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বাcারা - বাবার হেয় বাবার নাম ujjল(মিহমািnত) কেরা, েতামরা সmূণর্ পিবt হেল
বাবার নাম ujjল হেব। েতামােদরেক সmূণর্ িমি হেত হেব"

:- স মযুেগ বাcারা েতামােদর eমন েকাn িচnা রেয়েছ যা সতয্যুেগ থাকেব না ?

utর :- স েম েতামােদর পিবt হoয়ারi িচnা থােক, বািক আর সব িবষয় েথেক বাবা েতামােদর
িনি n কের েদন। েতামরা পু ষাথর্ কেরা eiজেনয্, েযন পুেরােনা শরীর pসn িচেt তয্াগ করা
যায়। েতামরা জােনা েয, পুেরােনা বst(শরীর) তয্াগ কের নতু ন িনেত হেব। pেতয্ক বাcারা
িনেজেদর দয়েক(মন) িজjাসা কেরা েয আমােদর খুশী কতটা থােক, আমরা কতটা সময় বাবােক
sরণ কির।
om শািn। িমি িমি হারািনিধ বাcােদর হানী বাবা েবাঝান। িতিন পড়ানo আবার েবাঝানo।
িতিন পড়ান রচিয়তা আর রচনার আিদ, মধয্, aেnর p রহসয্ আর েবাঝান সবর্ ণসmn হo,
ৈদব- ণ ধারণ কেরা। sরণ করেত করেত েতামরা সেতাpধান হেয় যােব েতামরা জােনা েয
eiসময় ei সৃি হেলা তেমাpধান, সেতাpধান সৃি িছল যা eখন 5 হাজার বছের তেমাpধানহেয়
েগেছ। e হেলা পুেরােনা দুিনয়া। সকেলর uেdেশয্i বলা হেব, তাi না ! eরা নতু ন দুিনয়ায় িছল,
না শািnধােম িছল। বাবা আtােদরi বেস েবাঝান - েহ
হানী বাcারা, েতামােদর সেতাpধান
aবশয্i হেত হেব। বাবার আশীbর্াদ aবশয্i িনেত হেব। আমােক aথর্াৎ িনেজর িপতােক aবশয্i
sরণ করেত হেব। েলৗিকক বাcারাo (েলৗিকক িপতােক) sরণ কের। যত বড় হেত থােক পািথর্ব
সmিtর আশীbর্াদ(হেদর বসর্া) পাoয়ার aিধকারী হেত থােক। েতামরা হেল েবহেদর িপতার
সnান। বাবার েথেক েবহেদর utরািধকার িনেত হেব। eখন ভিk iতয্ািদ করার pেয়াজন েনi। e
েতা বাcারা বুেঝ েগেছ েয - e হেলা iuিনভািসর্িট। সব মানুষেকi েলখা-পড়া করেত হয়।
েবহেদর বুিd ধারণ করেত হেব। eখন ei পুেরােনা দুিনয়ােক পিরবিতর্ ত হেত হেব। যা eখন
তেমাpধাণ েসটাi সেতাpধান হেয় যােব। বাcারা জােন, eiসময় আমরা েবহেদর বাবার কাছ েথেক
হানী বাবার
েবহেদর সুেখর( aসীম সুেখর) আশীbর্াদ পািc। eখন আমােদর eকমাt
মতানুসােরi চলেত হেব। ei
হানী sরেণর যাtা dারাi েতামােদর আtা সেতাpধান হেত থােক
কারণ আবার েসi সেতাpধান দুিনয়ায় েতামােদর েযেত হেব। েতামরা বুঝেত েপেরেছা েয আমরা
হলাম bাhণ। আমরা বাবার হেয় িগেয়িছ। পড়া করিছ আর পড়ােকi েতা jান বলা হয়। ভিk
হেলা আলাদা। েতামােদর bাhণেদর বাবা jান েশানান আর েকui ei jানেক জােন না। তারা
eটা জােন না েয jােনর সাগর বাবা, িযিন িটচারo িতিন িকভােব পড়ান। বাবা িবিভn
িবষেয়(টিপকস) aেনক িকছু েবাঝােত থােকন। মুখয্কথা হেলা সmূণর্ বাবার হেয় বাবার নাম
ujjল করেত হেব। সmূণর্ পিবt হেত হেব। সmূণর্ িমি হেত হেব। e হেলা ঈ রীয় িবদয্া।
ভগবান বেস পড়ান। েসi uc েথেক ucতম িপতােক বেস sরণ করেত হেব। e হেলা eক
েসেকেnর কথা। িনেজেক আtা িন য় কর। েতামরা জােনা েয, আমরা আtারা শািnধােম বসবাস
কির, তারপর আবার eখােন আিস aিভনয় করেত। পুনজর্েn আসেতi থািক। নmেরর kমানুসাের
84 জেnর পাটর্ আমরা eখন পূণর্ কেরিছ। ei পড়ােকo(jান) বুঝেত হেব, পাটর্েকo বুঝেত হেব।
ামার রহসয্o বুিdেত রেয়েছ। েতামরা জােনা েয, e হেলা আমােদর aিnম জn আর eখনi

বাবােক েপেয়িছ। যখন 84 জn পূণর্ হয়, তখনi পুেরােনা দুিনয়ার পিরবতর্ ন হয়। েতামরা ei
েবহেদর ামােক, 84 জnেক আর ei পড়ােক জােনা। 84 জn িনেত-িনেত eখন aিnম লেg eেস
দাঁিড়েয়েছা। eখন পড়েছা, পুনরায় নতু ন দুিনয়ায় যােব। নতু ন-নতু নরা েতা আসেতi থােক। িকছু
না িকছু িন য় হেত থােক। েকu েকu েতা ei পড়ায় মg হেয় যায়। বুিdেত থােক েয আমরা
সেতাpধান পিবt হেত চেলিছ। আমরা পিবt হেত-হেতi unিত pাp করব।
বাবা েবাঝান, েতামরা যত sরণ কর ততi েতামােদর আtা পিবt হেত থােক। বাcােদর বুিdেত
সmূণর্

ামাi িফkড হেয় আেছ। eটাo জােনা েয, েতামরা ei দুিনয়ার সবিকছু তয্াগ কের

eেসেছা। যা িকছু ei নয়ন dারা দয্ােখা তা আর েদেখা না। e সবিকছু i েশষ হেয় যােব। eখন
e হেলা েতামােদর aিnম জn আর েকui ei েবহেদর ামােক জােন না। েতামরা eখন সmূণর্
চkেকi জােনা, বাবা eেসেছন eখন েতামােদর তেমাpধান েথেক সেতাpধান বানােত। েযমন েলৗিকক
জগেতর পরীkা 12 মাস পর হয়। েতামােদর sরেণর যাtা eখেনা সmূণর্ হয় িন। aেনক িকছু i
sরেণ আেস, তারপর পুনরায় যখন পিরপk হেত থাকেব তখন আর িকছু i sরেণ থাকেব না।
আtা সmূণর্ aশরীরী eেসেছ, aশরীরী-i েযেত হেব। েতামরা সমg সৃি র pিতিট মানুেষরi পাটর্েক
জােনা। মানুেষর সংখয্া kমাগত aতয্n বৃিd েপেয়i চেলেছ। েকািট-েকািট হেয় েগেছ। সতয্যুেগ েতা
আমরা aেনক al সংখয্ক থাকেবা। পুনজর্n িনেত-িনেত আর aনয্ সব ধেমর্র মঠ-পn, শাখাpশাখা বাড়েত-বাড়েত ঝাড়(সৃি পী কl বৃk) aেনক বড় হেয় েগেছ। আিদ সনাতন েদবীেদবতা ধমর্i pায়ঃ লুp হেয় েগেছ। আমরাi েদবী-েদবতা ধেমর্ িছলাম, সেতাpধান িছলাম। eখন
েসi ধমর্i তেমাpধাণ হেয় েগেছ, eখন আবার সেতাpধান হেত হেব আর তা হoয়ার জনয্i আমরা
পড়িছ। যত পড়েব, পড়ােব, ততi aেনেকর কলয্াণ হেব। aতয্n েsহ-পূবর্ক েবাঝােত হেব। eেরােpন
েথেক pচারপt েফলেত হেব। তােতo eটাi েবাঝােত হেব েয েতামরা জn-জnাnর ধের ভিk
কের eেসেছা। গীতা পড়াo হেলা ভিk। eমন নয় েয গীতা পেড় েকu মনুষয্ েথেক েদবতা হেয়
যােব। ামানুসাের বাবা যখন আেসন তখনi eেস সেতাpধান হoয়ার যুিk েদন। তখন পুনরায়
আমােদর সেতাpধান পদ pািp ঘেট।
েতামরা জােনা, ei পড়ার dারাi আমরা eমন (েদবী-েদবতা) হেবা। e হেলা ঈ রীয় পাঠশালা।
ভগবান েতামােদর পিড়েয় নর েথেক নারায়ণ ৈতরী কেরন। আমরা যখন সেতাpধান িছলাম তখন
sগর্ িছল। eখন তেমাpধান হেয় যাoয়ায় তা নরক হেয় েগেছ। পুনরায় চkেক ঘুরেতi হেব।
বাবা-i eেস মনুষয্ েথেক েদবতা, িবে র মািলক হoয়ার পু ষাথর্ করান। বাবােক sরণ করেত
হেব আর ৈদব- ণ ধারণ করেত হেব। লড়াi-ঝগড়া করেব না। েদবতারা কখেনা লড়াi-ঝগড়া
কের না। েতামােদরo েতমন-i হেত হেব। েতামরাi eমন সবর্ ণসmn িছেল, মত aনুসাের চেল
েতমনi হেত হেব। িনেজেক িজjাসা কেরা েয আমরা কতটা খুশীেত থািক? কতখািন িন য়তা
রেয়েছ? e েতা সারািদন sরণ করা uিচৎ। িকn মায়া eমনi েয ভু িলেয় েদয়। েতামরা জােনা
েয, বাবার সােথ আমারo হলাম িব েসবাধারী। পূেবর্ েতামরা পািথর্ব(হেদর) জগেতর পড়ােশানা
করেত, আর eখন েবহেদর বাবার েথেক েবহেদর পড়া পেড়া। e হেলা পুেরােনা শরীর যা িনেজর
সময় aনুযায়ী মুk হেয় যােব, সময় না হেল মুk হেত পাের না। আমরা েযন হাসেত হাসেত ei
শরীর ছািড়। আমরা ei িছঃিছঃ শরীরেক েছেড়, পুরােনা দুিনয়ােকo েছেড় খুশী মেন চেল যাi।
েকােনা বড় িদন থাকেল খুশী হেয় নতু ন বst পিড়, তাi না ! eখােন েতামরা জােনা েয নতু ন

দুিনয়ায় আমরা নতু ন শরীর পােবা(ধারণ করব)। eখন আমােদর eকটাi িচnা তা হেলা পিবt
হoয়ার আর সব িচnা েথেক আমরা মুk হেয় যাi। e সবিকছু i েশষ হেয় যােব তাহেল িচnা েকন
করব। আধাকl আমরা ভিkমােগর্, িচnায় িছলাম। পুনরায় আধাকl আর েকােনা িচnা থাকেব না।
বাকী সময় িকn aিত al। পিবt হoয়ার িচnা eকটু রেয়েছ, তারপের আর েকােনা িচnা থাকেব
না। e হেলা সুখ-দুঃেখর েখলা। সতয্যুেগ সুখ, কিলযুেগ দুঃখ রেয়েছ। বাবা বুিঝেয়েছন, েতামরা
িজjাসা করেত পােরা েয সতয্যুগ, সুখধাম িনবাসী না িক কিলযুগ দুঃখধােমর? েতামরা eরকম
নতু ন-নতু ন কথা েশানাo। eখন aবশয্i বলেব েয দুঃখধােমর িনবাসী। aতয্n েsহ-পূবর্ক িজjাসা
কেরা যােত মানুষ িনেজi বুঝেত পাের েয আমরা েকাথাকার িনবাসী। তারাi বলেব েয eেদর p
করার যুিk খুব সুnর। যত বড় গণয্মানয্ বয্িki েহাক, ধনবান েহাক সকেলi িকn হেলা
নরকবাসী, তাi না ! sগর্ েতা নতু ন দুিনয়ােক বলা হয়। eখন কিলযুগ হেলা পুেরােনা দুিনয়া। ei
p aতয্n ভােলা। িসিড়র িচেto সব িkয়ার রেয়েছ। েতামরা সুখধােম রেয়েছা না দুঃখধােম
রেয়েছা? e েহল(নরক) না েহেভন(sগর্)? িডিট (পিবt) না েডিভল (aপিবt)? eসব িজjাসা
করেত হেব। aবশয্i সতয্যুগেক িডিট oয়াlর্ বলা হেব। কিলযুগেক নরক েডিভল oয়াlর্ ( aপিবt
দুিনয়া) বলা হেব। িজjাসা করেত হেব েয সতয্যুগ পিবt দুিনয়ার িনবাসী না িক কিলযুগ
aপিবt দুিনয়ার িনবাসী? যত বড়i িবtশালী হo না েকন িকn িনবাসী েকাথাকার? eখন েতামরা
jান pাp কেরেছা। পূেবর্ ei সব কথা েখয়ােলo আসেতা না। eখন েতামরা বুঝেত পােরা েয
আমরা স েম রেয়িছ। যারা কিলযুেগ রেয়েছ তারা পিতত, নরকবাসী, তাi পুনরায় পিবt হেত হেব।
তেবi েতা ডােক(আhান কের) - েহ পিতত-পাবন eেসা, eেস আমােদর পিবt কেরা। eকথাo
েবাঝােত হেব। েতামােদর কােছ কত aসংখয্ মানুষ আেস িকn তারমেধয্ েথেকo েকািটেত েকuেকui েবেরায়। আিম(পরমাtা) যা, েযমন eবং যা েশখাi - েসi aনুযায়ী েকােনা িবরলতম
বয্িki চলেত পাের। pভাত-েফরীেতo eটাi েদখাo েয আমরা ei পড়ার(jান) dারাi sগর্বাসী
হেত চেলিছ। সতয্যুগ-েtতা-dাপর-কিলযুগ....... eiভােব চk ঘুরেতi থােক, তাi না। েতামােদর
বুিdেত সmূণর্ চk রেয়েছ। পুনরায় েতামরা সুখধাম-শািnধােমর মািলক হo। সুখধােম, দুঃখধােমর
নামo থােক না। যিদ পড়া সmূণর্ না হয় তাহেল পদpািp কম হেব। e েতা সাধারণ কথা তাi
েবহেদর পড়া পেড় েবহেদর আশীbর্াদ িনেত হেব।
ধুমাt িনেজেক আtা মেন কের েবহেদর
িপতােক sরণ করেত হেব। বাবা aিত িমি । oঁনার ডায়েরক্শন হেলা, েদহ-সিহত েদেহর সবর্
বnন েথেক মুk হেয় যাo। আtা হেলা aিবনাশী। aিত শীঘ্র শরীর ধারণ করা আবার ততkনাৎ
শরীর তয্াগ করা খুব েদরী লােগ িক, না লােগ না। eiসময় েতা িদন-pিতিদন সবাi তেমাpধাণ
হেয় পেড়। যখন আমরা সেতাpধান িছলাম তখন আমরা লmা আয়ু ােলর aিধকারী িছলাম। আর
aতয্n al সংখয্ক িছলাম। aনয্ েকােনা ধমর্i িছল না। েতামােদর আয়ু eখেনর পু ষােথর্র dারাi
বৃিd
pাp হয়। যতi sরণ করেব ততi েতামােদর আয়ু বৃিd পােব। যখন েতামরা সেতাpধান িছেল
তখন েতামােদর আয়ু াল aেনক বড় িছল। িকn যখন েথেক নীেচ aবতরণ কেরেছা তখন েথেকi
আয়ু কম হেয় েগেছ। রেজা-েত েনেম আয়ু কেমেছ, তেমা-েত েনেম েতা আয়ু আরo কেমেছ। েযমন
জল েসেচর ঘািন(ঘািন = েযটা েঘাের, চােষর কােজ বয্ব ত হয়), eকিদক েথেক পাt ভের আর
aনয্িদেক খািল হেত থােক। eo হেলা েবহেদর জল েসেচর ঘািন। েতামরা eখন পূণর্ হc। পূণর্ হেত
হেত যখন েতামরা সmূণর্ হেয় যােব তখন আবার ধীের-ধীের খািল হেত থাকেব। eর সােথ
বয্াটারীর uদাহরণo েদoয়া েযেত পাের। eখন আমরা সেতাpধান হেয় যাi, তারপর পুনরায় 84

জn িনi। আধাকl পের রাবণ রাজয্
হয়। রাবণ-রােজয্ সকলেকi নরকবাসী বলা হেব। পের
যারা আসেব তারা েতা নরেকi আসেব। pথেম েতামরাi sেগর্ যাo। e হেলা েতামােদর বাবার
েথেক পাoয়া ভিkর ফল। মেন করা হয় েয, e aেনক ভিk কেরেছ তাi jানo সিঠকভােব িনেত
থােক। ei সব রহসয্ বাবা েতামােদর েবাঝান। েতামােদর আবার aনয্েদর-েকo েবাঝােত হেব।
মনুষয্রা েতা aেনক পােপর পর পাপ কের চেলেছ। eখন বাবা eেসেছন, েতামােদর jান দান
করেছন। বাবা যখন আেসন, eেস তখনi েতামােদর পড়ান। eতিদন পযর্য্n eকথা েতা জানা িছল
না।kমাগত পাপাtাi হেয় েগেছা। পুণয্াtা িকভােব হয় আর পাপাtাi বা িকভােব হয়; কারা
সতয্যুগ-িনবাসী; কারা কিলযুগ-িনবাসী - িকছু i জানা িছল না। eখন বাবা বুিঝেয়েছন। বাবােক
শাmাo(aিgিশখা) বলা হেয় থােক। তাঁর মেধয্ লাiটo রেয়েছ আবার মাiটo(শিk) রেয়েছ।
যখন লাiেট আেসা aথর্াৎ আt-েজয্ািত জাgত হয় তখন মাiটo আেস।েতামােদর আয়ুo(লাiফ)
aেনক বড় হেয় যায়। েসখােন(সতয্যুগ) কাল েতামােদর gাস করেত পাের না। খুশী-খুশী eক
শরীর েছেড় aনয্ শরীের চেল যাo। দুঃেখর েকােনা কথাi েনi। e েযন eক ধরেণর েখলা।(
সাঁপ-িসিড়র uদাহরণ) েতামরা সতয্যুগ েথেক কিলযুগ পযর্য্n aিভনয় কেরেছা eকথা েতামােদর
বুিdেত eকদম বেস েগেছ।
বাবা েতামােদর িপতাo, িশkকo আবার সdু o। eকথা eকমাt বাcারাi পু ষােথর্র নmেরর
kমানুসাের জােন। পুনজর্nেকo েতামরাi েবােঝা েয েতামরা কতবার জngহণ কেরা। bাhণ ধেমর্
েতামরা কত জn নাo? (eক জn) েকu েকu দুi-িতন জno েনয়। মেন কেরা, েকu শরীর
তয্াগ কেরেছ, েস bাhণেtর সংsার িনেয় েগেছ। তাi bাhণেtর সংsার থাকার কারেনi তারা
পুনরায় সিতয্কােরর bাhণ kেলi আসেব। bাhণ kেলর আtারা েতা সংখয্ায় বৃিd েপেতi থাকেব।
bাhণkেলর সংsার েতা সােথ িনেয় যায়, তাi না। িকছু িহসাব-িনকাশ থাকেল পের েকu-েকu
দুi-িতন জno িনেত পাের। eক শরীর তয্াগ কের aনয্ শরীর েনেব। আtা bাhণkল েথেক
ৈদবীkেল যােব। eরমেধয্ শরীেরর েকােনা কথাi েনi। eখন েতামরা বাবার হেয়েছা, েতামরা হেল
ঈ রীয় সnান আবার pজািপতা bhারo সnান। aনয্ েকােনা সmn েতামােদর েনi। েবহেদর
িপতার হেয় যাoয়া েকােনা কম কথা নয়, তাi না! েতামরা সুখধােমর মািলক হেয় যাo। যিদ
েতামরা ধু মহান িপতােকo িচেন নাo তাহেলo েতামােদর েনৗকা(েবরা) পার হেয় যােব। আcা
!
িমি িমি হারািনিধ বাcােদর pিত মাত-িপতা বাপদাদার েsহ-sরণ o সুpভাত।
হানী বাcােদরেক নমsার।

হানী বাবার

ধারণার জনয্ মুখয্ সার :1 ) িনেজেকi িনেজ p কেরা েয - 1) আমােদর খুশী কতkণ থােক? 2) সবর্ ণসmn িছেল
eখন
মত aনুসাের চেল আবার হেত হেব, ei িন য়তা কতkণ থােক? 3)আমরা কতখািন
সেতাpধান হেয়িছ? িদন-রাত সেতাpধান(পিবt) হoয়ার িচnা থােক িক?
2 ) েবহেদর িপতার সােথ িব েসবা করেত হেব। েবহেদর পড়া পড়েতo হেব আবার পড়ােতo
হেব। েদহ-সহ যা িকছু বnন রেয়েছ েস িলেক বাবার sরেণ েথেক মুk করেত হেব।

বরদান :- েসবায় মান-সmােনর কাঁচা ফলেক তয্াগ কের সদা pসnিচt থাকা aিভমান-মুk ভব
িবsার:- রয়য্াল- েপর icার s প হেলা নাম, মান, সmান। যারা নােমর জনয্ েসবা কের, তােদর
নাম alকােলর জনয্ হয় আর uc পদpািpেত তােদর নাম িপছেনর সািরেত চেল যায় কারণ ফল
কাঁচা থাকেতi েখেয় েনয়। aেনক বাcারা মেন কের েয েসবার ফল s প আমার সmান পাoয়া
uিচৎ। িকn e েকােনা সmান নয়, e হেলা aিভমান। েযখােন aিভমান থােক েসখােন pসnতা
থাকেত পাের না, েসi কারেণ aিভমান মুk হেয় সদা pসnতার aনুভব কেরা।
েsাগান :- পরমাt েpেমর সুখদায়ী েদালনায় দুলেত থােকা তাহেল দুঃেখর তর (লহর) আসেত
পারেব না।
bhাবাবার সমান হoয়ার জনয্ িবেশষ পু ষাথর্
pথম sানািধকারী(নmর oয়ান) bhার আtার সে েতামােদর সকলেকi ফিরsা হেয় aবয্k
বতেন িগেয় পের পরমধােম েযেত হেব তাi মেনর eকাgতার uপর িবেশষ মেনােযাগ (aয্ােটনশন)
দাo, িনেদর্ শ (aডর্ার) aনুসাের মনেক চািলত কর। pেতয্ক পিরিsিতেত, বৃিtেত, দৃি েত, কমর্েত েযন
aিলp ভােবর aনুভব হয়। ফিরsা-িsিতর aনুভূিত িনেজo কেরা আর aনয্েদরেকo করাo।

