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মধুবন

জেnর জনয্ সদা সুখী হoয়ার কারেণ ei al সমেয়র জনয্ েদহী aিভমানী হoয়ার aভয্াস কেরা* l "

ৈদবী রাজধানী sাপন করার জনয্ pেতয্েকর েকাn শখ থাকা uিচত* ?

*utর :- েসবার শখ l jান রেtর দান েতামরা িকভােব করেব েসi শখ রােখা l েতামােদর
uেdশয্i হেলা পিতত মানুষেক পিবt করা তাi বাcােদর রাজt বৃিd করার জনয্ aেনক েসবা
করেত হেব l েযখােনi েমলা iতয্ািদ হয় , েলাক sান করেত যায় েসখােনi েতামােদর
পচর্া(leaflets) ছািপেয় িবিল করেত হেব l ঢাক ,েঢাল িপিটেয়o pচার করেত হেব l
গীত

:-

েতামােক েপেয়i আমরা জগত েপেয় েগিছ ........

om শািn l িনরাকার িশববাবা বেস বাcােদর েবাঝােcন - বাcারা েদহী - aিভমানী হo l িনেজেক
আtা ভােবা আর বাবােক sরণ কেরা l আমরা সকেলi আtা , আমােদর িশববাবা eেস পড়ান l
হয় ,
বাবা েবাঝান েয - সংsার সব আtার মেধয্i থােক l যখন মায়া রাবেণর রাজয্
aথবা ভিkমাগর্
হয় তখন েতামরা েদহ - aিভমানী হেয় যাo l তারপর আবার যখন ভিk
মােগর্র an সময় আেস তখন বাবা eেস বাcােদর বেলন - eখন েতামরা েদহী - aিভমানী হol
েতামরা েয সব জপ , দান , পুণয্ কমর্ কেরেছা ,তােত েকােনা লাভ হয় িন l েতামােদর মেধয্ 5
িবকার pেবশ করােত েতামরা েতামরা েদহ - aিভমানী হেয় েগেছা l রাবণi েতামােদর েদহ aিভমানী বানায় l আসেল েতামরা eকসময় েদহী - aিভমানী িছেল তাi আবার নতু ন কের
েতামােদর aভয্াস করােনা হয় েয িনেজেক আtা মেন কেরা l েতামােদর ei পুেরােনা শরীর তয্াগ
কের নতু ন শরীর ধারণ করেত হেব l সতয্ যুেগ ei 5 িবকার থাকেব না l েদবী - েদবতা ,
যােদর পিবt মেন করা হয় , তারা আt - aিভমানী হoয়ার কারেণ 21 জn সবর্দা সুেখ থােক l
তারপর যখন রাবণ রাজয্
হয় তখন েতামরা আবার েদহ - aিভমানী হেয় যাo l েদহী aিভমানীেক েসাল কnাস আর েদহ - aিভমানীেক বিড কনশাস বলা হয় l িনরাকারী দুিনয়ােত
েতা েসাল কnাস আর বিড কনশাস েকােনা p i থােক না l oi দুিনয়া হেলা নীরব দুিনয়া l েসi
সংsার ei স ম যুেগi হয় l েতামােদর েদহ - aিভমানী েথেক েদহী - aিভমানী বানােনা হয় l
সতয্যুেগ েদহী - aিভমানী হoয়ার কারেণ েতামােদর দুঃখ েভাগ করেত হয় না কারণ েতামরা েয
আtা ei jান েতামােদর থােক l eখােন েতা সবাi িনেজেক েদহ ভােব l বাবা eেস eখন েবাঝান
েয বাcারা eখন েদহী - aিভমানী হo তাহেলi িবকমর্ িবনাশ হেব l তখন েতামরা িবকমর্াজীত
হেত পারেব l সতয্যুেগ শরীরo থাকেব , েতামরা রাজয্o করেব িকn আt - aিভমানী হেব l
সবসময় সুখী থাকেব l েসাল কnাস হেলi েতামােদর িবকমর্ িবনাশ হেব তাi বাবা বেলন েয
আমােক sরণ করেত থােকা তাহেলi িবকমর্ িবনাশ হেব l দুিনয়ার মানুষ গ া sান কের িকn গ া
কখেনাi পিতত - পাবনী নয় l না েকােনা েযাগ - aিg যার dারা িবকমর্ িবনাশ হেব l eমন
eমন িবষেয় বাcারা েসবা করার সুেযাগ পায় l েযমন সময় েতমন েসবা l কেতা মানুষ গ া sান
করেত যায় l km েমলােতo সব জায়গায় মানুষ sান কের l েকu েকu সাগের যায় , েকu আবার

নদীেতo sান করেত যায় l তাi eেদর সকলেক িবিল করার জনয্ কত পচর্া ছাপােত হেব l সবাiেক
িবিল করেত হেব l পেয়no েযন ei থােক েয - ভাi - েবােনরা , িবচার কেরা , পিতত - পাবন
, jান - সাগেরর েথেক িনগর্ত হoয়া jান নদীর dারাi িক েতামরা পিবt হেত পােরা নািক ei
সাগেরর জল বা নদীর জেলর dারা ? েতামরা যিদ ei রহেসয্র সমাধান করেত পােরা তাহেলi eক
েসেকেn জীবনমুিk েপেত পারেব l রাজয্ - ভােগয্র বসর্াo েপেত পারেব l eমন পচর্া েযন pিতটা
েসnার ছাপায় l নদী েতা সব জায়গায় আেছ l নদী aেনক দূর েথেক বেয় আেস l েযখােন েসখােন
aেনক নদী আেছ l তাহেল েলােক েকন বেল েয ei নদীেত sান করেল পিবt হেব l sান েতা
েতামরা জn - জnাnর ধের কেরা l সতয্যুেগ মানুষ sান কের l েসখােন সকেলi পিবt l eখােন
েতা শীেতর সময়o কেতা ক কের মানুষ sান করেত যায় l তাi তােদর েবাঝােত হেব েয aেnর
লািঠ হo l সকলেক জাgত করেত হেব l পিতত - পাবন ভগবান eেসi সকলেক পিবt বানান l
তাi সকল দুঃখী মানুষেদরo পথ বলেত হেব l eiসব েছােটা েছােটা পচর্া সমs ভাষােতi ছাপা চাi
l লাখ - দুলাখ পিরমােণর ছাপেত হেব l যােদর বুিdেত ei jােনর েনশা চেড় আেছ , তােদর বুিdi
কাজ করেব l eiসব ছিবo দু িতন লাখ pেতয্ক ভাষােতi হoয়া চাi l pিতটা জায়গায় িগেয় ei
েসবা কাজ করেত হেব l ei িবষেয় eকটা পেয়ni মুখয্ েয , eেস েবােঝা িকভােব eক েসেকেn
মুিk - জীবনমুিk পাoয়া যায় l pধান েসnােরর িঠকানা িদেয় দাo , তারপর পড়ুক বা না পড়ুক
তােদর িবষয় l েতামােদর বাcােদর িtমূিতর্ র ছিবর uপর েবাঝােনা uিচত েয bhার dারা aবশয্i
ei sাপনার কাজ হয় l িদন pিতিদন মানুষ বুঝেত পারেব িবনাশ েতা সামেনi l ei ঝগড়া iতয্ািদ
বাড়েতi থাকেব l মানুেষর জীবেন সmিt িনেয়o কেতা ঝ াট চলেত থােক l মারামাির পযর্n হেয়
যায় l িবনাশ েতা সামেনi হেব l যারা খুব ভােলা কের ভাগবত গীতা iতয্ািদ পড়েব তারা বুঝেত
পারেব বরাবর e েতা আেগo ঘেটিছেলা l তাi েতামােদর বাcােদর খুব ভােলা কের বুঝেত হেব
জেল sান করেলi িক মানুষ পিতত েথেক পিবt হেত পাের নািক েযাগ aিgর dারা পিবt হয় l
ভগবান uবাচঃ - আমােক sরণ করেলi েতামােদর িবকমর্ িবনাশ হেব l েযখােন েযখােন েতামােদর
েসnার আেছ েসখােন িবেশষ িবেশষ সমেয় ei পচর্া েবর করা চাi l েমলাo aেনক হয় েযখােন ,
েযখােন aেনক মানুষ আেস l িকn েকােনা েকােনা িবেশষ মানুষi বুঝেত পারেব l ei পচর্া িবিল
করার জনয্o aেনক েলাক চাi যারা anত eiকথা েবাঝােত পারেব l eমন জায়গায় িগেয়i
েতামােদর দাঁড়ােত হেব l e হেলা jান রt l ei েসবা করার aেনক শখ রাখা চাi l আমরা
আমােদর ৈদবী বাদশাহী sাপন করিছ l e হেলা মানুষ েথেক েদবতা বা পিতত েথেক পিবt
বানাবার িমশন l eo েতামরা িলখেত পােরা েয বাবা সকলেক বুিঝেয়েছন " মনমনাভব l " পিতত
- পাবন েবহেদর বাবােক যিদ sরণ কেরা তাহেল েতামােদর িবকমর্ িবনাশ হেয় যােব l sরেণর
যাtার পেয়no েতামােদর বাcােদর বার বার বুিঝেয় বলা হেয়েছ l বাবােক বার বার sরণ কেরা l
sরণ সুেখর aনুভূিত কেরা , শরীেরর যাবতীয় ক দূর হেয় েতামরা সুsােsয্র aিধকারী হেব l
*বাবাi মnt িদেয়েছন েয আমােক sরণ কেরা, eমন নয় েয বেস েকবল িশব - িশব জপ কেরা l
িশেবর ভkরা eiভােব িশব - িশব মালা জপ করেত থােক l বাsেব e হেলা d মালা l িশব আর
শািলgাম l মালার oপের আেছন িশব l বািক সব েছােটা েছােটা দানা aথর্াt আtারা l আtা খুবi
েছােটা িবnু l কােলা দানারo মালা হয় l তাi িশেবর মালাo বানােনা হয়* l আtােক তার িনেজর
বাবােক sরণ করেত হেব l বািক মুেখ খািল িশব - িশব বলেলi হেব না l িশব - িশব বলেত
থাকেল বুিdর েযাগ আবার বাবার িদেক চেল যােব l eর aথর্েতা েকui েবােঝ না l িশব - িশব
জপ করেল িবকমর্ েতা িবনাশ হেবi না l যারা মালা জপ কের তােদর কােছ েতা ei jান েনi

েয , িবকমর্ তখনi িবনাশ হয় যখন স ম যুেগ ডাiেরk িশববাবা eেস ei মnt েদন েয
"মােমকম" ( আমােক ) sরণ কেরা l বািক যেতাi েকu বেস িশব - িশব ক ক , িবকমর্
িবনাশ হেব না l মানুষ কাশীেতo িগেয় থােক l তারা িশব - কাশী , িশব - কাশী বলেত থােক l
eo বেল েয কাশীেত িশেবর pভাব আেছ l িশেবর মিnর েতা খুব সুnর বানােনা হেয় থােক l e
সবi হেলা ভিkমােগর্র সামgী l েতামরা ei বেল েবাঝােত পােরা েয েবহেদর বাবা বেলন - আমার
সােথ েযাগ লাগােলi েতামরা পিবt হেব l বাcােদরo েসবা করার শখ থাকা চাi l বাবা বেলন েয
আমােকi পিতত মানুষেদর পিবt বানােত হেব l েতামরা বাcারাo ei পিবt বানাবার েসবা কেরা l
*পচর্া িনেয় িগেয় সকলেক েবাঝাo l সকলেক বেলা , ei পচর্া খুব ভােলা কের পেড়া l মৃতুয্ েতা
eখন সকেলর সামেনi দাঁিড়েয় আেছ l e হেলা দুখধাম l eখন jান - sান eকবার করােতi
েতামরা eক েসেকেni জীবনমুিk েপেত পােরা l তাহেল ঘুের ঘুের িবিভn নদীেত sান করার িক
দরকার l আমরা েসেকেn জীবনমুিk েপেত পাির েসi কারেণi আমরা ঢাক েপটাi l না হেল েতা
েকui ei পচর্া ছাপােব না l বাcােদর ei েসবার aেনক শখ রাখা দরকার* l ei যা সব বানােনা
হেয়েছ সবi েসবার জনয্ l eমন aেনক আেছ যােদর েসবার শখi থােক না l তােদর েখয়ােলi আেস
না েয িকভােব ei েসবা করেবা , ei েসবাকাজ করেত হেল খুব চমtকার বুিd চাi , যােদর পােয়
েদহ - aিভমােনর িশকল eখনo আেছ , তারা েদহী - aিভমানী হেত পারেব না l েবাঝা যায়
eরা আর িক পদ পােব ? তােদর pিত দয়া আেস l সব েসnােরi েদখা হয় - েক েক ei
পু ষােথর্ তীb গিতেত আেছ l *েকu েকu আকেnর ফু ল , েকu েকu আবার েগালাপ ফু ল l
েতামরা িনেজরা ভােবা , েতামরা aমুক ফু ল* l েতামরা যিদ বাবার েসবা না কেরা তাহেল বুঝেত
হেব েয েতামরা িগেয় আকেnর ফু ল হেব l বাবা েতা খুব ভােলাভােব েতামােদর বুিঝেয় বেলন l
*েতামরা eখন হীেরর মত হoয়ার জনয্ পু ষাথর্ করেছা l েকu েকu সিতয্কােরর হীরা আবার
েকu েকu কােলা eবং
k l েতামােদর pেতয্কেকi িনেজেদর েখয়াল রাখেত হেব িচnা করেব আমােদর হীেরর মেতা হেত হেব l িনেজেক িজjাসা কেরা , আমরা িক হীেরর তু লয্ হেয়িছ* ? আcা
l
িমি - িমি
হারািনিধ (িসিকলেধ) বাcােদর pিত মাতা - িপতা , বাপদাদার sরণ ভােলাবাসা
eবং সুpভাত l হানী বাবার হানী বাcােদর নমsার l
*ধারণার জনয্ মুখয্ সার*

:-

1)
েদহ - aিভমােনর িশকল েকেট েদহী - aিভমানী হেত হেব l েসাল কনশাস থাকার সংsার
ধারণ করেত হেব l
2)
েসবার aেনক শখ রাখেত হেব l বাবার মেতাi পিতত মানুষেক পিবt করার েসবা করেত
হেব l সিতয্কােরর হীরা হেত হেব l
*বরদান
l

:-

ে

আর

ভ বৃিtর dারা বাণী আর কমর্েক ে

বািনেয় িব

পিরবতর্ ক হo*

েযসব বাcা িনেজর দুবর্লতােক দূর কের ভ আর ে
sভাব ধারণ করার bত েনয় , তােদর
নজের ei সৃি o ে
pিতপn হয় l sভােবর সােথ দৃি আর কেমর্রo সmকর্ আেছ l েকােনা
ভােলা বা খারাপ িবষয় pথেম মানুষ sভােব ধারণ কের তারপর তা বাণী বা কেমর্ আেস l sভাব
ে
হoয়া aথর্াt বাণী আর কমর্ ততkণাত ে
হoয়া l মানুেষর ei sভাব েথেকi ভাiেbশন বা
বায়ুমnল ৈতরী হয় l যারা ে
sভােবর bত ধারণ কের তারা তtkণাত িব পিরবতর্ ক হেত
পাের l
*েsাগান
:- িবেদহী বা aশরীরী হoয়ার aভয্াস যিদ কেরা তাহেল েয েকােনা মানুেষর মেনর
ভাব জানেত পারেব* l

*তপsীমূতর্ হo*
*সমেয়র িনকটবতর্ীতাi pমাণ েয eখন সিতয্কােরর তপsী হেত হেব l েতামােদর সিতয্কােরর তপসয্া
বা সাধনাi হেলা েবহেদর ৈবরাগয্ l eখন ei েবহেদর ৈবরােগয্র dারাi চািরিদেক তপসয্ার বায়ুমnল
বানাo l েতামােদর তপসয্া েযন মেনর েসবার িনিমt হয়* l

