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বাcারা -- মনুষয্ েদেহর unিতর বয্বsা করেত, আtার unিত বা utরেণর সাধন বাবা-i
বেল েদন - eটা বাবারi েরsিnিবিলিট"

p :- বাcােদর সবর্দা unিত েহাক eর জেনয্ বাবা েকাn

মৎ েদন ?

utর :- বাcারা, িনেজর unিতর জনয্ 1. সদা sরেণর যাtা কেরা। sরেণর dারা-i আtার
মরেচ দূর হেব। 2. কখনo aতীতেক sরণ করেব না eবং ভিবষয্েতর জেনয্ েকােনা আশা রাখেব
না। 3. জীবনধারেণর জনয্ কাজকমর্ কেরা িকn যিদ সময় পাo তেব সময় ন না কের বাবার
sরেণ সময় সফল কেরা। 4. কমপেk 8 ঘnা ঈ রীয় েসবা কেরা তাহেল েতামােদর unিত হেত
থাকেব ।
om শািn । হানী বাবা বেস হানী বাcােদর aথর্াৎ আtােদর েবাঝােcন, মানুষ বেল আtার
েরsিnিবিলিট হল পরমাtার। িতিন-i সকল আtােদর unিত eবং মেনর শািnর পথ বেল িদেত
পােরন। আtা বাস কের
kিটর মেধয্ সবার েথেক িনিলর্p। pায়শi েরাগ হয় শরীের। eখােন
kিটেত নয়। যিদo মাথায় বয্থা হেব িকn েযখােন আtার আসন আেছ েসখােন েকােনা ক হেব
না, কারণ েসi আসেন আtা িবরািজত থােক। eবাের আtার unিত aথবা শািn pদান কেরন েয
সােজর্ন িতিন হেলন eকমাt পরমাtা। যখন আtার unিত হয় তখনi আtা েহল্থ oেয়ল্থ pাp
কের। শরীেরর জেনয্ যতi কেরা েকােনা unিত হেব না। শরীের িকছু না িকছু সমসয্া েতা
থাকেবi। আtার unিত েতা বাবা বয্তীত েকu করেত পােরনা। aনয্ সবাi দুিনয়ায় শরীেরর
unিতর বয্বsা কের, তােত আtার utরণ কলা বা unিত হয়না। েস েতা বাবাi েশখান।
সবিকছু i আtার uপর িনভর্ র করেছ। আtা-i 16 কলা সmূণর্ হয় তারপের আtা eেকবাের কলা
িবহীন হেয় যায়। 16 কলা হয় আবার কলা বা ণ কম িকভােব হয়, েস কথাo বাবা েবাঝান।
বাবা বেলন সতয্যুেগ েতামােদর aেনক সুখ িছল। আtা utরণ কলায় িছল aনয্ সৎসে আtার
unিত িকভােব হেব - েসi কথা েবাঝােনা হয় না। তারা েদেহর েনশায় থােক। েদহ-aিভমান
আেছ, বাবা েতামায় েদহী-aিভমানী কেরন। আtা েয তেমাpধান হেয়েছ তােক সেতাpধান করেত
হেব। eখােন সবi হল aেলৗিকক ( হানী) কথা। েসখােন হল ৈদিহক কথা। সােজর্ন eকিট হাটর্
েবর কের aনয্িট লািগেয় েদয়। তােদর আtার সে েকােনা সmn েনi। আtা েতা
kিট েত
বাস কের, তার aপােরশন iতয্ািদ হয় না।
আcা বাবা েবাঝান েয আtার unিত েতা eকবারi হয়। আtা যখন তেমাpধান হেয় যায় তখন
আtার unিত করেত বাবা আেসন। বাবা বয্তীত েকােনা আtার utরণ কলা হেত পােরনা। বাবা
বেলন ei িছঃ িছঃ তেমাpধান আtারা আমার কােছ আসেত পাের না। েতামােদর কােছ যখন েকu
eেস বেল শািn িকভােব পাoয়া যােব aথবা unিত িকভােব হেব ? িকn েস কথা েকu জােন না
েয unিতর পের আমরা েকাথায় যাব, িক হেব ? আhান কের পিতত েথেক পিবt কেরা।
জীবনমুিk ধােম িনেয় চেলা। aথর্াৎ আtােদরi িনেয় যােব তাiনা। শরীর েতা eখােনi েশষ হেয়
যােব। িকn ei কথা কােরা বুিdেত েনi। ei হল ঈ রীয় মতামত। বািক ঐ সব হল মানব

মত। ঈ রীয় মতামেতর আধাের eকদম আকােশ uেঠ যাo - শািnধাম, সুখধােম। তারপের ামা
aনুযায়ী নীেচ নামেতo হেব। আtার unিতর জেনয্ বাবা বয্তীত aনয্ েকu সােজর্ন েনi। সােজর্ন
আবার েতামােদর িনজ সমান ৈতির কেরন। েকu aনয্েদর খুব ভােলা unিত কের, েকu িমিডয়াম,
েকu থাডর্ kাস unিত কের aনয্েদর। আtােদর unিতর দািয়t eকমাt বাবার। দুিনয়ায় ei কথা
কােরা জানা েনi। বাবা বেলন ei সাধু সnয্াসী iতয্ািদেদর udার করেত আিম আিস। pথেম
আtা যখন আেস তখন পিবt-i আেস। eখন বাবা eেসেছন সবার unিত করেত। নmর aনুযায়ী
পু ষাথর্ aনুসাের েতামােদর েদেখা কত unিত হেয় যায়। েসখােন েতামরা ফাsর্ kাস শরীরo pাp
কর।বাবা হেলন aিবনাশী সােজর্ন। িতিন eেস েতামােদর unিত কেরন। ফেল েতামরা uঁচু েথেক
uঁচু িনেজর সুiট েহােম িফের যােব। তারা চাঁেদ যায়। aিবনাশী সােজর্ন েতামােদর unিতর জেনয্
বেলন মােমকm sরণ কেরা েতা িবকমর্ িবনাশ হেব। বাবা িবে র বাcােদর িলবােরট কেরন aথর্াৎ
udার কেরন। যখন েতামরা sেগর্ যােব তখন সবাi শািnধােম থাকেব। বাবা কত oয়াnারফু ল
কাজ কেরন। বাবার তু লনা েনi ! তেবi বলা হয় েতামার গিত তু িমi জােনা। আtােত মত
আেছ, আtা পৃথক হেল মত pাp হেত পাের না। ঈ রীয় মত dারা utরণ কলা, মনুষয্ মত dারা
aবনমন কলা - eo
ামায় িফk আেছ। তারা ভােব eখন sেগর্র িনমর্াণ হেয়েছ। ভিবষয্েত
জানেত পারেব েয eiিট নরক না sগর্। ভাষা িনেয় কত হা ামা কের। দুঃেখ আেছ িকনা। sেগর্
েতা দুঃখ হয়না। ভূ িমকmo হেব না। eখন পুরােনা দুিনয়ার িবনাশ হেব তারপের sেগর্ পিরণত
হেব। তারপের aধর্কl পের েসiিটo লুp হয়। বলা হয় dারকা সাগেরর নীেচ চেল েগেছ। েসানার
িজিনস নীেচ চাপা পেড় েগেছ। তাহেল aবশয্i ভূ িমকেmর dারা নীেচ যােব। সমুেdর নীেচ েথেক
িন য়i খুঁেড় েবর করা হেবনা। ভূ িম খনন করা হয়, েসখান েথেক িজিনস েবর হয়।
বাবা বেলন আিম সকেলর uপকার কির। আমার সবাi aপকার কের, aপশb বেল। আিম েতা
aপকারীরo uপকার কির, তাi আমার aবশয্i মিহমা হoয়া uিচত। ভিk মােগর্ েদেখা কত মান।
েতামরা বাcারাo বাবার কত মিহমা কর। িচেt 32- িট ণ েদখােনা হেয়েছ। eখন েতামরাo
বাবার মতন ণবান হc তাহেল কত পু ষাথর্ করা uিচত। সময় ন করা uিচত নয়। সেবর্াc
িপতা পড়ােcন তাi েরাজ aবশয্i পড়া uিচত। iিন হেলন aিবনাশী িপতা, িটচার, যারা পের
আসেছ তারা পুরেনােদর েথেক তীk েযেত পাের। eখন সmূণর্ দুিনয়ার unিত হেc - বাবার
সাহােযয্।
কৃ
েকo ণবান কেরন বাবা, সবাiেক দান কেরন। বািকরা সবাi pাp কের। ei
বংশ িবsার হেc - নmর aনুযায়ী পু ষাথর্ aনুসাের। েবহেদর বাবা েদেখা কত িমি eবং কত
িpয়। uঁচু েথেক uঁচু বাবার dারা সবার unিত হেc। বািক েতা সবাiেক িসিঁ ড় িদেয় নীেচ নামেত
হেব। বাবা হেলন aতু লনীয়। খাo দাo সবিকছু কর ধুমাt বাবার ণ গাo। eমন নয় বাবার
sরেণ থাকেল খাoয়া হেবনা। রােt aেনক সময় থােক। 8 ঘnা েতা সময় থােক। বাবা বেলন
কমপেk 8 ঘnা ei গভনর্েমেnর সািভর্ স কেরা। েয আসেব তােক আtার unিতর পথ বেলা।
জীবনমুিk aথর্াৎ িবে র মািলক o মুিk aথর্াৎ bhাে র মািলক। ei কথা েবাঝােনা েতা সহজ
তাiনা। িকn ভােগয্ না থাকেল িক আর uপায় করেব।
বাবা েবাঝান বাবার sরণ বয্তীত আtার মরেচ িমটেব না। যিদo সারা িদন jান েশানাo িকn
আtার unিতর uপায় sরণ ছাড়া সmব নয়। বাবা বাcােদর ভােলােবেস pিতিদন েবাঝান িকn
িনেজর unিত করেব বা করেবনা, েস েতা pেতয্েক িনেজরা বুঝেত পারেব। ei কথা ধু েতামরা

েশােনা না সব েসnােরর বাcারা েশােন। ei েটপ রাখা আেছ। eiিটo িনেজর িভতের েরকডর্ কের
যায় - সািভর্ েস। eiিট aেনক সািভর্ স কের। বাcারা েবােঝ আমরা িশববাবার মুরলী
নিছ।
েতামােদর মুেখ নেল iনডাiেরk(apতয্k) হেয় যায় তখন eখােন আেস ডাiেরk নবার জেনয্।
তখন বাবা bhা মুখ dারা েশানান aথবা মুখ dারা jান aমৃত pদান কেরন। ei সময় দুিনয়া
তেমা pধান হেয়েছ তাi jান বষর্ার pেয়াজন আেছ। জল িবnুর বৃি েতা aেনক হয়। জল িদেয়
েকu পিবt হেত পােরনা। ei হল সmূণর্ jােনর কথা।
বাবা বেলন eখন জােগা, আিম েতামােদর শািnধােম িনেয় যাi। আtার unিতo eেতi হয়, বািক
সবi হল ৈদিহক কথা।
হানী কথা
ধুমাt েতামরাi েশােনা। পদমপিত, ভাগয্শালী
ধুমাt
েতামরাi হo। বাবা হেলন গিরব িনবাজ aথর্াৎ দীন নাথ। গরীবরা েশােন, তেবi বাবা বেলন
aহলয্া, গিণকােদর েবাঝাo। সতয্যুেগ eমন কথা হয় না। ঐ হল েবহেদর িশবালয়। eখন হল
েবহেদর েবশয্ালয়, eেকবােরi তেমাpধান। eেত িবেশষ মািজর্ন েনi। eখন ei পিতত দুিনয়ােক েচ
হেতi হেব। ভারেত রাম রাজয্ o রাবণ রাজয্ েতা হয়। যখন aেনক ধমর্ হয় তখন aশািn হয়।
যুd েতা েলেগi থােক। eবার েতা খুব েজাের যুd লাগেব। কিঠন যুd েলেগ বn হেয় যােব কারণ
রাজt sাপন হেয়, কমর্াতীত aবsা হেব। eখন েতা েকu বলেত পােরনা। েসi aবsা হেল
পড়ােশানা পূণর্ হেব। তখন াnফার হেয় যােব - িনেজর পু ষাথর্ aনুসাের। ei পুরােনা দুিনয়ায়
েতা আ ন লাগেব। aিত শীঘ্রi িবনাশ হেব। তােক রেkর েখলা বলা হয়। সবার মৃতুয্ হেব।
রেkর নদী বiেব। তারপের িঘ দুেধর নদী বiেব। হাহাকার েথেক জয়জয়কার হেব। বািকরা সবাi
ajান িনdায় ঘুিমেয় েথেকi েশষ হেয় যােব। খুব যুিk সহকাের sাপনা হয়। িব আসেব,
aতয্াচারo হেব। eখন মাতােদর dারা sেগর্র dার েখােল। যিদo পু ষo aেনক আেছ িকn মাতা
হল জnদািয়নী তাi পু ষেদর েথেক েবিশ
t pাp কের। sেগর্ েতা নmর aনুসাের সবাi যােব
েকu দুi জn পু েষর ধারণ কের, িহেসব িনেকশ যা িকছু ামা িনিদর্ (িফk) রেয়েছ তাi হয়।
আtার unিত হেল কত তফাৎ হেয় যায়। েকu েতা eকদম হাiেয়s হয় েকu eেকবাের
েলােয়s। েকাথায় রাজা েতা েকাথায় pজা।
িমি িমি বাcােদর বাবা েবাঝান eখন পু ষাথর্ কেরা। েযােগর dারা পিবt হo তেব ধারণা
হেব। লkয্ খুব uঁচুেত আেছ। িনেজেক আtা েভেব ভােলােবেস বাবােক sরণ করেত হেব।
পরমাtার সে আtার ভােলাবাসা আেছ তাiনা। e হল aেলৗিকক ( হানী) ভােলাবাসা, যার dারা
আtার unিত হয়। ৈদিহক ভােলাবাসার dারা পতন হয়। ভােগয্ না থাকেল ভাগিn হেয় যায় aথর্াৎ
পািলেয় যায়। যেjর রkণােবkেণর কােজ খুব সাবধানতা চাi। মাতােদর পাi পয়সা িদেয় যেjর
সািভর্ স করা হেc। eখােন গরীব-i ধনী হয়। সমs িকছু িনভর্ র করেছ পড়ােশানার uপের।
েতামরা eখন সদা েসৗভাগয্ বতী হo - সবার ei রকম aনুভূিত হয়। মালার পুঁিত যারা হয়
তােদর খুব ভােলা aনুভূিত হoয়া চাi। িশববাবা েক sরণ করেত করেত সািভর্ স করেত থােকা
তাহেল aেনক unিত হেত পাের। িশববাবার সািভর্ েস শরীরo সমপর্ণ করা uিচত। সারা িদন েযন
েনশা থােক - eiিট মািসর বািড় নয়। েদখেত হেব আমরা িনেজর কত unিত কেরিছ। বাবা
বেলন - aতীত েক sরণ করেব না। ভিবষয্েতর জেনয্ েকােনা আশা েরেখা না। জীবন িনবর্ােহর
uেdেশয্ কমর্ েতা করেত হেব। যখন সময় পােব তখন বাবােক sরণ কেরা েতা িবকমর্ িবনাশ
হেব। বাবা যারা বnেন রেয়েছ (বাঁেধিলেদর) েবাঝান েয েতামরা িনেজর যুগলেক খুব নm হেয়

ভােলােবেস েবাঝাo, মারধর করেল তােদর uপের ফু েলর বষর্া কেরা। িনেজেদর রkা করার aেনক
যুিk চাi। শীতল েচাখ হoয়া uিচত। কখেনা েযন নড়চড় না হয়। ei পেয়েn a েদর দৃ াn
েদoয়া হেয়েছ, aটল িছল। েতামরা সবাi হেল মহাবীর, যা িকছু পাs হেয়েছ েসসব sরণ করেব
না। সবর্দা খুশীেত থাকেত হেব। ামায় aটল থাকেত হেব। বাবা িনেজi বেলন আিমo ামার
বnেন আবd। আর েকােনা কথা েনi। কৃ ে র জেনয্ েলখা আেছ sদশর্ন চk িদেয় েমেরেছন।
eiসবi হল কািহনী। বাবা িহংসা েতা করেত পােরন না। ei বাবা েতা হেলন িটচার, মােরর কথা
েনi। eiসব কথা হল eখনকার। eকিদেক aেনক মানুষ আেছ aনয্ িদেক আেছা েতামরা, যােদর
আসার হেব তারা আসেব। কl পূেবর্র মতন পেদর aিধকারী হেব। eেত েকােনা চমৎকার েনi।
বাবা হেলন দয়ালু , দুঃখ হতর্ া সুখ কতর্ া, তাহেল দুঃখ েদেবন িকভােব। আcা !
িমি িমি হারািনিধ বাcােদর pিত মাতা িপতা, বাপদাদার sরণ েsহ o
হানী বাcােদরেক নমsার।

ডমিনর্ং।

হানী বাবার

ধারণার জেনয্ মুখয্ সার :1 ) কমপেk (িমিনমাম) 8 ঘnা ঈ রীয় গভনর্েমেnর সািভর্ স কের িনেজর সময় সফল করেত
হেব। বাবার মতন ণ সmn হেত হেব।
2 ) যা aতীেত ঘেট েগেছ েসসব sরণ করেব না। aতীতেক (পাs) aতীত কের সবর্দা
খুশীেত থাকেত হেব। ামার পেয়েn aচল থাকেত হেব।
বরদান :- িনি ত িবজেয়র েনশায় েথেক বাবার পদম ণ সাহাযয্ pাpকারী মায়ািজত ভব
বয্াখা: বাবার পদম ণ সাহােযয্র েযাগয্ পাt বাcারা মায়ার আkমণেক চয্ােল কের েয মায়া
েতামার কাজ হল আসা আর আমােদর কাজ হল িবজয়ী হoয়া। তারা মায়ার িসংহ
পেক
িপপীিলকা ভােব কারণ তারা জােন েয ei মায়ার রাজয্ eখন েশষ হেব, আমরা aেনক বােরর
িবজয়ী আtা, আমােদর িবজয় 100% িনি ত। ei িনি ত ভােবর েনশা বাবার পদম ণ সাহােযয্র
aিধকার pাp করায়। ei েনশায় েতামরা সহেজi মায়ািজত হেয় যাo।
েsাগান - স l শিk জমা কের িনেজর pিত o িবে র pিত eর pেয়াগ কেরা ।
bhা বাবা সম হoয়ার পু ষাথর্
bhা বাবার মতন েতামােদর ei নয়ন েযন aেলৗিককতার ( হািনয়েতর) aনুভব করায়, চলন
বাবার চিরেtর সাkাৎকার করায়, মsক মsকমিণর সাkাৎকার করায়, ei aবয্k েচহারা িদবয্,
aেলৗিকক িsিতর pতয্k
প েদখায়। eর জেনয্ িনেজর anমুর্খী, aেলৗিকক eবং aেলৗিকক
( হানী) িsিতেত সদাকাল থাকার aভয্াস কেরা।

