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"মৰমৰ সিানসকল – ততামাললালক ৰান্ততপুৱা ধনৱান হৈ ত াৱা, গধু ন্তল ন্তিকহু তৈাৱা। ন্তিকহুৰ পৰা ধনৱান, পন্তততৰ পৰা পাৱন
তৈাৱাৰ বালব দু টা শব্দ স্মৃ ন্ততত ৰাখা – মনমনািৱ, মধযাজীিৱ”
প্ৰশ্ন:-কমমবন্ধনৰ পৰা মুক্ত তৈাৱাৰ ু ন্তক্ত ন্তক?
উত্তৰ:-1. স্মৃ ন্ততৰ াত্ৰা তথা জ্ঞানৰ স্মৰণ, 2. এজনৰ লগত সবম সম্বন্ধ ৰান্তখব লালগ, অনয এলকালতই বুন্তি াব নালালগ, 3. ন্ত জন
সবমশন্তক্তমান তবটাৰী ৈয়, তসই তবটাৰীৰ লগত ত াগ লগাই ৰান্তখব লালগ। ন্তনজৰ ওপৰত পূ ৰা ধযান ৰান্তখব লালগ, হদৱী গুণৰ পান্তখ
লগাই ৰান্তখব লালগ ততন্ততয়া কমমবন্ধনৰ পৰা মুক্ত হৈ হগ থান্তকবা।
ওঁম্ শান্তি। ন্তপতাই বন্তৈ বুজাইলে – এয়া ৈ’ল িাৰতৰ বালব কান্তৈনী? ন্তক কান্তৈনী। ৰান্ততপুৱা ধনৱান, গধূ ন্তল ন্তিকহু ৈয়। ইয়াৰ ওপৰত
এটা কান্তৈনী আলে। ৰান্ততপুৱা ধনৱান আন্তেল… এই কথা ততামাললালক ত ন্ততয়া ধনৱান তৈাৱা ততন্ততয়া নু শুনা। ন্তিকহুৰ আৰু ধনৱানৰ
কথা ততামাললাক সিানসকলল সংগম ু গলত শুনা। এয়া অিৰত ধাৰণ কন্তৰব লালগ। সঁচাককলয় িন্তক্তলয় ন্তিকহু কলৰ, জ্ঞালন ধনৱান
কন্তৰ ততালল। ন্তদন আৰু ৰান্ততও তবৈদৰ ৈয়। ন্তিকহু আৰু ধনৱানও তবৈদৰ কথা আৰু কৰাওঁতাও তবৈদৰ ন্তপতা ৈয়। সকললা পন্ততত
আত্মাৰ কাৰলণ পন্তৱত্ৰ বনাওঁতা এটাই তবটাৰী ৈয়। এলনকুৱা মন্ত্ৰ স্মৃ ন্ততৰ ৰাখা ততন্ততয়াও আনন্দত থান্তকব পান্তৰবা। ন্তপতাই কয় –
সিানসকল ততামাললালক ৰান্ততপুৱা ধনৱান হৈ ত াৱা পুনৰ গধূ ন্তল ন্তিকহু হৈ ত াৱা। তকলনকক তৈাৱা – এয়াও ন্তপতাই বুজায়। পুনৰ
পন্তততৰ পৰা পাৱন, ন্তিকহুৰ পৰা ধনৱান তৈাৱাৰ ু ন্তক্তও ন্তপতাই কয়। মনমনািৱ, মধযাজীিৱ – এয়া দু টা ু ন্তক্ত আলে। এয়াও
সিানসকলললৈ জালন – এয়া ৈ’ল পুৰুল াত্তম সংগম ু গ। ততামাললাক ন্ত সকলল ইয়াত বন্তৈ আো, তগৰান্তি আলে ততামাললালক স্বগমত
ধনাৱান ন্তনশ্চয় ৈ’বা, পুৰু াথম ক্ৰম নম্বৰ অনু সন্তৰ। স্কুললতা এলনকুৱা ৈয়। ক্লােত ক্ৰম নম্বৰ অনু সন্তৰ স্থানািৰ ৈয়। পৰীক্ষা তশ
ৈ’তল ততন্ততয়া পুনৰ ক্ৰম নম্বৰ অনু সন্তৰ হগ বলৈ, তসয়া ৈ,ল ৈদৰ কথা, এয়া ৈ,ল তবৈদৰ কথা। ৰুদ্ৰ মালালতা ক্ৰম নম্বৰ অনু সন্তৰ
ায়। মালা অথবা বৃ ক্ষ। বীজলতা বৃ ক্ষলৰ ৈয়। পালে পৰমাত্মা মনু য সৃ ন্তিৰ বীজ, এয়া সিানসকলল জালন ত বৃ ক্ষ বৃ ন্তি তকলনকক ৈয়,
পুৰন্তণ তকলনকক ৈয়। আগলত ততামাললালক এয়া জনা নান্তেলা, ন্তপতা আন্তৈ বুজাইলে। এন্ততয়া এয়া ৈ’ল পুৰুল াত্তম সংগম ু গ। এন্ততয়া
ততামাললাক সিানসকলল পুৰু াথম কন্তৰব লালগ। হদৱীগুণৰূপী পান্তখও ধাৰণ কন্তৰব লালগ। ন্তনজৰ ওপৰত পূ ৰা ধযান ন্তদব লালগ।
স্মৰণৰ াত্ৰাৰ দ্বাৰা ততামাললালক পাৱন ৈ’বা আৰু তকালনা উপায় নাই। ন্তপতা ন্ত জন সবমশন্তক্তমান তবটাৰী ৈয় ততওঁৰ লগত পূ ৰা ত াগ
লগাব লালগ। ততওঁৰ তবটাৰী তকন্ততয়াও (ন্তধলা) নৈয়। ততওঁ সলতা, ৰলজা, তলমা অৱস্থাকল নালৈ ন্তকয়লনা ততওঁৰ সদায় কমমাতীত অৱস্থা
ৈয়। ততামাললাক সিানসকলল কমমবন্ধনত আৈা। ন্তকমান কাঢ়া বন্ধন। এই বন্ধনৰ পৰা মুক্ত তৈাৱাৰ এটাই উপায় – স্মৰণৰ াত্ৰা।
ইয়াৰ বান্তৈলৰ আন এলকা উপায় নাই। ত লনকক এয়া জ্ঞান ৈয়, ইলয়া ৈাড় নৰম কলৰ। প্ৰকৃতলত িন্তক্তলয়ও নৰম কন্তৰ ততালল। কয়
এয়া তবলচৰা িক্ত তলাক, ইয়ালত প্ৰবঞ্চনা আন্তদ এলকা নাই। ন্তকন্তু িন্তক্তত প্ৰৱঞ্চনাও ৈয়। বাবা অনু িৱী ৈয়। আত্মাই শৰীৰৰ দ্বাৰা
তপোগত কাম কলৰ ততন্ততয়া এই জন্মলৰা সকললা স্মৃ ন্তত আন্তৈ ায়। 4-5 বেৰ আয়ু ৰ পৰা ন্তনজৰ জীৱন কান্তৈনী স্মৃ ন্ততত ৰখা উন্তচত।
তকালনালৱ 10-20 বেৰৰ কথাও পাৈন্তৰ ায়। জন্ম-জন্মািৰ নাম ৰূপলতা স্মৃ ন্ততত নাথালক। এটা জন্মৰলতা ন্তকেু ক’ব পালৰ। ফলটা
আন্তদ ৰালখ। আগৰ জন্মৰলতা খবৰ নাথালক। প্ৰন্ততলটা আত্মা ন্তিন্ন নাম, ৰূপ, তদশ, সময়ত চন্তৰত্ৰ ৰূপায়ণ কলৰ। নাম, ৰূপ সকললা
পন্তৰৱতমন হৈ থালক। এয়ালতা বুন্তিত আলে তকলনকক আত্মাই এটা শৰীৰ এন্তৰ অনয এটা শৰীৰ লয়। ন্তনশ্চয় 84 জন্ম, 84 নাম, 84
ন্তপতা ৈ’ব। অি সময়ত তলমাপ্ৰধান সম্বন্ধ হৈ ায়। এই সময়ত ন্ত মান সম্বন্ধ ৈয়, ইমান তকন্ততয়াও নৈয়। কন্তল ু গী সম্বন্ধক বন্ধন
বুন্তললয়ই িান্তবব লান্তগব। ন্তকমান সিান থালক, পুনৰ ন্তবয়া পালত, পুনৰ সিান জন্ম ন্তদলয়। এই সময়ত সকললাতকক তবন্তে বন্ধন ৈ’ল
– খুড়া, মামা, ককাৰ… ন্ত মান তবন্তে সম্বন্ধ ন্তসমান তবন্তে বন্ধন। বাতন্তৰ কাকতত আন্তৈলে পাঁচজন সিান এলকললগ জন্তন্মলে, পাঁচ
জলনই সু স্থ। ন্তৈচাপ কৰালচান ন্তকমান সম্বন্ধ হৈ ায়। এই সময়ত ততামাললাকৰ সম্বন্ধ সকললাতকক কম। তকৱল এজন ন্তপতাৰ লগত
সকললা সম্বন্ধ। তকৱল এজনৰ বান্তৈলৰ অনয কালৰা লগত ততামাললাকৰ বুন্তিল াগ নাই। পুনৰ সতয ু গত ইয়াতকক তবন্তে ৈ’ব। ৈীৰাৰ
ন্তনন্তচনা জন্ম এন্ততয়া ততামাললাকৰ। সলবমাচ্চ ন্তপতাই সিানসকলক তুন্তল লয়। উত্তৰান্তধকাৰ পাবকল জীয়াই জীয়াই তকালাকল ত াৱা,
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তসয়াও এন্ততয়ালৈ ৈয়। ততামাললালক এলনকুৱা ন্তপতাৰ তকালাকল আন্তৈো াৰ দ্বাৰা ততামাললালক উত্তৰান্তধকাৰ তপাৱা। ততামাললাক
ব্ৰাহ্মণতকক উচ্চ তকালনা নাই। সকললালৰ ত াগ এজনৰ লগত। ততামাললাকৰ পৰস্পলৰ তকালনা সম্বন্ধ নাই। িাই-িনীৰ সম্বন্ধইও
বগৰাই ন্তদলয়। সম্বন্ধ এজনৰ লগত তৈাৱা উন্তচত। এয়া ৈ’ল নতুন কথা। পন্তৱত্ৰ হৈ উিন্তত াব লালগ। এলনকক ন্তবচাৰ সাগৰ মন্থন
কন্তৰলল ততামাললাকৰ বহুত তশািা বান্তঢ়ব। সতয ু গী তশািা আৰু কন্তল ু গী তশািাৰ মাজত ৰান্তত-ন্তদনৰ পাথমকয আলে। িন্তক্ত মাগমৰ
সমলয় হৈলে ৰাৱণ ৰাজয। ন্তপেকল ন্তবজ্ঞানৰ দম্ভান্তলও ন্তকমান থান্তকব। ন্ত লয় সতয ু গৰ লগত তদখাসাক্ষাৎ কলৰ। এজনী কনযাই খবৰ
ন্তলন্তখলে ত আন্তম প্ৰশ্ন সু ন্তধন্তেললা ত স্বগমত আো তন নৰকত আো? ততন্ততয়া 4-5 জলন ক’তল ত আন্তম স্বগমত আলো। বুন্তিত ৰান্ততন্তদনৰ পাথমকয আন্তৈ ায়। তকালনাবাই িালব আন্তমলতা নৰকত আলো, ন্তপেত ততওঁললাকক বুজাবলগীয়া ৈয় ত স্বগমবাসী ৈ’বকল ন্তবচৰা
তনন্তক? স্বগম তকালন স্থাপন কলৰ? এয়া বহুত ন্তমঠা ন্তমঠা কথা। ততামাললালক ন্তলখা, ন্তকন্তু বৈীলত তসই ন্তলখালবাৰ হৰ ায়, সময়ত স্মৃ ন্ততকল
নালৈ। এন্ততয়া পন্তততৰ পৰা পাৱন কন্তৰ ততাললাতা হৈলে পৰমন্তপতা পৰমাত্মা ন্তশৱ। ততওঁ কয় – তমাক স্মৰণ কৰা ততন্ততয়া পাপ কটা
াব। স্মৰণত ন্তকবালতা বৃ ন্তি ৈ’বই। স্মৰণৰ ন্তনয়লমা এন্ততয়া ওলাইলে। স্মৰণৰ দ্বাৰা ততামাললালক ন্তকমান উচ্চ স্বচ্ছ হৈ ত াৱা। ন্ত লয়
ন্ত মান তমৈনত কন্তৰবা ন্তসমান উচ্চ পদ পাবা। বাবালকা সু ন্তধব পাৰা। দু নীয়াতলতা সম্বন্ধ আৰু সম্পন্তত্তৰ বালব কান্তজয়াই কান্তজয়া।
ইয়ালতলতা তকালনা সম্বন্ধ নাই। এজন ন্তপতা, অনয তকালনা নাই। ন্তপতা ৈ’ল তবৈদৰ মান্তলক। কথালতা বহুত সৈজ। তসইফালল স্বগম
আৰু এইফালল নৰক। নৰকবাসী িাল তন স্বগমবাসী িাল? ন্ত সকলল বুন্তিমান ৈ’ব ততওঁললালকলতা ক’ব স্বগমবাসী িাল। তকালনালৱলতা
হক ন্তদলয় নকমবাসী আৰু স্বগমবাসী, এইলবাৰ কথাৰ লগত আমাৰ তকালনা সম্পকম নাই ন্তকয়লনা ন্তপতালক নাজালন। তকালনালৱ ন্তপলে
ন্তপতাৰ তকালাৰ পৰা মায়াৰ তকালাকল গুন্তচ ায়। আচন্তৰত নৈয়লন! ন্তপতাও আচন্তৰত তসলয় জ্ঞালনা আচন্তৰত, সকললা আচন্তৰত। এই
আশ্চ ম বুজাসকলও এলনকুৱা তৈাৱা প্ৰলয়াজন, াৰ বুন্তি এই আশ্চ মলত লান্তগ থালক। ৰাৱণ আশ্চ ম নৈয়, ততওঁৰ ৰচনাও আশ্চ ম নৈয়।
ৰান্তত-ন্তদনৰ পাথমকয আলে। শাস্ত্ৰত ন্তলন্তখ ন্তদলে – কান্তল দমন কন্তৰলল, সান্তপ ডান্তকলল, ক’লা হৈ গ’ল। এন্ততয়া ততামাললালক িালদলৰ
এয়া বুজাব পাৰা। তকালনাবাই কৃষ্ণৰ ন্তচত্ৰ হল পন্তঢ়লল ততন্ততয়া পুনৰুজ্জীন্তৱত হৈ াব। 84 জন্মৰ কান্তৈনী ৈয়। ত লনকক কৃষ্ণৰ ততলনকক
ততামাললাকৰ। স্বগমকললতা ততামাললালক আৈা নৈয় জালনা। পােত তত্ৰতাকলও আন্তৈ থান্তকব। বৃ ন্তি হৈ থালক। এলন নৈয় ত তত্ৰতাত
ন্ত সকল ৰজা ৈয় ততওঁললালক তত্ৰতালত আন্তৈব। অন্তশন্তক্ষতসকলল ন্তশন্তক্ষতসকলৰ িন্তৰ ধু ৱাব লান্তগব। এই নাটকৰ ৰৈসয বাবাইলৈ
জালন। এন্ততয়া ততামাললালক জান্তনো ততামাললাকৰ ন্তমত্ৰ-সম্বন্ধী সকললালৱ নৰকবাসী ৈয়। আন্তম পুৰুল াত্তম সংগম ু গী ৈওঁ। এন্ততয়া
পুৰুল াত্তম হৈ আলো। বান্তৈৰত থকা আৰু ইয়ালত 7 ন্তদন আন্তৈ থকাৰ মাজত বহুত পাথমকয হৈ ায়। ৈাঁৈৰ সংগ এন্তৰ বগলীৰ সংগকল
ায়। বহুলত ৈান্তন কলৰাতাও আলে। বহুত সিালন মুৰুলীৰ প্ৰন্তত সতকম নৈয়। ন্তপতাই বুজাই – সিানসকল গান্তফলন্তত নকন্তৰবা।
ততামাললালক সু গন্তন্ধ ফুল ৈ’ব লালগ। তকৱল এটা কথাই ততামাললাকৰ বালব লথি – স্মৰণৰ াত্ৰা। ইয়ালত ততামাললাকৰ ব্ৰাহ্মণৰ
সংগ ৈয়। ক’ত উচ্চতককও উচ্চ, ক’ত নীচ। সিানসকলল ন্তললখ – বাবা বগলীৰ জাকত আন্তম এটা ৈাঁলৈ ন্তক কন্তৰম? বগলীলয় কাটা
লগায়। ন্তকমান তমৈনত কন্তৰবলগীয়া ৈয়। ন্তপতাৰ শ্ৰীমতত চন্তললল উচ্চ পলদা পাবা। সদায় ৈাঁৈ হৈ থাকা। বগলীৰ সংগত বগলী হৈ
না াবা। গায়ন আলে – আশ্চ মজনকিালৱ শুলন, কয়, আঁতন্তৰ ায়… অলপ জ্ঞান ল’তলও স্বগমকল আন্তৈব। ন্তকন্তু ৰান্তত-ন্তদনৰ পাথমকয হৈ
ায়। বহুত কাঢ়া শান্তি পাব। ন্তপতাই কয় – তমাৰ মতত নচন্তললল, পন্ততত ৈ’তল ততন্ততয়া এশ গুণ দণ্ড হৈ ায়। পােত পলদা কম হৈ
ায়। এয়া ৰাজধানী স্থাপন হৈ আলে। এই কথা পাৈন্তৰ ায়। এয়াও স্মৃ ন্ততত থান্তকললও ততন্ততয়াও উচ্চ পদ তপাৱাৰ বালব পুৰু াথম
ন্তনশ্চয় কৰা। নকন্তৰলল ততন্ততয়া বুজা ায় – এখন কালণলৰ শুন্তন আনখলনলৰ উন্তলয়াই ন্তদলয়। ন্তপতাৰ লগত ত াগ নাই। ইয়াত থান্তকও
বুন্তি সা-সিানৰ প্ৰন্তত লান্তগ থালক। ন্তপতাই কয় – সকতলা পাৈন্তৰ ত াৱা। ইয়ালক তকাৱা ৈয় হবৰাগয। ইয়ালতও শতাংশ (percent)
আলে। ক’ৰবাত নৈয় ক’ৰবাত তখয়াল গুন্তচ ায়। এজনৰ আনজনৰ লগত তেৈ হৈ ায় ততন্ততয়াও বুন্তি ওলন্তম থালক।
ন্তপতাই সদায় বুজায় – এই চকুলৰ ন্ত তদন্তখো, তসই সকললা সমাপ্ত ৈ’বলগীয়া। ততামাললাকৰ বুন্তিল াগ নতুন নতুন দু নীয়া থাকক
আৰু তবৈদৰ সম্বন্ধীয়সকলৰ লগত বুন্তিল াগ ৰান্তখব লালগ। এই তপ্ৰন্তমক বহুত আচন্তৰত। িন্তক্তলতা গায় – আপুন্তন ত ন্ততয়া আন্তৈব
ততন্ততয়া আলপানাৰ অন্তবৈলন আন্তম কালকালৱই স্মৰণ নকলৰা। এন্ততয়া মই আন্তৈলো, তসলয় এন্ততয়া ততামাললালক সকললা ফালৰ পৰা
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বুন্তিল াগ আঁতৰাব লালগ নৈয় জালনা। এই সকললা মান্তটত ন্তমৈন্তল হৈ াব। ততামাললাকৰ বুন্তিল াগ ত ন মান্তটৰ লগত। তমাৰ লগত
বুন্তিল াগ থান্তকলল ততন্ততয়া মান্তলক হৈ াবা। ন্তপতাই ন্তকমান বুন্তধয়ক কন্তৰ ততালল। মানু লৈ নাজালন ত িন্তক্ত ন্তক আৰু জ্ঞান ন্তক?
এন্ততয়া ততামাললালক জ্ঞান পাইো ততন্ততয়া ততামাললালক িন্তক্তও বুন্তজ তপাৱা। এন্ততয়া ততামাললাকৰ অনু িূন্তত আলৈ ত িন্তক্তত ন্তকমান
দু খ। মানু লৈ িন্তক্ত কলৰ ন্তনজলক বহুত সু খী বুন্তল িালব। পুনৰ কয় – িগৱালন আন্তৈ ফল ন্তদব। কাক আৰু তকলনকক ফল ন্তদব – তসয়া
এলকা নু বুলজ। এন্ততয়া ততামাললালক জান্তনো – ন্তপতাই িন্তক্তৰ ফল ন্তদবকল আন্তৈলে। ন্তবশ্বৰ ৰাজধানীৰ ফল ন্ত জন ন্তপতাৰ পৰা তপাৱা
ায় তসই ন্তপতাই ন্ত পৰামশম ন্তদলয়, তাৰ ওপৰত চন্তলব লান্তগব। তালক তকাৱা ৈয় উচ্চতককও উচ্চ মত। মত সকললালৱ পায়। পালে
তকালনাবা চন্তলব পালৰ, তকালনাবাই চন্তলব তনাৱালৰ। তবৈদৰ বাদশ্বাৈী স্থাপন ৈ’ব। এন্ততয়া ততামাললালক বুন্তজো – আন্তম ন্তক আন্তেললা,
এন্ততয়া আমাৰ ন্তক অৱস্থা। মায়াই এলকবালৰ খতম কন্তৰ ন্তদলয়। এয়া ত ন মৃতকৰ দু নীয়া। িন্তক্ত মাগমত ততামাললালক ন্ত ন্তকবা শুন্তনন্তেলা
তসয়া সকললা সত সত সত কন্তৰন্তেলা। ন্তকন্তু ততামাললালক জান্তনো ত সতযলতা এজন ন্তপতাই শুনায়। এলনকুৱা ন্তপতাক স্মৰণ কন্তৰব
লালগ। ইয়াত তকালনাবা বান্তৈৰৰ মানু লৈ বন্তৈলল ততন্ততয়া ততওঁ এলকা বুন্তজ নাপাব। ক’ব – নাজালনা এয়া ন্তক শুনায়। তগালটই দু নীয়াই
কয় – পৰমাত্মা সবমবযাপক আৰু এওঁললালক কয় ততওঁ আমাৰ ন্তপতা ৈয়। কান্ধ লৰাই না না কন্তৰ থান্তকব। ততামাললাকৰ অিৰৰ পৰা
ৈা ৈা ওলাই থান্তকব, তসইবালব নতুন কালকা অনু মন্তত ন্তদয়া নৈয়। অচ্ছা!
অন্তত মৰমৰ কল্পৰ ন্তপেত পুনৰাই লগ তপাৱা সিানসকলৰ প্ৰন্তত মাতা ন্তপতা বাপদাদাৰ তেৈপূ ণম স্মৰণ আৰু সু প্ৰিাত। আন্তত্মক
ন্তপতাৰ আন্তত্মক সিানসকলক নমস্কাৰ।
ধাৰণাৰ বালব মুখয সাৰ:(1)

সু গন্তন্ধ ফুল ৈ’বকল সংগ বহুত চম্ভান্তল কন্তৰব লালগ। ৈাঁৈৰ সংগ কন্তৰব লালগ, ৈাঁৈৰ ন্তনন্তচনা হৈ থান্তকব লালগ। মুৰুলী প্ৰন্তত

সতকম ৈ’ব লালগ, গান্তফলন্তত কন্তৰব নালালগ।
(2)

কমমবন্ধনৰ পৰা মুক্ত ৈ’বকল সংগম ু গত এজন ন্তপতাৰ লগত সকললা সম্বন্ধ ৰান্তখব লালগ। পৰস্পলৰ তকালনা সম্বন্ধ ৰান্তখব

নালালগ। ৈদৰ ন্তকবা সম্বন্ধৰ প্ৰন্তত তেৈ ৰান্তখ বুন্তিল াগ ওললামাই ৰান্তখব নালালগ। এজনলক স্মৰণ কন্তৰব লালগ।
বৰদান:- সাক্ষী ন্তস্থন্ততত ন্তস্থত হৈ পন্তৰন্তস্থন্ততৰ তখল প্ৰতযক্ষ কলৰাঁতা সলিা ী আত্মা তৈাৱা
ন্ত লকালনা অন্তস্থৰ কৰা পন্তৰন্তস্থন্তত ৈওক ন্তকন্তু সাক্ষী ন্তস্থন্ততত ন্তস্থত হৈ ত াৱা ততন্ততয়া অনু িৱ কন্তৰবা ত ন পলপট তশা (কাঠপুতলাৰ
তখল)। সঁচা নৈয়। ন্তনজৰ ম মাদাত থান্তক তখল তচাৱা। সংগম ু গৰ তেষ্ঠ সন্মান ৈ’ল সন্তুিমন্তণ তৈাৱা অথবা সলিা ী হৈ থাকা। এই
ম মাদাত থকা আত্মা ন্তবৰক্ত নৈ’বা। সংগম ু গত বাপদাদাৰ ন্তবলশ দান হৈলে সন্তুিতা।
*তলাগান:-এলনকুৱা প্ৰফুন্তিত অিৰৰ তৈাৱা ালত মনৰ আনন্দ তচলৈৰাত স্পিকক তদখা ন্তদলয়।
ওঁম্ শান্তি!!
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