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বাবা কােনা কাজই অনুে রণার ারা করান না, ওনার অবতরণ হয়, এটা কা িবষেয়র ারা এটা
মািণত হয় ?*
বাবােক বলা হয় করনকরাবনহার। অনুে রণা অথ তা হেলা িচ া ভাবনা । অনুে রণার ারা কােনা
নূতন দুিনয়া াপন হয় না। বাবা বা ােদর ারা াপনা করান, কেম ীয় ব তীত তা িকছু ই করােত
পারেব না, সইজন ওঁনার শরীেরর আধার িনেত হয়।*

*ও শাি ।* আ া পী বা ারা পরমিপতা পরমা ার স ুেখ বেস আেছ। যিদও আ ারা িনেজর িপতার স ুেখ বেস
আেছ। আ া অবশ ই শরীেরর সােথই বসেব। বাবাও যখন শরীর ধারণ কেরন তখনই স ুখীন হন, এেকই বলা হয়
আ া-পরমা া আলাদা িছেলা ব কাল.... তামরা বা ারা বুঝেত পােরা উ তেমর চেয়ও উ বাবােকই ঈ র, ভু ,
পরমা া িভ িভ নাম িদেয়েছ, পরমিপতা কখেনা লৗিকক িপতােক বলা যেত পাের না। ধুমা পরমিপতা িলখেলও
িত নই। পরমিপতা অথাৎ সই সকেলরই িপতা হেলন এক। বা ারা জােন য, আমরা পরমিপতার সােথ বেস আিছ।
পরমিপতা পরমা া আর আমরা অথাৎ আ ারা শাি ধােম থািক। এখােন আিস ভূ িমকা পালন করেত, সত যুগ থেক
কের কিলযুেগর শষ পয ভূ িমকা পালন কেরিছ। এটা এখন নূতন রচনা হেয় যােব । রচিয়তা বাবা বুিঝেয়েছন য,
তামরা বা ারা এইরকম ভূ িমকা পালন কেরেছা। পূেব এটা জানেত না য, আমরা ৮৪ জে র চে আবতন কেরিছ।
বা ারা, এখন তামােদর সােথই বাবা কথা বেলন, অথাৎ যারা ৮৪ জে র চে আবিতত হেয়েছ। সকেল তা ৮৪ জ
হণ করেত পাের না। এটা বাঝােত হেব য, ৮৪ জে র চ কীভােব আবিতত হয়। এছাড়া ল বছেরর ব াপার তা
নয়। বা ারা জােন য, আমরা িত ৫ হাজার বছর পের ভূ িমকা পালন করেত আিস। আমরা হলাম পাটধারী। উ তেমর
চেয়ও উ ভগবােনরও পাট হেলা িবিচ ।
া আর িব ু র পাট িবিচ বলা যায় না। দুই জেনই (িযিন
া িতিনই িব ু
= িবষ শূন ) ৮৪ জে র চে আবিতত হন। এছাড়া শ েরর পাট এই দুিনয়ােত একদমই নই। ি মূিতেত দখােনা হয়াপনা, িবনাশ, পালন। িচ অনুযায়ী বাঝােনা হয়। যই িচ ই দখাও তার উপর বাঝােত হেব। স মযুেগ পুরােনা
দুিনয়ার িবনাশ তা হেতই হেব। রণা দানকারী শ ও হেলা র (ভু ল)। যমন কউ বেল আজ আমার বাইের যাওয়ার
রণা নই, রণা মােন িচ া ভাবনা । রণার আর কােনা অথ নই। পরমা া কােনা রণা ারা কাজ করান না।
না রণার ারা ান া হেত পাের। বাবা আেসন এই কেম ীয় ারা ( াবাবার) ভূ িমকা পালন করেত।
করনকরাবনহার য িতিন ! কিরেয় নেবন বা ােদর ারা। শরীর ব াতীত তা করেত পারেবন না। এই কথাটা কউই
জােন না। না ঈ র িপতােক জােন। ঋিষ-মুিনরা বলেতন আমরা ঈ রেক জািন না। না আ ােক, না পরমা া বাবােক।
কােরার মেধ ই ান নই। বাবা হেলন মুখ ি েয়টর, ডায়ের র, ডায়ের শনও দন। মত দান কেরন। মানুেষর
বুি েত তা আেছ সবব াপীর ান (ঈ র সব )। তামরা মেন কেরা বাবা হেলন আমােদর বাবা, ওরা সবব াপী বেল
দওয়ার কারেণ িতিন য বাবা, বুঝেত পাের না। তামরা মেন কেরা এটা হেলা অসীম জগেতর িপতার ফ ািমিল।
সবব াপী বলার ফেল ফ ািমিলর সুগ পাওয়া যায় না। ওঁনােক বলা যায় িনরাকার িশববাবা। িনরাকারী আ ােদর
িপতা। শরীর আেছ বেল তা আ া বেল 'বাবা'। শরীর ব াতীত তা আ া বলেত পাের না। ভি মােগ ডেক এেসেছ।
মেন কের সই বাবা হেলন দুঃখ হতা সুখ কতা। সুখ া হয় সুখধােম। শাি া হয় শাি ধােম। এখােন হেলাই দুঃখ। এই
ান তামােদর া হয় স েম। পুরােনা আর নূতেনর মধ বত সমেয় । বাবা আেসনই তখন, যখন নূতন দুিনয়ার
াপনা আর পুরােনা দুিনয়ার িবনাশ হয়। থেম সব সময় বলা উিচত নূতন দুিনয়ার াপনা। থেম পুরােনা দুিনয়ার
িবনাশ বলা ভু ল হেয় যায়। এখন তামােদর অসীম জগেতর নাটেকর নেলজ া হয়। যন সই নাটেক অ া স আেস
তা বাড়ী থেক সাধারণ ব পের আেস, আবার নাটেক এেস ব পিরবতন কের। আবার নাটক স ূণ হেল তখন সই
ব ছেড় ফেল গৃেহ িফের যায়। এখােন তামােদর অথাৎ আ ােদর পরমধাম গৃহ থেক অশরীরী আসেত হয়। এখােন
এেস এই শরীর পী ব পের নাও। েত েকর িনেজর-িনেজর পাট া হেয়েছ। এটা হেলা অসীম জগেতর নাটক। এখন
এই অসীম জগেতর সম িকছু হেলা পুরােনা, আবার নূতন দুিনয়া হেব। সটা হেলা খুবই ছােটা, এক ধম। বা ারা, এই
পুরােনা দুিনয়া থেক তামােদর বর কের আবার সীিমত আর পািথব দুিনয়ােত, নূতন দুিনয়ােত আসেত হেব, কারণ
সখােন হেলা এক ধম। অেনক ধম, অেনক মানুষ হওয়ার জন জগৎ অসীম হেয় যায়। সখােন তা হেলা এক ধম, অ

সংখ ক মানুষ। এক ধম াপেনর জন আসেত হয়। তামরা বা ারা এই অসীম জগেতর নাটেকর রহস েক বুঝেত পােরা
য এই চ আবিতত হয়। এই সময় যা িকছু াক ক ােল হয় সটারই উৎসব ভি মােগ পািলত হয়। ন র অনুযায়ী
কা কা উৎসব আেছ, এটাও তামরা বা ারা জােনা। উ তেমর চেয়ও উ ভগবান িশববাবার জয় ী বলা হেব।
িতিন যখন আেসন তখন আবার অন উৎসব সমােরাহ হয়। িশববাবা সব থম এেস
ান শানান অথাৎ
আিদ-মধ -অে র ান শানান। যাগও শখান। সােথ-সােথ তামােদর পড়ানও। তাই সব থম বাবা এেল িশব জয় ী
হয়, তারপর বলা হেব গীতা জয় ী। আ ােদর ান শানান, তাই হেয় গল গীতা জয় ী । বা ারা, তামরা িচ া ভাবনা
কের এই সব িবষেয় লেখা, উৎসব িল স েক, ন র অনু েম । যারা সই ধেমর হেব, তারাই স েলা বুঝেব ।
েত েকর িনেজর ধমই য় মেন হয়। অন ধমাল ীেদর কােনা
ই নই। যিদ বা কােরার অন ধম ভােলাও লােগ,
িক ওখােন আসেত পাের না। েগ িক আর অন ধমাবল ীরা আসেত পাের! ক বৃে সব একদম পির ার। যই সময়
য- য ধম আেস আবার সই সময় আসেব। থেম বাবা আেসন, িতিনই এেস রাজেযাগ শখান, সুতরাং বলা হেব িশব
জয় ী, তারপর গীতা জয় ী তারপর নারায়ণ জয় ী। সটা তখন সত যুগ হেয় যায়। সটাও িলখেত হেব ন র অনুযায়ী।
এটা হেলা ােনর কথা। িশব জয় ী কেব হেয়েছ সটাও জানা নই, ান িনেয়িছেলন, যােক গীতা বলা হয়, তারপর
িবনাশও হয়। জগৎ অ া ইত ািদর জয় ীর কােনা হিলেড নই। মানুষ কােনা িকছু রই িতিথ-তািরখ ইত ািদ একদম
জােন না। ল ী-নারায়ণ, রাম-সীতার রাজ েকই জােন না। ২৫০০ বছের যারা এেসেছ, তােদর জােন-- িক তােদর আেগ
যারা আিদ সনাতন দবী- দবতা িছেলন, তােদর কত সময় হেলা, িকছু ই জােন না। ৫ হাজার বছেরর থেক বড় ক তা
হেত পাের না। অধ কে র িদেক তা অেনক সংখ ক এেস গেছ, বািক অধেত এনােদর রাজ । তেব বশী বছেরর ক িক
কের হেত পাের। ৮৪ লাখ জ ও হেত পাের না। তারা মেন কের কিলযুেগর আয়ু হেলা ল বছর। মানুষেক অ কাের
ফেল িদেয়েছ। কাথায় সম
ামা ৫ হাজার বছেরর, কাথায় ধুমা কিলযুেগর ে বেল দয় এখন ৪০ হাজার বছর
বািক আেছ। লড়াই যখন লােগ তা মেন কের ভগবানেক আসেত হেব, িক ভগবােনর আসা তা চাই স েম। মহাভারত
লড়াই তা লােগই স েম। বাবা বেলন, আিমও ক -ক স মযুেগ আিস। বাবা আেসন নূতন দুিনয়ার াপনা পুরােনা
দুিনয়ার িবনাশ করােত। নূতন দুিনয়ার াপনা হেব তা পুরােনা দুিনয়ার িবনাশ অবশ ই হেব, এর জন ই এই লড়াই। এর
মেধ শ েরর রণা ইত ািদর তা কােনা ব াপার নই। আ ার ু ট(বুেঝ গছ !) পুরােনা দুিনয়ার িনঃেশষ হেয় যােব।
অ ািলকা ইত ািদ তা ভূ িমকে (আথেকােয়েক) সব িনঃেশষ হেয় যােব। কারণ নূতন দুিনয়া চাই। নূতন দুিনয়া িছেলা
অবশ ই। িদ ী িছেলা পির ান (পরীেদর জায়গা), যমুনার তীের িছেলা। ল ী-নারায়েণর রাজ িছেলা। িচ ও আেছ।
ল ী-নারায়ণেক েগরই বলা হেব। বা ারা, তামরা সা াৎকারও কেরেছা য, য় র কীভােব হয়। বাবা এই সব
পেয়
িরভাইজ করান। ভােলা ভােলা পেয়
মেন না পড়েল বাবােক রণ কেরা। বাবােক ভু েল গেল চারেক রণ
কেরা। চার যা শখাে ন সটা তা অবশ ই রেণ আসেব, তাই না ! চারও মেন থাকেব, নেলজও মেন থাকেব।
উে শ ও বুি েত আেছ। মেন রাখেতই হেব, কারণ তামােদর হল ু েড লাইফ। তামরা এটাও জােনা য, িযিন
আমােদর পড়ান িতিন হেলন আমােদর বাবা, লৗিকক বাবা কাথাও ম হেয় যায় না। লৗিকক, পারেলৗিকক আর
আবার ইিন হেলন অেলৗিকক। এঁনােক কউ রণ কের না। লৗিকক িপতার থেক তা উ রািধকার া হয়। শষ পয
মেন থােক। শরীর ত াগ করেল তখন অন শরীর া হয়। জ বাই জ (এেকক জে ) লৗিকক িপতা া হয়।
পারেলৗিকক িপতােকও দুঃখ বা সুেখ রণ কের। স ান লাভ হেল বেল ঈ র িদেয়েছন। এছাড়া জািপতা
ােক রণ
কন করেব, এনার থেক িকছু িক আর পাওয়া যায় ! এঁনােক অেলৗিকক বলা হেয় থােক।
তামরা জােনা য, আমরা
া ারা িশববাবার থেক উ রািধকার হণ কির। আমরা যমন অধ য়ণ কির, এই রথও
িনিম হেয়েছ। অেনক জে র শেষর জে এঁনার শরীরই রথ হেয়েছ। রেথর নাম তা রাখেত হয়, তাই না ! এ হেলা
অসীম জগেতর স াস। রথ কই থােক, বািকেদর ক নই। চলেত-চলেত আবার ভাগি (পািলেয় যায়) হেয় যায় ।
*এই রথ তা িনযু হেয়েছ ামা অনুসাের। এঁনােক বলা হয় ভাগ শালী রথ। তামােদর সকলেক ভাগ শালী রথ বলেব
না। ভাগ শালী রথ একজনেকই মান করা হয়, যখােন বাবা এেস ান দান কেরন। াপনার কায করান*।
তামােদরেক ভাগ শালী রথ বলা যােব না। তামােদর আ া এই রেথ বেস অধ য়ণ কের। আ া পিব হেয় যায়, এই জন
এই দেহরই ( া বাবার) মহানতা য, এর মেধ বেস বাবা পড়ান। এই অি ম জ খুবই ভ ালুেয়েবল, আবার শরীর
পিরবতন কের আমরা দবতা হেয় যাব। এই পুরােনা শরীর ারাই তামরা িশ া া কেরা। িশববাবার হেয় যাও।
তামরা জােনা য, আমােদর পূব জীবন ওয়াথ ন এ পনী অথাৎ মূল হীন িছেলা। এখন পাউ হে । যত অধ য়ণ
কেরেব, সই অনুযায়ী উ পদ া করেব। বাবা বুিঝেয়েছন - রেণর যা া হেলা মুখ । এেকই ভারেতর াচীন যাগ
বেল, যার ারা তামরা পিতত থেক পাবন হও। গবাসী তা সকেলই হে া, তবুও অধ য়েণর উপর িনভর কের।

তামরা অসীম জগেতর ু েল বেস আেছা। তামরাই আবার দবতা হেব। তামরা বুঝেত পােরা উ পদ কারা া
করেত পাের। তােদর কায়ািলিফেকশন িক হওয়া উিচত। থেম আমােদর মেধ ও কায়ািলিফেকশন িছেলা না। আসুিরক
মেতর উপর িছেল। এখন ঈ রীয় মত া হয়। আসুিরক মেত আমরা িন মুখী কলায় আিস। ঈ রীয় মেত ঊ গামী
কলায় আিস। ঈ রীয় মত দান করেত পােরন একজনই, আসুিরক মত িদেত অেনেক পাের। মা-বাবা, ভাই- বান,
চারকেতা জেনর মত পাওয়া যায়। এখন তামােদর এেকর মত া হয়, যা তামােদর ২১ জ কােজ আেস। তাই
এমন মত অনুযায়ী চলা উিচত য না! যেতা চলেব তেতা উ পদ া করেব। কম চলেল কম পদ াি । মত হেলাই
ভগবােনর। উ তেমর চেয়ও উ ভগবানই আেছন, িযিন কৃ েক উ তম কেরেছন আবার িন তম কেরেছ রাবণ।
বাবা সু র কের তােলন আবার রাবণ ৎিসত কের তােল। বাবা উ রািধকার দান কেরন। িতিন তা হেলনই
ভাইসেলস (পাপমু )। দবতােদর মিহমা গাওয়া হয় সব ণ স
---স াসীেদর স ূণ িনিবকারী বলা যােব না।
সত যুেগ আ া আর শরীর দুই-ই পিব হয়। দবতােদর সবাই জােন, তারা স ূণ িনিবকারী হওয়ার কারেণ স ূণ
িবে র মািলক হয়। এখন নই, আবার তামরা হে া। বাবাও স মযুেগ আেসন।
ার ারা া ণ।
ার বা া তা
দাঁড়ােল তামরা সকেল। িতিন হেলন ট ট া ফাদার। বেলা, জািপতা
ার নাম শােনািন ? পরমিপতা
পরমা া
া ারাই সৃি রচনা কেরন ! া ণ ল।
া মুখ বংশাবলী ভাই- বান হেয় গল। এখােন রাজা-রাণীর
ব াপার নই। এই া ণ ল তা স েমর অ সময় চেল। রাজ না পা বেদর না কৗরবেদর হয়। আ া!
িমি -িমি হারািনিধ বা ােদর িত মাতা-িপতা বাপদাদার
আ া পী বা ােদরেক জানাে ন নম ার।

রেণর

হ-সুমন আর সু ভাত। আ ােদর িপতা ওঁনার

*ধারণার জেন মুখ সারঃ-*

*১ )* ২১ জ
ভাইসেলস বা পাপমু

পেদর অিধকারী হওয়ার জন সব আসুিরক মত ছেড় এক ঈ রীয় মেত চলেত হেব। স
হেত হেব।

ূণ

*২ )* এই পুরােনা শরীের বেস বাবার িশ া সমূহ ধারণ কের দবতা হেয় উঠেত হেব। এটা হেলা অেনক ভ ালুেয়েবল
জীবন, এেত ওয়াথ পাউ হেত হেব।
*বরদানঃ-*
সব স ে র সহেযােগর অনুভূিতর ারা িনর র যাগী, সহজেযাগী ভব*
সব সময় বাবার িভ -িভ স ে র সহেযােগ নওয়া অথাৎ অনুভব করাই হেলা সহজেযাগ। বাবা য
কােনা সময় সব স
পালন করেত বাঁধা থােকন। সম কে এখনই সব অনুভেবর খিন া হয়,
এইজন সদা সব স ে র সহেযাগ নাও আর িনর র যাগী, সহজেযাগী হও। কারণ - যারা সব স ে র
অনুভূিত বা াি েত ম থােক, তারা পুরােনা দুিনয়ার বাতাবরণ থেক সহেজ দূের যেত পাের।
* াগানঃ-*
সব শি সমূেহর ারা স
থাকা - এটাই হল া ণ
েপর িবেশষ ।*

