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ପ୍ରାତଃ ମୁରଲୀ

ଓମ୍ ଶାନ୍ତି

“ବାପଦାଦା”

ମଧୁବନ

“ମିେଠ ବଚ୍େଚ:— ତୁେମମାେନ ବାବାଙ୍କର ହାତ ଧରିଛ, େସଥିପାଇଁ ତୁେମମାେନ ଗୃହସ୍ଥ ବ୍ୟବହାରେର ରହି ମଧ୍ୟ ବାବାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ
କରି-କରି ତେମାପ୍ରଧାନରୁ ସତ୍ତ୍ ପ୍ରଧାନ େହାଇଯିବ । ”
ପ୍ରଶ୍ନ:ତୁମମାନଙ୍କ ଭିତେର େକଉଁ ଉତ୍ସାହ ରହିବା ଦରକାର? ସିଂହାସନ ଅଧିକାରୀ େହବାର ଉପାୟ କ’ଣ ?
ଉତ୍ତର:ସବୁେବେଳ ଏହି ଉମଙ୍ଗ-ଉତ୍ସାହ ରହୁ େଯ ଜ୍ଞାନର ସାଗର ବାବା ଆମକୁ ପ୍ରତିଦିନ ଜ୍ଞାନ ରତ୍ନର ଥାଳି ଭରପୁର କରି
େଦଉଛନ୍ତି । େତଣୁ େଯେତେଯେତ ଆେମ େଯାଗଯୁକ୍ତ ସ୍ଥିତିେର ରହିବା ଆତ୍ମାର ବୁଦ୍ଧି କଞ୍ଚନ ଅର୍ଥାତ୍ ପବିତ୍ର
େହାଇଯିବ । ଏହି ଅବିନାଶୀ ଜ୍ଞାନ ରତ୍ନ ହିଁ ସଙ୍ଗେର ଯାଇଥାଏ । ସିଂହାସନ ଅଧିକାରୀ େହବା ପାଇଁ ମାତା-ପିତା
ଅର୍ଥାତ୍ ବ୍ରହ୍ମାବାବା ଏବଂ ଶିବବାବାଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେର ଅନୁକରଣ କର, ତାଙ୍କ ଶ୍ରୀମତ ଅନୁସାେର ଚାଲ,
ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନିଜ ଭଳି କର ।
ଓମ୍ ଶାନ୍ତି । ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାେନ ଏେବ େକଉଁଠି ବସିଛ ? େତେବ କହିେବ ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କର ବିଶ୍ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଅଥବା
ପାଠଶାଳାେର ବସିଛୁ । ଏକଥା ମଧ୍ୟ ବୁଦ୍ଧିେର ଅଛି େଯ ଆେମ ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖେର ବସିଛୁ, େସହି ବାବା ଆମମାନଙ୍କୁ
ସୃଷ୍ଟିର ଆଦି-ମଧ୍ୟ-ଅନ୍ତର ରହସ୍ୟକୁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଅର୍ଥାତ୍ ଭାରତର ଉତ୍ଥାନ ଏବଂ ପତନ କିପରି ହୁଏ, ଏକଥା କହୁଛନ୍ତି । ଭାରତ
ଯାହା ପବିତ୍ର ଥିଲା ତାହା ଏେବ ପତିତ େହାଇଯାଇଛି । ଭାରତ ମଉଡମଣୀ ଥିଲା ପୁଣି କିଏ ଏହା ଉପେର ବିଜୟପ୍ରାପ୍ତ କରିଲା ? ରାବଣ
। ରାଜ୍ୟପଦକୁ ହରାଇଲ େତଣୁ ପତନ େବାଲି କୁହାଯିବ ନା । ଏଠାେର ଏେବ େକହି ରାଜା ତ ନାହଁାନ୍ତି । ଯଦି ବି ଥିେବ େତେବ ପତିତ ହିଁ
ଥିେବ । ଏହି ଭାରତେର ସ୍ ର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ମହାରାଜା-ମହାରାଣୀ ଥିେଲ । ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ମହାରାଜାମାେନ ଏବଂ ଚନ୍ଦ୍ରବଂଶୀ ରାଜାମାେନ
ଥିେଲ । ଏହି କଥା ଏେବ ତୁମମାନଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିେର ଅଛି । ଦୁନିଆେର ଏକଥା େକହି ଜାଣିନାହଁାନ୍ତି । ତୁେମ ପିଲାମାେନ ଜାଣିଛ ଆମର
ଆତ୍ମିକ ପିତା ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ପାଠ ପଢାଉଛନ୍ତି । ଏେବ ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କର ହାତ ଧରିଛୁ । ଯଦିଓ ଆେମ ଗୃହସ୍ଥ ବ୍ୟବହାରେର
ରହୁଛୁ କିନ୍ତୁ ବୁଦ୍ଧିେର ଅଛି େଯ ଆେମ ଏେବ ସଂଗମଯୁଗେର ଆସି ଉପସ୍ଥିତ େହାଇଛୁ । ଏେବ ପତିତ ଦୁନିଆରୁ ଆେମ ପବିତ୍ର ଦୁନିଆକୁ
ଯାଉଛୁ । କଳିଯୁଗ ପତିତ ଯୁଗ, ସତ୍ୟଯୁଗ ପବିତ୍ର ଯୁଗ । ପତିତ ମନୁଷ୍ୟ ପବିତ୍ର ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ଆଗେର ଯାଇ ନମସ୍କାର କରୁଛନ୍ତି
। େସମାେନ ମଧ୍ୟ ଭାରତର ମନୁଷ୍ୟ ଅଟନ୍ତି । କିନ୍ତୁ େସମାେନ େଦୖବୀଗୁଣଯୁକ୍ତ ଅଟନ୍ତି । ଏେବ ତୁେମମାେନ ଜାଣୁଛ େଯ ବାବାଙ୍କ
ଦ୍ ◌ାରା ଆେମ ମଧ୍ୟ ଏହିଭଳି େଦୖବୀଗୁଣ ଧାରଣ କରୁଛୁ । ସତ୍ୟଯୁଗେର ତୁେମମାେନ ଏଭଳି ପରୁଷାର୍ଥ କରିବ ନାହିଁ । େସଠାେର ତ
ପ୍ରାରବ୍ଧ ମିଳିବ । ଏହିଠାେର ହିଁ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରି ତୁମମାନଙ୍କୁ େଦୖବୀଗୁଣ ଧାରଣ କରିବାକୁ େହବ । େସଥିପାଇଁ ସବୁେବେଳ ନିଜକୁ ଯାଞ୍ଚ
କରିବା ଦରକାର େଯ ଆେମ ବାବାଙ୍କୁ େକେତ ସମୟ ମେନ ପକାଇ ତେମାପ୍ରଧାନରୁ ସତ୍ତ୍ ପ୍ରଧାନ େହଉଛୁ ? େତେବ େଯେତ
ବାବାଙ୍କୁ ମେନ ପକାଇବ େସେତ ସତ୍ତ୍ ପ୍ରଧାନ େହବ । ବାବା ତ’ ସର୍ବଦା ପବିତ୍ର ଅଟନ୍ତି । ଏେବ େହଲା ପତିତ ଦୁନିଆ, ପତିତ
ଭାରତ । ପବିତ୍ର ଦୁନିଆେର ପବିତ୍ର ଭାରତ ଥିଲା । ତୁମ ପାଖକୁ ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ଆଦିକୁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ମନୁଷ୍ୟ ଆସୁଛନ୍ତି ।
େକହି େକହି କହୁଛନ୍ତି େଯପରି େଭାଜନ ଜରୁରୀ େସହିପରି ଏହି ବିକାର ମଧ୍ୟ େଭାଜନ ଅେଟ । ଏହା ବିନା ଆେମ ମରିଯିବୁ । ପ୍ରକୃତେର
ଏପରି କଥା ତ’ ଠିକ୍ ନୁେହଁ । ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାେନ ପବିତ୍ର ରହୁଛନ୍ତି େତେବ େସମାେନ କ’ଣ ମରିଯାଉଛନ୍ତି! ଏଭଳି େଯଉଁମାେନ କହୁଛନ୍ତି
ବୁଝିବାକୁ େହବ େଯ େସମାେନ ଅଜାମିଳ ଭଳି ପାପୀ େହାଇଥିେବ େସଥିପାଇଁ ଏପରି କହୁଛନ୍ତି । େତେବ ତାଙ୍କୁ କହିବା ଦରକାର କ’ଣ ଏହା
ବିନା ତୁେମ ମରିଯିବ ଯାହାକୁ ତୁେମମାେନ େଭାଜନ ସହିତ ତୁଳନା କରୁଛ । େତେବ ସ୍ ର୍ଗେର େଯଉଁମାେନ ଆସିେବ େସମାେନ
ସତ୍ତ୍ ପ୍ରଧାନ ଅର୍ଥାତ୍ ପବିତ୍ର ନିଶ୍ଚୟ େହେବ । ପୁଣି ପେର ସତ୍ତ୍ , ରେଜା, ତେମାକୁ ଆସିେବ । େଯଉଁମାେନ ପଛେର ଅର୍ଥାତ୍
ଦ୍ ◌ାପର ଓ କଳିଯୁଗେର ଆସୁଛନ୍ତି େସମାେନ ନିର୍ବିକାରୀ ଦୁନିଆ ତ େଦଖି ନାହଁାନ୍ତି । େତଣୁ େସହି ଆତ୍ମମାେନ ହିଁ ଏପରି କଥା
କହିେବ େଯ ଆେମ ଏହା ବିନା ରିହପାରିବୁ ନାହିଁ । େଯଉଁମାେନ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ େହାଇଥିେବ େସମାନଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିେର ତ ତୁରନ୍ତ ଆସିବ େଯ
ଏହା ତ ସତ୍ୟ କଥା । ପ୍ରକୃତେର ସ୍ ର୍ଗେର ବିକାରର ଚିହ୍ନ-ବର୍ଣ୍ଣ ନଥିଲା । ଏଠାେର ଭିନ୍ନ-ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ମନୁଷ୍ୟ
ଭିନ୍ନ-ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର କଥା କହୁଛନ୍ତି । ତୁେମମାେନ ଜାଣିଛ େଯ କିଏ କିଏ ଫୁଲ େହେବ । େକହି େକହି ତ କଣ୍ଟାକୁ କଣ୍ଟା ହିଁ
ରହିଯାଆନ୍ତି । ସ୍ ର୍ଗର ନାମ େହଲା ଫୁଲର ବଗିଚା । ଏହା େହଲା କଣ୍ଟାର ଜଙ୍ଗଲ । କଣ୍ଟା ମଧ୍ୟ ଅେନକ ପ୍ରକାରର ଥା’ନ୍ତି ନା
। ଏେବ ତୁେମ ଜାଣୁଛ ଆେମ ଫୁଲ େହବାକୁ ଯାଉଛୁ । ପ୍ରକୃତେର ଏହି ଲକ୍ଷ୍ମୀ-ନାରାୟଣ ସର୍ବଦା େଗାଲାପ ଫୁଲ ଅଟନ୍ତି ।
େସମାନଙ୍କୁ କୁହାଯିବ କିଙ୍ଗ୍ ଅଫ୍ ଫ୍ଲା ◌ାରର୍ସ (ଫୁଲମାନଙ୍କର ରାଜା) । ସତ୍ୟଯୁଗ େଦୖବୀ ଫୁଲର ରାଜ୍ୟ ଅେଟ ନା । େତେବ
ନିଶ୍ଚିତ େସମାେନ ମଧ୍ୟ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିଥିେବ । େତେବ ଏହି ପାଠପଢାରୁ ହିଁ େସମାେନ ଏହିପରି େହାଇଛନ୍ତି ।
ତୁେମ ଜାଣିଛ ଏେବ ଆେମ ଈଶ୍ ରୀୟ ପରିବାରର େହାଇଛୁ । ପ୍ରଥେମ ତ ଈଶ୍ ରଙ୍କୁ ଜାଣି ହିଁ ନଥିଲୁ । ବାବା ଆସି ଏହି ପରିବାର ତିଆରି
କରିଛନ୍ତି । ପିତା ପ୍ରଥେମ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଆଡପ୍ଟ (ଗ୍ରହଣ) କରନ୍ତି ପୁଣି ତାହାଙ୍କ ଦ୍ ◌ାରା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ରଚନା କରନ୍ତି । ବାବା

ମଧ୍ୟ ୟାଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ପୁଣି ଏହାଙ୍କ ଦ୍ ◌ାରା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ରଚନା କରିଛନ୍ତି । ଏମାେନ ସମସ୍େତ ବ୍ରହ୍ମାକୁମାର-କୁମାରୀ
ଅଟନ୍ତି ନା । େତେବ ଏହା ପ୍ରବୃତ୍ତିମାର୍ଗର ସଂବନ୍ଧ େହାଇଗଲା । ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନଙ୍କର ତ ନିବୃତ୍ତିମାର୍ଗ । େସଥିେର େକହି
ମମ୍ମା-ବାବା େବାଲି କୁହନ୍ତି ନାହିଁ । ଏଠାେର ତୁେମମାେନ ମମ୍ମା-ବାବା େବାଲି କହୁଛ । ଅନ୍ୟ େଯଉଁ ସବୁ ସତସଙ୍ଗ ରହିଛି ତାହା
ନିବୃତ୍ତିମାର୍ଗର ସତସଂଗ । ଇଏ ଏକମାତ୍ର ପିତା ଅଟନ୍ତି ଯାହାଙ୍କୁ ମାତା-ପିତା କହି ଡାକିଥା’ନ୍ତି । ବାବା ବସି ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ଭାରତେର
ପବିତ୍ର ପ୍ରବୃତ୍ତିମାର୍ଗ ଥିଲା । ଏେବ ଅପବିତ୍ର େହାଇଯାଇଛି । ମଁୁ ପୁଣି ଥେର େସହି ପ୍ରବୃତ୍ତିମାର୍ଗର ସ୍ଥାପନା କରୁଛି । ତୁେମ
ଜାଣିଛ ଆମର ଧର୍ମ ବହୁତ ସୁଖଦାୟୀ ଅେଟ । ପୁଣି ଆେମ ଅନ୍ୟ ପୁରୁଣା ଧର୍ମବାଲାଙ୍କର ସଙ୍ଗ କାହିଁକି କରିବ!ୁ ତୁେମ ସ୍ ର୍ଗେର
େକେତ ସୁଖୀ େହାଇ ରହୁଛ । େସଠାେର ହୀରାେମାତିର ମହଲ ରହିଥାଏ । ଏଠାେର ଯଦିଓ ଆେମରିକା, ଋଷିଆ ଆଦିେର େକେତ େକେତ
ସାହୁକାର ସବୁ ଅଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସ୍ ର୍ଗଭଳି ସୁଖ ଏଠାେର େହାଇପାରିବ ନାହିଁ । ସୁନାର ଇଟାେର ତିଆରି ମହଲ ଭଳି ତ େକହି କରିପାରିେବ
ନାହିଁ । ସୁନାର ମହଲ ତ ସତ୍ୟଯୁଗେର ହିଁ ଥାଏ । ଏଠାେର ସୁନା ହିଁ କାହିଁ! େସଠାେର ତ ପ୍ରତ୍େୟକ ଜାଗାେର ହୀରାେମାତି ଲାଗିଥିବ ।
ଏଠାେର ତ ହୀରାର ମଧ୍ୟ େକେତ ଦାମ୍ େହାଇଗଲାଣି । ଏସବୁ ପୁଣି ମାଟିେର ମିଶିଯିବ । ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି ନୂଆ ଦୁନିଆେର ପୁଣି ନୂଆ
ଖଣି ସବୁ ଭରପୁର େହାଇଯିବ । ଏେବ ଏସବୁ ଖାଲି େହାଇଯିବ । େଦଖାଉଛନ୍ତି, ସାଗର ହୀରାେମାତିର ଥାଳି ଭରି ଉପହାର େଦଇଥିଲା ।
େସଠାେର ତ ତୁମକୁ ହୀରାେମାତି ପ୍ରଚୁର ମିଳିବ । ସାଗରକୁ ମଧ୍ୟ େଦବତାଙ୍କର ରୂପ େବାଲି ଭାବୁଛନ୍ତି । ତୁେମମାେନ ଜାଣୁଛ ବାବା ତ
ଜ୍ଞାନର ସାଗର ଅଟନ୍ତି । େତଣୁ ସବୁେବେଳ ଏହି ଉଲ୍ଲାସ ରହୁ େଯ ଜ୍ଞାନ ସାଗର ବାବା ଆମକୁ ପ୍ରତିଦିନ ଜ୍ଞାନ ରତ୍ନର, େମାତିର
ଥାଳି ଭର୍ତ୍ତିକରି େଦଉଛନ୍ତି । ବାକି ତାହା ତ ପାଣିର ସାଗର ଅେଟ । ବାବା ଆମମାନଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନ ରତ୍ନ େଦଉଛନ୍ତି ଯାହା ତୁେମ
ବୁଦ୍ଧିେର ଭରୁଛ । ତୁେମମାେନ େଯେତ େଯାଗଯୁକ୍ତ େହାଇ ରହିବ ବୁଦ୍ଧି େସେତ କାଞ୍ଚନ ଅର୍ଥାଥ୍ ପବିତ୍ର େହବ । ଏହି ଅବିନାଶୀ
ଜ୍ଞାନ ରତ୍ନ ହିଁ ତୁେମ ସାଙ୍ଗେର େନଇଯାଉଛ । େତେବ ବାବାଙ୍କ ସ୍ମୃତି ଏବଂ ଜ୍ଞାନ ହିଁ ମୁଖ୍ୟ ଅେଟ ।
ତୁମମାନଙ୍କର ଭିତେର ବହୁତ ଉଲ୍ଲାସ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ । ବାବା ମଧ୍ୟ ଗୁପ୍ତ, ତୁେମ ମଧ୍ୟ ଗୁପ୍ତ େସନା । ଅହିଂସକ ଗୁପ୍ତ େଯାଦ୍ଧା
କୁହନ୍ତି ନା, ଅମୁକ ବହୁତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ େଯାଦ୍ଧା ଅେଟ । କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ନାମ-ଧାମର ପରିଚୟ ନଥିବ ଏପରି େହାଇପାରିବ ନାହିଁ ।
ସରକାରଙ୍କ ପାଖେର ପ୍ରତ୍େୟକଙ୍କର ପୁରା ଠିକଣା ଥାଏ । ଗୁପ୍ତ େଯାଦ୍ଧା, ଅହିଂସକ, ଏସବୁ େହଲା ତୁମର ନାମ । ସବୁଠାରୁ ପ୍ରଥମ
ହିଂସା େହଲା ଏହି କାମ ବିକାର ଯିଏକି ଆଦି-ମଧ୍ୟ-ଅନ୍ତ ଦୁଃଖ ଦିଏ । େସଥିପାଇଁ ତ କହୁଛନ୍ତି — େହ ପତିତପାବନ, ଆମ ପତିତମାନଙ୍କୁ
ଆସି ପବିତ୍ର କର । ପବିତ୍ର ଦୁନିଆେର ଜେଣ ମଧ୍ୟ ପତିତ ରହିପାରିେବ ନାହିଁ । ଏକଥା ତୁେମମାେନ ଜାଣିଛ — ବାବାଙ୍କଠାରୁ ସମ୍ପତ୍ତି
େନବା ପାଇଁ ଏେବ ହିଁ ଆେମ ଭଗବାନଙ୍କର ସନ୍ତାନ େହାଇଛୁ କିନ୍ତୁ ମାୟା ମଧ୍ୟ କମ୍ ନୁେହଁ । ମାୟାର ଏପରି େଗାଟିଏ ଚାପୁଡା ଲାଗଯାଏ
ଯାହାକି ଏକଦମ୍ ନଦ୍ଦର୍ମାେର ପକାଇଦିଏ । କାମ ବିକାରେର େଯଉଁମାେନ ଲିପ୍ତ ହୁଅନ୍ତି ତାଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି ଏକଦମ୍ ଭ୍ରଷ୍ଟ େହାଇଯାଏ ।
ବାବା େକେତ ବୁଝାଉଛନ୍ତି — େଦହଧାରୀଙ୍କ ସହ େକୗଣସି ମମତା ରଖ ନାହିଁ । ତୁମକୁ ଏକମାତ୍ର ବାବାଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରୀତି ରଖିବାକୁ
େହବ । ତୁେମମାେନ େକୗଣସି େଦହଧାରୀମାନଙ୍କ ସହିତ ସ୍େନହ ରଖ ନାହି,ଁ ପ୍େରମ ରଖ ନାହିଁ । ପ୍େରମ ରଖିବାର ଅଛି ଯଦି େସହି
ବିଚିତ୍ର େଦହ ରହିତ ବାବାଙ୍କ ସହିତ ରଖ । ବାବା େକେତ ବୁଝାଉଛନ୍ତି ପୁଣି ବି ବୁଝୁ ନାହଁାନ୍ତି । ଭାଗ୍ୟେର ନଥିେଲ ପରସ୍ପର େଦୖହିକ
ଆକର୍ଷଣେର ବାନ୍ଧି େହାଇଯାଆନ୍ତି । ବାବା େକେତ ବୁଝାଉଛନ୍ତି ତୁେମ ମଧ୍ୟ ବିନ୍ଦୁ ରୂପ ଅଟ । ଆତ୍ମା ଏବଂ ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ରୂପ
ତ ସମାନ । ଆତ୍ମା େଛାଟ-ବଡ େହାଇ ନଥାଏ । ଆତ୍ମା ଅବିନାଶୀ ଏବଂ ପ୍ରତ୍େୟକ ଆତ୍ମାର ପାର୍ଟ ଡ୍ରାମାେର ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ େହାଇ
ରହିଛି । ଏେବ େକେତ େଢର ମନୁଷ୍ୟ ଅଛନ୍ତି । ପୁଣି ୯-୧୦ ଲକ୍ଷ ରହିେବ । ସତ୍ୟଯୁଗ ଆରମ୍ଭେର ବୃକ୍ଷ େକେତ େଛାଟ େହାଇଥାଏ ।
ପ୍ରଳୟ (ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜଳମଗ୍ନ) ତ େକେବ ହୁଏ ନାହିଁ । ତୁେମ ଜାଣିଛ ଏଠାେର ଯିଏ ବି ମନୁଷ୍ୟମାତ୍ର ଅଛନ୍ତି େସ ସମସ୍ତଙ୍କର
ଆତ୍ମା ବ୍ରହ୍ମେଲାକେର ରହିଥାଏ । େସମାନଙ୍କର (ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର) ମଧ୍ୟ ବୃକ୍ଷ ଅଛି । େଯପରି ମଞ୍ଜି ପକାଯାଏ । େସଥିରୁ ବୃକ୍ଷ
ବାହାରିଥାଏ । ପ୍ରଥେମ-ପ୍ରଥେମ ଦୁଇଟି ପତ୍ର ବାହାେର । େସହିପରି ଏହା ମଧ୍ୟ େବହଦର ବୃକ୍ଷ ଅେଟ । ସୃଷ୍ଟିଚକ୍ର ବିଷୟେର
ବୁଝାଇବା େକେତ ସହଜ, ବିଚାର କର । ଏେବ େହଉଛି କଳିଯୁଗ । ସତ୍ୟଯୁଗେର େଗାଟିଏ ହିଁ ଧର୍ମ ଥିଲା । େତେବ େସଠାେର େକେତ
ଅଳ୍ପ ମନୁଷ୍ୟ ଥିେବ । ଏେବ େକେତ ମନୁଷ୍ୟ, େକେତ ଧର୍ମ ରହିଛି । ଏେତ ସବୁ ଆତ୍ମା େଯଉଁମାେନ ସୃଷ୍ଟି ଆରମ୍ଭରୁ ନଥିେଲ
େସମାେନ ପୁଣି େକଉଁଠି ଯିେବ ? େସମାେନ ପରମଧାମକୁ ଚାଲିଯିେବ । ତୁମମାନଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିେର ଏେବ ସାରା ଜ୍ଞାନ ଅଛି । େଯପରି ବାବା
ଜ୍ଞାନର ସାଗର େସହିପରି ତୁମକୁ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି । ତୁେମ ପାଠପଢି ଏହି ପଦ ପାଉଛ । ବାବା ସ୍ ର୍ଗର ରଚୟିତା େତଣୁ ସ୍ ର୍ଗର
ସମ୍ପତ୍ତି ଭାରତବାସୀଙ୍କୁ ହିଁ େଦଉଛନ୍ତି । ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଘରକୁ େଫରାଇ େନଇ ଯାଉଛନ୍ତି । ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମଁୁ ତୁମମାନଙ୍କୁ
ରାଜେଯାଗର ପାଠ ପଢାଇବା ପାଇଁ ଆସିଛି । ତୁେମମାେନ େଯେତ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବ େସେତ ଉଚ୍ଚ ପଦ ପାଇବ । େଯେତ ଶ୍ରୀମତେର
ଚାଲିବ େସେତ ଶ୍େରଷ୍ଠ େହବ । େତେବ ସବୁକିଛି ପୁରୁଷାର୍ଥ ଉପେର ନିର୍ଭର କେର । ମମ୍ମା ବାବାଙ୍କ ସିଂହାସନ ଅଧିକାରୀ େହବାକୁ
େହେଲ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେର ମମ୍ମା, ବାବାଙ୍କୁ ଅନୁକରଣ କରିବାକୁ େହବ । ସିଂହାସନ ଅଧିକାରୀ େହବା ପାଇଁ େହେଲ ତାଙ୍କ ଚଳଣି
ଅନୁସାେର ଚାଲିବାକୁ େହବ । ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନିଜ ଭଳି କରିବାକୁ େହବ । ବାବା ଅେନକ ପ୍ରକାରର ଉପାୟମାନ କହୁଛନ୍ତି ।
େକବଳ ବ୍ୟାଜ୍ ଦ୍ ◌ାରା ମଧ୍ୟ ତୁେମ କାହାକୁ ଭଲ ଭାବେର ବସି ବୁଝାଇପାରିବ । ପୁରୁେଷାତ୍ତମ ମାସ େହେଲ ବାବା କୁହନ୍ତି
(େସଣ୍ଟରମାନଙ୍କୁ) ଚିତ୍ର ମାଗଣାେର େଦଇଦିଅ । କୁହ ବାବା ଉପହାର ରୂପେର େଦଉଛନ୍ତି । ପଇସା ହାତକୁ ଆସିେଲ ନିଶ୍ଚିତ
ବୁଝିଯିେବ େଯ ବାବାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଖର୍ଚ୍ଚ େହାଇଥିବ, େତଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଶୀଘ୍ର ପଠାଇେଦେବ । ଘର ତ େଗାଟିଏ ନା (ବାବା େସବା

େକନ୍ଦ୍ରମାନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତ)ି । ଏହି ଟ୍ରାନ୍ସଲାଇଟ୍ର ଚିତ୍ରେର ପ୍ରଦର୍ଶନୀ େହେଲ େକେତ େଦଖିବାକୁ ଆସିେବ । େତେବ ଏହା
ପୂଣ୍ୟର କାମ େହଲା ନା । ବାବା ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ କଣ୍ଟାରୁ ଫୁଲ, ପାପ ଆତ୍ମାରୁ ପୂଣ୍ୟ ଆତ୍ମା କରୁଛନ୍ତ,ି ଏହାକୁ ବିହଙ୍ଗମାର୍ଗର
େସବା କୁହାଯାଏ । ପ୍ରଦର୍ଶନୀେର ଷ୍ଟଲ୍ େନେଲ ବହୁତ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଆସନ୍ତି । ଏଥିେର ଖର୍ଚ୍ଚ କମ୍ େହାଇଥାଏ । ତୁେମ ଏଠାକୁ
ଆସୁଛ ବାବାଙ୍କଠାରୁ ସ୍ ର୍ଗର ରାଜ୍ୟପଦ କିଣିବା ପାଇଁ । େତେବ ପ୍ରଦର୍ଶନୀକୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ ର୍ଗର ରାଜ୍ୟପଦ କିଣିବା ପାଇଁ ଆସିେବ ।
ଏହା ହାଟ ଅେଟ ନା ।
ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଏହି ଜ୍ଞାନ ଦ୍ ◌ାରା ତୁମକୁ ବହୁତ ସୁଖ ମିଳିବ, େସଥିପାଇଁ ଭଲ ଭାବେର ପାଠପଢି ପୁରୁଷାର୍ଥ କରି ପୂରା ପାସ୍ େହବା
ଆବଶ୍ୟକ । ବାବା ହିଁ ବସି ନିଜର ଏବଂ ରଚନା ଅର୍ଥାତ୍ ସୃଷ୍ଟିର ଆଦି-ମଧ୍ୟ-ଅନ୍ତର ପରିଚୟ େଦଉଛନ୍ତ,ି ଅନ୍ୟ େକହି ଏହାର ପରିଚୟ
େଦଇପାରିେବ ନାହିଁ । ଏେବ ବାବାଙ୍କ ଦ୍ ◌ାରା ତୁେମ ତ୍ରିକାଳଦର୍ଶୀ େହଉଛ । ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମଁୁ ଯିଏ, େଯପରି ଅେଟ େମାେତ
ଯଥାର୍ଥ ଭାବେର େକହି ଜାଣି ନାହିଁନ୍ତି । ତୁମମାନଙ୍କ ଭିତେର ମଧ୍ୟ କ୍ରମଅନୁସାେର ଅଛନ୍ତି । ଯଦି ଯଥାର୍ଥ ଭାବେର ଜାଣିଥାନ୍େତ
େତେବ େକେବ ବାବାଙ୍କୁ ଛାଡିନଥାନ୍େତ । ଏହା ପାଠପଢା ଅେଟ । ଭଗବାନ ବସି ପାଠ ପଢାଉଛନ୍ତି । କହୁଛନ୍ତି ମଁୁ ତୁମର ଆଜ୍ଞାକାରୀ
େସବାଧାରୀ ଅେଟ । ପିତା ଏବଂ ଶିକ୍ଷକ ଦୁେହଁ ବାବା ଆଜ୍ଞାକାରୀ େସବାଧାରୀ ଅଟନ୍ତି । ଡ୍ରାମାେର େମାର ପାର୍ଟ ହିଁ ଏହିପରି ଅଛି ପୁଣି
ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାଥିେର େନଇଯିବି । େତଣୁ ଶ୍ରୀମତେର ଚାଲି ସମ୍ମାନର ସହିତ ପାସ୍ େହବା ଦରକାର । ଏହି ପାଠପଢା ତ ବହୁତ ସହଜ ।
ସବୁଠାରୁ ବୁଢା ତ ଏହି ଶିକ୍ଷାଦାତା ଶିକ୍ଷକ ଅଟନ୍ତି । ଶିବବାବା କହୁଛନ୍ତି ମଁୁ ବୁଢା ନୁେହଁ । ଆତ୍ମା େକେବ ବୁଢୀ ହୁଏ ନାହିଁ । ବାକି ପଥର
ବୁଦ୍ଧି େହାଇଯାଏ । େମାର ତ ପାରସ ବୁଦ୍ଧି ସବୁେବେଳ ହିଁ ଥାଏ, େସଥିପାଇଁ ତ ତୁମମାନଙ୍କୁ ପାରସ ବୁଦ୍ଧି ଅର୍ଥାତ୍ ପବିତ୍ର ବୁଦ୍ଧି
କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛି । ମଁୁ ଏହିଭଳି କଳ୍ପ କଳ୍ପ ଆେସ । ଅଗଣିତ ଥର ତୁମକୁ ପାଠ ପଢାଉଛି ତଥାପି ମଧ୍ୟ ତୁେମ ଭୁଲିଯାଉଛ ।
ସତ୍ୟଯୁଗେର ଏହି ଜ୍ଞାନର ଆବଶ୍ୟକତା ହିଁ ନଥାଏ । େକେତ ଭଲ ଭାବେର ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି । ଏଭଳି ବାବାଙ୍କୁ ପୁଣି ଛାଡପତ୍ର େଦଇ
େଦଉଛନ୍ତି େତଣୁ କୁହାଯାଏ ମହାମୂର୍ଖ େଦଖିବାକୁ ଅଛି ତ ଏଠାକୁ ଆସି େଦଖ । ଏଭଳି ବାବା ଯାହାଙ୍କଠାରୁ ସ୍ ର୍ଗର ସମ୍ପତ୍ତି ମିଳୁଛି,
ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଛାଡିେଦଉଛନ୍ତି । ବାବା କହୁଛନ୍ତି ତୁେମ େମା ମତେର ଚାଲିେଲ ଅମରେଲାକେର ବିଶ୍ ର ମହାରାଜା-ମହାରାଣୀ େହବ ।
ଏହା ତ ମୃତ୍ୟୁେଲାକ ଅେଟ । ପିଲାମାେନ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆେମ ହିଁ ପୂଜ୍ୟ େଦବୀ-େଦବତା ଥିଲୁ । ଏେବ ଆେମ କ’ଣ େହାଇଯାଇଛୁ ? ପତିତ
ଭିକାରୀ । ଏେବ ପୁଣି ଆେମ ହିଁ ରାଜକୁମାର େହବାକୁ ଯାଉଛୁ । େତେବ ସମସ୍ତଙ୍କର ଏକାଭଳି ପୁରୁଷାର୍ଥ ତ େହାଇପାରିବ ନାହିଁ । େକହି
େକହି ଭାଙ୍ଗିପଡୁଛନ୍ତ,ି େକହି ଟ୍େରଟର (ବିଶ୍ ◌ାସଘାତକ) େହାଇଯାଉଛନ୍ତି । ଏଭଳି ଟ୍େରଟର୍ ବି ବହୁତ ଅଛନ୍ତି ଯାହାଙ୍କ ସଙ୍େଗ
କଥା ମଧ୍ୟ େହବାର ଉଚିତ୍ ନୁେହଁ । ଯଦି ଜ୍ଞାନର କଥା ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ େକୗଣସି କଥା ପଚାରିେବ େତେବ ବୁଝି ନିଅ େଯ ଏସବୁ େଶୖତାନୀ
କଥା । ସୁସଂଗ ଉଦ୍ଧାର କେର ଏବଂ କୁସଙ୍ଗ ଦୁର୍ଗତି କେର । େଯଉଁମାେନ ଜ୍ଞାନେର ପ୍ରବୀଣ ବାବାଙ୍କ ହୃଦୟେର ବସିଛନ୍ତି,
େସହିମାନଙ୍କର ସଙ୍ଗ କର । ସିଏ ତୁମକୁ ଜ୍ଞାନର ମିଠା-ମିଠା କଥା ଶୁଣାଇେବ । ଆଚ୍ଛା—
ମିଠା ମିଠା ସିକିଲେଧ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତା-ପିତା, ବାପଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍େନହଭରା ସ୍ମୃତି ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ୍ । ଆତ୍ମିକ
ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍େତ ।
ଧାରଣା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାର :—

(୧) ଯିଏ େଦହ ରହିତ ବିଚିତ୍ର ଅଟନ୍ତ,ି େସହି ପିତାଙ୍କ ସହିତ ହିଁ ସ୍େନହ ରଖିବାକୁ େହବ । େକୗଣସି େଦହଧାରୀଙ୍କ ନାମ ରୂପେର
ବୁଦ୍ଧିକୁ ଲଗାଇବାର ନାହିଁ । ମାୟାର ଚାପୁଡା ନ ଲାଗୁ, ଏଥି ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ େଦବାକୁ େହବ ।
(୨) ଯିଏ ଜ୍ଞାନର କଥା ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କିଛି ବି ଶୁଣାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ସଙ୍ଗ କରିବାର ନାହିଁ । ଫୁଲ ପାସ୍ େହବାର ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବାକୁ
େହବ ତା’ ସହିତ କଣ୍ଟାକୁ ଫୁଲ କରିବାର େସବା ମଧ୍ୟ କରିବାକୁ େହବ ।
ବରଦାନ:କାରଣର ନିବାରଣ କରି ଚିନ୍ତା ଏବଂ ଭୟଠାରୁ ମୁକ୍ତ ରହୁଥିବା ମାଷ୍ଟର ସର୍ବଶକ୍ତିବାନ ହୁଅ ।
ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟେର ଅଳ୍ପକାଳର ସୁଖ ସହିତ ଚିନ୍ତା ଏବଂ ଭୟ ଏହି ଦୁଇଟି ଜିନିଷ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେର ରହିଛି କାରଣ
େଯଉଁଠାେର ଚିନ୍ତା ରହିବ େସଠାେର ସ୍ଥିରତା ରହିପାରିବ ନାହିଁ । େଯଉଁଠାେର ଭୟ ରହିବ େସଠାେର ଶାନ୍ତି ରହିପାରିବ
ନାହିଁ । େତେବ ସୁଖ ସହିତ ଏହି ସବୁ ଦୁଃଖ-ଅଶାନ୍ତିର କାରଣ ଗୁଡିକ ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ରହିଛି । କିନ୍ତୁ ତୁେମ ସର୍ବଶକ୍ତିର
ସମ୍ପତ୍ତିେର ଭରପୁର ମାଷ୍ଟର ସର୍ବଶକ୍ତିବାନ ପିଲାମାେନ ଦୁଃଖର କାରଣକୁ ନିବାରଣ କରୁଥିବା, ପ୍ରତ୍େୟକ
ପ୍ରକାରର ସମସ୍ୟାକୁ ସମାଧାନ କରୁଥିବା ସମାଧାନ ସ୍ ରୂପ ଅଟ, େସଥିପାଇଁ ଚିନ୍ତା ଏବଂ ଭୟଠାରୁ ମୁକ୍ତ ଅଟ ।
େକୗଣସି ବି ସମସ୍ୟା ତୁମ ନିକଟକୁ େକବଳ େଖଳ କରିବା ପାଇଁ ଆସୁଛ,ି ଡରାଇବା ପାଇଁ ନୁେହଁ ।
ସ୍େଲାଗାନ:ନିଜର ମେନାବୃତ୍ତିକୁ ଶ୍େରଷ୍ଠ କରିଦିଅ େତେବ ତୁମର କାର୍ଯ୍ୟ ବ୍ୟବହାର ଆେପ ଆେପ ଶ୍େରଷ୍ଠ େହାଇଯିବ ।
*** ଓମ୍ ଶାନ୍ତି ***

