তযমুগ – স্ব রযফততননয দ্বাযা রফশ্ব রযফততন

অফযক্ত ইাযা

৪. ব্রহ্মা ফাফায ফাচ্চানদয

রননেয কনভত য দত ননয দ্বাযা ফাফায াক্ষাত্কায

ানথ রফনল যস্দ আনে | যতা ব্রহ্মা ফাফা ডাকনে যম

কযাও , ফাফানক অনুযণ কনযা

ফানচ্চ , অননে এন মাও | ব্রহ্মা ফাফায দা একর্াই

১. ফাফায দা এই আা থানক যম প্রনতযক
ফাচ্চা রননেয কনভত য দত ননয দ্বাযা ফাফায
াক্ষাত্কায কযনফ অথত াৎ প্রনতযক কদনভ ফাফানক
অনুযণ কনয ফাফায ভান অফযক্ত পরযশ্তা নে

রক্ষয থানক যম ফাচ্চাযা আভায ভান অননেয
তােধাযী নে চারযরদনক প্রতযাক্ষতায রাইর্ আয
ভাইর্ এভন কনয যপরানফ মায যথনক ফত আত্মাযা
রনযাা যথনক আায রকযন যদখনত ানফ |

কভত নমানগয ার্ত ফাোও | এই আা ূযণ কযা

৫. ফাফা প্রনতযক ফাচ্চানদযনক প্রনতযক কদনভ

ভুরকর নারক ে ?

ফাফানক অনুযণ কযা ভান াথী রূন যদনখ |

২. ব্রহ্মা ফাফা দা আরদয যথনক দান নরা
ভাুণয , এই ংস্কাযনকই কায রূন এনননে |
কযনফা , বাফনফা , প্লান ফানানফা ... এই ংস্কায
কখননা কায রূন যদরখরন | এখরন এখরন কযায
ভাভন্ত্র প্রনতযক ংকল্প আয কনভত যদনখরে , ওই
ংস্কায প্রভান ফাচ্চানদযনকও ভান ওোয আা
যারখ |
৩. ব্রহ্মা ফাফা অফযক্ত যকন নেনে ? যোর্
েগনতয যথনক যফয কনয অননে রননে মাওোয েনয
| ব্রহ্মা ফাফা রননেয যাইর্ যান্ড ফাচ্চানদযনক ,
রননেয রফনল বুো রদনে অফযক্ত ফতননয যথনক
অননেয যফা স্থাননয যথনক ফাহু যপনর ানত াত
যদওোয েনয ডাকনে |

দা এই রক্ষয যমন থানক যম আভানক ফাফায ভান
নতই নফ | যমই যকভ ফাফা নরা রাইর্ যই যকভ
ডফর রাইর্ ও | অনযনদযনক যদনখা যতা কভনোয
নে মাও , আজ্ঞাকাযী ফাচ্চাযা দাই ফাফানক
অনুযণ কনয |
৬. যমর্া ফাফায গুন যর্া ফাচ্চানদযও , যমর্া
ফাফায কততফয যর্া ফাচ্চানদযও , যমর্া ফাফায
ংস্কায যর্া ফাচ্চানদযও , এর্ানক ফরা ে ফাফানক
অনুযণ কযা | যমর্া ফাফা কনযনে যর্া রযরর্
কযনত নফ , কর কযনত নফ | এই কর কযনর
ুনযা নাম্বায যনে মানফ | যতা যমর্া ংকল্প কনযা ,
প্রথনভ যচক কনযা যম ফাফায ভান আনে ? মরদ যনই
যতা যচঞ্জ কনয যদও | মরদ আনে যতা ফাস্তনফ আন |
এই যকভই ফাফানক অনুযণ কযনরই দা ভাস্টায
ফত রক্তভাননয রস্তরতনত রস্তত থাকনত াযনফ |

দাদী োনকী
“ুণয আত্মা ওোয েনয দা উভং উত্ানত থানকা ,
বাফ-স্ববানফয চক্কয-র্ক্কনযয যথনক রি থানকা |”
ারেফননয ুন্দয ংগঠনন ফন যকান ব্দ উচ্চাযণ কযনফা ,
এভরননত যতা ফাফা ফনর যতাভায ভুখ রদনে দা জ্ঞান যত্নই
যফয নফ | এখন যকান যত্ন যফয কযনফা ? জ্ঞান যত্ন আনে যতা যমাগ রক আনে ? যমানগয দ্বাযা
ারে , রক্তয ফােুভন্ডর এভন রক্তারী যাক যম ওখানন ফনই াে নে মাে | যমানগয নরা
এর্া কাভার , ংগঠননয যস্দনয কাভার আনে | এই উভং উত্ানয দ্বাযা ুরুানথত রযশ্রভ
আয কযনত ে না | বাফ স্ববানফয কথা ফরনর অননক রযশ্রভ ে | রক কযফ , রককনয কযফ
... এই ংকল্প আনর উত্া যল নে মাে | আভযা রযশ্রভ কযনফা এর্া ফাফায বানরা
রানগ না | যস্দ থাকনর রযশ্রভ ভনন ে না | আভযা দা মরদ খুর থারক যতা রযশ্রভ ভনন
ে না , তাই খুর থাকনফ , খুর রফরনফ , ওই খুরনত ফাফা কনতা কাে কনযনে , কযানে , ফ
ে ভনন নে কাযণ ফাফা কনযনে , আরভ আয রকেু যদখনত ারয না |
াযা মনজ্ঞয ইরতা যদখনর যদখা মাে যম ফাফা যস্দ কনযনে , যস্দনত যমর্া উচ্চাযণ কনযনে
যর্া ফাস্তনফ এনননে | ফাফা ফা, রক্ষক , তগুরু রতন রূন একই ভনে ফ কাে কনয |
তায নয আভযাও রাভ চভত্কায , রতনটিয যথনকই রাব যনওোনত ফুরিভান নেরে | এখন
ফাফা প্রথনভ ফাচ্চানদযনক প্রনাভ কনয | এভরননত যতা ফাচ্চানদয কাে নরা ফাফানক প্রনাভ কযা
| কাভার নরা ফাফায যম এনতার্া যমাগয কনযনে | তায নয ফাচ্চানদয চভত্কায আনে যম
ফাফা প্রনতযক ম্মনেয রাব রননেনে | যমই যকভ ডাইনযক্ট আর্া যকও যখনত ানয না রকন্তু
যর্ানত ের যভানর , তায যস্দন রুটি ফানাও তায নযই যই রুটিনক যখনত াযনফ , যতা এর্া
নরা যস্দ | এই যকভই জ্ঞাননয যদারনানত , যপ্রনভয ঝুরানত ঝুরনর ুধফুধ বুনর মানফ | যম ফ
রকেু কানেয কথা না যগুনরা বুনর মানফ |
ুযননা আয নযয কথা একর্ু নকা যণ কযা ভানন রননেয ত্রু ওো | যকও কানযা ত্রু না ,
ত্রু নরা নযয কথা আয ুযননা কথা | রননেনদয ভনধয মরদ যকও পারতু কথা ফনর যতা
ফাফায একদভ বানরা রাগনতা না আয তাযা ফাফায আনগ আনতও াযনতা না | দা রক
কথা ফরনত নফ ? আরভ যক , আভায যক , প্রথনভ ঘনয যমনত নফ তায নয ুখধানভ আনত
নফ ... ফা যফর কথা ফরনত নফ না | শুি , াে , যশ্রষ্ট আত্মা নে যমনত নফ | কভত ফেন ফ
রাফ রকতাফ যল কনয , রি নে আভযা আরাদা নে মারে , যদ এখানন আভযা ওখানন |
েীরফত অফস্থ্োনত ভৃত নেে , ফাফায নে যগে , এই েীফন নরা অভূরয | এ নরা ঈশ্বনযয
ফাচ্চা , ভাতা রতা , রক্ষক , ত্গুরুয াভনন ফন আনে | য রননেয ভনতা ফানানে |
কখননা বারফরন যম আভানক কখননা ফাফায ভান নত নফ | এখন প্ররতরদন ফাফা াঠ াক্কা
কযাে যম ফাফা আয যতাভানদয ভনধয যমন যকাননা অেয না ে , ফাফায ভান ও | রফত্রতা
, ুখ , ারে , যপ্রভ , আনন্দনত ভগ্ন থানকা এই রগন যমন থানক |

নযারযাও রফত্রতা ধাযণ কনয রকন্তু যমাগ ফর যনই , আভানদয রফত্রতানত যমাগ ফর আনে
যতা আভানদয এই ফনরয অননক গুরুত্ব আনে | ফাফা এভন যচাখ রদনেনে , এভন বানরা ফুরি
রদনেনে যম মনতা ফাফায গুন আনে যই ফ ধাযণ কনয গােন যমাগয রে | ফাফা এই যকভ ,
ফাফা এই যকভ , শুধু এই গােন কনযা না | ফাফায গুননক রননেয ভনধয ধাযণ কনয ওই যকভই
গুণফান ও | গুণফান ওোয েনয যযাে ফাফায ভুযরী াও – যকাননা অফগুন যমন না ে ,
আওোে রদনে ফরনফ না , রভরষ্ট ফনরা | যদফতাযা কখননা গুণফান ওোয ুরুাথত কযনফ না ,
যদফতানদয মরদও ভরন্দনয ুনো ে | আভানদয ুনো ে না রকন্তু গুণফান আভযা এখনই ই |
যতা দ্মাদভ বাগযফান আরে যম আভযা গুণফান রে | ঈশ্বনযয গুন ধাযণ কযরে , মনতা
ধাযণ করয যই অনুানযই দ াই |
আরভ যতা দা রনরিে থাকায এনর্নন যযনখর , কখননা যকাননা রচোনত ভে নষ্ট করযরন |
আরভ যক ? আভায যক ? এই স্মরৃ তনত থানকা কাযণ আরভ স্মরৃ তনত থাকনর আভানক যদনখ
অনযযা থাকনফ এয দ্বাযা ুননযয খাতা েভা নে মানফ | যতা ুণয আত্মা ওোয েনয স্মরৃ তনত
থানকা , উভং উত্ান থানকা | যকাননা বাফ স্ববানফয র্ক্কয চক্কনযয যথনক রি থানকা | এক
নরা যমভন্ রক এ খুফ বানরা , এ খুফ বানরা , এই বানফ চক্কনয আা , দৃতীে নরা র্ক্কনয আা
, যতা চক্কয আয র্ক্কনযয যথনক রি নত নফ | যতা আেনক রতয ভনন ফাফানক াভনন যযনখ
মরদও ভনন ে রক যকও যদখনে না , রকন্তু ফাফা ফনর যম আরভ ফ যদরখ , ফাফা দা যদনখ যম
যক চক্কনয আয র্ক্কনয অননক ভে নষ্ট কনয , এর্া নরা খুফ ুক্ষ | মানক বানরা রানগ , তায
ানথ বানরা ফরনফনা ে , মায ানথ ে না , র্ক্কয কানযা ানথ আনে াযা রদনন ভুখ খাযা
নে থানক ...|
আভযা রাভ ফাফায ভুখ ফংাফরী ব্রাহ্মন , যতা ব্রহ্মা ফাফায ভুখ আয আভানদয ভুনখ যমন
যকাননা অেয না থানক কাযণ ফাচ্চানদয ভুনখয দ্বাযা োনা মাে যম এ কায ফাচ্চা | যতা ব্রহ্মা
ভুখ ফংাফরী নেে , তায োন আে যতা এখানন ফন রযানত র কযনত নফ | ব্রহ্মা ফাফায
এক দুেন ফাচ্চা যনই , অনযনদযনক ফনর ফযথত কনরার কনযা রকন্তু ব্রহ্মায ভুনখয দ্বাযা াোয
রক্ষয উত্ন্ন নেনে | শুধু উত্ন্ন কনযরন , তানদয ারনা কনযনে , তানদযনক রযনেনে ,
তানদযনক রােক ফারননেনে তাই েনয যতা নতু ন দুরনোনত এন যােয কযনফ | আনগয যথনক
ফানাননা ভর ানফ , আভযা ওখানন ভর ফানানফা না , আনগয যথনক ফানাননা ানফা | রকন্তু
এখন বগফাননয ঘনয , খাটিো , কুটিো যনেরে , ফা , দুনর্া রুটি খাওো আয রফ ফাফায
গুন ধাযণ কযা | মনতা খানফা তায যথনক যফর যফা কযনত নফ , তানর পর বানরা ানফা |
ব্রহ্মা বেন আনে না | রকন্তু ফ যথনক ফড় ক্ষরত যমর্া বানরা রানগ যর্া অননক যখনত থাকনফ
, এর্া খানফা , ওর্া খানফা ... এই যরাব কযনত নফ না | আনয েীফয খুফই ক্ষরতকাযক | রক
যখনত নফ , ারেনত ফন ব্রহ্মা বেন যখনত নফ কাযণ আভযা রাভ ব্রাহ্মন | ফাফা ফনরনে যম
মা রকেু নে যর্া বানরা নে , মা নফ বারই নফ , গাযারি আনে | যমর্া নে যর্া বানরা
, যমর্া নফ বানরা নফ , এই ব্ধ কখননা বুনর মানফ না | ও.যক.ওভ ারে |

দাদী প্রকাভরনয অভৃত ফচন
রযফততন রক্তয দ্বাযা রননেনক ট্রান্সপায কনযা
১.আভযা করনক ফাফা ফনর ররক্ক স্টায ফাচ্চা | আভানদয আনগয
কনল্পয বাগয ড্রাভানত রুরকনে আনে | আভযা রননেনদয বাগয
রননে এনরে | আভযা রফ ফংী ব্রহ্মা কুভায কুভাযী তায নয
রফষ্ণুফংী ই | এর্ানতই ফ ক্লানয ায আনে | আেনক ফাফায
ভুযরীনত রের যম যতাভযা ফাচ্চাযা এখানন ট্রান্সপায নত এনে |
রযফততন নত এনে | যতা যযাে রননেনক রেনগ কনযা – আরভ
রক রযফততন নেরে ! আভায ভনধয [রযফততন কযায রক্ত আনে | আভযা প্রথনভ যতা ুযননা
দুরনো যথনক নতু ন দুরনোনত ট্রান্সপায নেরে | তায নয বরক্ত যথনক জ্ঞানন ট্রান্সপায নেরে
| বরক্তয ংস্কায নরা যদ অরবভাননয | যদ অরবভাননয কাযনণই দুুঃখী নে যডনকে কাযণ
যাফন উতযাননায করানত এনন রদনেরের | যতা প্রথনভ আভানদয ংস্কায রযফততন নেনে |
যদ অরবভাননয ানথ ফ দুগুতন অফগুনও প্রনফ নে যগনে | যতা প্রনতযনক এই চার্ত যাখনফ যম
আরভ কনতা দূয রযফততন নেরে !
২.ৃরষ্টয ানথ-ানথ েীফন চক্র নরা রযফততনীর | এখন আভায ফযার্ারয পুর নে , এভন
যতা না যম আে পুর যনা আনে , কারনক যোর্ যভার্ কথা নরা যতা ডাউন নে যগনর | তায
নয ফরনফ যম আরভ যতা মাই আভায যরৌরকনক , এভনর্া ফরা ভননও রি কযা যম
অনরৌরকনকয ও রন | তানদয যনা যমভন রক ফারুয যঢনযয ওনয আনে | অফযই যর্া নয
মানফ তাই যর্ানক রনভনিয নযাক রদনে যদও যতা নয মানফ না | আে আরভ খুফ বানরা
বালণ কনযরে , রতয যরনগ যগনে | আভায যনা চনয যগনে | মরদ আরভ দু-চায রদন যফা না
করয যতা আভায খুর ারযনে মানফ | রননেনদয ভনধয দু-চাযেন ফেু যনর খুর , আয মরদ না
াই যতা খুর ারযনে যগনরা | এই ফ যকান রস্তরতয ভনধয নয ? অজ্ঞানী যতা কনয রকন্তু
ব্রাহ্মনননদয ভনধযও এভন অননক ভাো আনে | ও ফরনফ যম আভায ব্রাহ্মণী বানরা ক্লা কযাে ,
তু রভ আভায ক্লান আনফ | ও ফরনফ তু রভ ওখানন যকন যগে ! তায নয চরনফ রচতেননয চক্র |
এর্াও নরা উনটা চক্র | যফা কযনত মানফ , বাফনা নফ অনযনদয করযাননয | যবতনয চরনফ
াটিতফারে | অননক ফায ফাইনয যথনক খুফ বানরা ে , যবতনয মানফ রভরষ্ট-রভরষ্ট েু রয – কখননা
যচাখ যথনক যতা কখননা ভুখ যথনক | ব্রাহ্মনননদয েনয যতা এই ব্দ যাবনীে না |
৩.ফ যথনক বানরা গুন নরা , দা ফাফায এক রগনন যথনক রনবতযীর থানকা রকন্তু এই বাফ
না যম আরভ যতা রননেয ফ রকেু কযনফা , না | আত্মানদয ওনয রনবতয নফ না রকন্তু ফাফায
ওনয রনবতয ও | থাকনত যতাভানদযনক ংগঠননই নফ , এভন না যম আভায যতা কানযা ানথ
যমাগানমাগ যনই | রনভত ান ও | রনভত ানতায েনয আভযা এই দুনর্া াত যনেরে | রনভত ান নে
আভানদযনক এই ংগঠনন চরনত নফ | এর্া াক্কা াক্কা কথা যদও |

৪.যবতনয যম কখননা কখননা রচর ে যম রফনে কযনফা নারক কযনফা না ! এই অল্প রচরও
যভনয যপরনফ | এখন ল্চরনক ভাপ্ত কনযা | যম ভনয যগনে তায ভনধয রচর ে রক ! আভযা
ুযননা দুরনোয যথনক ভৃত নে যগরে | ফনর যম ংস্কায রযফততন ে না | আরভ ফরর যম যগনে
তখনই যতা এনে | ভাো যেনড়নে তখনই যতা ফাফায কানে যৌেনত যনযে | ভাো যফচাযী
যতাভানদযনক েু টি রদনেনে তাই যতা এখানন যৌেনত যনযে | ফাফায যকার যনেে তাই
যকাননা এভন ংস্কানযয রচর ওঠানফই না | ঘুভ আনে না তু রভ ফাফায যণ কনযা | ভুযরী
ড় , এর্া যতা বানরা কথা , যেনগ থাকা যেযারত ও | ভাোয যথনক যাগ যকন কনযা ! যাগ
ও যতা য আনযা যাগ নে মাে |
৫.নতযয দযফানয এনে – মা রকেু যনাংযা আনে রদনে যদও দান ... যদধাযীনক াত রাগাননা
, ভানন রফেুনক াত রাগাননা | আভানদয চঞ্চরতা ফাফা ভাপ্ত কনয রদনেনে | ফাফা
আভানদযনক অচর ফারননেনে | আভযা রাভ ফাফায অঙ্গদ ফাচ্চা | রননেনদয ভনধযও াত
রাগনফ না , খুফ খফযদারয যাখনত নফ | মরদ কাওনক যচৌ যতা ফাফা যতাভানক েু নত াযনফ না
তাই যডাি র্াচ | এই যকভ াক্কা যমাগী ব্রহ্মাচারয নে থানকা তখন ফরা নফ ব্রহ্মাকুভায ,
ব্রহ্মাকুভাযী | আো – ওভ ারে |

দাদী গুরোয
প্রশ্ন :- দাদী রে , যমানগ ৩-৪ যস্টে আন , একর্া নরা ভনন কযরে
, ফাফায ানথ রুহুরযন কযরে , দৃতীে নরা ডফর রাইর্ , তৃ তীে
ফাফায ভান রফন্দু রূ রস্তরত , যতা কনভত য ভে যকান যস্টে নফ ?
উত্তয :- মখন যমানগ ফ তখন যতা যমানগয পাস্টত যস্টে নত নফ |
কনভত যতা ডফর যস্টে নফ | কনভত য রদনক রক্ষয রদনত নফ রকন্তু জ্ঞাননয ভনন রচেন , রুহুরযন
নেই নত ানয | একর্ু এনর্নন রদনর কনভত যমাগ নেই নে মানফ | কনভত আা যতা েন্ম
েনন্ময অবযা আনে যতা যর্া নেই যর্নন যনে | মতক্ষণ যমাগ নযাচাযার না নে মাে
ততক্ষণ এনর্নন রদনত নফ কাযণ এনতা েন্ম যদ অরবভানন যথনকে না | আরভ রাভ আত্মা ,
এই কনভত রিনময দ্বাযা কভত কযারে , এই স্মরৃ ত নেই থাকনত ানয |
প্রশ্ন :- ফাফা যতা ফনর যম যমই ব্দ ভুররত নত আন যর্ায অনুবফ কনযা , যমই যকভ ফাফা
ফরনরা যতাভযা নর আত্মা যতা আত্মা নে ভুযরী যান , যতা দাদী এর্াও যতা যমানগয ভনতা
নে মানফ ...?
উত্তয :- যর্া ঠিক আনে , ওর্া যতা ফাফা ফরনরা আয আভযা ওই অনুবনফ চনর যগরাভ |
ফাফা ফরনরা আয যই ভেই যই অনুবফ কযরাভ | ফারক যেননও যই অনুবফ মরদ চনর ,
তানর যতা ভুযরী ফাদ চনর মানফ | যমই ভনে যমই কাে কযে , যই ভনে যই রফরধয
দ্বাযাই যই কাে নত নফ | ভুযরী যানায ভনে মরদ যমাগ রাগাও , যর্ায রক ভানন আনে !
এভরননত যমাগ রাগাও না ! কনতা ভে যতা াও | এই অবযা নত নফ , আভানদয এর্াই যতা
অবযা নে যগনে , ভুযররয ভনে ভুযরী যফ আয যমানগয ভনে যমাগ কযনফা |
প্রশ্ন :- দাদী , কানয ফাফা েখ যমানগয অবযা কযনতা ফা ভুযরী চরত যতা ফাফায এনতা উচু
রস্তরত নে যমনতা যম ঘরড়য টিক-টিনকয আওোে বানরা রাগনতা না | এক ফায ফাফা
ফনররের ফারচ্চ এই ঘরড় ফাফানক যমানগ খুফ রডস্টাফত কনয , যতা দাদী যর্া যকান রস্তরত ?
উত্তয :- এয েনয খুফ অবযা দযকায আয ওই রস্তরত যতা যমানগযই নফ , রননেনক আত্মা
বানফা আয অযীযী নে মাওো , এই অবযা খুফই দযকায | ফাফা এর্াও ফনর যম ফানচ্চ
এভন যমাগ রাগনফ না যম ারযনে মানফ আয কাে নয থাকনফ যর্া নর যতা রচর নে
মানফ | অবযা দযকায যম যমই ভে যমর্া কযনত নফ , যর্াই বাফনফ , যই রস্তরতনত রস্তত
নে মানফ | আো |

ব্রহ্মা কুভারয ঈশ্বযীে রফশ্ব রফদযারে |
(Satyug – a monthly magazine from Bengali murli section) .
For further information contact : www.brahmakumaris.com .

