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বাcারা - িটচার হেলন িবেদহী, তাi েতামােদর sরেণর পির ম করেত হেব, ei sরণ করেত
করেত যখন পরীkা সmূণর্ হেব, তখনi েতামরা ঘের চেল যােব"
:-- বাcােদর sরেণ থাকার পির ম করেত হেব, েকাn েধাঁকােত কখেনাi েতামরা আসেব না

utর :-- আtার সাkাৎকার হল, ঝলমেল েপ েদখেল - eেত েকােনা লাভ েনi, eমন নয় েয
সাkাৎকােরর dারা বা বাবার দৃি পড়েলi পাপ মুk হেয় যােব aথবা মুিk েপেয় যােব l তা িকn
নয় l eেত েতা আরo েধাঁকায় েথেক যােব l sরেণর পির ম কর, ei পির েমi কমর্াতীত aবsা
pাp করেব l eমন নয় েয, বাবা দৃি িদেলi েতামরা পিবt হেয় যােব l েতামােদর পির ম করেত
হেব l
om শািn l
হানী বাবা বেস
হানী বাcােদর েবাঝােcন, িতিন পড়ান, েযাগo েশখান l েযাগ
েকােনা শk িকছু নয় l বাcারা েযমন পেড়, েযাগ েতা তখন িটচােরর সে i থােক েয, আমােদর
aমুক িটচার পড়ান --- তার তু লয্ বানােনার জনয্ l লkয্ বs (eiম aবেজk) েতা থােকi l
তারা মেন কের েয, আমরা ei িনিদর্ জায়গায় পড়িছ l eখােন িটচারেক বলা যােব না েয, আমার
সে েযাগ লাগাo l aেটােমিটকয্ািল িযিন পড়ান, তাঁর সােথ েযাগ েলেগi থােক l সারািদন েতা িতিন
পড়ান না l oরা েতা জn - জnাnর পেড় eেসেছ l aভয্াস হেয় যায় l িকn iিন েকােনা েদহধারী
িটচার নন l iিন হেলন িবেদহী িটচার, যাঁর সােথ pিত পাঁচ হাজার বছর anর েতামরা িমিলত হo
l িতিন িনেজi বেলন, আিম েতামােদর েদহধারী িটচার নi, তাi েতামােদর ei sরণ sায়ী হয় না l
িনেজেক আtা মেন কের sরণ করােত হেব েয, আমােক পরমিপতা পরমাtা িটচার পড়ােcন l
যতkণ না পরীkায় পাস করছ ততkণ িটচারেক aবশয্i sরণ করেত হেব l sরণ করেত করেত
যখন পরীkায় পাস কের যােব তখন ঘের চেল যােব l পরীkা সmূণর্ হেলi ei নাটক েশষ হেয়
যায় l তখন বাcারা, েতামরা জানেত পার েয, আমােদর আtার মেধয্ 84 জেnর পাটর্ ভরা আেছ
যা আমােদর পালন করেত হেব l eo েতামরা eখন জানেত েপেরছ l পের oখােন েতামােদর মেন
থাকেব না l eখােন েতামরা সmূণর্ jান পাo l িটচার বেসi সmূণর্ jান বাcােদর বুিঝেয় বেলন,
যা েতামােদর বুঝেত হেব আর sরেণo রাখেত হেব l pিত মুহূেতর্ বাবা বেলন - মনমনাভব l
'মনমনাভব'-র aথর্o আেছ l বাcারা বুঝেত পাের েয, ei শbিট সিঠক l বাবা িনেজi বেলন েয,
আমােক sরণ কর তাহেল িবকমর্ িবনাশ হেব, eেত সময় েতা লােগi l িনেজেক পযর্েবkণ করেত
হেব l পড়ােত েযমন aেনক িবষয় থােক, েযমন - iিতহাস, িহেসব - িনেকশ, িবjান iতয্ািদ l ছাt
বুঝেত পাের েয, আমরা িকভােব পাস হব l বাcারা, েতামােদর বুিdেত আেছ েয, আমরা eেতা নmর
িনেয় পাস হব l িনেজেক েদখা uিচত েয, আমরা বাবােক ভু েল যাi না েতা ? aেনেকi েলেখ েয,
বাবা, মায়া বােরবাের ভু িলেয় েদয় l মায়ার ঝড় aেনক আেস, বয্থর্ িচnাo (িবকl) আেস l না
েবাঝার কারেণ েলেখ, বাবা, eেত পাপ লাগেব না েতা ? বাবা বেলন, না, পাপ তখনi হেব যখন
কেমর্িndয়র dারা িবকমর্ করেব l

বাবা বারবার েবাঝােত থােকন, বাcােদর jান েতা আেছi, তারা eo জােন েয, িব ু আর কৃ ে র
হােত sদশর্ন চk েকেনা েদখােনা হেয়েছ l েদখােনা হয় েয aকাসুর, বকাসুরেক েমেরিছল l eখােন
মারার েতা েকােনা কথাi েনi l e েতা িনেজর পাপ কাটার কথা l িশববাবােকo েতা sদশর্ন
চkধারী বলা হেব তাi না l oঁনার েতা সmূণর্ চেkর jান রেয়েছ l আtা বাবার েথেক ei jান
েপেয়েছ েয, ei সৃি র চk িকভােব েঘাের l sদশর্ন চk ধারণ কের িনেজর পাপ ভs করেত হেব l
jান ধারণ কের বাবােক sরণ কর l বাবার sরণ করেলi িবকেমর্র িবনাশ হয় l pেতয্েকরi
িনেজেদর জনয্ পির ম করেত হেব l eমন নয় েয, বাবা বেস দৃি েদেবন আর পাপ েকেট যােব l
বাবা বেস eমন কাজ কেরন না l eমিনেত েতা িতিন সকলেকi েদখেবন িকn েদখেল বা jান
িদেলi িবকমর্ িবনাশ হেব না l বাবা েতা পথ বেল েদন েয, eমন - eমন কর, তাহেল িবকমর্
িবনাশ হেব l িতিন মত েদন l আcা, মেন কর বাবা eেলন - আtা মেন কের আমােদর েদখেলন
l eমন নয় েয eেত আমােদর পাপ েকেট যােব, তা নয় l পাপ কােট িনেজেদর পির েম l বাবা যিদ
বেস eমন কেরন তাহেল e েতা eক বয্বসা হেয় েগল l বাবা েবাঝান েয, েতামরা eমনভােব
েতামােদর বাবােক sরণ কেরা l বাবা মেতর দানi কেরন l পির ম িনেজর করেত হেব l aেনেকi
মেন কের aমুক সাধু - সnয্াসীর দৃি i সব l কৃ পা - আশীবর্াদ িনেত িনেত নামেতi থােক l তারা
িক কৃ পা করেব ? তাঁরা েতা তাঁেদর bh - মহাতtেকi sরণ কের l বাবা েতা পির ার ভােবi
রাsা বেল েদন েয, eমন eমন কেরা l eমন গায়নo আেছ েয - নg eেসিছলাম আবার নgi
েযেত হেব l ei গায়নo ei সমেয়রi l বাবার ভাসর্ান আবারo ভিkেত কােজ আেস l বাবা eখন
বলেছন েয - আমােক sরণ কর তাহেল িবকমর্ িবনাশ হেব l বাবা েতা মত েদন l ামােত eo
তাঁর পাটর্ l eেকi সাহাযয্ বেলা েতামরা, ামা aনুসাের মেতর গায়নo আেছ l বাবােক মত িদেত
হেব l িতিন বেলন, িনেজেক আtা মেন কেরা l eমন নয় েয িতিন সাহাযয্ কের কমর্াতীত aবsায়
িনেয় যােবন l তা নয় l eেত সময় লােগ l aেনক পির মo করেত হয় l িনেজেক আtা মেন করার
খুব সুnর aভয্াস করেত হেব l বাsেব মােয়রা aেনক সময় পায় l পু েষর কােজর েনশা থােক l
বাcারা, েতামােদর বাবােক sরণ করেত করেত লটারী িনেত হেব l যােত সমs জং েবর হেয় যায়
l aেনেক ভােলা পু ষাথর্ী eমন aনুভবo হয় l তারা চাটর্o রােখ l ভিkেত েযমন দু - িতন ঘnা
মানুষ আরাধনা করেত বেস যায় l বাণpsী
iতয্ািদ aেনকi কের থােক িকn তােদরo eেতা
sরণ কের না, যতটা েদবতােদর sরণ কের l বাsেব েদবততােদর sরণ করার েকােনা pেয়াজন
েনi, আর না েদবতারা কখেনা তা েশখান l
বাcারা, েতামােদর জনয্ নতু ন কথা নয়, আর না লাখ বছেরর কথা l বাবা েতা তখনi আেসন
যখন sাপনা আর িবনােশর কাযর্ আরm হয় l বাcারা জােন েয, ei িবনাশ েতা কেl কেl হেয়
থােক l আেগর কেlo হেয়িছেলা l েতামরা e কথাo েলেখা েয, পাঁচ হাজার বছর পূেবর্o ei িবনাশ
হেয়িছল l বাবা তাঁর সােথ িমলেনর েয পথ বেল েদন, e েকােনা নতু ন কথা নয় l বাবা বেলন েয,
আিম কেl কেl eেস েতামােদর পথ বেল িদi l বাcারা, েতামরা জান েয, e আমােদর রােজয্র
sাপন হেc l মানুষ েযi েদবতােদর পূজা কের, তাঁেদর রাজয্ আবারo sাপন হেc l পাঁচ হাজার
বছেরর চk যা আবারo ঘুরেত থােক l মানুষ িব াn হেয় যায় l সকেলi মায়ার মেত চলেছ l
রাবণেক েকন jালােনা হয় eর aথর্ িকছু i জােন না l েতামােদর নাম হল sদশর্ন চkধারী l e হল
েতামােদর লkয্ বs (eiম aবেজk) l বাবার মেধয্ েয jান আেছ তা িতিন আtােদর িদেয়েছন
l ামার চk যখন সmূণর্ হয় তখন িতিন eেস ei jান েদন l বাবা eেসi ei কমর্ করা েশখান

l eরপর বাম মােগর্ েযেত
করেলi রাত
হেয় যায় l eরপর আমরা নীেচ নামেতi থািক l
সুখ কম হেয় যায় l বাবার বুিdেত েযমন সmূণর্ চk আেছ, েতমিন েতামােদর বুিdেতo েসi সmূণর্
চেkর jান আেছ l বািক েতামােদর পিবt হoয়ার জনয্ পির ম করেত হয় l েতামরা eiজনয্i
তাঁেক ডােকা েয, বাবা তু িম eেস আমােদর পিততেদর পিবt কেরা, eরপর jানo েতা চাi l
েতামােদর মানুষ েথেক েদবতা হেত হেব l বাবা আেসন বাcােদর রাজেযাগ েশখােত l aনয্ কাuেকi
িতিন েশখােত আসেবন না l মানুষ পিতত পাবন বাবােক ডােক -- বাবা, তু িম eেস আমােদর পিবt
বানাo l eখন েতামরা পুণয্ আtা হc l ei পৃিথবীর িহিs - িজogাফী আবারo িরিপট হেc l e
কেতা হয্ কথা l মানুষ না আtােক আর না পরমাtােক জােন l আtা েয েযমন, েতমন তার পাটর্
l তাo বাবাi বেল েদন l e eক আ যর্ েয, েছােটা আtার মেধয্ িক িক পাটর্ ভরা আেছ l েনi
েরামাি ত হেয় যায় l কােরার আবার আtার সাkাৎকার হয় l আtােক ঝলমেল েদখা যায় িকn
তােত িক লাভ ? eখােন েতা েযাগ লাগােত হেব l মানুষ মেন কের, সাkাৎকার হল আর মুিk
েপলাম l পাপ ভs হেয় েগল l e েতা আেরা েধাকােত েথেক যায় l বাবা েতা সব কথাi বুিঝেয়
বেলন l িতিন বেলন, েতামােদর আিম হয্ কথা েশানাi l েতামােদর বুিdেত সmূণর্ চেkর jান
আেছ l বয্স, বাবােক আর চkেক sরণ করেত হেব l িটচারেকo sরণ করেত হেব আর নেলজেকo
sরণ করেত হেব l ei sরণ করেত করেত ামা aনুসাের েতামরা কমর্াতীত aবsা pাp করেব l
েযমন বstহ aবsায় eেসিছেল, িঠক েতমনi েযেত হেব l েতামরা ৈদবী সংsার িনেয়i যাo l oখােন
েকােনা jান থােক না l eেকi বলা হয় সহজ sরণ l েযাগ শেb মানুষ িdধায় পেড় যায় l oরা
হল হঠেযাগী l সহজ েযাগ েতা বাবাi েশখান l েতামরা আেগ েনিছেল - গীতার ভগবান সহজ
েযাগ িশিখেয়িছেলন িকn তাঁেক েকu জানত না l eকেশা ভাগi ভু ল বুিঝেয় িদেয়েছ, যােত মানুষ
পিতত হেয় েগেছ l aেনক মত ৈতরী হেয়েছ l যারা গৃহs জীবেন থােক তােদর জনয্i ei গীতা শাst
l েতামরা হেল pবৃিt মােগর্র l আেগ েতামােদর পিবt pবৃিt মাগর্ িছল eখন সবাi aপিবt হেয়
েগেছ l eখন আবারo েতামােদর পিবt হেত হেব l বাবা হেলন িচর পিবt l িতিন
মত িদেতi
আেসন l
বাবা বেলন েয, ei সময় সকেলi তেমাpধান হেয় েগেছ l pথেম সবাi সেতাpধান িছল l আমরাo
েযমন pথেম সেতাpধান িছলাম তারপর তেমাpধান হেয়িছ l যারাi pথেম আেসন, েযমন েপাপ,
পাdী সকেলi pথেম সেতাpধান থােকন তারপর aয্ািডশন হেত হেত সmূণর্ কlবৃk তেমাpধান হেয়
যায় l eখন েতা জজর্িরভূ ত aবsায় রেয়েছ l বাcারা, েতামরা বুঝেত পার েয, আমরাi সেতাpধান
িছলাম আবার kমানুসাের তেমাpধান হi l আবার সেতাpধান হেত হেব l kমানুসােরi েতামরা হেত
থাকেব l নাটেকর িনয়ম aনুসাের l ei রকম সূkািতসূk aেনক কথাi আেছ l বীজ েযমন জােন,
েকমনভােব গাছ েবর হয় l ei মনুষয্ সৃি পী বৃেkর রহসয্ বাবাi বুিঝেয় বেলন l বাগােনর
মািলকo েতা িতিনi l িতিন জােনন, আমার বাগান কত সুnর িছল l বাবার েতা jান আেছ, তাi
না l কত ফাsর্kাস ঈ রীয় বাগান িছল l eখন েতা শয়তােনর বাগান l রাবণ রাজয্েক শয়তান বলা
হয় l েযখােন েসখােন মহামারী েলেগ আেছ l eখন বািক েযসব aয্াটিমক েবাm রেয়েছ, তাo ৈতরী
কের বেস আেছ l সবাi বুঝেত পাের, e েকােনা েরেখ েদoয়ার িজিনস নয়, eেত aবশয্i িবনাশ হেত
হেব l িবনাশ যিদ না হয় তাহেল সতয্যুগ িকভােব আসেব l e েতা সmূণর্ পির ার কথা - যিদo
েদখােনা হয় - মহাভারী মহাভারেতর লড়াi েলেগিছল, পাঁচ পা ব েবঁেচ িগেয়িছল l তাঁরাo পের
মারা িগেয়িছল িকn েরজাl িকছু i েনi l ei নাটকo বানােনা হেয়েছ যা বাবা বেস েবাঝান l

ভারতেকi লু ন কেরিছল, eখন আবার িরটানর্ িদেc l পেরর িদেকo িদেত থাকেব l eo েতামরা
জােনা েয, িবনােশ সবিকছু i েশষ হেয় যােব l আমােদর যখন রাজয্ িছল তখন aনয্ কারo
রাজয্িছল না l িহিs aবশয্i িরিপট হেব l ভারত আবার sগর্ হেব l লkী - নারায়েণর রাজয্
আসেব l আমরা আবার eমন হেবা l আর েকােনা খেnর নাম েসখােন থাকেব না l eখন হল
কিলযুেগর aিnম সময়, eরপর লkী - নারায়েণর রাজt আসেব l আমরা আবার eমন হব l বাবা
বেলন, আিম আিস রাজেযাগ েশখােত l কl - কl aেনকবার েতামরা মািলক হেয়ছ l সারা িবে
eেদর রাজধানী িছল l eরা aেনক jানী l oখােন oেদর uপেদ া pমুখেদর েথেক রায় েনoয়ার
েকােনা pেয়াজন েনi l ei নাটক বানােনা আেছ, আবার িরিপট হেব l কৃ ে র মিnরেক বলা হয়
সুখধাম l িশববাবা eেস সুখধাম sাপন কেরন l খ্রী ানরা িনেজরাi বেল েয, kাiেsর িতন হাজার
বছর পূেবর্ ভারেত sগর্ িছল l pথেম eক ধমর্ িছল তারপর aনয্ ধমর্ eেসেছ l বাcােদর আ যর্
হoয়া uিচত েয বাবা আমােদর িকভােব বাদশাহী েদন l বাবা eেস ভিkর ফল pদান কেরন l e
কেতা সহজ, িকn তারাi বুঝেত পারেব যারা পু ষােথর্র নmর aনুসাের আেগর কেl বুেঝিছল l
আcা l
িমি -িমি হারািনিধ বাcােদর pিত মাতা-িপতা বাপদাদার েsহ-সুমন sরণ, ভালবাসা o সুpভাত
! ঈ রীয় িপতা oঁনার ঈ রীয় সnানেদর জানােcন নমsার ।
ধারণার জনয্ মুখয্ সার :-1 ) sদশর্ন চk ধারণ কের িনেজর পাপেক ভs করেত হেব l নজের েরেখা -- কেমর্িndয়র dারা
েকােনা পাপ কমর্ েযন না হয় l কমর্াতীত হoয়ার sয়ং pেচ া কেরা l
2 ) সাkাৎকােরর আশা েরেখা না l সাkাৎকাের মুিk পাoয়া যায় না, পাপo কােট না,
সাkাtকােরo েকােনা লাভ েনi l বাবা আর তাঁর jানেক sরণ করেলi জং দূর হেব l
বরদান :-- িনেজেক িনিমt মেন কের বয্থর্ স l বা বয্থর্ বৃিtর েথেক মুk েথেক িব
কলয্াণকারী ভব
আিম িব কলয্ােণর কােযর্ িনিমt - ei দািয়েtর কথা যিদ sৃিতেত রােখা তাহেল কখেনাi কােরার
pিত বা িনেজর pিত বয্থর্ স l বা বয্থর্ বৃিt uৎপn হেত পারেব না l দািয়tবান আtারা eকিটo
aকলয্াণকারী স l করেত পারেব না l eক েসেক o বয্থর্ বৃিt আসেব না েকননা তার বৃিtর
dারাi বায়ুম েলর পিরবতর্ ন হেব তাi সকেলর pিত তার ভ ভাবনা আর ভ কামনার স l
sত:i থােক l
েsাগান :-- ajােনর শিk হল েkাধ আর jােনর শিk হল শািn l

