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ପ୍ରାତଃ ମୁରଲୀ

ଓମ୍ ଶାନ୍ତି

“ବାପଦାଦା
ବାପଦାଦା”

ମଧୁବନ

“ମିେଠ ବଚ୍େଚ:— ଜ୍ଞାନ ଏବଂ େଯାଗ ସହିତ ତୁମର ଚାଲି-ଚଳଣ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ େହବା ଦରକାର, ଭିତେର େକୗଣସି ବିକାର ରୂପୀ ଭୂତ
ରହିବା ଉଚିତ୍ ନୁେହଁ, କାରଣ ତୁେମମାେନ ଭୂତମାନଙ୍କୁ ତଡିବା ପାଇଁ ନିମିତ୍ତ ଅଟ ।”
ପ୍ରଶ୍ନ:ସୁପୁତ୍ର ପିଲାମାନଙ୍କ ଭିତେର େକଉଁ ନିଶା ସ୍ଥାୟୀ ଭାବେର ରହିପାରିେବ ?
ଉତ୍ତର:ର
ବାବାଙ୍କଠାରୁ ମଁୁ ଦୁଇ ମୁକୁଟଧାରୀ, ବିଶ୍ ର ମାଲିକ େହବାର ସମ୍ପତ୍ତି େନଉଛି । ଏହି ନିଶା ସୁପୁତ୍ର ପିଲାମାନଙ୍କ
ଭିତେର ହିଁ ସ୍ଥାୟୀ ଭାବେର ରହିପାରିବ । କିନ୍ତୁ, କାମ-କ୍େରାଧ ରୂପୀ ଭୂତ ଯଦି ଭିତେର ରହୁଥିେବ େତେବ ଏହି ନିଶା
ରହିପାରିବ ନାହିଁ । ଏଭଳି ପିଲାମାେନ ବାବାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ମଧ୍ୟ େଦଇପାରିେବ ନାହି,ଁ େସଥିପାଇଁ ପ୍ରଥେମ ଭୂତମାନଙ୍କୁ
ବିତାଡିତ କରିବା ପାଇଁ େହବ ଏବଂ ନିଜର ଅବସ୍ଥାକୁ ମଜବୁତ କରିବା ପାଇଁ େହବ ।
ଗୀତ:ଗୀତ
େକୗନ ଆୟା େମେର ମନ େକ ଦ୍ ◌ାର....
ଓମ୍ ଶାନ୍ତି । ଏହି ଗୀତର ଅର୍ଥ ତ ତୁମମାନଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ େକହି ବୁଝିପାରିେବ ନାହି,ଁ ତାହା ମଧ୍ୟ ପୁରୁଷାର୍ଥର କ୍ରମ ଅନୁସାେର ହିଁ
ବୁଝିେବ କାରଣ ପରମପିତା ପରମାତ୍ମାଙ୍କର େକୗଣସି ସ୍ଥୂଳ ବା ସୂକ୍ଷ୍ମ ଚିତ୍ର ତ ନାହିଁ । ସୂକ୍ଷ୍ମ େଦହଧାରୀ େହଉଛନ୍ତି
େଦବତାମାେନ । େସମାେନ ତ େକବଳ ତିନିଜଣ ହିଁ ଅଟନ୍ତି । େସମାନଙ୍କଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଅତି ସୂକ୍ଷ୍ମ େହଉଛନ୍ତି ପରମାତ୍ମା । େତେବ େହ
ପରମପିତା ପରମାତ୍ମା—ଏକଥା କିଏ କହୁଛି ? ଆତ୍ମା । ପରମପିତା ପରମାତ୍ମାଙ୍କୁ ପରମ ଆତ୍ମା କୁହାଯାଏ । େଲୗକିକ ପିତାଙ୍କୁ
ଆତ୍ମା ପରମପିତା କହିପାରିବ ନାହିଁ । ଆତ୍ମା େଯେତେବେଳ ପାରେଲୗକିକ ପରମପିତା ପରମମାତ୍ମାଙ୍କୁ ମେନ ପକାଉଛି େସେତେବେଳ
ତାକୁ େଦହୀ-ଅଭିମାନୀ କୁହାଯିବ । ନେଚତ୍ େଦହ ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧୀତ ପିତା ହିଁ ମେନ ପଡିଥା’ନ୍ତି । କିନ୍ତୁ େସ େହଉଛନ୍ତି ଆତ୍ମା ସହିତ
ସମ୍ବନ୍ଧିତ ପିତା ଯିଏକି ଏେବ ଆସିଛନ୍ତି । ଆତ୍ମା ସବୁ କିଛି ବୁଦ୍ଧି ଦ୍ ◌ାରା ହିଁ ଜାଣିଥାଏ କାରଣ ଆତ୍ମାେର ବୁଦ୍ଧି ରହିଛି ନା । େତେବ
ପରମପିତା ପରମାତ୍ମା ନିଶ୍ଚିତ ଆମମାନଙ୍କର ପାରେଲୗକିକ ପିତା ଅଟନ୍ତି । ତାଙ୍କୁ ହିଁ ଈଶ୍ ର କୁହାଯାଏ । ଏେବ ବାବା ଜ୍ଞାନ ସହିତ
ସମ୍ବନ୍ଧିତ େଯଉଁ ସବୁ ପ୍ରଶ୍ନାବଳୀ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ତାହା ଉପେର ବୁଝାଇବା ପାଇଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ସହଜ େହବ । େଯପରି
ପ୍ରଥେମ ଫର୍ମ ପୂରଣ କରାଉଛ େସହିପରି ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡିକୁ ମଧ୍ୟ ପଚାରିପାରିବ । େତେବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେର ଜ୍ଞାନୀ ଆତ୍ମା ହିଁ ପ୍ରଶ୍ନ
ପଚାରିପାରିେବ । ଯାହାଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷକ ମଧ୍ୟ କୁହାଯିବ । ଆତ୍ମା ହିଁ ଶରୀର ଧାରଣ କରି କର୍େମନ୍ଦ୍ରିୟ ଦ୍ ◌ାରା ବୁଝାଉଛି । େତଣୁ
ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସହଜ ଭାବେର ବୁଝାଇବା ପାଇଁ ଏହିସବୁ ପ୍ରଶ୍ନାବଳୀ ଥିବା ଚିତ୍ରଗୁଡିକ ତିଆରି କରାଯାଇଛି । କିନ୍ତୁ ଜ୍ଞାନ
ଶୁଣାଇବାବାଲା, ପିଲାମାନଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ େହବା ଦରକାର । ଚାେହଁ କାହା ଭିତେର ଜ୍ଞାନ ବହୁତ ଭଲ ଥାଉ, େଯାଗ
ମଧ୍ୟ ଭଲ କରୁଥାଆନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ତା’ ସହିତ ବ୍ୟବହାର ଚାଲି-ଚଳଣ ମଧ୍ୟ ଭଲ େହବା ଦରକାର । େତେବ େଦୖବୀ ଚଳଣୀ ମଧ୍ୟ
େସହିମାନଙ୍କର େହବ ଯାହାଙ୍କ ଭିତେର କାମ, କ୍େରାଧ, େଲାଭ, େମାହ, ଅହଂକାର ରୂପୀ ଭୂତମାେନ ନଥିେବ । ଏଗୁଡିକ େହେଲ ବଡ
ବଡ ଭୂତ । ତୁମମାନଙ୍କ ଭିତେର େକୗଣସି ବି ଭୂତ ରହିବା ଉଚିତ୍ ନୁେହଁ କାରଣ ତୁେମ େହଉଛ ଭୂତ ଛଡାଇବାବାଲା ଗୁଣିଆ । େତେବ
ଦୁନିଆେର େଯଉଁ ସବୁ ଅଶୁଦ୍ଧ ଆତ୍ମାଗୁଡିକ ଏେଣେତେଣ ବୁଲୁଛନ୍ତି େସମାନଙ୍କୁ ଭୂତ କୁହାଯାଏ ଯାହାଙ୍କୁ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ
ଗୁଣିଆମାେନ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ଏଠାେର େଯଉଁ ୫ ବିକାର ରୂପୀ ଭୂତଗୁଡିକ ଅଛନ୍ତି େସଗୁଡିକୁ ପରମପିତା ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ
ଆଉ େକହି ବାହାର କରିପାରିେବ ନାହିଁ । ସମସ୍ତଙ୍କର ଭୂତ ଛଡାଇବାବାଲା େସହି ଜେଣ ହିଁ ଅଟନ୍ତି । ସମସ୍ତଙ୍କର ସଦଗତିକର୍ତ୍ତା
ମଧ୍ୟ ଜେଣ ଏବଂ ରାବଣ କବଳରୁ ମୁକ୍ତ କରିବାବାଲା ମଧ୍ୟ େସହି ଜେଣ ହିଁ ଅଟନ୍ତି । ଏଗୁଡିକ େହେଲ ବଡ ବଡ ଭୂତ । କୁହାଯାଏ
ୟାଙ୍କ ଭିତେର କ୍େରାଧର ଭୂତ ଅଛି, ୟାଙ୍କ ଭିତେର େମାହର ଭୂତ ଅଛି, ଅଶୁଦ୍ଧ ଅହଂକାର ଭୂତ ଅଛି । ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏହି ଭୂତ ଗୁଡିକ
କବଳରୁ ମୁକ୍ତ କରିବାବାଲା ମୁକ୍ତିଦାତା ପରମପିତା ପରମାତ୍ମା ଜେଣ ହିଁ ଅଟନ୍ତି । ତୁେମମାେନ ଜାଣିଛ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟେର ସବୁଠାରୁ
ଶକ୍ତିଶାଳୀ େହଉଛନ୍ତି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିୟାନମାେନ । େସମାନଙ୍କର ଇଂରାଜୀ ଭାଷା ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ । େଯଉଁଠାେର ଯିଏ ରାଜା ହୁଅନ୍ତି
େସଠାେର େସମାେନ ନିଜର ଭାଷାକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଚଳନ କରନ୍ତି । େତେବ େଦବତାମାନଙ୍କର ଭାଷା ତ କାହାକୁ ବି ଜଣା ନାହିଁ । ପୂର୍ବରୁ
ଆମର େଯଉଁ କନ୍ୟାମାେନ ଧ୍ୟାନେର ଯାଉଥିେଲ େସମାେନ ସବୁ କିଛି ଆସି ଶୁଣାଉଥିେଲ । ଦୁଇ-ଚାରି ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଧ୍ୟାନେର
ରହୁଥିେଲ । ଏେବ ଯଦି େକହି ବୁଦ୍ଧିମାନ ସନ୍େଦଶୀ କନ୍ୟା ଥିେବ େତେବ ସିଏ େସଠିକାର ଭାଷାକୁ େଦଖି ଏଠାେର ଆସି ଶୁଣାଇ ପାରିେବ ।
ଏେବ ତୁେମ ପିଲାମାେନ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭାରତର କାହାଣୀ ଶୁଣାଅ । ଭାରତ ସତ୍ େ◌ାପ୍ରଧାନ ଥିଲା, ଏେବ ତେମାପ୍ରଧାନ, ପୂଜ୍ୟରୁ
ପୂଜାରୀ େହାଇଯାଇଛି । ଭାରତେର େଦବତାମାନଙ୍କର ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଅଛି ଯାହାଙ୍କୁ ଅନ୍ଧବିଶ୍ ◌ାସର ସହିତ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତ,ି
କିନ୍ତୁ େସମାନଙ୍କର ଜୀବନ କାହାଣୀ କିଛି ଜାଣିନାହଁାନ୍ତି । େଯେହତୁ ଆେମ ସବୁ େହଉେଛ ଅଭିେନତା େତଣୁ ନାଟକର ନିର୍ମାତା,
ନିର୍ଦ୍େଦଶକ ଆଦିଙ୍କୁ ଜାଣିବା ଦରକାର, େଯଉଁଥିପାଇଁ ଏହିସବୁ ପ୍ରଶ୍ନାବଳୀ ତିଆରି କରାଯାଇଛି । ତୁମମାନଙ୍କୁ
ଖ୍ରୀଷ୍ଟିୟାନମାନଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ, େପାପଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପତ୍ର େଲଖିବା ଦରକାର େଯ ଆପଣ ତ ନିଜର ଅନୁଗାମୀମାନଙ୍କୁ ବିନାଶର ସାମଗ୍ରୀ

(େବାମା, କ୍େଷପଣାସ୍ତ୍ର ଇତ୍ୟାଦି) ଗୁଡିକୁ ତିଆରି ନ କରିବା ପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ େସମାେନ ଆପଣଙ୍କର ଆେଦଶକୁ କାହିଁକି ମାନୁ
ନାହଁାନ୍ତି ? ଆପଣ ତ ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୁରୁ, ଆପଣଙ୍କର ତ ବହୁତ ମହିମା କରୁଛନ୍ତି ପୁଣି ବି େସମାେନ କାହିଁକି ମାନୁ ନାହଁାନ୍ତି ? ଏହାର
କାରଣ ଆପଣ ଜାଣିନାହଁାନ୍ତି େତଣୁ ଆେମ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଉଛୁ । କାହିଁକି ନା େସମାେନ ଆପଣଙ୍କ ମତେର ଚାଲୁନାହଁାନ୍ତ,ି ଈଶ୍ ରୀୟ
ମତ ଅନୁସାେର ଏଗୁଡିକୁ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି । ସ୍ ର୍ଗ ଦୁନିଆେର ସ୍ଥାପନା ମଧ୍ୟ ଆଦମ ଏବଂ ଇବଙ୍କ ଦ୍ ◌ାରା େହଉଛି । େଯେହତୁ
ଜ୍ଞାନର ସାଗର ପରମାତ୍ମା ଗୁପ୍ତ ଅଟନ୍ତି େତଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେର ତାଙ୍କର େସନା ତାଙ୍କ ମତ ଅନୁସାେର ସବୁକିଛି କରୁଥିେବ ।
ଏହିଭଳି ଭାବେର ବୁଝାଇବା ଦରକାର । କିନ୍ତୁ ପିଲାମାେନ ଏେବ ବିଶାଳ ବୁଦ୍ଧି େହାଇ ନାହଁାନ୍ତି େସଥିପାଇଁ ତାଙ୍କର ବୁଦ୍ଧିରୂପୀ ସ୍କୃକୁ
ଟାଇଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ପଡୁଛି ଅର୍ଥାତ୍ ମୁରଲୀ ମାଧ୍ୟମେର ପ୍େରରଣା େଦବାପାଇଁ ପଡୁଛି । େଯପରି େରଳ ଇଞ୍ଜିନ ଟିକିଏ ଥଣ୍ଡା
େହାଇଗେଲ େସଥିେର େକାଇଲା ପକାଇବା ପାଇଁ ପେଡ େସହିପରି ଏହା ମଧ୍ୟ େହଉଛି ଜ୍ଞାନରୂପକ େକାଇଲା । େତେବ ପରମପିତା
ପରମାତ୍ମା େହଉଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କଠାରୁ ବଡ େତଣୁ ସମସ୍ତ ଧର୍ମସ୍ଥାପକମାେନ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରିବା ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଆସିେବ ।
େଯପରି େପାପଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସମସ୍େତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଅର୍ଥାତ୍ ଶ୍େରଷ୍ଠ ମେନ କରୁଛନ୍ତ,ି େତଣୁ ତାଙ୍କୁ େଯତିକି ସମ୍ମାନ େଦଉଛନ୍ତି
େସତିକି ସମ୍ମାନ ଆଉ କାହାକୁ େଦଉନାହଁାନ୍ତି । ବାବାଙ୍କୁ ତ େକହି ଜାଣିନାହଁାନ୍ତି କାରଣ ସିଏ ଗୁପ୍ତ ଅଟନ୍ତି । ତାଙ୍କୁ ତ େକବଳ
ପିଲାମାେନ ହିଁ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯିଏକି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଉଚ୍ଚ ପଦ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରାଉଛନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ମାୟା ମଧ୍ୟ ଏେତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଯାହାକି
ଏଭଳି ବାବାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ େଦବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ େଦଉ ନାହିଁ । ବାବା ଆମକୁ ବିଶ୍ ର ମାଲିକ କରୁଛନ୍ତ,ି ଏହି ନିଶା ମଧ୍ୟ ଏଠାରୁ ବାହାରକୁ
ବାହାରିବା ମାତ୍େର ସମାପ୍ତ େହାଇଯାଉଛି । କିନ୍ତୁ ସୁପୁତ୍ର ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ଭିତେର ଏହି ନିଶା ରହୁଛି େଯ- ମଁୁ ବାବାଙ୍କଠାରୁ ଦୁଇ
ମୁକୁଟଧାରୀ ରାଜା େହବାର ସମ୍ପତ୍ତି କାହିଁକି ନେନବି । କିନ୍ତୁ ବହୁତ ସନ୍ତାନ ଏଭଳି ଅଛନ୍ତି େଯଉଁମାନଙ୍କୁ କାମ, କ୍େରାଧ, େଲାଭର
ଭୂତ ଆକ୍ରମଣ କରୁଛି । ବାବା େଯେତେବେଳ ମୁରଲୀ ଶୁଣାଉଛନ୍ତି େସେତେବେଳ ଜଣାପଡୁଛି େଯ ଏେବ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ େମା ଭିତେର
କାମ ବିକାରର ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ନିଶା ରହିଛି । କିନ୍ତୁ େଗାଟିଏ ପକ୍ଷ ଅର୍ଥାତ୍ ସ୍ ◌ାମୀ କିମ୍ବା ସ୍ତ୍ରୀ େକହି ବି ଯଦି ମଜବୁତ ଥିେବ େତେବ
େକୗଣସି ଅସୁବିଧା େହବ ନାହିଁ େଦଖାଯାଉଛି େକଉଁଠି ସ୍ତ୍ରୀ ମଜବୁତ ଅଛି ତ େକଉଁଠି ପୁରୁଷ ମଧ୍ୟ ମଜବୁତ ଅଛନ୍ତି । ବାବାଙ୍କ ନିକଟକୁ
ସବୁ ପ୍ରକାରର ସମାଚାର ଆସୁଛି । େକହି େକହି ତ ସଚ୍ଚା ହୃଦୟର ସହିତ ମଧ୍ୟ ପତ୍ର େଲଖୁଛନ୍ତି କାରଣ ଏଠାେର ଭିତର-ବାହାର
ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ ଚ୍ଛ ରହିବା ଉଚିତ୍ । େକହି େକହି ବାହାେର ବହୁତ ସଚ୍ଚା କିନ୍ତୁ ଭିତେର ମିଛୁଆ ଥାଆନ୍ତି । ବିକାରର େତାଫାନ ମଧ୍ୟ
ବହୁତଙ୍କୁ ଆସୁଛି । େଲଖୁଛନ୍ତି ବାବା ଆଜି େମାେତ କାମ ବିକାରର େତାଫାନ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲା କିନ୍ତୁ ମଁୁ ରକ୍ଷା ପାଇଗଲି । କିନ୍ତୁ
ଯଦି ପତ୍ର ନ େଲଖିବ େତେବ ପ୍ରଥେମ ତ ଦଣ୍ଡର ଭାଗୀଦାର େହବ ତା’ ସହିତ ଅଭ୍ୟାସ ମଧ୍ୟ ବଢି ବଢିଚାଲିବ । େଶଷେର ତଳକୁ ଖସି
ପଡିବ । େତେବ ବାବାଙ୍କର ପିଲାମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଶୁଭ ଆଶା ତ ରହୁଛି ନା । ଯଦି ଅଳ୍ପ ମାତ୍ରାେର ଗ୍ରହର ପ୍ରଭାବ ପଡିଥାଏ େତେବ
ତାହା ସହଜେର ଚାଲିଯାଏ । େକହି େକହି ଏଭଳି ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ଯିଏକି ଆଜି ଭଲ ଭାବେର ଚାଲୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ କାଲିକୁ ମୂର୍ଚ୍ଛିତ
େହାଇଯାଉଛନ୍ତି ବା ଶ୍ ◌ାସ ଋଦ୍ଧ େହାଇଯାଉଛି । େତେବ ନିଶ୍ଚିତ େସମାେନ େକୗଣସି ଅବଜ୍ଞା କରୁଥିେବ । େତଣୁ ପ୍ରତ୍େୟକ
କଥାେର ସଚ୍ଚା ରହିବା ଦରକାର େତେବ ଯାଇ ସତ୍ୟଯୁଗର ମାଲିକ େହାଇପାରିବ । ଯଦି ମିଛ କହିଲ େତେବ େରାଗ ବୃଦ୍ଧି େହବା କାରଣରୁ
ବହୁତ କ୍ଷତି କରିେଦବ ।
େତେବ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଚତୁରତା ପୂର୍ବକ ପ୍ରଶ୍ନାବଳୀକୁ େଲଖିବା ଦରକାର େଯ— ପରମପିତା ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ସହିତ ତୁମର
ସମ୍ବନ୍ଧ କ’ଣ ? ଯଦି େସ ଆମର ପିତା ଅଟନ୍ତି େତେବ ତ ସର୍ବବ୍ୟାପୀ େହବାର ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁନାହିଁ । ସିଏ ତ ସମସ୍ତଙ୍କର
ସଦଗତିଦାତା ପତିତ-ପାବନ, ଗୀତାର ଭଗବାନ ଅଟନ୍ତି େତେବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେର େକେବ ଆସି ଜ୍ଞାନ େଦଇଥିେବ । ଯଦି ଏକଥା ସତ୍ୟ
େତେବ ତାଙ୍କର ଜୀବନ କାହାଣୀକୁ ଜାଣିଛ ? ଯଦି ଜାଣିନାହଁ େତେବ ତ ସମ୍ପତ୍ତି ମିଳିପାରିବ ନାହିଁ । ପିତାଙ୍କଠାରୁ ତ ନିଶ୍ଚିତ ସମ୍ପତ୍ତି
ମିଳିବ । ପୁଣି ଦ୍ ◌ିତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାର— ପ୍ରଜାପିତା ବ୍ରହ୍ମା ଏବଂ ତାଙ୍କର ମୁଖବଂଶୀ କନ୍ୟାଙ୍କୁ ଜାଣିଛ ? ଯାହାଙ୍କର ନାମ
େହଉଛି ସରସ୍ ତୀ, ଯିଏକି ଜ୍ଞାନ ଜ୍ଞାେନଶ୍ ରୀ ଅଟନ୍ତି । ତାଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନର େଦବୀ କୁହାଯାଉଛି । େସ େହଉଛନ୍ତି ଜଗଦମ୍ବା । େତେବ
ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେର ତାଙ୍କର ସନ୍ତାନମାେନ ମଧ୍ୟ ଥିେବ, ପିତା ମଧ୍ୟ ଥିେବ । ଜ୍ଞାନଦାତା ତ ପରମାତ୍ମା ଅଟନ୍ତି କିନ୍ତୁ ପ୍ରଜାପିତା ଏବଂ
ଜଗଦମ୍ବା କାହାକୁ କୁହାଯାଉଛି ତାହା ଜାଣିଛନ୍ତି ? ତାଙ୍କୁ ଧନର େଦବୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଉଛି ଅର୍ଥାତ୍ େସେତେବେଳ ସିଏ ଜ୍ଞାନ
ଜ୍ଞାେନଶ୍ ରୀ ନୁହଁନ୍ତି । େତେବ ଏହି ବ୍ରହ୍ମା-ସରସ୍ ତୀ ହିଁ ରାଜ-ରାଜଶ୍ ରୀ େହଉଛନ୍ତି । େତଣୁ ତାଙ୍କର ସନ୍ତାନମାେନ ମଧ୍ୟ
ନିଶ୍ଚିତ ସ୍ ର୍ଗ ଦୁନିଆର ମାଲିକ େହଉଥିେବ । ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ସମୟ େହଉଛି ସଂଗମର ସମୟ ବା କୁମ୍ଭ ମଧ୍ୟ କୁହାଯିବ ।
ଭକ୍ତିମାର୍ଗର େସହି କୁମ୍ଭ େମଳାେର େଦଖ କ’ଣ କ’ଣ ସବୁ େହଉଛି କାରଣ ଭକ୍ତିମାର୍ଗେର କୁମ୍ଭର ଅର୍ଥ ଏବଂ ଏଠିକାର ଅର୍ଥେର
ରାତି ଦିନର ପାର୍ଥକ୍ୟ ରହିଛି । ତାହା େହଲା ପାଣିର ନଦୀ ଏବଂ ସାଗରର େମଳା । ଏଠାେର େହଲା ମନୁଷ୍ୟ ରୂପୀ ଗଙ୍ଗାମାେନ ଯିଏକି
ଜ୍ଞାନ ସାଗରଙ୍କଠାରୁ ବାହାରିଛନ୍ତି, େସମାନଙ୍କର ମିଳନ େମଳା । ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରାଯାଉଛି େଯ ପତିତରୁ ପାବନ
କିଏ କରୁଛନ୍ତି ? ଏସବୁ ତ ଜାଣିବାର କଥା ନା, େସଥିପାଇଁ ତ ପଚାରୁଛୁ । ଏହି ମାତା-ପିତାଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ଦ୍ ◌ାରା ତୁେମ ରାଜ-ରାେଜଶ୍ ରୀ
େହାଇପାରିବ । ଈଶ୍ ରଙ୍କୁ ସର୍ବବ୍ୟାପୀ କହିବା ଦ୍ ◌ାରା କ’ଣ ମୁଖ ମିଠା େହାଇପାରିବ ଅର୍ଥାତ୍ େକୗଣସି ପ୍ରାପ୍ତି େହାଇପାରିବ ।
ଏେବ ତ ତୁମକୁ ଭକ୍ତିର ଫଳ ଜ୍ଞାନ ମିଳୁଛି । େଯେହତୁ ଏେବ ସ୍ ୟଂ ଭଗବାନ ପାଠପଢାଉଛନ୍ତି । ବାବା କହୁଛନ୍ତ—
ି ପିଲାମାେନ,
ଅଶରୀରୀ ହୁଅ । ଆତ୍ମାକୁ ଏେବ ଜ୍ଞାନ ମିଳିଛି େତଣୁ ଆତ୍ମା କହୁଛି— େମାେତ ଏେବ ବାବାଙ୍କ ନିକଟକୁ େଫରିବାକୁ େହବ । ତା’ପେର

ଯାଇ ପ୍ରାରବ୍ଧ ମିଳିବ । ଇତି ମଧ୍ୟେର ରାଜଧାନୀ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାପନ େହାଇଯାଉଛି । ଏସବୁ େକେତ ବୁଝିବାର କଥା । େତେବ ଏହି
ପ୍ରଶ୍ନାବଳୀ େକେତ ରହସ୍ୟଯୁକ୍ତ ଅେଟ ଯାହାକି ସମସ୍ତଙ୍କର ପେକଟେର ରହିବା ଦରକାର । େସବାଧାରୀ ସନ୍ତାନମାେନ ହିଁ ଏହିସବୁ
କଥା ଉପେର ଗୁରୁତ୍ େଦେବ । ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବାବାଙ୍କୁ େକେତ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡୁଛି । ବାବା କହୁଛନ୍ତି ପିଲାମାେନ ନିଜର
ଭବିଷ୍ୟତକୁ ଶ୍େରଷ୍ଠ କର । ନେଚତ୍ କଳ୍ପ କଳ୍ପ େଛାଟ ପଦ ମିଳିବ । େଯପରି ଏହି ବାବା ମହାରାଜା-ମହାରାଣୀ େହଉଛନ୍ତି େସହିପରି
ପିଲାମାେନ ମଧ୍ୟ େହବା ଉଚିତ୍ । କିନ୍ତୁ ନିଜ ଉପେର େସତିକି ନିଶ୍ଚୟ ରହିବା ଦରକାର । ଏଠାେର ରାଜାମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ବହୁତ
କ୍ଷମତା ଥାଏ । େସଠାେର ତ େକବଳ ସୁଖ ହିଁ ସୁଖ ଥିବ ଏବଂ ଏଠାେର େଯଉଁମାେନ ରାଜା େହଉଛନ୍ତି େସମାେନ ମଧ୍ୟ ଈଶ୍ ରଙ୍କ
ଉଦ୍େଦଶ୍ୟେର ଦାନ-ପୁଣ୍ୟ କରିବା ଦ୍ ◌ାରା ହିଁ େହଉଛନ୍ତି । ରାଜାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍େଦଶ ଅନୁସାେର ସାରା ପ୍ରଜା ଚାଲିଥା’ନ୍ତି ।
ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଭାରତବାସୀଙ୍କର େକହି ରାଜା ନାହଁାନ୍ତି, ପଞ୍ଚାୟତି ରାଜ୍ୟ ଚାଲିଛ,ି େତଣୁ େକେତ ଦୁର୍ବଳ େହାଇଯାଇଛନ୍ତି ।
ବାବା ଜାଣିଛନ୍ତି ବହୁତ ପିଲାଙ୍କୁ ବିକାରର େତାଫାନ ଆସୁଛି େହେଲ େସମାେନ ବାବାଙ୍କୁ ଜଣାଉ ନାହଁାନ୍ତି । ଏଥିେର ବାବାଙ୍କୁ ପତ୍ର
େଲଖିବା ଦରକାର େଯ ଏହିଭଳି ପ୍ରକାରେର େତାଫାନ ଆସୁଛି େତଣୁ ଆପଣ ପରାମର୍ଶ ଦିଅନ୍ତୁ । ବାବା ମଧ୍ୟ ପରିସ୍ଥିତିକୁ େଦଖି
ପରାମର୍ଶ େଦଇ ଥାଆନ୍ତି । େତେବ ପିଲାମାେନ ଆେପ ଆେପ ତ ପତ୍ର େଲଖୁନାହଁାନ୍ତି ନା ତାଙ୍କର େକୗଣସି ସାଥୀ ମଧ୍ୟ ସମାଚାର
େଦଉଛନ୍ତି େଯ-- ବାବା ଆମର ସାଥୀ ଭାଇ ବା ଭଉଣୀର ଅବସ୍ଥା ଏହିଭଳି । କିନ୍ତୁ ବାବାଙ୍କୁ ତ ସମାଚାର େଦବା ଉଚିତ୍ ନା । ଆଚ୍ଛା!
ମିଠା ମିଠା ସିକିଲେଧ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତାପିତା, ବାପଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍େନହଭରାସ୍ମୃତି ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ୍ । ଆତ୍ମିକ
ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍େତ ।
ରାତ୍ରି କ୍ଲାସ (୧୧.୦୧.୬୯)
େବହଦର ପିତା ଅର୍ଥାତ୍ ସାରା ବିଶ୍ ର ଅବିନାଶୀ ପିତା ଆସି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ନିଜର କରୁଛନ୍ତ,ି ରାଜପଦ ପ୍ରାପ୍ତ କରାଇବା
ପାଇଁ ଶିକ୍ଷା େଦଉଛନ୍ତ,ି ପବିତ୍ର ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି । ବାବା ବଡ ସହଜ ଭାବେର ନିଜର ଏବଂ ସମ୍ପତ୍ତିର ପରିଚୟର ଜ୍ଞାନ େଦଉଛନ୍ତି
ଯାହାକୁ ପିଲାମାେନ ଆେପ ଆେପ ବୁଝିପାରିେବ ନାହିଁ । େତେବ େବହଦର ପିତାଙ୍କଠାରୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେର େବହଦର ସମ୍ପତ୍ତି
ମିଳିବ—ଏହି କଥା ଭଲ ଭଲ ବୁଦ୍ଧିମାନ ପିଲାମାେନ ହିଁ ବୁଝିପାରିେବ । ବାବା େକଉଁ ସମ୍ପତ୍ତି େଦଉଛନ୍ତି ? ଘରକୁ ଯିବାର, ପାଠପଢାର
ଏବଂ ସ୍ ର୍ଗେର ରାଜତ୍ କରିବାର ସମ୍ପତ୍ତି େଦଉଛନ୍ତି । େଯଉଁମାେନ ପବିତ୍ର େଦୖବୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ହୁଅନ୍ତି େସହିମାେନ ହିଁ
ରାଜଧାନୀେର ଆସନ୍ତି । େଯଉଁମାେନ େଯେତ ନିେଜ ପଢିେବ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପଢାଇେବ େସହିଅନୁସାେର ହିଁ ଉଚ୍ଚପଦ ପାଇେବ ।
େତେବ ଏେତ ଗୁଡିଏ ପିଲା ବାବାଙ୍କଠାରୁ ସମ୍ପତ୍ତି େନଉଛନ୍ତି । ବାବା େସମାନଙ୍କୁ ସ୍ ର୍ଗର ମାଲିକ, ନରରୁ ନାରାୟଣ କରୁଛନ୍ତି
ଯିଏକି ରାଜତ୍ ର ମାଲିକ େହଉଛନ୍ତି । େତଣୁ େବହଦର ପିତା ଯିଏକି ସ୍ ର୍ଗର ରଚୟିତା ଅଟନ୍ତି ଆେମ ତାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ହିସାବେର
ସ୍ ର୍ଗେର ରାଜତ୍ କରିବାର ଅଧିକାର େନଉଛୁ, ଏଥିେର ଯଥା ରାଜାରାଣୀ ତଥା ପ୍ରଜା.... ଯିଏ େଯେତ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିେବ େସହି
ଅନୁସାେର ହିଁ ଉଚ୍ଚପଦ ପାଇେବ । େତଣୁ ଏହା େହଉଛି ରାଜପଦ ପାଇବାର ପୁରୁଷାର୍ଥ । ସତ୍ୟଯୁଗର ରାଜତ୍ ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମିଳିବାର
ନାହିଁ । େତେବ ଯିଏ େଯେତ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିେବ େସହି ଅନୁସାେର ହିଁ ଉଚ୍ଚ ପଦ ପାଇେବ କାରଣ ପୁରୁଷାର୍ଥ ଉପେର ହିଁ ପ୍ରାରବ୍ଧର
ଆଧାର ରହୁଛି । ଏକଥା ତ ପିଲାମାେନ ଜାଣିଛନ୍ତି େଯ େଯେତ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିେବ େସହି ଅନୁସାେର ହିଁ ରାଜତ୍ ମିଳିବ । ନିଜକୁ ଆତ୍ମା
ମେନ କରି ବାବାଙ୍କୁ ମେନ ପକାଇବା ଦ୍ ◌ାରା ତେମାପ୍ରଧାନରୁ ସତ୍ ପ୍ରଧାନ ପବିତ୍ର ସୁନା େହାଇଯିବ ଏବଂ ରାଜତ୍ ମଧ୍ୟ ମିଳିଯିବ
। େଯପରି ଏଠାେର କହୁଛନ୍ତି ଆେମ ସମସ୍େତ ଭାରତର ମାଲିକ, େସହିଭଳି ସ୍ ର୍ଗ ଦୁନିଆେର ମାଲିକ ତ ସମସ୍େତ େହେବ କିନ୍ତୁ ପଦ
କ’ଣ ପାଇେବ ? ପାଠପଢା େଶଷ େହବା ପେର ସ୍ ର୍ଗ ଦୁନିଆେର ଆମର ପଦ କିଭଳି େହବ ? ତୁେମମାେନ ଏେବ ସଂଗମେର ପାଠ ପଢୁଛ
କିନ୍ତୁ ସତ୍ୟଯୁଗେର ରାଜତ୍ କରିବ । ବାବା େଯାଗ ମଧ୍ୟ ଶିଖାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ପାଠ ମଧ୍ୟ ପଢାଉଛନ୍ତି । ତୁେମ ଜାଣିଛ ଆେମ
ରାଜେଯାଗ ଶିକ୍ଷା କରୁଛୁ । ବାବାଙ୍କୁ ମେନ ପକାଇ ପବିତ୍ର ମଧ୍ୟ େହଉଛୁ । ଏହାପେର ଆମର ପୁନର୍ଜନ୍ମ ରାବଣ ରାଜ୍ୟେର ନୁେହଁ
ରାମ ରାଜ୍ୟେର େହବ । ଏେବ ଆେମ ମନ୍ମନାଭବ ଏବଂ ମଧ୍ୟାଜୀଭବର ପାଠ ପଢୁଛୁ । ଏେବ େହଉଛି କଳିଯୁଗର ଅନ୍ତିମ ସମୟ,
ଏହାପେର ସତ୍ୟଯୁଗ ସ୍ ର୍ଗ ଦୁନିଆ ନିଶ୍ଚିତ ଆସିବ । ବାବା ସଂଗମଯୁଗେର ହିଁ ଆସି ଏହି େବହଦର ସ୍କୁଲ େଖାଲିଛନ୍ତ,ି େଯଉଁଠାେର
େବହଦର ରାଜ୍ୟ ପଦ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ େବହଦର ପାଠପଢା ଯାଉଛି । ତୁେମ ଜାଣିଛ, ଏେବ ଆେମ ନୂଆ ଦୁନିଆର ମାଲିକ େହବୁ ।
ନୂଆ ଦୁନିଆକୁ ସ୍ ର୍ଗ କୁହାଯାଏ, ଏହି ସ୍ମୃତି ଦ୍ ◌ାରା ନିଶା ଚଢିଯାଉଛି ନା । ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେର ପୁରୁଣା ଦୁନିଆ ପେର ନୂଆ ଦୁନିଆ ଆସିବ
। ପିଲାମାନଙ୍କର ଏେବ ସବୁ କଥା ମେନ ପଡିଯାଉଛି । ଏେବ ସବୁ ପିଲାଙ୍କର ଅନ୍ତରେର ଏହି କଥା ରହିଛି େଯ— ସ୍ ର୍ଗର ମାଲିକ
କରିବା ପାଇଁ ପରମପିତା ପରମାତ୍ମା ଆମକୁ ପାଠପଢାଉଛନ୍ତି । େତଣୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସଦାସର୍ବଦା ଏହି କଥା ମେନ ରହିବା ଦରକାର େଯ
ଉଚ୍ଚରୁ ଉଚ୍ଚ ସତ୍ୟଯୁଗର ରାଜାରାଣୀ କରିବା ପାଇଁ ଭଗବାନ ଆମକୁ ପାଠ ପଢାଉଛନ୍ତି । ରାଜେଯାଗ ଦ୍ ◌ାରା ଆମକୁ ରାଜତ୍
ପ୍ରାପ୍ତ େହଉଛି େଯଉଁଥିେର ପବିତ୍ରତା, ସୁଖ ଶାନ୍ତି ସବୁକିଛି ଅନ୍ତର୍ନିହିତ । ଏହି ବାବାଙ୍କ ଶରୀରେର ଏେବ ଶିବବାବା ବିରାଜମାନ
କରିଛନ୍ତି । େସ େହଉଛନ୍ତି ଉଚ୍ଚରୁ ଉଚ୍ଚ ଯାହାକି ଆତ୍ମା ଅନୁଭବ କରିପାରୁଛି । େଯେତେବେଳ ସତ୍ୟଯୁଗକୁ ଯିବା େସଠିକାର ବସିବାର
ଢଙ୍ଗ ଉଚ୍ଚ େକାଟିର େହବ । ସବୁ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କର ବସିବାର ସ୍ଥାନ ଅଲଗା ଅଲଗା େହବ । ଜଣଙ୍କ ସ୍ଥାନେର ଆଉ ଜେଣ

ବସିପାରିବ ନାହିଁ । ଜଣଙ୍କର ଅଭିନୟ ଆଉ ଜଣଙ୍କ ସହିତ ମିଶିପାରିବ ନାହିଁ । ବାବା ବୁଝାଇଛନ୍ତି ଆତ୍ମା ଭିତେର ସାରା କଳ୍ପର
େରକର୍ଡ ଭରା େହାଇଛି । ଡ୍ରାମାର େଯାଜନା ଅନୁସାେର ଆମର ପୁରୁଷାର୍ଥ ଚାଲୁଛି, କିଏ ରାଜା େହବ ରାଣୀ କିଏ ରାଣୀ େହବ । େଶଷ
ସମୟେର ପୁରୁଷାର୍ଥର ଫଳାଫଳ ଜଣାପଡିବ, ତା’ପେର ମାଳା ତିଆରି େହବ । େତେବ ଉଚ୍ଚ ନମ୍ବେର ପାସ୍ େହଉଥିବା ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ
ନିଶ୍ଚିତ ଜଣାପଡିବ । େଯପରି ସମସ୍େତ ଜାଣନ୍ତି ମରିଯିବା ପେର ଆତ୍ମା ଯାଇ ନିଜର କର୍ମ ଅନୁସାେର ଆଉ ଏକ ଜନ୍ମ ମିଳିବ ।
େସହିପରି ଯଦି ପୁରୁଷାର୍ଥ କରୁନାହଁାନ୍ତି େତେବ କମ ପଦ ପାଇେବ । ଏହିଭଳି ବିଚାର କରିବା ଦ୍ ◌ାରା ଖୁସି ମିଳିଥାଏ । େଯଉଁମାେନ
େଯଉଁଭଳି ମହାରଥୀ େହାଇଥିେବ େସମାନଙ୍କର ମହିମା ମଧ୍ୟ େସହିଭଳି େହବ । ସମସ୍େତ ଏକାଭଳି ମୁରଲୀ ମଧ୍ୟ ଶୁଣାଇ
ପାରୁନାହଁାନ୍ତି । ପ୍ରତ୍େୟକଙ୍କର ମୁରଲୀ ଶୁଣାଇବା ମଧ୍ୟ ଅଲଗା ଅଲଗା, େତେବ ଏହା ପୂର୍ବ ପ୍ରସ୍ତୁତ େଖଳ ଅେଟ ନା । ଏେବ
ପିଲାମାନଙ୍କର ନିଜର କର୍ମ ଉପେର ଧ୍ୟାନ ରହିଛି । ବାପା-ମା’ େଯଉଁଭଳି କର୍ମ କରିେବ ତାଙ୍କର ପିଲାମାେନ ମଧ୍ୟ ତାହା ଶିଖିେବ ।
ଏେବ ତୁେମ ଶ୍େରଷ୍ଠ କର୍ମ କରୁଛ । ପିଲାମାନଙ୍କର େସବାରୁ ହିଁ ସବୁ କିଛି ଜଣାପଡିଥାଏ, ମହାରଥୀମାନଙ୍କର ପରିଶ୍ରମ ଲୁଚି
ରହିପାରିବ ନାହିଁ । ତୁେମ ଜାଣିପାରିବ େକଉଁମାେନ ଉଚ୍ଚ ପଦ ପାଇବାର େମହନତ କରୁଛନ୍ତି । େତେବ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସୁେଯାଗ ମଧ୍ୟ
ଅଛି । ଉଚ୍ଚ ପଦ ପାଇବା ପାଇଁ ମନମନାଭବର ମନ୍ତ୍ର ଅର୍ଥ ସହିତ ତୁମକୁ ମିଳିଛି । ପିଲାମାେନ ଜାଣୁଛନ୍ତି ଏହି ଗୀତା ଜ୍ଞାନ ଜ୍ଞାନର
ସାଗର ବାବା ନିେଜ ଆସି େଦଉଛନ୍ତ,ି େତେବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେର ସଠିକ୍ ଜ୍ଞାନ ହିଁ େଦେବ । ତା’ପେର ସବୁକିଛି ଧାରଣା ଉପେର ହିଁ ନିର୍ଭର
କରୁଛ,ି େତଣୁ ଯାହା ସବୁ ଶୁଣୁଛ େସଗୁଡିକ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିଚାଲ । େତେବ େସଭଳି କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ ତ ନୁେହଁ । ବାବାଙ୍କୁ ମେନ ପକାଇବା
ଏବଂ ଚକ୍ରକୁ ଜାଣିବା । ଏହା େହଉଛି ଅନ୍ତିମ ଜନ୍ମର ପାଠପଢା ଯାହାକୁ ପାସ୍ କରି ନୂଆ ଦୁନିଆକୁ ଚାଲିଯିବ ।
ଗାୟନ ମଧ୍ୟ ରହିଛି— ନିଶ୍ଚୟେର ହିଁ ବିଜୟ ସମାହିତ । େତଣୁ ପ୍ରୀତ୍ ବୁଦ୍ଧି ପିଲାମାେନ ଜାଣିଛନ୍ତି େଯ ଆମକୁ ଭଗବାନ ପାଠ
ପଢାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ସବୁ କିଛି ଆମର ଆତ୍ମା ଧାରଣା କରୁଛି । ଆତ୍ମା ଏହି ଶରୀର ଦ୍ ◌ାରା ପାଠ ପଢୁଛି, ଚାକିରି କରୁଛି । ଏସବୁ େହଲା
ବୁଝିବାର କଥା । ପିଲାମାେନ ବାବାଙ୍କୁ ମେନ ପକାଉଛନ୍ତି । ପୁଣି ମାୟା ରାବଣ ବୁଦ୍ଧିର େଯାଗ ତୁଟାଇ େଦଉଛି । େତଣୁ ମାୟାଠାରୁ ତୁମକୁ
ସାବଧାନ ରହିବାକୁ େହବ । ତୁେମମାେନ େଯେତ େଯେତ ଆଗକୁ ବଢିବ େସେତ ତୁମର ପ୍ରଭାବ ମଧ୍ୟ ଜଣାପଡିବ ଏବଂ ତୁେମ ବହୁତ
ଖୁସିେର ରହିବ । େଯେତେବେଳ ନୂଆ ଜନ୍ମ େନବ େସେତେବେଳ ବହୁତ ବିଖ୍ୟାତ େହାଇଯିବ । ଆଚ୍ଛା—
ମିଠା ମିଠା ଆତ୍ମିକ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆତ୍ମିକ ବାପଦାଦାଙ୍କର ୟାଦପ୍ୟାର ଏବଂ ଶୁଭରାତ୍ରି ।
ଧାରଣା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାର :—

(୧) ଭିତର ବାହାର ସ୍ ଚ୍ଛ ରହିବାକୁ େହବ । େକୗଣସି କଥା ନ ଲୁଚାଇ ସଚ୍ଚା ହୃଦୟେର ବାବାଙ୍କୁ ନିଜର ସମାଚାର େଦବାକୁ େହବ ।
(୨) ଏେବ ଘରକୁ େଫରିବାକୁ େହବ େସଥିପାଇଁ ଅଶରୀରୀ େହବାର ଅଭ୍ୟାସ କରିବାକୁ େହବ, ଚୁପ୍ ରହିବାକୁ େହବ ।
ବରଦାନ:ବରଦାନ
େମାର ପଣିଆକୁ ଛାଡି ଟ୍ରଷ୍ଟୀ େହାଇ େସବା କରୁଥିବା ସଦା ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଆତ୍ମା ହୁଅ ।
େଲୗକିକ ପରିବାର ଭିତେର ରହି, େସବାକାର୍ଯ୍ୟ କରି ସଦାସର୍ବଦା ମେନ ରହୁ େଯ ମଁୁ ଟ୍ରଷ୍ଟୀ ଅେଟ । େସବା
କରୁଥିେଲ ମଧ୍ୟ ଟିକିଏ ବି େମାର ପଣିଆ ନ ରହୁ େତେବ ଯାଇ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ରହିପାରିବ । େସବାେର େଯେତେବେଳ େମାର
ପଣିଆ ଆସିଯାଉଛି େସେତେବେଳ ବିରକ୍ତ େହାଇଯାଉଛ, ଭାବୁଛ େମା ପୁଅ ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛ.ି ... େତଣୁ େଯଉଁଠାେର
େମାର ପଣିଆ ଅଛି େସଠାେର ବିରକ୍ତ େହାଇଯିବ ଏବଂ େଯଉଁଠି େତାର-େତାର କରିେଦବ େସଠାେର ଖୁସେର ପହଁରିବାକୁ
ଲାଗିବ । େତେବ େତାର େତାର କହିବା ଅର୍ଥ ସ୍ ମାନେର ରହିବା, େମାର-େମାର କହିବା ଅର୍ଥ ଅଭିମାନେର ଆସିବା ।
ସ୍େଲାଗାନ:ଲାଗାନ
ସ୍େଳାଗାନ:- ବୁଦ୍ଧିେର ସବୁ ସମୟେର ବାବା ଏବଂ ଶ୍ରୀମତର ସ୍ମୃତି ରହୁ, େତେବ କୁହାଯିବ ହୃଦୟର ସହିତ ସମର୍ପିତ
ଆତ୍ମା ।
*** ଓମ୍ ଶାନ୍ତି ***

