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াতঃ মু লী

ওঁ শাি

“বাপদাদা”

মধু বন

"মৰমৰ স ানসকল – সকেলােৰ সৎগিত দাতা হেছ এজন িপতা, িপতাৰ িনিচনাৈক িন াম সৱা আ

কােনও

কিৰব নাৱােৰ”
*

:- নতু ন িব

াপনা কিৰবৈল িপতাই িক িক পিৰ ম কিৰবলগীয়া হয়?

*উ ৰ :- এেকবােৰ অজািমলৰ দেৰ পাপীসকলেকা পু নৰ ল ী-নাৰায়ণৰ িনিচনা পূ জ দৱতা কিৰ তু িলবৈল িপতাই
পিৰ ম কিৰবলগীয়া হয়। িপতাই তামােলাক স ানসকলক দৱতা কিৰ তু িলবৈল পিৰ ম কেৰ। বাকী
সকেলা আ াই শাি ধামৈল উভিত যায়।

েত েকই িনজৰ িহচাপ-িনকাচ িন ি

কিৰ লায়ক ( যাগ ) হ

ঘৰৈল উভিত যাব লািগব।
*গীত :- ইচ পাপ িক দু নীয়া স… (এই পাপৰ জগতৰ পৰা…)
ওঁ

শাি । িমঠা িমঠা আি ক স ানসকেল গীতিট

সৃ ি

িনলা। স ানসকেল জােন এইখন হেছ পাপৰ সংসাৰ। নতু ন

হেছ পূ ণ ৰ জগত। তাত পাপ নহয়। সইয়া হ’ল ৰাম ৰাজ , এইয়া হ’ল ৰাৱণ ৰাজ । এই ৰাৱণৰ ৰাজ ত

সকেলােৱ পিতত, দু খী হ আেছ, সেয়েহ মােত- হ পিতত -পাৱন তু িম আিহ আমাক পাৱন কিৰ তালা। সকেলা
ধমাৱল ীৰ লােক আ ান কেৰ- অ’ গড ফাদাৰ আিহ আমাক মু

কৰা, পথ

দশক হাৱা। ইয়াৰ অথ হেছ িপতা

যিতয়া আেহ তিতয়া িযমানেবাৰ ধম আেছ গােটই সৃ ি েত, সক লােক ল যায়। এই সময়ত সকেলা ৰাৱণ ৰাজ ত
আেছ। সকেলা ধমৰ লাকেক শাি ধামৈল উভতাই ল যায়। িবনাশেতা সকেলােৰ হ’বই। িপতা ইয়াৈল আিহ
স ানসকলক সু খধামৰ উপযু

কিৰ তােল। সকেলােৰ কল াণ কেৰ, সেয়েহ এজেনই সকেলােৰ সৎগিত দাতা,

সকেলােৰ কল াণ কেৰাঁতা বু িল কাৱা হয়। িপতাই কয়, এিতয়া তামােলাক উভিত যাব লািগব। সকেলা ধমাৱল ীেয়
শাি ধাম, িনবাণধামৈল যাব লািগব, য’ত সকেলা আ াই শাি ত থােক। বহদৰ িপতা িয ৰচিয়তা হয়, তওঁেৱই আিহ
সকেলােক মু ি

আ

সৱা কেৰ, তওঁেক

জীৱনমু ি

িদেয়। তে

মিহমাও সই এজন গড ফাদাৰেৰ কিৰব লােগ। িযেয় আিহ সকেলােৰ

ৰণ কিৰব লােগ। িপতাই িনেজ বু জায়, মই দূ ৈৰৰ দশ, পৰমধামৰ িনবাসী। সব থেম িয আিদ

সনাতন দৱী- দৱতাৰ ধম আিছল, সইয়া এিতয়া নাই, সেয়েহ মাক আ ান কেৰ। মই আিহ সকেলা স ানক
উভতাই ল যাওঁ। এিতয়া িহ ু বু িল কােনা ধম নাই।

কৃতেত হেছ দৱী- দৱতা ধম। িক

কাৰেণ িনজেক দৱতাৰ সলিন িহ ু বু িল ক িদেল। িহ ু ধমৰ
িশেৰামিণ। সইয়া ভগৱানৰ

াৰা

পিব

নােহাৱাৰ

িত া কেৰাঁতা কােনা নাই। গীতাই হ’ল সবশা ৰ

েনাৱা হেছ। ভগৱান এজনেকই কাৱা হয়-গড ফাদাৰ।

কৃ

বা ল ী-

নাৰায়ণক গড ফাদাৰ বা পিতত পাৱন বু িল কাৱা নহয়। এওঁেলাক হেছ ৰজা-ৰাণী। তওঁেলাকক এেনৈক কােন গিঢ়
তু িলেল? িপতাই। িপতাই

থেম নতু ন সৃ ি ৰেচ, যাৰ এওঁেলাক মািলক হয়ৈগ। কেনৈক হ’ল, এইয়া কােনা মনু ষ

মা ই নাজােন। ডাঙৰ-ডাঙৰ লাখপিতেয় মি ৰ আিদ সােজ। তওঁেলাকক সু িধব লােগ-এওঁেলােক এই িব ৰ ৰাজ
কেনৈক
ইমান

া কিৰেল। কেনৈক গৰাকী হ’লৈগ? কােনও কিতয়াও উ ৰ িদব নাৱািৰব। িক কম কিৰেল যাৰ বােব
ফল পােল? এিতয়া িপতাই বু জায়- তামােলােক িনজৰ ধমক পাহিৰ গছা। আিদ সনাতন দৱী- দৱতা

ধমক নজনাৰ কাৰেণ সকেলা বেলগ বেলগ ধমৈল ধমা িৰত হ গেছ। তওঁেলাক পু নৰ উভিত আিহব িনজৰ িনজৰ
ধমৈল। িয আিদ সনাতন দৱী- দৱতাৰ ধমৰ হয়, তওঁেলাক পু নৰ িনজৰ ধমৈল আিহ যাব। যিদ ীি য়ান ধমৰ হয়
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তে

পু নৰ ীি য়ান ধমৈল আিহ যাব। এইয়া আিদ সনাতন দৱী- দৱতা ধমৰ কলম লািগ আেছ। িযেয় িযেটা ধমৰ

আিছল, তওঁেলাক িনজৰ িনজৰ ধমৈল আিহব লািগব। এইয়া হেছ বৃ , ইয়াৰ িতিনটা শাখা আেছ আেকৗ ইয়াৰ পৰা
বৃ ি

হ গ থােক। আন কােনও এই

ান িদব নাৱােৰ। এিতয়া িপতাই কেছ - তামােলাক িনজৰ ধমৈল

আহা। কােনােৱ কয় - মই স াস ধমত যাওঁ, ৰামকৃ

পৰমহংস স াসীৰ অনু গামী হওঁ। এিতয়া সইয়া হ’ল িনবৃ ি

মাগৰ লাক, তামােলাক হছা

বৃ ি

মাগৰ। গৃ হ

মাগত থকা সকেল িনবৃ ি

হ’ব পােৰ! তামােলাক

বৃ ি

মাগত পিব

আিছলা। পু নৰ ৰাৱণৰ াৰা তামােলাক অপিব

থেম

কথােবাৰ িপতাই বু জায়। তামােলাক

িচ

মাগত থকাসকলৰ অনু গামী কেনৈক
হ গ’লা। এই

হছা গৃ হ আ মৰ, ভি ও তামােলােকই কিৰব লােগ। িপতা আিহ ভি ৰ ফল

সৎগিত িদেয়। কাৱা হয়-িৰলীজন ইজ মাইট (ধমই হেছ শি )। িপতাই ধম

িত া কেৰ। তামােলােক গােটই

িব ৰ মািলক হ যাৱা। িপতাৰ পৰা তামােলােক িকমান শি

পাৱা। এজন সবশি মান িপতােহ আিহ সকেলােৰ

সৎগিত কেৰ আ

সৎগিত পাবও নাৱােৰ। ইয়ােতই বৃ ি

আন কােনও সৎগিত িদবও নাৱােৰ, আ

হ থােক।

উভিত কােনও যাব নাৱােৰ। িপতাই কয় - মই সকেলা ধমেৰ সৱক হওঁ, সকেলােক আিহ সৎগিত িদওঁ। সৎগিত
বু িল কাৱা হয় সত যু গক। মু ি

হেছ শাি ধামত। তে

সকেলাতৈক ডাঙৰ কান হ’ল? িপতাই কয়- হ

আ াসকল, তামােলাক সকেলা ভাই ভাই, সকেলােৱ িপতাৰ পৰা উ ৰািধকাৰ পাৱা। সকেলােক আিহ িনজৰ িনজৰ
শাখা ( ণী) ল যাৱাৰ বােব উপযু

কিৰ তােলা। উপযু

িন ি কিৰ পু নৰ উভিত যায়। সয়া হেছ শাি ধাম আ
িপতাই কয় - মই আিহ নতু ন িব

খাবলগীয়া হয়। িহচাপ-িনকাচ

( যাগ ) নহ’ ল শাি

সয়া সু খধাম।

াপনা কেৰাঁ, ইয়াৰ বােব পিৰ ম কিৰবলগীয়া হয়। এেকবােৰ অজািমলৰ দেৰ

পাপীেকা আিহ এেনকুৱা দৱী- দৱতা কিৰ তােলা। যিতয়াৰ পৰা তামােলােক বাম (িবকাৰী) মাগৈল গ'লা তিতয়াৰ
পৰা িচিৰ তলৈল নািম আিহছা। এয়া 84 জ ৰ িচিৰ হেছই তলৈল নমাৰ। সেতা ধানৰ পৰা সেতা, ৰেজা,
তেমা...এিতয়া এয়া হেছ সংগম। িপতাই কয় মই এবােৰই আেহাঁ। মই কােনা ই ািহম-বু ৰ শৰীৰত

েৱশ নকেৰাঁ।

মই পু েষা ম সংগম যু গতেহ আেহাঁ। এিতয়া কাৱা হয় িপতাক অনু সৰণ কৰা। িপতাই কয় - তামােলাক সকেলা
আ াই মােকই অনু সৰণ কিৰব লােগ। মােমকম (মেন মেন কৱল মােকই)
যাগৰ অি ত ভ
পৰা নািম
িক

হ যাব। ইয়াক কাৱা হয় যাগ অি । তামােলাক হছা

ান িচতাত বিহছা। এইয়া এজন িপতাইেহ বু জায়। যী ি

, বু

ৰণ কৰা তিতয়া তামােলাকৰ পাপ
কৃত া ণ। তামােলাক কাম িচতাৰ

আিদ সকেলােৱ এজনেকই

তওঁক যথাথভােৱ কােনও নাজােন। এিতয়া তামােলাক আি ক হছা। ৰচিয়তা আ

ৰণ কেৰ।

ৰচনাক তামােলােক

িপতাৰ াৰা জািনলা। ঋিষ-মু িন সকেলােৱ নিত- নিত (নাজােনা-নাজােনা) বু িল কিছল, আিম নাজােনা।

গ হেছ

সত খ , দু খৰ নাম নাই। ইয়াত িকমান দু খ। আয়ু েসা ব ত কম। দৱতাসকলৰ আয়ু স িকমান দীঘলীয়া হয়।
তওঁেলাক হেছ পিব

যাগী। ইয়াত হেছ অপিব

ভাগী। িচিৰেৰ তলৈল নােমােত-নােমােত আয়ু স কম হ গ

থােক। অকাল মৃ তু ও হ থােক। িপতাই তামােলাকক এেনৈক গিঢ় তােল য তামােলাক 21 জ ৰ কাৰেণ কিতয়াও
ৰাগী নােহাৱা। গিতেক এেনকুৱা িপতাৰ পৰা উ ৰািধকাৰ ল'ব লােগ। আ া িকমান বু ি মান হ'ব লােগ। বাবাই
এেনকুৱা উ ৰািধকাৰ িদেয় য তাত কােনা ধৰণৰ দু খ নহয়। তামােলাকৰ ক া-কটা ব

হ যায়। সকেলা

ভাওৰীয়া হয় হয়। আ াই এটা শৰীৰ এিৰ অন এটা লয়। এয়াও

ামা। বাবাই কম, অকম, িবকমৰ গিতৰ িবষেয়ও

বু জায়। কৃ ৰ আ াই 84 জ

ােনই

বু িল গায়ন কৰা হয়।

ভাগ কিৰ এিতয়া অি মত সই
াৰ িদন-ৰািত মােন

িন আেছ।

া ণেৰা িদন-ৰািত। এিতয়া

মহািশৱৰা ী বু িল কয়। এিতয়া ভি ৰ ৰািত স ূ ণ হ

াৰ িদন আ

াৰ ৰািত

তামােলাকৰ িদন হ'বৰ হেছ।

ানৰ উদয় হয়। এিতয়া হেছ সংগম। এিতয়া তামােলােক

পু নৰাই গবাসী হ’বৈল গ আছা। অ কাৰ ৰািতত ঠলা-গতাও খালা, কপােলা ঘঁহালা, পইচাও শষ কিৰলা। এিতয়া
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িপতাই কেছ - মই আিহেছাঁ তামােলাকক শাি ধাম আ

সু খধামৈল ল যাবৈল। তামােলাক সু খধামৰ িনবাসী

আিছলা। 84 জ ৰ িপছত দু খধামত আিহ গ’লা। আেকৗ আ ান কৰা - বাবা আহক, এই পু ৰিণ সৃ ি ত। এইখন
তামােলাকৰ সৃ ি

নহয়। তামােলােক এিতয়া যাগ বলৰ াৰা িনজৰ সৃ ি

ডৱল অিহংসক হ'ব লােগ। কাম-কটাৰীও চলাব নালােগ আ
েত ক 5 হাজাৰ বছৰৰ পাছত আেহাঁ। এই ক

াপনা কিৰ আছা। তামােলাক এিতয়া

কািজয়া- পচােলা কিৰব নালােগ। িপতাই কয় মই

5 হাজাৰ বছৰৰ হয়, লাখ বছৰৰ নহয়। যিদ লাখ বছৰৰ হয় তে

ইয়াত ব ত জনসংখ া হ’ল হঁেতন। িমছা কথাৰ মহলা মািৰ থােক সই কাৰেণ িপতাই কয় - মই ক ই-ক ই আেহাঁ,
মােৰা নাটকত ভূ িমকা আেছ। ভূ িমকাত নাথািকেল মই এেকােৱই কিৰব নাৱােৰা। মেয়া
আেছা। এেকবােৰ সময়ত আেহাঁ, মনমনাভৱ। িক
স

এিৰ মােমকম

ামাৰ ব নত বা

খাই

ইয়াৰ অথ কােনও বু িজ নাপায়। িপতাই কয় দহৰ সকেলা

ৰণ কৰা তিতয়া সকেলােৱ পাৱন হ যাবা। স ানসকেল িপতাক

ৰণ কৰাৰ য

কিৰ

থােক।
এইয়া হেছ ঈ ৰীয় িব -িবদ ালয়। এেনকুৱা িবদ ালয় আ
পিৰৱতন কেৰ। নৰকৰ পৰা

থািকব নাৱােৰ। ইয়াত ঈ ৰ িপতা আিহ গােটই সৃ ি েক

গ কিৰ তােল, য'ত তামােলােক ৰাজ কৰা। এিতয়া িপতাই কয় মাক

ৰণ কৰা

তিতয়া তামােলাক তেমা ধানৰ পৰা সেতা ধান হ যাবা। এওঁ হেছ িপতাৰ ভাগ শালী ৰথ য'ত িপতাই আিহ
েৱশ কেৰ। িশৱ জয় ীক কােনও নাজােন। তওঁেলােকেতা ক িদেয় য পৰমা া নাম- পৰ পৰা উপৰাম। হৰ’,
নাম- পৰ পৰা উপৰামেতা কােনা ব নাথােক। কয় এইয়া আকাশ, তে
শূ ণ ই হওঁক, িক

তথািপও নামেতা আেছ। গিতেক িপতাৰ নাম হেছ কল াণকাৰী। আেকৗ ভি

ৰািখেছ। বাবু ৰীনাথ বু িলও কয়। তওঁ আিহ কাম কটাৰীৰ পৰা মু
লাকসকেল

এইয়া নামেতা হয় নহয় জােনা। লািগেল

েকই পৰমা া বু িল মােন, তােকই

থকাৰ ান, যাক

ৰণ কেৰ।

া বু িল কাৱা হয়। তওঁেলােক আেকৗ

মাগত ব ত নাম

কিৰ পাৱন কিৰ তােল। িনবৃ ি

যাগী, ত

যাগী বু িল কয়। িক

মাগৰ

সইয়া হেছ

েকই ভগৱান বু িল ভািব লয়। ভােব য আিম লীন হ

যাম। অথাৎ আ াক িবনাশী কিৰ িদেয়। িপতাই কয় মইেহ আিহ সকেলােৰ সৎগিত কেৰাঁ, সই কাৰেণ এজন
িশৱবাবাৰ জয় ী হীৰা তু ল বাকী সকেলা জয় ী কিড় তু ল । িশৱবাবাইেহ সকেলােৰ সৎগিত কেৰ। গিতেক তওঁ
হেছ হীৰাৰ িনিচনা। তওঁেৱই তামােলাকক সাণালী যু গৈল ল যায়। এই
যাৰ াৰা তামােলাক দৱী- দৱতা হ যাৱা। আেকৗ এই
ৰচনাৰ

ান

ান তামােলাকক িপতােহ আিহ

নায়

ায় লাপ হ যায়। এই ল ী-নাৰায়ণৰ ৰচিয়তা আ

ান নাই।

স ানসকেল গীতিট

িনেল- কয় এেনকুৱা ঠাইৈল ল যাৱা, য’ত শাি

আ

আৰাম আেছ। সইয়া হ’ল শাি ধাম,

পু নৰ সু খধাম। তাত অকালেত মৃ তু নহয়। গিতেক িপতা আিহেছ স ানসকলক সই সু খ-আৰামৰ দু িনয়াৈল ল
যাবৈল। ভাল বা !
অিত মৰমৰ ক ৰ িপছত পু নৰাই লগ পাৱা স ানসকলৰ

িত মাতা িপতা বাপদাদাৰ

হপূ ণ

ৰণ আ

সু ভাত।

আি ক িপতাৰ আি ক স ানসকলক নম াৰ।
ৰাি

াছ

এিতয়া তামােলাকৰ সূ যবংশী, চ বংশী দু েয়াটা ৰাজবংশ ৰিচত হয়। িযমােন তামােলােক জানা আ
িসমান আন কােনও জািনব নাৱািৰব নতু বা পিব
তিতয়া িপতাক

হ’ব পািৰব। বাকী যিতয়া

িনব য িপতাৰ

পিৱ

হাৱা

আগমন হেছ

ৰণ কিৰবৈল লািগ যাব। এইয়াও তামােলােক আগৈল দিখবৈল পাবা- লাখ, কৗিট সংখ েক আিহ

বু িজব। বায়ু ম েলই এেনকুৱা হ’ব। অি ম সময়মৰ যু ত সকেলা িনৰাশ হ যাব। সকেলােৱ বু ি ত
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ৰণা পাব।

তামােলাকৰ আৱােজা ( ভাৱ িব াৰ) হ’ব।

গৰ

াপনা হ আেছ। বাকী সকেলােৰ মৃ তু

সমাগত। িক

সই

সময় এেনকুৱা হ’ব য অলেপা আৰাম কিৰবৈলও সময় নাথািকব। িয হ’ব সয়া আগৈল গ বু িজবা। এেনকুৱাও নহয়
- এিতয়া িযসকল আছা সই সকেলা সই সময়ত থািকবা। িকছু মানৰ মৃ তু ও হ’ব। সইসকেলই থািকব িয ক ৰ
আগেত আিছল। সই সময়ত এজন িপতাৰ

ৃ িতত থািকব। আৱােজা কম হ যাব। িনজেক আ া বু িল বু িজ িপতাক

ৰণ কিৰবৈল লািগ যাব। তামােলােক সকেলা সা ী হ

ত

কিৰবা। ব ত পীড়াদায়ক ঘটনা ঘিট থািকব।

সকেলােৱ জািন যাব য এিতয়া িবনাশ হ’ব। সৃ ি পিৰৱতন হ’ব। িবেবেক কয় িবনাশ তিতয়া হ’ব যিতয়া বামা
পিৰব। এিতয়া িনজৰ মাজত ক থােক ব ৱ া কৰা,

িত িত িদয়া আিম বামা নেপলাওঁ। িক

এই সকেলােবাৰ

তয়াৰ কৰা হেছ িবনাশৰ কাৰেণ।
তামােলাক স ানসকল ব ত আনি েতা হ থািকব লােগ। তামােলােক জানা নতু ন সৃ ি ৰিচ থকা হেছ। বু িজ পাৱা
য িপতাইেহ নতু ন সৃ ি

াপনা কিৰব। তাত দু খৰ নােমই নাথািকব। তাৰ নােমই হেছ পৰাডাইজ ( গ)। যেনৈক

তামােলাকৰ িন য় হেছ তেনৈক আগৈল গ ব তেৰ হ’ব। িযসকল অনু ভৱ কিৰবলগীয়া হ’ব, তওঁেলােক আগৈল
গ ব ত কিৰব। অি ম সময়ত

ৃ িতৰ যা ােতা ব ত থািকব। এিতয়া সময় বাকী আেছ, পু ষাথ পু ৰা নকিৰেল পদ

কম হ যাব। পু ষাথ কিৰেল পেদা উ
কিৰবা। ক -ক

পাবা। সই সময়ত তামােলাকৰ অৱ াও ব ত ভাল হ’ব। সা াৎকােৰা

যেনৈক িবনাশ হিছল, তেনৈক হ’ব। যাৰ িন য় হ’ব, চ ৰ

থািকব। ভাল বা - আি ক স ানৰ

ান থািকব তওঁ আনি ত হ

িত ভৰাি ।

*ধাৰণাৰ বােব মু খ সাৰ:-**
(1)

ডৱল ( ত) অিহংসক হ যাগবলৰ

াৰা এই হ’ল (নৰক) খনক হেভন ( গ) কিৰ তু িলব লােগ।

তেমা ধানৰ পৰা সেতা ধান হাৱাৰ পু ষাথ কিৰব লােগ।
(2)

এজন িপতাক পু ৰা-পু ৰা অনু সৰণ কিৰব লােগ। সঁচা-সঁচা া ণ হ যাগ অি েৰ িবকম দ
সকেলােক কাম িচতাৰ পৰা নমাই

*বৰদান:-

ান িচতাত ব ৱাব লােগ।

অ ক (ঈ ৰক) জােনাতা আ

পিব তাৰ ধমক িনজৰ কিৰ লওঁতা িবেশষ আ া হাৱা

বাপদাদা আনি ত হয় য মাৰ এিট-এিট স ান িবেশষ আ া হয়- লািগেল বৃ
হওঁক, িশ

হওঁক, যু ৱক হওঁক অথবা

বৃ ি গত হওঁক িক

িক জািনেল! তামােলােক িন য়বু ি

িবচািৰ থাকা, আিমেতা পাই গ’ লা।

অ ক (ঈ ৰক)

হ ততািলেক ক িদয়া য তামােলােক

বৃ ি ত থািক পিব তাৰ ধমক িনজৰ কিৰ ল’লা গিতেক পিব

আ া, িবেশষ আ া হ গ’লা।
* াগান:-

হওঁক, অিশি ত

িব ৰ আগত িবেশষ হয়। জগতত

লািগেল িযমােনই ডাঙৰ নতা নহওঁক, অিভেনতা নহওঁক, ব ািনক নহওঁক িক
যিদ নাজােন তে

কিৰব লােগ।

িয সদায় আ িৰক সু খত থােক তওঁেৱই িনজৰ আ
ওঁ শাি !!
***
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সকেলােৰ ি য় হয়।

