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াতঃমুৰলী

ওঁ শাি !

"বাপদাদা"

মধুবন।

"মৰমৰ স ানসকল – িপতা আিহেছ সকেলােৰ দুখ হৰণ কিৰ সুখ িদবৈল, সইবােব তামােলাক দুখ হতাৰ স ােন কােকােৱই দুখ িনিদবা”

:
উ ৰ:

গীত:

উ পদবী পাবলগীয়া স ানসকলৰ মুখ ল ণ িক হ’ব?
(1) তওঁেলােক সদায় মতত চিল থািকব। (2) কিতয়াও জদ নকিৰব। (3) িনেজ িনজক ৰাজিতলক
িদয়াৰ বােব পঢ়া পিঢ় ঘা পূৰণ কিৰব। (4) িনজৰ কিতয়াও লাকচান নকিৰব। (5) সকেলােৰ িত
দয়াশীল আৰু কল াণকাৰী হ’ব। তওঁেলাকৰ সৱাৰ িত ব ত চখ থািকব। (6) কােনা তু কাম
নকিৰব। হাই-কািজয়া নকিৰব।
তু েন ৰাত গৱায়ী চা ক... ( তামােলােক ৰািত ই কটালা...)

ওঁ শাি । আ
 ি ক স ানসকল আি ক িপতাৰ স খ
ু ত বিহ আেছ। এিতয়া এই ভাষাকেতা তামােলাক স ানসকেলেহ বুিজ

পাৱা অন নতু ন কােনও বুিজব নাৱােৰ। “ হ আি ক স ানসকল” এেনৈক কিতয়াও কােনও ক’ব নাৱােৰ। ক’বৈল
মুখত শ ই নািহব। তামােলােক জানা - আিম আি ক িপতাৰ স খ
ু ত বিহ আেছাঁ। িযজন িপতাক যথাথ ৰীিতেৰ
কােনও নাজােন। যিদও িনজেক ভাই ভাই বুিল ভােব, আিম সকেলা আ া হওঁ। িপতা এজন িক যথাথ ৰীিতেৰ নাজােন।
যিতয়াৈলেক স খ
ু ত আিহ নুবেু জ তিতয়াৈলেক বুিজবেনা কেনৈক? তামােলােকা যিতয়া স খ
ু ত আহা তিতয়া বুিজ
পাৱা। তামােলাক হছা া ণ- া ণী। তামােলাকৰ উপািধ (চাৰেনম) হেছই
া মাৰ- মাৰী। িশৱৰেতা সকেলা
আ াই হয়। তামােলাকক িশৱ মাৰ বা িশৱ মাৰী বুিল কাৱা নহয়। এই শ
ভু ল হ যায়। মাৰ হাৱা সেয়েহ
মাৰীও হাৱা। িশৱৰ সকেলা আ াই হয়। মাৰ- মাৰী তিতয়া কাৱা হয় যিতয়া মনুষ ৰ স ান হয়। িশৱৰ
স ানেতা িনৰাকাৰী আ াসকল হেয়ই। মূলবতনত সকেলা আ াই থােক, যাক শাল াম বুিল কাৱা হয়। ইয়াৈল যিতয়া
আহা তিতয়া আেকৗ দিহক মাৰ আৰু মাৰী হাৱা। কৃ তেত তামােলাক হছা মাৰ িশৱবাবাৰ স ান। মাৰী আৰু
মাৰ তিতয়া হাৱা যিতয়া শৰীৰত আহা। তামােলাক িব. ক. হাৱা সইবােব ভাই-ভনী বুিল কাৱা। এিতয়া এই
সময়ত তামােলােক ান পাইছা। তামােলােক জানা – বাবাই আমাক পাৱন কিৰ ল যাব। আ াই িযমান িপতাক ৰণ
কিৰব তিতয়া পিব হ যাব। আ াসকেল
াৰ মুখৰ াৰা এই ান পেঢ়। িচ েতা িপতাৰ ান
(ি য়াৰ)।
িশৱবাবাইেহ আমাক পঢ়ায়। কৃ েয়া পঢ়াব নাৱােৰ আৰু কৃ ৰ াৰা িপতােয়া পঢ়াব নাৱােৰ। কৃ েতা ব ৰ
ৰাজ মাৰ (ি ), এয়াও তামােলাক স ানসকেল বুজাব লােগ। কৃ েতা গত িনজৰ মা-িপতাৰ স ান হ’ব। গবাসী
িপতাৰ স ান হ’ব, তওঁ ব ৰ ৰাজ মাৰ। তওঁেকা কােনও নাজােন। কৃ জয় ীত িনজৰ িনজৰ ঘৰত কৃ ৰ বােব
দালনা সজায় অথবা মি ৰত দালনা সজায়। মাতাসকেল গ গালকত পইচা িদেয়, পূজা কেৰ। আিজকািল যী ী েকা
কৃ ৰ িনিচনাৈক সজায়। মু ট আিদ িপ াই মাকৰ কালাত িদ িদেয়। যেনৈক কৃ ক দখুৱায়। এিতয়া কৃ আৰু াই
(যী ী ) ৰািশেতা এেকই। তওঁেলােক নকল (কিপ) কেৰ। নহ’ লেতা কৃ ৰ জ আৰু যী ী ৰ জ ৰ মাজত ব ত
পাথক আেছ। যী ী ৰ জ
কােনা সৰু িশ ৰ ৰূপত নহয়। যী ী ৰ আ াইেতা কােৰাবাৰ শৰীৰত গ েৱশ
কিৰেছ। িবেষেৰ জ হ’ব নাৱােৰ। আগেত যী ী ক কিতয়াও সৰু িশ ৰূপত দখুওৱা নািছল। ু চত দখুৱাইিছল।
এয়া এিতয়া দখুৱায়। স ানসকেল জােন – ধম িত াপকক কােনও এেনৈক মািৰব নাৱােৰ, তে কাক মািৰেল? যাৰ
শৰীৰত েৱশ কিৰেল, তওঁ দুখ পােল। সেতা ধান আ াই কেনৈক দুখ কেনৈক পাব পােৰ। তওঁ এেন িক কম কিৰেল
য ইমান দুখ ভূ িগব। আ াই সেতা ধান অৱ াত আেহ, সকেলােৰ িহচাপ-িনকাচ িন ি হয়। এই সময়ত িপতাই
সকেলােক পাৱন কিৰ তােল। তাৰ পৰা সেতা ধান আ া আিহ দুখ ভাগ কিৰব নাৱােৰ। আ াইেহ ভাগ কেৰ নহয়
জােনা। আ া শৰীৰত থািকেল তে দুখ হয়। মাৰ িবষ হেছ – এয়া কােন ক’ ল? এই শৰীৰত কােনাবা িনবাস
কেৰাঁতা আেছ। তওঁ কয় – পৰমা া িভতৰত থািকেল এেনৈক ক’ব জােনা – মাৰ দুখ হেছ। যিদ সকেলােৰ মাজত
পৰমা া িবৰাজমান তে পৰমা াই কেনৈক দুখ ভূ িগব! এয়া আ াই িমনিত কেৰ। হ পৰমিপতা পৰমা া আমাৰ দুখ
হৰণ কৰা, পাৰেলৗিকক িপতােক আ াই িমনিত কেৰ।
এিতয়া তামােলােক জানা – িপতা আিহেছ, দুখ হৰণ কৰাৰ যুি
নাই আেছ। আ া শৰীৰ সিহত সবদা িনেৰাগী
সমৃি শালী (এভৰেহ ী ৱ ী) হয়। মূলবতনতেতা িনেৰাগী সমৃি শালী ( হ ী- ৱ ী) বুিল নকয়। তাত কােনা সৃি
আেছ জােনা। তাতেতা আেছই শাি । শাি
ধমত িক থােক। এিতয়া িপতা আিহেছ, সকেলােৰ দুখ হৰণ কিৰ সুখ

িদবৈল। সেয়েহ স ানসকলেকা কয় – তামােলাক মাৰ হছা, কােকা দুখ িনিদবা। এয়া যু ে , িক
। সয়া হ’ল
ত । এয়া িয গায়ন আেছ – যু ে ত িযেয় মিৰব তওঁ গৈল যাব, তাৰ অথও বুজাব লােগ। এই যু ৰ মহ চাৱা
িকমান! স ানসকেল জােন – সই যু ত মিৰেল কােনা গৈল যাব নাৱােৰ। িক গীতাত ভগৱানুবাচ আেছ (ভগৱােন
কেছ) তওঁকেতা মািনব নহয় জােনা। ভাগৱােন কাক ক’ ল? সই যুজ
ঁ াৰুসকলক ক’ ল ন তামােলাকক ক’ ল? দুেয়ােক
ক’ ল। তওঁেলাকেকা বুেজাৱা হয় – িনজেক আ া বুিল বুিজ িপতাক ৰণ কৰা। এইেটা সৱাও (ছািভেচা) কিৰব লােগ।
এিতয়া তামােলােক যিদ গৈল যাব িবচৰা তে পুৰষ
ু াথ কৰা, যু তেতা সকেলা ধমাৱল ীেয় আেছ, িশেখা আেছ,
তওঁেলাকেতা িশখ ধমৈলেয় যাব। গৈলেতা তিতয়া আিহব পািৰব যিতয়া আিহ তামােলাক া ণসকলৰ পৰা ান
ল’ব। যেনৈক বাবাৰ ওচৰৈল যিতয়া আিহিছল তিতয়া বাবাই বুজাইিছল – তামােলােক যু কিৰ িশৱবাবাৰ ৃিতত
থািকেল তিতয়া গৈল আিহব পািৰবা। বাকী এেন ৱা নহয় য গত ৰজা হ’বাৈগ। নহয়, বিছৈক তওঁেলাকক বুজাবও
নাৱাৰা। তওঁেলাকক অলেপই ান বুেজাৱা হয়। যু ত িনজৰ ই দৱতাক িন য় ৰণ কেৰ। িশখ ধমৰ হ’ ল ৰু
গািব ৰ জয় বুিল ক’ব। এেন ৱা কােনা নাই িযেয় িনজেক আ া বুিল বুিজ পৰমা াক ৰণ কেৰ। বাকী হয় িযসকেল
িপতাৰ পিৰচয় পাব তে গৈল আিহ যাব। সকেলােৰ িপতাও এজেনই – পিতত-পাৱন। তওঁ পিততসকলক কয় – মাক
ৰণ কিৰেল তামােলাকৰ পাপ খ ন হ’ব আৰু মই িয সুখধাম াপন কেৰাঁ তাত তামােলাক আিহ যাবা। যু েতা
িশৱবাবাক ৰণ কিৰেল তিতয়া গত আিহ যাবা। সই যু ে ৰ কথা বেলগ, ইয়াত কথা বেলগ। িপতাই কয় –
ানৰ িবনাশ হ’ব নাৱােৰ। িশৱবাবাৰ স ানেতা সকেলা হয়। এিতয়া িশৱবাবাই কয় – মােমক (মেনেৰ কৱল মাক)
ৰণ কিৰেল তামােলাক মাৰ ওচৰত মুি ধামৈল আিহ যাবা। আেকৗ িয ান িশেকাৱা হয় সয়া পিঢ়েল তিতয়া গৰ
ৰাজ -ভাগ পাই যাবা। িকমান সহজ, গৈল যাৱাৰ ৰা া চেক ত পাৱা যায়। আিম আ াই িপতাক ৰণ কেৰাঁ,
যু ে ৈলেতা আনে েৰ যাব লােগ। কমেতা কিৰবই লািগব। দশৰ ৰ াৰ বােব সকেলা কিৰবলগীয়া হয়। তাতেতা
হেয়ই এক ধম। মতেভদৰ কােনা কথা নাই। ইয়াত িকমান মতেভদ। পানীৰ কাৰেণ, মা ৰ কাৰেণ যু । পানী ব কিৰ
িদেয়, তিতয়া পাথৰ মৰাত লািগ যায়। এজেন আনজনক শস িনিদেয় তিতয়া কািজয়া হ যায়।
তামােলাক স ানসকেল জানা – আিম িনজৰ ৰাজ াপন কিৰ আেছাঁ। পঢ়াৰ াৰা ৰাজ -ভাগ পাওঁ। নতু ন সৃি িন য়
াপন হ’ব, িনধািৰত হ আেছ তে িকমান আনি ত হাৱা উিচত। কােনা ব ৰ বােব হাই-কািজয়া কৰাৰ কােনা
কথা নাই। ব ত সাধাৰণ হ থািকবও লােগ। বাবাই বুজাইেছ – তামােলাক শ ৰৰ ঘৰৈল যাৱা সইবােব এিতয়া
বনবাসত আছা। সকেলা আ াই যাব, শৰীৰ যাব জােনা। শৰীৰৰ অিভমােনা এিৰ িদব লােগ। আিম আ া হওঁ, 84 জ
এিতয়া স ূণ হ’ল। িযসকল ভাৰতবাসী হাৱা – কাৱা, ভাৰত গ আিছল, এিতয়ােতা কিলযুগ হয়। কিলযুগত অেনক
ধম। সত যুগত এটাই ধম আিছল। ভাৰত পুনৰ গ হ’ব। বুিজও পায় – ভগৱানৰ আগমন হেছ। আগৈল গ ভিৱষ ত
বাণীও কিৰ থািকব। বায়ুম ল দিখব নহয়। সেয়েহ িপতাই স ানসকলক বুজায়। িপতােতা সকেলােৰ হয় নহয় জােনা।
সকেলােৰ অিধকাৰ আেছ। িপতাই কয় – মই আিহেছাঁ আৰু সকেলােক কওঁ – মােমক
ৰণ কৰা তিতয়া তামােলাকৰ
িবকম িবনাশ হ’ব। এিতয়ােতা মনুষ ই বুিজ পায় – িযেকােনা সময়েত যু হ’ব পােৰ। এয়ােতা কাইৈলও হ’ব পােৰ। যু
জাৰদাৰ হ’বৈল সময় লােগ জােনা। িক তামােলাক স ানসকেল বুিজ পাৱা – এিতয়া আমাৰ ৰাজধানী াপন হাৱা
নাই তে িবনাশ কেনৈক হ’ব পােৰ। এিতয়াৈল িপতাৰ বাতােনা চািৰওফােল ক’ত িদছা। পিতত-পাৱন িপতাই কয় –
মাক ৰণ কৰা তিতয়া িবকম িবনাশ হ’ব। এইেটা বাতা সকেলােৰ কানত পৰা উিচত। যু লািগেলও, বামা পলােলও
িক তামােলাকৰ িন য় আেছ য আমাৰ ৰাজধানী িন য় াপন হ’ব, তিতয়াৈল িবনাশ হ’ব নাৱােৰ। িব ত শাি
বুিল কয় নহয়। িব ত আ মণ হ’ ল তিতয়া িব নাশ কিৰ িদব।
এয়া হ’ল িব িবদ ালয়, গােটই িব ক তামােলােক ান িদয়া। এজন িপতাই আিহ গােটই িব ক ওেলাটাই িদেয়
(পিৰৱতন কেৰ)। তওঁেলােকেতা ক ৰ আয়ুস লাখ লাখ বছৰ বুিল ক িদেয়। তামােলােক জানা ইয়াৰ আয়ুস পুৰা 5000
বছৰ। এেনৈক কয় – যী ী ৰ জ ৰ 3000 বছৰ আগেত গ ( হেভন) আিছল। ইছলাম, বৗ আিদ সকেলােৰ
িহচাপ-িনকাচ উিলয়ায়। তাৰ আগেত অন কােৰা নােমই নািছল। তামােলােক তািৰখ সিহত ক’ব পাৰা। তে
তামােলাকৰ িকমান িনচা থািকব লােগ। কািজয়া আিদৰ কথাই নাই। কািজয়া তওঁেলােক কেৰ িযসকল গৰাকী িবহীন
(মাউৰা) হয়। তামােলােক এিতয়া িয পুৰষ
ু াথ কিৰবা 21 জ ৰ বােব াল হ যাব। হাই-কািজয়া কিৰেল তিতয়া উ
পেদা নাপাবা। শাি ও ভাগ কিৰব লািগব। যিদ িকবা কথা থােক, িকবা লােগ তে িপতাৰ ওচৰৈল আহা, চৰকােৰও
(গভাণেমে ও) কয় নহয়– তামােলােক মীমাংসা িনেজ হােতেৰ নকিৰবা। কােনােৱ কয় – আমাক িবলাতৰ বুট ( জাতা)
লােগ। বাবাই ক’ব – স ানসকল এিতয়ােতা বনবাসত আছা। তাত তামােলােক ব ত সাম ী পাবা। িপতাইেতা

কথাই বুজাব নহয় জােনা য এইেটা কথা ক নহয়। ইয়াত তামােলােক এই আশা িকয় ৰাখা। ইয়াতেতা ব ত সাধাৰণ
(িচ ুল) হ থকা উিচত। নহ’ লেতা দহ-অিভমান আিহ যায়, এই
ত িনজৰ মত চলাব নালােগ, বাবাই িয কয়,
বমাৰ আিদ হ’ ল ডা ৰ আিদেকা মােত, ঔষধ আিদেৰ সকেলােৰেতা ত াৱধান লাৱা হয়। তথািপও িতেটা কথাৰ
বােব িপতা বিহ আেছ। মতেতা মেত হয় নহয় জােনা। িন য়েত িবজয় আেছ। তওঁেতা সকেলা বুিজ পায় নহয়
জােনা। িপতাৰ ৰায়ত চিলেলেহ কল াণ আেছ। িনজেৰা কল াণ কিৰব লােগ। কােৰাবাক মূল ৱান (ৱথ পাউ ) কিৰ তু িলব
নাৱািৰেল তে মূল হীন (ৱথ নট এ পনী) হ’ল নহয় জােনা। পাউ হাৱাৰ লায়ক নহয়। ইয়াত মূল ( ভলু ) নাথািকেল
তিতয়া তােতা মূল নাথািকব। সৱাধাৰী (ছািভচএব’ল) স ানসকলৰ সৱাৰ িত িকমান চখ থােক। চ লগাই থােক।
সৱা নকিৰেল তে তওঁেলাকক দয়াশীল, কল াণকাৰী এেকা বুিলেয় কাৱা নহয়। যিদ বাবাক ৰণ নকেৰ তে তু
কাম কিৰ থািকব। পেদা তু পাব। এেন ৱা নহয়, আমাৰেতা িশৱবাবাৰ লগত যাগ আেছ। এওঁেলাকেতা হেয়ই বী. ক.।
িশৱবাবাই
াৰ াৰােহ ান িদব পােৰ। কৱল িশৱবাবাক ৰণ কিৰেল তিতয়া মুৰল
ু ী কেনৈক িনবা পাচত
ফলাফল িক হ’ব? নপিঢ়েল িক পদ পাবা? এয়াও জােন য সকেলােৰ ভাগ উ হ গিঢ় নুেঠ। তাতেতা মানুসিৰ পদ
হ’ব। পিব েতা সকেলােৱ হ’ব লােগ। আ া পিব নহ’ ল শাি ধামৈল যাব নাৱােৰ।
িপতাই বুজায়, তামােলােক সকেলােক এই ান নাই যাৱা, কােনাবাই হয়েতা এিতয়া নু িনবও পােৰ, আগৈল গ
িন য় িনব। এিতয়া িযমােন িবিঘিন, ধুমহু া জােৰেৰ নাহক – তামােলােক ভয় খাব নালােগ িকয়েনা নতু ন ধমৰ
িত া হয় নহয় জােনা। তামােলােক
ৰাজধানী াপন কিৰ আছা। বাবা সৱাধাৰী স ানসকলক দিখ আনি ত
হয়। তামােলােক িনেজ িনজক ৰাজিতলক িদব লােগ, মতত চিলব লােগ। এই
ত িনজৰ জদ চিলব নাৱােৰ।
অকাৰণেত িনজৰ লাকচান কিৰব নালােগ। িপতাই কয় – স ানসকল, সৱাধাৰী আৰু কল াণকাৰী হাৱা। িবদ াথ ক
িশ েক ক’ব নহয় য পিঢ় ঘা পূৰণ কৰা। তামােলােক 21 জ ৰ বােব গৰ জলপািন ( লাৰি প) লাভ কৰা।
ৰাজবংশত (ডাইেনি ত) যাৱা - এয়াই ডাঙৰ জলপািন। 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) সংগমত ব ত িচ ুল সাধাৰণ হ থািকব লােগ িকয়েনা এয়া বনবাসত থকাৰ সময়। ইয়াত কােনা আশা ৰািখব
নালােগ। কিতয়াও িনজৰ হাতত আইন (ল’) উঠাব নালােগ। হাই-কািজয়া কিৰব নালােগ।
(2) িবনাশৰ আগেত নতু ন ৰাজধানী াপন কিৰবৰ বােব সকেলােক িপতাৰ বাতা িদব লােগ য িপতাই কয় – মাক
ৰণ কৰা তিতয়া িবকম িবনাশ হ’ব আৰু তামােলাক পাৱন হ’বা।
বৰদান:
িপতাৰ াৰা সফলতাৰ িতলক া কেৰাঁতা সদায় আ াকাৰী, অ ৰ আসনধাৰী হাৱা
ভাগ িবধাতা িপতাই িনেতৗ অমৃতেবলা িনজৰ আ াকাৰী স ানসকলক সফলতাৰ িতলক লগায়।
আ াকাৰী া ণ স ানসকেল কিতয়াও মহনত বা মি ল শ মুেখেৰেতা িকয় সংক েতা আিনব
নাৱােৰ। তওঁেলাক সহজেযাগী হ যায় সইবােব কিতয়াও িনৰাশ নহ’বা িক সদায় অ ৰ আসনধাৰী
হাৱা, দয়াশীল হাৱা। অহংকাৰ ভাৱ আৰু সে হ ভাৱক সমা কৰা।
াগান:
িব পিৰৱতনৰ তািৰখৰ ( ডটৰ) কথা নাভািববা, িনজৰ পিৰৱতনৰ সময় িনি ত কৰা।
!! ওঁ শাি !!
ওঁ শাি !!

