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াতঃমুৰলী

ওঁ শাি !

"বাপদাদা"

মধুবন।

"মৰমৰস ানসকল –এয়াৈহেছপূব-িনধািৰতনাটক, এইনাটকৰপৰাএটাওআ াইসািৰযাবেনাৱােৰ, মা েকােনওপাবেনাৱােৰ”

:
উ ৰ:

উ তৈকওউ পিতত-পাৱনিপতােভালানাথেকেনৈকহয়?
তামােলাক স ানসকেল তওঁক এমু চাউল িদ মহল ল লাৱা, সইবােবই িপতাক ভালানাথ বুিল কাৱা
হয়। তামােলােক কাৱা িশৱবাবা মাৰ স ান, সই স ান এেন ৱা িযেয় কিতয়াও এেকা নলয়, সদাই
িদেয়ই থােক। ভি ত কাৱা হয় িযেয় যেন ৱা কম কেৰ তেন ৱাই ফল লাভ কেৰ। িক ভি ত
অ কালৰ কাৰেণ পাৱা যায়। ানত বাধৰ াৰা কেৰ, সেয়েহ সদাকালৰ বােব পাৱা যায়।

ওঁ শাি ।আি ক স ানসকলৰ সেত আি ক িপতাই বাতালাপ কিৰ আেছ বা এেনৈক কাৱা হ’ব আি ক িপতাই

স ানসকলক ৰাজেযাগ িশকাই আেছ। তামােলাক আিহছা বহদৰ িপতাৰ পৰা ৰাজেযাগ িশিকবৈল, সইবােব বুি এজন
িপতাৰ ওচৰৈল িছ যাব লােগ। এয়া হেছ আ াসকলৰ িত পৰমা (ঈ ৰীয়) ান। ভগৱােন কেছ শািল ামসকলক
উে িশ । আ াসকেলই িনব লােগ সইবােব আ -অিভমানী হ'ব লােগ। আগেত তামােলাক দহ-অিভমানী আিছলা।
এই পুৰেু ষা ম সংগমযুগতেহ িপতা আিহ তামােলাক স ানসকলক আ -অিভমানী কিৰ তােল। আ -অিভমানী আৰু
দহ-অিভমানীৰ পাথক তামােলােক বুিজ পাইছা। িপতােয় বুজাইেছ আ াইেহ শৰীৰৰ াৰা ভূ িমকা পালন কেৰ।
আ াইেহ পেঢ়, শৰীেৰ নহয়। িক দহ-অিভমান থকাৰ কাৰেণ ভােব অমুেকেহ পঢ়ুৱাইেছ। তামােলাক স ানসকলক
িযেয় পঢ়ুৱায় তওঁ হেছ িনৰাকাৰ। তওঁৰ নাম হেছ ‘িশৱ’। িশৱবাবাৰ িনজৰ শৰীৰ নাথােক। আন সকেলােৱ ক'ব
“ মাৰ শৰীৰ”। এয়া কােন ক' ল? আ াই কেল - এয়া মাৰ শৰীৰ। বাকী সই সকেলােবাৰ হেছ পািথৱ িশ া। তাত
িবিভ
কাৰৰ চাবেজ (িবষয়) থােক। িব. এ. আিদ িকমান নাম আেছ। ইয়াত এটাই নাম, পােঠা এজেনই পঢ়ুৱায়।
এজন িপতােহ আিহ পঢ়ুৱায়, সেয়েহ এজন িপতাকেহ ৰণ কিৰব লােগ। আমাক বহদৰ িপতাই পঢ়ুৱায়, তওঁৰ নাম িক?
তওঁৰ নাম িশৱ। এই শৰীৰেতা তওঁৰ নহয়। এেন নহয় য ( তওঁ) নাম-ৰূপৰ পৰা উপাৰাম। মনুষ ই শৰীৰ অনুসিৰ নাম
পায়। এেনৈক ক’ব অমুকৰ এয়া শৰীৰ। তেনৈক িশৱবাবাৰ নাম নাই। মনুষ ৰ নাম শৰীৰ অনুসিৰ হয়, এজেনই
িনৰাকাৰ িপতা যাৰ নাম িশৱ। যিতয়া পঢ়ুৱাবৈল আেহ তিতয়াও নাম িশৱই থােক। এই শৰীৰেতা তওঁৰ নহয়।
ভগৱান এজেনই, 10-12 নহয়। তওঁ হেছ এজন, মনুষ ই আেকৗ তওঁৰ 24 অৱতাৰ বুিল কয়। িপতাই কয় - মাক
িদগ া কিৰ িদেছ। পৰমা াক িশল-পাথৰ সকেলােত আেছ বুিল ক িদেছ। যেনৈক ভি মাগত িনেজই িদগ া হ থােক
তেনৈক মােকা িদগ া কিৰ িদেছ। ামা (নাটক) অনুসিৰ তওঁৰ কথা কাৱাৰ ভংগী িকমান শীতল। ( তওঁ) বুজায়
সকেলােৱ মাৰ িকমান অপকাৰ কিৰেল, মাৰ িকমান ািন কিৰেল। মনুষ ই কয় মই িন াম সৱা কেৰাঁ, িপতাই কয়
মাৰ বািহেৰ কােনও িন াম সৱা কিৰব নাৱােৰ। িয কেৰ তাৰ ফল িন য় পায়। এিতয়া তামােলােক ফল পাই আছা।
গায়ন আেছ য ভি ৰ ফল ভগৱােন িদব কাৰণ ভগৱান হেছ ানৰ সাগৰ। ভি ত তামােলােক আধাক কমকা
কিৰ আিহছা। এিতয়া এই ান হেছ অধ য়ন। এই িশ া এবােৰই পাৱা যায় আৰু এজন িপতাৰ াৰােহ পাৱা যায়।
িপতাই পুৰেু ষা ম সংগমযুগত এবােৰই আিহ তামােলাকক পুৰেু ষা ম কিৰ থ যায়। এয়া হেছ ান আৰু সয়া হেছ
ভি । আধাক তামােলােক ভি কিৰিছলা, এিতয়া িযেহতু ভি কৰা নহয়, তওঁেলাকৰ ভু ল ধাৰণা হয় য ক'ব
নাৱািৰ, ভি নকৰাৰ বােবই অমুকৰ মৃতু হ’ল, বমাৰ হ গ'ল। িক , এেন ৱা নহয়।
িপতাই কয়- স ানসকল, তামােলােক আ ান কিৰ আিহছা য আপুিন আিহ পিততক পাৱন কিৰ তালা, সকেলােৰ
সৎগিত কৰা। সেয়েহ মই এিতয়া আিহেছা। ভি বেলগ, ান বেলগ। ভি ৰ াৰা আধাক ৰািত হয়, ানৰ াৰা
আধাক ৰ বােব িদন হয়। ৰামৰাজ আৰু ৰাৱণৰাজ দুেয়াখেনই বহদৰ (অসীমৰ)। দুেয়াখনেৰই সময় সীমা সমান। এই
সময়ত ভাগী হাৱাৰ বােব জনসংখ া অিত বৃি হয়, আয়ুেসা কম হয়। বৃি যােত বিছৈক নহয় তাৰ বােব উপায়
উিলয়ায়। তামােলাক স ানসকেল জানা য ইমান িবশাল সৃি খনক (জনসংখ া) াস কৰােটা িপতােৰই কাম। িপতা
আেহই াস (কম) কিৰবৈল। আ ােনা কেৰ বাবা আিহ অধমৰ িবনাশ কৰা অথাৎ সৃি ক াস কৰা। জগতৰ লােকেতা
নাজােন িপতাই িকমান কম কিৰ িদেয়। অলপ মনুষ থািক যায়। বাকী সকেলা আ া িনজৰ ঘৰৈল িছ যায় তাৰ িপছত
ম অনুসিৰ ভূ িমকা পালন কিৰবৈল আেহ। নাটকত িযমান দিৰৈক পলমৈক ভূ িমকা থােক, তওঁ ঘৰৰ পৰাও দিৰৈক
আেহ। িনজৰ ধা া আিদ শষ কিৰ িপছৈল আেহ। নাটকৰ লাকসকেলও িনজৰ ধা া কেৰ, আেকৗ সময়ত নাটকৈল আিহ

যায় ভু িমকা কিৰবৈল। তামােলাকেৰা এেন ৱা, িপছৈল যাৰ ভূ িমকা থােক তওঁ িপছৈল আেহ। িযসকেল আৰ িণৰ পৰা
ভূ িমকা পালন কেৰ তওঁেলাক সত যুগ আিদত আেহ। িপছৈল অহািবলাকৈল চাৱা এিতয়াও আিহেয়ই আেছ। ঠাল- ঠঙু িল
িপছৈলেক আিহ থােক।
এই সময়ত তামােলাক স ানসকলক ানৰ কথা বুেজাৱা হয় আৰু পুৱা ৃিতত বহাঁ, সয়া হেছ ি ল (ব য়াম)। আ াই
িনজ িপতাক ৰণ কিৰব লােগ। যাগ শ
বাদ িদয়া। যাগ বুিল ক’ ল িব া হয়। কয় আমাৰ যাগ নালােগ। িপতাই
কয়- হৰ’ তামােলােক িপতাক ৰণ কিৰব নাৱাৰােন! এয়া জােনা ভাল কথা! ৰণ নকিৰেল পাৱন কেনৈক হবা?
িপতা হেছই পিতত পাৱন। িপতা আিহ ামাৰ আিদ-মধ -অ ৰ ৰহস বুজায়। এয়া ভৰাই (িভ কাৰৰ) ধম আৰু
ভৰাই মনুষ ৰ বৃ । গােটই সৃি ৰ িয মনুষ মা আেছ সকেলােৱই পাটধাৰী। িকমান অেনক মনুষ আেছ, িহচাপ
উিলয়ায় - এবছৰত ইমান কা জ হ যাব। িক ইমান ঠাইেনা ক'ত আেছ। সেয়েহ িপতাই কয় মই আেহা িলিমেটড
ন ৰ (সীিমত সংখ ক) কিৰবৈল। যিতয়া সকেলা আ া ওপৰৰ পৰা আিহ যায়, আমাৰ ঘৰ খালী হ যায়। বাকী িয
থােক সয়াও আিহ যায়। বৃ
কিতয়াও নু কায়, চিল থােক। িপছৈল তাত যিতয়া কােনা নাথােক, পুনৰ সকেলা
যাবৈগ। নতু ন সৃি ত িকমান কম আিছল, এিতয়া িকমান বিছ। শৰীৰেতা সকেলােৰ বদিল হ থােক। সয়াও জ
সইসকেলই ল’ব িযেয় ক ই-ক ই লয়। এইখন ৱ
ামা (সৃি নাটক) কেনৈক চেল, িপতাৰ বািহেৰ অন কােনও
বুজাব নাৱােৰ। স ানসকেলও পুৰষ
ু াথৰ ম অনুযায়ীেহ বুিজ পায়। বহদৰ নাটক িকমান িবশাল। িকমান বুিজবলগীয়া
কথা আেছ। বহদৰ িপতােতা ানৰ সাগৰ হয়। বাকী সকেলা িলিমেটড (সীিমত)। িকছু সংখ ক বদ-শা আিদ ৰেচ,
বিছৈকেতা এেকা ৰচনা নহ’ব। তামােলােক আৰ িণৰ পৰা িলিখবৈল ল’ ল িকমান দীঘল গীতা হ যাব। সকেলা ছপাৈহ
কিৰ গ’ ল ঘৰতৈকও ডাঙৰ গীতা হ যাব, সইবােবই তওঁেলােক কয় - সাগৰক িচয়াঁহী কিৰ িদয়া....... আেকৗ এয়াও
কয় য চৰােয় সাগৰক াস কিৰেল। তামােলাক হছা চৰাই, গােটই ানৰ সাগৰক াস কিৰ আছা। তামােলাক
এিতয়া া ণ হছা। তামােলােক এিতয়া ান পাইছা। ানৰ াৰা তামােলােক সকেলা জািন গছা। ক ই-ক ই
তামােলােক ইয়াত পঢ়া, এই
ত এেকা কম বিছ নহয়। িযেয় িযমান পুৰষ
ু াথ কেৰ, তওঁৰ িসমােনই াল হয়।
সকেলােৱ বুিজব পােৰ আিম িকমান পুৰষ
ু াথ কিৰ, িকমান পদ পাৱাৰ লায়ক হেছা। ু লেতা মানুসােৰ পৰী াত উ ীণ
হয়। সূয বংশী-চ বংশী দুেয়াটাই হয়। িয অনু ীণ হয় তওঁেলাক চ বংশী হয়ৈগ। কােনও নাজােন ৰামৰ হাতত বাণ
িকয় িদয়া হেছ? মৰামিৰৰ িহ ী (ইিতহাস) বনাই িদেছ। এই সময়ত মৰামিৰেয়ই হয়। তামােলােক জানা িয যেন কম
কেৰ তেন ফেলই পায়। যেনৈক কােনােৱ হি তাল (িচিকৎসালয়) িনমাণ কিৰেল পৰৱত জ ত তওঁৰ আয়ুস
দীঘলীয়া আৰু া বান হ’ব। কােনাবাই ধমশালা, ু ল িনমাণ কিৰেল আধাক সুখ লাভ কেৰ। ইয়াৈল স ানসকল
যিতয়া আেহ তিতয়া বাবাই সােধ তামাৰ কইটা স ান আেছ? তিতয়া কয় 3টা লৗিকক আৰু এ িশৱবাবা কাৰণ
তওঁ যেনৈক উ ৰািধকাৰ িদেয় তেনৈক লেয়া। িহচাপ আেছ। তওঁৰ ল’বলগীয়া এেকা নাই, তওঁেতা দাতা হয়। চাউল
এমু িদ তামােলােক মহল ল লাৱা, সইবােবই ( তওঁ) ভালানাথ। পিতত-পাৱন ানৰ সাগৰ হয়। এিতয়া িপতাই কয়
এই ভি ৰ িয শা আেছ তাৰ সাৰ বুজাও। ভি ৰ ফল পাৱা যায় আধাক ৰ। স াসীসকেল কয় এই সুখ কাক িব াৰ
সমান, সইবােব ঘৰ-বাৰী এিৰ জংগলৈল িছ যায়। তওঁেলােক এেনৈক কয় - আমাক গৰ সুখ নালােগ, য'ত আেকৗ
নৰকৈল আিহব লােগ। আমাক মা (মুি ) লােগ। িক এইেটা মনত ৰািখবা য এয়া বহদৰ নাটক। এই নাটকৰ পৰা
এটা আ াও সািৰ যাব নাৱােৰ, পূব িনধািৰত। সেয়েহ গাৱা হয় – িয পূব িনধািৰত সয়াই চিল থােক...... িক ভি
মাগত িচ া কিৰবলগীয়া হয়। িয পাৰ হ গ’ল সয়া পুনৰ হ’ব। 84ৰ চ
তামােলােক লেগাৱা। এয়া কিতয়াও ব
নহয়, পূব িনধািৰত। ইয়াত তামােলােক তামােলাকৰ পুৰষ
ু াথ কেনৈক উৰাই িদব পািৰবা? তামােলােক ক িদেলই
তামােলাক ওলাই যাব নাৱাৰা। মা
াি , জ ািতত িবলীন হাৱা,
ত লীন হাৱা- এইেবাৰ এেকই কথা। অেনক
মত, অেনক ধম। আেকৗ ক িদেয় তামাৰ গিত-মিত তু িমেয়ই জানা। তামাৰ মতৰ াৰা সৎগিত াি হয়। সয়া
তামােলােকেহ জানা। তু িম যিতয়া আিহবা তিতয়া আিমও জািনম আৰু আিমও পাৱন হ’ম। পঢ়া পিঢ়েল আমাৰ সৎগিত
হ’ব। সৎগিত হ যাৱাৰ িপছত কােনও নামােত। এই সময়ত সকেলােৰ ওপৰত দুখৰ পাহাৰ খিহ পিৰব। অকাৰণেত
ৰ াপাত দখুৱায় আৰু গাৱ ন পাহােৰা দখুৱায়। আঙু িলেৰ পাহাৰ উঠায়। তামােলােক ইয়াৰ অথ জানা। তামােলাক
িকছু সংখ ক স ােন এই দুখৰ পাহাৰ আঁতেৰাৱা। দুেখা সহন কৰা।
তামােলােক বশীকৰণ ম সকেলােক িদব লােগ। এেনৈক কয় - তু লসী দােস চ ন ঘঁেহ....... ৰাজ ৰ িতলক তামােলােক
লাভ কৰা িনজৰ য ৰ াৰা। তামােলােক ৰাজ াি ৰ বােব পিঢ় আছা। ৰাজেযাগ যাৰ াৰা ৰাজ পাৱা যায় সই পাঠ
পঢ়াওঁতা এজেনই িপতা। এিতয়া তামােলাক ঘৰত বিহ আছা, এয়া দৰবাৰ (ৰাজসভা) নহয়। দৰবাৰ তাক কাৱা হয়

য'ত ৰজা-মহাৰজা সকল িমিলত হয়। এয়া হেছ পাঠশালা। বুেজাৱা হয় কােনা া ণীেয় িবকাৰীক ল আিহব নাৱােৰ।
পিতেত বায়ুম ল বয়া কিৰব, সইবােব অনুমিত িদয়া নহয়। পিব হ’ ল অনুমিত িদয়া হয়। এিতয়া কােনা কােনাক
অনুমিত িদব লগা হয়। যিদ ইয়াৰ পৰা গ পিতত হয়ৈগ তিতয়া ধাৰণা নহ’ব। এয়া হেছ িনেজই িনজক ািপত কৰা।
িবকাৰ হেছই ৰাৱণৰ মত। ৰামৰ মত এিৰ ৰাৱণ মেতেৰ িবকাৰী হ পাথৰ হ পেৰ। গৰুড় পুৰাণত ব ত ভয়ানক
কািহনী িলিখ িদেছ। িপতাই কয় - মনুষ , মনুষ ই হয়, জােনাৱাৰ আিদ নহয়। পঢ়াত কােনা অ
াৰ কথা নাথােক। এই
হেছ তামােলাকৰ অধ য়ন। ু েডে (িবদ াথ েয়) পিঢ়, পাছ হ উপাজন কেৰ। অ া।
অিত মৰমৰ ক ৰ িপছত পুনৰাই লগ পাৱা স ানসকলৰ িত মাতা-িপতা বাপদাদাৰ
আি ক িপতাৰ আি ক স ানসকলক নম াৰ।

হপূণ

ৰণ আৰু সু ভাত।

*ধাৰণাৰবােবমুখ সাৰ:-**

(1) বশীকৰণ ম সকেলােক িদব লােগ। য েৰ পিঢ় ৰাজ ৰ িতলক ল’ব লােগ। এই দুখৰ পাহাৰ আঁতৰাবৈল িনজৰ
সহেযাগীতা (আঙু িল) আগবঢ়াব লােগ।
ু াথ কিৰব লােগ। িপতাক ৰণ কৰাৰ ি ল (ব য়াম) কিৰব লােগ। বাকী
(2) সংগমযুগত পুৰেু ষা ম হাৱাৰ পুৰষ
যাগ- যাগ বুিল ক মূি ত হ’ব নালােগ।
বৰদান:
পৰমা
ানৰনৱীনতা "পিব তা"কধাৰণকেৰাঁতাসকেলাআসি ৰপৰামু েহাৱা
এই পৰমা
ানৰ নৱীনতাই হেছ পিব তা। গবেৰ কাৱা জুই আৰু কপুৰ (কপাহ) এেকলেগ থািকও জুই
লািগব নাৱােৰ। িব ৰ তামােলাকৰ িত এয়া চেল ( ত া ান) য পিব তাৰ অিবহেন যাগী বা ানী
আ া হ’ব নাৱািৰ। তে পিব তা অথাৎ স ূণ আসি মু । কােনা ব ি বা সাধনৰ িত যােত
আসি নাথােক। এেন ৱা পিব তাৰ াৰােহ কৃ িতক পাৱন কিৰ তালাৰ সৱা কিৰব পািৰবা।
াগান:
পিব তােতামােলাকৰজীৱনৰমুখ ফাউে
ন (আধাৰ), মিৰগ’ লও, ধমেনিৰবা।
!! ওঁ শাি !!
ওঁ শাি !!

