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ପ୍ରାତଃ ମୁରଲୀ

ଓମ୍ ଶାନ୍ତି

“ବାପଦାଦା”

ମଧୁବନ

“ମିେଠ ବଚ୍େଚ:— ଏହା ଅନାଦି ଅବିନାଶୀ ପୂର୍ବ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଡ୍ରାମା ଅେଟ, ଏଥିେର େଯଉଁ ଦୃଶ୍ୟ ବିତିଗଲା ତାହା ପୁଣି େଗାଟିଏ କଳ୍ପ
ପେର ହିଁ ପୁନରାବୃତ୍ତି େହବ, େସଥିପାଇଁ ସର୍ବଦା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୁହ ।”
ପ୍ରଶ୍ନ:ଏହି ଦୁନିଆ ନିଜର ତେମାପ୍ରଧାନ ସ୍ଥିତିେର ପହଞ୍ଚି ଗଲାଣି, ତାହାର ଲକ୍ଷଣ ସବୁ କ’ଣ ?
ଉତ୍ତର:ଦିନକୁ ଦିନ ଉପଦ୍ରବ ବଢି ଚାଲିଛି, େକେତ ସବୁ ଗଣ୍ଡେଗାଳ େହଉଛି । େଚାରମାେନ କିପରି ମାର-ପିଟ୍ କରି ଲୁଟି
େନଉଛନ୍ତି । ଅସମୟେର ବର୍ଷା େହଉଛି େତଣୁ େକେତ କ୍ଷୟକ୍ଷତି େହାଇଯାଉଛି । ଏସବୁ େହଲା ତେମାପ୍ରଧାନତାର
ଚିହ୍ନ । ତେମାପ୍ରଧାନ ପ୍ରକୃତି ମନୁଷ୍ୟକୁ ଦୁଃଖ େଦଇ ଚାଲିଛି ତୁେମ ପିଲାମାେନ ଡ୍ରାମାର ରହସ୍ୟକୁ ଜାଣିଛ
େସଥିପାଇଁ କହୁଛ କିଛି ନୁଆ କଥା ନୁେହଁ ।
ଓମ୍ ଶାନ୍ତି । ଏେବ ତୁମ ପିଲାମାନଙ୍କ ଉପେର ଜ୍ଞାନର ବର୍ଷା େହଉଛି । ତୁେମ େହଉଛ ସଙ୍ଗମଯୁଗୀ ଏବଂ ବାକି େଯଉଁ ସବୁ ମନୁଷ୍ୟ
ଅଛନ୍ତି େସମାେନ କଳିଯୁଗୀ । ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୁନିଆେର ଅେନକ ମତ-ମତାନ୍ତର ରହିଛି । ତୁମ ପିଲାମାନଙ୍କର ଏକ ମତ ଅେଟ । େଯଉଁ
ଏକ ମତ ଭଗବାନଙ୍କ ଠାରୁ ହିଁ ମିଳୁଛି । ଭକ୍ତମାେନ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗେର ଜପ-ତପ-ତୀର୍ଥ ଆଦି ଯାହା କିଛି କରୁଛନ୍ତି େସମାେନ ଭାବୁଛନ୍ତି
ଏସବୁ ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶିବାର ରାସ୍ତା । କହୁଛନ୍ତି ଭକ୍ତି ପେର ହିଁ ଭଗବାନ ମିଳିେବ । କିନ୍ତୁ େସମାେନ ଜାଣିନାହଁାନ୍ତି େଯ ଭକ୍ତି
େକେବଠାରୁ ଆରମ୍ଭ େହଉଛି ଏବଂ େକଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ । େକବଳ କହି େଦଉଛନ୍ତି ଭକ୍ତି ଦ୍ ◌ାରା ଭଗବାନ ମିଳିେବ େସଥିପାଇଁ
ଅେନକ ପ୍ରକାରର ଭକ୍ତି କରି ଚାଲିଛନ୍ତି । ଏକଥା ମଧ୍ୟ ନିେଜ ଭାବୁଛନ୍ତି େଯ ପରମ୍ପରାରୁ ଆେମ ଭକ୍ତି କରି ଆସିଛୁ । େତଣୁ ଦିେନ
ନା ଦିେନ ଭଗବାନ ନିଶ୍ଚୟ ମିଳିେବ । େକୗଣସି ନା େକୗଣସି ରୂପେର ଭଗବାନ ମିଳିେବ । କ’ଣ କରିେବ ? ନିଶ୍ଚିତ ସଦ୍ଗତି କରିେବ କାହିଁକି
ନା େସ େହଉଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କର ସଦ୍ଗତି ଦାତା । ଭଗବାନ କିଏ, େକେବ ଆସିେବ, ଏକଥା ମଧ୍ୟ େକହି ଜାଣି ନାହଁାନ୍ତି । ଯଦିଓ
ଭିନ୍ନ-ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାେର ମହିମା ଗାନ କରୁଛନ୍ତ,ି କହୁଛନ୍ତି ଭଗବାନ ପତିତ-ପାବନ, ଜ୍ଞାନର ସାଗର ଅଟନ୍ତି । େତେବ ଜ୍ଞାନ ଦ୍ ◌ାରା
ହିଁ ସଦ୍ଗତି େହଉଛି । ଏକଥା ମଧ୍ୟ ଜାଣିଛନ୍ତି େଯ ଭଗବାନ ନିରାକାର ଅଟନ୍ତି । େଯପରି ଆେମ ଆତ୍ମା ନିରାକାର, ପେର ଶରୀର
ଧାରଣ କରୁଛୁ । ଆେମ ଆତ୍ମାମାେନ ମଧ୍ୟ ବାବାଙ୍କ ସାଥିେର ପରମଧାମର ନିବାସୀ ଅଟୁ । ଆେମ ଏଠାକାର ବାସିନ୍ଦା ନୁେହଁ । େକଉଁ
ସ୍ଥାନର ନିବାସୀ ଅଟୁ, ଏକଥା ମଧ୍ୟ ଯଥାର୍ଥ ଭାବେର କହିପାରୁ ନାହଁାନ୍ତି । େକହି-େକହି ତ ଭାବୁଛନ୍ତି — ଆେମ ସ୍ ର୍ଗକୁ ଚାଲିଯିବୁ ।
େତେବ ସିଧା ସଳଖ ସ୍ ର୍ଗକୁ ତ େକହି ଯାଇପାରିେବ ନାହିଁ । େକହି ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି ଜ୍େୟାତି ଜ୍େୟାତିେର ମିଶିଯିବୁ । ଏହା ମଧ୍ୟ ଭୁଲ ।
ଆତ୍ମାକୁ ବିନାଶୀ କରିେଦଉଛନ୍ତି । େମାକ୍ଷ ମଧ୍ୟ କାହାକୁ େହାଇପାରିବ ନାହିଁ । େଯେବକି କହୁଛନ୍ତି ବନି ବନାୟୀ ଅର୍ଥାତ୍ ଡ୍ରାମା
ପୂର୍ବ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅେଟ..... ଏହି ଚକ୍ର ଘୁରି ଚାଲିଛି । େତେବ ଇତିହାସ-ଭୂେଗାଳର ପୁନରାବୃତ୍ତି େହଉଛି । କିନ୍ତୁ ଚକ୍ର କିପରି ଘୂରୁଛି
ଏକଥା େକହି ଜାଣି ନାହଁାନ୍ତି । ନା ଚକ୍ରକୁ ଜାଣିଛନ୍ତି, ନା ଈଶ୍ ରଙ୍କୁ ଜାଣିଛନ୍ତି । ଭକ୍ତିମାର୍ଗେର େକେତ ଘୁରି ବୁଲୁଛନ୍ତି । ଭଗବାନ
କିଏ ଏକଥା ତୁେମ ଜାଣିଛ । ଭଗବାନଙ୍କୁ ପିତା େବାଲି କହୁଛନ୍ତି େତଣୁ ବୁଦ୍ଧିେର ଆସିବା ଦରକାର ନା । େଲୗକିକ ପିତା ଥାଇ ମଧ୍ୟ
ଆେମ ତାଙ୍କୁ ମେନ ପକାଉଛୁ େତଣୁ ଦୁଇଜଣ ପିତା େହାଇଗେଲ - େଲୗକିକ ଏବଂ ପାରେଲୗକିକ । େସହି ପାରେଲୗକିକ ପିତାଙ୍କୁ ପାଇବା
ପାଇଁ ଏେତ ଭକ୍ତି କରୁଛନ୍ତି । େସ ପରେଲାକେର ରହୁଛନ୍ତି । ନିରାକାରୀ ଦୁନିଆ ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚୟ ଅଛି ।
ତୁେମ ଭଲ ଭାବେର ଜାଣିଛ — ମନୁଷ୍ୟ ଯାହା କିଛି କରୁଛନ୍ତି େସ ସବୁ େହଲା ଭକ୍ତିମାର୍ଗ । ରାବଣ ରାଜ୍ୟେର ଭକ୍ତି ହିଁ ଭକ୍ତି େହାଇ
ଆସିଛି । େସଠାେର ଜ୍ଞାନ ରହିପାରିବ ନାହିଁ । ଭକ୍ତି ଦ୍ ◌ାରା େକେବ କାହାର ସଦ୍ଗତି େହାଇପାରିବ ନାହିଁ । େସଥିପାଇଁ ତ ସଦ୍ଗତି ଦାତା
ବାବାଙ୍କୁ ଡାକୁଛନ୍ତି େତେବ ନିଶ୍ଚିତ େସ େକେବ ଆସି ସଦ୍ଗତି କରିେବ । ତୁେମ ଜାଣିଛ ଏହା ବିଲକୁଲ୍ ହିଁ ତେମାପ୍ରଧାନ ଦୁନିଆ ।
ସତ୍ତ୍ ପ୍ରଧାନ ଥିଲୁ ଏେବ ତେମାପ୍ରଧାନ େହାଇଯାଇଛୁ, ଏଠାେର େକେତ ଉପଦ୍ରବ େହାଇଚାଲିଛି । ବହତୁ ଗଣ୍ଡେଗାଳ େହଉଛି
େଚାରମାେନ ମଧ୍ୟ ଲୁଟ୍ କରୁଛନ୍ତି । କିଭଳି ମାଡ଼୍ପିଟ୍ କରି େଚାରମାେନ ପଇସା ଲୁଟି େନଇଯାଉଛନ୍ତି । ଏପରି ଔଷଧ ସବୁ ଅଛି ଯାହାକୁ
ଶୁଙ୍ଘାଇ େବେହାସ କରିେଦଉଛନ୍ତି । ଏହା େହଉଛି ରାବଣରାଜ୍ୟ, ଏହା ବହୁତ ବଡ଼ େବହଦର େଖଳ ଅେଟ । ଏହାକୁ ଘୂରିବା ପାଇଁ ୫
ହଜାର ବର୍ଷ ଲାଗୁଛି । େଖଳ ମଧ୍ୟ ଡ୍ରାମା ସଦୃଶ୍ୟ େହଉଛି । ନାଟକ କୁହାଯିବ ନାହିଁ । ଧରିନିଅ ନାଟକେର େକୗଣସି ଅଭିେନତାଙ୍କର
ସ୍ ◌ାସ୍ଥ୍ୟ ଖରାପ େହାଇଗଲା େତେବ ଅଦଳ ବଦଳ କରିେଦଇଥା’ନ୍ତି । ଏଥିେର ତ େସକଥା େହାଇପାରିବ ନାହିଁ । ଏହା ତ ଅନାଦି
ଡ୍ରାମା ଅେଟ ନା । ଧରିନିଅ କାହାର େଦହ ଖରାପ େହେଲ େହାଇଗଲା କହିେବ ଏହିଭଳି େଦହ ଖରାପ େହବା ମଧ୍ୟ ଡ୍ରାମାେର ପାର୍ଟ
ରହିଛି । ଏହା ଅନାଦି ପୂର୍ବ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଅେଟ । ଅନ୍ୟ କାହାକୁ ତୁେମ ଡ୍ରାମା େବାଲି କହିେଲ େସ ଦ୍ ନ୍ଦେର ପଡ଼ିଯିେବ । ତୁେମ ଜାଣିଛ
ଏହା େବହଦର ଡ୍ରାମା ଅେଟ । କଳ୍ପ ପେର ମଧ୍ୟ ଏହି ଅଭିେନତାମାେନ ରହିେବ । ବର୍ତ୍ତମାନ େଯପରି ବର୍ଷା ଇତ୍ୟାଦି େହଉଛି,
କଳ୍ପ ପେର ମଧ୍ୟ ଏହିପରି େହବ । ଏହି ସବୁ ପ୍ରାକୃତିକ ଉପଦ୍ରବ େହବ । ତୁେମ ଜାଣିଛ ଜ୍ଞାନର ବର୍ଷା ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପେର
ପଡ଼ିପାରିବ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଏହି ଆବାଜ ଅର୍ଥାତ୍ ଖବର ସମସ୍ତଙ୍କ କାନକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଯିବ େଯ ଜ୍ଞାନ ସାଗର ଭଗବାନ ଆସିଛନ୍ତି । ତୁମର

ମୁଖ୍ୟ େହଲା େଯାଗ । ଜ୍ଞାନ ମଧ୍ୟ ତୁେମ ଶୁଣୁଛ ବାକି ପାଣିର ବର୍ସା ତ ସାରା ଦୁନିଆେର େହଉଛି । ତୁମର େଯାଗ ଦ୍ ◌ାରା ସ୍ଥାୟୀ
ଶାନ୍ତି େହାଇଯାଉଛି । ତୁେମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶୁଣାଉଛ େଯ ସ୍ ର୍ଗର ସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ ଭଗବାନ ଆସିଛନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ଏଭଳି ଅେନକ
ଅଛନ୍ତି େଯଉଁମାେନ ନିଜକୁ ଭଗବାନ ଭାବୁଛନ୍ତି, େତେବ ତୁମକୁ କିଏ ମାନିବ େସଥିପାଇଁ ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି — େକାଟିକେର େକହି ଜେଣ
ବାହାରିେବ । ତୁମମାନଙ୍କ ଭିତେର ବି କ୍ରମାନୁସାେର ଜାଣିଛନ୍ତି େଯ ଭଗବାନ ବାବା ଆସିଛନ୍ତି । ବାବାଙ୍କଠାରୁ ତ ବର୍ସା (ସମ୍ପତ୍ତ)ି
େନବା ଦରକାର ନା । ବାବାଙ୍କୁ କିପରି ମେନ ପକାଇବ ତାହା ମଧ୍ୟ ବୁଝାଉଛନ୍ତି ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ନିଶ୍ଚୟ କର । ମନୁଷ୍ୟମାେନ ତ
େଦହ-ଅଭିମାନୀ େହାଇଯାଇଛନ୍ତି । ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମଁୁ େସେତେବେଳ ଆସୁଛି େଯେବ ସବୁ ମନୁଷ୍ୟ ଆତ୍ମାମାେନ ପତିତ
େହାଇଯାଉଛନ୍ତି । ତୁେମ େକେତ ତେମାପ୍ରଧାନ େହାଇଯାଇଛ । ବର୍ତ୍ତମାନ ମଁୁ ଆସିଛି ତୁମକୁ ସତ୍ତ୍ ପ୍ରଧାନ କରାଇବା ପାଇଁ । କଳ୍ପ
ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ମଁୁ ତୁମକୁ ଏହିପରି ବୁଝାଇଥିଲି । ତୁେମ ତେମାପ୍ରଧାନରୁ ସତ୍ତ୍ ପ୍ରଧାନ କିପରି େହବ ? େସଥିପାଇଁ େକବଳ େମାେତ ମେନ
ପକାଅ । ମଁୁ ଆସିଛି ତୁମକୁ ନିଜର ଏବଂ ରଚନାର ପରିଚୟ େଦବାକୁ । ରାବଣ ରାଜ୍ୟେର େସହି ବାବାଙ୍କୁ ସମସ୍େତ ମେନ ପକାଉଛନ୍ତି ।
ଆତ୍ମା ନିଜର ପିତାଙ୍କୁ ମେନପକାଉଛି । ବାବା ଅଶରୀରୀ ହିଁ ଅଟନ୍ତ,ି ସିଏ ବିନ୍ଦୁ ଅଟନ୍ତି ନା । ପୁଣି ତାଙ୍କର ନାମ ମଧ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି ।
ତୁମକୁ ଶାଳିଗ୍ରାମ ଏବଂ ବାବାଙ୍କୁ ଶିବ କୁହାଯାଉଛି । ତୁମ ପିଲାମାନଙ୍କର ଶରୀରର ନାମ ରଖାଯାଉଛି । ବାବା ତ ପରମଆତ୍ମା ହିଁ
ଅଟନ୍ତି । ତାଙ୍କୁ ଶରୀର ତ ଧାରଣ କରିବାର ନାହିଁ । େସ ଶରୀର େନେବ ନାହିଁ । େସ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଶରୀରେର ପ୍ରେବଶ କରିଛନ୍ତି ।
ଏହା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଶରୀର ଅେଟ, ଏହାଙ୍କୁ ଶିବ କୁହାଯିବ ନାହିଁ । ଆତ୍ମା ନାମ ତ ତୁମର ଅଛି ପୁଣି ତୁେମ ଶରୀର େନଉଛ । େସ େହେଲ
ପରମ ଆତ୍ମା ସମସ୍ତ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ପିତା । େତଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଦୁଇଟି ପିତା େହାଇଗେଲ । ଜେଣ ନିରାକାରୀ, ଅନ୍ୟ ଜେଣ
ସାକାରୀ । ଏହାଙ୍କୁ (ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ) ପୁଣି ଅେଲୗକିକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ପିତା େବାଲି କୁହାଯାଉଛି । େକେତ େଢ଼ର ସନ୍ତାନ ଅଛନ୍ତି ।
ମନୁଷ୍ୟମାେନ ଏକଥା ବୁଝି ପାରୁନାହଁାନ୍ତି ଏେତ େଢ଼ର ପ୍ରଜାପିତା ବ୍ରହ୍ମାକୁମାର-କୁମାରୀ ଅଛନ୍ତି । ଏମାେନ ସବୁ କିଏ! ଏହା େକଉଁ
ପ୍ରକାରର ଧର୍ମ! ବୁଝିପାରୁ ନାହଁାନ୍ତି । ତୁେମ ଜାଣିଛ ଏହି କୁମାର-କୁମାରୀ ଅକ୍ଷର ପ୍ରବୃତ୍ତି ମାର୍ଗର ଅେଟ ନା । ମା, ବାପା, କୁମାରୀ
ଏବଂ କୁମାର । ଭକ୍ତିମାର୍ଗେର ତୁେମ ମେନ ପକାଉଛ ତୁେମ ମାତା-ପିତା ....... । ଏେବ ତୁମକୁ ମାତା-ପିତା ମିଳିଛନ୍ତି, ସିଏ ତୁମକୁ େପାଷ୍ୟ
କରିଛନ୍ତି । ସତ୍ୟଯୁଗେର େପାଷ୍ୟ କରିେବ ନାହିଁ । େସଠାେର ଆଡପ୍ସନ୍ (େପାଷ୍ୟ)ର ନାମ ରହିବ ନାହିଁ । ଏଠାେର ପୁଣି ବି ନାମ ରହିଛି ।
ସିଏ େହେଲ ହଦର ପିତା, ଇଏ େହେଲ େବହଦର ପିତା । ଏହା େବହଦର ଆଡପ୍ସନ୍ ଅେଟ । ଏହି ରହସ୍ୟ ବହୁତ ଗହନ ଏବଂ ବୁଝିବା
େଯାଗ୍ୟ ଅେଟ । କିନ୍ତୁ ତୁେମମାେନ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂେପ କାହାକୁ ବୁଝାଉନାହଁ । ପ୍ରଥେମ-ପ୍ରଥେମ େଯେତେବେଳ େକହି ଭିତରକୁ
ଆସିଥାନ୍ତ,ି କୁହନ୍ତି ଗୁରୁଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଆସିଛୁ, େତେବ ତୁେମ କୁହ ଏହା େକୗଣସି ମନ୍ଦିର ନୁେହଁ । େବାର୍ଡ ଉପେର େଦଖ
କ’ଣ େଲଖାଯାଇଛି! ବ୍ରହ୍ମାକୁମାର-କୁମାରୀ େଢ଼ର ଅଛନ୍ତି । ଏମାେନ ସମସ୍େତ ପ୍ରଜାପିତାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ଅଟନ୍ତି । ତୁେମ ମଧ୍ୟ
ପ୍ରଜା ଅଟ । ଭଗବାନ ସୃଷ୍ଟି ରଚନା କରୁଛନ୍ତ,ି ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ମୁଖକମଳ ଦ୍ ◌ାରା ଆମକୁ ରଚନା କରିଛନ୍ତି । ଆେମ େହଉଛୁ ନୂଆ
ସୃଷ୍ଟିର, ତୁେମ ପୁରୁଣା ସୃଷ୍ଟିର ଅଟ । ସଙ୍ଗମଯୁଗେର ହିଁ ନୂଆ ସୃଷ୍ଟିର ସ୍ଥାପନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ । ଏହା େହଉଛି ପୁରୁେଷାତ୍ତମ
େହବାର ଯୁଗ । ତୁେମ ସଙ୍ଗମଯୁଗେର ଉପସ୍ଥିତ େହାଇଛ, େସମାେନ କଳିଯୁଗେର ଉପସ୍ଥିତ େଯପରି ବିଭାଜନ େହାଇଯାଇଛି ।
ଆଜିକାଲି ତ େଦଖ େକେତ ବିଭାଜନ େହଉଛି । ପ୍ରତ୍େୟକ ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀ ଭାବୁଛନ୍ତି ଆେମ ନିଜର ପ୍ରଜାଙ୍କୁ ଅର୍ଥାତ୍ ନିଜ ଧର୍ମର
େଲାକଙ୍କର ଦାୟିତ୍ େନବୁ, ନିଜର ଧର୍ମକୁ, ସମାଧର୍ମୀଙ୍କୁ ସୁଖୀ ରଖିବୁ େସଥିପାଇଁ ପ୍ରତ୍େୟକ କହୁଛନ୍ତି — ଆମ ରାଷ୍ଟ୍ରରୁ ଏହି
ଜିନିଷ ବାହାରକୁ ନଯାଉ । ଆଗରୁ ତ ରାଜାମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କ ଉପେର ହୁକୁମ ଚାଲୁଥିଲା । ରାଜାଙ୍କୁ ମାତା-ପିତା,
ଅନ୍ନଦାତା େବାଲି କହୁଥିେଲ । ଏେବ ତ ରାଜା-ରାଣୀ େକହି ନାହଁାନ୍ତି । ଅଲଗା-ଅଲଗା ଟୁକୁଡ଼ା େହାଇଯାଇଛନ୍ତି । େକେତ ପ୍ରାକୃତିକ
ଉପଦ୍ରବ େହଉଛି । ଅଚାନକ ବନ୍ୟା ଆସିଯାଉଛି, ଭୂମିକମ୍ପ େହଉଛି, ଏହା େହଉଛି ଦୁଃଖ ଦାୟକ ମୃତ୍ୟୁ ।
ଏେବ ତୁେମ ବ୍ରାହ୍ମଣମାେନ ବୁଝୁଛ େଯ ଆେମ ସମସ୍େତ ପରସ୍ପର ଭାଇ-ଭାଇ ଅଟୁ । େତଣୁ ଆମକୁ ପରସ୍ପର ସହିତ ବହୁତ-ବହୁତ
ସ୍େନହେର ରହିବାକୁ େହବ । ଆେମ ସମସ୍େତ େଗାଟିଏ ବାପାର ସନ୍ତାନ େତଣୁ ପରସ୍ପର ସହିତ ବହୁତ ସ୍େନହ ରହିବା ଉଚିତ୍ ।
ରାମରାଜ୍ୟେର ବାଘ-େଛଳି ଯିଏକି ଏକଦମ୍ ପକ୍କା ଶତ୍ରୁ ଅଟନ୍ତ,ି େସମାେନ ମଧ୍ୟ ଏକତ୍ର ପାଣି ପିଇଥାନ୍ତି । ଏଠାେର େଦଖ ଘେର
ଘେର େକେତ ଝଗଡ଼ା େହଉଛି । େଦଶ-େଦଶ ମଧ୍ୟେର ଝଗଡ଼ା, ନିଜ-ନିଜ ଭିତେର ମଧ୍ୟ ବିବାଦ କରୁଛନ୍ତି । ଅେନକ ମତ ରହିଛି । ଏେବ
ତୁେମ ଜାଣିଛ ଆେମ ସମସ୍େତ ଅେନକଥର ବାବାଙ୍କଠାରୁ ବର୍ସା େନଇ ପୁଣି ହରାଇଛୁ ଅର୍ଥାତ୍ ରାବଣ ଉପେର ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରୁଛୁ
ଏବଂ ପୁଣି ହାରିଯାଉଛୁ । ଏକମାତ୍ର ବାବାଙ୍କ ଶ୍ରୀମତ ଆଧାରେର ଆେମ ବିଶ୍ ର ମାଲିକ େହାଇଯାଉଛୁ, େସଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ସର୍େବାଚ୍ଚ
ଭଗବାନ କୁହାଯାଉଛି । ସମସ୍ତଙ୍କର ଦୁଃଖହର୍ତ୍ତା, ସୁଖକର୍ତ୍ତା କୁହାଯାଉଛି । ଏେବ ସିଏ ତୁମକୁ ସୁଖର ରାସ୍ତା ବତାଉଛି । େତଣୁ
ତୁେମମାେନ ପରସ୍ପର ସ୍େନହେର ରହିବା ଉଚିତ୍ । ଦୁନିଆେର ସମସ୍େତ ପରସ୍ପର ସହିତ ଲୁଣପାଣି ଅର୍ଥାତ୍ ଶତ୍ରୁ େହାଇ ରହୁଛନ୍ତି ।
ଜେଣ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କୁ ମାରିବା ପାଇଁ ବିଳମ୍ବ କରୁନାହଁାନ୍ତି । ତୁେମ ଈଶ୍ ରୀୟ ସନ୍ତାନମାେନ ତ ବହୁତ ସ୍େନହେର ରହିବା ଉଚିତ୍ । ତୁେମ
ଈଶ୍ ରୀୟ ସନ୍ତାନ େଦବତାମାନଙ୍କଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଉଚ୍ଚ ଅଟ । ତୁେମ ବାବାଙ୍କର େକେତ ସାହାଯ୍ୟକାରୀ େହଉଛ । ପୁରୁେଷାତ୍ତମ
କରାଇବା ପାଇଁ ବାବାଙ୍କର ସହେଯାଗୀ େହଉଛ େତଣୁ ତୁମମାନଙ୍କର ମନେର ଏକଥା ଆସିବା ଦରକାର େଯ — ଆେମ ପୁରୁେଷାତ୍ତମ
ଅଟୁ, ଆମ ପାଖେର େସହି େଦୖବୀଗୁଣ ଅଛି ? ଯଦି ଆସୁରୀ ଗୁଣ ରହିବ େତେବ ନିଜକୁ ବାବାଙ୍କ ସନ୍ତାନ ତ କହିପାରିବ ନାହିଁ । େସଥିପାଇଁ
କୁହାଯାଉଛି ସତଗୁରୁଙ୍କ ନିନ୍ଦୁକକୁ ଠାବ ନାହିଁ । େସହି କଳିଯୁଗୀ ଗୁରୁମାେନ ପୁଣି ନିଜ ପାଇଁ କହି ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଡରାଇ େଦଉଛନ୍ତି ।

େତଣୁ ବାବା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି — ସୁପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ସିଏ ଯିଏ ବାବାଙ୍କର ସୁନାମ କରୁଛନ୍ତି । ପରସ୍ପର ବହୁତ ସ୍େନହେର
ରହୁଛନ୍ତି । ବାବା ସର୍ବଦା କହୁଛନ୍ତି — କ୍ଷୀର ଖଣ୍ଡ ଅର୍ଥାତ୍ ସ୍େନହୀ ହୁଅ । ଲୁଣପାଣି ଅର୍ଥାତ୍ ପରସ୍ପର ଭିତେର ଶତ୍ରୁତା କରି
ଲେଢ଼ଇ-ଝଗଡ଼ା କର ନାହିଁ । ତୁମକୁ ଏଠାେର ବହୁତ ସ୍େନହୀ େହାଇ ରହିବାକୁ େହବ । ପରସ୍ପର ସହିତ ବହୁତ ପ୍େରମ ରହିବା ଉଚିତ୍
କାହିକିନା ତୁେମ ଈଶ୍ ରୀୟ ସନ୍ତାନ ଅଟ । ଈଶ୍ ର ସବୁଠାରୁ ପ୍ରିୟ ଅଟନ୍ତି େସଥିପାଇଁ ତ ସମସ୍େତ ତାଙ୍କୁ ମେନ ପକାଉଛନ୍ତି । େତଣୁ
ତୁମର ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟେର ବହୁତ ସ୍େନହ ରହିବା ଉଚିତ୍ । ନେଚତ୍ ବାବାଙ୍କର ଇଜ୍ଜତ ତେଳ ପଡିଯିବ । ଈଶ୍ ରଙ୍କର ସନ୍ତାନ ନିଜ
ନିଜ ଭିତେର କିପରି ଲୁଣିପାଣି େହାଇପାରିେବ, ପୁଣି ପଦ କିପରି ପାଇବ! ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି ପରସ୍ପର ସହିତ କ୍ଷୀର ଖଣ୍ଡ େହାଇ ରୁହ ।
ଲୁଣ ପାଣି େହେଲ କିଛି ମଧ୍ୟ ଧାରଣା େହବ ନାହିଁ । ଯଦି ବାବାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍େଦଶ ଅନୁଯାୟୀ ନ ଚାଲିବ େତେବ ଉଚ୍ଚପଦ କିପରି ପାଇବ ।
େଦହ-ଅଭିମାନେର ଆସି ପରସ୍ପର ସହିତ ଲେଢ଼ଇ କରୁଛନ୍ତି । େଦହୀ-ଅଭିମାନୀ େହାଇ ରହିେଲ େକୗଣସି ଖିଟ୍ପିଟ୍ େହବ ନାହିଁ । ଈଶ୍ ର
ପିତା ମିଳିଛନ୍ତି େତଣୁ େଦୖବୀଗୁଣ ମଧ୍ୟ ଧାରଣ କରିବାକୁ େହବ । ଆତ୍ମାକୁ ବାବାଙ୍କ ସଦୃଶ େହବାକୁ ପଡ଼ିବ । େଯପରି ବାବାଙ୍କ
ପାଖେର ପବିତ୍ରତା, ସୁଖ, ପ୍େରମ ଇତ୍ୟାଦି ସବୁ ଅଛି, ତୁମକୁ ମଧ୍ୟ େହବାକୁ ପଡ଼ିବ । ନେଚତ୍ ଉଚ୍ଚପଦ ପାଇପାରିବ ନାହିଁ । ପାଠପଢ଼ି
ବାବାଙ୍କଠାରୁ ଉଚ୍ଚ ବର୍ସା ପାଇବାକୁ େହବ । ଯିଏ ଅେନକଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ କରିଥାନ୍ତି, େସ ହିଁ ରାଜା-ରାଣୀ େହାଇପାରିେବ । ବାକି
ସମସ୍େତ ଯାଇ ଦାସ-ଦାସୀ େହେବ । ବୁଝିତ ପାରୁଛ ନା — କିଏ-କିଏ କ’ଣ େହେବ ? ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାେନ ନିେଜ ମଧ୍ୟ ବୁଝିପାରିେବ - ଏହି
ହିସାବେର ଆେମ ବାବାଙ୍କର ନାମ େକେତ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କରିବୁ । ଈଶ୍ ରଙ୍କ ସନ୍ତାନ ତ ସବୁଠାରୁ ସ୍େନହୀ େହବା ଉଚିତ୍ । ଯାହାକି
େକହି ବି େଦଖି ଖୁସି େହାଇଯିେବ । ବାବାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ େସହିମାେନ ହିଁ ମିଠା ଲାଗିେବ । ପ୍ରଥେମ ଘରକୁ ତ ସୁଧାର । ପ୍ରଥେମ ଘରକୁ ପୁଣି
ପେର ପରକୁ ସୁଧାରିବା ଉଚିତ୍ । ଗୃହସ୍ଥ ବ୍ୟବହାରେର କମଳ (ପଦ୍ମ) ଫୁଲ ସମାନ ପବିତ୍ର ଏବଂ କ୍ଷୀର ଖଣ୍ଡ େହାଇ ରୁହ । େକହି
ମଧ୍ୟ େଦଖିେଲ କହିେବ — ଓେହା! ଏହା ତ ସ୍ ର୍ଗ ଅେଟ । ଅଜ୍ଞାନ କାଳେର ମଧ୍ୟ ବାବା ନିେଜ ଏପରି ଘର େଦଖିଛନ୍ତି । ୬-୭ ଭାଇ
ବିବାହ କରି ମଧ୍ୟ ସବୁ ଏକାଠି ରହିଥାନ୍ତି । ସକାଳୁ ଉଠି ଭକ୍ତି କରିଥାନ୍ତି । ଘେର ଏକଦମ୍ ଶାନ୍ତି ଲାଗି ରହିଥାଏ । ଏହା ତ ତୁମର
ଈଶ୍ ରୀୟ କୁଟୁମ୍ବ ଅେଟ । ହଂସ (ପବିତ୍ର) ଏବଂ ବଗ (ପତିତ) ଏକତ୍ର ତ ରହି ପାରିେବ ନାହିଁ । ତୁମକୁ ତ ହଂସ େହବାକୁ ପଡ଼ିବ ।
ଲୁଣପାଣି େହେଲ ବାବା ଖୁସି େହେବ ନାହିଁ । ବାବା କହିେବ ତୁେମ େକେତ ନାମ ବଦନାମ କରୁଛ । ଯଦି କ୍ଷୀର ଖଣ୍ଡ େହାଇ ନ ରହିବ
େତେବ ସ୍ ର୍ଗେର ଉଚ୍ଚପଦ ପାଇବ ନାହି,ଁ ବହୁତ ଦଣ୍ଡ େଭାଗ କରିବ । ବାବାଙ୍କର େହାଇ ପୁଣି ଯଦି ଲୁଣ ପାଣି େହାଇ ରହିବ େତେବ
ଶେହଗୁଣା ଦଣ୍ଡ େଭାଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ । ପୁଣି ତୁମକୁ ସାକ୍ଷାତ୍କାର ମଧ୍ୟ େହବ କି ମଁୁ େକଉଁ ପଦ ପାଇବି । ଆଚ୍ଛା —
ମିଠା ମିଠା ସିକିଲେଧ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତା-ପିତା, ବାପଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍େନହଭରା ସ୍ମୃତି ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ୍ । ଆତ୍ମିକ
ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍େତ ।
ଧାରଣା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାର :—

(୧) ସର୍ବଦା ଧ୍ୟାନ ରହୁ — ଆେମ ଈଶ୍ ରଙ୍କର ସନ୍ତାନ, ଆମକୁ ବହୁତ ବହୁତ ସ୍େନହୀ େହାଇ ରହିବାକୁ େହବ । ପରସ୍ପର
ମଧ୍ୟେର େକେବ େହେଲ ଲୁଣପାଣି ଅର୍ଥାତ୍ ମେନାମାଳିନ୍ୟ େହବାର ନାହିଁ । ପ୍ରଥେମ ନିଜକୁ ସୁଧାରିବାକୁ େହବ ତା’ପେର ଅନ୍ୟକୁ
ସୁଧାରିବା ପାଇଁ ଶିକ୍ଷା େଦବାକୁ େହବ ।
(୨) ବାବାଙ୍କ ନିକଟେର େଯପରି ପବିତ୍ରତା, ସୁଖ, ପ୍େରମ ଆଦି ସବୁ ପ୍ରକାରର ଦିବ୍ୟଗୁଣ ଅଛି, େସହିପରି ବାବାଙ୍କ ସମାନ େହବାକୁ
ପଡ଼ିବ । ଏପରି େକୗଣସି କର୍ମ କରିବାର ନାହିଁ ଯାହା ଦ୍ ◌ାରା ସତ୍ଗୁରୁଙ୍କର ନିନ୍ଦୁକ େହାଇଯିବ । ନିଜର ଚରିତ୍ର ଦ୍ ◌ାରା ବାବାଙ୍କର
ସୁନାମ କରିବାକୁ େହବ ।
ବରଦାନ:ବୁଦ୍ଧିରୂପକ ପଥକୁ ସ୍ ଚ୍ଛ ରଖିବା ଆଧାରେର ପ୍ରଥମ ଶ୍େରଣୀେର ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ େହାଇ ସଦାପ୍ରସ୍ତୁତ ଆତ୍ମା ହୁଅ ।
ସଦାସର୍ବଦା ପ୍ରସ୍ତୁତ େହାଇ ରହିବା — ଏହା ହିଁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜୀବନର ବିେଶଷତା । ନିଜର ବୁଦ୍ଧି ରୂପକ ଯାତ୍ରା ପଥ
ଏଭଳି ସ୍ ଚ୍ଛ ରହୁ ଯାହାକି ବାବାଙ୍କଠାରୁ େକୗଣସି ବି ସଂେକତ ମିଳିବା ମାତ୍ରେକ ପ୍ରସ୍ତୁତ େହାଇପାରୁଥିବା । େସହି
ସମୟେର ଅନ୍ୟ େକୗଣସି କଥା ଭାବିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନଥିବ । ଅଚାନକ େଗାଟିଏ ହିଁ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବ — ଆେଦଶ
ମିଳିବ — ଏହିଠାେର ହିଁ ରହିଯାଅ ବା ଅମୁକ ସ୍ଥାନେର ତୁରନ୍ତ ପହଞ୍ଚିଯାଅ -- େତେବ େସେତେବେଳ େକୗଣସି ବି କଥା
ବା ସମ୍ବନ୍ଧ ମେନ ପଡୁନଥିବ, େତେବ ଯାଇ ପ୍ରଥମ ଶ୍େରଣୀେର ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ େହାଇପାରିବ, କିନ୍ତୁ ଏସବୁ ଅଚାନକ
ଭାବେର ପରୀକ୍ଷା ରୂପେର ଆସିବ — େସଥିପାଇଁ ସଦାସର୍ବଦା ପ୍ରସ୍ତୁତ େହାଇ ରହିଥାଅ ।
ସ୍େଲାଗାନ:ମନକୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରିବା ପାଇଁ ଆତ୍ମାକୁ ଈଶ୍ ରୀୟ ସ୍ମୃତି ଏବଂ ଶକ୍ତିରୂପକ େଭାଜନ ଦିଅ ।
*** ଓମ୍ ଶାନ୍ତି ***

