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াতঃমুৰলী

ওঁ শাি !

"বাপদাদা"

মধুবন।

“মৰমৰ স ানসকল – তামােলাকৰ মুখেৰ কিতয়াও ‘ হ ঈ ৰ’, ‘ হ বাবা’ শ উ ািৰত হ’ব নালােগ, এয়ােতা ভি
মাগৰ থা”

:
উ ৰ:

তামােলাক স ানসকেল বগা সাজ- পাছাক িকয় পছ কৰা? এইেটা কানেটা কথাৰ
তীক?
এিতয়া তামােলাক এই পুৰিণ সৃি ৰ পৰা জীৱে মিৰ গ'লা সেয়েহ তামােলােক বগা
সাজ- পাছাক পছ কৰা। এই বগা সাজ- পাছােক মৃতু ক িস কেৰ। যিতয়া কােনাবা
মেৰ তিতয়া তওঁক বগা কােপােৰেৰ ঢািক িদেয়, তামােলাক স ানসকেলা এিতয়া
জীৱে মৃত (মৰজীৱা) হছা।

শাি । আ
নৈক কৱল িপতা বুিল ক’ ল
 ি ক িপতাই বিহ স ানসকলক বুজায়, ‘আি ক’ শ
সইেটাও ক। িপতাই বিহ স ানসকলক বুজায়। সকেলােৱ িনজক ভাই ভাই বুিলেতা কেয়ই। গিতেক
িপতাই বিহ স ানসকলক বুজায়। সকেলােকেতা নুবজ
ু ায়। সকেলােৱ িনজক ভাই ভাই বুিলেতা কেয়ই।
গীতাত িলখা আেছ - ভগৱানুবাচ। এিতয়া ভগৱানুবাচ কাৰ িত? ভগৱানেৰ সকেলা স ান। তওঁ িপতা
হয় গিতেক ভগৱানৰ স ান সকেলা ভাই ভাই হয়। িন য় ভগৱােনই বুজাইিছল, ৰাজেযাগ িশকাইিছল।
এিতয়া তামােলাকৰ বুি ৰ তলা খুিলেছ। জগতত আৰু কােৰা এেন ৱা খয়াল (িচ া) চিলব নাৱােৰ।
িযসকেল বাতা পাই গ থািকব তওঁেলাক ু লৈল আিহ থািকব, পিঢ় গ থািকব। বুিজব য দশনীেতা
চােলা, এিতয়া গ অলপ বিছৈক েনাঁ। থম মুখ কথা হেছ ানৰ সাগৰ, পিতত-পাৱন গীতা ান
দাতা িশৱ ভগৱানুবাচ, পান- থেম তওঁেলােক এইেটা গম পাওক য এওঁেলাকক িশকাওঁতাজন অথবা
বুজাওঁতাজন কান হয়! তওঁ পৰম আ া ানৰ সাগৰ িনৰাকাৰ হয়। তওঁেতা হেছই সত । ( ু থ) তওঁ
সত ই ক'ব। পুনৰ তাৰ ওপৰত কােনা
উ ব নাৱােৰ। পান- থেমেতা ইয়াৰ ওপৰত বুজাব লােগ,
আমাক পৰমিপতা পৰমা াই
াৰ াৰা ৰাজেযাগ িশকায়। এয়া হেছ ৰজাৰ পদ। যাৰ িন য় হ যাব
য িয সকেলােৰ িপতা হয়, সই পাৰেলৗিকক িপতাই বিহ বুজায়, তেৱঁই সকেলাতৈক উ হতা-কতা হয়
তে পুনৰ ি তীয় কােনা
উ বই নাৱােৰ। তওঁ হেছ পিতত-পাৱন গিতেক িযেহতু তওঁ ইয়াৈল
আেহ তে িন য় িনজৰ সময়েত আিহব। তামােলােক দিখবৈলও পাৱা - এয়া সয়াই মহাভাৰতৰ যু
হয়। িবনাশৰ পাছত পুনৰ িনিবকাৰী সৃি হ'ব। এয়া হেছ িবকাৰী সৃি । এইেটা মনুষ ই নাজােন য
ভাৰেতই িনিবকাৰী আিছল। এেকােৱই বুি ত নচেল। ‘গডেৰজ’ৰ তলা লািগ আেছ। তাৰ চািব এজন
িপতাৰ ওচৰতেহ আেছ সেয়েহ তওঁেকই ‘ ান দাতা’, ‘িদব চ ু িবধাতা’ বুিল কাৱা হয়। ানৰ
তৃ তীয় ন
দান কেৰ। এইেটা কােনও গম নাপায় য তামােলাকক পঢ়াওঁতাজন কান। দাদা ( া)
বুিল ধিৰ লয় তিতয়া সমােলাচনা কেৰ। িকবা নহয় িকবা কয় - সেয়েহ থম কথাই এইেটা বুেজাৱা।
ইয়াত িলখাও আেছ - িশৱ ভগৱানুবাচ। তওঁেতা হেয়ই সত ।
ওঁ

িপতাই বুিজ পায় মই পিতত-পাৱন িশৱ হওঁ। মই পৰমধামৰ পৰা আিহেছাঁ, এই শাল ামসকলক
পঢ়াবৈল। িপতা হেয়ই ােনেৰ পিৰপূণ। সৃি ৰ আিদ-মধ -অ ৰ ৰহস বুজায়। এই িশ া এিতয়া
তামােলােকেহ বহদৰ িপতাৰ পৰা পাই আছা। তেৱঁই সৃি ৰ ৰচিয়তা। পিতত সৃি ক পাৱন কিৰ
তােলাঁতা হয়। আ ােনা কেৰ - হ পিতত-পাৱন আহক গিতেক পান- থেম তওঁেৰই পিৰচয় িদব লােগ।
সই পৰমিপতা পৰমা াৰ লগত আেপানাৰ স
িক? তওঁ হেয়ই সত । নৰৰ পৰা নাৰায়ণ হাৱাৰ
সত
ান িদেয়। স ানসকেল জােন িপতা হেছ সত , িপতাই সত খ গেঢ়। তামােলাক নৰৰ পৰা

নাৰায়ণ হ’বৈল ইয়াৈল আহা। বিৰ াৰৰ ওচৰত গ’ ল তিতয়া বুিজব আিম বিৰ াৰ হ'বৰ কাৰেণ
আিহেছাঁ। এিতয়া তামােলাকৰ িন য় হেছ য আমাক ভগৱােন পঢ়ায়। কােনােৱ িন য় কেৰও পুনৰ
সংশয়বুি ৰ হ যায় তিতয়া তওঁক সকেলা মনুষ ই কয় তু িমেতা কিছলা, ভগৱােন পঢ়ায় তে আেকৗ
ভগৱানক এিৰ িকয় আিহছা? সংশয় জি েলই আঁতিৰ িচ যায়। িকবা নহয় িকবা িবকম কেৰ।
ভগৱানুবাচ কাম মহাশ , ইয়াৰ ওপৰত িবজয় া কিৰেলেহ তামােলাক জগতিজৎ হ'বাৈগ। িযসকল
পাৱন হ'ব তওঁেলােকই পাৱন সৃি ৈল যাব। ইয়াত হেছই ৰাজেযাগৰ কথা। তামােলােক গ তাত ৰাজ
কিৰবা। বাকী িযসকল আ া আেছ তওঁেলােক িনজৰ িহচাপ-িনকাচ িন ি কিৰ পুনৰাই িনজৰ ঘৰৈল
িচ যাব। এয়া িবনাশৰ (িহচাপ িন ি ৰ) সময়। এিতয়া বুি েয় এইেটা কয় সত যুগৰ াপনা িন য়
হ'ব। পাৱন সৃি সত যুগক কাৱা হয়। বাকী সকেলা মুি ধামৈল িচ যাব। তওঁেলােক পুনৰ িনজৰ
ভূ িমকা পুনৰাবৃি কিৰব লািগব। তামােলােকও িনজৰ পুৰষ
ু াথ কিৰ থাকা পাৱন হ পাৱন সৃি ৰ
মািলক হ'বৰ কাৰেণ। মািলক বুিলেতা সকেলােৱ িনজক ভািবব নহয় জােনা। জাও মািলক হয়। এিতয়া
জােয়া কয় নহয় - আমাৰ ভাৰত। ব ত গণ মান মনুষ স াসী আিদেয়ও কয় - আমাৰ ভাৰত।
তামােলােক বুিজ পাৱা এই সময়ত ভাৰতত সকেলা নৰকবাসী। এিতয়া আিম গবাসী হ'বৰ কাৰেণ
এই ৰাজেযাগ িশিক আেছাঁ। সকেলােৱেতা গবাসী নহ'ব। এয়া এিতয়া ান পাইছা। সই লাকসকেল িয
নায়, সয়া শা ৰ ান নায়, তওঁেলাক হেছ শা ৰ হতা-কতা। িপতাই কয় - এয়া ভি মাগৰ বদ
শা আিদ সকেলা পিঢ় িচিৰ তলৈল নািম গ থােক। এই সকেলােবাৰ হেছ ভি মাগ। িপতাই কয় যিতয়া ভি মাগ পূৰা হ'ব তিতয়ােহ মই আিহম। মেয়ই আিহ সকেলা ভ েক ভি ৰ ফল িদব লােগ।
সংখ াগিৰ তােতা ভ েৰ হয়। সকেলােৱ আ ান কিৰ থােক নহয় - হ গ ফাদাৰ (ঈ ৰ িপতা)।
ভ সকলৰ মুখেৰ ‘অ' গড ফাদাৰ’, ‘ হ ভগৱান’ বুিল িন য় উ ািৰত হ’ব। এিতয়া ভি আৰু ানৰ
মাজতেতা পাথক আেছ। তামােলাকৰ মুখেৰ কিতয়াও ‘ হ ঈ ৰ’, ‘ হ ভগৱান’ এেন শ উ ািৰত
নহ’ব। মনুষ ৰেতা এয়া আধাক ৰ অভ াস হ আেছ। তামােলােক জানা তওঁেতা আমাৰ িপতা হয়,
তামােলােক ‘ হ বাবা’ বুিল জােনা ক'ব লােগ। িপতাৰ পৰােতা তামােলােক উ ৰািধকাৰ ল'ব লােগ।
থেমেতা এইেটা িন য় আেছ য আিম িপতাৰ পৰা উ ৰািধকাৰ লওঁ। িপতাই স ানসকলক
উ ৰািধকাৰ ল'বৰ কাৰেণ অিধকাৰী কিৰ তােল। এওঁেতা সত িপতা হয় নহয় জােনা। িপতাই জােন এয়া মাৰ স ান, িযসকলক মই ান অমৃত পান কেৰাৱাই, ান িচতাত ব ৱাই ঘাৰ িন াৰ পৰা
জগাই গৈল ল যাওঁ। িপতাই বুজাইেছ - আ াসকল তাত শাি ধাম আৰু সুখধামত থােক। সুখধামক
কাৱা হয় িনিবকাৰী সৃি । স ূণ িনিবকাৰী দৱতাসকল হয় নহয় জােনা। আৰু সয়া হেছ িমঠা ঘৰ।
তামােলােক জািন গ'লা য আমাৰ ঘৰ সইখন, আিম ভাৱৰীয়াসকল সই শাি ধামৰ পৰা আেহাঁ - ইয়াত
ভূ িমকা পালন কিৰবৈল। আিম আ াসকল ইয়াৰ িনবাসী নহয়। সই ভাৱৰীয়াসকল ইয়াৰ িনবাসী হয়।
কৱল ঘৰৰ পৰা আিহ পাছাক সলিন কিৰ ভূ িমকা পালন কেৰ। তামােলােকেতা বুিজ পাৱা আমাৰ ঘৰ
হেছ শাি ধাম, তাৈল আিম উভিত যাওঁ। যিতয়া সকেলা ভাৱৰীয়া ম ত আিহ যায় তিতয়া পুনৰ িপতা
আিহ সকেলােক ল যাব, সইকাৰেণ তওঁক মুি দাতা, মাগ-দশক বুিলও কাৱা হয়। দুখহতা সুখকতা
হয় তে ইমানিবলাক মনুষ ক' ল যাব। িবচাৰ কৰা - পিতত-পাৱনক আ ান কেৰ। িকহৰ কাৰেণ?
িনজৰ মৃতু ৰ কাৰেণ, দুখৰ সৃি ত থািকব িনিবচােৰ, সেয়েহ কয় ঘৰৈল ব'লা। এওঁেলাক সকেলা
মুি কেহ মান তা িদওঁতা হয়। ভাৰতৰ াচীন ৰাজেযােগা িকমান খ াত। িবেদশেতা যায় াচীন
ৰাজেযাগ িশকাবৈল। বা ৱত হঠেযাগীসকেলেতা ৰাজেযাগৰ িবষেয় নাজােনই। তওঁেলাকৰ যােগই ভু ল
সেয়েহ তামােলােক গ কৃ ত ৰাজেযাগ িশকাব লােগ। মনুষ ই স াসীসকলৰ পীতব দিখ তওঁেলাকক
িকমান মান িদেয়। বৗ ধমেতা স াসীসকলক, পীতব িপ া দিখ তওঁেলাকক মান িদেয়। স াসীেতা
পাছত আেহ। বৗ ধমত আৰ িণত কােনা স াসী নাথােক। যিতয়া পাপ বৃি হয়, বৗ ধমত
তিতয়া স াস ধম িত া হয়। আৰ িণতেতা সই আ াসকল ওপৰৰ পৰা আেহ। তওঁৰ
অনুগামীসকল আেহ। আৰ িণত স াস িশকাই িক কিৰব, স াস হয় পাছত। সয়াও ইয়াৰ পৰা নকল

কেৰ। ী ানসকলৰ মাজেতা ব ত আেছ িযেয় স াসীসকলক মান িদেয়। পীতব হঠেযাগীসকলৰ
পাছাক। তামােলােকেতা ঘৰ-সংসাৰ এিৰব নালােগ। কােনা
সাজ- পাছাকৰ বাধ বাধকতাও নাই
িক
ভাল। তামােলােক ভা ত আিছলা গিতেক সাজ- পাছােকা এয়া হ গ'ল। আিজকািল
পাছাক ব ত পছ কেৰ। মনুষ মিৰেল তিতয়াও বগা চাদেৰেৰ ঢািক িদেয়। তামােলােকা এিতয়া
জীৱে মৃত (মৰজীৱা) হছা গিতেক
পাছাক ভাল।
গিতেক িযেকােনা লাকেক িপতাৰ পিৰচয় িদব লােগ। দুজন িপতা আেছ, এই কথােবাৰ বুিজবৈল সময়
লােগ। দশনীত ইমান বুজাব নাৱািৰবা। সত যুগত এজন িপতা থােক। এই সময়ত তামােলাকৰ 3 জন
িপতা আেছ িকয়েনা ভগৱান আেহ জািপতা
াৰ শৰীৰত, তেৱাঁেতা সকেলােৰ িপতা হয়। লৗিকক
িপতাও আেছ। বাৰু, এিতয়া িতিনওজন িপতাৰ িভতৰত কানজনৰ উ ৰািধকাৰ উ ? িনৰাকাৰ
িপতাই উ ৰািধকাৰ কেনৈক িদব। তওঁ আেকৗ িদেয়
াৰ াৰা। এই িচ ৰ ওপৰত তামােলােক ব ত
ভালদেৰ বুজাব পাৰা। িশৱবাবা িনৰাকাৰ হয় আৰু এওঁ হেছ জািপতা
া ‘আিদ দৱ’, ‘ ট ট
ফাদাৰ’। িপতাই কয় - মাক িশৱক তামােলােক ‘ ট ট
ফাদাৰ’ বুিল নােকাৱা। মই
সকেলােৰ িপতা হওঁ। এওঁ হেছ জািপতা
া। তামােলাক সকেলা হ গ'লা ভাই-ভনী। যিদও ী পুৰষ
ু
িক বুি েৰ জােন আিম ভাই-ভনী হওঁ। িপতাৰ পৰা উ ৰািধকাৰ লওঁ। ভাই-ভনীেয় পৰ ৰ আসুিৰক
মেনাবৃি ৰািখব নাৱােৰ। যিদ দুেয়ােক পৰ ৰ িবকাৰী দৃি েয় আকিষত কেৰ তিতয়া অৱনিমত হ
যায়। িপতাক পাহিৰ যায়। িপতাই কয় - তামােলাক মাৰ স ান হ পুনৰ মুখ ক'লা কৰা। বহদৰ
িপতাই স ানসকলক বিহ বুজায়। তামােলাকৰ এইেটা িনচা লািগ আেছ। জানা য গৃহ ব ৱহাৰেতা
থািকব লােগ। লৗিকক স ীয়সকলৰ সেতও চিলব লােগ, দািয় পালন কিৰব লােগ। লৗিকক
িপতাকেতা তামােলােক িপতা বুিল ক'বা নহয় জােনা। তওঁকেতা তামােলােক ভাই বুিল ক'ব নাৱাৰা।
সাধাৰণ ৰীিতত িপতাক িপতা বুিলেয়ই ক'ব। বুি ত আেছ য এওঁ মাৰ লৗিকক িপতা। ানেতা আেছ
নহয় জােনা। এই ান বৰ িবিচ হয়। আিজকািল িপতাকক নােমেৰও মােত িক কােনাবা দশনাথ
আিদ বািহৰৰ মানুহৰ স খ
ু ত ভাই বুিল ক িদেল তিতয়া তওঁ বুিজব এওঁৰ মগজ বয়া হেছ। এই
ত ব ত যুি লােগ। তামােলাকৰ হেছ
ান,
স । ইয়াত ব ত যুি েৰ চিলব লােগ।
িক ইজেন-িসজনক স ান িদয়ােতা ভাল। লৗিকক দািয় ও পালন কিৰব লােগ। বুি ওপৰৈল িচ
যাব লােগ। আিম বাবাৰ পৰা উ ৰািধকাৰ ল আেছাঁ। বাকী খুৰাক খুৰা, িপতাক িপতা বুিলেয় ক'ব
লািগব। িযসকল
া মাৰ- মাৰী হাৱা নাই তে তওঁেলােক ভাই-ভনী বুিল নাভািবব। িযসকল
া মাৰ- মাৰী হেছ তওঁেলােকেহ এই কথােবাৰ বুিজব। বািহৰৰ লাকসকেলেতা থেম িন
আচি ত হ'ব। এই
ত বুিজবৈল ব ত ভাল বুি লােগ। িপতাই তামােলাক স ানসকলক
িবশালবুি ৰ কিৰ তােল। তামােলাক থেম হদৰ (সীিমত) বুি ৰ আিছলা। এিতয়া বুি বহদৈল িচ
যায়। তওঁ আমাৰ বহদৰ িপতা। এই সকেলােবাৰ আমাৰ ভাই-ভনী। বাকী স তেতা বাৱাৰীক
বাৱাৰী, শা ক শা বুিলেয়ই ক'ব, ভনী বুিল জােনা ক'ব। আেহেতা দুেয়ােৱই। ঘৰত থািকও ব ত
যুি েৰ চিলব লািগব। সমাজৰ ধ ান-ধাৰাণাৰ িতও ল ৰািখবলগীয়া হয়। নহ' লেতা তওঁেলােক ক'ব
এওঁ ামীক ভাই, শা ক ভনী বুিল ক িদেয়, এইেবাৰ িক িশিকেছ। এই ানৰ কথােবাৰেতা
তামােলােকেহ জানা, অন ই জািনব নাৱােৰ। এেনৈক কয় নহয় - তামাৰ গিত মিত তু িমেহ জানা।
এিতয়া তামােলাক তওঁৰ স ান হছা তে তামােলাকৰ গিত মিত তামােলােকেহ জানা। ব ত
সাৱধােন চিলবলগীয়া হয়। ক'ৰবাত কােনাবা যােত িববুি ত নপেৰ। গিতেক দশনীেতা তামােলাক
স ানসকেল পান- থেম এইেটা বুজাব লােগ য আমাক পঢ়াওঁতাজন হেছ ভগৱান। এিতয়া কাৱা তওঁ
কান? িনৰাকাৰ িশৱ ন কৃ । িশৱ জয় ীৰ পাছত আেহ কৃ জয় ী িকয়েনা িপতাই ৰাজেযাগ
িশকায়। স ানসকলৰ বুি ত উদয় হ’ল নহয় জােনা। যিতয়াৈলেক িশৱ পৰমা া নােহ, িশৱ জয় ী
পালন কিৰব নাৱােৰ। যিতয়াৈলেক িশৱ আিহ কৃ পুৰী াপন নকেৰ তে কৃ জয় ীও কেনৈক

পালন কৰা হ’ব। কৃ ৰ জ িদৱসেতা পালন কেৰ িক বুিজ পাই জােনা। কৃ ৰাজ মাৰ আিছল তে
িন য় সত যুগত ৰাজ মাৰ হ'ব নহয় জােনা। দৱী- দৱতাসকলৰ ৰাজধানী হ'ব। কৱল এজন
কৃ ইেতা ৰাজ -ভাগ পাৱা নািছল। িন য় কৃ পুৰী হ'ব নহয় জােনা। এেনৈক কেয়া য কৃ পুৰী আৰু
কংসপুৰী। কংসপুৰী শষ হ'ল পুনৰ কৃ পুৰী াপন হ'ল নহয় জােনা। হয় ভাৰতেতই। নতু ন সৃি ত
জােনা এই কংস আিদ থািকব পােৰ। কংসপুৰী বুিল কাৱা হয় কিলযুগক। ইয়াতেতা চাৱা িকমান মনুষ
আেছ। সত যুগত অলপ থািকব। দৱতাসকেল কােনা যু কৰা নাই। কৃ পুৰী বুিল কাৱা অথবা
িব ু পুৰী বুিল কাৱা, দৱী স দায় বুিল কাৱা, আসুিৰক স দায় ইয়াত আেছ। বাকী দৱতা আৰু
অসুৰৰ মাজত বা কৗৰৱ আৰু পা ৱৰ মাজত যু ও লগা নাই। তামােলাক ৰাৱণৰ ওপৰত িবজয় া
কৰা। িপতাই কয় - এই 5 িবকাৰৰ ওপৰত িবজয় া কৰা তিতয়া তামােলাক জগতিজৎ হ যাবা,
ইয়াত কােনা যু কিৰব নালােগ। যু ৰ নাম ল’ ল তে িহংসা হ যায়। ৰাৱণৰ ওপৰত িবজয় া
কিৰব লােগ, িক অিহংসােৰ। কৱল িপতাক ৰণ কিৰেল আমাৰ িবকম িবনাশ হয়। যু আিদৰ
কােনা কথা নাই। িপতাই কয় - তামােলাক তেমা ধান হ গ’লা এিতয়া পুনৰ তামােলাক সেতা ধান
হ'ব লােগ। ভাৰতৰ াচীন ৰাজেযাগ খ াত। িপতাই কয় - মাৰ সেত বুি ৰ যাগসূ গিঢ় তালা
তিতয়া তামােলাকৰ পাপ ভ হ'ব। িপতা পিতত-পাৱন হয় গিতেক তওঁৰ লগত বুি ৰ যাগসূ গিঢ়
তু িলব লােগ তিতয়া তামােলাক পিততৰ পৰা পাৱন হ যাবা। এিতয়া বা ৱত তামােলােক তওঁৰ
লগত বুি ৰ যাগসূ গিঢ় আছা, ইয়াত যু ৰ কােনা কথা নাই। িযসকেল ভালদেৰ পিঢ়ব আৰু িপতাৰ
লগত বুি ৰ যাগসূ গিঢ় তু িলব তওঁেলােকই িপতাৰ পৰা উ ৰািধকাৰ পাব। ভাল বাৰু!
অিত মৰমৰ, ক ৰ পাছত পুনৰাই লগ পাৱা স ানসকলৰ িত মাতা-িপতা বাপদাদাৰ
আৰু সু ভাত। আি ক িপতাৰ আি ক স ানসকলক নম াৰ।

হপূণ

ৰণ

*ধাৰণাৰ বােব মুখ সাৰ:-**

(1) ভাই ভাইৰ দৃি ৰ অভ াস কিৰ লৗিকক ব নত সম
এেকবােৰ যাব নালােগ। িবনাশৰ (িহচাপ িন ি ৰ) সময়ত স

ৰ া কিৰ চিলব লােগ। িবকাৰী দৃি
ূণ পাৱন হ'ব লােগ।

(2) িপতাৰ পৰা স ূণ উ ৰািধকাৰ ল'বৰ কাৰেণ ভালদেৰ পিঢ়ব লােগ আৰু পিতত-পাৱন িপতাৰ
সেত যাগসূ গিঢ় পাৱন হ'ব লােগ।
বৰদান:
দুবলতাসমূহক যিত িচ লগাই িনজৰ স
ৰূপক খ াত কেৰাঁতা সা াৎকাৰমূত
হাৱা
িব ই তামােলাকৰ ক পূবৰ স
ৰূপক, পূজ ৰূপক ৰণ কিৰ আেছ সেয়েহ
এিতয়া িনজৰ স
ৰূপক ব ৱহািৰক
ত খ াত কৰা। অতীতৰ দুবলতাসমূহক
যিত িচ লেগাৱা, দৃঢ় সংক ৰ াৰা পুৰিণ সং াৰ- ভাৱক সমা কৰা, অন ৰ
দুবলতাক নকল নকিৰবা, অৱ ণ ধাৰণ কেৰাঁতা বুি ক নাশ কৰা, িদব ণ ধাৰণ
কেৰাঁতা সেতা ধান বুি ধাৰণ কৰা তিতয়া সা াৎকাৰ মূত হ'বাৈগ।
াগান:
িনজৰ অনািদ আৰু আিদ ণসমূহকক ৃিতত ৰািখ সইেবাৰক ৰূপত আনা।
!! ওঁ শাি !!

