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াতঃমুৰলী

ওঁ শাি !

"বাপদাদা"

মধুবন।

"মৰমৰ স ানসকল – তামােলাক এিতয়া সঁচা পাঠশালাত বিহ আছা, এয়া সৎস ও হয়, ইয়াত তামােলােক সৎ (সত ) িপতাৰ স পাইছা,
িযজেন পাৰ কৰাই িদেয়”

:
উ ৰ:

গীত:

িহচাপ-িনকাচৰ খলত মনুষ ৰ বাধ আৰু তামােলাকৰ বাধৰ মাজত কানেটা পাথক আেছ?
মনুষ ই বুেজ - এয়া িয দুখ-সুখৰ খল চেল, এই দুখ-সুখ সকেলা পৰমা াই িদেয় আৰু তামােলাক
স ানসকেল বুিজ পাৱা য এয়া েত কেৰ কমৰ িহচাপৰ খল হয়। িপতাই কােকােৱই দুখ িনিদেয়।
তওঁেতা আেহই সুখৰ ৰা া দখুৱাবৈল। বাবাই কয় – স ানসকল, মই কােকােৱই দুখী কৰা নাই। এয়ােতা
তামােলাকেৰই কমৰ ফল।
এই পাপৰ সৃি ৰ পৰা.... (ইচ পাপ কী দুিনয়া চ....)

ওঁ শাি । মৰমৰ আি ক স ানসকেল গীত

িনলা। কাক আ ান কেৰ। িপতাক। বাবা, আিহ এই কিলযুগী পাপৰ সৃি ৰ
পৰা সত যুগী পুণ ৰ সৃি ৈল ল ব'লা। এিতয়া জীৱ-আ া সকেলা কিলযুগী হয়। তওঁেলাকৰ বুি ওপৰৈল যায়। িপতাই
কয় - মই িয হওঁ, যেন ৱা হওঁ, সইধৰেণ ( মাক) কােনও নাজােন। ঋিষ-মুিন আিদেয়ও কয় আিম ৰচিয়তা মািলক
অথাৎ বহদৰ িপতাক আৰু তওঁৰ বহদৰ ৰচনাৰ আিদ-মধ -অ ক নাজােনা। আ াসকল য'ত থােক সই ঠাই হ'ল
মহত , য'ত সূয, চ নাথােক। মূলবতনত নাইবা সূ বতনত নাথােক। বাকী এই ম তেতা িবজুলী আিদ সকেলা লােগ
নহয়। সেয়েহ এই ম ই িবজুলী লাভ কেৰ - ৰািত চ -তৰাৰ, িদনত সূযৰ। এইেবাৰ হ'ল চািক। এই চািকেবাৰ থকা
সে ও অ কাৰ বুিল কাৱা হয়। ৰািতেতা তথািপও চািক লাব লােগ। সত যুগ- তাক কাৱা হয় িদন আৰু ভি মাগক
কাৱা হয় ৰািত। এয়াও বুিজবলগীয়া কথা। নতু ন সৃি পুনৰ পুৰিণ িন য় হ'ব। পুনৰ নতু ন হ'ব তিতয়া পুৰিণৰ িবনাশ
িন য় হ'ব। এয়া হেছ বহদৰ সৃি । ৰজাসকলৰ ঘেৰা ব ত ডাঙৰ ডাঙৰ হয় । এয়া হ'ল বহদৰ ঘৰ। ম অথবা জ।
ইয়াক কমে
বুিলও কাৱা হয়। কমেতা িন য় কিৰব লােগ। সকেলা মনুষ ৰ বােব এয়া কমে । সকেলােৱ কম
কিৰবই লােগ। ভূ িমকা পালন কিৰবই লােগ। েত ক আ াই ভূ িমকা থমৰ পৰাই া কিৰ থেছ। তামােলাকৰ
মাজেতা কােনাবাজন আেছ িযজেন এই কথােবাৰ ভালদেৰ বুিজব পােৰ। বা ৱত এয়া গীতা-পাঠশালা হয়। পাঠশালাত
কিতয়াবা বৃ সকেল পেঢ় জােনা? ইয়াতেতা বুঢ়া- ডকা আিদ সকেলােৱ পেঢ়। সইেবাৰক বদৰ পাঠশালা বুিল কাৱা
নহ'ব। তাত এেকােৱই ল -উে শ নাথােক। আিম ইমান বদশা আিদ পেঢ়াঁ, ইয়াৰ াৰা িক হ'মৈগ - সইেটা নাজােন।
িযেকােনা ধৰণৰ সৎস িয আেছ, ল -উে শ এেকা নাই। এিতয়ােতা সইেবাৰক সৎস বুিল ক'বৈল লাজ লােগ। সৎ
তা (সত েতা) এজন িপতাই হয়, িযজনৰ বােব কাৱা হয় - সংগই তেৰ (উ াৰ কেৰ), স ই বুৰায় (অধঃপিতত কেৰ)।
স কিলযুগী মনুষ সকলৰ। সত ৰ স েতা এজনেৰই। এিতয়া তামােলাকৰ আচিৰত যন লােগ। গােটই সৃি ৰ
আিদ-মধ -অ ৰ ান িপতাই কেনৈক িদেয়, তামােলাকেতা আনি ত হাৱা উিচত। তামােলাক সঁচা পাঠশালাত বিহ
আছা। বাকী সকেলােবাৰ হেছ িমছা পাঠশালা, সই সৎস আিদৰ পৰা এেকােৱই হ নালায়ৈগ। ু ল-কেলজ আিদৰ পৰা
তথািপও িকবা হ ওলায় িকয়েনা পেঢ়। বাকী ক' তােৱই পঢ়া নচেল। সৎস ক পঢ়া বুিল কাৱা নহ’ব। শা আিদ পিঢ়েতা
পাচত দাকান খুিল বেহ, পইচা অজন কেৰ। অলপ
পিঢ়বৈল িশিক ৰু াৰ খুিল বিহ যায়। ৰু ােৰা িকমান খােল।
ৰুৰ াৰ অথাৎ ঘৰ বুিল ক'ব নহয়। ৰু াৰৰ াৰ খােল, তাত গ শা আিদ পেঢ়। তামােলাকৰ ৰু াৰ হ'ল- মুি
আৰু জীৱনমুি ধাম, সৎ (সত ) ৰুৰ াৰ। সৎ ৰুৰ নাম িক? অকালমূত। সৎ ৰুক অকালমূত বুিল কাৱা হয়, তওঁ
আিহ মুি আৰু জীৱনমুি ৰ াৰ খােল। অকাল-মূত হয় নহয়, যাক কােলও খাব নাৱােৰ। আ া হেয়ই িব ,ু তাক
কােল কেনৈক খাব। সই আ ােতা শৰীৰ এিৰ পলাই যায়। মনুষ ই বুিজ পায় জােনা য এটা পুৰণা শৰীৰ এিৰ আেকৗ গ
অন এটা ল’ব, তে ইয়াত ক াৰ িক দৰকাৰ। এইেটা তামােলােক জানা- নাটক অনািদ ৰিচ থাৱা আেছ। েত েকই
ভূ িমকা পালন কিৰবই লািগব। িপতাই বুজাই আেছ সত যুগত হ'ল নে ােমাহা। মাহিজতেৰা কািহনী আেছ নহয়।
পি তসকেল নায়, মাতাসকেলও িন িন আেকৗ
ল বিহ যায় - নাবৰ বােব। ব ত সময় ধিৰ নাই থােক।
তাক কাৱা হয় কনৰস (কােনেৰ িন ৰস পাৱা)। নাটকৰ পিৰক না অনুসিৰ মনুষ ইেতা ক'ব মাৰ দাষ িক। িপতাই
কয় মাক তামােলােক মাক মািতছা য দুখৰ সৃি ৰ পৰা ল যাৱা। এিতয়া মই আিহেছাঁ তে মাৰ কথা িনব লােগ
নহয় জােনা। িপতাই স ানসকলক বিহ বুজাই আেছ, ভাল মত পােল তে সয়া হণ কিৰব লােগ নহয় জােনা।
তামােলাকেৰা কােনা দাষ নাই। ৰাম ৰাজ , ৰাৱণ ৰাজ ৰ খল ৰিচ থাৱা আেছ। খলত কােনাবাই হািৰ যায়

তেনহ’ ল তওঁৰ দাষ হয় জােনা। িজকা আৰু হৰা হ থােক, ইয়াত যু ৰ কথা নাই। তামােলাকৰ বাদ াহী (সা াজ )
আিছল। এইেটাও তামােলােক আগেত গম পাৱা নািছলা, এিতয়া তামােলােক বুিজ পাৱা, িযসকল সৱাধাৰী হয়,
িযসকলৰ নাম উ ল হয়। িদ ীত সকেলাতৈক নাম লা বুজাওঁতা কান? তিতয়া তৎ ণাৎ নাম ল’ব জগদীশৰ।
তামােলাকৰ কাৰেণ আেলাচনীও ( মগািজেনা) উিলয়ায়। তাত সকেলােবাৰ আিহ যায়। অেনক কাৰৰ যুি িলেখ,
বৃজেমাহেনও িলেখ। িলখােতা জােনা কােনা মাহীৰ ঘৰ (ইমান উজু) হয়। িন য় িবচাৰ সাগৰ ম ন কেৰ। ভাল সৱা
কেৰ। িকমান লাক পিঢ় আন ত হয়। স ানসকেলও সজীৱতা লাভ কেৰ। কােনা কােনােৱ দশনীত ব ত মগজ
খটু ৱায়, কােনা কােনা কম ব নত আৱ
হ আেছ, সেয়েহ ইমান কিৰব নাৱােৰ। এয়াও কাৱা হ’ব নাটক,
অৱলাসকলৰ ওপৰেতা অত াচাৰ হাৱােতা নাটকত ভূ িমকা আেছ। এেন ৱা ভূ িমকা িকয় পালন কিৰেছ, এইেটা ই
উ ব নাৱােৰ। এয়ােতা অনািদ পূব িনধািৰত নাটক হয়। তাক জােনা িকবা কিৰব পােৰ। কােনােৱ কয় মই িক ভু ল
কিৰেছা যাৰ বােব এেন ৱা ভূ িমকা ৰািখেছ। এিতয়ােতা ভু লৰ কথাই নাই। এইেটােতা ভূ িমকা হয়। অৱলাসকল
কােনাবােতা িনিমি হ’ব, িযসকলৰ দুখ হ’ব। তেনহ’ লেতা সকেলােৱ ক’ব মাৰ এইেটা ভূ িমকা িকয়? নহয় এইখন পূব
িনধািৰত নাটক হয়। পুৰষ
ু সকলৰ ওপৰেতা অত াচাৰ হয়। এই কথােবাৰত িকমান সহনশীল হ’বলগীয়া হয়। ব ত
সহনশীলতা লােগ। মায়াৰ িব েতা ব ত আিহব। িব ৰ বাদ াহী লাৱা তে িকছু পিৰ ম কিৰব লািগব। ামাত
আপদ, সংঘাত আিদ িকমান আেছ। অৱলাসকলৰ ওপৰত অত াচাৰ িলখা হ আেছ। তজৰ নদীও ব যাব। ক’ তােৱই
িনৰাপদ নহ’ব। এিতয়ােতা সৱা ক ত পুৱাৰ াচ আিদৈল যাৱা। এেন ৱাও সময় আিহব যিতয়া তামােলাক
বািহৰৈল ওলাবও নাৱািৰবা। িদেন- িতিদেন সময় বয়া হ গ থােক আৰু বিছ বয়া হ’বৈল গ আেছ। দুখৰ িদন ব ত
তী তােৰ আিহব। বমাৰ আিদত দুখ হ’ ল তিতয়া আেকৗ ভগৱানক ৰণ কেৰ। আ ান কেৰ। এিতয়া তামােলােক গম
পাৱা বাকী অলপ িদন আেছ। তাৰপচত আিম সুখধাম শাি ধামৈল িন য় যাম। জগতৰ লাকসকেলেতা এইেটাও
নাজােন। এিতয়া তামােলাক স ানসকেল অনুভৱ কৰা নহয় জােনা। এিতয়া িপতাক স ূণৈক জািন গ’লা। তওঁেলাক
সকেলােৱেতা ভােব য পৰমা া িলংগ হয়। িশৱ িলংগৰ পূজাও কেৰ। তামােলাক িশৱৰ মি ৰৈল গিছলা, কিতয়াবা
এইেটা খয়াল কিৰিছলােন য িশৱ িলংগ িক ব হয়? িন য় এইেটা জড় হয় তে চতন ও হ’ব। এইেটা তেনহ’ ল িক
হয়? ভগৱানেতা ৰচিয়তা হয় ওপৰত। তওঁৰ িচন আেছ কৱল পূজাৰ বােব। পূজ হ’ লেতা তিতয়া এই ব েবাৰ
নাথািকব। িশৱ কাশীৰ মি ৰৈল যায়, কােনাবাই গম পায় জােনা য ভগৱান িনৰাকাৰ হয়। আিমও তওঁৰ স ান হওঁ।
িপতাৰ স ান হ আেকৗ আিম দুখী িকয় হেছাঁ? িবচাৰ কিৰবলগীয়া কথা নহয় জােনা। আ াই কয় – মই পৰমা াৰ
স ান হওঁ তে আিম দুখী িকয় হেছাঁ? িপতােতা হেয়ই সুখ িদওঁতা। আ ােনা কেৰ- হ ভগৱান আমাৰ দুখ দূৰ কৰা। তওঁ
কেনৈক দুৰ কিৰব। দুখ-সুখ এয়ােতা িনজৰ কমৰ িহচাপ হয়। মনুষ ই ভােব সুখৰ সলিন সুখ, দুখৰ সলিন দুখ পৰমা াই
িদেয়। তওঁৰ ওপৰত জািপ িদেয়। িপতাই কয় - মই কিতয়াও দুখ িনিদও। মইেতা আধাক ৰ বােব সুখ িদ যাওঁ। এইখন
আেকৗ সুখ আৰু দুখৰ খল। কৱল সুখেৰ খল হ’ ল এই ভি আিদ এেকােৱই নাথািকব, ভগৱানক পাবৈলেয় এই ভি
আিদ কেৰ নহয় জােনা। এিতয়া িপতাই বিহ গােটই খবৰ নাই আেছ। িপতাই কয় - তামােলাক স ানসকল িকমান
ভাগ শালী হাৱা। সই ঋিষ মুিনসকলৰ িকমান নাম আেছ। তামােলাক হছা ৰাজঋিষ, তওঁেলাক হেছ হঠেযাগী ঋিষ।
ঋিষ অথাৎ পিব । তামােলাক গৰ ৰজা হাৱা গিতেক পিব িন য় হ’ব লােগ। সত যুগ- তাত যাৰ ৰাজ আিছল
তওঁেলাকেৰ পুনৰ হ’ব। বাকী সকেলা পাচত আিহব। তামােলােক এিতয়া কাৱা য আিম মতত িনজৰ ৰাজ াপন
কিৰ আেছাঁ। পুৰিণ সৃি ৰ িবনাশ হ’বৈলেতা সময় লািগব নহয় জােনা। সত যুগ আিহব, কিলযুগ আঁতিৰব।
িকমান িবশাল জগত। এখন এখন চহৰ মনুষ েৰ িকমান ভিৰ আেছ। ধনবান ব ি েয় জগতৰ পিৰ মা লগায়। িক
ইয়াত গােটই জগতখনক কােনও চাব নাৱােৰ। হয়, সত যুগত চাব পােৰ িকয়েনা সত যুগত হেয়ই এক ৰাজ , ইমান
কমসংখ ক ৰজা হ’ব ইয়ােতা চাৱা িকমান িবশাল জগত। ইমান িবশাল জগতখনৰ পিৰ মা কােন লগাব। তাত
তামােলাক সমূ ৈল যাব লগা নহয়। তাত লংকা, বমা আিদ থািকবেন? নাথােক, এেকােৱই নাথােক। এই কৰািচ
নাথািকব। তামােলাক সকেলা িমঠা নদীৰ দাঁিতত থািকবা। খিতবািত আিদ সকেলা থােক, সৃি েতা ডাঙৰ হয়। মনুষ
ব ত কম থােক আেকৗ পাচৈল বৃি হয়। আেকৗ তাত গ িনজৰ ৰাজ াপনা কিৰেল। লােহ লােহ অধীন কিৰ গ’ল।
িনজৰ ৰাজ াপন কিৰ ল’ ল। এিতয়ােতা সকেলােৱ এিৰব লািগব। একমা ভাৰেতই আেছ িযেয় কােৰা ৰাজ কািঢ়
লাৱা নাই িকয়েনা ভাৰত কৃ তেত অিহংসক হয় নহয় জােনা। ভাৰেতই গােটই সৃি ৰ মািলক আিছল। বাকী সকেলা
পাচত আিহেছ িয সকেল খ খ ক ল গ থািকল। তামােলােক কােকা অধীন কৰা নাই। ইংৰাজসকেল অধীন কিৰ
লেছ। তামােলাক ভাৰতবাসীকেতা িপতাই িব ৰ মািলক কিৰ তােল। তামােলাক জােনা ক’ৰবাৈল গছা। তামােলাক
স ানসকলৰ বুি ত এই সকেলােবাৰ কথা আেছ। বৃ া মাতাসকেলেতা ইমানেবাৰ কথা বুিজব নাৱােৰ। িপতাই কয় –

এয়া ভােলই য তামােলােক এেকােৱই পঢ়া নাই। পিঢ় অহা সকেলােবাৰ বুি ৰ পৰা আঁতৰাই িদবলগীয়া হয়। কৱল
এইেটা কথাই ধাৰণ কিৰব লােগ - মৰমৰ স ানসকল িপতাক ৰণ কৰা। তামােলােক কিছলাও নহয় য বাবা আপুিন
আিহেল আিম উৎসিগত হ যাম, বান হ’ম। তামােলাক তেনহ’ ল মাৰ িত উৎসিগত হ’ব লােগ। লন- দন হয়
নহয়। িবয়াৰ সময়ত ী পুৰেু ষ ইজেন িসজনৰ হাতত িনমখ িদেয়। িপতােকা কয় - মই আেপানাক পুৰণা সকেলা িদওঁ।
মিৰবেতা লািগব। এই সকেলােবাৰ শষ হ যাব। আপুিন মাক পুনৰ নতু ন সৃি ত িদব। িপতা আেহই সকেলােক ল
যাবৈল। কাল হয় নহয় জােনা। িস ু ত কিছল এয়া কান কাল হয় িযেয় সকেলােক পলুৱাই ল যায়। তামােলাক
স ানসকলেতা আনি ত হাৱা। িপতা আেহই ল যাবৈল। আিমেতা আন েৰ িনজৰ ঘৰৈল যাম। সহ ও কিৰব লােগ।
ভাল ভাল ডাঙৰ ডাঙৰ ঘৰৰ মাতাসকেল মাৰ খায়। তামােলােক সঁচা উপাজন কৰা। মনুষ ই জােন জােনা, তওঁেলাক
হেয়ই কিলযুগী শূ স দায়। তামােলাক হছা সংগমযুগী পুৰেু ষা ম হ আছা। এইেটা জানা য থম ন ৰত পুৰেু ষা ম
এই ল ী-নাৰায়ণ হয়। পুনৰ িড ী কম হ গ থািকব। ওপৰৰ পৰা তলৈল আিহ থািকব। পুনৰ লােহ লােহ অধঃপিতত হ
থািকব। এই সময়ত সকেলা অৱনিমত হ গেছ। বৃ জাপা পুৰণা হ গেছ। িশপা পঁিচ গেছ। এিতয়া পুনৰ াপনা হয়।
ভ তয়াৰ হয় নহয় জােনা। পুিল িকমান সৰু হয়, পাচত তাৰ পৰা িকমান ডাঙৰ বৃ বািঢ় যায়। এয়াও বৃ হয়।
সত যুগত ব ত সৰু বৃ হয়। এিতয়া িকমান ডাঙৰ বৃ । মনুষ সৃি ৰ িবিভ ধৰণৰ ফু ল িকমান আেছ। এেজাপা
বৃ েতই িকমান বিচ আেছ। মনুষ সৃি ৰ অেনক িভ ধমৰ বৃ হয়। এজনৰ চেহৰা আনজনৰ লগত িনিমেল। পূব
িনধািৰত নাটক হয় নহয় জােনা। এেক ধৰণৰ ভূ িমকা কােৰা হ’ব নাৱােৰ। ইয়ােক কাৱা হয় াকৃ িতক পূব িনধািৰত
বহদৰ (অসীমৰ) নাটক। ইয়ােতা ব ত নকল আেছ। িয ব আচল হয় সয়া শেষা হয়। পুনৰ 5 হাজাৰ বছৰ পাচত
আচল ৰূপত আিহব। িচ আিদও জােনা আচল ৰূপত তয়াৰ হেছ।
ােৰা চেহৰা পুনৰ 5 হাজাৰ বছৰ পাচত
তামােলােক দিখবা। এই নাটকৰ ৰহস ক বুিজ পাবৈল বুি বৰ িবশাল হাৱা উিচত। আৰু এেকা নুবিু জেলও কৱল এটা
কথা বুি ত ৰাখা - এজন িশৱবাবা ি তীয় কােনা নাই। এয়া আ াই ক’ ল – বাবা, মই আেপানােকই ৰণ কিৰম।
এয়ােতা সহজ হয় নহয় জােনা। হােতেৰ কম কিৰ থাকা আৰু বুি েৰ িপতাক ৰণ কিৰ থাকা। ভাল বাৰু!
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) সহনশীলতাৰ ণ ধাৰণ কিৰ মায়াৰ িবিঘিনেবাৰত উ ণ হ’ব লােগ। অেনক আপদ আিহব, অত াচাৰ হ’ব
-এেন ৱা সময়ত সহ কিৰ িপতাৰ ৃিতত থািকব লােগ। সঁচা উপাজন কিৰব লােগ।
(2) িবশাল বুি ৰ হ এই পূব িনধািৰত নাটকখনক ভালদেৰ বুিজব লােগ। এইখন াকৃ িতক নাটক ৰিচ থাৱা আেছ।
সেয়েহ
উ ব নাৱােৰ। িপতাই িয ভাল মত িদেয় সইমেত চিল থািকব লােগ।
বৰদান:
িপতাৰ সমান বৰদানী হ েত কেৰ অ ৰক আৰাম িদওঁতা মা ৰ িদলাৰাম হাৱা
িযসকল িপতাৰ সমান বৰদানী মূত স ান আেছ তওঁেলােক কিতয়াও কােৰা দুবলতাক নাচায়, তওঁেলাক
সকেলােৰ িত দয়াশীল হয়। িযদেৰ িপতাই কােৰা দুবলতাক অ ৰত নাৰােখ সইদেৰ বৰদানী
স ানসকেলও কােৰা দুবলতাক অ ৰত ধাৰণ নকেৰ। তওঁেলাক েত কেৰ অ ৰক আৰাম িদওঁতা মা ৰ
িদলাৰাম হয়। সেয়েহ সংগী হওঁক বা জা সকেলােৱ তওঁেলাকৰ ণ গান কেৰ। সকেলােৰ অ ৰৰ পৰা
এয়াই আশ ৱাদ ওলায় য এওঁ আমাৰ সদায় হী, সহেযাগী হয়।
াগান:
সংগমযুগত
আ া তওঁ হয় িয সদায় িনিচ বাদ াহ হয়।
!! ওঁ শাি !!

