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ପ୍ରାତଃ ମୁରଲୀ

ଓମ୍ ଶାନ୍ତି

“ବାପଦାଦା”

ମଧୁବନ

“ମିେଠ ବଚ୍େଚ:— ଏଠାେର ତୁେମ େବୖରାଗୀ ଜୀବନେର ଅଛ । େତଣୁ ଭଲ ପିନ୍ଧିବା, ଭଲ ଖାଇବା... ଏଭଳି ସଉକ ତୁମମାନଙ୍କର ରହିବା
ଉଚିତ୍ ନୁେହଁ । ନିଜର ପାଠପଢା ଏବଂ ଚରିତ୍ର ଉପେର ପୁରା ପୁରା ଧ୍ୟାନ େଦବା ଉଚିତ୍ ।”
ପ୍ରଶ୍ନ:ଜ୍ଞାନ ରତ୍ନେର ସଦାସର୍ବଦା ଭରପୁର ରହିବାର ଉପାୟ କ’ଣ ?
ଉତ୍ତର:ଦାନ । େଯେତ-େଯେତ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଦାନ କରିବ େସେତ-େସେତ ନିେଜ ମଧ୍ୟ ଭରପୁର ରହିବ । ବୁଦ୍ଧିମାନ ସିଏ ଯିଏକି
ଜ୍ଞାନକୁ ଶୁଣି ନିଜ ଭିତେର ଧାରଣ କରିଥା’ନ୍ତି ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଦାନ କରିଥା’ନ୍ତି । ଯଦି ବୁଦ୍ଧିରୂପୀ ମୁଣାେର ଛିଦ୍ର
ଥିବ େତେବ ଜ୍ଞାନ ବାହାରିଯିବ, ଧାରଣା େହବ ନାହିଁ । େସଥିପାଇଁ କାଇଦା ଅନୁସାେର ପାଠ ପଢିବାକୁ େହବ ଏବଂ ୫
ବିକାରଠାରୁ ଦୁେରଇ ରହିବାକୁ େହବ । ରୂପ-ବସନ୍ତ ଅର୍ଥାତ୍ େଯାଗୀ ଏବଂ ଜ୍ଞାନୀ େହବାକୁ ପଡିବ ।
ଓମ୍ ଶାନ୍ତି । ଆତ୍ମିକ ପିତା ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି । ଆତ୍ମିକ ପିତା ମଧ୍ୟ କର୍େମନ୍ଦ୍ରିୟ ଦ୍ ◌ାରା କହୁଛନ୍ତି ଏବଂ
ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାେନ ମଧ୍ୟ କର୍େମନ୍ଦ୍ରିୟ ଦ୍ ◌ାରା ଶୁଣୁଛନ୍ତି । ଏଠାେର ଏହା ହିଁ େହଉଛି ନୂଆ କଥା । ଦୁନିଆେର େକୗଣସି ମନୁଷ୍ୟ
ଏଭଳି କଥା କହିପାରିେବ ନାହିଁ । ତୁମମାନଙ୍କ ଭିତେର ମଧ୍ୟ ପୁରୁଷାର୍ଥର କ୍ରମ ଅନୁସାେର ଜ୍ଞାନ ବୁଝାଇଥା’ନ୍ତି । େତେବ ଶିକ୍ଷକ
କିପରି ଶିକ୍ଷା େଦଉଛନ୍ତି ତାହା ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କ େରଜିଷ୍ଟରରୁ ଜଣାପଡିଥାଏ । େରଜିଷ୍ଟର ଦ୍ ◌ାରା ହିଁ ତାଙ୍କର ପାଠପଢା ଏବଂ
ଚାଲି ଚଳଣୀ ଜଣାପଡିଥାଏ । େତେବ ମୁଖ୍ୟ ଏବଂ ମୂଳକଥା େହଲା ପାଠପଢା ଏବଂ ଚରିତ୍ର । ଏହା େହଉଛି ଈଶ୍ ରୀୟ ପାଠପଢା େଯଉଁ
ପାଠ େକହି ବି ପଢାଇ ପାରିେବ ନାହିଁ । ରଚୟିତା ଏବଂ ରଚନାର ଆଦି-ମଧ୍ୟ-ଅନ୍ତିମ ସମୟ ସମ୍ବନ୍ଧେର ଏବଂ ଜ୍ଞାନ ସମ୍ବନ୍ଧେର
ସାରା ସୃଷ୍ଟିେର େକହି ବି ମନୁଷ୍ୟ ଜାଣି ନାହଁାନ୍ତି । ପ୍ରାଚୀନ ଋଷି, ମୁନି େଯଉଁମାେନ ଏେତ ଶାସ୍ତ୍ର ପଢିଥିେଲ, ଶାସ୍ତ୍ରର ଅେଥାରିଟୀ
ଥିେଲ, େସମାେନ ନିେଜ କହୁଥିେଲ େଯ ଆେମ ରଚୟିତା ଏବଂ ରଚନାକୁ ଜାଣିନାହଁୁ । ବାବା ହିଁ ଆସି ଏସବୁର ପରିଚୟ େଦଉଛନ୍ତି । ଗାୟନ
ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତ—
ି ଏହା େହଉଛି କଣ୍ଟାର ଜଙ୍ଗଲ । େତେବ ଜଙ୍ଗଲକୁ ନିଆଁ ନିଶ୍ଚିତ ଲାଗିବ । ଫୁଲର ବଗିଚାକୁ େକେବ ନିଆଁ ଲାଗି
ନଥାଏ । ବର୍ତ୍ତମାନ ସାରା ଜଙ୍ଗଲ ଶୁଖିଯାଇଛି େତଣୁ ଜଙ୍ଗଲକୁ ନିଶ୍ଚିତ ନିଆଁ ଲାଗିବ । କିନ୍ତୁ ବଗିଚା ସବୁେବେଳ ସବୁଜିମାେର
ଭରପୁର ଥାଏ । େତଣୁ ବଗିଚାକୁ େକେବ ବି ନିଆଁ ଲାଗିପାରିବ ନାହିଁ । ଶୁଖିଲା ଜିନିଷେର ତୁରନ୍ତ ନିଆଁ ଲାଗିଯାଏ । େତେବ ଏହା େହଉଛି
େବହଦର ଜଙ୍ଗଲ । ଏହାକୁ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ନିଆଁ ଲାଗିଥିଲା । ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ବଗିଚାର ସ୍ଥାପନା େହାଇଥିଲା ଏେବ ମଧ୍ୟ ତୁମର େସହି
ବଗିଚାର ସ୍ଥାପନା େହଉଛି । ତୁେମ ଜାଣିଛ ଆେମ େସହି ବଗିଚାର ସୁଗନ୍ଧଯୁକ୍ତ ଫୁଲ ଅର୍ଥାତ୍ େଦବତା େହଉଛୁ ତା’ର ନାମ ହିଁ େହଉଛି
ସ୍ ର୍ଗ । ଏେବ େସହି ସ୍ ର୍ଗର ସ୍ଥାପନା ପୁନଃ େହଉଛି । ସବୁଠାରୁ ବଡ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା େହଲା, ତୁେମମାେନ େଲାକମାନଙ୍କୁ
େକେତ ବି ବୁଝାଉଛ କିନ୍ତୁ କାହାର ବୁଦ୍ଧିେର ଏହି କଥା ଧାରଣ େହଉନାହିଁ । ଯିଏ ଏହି ଧର୍ମର େହାଇନଥିେବ େସମାନଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିେର
ଏକଥାର ଧାରଣା େହବ ନାହିଁ । େଗାଟିଏ କାନେର ଶୁଣି ଅନ୍ୟ କାନେର ବାହାର କରିେଦେବ । ସତ୍ୟ ତ୍େରତୟା ଯୁଗେର ଭାରତବାସୀମାେନ
ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେର ବହୁତ କମ ସଂଖ୍ୟକ ଥିେବ । ପୁଣି ଦ୍ ◌ାପର କଳିଯୁଗେର େକେତ ବୃଦ୍ଧି େହାଇଯାଉଛି । େସଠାେର (ସତ୍ୟ ଯୁଗେର)
େକବଳ େଗାଟିଏ କିମ୍ବା ଦୁଇଟି ସନ୍ତାନ ରହିେବ କିନ୍ତୁ ଏଠାେର ଚାେରାଟି କିମ୍ବା ପାଞ୍େଚାଟି ସନ୍ତାନ େହଉଛନ୍ତି େତଣୁ ନିଶ୍ଚିତ
ଭାବେର ବୃଦ୍ଧି େହବ । ଭାରତବାସୀ ହିଁ ନିଜକୁ ହିନ୍ଦୁ େବାଲି କହିେଦଉଛନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ଭାରତବାସୀ ବାସ୍ତବେର େଦବୀ େଦବତା ଧର୍ମର
ଥିେଲ । ଅନ୍ୟ ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀ େକେବ ବି ନିଜ ଧର୍ମକୁ ଭୁଲନ୍ତି ନାହିଁ େକବଳ ଭାରତବାସୀ ହିଁ ନିଜ ଧର୍ମକୁ ଭୁଲିଯାଇଛନ୍ତି । େଦଖ,
ଏେବ େକେତ େଢର ମନୁଷ୍ୟ ଅଛନ୍ତି । ସମସ୍େତ ତ ଆସି ଜ୍ଞାନ ବୁଝିେବ ନାହିଁ । ସମସ୍େତ ନିଜ ନିଜର ଜନ୍ମକୁ ମଧ୍ୟ ଜାଣିପାରିେବ ।
କାରଣ େଯଉଁମାେନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ୮୪ ଜନ୍ମ େନଉଥିେବ େସମାେନ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେର ପୁରୁଣା ଭକ୍ତ େହେବ । ଏେବ ତୁେମ ବୁଝିପାରୁଥିବ
େଯ ଆେମ େକେତ ଭକ୍ତି କରିଛୁ । ଯଦି ଅଳ୍ପ ଭକ୍ତି କରିଥିେବ େତେବ ଜ୍ଞାନ ମଧ୍ୟ କମ ବୁଝିେବ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କମ
ବୁଝାଇପାରିେବ । ଯଦି ବହୁତ ଭକ୍ତି କରିଥିେବ େତେବ ଜ୍ଞାନର ଧାରଣା ବହୁତ େହବ । ଅେନକଙ୍କୁ ବୁଝାଇ ମଧ୍ୟ ପାରିେବ । ଯଦି ନିେଜ
ଜ୍ଞାନ ନ ବୁଝିବ େତେବ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବୁଝାଇ ପାରିବ ନାହି,ଁ େସଥିପାଇଁ େସମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ମଧ୍ୟ କମ ମିଳିଥାଏ । ସବୁର
ହିସାବ ଅଛି ନା । ବାବାଙ୍କୁ େକହି ଜେଣ ସବୁ ହିସାବ ବାହାର କରି ପଠାଇଥିେଲ େଯ ଇସ୍ଲାମୀମାନଙ୍କର ଏତିକି ଜନ୍ମ,
େବୗଦ୍ଧମାନଙ୍କର ଏତିକି ଜନ୍ମ େହବା ଆବଶ୍ୟକ । ବୁଦ୍ଧେଦବ ମଧ୍ୟ ଧର୍ମସ୍ଥାପକ ଅଟନ୍ତି । ତାଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ େକହି େବୗଦ୍ଧ
ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀ ନଥିେଲ । ବୁଦ୍ଧେଦବଙ୍କ ଆତ୍ମା ପ୍ରେବଶ କଲା ଏବଂ ସିଏ େବୗଦ୍ଧଧର୍ମର ସ୍ଥାପନା କରିେଲ । େତେବ ସିଏ
େହଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଧର୍ମର ପ୍ରଜାପିତା । ଏକରୁ ପୁଣି େକେତ ବୃଦ୍ଧି େହାଇଥାଏ । ତୁେମ ତ ନୂଆ ଦୁନିଆେର ରାଜା େହବ । ଏେବ ଏଠାେର
ତୁେମ ବନବାସେର ଅଛ, େତଣୁ େକୗଣସି ଜିନିଷର ସଉକ ରଖିବା ଉଚିତ୍ ନୁେହଁ । ମଁୁ ବହୁତ ଭଲ-ଭଲ କପଡା ପିନ୍ଧିବି— ଏହା ମଧ୍ୟ
େଦହ-ଅଭିମାନ ଅେଟ । େତେବ ଯାହା ମିଳିଲା ତାହା ଭଲ । ଏହି ଦୁନିଆ ବାକି ଆଉ ଅଳ୍ପ ସମୟ । ଯଦି ଏଠାେର ଭଲ ଭଲ କପଡା ପିନ୍ଧିବ
େତେବ େସଠାେର ପୁଣି କମ ମିଳିବ । ପିନ୍ଧିବାର ସଉକ ମଧ୍ୟ ଛାଡିେଦବା ଉଚିତ୍ । ଆଗକୁ ଏସବୁର ସାକ୍ଷାତ୍କାର ତୁମକୁ ସ୍ ତଃ େହବାକୁ
ଲାଗିବ । ତୁେମ ନିେଜ କହିବ ଏମାେନ ବହୁତ େସବା କରୁଛନ୍ତି । ଏମାେନ ଚମତ୍କାର କରୁଛନ୍ତି । ଏମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ବହୁତ ନମ୍ବର

ମିଳିବ । ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପୁଣି ନିଜ ସଦୃଶ ମଧ୍ୟ କରିେବ । ଦିନକୁ ଦିନ ଏହି ବଗିଚା ବଡ େହବ । ସତ୍ୟ-ତ୍େରତୟା ଯୁଗେର େଯେତ
େଦବୀ-େଦବତା ଥିେଲ େସମାେନ ସମସ୍େତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହିଠାେର ହିଁ ଅଛନ୍ତି ପୁଣି ଭବିଷ୍ୟତେର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ େହେବ । ଏେବ
ତୁେମମାେନ ଗୁପ୍ତ ରୂପେର ପଦବୀ େନଉଛ । ତୁେମ ଜାଣିଛ ଆେମ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ମୃତ୍ୟୁେଲାକେର ପଢୁଛୁ, ପଦବୀ ଅମରେଲାକେର
ପାଇବୁ । ଏପରି ପାଠପଢା େକେବ େଦଖିଛ! ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା ନା । ପଢିବ ପୁରୁଣା ଦୁନିଆେର ପଦ ପାଇବ ନୂଆ ଦୁନିଆେର । ଶିକ୍ଷାଦାତା
ସିଏ ଯିଏକି ଅମରେଲାକେର ସ୍ଥାପନା ଏବଂ ମୃତ୍ୟୁେଲାକର ବିନାଶ କରାଉଛନ୍ତି । ଏହା େହଉଛି ପୁରୁେଷାତ୍ତମ ସଂଗମଯୁଗ ଯାହାକି ବହୁତ
େଛାଟ ଯୁଗ । ଏହି ଯୁଗେର ହିଁ ବାବା ଆସନ୍ତି, ପାଠ ପଢାଇବା ପାଇଁ । ବାବା ଆସିବା ମାତ୍ରେକ ପାଠପଢା ଆରମ୍ଭ େହାଇଯାଉଛି ।
େସଥିପାଇଁ ବାବା କହୁଛନ୍ତ—
ି ଶିବ ଜୟନ୍ତୀ ହିଁ ଗୀତା ଜୟନ୍ତୀ େବାଲି େଲଖ । ଏହି କଥାକୁ ମନୁଷ୍ୟ ଜାଣିନାହଁାନ୍ତି । େସଥିପାଇଁ
େସମାେନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ନାମ ରଖି େଦଇଛନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ଏହି ଭୁଲକୁ େକହି ବୁଝିବା ଦରକାର ନା । େକେତ ବଡ ବଡ େଲାକମାେନ
ମ୍ୟୁଜିୟମ (ସଂଗ୍ରାହଳୟ) େଦଖିବାକୁ ଆସୁଛନ୍ତ,ି ଏପରି ନୁେହଁ କି େସମାେନ ବାବାଙ୍କୁ ଜାଣିଯାଉଛନ୍ତି ନା । କିଛି ବି ଜାଣି ନାହଁାନ୍ତି
େସଥିପାଇଁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଦ୍ ◌ାରା ଫର୍ମ ପୂରଣ କରାଅ େତେବ ଜଣାପଡିବ େଯ େସମାେନ କ’ଣ ଶିଖିେଲ । ନେଚତ୍ ଏଠାକୁ
ଆସି କ’ଣ କରିେବ । େଯପରି ସାଧୁ, ମହାତ୍ମାମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଏଠାେର ତ େସପରି କଥା ନାହିଁ । ବାବାଙ୍କର ତ ଏକଦମ୍
ସାଧାରଣ ରୂପ । େପାଷାକେର ମଧ୍ୟ େକୗଣସି ଅନ୍ତର ନାହିଁ େସଥିପାଇଁ େକହି ବୁଝିପାରୁ ନାହଁାନ୍ତି । ଭାବୁଛନ୍ତି ଇଏ ତ ହୀରା ବ୍ୟବସାୟୀ
ଥିେଲ । କିନ୍ତୁ ପୂର୍ବରୁ ବିନାଶୀ ରତ୍ନର େବପାରୀ ଥିେଲ ଏେବ ଅବିନାଶୀ ଜ୍ଞାନ ରତ୍ନର େବପାରୀ େହାଇଗେଲ । ତୁେମମାେନ ସଉଦା
ମଧ୍ୟ େବହଦର ବାବାଙ୍କଠାରୁ କରୁଛ । ଯିଏକି ବହୁତ ବଡ େସୗଦାଗର, ଯାଦୁକର ଏବଂ ରତ୍ନାକର ଅଟନ୍ତି । େତେବ ସମସ୍େତ ନିଜକୁ
ଜ୍ଞାନୀ-େଯାଗୀ େବାଲି ଭାବିବା ଉଚିତ୍ । ଆମଠାେର ଲକ୍ଷ-ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଜ୍ଞାନ ରତ୍ନ ରହିଛି । ଏହି ଜ୍ଞାନର ରତ୍ନ ଦ୍ ◌ାରା
ତୁେମମାେନ ପାରସବୁଦ୍ଧି ସମ୍ପନ୍ନ େହଉଛ । ଏସବୁ ବୁଝିବାର କଥା । କିନ୍ତୁ େକହି ବହୁତ ଭଲ ବୁଦ୍ଧିମାନମାେନ ହିଁ ଏହି ସବୁ କଥାକୁ
ଧାରଣା କରୁଛନ୍ତି । ଯଦି ଧାରଣା ନ େହବ େତେବ େସମାେନ େକୗଣସି କାମର ନୁେହଁ । ବୁଝିଯାଅ େସମାନଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିରୂପି ମୁଣାେର ଛିଦ୍ର
ରହିଛି େତଣୁ ସବୁ ବାହାରି ଯାଉଛି । ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମଁୁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଅବିନାଶୀ ଜ୍ଞାନ ରତ୍ନର ଦାନ େଦଉଛି । ଯଦି ତାକୁ ତୁେମ
ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଦାନ କରିବ େତେବ ତୁମର ବୁଦ୍ଧି ଆହୁରି ଭରପୁର େହାଇଯିବ । ନେଚତ୍ କିଛି ରହିବ ନାହି,ଁ ଖାଲି େହାଇଯିବ । କାଇଦା
ଅନୁସାେର ଚାଲୁନାହଁାନ୍ତି କିମ୍ବା ପାଠ ପଢୁନାହଁାନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ଏଥିେର ବହୁତ ଭଲ ବିଷୟ ରହିଛି । ୫ ବିକାରରୁ ତୁମକୁ ବିଲକୁଲ୍ ଦୁେରଇ
ଯିବାକୁ େହବ ।
ବାବା ବୁଝାଇଛନ୍ତି ଏହି ରକ୍ଷାବନ୍ଧନର ପର୍ବ େଯଉଁ ପାଳନ େହଉଛି ତାହା ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟର ଅେଟ । କିନ୍ତୁ ମନୁଷ୍ୟମାେନ
ତା’ର ଅର୍ଥକୁ ଜାଣିନାହଁାନ୍ତି େଯ ରାକ୍ଷୀ କାହିଁକି ବନ୍ଧାଯାଏ । ଆଗରୁ ବ୍ରାହ୍ମଣମାେନ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧୁଥିେଲ । ଏେବ ଭଉଣୀମାେନ
ଭାଇ ହାତେର ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧୁଛନ୍ତି ଖର୍ଚ୍ଚ ପାଇଁ । ପବିତ୍ରତାର େକୗଣସି କଥା ନାହିଁ । ବହୁତ େଫସନର ରାକ୍ଷୀ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି ।
ଦୀପାବଳୀ ଏବଂ ଦଶହରା ଇତ୍ୟାଦି ସବୁ ଏହି ସଂଗମଯୁଗର ପର୍ବ । ବାବା େଯଉଁ ବିଧି ଶିଖାଇଛନ୍ତି ତାର ସ୍ ◌ୃତି ସ୍ ରୂପ
ଭକ୍ତିମାର୍ଗେର ପାଳନ କରାଯାଇଥାଏ । ବାବା ତୁମମାନଙ୍କୁ ସତ୍ୟ ଗୀତା ଶୁଣାଇ ଲକ୍ଷ୍ମୀ-ନାରାୟଣ କରୁଛନ୍ତି । ଏେବ ତୁେମ ପ୍ରଥମ
ଗ୍େରଡକୁ ଯାଉଛ । ସତ୍ୟ ନାରାୟଣଙ୍କର କଥା ଶୁଣି ତୁେମ ନରରୁ ନାରାୟଣ େହଉଛ । ଏେବ ତୁମମାନଙ୍କୁ ସାରା ଦୁନିଆକୁ ଜାଗ୍ରତ
କରିବାକୁ େହବ େସଥିପାଇଁ େକେତ େଯାଗବଳ ଦରକାର । େଯାଗବଳ ଦ୍ ◌ାରା ହିଁ ତୁେମ ପ୍ରତି କଳ୍ପେର ସ୍ ର୍ଗର ସ୍ଥାପନା କରୁଛ ।
େଯାଗବଳ ଦ୍ ◌ାରା ସ୍ଥାପନା େହଉଛି, ବାହୁବଳ ଦ୍ ◌ାରା ବିନାଶ େହଉଛି ଶବ୍ଦ ହିଁ ଦୁଇଟି— ଅଲଫ ଏବଂ େବ ଅର୍ଥାତ୍ ବାବା ଏବଂ
ରାଜତ୍ । େଯାଗବଳ ଦ୍ ◌ାରା ତୁେମମାେନ ବିଶ୍ ର ମାଲିକ େହଉଛ । ତୁମମାନଙ୍କ ଜ୍ଞାନ ବିଲକୁଲ୍ ଗୁପ୍ତ । ତୁେମମାେନ
ସେତାପ୍ରଧାନ ଥିଲ ଏେବ ତେମାପ୍ରଧାନ େହାଇଯାଇଛ । ପୁଣି ସେତାପ୍ରଧାନ େହବ । ପ୍ରତ୍େୟକ ଜିନିଷ ନୂଆରୁ ପୁରୁଣା େହାଇଥାଏ ।
ନୂଆ ଦୁନିଆେର କ’ଣ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ପୁରୁଣା ଦୁନିଆେର କିଛି ବି ନାହିଁ େଯପରି ସବୁ କିଛି ଶୂନ୍ୟ େହାଇଯାଇଛି । କାହିଁ ଭାରତ ସ୍ ର୍ଗ ଥିଲା,
ଏେବ ନର୍କ େହାଇଯାଇଛି । ରାତି ଦିନର ଅନ୍ତର ରହିଛି ରାବଣର ପୁତଳିକା ତିଆରି କରି ଜଳାଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ କାହିଁକି ଜଳାଉଛନ୍ତି ତା’ର
ଅର୍ଥକୁ ଜାଣି ନାହଁାନ୍ତି । ତୁେମ ଏେବ ବୁଝିପାରୁଛ େଯ କ’ଣ କ’ଣ କରୁଛନ୍ତି । ତୁମ ଭିତେର ମଧ୍ୟ କାଲି ଅଜ୍ଞାନତା ଥିଲା ଆଜି ଜ୍ଞାନ
ରହିଛି । କାଲି ତୁେମ ନର୍କେର ଥିଲ ଆଜି ବାସ୍ତବେର ସ୍ ର୍ଗକୁ ଯାଉଛ । ଏପରି ନୁେହଁ େଯ ଦୁନିଆେର େଯପରି କହୁଛନ୍ତି ଅମୁକ
ସ୍ ର୍ଗକୁ ଗଲା । ଏେବ ତୁେମ ପ୍ରକୃତ ସ୍ ର୍ଗକୁ ଯିବ େତଣୁ ଏହି ନର୍କ ରହିବ ନାହିଁ । ଏହା େକେତ ବୁଝିବାର କଥା ଏବଂ ଏହା ମଧ୍ୟ
େସେକଣ୍ଡର କଥା । ବାବାଙ୍କୁ ମେନ ପକାଇଅ େତେବ ବିକର୍ମ ବିନାଶ େହାଇଯିବ । ଏହି କଥା ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କୁହ େଯ ତୁେମମାେନ
ଏହି ଲକ୍ଷ୍ମୀ-ନାରାୟଣ ସଦୃଶ ଥିଲ, ୮୪ ଜନ୍ମର ଚକ୍ରେର ଆସି ପୁଣି ଏହିଭଳି େହାଇଯାଇଛ । ସେତାପ୍ରଧାନରୁ ତେମାପ୍ରଧାନ
େହାଇଯାଇଛ ପୁଣି ସେତାପ୍ରଧାନ େହବ । ଆତ୍ମା େକେବ ବି ବିନାଶ ହୁଏ ନାହିଁ । କିନ୍ତୁ ଆତ୍ମାକୁ ତେମାପ୍ରଧାନରୁ ସେତାପ୍ରଧାନ ପୁଣି
ଥେର େହବାକୁ ପଡିଥାଏ । ବାବା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର େଶୖଳୀେର ବୁଝାଉଛନ୍ତି । ବାବା କହୁଛନ୍ତି େମାର ଆତ୍ମା ରୂପି ବ୍ୟାେଟରୀ େକେବ ବି
ପୁରୁଣା ହୁଏ ନାହିଁ । ବାବା କହୁଛନ୍ତି ନିଜକୁ େକବଳ ବିନ୍ଦୁ ଆତ୍ମା େବାଲି ଭାବ । ଏପରି ମଧ୍ୟ କହିଥା’ନ୍ତି ଏହାଙ୍କର ଆତ୍ମା ଚାଲିଗଲା
। େତେବ ଆତ୍ମା ସଂସ୍କାର ଅନୁସାେର େଗାଟିଏ ଶରୀର ଛାଡି ଅନ୍ୟ ଏକ ଶରୀର େନଇଥାଏ । ଏେବ ସମସ୍ତ ଆତ୍ମାକୁ ଘରକୁ
େଫରିଯିବାକୁ େହବ । ଏହା ମଧ୍ୟ ଡ୍ରାମା । ସୃଷ୍ଟିରୂପି ଚକ୍ର ପୁନରାବୃତ୍ତି େହବାେର ଲାଗିଛି । ଏେବ ହିସାବ ବାହାର କରି କହୁଛନ୍ତି େଯ
ଦୁନିଆେର ଏତିକି ସଂଖ୍ୟକ ମନୁଷ୍ୟ ଅଛନ୍ତି । ଏପରି କାହିଁକି କହୁନାହଁାନ୍ତି େଯ ଏତିକି ସଂଖ୍ୟକ ଆତ୍ମା ଅଛନ୍ତି । ବାବା କହୁଛନ୍ତି

େମାେତ ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୁଲିଯାଇଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ େମାେତ ସମସ୍ତଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ କରିବାକୁ େହବ । େସଥିପାଇଁ ତ େମାେତ ଡାକୁଛନ୍ତି ।
ତୁେମମାେନ ବାବାଙ୍କୁ ଭୁଲିଯାଉଛ କିନ୍ତୁ ମଁୁ େକେବ ବି ତୁମମାନଙ୍କୁ ଭୁେଲ ନାହିଁ । ବାବା ପତିତମାନଙ୍କୁ ପବିତ୍ର କରିବା ପାଇଁ ଏଠାକୁ
ଆସୁଛନ୍ତି । ଏହା େହଉଛି ଗାଈ ମୁଖ । ବାକି ବଳଦ ଆଦିର େକୗଣସି କଥା ନାହିଁ । ଏହା େହଉଛି ବାବାଙ୍କର ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ରଥ । ବାବା
ତୁମମାନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତ—
ି ମଁୁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଦିବ୍ୟଗୁଣେର ସଜାଉଛି । ଏକଥା ପକ୍କା ସ୍ମୃତିେର ରହିବା ଉଚିତ୍ । ଶିବବାବାଙ୍କୁ ମେନ
ପକାଇେଲ ବହୁତ ଫାଇଦା ଅଛି । ବାବା ଆମକୁ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ମାଧ୍ୟମ େନଇ ପାଠ ପଢାଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ତୁେମ ତାଙ୍କୁ ମେନ ପକାଇବା
ଉଚିତ୍ ନୁେହଁ, କାରଣ ସଦ୍ଗୁରୁ େକବଳ ଜେଣ ଶିବବାବା ହିଁ ଅଟନ୍ତ,ି ତାଙ୍କ ଉପେର ତୁମକୁ ଅର୍ପଣ େହବାକୁ ପଡିବ । ବ୍ରହ୍ମାବାବା,
ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଉପେର ଅର୍ପଣ େହେଲ ନା । ବାବା କହୁଛନ୍ତି େମାେତ ମେନ ପକାଅ । ତୁେମମାେନ ଫୁଲର ଦୁନିଆକୁ ଯାଉଛ େତଣୁ କଣ୍ଟା
ସହିତ େମାହ ରହିବା ଉଚିତ୍ ନୁେହଁ । ୬୩ ଜନ୍ମ େହବ ଭକ୍ତିମାର୍ଗେର ଶାସ୍ତ୍ର ପଢି ପଢି ପୂଜା କରି କରି ଆସିଲ । ତୁେମମାେନ ପୂଜା
ମଧ୍ୟ ପ୍ରଥେମ ଶିବବାବାଙ୍କର କରିଛ । େସଥିପାଇଁ ତ େସାମନାଥ ମନ୍ଦିର ତିଆରି େହାଇଛି । ମନ୍ଦିର ତ ସବୁ ରାଜାମାନଙ୍କ
ଘରମାନଙ୍କେର ମଧ୍ୟ ରହୁଥିଲା େସଥିେର େକେତ ହୀରାେମାତି ମଧ୍ୟ ରହିଥିଲା । ପେର େସସବୁର ଲୁଣ୍ଠନ େହାଇଯାଇଥିଲା ।
େସାମନାଥ ମନ୍ଦିରରୁ େକେତ ସବୁ ସୁନା ଇତ୍ୟାଦି େନଇଗେଲ । ତୁେମମାେନ ଏହିଭଳି ଧନବାନ ବିଶ୍ ର ମାଲିକ େହଉଛ । ଏମାେନ ବହୁତ
ଧନବାନ ଥିେଲ, ସାରା ବିଶ୍ ର ମାଲିକ ଥିେଲ କିନ୍ତୁ ଏମାନଙ୍କ ରାଜ୍ୟକୁ େକେତ ସମୟ େହାଇଗଲାଣି, ଏକଥା େକହି ଜାଣିନାହଁାନ୍ତି ।
ବାବା କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟକୁ ୫ ହଜାର ବର୍ଷ େହବ । େସମାେନ ୨୫୦୦ ବର୍ଷ ରାଜ୍ୟ କରିେଲ ବାକି ୨୫୦୦ ବର୍ଷ ଭିତେର ଏେତ
ସବୁ ମଠ ପନ୍ଥ ଇତ୍ୟାଦି ବୃଦ୍ଧି େହାଇଛି ।
ଏେବ ତୁମମାେନ ବହୁତ ଖୁସି େହବା ଦରକାର େଯ ଆମକୁ େବହଦର ବାବା ପଢାଉଛନ୍ତି । ବାବାଙ୍କଠାରୁ ଆମକୁ ବହୁତ ସମ୍ପତ୍ତି ମିଳୁଛି ।
ଶାସ୍ତ୍ରେର େଦଖାଇଛନ୍ତି ସାଗରରୁ େଦବତା ବାହାରିେଲ ଏବଂ ରତ୍ନର ଥାଳି ଭରପୁର କରି ଆଣିେଲ । ବାସ୍ତବେର ଏେବ ତୁମମାନଙ୍କୁ
ଜ୍ଞାନ ରତ୍ନର ଭରପୁର ଥାଳି ମିଳୁଛି । ବାବା ତ େହଉଛନ୍ତି ଜ୍ଞାନର ସାଗର । େକହି େକହି ବହୁତ ଭଲ ଭାବେର ନିଜର ଥାଳି ଜ୍ଞାନ
ରତ୍ନେର ଭରପୁର କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ କାହା କାହାର ଥାଳିରୁ ଜ୍ଞାନ ରତ୍ନ ବାହାରିଯାଉଛି । ଯିଏ ଭଲ ଭାବେର ପଢିେବ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ
ପଢାଇେବ େସମାେନ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେର ଧନବାନ େହେବ । ରାଜଧାନୀର ସ୍ଥାପନା େହଉଛି ନା । ଏହା ମଧ୍ୟ ଡ୍ରାମାେର ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ
େହାଇ ରହିଛି, ଯିଏ ଭଲ ଭାବେର ପଢିେବ ତାଙ୍କୁ ହିଁ ସ୍କଲାରସିପ୍ (ବୃତ୍ତି) ମିଳୁଛି । ଏହା େହଉଛି ଈଶ୍ ରୀୟ ସ୍କଲାରସିପ ଏବଂ ଏହା
ଅବିନାଶୀ ମଧ୍ୟ । ତାହା େହଉଛି ବିନାଶୀ ସ୍କଲାରସିପ୍ । ଏହି ସିଢି ଚିତ୍ର ବହୁତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରକାରର ଚିତ୍ର େଯଉଁ ଚିତ୍ରର
ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ୮୪ ଜନ୍ମର କାହାଣୀ ରହିଛି । ବାବା କହୁଛନ୍ତି ସିଢି ଚିତ୍ରର ଏେତ ସୁନ୍ଦର ଟ୍ରାନ୍ସଲାଇଟ୍ ତିଆରି କର େଯପରି ଦୁରରୁ
ବହୁତ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେର େଦଖାଯିବ । ଏହାକୁ େଦଖି ମନୁଷ୍ୟ େଯପରି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ େହେବ । ପୁଣି ତୁମର ନାମ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସିଦ୍ଧ େହାଇଯିବ
। ଏେବ େଯଉଁମାେନ ଏଠାକୁ ଆସି ପୁଣି ଚାଲିଯାଉଛନ୍ତି େସମାେନ ପୁଣି ପେର ଆସିେବ । ଦୁଇ ଚାରିଥର ଯିବା ଆସିବା କରିେବ ପୁଣି ଯଦି
ଭାଗ୍ୟେର ଥିବ େତେବ ରହିଯିେବ । ଜ୍େୟାତିସ୍ ରୂପ ପରମାତ୍ମା ତ େକବଳ ଜେଣ େତଣୁ େସମାେନ ଯିେବ େକଉଁଆେଡ । େତେବ
ତୁମମାନଙ୍କର ବହୁତ ମିଠା ସ୍ ଭାବ ରହିବା ଦରକାର । ମିଠା ସ୍ ଭାବ େସେତେବେଳ େହବ େଯେତେବେଳ େଯାଗଯୁକ୍ତ େହବ ।
େଯାଗଦ୍ ◌ାରା ହିଁ ଆକର୍ଷଣୀୟ େହାଇଯାଆନ୍ତି । େଯପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିକର୍ମରୂପୀ କଳଙ୍କ ରହିଛି େସପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆକର୍ଷଣ ରହିବ ନାହିଁ
। ଏହି ସିଢି ଚିତ୍ରର ରହସ୍ୟକୁ ସମସ୍ତ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ବତାଇବାକୁ େହବ । ଧୀେର ଧୀେର କ୍ରମାନୁସାେର ସମସ୍େତ ଜାଣିଯିେବ । ଏହା
ହିଁ ଡ୍ରାମା । ସାରା ବିଶ୍ ର ଇତିହାସ-ଭୂେଗାଳ ପୁନରାବୃତ୍ତି େହବାେର ଲାଗିଛି । ଯିଏ ଏକଥା ତୁମମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ମେନ
ପକାଇବା ଦରକାର ନା । ବାବାଙ୍କୁ ସର୍ବବ୍ୟାପୀ େବାଲି କହୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଏଠାେର ତ ମାୟା ସର୍ବବ୍ୟାପୀ ଅେଟ । କିନ୍ତୁ ଏଠାେର ବାବା
ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି, ଯିଏକି େଗାଟିଏ େସେକଣ୍ଡେର ଆସିପାରିେବ । ତୁେମମାେନ ବୁଝିବା ଦରକାର େଯ ଶିବବାବା ବ୍ରହ୍ମାବାବାଙ୍କ
ଶରୀରେର ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି । କାରଣ କରିକରାଉ ଥିବାବାଲା ବାବା ଅଟନ୍ତି ନା ଯିଏକି ନିେଜ ମଧ୍ୟ କରିଥା’ନ୍ତି ଏବଂ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ
ଦ୍ ◌ାରା କରାଇଥାଆନ୍ତି । ତୁମମାନଙ୍କୁ ଆଜ୍ଞା େଦଉଛନ୍ତି । ସିଏ ନିେଜ କହୁଛନ୍ତି େଯ କ’ଣ କରିପାରିେବ, କ’ଣ ନ କରି
ପାରିେବ—ଏହାର ହିସାବ ଏହି ଶରୀର ଦ୍ ◌ାରା କର । ବାବା ଖାଆନ୍ତି ନାହିଁ େକବଳ ବାସନା ନିଅନ୍ତି । ଆଚ୍ଛା—
ମିଠା ମିଠା ସିକିଲେଧ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତା-ପିତା, ବାପଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍େନହଭରା ସ୍ମୃତି ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ୍ । ଆତ୍ମିକ
ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍େତ ।
ଧାରଣା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାର :—

(୧) େଯାଗୀ ଏବଂ ଜ୍ଞାନୀ େହାଇ ବୁଦ୍ଧିରୂପି ଝୁଲା ମୁଣୀକୁ ଅବିନାଶୀ ଜ୍ଞାନ ରତ୍ନେର ସଦାସର୍ବଦା ଭରପୁର ରଖିବାକୁ େହବ । ବୁଦ୍ଧି ରୂପି
ମୁଣାେର େଯପରି େକୗଣସି ଛିଦ୍ର ନ ରହୁ । ଜ୍ଞାନ ରତ୍ନକୁ ନିେଜ ଧାରଣ କରି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଦାନ କରିବାକୁ େହବ ।
(୨) ସ୍କଲାରଶିପ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ପାଠପଢାକୁ ଭଲ ଭାବେର ପଢିବାକୁ େହବ । ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ େବୖରାଗ୍ୟ ବୃତ୍ତିେର ରହିବାକୁ େହବ । େକୗଣସି
ପ୍ରକାରର ସଉକ ରଖିବା ଉଚିତ୍ ନୁେହଁ । ନିେଜ ସୁଗନ୍ଧଯୁକ୍ତ ଫୁଲ େହାଇ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସୁଗନ୍ଧଯୁକ୍ତ ଫୁଲ କରିବାକୁ େହବ ।

ବରଦାନ:-

ସ୍େଲାଗାନ:-

ଶୁଭଚିନ୍ତକ ସ୍ଥିତି ଦ୍ ◌ାରା ସମସ୍ତଙ୍କର ସହେଯାଗ ପ୍ରାପ୍ତ କରୁଥିବା ସମସ୍ତଙ୍କର ସ୍େନହୀ ହୁଅ ।
ଶୁଭଚିନ୍ତକ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ପ୍ରତ୍େୟକଙ୍କ ହୃଦୟେର ସ୍େନହ ଉତ୍ପନ୍ନ େହାଇଥାଏ ଏବଂ େସହି ସ୍େନହ ହିଁ
ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସହେଯାଗୀ କରି େଦଇଥାଏ । େଯଉଁଠାେର ସ୍େନହ ରହିଥାଏ େସଠାେର ସମୟ, ସମ୍ପତ୍ତ,ି ସହେଯାଗ
ସଦାସର୍ବଦା ଲୁଟାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ େହାଇଯାଆନ୍ତି । େତେବ ଶୁଭଚିନ୍ତକ ବୃତ୍ତି ସ୍େନହୀ କରିେଦବ ଏବଂ ସ୍େନହ
ସବୁ ପ୍ରକାରର ସହେଯାଗେର ସମର୍ପଣ କରାଇେଦବ େସଥିପାଇଁ ସଦାସର୍ବଦା ଶୁଭଚିନ୍ତନେର ସମ୍ପନ୍ନ ରୁହ ଏବଂ
ଶୁଭଚିନ୍ତକ େହାଇ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍େନହୀ ଏବଂ ସହେଯାଗୀ କର ।
ଏହି ସମୟେର ଦାତା େହାଇ ରୁହ େତେବ ତୁମ ରାଜ୍ୟେର ପ୍ରତ୍େୟକ ଆତ୍ମା ଅେନକ ଜନ୍ମ ଭରପୁର ରହିେବ ।
*** ଓମ୍ ଶାନ୍ତି ***

ସୂଚନା:ଏହି ମାସ େହଉଛି ଅବ୍ୟକ୍ତ ମାସ େତଣୁ ଆମ ସମସ୍ତ ବ୍ରହ୍ମାବତ୍ସଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା େହଉଛି ବିେଶଷ ବରଦାନୀ ମାସ । ଏହି ମାସେର
ଆେମ ସମସ୍େତ ଅନ୍ତର୍ମୁଖୀ େହାଇ ସାକାର ବ୍ରହ୍ମାବାବାଙ୍କ ସମାନ େହବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖି ତୀବ୍ର ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିଥାଆନ୍ତି ।
େସଥିପାଇଁ ଏହି ଜାନୁୟାରୀ ମାସେର ପ୍ରତିଦିନର ମୁରଲୀ େଶଷେର ବିେଶଷ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବା ପାଇଁ େଗାଟିଏ ପଏଣ୍ଟ େଲଖାଯାଇଛି, ଦୟା
କରି ସମସ୍େତ େସହି ଅନୁସାେର ବିେଶଷ ଧ୍ୟାନ େଦଇ ସାରା ଦିନ ତା’ଉପେର ମନନ ଚିନ୍ତନ କରି ଅବ୍ୟକ୍ତ େଲାକେର ଭ୍ରମଣ କରିେବ
।
ବ୍ରହ୍ମାବାବାଙ୍କ ସମାନ େହବା ପାଇଁ ବିେଶଷ ପୁରୁଷାର୍ଥ:ସମୟ ଅନୁସାେର ତିେନାଟି ଅବସ୍ଥାକୁ ସବୁେବେଳ ମେନ ରଖ-- ଅନ୍ତର୍ମୁଖ, ଅବ୍ୟକ୍ତ ଏବଂ ଅେଲୗକିକ । ଏେବ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତଙ୍କ
ଭିତେର କିଛି ନା କିଛି େଲୗକିକ ପଣିଆ ମିଶି ରହିଛି, କିନ୍ତୁ େଯେତେବେଳ ବିଲକୁଲ ଅେଲୗକିକ ଏବଂ ଅନ୍ତର୍ମୁଖୀ େହାଇଯିବ େସେତେବେଳ
ଅବ୍ୟକ୍ତ ଫରିସ୍ତା ସ୍ ରୂପ େଦଖାଯିବ । େତଣୁ ଆତ୍ମିକ ବା ଅେଲୗକିକ ସ୍ଥିତିେର ରହିବା ପାଇଁ ଅର୍ନ୍ତମୁଖୀ େହାଇ ରୁହ ।

