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"বাপদাদা"

মধুবন

বাcারা - jান সাগর বাবা থালা ভের-ভের রtরািজ েদন েতামােদর। যত খুশী িনেজেদর
থিলেত তা ভের নাo আর সব িচnা েথেক েরহাi পাo"

:- jান-মােগর্র েকাn িবষয়িটেক ভিk-মাগর্o পছn কের ?

utর :- scতা ! বাcারা, jান-মােগর্ েতামরা sc থােকা। েতামােদর ময়লা কাপড়েক sc
বানাবার জনয্i বাবা eেসেছন। আপন ঘের েফরার লেkয্ আtা যখন sc aথর্াৎ পিবt (হাlা)
হয়, তখনi েস 'uড়ুkু-ডানা' পায় uড়ার জনয্। ভিk-মাগর্o scতােক খুবi পছn কের। sc
হবার জনয্ তারা গ ায় sানo কের। িকn জেলর dারা েতা আর আtা sc হেত পাের না।
oঁm শািn! িমি -িমি বাcারা, sরেণর েযােগ থাকেত কখনoi েযন ভু েল েযo না। pতু য্েষ যখন
তা aভয্াস করেব, তখন েযন েকানo কথা বা বাণী না চেল। িনবর্াণধােম েপৗঁছবার eটা eকটা
যুিk। পিবt হেত না পারেল েয uড়েতi পারেব না- ফেল আপন ঘের েপৗঁছেতi পারেব না
েতামরা। eকথা েতা েতামােদর জানা আেছ, সতয্যুেগর
েত aেনক সংখয্ক আtাi uেড় েপৗঁছায়
েসখােন। আর eখােন eখন কত েকািট েকািট আtার সমােবশ। সতয্যুেগ মাt কেয়ক লk যােব
েসখােন (sগর্-ধােম)। বাকীরা সবাi তখন uেড় যােব আপন ঘের। তােদর ei oড়ার ডানা
aবশয্i েকu eেস েদেবন। sরেণর ei যাtার dারাi আtা পিবt হয়। eকমাt ei পdিত ছাড়া,
পিবt হoয়ার আর aনয্ েকানo uপায়o েনi। পিতত-পাবনo েকবল ei eকজন বাবা'i।
eঁনােকi েকu 'ঈ র' বেল, েকu বা বেল 'পরমাtা' আবার 'ভগবান'o বেল েকu েকu। যিদo eত
িবিভn নাম েসi eকজেনরi। eঁনারা েকu িভn িভn নয়। সব আtােদরi িপতা েতা ei
eকজনi। েলৗিকেক বাবা হয় সবার িনেজর িনেজর, িকn পারেলৗিকক বাবা সবারi ei eকজনi।
েসi eক o eকমাt বাবা যখন আেসন, সবারi সুেখর বয্বsা কের তেবi িতিন ঘের িফের
যান। েসi সুেখর িদেনর পর েতা আর oঁনােক sরণ করার pেয়াজনi পেড় না। েযেহতু তখন তা
aতীত হেয় যায়। eবার বাবা েসi aতীত, বতর্ মান o ভিবষয্েতর রহসয্ িল বয্াখয্া কের
েবাঝােcন। েযমন, বৃেkর aতীত, বতর্ মান, ভিবষয্েতর িবষয়টা খুবi সহজ। বাcারা জােনা, িকভােব
বীজ েথেক বৃk হয়, তারপর তা বৃিd েপেত েপেত eকসময় তার aিnম-দশাo আেস। eেকi বলা
আিদ, মধয্, an। েতমিন কlবৃko নানা ধেমর্র ডাল-পালার িবsাের adু ত eক বৃk। কত ৈবিচেtয্
ভরা ei বৃk। eক eকিট ৈবিচtয্ তােদর িনজ িনজ ৈবিশে য্র। যিদ ফু েলর বয্াপারটাi ধেরা,
েতামরা েদখেব েযমন েযমন বৃk, েতমন েতমন তার ফু েলর ৈবিচt। যিদo ফু েলেদর ৈবিশ য্ সবi
eকi pকােরর। মনুষয্ সৃি র কlবৃেkর ঝাড় নানা ৈবিচেtয্ ভরা। েযখােন ঝােড়র pেতয্কিট ডালপালার েশাভাi িভn িভn pকােরর। ei ঝাড়-বৃko aেনক pকােরর েশাভাবধর্ন কের। uদাহরেণ
বাবা জানােcন - েযমন শয্াম-সুnর (kৎিসত o েসৗময্), যা ঘেট েকবল েদবী-েদবতােদর েkেt।
েতমিন েতামরাo ei kৎিসত aবয়ব-eর পিরবতর্ ন ঘিটেয় েসৗময্ aবয়ব েপেত চেলছ। eমন
শয্াম-সুnর aবsা aনয্ েকানo ধেমর্ ঘেট না। তােদর ৈবিশ য্ িল লkয্ কেরা। জাপানীেদর,
iuেরাপীয়েদর, চীনােদর aবয়েবর ৈবিচt িল লkয্ কেরা, েতমন বদল হয় না। aবয়েবর বদল যা
হয় তা েকবল ei ভারত ভূ -খে i। আর তাi েসi শয্াম-সুnেররi eত pশিs গাoয়া হয়।
eমনিট আর েকানo ধেমর্i হয় না। eমনi িবিচেt ভরা মনুষয্ সৃি র ঝাড়-বৃk। েযখােন িবিভn

ধেমর্র সমােবশ। তারা eেক-eেক তােদর সময় aনুসাের eখােন িকভােব আসেত থােক, তা
েতামােদরেক জানা আেছ। জগেতর েলােকরা eসব িকছু বুঝেতi পারেব না।
কেlর আয়ু 5-হাজার বছর। তােক বৃki বেলা বা জগৎ বেলা, যার aেধর্ক হল ভিk-মােগর্র
aথর্াৎ যােক রাবণ-রাজয্ বলা হয়। 5-িবকােরর সাহােযয্ চেল েয রাজয্। ফেল েলােকরা কামিচতায় বেস বেস পিতত o kৎিসত হেয় যায়। রাবণ সmpদােয়র েলােকেদর eবং ৈদবী সmpদােয়র
চাল-চলেন রাত-িদেনর তফাৎ। তাi েতা মনুষয্রা েদব-েদবীেদর eত মিহমা o ণ-কীতর্ ন কের
আর িনেজেদরেক পাপী বেল aিভিহত কের। বাcারাo েতা aেনক ভিk কেরেছা। পুনজর্n িনেত
িনেত ভিk-মােগর্ ভিko কেরেছা েতামরা। ei ভিk-মাগর্
হয় aবয্িভচারী ভিk িদেয়।
aবয্িভচারী ভিk িদেয়
হেলo, kেম েসi ভিk বয্িভচারীেত পিরণত হয়। aিnম িদেক তা
সmূণর্ েপ বয্িভচারী হেয় oেঠ। eমন সমেয় বাবা eেস েতামােদরেক aবয্িভচারী হoয়ার jান
েশানান। েয jােনর dারা মনুেষয্র সদগিত হয়। ভkরা যতিদন না তা জানেত পাের-ততিদন
তােদর ভিkর দািmকতা থােক। তারা েতা eটাo জােন না েয, jােনর সাগর পরমিপতা পরমাtা
eক o eকমাt eকজনi। ভিk-মােগর্ েবদ-শােstর ে াক িল মেন েরেখ েস িলi েশানােনা হয়
ভkেদর৷ eভােবi ভিk-মােগর্র িবsার ঘেট। eটাi ভিk-মােগর্র েশাভা। তাi বাবা বেলন- eসব
েশাভা আসেল মৃগতৃ ার েশাভা। যা ম ভূ িমর বালুকারািশেত দূর েথেক েপার মতন চমক aথর্াৎ
জল মেন হয়। হিরেণর তৃ া লাগেল জল েভেব ঐ মরীিচকা বালুকারিশর পােন ছু টেত-ছু টেত েসi
ফাঁেদ আটেক পেড়। ভিk-মােগর্ eমন ভােবi েলােকরা ভিkর ফাঁেদ পেড়। েযখান েথেক েবেরােনাo
খুব মুিsল। যিদo eখােন তােদর aেনক pকার িব আেস, তাi বাবা eেস তােদরেক পিবt বানায়।
েযমন েdৗপদী িনেজর রkার জনয্ কতi না আkিত জািনেয়িছল। বতর্ মােনর ei দুিনয়া েতা েdৗপদী
আর দুেযর্াধেন ভরা। িকn েতামরা িব.েক.-রা aবশয্i তােদর বলেব - েতামরাi েসi পাবর্তী, যারা
মুরলী পী ei aমরকথা েশােনা। বাবা sয়ং েসi aমরকথা িনেয়, িব.েক.-েদরেক aমরেলােকর
uপযুk কের গেড় তু লেছন। ei দুিনয়াটা েতা মৃতুয্েলাক। aকােলi মৃতুয্ ঘেট eখােন। বেস-বেসi
হাটর্েফল হেয় যায়। তাi হাসপাতােল িগেয়o েলােকেদর ei jান েশানােত পােরা। তােদর কত কম
আয়ু, কত েরাগ েভাগ করেত হয়-িকn েসখােন েরােগর নামগn পযর্n েনi।
ভগবানুবাচ- িনেজেক আtা েভেব, ei বাবােক sরণ কেরা। aনয্েদর pিত মমতা (আকষর্ণ)
িমিটেয় িদেত পারেলi িবকমর্ িল িবনাশ হেত থাকেব। েরাগ-েভাগ হেব না কখনo, aকােল মৃতুয্
হেব না, আয়ুo aেনক েবেড় যােব। েদবতােদর আয়ু কত েবশী। aেনক আয়ুর েলােকরা eখন আর
েকাথায়? তারাi পুনঃ-পুনঃ জn িনেত িনেত তােদর আয়ু eখন eত কম। িব -র মে র ei
েখলাটাi েয সুখ আর দুঃেখর। যা েলােকরা জােনi না- কত pকােরর েমলা o েখলার সমােবশ
eখােন। েযমন, km-েমলায় কত েলাক eকিtত হয় sােনর uেdেশয্। যিদo তােত লােভর লাভ
িকছু i হয় না। েলােকরা েতা েরাজi sান কের, েসi জল েতা সাগর েথেকi যায় সবর্t। তবুo তার
মেধয্ সবেচেয় ভােলা kেয়ার জল। নদীর জেল কত pকােরর েনাংরাo েতা থােক। kেয়ার জল oেঠ
pাকৃ িতক ভােব- যা d। তােতi বরং sান করাটা সবেচেয় ভােলা। আেগ েতা ei বয্বsাi চালু
িছল। আজকাল যা নদীেত sােনর pচলন হেয়েছ। ভিk-মােগর্o scতােকi
t েদoয়া হয়। eখন
তারা পরমাtােক ডােক, িতিন eেস েযন সবাiেক sc বানান।
নানকo পরমাtার ei
মিহমােক eভােব জািনেয়েছন- (★ টীকা ⤵-) "মুত পলীতী কাপড় েধােয়..."- বাবা eেস েযন

বাcােদরেক aথর্াৎ আtােদর sc বানান। যিদo তারা আtােক িনেলর্প (যােত েকানo দাগ লােগ
না) ভােব। বাবা বলেছন- ei দুিনয়াটাi হল রাবেণর রাজয্। যা সৃি র eেকবােরi aেধাগিতর
সময় eটা। eকথারo pচলন েতা আেছ- আমার চড়িত কলা হেল সমg জগতo তার সুফল পােব
("চড়তী কলা েতের ভােন সবর্ কা ভালা") (★★টীকা ⤵)।" aথর্াৎ বাবার dারাi সবারi
সদগিত হয়। তারাo বেল- বাবা, েতামার dারাi েয সবার ম ল হয়। aথর্াৎ unিতর েসাপােন,
েসখােন সবারi kশল-ম ল। সবাi খুব শািnেতi থােক। সমg িবে তখন েকবল eকিটi রাজয্।
aেনয্রা তখন থােক শািnধােম।
েলােকরা eখন কতi না মাথা ঘামােc, িকভােব িবে শািn sাপন করা যায়। তােদর কােছ জানেত
চাo- পূেবর্ িবে িক কখনo শািn িছল, যা eখন েতামরা চাiছ ? তারা েতা আবার eমনo বেলকিলযুেগর আয়ু eখনo 40-হাজার বছর aবিশ আেছ। সিতয্, েলােকরা pকৃ ত jােনর aভােব কত
েঘার-anকাের রেয়েছ। েকাথায় সmূণর্ কেlর েমাট আয়ু 5-হাজার বছর, েসখােন তারা বেলকিলযুেগর আয়ু eখনo aবিশ 40-হাজার বছর । eেদর মেধয্o আবার ব মত রেয়েছ। বাবা
eেস সবাiেক সতয্ তথয্ জানােcন। কেl মানুেষর জn হয় সবর্ািধক 84-বার। যিদ তা লk-লk
বষর্i হেতা, তেব েতা মনুষয্রা প -পkী, কীট-পত -eসবo হেত পারেতা। িকn িনয়মানুসাের তা
েতা আর হবার নয়। মনুষয্রা েকবল 84-জni িনেত পাের। তার িহেসব বাবা েতা জািনেয়েছন।
eiসব jান িলেক খুব ভালভােব বুিdেত ধারণ করেত হেব। ঋিষ-মুিনরাo "েনতী-েনতী" aথর্াৎ
সিঠক ভােব তাঁেক (পরমাtােক) জািন না বেল থােক, তেব েতা তারা নািsকi হেলা। aতeব
আিsক েকu না েকu েতা হেব। আিsক হেলা েদবতারা আর নািsক হেলা রাবণ-রােজয্র যারা।
pকৃ ত jােনর dারা িব.েক.-রাi আিsেক পিরণত হেত পারেলi আগামী 21-জেnর আশীবর্াদী-বসর্ার
aিধকারী হয়। eরপর আর jােনর pেয়াজনi পেড় না। বতর্ মান সময়টা পু েষাtম স মযুগ, আর
ei সমেয়i েতামরা utম েথেকo aিত utম পু ষ হেয় sগর্-রােজয্র মািলক হেত পােরা। েয
েযমন jােনর পাঠ যতটা ধারণ করেত পারেব, েস ততi uc পেদ আসীন হেত পারেব। pবাদo
আেছ-েলখা পড়া করেলi েতা িবে র মািলক হেত পারেব, তাছাড়া েতা েহলােফলা পদi। তবুo sগর্রাজয্ েতা- aথর্াৎ সুেখর রাজয্। েসখােন দুঃখ-কে র নামগno েনi। আর ei রাজয্ েয েকবলi
দুঃেখর। eখন যখন েতামরা আিsক হেয়iেছা, সুেখর রাজt েতা করেবi েতামরা। িকn আবার
যখন রাবণ রাজেt আসেব, নািsক হেয় দুঃেখর মেধয্ পড়েব। ভারত যখন সবর্-sের aিত ধনী
িছল, েসi সময়কােলর েসামনােথর মিnর িক িবশাল ধন-সmদ, রtরািজেত পিরপূণর্ িছল। িক সুnর
তার গঠনৈশলী। মিnর বানাবার জনয্ যিদ eত িবশাল ধন-সmদ খরচ করেত পাের, তেব তােদর
িনেজেদর কােছ িন য়i pচু র ধন-সmদ েথেক থাকেব। িকn eত aেনক ধন-সmদ তারা েপল
েকােtেক? শােst তা েলখা আেছ- সাগর থিল-থিল ভের তা িদেয়েছ। aথর্াৎ jান-সাগর
েতামােদরেক ei jান-রt থালা ভের ভের িদেcন eখন। যতটা পােরা িনেজেদর থিলেত তা ভের
নাo। ajানী ভkরা শংকেরর সামেন িগেয় ধন-সmেদর জনয্ pাথর্না কের, েযেহতু তারা pকৃ ত
বাবােকi েয জােন না। িকn েতামরা িব.েক.-রা তা জােনা- তাi বাবাo েতামােদরেক থিল ভের
ভের jান-ধনরt িদেত থােকন। েয যতটা িনেত চাiেব, েস ততটাi ভের িনেত পারেব। েয যত
মেনােযােগর সােথ পড়েব, েস তত uঁচু sলারিশপ পােব। aথর্াৎ চাiেল 'ডাবল -রাজ মুkট'-eর
aিধকারী হেত পােরা, নতু বা গরীব pজা বা দাস-দাসীo হেত পােরা। aেনেক আবার বাবােক
েছেড়o চেল যায় - েযমনিট আেছ aিবনাশী ামার িচtপেট। তাi বাবা eসেবর জনয্ েকানo

দুি nা কেরন না। uিন সবিকছু েথেকi িচnামুk থােকন। বাcােদরo uিন েতমন ভােবi গেড়
তু লেছন। e েযন দুি nা েথেক িচnামুk, যার ভরসা eকমাt সদ
- িযিন sামী aথর্াi সবারi
বাবা, িযিন সবিকছু রi মািলক।
eবার বাবা বলেছন- বাcারা, আিম েতামােদর েবহেদর িটচার। ভিkমােগর্ থাকাকালীন েতামরা
aেনক িটচােরর কােছ aেনক িবদয্া aধয্ায়ন কেরেছা। িকn বাবা eখন যা পড়ােcন তা সব
sু ল-কেলেজর পড়ােশানা েথেক eেকবােরi aনয্ ধরেনর। েতামােদর ei বাবা হেলন jােনর সাগর,
িকn oঁনােক 'জানী জাননহার' (েয মেনর কথা জােন) বলা চেল না। aেনেকi eমন বেল থােকআপিন েতা আমার মেনর কথা সব জােনন। বাবা জানান- আিম েসসেবর িকছু i জািন না। আিম
েতা েকবল েতামােদরেক ei িবেশষ jােনর পাঠ পড়াবার জনয্ আিস, েতামরা আtারা েতামােদর
s-আসেন িবরাজমান থােকা। আিমo আমার িনেজর আসেন িবরাজমান হi। আtা aিত kু d িবnু
s প - যা েকui জােন না। ei কারেণi বাবা বেলন- আেগ আtােক জােনা, তেবi বাবােক
জানেত পারেব। তাi বাবা
েতi আtার িবষেয় jানেক বয্াখয্া কের তারপের বাবার পিরচয়
জানােত বেলন। ভিk-মােগর্ শািলgাম বািনেয় তােক পূেজা করার পর তা ন o কের েদoয়ার
রীিত। তাi েতা বাবা বেলন- তেব েতা তা িশ েদর পুতুল েখলাi হেলা। যারা ei িবষয় িলেক
খুব ভালভােব বুঝেত পারেব, eকমাt তারাi aনয্েদর কলয্াণ করেত পারেব। কলয্াণকারী বাবার
বাcােদর েতা কলয্াণকারী হেত হেব। েকu েকu আবার aনয্েদরেক বাঁচােত িগেয় িনেজরাi েসi
পাঁেক আটেক যায়। ফেল তারাo aপিবt হেয় যায়। পুিণয্ করেত িগেয় uেl পােপর েবাঝা
বাড়ায়। তাi বাবা বারবার সতকর্ করেত থােকন। কাম-িচতায় বসেত বসেত েতামরা কািলমািলp
হেয় পেড়া। তখন আফেসাস কের বলেত হেব, েয আিম eত sc িছলাম, েসi আিম আজ eত
কািলমািলp হেয়িছ। েয আিম কখনo েদবতার মতন eত পিবt িছলাম, েসখােন আজ আমার eত
aবনিত। aবশয্ eমনটা না হেল িক আর 84-জেnর চেk আসেত হয়। তার িহসাবo বাবা
বুিঝেয় েদন। তেব বাcােদরo aেনক পির ম করেত হয় eর জনয্। ei েয aেধর্ক কl ধের
িবষয় সাগেরর েমােহ পেড় েথেক, তার েথেক েবিরেয় আসাটা eত সহজ বয্াপার (মাসীর বািড়
যাoয়ার মেতা সহজ নয়) নয় েমােটi।
েকu যিদ al eকটু o jােনর পাঠ পেড়, তার িবনাশ হয় না। ei মুরলী েয সতয্ নারায়েণর
মতন হoয়ার জনয্, তাi িনেদনপেk pজা েতা হেবi েস। আবার েকu হয়েতা সামানয্ িকছু েনi
চেল যায়, পের আবার আসেব, জানার আgেহ। (aিnম) সময় যতi eেগােত থাকেব, মানুেষর মেধয্
ৈবরাগয্o ততi আসেত থাকেব। েযমন
শােনর পিরেবেশ েগেল মেন ৈবরােগয্র ভাব pকট হয়।
আবার বাiের েবেরােলi তা দূর হেয় যায় ধীের ধীের। েতমিন েতামরাo যখন কারoেক েবাঝােত
থােকা, তখন তা খুব ভাল, ভাল বেল- িকn বাiের েবিরেয়i েসi ভাব uধাo হেয় যায় ধীের
ধীের। েবেরাবার আেগ জািনেয় যায়, তােদর কাজকমর্ েসের আবার আসেব eখােন। িকn বাiের
েবেরােনার সােথ সােথi মায়া তােদর মাথা িচবােত থােক kমাnেয়, ফেল তারা আর eমুেখা হয় না।
তাi েতা বলা হয়, েকািটর মেধয্ খুব alসংখয্কi তা ধারণ করেত পারেব। তার uপের রাজার
পেদর জনয্ েতা aেনক পির েমর পু ষাথর্ দরকার। েতামরা pেতয্েক িনেজi িনেজর মেনর কােছ
জানেত চাo- েবহেদর ei বাবার সােথ েতামরা েক কত সময় sরেণর েযােগ থােকা। বাবােকi েয
sরণ করেত ভু েল যাo েতামরা। িনেজরাi তা বেলা। িকn, যখন েতামরা ajান িছেল, তখন িক

কখনo eমন বেলেছা, বাবা আমােদর ভু েল েগেছ? তাi বাবা বলেছন- ঝড়-ঝ া যা িকছু i আসুক
না েকন, তু িম েযন নড়বেড় হেয়া না েকানoমেতi। ঝড়-তু ফান েতা আসেবi, িকn কমর্-iিndয়
dারা eমন েকানo ভু ল বা aনয্ায় কমর্ েযন কের েফেলা না তখন। েকu েকu বেলা- বাবা মায়া
তার জাদুর ছিড়েত বশ কের েনয় েয। তখন বাবা বেলন- িমি -িমি বাcারা, sরেণর েযােগ
থাকেত পারেলi েতা েসi কািলমার জং ভ হেয় েবিরেয় যােব। ei কািলমার জং-eর pেলপ পেড়
েতা আtােতi। তা ভ হয় েযাগ-aিgেত। বাবা িবnু s প। eকমাt ei বাবােক sরণ কের
জং-েক েবর করা ছাড়া আর েকানo uপায়o েয েনi। আcা!
িমি -িমি হারািনিধ বাcােদর pিত মাতা-িপতা বাপদাদার েsহ-সুমন sরণ o ভালবাসা আর
সুpভাত। ঈ রীয় িপতা oঁনার ঈ রীয় সnানেদর জানােcন নমsার।
ধারণার জনয্ মুখয্ সার :1) আমরা কলয্াণকারী বাবার বাcা, aতeব িনেজর eবং সবারi কলয্াণ করেত হেব। eমন
েকানo কমর্ যােত না হয় আমােদর dারা যার ফেল আমােদর aিজর্ত পুণয্o েশষ হেয় যায়, e
বয্াপাের সতকর্ থাকেত হেব।
2) jােনর ei পাঠ মেনােযাগ সহকাের aধয্য়ন কের jান-রেt িনেজর ঝু িল ভরেত হেব।
sলারিশপ েনoয়ার লেkয্ পু ষাথর্ করেত হেব। বাবার মতন দুঃি nা মুk হেয়, িনি n হেত হেব।
বরদান :- bাhণ জেnর িবেশষtেক sাভািবক sভাব বািনেয় িনেয় সহজ পু ষাথর্ী ভব
বয্াখয্া:- bাhণ জn হল িবেশষ জn। েতমিন bাhণ ধমর্ আর bাhণ কমর্o িবেশষ aথর্াৎ
সবর্ে । তাi bাhণ কেমর্ ফেলা (aনুসরণ) সাকার bhা বাবােক করা হয়। bাhেণর sভাব হল
িবেশষ sভাব। সাধারণ বা মায়াবী sভাব bাhেণর sভাব নয়। েকবলমাt eটু kেতi sৃিত s েপ
রাখেত হেব েয, আিম িবেশষ আtা। ei sভাব যখন sভািবক sভােব পিরণত হেয় যােব, তখনi
বাবার সমান হoয়ার সহজ aনুভব হেব। sৃিত s প aথর্াৎ সমথর্ী s প হেয় যােব- eটাi হল
সহজ পু ষাথর্।
েsাগান :- েয চতু িদর্ েক পিবtতা আর শািnর লাiেটর pকাশ ছড়ায় েস-i হল লাiট-হাuস।
★ টীকা :- "মুত পািলতী কাপড় েধােয়, েদ সাবুন লাi o েধােয়। ভিরেয় মন পােপা েক স , o
েধােব নােব েক স !!" ( gn) - বয্াখয্া: েপাশাক যখন ময়লা হয়, সাবােন তা পিরsার করা
হয়। েতমিন িবকাের যখন মন মিলন হয়, পরমাtার sরণ-েযাগািgেত তা sc বানােত হয়।
★★টীকা :- চড়তী কলা েতের ভােন সবর্ কা ভালা!" ( gn সােহব)- বয্াখয্া :- ei
িsিতেত িনেজর সদগিত করার সােথ সােথ জগেতর সব আtােদরi গিত aথর্াৎ মুিk হয়। িনেজর
চড়িত কলায় aেনয্রo ম ল হয়।

