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ପ୍ରାତଃ ମୁରଲୀ

ଓମ୍ ଶାନ୍ତି

“ବାପଦାଦା”

ମଧୁବନ

“ମିେଠ ବଚ୍େଚ:— ବାବା ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମର ପାଳନା କରୁଛନ୍ତ,ି ପାଠ ପଢାଉଛନ୍ତ,ି ଘେର ବସି ରାୟ େଦଉଛନ୍ତ,ି େତଣୁ ପ୍ରତି ପାଦେର
ରାୟ ଅର୍ଥାତ୍ ଶ୍ରୀମତ େନଉଥାଅ େତେବ ଉଚ୍ଚ ପଦ ମିଳିବ ।”
ପ୍ରଶ୍ନ:ଦଣ୍ଡରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ଦିର୍ଘ କାଳ ଧରି େକଉଁ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବା ଉଚିତ୍ ?
ଉତ୍ତର:ନଷ୍େଟାେମାହା େହବାର ପୁରୁଷାର୍ଥ । କାହା ସହିତ ମଧ୍ୟ ମମତ୍ ନ ରହୁ । ନିଜ ମନକୁ ପଚାରିବା ଉଚିତ୍ — େମାର
କାହା ପ୍ରତି େମାହ ନାହିଁ ତ ? େକୗଣସି ପୁରୁଣା ସମ୍ବନ୍ଧ ଅନ୍ତ ସମୟେର ମେନ ନପଡୁ । େଯାଗବଳ ଦ୍ ◌ାରା ସବୁ
ହିସାବ-କିତାବକୁ ଚୁକ୍ତ କରିବାକୁ େହବ େତେବ ଯାଇ ବିନା ଦଣ୍ଡେର ଉଚ୍ଚ ପଦ ମିଳିବ ।
ଓମ୍ ଶାନ୍ତି । ଏେବ ତୁେମ କାହା ସମ୍ମୁଖେର ବସିଛ ? ବାପଦାଦାଙ୍କର ସମ୍ମୁଖେର । ବାବା ମଧ୍ୟ କହିବାକୁ ପଡିବ ତା’ ସହ ଦାଦା ମଧ୍ୟ
କହିବାକୁ ପଡିବ । ବାବା ମଧ୍ୟ ଏହି ଦାଦାଙ୍କ ଶରୀର ଆଧାରେର ତୁମ ସମ୍ମୁଖେର ବସିଛନ୍ତି । ତୁେମ ବାହାେର ରହୁଥିେଲ ମଧ୍ୟ
େସଠାେର ବାବାଙ୍କୁ ୟାଦ କରିବାକୁ ପଡିଥାଏ । ଚିଠି େଲଖିବାକୁ ପଡିଥାଏ । ଏଠାେର ତୁେମ ସମ୍ମୁଖେର ଅଛ, କଥାବାର୍ତ୍ତା େହଉଛ —
କାହା ସହିତ ? ବାପଦାଦାଙ୍କ ସହିତ । ଏହି ଦୁଇଜଣ େହଉଛନ୍ତି ସର୍େବାଚ୍ଚ ଅଧିକାରୀ । ବ୍ରହ୍ମା େହେଲ ସାକାର ଏବଂ ଶିବ େହଉଛନ୍ତି
ନିରାକାର । ଏେବ ତୁେମ ଜାଣୁଛ ସର୍େବାଚ୍ଚ ଅଧିକାରୀ, ବାବାଙ୍କ ସହିତ କିପରି ମିଶିବାକୁ ହୁଏ! େବହଦର ବାବା ଯାହାଙ୍କୁ ପତିତ-ପାବନ
କହି ଡାକୁଛନ୍ତି, ଏେବ ସାକାରେର ତୁେମ ତାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖେର ବସିଛ । ବାବା ପିଲାମାନଙ୍କର ପାଳନା କରୁଛନ୍ତ,ି ପାଠ ପଢାଉଛନ୍ତି ।
ଘେର ବସି ମଧ୍ୟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବାବାଙ୍କର ରାୟ ମିଳୁଛି େଯ ଘର ରହି ଏହିପରି ପରିଚାଳିତ ହୁଅ । ଏେବ ବାବାଙ୍କ ଶ୍ରୀମତକୁ ପାଳନ
କେଲ ଶ୍େରଷ୍ଠରୁ ଶ୍େରଷ୍ଠ େହବ । ପିଲାମାେନ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆେମ ସର୍େବାଚ୍ଚ ବାବାଙ୍କ ମତ ଦ୍ ◌ାରା ସର୍େବାଚ୍ଚ ପଦ ପାଉଛୁ ।
ମନୁଷ୍ୟ ସୃଷ୍ଟିେର ସର୍େବାଚ୍ଚ ପଦ ଏହି ଲକ୍ଷ୍ମୀ-ନାରାୟଣଙ୍କର ଅେଟ । ଏମାେନ ଅତୀତେର ରାଜତ୍ କରି ଚାଲିଯାଇଛନ୍ତି । ମନୁଷ୍ୟ
ଯାଇ େସହି ଶ୍େରଷ୍ଠ େଦବୀ-େଦବତା ମାନଙ୍କୁ ନମସ୍କାର କରୁଛନ୍ତି । ମୁଖ୍ୟ କଥା େହଲା ପବିତ୍ରତା । ମନୁଷ୍ୟ ତ ମନୁଷ୍ୟ ହିଁ ଅଟନ୍ତି
। କିନ୍ତୁ େକଉଁଠି େସମାେନ ବିଶ୍ ର ମାଲିକ, େକଉଁଠି ବର୍ତ୍ତମାନର ମନୁଷ୍ୟ! ଏକଥା ତୁମ ବୁଦ୍ଧିେର ହିଁ ଅଛି — ବାସ୍ତବେର ଭାରତ ୫
ହଜାର ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଏହିପରି ଶ୍େରଷ୍ଠ ଥିଲା, ଆେମ ହିଁ ବିଶ୍ ର ମାଲିକ ଥିଲୁ । ଆଉ କାହାରି ବୁଦ୍ଧିେର ଏକଥା ନାହିଁ । ଇଏ ବ୍ରହ୍ମା
ମଧ୍ୟ ଏ ଜ୍ଞାନ ଜାଣିନଥିେଲ, ବିଲ୍କୁଲ୍ େଘାର ଅନ୍ଧକାରେର ଥିେଲ । ବର୍ତ୍ତମାନ ବାବା ଆସି କହୁଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମାରୁ ବିଷ୍ଣ,ୁ ବିଷ୍ଣୁରୁ
ବ୍ରହ୍ମା କିପରି େହଉଛନ୍ତି ? ଏହା ବହୁତ ଗୁପ୍ତ ରମଣୀୟ କଥା ଅେଟ ଯାହାକୁ ଆଉ େକହି ବୁଝିପାରିେବ ନାହିଁ । ବାବାଙ୍କ ବିନା ଏହି
ଜ୍ଞାନ େକହି ପଢାଇ ପାରିେବ ନାହିଁ । ନିରାକାର ବାବା ଆସି ପଢାଉଛନ୍ତି । କୃଷ୍ଣ ଭଗବାନୁବାଚ ନୁେହଁ । ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମଁୁ ତୁମକୁ ପଢାଇ
ସୁଖୀ କରାଉଛି । ପୁଣି ମଁୁ ନିଜର ନିର୍ବାଣଧାମକୁ ଚାଲିଯିବି । ଏେବ ତୁେମ ପିଲାମାେନ ସତ୍ ପ୍ରଧାନ େହଉଛ,ଏଥିେର ତୁମର କିଛି େହେଲ
ଖର୍ଚ୍ଚ େହଉନାହିଁ । େକବଳ ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ଭାବି ବାବାଙ୍କୁ ୟାଦ କରିବାକୁ େହବ । ପଇସା ଟିଏ ଖର୍ଚ୍ଚ ନ କରି ମଧ୍ୟ ବିନା କଉଡି
ଖର୍ଚ୍ଚେର ୨୧ ଜନ୍ମ ପାଇଁ ତୁେମ ବିଶ୍ ର ମାଲିକ େହଉଛ । ପିଲାମାେନ ପାଇ ପଇସା ଅର୍ଥାତ୍ ଅଳ୍ପକିଛି ଧନ ପଠାଇ େଦଉଛନ୍ତି ତାହା
ମଧ୍ୟ ନିଜର ଭବିଷ୍ୟତ ଗଢିବା ପାଇଁ । କଳ୍ପ ପୂର୍ବରୁ ଯିଏ େଯତିକି ବାବାଙ୍କ ଭଣ୍ଡାରେର ପକାଇ ଥିେଲ, ଏେବ ମଧ୍ୟ େସତିକି
ପକାଇେବ । ନା ଅଧିକ ନା କମ୍ ପକାଇେବ । ଏହି ଜ୍ଞାନ ତୁମ ବୁଦ୍ଧିେର ଅଛି । େସଥିପାଇଁ ଚିନ୍ତାର େକୗଣସି କଥା ନାହିଁ । େକୗଣସି ଚିନ୍ତା
ନ କରି ଆେମ ନିଜର ଗୁପ୍ତ ରାଜଧାନୀ ସ୍ଥାପନ କରୁଛୁ । ଏହା ବୁଦ୍ଧିେର ସ୍ମରଣ କରିବା ଉଚିତ୍ । ତୁମ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଖୁସିେର
ରହିବା ଉଚିତ୍ ଏବଂ ନଷ୍େଟାେମାହା ମଧ୍ୟ େହବାକୁ ପଡିବ । ଏଠାେର ନଷ୍େଟାେମାହା େହବା ଦ୍ ◌ାରା ପୁଣି େସଠାେର େମାହଜିତ୍
ରାଜା-ରାଣୀ େହବ । ତୁେମ ଜାଣିଛ ଏହି ପୁରୁଣା ଦୁନିଆ ତ ଏେବ ବିନାଶ େହାଇଯିବ, ଏେବ ଘରକୁ ଯିବାକୁ େହବ େତଣୁ ଏଥିେର ମମତ୍
କାହିଁକି ରଖିବା । େକହି ବିମାର େହେଲ, ଡାକ୍ତର ଯଦି କହନ୍ତି, େରାଗୀ ବଞ୍ଚିବାର ଆଶା ନାହିଁ େତେବ ପୁଣି ତାଙ୍କଠାରୁ ମମତ୍ ତୁଟିଯାଏ
। ଜାଣିଛନ୍ତି େଯ ଆତ୍ମା େଗାଟିଏ ଶରୀର ଛାଡି ଅନ୍ୟ ଏକ ଶରୀର ଧାରଣ କରିବ । ଆତ୍ମା ତ ଅନିନାଶୀ ଅେଟ ନା । ଆତ୍ମା ଚାଲିଗଲା,
ଶରୀର ବିନାଶ େହାଇଗଲା ପୁଣି ତାକୁ ମେନ ପକାଇେଲ ଫାଇଦା କ’ଣ! ଏେବ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ତୁେମ ନଷ୍େଟାେମାହା ହୁଅ । ନିଜ ମନକୁ
ପଚାରିବାକୁ େହବ — େମାର କାହା ପ୍ରତି େମାହ ନାହିଁ ତ ? ନେଚତ୍ େଶଷ ସମୟେର ତାଙ୍କ କଥା ନିଶ୍ଚିତ ମେନ ପଡିବ । ନଷ୍େଟାେମାହା
େହେଲ ହିଁ ଏହି ଉଚ୍ଚ ପଦ ପାଇବ । ସ୍ ର୍ଗକୁ ତ ପିଲାମାେନ ସମସ୍େତ ଯିେବ — ଏହା େକୗଣସି ବଡ କଥା ନୁେହଁ । ବଡ କଥା େହଲା
ଦଣ୍ଡ ନ େଭାଗ ନ କରି, ଉଚ୍ଚ ପଦ ପାଇବା । େଯାଗବଳ ଦ୍ ◌ାରା ହିସାବ-କିତାବକୁ ଚୁକ୍ତ କେଲ ଦଣ୍ଡ ପାଇବ ନାହିଁ । ପୁରୁଣା
ସମ୍ବନ୍ଧୀ ମଧ୍ୟ ମେନ ନ ପଡନ୍ତୁ । ଏେବ ତ ଆମର ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି ପୁଣି େଦବତାମାନଙ୍କ ସହିତ ଆମର
ସମ୍ବନ୍ଧ େହବ । ବର୍ତ୍ତମାନର ସମ୍ପର୍କ ସବୁଠାରୁ ଶ୍େରଷ୍ଠ ଅେଟ ।
ଏେବ ତୁେମ ଜ୍ଞାନ ସାଗର ବାବାଙ୍କର େହାଇଛ । ସମସ୍ତ ଜ୍ଞାନ ବୁଦ୍ଧିେର ଅଛି । ଆଗରୁ କ’ଣ ଜାଣିଥିେଲ େଯ ଏହି ସୃଷ୍ଟିଚକ୍ର କିପରି
ଘୂରୁଛି ? ଏେବ େସସବୁ ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି । ବାବାଙ୍କଠାରୁ ସମ୍ପତ୍ତି ମିଳୁଛି େସଥିପାଇଁ ତ ବାବାଙ୍କ ସହିତ ସ୍େନହ ରହିଛି ନା ।

ବାବାଙ୍କ ଦ୍ ◌ାରା ସ୍ ର୍ଗର ବାଦଶାହୀ ମିଳୁଛି । ତାଙ୍କର ଏହି ରଥ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଅେଟ । ଭାରତେର ହିଁ ଭାଗୀରଥ ଅର୍ଥାତ୍ ଯିଏ ଧରାକୁ
ଗଙ୍ଗା ଆଣିଥିେଲ ତାଙ୍କର ଗାୟନ ରହିଛି । ବାବା ଭାରତକୁ ହିଁ ଆସୁଛନ୍ତି । ତୁମ ପିଲାମାନଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିେର ଏେବ ୮୪ ଜନ୍ମର ଉତ୍ଥାନ
ପତନର ଜ୍ଞାନ ଅଛି । ତୁେମ ଜାଣିଛ ଏହି ୮୪ ଜନ୍ମର ଚକ୍ରକୁ ଆମକୁ ପୂରା କରିବାକୁ େହବ । ୮୪ ଚକ୍ରରୁ ତୁେମ ମୁକୁଳି ପାରିବ ନାହିଁ ।
ତୁେମ ଜାଣିଛ ସିଡିେର ଓହ୍ଲାଇବାେର ବହୁତ ସମୟ ଲାଗୁଛି, ଚଢିବା ପାଇଁ େକବଳ ଏହି େଗାଟିଏ ଅନ୍ତିମ ଜନ୍ମ ଲାଗୁଛି । େସଥିପାଇଁ
କୁହାଯାଉଛି ତୁେମ ତ୍ରିେଲାକୀନାଥ, ତ୍ରିକାଳଦର୍ଶୀ େହଉଛ । ପୂର୍ବରୁ ତୁେମ କ’ଣ ଜାଣିଥିଲ େଯ ଆେମ ତ୍ରିେଲାକୀନାଥ େହବୁ ? ଏେବ
ବାବା ମିଳିଛନ୍ତି, ଶିକ୍ଷା େଦଉଛନ୍ତି େତେବ ଯାଇ ତୁେମ ବୁଝୁଛ । ବାବାଙ୍କ ପାଖକୁ େକହି ଆସିେଲ ବାବା ପଚାରନ୍ତି — ଆଗରୁ ଏହି
େପାଷାକେର ଏହି ଘେର େକେବ ମିଶିଥିଲ ? କହନ୍ତି — ହଁ ବାବା, କଳ୍ପ-କଳ୍ପ ମିଶୁଛୁ । େତେବ ବୁଝାଯାଏ ବ୍ରହ୍ମାକୁମାରୀ ଠିକ୍
ବୁଝାଇଛନ୍ତି । ଏେବ ତୁେମମାେନ ସ୍ ର୍ଗର ବୃକ୍ଷକୁ ସମ୍ମୁଖେର େଦଖୁଛ । ସ୍ ର୍ଗର ନିକଟେର ଅଛ ନା । ମନୁଷ୍ୟମାେନ ଭଗବାନଙ୍କ
ପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି — ନାମ-ରୂପରୁ ଅଲଗା ଅଟନ୍ତ,ି େତେବ ପିଲାମାେନ େକଉଁଠୁ ଆସିେବ! େତେବ ଆତ୍ମାମାେନ ମଧ୍ୟ ନାମ-ରୂପରୁ ଅଲଗା
େହାଇଯାନ୍ତ!ୁ େଯଉଁ କଥା ସବୁ କହୁଛନ୍ତି ତାହା ବିଲ୍କୁଲ୍ ଭୁଲ୍ । ଯିଏ କଳ୍ପ ପୂର୍ବରୁ ବୁଝିଥିେବ, ତାଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିେର ହିଁ ଧାରଣା େହବ ।
ପ୍ରଦର୍ଶନୀେର େଦଖ େକଉଁ ପ୍ରକାରର ଆତ୍ମା ଆସୁଛନ୍ତି । େକହି ତ ଶୁଣିଥିବା କଥା ଅନୁସାେର େଲଖି େଦଉଛନ୍ତି ଏସବୁ କଳ୍ପନା
ଅେଟ । େତେବ ଏଥିରୁ ବୁଝାଯାଏ ଇଏ ଆମ କୁଳର ନୁହଁନ୍ତି । ଅେନକ ପ୍ରକାରର ମନୁଷ୍ୟ ଅଛନ୍ତି । ତୁମ ବୁଦ୍ଧିେର ସାରା ବୃକ୍ଷ, ଡ୍ରାମା
ଓ ୮୪ର ଚକ୍ର ରହିଛି । ଏେବ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବାକୁ େହବ । ତାହା ମଧ୍ୟ ଡ୍ରାମା ଅନୁସାେର ହିଁ େହାଇଥାଏ । ଡ୍ରାମାେର ସବୁ କିଛି
ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ େହାଇ ରହିଛି । ଏପରି ନୁେହଁ େଯ, ଡ୍ରାମାେର ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବାକୁ ଥିେଲ କରିବ,ୁ ଏହା କହିବା ଭୁଲ୍ ଅେଟ । େଯଉଁମାେନ
ଡ୍ରାମାକୁ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂେପ ବୁଝିନାହଁାନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ନାସ୍ତିକ କୁହାଯାଉଛି । େସମାେନ ବାବାଙ୍କ ସହିତ ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂେପ ପ୍ରୀତି
ରଖିପାରିେବ ନାହିଁ । ଡ୍ରାମାର ରହସ୍ୟକୁ ଓଲଟା ବୁଝିବା ଦ୍ ◌ାରା ଉନ୍ନତି େହଉନାହିଁ, ଏଥିରୁ ବୁଝାଯାଏ ଏହାଙ୍କର ଭାଗ୍ୟେର ନାହିଁ ।
ବିଘ୍ନ ତ ଅେନକ ପ୍ରକାରର ଆସିବ । ବିଘ୍ନକୁ ଖାତିର କରିବାର ନାହିଁ । ବାବା କହୁଛନ୍ତି େଯଉଁ ଭଲ କଥା ତୁମକୁ ଶୁଣାଉଛି ତାହା ଶୁଣ ।
ବାବାଙ୍କୁ ୟାଦ କରିବା ଦ୍ ◌ାରା ବହୁତ ଖୁସି ରହିବ । ବୁଦ୍ଧିେର ଅଛି ଏେବ ୮୪ ଜନ୍ମର ଚକ୍ର ପୂରା େହଉଛି, ଏେବ ନିଜ ଘରକୁ ଯିବାକୁ
େହବ । ଏହିପରି ନିଜ ସହିତ କଥା େହବା ଉଚିତ୍ । ତୁେମ ପତିତ ଅବସ୍ଥାେର ତ ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ । େତଣୁ ପ୍ରଥେମ ନିଶ୍ଚିତ ବର ଯିବା
ଦରକାର, ବର ପଛେର ବରଯାତ୍ରୀ ଯିେବ । େଭାଳାନାଥଙ୍କର ବରଯାତ୍ରୀ େବାଲି ଗାୟନ ରହିଛି । ସମସ୍ତଙ୍କୁ କ୍ରମାନୁସାେର ତ
ଯିବାକୁ େହବ, ଏେତ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ଦଳ କିପରି କ୍ରମାନୁସାେର ଯାଉଥିେବ! ମନୁଷ୍ୟ ପୃଥିବୀ ଉପେର େକେତ ଜାଗା େନଉଛନ୍ତ,ି
େକେତ ଆସବାସପତ୍ର ସମ୍ପତ୍ତି ଆଦି ଦରକାର େହଉଛି । ଆତ୍ମା ତ ବିନ୍ଦୁ ଅେଟ । ଆତ୍ମାକୁ କ’ଣ ଦରକାର ? କିଛି ବି ନୁେହଁ । ଆତ୍ମା
େକେତ େଛାଟ ଜାଗା େନଉଛି । ଏହି ସାକାରୀ ବୃକ୍ଷ ଏବଂ ନିରାକାରୀ ବୃକ୍ଷ ମଧ୍ୟେର େକେତ ଫରକ ରହିଛି । ତାହା େହଉଛି
ବିନ୍ଦୁମାନଙ୍କର ବୃକ୍ଷ । ଏସବୁ କଥା ବାବା ତୁମ ବୁଦ୍ଧିେର ବସାଉଛନ୍ତି । ତୁମ ବ୍ୟତୀତ ଏହି କଥା ଦୁନିଆେର ଆଉ େକହି ଶୁଣିବାର
େସୗଭାଗ୍ୟ ପାଇେବ ନାହିଁ । ବାବା ବର୍ତ୍ତମାନ ନିଜର ଘର ଏବଂ ରାଜଧାନୀ କଥା ମେନ ପକାଇ େଦଉଛନ୍ତି । ତୁେମ ରଚୟିତାଙ୍କୁ ଜାଣିବା
ଦ୍ ◌ାରା ସୃଷ୍ଟିଚକ୍ରର ଆଦି-ମଧ୍ୟ-ଅନ୍ତକୁ ଜାଣୁଛ । ତୁେମ ତ୍ରିକାଳଦର୍ଶୀ, ଆସ୍ତିକ େହାଇଗଲ । ତୁମମାନଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ସାରା
ଦୁନିଆେର େକହି ଆସ୍ତିକ ନୁହଁନ୍ତି । ତାହା ବିନାଶୀ ପାଠପଢା, ଏହା ଅବିନାଶୀ ପାଠପଢା । େସଠାେର ଅେନକ ଶିକ୍ଷକ ପଢାଉଛନ୍ତ,ି
ଏଠାେର ଜେଣ ଶିକ୍ଷକ ପଢାଉଛନ୍ତି । ଯିଏ ପୁଣି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଅଟନ୍ତି । ଇଏ ପିତା, ଶିକ୍ଷକ ପୁଣି ଗୁରୁ ମଧ୍ୟ ଅଟନ୍ତି । ଇଏ ତ
ସାରା ଦୁନିଆର ଶିକ୍ଷକ ଅଟନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତ ପଢାଇେବ ନାହିଁ । ବାବାଙ୍କୁ ସମସ୍େତ ଜାଣିଗେଲ ତ ବହୁତ େଦୗଡିେବ,
ବାପଦାଦାଙ୍କୁ େଦଖିବା ପାଇଁ । ଗ୍େରଟ୍ ଗ୍େରଟ୍ ଗ୍ରାଣ୍ଡଫାଦର (ଆଦିପିତା) ଆଦମଙ୍କ ଶରୀରେର ବାବା ଆସିଛନ୍ତ,ି େତଣୁ ଏକଦମ୍
େଦୗଡି କରି ଆସିେବ । ଲେଢଇ ଆରମ୍ଭ େହେଲ ହିଁ ବାବାଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷତା େହବ, ପୁଣି େକହି ଆସି ମଧ୍ୟ ପାରିେବ ନାହିଁ । ତୁେମ
ଜାଣିଛ ଅେନକ ଧର୍ମର ବିନାଶ ମଧ୍ୟ େହବ । ପ୍ରଥେମ ପ୍ରଥେମ ଏକ ମାତ୍ର ଭାରତ ହିଁ ଥିଲା ଆଉ େକୗଣସି ଖଣ୍ଡ ନଥିଲା । ଏେବ ତୁମ
ବୁଦ୍ଧିେର ଭକ୍ତିମାର୍ଗର କଥା ମଧ୍ୟ ଅଛି । ବୁଦ୍ଧିରୁ େକହି କ’ଣ ଭୁଲିଯାଇଥା’ନ୍ତି କି ? କିନ୍ତୁ ମେନ ରହିେଲ ମଧ୍ୟ ଏେବ ତୁେମ ଜାଣୁଛ
ଏହା ଜ୍ଞାନ ଅେଟ, ଭକ୍ତିର ପାର୍ଟ ପୂରା େହାଇଛି ଏେବ ତ ଆମକୁ ଘରକୁ ଯିବାକୁ େହବ । ଏହି ଦୁନିଆେର ରହିବାର ନାହିଁ । ଘରକୁ ଯିବା
ପାଇଁ ତ ଖୁସି େହବା ଉଚିତ୍ ନା । ତୁମମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଯାଇଛି କି ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମର ବାନପ୍ରସ୍ଥ ଅବସ୍ଥା ଅେଟ । ତୁେମ ଦୁଇ ପଇସା ଏହି
ରାଜଧାନୀ ସ୍ଥାପନ କରିବାେର ଲଗାଉଛ, ତାହା ମଧ୍ୟ ଯାହା କିଛି କରୁଛ, ବିଲ୍କୁଲ୍ କଳ୍ପ ପୂର୍ବ ଭଳି । ତୁେମ ମଧ୍ୟ କଳ୍ପ ପୂର୍ବର
ଆତ୍ମା ଅଟ । ତୁେମ କହୁଛ ବାବା ଆପଣ ମଧ୍ୟ କଳ୍ପ ପୂର୍ବର ବାବା ଅଟନ୍ତି । ଆେମ କଳ୍ପ-କଳ୍ପ ବାବାଙ୍କଠାରୁ ପଢୁଛୁ ।
ଶ୍ରୀମତେର ଚାଲି ଶ୍େରଷ୍ଠ େହବାକୁ ପଡିବ । ଏହି କଥା ଆଉ କାହାର ବୁଦ୍ଧିେର ନଥିବ । ତୁମକୁ ଏହି ଖୁସି ମିଳୁଛି କି ଆେମ ଶ୍ରୀମତ
ଅନୁସାେର ନିଜର ରାଜଧାନୀ ସ୍ଥାପନ କରୁଛୁ । ବାବା େକବଳ କହୁଛନ୍ତି ପବିତ୍ର ହୁଅ । ତୁେମ ପବିତ୍ର େହେଲ ସାରା ଦୁନିଆ ପବିତ୍ର
େହବ । ସମସ୍େତ ଘରକୁ ଚାଲିଯିେବ ବାକି ଅନ୍ୟ କଥାେର ଆେମ କାହିଁକି ଚିନ୍ତା କରିବା । କିପରି ଦଣ୍ଡ ପାଇେବ, କ’ଣ େହବ, ଏଥିେର
ଆମର କ’ଣ ଯାଉଛି । ଆମକୁ ନିଜର ଚିନ୍ତା କରିବା ଉଚିତ୍ । ଅନ୍ୟ ଧର୍ମବାଲାଙ୍କ କଥାେର ଆେମ କାହିଁକି ଯିବୁ । ଆେମ େହଉଛୁ ଆଦି
ସନାତନ େଦବୀ-େଦବତା ଧର୍ମର । ବାସ୍ତବେର ଏହାର ନାମ ଭାରତ ଅେଟ ପୁଣି ହିନ୍ଦୁସ୍ଥାନ ନାମ ରଖି େଦଇଛନ୍ତି । ହିନ୍ଦୁ େକୗଣସି
ଧର୍ମ ନୁେହଁ । ଆେମ େଲଖୁଛୁ େଯ ଆେମ େଦବୀ େଦବତା ଧର୍ମର ଅଟୁ େତେବ ମଧ୍ୟ େସମାେନ ହିନ୍ଦୁ େଲଖିେଦଉଛନ୍ତି କାହିଁକି ନା
ଜାଣିନାହଁାନ୍ତି େଯ େଦବୀ-େଦବତା ଧର୍ମ େକେବ ଥିଲା । େକହି ମଧ୍ୟ ବୁଝୁ ନାହଁାନ୍ତି । ବର୍ତ୍ତମାନ ଏେତ ବ୍ରହ୍ମାକୁମାର-କୁମାରୀ
ଅଛନ୍ତି, ଏହା ତ ପରିବାର େହାଇଗଲା ନା! ଘର େହାଇଗଲ ନା! ବ୍ରହ୍ମା ତ େହଉଛନ୍ତି ପ୍ରଜାପିତା, ସମସ୍ତଙ୍କର ଗ୍େରଟ୍ ଗ୍େରଟ୍

ଗ୍ରାଣ୍ଡ ଫାଦର (ଆଦିପିତା), ପ୍ରଥେମ ତୁେମ ବ୍ରାହ୍ମଣ େହଉଛ ପେର ଅନ୍ୟ ସବୁ ବର୍ଣ୍ଣକୁ ଆସୁଛ ।
ତୁମର ଏହା କେଲଜ ଅଥବା ବିଶ୍ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଅେଟ, ଡାକ୍ତରଖାନା ମଧ୍ୟ ଅେଟ । ଗାନ କରାଯାଏ ଜ୍ଞାନ ଅଞ୍ଜନ ସତ୍ଗୁରୁ େଦେଲ,
ଅଜ୍ଞାନ ଅନ୍ଧାର ବିନାଶ... । େଯାଗ ବଳ ଦ୍ ◌ାରା ତୁେମ ସଦା ସୁସ୍ଥ ସଦା ଧନବାନ୍ େହଉଛ । େନଚର-କିଓର (ପ୍ରାକୃତିକ ଉପଚାର)
କରାଇଥା’ନ୍ତି ନା । ଏେବ ତୁମର ଆତ୍ମା କିଓର୍ ଅର୍ଥାତ୍ ନିେରାଗ େହବା ଦ୍ ◌ାରା ଶରୀର ମଧ୍ୟ କିଓର େହାଇଯିବ । ଏହା େହଉଛି
ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ େନଚର-କିଓର । ସ୍ ◌ାସ୍ଥ୍ୟ, ସମ୍ପତ୍ତ,ି ଖୁସି ୨୧ ଜନ୍ମ ପାଇଁ ମିଳୁଛି । ଉପେର ନାମ େଲଖିଦିଅ ରୁହାନୀ େନଚର କିଓର
(ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପ୍ରାକୃତିକ ଉପଚାର) । ମନୁଷ୍ୟଙ୍କୁ ପବିତ୍ର କରାଇବାର ଉପାୟ େଲଖାଯାଉଛି । ଏଥିେର ଆପତ୍ତିର େକୗଣସି କଥା ନାହିଁ
। ଆତ୍ମା ହିଁ ପତିତ େହାଇଛି । େସଥିପାଇଁ ତ ଡାକୁଛନ୍ତି ନା । ଆତ୍ମା ପ୍ରଥେମ ସତ୍ତ୍ ପ୍ରଧାନ ପବିତ୍ର ଥିଲା ପୁଣି ଅପବିତ୍ର େହଲା
ପୁଣି ପବିତ୍ର କିପରି େହବ ? ଭଗବାନୁବାଚ — ମନମନାଭବ, େମାେତ ମେନ ପକାଅ େତେବ ମଁୁ ଗ୍ୟାେରଣ୍ଟି େଦଉଛି ତୁେମ ପବିତ୍ର
େହାଇଯିବ । ବାବା େକେତ ଉପାୟମାନ ବତାଉଛନ୍ତି - ଏହିପରି େବାର୍ଡ ଲଗାଅ । କିନ୍ତୁ େକହି ମଧ୍ୟ ଏପରି େବାର୍ଡ ଲଗାଇ ନାହଁାନ୍ତି ।
ମୁଖ୍ୟ ଚିତ୍ର ସବୁ ରଖିଥିବ । ଭିତରକୁ େକହି ବି ଆସିେଲ କୁହ ତୁେମ ଆତ୍ମା ପରମଧାମର ନିବାସୀ ଅଟ । ଏଠାେର ଏହି କର୍େମନ୍ଦ୍ରିୟ
ମିଳିଛି ଅଭିନୟ କରିବା ପାଇଁ । ଏହି ଶରୀର ତ ବିନାଶୀ ଅେଟ ନା । ବାବାଙ୍କୁ ମେନ ପକାଇେଲ ବିକର୍ମ ବିନାଶ େହାଇଯିବ । ଏେବ ତୁମର
ଆତ୍ମା ଅପବିତ୍ର େହାଇଯାଇଛି ପୁଣି ପବିତ୍ର େହାଇଗେଲ ଘରକୁ ଚାଲିଯିବ । ବୁଝାଇବା ତ ବହୁତ ସହଜ ଅେଟ । ଯିଏ କଳ୍ପ ପୂର୍ବର
ଆତ୍ମା େହାଇଥିେବ େସହିମାେନ ହିଁ ଆସି କଣ୍ଟାରୁ ଫୁଲ େହେବ । ଏଥିେର ଡରିବାର େକୗଣସି କଥା ନାହିଁ । ତୁେମ ତ ଭଲ କଥା େଲଖୁଛ ।
େସହି ଗୁରମାେନ ମଧ୍ୟ ମନ୍ତ୍ର େଦଇଥାନ୍ତି ନା । ବାବା, ମଧ୍ୟ ମନମନାଭବର ମନ୍ତ୍ର େଦଇ ପୁଣି ରଚୟିତା ଏବଂ ରଚନାର ରହସ୍ୟ
ବୁଝାଉଛନ୍ତି । ଗୃହସ୍ଥ ବ୍ୟବହାରେର ରହି େକବଳ ବାବାଙ୍କୁ ମେନ ପକାଅ । ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପରିଚୟ ଦିଅ, ଲାଇଟ୍ ହାଉସ୍
(ବତୀଘର, ଯିଏ ଆେଲାକ ପ୍ରଦାନ କେର) ମଧ୍ୟ ହୁଅ ।
ତୁମକୁ େଦହୀ-ଅଭିମାନୀ େହବା ପାଇଁ ବହୁତ ଗୁପ୍ତ େମହନତ କରିବାକୁ ପଡିବ । େଯପରି ବାବା ଜାଣିଛନ୍ତି େଯ ମଁୁ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ
ପଢାଉଛି, େସହିପରି ତୁେମ ପିଲାମାେନ ମଧ୍ୟ ଆତ୍ମ-ଅଭିମାନୀ େହବା ପାଇଁ େମହନତ କର । ମୁଖ ଦ୍ ◌ାରା ଶିବ-ଶିବ କହିବାର ମଧ୍ୟ
ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ । ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ଭାବି ବାବାଙ୍କୁ ୟାଦ କରିବାକୁ େହବ କାହିଁକି ନା ମୁଣ୍ଡ ଉପେର ବହୁତ ପାପର େବାଝ ରହିଛି । ୟାଦ
କରିବା ଦ୍ ◌ାରା ହିଁ ତୁେମ ପବିତ୍ର େହାଇଯିବ । କଳ୍ପ ପୂର୍ବରୁ େଯଉଁମାେନ େଯପରି ବର୍ସା େନଇଥିେବ, େସମାେନ ହିଁ ନିଜ-ନିଜର
ସମୟେର ବର୍ସା (ସମ୍ପତ୍ତ)ି େନେବ । କିଛି େହେଲ ଅଦଳ-ବଦଳ େହାଇପାରିବ ନାହିଁ । ମୁଖ୍ୟ କଥା େହଉଛି େଦହୀ-ଅଭିମାନୀ େହାଇ
ବାବାଙ୍କୁ ୟାଦ କରିବା େତେବ ମାୟାର ଚାପୁଡା ଖାଇବ ନାହିଁ । େଦହ-ଅଭିମାନେର ଆସିେଲ କିଛି ନା କିଛି ବିକର୍ମ େହବ ପୁଣି ଶେହ ଗୁଣା
ପାପ େହାଇଯିବ । ସିଡି ଓହ୍ଲାଇବା ପାଇଁ ୮୪ ଜନ୍ମ ଲାଗିଛି । ଏେବ ପୁଣି ଚଢିବାର କଳା ଅର୍ଥାତ୍ ଉନ୍ନତିର ସମୟ ଏହି େଗାଟିଏ
ଜନ୍ମେର ହିଁ େହଉଛି । ବାବା ଆସିଥିବାରୁ ଲିଫ୍ଟର ମଧ୍ୟ ଉଦ୍ଭାବନ େହାଇଛି । ପୂର୍ବରୁ ତ ଅଣ୍ଟାେର ହାତ େଦଇ ସିଡି ଚଢୁଥିେଲ ।
ଏେବ ସହଜ ପାଇଁ ଲିଫଟ୍ ବାହାରିଲାଣି । ଏହା ମଧ୍ୟ ଲିଫ୍ଟ ଅେଟ ଯାହାକି େଗାଟିଏ େସେକଣ୍ଡେର ମୁକ୍ତି ଏବଂ ଜୀବନମୁକ୍ତିକୁ ଯାଉଛ ।
ଜୀବନବନ୍ଧନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିବା ପାଇଁ ୫ ହଜାର ବର୍ଷ, ୮୪ ଜନ୍ମ ଲାଗୁଛି । ଜୀବନମୁକ୍ତି (ସ୍ ର୍ଗ)କୁ ଯିବା ପାଇଁ େଗାଟିଏ ଜନ୍ମ
ଲାଗୁଛି । େକେତ ସହଜ ଅେଟ । ତୁମଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଯିଏ ପଛେର ଆସିେବ େସ ମଧ୍ୟ ତୁରନ୍ତ ଚଢିଯିେବ । ବୁଝିେବ େଯ ହଜିଯାଇଥିବା ଜିନିଷ
ବାବା େଦବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି । ତାଙ୍କ ମତେର ନିଶ୍ଚିତ ପରିଚାଳିତ େହବୁ । ଆଚ୍ଛା —
ମିଠା ମିଠା ସିକିଲେଧ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତା-ପିତା, ବାପଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍େନହଭରା ସ୍ମୃତି ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ୍ । ଆତ୍ମିକ
ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍େତ ।
ଧାରଣା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାର :—

(୧) େକୗଣସି ଚିନ୍ତା ନକରି ଶ୍ରୀମତ ଆଧାରେର ନିଜର ଗୁପ୍ତ ରାଜଧାନୀ ସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ େହବ । ବିଘ୍ନ ପାଇଁ ଚିନ୍ତିତ େହବାର ନାହିଁ
। ବୁଦ୍ଧିେର ରହୁ େଯ କଳ୍ପ ପୂର୍ବରୁ େଯଉଁମାେନ ସହେଯାଗ େଦଇଥିେଲ େସମାେନ ଏେବ ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ େଦେବ, େତଣୁ ଚିନ୍ତାର
େକୗଣସି କଥା ନାହିଁ ।
(୨) ସବୁେବେଳ ଏହି ଖୁସିେର ରୁହ େଯ ଏେବ ଆମର ବାନପ୍ରସ୍ଥ ଅବସ୍ଥା ଅେଟ, ଆମକୁ ଘରକୁ େଫରିବାକୁ େହବ । େତଣୁ
ଆତ୍ମ-ଅଭିମାନୀ େହବାର ବହୁତ ଗୁପ୍ତ େମହନତ କରିବାକୁ େହବ । େକୗଣସି ବିକର୍ମ କରିବାର ନାହିଁ ।
ବରଦାନ:ସ୍େନହ ଏବଂ ସହେଯାଗର ବିଧି ଦ୍ ◌ାରା ଯଜ୍ଞର ସହେଯାଗୀ େହଉଥିବା ସହଜେଯାଗୀ ହୁଅ ।
ବାପଦାଦାଙ୍କୁ ପିଲାମାନଙ୍କର ସ୍େନହ ହିଁ ପସନ୍ଦ ଅେଟ େତଣୁ େଯଉଁମାେନ ଯଜ୍ଞ ସ୍େନହୀ ଏବଂ ସହେଯାଗୀ ଅଟନ୍ତି
େସମାେନ ସହଜେଯାଗୀ ସ୍ ତଃ ହିଁ େହାଇଯାଆନ୍ତି କାରଣ ସହେଯାଗ ହିଁ ସହଜେଯାଗ । ଦିଲ୍ବାଲା ବାବାଙ୍କୁ ଦିଲ୍
ଅର୍ଥାତ୍ ହୃଦୟର ସ୍େନହ ଏବଂ ହୃଦୟର ସହେଯାଗ ହିଁ ପ୍ରିୟ ଅେଟ । ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ହୃଦୟବାନ େଛାଟିଆ ସଉଦାଟିଏ କରି

ସ୍େଲାଗାନ:-

ଖୁସି େହାଇଯାଆନ୍ତି ଏବଂ ବିଶାଳ ହୃଦୟବାନ ପିଲାମାେନ େବହଦର ଅର୍ଥାତ୍ ବହୁତ ବଡ ସଉଦା କରିଥା’ନ୍ତି । ମୂଲ୍ୟ
କିନ୍ତୁ ସ୍େନହର େଦଖାଯାଏ ବସ୍ତୁର ନୁେହଁ େସଥିପାଇଁ ସୁଦାମାର ଖୁଦ ଭଜାର ଗାୟନ ରହିଛି । େସହିପରି ଏଠାେର ମଧ୍ୟ
େକହି େକେତ ବି େଦଉଥା’ନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ଯଦି ସ୍େନହ ନଥିବ େତେବ ଜମା େହବ ନାହିଁ । ସ୍େନହର ସହିତ ଯଦି ଅଳ୍ପ ଟିକିଏ
ବି ଜମା କରୁଛ େତେବ ତାହା ପଦ୍ମଗୁଣା େହାଇଯାଉଛି ।
ସମୟ ଏବଂ ଶକ୍ତି ବ୍ୟର୍ଥେର ନଯାଉ େସଥିପାଇଁ ପ୍ରଥେମ ଚିନ୍ତା କର ତା’ପେର କର ।
*** ଓମ୍ ଶାନ୍ତି ***

