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ପ୍ରାତଃ ମୁରଲୀ

ଓମ୍ ଶାନ୍ତି

“ବାପଦାଦା”

ମଧୁବନ

“ମିେଠବଚ୍େଚ:— ଖୁସି ଭଳି େଭାଜନ ନାହି,ଁ େତଣୁ ତୁେମମାେନ ଚାଲିଲା ବୁଲିଲା େବେଳ ମଧ୍ୟ ଖୁସି ମନେର ବାବାଙ୍କୁ ମେନ ପକାଅ
େତେବ ପବିତ୍ର େହାଇଯିବ ।”
ପ୍ରଶ୍ନ:େକୗଣସି କର୍ମ ବିକର୍ମ ନ େହଉ ତା’ର ଉପାୟ କ’ଣ ?
ଉତ୍ତର:ବିକର୍ମରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବାର ଉପାୟ େହଲା ଶ୍ରୀମତ୍ । ବାବାଙ୍କର େଯଉଁ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରୀମତ୍ ରହିଛି େଯ ନିଜକୁ ଆତ୍ମା
ମେନ କରି ବାବାଙ୍କୁ ମେନ ପକାଅ, ଏହି ଶ୍ରୀମତକୁ ପାଳନ କରିବା ଦ୍ ◌ାରା ତୁେମ ବିକର୍ମାଜିତ୍ େହାଇଯିବ ।
ଓମ୍ ଶାନ୍ତି । ରୁହାନୀ ସନ୍ତାନମାେନ ଏଠାେର ମଧ୍ୟ ବସିଛନ୍ତି ଏବଂ ସବୁ େସବାେକନ୍ଦ୍ର ମାନଙ୍କେର ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି । ସବୁ
ସନ୍ତାନମାେନ ଜାଣନ୍ତି େଯ ଏେବ ରୁହାନୀ ବାବା ଆସିଛନ୍ତ,ି େସ ଆମକୁ ଏହି ପୁରୁଣା ଛି-ଛି ପତିତ ଦୁନିଆରୁ ପୁଣି ଘରକୁ େନଇଯିେବ ।
ବାବା େକବଳ ଆସିଛନ୍ତି ପବିତ୍ର କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କ ସହ କଥାେହବାପାଇଁ । ଆତ୍ମା ହିଁ କାନ ଦ୍ ◌ାରା ଶୁଣିଥାଏ କାରଣ
ବାବାଙ୍କର ନିଜର ଶରୀର ତ ନାହିଁ େତଣୁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମଁୁ ଶରୀରର ଆଧାର େନଇ ନିଜର ପରିଚୟ େଦଉଛି । ମଁୁ ଏହି ସାଧାରଣ
ଶରୀରେର ଆସି ତୁମମାନଙ୍କୁ ପବିତ୍ର େହବାର ଉପାୟ ବତାଉଛି । ତାହା ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିକଳ୍ପେର ଆସି ତୁମକୁ ଏହି ଯୁକ୍ତି ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ
ଦ୍ ◌ାରା ବତାଉଛି । ଏହି ରାବଣ ରାଜ୍ୟେର ତୁେମ େକେତ ଦୁଃଖି େହାଇଯାଇଛ । ରାବଣ ରାଜ୍ୟ େଶାକ ବାଟିକାେର ତୁେମ ଅଛ ।
କଳିଯୁଗକୁ ହିଁ କୁହାଯାଏ ଦୁଃଖଧାମ । ସୁଖଧାମ େହଲା କୃଷ୍ଣପୁରୀ, ସ୍ ର୍ଗ । ତାହା ତ ଏେବ ନାହିଁ । ପିଲାମାେନ ଭଲଭାବେର ଜାଣନ୍ତି
େଯ ଏେବ ବାବା ଆସିଛନ୍ତି ଆମକୁ ପଢାଇବା ପାଇଁ ।
ବାବା କହୁଛନ୍ତି ତୁେମ ନିଜ ଘେର ମଧ୍ୟ ଇଶ୍ ରୀୟ ପାଠଶାଳା େଖାଲିପାରିବ । ନିେଜ ପବିତ୍ର େହାଇ ଅନ୍ୟକୁ ପବିତ୍ର କରାଇବାକୁ େହବ
। ତୁେମ ପବିତ୍ର େହେଲ ଦୁନିଆ ମଧ୍ୟ ପବିତ୍ର େହାଇଯିବ । ଏେବ ତ ଏହା ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାରୀ ପତିତ ଦୁନିଆ ଅେଟ । ଏେବ େହଲା ରାବଣର
ରାଜଧାନୀ । ଏହି କଥାକୁ ଯିଏ ଭଲଭାବେର ବୁଝିଛନ୍ତି େସ ପୁଣି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଭଲଭାବେର ବୁଝାଉଛନ୍ତି । ବାବା ତ େକବଳ କହୁଛନ୍ତି
— ପିଲାମାେନ, ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ଭାବି େମାେତ ମେନପକାଅ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏପରି ବୁଝାଅ । କୁହ ବାବା ଆସିଛନ୍ତ,ି କହୁଛନ୍ତି
େମାେତ ମେନପକାଅ େତେବ ତୁେମ ପବିତ୍ର େହାଇଯିବ । େକୗଣସି ପ୍ରକାରର ଆସୁରୀ କର୍ମ କରନାହିଁ । ମାୟା ତୁମ ଦ୍ ◌ାରା େଯଉଁ
ଛି-ଛି କର୍ମ କରାଇବ େସହି କର୍ମ ନିଶ୍ଚୟ ବିକର୍ମ େହବ । ସର୍ବ ପ୍ରଥେମ ଦୁନିଆର ମନୁଷ୍ୟମାେନ କହୁଛନ୍ତି େଯ ଈଶ୍ ର
ସର୍ବବ୍ୟାପୀ ଅଟନ୍ତ,ି ଏହା ମଧ୍ୟ ମାୟା କୁହାଇଲା ନା । ମାୟା ତୁମ ଦ୍ ◌ାରା ପ୍ରତ୍େୟକ କଥାେର ବିକର୍ମ କରାଇବ ।
କର୍ମ-ଅକର୍ମ-ବିକର୍ମର ରହସ୍ୟ ବି ବୁଝାଇଛି । ଶ୍ରୀମତକୁ ପାଳନ କରି ଅଧାକଳ୍ପ ତୁେମ ସୁଖ େଭାଗୁଛ, ଅଧାକଳ୍ପ ପୁଣି ରାବଣର
ମତେର ଦୁଃଖ େଭାଗୁଛ । ଏହି ରାବଣ ରାଜ୍ୟେର ତୁେମ େଯଉଁ ଭକ୍ତି କରୁଛ, େସଥିେର ଅେଧାଗତି େହାଇଛି । ତୁେମ ଏହି ସବୁ କଥାକୁ ଜାଣି
ନଥିଲ, ପୁରାପୁରି ପଥରବୁଦ୍ଧି ଥିଲ । ପଥର ବୁଦ୍ଧି ଓ ପାରସବୁଦ୍ଧିର ଗାୟନ ଅଛି ନା । ଭକ୍ତି ମାର୍ଗେର ବି କୁହନ୍ତି - େହ ଈଶ୍ ର,
ଏହାକୁ ଭଲବୁଦ୍ଧି ଦିଅ, େତେବ ଇଏ ଲେଢଇ ଆଦି ବନ୍ଦ କରିେଦେବ । ତୁେମ ପିଲାମାେନ ଜାଣିଛ ବାବା ଏେବ ବହୁତ ଭଲବୁଦ୍ଧି
େଦଉଛନ୍ତି । ବାବା କହୁଛନ୍ତି — ମିେଠବଚ୍େଚ, ତୁମର ଆତ୍ମା ପତିତ େହାଇଯାଇଛି ତାକୁ ୟାଦର ଯାତ୍ରାେର ପବିତ୍ର କରିବାକୁ େହବ ।
ଚାଲିବୁଲି ମଧ୍ୟ ବାବାଙ୍କୁ ମେନ ପକାଅ । ବାବାଙ୍କ ୟାଦେର ତୁେମ େକେତ ଦୂର ବି ଚାଲି-ଚାଲି ଗେଲ, ଶରୀରକୁ ଭୁଲିଯିବ । ଗାୟନ ଅଛି
ନା — ଖୁସୀ େଜସି ଖୁରାକ େନହିଁ ଅର୍ଥାତ୍ ଖୁସିଭଳି େଭାଜନ ନାହିଁ । ମନୁଷ୍ୟ ଧନ େରାଜଗାର କରିବା ପାଇଁ େକେତ ଦୂର-ଦୂରକୁ ଖୁସିେର
ଯାଇଥାନ୍ତି । ଏଠାେର ତୁେମ େକେତ ଧନବାନ, ସମ୍ପତ୍ତିବାନ େହଉଛ । ବାବା କହୁଛନ୍ତି — ମଁୁ କଳ୍ପ କଳ୍ପ ଆସି ତୁମମାନଙ୍କୁ ନିଜର
ପରିଚୟ େଦଉଛି । ଏହି ସମୟେର ସମସ୍େତ ପତିତ, ବାବାଙ୍କୁ ଡାକୁଛନ୍ତି େକବଳ ପବିତ୍ର କରିବା ପାଇଁ । ଆତ୍ମା ହିଁ ବାବାଙ୍କୁ ଡାକିଥାଏ
। ରାବଣ ରାଜ୍ୟେର, େଶାକବାଟିକାେର ସମସ୍େତ ଦୁଃଖି ଅଟନ୍ତି । ସାରା ଦୁନିଆେର ରାବଣର ରାଜ୍ୟ ଚାଲିଛି । ଏହି ସମୟେର ସୃଷ୍ଟି
ତେମାପ୍ରଧାନ ଅେଟ । ସତ୍ତ୍ ପ୍ରଧାନ େଦବତାମାନଙ୍କର ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ ଅଛି । େସମାନଙ୍କର ଗାୟନ ମଧ୍ୟ େହଉଛି । ଶାନ୍ତିଧାମ,
ସୁଖଧାମକୁ ଯିବା ପାଇଁ ମନୁଷ୍ୟ େକେତ ମୁଣ୍ଡ ପିଟୁଛନ୍ତି । ଏହା କ’ଣ େକହି ଜାଣୁଛନ୍ତି କି — ଭଗବାନ କିପରି ଆସି ଆମକୁ ଭକ୍ତିର ଫଳ
େଦଉଛନ୍ତି । ତୁେମ ଏେବ ବୁଝୁଛ ଆମକୁ ଭଗବାନଙ୍କଠାରୁ ଫଳ ମିଳୁଛି । ଭକ୍ତିର ଦୁଇଟି ଫଳ - େଗାଟିଏ େହଲା ମୁକ୍ତି, ଦ୍ ◌ିତୀୟଟି
ଜୀବନମୁକ୍ତି । ଏହାକୁ ବୁଝିବା ବହୁତ ସୂକ୍ଷ୍ମ କଥା । େଯଉଁମାେନ ଆରମ୍ଭରୁ େଶଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବହୁତ ଭକ୍ତି କରିଥିେବ, େସମାେନ
ଜ୍ଞାନକୁ ଭଲଭାବେର ଗ୍ରହଣ କରିେବ ଏବଂ ଶ୍େରଷ୍ଠ ଫଳ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରିେବ । ଯଦି ଭକ୍ତି କମ୍ କରିଥିେବ େତେବ ଜ୍ଞାନ ବି କମ୍
ବୁଝିେବ, ଫଳ ବି କମ୍ ପାଇେବ ସବୁ କଥାର ହିସାବ ଅଛି ନା । କ୍ରମାନୁସାେର ପଦ ଅଛି ନା । ବାବା କହୁଛନ୍ତି — େମାର େହାଇ
ବିକାରଗ୍ରସ୍ତ େହଲ ଅର୍ଥାତ୍ େମାେତ ଛାଡିଲ । ଏକାେବେଳ ତେଳ ଯାଇ ପଡିବ । େକହି ତ ପଡିଗେଲ ପୁଣି ଉଠିପଡନ୍ତି । କିଏ ତ ପୁରା
ନାଳେର ପଡିଯାଆନ୍ତି, ବୁଦ୍ଧି ଜମା ସୁଧୁରୁନାହିଁ । କାହାର ମନ ଭିତେର ଭିତେର ପଶ୍ଚାତାପେର ଜଳିଥାଏ । ଦୁଃଖ େହଉଥାଏ ମଁୁ
ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖେର ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଥିଲି ପୁଣି େଧାକା େଦଲି, ବିକାରଗ୍ରସ୍ତ େହାଇଗଲି । ବାବାଙ୍କର ହାତ ଛାଡିେଦଲି, ମାୟାର

େହାଇଗଲି । େସମାେନ ପୁଣି ବାୟୁମଣ୍ଡଳକୁ ଖରାପ୍ କରିଦିଅନ୍ତି, ଅଭିଶପ୍ତ େହାଇଯାଆନ୍ତି । ବାବାଙ୍କ ସହ ଧର୍ମରାଜ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି
ନା । େସହି ସମୟେର ଜଣାନଥାଏ କି ମଁୁ କ’ଣ କରୁଛ,ି ପଛେର ପଶ୍ଚାତାପ େହାଇଥାଏ । ଏପରି ବହୁତ ଅଛନ୍ତି, କାହାକୁ ହତ୍ୟା ଆଦି
କରିଦିଅନ୍ତି ପୁଣି େଜଲ୍କୁ ଯିବାକୁ ପଡିଥାଏ, ପୁଣ,ି ପଶ୍ଚାତାପ କରିଥାନ୍ତି — ମଁୁ ବିନା େଦାଷେର ତାଙ୍କୁ ମାରିଛି । କ୍େରାଧବଶତଃ
ବହୁତଙ୍କୁ ମାରନ୍ତି । ବହୁତ ସମାଚାର ଖବରକାଗଜେର ଆସିଥାଏ । ତୁେମ ତ ଖବର କାଗଜ ପଢୁନାହଁ । ଦୁନିଆେର କ’ଣ କ’ଣ େହଉଛି
ତୁମକୁ ଜଣାପଡୁନାହିଁ । ଦିନକୁ ଦିନ ପରିସ୍ଥିତି ଖରାପ େହାଇ ଚାଲିଛି । ସିଢି ତଳକୁ ଖସିବାକୁ ହିଁ େହବ । ତୁେମ ଡ୍ରାମାର ଏହି ରହସ୍ୟକୁ
ଜାଣିଛ । ବୁଦ୍ଧିେର ଏହି କଥା ଅଛି େଯ ଆେମ ବାବାଙ୍କୁ ମେନପକାଇବୁ । ଏପରି କିଛି ଛି ଛି ନିକୃଷ୍ଟ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରନାହିଁ େଯଉଁଥିେର
େରଜିଷ୍ଟର ଅର୍ଥାତ୍ ଚରିତ୍ରର େରକର୍ଡ ଖରାପ େହବ । ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମଁୁ ତୁମର ଶିକ୍ଷକ ଅେଟ ନା । ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ପାଖେର ଛାତ୍ରର
ପାଠପଢାର ଓ ଚାଲି ଚଳନର େରକର୍ଡ ରହିଥାଏ ନା । କାହାର ଚଳଣି ବହୁତ ଭଲ କାହାର ତା’ଠାରୁ କମ୍, କାହାର ବିଲ୍କୁଲ୍ ଖରାପ ।
କ୍ରମାନୁସାେର େହାଇଥାଆନ୍ତି ନା । ଇଏ ମଧ୍ୟ ଶ୍େରଷ୍ଠପିତା େକେତ ଶ୍େରଷ୍ଠ ପାଠ ପଢାଉଛନ୍ତି । େସ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତ୍େୟକଙ୍କର
ଚାଲି ଚଳନକୁ ଜାଣିଛନ୍ତି । ତୁେମ ନିେଜ ମଧ୍ୟ ଜାଣିପାରିବ େମା ଭିତେର ଏହି ଏହି ଅଭ୍ୟାସ ଅଛି, ଏହି କାରଣରୁ ମଁୁ େଫଲ୍ େହାଇଯିବି ।
ବାବା ପ୍ରତ୍େୟକ କଥାକୁ ଭଲଭାବେର ବୁଝାଉଛନ୍ତି । ସଂମ୍ପୁର୍ଣ୍ଣ ଭାେବ ପାଠ ପଢିବ ନାହି,ଁ କାହାକୁ ଦୁଃଖ େଦବ େତେବ ଦୁଃଖି େହାଇ
ମରିବ । ପଦ ମଧ୍ୟ ଭ୍ରଷ୍ଟ େହବ, ଦଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ବହୁତ େଭାଗ କରିବ ।
ମିେଠ ବଚ୍େଚ, ନିଜର ଏବଂ ଅନ୍ୟର ଭାଗ୍ୟ ତିଆରି କରିବାର ଅଛି ତ ଦୟାଶୀଳ ସଂସ୍କାରକୁ ଧାରଣ କର । େଯମିତି ବାବା ଦୟାଶୀଳ
େହାଇଥିବାରୁ ଶିକ୍ଷକ େହାଇ ତୁମକୁ ପଢାଉଛନ୍ତି । େକହି େକହି ପିଲାମାେନ ଭଲଭାବେର ପଢୁଛନ୍ତି ଏବଂ ପଢାଉଛନ୍ତ,ି ଏଥିେର
ଦୟାଶୀଳ େହବାକୁ ପଡିଥାଏ । ଶିକ୍ଷକ ଦୟାଶୀଳ ଅଟନ୍ତି ନା । େରାଜଗାରର ରାସ୍ତା ବତାଇଥାନ୍ତି କି କିପରି ତୁେମ ଭଲ ପଦ
ପାଇପାରିବ । େସ ପାଠପଢାେର ତ ଅେନକ ପ୍ରକାର ଶିକ୍ଷକ ଥାନ୍ତି । ଇଏ ତ ଜେଣ ହିଁ ଶିକ୍ଷକ ଅଟନ୍ତି । ପାଠପଢା ମଧ୍ୟ େଗାଟିଏ ।
ମନୁଷ୍ୟରୁ େଦବତା େହବାର ପାଠପଢା । ଏଥିେର ମୁଖ୍ୟ େହଲା ପବିତ୍ରତାର କଥା । ସମସ୍େତ ପବିତ୍ରତାର ମାଗୁଣି ରଖିଥା’ନ୍ତି । ବାବା
ତ ରାସ୍ତା ବତାଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଯାହାର ଭାଗ୍ୟେର ହିଁ ନାହିଁ େସ ପୁରୁଷାର୍ଥ ମଧ୍ୟ କ’ଣ କରିପାେରିବ ! ଭଲ ମାର୍କ ପାଇବାର ହିଁ ନାହିଁ
େତେବ ଶିକ୍ଷକ ପୁରୁଷାର୍ଥ ମଧ୍ୟ କ’ଣ କରାଇେବ ! ଇଏ େବହଦର ଶିକ୍ଷକ ଅଟନ୍ତି ନା । ବାବା କହୁଛନ୍ତି ତୁମକୁ ଆଉ େକହି ସୃଷ୍ଟିର
ଆଦି-ମଧ୍ୟ-ଅନ୍ତର ଇତିହାସ ଭୂେଗାଳ ବୁଝାଇପାରିେବ ନାହିଁ । ତୁମକୁ ସବୁ କଥା ବିସ୍ତାରେର ବୁଝାଯାଉଛି । ତୁମର େହଲା େବହଦର
େବୖରାଗ୍ୟ । ଏହା ମଧ୍ୟ ତୁମକୁ ଶିଖାଯାଉଛି େଯେତେବେଳ କି ପତିତ ଦୁନିଆର ବିନାଶ, ପବିତ୍ର ଦୁନିଆର ସ୍ଥାପନା େହବାର ଅଛି ।
ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ତ ନିବୃତ୍ତି ମାର୍ଗର ଅଟନ୍ତ,ି ବାସ୍ତବେର ତାଙ୍କୁ ତ ଜଙ୍ଗଲେର ରହିବା ଉଚିତ୍ । ପ୍ରଥେମ ପ୍ରଥେମ ରୁଷି ମୁନୀ ଆଦି ସବୁ
ଜଙ୍ଗଲେର ରହୁଥିେଲ, େସହିଭଳି ସତ୍ େ◌ାପ୍ରଧାନ ତାକତ ଥିଲା େତଣୁ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଆକର୍ଷଣ କରୁଥିେଲ । େକଉଁଠି େକଉଁଠି
ଅନ୍ୟ ଆତ୍ମାମାେନ ତାଙ୍କର କୁଟିଆେର ମଧ୍ୟ େଭାଜନ ପହଞ୍ଚାଇ େଦଉଥିେଲ । ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନଙ୍କର େକେବ ମନ୍ଦିର ତିଆରି
କରନ୍ତି ନାହିଁ । ମନ୍ଦିର ସର୍ବଦା େଦବତାମାନଙ୍କର ତିଆରି କରନ୍ତି । ତୁେମ େକୗଣସି ପ୍ରକାରର ଭକ୍ତି କରୁନାହଁ । ତୁେମ େଯାଗଯୁକ୍ତ
ରହୁଛ । ତାଙ୍କର ତ ଜ୍ଞାନ େହଲା ବ୍ରହ୍ମ ତତ୍ତ୍ କୁ ମେନପକାଇବା । ବାସ୍! ବ୍ରହ୍ମେର ଲୀନ େହାଇଯିବା । କିନ୍ତୁ ବାବାଙ୍କ ବିନା ତ
େସଠାକୁ େକହି େନଇ ଯାଇପାରିେବ ନାହିଁ । ବାବା ଆସନ୍ତି ହିଁ ସଙ୍ଗମଯୁଗେର । ଏଠାକୁ ଆସି େଦବୀ େଦବତା ଧର୍ମର ସ୍ଥାପନା କରନ୍ତି
। ବାକି ସମସ୍ତଙ୍କର ଆତ୍ମା ଘରକୁ େଫରିଯାନ୍ତି କାରଣ ତୁମ ପାଇଁ ନୂଆ ଦୁନିଆ ଦରକାର ନା । ପୁରୁଣା ଦୁନିଆର କିଛି ବି ରହିବାର ନାହିଁ
। ତୁେମ ସାରା ବିଶ୍ ର ମାଲିକ େହଉଛ । ଏହା ତ ତୁେମ ଜାଣିଛ େଯେତେବେଳ ଆମର ରାଜ୍ୟ ଥିଲା ତ ସାରା ବିଶ୍ େର ଆେମ ହିଁ ଥିଲୁ,
ଅନ୍ୟ େକୗଣସି ଖଣ୍ଡ ଅର୍ଥାତ୍ ରାଷ୍ଟ୍ର ନଥିଲା । େସଠାେର ଭୂସମ୍ପତ୍ତି ତ ବହୁତ ରହିଥାଏ । ଏଠାେର ସ୍ଥଳଭାଗ େକେତ ଅଛି ତଥାପି
ମଧ୍ୟ ସମୁଦ୍ରକୁ ଶୁଖାଇ ସ୍ଥଳଭାଗ ନିର୍ମାଣ କରୁଛନ୍ତି କାରଣ ମନୁଷ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା ବଢିଚାଲିଛନ୍ତି । ଏହି ସମୁଦ୍ରକୁ ଶୁଖାଇବା ଆଦି
ବିେଦଶରୁ ଶିଖିଛନ୍ତି । ବମ୍େବ ପ୍ରଥେମ କ’ଣ ଥିଲା କି ଭବିଷ୍ୟତେର ମଧ୍ୟ ରହିବ ନାହିଁ । ବାବା ତ ଅନୁଭବି ଅଟନ୍ତି ନା ! ଧରିନିଅ
ଭୁମିକମ୍ପ େହଲା ବା ମୂସଳଧାରାେର ବର୍ଷା େହଲା େତେବ କ’ଣ କରିେବ ! ବାହାରକୁ ତ ବାହାରି ପାରିେବ ନାହିଁ । ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ
ତ ବହୁତ ଆସିବ । ନେହେଲ ଏେତ ବଡ ବିନାଶ କିପରି େହବ । ସତ୍ୟଯୁଗେର ତ େକବଳ ଅଳ୍ପ ଭାରତବାସୀ ହିଁ ଥାଆନ୍ତି । ଆଜି କ’ଣ
ଅଛି, କାଲି କ’ଣ େହବ । ଏହା ସବୁ ତୁେମ ହିଁ ଜାଣିଛ । ଏହି ଜ୍ଞାନ ଆଉ େକହି େଦଇପାରିେବ ନାହିଁ । ବାବା କହୁଛନ୍ତି ତୁେମ ପତିତ
େହାଇଯାଇଛ େତଣୁ େମାେତ ଡାକୁଛ କି ଆସି ପବିତ୍ର କର ନିଶ୍ଚୟ େମାେତ ଆସିବାକୁ େହବ େତେବ ତ ପବିତ୍ର ଦୁନିଆ ସ୍ଥାପନା େହବ ।
ତୁେମ ପିଲାମାେନ ଜାଣିଛ ବାବା ଆସି ଯାଇଛନ୍ତି । େକେତ ଭଲ ରାସ୍ତା ବତାଉଛନ୍ତି । ଭଗବାନୁବାଚ, ମନମନାଭବ । େଦହ ସହିତ
େଦହର ସବୁ ସମ୍ବନ୍ଧକୁ ତ୍ୟାଗ କରି େମାେତ ମେନପକାଅ । ଏଥିେର ହିଁ ପରିଶ୍ରମ ଅଛି । ଜ୍ଞାନ ତ ବହୁତ ସହଜ ଅେଟ । େଛାଟ ପିଲା ବି
ତୁରନ୍ତ ମେନରଖିେଦବ । କିନ୍ତୁ ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ଭାବି ବାବାଙ୍କୁ ୟାଦ କରିବା, ତାହା ଅସମମ୍ଭ । ବଡମାନଙ୍କର ବୁଦ୍ଧିେର ରହିପାରୁ
ନାହି,ଁ େତେବ େଛାଟ ପିଲାମାେନ େକମିତି ୟାଦ କରିପାରିେବ ? ଯଦିଓ ଶିବବାବା-ଶିବବାବା କୁହନ୍ତି କିନ୍ତୁ ବାଳୁତ ବୁଦ୍ଧି ଅଟନ୍ତି ନା ।
ଆେମ ବି ବିନ୍ଦୁ, ବାବା ବି ବିନ୍ଦୁ ଅଟନ୍ତ,ି ଏହା ସ୍ମୃତିେର ଆସିବା ମୁସ୍କିଲ୍ ଲାଗିଥାଏ । ଏହା ହିଁ ଯଥାର୍ଥ ରୀତିେର ୟାଦ ଅେଟ । େମାଟା
ଜିନିଷ ତ ନୁହଁ । ବାବା କହୁଛନ୍ତି େଯ ଯଥାର୍ଥ ରୂପେର ମଁୁ ବିନ୍ଦୁ ଅେଟ । େତଣୁ ମଁୁ ଯିଏ, େଯମିତି େମାେତ େସହିପରି ସ୍ମରଣ କରିବା —
ଏହା ବଡ କଷ୍ଟକର ଅେଟ ।

େସମାେନ ତ କହିଦିଅନ୍ତି ପରମାତ୍ମା ବ୍ରହ୍ମ ତତ୍ତ୍ ଅଟନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆେମ କହୁଛୁ େସ ତ ଏକଦମ୍ ବିନ୍ଦୁ ଅଟନ୍ତି । ରାତି-ଦିନର
ପାର୍ଥକ୍ୟ େହଲା ନା । ବ୍ରହ୍ମ ତତ୍ତ୍ ଆେମ ଆତ୍ମାମାେନ େଯଉଁଠି ରୁହନ୍ତ,ି ତାଙ୍କୁ ପରମାତ୍ମା କହି େଦଉଛନ୍ତି । ବୁଦ୍ଧିେର ଏହା
ରହିବା ଦରକାର — ମଁୁ ଆତ୍ମା ଅେଟ, ବାବାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ଅେଟ, ବାବା ଏହାଙ୍କ ମୁଖେର ଶୁଣାଉଛନ୍ତିେଯ ମଁୁ ପରମଆତ୍ମା ଅେଟ,
ପେର େତ ପେର ଅର୍ଥାତ୍ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ େର ରହିଥାଏ । ତୁେମ ବି ବହୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ େର ରହୁଛ କିନ୍ତୁ ଜନ୍ମମରଣେର ଆସୁଛ, ମଁୁ ଜନ୍ମ ମରଣେର
ଆେସ ନାହିଁ । ତୁେମ ଏେବ ନିଜର ୮୪ ଜନ୍ମକୁ ମଧ୍ୟ ବୁଝିଛ । ବାବାଙ୍କ ପାର୍ଟକୁ ବି ବୁଝିଛ । ଆତ୍ମା େକେବ େଛାଟ-ବଡ େହାଇ ନଥାଏ ।
େକବଳ କଳିଯୁଗକୁ ଆସି ମଇଳା େହାଇଥାଏ । ଏେତ େଛାଟ ଆତ୍ମାେର ସାରା ଜ୍ଞାନ ଅଛି । ବାବା ବି େକେତ େଛାଟ ଅଟନ୍ତି ନା । କିନ୍ତୁ
ତାଙ୍କୁ ପରମଆତ୍ମା କୁହାଯାଏ । େସ ଜ୍ଞାନର ସାଗର ଅଟନ୍ତ,ି ତୁମକୁ ଆସି ବୁଝାଉଛନ୍ତି । ଏେବ ତୁେମ ଯାହା କିଛି ପଢୁଛ କଳ୍ପ ପୂର୍େବ
ମଧ୍ୟ ପଢିଥିଲ, େସହି ପାଠପଢା ତୁେମ େଦବତା େହାଇଥିଲ । ତୁମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର ସବୁଠାରୁ ଫଟା କପାଳ ତାଙ୍କର ଯିଏ ପତିତ େହାଇ
ନିଜର ବୁଦ୍ଧିକୁ ଖରାପ କରିଥା’ନ୍ତି, କାରଣ େସମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର ଜ୍ଞାନର ଧାରଣା େହାଇପାେର ନାହିଁ । ହୃଦୟ ଭିତେର କଷ୍ଟ
େହଉଥାଏ । ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ କହିପାରିେବ ନାହିଁ େଯ ପବିତ୍ର ହୁଅ । ଭିତେର ବୁଝିଥା’ନ୍ତି ପବିତ୍ର େହଉ େହଉ ଆେମ ହାରିଗଲୁ । ସାରା
େରାଜଗାର ନଷ୍ଟ େହାଇଗଲା । ପୁଣି ବହୁତ ସମୟ ଲାଗିଯାଏ । େଗାଟିଏ େଚାଟ ହିଁ ବହୁତ େଜାରେର ଘାଇଲା କରିଦିଏ । େରଜିଷ୍ଟର
ଅର୍ଥାତ୍ େରକର୍ଡ ଖରାପ େହାଇଯାଏ । ବାବା କହିଥା’ନ୍ତି ତୁେମ ମାୟା ଠାରୁ ହାରିଗଲ ତୁମର ଭାଗ୍ୟ ଫଟା । ମାୟାଜିତ୍ ଜଗତଜିତ୍
େହବାକୁ ପଡିବ । ଜଗତଜିତ୍ ମହାରାଜା-ମହାରାଣୀଙ୍କୁ ହିଁ କୁହାଯାଇଥାଏ । ପ୍ରଜାକୁ କ’ଣ ଜଗତ୍ଜିତ୍ କହିବ କି! ଏେବ େଦୖବୀ ସ୍ ର୍ଗର
ସ୍ଥାପନା େହଉଛି । ନିଜ ପାଇଁ ଯିଏ କରିେବ ସିଏ ପାଇେବ । େଯେତ ପବିତ୍ର େହେବ ଅନ୍ୟକୁ ବି କରାଇପାରିେବ, ବହୁତ ଦାନ କରୁଥିବା
ଆତ୍ମାଙ୍କୁ ଫଳ ବି ମିଳିଥାଏ ନା । ଦାନୀଙ୍କର ମହିମା େହାଇଥାଏ । ପର ଜନ୍ମେର ଅଳ୍ପ କାଳର ସୁଖ ପାଇଥାନ୍ତି । ଏଠାେର ତ ୨୧
ଜନ୍ମର କଥା । ପବିତ୍ର ଦୁନିଆର ମାଲିକ େହବାକୁ ପଡିବ । ଯିଏ ପବିତ୍ର େହାଇଥିେଲ ସିଏ େହେବ । ଚାଲୁ ଚାଲୁ ମାୟା ଚାପୁଡା ମାରି ପୂରା
ତଳକୁ ଖସାଇଦିଏ । ମାୟା ବି କମ୍ ବଳବାନ୍ ନୁେହଁ । ୮-୧୦ ବର୍ଷ ପବିତ୍ର ରହିେଲ, ପବିତ୍ରତା ପାଇଁ ଝଗଡା େହଲା, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ
ମଧ୍ୟ ପତିତ େହବାରୁ ଉଦ୍ଧାର କେଲ ଏବଂ ପୁଣି ନିେଜ ହାରିଗେଲ ଏହାକୁ ଭାଗ୍ୟ କହିବା ନା । ବାବାଙ୍କର େହାଇ ପୁଣି ମାୟାର
େହାଇଯାଇଥାନ୍ତି େତେବ ଶତ୍ରୁ େହାଇଗେଲ ନା । ଖୁଦା େଦାସ୍ତଙ୍କର ଏକ କାହାଣୀ ଅଛି ନା । ବାବା ଆସି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସ୍େନହ
କରୁଛନ୍ତ,ି ସାକ୍ଷାତ୍କାର କରାଉଛନ୍ତି, ବିନା ଭକ୍ତିେର ମଧ୍ୟ ସାକ୍ଷାତ୍କାର େହାଇଥାଏ । େତଣୁ ସାଙ୍ଗ କରିେଦେଲ ନା । େକେତ
ସାକ୍ଷାତ୍କାର େହଉଥିଲା ପୁଣି ଜାଦୁ ଭାବି ହଙ୍ଗାମା କରିବାକୁ ଲାଗିେଲ ପୁଣି ସାକ୍ଷାତ୍କାର ବନ୍ଦ କରିେଦେଲ । େଶଷ ସମୟେର ମଧ୍ୟ
ତୁେମ ବହୁତ ସାକ୍ଷାତ୍କାର କରିବ । ଆଗରୁ େକେତ ମଜା େହଉଥିଲା । ତାହା େଦଖି େଦଖି ବି େକେତ ଚାଲିଗେଲ । ଇଟାଭାଟୀରୁ େକହି
ଇଟ୍ଟା (ପକ୍କା) ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ େହାଇ ବାହାରିେଲ, େକହି ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ େହାଇ ରହିଗେଲ । କିଏ ତ’ ଏକଦମ୍ ଭାଙ୍ଗିଗେଲ । େକେତ
ଚାଲିଗେଲ । ଏେବ େସମାେନ ଲକ୍ଷପତି କେରାଡପତି େହାଇଯାଇଛନ୍ତି । ଭାବୁଛନ୍ତି ଆେମ ତ’ ସ୍ ର୍ଗେର ବସିଛୁ । ଏେବ ଏଠାେର
ସ୍ ର୍ଗ କିପରି େହାଇପାରିବ । ସ୍ ର୍ଗ ତ େହାଇଥାଏ ନୂଆ ଦୁନିଆେର । ଆଚ୍ଛା—
ମିଠା ମିଠା ସିକିଲେଧ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତା-ପିତା, ବାପଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍େନହଭରା ସ୍ମୃତି ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ୍ । ଆତ୍ମିକ
ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍େତ ।
ଧାରଣା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାର :—

(୧) ନିଜର ଶ୍େରଷ୍ଠ ଭାଗ୍ୟ ଗଢିବା ପାଇଁ ଦୟାଶୀଳ େହାଇ ନିେଜ ଭଲ ଭାବେର ପଢିବା ସହିତ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପଢାଇବାକୁ େହବ ।
େକେବ ବି େକୗଣସି କୁଅଭ୍ୟାସର ବଶବର୍ତ୍ତୀ େହାଇ ନିଜର ଚରିତ୍ରକୁ ଖରାପ କରିବାର ନାହିଁ ।
(୨) ମନୁଷ୍ୟରୁ େଦବତା େହବା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ େହଲା ପବିତ୍ରତା, େସଥିପାଇଁ େକେବ ବି ପତିତ େହାଇ ନିଜର ବୁଦ୍ଧିକୁ ମଳିନ କରିବାର ନାହିଁ ।
ଏପରି କର୍ମ ନେହଉ ଯାହାକି ମନକୁ ଘାରୁଥିବ ଏବଂ ପଶ୍ଚାତାପ କରିବାକୁ ପଡିବ ।
ବରଦାନ:ଶାନ୍ତିର ଦୂତ େହାଇ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶାନ୍ତିର ସନ୍େଦଶ େଦଉଥିବା ଶାନ୍ତିଦାତା ଶକ୍ତିଦାତା ହୁଅ ।
ତୁେମ ପିଲାମାେନ ଶାନ୍ତିର ସନ୍େଦଶବାହକ ଅର୍ଥାତ୍ ଶାନ୍ତି ଦୂତ ଅଟ । େଯଉଁଠି ବି ରୁହ ସର୍ବଦା ନିଜକୁ ଶାନ୍ତିଦୂତ
ମେନ କରିଚାଲ । ମଁୁ ଶାନ୍ତିର ଦୂତ ବା ଶାନ୍ତିର ସନ୍େଦଶ ବାହକ ଅେଟ, ଏହା ଦ୍ ◌ାରା ନିେଜ ମଧ୍ୟ ଶାନ୍ତି ସ୍ ରୂପ
ଏବଂ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ସ୍ଥିତିେର ରହିବ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଶାନ୍ତିର ଦାନ େଦଇ ଚାଲିବ । େସମାେନ ତୁମକୁ ଅଶାନ୍ତି
ଦିଅନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ତୁେମ ତାଙ୍କୁ ଶାନ୍ତି ଦିଅ । େସମାେନ ନିଆଁ ଲଗାନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ତୁେମ ପାଣି ଢାଳ । ଏହା ହିଁ େହଉଛି ତୁମ ଭଳି
ଶାନ୍ତିର ସନ୍େଦଶ ବାହକ, ମାଷ୍ଟର ଶାନ୍ତ,ି ଶକ୍ତିଦାତା ପିଲାମାନଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ।
ସ୍େଲାଗାନ:େଯପରି ବାଣୀେର ଆସିବାକୁ ସହଜ ଲାଗୁଛି େସହିପରି ବାଣୀଠାରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ େର ରହିବା ମଧ୍ୟ ସହଜ ଅନୁଭବ େହଉ ।
*** ଓମ୍ ଶାନ୍ତି ***

