05/03/19

ପ୍ରାତଃ ମୁରଲୀ

ଓମ୍ ଶାନ୍ତି

“ବାପଦାଦା”

ମଧୁବନ

“ମିେଠ ବଚ୍େଚ:— ତୁମମାନଙ୍କୁ ପାଠପଢା େକେବ ବି ମିସ୍ କରିବାର ନାହି,ଁ ପାଠପଢା ଦ୍ ◌ାରା ହିଁ ବୃତ୍ତି (ସ୍କଲରଶିପ୍) ମିଳିଥାଏ େତଣୁ
ବାବାଙ୍କ ଦ୍ ◌ାରା େଯଉଁ ଜ୍ଞାନ ମିଳୁଛି ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କର ।”
ପ୍ରଶ୍ନ:େଯାଗ୍ୟ ବ୍ରାହ୍ମଣ କାହାକୁ କୁହାଯିବ ? ତାଙ୍କର ଲକ୍ଷଣ ଶୁଣାଅ ?
ଉତ୍ତର:(୧) େଯାଗ୍ୟ ବ୍ରାହ୍ମଣ ସିଏ ଯାହାଙ୍କ ମୁଖେର ବାବାଙ୍କର ଗୀତା ଜ୍ଞାନ ମୁଖସ୍ଥ େହାଇ ରହିଥିବ । (୨) ଯିଏ
ଅେନକଙ୍କୁ ନିଜ ସମାନ କରାଉଥିବ । (୩) ଅେନକଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନ ଧନର ଦାନ-ପୁଣ୍ୟ କରୁଥିବ । (୪) େକେବେହେଲ ନିଜ
ଭିତେର ମତେଭଦେର ଆସୁନଥିବ । (୫) େକୗଣସି େଦହଧାରୀଙ୍କ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି ଯାଉନଥିବ । (୬) ବ୍ରାହ୍ମଣ
ଅର୍ଥାତ୍ ଯାହାଙ୍କ ଭିତେର େକୗଣସି ଭୂତ ନଥିବ, ଯିଏକି େଦହ ଅହଂକାରକୁ ଛାଡି େଦହୀ-ଅଭିମାନୀ େହାଇ ରହିବାର
ପୁରୁଷାର୍ଥ କରୁଥିବ ।
ଓମ୍ ଶାନ୍ତି । ବାବା ନିଜର ଏବଂ ସୃଷ୍ଟିଚକ୍ରର ପରିଚୟ ତ େଦଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହା ମଧ୍ୟ ପିଲାମାନଙ୍କର ବୁଦ୍ଧିେର ଧାରଣ େହାଇଯାଉଛି
େଯ ସୃଷ୍ଟିଚକ୍ରର ଅବିକଳ ପୁନରାବୃତ୍ତି େହଉଛି । େଯମିତି ଦୁନିଆେର ନାଟକ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତ,ି ମେଡଲ୍ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତ,ି ତାହା ପୁଣି
ବାରମ୍ବାର ପୁନରାବୃତ୍ତି ମଧ୍ୟ େହାଇଥାଏ । େସହିଭଳି ତୁମମାନଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିେର ମଧ୍ୟ ଏହି ସୃଷ୍ଟିଚକ୍ରର ଜ୍ଞାନ ଘୁରିବା ଦରକାର ।
ତୁମର ନାମ େହଲା ସ୍ ଦର୍ଶନ ଚକ୍ରଧାରୀ । େତଣୁ ତୁମ ବୁଦ୍ଧିେର ସ୍ ଦର୍ଶନ ଚକ୍ର ଘୂରିବା ଦରକାର ଅର୍ଥାତ୍ ଜ୍ଞାନର ଚିନ୍ତନ
ମନ୍ଥନ ଚାଲିବା ଦରକାର । ବାବାଙ୍କ ଦ୍ ◌ାରା େଯଉଁ ଜ୍ଞାନ ମିଳୁଛି ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଦରକାର । ଏଭଳି ଗ୍ରହଣ କରିବା ଦରକାର
େଯପରି ଅନ୍ତିମ ସମୟେର ବାବା ଏବଂ ରଚନାର ଆଦି-ମଧ୍ୟ-ଅନ୍ତ ହିଁ ମେନ ରହୁଥିବ । େତଣୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଭାବେର
ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବାକୁ େହବ । ଏହା ହିଁ େହଉଛି ଶିକ୍ଷା । ତୁେମମାେନ ଜାଣିଛ ଏହି ଶିକ୍ଷା ତୁେମ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ େକହି
ଜାଣିନାହଁାନ୍ତି । ବର୍ଣ୍ଣ ଗୁଡିକର ପାର୍ଥକ୍ୟ ତ ରହିଛି ନା । ମନୁଷ୍ୟ ଭାବୁଛନ୍ତି ଆେମ ସମସ୍େତ ମିଶି ଏକ େହାଇଯିବୁ । େତେବ ଏେତ
ବଡ ଦୁନିଆ ତ ଏକ େହାଇପାରିବ ନାହିଁ । ଏଠାେର ତ ସାରା ବିଶ୍ େର େଗାଟିଏ ରାଜ୍ୟ, େଗାଟିଏ ଧର୍ମ ଏବଂ େଗାଟିଏ ଭାଷା ରହିବା
ଦରକାର । ତାହା ତ ସତ୍ୟଯୁଗେର ହିଁ ଥିଲା । େସଠାେର ସାରା ବିଶ୍ େର େଗାଟିଏ ରାଜଧାନୀ ଥିଲା, ଯାହାର ମାଲିକ ଏହି
ଲକ୍ଷ୍ମୀ-ନାରାୟଣ ଥିେଲ । ତୁେମମାେନ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବୁଝାଅ େଯ ବିଶ୍ େର ଶାନ୍ତିର ରାଜ୍ୟ ଏହା ହିଁ ଅେଟ । ଏହା େକବଳ ଭାରତର
କଥା, େଯେତେବେଳ ଏହି ଲକ୍ଷ୍ମୀ-ନାରାୟଣଙ୍କର ରାଜ୍ୟ େହଉଛି େସେତେବେଳ ସାରା ବିଶ୍ େର ଶାନ୍ତି େହାଇଯାଉଛି । ଏକଥା
ତୁମମାନଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ େକହି ବି ଜାଣିନାହଁାନ୍ତି । ସମସ୍େତ ତ ଭକ୍ତ ଅଟନ୍ତି । ଜ୍ଞାନ ଏବଂ ଭକ୍ତିର ଅନ୍ତର ମଧ୍ୟ ତୁେମ େଦଖୁଛ
। ଭକ୍ତି ଅଲଗା ଏବଂ ଜ୍ଞାନ ଅଲଗା । ଏମିତି ନୁେହଁ, ଭକ୍ତି ନ କରିବା ଦ୍ ◌ାରା ଭୂତ ପ୍େରତ ଖାଇଯିେବ । ନା । ତୁେମମାେନ ତ
ବାବାଙ୍କର େହାଇଛ । ତୁମମାନଙ୍କ ଭିତେର େଯଉଁ ଭୂତ ଅଛି େସସବୁ ବାହାରି ଯିବ । ପ୍ରଥମ ନମ୍ବର ଭୂତ େହଉଛି େଦହ ଅହଂକାର ।
ଏହାକୁ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ହିଁ ବାବା ତୁମକୁ େଦହୀ-ଅଭିମାନୀ କରାଉଛନ୍ତି । ବାବାଙ୍କ ସ୍ମୃତିେର ରହିେଲ େକୗଣସି ଭୂତ ସାମନାକୁ
ଆସିପାରିବ ନାହିଁ ଅର୍ଥାତ୍ ୨୧ ଜନ୍ମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ େକୗଣସି ଭୂତ ଆସିପାରିବ ନାହିଁ । ଏହି ୫ ଭୂତ େହଉଛି ରାବଣ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର । ରାବଣ
ରାଜ୍ୟ େବାଲି କୁହାଯାଉଛି ନା । ରାମରାଜ୍ୟ ଅଲଗା ଏବଂ ରାବଣ ରାଜ୍ୟ ଅଲଗା । ରାବଣ ରାଜ୍ୟେର ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାରୀ େହଉଛନ୍ତି ଏବଂ
ରାମରାଜ୍ୟେର ଶ୍େରଷ୍ଠାଚାରୀ େହଉଛନ୍ତି । ଏହାର ପାର୍ଥକ୍ୟ ମଧ୍ୟ ତୁମମାନଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କାହାକୁ ଜଣାନାହିଁ । ତୁମମାନଙ୍କ
ଭିତେର ମଧ୍ୟ େଯଉଁମାେନ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଚତୁର ଅଟନ୍ତି େସହିମାେନ ହିଁ ଭଲ ଭାବେର ବୁଝି ପାରିେବ କାରଣ ମାୟା ବିେଲଇ ମଧ୍ୟ କିଛି କମ୍
ନୁେହଁ । େସଥିପାଇଁ େକେବ େକେବ ପାଠପଢା ଛାଡି େଦଉଛନ୍ତ,ି େସବାେକନ୍ଦ୍ରକୁ ଯାଉ ନାହଁାନ୍ତ,ି େଦୖବୀଗୁଣ ମଧ୍ୟ ଧାରଣ କରୁନାହଁାନ୍ତି
। ଆଖି ମଧ୍ୟ େଧାକା େଦଉଛି ନା । ଯଦି େକୗଣସି ଜିନିଷ ଭଲ ଲାଗିଲା ତାକୁ ତୁରନ୍ତ ଖାଇ ଦିଅନ୍ତି । ଏେବ ବାବା ତୁମମାନଙ୍କୁ
ବୁଝାଉଛନ୍ତି େଯ ତୁମମାନଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଏବଂ ଉଦ୍େଦଶ୍ୟ େହଉଛି ଲକ୍ଷ୍ମୀ-ନାରାୟଣ େହବା । ତୁମକୁ ଏହିଭଳି େହବାର ଅଛି । େତଣୁ
େଦୖବୀଗୁଣ ଧାରଣ କରିବାକୁ େହବ, ଯଥା ରାଜା ରାଣୀ ତଥା ପ୍ରଜା େସଠାେର ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତେର େଦୖବୀଗୁଣ ଥାଏ । େସଠାେର
କାହାଠାେର ଆସୁରୀ ଅବଗୁଣ ନଥାଏ । କାରଣ େସଠାେର ଅସୁର ହିଁ ନାହିଁ । ତୁମ ବ୍ରହ୍ମାକୁମାର-କୁମାରୀମାନଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଏଭଳି ଆଉ
େକହି ବି ନାହଁାନ୍ତି ଯିଏକି ଏହି କଥାକୁ ବୁଝିେବ । ତୁମକୁ ଏେବ ଶୁଦ୍ଧ ଅହଂକାର ରହୁଛି ନା । ତୁେମ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସ୍ତିକ େହାଇଛ କାରଣ
ତୁେମ ମିଠା ମିଠା ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କର ସନ୍ତାନ େହାଇଛ । ତୁେମ ଏହା ମଧ୍ୟ ଜାଣିଛ େଯ େକୗଣସି େଦହଧାରୀ େକେବେହେଲ
ରାଜେଯାଗର ଜ୍ଞାନ ଏବଂ େଯାଗର ଯାତ୍ରା ଶିଖାଇ ପାରିେବ ନାହିଁ । ଏହା ଏକମାତ୍ର ବାବା ହିଁ ଶିଖାଉଛନ୍ତି । ତୁେମ ପୁଣି ତାଙ୍କଠାରୁ
ଶିଖି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଶିଖାଉଛ । େତଣୁ େସମାେନ ତୁମକୁ ପଚାରିେବ— ତୁମକୁ କିଏ ଶିଖାଇେଲ ? ତୁମର ଗୁରୁ କିଏ ? ଶିକ୍ଷକ ତ
ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କଥା ଶିଖାଇ ନଥା’ନ୍ତ,ି ଏହା ତ େକବଳ ଗୁରୁମାେନ ହିଁ ଶିଖାଇଥା’ନ୍ତି । ଏକଥା ତୁେମମାେନ ଜାଣିଛ େଯ ଆମର ଗୁରୁ
ନାହଁାନ୍ତ,ି ସତଗୁରୁ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ପରମଆତ୍ମା କୁହାଯାଏ । ଡ୍ରାମା ଅନୁସାେର ସତଗୁରୁ ନିେଜ ଆସି ନିଜର ପରିଚୟ େଦଉଛନ୍ତି ଏବଂ
ଯାହା କିଛି ଶୁଣାଉଛନ୍ତି ତାହା ସବୁ ସତ୍ୟ କଥା ହିଁ ଶୁଣାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ସତ୍ୟ ଦୁନିଆକୁ େନଇଯାଉଛନ୍ତି । ସତ୍ୟ ତ ଜେଣ ହିଁ ଅଟନ୍ତି ।

େକୗଣସି େଦହଧାରୀଙ୍କୁ ମେନ ପକାଇବା ତ ମିଥ୍ୟା ଅେଟ । ଏଠାେର ତ ତୁମକୁ ଏକମାତ୍ର ବାବାଙ୍କୁ ହିଁ ମେନ ପକାଇବାକୁ େହବ ।
େଯପରି ସବୁ ଆତ୍ମା ଜ୍େୟାତିର୍ବିନ୍ଦୁ ଅଟନ୍ତି େସହିପରି ବାବା ମଧ୍ୟ ଜ୍େୟାତିର୍ବିନ୍ଦୁ ଅଟନ୍ତି । ବାକି ପ୍ରତ୍େୟକ ଆତ୍ମାଙ୍କର
ସଂସ୍କାର, କର୍ମ ନିଜସ୍ ଅେଟ । ଏକାଭଳି ସଂସ୍କାର ତ ସମସ୍ତଙ୍କର େହାଇପାରିବ ନାହିଁ । ଯଦି ସମସ୍ତଙ୍କର ସଂସ୍କାର ସମାନ
େହାଇଯିବ େତେବ େଚେହରା ମଧ୍ୟ ଏକାଭଳି େହାଇଯିବ । େକେବେହେଲ ସମସ୍ତଙ୍କର ଏକାଭଳି େଚେହରା େହାଇପାରିବ ନାହିଁ । କିଛି
ଫରକ ତ ନିଶ୍ଚିତ ରହିବ ।
ଏହି ନାଟକ ତ େଗାଟିଏ । ସୃଷ୍ଟି ମଧ୍ୟ େଗାଟିଏ, ଅେନକ ନୁେହଁ । ଏମିତି ତ କଥାେର କହି ଦିଅନ୍ତି େଯ ଉପେର େଗାଟିଏ ଦୁନିଆ ରହିଛି,
ତେଳ େଗାଟିଏ ଦୁନିଆ ରହିଛି । କହୁଛନ୍ତି ଉପେର ତାରାମାନଙ୍କର ଦୁନିଆ ଅଛି । େସଥିପାଇଁ ବାବା ପଚାରୁଛନ୍ତି—ଏକଥା କିଏ କହିେଲ ?
େସମାେନ ଶାସ୍ତ୍ରେର ଉଲ୍େଲଖ ଅଛି େବାଲି କହୁଛନ୍ତି େତେବ ଶାସ୍ତ୍ର ତ ନିଶ୍ଚିତ େକହି ମନୁଷ୍ୟ ହିଁ େଲଖିଥିେବ । ତୁେମ ଜାଣିଛ ଏହା
େହଉଛି ପୂର୍ବ ପ୍ରସ୍ତୁତ େଖଳ । ପ୍ରତି େସେକଣ୍ଡେର ସାରା ଦୁନିଆେର ଯାହା ଅଭିନୟ ଚାଲିଛି, ତାହା ମଧ୍ୟ ଡ୍ରାମାର ପୂର୍ବ ପ୍ରସ୍ତୁତ
େଖଳ । ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମମାନଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିେର ଆସିଗଲାଣି—ଏହି ଚକ୍ର କିପରି ଘୂରୁଛି, ଏେତ ସବୁ ମନୁଷ୍ୟ କିପରି ଅଭିନୟ କରୁଛନ୍ତି ?
ବାବା ତ କହି େଦଇଛନ୍ତି— ସତ୍ୟଯୁଗେର େକବଳ ତୁମମାନଙ୍କର ହିଁ ଅଭିନୟ ରହିବ । ତୁେମମାେନ କ୍ରମାନୁସାେର ଅଭିନୟ କରିବା ପାଇଁ
ଆସୁଛ । ବାବା ଆମକୁ େକେତ ଭଲ ଭାବେର ବୁଝାଉଛନ୍ତି । ତୁମମାନଙ୍କୁ ପୁଣି ଏକଥା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଇବାକୁ ପଡୁଛି । ଯଦି ବଡ-ବଡ
େସବାେକନ୍ଦ୍ର େଖାଲିବ େତେବ େସଠାକୁ ବଡ-ବଡ େଲାକ ମଧ୍ୟ ଆସିେବ । ଗରୀବମାେନ ମଧ୍ୟ ଆସିେବ । ଗରୀବମାନଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିେର
ହିଁ ଜ୍ଞାନ ତୁରନ୍ତ ରହୁଛି । ଯଦିଓ ବଡ ବଡ େଲାକ ଆସୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ କର୍ମଧନ୍ଦାେର ଲାଗିଗେଲ କହିେବ ଫୁର୍ସତ ନାହିଁ । ପ୍ରତିଜ୍ଞା
ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି େଯ ଆେମ ଭଲ ଭାବେର ପଢିବୁ ପୁଣି ନ ପଢିବା ଦ୍ ◌ାରା ମାୟା ଆହୁରି ଆକ୍ରମଣ କରୁଛି । ମାୟା ନିଜ ଆଡକୁ ଆହୁରି
ଟାଣି େନଉଛି । ଅେନକ ପିଲା ଅଛନ୍ତି ଯିଏକି ପାଠପଢା ବନ୍ଦ କରିେଦଉଛନ୍ତି । ଯଦି ପାଠପଢା ମିସ୍ କରିବ େତେବ ନିଶ୍ଚିତ େଫଲ୍
େହାଇଯିବ । ଦୁନିଆର ସ୍କୁଲ ଗୁଡିକେର ମଧ୍ୟ େଯଉଁମାେନ ଭଲ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ େସମାେନ େକେବ ବିବାହ ଉତ୍ସବ ଇତ୍ୟାଦିେର ଏଠାକୁ
େସଠାକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଛୁଟି ନିଅନ୍ତି ନାହିଁ । େସମାନଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିେର ରହିଥାଏ େଯ ଆେମ ଭଲ ଭାବେର ପାଠପଢି ବୃତ୍ତି େନବୁ େସଥିପାଇଁ
ପାଠ ପଢିଥା’ନ୍ତି । ପାଠପଢା ମିସ୍ କରିବାର ଭାବନା ମଧ୍ୟ ଆଣନ୍ତି ନାହିଁ । େସମାନଙ୍କୁ ପାଠପଢା ବ୍ୟତୀତ କିଛି ବି ମିଠା ଲାେଗ ନାହିଁ ।
ଭାବନ୍ତି ଅକାରଣେର ସମୟ ବ୍ୟର୍ଥ େହାଇଯିବ । ଏଠାେର ତ ଏକମାତ୍ର ଶିକ୍ଷକ ପଢାଉଛନ୍ତି େତଣୁ େକେବେହେଲ ବି ପାଠପଢା ମିସ୍
କରିବା ଉଚିତ୍ ନୁେହଁ । କିନ୍ତୁ ଏଠାେର ମଧ୍ୟ ପୁରୁଷାର୍ଥର କ୍ରମାନୁସାେର ଅଛନ୍ତି । ଯଦି ପଢିଲାବାଲା ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାେନ ମନ େଦଇ ପାଠ
ପଢିଥା’ନ୍ତି େତେବ ଶିକ୍ଷକଙ୍କର ମଧ୍ୟ ପାଠ ପଢାଇବାେର ମନ ଲାଗିଯାଏ । ଭଲ ଶିକ୍ଷକଙ୍କର ଖ୍ୟାତି େହାଇଥାଏ । ଗ୍େରଡ୍ ବଢିଥାଏ
। ଉଚ୍ଚ ପଦ ମଧ୍ୟ ମିଳିଥାଏ । ଏଠାେର ମଧ୍ୟ େଯଉଁ ପିଲାମାେନ େଯେତ ଭଲ ପଢନ୍ତି େସମାେନ େସେତ ଉଚ୍ଚ ପଦ ପ୍ରାପ୍ତ କରନ୍ତି ।
େଗାଟିଏ ହିଁ ଶ୍େରଣୀେର େକହି େକହି ଭଲ ପାଠପଢି ଉଚ୍ଚ ପଦ ପ୍ରାପ୍ତ କରୁଛନ୍ତି ତ ଆଉ େକହି କମ୍ । ସମସ୍ତଙ୍କର େରାଜଗାର
ଏକାଭଳି େହାଇନଥାଏ । ସବୁ କିଛି ବୁଦ୍ଧି ଉପେର ନିର୍ଭର କରୁଛି । ଦୁନିଆେର ତ ମନୁଷ୍ୟ, ମନୁଷ୍ୟଙ୍କୁ ପଢାଉଛନ୍ତି । ତୁେମ ଜାଣିଛ
ଏଠାେର େବହଦର ବାବା ଆମକୁ ପଢାଉଛନ୍ତି େତଣୁ ଭଲ ଭାବେର ପଢିବା ଦରକାର । ଏଥିେର ଅବେହଳା କରିବା ଉଚିତ୍ ନୁେହଁ । ପାଠପଢା
େକେବ ଛାଡିବା ଉଚିତ୍ ନୁେହଁ । େକେତକ ଓଲଟା କଥା ଶୁଣାଇ ପରସ୍ପର ପ୍ରତି ବିଶ୍ ◌ାଘାତକ େହାଇଯାଆନ୍ତି । େସଥିପାଇଁ ତୁମକୁ
ପରମତେର ଚାଲିବା ଉଚିତ୍ ନୁେହଁ । ଶ୍ରୀମତ ବିରୁଦ୍ଧେର େକହି କିଛି ବି କୁହନ୍ତୁ, ତୁମର ତ ନିଶ୍ଚୟ ଅଛି େଯ ବାବା ଆମକୁ ପାଠ
ପଢାଉଛନ୍ତି େତଣୁ ଏହି ପାଠପଢାକୁ େକେବ ଛାଡିବା ଉଚିତ୍ ନୁେହଁ । କିନ୍ତୁ ପିଲାମାେନ କ୍ରମାନୁସାେର ଅଛନ୍ତି, ବାବା ତ ପ୍ରଥମ
ନମ୍ବରେର ଅଛନ୍ତି । ଏହି ପାଠପଢାକୁ ଛାଡି ପିଲାମାେନ େକଉଁଆେଡ ଯିେବ! ଅନ୍ୟ େକଉଁଠାେର ତ ଏହି ପାଠପଢା ମିଳିପାରିବ ନାହିଁ ।
ତୁମକୁ ଶିବବାବାଙ୍କ ନିକଟେର ହିଁ ପଢିବାର ଅଛି । େସୗଦା ମଧ୍ୟ ଶିବବାବାଙ୍କଠାରୁ ହିଁ କରିବାର ଅଛି । େକହି େକହି ଓଲଟା କଥା ଶୁଣାଇ
ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ବୁଦ୍ଧିକୁ ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି େଦଉଛନ୍ତି । ଏହା େହଉଛି ଶିବବାବାଙ୍କର ବ୍ୟାଙ୍କ । ଧରିନିଅ େକହି ବାହାେର
ସତସଙ୍ଗ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସିଏ କହୁଛନ୍ତି ଆମକୁ ଶିବବାବାଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କେର ଜମା କରିବାର ଅଛି, େତେବ ସିଏ କିପରି କରିେବ ?
ପିଲାମାେନ ତ ଶିବବାବାଙ୍କ ଭଣ୍ଡାରୀେର ପକାଉଛନ୍ତି । େଗାଟିଏ ପଇସା େଦେଲ ତାହା ଶେହଗୁଣା େହାଇ ମିଳୁଛି । ଶିବବାବା
କହୁଛନ୍ତ—
ି ତୁମକୁ ପଇସା ବଦଳେର ମହଲ ମିଳିଯିବ । ଏହି ସାରା ପୁରୁଣା ଦୁନିଆ ବିନାଶ େହବାକୁ ଯାଉଛି । ଭଲ ଭଲ ଧନଶାଳୀ
ପରିବାରରୁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଆସୁଛନ୍ତି । ଏମିତି େକହି କହୁନାହଁାନ୍ତି େଯ ଆମର ଶିବବାବାଙ୍କ ଭଣ୍ଡାରୀରୁ ପାଳନ େପାଷଣ େହଉନାହିଁ ।
ସମସ୍ତଙ୍କର ପାଳନା େହଉଛି । ଏଠାେର େକହି େକହି ଗରୀବ ଅଛନ୍ତି, େକହି େକହି ସାହୁକାର ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି । ସାହୁକାରମାନଙ୍କ
ଦ୍ ◌ାରା ଗରୀବମାେନ ପାଳିତ େହଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଏଥିେର ଡରିବାର କିଛି କଥା ନାହିଁ । ଅେନକ ଚାହଁୁଛନ୍ତି ଆେମ ବାବାଙ୍କର େହାଇଯିବୁ
କିନ୍ତୁ େସଥିପାଇଁ େଯାଗ୍ୟ ମଧ୍ୟ େହାଇଥିବା ଦରକାର । ସ୍ ◌ାସ୍ଥ୍ୟବାନ େହାଇଥିବା ଦରକାର । ଜ୍ଞାନ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଶୁଣାଇ
ପାରୁଥିବା ଦରକାର । ସରକାର ମଧ୍ୟ େଯେତେବେଳ ଚାକିରି େଦଉଛି େସେତେବେଳ ବହୁତ କଥା ପରୀକ୍ଷା କରି ପୁଣି ଚାକିରୀ େହାଇଥାଏ
। ଏଠାେର ମଧ୍ୟ ସବୁକିଛି ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଇଥାଏ େଯ ଇଏ େସବା କରିବା େଯାଗ୍ୟ ଅଟନ୍ତି ନା ନାହିଁ । କ୍ରମାନୁସାେର ତ ସମସ୍େତ
ଅଛନ୍ତି । ଏଠାେର ସମସ୍େତ ନିଜ ନିଜର ପୁରୁଷାର୍ଥ କରୁଛନ୍ତି । େକହି େକହି ପୁଣି ଭଲ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରୁ କରୁ ଏହି ପାଠପଢାକୁ ଛାଡି
େଦଉଛନ୍ତି । କାରେଣ ଅକାରେଣ ଆସିବା ଛାଡି େଦଉଛନ୍ତି ପୁଣି ସ୍ ◌ାସ୍ଥ୍ୟ ମଧ୍ୟ େସହିଭଳି େହାଇଯାଉଛି । େତଣୁ ସଦା ନିେରାଗୀ
ରହିବା ପାଇଁ ଏହି ପାଠ ପଢା ଯାଉଛି ଏସବୁ ଶିଖାଯାଉଛି । େଯଉଁମାନଙ୍କର ସଉକ ରହୁଛି, େସମାେନ ଭାବୁଛନ୍ତି ବାବାଙ୍କୁ ମେନ ପକାଇବା

ଦ୍ ◌ାରା ଆମର ପାପ କଟିଯାଉଛି ଏବଂ େସହିମାେନ ହିଁ ଭଲ ଭାବେର ପୁରୁଷାର୍ଥ କରୁଛନ୍ତି । େକହି େକହି ତ େଲାକ େଦଖାଣିଆ ଭାବେର
ସମୟ କଟାଇବା ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି । େତଣୁ ନିେଜ ନିଜର ଯାଞ୍ଚ କରିବାକୁ େହବ । ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଯଦି ଅବେହଳା କରିବ େତେବ ଏଥିରୁ
ଜଣାପଡିଯିବ େଯ ଇଏ କାହାକୁ ପଢାଇ ପାରିେବ ନାହିଁ ।
ବାବା କହୁଛନ୍ତି ୭ ଦିନ ଭିତେର ତୁମକୁ େଯାଗ୍ୟ ବ୍ରାହ୍ମଣ-ବ୍ରାହ୍ମଣୀ େହବାର ଅଛି । େକବଳ ନାମକୁ ମାତ୍ର ବ୍ରାହ୍ମଣ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ
େହବା ଉଚିତ୍ ନୁେହଁ । ବ୍ରାହ୍ମଣ-ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ସିଏ ଯାହାଙ୍କର ମୁଖେର ବାବାଙ୍କର ଗୀତା ଜ୍ଞାନ ମୁଖସ୍ଥ େହାଇ ରହିଥିବ । େଲୗକିକ
ବ୍ରାହ୍ମଣମାେନ ମଧ୍ୟ କ୍ରମାନୁସାେର ଅଛନ୍ତି । ଏଠାେର ମଧ୍ୟ େସହିଭଳି । ଯଦି ପାଠପଢା ଉପେର ଧ୍ୟାନ େଦବ ନାହିଁ େତେବ କ’ଣ
େହବ । ପ୍ରତ୍େୟକଙ୍କୁ ନିଜର ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବାକୁ େହବ । େସବାର ପ୍ରମାଣ ମଧ୍ୟ େଦବାକୁ େହବ, େତେବ ଜଣାପଡିବ େଯ ଇଏ ଏଭଳି
ପଦ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବ । ପୁଣି ତାହା କଳ୍ପ କଳ୍ପାନ୍ତର ପାଇଁ େହାଇଯିବ । ଯଦି ନିେଜ ପଢୁନାହଁ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପଢାଉନାହଁ େତେବ
ବୁଝିଯିବା ଦରକାର େଯ ମଁୁ ପୂରା ପଢିନାହି,ଁ େସଥିପାଇଁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପଢାଇ ପାରୁ ନାହିଁ । େତଣୁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ତୁେମ ଅନ୍ୟକୁ ପଢାଇବା
ପାଇଁ େଯାଗ୍ୟ କାହିଁକି େହାଇନାହଁ । ଆଉ େକେତ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ପଠାଇବି! ତୁେମ ନିଜ ସମାନ କାହାକୁ କରିନାହଁ! େଯଉଁ ସ୍ଥାନେର ଭଲ
ଭାବେର ପାଠପଢା ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ େଦଉଛନ୍ତି େସମାନଙ୍କୁ ସହେଯାଗ େଦବା ଦରକାର । ବହୁତ ପିଲାମାନଙ୍କର ପରସ୍ପର ଭିତେର
ମତେଭଦ ରହୁଛି । େକହି େକହି ପୁଣି ପରସ୍ପରର ନାମ ରୂପେର ଆକର୍ଷିତ େହାଇ ମଧ୍ୟ ପାଠପଢା ଛାଡି େଦଉଛନ୍ତି । େତଣୁ ଯିଏ କରିବ
ସିଏ ପାଇବ । ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ କଥାେର ଆସି ତୁେମ କାହିଁକି ପାଠପଢା ଛାଡି େଦଉଛ ? ଏହା ମଧ୍ୟ ଡ୍ରାମା । ଏହି ପାଠପଢା ସମସ୍ତଙ୍କ
ଭାଗ୍ୟେର ନାହିଁ । ଦିନକୁ ଦିନ ପାଠପଢାର ବୃଦ୍ଧି େହାଇ ଚାଲିଛି । େସବାେକନ୍ଦ୍ର େଖାଲି ଚାଲିଛି । ଏହା ଶିବବାବାଙ୍କ ଉଦ୍େଦଶ୍ୟେର
ଖର୍ଚ୍ଚ େହଉ ନାହି,ଁ ଏହା ତ ପିଲାମାନଙ୍କ ଉଦ୍େଦଶ୍ୟେର ହିଁ ଖର୍ଚ୍ଚ େହଉଛି । ଏହି ଦାନ ସବୁଠାରୁ ଉତ୍ତମ । ଦୁନିଆେର କରୁଥିବା ଦାନ
ଦ୍ ◌ାରା ଅଳ୍ପକାଳର ସୁଖ ମିଳିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଏହି ପାଠପଢା ଦ୍ ◌ାରା ୨୧ ଜନ୍ମର ପ୍ରାରବ୍ଧ ମିଳୁଛି । ତୁେମ ଜାଣିଛ ଆେମ ଏଠାକୁ ନରରୁ
ନାରାୟଣ େହବା ପାଇଁ ଆସିଛୁ । େତଣୁ ଯିଏ ଭଲ ପାଠ ପଢୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଅନୁସରଣ କର । ତୁମକୁ ପ୍ରତ୍ୟହ ପାଠପଢିବା ଦରକାର । ବହୁତ
ଅଛନ୍ତି େଯଉଁମାେନ େଦହ-ଅଭିମାନେର ଆସି ବହୁତ ଲେଢଇ କରିଥା’ନ୍ତି । େତେବ ଏହାର ଅର୍ଥ ନିଜ ଭାଗ୍ୟ ଉପେର ଋଷିଯାଆନ୍ତି
େସଥିପାଇଁ ମାତାମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ଅଧିକ । ନାମ ମଧ୍ୟ ମାତାମାନଙ୍କର ପ୍ରସିଦ୍ଧ େହଉଛି । ମାତାମାନଙ୍କର ଉନ୍ନତି ମଧ୍ୟ
ଡ୍ରାମାେର ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ େହାଇ ରହିଛି ।
େତଣୁ ବାବା ମିଠା-ମିଠା ପିଲାମାନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତ—
ି ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ଭାବି େକବଳ େମାେତ ମେନ ପକାଅ । ଆତ୍ମ-ଅଭିମାନୀ େହାଇ ରୁହ ।
ଯଦି ଶରୀର ହିଁ ନାହିଁ େତେବ ଅନ୍ୟର କଥା ଶୁଣିବ କିପରି । େତଣୁ ଏହା ଅଭ୍ୟାସ କର-- ଆେମ ଆତ୍ମା, ଏେବ ଆମକୁ ଘରକୁ େଫରିବାକୁ
େହବ । ବାବା କହୁଛନ୍ତି ସବୁକିଛି ତ୍ୟାଗ କର, ବାବାଙ୍କୁ ମେନ ପକାଅ । ଏହା ଉପେର ହିଁ ସବୁକିଛି ନିର୍ଭର କରୁଛି । ବାବା କହୁଛନ୍ତି
ଚାେହଁ କର୍ମଧନ୍ଦା ଆଦି କରୁଥାଅ, ୮ ଘଣ୍ଟା ନିଜର କର୍ମଧନ୍ଦା କର, ୮ ଘଣ୍ଟା ଆରାମ କର ଆଉ ବାକି ୮ଘଣ୍ଟା ଏହି ଈଶ୍ ରୀୟ
ସରକାରଙ୍କର େସବା କର । ଏହା ମଧ୍ୟ ତୁେମ କରୁ ନାହଁ, ସାରା ବିଶ୍ ର େସବା କରୁଛ, େତଣୁ ଏଥିପାଇଁ ସମୟ ବାହାର କର । ମୁଖ୍ୟ
େହଉଛି େଯାଗର ଯାତ୍ରା । ତୁମକୁ ସମୟ ବ୍ୟର୍ଥେର ହରାଇବାର ନାହିଁ । ତୁେମ ଦୁନିଆର ସରକାରଙ୍କର ୮ ଘଣ୍ଟା େସବା କରୁଛ େସଥିରୁ
କ’ଣ ମିଳୁଛି! ହଜାେର-ଦୁଇ ହଜାର, ପାଞ୍ଚ ହଜାର..... କିନ୍ତୁ ଏହି ସରକାରଙ୍କର େସବା କରିବା ଦ୍ ◌ାରା ତୁେମ ପଦ୍ମାପଦ୍ମପତି
େହଉଛ । େତଣୁ େକେତ ମନ େଯାଗ େଦଇ େସବା କରିବା ଉଚିତ୍ । ୮ ରତ୍ନ େହଉଛନ୍ତି େତେବ ନିଶ୍ଚିତ ୮ ଘଣ୍ଟା ବାବାଙ୍କୁ ମେନ
ପକାଉଥିେବ । ଭକ୍ତିମାର୍ଗେର ତ ବହୁତ ମେନ ପକାଉଛନ୍ତ,ି କିନ୍ତୁ େସଥିେର େକବଳ ସମୟ ନଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତ,ି କିଛି ବି ମିଳୁନାହିଁ ।
ଗଙ୍ଗାସ୍ନାନ, ଜପ, ତପ ଇତ୍ୟାଦି କରିବା ଦ୍ ◌ାରା ବାବା ମିଳିନଥା’ନ୍ତି େତେବ ସମ୍ପତ୍ତି କିପରି ମିଳିପାରିବ । ଏଠାେର ତ ତୁମକୁ
ବାବାଙ୍କ ନିକଟରୁ ସମ୍ପତ୍ତି ମିଳୁଛି । ଆଚ୍ଛା—
ମିଠା ମିଠା ସିକିଲେଧ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତା-ପିତା, ବାପଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍େନହଭରା ସ୍ମୃତି ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ୍ । ଆତ୍ମିକ
ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍େତ ।
ଧାରଣା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାର :—

(୧) ଶ୍ରୀମତକୁ ଛାଡି େକେବେହେଲ ଅନ୍ୟର ମତେର ଚାଲିବାର ନାହିଁ । ଓଲଟା-େସାଲଟା କଥାର ପ୍ରଭାବେର ଆସି ପାଠପଢା ପ୍ରତି ମୁହଁ
େମାଡିବାର ନାହିଁ । ମତେଭଦେର ଆସିବାର ନାହିଁ ।
(୨) ନିଜକୁ ଯାଞ୍ଚ କରିବାକୁ େହବ େଯ ମଁୁ େକଉଁଠି େକୗଣସି ଭୁଲ୍ କରୁନାହିଁ ତ ? ପାଠପଢା ପ୍ରତି େମାର ପୁରା ଧ୍ୟାନ ରହୁଛି ? ସମୟକୁ
ବ୍ୟର୍ଥେର ନଷ୍ଟ କରୁ ନାହିଁ ତ ? ମଁୁ ଆତ୍ମ-ଅଭିମାନୀ େହାଇଛି ? ମନ େଯାଗ େଦଇ ଆତ୍ମିକ େସବା କରୁଛି ?
ବରଦାନ:ପୁରୁଣା ସଂସ୍କାର ଏବଂ ସଂସାରର ସମ୍ବନ୍ଧର ଆକର୍ଷଣଠାରୁ ମୁକ୍ତ ରହୁଥିବା ଡବଲ ଲାଇଟ୍ ଫରିସ୍ତା ହୁଅ ।
ଫରିସ୍ତା ଅର୍ଥାତ୍ ପୁରୁଣା ସଂସାରର ଆକର୍ଷଣରୁ ମୁକ୍ତ, ନା ତ ପୁରୁଣା ସମ୍ବନ୍ଧର ଆକର୍ଷଣ ରହୁ, ନା ନିଜର େଦହ

ସ୍େଲାଗାନ:-

ବା େକୗଣସି େଦହଧାରୀ ବ୍ୟକ୍ତି ବା ବସ୍ତୁ ପ୍ରତି ଆକର୍ଷଣ ରହୁ, େସହିଭଳି ପୁରୁଣା ସଂସ୍କାରର ଆକର୍ଷଣରୁ ମଧ୍ୟ
ମୁକ୍ତ-- ସଂକଳ୍ପ, ବୃତ୍ତି ବା ବାଣୀ ରୂପେର େକୗଣସି ସଂସ୍କାରର ଆକର୍ଷଣ ନ ରହୁ । େଯେତେବେଳ ଏହିଭଳି ସବୁ
ପ୍ରକାରର ଆକର୍ଷଣଠାରୁ ଅଥବା ବ୍ୟର୍ଥ ସମୟ, ବ୍ୟର୍ଥ ବାତାବରଣଠାରୁ ମୁକ୍ତ େହବ େତେବ କୁହାଯିବ ଡବଲ
ଲାଇଟ୍ ଫରିସ୍ତା ।
ଶାନ୍ତିର ଶକ୍ତି ଦ୍ ◌ାରା ସର୍ବ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ପାଳନା କରୁଥିବା ଆତ୍ମା ହିଁ ଆତ୍ମିକ ସମାଜେସବୀ ଅଟନ୍ତି ।
*** ଓମ୍ ଶାନ୍ତି ***

