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ােনর মাধ েমই তামােদর স ক জাগৃিত এেসেছ, তামরা িনেজেদর ৮৪ জ েক, িনরাকার এবং
সাকার িপতােক জােনা, তাই তামােদর িব া হেয় ছাটাছু ব হেয় গেছ"*
ঈ েরর মিত-গিত স ূণ আলাদা -- একথা কন বলা (গায়ন) হেয়েছ ?*
১) কারণ িতিন এমন মত( মত) দন, যার ারা তামরা া ণরা সবিকছু র ঊে অথাৎ সবিকছু র
থেক পৃথক হেয় যাও। তামােদর সকেলরই মত এক হেয় যায়, ২) একমা ঈ রই আেছন িযিন সকেলর
স িত কেরন। পূজারী থেক পূেজ পিরণত কেরন, তাই ওঁনার মিত-গিত স ূণ আলাদা। বা ারা, যা
তামরা ব তীত আর কউই বুঝেত পাের না।*

*ও শাি ।* বা ারা, তামরা জােনা য, বা ােদর যিদ শরীর সু না থােক তেব বাবা বলেবন য, অবশ ই এখান
থেক যাও। এেত কান িত নই কারণ তারা হারািনিধ বা া অথাৎ ৫ হাজার বছর পর পুনরায় এেস িমিলত হেয়েছ।
কােক পেয়েছ ? অসীম জগেতর িপতােক। বা ারা, এও তামরাই জােনা, যােদর এই িন য়তা রেয়েছ য বরাবর
আমরাই অসীম জগেতর িপতার সে িমিলত হেয়িছ কারণ িপতা হয়ই এক সসীম জগেতর আর ি তীয় অসীম জগেতর।
দুঃেখ সকেলই অসীম জগেতর িপতােক রণ কের। সত যুেগ একমা লৗিকক িপতােকই রণ কের, ওটাই হেলা সুখধাম।
লৗিকক িপতা তােকই বলা হয়, য এই লােক জ
দয় অথাৎ লৗিকক-জ
দান কের। পারেলৗিকক িপতা তা
একবারই এেস তামােদর আপন কের নন। তামরাও অমরেলােক বাবার সে ই থােকা -- যােক পরেলাক, পরমধাম বলা
হয়। ওটা হেলা ঊ
থেকও ঊ তম ব দূেরর ধাম। গেক ব দূেরর পৃথক (দুিনয়া) বলেব না। এখােনই গ-নরক।
নতু ন দুিনয়ােক গ, পুরােনা দুিনয়ােক নরক বলা হয়। এখন হেলা পিতত দুিনয়া, আ ানও করা হয় -- হ পিতত-পাবন
এেসা। সত যুেগ এমনভােব বলা হেব না। যখন থেক রাবণ-রাজ
হয় তখন থেক অপিব হেত থােক তাই তােক
বলা হয় ৫ িবকােরর রাজ । সত যুেগ হয়ই িনিবকারী রাজ । ভারেতর মিহমা কত িবশাল। িক িবকারী হওয়ার কারেণ
ভারেতর মিহমা কউ জােন না। যখন এটা ল ী-নারায়েণর রাজ িছল, তখন ভারত স ূণ িনিবকারী িছল। এখন সই
রাজ আর নই। সই রাজ কাথায় গেলা -- এই রবুি স
রা তা জােন না। আর সকেলই িনজ-িনজ ধম- াপকেক
জােন। একমা ভারতবাসীরাই, না িনেজেদর ধমেক জােন, না িনেজেদর ধম- াপকেক জােন। িশখ-ধমাবল ীেদরও জানা
আেছ য, আমােদর িশখ ধম পূেব িছল না।
নানক সােহব এেস াপন কেরেছন তাহেলঈ অবশ ই সুখধােম থাকেব না।
তখনই
নানক সােহব পুনরায় এেস (িশখধম) াপন করেবন কারণ ওয়াে র িহ ী-িজও াফী তা িরপীট হয়, তাই
না! ি ানধমও িছল না, পের ািপত হেয়েছ। থেম নতু ন দুিনয়া িছল, এক ধম িছল। ধুমা তামরা ভারতবাসীরাই
িছেল, এক ধম িছল, পুনরায় ৮৪ জ িনেত-িনেত তামরা এও ভু েল গেছা য, তামরাই দবতা িছেল। পুনরায় ৮৪ জ
তা আমরাই িনই। বাবা তখন বেলন য -- তামরা িনেজেদর জ েকও জােনা না, তাই আিম তামােদর বেল দই।
আধাক রাম-রাজ িছল পুনরায় রাবণ-রাজ হেয়েছ। থেম সূযবংশীয় পর রা বা ল, তারপর চ বংশীয় পর রা
হেলা রাম-রাজ । ল ী-নারায়েণর সূযবংশীয়-পর রার রাজ িছল, যারা সূযবংশীয় ল ী-নারায়ণ েলর িছল তারাই
৮৪ জ িনেত-িনেত এখন রাবণ- েলর হেয় গেছ। পূেব পূণ া া- েলর িছল, এখন পাপা া- েলর হেয় গেছ। ৮৪ জ
িনেয়েছ, আর ওরা(অ ানীরা) তা বেল ৮৪ ল । এখন ক বেস ৮৪ লে র িবচার অথাৎ িহেসব করেব, তাই কােনা
িবচার-ম ন কেরই না। এখন বাবা তামােদর বাঝান য, তামরা বাবার স ুেখ বেস রেয়েছা। িনরাকার িপতা এবং
সাকার িপতা, ভারেত দুজেন-ই িবখ াত। গায়নও রেয়েছ িক বাবােকই জােন না, অ ানতার িন ায় শািয়ত। ােনর
ারা জাগৃিত আেস। আেলায় মানুষ কখেনা ধা া খায় না। অ কােরই ধা া খেত থােক। ভারতবাসী পূজ িছল, এখন
পূজারী হেয় গেছ। ল ী-নারায়ণ পূজ িছল, তাই না ! তাঁরা আবার কার পূজা করেব ? িনেজেদর িচ তরী কের,
িনেজেদর পূজা তা করেব না। এটা তা আর হেত পাের না। বা ারা, তামরাই জােনা য -- আমরা পূজ িছলাম, িকভােব
পুনরায় পূজারী হেয়িছ। একথা আর কউই বুঝেত পাের না। বাবা-ই বাঝান, তাই িতিন বেলনও য -- ঈ েরর
মিত-গিত স ূণ আলাদা।
বা ারা, তামরা এখন জেনছ য, বাবা সম দুিনয়ার থেক আমােদর মিত-গিত পৃথক(ন ায়ারী) কের দন। সম
দুিনয়ায় অেনক মত-মতা র রেয়েছ, এখােন তামােদর া ণেদরই মত এক। ঈ েরর মিত এবং গিত। গিত অথাৎ

স িত। স িতদাতা হেলন অি তীয় িপতা। গায়নও করা হয়, সকেলর স িতদাতা রাম। িক জােন না য, রাম কােক বলা
হয়। তারা বেল, যখােনই দেখা রামই-রাম। এেক বলা হয়, অ ানতার অ কার। অ কাের হয় দুঃখ, কােশ থােক
সুখ। অ কােরই আ ান কের, তাই না! ঈ রীয় আরাধনা(বে গী) করার অথ হেলা বাবােক আ ান করা, িভ া চায়,
তাই না! এ তা দবতােদর মি ের িগেয় িভ া চাওয়া হেয় গেলা, তাই না! সত যুেগ িভ া চাওয়ার েয়াজনই নই।
িভখারীেক দউিলয়া বলা হয়। সত যুেগ তামরা কত সমৃ শালী িছেল, তােকই বলা হয় সমৃি । ভারত এখন দউিলয়া
অথাৎ কা াল। এও কউ বােঝ না। কে র আয়ু উে াপা া িলেখ দওয়ার জন মানুেষর মাথাই ঘুের গেছ। বাবা অিত
ম-পূবক বেস বাঝান। ক -পূেবও বা ােদর বুিঝেয়িছেলন য -- আমােক অথাৎ পিতত-পাবন িপতােক রণ কর
তাহেলই পিব হেয় যােব। অপিব িকভােব হেয়েছা ? িবকােরর খাদ পেড় রেয়েছ। সকল মানুেষর মেধ ই জং ধের গেছ।
এখন সই জং িকভােব অপসািরত হেব ? আমােক রণ কর। দহ-অিভমান পিরত াগ কের দহী-অিভমানী হও। িনেজেক
আ া িন য় কেরা। থেম তামরা হেল আ া তারপর শরীর ধারণ কেরা। আ া অিবনাশী, শরীেরর মৃতু হেয় যায়।
সত যুগেক বলা হয় অমরেলাক। কিলযুগেক বলা হয় মৃতু েলাক। দুিনয়ায় একথা কউ-ই জােন না য, অমরেলাক িছল
পুনরায় তা মৃতু েলাক িকভােব পিরণত হেলা। অমরেলাক অথাৎ যখােন অকালমৃতু হয় না। সখােন আয়ুও দীঘ হয়।
ওটাই হেলা পিব দুিনয়া।
তামরা হেল রাজঋিষ। ঋিষ পিব েক বলা হয়। তামােদর পিব ক বািনেয়েছন ? ওেদর কেরেছ শ রাচায, তামােদর
করেছন িশবাচায। ইিন কােনািকছু পেড়ন িন। এঁনার মাধ েম িশববাবা এেস তামােদর পড়ান। শ রাচায তা মাতৃ গভ
থেক জ িনেয়েছন, উপর থেক অবতিরত তা হনিন। বাবা তা এঁনার মেধ েবশ কেরন, যাতায়াত করেত থােকন।
িতিন মািলক, যার মেধ চান তার মেধ ই যেত পােরন। বাবা বুিঝেয়েছন, কােরার কল াণােথ আিম েবশ কির। আিস
তা সই পিতত শরীেরই, তাই না! অেনেকর কল াণ কির। বা ােদর বুিঝেয়িছ -- মায়াও কম অথাৎ দুবল নয়।
কখেনা-কখেনা ধ ােনর মেধ মায়া েবশ কের উে াপা া বলায়, তাই বা ােদর অেনক সেচতন থাকেত হেব। অেনেকর
মেধ ই মায়া যখন েবশ কের তখন বেল য -- আিম িশব, আিম অমুক। মায়া অত শয়তান (অিত ম )। সমঝদার
অথাৎ অনুভাবী বা ারা ভালভােব বুেঝ যায় য, এরমেধ ক েবশ কেরেছ ? এই শরীর( ার) তা ওঁনার জন ই ধায
করা রেয়েছ, তাই না! তাহেল আমরা অেন র (কথা) নেবা কন ? যিদ শােনা তাহেল বাবােক িজ াসা কের নাও য, এ
কথা স ক িক স ক নয় ? বাবা তৎ ণাৎ বুিঝেয় দেব। অেনক া নীরাও এসব কথা বুঝেত পাের না য, এসব িক ?
কােরার মেধ তা এমনভােব েবশ কের য, চড়ও মের দয়, গািলও িদেত থােক। এখন বাবা িক গািল দেবন, না তা
দেবন না। এইসব কথাও অেনক বা ারা বুঝেত পাের না। ফা াস অথাৎ মহারথী বা ারাও কখেনা-কখেনা ভু েল
যায়। সবকথাই িজ াসা করা উিচত কারণ অেনেকর মেধ ই মায়া েবশ কের যায়। তখন ধ ানম হেয় িক-িক বলেত
থােক। এেতও অেনক সতক হওয়া উিচত। বাবােক স ূণ সমাচার িদেত হেব। অমুেকর মেধ মা া আেসন, অমুেকর
মেধ বাবা আেসন -- বাবার একমা আ া হেলা, এ সম কথা পিরত াগ কের মােমক (একমা আমােকই) রণ
কেরা। বাবােক আর সৃি -চ েক রণ কেরা। রচিয়তা এবং রচনােক যারা রণ কের তােদর মুখম ল সদাই ফু ি ত
থাকেব। অেনেকই রেয়েছন যারা (বাবােক) রণ কের না। অত ক ন কমব ন আেছ। িবেবক বেল -- যখন বাবােক
পেয়িছ, আর িতিন বলেছন য, আমােক রণ কেরা তখন কন আমরা রণ করেবা না ? িকছু হেলই বাবােক িজ াসা
কেরা। বাবা বাঝােবন য, কমব ন তা এখনও রেয় গেছ, তাই না। কমাতীত অব া যখন হেয় যােব তখন তামরা
সদাই ফু ি ত থাকেব। তত ণ পয িকছু না িকছু হেতই থােক। এও জােনা য, িশকােরর মৃতু িশকারীর জয় (কােরার
সবনাশ, কােরার পৗষমাস)। িবনাশ হেবই। তামরা ফির া হেয় যাও। বা ারা, এই দুিনয়ায় তামােদর আর বািক
অ িদন রেয়েছ পুনরায় তামােদর এই ল
ূ েলাক মেন আসেব না। সূ েলােক আর মূলেলাক অথাৎ পরমধামই রেণ
আসেব। সূ েলােক-িনবাসীেদর বলা হয় ফির া। তা অিত অ সমেয়র জন হও যখন তামরা কমাতীত অব ােক া
কেরা। সূ েলােক হাড়-মাংস থােক না। হাড়-মাংস যিদ না থােক তাহেল বািক িক আর থােক ? ধুমা সূ শরীর
থােক। এমন নয় য, িনরাকার হেয় যায়। না, সূ আকার থােক। ওখানকার ভাষা মুিভ অথাৎ িনবাক চলি
চেল।
আ া শ থেক(শে র জগেতর) ঊে বা ওপাের থােক। তােক বলা হয় সূ -সংসার। সখােন সূ আওয়াজ হয়।
এখােন হেলা টকী অথাৎ সবাক। পুনরায় হেলা মুিভ, তারপের আেস সাইেল । এখােন কথা বলা হয়। এ হেলা ামার
পূব-িনধািরত পাট বা ভূ িমকা। ওখােন থােক সাইেল । ওটা হেলা মুিভ আর এটা হেলা টকী। এই িতন লােকরও
রণকারী কােনা িবরল ব ি ই হেবন। বাবা বেলন -- বাছা! শাি েভাগ থেক মু হওয়ার জন কমপে ৮ ঘ া
কমেযাগী হেয় কম কেরা, ৮ ঘ া িব াম কেরা আর ৮ ঘ া বাবােক রণ কেরা। এমন অভ ােসর ারা তামরা পিব
হেয় যােব। িন াব ায় থাকা, এ কান বাবার রণ নয়। এমনও যন কউ মেন না কের য, আমরা বাবারই স ান, তাই

না! তাহেল রণ িক আর করেবা! না, বাবা তা বেলন য, আমােক ওখােন রণ কেরা। িনেজেক আ া িন য় কের
আমােক রণ কেরা। যাগবেলর ারা যত ণ না পয তামরা পিব হে া, তত ণ পয তামরা ঘেরও িফের যেত
পারেব না। আর তা নাহেল সাজােভাগ কের যেত হেব। সূ েলাক, মূলেলােকও যেত হেব পুনরায় েগ আসেত হেব।
বাবা বুিঝেয়েছন য, ভিবষ েত সংবাদপে ও পড়েব, এখনও অেনক সময় আেছ। এত-এত রাজধানী ািপত হে । দি ণ,
উ র, পূব, পি ম ভারেত তা কত। সংবাদপে র মাধ েমই আওয়াজ অথাৎ খবর (চািরিদেক) ছিড়েয় পড়েব। বাবা
বেলন, আমােক রণ কেরা তেবই তামােদর পাপ খি ত হেব। আ ানও কের -- হ পিতত-পাবন, িলবােরটর
(মুি দাতা) আমােদর দুঃখ থেক মু কেরা। বা ারা জােন য, ামার ান অনুযায়ী িবনাশও হেতই হেব। এই
লড়াই-এর পর পুনরায় শাি -ই শাি আসেব, সুখধাম হেয় যােব। সব উথাল-পাথাল হেয় যােব। সত যুেগ হয়ই এক ধম।
কিলযুেগ অেনক ধম। এ তা য কউই বুঝেত পাের। সব থেম আিদ সনাতন দবী- দবতা ধম িছল, যখন সূযবংশীয়রা
িছল তখন চ বংশীয়রা িছল না, চ বংশীয়রা পের আেস। পের এই দবী- দবতা ধম ায়ঃ লু হেয় যায়। পের অন ান
ধমাবল ীরা আেস। সও যত ণ না পয তােদর সং া বৃি পায়, তত ণ পয িক জানা যায়, না জানা যায় না।
বা ারা, এখন তামরাই সৃি র আিদ-মধ -অ েক জােনা। তামােদর িজ াসা করেব য, িসিঁ ড়েত ধু ভারতবাসীেদরই
কন দখােনা হেয়েছ ? বেলা, এই খলা ভারেতই হয়। আধাক চেল ওেদর( দবী- দবতা) পাট (ভূ িমকা), বািক াপর,
কিলযুেগ অন ান সব ধম আেস। (সৃি চে ) গােলােক এই সম নেলজ রেয়েছ। গালক তা অিত উ ম। সত যুগ- তা
হেলা
াচারী দুিনয়া। াপর-কিলযুগ হেলা
াচারী দুিনয়া। এখন তামরা স েম রেয়ছ। এ হেলা ােনর কথা। এই
চার যুেগর চ কীভােব আবিতত হয় -- তা কােরারই জানা নই। সত যুেগ এই ল ী-নারায়েণর রাজ হয়। এঁনারাও িক
জােন য, সত যুেগর পর তা আসেব, তার পর আবার াপর, কিলযুগ আসেব। এখােনও ( লৗিকেক) মানুেষর
একদমই জানা নই। অবশ ই বেল িক চ িকভােব আবিতত হয় তা কউ জােন না, সইজন বাবা বাঝান -- স ূণ
জার গীতার উপর রােখা। সিত কােরর গীতা নেল গবাসী হয়। এখােন িশববাবা য়ং শানান, ওখােন মানুষ পেড়।
গীতাও সব থম তামরাই পেড়া। ভি েতও সব থেম তামরাই যাও, তাই না! িশেবর পূজারী থেম তামরা হও।
সব থম তামরাই অব িভচারী পূজা কেরা, অি তীয় িশববাবার। আর কােরার মতা আেছ িক সামনাথ মি র তরী
করার, না তা নই। বােড কতরকেমর কথা িলখেত পারা যায়। এও লখা যায় য, ভারতবাসীরা সিত কােরর গীতা
েনই সত খে র মািলক হয়।
বা ারা, এখন তামরা জােনা য, আমরা সিত কােরর গীতা েন গবাসী হি । যখন তামরা বাঝাও তখন তারা বেল
-- হ াঁ, একদম স ক, বাইের বেরােলই শষ। যখানকার সখােনই রেয় যায়। *আ া।*
িমি িমি হারািনিধ বা ােদর িত মাতা-িপতা বাপদাদার
আ া- পী বা ােদরেক জানাে ন নম ার।

রেণর

হ-সুমন আর সু ভাত। আ ােদর িপতা তাঁর

*ধারণার জেন মুখ সারঃ-*

*১ )* রচিয়তা আর রচনার ানেক রণ কের ফু থাকেত হেব।
কমব ন খি ত কের কমাতীত অব া তরী করেত হেব।

রেণর যা ার মাধ েম িনেজর পুরােনা সম

*২ )* ধ ান, সা াৎকােরর সময়ই মায়া বশী কের েবশ কের, তাই সেচতন হেত হেব, বাবােক সমাচার িদেয় তাঁর রায়
বা পরামশ িনেত হেব, কােনা ভূ ল যন না করা হয়।
*বরদানঃ-*
মুরলীধেরর মুরলী- মী সদা শি শালী আ া ভব*
*ব াখা :-* য বা ােদর পড়ােশানা অথাৎ মুরলীর িত ম রেয়েছ তােদর সবদাই 'শি শালী ভব'-র
বরদান া হয়, তােদর স ুেখ কােনা িব ই েক থাকেত(দাঁড়ােত)পাের না। মুরলীধেরর সে
ম
অথাৎ মুরলীর িত ম। যিদ কউ বেল মুরলীধেরর সে আমােদর ভালবাসা আেছ িক পড়ার জন
সময় নই, তাহেল স বাবােক মােন না কারণ যখােন মেনােযাগ থােক সখােন কােনা টালাবাহানা চেল
না। পড়া আর পিরবােরর হ বা ম ক া- প হেয় যায়। যােত স সুরি ত থােক।
* াগানঃ-*
সকল পিরি িতেত িনেজেক মা ( সই ছাঁেচ অ াডজা করা) কের নাও, তেবই িরেয়ল গা হেয়
যােব।*

