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াতঃমুৰলী

ওঁ শাি !

"বাপদাদা"

মধুবন।

"মৰমৰ স ানসকল – তামােলাক হছা আি ক পা া, তামােলােক সকেলােক শাি ধাম অথাৎ অমৰপুৰীৰ ৰা া দখুওৱাব লােগ’’

:
উ ৰ:

তামােলাক স ানসকলৰ কানেটা িনচা আেছ, সইেটা িনচাৰ আধাৰত কানেটা িন য়ৰ কথা কাৱা?
তামােলাক স ানসকলৰ এইেটা িনচা আেছ য আিম িপতাক ৰণ কিৰ জ -জ া ৰৰ বােব পিব হওঁ।
তামােলােক িন েয়েৰ কাৱা য লািগেল িযমােন িবিঘিন নাহক িক
গৰ াপনেতা িন য় হ’বই।
নতু ন সৃি ৰ াপনা আৰু পুৰিণ সৃি ৰ িবনাশ হ’বই। এইখন পূব িনধািৰত নাটক ( ামা), এই
ত
সংশয়ৰ কথাই নাই।

ওঁ শাি । আ
 ি ক স ানসকলৰ

িত আি ক িপতাই বুজাই আেছ। তামােলােক জানা য আিম আ া হওঁ। এই সময়ত
আিম আি ক পা া হেছাঁ। হওঁও আৰু আনক তেন ৱা কিৰও তােলাঁ। এই কথােবাৰ ভালদেৰ ধাৰণ কৰা। মায়াৰ
ধুমহু াই পাহৰাই িদেয়। িনেতৗ ৰািতপুৱা-গধূিল এইেটা িবচাৰ কৰা উিচত – এই অমূল ৰ অমূল জীৱনৰ বােব আি ক
িপতাৰ পৰা পাওঁ। সেয়েহ আি ক িপতাই বুজায় – স ানসকল, তামােলাক এিতয়া মুি ধামৰ ৰা া দখুওৱাৰ বােব
আি ক পা া বা গাইড হাৱা। এয়া হ’ল অমৰপুৰীৈল যাৱাৰ সত অমৰকথা। অমৰপুৰীৈল যাৱাৰ বােব তামােলাক
পিব হ আছা। অপিৱ
াচাৰী আ া অমৰপুৰীৈল কেনৈক যাব? মনুষ ই অমৰনাথৰ যা াত যায়, গেকা
অমৰনাথপুৰী বুিল কাৱা হয়। অকল অমৰনাথ থােক জােনা। তামােলাক সকেলা আ া অমৰপুৰীৈল গ আছা। সয়া
হ’ল আ াসকলৰ অমৰপুৰী পৰমধাম আেকৗ শৰীৰ সিহত অমৰপুৰীৈল আহা। তাৈল কােন ল যায়? পৰমিপতা
পৰমা াই সকেলা আ াক ল যায়। সইখনক অমৰপুৰী বুিলও ক’ব পাৰা। িক ৰাইট ( ) নাম হেছ শাি ধাম।
তাৈলেতা সকেলােৱ যাবই লািগব। নাটকত িয হ’বলগীয়া আেছ তাক বাধা িদ ৰািখব নাৱােৰ। এইেটা বুি ত ভালদেৰ
ধাৰণ কৰা। থেমেতা আ া বুিল বুজা। পৰমিপতা পৰমা াও আ াই হয়। কৱল তওঁক পৰমিপতা পৰমা া বুিল
কাৱা হয়, তওঁ আমাক বুজাই আেছ। তেৱঁই ানৰ সাগৰ, পিব তাৰ সাগৰ হয়। এিতয়া স ানসকলক পিব কিৰ
তালাৰ বােব মত িদেয় য মাক ৰণ কৰা তিতয়া তামােলাকৰ জ -জ া ৰৰ পাপ কটা যাব। ৰণেক যাগ
বুিল কাৱা হয়। তামােলাকেতা স ান হাৱা নহয় জােনা। িপতাক ৰণ কিৰব লােগ। ৰণৰ াৰােহ নাও পাৰ হ’ব। এই
িবষৰ নগৰীৰ পৰা তামােলাক িশৱৰ নগৰীৈল যাবা পুনৰ িব ু পুৰীৈল আিহবা। আিম পেঢ়ােৱ তাৰ বােব, ইয়াৰ বােব
নহয়। ইয়াত িযসকল ৰজা হয়, তওঁেলাক ধন দান কৰা বােব হয়। িকছু মান আেছ িযসকেল গিৰবৰ ব ত ত াৱধান
লয়, কােনােৱ হি তাল, ধমশালা আিদ িনমাণ কেৰ, কােনােৱ ধন দান কেৰ। যেনৈক িস ু ত মূলচ আিছল, গিৰবৰ
ওচৰৈল গ দান কিৰিছল। গিৰবৰ ব ত ত াৱধান লিছল। এেন ৱা ব ত দানী থােক। ৰািতপুৱা উ চাউল মু
উিলয়াই গিৰবক দান কেৰ। আিজকািলেতা ঠগ ব ত হ গেছ। পা ক দান িদয়া উিচত। সই বুি েতা নাই। বািহৰত
িযসকেল িভ া খুিজ বিহ থােক তওঁেলাকক িদয়া, সয়াও কােনা দান নহয়। তওঁেলাকৰেতা এইেটা ধা া (ব ৱসায়)
হয়। গিৰবক দান কেৰাঁতাসকেল ভাল পদ পায়।
এিতয়া তামােলাক সকেলা হছা আি ক পা া। তামােলােক দশনী বা সং হালয় (িমউিজয়াম) খালা তিতয়া
এেন ৱা নাম িলখা যােত এইেটা িস হ যায় য গৰ মাগ-দশক (গাইড টু হেভন) বা নতু ন িব ৰ ৰাজধানীৰ
মাগ-মাগ-দশক। িক মনুষ ই এেকােৱই বুিজ নাপায়। এয়া হেয়ই কাঁইটৰ জংঘল। গ হ’ল ফু লৰ বািগচা, য’ত
দৱতাসকল থােক। তামােলাক স ানসকলৰ এইেটা িনচা থকা উিচত য আিম িপতাক ৰণ কিৰ জ -জ া ৰৰ বােব
পিব হওঁ। তামােলােক জানা য লািগেল িযমােন িবিঘিন নাহক গৰ াপনেতা িন য় হ’বই। নতু ন সৃি ৰ াপনা আৰু
পুৰিণ সৃি ৰ িবনাশ হ’বই। এইখন পূব িনধািৰত ামা, ইয়াত সংশয়ৰ কথাই নাই। অলেপা সংশয় আিনব নালােগ।
এেনৈকেতা সকেলােৱ কয় – পিতত-পাৱন। ইংৰাজীেতা কয় – আিহ দুখৰ পৰা িলবােৰট কৰা (মুি িদয়া)। দুখ হেয়ই 5
িবকাৰৰ পৰা। সইখন হেয়ই (িনিবকাৰী িব (ভাইচেলচ ৱ ), সুখধাম। এিতয়া তামােলাক স ানসকল গৈল যাব
লােগ। মনুষ ই ভােব – গ ওপৰত আেছ, তওঁেলােক এইেটা গম নাপায় য মুি ধাম ওপৰত আেছ। জীৱনমুি তেতা
ইয়ােতই আিহব লািগব। এই িপতাই তামােলাকক বুজায়, সয়া ভালদেৰ ধাৰণ কিৰ ান (নেলজ) ম ন কিৰব লােগ।
িবদ াথ েয়ও ( ু েডে ও) ঘৰত এয়াই খয়াল কিৰ থােক – এইখন কাকত ( পপাৰ) পূৰ কিৰ িদব লািগব, আিজ এয়া
কিৰব লািগব। গিতেক তামােলাক স ানসকেল িনজৰ কল াণৰ বােব আ াক সেতা ধান কিৰ তু িলব লােগ। পিব হ

মুি ধামৈল যাব লােগ আৰু ােনেৰ পুনৰ দৱতা হাৱা। আ াই কয় নহয় য আিম মনুষ ৰ পৰা বিৰ াৰ হওঁ। আিম
আ াই মনুষ ৰ পৰা গৱণৰ হওঁ। আ াই শৰীৰ সিহত হয়। শৰীৰ এিৰেল তিতয়া আেকৗ নতু নৈক পিঢ়বলগা হয়।
আ াইেহ িব ৰ মািলক হ’বৈল পুৰষ
ু াথ কেৰ। িপতাই কয় – এইেটা দৃঢ়ভােৱ ৃিতত ৰািখ লাৱা য আিম আ া হওঁ,
দৱতাসকলক এেনৈক ক’বলগীয়া নহয়, ৰণ কিৰবলগীয়া নহয় িকয়েনা তওঁেলাকেতা পাৱন হেয়ই। াল ভাগ কিৰ
আেছ, পিততেতা নহয় য িপতাক ৰণ কিৰব। তামােলাক আ াসকল পিতত হাৱা সইবােব িপতাক ৰণ কিৰব
লােগ। তওঁেলাকৰেতা ৰণ কৰাৰ দৰকাৰ নাই। এইখন নাটক নহয় জােনা। এটা িদেনা এেক সমান নহয়। এই নাটক
চিল থােক। গােটই িদনেটাৰ ভূ িমকা চেক ৰ পাচত চেক সলিন হ থােক। দৃশ হণ ( ু ং) হ থােক। সেয়েহ িপতাই
স ানসকলক বুজায়, কােনা কথােত হাটেফইল নহ’বা। এয়া ানৰ কথা। লািগেল িনজৰ পছাগত কাম-কাজ আিদও
কৰা, িক ভিৱষ েত উ পদ পাবৈল পূৰা পুৰষ
ু াথ কৰা। গৃহ ব ৱহাৰেতা থািকব লােগ। মাৰীসকলেতা গৃহ ািলত
যাৱাই নাই। গৃহ ী তওঁেলাকক কাৱা হয় িযসকলৰ সিত-স িত আেছ। িপতাইেতা অধ মাৰী আৰু মাৰী সকেলােক
পঢ়ায়। অধ মাৰীেৰা অথ বুিজ নাপায়। িক আধা শৰীৰ নিক? এিতয়া তামােলােক জানা য কন াসকল পিব হয় আৰু
অধ কন া তওঁেলাকক কাৱা হয় িযসকল অপিৱ হাৱাৰ পাচত পুনৰ পিব হয়। তামােলাকেৰ ৃিতিচ িথয় হ
আেছ। িপতাইেহ তামােলাক স ানসকলক বুজায়। িপতাই তামােলাকক পঢ়াই আেছ। তামােলােক জানা – আিম
আ াসকেল মূলবতনেকা জােনা, আেকৗ সূযবংশী, চ বংশীসকেল কেনৈক ৰাজ কেৰ, ি য়সকলৰ পিৰচয়সূচক িচন
ধনু িকয় িদেল, সয়াও তামােলােক জানা। যু আিদৰেতা কথাই নহয়। অসুৰৰ কথাও নহয়, চু িৰৰ কথাও মািণত
নহয়। এেন ৱােতা কােনা ৰাৱণ নাথােক িযেয় সীতাক ল যাব। সেয়েহ িপতাই বুজায় – মৰমৰ স ানসকল,
তামােলােক বুিজ পাৱা য আিম গৰ ( হেভনৰ), মুি -জীৱনমুি ৰ পা া হওঁ। তওঁেলাক হ’ল পািথৱ (শাৰীিৰক)
পা া। আিম হেছাঁ আি ক পা া। তওঁেলাক হ’ল কিলযুগী া ণ। পুৰেু ষা ম হাৱাৰ বােব পিঢ় আেছ। আিম পুৰেু ষা ম
সংগমযুগত আেছাঁ। বাবাই অেনক কােৰেৰ বুজাই আেছ। তথািপও দহ-অিভমানত অহাৰ বােব পাহিৰ যায়। মই আ া
হওঁ, িপতাৰ স ান হওঁ, সইেটা িনচা নাথােক। িযমান ৰণ কিৰ থািকবা িসমােন দহ-অিভমান নাইিকয়া হ যাব।
িনজেক সাৱধান কিৰ থাকা। চাৱা, মাৰ দহ-অিভমান আঁতিৰলেন? আিম এিতয়া গ আেছাঁ পুনৰ আিম িব ৰ মািলক
হ’ম। আমাৰ ভূ িমকাই (পােটই) হ’ল নায়ক-নািয়কাৰ (মুখ ভাৱৰীয়াৰ) (িহৰ’-িহৰ’ইনৰ)। নায়ক-নািয়কা নাম তিতয়া
িদয়া হয় যিতয়া কােনাবাই িবজয় লাভ কেৰ। তামােলাক িবজয়ী হাৱা তিতয়া তামােলােক নায়ক-নািয়কা নাম
পাৱা এই সময়ত, ইয়াৰ আগেত নািছল। পৰািজত হাৱাসকলক নায়ক-নািয়কা বুিল কাৱা নহয়। তামােলাক
স ানসকেল জানা – আিম এিতয়া গ নায়ক-নািয়কা হওঁ। তামােলাকৰ ভূ িমকা উ তৈকও উ । কিড় আৰু হীৰাৰ
মাজতেতা ব ত পাথক আেছ। লািগেল কােনাবা িযমােন লাখপিত বা কা পিত নহওক িক তামােলােক জানা এই
সকেলা িবনাশ হ যাব।
তামােলাক আ াসকল ধনৱান হ যাৱা। বাকী সকেলা দউলীয়া হ গ আেছ। এই সকেলা কথা ধাৰণ কিৰব লােগ।
িন য়ত থািকব লােগ। ইয়াত িনচা বােঢ়, বািহৰৈল গ’ ল িনচা নােহাৱা হয়। ইয়াৰ কথা ইয়ােত থািক যায়। িপতাই কয়
ত
– বুি ত থািকব লােগ – িপতাই আমাক পঢ়াই আেছ। িয পঢ়াৰ াৰা আিম মনুষ ৰ পৰা দৱতা হ যামৈগ। এই
ক ৰ কােনা কথা নাই। পছাগত কাম-কাজ আিদৰ পৰাও িকছু সময় উিলয়াই ৰণ কিৰব পাৰা। এয়াও িনজৰ বােব
ধা া নহয় জােনা। ছু ল গ িপতাক ৰণ কৰা। এওঁ কােনা িমছা কথা নকয়। গােটই িদনেটা এেনেয় অিতবািহত
কিৰব লােগ জােনা। আিম ভিৱষ তৰেতা িকছু খয়াল কেৰাঁ। যুি ব ত আেছ, িযমান পাৰা সময় উিলয়াই িপতাক ৰণ
কৰা। শৰীৰ িনবাহৰ অেথ কাম-কাজ আিদও লািগেল কৰা। মই তামােলাকক িব ৰ মািলক হ’বৈল ব ত ভাল ৰায় িদওঁ।
তামােলাক স ানসকেলা সকেলােক ৰায় িদওঁতা হ’লা। পৰামশদাতা ৰায় িদয়াৰ বােব থােক নহয় জােনা। তামােলাক
পৰামশদাতা (এডভাইজাৰ) হাৱা। সকেলােৱ মুি -জীৱনমুি কেনৈক পাব, এইেটা জ ত সই ৰা া দখুৱাই িদয়া।
মনুষ ই াগান আিদ
ত কেৰ তিতয়া দৱালৰ ওপৰত লগাই িদেয়। যেনৈক তামােলােক িলখা “পিব হাৱা আৰু
ৰাজেযাগী হাৱা” (“িব হালী এ ৰাজেযাগী”)। িক তাৰ াৰা বুিজ নাপাব। এিতয়া তামােলােক বুিজ পাৱা আিম
িপতাৰ পৰা এই উ ৰািধকাৰ পাই আেছাঁ, মুি ধামেৰা উ ৰািধকাৰ আেছ। মাক তামােলােক পিতত-পাৱন বুিল কাৱা
গিতেক মই আিহ পাৱন হাৱাৰ ৰায় িদওঁ। তামােলােকা পৰামশদাতা হাৱা। মুি ধামৈল কােনও যাব নাৱােৰ,
যিতয়াৈল িপতাই পৰামশ (এডভাইজ) িনিদেয়, মত িনিদেয়।
অথাৎ
মত হেয়ই িশৱবাবাৰ। আ াসকেল
িশৱবাবাৰ মত লাভ কেৰ। পাপ আ া, পুণ আ া বুিল কাৱা হয়। পাপ শৰীৰ বুিল কাৱা নহয়। আ াই শৰীৰৰ াৰা
পাপ কেৰ সইবােব পাপ আ া বুিল কাৱা হয়। শৰীৰ অিবহেন আ াই পাপ আৰু পুণ কােনােটােৱ কিৰব নাৱােৰ।
গিতেক িযেয় িযমান পাৰা িবচাৰ সাগৰ ম ন কৰা। সময়েতা ব ত আেছ। িশ ক বা ব া ( চাৰ বা েফচৰ) হ’ ল

তে তওঁেলাকেকা যুি েৰ এই আি ক পঢ়া পেঢ়াৱা উিচত, যাৰ াৰা কল াণ হ’ব। বাকী এই পািথৱ পঢ়ােৰ িক হ’ব।
আিম এয়া পঢ়ুৱাও। বাকী িকছু িদন আেছ, িবনাশ সমাগত। অ ৰত উ াস আিহ থািকব – কেনৈক মনুষ ক ৰা া
দখুৱাওঁ।
এজনী কন াই
কাকত ( পপাৰ) পাইিছল য’ত গীতাৰ ভগৱানৰ কথা সাধা হিছল। তিতয়া তওঁ িলিখ িদেল –
গীতাৰ ভগৱান হেছ িশৱ, তিতয়া তওঁক অনু ীণ কৰাই িদেল। তওঁ ভািবিছল – মইেতা িপতাৰ মিহমা িলিখেছাঁ –
গীতাৰ ভগৱান িশৱ হয়। তওঁ ানৰ সাগৰ, মৰ সাগৰ হয়। কৃ ৰ আ ােয়া ান পাই আেছ। এেনৈক িলখাত
অনু ীণ হ গ’ল। মা-িপতাক ক’ ল – মই এয়া নপেঢ়াঁ। এিতয়া এই আি ক পঢ়াত লািগ যাম। কন াজনীও ব ত উ ম
(ফা াছ) হয়। থমেতই কিছল - মই এেনৈক িলিখম, অনু ীণ হ যাম। িক সঁচােতা িলিখব লােগ নহয় জােনা। আগৈল
গ বুিজব যথাথেত এই কন াজনীেয় িয িলিখিছল সয়া সত হয়। যিতয়া ভাৱ িব াৰ হ’ব বা দশনী অথবা
সং হালয়ত তওঁক মািতব তিতয়া গম পাব আৰু বুি ত উদয় হ’ব য এয়ােতা
(ৰাইট) হয়। অেনক মনুষ আেহ
গিতেক িবচাৰ কিৰব লােগ এেন ৱা কেৰাঁ যােত মনুষ ই তৎ ণাৎ বুিজ পাই যায় য এয়া িকবা নতু ন কথা। কােনাবা
নহয় কােনাবাই িযসকল ইয়াৰ হ’ব িন য় বুিজব। তামােলােক সকেলােক আি ক ৰা া দখুওৱা। বেচৰাহঁ ত িকমান
দুখী, তওঁেলাক সকেলােৰ দুখ কেনৈক দূৰ কেৰাঁ। বাদ-িববাদেতা ব ত আেছ নহয় জােনা। ইজন িসজনৰ শ হ’ ল
তিতয়া কেনৈক হত া কিৰ িদেয়। এিতয়া িপতাই স ানসকলক ভালদেৰ বুজাই থােক। মাতৃ সকলেতা বেচৰীহঁ ত অেবাধ
হয়। তওঁেলােক কয় – আিমেতা পঢ়া-িলখা কৰা নাই। িপতাই কয় – যিদ পঢ়া নাই তে আৰু ভাল। বদ-শা িয িকছু
পিঢ়েছ সই সকেলা ইয়াত পাহিৰ যাব লােগ। এিতয়া মই িয নাওঁ, সয়া না। বুজাব লােগ – িনৰাকাৰ পৰমিপতা
পৰমা া অিবহেন সৎগিত কােনও কিৰব নাৱােৰ। মনুষ ৰ ােনই নাই তে তওঁেলােক আেকৗ সৎগিত কেনৈক
কিৰব পােৰ। সৎগিতদাতা ানৰ সাগৰ হেয়ই এজন। মনুষ ই জােনা এেনৈক ক’ব, িযসকল ইয়াৰ হ’ব তওঁেলােকই
বুিজবৈল চ া কিৰব। কােনাবা এজেনা যিদ ডাঙৰ ব ি ওলাই আেহ ( ান ধাৰণ কেৰ) তিতয়া আৱাজ ( ভাৱ
িব াৰ) হ’ব। গায়ন আেছ – তু লসীদাস গিৰবৰ কথা কােনও নু েন। সৱাৰ (ছািভচৰ) যুি েতা বাবাই ব ত নায়,
স ানসকেল সয়া কাযে ত কিৰব লােগ। 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 ডমিণং।

*ধাৰণাৰ বােব মুখ সাৰ:-**

ু াথ কিৰব লােগ। এই নাটক
(1) পছাগত কাম-কাজ আিদ কিৰ ভিৱষ েত উ পদ পাবৈল ৃিতত থকাৰ পূৰা পূৰা পুৰষ
( ামা) চেক ৰ পাচত চেক সলিন হ থােক সইবােব কিতয়াবা কােনা দৃশ (িচন) দিখ হাটেফইল হ’ব নালােগ।
(2) এই আি ক পঢ়া পিঢ় আনেকা পঢ়াব লােগ, সকেলােৰ কল াণ কিৰব লােগ। িভতৰত এইেটােৱ উ াস আিহ থািকব
লােগ য আিম কেনৈক সকেলােক পাৱন হাৱাৰ িব াপন (এডভাৰটাইজ) িদওঁ। ঘৰৰ ৰা া দখুৱাওঁ।
বৰদান:
ত (ডবল) সৱাৰ াৰা অেলৗিকক শি ৰ সা াৎকাৰ কৰাওঁতা িব সৱাধাৰী হাৱা
যেনৈক িপতাৰ ৰূেপই হ’ল িব সৱক, ক তেনৈক তামােলােকা িপতাৰ সমান িব সৱাধাৰী হাৱা।
শৰীৰৰ াৰা ল
ূ সৱা কিৰও মেনেৰ িব পিৰৱতনৰ সৱাত তৎপৰ হ থাকা। এেক সময়েত তন আৰু
মেনেৰ এেকলেগ সৱা হওক। িযেয় মন আৰু কমেৰ এেকলেগ দুেয়াটা সৱা কেৰ, তওঁক দেখাঁতাজনৰ
অনুভৱ অথবা সা াৎকাৰ হ যায় য এয়া িকবা অেলৗিকক শি সইবােব এইেটা অভ াসক িনৰ ৰ আৰু
াভািৱক ( নচােৰল) কৰা। মনৰ সৱাৰ বােব িবেশষৈক একা তাৰ অভ াস বেঢ়াৱা।
াগান:
সকেলােৰ িত ণ াহক হাৱা িক অনুসৰণ (ফল’) িপতা
াক কৰা।
!! ওঁ শাি !!

