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াতঃমুৰলী

ওঁ শাি !

"বাপদাদা"

মধুবন।

“মৰমৰ স ানসকল – তামােলােক িযেয়ই কম কৰা তাৰ ফল অৱেশ পাৱা যায়, িন াম সৱােতা কৱল এজন িপতাইেহ
কেৰ”

:
উ ৰ:

গীত:

এই ণী ( াছ) ব ত আচিৰত (ৱ াৰফু ল), কেনৈক? ইয়াত কানেটা মুখ পিৰ ম
কিৰব লােগ?
এয়া এটাই ণী য’ত সৰু িশ ও বিহ আেছ, বুঢ়াও বিহ আেছ৷ এই ণী এেন ৱা
আচিৰত য’ত অহল া, ঁ জী, সাধুও আিহ এিদন ইয়াত বিহব৷ ইয়ােত মুখ হেয়ই ৃিতত
থকাৰ পিৰ ম৷ ৃিতৰ াৰােহ আ া আৰু শৰীৰৰ াকৃ িতক িচিকৎসা ( নচাৰ িকউৰ)
হয় িক
ৃিতত থকাৰ কাৰেণও ানৰ দৰকাৰ৷
ৰাত ক ৰাহী থ ম জানা… (িনশাৰ পিথক া হ নাযাবা…)

ওঁ শাি । অ
 িত মৰমৰ স ানসকেল গীত

িনলা৷ আি ক িপতাই স ানসকলক ইয়াৰ অথও বুজায়৷
আচিৰত কথােতা এয়া য গীতা অথবা শা আিদ ৰচনা কৰাসকেল ইয়াৰ অথ নাজােন৷ িতেটা কথােৰ
অনথই উিলয়ায়৷ আি ক িপতা িযজন ানৰ সাগৰ পিতত-পাৱন হয়, তওঁ বিহ ইয়াৰ অথ নায়৷
ৰাজেযাগও িপতােয় িশকায়৷ তামােলাক স ানসকেল জানা – এিতয়া পুনৰাই ৰজােৰা ৰজা হ আেছাঁ,
অন ু লেবাৰত এেনৈক ক’ব জােনা য আিম পুনৰ বিৰ াৰ হওঁ৷ ‘পুনৰাই’, এই শ
কােনও ক’বৈল
নাজািনব৷ তামােলােক কাৱা – আিম 5 হাজাৰ বছৰ পূবৰ দেৰ পুনৰাই বহদৰ িপতাৰ পৰা পেঢ়াঁ৷ এই
িবনােশা পুনৰাই িন য় হ’বই৷ িকমান ডাঙৰ ডাঙৰ বামা তয়াৰ কিৰ থােক৷ ব ত শি শালী
(পাৱাৰফু ল) তয়াৰ কেৰ৷ থ িদবৈলেতা তয়াৰ নকেৰ নহয় জােনা৷ এই িবনােশা ভ কাযৰ বােব নহয়
জােনা৷ তামােলাক স ানসকেল ভয় কৰাৰ কােনা দৰকাৰ নাই৷ এয়া হ’ল কল াণকাৰী যু ৷ িপতা
আেহই কল াণৰ বােব৷ কয়ও, িপতা আিহ
াৰ াৰা াপনা, শংকৰৰ াৰা িবনাশৰ কতব কৰায়৷
সেয়েহ এয়া বামা আিদ হেয়ই িবনাশৰ বােব৷ ইয়াতৈক বিছ আন কােনা ব েতা নাই৷ তাৰ লেগ লেগ
াকৃ িতক দুেযােগা ( নচােৰল কেলিম েজা) হয়৷ তাক কােনা ঈ ৰীয় দুেযাগ বুিল নকয়৷ এই াকৃ িতক
িবপদ-আপদেবাৰ নাটক ( ামা)ত িনধািৰত হ আেছ৷ এয়া কােনা নতু ন কথা নহয়৷ িকমান ডাঙৰ
ডাঙৰ বামা তয়াৰ কিৰ থােক৷ তওঁেলােক কয় – আিম চহৰৰ পাছত চহৰ িনঃেশষ কিৰ িদম৷ এিতয়া
জাপানৰ যু ত িয বামা পলােল – এয়ােতা ব ত সৰু৷ এিতয়ােতা ডাঙৰ ডাঙৰ বামা তয়াৰ কিৰেছ৷
যিতয়া বিছ সমস াত পেৰ, সহ কিৰব নাৱােৰ তিতয়া বামা পেলাৱা আৰ কিৰ িদেয়৷ িকমান
লাকচান হ’ব৷ সয়াও পৰী া ( ােয়ল) কিৰ চাই আেছ৷ আৰবৰ ( কা কা ৰ; এশ কা ত এক
আৰব) িহচাপত পইচা খৰচ কেৰ৷ এয়া তয়াৰ কেৰাঁতাসকলৰ দৰমহাও ব ত৷ গিতেক তামােলাক
স ানসকল আনি ত হাৱা উিচত। পুৰিণ সৃি ৰেহ িবনাশ হ’ব৷ তামােলাক স ানসকেল নতু ন সৃি ৰ
বােব পুৰষ
ু াথ কিৰ আছা৷ িবেবেকও কয়, পুৰিণ সৃি িন য় নাশ হ’ব৷ স ানসকেল বুিজ পায় –
কিলযুগত িক আেছ, সত যুগত িক থািকব৷ তামােলাক এিতয়া সংগমত িথয় হ আছা৷ জানা য
সত যুগত ইমান মনুষ নাথািকব, সেয়েহ এই সকেলােৰ িবনাশ হ’ব৷ এই াকৃ িতক দুেযাগ ক পূেবও
হিছল৷ পুৰিণ সৃি নাশ হ’বই৷ এেন ৱা দুেযাগেতা ব ত হ আিহেছ৷ িক সয়া কম পিৰসৰত হয়৷
এিতয়ােতা এই পুৰিণ সৃি সকেলা নাশ হ’ব৷ তামােলাক স ানসকলেতা ব ত আনি ত হাৱা উিচত৷
আমাক আি ক স ানসকলক পৰমিপতা পৰমা া িপতাই বিহ বুজায়, এই িবনাশ তামােলাকৰ বােব হ
আেছ৷ এয়াও গায়ন আেছ – ৰু
ান য ৰ াৰা িবনাশ ালা
িলত হ’ল৷ ব ত কথা গীতাত আেছ
যাৰ অথ ব ত ভাল, িক কােনাবাই জােনা বুিজ পায়৷ তওঁেলােক শাি িবচািৰ থােক৷ তামােলােক

কাৱা – সানকােল িবনাশ হওক তিতয়া আিম গ সুখী হ’ম৷ িপতাই কয় - সুখী তিতয়া হ’বা যিতয়া
সেতা ধান হ’বা৷ িপতাই অেনক কাৰৰ সাৰ কথা নায় পাছত কােৰাবাৰ বুি ত ভালদেৰ ধাৰণ হয়,
কােৰাবাৰ বুি ত কম৷ বুঢ়ীসকেল বুিজ পায়, িশৱবাবাক ৰণ কিৰব লােগ, ব ৷ তওঁেলাকৰ বােব
বুেজাৱা হয় – িনজক আ া বুিল বুিজ িপতাক ৰণ কৰা৷ তথািপও উ ৰািধকাৰেতা পাই যায়৷ লগত
থােক৷ দশনীৈল সকেলা আিহব৷ অজািমলৰ িনিচনা পাপ আ া, গিণকা আিদ সকেলােৰ উ াৰ হ’ব৷
মটৰসকেলও ভাল কােপাৰ িপি আিহ যায়৷ গা ীজীেয় অ শ
ৃ সকলক মু কিৰ িদেল৷ এেকলেগ
খােয়া৷ িপতাইেতা আৰুেৱ মানা নকেৰ৷ বুিজ পায়, এওঁেলাকেৰা উ াৰ কিৰবই লািগব৷ কামৰ লগত
কােনা স ক (কােনক ন) নাই৷ ইয়াত িপতাৰ লগত বুি ৰ যাগসূ গিঢ় তালাৰ ওপৰেত সকেলা
িনভৰ কেৰ৷ আ াই কয় – মই অ শ
ৃ ৷ এিতয়া আিম বুিজ পাওঁ – আিম সেতা ধান দৱী- দৱতা
আিছেলাঁ৷ পাছত পুনজ ল ল অ ত আিহ পিতত হেছাঁ৷ এিতয়া পুনৰ মই আ া পাৱন হ’ব লােগ৷
তামােলােক জানা – িস ু ত এজনী হাজা গাঁৱলীয়া মিহলা আিহিছল, ধ ানত গিছল৷ দৗিৰ আিহ লগ
কিৰিছল৷ বুেজাৱা হিছল – এওঁৰেতা আ া আেছ নহয় জােনা৷ িনজৰ িপতাৰ পৰা উ ৰািধকাৰ
লাৱাৰ আ াৰ অিধকাৰ আেছ৷ তওঁৰ ঘৰৰ লাকসকলক কাৱা হ’ল – এওঁক ান ল’বৈল িদয়া৷
তওঁেলােক ক’ ল – আমাৰ স দায়ত কািজয়া হ’ব৷ ভয়েত তওঁক ল গ’ল৷ গিতেক তামােলাকৰ
ওচৰৈল আিহেল, তামােলােক কােকা বাধা িদব নাৱাৰা৷ গায়ন আেছ অবলা, গিণকা, হাজা (নীচ
জািতৰ), সাধু আিদ সকেলােৰ উ াৰ কেৰ৷ সাধুৰ পৰা হাজাৈলেক৷
তামােলাক স ানসকেল এিতয়া য ৰ সৱা কৰা সেয়েহ এই সৱাৰ াৰা ব ত াি হয়৷ ব তেৰ
কল াণ হ যায়৷ িদেন- িতিদেন দশনী সৱাৰ ব ত বৃি হ’ব৷ বাবাই বেজা তয়াৰ কৰাই থােক৷
য’ তই যাৱা ইয়াৰ ওপৰত বুজাব লােগ। এয়া বাবা, এয়া দাদা, এয়া িপতাৰ উ ৰািধকাৰ৷ এিতয়া
িপতাই কয় – মাক ৰণ কৰা তিতয়া তামােলাক পাৱন হ যাবা। গীতােতা আেছ – মােমক
ৰণ
কৰা৷ কৱল তাত (গীতাত) মাৰ নাম চাই স ানৰ নাম িদ িদেছ৷ ভাৰতবাসীেয়ও এইেটা নাজােন য
ৰাধা-কৃ ৰ পৰ ৰ িক স ৷ তওঁেলাকৰ িববাহ আিদৰ ইিতহাস এেকােৱই নকয়৷ দুেয়া বেলগ
বেলগ ৰাজধানীৰ আিছল৷ এই কথােবাৰ িপতাই বিহ বুজায়৷ এয়া যিদ বুিজ পাই যায় আৰু ক িদেয় য
িশৱ ভগৱানুবাচ, তিতয়া সকেলােৱ তওঁক আঁতৰাই িদব৷ ক’ব – তু িম আেকৗ এয়া ক’ৰপৰা িশিকলা?
সইজন কেন ৱা ৰু? যিদ কয় য
া মাৰ- মাৰী হয় তিতয়া সকেলা িবতু হ যাব৷ এই
ৰুসকলৰ ৰাজ ই উফিৰ যাব৷ এেন ৱা ব ত আেহ৷ িলিখও িদেয়, তাৰ পাছত নােহাৱা হ যায়৷
িপতাই স ানসকলক কােনা ক িনিদেয়৷ ব ত সহজ যুি
নায়৷ কােৰাবাৰ স ান নহ’ ল তিতয়া
ভগৱানক কয় – স ান িদয়া৷ তাৰপাছত লাভ কিৰেল স ানৰ ব ত ভালদেৰ লালন-পালন কেৰ৷
পঢ়ায়৷ পাছত যিতয়া ডাঙৰ হ’ব তিতয়া ক’ব এিতয়া িনজৰ কাম-কাজ কৰা৷ িপতাই স ানসকলৰ
লালন-পালন কিৰ তওঁেলাকক যাগ কিৰ তােল তে স ানসকলৰ সৱক (ছােভ ) হ’ল নহয়
জােনা৷ এই িপতাইেতা স ানসকলৰ সৱা কিৰ লগত ল যায়৷ সই লৗিকক িপতাই ভািবব স ান
ডাঙৰ হ িনজৰ কামত লািগ যাব পাছত যিতয়া আিম বুঢ়া হ’ম তিতয়া আমাৰ সৱা কিৰব৷ এই
িপতাইেতা সৱা িনিবচােৰ৷ এওঁ হেয়ই িন াম৷ লৗিকক িপতাই ভােব – যিতয়াৈল জীয়াই থািকম
তিতয়াৈল আমাক চাৱা-িচতা কৰােতা স ানসকলৰ কতব ৷ এইেটা কামনা ৰােখ৷ এই িপতাইেতা কয়
– মই িন াম সৱা কেৰাঁ৷ মই ৰাজ নকেৰাঁ৷ মই িকমান িন াম৷ অন ই িয িকছু কেৰ তাৰ ফল
তওঁেলােক িন য় পায়৷ এওঁেতা হ’ল সকেলােৰ িপতা৷ তওঁ কয় – মই তামােলাক স ানসকলক গৰ
ৰাজ -ভাগ িদওঁ৷ তামােলােক িকমান উ পদ া কৰা৷ মইেতা কৱল
া ৰ মািলক, সয়ােতা
তামােলােকা হাৱা িক
তামােলােক ৰাজ -ভাগ লাৱা আৰু হৰুওৱা৷ মই ৰাজ -ভাগ নলওঁ,
নেহৰুৱাও৷ নাটকত মাৰ এয়াই ভূ িমকা (পাট)৷ তামােলাক স ানসকেল সুখৰ উ ৰািধকাৰ পাৱাৰ

পুৰষ
ু াথ কৰা৷ বাকী সকেলােৱ কৱল শাি িবচােৰ৷ সই ৰুসকেল কয় – সুখ কাউৰীৰ িব াৰ সমান
সইবােব তওঁেলােক শাি েয় িবচােৰ৷ তওঁেলােক এই ান ল’ব নাৱােৰ৷ তওঁেলােক সুখৰ কথা
নাজােনই৷ িপতাই বুজায় – শাি আৰু সুখৰ উ ৰািধকাৰ িদওঁতা মই হওঁ৷ সত যুগ- তাত ৰু নাথােক,
তাত ৰাৱেণই নাই৷ সয়া হেয়ই ঈ ৰীয় ৰাজ ৷ এয়া নাটক ৰিচ থাৱা আেছ৷ এই কথােবাৰ আন কােৰা
বুি ত ধাৰণ নহ’বই৷ সেয়েহ স ানসকেল ভালদেৰ ধাৰণ কিৰ উ পদ পাব লােগ৷ এিতয়া তামােলাক
সংগমত আছা৷ জানা য নতু ন সৃি ৰ ৰাজধানী াপন হ আেছ। গিতেক তামােলাক আছাই
সংগমযুগত। বাকী সকেলা কিলযুগত আেছ৷ তওঁেলােকেতা ক ৰ আয়ুেসই লাখ লাখ বছৰ বুিল ক
িদেয়৷ ঘাৰ অ কাৰত আেছ নহয় জােনা৷ গায়েনা কৰা আেছ
কণৰ িন াত ই আেছ৷ িবজয়েতা
পা ৱসকলৰ গায়ন কৰা হেছ৷
তামােলাক হছা া ণ৷ য
া েণেহ ৰেচ৷ এয়ােতা হ’ল সকেলাতৈক ডাঙৰ বহদৰ িবশাল ঈ ৰীয়
ৰু য ৷ সই হদৰ য অেনক কাৰৰ৷ এই ৰু য এবােৰই হয়৷ সত যুগ- তাত আেকৗ কােনা
য নহয় িকয়েনা তাত কােনা আপদ আিদৰ কথাই নাই। সয়া সকেলা হ’ল হদৰ য ৷ এয়া হেছ
বহদৰ৷ এয়া বহদৰ িপতাই ৰচনা কৰা য , য’ত বহদৰ আ িত হ’ব৷ পাছত আধাক কােনা য
নহ’ব৷ তাত ৰাৱণ ৰাজ ই নাই৷ ৰাৱণৰ ৰাজ আৰ হাৱা বােব আেকৗ এই সকেলােবাৰ আৰ হয়৷
বহদৰ য এবােৰই হয়, ইয়াত এই গােটই সৃি াহা হ যায়৷ এয়া হ’ল বহদৰ ৰু
ান য ৷ ইয়াত
মুখ হ’ল ান আৰু যাগৰ কথা৷ যাগ অথাৎ ৃিত৷ ৃিত শ
ব ত িমঠা৷ যাগ শ
সাধাৰণ
(কমন) হ গেছ৷ যাগৰ অথ কােনও বুিজ নাপায়৷ তামােলােক বুজাব পাৰা - যাগ অথাৎ িপতাক
ৰণ কিৰব লােগ৷ বাবা, আপুিনেতা আমাক বহদৰ উ ৰািধকাৰ িদেয়৷ আ াই কথা পােত – বাবা,
আপুিন পুনৰাই আিহেছ৷ আিমেতা আেপানাক পাহিৰ গিছেলাঁ৷ আপুিন আমাক বাদ াহী িদিছল৷ এিতয়া
পুনৰ আিহ িমিলত হেছ৷ আেপানাৰ মতত আিম িন য় চিলম৷ এেনৈক িভতিৰ িনজৰ লগত কথা
পািতবলগীয়া হয়৷ বাবা, আপুিনেতা আমাক ব ত ভাল ৰা া দখুৱায়৷ আিম ক ই ক ই পাহিৰ যাওঁ৷
এিতয়া িপতাই পুনৰ অভু ল কিৰ তােল সইবােব এিতয়া িপতাকেহ ৰণ কিৰব লােগ৷ ৰণৰ াৰােহ
উ ৰািধকাৰ পাবা৷ মই যিতয়া স খ
ু ত আেহাঁ তিতয়া তােমােলাকক বুজাওঁ৷ তিতয়াৈলেক গায়
থােক – তু িম দুখ হতা সুখ কতা হাৱা৷ মিহমা গায় িক আ ােকা নাজােন, পৰমা ােকা নাজােন৷
এিতয়া তামােলােক বুিজ পাৱা – ইমান সূ িব ত
ু অিবনাশী ভূ িমকা িনিহত হ আেছ৷ এয়াও িপতাই
বুজায়৷ এওঁক কাৱা হয় পৰমিপতা পৰমা া অথাৎ পৰম আ া৷ বাকী কােনা ডাঙৰ হাজাৰ হাজাৰ
সূযৰ িনিচনা নহওঁ৷ মইেতা িশ কৰ িনিচনাৈক পঢ়াওঁ৷ িকমান অেনক স ান আেছ৷ এই ণীেতা চাৱা
িকমান আচিৰত৷ কােন কােন ইয়াত পেঢ়? অৱলা, ঁ জা, সাধুসকেলও এিদন আিহ বিহব৷ বুঢ়ীসকল,
সৰু িশ আিদ সকেলা বিহ আেছ৷ এেন ৱা ু ল কিতয়াবা দিখছােন! ইয়ােত হ’ল ৃিতত থকাৰ
পিৰ ম৷ এই ৃিতত থকােটােৱই সময় লয়৷ ৃিতত থকাৰ পুৰষ
ু াথ কৰা এয়াও ান নহয় জােনা৷
ৃিতত থকাৰ বােবও ান৷ চ বুজাবৈলও ান৷ সঁচা াকৃ িতক িচিকৎসা ইয়ােক কাৱা হয়৷
তামােলাক আ া এেকবােৰ পিব (িপয়ৰ) হ যাৱা৷ সয়া হ’ল শৰীৰৰ িচিকৎসা৷ এয়া হ’ল আ াৰ
িচিকৎসা৷ আ ােত খাদ (িবকাৰৰ লপ) পেৰ৷ খা
সাণৰ সঁচা অলংকাৰ হয়৷ এিতয়া ইয়াত
স ানসকেল জােন িশৱবাবা স খ
ু ত আিহেছ৷ স ানসকেল িপতাক িন য় ৰণ কিৰব লােগ৷ এিতয়া
আিম উভ যাব লােগ৷ ইপাৰৰ পৰা িসপাৰৈল যাব লােগ৷ িপতাক, উ ৰািধকাৰক আৰু ঘৰেকা ৰণ
কৰা৷ সইখন হ’ল িমঠা শাি ৰ ঘৰ (ছু ইট চাইেল হাম)৷ দুখ হয় অশাি ৰ পৰা, সুখ হয় শাি ৰ পৰা৷
সত যুগত সুখ-শাি -স ি সকেলা আেছ৷ তাত হাই-কািজয়াৰ কথাই নাই৷ স ানসকলৰ এইেটােৱ িচ া
থকা উিচত য আিম সেতা ধান, খা সাণ হ’ব লােগ, তিতয়ােহ উ পদ পাম৷ এয়া আি ক আহাৰ
পাৱা যায়, সয়া পুনৰ পা িলব লােগ৷ আিজ কানেটা কানেটা মুখ সাৰ কথা িনেলাঁ! এয়াও
বুজাইেছাঁ, যা া দুই কাৰৰ – আি ক আৰু পািথৱ ( দিহক)৷ এই আি ক যা ােহ কামত আিহব৷

ভগৱানুবাচ – মনমনাভৱ৷ ভাল বাৰু!
অিত মৰমৰ, ক ৰ পাছত পুনৰাই লগ পাৱা স ানসকলৰ িত মাতা-িপতা বাপদাদাৰ
আৰু সু ভাত। আি ক িপতাৰ আি ক স ানসকলক নম াৰ।

হপূণ

ৰণ

*ধাৰণাৰ বােব মুখ সাৰ:-**

(1) এই িবনােশা ভ কাযৰ বােব সইবােব ভয় খাব নালােগ, কল াণকাৰী িপতাই সদায় কল াণৰ কাযই
কৰায়, এইেটা ৃিতেৰ সদায় আনি ত হ থািকব লােগ৷
(2) সদায় এটাই িচ া ৰািখব লােগ য সেতা ধান খা সাণ হ উ পদ ল’ব লােগ৷ িয আি ক ভাজন
পাৱা যায় সয়া পা িলব লােগ৷
বৰদান:
সৎসংগৰ াৰা আি ক ৰং লগাওঁতা সদায় হিষত আৰু ডবল লাইট হাৱা
িযসকল স ােন িপতাক অ ৰৰ সঁচা সংগী কিৰ লয় তওঁেলাকৰ সংগৰ আি ক ৰং সদায়
লািগ থােক৷ বুি ৰ াৰা সত িপতা, সত িশ ক, সৎ ৰুৰ সংগ কৰা – এয়াই হেছ
সৎসংগ৷ িযসকল এই সৎসংগত থােক তওঁেলাক সদায় হিষত আৰু ডবল লাইট হ
থােক৷ তওঁেলাকৰ কােনা কাৰৰ বাজা অনুভৱ নহয়৷ তওঁেলােক এেন ৱা অনুভৱ
কেৰ যন ভৰপূৰ, আন ৰ খিন মাৰ লগত আেছ, িয িপতাৰ হয় সয়া সকেলা িনজৰ হ
গ’ল৷
াগান:
িনজৰ িমঠা কথা আৰু উৎসাহ-উ ীপনাৰ সহেযােগেৰ িনৰাশ জনেকা শি মান কিৰ
তালা৷
!! ওঁ শাি !!

