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ପ୍ରାତଃ ମୁରଲୀ

ଓମ୍ ଶାନ୍ତି

“ବାପଦାଦା”

ମଧୁବନ

“ମିେଠ ବଚ୍େଚ:- ବାବାଙ୍କ ଶ୍ରୀମତକୁ ସମ୍ମାନ େଦବା ଅର୍ଥ େକେବ ବି ମୁରଲୀ ଶୁଣିବା ବନ୍ଦ ନ କରିବା ଏବଂ
ପ୍ରତ୍େୟକ ଆଜ୍ଞାକୁ ପାଳନ କରିବା ” ।
ପ୍ରଶ୍ନ:ଯଦି ତୁମମାନଙ୍କୁ େକହି ପଚାରନ୍ତି େଯ - ଖୁସୀ ମଜାେର ଅଛ? େତେବ ତୁେମ ଗର୍ବର ସହିତ େକଉଁ
ଉତ୍ତର େଦବା ଦରକାର?
ଉତ୍ତର:ତାଙ୍କୁ କୁହ - ବ୍ରହ୍ମେଲାକ ନିବାସୀ ପରମାତ୍ମାଙ୍କୁ ପାଇବାର ଚିନ୍ତା ଥିଲା, ଏେବ େସ ମିଳିଗେଲ,
ଆଉ କ’ଣ ବାକି ରହିଲା! ପାନା ଥା େସା ପା ଲିୟା.... ଅର୍ଥାତ୍ ଯାହା କିଛି ପାଇବାର ଥିଲା ତାହା
ପାଇଗଲି । ତୁେମ ଈଶ୍ ରୀୟ ସନ୍ତାମାନଙ୍କୁ େକୗଣସି କଥାର ଚିନ୍ତା ନାହିଁ । ତୁମକୁ ତ ସ୍ ୟଂ
ପରମାତ୍ମା ପିତା ନିଜର କରିେନେଲ, ତୁମ ମୁଣ୍ଡ ଉପେର ରାଜ ମୁକୁଟ ରଖିେଦେଲ, ତୁମର ଆଉ କ’ଣ
ଚିନ୍ତା ରହିଲା ।
ଓମ୍ ଶାନ୍ତି । ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି େଯ ପିଲାମାନଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିେର ନିଶ୍ଚିତ ଏହି କଥା ରହିଥିବ େଯ ବାବା ଆମର ପିତା
ମଧ୍ୟ ଅଟନ୍ତ,ି ଶିକ୍ଷକ ମଧ୍ୟ ଅଟନ୍ତ,ି ପରମ ସଦ୍ଗୁରୁ ମଧ୍ୟ ଅଟନ୍ତି େତଣୁ ପିଲାମାେନ ଏହି ସ୍ମୃତିେର ନିଶ୍ଚିତ
ରହୁଥିେବ । ଏହିଭଳି ବାବାଙ୍କୁ ମେନ ପକାଇବା େକେବ ବି େକହି ଶିଖାଇ ପାରିେବ ନାହିଁ । ବାବା ହିଁ କଳ୍ପ କଳ୍ପ ଆସି
ଶିଖାଉଛନ୍ତି । େସ ହିଁ ଜ୍ଞାନର ସାଗର ପତିତ-ପାବନ ଅଟନ୍ତି । େସ ଆମର ପିତା ମଧ୍ୟ ଅଟନ୍ତ,ି ଶିକ୍ଷକ ମଧ୍ୟ
ଅଟନ୍ତି ଏବଂ ଗୁରୁ ମଧ୍ୟ ଅଟନ୍ତି । ଏହି କଥା ଏେବ ହିଁ ତୁମକୁ ବୁଝାଯାଉଛି େଯେବକି ଜ୍ଞାନର ତୃତୀୟ େନତ୍ର
ମିଳିଯାଇଛି । ଯଦିଓ ପିଲାମାେନ ସବୁ କଥା ବୁଝିପାରୁଥିେବ କିନ୍ତୁ ବାବାଙ୍କୁ ହିଁ ଭୁଲିଯାଉଛନ୍ତି େତଣୁ ଶିକ୍ଷକ ଏବଂ ଗୁରୁ
ମଧ୍ୟ କିପରି ମେନ ପଡିେବ । ମାୟା ଏେତ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ଅେଟ ଯାହାକି ବାବାଙ୍କର ତିେନାଟି ରୂପେର ମହିମା
େହଉଥିେଲ ମଧ୍ୟ ତିେନାଟି ଯାକ ସମ୍ବନ୍ଧକୁ ଭୁଲାଇ େଦଉଛି । ପିଲାମାେନ ମଧ୍ୟ ପତ୍ର େଲଖୁଛନ୍ତି - ବାବା, ଆେମ
ଭୁଲିଯାଉଛୁ । ମାୟା ଏେତ ପ୍ରବଳ । ଏମିତି ତ ଡ୍ରାମା ଅନୁସାେର ବହୁତ ସହଜ ମଧ୍ୟ ଅେଟ କାରଣ ପିଲାମାେନ ମଧ୍ୟ
ଜାଣିଛନ୍ତି େଯ ଦୁନିଆେର ଏମିତି େକେବ ବି େକହି ନଥିେବ ଯାହାକି ଜେଣ ହିଁ ପିତା, ଶିକ୍ଷକ ଏବଂ ସଦ୍ଗୁରୁ େହାଇଥିେବ,
ତାହା ମଧ୍ୟ ବାସ୍ତବିକ ରୂପେର, ଏଥିେର ତ କାହାଣୀ ଆଦିର େକୗଣସି କଥା ନାହିଁ । ଏସବୁ ଭିତେର ଭିତେର ବୁଝିବା
ଦରକାର, କିନ୍ତୁ ମାୟା ଭୁଲାଇ େଦଉଛି । ପିଲାମାେନ କହୁଛନ୍ତି ବାବା - ଆେମ ହାରିଗଲୁ, େତେବ କଦମେର ପଦ୍ମର
େରାଜଗାର କିପରି େହବ! େଦବତାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହିଁ ପଦ୍ମ ଫୁଲର ପ୍ରତୀକ େଦଖାଉଛନ୍ତି । ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତ ଏପରି
େଦଖାଇପାରିେବ ନାହିଁ । େତେବ ଏହି ପାଠପଢା ଈଶ୍ ର ପିତାଙ୍କର ହିଁ ଅେଟ, େକୗଣସି ମନୁଷ୍ୟର ନୁେହଁ । େକୗଣସି
ମନୁଷ୍ୟ େକେବ ବି ଏଭଳି ପାଠ ପଢାଇପାରିେବ ନାହିଁ । ଯଦିଓ େଦବୀ-େଦବତାମାନଙ୍କର ବହୁତ ମହିମା କରାଯାଉଛି
କିନ୍ତୁ ଉଚ୍ଚରୁ ଉଚ୍ଚ ଏକମାତ୍ର ପରମପିତା ହିଁ ଅଟନ୍ତ,ି ବାକି େସମାନଙ୍କ ବଡ ପଣିଆ ମଧ୍ୟ େକଉଁ କଥାର, ଆଜି
ରାଜତ୍ ଅଛି କାଲି ପୁଣି ତଳକୁ ଖସି ଯାଉଛନ୍ତି । ଏେବ ତୁେମମାେନ ଏହି ଲକ୍ଷ୍ମୀ-ନାରାୟଣଙ୍କ ଭଳି େହବା ପାଇଁ
ପୁରୁଷାର୍ଥ କରୁଛ । ଏକଥା ମଧ୍ୟ ଜାଣିଛ, ଏହି ପୁରୁଷାର୍ଥେର ବହୁତ େଫଲ େହାଇଯାଆନ୍ତି । ପୁଣି ବି କଳ୍ପ ପୂର୍ବରୁ
େଯତିକି ପିଲା ପାସ୍ େହାଇଥିେଲ େସତିକି ହିଁ ପାଠ ପଢିେବ । ବାସ୍ତବେର ଜ୍ଞାନ ତ ବହୁତ ସହଜ କିନ୍ତୁ ମାୟା ଭୁଲାଇ
େଦଉଛି । ବାବା କହୁଛନ୍ତି ନିଜର ପୁରୁଷାର୍ଥର ଚାର୍ଟ େଲଖ କିନ୍ତୁ ପିଲାମାେନ େଲଖିପାରୁ ନାହଁାନ୍ତି । େକେତ ଦିନ
ବସି େଲଖୁଥିେବ । ଯଦି ବି େଲଖୁଛ େତେବ ଯାଞ୍ଚ ମଧ୍ୟ କରୁଛ - ମଁୁ ଦିନ ଭିତେର ୨ ଘଣ୍ଟା େଯାଗ କରିଛ?ି ତାହା
ମଧ୍ୟ େସହି ପିଲାମାେନ ହିଁ ଜାଣିପାରିେବ େଯଉଁମାେନ ବାବାଙ୍କର ଶ୍ରୀମତକୁ କାର୍ଯ୍ୟେର ଲଗାଉଥିେବ । ବାବା
ମଧ୍ୟ ଭାବୁଛନ୍ତି ଏମାନଙ୍କୁ ତ ଲଜ୍ୟା ଲାଗୁଥିବ । ନେଚତ୍ ଶ୍ରୀମତକୁ ପାଳନ କରିବା ଉଚିତ୍ । କିନ୍ତୁ ବଡ କଷ୍ଟେର
ଶେହ ଜଣେର ଦୁଇ ଜଣ ହିଁ ଚାର୍ଟ େଲଖୁଥିେବ, କାହିଁକି ନା ପିଲାମାନଙ୍କର ଶ୍ରୀମତ ପ୍ରତି େସତିକି ସମ୍ମାନ ନାହିଁ ।
ମୁରଲୀ ମିଳୁଥିେଲ ମଧ୍ୟ ପଢୁ ନାହଁାନ୍ତି । ଏମିତି ତ ନିଶ୍ଚିତ ମନକୁ ଆସୁଥିବ େଯ ବାବା ତ ସତ କଥା ହିଁ କହୁଛନ୍ତ,ି ମଁୁ ତ
ନିେଜ ମୁରଲୀ ଠିକ୍ ଭାବେର ପଢୁନାହିଁ େତେବ ଅନ୍ୟକୁ କ’ଣ ବୁଝାଇବି?

(କିଛି ସମୟ େଯାଗ କରିେଲ) ଓମ୍ ଶାନ୍ତି । ଆତ୍ମିକ ପିତା ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ଏକଥା ତ
ପିଲାମାେନ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେର ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି େଯ ଆେମ ସମସ୍େତ ଆତ୍ମା ହିଁ ଅଟୁ । ଆମକୁ ପରମପିତା ପରମାତ୍ମା
ପାଠ ପଢାଉଛନ୍ତି । େତେବ େସ କ’ଣ କହୁଛନ୍ତ?ି ଯଦି େମାେତ ମେନ ପକାଇବ େତେବ ତୁେମ ସ୍ ର୍ଗ ଦୁନିଆର
ମାଲିକ େହବ ଏଥିେର ପାଠପଢା ସହିତ ପିତା, ଶିକ୍ଷକ ଏବଂ ଗୁରୁ - ତିେନାଟି ଯାକ ସମ୍ବନ୍ଧ ସାବ୍ୟସ୍ତ େହାଇଗଲା ।
ଅଳ୍ପ ଶବ୍ଦେର ହିଁ ସାରା ଜ୍ଞାନ ଆସିଗଲା । ଏଠାକୁ ତୁେମମାେନ ଏହି ଜ୍ଞାନକୁ ଅଭ୍ୟାସ କରିବା ପାଇଁ ଆସୁଛ । ବାବା
ମଧ୍ୟ ଏହି କଥା ହିଁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି କାରଣ ତୁେମ ନିେଜ କହୁଛ ଆେମ ଭୁଲି ଯାଉଛୁ େସଥିପାଇଁ ଏଠାକୁ ବାରମ୍ବାର ଅଭ୍ୟାସ
କରିବା ପାଇଁ ଆସୁଛୁ । ଯଦିଓ େକେତକ ପିଲା ଏଠାେର ମଧ୍ୟ ରହୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ େସମାନଙ୍କର ଅଭ୍ୟାସ େହାଇପାରୁ ନହିଁ
। ଭାଗ୍ୟେର ହିଁ ନାହିଁ । ପୁରୁଷାର୍ଥ ତ ବାବା କରାଇ ଚାଲିଛନ୍ତି । ଏକମାତ୍ର ବାବା ହିଁ ଏହି ପୁରୁଷାର୍ଥ କରାଉଛନ୍ତି ।
ଏହି ପାଠପଢାେର କାହା ପ୍ରତି ପାତର ଅନ୍ତର େହାଇପାରିବ ନାହିଁ । ନା ଏହା େକୗଣସି ସ୍ ତନ୍ତ୍ର ପାଠପଢ଼ା । େସହି
ପାଠପଢ଼ାେର ସ୍ ତନ୍ତ୍ର ଭାବେର ପଢାଇବା ପାଇଁ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତ କରିଥା’ନ୍ତି । ଏଠାେର ତ ଭାଗ୍ୟ ଗଢ଼ିବା
ପାଇଁ ବାବା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି । ଜଣ ଜଣଙ୍କୁ େକଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଲଗା ପଢ଼ାଇେବ । େକେତ େଢ଼ର
ସନ୍ତାନ ରହିଛନ୍ତି । େଲୗକିକ ପାଠପଢ଼ାେର େକୗଣସି ବଡ େଲାକଙ୍କର ପିଲା େହାଇଥିେଲ ତାଙ୍କୁ ସ୍ ତନ୍ତ୍ର ଭାେବ
ପଢ଼ାଇଥା’ନ୍ତି । ଶିକ୍ଷକ ଜାଣିଥା’ନ୍ତି େଯ ଇଏ ପାଠପଢାେର ବହୁତ ଦୁର୍ବଳ ଅେଟ, େସଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ବୃତ୍ତି ପାଇବା
େଯାଗ୍ୟ କରାଇଥା’ନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ଶିବବାବା ଏପରି କରୁନାହାନ୍ତି । ଇଏ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମାନ ଭାବେର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପାଠ
ପଢାଇଥା’ନ୍ତି । େସହି ପାଠପଢାେର ଶିକ୍ଷକ ଅଧିକ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରାଇଥା’ନ୍ତି । ବାବା ତ କାହାକୁ ଅଲଗା ଭାେବ
ପୁରୁଷାର୍ଥ କରାଉନାହାନ୍ତି । ଏକ୍ସଟ୍ରା ପୁରୁଷାର୍ଥ ଅର୍ଥ ମାଷ୍ଟର କିଛି କୃପା କରୁଛନ୍ତି । ଯଦିଓ ପଇସା
େନଉଛନ୍ତ,ି କିନ୍ତୁ ସ୍ ତନ୍ତ୍ର ସମୟ େଦଇ ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି । ଯାହା ଦ୍ ◌ାରା େସ ଅଧିକ ପାଠପଢ଼ି ହୁସିଆର
େହାଇଥା’ନ୍ତି । ଏଠାେର ତ ଅଧିକ କିଛି ପଢ଼ିବାର କଥା ହିଁ ନାହିଁ । ବାବାଙ୍କର ତ କଥା ହିଁ ଅଲଗା । ଯିଏକି ଏକମାତ୍ର
ମହାମନ୍ତ୍ର େଦଉଛନ୍ତି - “ମନମନାଭବ” । େଯାଗ ଦ୍ ◌ାରା କ’ଣ େହାଇଥାଏ, ଏକଥା ମଧ୍ୟ ଜାଣିଛ େଯ, ବାବା ହିଁ
ପତିତ ପାବନ ଅଟନ୍ତି େତଣୁ ଏକଥା ବୁଝିପାରୁଛ େଯ, ତାଙ୍କୁ ମେନ ପକାଇେଲ ହିଁ ପବିତ୍ର େହବୁ ।
ଏେବ ତୁମ ପାଖେର ଜ୍ଞାନ ଅଛି, ତୁେମମାେନ େଯତିକି େଯାଗ କରିବ େସତିକି ପାବନ େହବ । ଯଦି କମ େଯାଗ କରିବ
େତେବ କମ୍ ପବିତ୍ର େହବ । ଏସବୁ ତୁମମାନଙ୍କ ପୁରୁଷାର୍ଥ ଉପେର ନିର୍ଭର କରୁଛି । େବହଦର ବାବାଙ୍କୁ ମେନ
ପକାଇେଲ ଆେମମାେନ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ େହବୁ । ତାଙ୍କର ମହିମା ତ ଆେମ ସମସ୍େତ ଜାଣିଛନ୍ତି । ମନୁଷ୍ୟମାେନ
କହୁଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ ଆପଣ ପୁଣ୍ୟ ଆତ୍ମା, ଆେମ ପାପାତ୍ମା ଅଟୁ । ଏେବ େଦଖ େଢ଼ର ମନ୍ଦିର ତିଆରି େହାଇଛି । େତେବ
େସଠାକୁ ସମସ୍େତ କ’ଣ କରିବାକୁ ଯାଆନ୍ତ?ି ଦର୍ଶନ ଦ୍ ◌ାରା କିଛି ତ ଫାଇଦା ହୁଏ ନାହି,ଁ ଜେଣ ଆଉ ଜଣଙ୍କୁ େଦଖି
ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଆନ୍ତି ବାସ୍ ଦର୍ଶନ କରି ଚାଲି ଆସନ୍ତି । ଅମୁକ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରା କରିବାକୁ ଯାଉଛି, ମଁୁ ମଧ୍ୟ ଯିବି ।
ଏହାଦ୍ ◌ାରା କ’ଣ େହବ? କିଛି ବି ନୁେହଁ । ତୁେମମାେନ ମଧ୍ୟ ଏହିଭଳି ଅେନକ ଥର ତୀର୍ଥଯାତ୍ରା କରିଛ । ଅନ୍ୟ
ପର୍ବ ପାଳନ କରିବା ଭଳି ଏହି ଯାତ୍ରାକୁ ମଧ୍ୟ ପର୍ବ େବାଲି ଭାବୁଛନ୍ତି । ଏେବ ତୁେମମାେନ ଏହି େଯାଗର ଯାତ୍ରାକୁ
ଏକ ପର୍ବ େବାଲି ଭାବୁଛ ଏବଂ ତୁେମମାେନ େଯାଗର ଯାତ୍ରାେର ରହୁଛ । ଏକମାତ୍ର ଶବ୍ଦ େହଉଛି ମନମନାଭବ ।
ତୁମର ଏହା ଅନାଦି ଯାତ୍ରା । େସମାେନ ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି - ଏହି ଯାତ୍ରା ଆେମମାେନ ଅନାଦି କାଳରୁ କରିଆସିଛୁ ।
କିନ୍ତୁ ତୁେମମାେନ ଏେବ ଜ୍ଞାନଯୁକ୍ତ କଥା କହୁଛ, ଆେମ କଳ୍ପ କଳ୍ପ ଏହି ଯାତ୍ରା କରି ଆସିଛୁ ଏବଂ ବାବା ହିଁ ଆସି
ଏହି ଯାତ୍ରା ଶିଖାଉଛନ୍ତି । େସମାେନ ଜନ୍ମ-ଜନ୍ମାନ୍ତର ଚାରିଧାମର ଯାତ୍ରା କରୁଛନ୍ତି । ଏେବ େବହଦର ବାବା
କହୁଛନ୍ତି - େମାେତ ସ୍ମରଣ କରିଲ ତୁେମମାେନ ପାବନ େହାଇଯିବ । ଏକଥା ତ ଆଉ େକହି ବି କହୁନାହାନ୍ତି େଯ,
ତୁେମମାେନ େଯାଗର ଯାତ୍ରାଦ୍ ◌ାରା ପାବନ େହାଇଯିବ । ମନୁଷ୍ୟମାେନ ଯାତ୍ରା କରିବା ସମୟେର ପବିତ୍ର
ରହିଥା’ନ୍ତି, ଆଜିକାଲି ତ େସଠାେର ମଧ୍ୟ ଖରାପ କର୍ମ େହାଇଯାଇଛି, ପବିତ୍ର ରହୁନାହାନ୍ତି । ଏହି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ
ଯାତ୍ରା ବିଷୟେର ତ କାହାକୁ ଜଣାନାହିଁ । ଏେବ ବାବା ତୁମମାନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି - ଏହା ହିଁ ପ୍ରକୃତ େଯାଗର ଯାତ୍ରା ।
ମନୁଷ୍ୟମାେନ ଚାରିଧାମର ଯାତ୍ରା କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ େସମାେନ ପୂର୍ବରୁ େଯପରି ଥା’ନ୍ତି େସହିପରି ହିଁ
ରହିଯାଆନ୍ତି । େକବଳ ଚକ୍ର ଲଗାଇ ଚାଲିଛନ୍ତି । େଯପରି ଭାସ୍େକାଡାଗାମା ସୃଷ୍ଟିର ଚକ୍ର ଲଗାଇଥିେଲ ।
େସହିପରି ଏମାେନ ମଧ୍ୟ ଚକ୍ର ଲଗାଉଛନ୍ତି ନା । ଗୀତ ମଧ୍ୟ ଅଛି ନା - ଚତୁର୍ଦ୍ଦିଗ ଚକ୍ର ଲଗାଇେଲ... ତଥାପି
ଦୂରେର ରହିେଲ । ଭକ୍ତିମାର୍ଗେର ତ େକହି ବି ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶାଇପାରିେବ ନାହିଁ । ତା’ ଦ୍ ◌ାରା ତ ଭଗବାନ

କାହାକୁ ମିଳିେଲ ନାହିଁ ବରଂ ଭଗବାନଙ୍କଠାରୁ ଦୂରେର ରହିେଲ । ଚାରିଆେଡ ଚକ୍ର ଲଗାଇ ଘରକୁ ଆସି ପୁଣି ୫
ବିକାରର ବନ୍ଧନେର ବାନ୍ଧି େହାଇଯାଉଛନ୍ତି । େସ ସବୁ େହଉଛି ମିଥ୍ୟାଯାତ୍ରା । ଏେବ ତୁେମମାେନ ଜାଣୁଛ,ଏହା
ପୁରୁେଷାତ୍ତମ ସଙ୍ଗମଯୁଗ, େଯଉଁ ସମୟେର ବାବା ଆସିଛନ୍ତି । ଦିନ ଆସିବ ସମସ୍େତ ଜାଣିଯିେବ େଯ, ବାବା
ଆସିଛନ୍ତି । େଶଷେର ଭଗବାନ ମିଳିେବ, କିନ୍ତୁ କିପରି? ଏକଥା ତ େକହି େହେଲ ଜାଣିନାହାନ୍ତି । ମଧୁର
ସନ୍ତାନମାେନ ଏକଥା ଜାଣିଛନ୍ତି େଯ, ଆେମମାେନ ଶ୍ରୀମତ ଆଧାରେର ଏହି ଭାରତକୁ ପୁନର୍ବାର ସ୍ ର୍ଗ କରୁଛୁ ।
ଭାରତର ନାମ ତୁେମମାେନ ହିଁ େନଉଛ । େସ ସମୟେର ଆଉ େକୗଣସି ଧର୍ମ ରହିବ ନାହିଁ । ସାରା ବିଶ୍ ପବିତ୍ର
େହାଇଯିବ । ଏେବ ତ େକେତ େଢ଼ର ଧର୍ମ ରହିଛି । ବାବା ଆସି ତୁମମାନଙ୍କୁ ସାରା ବୃକ୍ଷର ଜ୍ଞାନ ଶୁଣାଉଛନ୍ତି ।
ତୁମମାନଙ୍କୁ ସବୁ କଥା ମେନପକାଇ େଦଉଛନ୍ତି । ତୁେମମାେନ େଦବତା ଥିଲ, ପୁଣି କ୍ଷତ୍ରିୟ, େବୖଶ୍ୟ, ଶୂଦ୍ର େହଲ ।
ଏେବ ପୁଣି ବ୍ରାହ୍ମଣ େହାଇଛ । ଏହି ହମ୍ େସା’ର ଅର୍ଥକୁ ବାବା େକେତ ସହଜ ଭାବେର ବୁଝାଇ େଦଉଛନ୍ତି । ଓମ୍
ଅର୍ଥାତ୍ ମଁୁ ଆତ୍ମା ପୁଣି ଆେମ ଆତ୍ମା ଏହିପରି ଚକ୍ର ଲଗାଉଛୁ । େସମାେନ ତ କହି େଦଇଛନ୍ତି ଆେମ ଆତ୍ମା ହିଁ
ପରମାତ୍ମା, ପରମାତ୍ମା ହିଁ ଆତ୍ମା । ଏମିତି େକହି ଜେଣ େହେଲ ନାହାନ୍ତି ଯାହାକୁ ‘ହମ୍ େସା’ର ଅର୍ଥକୁ ଯଥାର୍ଥ
ଭାେବ ଜଣାଥିବ । େତଣୁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଏହି ମନ୍ତ୍ରକୁ ସର୍ବଦା ମେନ ରଖିବା ଉଚିତ୍ । ସୃଷ୍ଟିଚକ୍ରର ଜ୍ଞାନ
ବୁଦ୍ଧିେର ନଥିେଲ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ରାଜା କିପରି େହବ? ଏେବ ଆେମମାେନ ବ୍ରାହ୍ମଣ େହାଇଛୁ, ପୁଣି େଦବତା େହବୁ ।
ଏକଥା ତୁେମମାେନ କାହାକୁ ବି ପଚାର, େକହି କହିପାରିେବ ନାହିଁ । େସମାେନ ତ ୮୪ ଜନ୍ମର ଅର୍ଥକୁ ମଧ୍ୟ
ଜାଣିନାହାନ୍ତି । ଭାରତର ଉତ୍ଥାନ ଏବଂ ପତନର ଗାୟନ ରହିଛି । ଏକଥା ଠିକ୍ । ସତ୍ତ୍ ପ୍ରଧାନ, ସତ୍ତ୍ , ରେଜା,
ତେମା, ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ, ଚନ୍ଦ୍ରବଂଶୀ, େବୖଶ୍ୟବଂଶୀ... ଏ ସମ୍ବନ୍ଧେର ଏେବ ତୁମମାନଙ୍କୁ ସବୁକିଛି ଜଣାପଡିଗଲା ।
ବୀଜରୂପ ବାବାଙ୍କୁ ହିଁ ଜ୍ଞାନର ସାଗର କୁହାଯାଉଛି । େସ ଏହି ଚକ୍ରେର ଆସୁନାହାନ୍ତି । ଏପରି ନୁେହଁ େଯ, ଆେମ
ଜୀବ ଆତ୍ମାମାେନ ପରମାତ୍ମା େହାଇଯାଉଛୁ । ନା । ବାବା ନିଜ ସମାନ ନେଲଜ୍ଫୁଲ୍ କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ନିଜ ସମାନ
ଭଗବାନ କରୁ ନାହାନ୍ତି । ଏହି କଥାକୁ ବହୁତ ଭଲ ଭାବେର ବୁଝିବାକୁ େହବ, େତେବ ବୁଦ୍ଧିେର ଏହି ଚକ୍ରର ଜ୍ଞାନ ଘୁରି
ପାରିବ । ଯାହାର ନାମ ସ୍ ଦର୍ଶନ ଚକ୍ର ରହିଛି । ତୁେମମାେନ ବୁଦ୍ଧିଦ୍ ◌ାରା ବୁଝିପାରିବ - ଆେମ କିପରି ଏହି ୮୪
ଜନ୍ମର ଚକ୍ରେର ଆସୁଛୁ । ଏଥିେର ସବୁ କିଛି ଆସିଯାଉଛି । ଏଥିେର ସମୟ ମଧ୍ୟ ଆସିଯାଉଛି, ବର୍ଣ୍ଣର୍ ମଧ୍ୟ
ଆସିଯାଉଛି ଏବଂ ବଂଶାବଳୀ ମଧ୍ୟ ଆସିଯାଉଛି ।
ଏେବ ତୁମମାନଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିେର ଏସବୁ ଜ୍ଞାନ ରହିବା ଉଚିତ୍ । ବାସ୍ତବେର ଜ୍ଞାନଦ୍ ◌ାରା ହିଁ ଉଚ୍ଚପଦ ମିଳିଥାଏ । ନିଜ
ଭିତେର ଜ୍ଞାନ ଥିେଲ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ େଦଇପାରିେବ । ଏଠାେର ତୁମମାନଙ୍କୁ େକୗଣସି ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଆଦି
କରିବାକୁ ଦିଆଯାଉନାହିଁ । େସହି ସ୍କୁଲ୍ମାନଙ୍କେର ପରୀକ୍ଷା େହେଲ ବିଲାତରୁ େପପର ଆସିଥାଏ । େଯଉଁମାେନ
ବିଲାତେର ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଫଳାଫଳ େସଠାେର େଘାଷଣା କରୁଛନ୍ତି । ତାଙ୍କ ଭିତେର ମଧ୍ୟ େକହି େକହି
ଏଜୁେକସନ୍ର ବଡ ଅେଥାରିଟୀ େହାଇଥିେବ େସମାେନ େପପରର ତଦାରଖ କରିଥା’ନ୍ତି । େତେବ ତୁମମାନଙ୍କର
େପପରର ଯାଞ୍ଚ କିଏ କରିବ? ତୁେମ ନିେଜ ହିଁ କରିବ । ଏେବ ନିଜକୁ େଯପରି କରିବାକୁ ଚାହଁୁଛ ତାହା କରିପାରିବ । େଯଉଁ
ପଦ ପାଇବାକୁ ଚାହଁୁଛ ତାହା ପୁରୁଷାର୍ଥ ଦ୍ ◌ାରା ବାବାଙ୍କଠାରୁ େନଇପାରିବ । ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ଆଦିେର ପିଲାମାେନ
ପଚାରିଥା’ନ୍ତି ନା - କ’ଣ େହବ? େଦବତା େହବ, ବାରିଷ୍ଟର େହବ... କ’ଣ େହବ? ବାବାଙ୍କୁ େଯେତ ସ୍ମରଣ କରିବ,
େଯେତ େସବା କରିବ େସେତ ଫଳ ମିଳିବ । େଯଉଁମାେନ ଭଲ ଭାବେର ବାବାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରନ୍ତି େସମାେନ
ଜାଣିଥା’ନ୍ତି େଯ ଆମମାନଙ୍କୁ େସବା ମଧ୍ୟ କରିବାକୁ େହବ ଏବଂ ପ୍ରଜା ମଧ୍ୟ ତିଆରି କରିବାକୁ ପଡିବ! ଏେବ
ରାଜଧାନୀ ସ୍ଥାପନ େହଉଛି । େସଠାେର ସବୁ ପ୍ରକାରର ଦରକାର । େସଠାେର ମନ୍ତ୍ରୀ ରହିେବ ନାହିଁ । ଯାହାଙ୍କର
ବୁଦ୍ଧି କମ୍ ତାଙ୍କର ମନ୍ତ୍ରୀର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡିଥାଏ । ତୁମମାନଙ୍କୁ େସଠାେର ରାୟ େନବାର ଆବଶ୍ୟକତା ହିଁ ନାହିଁ
। ବହୁତ ଭାଇ-ଭଉଣୀମାେନ ବାବାଙ୍କ ପାଖକୁ ରାୟ େନବାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି - ସ୍ଥୂଳ କଥାର ରାୟ େନଉଛନ୍ତ,ି ପଇସା
କ’ଣ କରିବ?ୁ ଧନ୍ଦା କିପରି କରିବ?ୁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଦୁନିଆର କଥା ବାବାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆଣନାହିଁ । ହଁ, ନିରାଶ ନ
େହାଇଯାଆନ୍ତୁ େସଥିପାଇଁ କିଛି ନା କିଛି େଧୖର୍ଯ୍ୟ େଦବାଭଳି କଥା କହି େଦଇଥା’ନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ଏହା ତାଙ୍କର ଧନ୍ଦା
ନୁେହଁ । େମାର ଧନ୍ଦା େହଲା ତୁମମାନଙ୍କୁ ରାସ୍ତା େଦଖାଇବା । ତୁେମମାେନ ବିଶ୍ ର ମାଲିକ କିପରି େହଉଛ?
େସଥିପାଇଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଶ୍ରୀମତ ମିଳିଛି । ବାକି ସବୁ ଆସୁରୀ ମତ । ସତ୍ୟଯୁଗେର ଶ୍ରୀମତ କୁହାଯିବ । କଳିଯୁଗେର
ଆସୁରୀ ମତ । ତାହା େହଉଛି ସୁଖଧାମ । େସଠାେର େକହି ଏଭଳି ପଚାରିେବ ନାହିଁ େଯ, ରାଜି ଖୁସୀ ଅଛ? ସ୍ ◌ାସ୍ଥ୍ୟ

ଠିକ୍ ଅଛି? ଏହି ଶବ୍ଦ େସଠାେର ରହିବ ନାହିଁ । ଏଠାେର ଏକଥା ପଚରାଯାଉଛି । େକୗଣସି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ତ ? ରାଜି
ଖୁସୀ ଅଛ? ଏଥିେର ମଧ୍ୟ ବହୁତ କଥା ଆସିଯାଉଛି । େସଠାେର ଦୁଃଖ ହିଁ ନାହିଁ । ଏହା ଦୁଃଖର ଦୁନିଆ । ବାସ୍ତବେର
ତୁମମାନଙ୍କୁ ଏପରି େକହି ପଚାରିପାରିେବ ନାହିଁ । ଯଦିଓ ମାୟା ତଳକୁ ଖସାଉଛି କିନ୍ତୁ ବାବା ତ ମିଳିଛନ୍ତି ନା । ତୁେମ
କହିବ - ତୁେମ କ’ଣ ରାଜି ଖୁସି କଥା ପଚାରୁଛ! ଆେମ ଈଶ୍ ରଙ୍କର ସନ୍ତାନ, ଆମକୁ ରାଜି ଖୁସି କଥା କ’ଣ ପଚାରୁଛ
। ଚିନ୍ତା ଥିଲା ପାର ବ୍ରହ୍ମେର ଥିବା ବାବାଙ୍କର, ସିଏ ମିଳିଗେଲ, ପୁଣି କାହାର ଚିନ୍ତା? ଏକଥା ସର୍ବଦା ମେନ
ପକାଇବା ଉଚିତ୍ - ଆେମ କାହାର ସନ୍ତାନ । ତୁମମାନଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିେର ଏେବ ଜ୍ଞାନ ଅଛି େଯ - ଆେମମାେନ ପାବନ
େହାଇଗେଲ ଲେଢ଼ଇ ଆରମ୍ଭ େହାଇଯିବ । େତଣୁ ଯଦି େକହି ତୁମମାନଙ୍କୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି େଯ, ତୁେମମାେନ ଖୁସିେର
ଅଛ? େତେବ କୁହ, ଆେମମାେନ ସର୍ବଦା ରାଜିଖୁସି ଅଛୁ । େରାଗେର ପଡିେଲ ମଧ୍ୟ ବାବାଙ୍କ ସ୍ମୃତିେର ରୁହ ।
ତୁେମମାେନ ସ୍ ର୍ଗଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଏଠାେର ଅଧିକ ଖୁସିରାଜି ଅଛ । ଯଦି ସ୍ ର୍ଗର ବାଦଶାହୀ େଦଉଥିବା ବାବା ମିଳିଛନ୍ତି,
ଯିଏ ଆମକୁ ଏେତ େଯାଗ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି େତେବ ଆେମ କାହିଁକି ଚିନ୍ତା କରିବ?ୁ ଈଶ୍ ରଙ୍କ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଚିନ୍ତା
କ’ଣ! େସଠାେର େଦବତାମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ େକୗଣସି ଚିନ୍ତା ରହିବ ନାହିଁ । େଦବତାମାନଙ୍କ ଉପେର ତ ଈଶ୍ ର
ଅଛନ୍ତି । େତଣୁ ଈଶ୍ ରଙ୍କର ସନ୍ତାନଙ୍କର ଚିନ୍ତା କାହିଁକି ରହିବ । ବାବା ଆମକୁ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି । ବାବା ଆମର
ଶିକ୍ଷକ, ସତଗୁରୁ ଅଟନ୍ତି । ବାବା ଆମ ଉପେର ଏେବ ମୁକୁଟ ରଖୁଛନ୍ତି, ଆେମ ମୁକୁଟଧାରୀ େହଉଛୁ । ତୁେମ ଜାଣିଛ
ଆମକୁ କିପରି ବିଶ୍ ର ମୁକୁଟ ମିଳୁଛି । ବାବା ମୁକୁଟ ରଖୁନାହାନ୍ତି । ଏକଥା ମଧ୍ୟ ତୁେମମାେନ ଜାଣିଛ ସତ୍ୟଯୁଗେର
ବାପା ନିଜର ପୁତ୍ରର ମୁଣ୍ଡେର ମୁକୁଟ ପିନ୍ଧାଇ ଥା’ନ୍ତି । ଏହି କଥାକୁ ଇଂରାଜୀେର କ୍ରାଉନ୍ ପ୍ରିନ୍ସ କୁହାଯାଉଛି ।
ଏଠାେର ପିତାଙ୍କର ମୁକୁଟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମିଳିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପିଲାମାନଙ୍କର ଉତ୍କଣ୍ଠା ରହିଥାଏ - ବାପା େକେବ
ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିେବ େତେବ ଆମ ମୁଣ୍ଡକୁ ମୁକୁଟ ଆସିବ । ଆଶା ରହିଥାଏ େଯ, ରାଜକୁମାରରୁ ମହାରାଜା େହବୁ ।
େସଠାେର ତ ଏପରି କଥା ନାହିଁ । ନିଜ ସମୟେର କାଇଦା ଅନୁସାେର ବାପା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ରାଜମୁକୁଟ େଦଇ ଦୂେରଇ
ଯାଆନ୍ତି । େସଠାେର ବାନପ୍ରସ୍ଥର ଚର୍ଚ୍ଚା େହବ ନାହିଁ । ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମହଲ ତିଆରି କରି େଦଇଥା’ନ୍ତି ।
ତାଙ୍କର ସବୁ ଆଶା ପୂରା େହାଇଯାଏ । ତୁେମ ଜାଣିଛ ସତ୍ୟଯୁଗେର ସୁଖ ହିଁ ସୁଖ ରହିଛି । ବାସ୍ତବେର ସବୁ ସୁଖ
େସେତେବେଳ ମିଳିବ େଯେତେବେଳ ତୁେମମାେନ େସଠାକୁ ଯିବ । ତୁେମମାେନ ଜାଣିଛ, ସ୍ ର୍ଗେର କ’ଣ େହବ?
େଗାଟିଏ ଶରୀର ଛାଡି ପୁଣି କୁଆେଡ ଯିବ? ଏେବ ବାସ୍ତବେର ବାବା ତୁମମାନଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି । ତୁେମମାେନ
ଜାଣିଛ େଯ, ଆେମମାେନ ସତେର ସ୍ ର୍ଗକୁ ଯିବୁ । େସମାେନ ତ କହିେଦଉଛନ୍ତି ଆେମ ସ୍ ର୍ଗକୁ ଯିବୁ, କିନ୍ତୁ
ସ୍ ର୍ଗ କାହାକୁ କୁହାଯାଉଛି ଏକଥା ଜାଣି ନାହଁାନ୍ତି । ତୁେମମାେନ ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତର ଏହି ଅଜ୍ଞାନ କଥା ଶୁଣିଆସିଛ,
ଏେବ ବାବା ତୁମକୁ ସତ୍ୟ କଥା ଶୁଣାଉଛନ୍ତି । ଆଚ୍ଛା—
ମିଠା ମିଠା ସିକିଲେଧ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତା-ପିତା, ବାପଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍େନହଭରା ସ୍ମୃତି ଏବଂ
ସୁପ୍ରଭାତ୍ । ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍େତ ।
ଧାରଣା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାର :—

(୧) ସର୍ବଦା ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ରହିବା ପାଇଁ ବାବାଙ୍କ ସ୍ମୃତିେର ରହିବାକୁ େହବ । ପାଠପଢ଼ା ଦ୍ ◌ାରା ନିଜକୁ ନିେଜ ରାଜ
ମୁକୁଟ ପିନ୍ଧାଇବାକୁ େହବ ।
(୨) ଶ୍ରୀମତ ଆଧାରେର ଭାରତକୁ ସ୍ ର୍ଗ କରିବାର େସବା କରିବାକୁ େହବ । ସର୍ବଦା ଶ୍ରୀମତକୁ ସମ୍ମାନ େଦବାକୁ
େହବ ।
ବରଦାନ:କେନକ୍ସନ୍ ଏବଂ ରିେଲଶନ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ସମ୍ପର୍କ ଏବଂ ସମ୍ବନ୍ଧ ଦ୍ ◌ାରା ମାନସିକ ଶକ୍ତିର
ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ପ୍ରମାଣ େଦଖାଉଥିବା ସୂକ୍ଷ୍ମେସବାଧାରୀ ହୁଅ ।
େଯପରି ବାଣୀର ଶକ୍ତି ବା କର୍ମର ଶକ୍ତିର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ପ୍ରମାଣ ବାହାରକୁ େଦଖାଯାଇଥାଏ
େସହିପରି ସବୁଠାରୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଶାନ୍ତିର ଶକ୍ତିର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ପ୍ରମାଣ େଦଖିବା ପାଇଁ
ବାପଦାଦାଙ୍କ ସହିତ ନିରନ୍ତର ଭାବେର ଏବଂ ସ୍ପଷ୍ଟ ରୂପେର ସମ୍ପର୍କ ଏବଂ ସମ୍ବନ୍ଧ ରଖିବାକୁ

ସ୍େଲାଗାନ:-

େହବ, ଏହାକୁ ହିଁ େଯାଗବଳ କୁହାଯାଏ । ଏହିଭଳି େଯାଗବଳେର ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଆତ୍ମାମାେନ
ସ୍ଥୂଳରୂପେର ଦୂରେର ରହୁଥିବା ଆତ୍ମାକୁ ସମ୍ମୁଖର ଅନୁଭବ କରାଇପାରିେବ ତଥା ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ
ଆବାହନ କରି େସମାନଙ୍କୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରିେବ । ଏହାକୁ ହିଁ କୁହାଯାଏ ସୂକ୍ଷ୍ମେସବା,
ଏଥିପାଇଁ ଏକଗ୍ରତାର ଶକ୍ତିକୁ ବଢାଅ ।
ନିଜର ସର୍ବ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ସଫଳ କରୁଥିବା ଆତ୍ମାମାେନ ହିଁ ମହାଦାନୀ ଅଟନ୍ତି ।
*** ଓମ୍ ଶାନ୍ତି ***

