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ପ୍ରାତଃ ମୁରଲୀ

ଓମ୍ ଶାନ୍ତି

“ବାପଦାଦା”

ମଧୁବନ

“ମିେଠ ବଚ୍େଚ:— ଏେବ ତୁମର ସବୁଆଡୁ େମାହର ଆକର୍ଷଣ ତୁଟିଯିବା ଦରକାର କାହିଁକି ନା ଏେବ ଘରକୁ େଫରିବାକୁ େହବ, େତଣୁ ଏଭଳି
େକୗଣସି ବିକର୍ମ ନ େହଉ, ଯାହା ଦ୍ ◌ାରା ବ୍ରାହ୍ମଣ କୁଳର ନାମ ବଦନାମ େହବ ।”
ପ୍ରଶ୍ନ:ବାବା େକଉଁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ େଦଖି-େଦଖି ବହୁ ହର୍ଷିତ େହଉଛନ୍ତି ଏବଂ େକଉଁ ପିଲାମାେନ ବାବାଙ୍କ ଆଖିେର ସମାହିତ
େହାଇ ରହିଛନ୍ତି ?
ଉତ୍ତର:େଯଉଁ ପିଲାମାେନ ବହୁତଙ୍କୁ ସୁଖଦାୟୀ କରୁଛନ୍ତ,ି େସବାେଯାଗ୍ୟ ଅଟନ୍ତ,ି େସମାନଙ୍କୁ େଦଖି ବାବା ମଧ୍ୟ ବହୁତ
ହର୍ଷିତ େହଉଛନ୍ତି । େଯଉଁ ପିଲାମାନଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିେର ରହୁଛି େଯ ମଁୁ ଏକମାତ୍ର ବାବାଙ୍କୁ ହିଁ କହିବି, ବାବାଙ୍କ ସହିତ ହିଁ
କଥା େହବି.... ଏହିଭଳି ପିଲାମାେନ ହିଁ ବାବାଙ୍କ ଆଖିେର ସମାହିତ େହାଇ ରହିଥା’ନ୍ତି । ବାବା କହୁଛନ୍ତ—
ି େମାର
େସବା କରୁଥିବା ସନ୍ତାନମାେନ ହିଁ େମାେତ ଅତିପ୍ରିୟ ଅଟନ୍ତି । ଏହିଭଳି ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ମଁୁ ମେନ ପକାଉଛି ।
ଓମ୍ ଶାନ୍ତି । ମିଠା ମିଠା ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାେନ ଏକଥା ତ ଜାଣିଛନ୍ତି େଯ ଆେମ ବାବାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖେର ବସିଛୁ, ସିଏ ଆମର ପିତା ମଧ୍ୟ
ଅଟନ୍ତି ଏବଂ ଶିକ୍ଷକ ରୂପେର ପଢାଉଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ, େସହି ପିତା ପତିତ-ପାବନ ସଦଗତିଦାତା ମଧ୍ୟ ଅଟନ୍ତ,ି ସାଥୀେର ମଧ୍ୟ
େନଇଯାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ରାସ୍ତା ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସହଜ େଦଖାଉଛନ୍ତି । ସିଏ ପତିତରୁ ପାବନ େହବା ପାଇଁ ଆମକୁ େକୗଣସି କଷ୍ଟକର
କାର୍ଯ୍ୟ େଦଉ ନାହଁାନ୍ତି । କହୁଛନ୍ତ—
ି େକଉଁ ଆଡକୁ ବି ଯାଅ, ଚାେହଁ ଭ୍ରମଣ କର, ଚାେହଁ ବିେଦଶକୁ ଯାଅ େକବଳ ନିଜକୁ ଆତ୍ମା
ନିଶ୍ଚୟ କର । ତାହା ତ ସମସ୍େତ ମେନ କରୁଛନ୍ତି । ତଥାପି ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତ—
ି ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ନିଶ୍ଚୟ କର, େଦହ-ଅଭିମାନକୁ ତ୍ୟାଗ
କରି ଆତ୍ମ-ଅଭିମାନୀ ହୁଅ । ଆେମ ସମସ୍େତ ଆତ୍ମା, ଆେମ ଅଭିନୟ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ଶରୀର ଧାରଣ କରୁଛୁ । ଆେମ େଗାଟିଏ
ଶରୀରେର ଅଭିନୟ କରି ସାରିଲା ପେର ଅନ୍ୟ ଏକ ଶରୀର ଧାରଣ କରୁଛୁ । କାହାର ଅଭିନୟ ୧୦୦ବର୍ଷର େହାଇଥାଏ ତ କାହାର ୮୦
ବର୍ଷର କାହାର ଦୁଇ ବର୍ଷର ମଧ୍ୟ େହାଇଥାଏ ତ ପୁଣି ଆଉ କାହାର ୬ ମାସର ମଧ୍ୟ େହାଇଥାଏ । କାହା କାହାର ତ ଜନ୍ମ େନବା
ମାତ୍େର ହିଁ ମୃତ୍ୟୁ େହାଇଯାଉଛି ପୁଣି ଆଉ କାହାର ଜନ୍ମ େନବା ପୂର୍ବରୁ ଗର୍ଭେର ହିଁ ମୃତ୍ୟୁ େହାଇଯାଉଛି େତେବ ଏଠାକାର ପୁନର୍ଜନ୍ମ
ଏବଂ ସତ୍ୟଯୁଗର ପୁନର୍ଜନ୍ମେର ରାତି ଦିନର ଅନ୍ତର ରହିଛି । ଏଠାେର ଗର୍ଭରୁ ଜନ୍ମ େନବାକୁ ଗର୍ଭେଜଲ୍ କୁହାଯାଏ । ସତ୍ୟଯୁଗେର
ଗର୍ଭେଜଲ୍ ହୁଏ ନାହିଁ କାରଣ େସଠାେର ବିକର୍ମ ହୁଏ ନାହି,ଁ ରାବଣ ରାଜ୍ୟ ହିଁ ନାହିଁ । ବାବା ତୁମମାନଙ୍କୁ ସବୁ କଥା ବୁଝାଉଛନ୍ତି ।
େବହଦର ବାବା ଏହି ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଶରୀରେର ଆସି ବୁଝାଉଛନ୍ତି । େତେବ ଏହି ଶରୀରର ଆତ୍ମା (ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ) ମଧ୍ୟ ଶୁଣୁଛି ।
ଜ୍ଞାନର ସାଗର ବାବା ହିଁ ଶୁଣାଉଛନ୍ତ,ି ଯାହାଙ୍କର ନିଜର ଶରୀର ନାହିଁ । ସିଏ ସଦାଶିବ ଅଟନ୍ତି । େଯପରି ସିଏ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ରହିତ,
େସହିପରି ନାମ ରୂପରୁ ମଧ୍ୟ ରହିତ ଅଟନ୍ତି । ତାଙ୍କୁ ସଦାଶିବ କୁହାଯାଏ । ସିଏ ସର୍ବଦା ଶିବ ଅଟନ୍ତ,ି ତାଙ୍କର ଶରୀରର ନାମ ନାହିଁ ।
ସିଏ ଏହି ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଶରୀରେର ପ୍ରେବଶ କରୁଥିେଲ ମଧ୍ୟ ୟାଙ୍କର ଶରୀରର ନାମ ତାଙ୍କ ଉପେର ରଖାଯାଇ ନଥାଏ । ତୁମର ଏହା
େହଉଛି େବହଦର ସନ୍ନ୍ୟାସ, ଦୁନିଆେର େସମାେନ େହେଲ ହଦର ସନ୍ନ୍ୟାସୀ । େତେବ େସମାନଙ୍କର ନାମ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସିଦ୍ଧ େହଉଛି ।
ତୁମର ନାମ ମଧ୍ୟ ବାବା େକେତ ଭଲ ଭଲ ରଖିଛନ୍ତି । ବାବା େଯଉଁମାନଙ୍କର ନାମ ରଖିଥିେଲ େସମାେନ ଡ୍ରାମା ଅନୁସାେର ଚାଲିଗେଲ
। ବାବା ଭାବିଥିେଲ େମାର େହାଇଛନ୍ତି େତଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ସଦାକାଳ ପାଇଁ ରହିେବ େକେବ ଛାଡପତ୍ର େଦେବ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଛାଡପତ୍ର
େଦଇେଦେଲ । େତେବ ଆଉ ନାମ ରଖିବାେର ଲାଭ କ’ଣ! ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାେନ ମଧ୍ୟ ଘରକୁ େଫରି ଆସିଲା ପେର ତାଙ୍କର ପୁରୁଣା ନାମ ହିଁ
ରହିଯାଏ କାରଣ ଘରକୁ େଫରି ଆସନ୍ତି ନା । ଏପରି ନୁେହଁ େଯ େସମାେନ ସନ୍ନ୍ୟାସ କରୁଛନ୍ତି େତଣୁ ତାଙ୍କର ମିତ୍ର ସମ୍ବନ୍ଧୀ
ଇତ୍ୟାଦି ମେନ ରହିେବ ନାହିଁ । କାହାର କାହାର ତ ସବୁ ମିତ୍ର ସମ୍ବନ୍ଧୀମାେନ ସର୍ବଦା ମେନ ପଡିଥା’ନ୍ତି କାରଣ େସମାେନ େମାହର
ଆକର୍ଷଣେର ବୁଡି ରହିଥା’ନ୍ତି । କାହାର କାହାର ତ ସମ୍ବନ୍ଧ ତୁରନ୍ତ ତୁଟିଯାଇଥାଏ େତେବ େମାହ ତ ତୁଟାଇବାକୁ ପଡିବ ନା । ବାବା
ବୁଝାଇଛନ୍ତି— ଏେବ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଘରକୁ (ପରମଧାମ) େଫରିବାକୁ େହବ । ବାବା ନିେଜ ବସି ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ପ୍ରଭାତ ସମୟେର ମଧ୍ୟ
ବାବା କହୁଥିେଲ ନା । ବାବାଙ୍କୁ େଦଖି େଦଖି ସୁଖ ଆସିଥାଏ.... କାହିଁକି ? କାରଣ ବାବାଙ୍କ ଆଖିେର ପିଲାମାେନ ସମାହିତ େହାଇ
ରହିଛନ୍ତି । ଆତ୍ମାମାେନ ତ ବାବାଙ୍କ ନୟନର ପିତୁଳା ଅଟନ୍ତି । ବାବା ମଧ୍ୟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ େଦଖି େଦଖି ଖୁସି େହଉଛନ୍ତି ନା । େକହି
ତ ବହୁତ ଭଲ ସନ୍ତାନ େହାଇଥା’ନ୍ତି, ଯିଏକି େସବାେକନ୍ଦ୍ରର ଦାୟିତ୍ ମଧ୍ୟ େନଇଥା’ନ୍ତି । ପୁଣି ଆଉ େକହି େକହି ବ୍ରାହ୍ମଣ େହାଇ
ମଧ୍ୟ ବିକାରଗ୍ରସ୍ତ େହାଇିଯାଉଛନ୍ତ,ି େତେବ ସିଏ ଅବଜ୍ଞାକାରୀ େହେଲ ନା । ଏହି ବ୍ରହ୍ମାବାବା ମଧ୍ୟ େଯାଗ୍ୟ େସବାଧାରୀ
ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ େଦଖି େଦଖି ହର୍ଷିତ େହଉଛନ୍ତି । େବହଦର ବାବା କହୁଛନ୍ତ—
ି ଇଏ ତ କୁଳକୁ କଳଙ୍କିତ କରିେଦଲା । ଏମାେନ ହିଁ
ବାବାଙ୍କର ନାମକୁ ବଦନାମ କରୁଛନ୍ତି । ବାବା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସର୍ବଦା ବୁଝାଇ ଚାଲିଛନ୍ତି— କାହାର ନାମ ରୂପେର େକେବ ବି ଆକର୍ଷିତ
ହୁଅ ନାହିଁ । ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ ଅଧା କୁଳ କଳଙ୍କିତ କୁହାଯିବ । ଅଧାରୁ ପୁଣି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କୁଳକଳଙ୍କିତ ମଧ୍ୟ େହାଇଯାଉଛନ୍ତି । ନିେଜ
ମଧ୍ୟ େଲଖୁଛନ୍ତ—
ି ବାବା ମଁୁ ତଳକୁ ଖୁସିଗଲି, ମଁୁ କଳା ମୁହଁ କରିେଦଲି, ମାୟା େଧାକା େଦଇେଦଲା । ମାୟାର େତାଫାନ ତ ବହୁତ ଆସୁଛି
। ବାବା କହୁଛନ୍ତି କାମ ବିକାରଗ୍ରସ୍ତ େହବା ମଧ୍ୟ ପରସ୍ପରକୁ ଦୁଃଖ େଦବା େହଲା । େସଥିପାଇଁ ବାବା ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରାଉଛନ୍ତି ।

େକେତକ ପିଲା ନିଜ ରକ୍ତେର ପତ୍ର େଲଖି ବାବାଙ୍କ ନିକଟକୁ ପଠାଉଥିେଲ କିନ୍ତୁ ଆଜି େସମାେନ ନାହଁାନ୍ତି । େତଣୁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି
ଆହା ମାୟା! ତୁ ବହୁତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ । ଏଭଳି ସନ୍ତାନ ଯିଏକି ରକ୍ତେର ପତ୍ର େଲଖୁଥିେଲ, ତୁ େସମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଖାଇେଦଲୁ । େଯମିତି
ବାବା ସମର୍ଥ, େସମିତି ମାୟା ମଧ୍ୟ ସମର୍ଥ ଅେଟ । ଅଧାକଳ୍ପ ପାଇଁ ବାବାଙ୍କ ସମର୍ଥୀର ସମ୍ପତ୍ତି ମିଳୁଛି ପୁଣି ଆଉ ଅଧାକଳ୍ପ
ମାୟା େସହି ସମର୍ଥୀକୁ ହରାଇ େଦଉଛି । ଏହା େହଉଛି ଭାରତର କଥା । େଦବୀ-େଦବତା ଧର୍ମର ଆତ୍ମାମାେନ ହିଁ ଧନଶାଳୀରୁ
କାଙ୍ଗାଳ େହଉଛନ୍ତି । ଏେବ ତୁେମ ଯଦି ଲକ୍ଷ୍ମୀ-ନାରାୟଣ ମନ୍ଦିରକୁ ଯିବ, େତେବ ତୁମକୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗିବ କାରଣ ତୁେମ ଏହି
ବଂଶାବଳୀର ଥିଲ ଏେବ ପୁଣି େସହି ବଂଶାବଳୀକୁ ଯିବା ପାଇଁ ପାଠ ପଢୁଛ । ୟାଙ୍କର (ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର) ଆତ୍ମା ମଧ୍ୟ ବାବା ସମ୍ମୁଖେର
ପାଠ ପଢୁଛି । ଆଗରୁ ତୁେମ ଏଠି େସଠି ମୁଣ୍ଡ ପିଟୁଥିଲ । କିନ୍ତୁ ଏେବ ତୁମକୁ ଜ୍ଞାନ ମିଳୁଛି, ତୁେମ ସମସ୍ତଙ୍କର ୮୪ ଜନ୍ମର କାହାଣୀକୁ
ମଧ୍ୟ ଜାଣୁଛ । ପ୍ରତ୍େୟକ ନିେଜ ନିଜର ଅଭିନୟ କରୁଛନ୍ତି ନା ।
ବାବା କହୁଛନ୍ତ—
ି ପିଲାମାେନ, ସର୍ବଦା ହର୍ଷିତ ରୁହ । ଏଠାକାର ହର୍ଷିତ ରହିବାର ସଂସ୍କାର ପୁଣି ସାଥୀେର େନଇଯିବ । ତୁେମ ଜାଣିଛ
ଆେମ କ’ଣ େହବାକୁ ଯାଉଛୁ ? େବହଦର ବାବା ହିଁ ଆମକୁ ସମ୍ପତ୍ତି େଦଉଛନ୍ତି ଆଉ େକିହ ଏହି ସମ୍ପତ୍ତି େଦଇପାରିେବ ନାହିଁ । ଏମିତି
ଜେଣ େହେଲ ବି ମନୁଷ୍ୟ ନାହଁାନ୍ତି ଯାହାଙ୍କୁ ଜଣା ଅଛି େଯ ଏହି ଲକ୍ଷ୍ମୀ-ନାରାୟଣ େକଉଁଆେଡ ଗେଲ । େସମାେନ ଭାବୁଛନ୍ତି ଏମାେନ
େଯଉଁଠାରୁ ଆସିଥିେଲ େସଠାକୁ ଚାଲିଗେଲ । ଏେବ ବାବା କହୁଛନ୍ତ—
ି ପିଲାମାେନ ତୁେମ ବୁଦ୍ଧିେର ବିଚାର କର । ତୁେମ ଭକ୍ତିମାର୍ଗେର
ମଧ୍ୟ େବଦଶାସ୍ତ୍ର ପଢୁଛ, ଏେବ ମଁୁ ତୁମକୁ ଜ୍ଞାନ ଶୁଣାଉଛି େତଣୁ ତୁେମ ବିଚାର କରି କୁହ— ଭକ୍ତି ସତ୍ୟ ନା ମଁୁ ସତ୍ୟ ? ବାବା, ରାମ
ହିଁ େହଉଛନ୍ତି ସତ୍ୟ, ରାବଣ ଅସତ୍ୟ ଅେଟ । ଆଜିକାଲି ମନୁଷ୍ୟ ପ୍ରତ୍େୟକ କଥାେର ଅସତ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି । ଏହା ଜ୍ଞାନ ଆଧାରେର ହିଁ
କୁହାଯାଉଛି । ତୁେମ ଜାଣିଛ— ପ୍ରଥେମ ଆେମମାେନ ମଧ୍ୟ ଅସତ୍ୟ କହୁଥିଲୁ । ଦାନ-ପୁଣ୍ୟ ଆଦି କରି କରି ମଧ୍ୟ ସିଢିେର ତଳକୁ ଖସି
ଆସିଛନ୍ତି । ତୁେମ ଦାନ ମଧ୍ୟ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ େଦଇଛ । େତଣୁ ଯଦି ପାପାତ୍ମା, ପାପାତ୍ମାଙ୍କୁ ଦାନ କରିେବ େତେବ ପୁଣ୍ୟ
ଆତ୍ମା କିପରି େହାଇପାରିେବ ? ସତ୍ୟଯୁଗେର ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର େଲଣ-େଦଣ ହୁଏ ନାହିଁ । ଏଠାେର ତ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା କରଜ
େନଉଛନ୍ତି । ଏହି ରାବଣ ରାଜ୍ୟେର ପ୍ରତି ପାଦେର ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଦୁଃଖ ମିଳୁଛି । ଏେବ ତୁେମମାେନ ସଂଗମେର ଅଛ, ତୁମମାନଙ୍କର
ପ୍ରତି ପାଦେର ପଦ୍ମର େରାଜଗାର ଜମା େହଉଛି । େଦବତାମାେନ କିପରି ପଦ୍ମପତି େହେଲ ଏକଥା କାହାକୁ େହେଲ ବି ଜଣା ନାହିଁ ।
ସ୍ ର୍ଗ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଥିଲା, ତା’ର ସ୍ମାରକୀ ରହିଛି ନା । ବାକି େସମାନଙ୍କୁ ଏକଥା ମେନ ପଡୁନାହିଁ େଯ ପୂର୍ବ ଜନ୍ମେର େକଉଁ କର୍ମ
କରିବା ଦ୍ ◌ାରା ରାଜ୍ୟ ଭାଗ୍ୟ ମିଳୁଛି । ତାହା ତ େହଉଛି ନୂଆ ସୃଷ୍ଟି । େସଠାେର କାହାର େକୗଣସି ଫାଲତୁ ବିଚାର ଚାେଲ ନାହିଁ । ତାକୁ
ହିଁ କୁହାଯାଏ ସୁଖଧାମ । ଏହା େହଉଛି ହଜାର ବର୍ଷର କଥା । ତୁେମ ଏେବ ସୁଖ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ, ପବିତ୍ର େହବା ପାଇଁ ପାଠ ପଢୁଛ
। ଏେବ ଅେନକ ଉପାୟ ବାହାରୁଛି । ବାବା େକେତ ଭଲ ଭାବେର ବୁଝାଉଛନ୍ତି । ଶାନ୍ତିଧାମ େହଉଛି ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ରହିବାର ସ୍ଥାନ,
ତାକୁ ସ୍ ◌ିଟ୍ େହାମ୍ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ । େଯମିତି େକହି ବିେଦଶରୁ େଫରିଲାେବେଳ ଭାବନ୍ତି େଯ ଆେମ ଆମର ସ୍ ◌ିଟ୍ େହାମକୁ
(ମିଠାଘର) ଯାଉଛୁ । ତୁମର ସ୍ ◌ିଟ୍ େହାମ୍ େହଉଛି ଶାନ୍ତିଧାମ । ବାବା ମଧ୍ୟ ଶାନ୍ତିର ସାଗର, ତାଙ୍କର ଅଭିନୟ ହିଁ ଅନ୍ତିମ ସମୟେର
େହଉଛି । େତେବ ସିଏ େକେତ ସମୟ ଶାନ୍ତିେର ରହୁଥିେବ । ବାବାଙ୍କର ଏଠାେର ବହୁତ ଅଳ୍ପ ସମୟର ଅଭିନୟ ରହିଛି ଏହି ଡ୍ରାମାେର
ହିେରା-ହିେରାଇନର ଅଭିନୟ େହଉଛି ତୁମମାନଙ୍କର । ତୁେମମାେନ ହିଁ ବିଶ୍ ର ମାଳିକ େହଉଛ । ଏହି ନିଶା ଆଉ କାହାର େକେବ
େହାଇପାରିବ ନାହିଁ । ଅନ୍ୟ କାହାର ଭାଗ୍ୟେର ସ୍ ର୍ଗର ସୁଖ ହିଁ ନାହି,ଁ ତାହା ତ େକବଳ ତୁମମାନଙ୍କୁ ହିଁ ମିଳୁଛି । େଯଉଁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ
ବାବା େଦଖୁଛନ୍ତ,ି କହୁଛନ୍ତି ବାବା— ମଁୁ ଆପଣଙ୍କୁ ହିଁ ସବୁକଥା କହିବି, ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ହିଁ କଥା େହବି...... ବାବା ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତ—
ି
ମଁୁ ତୁମମାନଙ୍କୁ େଦଖି େଦଖି ବହୁତ ହର୍ଷିତ େହଉଛି । ମଁୁ ୫ ହଜାର ବର୍ଷ ପେର ଆସିଛି, ତୁେମମାନଙ୍କୁ ଦୁଃଖଧାମରୁ ସୁଖଧାମକୁ
େନଇଯାଉଛି କାରଣ ତୁେମ କାମ ଚିତାେର ଚଢି ଜଳି ଜଳି ଭସ୍ମ େହାଇଯାଇଛ । ଏେବ ଦୁନିଆର ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦୁଃଖର
ଶ୍ମଶାନରୁ ବାହାର କରିବାକୁ େହବ । ଆତ୍ମାମାେନ ତ ସମସ୍େତ ଏଠାେର ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି । େସମାନଙ୍କୁ ପବିତ୍ର କରିବାକୁ େହବ ।
ବାବା କହୁଛନ୍ତ—
ି ପିଲାମାେନ, ବୁଦ୍ଧିେର ଏକମାତ୍ର ସତଗୁରୁଙ୍କୁ ମେନ ପକାଅ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭୁଲିଯାଅ । ତୁମକୁ ଜଣଙ୍କ
ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧ ରଖିବାକୁ େହବ । ତୁେମମାେନ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ କହୁଥିଲ େଯ ଆପଣ ଆସିେଲ ମଁୁ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କାହାକୁ ମେନ
ପକାଇବି ନାହି,ଁ ଆପଣଙ୍କ ମତେର ହିଁ ଚାଲି ଶ୍େରଷ୍ଠ େହବି । ସମସ୍େତ ଗାୟନ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତ—
ି ସବୁଠାରୁ ଉଚ୍ଚ େହଉଛନ୍ତି
ଭଗବାନ । ତାଙ୍କର ମତ ମଧ୍ୟ ସବୁଠାରୁ ଉଚ୍ଚ । ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମଁୁ େଯଉଁ ଜ୍ଞାନ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଏେବ େଦଉଛି େସସବୁ ପ୍ରାୟତଃ
େଲାପ ପାଇଯିବ । ଭକ୍ତିମାର୍ଗର ଶାସ୍ତ୍ର ତ ପରମ୍ପରାରୁ ଚାଲି ଆସୁଛି । େତେବ େସେବଠାରୁ ରାବଣ ମଧ୍ୟ ଆସିଯାଉଛି । ତୁେମ
େଲାକମାନଙ୍କୁ ପଚାର େଯ ରାବଣକୁ େକେବଠାରୁ ଜଳାଉଛ ଏବଂ କାହିଁକି ଜଳାଉଛ ? େସମାନଙ୍କୁ ତ କିଛି ବି ଜଣାନାହିଁ । ଅର୍ଥ ନ ଜାଣିବା
କାରଣରୁ େକେତ ଉତ୍ସବ ଇତ୍ୟାଦି କରୁଛନ୍ତି । ବହୁତ ଅତିଥିମାନଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ େଦଉଛନ୍ତି । ରାବଣକୁ ଜଳାଇବାର ଉତ୍ସବ ପାଳନ
କରୁଛନ୍ତି । ତୁେମ େକେବ ବୁଝିପାରିବ ନାହିଁ ରାବଣର ପ୍ରତିମା େକେବଠାରୁ ତିଆରି କରିଆସୁଛନ୍ତି ? ଦିନକୁ ଦିନ ରାବଣର ପ୍ରତିମା ବଡ
ବଡ କରି ଚାଲିଛନ୍ତି, କହୁଛନ୍ତି ଏହା ପରମ୍ପରାରୁ ଚାଲି ଆସିଛି । କିନ୍ତୁ ଏମିତି ତ େହାଇପାରିବ ନାହିଁ । ଆଉ େକେତ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ
ରାବଣକୁ ଏମିତି ଜଳାଇ ଚାଲିବ ? ତୁେମ ଜାଣିଛ ବାକି ଆଉ ଅଳ୍ପ ସମୟ ରହିଛି ତା’ପେର ଏହାର ରାଜ୍ୟ ହିଁ ରହିବ ନାହିଁ । ବାବା କହୁଛନ୍ତି
ଏହି ରାବଣ େହଉଛି ତୁମର ସବୁଠାରୁ ବଡ ଶତ୍ରୁ, ଏହା ଉପେର ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାକୁ େହବ । ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିେର ତ ଅେନକ

କଥା ରହିଛି । ତୁେମ ଜାଣିଛ ପ୍ରତି େସେକଣ୍ଡେର ଯାହା ସବୁ େହଉଛି େସସବୁ ଡାମାେର ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ େହାଇ ରହିଛି । ତୁେମ ତିଥି ତାରିଖ
ମଧ୍ୟ ବାହାର କରି ସାରା ହିସାବ ବାହାର କରିପାରିବ େଯ ଆମର େକେତ ଘଣ୍ଟା, େକେତ ବର୍ଷ, େକେତ ମାସ ଅଭିନୟ ଚାଲୁଛି । େତଣୁ
ଏହି ସମସ୍ତ ଜ୍ଞାନ ବୁଦ୍ଧିେର ରହିବା ଦରକାର । ବାବା ହିଁ ଆମକୁ ଏସବୁ କିଛି ବୁଝାଉଛନ୍ତି । ବାବା କହୁଛନ୍ତ—
ି ମଁୁ େହଉଛି ପତିତ-ପାବନ
। ତୁେମମାେନ େମାେତ ପବିତ୍ର କରିବା ପାଇଁ ହିଁ ଡାକୁଛ । େତେବ ପବିତ୍ର ଦୁନିଆ ଶାନ୍ତିଧାମ ଏବଂ ସୁଖଧାମେର ହିଁ େହାଇଥାଏ । ଏେବ ତ
ସମସ୍େତ ପତିତ । େତଣୁ ଏେବ ସର୍ବଦା ବାବା-ବାବା କହିଚାଲ । ଏକଥା େକେବ ଭୁଲିଯାଅ ନାହି,ଁ େତେବ ସର୍ବଦା ଶିବବାବା ମେନ ପଡିେବ
େଯ ଇଏ େହଉଛନ୍ତି ଆମର ବାବା । ପ୍ରଥେମ ପ୍ରଥେମ େହଉଛନ୍ତି ଏହି େବହଦର ବାବା । େକବଳ ବାବା କହିବା ଦ୍ ◌ାରା ହିଁ
ସମ୍ପତ୍ତିର ଖୁସି ମିଳିଯାଉଛି । ଭଗବାନ ବା ଈଶ୍ ର କହିବା ଦ୍ ◌ାରା େକେବ ଏଭଳି ବିଚାର ଆସିପାରିବ ନାହିଁ । ସମସ୍ତଙ୍କୁ କୁହ େଯ
େବହଦର ବାବା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ ◌ାରା ବୁଝାଉଛନ୍ତି । ଇଏ ତାଙ୍କର ରଥ ଅଟନ୍ତି । ୟାଙ୍କ ଦ୍ ◌ାରା ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମଁୁ ତୁମମାନଙ୍କୁ
ଏହିଭଳି କରୁଛି । ଏହି ବ୍ୟାଜେର ହିଁ ସାରା ଜ୍ଞାନ ଭରି େହାଇ ରହିଛି । ଅନ୍ତିମ ସମୟେର େକବଳ ଶାନ୍ତିଧାମ ଏବଂ ସୁଖଧାମ ମେନ ପଡିବ
। ଏହି ଦୁଃଖଧାମକୁ ତ ଧୀେର ଧୀେର ଭୁଲିଯିବ । ଏକଥା ମଧ୍ୟ ଜାଣିଛ େଯ ସମସ୍େତ କ୍ରମାନୁସାେର ନିଜ ନିଜ ସମୟେର ହିଁ ଆସିେବ ।
ଇସ୍ଲାମୀ, େବୗଦ୍ଧି, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିୟାନ୍ ଆଦି େକେତ ଅଛନ୍ତି, ଅେନକ ଭାଷା ମଧ୍ୟ ରହିଛି । ପ୍ରଥେମ ତ େକବଳ େଗାଟିଏ ଧର୍ମ ଥିଲା
େସଥିରୁ ପୁଣି େକେତ ଶାଖା ସବୁ ବାହାରିଛି । େକେତ ଲେଢଇ ମଧ୍ୟ ଲାଗିଛି । ସମସ୍େତ ତ ଲେଢଇ କରୁଛନ୍ତି କାରଣ ଅନାଥ
େହାଇଯାଇଛନ୍ତି ନା । ଏେବ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମଁୁ ତୁମକୁ େଯଉଁ ରାଜ୍ୟ େଦଉଛି ତାକୁ େକେବ ବି େକହି ତୁମଠାରୁ ଛଡାଇ େନଇପାରିବ ନାହିଁ ।
ବାବା ତୁମକୁ ସ୍ ର୍ଗର ସମ୍ପତ୍ତି େଦଉଛନ୍ତି ଯାହାକୁ େକହି ଛଡାଇ େନଇ ପାରିେବ ନାହିଁ । େସଥିପାଇଁ ତୁମକୁ ଏହି ଜ୍ଞାନ ମାର୍ଗେର
ଅଖଣ୍ଡ, ଅଚଳ, ଅଟଳ ରହିବାକୁ େହବ । ମାୟାର େତାଫାନ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଆସିବ । ଯିଏ ସମସ୍ତଙ୍କଠାରୁ ଆଗେର ରହିେବ ଅର୍ଥାତ୍
ଶ୍େରଷ୍ଠ ପୁରୁଷାର୍ଥୀ େହାଇଥିେବ ସିଏ ତ ସବୁ ପରୀକ୍ଷାର ଅନୁଭବ କରିେବ ନା । େବମାରୀ ଆଦି ସବୁଦିନ ପାଇଁ ସମାପ୍ତ େହବାକୁ
ଯାଉଛି, େତଣୁ ଯଦି େକୗଣସି କର୍ମର ହିସାବ କିତାବ, େବମାରୀ ଇତ୍ୟାଦି ଅଧିକ ଆସୁଛି େତେବ ଏଥିେର ଡରିବାର ନାହିଁ । ଏସବୁ ପୂର୍ବ
ଜନ୍ମର କର୍ମଫଳ, ପୁଣି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଜନ୍ମେର ଏସବୁ କିଛି େହେଲ ବି ରହିବ ନାହିଁ । ଏେବ ତ େଯେତ େରାଗ ବିମାରୀ ଅଛି ସବୁ ବାହାରିବ
। ବୃଦ୍ଧମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମାୟା ଯୁବକ କରିେଦଉଛି । ବାନପ୍ରସ୍ଥୀମାେନ େଯଉଁଠି ରହିଥା’ନ୍ତି େସଠାେର େକହି ମହିଳା ନଥା’ନ୍ତି ।
ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାେନ ମଧ୍ୟ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି । େସଠାେର ମଧ୍ୟ ମହିଳା ନଥା’ନ୍ତି । େସମାେନ କାହାର ମୁହଁକୁ େଦଖନ୍ତି ନାହିଁ ।
ଭିକ୍ଷା େନେଲ ଏବଂ ଚାଲିଗେଲ । ଆଗରୁ ତ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ବିଲକୁଲ୍ େଦଖୁ ହିଁ ନଥିେଲ । େସମାେନ ଭାବୁଥିେଲ ନିଶ୍ଚିତ ତାଙ୍କ ଆଡକୁ
ବୁଦ୍ଧି ଚାଲିଯିବ । ଭାଇ ଭଉଣୀର ସମ୍ବନ୍ଧେର ମଧ୍ୟ ବୁଦ୍ଧି ଚାଲିଯାଉଛି େତଣୁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଆତ୍ମା ଭାଇ-ଭାଇକୁ େଦଖ । ଶରୀରର
ନାମ ମଧ୍ୟ େନବା ଉଚିତ୍ ନୁେହଁ । ଏହା ହିଁ େହଉଛି ସବୁଠାରୁ ଉଚ୍ଚ ଲକ୍ଷ୍ୟ । ତୁମକୁ ତ ଏକଦମ୍ େଚାଟି ଅର୍ଥାତ୍ ଉପରକୁ ଯିବାକୁ େହବ ।
ଏେବ େସହି ରାଜଧାନୀ ସ୍ଥାପନ େହଉଛି େତଣୁ ଏଥିେର ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ େହବ । ସମସ୍େତ କହୁଛନ୍ତି ଆେମ ତ
ଲକ୍ଷ୍ମୀ-ନାରାୟଣ େହବୁ । େତଣୁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି େସହିଭଳି ହୁଅ । ଶ୍ରୀମତେର ଚାଲ । ମାୟାର େତାଫାନ ତ ଆସିବ, କିନ୍ତୁ
କର୍େମନ୍ଦ୍ରିୟ ଦ୍ ◌ାରା କିଛି ବି ବିକର୍ମ କରିବା ଉଚିତ୍ ନୁେହଁ । େଦବାଳିଆ ତ ଏମିତି ବି େହାଇ ଚାଲିଛି । ଏପରି ନୁେହଁ େଯ ଜ୍ଞାନେର
ଆସିବା ଦ୍ ◌ାରା େଦବାଳିଆ େହାଇଗଲା । ଏହିଭଳି ତ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଚାଲିଆସୁଛି । ବାବା ତ କହୁଛନ୍ତି ମଁୁ ତୁମକୁ ପତିତରୁ ପବିତ୍ର
କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛି । େକହି େକହି ବହୁତ ଭଲ େସବା କରୁଛନ୍ତ,ି ଅନ୍ୟକୁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି ପୁଣି େଦବାଳିଆ େହାଇଯାଉଛନ୍ତି ମାୟା ବହୁତ
ଶକ୍ତିଶାଳୀ । ଭଲ ଭଲ ପିଲାମାେନ ମଧ୍ୟ ତଳକୁ ଖସିଯାଉଛନ୍ତି । ବାବା ଆସି ବୁଝାଉଛନ୍ତି-- େମାର େସବା କରୁଥିବା ପିଲାମାେନ ହିଁ
େମାେତ ପ୍ରିୟ ଲାଗନ୍ତି । େଯଉଁମାେନ ଅେନକଙ୍କୁ ସୁଖୀ କରାଇଥା’ନ୍ତ,ି େସମାନଙ୍କୁ ମଁୁ ମଧ୍ୟ ମେନ ପକାଇଥାଏ । ଆଚ୍ଛା—
ମିଠା ମିଠା ସିକିଲେଧ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତା-ପିତା, ବାପଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍େନହଭରା ସ୍ମୃତି ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ୍ । ଆତ୍ମିକ
ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍େତ ।
ଧାରଣା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାର :—

(୧) କାହାର ନାମ ରୂପେର ଆକର୍ଷିତ େହାଇ କୁଳ କଳଙ୍କ େହବାର ନାହିଁ । ମାୟାଠାରୁ େଧାକା ଖାଇ ପରସ୍ପରକୁ ଦୁଃଖ େଦବାର ନାହିଁ ।
ବାବାଙ୍କଠାରୁ ସମର୍ଥ େହବାର ସମ୍ପତ୍ତି େନବାର ଅଛି ।
(୨) ସଦା ସର୍ବଦା ହର୍ଷିତ ରହିବାର ସଂସ୍କାର ଏହିଠାେର ହିଁ ଭରିବାକୁ େହବ । ଏେବ ଆଉ ପାପ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କ ସହିତ େକୗଣସି ବି
େଲଣ-େଦଣ କରିବାର ନାହିଁ । େରାଗ େବମାରୀ ଆଦିକୁ ଡରିବାର ନାହିଁ ଏବଂ ସବୁ ହିସାବ କିତାବକୁ ଏେବ ହିଁ ଚୁକ୍ତ କରିବାର ଅଛି ।
ବରଦାନ:ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଶିକ୍ଷକ ମେନ କରି ତାହାଠାରୁ ପାଠପଢୁଥିବା ଅନୁଭବୀ ମୂରତ ହୁଅ ।
େକୗଣସି ବି ପରିସ୍ଥିତିେର ବିଚଳିତ େହବା ପରିବର୍ତ୍େତ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ତା’କୁ ଶିକ୍ଷକ ମେନ କର । ପରିସ୍ଥିତି ତୁମକୁ
ବିେଶଷ କରି ଦୁଇଟି ଶକ୍ତିର ଅନୁଭବୀ କରିଥାଏ— େଗାଟିଏ େହଲା ସହନ ଶକ୍ତି, ଆଉ େଗାଟିଏ ସମ୍ମୁଖୀନ କରିବାର
ଶକ୍ତି । ଏହି ଦୁଇଟି ପାଠକୁ ଯଦି ପଢିେନବ େତେବ ଅନୁଭବୀ େହାଇଯିବ । େଯେବକି କହୁଛ ମଁୁ ଟ୍ରଷ୍ଟୀ ଅର୍ଥାତ୍ ନିମିତ୍ତ

ସ୍େଲାଗାନ:-

ଅେଟ, େମାର କିଛି ନୁେହଁ େତେବ ପରିସ୍ଥିତିକୁ େଦଖି ବିଚଳିତ କାହିଁକି େହଉଛ ? ଟ୍ରଷ୍ଟୀ ଅର୍ଥାତ୍ ସବୁକିଛି ବାବାଙ୍କୁ
ଜିମା େଦଇେଦଇଛ େତଣୁ ଯାହା େହବ ତାହା ଭଲ ହିଁ େହବ, ଏହି ସ୍ମୃତି ଆଧାରେର ସଦାସର୍ବଦା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୁହ ଏବଂ
ସମର୍ଥ ସ୍ ରୂପେର ରୁହ ।
ଯାହାଙ୍କର ସ୍ ଭାବ ମିଠା େସମାେନ ଭୁଲେର ମଧ୍ୟ କାହାକୁ ଦୁଃଖ େଦଇପାରିେବ ନାହିଁ ।
*** ଓମ୍ ଶାନ୍ତି ***

