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াতঃমুৰলী

ওঁ শাি !

"বাপদাদা"

"মৰমৰ স ানসকল – িপতা আিহেছ তামােলাক পুৰিণ ভ সকলক ভি ৰ ফল িদবৈল। ভি ৰ ফল হেছ
সৎগিত হয়”

:
উ ৰ:

গীত:

মধুবন।
ান, যাৰ াৰা তামােলাকৰ

ব স ােন আগবািঢ় গ থােকােত ভাগ ক িনেজ িল মািৰ িদেয়, কেনৈক?
যিদ িপতাৰ হ সৱা নকেৰ, িনজৰ ওপৰত আৰু আনৰ ওপৰত দয়া নকেৰ তে তওঁ িনজৰ ভাগ ক িল
মািৰ িদেয় অথাৎ পদ
হ যায়। ভালদেৰ পিঢ়েল, যাগত থািকেল তে পেদা ভাল া হয়। সৱাধাৰী
স ানসকলৰেতা সৱাৰ িত ব ত চখ (ৰুিচ) থািকব লােগ।
কৗন আয়া সেৱেৰ-সেৱেৰ ( কান আিহল ভােত ভােত).........

ওঁ শাি । আি ক স ানসকেল বুিজ পায় য আিম আ া হওঁ, শৰীৰ নহয়। আৰু এই

ান এিতয়ােহ া হয় - পৰমিপতা
পৰমা াৰ পৰা। িপতাই কয় - িযেহতু মই আিহেছাঁ গিতেক তামােলােক িনজেক আ া বুিল িন য় কৰা (দৃঢ় হাৱা)।
আ ােহ শৰীৰত েৱশ কেৰ। এটা শৰীৰ এিৰ আন এটা ল থােক। আ া সলিন নহয়, শৰীৰ সলিন হয়। আ ােতা
অিবনাশী হয়, গিতেক িনজেক আ া বুিল বুিজব লােগ। এই ান কিতয়াও কােনও িদব নাৱােৰ। িপতা আিহেছ
স ানসকলৰ আ ানত। এয়াও কােনও নাজােন য এয়া পুৰেু ষা ম সংগমযুগ হয়। িপতা আিহ বুজায় - মই আিহবলগীয়া
হয় ক ৰ পুৰেু ষা ম সংগমযুগত যিতয়া গােটই িব পুৰেু ষা ম হয়। এই সময়তেতা গােটই িব কিন পিতত
(িন খাপৰ ও িবকাৰ )। তাক কাৱা হয় অমৰপুৰী, এয়া হেছ মৃতু েলাক। মৃতু েলাকত আসুিৰক ণধাৰী মনুষ থােক,
অমৰেলাকত দৱী ণধাৰী মনুষ থােক সেয়েহ তওঁেলাকক দৱতা বুিল কাৱা হয়। ইয়ােতা ভাল ভাৱৰ লাকসকলক
কাৱা হয় - এওঁেতা যন দৱতা হয়। কােনাবা দৱী ণধাৰী হয়, এই সময়ত সকেলা হেছ আসুিৰক ণধাৰী মনুষ । 5
িবকাৰত ফঁ িচ (আব হ) আেছ সেয়েহ গায় এই দুখৰ পৰা আিহ মু কৰা। কৱল এগৰাকী সীতাক উ াৰ নকেৰ।
বাবাই বুজাইেছ ভি ক সীতা বুিল কাৱা হয়, ভগৱানক ৰাম বুিল কাৱা হয় িযজেন ভি ৰ ফল িদবৈল আেহ। এই
বহদৰ ৰাৱণ ৰাজ ত গােটই সৃি ফঁ িচ (আব হ) আেছ। তওঁেলাকক মু কিৰ ৰামৰাজ ৈল ল যায়। ৰঘুপিত ৰাঘৱ
ৰজা ৰামৰ কথা নহয়। তওঁেতা তাৰ ৰজা আিছল। এিতয়ােতা সকেলা আ াই তেমা ধান জৰাজীণ অৱ াত আেছ,
িছিৰ নািম নািম তলৈল আিহ গেছ। পূজ ৰ পিৰৱেত পূজাৰী হ গেছ। দৱতাসকেল কােৰােৰ পূজা নকেৰ। তওঁেলাক
হেছ পূজ । পুনৰ তওঁেলাক যিতয়া বশ , শূ হয় তিতয়া পূজা আৰ হয়, বাম মাগত অহাৰ কাৰেণ পূজাৰী হয়,
পূজাৰীসকেল দৱতাসকলৰ িচ েবাৰৰ আগত নমন (িশৰ নত) কেৰ, এই সময়ত কােনা এজেনা পূজ হ'ব নাৱােৰ।
উ তৈকও উ ভগৱান পূজ , তাৰপাচত সত যুগৰ দৱতাসকল পূজ । এটা সময়তেতা সকেলা পূজাৰী, পান- থেম
িশৱৰ পূজা হয়, সয়া হেছ অব িভচাৰী পূজা। তওঁেলাক সেতা ধান তাৰপাচত সেতা তাৰপাচত দৱতা সকলৰপৰাও
নািম (অৱনিমত হ) জলৰ, মনুষ ৰ, প ী আিদৰ পূজা কিৰবৈল লািগ যায়। িদন- িতিদেন অেনকৰ পূজা হ'বৈল ধেৰ।
আিজকািল ধম য় সি লেনা ব ত হ থােক। কিতয়াবা আিদ সনাতন ধমাৱল ীসকলৰ, কিতয়াবা জন সকলৰ,
কিতয়াবা আয সমাজৰসকলৰ। ব তেক িনম ণ িদেয় িকয়েনা েত েকই িনজৰ ধমক উ বুিল গণ কেৰ নহয়।
েত ক ধমত িকবা নহয় িকবা িবেশষ ণ থকাৰ কাৰেণ তওঁেলােক িনজেক ডাঙৰ বুিল গণ কেৰ। জনীসকলৰ
িভতৰেতা িভ িভ ধৰণৰ আেছ। 5-7 ধৰণৰ িবিবধতা হ'ব। তাৰ িভতৰত কােনাবা ন হও থােক, ন হাৱাৰ অথ
বুিজ নাপায়। ভগৱানুৱাচ (ভগৱানৰ বাণী) হেছ ন অথাৎ অশৰীৰী হ আিহিছলা, পুনৰ অশৰীৰী হ যাব লািগব।
তওঁেলােক আেকৗ কােপাৰ সালকাই ন হ পেৰ। ভগৱানুৱাচৰ (ভগৱানৰ বাণীৰ) অথক বুিজ নাপায়। িপতাই কয় তামােলাক আ াসকেল ইয়াৈল এই শৰীৰ ধাৰণ কিৰ ভূ িমকা পালন কিৰবৈল আিহছা, পুনৰ উভিত যাব লািগব, এই
কথাসমূহক তামােলাক স ানসকেল বুিজ পাৱা। আ ােহ ভূ িমকা পালন কিৰবৈল আেহ, বৃ বৃি
া হ গ থােক।
নতু ন নতু ন কাৰৰ ধম উৎপি হ থােক, সেয়েহ ইয়াক িবিভ তাৰ নাটক বুিল কাৱা হয়। িবিভ ধমৰ বৃ হয়।
ইছলামীসকলক চাৱা িকমান ক'লা। তওঁেলাকেৰা ব ত শাখা ওলায়। মহ দেতা পাচত আিহেছ। থম হেছ ইছলামী।
মুছলমানসকলৰ সংখ া ব ত, আি কাত িকমান চহকীেলাক আেছ সাণ-হীৰাৰ খিন আেছ। য'ত (যাৰ তাত) ব ত ধন
দেখ তিতয়া তওঁেলাকৰ ওপৰত আ মণ কিৰ ধনৱান হ যায়। ী ধমৰ লাকসকেলা িকমান ধনৱান হ পিৰেছ।
ভাৰতেতা ধন আেছ, িক
। সাণ আিদ িকমান ধিৰ থােক। এিতয়া িদগ ৰ জন সভাৰ লাকসকেল সি লন আিদ
কিৰ থােক, িকয়েনা েত েকই িনজেক ডাঙৰ বুিল গণ কেৰ নহয় জােনা। এই ইমানেবাৰ ধম সকেলা বািঢ় গ থােক,

কিতয়াবা িবনােশা হ'ব, এেকােৱই বুিজ নাপায়। সকেলা ধমৰ িভতৰত উ েতা তামােলাকৰ া ণ ধমই হয়, যাৰ
িবষেয় কােনও গম নাপায়। কিলযুগী া েণা ব ত আেছ, িক তওঁেলাক হেছ কাষ বংশাৱলী া ণ। জািপতা
াৰ মুখ বংশাৱলী া ণ, তওঁেলাকেতা সকেলা ভাই-ভনী হ'ব লােগ। যিদ তওঁেলােক িনজেক
াৰ স ান বুিল কয়
তে ভাই-ভনীেয়ই হ'ল তিতয়া আেকৗ িববােহা কিৰব নাৱােৰ। িস হয় য তওঁেলাক া ণসকল
াৰ মুখ
বংশাৱলী নহয়, কৱল নাম ৰািখ িদেয়। বা ৱত দৱতা সকলতৈকও উ
া ণসকলক কাৱা হ’ব, কিন (উ ) হয়
নহয় জােনা। এই া েণই মনুষ ক দৱতা কিৰ গিঢ় তােল। পঢ়াওঁতাজন হেছ পৰমিপতা পৰমা া, য়ং ানৰ সাগৰ।
এইেটা কােনও গম নাপায়। িপতাৰ ওচৰৈল আিহ া ণ হাৱাৰ পাচেতা কািলৈল শূ হ পেৰ। পুৰিণ সং াৰ সলিন
হ'বৈল ব ত পিৰ মৰ েয়াজন। িনজেক আ া বুিল িন য় কিৰ (দৃঢ় হ) িপতাৰ পৰা উ ৰািধকাৰ ল'ব লােগ, আি ক
িপতাৰ পৰা আি ক স ানসকেলেহ উ ৰািধকাৰ ল'ব। িপতাক ৰণ কৰােতই মায়াই িবিঘিন আেন। িপতাই কয় হােতেৰ
কম কিৰও অ েৰেৰ িপতাক ৰণ কৰা। এয়া হেছ ব ত সহজ। যেনৈক িমক- িমকা
ত ইজেন-িসজনক
নেদিখেল থািকব নাৱােৰ। বাবােতা িমক হেয়ই। িমকা সকেলা স ােনই হয় িযসকেল িপতাক ৰণ কিৰ থােক।
এজন িপতাই আেছ িযজেন কিতয়াও কােৰা িত আস নহয় িকয়েনা তওঁতৈক উ েতা কােনা নােয়ই। বাকী তওঁ
স ানসকলৰ মিহমা কেৰ, তামােলােক ভি মাগৰ পৰা আৰ কিৰ মাৰ ( িমকৰ) সকেলা িমকা হাৱা। আ ােনা
কৰা য আিহ দুখৰ পৰা মু কিৰ পাৱন (পিব ) কিৰ তালা। তামােলাক সকেলা হছা কইনা, মই হেছা দৰা।
তামােলাক সকেলা আসুিৰক কাৰাগাৰত ফঁ িচ (আব হ) আছা, মই আিহ মু কেৰাঁ। ইয়াৰ বােব ব ত পিৰ ম হয়
আসুিৰক (িবকাৰী) দৃি েয় ঠেগ ( ব না কেৰ), নিতক (িনিবকাৰী) দৃি গিঢ় তু িলবৈল পিৰ ম কিৰবলগীয়া হয়।
দৱতাসকলৰ িকমান ভাল চিৰ , এিতয়া এেন ৱা দৱতা কিৰ গিঢ় তােলাঁতাজন িন য় লািগব নহয় জােনা।
সি লনত িবষয়ব ৰািখেছ - "মানৱ জীৱনত ধমৰ আৱশ কতা"। নাটকক নজনাৰ কাৰেণ িববুি ত পিৰ আেছ।
তামােলাকৰ অিবহেন কােনও বুজাব নাৱােৰ। ী ান অথবা বৗ আিদ সকেল এইেটা জােনা গম পায় য যী , বু
আিদ পুনৰ কিতয়া আিহব! তামােলােক তৎ ণাৎ িহচাপ-িনকাচ দখুৱাই িদব পাৰা। গিতেক বুজাব লােগ ধমৰ
আৱশ কতােতা আেছ নহয় জােনা। থম থম কানেটা ধম আিছল, তাৰপাচত কানেবাৰ ধম আিহল! িনজৰ ধমৰ
লাকসকেলও পুৰা বুিজ নাপায়। যাগসূ নগেঢ়। যাগ অিবহেন শি
া নহয়, ধাৰ ( ৃিতৰ ধাৰ) নাথােক। িপতােকই
সবশি মান অিধকাৰী (হতা-কতা) বুিল কাৱা হয়। তামােলাক িকমান সবশি মান হাৱা, িব ৰ মািলক হ যাৱা।
তামােলাকৰ ৰাজ ক কােনও কািঢ় িনব নাৱােৰ। সই সময়ত আৰু কােনা খ নাথােক। এিতয়ােতা িকমান খ আেছ।
এই সৃি চ
কেনৈক ঘূেৰ। 5 হাজাৰ বছৰৰ এই চ হয়, বাকী সৃি িকমান দীঘলীয়া। সয়া জােনা জুিখব পৰা যায়।
ধৰণী বুিল হয়েতা জুিখব পােৰ। সাগৰকেতা জুিখব নাৱােৰ। আকাশ আৰু সাগৰৰ অ কােনও পাব নাৱােৰ। গিতেক
বুজাব লােগ - ধমৰ আৱশ কতা িকয় হয়! গােটই চ গিঢ় উ েছই ধমসমূহৰ ওপৰত। এয়া হেছই িবিভ ধমৰ বৃ ,
এই বৃ হেছ অ জনৰ আগত আইনা।
তামােলাক এিতয়া বািহৰৈল সৱাৰ বােব ওলাইছা, লােহ লােহ তামােলাকৰ বৃি হ গ থােক। ধুমহু াৰ কাবাল হাৰত
ব ত পাত সিৰও পেৰ নহয় জােনা। অন ধমত ধুমহু াৰ হাৰৰ কথা নাথােক। তওঁেলােকেতা ওপৰৰ পৰা আিহবই
লািগব, ইয়াত তামােলাকৰ াপনা ব ত আ যজনক। থম থম িযসকল ভ আেছ তওঁেলাককেহ আিহ ভগৱােন
িনজৰ ঘৰৈল ল যাৱাৰ ফল িদবলগীয়া হয়। আ ােনা কেৰ আমাক আ াসকলক িনজৰ ঘৰৈল ল ব’লা। এইেটা কােনও
নাজােন য িপতাই গেৰা ৰাজ -ভাগ িদেয়। স াসী লাকসকেলেতা সুখক নামােনই। তওঁেলােক িবচােৰ মা
া
হওঁক। মা ক উ ৰািধকাৰ বুিল কাৱা নহয়। িশৱবাবাই িনেজও ভূ িমকা পালন কিৰবলগীয়া হয় তে আেকৗ
কােৰাবাক মা ত কেনৈক ৰািখব পােৰ। তামােলাক
া মাৰ- মাৰীসকেল িনজৰ ধমক আৰু সকেলােৰ ধমক
জানা। তামােলাকৰ দয়া উপিজব লােগ। চ ৰ ৰহস বুজাব লােগ। কাৱা, তামােলাকৰ ধমৰ িত াপক পুনৰ িনজৰ
সময়ত আিহব। বুজাওঁতাজেনা বুি মান হ'ব লােগ। তামােলােক বুজাব পাৰা য েত েকই সেতা ধানৰ পৰা
সেতা-ৰেজা-তেমাত আিহবই লািগব। এিতয়া হেছ ৰাৱণ ৰাজ । তামােলাকৰ হেছ সত গীতা, িয িপতাই নায়।
ভগৱান বুিল িনৰাকাৰজনেক কাৱা হয়। আ াই িনৰাকাৰ ভগৱান িপতাক আ ান কেৰ। তাত তামােলাক আ াসকল
থাকা। তামােলাকক জােনা পৰমা া বুিল ক'ব। পৰমা ােতা এজেনই উ তৈকও উ ভগৱান, তাৰপাচত সকেলা আ া
স ানসকল। সকেলােৰ সৎগিত দাতা এজন তাৰপাচত হেছ দৱতাসকল। তওঁেলাকৰ িভতৰেতা এক ন ৰ হেছ কৃ
িকয়েনা আ া আৰু শৰীৰ দুেয়াটাই পিব । তামােলাক হছা সংগমযুগী। তামােলাকৰ জীৱন অমূল হয়। দৱতাসকলৰ
নহয়, া ণসকলৰ জীৱন অমূল । িপতাই তামােলাকক িনজৰ স ান কিৰ পাচত তামােলাকৰ বােব িকমান পিৰ ম

কেৰ, দৱতাসকেল জােনা ইমান পিৰ ম কিৰব। তওঁেলােক পঢ়াবৰ কাৰেণ স ানসকলক িবদ ালয়ৈল প য়াই িদব।
ইয়াত িপতাই বিহ তামােলাকক পঢ়ায়। তওঁ িপতা িশ ক ৰু িতিনও হয়। গিতেক িকমান স ান ৰািখব লােগ।
সৱাধাৰী স ানসকলৰ সৱাৰ িত ব ত আ হ থািকব লােগ। ব ত কম আেছ িযসকল ভাল বুি দী হয় গিতেক
সৱাত লািগ আেছ। সৱাধাৰীেতা লােগ নহয় জােনা। যু ে ৈল যাবৈল যাক িশকায় তওঁক চাকিৰ আিদ সকেলােৰপৰা
মু কিৰ িদেয়। তওঁেলাকৰ ওচৰত তািলকা থােক। আেকৗ সামিৰক বািহনীক কােনও ত াখ ান কিৰব নাৱােৰ য
আিম যু ে ৈল নাযাওঁ। যু ৰ অভ াস কৰায় এই বুিল য আৱশ ক হ’ ল মািতম। বাধা িদয়াজনৰ ওপৰত মাকদমা
চলায়। ইয়াতেতা সইেবাৰ কথা নাই। ইয়াত আেকৗ যিদ ভালদেৰ সৱা নকেৰ তে পদ
হ যায়। সৱা নকেৰ
তাৰমােন িনজক িনেজ িল কিৰ িদেয়। পদ
হ যায়। িনজৰ ভাগ ক িল কিৰ িদেয়। ভালদেৰ পিঢ়েল, যাগযু হ
থািকেল তে ভাল পদ া হ'ব। িনজৰ ওপৰত দয়া কিৰব লােগ। িনজৰ ওপৰত কিৰেল তে অন ৰ ওপৰেতা কেৰ।
িপতাই েত ক ধৰণৰ বুজিন িদ থােক। এই সৃি ৰ নাটক কেনৈক চেল, গিতেক ৰাজধানীও াপন হয়। এই কথােবাৰ
জগেত নাজােন। এিতয়া িনম ণেতা পাৱা যায়। 5-10 িমিনটত িক বুজাব পৰা যায়। এক-দুই ঘ া িদেয় যিদ বুজাবও
পৰা যায়। নাটককেতা এেকবােৰ নাজােন। ভাল ভাল িবষয়সমূহ য'ত-ত'ত িলিখ িদব লােগ। িক স ানসকেল পাহিৰ
যায়। িপতা সৃি কতাও হয়, তামােলাক স ানসকলক সৃি (ৰচনা) কেৰ। িনজৰ কিৰ লেছ, িনেদশক হ িনেদশনাও
িদেয়। মত িদেয় আেকৗ পুনৰ ভূ িমকাও পালন কেৰ। ান নায়। এয়াও তওঁৰ উ তৈকও উ ভূ িমকা হয় নহয়
জােনা। নাটকৰ সৃি কতা, িনেদশক আৰু মুখ ভাৱৰীয়াক যিদ নাজানা তে িক হ’লা? ভালবাৰু!
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 সু ভাত।

*ধাৰণাৰ বােব মুখ সাৰ:-**

(1) এই অমূল জীৱনত পঢ়াওঁতা িশ কৰ িত ব ত ব ত স ান ৰািখব লােগ, পঢ়াত ভালদেৰ আগৰণুৱা হ সৱাত
লািগব লােগ। িনজৰ ওপৰত িনেজই দয়া কিৰব লােগ।
ধৰাব লােগ। মনুষ ক দৱতা ৰূেপ গিঢ় তালাৰ
(2) িনজক িনেজ ধৰাবৰ কাৰেণ সং াৰী হ'ব লােগ। িনজৰ চিৰ
সৱা কিৰব লােগ।
বৰদান:
সংক আৰু বচনৰ (বাণীৰ) িব াৰক সাৰ ৰূপৈল আেনাঁতা অ মুখী হাৱা
ব থ সংক েবাৰৰ িব াৰক সামিৰ সাৰ ৰূপত ি ত হাৱা তথা মুখৰ শ ৰ ব থক সামিৰ সমথ অথাৎ
সাৰ ৰূপৈল ল অনা - এয়াই হেছ অ মুখতা। এেন ৱা অ মুখী স ানসকেলেহ মৗনতাৰ (শাি ৰ) শি ৰ
াৰা পথ
আ াসকলক স ক কনা দখুৱাব পােৰ। এই মৗনতাৰ (শাি ৰ) শি েয় অেনক আি ক
ৰঙীন খল দখুৱায়। মৗনতাৰ (শাি ৰ) শি েৰ েত ক আ াৰ মনৰ কথা ইমান সমীপত না যায় যন
কােনাবাই স খ
ু ত ক আেছ।
াগান:
ভাৱ, সং াৰ, স , স কত পাতল (অনাস , বাজা মু ) হ থকা অথাৎ ফিৰ া হাৱা।
!! ওঁ শাি !!

