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ପ୍ରାତଃ ମୁରଲୀ

ଓମ୍ ଶାନ୍ତି

“ବାପଦାଦା”

ମଧୁବନ

“ମିେଠ ବଚ୍େଚ:—ତୁମକୁ ଗୁପ୍ତ ଖୁସି ରହିବା ଦରକାର େଯ ଆେମ ପରମାତ୍ମା ପିତାଙ୍କର ୟୁନିଭରସିଟିର ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ଅଟୁ, ଭବିଷ୍ୟତ
ନୂଆ ଦୁନିଆର ସମ୍ପତ୍ତି (ବର୍ସା) ପାଇବା ପାଇଁ ପାଠ ପଢ଼ୁଛୁ ।”
ପ୍ରଶ୍ନ:ସର୍ବଦା େକଉଁ ସ୍ମୃତିେର ରହିେଲ େଦୖବୀଗୁଣର ଧାରଣା େହବାକୁ ଲାଗିବ ?
ଉତ୍ତର:ଆେମ ଆତ୍ମାମାେନ ଶିବବାବାଙ୍କର ସନ୍ତାନ, ବାବା ଆମକୁ କଣ୍ଟାରୁ ଫୁଲ କରିବାକୁ ଆସିଛନ୍ତ—
ି ଏହି ସ୍ମୃତି ସର୍ବଦା
ରହିେଲ େଦୖବୀଗୁଣର ଧାରଣା େହବାକୁ ଲାଗିବ । ପାଠପଢ଼ା ଓ େଯାଗ ପ୍ରତି ପୂରା ପୂରା ଧ୍ୟାନ ରହୁ, ବିକାରଗୁଡିକ ପ୍ରତି
ଘୃଣାଭାବ ରହୁ େତେବ ଧୀେର ଧୀେର େଦୖବୀଗୁଣ ଆସିବାକୁ ଲାଗିବ । େଯେତେବେଳ େକୗଣସି ବିକାର ଆକ୍ରମଣ କରୁଛି
େସେତେବେଳ ଭାବିବା ଦରକାର— ମଁୁ କଣ୍ଟା େହାଇଯାଇଛି, େମାେତ ଫୁଲ େହବାର ଅଛି ।
ଓଁ ଶାନ୍ତି । ପିଲାମାନଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିେର ଅଛି ଆେମ ରୁହାନୀ ୟୁନିଭରସିଟିେର ବସିଛୁ । ଏହି ନିଶା ରହିବା ଦରକାର । ସାଧାରଣ ଭାେବ େଯପରି
ସ୍କୁଲେର ବସନ୍ତି, େସପରି ଏଠାେର ବୁଦ୍ଧୁ ଭଳି ବସ ନାହିଁ । ବହୁତ ପିଲା େଯପରି ବୁଦ୍ଧୁ ଭଳି ବସୁଛନ୍ତି । ମେନ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ—
ଏହା ସର୍େବାଚ୍ଚ ପରମପିତା ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ୟୁନିଭରସିଟି । ଆେମ ଏଠାକାର ଛାତ୍ର । ତୁମ ମଧ୍ୟେର େକେତ ନିଶା ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ ।
ଏହା ଗୁପ୍ତ ଖୁସ,ି ଗୁପ୍ତ ଜ୍ଞାନ । ପ୍ରତ୍େୟକ କଥା ଗୁପ୍ତ । କାହା କାହାକୁ ଏଠାେର ବସିଥିେଲ ମଧ୍ୟ ବାହାରର ଖରାପ ଖିଆଲ୍ ଆସୁଛି ।
ଭବିଷ୍ୟ ନୂଆ ଦୁନିଆର ବର୍ସା ପାଇବା ପାଇଁ ତୁେମ ଏଠାେର ପଢ଼ୁଛ । ତୁମକୁ େକେତ ଖୁସି େହବା ଆବଶ୍ୟକ । େଦୖବୀଗୁଣ ବି େହବା
ଦରକାର । ଭେଲ ଏଠାେର ସମସ୍େତ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହିଁ ଆସୁଛନ୍ତି । େସଠାକାର ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନାରୁ ତୁେମ ବାହାରି ଏଠାକୁ ଆସୁଛ ।
ତୁମମାନଙ୍କୁ େକେତ ଖୁସି ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ । ସାରା ଦୁନିଆ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଙ୍କେର ପଡିଛି । େକଉଁଠି କଳିଯୁଗର ପଙ୍କ, େକଉଁଠି
ସତ୍ୟଯୁଗୀ ଫୁଲର ବଗିଚା । କଳିଯୁଗେର ଜେଣ ଜଣଙ୍କୁ କଣ୍ଟା ଲଗାଉଛନ୍ତି । ତୁମକୁ ତ’ ଏେବ ଫୁଲ େହବାର ଅଛି । େତେବ େକେତ
ଖୁସି ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ । ଆେମ ଏେବ ଫୁଲ େହଉଛୁ । ଏହା ତ ବଗିଚା ଅେଟ । ବାବାଙ୍କୁ ବଗିଚାର ମାଲିକ କୁହାଯାଏ । ବଗିଚାର ମାଲିକ
ଆସି କଣ୍ଟାକୁ ଫୁଲ କରୁଛନ୍ତି । ଏହା ତ’ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଜଣାଥିବା ଦରକାର ଆେମ େକଉଁପରି ଫୁଲ େହଉଛୁ । ଏଠାେର ବଗିଚା ମଧ୍ୟ ଅଛି
। ମୁରଲୀ ଶୁଣି ବଗିଚାକୁ ଯାଇ ଫୁଲ ସହ ନିଜର ତୁଳନା କର । ଆେମ କିପରି ଫୁଲ! ଆେମ କଣ୍ଟା ତ’ ନୁେହଁ ? େଯେତେବେଳ କ୍େରାଧ
ଆସୁଛି ବୁଝିବା ଦରକାର ମଁୁ କଣ୍ଟା, େମାଠାେର କ୍େରାଧର ଭୂତ ଅଛି । ନିେଜ ଘୃଣା ଆସିବା ଆବଶ୍ୟକ । କ୍େରାଧ ତ’ ସମସ୍ତଙ୍କ
ସମ୍ମୁଖେର ଆସିଯାଉଛି । କାମ ତ’ ସମସ୍ତଙ୍କ ସମ୍ମୁଖେର େହାଇପାରିବ ନାହିଁ । ତାହା ତ’ ଗୁପ୍ତଭାେବ କରନ୍ତି । କ୍େରାଧ ତ’
ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ । କ୍େରାଧ କେଲ ତା’ର ପ୍ରଭାବ ଅଳ୍ପ ଦିନ ଚାେଲ । କ୍େରାଧର ବି ନିଶା ରହିଛି, େଲାଭର ବି ନିଶା ରହିଛି । ନିଜକୁ ନିେଜ
ଘୃଣା କରିବା ଆବଶ୍ୟକ । ତୁେମ ଭାବୁଛ ଆମକୁ ବାବା ଫୁଲ କରୁଛନ୍ତି । କାମ ଓ କ୍େରାଧ ବହୁତ ଖରାପ । ମନୁଷ୍ୟଙ୍କର ସାରା େଶାଭା
ନଷ୍ଟ କରିଦିଏ । ଏଠାେର ସୁେଶାଭିତ େହେଲ େସଠାେର ବି େଶାଭା ପାଇବ । ବାବା ପ୍ରତିଦିନ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି େଦୖବୀଗୁଣ
ଧାରଣ କର । ସ୍ ର୍ଗକୁ ଯିବାର ଅଛି । ଏହି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ େକେତ ଗୁଣବାନ୍ ଅଟନ୍ତି । ତାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖେର ମହିମା ଗାନ କରନ୍ତ—
ି
ଆେମ ନୀଚ୍ଚ, ପାପୀ, କାମୀ । ଆପଣ ସର୍ବଗୁଣ ସମ୍ପନ୍ନ । ତୁେମ ବି ବୁଝୁଛ ସ୍ ର୍ଗ ଫୁଲର ବଗିଚା ଏବଂ ନର୍କ କଣ୍ଟାର ଜଙ୍ଗଲ ।
ଶିବବାବା ସ୍ ର୍ଗ ସ୍ଥାପନ କରୁଛନ୍ତ,ି ରାବଣ ନର୍କ କରିେଦଉଛି । ବିଚାର କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ମଁୁ ଆତ୍ମା ବାବାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ।
େମା’ଠାେର ଅବଗୁଣ କୁଆଡୁ ଆସିବ ? ଯଦି ଖରାପ ଗୁଣ ଥିବ େତେବ ବାବାଙ୍କ ନାମ ବଦନାମ କରିବ । କ୍େରାଧ କରିବା ଅର୍ଥାତ୍
ବାବାଙ୍କର ନିନ୍ଦା କରାଇବା । କ୍େରାଧର ଭୁତ ଆସିଲା ଅର୍ଥାତ୍ ବାବାଙ୍କୁ ଭୁଲିଲ । ବାବାଙ୍କ ୟାଦ ରହିେଲ େକୗଣସି ବି ଭୁତ ଆସିବ
ନାହିଁ । ଯଦି କାହା ହୃଦୟକୁ ଦୁଃଖ େଦଉଛ େତେବ ତା’ର ପ୍ରଭାବ ପଡିଥାଏ । ଥେର ଯଦି କ୍େରାଧ କଲ େତେବ ୬ ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ
ସମସ୍ତଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିେର ରେହ େଯ ଇଏ କ୍େରାଧୀ ଅଟନ୍ତି । ପୁଣି ହୃଦୟରୁ ଭାବନା କମ େହାଇଯାଏ । ବାପଦାଦାଙ୍କ ହୃଦୟରୁ ବି
ଓହ୍ଲାଇଯାଆନ୍ତି । ଏହି ଦାଦା ବି ବିଶ୍ ର ମାଲିକ େହଉଛନ୍ତ,ି ତାଙ୍କଠାେର ନିଶ୍ଚିତ ବିେଶଷତା ଥିବ । ପରନ୍ତୁ କାହାର ଭାଗ୍ୟେର
ନଥିେଲ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରନ୍ତି ନାହିଁ । େକେତ ସହଜ ପୁରୁଷାର୍ଥ, େକବଳ ବାବାଙ୍କୁ ୟାଦ କରିେଲ ଆତ୍ମା ସ୍ ଚ୍ଛ େହାଇଯିବ । ଅନ୍ୟ କିଛି
ଉପାୟ ନାହିଁ । ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜଋଷି େକହି ନାହାନ୍ତ,ି ରାଜେଯାଗ ଶିକ୍ଷକ େକବଳ ବାବା । ମନୁଷ୍ୟ, ମନୁଷ୍ୟଙ୍କୁ ସୁଧାରିପାରିେବ ନାହିଁ ।
ବାବା ଆସି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସୁଧାରୁଛନ୍ତି । ଯିଏ ବିଲକୁଲ୍ ଭଲ ଭାବେର ସୁଧୁରିଯାଆନ୍ତ,ି େସ ସତ୍ୟଯୁଗେର ପ୍ରଥେମ ପ୍ରଥେମ ଆସନ୍ତି ।
କିଛି ବି ଖରାପ ଅଭ୍ୟାସ ଥିେଲ ତାହା ଛାଡିବାକୁ ପଡିବ । ପାଠପଢ଼ା ଉପେର, େଯାଗେର ପୁରା ଧ୍ୟାନ େଦବା ଆବଶ୍ୟକ । ଏହା ତ’ ଜାଣନ୍ତି
ସମସ୍େତ ଏକାପରି ଉଚ୍ଚ େହାଇପାରିେବ ନାହିଁ । ପରନ୍ତୁ ବାବା ତ’ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରାଇେବ । େଯେତ ସମ୍ଭବ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରି ଉଚ୍ଚପଦ
ପ୍ରାପ୍ତ କର । ନେହେଲ କଳ୍ପ କଳ୍ପାନ୍ତର ପାଇପାରିବ ନାହିଁ । ବାରମ୍ବାର ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି େମାେତ ୟାଦ କରିେଲ େତେବ
ଆବର୍ଜନା ବାହାରିଯିବ ।
ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାେନ ତ’ ହଠେଯାଗ ଶିଖାଉଛନ୍ତି । ଏପରି ଭାବ ନାହିଁ େଯ ହଠେଯାଗ ଦ୍ ◌ାରା ସ୍ ◌ାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିଥାଏ, େସମାେନ

େକେବ େରାଗଗ୍ରସ୍ତ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ । ନା, େସମାେନ ବି େରାଗୀ ହୁଅନ୍ତି । ଭାରତେର େଯେତେବେଳ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କ ରାଜ୍ୟ
ଥିଲା ସମସ୍େତ ଦୀର୍ଘାୟୁ ଥିେଲ, ସ୍ ◌ାସ୍ଥ୍ୟବାନ୍ ସମ୍ପତ୍ତିବାନ୍ ଥିେଲ । ଏେବ ସମସ୍େତ ବିଲକୁଲ୍ ଅଳ୍ପାୟୁ ଅଟନ୍ତି । ଭାରତକୁ ଏପରି
କିଏ କଲା ? ଏହା େକହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି । ବିଲକୁଲ୍ େଘାର ଅନ୍ଧକାରେର ଅଛନ୍ତି । ତୁେମ େକେତ ବି ବୁଝାଅ ପରନ୍ତୁ େସମାନଙ୍କୁ
ବୁଝାଇବା ବହୁତ କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ । ତଥାପି ଗରିବ ସାଧାରଣ ହିଁ ବୁଝିବାକୁ େଚଷ୍ଟା କରିେବ । ଏଠାେର କ’ଣ େକହି ଲକ୍ଷପତି ଅଟନ୍ତି ?
ଆଜିକାଲି ଲକ୍େଷ ଟଙ୍କା କିଛି ବି ବଡ କଥା ନୁେହଁ । ବର୍ତ୍ତମାନ ଲକ୍ଷପତି ତ’ ବହୁତ ଅଛନ୍ତି । ତାଙ୍କୁ ବି ବାବା ସାଧାରଣ କହୁଛନ୍ତି ।
ଏେବ ତ’ େକାଟିପତିର କଥା । ବିବାହେର େକେତ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି । ତୁମମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଯୁକ୍ତିର ସହ ବୁଝାଇବାକୁ େହବ ଯଦ୍ ◌ାରା
କାହାକୁ ତୀର ଲାଗିଯିବ । େକହି ନାମୀଗ୍ରାମୀ ଏମ୍.ପି. ଆଦି ଏଠାକୁ ଆସନ୍ତି େତେବ ବହୁତ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି । ପରନ୍ତୁ କାହାଠାେର ବି ଶକ୍ତି
ନାହିଁ ଯିଏକି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କରିପାରିେବ । ତୁେମ ବୁଝାଉଛ ପରନ୍ତୁ ଯଥାର୍ଥ ରୂେପ େକହି ଭଲ ଭାେବ ବୁଝିକରି ଯାଉନାହାନ୍ତି । ସର୍େବାଚ୍ଚ
ଭଗବାନ୍, ସର୍େବାଚ୍ଚ ଏହି ବର୍ସା । ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣଙ୍କୁ ଏହି ସ୍ ର୍ଗର ବର୍ସା କିଏ େଦେଲ ? ଇଏ େକଉଁଠାର ବାସୀନ୍ଦା ?
ବହୁତଙ୍କୁ ଏହା ଜଣାପେଡ ନାହିଁ । ବହୁତ ମ୍ୟୁଜିୟମକୁ ଆସୁଛନ୍ତ,ି ବୁଝିବା ପାଇଁ । େସବାର ବହୁତ ଭଲ ସୁେଯାଗ ରହିଛି, ପରନ୍ତୁ େଯାଗ
ନାହିଁ । ବାବାଙ୍କୁ ୟାଦ କେଲ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲତା ଆସିବ । ଆେମ କାହାର ସନ୍ତାନ । େକେତ ପିଲା ନିୟମାନୁସାେର ପଢ଼ିପାରନ୍ତି ନାହିଁ ।
ବାବାଙ୍କ ସହ େଯାଗ ନାହିଁ । େକହି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତ’ େହାଇନାହାନ୍ତି । କ୍ରମାନୁସାେର ଅଛନ୍ତି । ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଏକାନ୍ତେର ବସି
ବାବାଙ୍କୁ ୟାଦ କରିବା ଉଚିତ୍ । ବାବାଙ୍କଠାରୁ ଆେମ ସ୍ ର୍ଗର ବର୍ସା ପାଉଛୁ । ଏହି ଦୁନିଆେର ଆେମ ହିଁ ସବୁଠାରୁ ପତିତ େହାଇଛୁ,
େତଣୁ ଆମକୁ ହିଁ ପବିତ୍ର େହବାର ଅଛି । ଏହା ଭଲ ଭାବେର ମେନରଖିବା ଉଚିତ୍ । ବାବା ସବୁ ପ୍ରକାରର ମତ େଦଉଛନ୍ତ—
ି ଏମିତି ଏମିତି
କର । େଯପରି ମହାରାଣୀ ଭିକ୍େଟାରିଆଙ୍କର ମନ୍ତ୍ରୀ ଗରିବ ଥିେଲ, ରାସ୍ତା କଡର ଲାଇଟେର ପାଠପଢ଼ି ଉଚ୍ଚପଦ ପ୍ରାପ୍ତ କେଲ ।
ପାଠପଢାର ସଉକ ଥିଲା । ଏହା ମଧ୍ୟ ଗରିବମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ । ବାବା ଦୀନବନ୍ଧୁ । ସାହୁକାରମାେନ କ’ଣ ଭଗବାନଙ୍କୁ
ମେନପକାଇପାରିେବ । କହିେବ ଆମ ପାଇଁ ତ’ ଏଠାେର ହିଁ ସ୍ ର୍ଗ । ଆେର, ବାବା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ ର୍ଗ ସ୍ଥାପନା କରିନାହାନ୍ତି ।
ଏେବ କରୁଛନ୍ତି । ବାବାଙ୍କୁ ୟାଦ କର, ପାବନ ତ’ ନିଶ୍ଚିତ େହବ । ପିଲାମାନଙ୍କୁ େକୗଶଳ ରଚନା କରିବା ଦରକାର— କିପରି କାହାକୁ
ବୁଝାଇବୁ େଯ ଭାରତର ପ୍ରାଚୀନ େଯାଗ ପରମପିତା ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ େକହି ଶିଖାଇପାରିେବ ନାହିଁ । ହଠେଯାଗ
ନିବୃତ୍ତିମାର୍ଗୀଙ୍କ ପାଇଁ । ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି େଯେତେବେଳ କାହାର କଲ୍ୟାଣ େହବାର ଥିବ ଏପରି େଲଖିେବ । ଏେବ େଡରି ଅଛି େତଣୁ
କାହା ବୁଦ୍ଧିେର ଆସୁନାହିଁ ।
ଏହା ତୁମର ଈଶ୍ ରୀୟ ମିଶନ୍ । ତୁମକୁ ମନୁଷ୍ୟଙ୍କୁ େଦବତା କରିବାର େସବା କରିବା ଆବଶ୍ୟକ । ଦୁନିଆେର ଅେନକ ପ୍ରକାରର ମତ
ବାହାରୁଛ,ି ତାହାର େକେତ େଶା େହଉଛି । େକେତ ଅନ୍ଧଶ୍ରଦ୍ଧା ରହିଛି । ରାତି ଦିନର ଫରକ ରହିଛି । ତୁମ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କ
ମଧ୍ୟେର ବି ରାତି ଦିନର ଫରକ ରହିଛି । େକହି ତ’ କିଛି ବି ଜାଣିନାହାନ୍ତି । ବହୁତ ସହଜ କଥା ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ଭାବ, ବାବାଙ୍କୁ ୟାଦ କର
େତେବ ପାପ କଟିଯିବ । େଦୖବୀଗୁଣ ଧାରଣ କର େତେବ ଏପରି େହାଇଯିବ । େଡଙ୍ଗୁରା ପିଟ । ଯଦି େଦହ ଅଭିମାନକୁ ତ୍ୟାଗ କରି େଦଇଛ
େତେବ େଢ଼ାଲ ବଜାଇ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କୁହ ବାବା ଆସିଛନ୍ତି । କହୁଛନ୍ତି େମାେତ ୟାଦ କର େତେବ ତୁେମ ପତିତରୁ ପାବନ େହାଇଯିବ ।
ଘେର ଘେର ଏହି ପରିଚୟ ଦିଅ । ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପେର (ଜଙ୍କ)୍ ଚଢ଼ି ରହିଛି । ଦୁନିଆ ତେମାପ୍ରଧାନ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବାବାଙ୍କ ସନ୍େଦଶ
ନିଶ୍ଚିତ ପହଞ୍ଚାଅ । ପଛେର ତୁମକୁ ବାହ୍ ବାହ୍ କରିେବ । କହିେବ ଏମାନଙ୍କର କମାଲ୍ । ଏେତ ଜାଗ୍ରତ କେଲ ତଥାପି ଆେମ ଉଠିଲୁ
ନାହିଁ । ଯିଏ ଜାଗ୍ରତ େହେଲ େସମାେନ ପାଇେଲ, ଯିଏ େଶାଇରହିେଲ େସମାେନ ହରାଇେଲ । ବାବା ବାଦଶାହୀ େଦବାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି
ତଥାପି ହରାଇ େଦଉଛନ୍ତି । େସବାର ଉପାୟ ରଚିବା ଦରକାର । ବାବା ଆସି କହୁଛନ୍ତି ମାେମକମ୍ ୟାଦ କର େତେବ ବିକର୍ମ ବିନାଶ
େହବ, ପବିତ୍ର େହାଇ ପବିତ୍ର ଦୁନିଆର ମାଲିକ େହାଇଯିବ । ୟାଦ ନକେଲ ପାପ କଟିବ ନାହିଁ । କିଛି ବି ଜଙ୍କ୍ ନରହୁ େତେବ ଉଚ୍ଚପଦ
ପାଇପାରିବ । ନେହେଲ ପଦ ମଧ୍ୟ କମ୍ ମିଳିବ, ସଜା ମଧ୍ୟ େଭାଗିବାକୁ ପଡିବ । େସବାର ଭଲ ମାର୍ଜିନ୍ ରହିଛି । ସାଥିେର ଚିତ୍ର
େନଇଗେଲ େସବା କରିପାରିବ । ଏପରି ଭଲ ଭାବେର ଚିତ୍ର ତିଆରି କରିବା ଦରକାର ଯାହାକି ଖରାପ େହବ ନାହିଁ । ଏହି ଚିତ୍ର ବହୁତ ଭଲ
ଜିନିଷ । ବାକି ମେଡଲ୍ ତ’ େଖଳଣା ସଦୃଶ । ବଡ ବଡ େଲାକମାନଙ୍କ ପାଖେର ବଡ ବଡ ଚିତ୍ର ଥାଏ । ହଜାର ହଜାର ବର୍ଷ ଧରି
ରହିଥାଏ । ତୁମର ଏହି ୬ଟି ଚିତ୍ର ଯେଥଷ୍ଟ । କୁହ, ଏହି ସୃଷ୍ଟି ଚକ୍ର କିପରି ଘୂରୁଛି— ଆେମ ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଝାଇବୁ । ଏହି ଚକ୍ରକୁ ୟାଦ
କେଲ ତୁେମ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ରାଜା େହାଇଯିବ । ବ୍ୟାଚ୍ ବି ବହୁତ ଭଲ । ପରନ୍ତୁ ତା’ର ମୂଲ୍ୟ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଖେର ନାହିଁ । ଏହା
ଉପେର ବି ତୁେମ ବୁଝାଅ େତେବ ବି ତୁମର ବହୁତ େସବାର ଜମା ଖାତା ସଞ୍ଚୟ େହବ । ଏହି ବ୍ୟାଚ୍ ଛାତିେର ଲାଗି ରହୁ । ବାବା
ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ ◌ାରା ଏହି ବର୍ସା େଦଉଛନ୍ତି । ଟ୍େରନେର ମଧ୍ୟ ପ୍ରତ୍େୟକ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଇ ବୁଝାଅ । େଛାଟ ପିଲା ବି
ବୁଝାଇ ପାରିେବ । ତୁମକୁ େକହି ମନା କରିପାରିେବ ନାହିଁ । ବ୍ୟାଚ୍ ଏପରି ଜିନିଷ, ହୀରା ନୀଳା, ଫଳ-ଫୁଲ, ମହଲ ସବୁକିଛି ଏଥିେର ସମାହିତ
ଅଛି । କିନ୍ତୁ ପିଲାମାନଙ୍କର ବୁଦ୍ଧିେର ଆସୁନାହିଁ । ବାବା ବହୁତ ଥର ବୁଝାଇଛନ୍ତି ଏହି ଚିତ୍ର ସାଥିେର ନିଶ୍ଚିତ ରଖ । ତୁମକୁ େକହି
ଓଲଟା ସୁଲଟା ବି କହିେବ । କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ବି ଗାଳି ମିଳିଥିଲା ନା--େନଇ ପଳାଉଥିେଲ, ଏହା କରୁଥିେଲ । କିନ୍ତୁ େସମାନଙ୍କୁ ବି ପାଟରାଣୀ
କେଲ ନା । ବିଶ୍ ର ମାଲିକ େହାଇ ଏପରି କାମ କରିେବ କି । ଏହି ଜ୍ଞାନେର ବହୁତ ନିଶା େହବା ଉଚିତ୍ । ଆେମ ଚାହଁୁଛୁ ଜଲଦି ବିନାଶ
େହାଇଯାଉ । ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି ଏେବ ତ’ ବାବା ସାଥିେର ଅଛନ୍ତି । ବାବାଙ୍କୁ ଛାଡିେଦେବ ତ’ ବାବା ୫ ହଜାର ବର୍ଷ ପେର ମିଳିେବ ।
ଏପରି ବାବାଙ୍କୁ ଆେମ କିପରି ଛାଡିବୁ । ବାବାଙ୍କଠାରୁ ଆେମ ପଢ଼ିବୁ । ଏହା ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କର ସର୍େବାଚ୍ଚ ଜନ୍ମ । ଏପରି ବାବା

ଯିଏ ଆମକୁ ରାଜତ୍ େଦଉଛନ୍ତ,ି ଆଉ ଥେର ତ ଆେମ ତାଙ୍କ ସହ ମିଶି ପାରିବୁ ନାହିଁ । ପରନ୍ତୁ ଗଙ୍ଗା ତଟେର ଯିଏ ରହନ୍ତି େସମାେନ
ଏେତ ମହତ୍ତ୍ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ । ବାହାରବାଲା େକେତ ମହତ୍ତ୍ େଦଉଛନ୍ତି । ଏଠାେର ବି ବାହାରବାଲା ସମର୍ପଣ େହାଇଯାଆନ୍ତି । ଯଦି
େଯାଗବଳ ନାହିଁ େତେବ କାହା ଉପେର ମଧ୍ୟ ବୁଝାଇବାର ପ୍ରଭାବ ପଡିବ ନାହି,ଁ କିଛି ବି ବୁଝିେବ ନାହିଁ । ବହୁତ ଆସନ୍ତି, େଲଖୁଛନ୍ତି
ଏମିତି ଏମିତି ବୁଝାଇେଲ, କହୁଛନ୍ତି ବହୁତ ଭଲ । ବାବା ବୁଝୁଛନ୍ତି ଶୁଣନ୍ତି ଏଭଳି େଯପରି ନଶୁଣିଲା ପରି । ଟିେକ ବି ବୁଝିେଲ ନାହିଁ ।
ବାବାଙ୍କୁ ଜାଣିନାହାନ୍ତି । ଯଦି କିଛି ବୁଝିେବ େତେବ ଏପରି ବାବାଙ୍କ ସହ ନିଶ୍ଚିତ କେନକ୍ସନ୍ ତ’ ରଖିେବ, ଚିଠି େଲଖିେବ । ତୁମକୁ
ପଚାରିେବ ଏପରି ବାବାଙ୍କୁ ଚିଠି କିପରି େଲଖୁଛ, ବତାଅ । ଶିବବାବା େକୟର ଅଫ୍ ବ୍ରହ୍ମା । ଏକଦମ୍ େଲଖିବାକୁ ଲାଗିଯିେବ । ଏହା ତ’
ରଥ ନା । ପରନ୍ତୁ ଅଧିକ ମୂଲ୍ୟ ତାଙ୍କର ଯିଏ ଏହାଙ୍କଠାେର ପ୍ରେବଶ କରୁଛନ୍ତି ।
େସବା କରି କରି ବହୁତ ପିଲାଙ୍କ ଗଳା ଥକିଯାଉଛି । ପରନ୍ତୁ େଯାଗର ଶକ୍ତି ନଥିବାରୁ ତୀର ଲାଗୁ ନାହିଁ । ଏହାକୁ ବି ଡ୍ରାମା କୁହାଯିବ ।
ବାବାଙ୍କୁ ଜାଣି ଗେଲ େତେବ ବାବାଙ୍କ ସହ ମିଶିବା ବିନା ରହିପାରିେବ ନାହିଁ । ଆେମ ବାବାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଛୁ େତଣୁ ଟ୍େରନେର ବି
େଯାଗଯୁକ୍ତ େହାଇ ଆସ । ବିେଦଶରୁ ଆସିବା ସମୟେର ସ୍ତ୍ରୀ, ପିଲା ଛୁଆ ସମସ୍େତ ମେନପଡନ୍ତି । ଆେମ କାହା ପାଖକୁ ଯାଉଛୁ!
େତଣୁ ରାସ୍ତାେର େକେତ ଖୁସିେର ରହିବା ଦରକାର । େସବା କରି କରି ଆସିବା ଆବଶ୍ୟକ । ବାବା ସାଗର, େଦଖୁଛନ୍ତି ପିଲାମାେନ
ଅନୁସରଣ କରୁଛନ୍ତି । ଜ୍ଞାନର ଲହରୀ ଉଠୁଛି େତେବ େଦଖି ଖୁସି େହଉଛନ୍ତି । ଇଏ ତ’ ବହୁତ ଭଲ ସୁପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ । ଅମୃତେବଳା
େଯାଗେର ବହୁତ ଫାଇଦା । ଏପରି ନୁେହଁ େକବଳ ଅମୃତ େବଳାେର େଯାଗ କରିବ । ଉଠି ବସି ଖାଇ ପିଇ ବାବାଙ୍କୁ ମେନପକାଇେଲ,
େସବା କେଲ େତେବ ତୁେମ ଯାତ୍ରାେର ଅଛ । ଆଚ୍ଛା—
ମିଠା ମିଠା ସିକିଲେଧ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତା-ପିତା, ବାପଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍େନହଭରା ସ୍ମୃତି ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ୍ । ଆତ୍ମିକ
ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍େତ ।
ଧାରଣା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାର :—

(୧) କାହାର ହୃଦୟକୁ ଦୁଃଖୀ କରିବା ଅନୁଚିତ୍ । ଭିତେର ଯଦି େକୗଣସି ଭୁତ ଅଛି େତେବ ତାକୁ ଯାଞ୍ଚ କରି ବାହାର କରିେଦବାକୁ େହବ ।
ଫୁଲ େହାଇ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସୁଖ େଦବାକୁ େହବ ।
(୨) ଆେମ ଜ୍ଞାନ ସାଗରଙ୍କ ସନ୍ତାନ େତଣୁ ଆମର ଅନ୍ତରେର ଜ୍ଞାନର ଲହରୀ ସଦା ସର୍ବଦା ଉଠୁଥାଉ । େସବା କରିବାର ଉପାୟ
ରଚନା କରିବାକୁ େହବ, ଟ୍େରନେର ମଧ୍ୟ େସବା କରିବାକୁ େହବ । ତା’ ସହିତ ପାବନ େହବାପାଇଁ ୟାଦର ଯାତ୍ରାେର ରହିବାକୁ େହବ ।
ବରଦାନ:େଯାଗବଳ ଦ୍ ◌ାରା ମାୟାର ଶକ୍ତି ଉପେର ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରୁଥିବା ବିଜୟୀ ଆତ୍ମା ହୁଅ ।
ଜ୍ଞାନବଳ ଏବଂ େଯାଗବଳ ସବୁଠାରୁ ଶ୍େରଷ୍ଠ ବଳ ଅେଟ । େଯପରି ବିଜ୍ଞାନର ବଳ େହଲା ଅନ୍ଧକାର ଉପେର ବିଜୟ
ପ୍ରାପ୍ତ କରି ଆେଲାକିତ କରିେଦବା, େସହିପରି େଯାଗବଳ ମଧ୍ୟ ସଦାକାଳ ପାଇଁ ମାୟା ଉପେର ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରାଇ
ବିଜୟୀ କରିଦିଏ । େଯାଗବଳ ଏେତ ଶ୍େରଷ୍ଠବଳ ଯାହାକି ମାୟାର ଶକ୍ତି ତାହା ତୁଳନାେର କିଛି ବି ନୁେହଁ । େଯାଗବଳେର
ସମ୍ପନ୍ନ ଆତ୍ମାମାେନ ସ୍ ପ୍ନେର ମଧ୍ୟ ମାୟାଠାରୁ ପରାଜିତ େହାଇପାରିେବ ନାହିଁ । େସମାନଙ୍କ ଭିତେର ସ୍ ପ୍ନେର
ମଧ୍ୟ େକୗଣସି ଦୁର୍ବଳତା ଆସିପାରିବ ନାହିଁ । ଏହିଭଳି ବିଜୟର ତିଳକ ତୁମମାନଙ୍କର ମସ୍ତକେର ଲାଗି ରହିଛି ।
ସ୍େଲାଗାନ:ଯଦି ନମ୍ବର ◌ାନେର ଆସିବାକୁ ଚାହୁଛଁ େତେବ ବ୍ୟର୍ଥକୁ ସମର୍ଥେର ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦିଅ ।
*** ଓମ୍ ଶାନ୍ତି ***

