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"বাপদাদা"

মধুবন।

“মৰমৰ স ানসকল – তামােলাকৰ িনচা থািকব লােগ য আিম া ণসকেলই দৱতা হওঁৈগ, আিম া ণসকেলেহ িপতাৰ
মত া কেৰাঁ”

:
উ ৰ:

গীত:
ওঁ

িযসকল নতু ন তজধাৰী তওঁেলাকৰ কানেটা ৰুিচ আৰু কানেটা িনচা থািকব লােগ?
এই সৃি িয পুৰিণ লৗহ যুগী হ গ'ল তাক নতু ন সাণালী যুগী কিৰ গিঢ় তালাৰ, পুৰিণৰ
পৰা নতু ন কিৰ গিঢ় তালাৰ ৰুিচ থািকব লােগ। কন াসকল নতু ন তজধাৰী হ’ ল তে
িনজৰ সমেগা ীয়সকলৰ উৎকষ সাধন কিৰব লােগ। িনচা অটু ট ৰািখব লােগ। ভাষণ
িদওঁেতও ব ত িনচা থািকব লােগ।
ৰাত ক ৰাহী থ ম জানা… (িনশাৰ পিথক া হ নাযাবা…)

শাি । স
 ানসকেল এই গীত ৰ অথ বুিজেল। এিতয়া ভি মাগৰ ঘাৰ অ কাৰ ৰািতেতা পূণ হ

আেছ। স ানসকেল বুিজ পায় আিম এিতয়া মু টধাৰী হ’বৈল গ আেছাঁ। ইয়াত বিহ আছা, ল উে শ
হেছ - মনুষ ৰ পৰা দৱতা হাৱাৰ। যেনৈক সন াসীসকেল বুজায় তু িম িনজক ম'হ বুিল ভাবা তে
সইেটা ৰূপ হ যাব। সয়া হেছ ভি মাগৰ দৃ া । যেনৈক এইেটাও দৃ া আেছ য ৰােম বা ৰৰ সনা
ল’ ল। তামােলাক ইয়াত বিহ আছা। জানা য আিমেয়ই দৱী- দৱতা ত মু টধাৰী হ'মৈগ। যেনৈক
ু লত পেঢ় তিতয়া কয় মই এয়া পিঢ় ডা ৰ হ যাম, ইি নীয়াৰ হ যাম। তামােলােক বুিজ পাৱা এই
পঢ়াৰ াৰা আিমেয়ই দৱী- দৱতা হ আেছাঁ। এই শৰীৰ ত াগ কিৰম আৰু আমাৰ িশৰত মু ট হ'ব।
এয়ােতা ব ত লেতৰা িছঃ িছঃ সৃি হয় নহয় জােনা। নতু ন সৃি হেছ থম ণীৰ সৃি । পুৰিণ সৃি
হেছ এেকবােৰ তৃ তীয় ণীৰ সৃি । এয়ােতা শষ হ যাব। নতু ন িব ৰ মািলক কিৰ গিঢ় তােলাঁতা
িন য় িব ৰ ৰচিয়তাই হ'ব। অন কােনও পঢ়াব নাৱােৰ। িশৱবাবাইেহ তামােলাকক পঢ়াই িশকায়।
িপতাই বুজাইেছ - স ূণ আ া-অিভমানী হ গ’ ল তে বাকী আৰু িক লােগ। তামােলাক া ণেতা
হাৱাই। জানা আিম দৱতা হ আেছাঁ। দৱতাসকল িকমান পিব আিছল। ইয়াত িকমান পিতত
(িবকাৰী) মনুষ আেছ। চেহৰা যিদওবা মনুষ ৰ হয় িক চিৰ
চাৱা কেন ৱা। িযসকল
দৱতাসকলৰ পূজাৰী হয় তওঁেলােক িনেজও তওঁেলাকৰ আগত মিহমা গায় - আপুিন সব ণ স
,
তওঁেলাকৰ
16 কলা স ূণ....... মই িবকাৰী পাপী হওঁ। চহৰােতা তওঁেলাকেৰা মনুষ ৰ হয় িক
আগত গ মিহমা গায়, িনজেক লেতৰা িবকাৰী বুিল কয়। মাৰ মাজত কােনা ণ নাই। হওেত
তওঁেলােকা মনুষ মােন মনুষ । এিতয়া তামােলােক বুিজ পাৱা আিমেতা এিতয়া পিৰৱতন হ গ
দৱতা হ'ম। কৃ ৰ পূজা এইকাৰেণই কেৰ যােত কৃ পুৰীৈল যাব পৰা যায়। িক এইেটা গম নাপায় য
কিতয়া যাব। ভি কিৰ থােক য ভগৱান আিহ ভি ৰ ফল িদব। থেমেতা তামােলাকৰ এইেটা
িন য়ৰ েয়াজন য আমাক পঢ়াই কােন। এয়া হেছ
িশৱবাবাৰ মত। িশৱবাবাই তামােলাকক
মত িদ আেছ। িযসকেল এইেটা গম নাপায় তওঁেলাক
কেনৈক হ'ব পািৰব। ইমানেবাৰ া ণ
িশৱবাবাৰ মতত চেল। পৰমা াৰ মেতেহ
কিৰ তােল, যাৰ ভাগ ত থািকব, তওঁেলাকৰ বুি ত
ধাৰণ হ’ব। নহ' লেতা এেকােৱই নুবিু জব। যিতয়া বুিজব তিতয়া আনি ত হ সহায় কৰাত লািগ যাব।
ব েতেতা নাজােনই, তওঁেলােক িক জািনব, এওঁ কান হয় সেয়েহ বাবাই কােকা সা ােতা নকেৰ।
তওঁেলােকেতা আৰুেহ িনজৰ মত উিলয়াব। মতক নজনাৰ কাৰেণ তওঁেকা িনজৰ মত িদবৈল লািগ
যায়। এিতয়া িপতা আিহেছই তামােলাক স ানসকলক
কিৰ গিঢ় তু িলবৰ কাৰেণ। স ানসকেল
জােন 5 হাজাৰ বছৰ পূবৰ দেৰ বাবা আিহ তামােলাকৰ সেত িমিলত হেছ। িযসকেল নাজােন, এেনৈক
সঁহািৰ িদব নাৱােৰ। স ানসকলৰ পঢ়াৰ িত ব ত িনচা থািকব লােগ। এয়া ব ত উ পঢ়া হয় িক

মায়াও ব ত িবেৰাধী। তামােলােক জানা আিম সই পঢ়া পেঢ়াঁ যাৰ াৰা আিম ত মু টধাৰী হ’ম।
ভিৱষ েত জ -জ া ৰ ত মু টধাৰী হ'ম। তে ইয়াৰ কাৰেণ আেকৗ এেন ৱা পূৰা পুৰষ
ু াথ কিৰব
লােগ নহয় জােনা। ইয়াক কাৱা হয় ৰাজেযাগ। িকমান আ যজনক। বাবাই সদায় বুজায় ল ী-নাৰায়ণৰ মি ৰৈল যাৱা। পূজাৰীসকলেকা তামােলােক বুজাব পাৰা। পূজাৰীসকেলও কােৰাবাক
বিহ বুজাওক য এওঁেলাক ল ী-নাৰায়েণও এই পদ কেনৈক পােল, এওঁেলাক িব ৰ মািলক কেনৈক
হ'ল? এেনৈক বিহ নােল তে পূজাৰীসকলেৰা মান হ'ব। তামােলােক ক'ব পাৰা আিম আেপানােলাকক
বুজাওঁ এওঁেলাক ল ী-নাৰায়েণ এই ৰাজ কেনৈক া কিৰেল? গীতােটা ভগৱানুবাচ আেছ নহয়
জােনা। মই তামােলাকক ৰাজেযাগ িশকাই ৰজােৰা ৰজা কিৰ গিঢ় তােলাঁ। গবাসীেতা তামােলাক
হাৱা নহয় জােনা। তে স ানসকলৰ িকমান িনচা থািকব লােগ - আিম এয়া (ল ী-নাৰায়ণ) হওঁ!
লািগেল িনজৰ িচ আৰু ৰাজ -ভাগ ৰ িচ ও এেকলেগ ইয়াত ৰাখা। তলত তামােলাকৰ িচ , ওপৰত
ৰাজ -ভাগ ৰ িচ হওক। ইয়াত খৰচেতা নাই নহয় জােনা। ৰজাৰ পাছাকেতা শীে তয়াৰ হ'ব পােৰ।
তিতয়া িতেটা মুহূতেত ৃিত থািকব - আিমেয়ই দৱতা হ আেছাঁ। ওপৰত লািগেল িশৱবাবাও থাকক।
এেন ৱা িচ ও উিলয়াব লািগব। তামােলাক মনুষ ৰ পৰা দৱতা হাৱা। এই শৰীৰ এিৰ গ আিম
দৱতা হ'মৈগ িকয়েনা এিতয়া আিম এই ৰাজেযাগ িশিক আেছাঁ। তে এই ফেটােৱও সহায় কিৰব।
ওপৰত িশৱ পাছত ৰাজ -ভাগ ৰ িচ । তলত তামােলাকৰ সাধাৰণ িচ । িশৱবাবাৰ পৰা ৰাজেযাগ
িশিক আিমেয়ই দৱতা ত মু টধাৰী হ আেছাঁ। িচ ৰািখ থ’ ল, িযেকােনা লােক সুিধেলও আিম ক'ব
পািৰম - আমাক িশকাওঁতাজন এওঁ িশৱবাবা হয়। িচ দিখেল স ানসকলৰ িনচা বািঢ়ব। লািগেল
দাকানেতা এইখন িচ ৰািখ িদয়া। ভি মাগত বাবাই নাৰায়ণৰ িচ ৰািখিছল। পেকটেতা আিছল।
তামােলােকও িনজৰ ফেটা ৰািখ িদয়া তে
ৃিত থািকব - আিমেয়ই দৱী- দৱতা হ আেছাঁ। িপতাক
ৰণ কৰাৰ উপায় উিলয়াব লােগ। িপতাক পাহিৰ যাৱাৰ কাৰেণেহ বাগিৰ পেৰ। িবকাৰত বাগিৰেল
তিতয়া আেকৗ লি ত হ'ব। এিতয়ােতা আিম এেন ৱা দৱতা হ'ব নাৱািৰম। দ
ন ব হ যাব।
এিতয়া আিম দৱতা কেনৈক হ'ম? বাবাই কয় িবকাৰত পিতত হাৱাসকলৰ ফেটা তু িল ৰািখ িদয়া।
কাৱা, তামােলাক গৈল যাৱাৰ যাগ নােহাৱা, তামােলাকৰ পাচপট শষ। িনেজও অনুভৱ কিৰব
মইেতা বাগিৰ পিৰেলাঁ (অৱনিমত হ’ লা)। এিতয়া আিম গৈল কেনৈক যাম। যেনৈক নাৰদৰ উদাহৰণ
িদেয়। তওঁক ক' ল তু িম িনজৰ চেহৰােতা চাৱা। ল ীক বৰণ কৰাৰ উপযু হাৱা জােনা? তিতয়া
চেহৰা বা ৰৰ দেৰ দখা পাৱা গ'ল। তে মনুষ েৰা লাজ লািগব – মাৰ মাজতেতা এইেটা িবকাৰ
আেছ, তে মই নাৰায়ণক বা ল ীক কেনৈক বৰণ কিৰম। বাবাই যুি েতা সকেলােবাৰ নায়।
িক কােনাবাই িব াস ৰািখেলেহ। িবকাৰৰ িনচা লািগেল তিতয়া ভােব এই িহচাপত মই ৰজােৰা ৰজা
ত মু টধাৰী কেনৈক হ'ম। পুৰষ
ু াথেতা কিৰব লােগ নহয় জােনা। বাবাই বুজাই থােক এেন ৱা-এেন ৱা যুি ৰচা আৰু সকেলােক বুজাই থাকা। এয়া ৰাজেযাগৰ াপনা হ আেছ। এিতয়া
িবনাশ স খ
ু ত য় হ আেছ। িদেন- িতিদেন ধুমহু া তী তৰ হ গ থােক। বামা আিদও তয়াৰ হ
আেছ। তামােলােক এই পঢ়া ভিৱষ েত উ পদ পাব কাৰেণই পঢ়া। তামােলােক এবােৰই পিততৰ পৰা
পাৱন হাৱা। মনুষ ই বুিজ পাই জােনা য আিম নৰকবাসী হওঁ, িকয়েনা পাথৰবুি ৰ হয়। এিতয়া
তামােলাক পাথৰবুি ৰ পৰা পাৰসবুি ৰ হ আছা। ভাগ ত আেছ যিদ শীে বুিজব। নহ' ল তামােলােক
িযমােনই মগজ নখেটাৱা, বুি ত ধাৰণ নহ’ব। িপতােকই যিদ নাজােন তে নাি ক হয় অথাৎ
গৰাকীহীন। গিতেক গৰাকীৰ (িপতাৰ) হ'ব লােগ নহয় জােনা। িযেহতু িশৱবাবাৰ স ান হয়। ইয়াত
িযসকলৰ ান আেছ তওঁেলােক িনজৰ স ানসকলক িবকাৰৰ পৰা ৰ া কিৰ থািকব। অ ানী
লাকসকেলেতা িনজৰ দেৰ স ানসকলেকা আৱ কিৰ গ থািকব। তামােলােক জানা ইয়াত িবকাৰৰ
পৰা ৰ া কৰা হয়। কন াসকলকেতা থমেত ৰ া কিৰব লােগ। মা-িপতাই যন স ানসকলক িবকাৰত
গঁিতয়াই িদেয়। তামােলােক জানা এইখন
াচাৰী সৃি ।
াচাৰী সৃি িবচােৰ। ভগৱানুবাচ - মই
যিতয়া
াচাৰী কিৰ গিঢ় তু িলবৈল আেহাঁ তিতয়া সকেলা াচাৰী হয়। মই সকেলােক উ াৰ কেৰাঁ।

গীতােতা িলখা আেছ ভগৱানেহ সাধু-স আিদ সকেলােক উ াৰ কিৰবৰ কাৰেণ আিহবলগীয়া হয়।
এজেনই ভগৱান িপতা আিহ সকেলােক উ াৰ কেৰ। এিতয়া তামােলাক আচি ত হাৱা - মনুষ িকমান
পাথৰবুি ৰ হ যায়। এই সময়ত যিদ গণ -মান লাকসকেল গম পায় য গীতাৰ ভগৱান িশৱ হয় তে
ক’ব নাৱািৰ িক হ যাব। হাহাকাৰ হ যাব। িক এিতয়া দিৰ আেছ। নহ' ল সকেলােৰ সংগঠন
এেকবােৰ কঁ িপবৈল ধিৰব। ব তেৰ িসংহাসন কঁ েপ নহয় জােনা। যিতয়া যু হয় তিতয়া গম পাৱা
যায়, এওঁেলাকৰ িসংহাসন কঁ িপবৈল ধিৰেছ, এিতয়াই বাগিৰ পিৰব। এিতয়া এয়া কঁ িপবৈল ধিৰেল তে
ব ত ল ল
ু হ যাব। আগৈল গ হ'বলগীয়া আেছ। পিতত-পাৱন সকেলােৰ সৎগিত দাতাই িনেজই কয় যথাযথ
াৰ শৰীৰৰ াৰা াপনা কিৰ আেছাঁ। সকেলােৰ সৎগিত অথাৎ উ াৰ কিৰ আেছাঁ।
ভগৱানুবাচ - এয়া পিতত সৃি হয়, এওঁেলাক সকেলােক উ াৰ মই কিৰব লািগব। এিতয়া সকেলা পিতত
হয়। পিততজেন আেকৗ কােৰাবাক পাৱন কেনৈক কিৰ তু িলব? থেমেতা িনেজ পাৱন হওঁক পাছত
অনুগামীসকলক কিৰ তালক। ভাষণ িদয়াৰ বােব ব ত িনচা থািকব লােগ। কন াসকলৰ নতু ন তজ
হয়। তামােলােক পুৰিণৰ পৰা নতু ন কিৰ গিঢ় আছা। তামােলাক আ া িয পুৰিণ লৗহ যুগী হ গছা,
এিতয়া নতু ন সাণালী যুগী হ আছা। িবকাৰৰ লপ আঁতিৰ গ থােক। গিতেক স ানসকলৰ ব ত ৰুিচ
থািকব লােগ। িনচা অটু ট ৰািখব লােগ। িনজৰ সমেগা ীসকলৰ উৎকষ সাধন কিৰব লােগ। গায়েনা
কৰা হয়, ৰু মাতা। মাতা ৰু কিতয়া হয় সয়া এিতয়া তামােলােক জানা। জগত অ ােহ পুনৰ
ৰাজ-ৰােজ ৰী হয়। আেকৗ তাত কােনা ৰু নাথােকই। ৰুৰ শৃংখলা এিতয়া চেল। মাতাসকলৰ ওপৰত
িপতা আিহ ান অমৃতৰ কলহ ৰােখ। আৰ িণৰ পৰা এেন ৱা হয়। সৱােক সমূহৰ কাৰেণও কয়
া মাৰী লােগ। বাবাইেতা কয় - িনেজই চেলাৱা। সাহস নাই জােনা? তিতয়া কয় - নহয় বাবা িশ ক
লােগ। এইেটাও ক, মান িদেয়।
আিজকািল জগতত ইজেন-িসজনক মােনা লেঙৰা িদেয় (আিজ িদেয় কাইৈল িনিদেয়)। আিজ ধানম ী,
কাইৈল তওঁক উৰুৱাই িদেয় (পদচু ত কিৰ িদেয়)। ায়ী সুখ কােনও নাপায়। এই সময়ত তামােলাক
স ানসকেল ায়ী ৰাজ -ভাগ া কিৰ আছা। তামােলাকক বাবাই িকমান কােৰেৰ বুজায়। িনজক
সদায় হিষত কিৰ ৰািখবৈল ব ত ভাল ভাল যুি
নায়। ভ ভাৱনা ৰািখব লােগ নহয় জােনা। অেহা!
আিম এই ল ী-নাৰায়ণ হওঁ আেকৗ যিদ কােৰাবাৰ ভাগ ত নাই তে পুৰষ
ু াথই িক কিৰব। বাবাই
পুৰষ
ু াথৰ িবষেয়েতা নায় নহয় জােনা। পুৰষ
ু াথ ব থত নাযায়। এয়ােতা সদায় সফল হয়। ৰাজধানী
াপন হেয়ই যাব। িবনােশা মহাভাৰতৰ যু ৰ াৰা হ'বই। আগৈল গ তামােলােক যিদ জাৰ িদয়া
তিতয়া এই সকেলােবাৰ আিহব। এিতয়া নুবিু জব নহ’ লেতা আেকৗ তওঁেলাকৰ ৰাজ ই শষ হ যাব।
িকমান অেনক ৰুেলাক আেছ, এেন ৱা কােনা মনুষ নাই িযজন কােনা ৰুৰ অনুগামী নহয়। ইয়াত
তামােলােক এজন সৎগিত িদওঁতা সৎ ৰুক পাইছা। িচ ব ত ভাল। এয়া হেছ সৎগিত অথাৎ সুখধাম,
এয়া হেছ মুি ধাম। বুি েয়ও কয় আিম সকেলা আ া িনবাণধামত থােকাঁ। য'ৰ পৰা পুনৰ বাণীৈল
আেহাঁ। তাৰ িনবাসী হওঁ। এই খলখেনই ভাৰতৰ ওপৰত ৰিচত। িশৱজয় ীও ইয়াত পালন কেৰ। িপতাই
কয় - মই আিহেছাঁ, ক ৰ পাছত পুনৰ আিহম। েত ক 5 হাজাৰ বছৰৰ পাছত িপতা অহা মাে ই গ
( পৰাডাইজ) হ যায়। এেনৈক কেয়া য যী ী ৰ ( াই ৰ) ইমান বছৰ পূেব পৰাডাইজ আিছল, গ
আিছল। এিতয়া নাই পুনৰ হ'ব। তে িন য় নৰকবাসীৰ িবনাশ, গবাসীৰ াপনা হ'ব লােগ। সেয়েহ
তামােলাক গবাসী হ আছা। সকেলা নৰকবাসী িবনাশ হ যাব। তওঁেলােকেতা ভােব এিতয়াও ইমান
লাখ লাখ বছৰ বাকী আেছ। স ান ডাঙৰ হওঁক িবয়া পািত িদওঁ....... তামােলােক জােনা এেনৈক ক'বা।
যিদ স ান ৰায় অনুসিৰ নচেল তে পুনৰ মত ল'বলগীয়া হয় য যিদ গবাসী নহয় তে িক কৰা
যায়। িপতাই ক'ব - যিদ আ াকাৰী নহয় তে যাবৈল িদয়া। ইয়াত দৃঢ় নে ােমাহা অৱ াৰ েয়াজন।
ভালবাৰু!

অিত মৰমৰ, ক ৰ পাছত পুনৰাই লগ পাৱা স ানসকলৰ িত মাতা-িপতা বাপদাদাৰ
আৰু সু ভাত। আি ক িপতাৰ আি ক স ানসকলক নম াৰ।

হপূণ

ৰণ

*ধাৰণাৰ বােব মুখ সাৰ:-**

িশৱবাবাৰ
মতত চিল িনজক
(1)
নালােগ। ঈ ৰীয় পঢ়াৰ িনচাত থািকব লােগ।

কিৰ তু িলব লােগ।

মতত মনমত িমহিল কিৰব

(2) িনজৰ সমেগা ীয়সকলৰ কল াণৰ যুি ৰিচব (উপায় উিলয়াব) লােগ। সকেলােৰ িত ভ ভাৱনা
ৰািখ ইজেন-িসজনক সঁচা মান িদব লােগ। লেঙৰা (অ ায়ী) মান নহয়।
বৰদান:
আি ক কচৰৎ আৰু আ িনয় ণৰ াৰা সূ তাৰ অনুভৱ কেৰাঁতা ফিৰ া হাৱা
বুি ৰ সূ তা বা লঘু অৱ া হেছ া ণ জীৱনৰ ব ি । সূ তাই মহানতা। িক
ইয়াৰ বােব সদায় অমৃতেবলা অশৰীৰীভাৱৰ আি ক কচৰৎ কৰা আৰু ব থ সংক ৰ
ভাজন বাৰণ কৰা। বাৰণ কিৰবৰ কাৰেণ আ িনয় ণ থািকব লািগব। িয সময়ত িয
সংক ৰূপী ভাজন ীকাৰ কিৰব লােগ সই সময়ত সইেটােৱই ( ীকাৰ) কৰা। ব থ
সংক ৰ অিতিৰ ভাজন নকিৰবা তিতয়া সূ বুি ৰ হ ফিৰ া ৰূপৰ ল ক া
কিৰব পািৰবা।
াগান:
মহান আ া তওঁ হয় িযেয় িতেটা চেক , িতেটা খাজ মত অনুসিৰ স কভােৱ
চেল।
!! ওঁ শাি !!

