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ପ୍ରାତଃ ମୁରଲୀ

ଓମ୍ ଶାନ୍ତି

“ବାପଦାଦା”

ମଧୁବନ

“ମିେଠ ବଚ୍େଚ:— ବାବା େଯଉଁ ଶିକ୍ଷା େଦଉଛନ୍ତ,ି େସଗୁଡିକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କର, ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିବା ପେର ତୁମକୁ ନିଜର ବଚନରୁ
ଓହରି ଯିବାର ନାହିଁ କିମ୍ବା େକୗଣସି ଆଜ୍ଞାର ଉଲଘଂନ ମଧ୍ୟ କରିବାର ନାହିଁ ।”
ପ୍ରଶ୍ନ:ତୁମ ପାଠପଢ଼ାର ସାର କଥା କ’ଣ ? ଏବଂ ତୁମକୁ େକଉଁ ଅଭ୍ୟାସ ନିଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ େହବ ?
ଉତ୍ତର:ତୁେମ ପାଠ ପଢ଼ୁଛ ବାନପ୍ରସ୍ଥୀ େହବା ପାଇଁ । ଏହି ପାଠପଢ଼ାର ସାରାଂଶ େହଲା ବାଣୀରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ କୁ ଯିବା । ବାବା ହିଁ
ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଘରକୁ େନଇଯିେବ । ତୁମମାନଙ୍କୁ ଘରକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ସତ୍େତାପ୍ରଧାନ େହବାକୁ ପଡିବ । େସଥିପାଇଁ
ଏକାନ୍ତେର ବସି େଦହୀ ଅଭିମାନୀ ଅର୍ଥାତ୍ ଆତ୍ମ-ଅଭିମାନୀ େହବାର ଅଭ୍ୟାସ କରିବାକୁ େହବ । ଅଶରୀରୀ େହବାର
ଅଭ୍ୟାସ ହିଁ ଆତ୍ମାକୁ ସତ୍େତାପ୍ରଧାନ କରିେଦବ ।
ଓଁ ଶାନ୍ତି । ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ଭାବି ବାବାଙ୍କୁ ୟାଦ କରିବା ଦ୍ ◌ାରା ତୁେମ ତେମାପ୍ରଧାନରୁ ସତ୍େତାପ୍ରଧାନ େହାଇ ବିଶ୍ ର ମାଲିକ
େହାଇଯିବ । ପ୍ରତିକଳ୍ପ ତୁେମ ଏହିପରି ତେମାପ୍ରଧାନରୁ ସତ୍େତାପ୍ରଧାନ େହଉଛ ପୁଣି ୮୪ ଜନ୍ମେର ତେମାପ୍ରଧାନ େହାଇଯାଉଛ ।
ପୁଣି ବାବା ଶିକ୍ଷା େଦଉଛନ୍ତ,ି ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ଭାବି ବାବାଙ୍କୁ ମେନ ପକାଅ । ଭକ୍ତିମାର୍ଗେର ମଧ୍ୟ ତୁେମ ମେନପକାଉଥିଲ, କିନ୍ତୁ େସ
ସମୟେର େମାଟା ବୁଦ୍ଧିର ଜ୍ଞାନ ଥିଲା । ଏେବ ସୂକ୍ଷ୍ମବୁଦ୍ଧିର ଜ୍ଞାନ ରହିଛି । ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ରୂେପ ବାବାଙ୍କୁ ୟାଦ କରିବାକୁ େହବ ।
ଏକଥା ବୁଝାଇବା ଉଚିତ୍ େଯ — ଆତ୍ମା ମଧ୍ୟ ତାରକା ପରି ଓ ବାବା ମଧ୍ୟ ତାରକା ପରି । େକବଳ େସ ପୁର୍ନଜନ୍ମ େନଉନାହାନ୍ତି ।
ତୁେମ େନଉଛ େସଥିପାଇଁ ତୁମକୁ ତେମାପ୍ରଧାନ େହବାକୁ ପଡୁଛି । ପୁଣି ସତ୍େତାପ୍ରଧାନ େହବାପାଇଁ େମେହନତ କରିବାକୁ ପଡିବ । ମାୟା
ଘଡିକୁ ଘଡି ଭୁଲାଇେଦଉଛି । ଏେବ ଅଭୁଲ୍ େହବାକୁ ପଡିବ, ଭୁଲ୍ କରିବା ଅନୁଚିତ୍ । ଯଦି ଭୁଲ୍ କରିବ େତେବ ଆହୁରି ତେମାପ୍ରଧାନ
େହାଇଯିବ । ନିର୍ଦ୍େଦଶ ମିଳୁଛି େଯ ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ଭାବି ବାବାଙ୍କୁ ୟାଦ କର, ବ୍ୟାେଟରୀକୁ ଚାର୍ଜ କର େତେବ ତୁେମ ସତ୍େତାପ୍ରଧାନ
ବିଶ୍ ର ମାଲିକ େହାଇଯିବ । ଶିକ୍ଷକ ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି । ଛାତ୍ରମାେନ କ୍ରମାନ୍ ୟେର ପାସ୍ କରି ପୁଣି କ୍ରମାନ୍ ୟେର
େରାଜଗାର କରିଥାନ୍ତି । ତୁେମ ମଧ୍ୟ କ୍ରମାନୁସାେର ପାସ୍ େହାଇ କ୍ରମାନୁସାେର ପଦ ପାଉଛ । େକଉଁଠି ବିଶ୍ ର ମାଲିକ, େକଉଁଠି
ପ୍ରଜା ଦାସ ଦାସୀ । େଯଉଁ ଛାତ୍ର ସୁପୁତ୍ର, ଆଜ୍ଞାବହ, ବିଶ୍ ସ୍ତ, ଆେଦଶ ପାଳନ କରିଥା’ନ୍ତି େସ ନିଶ୍ଚିତ ଶିକ୍ଷକଙ୍କର ମତକୁ
ପାଳନ କରିେବ । େରଜିଷ୍ଟର ଭଲ ରହିେଲ ଅଧିକ ନମ୍ବର ମିଳିଥାଏ । େସଥିପାଇଁ ବାବା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଭୁଲ୍
କରନାହିଁ । ଏପରି ଭାବନାହିଁ େଯ କଳ୍ପ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ େଫଲ୍ େହାଇଥିଲୁ । ଅେନକଙ୍କର ମନେର ଆସୁଛି ଆେମ େସବା କରୁନାହଁୁ େତଣୁ
ନିଶ୍ଚିତ େଫଲ୍ େହବୁ । ବାବା ସାବଧାନ କରିେଦଉଛନ୍ତି । ତୁେମ ସତ୍ୟଯୁଗୀ ସତ୍େତାପ୍ରଧାନରୁ କଳିଯୁଗୀ ତେମାପ୍ରଧାନ େହାଇଛ । ପୁଣି
ବିଶ୍ ର ଇତିହାସ ଭୂେଗାଳ ପୁନରାବୃତ୍ତି େହବ । ସତ୍େତାପ୍ରଧାନ େହବାପାଇଁ ବାବା ବହୁତ ସହଜ ରାସ୍ତା ବତାଉଛନ୍ତି— େମାେତ ୟାଦ
କେଲ ବିକର୍ମ ବିନାଶ େହାଇଯିବ । ତୁେମ ନିରନ୍ତର ନିଜର ଉନ୍ନତି କରି ସତ୍େତାପ୍ରଧାନ େହାଇଯିବ । ଧୀେର ଧୀେର ଉନ୍ନତି େହଉଛି
େତଣୁ ବାବାଙ୍କୁ ଭୁଲ ନାହିଁ । କିନ୍ତୁ ମାୟା ଭୁଲାଇେଦଉଛି । ଆେଦଶ ଅମାନ୍ୟ କରାଇେଦଉଛି । ବାବା ଯାହା ନିର୍ଦ୍େଦଶ େଦଉଛନ୍ତ,ି
ତାକୁ ବୁଝୁଛନ୍ତି, ପ୍ରତିଜ୍ଞା ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ତାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରୁନାହଁାନ୍ତି । େତଣୁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞାକୁ ଉଲଙ୍ଘନ କରି
ନିଜ ବଚନରୁ ଓହରିଯାଉଛନ୍ତି । ବାବାଙ୍କ ନିକଟେର ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରି ତାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଏ । େବହଦର ବାବାଙ୍କ ପରି ଅନ୍ୟ
େକହି ଶିକ୍ଷା େଦଇପାରିେବ ନାହିଁ । ପରିବର୍ତ୍ତନ ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ େହବ । ଏହି ଚିତ୍ର େକେତ ସୁନ୍ଦର । ବ୍ରହ୍ମାବଂଶୀ ଅଛ ପୁଣି
ବିଷ୍ଣୁବଂଶୀ େହାଇଯିବ । ଏହା ଈଶ୍ ରୀୟ ଭାଷା ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ ବୁଝିବାକୁ େହବ । ଏହିଭଳି ଆତ୍ମିକ ଜ୍ଞାନ େକହି େଦଉନାହାନ୍ତି । ଏକ
ସଂସ୍ଥା ସ୍ଥାପିତ େହାଇଛି ଯିଏ ତା’ର ନାମ ରୁହାନୀ ସଂସ୍ଥା ରଖିଛନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ରୁହାନୀ ସଂସ୍ଥା ତୁମ ବିନା ଅନ୍ୟ କାହାର େହାଇପାରିବ
ନାହିଁ । ବହୁତ ଇମିେଟସନ୍ (ନକଲି) େହାଇଯାଉଛି । ଏହା ନୂଆ କଥା, ତୁମର ସଂଖ୍ୟା ବହୁତ କମ୍ ଆଉ େକହି ଏକଥା ବୁଝିପାରିେବ ନାହିଁ ।
ସମଗ୍ର ବୃକ୍ଷ ଏେବ ଠିଆ େହାଇଛି । ବାକି ଗଣ୍ଡି ନାହି,ଁ େକବଳ ମୂଳ ଠିଆ େହାଇଛି । ଶାଖା-ପ୍ରଶାଖା ରହିବ ନାହି,ଁ ସବୁ େଶଷ
େହାଇଯିବ । େବହଦର ବାବା ହିଁ ଏହି େବହଦର ଜ୍ଞାନ େଦଉଛନ୍ତି । ବର୍ତ୍ତମାନ ସମଗ୍ର ଦୁନିଆ ଉପେର ରାବଣ ରାଜ୍ୟ ଚାଲିଛି । ଏହା
େହଉଛି ଲଙ୍କା । େସ ଲଙ୍କା ଅର୍ଥାତ୍ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ତ ସମୁଦ୍ର ଆର ପାଖେର ଅଛି । ଏ ସ୍ଥୁଳ ଦୁନିଆ ମଧ୍ୟ ସମୁଦ୍ରେର ଅଛି ।
ଚତୁର୍ଦ୍ଦିଗେର ପାଣି ରହିଛି । ତାହା ହଦର କଥା । ବାବା େବହଦ କଥା ଶୁଣାଉଛନ୍ତି । ଏହା ଏକମାତ୍ର ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି । ଏହା େହଉଛି
ପାଠପଢ଼ା । ଚାକିରୀ ନ ମିଳିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ପାଠପଢ଼ାର ଫଳାଫଳ ନବାହାରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଠପଢ଼ାେର ଲାଗି ରହିଥା’ନ୍ତି । େସଥିେର
ହିଁ ବୁଦ୍ଧି ରହିଥାଏ । ଛାତ୍ରଙ୍କ କାମ େହଉଛି ପଢ଼ା ଉପେର ଧ୍ୟାନ େଦବା । ଉଠିବା, ବସିବା, ଚାଲିବା, ବୁଲିବା ସମୟେର ୟାଦ କରିବାକୁ
େହବ । ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିେର ଏହି ପାଠପଢ଼ା ରହିଥାଏ । ପରୀକ୍ଷା ଦିନ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରିଥା’ନ୍ତି େଯପରି େଫଲ୍ ନେହାଇଯାଉ ।
ଖାସ୍ ସକାଳୁ ବଗିଚାେର ଯାଇ ପଢ଼ିଥା’ନ୍ତି କାହିଁକିନା ଘେର େକାଳାହଳର ଭାଇବ୍େରସନ୍ (ବାତାବରଣ) ବହୁତ ଖରାପ ରହିଥାଏ ।
ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି େଦହୀ ଅଭିମାନୀ େହବାର ଅଭ୍ୟାସ ରଖିେଲ ଭୁଲିବ ନାହିଁ । ବହୁତ ଏକାନ୍ତ ସ୍ଥାନ ରହିଛି । ଆରମ୍ଭରୁ କ୍ଲାସ୍ ସରିବା

ପେର ତୁେମ ପାହାଡ ଉପରକୁ ଚାଲିଯାଉଥିଲ । ଏେବ ଦିନକୁ ଦିନ ଜ୍ଞାନ ଗୁହ୍ୟ େହାଇଯାଇଛି । ଛାତ୍ରମାନଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଉଦ୍େଦଶ୍ୟ
ମେନ ରହିଥାଏ । ଏହା େହଉଛି ବାନପ୍ରସ୍ଥ ଅବସ୍ଥାକୁ ଯିବାର ପାଠପଢ଼ା । ଜଣଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ େକହି ପଢ଼ାଇପାରିେବ ନାହିଁ । ସାଧୁ
ସନ୍ଥ ଆଦି ସମସ୍େତ ଭକ୍ତି ହିଁ ଶିଖାଉଛନ୍ତି । ବାଣୀରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ କୁ ଯିବାର ରାସ୍ତା ଏକ ବାବା ହିଁ ବତାଉଛନ୍ତି । ଏକ ବାବା ହିଁ
ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଘରକୁ େନଇଯିେବ । ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମର େହଉଛି େବହଦର ବାନପ୍ରସ୍ଥ ଅବସ୍ଥା, ଯାହାକୁ େକହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି । ବାବା
କହୁଛନ୍ତ—
ି ପିଲାମାେନ, ତୁେମ ସମସ୍େତ ବାନପ୍ରସ୍ଥି । ସମଗ୍ର ଦୁନିଆର ବାନପ୍ରସ୍ଥ ଅବସ୍ଥା ଅେଟ । େକହି ପଢ଼ନ୍ତୁ ବା ନପଢ଼ନ୍ତୁ,
ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଘରକୁ ଯିବାକୁ େହବ । େଯଉଁ ଆତ୍ମାମାେନ ମୂଳବତନକୁ ଯିେବ, େସ ନିଜ ନିଜର ବିଭାଗକୁ ଚାଲିଯିେବ । ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର
ବୃକ୍ଷ ମଧ୍ୟ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ତିଆରି େହାଇଛି । ସମଗ୍ର ଡ୍ରାମାର ଚକ୍ର ସଠିକ୍ ରୂେପ ତିଆରି େହାଇଛି । ଟିେକ େହେଲ ଫରକ
େହାଇପାରିବ ନାହିଁ । ଲିଭର ଓ ସିଲିଣ୍ଡର ଘଡି ଅଛି । ଲିଭର ଘଡି ବିଲକୁଲ୍ ସଠିକ୍ ରେହ, ଏଥିେର ମଧ୍ୟ େକେତ ଜଣଙ୍କ ବୁଦ୍ଧି ଲିଭର
ଅର୍ଥାତ୍ ସଠିକ୍ ରହୁଛି, କାହାର ପୁଣି ସିଲିଣ୍ଡର ଅର୍ଥାତ୍ ସାମାନ୍ୟ ସଠିକ୍ ରହୁଛି । କାହାର ବିଲକୁଲ୍ ବୁଦ୍ଧିେଯାଗ ଲାଗୁ ନାହିଁ । ଘଡି
େଯପରି ଚାଲୁନାହିଁ । ତୁମକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଲିଭର ଘଡି ଅର୍ଥାତ୍ ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂେପ ସଠିକ େହବାକୁ ପଡିବ େତେବ ରାଜତ୍ ମିଳିବ । ସିଲିଣ୍ଡର
ପ୍ରଜାେର ଆସିେବ । ଲିଭର େହବାପାଇଁ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବାକୁ ପଡିବ । ରାଜା ପଦ ପାଇବା ପାଇଁ େକାଟିକେର େଗାଟିଏ କୁହାଯାଇଥାଏ ।
େସ ହିଁ ବିଜୟମାଳାେର ଗୁନ୍ଥା େହେବ । ପିଲାମାେନ ଭାବୁଛନ୍ତି ଏଥିେର ବାସ୍ତବେର େମେହନତ ଅଛି । କହୁଛନ୍ତି ବାବା ତୁମକୁ ଘଡିକୁ ଘଡି
ଭୁଲିଯାଉଛୁ । ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି ପିଲାମାେନ, େଯେତ ପହିଲମାନ୍ େହବ ମାୟା ମଧ୍ୟ େସେତ ଜବରଦସ୍ତ ଲଢ଼ିବ । ମଲ୍ଲଯୁଦ୍ଧ
େହାଇଥାଏ ନା । େସଥିେର ବହୁତ ଧ୍ୟାନ ରଖିବାକୁ ପଡିଥାଏ । ପହିଲମାନଙ୍କୁ ପହିଲମାନ ଜାଣିଥା’ନ୍ତି । ଏଠାେର ମଧ୍ୟ େସହିପରି,
ମହାବୀର ସନ୍ତାନ ଅଛନ୍ତି । େସମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର ପୁଣି କ୍ରମାନ୍ ୟେର ରହିଛନ୍ତି । ଭଲ ଭଲ ମହାରଥୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମାୟା ମଧ୍ୟ
ଭଲ ଭାବେର େତାଫାନ ଆଣିଥାଏ । ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି— ମାୟା େଯେତ ହଇରାଣ କରୁ, େତାଫାନ ଆଣୁ, ତୁେମ ଖବରଦାର ରୁହ ।
େକୗଣସି କଥାେର ହାର ନାହିଁ । ଯଦି ମନେର େତାଫାନ ଆସୁଛି କିନ୍ତୁ କର୍େମନ୍ଦ୍ରିୟ ଦ୍ ◌ାରା କିଛି କରନାହିଁ । େତାଫାନ ଆସୁଛି
ନିମ୍ନଗାମୀ କରାଇବା ପାଇଁ । ମାୟା ସହ ଲେଢ଼ଇ ନ େହେଲ ତୁମକୁ ପହିଲମାନ୍ କିପରି କୁହାଯିବ । ମାୟାର େତାଫାନେର ଚିନ୍ତା କରିବା
ଅନୁଚିତ୍ । କିନ୍ତୁ ଚାଲୁ ଚାଲୁ କର୍େମନ୍ଦ୍ରିୟର ବଶବର୍ତ୍ତୀ େହାଇ ତୁରନ୍ତ ପଡିଯାଆନ୍ତି । ବାବା ପ୍ରତ୍ୟହ ବୁଝାଉଛନ୍ତି—
କର୍େମନ୍ଦ୍ରିୟ ଦ୍ ◌ାରା ବିକର୍ମ କରନାହିଁ । େବକାଇଦା କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ନଛାଡିେଲ ପଇସାକର ପଦ ପାଇବ । ନିେଜ ମଧ୍ୟ ବୁଝୁଛନ୍ତି
େଯ ଆେମ େଫଲ୍ େହାଇଯିବୁ । ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତ ଯିବାକୁ େହବ । ବାବା କହୁଛନ୍ତ—
ି େମାେତ ମେନ ପକାଇେଲ େସହି ସ୍ମୃତି ବିନାଶ େହବ
ନାହିଁ । କମ ମେନ ପକାଇେଲ ମଧ୍ୟ ସ୍ ର୍ଗକୁ ଆସିଯିବ । ଅଳ୍ପ ୟାଦ କରିବା ଏବଂ ବହୁତ ୟାଦ କରିବା ଦ୍ ◌ାରା କ’ଣ-କ’ଣ ପଦ ମିଳିବ,
ଏକଥା ମଧ୍ୟ ତୁେମ ଜାଣିଛ । େକହି େହେଲ ଲୁଚି ପାରିେବ ନାହିଁ । କିଏ କ’ଣ କ’ଣ େହେବ । ନିେଜ ମଧ୍ୟ ବୁଝିପାରିେବ । ଯଦି ଏେବ
ଆମର ହୃଦତ େହାଇଯାଏ େତେବ େକଉଁ ପଦ ପାଇବୁ ? ବାବାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପଚାରିପାର । ଆଗକୁ ଗେଲ ସ୍ ତଃ ବୁଝିଯିବ । ବିନାଶ
ସମ୍ମୁଖେର ରହିଛି, େତାଫାନ, ବର୍ଷା, ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପୂର୍ବରୁ ସୂଚିତ କରି ଆସିବ ନାହିଁ । ରାବଣ ତ ବସିଛି । ଏହା ବହୁତ ବଡ
ପରୀକ୍ଷା । ଯିଏ ପାସ୍ େହେବ େସ ହିଁ ଉଚ୍ଚପଦ ପାଇବ । ରାଜାମାେନ ବୁଦ୍ଧିମାନ୍ େହେଲ ଯାଇ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କୁ ସମ୍ଭାଳି ପାରିେବ ।
ଆଇ.ସି.ଏସ୍. ପରୀକ୍ଷାେର କମ୍ ପାସ୍ େହାଇଥା’ନ୍ତି । ବାବା ତୁମକୁ ପାଠ ପଢ଼ାଇ ସ୍ ର୍ଗର ମାଲିକ ସତ୍େତାପ୍ରଧାନ କରାଉଛନ୍ତି ।
ତୁେମ ଜାଣିଛ ସତ୍େତାପ୍ରଧାନରୁ ପୁଣି ତେମାପ୍ରଧାନ େହଉଛ । ଏେବ ବାବାଙ୍କ ୟାଦ ଦ୍ ◌ାରା ସତ୍େତାପ୍ରଧାନ େହବାକୁ ପଡିବ । ପତିତ
ପାବନ ବାବାଙ୍କୁ ୟାଦ କରିବାକୁ େହବ । ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମନମନାଭବ । ଏହା େସହି ଗୀତାର ଅଧ୍ୟାୟ । ଗୀତା ଦ୍ ◌ିମୁକଟ ପ୍ରାପ୍ତ
କରାଉଛି । ବାବା ହିଁ କରାଉଛନ୍ତି । ତୁମ ବୁଦ୍ଧିେର ସମସ୍ତ ଜ୍ଞାନ ରହିଛି । ଯିଏ ଭଲ ବୁଦ୍ଧିମାନ୍, ତାଙ୍କର ଭଲ ଧାରଣା ମଧ୍ୟ
େହାଇଥାଏ । ଆଚ୍ଛା—
ମିଠା ମିଠା ସିକିଲେଧ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତା-ପିତା, ବାପଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍େନହଭରା ସ୍ମୃତି ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ୍ । ଆତ୍ମିକ
ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍େତ ।
ରାତ୍ରିକ୍ଲାସ୍- ୫-୧-୬୯
ପିଲାମାେନ କ୍ଲାସେର ବସିଛ ଏବଂ ଜାଣିଛ େଯ ଆମର ଶିକ୍ଷକ କିଏ । େଲୗକିକ ଛାତ୍ରଙ୍କୁ ସାରା ସମୟ ସ୍ମୃତିେର ରହିଥାଏ େଯ ଆମର
ଶିକ୍ଷକ କିଏ କିନ୍ତୁ ଏଠାେର ଭୁଲିଯାଉଛନ୍ତି । ଶିକ୍ଷକ ଜାଣିଛନ୍ତି ପିଲାମାେନ େମାେତ ଘଡି ଘଡି ଭୁଲିଯାଉଛନ୍ତି । ଏପରି ରୁହାନୀ ବାବା
େକେବ ମିଳି ନାହାନ୍ତି । େକବଳ ସଙ୍ଗମଯୁଗେର ହିଁ ମିଳୁଛନ୍ତି । ସତ୍ୟଯୁଗରୁ ଓ କଳିଯୁଗ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶାରୀରିକ ପିତା ମିଳୁଛନ୍ତି । ବାବା
ଏହି କଥା ମେନପକାଇେଦଉଛନ୍ତି କାରଣ ପିଲାମାନଙ୍କର ପକ୍କା ସ୍ମୃତି ରହିଯାଉ େଯ ଏହା େହଉଛି ସଙ୍ଗମଯୁଗ, େଯଉଁ ସମୟେର
ଆେମ ଏେତ ପୁରୁେଷାତ୍ତମ େହବାକୁ ଯାଉଛୁ, େତଣୁ ବାବାଙ୍କୁ ୟାଦ କରିବା ଦ୍ ◌ାରା ତିନିଜଣ ମେନପଡିବା ଉଚିତ୍ । ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ
ମେନପକାଅ ବା ଗୁରୁଙ୍କୁ ମେନ ପକାଅ ତିନିଜଣ ମେନପଡିବା ଦରକାର । ଏହା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ୟାଦ କରିବାକୁ େହବ । ମୁଖ୍ୟ କଥା େହଉଛି
ପବିତ୍ର େହବା । ପବିତ୍ରକୁ ସତ୍େତାପ୍ରଧାନ କୁହାଯାଏ । େସମାେନ ସତ୍ୟଯୁଗେର ରହିେବ । ଏେବ ଚକ୍ର ଲଗାଇ ଆସିଛ । ବର୍ତ୍ତମାନ
େହଉଛି ସଙ୍ଗମଯୁଗ । କଳ୍ପ କଳ୍ପ ବାବା ଆସି ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି । ବାବାଙ୍କ ପାଖେର ତୁେମ ରହୁଛ ନା । ଏକଥା ମଧ୍ୟ ଜାଣିଛ ଇଏ ସତ୍ୟ

ସଦଗୁରୁ ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ରୂେପ ମୁକ୍ତି ଓ ଜୀବନ ମୁକ୍ତିଧାମର ରାସ୍ତା ବତାଉଛନ୍ତି । ଡ୍ରାମାର ପ୍ଲାନ୍ ଅନୁସାେର ଆେମ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରି
ବାବାଙ୍କୁ ଅନୁସରଣ କରୁଛୁ । ଏଠାେର ଶିକ୍ଷା ପାଇ ଅନୁସରଣ କରୁଛନ୍ତି େଯପରି ଇଏ ଶିଖୁଛନ୍ତି ତୁେମ ମଧ୍ୟ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରୁଛ ।
େଦବତା େହବାକୁ େହେଲ ଶୁଦ୍ଧ କର୍ମ କରିବାକୁ ପଡିବ । େକୗଣସି ପ୍ରକାର ମଇଳା ନରହୁ ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ଖାସ୍ କଥା େହଉଛି ବାବାଙ୍କୁ
ୟାଦ କରିବା । ବୁଝୁଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ େଯ ବାବାଙ୍କୁ ଆେମ ଶିକ୍ଷାକୁ ଏବଂ ୟାଦର ଯାତ୍ରାକୁ ମଧ୍ୟ ଭୁଲିଯାଉଛୁ । ବାବାଙ୍କୁ ଭୁଲିବା ଦ୍ ◌ାରା
ଜ୍ଞାନ ମଧ୍ୟ ଭୁଲିଯିବ । ମଁୁ ଏକ ଛାତ୍ର, ଏକଥା ମଧ୍ୟ ଭୁଲିଯାଉଛନ୍ତି । ତିନିଜଣଙ୍କୁ ୟାଦ କରିବା ଉଚିତ୍ । ବାବାଙ୍କୁ ୟାଦ କେଲ
ଶିକ୍ଷକ, ସଦଗୁରୁ ନିଶ୍ଚୟ ମେନପଡିେବ । ଶିବବାବାଙ୍କୁ ତ ୟାଦ କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ତା’ ସହିତ େଦୖବୀଗୁଣ ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ । ବାବାଙ୍କ
ୟାଦେର ହିଁ କରାମତି ରହିଛି । େଯତିକି କରାମତି ବାବା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଶିଖାଉଛନ୍ତି େସତିକି ଅନ୍ୟ େକହି ଶିଖାଇପାରିେବ ନାହିଁ ।
ତେମାପ୍ରଧାନରୁ ଆେମ ଏହି ଜନ୍ମେର ସତ୍େତାପ୍ରଧାନ େହଉଛୁ । ତେମାପ୍ରଧାନ େହବାେର ପୁରା କଳ୍ପ ଲାଗୁଛି । ଏେବ େଗାଟିଏ
ଜନ୍ମେର ସତ୍େତାପ୍ରଧାନ େହବାକୁ ପଡିବ, ଏଥିେର ଯିଏ ନିଜ ପାଇଁ େଯତିକି େମେହନତ କରିବ । ସାରା ଦୁନିଆ ତ ମେହନତ କରୁ ନାହିଁ ।
ଅନ୍ୟ ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀ ମଧ୍ୟ େମେହନତ କରିେବ ନାହିଁ । ପିଲାମାେନ ସାକ୍ଷାତ୍କାର କରିଛନ୍ତି । ଧର୍ମସ୍ଥାପକ ଆସୁଛନ୍ତ,ି ଅମୁକ ଅମୁକ
େପାଷାକ ଧାରଣ କରି ଅଭିନୟ କରୁଛନ୍ତି । ତେମାପ୍ରଧାନ ସମୟେର େସମାେନ ଆସୁଛନ୍ତି । ବୁଦ୍ଧି ମଧ୍ୟ କହୁଛି େଯପରି ଆେମ
ସତ୍େତାପ୍ରଧାନ େହଉଛୁ ଅନ୍ୟ ସମସ୍େତ ମଧ୍ୟ ସତ୍େତାପ୍ରଧାନ େହେବ । ପବିତ୍ରତାର ଦାନ ବାବାଙ୍କଠାରୁ େନେବ । ସମସ୍େତ
ଡାକୁଛନ୍ତି ଆମକୁ ଏଠାରୁ ମୁକ୍ତ କରାଇ ଘରକୁ େନଇଚାଲ । ଗାଇଡ୍ ହୁଅ । ଡ୍ରାମା ପ୍ଲାନ୍ ଅନୁସାେର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଘରକୁ ଯିବାକୁ େହବ ।
ଅେନକଥର ଘରକୁ ଯାଇଛ । େକହି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ୫୦୦୦ ବର୍ଷ ଘେର ରହୁନାହାନ୍ତି । େକହି ପୁଣି ୫୦୦୦ବର୍ଷ ରହୁଛନ୍ତି । େଶଷ
ସମୟେର ଆସିେଲ କହିେବ ୪୯୯୯ ବର୍ଷ ଶାନ୍ତିଧାମେର ରହିଛୁ । ଆେମ କହୁଛୁ ୪୯୯୯ ବର୍ଷ ଏହି ସୃଷ୍ଟି ଉପେର ରହିଛୁ ।
ପିଲାମାନଙ୍କର ନିଶ୍ଚୟ ରହିଛି େଯ ଆେମ ୮୩-୮୪ ଜନ୍ମ େନଉଛୁ । ଯିଏ ବହୁତ ହୁସିଆର େହାଇଥିେବ େସ ନିଶ୍ଚିତ ପ୍ରଥେମ ଆସିେବ ।
ଆଚ୍ଛା— ମିଠା ମିଠା ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସ୍େନହଭରା ସ୍ମୃତି ଏବଂ ଶୁଭ ରାତ୍ରି ।
ଧାରଣା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାର :—

(୧) ସତ୍େତାପ୍ରଧାନ େହବାପାଇଁ େଯାଗର ଯାତ୍ରା ଦ୍ ◌ାରା ନିଜର ବ୍ୟାେଟରୀକୁ ଚାର୍ଜ କରିବାକୁ େହବ । ଅଭୁଲ୍ େହବାକୁ ପଡିବ ।
ନିଜର େରଜିଷ୍ଟର ଅର୍ଥାତ୍ ଚରିତ୍ର ଭଲ ରଖିବାକୁ େହବ । େକୗଣସି ଭୁଲ୍ କରିବା ଉଚିତ୍ ନୁେହଁ ।
(୨) େକୗଣସି େବନିୟମ କର୍ମ କରିବାର ନାହି,ଁ ମାୟାର େତାଫାନକୁ ଖାତିର ନକରି, କର୍େମନ୍ଦ୍ରିୟ ଜିତ୍ େହବାକୁ ପଡିବ । ଲିଭର ଘଡି ଭଳି
ଆକ୍ୟୁେରଟ୍ (ସଠିକ)୍ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବାକୁ େହବ ।
ବରଦାନ:ସମ୍ବନ୍ଧ ଏବଂ ପ୍ରାପ୍ତିର ସୃତି ଦ୍ ◌ାରା ସଦା ସର୍ବଦା ଖୁସିେର ରହୁଥିବା ସହଜେଯାଗୀ ହୁଅ ।
ସହଜେଯାଗର ଆଧାର େହଲା ସମ୍ବନ୍ଧ ଏବଂ ପ୍ରାପ୍ତି । ସମ୍ବନ୍ଧ ଆଧାରେର ସ୍େନହ ଉତ୍ପନ୍ନ େହାଇଥାଏ ଏବଂ
େଯଉଁଠାେର ପ୍ରାପ୍ତି େହଉଥାଏ ମନ-ବୁଦ୍ଧି ସହଜେର େସଠାକୁ ଚାଲିଯାଏ । େତଣୁ ସମ୍ବନ୍ଧେର େମାର ପଣିଆ
ଅଧିକାରର ସହିତ ମେନ ପକାଅ, ହୃଦୟର ସହିତ କୁହ େମାର ବାବା ଏବଂ ବାବାଙ୍କ ଦ୍ ◌ାରା େଯଉଁ ସବୁ ଶକ୍ତିର,
ଜ୍ଞାନର, ଗୁଣର, ସୁଖ-ଶାନ୍ତିର, ଆନନ୍ଦର, ପ୍େରମର ସମ୍ପତ୍ତି ମିଳିଛି େସଗୁଡିକୁ ସ୍ମୃତିେର ଜାଗ୍ରତ କର, ଏହା
ଦ୍ ◌ାରା ମନ ଭିତେର ବହୁତ ଖୁସି ରହିବ ଏବଂ ସହଜେଯାଗୀ ମଧ୍ୟ େହାଇଯିବ ।
ସ୍େଲାଗାନ:େଦୖହିକ ସ୍ମୃତିଠାରୁ ମୁକ୍ତ ହୁଅ େତେବ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ବନ୍ଧନ ଆେପ ଆେପ ସମାପ୍ତ େହାଇଯିବ ।
*** ଓମ୍ ଶାନ୍ତି ***

