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ପ୍ରାତଃ ମୁରଲୀ

ଓମ୍ ଶାନ୍ତି

“ବାପଦାଦା”

ମଧୁବନ

“ମିେଠ ବଚ୍େଚ:— ବାବା ଆସିଛନ୍ତି ସାରା ଦୁନିଆର ହାହାକାରକୁ ଦୂର କରି, ଜୟଜୟକାର କରିବା ପାଇଁ— ପୁରୁଣା ଦୁନିଆେର ହାହାକାର
େହଉଛି, ନୂଆ ଦୁନିଆେର ଜୟଜୟକାର େହବ ।”
ପ୍ରଶ୍ନ:େକଉଁ ପ୍ରକାରର ଈଶ୍ ରୀୟ ନିୟମ ରହିଛି ଯାହା ଦ୍ ◌ାରା ଗରୀବ ହିଁ ବାବାଙ୍କଠାରୁ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ସମ୍ପତ୍ତି େନଉଛନ୍ତ,ି
ସାହୁକାର େନଇପାରୁ ନାହଁାନ୍ତି ?
ଉତ୍ତର:ଈଶ୍ ରୀୟ ନିୟମ େହଲା— ପୁରା ଭିକାରୀ ହୁଅ । ଯାହା କିଛି ବି ତୁମ ପାଖେର ଅଛି ତାକୁ ଭୁଲିଯାଅ । େତେବ ଗରୀବ
ପିଲାମାେନ ସହଜେର ସବୁ କିଛି ଭୁଲିଯାଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ େଯଉଁ ସାହୁକାରମାେନ ନିଜକୁ ସ୍ ର୍ଗେର ଅଛନ୍ତି େବାଲି
ଭାବୁଛନ୍ତି େସମାେନ ବୁଦ୍ଧିରୁ କିଛି ବି ଭୁଲିପାରୁ ନାହଁାନ୍ତି େସଥିପାଇଁ େଯଉଁମାନଙ୍କର ଧନ, େଦୗଲତ, ମିତ୍ର, ସମ୍ବନ୍ଧୀ
ମେନ ରହିଥା’ନ୍ତି େସମାେନ ସଚ୍ଚା େଯାଗୀ େହାଇପାରିେବ ନାହିଁ । େସମାନଙ୍କୁ ସ୍ ର୍ଗ ଦୁନିଆେର ଉଚ୍ଚ ପଦ
ମିଳିପାରିବ ନାହିଁ ।
ଓମ୍ ଶାନ୍ତି । ମିଠା-ମିଠା ନିଶ୍ଚୟବୁଦ୍ଧି ପିଲାମାେନ ଏକଥା ଭଲ ଭାବେର ଜାଣିଛନ୍ତି, େସମାନଙ୍କର ପକ୍କା ନିଶ୍ଚୟ ଅଛି େଯ ବାବା
ଆସିଛନ୍ତି ସାରା ଦୁନିଆର ଝଗଡା ତୁଟାଇବା ପାଇଁ । େଯଉଁମାେନ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଚତୁର ସନ୍ତାନ, େସମାେନ ଜାଣିଛନ୍ତି ବାବା ଏହି ଶରୀରେର
ଆସିଛନ୍ତି । ଯାହାଙ୍କର ନାମ ମଧ୍ୟ ଶିବବାବା ଅେଟ । ସିଏ କାହିଁକି ଆସିଛନ୍ତି ? ହାହାକାରକୁ ଦୂର କରି ଜୟଜୟକାର କରିବା ପାଇଁ । ଏହି
ମୃତ୍ୟୁେଲାକେର େକେତ ଝଗଡା ଇତ୍ୟାଦି େହଉଛି । େତେବ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହିସାବ-କିତାବ ଚୁକ୍ତ କରି ଯିବାକୁ େହବ । ଅମର େଲାକେର
ଝଗଡାର େକୗଣସି କଥା ନାହିଁ । ଏଠାେର େକେତ ହାହାକାର ଲାଗି ରହିଛି । େକେତ େକାର୍ଟ, ଜଜ ଆଦି ଅଛନ୍ତି । ମାରପିଟ୍ ଲାଗି ରହିଛି ।
ବିେଦଶେର ମଧ୍ୟ ହାହାକାର ଚାଲିଛି ସାରା ଦୁନିଆେର ବହୁତ ଗଣ୍ଡେଗାଳ ଚାଲିଛି ଏହାକୁ ହିଁ ପୁରୁଣା ତେମାପ୍ରଧାନ ଦୁନିଆ କୁହାଯାଉଛି,
ଏଠାେର ଆବର୍ଜନା ହିଁ ଆବର୍ଜନା ଭରି ରହିଛି, ଜଙ୍ଗଲ ହିଁ ଜଙ୍ଗଲ ରହିଛି । ଅବିନାଶୀ ବାବା ଏସବୁକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି ।
ବର୍ତ୍ତମାନ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଚତୁର ବା ବୁଦ୍ଧିମାନ େହବାକୁ ପଡିବ । ଯଦି ତୁମମାନଙ୍କ ଭିତେର ବି ଲେଢଇ-ଝଗଡା ଲାଗି ରହିବ
େତେବ ବାବାଙ୍କର ସହେଯାଗୀ କିପରି େହବ । ବାବାଙ୍କର ତ ବହୁତ ସହେଯାଗୀ ସନ୍ତାନ ଆବଶ୍ୟକ ଯିଏକି ବହୁତ ଚତୁର, ବୁଦ୍ଧିମାନ
େହାଇଥିେବ େଯଉଁମାେନ େକୗଣସି ପ୍ରକାରର ଗଣ୍ଡେଗାଳ କରୁନଥିେବ । ଏକଥା ମଧ୍ୟ ପିଲାମାେନ ବୁଝୁଛନ୍ତି େଯ ଏହା େହଉଛି ପୁରୁଣା
ଦୁନିଆ । ଏଠାେର ଅେନକ ଧର୍ମ ରହିଛି । ଏହି ଦୁନିଆ ମଧ୍ୟ ତେମାପ୍ରଧାନ ବିକାରୀ େହାଇଯାଇଛି । ବର୍ତ୍ତମାନ ସାରା ଦୁନିଆ ପତିତ
େହାଇଯାଇଛି, ଏହି ପତିତ ପୁରୁଣା ଦୁନିଆେର େକବଳ ଝଗଡା ହିଁ ଝଗଡା ଲାଗି ରହିଛି । ଏସବୁକୁ ଦୂର କରି, ଜୟଜୟକାର କରିବା ପାଇଁ ବାବା
ଆସିଛନ୍ତି । ପ୍ରତ୍େୟକ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏହି ଦୁନିଆେର େକେତ ଦୁଃଖ ଏବଂ ଅଶାନ୍ତି ରହିଛି, େସଥିପାଇଁ ଚାହଁୁଛନ୍ତି ବିଶ୍ େର ଶାନ୍ତି ସ୍ଥାପନ
େହଉ େତେବ ସାରା ବିଶ୍ େର ମନୁଷ୍ୟ କିପରି ଶାନ୍ତି ସ୍ଥାପନ କରିପାରିେବ । ଅବିନାଶୀ ବାବାଙ୍କୁ ମାଟି-େଗାଡି ସବୁଠାେର ଅଛନ୍ତି
େବାଲି କହିେଦଉଛନ୍ତି । ଏହା ମଧ୍ୟ େଖଳ ଅେଟ । େତଣୁ ବାବା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ଏେବ େସବାେର ଲାଗିଯାଅ । ବାବାଙ୍କର
ସହେଯାଗୀ ହୁଅ । ତୁମକୁ ବାବାଙ୍କଠାରୁ ନିଜର ରାଜ୍ୟଭାଗ୍ୟ େନବାର ଅଛି । ଏହା େକୗଣସି କମ କଥା ନୁେହଁ, େସଠାେର ଅସରନ୍ତି ସୁଖ
ରହିଛି । ବାବା କହୁଛନ୍ତ—
ି ମଧୁର ସନ୍ତାନମାେନ, ଡ୍ରାମା ଅନୁସାେର ବାବା ତୁମକୁ ପଦ୍ମାପଦ୍ମ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି ।
ଭାରତେର ଏହି ଲକ୍ଷ୍ମୀ-ନାରାୟଣ ରାଜ୍ୟ କରୁଥିେଲ, ଏହି ଭାରତ ଦିେନ ସ୍ ର୍ଗ ଥିଲା । ସ୍ ର୍ଗକୁ ହିଁ ସପ୍ତାଶର୍ଯ୍ୟ େବାଲି କୁହାଯାଉଛି
। ତ୍େରତାକୁ ମଧ୍ୟ କୁହାଯିବ ନାହିଁ । େତେବ ଏଭଳି ସ୍ ର୍ଗକୁ ଯିବା ପାଇଁ େହେଲ ତୁମକୁ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବାକୁ େହବ । ତୁମକୁ େସଠାେର
ପ୍ରଥେମ ପ୍ରଥେମ ଆସିବାକୁ େହବ । ପିଲାମାେନ ମଧ୍ୟ ଚାହଁୁଛନ୍ତି ଆେମ ସ୍ ର୍ଗେର ଆସିବୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବା ନାରାୟଣ େହବୁ ।
ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ପୁରୁଣା ଦୁନିଆେର ବହୁତ ହାହାକାର େହବାର ଅଛି । ଏଠାେର ରକ୍ତର ନଦୀ େବାହିବ, ତା’ପେର ପୁଣି ଘିଅର ନଦୀ
େବାହିବ । ଯାହାକୁ କ୍ଷୀର ସାଗର େବାଲି କୁହାଯାଉଥିଲା । େତେବ ଏଠାେର ମଧ୍ୟ ବଡ େପାଖରୀ ତିଆରି କରି ପୁଣି ଦିନ ନିଧାର୍ଯ୍ୟ କରି
େସଠାେର କ୍ଷୀର ଢାଳିଥା’ନ୍ତି । େସଥିେର ପୁଣି ସ୍ନାନ କରିଥା’ନ୍ତି । ଶିବଲିଙ୍ଗ ଉପେର ମଧ୍ୟ କ୍ଷୀର ଢାଳିଥା’ନ୍ତି ନା । ସତ୍ୟଯୁଗର
ମଧ୍ୟ ମହିମା ଅଛି େଯ େସଠାେର ଘିଅ, ଦୁଧର ନଦୀ େବାହୁଥିଲା । କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବେର ଏଭଳି େକୗଣସି କଥା ନାହିଁ । ପ୍ରତ୍େୟକ ୫ ହଜାର
ବର୍ଷେର ଥେର ତୁେମ ବିଶ୍ ର ମାଲିକ େହଉଛ । ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁେମ ଦାସ େହାଇଯାଇଛ । ପୁଣି ତୁେମ ମହାରାଜା େହବ । ସାରା ପ୍ରକୃତି
ତୁମର ଦାସୀ େହାଇ ରହିବ । େସଠାେର େକେବ େବନିୟମ ଭାବେର ଅର୍ଥାତ୍ ଅଦିନେର ବର୍ଷା େହବ ନାହି,ଁ ନଦୀ ଉଚ୍ଛୁଳିବ ନାହି,ଁ େକୗଣସି
ପ୍ରକାର ଉପଦ୍ରବ େହବ ନାହିଁ । ଏଠାେର େଦଖ େକେତ ଉପଦ୍ରବ େହଉଛି । େସଠାେର ସମସ୍େତ ପକ୍କା େବୖଷ୍ଣବ େହାଇ ରହିେବ,
ବିକାରୀ େବୖଷ୍ଣବ ନୁେହଁ । ଏଠାେର େକହି ଶାକାହାରୀ େହେଲ ତାଙ୍କୁ େବୖଷ୍ଣବ କହିଥା’ନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ନଁା, ବିକାର ଦ୍ ◌ାରା ମଧ୍ୟ
ପରସ୍ପରକୁ ବହୁତ ଦୁଃଖ େଦଇଥା’ନ୍ତି । ବାବା େକେତ ଭଲ ଭାବେର ବୁଝାଉଛନ୍ତି । ଏକଥା ମଧ୍ୟ ଗାୟନ ରହିଛି େଯ ଗଁାର ପିଲା ଥିେଲ...
େତେବ କୃଷ୍ଣ ତ ଗଁାର ପିଲା େହାଇପାରିେବ ନାହିଁ । ସିଏ ତ େବୖକୁଣ୍ଠର ମାଲିକ ଅଟନ୍ତି ପୁଣି ୮୪ ଜନ୍ମ ମଧ୍ୟ େନଉଛନ୍ତି ।

ଏକଥା ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁେମ ଜାଣୁଛ େଯ ଆେମ ଭକ୍ତିମାର୍ଗେର େକେତ ଧକ୍କା ଖାଇ, ପଇସା ବରବାଦ କରିଛୁ । ବାବା
ପଚାରୁଛନ୍ତି— ମଁୁ ତୁମକୁ ଏେତ ପଇସା, ରାଜ୍ୟ ଭାଗ୍ୟ େଦଇଥିଲ,ି େସସବୁ କୁଆେଡ ଗଲା ? ମଁୁ ତୁମକୁ ବିଶ୍ ର ମାଲିକ କରିଥିଲି ତୁେମ
ପୁଣି କ’ଣ କଲ ? ବାବା ତ ଡ୍ରାମାକୁ ଜାଣିଛନ୍ତି । ନୂଆ ଦୁନିଆରୁ ପୁରୁଣା ଦୁନିଆ, ପୁରୁଣା ଦୁନିଆ ପୁଣି ନୂଆ ଦୁନିଆ େହଉଛି । ଏହା ଏକ
ଚକ୍ର ଅେଟ । ଯାହା କିଛି ଅତିକ୍ରାନ୍ତ େହାଇଯାଇଛି ତାହା ପୁଣି ପୁନରାବୃତ୍ତି େହବ । ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଏେବ ଆଉ ଅଳ୍ପ ସମୟ ଅଛି ।
େତଣୁ ତୁେମ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରି ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଜମା କର । ଏହି ପୁରୁଣା ଦୁନିଆର ସବୁ କିଛି ମାଟିେର ମିଶିଯିବ । ସାହୁକାରମାେନ ତ ଏହି
ଜ୍ଞାନକୁ ବୁଝିେବ ନାହିଁ । ବାବା ତ ଦୀନବନ୍ଧୁ ଅଟନ୍ତ,ି ଗରୀବମାେନ ହିଁ େସଠାେର ସାହୁକାର େହେବ ଏବଂ ସାହୁକାରମାେନ ଗରିବ େହେବ
। ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ବହୁତ ପଦ୍ମପତି ଅଛନ୍ତି, ଯଦିଓ ଏମାେନ େସଠାେର ଆସିେବ କିନ୍ତୁ ଗରୀବ େହେବ । ଏମାେନ ଏେବ ନିଜକୁ ସ୍ ର୍ଗେର
ଅଛନ୍ତି େବାଲି ଭାବୁଛନ୍ତି । ଏକଥା େସମାନଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିରୁ େକେବ ବି ବାହାରି ପାରିବ ନାହିଁ । କିନ୍ତୁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ସବୁ କିଛି ଭୁଲିଯାଅ ।
ପୂରା ଦରିଦ୍ର େହାଇଯାଅ । ଆଜିକାଲି ତ କିେଲାଗ୍ରାମ, କିେଲାମିଟର ଆଦି କ’ଣ-କ’ଣ ବାହାର କେଲଣି । େଯଉଁ ରାଜା ସିଂହାସନେର
ବସନ୍ତି ସିଏ ତାଙ୍କ ଭାଷାର ପ୍ରଚଳନ କରିଥା’ନ୍ତି । ଏମାେନ ସବୁ ବିେଦଶର ନକଲ କରୁଛନ୍ତି । ନିଜର ତ ବୁଦ୍ଧି ନାହିଁ । କାହିଁକି ନା
ତେମାପ୍ରଧାନ େହାଇଯାଇଛନ୍ତି । ଆେମରିକାରେର େଦଖ ବିନାଶ ସାମଗ୍ରୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାେର େକେତ ଧନ ଲଗାଉଛନ୍ତି ।
ଉଡାଜାହାଜରୁ େବାମା ଆଦି ପକାଉଛନ୍ତ,ି ଏହି ଦୁନିଆକୁ ନିଆଁ ଲାଗିଯିବ । ତୁେମମାେନ ଜାଣିଛ, ବାବା ଆସୁଛନ୍ତି ବିନାଶ ଏବଂ ସ୍ଥାପନା
କରିବା ପାଇଁ । ତୁମମାନଙ୍କ ଭିତେର ମଧ୍ୟ ବୁଝାଇଲାବାଲା କ୍ରମାନୁସାେର ଅଛନ୍ତି । ସମସ୍େତ ଏକାପରି ନିଶ୍ଚୟବୁଦ୍ଧି ନୁହଁନ୍ତି ।
ବ୍ରହ୍ମାବାବା େଯପରି ଶରୀର-ମନ-ଧନ ଦ୍ ◌ାରା ଈଶ୍ ରୀୟ େସବା କରିେଲ େସହିପରି ତାଙ୍କୁ ଅନୁକରଣ କରିବା ଦରକାର । ଏହି
ପୁରୁଣା ଦୁନିଆର ପାଇ ପଇସା ତୁମର କ’ଣ େହବ । ଆଜିକାଲି କାଗଜର େନାଟ୍ ବାହାର କେଲଣି । ସତ୍ୟଯୁଗେର ତ େମାହର େହବ
େସଠାେର ସୁନାର ମହଲ େହବ େତଣୁ ପଇସାର େସଠାେର ମୂଲ୍ୟ ରହିବ ନାହିଁ । େତଣୁ େସଠାେର େଯପରି ସବୁକିଛି ଶସ୍ତା, କାହିଁକି ନା
େସଠାେର ଧରିତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ସତ୍େତାପ୍ରଧାନ ରହିବ । ଏେବ ତ ଦୁନିଆ ପୁରୁଣା େହାଇଯାଇଛି । ତାହା େହଉଛି ସତ୍େତାପ୍ରଧାନ ନୂଆ
ଦୁନିଆ । େସଠାେର ବିଲକୁଲ୍ ନୂଆ ଭୂମି େହବ । ତୁେମ ସୂକ୍ଷ୍ମେଲାକକୁ ଗେଲ ଫଳରସ ଆଦି ପିଉଛ କିନ୍ତୁ େସଠାେର ତ େକୗଣସି ଗଛ
ଆଦି ନାହି,ଁ ନା ବ୍ରହ୍ମେଲାକେର େକୗଣସି ଗଛ ଅଛି । େଯେବ ତୁେମ େବୖକୁଣ୍ଠକୁ ଯାଉଛ େସଠାେର ତୁମକୁ ସବୁକିଛି ମିଳୁଛି । େତେବ ତୁମକୁ
ବୁଦ୍ଧି ଦ୍ ◌ାରା କାମ େନବାକୁ େହବ, ସୂକ୍ଷ୍ମେଲାକେର େକୗଣସି ବୃକ୍ଷ େହାଇପାରିବ ନାହି,ଁ ବୃକ୍ଷ ଧରିତ୍ରୀେର େହାଇଥାଏ, ଆକାଶେର
ନୁେହଁ । ଯଦିଓ ଏହାର ନାମ େହଉଛି ବ୍ରହ୍ମମହତତ୍ କିନ୍ତୁ ତାହା େହଲା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶୂନ୍ୟ । େଯପରି ତାରକାମାେନ ଆକାଶେର
ରହିଛନ୍ତି େସହିପରି ତୁେମ େଛାଟ-େଛାଟ ଆତ୍ମାମାେନ ମଧ୍ୟ େସଠାେର ରହିଛ । ତାରକା ତ େଦଖିବାକୁ ବଡ । େତେବ ଏହାର ଅର୍ଥ
ଏପରି ନୁେହଁ େଯ ବ୍ରହ୍ମତତ୍ େର ମଧ୍ୟ ବଡ ବଡ ଆତ୍ମାମାେନ ରହିଛନ୍ତି । ବୁଦ୍ଧି ଦ୍ ◌ାରା ତୁମକୁ ଏସବୁ କଥା ବୁଝିବାକୁ େହବ । ତୁମକୁ
ବିଚାର ସାଗର ମନ୍ଥନ କରିବାକୁ େହବ, େତେବ ଆତ୍ମାମାେନ ମଧ୍ୟ ଉପେର ରହିଥା’ନ୍ତି, ଯାହାର ରୂପ ଏକ ସୂକ୍ଷ୍ମ ବିନ୍ଦୁ ସମାନ ।
ଏହିସବୁ କଥା ତୁମକୁ ଧାରଣ କରିବାକୁ େହବ, େତେବ ଯାଇ କାହାକୁ ତୁେମ ଧାରଣା କରାଇପାରିବ । ଶିକ୍ଷକମାେନ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେର ନିେଜ
ଜାଣିଥା’ନ୍ତି, େତଣୁ େସମାେନ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପଢାଇଥା’ନ୍ତି ନା । ନେଚତ୍ ତାଙ୍କୁ ସିଏ ଶିକ୍ଷକ କାହିଁକି କୁହାଯିବ । କିନ୍ତୁ ଏଠାେର
ଶିକ୍ଷକ ମଧ୍ୟ କ୍ରମାନୁସାେର ଅଛନ୍ତି । ତୁେମମାେନ େବୖକୁଣ୍ଠକୁ ମଧ୍ୟ ଜାଣିଛ । ଏହିପରି ନୁେହଁ େଯ ତୁେମ େବୖକୁଣ୍ଠକୁ େଦଖିନାହଁ,
ବହୁତ ସନ୍ତାନ େବୖକୁଣ୍ଠର ସାକ୍ଷାତ୍କାର ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି । େସଠାେର କିପରି ସ୍ ୟଂମ୍ବର େହାଇଥାଏ, େସଠାକାର ଭାଷା କ’ଣ, ସବୁ
କିଛି େଦଖିଛନ୍ତି । ଅନ୍ତିମ ସମୟେର ମଧ୍ୟ ତୁେମ ସାକ୍ଷାତ୍କାର କରିବ କିନ୍ତୁ ସାକ୍ଷାତ୍କାର େସହିମାେନ କରିେବ େଯଉଁମାେନ କି
େଯାଗଯୁକ୍ତ ଥିେବ । ବାକି େଯଉଁମାନଙ୍କର ନିଜର ମିତ୍ର-ସମ୍ବନ୍ଧୀ, ଧନ-େଦୗଲତ ଆଦି ମେନ ପଡିବ େସମାେନ କ’ଣ େଦଖିେବ ।
ସଚ୍ଚା େଯାଗୀ ହିଁ ଅନ୍ତିମ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିେବ, େଯଉଁମାନଙ୍କୁ ବାବା େଦଖି ଖୁସି େହେବ । ବର୍ତ୍ତମାନ ଫୁଲର ବଗିଚା ତିଆରି
େହଉଛି, ଏମିତି ଅେନକ ଅଛନ୍ତି େଯଉଁମାେନ କି ୧୦-୧୫ ବର୍ଷ ରହି ମଧ୍ୟ ଚାଲିଯାଉଛନ୍ତି । େତେବ େସମାନଙ୍କୁ ଅରଖଫୁଲ େବାଲି
କୁହାଯିବ । ବହୁତ ଭଲ-ଭଲ କନ୍ୟା େଯଉଁମାେନ କି ମାମ୍ମା-ବାବାଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଦ୍େଦଶ ଆଣି ଆସୁଥିେଲ, ଡ୍ରିଲ କରାଉଥିେଲ,
େସମାେନ ମଧ୍ୟ ଆଜି ନାହଁାନ୍ତି । ଏକଥା କନ୍ୟାମାେନ ବି ଜାଣିଛନ୍ତି ବାପଦାଦା ମଧ୍ୟ ଜାଣିଛନ୍ତି େଯ ମାୟା ବହୁତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ । ଏହା
େହଉଛି ମାୟା ସହିତ ଗୁପ୍ତ ଲେଢଇ ବା ଗୁପ୍ତ େତାଫାନ । ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମାୟା ତୁମକୁ ବହୁତ ହଇରାଣ କରିବ । ଏହା େହଉଛି
ହାର-ଜିତର ଡ୍ରାମା । ତୁମର ଲେଢଇ େକୗଣସି ହତିଆର ଦ୍ ◌ାରା େହଉନାହିଁ । ଭାରତର ଏହି ପ୍ରାଚୀନ େଯାଗ ତ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଅେଟ ଏବଂ
ଏହି େଯାଗବଳ ଦ୍ ◌ାରା ତୁେମ ଏହିଭଳି େହଉଛ । ବାହୁବଳ ଦ୍ ◌ାରା େକହି ବିଶ୍ ର ରାଜତ୍ େନଇପାରିେବ ନାହିଁ । ଏହି େଖଳ ମଧ୍ୟ
ବହୁତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ । ଏହାର ଏକ କାହାଣୀ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଦୁଇ ଜଣ ବିେଲଇ ଲେଢଇ କେଲ ଲହୁଣୀ ତୃତୀୟ ଜଣକୁ ମିଳିଗଲା େବାଲି
କୁହାଯାଏ । େତେବ ତୁମକୁ େଗାଟିଏ େସେକଣ୍ଡେର ବିଶ୍ ର ରାଜତ୍ ମିଳୁଛି । କନ୍ୟାମାେନ ଏହାର ମଧ୍ୟ ସାକ୍ଷାତ୍କାର କରିଥିେଲ ।
କହୁଥିେଲ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଲହୁଣୀ ଖାଉଥିବାର େଦଖିଲୁ । ବାସ୍ତବେର ଏହାର ଭାବାର୍ଥ େହଲା କୃଷ୍ଣ ସ୍ ର୍ଗ ଦୁନିଆର ମାଲିକ େହଉଛନ୍ତି ।
େଯାଗବଳ ଦ୍ ◌ାରା ତୁେମ ବିଶ୍ ର ରାଜତ୍ ରୂପୀ ଲହୁଣୀ େନଉଛ । େସହି ରାଜତ୍ ପାଇଁ େକେତ ଯୁଦ୍ଧ େହାଇଥାଏ ଏବଂ େସଥିେର
େକେତ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥା’ନ୍ତି । ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ପୁରୁଣା ଦୁନିଆର ହିସାବ-କିତାବ ଚୁକ୍ତ େହବାର ଅଛି । ଏହି ଦୁନିଆର େକୗଣସି ବି
ଜିନିଷ ରହିବ ନାହିଁ । ବାବାଙ୍କର ଶ୍ରୀମତ େହଲା— ପିଲାମାେନ ଖରାପ କଥା ଶୁଣ ନାହି,ଁ ଖରାପ କଥା େଦଖ ନାହି.ଁ ... େସମାେନ
ମାଙ୍କଡର ଏକ ଚିତ୍ର ତିଆରି କରିେଦଇଛନ୍ତି । ଆଜିକାଲି ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଏହିଭଳି ଚିତ୍ର ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି । ଆଗରୁ ଚୀନରୁ
ହାତୀ ଦାନ୍ତର ଜିନିଷମାନ ଆସୁଥିଲା । ଚୁଡି ମଧ୍ୟ କାଚର ପିନ୍ଧୁଥିେଲ । ଏଠାେର ଅଳଙ୍କାର ଆଦି ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁ ନାକ କାନ ଆଦି କଣା

କରୁଛନ୍ତ,ି ସତ୍ୟଯୁଗେର ନାକ-କାନ େଫାଡିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ । ଏଠାେର ତ ମାୟା ସମସ୍ତଙ୍କର ନାକ-କାନ କାଟି େଦଉଛି, କିନ୍ତୁ
ତୁେମମାେନ ଏେବ ସ୍ ଚ୍ଛ ପବିତ୍ର େହଉଛ । ସତ୍ୟଯୁଗେର ପ୍ରାକୃତିକ େସୗନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ରହିବ । େକୗଣସି ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ଲଗାଇବାର
ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ । ଏଠାେର ତ ଶରୀର ହିଁ ତେମାପ୍ରଧାନ ତତ୍ ଦ୍ ◌ାରା େହଉଛି, େସଥିପାଇଁ େରାଗ ଆଦି େହଉଛି । େସଠାେର ଏସବୁ
କଥା େହବ ନାହିଁ । ଏେବ ତୁମ ଆତ୍ମା ଖୁସି େହଉଛି େଯ େମାେତ ଅବିନାଶୀ ବାବା ରାଜେଯାଗର ପାଠପଢାଇ ନରରୁ ନାରାୟଣ ଅଥବା
ଅମରପୁରୀର ମାଲିକ କରୁଛନ୍ତି । େସଥିପାଇଁ ଗାୟନ ରହିଛି ଅତିନ୍ଦ୍ରିୟ ସୁଖ ବିଷୟେର ଜାଣିବାକୁ େହେଲ େଗାପ-େଗାପୀମାନଙ୍କୁ ପଚାର
। ଭକ୍ତମାେନ ଏହି କଥାକୁ ଜାଣିନାହଁାନ୍ତି । ତୁମମାନଙ୍କ ଭିତେର ମଧ୍ୟ ବହୁତ କମ୍ ଅଛନ୍ତି େଯଉଁମାେନ କି ଏହି କଥାକୁ ସ୍ମରଣ କରି
ଖୁସିେର ରହୁଛନ୍ତି । ଅବଳାମାନଙ୍କ ଉପେର ମଧ୍ୟ େକେତ ଅତ୍ୟାଚାର େହଉଛି । ମହାଭାରତେର ଦ୍େରୗପଦୀଙ୍କ ବିଷୟେର େଯଉଁ
ଗାୟନ ରହିଛି, େସସବୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାସ୍ତବେର େହଉଛି । ଦ୍େରୗପଦୀ କାହିଁକି ଡାକିେଲ ? ଏକଥା ମନୁଷ୍ୟମାେନ ଜାଣି ନାହଁାନ୍ତି । ବାବା
ବୁଝାଉଛନ୍ତି— ତୁେମ ସମସ୍େତ େହଉଛ ଦ୍େରୗପଦୀ । ଏପରି ନୁେହଁ େଯ ନାରୀ ସର୍ବଦା ନାରୀ େହାଇ ଜନ୍ମ ହିଁ େନଉଥିବ । ନା । େକବଳ
ଦୁଇ ଥର ନାରୀ େହାଇ ଜନ୍ମ େନଇପାରିେବ, ଅଧିକ ନୁେହଁ । ମାତାମାେନ ଡାକୁଛନ୍ତି-- ବାବା ରକ୍ଷା କର, ଆମକୁ ଦୁଃଶାସନ ବିକାର ପାଇଁ
ହଇରାଣ କରୁଛ,ି ଏହାକୁ ହିଁ କୁହାଯାଉଛି େବୖଶ୍ୟାଳୟ । ସ୍ ର୍ଗକୁ ଶିବାଳୟ କୁହାଯାଉଛି େବଶ୍ୟାଳୟ ରାବଣ ସ୍ଥାପନ କରୁଛି ଏବଂ
ଶିବାଳୟ ଶିବବାବା ସ୍ଥାପନ କରୁଛନ୍ତି । ବାବା ତୁମକୁ ଜ୍ଞାନ େଦଉଛନ୍ତି େସଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନର ସାଗର େବାଲି କୁହାଯାଉଛି ।
ଏହିପରି ନୁେହଁ େଯ ଜ୍ଞାନର ସାଗର ଅର୍ଥାତ୍ ସମସ୍ତଙ୍କର ହୃଦୟକୁ ଜାଣିଲାବାଲା । ଏହା ଦ୍ ◌ାରା ତାଙ୍କୁ କ’ଣ ଫାଇଦା ମିଳିବ! ବାବା
କହୁଛନ୍ତି ଏହି ସୃଷ୍ଟିର ଆଦି-ମଧ୍ୟ-ଅନ୍ତର ଜ୍ଞାନ େମା ବିନା ଆଉ େକହି େଦଇ ପାରିେବ ନାହିଁ । ମଁୁ ହିଁ ଆସି ତୁମକୁ ପାଠ ପଢାଉଛି,
େତେବ ଏକମାତ୍ର ବାବା ହିଁ ଜ୍ଞାନର ସାଗର ଅଟନ୍ତି । ଏଠାେର ଭକ୍ତିର ପ୍ରାରବ୍ଧ ରହିଛି, ସତ୍ୟଯୁଗ-ତ୍େରତାେର ଭକ୍ତି ରହିବ ନାହିଁ ।
ପାଠପଢା ଦ୍ ◌ାରା ହିଁ ରାଜଧାନୀ ସ୍ଥାପନ େହଉଛି । ପ୍େରସିେଡଣ୍ଟଙ୍କର େଦଖ େକେତ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି, ରାୟ େଦବା ପାଇଁ ମନ୍ତ୍ରୀ
ରଖିଥା’ନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ସତ୍ୟଯୁଗେର ମନ୍ତ୍ରୀ ରଖିବାର େକୗଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ । ବର୍ତ୍ତମାନ ବାବା ତୁମକୁ ବୁଦ୍ଧିମାନ କରୁଛନ୍ତି ।
ଏହି ଲକ୍ଷ୍ମୀ-ନାରାୟଣଙ୍କୁ େଦଖ େକେତ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଅଟନ୍ତି । ତୁମକୁ ବାବାଙ୍କଠାରୁ ଅବିନାଶୀ ରାଜତ୍ ମିଳୁଛି । େସଥିପାଇଁ ଶିବ
ଜୟନ୍ତୀ ପାଳନ କରାଯାଉଛି । େତେବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେର ଶିବବାବା ଭାରତକୁ ଆସି ବିଶ୍ ର ମାଲିକ କରିଯାଇଛନ୍ତି । ଏହା ତ
ଲକ୍ଷ-ଲକ୍ଷ ବର୍ଷର କଥା ନୁେହଁ । ଏହା କାଲିର କଥା । ଆଚ୍ଛା, ମଁୁ ଅଧିକ କ’ଣ ବୁଝାଇବି । ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମନମନାଭବ ।
ବାସ୍ତବେର ଏହା େହଉଛି ଈଶାରାର ପାଠପଢା । ଆଚ୍ଛା—
ମିଠା ମିଠା ସିକିଲେଧ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତା-ପିତା, ବାପଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍େନହଭରା ସ୍ମୃତି ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ୍ । ଆତ୍ମିକ
ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍େତ ।
ଧାରଣା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାର :—

(୧) ବାବାଙ୍କର ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ସହେଯାଗୀ େହବା ପାଇଁ ବହୁତ ଚତୁର ବା ବୁଦ୍ଧିମାନ େହବାକୁ ପଡିବ । ପରସ୍ପର ଭିତେର େକୗଣସି
ପ୍ରକାରର ଖିଟପିଟ୍ େହଉନଥିବ ।
(୨) ସ୍ଥାପନା ଏବଂ ବିନାଶର କର୍ତ୍ତବ୍ୟକୁ େଦଖି ପୁରା ନିଶ୍ଚୟବୁଦ୍ଧି େହାଇ ବାବାଙ୍କୁ ଅନୁକରଣ କରିବାକୁ େହବ । ପୁରୁଣା ଦୁନିଆର
ମୂଲ୍ୟହୀନ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତିରୁ ବୁଦ୍ଧିେଯାଗ ତୁଟାଇ ପୂରା ଭିକାରୀ େହବାକୁ ପଡିବ । ମିତ୍ର-ସମ୍ବନ୍ଧୀ, ଧନ-େଦୗଲତ ଆଦି ସବୁ କିଛି
ଭୁଲିଯିବାକୁ ପଡିବ ।
ବରଦାନ:ବାବାଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ମେନ କରି ସ୍େନହର ସହିତ ସବୁ କଥାକୁ ସହନ କରୁଥିବା ସହନଶୀଳ ଆତ୍ମା ହୁଅ ।
େକେତକ ପିଲା କହୁଛନ୍ତି ମଁୁ ତ ଠିକ୍ ଅଛି ପୁଣି ବି େମାେତ ହିଁ ସହନ କରିବାକୁ ପଡୁଛି, ମରିବାକୁ ପଡୁଛି କିନ୍ତୁ ଏହିଭଳି
ସହନ କରିବା ବା ମରିବା ହିଁ ଧାରଣାର ସବେଜକ୍ଟ (ବିଷୟ)େର ନମ୍ବର ଆଗକୁ ଯିବା । େସଥିପାଇଁ ସହନ କରିବା ପାଇଁ
ବିଚଳିତ ହୁଅ ନାହିଁ । େକେତକ ପିଲା ସହନ ତ କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଭାବେର ସହନ କରିବା ଏବଂ ବାବାଙ୍କର
ସ୍େନହର ପ୍ରତିଦାନେର ସହନ କରିବା ଅଥାତ୍ ନିଜକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିେନବା-- ଏହି କଥାେର ହିଁ ନମ୍ବର ମିଳିଥାଏ ।
ସ୍େଲାଗାନ:େଯଉଁମାେନ ସର୍ବଦା ଖୁସିର େଭାଜନ କରିଥା’ନ୍ତ,ି େସମାେନ ସୁସ୍ଥ ରହିଥା’ନ୍ତି ।
*** ଓମ୍ ଶାନ୍ତି ***

