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াতঃমুৰলী

ওঁ শাি !

"বাপদাদা"

মধুবন।

“মৰমৰ স ানসকল – যিতয়া এই ভাৰত গ আিছল তিতয়া তামােলাক এেকবােৰ আেলাকত আিছলা, এিতয়া অ কাৰ,
পুনৰ আেলাকৈল ব'লা”

:
উ ৰ:

গীত:

িপতাই িনজৰ স ানসকলক কানেটা এটা কািহনী নাবৈল আিহেছ?
িপতাই কয় মৰমৰ স ানসকল - মই তামােলাকক 84 জ ৰ কািহনী নাওঁ। তামােলাক
যিতয়া থম জ ত আিছলা তিতয়া এটাই দৱী ধম আিছল পুনৰ তামােলােকই দুটা
যুগৰ পাছত ডাঙৰ ডাঙৰ মি ৰ িনমাণ কিৰছা। ভি আৰ কিৰছা। এিতয়া
তামােলাকৰ এয়া অি মেৰা অ ৰ জ । তামােলােক আ ান কিৰলা - দুখহতা সুখকতা
আহক...... এিতয়া মই আিহেছাঁ।
আজ অে েৰ ম হ ইনচান……. (মনুষ আিজ অ কাৰত…….)

থেম
আেলাকত আিছল, যিতয়া ভাৰত গ আিছল। এই ভাৰতবাসীেয়ই িযসকেল এিতয়া িনজক িহ ু বুিল
কয় এওঁেলাক আচলেত দৱী- দৱতা আিছল। ভাৰতত গবাসীসকল আিছল যিতয়া আৰু কােনা ধম
নািছল। এটাই ধম আিছল। ‘ গ’, ‘ ব ’, ‘বিহ ’, ‘ হেভন’ - এই সকেলােবাৰ এই ভাৰতৰ নাম
আিছল। ভাৰত পিব আৰু াচীন চহকী আিছল। এিতয়ােতা ভাৰত কঙাল িকয়েনা এিতয়া কিলযুগ।
তামােলােক জানা য আিম অ কাৰত আেছাঁ। যিতয়া গত আিছেলাঁ তিতয়া আেলাকত আিছেলাঁ।
গৰ স া ী, স াট ল ী-নাৰায়ণ আিছল। সইখনক সুখধাম বুিল কাৱা হয়। িপতাৰ পৰােহ
তামােলােক গৰ উ ৰািধকাৰ ল'ব লােগ, যাক জীৱনমুি বুিল কাৱা হয়। এিতয়ােতা সকেলা জীৱন
ব নত আেছ। িবেশষৈক ভাৰত আৰু সাধাৰণভােৱ বাকী গােটই সৃি ৰাৱণৰ কাৰাগাৰত, শাকৰ
বািগচাত আেছ। এেন ৱা নহয় য ৰাৱণ কৱল লংকাত আিছল আৰু ৰাম ভাৰতত আিছল, তওঁ আিহ
সীতাক হৰণ কিৰেল। এই সকেলােবাৰ হেছ মেন সজা কথা। গীতা হেছ মুখ , সকেলা শা ৰ িভতৰত
িশেৰামিণ মত অথাৎ ভগৱােন ভাৰতত েনাৱা। মনুষ ইেতা কােৰা সৎগিত কিৰব নাৱােৰ।
সত যুগত আিছল জীৱনমু দৱী- দৱতাসকল, িযসকেল এই উ ৰািধকাৰ কিলযুগৰ অ ত পাইিছল।
ভাৰতবাসীেয় এইেটা গেমই নাপায়, কােনা শা েতা নাই। শা ত আেছ ভি মাগৰ ান। সৎগিত মাগৰ
ান মনুষ মা ৰ এেকবােৰই নাই। সকেলা ভি িশকাওঁতা। ক'ব শা পঢ়া, দান-পুণ কৰা। এই ভি
াপৰৰ পৰা চিল আেহ। সত যুগ আৰু তাত হেছ ানৰ াল । এেন ৱা নহয় য তােতা ান চিল
আিহ থােক। এয়া িয উ ৰািধকাৰ ভাৰতৰ আিছল সয়া িপতাৰ পৰা সংগমযুগতেহ পাইিছল িয পুনৰ
এিতয়া তামােলােক া কিৰ আছা। ভাৰতবাসী যিতয়া নৰকবাসী বহদৰ (অসীমৰ) দুখী হ যায়
তিতয়া আ ান কেৰ - হ পিতত-পাৱন দুখহতা সুখকতা। কাৰ? সকেলােৰ িকয়েনা ভাৰত িবেশষভােৱ
আৰু সাধাৰণভােৱ বাকী গােটই সৃি ত সকেলােৰ 5টা িবকাৰ আেছ। িপতা হেছ পিতত-পাৱন। িপতাই
কয় - মই ক ই ক ই, ক ৰ সংগমত আেহা।ঁ সকেলােৰ সৎগিত দাতা হওঁ। অহল াসকল, গিণকাসকল
আৰু িযসকল ৰুেলাক আেছ তওঁেলাক সকেলােক উ াৰ মেয়ই কিৰবলগীয়া হয় িকয়েনা এইখনেতা
হেয়ই পিতত সৃি । পাৱন সৃি সত যুগক কাৱা হয়। ভাৰতত এই ল ী-নাৰায়ণৰ ৰাজ আিছল।
ভাৰতবাসীেয় এইেটা নাজােন য এওঁেলাক গৰ মািলক আিছল। পিতত খ মােন িমছা খ , পাৱন খ
মােন সঁচা খ । ভাৰত পাৱন খ আিছল, এই ভাৰত হেছ অিবনাশী খ , যাৰ কিতয়াও িবনাশ নহয়।
যিতয়া এওঁেলাকৰ (ল ী-নাৰায়ণৰ) ৰাজ আিছল তিতয়া অন কােনা খ নািছল। সই সকেলােবাৰ
পাছত আেহ। মনুষ ইেতা ক লাখ লাখ বছৰ বুিল িলিখ িদেছ। িপতাই কয় - ক ৰ আয়ুস 5 হাজাৰ
ওঁ

শাি ।  তামােলাক স ানসকেল জানা এিতয়া এয়া কিলযুগী সৃি , সকেলা অ কাৰত আেছ।

বছৰ। তওঁেলােক আেকৗ ক িদেয় মনুষ ই 84 লাখ জ লয়। মনুষ ক
ৰ, ম ৰী, গাধ আিদ সকেলা
বনাই িদেছ। িক
ৰ, ম ৰীৰ জ বেলগ, 84 লাখ িবিভ তা আেছ। মনুষ ৰ িবিভ তােতা এটাই।
তওঁেলাকেৰ 84 জ হয়। িপতাই কয় - ভাৰতবাসীেয় িনজৰ ধমক নাটকৰ ( ামাৰ) পিৰক না
অনুসিৰ পাহিৰ গেছ। কিলযুগৰ অ ত এেকবােৰ পিতত হ গেছ। পুনৰ িপতা সংগমত আিহ পাৱন কিৰ
তােল, এইখনক কাৱা হয় দুখধাম পুনৰ ভাৰত সুখধাম হ'ব। িপতাই কয় - হ স ানসকল, তামােলাক
ভাৰতবাসী, গবাসী আিছলা পুনৰ তামােলাক 84 জ ৰ িচিৰ নামা। সেতাৰ পৰা ৰেজা-তেমাত িন য়
আিহব লােগ। তামােলাক দৱতাসকলৰ িনিচনা ধনৱান সবদা সুখী, সবদা া ৱান, ধনৱান কােনা
নহয়। ভাৰত িকমান চহকী আিছল, হীৰা-মু তােতা পাথৰ সদৃশ আিছল। দুটা যুগৰ পাছত ভি মাগত
ইমান ডাঙৰ ডাঙৰ মি ৰ িনমাণ কেৰ। সয়াও িকমান
মি ৰ িনমাণ কিৰেল। সামনাথৰ মি ৰ
আটাইতৈক ডাঙৰ আিছল। কৱল এটা মি েৰেতা নাথািকব নহয় জােনা। অনান ৰজাসকলেৰা মি ৰ
আিছল। িকমান লু ল গেছ। িপতাই তামােলাক স ানসকলক সাঁৱৰাই িদেয়। তামােলাকক িকমান
চহকী কিৰ তু িলিছেলাঁ। তামােলাক সব ণ স
, 16 কলা স
আিছলা যেন ৱা
মহাৰজা-মহাৰাণী। তওঁেলাকক ভগৱান-ভগৱতী বুিলও ক'ব পািৰ। িক িপতাই বুজাইেছ - ভগৱান
এজন, তওঁ িপতা হয়। কৱল ঈ ৰ বা ভু বুিল ক' লও ৃিতৈল নােহ য তওঁ সকেলা আ ােৰ িপতা।
িপতাই বিহ কািহনী নায়। এয়া তামােলাকৰ ব ত জ েৰা অ ৰ জ । এজনৰ কথা নহয়, কােনা
যু ে
আিদও নাই। ভাৰতবাসীেয় এইেটা পাহিৰ গেছ য তওঁেলাকৰ ৰাজ আিছল। সত যুগৰ আয়ুস
দীঘলীয়া কিৰ িদয়াৰ কাৰেণ ব ত দূৰৈল ল গ'ল। িপতা আিহ বুজায়- মনুষ ক ভগৱান বুিল ক'ব
নাৱািৰ। মনুষ ই কােৰা সৎগিত কিৰব নাৱােৰ। বাদ আেছ - সকেলােৰ সৎগিত দাতা, পিততসকলৰ
পাৱন কতা এজেনই। এজেন সঁচা বাবা িয সঁচাখ
াপন কেৰাঁতা হয়। পূজাও কেৰ িক ভি মাগত
তামােলােক যাক পূজা কিৰ আিহছা, এজনেৰা জীৱন বৃ া নাজােন সেয়েহ িপতাই বুজায়, তামােলােক
িশৱজয় ীেতা পালন কৰা নহয় জােনা। িপতা হেছ নতু ন সৃি ৰ ৰচিয়তা, গ য় ঈ ৰ িপতা ( হেভনলী
গ ফাদাৰ)। বহদৰ সুখ িদওঁতা। সত যুগত ব ত সুখ আিছল। সয়া কেনৈক আৰু কােন াপন
কিৰেল? এই িপতাইেহ বিহ বুজায়। নৰকবাসীসকলক আিহ গবাসী কিৰ তালা বা
াচাৰীসকলক
াচাৰী দৱতা কিৰ তালা, এয়ােতা িপতাৰেহ কাম। িপতাই কয় - মই তামােলাক স ানসকলক
পাৱন কিৰ তােলাঁ। তামােলাক গৰ মািলক হাৱা। তামােলাকক পিতত কােন কেৰ? এই ৰাৱেণ।
মনুষ ই ক িদেয় দুেখা ঈ েৰই িদেয়। িপতাই কয় - মইেতা সকেলােক ইমান সুখ িদওঁ য পাছত আধাক
তামােলােক িপতাক ৰণ কিৰবলগীয়া নহয়। পুনৰ যিতয়া ৰাৱণ ৰাজ হয় তিতয়া সকেলােক পূজা
কিৰবৈল লািগ যায়। এয়া হেছ তামােলাকৰ ব ত জ ৰ অি মেৰা অ ৰ জ । কয় - বাবা আিম
িকমান জ ল' লা? বাবাই কয় – মৰমৰ ভাৰতবাসীসকল, হ আ াসকল, এিতয়া তামােলাকক বহদৰ
উ ৰািধকাৰ িদওঁ। স ানসকল, তামােলােক 84 জ লছা। এিতয়া তামােলােক 21 জ ৰ কাৰেণ
িপতাৰ পৰা উ ৰািধকাৰ ল'বৈল আিহছা। সকেলােৱেতা এেকলেগ নািহব। তামােলােকই সত যুগৰ
সূযবংশী পদ পুনৰ লাৱা অথাৎ সঁচা সত বাবাৰ পৰা সত নৰৰ পৰা নাৰায়ণ হাৱাৰ ান না। এয়া
হেছ ান, সয়া হেছ ভি । শা আিদ সকেলােবাৰ হেছ ভি মাগৰ কাৰেণ। সয়া ান মাগৰ নহয়।
এয়া হেছ আধ াি ক আি ক ান। সেবা আ াই বিহ ান িদেয়। স ানসকেলই দহী-অিভমানী হ'ব
লােগ। িনজক আ া বুিল িন য় কিৰ মােমক
ৰণ কৰা। িপতাই বিহ বুজায় - আ ােতই ভাল বা বয়া
সং াৰ থােক, সই অনুসিৰেয় মনুষ ই ভাল বা বয়া জ পায়। িপতাই বিহ বুজায় এওঁেলাক িয পাৱন
আিছল, অি ম জ ত পিতত হ'ল, তত
( তামােলাকৰ
েতা এেক)। মই িপতা এই পুৰিণ ৰাৱণৰ
সৃি ত, পিতত সৃি ত আিহবলগীয়া হয়। আিহবও তওঁৰ শৰীৰত লােগ িয পুনৰ থম ন ৰত যাব
লােগ। সূযবংশীেয়েহ পূৰা 84 জ লয়। এয়া হেছ
া আৰু
াবংশী া ণ। িপতাইেতা িনেতৗ বুজায়।
পাথৰবুি ক পাৰসবুি কিৰ তালােতা কােনা মাহীৰ ঘৰ (ইমান উজু) নহয়। হ আ াসকল, এিতয়া
দহী-অিভমানী হাৱা। হ আ াসকল, এজন িপতাক ৰণ কৰা আৰু দহৰ স
ত াগ কৰা। মিৰবেতা

সকেলােৱ লািগব। সকেলােৰ বান অৱ া। এজন সৎ ৰু অিবহেন সকেলােৰ সৎগিত দাতা কােনা হ'ব
নাৱােৰ। িপতাই কয় - হ ভাৰতবাসী স ানসকল, তামােলাক পান- থেম মাৰ পৰা িবি
হছা।
গায়ন কৰা হয় - আ া-পৰমা া িবি
হ থািকল ব কাল....... পান- থেম তামােলাক ভাৰতবাসী
দৱী- দৱতা ধমাৱল ীসকল আিহছা। অন ধমাৱল ীসকলৰ কম জ হয়। গােটই চ কেনৈক ঘূেৰ
সয়া িপতাই বিহ বুজায়। িযেয় ধাৰণ কৰাব নাৱােৰ, তওঁেলাকৰ কাৰেণও ব ত সহজ। আ াসকেল
ধাৰণ কেৰ, পুণ আ া, পাপ আ া হয় নহয় জােনা। তামােলাকৰ এইেটা 84তম অি ম জ ।
তামােলাক সকেলা বান
অৱ াত আছা। বান
অৱ াৰ লাকসকেল ৰুৰ শৰণ লয় ম ল'বৰ
কাৰেণ। তামােলােকেতা এিতয়া দহধাৰী ৰুৰ শৰণ লাৱাৰ দৰকাৰ নাই। তামােলাক সকেলােৰ মই
িপতা, িশ ক, ৰু হওঁ। মাক কেয়া - হ পিতত-পাৱন িশৱবাবা। এিতয়া ৃিত উদয় হেছ। সকেলা
আ াৰ িপতা হয়, আ া সত হয়, চতন হয় িকয়েনা অমৰ হয়। সকেলা আ ােতই ভূ িমকা িনিহত হ
আেছ। িপতাও সত চতন হয়। তওঁ মনুষ সৃি ৰ বীজৰূপ হাৱাৰ কাৰেণ কয় - মই গােটই বৃ ৰ
আিদ-মধ -অ ক জােনা সইবােব মাক ােনেৰ পিৰপূণ বুিল কাৱা হয়। তামােলাকেৰা গােটই ান
আেছ। বীজৰ পৰা বৃ কেনৈক ওলায়। বৃ ৰ বৃি হওঁেত সময় লােগ নহয় জােনা। িপতাই কয় - মই
বীজৰূপ হওঁ, অি মত গােটই বৃ ৰ জজিৰত অৱ া হ যায়। এিতয়া চাৱা দৱী- দৱতা ধমৰ আধােৰই
নাই। ায়ঃ লাপ হ গ'ল। যিতয়া দৱতা ধম লু হ যায় তিতয়া িপতা আিহবলগীয়া হয় - এটা ধমৰ
িত া কিৰ বাকী সকেলা িবনাশ কৰাই িদেয়। জািপতা
াৰ াৰা িপতাই আিদ সনাতন
দৱী- দৱতা ধমৰ িত া কৰাই আেছ। এয়াও গােটই নাটক ৰিচ থাৱা আেছ। ইয়াৰ অ নহয়। িপতা
আেহই অি মত। যিতয়া সৃি ৰ আিদ-মধ -অ ৰ ান নাবলগীয়া হয় তে িন য় সংগমেত আিহব।
তামােলাকৰ এজেনই িপতা। আ াসকল সকেলা ভাই ভাই হয়, মূলবতনত থােকাঁতা। সই এজন িপতাক
সকেলােৱ ৰণ কেৰ। দুখত ৰণ সকেলােৱ কেৰ....... ৰাৱণ ৰাজ ত দুখ আেছ নহয় জােনা। ইয়াত
ৰণ কেৰ গিতেক িপতা সকেলােৰ সৎগিত দাতা এজেনই। তওঁৰেহ মিহমা আেছ। িপতা যিদ নােহ তে
ভাৰতক গ কােন কিৰ তু িলব! ইছলামী আিদ িযসকল আেছ সকেলা এই সময়ত তেমা ধান। সকেলােৱ
পুনজ েতা িন য় ল'ব লােগ। এিতয়া পুনজ নৰকত পাৱা যায়। এেন ৱা নহয় য গৈল িচ যায়।
যেনৈক িহ ু লাকসকেল কয় - গবাসী হ'ল, তে িন য় নৰকত আিছল নহয় জােনা। এিতয়া গৈল
গ'ল। তামােলাকৰ মুখত গালাপ। গবাসী হ'ল তে আেকৗ নৰকৰ আসুিৰক বভৱ তামােলােক
তওঁক (মৃতকক) িকয় খুউৱা! বংগত মাছ আিদও খুৱায়। হৰ’, তওঁ এই সকেলােবাৰ খাৱাৰ
দৰকােৰই বা িক! কয় - অমুক িসপােৰ িনবাণত গ'ল, িপতাই কয় - এই সকেলােবাৰ মেন সজা কথা।
উভিত কােনও যাব নাৱােৰ। িযেহতু থম ন ৰৰসকেলই 84 জ ল'বলগীয়া হয়।
িপতাই বুজায় - ইয়াত কােনা ক নাই। ভি মাগত িকমান ক । ৰাম ৰাম জপ কিৰেলই িশহিৰত হ
যায়। সই সকেলােবাৰ হেছ ভি মাগ। এই সূয-চ েকা তামােলােক জানা য পাহৰ িদওঁতা হয়। এয়া
কােনা দৱতা হয় জােনা। বা ৱত ান সূয, ান চ মা আৰু ান তৰা হয়। তওঁেলাকৰ মিহমা
আেছ। তওঁেলােক আেকৗ ক িদেয় সূয দৱতােয় নমঃ। সূযক দৱতা বুিল বুিজ পানী িদেয়। গিতেক
িপতাই বুজায় এই সকেলােবাৰ হেছ ভি মাগ, িয পুনৰ হ'ব। থেম হয় অব িভচাৰী ভি একমা
িশৱবাবাৰ, তাৰপাছত দৱতাসকলৰ, তাৰপাছত অৱনিমত হ হ এিতয়ােতা চাৱা িতিনআিলত মা ৰ
দীপক লাই, তল আিদ িদ তােৰা পূজা কেৰ। ত েৰা পূজা কেৰ। মনুষ ৰ িচ ও তয়াৰ কিৰ পূজা কেৰ।
এিতয়া ইয়াৰপৰা াি েতা এেকােৱই নহয়, এই কথােবাৰ তামােলাক স ানসকেলেহ বুিজ পাৱা। ভাল
বাৰু।
অিত মৰমৰ, ক ৰ পাছত পুনৰাই লগ পাৱা স ানসকলৰ িত মাতা-িপতা বাপদাদাৰ

হপূণ

ৰণ

আৰু সু ভাত। আি ক িপতাৰ আি ক স ানসকলক নম াৰ।
*ধাৰণাৰ বােব মুখ সাৰ:-**

(1) আ াৰ পৰা বয়া সং াৰ আঁতৰাবৰ কাৰেণ দহী-অিভমানী হ থকাৰ অভ াস কিৰব লােগ। এয়া
অি ম 84তম জ , বান অৱ া সইবােব পুণ আ া হ’বৈল পিৰ ম কিৰব লােগ।
ত াগ কিৰ এজন িপতাক আৰু ৰাজ -ভাগ ক ৰণ কিৰব লােগ, বীজ আৰু
(2) দহৰ সকেলা স
বৃ ৰ ান ৰণ কিৰ সদায় হিষত হ থািকব লােগ।
বৰদান:
িব পিৰৱতনৰ
কাযৰ দািয় পালন কিৰ ‘ডবল লাইট’ হ থােকাঁতা আধাৰমূত
হাৱা
িযসকল আধাৰমূত হয় তওঁেলাকৰ ওপৰেতই গােটই দািয় থােক। এিতয়া তামােলাক
িযেটা ৰূেপেৰ, য' তই খাজ িদবা তেনৈক অেনক আ াই তামােলাকক অনুসৰণ কিৰব,
এয়াই দািয় । িক এইেটা দািয় ই অৱ া গিঢ় তালাত ব ত সহায় কেৰ িকয়েনা ইয়াৰ
াৰা অেনক আ াৰ আশীবাদ া হয়, যাৰ কাৰেণ দািয় লঘু হ পেৰ, এইেটা দািয়
াি দূৰ কেৰাঁতা হয়।
াগান:
অ ৰ আৰু মগজ দুেয়াটােৰ সমতা ৰািখ সৱা কিৰেল সফলতা া হয়।
!! ওঁ শাি !!

