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প্ৰাতঃমুৰলী

ওঁম্ শান্তি!

"বাপদাদা"

মধু বন।

"মৰমৰসিানসকল –ততামাললাক সলতাপ্ৰধান হ'ব লান্তিব িন্ততলক ন্তপতাক তেলহলৰ স্মৰণ কৰা, পাৰসনাথ ন্তশৱবাবা
ততামাললাকক পাৰসপুৰীৰ মান্তলক কন্তৰ তুন্তলবলল আন্তহলে”
প্ৰশ্ন: ততামাললাক সিানসকল তকানল া এ া কথাৰ ধাৰণাৰ দ্বাৰাই মন্তহমা ত ািয হহ পন্তৰবা?
উত্তৰ: বহুত-বহুত নম্ৰ স্বভাৱৰ তহাৱা। তকালনা কথালতই অহংকাৰ কন্তৰব নালালি। বহুত ন্তমঠা হ'ব লালি। অহংকাৰ
আন্তহলল ততন্ততয়া শত্ৰু হহ পলৰ। উচ্চ অথবা নীচ, পন্তবত্ৰতা অনু সন্তৰ হয়। ত ন্ততয়া পন্তবত্ৰ হহ থালক ততন্ততয়া মান
থালক, অপন্তবত্ৰ হ’তল সকললালৰ আিত মূ ৰ তদাৱাই থালক।
ওঁম্শান্তি। আত্মাৰ ন্তপতাই বন্তহ সিানসকলক বুজায়। ন্তপতাইও বুন্তজ পায় ত মই এই সিানসকলক বুজাওঁ। এইল াও
সিানসকলক বুলজাৱা হহলে ত ভন্তি মািগত ন্তভন্ন-ন্তভন্ন নালমলৰ অলনক ন্তচত্ৰ অংকন কন্তৰ ন্তদলয়। ত লনলক তনপালত
পাৰসনাথক মানযতা ন্তদলয়। ততওঁৰ বহুত ডাঙৰ মন্তিৰ আলে। ন্তকন্তু এলকালৱই নাই। 4 খন দু ৱাৰ, 4 া মূ ন্ততগ আলে।
চতুথগত কৃষ্ণক ৰান্তখলে। এন্ততয়া সম্ভৱতঃ ন্তকেু সলন্তন কন্তৰ ন্তদলল। এন্ততয়া পাৰসনাথ বুন্তল ন্তনশ্চয় ন্তশৱবাবালকই তকাৱা
হ'ব। মনু ষ্যক পাৰসবুন্তিলৰা ততওঁলৱই কন্তৰ ততালল। িন্ততলক তপান-প্ৰথলম ততওঁললাকক এইল া বুজাব লালি ত উচ্চতলকও উচ্চ হহলে ভিৱান, ন্তপেত তিাল ই সৃ ন্তি। সূ ষ্মধাধামৰ সৃ ন্তিল া নাই। ন্তপেত হহলে - লষ্মধাী-নাৰায়ণ বা ন্তবষ্ণু।
বাস্তৱত ন্তবষ্ণুৰ মন্তিলৰা ভুল। ন্তবষ্ণু চতুভুগজ, চান্তৰ া বাহুধাৰী তকালনা মনু ষ্য নাথালক। ন্তপতাই বুজায় – এইয়া হহলে
লষ্মধাী-নাৰায়ণ, াক এলকললি ন্তবষ্ণুৰ ৰূপত তদখুওৱা হহলে। লষ্মধাী-নাৰায়ণ দু লয়া তবললি-লবললি। সূ ষ্মধাধামত ন্তবষ্ণুক
4 া বাহু ন্তদ ন্তদলল অথগাৎ দু লয়ালক একন্তত্ৰত কন্তৰ চতুভুজ
গ কন্তৰ ন্তদলল, বাকী এলনকুৱা তকালনা নাথালক। মন্তিৰত ন্ত
চতুভুজ
গ তদখুৱায় - তসয়া সূ ষ্মধাধামৰ। চতুভুগজক শংখ, চক্ৰ, িদা, পদ্ম আন্তদ ন্তদলয়। এলনকুৱা এলকা নাই। চক্ৰও
ততামাললাক সিানসকলৰ হয়। তনপালত ন্তবষ্ণুৰ ডাঙৰ ন্তচত্ৰ ক্ষীৰ সািৰত তদখুৱায়। পূ জাৰ ন্তদনা অলপমান িাখীৰ
ঢান্তল ন্তদলয়। ন্তপতাই এ া-এ া কথা ভাল দলৰ বুজায়। এলনলক তকালনও ন্তবষ্ণুৰ অথগ বুজাব তনাৱালৰ। নাজালনই।
এয়ালতা ভিৱালন ন্তনলজ বুজায়। ভিৱান বুন্তল তকাৱা হয় ন্তশৱবাবাক। হয়লতা এজলনই ন্তকন্তু ভন্তি মািগৰ তলাকসকলল
নাম অলনক ৰান্তখ ন্তদলল। ততামাললালক এন্ততয়া অলনক নাম তনাললাৱা। ভন্তি মািগত বহুত তঠলা-িতা খায়। ততামাললালকও
খাইন্তেলা। এন্ততয়া ন্তদ ততামাললালক মন্তিৰ আন্তদ চাবলল ত াৱা ততন্ততয়া তাৰ ওপৰত বুজাবা ত উচ্চতলকও উচ্চ হহলে
ভিৱান, পৰম আত্মা, ন্তনৰাকাৰ পৰমন্তপতা পৰমাত্মা। আত্মাই শৰীৰৰ দ্বাৰা কয় - অ' পৰমন্তপতা। ততওঁৰ আলকৌ
মন্তহমাও আলে জ্ঞানৰ সািৰ, সু খৰ সািৰ। ভন্তি মািগত এজনলৰই বহুত ন্তচত্ৰ আলে। জ্ঞান মািগতলতা জ্ঞান সািৰ
এজলনই। ততওঁলৱই পন্ততত-পাৱন, সকললালৰ সৎিন্তত দাতা। ততামাললাকৰ বুন্তিত তিাল ই চক্ৰৰ জ্ঞান আলে।
উচ্চতলকও উচ্চ হহলে পৰমাত্মা, ততওঁৰ বালবই িায়ন আলে – স্মৰণ কন্তৰ কন্তৰ সু খ তপাৱা অথগাৎ এজন ন্তপতালকই
স্মৰণ কৰা অথবা স্মৰণ কন্তৰ থাকা, ততন্ততয়া এই শৰীৰৰ সকললা দু খ-অশান্তি দূ ৰ হ'ব, পুনৰ জীৱন মুন্তি পদ প্ৰাপ্ত
কৰা। এয়া জীৱন মুন্তি নহয় জালনা। ন্তপতাৰ পৰা এইয়া সু খৰ উত্তৰান্তধকাৰ প্ৰাপ্ত হয়। অকলল এওঁলৱইল া নাপায়।
ন্তনশ্চয় ৰাজধানী হ'ব নহয় জালনা। অথগাৎ ন্তপতাই ৰাজধানী স্থাপনা কন্তৰ আলে। সতয ুিত ৰজা, ৰাণী, প্ৰজা সকললা
থান্তকব। ততামাললালক জ্ঞান প্ৰাপ্ত কন্তৰ আো, িন্ততলক হি ডাঙৰ কূলত জন্ম ল'বা। বহু সু খ প্ৰাপ্ত হয়। ত ন্ততয়া তসয়া
স্থাপনা হহ ায় ততন্ততয়া ন্তেঃ-ন্তেঃ আত্মালবালৰ শান্তস্ত খাই উভন্তত াব। ন্তনজৰ-ন্তনজৰ শাখাত হি ন্তথতান্তপ ল’ব। ইমানলবাৰ
আত্মা আন্তহব আলকৌ বৃ ন্তি হহ হি থান্তকব। এয়া বুন্তিত থান্তকব লালি ত ওপৰৰ পৰা তকলনলক আলহ। এলনকুৱালতা
নহয় দু ন্ত পাতৰ সলন্তন 10 া পাত (আত্মা) এলকললি আন্তহব লালি। নহয়, ন্তনয়ম অনু সন্তৰ পাত ওলায়। এয়া বহুত
ডাঙৰ বৃ ক্ষ হয়। তদখুৱায় ত এন্তদনলত লাখৰ ন্তহচাপত বৃ ন্তি হহ ায়। প্ৰথমলত বুজাব লালি - উচ্চতলকও উচ্চ হহলে
ভিৱান, পন্ততত-পাৱন, দু খ হতগা, সু খ কতগাও ততওঁলৱই হয়। ন্ত সকল ভাওৰীয়া দু খী হয়, ততওঁললাক সকললালক আন্তহ
সু খ ন্তদলয়। দু খ ন্তদওঁতা জন হহলে ৰাৱণ। মনু ষ্যই এইল া িলমই নাপায় ত ন্তপতাৰ আিমন হহলে াৰ বালব আন্তহ
বুন্তজব। বহুলতলতা বুন্তজ-বুন্তজ ন্তপেত আতন্তৰ গুন্তে ায়। ত লনলক োন কন্তৰ-কন্তৰ ভন্তৰ ন্তপচন্তল ি’তল পানীৰ ন্তভতৰলল

তসামাই ায়। বাবা অনু ভৱী নহয় জালনা। এইয়ালতা ন্তবকাৰৰ সািৰ হয়। বাবাই ততামাললাকক ক্ষীৰ সািৰৰ ফালল হল
ায়। ন্তকন্তু মায়াৰূপী ঘন্তৰয়ালল ভাল-ভাল মহাৰথীলকা ন্তিন্তল তপলায়। জীৱলি ন্তপতাৰ তকালাৰ পৰা মন্তৰ ৰাৱণৰ তকালালল
গুন্তে ায় অথগাৎ মন্তৰ ায়। ততামাললাক সিানসকলৰ বুন্তিত আলে উচ্চতলকও উচ্চ ন্তপতাই পুনৰ ৰচনা ৰলচ। বুৰঞ্জীভূলিাল সূ ষ্মধাধামৰলতা নহয়। ন্তদও ততামাললাক সূ ষ্মধা ধামলল ত াৱা, সাক্ষাৎকাৰ কৰা। তাত চতুভুজ
গ তদখা। ন্তচত্ৰত
আলে নহয়লন। িন্ততলক তসয়া বুন্তিত বন্তহ আলে, ভালব ন্তনশ্চয় সাক্ষাৎকাৰ হ'ব। ন্তকন্তু এলনকুৱা তকালনা বস্তু নাই।
এইয়া হহলে ভন্তি মািগৰ ন্তচত্ৰ। এন্ততয়ালললক ভন্তি মািগ চন্তল আলে। ভন্তি মািগ ত ন্ততয়া পুৰা হ’ব ততন্ততয়া এই ন্তচত্ৰলবাৰ
নাথান্তকব। স্বিগত এই সকললালবাৰ কথা পাহন্তৰ াবা। এন্ততয়া বুন্তিত আলে ত এই লষ্মধাী-নাৰায়ণৰ দু া ৰূপ হহলে
চতুভুজ
গ ৰ। লষ্মধাী-নাৰায়ণৰ পূ জা অথগাৎ চতুভুগজৰ পূ জা। লষ্মধাী-নাৰায়ণৰ মন্তিৰ বা চতুভুজ
গ ৰ মন্তিৰ, কথা এলক াই।
এই দু লয়া াৰ জ্ঞান অনয কালৰালৱই নাই। ততামাললালক জানা এই লষ্মধাী-নাৰায়ণৰ ৰাজয আলে। ন্তবষ্ণুৰ ৰাজয বুন্তললতা
তকাৱা নহয়। এওঁললালক প্ৰন্ততপাললনা কলৰ। তিাল ই ন্তবশ্বৰ মান্তলক হয় িন্ততলক ন্তবশ্বৰ প্ৰন্ততপালন কলৰ।
ন্তশৱ ভিৱানু ৱাচ - মই ততামাললাকক ৰাজল াি ন্তশকাওঁ। ন্তনজক আত্মা বুন্তল বুন্তজ ন্তপতাক স্মৰণ কৰা ততন্ততয়া এই ত াি
অন্তিৰ দ্বাৰা ন্তবকমগ ন্তবনাশ হ'ব। ন্তবস্তাৰত বুজাবলিীয়া হয়। তকাৱা, এয়াও হহলে িীতা। তকৱল িীতাত কৃষ্ণৰ নাম ন্তদ
ন্তদলল। এয়ালতা ভুল, সকললালৰ গ্লান্তন কন্তৰ ন্তদলল তসই কাৰলণ ভাৰত তলমাপ্ৰধান হহ পন্তৰল। এন্ততয়া হহলে কন্তল ুিী
সৃ ন্তিৰ অিৰ সময়, ইয়াক তকাৱা হয় তলমাপ্ৰধান তলৌহ ু ি। ন্ত সলতাপ্ৰধান আন্তেল, ততওঁললালকই 84 জন্ম হললে।
জন্ম-মৰণত ন্তনশ্চয় আন্তহব লান্তিব। ত ন্ততয়া সম্পূ ণগ 84 জন্ম লয় ততন্ততয়া পুনৰ ন্তপতা আন্তহবলিীয়া হয় - প্ৰথম নম্বৰত।
এজনৰ কথা নহয়। এওঁৰলতা তিাল ই ৰাজধানী আন্তেল নহয় জালনা, পুনৰ ন্তনশ্চয় হ'ব লান্তিব। ন্তপতাই সকললালৰ
বালব কয় - ন্তনজলক আত্মা বুন্তল ভাবা, ন্তপতাক স্মৰণ কৰা ততন্ততয়া ত ািৰ অন্তিলৰ পাপ ভস্ম হহ াব। কাম ন্তচতাত
বন্তহ সকললা ক'লা হহ পন্তৰল। এন্ততয়া ক'লাৰ পৰা বিা তকলনলক হ'ব? তসয়াও ন্তপতাইলহ ন্তশকায়। কৃষ্ণৰ আত্মা ন্তনশ্চয়
ন্তভন্ন-ন্তভন্ন নাম-ৰূপ হল আন্তহব। ন্ত লষ্মধাী-নাৰায়ণ আন্তেল, ততওঁললালকই 84 জন্মৰ পােত পুনৰ তসয়া হ'ব লান্তিব।
িন্ততলক ততওঁললাকৰ বহুত জন্মৰ অিত ন্তপতা আন্তহ প্ৰলৱশ কলৰ। পুনৰ ততওঁললাক সলতাপ্ৰধান ন্তবশ্বৰ মান্তলক হয়।
ততামাললাকৰ ন্তভতৰত পাৰস নাথলকা পূ জা কলৰ, ন্তশৱলকা পূ জা কলৰ। ন্তনশ্চয় ততওঁললাকক ন্তশৱই এলনকুৱা পাৰসনাথ
কন্তৰ তুন্তলন্তেল। ন্তশক্ষকলতা লান্তিব নহয় জালনা। ততওঁ হহলে জ্ঞানৰ সািৰ। এন্ততয়া সলতাপ্ৰধান পাৰসনাথ হ'বলল
ন্তপতাক বহুত তেলহলৰ স্মৰণ কৰা। ততওঁলৱই সকললালৰ দু খ হতগা। ন্তপতালতা হহলে সু খ ন্তদওঁতা। এইয়া হহলে কাঁই ৰ
জংঘল। ন্তপতা আন্তহলে ফুলৰ বান্তিচা বনাবলল। ন্তপতাই ন্তনজৰ পন্তৰচয় ন্তদলয়। মই এই সাধাৰণ বৃ ি শৰীৰত প্ৰলৱশ
কলৰাঁ, ন্ত লয় ন্তনজৰ জন্মৰ ন্তবষ্লয় নাজালন। ভিৱানু ৱাচ - মই ততামাললাকক ৰাজল াি ন্তশকাওঁ। িন্ততলক এইখন ঈশ্বৰীয়
ন্তবশ্ব ন্তবদযালয় হহ ি’ল। লক্ষয-উলেশয হহলেই ৰজা-ৰাণী তহাৱাৰ িন্ততলক ন্তনশ্চয় প্ৰজাও হ’ব। মনু ষ্যই ত াি-ল াি বুন্তল
বহুত কয়। ন্তনবৃ ন্তত্ত মািগৰ তলাকসকলললতা অলনক প্ৰকাৰৰ হঠল াি কলৰ। ততওঁললালক ৰাজল াি ন্তশকাব তনাৱালৰ।
ন্তপতাৰ হহলেই এক প্ৰকাৰৰ ত াি। তকৱল কয় ন্তনজক আত্মা বুন্তল বুন্তজ তমাক ন্তপতাক স্মৰণ কৰা। 84 জন্ম সম্পূ ণগ
হ'ল, এন্ততয়া ঘৰলল উভন্তত াব লালি। এন্ততয়া পাৱন হ'ব লালি। এজন ন্তপতাক স্মৰণ কৰা, বাকী সকললালক এৰা।
ভন্তি মািগত ততামাললালক িায়ন কন্তৰন্তেলা আপুন্তন আন্তহলল আন্তম এজনলৰই সংি ল'ম। িন্ততলক ন্তনশ্চয় ততওঁৰ পৰা
উত্তৰান্তধকাৰ (সম্পন্তত্ত) পাইন্তেলা নহয় জালনা। আধা কল্প হহলে স্বিগ, ন্তপেত নৰক। ৰাৱণ ৰাজয আৰম্ভ হয়। এলনলকএলনলক বুজাব লালি। ন্তনজক তদহ বুন্তল নাভান্তববা। আত্মা অন্তবনাশী হয়। আত্মালতই তিাল ই ভূন্তমকা ন্তনন্তহত হহ আলে,
ন্ত ততামাললালক পালন কৰা। এন্ততয়া ন্তশৱবাবাক স্মৰণ কৰা ততন্ততয়া হবতৰণী পাৰ হহ াবা। সন্নযাসী পন্তবত্ৰ হয়
িন্ততলক ততওঁললাকৰ ন্তকমান মান হয়। সকললালৱ মূ ৰ তদাৱাই থালক। পন্তবত্ৰতা অনু সন্তৰলয়ই উচ্চ-নীচ হয়। তদৱতাসকল
হহলে এলকবালৰ উচ্চ। সন্নযাসীলয় আলকৌ এ া জন্ম পন্তবত্ৰ হয়, ন্তপেত পৰৱতগী জন্মলতা ন্তবকাৰৰ দ্বাৰাই লয়। তদৱতাসকল
থালক সতয ু িত। এন্ততয়া ততামাললালক পঢ়া আৰু আনলকা পঢ়ুওৱা। তকালনালৱ পলঢ় ন্তকন্তু আনক বুজাব তনাৱালৰ
ন্তকয়লনা ধাৰণা নহয়। বাবাই ক'ব ততামাৰ ভািযত নাই ত ন্ততয়া ন্তপতাই ন্তক কন্তৰব। ন্তপতাই ন্তদ সকললালক আশীবগাদ

কলৰ ততলি সকললালৱ স্কলাৰন্তশ্বপ্ (বৃ ন্তত্ত) হল ল'ব। ততওঁলতা ভন্তি মািগত আশীবগাদ কলৰ। সন্নযাসীলয়ও এলনকুৱাই
কলৰ। ততওঁক হি কয় তমাৰ সিান হওঁক, আশীবগাদ কৰক। ভাল বাৰু, ততামাৰ সিান হ'ব। তোৱালী হয় ন্তদ ক'ব
ন্তলখন্তন। ল'ৰা হ’তল বাহ্-বাহ্ কন্তৰ ভন্তৰত পন্তৰ থান্তকব। আলকৌ ন্তদ মলৰ ততলি কিা-ক া, গুৰুক িান্তল ন্তদবলল লান্তি
াব। গুৰুলৱ ক'ব এয়া ন্তলখন্তন আন্তেল। ক'ব, প্ৰথলম ন্তকয় তকাৱা নান্তেল। তকালনাবা মৃতুযৰ তহাৱাৰ পােত জী উন্তঠলল
ততন্ততয়া তসয়াও ন্তলখন্তন বুন্তললয়ই ক'ব। তসয়াও ড্ৰামাত ন্তনধগান্তৰত হহ আলে। আত্মা ক'ৰবাত লু কাই পলৰ। ডািৰ
সকললও ভালব এওঁ মন্তৰল, পুনৰ জী উলঠ। ন্তচতাত তুন্তল ন্তদয়াজলনা ন্তপেলতা উন্তঠ বলহ। তকালনাবা এজলন কালৰাবাক
মান্তনলল ততলি ততওঁৰ ন্তপেত বহুত পন্তৰ ায়।
ততামাললাক সিানসকললতা বহুত নম্ৰ স্বভাৱৰ হহ চন্তলব লালি। অহংকাৰ ালত অলপ মালনা নাথালক। আন্তজকান্তল
কালৰাবাক অলপমান অহংকাৰ তদখুৱাললই শত্ৰুতা বান্তঢ় ায়। বহুত ন্তমঠা হহ চন্তলব লালি। তনপাললতা প্ৰভাৱ ন্তবস্তাৰ
হ’ব। এন্ততয়া ততামাললাক সিানসকলৰ মন্তহমাৰ সময় নহয়। নহ'লল ততওঁললাকৰ আশ্ৰম (স্থানলবাৰ) উন্তৰ াব। ডাঙৰডাঙৰ তলাক সকল জাগ্ৰত হহ সভাত বন্তহ শুনালল, ততন্ততয়া ততওঁললাকৰ ন্তপেত বহুত তলাক আন্তহ াব। তকালনা এম.ন্তপ.
(ন্তবধায়ক) বন্তহ ন্তদ ততামাললাকৰ মন্তহমা কলৰ ত ভাৰতৰ ৰাজল াি এই ব্ৰহ্মাকুমাৰ-কুমাৰীসকলৰ বান্তহলৰ তকালনও
ন্তশকাব তনাৱালৰ, এলনকুৱা এন্ততয়ালললক তকালনা ওললাৱা নাই। সিানসকল বহুত বুন্তিমান, চমৎকাৰী হ'ব লালি।
অনযসকলল ভাষ্ণ তকলনলক কলৰ, ন্তশন্তকব লালি। তসৱা কৰাৰ ু ন্তি (উপায়) ন্তপতাই ন্তশকায়। ন্তপতাই ন্ত মুৰুলী শুনালল,
ন্তঠক ততলনলকলয় কল্প-কল্পই চলাইন্তেল। ড্ৰামাত ন্তনধগান্তৰত হহ আলে। প্ৰশ্ন উন্তঠব তনাৱালৰ - এলনলক ন্তকয়? ড্ৰামা অনু সন্তৰ
ন্ত বুজাবলিীয়া আন্তেল তসয়া বুজাললাঁ। বুজাই থালকাঁ। বাকী তলাকসকলললতা অজস্ৰ প্ৰশ্ন কন্তৰব। তকাৱা, প্ৰথলম
মনমনাভৱ হহ ত াৱা। ন্তপতাক জান্তনলল ততামাললালক সকললা জান্তন াবা। ভাল বাৰু!
কল্পৰ ন্তপেত পুনৰাই লি তপাৱা অন্তত মৰমৰ সিানসকলৰ প্ৰন্তত মাতা ন্তপতা বাপদাদাৰ তেহপূ ণগ স্মৰণ আৰু সু প্ৰভাত।
আন্তত্মক ন্তপতাৰ আন্তত্মক সিানসকলক নমস্কাৰ।
*ধাৰণাৰ বালব মুখয সাৰ:-**
(1) তসৱাৰ ু ন্তি ন্তশন্তক বহুত-বহুত বুন্তিমান আৰু চমৎকাৰী হ'ব লালি। ধাৰণা কন্তৰ ন্তপেত অনযলকা কৰাব লালি।
পঢ়াৰ দ্বাৰা ন্তনজৰ ভািয ন্তনলজ িন্তঢ়ব লালি।
(2) তকালনা কথালতই অলপমালনা অহংকাৰ তদখুৱাব নালালি, বহুত-বহুত ন্তমঠা আৰু নম্ৰ স্বভাৱৰ হ'ব লালি। মায়া
ৰূপী ঘন্তৰয়ালৰ পৰা ন্তনজক চম্ভান্তলব লালি।
বৰদান: সময়

অনু সন্তৰ

প্ৰন্ততল া

কা গত

সফল

হওঁতা

জ্ঞানী

ত ািী

আত্মা

তহাৱা

জ্ঞানৰ অথগ হহলে তবাধ। বুন্তিমান বুন্তল ততওঁক তকাৱা হয় ন্ত লয় সময় অনু সন্তৰ বুন্তিমত্তাৰ দ্বাৰা কা গ কন্তৰ
সফলতা প্ৰাপ্ত কলৰ। বুন্তিমানৰ ন্তচন হহলে ততওঁ তকন্ততয়াও ঠি খাব তনাৱালৰ আৰু ত ািীৰ ন্তচন হহলে পন্তৰষ্কাৰ
আৰু স্পি বুন্তি। াৰ বুন্তি পন্তৰষ্কাৰ আৰু স্পি ততওঁ তকন্ততয়াও নক'ব ত িম নাপাওঁ এলনকুৱা ন্তকয় হহ
ি'ল! এলন শব্দ জ্ঞানী আৰু ত ািী আত্মাই উচ্চাৰণ কন্তৰব তনাৱালৰ, ততওঁললালক জ্ঞান আৰু ত ািক প্ৰলতযক
কমগলতই প্ৰলয়াি কলৰ।
তলািান: অচল-অ ল হহ ততলৱঁই থালক ন্ত লয় ন্তনজৰ আন্তদ-অনান্তদ সংস্কাৰ-স্বভাৱক স্মৃন্ততত ৰালখ।
!! ওঁম্ শান্তি !!

