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" আর " ব", বাবা আর উ রািধকার (বাদশাহী) রেণ থাকেল খুশীর পারদ তু ে থাকেব, এটা
খুবই সহজ, এক সেকে র ব াপার"*
কা বা ােদর অপার খুশী থাকেব? সবদা খুশীর পারদ তু ে থাকেব তার প া িক?*
য বা ারা অশরীরী হওয়ার অভ াস কের, বাবা যা শানান সটােক খুব ভােলা ভােব ধারণ কের আেরক
জনেক তা করায়, তােদরই অপার খুশী থাকেত পাের। খুশীর পারদ সবদা তু ে থাকেব, তার জন
অিবনাশী ান রে র দান করেত থােকা। অেনেকর কল াণ কেরা। সবদা এটা মেন রােখা য আমরা এখন
সুখ আর শাি র শীেষ যাি তাহেল খুশী থাকেব।*

*ও শাি ।* বাপদাদার ভাবনা এল য এক সেকে বা ােদর থেক িলিখেয় নেবন য কার রেণ বেসছ? এটা িলখেত
একদম টাইম লাগেব না। েত েক এক সেকে িলেখ বাবােক দিখেয় যােব। (সবাই িলেখ বাবােক দখাল আবার বাবাও
িলখেলন, িক বাবা যা িলেখেছন সটা আর কউ লেখিন)। বাবা িলেখেছন অ আর ব, কত সহজ।* অ মােন
বাবা, ব মােন বাদশাহী। বাবা পড়ান আর তামরা রাজ া কেরা। বশী আর লখার দরকার নই। তামরা তা
িলখেত দুই িমিনটও লািগেয়েছা। অ
ব সেকে র ব াপার। স াসী কবল অ েক রণ কের। তামােদর বাদশাহীও
রেণ আেছ। রেণর অভ াস হেয় যায়। বুি েত এটা ি র হেল খুশীর পারদ তু ে উেঠ যায় । অ -এর অথ কত বড়,
িতিন তা হাইেয় , শীেষ তাঁর অব ান । এর উপের আর কােনা িকছু ই হয় না। থাকার জায়গাও উ থেক উ তম।
সেকে মুি -জীবনমুি র অথও কউ জােন না। অবশ ই এরও অথ থাকেব। বা া জ িনেল লেখ এত ঘ া, এত
িমিনট, এত সেকে হল।
চলেতই থােক। ক হল অ
ব, ব াস সেক ও লােগ না। বলারও দরকার নই।
রণ তা আেছই। বা ারা, তামােদর এত ভােলা অব া হওয়া চাই। িক সটা তখনই হেব যখন রণ থাকেব। এখােন
বেস আছ তা বাবা আর রাজধানী রেণ থাকা চাই। বুি িদেয় দেখ, যােক িদব দৃি বলা হেয় থােক। আ াও
দেখ।বাবােক আ াই রণ করেত থােক। তু িমও বাবােক রণ করেল রাজ ও একসােথ রেণ এেস যােব। কতটু
সময় লােগ ! এখােন রেণ বসেল মন আনে গদ-গদ হেয় যায় । বাবাও এই খুশীেত বেস আেছন। এখানকার কােনা
কথা বাবার রণ হয় না। বাবা রণ কেরন ওখানকার কথা। বাবা আর রাজ যন াের এেস উপি ত । বাবা বেলন
বা ারা, তামােদর জন রাজ িনেয় এেসিছ। তামরা আমােক রণ কেরা না বেলই খুশী ি ত হয় না। তামরা উঠেত
বসেত িনেজেক আ া মেন কর আর আমােক, অথাৎ বাবা আর উ রািধকারেক রণ কেরা। কেতা উঁচু ান সটা,
যখােন তামরা থােকা। সারা িবে র খুব কম জনই তা জােন। মানুষ মুি র জন কেতা মাথা ঠােক। এখন মুি ধাম
কাথায়? তামরা ভােবা আ া তা হল রেকট। লােকরা চাঁদ পয যায়, তারপর পালােরও (পৃিথবীর শষ সীমায়)।
তামরা তা পালােরর থেকও আেরা উ তায় যাও। চ মা তা এই দুিনয়ারই। বলা হেয় থােক সূয চাঁেদরও ওপাের,
শে র ওপাের। এই শরীরেক ছেড় িদেত হেব। তামরা আেসা সুই সাইেল হাম থেক। আসেত যেত টাইম লােগ না।
িনজ িনেকতন য। এখােন তা য জায়গায়েতই যাও না কন টাইম লােগ। আ া শরীর ছেড় িদেল সেকে কাথায় না
কাথায় চেল যায়। এক শরীর ছেড় ি তীয় শরীের েবশ কের। তাই িনেজেক আ া মেন করেত হেব। তামরা অেনক
উ িশখের যাও। মানুষ শাি চায়। শাি র হাইেয় িশখর হল িনরাকারী দুিনয়া আর সুেখরও হাইেয় িশখর হল গ।
উ থেকও উ তমেক টাওয়ার বলা হয়। তামােদর ঘরও কেতা উ তম। দুিনয়ার লােকরা কখেনা এই ব াপাের খয়াল
কের না। ওেদরেক এই কথা বাঝােনার মত কউ নই। তােক বলা হয় শাি র টাওয়ার। মানুষ তা বলেত থােক িবে
শাি
াপন হাক । িক এর অথ জােন না য শাি কাথায় আেছ। এই ল ী-নারায়ণ সুেখর টাওয়াের আেছ সখােন
কােনা লাভ, লালসা নই। সখানকার খাওয়া দাওয়া, বাচনভি খুব রয় াল হয় আবার সুখও হাইেয় । ওেদর মিহমা
দখ কত হয় কারণ তারা অেনক পির ম কেরেছ। তারা কবল একজন নন, গাটা মালা তরী হেয় আেছ। বা েব নব
রে র সুখ ািত আেছ। অবশ ই এনারা
পির ম কেরিছেলন। বাবা আর উ রািধকার রেণ থাকেল তেবই িবকম
িবনাশ হেব। িক মায়া রণ করেত দয় না। কখেনা কাম, কখেনা
াধ... অেনক ঝড়-ঝাপটার মেধ এেন ফেল।
িনেজর ান দখেত হেব। নারদেকও বলা হেয়েছ চহারা দেখা। ওই অব া তা এখন নই, তরী করেত হেব। বাবা এইম
অবেজ অবশ ই বলেবন। িভতের িভতের পু ষাথ করেত থােকা । পরবত কােল ওই অব া তামােদর হেব। অশরীরী
থাকার াি স করেত হেব। এখন িফের যেত হেব। বাবা বেলেছন আমােক রণ কেরা। রণ না করেল তা অেনক

শাি পেত হেব আর পদও কম হেব। এটা হল অেনক সূ িবষয় । িব ানীরা সাইে র কত গভীের (িড ) যায়। িক িক
তরী করেত থােক। ওখােনও তা সং ার চাই না ! যা আবার ওখােন িগেয় এই িজিনস তরী করেব। কবল এই দুিনয়া
পিরবতন হেব। এখানকার সং ার অনুসাের িগেয় জ নেব। যমন লড়াই যারা কের তােদর বুি েত লড়াই এর সং ার
থােক, তাই ওই সং ারই িনেয় যােব। লড়াই ছাড়া থাকেত পাের না। অিফসারেদর কােছ আবার অেনকটা সময় িদেত হয়।
ভিত করার সময় পরী া কের িনেত হয় যন কান রাগ না থােক। চাখ - কান ইত ািদ সব ক আেছ িক না। লড়াই
করেত গেল তা সব ক চাই। এখােনও দখা হয় ক ক িবজয় মালার দানা হেব। তামােদর পু ষাথ কের কমাতীত
অব ােক া করেত হেব। আ া অশরীরী এেসেছ, অশরীরী হেয় যেত হেব। ওখােন শরীেরর কান স
নই। এখন
অশরীরী হেত হেব। আ ারা ওখান থেক আেস, এেস শরীের েবশ কের। অেনক-অেনক আ ারা আসেত থােক। সবাই
িনেজর-িনেজর পাট পেয় যায়। য নতু ন পিব আ ারা আেস , তােদর অবশ ই আেগ সুখ াি হয়, সইজন তােদর
মিহমা হয়। *বৃহৎ বৃ য। কত নািম-দািম বড় মানুষ আেছ। িনেজর িনেজর মতা অনুযায়ী খুব সুেখ থােক। তাই এখন
বা ােদর পির ম করেত হেব, কমাতীত অব ায় পিব হেয় যেত হেব। িনেজর ব বহার দখেত হেব, কাউেক দুঃখ িদই
িন তা! বাবা কত মধুর। মা িবলাভড না! তাই বা ােদরও হেত হেব। এটা তা তামরা বা ারা জােনা য বাবা
এখােন আেছন। মানুষেদর িক আর এটা জানা আেছ য বাবা এখােন াপনা করেছন তবুও তাঁেক জ - জ া র রণ
করেত থাকব। িশেবর মি ের িগেয় কত পূেজা কের। কত উ িশখের ব ীনাথ ইত ািদর মি ের যায়। কত মলা বেস,
কারণ মধুর না! গাওয়াও হয় উ তেমরও উ ভগবান। বুি েত িনরাকারই রেণ আসেব। িনরাকার তা আেছনই।
আর আেছন
া-িব ু -শ র। ওনােদর ভগবান বলেব না।*
এখন তামরা বা ারা বােঝা য আমরাই সেতা ধান দবতা িছলাম, যখন আমরা িবে র মািলক িছলাম তখন এত
বশী মানুষ িছলই না। ধু ভারেতই এেদর রাজ হেব। বাকী সবাই চেল যােব- শাি ধােম। এ সব তামরা দখেত থাকেব,
এর জন খুব বড় মােপর বুি র দরকার। ওখােন তামােদর পাহাড় ইত ািদেত যাওয়ার দরকার নই। ওখােন কান
এি েড ইত ািদ হয় না। সটা তা হলই ওয়া ার অ
গ। যখন সটা েগর ওয়া ার হেব না তেব তা মায়ার
ওয়া ারস হেত থােক। একথা দুিনয়ার লাক বুঝেত পারেব না। এখন তামরা েগ যাওয়ার জন পু ষাথ করছ। সটা
হল সুেখর টাওয়ার। এ হল দুঃেখর টাওয়ার। লড়াইেত কত মানুষ রাজ মারা যায়, আবার জ ােতও থােক। গাওয়া হেয়
থােক ঈ েরর অ বা পিরসীমা কউ জােন না। সাধু স কউ রচিয়তা আর রচনার পিরসীমা পেত পাের না।
তামােদরেক বাবা পড়ান, এেক পড়া না বলা হেয় থােক। সৃি চে র রহস েক তামরা বা ারাই জানেত যাে া। ওরা
তা বেল আমরা জািন না নয়েতা বেল সৃি র আয়ু ল বছর ।
এখন বাবা বাঝাে ন এই যা িকছু তামরা এখােন দখছ- এইসব ওখােন থাকেব না। গ হল টাওয়ার অফ সুখ। এখােন
হল দুঃখ আর দুঃখ। হঠাৎ মৃতু এমন আসেব য সব শষ হেয় যােব। মৃতু দখা মাসীর বািড় যাওয়ার মেতা এত সহজ
ব াপার নয়। এেক(এখন) বলা হয় দুঃেখর িশখর। ওটা হল সুেখর িশখর। ব া তৃ তীয় কােনা শ নই। তামােদর মেধ ও
অেনেক আেছ যারা নেত থােক িক ধারণা কের না। ধারণা তখন হেব যখন বুি গাে ন এ এ হেব। ধারণা না হেল
খুশীও থােক না। একদম হাইেয় পড়ার মেতা লাকও আেছ আবার লােয় ও আেছ। পড়ায় পাথক তা আেছ না !
অনে র বাবা ওেদর কত বাঝান িক কখেনাই বুঝেব না। রণ ব াতীত তামরা কখেনা পিব হেত পারেব না। বাবাই হেলন চু ক। িতিন একদম হাইেয় পাওয়ার স
। ওঁনার উপর কখেনা মরেচ পড়েত পাের না, বাকী সবার উপর
মরেচ পেড়, আর সটােক সিরেয় আবার সেতা ধান হেত হেব। বাবা বেলন একমেন এক নাগােড় আমােক রণ কেরা
আর কান িকছু েত মম থাকেব না। ধনী ব ি েদর তা সারািদন ধন দৗলতই সামেন আসেত থাকেব। গরীবেদর িকছু
তা নই- ই তবুও গরীেবরা িকছু বাঝার মত যারা ধারণা করেত পাের। রণ ব াতীত ময়লা িকভােব বর হেব।
আমরা পিব কীভােব হব। তামরা এখােন এেসেছা উ িশখের যেত।জােনা য বাবার িশ া অনুযায়ী চলেল আমরা উঁচু
সুেখর িশখের যাব। এটা পির েমর। বাবা আেসন টাওয়াের িনেয় যেত। তাই মত অনুযায়ী চলেত হেব। থম ন ের
এই ল ী-নারায়েণর মিহমা সুখ াত। তারা একদম টাওয়াের হেব। আর সব িকছু না িকছু কম। নতু ন দুিনয়ােকই টাওয়ার
অফ সুখ বলা হয়। ওখােন কােনা ময়লা িজিনস হয় না। এরকম মা নই, এরকম হাওয়া ওখােন বয় না য বাড়ী খারাপ
কের দেব। েগর তা অেনক মিহমা। তারজন পু ষাথ করেত হেব। ল ী- নারায়ণ কত উ , দখা মা ই মন খুশী
হেয় যায়। পরবত কােল অেনেকরই সা াৎকার হেত থাকেব। থম থম কত সা াৎকার হেতা। বাবা কত চমৎকার
দিখেয়েছন। তারা মু ট ইত ািদ পেড় আসেতন। ওই িজিনস তা এখােন পাওয়া যােব না। বাবা তা হেলন জ রী। আেগ
য মিণ ৫০ হাজাের নওয়া হত সটা এখন ৫০ লােখও পাওয়া যায় না। তামরা েগর জন পু ষাথ করছ।ওখােন

অপিরিমত সুখ বাবা এত পড়ান িক বা ােদর মেধ রাত িদেনর পাথক এেস যায়। কাথায় রাজা-রাণী কাথায়
দাস-দাসী। য ভােলা ভােব পেড় আর পড়ায় স লুিকেয় থাকেত পারেব না। সােথ সােথ বলেব বাবা আিম অমুক জায়গায়
িগেয় সািভস করব। সািভস তা অেনক রেয়েছ। তামােদর এই জ লেক ম ল (মি র) তরী করেত হেব।
র টু কেরা
টু
খল িক খল না, ছু টল সািভস করেত। ব বসায়ীরা এরকম কের। ভাল তা এেস গেল খল িক খল না, ছু টেব।
ধন আয় করার শখ থােক। এখন তা অন ( বহেদর) বাবার থেক অপিরিমত ধন পাওয়া যায়। যিদও সময় খুব কম
রেয়েছ! িক কাল শরীর ত াগ হেল - কােনা ভরসা নই। িবনাশ তা হেবই। তামােদর জন তা - "কােরা পৗষ মাস,
কােরা সবনাশ" (িম য়া মৗত মলুকা িশকার)। তামােদর খুশীর পারাপার নই। তামােদর অপিরসীম খুশী হওয়া চাই।
অেনেকর কল াণ করেত হেব তামােদর । পিরেশেষ কমাতীত অব ায় ি ত হেত হেব। তামরা রণ করেত করেত
অশরীরী হেয় যােব, তেবই অনায়ােস উড়েব। এটা খুব পির েমর। কউ তা অেনক সািভস কের। সারািদন িমউিজয়ােম
বাঝােত দাঁিড়েয় থােক। িদন রাত সািভেস উৎসাহী। শত শত িমউিজয়াম খুেল যােব। হাজার হাজার লাক তামােদর
কােছ আসেব, তামরা অবসর পােব না। সব থেক বশী তামােদর দাকান খালা থাকেব- এই অিবনাশী ান-রে র।
*আ া।*
িমি িমি হারািনিধ বা ােদর
বা ােদর নম ার।

িত মাতা িপতা বাপদাদার

হ পূণ

রণ আর

মিনং।

হানী বাবার

হানী

*ধারণার জেন মুখ সারঃ-*

*১ )* ােনর ধারণা করার জন
মম থাকেব না।

থেম িনেজর বুি

গাে ন এ এর বানাও । বাবার

রণ ছাড়া আর কােনা িজিনেস

*২ )* কমাতীত অব া া কের িনজ িনেকতেন যাওয়ার জন অশরীরী হওয়ার অভ াস কেরা। িনেজর
আচার-ব বহারেকও দেখা য কাউেক দুঃখ িদইিন তা। বাবার সমান মধুর হেয়িছ িক !
*বরদানঃ-*
া ণ জীবেনর ন াচারাল নচার ারা পাথরেকও জল কের িদেত স ম মা ার েমর সাগর ভব*
যমন দুিনয়ার লাক বেল য ম, পাথরেকও জল কের দয়, সইরকম তামােদর, অথাৎ া ণেদর
ন াচারাল নচার হল মা ার েমর সাগর। তামােদর কােছ আি ক ম, পরমা
েমর মত শি
রেয়েছ, যা িদেয় িবিভ নচারেক পিরবতন করেত পারেব। যমন েমর সাগর িনেজর ম
েপর
অনািদ নচার ারা তামােদর, অথাৎ বা ােদর আপন কের িনেয়েছন। সইরকম তামরাও মা ার
েমর সাগর হেয় িবে র আ ােদর সিত কােরর, িনঃ াথ আি ক ম িদেল তােদর নচার পিরবতন
হেয় যােব।
* াগানঃ-*
িনেজর িবেশষ েক মেন রেখ তােক সবােত লাগােল উড়িত কলােত উড়েত থাকেব।*
*

া বাবার সমান হওয়ার জন িবেশষ পু ষাথ*

*অ মুখী ি িতেত থেক আবার বিহমুিখতােত আসা, এই অভ ােসর জন িনেজর উপর ব ি গত অ ােটনশন রাখার
আবশ কতা আেছ। যখন তামরা অ মুখী ি িতেত থাকেব বিহমুিখতার কথা িড াব করেব না, কারণ দহ-অিভমান
গড় হািজর থাকেব।*

