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ପ୍ରାତଃ ମୁରଲୀ

ଓମ୍ ଶାନ୍ତି

“ବାପଦାଦା”

ମଧୁବନ

“ମିେଠ ବଚ୍େଚ:— ଶିକ୍ଷା ହିଁ ଆୟ ବା ଆୟର ପନ୍ଥା, େତଣୁ ଏହି ଶିକ୍ଷା ଆଧାରେର ହିଁ ତୁମକୁ ୨୧ ଜନ୍ମ ପାଇଁ ସମ୍ପତ୍ତି ଜମା କରିବାକୁ
େହବ ।”
ପ୍ରଶ୍ନ:େଯଉଁ ପିଲାମାନଙ୍କ ଉପେର ବୃହସ୍ପତିର ଦଶା ଥିବ େସମାନଙ୍କର ଲକ୍ଷଣ କ’ଣ େଦଖାଯିବ ?
ଉତ୍ତର:େସମାନଙ୍କର ପୁରା ପୁରା ଧ୍ୟାନ ଶ୍ରୀମତ ଉପେର ଥିବ । େସମାେନ ପାଠପଢାକୁ ଭଲ ଭାବେର ପଢ଼ୁଥିେବ । େକେବ ବି
େଫଲ୍ େହେବ ନାହିଁ । େଯଉଁମାେନ ଶ୍ରୀମତର ଉଲଙ୍ଘନ କରନ୍ତି େସହିମାେନ ହିଁ ପାଠପଢ଼ାେର େଫଲ୍ ହୁଅନ୍ତି,
େସମାନଙ୍କ ଉପେର ରାହୁଦଶା ପଡିଯାଏ । ଏେବ ତୁମମାନଙ୍କ ଉପେର ବୃକ୍ଷପତି ବାବାଙ୍କ ଦ୍ ◌ାରା ବୃହସ୍ପତିର ଦଶା
ପଡିଛି ।
ଗୀତ:ଇସ୍ ପାପ କି ଦୁନିଆ େସ...
ଓମ୍ ଶାନ୍ତି । ଏହା ହିଁ ପାପାତ୍ମାମାନଙ୍କ ଆର୍ତ୍ତନାଦ । ତୁେମ ଏେବ ବାବାଙ୍କୁ ଡାକୁନାହଁ କାରଣ ତୁେମ ପବିତ୍ର େହଉଛ । ଏହା ଧାରଣ
କରିବା େଯାଗ୍ୟ କଥା ଅେଟ । ଏହି ଜ୍ଞାନ ବହୁତ ଶ୍େରଷ୍ଠ ସମ୍ପତ୍ତି ଅେଟ । େଯପରି ସ୍କୁଲ୍ର ପାଠପଢା ମଧ୍ୟ ସମ୍ପତ୍ତି ଅେଟ ନା ।
ପାଠପଢ଼ା ଦ୍ ◌ାରା ଶରୀର ନିର୍ବାହ େହାଇଥାଏ । ପିଲାମାେନ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆମକୁ ଭଗବାନ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି । ଏହା ବହୁତ ଶ୍େରଷ୍ଠ
େରାଜଗାର ଅେଟ କାରଣ ପାଠପଢାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଓ ଉଦ୍େଦଶ୍ୟ ସମ୍ମୁଖେର ଅଛି । ଏହା ଏକମାତ୍ର ହିଁ ସଚ୍ଚା ସତ୍ସଙ୍ଗ ଅେଟ । ବାକି ସବୁ
ମିଥ୍ୟାସଙ୍ଗ । ତୁେମ ଜାଣିଛ ସାରା କଳ୍ପେର ଏଭଳି ସତ୍ସଙ୍ଗ ଥେର ମାତ୍ର ହୁଏ । େଯେତେବେଳ ସମସ୍େତ ଡାକିଥାନ୍ତି େହ ପତିତ
ପାବନ ଆସ । ଏେବ େସମାେନ ଡାକି ଚାଲିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପତିତ-ପାବନ ଏଠାେର ତୁମ ସମ୍ମୁଖେର ବସିଛନ୍ତି । ତୁେମମାେନ ଜାଣିଛ ଆେମ
ନୂଆ ଦୁନିଆ ପାଇଁ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରୁଛ,ୁ େଯଉଁଠି ଦୁଃଖର ଚିହ୍ନ ବର୍ଣ୍ଣ ନଥିବ । ତୁମକୁ ସ୍ ର୍ଗେର ହିଁ ଶାନ୍ତି ମିଳିଥାଏ । ନର୍କେର କ’ଣ
ଶାନ୍ତି ଅଛି ? ଏହା ତ’ ବିଷର ସାଗର, କଳିଯୁଗ ଅେଟ ନା । ସମସ୍େତ ଦୁଃଖୀ ହିଁ ଦୁଃଖୀ ଅଟନ୍ତି । ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାରରୁ ଜନ୍ମ େନଇଛନ୍ତି
େସଥିପାଇଁ ଆତ୍ମା ଡାକୁଛି — ବାବା ଆେମ ପତିତ େହାଇଯାଇଛୁ । ପବିତ୍ର େହବା ପାଇଁ ଗଙ୍ଗାସ୍ନାନ କରିବାକୁ ଯାଆନ୍ତି । ଆଚ୍ଛା,
ସ୍ନାନ କରିବା ପେର ତ’ ପବିତ୍ର େହାଇଯିବା ଉଚିତ୍ । ତଥାପି ବାରମ୍ବାର ଧକ୍କା କାହିଁକି ଖାଉଛନ୍ତି ? ଅର୍ଥାତ୍ ଅେନକ ତୀର୍ଥ କାହିଁକି
ଯାଉଛନ୍ତି । ଧକ୍କା ଖାଇ ସିଢ଼ି ତଳକୁ ଖସି ଖସି ପାପ ଆତ୍ମା େହାଇଯାଇଛ । ୮୪ ଜନ୍ମର ରହସ୍ୟ ତୁମମାନଙ୍କୁ ବାବା ହିଁ ବସି
ବୁଝାଉଛନ୍ତି । ଅନ୍ୟ ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀ ତ’ ୮୪ ଜନ୍ମ ନିଅନ୍ତି ନାହିଁ । ତୁମ ପାଖେର ଏହି ୮୪ ଜନ୍ମର ଚିତ୍ର ବହୁତ ଭଲ ତିଆରି େହାଇ
ରହିଛି । ଗୀତାେର ମଧ୍ୟ କଳ୍ପ ବୃକ୍ଷର ଚିତ୍ର ଅଛି । ପରନ୍ତୁ ଭଗବାନ ଗୀତା େକେବ ଶୁଣାଇେଲ, ଭଗବାନ ଆସି କ’ଣ କେଲ, ଏହା କିଛି
ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ । ଅନ୍ୟ ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀ ନିଜ ନିଜର ଶାସ୍ତ୍ରକୁ ଜାଣନ୍ତ,ି ଭାରତବାସୀ ବିଲ୍କୁଲ୍ ଜାଣିନାହାନ୍ତି । ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମଁୁ
ସଙ୍ଗମଯୁଗେର ହିଁ ସ୍ ର୍ଗର ସ୍ଥାପନା କରିବାକୁ ଆସିଥାଏ । ଡ୍ରାମାେର କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ େହାଇପାରିବ ନାହିଁ । ଯାହାକିଛି ଡ୍ରାମାେର
ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ େହାଇଛି, ତାହା ଠିକ୍ େସହିପରି େହବ । ଏପରି ନୁେହଁ, େହାଇସାରି ପୁଣି ବଦଳିଯିବ । ତୁମମାନଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିେର ଡ୍ରାମାର ଜ୍ଞାନ
ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂେପ ରହିଛି । ୮୪ର ଚକ୍ରରୁ ତୁେମ େକେବ ମୁକ୍ତ େହାଇପାରିବ ନାହିଁ ଅର୍ଥାତ୍ ଏହି ଦୁନିଆ େକେବ ସମାପ୍ତ େହାଇପାରିବ ନାହିଁ
। ବିଶ୍ ର ଇତିହାସ ଭୂେଗାଳ ପୁନରାବୃତ୍ତି େହାଇ ଚାଲିଛି । ଏହି ୮୪ର ଚକ୍ର ସିଢ଼ି ଚିତ୍ର ବହୁତ ଜରୁରୀ । ତ୍ରିମୂର୍ତ୍ତି ଓ େଗାଲା
(ସୃଷ୍ଟିଚକ୍ର) ତ ମୁଖ୍ୟ ଚିତ୍ର ଅେଟ । ସୃଷ୍ଟିଚକ୍ରେର ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେର େଦଖାଯାଇଛି — ପ୍ରତ୍େୟକ ଯୁଗ ୧୨୫୦ ବର୍ଷର ଅେଟ ।
ଏହା େଯପରି ଅନ୍ଧମାନଙ୍କ ଆଗେର ଆଇନା ସଦୃଶ । ୮୪ ଜନ୍ମପତ୍ରୀର ଆଇନା । ବାବା ତୁମମାନଙ୍କର ଦଶା ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି ।
ବାବା ତୁମକୁ େବହଦର ଅର୍ଥାତ୍ ପୁରାକଳ୍ପର ଦଶା ବତାଉଛନ୍ତି । ଏେବ ତୁମମାନଙ୍କ ଉପେର ବୃହସ୍ପତିର ଅବିନାଶୀ ଦଶା ପଡିଛି ।
ତା’ପେର ପାଠପଢ଼ା ଉପେର ସବୁ ନିର୍ଭର କେର । କାହା ଉପେର ବୃହସ୍ପତିର, କାହା ଉପେର ଶୁକ୍ରର, କାହା ଉପେର ରାହୁର ଦଶା ପଡିଛି
। ଯିଏ େଫଲ୍ ହୁଅନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ରାହୁ ଦଶା କୁହାଯାଏ । ଏଠାେର ମଧ୍ୟ େସହିପରି । େଯଉଁମାେନ ଶ୍ରୀମତେର ଚାଲନ୍ତି ନାହିଁ ତାଙ୍କ
ଉପେର ରାହୁର ଅବିନାଶୀ ଦଶା ପଡିଯାଏ । କାହା ଉପେର ବୃହସ୍ପତିର ଅବିନାଶୀ ଦଶା, ଏହା ପୁଣି ରାହୁର ଦଶା େହାଇଯାଉଛି ।
ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପାଠପଢ଼ା ପ୍ରତି ପୁରା ଧ୍ୟାନ େଦବା ଦରକାର, ଏଥିେର କିଛି ବାହାନା କରିବାର ନାହିଁ । କହିଥା’ନ୍ତି େସଣ୍ଟର ଦୂରେର,
ଏପରି ଅସୁବିଧା ଅଛି..... ଚାଲି ଚାଲି ଗେଲ ଯଦି ୬ ଘଣ୍ଟା ବି ଲାଗିବ େତେବ ବି େସବାେକନ୍ଦ୍ରେର ପହଞ୍ଚିବା ଦରକାର । େଲାକମାେନ
ତୀର୍ଥଯାତ୍ରାେର ଯାଆନ୍ତ,ି େକେତ ହଇରାଣ େହାଇଥା’ନ୍ତି । ଆଗରୁ ବହୁତ ଚାଲି ଚାଲି ଯାଉଥିେଲ, ବଦଳଗାଡିେର ବି ଯାଉଥିେଲ । ଏହା
ତ’ େଗାଟିଏ ସହରର କଥା । ଏହା ବାବାଙ୍କର େକେତ ବଡ ବିଶ୍ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଅେଟ, େଯଉଁଠି ତୁେମ ଏହିଭଳି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ େହଉଛ
। ଏପରି ଉଚ୍ଚ ପାଠପଢା ପାଇଁ େକହି ଯଦି କହିେବ ଦୂର େହାଇଯାଉଛି ବା ସମୟ େହଉନାହିଁ! ବାବା କ’ଣ କହିେବ ? କହିେବ ଏହି ପିଲା ତ’
େଯାଗ୍ୟ ନୁେହଁ । ବାବା ଉଚ୍ଚକୁ ଚଢ଼ାଇବାକୁ ଆସିଛନ୍ତ,ି ଇଏ ତ ନିଜର ସତ୍ୟାନାଶ କରି େଦଉଛି ।
ଶ୍ରୀମତ କହୁଛି — ପବିତ୍ର ହୁଅ, େଦୖବୀଗୁଣ ଧାରଣ କର । ପତିପତ୍ନୀ ଏକାଠି ରହି ମଧ୍ୟ ବିକାରୀ ହୁଅ ନାହିଁ । ମଝିେର ଜ୍ଞାନ-େଯାଗର

ଖଣ୍ଡା ଅର୍ଥାତ୍ ବଳ ରହିଛି । ଆମକୁ ତ ପବିତ୍ର ଦୁନିଆର ମାଲିକ େହବାର ଅଛି । ଏେବ ତ’ ପତିତ ଦୁନିଆର ମାଲିକ ଅଟ । େସହି
େଦବତାମାେନ ଦ୍ ◌ି-ମୁକୁଟଧାରୀ ଥିେଲ ପୁଣି ଅଧାକଳ୍ପ ପେର ବିକାରି େହେଲ ମୁକୁଟ ହଟିଯାଏ । ବର୍ତ୍ତମାନ କାହା ମସ୍ତକେର
ଲାଇଟ୍ର ମୁକୁଟ ନାହିଁ । େକବଳ ଯିଏ ଧର୍ମସ୍ଥାପକ ଅଟନ୍ତ,ି ତାଙ୍କ ମସ୍ତକେର ଥାଇପାେର କାରଣ େସମାେନ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା,
ଶରୀରେର ଆସି ପ୍ରେବଶ କରନ୍ତି । ଏହି ଭାରତ, େଯଉଁଠି ଦ୍ ◌ି-ମୁକୁଟଧାରୀ ମଧ୍ୟ ଥିେଲ, େଗାଟିଏ ମୁକୁଟଧାରୀ ମଧ୍ୟ ଥିେଲ ।
ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଦ୍ ◌ି-ମୁକୁଟଧାରୀଙ୍କ ଆଗେର େଗାଟିଏ ମୁକୁଟଧାରୀ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଁଉଛନ୍ତି କାରଣ େସମାେନ େହଉଛନ୍ତି ପବିତ୍ର
ମହାରାଜା-ମହାରାଣୀ । ମହାରାଜାମାେନ ରାଜାମାନଙ୍କଠାରୁ ବଡ, ତାଙ୍କ ପାଖେର ବଡ ବଡ ଜାଗୀର ଅର୍ଥାତ୍ ଭୂସମ୍ପତ୍ତିର ମାଲିକାନା
ଥାଏ । ସଭାେର ମଧ୍ୟ ମହାରାଜାମାେନ ଆଗେର ଓ ରାଜାମାେନ କ୍ରମାନୁସାେର ପଛେର ବସନ୍ତି । ନିୟମାନୁସାେର େସମାନଙ୍କର
ଦରବାର ଲାେଗ । ଏହା ମଧ୍ୟ ଈଶ୍ ରୀୟ ଦରବାର ଅେଟ, ଏହାକୁ ଇନ୍ଦ୍ରସଭା ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ । ତୁେମ ଜ୍ଞାନ ଦ୍ ◌ାରା ପରୀ େହଉଛ
। ସୁନ୍ଦରକୁ ପରୀ କୁହାଯାଏ ନା! ରାଧା-କୃଷ୍ଣଙ୍କର ବାସ୍ତବିକ ସୁନ୍ଦରତା ଅଛି ନା, େସଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ସୁନ୍ଦର କୁହାଯାଏ । ତା’ପେର
େଯେତେବେଳ କାମଚିତା ଉପେର ବସନ୍ତି ବା ବିକାରୀ ହୁଅନ୍ତି । େସମାେନ ମଧ୍ୟ ଭିନ୍ନ ନାମ-ରୂପେର ଶ୍ୟାମ ହୁଅନ୍ତି । ଶାସ୍ତ୍ରେର
ଏସବୁ କିଛି କଥା ନାହିଁ । ଜ୍ଞାନ, ଭକ୍ତି ଓ େବୖରାଗ୍ୟ, ତିେନାଟି ଜିନିଷ ଅଛି । ଜ୍ଞାନ ସର୍େବାଚ୍ଚ ଅେଟ । ତୁେମ ଏେବ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତ
କରୁଛ । ତୁମକୁ ଭକ୍ତିରୁ େବୖରାଗ୍ୟ ଆସିଛି । ଏହି ସାରା ତେମାପ୍ରଧାନ ଦୁନିଆ ଏେବ ବିନାଶ େହବାକୁ ଯାଉଛି େତଣୁ ତା’ପ୍ରତି େବୖରାଗ୍ୟ
ଆସୁଛି । େଯେତେବେଳ ନୂଆ ଘର ତିଆରି କରନ୍ତି ତ ପୁରୁଣାରୁ େବୖରାଗ୍ୟ ଆସିଯାଏ ନା । ତାହା େହଲା େଲୗକିକ ଘରର କଥା, ଏହା ପୁରା
ଦୁନିଆର କଥା । ଏେବ ବୁଦ୍ଧି ନୂଆ ଦୁନିଆ ଆେଡ ରହିଛି । ଏହା େହଲା ପୁରୁଣା ଦୁନିଆ ନର୍କ, ସତ୍ୟଯୁଗ-ତ୍େରତାକୁ କୁହାଯାଏ ଶିବାଳୟ ।
ଶିବବାବା ସ୍ଥାପନା କରିଛନ୍ତି ନା । ଏହି େବୖଶ୍ୟାଳୟରୁ ଏେବ ତୁମକୁ ଘୃଣା ଆସୁଛି । କାହା କାହାକୁ ଘୃଣା ଲାଗୁ ନାହିଁ । ବିବାହ କରି ନିଜକୁ
ବରବାଦୀ କରି ନର୍ଦ୍ଦମାେର ପଡିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି । ମନୁଷ୍ୟମାେନ ତ ସମସ୍େତ ବିଷୟ େବୖତରଣୀ ନଦୀେର ଅଛନ୍ତି, ଆବର୍ଜନାେର
ପଡିଛନ୍ତି । ପରସ୍ପରକୁ ଦୁଃଖ େଦଉଛନ୍ତି । ଗାୟନ ରହିଛି ଅମୃତ ଛାଡି ବିଷ କାହିଁକି ଖାଇଲ । ଯାହା କିଛି କହୁଛନ୍ତି ତା’ର ଅର୍ଥ ବୁଝି
ନାହଁାନ୍ତି । ତୁମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର ବି କ୍ରମାନୁସାେର ଅଛନ୍ତି । ବୁଦ୍ଧିବାନ୍ ଶିକ୍ଷକ େଦଖିବା ମାତ୍େର ବୁଝିଯିେବ େଯ ଏହି ଛାତ୍ରଙ୍କ
ବୁଦ୍ଧି େକଉଁଆେଡ ଘୂରୁଛି, କ୍ଲାସ୍ ମଝିେର େକହି ହାଇ ମାରୁଛନ୍ତି ବା ଢୁଳାଉଛନ୍ତି ତ ବୁଝାଯାଏ ଏହାଙ୍କ ବୁଦ୍ଧି େକଉଁଠି ଘର ଦ୍ ◌ାର ବା
ବ୍ୟବସାୟ ଆେଡ ଘୂରୁଛି । ହାଇ ମାରିବା କ୍ଳାନ୍ତିର ମଧ୍ୟ ଲକ୍ଷଣ ଅେଟ । ବ୍ୟବସାୟେର ମନୁଷ୍ୟଙ୍କର େରାଜଗାର େହଉଥିେଲ ରାତି
୧-୨ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ବସି ରହନ୍ତ,ି େକେବ ହାଇ ଆେସ ନାହିଁ । ବାବା ତ’ େକେତ ସମ୍ପତ୍ତି େଦଉଛନ୍ତି । ହାଇ ମାରିବା କ୍ଷତି େହବାର
ଲକ୍ଷଣ । େଦବାଳିଆ େଲାକ ଅଣନିଶ୍ ◌ାସୀ େହାଇ ବହୁତ ହାଇ ମାରନ୍ତି । ତୁମକୁ ତ’ ସମ୍ପତ୍ତି ପେର ସମ୍ପତ୍ତି ମିଳିଚାଲୁଛି େତେବ
େକେତ ଧ୍ୟାନ େଦବା ଦରକାର । ପାଠପଢ଼ା ସମୟେର େକହି ହାଇ ମାରିେଲ ବୁଦ୍ଧିବାନ ଶିକ୍ଷକ ବୁଝିଯିେବ େଯ ୟାଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିେଯାଗ ଅନ୍ୟ
କୁଆେଡ ଘୂରୁଛି । ଏଠାେର ବସି ମଧ୍ୟ ଘରଦ୍ ◌ାର ମେନପଡିବ, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମେନପକାଇେବ । ଏଠାେର ତୁମକୁ ଭଟ୍ଟୀେର ଅର୍ଥାତ୍
ଜ୍ଞାନ େଯାଗର ଭାଟୀେର ରହିବାକୁ ପେଡ, େଯପରି ଅନ୍ୟ େକହି ମେନ ନ ପଡନ୍ତୁ । ଧରିନିଅ େକହି ୬ ଦିନ ଭଟ୍ଟୀ ରହିେଲ, େଶଷ ଦିନ
େକହି ମେନ ପଡିେଲ, ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଚିଠି େଲଖିେଲ େତେବ େଫଲ୍ େହାଇଗେଲ ନା । ବାବା କହିେବ ପୁଣି ଥେର ୭ ଦିନ ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ
କର । ୭ ଦିନ ଭଟ୍ଟୀେର ରଖାଯାଏ ଯାହା ଦ୍ ◌ାରା ସବୁ େରାଗ ବାହାରିଯିବ । ତୁେମ ଅଧାକଳ୍ପର ମହାନ୍ େରାଗୀ ଅଟ । ବସି ବସି ଅକାଳ
ମୃତ୍ୟୁ େହାଇଯାଉଛି । ସତ୍ୟଯୁଗେର ଏପରି େକେବ ହୁଏ ନାହିଁ । ଏଠାେର ତ’ କିଛି ନା କିଛି େରାଗ ନିଶ୍ଚିତ ଅଛି । ମରିବାେବେଳ େରାଗେର
ଚିତ୍କାର କରନ୍ତି । ସ୍ ର୍ଗେର ଟିେକ ବି ଦୁଃଖ ହୁଏ ନାହିଁ । େସଠାେର ତ’ ଠିକ୍ ସମୟେର ଜାଣିପାରନ୍ତି — ଏେବ ସମୟ ପୁରା େହଲା, ମଁୁ
ଏହି ଶରୀର ତ୍ୟାଗ କରି େଛାଟ ପିଲା େହବି । ଏଠାେର ବି ତୁମକୁ ସାକ୍ଷାତ୍କାର େହବ କି ଏହା େହବାକୁ ଯାଉଛି । ବହୁ ଜଣଙ୍କୁ ଏପରି
ମଧ୍ୟ ସାକ୍ଷାତ୍କାର େହାଇଥାଏ । ଜ୍ଞାନ ଆଧାରେର ମଧ୍ୟ ଜାଣନ୍ତି େଯ ମଁୁ ଭିକାରୀରୁ ରାଜକୁମାର େହବାକୁ ଯାଉଛି । ରାଧା କୃଷ୍ଣ
େହବା ହିଁ ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଓ ଉଦ୍େଦଶ୍ୟ ଅେଟ, ଲକ୍ଷ୍ମୀ-ନାରାୟଣ ନୁେହଁ, ରାଧା-କୃଷ୍ଣ ହିଁ ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ କାରଣ ପୁରା ୫ ହଜାର
ବର୍ଷ ତ’ ଏମାନଙ୍କୁ କୁହାଯିବ । ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କର ତ’ ତଥାପି ୨୦-୨୫ ବର୍ଷ କମ୍ େହାଇଯାଉଛି େସଥିପାଇଁ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ମହିମା
ଅଧିକ ରହିଛି । ଏହା ମଧ୍ୟ େକହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି େଯ ରାଧା କୃଷ୍ଣ ହିଁ ପୁଣି େସହି ଲକ୍ଷ୍ମୀ-ନାରାୟଣ ହୁଅନ୍ତି । ଏେବ ତୁେମମାେନ
ବୁଝିଯାଇଛ କି ଏହା ପାଠପଢ଼ା ଅେଟ । ପ୍ରତି ଗଁା ଗଁାେର େସଣ୍ଟର େଖାଲିଚାଲ । ଏହା ତୁମର ବିଶ୍ ବିଦ୍ୟାଳୟ ସହ ହସ୍ପିଟାଲ୍ ଅେଟ ।
ଏଥିପାଇଁ େକବଳ ୩ ପାଦ ପୃଥିବୀ (େଛାଟିଆ ସ୍ଥାନଟିଏ) ଦରକାର । ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଅେଟ ନା । ଯାହାଙ୍କ ଭାଗ୍ୟେର ଅଛି େସମାେନ ନିଜର
େକାଠରୀେର ମଧ୍ୟ ଗୀତା ପାଠଶାଳା େଖାଲିଦିଅନ୍ତି । ଏଠାେର େଯଉଁମାେନ ବହୁତ ପଇସାବାଲା ଅଛନ୍ତି େସମାନଙ୍କର ପଇସା ତ ସବୁ
ମାଟିେର ମିଶିଯିବ । ତୁେମ ୨୧ ଜନ୍ମ ପାଇଁ ବାବାଙ୍କଠାରୁ ସମ୍ପତ୍ତି େନଉଛ । ବାବା ନିେଜ କହୁଛନ୍ତି — ଏହି ପୁରୁଣା ଦୁନିଆକୁ
େଦଖୁଥିେଲ ମଧ୍ୟ ବୁଦ୍ଧିର େଯାଗ େସଠାେର ଲଗାଅ, କର୍ମ କରି ମଧ୍ୟ ଏହି ଅଭ୍ୟାସ କର । ସବୁ କଥା େଦଖିବାକୁ ପେଡ ନା । ତୁମକୁ
ଏେବ ଅଭ୍ୟାସ କରାଯାଉଛି । ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି ସର୍ବଦା ଶୁଦ୍ଧ ଓ ଶ୍େରଷ୍ଠ କର୍ମ କର, କିଛି ଅଶୁଦ୍ଧ କାମ କରନାହିଁ । କିଛି ବି େରାଗ
େହେଲ ସର୍ଜନ ବସିଛନ୍ତି ତାଙ୍କଠାରୁ ପରାମର୍ଶ ନିଅ । ପ୍ରତ୍େୟକଙ୍କର େରାଗ ଅଲଗା, ସର୍ଜନ ଠାରୁ ତ’ ଭଲ ପରାମର୍ଶ ମିଳିବ ।
ତୁେମ ପଚାରିପାରିବ ଏହି ଅବସ୍ଥାେର କ’ଣ କରିବୁ ? ଧ୍ୟାନ ରଖିବାର ଅଛି େଯପରି କିଛି ବିକର୍ମ ନେହଉ ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ଗାୟନ କରାଯାଏ େଯପରି ଅନ୍ନ େସପରି ମନ । ମାଂସ କିଣୁଥିବା, ବିକୁଥିବା, େରାେଷଇ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଉପେର ମଧ୍ୟ
ପାପ ଲାଗିଯାଏ । ପତିତ ପାବନ ବାବାଙ୍କୁ େକୗଣସି କଥା ଲୁଚାଅ ନାହିଁ । ସର୍ଜନଙ୍କୁ ଲୁଚାଇେଲ େରାଗରୁ ମୁକ୍ତ େହାଇ ପାରିବ ନାହିଁ ।

ଇଏ େହେଲ େବହଦର ଅବିନାଶୀ ସର୍ଜନ । ଏସବୁ କଥାକୁ ଦୁନିଆ ତ’ ଜାଣିନାହିଁ । ତୁମକୁ ମଧ୍ୟ ଏେବ ଜ୍ଞାନ ମିଳିଛି ତଥାପି ମଧ୍ୟ
େଯାଗଯୁକ୍ତ ସ୍ଥିତି କମ ରହୁଛି । ବିଲ୍କୁଲ୍ ୟାଦ କରୁନାହାନ୍ତି । ଏହା ତ’ ବାବା ଜାଣନ୍ତି େଯ କ୍ଷଣିକ ମଧ୍ୟେର େଯାଗ ଲାଗିଯିବ ନାହିଁ ।
କ୍ରମାନୁସାେର ତ’ ଅଛନ୍ତି ନା । େଯେତେବେଳ ୟାଦର ଯାତ୍ରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ େହବ େତେବ କହିବା କର୍ମାତୀତ ଅବସ୍ଥା ପୁରା େହଲା,
ତା’ପେର ଲେଢ଼ଇ ବି ପୁରା ଲାଗିବ, େସପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ନା କିଛି ଯୁଦ୍ଧ େହଉଥିବ ପୁଣି ବନ୍ଦ େହାଇଯାଉଥିବ । ଲେଢ଼ଇ ତ େକେତେବେଳ
ବି ଲାଗିପାେର । ପରନ୍ତୁ ବିେବକ କହୁଛି େଯପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜ୍ୟ ସ୍ଥାପନ େହାଇନାହିଁ େସପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଡ ଲେଢ଼ଇ ଅର୍ଥାତ୍ ବିଶ୍ ଯୁଦ୍ଧ
େହବ ନାହିଁ । କିଛି କିଛି େହାଇ ବନ୍ଦ େହାଇଯିବ । ଏହା ତ େକହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି କି ରାଜତ୍ ସ୍ଥାପନ େହଉଛି । ସତ୍ତ୍ ପ୍ରଧାନ, ସତ୍ତ୍ ,
ରେଜା, ତେମା ବୁଦ୍ଧି ତ ଅଛନ୍ତି ନା । ତୁମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର ବି ସତ୍ତ୍ ପ୍ରଧାନ ବୁଦ୍ଧିବାଲା ଭଲ ଭାବେର ୟାଦ କରିେବ । ବ୍ରାହ୍ମଣ
ତ’ ଏେବ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ସଂଖ୍ୟାେର େହେବ ପରନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟେର ବି ନିଜର ପିଲା ଓ ସଉତୁଣିର ପିଲା ଥିେବ ନା । ନିଜର ପିଲାମାେନ
ଭଲ େସବା କରିେବ, ମଁା-ବାବାଙ୍କ ମତେର ଚାଲିେବ । ସଉତୁଣୀର ପିଲାମାେନ ରାବଣ ମତେର ଚାଲିେବ । କିଛି ରାବଣ ମତ, କିଛି
ରାମଙ୍କ ମତ ଉଭୟ ମତେର େଛାେଟଇ-େଛାେଟଇ ଚାଲିେବ । ପିଲାମାେନ ତ ଗୀତ ଶୁଣିେଲ । କହୁଛନ୍ତି -- ବାବା, ଏପରି ସ୍ଥାନକୁ
େନଇଚାଲ େଯଉଁଠି ଶାନ୍ତି ଅଛି । ସ୍ ର୍ଗେର ଶାନ୍ତି ହିଁ ଶାନ୍ତ,ି ଦୁଃଖର ଚିହ୍ନ ବର୍ଣ୍ଣ ନଥିବ । ସ୍ ର୍ଗ ସତ୍ୟଯୁଗକୁ ହିଁ କୁହାଯାଏ ।
ଏେବ ତ’ େହଉଛି କଳିଯୁଗ । ଏଠାେର ପୁଣି ସ୍ ର୍ଗ କୁଆଡୁ ଆସିଲା । ତୁମର ବୁଦ୍ଧି ଏେବ ସ୍ ଚ୍ଛ େହାଇଯାଉଛି । ସ୍ ଚ୍ଛ
ବୁଦ୍ଧିମାନମାନଙ୍କୁ ମ୍େଳଚ୍ଛ ବୁଦ୍ଧିମାନ୍ ନମସ୍କାର କରୁଛନ୍ତି । ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ମାନ ରହିଛି । ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାେନ ପବିତ୍ର
ରହୁଥିବାରୁ ଗୃହସ୍ଥୀମାେନ ତାଙ୍କ ପାଖେର ନତମସ୍ତକ ହୁଅନ୍ତି । ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାେନ ତ’ ବିକାରରୁ ଜନ୍ମ େନଇ ପୁଣି ସନ୍ନ୍ୟାସୀ
େହଉଛନ୍ତି । େଦବତାମାନଙ୍କୁ ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ବିକାରୀ କୁହାଯାଏ । ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନଙ୍କୁ େକେବ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ବିକାରୀ କୁହାଯିବ
ନାହିଁ । େତଣୁ ତୁମମାନଙ୍କ ଭିତେର ବହୁତ ଖୁସିର ପାରଦ ଚଢ଼ି ରହିବା ଦରକାର । େସଥିପାଇଁ କୁହାଯାଏ ଅତିନ୍ଦ୍ରିୟ ସୁଖ ପଚାରିବାର ଅଛି
େତେବ େଗାପ-େଗାପୀମାନଙ୍କୁ ପଚାର, ଯିଏକି ବାବାଙ୍କଠାରୁ ବର୍ସା େନଉଛନ୍ତ,ି ପଢ଼ୁଛନ୍ତି । ଏଠାେର ସମ୍ମୁଖେର ଶୁଣିେଲ ନିଶା
ଚଢିଥାଏ ତା’ପେର କାହାର ସ୍ଥାୟୀ ନିଶା ରେହ, କାହାର ତୁରନ୍ତ ନିଶା ଉତୁରିଯାଏ । ସଙ୍ଗେଦାଷ କାରଣରୁ ନିଶା ସ୍ଥାୟୀ ରେହନାହିଁ ।
ତୁମ େସଣ୍ଟରମାନଙ୍କୁ ଏପରି ବହୁତ ଆସନ୍ତି । ଟିେକ ନିଶା ଚଢ଼ିଲା ତା’ପେର ବିବାହ ଆଦିେର େଯାଗ େଦବା ପାଇଁ ଗେଲ, ମଦ, ବିଡି,
ସିଗାେରଟ୍ ଆଦି ପିଇେଲ, ଜ୍ଞାନର ନିଶା େଶଷ େହାଇଗଲା । ସଙ୍ଗେଦାଷ ବହୁତ ଖରାପ ଅେଟ । ହଂସ ଓ ବଗ ଏକାଠି ରହିପାରିେବ ନାହିଁ
। ପତି ହଂସ େହଉଛି ତ ପତ୍ନୀ ବଗ େହାଇଯାଉଛି । େକଉଁଠି ପୁଣି ସ୍ତ୍ରୀ ହଂସୀ େହଉଛି ତ, ପତି ବଗ େହାଇଯାଉଛି । ପବିତ୍ର ରହିବାକୁ
କହିେଲ ମାଡ ଖାଇବାକୁ ପଡିବ । କାହା କାହା ଘେର ସମସ୍େତ ହଂସ ଥା’ନ୍ତି ପୁଣି ଚାଲୁ ଚାଲୁ ବଦଳିଯାଇ ବଗ େହାଇଯାଆନ୍ତି । ବାବା ତ’
କହୁଛନ୍ତି ସମସ୍େତ ନିଜକୁ ସୁଖଦାୟୀ କର । ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସୁଖଦାୟୀ କରାଅ । ଏହା ତ’ ଦୁଃଖଧାମ ଅେଟ ନା । ଏେବ ତ ବହୁତ
ବିପଦ ଆସିବାର ଅଛି ତା’ପେର େଦଖିବ କିପରି ତ୍ରାହି ତ୍ରାହି କରିେବ । ଆେର, ବାବା ଆସିେଲ, ମଁୁ ବାବାଙ୍କଠାରୁ ବର୍ସା ପାଇଲି ନାହିଁ
ପୁଣି ତ ବହୁତ େଡରୀ େହାଇଯିବ । ବାବା ସ୍ ର୍ଗର ରାଜ୍ୟ େଦବାକୁ ଆସିଛନ୍ତ,ି େସମାେନ ହରାଇ ଦିଅନ୍ତି େସଥିପାଇଁ ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି
େଯ ବାବାଙ୍କ ପାଖକୁ ସର୍ବଦା ମଜବୁତ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ େନଇଆସ । ଯିଏ ନିେଜ ବୁଝି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବୁଝାଇପାରିେବ । ବାକି
ଶିବବାବା େଦଖିବାର ଜିନିଷ ତ’ ନୁହଁନ୍ତି । ଶିବବାବା କ’ଣ େଦଖାଯାଆନ୍ତି । ନିଜର ଆତ୍ମାକୁ େଦଖୁଛ କି ? େକବଳ ଜାଣିଛ । େସହିପରି
ପରମାତ୍ମାଙ୍କୁ ବି ଜାଣିବାର ଅଛି । ଦିବ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟି ବିନା ତାଙ୍କୁ େଦଖିହୁଏ ନାହିଁ । ଦିବ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିେର ଏେବ ତୁେମ ସତ୍ୟଯୁଗ େଦଖୁଛ
ତା’ପେର େସଠାକୁ ପୁଣି ସାକାରେର ଯିବାକୁ େହବ । କଳିଯୁଗ େସେତେବେଳ ବିନାଶ େହବ େଯେତେବେଳ ତୁେମମାେନ କର୍ମାତୀତ
ଅବସ୍ଥାକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବ । ଆଚ୍ଛା —
ମିଠା ମିଠା ସିକିଲେଧ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତା-ପିତା, ବାପଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍େନହଭରା ସ୍ମୃତି ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ୍ । ଆତ୍ମିକ
ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍େତ ।
ଧାରଣା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାର :—

(୧) ଏହି ପୁରୁଣା ଦୁନିଆକୁ େଦଖୁଥିେଲ ମଧ୍ୟ ବୁଦ୍ଧିର େଯାଗ ବାବା ବା ନୂଆ ଦୁନିଆ ସହିତ ଲାଗି ରହୁ । ସର୍ବଦା ଧ୍ୟାନ ରହୁ େଯ —
କର୍େମନ୍ଦ୍ରିୟମାନଙ୍କ ଦ୍ ◌ାରା େକୗଣସି ବିକର୍ମ ନେହଉ । େସଥିପାଇଁ ସଦାସର୍ବଦା ଶୁଦ୍ଧ କର୍ମ କରିବାକୁ େହବ, ଭିତେର ଯଦି
େକୗଣସି ବିକାର ରୂପୀ େବମାରୀ ଅଛି େତେବ ଆତ୍ମିକ ସର୍ଜନ ବାବାଙ୍କର ମତ େନବାକୁ େହବ ।
(୨) ସଙ୍ଗେଦାଷ ବହୁତ ଖରାପ େତଣୁ େସଥିରୁ ନିଜକୁ ବହୁତ ବହୁତ ଦୂେରଇ ରଖିବାକୁ େହବ । ନିଜକୁ ଏବଂ ଈଶ୍ ରୀୟ ପରିବାରକୁ
ସୁଖଦାୟୀ କରିବାକୁ େହବ । ପାଠପଢ଼ା ପାଇଁ େକେବ ବାହାନା କରିବାର ନାହିଁ ।
ବରଦାନ:ନିଜର ସବୁ କିଛି େସବାେର ଅର୍ପଣ କରୁଥିବା ଗୁପ୍ତ ଦାନୀ, ପୂଣ୍ୟଆତ୍ମା ହୁଅ ।
ଯାହା ବି େସବା କରୁଛ େସଗୁଡିକୁ ବିଶ୍ କଲ୍ୟାଣ ଉଦ୍େଦଶ୍ୟେର ଅର୍ପଣ କରିଚାଲ । େଯପରି ଭକ୍ତିମାର୍ଗେର
େଯଉଁମାେନ ଗୁପ୍ତଦାନୀ ବା ପୁଣ୍ୟ ଆତ୍ମାମାେନ ଅଛନ୍ତି େସମାେନ ଏହି ସଂକଳ୍ପ କରିଥା’ନ୍ତି େଯ ସମସ୍ତଙ୍କର

ସ୍େଲାଗାନ:-

ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ େହଉ । େସହିଭଳି ତୁମମାନଙ୍କର ପ୍ରତ୍େୟକ ସଂକଳ୍ପ ବିଶ୍ େସବା ପ୍ରତି ଅର୍ପିତ େହଉ । େକେବ ବି
ନିଜର ସ୍ ◌ାର୍ଥର କାମନା ରଖ ନାହିଁ । ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ େସବା କର । େଯଉଁ େସବା ବିଘ୍ନ ରୂପ ଧାରଣ କରୁଛି ତାହାକୁ
ପ୍ରକୃତ େସବା କୁହାଯିବ ନାହିଁ େସଥିପାଇଁ େସଥିରୁ ମମତ୍ ତୁଟାଇ ଗୁପ୍ତ ଏବଂ ସଚ୍ଚା େସବାଧାରୀ େହାଇ େସବା
ଦ୍ ◌ାରା ବିଶ୍ କଲ୍ୟାଣ କରିଚାଲ ।
ପ୍ରତ୍େୟକ କଥାକୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରିଦିଅ େତେବ ଆସିବାକୁ ଥିବା ସବୁ ଅସୁବିଧା ସହଜ ଅନୁଭବ େହବ ।
*** ଓମ୍ ଶାନ୍ତି ***

