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াতঃমুৰলী

"মৰমৰ স ানসকল – িপতা আিহেছ তামােলাকক

:
উ ৰ:

গীত:

ওঁ শাি !

"বাপদাদা"

মধুবন।

ানৰ তৃ তীয় ন িদবৈল যাৰ াৰা তামােলােক সৃি ৰ আিদ-মধ -অ ক জানা”

িসংহী শি সকেলেহ কানেটা কথা সাহেসেহেৰ বুজাব পােৰ?
অন ধমাৱল ীসকলক এইেটা কথা বুজাব লােগ য, িপতাই কয় - তামােলােক িনজক আ া বুিল বুজা,
পৰমা া নহয়। আ া বুিল বুিজ িপতাক ৰণ কৰা তিতয়া িবকম িবনাশ হ’ব আৰু আেপানােলাক
মুি ধামৈল িচ যাব। পৰমা া বুিল ভািবেল আেপানােলাকৰ িবকম িবনাশ হ’ব নাৱােৰ। এইেটা কথা
ব ত সাহেসেৰ িসংহী শি সকেলেহ বুজাব পােৰ। বুেজাৱােৰা অভ াস থািকব লােগ।
নয়নহীনক মাগ-দশন কৰা....... (নয়নহীন কা ৰাহ িদখাও…….)

ওঁ শাি । স ানসকেল অনুভৱ কিৰ আেছ - আি ক

ৃিতৰ যা াত ক নতা দখা পাৱা যায়। ভি মাগত দুৱােৰ দুৱােৰ
ঠকা-খু া খাবলগীয়া হেয়ই। ব ত কাৰৰ জপ-তপ-য কেৰ, শা আিদ পেঢ়, িয কাৰেণ
াৰ ৰািত বুিল কাৱা
হয়। আধাক ৰািত, আধাক িদন।
ােতা অকেল নহ’ব নহয় জােনা। জািপতা
া আেছ যিতয়া িন য় তওঁৰ
স ান মাৰ- মাৰীসকেলা থািকব। িক মনুষ ই নাজােন। িপতাইেহ স ানসকলক ানৰ তৃ তীয় ন দান কেৰ, যাৰ
াৰা তামােলােক আিদ-মধ -অ ৰ ান পাইছা। তামােলাক ক ৰ পূেবও া ণ আিছলা আৰু দৱতা হিছলা, িযসকল
হিছল তওঁেলােকই আেকৗ হ’ব। তামােলাক আিদ সনাতন দৱী- দৱতা ধমৰ হাৱা। তামােলােকই পূজ আৰু পূজাৰী
হাৱা। ইংৰাজীত পূজ ক ‘ওৱি প-ওৱিথ’ আৰু পূজাৰীক ‘ওৱি পাৰ’ বুিল কাৱা হয়। ভাৰেতই আধাক পূজাৰী হয়।
আ াই মািন লয় য আিমেয় পূজ আিছেলাঁ আেকৗ আিমেয় পূজাৰী হেছাঁ। পূজ ৰ পৰা পূজাৰী আেকৗ পূজ হওঁ। িপতােতা
পূজ পূজাৰী নহয়। তামােলােক ক’বা - আিম সই পূজ পাৱন তথা দৱী- দৱতা আিছেলাঁ আেকৗ 84 জ ৰ পাচত
স ূণৰূেপ পিতত পূজাৰী হ যাওঁ। এিতয়া ভাৰতবাসী িযসকল আিদ সনাতন দৱী দৱতা ধমৰ আিছল, তওঁেলােক
িনজৰ ধমৰ িবষেয় এেকা নাজােন। তামােলাকৰ এই কথােবাৰ সকেলা ধমাৱল ীেয় বুিজ নাপাব, িযসকল এই ধমৰ পৰা
কােনা বেলগ ধমত ধমা িৰত হ গেছ তওঁেলােকই আিহব। এেনৈক ধমা িৰতেতা হ গেছ। িপতাই কয় - িযসকল িশৱ
আৰু দৱতাসকলৰ পূজাৰী হয়, তওঁেলাকৰ বােব সহজ। অন ধমাৱল ীেয় মগজ ন কিৰব। িযসকল ধমা িৰত হেছ
তওঁেলাক িৰত হ’ব আৰু আিহ বুিজবৈল চ া কিৰব। নহ’ লেতা নামািনব। আযসমাজীসকলৰ মাজৰ পৰাও ব ত
আিহেছ। িশখেলােকা আিহেছ। আিদ সনাতন দৱী- দৱতা ধমৰ িযসকল ধমা িৰত হ গেছ তওঁেলাক িনজৰ ধমত
িন য় আিহব লািগব। বৃ েতা বেলগ বেলগ শাখা আেছ। আেকৗ আিহবও ম অনুসিৰ। ঠাল- ঠঙু িল ওলাই থািকব।
তওঁেলাক পিব হাৱাৰ কাৰেণ তওঁেলাকৰ ভাল ভাৱ পেৰ। এইসময়ত দৱী- দৱতা ধমৰ ভ নাই িযেটা আেকৗ
াপন কিৰবলগীয়া হয়। ভাই-ভনীেতা হ’বলগীয়াই হয়। আিম এজন িপতাৰ স ান সকেলা আ া ভাই ভাই হওঁ। আেকৗ
ভাই-ভনী হওঁ। এিতয়া যেনৈক নতু ন সৃি ৰ াপনা হ আেছ, পান থেম হেছ া ণ। নতু ন সৃি ৰ াপনাত জিপতা
াকেতা িন য় লািগব।
াৰ াৰােহ া ণ হ’ব। ইয়াক ৰু
ান য বুিলও কাৱা হয়, ইয়াত া ণ িন য়
লােগ। জািপতা
াৰ স ান িন য় লােগ। তওঁ হেছ ট ট
ফাদাৰ ( িপতা)। া ণ আেছ এক ন ৰত
কিনধাৰী (আটাইতৈক
)। আদম বীবী, এদম ইভক মােনও। এই সময়ত তামােলাক পূজাৰীৰ পৰা পূজ হ আছা।
তামােলাকৰ সকেলাতৈক উ ম াৰক হেছ দলৱাৰা মি ৰ। তলত তপস াত বিহ আেছ, ওপৰত ৰাজ -ভাগ আৰু
ইয়াত তামােলাক চতন ৰূপত বিহ আছা। এই মি ৰ ংস হ যাব আেকৗ ভি মাগত সািজব।
তামােলােক জানা এিতয়া আিম ৰাজেযাগ িশিক আেছাঁ আেকৗ নতু ন সৃি ৈল যাম। সয়া হেছ জড় মি ৰ, তামােলাক
চতন ৰূপত বিহ আছা। মুখ মি ৰ এইেটা স কৈক সািজ থাৱা আেছ। নহ’ ল গক ক’ত দখুৱাব সইকাৰেণ চাদত
(মূধচত) গক দখুৱাইেছ। ইয়াৰ ওপৰত ব ত ভালদেৰ বুজাব পাৰা। কাৱা য ভাৰেতই গ আিছল এিতয়া আেকৗ
ভাৰত নৰক হ’ল। এইেটা ধমৰ লােক তৎ ণাৎ বুিজব। িহ স
ু কলৰ মাজেতা দিখবা অেনক কাৰৰ ধমত িচ গেছ।
তামােলােক ব ত পিৰ ম কিৰবলগীয়া হয় উিলয়াই আিনবৰ কাৰেণ। িপতাই বুজাইেছ - িনজক আ া বুিল বুিজ
মােমক (মেনেৰ কৱল মাক) ৰণ কৰা, বচ আৰু এেকা কথাই পািতব নালােগ। যাৰ অভ াস নাই তওঁেতা কথা পতাও
উিচত নহয়। নহ’ ল িব. ক.ৰ নাম বদনাম কিৰ িদেয়। যিদ অন ধমৰ লাক হয় তে বুেজাৱা উিচত য, যিদ
তামােলাক মুি ধামৈল যাব িবচৰা তে িনজক আ া বুিল বুজা, িপতাক ৰণ কৰা। িনজক পৰমা া বুিল নাভািববা।

িনজক আ া বুিল বুিজ িপতাক ৰণ কিৰেল তামােলাকৰ জ -জ া ৰৰ পাপ খ ন হ যাব আৰু মুি ধামৈল িচ
যাবা। তামােলাকৰ কাৰেণ এই মনমনাভৱ ম ই যেথ । িক বাতালাপ কিৰবৈল সাহসৰ েয়াজন। িসংহী শি সকেলেহ
সৱা কিৰব পােৰ। স াসীসকেল বািহৰৈল গ িবেদশীসকলক ল আেহ য বলক আেপানােলাকক আধ াি ক ান িদম।
এিতয়া তওঁেলােক িপতাকেতা নাজােনই।
েক ভগৱান বুিল বুিজ ক িদেয়- ইয়াক (
ত ক) ৰণ কৰা। বচ এইেটা
ম িদ িদেয়, যেনৈক কােনা প ীক িনজৰ সজাত ভৰাই িদেয়। গিতেক এেনৈক বুজাবৈলও সময় লােগ। বাবাই কিছল েত ক িচ ৰ ওপৰেত িলখা থািকব লােগ - িশৱ ভগৱানুবাচ।
তামােলােক জানা এই জগতত গৰাকী (অিভভাৱক) অিবহেন সকেলা মাউৰা। আ ান কেৰ - তু িম িপতা মাতা…. বাৰু
ইয়াৰ অথ িক? এেনেয় ক থােক আেপানাৰ কৃ পােত অথাহ সুখ পাওঁ। এিতয়া িপতাই তামােলাকক গৰ সুখৰ কাৰেণ
পঢ়াই আেছ, যাৰ কাৰেণ তামােলােক পুৰষ
ু াথ কিৰ আছা। িযেয় কিৰব তেৱঁ পাব। এই সময়তেতা সকেলােৱ পিতত।
পাৱন সৃি েতা একমা
গই হয়, ইয়াত কােনােৱই সেতা ধান হ’ব নাৱােৰ। সত যুগত িযসকল সেতা ধান আিছল,
তওঁেলােকই তেমা ধান পিতত হ যায়। যী ী ৰ িপচত িযসকল তওঁৰ ধমৰ লাক আেহ, তওঁেলাকেতা থেম
সেতা ধান হ’ব নহয় জােনা। যিতয়া লাখৰ িহচাপত হয় তিতয়া সন তয়াৰ হয়, যু কিৰ বাদ াহী ল’বৈল।
তওঁেলাকৰ সুেখা কম, দুেখা কম। তামােলাকৰ দেৰ সুখেতা কােনও পাব নাৱােৰ। তামােলাক এিতয়া তয়াৰ হ আছা
সুখধামৈল আিহবৰ কাৰেণ। বাকী সকেলা ধম জােনা গত আেহ। ভাৰত যিতয়া গ আিছল, সই ভাৰতৰ দেৰ কােনা
পাৱন খ নাথােক। যিতয়া িপতা আেহ তিতয়ােহ ঈ ৰীয় ৰাজ াপন হয়। তাত যু আিদৰ কথা নাই। যু -িব হেতা
ব ত পাচত আৰ হয়। ভাৰতবাসীেয় ইমান যু কৰা নাই। অলপ পৰ ৰ যু কিৰ বেলগ হ গেছ। াপৰত ইজেন
িসজনক আ মণ কেৰ। এই িচ আিদ তয়াৰ কিৰবৈলও িবশাল বুি ৰ েয়াজন। এইেটাও িলখা উিচত য ভাৰত িয গ
আিছল সই ভাৰেতই আেকৗ নৰকৰ দেৰ হ গ’ল, আিহ বুজক। ভাৰত সৎগিতত আিছল এিতয়া দুগিতত আেছ। এিতয়া
সৎগিত পাবৰ কাৰেণ িপতাইেহ ান িদেয়। মনুষ ই এই আি ক (আধ াি ক) ান নাই। এই ান পৰমিপতা
পৰমা াৰেহ থােক। িপতাই এই ান িদেয় আ াসকলক। বাকীেতা সকেলা মনুষ ই মনুষ েক িদেয়। শা ও মনুষ ই
িলিখেছ, মনুষ ই পিঢ়েছ। ইয়াতেতা তামােলাকক আি ক িপতাই পঢ়ায় আৰু আ াসকেল পেঢ়। পেঢ়াঁতােতা আ া হয়
নহয় জােনা। সয়া িলেখাঁতা আৰু পেঢ়াঁতা মনুষ ই হয়। পৰমা াইেতা শা আিদ পঢ়াৰ দৰকাৰ নাই। িপতাই কয় - এই
শা আিদেৰ কােৰা সৎগিত হ’ব নাৱােৰ। মইেহ আিহ সকেলােক উভতাই ল যাব লােগ। এিতয়ােতা জগতত কা
কা মনুষ আেছ। সত যুগত যিতয়া ল ী-নাৰায়ণৰ ৰাজ আিছল, তিতয়া তাত 9 লাখ হয়। ব ত সৰু বৃ হ’ব।
তে িবচাৰ কৰা ইমানেবাৰ আ া কৈল গ’ল?
ত বা পানীতেতা িবলীন হ যাৱা নাই। সই সকেলা আ া মুি ধামত
থােক। িতেটা আ াই অিবনাশী, আ াত অিবনাশী ভূ িমকা িনিহত হ আেছ িযেটা কিতয়াও নাইিকয়া হ যাব নাৱােৰ।
আ া িবনাশ হ’ব নাৱােৰ। আ ােতা িব ু হয়। বাকী িনবাণ আিদৈল কােনও নাযায়। সকেলােৱ ভূ িমকা পালন কিৰবই
লােগ। যিতয়া সকেলােবাৰ আ া আিহ যায়, তিতয়া মই আিহ সকেলােক ল যাওঁ। অি মত িপতােৰ ভূ িমকা থােক।
নতু ন সৃি ৰ াপনা আেকৗ পুৰিণ সৃি ৰ িবনাশ। এয়াও নাটকত িনধািৰত হ আেছ। তামােলােক আযসমাজী দলক
বুজােল তিতয়া সইসকলৰ মাজত িযসকল এই দৱী দৱতা ধমৰ হ’ব তওঁেলাক িৰত হ’ব। যথাযথ এই
কথােবাৰেতা েকই, পৰমা া কেনৈক সবব াপী হ’ব পােৰ। ভগৱানেতা িপতা হয়, তওঁৰ পৰা উ ৰািধকাৰ পাৱা
যায়। কােনা কােনা আযসমাজীও তামােলাকৰ ওচৰত আেহ নহয়। তওঁেলাকেক পুিল বুিল কাৱা হয়। তামােলােক
বুজাই থাকা তিতয়া তামােলাকৰ লৰ িযসকল হ’ব তওঁেলাক আিহ যাব। ভগৱান িপতােয় পাৱন হাৱাৰ যুি
নায়। ভগৱানুবাচ মােমক
ৰণ কৰা, মই পিতত-পাৱন হওঁ, মাক ৰণ কিৰেল তামােলাকৰ িবকম িবনাশ হ’ব
আৰু মুি ধামত আিহ যাবা। এইেটা বাতা সকেলা ধমৰ লাকৰ বােব। কাৱা, িপতাই কয় - দহৰ সকেলা ধম এিৰ মাক
ৰণ কৰা তিতয়া তামােলাক তেমা ধানৰ পৰা সেতা ধান হ যাবা। মই জৰা হওঁ, মই অমুক হওঁ- এই
সকেলােবাৰ ত াগ কৰা। িনজেক আ া বুিল বুজা আৰু িপতাক ৰণ কৰা। এয়া হেছ যাগ অি । সাৱধােন খাজ িদব
লােগ। সকেলােৱ নুবিু জব। িপতাই কয় – পিতত-পাৱন মেয়ই হওঁ। তামােলাক সকেলা পিতত, পাৱন নােহাৱাৈক
িনবাণধামৈলও আিহব নাৱােৰ। ৰচনাৰ আিদ-মধ -অ েকা বুিজব লােগ। স ূণৈক বুিজেলেহ উ পদ পাবা। যিদ অলপ
ভি কিৰেছ তে অলপ ান বুিজব। যিদ ব ত ভি কিৰেছ তে ব ত ান আহৰণ কিৰব। িপতাই িয বুজায় সয়া
ধাৰণ কিৰব লােগ। বান ীসকলৰ কাৰেণ আৰু সহজ। গৃহ ব ৱহাৰৰ পৰা আঁতিৰ যায়। বান
অৱ া 60 বছৰৰ
পাচত হয়। তিতয়াই ৰুেৰা শৰণাগত হয়। আিজকািলেতা সৰু কালেত ৰুৰ শৰণাপ কৰাই িদেয়। নহ’ লেতা থেম
িপতা, পাচত িশ ক, আেকৗ 60 বছৰৰ পাচত ৰুৰ শৰণ লাৱা হয়। সৎগিত দাতােতা একমা িপতােহ হয়, এই অেনক
ৰুেলাকসকল জােনা হয়। এয়ােতা সকেলা হেছ ধন উপাজনৰ উপায়, সৎ ৰু হেছই এজন - সকেলােৰ সৎগিত কেৰাঁতা।

িপতাই কয় - মই তামােলাকক সকেলা বদ-শা ৰ সাৰ বুজাও। এই সকেলােবাৰ হেছ ভি মাগৰ সাম ী। িছিৰ
নািমবলগীয়া হয়। ান, ভি আেকৗ ভি ৰ িত বৰাগ । যিতয়া ান পাৱা যায়, তিতয়ােহ ভি ৰ িত বৰাগ
জে । এই পুৰিণ সৃি ৰ িত তামােলাকৰ বৰাগ জে । বাকী জগতখনক এিৰ ক’ ল যাবা? তামােলােক জানা এই
জগতখেনই নাশ হ যাব সইকাৰেণ এিতয়া বহদৰ জগতৰ স াস কিৰব লােগ। পিব নােহাৱাৈক ঘৰৈল যাব নাৱাৰা।
পিব হ’বৰ কাৰেণ ৃিতৰ যা াৰ েয়াজন। ভাৰতত ৰ ৰ নদী বাৱাৰ পাচত গাখীৰৰ নদী ব’ব। িব ু েকা ীৰ
সাগৰত দখুৱায়। বুেজাৱা হয় - এই যু ৰ াৰা মুি -জীৱনমুি ৰ াৰ খােল। িযমােন তামােলাক স ানসকল
আগবািঢ়বা িসমােন আৱাজ িবয়িপব। এিতয়া যু হাৱাৰ পথত। এটা িফিৰঙিতৰ পৰা চাৱা আগেত িক হিছল। বুিজ
পায় য িন য় যু কিৰব। যু চিলেয়ই থােক। ইজন িসজনৰ সহায়কাৰী হ থােক। তামােলাকেকা যিদ নতু ন সৃি লােগ
তে পুৰিণ সৃি িন য় সমা হাৱা উিচত। 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 পুৰিণ জগতখন এিতয়া নাশ হ যাব, সইকাৰেণ এইখন জগতৰ স াস কিৰব লােগ। জগতখনক এিৰ কৈলেকা
যাব নালােগ, িক ইয়াক বুি েৰ পাহিৰব লােগ।
(2) িনবাণধামৈল যাবৰ কাৰেণ স ূণ পাৱন হ’ব লােগ। ৰচনাৰ আিদ-মধ -অ ক স ূণৈক বুিজ নতু ন সৃি ত উ পদ
ল’ব লােগ।
বৰদান:
অমেনােযাগীতাৰ িন াক তালাক িদওঁতা (ত াগ কেৰাঁতা) িন ািজৎ, চ ৱত হাৱা
সা াৎকাৰ মূত হ ভ সকলক সা াৎকাৰ কৰাবৰ কাৰেণ অথবা চ ৱত হ’বৰ কাৰেণ িন ািজৎ
হাৱা। যিতয়া িবনাশ কালক পাহিৰ যাৱা তিতয়া অমেনােযাগীতাৰ িন া আেহ। ভ সকলৰ আ ান
না, দুখী আ াসকলৰ দুখৰ আ ান না, তৃ াতু ৰ আ াসকলকৰ াথনাৰ আৱাজ না তিতয়া
কিতয়াও অমেনােযাগীতাৰ িন া নািহব। গিতেক এিতয়া সবদা জল জ ািত হ অমেনােযাগীতাৰ িন াক
তালাক িদয়া (ত াগ কৰা) আৰু সা াৎকাৰ মূত হাৱা।
াগান:
তন-মন-ধন, মন-বাণী-কম িযেকােনা কােৰ িপতাৰ কতব ত সহেযাগী হ’ ল তিতয়া সহজেযাগী হ
যাবা।
!! ওঁ শাি !!

