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"বাপদাদা"

"মৰমৰ স ানসকল – িপতা আিহেছ তামােলাকৰ বটাৰী শি েৰ ভৰপূৰ (চাজ) কিৰবৈল, িযমােন তামােলাক
বটাৰী শি েৰ ভৰপূৰ (চাজ) হ থািকব”

:
উ ৰ:

মধুবন।
ৃিতত থািকবা িসমােন

তামােলাকৰ সত ৰ নাওঁত ধুমহু া িকয় লােগ?
িকয়েনা এই সময়ত কৃ ি ম (আ িফিচেয়ল) ব ত ওলাইেছ। কােনাবাই িনজেক ভগৱান বুিল কয়,
কােনাবাই ত -ম দখুৱায়, সইকাৰেণ মনুষ ই সত ক িচনা কিৰব নাৱােৰ। সত ৰ নাওঁক লৰাবৈল
চ া কেৰ। িক তামােলােক জানা য আমাৰ সত ৰ নাওঁ কিতয়াও ডু িবব নাৱােৰ। আিজ িযসকেল
িবিঘিনৰ সৃি কেৰ, তওঁেলােক কাইৈল বুিজব য সৎগিতৰ ৰা া ইয়াতেহ পাৱা যাব। সকেলােৰ বােব
এয়া এখেনই দাকান।

ওঁ শাি । আি ক স ানসকলৰ

িত অথবা আ াসকলৰ িত িকয়েনা আ াই কানৰ াৰা েন। ধাৰণা আ াত হয়।
িপতাৰ আ ােতা ান ভৰপূৰ হ আেছ। স ানসকল এইেটা জ েত আ া-অিভমানী হ'ব লােগ। ভি মাগৰ 63 জ ,
াপৰ যুগৰ পৰা তামােলাক দহ-অিভমানী হ থাকা। আ া িক হয়, এইেটা বাধ নাথােক। আ া আেছ িন য়। আ ােহ
শৰীৰত েৱশ কেৰ। দুেখা আ াৰেহ হয়। কাৱাও হয় পিতত আ া, পাৱন আ া। পিতত পৰমা া এেনৈক কিতয়াও
না নাই। সকেলােৰ িভতৰত যিদ পৰমা া থােক তে পিতত পৰমা া হ যাব। গিতেক মুখ কথা হেছ
আ া-অিভমানী হাৱা। আ া িকমান সূ , তাত কেনৈক ভূ িমকা িনিহত হ আেছ, এইেটা কােনও গম নাপায়।
তামােলােকেতা নতু ন কথা না। এই ৃিতৰ যা াও িপতাইেহ িশকায়, আৰু কােনও িশকাব নাৱােৰ। পিৰ েমা ইয়ােতই
হয়। বােৰ বােৰ িনজক আ া বুিল বুিজব লােগ। িযদেৰ চাৱা এই জৰুৰীকালীন বি (ইমাৰেজি লাইট) ওলাইেছ, িযেটা
বটাৰীত চেল। ইয়ােকা আেকৗ িবদু ত স ািৰত (চাজ) কেৰ। িপতা হেছ সকেলাতৈক
শি (পাৱাৰ)। আ া িকমান
অেনক আেছ। সকেলােৱ সই শি েৰ পিৰপূণ হ'ব লােগ। িপতা হেছ সবশি মান। আমাৰ; আ াসকলৰ তওঁৰ সেত
যাগসূ গিঢ় নু েল তে বটাৰী শি েৰ ভৰপূৰ কেনৈক হ'ব? শি
য় (িডচাজ) হ'বৈল গােটই ক লােগ। এিতয়া
আেকৗ বটাৰী শি েৰ ভৰপূৰ কিৰবলগীয়া হয়। স ানসকেল বুিজ পায় আমাৰ বটাৰীৰ শি
য় হ গেছ, এিতয়া
আেকৗ শি েৰ ভৰপূৰ কিৰব লােগ। কেনৈক? িপতাই কয় মাৰ সেত যাগসূ গিঢ় তালা। এইেটােতা ব ত সহেজ বুিজ
পাৱা কথা। িপতাই কয় - মাৰ সেত বুি ৰ যাগসূ গিঢ় তালা তিতয়া তামােলাক আ া শি েৰ ভৰপূৰ হ
সেতা ধান হ যাবা। পঢ়ােতা হেয়ই উপাজন। ৃিতেৰ তামােলাক পিব হাৱা। আয়ুস বািঢ় যায়। বটাৰী চাজ হয়।
েত েকই চাব লােগ - িকমান িপতাক ৰণ কেৰাঁ। িপতাক পাহিৰ যাৱাৰ কাৰেণই বটাৰীৰ শি
য় হয়, কােৰােৱই
সঁচা সংেযাগ (কােনক ন) নাই। সঁচা সংেযাগ কৱল তামােলাক স ানসকলৰেহ আেছ। িপতাক ৰণ নকিৰেল জ ািত
িলব কেনৈক? ােনা কৱল এজন িপতাইেহ িদেয়।
তামােলােক জানা য ান হেছ িদন, ভি হেছ ৰািত। আেকৗ ৰািতৰ িত বৰাগ জে আেকৗ িদন আৰ হয়। িপতাই
কয় - ৰািতক পাহিৰ যাৱা, এিতয়া িদনক ৃিতৈল আনা। গ হেছ িদন, নৰক হেছ ৰািত। তামােলাক স ানসকল
এিতয়া চতন ৰূপত আছা, এই শৰীৰেতা িবনাশী হয়। মা েৰ গ ত, মা েত িমিল যায়। আ ােতা অিবনাশী হয়। বাকী
বটাৰীৰ শি
য় হয়। এিতয়া তামােলাক িকমান িবচাৰ বুি স
হছা। তামােলাকৰ বুি ঘৰৈল িচ যায়। তাৰ
পৰা আিম আিহেছাঁ। ইয়াত সূ বতনৰ িবষেয়েতা গম পাই গ’লা। তাত 4খন ভূ জাধাৰী িব ু ক দখুৱায়। ইয়াতেতা 4খন
ভূ জা নাথােক। এইেটা কােৰা বুি ত উদয় নহ’ব য
া-সৰ তী আেকৗ ল ী-নাৰায়ণ হয়, সইকাৰেণ িব ু ক 4খন
ভূ জা িদ িদেছ। িপতাৰ বািহেৰ কােনও বুজাব নাৱােৰ। আ াতেহ সং াৰ সমািহত হয়। আ ােহ তেমা ধানৰ পৰা
আেকৗ সেতা ধান হয়। আ াসকেলেহ িপতাক আ ান কেৰ - অ' বাবা আিম শি হীন হ গেছাঁ, এিতয়া আপুিন আহক,
আিম শি েৰ ভৰপূৰ হ'ব লােগ। এিতয়া িপতাই কয় - িযমােন ৰণ কিৰবা িসমােন শি আিহব। িপতাৰ িত ব ত
মৰম (ল’ভ) থািকব লােগ। বাবা, মই আেপানাৰ, আেপানাৰ লগেত ঘৰৈল যাম। যেনৈক মাকৰ ঘৰৰ পৰা শ ৰৰ
ঘৰৰসকেল ল যায় নহয়। ইয়াত তামােলাকক অলংকৃ ত কেৰাঁতা দুজন িপতা পাইছা। অলংকােৰা ভাল লােগ অথাৎ
সব ণ স
হ'ব লােগ। িনজেক সুিধব লােগ, মাৰ কােনা অৱ ণেতা নাই। মনত যিদও ধুমহু া আেহ, কমতেতা এেকা
নকেৰাঁ? কােৰাবাক দুখেতা িনিদওঁ? িপতা হেছ দুখ হতা, সুখ কতা। আিমও সকেলােক সুখৰ ৰা া দখুৱাওঁ। বাবাই ব ত

যুি
নাই থােক। তামােলাকেতা হছা সনা। তামােলাকৰ নােমই হেছ জািপতা
া মাৰ- া মাৰী, কােনাবা
িভতৰৈল আিহেল, থেম এইেটা সাধা য ক'ৰ পৰা আিহেছ? কাৰ ওচৰৈল আিহেছ? তিতয়া ক’ব মই িব. ক.ৰ ওচৰৈল
আিহেছাঁ। বাৰু,
া কান হয়? জািপতা
াৰ নাম কিতয়াবা িনেছেন? হওেত জািপতাৰেতা আপুিনও স ান হয়।
জােতা সকেলােৱ হ গ’ল নহয় জােনা। আেপানাৰ িপতা হয়, আপুিন কৱল নাজােন।
াও িন য় কােৰাবাৰ স ান
হ’ব নহয় জােনা। তওঁৰ িপতাৰ কােনা শৰীৰেতা দিখবৈল পাৱা নাযায়।
া-িব ু -শংকৰ এই িতিনওজনৰ ওপৰত
হেছ িশৱবাবা। ি মূিত িশৱক িতিনওজনেৰ ৰিচয়তা বুিল কাৱা হয়। ওপৰত এক িশৱবাবা, আেকৗ এওঁেলাক িতিনজন
( া-িব ু -শংকৰ)। যেনৈক বংশাৱলী থােক নহয় জােনা।
াৰ িপতা িন য় ভগৱােনই হ’ব। তওঁ হেছ আ াসকলৰ
িপতা। বাৰু, তে
া ক’ৰ পৰা আিহল। িপতাই কয় - মই এওঁৰ শৰীৰত েৱশ কিৰ এওঁৰ নাম
া ৰােখাঁ।
তামােলাক স ানসকলৰ নাম ৰােখাঁ, সেয়েহ এওঁেৰা নাম
া ৰািখেলাঁ। কয় এয়া মাৰ িদব অেলৗিকক জ ।
তামােলাক স ানসকলকেতা তু িল লওঁ (এড’ কেৰাঁ)। বাকী এওঁৰ শৰীৰত েৱশ কেৰাঁ আেকৗ তামােলাকক নাওঁ
সইকাৰেণ এওঁ হ গ’ল বাপ-দাদা। যাৰ শৰীৰত েৱশ কিৰেলাঁ তওঁৰ আ ােতা আেছ নহয় জােনা। তওঁৰ কাষেত মই
আিহ বেহাঁ। দুটা আ াৰ ভূ িমকােতা ইয়াত ব ত চেল। আ াক আ ান কেৰ তে আ া আিহ ক’ত বিহব। িন য়
া ণৰ কাষেত আিহ বিহব। এয়াও দুটা আ া িপতা আৰু দাদা। এওঁৰ বােব িপতাই কয় - িনজৰ জ ক নাজানা।
তামােলাকেকা কয় তামােলােক িনজৰ জ ক নাজািনিছলা। এিতয়া ৃিত উদয় হেছ য ক ই ক ই 84ৰ চ পিৰ মা
কিৰেছাঁ, পুনৰ উভিত যাওঁ। এয়া হেছ সংগমযুগ। এিতয়া ানা িৰত হওঁ। যােগেৰ তামােলাক সেতা ধান হ যাবা,
বটাৰী শি েৰ ভৰপূৰ হ যাব। পুনৰ সত যুগত আিহ যাম। বুি ত গােটই চ ঘূিৰ থােক। িব াৰতেতা (িডেটলতেতা)
যাব নাৱািৰবা। বৃ েৰা আয়ুস থােক, পুনৰ কাই যায়। ইয়ােতা সকেলা মনুষ যন কাই গেছ। সকেলােৱ ইজেন
িসজনক দুখ িদ থােক। এিতয়া সকেলােৰ শৰীৰ নাশ হ যাব। বাকী আ াসকল িচ যাব। এই ান িপতাৰ বািহেৰ অন
কােনও িদব নাৱােৰ। িপতাইেহ িব ৰ বাদ াহী িদেয়, তওঁক িকমান ৰণ কিৰব লােগ। ৃিতত নথকাৰ বােব মায়াই
থাপৰ লগাই িদেয়। সকেলাতৈক কাঢ়া থাপৰ হেছ িবকাৰৰ। যু ে ত তামােলাক া ণসকেলই আছা নহয় জােনা,
সেয়েহ তামােলাকৰ স খ
ু েতই ধুমহু া আিহব। িক কােনা িবকম কিৰব নালােগ। িবকম কিৰেল তে পৰািজত হ
যাবা। বাবাক সােধ য এইেটা কিৰবলগীয়া হয়। স ােন আমিন কেৰ তিতয়া
াধ আিহ যায়। স ানৰ ভালদেৰ
ত াৱধান নল’ ল ন হ যাব। চ া কিৰ থাপৰ নামািৰবা। কৃ ৰ কাৰেণও দখুৱায় নহয় য উৰালত বাি েল। ৰিচেৰ
বাি থাৱা, খাবৈল িনিদবা। কাি কাি অৱেশষত ক’ব এিতয়াৰ পৰা নকেৰাঁ। িশ হয় তথািপও কিৰব, িশ া িদব
লােগ। বাবােয়া স ানসকলক িশ া িদেয় - স ানসকল, কিতয়াও িবকাৰত নাযাবা, ল-কলংিকত নকিৰবা।
লৗিককেতা কােনাবা -স ান হ’ ল তিতয়া মাতা-িপতাই কয় নহয় - এয়া িক কলা মুখ কিৰলা। ল কলংিকত
কিৰলা। পৰাজয়-জয়, জয়-পৰাজয়, হ হ অৱেশষত জয় হ যাব। সত ৰ নাওঁ হয়, ধুমহু া ব ত আিহব িকয়েনা কৃ ি ম
অেনক ওলাইেছ। কােনাবাই িনজেক ভগৱান বুিল কয়, কােনাবাই িকবা বুিল কয়। ত -ম ও ব ত দখুওৱায়।
সা াৎকােৰা কৰায়। িপতা আেহই সকেলােৰ সৎগিত কিৰবৈল। তিতয়া আেকৗ এই জংঘেলা নাথািকব আৰু জংঘলত
থােকাঁতাসকেলা নাথািকব। এিতয়া তামােলাক আছা সংগমযুগত, এইেটা জানা য এই পুৰিণ সৃি কৱৰ ান হ পিৰ
আেছ। কােনাবাই জােনা মৃতকৰ িত অ ৰৰ আকষণ ৰােখ, এই সৃি খনেতা নাশ হাৱাৰ পথত। িবনাশ সমাগত। িপতা
আেহই তিতয়া যিতয়া নতু ন সৃি পুৰণা হয়। িপতাক ভালদেৰ ৰণ কিৰেল তিতয়া বটাৰী শি েৰ ভৰপূৰ হ’ব।
যিদও ব ত ভাল ভাল কথা কয় িক
ৃিতৰ ধাৰ নাথািকেল সই শি নাথােক। ধাৰ থকা তেৰাৱাল নহয়। িপতাই কয়
- এয়া কােনা নতু ন কথা নহয়। 5 হাজাৰ বছৰ পূেবও আিহিছল। িপতাই সােধ - আগেত কিতয়া লগ পাইিছলা? তিতয়া
কয় - ক ৰ আগেত লগ পাইিছেলাঁ। কােনাবাই আেকৗ ক িদেয় নাটেক িনেজই পুৰষ
ু াথ কৰাব। বাৰু, এিতয়া নাটেক
পুৰষ
ু াথ কৰাই আেছ নহয়, গিতেক কৰা। এেক ঠাইেত বিহেতা যাব নালােগ। িযসকেল ক ৰ পূেব পুৰষ
ু াথ কিৰিছল,
তওঁেলােক কিৰব। এিতয়াৈলেক িযসকল অহা নাই, তওঁেলাক আিহব। িযসকল ানত চিল চিল আঁতিৰ িচ গ’ল, গ
িবয়া আিদ কৰােল, তওঁেলাকেৰা নাটকত ভূ িমকা থািকেল তে আিহ পুনৰ পুৰষ
ু াথ কিৰব, যাবেনা ক’ ল। সকেলােৱ
নজ জাকািৰ জাকািৰ িপতাৰ ওচৰৈলেক আিহব লািগব। িলখা আেছ ভী -িপতামহ আিদও অ ত আেহ। এিতয়ােতা
িকমান অহংকাৰ আেছ পাচত সই অহংকাৰ তওঁেলাকৰ পুৰা হ যাব। তামােলােকও িত 5 হাজাৰ বছৰৰ পাচত
ভূ িমকা পালন কৰা, ৰাজ লাৱা, হৰুওৱা। িদেন- িতিদেন সৱােক বৃি হ গ থােক। ভাৰতবাসী িয িবেশষভােৱ
দৱী- দৱতাসকলৰ পূজাৰী হয় তওঁেলাকক বুজাব লােগ, সত যুগত দৱী- দৱতা ধম আিছল সেয়েহ তওঁেলাকৰ পূজা
কেৰ। ীি য়ানসকেল াই ৰ (যী ী ৰ) মিহমা কেৰ, আিম আিদ সনাতন দৱী- দৱতা ধমৰ মিহমা কেৰাঁ। সয়া
কােন িত া কিৰেল। তওঁেলােক ভােব কৃ ই িত া কিৰেল সইবােব তওঁেলাকৰ পূজা কিৰ থােক। তামােলাকৰ
িভতৰেতা মানুসিৰ আেছ। কােনাবাই িকমান পিৰ ম কেৰ, কােনাবাই িকমান। দখুওৱায় নহয় গাৱধন পবতক

আঙু িলেৰ দািঙ িদেল।
এিতয়া এইখন হেছ পুৰিণ সৃি , সকেলা ব ৰ পৰা শি নােহাৱা হ গ’ল। সােণা খিনৰ পৰা নালায়, গতেতা সাণৰ
মহল িনমাণ কৰা হয়, এিতয়ােতা চৰকাৰ িবতু হ পেৰ িকয়েনা ঋণ িদবলগীয়া হয়। তাতেতা অপিৰসীম ধন আেছ।
দৱালেতা হীৰা-মু তা লািগ থােক। সকেলােত হীৰা খেতাৱাৰ চখ থােক। তাত ধনৰ অভাৱ নহয়। অপিৰসীম খাজনা
থােক। আ াহ অৱলদীনৰ এটা খল দখুৱায়। ঘঁিহ িদেল মহল ওলাই আেহ। ইয়ােতা িদব দৃি া লাভ কিৰেল গত
িচ যায়। তাৰ ৰাজ মাৰ-ৰাজ মাৰীৰ ওচৰত মুৰল
ু ী আিদ সকেলােবাৰ ব হীৰাৰ হয়। ইয়াতেতা কােনাবাই এেন ৱা
ব িপি বিহেল তে লু ল যাব। চু িৰ মািৰও ল যাব। তাত এইেবাৰ কথা নাথােক। এই সৃি খেনই ব ত পুৰিণ
লেতৰা হয়। এই ল ী-নাৰায়ণৰ সৃি েতা বাহঃ বাহঃ আিছল। হীৰা-মু তাৰ মহল আিছল। অকেলেতা নাথিকব নহয়
জােনা। সইখনক কাৱা হয় গ, তামােলােক জানা যথাযথ আিম গৰ মািলক আিছেলাঁ। আিম এই সামনাথৰ মি ৰ
সজাইিছেলাঁ। এইেটা বুিজ পাৱা - আিম িক আিছেলাঁ পুনৰ ভি মাগত কেনৈক মি ৰ সািজ পূজা কিৰিছেলাঁ। আ াৰ
িনজৰ 84 জ ৰ ান আেছ। িকমান হীৰা-মু তা আিছল, সই সকেলােবাৰ ক’ত গ'ল। লােহ লােহ সকেলােবাৰ শষ হ
গ'ল। মুছলমানসকল আিহল, ইমান লু িনেল য কবৰত গ হীৰা লগােল, তাজমহল আিদ িনমাণ কিৰেল। আেকৗ ি ছ
চৰকােৰ তাৰ পৰা খাি ল গ'ল। এিতয়ােতা এেকােৱই নাই। ভাৰত িভক ( বগৰ) হ গ’ল, ঋণৰ ওপৰত ঋণ ল থােক।
খাদ শস , চনী আিদ এেকােৱই নাপায়। এিতয়া িব ক পিৰৱতন কিৰব লােগ। িক তাৰ আগেত আ াৰ বেটৰীক
সেতা ধান কিৰ তু িলবৰ কাৰেণ শি েৰ ভৰপূৰ কিৰব লােগ। িপতাক িন য় ৰণ কিৰব লােগ। বুি ৰ যাগসু িপতাৰ
সেত থািকব লােগ, তওঁৰ পৰাইেতা উ ৰািধকাৰ া হয়। মায়াৰ ইয়ােতই যু চেল। আগেত জােনা এই কথােবাৰ
তামােলােক বুিজিছলা। যেন ৱা অন সকল তেন ৱাই তামােলােকা আিছলা। তামােলাক এিতয়া হছা সংগমযুগী আৰু
তওঁেলাক সকেলা হেছ কিলযুগী। মনুষ ই ক’ব - এওঁেলােকেতা িয আেহ তােক ক থােক। িক বুেজাৱাৰ যুি ও থােক
নহয় জােনা। লােহ লােহ তামােলাকৰ বৃি হ গ থািকব। এিতয়া বাবাই ডাঙৰ িব িবদ ালয় (ইউিনভািচ ) খুিল
আেছ। ইয়াত বুজাবৰ কাৰেণ িচ েতা লািগব নহয় জােনা। আগৈল গ তামােলাকৰ ওচৰত এই সকেলােবাৰ িচ
আেলািকত ( া লাইটৰ) হ যাব তিতয়া তামােলাকৰ বুজাবৈলও সহজ হ'ব।
তামােলােক জানা আিম িনজৰ বাদ াহী (সা াজ ) পুনৰ াপন কিৰ আেছাঁ, িপতাৰ ৃিত আৰু ােনেৰ। মায়াই মাজেত
ব ত ব না কিৰ িদেয়। িপতাই কয় - ব নাৰ পৰা হাত সািৰ থািকবা। যুি েতা (উপায়েতা) নাই থােক। মুেখেৰ
কৱল ইমােনই কাৱা য িপতাক ৰণ কৰা তিতয়া তামােলাকৰ িবকম িবনাশ হ'ব আৰু তামােলাক এেন ৱা
ল ী-নাৰায়ণ হ যাবা। এই বজ আিদ ভগৱােন িনেজ তয়াৰ কৰাইেছ, গিতেক ইয়াক িকমান মূল িদয়া উিচত। ভাল
বাৰু!
অিত মৰমৰ, ক ৰ পাচত পুনৰাই লগ পাৱা স ানসকলৰ িত মাতা-িপতা বাপদাদাৰ
আি ক িপতাৰ আি ক স ানসকলক নম াৰ।

হপূণ

ৰণ আৰু সু ভাত।

*ধাৰণাৰ বােব মুখ সাৰ:-**

(1) সব েণেৰ িনজক অলংকৃ ত কিৰব লােগ, কিতয়াও কােকা দুখ িদব নালােগ। সকেলােক সুখৰ ৰা া দখুৱাব লােগ।
(2) গােটই সৃি কৱৰ ান হ পিৰ আেছ সেয়েহ ইয়াৰ িত অ ৰৰ আকষণ ৰািখব নালােগ। ৃিতত থািকব লােগ য
এিতয়া আিম ানা ৰ ( া ফাৰ) হ আেছাঁ, আিমেতা নতু ন সৃি ৈল যাব লােগ।
বৰদান:
বৃি ত থািকও ‘ মাৰ ভাৱ’ক ত াগ কেৰাঁতা সঁচা িনিম ( া ী), মায়ািজৎ হাৱা
িযদেৰ আৱজনাত পাকৰ জ হয় সইদেৰই যিতয়া ‘ মাৰ ভাৱ’ আেহ তিতয়া মায়াৰ জ হয়।
মায়ািজৎ হাৱাৰ সহজ উপায় হেছ - িনজক সদায় িনিম ( া ী) বুিল বুজা।
া মাৰ মােন িনিম ,
িনিম হাৱাজনৰ কােৰা িত আসি (এটাচেম ) নাথােক িকয়েনা তওঁৰ ‘ মাৰ ভাৱ’ নাথােক। গৃহ ী
বুিল বুিজেল মায়া আিহব আৰু িনিম বুিল বুিজেল তিতয়া মায়া পলাই যাব সেয়েহ উপৰাম হ পাচত
বৃি ৰ কাযত আহা তে মায়া অেজয় (মায়া ফ) হ থািকবা।
াগান:
য'ত অিভমান থােক ত’ত অপমানৰ অনুভৱ (িফিলং) িন য় হয়।

!! ওঁ শাি !!

