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ପ୍ରାତଃ ମୁରଲୀ

ଓମ୍ ଶାନ୍ତି

“ବାପଦାଦା”

ମଧୁବନ

“ମିେଠ ବଚ୍େଚ:— ବାବା ଦାତା ଅଟନ୍ତି େତଣୁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ବାବାଙ୍କୁ କିଛି ବି ମାଗିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହି,ଁ କଥାେର ଅଛି ମାଗିବା
ଅେପକ୍ଷା ମରିବା ଭଲ ।”
ପ୍ରଶ୍ନ:େକଉଁ ସ୍ମୃତି ସର୍ବଦା ଜାଗ୍ରତ ରହିେଲ େକୗଣସି କଥାର ଚିନ୍ତା ବା ଚିନ୍ତନ ରହିବ ନାହିଁ ?
ଉତ୍ତର:ଯାହା ବିତିଗଲା— ଭଲ େହଉ ବା ମନ୍ଦ େହଉ ତାହା ଡ୍ରାମାେର ଥିଲା । ସାରା ଚକ୍ର େଶଷ େହାଇ ପୁଣି ପୁନରାବୃତ୍ତି
େହବ । ଯିଏ େଯପରି ପୁରୁଷାର୍ଥ କରୁଛନ୍ତ,ି େସହିପରି ପଦ ପାଉଛନ୍ତି । ଏହି କଥା ସ୍ମୃତିେର ରହିେଲ େକୗଣସି କଥାର
ଚିନ୍ତା ବା ଚିନ୍ତନ ରହିବ ନାହିଁ । ବାବାଙ୍କର ନିର୍ଦ୍େଦଶ େହଲା— ପିଲାମାେନ, ବିତି ଯାଇଥିବା କଥାକୁ ଚିନ୍ତନ କର
ନାହିଁ । େକୗଣସି ଓଲଟା-ସିଧା କଥା ଶୁଣ ନାହିଁ କି ଶୁଣାଅ ନାହିଁ । ବିତି ଯାଇଥିବା କଥାକୁ ବିଚାର କର ନାହିଁ କି ପୁନରାବୃତ୍ତି
କର ନାହିଁ ।
ଓମ୍ ଶାନ୍ତି । ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ଆତ୍ମିକ ପିତା ବସି ବୁଝାଉଛନ୍ତି । ରୁହାନୀ ବାବାଙ୍କୁ ଦାତା େବାଲି କୁହାଯାଉଛି, ସିଏ ସ୍ ତଃ
ସବୁ କିଛି ପିଲାମାନଙ୍କୁ େଦଉଛନ୍ତି । ବାବା ଆମକୁ ବିଶ୍ ର ମାଲିକ କରିବା ପାଇଁ ହିଁ ଆସୁଛନ୍ତି । କିପରି ଆେମ ବିଶ୍ ର ମାଲିକ େହବା,
େସଥିପାଇଁ ଏସବୁ କଥା ଆମମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ନିର୍ଦ୍େଦଶ ମଧ୍ୟ େଦଉଛନ୍ତି । କାହିଁକି ନା ସିଏ ବାବା ଅଟନ୍ତି ନା । େତଣୁ ସବୁ
କିଛି ସ୍ ତଃ େଦଉଛନ୍ତି । କଥାେର ଅଛି ମାଗିବା ଅେପକ୍ଷା ମରିବା ଭଲ େତଣୁ େକୗଣସି ଜିନିଷ ମାଗିବା ଉଚିତ୍ ନୁେହଁ । ଅେନକ ଅଛନ୍ତି
େଯଉଁମାେନ ଶକ୍ତି, ଆଶୀର୍ବାଦ, କୃପା ଇତ୍ୟାଦି ମାଗି ଚାଲିଛନ୍ତି । ଭକ୍ତିମାର୍ଗେର ମାଗି-ମାଗି ମୁଣ୍ଡ ପିଟ-ି ପିଟି ତଳକୁ ଖସି ଆସିଲ,
େତଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମାଗିବାର େକୗଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ । ବାବା କହୁଛନ୍ତି ତୁେମ େମାର ନିର୍ଦ୍େଦଶ ଅନୁସାେର ଚାଲ । ପ୍ରଥେମ ତ
କହୁଛନ୍ତି ବିତି ଯାଇଥିବା କଥାକୁ ଚିନ୍ତା କର ନାହିଁ । ଡ୍ରାମା ଅନୁସାେର ଯାହା କିଛି େହଲା ତାହା ଅତିକ୍ରାନ୍ତ େହାଇଗଲା ଏେବ ତା’ର
କିଛି ବିଚାର କର ନାହିଁ କିମ୍ବା ପୁନରାବୃତ୍ତି କର ନାହିଁ । ବାବା ତ େକବଳ ଦୁଇଟି ଶବ୍ଦ ହିଁ କହୁଛନ୍ତି େମାେତ ମେନ ପକାଅ । ବାବା ଆମକୁ
ନିର୍ଦ୍େଦଶ ଅର୍ଥାତ୍ ଶ୍ରୀମତ େଦଉଛନ୍ତି । େସହି ଅନୁସାେର ଚାଲିବା େହଲା ପିଲାମାନଙ୍କର କାମ । ଏହା େହଉଛି ସବୁଠାରୁ ଶ୍େରଷ୍ଠ
ନିର୍ଦ୍େଦଶ । େକହି େକେତ ବି ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର କେଲ ମଧ୍ୟ, ବାବା ତ ଦୁଇଟି ଶବ୍ଦ ହିଁ ବୁଝାଇେବ । ମଁୁ ପତିତ-ପାବନ, ତୁେମ େମାେତ
ମେନ ପକାଅ େତେବ ତୁମର ପାପ ଭସ୍ମ େହାଇଯିବ । ବାସ୍, ମେନ ପକାଇବା ପାଇଁ କ’ଣ େକୗଣସି ନିର୍ଦ୍େଦଶ ଦିଆଯାଏ କି! ତୁମକୁ
ବାବାଙ୍କୁ ମେନ ପକାଇବାକୁ େହବ େକୗଣସି େଜାର ପାଟିେର ଡାକିବା ବା ଚିତ୍କାର କରିବାର ନାହିଁ । ବୁଦ୍ଧିେର େକବଳ େବହଦର ବାବାଙ୍କୁ
ମେନ ପକାଇବାକୁ େହବ । ଦ୍ ◌ିତୀୟ ନିର୍ଦ୍େଦଶ କ’ଣ େଦଉଛନ୍ତି ? ୮୪ ଜନ୍ମର ଚକ୍ରକୁ ମେନ ପକାଅ କାହିଁକି ନା ତୁମକୁ େଦବତା
େହବାର ଅଛି, େଦବତାମାନଙ୍କର ମହିମା ତ ତୁେମ ଅଧାକଳ୍ପ େହବ କରି ଆସିଛ ।
(ପିଲା କାନ୍ଦିବାର ଶବ୍ଦ େହଲା) ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ େସଣ୍ଟର୍ସର ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ଏହି ନିର୍ଦ୍େଦଶ ଦିଆଯାଉଛି େଯ େଛାଟ ପିଲାଙ୍କୁ
େକହି ବି ଏଠାକୁ େନଇ ଆସିେବ ନାହି,ଁ େସମାନଙ୍କର େକୗଣସି ପ୍ରବନ୍ଧ କରିବାକୁ ପଡିବ । ବାବାଙ୍କଠାରୁ େଯଉଁମାନଙ୍କର ସମ୍ପତ୍ତି
େନବାର ଥିବ େସମାେନ ସ୍ ତଃ ପ୍ରବନ୍ଧ କରିେବ । ଏହା େହଉଛି ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କର ବିଶ୍ ବିଦ୍ୟାଳୟ । ଏଠାେର େଛାଟ ପିଲାଙ୍କର
େକୗଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ । ବ୍ରାହ୍ମଣୀ (ଟିଚର)ଙ୍କର କାମ େହଲା େଯେବ େଯାଗ୍ୟ େସବାଧାରୀ େହାଇଯିେବ େତେବ େସମାନଙ୍କୁ
ସେତଜ କରିବା ପାଇଁ ଆଣିେବ । େକହି ବଡ ହୁଅନ୍ତୁ ଅଥବା େଛାଟ ହୁଅନ୍ତୁ, ଏହା ବିଶ୍ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଅେଟ । ଏଠାକୁ େଯଉଁମାେନ େଛାଟ
ପିଲାମାନଙ୍କୁ େନଇ ଆସୁଛନ୍ତି େସମାେନ ଏକଥା ବୁଝୁନାହଁାନ୍ତି େଯ ଏହା େହଉଛି ଏକ ବିଶ୍ ବିଦ୍ୟାଳୟ । ମୁଖ୍ୟ କଥା େହଲା— ଏହା
େହଉଛି ବିଶ୍ ବିଦ୍ୟାଳୟ । ଏଠାେର ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାେନ ବହୁତ ବୁଦ୍ଧିମାନ େହାଇଥିବା ଉଚିତ୍ । ଜ୍ଞାନେର ପକ୍କା ନ େହାଇଥିେଲ
ବାତାବରଣ ବହୁତ ଖରାପ କରିେବ କାହିଁକି ନା ବାବାଙ୍କର ସ୍ମୃତି ନଥିେଲ ବୁଦ୍ଧି ଏେଣ-େତେଣ ଘୂରି ବୁଲିବ, େତଣୁ ଏହା ଦ୍ ◌ାରା କ୍ଷତି ହିଁ
କରିେବ, ଏମାେନ େକେବ ବାବାଙ୍କ ସ୍ମୃତିେର ରହିପାରିେବ ନାହିଁ । ଯଦି ଏଠାକୁ ପିଲା-ଛୁଆଙ୍କୁ େନଇ ଆସିବ େତେବ ଏଥିେର
ପିଲାମାନଙ୍କର ହିଁ କ୍ଷତି େହବ । େକହି ଜାଣିନାହଁାନ୍ତି େଯ ଏହା ଈଶ୍ ରୀୟ ପିତାଙ୍କର ବିଶ୍ ବିଦ୍ୟାଳୟ । ଏଠାେର ମନୁଷ୍ୟରୁ େଦବତା
େହବାକୁ ପଡିଥାଏ । ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଯଦିଓ ଗୃହସ୍ଥ ବ୍ୟବହାରେର ପିଲାଛୁଆଙ୍କ ସାଥୀେର ରୁହ, ଏଠାେର ତ େକବଳ େଗାଟିଏ ସପ୍ତାହ
କ’ଣ ୩-୪ ଦିନ ମଧ୍ୟ ଯେଥଷ୍ଟ । ଏହି ଜ୍ଞାନ ତ ବହୁତ ସହଜ େକବଳ ବାବାଙ୍କୁ ଜାଣିବାକୁ େହବ ଏବଂ ବାବାଙ୍କୁ ଜାଣିେଲ ହିଁ ଅବିନାଶୀ
ସମ୍ପତ୍ତି ମିଳିବ । େତେବ େକଉଁ ପ୍ରକାର ସମ୍ପତ୍ତି ? ଅବିନାଶୀ ରାଜତ୍ ର ସମ୍ପତ୍ତି । ଏମିତି ନୁେହଁ େଯ, ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ବା
ମିୟ୍ୟୁଜିୟମେର େସବା େହଉନାହିଁ, େଢର ଅଗଣିତ ପ୍ରଜା େହଉଛନ୍ତି । ବ୍ରାହ୍ମଣ କୁଳ, ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ଏବଂ ଚନ୍ଦ୍ରବଂଶୀ—ତିେନାଟି
ଧର୍ମର ସ୍ଥାପନା ଏହିଠାେର ହିଁ େହଉଛି । େତେବ ଏହା େହଉଛି ଏକ ବହୁତ ବଡ ବିଶ୍ ବିଦ୍ୟାଳୟ, ଏଠାେର ଅବିନାଶୀ ବାବା ନିେଜ
ପାଠପଢାଉଛନ୍ତି । େତଣୁ ଏହି ଜ୍ଞାନ ଦ୍ ◌ାରା ବୁଦ୍ଧି ଏକଦମ୍ ଭରପୁର େହାଇଯିବା ଦରକାର । ବାବା ଏହି ସାଧାରଣ ଶରୀରେର ଆସି,
ସାଧାରଣ ଭାବେର ପାଠପଢାଉଛନ୍ତି, େସଥିପାଇଁ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବିଶ୍ ◌ାସ େହଉ ନାହିଁ । କହୁଛନ୍ତି ଈଶ୍ ର ପିତାଙ୍କର ବିଶ୍

ବିଦ୍ୟାଳୟ କ’ଣ ଏହିପରି େହାଇଥିବ! ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମଁୁ େହଉଛି ଗରୀବର ବନ୍ଧୁ େତଣୁ ଗରୀବମାନଙ୍କୁ ହିଁ ପାଠ ପଢାଉଛି ।
ସାହୁକାରମାନଙ୍କର ପାଠପଢିବାର ଶକ୍ତି ନାହି,ଁ େସମାନଙ୍କର ବୁଦ୍ଧିେର ତ ସବୁେବେଳ େକବଳ ନିଜର େକାଠାବାଡି ଇତ୍ୟାଦି କଥା ମେନ
ପଡିଥାଏ । େତଣୁ ଗରୀବମାେନ ହିଁ େସଠାେର ସାହୁକାର େହେବ ଏବଂ ସାହୁକାର ଗରୀବ େହେବ— ଏହିଭଳି ନିୟମ ରହିଛି । ସାହୁକାରଙ୍କୁ
କ’ଣ େକେବ ଦାନ ଦିଆଯାଏ କି ? ଏହା ପୁଣି ଅବିନାଶୀ ଜ୍ଞାନ ଚତ୍ନର ଦାନ େତଣୁ ଏହି ଦାନ ସାହୁକାର େନଇପାରିେବ ନାହି,ଁ
େସମାନଙ୍କର ବୁଦ୍ଧିେର ଏହି ଜ୍ଞାନ ହିଁ ରହିବ ନାହିଁ । େସମାେନ ନିଜର ବିନାଶୀ ରଚନା ଏବଂ ଧନ-େଦୗଲତର େମାହେର ହିଁ ବାନ୍ଧି େହାଇ
ରହିଥା’ନ୍ତି । େସମାନଙ୍କ ପାଇଁ େଯପରି ଏହିଠାେର ହିଁ ସ୍ ର୍ଗର ଅନୁଭବ େହଉଛି । କହୁଛନ୍ତି ଆମର ଦ୍ ◌ିତୀୟ ସ୍ ର୍ଗର
ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ । େକହି ବଡ େଲାକ ମେଲ କହନ୍ତି ସ୍ ର୍ଗକୁ ଗଲା । ନିେଜ ହିଁ କହିେଦଉଛନ୍ତି େଯ ଇଏ ସ୍ ର୍ଗକୁ ଗଲା । େତଣୁ
ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେର ଏହା ନର୍କ ଅେଟ ନା । କିନ୍ତୁ େସମାେନ ଏେତ ପଥର ବୁଦ୍ଧି େହାଇଯାଇଛନ୍ତି ଯାହା ଦ୍ ◌ାରା ବୁଝିପାରୁ ନାହଁାନ୍ତ—
ି
ନର୍କ କ’ଣ ? କିନ୍ତୁ ଏହା ତ ତୁମର େକେତ ବଡ ବିଶ୍ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଅେଟ । ବାବା କହୁଛନ୍ତି େଯଉଁମାନଙ୍କର ବୁଦ୍ଧିେର ତାଲା ପଡିଯାଇଛି,
େସହିମାନଙ୍କୁ ହିଁ ଆସି ମଁୁ ପାଠ ପଢାଉଛି । େତଣୁ େଯେତେବେଳ ବାବା ଆସିେବ େତେବ ଯାଇ ତ ତାଲା େଖାଲିେବ ନା । ବାବା ନିେଜ ଆସି
ନିର୍ଦ୍େଦଶ େଦଉଛନ୍ତ—
ି ତୁମ ବୁଦ୍ଧିର ତାଲା କିପରି େଖାଲିବ ? ବାବାଙ୍କଠାରୁ କିଛି ମାଗିବାର ନାହି,ଁ ବାବାଙ୍କ ଉପେର େକବଳ ନିଶ୍ଚୟ
ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ । େତଣୁ ବାବା େହଉଛନ୍ତି ସବୁଠାରୁ ପ୍ରିୟ, ଯାହାଙ୍କୁ କି ଆେମ ଭକ୍ତିମାର୍ଗେର ମେନ ପକାଉଥିେଲ । ଯାହାଙ୍କୁ
ମେନ ପକାଯାଇଥାଏ ସିଏ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେର େକେବ ଆସିେବ ନା । ପୁନର୍ବାର ପୁନରାବୃତ୍ତି େହବା ପାଇଁ ହିଁ ମେନ ପକାଇଥା’ନ୍ତି
ବର୍ତ୍ତମାନ ବାବା ଆସି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି । ତୁମମାନଙ୍କୁ ପୁଣି ବାହାର େଲାକମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଇବାକୁ େହବ େଯ ବାବା କିପରି
ଆସୁଛନ୍ତି । ଏଠାକୁ ଆସି କ’ଣ କହୁଛନ୍ତି ? କହୁଛନ୍ତି ସନ୍ତାନମାେନ, ତୁେମ ସମସ୍େତ ପତିତ େହାଇଯାଇଛ, ମଁୁ ଆସି ତୁମକୁ ପବିତ୍ର
କରୁଛ,ି ତୁେମ ଆତ୍ମାମାେନ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଅପବିତ୍ର େହାଇଯାଇଛ, ଏେବ େକବଳ ପତିତ-ପାବନ ବାବାଙ୍କୁ ମେନ ପକାଅ,
ପରମଆତ୍ମାଙ୍କୁ ମେନ ପକାଅ । ଏଥିେର କିଛି ବି ମାଗିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ । ତୁେମ ଭକ୍ତିମାର୍ଗେର ଅଧାକଳ୍ପ େହବ େକବଳ ମାଗି
ଆସିଛ, କିନ୍ତୁ ତୁମକୁ କିଛି ବି ମିଳିନାହିଁ । ଏେବ ତୁେମ ମାଗିବା ବନ୍ଦ କର । ମଁୁ ସ୍ ତଃ ତୁମକୁ େଦଉଛି । ବାବାଙ୍କର େହବା ଦ୍ ◌ାରା
ସମ୍ପତ୍ତି ତ ବହୁତ ମିଳିଥାଏ । େଯଉଁମାେନ ଟିକିଏ ବଡ ପିଲା େହାଇଥା’ନ୍ତି େସମାେନ ତୁରନ୍ତ ବାବାଙ୍କୁ ଜାଣିପାରିଥା’ନ୍ତି । ବାବାଙ୍କର
ସମ୍ପତ୍ତି େହଲା— ୨୧ ପିଢି ସ୍ ର୍ଗର ରାଜତ୍ । ଏକଥା ତ ତୁେମ ଜାଣିଛ— ନର୍କବାସୀ ଥିବା ସମୟେର ଈଶ୍ ରଙ୍କ ନିମନ୍େତ
ଦାନ-ପୁଣ୍ୟ କରିବା ଦ୍ ◌ାରା ଅଳ୍ପ ସମୟର ସୁଖ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଛ । ମନୁଷ୍ୟମାେନ ଧର୍ମ କାର୍ଯ୍ୟେର ଲଗାଇବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କିଛି କିଛି
ଧନ ସଞ୍ଚୟ କରିଥା’ନ୍ତି । ବିେଶଷ କରି ବ୍ୟାପାରୀମାେନ ହିଁ ସଞ୍ଚୟ କରିଥା’ନ୍ତି । େତଣୁ େଯଉଁମାେନ ବ୍ୟାପାରୀ େହାଇଥିେବ େସମାେନ
କହିେବ େଯ ଆେମ ବାବାଙ୍କ ସହିତ ବ୍ୟାପାର କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛୁ । ବର୍ତ୍ତମାନ ପିଲାମାେନ ବାବାଙ୍କ ସହିତ ବ୍ୟାପାର କରୁଛନ୍ତି ନା ।
ବାପାଙ୍କଠାରୁ ସମ୍ପତ୍ତି େନଇ ପୁଣି େସଥିେର ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଆଦି ଖୁଆଉଛନ୍ତ,ି ଦାନ-ପୁଣ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି । ଧର୍ମଶାଳା, ମନ୍ଦିର ଇତ୍ୟାଦି
ତିଆରି କେଲ େସଥିେର ବାପାଙ୍କର ନାମ ମଧ୍ୟ େଲଖିଥା’ନ୍ତି କାହିଁକି ନା ଯାହାଙ୍କଠାରୁ ସମ୍ପତ୍ତି ମିଳୁଛି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ତ ନିଶ୍ଚିତ
ଭାବେର କିଛି କରିବା ଦରକାର ନା । େତେବ ଏହା ମଧ୍ୟ ଏକପ୍ରକାରର େସୗଦା େହାଇଗଲା । ଏସବୁ େହଲା ଭକ୍ତିମାର୍ଗର କଥା । ଏେବ
ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଅତିକ୍ରାନ୍ତ େହାଇଯାଇଥିବା କଥାକୁ ଚିନ୍ତା କର ନାହି,ଁ ଓଲଟା-ପାଲଟା େକୗଣସି କଥା ଶୁଣ ନାହିଁ । େକହି ଓଲଟା-ପାଲଟା
ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିେଲ କୁହ— ଏହିସବୁ କଥାକୁ ଶୁଣିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ । ତୁେମ ପ୍ରଥେମ ବାବାଙ୍କୁ ମେନ ପକାଅ । ଭାରତର ପ୍ରାଚୀନ
ରାଜେଯାଗ ବହୁତ ବିଖ୍ୟାତ, ତୁେମ େଯେତ େଯେତ ବାବାଙ୍କୁ ମେନ ପକାଇବ, େଦୖବୀଗୁଣ ଧାରଣ କରିବ, େସେତ ଉଚ୍ଚ ପଦ ପାଇବ ।
ଏହା େହଉଛି ଈଶ୍ ରୀୟ ବିଶ୍ ବିଦ୍ୟାଳୟ, ଏଠାେର ଲକ୍ଷ୍ୟ-ଉଦ୍େଦଶ୍ୟ ମଧ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେର ରହିଛି । େତଣୁ ତୁମକୁ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରି,
ଏହିଭଳି େଦୖବୀଗୁଣ ଧାରଣ କରିବାକୁ େହବ । କାହାକୁ େକୗଣସି ପ୍ରକାରର ଦୁଃଖ େଦବାର ଉଚିତ୍ ନୁେହଁ । ତୁେମ ଦୁଃଖହର୍ତ୍ତା,
ସୁଖକର୍ତ୍ତା ବାବାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ଅଟ ନା । େତେବ ଏହା ତ ତୁମର େସବା ଦ୍ ◌ାରା ହିଁ ଜଣାପଡିବ, ବହୁତ ନୂଆ-ନୂଆ ପିଲାମାେନ ମଧ୍ୟ
ଆସୁଛନ୍ତ,ି ୨୫-୩୦ ବର୍ଷର ପିଲାଙ୍କଠାରୁ ୧୦-୨୦ ଦିନର ପିଲା ମଧ୍ୟ ଆଗକୁ ଚାଲିଯାଉଛନ୍ତି । ତୁମକୁ ପୁଣି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନିଜ
ଭଳି କରିବାକୁ େହବ । େଯେତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ରାହ୍ମଣ ନ େହାଇଛ େତେବ େଦବତା କିପରି େହବ । ଆଦିପିତା ବ୍ରହ୍ମା ଅଟନ୍ତି ନା,
େଯଉଁମାେନ ଏଠାେର ଜନ୍ମ େନଇ ଚାଲିଯାଇଥା’ନ୍ତି ତାଙ୍କର ଗାୟନ କରାଯାଉଛି, ପୁଣି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେର େସମାେନ ଆସିେବ । ଯାହାବି
ପର୍ବ-ପର୍ବାଣୀ ଆଦିର ଗାୟନ ରହିଛି, ୫ ହଜାର ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଯାହା େହାଇଥିଲା ତାହା ପୁଣି େହବ । ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟେର ହିଁ
ସମସ୍ତ ପର୍ବ ପାଳନ େହଉଛି— ରକ୍ଷାବନ୍ଧନ ଇତ୍ୟାଦି ସବୁର ରହସ୍ୟ ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି । ତୁେମ ବାବାଙ୍କର ସନ୍ତାନ େହାଇଛ
େତେବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେର ତୁମକୁ ପବିତ୍ର େହବାକୁ ପଡିବ । ପତିତ-ପାବନ ବାବାଙ୍କୁ ଡାକୁଥିଲ େତଣୁ ସିଏ ଆସି ରାସ୍ତା େଦଖାଉଛନ୍ତି ।
େତଣୁ ପ୍ରତି କଳ୍ପେର େଯଉଁମାେନ ସମ୍ପତ୍ତି େନଉଛନ୍ତ,ି େସହିମାେନ ହିଁ ଶ୍ରୀମତେର ଠିକ୍ ଭାବେର ଚାଲୁଛନ୍ତି । ତୁେମ ମଧ୍ୟ ସାକ୍ଷୀ
େହାଇ େଦଖୁଛ । ବାପଦାଦା ମଧ୍ୟ ସାକ୍ଷୀ େହାଇ େଦଖୁଛନ୍ତ—
ି ଇଏ େକେତ ଉଚ୍ଚପଦ ପାଇେବ ? ଏହାଙ୍କର ଚରିତ୍ର କିଭଳି ଅେଟ ?
ଶିବବାବାଙ୍କୁ ତ ସବୁ ଜଣାପଡିଯାଏ ନା— େକେତ ଜଣଙ୍କୁ ନିଜ ସମାନ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ େକେତ େଯାଗ କରୁଛନ୍ତି ? ପ୍ରଥେମ ତ
ବୁଦ୍ଧିେର ଏହି କଥା ରହିବା ଦରକାର େଯ ଏହା େହଉଛି ଈଶ୍ ରୀୟ ପିତାଙ୍କର ବିଶ୍ ବିଦ୍ୟାଳୟ । ଏହି ବିଶ୍ ବିଦ୍ୟାଳୟ େହଉଛି ହିଁ
ରାଜେଯାଗର ପାଠପଢିବା ପାଇଁ । ପାଠପଢିବା ପାଇଁ ହିଁ ବିଶ୍ ବିଦ୍ୟାଳୟ ରହିଥାଏ । ଦୁନିଆର େହଉଛି ବିନାଶୀ ବିଶ୍ ବିଦ୍ୟାଳୟ କିନ୍ତୁ
ଏହା େହଉଛି ଅବିନାଶୀ ବିଶ୍ ବିଦ୍ୟାଳୟ । ଦୁର୍ଗତିରୁ ସଦଗତିକୁ େନଇଯିବା ନର୍କରୁ ସ୍ ର୍ଗ ସ୍ଥାପନା କରିବା ଏହା େହଉଛି ଏକମାତ୍ର
ବାବା ହିଁ କାମ । ବାବାଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ତ ସବୁ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କ ଆଡକୁ ଯାଇଥାଏ କାହିଁକି ନା ବାବା ସମସ୍ତଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ କରି, ଘରକୁ

େନଇ ଯିବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି । ବାବା େକବଳ ତୁମକୁ ନୁେହଁ କିନ୍ତୁ ସାରା ବିଶ୍ ର ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ମେନ ପକାଉଥିେବ । ଏଠାେର ବାବା
ପିଲାମାନଙ୍କୁ ହିଁ ପାଠପଢାଉଛନ୍ତି । ଏକଥା ମଧ୍ୟ ତୁେମ ଜାଣିଛ ଯିଏ କ୍ରମାନୁସାେର େଯପରି ଆସିଛନ୍ତି େସମାେନ ପୁଣି େସହିଭଳି ଯିେବ
। ସବୁ ଆତ୍ମାମାେନ କ୍ରମାନୁସାେର ଅଛନ୍ତି । ତୁେମ ମଧ୍ୟ କ୍ରମାନୁସାେର କିପରି ଯିବ— େସସବୁ କଥା ବାବା ବୁଝାଯାଉଛି । େତେବ
କଳ୍ପ ପୂର୍ବରୁ ଯାହା େହାଇଥିଲା ତାହା ହିଁ େହବ । ଏକଥା ମଧ୍ୟ ତୁମକୁ ବୁଝାଯାଉଛି— ତୁେମ ପୁଣି କିପରି ନୁଆ ଦୁନଆକୁ ଆସିବ ।
କ୍ରମାନୁସାେର େଯଉଁମାେନ ନୂଆ ଦୁନିଆକୁ ଆସିଥା’ନ୍ତ,ି େସହିମାନଙ୍କୁ ହିଁ ବୁଝାଉଛି ।
ତୁେମମାେନ ବାବାଙ୍କୁ ଜାଣିବା ଦ୍ ◌ାରା, ନିଜର ଧର୍ମକୁ ଏବଂ ସବୁ ଧର୍ମର ଶାଖାକୁ ମଧ୍ୟ ଜାଣିଯାଉଛ ଏଥିେର କିଛି ବି ମାଗିବାର
ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ । ଆଶୀର୍ବାଦ ମଧ୍ୟ ନୁେହଁ । େଲଖୁଛନ୍ତି ବାବା ଦୟା କର, କୃପାକର । ବାବା ତ ଟିକିଏ ବି ଦୟା କରିେବ ନାହି,ଁ ବାବା
ଆସିଛନ୍ତି େକବଳ ରାସ୍ତା ବତାଇବା ପାଇଁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଡ୍ରାମାେର େମାର ଅଭିନୟ େହଲା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପବିତ୍ର କରିବା । ମଁୁ
େସହିଭଳି ଅଭିନୟ କରୁଛ,ି େଯପରିକି କଳ୍ପ କଳ୍ପ କରିଥିଲି, ଯାହା ବିତାଗଲା, ଭଲ ଅଥବା ମନ୍ଦ, ସବୁ ଡ୍ରାମାେର ଥିଲା । ଚିନ୍ତା
କରିବାର େକୗଣସି କଥା ହିଁ ନାହି,ଁ ଆେମ ଆଗକୁ ବଢି ଚାଲିଛୁ, ଏହା ଅବିନାଶୀ ଡ୍ରାମା ଅେଟ ନା । ସୃଷ୍ଟିରୂପି ଚକ୍ର ପୂରା େହାଇ ପୁନର୍ବାର
ପୁନରାବୃତ୍ତି େହବ । ଯିଏ େଯପରି ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିଥା’ନ୍ତି, େସହିପରି ହିଁ ପଦ ପାଇଥା’ନ୍ତି । ଏଥିେର କିଛି ମାଗିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ ।
ଭକ୍ତିମାର୍ଗେର ତୁେମ ବହୁତ କିଛି ମାଗିଛ । ସବୁ ପଇସା େଶଷ କରିେଦଇଛ । ଏସବୁ ମଧ୍ୟ ଡ୍ରାମାେର ନିଧାର୍ଯ୍ୟ ଅଛି । ବାବା େକବଳ
ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ଅଧାକଳ୍ପ ଭକ୍ତି କରି, ଶାସ୍ତ୍ର ପଢି େକେତ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଛ । ଏେବ ତୁମକୁ କିଛି ବି ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ ।
ବାବା ତ ଦାତା ଅଟନ୍ତି ନା । ଦାତାଙ୍କୁ କିଛି ଦରକାର ନାହି,ଁ ସିଏ ତ େଦବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି । ତୁେମ ଏପରି ମଧ୍ୟ ଭାବନାହିଁ େଯ ଆେମ
ଶିବବାବାଙ୍କୁ େଦଲୁ, ଆେର, ଶିବବାବାଙ୍କଠାରୁ ତ ତୁମକୁ ବହୁତ-ବହୁତ ମିଳୁଅଛି । ତୁେମ ଏଠାକୁ େନବା ପାଇଁ ଆସିଛ ନା । ଶିକ୍ଷକଙ୍କ
ପାଖକୁ ହିଁ ଛାତ୍ରମାେନ ଜ୍ଞାନ େନବାକୁ ଆସିଥା’ନ୍ତି । େଲୗକିକ ପିତା, ଶିକ୍ଷକ, ଗୁରୁଙ୍କ ଦ୍ ◌ାରା ତୁମର କ୍ଷତି ହିଁ େହାଇଛି, ଏେବ
ତୁମକୁ ଶ୍ରୀମତେର ଚାଲିବାକୁ େହବ େତେବ ଯାଇ ଉଚ୍ଚ ପଦ ପାଇପାରିବ । ଶିବବାବାଙ୍କ ଠାେର ଡବଲ ଶ୍ରୀ େଲଖାଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ
ତୁମଠାେର େଗାଟିଏ ଶ୍ରୀ େଲଖାଯାଉଛି । ଶ୍ରୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ଶ୍ରୀ ନାରାୟଣ କୁହାଯାଉଛି ନା । େତେବ ଶ୍ରୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ଶ୍ରୀ ନାରାୟଣ ଦୁଇ
ଜଣ େହେଲ ନା । ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ କୁହାଯିବ କାହିଁକି ନା ଦୁଇଜଣ ଏକତ୍ର ଅଛନ୍ତି, େତେବ ତାଙ୍କୁ କିଏ ରଚନା କରିଛନ୍ତି ?
ଯିଏକି ନିେଜ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଅଟନ୍ତି ବାକି ଅନ୍ୟ େକହି ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନାହଁାନ୍ତି । ଆଜିକାଲି ତ ନିଜର ନାମ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରୀଲକ୍ଷ୍ମୀ-ନାରାୟଣ,
ଶ୍ରୀ ସୀତା-ରାମ ରଖୁଛନ୍ତି । େତଣୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଏସବୁ ଧାରଣ କରି ଖୁସିେର ରହିବାକୁ େହବ ।
ଆଜିକାଲି ବହୁତ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସମ୍ମିଳନୀ ମଧ୍ୟ େହାଇ ଚାଲିଛି, କିନ୍ତୁ େସମାେନ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାର ଅର୍ଥକୁ ବୁଝି ନାହଁାନ୍ତି । ଏହି
ଆତ୍ମିକ ଜ୍ଞାନ ତ ଏକମାତ୍ର ବାବାଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ େକହି େଦଇପାରିେବ ନାହିଁ । ବାବା େହଉଛନ୍ତି ସମସ୍ତ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ପିତା
େସଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଆତ୍ମିକ ପିତା କୁହାଯାଉଛି । ଦର୍ଶନଶାସ୍ତ୍ରକୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କହିେଦଉଛନ୍ତି । ଏକଥା ତୁେମ ଜାଣୁଛ େଯ— ଏହା
େହଉଛି କଣ୍ଟାର ଜଙ୍ଗଲ, ସମସ୍େତ ଏଠାେର ପରସ୍ପରକୁ ଦୁଃଖ େଦଇଚାଲିଛନ୍ତି । ତୁେମ ଜାଣିଛ ଅହିଂସା ପରେମା େଦବୀ-େଦବତା
ଧର୍ମ େବାଲି ଗାୟନ ରହିଛି । େସଠାେର େକୗଣସି ମାରପିଟ୍ େହାଇନଥାଏ । କ୍େରାଧ କରିବା ମଧ୍ୟ ହିଂସା ଅେଟ ପୁଣି ଏହାକୁ ହିଂସା କୁହ
ଅଥବା ଆଉ କିଛି କୁହ । ଏଠାେର ତ ବିଲକୁଲ୍ ଅହିଂସକ େହବାକୁ ପଡିବ । ମନ, ବଚନ, କର୍ମେର େକୗଣସି ପ୍ରକାର ଖରାପ କଥା େହବା
ଉଚିତ୍ ନୁେହଁ । େକହି ଯଦି େପାଲିସ୍ ବିଭାଗେର କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି େତେବ ସିଏ ମଧ୍ୟ ଯୁକ୍ତିର ସହିତ କାମ କରିବା ଉଚିତ୍ । େଯେତ ଦୂର
ସମ୍ଭବ ସ୍େନହେର କାମ କରାଇ େନବା ଦରକାର । ବାବା ନିେଜ ଅନୁଭବୀ ଅଟନ୍ତ,ି କିପରି ସ୍େନହର ସହିତ କାମ କରାଇ େନଉଥିେଲ,
ଏଥିେର ବହୁତ କାଇଦା ଦରକାର । ବହୁତ ସ୍େନହର ସହିତ ଅନ୍ୟକୁ ବୁଝାଇବାକୁ େହବ-- କିପରି େଗାଟିଏ ପାପ କେଲ ଶେହଗୁଣା ଦଣ୍ଡ
େଭାଗ କରିବାକୁ ପଡିଥାଏ । ଆଚ୍ଛା!
ମିଠା ମିଠା ସିକିଲେଧ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତା-ପିତା, ବାପଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍େନହଭରା ସ୍ମୃତି ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ୍ । ଆତ୍ମିକ
ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍େତ ।
ଧାରଣା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାର :—

(୧) ଆେମ ଦୁଃଖହର୍ତ୍ତା, ସୁଖକର୍ତ୍ତା ବାବାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ଅଟୁ, େସଥିପାଇଁ କାହାକୁ ବି ଦୁଃଖ େଦବାର ନାହିଁ । ଲକ୍ଷ୍ୟ ଏବଂ
ଉଦ୍େଦଶ୍ୟକୁ ସମ୍ମୁଖେର ରଖି େଦୖବୀଗୁଣ ଧାରଣ କରିବାର ଅଛି । ନିଜ ସମାନ କରିବାର େସବା କରିବାର ଅଛି ।
(୨) ଡ୍ରାମାର ପ୍ରତ୍େୟକ ପାର୍ଟକୁ ଜାଣି େକୗଣସି ବି ବିତିଯାଇଥିବା କଥାକୁ ଚିନ୍ତନ କରିବା ଉଚିତ୍ ନୁେହଁ । ମନ, ବଚନ, କର୍ମ ଦ୍ ◌ାରା
େକୗଣସି ଖରାପ କର୍ମ ନ େହଉ— ଏଥିପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ େଦଇ ଡବଲ ଅହିଂସକ େହବାର ଅଛି ।
ବରଦାନ:ଚାରିଟିଯାକ ବିଷୟେର ବାବାଙ୍କର ମନ ପସନ୍ଦ ନମ୍ବର ରଖି ହୃଦୟ ସିଂହାସନ ଅଧିକାରୀ ହୁଅ ।
େଯଉଁ ପିଲାମାେନ ଜ୍ଞାନ, େଯାଗ, ଧାରଣା, େସବା ଚାରିଟିଯାକ ବିଷୟେର ଭଲ ନମ୍ବର ରଖିଥାଆନ୍ତି, ଆରମ୍ଭରୁ େଶଷ

ସ୍େଲାଗାନ:-

ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭଲ ନମ୍ବର ରଖି ପାସ୍ କରି ଥାଆନ୍ତି େସହିମାନଙ୍କୁ ହିଁ ପାସ୍ ◌ିଥ୍ ଅନର ଅର୍ଥାତ୍ ସମ୍ମାନର ସହିତ
ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ େହବା ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ କୁହାଯାଏ । ଯଦି ମଝିେର ମଝିେର ନମ୍ବର କମିଯାଉଥିବ ପୁଣି ତାକୁ େମକପ କରୁଥିବ
ଏଭଳି ନୁେହଁ, କିନ୍ତୁ ସବୁ ବିଷୟେର ବାବାଙ୍କର ମନ ପସନ୍ଦ ନମ୍ବର ରଖୁଥିବା ଆତ୍ମା ହିଁ ବାବାଙ୍କର ହୃଦୟ
ସିଂହାସନର ଅଧିକାରୀ େହାଇଥା’ନ୍ତି । ତା’ ସହିତ ବ୍ରାହ୍ମଣ ସଂସାରେର ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରିୟ, ସମସ୍ତଙ୍କର
ସହେଯାଗୀ, ସମସ୍ତଙ୍କର ସମ୍ମାନ ପ୍ରାପ୍ତ କରୁଥିବା ଆତ୍ମା ହୃଦୟ ସିଂହାସନର ଅଧିକାରୀ ତଥା ରାଜ୍ୟ ସିଂହାସନର
ଅଧିକାରୀ େହାଇଥାଆନ୍ତି ।
ଦିଲରୁବା ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରିୟତମା ତାଙ୍କୁ କୁହାଯିବ ଯାହାଙ୍କ ହୃଦୟେର ସଦାସର୍ବଦା ଏହି ଗୀତ ଅନବରତ ବାଜୁଥିବ ମଁୁ
ବାବାଙ୍କର, ବାବା େମାର ।
*** ଓମ୍ ଶାନ୍ତି ***

