু েষা ম িদেনা এই
পু েষা ম সংগম যু গেতই হয়। পু েষা ম হাৱাৰ সমেয়া এই পু েষা ম যু গেতই আেছ। এইেটা ব ত স

িলপ

যু গ। তামােলােক বােজালী (িডগবািজ; লু িট-বাগৰ মৰা খল) খল খলা, যাৰ াৰা তামােলাক গৈল যাৱা। বাবাই
দিখেছ কেনৈক সাধু সকেল বা অন

কােনা মনু ষ ই বােজালী খিল- খিল যা া কেৰ। ব ত কিঠনতাৰ স ু খীন

হয়। এিতয়া ইয়াত কিঠনতাৰ কােনা কথা নাই। ইয়াত যাগবলৰ কথা। তামােলাক স ানসকেল
কিঠন অনু ভৱ কৰা নিক? নােমা ব ত সহজ ৰখা হেছ। যােত
নাৱােৰা। বাবাই পু নৰ সহজ কিৰ িদেয়। এইয়া হ’ল িপতাৰ

িন ভয় নাখায়। কয় বাবা আিম যাগত থািকব
ৃ িত।

ৰণেতা

িতেটা ব েৰই কৰা হয়। িপতাই

কয় িনজেক আ া বু িল ভাবা। তামােলাক স ান নােহাৱা জােনা। এওঁ তামােলাকৰ িপতাও হয়,
সকেলা

িমকাই তওঁক

তথািপও হ

ৰণ কেৰ, এক 'িপতা' শ ই যেথ । ভি

ভু , হ ঈ ৰ বু িল িন য় কাৱা। মা

তওঁ িক ব

মাগত তামােলােক িম -স

বু িল কয়, িক

লয়, সেয়েহ িপতােকই

তওঁৰ নাম,

িমেকা হয়।
ীক

ৰণ কৰা,

সই িবষেয় অ । আ াসকলৰ িপতােতা হেছ

পৰমা া। এই শৰীৰৰ িপতােতা দহধাৰী হয়। আ াৰ িপতা অশৰীৰী। তওঁ কিতয়াও পু নৰ জ
সকেলােৱ পু নৰ জ

ৃ িতৰ যা া

নলয়। বাকী

ৰণ কেৰ। িন য় কিতয়াবা সু খ িদিছল। তওঁক দু খহতা, সু খকতা

প, দশ, কালৰ িবষেয় অ । িযমান মনু ষ , িসমান মত। অেনক মত হ গ'ল।
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িপতাই িকমান

েহেৰ পঢ়ু ৱায়। তওঁ হেছ ঈ ৰ, শাি দাতা। তওঁৰ পৰা িকমান সু খ

পিততক পাৱণ কিৰ তােল।

বৃ ি

মাগেৰা

গীতা নাই

েয়াজন আেছ। মনু ষ ই ক ৰ আয়ু স লাখ বছৰ বু িল ক িদেল,

তেনহ’ লেতা অগণন মনু ষ হ যাব। িকমান ভু ল কিৰেল। এই
লু

া হয়। মা

হ যাব। িচ েতা আেছ, যাৰ পূ জা হয়। িক

ান তামােলােক এিতয়া

া কিৰছা আেকৗ

ায়

িনজেক দৱতা ধমৰ বু িল বু িজ নাপায়। িযেয় যাক পূ জা কেৰ,

তওঁ সই ধমেৰ হয়। এইেটা বু িজ নাপায় য আিম আিদ সনাতন দৱী- দৱতা ধমৰ। তওঁেলাকেৰ বংশাৱলী।
এইয়াই িপতাইেহ বু জায়। িপতাই কয় - তামােলাক পাৱন আিছলা, তাৰ িপছত তেমা ধান হ'লা, এিতয়া পাৱন
সেতা ধান হ'ব লািগব। গ া
তিতয়ােহ পিব

ানৰ াৰা হ’বা জােনা? পিতত-পাৱনেতা িপতা হয়। তওঁ যিতয়া আিহ পথ দখু ৱাব

হ'ব পািৰবা। আ ান কিৰ থােক িক

এেকােৱ নাজােন। আ াই কেমি য়ৰ াৰা িপতাক আ ান

কেৰ হ পিতত-পাৱন আিহ আমাক পিব কিৰ তালা। সকেলা পিতত, কাম িচতাত

িল-পু িৰ থােক। এই

খলখেনই এেনদেৰ ৰচা আেছ। পাছত িপতা আিহ সকেলােক পিব কিৰ তােল। এই িপতাই সংগমেত বু জায়।
সত যু গত এক ধম হয়, বাকী সকেলা উভিত
নাজােন। এই ৰচনাৰ আিদ, মধ , অ
সকেলা হেছ শূ , তামােলাক হছা

িছ যায়। তামােলােক

ামাখনক জািনলা, িযেটা আন কােনও

িক, ইয়াৰ ডু েৰচন (সময় সীমা) িকমান, এইয়া তামােলােকেহ জানা। সই
া ণ। তামােলােকও পু ষাথৰ

মা

অনু যায়ী জানা। কােনাবাই ভু ল

কিৰেল তিতয়া তওঁৰ খিতয়নৰ পৰা দখা পাৱা যায় য কমৈক পিঢ়েছ। চিৰ ৰ ৰিজ াৰ (খিতয়ন) থােক।
ইয়ােতা ৰিজ াৰ থকা উিচত। এইয়া হেছ
হেছ

ৃ িতৰ যা া, যাৰ িবষেয় কােনও নাজােন। সকেলাতৈক মূ খ িবষয়

ৃ িতৰ যা া। িনজেক আ া িন য় কিৰ িপতাক

াবাবাই নু বু জায়। িক

এিৰ আন এটা লওঁ। এই সকেলা কথা এই
বিহ

ৰণ কিৰব লােগ। আ াই মু খৰ াৰা কয় মই এটা শৰীৰ
ান সাগৰ পৰমিপতা পৰমা াই এই ৰথত

নায়। কাৱা হয় গা-মু খ। মি েৰা ইয়াত িনমাণ কিৰ থাৱা আেছ, য’ত তামােলােক বিহ আছা। যেনদেৰ

তামােলাকৰ িচিড় আেছ, তেনদেৰ তােতা িচিড় (জখলা) আেছ। তামােলােক ওপৰৈল উেঠােত ভাগৰ অনু ভ ৱ
নকৰা।
তামােলােক ইয়াৈল আিহছা িপতাৰ
নাৱাৰা। সংক

াৰা পিঢ় পু ন

ীিৱত

হ’বৈল। তাত কাম কাজ ব ত। শাি েৰ

িনবও

চিল থািকব- কােনাৱাই নেদিখেলই হ’ল, ঘৰৈল সানকােল যাওঁ। িকমান িচ া থােক। ইয়াত

কােনা িচ া নাই, ইয়াত যন হাে লত থাকা। ইয়াত ঈ ৰীয় পিৰবাৰ। শাি ধামত ভাই-ভাই

পত থােক। ইয়াত

আেছ ভাই-ভনী িকয়েনা ইয়াত ভূ িমকা পালন কিৰব লােগ গিতেক ভাই-ভনী লিগব। সত যু গেতা তামােলাক পৰ

ৰ

ভাই-ভনী আিছলা। তাক কাৱা হয় অৈ ত ৰাজধানী। তাত হাই-কািজয়া এেকা নহয়। তামােলাক স ানসকেল
স ূণ

ান

া

কিৰলা য আিম 84 জ

তামােলােকই িশৱৰ অব ভাচাৰী ভি

লওঁ। িয জেন অিত ভি

কৰাৰ আৰ িণ কৰা। আেকৗ পু নৰ বৃ ি

ানেটা এটাই হয়। তামােলােক জানা য আমাক িশৱবাবাই পঢ়ায়। এই
ট- ট

কিৰেছ, তাৰ িহচােপা িপতাই

নাইেছ।

হ যায়। সইয়া সকেলা হেছ ভি ।
াইেতা এেকােৱই নাজািনিছল। িযজন

ফাডাৰ আিছল তওঁেৱই এই সময়ত এেনকু ৱা হেছ পু নৰ মািলক হ’ব, ত

ম ( তামােলাকৰ

েতা সয়াই)। এজেনইেতা মািলক নহ’ব। তামােলােকও পু ষাথ কৰা। এইয়া হেছ বহদৰ পঢ়াশালী ( ু ল)।
ইয়াৰ অেনক শাখা হ’ব। অিলেয়-গিলেয় ঘেৰ ঘেৰ হ যাব। কয় আিম িনজৰ ঘৰত িচ ৰািখেছা, িম সম ীয় আিদ
আিহেল তিতয়া তওঁেলাকক বু জাওঁ। িযজন এই বৃ েজাপাৰ পাত হ’ব তওঁ আিহব। তওঁেলাকৰ কল াণৰ কাৰেণ
তামােলােক এই ব ৱ া কিৰছা। িচ ৰ ওপৰত বু জাবৈল সহজ হয়। শা েতা ব ত পিঢ়ছা, এিতয়া সকেলা পাহিৰ
যাব লািগব। িপতা হেছ পঢ়াওঁতা, তওঁেৱই সত

ান নায়। ভাল বা !
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ক ৰ িপছত পু নৰাই লগ পাৱা অিত মৰমৰ 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)

ডড চাইেল

(স ূ ণ িন

সয়া চাব নালােগ। বু ি েৰ
(2)

তা; শা

অৱ া)ৰ ি ল কিৰবৈল ইয়াত এই দু চকুেৰ িয দিখবৈল পাৱা যায়

দহৰ সেত সকেলা ত াগ কিৰ িনজৰ ঘৰ আ

ৰাজ ৰ

ৃ িতত থািকব লােগ।

িনজৰ কেৰ াৰৰ (চিৰ ৰ) ৰিজ াৰ (খিতয়ন) ৰািখব লােগ। পঢ়াত কিতয়াও অৱেহলা কিৰব নালােগ।
এই পু েষা ম সংগম যু গত পু েষা ম হ’ব লােগ আ

*বৰদান:-

আনেকা পু েষা ম কিৰ তু িলব লােগ।

িপতাৰ আ া অনু সিৰ বু ি ক খালী কিৰ ৰােখাঁতা ব থ আ
িপতাৰ আ া হেছ শাৱাৰ সময়ত সদায় িনজৰ বু ি
সকেলা িপতাক অপণ কিৰ বু ি

িবকাৰী

ৰ পৰাও মু

হাৱা

খালী কৰা, ভাল বা বয়া িযেয়ই নহওঁক

খালী কিৰ িদয়া। িপতাক অপণ কিৰ িপতাৰ সেত

অকেল নহয়। অকেল েল বা ব থ কথাৰ বণনা কিৰ-কিৰ

ই যাৱা ।

ই গ’ ল তিতয়াই ব থ বা িবকাৰী

আেহ। এইয়াও আলস । এই আলস ত াগ কিৰ আ া অনু সিৰ চলা তিতয়া ব থ বা িবকাৰী
পৰা মু
* াগান:-

হ যাবা।

ভাগ ৱান আ াইেহ সঁচা সৱাৰ াৰা সকেলােৰ আশীবাদ
ওঁ শাি !!
***
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া কেৰ।

ৰ

