10-04-2019

াতঃ মু লী

ওঁ শাি

“বাপদাদা”

"মৰমৰ স ানসকল – এয়া আচিৰত পঢ়া বহদৰ িপতাই পঢ়ায়, িপতা আ
সংশয় আিহব নালােগ,

*

তওঁ িয পঢ়ু ৱায় তাৰ

িত কােনা

থমেত িন য় হাৱা উিচত য আমাক পঢ়াওঁতা জন কান হয়”

:- তামােলাক স ানসকলক িনৰ ৰ

*উ ৰ :- িকয়েনা মায়া পী শ

মধু বন

ৃ িতৰ যা াত থকাৰ

মত িকয় িদয়া হয়?

এিতয়াও তামােলাকৰ পাছত আেছ, িযেয় তামােলাকক বগৰাই িদেছ (অধঃপিতত

কিৰেছ)। এিতয়া মায়াই তামােলাকৰ িপছ নিৰব সইবােব গািফলিত নকিৰবা। যিদও তামােলাক সংগম
যু গত আছা িক

আধাক

মায়াৰ হ আিছলা সইবােব সানকােল এিৰ িনিদব।

ৃ িত পাহিৰেলই মায়াই

িবকম কৰায়, সইবােব খবৰদাৰ হ থািকব লােগ। আসু িৰক মতত চিলব নালােগ।

ওঁ

শাি । এিতয়া স ানসকলও আেছ, বাবাও আেছ। বাবাই অেনক স ানসকলক ক’ব ‘অ’ পু সকল, সকেলা

স ােন ক’ব ‘অ’ বাবা’। স ান ব ত হয়। তামােলােক বু িজছা এই
স ান। স ানসকেল জােন িপতাই পঢ়াবৈল আেহ।
িপতােতা িপতাই হয়। পােছ পিৱ

কিৰ তু িলবৈল

তওঁ

ান আ াৰ বােবেহ। এজন িপতাৰ িকমান ঢৰ
হয়। এিতয়া

থমেত বাবা হয়, পাছত িশ ক,

ৰণৰ যা া িশকায়। আ

এয়াও স ানসকেল বু েজ য এই পঢ়া

িকমান আচিৰত! নাটকৰ আিদ-মধ -অ ৰ ৰহস িপতাৰ বািহেৰ কােনও ক’ব নাৱােৰ, সইবােব তওঁক বহদৰ
িপতা বু িল কাৱা হয়। এয়া িন য়েতা স ানসকলৰ িন য় বেহ, এই

ত সংশয় কথা আিহবই নাৱােৰ। ইমান

বহদৰ পঢ়া, বহদৰ িপতাৰ বািহেৰেতা কােনও পঢ়াব নাৱােৰ। মােতও য বাবা আহা, আমাক পাৱন সৃ ি ৈল ল
ব’লা িকয়েনা এয়া হেছ পিতত সৃ ি । িপতাই পাৱন সৃ ি ৈল ল যায়। তাত নকয় বাবা আহা, পাৱন সৃ ি ৈল ল ব’লা।
স ানসকেল জােন – তওঁ আমাৰ আ াসকলৰ িপতা হয়। সেয় দহৰ অিভমান নােহাৱা হ যায়। আ াই কয় –
তওঁ আমাৰ িপতা হয়। এিতয়া এয়ােতা িন য় থকা উিচত সঁচাৈক িপতাৰ বািহেৰ কােনও ইমান
থমেতেতা এয়া বু ি ত িন য়ৰ

েয়াজন। িন য়ও আ াৰ বু ি ত থােক। আ াই এই

ান িদব নাৱােৰ।

ান পায়, এয়া আমাৰ বাবা

হয়। এয়া ব ত দৃ ঢ় িন য় স ানসকলৰ থািকব লােগ। মু েখেৰ এেকা ক’ব নালােগ। আিম আ ােবােৰ এটা শৰীৰ
এিৰ অন এটা লওঁ। আ ােত সকেলা সং াৰ থােক।
এিতয়া তামােলােক জািনছা বাবা আিহ গেছ, আমাক এেনৈক পঢ়ায়, কম িশকাই যাৰ বােব আিম এই সৃ ি ত
কিতয়াও নােহা। জগতৰ মানু েহেতা ভােব এইখন সৃ ি েত আিহব লািগব। তামােলােক এেনৈক নাভাবা। তামােলােক
এই অমৰকথা

িন অমৰপু ৰীৈল যাৱা। অমৰপু ৰী অথাৎ য’ত সদায় অমৰ হ থােক। সত যু গ- তা হ’ল অমৰপু ৰী।

স ানসকলৰ িকমান আন
পঢ়ায় আ

হাৱা উিচত। এই পঢ়া িপতাৰ বািহেৰ আ

কােনও পঢ়াব নাৱােৰ। িপতাই আমাক

িযসকল িশ ক আেছ তওঁেলাক সাধাৰণ মনু ষ হয়। ইয়ােত তামােলােক যাক পিতত-পাৱন, দু খ হতা

সু খ কতা বু িল কাৱা, সই িপতাই এিতয়া স ু খত পঢ়াই আেছ। স ু খৈল নািহেল ৰাজেযাগৰ পঢ়া কেনৈক পঢ়াব?
িপতাই কয় – তামােলাক িমঠা স ানসকলক ইয়ােত পঢ়াবৈল আিহেছা। পঢ়াবৈল এওঁৰ (
কেৰা। সঁচাৈকেয় ভগৱানু ৱাচও হয়, সেয় িন য় শৰীৰৰও

াৰ) শৰীৰত

েয়াজন। কৱল মু েখই নহয়, িক

েয়াজন। িনেজও কয় – অিত মৰমৰ আি ক স ানসকল, মই ক

ক

েৱশ

গােটই শৰীৰৰ

পু েষা ম সংগম যু গত সাধাৰণ শৰীৰত

আেহা, ব ত গৰীেবা নহয়, ব ত ধনৱােনা নহয়, সাধাৰণ হয়। এয়ােতা তামােলাক স ানসকলৰ িন য় থকা উিচত –
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তওঁ আমাৰ বাবা হয়, আিম আ া হওঁ। আমাৰ আ াসকলৰ বাবা হয়। গােটই জগতৰ িযমান মনু ষ মাে ই আ া
আেছ, সই সকেলােৰ বাবা হয় সইবােব তওঁক বহদৰ বাবা বু িল কাৱা হয়। িশৱ জয় ীও পালন কৰা হয়,
তওঁেকা কােনও নাজােন। কােৰাবাক যিদ সাধা হয় িশৱ জয় ী কিতয়াৰ পৰা পালন কৰা হয়? তিতয়া ক’ব
পৰ ৰাৰ পৰা। সয়াও কিতয়াৰ পৰা? িকবা তািৰখৰ
ি য়া-কলাপ হয়, তাৰ িতিথ-তািৰখৰেতা
সই

েয়াজন নহয় জােনা। নাটক অনািদ হয়। িক

নাটকত িয

েয়াজন নহয় জােনা। এয়ােতা কােনও নাজােন। আমাৰ িশৱবাবা আেহ,

েহেৰ জয় ীও পালন নকেৰ। নহ ৰ জয় ী সই

েহেৰ পালন কেৰ। চকুপানীও আিহ যায়। িশৱ জয় ীৰ

কথা কােনও নাজােন। এিতয়া তামােলাক স ানসকল অনু ভৱী হাৱা। অেনক মনু ষ আেছ, িযসকেল এেকা নাজােন।
িকমান মলা পােত। তাত িযসকল যায় তওঁেলােক ক’ব পােৰ য সত িক হয়? যেনৈক বাবাই অমৰনাথেৰা উদাহৰণ
েন, সয়াই কয়। কােনাবাই ক’ ল –

িদ কিছল, তাৈল গ চাৱা – সত িক হয়? অন সকেল িযেয় আনৰ াৰা
বৰফৰ িলংগ হয়, ক’ব সঁচা। এিতয়া তামােলাক স ানসকলৰ অনু ভৱ হেছ –

িক, ভু ল িক? এিতয়াৈল িয িকবা

িনছা, পিঢ় আিহছা, সই সকেলা আিছল অৈনিতক। গায়েনা আেছ নহয় জােনা িমছা কায়া… এয়া হ’ল িমছা খ ,
সয়া হ’ল সঁচা খ । সত যু গ,

তা, াপৰ অতীত হ গেছ, এিতয়া কিলযু গ চিল আেছ। এয়াও ব ত কেমেহ জােন।

তামােলাকৰ বু ি ত সকেলা খয়াল থােক। িপতাৰ ওচৰত সকেলা
তওঁৰ ওচৰত িয

ান আেছ, তওঁক কাৱা হয়

ানৰ সাগৰ।

াৰা িদ আমাক িনজৰ সমান কিৰ তু িল আেছ। যেনৈক

ান আেছ সয়া তওঁ এই শৰীৰৰ

িশ েকও িনজৰ সমান কিৰ তােল। সেয় বহদৰ িপতােয়া চ া কিৰ িনজৰ সমান কিৰ তােল। লৗিকক িপতাই
িনজৰ সমান কিৰ নােতােল। তামােলােক এিতয়া বহদৰ িপতাৰ ওচৰৈল আিহছা। তওঁ জােন মই স ানসকলক
িনজৰ সমান কিৰ তু িলব লােগ। যেনৈক িশ েক িনজৰ সমান কিৰ তু িলব,

ম ন ৰ হ’ব। এয়া িপতােয়া কয়,

ৰম

ন ৰ হ’বা। মই িয পঢ়াও এয়া হেছ অিবনাশী পঢ়া। িযেয় িযমান পিঢ়ব সয়া ব থ নাযায়। আগৈল দিখবা িনেজ ক’ব
আিম 4 বছৰ আগেত, 8 বছৰ আগেত কােৰাবাৰ পৰা
এেকবােৰ লািগ ধেৰ।

ল

কােনােৱ চািৰওফােল ঘূ িৰ

ান

িনিছেলা, এিতয়া পু নৰ আিহেছা। পাছত কােনাবাই

চািকেতা আেছ িপেছ তাৰ ওপৰত কােনাকা চগােপাক হ একদম উৎসিগত হয়।
িচ যায়। আৰ িণেত জল

চািকত ব ত চগােপাক

িমক হ পিৰেছ। নাটকৰ

পিৰক না অনু সিৰ ভ ী হ’বলগীয়া আিছল। ক ৰ আগেতও এেনকুৱা হিছল। িয পাৰ হ গ’ল, ক ৰ আগেতও
এেনকুৱা হিছল। আগৈল পু নৰ সয়াই হ’ব। বাকী এয়া িন য় ৰাখা য আিম আ া হওঁ। িপতাই আমাক পঢ়ায়। এই
িন য়ত দৃ ঢ় হাৱা, পাহিৰ নাযাবা। এেনকুৱা কােনা মনু ষ নাই িযেয় িপতাক িপতা বু িল নাভােব। হয়েতা িবি

যায়

তথািপও বু িজ পাই আিম িপতাৰ পৰা পৃ থক হেছা। এয়ােতা বহদৰ িপতা হয়, তওঁক কিতয়াও নেৰা। অ
সময়ৈল লগত থািকম। এই িপতা হ’ল সকেলােৰ সৎগিত কেৰাতা। 5 হাজাৰ বছৰৰ পাছত আেহ। এয়াও বু িজছা,
সত যু গত ব ত কম মনু ষ থােক। বাকী সকেলােৱ শাি ধামত থােক। এই

ানও িপতাইেহ

নাই আ

কােনও

নাব নাৱােৰ। কােৰা বু ি ত নবেহ। তামােলাক আ াসকলৰ তওঁ িপতা হয়। তওঁ চতন বীজ প হয়। িক
িদব? সৃ ি

পী বৃ ৰ। ৰেচাতাই িন য় ৰচনাৰ

ান

ান িদব। তামােলােক জািনিছলা নিক য সত যু গ কিতয়া আিছল

পাছত ক’ ল গ’ল!
এিতয়া তামােলােক স ু খত বিহছা, বাবাই কথা পািত আেছ। দৃ ঢ় িন য় কিৰছা – এয়া আমাৰ সকেলা আ াৰ িপতা
হয়, আমাক পঢ়াই আেছ। এয়া কােনা শৰীৰধাৰী িশ ক নহয়। এই (
হেছ। তওঁ িনৰাকাৰ হও

াৰ) শৰীৰত পঢ়াওতা িশৱবাবা িবৰাজমান

ানৰ সাগৰ হয়। মানু েহেতা ক িদেয় তওঁৰ কােনা আকাৰ নাই। মিহমাও গায় –

ানৰ

সাগৰ, সু খৰ সাগৰ…। িক বু িজ নাপায়। নাটক অনু সিৰ ব ত দূ ৰ িচ গছা। বাবা ব ত ওচৰৈল ল আেহ। এয়ােতা
5 হাজাৰ বছৰৰ কথা। তামােলােক বু িজছা

েত ক 5 হাজাৰ বছৰৰ পাছত আমাক পঢ়াবৈল আেহ। এই
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ান আ

কােৰা পৰা পাব নাৱাৰা। এই

ান হেছ নতু ন সৃ ি ৰ বােব। কােনা মানু েহ িদব নাৱােৰ িকয়েনা তেমা ধান হয়।

তওঁেলােক কােকা সেতা ধান কিৰ তু িলব নাৱােৰ। তওঁেলােকেতা তেমা ধান হেয় গ থােক।
এিতয়া তামােলােক জািনছা – বাবাই আমাক এওঁৰ শৰীৰত
স ানসকল, গািফলিত নকিৰবা। শ

েৱশ কিৰ ক আেছ আ

সেয় তওঁ সানকােল এিৰ িনিদব। সাৱধান হ নাথািকেল,

আধাক

শ

তামােলাক তওঁৰ আিছলা

ৰণ নকিৰেল তিতয়া পু নৰ আ

িবকম কৰাই িদব।

কােৰ চাপৰ লািগ যাব। এিতয়া চাৱা – মানু েহ িনেজ িনজক চৰ মােৰ। িক িক ক িদেয়!

কিৰ িদেছ। িশৱৰ বৃ ি

িশৱ-শংকৰক এক

িপতাই কয় –

এিতয়াও তামােলাকৰ পাছত আেছ, িযেয় তামােলাকক বগৰাইেছ।

এিতয়াও তামােলাকৰ িপছ নিৰব। হয় তামােলােক সংগমযু গত আছা িক
পাছত িকবা নহয় িকবা

পু নৰ

িক, শংকৰৰ িক? িকমান পাথক আেছ। িশৱেতা হেছ উ তৈকও উ

ভগৱান, শংকৰ দৱতা। িপেছ িশৱ-শংকৰ এক

বু িল কেনৈক ক িদেয়! দু েয়াজনৰ ভূ িমকাই বেলগ বেলগ।

ইয়ােতও ব তেৰ এেন এেন নাম আেছ – ৰােধ-কৃ , ল ী-নাৰায়ণ, িশৱ-শংকৰ… দু েয়াটা নাম িনজৰ ওপৰেত ৰািখ
িদেছ। সেয় স ানসকেল বু িজেছ এই সময়ৈল িপতাই িয বু জাইেছ সয়া পু নৰ পু নৰাবৃ ি
আেছ। িপতাই বিহ নাযায়। স ানসকেল পিঢ়

ম ন ৰত কমাতীত হ যাব। নাটক অনু সিৰ মালাও তয়াৰ হ যাব।

কানডাল মালা। সকেলা আ ােৰ মালা তয়াৰ হ যাব, তিতয়া পু নৰ উভিত যাব।
িশৱবাবাৰ মালা ব ত দীঘল। তাৰ পৰা

হ’ব। অলপ িদন বাকী

িমক ন ৰ অনু সিৰ চিৰ

থম ন ৰৰ মালা তামােলাকেৰ।

পায়ণ কিৰবৈল আিহবা। তামােলাক সকেলােৱ

বাবা বাবা বু িল কাৱা। সকেলােৱ এডাল মালােৰ মিণ হাৱা। সকেলােক িব ু ৰ মালাৰ মিণ বু িল কাৱা নহয়। এয়া
িপতাই বিহ পঢ়ায়। সূ যবংশী হ’বই লািগব। সূ যবংশী-চ বংশী িয অতীত হ গেছ সয়া পু নৰ হ’ব। এই পদবী পঢ়াৰ
াৰা

হয়। িপতাৰ পঢ়াৰ বািহেৰ এই পদবী

া

া

হ’ব নাৱােৰ।

নকেৰ য আিম এয়া হ’ব পােৰা। সত নাৰায়ণৰ কথাও

িচ ও আেছ, িক

কােনও এেনকুৱা কায

েন। গ ড় পু ৰাণত সকেলা এেন কথা আেছ িযেবাৰ

মানু হক নায়। িপতাই কয় এয়া িবষয় বতৰণী নদী ৰৗৰৱ নৰক। িবেশষৈক ভাৰতেক কাৱা হয়। বৃ হ
ভাৰতেত বেহ। বৃ হ

িতৰ দশাও

িতেয়ও ভাৰতবাসীেক পঢ়ায়। বহদৰ িপতাই বিহ বহদৰ কথা বু জায় । দশাও বেহ। ৰা েৰা

দশা হয় সইবােব কয় – দান িদয়া তিতয়া
ওপৰত ৰা ৰ দশা বিহেছ। এিতয়া বৃ হ

হণ নােহাৱা হ’ব। িপতােয়া কয় – এই কিলযু গৰ অ ত সকেলােৰ

িত আিহেছা ভাৰতৰ ওপৰত বৃ হ

িতৰ দশা ব ৱাবৈল। সত যু গত ভাৰতৰ

িতৰ দশা আিছল। এিতয়া হ’ল ৰা ৰ দশা। এয়া হেছ বহদৰ কথা। এই কথা কােনা শা ত নাই।

ওপৰত বৃ হ

এই আেলাচনী আিদও তওঁেলােক বু িজ পাব িযসকেল আগেত িকবা নহয় িকবা বু িজ পাইেছ। আেলাচনী আিদ পিঢ়েল
তওঁেলােক বিছ বু িজবৈল দৗিৰ আিহব। বাকীেতা এেকা নু বু িজব। িযেয় অলপ পিঢ় এিৰ িদেয় তিতয়া তওঁক
অকণমান

ান িঘউ ঢািল িদেল পু নৰ সজাগ হ যায়।

ানক িঘউ বু িল কাৱা হয়। নু মাই যাৱা দীপকত িপতা আিহ

ানৰ িঘউ ঢািল আেছ। তওঁ কয় – স ানসকল, মায়াৰ ধু মু হা আিহব, চািক নু মাই িদব।
পাক

িল মেৰ, কােনাবাই চকিৰ লগাই

ন ৰাৰ চগা পাক।

ল

চািকত কােনাবা চগা

িচ যায়। সই কথা এিতয়া ব ৱহািৰকভােৱ চিল আেছ। সকেলােৱ

িমক

থমেত এেকবােৰ ঘৰ-বাৰী এিৰ আিহ চগােপাক হ’ল। যন এেকবােৰ লটাৰী পাই গ’ল। িয

িকবা পাৰ হ গ’ল তমােলােক পু নৰ এেনকুৱা কিৰবা। হয়েতা কােনাবা িচ গেছ, এেনৈক নাভািববা গৈল নািহব,
চগােপাক হ’ল,

িমক হ’ল পাছত মায়াই হ ৱাই িদেল, তিতয়া পেদা কম পাব।

িমক ন ৰেটা হেয়ই। আন

সৎসংগত কােৰােৱ বু ি ত না। তামােলাকৰ বু ি ত আেছ। িপতাৰ পৰা নতু ন দু নীয়াৰ বােব

ম ন ৰ িনজৰ পু ষাথ

অনু সিৰ পিঢ় আেছা। আিম বহদৰ িপতাৰ স ু খত বিহ আেছা। এয়াও জািনছা সই আ া দিখবৈল পাৱা নাযায়।
সয়ােতা অব

ব । তাক িদব দৃ ি ৰ াৰা দখা পাৱা যায়। আিম আ াও স
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িব ু হওঁ। িক

দহ-অিভমান এিৰ

িনজেক আ া বু িল ভাবা – এয়া হ’ল উ

পঢ়া। সই ( লৗিকক) পঢ়ােতা িয িবষয় কিঠন হয়, তাত ফল হয়। এই

িবষয়েবাৰ ব ত সহজ, িক িকছু মােন কিঠন অনু ভৱ কেৰ।
এিতয়া তামােলােক বু িজছা িশৱবাবা স ু খত বিহ আেছ। তামােলােকও িনৰাকাৰ আ া হাৱা িক
এই সকেলা কথা বহদৰ িপতাই

শৰীৰত আছা।

নাব নাৱােৰ। পাছত িক কিৰবা? তওঁক ধন বাদ িদবা।

নায়, আন কােনও

নাই। বাবাই কয় – এই অনািদ নাটক িনধাৰণ হ আেছ। মই কােনা নতু ন কাম নকেৰা। নাটক অনু সিৰ
তামােলাকক পঢ়াও। ধন বাদেতা ভি

মাগত িদেয়। িশ েক ক’ব – ছা সকেল ভালদেৰ পিঢ়েল তিতয়া আমাৰ নাম

জনাজাত হ’ব। ছা সকলক ধন বাদ িদয়া হয়। িয ভালদেৰ পেঢ়, পঢ়াই, তওঁক ধন বাদ িদয়া হয়। পু নৰ ছা সকেল
িশ কক ধন বাদ িদব। িপতাই কয় – মৰমৰ স ানসকল, জীয়াই থাকা। এেনকুৱা সৱা কিৰ যাৱা, ক ৰ আগেতও
কিৰিছলা। অ া!

ক ৰ িপছত পু নৰাই লগ পাৱা অিত মৰমৰ স ানসকলৰ

িত মাতা িপতা বাপদাদাৰ

হপূ ণ

ৰণ আ

সু ভাত। আি ক িপতাৰ আি ক স ানসকলক নম াৰ।
*ধাৰণাৰ বােব মু খ সাৰ:-**
(1)

সদায় িনচা আ

িন য় থািকব লােগ য আমাক পঢ়াওতা জন কােনা শৰীৰধাৰী িশ ক নহয়।

য়ং

ানৰ

সাগৰ িনৰাকাৰ িপতা িশ ক হ আমাক পঢ়াই আেছ। এই পঢ়াৰ াৰাই আিম সেতা ধান হ’ব লােগ।

(2)

আ া পী দীপকত সদায়

ান পী িঘউ ঢািলব লােগ।

ানৰ িঘউৰ াৰা সদায় এেনৈক

িলত হ থািকব

লােগ যােত মায়াৰ কােনা ধু মু হাই অি ৰ কিৰব নাৱােৰ। চগােপাক হ অি িশখাত বিলহাৰ হ’ব লােগ।

*বৰদান:-

মন-বু ি ক জ ালৰ পৰা একাষৰীয়া কিৰ িমলন মলা পালন কেৰাতা জ ালমু

হাৱা

িকছু মান স ােন ভােব এই জ াল পু ৰা হ’ ল তিতয়া আমাৰ অৱ া বা সৱা ভাল হ যাব। িক
জ ালেবাৰ পাহাৰৰ সমান। পাহাৰ আঁতিৰ নাযায়, িক
একাষৰীয়া কিৰ লাৱা অথবা উৰ

য’ত জ াল আেছ তাত িনজৰ মন-বু ি ক

কলাৰ াৰা জ াল পী পাহাৰেৰা ওপৰৈল

িচ যাৱা তিতয়া

পাহােৰা তামােলাকৰ সহজ অনু ভৱ হ’ব। জ ালৰ জগতত জ ালেতা আিহবই, তামােলাক মু
থাকা তিতয়া িমলন মলা পালন কিৰব পািৰবা।

* াগান:-

এই বহদৰ নাটকত িহৰ’ পাট (নায়ক-নািয়কাৰ ভূ িমকা) পালন কেৰাতাজেন িহৰ’ পাটধাৰী হয়।

ওঁ শাি !!
***
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