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ପ୍ରାତଃ ମୁରଲୀ

ଓମ୍ ଶାନ୍ତି

“ବାପଦାଦା”

ମଧୁବନ

“ମିେଠ ବଚ୍େଚ:— ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ଭାଇ ଭାଇ ମେନ କରି ପରସ୍ପର ସହିତ ରୁହାନୀ ପ୍େରମ ରଖ, ଯଦି ସତ୍େତାପ୍ରଧାନ େହବାର ଅଛି
େତେବ କାହାର େଦାଷ ଦୁର୍ବଳତାକୁ େଦଖ ନାହିଁ ।”
ପ୍ରଶ୍ନ:େକଉଁ ଆଧାରେର ବାବାଙ୍କଠାରୁ ପଦ୍ମର ସମ୍ପତ୍ତି େନଇପାରିବ ?
ଉତ୍ତର:ବାବାଙ୍କଠାରୁ ପଦ୍ମର ସମ୍ପତ୍ତି େନବା ପାଇଁ େଯାଗର ଯାତ୍ରାେର ରୁହ । ଏକମାତ୍ର ବାବାଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ ସବୁ
କଥା ଭୁଲିଯାଅ । ଅମୁକ ଏପରି କରୁଛ,ି ସିଏ ଏପରି....ଏହି କଥାେର ସମୟ ନଷ୍ଟ କର ନାହିଁ । ଲକ୍ଷ୍ୟ ବହୁତ ଉଚ୍ଚ େତଣୁ
ସର୍ବଦା ସତ୍େତାପ୍ରଧାନ େହବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହୁ । ବାବାଙ୍କ ସ୍େନହେର େଯାଡି େହାଇ ରୁହ, ନିଜର ସୂକ୍ଷ୍ମ େଚକିଙ୍ଗ୍
କରିଚାଲ େତେବ ଯାଇ ପୂରା ବର୍ସା େନଇପାରିବ ।
ଓମ୍ ଶାନ୍ତି । େଯଉଁ ପିଲାମାେନ ଏଠାେର ବସିଛ େସମାନଙ୍କୁ ଜଣାଅଛି େଯ େବହଦ ବାବା ପୁନଃ ଆମକୁ ସତ୍େତାପ୍ରଧାନ କରାଉଛନ୍ତି,
ମୁଳ ଯୁକ୍ତି ଏହା ବତାଉଛନ୍ତି େଯ ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ଭାଇ-ଭାଇ ଭାବ । ମୁଖ୍ୟ ଶିକ୍ଷା େଦଉଛନ୍ତି େଯ— ତୁମର ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟେର ବହୁତ
ବହୁତ ଆତ୍ମିକ ସ୍େନହ ରହିବା ଉଚିତ୍ । ପ୍ରଥେମ ତୁମ ମଧ୍ୟେର ଆତ୍ମିକ ସ୍େନହ ଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ନାହିଁ । ମୂଳବତନେର ପ୍େରମର
କଥା ନାହିଁ । େତଣୁ େବହଦର ବାବା ଆସି ଶିକ୍ଷା େଦଉଛନ୍ତି ପିଲାମାେନ, ଆଜି କାଲି କରି-କରି ସମୟ ବିତିଯାଉଛି । ଦିନ, ମାସ, ବର୍ଷ
ବିତିଯାଉଛି । ବାବା କହୁଛନ୍ତି ତୁେମ ଏହିଭଳି ଶ୍େରଷ୍ଠ ଲକ୍ଷ୍ମୀ-ନାରାୟଣ ଥିଲ, ତୁମକୁ ଏପରି ଶ୍େରଷ୍ଠ କିଏ କଲା ? ବାବା । ବାବା ଏହା
ମଧ୍ୟ ବତାଉଛନ୍ତି କି ତୁେମ ତଳକୁ କିପରି ଖସିଲ ? ଉପରୁ ତଳକୁ ଖସିବାେର ସମୟ ବିତିଯାଉଛି । େସ ଦିନ ଗଲା, ମାସ ଗଲା, ବର୍ଷ ଗଲା,
ସମୟ ଗଲା । ତୁେମ ଜାଣିଛ ପ୍ରଥେମ-ପ୍ରଥେମ ଆେମ ସତ୍େତାପ୍ରଧାନ ଥିଲୁ । ଆମର ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟେର ବହୁତ ସ୍େନହ ଥିଲା ।
ବାବା ତୁମ ସମସ୍ତ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା େଦଉଛନ୍ତ,ି ତୁେମ ଭାଇ-ଭାଇ, ତୁମର ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟେର ବହୁତ ସ୍େନହ ରହିବା ଉଚିତ୍ । ମଁୁ
ତୁମର ପିତା । େକେତ ସ୍େନହେର ତୁମକୁ ସମ୍ଭାଳୁଛି । ତୁମକୁ ତେମାପ୍ରଧାନରୁ ସତ୍େତାପ୍ରଧାନ କରାଉଛି । ତୁମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଉଦ୍େଦଶ୍ୟ
େହଉଛି ସତ୍େତାପ୍ରଧାନ େହବା । ବୁଝୁଛ େଯତିକି େଯତିକି ଆେମ ସତ୍େତାପ୍ରଧାନ େହବୁ, େସତିକି ଖୁସିେର ରହିବୁ । ଆେମ
ସତ୍େତାପ୍ରଧାନ ଥିଲୁ । ଆେମ ଭାଇ-ଭାଇ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟେର ବହୁତ ପ୍େରମେର ରହୁଥିଲୁ । ବର୍ତ୍ତମାନ ବାବାଙ୍କ ଦ୍ ◌ାରା ଆେମ
ଜାଣୁଛ,ୁ ଆେମ େଦବତାମାେନ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟେର ବହୁତ ସ୍େନହେର ରହୁଥିଲୁ । ଏହି େଦବତାମାନଙ୍କର ଓ ସ୍ ର୍ଗର ବହୁତ ମହିମା
ରହିଛି । ତୁେମ ବି ସ୍ ର୍ଗବାସୀ ଥିଲ । ପୁଣି ଆଜିକାଲି କରି-କରି ତଳକୁ ଆସିଗଲ । ଏକ ତାରିଖରୁ େନଇ ଆଜିପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୫ ହଜାର
ବର୍ଷରୁ ବାକି କିଛି ବର୍ଷ ଅଛି । ପ୍ରଥମରୁ ତୁେମ କିପରି ପାର୍ଟ କରିଆସିଛ, େସସବୁ ବୁଦ୍ଧିେର ରହିଛି । ଏେବ େଦହ-ଅଭିମାନୀ େହବା
କାରଣରୁ ଜଣକର ଅନ୍ୟଜଣଙ୍କ ସହିତ େସହି ଆତ୍ମିକ ସ୍େନହ ନାହିଁ । ଜେଣ ଅନ୍ୟର ଅବଗୁଣ େଦଖୁଛନ୍ତି । ଅମୁକ ଏପରି.... େଯେବ
େଦହୀ ଅଭିମାନୀ ଥିଲ େସେତେବେଳ କାହାର ଅବଗୁଣ େଦଖୁ ନଥିଲ । ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟେର ବହୁତ ସ୍େନହ ଥିଲା । ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁଣି େସହି
ଅବସ୍ଥା ଧାରଣ କରିବାକୁ େହବ । ଏଠାେର ଜେଣ ଅନ୍ୟକୁ େସହି ଦୃଷ୍ଟିେର େଦଖୁଥିବାରୁ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟେର ଲେଢଇ-ଝଗଡା କରୁଛନ୍ତି
। ପୁଣି ଏହା ବନ୍ଦ କିପରି େହବ ? ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି ପିେଲ, ତୁେମ ହିଁ ସତ୍େତାପ୍ରଧାନ ପୂଜ୍ୟ େଦବୀେଦବତା ଥିଲ । ପୁଣି ଧିେର ଧିେର
ତଳକୁ ଖସି ଖସି ତେମାପ୍ରଧାନ େହାଇଛ । ତୁେମ େକେତ ମିଠା ଥିଲ । ଏେବ ପୁଣି ଏହିପରି ମିଠା ହୁଅ । ତୁେମ ସୁଖଦାୟୀ ଥିଲ, ଏେବ
ଦୁଃଖଦାୟୀ େହାଇଛ । ରାବଣ ରାଜ୍ୟେର ଜେଣ-ଅନ୍ୟଜଣକୁ ଦୁଃଖ େଦଇ କାମ କଟାରୀ ଚଲାଉଛ । େଯେତେବେଳ ସତ୍େତାପ୍ରଧାନ ଥିଲ
କାମ କଟାରୀ ନଥିଲା । ଏହି ୫ ବିକାର ତୁମର ଶତ୍ରୁ ଅଟନ୍ତି । ଏହା େହଉଛି ବିକାରୀ ଦୁନିଆ । ଏହା ମଧ୍ୟ ତୁେମ ଜାଣିଛ—ରାମ ରାଜ୍ୟ
ଏବଂ ରାବଣ ରାଜ୍ୟ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ । ଆଜି କାଲି କରି ସତ୍ୟଯୁଗ, ତ୍େରତା, ଦ୍ ◌ାପର ପୁରା େହଲା । ବର୍ତ୍ତମାନ କଳିଯୁଗ ପୂରା
େହବାକୁ ଯାଉଛି । ତୁେମ ହିଁ ସତ୍େତାପ୍ରଧାନରୁ ତେମାପ୍ରଧାନ େହାଇଯାଇଛ । ତୁମର ରୁହାନୀ ଖୁସୀ ହଜିଯାଇଛି । ତୁମର ଆୟୁ ମଧ୍ୟ
େଛାଟ େହାଇଯାଇଛି । ଏେବ ମଁୁ ଆସିଛି, ତୁମକୁ ନିଶ୍ଚିତ ସତ୍େତାପ୍ରଧାନ କରାଇବି । ତୁେମ ହିଁ ଡାକିଛ କି େହ ପତିତ-ପାବନ ଆସ । ବାବା
ବୁଝାଉଛନ୍ତି ୫ ହଜାର ବର୍ଷ ପେର ସଂଗମଯୁଗ ସମୟେର ମଁୁ ଆସିଥାଏ । ଏେବ ତୁେମ ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ଭାବି ବାବାଙ୍କୁ ୟାଦ କର । େଯତିକି
ୟାଦ କରିବ େସତିକି ଅବଗୁଣ ବାହାରିଯିବ । େଯେତେବେଳ ତୁେମ ସତ୍େତାପ୍ରଧାନ ଥିଲ ତୁମଠାେର େକୗଣସି ଅବଗୁଣ ନଥିଲା । ତୁେମ
ନିଜକୁ େଦବୀ-େଦବତା କହୁଥିଲ । ଏେବ େସ ଅବଗୁଣ କିପରି ବାହାରିବ ? ଆତ୍ମାକୁ ହିଁ ଅଶାନ୍ତି େହାଇଥାଏ । ଏେବ ନିେଜ େଚକ୍ କର କି
ଆେମ ଅଶାନ୍ତ କାହିଁକି େହଲୁ ? େଯେତେବେଳ ଆେମ ଭାଇ ଭାଇ ଥିେଲ ଆମର ବହୁତ ସ୍େନହ ଥିଲା । ଏେବ ପୁଣି େସହି ବାବା ଆସିଛନ୍ତି
। କହୁଛନ୍ତି ନିଜକୁ ଆତ୍ମା-ଭାଇ ଭାଇ ଭାବ । ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟେର ସ୍େନହ ରଖ । େଦହ-ଅଭିମାନେର ଆସି ଜେଣ ଅନ୍ୟର ଅବଗୁଣ
େଦଖିଥାଅ । ବାବା କହୁଛନ୍ତି ତୁେମ ନିଜର ଉଚ୍ଚ ପଦ ପାଇବାର ପୁରୁଷାର୍ଥ କର । ତୁେମ ଜାଣୁଛ ବାବା ଆମକୁ ଏେତ ସମ୍ପତ୍ତି େଦଇ
ଭରପୁର କରି େଦଇଥିେଲ । ଏେବ ପୁଣି ବାବା ଆସିଛନ୍ତି ତ କାହିଁକି ଆେମ ତାଙ୍କ ମତେର ଚାଲି ପୁଣି ପୂରା ସମ୍ପତ୍ତି ନ େନବା । ଆେମ ହିଁ
େଦବତା ଥିଲୁ ପୁଣି ୮୪ ଜନ୍ମ େନଲୁ ।

ତୁେମ ମିଠା ମିଠା ସନ୍ତାନମାେନ ବହୁତ ଅେଡାଳ ଥିଲ । େକୗଣସି ମତେଭଦ ନଥିଲା । କାହାର ନିନ୍ଦା ଆଦି କରୁନଥିଲ । ବର୍ତ୍ତମାନ କିଛି
ନା କିଛି ଅବଗୁଣ ରହିଛି, େସସବୁ ବାହାର କରିେଦବାକୁ େହବ । ଆେମ ସବୁ ଭାଇ-ଭାଇ । ଏକ ବାବାଙ୍କୁ ମେନ ପକାଇବାକୁ େହବ । ଏହି
ଚିନ୍ତା ରହୁ େଯ ଆେମ କିପରି ସତ୍େତାପ୍ରଧାନ େହବୁ । ଅମୁକ ଏପରି, ଇଏ ଏପରି କଲା— ଏହି ସବୁ କଥାକୁ ଭୁଲିବାକୁ େହବ । ବାବା
କହୁଛନ୍ତି ଏହି ସବୁ ଛାଡ, ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ଭାବ । ଏେବ ସତ୍େତାପ୍ରଧାନ େହବାର ପୁରୁଷାର୍ଥ କର । େଦହ-ଅଭିମାନେର ଆସିେଲ ହିଁ
ଅବଗୁଣ େଦଖାଯାଏ । ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ଭାବି ବାବାଙ୍କୁ ୟାଦ କର । ଭାଇ-ଭାଇ ଦୃଷ୍ଟିେର େଦଖ େତେବ ଗୁଣ ହିଁ ଗୁଣ େଦଖାଯିବ ।
ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୁଣବାନ କରିବାର େଚଷ୍ଟା କର । େକହି କିଛି ବି ଓଲଟା ସୁଲଟା କର୍ମ କରନ୍ତୁ । ବୁଝାଯାଏ ଇଏ ତେମା କିମ୍ବା
ରେଜାପ୍ରଧାନ ଅଟନ୍ତ,ି େତଣୁ େସମାନଙ୍କର ଚଳଣି ନିଶ୍ଚିତ ଏପରି େହବ । ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଗୁଣ ବାବାଙ୍କଠାେର ରହିଛି । େତଣୁ
ବାବାଙ୍କଠାରୁ ହିଁ ଗୁଣ ଗ୍ରହଣ କର, ଅନ୍ୟ ସବୁ କଥାକୁ ଛାଡ । ଅବଗୁଣ ଛାଡ, ଗୁଣ ଧାରଣ କର । ବାବା େକେତ ଗୁଣବାନ କରାଉଛନ୍ତି ।
କହୁଛନ୍ତି ତୁମମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ େମା ସମାନ ଗୁଣବାନ େହବାକୁ ପଡିବ । ବାବା ସୁଖଦାୟୀ ଅଟନ୍ତି । ଆମକୁ ବି ସୁଖଦାୟୀ େହବାକୁ ପଡିବ ।
ବାସ୍, ଏହି ଚିନ୍ତା ରହୁ କି ଆମକୁ ସତ୍େତାପ୍ରଧାନ େହବାକୁ ପଡିବ । ଆଉ େକୗଣସି କାହା କଥା ଶୁଣ ନାହିଁ କି ଗ୍ଲାନି କର ନାହିଁ ।
ସମସ୍ତଙ୍କଠାେର କିଛି ନା କିଛି ଅବଗୁଣ ରହିଛି । ଅବଗୁଣ ଏପରି ଅଛି େଯ ନିେଜ ବୁଝି ପାରିେବ ନାହିଁ । ଅନ୍ୟମାେନ ବୁଝନ୍ତି େଯ
ଏହାଙ୍କଠାେର ଅବଗୁଣ ରହିଛି । େସମାେନ ନିଜକୁ ବହୁତ ଭଲ ଭାବିଥାନ୍ତି । କିନ୍ତୁ େକଉଁଠି ନା େକଉଁଠି ଓଲଟା ବାଣୀ ବାହାରି ପେଡ ।
ସତ୍େତାପ୍ରଧାନ ଅବସ୍ଥାେର ଏହିଭଳି କଥା େହାଇନଥାଏ । ଏଠାେର ଅବଗୁଣ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ନ ବୁଝିବା କାରଣରୁ ନିଜକୁ ମିୟଁା ମିଠୁ ଭାବି
ବସିଯାଉଛନ୍ତି । ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମିଆଁ ମିଠୁ ମଁୁ ହିଁ ଜେଣ । ଯିଏ ତୁମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମିଠୁ (ମିଠା) କରାଇବାକୁ ଆସିଛି । ସବୁ ଅବଗୁଣ ଆଦି
ଛାଡ । ନିଜର ନାଡିକୁ େଦଖ, ଆେମ ମିଠା-ମିଠା ରୁହାନୀ ବାବାଙ୍କୁ େକେତ ସ୍େନହେର ମେନ ପକାଉଛୁ । ନିେଜ େକେତ ବୁଝି,
ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଉଛୁ । େଦହ-ଅଭିମାନେର ଆସିଗେଲ େକୗଣସି ଫାଇଦା ନାହିଁ । ମୂଳ କଥା ଏହା ବୁଝାଅ େଯ ଦୁନିଆ ତେମାପ୍ରଧାନ
ଅେଟ । େଯେତେବେଳ ସତ୍େତାପ୍ରଧାନ ଥିଲ । େସେତେବେଳ େଦବୀେଦବତାଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ଥିଲା । ଏେବ ୮୪ ଜନ୍ମ େଭାଗି
ତେମାପ୍ରଧାନ େହାଇଛ ଏେବ ପୁଣି ସତ୍େତାପ୍ରଧାନ େହବ । ତେମାପ୍ରଧାନ ମଧ୍ୟ ଭାରତବାସୀ େହାଇଛନ୍ତି ଏବଂ େସମାେନ ହିଁ
ସତ୍େତାପ୍ରଧାନ େହେବ । ଆଉ କାହାକୁ ସତ୍େତାପ୍ରଧାନ କୁହାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ । ସତ୍ୟଯୁଗେର େକୗଣସି ଧର୍ମ ନଥିଲା । ବାବା
କହୁଛନ୍ତି ତୁେମ ଅେନକ ଥର ତେମାପ୍ରଧାନରୁ ସତ୍େତାପ୍ରଧାନ େହାଇଛ, ଏେବ ପୁଣି ହୁଅ । ଶ୍ରୀମତେର ଚାଲି େମାେତ ମେନ ପକାଅ ।
ଏହି ଚିନ୍ତନ ରହିବା ଦରକାର । ମୁଣ୍ଡ ଉପେର ବହୁତ ପାପ ରହିଛି, ବାବା ଏେବ ସୁଜାଗ କରିଛନ୍ତି । େଦବତାମାନଙ୍କ ଆଗେର ଯାଇ
କହୁଛନ୍ତ—
ି ଆେମ ବିକାରୀ ଅଟୁ କାରଣ େଦବତାମାନଙ୍କଠାେର ପବିତ୍ରତାର ଆକର୍ଷଣ ରହିଛି େତଣୁ ତାଙ୍କ ଆଗେର ଯାଇ କହୁଛନ୍ତି
ଏବଂ ଘରକୁ ଗେଲ ଭୁଲିଯାଉଛନ୍ତି । େଦବତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିେଲ ନିଜ ପ୍ରତି ଘୃଣା ଆସିଥାଏ । ଘରକୁ ଗେଲ କିଛି ଘୃଣା ନାହିଁ । ଚିନ୍ତା
ମଧ୍ୟ ଆସିନଥାଏ େଯ ଏମାନଙ୍କୁ ଏପରି ଶ୍େରଷ୍ଠ କିଏ କରାଇଛି ? ବାବା କହୁଛନ୍ତ—
ି େଦବତା େହବା ପାଇଁ ଏହି ପାଠ ନିଶ୍ଚୟ ପଢ ।
ଶ୍ରୀମତ ପାଳନ କରିବାକୁ ପଡିବ । ପ୍ରଥେମ-ପ୍ରଥେମ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ନିଜକୁ ସତ୍େତାପ୍ରଧାନ କରିବାକୁ େହବ େତଣୁ ମାେମକମ୍ ୟାଦ
କର ଏବଂ େକୗଣସି ପରଚିନ୍ତନ-ପରଦର୍ଶନ କର ନାହିଁ । ନିଜ ପ୍ରତି ଚିନ୍ତା ରହୁ କି ଆେମ ଏପରି େହବୁ । ବାବା କହୁଛନ୍ତି ତୁେମ ହିଁ ଆଦି
ସନାତନ େଦବୀ-େଦବତା ଧର୍ମର ଥିଲ ପୁଣି କୁଆେଡ ଗଲ! ଏହାଙ୍କର ହିଁ ୮୪ ଜନ୍ମର କାହାଣୀ େଲଖା ରହିଛି । ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମକୁ
ଏପରି େହବାକୁ ପଡିବ । େଦୖବୀଗୁଣ ଧାରଣ କରିବା ଉଚିତ୍ । ଭାଇ-ଭାଇ ଭାବି ବାବାଙ୍କୁ ୟାଦ କରିବା ଦରକାର । ବାବାଙ୍କଠାରୁ ବର୍ସା
େନବା ଉଚିତ୍ । ବୁଦ୍ଧିେର ଆସିବା ଦରକାର କି ଆେମ ନିନ୍ଦା-ସ୍ତୁତି ଉଭୟ କରିଆସିଛୁ । ବାସ୍ତବେର ସ୍ତୁତି କିଛି ନାହି,ଁ େକବଳ ନିନ୍ଦା
କରିଛ । ଯାହାଙ୍କର େଗାଟିଏ ପେଟ ସ୍ତୁତି କରନ୍ତ,ି ତାଙ୍କର ଅନ୍ୟ ପଟେର ନିନ୍ଦା ମଧ୍ୟ କରନ୍ତି କାରଣ ଜାଣିନାହଁାନ୍ତି, େଗାଟିଏ
ପେଟ ବାବାଙ୍କର ମହିମା କରନ୍ତ,ି ଅନ୍ୟ ପଟେର ସର୍ବବ୍ୟାପୀ କହି ଦିଅନ୍ତି । ମାଟି-େଗାଡିେର ପରମାତ୍ମା କହିବାରୁ ବିମୁଖ
େହାଇଯାଇଛନ୍ତି । ବିନାଶ କାେଳ ବିପରୀତ ଅର୍ଥାତ୍ ବିମୁଖ ବୁଦ୍ଧି ବିନଶ୍ୟନ୍ତି, ବିନାଶ କାେଳ ପ୍ରୀତ ଅର୍ଥାତ୍ ସମ୍ମୁଖ ବୁଦ୍ଧି
ବିଜୟନ୍ତୀ ।
େଯତିକି େହାଇପାରିବ ବାବାଙ୍କୁ ୟାଦ କରିବାକୁ େଚଷ୍ଟା କର । ପ୍ରଥେମ ମଧ୍ୟ ୟାଦ କରୁଥିଲ କିନ୍ତୁ ତାହା ବ୍ୟଭିଚାରୀ ୟାଦ ଥିଲା ।
ଅେନକଙ୍କୁ ମେନ ପକାଉଥିଲ । ଏେବ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଅବ୍ୟଭିଚାରୀ ସ୍ମୃତିେର ରୁହ । େକବଳ ମାେମକମ୍ ୟାଦ କର । ଭକ୍ତିମାର୍ଗର
ବହୁତ ଚିତ୍ର ରହିଛି, ଯାହାଙ୍କୁ ତୁେମ ମେନ ପକାଇ ଆସିଛ । ଏେବ ପୁଣି ସତ୍େତାପ୍ରଧାନ େହବାକୁ ପଡିବ । େସଠାେର ଭକ୍ତିମାର୍ଗ ନାହିଁ
ଯାହାକି ମେନ ପକାଇବାକୁ ପଡିବ । ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଏହି ଚିନ୍ତା ରହୁ େଯ ଆେମ କିପରି ସତ୍େତାପ୍ରଧାନ େହବୁ ? ଜ୍ଞାନ ମିଳିଗଲା କି ଏହି
ସୃଷ୍ଟିଚକ୍ର କିପରି ଘୂରୁଛି, ତାହା ତ ସହଜ । ଆଚ୍ଛା, େକହି ମୁଖେର ବୁଝାଇ ନ ପାରିେଲ ମଧ୍ୟ ବୁଦ୍ଧିେର ନିଶ୍ଚିତ ଅଛି େଯ ଆେମ
ସତ୍େତାପ୍ରଧାନରୁ ତେମାପ୍ରଧାନ କିପରି େହଲୁ, ଏେବ ପୁଣି ସତ୍େତାପ୍ରଧାନ ନିଶ୍ଚିତ େହବାକୁ ପଡିବ । ଯଦି େକହି କହିପାରୁ ନାହଁାନ୍ତି
େତେବ କୁହାଯିବ ନିଜର ଭାଗ୍ୟ । ଡ୍ରାମା ମଧ୍ୟ ରହିଛି । ବାବା ବହୁତ ସହଜ ଉପାୟ ବତାଉଛନ୍ତି—ବ୍ୟାଚ୍ ସମ୍ବନ୍ଧେର ବୁଝାଇବା
ସହଜ, ଇଏ େହଉଛନ୍ତି େବହଦର ବାପା । ଏହାଙ୍କଠାରୁ ହିଁ ସମ୍ପତ୍ତି ମିଳୁଛି । ବାବା ନିଶ୍ଚିତ ସ୍ ର୍ଗର ସ୍ଥାପନା କରନ୍ତି । େସ ତ
ଏହିଠାେର ହିଁ ନିଶ୍ଚୟ କରିେବ । ଶିବ ଜୟନ୍ତୀ ଅର୍ଥାତ୍ ସ୍ ର୍ଗର ଜୟନ୍ତୀ । ସ୍ ର୍ଗେର େଦବୀ-େଦବତାମାେନ ଥିେଲ, େସମାେନ
େଦବତା କିପରି େହେଲ ? େସମାେନ ଏହି ପୁରୁେଷାତ୍ତମ ସଂଗମଯୁଗର ପାଠପଢା ଦ୍ ◌ାରା େହାଇଥିେଲ । ତୁମମାନଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନ ମିଳିଛି,
ପୁଣି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବି ଜ୍ଞାନ ଦିଅ । ତୁମର େହଉଛି ସହଜ ଜ୍ଞାନ ଏବଂ ସହଜ େଯାଗ ଓ ସହଜ ସମ୍ପତ୍ତି । ପରନ୍ତୁ ଏଠାେର େକହି

ପାଇପଇସାର ସମ୍ପତ୍ତି େନଲାବାଲା ଆଉ କିଏ ପଦମର ସମ୍ପତ୍ତି େନଲାବାଲା ଅଛନ୍ତି । ସାରା ରହସ୍ୟ ପଢା ଉପେର ଆଧାରିତ ।
ୟାଦର ଯାତ୍ରାେର ଆଉ ସବୁ କଥା ଭୁଲିଯାଅ । ଅମୁକ ଏପରି... ଏଥିେର ସମୟ ନଷ୍ଟ କର ନାହିଁ । ଲକ୍ଷ୍ୟ ବହୁତ ଉଚ୍ଚ ।
ସତ୍େତାପ୍ରଧାନ େହବାେର ହିଁ ମାୟା ବିଘ୍ନ ପକାଉଛି । ପାଠପଢାେର ବିଘ୍ନ ପେଡ ନାହିଁ । ବାବା କହୁଛନ୍ତି ନିଜକୁ େଦଖ ଆମର େକେତ
ସ୍େନହ ରହିଛି ? ସ୍େନହ ଏପରି େହଉ େଯ ବାବାଙ୍କଠାେର ବୁଦ୍ଧି ନିରନ୍ତର ଲାଗି ରହୁ । ଶିଖାଇଲାବାଲା ବାବା ଅଟନ୍ତି । ଏହାଙ୍କ
ଆତ୍ମା ଶିଖାଉ ନାହି,ଁ ଇଏ ମଧ୍ୟ ଶିଖୁଛନ୍ତି । ବାବା ଆପଣ ଆମକୁ ବହୁତ ସମଝଦାର (ଜ୍ଞାନୀ) କରାଉଛନ୍ତି । ଆପଣ ସର୍େବାଚ୍ଚ
ଅଟନ୍ତି ପୁଣି ମନୁଷ୍ୟ ସୃଷ୍ଟିେର ଆପଣ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ େକେତ ଶ୍େରଷ୍ଠ କରାଉଛନ୍ତି । ଏପରି ଅର୍ନ୍ତମନେର ବାବାଙ୍କର ମହିମା
କରିବା ଦରକାର । ବାବା ତୁେମ େକେତ କମାଲ କରୁଛ । ବାବା କହୁଛନ୍ତ—
ି ପିେଲ, ତୁେମ ନିଜର ରାଜ୍ୟ ନିଅ, ମାେମକମ୍ ୟାଦ କର,
ଖୁସୀର ସହ । ନିଜକୁ ପଚାର—ଆେମ ବାବାଙ୍କୁ େକେତ ମେନ ପକାଉଛୁ ? କହିଥାନ୍ତି ଖୁସି ପରି ସମ୍ପତ୍ତି ନାହିଁ । ବାବାଙ୍କ ସହିତ
ମିଶିବାର ବହୁତ ଖୁସି ରହିଛି କିନ୍ତୁ ଏେତ ଖୁସୀ ପିଲାମାନଙ୍କ ଭିତେର ରହୁ ନାହିଁ । ନେହେଲ ବିେବକ କହୁଛି କି ବହୁତ ଖୁସୀ ରହିବା ଉଚିତ୍ ।
ଏହି ପାଠପଢା ଆଧାରେର ଆେମ ରାଜା େହବୁ । େବହଦ ବାବାଙ୍କର ଆେମ ସନ୍ତାନ ଅଟୁ । ସୁପ୍ରିମ ବାବା ଆମକୁ ପଢାଉଛନ୍ତି । ବାବା
ବହୁତ ଦୟାଶୀଳ, କିପରି ବସି ତୁମମାନଙ୍କୁ ନୂଆ ନୂଆ କଥା ଶୁଣାଉଛନ୍ତି । ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମର ବୁଦ୍ଧିେର ବହୁତ ନୂଆ ନୂଆ କଥା ରହିଛି
ଯାହା ଆଉ କାହା ବୁଦ୍ଧିେର ନାହିଁ । ଆଚ୍ଛା—
ମିଠା ମିଠା ସିକିଲେଧ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତା-ପିତା, ବାପଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍େନହଭରା ସ୍ମୃତି ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ୍ । ଆତ୍ମିକ
ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍େତ ।
ଧାରଣା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାର :—

(୧) େଦହୀ ଅଭିମାନୀ ଅବସ୍ଥାକୁ ଧାରଣ କରି ସୁଖଦାୟୀ େହବାକୁ ପଡିବ । କାହାର ବି େଦାଷ ଦୁର୍ବଳତାକୁ େଦଖିବାର ନାହିଁ । ପରସ୍ପର
ମଧ୍ୟେର ବହୁତ-ବହୁତ ସ୍େନହେର ରହିବାକୁ େହବ, ମତେଭଦେର ଆସିବାର ନାହିଁ ।
(୨) ଅନ୍ୟ ସବୁ କଥା ଛାଡି ଏକମାତ୍ର ବାବାଙ୍କଠାରୁ ଗୁଣ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ େହବ । ସତ୍େତାପ୍ରଧାନ େହବାର ଚିନ୍ତା (ଫିକର) ରଖିବାକୁ
େହବ । କାହାର କଥା ଶୁଣିବାର ନାହିଁ କିମ୍ବା କାହାର ଗ୍ଲାନୀ କରିବାର ନାହିଁ । ମିୟଁା ମିଠୁ େହବାର ନାହିଁ ।
ବରଦାନ:ଲାଇଟ୍ ଆଧାରେର ଜ୍ଞାନ-େଯାଗର ଶକ୍ତିର ପ୍ରେୟାଗ କରୁଥିବା ପ୍ରେୟାଗଶାଳୀ ଆତ୍ମା ହୁଅ ।
େଯପରି ପ୍ରକୃତିର ଲାଇଟ୍ (ଆେଲାକ) ବିଜ୍ଞାନର ଅେନକ ପ୍ରକାରର ପ୍ରେୟାଗକୁ ବାସ୍ତବେର କରିେଦଖାଉଛି,
େସହିପରି ତୁେମମାେନ ଅବିନାଶୀ ପରମାତ୍ମ ଲାଇଟ୍, ଆତ୍ମିକ ଲାଇଟ୍ ଏବଂ ତା’ସହିତ ବାସ୍ତବିକ ସ୍ଥିତିର ଲାଇଟ୍
ଦ୍ ◌ାରା ଜ୍ଞାନ େଯାଗର ଶକ୍ତିର ପ୍ରେୟାଗ କର । ଯଦି ସ୍ଥିତି ଏବଂ ସ୍ ରୂପ ଡବଲ ଲାଇଟ୍ ଥିବ େତେବ ପ୍ରେୟାଗର
ସଫଳତା ବହୁତ ସହଜେର େହାଇଯିବ । ଯଦି ପ୍ରତ୍େୟକ ଆତ୍ମା ନିଜ ପ୍ରତି ପ୍ରେୟାଗ କରିବାେର ଲାଗିଯିେବ େକେତ
ପ୍ରେୟାଗଶାଳୀ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ଶକ୍ତିଶାଳୀ ସଂଗଠନ େହାଇଯିବ ।
ସ୍େଲାଗାନ:ବିଘ୍ନର ଅଂଶ ଏବଂ ବଂଶକୁ ସମାପ୍ତ କରୁଥିବା ଆତ୍ମା ହିଁ ବିଘ୍ନ ବିନାଶକ ଅଟନ୍ତି ।
*** ଓମ୍ ଶାନ୍ତି ***

