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মি েরর যাগ হওয়ার জন কা কা িবষেয় িবেশষ
িদেত হেব ?*
মি েরর যাগ হওয়ার জন িনেজর আচার-আচরেণর (চাল চলেনর) ওপের িবেশষ মেনােযাগ দাও।
আচরণ খুব িমি এবং রাজকীয় হেত হেব। এেতা িমি হেত হেব যােত অপর ব ি সটা অনুভব করেত
পাের। অেনকেক বাবার পিরচয় দাও। িনেজর কল াণ করার জন ভােলা ভােব পু ষাথ কেরা এবং সবা
করেত থােকা।*
দুিনয়া বদেল গেলও আমরা বদলাব না…*

*ও শাি ।* আি ক বা ারা জােন য, বাবা আমােদরেক
াবাবার ারা বাঝাে ন।
াবাবার এই রেথর ারা-ই
বাবা আমােদরেক বাঝান। আমরাও িত া কির য, মৎ অনুসাের আমরা এই ভারত ভূ িমেক পিতত থেক পিব
করবই। সম িব েক এবং িবেশষ কের ভারতেক আমরা পিতত থেক পিব হওয়ার উপায় বলিছ। েত েকর বুি েতই
যন এইরকম খয়াল আেস। বাবা বলেছন, ামা অনুসাের যখন তামরা ফু েলর মেতা হেয় যােব তখন সময় হেলই গাটা
বাগান সুসি ত হেয় যােব। িনরাকারেকই বাগােনর মািলক এবং মািল বলা হয়, সাকারেক নয়। িযিন মািল, িতিনও তা
িনরাকার, নািক শরীরধারী ? বাগােনর মািলকও আ া। বাবা তা শরীেরর ারা-ই বাঝােবন। শরীেরর সে ই ওনােক
মািল এবং বাগােনর মািলক বলা হয়। িতিন এই িব েক ফু েলর বাগান বািনেয় দন। সই বাগােন এই দবতারা থাকেতন।
সখােন কােনা দুঃখ িছল না। এখােন এই কাঁটার জ েল তা অেনক দুঃখ। এটা হেলা রাবেণর রাজ বা কাঁটার জ ল। ঝট
কের তা কউ ফু েলর মেতা হেয় যােব না। দবতােদর সামেন িগেয় গান কের - আমরা জ -জ া েরর পাপী, অজািমল
( ঘার পাপী) । এইভােব াথনা কের আর বেল য, তু িম এেস আমােদরেক পুণ আ া বািনেয় দাও। মানুষ বােঝ য,
এখন আমরা পাপা া। আেগ কখেনা পুণ া া িছলাম। এখন তা এই দুিনয়ােত কবল পুণ আ ােদর ছিবটু রেয়েছ।
রাজধানীর িযিন ধান িছেলন, তার ছিব আেছ। িশববাবা ওনােক এইরকম বািনেয়িছেলন। তাঁর ছিবও আেছ। িক আর
কােনা ছিব নই। তেব িশববাবার ে ও আবার বড় িল বািনেয় দয়। বলা হয় - আ ার আকার তারার মেতা।
তাহেল তা বাবাও ঐরকম হেবন। িক তাঁেক স কভােব জােন না। এই ল ী-নারায়ণ সম িবে র মািলক িছেলন।
কাথাও এনােদর স ে কােনা খারাপ কথা লখা নই। তেব কৃ েক কখেনা াপর যুেগ, কখেনা বা অন কাথাও িনেয়
যায়। ল ী-নারায়েণর জন িক সবাই বলেব য এনারা েগর মািলক িছেলন। এইরকম হওয়াই তামােদর ল ।
রাধা-কৃ
ক িছল সই িবষেয় তা দুিনয়ার মানুষ ঘার সংশেয় রেয়েছ। িকছু ই বােঝ না। যারা এখন বাবার কাছ থেক
বুঝেছ, তারাই অন েক বাঝােত পারেব। নয়েতা অন েক বাঝােত পারেব না। িদব ণ ধারণ করেত পাের না। যতই
বাঝাও না কন, ামা অনুসাের তা এইরকম হেবই। তামরা এখন বুঝেত পারছ য আমরা বাবার মৎ অনুসাের
িনেজেদর শরীর, মন এবং স ি র ারা এই ভারেতর আধ াি ক সবা করিছ। দশনী িকংবা িমউিজয়ােম অেনেকই
িজে স কের য আপনারা িকভােব ভারেতর সবা কেরন ? তামরা জােনা য, আমরা ভারেতর অেনক বড় সবা
করিছ। জ ল থেক বাগান বানাি । সত যুগ হেলা বাগান। এটা কাঁটার জ ল। এেক অন েক কবল দুঃখই দয়। এইসব
তামরা ভােলাভােব বাঝােত পােরা। ল ী-নারায়েণর ছিবও খুব ভােলা কের বানােত হেব। মি ের খুব ভােলা কের ছিব
বানায়। কাথাও গারা িচ বানায়, আবার কাথাও শ ামবেণর িচ ও বানায়। এটার মেধ ও য অেনক রহস আেছ সটা
মানুষ জােন না। বা ারা, তামােদর মেধ এখন এইসব ান রেয়েছ। বাবা বলেছন, আিম এেস সবাইেক মি েরর যাগ
বানাই, িক সবাই তা মি েরর যাগ হয় না। জােক মি েরর যাগ বলা যােব না। য ভােলা পু ষাথ করেব এবং
অেনক সবা করেব, তার অেনক জা হেব। বা ারা, তামােদরেক আধ াি ক সমাজ সবা করেত হেব। এই সবা কের
িনেজর জীবন সফল করেত হেব। চাল চলনও খুব সু র এবং িমি হেত হেব যােত অন েদরেকও িমি ভােব বাঝােত
পােরা। যিদ িনেজই কাঁটা হও তেব অন েক ফু েলর মেতা িকভােব বানােব ? ওরা কাউেক স ূণ তীরিব করেত পাের না।
বাবােক রণ না করেল িকভােব তীরিব হেব ? িনেজর কল ােণর জন ভােলা কের পু ষাথ কেরা এবং সবা করেত
থােকা। বাবাও তা সবা করেছন। তামরা বা ারাও িদন-রাত সবা করছ।
ি তীয়তঃ, বাবা বাঝাে ন, িশব জয় ী উপলে

অেনক বা া িচ

পাঠায়। সইসব িচ র উ র এমন ভােব লখা

উিচত যােত যেকােনা ব ি
সটা খুব সহেজই বুঝেত পাের। ভিবষ েতর জন পু ষাথ করা হে । সই উে েশ
সিমনারও করা হয় য িকভােব সবা করেল অেনক মানুষ বাবার পিরচয় পােব। অেনক িচ রাখা আেছ। ও েলা
ারাও সবা করেত পােরা। কানায় লেখ - িশববাবা কয়ার অফ ( যে )
া বাবা। জািপতা
াও রেয়েছন। ইিন
হেলন আি ক িপতা আর ওই িপতা তা শরীরধারী। িতিন শরীেরর রচনা কেরন। বাবা হেলন মনুষ সৃি র রচিয়তা।
িতিন িকভােব রচনা কেরন, সটা গাটা দুিনয়ার কউই জােন না। বাবা এখন
ার ারা নুতন দুিনয়ার রচনা
করেছন। া ণরা হেলা সেবা ম। আেগ া ণেদর দরকার। িবরাট েপর িচে সেবা ম হেলা এই া ণ ল। া ণ,
দবতা, বশ এবং শূ । আেগ তা িন য়ই শূ হেব না।
ার ারা বাবা া ণেদর রচনা কেরন। শূ েদরেক িকভােব
আর কার ারা রচনা করেবন ? তামরা বা ারা জােনা য িকভােব নুতন সৃি র রচনা হয়। এইভােব বাবা দ ক নন।
িত কে ই বাবা এেস শূ থেক া ণ বানান এবং তারপর া ণ থেক দবতা বানান। া ণেদর সবা হেলা সেবা ম
সবা। ওই া ণরা তা িনেজরাই পিব থােক না। তাহেল অন েক িকভােব পিব বানােব। কােনা া ণ কখেনা কােনা
স াসীেক রািখ পরােব না। স াসীরা বলেব, আমরা তা পিব ই আিছ, তু িম আেগ িনেজর মুখটা দখ। * তামরা
বা ারাও কােরার থেক রািখ পরেত পােরা না*। দুিনয়ায় সকেলই এেক অন েক রািখ পরায়। আজকাল আবার িনয়ম
হেয়েছ বান ভাইেক রািখ পরােব। তামরা এখন শূ থেক া ণ হওয়ার জন পু ষাথ করছ। অেনক বাঝােত হয়। ী
পু ষ উভেয়ই পিব তার িত া কের। ওরা দুজেনই বলেত পাের য আমরা িকভােব বাবার মেতর ারা পিব
আিছ। অি ম সময় পয যিদ এই কাম িবকােরর ওপের িবজয়ী হেত পােরা, তাহেলই পিব জগেতর মািলক হেত পারেব।
সত যুগেক পিব দুিনয়া বলা হয়। সটা এখন তির হে । তামরা সবাই পিব । তাই যারা িবকােরর মেধ পেড় আেছ,
তােদরেক রািখ পরােত পােরা। িত া করার পেরও যিদ কউ পিতত হেয় যায়, তখন তােক বলেব য তু িম তা রািখ
পরেত এেসিছেল, তারপর িক হেলা ? তখন স বলেব - মায়ার কােছ পরািজত হেয়িছ। *এটা হেলা যু ে , যখােন
িবকার খুব শি শালী শ । এ েলােক পরািজত কেরই জগৎিজৎ বা রাজা-রানী হেত হেব। জােদরেক জগৎিজৎ বলা
যােব না। রাজা রানীরাই পির ম কের। তামরা বেলা, আমরা তা ল ী-নারায়ণ হব। ওরা তারপের রাম-সীতা হেব।
ল ী-নারায়েণর পের তােদর স ান সই িসংহাসেনর অিধকারী হয়। ল ী-নারায়ণ তখন পেরর জে একটু নীেচ নেম
যায়। অন নাম এবং অন পধারী স ান যখন িসংহাসেন বেস, তখন তােদরেকই
বেল মানা হয়। পুনজ তা
নেব, তাই না ? স ান যখন িসংহাসেন বসেব, তখন ওরা সেক
ড হেয় যােব। উপেরর জন নীেচ আর নীেচর জন
ওপের চেল যােব। বা ারা, তামরা যিদ এইরকম উঁচু হেত চাও, তাহেল সবােত লেগ যাও। পিব অবশ ই হেত হেব।
বাবা বলেছন, আিম পিব দুিনয়ার রচনা কির। খুব কমজন ভােলাভােব পু ষাথ কের। গাটা দুিনয়াটাই পিব হেয়
যায়। তামােদর জন গ াপন হে । ামা অনুসাের তা এটা অবশ ই হেব। এইরকম ভােবই খলাটা তির করা আেছ।
তামরা পিব হেয় গেল িবনাশ
হেয় যােব। সত যুগ াপন হেয় যায়। তামরা এখন এই ামার ান বুঝেত পােরা।
সত যুেগ দবী- দবতােদর রাজ িছল। এখন সইসব নই, পুনরায় হেব।
তামরা হেল আধ াি ক িমিলটাির, পাঁচ িবকারেক পরািজত কের জগৎিজৎ হেয় যাও। জ জ া েরর পাপ নাশ করার
জন বাবা অেনক উপায় বলেছন। বাবা কবল একবার এেসই উপায় বেল দন। যত ণ না রাজধানী াপন হে ,
তত ণ িবনাশ হেব না। তামরা হেল অিত
যা া। কিলযুেগর পেরই সত যুগ
হেব। তারপর সত যুেগ আর
কখেনা লড়াই হেব না। তামরা বা ারা জােনা য, যত আ া অিভনয় করেছ, সইসব অিভনয় আেগ থেকই ামােত
রেয়েছ। যভােব কােঠর পুতুল নাচেত থােক, সইরকম নাচেছ। এটাও ামা। এই ামােত েত েকর ভূ িমকা আেছ।
অিভনয় করেত করেত তামরা তেমা ধান হেয় গছ। এরপর আবার ওপের উঠছ, সেতা ধান হ । ান তা এক
সেকে র ব াপার। সেতা ধান হয়, তারপর আবার অবনিত হেত হেত তেমা ধান হেয় যায়। তারপর বাবা এেস উপের
িনেয় যান। *বা ােদর একটা খলনা আেছ যখােন সুেতায় মাছ ঝু লেত থােক। বা েব ওই সুেতায় মানুষেক ঝালােনা
উিচত। একবার ওপের ওেঠ, তারপর আবার নীেচ নােম। তামরাও এইরকম একবার ওপের ওেঠা, তারপর নামেত
নামেত এেকবাের নীেচ এেস যাও। এইরকম ওপের িগেয় তারপর নীেচ নামেত ৫ হাজার বছর সময় লােগ* । তামােদর
বুি েত এই ৮৪ চ রেয়েছ। বাবা এেসই এই উ িত আর অবনিতর ান িনেয়েছন। তামরা মানুসাের এটা জেনছ
এবং সই অনুসাের পু ষাথ করছ। যারা বাবােক রণ করেব, ওরা তাড়াতািড় ওপের উেঠ যােব। এটা বৃি মাগ।
যুগলেদর িতেযািগতা হেল তােদর একটা কের পা বঁেধ দওয়া হয়, তারপর তারা দৗড়ায়। এটাও তামােদর একটা
িতেযািগতা। যার ভােলা াি স থােক না, স পেড় যায়। এখােনও এইরকম হয়। একজন এিগেয় গেল অন জন তােক
বাঁধা দয়। কখেনা আবার দুজেনই পেড় যায়। বাবা তা আ য হেয় যান য অেনক বৃ ও কাম িবকােরর আ ন লাগার
ফেল পেড় যায়। *অন কােরার পে তা ফেল দওয়া স ব নয়। পিতত হওয়া িকংবা না হওয়া স ূণ িনেজর হােত।

কউ তা ধা া দয় না। তাহেল আিম পেড় যাই কন ? যাই হাক না কন, আিম কখেনাই পড়ব না।* পেড় গেল পুেরা
খাবারটাই খারাপ হেয় যােব। খুব জাের আঘাত লােগ। তারপর আফেসাস কের। হাড়েগাড় চু রমার হেয় যায়। চ
আঘাত লােগ। বাবা অেনক রকম ভােব বাঝাে ন। এটাও বুিঝেয়েছন য িশব জয় ী উপলে এমনভােব িচ িলখেত
হেব, যােত মানুষ পড়েলই বুঝেত পাের। িবচার সাগর ম েনর জন বাবা সময়ও িদে ন। কউ দেখ আ য হেয় যােব,
কত িচ আেস। সব বাপদাদা লেখন। তামরা বাঝােত পােরা য িশববাবােক বাবা আর
াবাবােক দাদা
(ঠা রদাদা) বলা হয়। একজনেক িক কউ কখেনা বাপদাদা বেল ? এ েলা সব ওয়া ারফু ল িবষয়। এখােনই
সিত কােরর ান রেয়েছ। িক
রণ করেলই কাউেক তীরিব করেত পারেব। িত মুহূেত দহ অিভমান এেস যায়।
বাবা বলেছন, আ -অিভমানী হও। আ াই শরীর ধারণ কের ভূ িমকা পালন কের। কােরার মৃতু েতও যন িবচিলত না
হই। আ ার মেধ য পাট ভরা আেছ, সটা আমরা সা ী হেয় দখিছ। ওই আ ােক এখন একটা শরীর ত াগ কের অন
শরীর িনেয় অিভনয় করেত হেব। এে ে আমরা িক করেত পাির। এই ানটাও তামােদর বুি েত আেছ। তেব ম
অনুসাের। অেনেকর বুি েত এ েলা ধারণ হয় না এবং যার ফেল কাউেক বাঝােতও পাের না। আ া এেকবাের গরম
তাওয়া অথাৎ তেমা ধান হেয় গেছ। সখােন ানামৃত ঢালা হেল বিশ ণ ায়ী হয় না। য অেনক ভি কেরেছ, স-ই
িতরিব হেব এবং সে সে ধারণ করেব। কত সু র িহসাব। য এক ন র পিব , স-ই পের পিতত হেয় যায়। এই
িবষয় েলা ভােলা কের বুঝেত হেব। কােরার ভােগ না থাকেল পড়া না ছেড় দয়। ছাটেবলা থেকই ান মােগ চলেত
থাকেল ভােলাভােব ধারণ হেত থাকেব। বাঝা যায় য এই আ া আেগ অেনক ভি কেরেছ। শরীর যত বড় হেব তত
সবিকছু বুঝেত িশখেব, আি ক এবং শারীিরক দুিদেকই মেনােযাগ যােব। তখন সই ভাব আর থােক না। *এটা ঈ রীয়
পড়া না। তাই তফাৎ তা আেছই। িক যিদ আ হ ( িচ) থােক তেবই না।*
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 )* আধ াি ক িমিলটাির হেয় ৫ িবকােরর ওপর িবজয়ী হেত হেব, অবশ ই পিব হেত হেব।
পিব বানােনার সবা করেত হেব।

মৎ অনুসাের ভারতেক

*২ )* এই সীমাহীন নাটেক আ -অিভমানী হেয় অিভনয় করেত হেব। কখেনা দহ-অিভমােনর বশবত হওয়া যােব না।
েত ক অিভেনতার অিভনয়েক সা ী হেয় দখেত হেব।
*বরদানঃ-*
মােনর ারা অিভমানেক সমা কের সবদা িনমান ভব*
য বা া সবদা মােন থােক, তার মেধ কখেনা অিভমান আসেত পাের না। স সবদা িনমান হয়। য যত
উঁচু মােন থাকেব, ‛আ া ক আেছ’ বলার ে ও স তত িনমান (িনরহংকারী) হেব। ছাট-বড়,
ানী-অ ানী, মায়ািজৎ হাক িকংবা মায়ার বশ, ণী হাক িকংবা িকছু অব ণ রেয়েছ অথাৎ ণী
হওয়ার পু ষাথ -- য মােন থাকেব, স দাতা হেয় সবাইেক স ান দেব। অথাৎ িনেজ স ৃ হওয়ার
কারেণ সবদা দয়ালু হেব।
* াগানঃ-*
রেণর সহজ উপায় হেলা হ, তাই সবদা েহর পা হেয় থােকা এবং অন েকও সইরকম বানাও।*

