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ପ୍ରାତଃ ମୁରଲୀ

ଓମ୍ ଶାନ୍ତି

“ବାପଦାଦା”

ମଧୁବନ

“ମିେଠ ବଚ୍େଚ:— ଏହି ପୁରୁେଷାତ୍ତମ ସଂଗମଯୁଗେର ପୁରୁେଷାତ୍ତମ େହବା ପାଇଁ ଭଲ ଭାବେର ପୁରୁଷାର୍ଥ କର । େଯେତ ଦୂର ସମ୍ଭବ
େଯାଗ ଏବଂ ପାଠପଢା ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦିଅ ।”
ପ୍ରଶ୍ନ:ତୁେମ ପିଲାମାେନ ବହୁତ ବଡ ବ୍ୟବସାୟୀ ଅଟ, ତୁମମାନଙ୍କୁ ସର୍ବଦା େକଉଁ କଥା ଉପେର ଧ୍ୟାନ େଦଇ ବିଚାର କରିବା
ଆବଶ୍ୟକ ?
ଉତ୍ତର:ସର୍ବଦା ଲାଭ ଓ କ୍ଷତିର ବିଚାର କର, ଯଦି— ଏହାର ବିଚାର କରିବ ନାହିଁ େତେବ ପ୍ରଜାେର ମଧ୍ୟ ଦାସଦାସୀ େହବାକୁ
ପଡିବ । ବାବା ୨୧ ଜନ୍ମର େଯଉଁ ସମ୍ପତ୍ତି େଦଉଛନ୍ତି ତାକୁ ହରାଇେଦବ େସଥିପାଇଁ ବାବାଙ୍କ ସହିତ ଭଲ ଭାବେର
ସଉଦା କର । ବାବା ତ ଦାତା ଅଟନ୍ତ,ି ତୁେମ ପିଲାମାେନ ସୁଦାମା ଭଳି ଚାଉଳ ମୁଠାଏ େଦଇ ତାଙ୍କଠାରୁ ବିଶ୍ ର
ରାଜତ୍ େନଉଛ ।
ଓମ୍ ଶାନ୍ତି । ପିଲାମାେନ ଏଠାେର ବସିଛନ୍ତି । ଏହା େହଉଛି ସ୍କୁଲ । ଏହା େକୗଣସି ସତସଙ୍ଗ ନୁେହଁ । ସମ୍ମୁଖେର ମହନ୍ତ, ବ୍ରାହ୍ମଣ
ବା େକୗଣସି ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ବସି ନାହଁାନ୍ତି । “ସ୍ ◌ାମୀଜୀ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ େହାଇ ନଯାଆନ୍ତ”ୁ ଏଠାେର ଏଭଳି ଡରିବାର େକୗଣସି କଥା ହିଁ ନାହିଁ
। ଭକ୍ତିମାର୍ଗେର ଘରକୁ ଆମନ୍ତ୍ରିତ ସାଧୁ ସନ୍ନ୍ୟାସୀଙ୍କ ପାଦ େଧାଇ ପିଇଥାଆନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ଇଏ ତ ପିତା ଅଟନ୍ତି । ଘେର କ’ଣ
ପିଲାମାେନ ବାପାଙ୍କୁ ଡରିଥାଆନ୍ତି କି ? ତୁେମ ତ ବାବାଙ୍କ ସହ ଖାଉଛ ପିଉଛ, େଖଳୁଛ । ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଗୁରୁ ଆଦିଙ୍କ ସହିତ କ’ଣ ଏଭଳି
କରିଥାଆନ୍ତି କି ? େସଠାେର ତ େସମାନଙ୍କୁ ସାରା ଦିନ “ଗୁରୁଜୀ ଗୁରୁଜୀ” କହି ସମ୍େବାଧନ କରିଥାଆନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ଏଠାେର ଏଭଳି
କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ହିଁ ନାହିଁ । କାରଣ ଆମର ଇଏ ତ ପିତା ଅଟନ୍ତି । ଗୁରୁଙ୍କଠାରୁ ଏବଂ ଶିକ୍ଷକଙ୍କଠାରୁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରାପ୍ତି
େହାଇଥାଏ । େଲୗକିକେର ପିତାଙ୍କଠାରୁ ତ ସମ୍ପତ୍ତି ମିଳିଥାଏ । ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ େହବା ମାତ୍େର ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ େହାଇଯାଏ । ଏଠାେର
ମଧ୍ୟ ବାବାଙ୍କୁ ଜାଣିେଲ ବାବାଙ୍କର ସନ୍ତାନ େହେଲ, ବାସ୍ ଆେମ ସ୍ ର୍ଗର ମାଲିକ େହାଇଗେଲ । ବାବା େହଉଛନ୍ତି ସ୍ ର୍ଗର
ରଚୟିତା । ଏହି ଲକ୍ଷ୍ମୀ-ନାରାୟଣ ସ୍ ର୍ଗର ରାଜପଦ କିପରି ଓ େକଉଁଠାରୁ େନେଲ ଏହା େକହି ବି ଜାଣିନାହଁାନ୍ତି । ତୁେମ ଜାଣୁଛ େଯ—
ଆେମ ହିଁ ଏହିଭଳି ଥିଲୁ ପୁଣି ଆେମ ହିଁ ଏହିଭଳି େହଉଛୁ । ମନୁଷ୍ୟ ତ କିଛି ବି ବିଚାର କରୁନାହଁାନ୍ତି େଯ ଏମାେନ କିଏ ? ଆେମ କାହାକୁ
ପୂଜା କରୁେଛ । ଶିବ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇ େକବଳ ପାଣି ଢାଳି ଆସିଥାଆନ୍ତି, କିଛି ବି ବୁଝିନଥା’ନ୍ତି । ତୁମକୁ ଏେବ ଅନୁଭବ େହଉଛି େଯ ଆେମ
ଏହି ମୃତ୍ୟୁେଲାକେର ଶରୀର ତ୍ୟାଗ କରି ଅମରେଲାକକୁ ଯିବୁ । ଏହା େକେତ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାପ୍ତି ଅେଟ । ଭକ୍ତିମାର୍ଗେର ତ କିଛି ବି
ପ୍ରାପ୍ତି ନାହିଁ । ବାବା (ବ୍ରହ୍ମାବାବା) ନିେଜ କହୁଛନ୍ତି େଯ ମଁୁ ୧୨ ଜଣ ଗୁରୁ କରିଥିଲି । ଏେବ ଜାଣୁଛି େଯ ଏହା ଦ୍ ◌ାରା େକବଳ ସମୟ
ନଷ୍ଟ େହାଇଗଲା ଏବଂ ଆହୁରି ଅଧିକ ତଳକୁ ଖସିଗଲି । କିନ୍ତୁ ଏହା ମଧ୍ୟ ଡ୍ରାମାେର ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଅଛି । ଆମର କାହା ସହ ଶତ୍ରୁତା
ନାହିଁ । ଆମର ଏକ ବାବାଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରୀତି ରହିଛି । ତୁେମ କ୍ଲାସ ରୁମକୁ ଆସିବା ସମୟେର ଏହି ଚିତ୍ରକୁ େଦଖି ଖୁସି େହବା ଦରକାର େଯ
ଆେମ ପାଠପଢି ଏଭଳି ଶ୍େରଷ୍ଠ େହଉଛୁ । ତୁମକୁ ଜଣା ଅଛି େଯ ଏହି ରାଜଧାନୀ କିଭଳି ସ୍ଥାପନା େହଉଛି । ବାବା କହୁଛନ୍ତି ପିଲାମାେନ
ଦ୍ ନ୍ଦେର ଆସ ନାହିଁ । ବାବା ଏେତ ଭଲ ଭାବେର ବୁଝାଉଛନ୍ତି ତଥାପି ମଧ୍ୟ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା, େଯ ଶୁଣନ୍ତ,ି କୁହନ୍ତି ପୁଣି ପଳାୟନ
କରିଥାଆନ୍ତି, ମାୟାର େହାଇଯାଆନ୍ତି । େଯଉଁମାେନ େଗାଟିଏ ରାଜଧାନୀ ଛାଡି ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟର େହାଇଯାଇଥାଆନ୍ତି େସମାନଙ୍କୁ
ବିଶ୍ ◌ାସଘାତୀ କୁହାଯାଏ । ବାବା େକେତ ଭଲ ଭାେବ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରାଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଭକ୍ତିମାର୍ଗେର େକେତ ଭ୍ରମିତ େହଉଛନ୍ତି ।
ଦାନ-ପୁଣ୍ୟ, ତୀର୍ଥ-ବ୍ରତ ଇତ୍ୟାଦି ବହୁତ କରୁଛନ୍ତି । ଆଚ୍ଛା ଯଦି ସାକ୍ଷାତ୍କାର େହଲା, େତେବ କ’ଣ ଲାଭ େହଲା । ଚଢତିକଳା ତ
େହଲା ନାହିଁ ଆହୁରି ଅେଧାଗତି େହାଇଗଲା । କିନ୍ତୁ ଏଠାେର ତୁମର ଦିନକୁ ଦିନ ଚଢତି କଳା େହଉଛି । ବାକି ସମସ୍ତଙ୍କର ଅେଧାଗତି
େହଉଛି । ଗୁରୁେଲାକମାେନ ମଧ୍ୟ କହିଥାଆନ୍ତି— ଜ୍ଞାନ େହଉଛି ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଦିନ, ଭକ୍ତି େହଉଛି ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ରାତ୍ରୀ । ଜ୍ଞାନ
ଓ ଭକ୍ତି ମଧ୍ୟେର ରାତି ଦିନର ଅନ୍ତର ରହିଛି । ଜ୍ଞାନ ଦ୍ ◌ାରା ସୁଖ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ । ବାବା େକେତ ସହଜ ଭାେବ ବୁଝାଉଛନ୍ତି େଯ
ତୁେମ ହିଁ ବିଶ୍ ର ମାଲିକ ଥିଲ ଏବଂ ତୁେମ ହିଁ ଅେଧାଗତିକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଛ । ଏେବ ବାବା କହୁଛନ୍ତି େକବଳ ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ମେନକର ।
ଆତ୍ମା ଅବିନାଶୀ । ଆତ୍ମା କହୁଛି— େହ ଅବିନାଶୀ ପିତା, ଆପଣ ଆସି ଆମକୁ ପବିତ୍ର କରନ୍ତ,ୁ ଏଥିେର ମୁକ୍ତି ଜୀବନମୁକ୍ତି ସବୁ କିଛି
ସମାହିତ ରହିଛି । ତୁେମ ଏେବ ବୁଝୁଛ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗେର ଆେମ କିଛି ବି ଜାଣିନଥିଲ,ୁ େକବଳ ଭଗବାନଙ୍କୁ େଖାଜୁଥିଲୁ । ଗାୟନ କରୁଥିଲୁ
େହ ଭଗବାନ ଦୟା କର । ଭଗବାନ କହିବା ଦ୍ ◌ାରା ଏେତ ଖୁସି ମିଳିନଥାଏ । ସମ୍ପତ୍ତି ମେନ ପଡିନଥାଏ । ସର୍େବାଚ୍ଚ ଶିବାବାବ କହିବା
ମାତ୍େର ତୁରନ୍ତ ସମ୍ପତ୍ତି ମେନ ପଡିଯାଉଛି । ଏେବ ତୁେମ ବୁଝୁଛ େଯ ଏହା େହଉଛି ରାବଣ ରାଜ୍ୟ । ରାମରାଜ୍ୟ େହାଇଥାଏ
ସତ୍ୟଯୁଗେର । ଏେବ ତ କଳିଯୁଗ । ସତ୍ୟଯୁଗେର ଜନଂସଖ୍ୟା କମ ଥିଲା େକବଳ ଏକ ଆଦି ସନାତନ ଧର୍ମ ଥିଲା । ସୁଖ ଶାନ୍ତି ସବୁକିଛି
ଥିଲା । ଏଠାେର ତ ମନୁଷ୍ୟ ଶାନ୍ତି ପାଇଁ ଏେଣେତେଣ ଘୁରି ବୁଲୁଛନ୍ତି । କନଫେରନ୍ସ (ସମ୍ମିଳନୀ) ଆଦିେର େକେତ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି
। ତୁେମ ତାଙ୍କୁ େଲଖିପାରିବ ପରମାତ୍ମା, ଶାନ୍ତିର ସାଗର, ପବିତ୍ରତାର ସାଗର, ସମ୍ପତ୍ତିର ମଧ୍ୟ ସାଗର ଅଟନ୍ତି । ସବୁ କିଛି

ତାଙ୍କଠାରୁ ହିଁ ପ୍ରାପ୍ତ େହାଇଥାଏ ।
ଏେବ ତୁେମ ଜାଣୁଛ ସତ୍ୟଯୁଗେର ଆେମ ବହୁତ ଧନବାନ ଥିଲୁ । େସଠାେର ବିଶ୍ େର ଶାନ୍ତି ଥିଲା । ବାକି ଆତ୍ମାମାେନ ମଧ୍ୟ
ପରମଧାମେର ଘେର ଶାନ୍ତିେର ଥିେଲ । ସାରା ବିଶ୍ େର େକବଳ ଆେମମାେନ ହିଁ ଥିେଲ େତଣୁ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ସବୁକିଛି ଥିଲା । େତଣୁ
ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଖୁସି େହବା ଉଚିତ୍ । ଏଭଳି ସ୍ ର୍ଗ ଦୁନିଆ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଶାସ୍ତ୍ରେର କ’ଣ କ’ଣ ସବୁ େଲଖି େଦଇଛନ୍ତି । ବାବା
କହୁଛନ୍ତି ମଁୁ ତୁମକୁ ଏେତ ଭଲ ଭାବେର ବୁଝାଉଛି ଯଦ୍ ◌ାରା ତୁମକୁ େକୗଣସି ପ୍ରଶ୍ନ ଆଦି ପଚାରିବାର ଦରକାର ପଡିବ ନାହିଁ । ପ୍ରଥେମ
େମାେତ ମେନପକାଅ । ତୁେମ ଡାକୁଛ ଏଠାକୁ ଆସି ପତିତମାନଙ୍କୁ ପବିତ୍ର କର ଅର୍ଥାତ୍ ପୁରୁଣା ଦୁନିଆକୁ ନୂଆ କର । କିନ୍ତୁ ଅର୍ଥ କିଛି
ବି ବୁଝୁନାହଁାନ୍ତି । ସୂତା ଅଡୁଆ େହାଇଯାଇଛି, ଏେବ ସଜାଡିବାକୁ ପଡୁଛି । େତେବ ଭକ୍ତିମାର୍ଗେର େକେତ ଚିତ୍ର ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ।
ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଚକ୍ର େଦଇ େଦଇଛନ୍ତି େଯଉଁଥିେର ସିଏ ଅକାସୁର, ବକାସୁରକୁ ମାରିଥିେଲ । ଆେର େସ କ’ଣ ହିଂସୃକ ପ୍ରକୃତିର ଥିେଲ
କି ? ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି ଅମୁକ ଅମୁକଙ୍କୁ ହରଣ କରିେନେଲ ଅର୍ଥାତ୍ ତାଙ୍କୁ ଡବଲ ହିଂସକ କରିେଦଇଛନ୍ତି । ଏହା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା
ନା— େଯଉଁମାେନ ଶାସ୍ତ୍ର ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ଏସବୁ ତାଙ୍କର ବୁଦ୍ଧିର ଚମତ୍କାରୀ । ତଥାପି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ବ୍ୟାସ ଭଗବାନ େବାଲି
କହୁଛନ୍ତି । ଏେବ ବାବା କହୁଛନ୍ତି େମାେତ ମେନ ପକାଅ ଏବଂ େଦୖବୀଗୁଣକୁ ଧାରଣ କର । ଏଠାେର ଆଉ େକୗଣସି କଥା ହିଁ ନାହିଁ । ତୁମକୁ
େଯାଗଯୁକ୍ତ େହାଇ ବସିବା ପାଇଁ କୁହାଯାଉଛି କାରଣ ବହୁତ ଅଛନ୍ତି େଯଉଁମାେନ ବାବାଙ୍କୁ ମେନ ପକାଉ ନାହଁାନ୍ତି । ନିଜର ଧନ୍ଦା
ଇତ୍ୟାଦିେର ରହିଥା’ନ୍ତି । ତାଙ୍କୁ ସମୟ ହିଁ ନାହିଁ । କିନ୍ତୁ ଏଠାେର ତ କର୍ମ କରି ମଧ୍ୟ ବୁଦ୍ଧିେର ମେନ ପକାଇବାକୁ େହବ । ମଁୁ
ପ୍ରିୟତମଙ୍କର ତୁେମ ପ୍ରିୟତମା ଅଟ । ଏେବ ମଁୁ ତୁମକୁ କହୁଛି ଅନ୍ୟ ସବୁଥିରୁ ବୁଦ୍ଧିେଯାଗ ହଟାଇ େମା ସହିତ େଯାଗ ଲଗାଅ । ଖାଇବା
ପିଇବା ସମୟେର ମଧ୍ୟ ଏହି ଅଭ୍ୟାସ କର େଯ ମଁୁ ଆତ୍ମା ଅେଟ ଏବଂ ବାବାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମେନ ପକାଅ । ବାବା ତୁମକୁ େକେତ ଶ୍େରଷ୍ଠ
କରୁଛନ୍ତି । ତୁେମ ଏହି ପାଇ ପଇସାର କଥାକୁ ମଧ୍ୟ ମାନୁନାହଁ, େମାେତ ମେନ ପକାଉନାହଁ । ନିଜର ପିଲାଛୁଆଙ୍କୁ ମେନ ପକାଉଛ,
େମାେତ ମେନ ପକାଇ ପାରୁନାହଁ । ବାସ୍ତବେର ନିଷ୍ଠା ଅକ୍ଷର କହିବା ମଧ୍ୟ ଭୁଲ ଅେଟ । ବାବା ସମ୍ମୁଖେର ଆସି କହୁଛନ୍ତି େମାେତ
ମେନ ପକାଅ । କଳ୍ପ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ବାବା ସମ୍ମୁଖେର ବୁଝାଇଥିେଲ । ଏେବ ମଧ୍ୟ ବୁଝାଉଛନ୍ତି— ମଧୁର ସନ୍ତାନମାେନ, େଗାଟିଏ
କଳ୍ପ ପେର ମିଳନ େହଉଥିବା େଗହ୍ଲା ସନ୍ତାନମାେନ-- ଏେବ ତୁମର ୮୪ ଜନ୍ମ େଶଷ େହଲା । ଏେବ ଘରକୁ େଫରିବା ପାଇଁ ତୁମକୁ
ନିଶ୍ଚିତ ରୂେପ ପବିତ୍ର େହବାକୁ ପଡିବ । ବିକାର ଗ୍ରସ୍ଥ େହବା କାରଣରୁ ହିଁ ତୁେମ ବହୁତ ପତିତ େହାଇଯାଇଛ । ଯଦି ପବିତ୍ର ନ େହବ
େତେବ ନିଚ୍ଚ ପଦ ମିଳିବ । ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ମେନ କରି ବାବାଙ୍କୁ ମେନ ପକାଅ ଏବଂ ୮୪ ଜନ୍ମର ଚକ୍ରକୁ ମଧ୍ୟ ମେନ ପକାଅ । ଏହା ହିଁ
େହଉଛି ସ୍ ଦର୍ଶନ ଚକ୍ର । ଏହାର ଅର୍ଥକୁ ମଧ୍ୟ େକହି ଜାଣିନାହଁାନ୍ତି । ଏେବ ତୁମକୁ ମୁଖ ଦ୍ ◌ାରା ଜ୍ଞାନର ଶଂଙ୍ଖଧ୍ ନି କରିବାର
ଅଛି । ଏହା େହଉଛି ଜ୍ଞାନର କଥା । ଇଏ େହଉଛନ୍ତି ତୁମର ଅବିନାଶୀ ପିତା, ଯିଏକି ସ୍ ର୍ଗର ରଚୟିତା ଅଟନ୍ତି । ବାବାଙ୍କୁ ମେନ
ପକାଅ େତେବ ତୁମର ଉନ୍ନତି େହବ । ଏହା େକେତ ସହଜ କଥା ।
ତୁେମ ପିଲାମାେନ ଏେବ ବୁଝୁଛ େଯ ଏହା େହଉଛି ପୂର୍ବ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଡ୍ରାମା । ପ୍ରତି ୫ ହଜାର ବର୍ଷ ପେର ବାବା ଆସୁଛନ୍ତି । ଏେବ
ତୁେମ ଭଲ ଭାବେର ପୁରୁଷାର୍ଥ କର । ଧନ ପଛେର କାହିଁକି େଦୗଡୁଛ । ଯଦିଓ ମାସକୁ ଲକ୍େଷ ଦୁଇଲକ୍ଷ େରାଜଗାର କରିବ କିନ୍ତୁ ଏସବୁ
ତ ବିନାଶ େହାଇଯିବ । ପିଲାଛୁଆ ଖାଇବା ପାଇଁ ରହିେବ ହିଁ ନାହିଁ । ତୁମର େଲାଭ ରହୁଛି େଯ ପୁଅ, ନାତି, ଅଣନାତି ଖାଇେବ । ଏପରି ନୁେହଁ
େଯ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ମଧ୍ୟ ସମସ୍େତ ଏହି କୁଳେର ହିଁ େନେବ । ଜଣା ନାହିଁ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ତ େକଉଁଠି େକଉଁଠି େନଉଛନ୍ତି । ତୁେମ ତ ୨୧
ଜନ୍ମର ସମ୍ପତ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ କରୁଛ । ଯଦି କମ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବ େତେବ ପ୍ରଜାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଦାସ ଦାସୀ େହବ େତେବ େକେତ କ୍ଷତି
େହାଇଯିବ । େତଣୁ ଲାଭ ଏବଂ କ୍ଷତିର ହିସାବ ତ ରଖିବାକୁ େହବ । ବ୍ୟବସାୟୀମାେନ ବହୁତ ପାପ କରିଥା’ନ୍ତି କିନ୍ତୁ େସମାେନ କିଛି
ଅଂଶ ଧର୍ମ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଦାନ ମଧ୍ୟ କରିଥାଆନ୍ତି । ଏହା ତ ଅବିନାଶୀ ଜ୍ଞାନ ରତ୍ନର ବ୍ୟବସାୟ । କିନ୍ତୁ ଏହି ବ୍ୟବସାୟ େକହି
େକହି ଅନନ୍ୟ ସନ୍ତାନ ହିଁ କରିଥାଆନ୍ତି । ଏହି ସଉଦା ସିଧାସଳଖ ବାବାଙ୍କ ସହ କରିବାକୁ େହବ । ବାବା ଜ୍ଞାନ ରତ୍ନ େଦଉଛନ୍ତ,ି େସ
ତ ଦାତା ଅଟନ୍ତି । ପିଲାମାେନ ମୁଠାଏ ଚାଉଳ େଦଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ବାବା ତ ଅସରନ୍ତି ସୁଖର ରାଜ୍ୟ େଦଉଛନ୍ତି । ଅସରନ୍ତି ସୁଖର ରାଜ୍ୟ
ତୁଳନାେର ପିଲାମାେନ ଯାହା େଦଉଛନ୍ତି ତାହା ଚାଉଳ ମୁଠାଏ ସଦୃଶ େହଲା ନା । ତୁେମ ସମସ୍େତ ସୁଦାମା ଅଟ । କ’ଣ େଦଉଛ ଏବଂ
କ’ଣ େନଉଛ ? ବିଶ୍ ର ରାଜତ୍ େନଉଛ ସାରା ବିଶ୍ ର ମାଲିକ େହଉଛ । ବୁଦ୍ଧି ସ୍ ◌ୀକାର କରୁଛି େଯ— େସଠାେର େକବଳ ଭାରତ
ଭୂଖଣ୍ଡ ହିଁ ରହିବ । ପ୍ରକୃତି ମଧ୍ୟ ସତ୍ତ୍ ପ୍ରଧାନ େହବ ଏବଂ ଆତ୍ମା ମଧ୍ୟ ସତ୍ତ୍ ପ୍ରଧାନ େହବ । ସତ୍ୟଯୁଗେର ତୁେମ
େଦବତାମାେନ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଭଳି ପବିତ୍ର ଥିଲ । ପୁଣି ତ୍େରତାଯୁଗେର ଆତ୍ମାେର ରୂପାର ମିଶ୍ରଣ େହଲା େତଣୁ ତାହାକୁ େରୗପ୍ୟଯୁଗ େବାଲି
କୁହାଯାଉଛି । ସିଡିେର ଧୀେର ଧୀେର ତଳକୁ ଖସୁଛନ୍ତି । ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟେର ତୁେମ ବହୁତ ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନେର ଅଛ । ବିରାଟ ରୂପର
ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ ରହିଛି । େକବଳ ଅର୍ଥ ବୁଝୁନାହଁାନ୍ତି । େଢର ଚିତ୍ର ରହିଛି । େକହି ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଚିତ୍ର ରଖିଥାଆନ୍ତି ତ େକହି
ସାଇବାବାଙ୍କର । ମୁସଲମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁ କରିଥାଆନ୍ତି । ପୁଣି େସଠାକୁ ଯାଇ ଏକତ୍ର ମଦ୍ୟ ପାନ କରିଥାଆନ୍ତି । ବାବା କହୁଛନ୍ତି
େଦଖ ଦୁନିଆେର େକେତ ଅଜ୍ଞାନତା ରୂପି ଅନ୍ଧକାର । ଏସବୁ େହଉଛି ଭକ୍ତିମାର୍ଗର ଅନ୍ଧକାର ।
ତୁମକୁ ସଙ୍ଗ େଦାଷରୁ ଦୂେରଇ ରହିବାକୁ େହବ । କୁହାଯାଏ ସଙ୍ଗ ଉଦ୍ଧାର କେର ଓ କୁସଙ୍ଗ ବୁଡାଇ ଦିଏ । ମାୟାର ୫ ବିକାର ହିଁ

େହଉଛି କୁସଙ୍ଗ । ଏେବ ତୁମକୁ ସତ୍ୟପିତାଙ୍କର ସାନିଧ୍ୟ ମିଳିଛି, ଯାହା ଦ୍ ◌ାରା ତୁେମ ପାରି େହାଇଯାଉଛ । ଏକମାତ୍ର ବାବା ହିଁ ସତ୍ୟ
କହୁଛନ୍ତି । କଳ୍ପ କଳ୍ପ ତୁମକୁ ସତସଙ୍ଗ ମିଳୁଛି ପୁଣି ଅଧାକଳ୍ପ ପେର ରାବଣର କୁସଙ୍ଗ ମିଳୁଛି । ଏହା ମଧ୍ୟ ବୁଝୁଛ େଯ କଳ୍ପ ପୂର୍ବ
ଭଳି ରାଜଧାନୀ ନିଶ୍ଚିତ ସ୍ଥାପନ େହବ । ତୁେମ ନିଶ୍ଚିତ ରୂେପ ବିଶ୍ ର ମାଲିକ େହବ । ଏଠାେର ତ ବିଭାଜନ କାରଣରୁ େକେତ ଝଗଡା
େହଉଛି । େସଠାେର ତ େଗାଟିଏ ଧର୍ମ ରହିବ । େଦବତାମାନଙ୍କର ଅଦ୍ େ◌ୖତ ରାଜ୍ୟ ଥିବା ସମୟେର ବିଶ୍ େର ଶାନ୍ତି ଥିଲା । େଗାଟିଏ
ହିଁ ଧର୍ମ ଥିଲା । େସଠାେର ଅଶାନ୍ତି େକଉଁଠାରୁ ଆସିବ । ତାହା ତ େହଉଛି ଈଶ୍ ରୀୟ ରାଜ୍ୟ । ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜ୍ଞାନ ଦ୍ ◌ାରା
ପରମାତ୍ମା ରାଜ୍ୟ ସ୍ଥାପନ କରୁଛନ୍ତି େତେବ େସଠାେର ନିଶ୍ଚିତ ସୁଖ ରହିବ ନା । ପିତାଙ୍କର ପିଲାମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସ୍େନହ ରହିଥାଏ ନା
। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମଁୁ ଜାଣିଛି ତୁମମାନଙ୍କୁ େକେତ ଧକ୍କା ଖାଇବାକୁ ପଡୁଛି । ଭାବୁଛନ୍ତି ଭଗବାନ େକୗଣସି ନା େକୗଣସି ରୂପେର ଆସିେବ
। େତେବ ବୃଷଭ ଉପେର ବସିଥିବାର େଦଖାଇଥା’ନ୍ତି । ବୃଷଭ ଉପେର େକେବ କ’ଣ େକହି ବସିେବ କି ? େଦଖ େକେତ ଅଜ୍ଞାନତା ରୂପୀ
ଅନ୍ଧକାର ରହିଛି େତେବ ତୁେମ ପିଲାମାେନ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣାଅ େଯ ବାବା—ଏେବ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମ୍ପତ୍ତି େଦବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି ।
ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ ◌ାରା ନୂଆ ଦୁନିଆର ସ୍ଥାପନା େହଉଛି । େତଣୁ ବାବା ସର୍ବଦା କଳ୍ପବୃକ୍ଷ ସହିତ ବଟବୃକ୍ଷର ତୁଳନା କରିଥା’ନ୍ତି ।
ଏେବ େସହି କଳ୍ପ ବୃକ୍ଷର ମୂଳଦୁଆର ପୁନଃସ୍ଥାପନା କରୁଛନ୍ତି । େସଠାେର ଏହି ଧର୍ମ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ େକୗଣସି ଧର୍ମ ରହିବ ନାହିଁ ।
ଭାରତ େହଉଛି ଅବିନାଶୀ ଭୂମି ଏବଂ ଅବିନାଶୀ ତୀର୍ଥ ମଧ୍ୟ ତା’ସହିତ ବାବାଙ୍କର ଜନ୍ମଭୂମୀ ମଧ୍ୟ ଅେଟ । ବାବା ମଧୁର
ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ େକେତ ସ୍େନହର ସହିତ ବୁଝାଉଛନ୍ତି । ଟିଚର ରୂପେର ପଢାଉଛନ୍ତି । ତୁେମ ପିଲାମାେନ ପାଠପଢି େମାଠାରୁ ମଧ୍ୟ
ଉଚ୍ଚ େହାଇଯାଉଛ । ମଁୁ ତ ରାଜତ୍ େନଉନାହିଁ । ତୁେମ େମାେତ େକେବ ସ୍ ର୍ଗକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ େଦଇଛ କି— କିନ୍ତୁ ମଁୁ
ତୁମକୁ ସ୍ ର୍ଗକୁ ପଠାଇ େଦଉଛି । ଏହା େକେତ ମଜାଳିଆ େଖଳ ଅେଟ ନା । ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଆଚ୍ଛା ପିଲାମାେନ— ଅମର ଭବ । ମଁୁ ତ
େସଠାେର ଯାଇ ବାନପ୍ରସ୍ଥ ଅବସ୍ଥାେର ରହୁଛି । ବାବା କହୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଅେନକ ପ୍ରକାରର ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ମୁଣ୍ଡ ଉପେର
ଝୁଲୁଛି, େତଣୁ ଏହି ପୁରୁେଷାତ୍ତମ ସଂଗମଯୁଗେର ପୁରୁେଷାତ୍ତମ େହବାର ପୁରା-ପୁରା ପୁରୁଷାର୍ଥ କର । ବାବାଙ୍କୁ ମେନ ପକାଇବାର
ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିଚାଲ େତେବ ବିକର୍ମ ବିନାଶ େହବ ଏବଂ େଯେତ ପାଠ ପଢିବ େସଠାେର ତୁେମ ଉଚ୍ଚ କୂଳେର ଉଚ୍ଚ ପଦ ପାଇେବ । ବାବା
କହୁଛନ୍ତି ନିେଜ ମନ୍ଥନ କେଲ ନିଶା ଚଢିବ । ସଦାସର୍ବଦା ବାବାଙ୍କଠାରୁ ହିଁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସମ୍ପତ୍ତି ମିଳିଥାଏ । େଲୗକିକେର ତ
ପୁତ୍ରକୁ ସମ୍ପତ୍ତି ମିଳିଥାଏ । ବାକି କନ୍ୟାକୁ ଦାନ କରାଯାଇଥାଏ । ଏଠାେର ତ ସବୁ ଆତ୍ମାକୁ ଅବିନାଶୀ ସମ୍ପତ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ େହଉଛି ।
େତଣୁ ଏଥିପ୍ରତି ପୂରା ଧ୍ୟାନ େଦବା ଆବଶ୍ୟକ । ଭଗବାନ ପଢାଉଛନ୍ତି େତଣୁ େଗାଟିଏ ଦିନ ମଧ୍ୟ ପାଠପଢା ବନ୍ଦ କରିବା ଉଚିତ୍ ନୁେହଁ
। ତୁେମ ବାବାଙ୍କୁ କହୁଛ େମାେତ ସମୟ ନାହିଁ । େମା’ଠାରୁ ପାଠ ପଢିବା ପାଇଁ, ଆତ୍ମାକୁ ସମୟ ନାହିଁ ଏକଥା କହିବା ପାଇଁ ଲଜ୍ଜ୍ୟା
ଆସୁନାହିଁ । ଆଚ୍ଛା—
ମିଠା ମିଠା ସିକିଲେଧ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତା-ପିତା, ବାପଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍େନହଭରା ସ୍ମୃତି ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ୍ । ଆତ୍ମିକ
ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍େତ ।
ଧାରଣା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାର :—

(୧) ସଂଗ େଦାଷରୁ ନିଜକୁ ବହୁତ ଦୂେରଇ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବାକୁ େହବ । ଏକମାତ୍ର ସତ୍ୟ ପିତାଙ୍କର ସଂଗ କରିବାକୁ େହବ । ୫ ବିକାର
ରୂପୀ ମାୟାର ସଂଗରୁ ବହୁତ ଦୂରେର ରହିବାକୁ େହବ ।
(୨) ପାଠପଢା ପ୍ରତି ବହୁତ ଧ୍ୟାନ େଦବାକୁ େହବ । ନିଜର ପାଠପଢାର ନିଶାେର ରହିବାକୁ େହବ । କୁହାଯାଏ ନିେଜ ମନ୍ଥନ କେଲ ନିଶା
ଚଢିବ । ଦିନକ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପାଠପଢା ବନ୍ଦ କର ନାହିଁ ।
ବରଦାନ:ବାବାଙ୍କର ସହେଯାଗ ଆଧାରେର ଶୂଳିକୁ କଣ୍ଟା କରି ସଦାକାଳ ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଏବଂ ଟ୍ରଷ୍ଟୀ ହୁଅ ।
ପୂର୍ବର ହିସାବ-କିତାବ ଶୂଳି ତୁଲ୍ୟ ଅେଟ କିନ୍ତୁ ବାବାଙ୍କର ସହେଯାଗ ଦ୍ ◌ାରା ତାହା କଣ୍ଟାେର ପରିଣତ
େହାଇଯାଉଛି । ଅେନକ ପ୍ରକାରର ପରିସ୍ଥିତି ତ ନିଶ୍ଚିତ ଆସିବ କାରଣ ସବୁକିଛି ଏହିଠାେର ହିଁ ଚୁକ୍ତ କରିବାକୁ େହବ
କିନ୍ତୁ ବାବାଙ୍କର ସହେଯାଗ ଶୂଳିକୁ କଣ୍ଟା କରିେଦଉଛି, ବଡ ଘଟଣାକୁ େଛାଟ କରିେଦଉଛି କାହିଁକି ନା ବଡ ଅର୍ଥାତ୍
ସର୍ବଶକ୍ତିବାନ ବାବା ସାଥୀେର ଅଛନ୍ତି । େତଣୁ ଏହି ନିଶ୍ଚୟ ଆଧାରେର ସର୍ବଦା ନିଶ୍ଚିତ ରୁହ ଏବଂ ଟ୍ରଷ୍ଟୀ େହାଇ
େମାରକୁ େତାରେର ପରବର୍ତ୍ତନ କରି ହାଲୁକା େହାଇଯାଅ େତେବ ସବୁ େବାଝ େଗାଟିଏ େସେକଣ୍ଡେର ସମାପ୍ତ
େହାଇଯିବ ।
ସ୍େଲାଗାନ:ଶୁଭଭାବନାର ଷ୍ଟକ୍ ଦ୍ ◌ାରା ନକାରାତ୍ମକକୁ ସକାରାତ୍ମକେର ପରିବର୍ତ୍ତନ କର ।
*** ଓମ୍ ଶାନ୍ତି ***

ବ୍ରହ୍ମାବାବାଙ୍କ ସମାନ େହବା ପାଇଁ ବିେଶଷ ପୁରୁଷାର୍ଥ:-

ଅନ୍ତର୍ମୁଖୀ ସ୍ଥିତି ଦ୍ ◌ାରା ପ୍ରତ୍େୟକଙ୍କର ହୃଦୟର କଥାକୁ ଜାଣି େସମାନଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କର । େସଥିପାଇଁ ସାଧାରଣ ରୂପେର ରହି
ଅସାଧାରଣ ସ୍ଥିତିର ଅନୁଭବ ନିେଜ ମଧ୍ୟ କର ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କରାଅ । ବାହ୍ୟମୁଖତାେର ଆସିବା ସମୟେର ଅନ୍ତର୍ମୁଖତା
ସ୍ଥିତିକୁ ମଧ୍ୟ ସାଥୀେର ରଖିଥାଅ ।

