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াতঃমুৰলী

ওঁ শাি !

"বাপদাদা"

মধুবন।

“মৰমৰ স ানসকল – পঢ়া আৰু দৱী চিৰ ৰ খিতয়ান ( ৰিজ াৰ) ৰাখা, িনেতৗ পৰী া কৰা য মাৰ াৰা কােনা
ভু লেতা নহ’ল”

:
উ ৰ:

তামােলাক স ানসকেল কানেটা পুৰষ
ু াথৰ াৰা ৰাজ -ভাগ ৰ িতলক া কিৰব পাৰা?
ু াথ কৰা। সংগমত আ াকাৰীৰ িতলক িদয়া
1) সদায় আ াকাৰী হ থকাৰ পুৰষ
তিতয়া ৰাজ -ভাগ ৰ িতলক পাই যাবা। অৱ াকাৰী অথাৎ আ া পালন নকৰাসকেল
ৰাজ -ভাগ ৰ িতলক া কিৰব নাৱােৰ। 2) কােনা বমাৰ িচিকৎসকৰ (চাজনৰ) পৰা
লু ৱাই নাৰািখবা। লু ৱাই ৰািখেল পদ কম হ যাব। িপতাৰ িনিচনা মৰ সাগৰ হাৱা
তিতয়া ৰাজ -ভাগ ৰ িতলক পাই যাবা।

ওঁ শাি । আ
 ি ক িপতাই আি ক স ানসকলক বুজাই আেছ, পঢ়া মােন বাধ। তামােলাক স ানসকেল

বুিজ পাৱা য এই পঢ়া ব ত সহজ আৰু ব ত উ হয় আৰু ব ত উ পদ িদওঁতা হয়। এয়া কৱল
তামােলাক স ানসকেলেহ জানা য এই পঢ়া আিম িব ৰ মািলক হ’বৰ কাৰেণ পিঢ় আেছাঁ। গিতেক
পেঢ়াঁতাসকল ব ত আনি ত হ'ব লােগ। িকমান উ পঢ়া! এয়া সয়াই গীতা আখ ােনা হয়। সংগমযুেগা
হয়। তামােলাক স ানসকল এিতয়া জািগ উ ছা, বাকী সকেলা ই আেছ। গায়েনা আেছ মায়াৰ িন াত
ই আেছ। তামােলাকক িপতা আিহ জগাইেছ। কৱল এটা কথাৰ ওপৰত বুজায় - মৰমৰ স ানসকল,
ৃিতৰ যা াৰ বেলেৰ তামােলােক গােটই িব ত ৰাজ কৰা। যেনৈক ক পূেব কিৰিছলা। এইেটা
িপতাই সাঁৱৰাই িদেয়। স ানসকেলও বুিজ পায় আমাৰ ৃিত উদয় হেছ – ক ই ক ই আিম এই
যাগবলৰ াৰা িব ৰ মািলক হওঁ আৰু পুনৰ দৱী েণা ধাৰণ কিৰেছাঁ। যাগৰ ওপৰেত পূৰা ধ ান িদব
লােগ। এই যাগবলৰ াৰা তামােলাক স ানসকলৰ আেপানাআপুিন দৱী ণ আিহ যায়। যথাযথ এইেটা
পৰী া হেছই মনুষ ৰ পৰা দৱতা হাৱাৰ। তামােলাক ইয়াৈল আিহছা যাগবলৰ াৰা মনুষ ৰ পৰা
দৱতা হ'বৰ কাৰেণ। আৰু এইেটাও জানা য আমাৰ যাগবলৰ াৰা গােটই িব পিব হ'ব। পিব
আিছল, এিতয়া অপিব হ গ’ল। গােটই চ ৰ ৰহস ক তামােলাক স ানসকেল বুিজ পাইছা আৰু
অ ৰেতা আেছ। লািগেল কােনাবা নতু ন হওক তথািপও এই কথােবাৰ বুিজবৈল ব ত সহজ। তামােলাক
দৱতাসকল পূজ আিছলা, পুনৰ পূজাৰী তেমা ধান হ'লা আন কােনও এেনৈক ক'বও নাৱােৰ। িপতাই
ৈক বুজায় সয়া হেছ ভি মাগ, এয়া হেছ ান মাগ। ভি অতীত হ গ'ল। অতীতৰ কথা িচ া
নকিৰবা। সয়ােতা অৱনিমত হাৱাৰ কথা। িপতাই এিতয়া আেৰাহণ (উ িত) কৰাৰ কথা নাই আেছ।
স ানসকেলও জােন- আিম িন য় দৱী ণ ধাৰণ কিৰব লােগ। সদায় খিতয়ান (চাট) িলিখব লােগ - মই
িকমান সময় ৃিতত থােকাঁ? মাৰ াৰা িক িক ভু ল হ'ল? ভু লৰ গভীৰ আঘােতা লােগ, সই পঢ়ােতা
চিৰ ৰ ফােল ল কৰা হয়। ইয়ােতা চিৰ ৰ ফােল ল কৰা হয়। িপতাইেতা তামােলাকৰ কল াণৰ
কাৰেণেহ কয়। তােতা খিতয়ান ( ৰিজ াৰ) ৰােখ - পঢ়াৰ আৰু চিৰ ৰ। ইয়ােতা স ানসকেল দৱী চিৰ
গঠন কিৰব লােগ। ভু ল যােত নহয়, ইয়াৰ িত সাৱধান হ’ব লােগ। মাৰ াৰা কােনা ভু লেতা নহ’ল?
সইবােব আদালেতা ব ৱায়। অন কােনা ু ল আিদত আদালত ব ওৱা নহয়। িনজৰ অ ৰক সুিধব
লােগ। িপতাই বুজাইেছ - মায়াৰ কাৰেণ িকবা নহয় িকবা অৱ া হ থােক। আৰ িণেতা আদালত
ব ওৱা হিছল। স ানসকেল সঁচা কথা কিছল। িপতাই বুজাই থােক - যিদ সঁচা কথা নােকাৱা তে সই
ভু ল বৃি হ গ থািকব। ওেলাটা আৰু ভু লৰ দ পাৱা যায়। ভু লৰ িবষেয় নােকাৱাৰ কাৰেণ আেকৗ
অৱ াকাৰীৰ িতলক লািগ যায়। তিতয়া ৰজাৰ িতলক পাব নাৱােৰ। যিদ আ া পালন নকেৰ,
অিব াসী হয় তে ৰাজ -ভাগ পাব নাৱােৰ। িচিকৎসেক িভ িভ কােৰ বুজাই থােক। িচিকৎসকৰ

পৰা যিদ বমাৰ লু ৱাই ৰাখা তে পেদা কম হ যাব। িচিকৎসকক ক িদেল কােনা মাৰেতা খাব
নালােগ নহয় জােনা। িপতাই কৱল ক'ব - সাৱধান। পুনৰ যিদ এেন ৱা ভু ল কৰা তে লাকচান হ
যাব। পদ ব ত কম হ যাব। তাতেতা াভািৱক দৱী চলন হ'ব। ইয়াত পুৰষ
ু াথ কিৰব লােগ। বােৰ
বােৰ অনু ীণ হ'ব নালােগ। িপতাই কয় - স ানসকল, বিছৈক ভু ল নকিৰবা। িপতা িবশাল মৰ সাগৰ
হয়। স ানসকেলা হ'ব লােগ। যেন ৱা িপতা তেন ৱা স ান। যেন ৱা ৰজা-ৰাণী তেন ৱা জা।
বাবােতা ৰজা নহয়। তামােলােক জানা বাবাই আমাক িনজৰ সমান কিৰ তােল। িপতাৰ িয মিহমা গায়,
সয়া তামােলাকেৰা হ'ব লােগ। বাবাৰ সমান হ'ব লােগ। মায়া ব ত শি শালী, তামােলাকক খিতয়ান
ৰািখব িনিদেয়। মায়াৰ জালতেতা স ূণ ৰূেপ ব ী হ আছা। মায়াৰ কাৰাগাৰৰ পৰা তামােলাক ওলাব
নাৱাৰা। সঁচা কথা নােকাৱা। সেয়েহ িপতাই কয় – ৃিতত থকাৰ স ক খিতয়ান ৰাখা। পুৱা উ
িপতাক ৰণ কৰা। িপতাৰেহ মিহমা কৰা। বাবা, আপুিন আমাক িব ৰ মািলক কিৰ তােল গিতেক
আিম আেপানাৰ মিহমা গাম। ভি মাগত িকমান মিহমা গায়, তওঁেলােকেতা এেকােৱই গম নাপায়।
দৱতাসকলৰ মিহমা নাই। মিহমা হেছ তামােলাক া ণসকলৰ। সকেলােক সৎগিত িদওঁতাজেনা হেছ
এজন িপতা। তওঁ ৰচিয়তাও হয়, িনেদশেকা হয়। সৱাও কেৰ আৰু স ানসকলক বুজােয়া। বা ৱত
কয়। তওঁেলােকেতা শা েবাৰৰ পৰা ভগৱানুবাচ (ভগৱানৰ বাণী) িন থােক। গীতা পিঢ় আিহ থােক
আেকৗ তাৰ পৰা িক পাৱা যায়? িকমান েমেৰ বিহ পেঢ়, ভি কেৰ, গম নাপায় য ইয়াৰ পৰা িক
হ'ব! এইেটা নাজােন য আিম িচিৰ তলৈলেহ নািম আেছাঁ। িদেন- িতিদেন তেমা ধান হ'বই লািগব।
নাটকত ( ামাত) এেনৈকেয় িনধািৰত হ আেছ। এই িচিৰৰ ৰহস িপতাৰ বািহেৰ কােনও বুজাব
নাৱােৰ। িশৱবাবাইেহ
াৰ াৰা বুজায়। এেৱাঁ িশৱবাবাৰ পৰা বুিজ পুনৰ তামােলাকক বুজায়। মুখ
জ িশ ক, জ িচিকৎসকেতা িপতাই হয়। তওঁেক ৰণ কিৰব লােগ। এেনৈক নকয় য া ণীক
ৰণ কৰা। ৃিতেতা এজনেৰ ৰািখব লােগ। কিতয়াও কােৰা িত মাহ ৰািখব নালােগ। এজন িপতাৰ
পৰাই িশ া ল'ব লােগ। িনেমাহীও হ'ব লােগ। এই
ত ব ত পিৰ ম কিৰব লােগ। গােটই পুৰিণ সৃি ৰ
িত বৰাগ । এইখনেতা ইিতমেধ ই নাশ হ গেছ। ইয়াৰ িত ম আৰু আসি এেকােৱই নাই। িকমান
ডাঙৰ ডাঙৰ অ ািলকা আিদ িনমাণ কিৰ থােক। তওঁেলােক এইেটাও গম নাপায় য এই পুৰিণ সৃি খনৰ
বাকী িকমান সময় আেছ। তামােলাক স ানসকল এিতয়া জািগ উ ছা অন েকা জেগাৱা। িপতাই
আ াসকলকেহ জগায়, বােৰ বােৰ কয় - িনজক আ া বুিল বুজা। যিদ শৰীৰ বুিল বুজা তে যন ই
আছা। িনজক আ া বুিল বুজা আৰু িপতােকা ৰণ কৰা। আ া পিতত হ’ ল শৰীেৰা পিতত পায়।
আ া পাৱন হ’ ল শৰীেৰা পাৱন পায়।
িপতাই বুজায় - তামােলাকেহ এই দৱী- দৱতা বংশৰ আিছলা। পুনৰ তামােলােকই হ যাবা। িকমান
সহজ। এেন ৱা বহদৰ িপতাক আিম িকয় ৰণ নকিৰম। পুৱা উ ও িপতাক ৰণ কৰা। বাবা
আপুিনেতা চমৎকাৰ কেৰ, আপুিন আমাক িকমান উ দৱী- দৱতা কিৰ গিঢ় তু িল পুনৰ িনবাণধামত
গ বিহ যায়। ইমান উ কিৰেতা কােনও গিঢ়ব নাৱােৰ। আপুিন িকমান সহজৈক নায়। িপতাই কয় িযমান সময় পাৱা, কাম-কাজ কিৰও িপতাক ৰণ কিৰব পাৰা। ৃিতেহ তামােলাকৰ নাও ( বতৰণী)
পাৰ কেৰাঁতা হয় অথাৎ কিলযুগৰ পৰা িসপােৰ িশৱালয়ৈল ল যাওঁতা হয়। িশৱালয়েকা ৰণ কিৰব
লােগ, িশৱবাবাই াপন কৰা গ - গিতেক দুেয়াটাই ৃিতৈল আেহ। িশৱবাবাক ৰণ কিৰেল আিম গৰ
মািলক হ’মৈগ। এই পঢ়া হেছই নতু ন সৃি ৰ কাৰেণ। িপতাও নতু ন সৃি
াপন কিৰবৈল আেহ। িন য়
িপতা আিহ িকবােতা কতব পালন কিৰব নহয় জােনা। তামােলােক দিখবৈলও পাৱা মই ভূ িমকা পালন
কিৰ আেছাঁ, নাটকৰ পিৰক না অনুসিৰ। তামােলাক স ানসকলক 5 হাজাৰ বছৰ পূবৰ ৃিতৰ যা া
আৰু আিদ-মধ -অ ৰ ৰহস নাওঁ। তামােলােক জানা েত ক 5 হাজাৰ বছৰৰ পাছত বাবা আমাৰ
স খ
ু ত আেহ। আ াইেহ কয়, শৰীেৰ নকয়। িপতাই স ানসকলক িশ া িদেয় - আ াকেহ পিব কিৰব
লােগ। আ া এবাৰেহ পিব হ'বলগীয়া হয়। বাবাই কয় মই অেনক বাৰ তামােলাকক পঢ়ােলাঁ পুনৰ

পঢ়াম। এেনৈক কােনা স াসীেয় ক'ব নাৱােৰ। িপতাইেহ কয় - স ানসকল, মই নাটকৰ পিৰক না
অনুসিৰ পঢ়াবৈল আিহেছাঁ। পুনৰ 5 হাজাৰ বছৰৰ পাছত এেনৈকেয় আিহ পঢ়াম, যেনৈক ক পূেব
তামােলাকক পঢ়াই ৰাজধানী াপন কিৰিছেলাঁ, অেনকবাৰ তামােলাকক পঢ়াই ৰাজ াপন কিৰেছাঁ।
এয়া িকমান িব য়কৰ কথা িপতাই বুজায়। মত িকমান
। মতৰ াৰােহ আিম িব ৰ মািলক
হওঁ। ব ত
পদমযাদা হয়! কােনাবাই ডাঙৰ লটািৰ পােল তিতয়া মগজ বয়া হ যায়। কােনাবা
আগবািঢ় গ গ িনৰাশ হ যায়। মই পিঢ়ব নাৱােৰাঁ। মই িব ৰ বাদ াহী (সা াজ ) কেনৈক ল'ম!
তামােলাক স ানসকল ব ত আনি ত হ'ব লােগ। বাবাই কয় - অিত ীয় সুখ আৰু আন ৰ কথা মাৰ
স ানসকলক সাধা। তামােলাক সকেলােক আন ৰ কথা নাবৈল যাৱা। তামােলােকই িব ৰ মািলক
আিছলা পুনৰ 84 জ ভাগ কিৰ গালাম হ গছা। গায়েনা কেৰ মই গালাম, মই গালাম তামাৰ।
এেনৈক ভােব য িনজক নীচ বুিল কাৱা, সৰু হ চলােতা ভাল। চাৱা, িপতা কান হয়! তওঁক কােনও
নাজােন। তওঁেকা কৱল তামােলােক জািনছা। বাবা কেনৈক আিহ সকেলােক ‘স ান স ান’ বুিল ক
বুজায়। এয়া আ া আৰু পৰমা াৰ মলা। তওঁৰ পৰা আিম গৰ বাদ াহী পাওঁ। বাকী গংগা ান আিদ
কিৰেল কােনা গৰ ৰাজ -ভাগ পাৱা নাযায়। গংগা ানেতা ব বাৰ কিৰলা। এেনেয়েতা পানী সাগৰৰ
পৰা আেহ িক এই বৰষুণ কেনৈক হয়, ইয়ােকা কৃ িত বুিল কাৱা হ’ব। এই সময়ত িপতাই
তামােলাকক সকেলােবাৰ বুজায়। ধাৰণাও আ াইেহ কেৰ, শৰীেৰ নকেৰ। তামােলােক অনুভৱ কৰা
যথাযথ বাবাই আমাক িকহৰ পৰা িক কিৰ তু িলেল! এিতয়া িপতাই কয় - স ানসকল, িনজৰ ওপৰত
দয়া কৰা। কােনা অৱ া নকিৰবা। দহ-অিভমানী নহ'বা। অবাবেত িনজৰ পদ কম হ যাব।
িশ েকেতা বুজাব নহয় জােনা। তামােলােক জানা িপতা বহদৰ িশ ক হয়। জগতত িকমান অেনক
ভাষা আেছ। িকবা ব ছপােল তে সকেলা ভাষােত ছপাব লােগ। িকবা সািহত ছপােল তিতয়া
সকেলাৈলেক এটা এটা কিপ প য়াই িদয়া। এটা এটা কিপ পুিথভঁ ৰালৈল প য়াই িদব লােগ। খৰচৰ কথা
নাই। বাবাৰ ভঁ ৰাল ব ত ভৰপূৰ হ যাব। পইচা িনজৰ লগত ৰািখ িক কিৰবা। ঘৰৈলেতা ল নােযাৱা।
যিদ িকবা ঘৰৈল ল যাৱা তে পৰমা াৰ য ৰ চু িৰ হ যাব। তৗবা তৗবা, এেন ৱা িনকৃ বুি
কােৰােৰ নহওঁক। পৰমা াৰ য ৰ পৰা চু িৰ! তওঁৰ িনিচনা মহান পাপ আ া কােনা হ'ব নাৱােৰ।
িকমান অধমগিত হ যায়। িপতাই কয় - এই সকেলােবাৰ নাটকত ভূ িমকা আেছ। তামােলােক ৰাজ
কিৰবা তওঁেলাক তামােলাকৰ সৱক হ'ব। সৱক অিবহেন ৰাজ কেনৈক চিলব! ক পূেবও এেনৈকেয়
াপনা হিছল।
এিতয়া িপতাই কয় - িনজৰ কল াণ কিৰবৈল হ’ ল মতত চলা। দৱী ণ ধাৰণ কৰা। াধ কৰােতা
দৱী ণ নহয়। সইেটা আসুিৰক ণ হ যায়। কােনাবাই াধ কিৰেল তিতয়া িনমাত (শা ) কিৰ িদব
লােগ। সঁহািৰ জনাব নালােগ। েত কেৰ চলনৰ পৰা বুিজব পােৰ, অৱ ণেতা সকেলােৰ আেছ। যিতয়া
কােনাবাই াধ কেৰ তিতয়া তওঁৰ চেহৰা তাম বৰণীয়া হ যায়। মুখেৰ বামা উিলয়ায় (উ ৰত
কথা কয়)। িনজেৰই লাকচান কিৰ িদেয়। পদ
হ যাব। বাধশি থািকব লােগ। িপতাই কয় - িয
পাপ কম কৰা, সয়া িলিখ িদয়া। বাবাক ক িদেল দাষ মিৰষণ হ যাব। বাজা পাতল হ যাব।
জ -জ া ৰৰ পৰা তামােলাক িবকাৰত যাবৈল ধিৰলা। এই সময়ত যিদ তামােলােক কােনা পাপ কম
কৰা তে সয়া এশ ণ হ যাব। িপতাৰ আগত যিদ ভু ল কৰা তে এশ ণ দ হ যাব। কিৰলা আৰু
যিদ নােকাৱা তে আৰুেহ বৃি হ যাব। িপতাইেতা বুজাব য িনজৰ লাকচান নকিৰবা। িপতাই
স ানসকলৰ বুি ভাল কিৰবৈল আিহেছ। জােন য এওঁ কেন ৱা পদ পাব। সয়াও 21 জ ৰ কথা।
িযসকল সৱাধাৰী স ান আেছ তওঁেলাকৰ ভাৱ ব ত িমঠা হ'ব লােগ। কােনাবাই ততািলেক িপতাক
কয় - বাবা এইেটা ভু ল হ'ল। বাবা আনি ত হয়। ভগৱান আনি ত হ’ল তে আৰু িক লােগ। এওঁেতা
িপতা িশ ক ৰু িতিনওজেনই হয়। নহ' ল িতিনওজেনই ু হ যাব। 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) মতত চিল িনজৰ বুি ভাল কিৰ ৰািখব লােগ। কােনাধৰণৰ অৱ া কিৰব নালােগ।
বশৱত হ মুেখেৰ বামা উিলয়াব (উ ৰত কথা ক’ব) নালােগ, িনমাত হ থািকব লােগ।

াধৰ

(2) অ েৰেৰ এজন িপতাৰ মিহমা কিৰব লােগ। এই পুৰিণ সৃি ৰ িত আসি বা মৰম ৰািখব নালােগ।
বহদৰ বৰাগী আৰু িনেমাহী হ'ব লােগ।
বৰদান:
িনজৰ অব শা ৰূপৰ াৰা বায়ুম লক অব কিৰ তােলাঁতা সা াৎ মূত হাৱা
যেনৈক সৱাৰ পিৰক না কৰা তেনৈক পুৱাৰ পৰা ৰািতৈলেক ৃিতৰ যা াত কেনৈক
আৰু কিতয়া থািকম ইয়ােৰা পিৰক না কৰা আৰু মােজ মােজ দুই-িতিন িমিনটৰ কাৰেণ
সংক ৰ বগক িবৰাম িদ িদয়া, যিতয়া কােৰাবাক ব ভাৱত বিছৈক দখা পাৱা
তিতয়া তওঁক নােকাৱাৈকেয় িনজৰ অব শা ৰূপ এেনৈক ধাৰণ কৰা যােত তেৱাঁ
ইংিগেতেৰ বুিজ যায়, ইয়াৰ াৰা বায়ুম ল অব
হ থািকব। অসাধাৰণতা দখা িদব
আৰু তামােলাক সা াৎকাৰ কৰাওঁতা সা াৎ মূত হ যাবা।
াগান:
স ূণ সত তাই পিব তাৰ আধাৰ।
!! ওঁ শাি !!

