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আ ায় জং ধরার কারণ িক ? জং য লেগেছ, তার নমুনা িক ?*
জং ধরার কারণ হেলা - িবকার । পিতত হওয়ার কারেণই আ ায় জং ধের । এখেনা পয যিদ জং ধের
থােক তাহেল তােদর পুরােনা দুিনয়ার িত আকষণ হেত থাকেব । ি িমনাল বুি আকষণ করেব । তারা
রেণ থাকেত পারেব না ।*

*ও শাি ।* বা ারা এর অথ তা বুেঝই গেছ । ও শাি বলেলই এই িন য় এেস যায় য, আমরা আ ারা এখানকার
অিধবাসী নয় । আমরা তা শাি ধােমর অিধবাসী । যখন ঘের থািক, তখন আমােদর ধম হেলা শা , তারপর এখােন
এেস অিভনয় কির, কননা শরীেরর সে সে কম করেত হয় । কম করা হয় - এক হল ভােলা আর এক ম । ম কম
হয় রাবণ রােজ । রাবণ রােজ সকেলর কমই িবকম হেয় গেছ । একজন মানুষও নই যার িবকম হয় না । মানুষ তা
মেন কের সাধু - স াসী আিদর ারা িবকম হেত পাের না, কননা তারা সব পিব থােক । তাঁরা স াস ধম হণ কের ।
বা েব পিব কােক বলা হয়, একথা একদমই জােন না । বেলও থােক য, আমরা পিতত । পিতত পাবনেক ডাকেত থােক
। যত ণ না িতিন আেসন, তত ণ দুিনয়া পিব হেত পাের না । এখােন এ হেলা পিতত পুরােনা দুিনয়া, তাই পিব
দুিনয়ােক রণ করেত থােক । পিব দুিনয়ােত যখন যােব তখন পিতত দুিনয়ােক রণ করেব না । ওই দুিনয়াই হেলা
আলাদা । িত িজিনসই থেম নতু ন, তারপর পুরােনা হয়, তাই না । নতু ন দুিনয়ােত একজনও পিতত থাকেত পাের না
। নতু ন দুিনয়ার রচিয়তা হেলন পরমিপতা পরমা া, িতিনই হেলন পিতত পাবন, তাই তাঁর রচনাও অবশ ই পিব হওয়া
উিচত । পিতত থেক পিব , পিব থেক পিতত, এই কথা দুিনয়ার কােরার বুি েতই বসেত পাের না । কে - কে বাবা
এেসই তা বাঝান । বা ারা, তামােদর মেধ ও কউ কউ িন য়বুি হেয়ও আবার সংশয় বুি র হেয় যায় । মায়া
একদম িগেল ফেল । তামরা তা মহারথী, তাই না । মহারথীেদরই ভাষণ দওয়ার জন ডাকা হয় । মহারাজােদরও
বাঝােত হেব । তামরাই থেম পিব , পূজ িছেল, এখন তা এ হেলাই পিতত দুিনয়া । পিব দুিনয়ােত ভারতবাসীরাই
িছেলা । তামরা ভারতবাসীরা আিদ সনাতন দবী - দবতা ধেমর ডবল মু টধারী, স ূণ িনিবকারী িছেল ।
মহারথীেদর তা এইভােবই বাঝােত হেব, তাই না । এই নশার সে ই বাঝােত হেব । ভগবান উবাচঃ ---- কাম িচতায়
বেস মানুষ কােলা হেয় যায়, তারপর ান িচতায় বসেল সু র হেব । এখন যারা বাঝায়, তারা তা আর কাম িচতায়
বসেত পাের না, িক এমনও আেছ যারা অন েদর বাঝােত বাঝােত কাম িচতায় বেস যায় । আজ এরা বাঝায়, কাল
িবকাের চেল যায় । মায়া খুবই বল, তা আর িজে স কেরা না । অন েদর যারা বাঝায় তারা িনেজরাই কাম িচতায়
বেস যায় । তারপর অনুতাপ কের য - এ িক হেলা ! এ তা ম যু , তাই না । নারীেক দখেলা, আকৃ হেলা, মুখ কােলা
কের ফলল । মায়া খুবই শি শালী । িত া কের না রাখেত পারেল কেতা ণ দ ভাগ করেত হয় । স তা যন শূ
সম পিতত হেয় গেলা । গয়নও আেছ য - অমৃত পান কের আবার বাইের িগেয় অন েদরও িবর করেতা, তােদরও
নাংরা করেতা । তািল তা দুই হােতই বােজ । এক হােত তা আর বাজেত পাের না । দুইই খারাপ হেয় যায় । তখন কউ
জানায়, কউ আবার ল ার কারেণ জানায়ও না । তারা মেন কের, া ণ েলর নাম না বদনাম কের ফিল । যু েত
কউ হের গেল তখন হাহাকার লেগ যায় । আের এেতা বড় পােলায়ানেকও হািরেয় িদেলা ! এমন অেনক দুঘটনা হয় ।
মায়া থা ড় মাের, এ তা অেনক বড় ল , তাই না ।
বা ারা, এখন তামরা বাঝাও য, যারা সেতা ধান সু র িছেলা, তারাই কাম িচতায় বেস কােলা, তেমা ধান হেয় গেছ
। রামেকও কােলা বানােনা হয় । িচ তা অেনেকরই কােলা বানােনা হয়, িক মুখ কথা এখােন বাঝােনা হয় । এখােনও
রামচে র কােলা িচ আেছ, ওেদর িজ াসা করা উিচত -- কােলা কন বানােনা হেয়েছ ? ওরা বলেব য - এ তা
ঈ েররই ভাবনা । এই তা চেল আসেছ । কন হয় বা িক হয় - এ িকছু ই জােন না । বাবা এখন তামােদর বাঝাে ন কাম িচতায় বসেল পিতত, মূল হীন হেয় যায় । স হেলা িনিবকারী দুিনয়া । এ হেলা িবকারী দুিনয়া । তাই এইভােব
বাঝােনা উিচত । এ হেলা সূযবংশী, ও হেলা চ বংশী, তারপর বশ বংশী হেতই হেব । বামমােগ এেল তখন তােক
দবতা বলা হেব না । জগ ােথর মি ের উপের দবতােদর ল দখােনা হয় । তাঁেদর দবতােদর পাশাক িক আচরণ
খুবই নাংরা । বাবা তামােদর যইিদেক মেনােযাগ দওয়ােত চান, সইিদেক তামােদর নজর দওয়া উিচত । মি ের

অেনক সবা করা যেত পাের । নাথ াের িগেয়ও বাঝােনা যেত পাের । িজে স করা উিচত - এনােক কন কােলা
বানােনা হেয়েছ ? একথা বাঝােনা তা খুবই ভােলা । স হেলা ণ যুগ আর এ হেলা লৗহ যুগ । জং ধের যায়, তাই না ।
এখন তামােদর সই জং দূর হে যারা রণই কের না, তােদর জংও দূর হয় না । যােদর অেনক জং ধের থােক, তারা
পুরােনা দুিনয়ার িত আকৃ হেত থাকেব । সবেথেক বশী জং ধের িবকােরর ারা । এর ফেলই পিতত হয় । তামােদর
িনেজেক পযেব ণ করেত হেব -- আমােদর বুি তা ি িমনােলর িত আকৃ হয় না ? খুব ভােলা - ভােলা এক ন র
বা ারাও ফল কের যায় । বা ারা, এখন তামরা এই ান পেয়েছা । মুখ িবষয়ই হেলা পিব তার ।
থেক এই
িবষেয়র উপরই ঝগড়া চেল আসেছ । বাবাই এই যুি রচনা কেরেছন --- সবাইেক বেলা আমরা ান অমৃত পান করেত
যাই । ান অমৃত ােনর সাগেরর কােছই আেছ । শা পড়েল তা কউ পিতত থেক পিব হেত পারেব না । পিব
হেয়ই পিব দুিনয়ােত যেত হেব । এখােন পিব হেয় তারপর কাথায় যােব ? মানুষ মেনও কের, অমুেক মা লাভ
কেরেছ । তারা িক জােন, যিদ মা লাভ কের তাহেল তার ি য়াকম আিদও করেত পারেব না । এখােন আেলার জ ািত
ইত ািদ ালােনা হয় যােত তার কােনা ক না হয় । অ কাের ধা া না খায় । আ া তা এক শরীর ছেড় অন শরীর
ধারণ কের, এ তা এক সেকে র কথা । অ কার তাহেল কাথা থেক এেলা ? এই িনয়ম চেল আসেছ, তামরাও করেত,
এখন িকছু ই কেরা না । তামরা জােনা য, এই শরীর মা হেয় যােব । ওখােন এমন থা বা িনয়ম থােক না । আজকাল
ঋি - িসি েত িকছু ই নই । মেন কেরা, কউ ডানা পেলা আর উড়েত
করেলা -- এরপর িক, এেত িক লাভ হেব ?
বাবা তা বেলন, আমােক রণ কেরা তাহেল িবকম িবনাশ হেব । এ হেলা যাগ অি , যােত পিতত থেক পিব হেত
পারেব । ান থেক ধন া হয় । যােগর ারা এভার হলিদ, পিব , ােনর ারা এভার ওেয়লিদ, ধনবান হয় ।
যাগীর আয়ু সবদা বশী হয় । ভাগীর কম । কৃ েক যােগ র বলা হয় । ঈ েরর রেণ কৃ হেয়েছ, তাঁেক েগ
যােগ র বলা হেব না । িতিন তা সখােন ি
। পূব জে এমন কম কেরেছন, তাই এমন জ পেয়েছন । কম - অকম
এবং িবকেমর গিতও বাবাই বুিঝেয়েছন । অেধক ক হেলা রাম রাজ , আর অেধক ক হেলা রাবণ রাজ । িবকাের
যাওয়া -- এ হেলা সবেথেক বড় পাপ । সবাই তা ভাই - বান, তাই না । আ ারা সকেলই ভাই - ভাই । ভগবােনর স ান
হেয় িকভােব ি িমনাল কাজ করেত পাের ! আমরা িব. করা িবকাের যেত পাির না । এই যুি েতই পিব থাকেত পাের ।
তামরা জােনা য, এখন রাবণ রাজ শষ হেয় যােব তারপর িত আ া পিব হেয় যােব । এেকই বলা হয় - ঘের ঘের
আেলা ( কাশ) । তামােদর জ ািত এখন জা ত হেয়েছ । তামরা এখন ােনর তৃ তীয় নয়ন পেয়েছা । সত যুেগ সবাই
পিব থােক । এও তামরা এখনই বুঝেত পােরা । অন েদর বাঝােনার জন বা ােদর মেধ ন র অনুসাের শি থােক ।
ন র অনুসাের তারা রেণ থােক । রাজধানী িকভােব াপন হয়, কােরার বুি েতই একথা থােক না । তামরা তা সনা,
তাই না । তামরা জােনা য, আমরা রেণর শি েত পিব হেয় রাজা - রানী তরী হি । এরপেরর জে সানার চামচ
মুেখ িনেয় জ হেব । যারা বড় পরী ায় পাস কের তারা পদও বড় পায় । তফাৎ তা হয়ই, তাই না, যেতা পড়া তত সুখ
। এ তা ভগবান পড়ান । এই নশা চেড় থাকা উিচত । তামরা এখন মুেখর পুি কর ভাজন পাে া । ভগবান ছাড়া
তামােদর এমন ভগবান - ভগবতী ক বানােবন ? তামরা এখন পিতত থেক পিব হে া, তারপর জ - জ া েরর
জন সুখী হেয় যােব । তামরা উ পদ পােব । পড়েত পড়েত আবার খারাপ হেয় যায় । দহ অিভমােন আসার কারেণ
আবার ােনর তৃ তীয় ন ব হেয় যায় । মায়া অেনক শি শালী । বাবা িনেজই বেলন, এ হল অেনক পির েমর ।
আিমও
ার শরীের এেস কেতা পির ম কির, িক বুেঝও আবার বেল দয়, এমন হেত পাের িক, িশববাবা এেস পড়ান
-- আমরা মািন না । এ হেলা চালািক । এমনও অেনেক বেল দয় । রাজ তা াপন হেয়ই যােব । বলা হয় না --- সেত র
নৗকা হলেব তবুও ডু বেব না ! এেত কেতা িব উপি ত হয় । আ া ।
িমি - িমি হারািনিধ, নয়েনর মিণ, শ াম থেক সু র হওয়া আ ােদর িত মাতা - িপতা, বাপদাদার দয়, মন এবং
েমর রণ, ভােলাবাসা আর সু ভাত । আ ােদর িপতা ওঁনার আ া পী বা ােদরেক জানাে ন নম ার ।
*ধারণার জেন মুখ সারঃ-*

*১ )* যােগর অি র ারা িবকােরর জং দূর করেত হেব । িনেজর পযেব ণ করেত হেব য, আমােদর বুি ি িমনােলর
িদেক যাে না তা ?
*২ )* িন য়বুি হওয়ার পের আবার কখেনা কােনা িবষেয় সংশয় আনেব না । িবকম থেক র া পাওয়ার জন য
কােনা কম িনেজর ধেম ি ত হেয় বাবার রেণ করেত হেব ।

*বরদানঃ-*

* াগানঃ-*

সব াি র অনুভেবর ারা শি শালী হেয় সদা সফলতামূিত ভব*
য সব াি র অনুভাবীমূত, স-ই শি শালী । এমন শি শালী সব াি র অনুভাবী আ ারা
সফলতামূিত হেত পাের, কননা এখন সকল আ ারা খুজ
ঁ েত থাকেব য, সুখ - শাি র মা ার দাতা
কাথায় । তাই যখন তামােদর কােছ সব শি র ক থাকেব, তখনই তা সবাইেক স
করেত পারেব
। আজকাল যমন একই দাকান থেক সব িজিনস পাওয়া যায়, তামােদরও এমনই হেত হেব । এমন নয়
য, সহন শি থাকেলা আর সমস ার স ুখীন হওয়ার শি থাকেলা না । সবশি র ক েয়াজন,
তখনই সফলতামূিত হেত পারেব ।
মযাদাই া ণ জীবেনর কদম, কদেম কদম রাখার অথই হেলা লে র িনকেট পৗঁছােনা ।*

*মােত রী জীর অমূল মহাবাক *
*পু ষাথ আর াল র বানােনা অনািদ ামা*
*মােত রী :* পু ষাথ আর ল দু িজিনস, পু ষােথর ারা াল তরী হয় । এই অনািদ সৃি র চ ঘুরেত থােক,
যই আিদ সনাতন ভারতবাসী পূজ িছেলা, তারাই আবার পূজারী হেয়েছ, তারপর সই পূজারীই পু ষাথ কের পূজ হেব,
এই উ রণ এ ং অবতরণ অনািদ ামার খলা তরী রেয়েছ ।
*িজ াসু :--* মােত রী, আমার মেন এই
উদয় হেয়েছ য, এই ামা যখন এমন বানােনা হেয়েছ তাহেল উপের উঠেত
হেল িনেজ থেকই উঠেব, তাহেল পু ষাথ করার লাভ িক হেলা ? য উঠেব, স আবার নামেব তাহেল এেতা পু ষাথ কন
করেবা ? মােত রী, আপিন বলেছন য, এই ামা ব িরিপট হয়, তাহেল সবশি মান পরমা া সদা এমন খলা দেখ
িনেজ পির া হন না ? চার ঋতু েত যমন শীত, গরম আিদর তফাৎ হয়, তাহেল এই খলােত িক কােনা ফারাক হেব না
?
*মােত রী* : ব , এই তা এই ামার িবেশষ , এ ব িরিপট হয় আর এই ামার আেরা িবেশষ হেলা, যা িরিপট
হওয়া সে ও িনত নতু ন মেন হয় । থেম তা আমারও এই িশ া িছেলা না, িক যখন ান পেয়িছ, তখন যা সেক
িত সেক চলেছ, যিদও তা পূব কে র মেতাই চলেছ, িক তা যখন সা ী হেয় দিখ, তখন িনত নতু ন মেন হয় ।
এখন সুখ - দুঃখ দুইেয়রই পিরচয় পেয় গেছা, তাই এমন মেন ক' রা না য, যিদ ফলই হেত হয় তাহেল পড়েবা কন ?
তা নয়, তাহেল তা এমনও মেন করেত পাির য, যিদ খাবার পাওয়ার থােক, তাহেল তা িনেজ থেকই পােবা, তাহেল
এেতা পির ম কের উপাজন কেরা কন ? এমিনেত আিমও এখন দখিছ য, এখন চড়িত কলার সময় এেসেছ, সই
দবতা বংেশর াপন হে , তাহেল কন না এখনই সই সুখ হণ কির । যমন দেখা, কউ যিদ জজ হেত চায়, তাহেল
যখন পু ষাথ করেব, তখন সই িডি া করেব, তাই না । যিদ তােত ফল কের যায়, তাহেল সই পির মও বৃথা হেয়
যায়, িক এই অিবনাশী ােন এমন হয় না, এই অিবনাশী ােনর সামান তমও িবনাশ হয় না । এেতা পু ষাথ না
করেত পারেল যিদ দবী বংেশ না ও আেসা, িক কম পু ষাথও যিদ কেরা তাহেল সই সত যুগী দবী জােত আসেত
পারেব । পু ষাথ করা িক আবশ ক, কননা এই পু ষােথর ারাই াল তরী হেব, এই পু ষােথরই অেনক মিহমা
করা হেয়েছ ।
*"এই ঈ রীয়

ান সব মনুষ আ ার জন "*

সব থেম তা িনেজর এক মুখ পেয় অবশ ই খয়াল রাখেত হেব, এই মনুষ সৃি বৃে র বীজ প যখন পরমা া, তাই
সই পরমা ার কােছ য ান া করিছ, স সবই মানুেষর জন জ রী । সম ধেমর মানুেষরই এই ান া করার
অিধকার আেছ । যিদও েত ক ধেমর ান তােদর িনেজর - িনেজর, েত েকরই শা আলাদা - আলাদা, েত েকরই মত
আলাদা - আলাদা, েত েকরই সং ার তােদর িনেজর, িক এই ান সকেলর জন । যিদ তারা এই ান ধারণও করেত
না পাের, আমােদর পিরবাের যিদ নাও আেস, তবুও সকেলর িপতা হওয়ার কারেণ, তাঁর সে যাগযু হেল অবশ ই
পিব হেব । আর এই পিব তার কারেণ িনেজেদর িবভােগ অবশ ই উ পদ া করেব। কননা যাগেক তা সম

মানুষই ীকার কের, অেনক মানুষই এমন বেল য, আমােদর মুি
এই যােগর ারা া হেত পাের । আ া - ও শাি ।

চাই, িক

সাজা থেক মু

হেয় মুি

পাওয়ার শি ও

