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মধু বন

“* ান সূ যৰ আি ক তৰাসকলৰ িভ -িভ িবেশষ সমূ হ*”
আিজ

ান সূ য,

কাৰৰ তৰাসকলক চাই আ ছহঁক। িকছু মান হেছ

ান চ মাই িনজৰ িবিভ

ানী তৰা, িকছু মান িবেশষ সৱাৰ উৎসাহত থকা তৰা। িকছু মান ক ৰ ফল

িবেশষ সহেযাগী তৰা, িকছু মান

খাৱা তৰা, িকছু মান সহজ সফলতাৰ তৰা। এেনকুৱা সকেলা িভ
সকেলা তৰাই আি ক িকৰণ

া

িভ

িবেশষ

ূ ল তৰািবলােক িভ -িভ

হৰ

পত িভ -িভ

ান সূ যৰ আি ক তৰাসকলেৰা সব আ াৰ অিবনাশী

িয িবেশষ ৰ াৰা স

ান চ মা বা সূ যৰ সমীপত (িনকট) হয় িসমােনই আনেকা সমীপ স
ত

ভােব

ান সূ য,

ত

শি শালী নােহাৱা, সমীপৰ নােহাৱা তে
অনু সিৰ তওঁেলাকৰ

থােক।

ত

ভােব শি

তেনকুৱা উ

ফল অ

কাৰৰ তৰাৰ

কালৰ বােব

া

আেছ। যেনদেৰ িনেজ

াি কেৰাৱাৰ িনিম হয়। িযমােনই য়ং
ত আেন অথাৎ

ান সূ যৰ

াৰা

া

ভােব িবেশষ ৰ শি ৰ আধাৰত িসমােনই সমীপত আেন যাৰ বােব তওঁেলাকৰ
হ যায়, ইমান শি শালী তৰা হাৱা নহয় জােনা। যিদ িনেজ

ান চ মাৰ লগত স

িবেশষ

ান সূ যৰ াৰা

েত ক

াি ৰ লগত স

তৰা হয় তেনদেৰ আনেকা সই অনু সিৰ ফলৰ

িবেশষ ৰ আধাৰত আনেকা

ন তৰা।

স

কৰাৰ বােব িচকিমকাই থকা তৰােতা হ গ’লা। িক

িবেশষ ৰ িকৰণ িভ -িভ । িযদেৰ
কৰায়। সইদেৰ

হী তৰা, িকছু মান

ত

াৰা িযমান শি , স

লাৱাৰ শি

াপন কৰাব নাৱাৰা। দূ ৈৰৰ হাৱাৰ কাৰেণ তৰাসকলৰ

স

-স ক

া

কিৰব পােৰ িসমােনই যথা শি

কিৰ

ান সূ য উ তৈক উ , িবেশষ তৰাসকেলা উ ।

নাথােক সইবােব িযদেৰ

ি িতৰ অনু ভৱ কিৰব নাৱােৰ। যথা শি , যথা

াি

াি

কেৰ। যেনকুৱা শি শালী ি িত হ’ব লােগ

তেনকুৱা অনু ভৱ নকেৰ।
এেনকুৱা আ াসকলৰ সদায় এইেটা কথাই মনৰ পৰা বা মু খৰ পৰা ওলায় য এয়াই হ’ব লােগ িক নহয়। এেনকুৱা
হ উঠা উিচত িক

হ উঠা নাই। এইেটা কৰা উিচত িক

কিৰব নাৱােৰা। ইয়াক কাৱা হয় যথাশি

আ া। সব

শি মান আ া নহয়। এেনকুৱা আ াই িনজৰ বা অইনৰ িব -িবনাশক হ’ব নাৱােৰ। অলপ আগবািঢ়ল আ

িব

আিহল। এিট িব পাৰ কিৰেল, সাহস আিহল, আনি ত হ’ল আেকৗ অইন এটা িব আিহব। জীৱনৰ অথাৎ পু ষাথৰ
লাইন সদায় ি য়াৰ (

) নহ’ব। থমিক ৰাৱা, আগবািঢ় যাৱা এই টা িবিধেৰ আগবািঢ় গ থািকব আ

আগবঢ়াই ল যাব সইবােব থমিক ৰাৱা আ
কিতয়াবা উধমূ খী কলা, কিতয়াবা উৰ
সমাধান

প িকয়েনা যথাশি

আগবঢ়াৰ কাৰেণ তী গিতৰ অনু ভৱ নহয়। কিতয়াবা চল

আনেকা
কলা,

কলা। একৰস শি শালী অনু ভুিত নহয়। কিতয়াবা সমস া, কিতয়াবা

আ া হয়।

সাৰিথ িন য় লােগ। ইয়ােক কাৱা হয় যথাশি

ান সূ যৰ পৰা সব শি ক

হণ কৰাৰ শি

নাই। মাজত কােনাবা

আ া।

িযদেৰ ইয়াত ওখ পাহাৰত উঠা। িয বাহনেতই আহা, বাছেতই হওক বা গাড়ীেতই হওঁক ইি ন যিদ শি শালী হয়
তে

কােনা বায়ু পানীৰ সহায়ৰ অিবহেন িচধািচিধ আিহ পাৱা। আ

ইি ন দু বল হ’ ল তিতয়া িবৰাম ল পানী বা

বায়ু ৰ সহায় ল’ব লগা হয়। নন প (অিবৰত) নহয়, প (িবৰাম) কিৰব লগা হয়। এেনদেৰ যথাশি
কােনাবা নহয় কােনাবা আ াৰ, সু ৰ া, সাধনৰ আধাৰ নােলাৱাৈক তী গিতেৰ উৰ
হ’ব নাৱােৰ। কিতয়াবা ক’ব আিজ আন

কলাৰ ল

আ াসকেল,
ানত উপনীত

কিম গ’ল, আিজ যাগ ইমান শি শালী নহ’ল, আিজ এই টা ধাৰণা
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কৰাত বু িজ পােয়া দু বল হেছা। আিজ সৱাৰ উৎসাহ-উ ীপনা অহা নাই। কিতয়াবা পানী লািগব, কিতয়াবা বায়ু
লািগব, কিতয়াবা থিল িদব লািগব। ইয়াক জােনা শি শালী বু িল ক’বা? হওঁেতা অিধকাৰী, লাৱাৰ
অিধকাৰী হওঁ। কােনাজনতৈক কম নহয়। আ

ত এক ন ৰ

ত িক বু িল কাৱা? মই তা স । এিতয়া নতু ন হ আেছা,

কাযে

পু ৰণা নহয়, স ূ ণ জােনা হেছা। এিতয়া সময় হাতত আেছ। ডাঙৰৰ দাষ, মাৰ নহয়। িশিক আেছা, িশিক যাম।
বাপদাদাইেতা সদায় কয় - সকেলােক সু েযাগ িদব লােগ। মেয়া এই টা সু েযাগ পাৱা উিচত। মাৰ কথাও
লােগ। লাৱাৰ

ত মই আ

ত ডাঙৰ সকেল কিৰব। অিধকাৰ লাৱাৰ

কৰাৰ

ত ‘ কিতয়াবা কিৰম’। লাৱাৰ

ত ডাঙৰ হ যাৱা আ

কৰাৰ

ত ‘এিতয়া’ আ

িনব
কৰাৰ

হ যাৱা। ইয়াক কাৱা হয়

ত স

আ া।

যথাশি

বাপদাদাই এই ৰমণীয় খল চাই-চাই িমিচিকয়াই থােক। বাবােতা সকেলাতৈক চতু ৰ হয়। িক মা ৰ চতু ৰসকেলা কম
নহয় সইবােব যথাশি
কমৰ ফল

আ াৰ পৰা এিতয়া মা ৰ সবশি মান হাৱা। কেৰাতা হাৱা।

ভ ভাৱনা,

কামনাৰ ফল

সমান অৱেশ ই আিহব। কৱল

তঃ ূ তভােৱ

ান সূ যৰ পৰা

িপেছ-িপেছ আিহব। বু িজ পাইছা - আিজ যথাশি

া
আ

া

হ’ব। সব

াি

তঃ ূ তভােৱ শি শালী

িনেজই তামােলাকৰ িপছত চায়াৰ

হাৱা শি ৰ িকৰণত চলা তে

সব

াি

পী চায়া িনেজই

শি শালী তৰাসকলৰ িৰমিজম দিখ আিছেলা। অ া-

সকেলােৱ তী গিতেৰ দৗিৰ- দৗিৰ আিহ উপি ত হছািহ। িপতাৰ ঘৰত আিহ উপি ত হছািহ যিতয়া স ানসকলক
ক’ম - আিহছা ভােলই কিৰলা। যেনকুৱা িযমােনই ঠাই আেছ, তামােলাকেৰই ঘৰ। ঘৰেতা এটা িদনেতই নাবােঢ়
সংখ ােতা বািঢ় গ’ল নহয় জােনা। গিতেক সমািহত কিৰব লািগব।

িক

ান আ

সময়ক সংখ া অনু সিৰেয়ই চলাব

লািগব। সকেলা সমািহত হ গছা নহয়! লাইনেতা (শাৰীেতা) সকেলা কথােত লািগবই। তথািপও এিতয়াও ব ত-ব ত
ভাগ ৱান হাৱা িকয়েনা পা ৱ ভৱন বা িয ঠাই আেছ তাৰ িভতৰেতই সমািহত হ গ’লা। বািহৰৈলেতা লাইন
পািতবলগীয়া নহ’ল নহয় জােনা! বৃ ি

হ’বই, লাইেনা লািগব। সদায় সকেলা কথােত আন

মেনাৰ ন কিৰ থাকা।

তথািপও িপতাৰ ঘৰৰ িনিচনা অ ৰৰ আৰাম ক’ত পাবা, সইবােব সদায় সকেলা পিৰি িতেত স
সংগম যু গৰ বৰদানী ভূ িমৰ িতিন খাজ জিম সত যু গী মহলতৈকও
।

এই িদনেবােৰা িপছত

টালী িদওতা হ’ব লািগব। বৃ ি
স

আ

।

হ থািকবা,

ইমান য বিহবৈল ঠাই পাইছা, এয়াও ব ত

ৃ িতৈল আিহব। এিতয়াও তথািপ দৃ ি আ

টালীেতা পাৱা যায়। িপছৈল দৃ ি আ

হ আেছ, এয়াও আন ৰ কথা নহয় জােনা। িয পাৱা, যেনৈক পাৱা সকেলােত

বৃ ি অথাৎ কল াণ। অ া!

কণাটক িবেশষ মৰমৰ হ গেছ। মহাৰা ও সদায় সংখ াত মহান হ আেছ। িদ ীেয়ও ৰচ ( িতেযাগীতা) কিৰেছ।
ভােলই বৃ ি

কিৰ থাকা। ইউ.িপ.ও (উ ৰ

েদেশা) কােনাতৈক কম নহয়।

েত ক

ানেৰই িনজৰ িনজৰ িবেশষ

আেছ। সয়া িপছৈল নাম।
বাপদাদাইও সাকাৰ শৰীৰৰ আধাৰ লাৱাৰ বােব সময়ৰ সীমা ৰািখব লগা হয়। তথািপও ঋণৈল লাৱা শৰীৰ হয়।
িনজৰেতা নহয়। শৰীৰও দািয় ও বাপদাদাৰ হ যায় সইবােব বহদৰ মািলেকা হদত বা
বহদ। ইয়াত সংযম, সময় আ

শৰীৰৰ শি

নক’ব য এিতয়া আহা, এিতয়া যাৱা বা

খাই যায়। অব

বতনত

সকেলা চাব লগা হয়। বহদৈল আহা, িমলন মেনাৱা। তাত কােনও
মানু সিৰ আহা। খালা িনম ণ আেছ অথবা খালা অিধকাৰ আেছ। দু ই

বজােত আহা বা চািৰ বজােত আহা। অ া!
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সদায় সব শি শালী

আ াসকলক, সদায়

ান সূ যৰ সমীপৰ আ

সমান উ

ি িতত ি ত হ থােকাতা িবেশষ

আ াসকলক, সদায় সকেলা কায কেৰােত “ থমেত মই” ৰ উৎসাহ-উ ীপনাত থােকাতা সাহসী আ াসকলক, সদায়
সকেলােক শি শালী আ া কিৰ তােলাতা সকেলা সমীপৰ স ানসকলক,
আ

ান সূ য আ

ান চ মাৰ

হপূ ণ

ৰণ

নম াৰ।

দাদীসকলৰ

িত :- বাপদাদাৰ তামােলাক স ানসকলৰ ওপৰত গব হয়, িক কথাত গব হয় বা ? িপতাই সদায়

িনজৰ সমান স ানসকলক দিখ গব কেৰ। যিতয়া স ানসকেল িপতাতৈকও িবেশষ কায কিৰ দখুৱায় তিতয়া
িপতাৰ িকমান গব হ’ব। িদেন-ৰািতেয় িপতাৰ
স ানসকলৰ িবেশষ
আ

এয়াই য

ৃ িতক

থমেত ৰােখ িপছত সৱাক ৰােখ। অ ােৰাহী আ

ৃ িত। সইবােব পাথক আিহ যায়।

িপছত

সৱা এই দু িটেৰ লগন লািগ আেছ। িক

ৃ িত আ

সৱাক ৰািখেল সৱাত িয ভাল- বয়া হয় তাৰ

থমেত

পদািতকৰ

মহাবীৰ
থেম সৱা

িপছত সৱা কিৰেল সফলতা হয়।

ৃ িত আ

পত আিহ যায় আ

থমেত

থমেত

ৃ িতক ৰািখেল সহেজই উপৰাম হ’ব

পাৰা। গিতেক িপতােৰা এেনকুৱা সমান স ানসকলক ল গৗৰৱ হয়! গােটই িব ত এেনকুৱা সমান স ান কাৰ
বণনা কিৰেল ভাগৱত হ যাব। যিদ আৰ িণৰ পৰাই

হ’ব? এিট-এিট স ানৰ িবেশষ
বণনা কৰা যায় তে

ভাগৱত হ যাব। মধু বনত যিতয়া
হ প ৰ।

তিতয়া মধু বনৰ আকাশত শাভা িকমান

ান সূ য আ

িতগৰাকী মহাৰথীৰ িবেশষ

ত’ৰাসকল সংগিঠত

পত িচকিমকাই উেঠ

ান সূ যৰ লগত ত’ৰাও িন য় লােগ।

যু গলৰ দলৰ লগত বাপদাদাৰ সা াৎ
1) এক মতৰ পািতেৰ (পেথেৰ) চেলাতাসকলেতা তী গিতৰ হ’ব নহয় জােনা! দু েয়ােৰ মত এ কই, এই এক মেতই
হেছ চকা। এক মতৰ চকাৰ আধাৰত চেলাতাই সদায় তী গিতেৰ চেল। দু েয়ািট চকাই

হ’ব লােগ। এজন িঢলা

এজন বগীেতা নােহাৱা? দু েয়ািট চকাই একৰস। তী পু ষাথত পা ৱসকল এক ন ৰ ন শি সকল? এজেন আন
জনক আগবঢ়াই িদয়া অথাৎ িনজক আগবেঢ়াৱা। এেনকুৱা নহয় য আগবঢ়াই িদেল িনেজ িপছ পিৰ যাবা। আগবঢ়াই
িদয়া অথাৎ িনেজ আগবািঢ় যাৱা। সকেলা ভাগ ৱান আ া হাৱা নহয়? িদ ী আ

বা াই (মু াই) িনবাসী িবেশষ

ভাগ ৱান হাৱা, িকয়েনা ৰা ােৰ গ থািকেলও ব ত খাজনা পাৱা যায়। িবেশষ আ াসকলৰ সংগ, সহেযাগ, িশ া
সকেলা

া

হয়। এয়াও বৰদানৰ িনিচনা িয িবনা িনম ণ ৰ পাই থাকা। অন লাকসকেল িকমান পিৰ ম কেৰ।

গােটই া ণ জীৱনত বা সৱাৰ জীৱনত এেনকুৱা

আ াসকল দু ই-িতিন বােৰা ক’ৰবাত কিতয়াবােহ যায় িক

তামােলােক িনম ণ িদয়া বা িনিদয়া, তামােলাকৰ ওচৰত সহেজই আিহ যায়। গিতেক সংগৰ ৰং বু িল িয
িবেশষ আ াসকলৰ সংগইও উৎসাহ িদেয়। িকমান সহজ ভাগ
থািকবা ‘বাহ মাৰ

ভাগ ’। িয

াি

িস ,

া কেৰাতা ভাগ ৱান আ া হাৱা। সদায় গীত গাই

হ আেছ ইয়াৰ িৰটান ( িতদান) হেছ উৰ

কলা। থমিক ৰাৱা আ

চেলাতা নহয়। সদায় উেৰাতা।
2) সদায় িনজক িপতাৰ চ চায়াৰ িভতৰত থােকাতা বু িল অনু ভৱ কৰােন? িপতাৰ

ৃ িতেয়ই ‘চ চায়া’। িয চ চায়াৰ

িভতৰত থােক তওঁ সদায় িনৰাপেদ থােক। কিতয়াবা বৰষু ণ অথবা ধু মু হা আিহেল চ চায়াৰ িভতৰত
সইদেৰ িপতাৰ

ৃ িতেয়ই হেছ ‘চ চায়া’। চ চায়াত থােকাতা সহেজই মায়াজীৎ হয়।

পৰা বািহৰত আিহলা। িপতাৰ
সহেযাগ সদায়

িছ যায়।

ৃ িত পাহিৰলা অথাৎ চ চায়াৰ

ৃ িত যােত সদায় লগত থােক। িযসকেল এেনকুৱা চ চায়াত থােক তওঁেলােক িপতাৰ

া কিৰ থােক। সকেলা শি

পৰািজত নহয়। কিতয়াবা মায়াই

াি ৰ সহেযাগ সদায় পাই থােক। কিতয়াও দু বল হ মায়াৰ লগত

ৃ িত পাহৰাইেতা িনিদেয়? 63 জ
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পাহিৰ থািকলা, সংগম যু গ হ’ল

ৃ িতত থকাৰ

যু গ। এই সময়ত নাপাহিৰবা। পাহৰা বােব খকা-খু া খালা, দু খ পালা। এিতয়া আেকৗ কেনৈক পাহিৰবা! এিতয়া
সদায়

ৃ িতত থােকাতা।

িবদায়ৰ সময়ত
সংগম যু গ হেছই িমলনৰ যু গ। িযমান িমলন কিৰবা িসমােনই আ

িমলনৰ আশা বািঢ়ব। আ

ভ আশােয় মায়াজীৎ কিৰ তু িলব। এই িমলনৰ

থািকব লােগ িকয়েনা এই িমলনৰ

তঃ আিন িদেয়। এয়ােটা হ’বই লােগ। এয়া পু ৰা হ গ’ ল সংগম পু ৰা হ যাব। আ

িমলনৰ

ভ আশা

ভ সংক ই সদায় িপতাৰ

ৃ িত

সকেলা ই া পু ৰণ হ’ল িক

ৃ িতত সদায় িবিলন হ থােকা, এই টা ভ ই াই আগবঢ়াই ল গ থািকব, এেনকুৱা হয় নহয়! তিতয়া সদায় িমলন
মলা হেয় থািকব। ব
বা িক!

েত ক িমলনেৰই িনজা-িনজা

িমলনেতা ভােলই। আ া! সদায় ভ আ
ইয়াত

ভও হয় আ

পেত হওঁক। সদায় লগেতই থাকা গিতেক িমলনৰ আৱশ কতাই

পেত হওক বা অব

ও হয়।

প আ

আেছ। অব

াি

সাকাৰ িমলন িনজা।

িমলন িনজা আ

ভাত হ থািকব। তওঁেলােকেতা কৱল “ ড মিনং” বু িল কয় িক

িতেটা চেক

ভ আ

সেয়েহ চেক

চেক

মাবাৰক হওক। ওঁ

শাি ।
*বৰদান:-

িপতাৰ সংগৰ াৰা পিব তা

পী ধমক সহ জ পালন কেৰাতা মা ৰ সবশি মান হাৱা

আ াৰ ধম হেছ পিব তা, অপিব তা হেছ পৰধম। যিতয়া ধমৰ িন য় হ গ’ল তে
অি ৰ কিৰব নাৱােৰ। িপতাই িয হয়, যেনকুৱা হয়, যিদ তওঁক যথাথ
তে

পিব তা

পৰধমই

পত বু িজ ল লগত ৰাখা

পী ধমক ধাৰণ কৰা ব ত সহজ, িকয়েনা সংগী হেছ সবশি মান। সবশি মানৰ

স ান মা ৰ সবশি মানৰ আগত অপিব তা আিহব নাৱােৰ। যিদ সংক েতা মায়া আেহ তে
িন য় কােনাবা গট খালা আেছ অথবা িন য়ৰ অভাৱ আেছ।
* াগান:-

ি কালদশীেয় কােনা কথাক এক কালৰ দৃ ি েৰ নাচায়,
ওঁ শাি !!
***
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িতেটা কথােত কল াণ আেছ বু িল ভােব।

