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ପ୍ରାତଃ ମୁରଲୀ

ଓମ୍ ଶାନ୍ତି

“ବାପଦାଦା”

ମଧୁବନ

“ମିେଠ ବଚ୍େଚ:— ବାବା ତୁମମାନଙ୍କୁ ସୁଖ ଶାନ୍ତିର ଦୁନିଆକୁ େନଇଯିବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତ,ି ଶାନ୍ତି େକବଳ ଶାନ୍ତିଧାମ ଏବଂ
ସୁଖଧାମେର ହିଁ ଅଛି ।”
ପ୍ରଶ୍ନ:ଏହି ଯୁଦ୍ଧ କ୍େଷତ୍ରେର ମାୟା ପ୍ରଥେମ େକଉଁ କଥା ଉପେର ପ୍ରହାର କରୁଛି ?
ଉତ୍ତର:ନିଶ୍ଚୟ ଉପେର । ପୁରୁଷାର୍ଥ କରୁ କରୁ ମାୟା ପ୍ରଥେମ ନିଶ୍ଚୟକୁ ଭାଙ୍ଗି େଦଉଛି େସଥିପାଇଁ ପିଲାମାେନ
ହାରିଯାଉଛନ୍ତି । ଯଦି ପକ୍କା ନିଶ୍ଚୟ ରହିବ େଯ ବାବା ଯିଏ ସମସ୍ତଙ୍କର ଦୁଃଖ ହରଣକରି ସୁଖ େଦଉଛନ୍ତ,ି େସ ହିଁ
ଆମକୁ ଶ୍ରୀମତ େଦଉଛନ୍ତି ଏବଂ ସୃଷ୍ଟିର ଆଦି-ମଧ୍ୟ- ଅନ୍ତର ଜ୍ଞାନ ଶୁଣାଉଛନ୍ତି େତେବ ମାୟା ଠାରୁ େକେବ ବି
ପରାଜିତ େହାଇ ପାରିେବ ନାହିଁ ।
ଗୀତ:ଇସ୍ ପାପେକ ଦୁନିଆ େସ ...
ଓମ୍ ଶାନ୍ତି । କାହାପାଇଁ କହୁଛନ୍ତ,ି େକଉଁଆେଡ େନଇଚାଲ, େକମିତି େନଇଚାଲ .....ଏହା ଦୁନିଆେର େକହିବି ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ । ତୁେମ
ବ୍ରାହ୍ମଣ କୁଳଭୂଷଣ ପିଲାମାେନ ପୁରୁଷାର୍ଥର କ୍ରମାନୁସାେର ଜାଣିଛ । ତୁେମ ଜାଣିଛ ଏହାଙ୍କ ଭିତେର ଯିଏ ପ୍ରେବଶ କରି ଆମକୁ
ତାଙ୍କ ନିଜର ଏବଂ ରଚନାର ଆଦି-ମଧ୍ୟ-ଅନ୍ତର ଜ୍ଞାନ ଶୁଣାଉଛନ୍ତି େସ ସମସ୍ତଙ୍କର ଦୁଃଖ ହରଣ କରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସୁଖଦାୟୀ
କରୁଛନ୍ତି । ଏହା କିଛି ନୂଆକଥା ନୁେହଁ । ବାବା କଳ୍ପ କଳ୍ପ ଆସନ୍ତି, ଏେବ ମଧ୍ୟ ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶ୍ରୀମତ େଦଉଛନ୍ତି ।
ପିଲାମାେନ ଜାଣନ୍ତି େଯ ବାବା ମଧ୍ୟ େସହି ଅଟନ୍ତ,ି ଆେମ ମଧ୍ୟ େସହି କଳ୍ପପୂର୍ବର ତାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ଅଟୁ । ତୁମମାନଙ୍କୁ ଏହି
ନିଶ୍ଚୟ େହବା ଦରକାର । ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମଁୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସୁଖଧାମ, ଶାନ୍ତିଧାମକୁ େନଇଯିବା ପାଇଁ ଆସିଛି । କିନ୍ତୁ ମାୟା ନିଶ୍ଚୟ
କରାଇେଦଉ ନାହିଁ । ସୁଖଧାମକୁ ଯାଉ ଯାଉ ପୁଣି ହରାଇ େଦଉଛି । ଏହା ଯୁଦ୍ଧକ୍େଷତ୍ର ଅେଟ ନା । ଦୁନିଆେର େହଲା ବାହୁବଳର ଯୁଦ୍ଧ,
ଏହା େହଲା େଯାଗବଳର ଯୁଦ୍ଧ । େଯାଗବଳ ବହୁତ ନାମଗ୍ରାମୀ, େସଥିପାଇଁ ସମସ୍େତ େଯାଗ-େଯାଗ କହଚାଲିଛନ୍ତି । ତୁେମ ଏହି
େଯାଗକୁ କଳ୍ପେର ଥେର ହିଁ ଶିଖୁଛ । ବାକି ଦୁନିଆେର ତ ଅେନକ ପ୍ରକାରର ହଠେଯାଗ ଇତ୍ୟାଦି ଶିଖାଉଛନ୍ତି । ଏହା େସମାନଙ୍କୁ
ଜଣାନାହିଁ େଯ ବାବା େକମିତି ଆସି େଯାଗ ଶିଖାଉଛନ୍ତି । େସମାେନ ତ ପ୍ରାଚୀନ ରାଜେଯାଗ ଶିଖାଇ ପାରିେବନାହିଁ । ତୁେମ ପିଲାମାେନ
ଭଲ ଭାବେର ଜାଣିଛ େଯ ଇଏ େସହି ବାବା ଯିଏ ରାଜେଯାଗ ଶିଖାଉଛନ୍ତ,ି ଯାହାଙ୍କୁ ୟାଦ କରୁଛନ୍ତି — େହ ପତିତପାବନ ଆସ । ଏପରି
ସ୍ଥାନକୁ େନଇଚାଲ େଯଉଠିଁ ଶାନ୍ତି ଥିବ । କିନ୍ତୁ ଶାନ୍ତି ଅଛି େକବଳ ଶାନ୍ତିଧାମ, ସୁଖଧାମେର । ଦୁଃଖଧାମେର ଶାନ୍ତି େକଉଁଠି ଆସିଲା
? ଶାନ୍ତି ନାହିଁ େବାଲି ତ ଡ୍ରାମା ଅନୁସାେର ବାବା ଆସୁଛନ୍ତ,ି ଶାନ୍ତିଧାମକୁ େନଇଯିବା ପାଇଁ ଏହା େହଲା ଦୁଃଖଧାମ । ଏଠାେର ଦୁଃଖ ହିଁ
ଦୁଃଖ । ଦୁଃଖର ପାହଡ ଖସିବାକୁ ଯାଉଛି । େଯେତ ବି ବଡ ଧନବାନ ହୁଅନ୍ତୁ ବା କିଛି ବି ହୁଅନ୍ତୁ, କିଛି ନା କିଛି ଦୁଃଖ ତ ଲାଗିରହିଛି । ତୁେମ
ପିଲାମାେନ ଜାଣିଛ େଯ ଆେମ ମିଠାବାବାଙ୍କ ସାଥିେର ବସିଛୁ, େଯଉଁ ବାବା ଏେବ ଆସିଛନ୍ତି । ଡ୍ରାମାର ରହସ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ଏେବ ତୁେମ ହିଁ
ଜାଣୁଛ । ବାବା ଏେବ ଆସିଛନ୍ତି ଆମକୁ ସାଥିେର େନଇଯିେବ । ବାବା ଆମ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି କାରଣ େସ ଆମ
ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ବାବା ଅଟନ୍ତି ନା । ଯାହାଙ୍କ ପାଇଁ ଗାୟନ ଅଛି — ଆତ୍ମା ପରମାତ୍ମ ଅଲଗ ରେହ ବହୁକାଲ....ଶାନ୍ତିଧାମେର ସବୁ
ଆତ୍ମାମାେନ ସାଥିେର ରୁହନ୍ତି । ଏେବ ବାବା ତ ଆସିଛନ୍ତି ବାକି େଯଉଁ େକେତ ଜଣ ଆତ୍ମା ରହିଛନ୍ତ,ି େସମାେନ ମଧ୍ୟ ଉପରୁ ତଳକୁ
ଆସିବାେର ଲାଗିଛନ୍ତି । ଏଠାେର ବାବା ତୁମକୁ େକେତ କଥା ବୁଝାଉଛନ୍ତି । ଘରକୁ ଯାଇ ତୁେମ େସସବୁ କଥା ଭୁଲିଯାଉଛ । କଥା ତ ବହୁତ
ସହଜ । ଏେବ ବାବା ଯିଏକି ସମସ୍ତଙ୍କର ସୁଖଦାତା, ଶାନ୍ତିଦାତା ଅଟନ୍ତି ସିଏ ନିେଜ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବସି ବୁଝାଉଛନ୍ତି । ତୁେମ େକେତ
ଅଳ୍ପ ସଂଖ୍ୟକ ଆତ୍ମା ଅଛ । ପୁଣି ଧୀେର ଧୀେର ବୃଦ୍ଧିକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରୁଛ । ବାବାଙ୍କ ସାଥିେର ତୁମର ଗୁପ୍ତ ସ୍େନହ ରହିଛି । େକଉଁଠି
ବି ଥାଅ, ତୁମ ବୁଦ୍ଧିେର ରହିବ — ବାବା ମଧୁବନେର ବସିଛନ୍ତି । ବାବା କହୁଛନ୍ତି େମାେତ େସଠାେର ଅର୍ଥାତ୍ ପରମଧାମେର ୟାଦ କର
। ତୁମର ମଧ୍ୟ ନିବାସ ସ୍ଥାନ ପରମଧାମ ଅେଟ । େତେବ ନିଶ୍ଚୟ ବାବା ମେନ ପଡିେବ, ଯାହାଙ୍କୁ କୁହନ୍ତି ତୁେମ ମାତା ପିତା ... । େସ
ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେର ଏେବ ତୁମ ପାଖକୁ ଆସିଛନ୍ତି । ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମଁୁ ତୁମକୁ େନଇଯିବାକୁ ଆସିଛି । ରାବଣ ତୁମକୁ ପତିତ ତେମାପ୍ରଧାନ
କରିେଦଇଛି, ଏେବ ସତ୍ତ୍ ପ୍ରଧାନ ପବିତ୍ର େହବାକୁ ପଡିବ । ପତିତ କିପରି ଘରକୁ ଯାଇପାରିେବ । ଯିବା ପାଇଁ େହେଲ ପବିତ୍ର ତ
ନିଶ୍ଚୟ େହବାକୁ ପଡିବ । ଏେବ ଜେଣ ବି ମନୁଷ୍ୟ ସତ୍ତ୍ ପ୍ରଧାନ ନୁହଁନ୍ତି । ଏହା େହଲା ତେମାପ୍ରଧାନ ଦୁନିଆ । ଏହା
ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କର ହିଁ କଥା । ମନୁଷ୍ୟଙ୍କ ପାଇଁ ହିଁ ସତ୍ତ୍ ପ୍ରଧାନ, ସେତା, ରେଜା, ତେମାର ରହସ୍ୟ ବୁଝାଯାଉଛି । ବାବା ପିଲମାନଙ୍କୁ
ହିଁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି । ଏହା ତ ବହୁତ ସହଜ । ତୁେମ ଆତ୍ମାମାେନ ନିଜର ଘେର ଥିଲ । େସଠାେର ତ ସବୁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାମାେନ ରୁହନ୍ତି ।
ଅପବିତ୍ର ତ ରହି ପାରିେବ ନାହିଁ । ତା’ର ନାମ ହିଁ େହଲା ମୁକ୍ତିଧାମ । ଏେବ ବାବା ତୁମକୁ ପବିତ୍ର କରି ଘରକୁ ପଠାଇ େଦଉଛନ୍ତି । ପୁଣି
ତୁେମ ପାର୍ଟ ବଜାଇବା ପାଇଁ ସୁଖଧାମକୁ ଆସୁଛ । ସତ୍ତ୍ , ରେଜା, ତେମାେର ତୁେମ ହିଁ ଆସୁଛ ।
ଡାକୁଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ — ବାବା ଆମକୁ େସଠାକୁ େନଇଚାଲ େଯଉଁଠି ଶାନ୍ତି ଅଛି । ସାଧୁ-ସନ୍ଥ ଆଦି କାହାକୁ ବି ଜଣାନାହିଁ େଯ ଶାନ୍ତି େକଉଠିଁ

ମିଳିପାରିବ ? ଏେବ ତୁେମ ଜାଣିଛ ସୁଖ-ଶାନ୍ତି ଆମକୁ େକଉଁଠି ମିଳିବ । ବାବା ଏେବ ଆମକୁ ୨୧ଜନ୍ମ ପାଇଁ ସୁଖ େଦବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି ।
ବାକି େଯଉଁ ଆତ୍ମାମାେନ ପଛେର ଆସୁଛନ୍ତ,ି ଅଧାକଳ୍ପ ପେର ଦ୍ ◌ାପର କଳିେର ଜନ୍ମ େନଉଛନ୍ତି େସମାନଙ୍କୁ ମୁକ୍ତି େଦବା ପାଇଁ
ଆସିଛନ୍ତି । େଡରିେର ଯିଏ ଆସୁଛନ୍ତି େସମାନଙ୍କର ପାର୍ଟ ବହୁତ ଅଳ୍ପ । ତୁମର ପାର୍ଟ ସବୁଠାରୁ ଦୀର୍ଘ । ତୁେମ ଜାଣିଛ ଆେମ
୮୪ଜନ୍ମର ଅଭିନୟ କରି ଏେବ ପୁରା କେଲ । ଏେବ ଚକ୍ର େଶଷ େହଉଛି । ସାରା ପୁରୁଣା ବୃକ୍ଷ ଏେବ ବିନାଶ େହବ । ଏେବ ତୁମର ଏହି
ଗୁପ୍ତ ଗଭର୍ଣ୍ଣେମଣ୍ଟ ଅର୍ଥାଥ୍ େଦବୀ ବୃକ୍ଷର କଲମି ଲଗାଉଛନ୍ତି । େସମାେନ ତ ଜଙ୍ଗଲି ବୃକ୍ଷର କଲମି ଲଗାଇ ଚାଲିଛନ୍ତି ।
ଏଠାେର ବାବା କଣ୍ଟାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି େଦୗବୀ ଫୁଲର ଗଛ ଲଗାଉଛନ୍ତି । ତାହା ମଧ୍ୟ ଗଭର୍ଣ୍ଣେମଣ୍ଟ, ଏହା ମଧ୍ୟ ଗୁପ୍ତ
ଗଭର୍ଣ୍ଣେମଣ୍ଟ । େସ କ’ଣ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଇଏ କ’ଣ କରୁଛନ୍ତି ! ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟେର ପାର୍ଥକ୍ୟ େଦଖ େକେତ । େସମାେନ ତ କିଛି
ବୁଝି ନାହଁାନ୍ତି । ବୃକ୍ଷର କଲମି ଲଗାଉଛନ୍ତି, େସହି ଜଙ୍ଗଲି ଗଛ ତ ଅେନକ ପ୍ରକାରର ଅଛି । କିଏ େକଉଁ ପ୍ରକାରର କିଏ େକଉଁ
ପ୍ରକାରର ଚାରା ଲଗାଉଛନ୍ତି । ଏେବ ବାବା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପୁଣି େଦବତା କରୁଛନ୍ତି । ତୁେମ ସତ୍ତ୍ ପ୍ରଧାନ େଦବତା ଥିଲ ପୁଣି ୮୪
ଜନ୍ମର ଚକ୍ର ଲଗାଇ ତେମାପ୍ରଧାନ େହାଇଯାଇଛ । େକହି ସଦାକାଳ ପାଇଁ ସତ୍ତ୍ ପ୍ରଧାନ ରହିବା ସମ୍ଭବ ନୁେହଁ । ପ୍ରତ୍େୟକ ଜିନିଷ
ନୂଆରୁ ପୁରୁଣା ହୁଏ । ତୁେମ ୨୪ କ୍ୟାେରଟ୍ ସୁନା ଥିଲ, ବର୍ତ୍ତମାନ ୯ କ୍ୟାେରଟ୍ ସୁନାର ଗହଣା େହାଇଯାଇଛ, ପୁଣି ୨୪ କ୍ୟାେରଟ୍
େହବାକୁ ପଡ଼ିବ । ଆତ୍ମାସବୁ ଏହିପରି େହାଇଯାଇଛନ୍ତି ନା । େଯପରି ସୁନା େସହିପରି ଗହଣା ହୁଏ । ଏେବ ସମସ୍ତ ଆତ୍ମା କଳା
ଶ୍ୟାମଳ େହାଇଯାଇଛନ୍ତି । ଇଜ୍ଜତ ରଖିବା ପାଇଁ କଳା ଅକ୍ଷର ନ କହି ଶ୍ୟାମଳ କହୁଛନ୍ତି । ଆତ୍ମା ସତ୍ତ୍ ପ୍ରଧାନ ପବିତ୍ର ଥିଲା
ପୁଣି େକେତ ଖାଦ ପଡ଼ିଯାଇଛି । ଏେବ ପୁଣି ପବିତ୍ର େହବାପାଇଁ ବାବା ଯୁକ୍ତି ମଧ୍ୟ ବତାଉଛନ୍ତି । ଏହା େହଲା େଯାଗ ଅଗ୍ନି ଏଥିେର ହିଁ
ତୁମର ଖାଦ ବାହାରିଯିବ । ବାବାଙ୍କୁ ୟାଦ କରିବାକୁ ପଡିବ । ବାବା ନିେଜ କହୁଛନ୍ତି େମାେତ ଏହି ପ୍ରକାର ୟାଦ କର । ପତିତ-ପାବନ ମଁୁ
ହିଁ ଅେଟ । ତୁମକୁ ଅେନକ ଥର ମଁୁ ପତିତରୁ ପବିତ୍ର କରିଛି । ଏହା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଥେମ ତୁେମ ଜାଣିନଥିଲ । ଏେବ ତୁେମ ବୁଝୁଛ — ଆଜି ଆେମ
ପତିତ େହାଇଛୁ, କାଲି ପୁଣି ପବିତ୍ର େହବୁ । େସମାେନ ତ କଳ୍ପର ଆୟୁଷ ଲକ୍ଷ-ଲକ୍ଷ ବର୍ଷ େଲଖି େଲାକମାନଙ୍କୁ େଘାର
ଅନ୍ଧକାରେର ପକାଇ େଦଇଛନ୍ତି । ବାବା ଆସି ସବୁ କଥା ଭଲ ଭାବେର ବୁଝାଉଛନ୍ତି । ତୁେମ ପିଲାମାେନ ଜାଣିଛ ଆମକୁ ପଢାଇଲାବାଲା
କିଏ ? ସ୍ ୟଂ ଜ୍ଞାନର ସାଗର ପତିତ-ପାବନ, ସିଏ ହିଁ ସମସ୍ତଙ୍କର ସଦ୍ଗତିଦାତା ଅଟନ୍ତି । ମନୁଷ୍ୟ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗେର େକେତ ମହିମା
ଗାୟନ କରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ତାହାର ଅର୍ଥ କିଛି ବୁଝୁନାହଁାନ୍ତି । ଏକାେବେଳ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମିଶାଇ ସ୍ତୁତି କରିଥାନ୍ତି । େଯପରି ଗୁଡ଼ ଗୁଡ଼ଧାନୀ
ଅର୍ଥାତ୍ େଖଚୁଡି ତିଆରି କରିଥା’ନ୍ତି ନା, ଯିଏ େଯପରି ଶିଖାଇଛନ୍ତି େସହିପରି ଅଭ୍ୟାସ କରିେଦଇଥାନ୍ତି । ଏେବ ବାବା କହୁଛନ୍ତି
ଯାହାକିଛି ଶିଖିଛ, େସ କଥାସବୁ ଭୁଲିଯାଅ । ଜୀବିତ ଅବସ୍ଥାେର ହିଁ େମାର ହୁଅ । ଗୃହସ୍ଥ ବ୍ୟବହାରେର ରହି ଯୁକ୍ତି ଅର୍ଥାତ୍ ଶ୍ରୀମତ
ଅନୁସାେର ଚାଲିବାକୁ େହବ । େକବଳ ବାବାଙ୍କୁ ହିଁ ମେନପକାଇବାକୁ େହବ । େସମାନଙ୍କର ତ େହଉଛି ହଠେଯାଗ । ତୁେମ େହଉଛ
ରାଜେଯାଗୀ । ଘରେଲାକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏପରି ଶିକ୍ଷା େଦବା ଉଚିତ୍ । ତୁମର ଚଳଣିକୁ େଦଖି େସମାେନ ମଧ୍ୟ ଅନୁକରଣ କରିେବ । େକେବ
ପରସ୍ପର ଲେଢଇ ଝଗଡ଼ା କରନାହିଁ । ଯଦି ଲେଢଇ କରିବ େତେବ ଅନ୍ୟମାେନ କ’ଣ ଭାବିେବ, ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର ତ’ ବହୁତ କ୍େରାଧ
ଅଛି । ତୁମମାନଙ୍କ ପାଖେର େକୗଣସି ପ୍ରକାରର ବିକାର ନରହୁ । ମଣିଷର ବୁଦ୍ଧିକୁ ଭ୍ରଷ୍ଟ କଲା ବାଲା େହଉଛି ବାଇସ୍େକାପ ସିେନମା,
ତାହା େଯପରି ନର୍କ ସମାନ ଅେଟ । ତାହା ଦ୍ ◌ାରା େସଠାକୁ ଗେଲ ହିଁ ବୁଦ୍ଧି ଭ୍ରଷ୍ଟ େହାଇଯାଏ । ଦୁନିଆ େକେତ ଖରାପ । େଗାଟିଏ
ପେଟ ଗଭର୍ଣ୍ଣେମଣ୍ଟ ନିୟମ କରୁଛନ୍ତି କି ୧୮ ବର୍ଷ ଭିତେର େକହି ବିବାହ କରିେବ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ବହୁତ ବହୁତ ବାହାଘର େହଉଛି ।
ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ େକାଳେର ବସାଇ ବିବାହ କରାଇଥାନ୍ତି । ଏେବ ତୁେମ ଜାଣୁଛ ବାବା ଆମକୁ ଏହି ଛି, ଛି ଦୁନିଆରୁ େନଇଯାଉଛନ୍ତି ।
ଆମକୁ ସ୍ ର୍ଗର ମାଲିକ କରୁଛନ୍ତି । ବାବା କହୁଛନ୍ତି — ନଷ୍େଟାେମାହା ହୁଅ, େକବଳ େମାେତ ମେନପକାଅ । କୁଟୁମ୍ବ ପରିବାର େର
ରହି ମଧ୍ୟ େମାେତ ମେନପକାଅ । କିଛି ପରିଶ୍ରମ କରିେଲ ତ’ ବିଶ୍ ର ମାଲିକ େହବ ନା । ବାବା କହୁଛନ୍ତି — ମାେମକମ୍ ୟାଦ କର
ଏବଂ ଆସୁରୀ ଗୁଣ ଛାଡ଼ । ପ୍ରତ୍େୟକ ଦିନ ରାତିେର ନିଜର ଚଳଣିର ହିସାବ ଯାଞ୍ଚ କର । ଏହା ହିଁ ତୁମର ଧନ୍ଦା ଅେଟ । ଏହିପରି
ବ୍ୟାପାର େକହି କ୍ ଚିତ୍ କରନ୍ତି । ଏକ େସେକଣ୍ଡେର ବାବା କାଙ୍ଗାଳରୁ ମୁକୁଟଧାରୀ କରୁଛନ୍ତ,ି ଏହା ଜାଦୁ ଅେଟ ନା । ଯିଏ ଆମକୁ
େଯାଗବଳ ଦ୍ ◌ାରା ପତିତରୁ ପବିତ୍ର କରୁଛନ୍ତି । ଏପରି ଜାଦୁଗରଙ୍କର ତ ହାତ ଧରିେନବା ଉଚିତ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ସଦା ସାଥୀେର ରହିବା
ଉଚିତ୍ । ଅନ୍ୟ େକହି ପବିତ୍ର କରିପାରିେବ ନାହିଁ । ଗଙ୍ଗା ଦ୍ ◌ାରା େକହି ପବିତ୍ର େହାଇପାରିେବ ନାହିଁ । ତୁମ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଖେର
ଏେବ େକେତ ଜ୍ଞାନ ଅଛି । ତୁମ ଭିତେର ଖୁସି ରହିବା ଦରକାର କି ବାବା ପୁଣି ଆସିଛନ୍ତି । େଦବୀମାନଙ୍କର େକେତ ଚିତ୍ର ଆଦି ତିଆରି
କରୁଛନ୍ତ,ି େସମାନଙ୍କୁ ହତିଆର ଆଦି େଦଇ େକେତ ଭୟଙ୍କର କରିେଦଉଛନ୍ତି । ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ େକେତ ଭୂଜା େଦଇଛନ୍ତି, ଏେବ
ତୁେମ ବୁଝୁଛ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ଭୂଜା ତ’ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ େହବ । ଏେତ ସବୁ ବ୍ରହ୍ମାକୁମାର, କୁମାରୀ ବାବାଙ୍କର ରଚନା ଅଟନ୍ତି ନା, େତଣୁ
ପ୍ରଜାପିତା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ଏେତ ଗୁଡିଏ ବାହୁ ଅଛି ।
ଏେବ ତୁେମ େହଉଛ ରୂପ-ବସନ୍ତ ଅର୍ଥାତ୍ େଯାଗୀ-ଜ୍ଞାନୀ ସନ୍ତାନ । ତୁମ ମୁଖରୁ ସଦାେବେଳ ଜ୍ଞାନ ରତ୍ନ ବାହାରିବା ଉଚିତ୍ । େକବଳ
ଜ୍ଞାନରତ୍ନ ବିନା ଆଉ କିଛି କଥା ନାହିଁ । ଏହି ରତ୍ନ ଗୁଡିକର େକହି ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ କରିପାରିେବ ନାହିଁ । ବାବା କହୁଛନ୍ତି — ମନମନାଭବ
। ବାବାଙ୍କୁ ମେନପକାଅ େତେବ େଦବତା େହାଇଯିବ । ଆଚ୍ଛା —

ରାତ୍ରୀ କ୍ଲାସ (୧୧-୦୩-୬୮)
ତୁମ ପାଖକୁ ପ୍ରଦର୍ଶନୀକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବାକୁ ବଡ଼ ବଡ଼ େଲାକ ଆସୁଛନ୍ତ,ି େସମାେନ େକବଳ ଏତିକି ବୁଝୁଛନ୍ତି କି ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇବା
ପାଇଁ ଏମାେନ ଭଲ ଉପାୟ ବାହାର କରିଛନ୍ତି । େଯପରି ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇବା ପାଇଁ ସତ୍ସଂଗ ଆଦି କରିଥା’ନ୍ତି, େବଦ ପାଠ କରିଥା’ନ୍ତି
େସହିପରି ଏମାେନ ଏହି ରାସ୍ତା ଧରି େନଇଛନ୍ତି । ବାକି ଏକଥା ବୁଝୁନାହଁାନ୍ତି କି ଭଗବାନ ଏମାନଙ୍କୁ ପଢାଉଛନ୍ତି । େକବଳ ଏତିକି
ବୁଝନ୍ତି ଭଲ କର୍ମ କରୁଛନ୍ତ,ି ପବିତ୍ରତା ଅଛି ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କ ସାଥିେର ମିଶାଉଛନ୍ତି । ଏହି େଦବୀମାେନ ଭଲ ରାସ୍ତା ବାହାର
କରିଛନ୍ତ,ି ବାସ୍ । ଯାହାଙ୍କ ଦ୍ ◌ାରା ଉଦ୍ଘାଟନ କରାଯାଉଛି ସିଏ ତ ନିଜକୁ ବହୁତ ବଡ଼ ଭାବନ୍ତି । େକହି ବଡ଼ ବଡ଼ େଲାକ ଭାବନ୍ତି େଯ
ବାବା ଜେଣ ମହାନ ପୁରୁଷ ଅଟନ୍ତ,ି ତାଙ୍କ ସାଥିେର ଯାଇ ମିଶିବା । ବାବା ତ କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରଥେମ ତାଙ୍କର ଫର୍ମ ପୂରଣ କରି ମଧୁବନ
ପଠାଅ । ପ୍ରଥେମ ତ ତୁେମ ପିଲାମାେନ େସମାନଙ୍କୁ ବାବାଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିଚୟ ଦିଅ । ପରିଚୟ ବିନା ଆସି କ’ଣ କରିେବ!
ଶିବବାବାଙ୍କ ସାଥିେର େସେତେବେଳ ମିଶିପାରିେବ େଯେବ ପ୍ରଥେମ ପୁରା ନିଶ୍ଚୟ େହବ । ପରିଚୟ ବିନା ମିଶିକରି କ’ଣ କରିେବ ! େକହି
େକହି ଧନବାନ ଆସିଥାନ୍ତ,ି ଭାବନ୍ତି ଆେମ ୟାଙ୍କୁ କିଛି େଦବା । େକହି ଗରିବ େଗାଟିଏ ଟଙ୍କା େଦଉଛନ୍ତ,ି ସାହୁକାର ୧୦୦ ଟଙ୍କା
େଦଉଛନ୍ତ,ି ଗରିବଙ୍କର େଗାଟିଏ ଟଙ୍କା ମୂଲ୍ୟବାନ େହାଇଯାଉଛି । ସାହୁକାରମାେନ ତ ଯଥାର୍ଥ ରୂପେର େକେବ େଯାଗଯୁକ୍ତ
ରହିପାରିେବ ନାହିଁ । େସମାେନ ଆତ୍ମ-ଅଭିମାନୀ େହାଇପାରିେବ ନାହିଁ । ପ୍ରଥେମ ତ ପତିତରୁ ପାବନ କିପରି େହବାକୁ ପଡିବ ତାହା
େସମାନଙ୍କୁ େଲଖିକରି େଦବାକୁ େହବ । ତେମାପ୍ରଧାନରୁ ସତ୍ତ୍ ପ୍ରଧାନ େହବା । ଏଥିେର ପ୍େରରଣା ଆଦିର କିଛି କଥା ନାହିଁ । ବାବା
କହୁଛନ୍ତି — ମାେମକମ୍ ୟାଦ କର େତେବ କଳଙ୍କି ବାହାରି ଯିବ । ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ଆଦି େଦଖିବାକୁ ଆସନ୍ତି କିନ୍ତୁ ପୁଣି ଦୁଇ ତିନି ଥର
େଯେବ ଆସି ବୁଝନ୍ତି େତେବ ବୁଝିବା ଦରକାର ଏହାଙ୍କୁ ତୀର ଲାଗିଛି ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରଭାବିତ େହାଇଛନ୍ତି । ଏ ଆତ୍ମା େଦବତା ଧର୍ମର
ଅଟନ୍ତ,ି ଇଏ ଅଧିକ ଭକ୍ତି କରିଛନ୍ତି । ଯଦିଓ କାହାକୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି କିନ୍ତୁ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ଜାଣିପାରୁ ନାହଁାନ୍ତ,ି େତେବ େସ େକଉଁ କାମକୁ ।
ତୁେମ ପିଲାମାେନ ଏହା ଜାଣିଛ େଯ ଡ଼୍ରାମା ଘୂରି ଚାଲିଛି । ଯାହା କିଛି େହଉଛି ବୁଦ୍ଧି ଦ୍ ◌ାରା ବୁଝିପାରୁଛ, କ’ଣ େହଉଛି! ତୁମମାନଙ୍କ
ବୁଦ୍ଧିେର ଚକ୍ର ଘୂରିଚାଲିଛି, ପୁନରାବୃତ୍ତି େହାଇ ଚାଲିଛି । ଯିଏ େସବାେର େଯପରି ସହେଯାଗ କରିଥିେଲ େସ େସହିପରି କରୁଛନ୍ତି ।
ବାବା କାହାଠାରୁ ସମ୍ପତ୍ତି େନେବ, ନ େନେବ ତାଙ୍କ ହାତେର ଅଛି । ଯଦିଓ ଏେବ େସଣ୍ଟର ଆଦି େଖାଲୁଛନ୍ତ,ି ପଇସା କାମେର ଆସୁଛି
। େଯେବ ତୁମର ପ୍ରଭାବ ଜଣାପଡ଼ିବ ପୁଣି ବାବା ପଇସା େନଇ କ’ଣ କରିେବ! ମୂଳ କଥା େହଉଛି ପତିତରୁ ପବିତ୍ର େହବା । ତାହା ତ ବଡ଼
କଷ୍ଟକର କଥା େତଣୁ େସହି ପୁରୁଷାର୍ଥେର ଲାଗିଯିବା ଦରକାର । ଆମକୁ ତ ବାବାଙ୍କୁ ୟାଦ କରିବାର ଅଛି । ରୁଟି ଖାଅ ବାବାଙ୍କୁ ୟାଦ
କର । ବୁଝିବା ଦରକାର ପ୍ରଥେମ ଆେମ ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ବର୍ସା ତ େନବା । ମଁୁ ଆତ୍ମା ଅେଟ ଏହା ପକ୍କା କରିବା ଉଚିତ୍ । ଏପରି ଯଦି
େକହି ପୁରୁଷାର୍ଥୀ ଆତ୍ମା ଆଗକୁ ଆସିେବ େତେବ ତୀବ୍ର େବଗେର ଆଗକୁ ଯାଇପାରିେବ । ବାସ୍ତବେର ତୁେମ ପିଲାମାେନ ସାରା
ବିଶ୍ କୁ େଯାଗବଳ ଦ୍ ◌ାରା ପବିତ୍ର କରୁଛ େତଣୁ ତୁମମାନଙ୍କୁ େକେତ ନିଶା ରହିବା ଦରକାର । ମୂଳ କଥା େହଉଛି ପବିତ୍ରତା । ଏଠାେର
ପାଠ ବି ପଢା ଯାଉଛି ଏବଂ ପବିତ୍ର ମଧ୍ୟ େହବାକୁ ପଡିବ, ତା’ ସହିତ ସ୍ ଚ୍ଛ ମଧ୍ୟ ରହିବାକୁ େହବ । ବୁଦ୍ଧିେର ଆଉ େକୗଣସି କଥା
ମେନ ରହିବା ଦରକାର ନାହିଁ । ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଯାଉଛି ଅଶରୀର ହୁଅ । ଏଠାକୁ ତୁେମ ପାର୍ଟ କରିବାକୁ ଆସିଛ । ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିଜ
ନିଜର ପାର୍ଟ କରିବାର ହିଁ ଅଛି । ଏହି ଜ୍ଞାନ ବୁଦ୍ଧିେର ରହିବା ଦରକାର । ସିଡ଼ି ଚିତ୍ର ସମ୍ବନ୍ଧେର ମଧ୍ୟ ତୁେମ ବୁଝାଇ ପାରିବ । ରାବଣ
ରାଜ୍ୟ ହିଁ ପତିତ, ରାମରାଜ୍ୟ ହିଁ ପାବନ ଅେଟ । ପୁଣି ପତିତରୁ ପାବନ କିପରି େହେବ, ଏହି ସବୁ କଥାେର ରମଣ କରିବା ଦାରକାର, ଏହାକୁ
ହିଁ ବିଚାର ସାଗର ମନ୍ଥନ କୁହାଯାଏ । ୮୪ର ଚକ୍ର ୟାଦ ଆସିବା ଦରକାର । ବାବା କହିଛନ୍ତି — େମାେତ ମେନପକାଅ । ଏହା ହିଁ ରୁହାନୀ
ଯାତ୍ରା । ବାବାଙ୍କ ୟାଦେର ହିଁ ବିକର୍ମ ବିନାଶ େହାଇଥାଏ । ଅନ୍ଧଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରା ଦ୍ ◌ାରା ତ ଆହୁରି ବିକର୍ମ
େହାଇଥାଏ । େସମାନଙ୍କୁ କୁହ, ଏହି ଜ୍ଞାନ ତାବିଜ ଅେଟ । ଏହାକୁ ବୁଝିେଲ ସବୁ ଦୁଃଖ ଦୂର େହାଇଯିବ । ଦୁଃଖ ଦୂର େହବା ପାଇଁ ତାବିଜ
ବିନ୍ଧିଥା’ନ୍ତି । ଆଚ୍ଛା —
ମିଠା ମିଠା ସିକିଲେଧ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତା-ପିତା, ବାପଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍େନହଭରା ସ୍ମୃତି ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ୍ । ଆତ୍ମିକ
ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍େତ ।
ଧାରଣା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାର :—

(୧) ନଷ୍େଟାେମାହା େହାଇ ବାବାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିବାକୁ େହବ । କୁଟୁମ୍ବ ପରିବାର ଭିତେର ରହି ବିଶ୍ ର ମାଲିକ େହବା ପାଇଁ ପରିଶ୍ରମ
କରିବାକୁ େହବ । ଅବଗୁଣ ଗୁଡିକୁ ଧୀେର ଧୀେର ତ୍ୟାଗ କରି େଦବାକୁ େହବ ।
(୨) ନିଜର ଚାଲି-ଚଳଣକୁ ଏପରି କରିବାକୁ େହବ େଯପରି ସମସ୍େତ େଦଖିେବ ଏବଂ ଅନୁକରଣ କରିେବ । ଭିତେର େକୗଣସି ବିକାର ନରହୁ,
ନିଜକୁ ଏହିଭଳି ପରଖିବାକୁ େହବ ।
ବରଦାନ:ବାବାଙ୍କର ପ୍ରତ୍େୟକ ଶ୍ରୀମତକୁ ପାଳନ କରି ସଚ୍ଚା ସ୍େନହୀ ତଥା ସଚ୍ଚା ପ୍େରମିକା ହୁଅ ।
େଯଉଁ ପିଲାମାେନ ସର୍ବଦା ଏକମାତ୍ର ବାବାଙ୍କର ସ୍େନହେର ଲବଲୀନ ଅର୍ଥାତ୍ ବୁଡି ରହୁଛନ୍ତ,ି େସମାନଙ୍କୁ

ସ୍େଲାଗାନ:-

ବାବାଙ୍କର ପ୍ରତ୍େୟକ ବାଣୀ ବହୁତ ମିଠା ଲାଗୁଛି ଏବଂ ସବୁ ପ୍ରକାରର ପ୍ରଶ୍ନ ମଧ୍ୟ ସମାପ୍ତ େହାଇଯାଉଛି, କାରଣ
ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜନ୍ମର ମୂଳଦୁଆ ହିଁ େହଉଛି ସ୍େନହ । େଯଉଁମାେନ ଅତି ସ୍େନହୀ ପ୍େରମିକା ଅଟନ୍ତି େସମାନଙ୍କୁ
ବାବାଙ୍କର ଶ୍ରୀମତକୁ ପାଳନ କରିବାେର େକୗଣସି କଷ୍ଟ ଅନୁଭବ େହାଇନଥାଏ । ସ୍େନହ ଥିବା କାରଣରୁ ମନ ଭିତେର
ସଦା ସର୍ବଦା ଏହି ଉମଙ୍ଗ ରହିଥାଏ େଯ ବାବା ଯାହା ସବୁ କହିେଲ ତାହା େମା ପାଇଁ ହିଁ କହିେଲ — େମାେତ ହିଁ କରିବାକୁ
େହବ । ସ୍େନହୀ ଆମାତ୍ମାନଙ୍କର ହୃଦୟ ବିଶାଳ ମଧ୍ୟ ଅେଟ େସଥିପାଇଁ ପ୍ରତ୍େୟକ ବଡ କଥା ମଧ୍ୟ େସମାନଙ୍କ
ପାଇଁ େଛାଟ େହାଇଯାଏ ।
େକୗଣସି ବି କଥାେର ଅପମାନ ଅନୁଭବ କରିବା ଅର୍ଥାତ୍ ଫିଲ୍ କରିବା ମଧ୍ୟ େଫଲ୍ େହବାର ଲକ୍ଷଣ ।
*** ଓମ୍ ଶାନ୍ତି ***

