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িবলােভট সবেচেয় ি য় িশববাবা এেসেছন বা ারা তামােদর িবে র মািলক
কের িদেত, তামরা ওঁনার মতানুসাের চেলা"
মানুষ পরমা ার িবষেয় কা দু কথা একজন এক রকম অন জন আেরক রকম বেল ?
তারা একিদেক বেল -- পরমা া অখ জ ািত আবার অপরিদেক বেল, িতিন নাম- েপর
উে । এ'দু হল পর র-িবেরাধী কথা। যথাথ েপ না জানার কারেণই অপিব হেয়
যায়। বাবা যখন আেসন তখন তাঁর স ক পিরচয় দন।
মরণ তামার পেথ(গিলেত)....

ও শাি । বা ারা গান েনেছ। যখন কউ মারা যায় তখন বাবার কােছ জ নেব। এ'কথাই বলা
হেব য, বাবার কােছ জ িনেয়িছ, মােয়র নাম নেব না। েভ া বাবােকই জানােনা হয়। বা ারা,
এখন তামরা জােনা য, আমরা হলাম আ া। ওটা হেলা শরীেরর কথা। এক শরীর পিরত াগ কের অন
বাবার কােছ যায়। তামরা ৮৪ জে ৮৪ সাকার বাবা পেয়েছা। িক বা েব তামরা িনরাকার
বাবার স ান। তামরা আ ারা পরমিপতা পরমা ার স ান। বসবাস কেরাও সখােনই যােক
িনবাণধাম বা শাি ধাম বলা হয়। আসেল তামরা ওখানকার িনবাসী। বাবাও ওখােনই থােকন। তামরা
এখােন এেস লৗিকক বাবার স ান হও তখন সই বাবােক ভু েল যাও। সত যুেগও তামরা সুখী হেয় যাও
তখন সই পারেলৗিকক িপতােক ভু েল যাও। সুখ সই বাবােক কউ রণ কের না। দুঃেখই রণ কের।
আর রণও আ াই কের। যখন লৗিকক বাবােক রণ কের তখন বুি শরীেরর িদেক থােক। এই
বাবাও যখন ওঁনােক রণ কের তখন বলেব -- ও বাবা। বাবা হেলা দুজেনই। স ক শ হেলা বাবা-ই।
ইিনও ফাদার, উিনও ফাদার। আ া, সই আধ াি ক বাবােক রণ কের তখন বুি সইিদেক যায়।
একথা বাবা বেস থেক বা ােদর বাঝান। এখন তামরা এ'কথা জােনা য, বাবা এেসেছন, আমােদর
িনেজর কের িনেয়েছন। বাবা বেলন, সব থেম আিম তামােদর েগ পা েয়িছ। তামরা অেনক-অেনক
ধনবান িছেল পুনরায় ৮৪ জ িনেয় ামা ান অনুসাের এখন তামরা দুঃখী হেয়েছা। ামা অনুসাের
পুরােনা দুিনয়া সমা হেয় যােব। তামােদর আ া এবং শরীর- পী ব সেতা ধান িছল পের আ া
যখন ণযুগ( গাে ন এজ) থেক রৗপ যুেগ আেস তখন শরীরও রৗপ যুেগ(িসলভার এজ) এেসেছ
তারপর তা যুেগ(কপার এজ) এেসেছ। এখন তামােদর আ া একদমই পিতত হেয় গেছ তাই শরীরও
পিতত। যমন ১৪ ক ােরেটর সানা কউ পছ কের না। কােলা হেয় যায়। তামরাও এখন কােলা
আয়রন এেজ'ড ( লৗহযুগীয় হেয় গেছা। এখন আ া আর শরীর এমন কােলা হেয় গেছ য তা পিব
হেব িকভােব ? আ া পিব হেল শরীরও পিব পাওয়া যােব। সটা িকভােব হেব ? গ া- ান করেলই িক
হেয় যােব ? না। তারা ডােকও -- হ পিতত-পাবন ...... এ'কথা আ া বেল। বুি পারেলৗিকক বাবার
িদেক চেল যায় -- হ বাবা। দেখা, বাবা শ ই অিত মধুর। বাবা-বাবা শ
ভারেতই বলা হয়। এখন
তামরা আ -অিভমানী হেয় বাবার হেয় গেছা। বাবা বেলন -- আিম তামােদর েগ পা েয়িছলাম।
নতু ন শরীর ধারণ কেরিছেল। এখন তামরা িকরকম হেয় গেছা। এইকথা সবদা অ ের থাকা উিচত।
বাবােকই রণ করেত হেব। রণও তা কেরা তাই না! -- হ িপতা, আমরা আ ারা পিতত হেয় গিছ।
এখন তু িম এেস পিব কর। ামােতও এরকম ভূ িমকা রেয়েছ তেবই তা ডােক। ামা ান অনুসাের
আসেবও তখনই যখন পুরােনা দুিনয়া নতু ন হেব তাহেল অবশ ই স েমই আসেব। বা ারা, তামােদর
িন য়তা রেয়েছ য, উিন হেলন সবােপ া ি য় িপতা। বলাও হয় -- সুইট, সুইটার, সুইেট । এখন িমি

ক ? লৗিকক স ে
থেম হেলা বাবা, িযিন জ দন। তারপর চার। িতিনও খুব ভােলা । তার কােছ
পেড়ই িতি ত হও। । নেলজ ইজ সাস অফ ইনকাম( ান হেলা উপাজেনর উৎস) বলা হেয় থােক।
ানেকই নেলজ বলা হয়। যাগ হেলা রণ। তাহেল অসীম জগেতর িপতা িযিন তামােদর েগ মািলক
কেরিছেলন, তাঁেক তামরা এখন ভু েল গেছা। িশববাবা কীভােব আেসন তা কােরার জানা নই। িচ েত
পির ারভােব দখােনা হেয়েছ। িশববাবা
ার ারা াপনা করান। কৃ িকভােব রাজেযাগ শখােব ?
রাজেযাগ শখােনা হয় সত যুেগর জন । তাহেল অবশ ই স েম বাবা-ই িশিখেয়েছন। সত যুেগর
রচনাকার হেলন বাবা। িশববাবা এঁনার ারা করান, িতিন তা সবিকছু কেরন এবং করান
(করনকরাবনহার) তাই না! ওরা ি মূিত
া বেল দয়। সেবা হেলন িশববাবা, তাই না! ইিন সাকার,
উিন িনরাকার। সৃি ও এখােনই রেয়েছ। এই সৃি রই চ যা আবিতত হেতই থােক, পুনরাবৃত হেত থােক।
সূ েলােকর সৃি -চে র গায়ন তা করা হয় না। জগেত মানুেষর িহি -িজও াফী িরপীট হয়।
সূ েলােক কােনা চ ািদ থােক না। গায়নও রেয়েছ, ওয়াে র িহ ী-িজও াফী িরপীট হয়। সটা হেলা
এখানকার কথা। সত যুগ- তা......মােঝ অবশ ই স মযুগ চাই। তা নাহেল কিলযুগেক সত যুেগ ক
পিরণত করেব। নরকবাসীেদর গবাসী করেত বাবা স েমই আেসন। এ হেলা হাইেয় অথির
গডফাদারলী গভনেম (উ তম কতৃ প , ঈ রীয় শাসনত )। সােথ ধমরাজও রেয়েছ। আ া বেল -'িন ণ আিম, আমার মেধ কান ণ নই'। কউ যখন দবতার মি ের যােব তখন ওনােদর স ুেখ
এরকমই বলেব। িক বলা উিচত বাবােক। ওঁনােক ছেড় ভাইেদর( দবতা) সামেন িগেয় এ'সব বলেব।
এই দবতারা তা াদাসই হেলা, তাই না! ভাইেদর কাছ থেক তা িকছু ই পাওয়া যােব না। ভাইেদর পূজা
করেত-করেত অধঃপতেন গেছা। বা ারা, তামরা এখন জােনা য, বাবা এেসেছন, ওঁনার কাছ থেক
আমরা উ রািধকার পাই। বাবােকই জােন না, সবব াপী বেল দয়। কউ আবার বেল, উিন হেলন অখ
জ ািত ত । কউ বেল, িতিন নাম- েপর উে । যখন িতিন অখ জ ািত- প তখন আবার
নাম- েপর ঊে িকভােব বলেত পােরা। বাবােক না জানার কারেণই পিতত হেয় গেছ।তেমা ধানও
হেতই হেব। পুনরায় যখন বাবা আেসন তখন এেস সকলেক সেতা ধান বানান। সম আ ারাই
িনরাকারী দুিনয়ায় বাবার সে থােক পুনরায় এখােন সেতা-রেজা-তেমােত এেস (িনজ-িনজ) ভূ িমকা
পালন কের। আ াই বাবােক রণ কের। বাবা আেসনও, বেলনও য, আিম
ার শরীরেক
মাধ ম(আধার) িহেসেব হণ কির। ইিন হেলন ভাগ শালী রথ। আ া ব তীত রথ হয় নািক, না তা হয়
না। বা ারা, এখন তামােদর বাঝােনা হেয়েছ য, এ হেলা ােনর বষা। নেলজ রেয়েছ, এর ারা িক হয়
? পিতত দুিনয়া থেকই পিব দুিনয়া রিচত হয়। গ া-যমুনা তা সত যুেগও থােক। কিথত আেছ য,
কৃ যমুনার উপকে খলাধূেলা কের। এরকম কােনা ব াপার নই। স হেলা সত যুেগর রাজপু । অিত
সযে তাঁেক র ণােব ণ করা হয় কারণ িতিন হেলন ফু ল, তাই না ! ফু ল কত মেনারম, সু র হয়।
সকেলই এেস ফু েলর থেক সুগ নয়। কাঁটার সুগ নয় নািক! না তা নয় না। এখন এ হেলা কাঁটার
জ ল। বাবা এেস কাঁটার জ লেক ফু েলর বাগােন পিরনত কেরন, স'জন তাঁর নামও বাবুলনাথ রেখ
দওয়া হেয়েছ। বেস-বেস কাঁটােক ফু েল পিরনত কেরন তাই মিহমা কীতন করা হয় -- কাঁটােক ফু েল
পিরণত করা বাবা। বা ারা, এখন তামােদর বাবার সে কতখািন ভালবাসা থাকা উিচত। ওই
লৗিকক িপতা তা তামােদর নাংরা নালায়(িবকাের) ফেল দয়। এই বাবা ২১ জে র জন তামােদর
নাংরা নালা থেক তু েল এেন পিব কেরন। উিন তামােদর পিতত বানান তাই তা লৗিকক বাবা
থাকেতও আ া পারেলৗিকক বাবােক রণ কের। এখন তামরা জােনা য, অেধক ক বাবােক রণ
কেরিছ। বাবা আেসনও অবশ ই। িশব-জয় ী পালন করা হয়, তাই না ! তামরা জােনা য, আমরা
অসীম জগেতর িপতার হেয় গিছ। এখন আমােদর স
ওঁনার সে ও রেয়েছ আর লৗিকেকর সে ও
রেয়েছ। পারেলৗিকক িপতােক রণ করেল তামরা পিব হেয় যােব। আ া জােন য, উিন আমােদর
লৗিকক আর ইিন পারেলৗিকক িপতা। ভি মােগও আ া এ'কথা জােন। তেবই তা বেল -- হ ভগবান,
ও গডফাদার। অিবনাশী বাবােক রণ কের। সই বাবা এেস গ াপন কেরন। এ'কথা কােরার জানা

নই। শাে তা যুেগর আয়ুও অেনক ল া-চওড়া কের দওয়া হেয়েছ। এটা কােরার খয়ােল আেস না য,
বাবা আেসনই অপিব েক পিব করেত। তাহেল অবশ ই স েমই আসেব। কে র আয়ু ল -ল বছর
িলেখ মানুষেক একদম গভীর অ কাের ঠেল িদেয়েছ। বাবােক পাওয়ার জন ধা া খেত থােক। কিথত
আেছ, য অেনক ভি কের স ভগবানেক পায়। সবেচেয় বিশ ভি কের য, তার থেম পাওয়া
উিচত। বাবা িহেসবও বেল িদেয়েছন য -- সবেচেয় থেম ভি কেরা তামরা। তাহেল সব থেম
তামােদরই ঈ েরর ারা ান পাওয়া উিচত যার ারা পুনরায় তামরাই নতু ন দুিনয়ায় রাজ করেব।
বা ারা, অসীম জগেতর িপতা তামােদর ান দান করেছন, এেত ক র কােনা কথা নই। বাবা
বেলন -- তামরা অেধক ক
রণ কেরেছা। সুেখ তা কউ রণ কেরই না। শেষ সকেলই যখন দুঃখী
হেয় পেড় তখন আিম এেস সকলেক সুখী কির। এখন তামরা অেনক বড় মানুষ হেয় যাও। দেখা,
মুখ ম ী, ধানম ী ইত ািদেদর বাংেলা কত ফা াস হয়। ওখােন( েগ) আবার গ ইত ািদ,
সম রকেমর আসবাবপ এরকমই ফা
াস হেব। তামরা তা কত বড় মানুষ( দবতা) হেয় যাও।
দব- ণস
দবতা, েগর মািলক হেয় যাও। ওখােন তামােদর জন অ ািলকাও হীের-জহরেতর
হয়। তামােদর আসবাবপ ও ওখােন ণখিচত সেবা ম হেব। এখােন দালনািদ সবিকছু েতই দির তা।
ওখােন তা হীের-জহরেতর সব ফা াস িজিনসপ থাকেব। এ হেলা
ান-য । িশবেক
ও বলা
হয়। যখন ভি স ূণ হয় তখন ভগবান পুনরায়
-য রচনা কেরন। সত যুেগ য অথবা ভি র
কােনা কথাই নই। এইসমেয়ই বাবা অিবনাশী
ান-য রচনা কেরন, পের যার গায়ন চলেত
থােক। ভি তা সবদা থাকেব না। ভি আর ান। ভি হেলা রাত, ান হেলা িদন। বাবা এেস িদন
কের দন তাই বা ােদর সে বাবার কত ভালবাসা থাকা উিচত। বাবা আমােদর িবে র মািলক কের
দন। সবি য় বাবা। ওঁনার থেক ি য় কান ব হেত পাের না। আধাক ধের রণ কের এেসেছা।
বাবা এেসা আমােদর দুঃখ দূর কেরা। এখন বাবা এেসেছন। িতিন বাঝান -- তামােদর িনেজেদর গৃহ ী
জীবেন তা থাকেতই হেব। এখােন বাবার কােছ কত ণ বেস থাকেব। বাবার সে তা পরমধােমই
থাকেত পারেব। এতসব বা ারা তা এখােন থাকেত পাের না। চার
িককের িজ াসা করেব !
লাউড ীকাের রসপ কীভােব করেব ? সইজন অ -অ কের ু েড েদর পড়ােত থােকন। কেলজ
তা অেনকই আেছ, পের আবার সকেলর পরী াও হয়। িল
বেরায়। এখােন তা অি তীয় িপতাই
পড়ান। এও বাঝােনা উিচত য, দুঃেখ সকেলই সই পারেলৗিকক িপতােক রণ কের। এখন সই িপতা
এেসেছন। ভীষণ ভয়াবহ মহাভারেতর যু স ুেখ দাঁিড়েয় রেয়েছ। ওরা মেন কের মহাভারেতর যুে
কৃ এেসিছল। তা তা হেত পাের না। বচারা-রা িব া হেয় রেয়েছ, তাই না! তবুও কৃ -কৃ বেল
রণ তা কের, তাই না! এখন সবােপ া ি য় িশবও রেয়েছন, কৃ ও রেয়েছন। িক উিন হেলন
িনরাকার, ইিন হেলন সাকার। িনরাকার িপতা হেলন সকল আ ােদর িপতা। দুজেনই সবািধক ি য়।
কৃ ও তা িবে র মািলক, তাই না! এখন তামরা জজ(িবচার) করেত পােরা য -- সবািধক ি য় ক ?
িশববাবাই তা এমন সুেযাগ কের তােলন, তাই না! কৃ িক কের ? বাবা-ই তা ওঁনােক এমনভােব
তরী কেরন, তাই গায়নও অিধকমা ায় সই িপতারই হওয়া উিচত। শ েরর নৃত দখােনা হয়। বা েব
নৃত ািদর তা কােনা কথাই নই। বাবা বুিঝেয়েছন য, তামরা সকেল হেল পাবতী। এই অমরনাথ িশব
তামােদর কথা শানাে ন। ওটা হেলা িনিবকারী দুিনয়া। িবকােরর কথাই নই। বাবা িক িবকারী দুিনয়া
রচনা করেবন, না তা করেবন না। িবকােরই দুঃখ। মানুেষরা অেনক হঠেযাগািদ শেখ। হায় িগেয় বেস
থােক, আ েনর উপর িদেয় হঁ েট যায়। তােদর িরি -িসি ও অেনক। জাদুর মাধ েম অেনকিকছু বর
কের আেন। ঈ রেকও জাদুকর, র াকর, সওদাগর বলা হয় তাহেল িতিনও তা চতন , তাই না! িতিন
বেলনও -- আিম আিস, জাদুকর তা, তাই না! মানুষেক দবতা, বগার থেক ি ে পিরনত কেরন।
এমন জাদু কখেনা দেখেছা ? আ া!
িমি -িমি হারািনিধ বা ােদর িত মাতা-িপতা বাপদাদার

রেণর

হ-সুমন আর সু ভাত। আ ােদর

িপতা তাঁর আ া- পী বা ােদরেক জানাে ন নম ার।
*ধারণার জেন মুখ সারঃ-*

১ ) ফু েলর বাগােন যেত হেব, তাই সুগ ী ফু ল হেত হেব। কাউেক দুঃখ িদও না। একমা পারেলৗিকক
িপতার সে ই সব স

জুড়েত হেব।

২ ) িশববাবা ি য় অেপ াও ি য়, সইজন সই একজনেকই ভালবাসেত হেব। সুখ দানকারী বাবােক
রণ করেত হেব।
*বরদানঃ-*
এই লােকর (সাকার) আকষণ থেক মু হেয় অব
লােক পির মণকারী উড় িবহ
ভব
বুি পী িবমােনর ারা অব েলাক বা মূলেলােক মণ করার জন উড় িবহ হও।
বুি র ারা যখন চাও, যখােন চাও পৗঁেছ যাও। এ'সব তখনই হেব যখন স ূণ েপ এই
লােকর আকষণ থেক পৃথক হেয় থাকেব। এ হেলা অসার অথাৎ মাধুয হীন সংসার, এই
অসার সংসাের যখন কােনা কাজ নই, কােনা াি নই তখন সখােন বুি র ারা
যাওয়াও ব কেরা। এ অিত ভয়াবহ নরক, এখােন যাওয়ার স
এবং ও যন না
আেস।
* াগানঃ-*
িনেজর চহারা এবং আচার - আচরেণর ারা সততার সভ তার অনুভব করান ওই হল
।

