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াতঃ মুরিল

ও শাি

"বাপদাদা"

মধুবন

*"িমি বা ারা - এই পু েষা ম স মযুেগ, পু েষা ম হওয়ার লে পূেণাদ েম পু ষাথ কেরা। যতটা স ব
রেণর- যাগ আর ােনর-পােঠর িত মেনািনেবশ কেরা"*
* ঃবা ারা, তামরা খুব বড় পশায় িনযু । অতএব সবদাই কা িবষেয়র উপর ল
রেখ িচ া-ভাবনা
করা উিচত তামােদর ?*
*উ রঃ সবদা কৃ ত লাভ- লাকসােনর িচ া-ভাবনাই করেব তামরা। যিদ এই সব িবষেয়র উপর তমন ধারায়
িচ া না করা যায়, তেব আগামীেত জা বা দাস-দাসী হেত হেব। ২১-জে র রাজ -ভােগ র জন বাবা য
অিবনাশী আশীবাদী-বসা দন, তা থেকও বি ত হেত হেব। অবএব বাবার সােথ পুেরাপুির লন- দন
কের স ূণ েপই তা পেত হেব। বাবা য মহান দাতা। তাই বা ারা, তামরা সুদামার মতন এক মুি
চােলর িবিনমেয় সম িবে র রাজ -ভাগ পেয় যাও অনায়ােসই ।*
*ওঁ শাি !* বা ারাই সব বেস আেছ এই ঈ রীয় িবদ ালেয়। এটা কানও সৎসে র আ ম নয়। সামেন কানও মহ ,
া ণ বা কানও স াসীও বেস নই এখােন। তাই এখােন এমন কানও ভেয়র ব াপার নই য, ামীজী িব প হেয়
যােব। ভি -মােগর আচার-আচরেণ, যখন কানও সাধু-স াসীেক ঘের আম ণ করা হয়, উিন এেল ওনার চরণ ধুেয়
সই জল পান করার রওয়াজ আেছ। িক এখােন ইিন তা তামােদর বাবা। ঘের িক আর বা ারা তােদর বাবােক ভয়
পায় কখনও? বা ারা তা বাবার সােথই খাওয়া-দাওয়া, হািস- খলা এসবই কের থােক ঘের। িক স াসী বা
- গাঁসাইেদর সােথ িক আর তমনটা কউ কের? তখন তারা িদনভর কবল
-জী,
-জী করেত থােক। এখােন
তামােদর সসব িকছু ই করেত হয় না। এসব করাও য পাপ।
বা চােরর কাছ থেক তা কবল আশীবাদী-বসাই
পাওয়া যায়। িক বাবার থেক ওয়ািরশেনর অিধকােরর আশীবাদী-বসা পাওয়া যায়। অথাৎ বাবার সই স ি পায়
বা ারা। বা া জ াবার সােথ সােথই ওয়ািরশেনর অিধকারী হয়। এখােনও তমিন - যমিন তু িম বাবার একা আপন
বা া হেল, বাবােক তা জানােল, অমিন তামরা গ-রােজ র ওয়ািরশােনর অিধকারী হেয় গেল। যেহতু এই বাবা-ই য
সই গ-রােজ র রচিয়তা। একথা কউ-ই জােন না য, ল ী-নারায়ণ সই গ-রােজ র রাজ কাে েক এবং িকভােব
তা পেয়িছল। একমা তামরা িব. ক.-রাই তা জােনা। পূেবও তামরাই তা িছেল, এবং আবারও তা হেত চেলেছা।
লােকরা িশব মি ের ঘ -ঘ জল ঢােল িশবিলে র উপের। তারা ভেবও দেখ না য, কৃ ত অেথ এই িশবিল িক বা
ক, আর কনই বা তার পূেজা করা হয়। কৃ ত অথ িকছু ই জােন না তারা। িক তামােদর মেধ এখন স বাধ আেছ
য, তামরা এই মৃতু েলােক শরীর ত াগ কের অমরেলােকই যােব। ান-মােগর াি ব াপক। সই িহসােব ভি -মােগ
তমন িকছু ই নই।
াবাবাও তাই বেলন, ওঁনার তা ১২-জন
র িনকট-সাি ে থাকার অিভ তা আেছ। আর তা
য কবল সমেয়র অপচয় িছল, পের তা উপলি কেরেছন উিন। ধু তাই নয়, উপর এেত ওঁনার অবনিতই হেয়েছ
অেনক। যিদও তা হেয়েছ অিবনাশী এই ামার িচ পট অনুসােরই। কারও সােথ শ তা নইবেতামােদর। একমা বাবার
সােথই তামােদর যাবতীয় ম-ভালবাসা। ােস এেস এখানকার এই িচ িল দেখ মেনেত খুব খুশী আসা উিচত
তামােদর, যেহতু এই িবেশষ ােনর পাঠ পেড় তামরাও এমনই হেত চেলেছা। তামরা এখন জেনেছা, িকভােব
সত যুেগর রাজধানী াপনার কাজ চলেছ। বাবা বা ােদর ভরসা িদেয় বলেছন-বা ারা, িনরাশ হেয়া না কখেনা। এতই
সু র েপ বা ােদরেক বাঝান বাবা, অেনেকই তা খুব আ েযর সােথ ন ী, কথ ী আবার ভাগ ী-ও হেয় যায় কউ
কউ। যেহতু তারা মায়ার কবেল পেড় সই অনুসাের চলেত িববশ হেয় যায়। তােদরেকই বলা হয় ' টর' বা
িব াসঘাতক। য এেকর রাজধানী ছেড় অেন র রাজধানীেত িগেয় তার অধীেন ঠাঁই নয়।
বা ারা, এখােন বাবা তামােদর কত সু র ভােব পু ষাথ করান। আর ভি -মােগর লােকরা কতই না এিদক-ওিদক
ছাটাছু করেত থােক। কত দান-পুণ , তীথ, ত, ধমানু ান ইত ািদ করেতই থােক। আ া, যিদও বা কারও কানও
সা াৎকারও হয়, তেব তােতই বা িক এেস গেলা। তােত তার ণ ও শি র কলা তা বৃি পায় না, বর আরও আরও
কম হেত থােক। িক তামােদর পু ষােথ িদন- িতিদন তা কবল বাড়েতই থােক। আর ভি -মােগ ণ ও শি র কলা
কবল কমেতই থােক।
- গাঁসাইরাও তা বেল থােক, ান হেলা
ার িদন আর ভি
ার রাত। অতএব ান
আর ভি , রাত-িদেনর তফাৎ। ােনর মাধ েম সুেখর াি । বাবা কত সহজ প িতেত যুি িদেয় তা বুিঝেয় বেলন-

তামরা িব. ক.-রা একদা সম িবে র মািলক িছেল, পের তামােদর অধঃপতন হেত হেত এখােন আসার পূেব যা
এেকবাের তলািনেত এেস পৗঁেছিছেলা। তাই বাবা জানাে ন- িনেজেদরেক কবল আ া মেন করেব। আ া হেলা
অিবনাশী। আ াই িক বেল-"ওেগা অিবনাশী বাবা, তু িম এেস আমােদর পিব বানাও, যােত মুি ও জীবনমুি
সবিকছু ই হয় আমােদর। এখন এই ান পেয় তামরা িনেজরাও তা বুঝেত পারেছা, এতিদন ভি -মােগ থেকও কােনা
স ক তথ ই জানেত পারিন তামরা৷ কবল স ােনই িছেল। তাই তা মিহমা-কীতন করেত- -"দয়া কেরা ভগবান!"
কবলমা ভগবান বলেলই তা িক তমন সু র শানায় না, তমিন আবার ওয়ািরশেনর আশীবাদী-বসার কথাও চ
কের মেন আেস না। িক সে ে যিদ বলা হয়, উ তেমরও উে , িযিন িশববাবা--তা বলেল মুহূেতই আশীবাদী-বসার
কথা রেণ চেল আসেব। তামরা তা জােনা, বতমান দুিনয়ােত এখন রাবণ-রাজ চলেছ। রাম-রাজ হয় সত যুেগ।
এখন তা কিলযুগ। সত যুেগ লাকসংখ াও থােক অেনক কম। তখন কবল একটাই আিদ সনাতন ধম থােক। যখােন
অপার সুখ ও শাি । আর সই শাি র জন মানুেষরা এিদক-ওিদক, চারিদেক কবল িমত-ই হে । কত অেনক খরচও
কের চেলেছা শাি র জন , কত কােরর কনফাের ইত ািদ ইত ািদর জন । তােদর উে েশ তামরা িলেখ জানােত
পােরা, একমা এই িশববাবাই শাি র সাগর, পিব তার সাগর, সব- কার স ি রও সাগর এই বাবা। যার যা িকছু
েয়াজন, সবিকছু ই পাওয়া যায় ওঁনার থেকই।
বা ারা, তামরা এখন জানেত পারেছা, সত যুেগ তামরা সরিকছু েতই খুব ধনবান িছেল। সই িব িছল শাি র িব ।
িক আ ােদর কৃ ত শাি তা হয়, িনজ ঘর- পরমধােম। এই িবে যখন কবল তামরাই িছেল, তখন সুখ-শাি
সবিকছু ই িছল। কত সুেখই না িছেল তামরা। গ-রাজ এতই মেনারম! শাে ও এর কত সু র সু র বণন আেছ। বাবা
বলেছন- বা ারা, আিম তামােদর এত সু র কের সবিকছু বুিঝেয় বিল, এরপর তামােদর মেন আর কানও
করার
েয়াজনই পেড় না। মূল কথা হেলা, 'মােমক
রণ কেরা।'- অিবরত আমােকই রণ করেত থােকা। তামরাই তা
আমােক ডাকেত থােকা, বাবা এেসা, এেস আমােদরেক পিব বানাও। এই পুেরােনা পিতত দুিনয়ােক আবার নতু ন কের
গেড় তােলা। যিদও এসেবর যথাথ কারণ বা মােন িকছু ই জােনা না তামরা। ভি -মােগর লােকরা িচ িলেত এমন সব
ঁ খুেল সমস া িলেক তা মটােতই হেব। যমন কৃ ে র হােত দশণ-চ িদেয়
প াঁচ লািগেয় রেখেছ, সসেবর িগট
রেখেছ। আবার এও দখাে , ঐ চে র ারা অকাসুর-বকাসুরেক মারা হয়। আের, দবতারা িক কখনও িহংসক হেত
পাের ? কৃ ে র নােম আবার একথাও বলা হয়, স এেক-ওেক িনেয় পািলেয় গিছেলা। দবতােদরও লােকরা ডবল-িহংসক
বািনেয় িদেয়েছ। সিত িক আ েযর কথা! যসব অ ানী শা কােররা এইসব শা ািদ িলেখেছ, তােদর িবদঘুেট বুি র
শংসা না কের পারা যায় না। লােকরা তা ব াসেদবেকও ভগবান মােন। তাই বাবা এখন বা ােদর জানাে ন - তামরা
কবল আমােকই রণ করেত থােকা আর দবী- ণ িলেক ধারণ করেত থােকা। আর অন কানওিদেক ল িদও না।
িনয়িমত যােগ বসােনার অভ াস তামােদর করােনা হয়, যেহতু অেনেকই এমন আেছ, বাবার বা া হওয়া সে ও বাবােক
রণ কের না তারা। তারা কবল িনজ িনজ কাজকম িনেয়ই িদন অিতবািহত কের। যােগ বসার সময়টু ও পয নই
তােদর। িক , কাজ-কম ইত ািদ করার সােথ সােথও মন ও বুি েত রেণর যাগ তা কের যেত হেব। মেন রাখেত হেব,
তামরা সবাই এই িমক বাবার িমকা স ান। তাই তামােদর বলা হে , অন সব কার স
িলেক ত াগ কের
কবলমা এই এক বাবার সােথই যাগযু হও। খাওয়া-দাওয়া বা য কানও ব াপােরই যু থােকা না কন, কবলমা
এই অভ ােস অভ াসী হেত হেব য, আিম আ া আর সব ণই আমার বাবা পরমা ার রেণ থাকেত হেব আমােক। য
বাবা তামােদর এত উ ত কের গেড় তােলন, তবুও কন তামরা এত সাধারণ এই সামান কথাটু ও মেন চেলা না,
এই বাবােক সভােব রণ কেরা না। িক লৗিকক স ান-স িতেদরেক মেন করেত তা ভু ল হয় না, যত ভু ল হয় কবল
এই বাবােক রণ করার বলায়। বা েব িন া শ টা বলাই ভু ল। বাবা িযিন ডাইের র, িতিন য়ং এেস তামােদর
বলেছন- বা ারা, আমােক রণ কেরা। পূব কে ও ক এভােবই বা ােদর সামেন বেসই বা ােদরেক এসব
বুিঝেয়িছেলন এই বাবা। ক তমনই এখন আবার বাঝাে ন - "ও আমার িমি -িমি আদেরর বা ারা, ক বােদ
আবার আমরা এখন িমিলত হেয়িছ, যখন তামােদর ৮৪-জ পুেরা হেয়েছ। এখন আপন ঘের ফরার পালা, অতএব
এখন তা তামােদর পিব হেতই হেব। িবকারী হেয়ই তামরা পিতত হেয় গেছা। পিব হেত না পারেল ভাল পেদর
াি ও য হেব না। তাই িনেজেক আ া ভেব বাবােক রণ কেরা আর ৮৪-র জ -চ েকও রণ কেরা। এটাই -দশন
চ । যার কৃ ত অথ কউ জােন না। মুেখর ারা ােনর শ বাজােত হেব তামােদর। এটাই ােনর মূল কথা।" ইিনই
তামােদর অসীম- বহেদর বাবা। িযিন গ-রােজ র রচিয়তা। অতএব এই বাবােক রণ করেল তামরা উ িতর িশখের
উঠেত থাকেব। কত সহজ এই প া।

বা ারা, তামরা এখন বুঝেত পেরেছা য, এই অিবনাশী নাটেকর সবিকছু ই অেনক পূব থেকই িন ািরত হেয় আেছ।
কে র এই সময়কােলই িত ৫-হাজার বছর বােদ বাবা আেসন এখােন। অতএব তামরা খুব মেনােযাগ সহকাের পু ষাথ
করেত থােকা। তাই কনই বা এই িবনাশী ধন-স েদর িপছেন দৗড়ােনা। মােস এক বা দুই লাখ টাকাও যিদ রাজগার
কেরা, স সবই তা একিদন িবনাশ হেয় যােব। এমন িক তামার স ানেদর ভােগও তা আসেব না, যেহতু তারাও তা
আর থাকেব না তখন। যিদও আশা থােক পু , পৗ ও তারও পু পৗ রা তা ভাগ করেব। আবার এমনও নয় য
পুনজে ও তারা সবাই আবার এই েলই জ নেব। পুনজে তারা ক কাথায় জ ােব তাও কারও জানা নই। যাই
হা , তামরা িব. ক.-রা তা ২১-জে র জন অিবনাশী আশীবাদী-বসা পেয় থােকা। কম পু ষাথ করেল জা বা
দাস-দাসী হেয় জ ােত হেব, যা কত লাকসােনর ব াপার। অতএব লাভ- লাকসােনর ব াপারটা িনেজরাই িবচার করেব।
ব বসায়ীরা যিদও অেনক পাপ কের, তবুও িকছু না িকছু দান-পুণ ও অবশ ই কের। আর এখােন তা অিবনাশী
ান-রে র এত িবশাল ব বসা। যা অিত বড় ব বসায়ীই তা করেত পাের। য ব বসার লন- দন তামােদর করেত হয়
সরাসির বাবার সােথ। বাবা য়ং সই ান-র দন। উিন য মহান দাতা। বা ােদর একমুি চােলর পিরবেত বাবা
তােদর দন অসীম- বহেদর িবশাল রাজ । তার তু লনায় তামােদর উপহার তা একমুি চােলর তু ল ই। তামরা সবাই
য সুদামা। িক বা দাও আর কত িকছু পাও। িবে র রাজ পেয় িবে র মািলকও হও। বুি র যােগ এও বুঝেত পারেছা,
সম িবে একমা এই ভারতই অিবনাশী ভূ -খ । তখন কৃ িতও হেব নতু ন, আ ারাও হেব সেতা ধান। গত কে র
সত যুেগ তামরা িছেল এেকবাের খাঁ সানার মতন। তা অথাৎ রৗপ যুেগ সই সানায় অথাৎ আ ায় িকছু পার
খাদ পেড়। এইভােব ধীের ধীের িসিঁ ড়র মতন সৃি -চ পতেনর িদেক যেত থােক। িক বতমােন তামরা িব. ক.-রা
অেনক অেনক উঁচুেত। যা িবরাট েপর িচে বাঝােনা আেছ! লােকরা সসেবর অথই বােঝ না। এমন কত িচ ই তা
আেছ চতু িদেক। যমন কউ যী ীে র িচ রােখ, কউ বা আবার সাঁই বাবার িচ রােখ। কউ বা আবার
মুসলমানেকই
বানায়। অেনেক আবার মদ পােনর জন মেদর আসেরর আ ায় যায়। তাই তা বাবা বেলন-"এ য
ঘার অ ােনর অ কার। এসব অ কার যা কবল ভি -মােগই।"
বা ারা, স িনবাচেন তামােদর খুব সতকতা অবল ন করা উিচত। কিথত আেছ- 'সৎসে
গবাস, অসৎসে
সবনাশ।'- এই অসৎস অথাৎ স হেলা মায়ার ৫-িবকার। িক এখন তা তামরা সৎ-বাবার সৎস পেয়েছা, িযিন
য়ং তামােদরেক ভব-সাগর পার কিরেয় িদে ন। একমা এই সৎ-বাবাই সত বচন বেলন। তামরা িব. ক.-রা এতই
ভাগ বান য িত কে ই এই সত বাবার স লাভ কেরা। তারপর অ ক পের রাবেণর সে র কবেল পড়েত হয়
তামােদর। তামরা জােনা, পূব কে র মতন আবারও সত যুেগ অবশ ই নতু ন রাজধানী াপন হেব। তখন তামরাই
িব র মািলক হেব। দশ ভােগর ফেল এখােন কত লড়াই-ঝগড়া হেয়িছল৷ িক সত যুেগ নতু ন দুিনয়ায়,তখন তা
কবলমা একটা ধমই থাকেব। য িবে থােক শাি । কারণ তা হয় অৈ ত দবতােদর রাজ । যখােন থােক এক মা
ধম। তাই অশাি সখােন আসেবই বা কাে েক? তা য ঈ রীয় রাজ । আধ াি ক ােনর ারা য়ং পরমা া য রাজ
াপন করেবন, সখােন তা অফু র সুখ িবরাজ করেবই। পরমা া য আ ােদর িপতা, তাই বা ােদর িত িপতার
অগাধ ভালবাসা তা থাকেবই। এবার বাবা জানাে ন- উিন তা সবই জােনন, ভি -মােগ থাকার সময় দাের- দাের
ঘুের বা ােদর কতই না ধা া খেত হেয়েছ। তমিন লােকরাও জােন, কানও না কানও েপ বাবা অবশ ই আসেবন।
তাই িচে র মাধ েম কখনও দখায় য, বাবা ষাঁেড়র িপেঠ বেস আেছন ..... । িক ষাঁেড়র িপেঠ িক কউ চেড়? সিত
কত অ কার জগেত এরা। তাই বা ারা, তামরাই সবাইেক জানাও, বাবা এেসেছন সবাইেক অিবনাশী আশীবাদী-বসা
দবার জন ।
ার ারা নতু ন দুিনয়া াপনার কাজ
হেয়েছ। বটগােছর য উদাহরণ বাবা ায়শঃই িদেয় থােকন।
তমিন এরও িভি
র আবার াপনার কাজ চলেছ, তখন আর অন কানও ধমই থাকেব না নতু ন দুিনয়ায়। একমা
এই ভারতই সই অিবনাশী ভূ -খ এবং অিবনাশী তীথভূ িমও বেট। যেহতু বাবার জ ভূ িম এই ভারতভূ িম। বাবা ওঁনার
িমি -িমি বা ােদর কত হ-আদের এমন সু র কের সবিকছু ই বাঝান। আবার চােরর মতন কেরও ােনর পাঠও
পড়ান।
এবার বাবা বলেছন- "বা ারা, ভাল কের পড়া না কের তামরা আমার থেকও বশী এিগেয় যাও। আিম িনেজ তা
আর রাজ -ভাগ নই না। তামরা িক কখনও আমােক গ-রােজ আসার আম ণ জািনেয়েছা? এমন িক কখনও বেলেছা,
বাবা এেসা? বর আিমই তামােদর সখােন পাঠাই। সিত , িক মজার খলা এটা।" এবার বাবা বলেছন- আ া বা ারা
দীঘায়ু হও। আিম তা বাণ
অব ায় পৗঁেছ সখােনই িগেয় থািক। বাবা বা ােদর জানাে ন - বা ারা, অেনক
কােরর দুেযাগ-দুদশা এখন তামােদর মাথার উপের। তাই পু েষা ম হবার লে এই পু েষা ম স মযুেগই স ূণ

েপ িনেজেক পু ষােথ িনেয়ািজত কর। অিবরাম বাবােক রণ করার পু ষাথ করেত থােকা, তেবই িবকম িবনাশ
হেব। এছাড়া য যত মেনােযাগ সহকাের ােনর পাঠ পড়েব স তত উ
েল যেত পারেব। তাই তা বাবা বেলন,
"আপনী ঘাট তা নশা চেড়"- ( িনেজ িবচার সাগর ম ন যত করেব, ততই উদ ম-উৎসাহ বাড়েত থাকেব।) মন ও
বুি র যােগ মনন-িচ ন যত করেব, ততই তার িত আ হও বাড়েব। বা ারা তা সদা-সবদাই বাবার থেক
আশীবাদী-বসা পেতই থােক। লৗিকেক কবল পু -স ােনরাই উ রািধকােরর আশীবাদী-বসা পেয় থােক। কন ােদর
িবেয় িদেয় দান করা হয়। িক এখােন তা পু ও কন া সব আ াধারীেদরই উ রািধকােরর আশীবাদী-বসা দওয়া হয়,
তাও আবার অসীম বহেদর অমূল আশীবাদী-বসা। অতএব তামােদর সকলেকই উ রািধকােরর এই আশীবােদর িত
িবেশষ মেনােযাগী হওয়া উিচত। যখােন এখানকার এই পাঠ পড়াে ন য়ং ভগবান! অতএব ােনর পাঠ যন
একিদনও বাদ না পেড়। কউ কউ আবার বাবােক বেল- "বাবা, আিম য পড়ার জন একদমই সময় পাই না।" বাবা
উ ের বেলন- ওঃ তাই, আমােক একথা জানােত তামার ল া এেলা না ? *আ া !*
িমি -িমি হারািনিধ বা ােদর িত মাতা-িপতা, বাপদাদার
নমন জানাে ন ওঁনার ঈ রীয় স ানেদর।

হ-সুমন

রণ, ভালবাসা আর সু ভাত। ঈ রীয় িপতা

*ধারণার জেন মুখ সারঃ-*

*১ ) স ী িনবাচেন িনেজ খুব সতক থাকেব। এক ও একমা সত বাবার স করেত হেব। মায়া পী ৫-িবকােরর স
থেক অেনক দূের সিরেয় রাখেত হেব িনেজেক।*
*২ ) পঠন-পাঠেনর িত স ূণ েপ মেনােযাগ িদেত হেব। এই খুশীেতই থােকা িনেজ। িনেজর িবেশষ িলেক রণ কের
িনেজর আনে থাকেব। একিদনও যন এই ােনর পাঠ বাদ না পেড়।*
*বরদানঃ-*
বাবার কৃ পায় শূলেকও কাঁটায় পিরণত কের সদা িনি
আর াি হও*
িব ার :- পুরােনা কেমর িহেসেব তামার াপ শূল, িক বাবার কৃ পােত তা ু কাঁটায় পিরণত হয়।
পিরি িত তা আসেবই, যেহতু সব িকছু রই িহেসব-িনেকশ তা মটােতই হেব। িক বাবার কৃ পােত সই
শূলও হেয় যায় ু কাঁটা৷ বড় ঘটনােক ছাট কের দয়, যেহতু বড় বাবা আেছন তামার সােথ। এই
িন য়তার আধাের সদা িনি
থােকা আর এমন াি হেয় যাও য, আমারটা তামােক িদেয় বদল কের
হা া হেয় যাও। তেবই সব বাঝা এক সেকে ই সমা হেয় যােব।
* াগানঃ-*
ভ ভাবনার ক ারা নেগ ভেক পিজ েভ পিরবতন কেরা।*
*

া বাবার সমান হওয়ার জন িবেশষ পু ষাথ :*

অ মুখী ি িতর ারা েত েকর মেনর গাপন কথা জেন তােক খুশী করেব। এর জন সাধারণ েপ িনেজর মেধ
িনেজেক অসাধারণ ি িতর অনুভব কেরা এবং অন েকও তা করাও। বিহমুিখতায় আসার সময় অ মুিখতার ি িতেকও
তার সােথ রােখা।

