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ପ୍ରାତଃ ମୁରଲୀ

ଓମ୍ ଶାନ୍ତି

“ବାପଦାଦା”

ମଧୁବନ

“ମିେଠ ବଚ୍େଚ:— େଯାଗ ଦ୍ ◌ାରା ସତ୍ତ୍ ପ୍ରଧାନ େହବା ସହିତ ପାଠପଢା ଦ୍ ◌ାରା ଧନ େରାଜଗାର କରି ଜମା କରିବାକୁ େହବ,
ପାଠପଢା ସମୟେର ବୁଦ୍ଧି ଇଆେଡ଼ ସିଆେଡ଼ ନ ଯାଉ ।”
ପ୍ରଶ୍ନ:ତୁେମ ଡ଼ବଲ ଅହିଂସକ, ଅନେନାନ ବାରିୟର୍ସ ଅର୍ଥାତ୍ ଅପରିଚିତ ଦକ୍ଷ େସୖନିକ ମାନଙ୍କର େକଉଁ ବିଜୟ ସୁନିଶ୍ଚିତ
ଅେଟ ଏବଂ କାହିଁକି ?
ଉତ୍ତର:ତୁେମମାେନ ମାୟା ଉପେର ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ େଯଉଁ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରୁଛ, ତୁମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଛି େଯ ଆେମ
ରାବଣଠାରୁ ନିଜର ରାଜ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ େନବୁ....ଏହା ମଧ୍ୟ ଡ଼୍ରାମାର ନିୟମ ରୂପେର ନିଧାର୍ଯ୍ୟ ଅେଟ । ତୁମର ବିଜୟ
ସୁନିଶ୍ଚିତ, କାହିଁକିନା ତୁମ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ୍ ପରମପିତା ପରମାତ୍ମା ଅଛନ୍ତି । ତୁେମ େଯାଗବଳ ଦ୍ ◌ାରା ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ
କରୁଛ । ମନମନାଭବର ମହାମନ୍ତ୍ର ଦ୍ ◌ାରା ତୁମକୁ ରାଜତ୍ତ୍ ମିଳୁଛି । େତଣୁ ତୁେମମାେନ ଅଧାକଳ୍ପ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ
ରାଜ୍ୟ କରିବ ।
ଗୀତ:ମୁଖଡ଼ା େଦଖେଲ ପ୍ରାଣୀ...
ଓମ୍ ଶାନ୍ତି । ମଧୁର ସନ୍ତାନମାେନ ସମ୍ମୁଖେର ବସିଲାେବେଳ ବୁଝୁଛନ୍ତି େଯ ବାସ୍ତବେର ଆମର େକୗଣସି ସାକାର ଶିକ୍ଷକ ନାହଁାନ୍ତ,ି
ଆମକୁ ଜ୍ଞାନର ସାଗର ବାବା ପଢାଉଛନ୍ତି । ଏହା ତ ପକ୍କା ନିଶ୍ଚୟ ରହିଛି େଯ େସ ଆମର ପିତା ମଧ୍ୟ ଅଟନ୍ତ,ି େଯେବ ପଢୁଛୁ େତେବ
ପାଠପଢା ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ରହୁଛି । ଛାତ୍ର ସ୍କୁଲେର ବସିଥିେଲ ଶିକ୍ଷକ ମଧ୍ୟ ହିଁ ମେନ ପଡ଼ିଥା’ନ୍ତି, ବାପା ମେନ ପଡିନଥା’ନ୍ତି କାହିଁକି ନା
ସ୍କୁଲେର ବସିଛନ୍ତି ନା । ତୁେମ ମଧ୍ୟ ଜାଣିଛ େଯ ବାବା ଶିକ୍ଷକ ଅଟନ୍ତି । ନାମକୁ ମେନ ରଖିବାର ନାହିଁ । ଧ୍ୟାନେର ରଖିବାକୁ େହବ
— ଆେମ ଆତ୍ମା, ବାବାଙ୍କଠାରୁ ଶୁଣୁଛୁ । ଏପରି ତ େକେବ େହଉନାହିଁ । ନା ସତ୍ୟ ଯୁଗ, ନା କଳିଯୁଗେର େହଉଛି । େକବଳ ଥେର
ମାତ୍ର ସଙ୍ଗମେର ହିଁ େହଉଛି । ତୁେମ ନିଜକୁ ଆତ୍ମା େବାଲି ଭାବୁଛ । ଆମର ବାବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଶିକ୍ଷକ ଅଟନ୍ତି କାହିଁକିନା
ପଢାଉଛନ୍ତି । ଉଭୟ କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି । ଆତ୍ମା ଶିବବାବାଙ୍କ ପାଖେର ପଢୁଛି । ଏହା ମଧ୍ୟ େଯାଗ ଏବଂ ପାଠପଢା ଅେଟ ।
ଆତ୍ମା ପଢୁଛି, ପରମାତ୍ମା ପଢାଉଛନ୍ତି । ଏଥିେର ଆହୁରି ଅଧିକ ଫାଇଦା ରହିଛି କାରଣ ତୁେମ ସମ୍ମୁଖେର ଅଛ । ଅେନକ ସନ୍ତାନ ଭଲ
ଭାବେର ମେନ ପକାଇଥାନ୍ତି । କର୍ମାତୀତ ଅବସ୍ଥାେର ପହଞ୍ଚିେଲ େଯପରି ପବିତ୍ରତାର ଶକ୍ତି ମିଳୁଛି । ତୁେମ ଜାଣିଛ ଶିବବାବା ଆମକୁ
ପଢାଉଛନ୍ତି । ତୁମର ଏହା େଯାଗ ସହିତ େରାଜଗାର ମଧ୍ୟ ଅେଟ । ଆତ୍ମାକୁ ହିଁ ସତ୍ତ୍ ପ୍ରଧାନ େହବାକୁ ପଡ଼ିବ । ତୁେମ
ସତ୍ତ୍ ପ୍ରଧାନ େହବା ସହିତ ଧନ ମଧ୍ୟ େନଉଛ । ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ଭାବିବାକୁ େହବ । ଏଥିେର ବୁଦ୍ଧିକୁ ବ୍ୟସ୍ତ ବିବ୍ରତ କରିବା ଅନୁଚିତ୍ ।
ଏଠାେର ବସିବାେବେଳ ବୁଦ୍ଧିେର ରହୁ େଯ ଶିବବାବା ପଢାଇବା ପାଇଁ ଶିକ୍ଷକ ରୂପେର ଆସିଛନ୍ତି । େସ ହିଁ ଜ୍ଞାନର ସାଗର ଅଟନ୍ତ,ି
ଆମକୁ ପଢାଉଛନ୍ତି । ବାବାଙ୍କୁ ମେନ ପକାଇବାକୁ େହବ । ଆେମ ମଧ୍ୟ ସ୍ ଦର୍ଶନ ଚକ୍ରଧାରୀ ଅଟୁ । ଲାଇଟ୍ ହାଉସ୍ ମଧ୍ୟ ଅଟୁ ।
େଗାଟିଏ ଆଖିେର ଶାନ୍ତିଧାମ, ଅନ୍ୟ ଆଖିେର ମୁକ୍ତିଧାମ ରହିଛି । ଏହି ଆଖିର କଥା ନୁେହଁ, ଆତ୍ମାକୁ ତୃତୀୟ େନତ୍ର କୁହାଯାଉଛି ।
ଏେବ ଆତ୍ମାମାେନ ଶୁଣୁଛନ୍ତି, େଯେବ ଶରୀର ଛାଡ଼ିେବ େତେବ ଆତ୍ମାେର ଏହି ସଂସ୍କାର ରହିବ । ଏେବ ତୁେମ ବାବାଙ୍କ ସହିତ େଯାଗ
ଲଗାଉଛ । ସତ୍ୟଯୁଗରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ତୁେମ ବିେୟାଗୀ ଥିଲ ଅର୍ଥାତ୍ ବାବାଙ୍କ ସହିତ େଯାଗ ନଥିଲା । ଏେବ ତୁେମ ବାବାଙ୍କ ସମାନ
େଯାଗୀ େହଉଛ । ଈଶ୍ ର େଯାଗ ଶିଖାଉଛନ୍ତ,ି େସଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ େଯାେଗଶ୍ ର କୁହାଯାଉଛି । ତୁେମ ମଧ୍ୟ େଯାେଗଶ୍ ରଙ୍କର
ସନ୍ତାନ ଅଟ । େସ େଯାଗ ଲଗାଇେବ ନାହିଁ । େସ େଯାଗ ଶିଖାଉଥିବା ପରମପିତା ପରମାତ୍ମା ଅଟନ୍ତ,ି ତୁେମ ଜେଣ-ଜେଣ
େଯାେଗଶ୍ ର, େଯାେଗଶ୍ ରୀ େହଉଛ, ପୁଣି ରାଜ-ରାେଜଶ୍ ରୀ େହବ । େସ େହଉଛନ୍ତି େଯାଗ ଶିଖାଉଥିବା ଈଶ୍ ର େସ ନିେଜ
ଶିଖୁନାହଁାନ୍ତି ତୁମକୁ ଶିଖାଉଛନ୍ତି । କୃଷ୍ଣଙ୍କର ହିଁ ଆତ୍ମା ଅନ୍ତ ଜନ୍ମେର େଯାଗ ଶିଖି ପୁଣି କୃଷ୍ଣ େହଉଛନ୍ତ,ି େସଥିପାଇଁ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ
ମଧ୍ୟ େଯାେଗଶ୍ ର କହିେଦଉଛନ୍ତି କାହିଁକିନା ତାଙ୍କ ଆତ୍ମା ଏେବ ରାଜେଯାଗ ଶିଖୁଛନ୍ତି । େଯାେଗଶ୍ ରଙ୍କଠାରୁ େଯାଗ ଶିଖି କୃଷ୍ଣ
ପଦ ପାଉଛନ୍ତି । ବାବା ଏହାଙ୍କର ନାମ ପୁଣି ବ୍ରହ୍ମା ରଖିଛନ୍ତି । ପ୍ରଥେମ ତ େଲୗକିକ ନାମ ଥିଲା, ପୁଣି ଜୀବଦଶାରୁ ମରିଗଲା ପେର
ଆତ୍ମା ବାବାଙ୍କର ହିଁ େହଉଛି । ବାବାଙ୍କର େହଲ ଅର୍ଥାତ୍ ପୁରୁଣା ଦୁନିଆରୁ ମରିଗଲା ନା । ତୁେମ ମଧ୍ୟ ବାବାଙ୍କ ଦ୍ ◌ାରା େଯାଗ
ଶିଖୁଛ । ଏହି ସଂସ୍କାର ଦ୍ ◌ାରା ତୁେମ ଶାନ୍ତିଧାମକୁ ଯାଉଛ । ପୁଣି ନୂଆ ନୂଆ ପ୍ରାରବ୍ଧର ଦୃଶ୍ୟ ଉଦ୍ଭାସିତ େହବ । େସଠାେର
ଏଠାକାର କଥା ମେନ ରହିବ ନାହିଁ । ଏକଥା ବର୍ତ୍ତମାନ ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି । ଏେବ ଅଭିନୟ ପୂରା େହଉଛି । ପୁଣି ନୂଆ ରୂପେର ଆରମ୍ଭ
େହବ । େଯପରି ବାବାଙ୍କର ସଂଙ୍କଳ୍ପ ଉଠିଲା େଯ ମଁୁ ଯିବି େତଣୁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମଁୁ ଆସୁଛି ଏବଂ େମାର ବାଣୀ ଶୁଣାଇବା ଆରମ୍ଭ
େହାଇଯାଉଛି । ଆତ୍ମା ପରମଧାମେର ଶାନ୍ତିେର ରହୁଛନ୍ତି । ପୁଣି ଡ଼୍ରାମା ଅନୁସାେର ତାଙ୍କର ପାର୍ଟ ଆରମ୍ଭ େହାଇଯାଉଛି ।
ଆସିବାର ତ ସଂଙ୍କଳ୍ପ ଉଠୁଛି ପୁଣି ଏଠାକୁ ଆସି ଅଭିନୟ କରୁଛନ୍ତି । ତୁମ ଆତ୍ମା ମଧ୍ୟ ଶୁଣୁଛି କଳ୍ପ ପୂର୍ବଭଳି ପୁରୁଷାର୍ଥର କ୍ରମ
ଅନୁସାେର । ଦିନକୁ ଦିନ ବୃଦ୍ଧି ମଧ୍ୟ େହାଇଚାଲିବ । ସମୟ ଆସିବ ତୁମକୁ ବହୁତ ବଡ ରାଜକୀୟ ହଲ୍ ମଧ୍ୟ ମିଳିବ, େସଠାକୁ ବଡ଼-ବଡ଼
େଲାକ ମଧ୍ୟ ଆସିେବ । ସମସ୍େତ ଏକତ୍ର ବସି ଶୁଣିେବ । ଦିନକୁ ଦିନ ସାହୁକାର ମଧ୍ୟ ଗରୀବ େହାଇଯିେବ । େପଟ ପିଠିେର ଲାଗିଯିବ ।

ଏହିପରି ବିପଦ ଆସିବ, ମୂସଳଧାରାେର ବର୍ସା େହେଲ ସାରା କ୍େଷତ ପାଣିେର ବୁଡ଼ିଯିବ । ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ତ ଆସିବ । ବିନାଶ
େହବ ନିଶ୍ଚୟ,ଏହାକୁ ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ େବାଲି କୁହାଯିବ । ବୁଦ୍ଧି କହୁଛି ବିନାଶ ନିଶ୍ଚୟ େହବ । େସପେଟ ବମ୍ ମଧ୍ୟ ତିଆରି
େହାଇ ରହିଛି । ଭାରତେର ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଆଦି େହବ । ଏଥିେର ବହୁତ ସାହାସ ଥିବା ଆବଶ୍ୟକ । ଅଙ୍ଗଦଙ୍କର ମଧ୍ୟ
ଉଦାହରଣ ରହିଛି ନା, ତାଙ୍କୁ େକହି ହଲାଇ ପାରିେଲ ନାହିଁ । ଏହି ଅବସ୍ଥା ପକ୍କା କରିବାକୁ େହବ; ମଁୁ େହଉଛି ଆତ୍ମା, ଏହା ଦ୍ ◌ାରା
ଶରୀରର ଅଭିମାନ ତୁଟିଯିବ । ସତ୍ୟଯୁଗେର ସମୟ ପୂରା େହେଲ ସ୍ ତଃ ସାକ୍ଷାତ୍କାର େହବ । ଏେବ ଆମକୁ ଏହି ଶରୀର ଛାଡ଼ି େଛାଟ
ପିଲା େହବାକୁ ପଡ଼ିବ । େଗାଟିଏ ଶରୀର ଛାଡ଼ି ଅନ୍ୟ ଶରୀରେର ପ୍ରେବଶ କରୁଛନ୍ତ,ି ଦଣ୍ଡ ଆଦି େସଠାେର କିଛି େହେଲ ନାହିଁ । ଦିନକୁ
ଦିନ ତୁେମ ସତ୍ୟଯୁଗର ନିକଟକୁ ଆସିବ । ବାବା କହୁଛନ୍ତି େମା ଆତ୍ମାେର େଯଉଁ ଅଭିନୟ ଭରି ରହିଛି ତାହା ଧିେର-ଧିେର େଖାଲିବ ।
ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବତାଇେବ । ପୁଣି ବାବାଙ୍କର ପାର୍ଟ ପୂରା େହେଲ ତୁମର ମଧ୍ୟ ଅଭିନୟ ପୂରା େହାଇଯିବ । ପୁଣି ତୁମର
ସତ୍ୟଯୁଗର ପାର୍ଟ ଆରମ୍ଭ େହବ । ଏେବ ତୁମକୁ ନିଜର ରାଜ୍ୟ େନବାର ଅଛି, ଏହି ଡ଼୍ରାମା ବହୁତ କୁଶଳ ଭାେବ ତିଆରି କରାଯାଇଛି ।
ତୁେମ ମାୟା ଉପେର ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରୁଛ, ଏଥିେର ହିଁ ସମୟ ଲାଗୁଛି । େସମାେନ ତ େଗାଟିଏ ପେଟ ଭାବୁଛନ୍ତି େଯ ଆେମ ସ୍ ର୍ଗେର
ବସିଛୁ, ଏହା ସୁଖ ଧାମ େହାଇଯାଇଛି, ଅନ୍ୟ ପେଟ ପୁଣି ଗୀତେର ମଧ୍ୟ ଭାରତର ଦୁରାବସ୍ଥା ଶୁଣାଉଛନ୍ତି । ତୁେମ ଜାଣିଛ ଏେବ ତ
ଆହୁରି ହିଁ ତେମାପ୍ରଧାନ େହାଇଗଲାଣି । ଡ଼୍ରାମା ଅନୁସାେର ଦୁନିଆ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ତେମାପ୍ରଧାନ େହଉଛି । ତୁେମ ଏେବ
ସତ୍ତ୍ ପ୍ରଧାନ େହଉଛ । ଏେବ ନିକଟକୁ ଆସୁଛ, େଶଷେର ତ ତୁମର ହିଁ ବିଜୟ େହବ । ହାହାକାର ପେର ପୁଣି ଜୟଜୟକାର େହବ ।
ଘିଅର ନଦୀ ବହିବ । େସଠାେର ଘିଅ ଆଦି କିଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ । ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖେର ନିଜର ଫାଷ୍ଟକ୍ଲାସ ଗାଈ ରହିବ । ତୁେମ େକେତ
ଶ୍େରଷ୍ଠ େହଉଛ । ତୁେମ ଜାଣିଛ ବିଶ୍ ର ଇତିହାସ ଭୂେଗାଳର ପୁନରାବୃତ୍ତି େହଉଛି । ବାବା ଆସି ବିଶ୍ ଇତିହାସର ପୁନରାବୃତ୍ତି
କରୁଛନ୍ତ,ି େସଥିପାଇଁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଏକଥା ମଧ୍ୟ େଲଖିଦିଅ େଯ ବିଶ୍ ର ଇତିହାସ ଭୂେଗାଳ କିପରି ପୁନରାବୃତ୍ତି େହଉଛି, ଆସି କରି
ବୁଝ । ବୁଦ୍ଧିମାନ େହାଇଥିେଲ କହିେବ େଯ ଏେବ େଲୗହଯୁଗ ଚାଲିଛି ନିଶ୍ଚୟ ସୁବର୍ଣ୍ଣଯୁଗ ପୁନରାବୃତ୍ତି େହବ । େକହି ତ କହୁଛନ୍ତି
ସୃଷ୍ଟିର ଚକ୍ର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ବର୍ଷର ଅେଟ, ଏେବ କିପରି ରିପିଟ୍ େହବ । ଏଠାେର ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ-ଚନ୍ଦ୍ରବଂଶୀର ଇତିହାସ ତ ନାହିଁ ।
ଅନ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ଚକ୍ର କିପରି ରିପିଟ୍ େହଉଛି େସମାେନ ମଧ୍ୟ ଜାଣିନାହାନ୍ତି େଯ ଏମାନଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ପୁଣି େକେବ େହବ ।
ରାମରାଜ୍ୟକୁ ଜାଣି ନାହଁାନ୍ତି । ଏେବ ତୁମ ସହିତ ବାବା ଅଛନ୍ତି । ଯାହାଙ୍କ ପାଖେର ସାକ୍ଷାତ୍ ପରମପିତା ପରମାତ୍ମା ରହିଛନ୍ତି
ତାଙ୍କର ନିଶ୍ଚୟ ବିଜୟ େହବ । ବାବା େକୗଣସି ହିଂସା କରୁନାହଁାନ୍ତି । କାହାକୁ ମାରିବା ହିଂସା ଅେଟ ନା । କାମ ବିକାରଗ୍ରସ୍ତ େହବା
ସବୁଠାରୁ ବଡ ହିଂସା । ଏେବ ତୁେମ ଡ଼ବଲ ଅହିଂସକ େହଉଛ । େସଠାେର ଅହିଂସା ପରମ େଦବୀ-େଦବତା ଧର୍ମ େହବ । େସଠାେର
ଲଢିେବ ନାହି,ଁ କିମ୍ବା ବିକାରଗ୍ରସ୍ଥ େହେବ ନାହିଁ । ଏେବ ତୁମ ପାଖେର େଯାଗବଳ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଏହାକୁ ନ ବୁଝିବା କାରଣରୁ ଶାସ୍ତ୍ରେର
ଅସୁର ଏବଂ େଦବତାମାନଙ୍କର ଲେଢଇ େଲଖି େଦଇଛନ୍ତି, ଅହିଂସାକୁ େକହି େହେଲ ଜାଣିନାହଁାନ୍ତି । ଏକଥା ତୁେମ ହିଁ ଜାଣିଛ । ତୁେମ
େହଉଛ ଗୁପ୍ତ ପ୍ରଶିକ୍ଷିତ େଯାଦ୍ଧା । ଅଜଣା କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଜଣାଶୁଣା େହାଇଯିବ । ତୁମକୁ େକହି େଯାଦ୍ଧା ଭାବିେବ କି ? ତୁମ ଦ୍ ◌ାରା
ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମନମନାଭବର ସନ୍େଦଶ ମିଳିବ । ଏହା େହଉଛି ମହାମନ୍ତ୍ର । ମନୁଷ୍ୟ ଏହି କଥାକୁ ବୁଝୁନାହଁାନ୍ତି । ସତ୍ୟ-ତ୍େରତାଯୁଗେର
ଏସବୁ େହବ ନାହିଁ । ମନ୍ତ୍ର ଦ୍ ◌ାରା ତୁେମ ରାଜତ୍ତ୍ ପାଇଲ ପୁଣି ମନ୍ତ୍ରର ଦରକାର ନାହିଁ । ତୁେମ ଜାଣିଛ ଆେମ କିପରି ଚକ୍ର
ଲଗାଇ ଆସିଛୁ । ଏେବ ପୁଣି ବାବା ମହାମନ୍ତ୍ର େଦଉଛନ୍ତି । ପୁଣି ଅଧାକଳ୍ପ ରାଜ୍ୟ କରିବୁ । ଏେବ ତୁମକୁ େଦୖବୀଗୁଣ ଧାରଣ କରି ପୁଣି
କରାଇବାକୁ େହବ । ବାବା ରାୟ େଦଉଛନ୍ତି — ନିଜର ଚାର୍ଟ ରଖିବା ଦ୍ ◌ାରା ବହୁତ ମଜା ଲାଗିବ । ଚରିତ୍ରର ସାର୍ଟିଫିେକଟ୍ ଭଲ,
ଆହୁରି ଭଲ, ସବୁଠାରୁ ଭଲ ତିନି ପ୍ରକାରର େହାଇଥାଏ ନା । ନିେଜ ମଧ୍ୟ ଅନୁଭବ କରିଥା’ନ୍ତି । େକହି ଭଲ ପାଠ ପଢିଥା’ନ୍ତି, କାହାର
ପୁଣି ଧ୍ୟାନ ନଥିେଲ େଫଲ୍ େହାଇଯାଆନ୍ତି । ଏହା େହଉଛି ଅସୀମ ପାଠପଢା । ବାବା ଶିକ୍ଷକ ସହିତ ଗୁରୁ ମଧ୍ୟ ଅଟନ୍ତି । ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ
ଏକତ୍ର ଚାଲୁଛି । ଏକମାତ୍ର ବାବା ହିଁ ମରଜୀବା େହବା ପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି । ତୁେମ ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ଭାବି ବାବାଙ୍କୁ ମେନ ପକାଅ । ବାବା
କହୁଛନ୍ତି ମଁୁ ତୁମର ପିତା । ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ ◌ାରା ତୁମକୁ ରାଜ୍ୟ େଦଉଛି । ଇଏ ମଝିେର ଦଲାଲ ଅଟନ୍ତ,ି ଏହାଙ୍କ ସହିତ େଯାଗ ଲଗାଅ
ନାହିଁ । ଏେବ ତୁମର ବୁଦ୍ଧି ପତିମାନଙ୍କର ପତି ଶିବ ସାଜନଙ୍କ ସହିତ ଲାଗିଛି । ଏହାଙ୍କ ଦ୍ ◌ାରା େସ ତୁମକୁ ନିଜର କରୁଛନ୍ତି ।
କହୁଛନ୍ତି ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ଭାବି େମାେତ ୟାଦ କର । ଆେମ ଆତ୍ମା ନିଜର ପାର୍ଟ ପୂରା କରି ଏେବ ବାବାଙ୍କ ପାଖକୁ ଘରକୁ ଯାଉଛୁ ।
ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ସାରା ସୃଷ୍ଟି ତେମାପ୍ରଧାନ ଅେଟ । ୫ ତତ୍ ମଧ୍ୟ ତେମାପ୍ରଧାନ େହାଇଯାଇଛି । ସତ୍ୟଯୁଗେର ସବୁକିଛି ନୂଆ େହବ ।
ଏଠାେର ହୀରା, ନୀଳା ଆଦି କିଛି ମଧ୍ୟ ନାହିଁ । ସତ୍ୟଯୁଗେର ପୁଣି କୁଆଡୁ ଆସୁଛି ? େଯଉଁ ସବୁ ଖଣି ଖାଲି େହାଇଯାଇଛି ତାହା ପୁଣି ଏେବ
ଭର୍ତ୍ତି େହଉଛି । ଖଣିରୁ େଖାଳି େନଇ ଆସୁଛନ୍ତି । ବିଚାର କର ସତ୍ୟଯୁଗେର ସବୁ ଜିନିଷ ନୂଆ େହବ ନା । ଆେଲାକ ଆଦି ମଧ୍ୟ
ପ୍ରାକୃତିକ ଭାେବ ରହିବ, ଏଠାେର ବିଜ୍ଞାନ ଦ୍ ◌ାରା ଶିଖୁଛନ୍ତି । େସଠାେର ଏହା ମଧ୍ୟ କାମେର ଆସିବ । େହଲିକପ୍ଟର ଥିବ,
କ୍ୟାପେଟନ୍ ବଟନ୍ ଦବାଇେଲ ଚାଲିବ । େକୗଣସି ଅସୁବିଧା େହବ ନାହିଁ । େସଠାେର ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁରକ୍ଷିତ େହବ । େକେବ େମସିନ୍ ଆଦି
ଖରାପ େହବ ନାହିଁ । ଘେର ବସି େଗାଟିଏ େସେକଣ୍ଡେର ସ୍କୁଲକୁ ଅଥବା ବୁଲିବାକୁ ଯିେବ । ପ୍ରଜାଙ୍କ ନିମନ୍େତ ଏହାଠାରୁ କମ୍ ସୁବିଧା
ରହିବ । ତୁମ ପାଇଁ େସଠାେର ସବୁ ସୁଖ ରହିବ । େସଠାେର ଅକାଳ ମୃତ୍ୟୁ େହାଇପାରିବ ନାହିଁ । େତଣୁ ତୁମକୁ େକେତ ଧ୍ୟାନ େଦବାକୁ େହବ
। ମାୟାର ମଧ୍ୟ ବହୁତ ପ୍ରଭାବ ରହିଛି । ଏହା େହଉଛି ମାୟାର ଗର୍ବ । ଲେଢଇେର େଦଖ େକେତ ମରୁଛନ୍ତି । ଲେଢ଼ଇ ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂେପ
ବନ୍ଦ ହିଁ େହଉନାହିଁ । େକଉଁଠି ଏେତ ବଡ ଦୁନିଆ, େକଉଁଠି ପୁଣି ଏକମାତ୍ର ସ୍ ର୍ଗ ରହିବ । େସଠାେର ଗଙ୍ଗା ପତିତ ପାବନୀ େବାଲି
କହିେବ ନାହିଁ । େସଠାେର ଭକ୍ତିମାର୍ଗର େକୗଣସି କଥା ହିଁ ନାହିଁ । ଏଠାେର େଦଖ ଗଙ୍ଗାେର ସାରା ସହରର େକେତ ଆବର୍ଜନା ପଡୁଛି ।

ବମ୍େବର ସବୁ ଆବର୍ଜନା ସାଗରେର ବହିଯାଉଛି ।
ଭକ୍ତିେର ତୁେମ ବଡ-ବଡ ମନ୍ଦିର ତିଆରି କରୁଛ । ହୀରା-ନୀଳାର ସୁଖ ମଧ୍ୟ ରହିବ ନା । ତିନି ଚତୁର୍ଥାଂଶ ଭାଗ ସୁଖ, ବାକି ଏକ
ଚତୁର୍ଥାଂଶ ଦୁଃଖ ରହିଛି । ଅଧା-ଅଧା େହେଲ ପୁଣି ମଜା ରହିବ ନାହିଁ । ଭକ୍ତିମାର୍ଗେର ମଧ୍ୟ ତୁେମ ବହୁତ ସୁଖୀ ରହିବ । ପଛେର
ମନ୍ଦିର ଆଦିକୁ ଆସି ଲୁଟ କରୁଛନ୍ତି । ସତ୍ୟଯୁଗେର ତୁେମ େକେତ ସାହୁକାର ଥିଲ ତୁେମ ବହୁତ ଖୁସି େହବା ଦରକାର । ଲକ୍ଷ୍ୟ ତ
ସମ୍ମୁଖେର ରହିଛି । ମାତା-ପିତାଙ୍କର ତ ପଦବୀ ତ ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ ଅେଟ । ଗାୟନ ରହିଛି ଖୁସି ପରି େଖାରାକ ନାହିଁ । େଯାଗ ଦ୍ ◌ାରା
ଆୟୁଷ ବଢିଥାଏ ।
ଏେବ ଆତ୍ମାକୁ ସ୍ ’ର ଦର୍ଶନ େହଉଛି େଯ ଆେମ ୮୪ ଜନ୍ମର ଚକ୍ର ଲଗାଉଛୁ । ଏତିକି ଅଭିନୟ କରୁଛୁ । ସବୁ ଆତ୍ମାମାେନ ତଳକୁ
ଆସିଗେଲ ବାବା ପୁଣି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଘରକୁ େନଇଯିେବ । ଶିବଙ୍କର ବରଯାତ୍ରୀର ଗାୟନ ରହିଛି । ଏସବୁ ତୁେମ ପୁରୁଷାର୍ଥର
କ୍ରମଅନୁସାେର ଜାଣୁଛ । ତୁେମ େଯେତ ମେନ ପକାଇବ େସେତ ଖୁସୀେର ରହିବ । ଦିନକୁ ଦିନ ଅନୁଭବ କରିବ କାହିଁକି ନା ବାବା
ଶିଖାଉଛନ୍ତି । ଇଏ ବ୍ରହ୍ମା ମଧ୍ୟ ଶିଖାଉଛନ୍ତି । ଏହାଙ୍କୁ ପଚାରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ । ତୁେମ ତ ପଚାରୁଛ । ଇଏ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ।
ବାବା ପ୍ରତ୍ୟୁତ୍ତର େଦଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଇଏ ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ଏହାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟେଶୖଳୀ େକେତ ଚମତ୍କାର ଅେଟ । ଇଏ ମଧ୍ୟ ବାବାଙ୍କ
ସ୍ମୃତିେର ରହୁଛନ୍ତି । ପୁଣି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରି ଶୁଣାଉଛନ୍ତି । ବାବା ଆମକୁ ଖୁଆଉଛନ୍ତି । ମଁୁ ତାଙ୍କୁ ନିଜର ରଥ ଉଧାର
େଦଉଛି, ଆେରାହଣ କରୁଥିବାରୁ କାହିଁକି ନ ଖୁଆଇେବ । ଇଏ େହେଲ ହ୍ୟୁମାନ ଅଶ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ମନୁଷ୍ୟ ରୂପି େଘାଡା । ଶିବବାବାଙ୍କ ରଥ
ଅେଟ — ଏହି ଖିଆଲ ରହିବା ଦ୍ ◌ାରା ମଧ୍ୟ ଶିବବାବାଙ୍କ ସ୍ମୃତି ରହିବ । ୟାଦ ଦ୍ ◌ାରା ହିଁ ଫାଇଦା ରହିଛି । ଭଣ୍ଡାରେର େଭାଜନ
ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ସମୟେର ମଧ୍ୟ ଭାବ େଯ ଆେମ ଶିବବାବାଙ୍କ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପାଇଁ େଭାଜନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛୁ । ନିେଜ ମଧ୍ୟ
ଶିବବାବାଙ୍କ ସନ୍ତାନ େହାଇଥିବାରୁ ଏହିପରି ମେନ ପକାଇବା ଦ୍ ◌ାରା ଫାଇଦା ରହିଛି । ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ପଦ େସମାନଙ୍କୁ ମିଳିବ,
େଯଉଁମାେନ ବାବାଙ୍କ ସ୍ମୃତିେର ରହି େସବା କରୁଛନ୍ତି ଓ କର୍ମାତୀତ ଅବସ୍ଥାକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରୁଛନ୍ତି । ଏହି ବାବା ମଧ୍ୟ ବହୁତ
େସବା କରୁଛନ୍ତି ନା । ଏହାଙ୍କର େବହଦର େସବା ଅେଟ ତୁେମ ହଦର େସବା କରୁଛ । େସବା ଦ୍ ◌ାରା ହିଁ ଏହାଙ୍କୁ ଉଚ୍ଚ ପଦ ମିଳୁଛି ।
ଶିବବାବା କହୁଛନ୍ତି — ଏହିପରି-ଏହିପରି କର, ଏହାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ରାୟ େଦଉଛନ୍ତି । ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ତ ବହୁତ େତାଫାନ ଆସୁଛି,
ବାବାଙ୍କ ସ୍ମୃତି ବିନା କର୍େମନ୍ଦ୍ରିୟ ବଶୀଭୂତ େହବା ମୁସ୍କିଲ୍ ଅେଟ । ବାବାଙ୍କ ସ୍ମୃତି ଦ୍ ◌ାରା ହିଁ େବଡା ପାର େହବ, ଏକଥା
ଶିବବାବା ଅଥବା ବ୍ରହ୍ମାବାବା କହୁଛନ୍ତ,ି ଏହାକୁ ବୁଝିବା ମଧ୍ୟ ମୁସ୍କିଲ୍ େହାଇଯାଉଛି । ଏଥିେର ବହୁତ ସୂକ୍ଷ୍ମ ବୁଦ୍ଧି ଆବଶ୍ୟକ ।
ଆଚ୍ଛା—
ମିଠା ମିଠା ସିକିଲେଧ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତା-ପିତା, ବାପଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍େନହଭରା ସ୍ମୃତି ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ୍ । ଆତ୍ମିକ
ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍େତ ।
ଧାରଣା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାର :—

(୧) ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମକୁ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ମରଜୀବା େହବାକୁ ପଡିବ । ଭଲ ଭାବେର ପାଠପଢିବା ସହିତ, ନିଜର ଚାର୍ଟ ଅଥବା ଚାଲିଚଳନର
େରଜିଷ୍ଟର ରଖିବାକୁ େହବ । େଯାଗଯୁକ୍ତ ରହି ନିଜର କର୍ମାତୀତ ଅବସ୍ଥା ତିଆରି କରିବାକୁ ପଡିବ ।
(୨) ଅନ୍ତିମ ବିନାଶର ଦୃଶ୍ୟ େଦଖିବା ପାଇଁ ସାହସୀ େହବାକୁ ପଡିବ । ମଁୁ ଏକ ଆତ୍ମା — ଏହି ଅଭ୍ୟାସ ଦ୍ ◌ାରା ଶରୀରର ସ୍ମୃତିକୁ
ସମାପ୍ତ କରିବାକୁ େହବ ।
ବରଦାନ:େଯେକୗଣସି ବିକରାଳ ସମସ୍ୟାକୁ ଶୀତଳ କରୁଥିବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଶ୍ଚୟବୁଦ୍ଧି ହୁଅ ।
େଯପରି ବାବାଙ୍କ ଉପେର ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଶ୍ଚୟ ରହିଛି େସହିପରି ନିଜ ଉପେର ଏବଂ ଡ୍ରାମା ଉପେର ମଧ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ
ନିଶ୍ଚୟ ରହିବା ଦରକାର । ନିଜ ପ୍ରତି ଯଦି େକୗଣସି ପ୍ରକାରର ଦୁର୍ବଳତାର ସଂକଳ୍ପ ଉତ୍ପନ୍ନ େହବ େତେବ
େସହିଭଳି ଦୁର୍ବଳତାର ସଂସ୍କାର ମଧ୍ୟ ତିଆରି େହାଇଯିବ, େସଥିପାଇଁ ବ୍ୟର୍ଥ ସଂକଳ୍ପ ରୂପୀ ଦୁର୍ବଳତାର ଜୀବାଣୁ
ଗୁଡିକୁ ନିଜ ଭିତରକୁ ପ୍ରେବଶ କରିବା ପାଇଁ ଦିଅ ନାହିଁ । ତା’ ସହିତ ଡ୍ରାମାେର େଯଉଁ ସବୁ ଦୃଶ୍ୟକୁ େଦଖୁଛ, ହଲଚଲ୍ର
ଦୃଶ୍ୟେର ମଧ୍ୟ କଲ୍ୟାଣର ଅନୁଭବ େହଉ, ବାତାବରଣ ଅସ୍ଥିରତା ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିବ, ସମସ୍ୟା ବିକରାଳ ରୂପ ଧାରଣ
କରିଥିବ କିନ୍ତୁ େସଥିେର ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚୟ ବୁଦ୍ଧି ବିଜୟୀ ହୁଅ େତେବ ବିକରାଳ ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଶୀତଳ େହାଇଯିବ ।
ସ୍େଲାଗାନ:ବାବା ଏବଂ େସବା ସହିତ ଯାହାଙ୍କର ସ୍େନହ ରହିଛି ତାଙ୍କୁ ପରିବାରର ସ୍େନହ ସ୍ ତଃ ପ୍ରାପ୍ତ େହାଇଥାଏ ।
*** ଓମ୍ ଶାନ୍ତି ***

