||16-04-2019

||প্ৰাতঃ মুৰুলী

||ওঁম্ শান্তি

||“বাপদাদা”

||মধু বন||

1

"মৰমৰ সিানসকল-ন্তপতাই ন্তি ন্তশক্ষা ন্তদছে তাক ধাৰণা কৰা, ততামাছলাছক প্ৰন্ততজ্ঞা কন্তৰ ন্তনজৰ বচনৰ পৰা ঘুন্তৰব নালাছে,
আজ্ঞাক উলংঘণ কন্তৰব নালাছে।"
প্ৰশ্ন:- ততামাছলাকৰ পঢ়াৰ সাৰ ন্তক? ততামাছলাছক তকানছ া অভ্যাস অৱছশয কন্তৰব লাছে?
উত্তৰ:- ততামাছলাকৰ ন্তশক্ষা হৈছে বানপ্ৰস্থলল িাবৰ বাছব। এই পঢ়াৰ সাৰ হৈছে বাণীৰ পৰা উপৰাম হৈ তিাৱা। ন্তপতাই
সকছলাছক ওভ্তাই হল িায়। ততামাছলাছক ঘৰলল িাবলল ৈ'তল প্ৰথমছত সছতাপ্ৰধান ৈ'ব লান্তেব। ইয়াৰ বাছব একািত হে
তদৈী-অন্তভ্মানী হৈ থান্তকবলল অভ্যাস কৰা। অশৰীৰী হৈ থকাৰ অভ্যাছসই আত্মাক সছতাপ্ৰধান কন্তৰ তুন্তলব।

ওঁম শান্তি। ন্তনজছক আত্মা বুন্তল ভ্ান্তব ন্তপতাক স্মৰণ কন্তৰছল ততামাছলাক তছমাপ্ৰধানৰ পৰা সছতাপ্ৰধান হৈ িাবা আৰু পুনৰ
এছনকুৱা ন্তবশ্বৰ মান্তলক হৈ িাবা। কল্প-কল্পই ততামাছলাছক এছনদছৰই তছমাপ্ৰধানৰ পৰা সছতাপ্ৰধান তৈাৱা পুনৰ 84 জন্মত
তছমাপ্ৰধান হৈ পৰা। পুনৰ ন্তপতাই ন্তশক্ষা ন্তদছয়, ন্তনজছক আত্মা বুন্তল ভ্ান্তব ন্তপতাক স্মৰণ কৰা। ভ্ন্তি মােগছতা ততামাছলাছক
স্মৰণ কন্তৰন্তেলা, ন্তকন্তু তসই সময়ত তভ্া া বুন্তিৰ জ্ঞান আন্তেল। এন্ততয়া তীক্ষ্ণ বুন্তিৰ জ্ঞান হৈছে। কািগযতঃ ন্তপতাক স্মৰণ
কন্তৰব লাছে। এইছ াও বুজাব লাছে তি- আত্মাও তৰাৰ দছৰ ন্তপতাও তৰাৰ দছৰ। মাত্ৰ ততওঁ পুনৰ জন্ম নলয়, ততামাছলাছক
তলাৱা তসই বাছবই ততামাছলাছকই তছমাপ্ৰধান ৈ'বলেীয়া ৈয়। আছকৌ সছতাপ্ৰধান ৈ’বলল িত্ন কন্তৰবলেীয়া ৈয়। মায়াই
ক্ষছণ-ক্ষছণ পাৈৰাই ন্তদছয়। এন্ততয়া অভ্ূ ল তৈাৱা, ভ্ূ ল নকন্তৰবা। িন্তদ ভ্ূ ছলই কন্তৰ থাকা ততন্ততয়াৈ’তল ততামাছলাছক আৰু
তবন্তেছৈ তছমাপ্ৰধান হৈ পন্তৰবা। ন্তনছদগশ পাইো তি ন্তনজছক আত্মা বুন্তল ভ্ান্তব ন্তপতাক স্মৰণ কৰা, তব াৰীক চাজগ কৰা ততন্ততয়া
ততামাছলাছক সছতাপ্ৰধান ন্তবশ্বৰ মান্তলক হৈ পন্তৰবা। ন্তশক্ষছকছতা সকছলাছক পঢ়ায়। োত্ৰসকছল একান্তদক্ৰছম উত্তীণগ ৈয়।
একান্তদক্ৰছম পুনৰ উপাজগন কছৰ। ততামাছলাছক একান্তদক্ৰছম উত্তীণগ তৈাৱা আৰু পুনৰ একান্তদক্ৰছম পদ তপাৱা। ক’ৰ ন্তবশ্বৰ
মান্তলক, ক’ৰ প্ৰজা দাস-দাসী সকল। ন্তিছবাৰ োত্ৰ ভ্াল, সু পুত্ৰ, আজ্ঞাকাৰী, ন্তবশ্বাসী, ন্তনষ্ঠাৱান ৈয় ততওঁছলাছক ন্তনশ্চয়লক
ন্তশক্ষকৰ মতত চন্তলব। ন্তিমাছনই তৰন্তজষ্টাৰ ভ্াল ৈ’ব ন্তসমাছনই নম্বৰ তবন্তে পাব- তসইবাছবই ন্তপতাছয়ও সিানসকলক বাছৰবাছৰ বুজাই থাছক, োন্তিলন্তত নকন্তৰবা। এছনদছৰও নাভ্ান্তববা তি কল্পৰ আেছতও উত্তীণগ তৈাৱা নান্তেছলা। বহুতছৰই এইছ া
মনলল আছৈ ৈ’বলা তি মই তসৱা কৰা নাই েন্ততছক ন্তনশ্চয়লক অনু তীণগ ৈ’ম। ন্তপতাইছতা সাৱধান কন্তৰ ন্তদছয়, ততামাছলাছক
সতযিু েী সছতাপ্ৰধানৰ পৰা কন্তলিু েী তছমাপ্ৰধান হৈ হেো পুনৰ ন্তবশ্বৰ বুৰঞ্জী-ভ্ূ ছোল পুনৰাবৃ ন্তত্ত ৈ’ব। সছতাপ্ৰধান ৈ’বলল
ন্তপতাছয় বহুত সৈজ পথ তদখুৱায় - তমাক স্মৰণ কন্তৰছল ন্তবকমগ ন্তবনাশ ৈ’ব। ততামাছলাছক আেবান্তঢ়-আেবান্তঢ় সছতাপ্ৰধান
হৈ িাবা। লাছৈ - লাছৈ আেবান্তঢ়বা েন্ততছক নাপাৈন্তৰবা। ন্তকন্তু মায়াছয় পাৈৰাই ন্তদছয়। আজ্ঞাৈীন বনাই ন্তদছয়। ন্তপতাছয় ন্তি
ন্তনছদগশ ন্তদছয়, তসইছ া মান্তন চছল, প্ৰন্ততজ্ঞা কছৰ ন্তকন্তু তসইমছত নচছল। েন্ততছক ন্তপতাই ক’ব আজ্ঞা উলংঘন কন্তৰ ন্তনজৰ
কথা নৰখা জন। ন্তপতাৰ ওচৰত প্ৰন্ততজ্ঞা কন্তৰ পুনৰ ধাৰণা কৰা িায়। তবৈদৰ ন্তপতাই তিছনকুৱা ন্তশক্ষা ন্তদছয় এছন ন্তশক্ষা
আৰু তকাছনও ন্তদব তনাৱাছৰ। পন্তৰৱতগছনা ন্তনশ্চয় ৈ’ব। ন্তচত্ৰ ন্তকমান তি ভ্াল। ব্ৰহ্মাবংশী হৈ পুণৰ ন্তবষ্ণু বংশী ৈ’বা। এইছ া
হৈছে নতুন ঈশ্বৰীয় ভ্াষা, এইছ াও (ভ্াললক) বুন্তজব লাছে। এই আন্তত্মক (ৰূৈানী) জ্ঞান তকাছনও ন্তনন্তদছয়। ন্তকেু মান সংস্থা
ওলাইছে ন্তিছয় তনন্তক ৰূৈানী সংস্থা নাম ৰান্তখছে। ন্তকন্তু ততামাছলাকৰ বান্তৈছৰ ৰূৈানী সংস্থা আন কাছৰা ৈ’ব তনাৱাছৰ। নকল
(imitation) বহুত হৈ হেছে। এইছ া হৈছে নতুন কথা, ততামাছলাক এছকবাছৰ কম (সংখযক) আৰু তকাছনও এই কথা
বুন্তজব তনাৱাছৰ। তোছ ই বৃ ক্ষ এন্ততয়া ন্তথয় হৈ হৈছে। বাকী েেৰ তথাৰ নাই, পুণৰ তথাৰ ন্তথয় হৈ উন্তিব। বাকী িাল-তিঙু লী
নাথান্তকব, তসইছবাৰ সকছলা তশষ হৈ িাব। তবৈদৰ ন্তপতাছয়ছৈ তবৈদৰ বুজন্তন ন্তদছয়। এন্ততয়া তোছ ই সৃ ন্তষ্টছত ৰাৱণৰ ৰাজয।
এয়া হৈছে লংকা। তসয়া লংকাছতা সমুদ্ৰৰ পাৰত আছে। তবৈদৰ সৃ ন্তষ্টও সমুদ্ৰৰ পাৰত আছে। চান্তৰওিাছল পানী। তসইছবাৰ
হৈছে ৈদৰ কথা, ন্তপতাছয় তবৈদৰ কথা বুজায়। বুছজাৱাজন একমাত্ৰ ন্তপতাছৈ। এয়া হৈছে পঢ়া। তিন্ততয়া চাকন্তৰ পাই, পঢ়াৰ
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ন্তৰজাল্ট ওলায় ততন্ততয়াললছক পঢ়া-শুনাত লান্তে থান্তকব লাছে। তাছতই বুন্তি চন্তল থাছক। োত্ৰৰ কাম হৈছে পঢ়াত মছনাছিাে
ন্তদয়াছ া। উছিাছত-বঁছৈাছত, চলািুৰা কছৰাঁছত স্মৰণ কন্তৰব লাছে। োত্ৰ সকলৰ বুন্তিত এই পঢ়া চন্তল থাছক। পৰীক্ষাৰ
সময়ত বহুত কষ্ট কছৰ িাছত অনু ত্তীণগ (fail) নৈয়। ন্তবছশষলক বান্তেচাত হে পছঢ়, ন্তকয়ছনা ঘৰৰ ৈলস্থুলৰ কম্পন
(vibration) তবয়া ৈয়।
ন্তপতাছয় বুজাইছে তি তদৈী-অন্তভ্মানী ৈ’বলল অভ্যাস কন্তৰছল পুণৰ নাপাৈৰা। একাি ৈ'বললছতা বহুত িাই আছে। প্ৰথম
অৱস্থাত ততামাছলাছক ক্লােৰ ন্তপেত সকছলাছৱ পাৈাৰলল হেন্তেলা। এন্ততয়া জ্ঞান ন্তদছন-প্ৰন্ততন্তদছন গুঢ় (deep) হৈ হে আছে।
োত্ৰসকলৰ লক্ষয উছদশয (Aim Object) মনত থাছক। এইছ া হৈছে বানপ্ৰস্থ অৱস্থালল তিাৱাৰ বাছব পঢ়া। এজনৰ বান্তৈছৰ
তকাছনও এই পঢ়া পঢাব তনাৱাছৰ। সাধু সি আন্তদ সকছলাছৱ ভ্ন্তিছৈ ন্তশকায়। বাণীৰ পৰা ন্তনলেলল তিাৱাৰ ৰাস্তা এজন
ন্তপতাছয়ছৈ কয়। এজন ন্তপতাছয়ছৈ সকছলাছক উভ্তাই হল িায়।
এন্ততয়া হৈছে ততামাছলাকৰ তবৈদৰ বাণপ্ৰস্থ অৱস্থা, িাক তনন্তক তকাছনও নাজাছন। ন্তপতাছয় হকছে তি – সিানসকল,
ততামাছলাক সকছলা বাণপ্ৰস্থী। তোছ ই সৃ ন্তষ্টৰ এন্ততয়া বাণপ্ৰস্থ অৱস্থা। তকাছনাবাই পছঢ় বা নপছঢ়, সকছলাছৱ উভ্ন্তত িাবই
লান্তেব। ন্তিছবাৰ আত্মাই মূ লবতনলল িাব, ততওঁছলাছক ন্তনজৰ ন্তনজৰ শাখালল গুন্তচ িাব। আত্মাছবাৰৰ বৃ ক্ষও আঁচন্তৰত ধৰছণছৰ
বনাই তথাৱা আছে। এই তোছ ই ড্ৰামাৰ চক্ৰ এছকবাছৰ শুি (সন্তিক)। অলছপা ৈীনছেন্তঢ় (পাথগকয) নাই। ন্তলভ্াৰ (libra
watch) আৰু ন্তচন্তলণ্ডাৰ (cylinder watch) ঘডী আছে নৈয়। ন্তলভ্াৰ ঘডী এছকবাছৰ শুি থাছক। ইয়াছতা ন্তকেু মান
বুন্তিছিাে ন্তলভ্াৰ, কাছৰাবাৰ ন্তচন্তলণ্ডাৰ থাছক। ন্তকেু মানৰ এছকবাছৰ (বুন্তিছয়ই) নালাছে। ঘডী তিন এছকবাছৰই নচছল।
ততামাছলাক এছকবাছৰ ন্তলভ্াৰ ঘডী ৈ’ব লাছে ততন্ততয়াছৈ ৰজা ৈ’ব পান্তৰবা। ন্তচন্তলণ্ডাৰ প্ৰজালল িাব। পুৰুষাথগ ন্তলভ্াৰ ৈ’বলল
কন্তৰব লান্তেব। ৰজা পদ পাওঁতা জনক তকান্ত ৰ মাজত তকাছনাবা বুন্তল তকাৱা ৈয়। ততওঁছলাছকই ন্তবজয়মালাত গুিা িায়।
সিানসকছল বুছজ- তচষ্টা কন্তৰবই লান্তেব। কয় তি বাবাক বাছৰ-বাছৰ (ঘডী-ঘডী) পাৈন্তৰ িাওঁ। ন্তপতাই বুজায়- সিানসকল
ন্তিমাছন পাছলাৱান ৈ’বা ন্তসমাছন মায়াছয়ও ন্তনশ্চয় িু ি কন্তৰব। মল্ল িু ি ৈয় - নৈয় জাছনা। তাত বহুত সাৱধানতা ৰাছখ।
পাছলাৱানক পাছলাৱাছনছৈ জাছন। ইয়াছতা এছকই, মৈাবীৰ সিাছনা আছে। তাছতা আছকৌ একান্তদক্ৰম আছে। ভ্াল-ভ্াল
মৈাৰথী সকলছকা মায়াছয় ভ্ালদছৰ ধু মুৈালল হল আছন। বাবাই বুজাইছে - মায়াছয় ন্তিমাছনই ৈায়ৰাণ কছৰ, ধু মুৈা আছন,
ততামাছলাক সাৱধান হৈ থান্তকবা। তকাছনা কথাছত ৈান্তৰ নািাবা। মনলল ধু মুৈা আন্তৈছলও, কছমগন্দ্ৰীয়ৰ দ্বাৰা নকন্তৰবা, ধু মুৈা
আছৈ বেৰাবলল। মায়াৰ িু ি নৈ'তল পাছলাৱান বুন্তল তকছনলক ক'বা। মায়াৰ ধু মুৈাক হল ন্তচিা কন্তৰব নালাছে। ন্তকন্তু চছলাঁছতিুছৰাঁছত কছমগন্দ্ৰীয়ৰ বশ হৈ ৈান্তৰ িায়। এই ন্তপতাইছতা সদায় বুজায় - কছমগন্দ্ৰীয়ৰ দ্বাৰা ন্তবকমগ নকন্তৰবা। নকন্তৰব লেীয়া
কাম কন্তৰবলল তনন্তৰছল পাই-পইচাৰ পদ পাবা। অিছৰছৰ ন্তনছজও বুছজ, মই অনু তীনগ হৈ িাম। িাবছতা সকছলাছৱই লান্তেব।
ন্তপতাছয় কয় তি - তমাক িন্তদ স্মৰণ কৰা ততন্ততয়া তসই স্মৰছণা ন্তবনাশ নৈয়। অলপ মাছনা স্মৰণ কন্তৰছলই স্বেগলল আন্তৈ
িাব। অলপ স্মৰণ কন্তৰছল অথবা বহুত স্মৰণ কন্তৰছল ন্তক ন্তক পদ তপাৱা িায় - এইছ াও ততামাছলাছক বুন্তজব পান্তৰো। এছকা
লু কাই নাথাছক। তকাছন ন্তক-ন্তক ৈ'ব। ন্তনছজই বুন্তজব পাৰা। িন্তদ মই এন্ততয়া ৈা গ তিইল হৈ িাওঁ ততন্ততয়া ন্তক পদ পাম?
বাবাক সু ন্তধবও পাৰা। আেলল হে ন্তনছজই বুন্তজব পান্তৰবা। ন্তবনাশ সন্মু খত ন্তথয় হৈ আছে, ধু মুৈা, বৰষু ণ, প্ৰাকৃন্ততক দু ছিগাছে
ততামাছলাকক সু ন্তধ নাছৈ। ৰাৱণছতা বন্তৈছয়ই আছে। এইছ া বহুত োঙৰ পৰীক্ষা। ন্তিছয়ই উত্তীণগ ৈ'ব ন্তসছয়ই উচ্চ পদ পাব।
ৰজা ন্তনশ্চয়লক জ্ঞানী ৈ'ব লাছে ন্তিছয়ই তনন্তক প্ৰজাক চম্ভান্তলব পাছৰ। আই. ন্তচ. এচ. (I.C.S) পৰীক্ষাত অলপছৈ উত্তীণগ ৈয়।
ন্তপতাছয় ততামাছলাকক পঢ়াই স্বেগৰ মান্তলক সছতাপ্ৰধান কন্তৰ ততাছল। ততামাছলাছক জানা তি সছতাপ্ৰধানৰ পৰা পুনৰ
তছমাপ্ৰধান হৈছো, এন্ততয়া ন্তপতাৰ স্মৰণত থান্তক সছতাপ্ৰধান ৈ’ব লান্তেব। পন্ততত-পাৱন ন্তপতাক স্মৰণ কন্তৰব লাছে। ন্তপতাই
হকছে- মনমনাভ্ৱ। এইছ া হৈছে তসই েীতাছৰই উপাখযান (episode) । ন্তদ্ব-মুকু (েৱল ন্তসৰতাজ) ধাৰী তৈাৱাছৰই েীতা।
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বনাবছতা ন্তপতাছয়ছৈ নৈয় জাছনা। ততামাছলাকৰ বুন্তিত সমস্ত জ্ঞান আছে। ন্তিসকল ভ্াল বুন্তিমান, ততওঁছলাকৰ ধাৰণাও
ভ্াল ৈয়। ভ্াল বাৰু!
অন্তত মৰমৰ কল্পৰ ন্তপেত পুনৰাই লে তপাৱা সিানসকলৰ প্ৰন্তত মাতা ন্তপতা বাপদাদাৰ তেৈপূ ণগ স্মৰণ আৰু সু প্ৰভ্াত।
আন্তত্মক ন্তপতাৰ আন্তত্মক সিানসকলক নমস্কাৰ।
ৰান্ততৰ ক্লাে 05-01-69
সিানসকছল ইয়াত তেণীত বন্তৈ আছে আৰু জাছন তি আমাৰ ন্তশক্ষক তকান ৈয়। এন্ততয়া এইছ াছৱই স্মৃ ন্ততত োত্ৰসকলৰ
তোছ ই সময় থাছক তি আমাৰ ন্তশক্ষক তকান ৈয়। ইয়াত পাৈন্তৰ িায়। ন্তশক্ষছক জাছন তি সিানসকছল তমাক ক্ষছণ-ক্ষছণ
পাৈন্তৰ িায়। এছন আন্তত্মক ন্তপতাছতা তকন্ততয়াও তপাৱা নাই, সংেমিু েছত তপাৱা িায়। সতযিু ে আৰু কন্তলিু েতছতা শাৰীন্তৰক
ন্তপতা তপাৱা িায়। এইছ া মনত তপলায় ন্তদছয় তি সিানসকল িাছত ন্তনশ্চয় হৈ িায় তি এইছ া সংেমিু ে ৈয়, ি’ত আন্তম
সিানসকল এছনকুৱা পুৰুছষাত্তম ৈ’ব ওলাইছো। েন্ততছক ন্তপতাক স্মৰণ কন্তৰছল ন্ততন্তন জছনই মনত পন্তৰব লাছে। ন্তশক্ষকক
স্মৰণ কন্তৰছলও ন্ততন্তনওছক মনত পন্তৰব, গুৰুক িন্তদ স্মৰণ কৰা ততন্ততয়া ন্ততন্তনও মনলল অৈা উন্তচত। এইছ া ন্তনশ্চয়লক স্মৰণ
কন্তৰব লাছে। মূ খয কথা ৈ’ল পন্তৱত্ৰ ৈ’ব লাছে। পন্তৱত্ৰক (জনক) সছতাপ্ৰধান বুন্তল তকাৱা ৈয়। তসইয়া থাছক সতযিু েত।
এন্ততয়া চক্ৰ লোই আন্তৈলা। সংেমিু ে ৈয়। কল্প-কল্পই ন্তপতাও আছৈ, পঢ়াই। ন্তপতাৰ ওচৰত ততামাছলাছক থাকা নৈয়
জাছনা? এইছ া জানা তি এইয়া সতয সৎগুৰু ৈয়। আৰু সঁচালক মুন্তি-জীৱনমুন্তি ধামৰ পথ বুজায় ন্তদছয়। ড্ৰামাৰ আঁচন্তন
অনু সন্তৰ আন্তম পুৰুষাথগ কন্তৰ ন্তপতাক অনু কৰণ (follow) কন্তৰছো। এই ন্তশক্ষা প্ৰাপ্ত কন্তৰ অনু কৰণ কছৰ। তিছনলক এওঁ
ন্তশন্তকছে ততছনলক ততামছলাছকও পুৰুষাথগ কন্তৰো। তদৱতা ৈ’ব ন্তবচৰা িন্তদ শুি কমগ কন্তৰব লান্তেব। তলছতৰা এছকা িাছত
নাথাছক। আৰু মূ ল কথা হৈছে- ন্তপতাক স্মৰণ কৰাছতা। বুন্তজ পায় ন্তপতাক পাৈন্তৰ িায়, ন্তশক্ষাছকা পাৈন্তৰ িায় আৰু স্মৰণৰ
িাত্ৰাছকা পাৈন্তৰ িায়। ন্তপতাক পাৈন্তৰছল জ্ঞাছনা পাৈন্তৰ িায়। মই োত্ৰ ৈওঁ, এইছ াও পাৈন্তৰ িায়। মনছতা ন্ততন্তনওছক পন্তৰব
লাছে। ন্তপতাক স্মৰণ কন্তৰছল ন্তশক্ষক, সৎগুৰু ন্তনশ্চয় মনত পন্তৰব। ন্তশৱবাবাক স্মৰণ কৰাৰ লেছত তদৱীগুছণা থান্তকব
লান্তেব। ন্তপতাৰ স্মৰণত আছে চমৎকাৰ। ন্তপতাছয় সিানসকলক ন্তিমান চমৎকাৰ ন্তশকায় আৰু আন তকাছনও ন্তসমানন্তখন্তন
কন্তৰব তনাৱাছৰ। আন্তম এই জন্মছতই তছমাপ্ৰধান পৰা সছতাপ্ৰধান ৈ’ব ধন্তৰছোঁন্তৈ। তছমাপ্ৰধান ৈ’বলল পূ ৰা কল্প লাছে।
এন্ততয়া এই এক জন্মছতই সছতাপ্ৰধান ৈব লান্তেব, ইয়াত ন্তিছয় ন্তিমান িত্ন কন্তৰব (ন্তসমাছনই ৈ’ব পান্তৰব)। তোছ ই ন্তবশ্বইছতা
তচষ্টা নকছৰ। অনয ধমগৰ তলাছক তচষ্টা নকন্তৰব। সিানসকছল সাক্ষাৎকাৰ কন্তৰছে। ধমগস্থাপক আছৈ। তবছলে তবছলে তপাোকত
ভ্ূ ন্তমকা পালন কছৰ। ততওঁছলাছক তছমাপ্ৰধানত (সময়ত) আছৈ।
বুন্তিছয়ও কয় তি তিছনলক আন্তম সছতাপ্ৰধান ৈ'ব ওলাইছো আৰু বাকী সকছলাছবাছৰও ৈ'ব। পন্তবত্ৰতাৰ দান ন্তপতাৰ পৰা
ল'ব। সকছলাছৱ আহ্বান কছৰ আমাক ইয়াৰ পৰা মুি কন্তৰ (উিাৰ কন্তৰ) ঘৰলল হল তিাৱা। োইে তৈাৱা। এইছ াছতা
না কৰ ন্তনয়ম অনু সন্তৰ সকছলাছৱ ঘৰলল িাব লান্তেব। অছনক বাৰ ঘৰলল হেছে। তকাছনাবাইছতা সম্পূ ণগ 5000 বষগ ঘৰত
নাথাছক। তকাছনাবাই আছকৌ সম্পূ ণগ 5000 বষগ থাছক। তশষত িন্তদ আছৈ ততন্ততয়া ক'ব তি 4999 বষগ শান্তিধামত আন্তেছল।
আন্তম ক'ম তি 4999 বষগ এই সৃ ন্তষ্টত আন্তেছলাঁ। এইছ াছতা সিানসকলৰ ন্তনশ্চয় হৈছে তি 83-84 জন্ম হলছো। ন্তি সকল
বহুত বুন্তিমান ৈ'ব ততওঁছলাক ন্তনশ্চয়লক প্ৰথমছত আন্তৈব। আচ্ছা! ন্তমিা ন্তমিা আন্তত্মক সিানসকলৰ প্ৰন্তত তেৈপূ ণগ স্মৰণ
আৰু শুভ্ৰান্তত্ৰ।
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ধাৰণাৰ বাছব মুখয সাৰ:১) সছতাপ্ৰধান ৈ'বলল ৈ'তল স্মৃ ন্ততৰ িাত্ৰাত থান্তক ন্তনজৰ তবছ ৰী চাজগ কন্তৰব লাছে। ভ্ুল কন্তৰব নালাছে। ন্তনজৰ তৰন্তজস্টাৰ
(খন্ততয়ন) ভ্াল কন্তৰ ৰান্তখব লাছে। তকাছনা ধৰণৰ োন্তিলন্তত কন্তৰব নালাছে।

২) ন্তনয়মৰ বান্তৈৰত তকাছনা কাম কন্তৰব নালাছে, মায়াৰ ধু মুৈাক ভ্য় নকন্তৰ কছমগন্তন্দ্ৰয়জীৎ ৈ'ব লাছে। ন্তলভ্াৰ ঘডীৰ সমান
এছকবাছৰ সন্তিক পুৰুষাথগ কন্তৰব লাছে।
বৰদান:- সম্বন্ধ আৰু প্ৰান্তপ্তৰ স্মৃ ন্ততৰ দ্বাৰা সদায় আনন্দত থাছকাতা সৈজছিােী তৈাৱা
সৈজছিােৰ আধাৰ ৈ'ল - সম্বন্ধ আৰু প্ৰান্তপ্ত। সম্বন্ধৰ আধাৰত তেৈ উৎপন্ন ৈয় আৰু ি’ত প্ৰান্তপ্তৰ থাছক তালল সৈজছতই
মন-বুন্তি িায়। েন্ততছক সম্বন্ধত তমাৰ ভ্াৱৰ আধাৰত স্মৰণ কৰা, অিছৰছৰ তকাৱা তমাৰ বাবা আৰু ন্তপতাৰ দ্বাৰা ন্তি শন্তিৰ,
জ্ঞানৰ, গুণৰ সু খ শান্তি, আনন্দ, তপ্ৰমৰ খাজনা পাইো তসয়া স্মৃ ন্ততলল আনা, ইয়াৰ দ্বাৰা অপাৰ আনন্তন্দত হৈ থান্তকবা আৰু
সৈজছিােী হৈ িাবা।
তলাোন:-তদৈ-ভ্াৱৰ পৰা মুি তৈাৱা ততন্ততয়া আন সকছলা বন্ধন স্বতঃ তশষ হৈ িাব।
ওঁম্ শান্তি!!

