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ପ୍ରାତଃ ମୁରଲୀ

ଓମ୍ ଶାନ୍ତି

“ବାପଦାଦା”

ମଧୁବନ

“ମିେଠ ବଚ୍େଚ:— ଏେବ ଅଶରୀରୀ େହାଇ ଘରକୁ ଯିବାକୁ େହବ, େସଥିପାଇଁ େଯେତେବେଳ କାହା ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା େହଉଛ ଆତ୍ମା
ଭାଇ-ଭାଇ ମେନ କରି କଥାବାର୍ତ୍ତା କର, େଦହୀ-ଅଭିମାନୀ ସ୍ଥିତିେର ରହିବାର େମହନତ କର ।”
ପ୍ରଶ୍ନ:ଭବିଷ୍ୟତର ରାଜତିଳକ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାର ଆଧାର କ’ଣ ?
ଉତ୍ତର:ପାଠପଢା । ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏଠାେର ପାଠପଢି ରାଜତିଳକ େନବାକୁ େହବ । ବାବାଙ୍କର ଦାୟିତ୍ େହଲା ପାଠ ପଢାଇବା,
ଏଥିେର ଆଶୀର୍ବାଦର େକୗଣସି କଥା ନାହିଁ । ଯଦି ବାବାଙ୍କ ପ୍ରତି ପୁରା ନିଶ୍ଚୟ ଅଛି େତେବ ଶ୍ରୀମତେର ଚାଲିବାେର
ଲାଗିପଡ । ଅବେହଳା କର ନାହିଁ । ଯଦି ମତେଭଦେର ଆସି ପାଠପଢା ଛାଡିେଦବ େତେବ େଫଲ୍ େହାଇଯିବ । େସଥିପାଇଁ
ବାବା କହୁଛନ୍ତ—
ି ମଧୁର ସନ୍ତାନମାେନ— ନିେଜ ନିଜ ଉପେର ଦୟା କର । ଆଶୀର୍ବାଦ ନମାଗି ପାଠପଢା ଉପେର
ଧ୍ୟାନ ଦିଅ ।
ଓମ୍ ଶାନ୍ତି । ପରମ ଶିକ୍ଷକ ଏଠାକୁ ଆସି ତୁମମାନଙ୍କୁ ପାଠପଢାଉଛନ୍ତି । ତୁେମମାେନ ଜାଣିଛ ପରମପିତା ପରମାତ୍ମା ପିତା ମଧ୍ୟ ତ
ଶିକ୍ଷକ ମଧ୍ୟ ଅଟନ୍ତି । ସିଏ ଏଭଳି ପାଠପଢାଇଥା’ନ୍ତି ଯାହାକି ଅନ୍ୟ େକହି ବି ପଢାଇପାରିେବ ନାହିଁ । ତୁେମମାେନ କହୁଛ ଶିବବାବା
ଆମକୁ ପାଠପଢାଉଛନ୍ତି । େତେବ ଏହି ଶିବବାବା େକବଳ ଜଣକର ନୁହଁନ୍ତି । ମନମନାଭବ, ମଧ୍ୟାଜୀଭବ ଏହାର ଅର୍ଥକୁ ବାବା
ବୁଝାଉଛନ୍ତି, କହୁଛନ୍ତି ଏହାର ଅର୍ଥ େହଲା ତୁେମ େକବଳ େମାେତ ମେନ ପକାଅ । ଏେବ ତୁେମମାେନ ତ ବୁଦ୍ଧିମାନ େହାଇଗଲଣି ।
େବହଦର ବାବା କହୁଛନ୍ତି ତୁମର ସମ୍ପତ୍ତି ତ ତୁମ ପାଇଁ ହିଁ ରହିଛି— ଏହି କଥା େକେବ ବି ଭୁଲିବା ଉଚିତ୍ ନୁେହଁ । ବାବା ଆତ୍ମାମାନଙ୍କ
ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛନ୍ତି । ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁେମ ଜୀବଆତ୍ମା ଅଟ ନା । େବହଦର ବାବା ତ ନିରାକାର ଅଟନ୍ତି । ତୁେମ ଜାଣିଛ ସିଏ
ଏହି ଶରୀରର ଆଧାର େନଇ ଆମକୁ ପାଠ ପଢାଉଛନ୍ତି ଅନ୍ୟମାେନ ଏହି କଥାକୁ ବୁଝିପାରିେବ ନାହିଁ । ସ୍କୁଲମାନଙ୍କେର ଶିକ୍ଷକମାେନ
ପାଠପଢାଇଥା’ନ୍ତି େତଣୁ କହିଥା’ନ୍ତି େଲୗକିକ ଶିକ୍ଷକ, େଲୗକିକ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପାଠ ପଢାଉଛନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ଇଏ େହଉଛନ୍ତି
ପାରେଲୗକିକ ପରମ ଶିକ୍ଷକ ଯିଏକି ପାରେଲୗକିକ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପଢାଉଛନ୍ତି । ତୁେମମାେନ ମଧ୍ୟ ପରେଲାକ, ବ୍ରହ୍ମେଲାକର ନିବାସୀ
ଅଟ । ବାବା ମଧ୍ୟ ପରେଲାକ ନିବାସୀ ଅଟନ୍ତି । ଆେମ ଉଭୟ େହେଲ େଗାଟିଏ େଲାକର ନିବାସୀ । ତୁେମମାେନ ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ମେନ
କର । ମଁୁ େହଉଛି ପରମଆତ୍ମା । ଏେବ ତୁେମ ଏଠାେର ନିଜ ନିଜର ଅଭିନୟ କରୁଛ । ଅଭିନୟ କରି କରି ତୁେମ ଏେବ ପତିତ େହାଇଯାଇଛ
। ଏହା େହଉଛି େବହଦ ସୃଷ୍ଟି ରଙ୍ଗମଞ୍ଚ, େଯଉଁଠାେର େବହଦର େଖଳ ଚାଲିଛି । ଏହି ସାରା ସୃଷ୍ଟି େହଉଛି ତୁମମାନଙ୍କର କର୍ମଭୂମି,
ଏଠାେର ତୁମମାନଙ୍କର େଖଳ େହଉଛି । ଏକଥା ମଧ୍ୟ େକବଳ ତୁେମମାେନ ହିଁ ଜାଣିଛ େଯ ଏହା େହଉଛି େବହଦର େଖଳ, ଏଥିେର ଦିନ
ଏବଂ ରାତି ମଧ୍ୟ େହାଇଥାଏ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଚନ୍ଦ୍ର େକେତ ଅସରନ୍ତି ଆେଲାକ େଦଉଛନ୍ତ,ି ଏହା େହଉଛି େବହଦର କଥା ।
ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମକୁ ଏସବୁର ଜ୍ଞାନ ମିଳିଯାଇଛି । ରଚୟିତା ହିଁ ଏଠାକୁ ଆସି ରଚୟିତା ଏବଂ ରଚନାର ଆଦି-ମଧ୍ୟ-ଅନ୍ତର ପରିଚୟ
େଦଉଛନ୍ତି । ବାବା କହୁଛନ୍ତି ତୁମକୁ ଏହି ରଚନାର ଆଦି-ମଧ୍ୟ-ଅନ୍ତର ରହସ୍ୟକୁ ବୁଝାଇବା ପାଇଁ ମଁୁ ଏଠାକୁ ଆସିଛି । ଏହା େହଉଛି
ପାଠଶାଳା, ଏଠାକାର ଶିକ୍ଷକ େହଉଛନ୍ତି ଅେଭାକ୍ତା । ଏପରି େକହି ବି କହିେବ ନାହିଁ େଯ ମଁୁ ଅେଭାକ୍ତା ଅେଟ । ଅହମଦାବାଦେର ଜେଣ
ସାଧୁ ଏଭଳି କହୁଥିେଲ, କିନ୍ତୁ ପେର ତାଙ୍କ ମିଥ୍ୟା ଧରାପଡିଗଲା । ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ବହୁତ ମିଥ୍ୟାବାଦୀ ମଧ୍ୟ ବାହାରୁଛନ୍ତି ।
ଛଦ୍ମେବଶଧାରୀ (ଭଣ୍ଡବାବା) ବହୁତ ଅଛନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ବାବାଙ୍କର େକୗଣସି େବଶ ନାହିଁ । ମନୁଷ୍ୟମାେନ ଭାବୁଛନ୍ତି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଗୀତା
ଶୁଣାଇଥିେଲ କିନ୍ତୁ ଏେବ ତ ବହୁତ କୃଷ୍ଣ ବାହାରିଗେଲଣି । େତେବ ଏେତ କୃଷ୍ଣ େକେବ ବି େହାଇପାରିେବ ନାହିଁ । ଏଠାେର ତୁମମାନଙ୍କୁ
ଶିବବାବା ପଢାଉଛନ୍ତ,ି ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନ ଶୁଣାଉଛନ୍ତି ।
ତୁମମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବାରମ୍ବାର କୁହାଯାଉଛି େଯ ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ମେନ କରି ଆତ୍ମା ଭାଇକୁ ଜ୍ଞାନ ଶୁଣାଉଛି େବାଲି ମେନ କର ।
ବୁଦ୍ଧିେର ରହୁ— ବାବାଙ୍କର ଜ୍ଞାନକୁ ମଁୁ ଆତ୍ମା ଭାଇକୁ ଶୁଣାଉଛି । ସ୍ତ୍ରୀ ହୁଅନ୍ତୁ ଅଥବା ପୁରୁଷ ଉଭୟ େହେଲ ଆତ୍ମା ଭାଇ ଭାଇ ।
େସଥିପାଇଁ ବାବା କହୁଛନ୍ତ—
ି ସ୍ତ୍ରୀ ହୁଅନ୍ତୁ ଅଥବା ପୁରୁଷ ତୁେମ ସମସ୍େତ େମାର ସମ୍ପତ୍ତିର ମାଲିକ ଅଟ । ଏମିତି ତ େଲୗକିକେର
କନ୍ୟାମାନଙ୍କୁ ବାପାଙ୍କର ସମ୍ପତ୍ତି ମିଳିନଥାଏ । କାରଣ ତାଙ୍କୁ ଶଶୁର ଘରକୁ ଯିବାକୁ ହୁଏ । ଏଠାେର ତ ସମସ୍େତ ଆତ୍ମା ।
ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅଶରୀରୀ େହାଇ ଘରକୁ ଯିବାକୁ େହବ । ଏେବ ତୁମକୁ େଯଉଁ ଜ୍ଞାନ ରତ୍ନ ମିଳୁଛି ତାହା ଅବିନାଶୀ େହାଇଯାଉଛି । ଆତ୍ମା
ଜ୍ଞାନର ସାଗର େହାଇଯାଉଛି ନା । ଆତ୍ମା ହିଁ ସବୁକିଛି କରୁଛି । କିନ୍ତୁ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କର େଦହ-ଅଭିମାନ ଥିବା କାରଣରୁ
େଦହୀ-ଅଭିମାନୀ େହାଇପାରୁନାହଁାନ୍ତି । ଏେବ ତୁମକୁ େଦହୀ-ଅଭିମାନୀ େହାଇ ବାବାଙ୍କୁ ମେନ ପକାଇବାକୁ େହବ । କିଛି ତ େମହନତ
କରିବାକୁ େହବ ନା । ମନୁଷ୍ୟମାେନ େଲୗକିକ ଗୁରୁଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ େକେତ ମେନ ପକାଉଛନ୍ତି । ମୂର୍ତ୍ତି ଇତ୍ୟାଦି ମଧ୍ୟ ରଖୁଛନ୍ତି । ଏେବ
େଦଖ କାହିଁ ଶିବବାବାଙ୍କର ଚିତ୍ର ଏବଂ କାହିଁ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କର ଚିତ୍ର । ଏଥିେର ରାତି-ଦିନର ଫରକ ରହିଛି । ସ୍ତ୍ରୀ େଲାକମାେନ
ଗୁରୁମାନଙ୍କର ଫେଟାକୁ ମଧ୍ୟ ଲେକଟ କରି ପିନ୍ଧିଥା’ନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ସ୍ ◌ାମୀମାେନ ଅନ୍ୟ କାହାର ଫେଟାକୁ ଲେକଟ୍ କରି

ପିନ୍ଧିବା ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ନାହିଁ । କିନ୍ତୁ ଯଦି ଶିବବାବାଙ୍କର ଲେକଟ୍ ପିନ୍ଧିେବ େତେବ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବ କାଣଣ ସିଏ
େହଉଛନ୍ତି ପରମପିତା ପରମାତ୍ମା । ତାଙ୍କର ଚିତ୍ର ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖେର ରହିବା ଉଚିତ୍ । ସିଏ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିଜର ଗଳାର ହାର
କରୁଛନ୍ତି । ତୁେମମାେନ ରୁଦ୍ରମାଳାର େମାତି େହଉଛ ନା । ଏମିତି ତ ସାରା ଦୁନିଆର ମନୁଷ୍ୟ ଆତ୍ମା ରୁଦ୍ରମାଳାର ଦାନା ଅଟନ୍ତ,ି
ପ୍ରଜାପିତା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ମାଳା ରହିଛି ଉପେର ପରମଧାମେର ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ବଂଶାବଳୀ ରହିଛି ନା । ତାହା େହଲା ହଦର
ବଂଶାବଳୀ ଏବଂ ଏହା େହଲା େବହଦର ବଂଶାବଳୀ । ଏଠାେର େଯେତ ବି ମନୁଷ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତ ମାଳାର ଦାନା ଅଟନ୍ତି । ଆତ୍ମା
େକେତ େଛାଟରୁ େଛାଟ ବିନ୍ଦୁ ଅେଟ, ବିଲକୁଲ୍ େଛାଟ ବିନ୍ଦୁ ଅେଟ । ଏଭଳି େଗାଟିଏ ପେର େଗାଟିଏ ବିନ୍ଦୁ ଲଗାଇ ଚାଲିେଲ ଅଗଣିତ
ବିନ୍ଦୁ େହାଇଯିବ ଯାହାକି ଗଣିତ କରି କରି ଥକିଯିବ । କିନ୍ତୁ େଦଖ ପରମଧାମେର ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ବୃକ୍ଷ େକେତ େଛାଟ । ବ୍ରହ୍ମ
ମହତତ୍ତ୍ େର େକେତ କମ୍ ଜାଗାେର ଆତ୍ମାମାେନ ରହୁଛନ୍ତି । େସଠାରୁ ପୁଣି ଏଠାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଅଭିନୟ କରିବା ପାଇଁ । େତେବ
ଏଠାେର େକେତ ଲମ୍ବା ଚଉଡା ଦୁନିଆ ରହିଛି । େଗାଟିଏ ସ୍ଥାନରୁ ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନକୁ ଏେରାପ୍େଲନ୍ (ଉଡାଜାହାଜ)େର ଯିବାକୁ ପଡୁଛି ।
କିନ୍ତୁ େସଠାେର ଉଡାଜାହାଜ ଇତ୍ୟାଦିର ଦରକାର ନାହିଁ । ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ବହୁତ େଛାଟ ବୃକ୍ଷ ରହିଛି । ଏଠାେର ମନୁଷ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ରୂପି
ବୃକ୍ଷ େକେତ ବିଶାଳ ।
ଏମାେନ ସମସ୍େତ େହେଲ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ସନ୍ତାନ । ଯାହାକୁ େକହି ଆଦମ ବା େକହି ଆଦିେଦବ େବାଲି କହୁଛନ୍ତି । ଏଠାେର ସ୍ତ୍ରୀ,
ପୁରୁଷ ତ ନିଶ୍ଚିତ ରହିବା ଦରକାର । ଏହା େହଉଛି ତୁମର ପ୍ରବୃତ୍ତିମାର୍ଗ । ସୃଷ୍ଟିନାଟକ ନିବୃତ୍ତିମାର୍ଗ ଉପେର ଆଧାରିତ ନୁେହଁ ।
େଗାଟିଏ ହାତେର କ’ଣ ତାଳି ବାଜିବ । ଦୁଇଟି ଚକ ଦରକାର ଅର୍ଥାତ୍ ସ୍ତ୍ରୀ ପୁରୁଷ ଉଭୟ ଦରକାର । ଦୁଇଜଣ ରହିେଲ ପରସ୍ପର
ପୁରୁଷାର୍ଥେର ପ୍ରତିେଯାଗିତା କରିଥାଆନ୍ତି । ଯଦି ଅନ୍ୟ ଚକଟି ଅର୍ଥାତ୍ ସ୍ତ୍ରୀ ବା ପୁରୁଷ ଯଦି େକହି ପୁରା ସହେଯାଗ ନ କରିେବ
େତେବ ପୁରୁଷାର୍ଥେର ଢିଲା େହାଇଯିବ । କିନ୍ତୁ ଜଣଙ୍କ କାରଣରୁ ଅଟକିଯିବା ଉଚିତ୍ ନୁେହଁ । ପ୍ରଥେମ ପ୍ରଥେମ ପ୍ରବୃତ୍ତିମାର୍ଗ
ଥିଲା, ପେର ପୁଣି ଅପବିତ୍ର େହଉଛି । ଧୀେର ଧୀେର ତଳକୁ ଖସୁଛନ୍ତି । ତୁମମାନଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିେର ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ ଜ୍ଞାନ ରହିଛି । ଏହି
ସୃଷ୍ଟିରୂପି ବୃକ୍ଷ କିପରି ବୃଦ୍ଧି େହଉଛି କିପରି ଅନ୍ୟ ଧର୍ମ ସବୁ ଏଥିେର ସାମିଲ େହଉଛନ୍ତି । ଏଭଳି କଳ୍ପ ବୃକ୍ଷର ଚିତ୍ର େକହି ତିଆରି
କରିପାରିେବ ନାହିଁ । କାହାରି ବୁଦ୍ଧିେର ରଚୟିତା ଏବଂ ରଚନାର ଆଦି-ମଧ୍ୟ-ଅନ୍ତର ଜ୍ଞାନ ହିଁ ନାହିଁ । େସଥିପାଇଁ ବାବା କହିଛନ୍ତ—
ି ଏହି
କଥା େଲଖିଦିଅ େଯ ଆେମ ରଚୟିତାଙ୍କ ଦ୍ ◌ାରା ରଚୟିତା ଏବଂ ରଚନାର ଜ୍ଞାନର ପରିଚୟ ପାଇଛୁ । େସମାେନ ତ ନ ରଚୟିତାକୁ
ଜାଣିଛନ୍ତି । ଯଦି ପରମ୍ପରାରୁ ଏହି ଜ୍ଞାନ ଚାଲି ଆସୁଥା’ନ୍ତା େତେବ େକହି ତ କହିଥାଆନ୍େତ ନା । ଏହି ଜ୍ଞାନକୁ େକବଳ ତୁମ
ବ୍ରହ୍ମାକୁମାର, ବ୍ରହ୍ମାକୁମାରୀମାନଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ େକହି ବି କହିପାରିେବ ନାହିଁ । ତୁେମ ଜାଣିଛ ଆମ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କୁ ହିଁ ପରମପିତା
ପରମାତ୍ମା ରାଜେଯାଗର ପାଠ ପଢାଉଛନ୍ତି । ଆମ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କ ଧର୍ମ ହିଁ େହଉଛି ସବୁଠାରୁ ଉଚ୍ଚ ଧର୍ମ । ଏହାର ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ
ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେର େଦଖାଇବା ଦରକାର । ଚିତ୍ର ବ୍ୟତୀତ େକେବ ବି ଜ୍ଞାନ ବୁଦ୍ଧିେର ରହିବ ନାହିଁ । େତଣୁ ଏସବୁର ବହୁତ ବଡ ବଡ ଚିତ୍ର
ତିଆରି େହବା ଦରକାର । ଏହି େଭରାଇଟି ଧର୍ମର ବୃକ୍ଷ କିପରି ବୃଦ୍ଧି େହଉଛି ଏକଥା ବାବା ଆମମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି । ପୂର୍ବରୁ ତ
କହୁଥିେଲ େଯ ଆତ୍ମା ହିଁ ପରମାତ୍ମା ଏବଂ ପରମାତ୍ମା ହିଁ ଆତ୍ମା ଅେଟ । ଏେବ ବାବା ଏହାର ପ୍ରକୃତ ଅର୍ଥ ବୁଝାଉଛନ୍ତି । ଏହି
ସମୟେର ଆେମ ବ୍ରାହ୍ମଣ େହାଇଛୁ ପୁଣି ନୂଆ ଦୁନିଆେର ଆେମ ହିଁ େଦବତା େହବା । ଏେବ ଆେମ ପୁରୁେଷାତ୍ତମ ସଂଗମଯୁଗେର ଅଛୁ
ଅର୍ଥାତ୍ ଏହା େହଉଛି ପୁରୁେଷାତ୍ତମ େହବାର ସଂଗମଯୁଗ । ରଚୟିତା ଏବଂ ରଚନାର ଅର୍ଥ ଏବଂ ହମ େସାର ଅର୍ଥକୁ େକବଳ
ତୁେମମାେନ ହିଁ ବୁଝାଇପାରିବ । ଓମ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ମଁୁ ଆତ୍ମା । ପୁଣି ଏହା େହଉଛି େମାର ଶରୀର । ଆତ୍ମା ଅବିନାଶୀ ଏବଂ ଏହି ଶରୀର
େହଉଛି ବିନାଶୀ । େତଣୁ ଏହି ଶରୀର ଧାରଣ କରି ଏଠାେର ଅଭିନୟ କରୁଛି । ଏହାକୁ ହିଁ ଆତ୍ମ-ଅଭିମାନୀ ସ୍ଥିତି କୁହାଯିବ । ମଁୁ ଆତ୍ମା
ଅମୁକ ଅଭିନୟ କରୁଛ,ି ମଁୁ ଆତ୍ମା ଏହା କରୁଛ,ି ମଁୁ ଆତ୍ମା ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ଅେଟ । ଏହା େକେତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଜ୍ଞାନ
ଅେଟ । ଏହି ଜ୍ଞାନ େକବଳ ବାବାଙ୍କଠାେର ହିଁ ଅଛି, େସଥିପାଇଁ ସମସ୍େତ େକବଳ ବାବାଙ୍କୁ ହିଁ ଡାକିଥା’ନ୍ତି ।
ବାବା େହଉଛନ୍ତି ଜ୍ଞାନର ସାଗର । ତାଙ୍କ ତୁଳନାେର ପୁଣି େହଉଛି ଅଜ୍ଞାନ ସାଗର । ଅଧାକଳ୍ପ େହଲା ଜ୍ଞାନ ଏବଂ ଅଧାକଳ୍ପ
େହଲା ଅଜ୍ଞାନ । ଏହି ଜ୍ଞାନ ବିଷୟେର କାହାକୁ େହେଲ ଜଣାନାହିଁ । ରଚୟିତାଙ୍କ ଦ୍ ◌ାରା ରଚନାକୁ ଜାଣିବାକୁ ହିଁ ବାସ୍ତବେର ଜ୍ଞାନ
କୁହାଯାଉଛି । େତେବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେର ରଚୟିତାଙ୍କ ଠାେର ହିଁ ଜ୍ଞାନ ରହିଛି େସଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ରଚୟିତା େବାଲି କୁହାଯାଏ ।
ମନୁଷ୍ୟମାେନ ଭାବୁଛନ୍ତି େଯ ରଚୟିତା ହିଁ ଏହି ସୃଷ୍ଟିକୁ ରଚନା କରିଛନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ଏହା େହଉଛି ଅନାଦି, ପୂର୍ବ
ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ େଖଳ । ମନୁଷ୍ୟ କହୁଛନ୍ତ—
ି େହ ପତିତ-ପାବନ ଆସ । େତେବ ଏହି କଥା ରଚୟିତା କିପରି କହିପାରିେବ ? ରଚୟିତା
େସେତେବେଳ କହିେବ େଯେତେବେଳ ପ୍ରଳୟ େହବ ପୁଣି ରଚନା କରିେବ । କିନ୍ତୁ ବାବା ତ ପତିତ ଦୁନିଆକୁ ପବିତ୍ର କରୁଛନ୍ତି । ଏହି
ବିଶ୍ େର େଯଉଁ ମନୁଷ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ରୂପି ବୃକ୍ଷ ରହିଛି ତାହାର ଆଦି-ମଧ୍ୟ-ଅନ୍ତକୁ େମାର ମିଠା ମିଠା ସନ୍ତାନମାେନ ହିଁ ଜାଣିଛନ୍ତି । େଯପରି
ମାଳୀ ପ୍ରତ୍େୟକ ବୀଜ ଏବଂ ବୃକ୍ଷକୁ ଜାଣିଥାଏ । ବୀଜକୁ େଦଖିେଲ ହିଁ ସାରା ବୃକ୍ଷର କଥା ବୃଦ୍ଧିକୁ ଆସିଯାଏ । େତେବ ଏହା ତ ମନୁଷ୍ୟ
ସୃଷ୍ଟିର ବୀଜ । ତାଙ୍କୁ େକହି ବି ଜାଣି ନାହଁାନ୍ତି । ଗାୟନ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି େଯ ପରମପିତା ପରମାତ୍ମା େହଉଛନ୍ତି ମନୁଷ୍ୟ ସୃଷ୍ଟିର
ବୀଜ । ସିଏ େହଉଛନ୍ତି ସତ୍ୟ, େଚୖତନ୍ୟ, ଆନନ୍ଦ ସ୍ ରୂପ, ସୁଖ, ଶାନ୍ତି ଆନନ୍ଦର ସାଗର । ତୁେମ ଜାଣିଛ ଏହି ସବୁ ଜ୍ଞାନ ପରମପିତା
ପରମାତ୍ମା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଶରୀର ମାଧ୍ୟମେର େଦଉଛନ୍ତି । େତେବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେର ତାଙ୍କୁ ଏଠାକୁ ଆସିବାକୁ େହବ ନା । ପ୍େରରଣା

ଦ୍ ◌ାରା ପତିତମାନଙ୍କୁ ପବିତ୍ର କିପରି କରିେବ । େତଣୁ ବାବା ଏଠାକୁ ଆସି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପବିତ୍ର କରି ସାଥିେର େନଇଯାଉଛନ୍ତି । େସହି
ବାବା ହିଁ ତୁମକୁ ରାଜେଯାଗର ପାଠ ପଢାଉଛନ୍ତି । ଏହା େହଉଛି ପୁରୁେଷାତ୍ତମ ସଂଗମଯୁଗ । ଏହି ବିଷୟେର ତୁେମମାେନ ଭାଷଣ ମଧ୍ୟ
କରିପାରିବ େଯ, ଆତ୍ମା ରୂପି ପୁରୁଷ କିପରି ତେମାପ୍ରଧାନରୁ ପୁଣି ଶ୍େରଷ୍ଠ ସତ୍ତ୍ ପ୍ରଧାନ େହଉଛି, ତୁମମାନଙ୍କ ନିକଟେର ଟପିକ ତ
ବହୁତ ଅଛି । ଏହି ପତିତ ତେମାପ୍ରଧାନ ଦୁନିଆ ପୁଣି ସତ୍େତାପ୍ରଧାନ କିପରି େହଉଛି-- ଏକଥା ମଧ୍ୟ ବୁଝିବା େଯାଗ୍ୟ ଅେଟ । ଆଗକୁ
ତୁମର ଏହି ଜ୍ଞାନ ସମସ୍େତ ଶୁଣିେବ । ଯଦିଓ ମଝିେର ଜ୍ଞାନକୁ ଛାଡିେଦେବ କିନ୍ତୁ ପେର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେର ଆସିେବ କାରଣ
ଗତି-ସଦଗତିର ରାସ୍ତା େକବଳ େଗାଟିଏ । ତୁେମ କହିପାରିବ େଯ ସମସ୍ତଙ୍କର ସଦଗତି ଦାତା େକବଳ ବାବା ହିଁ ଅଟନ୍ତି । ତାଙ୍କୁ ହିଁ
ଶ୍େରଷ୍ଠରୁ ଶ୍େରଷ୍ଠ େବାଲି କହିଥା’ନ୍ତି । ଶ୍େରଷ୍ଠରୁ ଶ୍େରଷ୍ଠ େହେଲ ପରମପିତା ପରମାତ୍ମା । ସିଏ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶ୍େରଷ୍ଠ
କରୁଛନ୍ତି । ସତ୍ୟଯୁଗ େହଉଛି ସବୁଠାରୁ ଶ୍େରଷ୍ଠ ଦୁନିଆ ଏବଂ କଳିଯୁଗ େହଉଛି ସବୁଠାରୁ ଭ୍ରଷ୍ଟ ଦୁନିଆ । ଶ୍େରଷ୍ଠାଚାରୀ େବାଲି
କହୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ନିଜକୁ େକେବ ବି ଶ୍େରଷ୍ଠାଚାରୀ େବାଲି ଭାବୁନାହଁାନ୍ତି । ଏହି ପତିତ ଦୁନିଆେର େକହି ଜେଣ େହେଲ ଶ୍େରଷ୍ଠାଚାରୀ
ନାହଁାନ୍ତି । ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ େଯେତେବେଳ ଆସିେବ େସେତେବେଳ ହି ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଅର୍ଥାତ୍ ଶ୍େରଷ୍ଠାଚାରୀ କରିେବ । ଶ୍ରୀର ଟାଇେଟଲ୍
(ଉପାଧି) େକବଳ ସତ୍ୟଯୁଗେର େଦବତାମାନଙ୍କର ଥିଲା । ଏଠାେର ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ େବାଲି କହିେଦଉଛନ୍ତି । ବାସ୍ତବେର
ଶ୍ରୀ ଶବ୍ଦ େହଉଛି ପବିତ୍ରତାର ସୂଚକ । ଅନ୍ୟ ଧର୍ମର ଆତ୍ମାମାେନ େକହି ବି ନିଜକୁ ଶ୍ରୀ େବାଲି କହିନଥା’ନ୍ତି । କ’ଣ ଶ୍ରୀ େପାପ
େବାଲି କହିେବ କି ? ଏଠାେର ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ କହିବାେର ଲାଗିଛନ୍ତି । କାହିଁ େମାତି ସଂଗ୍ରହ କରୁଥିବା ହଂସ, କାହିଁ ଗନ୍ଧ
କରୁଥିବା ବଗୁଲା ଅନ୍ତର ରହିଛି ନା । ଏହି େଦବତାମାେନ େହେଲ ଫୁଲ ଏବଂ ତାହା େହଉଛି ଆଲ୍ଲାଙ୍କର ବଗିଚା । ବାବା ଆସି
ତୁମମାନଙ୍କୁ ଫୁଲ ସଦୃଶ କରୁଛନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ଫୁଲ ଭିତେର େଭାରାଇଟୀ ରହିଛି । ସବୁଠାରୁ ଭଲ ଫୁଲ େହଉଛି ପଦ୍ମ ଫୁଲ । ଏହି
ଲକ୍ଷ୍ମୀ-ନାରାୟଣଙ୍କୁ ନୂଆ ଦୁନିଆର ରାଜା ରାଣୀ ଫୁଲ କୁହାଯିବ ।
ତୁମମାନଙ୍କୁ ଆନ୍ତରିକ ଖୁସି ରହିବା ଦରକାର । ଏଥିେର ବାହାେର କିଛି କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ । ବତୀ ବା ଦ୍ ◌ୀପ ଇତ୍ୟାଦି ଜଳାଇବାର
ଅର୍ଥ ମଧ୍ୟ ଜାଣିବା ଦରକାର । ଶିବ ଜୟନ୍ତୀେର ଜଳାଇବା ଦରକାର ନା ଦ୍ ◌ିପାବଳୀେର ? ଦୀପାବଳୀେର ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ଆହ୍ ◌ାନ
କରିଥା’ନ୍ତି । ତାଙ୍କୁ ଧନ ମାଗିଥା’ନ୍ତି । େଯେବକି ଭଣ୍ଡାର ଭରପୁର ଶିବେଭାଳା ବାବା ହିଁ କରିଥା’ନ୍ତି । ତୁେମ ଜାଣୁଛ ଶିବବାବାଙ୍କ
ଦ୍ ◌ାରା ଆମର ଅମାପ ସମ୍ପତ୍ତି ଭରପୁର େହାଇଯାଉଛି । ଏହି ଜ୍ଞାନ ରତ୍ନ ହିଁ ଧନ ଅେଟ ନା । େସଠାେର ମଧ୍ୟ ଅଥାହ ଧନ ରହିଥାଏ
। ନୁଆ ଦୁନିଆେର ତୁେମ ମାଲାମାଲ େହାଇଯିବ । ସତ୍ୟଯୁଗେର େଢର ହୀରା ନୀଳା ଥିଲା, ପୁଣି ତାହା ହିଁ େହବ । ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସଂଶୟ
ଆସୁଛି, ଏସବୁ ଯଦି ସମାପ୍ତ େହାଇଯିବ େତେବ ପୁଣି ଆସିବ େକଉଁଠାରୁ ? ଖଣି ସବୁ ନଷ୍ଟ େହାଇଯିବ, ପାହାଡ ସବୁ ଭାଙ୍ଗିଯିବ େତେବ
ପୁଣି ତାହା ସବୁ କିପରି ତିଆରି େହବ ? ତୁେମ ତାଙ୍କୁ କୁହ ସୃଷ୍ଟିର ଇତିହାସ ପୁନରାବୃତ୍ତି େହଉଛି ନା, ଯାହା କିଛି ବି ଥିଲା ତାହା ପୁଣି
ପୁନରାବୃତ୍ତି େହବ । ତୁେମମାେନ ସ୍ ର୍ଗର ମାଲିକ େହବାପାଇଁ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରୁଛ । ସ୍ ର୍ଗର ଇତିହାସ ପୁଣି ପୁନରାବୃତ୍ତି େହବ ।
ଗୀତେର ଅଛି ନା— ଆପଣ ସାରା ସୃଷ୍ଟି, ସାରା ସମୁଦ୍ର, ସାରା ପୃଥିବୀ ଆମକୁ େଦଇ େଦଇଛନ୍ତି ଯାହାକୁ େକହି ବି ଆମଠାରୁ ଛଡାଇ
େନଇପାରିେବ ନାହିଁ । ତା ତୁଳନାେର ଏେବ କ’ଣ ଅଛି! ଜମି ପାଇଁ, ପାଣି ପାଇଁ, ଭାଷା ପାଇଁ ଝଗଡା େହଉଛି ।
ସ୍ ର୍ଗର ରଚୟିତା ବାବାଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନ ପାଳନ କରାଯାଉଛି । େତେବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେର ସିଏ ସ୍ ର୍ଗର ରାଜତ୍ େଦଇଥିେବ ।
େସଥିପାଇଁ ବାବା ଏେବ ତୁମମାନଙ୍କୁ ପାଠ ପଢାଉଛନ୍ତି । କହୁଛନ୍ତି ତୁମକୁ ଏହି ଶରୀରର ନାମ ରୂପରୁ ଅଲଗା େହାଇ ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ମେନ
କରିବାକୁ େହବ । ତୁମକୁ ତ େଯାଗବଳ ଦ୍ ◌ାରା ପବିତ୍ର େହବାକୁ ପଡିବ— ନେଚତ୍ ଦଣ୍ଡ େଭାଗ କରିବ । ପୁଣି ପଦ ମଧ୍ୟ କମ
େହାଇଯିବ । ସ୍କୁଲେର ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କର ସ୍ମରଣ ରହିଥାଏ ନା— ମଁୁ ଏହି ପଦ ପାଇବି । େମାର ଶିକ୍ଷକ ଏେତ ପାଠ ପଢାଉଛନ୍ତ,ି
ପୁଣି ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପୁରସ୍କାର େଦଇଥାଆନ୍ତି । ଏଠାେର ତ ବାବା ତୁମକୁ ବିଶ୍ ର ମାଲିକ କରୁଛନ୍ତି । େସଥିପାଇଁ ତ ତୁେମ
ଭକ୍ତିମାର୍ଗେର ମଧ୍ୟ ମେନ ପକାଇ ଆସିଛ । ବାକି ବାବାଙ୍କୁ ତୁେମ କ’ଣ ପୁରସ୍କାର େଦବ ? ଏଠାେର ତୁେମମାେନ ଯାହାକିଛି ବି
େଦଖୁଛ ତାହା କିଛି ବି ରହିବ ନାହିଁ । ଏହା େହଉଛି ପୁରୁଣା ଛି ଛି ଦୁନିଆ, େସଥିପାଇଁ ତ େମାେତ ଡାକୁଛନ୍ତି ନା । ବାବା ତୁମକୁ ପତିତରୁ
ପବିତ୍ର କରୁଛନ୍ତି । ଏହି େଖଳକୁ ମେନ ପକାଇବା ଦରକାର । େମା ଭିତେର ରଚନାର ଆଦି-ମଧ୍ୟ-ଅନ୍ତର ଜ୍ଞାନ ରହିଛି, ଯାହାକି
ତୁମମାନଙ୍କୁ ଶୁଣାଉଛି । ତୁେମ ଏେବ ଶୁଣୁଛ ପୁଣି ଭୁଲିଯାଉଛ । ୫ ହଜାର ବର୍ଷ ପେର ପୁଣି ଚକ୍ର ପୁରା େହାଇଯିବ । ତୁମମାନଙ୍କର ଏହି
ଅଭିନୟ େକେତ ମନମୁଗ୍ଧକର । ତୁେମ ସତ୍େତାପ୍ରଧାନ ଅର୍ଥାତ୍ େକେତ ସୁନ୍ଦର େହାଇଯାଉଛ । ପୁଣି ତେମାପ୍ରଧାନ ମଧ୍ୟ ତୁେମ ହିଁ
େହଉଛ । ତୁେମମାେନ ହିଁ ଡାକୁଛ େହ ବାବା ଆସ । େତଣୁ ମଁୁ ଏେବ ଆସିଛି । ଯଦି ନିଶ୍ଚୟ ଅଛି େତେବ ଶ୍ରୀମତେର ଚାଲିବା ଦରକାର ।
ଅବେହଳା କରିବା ଉଚିତ୍ ନୁେହଁ । େକହି େକହି ମତେଭଦେର ଆସି ପାଠପଢାକୁ ମଧ୍ୟ ଛାଡି େଦଉଛନ୍ତି । ଯଦି ପଢିବ ନାହିଁ େତେବ େଫଲ୍
େହାଇଯିବ । ବାବା ତ କହୁଛନ୍ତି ନିଜ ଉପେର ଦୟା କର । ନିେଜ ପଢି ନିଜକୁ ରାଜତିଳକ େଦବାକୁ େହବ । ବାବାଙ୍କର କାମ େହଲା
ପଢାଇବା, ଏଥିେର ଆଶୀର୍ବାଦ ଇତ୍ୟାଦିର େକୗଣସି କଥା ହିଁ ନାହିଁ । େତେବ ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପେର ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବାକୁ େହବ । କୃପା
ଇତ୍ୟାଦି ଭକ୍ତିମାର୍ଗେର ମାଗିଥା’ନ୍ତି । ଏଠାେର େସସବୁ କଥା ନାହିଁ । ଆଚ୍ଛା—
ମିଠା ମିଠା ସିକିଲେଧ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତା-ପିତା, ବାପଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍େନହଭରା ସ୍ମୃତି ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ୍ । ଆତ୍ମିକ

ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍େତ ।
ଧାରଣା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାର :—

(୧) ଘର ଗୃହସ୍ଥେର ରହି ମଧ୍ୟ ନିଜ ନିଜ ଭିତେର ପୁରୁଷାର୍ଥେର ପ୍ରତିେଯାଗିତା କରିବାକୁ େହବ । କିନ୍ତୁ େକୗଣସି କାରଣ ବଶତଃ ଯଦି
େଗାଟିଏ ଚକ ଠିକ୍ ଭାବେର ଗଡୁନାହିଁ େତେବ େସଥିପାଇଁ ଅଟକିଯିବା ଉଚିତ୍ ନୁେହଁ । ନିଜକୁ ରାଜତିଳକ େଦବାର େଯାଗ୍ୟ କରିବା ଉଚିତ୍ ।
(୨) ଶିବ ଜୟନ୍ତୀକୁ ବହୁତ ଧୁମଧାମେର ପାଳନ କରିବା ଉଚିତ୍ କାରଣ ଶିବବାବା େଯଉଁ ଜ୍ଞାନ ରତ୍ନ େଦଉଛନ୍ତ,ି ତା’ଦ୍ ◌ାରା ହିଁ ତୁେମ
ନୂଆ ଦୁନିଆେର ମାଲାମାଲ େହଉଛ । ତୁମର ସବୁ ଭଣ୍ଡାର ଭରପୁର େହାଇଯାଉଛି ।
ବରଦାନ:ସମସ୍ତ ପଦାର୍ଥର ଆସକ୍ତିରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ େର ରହି ଅନାସକ୍ତ, ପ୍ରକୃତିଜିତ୍ ହୁଅ ।
ଯଦି େକୗଣସି ବି ପଦାର୍ଥ କର୍େମନ୍ଦ୍ରିୟକୁ ବିଚଳିତ କରୁଛି ଅର୍ଥାତ୍ ଆସକ୍ତି ଭାବ ଉତ୍ପନ୍ନ େହଉଛି େତେବ ନିଆରା
େହାଇପାରିବ ନାହିଁ କାରଣ ଇଚ୍ଛାଗୁଡିକ ହିଁ ଆସକ୍ତିର ରୂପ ଅେଟ । େକହି େକହି କହୁଛନ୍ତି େମାର ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ କିନ୍ତୁ
ଏହା ଭଲ ଲାଗୁଛି । େତେବ ଏହା ମଧ୍ୟ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଆସକ୍ତି ଅେଟ । ଏହାକୁ ସୂକ୍ଷ୍ମ ରୂପେର େଚକିଂ କର େଯ ଏହି
ପଦାର୍ଥ ଅଥବା ଅଳ୍ପକାଳର ସାଧନ େମାେତ ଆକର୍ଷିତ କରୁନାହିଁ ତ’ ? ଏହି ପଦାର୍ଥଗୁଡିକ ପ୍ରକୃତିର ସାଧନ ଅେଟ ।
େଯେତେବେଳ ଏହି ସବୁଥିରୁ ଅନାସକ୍ତ ଅର୍ଥାତ୍ ନିଆରା େହାଇଯିବ େତେବ ପ୍ରକୃତିଜିତ୍ େହବ ।
ସ୍େଲାଗାନ:େମାର େମାରର ଝାେମଲାକୁ ଛାଡି େବହଦେର ରୁହ େତେବ କୁହାଯିବ ବିଶ୍ କଲ୍ୟାଣକାରୀ ।
*** ଓମ୍ ଶାନ୍ତି ***

