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াতঃ মু লী

ওঁ শাি

“বাপদাদা”

মধু বন

"মৰমৰ স ানসকল – এই সংগম যু গ হেছ উ মতৈকও উ ম হাৱাৰ যু গ, ইয়ােতই তামােলােক পিততৰ পৰা
পাৱন হ পাৱন সৃ ি ৰিচব লােগ”
*

:- অি ম ক দায়ক িচনেবাৰ (দৃ শ াৱলী) চাবৰ কাৰেণ শি

িকহ’ৰ আধাৰত আিহব?

*উ ৰ :- দহ ভাৱ ( দহৰ বাধ) আতৰাই গ থাকা। অি মৰ িচনেবাৰ ব ত কাঢ়া। িপতাই স ানসকলক শি শালী
কিৰ তু িলবৰ কাৰেণ অশৰীৰী হ’বৈল ইংিগত িদেয়।

যেনৈক িপতা এই শৰীৰৰ পৰা

তামােলাকক িশকায়, তেনৈক তামােলাক স ানসকেলও িনজক শৰীৰৰ পৰা িভ

উপৰাম হ

বু িল ভাবা, অশৰীৰী

হাৱাৰ অভ াস কৰা। বু ি ত থািকব লােগ য এিতয়া ঘৰৈল যাব লােগ।
ওঁ শাি । িমঠা-িমঠা আি ক স ানসকল শৰীৰ সিহত ইয়াত আেছ। িপতাও এিতয়া শৰীৰ সিহত আেছ। এই ঘাঁৰা
বা গাড়ীত আেৰাহী হ আেছ আ

স ানসকলক িক িশকায়? জীৱে

এয়া িশকাব নাৱােৰ। িপতাৰ পিৰচয় সকেলা স ােন
াৰােহ তামােলাক পিততৰ পৰা পাৱন হাৱা আ

া

মৃ তু কেনৈক হয়, িপতাৰ বািহেৰ অন কােনও

কিৰেছ, তওঁ

পাৱন সৃ ি ও ৰিচব লােগ। এই পিতত সৃ ি ৰ

পিৰক না) অনু সিৰ িবনাশ হ'বই। কৱল িযেয় িপতাক িচিন পায় আ
আিহ ৰাজ কেৰ। পিব

হ'বৰ কাৰেণ

ানৰ সাগৰ পিতত-পাৱন হয়।
ামা

ানৰ

ন (নাটকৰ

া েণা হয়, তওঁেলােকই পু নৰ পাৱন সৃ ি ত

া েণা িন য় হ'ব লািগব। এই সংগম যু গ হেছই পু েষা ম অথাৎ

উ মতৈকও উ ম পু ষ হাৱাৰ যু গ। তওঁেলােক ক'ব উ মেতা ব ত সাধু , স , মহা া, ম ী, ধনী ব ি ,
িচেড

(ৰা পিত) আিদও হয়। িক

নহয়, এয়ােতা কিলযু গৰ

াচাৰী সৃ ি , পু ৰিণ সৃ ি হয়, পিতত সৃ ি ত পাৱন

এজেনা নাই। এিতয়া তামােলাক সংগমযু গী হছা। সই লাকসকেল পানীেক পিতত-পাৱন বু িল ভােব। কৱল গংগা
নহয়, িযিবলাক নদী আেছ, য' তই পানী দখা পায়, ভািব লয় পানীেয় পাৱন কিৰ তােলাতা। এই টা বু ি ত বিহ
আেছ। কােনাবা ক' ল, কােনাবা আন ক’ৰবাৈল যায়। অথাৎ পানীত ান কিৰবৈল যায়। িক পানীৰ াৰােতা কােনা
পাৱন হ'ব নাৱােৰ। যিদ পানীত ান কিৰেল পাৱন হ যায় তে

এই সময়ত গােটই সৃ ি পাৱন হ’লেহঁেতন। এই

সকেলািবলােকই পাৱন সৃ ি ত থািকব লািগিছল। এয়ােতা পু ৰিণ িনয়ম চিল আিহেছ। সাগৰত তা গােটই আৱজনা
আিদ গ পেৰ, তে

সই সাগেৰ আেকৗ পাৱন কেনৈক কিৰব? আ ােহ পাৱন হ'ব লােগ। ইয়াৰ বােবেতা

পৰমিপতাক লািগব িযেয় আ াক পাৱন কিৰ তু িলব। গিতেক তামােলােক বু জাব লােগ - পাৱন থােকই সত যু গত,
পিতত থােক কিলযু গত। এিতয়া তামােলাক সংগমযু গত আছা। পিততৰ পৰা পাৱন হ'বৰ কাৰেণ পু ষাথ কিৰ
আছা। তামােলােক জানা আিম শূ
া ণ কিৰ তােল। আিম হেছাঁ
সকেলা হ গ’ল।

বণৰ আিছেলাঁ, এিতয়া

া ণ বণৰ হেছাঁ। িশৱবাবাই

কৃত মু খ বংশাৱলী া ণ। সয়া হেছ কাষ বংশাৱলী।

জাৰ িপতা হেছ

া। তওঁেতা

জািপতা
জািপতা, তে

া আ

সৰ তী, মা আ

াইও পু নজ

িপতা। তওঁেলােকই পু নৰ মহাৰজা-মহাৰাণী, ল ী-নাৰায়ণ হয়, যাক িব ু বু িল

কাৱা হয়। তওঁেলােকই আেকৗ 84 জ ৰ পাছত আিহ

া সৰ তী হয়। এই ৰহস েতা বু েজাৱা হেছ। এেনৈক

কাৱাও হয় য জগত অ ােতা গােটই জগতৰ মা হ গ'ল। লৗিকক ‘মা’ তা
আেছ। িক

জা

ফাদাৰ (অিত মহান িপতামহ) হ গ'ল। িন য়

তওঁ আিছল িপছত ক' ল গ'ল? পু নজ েতা লয় নহয় জােনা। এয়ােতা স ানসকলক বু েজাৱা হেছ,
লয়।

াৰ াৰা

জগত অ াক কােনও নাজােনই। এেনেয় অ
1

েত কেৰ িনজৰ-িনজৰ ঘৰত বিহ

ােৰ ক িদেয়। কােকােৱই নাজােন। যাক পূ জা কেৰ

তওঁৰ কতব ক নাজােন। এিতয়া তামােলাক স ানসকেল জানা য ৰচিয়তা হেছ উ তৈকও উ । এইয়া হেছ
ওেলাটা বৃ , ইয়াৰ বীজ ওপৰত আেছ। িপতা ওপৰৰ পৰা তলৈল আিহবলগীয়া হয়, তামােলাকক পাৱন কিৰ তু িলবৰ
কাৰেণ। তামােলাক স ানসকেল জানা বাবা আিহেছ আমাক এই সৃ ি ৰ আিদ-মধ -অ ৰ

ান িদ পু নৰ সই নতু ন

সৃ ি ৰ চ ৱতী ৰজা-ৰাণী কিৰ তােল। এই চ ৰ ৰহস সৃ ি ত তামােলাকৰ বািহেৰ অন কােনও নাজােন। িপতাই
কয় পু নৰ 5 হাজাৰ বছৰৰ পাছত আিহ তামােলাকক
ভাওৰীয়া আ

নাম। এই

ামা পূ ব িনধািৰত।

ামাৰ িনমাতা, িনেদশক মু খ

ামাৰ আিদ-মধ -অ ক নাজািনেল তওঁক বু ি হীন বু িল কাৱা নহ'ব জােনা। িপতাই কয় 5 হাজাৰ

বছৰৰ আগেতও মই তামােলাকক বু জাইিছেলাঁ। তামােলাকক িনজৰ পিৰচয় িদিছেলাঁ। যেনৈক এিতয়া িদ আ ছা।
তামােলাকক পিব ও কিৰ তু িলিছেলাঁ, যেনৈক এিতয়া কিৰ আেছাঁ। িনজক আ া বু িল বু িজ িপতাক
তওঁেৱই সবশি মান পিতত-পাৱন হয়। গায়েনা আেছ - অি ম সময়ত িয
বােৰ তেনকুৱা যািনত যাব (জ

ৰণ কৰা।

ৃ িতৈল আিহব সই অনু সিৰেয়ই বােৰ

ল’ব)। এিতয়া এই সময়ত তামােলােক জ েতা লাৱা িক

গাহিৰ, মূ গী, কুকুৰ,

মকুৰী নােহাৱা।
এিতয়া বহদৰ িপতাৰ আগমন হেছ। িপতাই কয় - মই তামােলাক সকেলা আ ােৰ িপতা হওঁ। এই সকেলা কাম
িচতাত বিহ ক'লা (অপিব ) হ গেছ, এওঁেলাকক পু নৰ
বিঢ়ছা।

ান িচতাত বঢ়াব লােগ। তামােলাক এিতয়া

ান িচতাত বিঢ় িপছত পু নৰ িবকাৰৈল যাব নাৱােৰ।

কােনা সই ( লৗিককৰ) ৰািখ নবে াৱায়। সয়ােতা ভি
কথা। তামােলােক বু িজ পাৱা য পিব
স ানসকলক

িত া কেৰ য আিম পিব

ান িচতাত

হ থািকম। বাবাই

মাগৰ িনয়ম চিল আিহেছ। বা ৱত এয়া হেছ এই সময়ৰ

নােহাৱাৈক পাৱন সৃ ি ৰ মািলক কেনৈক হ'ম? তথািপও দৃ ঢ় কিৰব কাৰেণ

িত া কেৰাৱা হয়। কােনােৱ তেজেৰ িলিখ িদেয়, কােনােৱ অন

কােৰ িলেখ। বাবা আপু িন

আিহেছ, আিম আেপানাৰ পৰা উ ৰািধকাৰ িন য় ল'ম। িনৰাকাৰ সাকাৰত আিহেছ নহয় জােনা। যেনৈক িপতা
পৰমধামৰ পৰা নােম, তেনৈক তামােলাক আ াসকেলা নামা। ওপৰৰ পৰা তলৈল আহা ভূ িমকা পালন কিৰবৈল।
এই টা তামােলােক বু িজ পাৱা য এয়া সু খ আ

দু খৰ খল হয়। আধাক

সু খ, আধাক

দু খ। িপতাই বু জায় 3/4

ভাগতৈকও বিছ তামােলােক সু খ ভাগ কৰা। আধা ক ৰ পাছেতা তামােলাক ধনৱান আিছলা। িকমান ডাঙৰ মি ৰ
আিদ সেজাৱা হয়। দু খেতা িপছৈল হয়, যিতয়া এেকবােৰ তেমা ধান ভি
থমেত অব িভচাৰী ভ

আিছলা, কৱল এজনেৰই ভি

হ যায়। িপতাই বু জাইেছ - তামােলাক

কিৰিছলা। িযজন িপতাই তামােলাকক দৱতা কিৰ তােল,

সু খধামৈল ল যায়, তওঁৰেহ তামােলােক পূ জা কিৰিছলা িপছত ব িভচাৰী ভি

আৰ

হয়।

থেম এজনৰ পূ জা

িপছত দৱতাসকলৰ পূ জা কিৰিছলা। এিতয়ােতা 5 ভূ েতেৰ ৰিচত শৰীৰেকা পূ জা কেৰ। চতন েৰা আ
কেৰ। 5 ত েৰ গিঠত শৰীৰেকা দৱতা সকলতৈকও উ
কেৰ। তামােলাকৰেতা অেনক
সকেলােবাৰ কিৰিছেলাঁ। িভ -িভ

বু িল ভােব। দৱতাসকলকেতা কৱল

লাক আেছ। এইয়া িপতাই বিহ বু জায়। এেৱাঁ (

জড়েৰা পূ জা
া েণেহ

শ

া; ককা) কয় ম য়া

হঠেযাগ আিদ, কান, নাক মাচৰা আিদ সকেলােবাৰ কিৰিছেলাঁ। শষত গ

সকেলােবাৰ এিৰ িদবলগীয়া হ'ল। সইেটা ধা া কেৰাঁ ন এইেটা ধা া কেৰাঁ? আলস ভাৱ আিহ থােক, ভাগিৰঅশা

হ পিৰিছেলা।

াণায়ম আিদ িশকাত ব ত ক হয়। আধা ক

িপতাই এেকবােৰ সিঠকৈক

নায়। তওঁেলােক কয় ভি

ভি

মাগত আিছেলাঁ, এিতয়া গম পাইেছাঁ।

পৰ ৰাগতভােৱ চিল আিহেছ। এিতয়া সত যু গত ভি

ক'ৰ পৰা আিহল। মনু ষ ই এেকবােৰ বু িজ নাপায়। মূ খ বু ি ৰ নহয় জােনা। সত যু গতেতা এেনৈক কাৱা নহয়।
িপতাই কয় মই

েত ক 5 হাজাৰ বছৰৰ িপছত আেহাঁ। শৰীেৰা তওঁৰ লওঁ িযেয় িনজৰ জ ৰ িবষেয় নাজােন।

এওঁেৱই এক ন ৰৰ িয সু ৰ আিছল, তওঁেৱই এিতয়া শ াম হ পিৰল। আ াই িভ -িভ
গিতেক িপতাই কয় - যাৰ শৰীৰত

শৰীৰ ধাৰণ কেৰ।

েৱশ কেৰাঁ, তওঁৰ শৰীৰত এিতয়া বিহ আেছাঁ। িক িশকাব কাৰেণ? জীৱে
2

মিৰবৈল। এই সৃ ি ৰ পৰােতা মিৰব লািগব নহয় জােনা। এিতয়া তামােলাক পিব

হ মিৰব লােগ। মাৰ ভূ িমকাই

হেছ পাৱন কিৰ তালাৰ। তামােলাক ভাৰতবাসীেয় আ ােনই কৰা - হ পিতত-পাৱন। অন কােনও এেনৈক নকয়
- হ মু ি দাতা, দু খৰ সৃ ি ৰ পৰা মু

কিৰবৈল আহা। সকেলােৱ মু ি ধামৈল যাবৰ কাৰেণই য

স ানসকেল আেকৗ পু ষাথ কৰা - সু খধামৰ কাৰেণ। সইয়া হেছ
জানা য আিম

বৃ ি মাগৰ সকল পিব আিছেলাঁ। পু নৰ অপিব

মাগৰ লাকসকেল কিৰব নাৱােৰ। য , তপ, দান আিদ সকেলা

বৃ ি

কেৰ। তামােলাক

মাগৰ লাকসকলৰ কাৰেণ। তামােলােক

হ পিৰেলাঁ।

বৃ ি মাগৰ লাকসকলৰ কাম িনবৃ ি

বৃ ি মাগৰ লাকসকেল কেৰ। তামােলােক এিতয়া

অনু ভৱ কৰা য এিতয়া আিম সকেলােক জােনা। িশৱবাবাই আমাক সকেলােক ঘৰত বিহ পঢ়াই আেছ। বহদৰ িপতা
বহদৰ সু খ িদওঁতা হয়। তওঁৰ লগত তামােলােক ব ত সময়ৰ িপছত িমিলত হছা সই কাৰেণ

মৰ অ

ব

আেহ। ‘বাবা’ বু িল কাৱাৰ লেগ-লেগ ৰামাি ত হ পেৰ - অ’ হা! বাবা আিহেছ আমাৰ স ানসকলৰ সৱাৰ কাৰেণ।
বাবাই আমাক এই িশ াৰ াৰা ফুল বনাই ল যায়। এই লেতৰা িছঃ-িছঃ সৃ ি ৰ পৰা আমাক িনজৰ লগত ল যাব।
ভি

মাগত তামােলাক আ াসকেল কিছলা - বাবা আপু িন আিহেল আিম বিলহাৰ হ’ম। আিম আেপানােৰই হ'ম,

ি তীয় আন কােনা নাই।

ম অনু সিৰেতা হেয়ই। সকেলােৰ িনজৰ-িনজৰ ভূ িমকা আেছ। কােনােৱেতা িপতাক ব ত

ম কেৰ, িযেয় গৰ উ ৰািধকাৰ িদেয়। সত যু গত ক া-কটাৰ নােমই নাথােক। ইয়াতেতা িকমান ক া-কটা কিৰ
থােক। যিদ

গৈলেয় গ'ল তে

আেকৗ ক া-কটা িকয় কিৰব লােগ আ েহ ব

বজায়। তেমা ধান শৰীৰ আন েৰ এিৰ িদেয়। এইেটা িনয়েমা ইয়াৰ পৰা আৰ

বজাব লােগ। তাতেতা ব

হয়। ইয়াত তামােলােক কাৱা

আিম িনজৰ ঘৰৈল যাব লােগ। তাতেতা বু িজ পায় য পু নজ ল'ব লািগব। গিতেক িপতাই সকেলা কথা বু জাই িদেয়।
ভােমাৰাৰ উদাহৰেণা তামােলাকৰ কাৰেণ। তামােলাক হছা

া ণী,

তামােলাককেতা িপতাই কয় - এই শৰীৰেকা এিৰ িদব লােগ। জীৱে

গাবৰৰ পাকক তামােলােক ভু -ঁ ভু ঁ কৰা।
মিৰব লােগ। িপতাই কয় - িনজক আ া বু িল

ভাবা, এিতয়া আিম উভিত যাব লািগব। িনজেক আ া বু িল বু িজ িপতাক

ৰণ কিৰব লােগ। দহক পাহিৰ যাৱা।

িপতােতা ব ত িমঠা হয়। িপতাই কয় - মই তামােলাক স ানসকলক িব ৰ মািলক কিৰ তু িলবৈল আিহেছাঁ। এিতয়া
শাি ধাম আ

সু খধামক

ৰণ কৰা। ‘অ ফ’ (আ া) আ

‘ ব’ (বাদ াহী)। এইয়া হেছ দু খধাম। শাি ধাম হেছ

আমাৰ আ াসকলৰ ঘৰ। আিম ভূ িমকা পালন কিৰেলাঁ, এিতয়া আিম ঘৰৈল যাব লােগ। তাত এই িছঃ-িছঃ শৰীৰ
নাথািকব। এিতয়ােতা এয়া এেকবােৰই জজিৰত শৰীৰ হ পিৰেছ। এিতয়া আমাক িপতাই স ু খত বিহ িশকায়,
ইংিগেতেৰ। মেয়া আ া, তামােলােকা আ া। মই শৰীৰৰ পৰা

উপৰাম হ তামােলাকেকা তােকই িশকাওঁ।

তামােলােকও িনজক শৰীৰৰ পৰা িভ বু িল ভাবা। এিতয়া ঘৰৈল যাব লােগ। ইয়াতেতা এিতয়া আ

থািকব নালােগ।

এইেটাও জানা য এিতয়া িবনাশ হ’ব। ভাৰতত ৰ ৰ নদী ব'ব। পু নৰ ভাৰতেতই গাখীৰৰ নদী ব'ব। ইয়াত সকেলা
ধমৰ লাকসকল এেকলেগ আেছ। সকেলােৱ িনজৰ মাজত যু

লািগ মিৰব। এইয়া হেছ অি ম সময়ৰ মৃ তু ।

পািক ানত িক-িক য হিছল। ব ত কাঢ়া িচন (দৃ শ ) আিছল। কােনাবাই দিখেল ব

হ পিৰব। এিতয়া বাবাই

তামােলাকক শি শালী কিৰ তােল। দহ ভােৱা ( দহৰ বাধ) আতৰাই িদেয়।
বাবাই ল

কেৰ, স ানসকল

ৃ িত পাহিৰ যাওঁ, বু ি

ৃ িতত নাথােক, ব ত দু বল সই কাৰেণ সৱাও বৃ ি

নহয়।

েণ- েণ িলেখ - বাবা,

আেপানাৰ সেত নালােগ। বাবাই কয় ‘ যাগ’ শ েটা এিৰ িদয়া। িব ৰ বাদ াহী িদওঁতা

িপতাক তামােলােক পাহিৰ যাৱা! আগেত ভি ত বু ি

অন ফােল

তামােলাক আ া অিবনাশী। কৱল তামােলাক পাৱন আ
বা !
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িছ গ’ ল িনজেক িচকুিট িদিছল। বাবাই কয়

পিতত হ পৰা। বাকী আ া কােনা স -ডাঙৰ নহয়।

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)

িনজৰ লগত িনেজ কথা পাতা – অ’ হা! বাবা আিহেছ আমাৰ সৱাৰ কাৰেণ। তওঁ আমাক ঘৰত বিহ পঢ়াই
আেছ! বহদৰ বাবা বহদৰ সু খ িদওঁতা হয়, তওঁক আিম এিতয়া লগ পাইেছাঁ। এেনৈক
কাৱা যােত আন ত

(2)

মৰ অ

েহেৰ ‘বাবা’ বু িল

আিহ যায়। নাম িশয়ঁিৰ উেঠ ( ৰামাি ত হ যাৱা) ।

এিতয়া ঘৰৈল উভিত যাব লােগ সই কাৰেণ সকেলােৰ পৰা মম আতৰাই জীৱে

মিৰব লােগ। এই দহেকা

পাহিৰব লােগ। ইয়াৰ পৰা পৃ থক হাৱাৰ অভ াস কিৰব লােগ।
*বৰদান:-

কমৰ িহচাপ-িনকাচ বু িজ ল িনজৰ অচল ি িত বনাওঁতা সহজ যাগী হাৱা
আগবািঢ় গ থােকাঁেত যিদ কােনা কমৰ িহচাপ-িনকাচ স ু খত আেহ তেন
নকিৰবা, ি িত তল-ওপৰ নকিৰবা। গ থাকা আিহেছ যিতয়া িচনা

ত মনক অি ৰ

কিৰ দূ ৰেতই শষ কিৰ িদয়া।

এিতয়া যা া নহ'বা। সবশি মান িপতা লগত আেছ গিতেক মায়াই অি ৰ কিৰব নাৱােৰ। কৱল
িন য়ৰ ফাউে চনক (আধাৰক)

ি েকলত (ব ৱহািৰক

তিতয়া সহজ যাগী হ যাবা। এিতয়া িনৰ ৰ যাগী হাৱা, যু
* াগান:-

পত) আনা আ

সময়ত ব ৱহাৰ কৰা

কেৰাঁতা যা া নহয়।

ডৱল লাইট হ থািকবৈল িনজৰ সকেলা দািয় ৰ বাজা িপতাক অপণ কিৰ িদয়া।
ওঁ শাি !!
***
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