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বাcারা - িবচার সাগর মnন কের eকটা eমন িবষয় (টিপক) েবর কেরা েয সব জায়গায়
eকi টিপেকর uপর ভাষণ চলেব, eটাi হল েতামােদর iuিনিট"
-: িক ধরেণর পির ম করেত করেত েতামরা বাcারা পাশ uiথ aনার হেয় েযেত পােরা?

utর:- কমর্-বnেনর ঊে র্ থােকা। যখন কােরার সে কথা বেলা েতা আtা ভাi মেন কের
ভাiেক েদেখা। বাবার েথেক
নেলo বাবােক
kিটেত েদেখা। ভাi-ভাi eর দৃি েত েসi েsহ
আর সmn পিরপk হেয় যােব। eটাi পির েমর কাজ, eেতi পাশ uiথ aনার হেব। uc পদ pাp
করেব েয বাcারা, ei পু ষাথর্ তারা aবশয্i করেব।
om শািn। িমি -িমি
বাcােদর েবাঝােনা হেয়েছ eটা হল মৃতুয্েলাক, eর pিত তু লনা
েপ
aমরেলাকo আেছ। ভিk মােগর্ েদখােনা হয় শ র পাবর্তীেক aমরকথা
িনেয়িছল। eখন
aমরেলােক েতা েতামরা যাo। শ র েতা আখয্ান েশানায় না। আখয্ান েশানান jান সাগর েকবল
eক িশববাবা। শ র েকােনা jান সাগর নয়, েয আখয্ান েশানােব। ei রকম সব িবষেয়র uপের
বাcারা, েতামােদর েবাঝােত হেব। মৃতুয্র uপর িক ভােব িবজয় pাp করা হয়, ei েয jান
(নেলজ) eটাi aমর কের, eেত আয়ু বাড়েত থােক, oখােন মৃতুয্ হয় না। eখােন েতামরা 5
িবকার বা রাবেণর uপর িবজয় pাp করেল রাম রাজয্ বা aমরেলােকর মািলক হo। মৃতুয্েলােক
হল রাবণ রাজয্, aমরেলােক হল রাম রাজয্। েদবতােদর কখেনা মৃতুয্ gাস কের না। oখােন মৃতুয্র
িমিছল হয় না। তাi ei টিপকo খুবi ভােলা- মানুষ মৃতুয্র uপর িক কের িবজয় েপেত পাের।
e সবi হল jােনর কথা।ভারত aমরেলাক িছল, কত লmা আয়ু িছল। সেপর্র uদাহরণo সতয্যুেগর
জনয্। তারা eক চামড়ার েখালস েছেড় sাভািবক ভােব আেরকিট েনয়, eেক বলা হয় েবহেদর
ৈবরাগয্। eখােন জানা আেছ েয সmূণর্ দুিনয়ার িবনাশ হেব। ei পুেরােনা শরীরo ছাড়েত হেব।
eটা 84 জেnর পুরােনা চামড়া।aমরেলােক eরকম হয় না। oখােন আবার মেন কের eখন শরীর
বড়, জরাজীণর্ হেয় েগেছ, eেক েছেড় নতু ন শরীর েনেব। আবার সাkাৎকারo হয়, বুঝেত পারাটােকi
সাkাৎকার বলা হেয় থােক। আমােদর eখন নতু ন চামড়া ৈতরী হেc। পুরােনাটা eখন ছাড়েত
হেব। সতয্যুেগo ঐরকমi হয়। েসটােক বলা হয় aমরেলাক, েযখােন মৃতুয্ আেস না। িনেজর েথেকi
সময় মেতা শরীর েছেড় েদয়। কcেপর uদাহরণo eখানকার। কমর্ কের আবার anমুখ
র্ ী হেয়
যায়। ei সমেয়র uদাহরণ আবার ভিk মােগর্o কিপ কের, িকn ধুi নাম মাt। তারা িকছু i
েবােঝ না। eখন েতা েতামরা েবােঝা রাখী বnন uৎসব, দশহরা, দীপমালা, েহািল iতয্ািদ সব হল
ei সমেয়র। যা ভিk মােগর্ চেল eেসেছ। ei রকম বয্াপার সতয্যুেগ িছল না। eখন ei ধরেনর
টিপক েলেখা। মানুষ মৃতুয্র uপর িবজয় িক ভােব pাp করেত পাের ? মৃতুয্েলাক েথেক aমরেলােক
িক ভােব েযেত পাের ? ei ধরেনর কথার uপর েবাঝােনার জনয্ pথেম েলখার দরকার হয়। েয
রকম নাটেকর েsাির েলখা হয়- আজ aমুক নাটক আেছ। েতামােদরo পেয়nেসর িলs থাকেব,
আজ ei টিপেকর uপর েবাঝােনা হেব। রাবণ রাজয্ েথেক ৈদবী রাজয্েত িকভােব যাoয়া যায় ?
ei বয্াখয্া যিদo eকi। িকn িভn িভn pকােরর টিপক
নেল মানুষ খুশী হেব েয েবহেদর
বাবার েথেক aনেnর utরািধকার িকভােব পাoয়া যায় ? েযরকম সnয্াসীেদর খবর কাগেজ পেড় আজ 125 জন সnয্াসী যj রচনা কেরেছন, তােত eটা-oটা েশানােব। eখােন েতা বাবা বেলন -

আিম eক-i বার যj রচনা কির, যােত সমs পুেরােনা দুিনয়া aপর্ণ হেয় যায়। তারা েতা aেনক
যj রচনা কের। aেনক েশাভা যাtা iতয্ািদ কের। eখােন েতা েতামরা জােনা, ei d িশববাবার
eকটাi যj, যােত সমs পুরােনা দুিনয়া aিপর্ত হেয় যায়, নতু ন দুিনয়ার sাপনা হেয় যায় আর
েতামরা িগেয় েদবতা হেয় যাo। eটাo বাবা েতামােদর েবাঝান। রচিয়তা বাবা eেসi িনেজর আর
রচনার আিদ-মধয্-aেnর সমs নেলজ েদন আর রাজেযাগo েশখান। সতয্যুেগ থােকi পিবt
েদবতারা। তারা রাজto কেরন। েসটােক বলা হয় আিদ সনাতন েদবী-েদবতা ধমর্। eটাo টিপক
রাখেত পােরা েয আিদ সনাতন সতয্যুগী েদবী-েদবতা ধেমর্র sাপনা িকভােব হেc, িবে শািn
িকভােব sাপন হেc- eেস েবােঝা। পরমিপতা পরমাtা ছাড়া িবে শািn sাপন করার রায় আর
েকu িদেত পাের না। eখােন রায় িযিন েদন েসo pাiজ পায়। িবে শািn sাপন করার pাiজ
িকভােব আর েক েদন, eটাo হেলা টিপক। ঐরকম িবচার সাগর মnন কের টিপক েবর করা চাi।
eiরকম বয্বsা করা েহাক েয সব জায়গায় eকi টিপক েনoয়া হেব, সকেলর মেধয্ কােনকশন
থাকেব। ঐরকম িলs ৈতরী কের pথেম িনেদর্ শ িদেত হেব। তারপর সংবাদ িদিlেতo েযন েপৗঁছায়
। সবাi যােত জানেত পারেব েয, সব জায়গায় ঐরকম ভাষণ হিcল, eেকi বলা হয় iuিনিট।
সমs দুিনয়ােত িডs-iuিনিট। রাম রােজয্র মিহমা আেছ- বােঘ-গ েত eকসােথ জল পান কের।
েtতােত ঐরকম মিহমা আেছ, েতা সতয্যুেগ িক না হেব ! eছাড়া শােst েতা নানান রকেমর কথা
িলেখ িদেয়েছ। েতামরা েতা বাবার েথেক eকi কথা েশােনা। দুিনয়ােত aেনক কথা বলা হেত
থােক। dাপর েথেক
কের কিলযুগ পযর্n যা িকছু শাst iতয্ািদ চেল eেসেছ, oখােন েতা
(সতয্যুেগ) oসব হয় না। ভিk মােগর্র সব কথা সmূণর্ হেয় যায়। eখােন েতামরা যা িকছু
েদখেছা, েস সব হেলা iিবল। oসব েদেখo েদেখা না, েনo েনা না। eখন বাবা যা েবাঝােcন
েসটাi বুিdেত রােখা।
আমরা স মযুগী bাhণরা কত uc। েদবতােদর েথেকo ucতম। ei সময় আমরা ঈ রীয় সnান,
ধীের ধীের সংখয্ায় kমশ বাড়েত থািক। eত সহজ কথাo কারo বুিdেত আেস না। আমরা হলাম
ঈ রীয় সnান, তাi aবশয্i sেগর্র মািলক হoয়া চাi। কারণ েসi বাবা-i sেগর্র sাপনা কেরন।
েকািট েকািট বছর বেল েদoয়ার জনয্ েকান কথা sরেণ থােক না। বাবা eেস sরণ করান, eটা
েতা 5 হাজার বছেরর বয্াপার। েতামরা েদবী-েদবতা িছেল। eখন আবার েতামােদর েসটাi ৈতরী
করিছ। সামেন েশানার জনয্ কেতা খুশী আর িরে শেমn আেস। েয বাcারা jানী, বুঝদার তােদর
বুিdেত আেস- আমার েতা বাবার েথেক aবশয্i utরািধকার িনেত হেব। বাবা নতু ন দুিনয়া রচনা
করেল বাcােদর aবশয্i নতু ন দুিনয়ােত থাকা চাi। eক বাবারi েতা বাcা সবাi। সবার ধমর্,
সবার বাসsান, আসা-যাoয়া সব আলাদা রকেমর। িক কের মূলবতেন িগেয় বাস করেব, eটাo
বুিdেত আেছ। মূলবতেন আtােদর ে ণীবd সারণী (িসজরা) আেছ, সূk বতেন ে ণীবd সারণী
েদখােনা যায় না। oখােন যা িকছু েদখােনা হয় েস সব হেলা সাkাৎকােরর কথা। ei সব ামােত
িলিপবd আেছ। সূkবতেনo যায়। oখােন মুিভ চেল। মােঝ, মুিভরo
ামা বানােনা হেয়িছল।
তারপর টকী বানােনা হয় । সাiেলেnর েতা ামা হেত পাের না। বাcারা জােন আমরা সাiেলেn
িক ভােব থািক। েযরকম oখােন (মূলবতেন) আtােদর বংশানুkিমক বৃk-ঝাড় আেছ, েসরকম
eখােন মানুেষর আেছ। েতা ঐরকম কথা বুিdেত েরেখ েতামরা ভাষণ করেত পার। তবুo ei
ঈ রীয় পড়ােত টাiম লােগ। পড়েত পড়েত হয়ত e সব বুেঝo যােব, িকn sরেণর যাtা েকাথায়
? যােত ধারণা আর খুশী থাকেব ? eখন েতামরা যথাথর্ িনয়েম েযাগ িশখছ। বাcােদর বুিঝেয়িছ-

সবাiেক ভাi-ভাi েদেখা। আtার আসন েতা eটাi, তাi ভগীরথ বাবার িসংহাসনo pিসd। যখন
কাuেক েবাঝােব, তখন ভােবা েয, আিম ভাiেদর েবাঝািc। ei দৃি i থাকেব - eেতi aেনক
পির ম। পির েমর dারাi uc পদ pাp হয়। বাবাo ঐরকম েদখেব, বাবার নজরo
kিটর
মাঝখােন যােব। আtা েতা েছাট িবnু। আtাi েতা েশােন। বাবাo eখােন আেছন েতা ভাio
(bhার আtা)eখােন আেছন। ei রকম বুিdেত থাকেল, েতামরাo েযন jান সাগেরর সnান, jান
সাগর হেয় যাo। েতামােদর জনয্ েতা eটা খুবi সহজ । গৃহs বয্বহাের যারা থােক তােদর জনয্
ei aবsায় আসা িকছু টা শk । eখােন বেস েন তারপর বািড় িফের েগেল, েসখানকার পিরেবশ
আবার িভn । eখােন সহজ। বাবা খুব যুিk বেল েদন - িনেজেক আtা মেন কেরা, বাবােক sরণ
কেরা। iিনo ভাi, ei দৃি dারা কমর্বnেনর েথেক aতীত হেয় যােব। শরীেররo িবsরণ ঘেট, ধু
বাবাi sরেণ থােক। eর জনয্ পির ম করেত থাকেল তেব পাশ uiথ aনার হেব। ঐরকম aবsা
খুব কেমরi থােক। িবে র মািলকo েস-i হয়। a রেtর মালা বেল কথা। তাi পু ষাথর্ করেত
হেব। uc পদ যারা পােব েয েকােনা pকাের তারা পু ষাথর্ aবশয্i করেত থাকেব। eেত িdতীয়
েকােনা িবকl েনi। ভাi-ভাi eর দৃি , েsেহর সmn হেয় যায়। kদৃি েসখােন েথেম যায়, েসi
জনয্ বাবা বেলন েতামােদর হয্ হয্ িবষয় েশানািc । eেত aভয্াস করা পির েমর কাজ।
eখােনo বেস আছ েতা িনেজেক আtা মেন কেরা। আtাi বণ কের। বেণ সkম আtােক
েতামরা েদেখা। মানুষ েতা বেল েদয় আtা িনেলর্প। তেব িক শরীর েশােন ? শরীর েশােন - eটা
েতা ভু ল । বাবা েতামােদর হয্ হয্ িবষয় েশানান । বাcােদর েতা পির ম করেত হেব। েয পূবর্
কেl ৈতরী হেয়িছল েস aবশয্i পির ম করেব। িনেজর aনুভবo েশানােব- ঐরকম ভােব নেত
নেত আমােদর aভয্াস হেয় েগেছ। আিম আtােকi েশানাi- "েতামার মন আমােত িনযুk কেরা
("মnনাভব"। আবার েস oেক, o তােক বেল--" মnনাভব" aথর্াৎ বাবােক sরণ কেরা। eটা
হল
p পির ম। েযরকম পড়া নাo eকােn বৃেkর নীেচ িগেয় aভয্াস কের, েসটা হল sূল
বয্াপার। eটা েতা pয্ািkস করার বয্াপার। pিতিদন েতামােদর ei pয্াকিটস বাড়েত থাকেব।
েতামরা নতু ন নতু ন কথা েশানাo না। েযটা েতামরা eখন নছ েসটা আবার নতু ন নতু ন eেস
নেব। েকu বেল আিম েদরীেত eেসিছ। আের তু িম েতা আেরা-i ফাsর্kাস হয্ সব কথা নছ,
যােত পু ষাথর্ করেলi uc পদ pাp হয়। আেরাi ভােলা। মায়া েতা েশষ পযর্n ছােড় না। মায়ার
লড়াi চলেত থােক। যতkণ না েতামােদর িবজয় pাp হেc। আবার aনায়ােসi েতামরা চেল
যােব। েয যত sরণ করেব, মেন করেব আিম বাবার কােছ যািc, শরীর েছেড় েদয়। বাবা
েদেখেছন ঐরকম bhেত লীন হoয়ার লkয্ যারা রােখ তারা যখন শরীর ছােড় েতা eকদম নীরব
হেয় যায়। eছাড়া েমাk েতা েকu পায় না, িফেরo েযেত পাের না। নাটেক েতা সব aয্াkাসর্
দরকার। েশেষ সবাi eেস যায়। যখন eকজনo থাকেব না তখন িফের যােব। েয েকােনা মানুষ,
সবাi চেল যােব। তেব িকছু বাঁচেব। তারা বলেব সবাiেক সী-aফ কেরিছ। ei সময় সতয্যুেগর
sাপনা হেc। কেতা শতেকািট মানুষ। সবাiেক আমরা সী-aফ কের আবার িনেজর রাজধানীেত
চেল যাব। জাগিতক দুিনয়ায় মানুষ বড়েজার 40-50 জনেক সী-aফ করেব। েতামরা কত জনেক
সী-aফ কেরা। সব আtারা মশার ঝাঁেকর মেতা শািnধােম চেল যােব। তু িম eেসছ সােথ িনেয়
েযেত আর সবাi েক পাঠােনার জনয্। েতামার বয্াপার হেলা oয়াnারফু ল। e েতা েকািট েকািট
মানুষ যােব। oেদর সী-aফ করেব। সবাi মূলবতেন িফের যােব। েতামরা মূলধােম েগেল,
েসখানকার সংখয্া বৃিd হেত থাকেব । বংশ বৃk (িসজরা) kমাগত বড় হেয় যােব। তারপর n
মালা (িব ু র মালা), dমালােত (িশেবর মালা) পিরণত হেব। eo েতামােদর বুিdেত আেছ েয,

d মালা িক ভােব
n মালা হয়। েতামােদর মেধয্ যােদর িবশাল বুিd তারাi eসব বুঝেত
পারেব। বাবােক যােত বাcারা sরণ করেত পাের তার জনয্ রকম নানা রকম ভােব বাবা
েবাঝােত থােকন । আমরা
dমালােত িগেয়
n মালােত আসব (সুখধােম) । তারপর নmর
aনুযায়ী আসেত থাকেব। কেতা বড়
d মালা ৈতরী হেত থােক। ei jানেক েকui জােন না।
েকাথা েথেক eর আিদ, e িবষেয়, ei jােনর িবষেয় েকui জােন না। eকমাt েতামরা স মযুগী
bাhণরাi জােনা। ei স ম যুগেক sরণ করেল সমs নেলজ বুিdেত eেস যােব।
েতামরা েতা লাiট হাuস। সবাiেক িনিদর্ িঠকানায় িনেয় যাoয়ার জনয্। েতামরা িক ভােব ভােলা
লাiট হাuস হেয় oেঠা ? eরকম েকােনা কথাi েনi যা েতামােদর েবাধগময্ নয়। েতামরা eকাধাের
সােজর্ন, মহাজন, আবার েধাপাo। েতামােদর মেধয্ সব িবেশষti eেস যায়। েতামােদরo মিহমা হেয়
যায়, িকn তা হয় নmর aনুযায়ী পু ষাথর্ aনুসাের। েযমন েযমন কতর্ বয্ করেত থােকা েতমন
েতমন খয্ািত হয়। বাবা েয ডাiেরকশন েদন, তার uপর িচnন করা, েসিমনার করা বাcারা, e হল
েতামােদর কাজ। বাবা িকছু বারণ কেরন না। আcা, েবশী বেল িক লাভ ? বাবা বেলন
"মnনাভব" । বাবা েতামােদর কেতা পুি কর িজিনস খাoয়ােcন। আcা।
িমি -িমি
হারািনিধ বাcােদর pিত
সুpভাত। আtােদর িপতা oঁনার আtা

মাতা-িপতা বাপদাদার েsহ-সুমন, sরণ-ভালবাসা
পী সnানেদরেক জানােcন নমsার।

আর

ধারণার জনয্ মুখয্ সার:1 ) সবর্দা ei েনশা েযন থােক েয, আমরা স মযুগী bাhণ, েদবতােদর েথেকo uc, কারণ eখন
আমরা ঈ রীয় সnান, আমরা হলাম মা ার jান সাগর। সব রকেমর িবেশষেt আমরা পিরপূণর্ হেয়
uিঠ।
2 ) যা বাবা েবাঝান েসটাi বুিdেত রাখেত হেব, eছাড়া আর েকােনা িকছু i
েদেখo েদেখা না। িহয়র েনা iিভল, সী েনা iিভল।

েনo

েনা না,

বরদান :- মায়ার ছায়া েথেক েবিরেয় sরেণর ছtছায়ায় থাকা িচnা মুk বাদশাহ ভব
েয সবর্দা বাবার sরেণর ছtছায়ার নীেচ থােক, েস িনেজেক সবর্দা েসফ aনুভব কের। মায়ার
ছtছায়ার েথেক বাঁচার uপায় হল বাবার ছtছায়া। ছtছায়ায় থােক েয, েস সদা িচnা মুk বাদশাহ
হেব।যিদ েকােনা িচnা থােক, তেব খুশী চেল যায়। খুশী চেল েগেল, দুবর্ল হেল, মায়ার ছtছায়ার
pভাব পেড় যায়। কারণ দূবর্লতাi মায়ােক আhান কের। মায়ার ছায়া spেতo পেড় েগল েতা খুবi
দুি nায় েফেল েদয়, তাi সবর্দা ছtছায়ার নীেচ থােকা।
ে াগান :- েবাধশিkর skু

াiভার িদেয় aলসতার লুজ skুেক টাiট কের সবর্দা aয্ালাটর্ থােকা।

