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"বাপদাদা"

মধুবন।

“মৰমৰ স ানসকল – িপতাই তামােলাকক িয পঢ়া পঢ়ায় সয়া বুি ত ৰািখ সকেলােক পঢ়াব লােগ, েত কেক িপতাৰ আৰু সৃি চ ৰ
পিৰচয় িদব লােগ”

:
উ ৰ:

ওঁ

আ াই সত যুগেতা ভূ িমকা পালন কেৰ আৰু কিলযুগেতা কেৰ িক পাথক িক?
সত যুগত যিতয়া ভূ িমকা পালন কেৰ তিতয়া তাত কােনা পাপ কম নহয়, িতেটা কম তাত অকম হ
যায় িকয়েনা ৰাৱণ নাই। আেকৗ কিলযুগত যিতয়া ভূ িমকা পালন কেৰ তিতয়া িতেটা কম িবকম বা
পাপ হ যায় িকয়েনা ইয়াত িবকাৰ আেছ। এিতয়া তামােলাক সংগমত আছা। তামােলাকৰ গােটই ান
আেছ।

শাি । এ
 িতয়া এয়ােতা স ানসকেল জােন য আিম বাবাৰ স খ
ু ত বিহ আেছা।ঁ বাবােয়া জােন - স ানসকল মাৰ

স খ
ু ত বিহ আেছ। এয়াও তামােলােক জানা - িপতাই আমাক িশ া িদেয়, িয আেকৗ আনেকা িদব লােগ। পান- থেমেতা
িপতাৰেহ পিৰচয় িদব লােগ িকয়েনা সকেলােৱ িপতাক আৰু িপতাৰ িশ াক পাহিৰ গেছ। এিতয়া িপতাই িয পঢ়ায়, এই
পঢ়া পুনৰ 5 হাজাৰ বছৰ পাছত পাৱা যাব। এই ান আৰু অন কােৰা নাই। মুখ হ'ল িপতাৰ পিৰচয়। তাৰপাছত
এইেটাও বুজাব লােগ য আিম সকেলা ভাই ভাই হওঁ। গােটই সৃি ৰ িযমানেবাৰ আ া আেছ, সকেলা পৰ ৰ ভাই ভাই।
সকেলােৱ িনজৰ া ভূ িমকা এই শৰীৰৰ াৰা পালন কেৰ। এিতয়ােতা িপতা আিহেছ নতু ন সৃি ৈল ল যাবৰ বােব, যাক
গ বুিল কাৱা হয়। িক আিম সকেলা ভাই পিতত, এজেনা পাৱন (পিৱ ) নহয়। সকেলা পিততক পাৱন কিৰ তােলাঁতা
হেয়ই এজন িপতা। এইখন হেয়ই পিতত, িবকাৰী,
াচাৰী ৰাৱণৰ সৃি । ৰাৱণৰ অথই হেছ 5 িবকাৰ ীৰ মাজত, 5
িবকাৰ পুৰষ
ু ৰ মাজত। বাবাই ব ত সৰল ৰীিতেৰ বুজায়। তামােলােকও এেনদেৰ বুজাব পাৰা। গিতেক থেম এইেটা
বুেজাৱা য আমাৰ; আ াসকলৰ তওঁ িপতা হয়। আিম সকেলা ভাই ভাই। সাধা য এইেটা ক হয়েন? িলখা - আিম
সকেলা ভাই ভাই। আমাৰ িপতাও এজন, আমাৰ সকেলা আ াৰ তওঁ হ'ল পৰম আ া, তওঁক িপতা বুিল কাৱা হয়।
এইেটা দৃঢ়ভােৱ ধাৰণ কৰা তিতয়া সবব াপী আিদ (ভু ল ধাৰণা) আগেতই আঁতিৰ যাব। ‘অ ’ৰ (িপতাৰ) িবষেয় থেম
পিঢ়ব লােগ। কাৱা, এয়া ভালদেৰ বিহ িলখা। আগেত সবব াপী বুিল কিছলা, এিতয়া বুিজেছাঁ য সবব াপী নহয়। আিম
সকেলা ভাই ভাই, সকেলা আ াই কয় – গ ফাদাৰ, পৰমিপতা। থেমেতা এইেটা িন য় কিৰব লােগ য আিম আ া,
পৰমা া নহয়। আমাৰ মাজত পৰমা া ব াপক হ থকা নাই। সকেলােত আ া ব াপক হ আেছ। আ াই শৰীৰৰ
আধাৰত ভূ িমকা পালন কেৰ, এইেটা দৃঢ় কেৰাৱা। বাৰু, আেকৗ সই িপতাই সৃি ৰ আিদ-মধ -অ ৰ ােনা নায়,
অন েতা কােনও নাজােন য এই সৃি চ ৰ বয়স িকমান। িপতাইেহ িশ কৰ ৰূপত বিহ বুজায়। লাখ লাখ বছৰৰেতা
কথাই নাই। এই চ অনািদ, স ক পূব িনধািৰত, এইেটা জািনব লােগ। সত যুগ- তা অতীত হ'ল, টু িক ৰাখা। তাক
যথা েম কাৱা হয় গ আৰু অ ( চিম) গ। য'ত দৱী- দৱতাসকলৰ ৰাজ চেল, তওঁেলাক 16 কলা, তওঁেলাক 14
কলা। লােহ লােহ কলা কিম যায়। সৃি পুৰিণেতা িন য় হ'ব নহয় জােনা। সত যুগৰ ভাৱ ব ত বিছ। নােমই হেছ গ,
হেভন, নতু ন সৃি .... তােৰই মিহমা কিৰব লােগ। নতু ন সৃি ত হেয়ই এক আিদ সনাতন দৱী- দৱতা ধম। থেম িপতাৰ
পিৰচয় তাৰপাছত চ ৰ পিৰচয় িদয়া হয়। িচ ও তামােলাকৰ লগত আেছ - িন য় জগাবৈল। এই সৃি ৰ চ ঘূিৰ
থােক। সত যুগত ল ী-নাৰায়ণৰ ৰাজ আিছল, তাত ৰাম-সীতাৰ। এয়া হ'ল আধাক , দুটা যুগ অতীত হ'ল
তাৰপাছত আেহ াপৰ-কিলযুগ। াপৰত ৰাৱণ ৰাজ । দৱতাসকল বাম মাগত িচ যায় তিতয়া িবকাৰৰ শৃংখলা
(িচে ম) হ যায়। সত যুগ- তাত সকেলা িনিবকাৰী হ থােক। এক আিদ সনাতন দৱী- দৱতা ধম থােক। িচ ও
দখুৱাব লােগ, মৗিখকভােৱও বুজাব লােগ। িপতাই আমাক িশ ক হ এেনৈক পঢ়ায়। িপতাই িনজৰ পিৰচয় য়ং আিহ
িদেয়। িনেজই কয় - মই আেহাঁ পিততক পাৱন কিৰ তু িলবৈল সেয়েহ মাক শৰীৰ িন য় লােগ। নহ' ল কথা কেনৈক
পািতম। মই চতন , সত আৰু অমৰ। আ া সেতা, ৰেজা, তেমাত আেহ। আ ােহ পাৱন আৰু পিতত হয় সইবােব কাৱা
হয় পিতত আ া, পাৱন আ া। আ ােতই সকেলা সং াৰ আেছ। অতীতৰ কম বা িবকমৰ সং াৰ আ াই ল আেহ।
সত যুগত িবকম নহেয়ই। কম কেৰ, ভূ িমকা পালন কেৰ িক সই কম অকম হ যায়। গীতােতা সয়া িলখা আেছ,
এিতয়া তামােলােক বা ৱত বুিজ আছা। জানা য বাবা আিহেছ পুৰিণ সৃি ৰ পিৰৱতন কিৰবৈল, নতু ন সৃি গিঢ়বৈল।
য'ত কম অকম হ যায় তােকই সত যুগ বুিল কাৱা হয় আৰু আেকৗ য'ত সকেলা কম, িবকম হয় তাক কিলযুগ বুিল
কাৱা হয়। তামােলাক এিতয়া সংগমত আছা। বাবাই দুেয়াফালৰ কথা বুজায়। সত যুগ- তােতা হেছ পিৱ সৃি , তাত

কােনা পাপ নহয়। যিতয়া ৰাৱণ ৰাজ আৰ হয় তিতয়ােহ পাপ হয়। তাত িবকাৰৰ নাম নাথােক। িচ েতা স খ
ু ত
আেছ ৰামৰাজ আৰু ৰাৱণ ৰাজ । িপতাই বুজায় - এয়া হেছ পঢ়া। িপতাৰ বািহেৰ অন কােনও নাজােন। এই পঢ়ােতা
তামােলাকৰ বুি ত থািকব লােগ, িপতাও ৃিতৈল আেহ, চ ও বুি ত আিহ যায়। চেক ত সকেলা ৃিতৈল আিহ যায়।
বণনা কিৰবৈল সময় লােগ। ইয়াৰ িতিনটা আধাৰ আেছ। বৃ এেন ৱা হয়, বীজ আৰু বৃ চেক ত ৃিতৈল আিহ যাব।
এইেটা বীজ অমুক বৃ ৰ, ইয়াৰ পৰা এেন ৱা ফল ওলায়। এয়া বহদৰ মনুষ সৃি ৰূপী বৃ কেন ৱা, ইয়াৰ ৰহস
তামােলােক বুেজাৱা। স ানসকলক সকেলািখিন বুেজাৱা হেছ - আধাক ৰাজবংশ কেনৈক চেল আেকৗ ৰাৱণ ৰাজ হয়
গিতেক িযসকল সত যুগ- তাবাসী, তওঁেলােকই াপৰবাসী হয়ৈগ। বৃ ৰ বৃি হ গ থােক। আধাক ৰ পাছত ৰাৱণ
ৰাজ হয়, িবকাৰী হ যায়। িপতাৰ পৰা িয উ ৰািধকাৰ পােল সয়া আধাক চিলল। ান নাই উ ৰািধকাৰ িদেল,
সই াল ভাগ কিৰেল অথাৎ সত যুগ- তাত সুখ পােল। তাক সুখধাম, সত যুগ বুিল কাৱা হয়। তাত দুখ নহেয়ই।
িকমান সৰলৈক বুজায়। এজনক বুেজাৱা ন ব তক বুেজাৱা - তে এেনৈক মেনােযাগ িদব লােগ, বুিজ পায়, ‘হয় হয়’
বুিল কয়েন? কাৱা টু িক গ থাকা। কােনা শংকা থািকেল সুিধবা। িয কথা কােনও নাজােন সয়া আিম বুজাওঁ।
আেপানােলােক এেকােৱই নাজােন, তে িক সুিধব?
বাবাইেতা এই বহদৰ বৃ ৰ ৰহস বুজায়। এই ান এিতয়া তামােলােক বুিজ পাৱা। িপতাই বুজাইেছ তামােলাক 84 ৰ
চ ত কেনৈক আহা। এয়া ভালদেৰ টু িক ৰাখা পাছত ইয়াৰ ওপৰত িবচাৰ কিৰব লােগ। যেনৈক িশ েক ৰচনা (িনৱ )
িদেয় পাছত ঘৰৈল গ পুনৰী ণ (িৰভাইজ) কিৰ আেহ নহয় জােনা। তামােলােকও এই ান িদয়া পাছত চাৱা িক হয়।
খবৰ ল থাকা। েত কেটা কথা ভালদেৰ বুেজাৱা। িপতা-িশ কৰ কতব ৰ িবষেয় বুজাই তাৰপাছত ৰুৰ িবষেয়
বুেজাৱা। তওঁক আ ােনই কিৰছা য আিহ আমাক পিততসকলক পাৱন কিৰ তালক। আ া পাৱন হ’ ল তিতয়া
শৰীেৰা পাৱন পায়। যেন ৱা সাণ তেন ৰা অলংকাৰ হয়। 24 কেৰটৰ সাণ ল' ল, খাদ (অন ধাতু ) িমহিল নকিৰেল
তিতয়া অলংকােৰা তেন ৱা সেতা ধান হ'ব। খাদ িমহিল কৰা বােব তেমা ধান হ হেছ। থেম ভাৰত 24 কেৰট
িব
সাণৰ চৰাই আিছল অথাৎ সেতা ধান নতু ন সৃি আিছল পাছত তেমা ধান হ'ল। এয়া িপতাইেহ বুজায়, অন
কােনা মনুষ ৰুসকেল নাজােন। আ ান কেৰ আিহ পাৱন কিৰ তালক। সয়ােতা ৰুৰ কাম। বান অৱ াত মনুষ ই
ৰুৰ শৰণ লয়। বাণীৰ উ ৰ ানেতা হ'ল িনৰাকাৰ সৃি (ইনক’ৰেপািৰেয়ল ৱ ), য'ত আ াসকল থােক। এয়া হ'ল
সাকাৰ সৃি (ক’ৰেপািৰেয়ল ৱ )। এয়া হেছ দুেয়ােৰ িমলন। তাতেতা শৰীৰ নাথােক। তাত কােনা কম নহয়।
িপতাৰেতা গােটই
ান আেছ। নাটকৰ পিৰক না অনুসিৰ তওঁক কাৱাই হয়
ানপূণ। তওঁ চতন
সত - চতন -আন
ৰূপ হাৱাৰ বােব তওঁক ানপূণ বুিল কাৱা হয়। আ ােনা কেৰ হ পিতত-পাৱন, ানপূণ
িশৱবাবা, তওঁৰ নাম সদায় ‘িশৱ’ই হয়। বাকী আ াসকল সকেলা আেহ ভূ িমকা পালন কিৰবৈল। সেয়েহ িভ িভ নাম
ধাৰণ কেৰ। িপতাক আ ান কেৰ িক তওঁেলাকৰ এেকা বাধ নাথােক। িন য় ভাগ শালী ৰেথা থািকব, য'ত িপতাই
েৱশ কিৰ তামােলাকক পিৱ সৃি ৈল ল যাব। সেয়েহ িপতাই বুজায় - মৰমৰ স ানসকল, মই তওঁৰ শৰীৰত আেহাঁ
িয ব ত জ ৰ অ ত আেছ, স ূণ 84 জ লয়। ভাগ শালী ৰথত আিহবলগীয়া হয়। থম ন ৰতেতা হেছ কৃ ।
তওঁ হেছ নতু ন সৃি ৰ মািলক। আেকৗ তেৱঁই অৱনিমত হয়। সেতা ধানৰ (গ’ নৰ) পৰা সেতা (িচলভাৰ), তেমা
(ক'পাৰ), তেমা ধান (আইৰণ এজত) যুগত আিহ উপনীত হয়। এিতয়া আেকৗ তামােলাক তেমা ধানৰ পৰা সেতা ধান
হ আছা। িপতাই কয় - কৱল মাক িনজৰ িপতাক ৰণ কৰা। যাৰ শৰীৰত েৱশ কিৰেলাঁ তওঁৰ ( াৰ) আ াতেতা
অলপমােনা ান নািছল। তওঁৰ শৰীৰত েৱশ কেৰাঁ সেয়েহ তওঁক ভাগ শালী ৰথ বুিল কাৱা হয়। নহ' লেতা
সকেলাতৈক উ েতা এই ল ী-নাৰায়ণ হয়, এওঁেলাকৰ শৰীৰত েৱশ কিৰব লােগ। িক তওঁেলাকৰ শৰীৰত পৰমা া
েৱশ নকেৰ সইবােব তওঁেলাকক ভাগ শালী ৰথ বুিল কাৱা নহয়। ৰথত আিহ পিততসকলক পাৱন কিৰ তু িলব লােগ,
তে িন য় কিলযুগী তেমা ধান হ’ব নহয় জােনা। িনেজই কয় - মই ব ত জ ৰ অ ত আেহাঁ। গীতােতা স ক শ
আেছ। গীতােকই সবশা ৰ িভতৰত িশেৰামিণ বুিল কাৱা হয়। এই সংগমযুগেতই িপতা আিহ া ণ ল আৰু দৱতা
ল িত া কেৰ। ব ত জ ৰ অ ত অথাৎ সংগমযুগতেহ িপতা আেহ। িপতাই কয় - মই বীজৰূপ হওঁ। কৃ েতা হেছ
সত যুগৰ বািস া। তওঁক অন ানতেতা (যুগতেতা) কােনও দখা পাব নাৱােৰ। পুনজ তেতা নাম, ৰূপ, দশ, কাল
সকেলা সলিন হ যায়। চািৰি ক বিশ ই সলিন হ যায়। থমেত কনমািন িশ সু ৰ হয় তাৰপাছত ডাঙৰ হয় তওঁ
আেকৗ শৰীৰ ত াগ কিৰ অন সৰু শৰীৰ লয় (িশ হয়)। এই ৰিচ থাৱা খলখন নাটকত িনধািৰত হ আেছ। অন শৰীৰ
ল' ল তিতয়া তওঁক কৃ বুিল নক’ব। সই অন শৰীৰৰ নাম আিদ বেলগ হ'ব। সময়, চািৰি ক বিশ , িতিথ-তািৰখ
আিদ সকেলা সলিন হ যায়। িব ৰ ইিতহাস-ভূ েগাল ব পুনৰাবৃি হয় বুিল কাৱা হয়। গিতেক এই নাটক পুনৰাবৃি হ
থােক। সেতা, ৰেজা, তেমাত আিহবই লােগ। সৃি ৰ নাম, যুগৰ নাম সকেলা সলিন হ থােক। এিতয়া এয়া হেছ সংগমযুগ।

মই আেহাঁেৱই সংগমত। মই তামােলাকক গােটই িব ৰ সত ইিতহাস-ভূ েগাল নাওঁ। আিদৰ পৰা অ ৈলেক অন
কােনও নাজােনই। সত যুগৰ আয়ুস িকমান আিছল, এয়া নজনাৰ বােব লাখ লাখ বছৰ বুিল ক িদেয়। এিতয়া
তামােলাকৰ বুি ত সকেলা কথা আেছ। তামােলােক িভতিৰ এইেটা দৃঢ় কিৰব লােগ য িপতা, িপতা-িশ ক-সৎ ৰু হয়,
িযজেন পুনৰাই সেতা ধান হ'বৈল ব ত ভাল যুি (উপায়) নায়। গীতােতা আেছ দহ সিহত দহৰ সকেলা ধম এিৰ
িনজক আ া বুিল বুজা। িনজৰ ঘৰৈল িন য় উভিত যাব লািগব। ভি মাগত ভগৱানৰ ওচৰত যাবৰ কাৰেণ িকমান
পিৰ ম কেৰ। সয়া হেছ মুি ধাম, কমৰ পৰা মু । আিম িনৰাকাৰ লাকত গ বেহাঁ। ভাৱৰীয়া ঘৰৈল গ'ল তে
ভূ িমকা পালন কৰাৰ পৰা মু হ'ল। সকেলােৱ িবচােৰ আিম যন মুি পাও।ঁ মা েতা কােনও পাব নাৱােৰ। এইখন
নাটক অনািদ-অিবনাশী হয়। কােনােৱ কয় এই অহা- যাৱাৰ ভূ িমকা আমাৰ পচ নহয়, িক এইে ত এেকা কিৰব
নাৱােৰ। এইখন অনািদ নাটক ৰিচ থাৱা আেছ। কােনও মা পাব নাৱােৰ। সই সকেলািবলাক হ'ল অেনক কাৰৰ
মনুষ মত। এয়া হেছ মত,
কিৰ তালাৰ। মনুষ ক
বুিল কাৱা নহয়। দৱতাসকলক
বুিল কাৱা হয়।
তওঁেলাকৰ আগত সকেলা নতিশৰ হয়। তে তওঁেলাক
নহ'ল জােনা। কৃ
হেছ দৱতা ব ৰ ৰাজ মাৰ।
তওঁ ইয়াৈল কেনৈক আিহব। তওঁ গীতাও েনাৱা নাই। িশৱৰ আগত গ কয় - আমাক মুি িদয়া। তওঁেতা কিতয়াও
জীৱনমুি , জীৱনব নত নােহই সইবােব তওঁক আ ান কেৰ য মুি িদয়া। জীৱনমুি ও তওঁ িদেয়। ভাল বাৰু!
অিত মৰমৰ, ক ৰ পাছত 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) আিম সকেলা আ াৰূপত ভাই ভাই হওঁ, এইেটা পাঠ দৃঢ় কিৰব আৰু কৰাব লােগ। িনজৰ সং াৰক
স ূণ পাৱন কিৰ তু িলব লােগ।

ৃিতৰ াৰা

সাণ (সেতা ধান) হ'বৰ বােব কম-অকম-িবকমৰ গূঢ় গিত বুি ত ৰািখ এিতয়া কােনা িবকম
(2) 24 কেৰট িব
কিৰব নালােগ।
বৰদান:
সময়ত িতেটা ণ বা শি ক ব ৱহাৰ কেৰাঁতা অনুভৱী মূত হাৱা
া ণ জীৱনৰ িবেশষ হ'ল অনুভৱ। যিদ এটাও ণ বা শি ৰ অনুভূিত নহয় তে কিতয়াবা নহয়
কিতয়াবা িব ৰ বশীভূ ত হ যাব। এিতয়া অনুভূিতৰ পাঠ ম আৰ কৰা। িতেটা ণ বা শি ৰূপী
স দ ব ৱহাৰ কৰা। িয সময়ত িযেটা ণৰ আৱশ কতা হয় সই সময়ত তাৰ ৰূপ হ যাৱা। ানৰ
ৰীিতেৰ বুি ৰূপী চ ক
ু ত (লকাৰত) স দ ৰািখ নথ'বা, ব ৱহাৰ কৰা তিতয়া িবজয়ী হ'ব পািৰবা আৰু
“বাঃ ৰ মই”ৰ গীত সদায় গাই থািকবা।
াগান:
শকাতৰ (দুবল) সংক সমা কিৰ শি শালী সংক ৰেচাঁতাজনেহ ‘ডব লাইট’ হ থােক।
!! ওঁ শাি !!

