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াতঃমুৰলী

ওঁ শাি !

"বাপদাদা"

মধুবন।

"মৰমৰস ানসকল –িপতাৰমৰমসকেলাস ানেৰ িতআেছিক িযেয়িপতাৰৰায়তৎ ণাৎমািনলয়,
তওঁৰ িতআকিষতহয়। ণৱানস ােনমৰমআকিষতকেৰ”

:
উ ৰ:

িপতাইেকানেটা কাৈলেছ?
সকেলােক ল ল (ফু ল) কিৰ উভতাই ল যাৱাৰ কা এজন িপতাৰ হয়। িপতাৰ িনিচনা কাদাৰ
সৃি ত আৰু আন কােনা নাই। তেৱঁই সকেলােৰ সৎগিত কিৰবৈল আেহ। িপতাই সৱাৰ অিবহেন থািকব
নাৱােৰ। তে স ানসকেলও সৱাৰ মাণ িদব লােগ। িপতাই িয নায় সয়া উেপ া কিৰব নালােগ।

ওঁ শাি ।আি ক িপতাই আি ক স ানসকলক বুজাইেছ - স ানসকল, িনজেক আ া বুিল ভািব বহা। এয়া এজন িপতাইেহ

বুজায় অন কােনা মানুেহ বুজাব নাৱােৰ। িনজক আ া বুিল বুজা-এয়া 5 হাজাৰ বছৰৰ পাছত িপতােহ আিহ িশকায়।
এয়া তামােলাক স ানসকেলেহ জানা। কােনও নাজােন য এিতয়া পুৰেু ষা ম সংগম যুগ। তামােলাক স ানসকলৰ
এইেটা ৃিতত থািকব লােগ য আিম পুৰেু ষা ম সংগম যুগত আেছাঁ, এইয়াও ‘মনমনাভৱ’ই হয়। িপতাই কয় - মাক
ৰণ কৰা িকয়েনা এিতয়া উভিত যাব লািগব। 84 জ এিতয়া পুৰা হ’ল, এিতয়া সেতা ধান হ উভিত যাব লািগব।
কােনাবাইেতা এেকবােৰই ৰণ নকেৰ। িপতাইেতা েত কেৰ পুৰষ
ু াথক ভালৈক জােন। তাৰ িভতৰেতা িবেশষৈক
িযসকল ইয়াত আেছ অথবা বািহৰত আেছ। বাবাই জােন যিদও ইয়াত বিহ ত কেৰা িক িমঠা িমঠা িযসকল
সৱাধাৰী স ান আেছ, তওঁেলাকক ৰণ কেৰা। তওঁেলাকেকই ত কেৰা, এইয়া কেন ধৰণৰ ফু ল হয়, এওঁেলাকৰ
িক িক ণ আেছ? িকছু মান এেন ৱা আেছ যাৰ কােনা ণ নাই। এিতয়া এেন ৱা সকলক বাবাই চাই িক কিৰব।
িপতােতা হেছ চু ক, পিব আ া গিতেক িন য় আকষণ কিৰব। িক বাবাই অ ৰৰ কথা জােন, িপতাই িনজৰ গােটই
খিতয়ন জনায় গিতেক স ানসকেলও জনাব লােগ। িপতাই কয়- মই তামােলাকক িব ৰ মািলক কিৰবৈল আিহেছাঁ। তাৰ
িপছত িযেয় যেন ৱা পুৰষ
ু াথ কেৰ। িয পুৰষ
ু াথ কৰা হয়, সয়াও জািনব লােগ। বাবাই িলেখ - সকেলােৰ বৃি ৰ ( পচা)
িবষেয় িলিখ প ওৱা অথবা তওঁৰ াৰা িলিখ প ওৱা। িযসকল তৎপৰ িবচাৰ বুি স
া ণী হয় তওঁেলােক
সকেলােবাৰ তওঁেলাকৰ াৰা িলিখ প য়াই িদেয় - িক কাম কেৰ, িকমান উপাজন হয়? িপতাই িনজৰ িবষেয় সকেলা
নায় আৰু সৃি ৰ আিদ-মধ -অ ৰ ান নায়। তওঁ সকেলােৰ অৱ াৰ িবষেয় জােন। িভ -িভ ফু ল আেছ নহয়
জােনা। (এ এ ফু ল দখুৱাই) চাৱা, কেন ৱা ৰেয়ল (অিভজাত) ফু ল। এিতয়া এেন ৱা সুবাস, যিতয়া পূণ ৰূপত
ফু িল যাব তিতয়া থম ণীৰ শাভা হ যাব। তামােলােকা এই ল ী-নাৰায়ণৰ দেৰ লায়ক হ যাবা। গিতেক িপতাই
চাই থােক, এেনৈক নহয় য সকেলােক চাচ-লাইট িদেয়। িয যেন ৱা তেনৈকেয় আকষণ কেৰ, যাৰ কােনা ণ নাই
তওঁ িক আকষণ কিৰব। এেন ৱা সকেল তাত গ পাই-পইচাৰ পদ পাব। বাবাই েত কেৰ ণক চাই আৰু মৰেমা কেৰ।
মৰমত দুচ
সেমিক যায়। এই সৱাধাৰীসকেল িকমান সৱা কেৰ! এওঁেলাকৰ সৱাৰ অিবহেন আৰাম নালােগ।
িকছু মােনেতা সৱা কিৰবই নাজােন। যাগত নবেহ। ানৰ ধাৰণা নাই। বাবাই বুিজ পায়-এওঁেলােক িক পদ পাব।
কােনও লুকাই থািকব নাৱােৰ। িযসকল স ান ভাল বুি মান, সৱােক চ ােল, তওঁেলােক েত কেৰ খিতয়ন প য়াব
লােগ। তিতয়া বাবাই বুিজ পাব িকমানৈলেক পুৰষ
ু াথ হয়। বাবােতা ানৰ সাগৰ। স ানসকলক ান িদেয়। কােন
িকমান ান ধাৰণ কেৰ, ণৱান হয়- সয়া তৎ ণাৎ গম পাৱা যায়। বাবাৰ মৰম সকেলােৰ িত আেছ। ইয়াৰ
ওপৰত এ গীত আেছ- “ তামাৰ কাঁইটৰ িতও মৰম আেছ, তামাৰ ফু লৰ িতও মৰম আেছ”। মানুসিৰেতা হেয়ই।
গিতেক িপতাৰ িত িকমান ভাল মৰম থকা উিচত। বাবাই িয কয় সয়া তৎ ণাৎ কিৰ দখুৱাব লােগ তিতয়া বাবাইও
বুিজ পাব য বাবাৰ িত মৰম আেছ। তওঁেলােক আকিষত কিৰব। িপতাৰ এেন ৱা আকষণ আেছ য এেকবােৰ িলিপত
খাই ধেৰ। িক যিতয়াৈলেক মামৰ আঁতিৰ নাযায় তিতয়াৈলেক আকিষেতা নহ’ব। এজন-এজনক চাওঁ।
বাবাক সৱধাৰী স ানৰ আৱশ ক। িপতােতা সৱাৰ বােবই আেহ। পিততক পাৱন কিৰ তােল। এয়া তামােলােক জানা,
জগতৰ লােক নাজােন িকয়েনা এিতয়া তামােলাক ব ত কম সংখ ক। যিতয়াৈলেক যাগ নাথািকব তিতয়াৈলেক
আকষণ নহ’ব। সই পিৰ ম ব ত কম সংখ েক কেৰ। িকবা নহয় িকবা কথাত ওলিম থােক। এইয়া সই সৎসংগ নহয়
য’ত িয েন তােক সত সত বুিল কয়। সব শা ৰ িশেৰামিণ হেছ একমা গীতা। গীতােত ‘ৰাজেযাগ’ৰ িবষেয় আেছ।
িব ৰ মািলকেতা িপতাই হয়। স ানসকলক ক থােকা য গীতাৰ পৰাই ভাৱ িব াৰ হ’ব। িক ইমান শি ও থািকব

লািগব। যাগবলৰ ধাৰ ভাল হাৱা উিচত, িক তােতই তামােলাক ব ত দুবল। এিতয়া অলপ সময় আেছ। এেনৈক
কাৱা হয় – তু িম িমঠা হ’ ল আেনও তামাক িমঠা ব ৱহাৰ কিৰব... মাক মৰম কিৰেল তিতয়া মেয়া মৰম কিৰম।
এইয়া হ’ল আ াৰ মৰম। এজন িপতাৰ ৃিতত থাকা, এই ৃিতৰ াৰাই িবকম িবনাশ হ’ব। িকছু মােনেতা এেকবােৰ
ৰণ নকেৰ। িপতাই বুজায় - ইয়াত ভি ৰ কথা নাই। এইয়া বাবাৰ ৰথ, এওঁৰ াৰা িশৱবাবাই পঢ়ায়। িশৱবাবাই নকয়
য মাৰ ভিৰ ধুই পাণ কৰা। বাবাইেতা হাত লগাবও িনিদেয়। এয়া হেছ অধ য়ন। হাত লগােল িক হ'ব। িপতােতা হেছ
সকেলােৰ সৎগিত কেৰাঁতা। কৗ ৰ মাজত কােনাবাইেহ এই কথােবাৰ বুিজ পায়। িয ক ৰ আগেত বুিজিছল,
তওঁেলােকেহ বুিজ পাব। ভালানাথ িপতা আিহ িনৰীহ মাতাসকলক ান দান কিৰ উ
ানৈল আেন। িপতাই এেকবােৰ
উ কিৰ িদেয় - মুি আৰু জীৱনমুি ৈল ল যায়। িপতাই কৱল কয় - িবকাৰ ত াগ কৰা। ইয়াৰ ওপৰেত কািজয়া হয়।
িপতাই বুজায় - িনজেক চাৱা মাৰ িক িক অৱ ণ আেছ? বপাৰীেলােক সদায় িনজৰ লাভ লাকচানৰ খািতয়ান
উিলয়ায়। তামােলােকও খািতয়ান ৰাখা য িকমান সময় অিত মৰমৰ বাবা, িযেয় আমাক িব ৰ মািলক কিৰ তােল,
তওঁক ৰণ কিৰেলাঁ। তিতয়া দিখবা কমৈক ৰণ কিৰেল িনজেৰ লাজ লািগব য এেন ৱা বাবাক মই ৰেণই
নকিৰেলাঁ। আমাৰ বাবা সকেলাতৈক িব য়কৰ। গও গােটই সৃি ৰ িভতৰত িব য়কৰ। তওঁেলােকেতা গক লাখ
বছৰৰ বুিল ক িদেয় আৰু তামােলােক 5 হাজাৰ বছৰৰ বুিল কাৱা। িকমান িদন আৰু ৰািতৰ পাথক আেছ। িয ব ত
পুৰিণ ভ হয় তওঁেলাকৰ িত িপতাও বিলহাৰ যায়। ব ত ভি কিৰেল নহয় জােনা। বাবাই এই জ েতা গীতা
পিঢ়িছল আৰু নাৰায়ণৰ িচ ও ৰািখিছল। ল ীক দাস ৰপৰা মু কিৰ িদেল গিতেক িকমান সুখী হ থােক। যেনৈক মই
এই শৰীৰ ত াগ কিৰ সত যুগত আন এ ল’মৈগ। বাবাও আনি ত হ থােক য মই ৰাজ মাৰ হ’মৈগ। পুৰষ
ু ােথা কৰাই
থােক। িবনা পিৰ েম কেনৈক হ’ব। তামােলােকও ভালৈক িপতাক ৰণ কিৰেল তিতয়া গৰ উ ৰািধকাৰ া
কিৰবা। িকছু মােনেতা নপেঢ়ই, নতু বা দৱী ণ ধাৰণ কেৰ। খিতয়েনই নাৰােখ। খিতয়ন সদায় তওঁেহ ৰািখব িয উ পদ
পাওঁতা হ’ব। নহ’ ল কৱল দখুৱাৰ কাৰেণ কিৰব। 15-20 িদনৰ িপছত এিৰ িদেয়। ইয়াতেতা পৰী া আিদ সকেলা
। েত কেৰ যাগ তা িপতাই জােন। িপতাৰ আ া তৎ ণাৎ মািনেল কাৱা হ’ব আ াকাৰী, একা বাধ । বাবাই
কয় - এিতয়া স ানসকলৰ ব ত কাম কিৰবলগীয়া আেছ। িকমান ভাল ভাল স ােনও এিৰ িছ যায়। এওঁ কিতয়াও
কােকা ত াগ বা িবে দ নকেৰ। এওঁেটা ামা অনুসিৰ আিহেছ বৃহৎ কা ল’বৈল। মই সকেলাতৈক ডাঙৰ কাদাৰ।
সকেলােক ফু ল কিৰ তু িল উভতাই ল যাম। তামােলাক স ানসকেল জানা পিততক পাৱন কিৰ তােলাতা কাদাৰ
এজেনই। তওঁ তামােলাকৰ স খ
ু ত বিহ আেছ। কােৰাবাৰ পুৰা িন য় আেছ, কােৰাবাৰ এেকবােৰ নাই। আিজ ইয়াত
আেছ, কািলৈল িছ যাব, চলেনই এেন ৱা। অ ৰত িন য় ক পাব - মই বাবাৰ ওচৰত থািক, বাবাৰ হেয়া িক
কিৰেলা। সৱা এেকােৱই নকিৰেল িক পাবা। ৰু সকা, ব ন ৰ া এইেবাৰেটা আগেতও কিৰিছলা। নতু ন কাম িক
কিৰলা? সৱাৰ মাণ িদব লােগ। ইমানজনক মাগদশন কৰােলা।
এই ামা ব ত িব য়কৰ ভােব ৰচনা কৰা হেছ। িয হ আেছ তামােলােক ত ৰূপত দিখ আছা। শা তেতা কৃ ৰ
চিৰ িলিখ িদেছ, িক চিৰ হেছ এজন িপতাৰ। তওঁেৱই সকেলােৰ সৎগিত কেৰ। এওঁৰ দেৰ চিৰ আন কােৰােৱই
হ’ব নাৱােৰ। চিৰ েতা িন য় ভাল হ’ব লােগ। বাকী কােৰাবাক পলুৱাই িনয়া-এয়া কােনা চিৰ নহয়। সকেলােৰ
সৎগিত কেৰাঁতা হেছ এজন িপতা। তওঁ ক ই-ক ই আিহ গৰ াপনা কেৰ। লাখ বছৰৰ কােনা কথা নহয়।
গিতেক স ানসকেল িছঃিছঃ অভ াস এিৰ িদব লােগ। নহ’ ল িক পদ পাবা? িমেকা ণ দিখেহ মত পিৰব, নহয়
জােনা। িমক তওঁেলাকৰ মত পিৰব িযসকেল তওঁৰ সৱা কিৰব। িযেয় সৱা নকেৰ তওঁ িক কামৰ! এই কথােবাৰ
ব ত বুিজবলগীয়া। িপতাই বুজায় - তামােলাক মহান ভাগ শালী হাৱা, তামােলাকৰ দেৰ ভাগ ৱান কােনা নাই। যিদও
তামােলাক গৈল যাবা িক উ
াল গিঢ়ব লােগ। ক -ক া ৰৰ কথা। পদ কম হ যায়। িয পাম সইয়াই ভাল বুিল
ভািব আনি ত হ’ব নালােগ। পুৰষ
ু াথ ব ত ভালৈক কিৰব লােগ। সৱাৰ মাণ িদব লােগ - িকমানজনক িনজৰ সমান
কিৰ তু িলেলা? তামােলাকৰ জা ক’ত? িপতা-িশ েক সকেলােক পুৰষ
ু াথ কৰায়। িক কােৰাবাৰ ভাগ ত থািকেলেহ।
সকেলাতৈক
আশীবাদ এয়াই য িপতাই িনজৰ শাি ধাম এিৰ পিতত সৃি ত আৰু পিতত দহত আেহ। নহ’ ল
তামােলাকক ৰচিয়তা আৰু ৰচনাৰ ান কােন নাব? এইয়াও কােৰা বুি ত ধাৰণ নহয় য সত যুগত ৰাম ৰাজ আৰু
কিলযুগত ৰাৱণ ৰাজ । ৰাম ৰাজ ত এখেনই ৰাজ আিছল, ৰাৱণ ৰাজ ত অেনক ৰাজ আেছ সই কাৰেণ তামােলােক
সাধা – নৰকবাসী হাৱা ন গবাসী হাৱা? িক মানুেহ এইেটা নুবেু জ য আিম ক’ত আেছা। এইয়া হেছ কাঁইটৰ
জংঘল, সইখন হ’ল ফু লৰ বািগছা। গিতেক এিতয়া িপতা-মাতা আৰু অনন স ানসকলক অনুসৰণ কিৰব লােগ,
তিতয়ােহ উ হ’ব পািৰবা। িপতাই বুজাইেতা ব েতই। িক
কােনাবা বুেজাতাইেহ বুিজব। িকছু মােনেতা িন ল

ভালৈক িবচাৰ সাগৰ ম ন কেৰ। িকছু মােন বাবাই েনাৱা কথােবাৰক উেপ া কেৰ। য’ ত ত’ ত িলখা আেছ- িশৱবাবা
াধ থােক,
ৃিতত আেছেন? তিতয়া াি ও িন য় ৃিতৈল আিহব। দৱী ণ থািকেল তে দৱতা হ’বাৈগ। যিদ
আসুৰী অৱ ণ থােক তিতয়া হ’ ল উ পদ পাব নাৱািৰব। তাত কােনা ভূ ত নাথােক। ৰাৱেণই নাই গিতেক ৰাৱণৰ
ভূ ত ক’ৰ পৰা আিহব। দহ অিভমান, কাম, াধ… এইেবাৰ হ’ল ডাঙৰ ভূ ত। ইয়াক আতেৰাৱাৰ এক মা উপায় হ’ল
- বাবাৰ ৃিত। বাবাৰ ৃিতৰ াৰাই সকেলা ভূ ত পলাই যাব। ভাল বাৰু!
ক ৰ িপছত পুনৰাই লগ পাৱা অিত মৰমৰ স ানসকলৰ িত মাতা িপতা বাপদাদাৰ
আি ক িপতাৰ আি ক স ানসকলক নম াৰ।
ৰাি

হপূণ

ৰণ আৰু সু ভাত।

াছ:-

ব ত স ানৰ ই া থােক য আিমও আনক িনজৰ সমান কিৰ তালাৰ সৱা কেৰা। িনজৰ জা বনাওঁ। যেনৈক আমাৰ
অন ভাতৃ সকেল সৱা কেৰ আিমও তেনৈক কেৰা। মাতাসকল সংখ াত অিধক। কলেহা মাতাসকলেকই িদয়া হেছ। বাকী
এইয়া হেছ বৃি মাগ। দুেয়াটাই লােগ নহয় জােনা। বাবাই সােধ - িকমান স ান আেছ? চায় স ক উ ৰ িদেয় ন
িনিদেয়। 5 জন িনজৰ এজন হ’ল িশৱবাবা। িকছু মােনেতা ক’ব লােগ কাৰেণ ক িদেয়। কােনাবাই সঁচাৈক কয়। িযেয়
(িশৱ বাবাক) উ ৰািধকাৰী কিৰ লয় তওঁ িবজয়মালাত আিহ যাব। িযেয় সঁচা উ াৰীিধকাৰী বনায় তওঁ িনেজও
উ ৰািধকাৰী হয়। সঁচা অ ৰত চােহব ৰাজী হয়.... বাকীেতা সকেলােৱ ক’ব লােগ কাৰেণ ক িদেয়। এই সময়ত
পাৰেলৗিকক িপতােহ আেছ িযেয় সকেলােক উ ৰািধকাৰ িদেয়। সেয়েহ ৰেণা তওঁেকই কিৰব লােগ যাৰ াৰা 21
জ ৰ উ ৰািধকাৰ পাৱা যায়। বুি ত ান আেছ য এয়ােতা এেকােৱই নাথািকবৈগ। িপতাই েত কেৰ অৱ াক চায়
সঁচা উ ৰািধকাৰী কিৰ লেছ ন কিৰবৈল িচ া কিৰ আেছ। উ ৰািধকাৰী কিৰ লাৱাৰ অথ বুেজেন। ব ত আেছ িযেয়
বুিজ পােয়া বাবাক উ ৰািধকাৰী কিৰ ল’ব নাৱােৰ িকয়েনা মায়াৰ বশীভূ ত হ আেছ। এই সময়ত হয়েতা ঈ ৰৰ বশ
হ’ব নতু বা মায়াৰ বশ হ’ব। িয ঈ ৰৰ বশ হ’ব তওঁ উ ৰািধকাৰী কিৰ ল’ব। মালা আঠেৰা হয়, 108 ৰা হয়।
আঠ েয় িন য় চমৎকাৰ কিৰব। সঁচাৈকেয় উ ৰািধকাৰী কিৰেহ এিৰব। যিদও উ ৰািধকাৰী কিৰ লয় তওঁেলােক
উ ৰািধকাৰেতা লেয়ই। তথািপও এেন ৱা উ উ ৰািধকাৰী কিৰ লওঁতাসকলৰ কমও এেন ৱা উ হ’ব। কােনা
িবকম নহয়। িয িবকাৰ আেছ সয়া সকেলা িবকমই নহয় জােনা। িপতাক বাদ িদ অন কােৰাবাক ৰণ কৰা- এইেটাও
িবকম। িপতা মােন িপতা। িপতাই মুেখেৰ কয় মােমকম (মেন মেন কৱল মাক) ৰণ কৰা। িনেদশনা পাইছা নহয়
জােনা। গিতেক িপতাক পুৰা ৰণ কৰা- ইয়ােতই ব ত য কিৰবলগীয়া হয়। এজন িপতাক ৰণ কিৰেল মায়াই ইমান
আমিন নকেৰ। বাকী মায়াও ব ত শি শালী। বুিজ পাৱা য মায়াই ব ত িবকম কৰায়। ডাঙৰ-ডাঙৰ মহাৰথীেকা
বগৰাই পলায়। িদেন- িতিদেন চ াৰৰ ( সৱােক ৰ) সংখ া বৃি হ গ থািকব। গীতা পাঠশালা বা িমউিজয়াম খুিল
থািকব। গােটই সৃি ৰ মানুেহ িপতাৰ কথাও মািনব,
াৰ কথাও মািনব।
ােকই জািপতা বুিল কাৱা হয়।
আ াসকলকেতা জা বুিল কাৱা নহ’ব। মনুষ সৃি কােন ৰেচ? জািপতা
াৰ নাম আেহ তে তওঁ সাকাৰ, তওঁ
িনৰাকাৰ হ গ’ল। তওঁেতা অনািদ। তওঁেকা অনািদ বুিল ক’ব। দুেয়াজনৰ নাম আটাইতৈক উ । তওঁ আি ক িপতা,
তওঁ জািপতা। দুেয়াজেন বিহ তামােলাকক পঢ়ায়। িকমান উ (মহান) হ’ল! স ানসকলৰ িকমান িনচা থকা উিচত!
িকমান আনি ত হাৱা উিচত। িক মায়াই আন ত বা িনচাত থািকব িনিদেয়। এেন ৱা িবদ াথ েয় যিদ িবচাৰ সাগৰ
ম ন কিৰ থােক তে সৱাও কিৰব পািৰব। আন েতা থািকব পােৰ, িক িকজািন এিতয়া সময় (বাকী) আেছ।
যিতয়া কমাতীত অৱ া হ’ব তিতয়া আন েতা থািকব পািৰব। ভাল বাৰু- আি ক স ানসকলৰ িত আি ক বাপ
দাদাৰ হপূণ ৰণ আৰু ভৰাি ।
*ধাৰণাৰবােবমুখ সাৰ:-**

(1) সদায় ৰািত খিতয়ন ( পাতােমল) চাব লােগ য অিত মৰমৰ বাবাক গােটই িদনেটাত িকমান মনত পলােলাঁ? িনজক
জািহৰ কিৰবৈল খিতয়ন ৰািখব নালােগ,
পুৰষ
ু াথ কিৰব লােগ।
(2) িপতাই িয নায়, তাৰ ওপৰত িবচাৰ সাগৰ ম ন কিৰব লােগ, সৱাৰ মাণ িদব লােগ। িপতাই েনাৱা কথাক
উেপ া কিৰব নালােগ। িভতৰত যিদ িকবা আসুিৰ অৱ ণ আেছ তে সয়া পৰী া কিৰ আতৰাব লােগ।
বৰদান:
াথ, ঈষাআৰুিখংিখঙীয়াভাৱৰপৰামু ৈহথােকাঁতাে াধমু েহাৱা

াগান:

ওঁ শাি !!

িযেকােনা িবচাৰ লািগেল কট কৰা, সৱাৰ বােব িনজেক অফাৰ (আগবঢ়াই িদয়া) কৰা। িক িবচাৰৰ
িপছত সই িবচাৰক ই াৰ ৰূপত সলিন নকিৰবা। যিতয়া সংক ই াৰ ৰূপৈল সলিন হয় তিতয়া
িখংিখঙীয়া ভাৱ আেহ। িক িনঃ াথ হ িবচাৰ আগবেঢ়াৱা, াথ ৰািখ নহয়। মই ক’ লাঁ যিতয়া হ’বই
লািগব - এেনৈক নাভািববা, অফাৰ কৰা (আগবঢ়াই িদয়া), ‘িকয়’, ‘িক’ ল নািহবা, নহ’ ল ঈষা-ঘৃণা এটা
এটা লগৰীয়া আিহ যায়। াথ বা ঈষাৰ কাৰেণও াধ উৎপ হয়, এিতয়া ইয়াৰ পৰাও মু হাৱা।
শাি দূতৈহসকেলােকশাি িদয়া- এয়াইেতামােলাকৰঅ েপচন ( পচা)।
!! ওঁ শাি !!

