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বাপদাদাই সকেলা স ানেৰ িমঠা মৗনতা বা শা (চু ইট চাইেল ৰ) ি িত ত কিৰ আেছহঁ ক। এক চেক ত শা
ি িতত ি ত হ যাৱা এইেটা অভ াস ( ি চ) িকমানৈল কিৰছা? এইেটা ি িতত যিতয়াই িবচৰা তিতয়াই ি ত হ’ব
পৰা ন সময় লােগ? িকয়েনা অনািদ ৰূপ িমঠা শা হয়। আিদ ৰূপ আৱাজত (বাণীত) অহাৰ। িক অনািদ অিবনাশী
সং াৰ হেছ শা । গিতেক িনজৰ অনািদ সং াৰ, অনািদ ৰূপক, অনািদ ভাৱক জািন যিতয়াই িবচৰা তিতয়াই
সইেটা ৰূপত ি ত হ’ব পৰােন? 84 জ আৱাজত আিহব লােগ সইবােব সদায় অভ াস আৱাজৰ অহাৰ হয়। িক
অনািদ ৰূপৰ বােব আৰু এই সময়ত চ পুৰা হাৱাৰ কাৰেণ পুনৰাই িমঠা শাি ৰ ঘৰৈল (চাইেল হামৈল) যাব লােগ।
এিতয়া ঘৰৈল যাৱাৰ সময় সমীপত। এিতয়া আিদ মধ অ িতিনও কালৰ ভূ িমকা সমা কিৰ িনজৰ অনািদ ৰূপ,
অনািদ ি িতত ি ত হাৱাৰ সময় সইবােব এই সময়ত এইেটা অভ াসেৰ বিছ েয়াজন। িনেজই িনজক পৰী া ( চক)
কৰা কেমি য়িজৎ হেছাঁেন? আৱাজত যিদ আিহব িনিবচৰা তে এই মুখৰ আৱােজ িনজৰ ফােল আকিষতেতা নকেৰ।
ইয়ােকই আি ক কচৰৎ (ি ল) বুিল কাৱা হয়।
িযদেৰ বতমান সময় অনুযায়ী শৰীৰৰ কাৰেণ সকেলা বমাৰৰ িচিকৎসা িহচােপ কচৰৎ (ব ায়াম) (এ াৰচাইচ) িশকায়,
সইদেৰ এই সময়ত আ াক শি শালী কৰাৰ বােব এই আি ক কচৰতৰ অভ াস লােগ। চািৰওফােল যেন ৱাই
বাতাবৰণ নহওঁক, অি ৰতা নহওঁক িক আৱাজত থািকও আৱাজৰ পৰা উপৰাম ি িতৰ অভ াস এিতয়া ব কালৰ
পৰা লােগ। শা বাতাবৰণত শাি ৰ ি িত গিঢ় তালা এয়া কােনা ডাঙৰ কথা নহয়। অশাি ৰ মাজত তামােলাক শা
হ থাকা এইেটােৱ অভ াস লােগ। এেন ৱা অভ াস আেছেন? লািগেল িনজৰ দুবলতাৰ অি ৰতা হওক বা সং াৰৰ, ব থ
সংক ৰ অি ৰতা হওক। এেন ৱা অি ৰতাৰ সময়ত িনজেক অচল কিৰ ৰািখব পাৰােন ন সময় লািগ যায়? িকয়েনা
সময় লগােটােৱও কিতয়াবা তাৰণা কিৰব পােৰ। সমাি ৰ সময়ত বিছ সময় নােপাৱা। চু ড়া ফলাফলৰ কাকত
(ফাইেনল িৰজা ৰ পপাৰ) কই মান চেক বা িমিনটৰেহ হ’ব। িক চািৰওফালৰ অি ৰতাৰ বাতাবৰণত অচল হ
থািকেলেহ ন ৰ পাবা। যিদ ব কাল অি ৰতাৰ ি িতৰ পৰা অচল হাৱাত সময় লগাৰ অভ াস থােক তে সমাি ৰ
সময়ত িক ফলাফল (িৰজা ) হ’ব? সইবােব এই আি ক কচৰতৰ অভ াস কৰা। মনক য’ত আৰু িযমান সময় ি ত
কিৰব িবচৰা িসমান সময়ৰ বােব যােত তাত ি ত কিৰব পাৰা। চু ড়া কাকত ব েতই সহজ। আৰু থমেতই ক িদয়া
হয় য এইখন কাকত (পিৰি িত) আিহব। িক ন ৰ ব ত কম সময়ত পাবা। অৱ াও ( েজা) যােত শি শালী
(পাৱাৰফু ল) হয়।
দহ, দহৰ স , দহৰ সং াৰ, ব ি অথবা বভৱ, ক ন (ভায়ে ন), বায়ুম ল সকেলা থকাৰ সে ও যােত
আকিষত নকেৰ। ইয়ােকই কাৱা হয় ন েমাহা সমথ ৰূপ। তে এেন ৱা অভ াস আেছেন? জগতৰ লােক িচঞিৰ
থািকব আৰু তামােলাক অচল হ থািকবা। কৃ িতও, মায়ােয়া সকেলােৱ অি ম সুেযাগ ল’বৰ বােব িনজৰ ফােল িযমােনই
আকিষত নকৰক িক
তামােলাক উপৰাম আৰু িপতাৰ মৰমৰ হাৱাৰ ি িতত মত িবলীন (ল’ভলীন) হ থাকা
ইয়াক কাৱা হয় দিখও নেদখা, িনও নু না….. এেন ৱা অভ াস হওক। ইয়ােকই িমঠা শা ৰূপৰ ি িত বুিল কাৱা
হয়। তথািপও বাপদাদাই সময় িদ আেছ। যিদ িকবা দুবলতা আেছ তে এিতয়াও পূৰণ কিৰব পাৰা িকয়েনা ব কালৰ
িহচাপ নােলাঁ। গিতেক এিতয়া অলপ সুেযাগ (চা ) আেছ, সইবােব এইেটা অভ াসৰ িত পুৰা মেনােযাগ (ফু ল
এেটন ন) িদয়া। স ান সহকােৰ উ ীণ (পাছ উইথ অ’নাৰ) হ’বা ন উ ীণ হ’বা তাৰ আধাৰ এইেটা অভ াসৰ ওপৰত
হ’ব। এেন ৱা অভ াস আেছেন? সময়ৰ ঘ া বািজেল তিতয়া তয়াৰ হ’বা ন এিতয়া ভািবছা তয়াৰ হ’ব লািগব?
এইেটা অভ াসৰ কাৰেণ অ ৰ ৰ মালা িবেশষ সৰুৈক তয়াৰ হেছ। ব ত কম সময়ৰ। িযদেৰ তামােলােক কাৱা নহয়
য চেক ত মুি বা জীৱন মুি ৰ উ ৰািধকাৰ লাৱাৰ সকেলােৰ অিধকাৰ আেছ। গিতেক সমাি ৰ সময়েতা ন ৰ
লাৱােতা অলপ সময়ৰ কথা। িক অলেপা যােত অি ৰতা নহয়। বচ িব ু বুিল ভািবলা আৰু িব ত
ু ি ত হ গ’লা।
িব ু যােত অি ৰ নহয়। এেন ৱা নহয় য সই সময়ত অভ াস কৰা আৰ কিৰ িদবা - মই আ া হওঁ… মই আ া

হওঁ… এয়া নচিলব িকয়েনা নাইেছাঁ নহয় হাৰ চািৰওফালৰ পৰা হ’ব। শষ েচ া (লা ােয়ল) সকেলােৱ কিৰব।
কৃ িতেতা িযমান শি থািকব, মায়ােৰা িযমান শি হ’ব েচ া চলাব। িসহঁ তেৰা শষ েচ া আৰু তামােলাকৰ অি ম
কমাতীত, কমব ন মু ি িত হ’ব। দুেয়াফালৰ পৰাই ব ত শি শালী দৃশ (পাৱাৰফু ল িচন) হ’ব। সয়াও পূণ শি েৰ
(ফু লফ’চ), এয়াও পূণ শি েৰ। িক চেক ৰ িবজেয় িবজয়ৰ নাগাৰা বজাব। বুিজলা অি ম কাকত (লা পপাৰ) িক
হ’ব। সকেলােৱ এইেটা ভ সংক েতা ৰােখও আৰু ৰািখবও লােগ য থম ন ৰত (না াৰ ৱানত) আিহবই লািগব।
গিতেক যিতয়া সকেলা কথাত জয়ী হ’বা তিতয়ােহ থমত আিহবা (ৱান হ’বা)। যিদ এ কথাত অলেপা ব থ সংক ,
ব থ সময় লািগ যায় তে ন ৰ িপচত হ যাব সইবােব পৰী া কৰা। চািৰওফােলই পৰী া কৰা। ত (ডবল)
িবেদশীসকেল সকেলা িদশেত তী তােৰ যাব িবচােৰ নহয় সইবােব তী পুৰষ
ু াথ বা পুৰা মনেযাগ এইেটা অভ াসৰ িত
এিতয়ােৰ পৰা িদ যাৱা। বুিজলা! ও ( কােৱ েনা) জানা আৰু সময়েকা জানা। তেনহ’ লেতা সকেলােৱ কৃ তকায হাৱা
উিচত। যিদ থমেৰ পৰাই
জনা যায় তে সাজু হ যায়। তিতয়া কৃ তকায হ যায়। তামােলাক সকেলােৱেতা
কৃ তকায হওতা হাৱা নহয় জােনা! বাৰু।
এইেটা ঋতু ত (িচজনত) বাপদাদাই েত কেৰ লগত িমলন মেনাৱাৰ বােব খালা ভঁ ৰাল খুিল িদেছ। আগৈল িক হ’ব লগা
আেছ, সয়া পাচত ক’ম। এিতয়া খালা ভঁ ৰালৰ পৰা িযেয়ই ল’ব আিহছা সয়ােতা লেয় ল’বা। ামাৰ দৃশ সদায় সলিন
হেয়ই িক এইেটা ঋতু ত ভাৰতবাসীেয়ই হওঁক বা ত িবেদশীসকেলই হওঁক সকেলােৱ িবেশষ বৰদানেতা া কিৰেছই।
বাপদাদাই িয িত িত িদেছ সয়ােতা পালন কিৰবই। এইেটা ঋতু ৰ ফল খাৱা। ফল হেছ িমলন, বৰদান। সকেলােৱ
ঋতু ৰ ফল খাব আিহছা নহয়েন। বাপদাদাও স ানসকলক দিখ আনি ত হয়। তথািপও সাকাৰী সৃি তেতা সকেলা
চাবলগীয়া হয়। এিতয়ােতা ফূ িত কৰা। আেকৗ ঋতু ৰ শষত নাম।
সৱা ান যিদও বেলগ বেলগ িক সৱাৰ ল েতা এেক েয়। উৎসাহ-উ ীপনা এেক েয় সইবােব বাপদাদাই সকেলা
ানেক িবেশষ মহ িদেয়। এেন ৱা নহয় য এ
ান ৰু পূণ, আনেটা কম। নহয়। িয ানেত স ানসকল উপি ত
হেছ তাৰ পৰা িকবা নহয় িকবা িবেশষ ফলাফল অৱেশ ই ওলাব। তথািপও কােৰাবাৰ ফলাফল সানকােল ওলায়
কােৰাবাৰ সময়ত ওলাব। িক িবেশষ সকেলা ফালেৰ আেছ। িকমান ভাল ভাল ৰ ওলাইেছ। এেনৈক নাভািববা য
আিমেতা সাধাৰণ হওঁ। সকেলােৱ িবেশষ হাৱা। যিদ কােনাবা িবেশষ নহ’ লেহেতন তে িপতাৰ ওচৰত নািহলেহঁ েতন।
িবেশষ আেছ িক কােনাবাই িবেশষ ক সৱাত লগায় কােনাবাই সৱাত লগাবৰ বােব এিতয়া তয়াৰ হ আেছ, বাকী
হওেত সকেলা িবেশষ আ া হাৱা। সকেলা মহাৰথী, মহাবীৰ হাৱা। এজন-এজনৰ যিদ মিহমা আৰ কেৰাঁ তে
ডাঙৰ-দীঘল মালা হ যাব। শি সকলক চাৱা িতগৰাকী শি েক মহান আ া, িব কল াণকাৰী আ া িহচােপ দখা
পাৱা যাব। এেন ৱা হাৱা নহয়েন ন কৱল িনজৰ িনজৰ ানৰ কল াণকাৰী হাৱা? বাৰু।
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মধুবন
অমৃতেবলা -

াি ৰ বলা

আিজ আি ক বািগচাৰ গৰাকীেয় িনজৰ আি ক গালাপ ফু লৰ (ৰ’জ াৱাচ) বািগচা ত কিৰ আেছহঁ ক। এেন ৱা
আি ক গালাপৰ বািগচা এিতয়া এই সংগমযুগেতই বাপদাদাৰ াৰা তয়াৰ হয়। বাপদাদাই েত ক আি ক গালাপ
ফু লৰ আি কতাৰ সুবাস আৰু আি কতাৰ ফু িল থকা ফু লেবাৰৰ জউতী চাই আেছ। সুবািসত সকেলােৱ হাৱা িক
িকছু মানৰ সুবাস িচৰকালৰ বােব থােক িকছু মানৰ সুবাস অলপ সময়ৰ বােব থােক। কােনাবােটা গালাপ সদায় ফু িল
থকা আৰু কােনাবােটা কিতয়াবা ফু লা কিতয়াবা অলপ ৰ’দ বা বতৰৰ িহচাপত মৰিহও যায়। িক তথািপও অি ক
বািগচাৰ গৰাকীৰ বািগচাৰ আি ক গালাপ হয়। কােনা কােনা আি ক গালাপৰ মাজত িবেশষ ানৰ সুবাস আেছ।
কােনাবােটাৰ মাজত ৃিতৰ সুবাস িবেশষ আেছ। কােনাবােটাৰ মাজত আৰু ধাৰণাৰ সুবাস, কােনাবােটাৰ মাজত
িবেশষভােব সৱাৰ সুবাস আেছ। কােনা কােনা এেন ৱাও আেছ িযসকল সকেলা সুবাসেৰ স
। গিতেক বািগচাত
সকেলাতৈক আগেত কাৰ ফােল নজৰ যাব বাৰু? যাৰ সুবােস দূৈৰৰ পৰাই আকিষত কিৰব। সইফােলই সকেলােৰ দৃি
থমেত যায়। গিতেক আি ক বািগচাৰ গৰাকীেয় সদায় সকেলা আি ক গালাপৰ ফু লক চায়। িক
মানুসিৰ। মৰেমা
সকেলােৰ িত আেছ িকয়েনা িতপাহ গালাপ ফু লৰ িভতৰত বািগচাৰ গৰাকীৰ িত অিত মৰম আেছ। মািলকৰ িত

ফু লেবাৰৰ মৰম আেছ। আৰু মািলকৰ ফু লেবাৰৰ িত মৰম আেছ। তথািপও কাচৰ আচবাবত ( ’ কচত) সদায়
থােকাঁতা আি ক গালাপ তেৱঁই হয় িয সদায় সকেলা সুবােসেৰ স
আৰু ফু িল থােক। মৰিহ যাৱা কিতয়াও নহয়।
িনেতৗ অমৃতেবলা বাপদাদাই হ আৰু শি ৰ িবেশষ িতপালনেৰ সকেলা আি ক গালাপ ফু লৰ সেত িমলন উদযাপন
কেৰ।
অমৃতেবলা িবেশষ ভু িতপালনৰ বলা হয়। অমৃতেবলা িবেশষ পৰমা িমলনৰ বলা হয়। আি ক বাতালাপ কৰাৰ
বলা হয়। অমৃতেবলা ভালা ভা াৰীৰ বৰদানৰ খাজনাৰ (স ি ৰ) পৰা সহেজ বৰদান া হাৱাৰ বলা। মেন ইি ত
ফল া কৰা - এয়া িয গায়ন আেছ এয়া এই সময়ৰ অমৃতেবলাৰ সময়ৰ গায়ন। িবনা পিৰ েমেৰ মুকিল ভােব খাজনা
া কৰাৰ বলা। এেন ৱা মনেমাহা সু ৰ সময়ক অনুভেৱেৰ জানা নহয়। অনুভৱীেয়েহ জােন এই
সুখক,
াি ক। গিতেক বাপদাদাই সকেলা আি ক গালাপক দিখ দিখ আনি ত হ আেছ। বাপদাদােয়া কয় - বাহঃ মাৰ
আি ক গালাপ। তামােলােক বাহঃ বাহঃৰ গীত গাৱা গিতেক বাপদাদােয়া এয়াই গীত গায়। বুিজলা!
মুৰল
ু ীেতা ব ত িনছা। িন িন স
হ গছা। এিতয়া মহাদানী হ িবেলাৱাৰ পিৰক না কিৰ আছা। এইেটা উৎসাহ
ব ত ভাল। আিজ ‘ইউ. ক.’ (আেমিৰকা যু ৰা ) অথাৎ ‘অ. ক.’ ( ক) হ থােকাঁতাসকলৰ পাল (টান)। ত
িবেদশীসকলৰ এ শ
িন বাপদাদাই সদায় িমিচিকয়াই থােক। কানেটা শ বাৰু? ‘ থংক ইউ’ (আেপানাক ধন বাদ)।
‘ থংক ইউ’ বুিল ক থািকও িপতাক ৰেণা কিৰ থােক িকয়েনা সকেলাতৈক থমেত অ ৰৰ পৰা িপতাৰ িতেয়
ধন বাদ ওলায়। গিতেক যিতয়াই কােনাবাক ‘ থংক ইউ’ বুিল কাৱা তিতয়া থমেত িপতা ৃিতৈল আিহব নহয়!
া ণ জীৱনত থম ধন বাদ তঃ িপতাৰ িত ওলায়। উেঠাঁেত-বেহাঁেত অেনকবাৰ ‘ থংক ইউ’ বুিল কাৱা। এয়াও
এক কাৰৰ িবিধ বাবাক ৰণ কৰাৰ। ইউ. ক.ৰ িনবাসীসকেল সকেলা িভ িভ হদৰ শি ধাৰীসকলক একি ত
কৰাৰ বােব িনিম হছা নহয়। অেনক কাৰৰ ানৰ শি আেছ। িভ িভ শি ধাৰীসকলক, িভ -িভ বগৰ
সকলক, িভ -িভ ধমৰ সকলক, ভাষাৰ সকলক সকেলােক একি ত কিৰ এ
া ণ বগত অনা, া ণ ধম, া ণ
ভাষাত অহা। া ণৰ ভাষাও িনজা। িযসকল নতু ন তওঁেলােক ভািববই নাৱােৰ য এওঁেলােক িক কয়। গিতেক া ণৰ
ভাষা, া ণৰ অিভধােনই (িড েনৰী) িনজা। গিতেক ইউ. ক. িনবাসীসকল সকেলােক এক কিৰ তালাত ব (িবজী) হ
থাকা নহয়েন। সংখ াও ভাল আৰু েহা ভাল েত ক ানৰ িনজা িনজা িবেশষ েতা আেছই িক আিজ ইউ. ক.ৰ নাই
আেছাঁ। য
হী, য সহেযাগী এইেটা িবেশষ ভালৈক দখা পাৱা যায়। িতেটা খাজত থমেত য অথাৎ মধুবনৰ
অংশীদাৰ হাৱাত ভাল ন ৰত গ আছা। মধুবনৰ ত
ৃিত এক িবেশষ জখলা ( িচেয়ল িল ট) হ যায়। িতেটা
কাযত, িতেটা খাজত মধুবন অথাৎ িপতাৰ ৃিত আেছ নতু বা িপতাই পেঢ়াৱা পাঠ আেছ বা িপতাৰ
া ভাজন আেছ
নতু বা িপতাৰ সেত িমলন আেছ। মধুবেন তঃ িপতাৰ ৃিত িদওঁতা হয়। য’ তই নাথাকা মধুবনৰ ৃিত অহা অথাৎ
িবেশষ হ, জখলা হ যায়। ওপৰৈল বগাই যাৱাৰ পিৰ মৰ পৰা মু হ যায়। চেক ত বুটাম ( ইু টচ) অন কিৰলা
আৰু আিহ উপি ত হ গ’লা।
বাপদাদাকেতা অন কােনা হীৰা মু তা নালােগ। িপতাৰ বােব হৰ সৰু ব েৱই হীৰা ৰ সইবােব সুদামাৰ কঁ চা
চাউল মু ৰ গায়ন কৰা হেছ। ইয়াৰ ভাৱাথ এয়াই য হৰ সৰু বিজেটােৱ মধুবনৰ ৃিত আিন িদেয়। গিতেক সয়াও
ব ত ডাঙৰ অমূল ৰ িকয়েনা হৰ দাম আেছ। মূল ( ভলু ) হৰ। ব ৰ নহয়। কােনাবাই এেনেয় িযমােনই
িনিদয়ক িক যিদ হ নাই তে তাৰ িবপৰীেত জমা নহয় আৰু েহেৰ অলপ জমা কিৰেলও তাৰ িবপৰীেত পদম জমা
হ যায়। গিতেক িপতাৰ পচ হেছ হ। গিতেক ইউ. ক. িনবাসীকলৰ িবেশষ য
হী, য সহেযাগী আৰ িণৰ
পৰাই আেছ। এয়াই সহজ যােগা হয়। সহেযাগ, সহজ যাগ হয়। সহেযাগৰ সংক উদয় হ’ লও ৃিতেতা িপতােৰই থািকব
নহয় জােনা। গিতেক সহেযাগী, সহজ যাগী তঃ হ যায়। যাগ িপতাৰ সেত থােক, মধুবন অথাৎ বাপদাদাৰ সেত।
গিতেক সহেযাগী হাৱাসকেলও সহজেযাগৰ িবষয় ত ভাল ন ৰ ল লয়। অ ৰৰ সহেযাগ িপতাৰ ি য় হয়, সইবােব
ইয়াত াৰেকা িদলৱালা মি ৰ িনমাণ কিৰেছ। গিতেক িদলৱালা িপতাৰ অ ৰৰ হ, অ ৰৰ সহেযােগই ি য় হয়। সৰু
( ঠক) অ ৰৰ সকেল সৰু চু ি কিৰ আনি ত হ যায় আৰু ডাঙৰ (বহল) অ ৰৰ সকেল বহদৰ (অসীমৰ) চু ি কেৰ।
ভ (ফাউে ন) ডাঙৰ অ ৰৰ সইবােব িব ােৰা ডাঙৰ হ গ আেছ। িযদেৰ ব ঠাইত বৃ
দিখছা বৃ ৰ
ঠাল- ঠঙু িলেয় গা-গছ হ যায়। গিতেক ইউ. ক.ৰ ভ ৰ পৰাই গা-গছ ওলাল, শাখািবলাক ওলাল। এিতয়া সই
শাখাসমূেহা গা-গছ হ গ’ল। সই গা-গছ সমূহৰ পৰাও শাখা ওলাই আেছ। িযদেৰ অে িলয়া ওলাল, আেমিৰকা, ইউেৰাপ,
আি কা ওলাল। সকেলা গা-গছ হ গ’ল। আৰু েত ক গা-গছৰ শাখা সমূেহা ভালদেৰ বৃি হ আেছ। িকয়েনা ভ
হ

আৰু সহেযাগৰ পানীেৰ মজবুত হয়, সইবােব িব ােৰা ভাল আৰু ফেলা ভাল। ভাল বাৰুবৰদান:
দহভাৱ ত াগ কিৰ াধমু হওঁতা িবনয়ী অ ৰৰ হাৱা
িযসকল স ােন দহভাৱ ত াগ কেৰ তওঁেলাকৰ কিতয়াও
াধ উৎপ হ’ব নাৱােৰ িকয়েনা
াধ
উৎপ হাৱাৰ দুটা কাৰণ থােক। এটা হেছ - যিতয়া কােনাবাই িমছা কথা কয় আৰু আনেটা হেছ
যিতয়া কােনাবাই ািন কেৰ। এই দুটা কথাই
াধৰ জ িদেয়। এেন ৱা পিৰি িতত িবনয়ী অ ৰৰ
বৰদানৰ াৰা অপকাৰীৰ িতও উপকাৰ কৰা, গািল িদওঁতাসকলেকা আেকাৱািল লাৱা, িন া
কৰাসকলক সঁচা িম বুিল ভাবা - তিতয়ােহ চমৎকাৰ বুিল কাৱা হ’ব। যিতয়া এেন ৱা পিৰৱতন
দখুৱাবা তিতয়া িব ৰ আগত িস হ’বা।
াগান:
আন ৰ (পিৰতৃ ি ৰ) অনুভৱ কিৰবৰ বােব মায়াৰ অধীনতাক এিৰ ত হাৱা।
!! ওঁ শাি !!

