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াতঃমুৰলী

ওঁ শাি !

"বাপদাদা"

মধুবন।

"মৰমৰ স ানসকল – এই বহদৰ নাটকত তামােলাক আ াসকেল িনজৰ িনজৰ ভূ িমকা া কিৰছা, এিতয়া তামােলােক এই শৰীৰ ৰূপী
কােপাৰ খুিল থ ঘৰৈল যাব লােগ, পুনৰ নতু ন ৰাজ ত আিহব লােগ”

:
উ ৰ:

িপতাই কােনা কম ৰণােৰ নকেৰ, তওঁৰ অৱতৰণ হয়, এইেটা কােনােটা কথাৰ পৰা িস হয়?
িপতাক কাৱাই হয় কৰণকৰাৱনহাৰ। ৰণাৰেতা অথ হেছ িবচাৰ। ৰণাৰ াৰা কােনা নতু ন সৃি ৰ
াপনা নহয়। িপতাই স ানসকলৰ াৰা াপনা কৰায়, কেমি য় অিবহেনেতা এেকােৱই কৰাব নাৱােৰ
সেয়েহ তওঁ শৰীৰৰ আধাৰ ল'বলগীয়া হয়।

ওঁ শাি । আি ক স ানসকেল আি ক িপতাৰ স খ
ু ত বিহ আেছ। অথাৎ আ াসকল িনজৰ িপতাৰ স খ
ু ত বিহ আেছ।

আ াই িন য় শৰীৰ সিহত বিহব। িপতােয়া যিতয়া শৰীৰ ধাৰণ কেৰ তিতয়ােহ স খ
ু ত আেহ ইয়ােকই কাৱা হয়
আ া-পৰমা া বেলেগ থািকল ব কাল...... তামােলাক স ানসকেল বুিজ পাৱা উ তৈকও উ িপতাকেহ ঈ ৰ, ভু ,
পৰমা া িভ নাম িদেছ, পৰমিপতা বুিল কিতয়াও লৗিকক িপতাক কাৱা নহয়। কৱল পৰমিপতা বুিল িলিখেলও
কােনা আপি নাই। পৰমিপতা অথাৎ তওঁ এজেনই সকেলােৰ িপতা। স ানসকেল জােন আিম পৰমিপতাৰ লগত বিহ
আেছাঁ। পৰমিপতা পৰমা া আৰু আিম আ াসকল শাি ধামৰ িনবাসী হয়। ইয়াত ভূ িমকা পালন কিৰবৈল আেহাঁ,
সত যুগৰ পৰা ধিৰ কিলযুগৰ অি মৈলেক ভূ িমকা পালন কিৰেছাঁ, এয়া হ গ'ল নতু ন ৰচনা। ৰচিয়তা িপতাই বুজাইেছ য
তামােলাক স ানসকেল এেন ৱা ভূ িমকা পালন কিৰিছলা। আগেত এইেটা জনা নািছেলাঁ য আিম 84 জ পিৰ মা
লগাইিছেলাঁ। এিতয়া তামােলাক স ানসকলৰ সেতেহ িপতাই কথা পােত, িযসকেল 84ৰ চ লগাইিছল। সকেলােৱেতা
কেনৈক ঘূেৰ। বাকী লাখ বছৰৰেতা কথা নাই। স ানসকেল
84 জ ল'ব নাৱােৰ। এইেটা বুজাব লােগ য 84ৰ চ
জােন য আিম েত ক 5 হাজাৰ বছৰ পাচত ভূ িমকা পালন কিৰবৈল আেহাঁ। আিম ভূ িমকা পালন কেৰাঁতা হওঁ। উ তৈক
উ ভগৱানেৰা িবিচ ভূ িমকা আেছ।
া আৰু িব ু ৰ িবিচ ভূ িমকা বুিল কাৱা নহয়। দুেয়া 84ৰ চ লগায়। বাকী
শংকৰৰ ভূ িমকা এই সৃি তেতা নাই। ি মূিতত দখুৱায় - াপনা, িবনাশ, িতপালন। িচ সমূহৰ ওপৰত বুজাবলগীয়া
হয়। িচ িয দখুওৱা তাৰ ওপৰত বুজাব লােগ। সংগমযুগত পুৰিণ সৃি ৰ িবনাশেতা হ'বই। ৰক শ ও ভু ল। যেনৈক
কােনাবাই কয় আিজ মাৰ বািহৰৈল যাৱাৰ ৰণা নাই, ৰণা অথাৎ িবচাৰ। ৰণাৰ অন কােনা অথ নাই।
পৰমা াই কােনা ৰণােৰ কাম নকেৰ। ৰণােৰ ােনা া হ'ব নাৱােৰ। িপতা আেহ এই কেমি য়ৰ াৰা ভূ িমকা
পালন কিৰবৈল। কৰণকৰাৱনহাৰ হয় নহয় জােনা। স ানসকলৰ াৰা কৰাব। শৰীৰ অিবহেনেতা কিৰব নাৱােৰ। এই
কথােবাৰ কােনও নাজােন। ঈ ৰ িপতােকা নাজােন। ঋিষ-মুিন আিদ সকেল কিছল আিম ঈ ৰক নাজােনা। আ া আৰু
পৰমা া িপতা কােৰােৰ ান নাই। িপতা হেছ া (ি েয়টৰ), িনেদশক (ডাইেৰ ৰ), িনেদশনাও (ডাইেৰক েনা) িদেয়।
মত িদেয়। মনুষ ৰ বুি তেতা সবব াপীৰ ান আেছ। তামােলােক বুিজ পাৱা বাবা আমাৰ বাবা হয়, সই
লাকসকেল সবব াপী বুিল ক িদেয় গিতেক িপতা বুিল বুিজবই নাৱােৰ। তামােলােক বুিজ পাৱা এয়া বহদৰ িপতাৰ
পিৰয়াল ( ফিমলী) হয়। সবব াপী বুিল ক' ল পিৰয়ালৰ সুবাস নােহ। তওঁক কাৱা হয় িনৰাকাৰী িশৱবাবা। িনৰাকাৰী
আ াসকলৰ িপতা। শৰীৰ আেছ সইবােব আ াই কয় য বাবা। শৰীৰ অিবহেনেতা আ াই ক'ব নাৱােৰ। ভি মাগত
আ ান জনাই আিহেছ। এেনৈক ভােব য সইজন বাবা দুখহতা সুখকতা হয়। সুখ া হয় সুখধামত। শাি া হয়
শাি ধামত। ইয়াত আেছই দুখ। এই ান তামােলােক সংগমযুগত া কৰা। পুৰিণ আৰু নতু ন মাজৰ সময়িখিনত।
িপতা আেহই তিতয়া যিতয়া নতু ন সৃি ৰ াপনা আৰু পুৰিণ সৃি ৰ িবনাশ হাৱাৰ সময় হয়। থমেত সদায় ক'ব লােগ
-নতু ন সৃি ৰ াপনা। থেম পুৰিণ সৃি ৰ িবনাশ বুিল কাৱােতা ভু ল হ যায়। এিতয়া তামােলােক বহদৰ নাটকৰ ান
া কিৰছা। যেনৈক সই নাটকত যিতয়া ভাৱৰীয়াসকল (এ ৰসকল) আেহ তিতয়া ঘৰৰ পৰা সাধাৰণ কােপাৰ
িপি আেহ আেকৗ নাটকত আিহ কােপাৰ সলিন কেৰ। আেকৗ নাটক স ূণ হ' ল তিতয়া তওঁেলােক কােপাৰ সলাই
ঘৰৈল উভিত যায়। ইয়াত তামােলাক আ াসকল ঘৰৰ পৰা অশৰীৰী হ আিহব লােগ। ইয়াত আিহ এই শৰীৰ ৰূপী
কােপাৰ িপ া। েত েক িনজৰ িনজৰ ভূ িমকা া কিৰেছ। এয়া হেছ বহদৰ নাটক। এিতয়া এই বহদৰ গােটই সৃি খন
পুৰিণ হয় পুনৰ হ'ব নতু ন সৃি । সইখন ব ত সৰু হয়, এটাই ধম থােক। তামােলাক স ানসকেল এই পুৰিণ সৃি ৰ পৰা
ওলাই পুনৰ হদৰ সৃি ৈল, নতু ন সৃি ৈল আিহব লািগব িকয়েনা তাত এটা ধম থােক। অেনক ধম, অেনক মনুষ হাৱাৰ
কাৰেণ বহদ হ পেৰ। তাতেতা আেছই এটা ধম, কম সংখ ক মনুষ । এটা ধমৰ িত াৰ কাৰেণ আিহবলগীয়া হয়।

তামােলাক স ানসকেল এই বহদৰ নাটকৰ ৰহস ক বুিজ পাৱা য এই চ কেনৈক ঘূেৰ। এই সময়ত িয িকছু বা ৱত
( ি েকলত) হয় তােৰই আেকৗ ভি মাগত উৎসৱ উদযাপন কেৰ। ম অনুসিৰ িক িক উৎসৱ আেছ, সয়াও
তামােলাক স ানসকেল জানা। উ তৈকও উ ভগৱান িশৱবাবাৰ জয় ী বুিল কাৱা হ’ব। তওঁ যিতয়া আিহব
তিতয়া পুনৰ অন উৎসৱ পালন কিৰব। িশৱবাবাই পান- থেম আিহ গীতা নায় অথাৎ আিদ-মধ -অ ৰ ান
নায়। যােগা িশকায়। লগেত তামােলাকক পঢ়ােয়া। গিতেক পান- থেম িপতা আিহল িশৱজয় ী হ'ল তাৰপাচত কাৱা
হ’ব গীতা জয় ী। আ াসকলক ান নায় গিতেক গীতা জয় ী হ গ'ল। তামােলাক স ানসকেল িবচাৰ কিৰ
উৎসৱসমূহক ম অনুসিৰ িলখা। এই কথােবােৰা বুিজব আমাৰ ধমৰ লাকসকেল। েত কেৰ িনজৰ ধম ি য় হয়।
অন ধমৰ লাকসকলৰ কথাই নাই। যিদও কােৰাবাৰ অন ধম ি য় হেয়া িক সই ধমত আিহব নাৱােৰ। গত অন
ধমৰ লাকসকল জােনা আিহব পািৰব। বৃ েজাপাত এেকবােৰ
ৈক আেছ। িয িয ধম িয সময়ত আেহ পুনৰ সই
সময়ত আিহব। থমেত িপতা আেহ, তেৱঁই আিহ ৰাজেযাগ িশকায় গিতেক কাৱা হয় িশৱজয় ী তাৰপাচত গীতা জয় ী
তাৰপাচত নাৰায়ণ জয় ী। সয়ােতা হ যায় সত যুগ। সয়াও িলিখব লােগ ম অনুসিৰ। এয়া হেছ ানৰ কথা।
িশৱজয় ী কিতয়া হিছল সয়াও গম নাপায়, ান নােল, যাক গীতা বুিল কাৱা হয় পুনৰ িবনােশা হয়। জগত অ া
আিদৰ জয় ীত কােনা ব ৰ িদন (হ'লী ড) নাই। মনুষ ই কােৰা িতিথ-তািৰখ আিদক এেকবােৰ নাজােন।
ল ী-নাৰায়ণ, ৰাম-সীতাৰ ৰাজ ৰ িবষেয়ই নাজােন। 2500 বছৰত িযসকল আিহেছ, তওঁেলাকক জােন িক
তওঁেলাকৰ আগত িয আিদ সনাতন দৱী- দৱতাসকল আিছল, তওঁেলাকৰ িকমান সময় হ'ল, এেকােৱই নাজােন। 5
হাজাৰ বছৰতৈক ডাঙৰ ক েতা হ'ব নাৱােৰ। আধাফােলেতা ব ত সংখ া আিহ গ'ল, বাকী আধাত এওঁেলাকৰ ৰাজ ।
তেন লত অিধক বছৰৰ ক কেনৈক হ'ব পােৰ। 84 লাখ জ ও হ'ব নাৱােৰ। সই লাকসকেল ভােব কিলযুগৰ আয়ুস
লাখ বছৰ হয়। মনুষ ক অ কাৰত পলাই িদেছ। ক'ত গােটই নাটক 5 হাজাৰ বছৰৰ, ক'ত কৱল কিলযুগৰ কাৰেণ
কয় য এিতয়া 40 হাজাৰ বছৰ বাকী আেছ। যিতয়া যু লােগ তিতয়া ভােব ভগৱান আিহব লােগ িক ভগৱানেতা
আিহব লােগ সংগমত। মহাভাৰতৰ যু েতা লােগই সংগমত। িপতাই কয় - মেয়া ক ই ক ই সংগমযুগত আেহাঁ। িপতাই
আিহব নতু ন সৃি ৰ াপনা আৰু পুৰিণ সৃি ৰ িবনাশ কৰাবৈল। নতু ন সৃি াপনা হ’ ল পুৰিণ সৃি ৰ িবনাশ িন য় হ'ব,
ইয়াৰ বােব এই যু । ইয়াত শংকৰৰ ৰণা আিদৰেতা কােনা কথা নাই। এইেটা তীত (আ াৰ ু ড) পুৰিণ সৃি ৰ িবনাশ
হ যাব। ঘৰ আিদেতা ভূ িমক ত (আথেকােৱকত) সকেলা নাশ হ যাব িকয়েনা নতু ন সৃি লােগ। নতু ন সৃি আিছল
িন য়। িদ ী পিৰ ান আিছল, যমুনাৰ তীৰ আিছল। ল ী-নাৰায়ণৰ ৰাজ আিছল। িচ ও আেছ। ল ী-নাৰায়ণক
গৰ বুিলেয় ক'ব। তামােলাক স ানসকেল সা াৎকােৰা কিৰছা য কেনৈক সয় ৰ হয়। এই সকেলােবাৰ মূল কথা
(পই ) বাবাই পুনৰােলাচনা (িৰভাইজ) কৰায়। বাৰু মূল কথােবাৰ ৃিতৈল নােহ তে বাবাক ৰণ কৰা। িপতাক যিদ
পাহিৰ যাৱা তে িশ কক ৰণ কৰা। িশ েক িয িশকায় সয়াও িন য় ৃিতৈল আিহব নহয় জােনা। িশ েকা ৃিতত
থািকব, ােনা (ন’ লেজা) ৃিতত থািকব। উে শ ও বুি ত আেছ। ৃিতত ৰািখবই লােগ িকয়েনা তামােলাকৰ িবদ াথ
জীৱন ( ু েড লাইফ) হয় নহয় জােনা। এইেটাও জানা য িযেয় আমাক পঢ়ায় তওঁ আমাৰ িপতাও হয়, লৗিকক িপতা
নাইিকয়া হ নাযায়। লৗিকক, পাৰেলৗিকক আেকৗ এওঁ ( া) হেছ অেলৗিকক। এওঁক কােনও ৰণ নকেৰ। লৗিকক
িপতাৰ পৰােতা উ ৰািধকাৰ া হয়। অি মৈলেক ৃিতত থােক। শৰীৰ ত াগ কিৰেল পুনৰ অন িপতা পাৱা যায়।
েত ক জ েত লৗিকক িপতা পাৱা যায়। পাৰেলৗিকক িপতােকা দুখ বা সুখত ৰণ কেৰ। স ান া হ'ল তে ক'ব
ঈ েৰ স ান িদেল। বাকী জািপতা
াক িকয় ৰণ কিৰব, এওঁৰ পৰা জােনা িকবা াি হয়। এওঁক অেলৗিকক বুিল
কাৱা হয়।
তামােলােক জানা আিম
া বাবাৰ াৰা িশৱবাবাৰ পৰা উ ৰািধকাৰ ল আেছাঁ। যেনৈক আিম পেঢ়াঁ, এই ৰেথা িনিম
হেছ। ব ত জ ৰ অি মত এওঁৰ শৰীৰেহ ৰথ হেছ। ‘ৰথ’ নাম ৰািখবলগীয়া হয় নহয় জােনা। এয়া হেছ বহদৰ
স াস। ৰথ ায়ী হেয়ই থােক, বাকীসকলৰ কনা নাই। আগবািঢ় গ গ আেকৗ আঁতিৰ িচ যায়। এই ৰথখনেটা নাটক
অনুসিৰ িনি ত, এওঁক কাৱা হয় ভাগ শালী ৰথ। তামােলাক সকেলােক ভাগ শালী ৰথ বুিল কাৱা নহয়। ভাগ শালী
ৰথ বুিল এখনেকই মান তা িদয়া হয়, য'ত িপতা আিহ ান িদেয়। াপনাৰ কায কৰায়। তামােলাক ভাগ শালী ৰথ
নহ'লা। তামােলাক আ া এই ৰথত বিহ পঢ়া। আ া পিব হ যায় সেয়েহ মিহমা এইেটা শৰীৰৰ য'ত এওঁ বিহ পঢ়ায়।
এইেটা অি ম জ ব ত মূল বান ( ভলু েৱব’ল) হয় পুনৰ শৰীৰ সলিন কিৰ আিম দৱতা হ যাম। এই পুৰিণ শৰীৰৰ
াৰােহ তামােলােক িশ া া কৰা। িশৱবাবাৰ হাৱা। তামােলােক জানা আমাৰ থম জীৱন এেকবােৰ মূল হীন (ৱথ
নট এ পনী) আিছল। এিতয়া মূল বান (পাউ ) হ আেছাঁ। িযমান পিঢ়বা িসমান উ পদ া কিৰবা। িপতাই বুজাইেছ
ৃিতৰ যা া হেছ মুখ । ইয়ােকই ভাৰতৰ াচীন যাগ বুিল কয় যাৰ াৰা তামােলাক পিততৰ পৰা পাৱন হাৱা,

গবাসীেতা সকেলা হয় বাকী পঢ়াৰ ওপৰত িনভৰ কেৰ। তামােলাক বহদৰ ু লত বিহ আছা। তামােলােকই পুনৰ
দৱতা হ'বাৈগ। তামােলােক বুিজ পাৱা উ পদ কােন া কিৰব পােৰ। তওঁেলাকৰ অহতা ( কাৱািলিফেক ন) িক
হ'ব লােগ। থেম আমােৰা অহতা নািছল। আসুিৰক মতত চিলিছেলাঁ। এিতয়া ঈ ৰীয় মত পাৱা যায়। আসুিৰক মতত
আিম অৱনিতৰ কলাত যাওঁ। ঈ ৰীয় মতৰ াৰা উ িতৰ কলাত যাওঁ। ঈ ৰীয় মত িদওঁতা এজেনই, আসুিৰক মত
িদওঁতা অেনক আেছ। মা-িপতা, ভাই-ভনী, িশ ক- ৰু িকমানৰ মত পাৱা যায়। এিতয়া তামােলােক এটাই মত পাৱা
িযেটা 21 জ কামত আেহ। গিতেক এেনৈক মতত চিলব লােগ। িযমান চিলবা িসমান
পদ পাবা। কমৈক চিলেল
তে কম পদ। মত হেছই ভগৱানৰ। উ তৈকও উ ভগৱােনই হয়, িযেয় কৃ ক উ তৈকও উ কিৰ তু িলেল আেকৗ
নীচতৈকও নীচ ৰাৱেণ কিৰেল। িপতাই বগা (পিব ) কিৰ তােল ৰাৱেণ শ ামবৰণীয়া (অপিব ) কিৰ তােল। িপতাই
উ ৰািধকাৰ িদেয়। তওঁেতা হেছই িনিবকাৰী (ভাইচেলচ)। দৱতাসকলৰ মিহমা গায় সব ণ স
..... স াসীসকলক
স ূণ িনিবকাৰী বুিল কাৱা নহয়। সত যুগত আ া আৰু শৰীৰ দুেয়াটা পিব হয়। দৱতাসকলক সকেলােৱ জােন,
তওঁেলাক স ূণ িনিবকাৰী হাৱাৰ কাৰেণ স ূণ িব ৰ মািলক হয়। এিতয়া নহয়, পুনৰ তামােলাক হাৱা। িপতাও
সংগমযুগেতই আেহ।
াৰ াৰা া ণ।
াৰ স ানেতা তামােলাক সকেলা হ'লা। তওঁ হ’ল িপতা ( ট ট
ফাদাৰ)। কাৱা, জািপতা
াৰ নাম না নাই? পৰমিপতা পৰমা াই
াৰ াৰাই সৃি ৰচনা কিৰব নহয় জােনা।
া ণ ল হয়।
া মুখ বংশাৱলী ভাই-ভনী হ গ’ল। ইয়াত ৰজা-ৰাণীৰ কথা নাই। এই া ণ লেতা হেছ সংগমৰ,
অলপ সময় চেল। ৰাজ পা ৱেৰা নাই আৰু কৗৰৱেৰা নাই। 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:-**

পদৰ অিধকাৰী হ'বৰ কাৰেণ সকেলা আসুিৰক মত ত াগ কিৰ একমা ঈ ৰীয় মতত চিলব লােগ।
(1) 21 জ
স ূণ িনিবকাৰী (ভাইচেলচ) হ'ব লােগ।
(2) এই পুৰণা শৰীৰত বিহ িপতাৰ িশ া সমূহক ধাৰণ কিৰ দৱতা হ'ব লােগ। এয়া হেছ ব ত মূল বান ( ভলু েৱব’ল)
জীৱন, এইেটা জীৱনেত অিত মূল বান (ৱথ পাউ ) হ'ব লােগ।
বৰদান:
সব স ৰ সহেযাগৰ অনুভূিতৰ াৰা িনৰ ৰ যাগী, সহজেযাগী হাৱা
িত ণত িপতাৰ িভ িভ স ৰ সহেযাগ লাৱা অথাৎ অনুভৱ কৰােটােৱই হেছ সহজ যাগ। িপতাই
িযেকােনা সময়েত স
পালন কিৰবৰ কাৰেণ বা খাই আেছ। গােটই ক ত এিতয়ােহ সব অনুভৱৰ
খিন া হয় সেয়েহ সদায় সব স ৰ সহেযাগ লাৱা আৰু িনৰ ৰ যাগী, সহজেযাগী হাৱা িকয়েনা
িযসকল সব স ৰ অনুভূিত বা াি ত ম হ থােক তওঁেলাক পুৰিণ সৃি ৰ বাতাৱৰণৰ পৰা সহেজই
উপৰাম হ যায়।
াগান:
সব শি েৰ স
হ থকা এয়াই া ণ ৰূপৰ িবেশষ হয়।
!! ওঁ শাি !!

