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মধুবন।

"মৰমৰ স ানসকল – তামােলাক এই পুৰেু ষা ম সংগমযুগেতই উ মতৈকও উ ম পুৰষ
ু হ’ব লােগ, সকেলাতৈক উ ম পুৰষ
ু হ’ল এই
ল ী-নাৰায়ণ”

:
উ ৰ:

গীত:

তামােলাক স ানসকেল িপতাৰ সেত কানেটা এটা
কায কিৰ আছা?
আিদ সনাতন দৱী- দৱতা ধম আৰু দৱী ৰাজধানীৰ াপনা - তামােলােক িপতাৰ সেত
ৰূপত
এইেটা কায কিৰ আছা। িপতা বািগচাৰ গৰাকী হয় িযেয় আিহ কাঁইটৰ জংঘলক ফু লৰ বািগচা কিৰ গিঢ়
আেছ। সই বািগচাত কােনা ভয়ানক দুখ িদয়া ব নাথােক।
আিখৰ ৱহ িদন আয়া আজ….. (অৱেশষত সই িদন আিজ আিহল……)

য় শৰীৰৰ াৰা। আ াই শৰীৰ অিবহেন
কােনা কায কিৰব নাৱােৰ। আি ক িপতােয়া এবােৰই পুৰেু ষা ম সংগমযুগত শৰীৰ ল’বলগীয়া হয়। এয়া সংগমযুেগা
হয়, ইয়াক পুৰেু ষা ম যুগ বুিলও কাৱা হ’ব িকয়েনা এই সংগমযুগৰ পাচত আেকৗ সত যুগ আেহ। সত যুগেকা পুৰেু ষা ম
যুগ বুিল ক’ব। িপতা আিহ াপনাও পুৰেু ষা ম যুগেৰ কেৰ। সংগমযুগত আেহ গিতেক িন য় সয়াও পুৰেু ষা ম যুগ
হ’ল। ইয়ােতই স ানসকলক পুৰেু ষা ম কিৰ গিঢ় তােল। পাচত তামােলাক পুৰেু ষা ম নতু ন সৃি ত িনবাস কৰা।
পুৰেু ষা ম অথাৎ উ মতৈকও উ ম পুৰষ
ু এই ৰাধা-কৃ অথবা ল ী-নাৰায়ণ। এই ােনা তামােলাকৰ আেছ। অন
ধমাৱল ীসকেলও মািনব যথাযথ এওঁেলাক গৰ মািলক হয়। ভাৰতৰ ব ত
মিহমা আেছ। িক ভাৰতবাসীেয়
িনেজ নাজােন। কেয়া নহয়- অমুক গবাসী হ’ল িক
গ িক ব , এইেটা বুিজ নাপায়। িনেজই িস কেৰ গৈল গ’ল,
ইয়াৰ অথ নৰকত আিছল। গৈলেতা যিতয়া িপতাই াপন কিৰব তিতয়ােহ যাব। গেতা নতু ন সৃি েক কাৱা হয়।
দুটা ব আেছ নহয়- গ আৰু নৰক। মনুষ ইেতা গক লাখ লাখ বছৰ বুিল ক িদেয়। তামােলাক স ানসকেল বুিজ
পাৱা কািল গ আিছল, এওঁেলাকৰ ৰাজ আিছল আেকৗ িপতাৰ পৰা উ ৰািধকাৰ ল আছা।
ওঁ

শাি । আ
 ি ক িপতাই বিহ আি ক স ানসকলক বুজায়। বুজাবেতা িন

িপতাই কয়- মৰমৰ স ানসকল, তামােলাক আ া পিতত সইকাৰেণ নৰকতেহ আছা। কেয়া এিতয়া কিলযুগৰ 40
হাজাৰ বছৰ বাকী আেছ, তে িন য় কিলযুগবাসী বুিল ক’ব নহয় জােনা। পুৰিণ সৃি েতা আেছ নহয়। মনুষ বেচৰা
ঘাৰ অ কাৰত আেছ। অি মত যিতয়া জুই লািগব তিতয়া এই সকেলােবাৰ শষ হ যাব। তামােলাকৰ ীত বুি ,
পুৰষ
ু াথৰ ম অনুসিৰ। িযমান ীত বুি হ’ব িসমান উ পদ পাব। ৰািতপুৱা উ ব ত মৰেমেৰ িপতাক ৰণ কিৰব
লােগ। লািগেল মৰ চ পানীও ওলাওক িকয়েনা ব ত সময়ৰ পাচত িপতা আিহ িমিলত হেছ। বাবা আপুিন আিহ
আমাক দুখৰ পৰা উ াৰ কেৰ। আিম িবষয় সাগৰত ডু িব িকমান দুখী হ আিহেছাঁ। এিতয়া এইখন হ’ল ৰৗৰৱ নৰক।
এিতয়া তামােলাকক বাবাই গােটই চ ৰ ৰহস বুজাইেছ। মূলবতন িক - তােকা আিহ কেছ। আগেত তামােলােক
নাজািনিছলা, ইয়াক কাৱাই হয় কাঁইটৰ জংঘল। গক কাৱা হয় আ াহৰ বািগচা (গােডন অ আ াহ), ফু লৰ বািগচা।
িপতাক বািগচাৰ গৰাকী বুিলও কয় নহয়। তামােলাকক ফু লৰ পৰা আেকৗ কাঁইট কােন কিৰ তােল? ৰাৱেণ।
তামােলাক স ানসকেল বুিজ পাৱা ভাৰত ফু লৰ বািগচা আিছল, এিতয়া জংঘল। জংঘলত জ , বৃি ক আিদ থােক।
সত যুগত কােনা ভয়ানক জ আিদ নাথােক। শা তেতা ব ত কথা িলিখ িদেছ। কৃ ক সােপ খু েল, এয়া হ’ল। কৃ ক
আেকৗ াপৰত ল গ’ল। িপতাই বুজাইেছ ভি এেকবােৰ বেলগ ব , ান সাগৰ এজেনই িপতা। এেন ৱা নহয় য
া-িব ু -শ ৰ ানৰ সাগৰ হয়। নহয় পিতত-পাৱন এজন ান সাগৰেক কাৱা হ’ব। ােনেৰেহ মনুষ ৰ সৎগিত
হয়। সৎগিতৰ ান দুখন - মুি ধাম আৰু জীৱনমুি ধাম। এিতয়া তামােলাক স ানসকেল জানা এয়া ৰাজধানী াপন
হ আেছ, িক
। িপতােহ আিহ আিদ সনাতন দৱী- দৱতা ধমৰ িত া কেৰ, তিতয়া সকেলা িনজৰ িনজৰ মনুষ ৰ
চালাত আেহ। িপতাৰ িনজৰ চালােতা নাই, সইকাৰেণ এওঁক িনৰাকাৰ ঈ ৰ িপতা (গ ফাদাৰ) বুিল কাৱা হয়। বাকী
সকেলা হ’ল সাকাৰী। এওঁক কাৱা হয় িনৰাকাৰ (ইনকৰপ’িৰেয়ল) আ াসকলৰ িনৰাকাৰ ঈ ৰ িপতা (ইনকৰপ’িৰেয়ল
গ’ড ফাদাৰ)। তামােলাক আ াসকেলা তাত থাকা। িপতাও তাত থােক। িক হয়
। িপতােহ আিহ আিদ সনাতন
দৱী- দৱতা ধম িত া কেৰ। মূলবতনত কােনা দুখ নাই। িপতাই কয় - তামােলাকৰ কল াণ এটা কথােতই আেছ িপতাক ৰণ কৰা, ম মনাভৱ। বচ, িপতাৰ স ান হ’ল, স ােন উ ৰািধকাৰ পাৱােতা িনি ত। অ ্ ক (িপতাক)
ৰণ কিৰেল তে উ ৰািধকাৰ িনি ত - সত যুগী নতু ন সৃি ৰ। এই পিতত সৃি ৰ িবনােশা িন য় হ’বই। অমৰপুৰীৈল

যাবই লািগব। অমৰনােথ তামােলাক পাৱতীসকলক অমৰকথা নাই আেছ। তীথৈল িকমান মনুষ যায়, অমৰনাথৈল
িকমান যায়। তাত এেকােৱই নাই। সকেলা হ’ল ঠগ। সঁচাৰ ৰিত মা ও নাই। গাৱাও হয় িমছা কায়া িমছা মায়া………
ইয়ােৰা অথ থকা উিচত। ইয়াত কৱল িমছাই আেছ। এয়াও ানৰ কথা। এেন ৱা নহয় য িগলাচক িগলাচ বুিল
কাৱােতা িমছা। বাকী িপতাৰ িবষেয় িযিবলাক কয় সয়া িমছা কয়। সঁচা কওঁতা এজেনই িপতা। এিতয়া তামােলােক
জানা য বাবা আিহ সঁচা সত নাৰায়ণৰ কথা নায়। নকল হীৰা-মু তাও থােক নহয়। আিজকািল নকলৰ ব ত দশন
হয়। তাৰ শাভা এেন ৱা য আচলতৈকও ভাল। এই নকল পাথৰ আগেত নািছল। পাচৈল িবলাতৰ পৰা আিহেছ।
আচল-নকল এেকলেগ িমলাই িদেয়, ধিৰবই নাৱািৰ। আেকৗ এেন ৱা ব ও ওলাল যাৰ াৰা িচনা কিৰব পািৰ।
মু তাও এেন ৱা নকল ওলাল য এেকবােৰ ধিৰবই নাৱািৰ। এিতয়া তামােলাক স ানসকলৰ কােনা সংশয় নাথােক।
সংশয় থকাসকল আেকৗ নােহই। দশনীত িকমান অেনক আেহ। িপতাই কয় - এিতয়া ডাঙৰ ডাঙৰ দাকান খালা, এই
এখেনই তামােলাকৰ সঁচা দাকান। তামােলােক সঁচা দাকান খালা। ডাঙৰ ডাঙৰ স াসীসকলৰ ডাঙৰ ডাঙৰ
দাকান থােক, য’ ল ডাঙৰ ডাঙৰ মনুষ যায়। তামােলােকও ডাঙৰ ডাঙৰ চ াৰ খালা। ভি মাগৰ সাম ী এেকবােৰ
বেলগ। এেনৈক নকয় য ভি আৰ িণৰ পৰাই চিল আিহেছ। নহয়। ানৰ াৰা হয় সৎগিত অথাৎ িদন। তাত স ূণ
িনিবকাৰী িব ৰ মািলক আিছল। মনুষ ই এইেটাও নাজােন য এই ল ী-নাৰায়ণ িব ৰ মািলক আিছল। সূযবংশী আৰু
চ বংশী, আৰু কােনা ধম নাথােক। স ানসকেল গীত ও িনলা। তামােলােক বুিজ পাৱা অৱেশষত সই িদন আিজ
আিহল সংগমৰ, যিতয়া আিম আিহ িনজৰ বহদৰ িপতাৰ সেত িমিলত হ’ লা। বহদৰ উ ৰািধকাৰ পাবৈল পুৰষ
ু াথ
কেৰাঁ। সত যুগতেতা এেনৈক নক’ব- অৱেশষত সই িদন আিজ আিহল। সই লাকসকেল ভােব - ব ত শস উৎপাদন
হ’ব, এেন ৱা হ’ব। ভােব গৰ াপনা আিম কেৰাঁ। ভােব িবদ াথ সকলৰ নতু ন তজ, এওঁেলােক ব ত সহায় কিৰব
সইকাৰেণ চৰকােৰ তওঁেলাকৰ কাৰেণ ব ত মহনত কেৰ। আেকৗ পাচত পাথৰ আিদও তওঁেলােকই মােৰ। ল হূ লৰ
সৃি কৰাত িবদ াথ সকল আগত থােক। তওঁেলাক বৰ িচয়াৰ হয়। তওঁেলাকক নতু ন তজ (িনউ াড) বুিল কয়।
এিতয়া নতু ন তজৰেতা কথা নাই। তওঁেলাকৰ হ’ল তজৰ স ক, এিতয়া তামােলাকৰ হ’ল এয়া আি ক স ক।
এেনৈক কয় নহয় য বাবা মই আেপানাৰ দুমহীয়া স ান। ব ত স ােন আি ক জ িদন পালন কেৰ। ঈ ৰীয় জ িদনেহ
পালন কিৰব লােগ। সই পািথৱ জ িদন নাকচ কিৰ িদব লােগ। আিম া ণসকলকেহ হ খুৱাম। এইেটােহ পালন কিৰব
লােগ। সয়া হ’ল আসুিৰ জ , এয়া ঈ ৰীয় জ । ৰািত-িদনৰ পাথক আেছ, িক
যিতয়া িন য় হয় তিতয়ােহ।
এেন ৱা নহয় য ঈ ৰীয় জ িদন পালন কিৰ আেকৗ গ আসুিৰ জ ধিৰবাৈগ। এেন ৱাও হয়। ঈ ৰীয় জ পালন
কিৰ কিৰ আেকৗ নাইিকয়া হ যায়। আিজকািলেতা িববাহ বািষিকও পালন কেৰ, িবয়াক যন ভাল ভ কায বুিল ভােব।
জহ ােম যাৱাৰ িদেনা পালন কেৰ। আচিৰত নহয়েন। িপতাই বিহ এই সকেলােবাৰ কথা বুজায়। এিতয়া তামােলােকেতা
ঈ ৰীয় জ িদন া ণসকলৰ সেতেহ পালন কিৰব লােগ। আিম িশৱবাবাৰ স ান, আিম জ িদন পালন কিৰেল
তিতয়া িশৱবাবােহ ৃিতত থািকব। িযসকল স ান িন য় বুি ৰ তওঁেলােক জ িদন পালন কিৰব লােগ। সই আসুিৰ
জ ৰ কথাই যােত পাহিৰ যায়। এয়াও বাবাই ৰায় িদেয়। যিদ দৃঢ় িন য় বুি ৰ হয় তিতয়ােহ। বচ, মইেতা বাবাৰ হ
গেলাঁ, অন কােনা নাই তিতয়া অি মৰ ি িত অনুসিৰেয় গিত হ যাব। িপতাৰ ৃিতত মিৰেল পৰৱত জ ও এেন ৱাই
পাব। নহ’ লেতা অ কালত িযেয় ীক ৰণ কেৰ….. এয়াও ত আেছ। ইয়াত আেকৗ কয় অি ম সময়ত গ াৰ পাৰত
হওক। এই সকেলােবাৰ হেছ ভি মাগৰ কথা। তামােলাকক িপতাই কয় শৰীৰ এৰাৰ সময়েতা দশন চ ধাৰী হ
থািকব লােগ। বুি ত িপতা আৰু চ ৰ ৃিত থািকব লােগ। সয়াও যিতয়া পুৰষ
ু াথ কিৰ থািকব তিতয়ােহ অ কালত
ৃিতত আিহব। িনজক আ া বুিল বুজা আৰু িপতাক ৰণ কৰা িকয়েনা তামােলাক স ানসকল এিতয়া অশৰীৰী হ
উভিত যাব লােগ। ইয়াত ভূ িমকা পালন কিৰ কিৰ সেতা ধানৰ পৰা তেমা ধান হ গ’লা। এিতয়া আেকৗ সেতা ধান
হ’ব লােগ। এই সময়ত আ াই অপিব তে আেকৗ পিব শৰীৰ কেনৈক পাব পােৰ? বাবাই ব ত দৃ া বুজাইেছ
তথািপও সাণাৰী নহয় জােনা। খাদ (অ ি ) অলংকাৰত নহয়, সাণত পেৰ। 24 কেৰটৰ পৰা 22 কেৰট বনাবৈল
হ’ ল তিতয়া ৰূপ িমহলাব। এিতয়ােতা সাণ নােয়ই। সকেলােৰ পৰা ল থােক। আিজকািলৰ নাট চাৱা কেনৈক বনায়।
কাগেজা নহয়। স ানসকেল বুিজ পায় ক ই ক ই এেন ৱা হ আিহেছ। পূৰা িহচাপ ৰােখ। দৰাজ (লকাচ) আিদ খােল।
যেনৈক কােৰাবাৰ তালাচী আিদ লাৱা হয় নহয়। গায়েনা আেছ- কােৰাবাৰ ধূিলত িমিল যাব…. জুইও জােৰেৰ লািগব।
তামােলাক স ানসকেল জানা এই সকেলােবাৰ হ’ব সইকাৰেণ টািল- টােপালা তামােলােক ভিৱষ তৰ কাৰেণ তয়াৰ
কিৰ আছা। আৰু কােনও গম নাপায়, তামােলােকেহ উ ৰািধকাৰ পাৱা 21 জ ৰ কাৰেণ। তামােলাকৰ পইচােৰই
ভাৰতক গ কিৰ গিঢ় আেছ, য’ত আেকৗ তামােলােকই িনবাস কিৰবা।
তামােলাক স ানসকেল িনজেৰই পুৰষ
ু াথেৰ িনেজই ৰাজিতলক লাৱা। গিৰবৰ কল াণ কেৰাঁতা বাবা গৰ মািলক কিৰ

তু িলবৈল আিহেছ িক হ’বেতা িনজৰ পঢ়াৰ াৰা। কৃ পা বা আশীবােদেৰ নহয়। িশ কৰেতা পেঢ়াৱােতা ধম। কৃ পাৰ কথা
নাই। িশ েক চৰকাৰৰ পৰা দৰমহা পায়। গিতেক িন য় পঢ়াব। ইমান ডাঙৰ পুৰ াৰ পাৱা। পদমাপদমপিত হাৱা।
কৃ ৰ চৰণত পদুমৰ িচ িদেয়। তামােলাক ইয়াৈল আিহছা ভিৱষ েত পদমপিত হ’বৈল। তামােলাক ব ত সুখী, চহকী,
অমৰ হাৱা। কালৰ ওপৰত িবজয় া কৰা। এই কথােবাৰ মনুষ ই বুিজব নাৱােৰ। তামােলাকৰ আয়ুস পূৰা হ যায়,
অমৰ হ যাৱা। এওঁেলােক আেকৗ পা ৱৰ িচ ওখ-পাখৈক তয়াৰ কিৰ িদেছ। এেনৈক ভােব য পা ৱ ইমান ওখ
আিছল। এিতয়া পা ৱেতা তামােলাক হাৱা। িকমান ৰািত-িদনৰ পাথক । মনুষ েতা ইমান বিছ ওখ নহয়। 6 ফু েটই
হয়। ভি মাগত পান থেম িশৱবাবাৰ ভি হয়। িশৱকেতা ডাঙৰৈক নাসােজ। থেম িশৱবাবাৰ অব িভচাৰী ভি
চেল। পাচত দৱতাসকলৰ মূিত তয়াৰ কেৰ। তওঁেলাকৰ আেকৗ ডাঙৰ ডাঙৰ িচ তয়াৰ কেৰ। আেকৗ পা ৱসকলৰ
ডাঙৰ ডাঙৰ িচ তয়াৰ কেৰ। এই সকেলােবাৰ পূজাৰ কাৰেণ িচ তয়াৰ কেৰ। ল ীৰ পূজা 12 মাহত এবাৰ কেৰ।
জগত অ াৰ পূজা িনেতৗ কিৰ থােক। এইেটাও বাবাই বুজাইেছ তামােলাকৰ ত (ডবল) পূজা হয়। মাৰেতা মা আ া
অথাৎ িল ৰেহ পূজা হয়। তামােলাকৰ শাল ামৰ ৰূপেতা পূজা হয় আৰু দৱতাৰ ৰূপেতা পূজা হয়। ৰু য ৰিচেল
তিতয়া িকমান শাল াম সােজ তে ডাঙৰ কান হ’ল? সইবােব বাবাই স ানসকলক নম াৰ কেৰ। িকমান উ পদ
া কৰায়।
বাবাই িকমান গূঢ় গূঢ় কথা নায়, তে স ানসকল িকমান আনি ত হ’ব লােগ। আমাক ভগৱােন পঢ়ায়
ভগৱান-ভগৱতী কিৰ তু িলবৰ কাৰেণ। িকমান কৃ ত হ’ব লােগ। িপতাৰ ৃিতত থািকেল সেপােনা ভাল দিখবা।
সা াৎকােৰা হ’ব। 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।

ক ৰািখব লােগ, তজৰ স

ক নহয়। আসুিৰক

*ধাৰণাৰ বােব মুখ সাৰ:-**

(1) িনজৰ ঈ ৰীয় আি ক জ িদন পালন কিৰব লােগ, আি ক স
পািথৱ জ িদেনা নাকচ। সয়া যােত ৃিতেতা নােহ।

(2) িনজৰ টািল- টােপালা ভিৱষ তৰ কাৰেণ তয়াৰ কিৰব লােগ। িনজৰ পইচা ভাৰতক গ কিৰ গিঢ় তালাৰ সৱাত
সফল কিৰব লােগ। িনজৰ পুৰষ
ু াথেৰ িনজক ৰাজিতলক িদব লােগ।
বৰদান:
ৃিতৰ ইু চ অন কিৰ চেক ত অশৰীৰী ি িতৰ অনুভৱ কেৰাঁতা ীত বুি ৰ হাৱা
য’ত ভূ ীত আেছ ত’ত অশৰীৰী হাৱােতা এক চেক ৰ খলৰ সমান। যেনৈক ইু চ অন কিৰেলই
অ কাৰ সমা হ যায় তেনৈক ীত বুি ৰ হ ৃিতৰ ইু চ অন কৰা তিতয়া দহ আৰু দহৰ জগতৰ
ৃিতৰ ইু চ অ হ যাব। এইেটা চেক ৰ খল। মুেখেৰ বাবা বুিল ক’বৈলও সময় লােগ িক
ৃিতত
আিনবৈল সময় নালােগ। এই ‘বাবা’ শ ই পুৰিণ সৃি ক পাহৰাৰ আি ক বামা হয়।
াগান:
দহ ভাৱৰ মা ৰ বাজাৰ পৰা উপৰাম হ থাকা তিতয়া ডবল লাইট ফিৰ া হ যাবা।
!! ওঁ শাি !!
ওঁ শাি !!

