09/09/20

ପ୍ରାତଃ ମୁରଲୀ

ଓମ୍ ଶାନ୍ତି

“ବାପଦାଦା”

ମଧୁବନ

“ମିେଠ ବଚ୍େଚ:— ପ୍ରତ୍େୟକ କଥାେର େଯାଗ ଶକ୍ତିକୁ କାର୍ଯ୍ୟେର ଲଗାଅ, ବାବାଙ୍କୁ କିଛି ବି ପଚାରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହି,ଁ ତୁେମ
ସମସ୍େତ ଈଶ୍ ରୀୟ ସନ୍ତାନ େତଣୁ େକୗଣସି ବି ଆସୁରୀ କାମ କର ନାହିଁ ।”
ପ୍ରଶ୍ନ:ତୁମର ଏହି େଯାଗବଳର କରାମତି କ’ଣ ?
ଉତ୍ତର:ଏହି େଯାଗବଳ ଦ୍ ◌ାରା ହିଁ ସବୁ କର୍େମନ୍ଦ୍ରିୟ ତୁମର ଅଧୀନ େହାଇଯାଉଛି । େଯାଗବଳ ବିନା ତୁେମ ପବିତ୍ର
େହାଇପାରିବ ନାହିଁ । େଯାଗବଳ ଦ୍ ◌ାରା ହିଁ ସାରା ସୃଷ୍ଟି ପବିତ୍ର େହଉଛି େସଥିପାଇଁ ନିେଜ ପବିତ୍ର େହବା ପାଇଁ ବା
େଭାଜନକୁ ଶୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ େଯାଗର ଯାତ୍ରାେର ରୁହ । ବୁଦ୍ଧିମାନ େହାଇ କାର୍ଯ୍ୟ କର । ନମ୍ରତାର ସହିତ
ବ୍ୟବହାର କର ।
ଓମ୍ ଶାନ୍ତି । ଆତ୍ମିକ ପିତା ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି । ଦୁନିଆେର କାହାକୁ େହେଲ ଜଣା ନାହିଁ େଯ ଆତ୍ମିକ ପିତା ଆସି
ସ୍ ର୍ଗ ଅଥବା ନୂଆ ଦୁନିଆର ସ୍ଥାପନା କିପରି କରୁଛନ୍ତି । ଏକଥା େକହି େହେଲ ଜାଣି ନାହଁାନ୍ତି । ତୁେମ ବାବାଙ୍କଠାରୁ େକୗଣସି
ପ୍ରକାରର ଦାବି କରିପାରିବ ନାହଁ । ବାବା ସବୁ କିଛି ବୁଝାଉଛନ୍ତି । କିଛି େହେଲ ମଧ୍ୟ ପଚାରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହି,ଁ ସବୁ କିଛି ସ୍ ତଃ
ବୁଝାଉଛନ୍ତି । ବାବା କହୁଛନ୍ତି େମାେତ କଳ୍ପ-କଳ୍ପ ଏହି ଭାରତ ଖଣ୍ଡେର ଆସି କ’ଣ କରିବାକୁ େହବ, ତାହା ମଁୁ ଜାଣିଛ,ି ତୁେମ ଜାଣିନାହଁ
। ପ୍ରତ୍ୟହ ବୁଝାଉଛନ୍ତି । େକହି େଗାଟିଏ ଅକ୍ଷର ନ ପଚାରିେଲ ବି ସବୁ କିଛି ବୁଝାଉଛନ୍ତି । େକେବ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଖାଇବା-ପିଇବାର
ଅସୁବିଧା େହଉଛି ? ଏହା ତ ବୁଦ୍ଧିର କଥା ଅେଟ । ବାବା କହୁଛନ୍ତି — ପ୍ରତ୍େୟକ କଥାେର େଯାଗବଳ ଦ୍ ◌ାରା କାମ କର ଏବଂ େଯଉଁ
ସ୍ଥାନକୁ ଯାଉଛ ବାବାଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ମେନ ପକାଅ । ଆଉ େକୗଣସି ଆସୁରୀ କାର୍ଯ୍ୟ କର ନାହିଁ । ଆେମ ଈଶ୍ ରୀୟ ସନ୍ତାନ ଅଟୁ େସ
ସମସ୍ତଙ୍କର ପିତା, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି େଗାଟିଏ ହିଁ ଶିକ୍ଷା େଦଉଛନ୍ତି । ବାବା ଶିକ୍ଷା େଦଉଛନ୍ତି — ପିଲାମାେନ ତୁମକୁ ସ୍ ର୍ଗର
ମାଲିକ େହବାର ଅଛି । ରାଜତ୍ େର ମଧ୍ୟ ପଦବୀ ତ ରହିଥାଏ ନା । ପ୍ରତ୍େୟକଙ୍କୁ ପୁରୁଷାର୍ଥ ଅନୁସାେର ପଦବୀ ମିଳିଥାଏ ।
ପିଲାମାନଙ୍କୁ ହିଁ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବାକୁ େହବ ଏବଂ ପ୍ରାରବ୍ଧ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାକୁ େହବ । େତଣୁ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରାଇବା ପାଇଁ ବାବା
ଆସୁଛନ୍ତି । ତୁମକୁ କିଛି େହେଲ ଜଣା ନଥିଲା େଯ ବାବା େକେବ ଆସିେବ, ଆସି କ’ଣ କରିେବ, ଆମକୁ େକଉଁଆେଡ େନଇଯିେବ । ବାବା ହିଁ
ଆସି ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ଡ୍ରାମାର ପ୍ଲାନ ଅନୁସାେର ତୁମର େକଉଁଠାରୁ ପତନ େହାଇଛି । କହୁଛନ୍ତି ଏକଦମ୍ ଉଚ୍ଚରୁ ଖସିଆସିଛ । ଟିକିଏ
େହେଲ ବୁଦ୍ଧିେର ଆସୁ ନାହିଁ େଯ ଆେମ କିଏ । ଏେବ ଅନୁଭବ କରୁଛ ନା । ତୁେମ ସ୍ ପ୍ନେର ସୁଧା ଭାବିନଥିଲ େଯ ବାବା ଆସି କ’ଣ
କରିେବ । ତୁେମ ମଧ୍ୟ କିଛି ଜାଣିନଥିଲ । ଏେବ ବାବା ମିଳିଛନ୍ତି େତଣୁ ବୁଝୁଛ େଯ ଏପରି ବାବାଙ୍କ ଉପେର ସମର୍ପଣ େହବା ଉଚିତ୍ ।
େଯପରି ପତିବ୍ରତା ସ୍ତ୍ରୀ, ସ୍ ◌ାମୀ ନିକଟେର ସମର୍ପଣ େହାଇଥାଏ । ଚିତାଗ୍ନିେର ଝାସ େଦବାକୁ ମଧ୍ୟ ଡରିନଥାଏ । େକେତ
ବାହାଦୂର େହାଇଥାନ୍ତି । ଆଗରୁ ବହୁତ ନିଆଁେର ଝାସ େଦଉଥିେଲ । ଏଠାେର ବାବା ଏପରି େକୗଣସି କଷ୍ଟ େଦଉ ନାହଁାନ୍ତି । ଏହା ଜ୍ଞାନ
ଚିତା ନାମ େହାଇଥିେଲ ମଧ୍ୟ ଜଳିବାର େକୗଣସି କଥା ନାହିଁ । ବାବା ଲହୁଣୀରୁ ଚୂଟୀ ବାହାରିବା ସଦୃଶ ବୁଝାଉଛନ୍ତି । ପିଲାମାେନ
ବୁଝୁଛନ୍ତି ଜନ୍ମ-ଜନ୍ମାନ୍ତର ପାପର େବାଝ ମୁଣ୍ଡ ଉପେର ରହିଛି । ଏଠାେର ଜେଣ ଅଜାମ୍ବିଳ ଭଳି ପତିତ ନୁେହଁ । ପ୍ରତ୍େୟକ ମନୁଷ୍ୟ
ଜେଣ ଅନ୍ୟଜଣଙ୍କଠାରୁ ଅଧିକ ଅଜାମ୍ବିଳ ଅଟନ୍ତି । ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ କ’ଣ ଜଣା େଯ ପୂର୍ବ ଜନ୍ମେର କ’ଣ-କ’ଣ କରିଥିେଲ । ଏେବ
ତୁେମ ବୁଝୁଛ େଯ ଆେମ ପାପ ହିଁ କରିଥିଲୁ, ବାସ୍ତବେର ଜେଣ େହେଲ ପୁଣ୍ୟ ଆତ୍ମା ନାହଁାନ୍ତି । ସମସ୍େତ ପାପ ଆତ୍ମା ଅଟନ୍ତି । ଯଦି
ପୁଣ୍ୟ କରିେବ େତେବ ପୁଣ୍ୟ ଆତ୍ମା େହାଇଯିେବ । ସତ୍ୟଯୁଗେର ପୁଣ୍ୟ ଆତ୍ମାମାେନ ରହିଥା’ନ୍ତି । େକହି ଯଦି ଡାକ୍ତରଖାନା ଆଦି
ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି େତେବ ତାହା ଦ୍ ◌ାରା କ’ଣ େହବ । ସିଡି ତଳକୁ ଓହ୍ଲାଇବାରୁ ମୁକୁଳିଯିେବ ନାହିଁ । ଆେରାହଣ କଳା ତ େହଉ ନାହିଁ ନା
ବରଂ ଆହୁରି ତଳକୁ ଖସିଯାଉଛନ୍ତି । ବାବା ଏେତ ପ୍ରିୟ ଅଟନ୍ତି େଯ ଯାହାଙ୍କ ନିମନ୍େତ କୁହାଯାଉଛି ଜିଇଁ ଥାଉ ଥାଉ ସମର୍ପଣ
େହାଇଯାଅ କାହିଁକି ନା ସିଏ ପତିମାନଙ୍କର ପତି, ପିତାମାନଙ୍କର ପିତା ସର୍େବାଚ୍ଚ ଅଟନ୍ତି ।
ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଏେବ ବାବା ଜାଗ୍ରତ କରୁଛନ୍ତି । ସ୍ ର୍ଗର ମାଲିକ କରାଉଥିବା ବାବା େକେତ ସାଧାରଣ ଅଟନ୍ତି । ଆରମ୍ଭ ସମୟେର
କନ୍ୟାମାେନ େଯେତେବେଳ େରାଗେର ପଡୁଥିେଲ େସେତେବେଳ ବାବା ନିେଜ ତାଙ୍କର େସବା କରୁଥିେଲ । ଅହଂକାର ଟିକିଏ ବି ନଥିଲା ।
ବାପଦାଦା ଉଚ୍ଚରୁ ଉଚ୍ଚ ଅଟନ୍ତି । କହୁଛନ୍ତି େଯପରି ବି କର୍ମ େହଉ ମଁୁ ଏହାଙ୍କ ଦ୍ ◌ାରା କରାଇବି ଅଥବା କରିବି । ଉଭୟ େଯପରି
ଏକ େହାଇଯାଉଛନ୍ତି । ଜଣା ପଡୁ ନାହିଁ ବାବା ଏବଂ ଦାଦା କ’ଣ କରୁଛନ୍ତି । କର୍ମ-ଅକର୍ମ-ବିକର୍ମର ଗତି ବାବା ହିଁ ବସି ବୁଝାଉଛନ୍ତି ।
ବାବା ବହୁତ ଉଚ୍ଚ ଅଟନ୍ତି । ମାୟାର ମଧ୍ୟ େକେତ ପ୍ରଭାବ ରହିଛି । ଈଶ୍ ର ପିତା କହୁଛନ୍ତି ଏପରି କର ନାହିଁ ତଥାପି ମଧ୍ୟ କଥା ମାନୁ
ନାହଁାନ୍ତି । ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି — ମଧୁର ସନ୍ତାନମାେନ, ଏହି କାମ କର ନାହି,ଁ ତଥାପି ମଧ୍ୟ ଓଲଟା କାମ କରିେଦଉଛନ୍ତି । ଓଲଟା
କାମ ପାଇଁ ହିଁ ମନା କରିେବ ନା । କିନ୍ତୁ ମାୟା ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଜବରଦସ୍ତ ଅେଟ । ଭୁଲ୍େର ମଧ୍ୟ ବାବାଙ୍କୁ ଭୁଲିଯାଅ ନାହିଁ । ଯାହା କିଛିବି
କରନ୍ତ,ୁ ମାରନ୍ତୁ ଅଥବା ପିଟନ୍ତୁ । ଏପରି କିଛି ବାବା କରୁ ନାହଁାନ୍ତ,ି କିନ୍ତୁ କଥାେର ଏହିଭଳି କୁହାଯାଉଛି । ଗୀତ ମଧ୍ୟ ଅଛି ତୁମ

ଦ୍ ◌ାରକୁ େକେବ ଛାଡିବୁ ନାହିଁ । ଯାହା କିଛି ବି କୁହ । ଦୁନିଆେର କ’ଣ ଅଛି । ବୁଦ୍ଧି ମଧ୍ୟ କହୁଛି ବାବାଙ୍କ ଘର ଛାଡି କୁଆେଡ ଯିବୁ ?
ବାବା ବର୍ତ୍ତମାନ ହିଁ ସ୍ ର୍ଗର ସମ୍ପତ୍ତି େଦଉଛନ୍ତି ପୁଣି େକେବ ମିଳିବ ନାହିଁ । ଏପରି ନୁେହଁ େଯ ପରଜନ୍ମେର କିଛି ମିଳିବ । ନା । ଏହି
ପାରେଲୗକିକ ପିତା େବହଦ ସୁଖଧାମର ତୁମକୁ ମାଲିକ କରାଉଛନ୍ତି । ବାବା ଏହି ରାୟ େଦଉଛନ୍ତି େଯ, ପିଲାମାନଙ୍କୁ େଦୖବୀଗୁଣ ମଧ୍ୟ
ଧାରଣ କରିବାକୁ େହବ । ଯଦି େପାଲିସ୍ ଚାକିରୀ କରିଛ, େତେବ ନିଜ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କର, ନେଚତ୍ ଡିସ୍ମିସ୍ କରିେଦେବ । ନିଜର କାମ ତ
କରିବାକୁ ହିଁ ପଡିବ, ଆଖି େଦଖାଇବାକୁ ପଡିବ । େଯେତ ଦୂର ସମ୍ଭବ ସ୍େନହର ସହିତ କାମ କର । ନେଚତ୍ ଯୁକ୍ତିର ସହିତ ଆଖି େଦଖାଅ
। କାହା ଉପେର ହାତ ଉଠାଅ ନାହିଁ । ବାବାଙ୍କର େକେତ େଢର ସନ୍ତାନ ଅଛନ୍ତି । ବାବାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ପିଲାମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଚିନ୍ତା
ରହୁଛି ନା । ମୂଳ କଥା େହଉଛି ପବିତ୍ର ରହିବା । ଜନ୍ମ-ଜନ୍ମାନ୍ତର ତୁେମ ଡାକିଛ ନା — େହ ପତିତ-ପାବନ ଆସ, ଆସି ଆମକୁ ପବିତ୍ର
କରାଅ । କିନ୍ତୁ ଅର୍ଥ କିଛି େହେଲ ବୁଝୁ ନାହଁାନ୍ତି । ଡାକୁଛନ୍ତି େତେବ ନିଶ୍ଚୟ ପତିତ ଅଟନ୍ତି ନା । ନେଚତ୍ ଡାକିବାର ଆବଶ୍ୟକତା
ନାହିଁ । ପୂଜା କରିବା ମଧ୍ୟ ଦରକାର ନାହିଁ । ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି ତୁମ ଅବଳାମାନଙ୍କ ଉପେର େକେତ ଅତ୍ୟାଚାର େହଉଛି, ସହନ କରିବାକୁ
ହିଁ ପଡିବ । ଉପାୟମାନ ମଧ୍ୟ ବତାଉଛନ୍ତି । ବହୁତ ନମ୍ରତାର ସହିତ ରୁହ । କୁହ, ତୁେମ ତ ଭଗବାନ େହାଇଛ ପୁଣି କ’ଣ ମାଗୁଛ ?
ହାତଗଣ୍ଠି ବାନ୍ଧିବା ସମୟେର କହନ୍ତି — ମଁୁ ତୁମର ପତି ଈଶ୍ ର ଗୁରୁ ସବୁ କିଛି, ଏେବ ମଁୁ ପବିତ୍ର ରହିବାକୁ ଚାହଁୁଛି େତେବ ତୁେମ
କାହିଁକି ଅଟକାଉଛ । ଭଗବାନଙ୍କୁ ତ ପତିତ-ପାବନ କୁହାଯାଉଛି ନା । ତୁେମ ହିଁ ପବିତ୍ର କରାଇଲାବାଲା େହାଇଯାଅ । ଏହିପରି ସ୍େନହ
ଏବଂ ନମ୍ରତାର ସହିତ କଥା େହବା ଉଚିତ୍ । ଯଦି କ୍େରାଧ କେଲ େତେବ ଫୁଲର ବର୍ଷା କର । ମାରିଥା’ନ୍ତି ପୁଣି ପଶ୍ଚାତାପ ମଧ୍ୟ
କରିଥାନ୍ତି । େଯପରି ମଦ ପିଇେଲ ବହୁତ ନିଶା ଚଢିଯାଇଥାଏ । ନିଜକୁ ରାଜା ଭାବିଥା’ନ୍ତି । େତଣୁ ଏହି ବିଷ ମଧ୍ୟ ଏପରି ଜିନିଷ ଯାହା ନ
କହିେଲ ଭଲ । ପଶ୍ଚାତାପ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଅଭ୍ୟାସ େହାଇଯାଇଥିବାରୁ ଅଭ୍ୟାସ ଭାଙ୍ଗୁ ନାହିଁ । ଥେର-ଦୁଇଥର ବିକାରଗ୍ରସ୍ଥ
େହେଲ ବାସ୍ ନିଶା ଚଢିଲା, ପୁଣି ତଳକୁ ଖସିଯା’ନ୍ତି । େଯପରି ନିଶା ଜିନିଷ ଖୁସି ଆଣିଥାଏ, ବିକାର ମଧ୍ୟ ଏହିପରି ଅେଟ । ଏଠାେର ବହୁତ
େମହନତ ରହିଛି । େଯାଗବଳ ବିନା େକହି ମଧ୍ୟ କର୍େମନ୍ଦ୍ରିୟକୁ ବଶୀଭୂତ କରିପାରିେବ ନାହିଁ । େଯାଗବଳର ହିଁ କରାମତି ରହିଛି
େସଥିପାଇଁ ତ େଯାଗର ନାମ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଅେଟ, ବାହାରୁ ଏଠାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି େଯାଗ ଶିଖିବା ପାଇଁ । ଶାନ୍ତିେର ବସି ରହିଥା’ନ୍ତି । ଘର
ପରିବାରରୁ ଦୂେରଇ ଯାଇଥା’ନ୍ତି । ତାହା ତ ଅଳ୍ପକାଳ ନିମନ୍େତ କୃତ୍ରିମ ଶାନ୍ତି ଅେଟ । ପ୍ରକୃତ ଶାନ୍ତି ବିଷୟେର କାହାକୁ େହେଲ
ଜଣା ନାହିଁ । ବାବା କହୁଛନ୍ତି ପିଲାମାେନ ତୁମର ସ୍ ଧର୍ମ ହିଁ ଶାନ୍ତ ଅେଟ, ଏହି ଶରୀର ଦ୍ ◌ାରା ତୁେମ କର୍ମ କରୁଛ । େଯପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ
ଶରୀର ଧାରଣ ନ କରିଛ େସପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆତ୍ମା ଶାନ୍ତ ରହିଥାଏ । ପୁଣି େକଉଁଠି ନା େକଉଁଠି ଯାଇ ପ୍ରେବଶ କରିଥାଏ । ଏଠାେର ତ ପୁଣି
େକହି-େକହି ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀର ସହିତ ଧକ୍କା ଖାଉଛନ୍ତି । ତାହା ଛାୟାର ଶରୀର େହାଇଥାଏ, େକହି ଦୁଃଖ େଦଇଥାନ୍ତ,ି େକହି ଭଲ ମଧ୍ୟ
େହାଇଥା’ନ୍ତି, ଏଠାେର ମଧ୍ୟ ଭଲ ମନୁଷ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ଯିଏକି କାହାକୁ ଦୁଃଖ େଦଇନଥା’ନ୍ତି । େକହି ତ ବହୁତ ଦୁଃଖ େଦଇଥାନ୍ତି । େକହି
ପୁଣି େଯପରି ସାଧୁ ମହାତ୍ମା େହାଇଥା’ନ୍ତି ।
ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି ମିଠା ମିଠା ସିକିଲେଧ ସନ୍ତାନମାେନ ତୁେମ ୫ ହଜାର ବର୍ଷ ପେର ଆସି ମିଶିଛ । କ’ଣ େନବା ପାଇଁ ? ବାବା କହିଛନ୍ତି
ତୁମକୁ କ’ଣ ମିଳିବ । ବାବା ଆପଣଙ୍କଠାରୁ କ’ଣ ମିଳିବ, ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ମଧ୍ୟ ମନେର ଆସୁ ନାହିଁ । ଆପଣ ତ ସ୍ ର୍ଗର ରଚୟିତା ଈଶ୍ ର
ପିତା ଅଟନ୍ତି । ନୂଆ ଦୁନିଆର ରଚୟିତା ଅଟନ୍ତି । େତେବ ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣଙ୍କଠାରୁ ବାଦଶାହୀ ହିଁ ମିଳିବ । ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଅଳ୍ପ କିଛି
ବୁଝି କରି ଗେଲ ମଧ୍ୟ ସ୍ ର୍ଗକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଯିବ । ମଁୁ ସ୍ ର୍ଗର ସ୍ଥାପନା କରିବାକୁ ଆସିଛି । ସବୁଠାରୁ ବଡ ଆସାମୀ େହଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ
ଏବଂ ପ୍ରଜାପିତା ବ୍ରହ୍ମା । ତୁେମ ଜାଣିଛ େଯ ବିଷ୍ଣୁ କିଏ ? ଏକଥା ଆଉ କାହାକୁ େହେଲ ଜଣା ନାହିଁ । ତୁେମ କହୁଛ ଆେମ ତାଙ୍କ କୁଳର
ଅଟୁ, ଏହି ଲକ୍ଷ୍ମୀ-ନାରାୟଣ ତ ସତ୍ୟଯୁଗେର ରାଜ୍ୟ କରିେବ । ବାସ୍ତବେର ଏହି ଚକ୍ର ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ନାହିଁ । ଏହି ଅଳଙ୍କାର େହଉଛି
ଆମ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କର । ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ଜ୍ଞାନ ଅଛି । ସତ୍ୟଯୁଗେର ଏହିଭଳି ବୁଝାଇେବ ନାହିଁ । ଏପରି କଥା କହିବା ପାଇଁ କାହା
ପାଖେର ଶକ୍ତି ନାହିଁ । ତୁେମ ଏହି ୮୪ ଜନ୍ମର ଚକ୍ରକୁ ଜାଣିଛ । ଏହାର ଅର୍ଥ େକହି ବୁଝି ପାରିେବ ନାହିଁ । ବାବା ହିଁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ
ବୁଝାଉଛନ୍ତି । ପିଲାମାେନ ବୁଝିଗେଲଣି, ଆମକୁ ଏହି ଅଳଙ୍କାର େଶାଭା ପାଉ ନାହିଁ । ଆେମ ଏେବ ଶିକ୍ଷା ପାଉଛୁ । ପୁରୁଷାର୍ଥ କରୁଛୁ ।
ପୁଣି ଏହିପରି େହାଇଯିବୁ । ସ୍ ଦର୍ଶନ ଚକ୍ର ଘୂରାଇ ଘୂରାଇ ଆେମ େଦବତା େହାଇଯିବୁ । ସ୍ ଦର୍ଶନ ଚକ୍ର ଅର୍ଥାତ୍ ରଚୟିତା ଏବଂ
ରଚନାର ଆଦି-ମଧ୍ୟ-ଅନ୍ତକୁ ଜାଣିବା । ସାରା ଦୁନିଆେର େକହି େହେଲ ମଧ୍ୟ ବୁଝାଇପାରିେବ ନାହିଁ େଯ ଏହି ସୃଷ୍ଟି ଚକ୍ର କିପରି ଘୂରୁଛି
। ବାବା େକେତ ସହଜ କରି ବୁଝାଉଛନ୍ତି — ଏହି ଚକ୍ରର ଆୟୁଷ ଏେତ ବଡ ତ େହାଇ ପାରିବ ନାହିଁ । ମନୁଷ୍ୟ ସୃଷ୍ଟିର ହିଁ ସମାଚାର
ଶୁଣାଯାଉଛି େଯ ଏେତ ମନୁଷ୍ୟ ଅଛନ୍ତି । ଏପରି କୁହାଯାଉନାହିଁ େଯ, କଇଁଛ, ମାଛ ଆଦି େକେତ ଅଛନ୍ତି ଏଠାେର ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କର ହିଁ
ଗଣନା କରାଯାଉଛି । ତୁମକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ବାବା ସବୁ କିଛି କହୁଛନ୍ତି । େକବଳ ତାହା ଉପେର ପୂରା ଧ୍ୟାନ େଦବାକୁ େହବ
।
ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି — େଯାଗବଳ ଦ୍ ◌ାରା ତୁେମ ସୃଷ୍ଟିକୁ ପବିତ୍ର କରୁଛ େତେବ କ’ଣ ଏହା ଦ୍ ◌ାରା ଖାଦ୍ୟ ଶୁଦ୍ଧ େହାଇପାରିବ ନାହିଁ
? ଆଚ୍ଛା, ତୁେମ ତ ଏହିପରି େହାଇଛ । ପୁଣି କାହାକୁ ନିଜ ସମାନ କରାଉଛ ? ଏେବ ତୁେମ ବୁଝୁଛ େଯ ବାବା ପୁନର୍ବାର ଆସିଛନ୍ତି
ସ୍ ର୍ଗର ବାଦଶାହୀ ପୁଣି ଥେର େଦବା ପାଇଁ । େତଣୁ ଏହାକୁ ମନା କର ନାହିଁ । ବିଶ୍ ର ବାଦଶାହୀକୁ ମନା କେଲ ତ ସବୁ େଶଷ େହାଇଯିବ
ଅର୍ଥାତ୍ ଆବର୍ଜନାର ଡବାେର ଯାଇ ପଡିବ । ଏହି ସାର ଦୁନିଆ ହିଁ ଆବର୍ଜନାେର ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ । େତଣୁ ଏହାକୁ ଆବର୍ଜନାର ଡବା ହିଁ

କୁହାଯିବ । ଦୁନିଆର ଅବସ୍ଥା େଦଖ କ’ଣ େହାଇଛି । ତୁେମ ତ ଜାଣିଛ ଆେମ ବିଶ୍ ର ମାଲିକ େହଉଛୁ । ଏକଥା କାହାକୁ େହେଲ ଜଣା
ନାହିଁ େଯ ସତ୍ୟଯୁଗେର େଗାଟିଏ ହିଁ ରାଜ୍ୟ ଥିଲା, ଏକଥାକୁ େକହି ମାନିେବ ନାହିଁ । ନିଜର ଅହଂକାର ଥିବାରୁ ଟିକିଏ େହେଲ ଶୁଣନ୍ତି ନାହି,ଁ
କହୁଛନ୍ତି ଏସବୁ ତୁମର କଳ୍ପନା । କଳ୍ପନା ଦ୍ ◌ାରା ହିଁ ଏହି ଶରୀର ଆଦି ତିଆରି େହାଇଛି । ଅର୍ଥ କିଛି େହେଲ ବୁଝୁ ନାହଁାନ୍ତି । ବାସ୍
ଏହା ଈଶ୍ ରଙ୍କର କଳ୍ପନା, ଈଶ୍ ର େଯଉଁଭଳି ଚାହିଁେବ େସହିପରି େହଉଛନ୍ତ,ି ତାଙ୍କର ଏହା େଖଳ ଅେଟ । ଏହିପରି କଥା କହୁଛନ୍ତ,ି
େସ କଥା ନ କହିେଲ ଭଲ । ଏେବ ତୁେମମାେନ ଜାଣିଛ ବାବା ଆସିଛନ୍ତି । ବୁଢୀମାତାମାେନ ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି — ବାବା ପ୍ରତ୍େୟକ ୫
ହଜାର ବର୍ଷେର ଥେର ଆେମ ଆପଣଙ୍କଠାରୁ ସ୍ ର୍ଗର ସମ୍ବତ୍ତି େନଉଛୁ । ଆେମ ଏେବ ସ୍ ର୍ଗର ରାଜତ୍ େନବାକୁ ଆସିଛୁ । ତୁେମ
ଜାଣିଛ େଯ ସମସ୍ତ ଅଭିେନତାଙ୍କର ନିଜସ୍ ପାର୍ଟ ରହିଛି । ଜଣଙ୍କର ପାର୍ଟ ଅନ୍ୟ ସହିତ ମିଶିପାରିବ ନାହିଁ । ତୁେମ ପୁଣି ଏହି ନାମ
ରୂପେର ଆସି ଏହି ସମୟେର ବାବାଙ୍କଠାରୁ ବର୍ସା େନବାର ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବ । ଏହା େକେତ ଅସରନ୍ତି େରାଜଗାର ଅେଟ । ଯଦିଓ ବାବା
କହୁଛନ୍ତି ଅଳ୍ପ ଶୁଣିେଲ ମଧ୍ୟ ସ୍ ର୍ଗକୁ ଆସିଯିବ । କିନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍େୟକ ମନୁଷ୍ୟ ଉଚ୍ଚ େହବା ପାଇଁ ତ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରୁଛନ୍ତି ନା ।
େତଣୁ ପ୍ରଥେମ େହଲା ପୁରୁଷାର୍ଥ । ଆଚ୍ଛା—
ମିଠା ମିଠା ସିକିଲେଧ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତା-ପିତା, ବାପଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍େନହଭରା ସ୍ମୃତି ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ୍ । ଆତ୍ମିକ
ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍େତ ।
ଧାରଣା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାର :—

(୧) ବାବା େଯପରି ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର େସବା କରୁଛନ୍ତ,ି େକୗଣସି ଅହଂକାର ନାହି,ଁ େସହିପରି ପିତାଙ୍କୁ ଅନୁକରଣ କରିବାକୁ େହବ ।
ବାବାଙ୍କ ଶ୍ରୀମତେର ଚାଲି ବିଶ୍ ର ରାଜତ୍ ସ୍ ◌ୀକାର କରିବାକୁ େହବ, ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିବାର ନାହିଁ । ବାଦଶାହୀ େନବାକୁ େହବ,
ମନା କରିବା ଅନୁଚିତ୍ ।
(୨) ପିତାମାନଙ୍କର ପିତା, ପତିମାନଙ୍କର ପତି ଯିଏକି ସର୍େବାଚ୍ଚ ଅଟନ୍ତ,ି ଅତିପ୍ରିୟ ଅଟନ୍ତି ତାଙ୍କ ଉପେର ସମର୍ପିତ େହବାକୁ
ପଡିବ । ଜ୍ଞାନ ଚିତା ଉପେର ବସିବାକୁ େହବ । ଭୁଲ୍େର ମଧ୍ୟ େକେବେହେଲ ବାବାଙ୍କୁ ଭୁଲି ଓଲଟା କାମ କରିବାର ନାହିଁ ।
ବରଦାନ:ମାଷ୍ଟର ଜ୍ଞାନ ସାଗର େହାଇ ଜ୍ଞାନର ଗଭୀରତାକୁ ଯାଇ ଅନୁଭବ ରୂପୀ ରତ୍ନେର ଭରପୁର ହୁଅ ।
େଯଉଁ ପିଲାମାେନ ଜ୍ଞାନର ଗଭୀରତାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି େସମାେନ ଅନୁଭବ ରୂପୀ ରତ୍ନେର ସମ୍ପନ୍ନ େହାଇଯାଉଛନ୍ତି ।
େଗାଟିଏ େହଲା ଜ୍ଞାନ ଶୁଣିବା ଏବଂ ଶୁଣାଇବା ଆଉ େଗାଟିଏ େହଲା ଅନୁଭବୀ ମୂରତ େହବା । ଅନୁଭବୀ ଆତ୍ମାମାେନ
ସର୍ବଦା ଅବିନାଶୀ ଏବଂ ନିର୍ବିଘ୍ନ ସ୍ଥିତିେର ରହିଥା’ନ୍ତି । େସମାନଙ୍କୁ େକହି ହଲଚଲ୍ କରିପାରିେବ ନାହିଁ । ଅନୁଭବୀ
ଆତ୍ମା ନିକଟେର ମାୟାର େକୗଣସି ପ୍ରକାରର ପ୍ରୟାସ ସଫଳ େହାଇପାରିବ ନାହିଁ । ଅନୁଭବୀ ଆତ୍ମା େକେବେହେଲ
େଧାକା ଖାଇପାରିେବ ନାହିଁ େସଥିପାଇଁ ଅନୁଭବକୁ ବଢାଇ ପ୍ରତ୍େୟକ ଗୁଣର ଅନୁଭବୀ ମୂରତ ହୁଅ । ମନନ ଶକ୍ତି
ଦ୍ ◌ାରା ଶୁଦ୍ଧ ସଂକଳ୍ପର ଷ୍ଟକ ଜମା କର ।
ସ୍େଲାଗାନ:ଫରିସ୍ତା ତାଙ୍କୁ କୁହାଯିବ ଯିଏ େଦହର ସୂକ୍ଷ୍ମ ଅଭିମାନର ସମ୍ବନ୍ଧଠାରୁ ମଧ୍ୟ ମୁକ୍ତ ଅଟନ୍ତି ।
*** ଓମ୍ ଶାନ୍ତି ***

