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বাcারা -- েতামােদর তন-মন-ধন িদেয় হানী েসবা করেত হেব, আধয্ািtক ( হানী)
েসবার dারা-i ভারত sণর্ যুেগ (েগােlন eiেজ) পিরণত হেব"

p :- িচnা মুk থাকার জনয্ সদা েকাn কথািট sরেণ রাখেব ? েতামরা িনি n কখন থাকেত
পারেব ?
utর :- িনি n থাকার জেনয্ সদা
যা িকছু ামা aনুযায়ী চলেছ সবi
পারেব না, যখন েতামােদর কমর্াতীত
ভােলা হoয়া uিচত। েযাগী o jানী

sরেণ রাখেব ei ামা হল eকদম aয্াkেরট (যথাযথ) ।
eকদম aয্াkেরট। িকn বাcারা, eখন েতামরা িনি n থাকেত
aবsা হেব, তখন েতামরা িনি n হেব। eর জেনয্ েযাগ খুব
বাcারা তখন p থাকেত পারেব না" ।

om শািn । পিতত-পাবন িশব ভগবানুবাচ। বাবা বুিঝেয় িদেয়েছন েয েদহধারী মানুষেক কখনo
ভগবান বলা যায় না। মানুষ eo জােন, পিতত-পাবন হেলন ভগবান। কৃ েক পিতত-পাবন বলা
হেব না। েবচারা জগেতর মানুষ খুবi িব াn হেয় আেছ। ভারেত যখন সূেতার জট পািকেয় যায়,
তখন িশববাবােক আসেত হয়। বাবা বয্তীত েসi জিটলতা েকu সরল করেত পারেব না। িতিন-i
হেলন পিতত-পাবন িশববাবা, যাঁেক ধুমাt েতামরা বাcারাi জান। তাo আবার নmর aনুযায়ী
পু ষাথর্ aনুসাের। যিদo eখােন বেস আেছ, pিতিদন নেছ তবুo sরেণ আসেব না েয আমরা
িশববাবার কােছ বেস আিছ, িতিন bhার মেধয্ িবরািজত আেছন, আমােদর পড়ােcন, পিবt করেছন,
যুিk বেল িদেcন।
েতামরা s দশর্ন চkধারী হেয় রচিয়তা o রচনার নেলজ েপেয় কাম িবকারেক জয় কের জগৎিজত
হo। aথর্াৎ আমােদর িপতা পিতত-পাবনo হেলন। নতু ন রচনার রচিয়তাo হেলন িতিন। eখন
েতামরা েবহেদর রাজয্ pাp করার পু ষাথর্ কর। pেতয্েক বুেঝেছ েয আমরা িশববাবার কােছ
রাজয্-ভাগয্ pাp করিছ। ei কথাo যথাথর্ ভােব বুঝেত পাের না। েকu eকটু জােন, েকu েতা
eেকবােরi জােন না। িশববাবা েতা বেলন আিম হলাম পিতত-পাবন। আমােক eেস েকu িজjাসা
করেল আিম িনেজর পিরচয় িদেত পাির। েতামােদরo েতা বাবা িনেজর পিরচয় িদেয়েছন, তাi না !
িশববাবা বেলন, আিম সাধারণ েদেহ pেবশ কির। bhার ei েদহ হল সাধারণ েদহ। কlবৃেkর েশষ
pােn দাঁিড়েয় আেছন । পিতত দুিনয়ায় িতিন দাঁিড়েয় আেছন েদখােনা হয় eবং তারপের eর নীেচ
তপসয্া করেছন । তােদর তপসয্া করা িশববাবা েশখােcন। রাজেযাগ িশববাবা েশখােcন। নীেচ
আেছন আিদ েদব, uপের আেছন আিদ নাথ। েতামরা বাcারা েবাঝােত পার আমরা bাhণরা হলাম
িশববাবার সnান । েতামরাo িশববাবার সnান িকn েতামরা জান না। ভগবান হেলন eক, বািকরা
সবাi হল bাদাসর্। বাবা বেলন আিম িনেজর বাcােদরi পড়াi। যারা আমার পিরচয় জােন তােদরi
পিড়েয় েদবতায় পিরণত কির। ভারত-i sগর্ িছল, eখন নরক হেয়েছ। েয কাম িবকারেক জয়
করেব েস-i জগৎিজত হেব। আিম sণর্ জগেতর sাপনা করিছ। aেনক বার ei ভারত sণর্ যুগ
িছল, তারপের েলৗহ যুেগ eল - েস কথা েকu জােন না। রচিয়তা o রচনার আিদ, মধয্, anেক
েকu জােন না। আিম হলাম নেলজফু ল। eটাi হল মুখয্ লkয্ বs (eiম aবেজk) । আিম
eনার সাধারণ েদেহ pেবশ কের নেলজ pদান কির। eখন েতামরাo পিবt হo। ei িবকার িল

জয় করেল েতামরা জগৎিজত হেব। ei সব বাcারা পু ষাথর্ করেছ। তন-মন-ধন dারা
আধয্ািtক ( হানী) েসবা কের, ৈদিহক নয়। eেক িsিরচু য়াল নেলজ বলা হয়। eটা ভিk নয়।
ভিkর যুগ হল dাপর-কিলযুগ, যােক bhার রাত বলা হয় eবং সতয্যুগ-েtতােক বলা হয় bhার
িদন। েকানo গীতাপাঠী eেল তােদরo েবাঝােব গীতায় ভু ল আেছ। গীতা েক গায়ন কেরেছ, রাজ
েযাগ েক িশিখেয়েছ, েক বেলেছ কাম িবকারেক জয় করেল েতামরা জগৎিজত হেব ? ei লkী নারায়ণo জগৎিজত হেয়েছ, তাi না ! eনার (bhার) 84 জেnর রহসয্ বেস েবাঝাo। িতিন
েয-i েহান, নেলজ িনেত েতা eখােনi আসেত হেব, তাi না। আিম েতা বাcােদর পড়াi। িকn
েতামােদর মেধয্o aেনেকi আেছ েয eiটু ko েবােঝ না। তাi েতা কিথত আেছ, েকািটেত েকu
(তার মেধয্o িবেশষ েকu) । আিম েক, আিম েকমন, েকu তা 5 পােসর্no জােন না। েতামােদর,
বাবােক েজেন পুেরাপুির sরণ করেত হেব। মােমকm sরণ কেরা না েকন ? বেল বাবা ভু েল যাi।
আের, েতামরা বাবােক sরণ করেত পার না। যিদo বাবা েবােঝন sরণ করা খুবi পির েমর
কাজ, তবুo পু ষাথর্ করােনার জেনয্ েতামােদর পাm করেত থােকন। আের, েয বাবা েতামােদর
kীর সাগের িনেয় যান, িবে র মািলক কেরন, তাঁেকi ভু েল যাo ! মায়া aবশয্i ভু িলেয় েদেব।
টাiম লাগেব । eমনo নয় মায়া েতা ভু িলেয় েদেব তাi িঢেলঢালা হেয় বেস যােব। না, পু ষাথর্
aবশয্i করেত হেব। কাম িবকারেক জয় করেত হেব। মােমকm sরণ করেল িবকমর্ িবনাশ হেব।
েযমন বাcারা আিম েতামােদর বিল, েতমনi েকানo বড় জাজ eেল তােকo বাবা বলেবন "বাcা" কারণ আিম হলাম uঁচু ভগবান। uঁচু পাঠ েতা আিম-i পড়াi, িpn-িpেnস পদ pাp
করার জনয্। বাবা বেলন, আিম eনােক(bhাবাবােক) পড়াi। iিন পের কৃ
হন। bhা-সরsতী,
তাঁরা পের লkী-নারায়ণ হেবন। ei pবৃিt মাগর্ pচিলত আেছ। িনবৃিt মােগর্র মানুষ রাজ- েযাগ
েশখােত পােরনা। রাজা-রানী দুi-i চাi। িবেদেশ িগেয় বেল আমরা রাজেযাগ েশখাi। িকn তারা
েতা সুখেক কাক িব া সমান বেল েদয়, েতা রাজেযাগ েশখােব িকভােব। েতা বাcােদর udীপনা
থাকা uিচত। িকn বাcারা eখনo েছাট, পূণর্ বয়s হয়িন। পিরপk হoয়ার সাহস চাi।
বাবা বেলন - e হল রাবণ সmpদায়। েতামরা আhান কর, পিতত-পাবন eেসা । েতা eটা পিতত
দুিনয়া ? না পিবt দুিনয়া ? েতামরা বুেঝছ েয আমরা হলাম নরকবাসী। eসময় িক ৈদব সmpদায়
আেছ ? রামরাজয্ আেছ ? েতামরা িক রাবণ রােজয্র নo ? eখন রাবণ রােজয্ সকেল aসুরী বুিd
সmn । eখন aসুরী বুিdেক ৈদবী বুিdেত পিরণত করেব েক ? eমন 4-5 িট p কর, েতা
মানুষ িচnায় পেড় যােব। বাcারা, েতামােদর কাজ হল বাবার পিরচয় েদoয়া। কlবৃেkর ধীের ধীের
বৃিd হয়। তারপের aেনক বৃিd হেব। মায়াo েঘাল খাiেয় eকদম নীেচ েফেল েদয়। বিkং েখলায়
aেনেক মের, eখােনo । িবকাের েগল আর মরল । তখন আবার নতু ন কের পু ষাথর্
করেত
হয়। িবকার eকদম েমের েদয়। েযটু k মরেচ দূর কের পিতত েথেক পিবt হেয় uেঠিছল, সব
uপািজর্ত ধন েশষ হেয় যায়। আবার নতু ন কের পির ম করেত হয়। eমন নয় েয, তােদর eখােন
aয্ালাo করা হেব না। না, তােদর েবাঝােত হেব যা িকছু sরেণর যাtা কেরছ, যা পেড়ছ সব েশষ
হেয় েগেছ। eকদম মুখ থুবেড় পেড় । যিদ বারংবার নীেচ পড়েব, তাহেল তখন বলা হেব েগট
আuট। দুi, eকবার েদখা হেব। দুi বার kমা করা হেব, তারপের েকস েহাp েলস হেয় যােব।
আবার আসেব, িকn eকদম ডািটর্ kােস। েসেkেt eমনi েতা বলা হেব, তাiনা। যারা eকদমi কম
পদ pাp কের তােদর বলা হেব ডািটর্ kাস। দাস-দাসী, চnাল, pজােদরo চাকর-বাকর হয়, তাi
না। বাবা েতা জােনন আিম eেদর পড়ািc। pিত 5 হাজার বছর পের eেস পড়াi। তারা লk

বছর বেল েদয়। ভিবষয্েত eo বলেত পাের েয eেকবাের 5 হাজার বছেরর কথা। েসটাi হল
মহাভারী লড়াi। িকn sরেণর যাtায় তারা থাকেত পারেব না। িদন িদন টু েলট হেত থাকেব।
বলাo হয়, aেনক সময় েগেছ িকছু টা আর বািক .... । eiসব eখনকার কথা। eকটু সময় আেছ
পিবt হoয়ার। লড়াi সামেন দাঁিড়েয় আেছ। িনেজেক িজেjস করেত হেব - আমরা িক sরেণর
যাtায় আিছ ? যখন নতু ন েকu আেস েতা বাcােদর িদেয় ফমর্ aবশয্i ভরােত হেব। যখন ফমর্
ভরেব তারপের তােদর েবাঝােনা হেব। যিদ েকu বুঝেত না চায় তেব েস ফমর্ ভরেব েকন ?
eমন েতা aেনেক আেস। বেলা, েতামরা েয বাবােক আhান কর - পিতত-পাবন eেসা aথর্াৎ
িন য়i ei দুিনয়াটা পিতত, তেবi েতা বলা হয় eেস পিবt কর। তারপের েকu পিবt হয়, েকu
হয়না। বাবার কােছ aেনক পt বা িচিঠ আেস। সবাi েলেখ িশববাবা েকয়ার aফ bhা।
িশববাবাo বেলন - আিম সাধারণ েদেহ pেবশ কির। eনােক 84 জেnর কািহনী েশানাi। আর
েকােনা মানুষ রচিয়তা o রচনার আিদ-মধয্-anেক জােন না। eখন বাবা-i েতামােদর বলেছন।
ei সব িচt iতয্ািদo বাবা িদবয্ দৃি িদেয় ৈতির কেরেছন।
বাবা েতামােদর aথর্াৎ আtােদর পড়ান। আtারা চট কের aশরীরী হেয় যায়। ei শরীর েথেক
িনেজেক পৃথক ভাবেত হেব, বাবা বেলন - বাcারা, েদহী-aিভমানী হo, aশরীরী হo। আিম
আtােদর পড়াi। ei েমলা হল আtা o পরমাtার, eেকi স েমর েমলা বলা হয়। বািক গ া নদী
পিবt করেত পাের না। সাধু, সn, ঋিষ, মুিন iতয্ািদ সবাi sান করেত যান। eবাের গ া নদী
পিতত-পাবনী হেব িকভােব ? ভগবানুবাচ আেছ না - কাম হল মহা শt, ei িবকারেক জয় করেল
েতামরা জগৎিজত হেয় যােব। গ া বা সাগর েতা বলা যায় না। eiসব jান সাগর বাবা
েবাঝান, ei িবকারেক জয় করেত মােমকm sরণ কেরা েতা েতামরা পিবt হেয় যােব। ৈদবী ণ
ধারণ কেরা, কাuেক দুঃখ িদo না। eক নmর দুঃখ হল কাম কাটারী চালােনা। ei িবকার-i
আিদ, মধয্, an দুঃখ েদয়। সতয্যুেগ eiসব হয় না। েসটা হল পিবt দুিনয়া, েসখােন েকu পিতত
থােক না। েযমন েতামরা েযাগ বেলর dারা রাজয্ নাo, েতমনi েসখােন েযাগবেলর dারা সnান
জn হয়। েসখােন রাবণ রাজয্ েনi। েতামরা রাবণ দহন কর, েকাn সময় েথেক তা আরm হেয়েছ,
েতামরা জােনা না। রামরােজয্ রাবণ থােক না। eiসব বুঝবার িবষয়, যা বাবা বেস েবাঝান। বাবা
েবাঝান খুব ভােলা িকn কl-কl েয যতটা পড়া কেরেছ, ততi পেড়। পু ষাথর্ dারা সmূণর্টা
জানা যায়। sূল েসবারo সাবেজk আেছ, মন dারা নয় েতা বাণী dারা, কমর্ dারা। বাণী dারা
েসবা েতা খুবi সহজ। সবর্ pথম হল মন dারা aথর্াৎ মnনাভব, sরেণর যাtায় থাকেত হেব।
িনেজেক আtা েভেব বাবােক sরণ করেত হেব। বাবার কােছ িশkা gহণ করেত হেব। aেনেক
বাবােক sরণ করেত পাের না। eমন বলা হেব না েয jান sরণ করেত aসমথর্। মােমকm sরণ
করেত aপারগ। sরণ না করেল শিk পােব েকাথা েথেক। বাবা হেলন সবর্ শিkমান, তাঁেক sরণ
করেলi শিk আসেব, eেকi ধার বলা হয়। কমর্ যিদ েকu ভােলা কের েতা ে
পদ মযর্াদা লাভ
করেব। কমর্ না করেল িকছু i পদ পােব না। চারেট সাবেজk েতা আেছ, তাi না ! eসব হল p
িবষয়, গভীের িগেয় বুঝেত হেব। তারা েতা েযাগ-েযাগ বলেত থােক, িকn বুঝেত পাের না েয,
েতামরা েযােগর dারা িবে র বাদশাহী pাp কর। েযাগবল dারা সnান জn হয়। ei কথাo েকu
জােন না। েতামােদর েবাঝােনা হয় তবু aধর্কl পের েতামরা মায়ার দাস হেয় যাo। তারপর মায়া
েতামােদর eখনo ছােড় না। eখন েতামােদর িশববাবার েগালাম হেত হেব। েকানo েদহধারীর দাস
নয়। েবান-ভাio eখন বলা হয় - পিবt হoয়ার জেনয্। তারপের েতা eর েথেকo ঊে র্ েযেত

হেব। ভাi-ভাi বুঝেত হেব। ভাi-েবােনর দৃি o নয়(আtা-আtা) । ামা aনুযায়ী যা িকছু
চলেছ, সবi aয্াkেরট (যথাযথ)। ামা eেকবাের aয্াkেরট। িশববাবা েতা হেলন সদা িচnা মুk,
bhা বাবার aবশয্i িচnা থাকেব। িচnা মুk বা িনি n তখনi হেবন, যখন কমর্াতীত aবsা হেব।
ততkণ পযর্n িকছু না িকছু হয়। েযাগ ভােলা চাi। েযােগর জেনয্ বাবা eখন েজার েদন। eর
জেনয্ বলা হয় kেণ kেণ ভু েল যাo। বাবা aনুেযাগ কেরন, েয বাবা েতামােদর eত খাজানা েদন
তাঁেকi েতামরা ভু েল যাo। বাবা জােনন, কার jান আেছ, কার েনi। jানী কখনo p থাকেব
না। েস সােথ সােথ সািভর্ স কের pমাণ েদেব। aতeব eiসব হল বুঝবার িবষয় । আcা !
িমি -িমি হারািনিধ বাcােদর pিত মাতা-িপতা বাপদাদার েsহ-সুমন sরণ, ভালবাসা o সুpভাত
! ঈ রীয় িপতা oঁনার ঈ রীয় সnানেদর জানােcন নমsার ।
ধারণার জেনয্ মুখয্ সার :1 ) মায়ার বিkং-e হারেব না। পু ষােথর্ িঢেলঢালা হেয় বেস যােব না। সাহেসর সে
করেত হেব।

েসবা

2 ) ei ামািট হল aয্াkেরট, তাi েকানo িবষেয়রi িচnা করেব না। কমর্াতীত aবsা পাoয়ার
জনয্ eকমাt বাবা-র sরেণ থাকেত হেব, েকানo েদহধারীর েগালাম হেব না।
বরদান :- "েবহেদর ৈবরাগয্ বৃিt dারা" (aসীেমর aনাসk বৃিt) সবর্ আসিk মুk pকৃ ত সতয্
রাজঋিষ ভব
বয্াখা: রাজঋিষ aথর্াৎ eক িদেক রাজয্ aনয্ িদেক ঋিষ aথর্াৎ aসীেমর (েবহেদর) ৈবরাগী। যিদ
েকাথাo িনেজর pিত, েকানo বয্িkর pিত, েকানo বsর pিত আসিk আেছ, েতা রাজঋিষ নয়।
যার স l মাto eতটু ko আসিk আেছ তার দুi েনৗকায় পা রেয়েছ, েস তখন না eিদেকর রiল,
না oিদেকর। তাi রাজঋিষ হo, েবহেদর ৈবরাগী হo aথর্াৎ eক িপতা aনয্ েকu নয় - ei
পাঠিট পাকা কেরা।
েsাগান - েkাধ হল aিg

প যা িনেজেকo দহন কের eবং aনয্েকo ।

