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ପ୍ରାତଃ ମୁରଲୀ

ଓମ୍ ଶାନ୍ତି

“ବାପଦାଦା”

ମଧୁବନ

“ମିେଠ ବଚ୍େଚ:— ଅଲଫ ଏବଂ େବ ଅର୍ଥାତ୍ ବାବା ଏବଂ ତାଙ୍କର ସମ୍ପତ୍ତି ମେନ ରହିେଲ ମନ ଭିତେର ଅପାର ଖୁସି ରହିବ । ଏହା
ବହୁତ ସହଜ କଥା ଏବଂ େଗାଟିଏ େସେକଣ୍ଡେର ବୁଝିବାର କଥା ।”
ପ୍ରଶ୍ନ:ଅସରନ୍ତି ଖୁସି େକଉଁ ପିଲାମାନଙ୍କର ରହି ପାରିବ ? ସଦା ସର୍ବଦା ଖୁସିର ପାରଦ ଚଢି ରହୁଥିବ ତାହାର ଆଧାର କ’ଣ ?
ଉତ୍ତର:େଯଉଁ ପିଲାମାେନ ଅଶରୀରୀ େହବାର ଅଭ୍ୟାସ କରିଥା’ନ୍ତି । ବାବା ଯାହା ଶୁଣାଉଛନ୍ତି ତାକୁ ନିେଜ ଭଲ ଭାେବ ଧାରଣ
କରି ଅନ୍ୟକୁ ଧାରଣା କରାଇଥା’ନ୍ତି େସହିମାେନ ହିଁ ଅପାର ଖୁସିେର ରହିପାରିେବ । ଖୁସିର ପାରଦ ସଦା ସର୍ବଦା ଚଢି
ରହୁ େସଥିପାଇଁ ଅବିନାଶୀ ଜ୍ଞାନ ରତ୍ନକୁ ଦାନ କରିଚାଲ । ବହୁତ ଆତ୍ମାଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ କର । ସର୍ବଦା ଏହି କଥା
ସ୍ମୃତିେର ରହୁ େଯ ଏେବ ଆେମ ସୁଖ ଓ ଶାନ୍ତିର ଶିଖରକୁ ଯାଉଛୁ େତେବ ଅପାର ଖୁସି ରହିବ ।
ଓମ୍ ଶାନ୍ତି । ବାପଦାଦାଙ୍କର ବିଚାର ଆସୁଛି ପିଲାମାନଙ୍କଠାରୁ େଗାଟିଏ େସେକଣ୍ଡେର େଲଖାଇ େନେବ େଯ େସମାେନ କାହାର
ସ୍ମୃତିେର ବସିଛନ୍ତି । ଏହାକୁ େଲଖାଇେନବା ପାଇଁ େକୗଣସି ଅଧିକ ସମୟ ଲାଗିବ ନାହିଁ । ସମସ୍େତ େଗାଟିଏ େସେକଣ୍ଡେର େଲଖି
ବାବାଙ୍କୁ େଦଖାନ୍ତୁ (ସମସ୍େତ େଲଖି ବାପଦାଦାଙ୍କୁ େଦଖାଇେଲ, ଏହା ପେର ବାବା ମଧ୍ୟ େଲଖିେଲ ) । ବାବା ଯାହା େଲଖିଥିେଲ—
ତାହା େକହି େଲଖିନଥିେଲ । ବାବା େଲଖିଥିେଲ— ଅଲଫ ଔର େବ ଅର୍ଥାତ୍ ଆଲ୍ଳା ଏବଂ ରାଜତ୍ େକେତ ସହଜ କଥା । ଅଲଫ
ଅର୍ଥାତ୍ ବାବା, େବ ଅର୍ଥାତ୍ ରାଜତ୍ । ବାବା ପଢାଛନ୍ତି ଏବଂ ତୁେମ ରାଜତ୍ ପାପ୍ତ କରୁଛ । ଅଧିକ େଲଖିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ ।
ତୁେମ ତ େଲଖିବା ପାଇଁ ୨ ମିନିଟ୍ ଲଗାଇେଦଲ । ଅଲଫ ଔର େବ େସେକଣ୍ଡର କଥା । ସନ୍ୟାସୀମାେନ ଅଲଫ ଅର୍ଥାତ୍ ବାବାଙ୍କୁ ମେନ
ପକାଇଥା’ନ୍ତି କିନ୍ତୁ ତୁମକୁ ତ ବାଦଶାହୀ ମଧ୍ୟ ମେନ ଅଛି । ତୁମକୁ ତ େଯାଗ କରିବାର ଅଭ୍ୟାସ େହାଇଯାଇଯାଏ । ପୁଣି ବୁଦ୍ଧିେର
ଧାରଣା େହାଇଗେଲ ଖୁସିର ପାରଦ ଚଢିଥାଏ । ଅଲଫର ଅର୍ଥ ସର୍େବାଚ୍ଚ ଓ ସର୍ବଶ୍େରଷ୍ଠ । ତାଙ୍କଠାରୁ ଆଉ ଶ୍େରଷ୍ଠ ବା ଉଚ୍ଚ
ଜିନିଷ ନାହିଁ । ତାଙ୍କର ରହିବାର ସ୍ଥାନ ମଧ୍ୟ ସବୁଠାରୁ ଉଚ୍ଚେର । େଗାଟିଏ େସେକଣ୍ଡର ମୁକ୍ତି ଜୀବନମୁକ୍ତି ଏହାର ଅର୍ଥକୁ ମଧ୍ୟ
େକହି ଜାଣିନାହଁାନ୍ତି । େତେବ ତାହାର ଅର୍ଥ ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ଥିବ । ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ େହେଲ େଲଖିଥାଆନ୍ତ—
ି ଏେତ ଘଣ୍ଟା, ଏେତ ମିନିଟି
ଏେତ େସେକଣ୍ଡେର ଜନ୍ମ େନଲା । ସମୟ ଟିକ ଟିକ ଚାଲିଛି । ଟିକ୍ ଶବ୍ଦ ପାଇଁ େଯତିକି ସମୟ ଲାଗୁଛି େସତିକି ସମୟେର ମଧ୍ୟ ବାବା
ଏବଂ ରାଜତ୍ କୁ ମେନ ପକାଇ ପାରିବ । ବାସ୍ େସେକଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ଲାଗୁନାହିଁ । କିଛି କରିବାର ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ । ସବୁକିଛି
ସ୍ମୃତିେର ରହିଛି । େତେବ ତୁମମାନଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ଏତିକି ଶ୍େରଷ୍ଠ େହବା ଦରକାର । କିନ୍ତୁ ଏହା େସେତେବେଳ େହବ େଯେତେବେଳ
ବହୁତ ବହୁତ େଯାଗ କରିବ । ଏଠାକୁ (ମଧୁବନ) ଆସିଛ େତଣୁ ଏଠାେର ବାବା ଏବଂ ରାଜତ୍ ର ସ୍ ◌ୃତିେର ରହିବା ଦରକାର । ବୁଦ୍ଧି ହିଁ ସବୁ
କିଛି େଦଖିଥାଏ, ଯାହାକୁ ଦିବ୍ୟଦୃଷ୍ଟି କୁହାଯାଉଛି । ଆତ୍ମା ମଧ୍ୟ େଦଖିଥାଏ । ବାବାଙ୍କୁ ଆତ୍ମା ହିଁ ମେନ ପକାଉଥିବ ନା । ତୁେମ
ବାବାଙ୍କୁ ମେନ ପକାଅ େତେବ ରାଜତ୍ ମଧ୍ୟ ମେନ ପଡିଯିବ । େତେବ ମେନ ପକାଇବା ପାଇଁ େକେତ କମ ସମୟ ଲାଗୁଛି । ଏଠାେର
ବାବାଙ୍କ ସ୍ମୃତିେର ରହିେଲ ଖୁସିେର ଗଦଗଦ୍ େହାଇଯିବ । ବାବା ମଧ୍ୟ ଏହି ଖୁସିେର ବସିଛନ୍ତି । ବାବାଙ୍କୁ ଏଠାକାର େକୗଣସି କଥା
ସ୍ମୃତିେର ହିଁ ନାହିଁ । ବାବା ତ େସଠାକାର କଥାକୁ ମେନ ପକାଉଛନ୍ତି । ବାବା ଏବଂ ରାଜତ୍ େଯପରି ଦ୍ ◌ାରେଦଶେର ଦଣ୍ଡାୟମାନ ।
ବାବା କହୁଛନ୍ତି ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରାଜତ୍ େନଇ ଆସିଛି । ତୁେମ ବାବାଙ୍କୁ ମେନ ପକାଉନାହଁ େତଣୁ ଖୁସି ରହୁ ନାହିଁ ତୁେମ ଉଠିବା
ବସିବା ସମୟେର ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ମେନ କରି େମାେତ ଅର୍ଥାତ୍ ବାବାଙ୍କୁ ଏବଂ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ମେନ ପକାଅ । ତୁମର ନିବାସ ସ୍ଥାନ େକେତ
ଉଚ୍ଚ । ଦୁନିଆ କ’ଣ ଏକଥା ଜାଣିଛି କି! ମନୁଷ୍ୟ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ େକେତ ମୁଣ୍ଡ ପିଟୁଛନ୍ତି । େତେବ ମୁକ୍ତିଧାମ େକଉଁଠି ? ଏେବ
ତୁେମ ବୁଝିପାରୁଛ େଯ ଆତ୍ମା େଯପରି ଏକ ରେକଟ୍ । େବୖଜ୍ଞାନିକମାେନ ଚନ୍ଦ୍ରପୃଷ୍ଠକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ତା’ପେର ତ ଶୂନ୍ୟ ହିଁ ଶୂନ୍ୟ ।
କିନ୍ତୁ ତୁେମ ତ ଶୂନ୍ୟଠାରୁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଉପରକୁ ଯାଉଛ । ଏହି ଚନ୍ଦ୍ରମା ତ ଏହି ସାକାର ଦୁନିଆର ଅେଟ, କୁହାଯାଇଥାଏ
ସୂର୍ଯ୍ୟଚନ୍ଦ୍ରଠାରୁ ଦୂରେର, ଶବ୍ଦର ଦୁନିଆରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ େର । ଏେବ ଏହି ଶରୀରକୁ ତ୍ୟାଗ କରି େଦବାର ଅଛି । ତୁେମ ଆସିଛ ମିଠା ଘର
ଶାନ୍ତିଧାମରୁ । ଯିବା ଆସିବାେର ସମୟ ଲାଗୁନାହିଁ । ତାହା ତ ନିଜର ଘର ଅେଟ । ଏହି ଦୁନିଆେର େକଉଁଠାକୁ ଗେଲ ମଧ୍ୟ ସମୟ ଲାଗୁଛି
। ଆତ୍ମା ଶରୀରରୁ ଛାଡି ଚାଲିଗଲା ପେର େସେକଣ୍ଡେର େକଉଁଠାରୁ େକଉଁଠାକୁ ଚାଲିଯାଉଛି । େଗାଟିଏ ଶରୀର ଛାଡି ଅନ୍ୟ ଏକ
ଶରୀରେର ପ୍ରେବଶ କରୁଛି । େତଣୁ ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ମେନ କର । ତୁେମ ବହୁତ ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନକୁ ଯାଉଛ । ମନୁଷ୍ୟମାେନ ଶାନ୍ତି ଚାହଁୁଛନ୍ତି
। କିନ୍ତୁ ଶାନ୍ତିର ସର୍େବାଚ୍ଚ ସ୍ଥାନ େହଉଛି ନିରାକାରୀ ଦୁନିଆ ଏବଂ ସୁଖର ସର୍େବାଚ୍ଚ ସ୍ଥାନ େହଉଛି ସ୍ ର୍ଗ । ଉଚ୍ଚ ଉଚ୍ଚ
ସ୍ଥାନକୁ ଟା ◌ାର କୁହାଯାଏ । ତୁମର ଘର ମଧ୍ୟ େକେତ ଉଚ୍ଚେର । ଦୁନିଆର ମନୁଷ୍ୟ େକେବେହେଲ ଏହି କଥା ପ୍ରତି ବିଚାର କରିେବ
ନାହିଁ । ତାଙ୍କୁ ଏକଥା ବୁଝାଇବାକୁ ମଧ୍ୟ େକହି ନାହଁାନ୍ତି । ତାକୁ କୁହାଯାଉଛି ଶାନ୍ତିର ଟା ◌ାର । ମନୁଷ୍ୟମାେନ ତ କହୁଛନ୍ତି ବିଶ୍ େର
ଶାନ୍ତି େହଉ । କିନ୍ତୁ ଏହାର ଅର୍ଥ ମଧ୍ୟ ଜାଣିନାହଁାନ୍ତି େଯ ଶାନ୍ତି େକଉଁଠାେର ଅଛି । ଏହି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ତ ସୁଖର ସର୍େବାଚ୍ଚ
ସ୍ଥାନେର ଅଛନ୍ତି । େସଠାେର େଲାଭ ଲାଳସାର ସ୍ଥାନ ହିଁ ନାହିଁ । େସଠାକାର ଖାଦ୍ୟ ପାନୀୟ ଏବଂ କଥାବାର୍ତ୍ତା ମଧ୍ୟ ରାଜକୀୟ
େହାଇଥାଏ ପୁଣି େସଠାେର ସର୍େବାଚ୍ଚ ସୁଖ ମଧ୍ୟ ରହିଥାଏ । େଦଖ ତାଙ୍କର େକେତ ମହିମା େହଉଛି । କାରଣ େସମାେନ ବହୁତ

େମହନତ କରିଛନ୍ତି । ଏହା େକବଳ ଜଣଙ୍କର କଥା ନୁେହଁ । ପୁରା ମାଳା ତିଆରି େହାଇଛି । ବାସ୍ତବେର ୯ ରତ୍ନଙ୍କର ଗାୟନ ମଧ୍ୟ
ରହିଛି । େତେବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେର େସମାେନ ଗୁପ୍ତ େମହନତ କରିଛନ୍ତି । ବାବା ଏବଂ ସମ୍ପତ୍ତି ସ୍ମୃତିେର ରହିେଲ ହିଁ ବିକର୍ମ ବିନାଶ
େହବ କିନ୍ତୁ ମାୟା ସ୍ମୃତିେର ରହିବାକୁ େଦଉନାହିଁ । େକେବ କାମ, େକେବ କ୍େରାଧ, ମାୟା ବହୁତ େତାଫାନ େନଇ ଆସୁଛି । େତେବ ତୁେମ
ନିଜର ଅବସ୍ଥାକୁ େଦଖ । କାହାଣୀ ଅଛି ନା ନାରଦଙ୍କୁ କହିେଲ େଯ ନିଜର େଚେହରା େଦଖ । କିନ୍ତୁ େସ ଅବସ୍ଥା ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାହାର
େହେଲ େହାଇ ନାହିଁ । େସହିଭଳି ଅବସ୍ଥା ତୁମକୁ ତିଆରି କରିବାକୁ େହବ । ବାବା ତ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଉଦ୍େଦଶ୍ୟ କଥା ନିଶ୍ଚିତ କହିେବ । କିନ୍ତୁ
ତୁେମମାେନ ଗୁପ୍ତ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିଚାଲ । ସମୟ ଅନୁସାେର ତୁମର େସହିଭଳି ଅବସ୍ଥା େହାଇଯିବ । ତୁେମମାେନ େକବଳ ଅଶରୀରୀ
ରହିବାର ଅଭ୍ୟାସ କର । ଏେବ ଘରକୁ େଫରିବାକୁ େହବ । େତଣୁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି େମାେତ ମେନ ପକାଅ । ଯଦି ମେନ ନ ପକାଇବ େତେବ
ବହୁତ ଦଣ୍ଡ େଭାଗ କରିବାକୁ େହବ ଏବଂ ପଦ ମଧ୍ୟ କମ ମିଳିବ । ଏହା ହିଁ େହଉଛି ବହୁତ ସୂକ୍ଷ୍ମ କଥା । େବୖଜ୍ଞାନିକମାେନ ବିଜ୍ଞାନର
େକେତ ସୂକ୍ଷ୍ମସ୍ତରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି । କ’ଣ କ’ଣ ସବୁ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି । ଏହି ସଂସ୍କାର ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି ନା । ଯାହା ଦ୍ ◌ାରା
େସଠାେର (ସତ୍ୟଯୁଗେର) ଯାଇ ସବୁ ଜିନିଷ ତିଆରି କରିେବ । େକବଳ ଏହି ଦୁନିଆର ପରିବର୍ତ୍ତନ େହଉଛି ପୁଣି େସଠାକୁ ଯାଇ ସଂସ୍କାର
ଅନୁଯାୟୀ ଜନ୍ମ େନେବ । େଯପରି େସୖନିକଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିେର ଲେଢଇର ସଂସ୍କାର ରହିଥାଏ । େସମାେନ େସହି ସଂସ୍କାର େନଇ
ଯାଇଥାଆନ୍ତି । େତଣୁ େସମାେନ ଲେଢଇ କରିବା ବିନା ରହିପାରିେବ ନାହିଁ । ଅଫିସରଙ୍କ ପାଖେର ଧାଡି ଲାଗିଥା’ନ୍ତି । ନିଯୁକ୍ତି େଦବା
ସମୟେର ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଇଥାଏ—େକୗଣସି େବମାରୀ ଅଛି କି ନାହିଁ । ଆଖି, କାନ ଇତ୍ୟାଦି ସବୁ ଠିକ୍ ଠାକ୍ ଅଛି କି ନାହିଁ । ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ
ସବୁ ଅଙ୍ଗ ଠିକ୍ ଥିବା ଦରକାର । େତେବ ଏଠାେର ମଧ୍ୟ େଦଖିବାକୁ ପଡୁଛି— େକଉଁ େକଉଁମାେନ ବିଜୟ ମାଳାର ଦାନା େହେବ । ତୁମକୁ
ପୁରୁଷାର୍ଥ କରି କର୍ମାତୀତ ଅବସ୍ଥାକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାକୁ େହବ । ଆତ୍ମା ଅଶରୀରୀ େହାଇ ଆସିଛି, ପୁଣି ଅଶରୀରୀ େହାଇଯିବ ।
େସଠାେର ତ ଶରୀର ସହିତ େକୗଣସି ସମ୍ବନ୍ଧ ନଥାଏ । େତଣୁ ଏେବ ଅଶରୀରୀ େହବାକୁ ପଡିବ । ଆତ୍ମାମାେନ େସଠାରୁ ଆସି
ଶରୀରେର ପ୍ରେବଶ କରିଥାଆନ୍ତି । ବହୁ ସଂଖ୍ୟାେର ଆତ୍ମାମାେନ ଆସୁ ଥାଆନ୍ତି । ଏଠାେର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିଜ ନିଜର ଅଭିନୟ ମିଳିଛି ।
େଯଉଁ ନୂଆ ନୂଆ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାମାେନ ଆସୁଛନ୍ତି ତାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେର ପ୍ରଥେମ ସୁଖ ମିଳିବ । େତଣୁ ତାଙ୍କର ମହିମା େହାଇଥାଏ ।
ଏହା ବହୁତ ବଡ ମନୁଷ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ରୂପି ବୃକ୍ଷ । ଏଠାେର େକେତ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ବଡ ବଡ ମନୁଷ୍ୟମାେନ ଅଛନ୍ତି । ନିଜ ନିଜର ଶକ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ
ବହୁତ ସୁଖେର ରହିଛନ୍ତି । ଏେବ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବହୁତ େମହନତ କରିବାକୁ େହବ । କର୍ମାତୀତ ଅବସ୍ଥାେର ପବିତ୍ର େହାଇ ଯିବାକୁ େହବ
। ତୁେମମାେନ ନିଜର ଚାଲିଚଳଣିକୁ େଦଖ କାହାକୁ ଦୁଃଖ ତ େଦଉ ନାହିଁ ? ବାବା େକେତ ମଧୁର ଅଟନ୍ତି । ସବୁଠାରୁ ପ୍ରିୟ ଅଟନ୍ତି ନା ।
େତଣୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ େସହିଭଳି େହବାକୁ ପଡିବ । ଏକଥା ତ ତୁେମ ପିଲାମାେନ ଜାଣିଛ େଯ ବାବା ଏଠାେର ଅଛନ୍ତି । ମନୁଷ୍ୟଙ୍କୁ
କ’ଣ ଏକଥା ଜଣାଅଛି କି— ବାବା ଆସି ଏଠାେର ସ୍ଥାପନାର କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି । ତଥାପି ମଧ୍ୟ େସମାେନ ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତର ତାଙ୍କୁ
ମେନ ପକାଉଛନ୍ତି । ଶିବ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇ େକେତ ପୂଜା ଇତ୍ୟାଦି କରୁଛନ୍ତି । େକେତ ଉଚ୍ଚ ଶିଖରକୁ ବଦ୍ରିନାଥଙ୍କ ମନ୍ଦିରକୁ
ଯାଉଛନ୍ତି । େକେତ େମଳା ଲାଗୁଛି କାହିଁକି ନା ବାବା ବହୁତ ମଧୁର ଅଟନ୍ତି ନା । ସର୍େବାଚ୍ଚ ଭଗବାନ େବାଲି ଗାୟନ ମଧ୍ୟ
କରିଥାଆନ୍ତି । େତେବ େସେତେବେଳ େସମାନଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିେର େକବଳ ନିରାକାରଙ୍କର ହିଁ ସ୍ମୃତିେର ରହିଥାଏ । ସିଏ ତ ନିରାକାର ଅଟନ୍ତି
ନା । ତା’ପେର ପୁଣି ବ୍ରହ୍ମା, ବିଷ୍ଣ,ୁ ଶଙ୍କର । ତାଙ୍କୁ ଭଗବାନ କୁହାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ ।
ଏେବ ତୁେମ ପିଲାମାେନ ବୁଝୁଛ େଯ ଆେମ ହିଁ ସେତାପ୍ରଧାନ େଦବତା ଥିଲୁ । ଆେମ େଯେତେବେଳ ବିଶ୍ ର ମାଲିକ ଥିଲୁ େସେତେବେଳ
ଏେତ ସଂଖ୍ୟକ ମନୁଷ୍ୟ ନଥିେଲ । ଭାରତେର େକବଳ ଏହାଙ୍କର (ଲକ୍ଷ୍ମୀ-ନାରାୟଣଙ୍କର) ହିଁ ରାଜ୍ୟ ରହିବ । ବାକି ସମସ୍େତ
ଶାନ୍ତିଧାମକୁ ଚାଲିଯିେବ । ଏସବୁ ତୁେମ ଏହି ଆଖିେର େଦଖିବ । ଏଥିପାଇଁ ବିଶାଳବୁଦ୍ଧି ଆବଶ୍ୟକ । େସଠାେର ତୁମକୁ ପାହାଡ ଉପରକୁ
ଯିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ । େସଠାେର େକୗଣସି ଦୁର୍ଘଟଣା ଇତ୍ୟାଦି ନାହିଁ । ତାହା େହଉଛି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ସ୍ ର୍ଗ ।
ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ସ୍ ର୍ଗ ନଥିବା ସମୟେର ମାୟାର ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଜିନିଷ ତିଆରି େହଉଛି । ଏହି କଥାକୁ ଦୁନିଆର ମନୁଷ୍ୟମାେନ
ବୁଝିପାରିେବ ନାହିଁ । ଏେବ ତୁେମ ସ୍ ର୍ଗକୁ ଯିବା ପାଇଁ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରୁଛ । ତାହା େହଉଛି ସୁଖର ଟା ◌ାର (ଶିଖର) । ଏହା େହଉଛି
ଦୁଃଖର ଟା ◌ାର । ଯୁଦ୍ଧେର ପ୍ରତିଦିନ େକେତ ମନୁଷ୍ୟ ମରୁଛନ୍ତି ପୁଣି ଜନ୍ମ ମଧ୍ୟ େନଉଥିେବ । ଗାୟନ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଈଶ୍ ରଙ୍କ
ଅନ୍ତ େକହି ପାଇ ପାରିେବ ନାହିଁ । ଈଶ୍ ର ତ ବିନ୍ଦୁ ଅଟନ୍ତି ତାଙ୍କର ଅନ୍ତ କ’ଣ ପାଇେବ । ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଏହି ରଚନାର
ଆଦି-ମଧ୍ୟ-ଅନ୍ତକୁ େକହି ଜାଣି ନାହଁାନ୍ତି । ସାଧୁ ସନ୍ଥ େକହି ମଧ୍ୟ ରଚୟିତା ଏବଂ ରଚନାର ଅନ୍ତ ପାଇ ପାରି ନାହଁାନ୍ତି । ତୁମକୁ ବାବା
ପଢାଉଛନ୍ତି । ଏହାକୁ ପାଠପଢା କୁହାଯାଉଛି । େତେବ ଏହି ସୃଷ୍ଟିଚକ୍ରର ରହସ୍ୟକୁ ତୁେମ ପିଲାମାେନ ହିଁ ଧୀେର ଧୀେର ବୁଝୁଛ ।
େସମାେନ କହୁଛନ୍ତି ଆେମ ଜାଣିନାହଁୁ ନେଚତ୍ ଲକ୍େଷ ବର୍ଷ େବାଲି କହିେଦଉଛନ୍ତି ।
ଏେବ ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଏଠାେର ତୁେମ ଯାହା କିଛି ବି େଦଖୁଛ— ଏସବୁ େସଠାେର ରହିବ ନାହିଁ । ସ୍ ର୍ଗ େହଉଛି ସୁଖର ଟା ◌ାର ।
ଏଠାେର ତ ଦୁଃଖ ହିଁ ଦୁଃଖ ରହିଛି । ଅଚାନକ ଏଭଳି ମୃତ୍ୟୁ ଆସିବ େଯଉଁଥିେର ସବୁ େଶଷ େହାଇଯିବ । ମୃତ୍ୟୁକୁ ସମ୍ମୁଖୀନ କରିବା
େକୗଣସି ମାଉସୀ ଘର କଥା ନୁେହଁ । ଏହାକୁ କୁହାଯାଉଛି ଦୁଃଖର ଶିଖର ବା ଶୀର୍ଷସ୍ଥାନ । ତାହା େହଉଛି ସୁଖର ଶିଖର । ବାସ୍ ତୃତୀୟ
ଶବ୍ଦ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ । ତୁମମାନଙ୍କ ଭିତେର ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଅଛନ୍ତି େଯଉଁମାେନ କି ଶୁଣୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଧାରଣା କିଛି ବି େହଉନାହିଁ । େତେବ
ବୁଦ୍ଧି ଶୁଦ୍ଧ ବା ସେତାପ୍ରଧାନ େହେଲ ହିଁ ଧାରଣା େହବ । ଯଦି ଧାରଣା ନଥିବ େତେବ ଖୁସି ରହିବ ନାହିଁ । ଏଠାେର ସର୍ବଶ୍େରଷ୍ଠ

ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ଏବଂ ସବୁଠାରୁ କନିଷ୍ଠ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି । ପାଠପଢାେର ଅନ୍ତର ତ ରହିବ ନା । େସମାନଙ୍କୁ ଅବିନାଶୀ ପିତା
େକେତ ବି ବୁଝାନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ େକେବ ବି ବୁଝିେବ ନାହିଁ । କିନ୍ତୁ େଯାଗ ବିନା େକେବେହେଲ ପବିତ୍ର େହାଇପାରିବ ନାହିଁ । ବାବା ଚୁମ୍ବକ
ମଧ୍ୟ ଅଟନ୍ତି । ସିଏ ସର୍ବଶକ୍ତିବାନ୍ । ତାଙ୍କଠାେର େକେବ କଳଙ୍କି ଲାଗିବ ନାହିଁ । ତୁମ ସମସ୍ତଙ୍କଠାେର କଳଙ୍କି ଲାଗିଛି । େତଣୁ
ତାକୁ ସଫା କରି ପୁଣି ସେତାପ୍ରଧାନ େହବାକୁ ପଡିବ । ବାବା କହୁଛନ୍ତି େମାେତ ମେନ ପକାଅ, ଆଉ କାହାଠାେର େଯପରି ମମତା ନ ରହୁ ।
ସାହୁକାରଙ୍କୁ ତ ସାରା ଦିନ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ହିଁ ମେନ ପଡିଥାଏ । ଗରୀବଙ୍କ ପାଖେର ତ କିଛି ବି ନାହିଁ । କିନ୍ତୁ ଗରୀବ ଯଦି ବୁଦ୍ଧିମାନ
ଥିେବ େତେବ ଧାରଣା କରିପାରିେବ । େଯାଗ ବିନା ଆବର୍ଜନା କିପରି ସଫା େହବ । ଆେମ ପବିତ୍ର କିପରି େହବା । ତୁେମ ଏଠାକୁ ଆସିଛ
ଉଚ୍ଚ ଶିଖରକୁ ଯିବା ପାଇଁ । ତୁେମମାେନ ଜାଣୁଛ ବାବାଙ୍କ ଶିକ୍ଷାକୁ ଧାରଣ କେଲ ଆେମ ଉଚ୍ଚ ସୁଖର ଶିଖରେର ପହଞ୍ଚି ପାରିବୁ ।
କିନ୍ତୁ ଏଥିେର େମହନତ ଅଛି । ବାବା ଆସୁଛନ୍ତି ସୁଖର ଶିଖରକୁ େନଇଯିବା ପାଇଁ । େତଣୁ ତୁମକୁ ଶ୍ରୀମତ ଅନୁସାେର ଚାଲିବାକୁ େହବ ।
ପ୍ରଥମ ନମ୍ବରେର ଏହି ଲକ୍ଷ୍ମୀ-ନାରାୟଣଙ୍କର ହିଁ ଗାୟନ େହଉଛି । େସ ସର୍େବାଚ୍ଚ ଶିଖରେର ଅଛନ୍ତି । ତା’ପେର ପୁଣି େସହି ସୁଖ
ଧୀେର ଧୀେର କମ େହବାକୁ ଲାଗୁଛି । ନୂଆ ଦୁନିଆକୁ ସୁଖର ଟା ◌ାର କୁହାଯାଉଛି । େସଠାେର େକୗଣସି ଅଶୁଦ୍ଧ ଜିନିଷ ରହିବ ନାହିଁ ।
ଏଭଳି ମାଟି ବା ପବନ ରହିବ ନାହିଁ ଯାହା ଦ୍ ◌ାରା ଘରଦ୍ ◌ାର ଖରାପ େହବ । ସ୍ ର୍ଗର ତ ବହୁତ ମହିମା ରହିଛି । େସଥିପାଇଁ
ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବାକୁ େହବ । ଲକ୍ଷ୍ମୀ-ନାରାୟଣ େକେତ ଶ୍େରଷ୍ଠ ଅଟନ୍ତି । ତାଙ୍କୁ େଦଖିେଲ ହୃଦୟ ଖୁସିେର ଭରିଯାଏ । ଆଗକୁ ଯାଇ
ବହୁତଙ୍କୁ ଏକଥାର ସାକ୍ଷାତ୍କାର େହବ । ଆରମ୍ଭେର େକେତ ସାକ୍ଷାତ୍କାର େହଉଥିଲା । ବାବା େକେତ ଚମତ୍କାରୀ େଦଖାଇଥିେଲ ।
ମୁକୁଟ ଆଦି ପିନ୍ଧି ଆସୁଥିେଲ । େସ ଜିନିଷ ତ ଏଠାେର ମିଳିବ ନାହିଁ । ବାବା ତ ବଣିଆ ଅଟନ୍ତି । ପୂର୍ବରୁ ୫୦ ହଜାରେର େଯଉଁ ମଣି
ମିଳୁଥିଲା ତାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ୫୦ ଲକ୍ଷେର ମଧ୍ୟ ମିଳୁନାହିଁ । େତେବ ତୁେମ ସ୍ ର୍ଗକୁ ଯିବା ପାଇଁ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରୁଛ । େସଠାେର
ଅସରନ୍ତି ସୁଖ ରହିଛି । ବାବା ଏେତ ପଢାଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ପିଲାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର ରାତି-ଦିନର ଫରକ ଆସିଯାଉଛି । େକଉଁଠି ରାଜାରାଣୀ
େକଉଁଠି ଦାସଦାସୀ । େଯଉଁମାେନ ବହୁତ ଭଲ ଭାେବ ପଢନ୍ତି ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପଢାନ୍ତି େସମାେନ େକେବ ବି ଲୁଚି ରହିପାରିେବ ନାହିଁ
। ତୁରନ୍ତ କହିେବ େଯ ବାବା ଆେମ ଅମୁକ ସ୍ଥାନକୁ ଯାଇ େସବା କରିବୁ । େସବା ତ ବହୁତ ପଡିଛି । ତୁମକୁ ଏହି ଜଙ୍ଗଲକୁ ମନ୍ଦିର
କରିବାର ଅଛି । ରୁଟି ଖଣ୍େଡ ଖାଇ େସବାେର ଲାଗିଯାଅ ବ୍ୟବସାୟୀମାେନ ମଧ୍ୟ ଏପରି କରିଥାଆନ୍ତି ନା । ଭଲ ଭଲ ଗ୍ରାହକ ଆସିେଲ
ନଖାଇ ମଧ୍ୟ ଚାଲିଯାଆନ୍ତି । େସମାନଙ୍କୁ ଧନ େରାଜଗାରର ସଉକ ଥାଏ । ଏଠାେର ତ ଅବିନାଶୀ ବାବାଙ୍କଠାରୁ ଅସରନ୍ତି ଧନ ମିଳୁଛି
। ଯଦିଓ ସମୟ ଅଳ୍ପ ରହିଛି କିନ୍ତୁ କାଲି ଯଦି ଶରୀର ତ୍ୟାଗ କରିେଦବ! ଶରୀରର କିଛି ଭରସା ନାହିଁ । ବିନାଶ ତ େହବ ହିଁ େହବ । କାହା
ପାଇଁ ପୁଷମାସ ତ ଆଉ କାହା ପାଇଁ ସର୍ବନାଶ । ତୁମର ଖୁସିର ସୀମା ନାହିଁ । ତୁମ ଭିତେର ଅସରନ୍ତି ଖୁସି ରହିବା ଦରକାର । ତୁମକୁ
ବହୁତଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ କରିବାର ଅଛି । ତୁମର କର୍ମାତୀତ ଅବସ୍ଥା ଅନ୍ତିମ ସମୟେର ହିଁ େହବ । ତୁେମ େଯେତେବେଳ ବାବାଙ୍କୁ ମେନ
ପକାଇ ପକାଇ ଅଶରୀରୀ େହାଇଯିବ େସେତେବେଳ ଅନ୍ୟାୟାସ ଉଡିବାେର ଲାଗିବ । ଏହା ବହୁତ େମହନତର କଥା । େକହି େକହି ବହୁତ
େସବା କରିଥା’ନ୍ତି । ସାରା ଦିନ ମ୍ୟୁଜିୟମ ବୁଝାଇବା ପାଇଁ ଠିଆ େହାଇଥା’ନ୍ତି । ଦିନରାତି େସବାେର ତତ୍ପର ରହିଥା’ନ୍ତି । ସମୟ
ଆସିବ ହଜାର ହଜାର ମ୍ୟୁଜିୟମ୍ େଖାଲିଯିବ । ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ େଲାକ ତୁମ ପାଖକୁ ଆସିେବ । ତୁମକୁ ଫୁରସତ୍ ମିଳିବ ନାହିଁ । ଏହି ଅବିନାଶୀ
ଜ୍ଞାନରତ୍ନର ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ତୁମର େଦାକାନ ରହିବ । ଆଚ୍ଛା—
ମିଠା ମିଠା ସିକିଲେଧ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତା-ପିତା, ବାପଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍େନହଭରା ସ୍ମୃତି ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ୍ । ଆତ୍ମିକ
ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍େତ ।
ଧାରଣା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାର :—

(୧) ଜ୍ଞାନକୁ ଧାରଣ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଥେମ ନିଜର ବୁଦ୍ଧିକୁ ସତ୍ୟଯୁଗୀ ଅର୍ଥାତ୍ ସେତାପ୍ରଧାନ କରିବାକୁ େହବ । ବାବାଙ୍କ ସ୍ମୃତି
ବ୍ୟତୀତ ଆଉ େକୗଣସି କଥାେର େଯପରି ମମତା ନ ରହୁ ।
(୨) କର୍ମାତୀତ ଅବସ୍ଥାକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରି ଘରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଅଶରୀରୀ େହବାର ଅଭ୍ୟାସ କରିବାକୁ େହବ । ନିଜର ଚାଲି-ଚଳଣକୁ ମଧ୍ୟ
େଦଖ-କାହାକୁ ଦୁଃଖ େଦଉନାହିଁ ତ ? ନିଜର ସ୍ ଭାବକୁ ବାବାଙ୍କ ଭଳି ମଧୁର କରିବାକୁ େହବ ।
ବରଦାନ:ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜୀବନର ବାସ୍ତବିକ ସ୍ ଭାବ ଦ୍ ◌ାରା ପଥରକୁ ମଧ୍ୟ ପାଣି କରିେଦଉଥିବା ମାଷ୍ଟର ପ୍େରମର ସାଗର ହୁଅ
।
େଯପରି ଦୁନିଆର େଲାକମାେନ କହିଥା’ନ୍ତି େଯ ସ୍େନହ ପଥରକୁ ମଧ୍ୟ ପାଣି କରିଦିଏ େସହିପରି ତୁେମ
ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କର ବାସ୍ତବିକ ସ୍ ଭାବ ମାଷ୍ଟର ସ୍େନହର ସାଗର ଅେଟ । ତୁମମାନଙ୍କ ନିକଟେର ଆତ୍ମିକ ସ୍େନହ
ଏବଂ ପରମାତ୍ମ ସ୍େନହର ଏଭଳି ଶକ୍ତି ରହିଛି ଯାହା ଦ୍ ◌ାରା ତୁେମ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ସ୍ ଭାବକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ
କରିପାରିବ । େଯପରି ସ୍େନହର ସାଗର ବାବା ନିଜର ସ୍େନହ ସ୍ ରୂପର ଅନାଦି ସ୍ ଭାବ ଦ୍ ◌ାରା ତୁମମାନଙ୍କୁ ନିଜର
କରିେନେଲ । େସହିଭଳି ତୁେମମାେନ ମଧ୍ୟ ମାଷ୍ଟର ସ୍େନହର ସାଗର େହାଇ ବିଶ୍ ର ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ସଚ୍ଚା,

ସ୍େଲାଗାନ:-

ନିସ୍ ◌ାର୍ଥ ଆତ୍ମିକ ସ୍େନହ ଦିଅ େତେବ େସମାନଙ୍କର ପୁରୁଣା ସ୍ ଭାବ ପରିବର୍ତ୍ତନ େହାଇଯିବ ।
ନିଜର ବିେଶଷତାକୁ ସ୍ମୃତିେର ରଖି େସଗୁଡିକୁ େସବାେର ଲଗାଅ େତେବ ଉଡନ୍ତା ସ୍ଥିତିେର ଉଡିବାକୁ ଲାଗିବ ।
*** ଓମ୍ ଶାନ୍ତି ***

ବ୍ରହ୍ମାବାବାଙ୍କ ସମାନ େହବା ପାଇଁ ବିେଶଷ ପୁରୁଷାର୍ଥ:ଅନ୍ତର୍ମୁଖୀ ସ୍ଥିତିେର ରହି ବାହ୍ୟମୁଖୀ େହବାର ଅଭ୍ୟାସ କରିବା ପାଇଁ ନିଜ ଉପେର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବେର ଧ୍ୟାନ େଦବାର ଆବଶ୍ୟକତା
ରହିଛି । େଯେତେବେଳ ତୁେମ ଅନ୍ତର୍ମୁଖୀ ସ୍ଥିତିେର ରହିବ େସେତେବେଳ ବାହ୍ୟମୁଖତାର ପ୍ରଭାବ ତୁମକୁ ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରିପାରିବ ନାହିଁ
କାହିଁକି ନା ତୁେମ େସେତେବେଳ େଦହ-ଅଭିମାନଠାରୁ ଦୂରେର ଥିବ ।

