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তামরা বা ারা বাবার সে কা এক
কাজ করেছা ?*
আিদ সনাতন দবী- দবতা ধম এবং িদব রাজধানীর াপনা - তামরা বাবার সে
েপ এই কাজ
করেছা। বাবা হেলন বাগােনর মািলক, িতিন এেস কাঁটার জ লেক ফু েলর বাগান বানাে ন। এই বাগােন
কােনারকম ভয়াবহ দুঃখদায়ী িজিনস থােক না ।*
অবেশেষ সই িদন এেলা আজ ......

*ও শাি ।* আি ক িপতা আ া পী বা ােদর বাঝাে ন। যিদও বাঝােবন শরীর ারা। আ া শরীর ছাড়া কােনা
কাজ করেত পাের না। আি ক িপতােকও পু েষা ম স মযুেগ শরীর হণ করেত হয়। এই যুগ হল স মযুগ, এেক
পু েষা ম যুগও বলা হেব কারণ এই স মযুেগর পের সত যুগ আেস। সত যুগ কও পু েষা মযুগ বলা হেব। বাবা এেস
াপনা কেরন পু েষা ম যুেগর। স ম যুেগ আেসন অতএব ওই যুগ ও হেলা পু েষা ম যুগ। এখােনই বা ােদরেক
পু েষা ম বানােনা হয়। তখন তামরা পু েষা ম নতু ন দুিনয়ায় থােকা। পু েষা ম অথাৎ উ ম থেক উ ম পু ষ
হেলন রােধ-কৃ বা ল ী-নারায়ণ। এই ানও তামােদর আেছ। অন ধেমর মানুষও ীকার করেব এরা হেলন েগর
মািলক। ভারেতর খুব মিহমা। িক ভারতবাসী িনেজরা জােন না। বলাও হয় - অমুেক গবাসী হেয়েছ িক
গ য িক
িজিনস, তা বুঝেত পাের না। িনেজরাই বেল েগ গেছ, তার মােন নরেক িছেলা। গ তখন হেব যখন বাবা াপন
করেবন। গ তা নতু ন দুিনয়ােকই বলা হয়। দুই িজিনস আেছ - গ ও নরক। মানুষ তা েগর আয়ু ল বছর বেল
িদেয়েছ। তামরা বা ারা জােনা গতকাল গ িছেলা, এেদর রাজ িছেলা পুনরায় বাবার থেক অিবনাশী উ রািধকার
া করেছা।
বাবা বেলন - িমি ি য় বা ারা, তামােদর আ া হল পিতত, তাই নরেক আেছ। বলাও হয় এখন কিলযুেগর ৪০ হাজার
বছর বািক আেছ, তাহেল তা কিলযুগবাসী বলা হেব, তাইনা। এ হল পুরােনা দুিনয়া । মানুষ ঘার অ কাের আেছ। শেষ
যখন আ ন লাগেব তখন সব শষ হেয় যােব। তামােদর ীত বুি হেলা ন র অনুযায়ী পু ষাথ অনুসাের। যত ীত
বুি হেব ততই উঁচু পদ া হেব। সকােল উেঠ খুব ভােলাবাসার সােথ বাবােক রণ করেত হেব। চােখ জলও আসেব
ভােলাবাসার, কারণ ব বছর পের বাবার সে দখা হেয়েছ। বাবা এেস আমােদর দুঃখ থেক মুি
দান কেরন। আমরা
ভব সাগের ডু েব দুঃখী হেয়িছ। এখন হল ঘার নরক। এখন বাবা তামােদর স ূণ চে র রহস বেলেছন। মূলবতন িক স কথাও এেস বেলেছন। থেম তামরা জানেত না, এেকই বলা হয় কাঁটার জ ল। গেক বলা হয় গােডন অফ আ াহ,
ফু েলর বািগচা। বাবােক বাগােনর মািলকও বলা হয়। তামােদর ফু ল থেক কাঁটায় ক পিরণত কের ? রাবণ। তামরা
বা ারা বুেঝেছা ভারত ফু েলর বািগচা িছেলা , এখন জ েল পিরণত হেয়েছ। জ েল জ জােনায়ার, িবেছ ইত ািদ থােক।
সত যুেগ কােনা ভয় র জ ইত ািদ হয় না। শাে তা অেনক রকেমর কথা লখা আেছ। কৃ েক সপ দংশন করার
কািহনী আেছ। কৃ েক পের াপের িনেয় গেছ। বাবা বুিঝেয়েছন ভি এেকবােরই আলাদা িজিনস, ান সাগর হেলন
একমা বাবা। এমন নয় য
া-িব ু -শ র হেলন ােনর সাগর। না, পিতত-পাবন একমা
ান সাগরেক ই বলা
হেব। ােনর ারা ই মানুেষর সদগিত হয়। সদগিতর ান হেলা দু - মুি ধাম এবং জীবনমুি ধাম । এখন তামরা
বা ারা জােনা এই রাজধানী াপন হে , িক
েপ। বাবা এেস আিদ সনাতন দবী- দবতা ধেমর াপনা কেরন,
তাই সব আ ারা িনজ িনজ মনুষ দহ পী পাশাক ধারণ কের আেস। বাবার িনজ পাশাক তা নই, তাই তাঁেক
িনরাকার গড ফাদার বলা হয়। বািক রা সবাই হেলা সাকারী অথাৎ দহধারী। তাঁেক বলা হয় ইনকরপিরয়াল গড
ফাদার, ইনকরপিরয়াল আ ােদর। তামরা আ ারাও সখােন থােকা। বাবাও সখােনই থােকন। িক
েপ। বাবা
য়ং এেস আিদ সনাতন দবী- দবতা ধেমর াপনা কেরন। মূল বতেন কােনা দুঃখ নই। বাবা বেলন এক কথায়
তামােদর কল াণ িনিহত আেছ - বাবােক রণ কেরা, "ম নাভব" । ধু বাবার স ান হেয়েছা, বা ােদর অিবনাশী
উ রািধকােরর ান তা আেছই। অ েক রণ করেল উ রািধকার তা িন য়ই আেছ - সত যুগী নতু ন দুিনয়ার। এই
পিতত দুিনয়ার িবনাশ তা অবশ ই হেব। অমরপুরীেত যেতই হেব। তামরা হেল পাবতী, অমরনাথ তামােদর
অমরকথা শানাে ন। কত মানুষ তীেথ যায়, অমরনােথও অেনেক যায়। সখােন িকছু ই নই। সবই িমথ া। এক রি

সত নই। গায়নও আেছ িমথ া কায়া িমথ া মায়া .... এরও অথ থাকা উিচত। এখােন ধু িমথ া আেছ। এই কথা ও
ােনর কথা। এমন তা নয় াসেক াস বলা িমথ া। যিদও বাবার িবষেয় যা িকছু বেল সসব িমেথ বেল। সত বেলন
কবল মা বাবা। এখন তামরা জােনা বাবা এেস কৃ ত সত -নারায়েণর কািহনী শানাে ন। হীের মুে াও তা িমথ া
হয় তাইনা। আজকাল িমথ ার দশন অেনক। িমথ ার জাঁক জমক এমন থােক য সেত র চেয় ভােলা। এই িমথ া পাথর
িল আেগ িছল না। পের িবেদশ থেক এেসেছ। আসল নকল পাথর এমন িমিশেয় দয় য বাঝা মুশিকল হেয় যায়।
তারপের এমন িজিনসও আেছ যা িদেয় পরী া করা যায়। মুে াও সব নকল বিরেয়েছ িকছু বুঝেত পারেব না। বা ারা
এখন তামােদর কােনা সংশয় থােক না। সংশয় যােদর থােক তারা তা এখােন আেস না। দশনীেত অেনেক আেস। বাবা
বেলন এখন বড় বড় দাকান খােলা, এই তামােদর একমা সেত র দাকান। তামরা কৃ ত সত দাকান খােলা। বড়
বড় স াসীেদর বড় বড় দাকান থােক, যখােন বড় লােকরা যায়। তামরাও বড় বড় স ার খােলা। ভি মােগর
িজিনস হল এেকবােরই আলাদা। এমন বলেবনা য ভি
থেক হেয় আসেছ। না। ােনর ারা হয় সদগিত অথাৎ
িদন। সখােন স ূণ িনিবকারী িবে র মািলক িছেল। মানুষ এই কথা জােন না য এই ল ী-নারায়ণ িবে র মািলক
িছেলন। সূযবংশী ও চ বংশী, অন কােনা ধম থােক না। বা ারা গানও েনেছ। তামরা বুেঝেছা শেষ আজ স েমর
সই িদন এেসেছ, যখন আমরা অসীম জগেতর িপতার সে দখা কির। অিবনাশী উ রািধকার া করার জন পু ষাথ
কির। সত যুেগ তা এমন বলা হেব না - শেষ সই িদন এেলা আজ। তারা ভােব - অেনক আনাজ থাকেব, আরও কত
িকছু হেব। তারা ভােব েগর াপনা আমরা করিছ। ভােব ু েড েদর নতু ন জনােরশন, তারা খুব সাহায করেব তাই
গভনেম অেনক পির ম কের তােদর উপের। তারপের তারা-ই আবার পাথর ইত ািদ মাের। শারেগাল করার সমেয়
ু েড রাই আেগ থােক। তারা খুব বুি মান হয়। নতু ন াড বলা হয়। এখন নতু ন াড হওয়ার কথা নই। ওই হল াড
কােনকশন, এখন তামােদর হেলা হানী বা আি ক কােনকশন। এমন বলা হয় য বাবা আিম আপনার দুই মােসর
স ান। অেনক বা ারা হানী জ িদন পালন কের। ঈ রীয় জ িদন পালন করা উিচত। ওই দিহক জ িদন পালন
ব কের দওয়া উিচত। া ণেদরই খাওয়ােবা। পালন করা উিচত তাইনা। ওই হেলা আসুিরক জ , এই হেলা ঈ রীয়
জ । রাত-িদেনর তফাৎ আেছ, িক িন য় থাকেল বুঝেব। এমন নয়, ঈ রীয় জ িদন পালন কের আসুিরক জে চেল
যােব। এমনও হয়। ঈ রীয় জ পালন করেত করেত পািলেয়ও যায় অেনেক। আজকাল তা িববাহ বািষকীও পালন
কের, িববাহ ইত ািদেক ভ কায ভােব। নরেক যাওয়ার িদন ও পালন কের। ওয়া ার ! তাইনা। বাবা বেস এই সব
কথা বাঝান। এখন তামােদর তা ঈ রীয় জ িদন া ণেদর সে ই পালন করেত হেব। আমরা িশববাবার স ান,
আমরা জ িদন পালন করেল িশববাবােকই রণ করেবা। য বা ারা িন য়বুি হয় তােদর জ িদন পালন করা
উিচত। তারা যন আসুিরক জ েক ভু েল যায়। বাবা এই পরামশও দন। যিদ পাকা িন য়বুি হয় তাহেল। আমরা তা
বাবার আপন হেয়িছ, ি তীয় কউ নয়, তাহেলই অি ম কােল যমন মিত যমন তমনই গিত হেয় যােব। বাবার রেণ
থেক দহ ত াগ করেল ি তীয় জ
ও এইরকম হেব। তা নাহেল শষ সমেয় য নারীেক রণ কের .... এই কথাও
সােহেব লখা আেছ। এখােন যিদও বলা হয় শষ সমেয় যন গ ার ঘাট থােক। এইসবই হেলা ভি মােগর কথা।
তামােদরেক বাবা বেলন দহ ত াগ হেলও দশন চ ধারী হেয় থাকেব। বুি েত বাবা এবং চ যন রেণ থােক। তাও
যখন পু ষাথ করেত থাকেব তখন অ কােল রণ থাকেব। িনেজেক আ া িন য় কেরা এবং বাবােক রণ কেরা
কারণ বা ারা তামােদর িফের যেত হেব অশরীরী হেয়। এখােন পাট
করেত করেত সেতা ধান থেক তেমা ধান
হেয়েছা। এখন আবার সেতা ধান হেত হেব। এই সময় আ া হেলা অপিব , তাহেল শরীর পিব পােব কীভােব ? বাবা
অেনক দৃ া িদেয় বুিঝেয়েছন, জ রী িকনা। খাদ গহনায় নয়, সানায় দওয়া হয়। ২৪ ক ােরট থেক ২২ ক ােরট করেত
হেল েপা মশােত হেব। এখন তা সানা ই নই। সবার কােছ িনেত হে । আজকাল টাকা িল িকরকম তির কের
দেখা। কাগজও নই। বা ারা বুেঝেছ ক -ক এমন হেয় এেসেছ। পুেরাপুির পরী া করা হয়। লকার ইত ািদ খালা হয়।
যমনভােব কােরা চিকং করা হয় ক তমনভােব। গায়নও আেছ - কােরা ধন স দ ধুলায় চাপা থাকেব.... আ নও
লাগেব ভীষণ ভােব। তামরা বা ারা জােনা এই সব হেব তাই ব াগ-ব ােগজ তির করেছা তামরা ভিবষ েতর জন ।
আর কউ এই সব কথা জােন না, তামরা ই তা অিবনাশী উ রািধকার া কেরা ২১ জে র জন । তামােদর টাকা
পয়সা িদেয়ই ভারতেক েগ পিরণত করা হে , যখােন তামরা িগেয় বাস করেব।
তামরা বা ারা িনেজর পু ষাথ ারা িনেজরাই রাজিতলক া কেরা। দীেনর নাথ বাবা েগর মািলক বানােত এেসেছন
িক সই পদ া হেব তা িনেজর পড়ােশানা ারা। কৃ পা বা আশীবাদ ারা নয়। চােরর ধম হল পড়ােনা। চাররা
গভনেমে র কােছ বতন নয়। তাই িন য়ই পড়ােব। এমন িবশাল পুর ার া কর। পদমপিত হও। কৃ ে র চরেণ প
দখােনা হয়। তামরা এখােন এেসেছা ভিবষ েত প পিত হেত। তামরা খুব সুখী, ধনী, অমর হও। কােলর উপের জয়

লাভ কর। এই কথা িল মানুষ বুঝেত পাের না। তামােদর আয়ু পূণ হেয়েছ, তামরা অমর হেয় যাও। তারা যিদও
পা বেদর িচ িবশালকায় বািনেয়েছ। তারা ভােব পা বরা এতই ল া িছল। এখন পা ব হেল তামরা। কতখািন তফাৎ
রেয়েছ রাত-িদেনর। মানুষ তা বিশ ল া হয় না। ৬ ফু েটর হয় । ভি মােগ সব থেম িশববাবার ভি করা হয়। তাঁেক
তা িবশাল দখােনা হয় না। থেম িশববাবার অব িভচারী ভি করা হেতা। তারপের দবতােদর মূিত ইত ািদ তির
হেয়েছ। তােদর যিদও িবশাল িচ বািনেয়েছ। তারপের পা বেদর িবশালকায় িচ বািনেয়েছ। এইসব িকছু পুেজার জন
বানােনা হয়। ল ীর পুেজা বােরা মােস একবার হয়। জগৎঅ ার পুেজা রাজ করা হয়। এই কথাও বাবা বুিঝেয়েছন
তামােদর ডবল পুেজা হয়। আমার তা ধু আ া েপ অথাৎ িশবিল
েপ পুেজা হয়। তামােদর সািল াম েপও
পুেজা হয় আবার দবতা েপও পুেজা হয়। যখন
ান য রচনা হয় তখন অেনক শািল াম তির কের, তাহেল ক
বড় ? তাই বাবা বা ােদর নম ার কেরন। কতখািন উঁচু পদ া করান।
বাবা খুবই হ কথা বেলন, তাই বা ােদর অেনক খুশীর অনুভব হওয়া উিচত। আমােদর ভগবান পড়ান
ভগবান-ভগবতী তির করার জন । অেনক ধন বাদ দওয়া উিচত। বাবার রেণ থাকেল ভােলা
দখেব।
সা াৎকারও হেব। 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 )* িনেজর ঈ রীয় আি ক জ িদন পালন করেত হেব, আি ক কােনকশন রাখেত হেব, াড কােনকশন নয়।
আসুিরক দিহক জ িদন পালন ক ানেসল করেত হেব, যন রেণ না আেস।
*২ )* িনেজর ব াগ ব ােগজ ভিবষ েতর জন তির কের রাখেত হেব। িনেজর টাকা পয়সা ভারতেক েগ পিরণত করার
সবায় সফল করেত হেব। িনেজর পু ষাথ ারা িনেজেকই রাজিতলক দান করেত হেব।
*বরদানঃ-*
ৃিতর সুইচ অন কের সেকে অশরীরী ি িতর অনুভবকারী ীত বুি ভব*
ব াখা: যখােন ভু ীিত আেছ সখােন অশরীরী হওয়া এক সেকে র খলার মতন। যমন সুইচ অন
করেলই অ কার িমেট যায়। তমনই ীত বুি হেয় ৃিতর সুইচ অন কেরা, তাহেল দহ এবং দেহর
দুিনয়ার ৃিতর সুইচ অফ হেয় যােব। এ হল সেকে র খলা। মুেখ বাবা বলেতও সময় লােগ িক
রণ
করেত সময় লােগ না। এই বাবা শ
হল পুরােনা দুিনয়ােক ভু লবার আি ক বামা।
* াগানঃ-*
দহ অনুভূিত পী মা র ভার থেক ঊে থােকা, তাহেল ডবল লাইট ফির া হেয় যােব ।*

