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ପ୍ରାତଃ ମୁରଲୀ

ଓମ୍ ଶାନ୍ତି

“ବାପଦାଦା”

ମଧୁବନ

“ମିେଠ ବଚ୍େଚ:— ବାବାଙ୍କୁ ବହୁତ ସ୍େନହର ସହିତ ମେନ ପକାଉଥାଅ, ତାଙ୍କ ଶ୍ରୀମତେର ସର୍ବଦା ଚାଲୁଥାଅ ଏବଂ ପାଠପଢା
ଉପେର ପୂରା ଧ୍ୟାନ ଦିଅ େତେବ ତୁମକୁ ସମସ୍େତ ସମ୍ମାନ େଦେବ ।”
ପ୍ରଶ୍ନ:ଅତୀନ୍ଦ୍ରିୟ ସୁଖର ଅନୁଭବ େକଉଁ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ େହାଇପାରିବ ?
ଉତ୍ତର:(୧) େଯଉଁମାେନ େଦହୀ-ଅଭିମାନୀ ଅଟନ୍ତି । େସଥିପାଇଁ େଯେତେବେଳ ତୁେମ କାହା ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛ କିମ୍ବା
କାହାକୁ ଜ୍ଞାନ ବୁଝାଉଛ େତେବ ଏହି ସ୍ମୃତି ରହୁ େଯ ମଁୁ ଆତ୍ମା େମାର ଆତ୍ମା ଭାଇ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛି ।
ଏହିଭଳି ଭାଇ-ଭାଇର ଦୃଷ୍ଟିକୁ ପକ୍କା କରିବା ଦ୍ ◌ାରା େଦହୀ ଅଭିମାନୀ େହାଇଯିବ । (୩) େଯଉଁମାନଙ୍କୁ ନିଶା ରହିଛି
େଯ ଆେମ ଭଗବାନଙ୍କର ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ଅଟୁ, େସହିମାନଙ୍କୁ ହିଁ ଅତୀନ୍ଦ୍ରିୟ ସୁଖର ଅନୁଭବ େହବ ।
ଗୀତ:େକୗନ୍ ଆୟା େମେର ମନ େକ ଦ୍ ◌ାେର....
ଓମ୍ ଶାନ୍ତି । ବାବା ଆସି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି । ଅନ୍ୟ େକୗଣସି ସଂସ୍ଥାେର ଏପରି କୁହାଯାଏ ନାହିଁ େଯ ବାବା ପିଲାମାନଙ୍କୁ
ବୁଝାଉଛନ୍ତି । ପିଲାମାେନ ଜାଣିଛନ୍ତି— ବାସ୍ତବେର ସବୁ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ପିତା େହଉଛନ୍ତି ଜେଣ । େତଣୁ ସମସ୍େତ ଭାଇ-ଭାଇ
େହାଇଗେଲ । ପିଲାମାନଙ୍କୁ େସହି ପିତାଙ୍କଠାରୁ ହିଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେର ସମ୍ପତ୍ତି ମିଳୁଛି । ତୁେମ ଚକ୍ର ଉପେର ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ
ଭାବେର ବୁଝାଇ ପାରିବ େଯ ଏହା େହଉଛି ସଂଗମ େଯେତେବେଳ କି ମୁକ୍ତି ଏବଂ ଜୀବନମୁକ୍ତି ମିଳୁଛି । ତୁେମ ପିଲାମାେନ ଜୀବନମୁକ୍ତିକୁ
ଯିବ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ସମସ୍େତ ମୁକ୍ତିେର ରହିେବ । ସଦଗତି ଦାତା, ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶକ ଭଗବାନଙ୍କୁ ହିଁ କୁହାଯାଏ । ରାବଣ ରାଜ୍ୟେର େକେତ
େଢର ମନୁଷ୍ୟ ଅଛନ୍ତି । ରାମରାଜ୍ୟେର େକବଳ େଗାଟିଏ ଆଦି ସନାତନ େଦବୀ େଦବତା ଧର୍ମ ହିଁ ଥିଲା । ତାଙ୍କୁ ହିଁ ଆର୍ଯ୍ୟ େବାଲି
କୁହାଯିବ ବାକି ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନାର୍ଯ୍ୟ େବାଲି କୁହାଯିବ । େଯଉଁମାେନ ପବିତ୍ର ତାଙ୍କୁ ଆର୍ଯ୍ୟ କୁହାଯାଏ ଏବଂ େଯଉଁମାେନ
ଅପବିତ୍ର େସମାନଙ୍କୁ ଅନାର୍ଯ୍ୟ କୁହାଯାଏ । ଏହାର ଅର୍ଥ ମଧ୍ୟ େକହି ଜାଣି ନାହଁାନ୍ତି େଯ ପବିତ୍ରରୁ ପତିତ କିଭଳି େହେଲ ।
ବାସ୍ତବେର ଆର୍ଯ୍ୟ େକୗଣସି ଧର୍ମ ନଥିଲା । େଦବତାମାେନ ପବିତ୍ର ଥିେଲ ପୁଣି ୮୪ ଜନ୍ମ େନଇ ପେର ପତିତ େହାଇଗେଲ ।
େଯଉଁମାେନ ଉଚ୍ଚରୁ ଉଚ୍ଚ ପୂଜ୍ୟ ଥିେଲ େସହିମାେନ ହିଁ ପୂଜାରୀ େହାଇ ଯାଇଛନ୍ତି । ହମ େସା ର ଅର୍ଥ ମଧ୍ୟ ବାବା ବୁଝାଇଛନ୍ତି
ଅର୍ଥାତ୍ ଆେମ ହିଁ େସହି ପୂଜ୍ୟ େଦବୀ େଦବତା ଥିେଲ । ସିଢି ଚିତ୍ର ଉପେର ମଧ୍ୟ କାହାକୁ ବୁଝାଇବା ବହୁତ ସହଜ । ଏମିତି ନୁେହଁ ଆତ୍ମା
ହିଁ ପରମାତ୍ମା, ପରମାତ୍ମା ହିଁ ଆତ୍ମା । ନା । ଏହା ତ ବିଶାଳ ନାଟକ ଅେଟ । ତୁେମ ଜାଣିଛ— ଆେମମାେନ ହିଁ ପୂଜ୍ୟ ଥିଲୁ ପୁଣି ପୂଜାରୀ
େହାଇଗଲୁ ଅର୍ଥାତ୍ ଆେମ ହିଁ େଦବତା ପୁଣି କ୍ଷତ୍ରିୟ େହଉଛୁ । ସିଢିେର ତଳକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଆସିବାକୁ େହବ ନା । ୨୧ ଜନ୍ମର ତ ଗାୟନ
ରହିଛି । ମନୁଷ୍ୟ ତ ଏହିସବୁ କଥାକୁ ଜାଣି ନାହଁାନ୍ତି କାରଣ ତେମାପ୍ରଧାନ ଅଟନ୍ତି । ଏେବ ତୁମମାନଙ୍କୁ ହିଁ ସମସ୍ତ ଜ୍ଞାନ ମିଳୁଛି,
କିନ୍ତୁ ଏସବୁ କଥାକୁ ଅଳ୍ପ େକେତ ଜଣ ହିଁ ବୁଝୁଛନ୍ତି । େସଥିପାଇଁ କୁହାଯାଉଛି େଯ ଏହି ଜ୍ଞାନକୁ େକାଟିକେର େକହି େକହି ହିଁ ବୁଝିେବ
ଏବଂ େଦବତାଧର୍ମର େହେବ, ଏଥିେର ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ େହବାର ନାହିଁ । ସୃଷ୍ଟିଚକ୍ରର ଚିତ୍ର ଉପେର ବୁଝାଇବା ବହୁତ ସହଜ । ଏହା
େହଉଛି ସତ୍ୟଯୁଗ, ତାହା େହଉଛି କଳିଯୁଗ କାରଣ ସତ୍ୟଯୁଗେର ବହୁତ କମ୍ ସଂଖ୍ୟାେର ରହିେବ । ବୃକ୍ଷ ପ୍ରଥେମ େଛାଟ ଥାଏ ପୁଣି
ଧୀେର ଧୀେର ବୃଦ୍ଧି ପ୍ରାପ୍ତ କେର । କିନ୍ତୁ ଏହି ବୃକ୍ଷ ବିଷୟେର କାହାକୁ ଜଣାନାହିଁ ଏବଂ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ବିଷୟେର ମଧ୍ୟ େକହି-େକହି
ମୁସ୍କିଲେର ବୁଝୁଛନ୍ତି । ତୁେମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କୁହ େଯ ବ୍ରହ୍ମା ମୁଖବଂଶାବଳୀ ବ୍ରାହ୍ମଣ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଦରକାର ନା । ଏମାେନ େହଉଛନ୍ତି
େପାଷ୍ୟ ସନ୍ତାନ । ଦୁନିଆର ବ୍ରାହ୍ମଣମାେନ େହଉଛନ୍ତି କୁଖ ବଂଶାବଳୀ, କିନ୍ତୁ ଏହି ବ୍ରାହ୍ମଣମାେନ େହଉଛନ୍ତି ମୁଖ ବଂଶାବଳୀ ।
ଏହି ଦୁନିଆ େହଉଛି ପରେଦଶ, ରାବଣ ରାଜ୍ୟ । ବାବାଙ୍କୁ ଆସି ରାମ ରାଜ୍ୟ ସ୍ଥାପନ କରିବା ଅଛି, େତେବ କାହା ଶରୀରେର ତ
ପ୍ରେବଶ କରିେବ ନା । େଦଖ, ଏହି ବ୍ରହ୍ମା କଳ୍ପ ବୃକ୍ଷର ଏକଦମ୍ ଅଗ୍ରଭାଗେର ଛିଡା େହାଇଛନ୍ତି । ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ବୃକ୍ଷର
ଜୀର୍ଣ୍ଣଶୀର୍ଣ୍ଣ ଅବସ୍ଥା େହାଇଯାଇଛି । ମଁୁ ୟାଙ୍କର ବହୁତ ଜନ୍ମର ଅନ୍ତିମ ଜନ୍ମେର ଅନ୍ତିମ ସମୟେର ପ୍ରେବଶ କରୁଛି । ଏହା
େହଉଛି ତାଙ୍କର ଅନ୍ତିମ ଜନ୍ମ । ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଏ ତପସ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି । ଆେମ ୟାଙ୍କୁ ଭଗବାନ େବାଲି କହିପାରିବା ନାହିଁ । ଦୁନିଆର
ମନୁଷ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପଥର େଗାଡିେର ଅଛନ୍ତି େବାଲି କହିେଦଉଛନ୍ତି େସଥିପାଇଁ ନିେଜ ମଧ୍ୟ ପଥର େହାଇ ଯାଇଛନ୍ତି ।
େଦବତାମାନଙ୍କର କଥା ତ ଅଲଗା । ଏେବ ତୁେମ ପାଠ ପଢି ପୁଣି େସହି େଦବ ପଦ ପାଉଛ, ଏହା େକେତ ଉଚ୍ଚ ପାଠପଢା । ଏହି
େଦବତାମାନଙ୍କୁ ଭଗବାନ ଭଗବତୀ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ । କାହିଁକି ନା ଏମାେନ ପବିତ୍ର ଅଟନ୍ତି ଏବଂ ନିେଜ ଭଗବାନ ହିଁ ଏହି ଧର୍ମର
ସ୍ଥାପନା କରୁଛନ୍ତ,ି େତଣୁ ଏମାେନ ଭଗବାନ୍ ଭଗବତୀ େହବା ଦରକାର । କିନ୍ତୁ ୟାଙ୍କୁ ମହାରାଜା ମହାରାଣୀ କୁହାଯାଉଛି ।
ଶ୍ରୀଲକ୍ଷ୍ମୀ-ଶ୍ରୀ ନାରାୟଣଙ୍କୁ ଭଗବତୀ ଭଗବାନ କହିବା ମଧ୍ୟ ଅନ୍ଧଶ୍ରଦ୍ଧା ଅେଟ କାହିଁକି ନା ଭଗବାନ େହଉଛନ୍ତି ଜେଣ । ତୁେମ
ଶିବ ଏବଂ ଶଙ୍କରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅଲଗା କରି ବୁଝାଉଛ । େସଥିପାଇଁ ଦୁନିଆବାଲା କହୁଛନ୍ତ—
ି ଏମାେନ େଦବତାମାନଙ୍କୁ ମାନୁ ନାହଁାନ୍ତି ।
କିନ୍ତୁ ତୁମ ବୁଦ୍ଧିେର ତ ସୃଷ୍ଟିଚକ୍ରର ସମସ୍ତ ରହସ୍ୟ ରହିଛି । େତେବ ତୁମ ଭିତରୁ େଯଉଁମାେନ ମହାରଥୀ ଅଟନ୍ତି େସହିମାେନ ହିଁ
ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଭାବେର ବୁଝାଇ ପାରିେବ । ବହୁତ ପିଲା ଅଛନ୍ତି େଯଉଁମାେନ େକବଳ ଶୁଣୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ବୁଦ୍ଧିେର

ଧାରଣା େହଉ ନାହି,ଁ େତେବ େସମାେନ ଭବିଷ୍ୟତେର କ’ଣ େହେବ ? େସମାେନ ଦାସ ଦାସୀ େହେବ । ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟେର ତୁମକୁ ସବୁ
ସାକ୍ଷାତ୍କାର େହବ କିନ୍ତୁ େସେତେବେଳ ତୁେମ ସମୟେର କିଛି କରିପାରିବ ନାହିଁ । ଯଦି ସମୟ ପୂରା େହାଇଯିବ େତେବ କ’ଣ କରିପାରିବ,
େସଥିପାଇଁ ବାବା ସାବଧାନ କରାଇଚାଲିଛନ୍ତି । କିନ୍ତୁ େସେତେବେଳ ସମସ୍େତ ଉଚ୍ଚ ଶ୍େରଷ୍ଠ େହାଇଯିେବ, ଏପରି ତ େହାଇପାରିବ
ନାହିଁ । ବହୁତଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି ରୂପି ପାତ୍ର ସ୍ ଚ୍ଛ ନାହି,ଁ ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନା ଭରି େହାଇ ରହିଛି । େତଣୁ ଏଥିପାଇଁ ପୁରୁଷାର୍ଥ ବହୁତ ଭଲ
ଭାବେର କରିବା ଦରକାର । ଚିତ୍ର ଗୁଡିକେର ବୁଝାଇବାର ଅଭ୍ୟାସ ମଧ୍ୟ କରିବା ଦରକାର ନେଚତ୍ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟେର ବହୁତ
ପଶ୍ଚାତାପ କରିବାକୁ ପଡିବ । ବର୍ତ୍ତମାନ ଆତ୍ମାକୁ ଜ୍ଞାନର େଭାଜନ ମିଳୁଛି । ଏକଥା ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବୁଝାଇବାକୁ େହବ । ଏଥିେର
ଡରିବାର େକୗଣସି କଥା ନାହିଁ । ବଡ-ବଡ ସ୍ଥାନମାନଙ୍କେର ପ୍ରଦର୍ଶନୀ, ମ୍ୟୁଜିୟମ୍ କରିବା ଦ୍ ◌ାରା ପ୍ରସିଦ୍ଧ େହାଇଥାଏ । ବାବା
ମଧ୍ୟ କହିଥିେଲ େଯ ସମସ୍ତଙ୍କର ମତାମତ େଲଖି ତାକୁ ଖବରକାଗଜେର ଛପାଇବା ଦରକାର । ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବହୁତ େସବା କରିବାକୁ
େହବ । ଏହା ମଧ୍ୟ ଯାଞ୍ଚ କରିବାକୁ େହବ େଯ ଏମାେନ ବୁଝୁଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ । ଏହା େହଉଛି ନୂଆ ଦୁନିଆ ଏବଂ ଏହା େହଉଛି ପୁରୁଣା
ଦୁନିଆ—ଏକଥା ତ େକହି ବି ବୁଝିପାରିେବ େକବଳ ସମୟ ଲମ୍ବା କରିେଦଇଛନ୍ତି େସଥିପାଇଁ ମନୁଷ୍ୟମାେନ ଦ୍ ନ୍ଦେର ପଡୁଛନ୍ତି । େତଣୁ
ପ୍ରଥେମ ପ୍ରଥେମ ବାବାଙ୍କର ପରିଚୟ େଦବାକୁ େହବ । େଯଉଁମାେନ େଦହୀ-ଅଭିମାନୀ େହାଇ ରହୁଛନ୍ତି େସମାନଙ୍କୁ ହିଁ ଅତିନ୍ଦ୍ରିୟ
ସୁଖର ଅନୁଭବ େହାଇପାରିବ । େକବଳ ଭାଷଣ କରିବା ଦ୍ ◌ାରା େକୗଣସି ଫାଇଦା ନାହିଁ । େଯେତେବେଳ ଭାଷଣ କହୁଛ େସେତେବେଳ
ଭାବ େଯ ମଁୁ ଆତ୍ମା ଭାଇ, ଭାଇକୁ ବୁଝାଉଛି । ଆତ୍ମ-ଅଭିମାନୀ େହବାେର ହିଁ ବହୁତ େମହନତ ଦରକାର କିନ୍ତୁ ପିଲାମାେନ ଏହି କଥା
ବାରମ୍ବାର ଭୁଲିଯାଉଛନ୍ତି । ବାବା ହିଁ ଆସି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି । ଗାୟନ ମଧ୍ୟ ଅଛି— ଆତ୍ମା ପରମାତ୍ମା ଅଲଗା ରହିେଲ
ବହୁତ କାଳ.... ଏହାର ଅର୍ଥ ମଧ୍ୟ ତୁେମ ହିଁ ଜାଣିପାରିବ । େଯଉଁମାେନ ମହାରଥୀ େସମାେନ ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ଭାବି ବାବାଙ୍କୁ ମେନ
ପକାଇବାର ଅଭ୍ୟାସ କରିେବ ଏବଂ ନିଜକୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଅନୁଭବ କରିେବ । େଯଉଁମାେନ ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ଭାବୁ ନାହଁାନ୍ତି େସମାେନ କ’ଣ
ଧାରଣା କରିେବ । େଯାଗବଳ ଦ୍ ◌ାରା ହିଁ ତୁମ ଭିତେର ଶକ୍ତି ଭରିବ । ଜ୍ଞାନକୁ ବଳ କୁହାଯାଏ ନାହି,ଁ େଯାଗବଳ କୁହାଯାଏ । େଯାଗବଳ
ଦ୍ ◌ାରା ହିଁ ତୁେମ ବିଶ୍ ର ମାଲିକ େହଉଛ । ଏେବ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଅେନକ ଆତ୍ମାଙ୍କୁ ନିଜ ସମାନ କରିବାକୁ େହବ । େଯପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ
ଅେନକଙ୍କୁ ନିଜ ସମାନ କରି ନାହଁ େସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିନାଶ େହାଇପାରିବ ନାହିଁ । ଯଦିଓ ବଡ ବଡ ଲେଢଇ ଲାଗିବ କିନ୍ତୁ ପୁଣି ବନ୍ଦ
େହାଇଯିବ । ଏେବ ତ ବହୁତଙ୍କ ପାଖେର େବାମା ଭଳି ବହୁତ ଭୟଙ୍କର ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଏହା େକୗଣସି ରଖିବାର ଜିନିଷ
ନୁେହଁ । ପୁରୁଣା ଦୁନିଆର ବିନାଶ ଏବଂ ଏକମାତ୍ର ଆଦି ସନାତନ ଧର୍ମର ସ୍ଥାପନା ନିଶ୍ଚିତ େହବ । ଆଉ ଅଳ୍ପ େକେତ ଦିନ ପେର
ସମସ୍େତ କହିେବ ବାସ୍ତବେର ଏହା େସହି ମହାଭାରତ ଲେଢଇ େହଉଛି । େତେବ ଏଠାକୁ ଭଗବାନ ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ଆସିଛନ୍ତି ।
େଯେତେବେଳ ତୁମ ନିକଟକୁ ବହୁତ େଲାକ ଆସିେବ େସେତେବେଳ ସମସ୍େତ ମାନିଯିେବ ଏବଂ କହିେବ— ଏହି ସଂସ୍ଥା ତ ବୃଦ୍ଧି େହାଇ
ଚାଲିଛି । ନିଶ୍ଚିତ ଏମାନଙ୍କ ଭିତେର ବହୁତ ଶକ୍ତି ଅଛି । େତେବ ତୁେମ େଯେତ ବାବାଙ୍କ ସ୍ମୃତିେର ରହିବ େସେତ ତୁମ ଭିତେର ଶକ୍ତି
ଭରିଯିବ । ବାବାଙ୍କର ସ୍ମୃତିେର ରହି ତୁେମ ଅନ୍ୟକୁ ପ୍ରକାଶ େଦଉଛ । ଏହି ବାବା (ବ୍ରହ୍ମାବାବା) ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତ—
ି େମାଠାରୁ
ଅଧିକ ଏହି ପିଲାମାେନ େସବା
କରୁଛନ୍ତି । ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ କିଛି ବିଳମ୍ବ ଅଛି । େଯାଗେର ଯଥାର୍ଥ ଭାବେର େକହି ରହିପାରୁ ନାହଁାନ୍ତି । ନିେଜ ମଧ୍ୟ ଅନୁଭବ
କରୁଛନ୍ତି େଯ ଆେମ େଯାଗେର ଠିକ୍ ରୂେପ ରହୁ ନାହଁୁ । େତଣୁ ଠିକ୍ ଭାବେର ଜ୍ଞାନର ତୀର ଲାଗୁନାହିଁ । ଭଗବାନ କୁମାରୀମାନଙ୍କୁ ଅଧିକ
ଜ୍ଞାନ ବାଣ େଦଉଛନ୍ତି । ତୁେମମାେନ ପ୍ରଜାପିତା ବ୍ରହ୍ମାକୁମାର-କୁମାରୀ ଅଟ ନା । ଇଏ େହଉଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମା । ତୁେମ େହଉଛ
ତାଙ୍କର େପାଷ୍ୟ ସନ୍ତାନ । ରଚୟିତା ତ ଜେଣ ଅଟନ୍ତ,ି ବାକି ଅନ୍ୟ ସମସ୍େତ ପାଠ ପଢୁଛନ୍ତି । େସଥିେର ଏହି ବ୍ରହ୍ମା ମଧ୍ୟ
ଆସିଗେଲ, େତେବ ଇଏ ରଚନା େହାଇଗେଲ ନା । ତୁେମମାେନ େଦବତା େହବାକୁ ଯାଉଛ େସଥିପାଇଁ ଏେବ େଦୖବୀଗୁଣ ଧାରଣ କରୁଛ ।
େକଉଁଠି େକଉଁଠି ସ୍ତ୍ରୀ ପୁରୁଷ ଉଭୟ ଚାଲୁ ନାହଁାନ୍ତି େଯପରିକି ଗାଡି ବାଲିେର ଅଟକିଯାଇଥାଏ, ଚାଲିପାେର ନାହିଁ । ବାବା ତାଙ୍କର ନାମ
େନଉ ନାହଁାନ୍ତି । ନେଚତ୍ ବୁଝିବା ଦରକାର େଯ ବାବା ସତ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି । େଯଉଁମାନଙ୍କର ପରସ୍ପର ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧ ଥିବ େସମାେନ
ପରସ୍ପରର ସ୍ ଭାବକୁ ଜାଣିପାରିେବ ।
ପିଲାମାେନ ବୁଝୁଛନ୍ତି େଯ ଆେମମାେନ ହିଁ ମୁକୁଟଧାରୀ ଥିଲୁ । ଏେବ ପୁଣି ଥେର େସହିଭଳି େହଉଛୁ । ତୁେମ ଯଦି କାହାକୁ ବୁଝାଉଛ େତେବ
ସିଏ ପ୍ରଥେମ ମାନି ନଥା’ନ୍ତ,ି ପୁଣି ଧୀେର ଧୀେର ବୁଝି ଯାଆନ୍ତ,ି େତଣୁ ବୁଝାଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ବୁଦ୍ଧି ଦରକାର । ଆତ୍ମାେର ବୁଦ୍ଧି ଅଛି
। ଆତ୍ମା ସତ୍ଚିତ୍, ଆନନ୍ଦ ସ୍ ରୂପ ଅେଟ । ଏେବ ତୁମମାନଙ୍କୁ େଦହୀ-ଅଭିମାନୀ କରାଯାଉଛି । େଯପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାବା ନ ଆସିେବ
େସପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ େକହି େଦହୀ-ଅଭିମାନୀ େହାଇପାରିେବ ନାହିଁ । ଏେବ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଆତ୍ମ-ଅଭିମାନୀ ହୁଅ । େକବଳ େମାେତ ମେନ
ପକାଅ େତେବ େମାଠାରୁ ତୁମକୁ ଶକ୍ତି ମିଳିବ । ଏହି ଧର୍ମ ବହୁତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଅେଟ କାରଣ ସାରା ବିଶ୍ ଉପେର ତୁେମମାେନ ରାଜ୍ୟ
କରୁଛ, ଏହା କ’ଣ କମ୍ କଥା ? ବାବାଙ୍କ ସହିତ େଯାଗ ଲଗାଇବା ଦ୍ ◌ାରା ତୁମକୁ ଶକ୍ତି ମିଳୁଛି । ଏହା େହଉଛି ନୂଆ କଥା, ଯାହାକି
ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ଭାବେର ବୁଝାଇବାକୁ ପଡୁଛି । େସହି ବାବା ହିଁ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର େବହଦର ପିତା ଅଟନ୍ତି । ସିଏ ହିଁ ନୂଆ ଦୁନିଆର
ରଚୟିତା ଅଟନ୍ତି । େତଣୁ ତାଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ବିଷୟେର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବୁଝାଅ େଯ ସିଏ ଆସି କ’ଣ କରୁଛନ୍ତି । େତେବ କୃଷ୍ଣ ଏବଂ
ଶିବ—ଉଭୟଙ୍କର ଜୟନ୍ତୀ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି । ଏହି ଦୁଇଜଣଙ୍କ ଭିତରୁ ବଡ କିଏ ? ଉଚ୍ଚରୁ ଉଚ୍ଚ େହଉଛନ୍ତି ନିରାକାର । ସିଏ ଆସି

ଏଠାେର କ’ଣ କରୁଛନ୍ତି ଯାହା ଦ୍ ◌ାରା ଶିବ ଜୟନ୍ତୀ ପାଳନ କରାଯାଉଛି ଏବଂ କୃଷ୍ଣ ମଧ୍ୟ କ’ଣ କରିଛନ୍ତି ? ଗୀତାେର ଉଲ୍େଲଖ
ରହିଛି େଯ ପରମପିତା ପରମାତ୍ମା ସାଧାରଣ ବୃଦ୍ଧ ମାନବ ଶରୀରେର ପ୍ରେବଶ କରି ସ୍ଥାପନା କରୁଛନ୍ତି । ବର୍ତ୍ତମାନ ଅେନକ
ପ୍ରକାରର ମତମତାନ୍ତର ରହିଛି କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୀମତ ତ େଗାଟିଏ, ଯାହା ଦ୍ ◌ାରା ତୁେମ ଶ୍େରଷ୍ଠ େହଉଛ । ମନୁଷ୍ୟ ମତ ଦ୍ ◌ାରା େକହି
ଶ୍େରଷ୍ଠ େହାଇପାରିେବ ନାହିଁ । ଏହି ଈଶ୍ ରୀୟ ମତ ତୁମକୁ ଥେର ମାତ୍ର ଏହି ସଂଗମଯୁଗେର ହିଁ ମିଳୁଛି । େଦବତାମାେନ ତ ମତ ଦିଅନ୍ତି
ନାହିଁ । ମନୁଷ୍ୟରୁ େଦବତା େହାଇଗେଲ ବାସ୍, ଆଉ କିଛି କଥା ନାହିଁ । େସଠାେର େକହି ଗୁରୁ କରନ୍ତି ନାହିଁ । ଏଠାେର ମନୁଷ୍ୟ
ଗୁରୁମାନଙ୍କ ଠାରୁ ମତ େନଉଛନ୍ତି । େତେବ ଏସବୁ କଥା େସମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଯୁକ୍ତିର ସହିତ କହିବାକୁ େହବ େଯ ଆେମ େହଉଛୁ
ରାଜେଯାଗୀ । ହଠେଯାଗୀ େକେବ େହେଲ ରାଜେଯାଗ ଶିଖାଇପାରିେବ ନାହିଁ କାରଣ େସମାେନ ନିବୃତ୍ତି ମାର୍ଗର ଅଟନ୍ତି । ତୀର୍ଥକୁ ତ
ପ୍ରବୃତ୍ତି ମାର୍ଗବାଲାମାେନ ହିଁ ଯାଇଥା’ନ୍ତି ।
ତୁମମାନଙ୍କୁ େକୗଣସି କଥାେର ସଂଶୟ ଆଣିବା ଉଚିତ୍ ନୁେହଁ । ଏହି ଡ୍ରାମା ପୂର୍ବ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅେଟ ଯାହାକି ପୁନରାବୃତ୍ତି େହାଇ ଚାଲିଛି ।
ତୁମର େସବା ମଧ୍ୟ କଳ୍ପ ପୂର୍ବ ଭଳି େହଉଛି । ଡ୍ରାମା ହିଁ ତୁମକୁ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରାଉଛି ଏବଂ ତାହା ମଧ୍ୟ ତୁେମ କଳ୍ପ ପୂର୍ବ ଭଳି କରୁଛ
। ପୁରୁଷାର୍ଥୀର ଚାଲି ଚଳଣିରୁ ତୁେମ ଜାଣିପାରିବ । େତେବ ପ୍ରଦର୍ଶନୀେର ଜୀଜ୍ଞାସୁଙ୍କୁ ପରଖି ଗାଇଡ୍ ଦିଆଯାଏ େଯପରି ସିଏ ଭଲ
ଭାବେର ବୁଝାଇପାରିବ । ଶିକ୍ଷାଦାତା ବାବା ତ ଭଲ ଭାବେର ଜାଣିଛନ୍ତି । ସିଏ ଆମକୁ େକେତ ବିଶାଳ େବହଦର ବୁଦ୍ଧି େଦଉଛନ୍ତି ।
େତଣୁ ତୁମକୁ ନିଶା ରହିବା ଦରକାର େଯ ଆେମ କାହାର ସନ୍ତାନ ଅଟୁ । ଭଗବାନ ଆମକୁ ପାଠ ପଢାଉଛନ୍ତି । ଯଦି େକହି ପଢି
ପାରୁନାହଁାନ୍ତି େତେବ ସିଏ ଏଠାରୁ ପଳାଇ ଯାଉଛନ୍ତି । ଭଗବାନ ମଧ୍ୟ ଭାବୁଛନ୍ତି େଯ ଇଏ େମାର ସନ୍ତାନ ନୁେହଁ । ତୁେମମାେନ ମଧ୍ୟ
େଦଖୁଛ େଯ େକେତକ ଭଗବାନଙ୍କର ସନ୍ତାନ େହାଇ ପାଠ ପଢିଥା’ନ୍ତି ପୁଣି ମାୟାର ବଶବର୍ତ୍ତୀ େହାଇ ପଳାଇ ଯାଆନ୍ତି ଏବଂ
େଯେତେବେଳ ହୃଦେବାଧ ହୁଏ ପୁଣି ଆସି ପଢିବାେର ଲାଗିଯାଆନ୍ତି । ଯଦି େସମାେନ େଯାଗେର ଭଲ ଭାବେର ରହିେବ େତେବ ଉଚ୍ଚ ପଦ
ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିେବ । େସମାେନ ବୁଝିଯିେବ େଯ ବାସ୍ତବେର ମଁୁ ବହୁତ ସମୟ ବ୍ୟର୍ଥେର ହରାଇେଦଲି ଯାହାକି ଏଭଳି ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ
ଛାଡିେଦଲି । କିନ୍ତୁ ଏେବ ନିଶ୍ଚିତ ବାବାଙ୍କଠାରୁ ସମ୍ପତ୍ତି େନବି । େତଣୁ ବାବାଙ୍କୁ ମେନ ପକାଇ ଅଥବା ବାବା-ବାବା କହି େଲାମ
ଟାଙ୍କୁରି ଉଠିବା ଉଚିତ୍ । ଆେମ େକେତ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ଅଟୁ ଯାହାକି ବାବା ଆମକୁ ଉଚ୍ଚ ପଦ ପ୍ରାପ୍ତ କରାଉଛନ୍ତି । ଯଦି େକହି ଘଡିକୁ
ଘଡି ବାବାଙ୍କ ସ୍ମୃତିେର ରହିେବ ଏବଂ ତାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍େଦଶ ଅନୁସାେର ଚାଲିେବ େତେବ ତାଙ୍କର ବହୁତ ଉନ୍ନତି େହାଇପାରିବ । ତାଙ୍କୁ
ସମସ୍େତ ବହୁତ ସମ୍ମାନ ମଧ୍ୟ େଦେବ । ବାବା କହୁଛନ୍ତ—
ି
ପାଠ ପଢୁଆଙ୍କର େବାଝ ଅପାଠୁଆମାେନ େବାହିେବ ।
େଦହ-ଅଭିମାନୀମାନଙ୍କୁ େଦୖବୀଗୁଣର ଧାରଣା େହାଇ ପାରିବ ନାହିଁ । କିନ୍ତୁ ତୁମର େଚେହରା ସର୍ବଦା ହର୍ଷିତ ରହିବା ଦରକାର ।
ମନୁଷ୍ୟ କହୁଛନ୍ତ—
ି ଅତିନ୍ଦ୍ରିୟ ସୁଖର ଅନୁଭବ େସମାନଙ୍କୁ ପଚାର େଯଉଁମାନଙ୍କୁ ଭଗବାନ ପଢାଉଛନ୍ତି । େତଣୁ ପାଠପଢା ଉପେର
ବହୁତ ଧ୍ୟାନ େଦବା ଦରକାର ଏବଂ ଶ୍ରୀମତ ଅନୁସାେର ଚାଲିବା ଦରକାର । କାରଣ ତୁମର େଯାଗ ଶକ୍ତିର ଆଧାରେର ହିଁ ସାରା ବିଶ୍
ପବିତ୍ର େହବ । ତୁେମ େଯାଗ ବଳ ଦ୍ ◌ାରା ବିଶ୍ କୁ ପବିତ୍ର କରୁଛ । ଏହା ଆଶ୍ଚର୍ଯର କଥା ନା । ତୁମକୁ ଏହି କଳିଯୁଗୀ େଗାବର୍ଦ୍ଧନ
ପାହାଡକୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହେଯାଗେର ଉଠାଇବାକୁ େହବ । ଏହି ଛି-ଛି ଦୁନିଆକୁ େଯଉଁମାେନ ପବିତ୍ର କରାଇଛନ୍ତ—
ି ଏହା େହଉଛି
େସହିମାନଙ୍କର ଉଦାହରଣ । ଆଚ୍ଛା—
ମିଠା ମିଠା ସିକିଲେଧ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତା-ପିତା, ବାପଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍େନହଭରା ସ୍ମୃତି ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ୍ । ଆତ୍ମିକ
ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍େତ ।
ଧାରଣା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାର :—

(୧) ସତ୍ୟ ଜ୍ଞାନକୁ ବୁଦ୍ଧିେର ଧାରଣ କରିବାକୁ େହେଲ ବୁଦ୍ଧିରୂପୀ ପାତ୍ରକୁ ସ୍ ଚ୍ଛ ପବିତ୍ର କରିବାକୁ େହବ । ବ୍ୟର୍ଥ କଥାଗୁଡିକୁ ନିଜ
ବୁଦ୍ଧିରୁ ବାହାର କରି େଦବାକୁ େହବ ।
(୨) େଦୖବୀ ଗୁଣର ଧାରଣ କରିବା ସହିତ ପାଠପଢା ଉପେର ପୂରା-ପୂରା ଧ୍ୟାନ େଦଇ ଅତୀନ୍ଦ୍ରିୟ ସୁଖର ଅନୁଭବ କରିବାକୁ େହବ । ସଦା
ସର୍ବଦା ଏହି ନିଶାେର ରହିବାକୁ େହବ େଯ ଆେମ ଭଗବାନଙ୍କର ସନ୍ତାନ, ସିଏ ହିଁ ଆମକୁ ପାଠ ପଢାଉଛନ୍ତି ।
ବରଦାନ:ପ୍ରାପ୍ତି ସ୍ ରୂପ େହାଇ କାହିଁକି, କ’ଣର ପ୍ରଶ୍ନଠାରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ େର ରହୁଥିବା ପ୍ରସନ୍ନଚିତ୍ତ ଆତ୍ମା ହୁଅ ।
େଯଉଁମାେନ ପ୍ରାପ୍ତି ସ୍ ରୂପ ସମ୍ପନ୍ନ ଆତ୍ମା େସମାନଙ୍କର େକେବେହେଲ େକୗଣସି ବି କଥାେର ପ୍ରଶ୍ନ ନଥିେବ ।
େସମାନଙ୍କର ମୁଖମଣ୍ଡଳ ଏବଂ ଚାଲିଚଳଣିେର ପ୍ରସନ୍ନତାର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ େଦଖାଯାଉଥିବ, େତେବ ଏହାକୁ ହିଁ
ସନ୍ତୁଷ୍ଟତା କୁହାଯାଏ । ଯଦି ପ୍ରସନ୍ନତା କମ ଅନୁଭବ େହଉଛି େତେବ ଏହାର କାରଣ େହଲା ପ୍ରାପ୍ତି କମ୍ େହଉଛି
ଏବଂ କମ ପ୍ରାପ୍ତିର କାରଣ େହଉଛି େକୗଣସି ନା େକୗଣସି ଇଚ୍ଛା । େତେବ ଅେନକ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଇଚ୍ଛାଗୁଡିକ ଆତ୍ମାକୁ
ଅପ୍ରାପ୍ତି ଆଡକୁ ଟାଇେନଇଥା’ନ୍ତି, େସଥିପାଇଁ ଅଳ୍ପକାଳର ଇଚ୍ଛାଗୁଡିକୁ ତ୍ୟାଗ କରି ପ୍ରାପ୍ତି ସ୍ ରୂପ ହୁଅ େତେବ
ସର୍ବଦା ପ୍ରସନ୍ନଚିତ୍ତ ରହିପାରିବ ।

ସ୍େଲାଗାନ:-

ପରମାତ୍ମ ସ୍େନହେର ଲବଲୀନ େହାଇ ରୁହ େତେବ ମାୟାର ଆକର୍ଷଣ ସମାପ୍ତ େହାଇଯିବ ।
*** ଓମ୍ ଶାନ୍ତି ***

ବ୍ରହ୍ମାବାବାଙ୍କ ସମାନ େହବା ପାଇଁ ବିେଶଷ ପୁରୁଷାର୍ଥ:େଯପରି ବ୍ରହ୍ମାବାବାଙ୍କୁ ଚଲାବୁଲା କରୁଥିବା ଫରିସ୍ତା ରୂପେର ଅନୁଭବ କରୁଥିେଲ, କର୍ମ କରିବା ସମୟେର, କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବା
ସମୟେର, ରାୟ େଦବା ସମୟେର, ଉମଙ୍ଗ-ଉତ୍ସାହ ବଢାଇବା ସମୟେର ମଧ୍ୟ େଦହଠାରୁ ଅଲଗା ସୂକ୍ଷ୍ମ ପ୍ରକାଶ ସ୍ ରୂପର ଅନୁଭୂତି
କରାଉଥିେଲ, େସହିଭଳି ପିତାକୁ ଅନୁକରଣ କର । ସଦାସର୍ବଦା େଦହ-ଅଭିମାନଠାରୁ ଅଲଗା ରୁହ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତୁମର ଅଲଗା ରୂପ ହିଁ
େଦଖାଯାଉ, ଏହାକୁ ହିଁ କୁହାଯାଏ େଦହ ଭିତେର ରହି ମଧ୍ୟ ଫରିସ୍ତା ସ୍ଥିତି ।

