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বাবা িনেজর স ানেদর কা এক কািহনী শানােত এেসেছন ?
বাবা বেলন িমি বা ারা - আিম তামােদর ৮৪ জে র কািহনী শানাই। তামরা যখন
থম জে িছেল তখন এক দবী ধম িছল পের তামরাই দু যুেগর পের িবশাল মি র
বািনেয়েছা। ভি
কেরেছা। এখন এটা হল তামােদর অে রও অি ম জ । তামরা
ডেকিছেল দুঃখ হতা সুখ কতা এেসা... এখন আিম এেসিছ।
আজ অ কাের আেছ মানুষ.....

ও শাি । তামরা জােনা এখন এটা হল কিলযুগী দুিনয়া, সব অ কাের আেছ। থেম আেলার জগেত
িছেল, যখন ভারত গ িছল। এই ভারতবাসী যারা এখন িনেজেদরেক িহ ু বেল পিরচয় দয় তারা
আসেল দবী- দবতা িছেলা। ভারেত গবাসীরা িছেলা যখন অন কােনা ধম িছল না। এক ই ধম িছল।
গ, ব , বিহ , হেভন - এইসব ভারেতরই নাম িছল। ভারত পিব ও াচীন িব বান িছল। এখন
তা ভারত কাঙাল হেয়েছ, কারণ এখন হল কিলযুগ। তামরা জােনা আমরা অ কাের আিছ। যখন েগ
িছলাম তখন আেলার জগেত িছলাম। েগর রাজ-রােজ র, রাজ-রােজ রী
ল ী-নারায়ণ িছেলন।
তােকই সুখধাম বলা হয়। বাবার কােছই তামােদর েগর উ রািধকার া করেত হেব, যােক
জীবনমুি বলা হয়। এখন তা সবাই জীবন-ব েন আেছ। এখন িবেশষভােব ভারত এবং সাধারণ
দুিনয়া রাবেণর কারাগাের, শাক বা কায় আেছ। এমন নয় রাবণ ধু ল ায় িছল আর রাম িছল
ভারেত, রাবণ এেস সীতােক হরণ কেরেছ। এইসব ই হল পৗরািণক কািহনী। গীতা হল মুখ , সব শা ময়ী
িশেরামিণ মৎ অথাৎ ভগবান দ , এই ভারেত। মানুষ তা কােরা সদগিত করেত পাের না। সত যুেগ
িছল জীবনমু দবী- দবতা, যারা এই উ রািধকার কিলযুেগর অে া কেরিছল। ভারতবাসীরা এই
কথা জােননা, আর না আেছ কােনা শাে । শাে আেছ ভি মােগর ান। সদগিত মােগর ান মানুষ
মাে র একটু ও নই। সবাই ভি ই শখায়। তারা বলেব শা পাঠ কেরা, দান - পুণ কেরা। এই ভি
াপর থেক আর হয়। সত যুগ ও তায় থােক ােনর াল । এমন নয় য সখােনও এই ান
চিলত থােক। এই য উ রািধকার ভারেতর িছল যা বাবার কােছ স ম যুেগ া হেয়িছল সসব এখন
পুনরায় তামরা া করেছা। ভারতবাসী যখন নরকবাসী হেয় অসীম দুঃেখ থােক তখন আ ান কের হ পিতত-পাবন দুঃখ হতা সুখ কতা। কােদর ? সব জেনর, কারণ িবেশষভােব ভারত এবং সাধারণ
দুিনয়ায় সবার মেধ ই ৫
িবকার আেছ। বাবা হেলন পিতত-পাবন। বাবা বেলন - আিম ক -ক ,
কে র স েম আিস। সকেলর সদগিত দাতা আিম। অহল া, গিণকা এবং যারা
ইত ািদ আেছ তােদর
সকেলর উ ার আমােকই করেত হয়। কারণ এ হল-ই পিতত দুিনয়া। পিব দুিনয়া সত যুগেক বলা হয়।
ভারেত এই ল ী-নারায়েণর রাজ িছল। ভারতবাসী এই কথা জােননা য ল ী-নারায়ণ েগর মািলক
িছল। পিতত খ অথাৎ িমথ া খ , পিব খ অথাৎ সত খ । ভারত পিব খ িছল, এই ভারত হল
অিবনাশী খ , যার কখনও িবনাশ হয় না। যখন ল ী-নারায়েণর রাজ িছল তখন অন কােনা খ
িছল না। সসব পের আেস। মানুষ তা কে র অবিধ ল বছর িলেখ িদেয়েছ। বাবা বেলন কে র আয়ু
হল ৫ হাজার বছর। তারা যিদও বেল মানুষ ৮৪ ল জ নয়। মানুষেক
র, বড়াল, গাধা ইত ািদ
সব বািনেয় িদেয়েছ। িক
র, বড়ােলর জ আলাদা, ৮৪ ল ভ ারাই আেছ। মানুেষর ভ ারাই
কবল এক। তােদরই ৮৪ জ হয়। বাবা বেলন ভারতবাসী িনেজেদর ধমেক ামা ান অনুসাের ভু েল

গেছ। কিলযুেগর শেষ এেকবাের পিতত হেয়েছ। তারপর বাবা স েম এেস পিব কেরন, এেকই বলা হয়
দুঃখধাম পের ভারত সুখধাম হেব। বাবা বেলন - হ বা ারা, তামরা ভারতবাসী, গবাসী িছেল
তারপের তামরা ৮৪ জে র িসিঁ ড় বেয় নীেচ নেম আেসা। সেতা থেক রেজা তেমা- ত িন য়ই আসেত
হয়। তামরা-ই দবতা, তামােদর মতন িব বান, এভারহ ািপ, এভারেহলদী, ওেয়লিদ আর কউ হয়
না। ভারত খুব িব শালী িছল, হীের জহরত তা পাথেরর মতন িছল। দুই যুগ পের ভি মােগ িবশাল
মি র িনমাণ কের। তাও খুবই ব মূল মি র তির কের। সামনােথর মি র সবেচেয় িবশাল িছল।
ধুমা এক মি র নয়, তাইনা। অন রাজােদরও মি র িছল। কত মি র লুট কের িনেয় গেছ।
বা ারা, বাবা তামােদর রণ করাে ন। তামােদর িব বান বািনেয়িছলাম। তামরা সব ণ স
,
১৬ কলা স ূণ িছেল, যথা মহারাজা - মহারানী । তােদরেক ভগবান-ভগবতীও বলা যায়। িক বাবা
বুিঝেয়েছন - ভগবান হেলন এক, িতিন হেলন িপতা। ধু ঈ র বা ভু বলেল এই কথা
রেণ আেস না
য িতিন হেলন সব আ ােদর িপতা। বাবা বেস কািহনী শানান। এখন তামােদর অেনক জে র অি ম
জ । একজেনর কথা নয়, না কােনা যুে র ময়দান ইত ািদ আেছ। ভারতবাসী এই কথা ভু েল গেছ য
তােদর রাজ িছল। সত যুেগর আয়ু বৃি কের ব দূের িনেয় গেছ। বাবা এেস বাঝান - মানুষেক
ভগবান বলা হেব না। মানুষ কােরা সদগিত করেত পাের না। কথায় আেছ - সেবর সদগিত দাতা,
পিততেদর পাবনকতা হেলন একজন। একজনই সত িপতা, িতিন সত খে র াপনা কেরন। সবাই পূজা
কের িক তামরা ভি মােগ যাঁর পূজা কেরেছা, তােদর কােরা জীবন কািহনী তা জানেত না, তাই
বাবা বাঝান, তামরা িশবজয় ী উৎসব তা পালন কেরা, তাইনা। বাবা হেলন নতু ন দুিনয়ার রচিয়তা,
হেভনলী গড ফাদার। অসীম সুখ দানকারী। সত যুেগ অেনক সুখ িছল। সত যুেগর াপনা কীভােব
এবং ক কেরন? এই কথা বাবা বেস বাঝান। নরকবাসীেক এেস গবাসীেত পিরণত করা অথবা
াচারীেদর
াচারী দবতা বানােনা, এই কাজ তা একমা বাবার-ই কাজ। বাবা বেলন - বা ারা,
আিম তামােদর পিব কির। তামরা েগর মািলক হও। তামােদর পিতত ক বানায় ? রাবণ। মানুষ
তা বেল দুঃখও ঈ র-ই দয় । বাবা বেলন - আিম তা সবাইেক এেতা সুখ দান কির য অধক
তামরা বাবােক রণ-ই করেব না। তারপের যখন রাবণ রাজ হয় তখন সবাই পূজা অচনা করা আর
কের। এটা হল তামােদর ব জে র শষ জ । বা ারা বেল বাবা আমরা কত িল জ িনেয়িছ ? বাবা
বেলন - িমি - িমি ভারতবাসী, হ আ ারা, এখন তামােদর অসীেমর উ রািধকার দান কির।
বা ারা, তামরা ৮৪ জ িনেয়েছা। এখন তামরা ২১ জে র জন বাবার কােছ উ রািধকার িনেত
এেসেছা। সবাই তা একসােথ আসেব না। তামরাই সত যুেগর সূযবংশী পদমযাদা পুনরায় া কেরা
অথাৎ কৃ ত সত বাবার কােছ সত নর থেক নারায়েণ পিরণত হওয়ার ান া কেরা। এ হল ান,
ওটা হল ভি । শা ইত ািদ সব হল ভি মােগর জন । সসব ান মােগর নয়। এ হল ি িরচু য়াল
আধ াি ক ( হানী) আ
ান। সুি ম আ া বেস নেলজ দান কেরন। বা ােদরেক দহী-অিভমানী
হেত হয়। িনেজেক আ া িন য় কের মােমক
রণ কেরা। বাবা বাঝান - আ ােতই সুসং ার বা
সং ার ভরা থােক, সই অনুযায়ী মানুেষর ভােলা বা খারাপ জ হয়। বাবা বেস বাঝান ইিন ( া
বাবা) পিব িছেলন, অি ম জে পিতত হেয়েছন, তৎ
(তু িমও তাই) । আিম িপতা , আমােক এই
পুরােনা রাবেণর দুিনয়ায়, পিতত দুিনয়ায় আসেত হয়। সই দেহ আসেত হয় য থম ন ের যােব।
সূযবংশীরা- ই স ূণ ৮৪ জ নয়। এই হল
া এবং
া বংশী া ণ। বাবা তা রাজ বাঝান।
পাথরবুি
থেক
শবুি হওয়া মািসর বািড় যাওয়ার মতন সহজ নয়। হ আ ারা, এখন
দহী-অিভমানী হও। হ আ ারা, এক িপতােক রণ কেরা এবং রাজে র কথা রণ কেরা। দেহর
স
ত াগ কেরা। মৃতু তা সকেলর অবধািরত। সবার-ই এখন বাণ
অব া। এক সদ
ব তীত
সেবর সদগিত দাতা আর কউ নয়। বাবা বেলন - হ ভারতবাসী বা ারা, তামরা সব থেম আমার
কাছ থেক দূের যাও। গায়ন আেছ - আ ারা-পরমা া দূের রেয়েছ ব কাল .... সৃি েত সব থেম
তামরা ভারতবাসী দবী- দবতা ধম য়জনরাই এেসেছা। অন ধেমর মানুেষর জ সংখ ায় কম থােক।

স ূণ চ কীভােব আবিতত হয় সই ান বাবা বেস বাঝান। যারা ধারণ করােত পাের না, তােদর
জন ও খুব সহজ। আ ারা ধারণ কের, পুণ আ া, পাপ আ া হয় তাই না। এই হল তামােদর ৮৪তম
অি ম জ । তামরা সবাই বাণ ে আেছা। বাণ ে অেনেক
র কােছ দীি ত হয়, ম া করার
জন । তামােদর তা এখন দহধারী
র কােছ দী া নওয়ার কানও দরকার নই। তামােদর সবার
আিম হলাম িপতা, চার,
। তামরা আমােক সে াধন কেরা - হ পিতত-পাবন িশববাবা। এখন
ৃিত এেসেছ। সব আ ােদর িপতা, আ া হল সত , চতন কারণ আ া হল অমর। সব আ ার মেধ
পাট ভরা আেছ। বাবাও হেলন সত চতন । মনুষ সৃি র বীজ প হওয়ার কারেণ িতিন বেলন - আিম
স ূণ বৃে র আিদ-মধ -অ েক জািন, তাই আমােক নেলজফু ল বলা হয়। তামােদরও পুেরা নেলজ
আেছ। বীজ থেক বৃ কীভােব বিরেয়েছ। বৃে র বৃি হেত সময় লােগ। বাবা বেলন আিম বীজ প,
শেষ স ূণ বৃ জজিরত হেয় যায়। এখন দেখা দবী- দবতা ধেমর ফাউে শন নই। এেকবােরই লু
ায়। যখন দবতা ধম লু হয় তখন বাবােক আসেত হয় - এক ধেমর াপনা কের বািক সব ধেমর
িবনাশ করান। জািপতা
া ারা িশববাবা াপনা করাে ন, আিদ সনাতন দবী- দবতা ধেমর।
এইসব ামােত িনিদ আেছ। এর কােনা শষ নই। বাবা আেসন অ সমেয়। যখন সৃি র
আিদ-মধ -অে র নেলজ দান করার সময় হয় অথাৎ িন য়ই স েম আসেবন। তামােদর িপতা
একজন ই। আ ারা সবাই হল াদাস, মূলবতনবাসী। একমা িপতােক সবাই রণ কের। দুঃেখ রণ
সবাই কের .... রাবেণর রােজ দুঃখ আেছ তাইনা। এখােন রণ কের সুতরাং একমা বাবা হেলন
সবজেনর সদগিত দাতা। তাঁরই মিহমা। বাবা না এেল ভারতেক েগ পিরণত করেব ক! ইসলামী
ইত ািদ সবাই এই সময় তেমা ধান। সবাইেক পুনজ তা অবশ ই িনেত হেব। এখন পুনজ হয় নরেক।
এমন নয় য েগ গমন হয়। যমন িহ র
ু া বেল গবাসী হেয়েছ অথাৎ নরেক িছল। এখন েগ গেছ।
তামােদর মুেখ গালাপ। গবাসী হেয়েছ তাহেল নরেকর আসুিরক বভব তামরা তােদর কন
খাওয়াও! ব েল মাছ ইত ািদও খাওয়ােনা হয়। আের, তােদর এইসব খাবােরর িক েয়াজন! বেল অমুক
পার িনবাণ গেছ, বাবা বেলন এইসবই হল গে া। িফের তা কউ যেতই পাের না। যিদও থম ন ের
যারা তােদরেক ৮৪ জ িনেত হয়।
বাবা বাঝান এেত কােনা ক নই। ভি মােগ অেনক ক । রাম নাম জপ করেত করেত িশহরণ
অনুভব কের। সসবই হল ভি মাগ। এই সূয-চ তামরা জােনা আেলা দান কের। এরা দবতা নয়।
বা েব ান সূয, ান চ এবং ান তারা হয়। তােদর ই মিহমা বণনা হয়। তারা বেল দয় সূয
দবতায় নমঃ। তােক দবতা মেন কের জল অপণ কের। অতএব বাবা বাঝান এই সব হল ভি মাগ,
যা হেবই। থেম হয় অব িভচারী ভি এক িশববাবার, তারপের দবতােদর, তারপর নামেত নামেত
এখন দেখা িতন রা ার মােড় মা র দীপ ািলেয়, তােত তল ইত ািদ ঢেল তার পূজা কের। তে র
পূজাও কের। মানুেষর িচ বািনেয় পূেজা কের। এখন এর থেক াি তা িকছু ই নই, এই কথা িল
তামরা বা ারাই বােঝা। আ া!
িমি - িমি হারািনিধ বা ােদর িত মাতা - িপতা, বাপদাদার
আ ােদর িপতা ওঁনার আ া পী বা ােদরেক জানাে ন নম ার ।

রেণর

হ-সুমন আর সু ভাত ।

*ধারণার জেন মুখ সারঃ-*

১ ) আ ায় িনিহত -সং ার িল দূর করার জন দহী-অিভমানী থাকার াি স করেত হেব। এই হল
৮৪তম অি ম জ , বাণ অব া তাই পুণ আ া হওয়ার পির ম করেত হেব।

২ ) দেহর সব স
ত াগ কের একমা িপতােক এবং রাজ েক রণ করেত হেব, বীজ এবং বৃে র
ান রণ কের সদা ফু ি ত (হিষত) অথাৎ খুশীেত থাকেত হেব।
*বরদানঃ-*
িব পিরবতেনর
কােযর দািয় পালন করাকালীন ডবল লাইট
েপ ি ত
আধারমূিত ভব
যারা আধার (িভত) মূিত হয় তােদর উপেরই স ূণ দািয় দওয়া হয়। এখন তামরা য
েপ ি ত থেক, যখােন কদম রাখেব অেনক আ ারা তামােদরই সইভােব ফেলা
করেব, এইটাই হল দািয় । িক এই দািয় , অব া িনমােণ খুব সাহায কের । কারণ এর
ারা অেনক আ ার আশীবাদ া হয়, যার ফেল দািয় হালকা হেয় যায়, এই দািয়
াি দূর কের দয়।
* াগানঃ-*
দয় ও বুি এই দুইেয়র ব ালা বজায় রেখ সবা করেল সফলতা া হয়।

