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বাcারা -- পিবt হoয়ার pথম uপায় হল sরেণর শিk, িdতীয় হল শািsর শিk,
েতামােদরেক sরেণর শিkর dারাi পিবt হেয় ucপদ pাp করেত হেব"

p :- বাবা হেলন আধয্ািtক ( হানী) সােজর্ন, িতিন েতামােদর িক ধরেণর ৈধযর্য্ pদান করেত
eেসেছন ?
utর :- জাগিতক সােজর্ন েযমন েরাগীেক ৈধযর্য্ pদান কের বেলন েয eখনi েরাগ েসের যােব,
বাcারা, েতামােদরেকo আধয্ািtক সােজর্ন িঠক েসভােবi ৈধযর্য্ pদান কের বেলন েয --- বাcারা,
েতামরা মায়ার েথেক pাp েরােগ ঘাবেড় েযo না, সােজর্ন oষুধ েদন, তাi ei সব েরাগ দূর হেয়
যােব। যখন ajানী িছেল তখনo েয িচnা আেসিন, eখন তা আসেব। িকn েতামােদর সবিকছু
সহয্ করেত হেব eকটু পির ম কর, েতামােদর সুেখর িদন eল বেল।
om শািn । aসীেমর (েবহেদর) বাবা সব বাcােদরেক েবাঝান -- সকেলর কােছ েতামােদর ei
ঈ রীয় বাতর্ া েপৗঁেছ িদেত হেব েয, eখন বাবা eেসেছন। বাবা েতামােদর ৈধযর্য্ ধরেত বলেছন,
কারণ ভিkমােগর্ েতামরা আhান(ডাকেত) করেত - বাবা eেসা, মুk কেরা, দুঃখ েথেক মুিk দাo।
তাi বাবা ৈধযর্য্ ধরেত বেলন েয, আর মাt িকছু িদন বাকী রেয়েছ। যখন েকােনা েরাগ েসের
যাoয়ার মুেখ থােক তখন বলা হয় েয eখন সুs হেয় যােব। বাcারাo েবােঝ েয ei িছঃিছঃ(aপিবt) দুিনয়া সমাp হেত আর মাt িকছু িদন বাকী রেয়েছ, তারপর আমরা নতু ন দুিনয়ায়
চেল যাব। েসiজনয্i আমােদর েযাগয্ হেত হেব, তেবi েকােনা েরাগ-েভাগ iতয্ািদ েতামােদর
দুি nার কারণ হেব না। বাবা ৈধযর্য্ ধরেত বেলন, বাবা বেলন -- eকটু পির ম কর। আর
েকu-i েনi েয eমন ৈধযর্য্ ধরেত বলেব। েতামরাi তেমাpধাণ হেয় েগছ। eখন বাবা eেসেছন
েতামােদর সেতাpধান বানােত। eখন সব আtাi পিবt হেয় যােব -- েকu েযাগবেলর dারা, েকu
শািsর বেলর(সাজা েভাগ) dারা। শািsরo kমতা রেয়েছ, তাi না! সাজা েভাগ কের যারা পিবt
হেব তােদর পদo কম হেয় যােব। বাcারা, েতামরা মত েপেতi থাক। বাবা বেলন, মােমকm sরণ
কর, েতামােদর পাপ ভs হেয় যােব। যিদ sরণ না কর তেব পাপ শত ণ aিধক হেয় যােব, কারণ
পাপাtা হেয় েতামরা আমারi gািন করাo। তখন মানুষ বলেব েয, eেদর ঈ র eমন মত েদন েয,
eেদর চাল-চলন eমন আসুরীয় হেয় যায়। িsিত uপর-নীেচo েতা হয়, তাi না। বাcারা
পরািজতo হয়। ভাল-ভাল বাcারাo পরািজত হয়। তাi পাপ কােটi(ন ) না, ভু গেতo হয়। e
হল aতয্n িছঃ-িছঃ দুিনয়া, eখােন সবিকছু হেতi থােক। বাবােক আhান(েডেক) কের বেল েয,
বাবা, তু িম eেস আমােদর নতু ন দুিনয়ার রাsা বেল দাo। বাবা জােনন -- oিদেক হল পুরােনা
দুিনয়া আর eিদেক হল নতু ন দুিনয়া। েতামরা হেল তরণী। eখন েতামরা পু েষাtম হoয়ার জনয্
যাtা
কেরছ। ei পুরােনা দুিনয়ার েথেক েতামােদর েনা র uেঠ েগেছ। তাi েযখােন যাc,
েসi ঘর-েকi sরণ করেত হেব। বাবা বেলন েয, আমােক sরণ করেলi েতামােদর খাদ েবিরেয়
যােব। হয় েযাগবেলর dারা, নয় েতা শািs েভাগ কের। pিতিট আtােকi পিবt হেতi হেব। পিবt
না হেল েকu-i িফের েযেত পাের না। সকেলi িনজ-িনজ ভু িমকা পালন করেছ। বাবা বেলন, e
হল েতামােদর aিnম জn। মানুষ বেল েয, কিলযুগ eখনo ৈশশব aবsায় রেয়েছ। aথর্াৎ মানুষ
eখন eর েথেকo aিধক দুঃখী হেব। িকn েতামরা aথর্াৎ স মযুগী bাhেণরা জান েয, ei

দুঃখধাম েতা শীঘ্রi সমাp হেয় যােব। বাবা েতামােদর ৈধযর্য্ pদান কেরন । কl- পূেবর্o বাবা
বেলিছেলন, মােমকm aথর্াৎ আমােক sরণ কর তাহেলi পাপ েকেট(মুk) যােব। আিম(বাবা) ei
গয্ারািn করিছ। eo েবাঝান েয, কিলযুেগর িবনাশ হেব আর সতয্যুগ-েকo aবশয্i আসেত হেব।
েতামরা বাবার েথেক ei গয্ারািn পাo, আর বাcােদর িন য়তাo রেয়েছ। িকn sরেণ না থাকেত
পারার জনয্ েকােনা না েকােনা িবকমর্ কের েফেল। তারা বেল েয, বাবা, েkাধ eেস যায়, eেকo
ভূ ত(িবকার) বলা হয়। ei রাবণ রােজয্ 5 ভূ ত দুঃখi েদয়। পূেবর্র যত িহেসব-িনেকশ আেছ তা
চু ko করেত হেব। পূেবর্ কখনo কাম-িবকার যােদর িবরk কেরিন, তােদরo ei েরােগর uদয়
(iমাজর্ হয়) হয়। তারা বেল েয, পূেবর্ েতা eমন িবকl(বয্থর্ স l) কখনo আেসিন, eখন েকন
যাতনা িদেc ? e হল jান, তাi না। jান সমs েরাগ-েক দূর কের েদয়। ভিk সব েরাগ-েক
দূর করেত পাের না। e হল a d িবকারী দুিনয়া, 100 শতাংশ a dতা রেয়েছ। 100 শতাংশ
পিতত েথেক 100 শতাংশ পিবt হেত হেব। 100 শতাংশ
াচারী েথেক 100 পিবt, ে াচারী
দুিনয়া ৈতরী হেব।।
বাবা বেলন, আিম eেসিছ েতামােদর শািnধাম eবং সুখধােম িনেয় েযেত। েতামরা আমােক sরণ
কর eবং সৃি চkেক (sরণ কর) েঘারাo কর। েকােনা িবকমর্ েকােরা না। েয ণ েদবতােদর
মেধয্ রেয়েছ তা ধারণ করেত হেব। বাবা েকােনা ক েদন না। েকােনা েকােনা বাড়ীেত a ভ
আtা থােক, তারা ঘের আ ন লািগেয় েদয়, aেনক kিত কের। eiসময় সব মানুষi a ভ, তাi
না ! শারীিরক(sূল) কমর্েভাগo থােক। আtা পরsরেক দুঃখ েদয় শরীর dারা, আবার শরীর না
থাকেলo দুঃখ েদয়। বাcারা েদেখেছ েয, যােদর aশরীরী আtা বলা হয়, তােদর সাদা ছায়ার মেতা
েদখেত লােগ। িকn oেদর িবষেয় িকছু িচnা করার েনi। েতামরা যত বাবােক sরণ করেব ততi
eসব সমাp হেয় যােব। eo eক িহেসব-িনেকশ, তাi না ! বাcারা, aেনেক ঘের বেল েয আমরা
পিবt থাকেত চাi। eকথা আtা বেল। আর যােদর jান েনi, তারা বেল, পিবt হেয়া না। eর
ফেল ঝগড়া
হেয় যায়। কত হা ামা (ঝােমলা) হয়। eখন েতামরা পিবt আtায় পিরণত
হc। oরা aপিবt, তাi দুঃখ েদয়। িকn oরাo েতা আtা। oেদরেক বলা হয় a ভ আtা। তাi
oরা শরীর dারাo দুঃখ েদয় আবার শরীর ছাড়াo দুঃখ েদয়। jান েতা সহজ, sদশর্ন-চkধারী
হেত হেব। eছাড়া মুখয্ িবষয় হল পিবtতা। তারজনয্ বাবােক আনেnর সােথ sরণ করেত হেব।
রাবণেক iিভল(a ভ) বলা হয়, তাi না ! ei সময় ei দুিনয়াi হল a ভ। পরsেরর েথেক
aেনক দুঃখ েপেত হয়। iিভল পিততেক বলা হয়। পিতত আtায় 5 িবকার aেনক pকােরর
থােক। কােরার মেধয্ কাম িবকােরর aভয্াস, কােরার মেধয্ েkােধর aভয্াস, কােরার মেধয্ িবরk
করার aভয্াস, কােরার আবার kিত করার aভয্াস। কােরার মেধয্ যিদ িবকার(কাম) থােক তেব
তা না পাoয়ার কারেণ েkাধবশতঃ aেনক মারেধারo কের। ei দুিনয়াi eমন। তাi বাবা eেস
ৈধযর্য্ pদান কের বেলন -- েহ আtা পী বাcারা, ৈধযর্য্ ধেরা, আমােক sরণ কর eবং ৈদবী ণ
ধারণ কর। িতিন eমন েতা বেলন না েয, কাজ-কমর্ iতয্ািদ েকােরা না। েযমন িমিলটারীরা যখন
যুেd যায় তখন তােদরেকo বলা হয় েয িশববাবােক sরণ কর। গীতার কথা েলােক sরণ কের
মেন কের েয, যিদ আমরা যুdেkেt মৃতুয্বরণ কির, তাহেল sেগর্ চেল যাব, তাi খুশী মেন যুেd
যায়। িকn eমন েকােনা কথাi েনi। eখন বাবা বেলন, েতামরা sেগর্ েযেত পার, ধু িশববাবােক
sরণ কর। sরণ েতা eকমাt িশববাবােকi করেত হেব তেব aবশয্i sেগর্ যােব। যারাi আেস,
যিদo পের তারা পিতত হেয় যায়, তথািপ তারাo sেগর্ aবশয্i যােব। শািsেভাগ কের পিবt হেয়

তারাo aবশয্i যােব। বাবা েতা ক ণাময় (রহমিদল), তাi না। বাবা েবাঝান, েকােনা িবকমর্
েকােরা না তেবi িবকমর্াজীত হেত পারেব। ei লkী-নারায়ণ হল িবকমর্াজীত, তাi না। রাবণ
রােজয্ আবার িবকমর্ী(িবকারী) হেয় যায়। তখন িবkম বষর্(সmত)(dাপর েথেক)
হয়, তাi
না। মানুষ েতা িকছু i জােন না। বাcারা, েতামরা eখন েজেনছ েয, ei লkী-নারায়ণ হল
িবকমর্াজীত। eটাi বলা হেব েয, িবকমর্াজীত হল নmর oয়ান আর 2500 বছর পের পুনরায়
িবkম বষর্
হয়। েমাহজীত রাজারo eকিট গl রেয়েছ, তাi না। বাবা বেলন, ন েমাহ হo।
eকমাt আমােকi (মােমকm) sরণ কর, েতা পাপ েকেট যােব। 2500 বছের যা পাপ হেয়েছ, তা
েথেক 50-60 বছেরর মেধয্i েতামরা িনেজেক সেতাpধান বানােত পার। যিদ েযাগবল না থােক
তেব িপছেনর সািরেত চেল যােব। মালা েতা aেনক বড়। ভারেতর মালা েতা িবেশষ হয়। যার
uপেরi সমg েখলা ৈতরী হেয় রেয়েছ। eরমেধয্ মুখয্ হল sরেণর যাtা। আর েকােনা ক েনi।
ভিkেত েতা aেনেকর সে i বুিdেযাগ থােক। e সবi হল রচনা। তাi তােদর sরণ কের কােরা
েকােনা কলয্াণ হেব না। বাবা বেলন, কাuেক sরণ েকােরা না। েযমন ভিkমােগর্ pথেম েতামরা
আমােক ভিk করেত eখন aেn eেসo েতামরা আমােক sরণ কর। বাবা কত পির ার কের
েবাঝান। পূেবর্ িক eসব জানতাম, না জানতাম না। eখন েতামরা jান pাp কেরছ। বাবা বেলন,
আর aনয্সব স েছেড় বুিd eেকর সােথi যুk কর, তেবi েযাগ-aিgর dারা েতামােদর পাপ ভs
হেয় যােব। পাপ েতা aেনক কেরছ। কাম-কাটারী চািলেয়ছ। পরsরেক আিদ-মধয্-an পযর্n দুঃখ
িদেয় eেসছ। মুখয্ িবষয়i হল কাম-কাটারীর। eo হেলা ামা, তাi না। eরকমo বলা যােব না
েয ামা eভােব েকন ৈতরী করা হেয়েছ? e েতা aনািদ েখলা। eেত আমারo (ভগবােনর) পাটর্
রেয়েছ। ামা কখন ৈতরী হেয়েছ, কখন সmূণর্ হেব -- eটাo বলেত পারা যােব না। আtােতo
েতা পাটর্ ভরা থােক। আtার েয েpট রেয়েছ তার িকn েকােনা kয় েনi। কারণ আtা
aিবনাশী, আর তােত েয পাটর্ ভরা রেয়েছ তাo aিবনাশী।। ামােকo aিবনাশী বলা হয়। বাবা,
িযিন পুনজর্েn আেসন না, িতিনi eেস সব রহসয্ েবাঝান। সৃি র আিদ-মধয্-aেnর রহসয্ আর
েকu-i েবাঝােত পারেব না। কারণ না জােন বাবার akয্েপশন, না জােন আtার, েকােনা িকছু i
জােন না। e সৃি -চk সদা ঘুণর্ায়মান।
eখন হল পু েষাtম স মযুগ, যখন সব মানুষi utম পু ষ হেয় যায়। শািnধােম সব আtাi
পিবt utম হেয় যায়। শািnধাম েতা পিবt, তাi না। নতু ন দুিনয়াo পিবt। শািn েতা রেয়েছi,
আবার শরীর ধারণ কের িনেজর ভূ িমকাo পালন কের। eকথা আমরাi জািন, pেতয্কিট আtা তার
িনজ-িনজ ভূ িমকা পালন কের। oটা হল আমােদর িনজ িনেকতন, েযখােন আমরা শািnেত থািক।
eখােন েতা ভূ িমকা পালন করেতi হেব। eখন বাবা বেলন, ভিkমােগর্ েতামরা আমার aবয্িভচারী
পূজা কেরছ । দুঃখ িছল না। eখন বয্িভচারী ভিkেত(aেনেকর পূজা) আসার কারেণ েতামরা
দুঃখী হেয় পেড়ছ। বাবা বেলন, ৈদবী- ণ ধারণ কর, তবুo আসুরী- ণ ধারণ কর েকন ? বাবােক
ডােকা েয, eেস আমােদর পিবt কর। তাহেল পুনরায় েকন পিতত হo ? eরমেধয্o কাম-িবকারেক
aবশয্i িজতেত হেব, তেবi জগৎজীত হেত পারেব। মানুষ েতা ভগবানেক uেdশয্ কেরi বেল েয,
িনেজi পূজয্ আবার িনেজi পূজারী। aথর্াৎ তাঁেক নীেচ নািমেয় েদয় । eভােবi পাপ করেত-করেত
দুিনয়া মহা-িবকারী হেয় যায়। গ ড় পুরােণo, aিত ভয় র(েরৗরব) নরেকর কথা বণর্না রেয়েছ।
বলা হয় েয, েসখােন িবছা-িটকিটিক ei সব দংশন কের। শােst েতা িক িক সব েদিখেয়েছ। বাবা

eo বুিঝেয়েছন, ei শাst iতয্ািদ সব ভিkমােগর্র জনয্। e িলর dারা েকu-i আমার সােথ িমিলত
হেত পারেব না। মানুষ আরo তেমাpধাণ হেয় েগেছ তাi আমােক আhান কের েয, eেস আমােদর
পিবt কর, তাহেল eখন aবশয্i পিতত, তাi না। মানুষ েতা িকছু i েবােঝ না। যারা "িন য়
বুিd" হেব, তারা েতা িবজয়ী হেয় যােব। রাবেণর uপের িবজয় pাp কের রাম-রােজয্ চেল যায়।
বাবা বেলন, কাম-িবকােরর uপর িবজয়লাভ কর, eরজনয্i যত লড়াi-ঝগড়া হয়। বলাo হেয়েছ,
aমৃত েছেড় েতামরা েকন িবষ খাo ? aমৃেতর কথা েন মেন কের, েগা-মুখ েথেক aমৃত িনগর্ত
হয়। আের, গ া জলেক িক েকu aমৃত বেল, না বেল না। e হল jান- aমৃেতর কথা। stী, sামীর
চরণ ধুেয় েসi জল পান কের, আর eেক aমৃত মেন কের। যিদ তা aমৃত হয় তেব েতা সকেলi
হীের-তু লয্ হেব, তাi না। eখােন েতা বাবা jান pদান কেরন, যার ফেল েতামরা হীের-তু লয্ হেয়
যাo। তারা েতা গ া জেলর নামo কত মিহমািnত কের িদেয়েছ। েতামরা jান-aমৃত পান
করাo, oরা জল পান করায়। েতামরা হেল bাhণ, েতামােদর কথা েকu জােনi না। তারা েকৗরবপাnব বেল, িকn পাnবেদর িক bাhণ মেন কের ? না কের না। গীতায় eমন েকােনা শb েনi,
েযকথা েজেন তারা পাnবেদর bাhণ বেল গনয্ করেব। বাবা বেস সব শােstর সার কথা েশানান।
বাcােদর বেলন, শােst যা িকছু পেড়ছ আর আিম যা িকছু েশানাi, েস েলােক যাচাi(পরীkা) কর।
েতামরা জান েয পূেবর্ যা িকছু েনিছলাম তা ভু ল, eখন সিঠক িন।
বাবা েবাঝান, েতামরা হেল সীতা বা ভk । ভিkর ফল েদন রাম-ভগবান। বেলন েয, আিম
আিসi ফল িদেত। েতামরা জান েয, আমরাi sেগর্র aপার সুখ েভাগ কির। আর েসiসময় বাকীরা
সব শািnধােম থােক। শািn েতা পায়, তাi না। েসi িবে সুখ-শািn- পিবtতা সবিকছু রেয়েছ।
েতামরা েবাঝাo, িবে যখন eক ধমর্ িছল তখনi শািn িছল। তবু তারা েবােঝ না। কদািচৎ েকu
িটেক যায় eখােন । পের aেনেকi আসেব। যােব েকাথায়! e হল eকটাi হাট ।েযমন
েদাকানদােরর িজিনস যিদ ভাল হয় তাহেল eক দাম(িফkড েরট) থােক। e হল িশববাবার হাট,
িতিন হেলন িনরাকার। bhা-েকo aবশয্i দরকার। েতামােদর বলা হয় bhাkমার-kমারী।
িশবkমারী েতা বলা হয় না। bাhণেদরo aবশয্i pেয়াজন। bাhণ না হেল েদবতা হেব িকভােব।
আcা !
িমি -িমি
হারািনিধ বাcােদর pিত মাতা-িপতা বাপদাদার েsহ-সুমন
সুpভাত! ঈ রীয় িপতা oঁনার ঈ রীয় সnানেদর জানােcন নমsার ।

sরণ, ভালবাসা

o

ধারণার জনয্ মুখয্ সার :1 ) েদবতােদর মেতা ণ িনেজর মেধয্ ধারণ করেত হেব, িভতের যা িকছু a ভ সংsার রেয়েছ,
েkাধ iতয্ািদর aভয্াস রেয়েছ, তা পিরতয্াগ করেত হেব। িবকমর্াজীত হেত হেব, তাi eখন েযন
েকােনা িবকমর্ না করা হয়।
2 ) হীের-সম ে
হoয়ার জনয্ jান-aমৃত পান করেত eবং করােত হেব। কাম-িবকােরর
uপর সmূণর্ িবজয় pাp করেত হেব। িনেজেক সেতাpধান বানােত হেব। sরেণর শিk dারা
পুরােনা সব িহেসব-িনেকশ িমিটেয় েফলেত হেব।

বরদান :- সহজ েযােগর সাধনার dারা সুেযাগ সুিবধার জনয্ বয্বহািরক uপকরেণর uপর িবজয়
pাpকারী pেয়াগী আtা ভব
িবsার:- সুেযাগ সুিবধার জনয্ বয্বহািরক uপকরণ
িল রেয়েছ, েস িল বয্বহার কেরo েযন
েযােগর িsিত টলমল না হয় । েযাগী হেয় pেয়াগ(বয্বহার) করা, eেক বলা হয় aিলpভাব
(নয্ারা)। uপকরণ থাকেলo তা িনিমtভােব, aনাসk েপ বয্বহার কর। যিদ icা থােক, তেব েসi
icা, ভােলা (আcা) হেত েদেব না। পির ম করেতi সময় aিতবািহত হেয় যােব। aথর্াৎ
েসiসময় েতামরা সাধনায় মg থাকার pেচ া করেব আর uপকরণ েতামােদর িনেজর িদেক আকষর্ণ
করেব। তাi pেয়াগী হেয় সহজ েযােগর সাধনার dারা uপকরেণর uপর aথর্াৎ pকৃ িতর uপর
িবজয়ী হo।
েsাগান :- িনেজ সn

েথেক, সকলেক সn

করাi হল সn মিণ হoয়া।

