ওঁ
অখ
েহর

াতা-ভিগনীগেণর উে েশ বা া

াতা ও ভিগনীগণ,
আশা কির আপনারা শেল আেছন।

বতমােন ভারতবষ এক ভয়ংকর িবপযেয়র স ুখীন হইয়ােছ। যাহার
নাম নােভল কেরানা ভাইরাস ( কািভড-১৯)। এই িবপযেয়র পিরে ি েত
সকল অখ
াতা-ভিগনীেদর িত আমার কেয়ক আেবদন জানাইেতিছ,
যাহা িন প :(১) আপনারা েত েক ত হ স া ৭টা হইেত অ তঃ আধঘ া িবে র
সকেলর ম ল কামনায় নীরব নামজপ কিরেবন। যাহােদর পে স ব,
তাহারা আরও দীঘ সময় ব াপী নামজেপ রত হউন।
(২) আপনারা
েত েক
ানীয় শাসেনর িত িনেদশেক অ ের
অ ের মািনয়া চিলেবন।
েত েক এ-িবষেয় সেচতন থািকেবন যাহােত
কান অব ায় বা কান কারেণ ইহার অন থা না হয়।
(৩) িত অখ ম লীর স াদক, আ িলক অখ সংগঠেনর
স াদক, জলা অখ সংগঠেনর স াদক এবং সি িলত অখ
সংগঠেনর স াদকিদেগর িনকট আমার আেবদন, আপনারা িনজ িনজ
অ ল িভি ক িত
াতা ও ভিগনীগেনর সিহত টিলেফােন বা
মাবাইেল িনয়িমত যাগােযাগ র া ক ন এবং আমার উপেরা আেবদন
দুই তাহািদগেক অবিহত ক ন। আপনািদগেক ইহা সুিনি ত হইেত

২
হইেব যাহােত িত অখ আমার উপেরা আেবদন দুই যথাযথভােব
পালন কেরন।
আমােদর এিবষেয় সম ক ধারণা থাকা িবেশষ েয়াজন য, শাসন
কতৃ ক সামিয়ক িনেষধা া িল আেরািপত হইয়ােছ এই ভয়ংকর সং ামক
রাগ হইেত আমােদর র া কিরবার উে েশ ।
পরমপূজ পাদ
বাবামিণ "অখ সংিহতা" ে র দশম খে
"ভগবি াস কাহােক বেল" শীষেক িলিখয়ােছন, "- মওেয়ল বেলিছেলন,Trust in God but keep your powder dry,- ভগবােন িব াস কর,
িক ব েু কর বা দ
রাখ।…….. ভগবা য ম লময়, একথা
িব ােসর নামই ভগবি াস।" আমার সুদঢ়ৃ িব াস পরমপূজ পাদ
বাবামিণ এবং পরমারাধ া
মামিণর আশীবােদ সম মানব-সমাজ
এই ভয়ংকর মারণব ািধর কবল হইেত পির াণ পাইেব। িক তাঁহারা
সবদাই দেশর, রােজ র এবং ানীয় শাসেনর িনেদশেক মান তা িদেতন।
অতএব, আমরা িত অখ তাঁহােদর পদা অনুসরণ কিরয়া িত
শাসিনক িনেদশেক যথাযথভােব পালন কিরব।
পরমপূজ পাদ
বাবামিণ এবং পরমারাধ া
মামিণর চরেণ
জগেতর সকেলর শল াথনা কিরেতিছ। ইিত-আপনােদর িনত ভাথ
২৫.০৩.২০২০
"
ধাম"
দাদামিণ
কলকাতা-৫৪।
( তপন
চারী)

