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ପ୍ରାତଃ ମୁରଲୀ

ଓମ୍ ଶାନ୍ତି

“ବାପଦାଦା”

ମଧୁବନ

“ମିେଠ ବଚ୍େଚ:- ନିଜର ପାଠପଢାର ଏବଂ େଦୖବୀ ଚାଳିଚଳଣର ଚାର୍ଟ ରଖ, ପ୍ରତ୍େୟକ ଦିନ େଚକ୍ କର, େମା
ଦ୍ ◌ାରା େକୗଣସି ଭୁଲ୍ େହାଇ ନାହିଁ ତ ।”
ପ୍ରଶ୍ନ:ତୁେମ ପିଲାମାେନ େକଉଁ ପୁରୁଷାର୍ଥ ଆଧାରେର ରାଜ୍ୟପଦର ତିଳକ ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିବ?
ଉତ୍ତର:ସର୍ବଦା ଆଜ୍ଞାକାରୀ େହବାର ପୁରୁଷାର୍ଥ କର, ଯଦି ସଂଗମଯୁଗେର ଆଜ୍ଞାକାରୀ େହବାର ଟୀକା
ଲଗାଇବ େତେବ ରାଜ୍ୟଭାଗ୍ୟର ତିଳକ ମିଳିଯିବ । ଅବଜ୍ଞାକାରୀ ବା ଅବିଶ୍ ସ୍ତ ପିଲାମାେନ
ରାଜତିଳକ ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିେବ ନାହିଁ (୨) େକୗଣସି ପ୍ରକାରର େବମାରୀ ଅର୍ଥାତ୍
େଦାଷ-ଦୁର୍ବଳତା ଆତ୍ମିକ ଚିକିତ୍ସକଙ୍କୁ ଲୁଚାଅ ନାହିଁ । ଯଦି ଲୁଚାଇବ େତେବ ପଦ କମ େହାଇଯିବ
। େତେବ ବାବାଙ୍କ ଭଳି ପ୍େରମର ସାଗର େହାଇପାରିେଲ ସତ୍ୟଯୁଗୀ ରାଜତିଳକ ମିଳିଯିବ ।
ଓମ୍ ଶାନ୍ତି । ଆତ୍ମିକ ପିତା ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ପାଠ ପଢିବା ଅର୍ଥ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତି େହବା ।
ତୁେମ ପିଲାମାେନ ଜାଣୁଛ େଯ ଏହି ପାଠ ବହୁତ ବହୁତ ଶ୍େରଷ୍ଠ, ସହଜ ତଥା ଉଚ୍ଚ ପଦ ପ୍ରାପ୍ତ କରାଇବାର ଆଧାର
ଅେଟ । ପିଲାମାେନ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଏହି ପାଠପଢା ଦ୍ ◌ାରା ଆେମ ବିଶ୍ ର ମାଲିକ େହାଇପାରିବୁ । େତଣୁ ପିଲାମାେନ
ବହୁତ ଖୁସି େହବା ଦରକାର, ବିଚାର କର - ଏହି ପାଠପଢା େକେତ ଶ୍େରଷ୍ଠ ଅେଟ । ଏହା ମଧ୍ୟ େସହି ଗୀତାର
ଅଧ୍ୟାୟ ଅେଟ । ବର୍ତ୍ତମାନ େସହି ସଂଗମଯୁଗ ମଧ୍ୟ ଚାଲିଛି । ତୁେମ ପିଲାମାେନ ଏେବ ଜାଗ୍ରତ େହାଇଯାଇଛ ବାକି
ସମସ୍େତ େଶାଇ ରହିଛନ୍ତି । ଗାୟନ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ମାୟାର ନିଦ ଲାଗିଯାଇଛି । ତୁମକୁ ବାବା ଆସି ଜାଗ୍ରତ କରିଛନ୍ତ,ି
େକବଳ େଗାଟିଏ କଥା ବୁଝାଉଛନ୍ତି -- ମିେଠ ବଚ୍େଚ, େଯାଗର ଯାତ୍ରା ବଳେର ତୁେମମାେନ ସାରା ବିଶ୍ ଉପେର
ରାଜ୍ୟ କରିବ, େଯମିତି କଳ୍ପ ପୂର୍ବରୁ କରିଥିଲ । ଏହି ସ୍ମୃତିକୁ ବାବା ଆସି ମେନ ପକାଇ େଦଉଛନ୍ତି । ପିଲାମାେନ
ମଧ୍ୟ ଜାଣୁଛନ୍ତି, ଆମର ସ୍ମୃତି ଆସୁଛି - ଆେମ କଳ୍ପ କଳ୍ପ େଯାଗବଳ ଆଧାରେର ବିଶ୍ ର ମାଲିକ େହଉଛୁ ଏବଂ
େଦୖବୀଗୁଣ ମଧ୍ୟ ଧାରଣ କରୁଛୁ । େତଣୁ େଯାଗ ଉପେର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଧ୍ୟାନ େଦବା ଆବଶ୍ୟକ । ଏହି େଯାଗବଳ
ଦ୍ ◌ାରା ପିଲାମାନଙ୍କ ଭିତେର େଦୖବୀଗୁଣ ସ୍ ତଃ ଆସିଯାଉଛି । ବାସ୍ତବେର ଏହା େହଉଛି ମନୁଷ୍ୟରୁ େଦବତା
େହବାର ପାଠପଢା । ତୁେମ େଯାଗବଳ ଦ୍ ◌ାରା ମନୁଷ୍ୟରୁ େଦବତା େହବା ପାଇଁ ଏଠାକୁ ଆସିଛ । ଆଉ ଏକଥା ମଧ୍ୟ
ଜାଣିଛ େଯ ଆମର ଏହି େଯାଗବଳ ଦ୍ ◌ାରା ସାରା ବିଶ୍ ପବିତ୍ର େହବ । ପ୍ରଥେମ ପବିତ୍ର ଥିଲା ଏେବ ଅପବିତ୍ର
େହାଇଯାଇଛି । ତୁେମମାେନ ଏେବ ପୁରା ଚକ୍ରର ଜ୍ଞାନକୁ ଜାଣିଯାଇଛ । ସବୁ କଥା ତୁମର ସ୍ମୃତିେର ଆସିଯାଇଛି ।
ନୂଆ େକହି ଆସିେଲ ମଧ୍ୟ ଏହି ଜ୍ଞାନକୁ ସହଜେର ବୁଝିଯିେବ । ତୁେମ ପୁଜ୍ୟ େଦବୀ-େଦବତା ଥିଲ, ପୁଣି ଏେବ
ତେମାପ୍ରଧାନ ପୂଜାରୀ େହାଇଯାଇଛ ଏକଥା ଆଉ େକହି କହିପାରିେବ ନାହିଁ । ବାବା ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେର କହୁଛନ୍ତି ତାହା
ଭକ୍ତିମାର୍ଗ, ଏହା ଜ୍ଞାନମାର୍ଗ । ଭକ୍ତି ଅତୀତ େହାଇଗଲା । େତଣୁ ଅତୀତର କଥାକୁ ଚିତ୍ତେର ଆଣ ନାହିଁ । ତାହା
ତ ଥିଲା ତଳକୁ ଓହ୍ଲାଇବାର କଥା, ବାବା ଏେବ ଉପରକୁ ଚଢିବାର କଥା ଶୁଣାଉଛନ୍ତି । ପିଲାମାେନ ମଧ୍ୟ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏେବ ଆମକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେର େଦୖବୀଗୁଣ ଧାରଣ କରିବାକୁ େହବ । େତଣୁ ପ୍ରତିଦିନ ଚାର୍ଟ େଲଖିବା ଉଚିତ୍ - ଆେମ
େକେତ ସମୟ ବାବାଙ୍କ ସ୍ମୃତିେର ରହିେଲ? ଆମ ଦ୍ ◌ାରା କ’ଣ ଭୁଲ େହଲା? କାରଣ ଭୁଲର ବହୁତ ବଡ ଦଣ୍ଡ
ମିଳିଥାଏ । େଲୗକିକ ପାଠପଢାେର ମଧ୍ୟ ଚରିତ୍ରକୁ େଦଖାଯାଏ । ଏହି ପାଠପଢାେର ମଧ୍ୟ ଚରିତ୍ର େଦଖାଯାଏ ।
ଏସବୁ କଥା ବାବା ତୁମର କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି । େସ ପାଠପଢାେର ମଧ୍ୟ ପାଠପଢା ଏବଂ ଚରିତ୍ରର େରଜିଷ୍ଟର
ରଖାଯାଏ । ଏଠାେର ମଧ୍ୟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ େଦୖବୀ ଚରିତ୍ର ଗଢିବାକୁ େହବ । େକୗଣସି ଭୁଲ ନ େହଉ ଏକଥାେର ଧ୍ୟାନ
େଦବାକୁ େହବ । େମା ଦ୍ ◌ାରା େକୗଣସି ଭୁଲ୍ େହଉ ନାହିଁ ତ? ଏଥିପାଇଁ କର୍େମନ୍ଦ୍ରିୟମାନଙ୍କର କେଚରୀ ବସାଯାଏ
। ଅନ୍ୟ ସ୍କୁଲେର ଏଭଳି କେଚରୀ ଆଦି ବେସ ନାହିଁ । ନିଜ ହୃଦୟକୁ ଆରମ୍ଭେର ମଧ୍ୟ କେଚରୀ ବସୁଥିଲା ।
ପିଲାମାେନ ସବୁ ସତ୍ୟ କଥା କହୁଥିେଲ । ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି - ଯଦି ସତ ନ କହିବ େତେବ େସହି ଭୁଲ୍ ବୃଦ୍ଧି େହାଇ
ଚାଲିବ, ଓଲଟା କର୍ମ ବା ଭୁଲ କର୍ମର ଦଣ୍ଡ େଭାଗିବାକୁ ପଡିବ । ନିଜର ଭୁଲକୁ ବାବାଙ୍କୁ ନ ଜଣାଇେଲ ପୁଣି

ଅବଜ୍ଞାକାରୀର ଟୀକା ଲାଗିଯିବ । ଆଉ ରାଜ୍ୟପଦର ତିଳକ ମିଳିବ ନାହିଁ । ଆଜ୍ଞା ମାନିବ ନାହି,ଁ ବିଶ୍ ସ୍ତ େହବ ନାହିଁ
ତ ରାଜ୍ୟପଦ ପାଇବ ନାହିଁ । ଅବିନାଶୀ ଡାକ୍ତର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରେର ବୁଝାଇଥା’ନ୍ତି । ଯଦି ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଠାେର
େରାଗ ଲୁଚାଇବ େତେବ ପଦ କମିଯିବ । ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ସତ କଥା କହିେଦେଲ, ଦଣ୍ଡ ମିଳିବ ନାହିଁ । ବାବା କହିେବ ଆଗକୁ ସାବଧାନ େହାଇଯାଅ । ପୁଣି ଯଦି ଏପରି ଭୁଲ୍ କରିବ େତେବ ତୁମର ହିଁ କ୍ଷତି େହବ । େସଠାେର ବହୁତ କମ ପଦ
ମିଳିବ । େସଠାେର ସମସ୍ତଙ୍କର ସ୍ ତଃ େଦୖବୀ ଚଳଣି ରହିବ । େତଣୁ ଏଠାେର ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବାକୁ ପଡିବ,
ବାରମ୍ବାର େଯପରି େଫଲ ନ ହୁଅ । ବାବା କହୁଛନ୍ତି - ପିଲାମାେନ େବଶୀ ଭୁଲ୍ କର ନାହିଁ । ବାବା ସ୍େନହର ସାଗର
ଅଟନ୍ତି । େତଣୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ େସହିପରି େହବାକୁ ପଡିବ । େଯମିତି ବାବା େସମିତି ପିଲା । ଯଥା ରାଜାରାଣୀ
ତଥା ପ୍ରଜା । ବାବା ତ ରାଜା ନୁହଁନ୍ତି । ତୁେମ ଜାଣିଛ, ବାବା ଆମକୁ ତାଙ୍କ ଭଳି କରୁଛନ୍ତି । େତଣୁ ବାବାଙ୍କର ଯାହା
ମହିମା ରହିଛି, ତାହା ପିଲାମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ରହିବା ଉଚିତ୍ । ବାବାଙ୍କ ଭଳି େହବାକୁ ପଡିବ । କିନ୍ତୁ ମାୟା ବଡ
ବଳବାନ, ତୁମକୁ ଚାର୍ଟ ରଖିବାକୁ େଦଉନାହିଁ । ତୁେମ ମାୟାର ଜାଲେର ପୁରା ବାନ୍ଧି େହାଇଯାଉଛ । ମାୟାର େଜଲ୍ରୁ
ତୁେମ ମୁକୁଳି ପାରୁ ନାହଁ । ବାବାଙ୍କୁ ସତ କଥା କହୁ ନାହଁ, େତଣୁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି େଯାଗର ଆକ୍ୟୁେରଟ ଚାର୍ଟ ରଖ ।
ସକାଳୁ ଉଠି ବାବାଙ୍କୁ ମେନ ପକାଅ । ବାବାଙ୍କର ମହିମା କର । ବାବା ଆପଣ ଆମକୁ ସାରା ବିଶ୍ ର ମାଲିକ
କରୁଛନ୍ତି େତଣୁ ଆେମ ଆପଣଙ୍କର ମହିମା କରିବୁ । ଭକ୍ତିମାର୍ଗେର ତାଙ୍କର େକେତ ମହିମା ଗାଇଥା’ନ୍ତି, କିନ୍ତୁ
େସମାନଙ୍କୁ ତ କିଛି ବି ଜଣା ନାହିଁ େଯ େଦବତାମାନଙ୍କର କିଛି ମହିମା ନାହିଁ । ସବୁ ମହିମା ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କର ।
ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସଦ୍ଗତି ତ ବାବା ହିଁ େଦଇଥା’ନ୍ତି । େସ ରଚୟିତା ଏବଂ ନିର୍ଦ୍େଦଶକ ଉଭୟ ଅଟନ୍ତି । ସିଏ
ତୁମମାନଙ୍କର େସବା ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ବାସ୍ତବ କଥା କ’ଣ ତାହା ମଧ୍ୟ ବୁଝାଉଛନ୍ତି । େସମାେନ ତ
ଶାସ୍ତ୍ରେର େଲଖାଥିବା ଭଗବାନଉବାଚ ଶବ୍ଦକୁ େକବଳ ଶୁଣୁଛନ୍ତି । ଗୀତା ପଢିଚାଲିଛନ୍ତି େସଥିରୁ କ’ଣ ମିଳୁଛି?
େକେତ ଶ୍ରଦ୍ଧାେର ବସି ପଢୁଛନ୍ତି, ଭକ୍ତି କରୁଛନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ଜାଣିନାହଁାନ୍ତି, େସଥିରୁ କ’ଣ ମିଳିବ! ଏକଥା ମଧ୍ୟ
ଜାଣିନାହଁାନ୍ତି େଯ େସମାେନ ସିଢି ତଳକୁ ଖସୁଛନ୍ତି । ଦିନକୁ ଦିନ ତେମାପ୍ରଧାନ େହାଇ ଚାଲିଛନ୍ତି । ଡ୍ରାମାେର
ଏହିଭଳି ପାର୍ଟ ରହିଛି । ଏହି ସିଢିର ରହସ୍ୟକୁ ବାବାଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ େକହି ବୁଝାଇପାରିେବ ନାହିଁ । ଶିବବାବା
ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ ◌ାରା ବୁଝାଉଛନ୍ତି । େସ (ବ୍ରହ୍ମାବାବା) ତାଙ୍କଠାରୁ ବୁଝି ପୁଣି ତୁମମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି । ବଡ
ଶିକ୍ଷକ ତଥା ବଡ ଡାକ୍ତର ଏକମାତ୍ର ବାବା ହିଁ ଅଟନ୍ତି । େତଣୁ ତାଙ୍କୁ ମେନ ପକାଇବାକୁ ପଡିବ । ଏମିତି କୁହାଯାଏ
ନାହିଁ େଯ ବ୍ରାହ୍ମଣୀଙ୍କୁ ମେନ ପକାଅ । େକବଳ ଜଣଙ୍କୁ ହିଁ ମେନ ପକାଇବାକୁ ପଡିବ । େକେବ ବି କାହା ସହିତ
େମାହ ରଖିବା ଉଚିତ୍ ନୁେହଁ । େକବଳ ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ େହବ । ନିର୍େମାହୀ େହବାକୁ ପଡିବ ।
ଏଥିପାଇଁ ବହୁତ େମହନତ ଆବଶ୍ୟକ । ପୁରୁଣା ଦୁନିଆରୁ ପୁରା େବୖରାଗ୍ୟ ଆସିବା ଉଚିତ୍ । କାରଣ ଏହି ପୁରୁଣା ଦୁନିଆ
ତ ବିନାଶ େହବାକୁ ଯାଉଛି । େତଣୁ ଏହି ଦୁନିଆ ସହିତ ସ୍େନହ ବା ଆସକ୍ତି ରଖିବା ଉଚିତ୍ ନୁେହଁ । େକେତ ବଡ ବଡ
େକାଠା ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି । ତାଙ୍କୁ ମାଲୁମ ନାହିଁ େଯ, ଏହି ପୁରୁଣା ଦୁନିଆ ଆଉ େକେତ ସମୟ ରହିବ । ତୁେମମାେନ
ଏେବ ଜାଗ୍ରତ େହାଇଛ େତଣୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଜାଗ୍ରତ କରୁଛ । ବାବା ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ଜାଗ୍ରତ କରୁଛନ୍ତି
ଏବଂ ବାରମ୍ବାର କହୁଛନ୍ତ,ି ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ନିଶ୍ଚୟ କର । ନିଜକୁ ଶରୀର ଭାବୁଛ େତଣୁ େଯପରି ଅଜ୍ଞାନ ନିଦେର
େଶାଇ ଯାଇଛ । ଏେବ ନିଜକୁ ଆତ୍ମ ନିଶ୍ଚୟ କରି ବାବାଙ୍କୁ ମେନ ପକାଅ । ଆତ୍ମା ପତିତ େତଣୁ ଶରୀର ମଧ୍ୟ
ପତିତ ମିଳିଛି । ଆତ୍ମା ପବିତ୍ର େହେଲ ପବିତ୍ର ଶରୀର ମିଳିବ । ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ତୁେମ ହିଁ େଦବୀ-େଦବତା କୁଳର
ଥିଲ । ପୁଣି ତୁେମମାେନ େସହି କୁଳର େହବ । ଏହା େକେତ ସହଜ କଥା । େତଣୁ ଏପରି େବହଦର ବାବାଙ୍କୁ ଆେମ
କାହିଁକି ମେନ ନ ପକାଇବା । ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଉଠି ବାବାଙ୍କ ସ୍ମୃତିେର ବସ । ବାବା, ସବୁ ଚମତ୍କାର ଆପଣଙ୍କର,
ଆପଣ ଆମକୁ ଶ୍େରଷ୍ଠ େଦବୀ-େଦବତା କରି ପୁଣି ନିର୍ବାଣଧାମକୁ ଚାଲିଯାଉଛନ୍ତି । ଏେତ ଉଚ୍ଚ ଆଉ େକହି
କରିପାରିେବ ନାହିଁ । ଆପଣ େକେତ ସହଜେର ସବୁ କିଛି ବୁଝାଇ େଦଉଛନ୍ତି । ବାବା କହୁଛନ୍ତି - କାମଧନ୍ଦା କରି
ମଧ୍ୟ େଯତିକି ସମୟ ମିଳୁଛି ତା ଭିତେର ବାବାଙ୍କୁ ମେନ ପକାଇପାରିବ । ବାବାଙ୍କ ସ୍ମୃତି ହିଁ ତୁମର ଜୀବନ ରୂପି
େନୗକାକୁ ପାରି କରିବ ଅର୍ଥାତ୍ କଳିଯୁଗରୁ େସପାରିକୁ ଶିବାଳୟକୁ େନଇଯିବ । େତଣୁ ଶିବାଳୟକୁ ମଧ୍ୟ ମେନ ପକାଅ ।
ଶିବବାବା ହିଁ ସ୍ ର୍ଗ ସ୍ଥାପନ କରିଥା’ନ୍ତି - େତଣୁ ଉଭୟଙ୍କର ସ୍ମୃତି ଆସିଯିବ । ଶିବବାବାଙ୍କୁ ମେନ ପକାଇେଲ
ଆେମ ସ୍ ର୍ଗର ମାଲିକ େହାଇଯିବା । ଏହି ପାଠପଢା ନୂଆ ଦୁନିଆ ପାଇଁ । ବାବା ନୂଆ ଦୁନିଆ ସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ
ଆସିଛନ୍ତି । େତଣୁ ବାବା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେର େକୗଣସି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରିଥିେବ ନା । ତୁେମ େଦଖୁଛ ମଁୁ ମଧ୍ୟ ଡ୍ରାମା
ଅନୁସାେର ଅଭିନୟ କରୁଛି । ପିଲାମାନଙ୍କୁ ୫ ହଜାର ବର୍ଷ ପୂର୍ବଭଳି େଯାଗର ଯାତ୍ରା ଏବଂ ଆଦି-ମଧ୍ୟ-ଅନ୍ତର

ରହସ୍ୟକୁ ବୁଝାଉଛି । ତୁେମ ଜାଣୁଛ େଯ, ପ୍ରତି ୫ ଜହାର ବର୍ଷ ପେର ବାବା ଆମ ସମ୍ମୁଖକୁ ଆସିଥାଆନ୍ତି । ଏକଥା
ଆତ୍ମା ହିଁ କହିଥାଏ, ଶରୀର ନୁେହଁ । ବାବା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା େଦଉଛନ୍ତି - ଆତ୍ମାକୁ ହିଁ ପବିତ୍ର େହବାକୁ ପଡିବ ।
ପ୍ରତି କଳ୍ପେର ଥେର ଆତ୍ମାକୁ ପବିତ୍ର େହବାକୁ ପେଡ । ବାବା କହୁଛନ୍ତ,ି ମଁୁ ଅେନକ ଥର ତୁମକୁ ଏହି ରାଜେଯାଗର
ପାଠ ପଢାଇଛି ପୁଣି ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ପଢାଇବି । େକୗଣସି ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଏକଥା କହିପାରିେବ ନାହିଁ । ବାବା କହୁଛନ୍ତି ପିଲାମାେନ, ଡ୍ରାମା ପ୍ଳାନ ଅନୁସାେର ମଁୁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ପାଠ ପଢାଇବାକୁ ଆସିଛି । ପୁଣି ୫ ହଜାର ବର୍ଷ ପେର ଆସି
ଏମିତି ପାଠ ପଢାଇବି, େଯମିତି କଳ୍ପ ପୂର୍ବରୁ ପାଠ ପଢାଇ ରାଜଧାନୀ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲି । ଅେନକ ଥର ତୁମକୁ ଏହିଭଳି
ପଢାଇ ରାଜଧାନୀ ସ୍ଥାପନ କରିଛି । ଏହା େକେତ ବିଚିତ୍ର କଥା ଯାହାକି ବାବା ଆସି ବୁଝାଉଛନ୍ତି । ଶ୍ରୀମତ େକେତ
ଶ୍େରଷ୍ଠ । ଏହି ଶ୍ରୀମତ ଆଧାରେର ଆେମମାେନ ବିଶ୍ ର ମାଲିକ େହବାକୁ ଯାଉଛୁ । ଯାହାକି ବହୁତ ବଡ ପଦ ଅେଟ
। କାହାକୁ ଯଦି ବହୁତ ବଡ ଲେଟରୀ ମିଳୁଛି େତେବ ତା’ର ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ େହାଇଯାଉଛି । େକହି ଚାଲୁ ଚାଲୁ ଆଶାଶୂନ୍ୟ
େହାଇଯାଉଛନ୍ତି । ଆେମ ତ ଏହି ପାଠପଢିପାରିବୁ ନାହି,ଁ ବିଶ୍ ର ବାଦଶାହୀ କିପରି େନବୁ! ତୁେମ ପିଲାମାେନ ବହୁତ
ଖୁସିେର ରହିବା ଉଚିତ୍ । ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଅତିନ୍ଦ୍ରିୟ ସୁଖ ଏବଂ ଖୁସି କ’ଣ ତାହା େମା ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ପଚାର ।
ତୁେମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖୁସିର କଥା ଶୁଣାଉଛ । ତୁେମ ହିଁ ବିଶ୍ ର ମାଲିକ ଥିଲ ପୁଣି ୮୪ ଜନ୍ମ େନଇ ଏେବ େଗାଲାମ
େହାଇଯାଇଛ । େସଥିପାଇଁ ଗାୟନ କରୁଛନ୍ତ,ି ମଁୁ ତୁମର େଗାଲାମ । ଭାବୁଛନ୍ତି ନିଜକୁ ନୀଚ୍ଚ କହିବା, େଛାଟ େହାଇ
ରହିବା ଭଲ । େଦଖ ବାବା କିଏ! ତାଙ୍କୁ େକହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି । ତାଙ୍କୁ େକବଳ ତୁେମ ଜାଣୁଛ, ବାବା କିପରି ଆସି
ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସନ୍ତାନ-ସନ୍ତାନ କହି ବୁଝାଉଛନ୍ତି । ଏହା ଆତ୍ମା ଏବଂ ପରମାତ୍ମାର େମଳା ଅେଟ, ତାଙ୍କଠାରୁ ଆମକୁ
ସ୍ ର୍ଗର ରାଜତ୍ ମିଳୁଛି । ବାକି ଗଙ୍ଗାସ୍ନାନ ଆଦି କରିବା ଦ୍ ◌ାରା ସ୍ ର୍ଗର ରାଜପଦ ମିଳିନଥାଏ । ଗଙ୍ଗାସ୍ନାନ
ତ ବହୁତ ଥର କରିଆସିଛ । ଏମିତି ତ ପାଣି ସାଗରରୁ ଆସିଥାଏ, ମାତ୍ର ବର୍ଷା କିପରି େହାଇଥାଏ । ଏହାକୁ ପ୍ରକୃତି
କୁହାଯାଏ । ଏେବ ବାବା ତୁମକୁ ସବୁ କିଛି ବୁଝାଉଛନ୍ତି । େତେବ ଧାରଣା ଆତ୍ମା ହିଁ କେର, ଶରୀର ନୁେହଁ । ତୁେମ
ଅନୁଭବ ଏେବ କରୁଛ ସତେର ବାବା ଆମକୁ କ’ଣରୁ କ’ଣ କରୁଛନ୍ତି । ଏେବ ବାବା କହୁଛନ୍ତି - ପିଲାମାେନ, ନିଜ
ଉପେର ଦୟା କର । େକୗଣସି ଅବଜ୍ଞା କର ନାହିଁ । େଦହ-ଅଭିମାନୀ ହୁଅ ନାହି,ଁ ନେହେଲ ଅଯଥାେର ନିଜର ପଦ
କମିଯିବ । ଶିକ୍ଷକ ତ ତୁମମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଇେବ ନା । ତୁେମ ଜାଣିଛ ବାବା େବହଦର ଶିକ୍ଷକ । ଦୁନିଆେର େକେତ
ପ୍ରକାରର ଭାଷା ରହିଛି । େତଣୁ େକୗଣସି ଜିନିଷ ଯଦି ଛପାଉଛ େତେବ ସବୁ ଭାଷାେର ଛପାଇବା ଦରକାର । ଯଦି
େକୗଣସି ସାହିତ୍ୟ ଛପାଉଛ େତେବ େଗାେଟ େଗାେଟ କପି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖକୁ ପଠାଅ, େଗାେଟ େଗାେଟ କପି
ଲାଇବ୍େରରୀକୁ ପଠାଇ େଦବା ଦରକାର । ଖର୍ଚ୍ଚର ଚିନ୍ତା କର ନାହିଁ । ବାବାଙ୍କ ଭଣ୍ଡାର ଭରପୁର େହାଇଯିବ ।
ପଇସା ନିଜ ପାଖେର ରଖି କ’ଣ କରିବ । ଘରକୁ ତ େନଇ ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ । ଯଦି କିଛି ଘରକୁ େନଇଯିବ େତେବ
ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ଯଜ୍ଞେର େଚାରୀ କରିବା କୁହାଯିବ । ହାୟ-ହାୟ ଏପରି ବୁଦ୍ଧି କାହାର ନ େହଉ । ପରମାତ୍ମାଙ୍କ
ଯଜ୍ଞେର େଚାରୀ! ତାଙ୍କ ସଦୃଶ ମହାନ ପାପାତ୍ମା ଆଉ େକହି ନଥିେବ । ତାଙ୍କର େକେତ ଅଧମଗତି େହାଇଯିବ ।
ବାବା କହୁଛନ୍ତ,ି ଏସବୁ ଡ୍ରାମାେର ପାର୍ଟ ରହିଛି । ତୁେମ ରାଜ୍ୟ କରିବ େସମାେନ ତୁମର ଚାକର େହେବ,
ଚାକର-ବାକର ବିନା ରାଜ୍ୟ କିପରି ଚାଲିବ । କଳ୍ପ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଏହିପରି ସ୍ଥାପନା େହାଇଥିଲା ।
ଏେବ ବାବା କହୁଛନ୍ତି - ଯଦି ନିଜର କଲ୍ୟାଣ କରିବାକୁ ଚାହଁୁଛ େତେବ ଶ୍ରୀମତ ଅନୁସାେର ଚାଲିବାକୁ େହବ ।
େଦୖବୀଗୁଣ ମଧ୍ୟ ଧାରଣ କରିବାକୁ େହବ । କ୍େରାଧ କରିବା େଦୖବୀଗୁଣ ନୁେହଁ । ତାହା ଆସୁରୀଗୁଣ ଅେଟ । େକହି
କ୍େରାଧ କେଲ ଚୁପ୍ ରହିବା ଦରକାର । ତାଙ୍କୁ େକୗଣସି ଉତ୍ତର େଦବା ଉଚିତ୍ ନୁେହଁ । ପ୍ରତ୍େୟକଙ୍କ ଚାଲି-ଚଳଣିରୁ
ସବୁକିଛି ଜଣାପଡିଯାଏ । ଅବଗୁଣ ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତେର ରହିଛି । ଯଦି େକହି କ୍େରାଧ କରନ୍ତି େତେବ ତାଙ୍କର ମୁହଁ
ତମ୍ବା ଭଳି ଲାଲ୍ େହାଇଯାଏ । ମୁହଁରୁ ବମ୍ ବାହାରିଲା ପରି ଲାେଗ । େସମାେନ ନିଜର ହିଁ କ୍ଷତି କରିଥାଆନ୍ତି ।
େସମାନଙ୍କର ପଦ ଭ୍ରଷ୍ଟ େହାଇଯାଏ । େତଣୁ ବୁଦ୍ଧିମାନ େହବା ଦରକାର । ବାବା କହୁଛନ୍ତ,ି ଯାହାବି ପାପ କର୍ମ
କରିଛ, ତାହା େଲଖି ବାବାଙ୍କୁ ଜଣାଅ । ବାବାଙ୍କୁ କହିେଦେଲ କ୍ଷମା ମିଳିଯିବ । େବାଝ ହାଲୁକା େହାଇଯିବ । ଜନ୍ମ
ଜନ୍ମାନ୍ତର ତୁେମ ବିକାରେର ଯାଇଛ । ଯଦି ଏହି ସମୟେର ମଧ୍ୟ ତୁେମ େକୗଣସି ପାପ କର୍ମ କରିବ େତେବ
ଶେହଗୁଣା ଦଣ୍ଡ ବଢିଯିବ । ବାବାଙ୍କ ଆଗେର ଭୁଲ କରିେଲ ଶେହ ଗୁଣା ଦଣ୍ଡ େଭାଗ କରିବାକୁ ପଡିବ । ପାପ କରି
ଯଦି ବାବାଙ୍କୁ ନ ଜଣାଇବ େତେବ ତାହା ଆହୁରି ବଢିଯିବ । ବାବା ତ ବୁଝାଇେବ େଯ ନିଜର କ୍ଷତି କର ନାହିଁ । ବାବା
ପିଲାମାନଙ୍କର ବୁଦ୍ଧିକୁ ଶୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି । ଜାଣିଛନ୍ତି ଇଏ େକଉଁ ପଦ ପାଇେବ । ତାହା ମଧ୍ୟ ୨୧

ଜନ୍ମର କଥା । ଯିଏ େସବାଧାରୀ ସନ୍ତାନ, ତାଙ୍କର ସ୍ ଭାବ ବହୁତ ମିଠା େହବା ଦରକାର । େକହି ସଙ୍େଗ ସଙ୍େଗ
ବାବାଙ୍କୁ କହିଦିଅନ୍ତି - ବାବା ଏହି ଭୁଲ୍ େହାଇଗଲା । ବାବା ଖୁସି େହାଇଥା’ନ୍ତି । ଯଦି ଭଗବାନ ଖୁସି େହାଇଗେଲ
େତେବ ଆଉ କ’ଣ ଦରକାର । ଇଏ ତ ପିତା, ଶିକ୍ଷକ, ଗୁରୁ ତିନିଜଣ ଯାକ ଜେଣ ହିଁ ଅଟନ୍ତି । ନେଚତ୍ ତିନିଜଣ ନାରାଜ
େହାଇଥା’ନ୍େତ । ଆଚ୍ଛା !
ମିଠା ମିଠା ସିକିଲେଧ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତା-ପିତା, ବାପଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍େନହଭରା ସ୍ମୃତି ଏବଂ
ସୁପ୍ରଭାତ୍ । ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍େତ ।
ଧାରଣା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାର :—

(୧) ଶ୍ରୀମତ ଅନୁସାେର ଚାଲି ନିଜର ବୁଦ୍ଧିକୁ ସ୍ ଚ୍ଛ ରଖିବାକୁ େହବ । େକୗଣସି ପ୍ରକାରର ଅବଜ୍ଞା କରିବାର ନାହିଁ
। କ୍େରାଧର ବଶୀଭୂତ େହାଇ ମୁଖ ଦ୍ ◌ାରା େବାମା ଫୁଟାଇବାର ନାହିଁ, ଚୁପ୍ ରହିବାର ଅଛି ।
(୨) ହୃଦୟର ସହିତ ଏକମାତ୍ର ବାବାଙ୍କର ମହିମା କରିବାର ଅଛି । ଏହି ପୁରୁଣା ଦୁନିଆ ପ୍ରତି ଆସକ୍ତି ବା ସ୍େନହ
ରଖିବାର ନାହିଁ । େବହଦର େବୖରାଗ୍ୟ ଏବଂ ନିର୍େମାହୀ େହବାର ଅଛି ।
ବରଦାନ:ନିଜର ଅବ୍ୟକ୍ତ ଶାନ୍ତ ସ୍ ରୂପ ସ୍ଥିତି ଦ୍ ◌ାରା ବାତାବରଣକୁ ଅବ୍ୟକ୍ତ କରୁଥିବା
ସାକ୍ଷାତ୍କାରମୂର୍ତ୍ତି ହୁଅ ।
େଯପରି େସବା କରିବା ପାଇଁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସବୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛ େସହିଭଳି
ସକାଳଠାରୁ ରାତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ େଯାଗର ଯାତ୍ରାେର କିପରି ଏବଂ େକଉଁ ସମୟେର ରହିପାରିବ ତାହାର
ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରସ୍ତୁତ କର ଏବଂ ମଝିେର ମଝିେର ଦୁଇ-ତିନି ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ସଂକଳ୍ପର
ଟ୍ରାଫିକକୁ ଷ୍ଟପ୍ କରିନିଅ । େଯେତେବେଳ େକୗଣସି ଆତ୍ମା ଅଧିକ ମାତ୍ରାେର ବ୍ୟକ୍ତ ଭାବଯୁକ୍ତ
େଦଖାଯାଉଛି େସହି ସମୟେର ତାକୁ କିଛି ନ କହି ନିଜର ଅବ୍ୟକ୍ତ ଶାନ୍ତ ସ୍ ରୂପ ସ୍ଥିତିକୁ ଏଭଳି
ଧାରଣ କର ଯାହାକି େସ ମଧ୍ୟ ଇଂଗିତେର ବୁଝିପାରିବ, ଏହା ଦ୍ ◌ାରା ବାତାବରଣ ମଧ୍ୟ ଅବ୍ୟକ୍ତ
େହାଇଯିବ, େସଥିେର କିଛି ନା କିଛି ଅସାଧାରଣତା େଦଖାଯିବ ଏବଂ ତୁେମମାେନ ସାକ୍ଷାତ୍କାର
କରାଉଥିବା ସାକ୍ଷାତ୍ମୂର୍ତ୍ତି ଭଳି େହାଇଯିବ ।
ସ୍େଲାଗାନ:ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସତ୍ୟତା ହିଁ ପବିତ୍ରତାର ଆଧାର ।
*** ଓମ୍ ଶାନ୍ତି ***

