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*"িমি বা ারা -- যারা থম থেক ভি
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*উ রঃ -

কেরেছ, ৮৪ জ িনেয়েছ, তারা তামােদর এই ান খুব মেনােযাগ িদেয়
নেব, ইি েত বুঝেব"*
দবী- দবতা বংেশর কােছর আ া না দূেরর আ া, িকভােব পরী া করেব ?*
যারা দবতা বংেশর আ া হেব, তারা ােনর সব কথা েনই ীকৃ িত দেব, কােনা সংশয় থাকেব না।
য যত ভি কেরেছ স ততই বিশ নবার চ া করেব। সুতরাং তােদর িতি য়া দেখ বা ারা,
তামােদর সবা করা উিচত ।*

*ও শাি ।* আি ক িপতা বেস আ া পী বা ােদর বাঝাে ন। এই কথা তা বা ারা বুেঝেছ আি ক িপতা হেলন
িনরাকার, এই শরীের বেস বাঝাে ন, আমরা আ ারাও হলাম িনরাকার, এই শরীর ারা সব িকছু িন। অতএব দুই
িপতা একে আেছন, তাইনা। বা ারা জােন দুই িপতা এখােন আেছন। তৃ তীয় িপতােকও জােনা িক তার চেয় ভােলা
ইিন, এনার চেয়ও ভােলা উিন (িশববাবা), ন র েম আেছ, তাইনা। তাই লৗিকক িপতার সে স েকর বাইের এই
দুইজন িপতার সে স
যাগ হেয় যায়। বাবা বেস বাঝান, মানুষেদর িকভােব বাঝােনা উিচত। তামােদর কােছ
মলায় তা অেনেকই আেস। এই কথাও তামরা জােনা ৮৪ জ সবাই তা নেব না। এই কথা কীভােব জানেব কউ ৮৪
জ নেব নািক ১০ জ নেব বা ২০ জ নেব ? এখন তামরা বা ারা এই কথা তা বুেঝছ য য বিশ ভি কেরেছ
থেক, তার
ও শী ফল াি ও হেব । কম মা ায় ভি করেল ফল াি ও হেব দিরেত এবং কম । বাবা
সািভেসবল বা ােদর বাঝান। বেলা, তামরা হেল ভারতবাসী , তামরা দবী- দবতােক িব াস কেরা ? ভারেত
ল ী-নারায়েণর রাজ িছল তাইনা। জযারা ৮৪ জ নেব,
থেক ভি কের থাকেব তারা অিবলে বুঝেব যথাযথভােব আিদ সনাতন দবী- দবতা ধম িছল, মেনােযাগ সহকাের নেব। কউ তা ধুমা দেখ চেল যায়, িকছু
িজ াসাও কেরনা, তােদর বুি েত িকছু ই বেস না। তখন তােদর স ে বাঝা উিচত এরা এখেনা এই পয পৗঁছায়িন।
ভিবষ েত বুঝেব। আবার বাঝােলই কউ কাঁধ নাড়ােব। স কভােব এই িহেসেব তা ৮৪ জ এেকবাের ক। যিদ বেল
আমরা কীভােব বুঝব য পুেরাপুির ৮৪ জ িনেয়েছ ? আ া, ৮৪ না হেল ৮২, দবতা ধেম তা আসেব। দেখা, এতটাও
যিদ বুি েত না ঢােক তাহেল বুঝেব ৮৪জ নেব না। দূেরর আ া কম নেব। যত বিশ ভি কেরেছ ততই নবার
চ া করেব। তাড়াতািড় বুঝেব। কম বুঝেল বুঝেব য দিরেত আসেব। ভি ও দির কের কেরেছ। ভি বিশ কের
থাকেল ইি েত বুঝেব। ামার পুনরাবৃি তা হয়, তাইনা। স ূণটা িনভর করেছ ভি র উপের।
া বাবা সবেচেয়
বিশ ভি কেরেছন, তাইনা। কম ভি করেল ফলও কম া হেব। এই সব কথা বুঝেত হেব। বুি মাটা থাকেল ধারণ
করেত পারেব না। এইসব মলা- দশনী ইত ািদ তা হেত থাকেব। সব ভাষােতই থাকেব। পুেরা দুিনয়ােক বাঝােত হেব
তাইনা। তামরা হেল কৃ ত সত পয়গ র এবং ম ােস ার । দুিনয়ার ধম াপকরা তা িকছু ই কেরনা। তারা
ও নয়।
বলা হয় িক তারা কউ সদগিত দান কের না। তারা যখন আেস তখন তােদর সং া থােক না তাহেল সদগিত
করেব কােদর। িতিন হন
িযিন সদগিত দান কেরন, দুঃেখর দুিনয়া থেক শাি ধাম িনেয় যান। াই ইত ািদ
নন, িতিন হেলন কবল ধম াপক। তােদর অন কানও পিজশন নই। পিজশন তা তােদর হয় যারা সব থেম
সেতা ধান, পের সেতা, রেজা, তেমা- ত আেস। তারা তা কবল িনেজর ধম াপন কের পুনজ িনেত থাকেব। যখন
সবার তেমা ধান অব া হয় তখন বাবা এেস পিব বািনেয় িনেয় যান। পিব হেল পিতত দুিনয়ায় থাকেত পারেব না।
পিব আ ারা চেল যােব মুি েত, তারপের জীবনমুি ত আসেব। বলাও হয়, িতিন হেলন িলে টর বা উ ারকতা,
গাইড বা পথ দশক িক এই কথার অথ বােঝ না। অথ বুঝেল তা তাঁেকই জেন যােব। সত যুেগ ভি মােগর শ
িলও ব হেয় যায়।
এইসবও ামােত পূব িনিদ আেছ য সবাই িনেজর-িনেজর পাট করেত থােক। একজনও সদগিত া কের না। এখন
তামরা এই ান া করেছা। িপতাও বেলন আিম ক -ক , কে র স মযুেগ আিস। । এেকই বলা হয় কল াণকারী
স মযুগ, অন কানও যুগ কল াণকারী নয়। সত যুগ এবং তার স েমর কানও
নই। সূযবংশী অতীত হেল
চ বংশী রাজ চেল। তারপের চ বংশী থেক বশ বংশী হেব তখন চ বংশী অতীেত পিরণত হেব। তার পের িক হেব,
সসব জানা নই। িচ ইত ািদ থােক তাই বুঝেব এই সূযবংশী আমােদর বির জন, এরা চ বংশী িছল। তারা মহারাজা,

এরা রাজা, তারা িব বান িছল। তারা তবুও ফল তা কেরেছ তাইনা। এইসব কথা কানও শাে লখা নই। এখন বাবা
বেস বাঝাে ন। সবাই বেল আমােদর উ ার কেরা, পিতত থেক পিব কেরা। সুেখর জন বলেবনা কারণ সুেখর স ে
িনে কেরেছ শাে । সবাই বলেব মেনর শাি কীভােব পাওয়া যায় ? এখন তামরা বা ারা জােনা তামরা সুখ-শাি
দুই-ই া কর, যখােন শাি আেছ সখােন সুখ আেছ। যখােন অশাি আেছ, সখােন দুঃখ আেছ। সত যুেগ সুখ-শাি
আেছ, এখােন দুঃখ-অশাি আেছ। এই কথা বাবা বেস বাঝান। তামােদরেক মায়া রাবণ কতখািন তু বুি েত পিরণত
কেরেছ, এও ামা িফ আেছ। বাবা বেলন আিমও ামার ব েন আব । আমার পাটও বতমােন আেছ যা এখন
করিছ। বলাও হয় বাবা ক -ক আপিন এেস
াচারী পিতত থেক
াচারী পিব কেরন।
াচারী হেয়ছ রাবণ
ারা। এখন বাবা এেস মানুষ থেক দবতা কেরন। এই য গায়ন আেছ তার অথ বাবা এেস বাঝান। ওই অকাল তখেত
বেসও তারা এর অথ বােঝ না। বাবা তামােদর বুিঝেয়েছন - আ ারা হল অকালমূত। আ ার এই শরীর হল রথ, সই
রেথ অকাল অথাৎ যােক কাল াস করেত পােরনা, সই আ া িবরািজত থােক। সত যুেগ তামােদর কাল াস করেব না।
অকােল মৃতু কখনও হেব না। ওই হল অমরেলাক, এই হল মৃতু েলাক। অমরেলাক, মৃতু েলােকর অথ কউ বােঝ না।
বাবা বেলন আিম তামােদর খুব িস ল কের বাঝাই - ধু মােমক
রণ কেরা তাহেল তামরা পিব হেয় যােব। সাধু
স াসী ইত ািদ গান কের পিতত-পাবন...পিতত-পাবন বাবােকই আ ান কের, যখােন যাও সখােন িন য়ই বলেব
পিতত-পাবন ... সত কখনও ঢাকা থােক না। তামরা জােনা এখন পিতত-পাবন বাবা এেসেছন। আমােদর পথ বেল
িদে ন। ক পূেবও বেলিছেলন িনেজেক আ া িন য় কের মােমক
রণ কেরা তা তামরা সেতা ধান হেয় যােব।
তামরা সবাই হেল িমকা আিম িমক। তারা িমক- িমকা হয় এক জে র জন , তামরা হেল জ জ া েরর
িমকা। রণ করেত থােকা হ ভু । একমা িপতা দান কেরন তাইনা। বা ারা সবিকছু বাবার কােছই চাইেব। আ া
যখন দুঃেখ থােক তখন বাবােকই রণ কের। সুেখর সময় কউ রণ কের না, দুঃেখ সবাই রণ কের - বাবা এেস
স িত দাও। যমন
র কােছ িগেয় চায়, আমােদর স ান দাও। আ া, স ান াি হেল খুব খুশী। না হেল বলেব
ঈ েরর ই া। ামার কথা তা বােঝ না। যিদ ামা বেলা তাহেল তা স ূণ ান থাকা উিচত। তামরা ামােক
জােনা, অন কউ জােননা। না কানও শাে আেছ। ামা অথাৎ ামা। ামার আিদ-মধ -অে র ান থাকা উিচত।
বাবা বেলন আিম ৫-৫ হাজার বছর পের আিস। এই ৪- যুগ হল সমানা র। ি কা িচ র
অেনক, তাইনা।
যারা িহেসেবর খাতা তির কের তােত ি কা িচ
অবশ ই বানায়। এও তা একরকেমর িহেসেবর খাতা, তাইনা।
আমােদর িকেস লাভ হয়, িকেস িত কীভােব জানেব। িত হেত হেত এখন স ূণ িত হেয়েছ। এ হল হার-িজেতর
খলা। টাকা আেছ আর সু া আেছ তেবই সুখ আেছ, টাকা নই া
নই তা সুখও নই। তামােদর হ থ-ওেয় থ
দুেটাই দান কির। তাহেল হ ািপেনস তা থাকেবই।
যখন কউ শরীর ত াগ কের তখন মুেখ বেল অমুক েগ গেছ। িক মেন দুঃখ থােক। এেত তা আরও খুশী হওয়া উিচত
তাহেল তােদর আ ােক নরেক আ ান কেরা কন ? িকছু ই বাধ নই। এখন বাবা এেস এই সব কথা বাঝাে ন। বীজ
এবং বৃে র রহস বাঝাে ন। এমন বৃ অন কউ বানােত পােরনা। এই রচনা এনার নয়। এনার কানও
নই।
যিদ থাকেতা তাহেল আরও িশষ থাকেতা তাইনা। মানুষ ভােব এনােক কানও
এই িশ া িদেয়েছ অথবা বেল
পরমা ার শি
েবশ কেরেছ। আের, পরমা ার শি কীভােব েবশ করেব ! বচারা মানুষরা িকছু ই জােন না। বাবা
িনেজ বেলন, আিম বেলিছলাম আিম সাধারণ বৃ দেহ আিস, এেস তামােদর পড়াই। ইিনও শােনন, অ ােটনশন তা
আমার িদেকই থােক। ইিনও হেলন ু েড । ইিন িনেজেক অন িকছু বেল পিরচয় দন না। জািপতা িতিনও হেলন
ু েড । যিদও ইিন িবনাশও দেখেছন িক িকছু বােঝন িন। ধীের-ধীের বুেঝেছন। যমন তামরা বুঝেত পেরেছা।
বাবা তামােদর বাঝান, মিধ খােন ইিনও বােঝন, পড়া পড়েত থােকন। েত ক
ু েড পু ষাথ করেব পড়ােশানা
করার।
া-িব ু -শ র তা হেলন সূ বতনবাসী। তাঁেদর পাট িক, তা কউ জােন না। বাবা িত কথা িনেজ থেকই
বাঝান। তামরা কানও
িজ াসা করেত পােরা না। উপের হেলন িশব পরমা া তারপের হেলন দবতারা, তােদর
িম করেব কীভােব। এখন তামরা বা ারা জােনা, বাবা এনার মেধ এেস েবশ কেরন, তাই বলা হয় বাপদাদা। বাবা
আলাদা, দাদা আলাদা। বাবা হেলন িশব, দাদা হেলন
া। উ রািধকার িশববাবার কােছ া হয়
াবাবা ারা।
ার স ান হল া ণ। বাবা দ ক িনেয়েছন ামার ান অনুযায়ী। বাবা বেলন ন র ওয়ান ভ হেলন ইিন। ৮৪
জ িনেয়েছন। শ াম ও গৗর বণ এনােকই বলা হয়। কৃ সত যুেগ গৗর বণ িছল, কিলযুেগ শ াম বণ হেয়েছ। পিতত
হেয়েছ না, পের পিব হয়। তামরাও এমনই হও। এই হল আয়রন এেজড ওয়া , ওটা হল গাে ন এেজড ওয়া ।
িসিঁ ড়র কথা কােরা জানা নই। যারা পের আেস তারা ৮৪ জ নয় না। তারা অবশ ই কম জ নেব তাই িসিঁ ড়েত
তােদর দখােনা হেব কীভােব। বাবা বুিঝেয়েছন - সবেচেয় বিশ জ ক নেব ? সবেচেয় কম জ ক নেব ? এই হল

নেলজ। বাবা হেলন নেলজফু ল, পিতত-পাবন। আিদ-মধ -অে র নেলজ শানাে ন। তারা সবাই নিত- নিত বেল গেছ।
িনেজর আ ার িবষেয়ই িকছু নেলজ নই তা বাবার স ে কীভােব জানেব ? ধুমা বলার বেল দয়, আ া িক, সসব
জােননা। তামরা এখন জােনা আ া হল অিবনাশী, তােত ৮৪ জে র অিবনাশী পাট িফ আেছ। এত সূ আ ায় কত
পাট িফ আেছ, যারা ভােলা রীিত শােন ও বােঝ তােদর বলা হয় কােছর আ া। বুি েত ধারণ না হেল বলা হয় দির
কের আসেব। ান শানাবার সময় নািড় দখেত হয়। যারা বাঝায় তারাও হল ন র অনুযায়ী, তাইনা। তামােদর এ
হল পড়ােশানা, রাজধানী াপন হে । কউ উঁচু থেক উঁচু রাজার পদ মযাদা া কের, কউ তা জায় িগেয় চাকর
বাকর হয়। যিদও হ াঁ, সত যুেগ কানও দুঃখ থােক না। এেকই বলা হয় সুখধাম, গ। অতীত হেয়েছ তাই জন সবাই
রণ কের তাইনা। মানুষ ভােব গ হয়েতা উপের ছােত আেছ। িদলওয়ারা মি ের তামােদর স ূণ রিণক উপি ত
রেয়েছ। আিদ দব ও আিদ দবী এবং বা ারা নীেচ যােগ বেস আেছ। উপের রাজ রেয়েছ। মানুষ তা দশন করেব,
টাকা রাখেব। বুঝেব িকছু ই না। তামরা বা ারা ােনর তৃ তীয় ন
া কর, তামরা সবেচেয় থেম তা িপতার
বােয়া ািফ জেনেছা আর িক চাই। িপতােক জানেলই সম িকছু বাধগম হেয় যায়। অতএব খুশী অনুভব হওয়া উিচত।
তামরা জােনা এখন আমরা সত যুেগ িগেয় সানার মহল তির করব , রাজ করব। যারা সািভেসবল বা ারা আেছ
তােদর বুি েত থাকেব এ হল আধ াি ক ান (ি িরচু য়াল নেলজ), যা আি ক িপতা (ি িরচু য়াল ফাদার) দান
কেরন। আি ক িপতা (ি িরচু য়াল ফাদার) বলা হয় আ ােদর িপতােক। িতিন-ই হেলন সদগিত দাতা। সুখ-শাি র
উ রািধকার দন। তামরা বাঝােত পােরা এই িসিঁ ড় হল ভারতবাসীেদর, যারা ৮৪ জ নয়। তামরা আেসা অেধেক
তা তামােদর ৮৪ জ হেব কীভােব ? সবেচেয় বিশ জ হয় আমােদর। এই কথা খুব ভােলাভােব বুঝেত হেব। মুখ
কথা হল পিতত থেক পিব হওয়ার জন বুি েযাগ লাগােত হেব। পিব হওয়ার িত া কের যিদ পিতত হও তাহেল
হাড় ভেঙ যােব, পাঁচ তলা থেক নীেচ পড়েল যা অব া হয়। বুি হেয় যােব
দর মতন, মেন অনুেশাচনা হেত
থাকেব। মুেখ কথা বেরােব না তাই বাবা বেলন সাবধান থােকা। 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 ওঁনার

*ধারণার জেন মুখ সারঃ-*

*১ )* এই ামােক যথাথ ভােব বুেঝ মায়ার ব ন থেক মু
কের পিব হেত হেব।

হেত হেব। িনেজেক অকাল মূিত আ া ভেব িপতােক

রণ

*২ )* কৃ ত সত পয়গ র এবং ম ােস ার হেয় সবাইেক শাি ধাম, সুখধােমর পথ বেল িদেত হেব। এই কল াণকারী স ম
যুেগ সব আ ােদর কল াণ করেত হেব।
*বরদানঃ-*
দশন চে র ৃিত ারা সদা স
ি িতর অনুভবকারী মালামাল (স
) ভব*
ব াখা: য সবদা দশন চ ধারী হয়, স মায়ার অেনক কােরর চ থেক মু থােক। এক দশন চ
অেনক ব থ চ েক শষ কের দয়, মায়ােক দূর কের দয়। তার সামেন মায়া কেত পাের না। দশন
চ ধারী বা ারা সদা স
থাকার দ ন অটল থােক। িনেজেক মালামাল বা স
অনুভব কের। মায়া
খািল করার চ া কের, িক তারা সবদা সতক, সজাগ, জা ত জ ািত েপ থােক । তাই মায়া িকছু ই
করেত পােরনা। যার কােছ অ ােটনশন পী চৗিকদার সজাগ থােক স সবদা সফ থােক।
* াগানঃ-*
তামােদর মুেখর কথা যন এমন সমথ হয় যােত ভ এবং
ভাবনা সমািয়ত থােক ।*

